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До передісторії Харківського університету.
Федір Кудрицький – освітній діяч кінця XVIII – початку ХІХ ст.

У статті висвітлюється дані біографії та особливості діяльності директора Харківського
головного казенного училища (згодом першого директора Слобідсько-Української гімназії), ди-
ректора училищ Слобідсько-Української губернії 1798–1809 рр. Федора Кудрицького (1753 –
після 1809). Відтворюються дані про навчання та кар’єру, проблематика освіти та освітніх
ініціатив у Харкові та Слобідсько-Українській губернії, передумови відкриття Харківського
університету. Розглядається історія Харківського головного казенного училища – провідного
світського  навчального закладу в регіоні до відкриття університету.
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К предистории Харьковского университета. Федор Кудрицкий –
деятель образования конца XVIII – начала ХIX вв.

В статье исследуются биографические данные и особенности деятельности директора
Харьковского главного казенного училища (а потом и первого директора Слободско-Украинской
гимназии), директора училищ Слободско-Украинской губернии в 1798–1809 гг. Федора Кудриц-
кого (1753 – после 1809). 

Воссоздаются подробности об учебе и карьере, проблематика образования и образователь-
ных инициатив в Харькове и Слободско-Украинской губернии, обстоятельства открытия
Харьковского университета. Рассматривается история Харьковского главного казенного
училища – ведущего светского учебного заведения в регионе до открытия Харьковского
университета.

Ключевые слова: Харьковский университет, образование, Просвещение, коллегиум,
Кудрицкий.
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The early  history of Kharkiv University. Fedir Kudrycky –
man of education  the late 18th and early 19th centuries

Secular education recognized became the traits of the modern world. The end of 18 – the beginning
of the 19 century is a very important time for the characteristics of the Secularization of education,
the emergence of new non-denominational schools. In this case, a very important will be the process
of transition, when the figure of the scholastic education is slowly becoming the main figure and
teacher in secular educational institutions. This article highlights biographie and feature of Fedir
Kudrycky the activity of the Kharkiv State school (then the first Director of the Slobodsko-Ukrainian
gymnasium), Director of schools slobodsko-Ukrainian province 1798–1809.

Fedir Kudrytsky was studied in Kharkiv Collegium (Orthodox educational institution). From 1771,
he began working in the secular educational institution of «additional classes», later converted to a
school.



Kudricky’s teacher’s career lasted until 1792, he became an Assistant Director and administrative
activities. From 1798 Kudrytsky became Director of schools Slobidsko-Ukrainian province. He ma-
naged to establish the educational process and convert the Kharkov School of the leading educational
institution in the region. Thanks to successfully put learning school supplied včitel′s′kì frames as to
local institutions and schools in Central Russia. The success of the Kharkov school was recognized
by the State commissions and made a number of public finance. Kudrycky has made certain efforts to
play provincial schools, liquidated during 1797–1799. Thanks to the participation of the school were
later discovered in the Valky (1802), Lebedyn (1806), Vovchansk (1806).

The opening of the University in Kharkiv in 1805 r. was associated with the presence here of pow-
erful institutions. The first university students picked up during exams at school. The new educational
reform changed and Kudrycky’s suites, 1805, he became the first Director of the Slobidsko-Ukrainian
gymnasium, having there the learning process. But in the gymnasium in 1806 was eliminated the class
of music. In 1809 r. Kudrytsky resigned. 

Biography of Fedir Kudrycki – a vivid example in the "new intellectuals", a very peculiar process
when a person with spiritual rank  with theological education at the Orthodox Collegium, become
leaders of educational reforms and the formation of secular education. The study of these figures is
very important and can lead to new discoveries in the field of Ukrainian education and culture.

Key words: Kharkiv University, education, enlightment, collegium, Kudrytskyi.
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Загальновизнано, що світська освіта є однією
з рис сучасного світу. Кінець XVIII – початок
ХІХ ст. – доба важливих подій в європейській
історії, час секуляризації освіти і появи нових
світських навчальних закладів.

Показовим тут є сам процес переходу, вна -
слідок чого постать зі схоластичної освіти
поволі стає провідним діячем і вчителем у світ-
ських навчальних установах. При цьому, зви-
чайно, зберігаючи зв’язки зі своїм колом. Слід
також зауважити важливу рису ранньомодерної
освіти на українських землях: остання запози-
чувала під час міжконфесійної боротьби ме-
тоди католицького місіонерства, а саме дозвіл
навчатися представникам різних верств насе-
лення, які часто ставали й новими освітніми
діячами.

Державні освітні реформи потребували пев-
них виконавців у провінції, здатних не лише
впровадити новації й очолити створювані на-
вчальні заклади, але й зберегти ці інституції,
дбати про навчання та матеріальний стан, на-
лежно добирати й виховувати кадри. Власне,
особистісний чинник в освітній сфері відіграє
дуже важливу, а подеколи й визначальну роль.
Вивчення біографій освітян допомагає не лише
осягнути їхній педагогічний досвід чи історію
окремих інституцій, часто воно дає моральні
приклади (не лише позитивні) для інших діячів
освіти, сприяє розкриттю комунікативного зна-
чення останньої як засобу передання знань.

Однією із чільних подій української історії
ХІХ ст. стало відкриття Харківського універси-
тету у 1804–1805 рр. Щодо вибору місця для
реалізації цієї ініціативи досі точаться дискусії
[1; 2; 3]. Хоча фундатор Василь Каразін у своєму
листі до малоросійського генерал-губернатора
Олексія Куракіна 15 вересня 1802 р. чітко визна-
чив привабливість Харкова: «Сей город может
сверх того похвалиться более полувека цвету-
щими учебными заведениями, каковых не имеют
многие другие губернские города. Оне послужат
преддверием к университету» [4, c. 181]. Аналіз
функціонування навчальних закладів у Харкові,
надто за часів освітніх реформ, допоможе краще
зрозуміти проблематику створення університет-
ського закладу й загалом історію освіти.

Слобідсько-Українська губернія (Харківське
намісництво) і особливо центр цієї губернії
місто Харків із 60-х рр. XVIII ст. виявилася те-
риторією імперського просвітницького експери-
менту, для якого постання секуляризованої
освіти було одним із важливих завдань. З 1768 р.
у Харкові безперервно діяв світський навчаль-
ний заклад «додаткові класи» (казенне училище)
[5], який продовжив своє існування й під
час училищної реформи кінця 80-х – початку
90-х рр. XVIII ст. Успіх цього училища й інших
новостворених унаслідок реформи закладів по-
лягав у грамотно дібраному керівництві – Густав
фон Буксгевдін та Іван Переверзєв. Поруч із
цими інституціями продовжував функціонувати
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Харківський колегіум (семінарія). Однак після
зміни влади на рівнях імперії та регіону низка
освітніх починань у Харкові та в повітових цен-
трах з огляду на брак коштів були зведені нані-
вець протягом 1797–1799 рр. («казенне» та
головне училища були об’єднані [6, спр. 360,
арк. 8], у повітових центрах Валках, Лебедині
Вовчанську училища були закриті [7, оп. 1,
спр. 790, арк. 1; 8, оп. 1, спр. 64, арк. 9]). Загалом
можна говорити про певні кризові явища, що,
однак, були подолані за нового керівництва Фе-
дора Кудрицького, котрий опікувався училищ-
ною системою губернії із часу її відновлення в
1796 р. до 1809 р. Діяльність цієї постаті потре-
бує ретельних студій, тут окреслимо основні
аспекти цього питання.

Про Федора Івановича Кудрицького, одного
з провідних діячів освітньої сфери Харкова
кінця XVIII – початку ХIX cт., існує небагато
відомостей, його біографічні дані майже від-
сутні в друкованих джерелах. Це неважко пояс-
нити, адже діяльність директора училищ
губернії припала на час заснування Харків-
ського імператорського університету; нові ос-
вітяни й сама інституція «перекривали» собою
попередні здобутки освітніх реформ. Перша
важлива згадка про Ф. Кудрицького присутня в
дослідженні біографії харківського єпископа
(1799–1813 рр.) Христофора Сулими Павлом
Лащенковим. Христофор Сулима товаришував
із директором училищ Федором Кудрицьким і
всіляко сприяв йому, навіть робив 1808 р. по-
дання про нагородження колеги [9, c. 194–195].
Певні свідчення про Ф. Кудрицького та стан ос-
віти в Харкові за його керівництва містить ві-
дома робота Дмитра Багалія та Дмитра Міллера
з історії Харкова [10, с. 657–660]. На жаль, чіткі
біографічні дані там відсутні, для характерис-
тики Ф. Кудрицького наведені спогади Юхима
Топчієва: «он был человек замечательный, в
большем почете у харьковской аристократии,
знакомством которого дорожили за его чес-
тность, прямоту, острый ум, находчивость; в
затруднительных случаях все знакомые и род-
ные прибегали к его советам» [11]. Але, крім
цієї характеристики, повніших відомостей про
Федора Кудрицького, а надто нарису його ді-
яльності немає. Сьогодні, в контексті особливої
уваги до історії освіти, настав час висвітлити
віхи життя й діяльності цієї непересічної осо-
бистості.

Федір Кудрицький народився 1753 р., при-
наймні такий робимо висновок із його форму-
лярного списку: у 1800 р. освітянин зазначає, що
йому 47 років [8, оп. 1, спр. 38, арк. 2]. У доку-
менті 1809 р. вказано, що Ф. Кудрицькому
56 років [12, оп. 49, дело 18, лл. 16 об.], хоча в
1804 р. засвідчено, що йому 53 роки [8, спр. 64,
арк. 3 зв. – 4]. Однак ані місце народження, ані
відомості про рід освітянина точно з’ясувати не
вдається. Ф. Кудрицький скрізь пише, що він по-
ходить із дворян. Існують дані про священиць-
кий рід Кудрицьких із Київщини та Поділля й
чернятинського пароха Івана Кудрицького другої
половини XVIII ст. [13]. Однак вірогідність по-
ходження Федора Кудрицького із цього роду
сумнівна. 

Подальша інформація про Ф. Кудрицького
досить прозаїчна, і водночас де в чому леген-
дарна. Відомо напевно, що з 1760 р. (із шестиріч-
ного віку) до 1771 р. він навчався в Харківському
колегіумі (сам Ф. Кудрицький називає цей за-
клад «харьковское славено-латинское училище»)
[12, оп.49, дело 18, лл. 2]. Під час навчання
стався дуже колоритний і важливий для харак-
теристики старої освіти казус (переказаний,
мабуть, самим Ф. Кудрицьким), який описав
історик Григорій Данилевський зі слів Тимофія
Селіванова: «Был некто дворянин Федор Ивано-
вич Кудрицкий. Учился он в Харьковском кол-
легиуме и знал, хоть плоховато, французский
язык. Он поехал на кондиции к купянскому по-
мещику Сошальскому. Сошальские были тогда
«громкие», а Кудрицкий был бойкий из бой-
ких… У Кудрицкого всего имущества была
вязаночка книг, да войлочек, и подушка. Расска-
зывают, что когда он приехал и лег в пуховую
постель, приготовленную ему белыми ручками
из белоснежных простынь г-жею Сошальскою,
так с него снялся целиком отпечаток на белье,
точно чернилами... Барыня и все семья сбежа-
лись в ужасе, узнали, что у учителя, кроме хала-
тика, нет никакого белья, сшили ему рубаху,
чунарку и прочее, – он стал учить хозяйских
детей, и они, как передают, после недурно гово-
рили по-французски» [14, c. 299]. Постають ре-
зонні питання, наскільки добре Ф. Кудрицький
знав французьку мову і як її викладали в коле-
гіумі. Вочевидь, колегіумська освіта давала не-
погані знання з іноземних мов [15; 16].

З 1768 р. в Харкові почали діяти «додаткові
класи», світський навчальний заклад із особливою



увагою до іноземних мов. Ф. Кудрицький був
затребуваний Слобідсько-Українською губерн -
ською канцелярією для викладання в класах
французької та російської мов, риторики та ка-
техизису в 1771 р. [12, оп. 49, дело . 2]. Власне,
уся подальша діяльність Ф. Кудрицького саме
й була пов’язана із цим закладом, хоча з неве-
ликою перервою. Тут варто дещо уточнити.
1771 р. з «класів» разом із учнем Зеньковським
утік і вчитель французької мови Д’Кастеллі [17,
оп. 2, спр. 745, арк. 7], другий учитель фран-
цузької Іван Паулі попросив про звільнення [17,
оп. 2, спр. 882, арк. 15]. Відтак, постала про-
блема із такими фахівцями. Великим успіхом
губернатора Євдокима Щербініна та директора
«класів» Максима Горленського було залучення
до роботи в Харкові викладача французької
Московського університету Петра Аттона [18,
с. 251, 252, 276, 330, 336]. Саме в нього на-
вчався (чи вдосконалював знання) Ф. Кудриць-
кий, водночас у 1773 р. опікуючись 11-ма
сиротами та бідними дітьми, навчаючи їх по-
чатків російського письма та французької мови
[19, c. 418].

Упродовж 1771–1792 рр. Ф. Кудрицький ви-
кладав у «класах», закладі, перетвореному на
училище, поступово отримуючи чини: губерн-
ського, а згодом колезького реєстратора, колезь-
кого секретаря. Інформації про Ф. Кудрицького
часу його викладання небагато. Дійсно, Федір
Кудрицький викладав спочатку французьку
мову, принаймні про це свідчить відомість про
«училище» 1776  р., але водночас ідеться й про
те, що Федір Кудрицький – «інспектор», тобто
наглядач за «сиротинцем», і ще потребує
доплати за навчання вихованців училища
«письма» [17, оп. 2, спр. 1497, арк. 2 і зв., 5]; піз-
ніше, під час училищної реформи 1789–
1790 рр., спеціалізація Кудрицького змінюється,
і він викладає російську граматику та Закон
Божий [20, оп. 2, спр. 1364, спр. 1364, арк. 27,
спр. 1488, арк. 5 і зв.; 21, с. 37]. У 1790 р. дирек-
тор Густав фон Буксгевдін просить доплати для
Федора Кудрицького, адже той узявся ще викла-
дати логіку та риторику [20, оп. 2, спр. 1488,
арк. 15]. Із 1792 р. Ф. Кудрицький є ще й «ди-
ректорским помощником» у Харківському ка-
зенному училищі [8, спр. 38, арк. 2]. Вочевидь,
у цей час Ф. Кудрицький вступає й на цивільну
службу, принаймні у своєму послужному
списку 2 жовтня 1792 р. він записаний як

«казенных дел стряпчий» при Харківському ма-
гістраті, а наприкінці 1793 р. підвищений у
чинах до колезького асесора [12, оп. 49, дело 18,
лл. 16 об.]. Цілком можливо, що посада «дирек-
торського помічника» була не оплачуваною і
Ф. Кудрицький так лише підпрацьовував.

Із жовтня 1796 р. Федір Кудрицький обійняв
посаду директора Харківського казенного учи-
лища Слобідсько-Української губернії [12,
оп. 49, дело 18, лл. 16 об.], а також директора
Харківського головного казенного училища,
утвореного на базі злиття Харківського казен-
ного училища та Харківського головного народ-
ного училища. Можемо спостерігати певну
плутанину з призначеннями на посади директо-
рів, як це видно з листування Ізюмського малого
народного училища, однак уже з березня 1798 р.
Ф. Кудрицький, вочевидь, обійняв директорську
посаду [22, оп. 1, спр. 1, арк. 45, 49, 74]. На-
справді злиття училищ у Харкові вимагало ве-
ликої кількості підготовчих робіт не лише в
об’єднанні студентського складу, але і в плані
будівництва: для цього розбирали й перевозили
дерев’яний палац, збудований для проїзду імпе-
ратриці Катерини Другої в м. Ізюмі [8, спр. 20,
арк. 1–9]. Слід було й опікуватися зведенням но-
вого приміщення, дбати про печі та меблі [8,
спр. 59, арк. 1].

Можливо, що Ф. Кудрицький надалі більше
не викладав, а займався винятково адміністра-
тивною діяльністю. Училище продовжувало ви-
конувати й роль сиротинця, деякі учні (48–70 у
різний час) потребували опіки й, відповідно, за-
безпечення з казенних коштів [8, спр. 17, 27, 37,
54] (усього в школі на 1800 рік навчалося 336
учнів [8, спр. 31, арк. 18 зв.]). Зберігався клас ма-
лювання; Федір Кудрицький посприяв, щоб два-
надцять малюнків 1798 р. були відправлені як
взірці до Сумського народного училища [8, оп. 1,
спр. 24, арк. 1 зв.]. Як і до цього, зберігався клас
музики, де на початку діяльності Ф. Кудриць-
кого-директора викладав Артемій Ведель [8,
оп. 1, спр. 13, 18], а з тим класом і окремий хор,
куди слід було набирати півчих [8, оп. 1, спр. 45,
арк. 1, 2]. До того ж, продовжувалися заняття
з фортифікації та артилерії [8, оп. 1, спр. 25,
арк. 1; 23, с. 84]. Як і передбачалося училищною
реформою, заклад був відкритий для всіх верств
населення, дозвіл на навчання мали й дівчата.

Ф. Кудрицькому пощастило, що він керував
державним закладом – Харківським казенним
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училищем (у 1799–1800 рр. – школа) – з платнею
в 500 рублів, адже посада директора училищ, як
правила, була не оплачуваною. Водночас дирек-
тор мав опікуватися й бухгалтерією, відати всіма
витратами й виплатами для досить великого пер-
соналу – 38 чоловік (до якого входили й кухарки,
і сторожі, і лікар, і співаки в хорі) [8, оп. 1,
спр. 35, арк. 1 – 6]. Однак, як можна помітити,
Ф. Кудрицький досить непогано давав раду цій
роботі.

Праця освітянина дійсно була поміченою й
пошанованою. У 1800 р. сенатори Іван Голох-
вастов та Кирило Багратіон здійснили огляд
народних училищ в Слобідсько-Українській гу-
бернії та зауважили великий успіх, визнавши
училища «по особенному благоустройству оных
и успеху учеников в совершенной исправности
и порядке» [24, c. 59, 194]. Однак справжнім трі-
умфом директора Федора Кудрицького стало
вручення оди імператору Олександру від вихо-
ванців Харківського головного училища в
1801 р. [24, с. 66]. Нам не відомий повний текст
цієї оди, кілька показових уривків свого часу
були надруковані Дмитром Багалієм та Дмит-
ром Міллером [10, c. 657–658]. Цікаво, що учи-
лище у творі метафорично постає як «храм для
наук». Позитивні наслідки інспекцій і успіх оди
посприяли отриманню винагороди від нового
імператора: подарунок-пожалування у дві ти-
сячі рублів [24, c. 66]. Окрім того, колезького
асесора Ф. Кудрицького підвищено до чину на-
двірного радника в березні 1802 р. [24, c. 75],
додатково йому призначений «пансіон» по 250
рублів щорічно. У 1803 р. губернатор Андрій
Артаков подав клопотання, аби Ф. Кудрицького
нагородили орденом святого Володимира [12,
оп. 49, дело 18, лл. 2–3]. 

Успіх «харківської школи» на час відкриття
університету в 1804–1805 рр. був очевидним.
Училище постачало педагогічні кадри не лише
Слобідсько-Українській, чи сусідній Катеринос-
лавській губерніям, а, на вимогу Комісії училищ,
ще й відряджало кращих випускників із Харкова
[24, с. 195, с. 156] до російських губерній, де
бракувало вчителів, – Костромської, Тульської,
Рязанської, Смоленської, В’ятської. Учні закладу
ставали землемірами, а напередодні директор-
ства Ф. Кудрицького ще склали «Атлас Харків-
ської губернії». Навіть під час підготовки до
відкриття Харківського університету й реорга-
нізації навчальної справи Комісія училищ звер-

талася до Харківського казенного училища, аби
відрядило до Одоєвського народного училища
(Тульська губернія) когось зі своїх вихованців
для вчителювання [24, c. 81–82]. Відтак, Харків-
ське казенне училище було досить важливим у
забезпеченні кадрами – у ширшому, аніж регіо-
нальний, масштабі. Його потенціал було вико-
ристано для формування навчального складу
Харківського імператорського університету.
1803 р. іспити в училищі приймали вже універ-
ситетські професори: Ілля Тимковський, Тимо-
фій Осиповський, Франц Делавін [8, оп. 1,
спр. 42, ар. 1 зв.]. Серед нечисленних вихованців
училища, що продовжили університетський
курс, були й видатні постаті – Василь Комлішин-
ський (майбутній ректор Харківського універси-
тету) та Євграф Ковалевський, відомий геолог
та міністр освіти Російської імперії [8, оп. 1,
спр. 43, арк. 3, 5]. До майбутнього університету
планували зарахувати двадцять одного учня,
переважно з училища, решта ж не мала належ-
ної підготовки для високих університет -
ських вимог, частково студентів рекрутували
й із Харківського колегіуму (семінарії) [25,
с. 158–159].

Але на директорство Федора Кудрицького
припадали й важливіші події. Насамперед, ро-
бота щодо розширення кількості училищ і, що
важливо, повернення тих закладів, котрі були
ліквідовані під час скорочення училищ у Слобід-
сько-Українській губернії протягом 1797–1799
рр. З початку своєї директорської діяльності
Ф. Кудрицький інспектував малі народні учи-
лища, відома зокрема його поїздка до Охтирки
того ж таки 1796 р., де освітянин дав високу
оцінку місцевим учителям, однак зазначив, що
кількість учнів зменшується (це, напевно, було
загальною тенденцією у провінційних навчаль-
них закладах) [26, c. 269–270]. Варто говорити
також про особливу увагу Федора Кудрицького
в той період до Ізюмського училища, де мали
місце плинність кадрів та проблеми з приміщен-
ням [22, оп. 1, спр. 1, арк. 76, 78, 97, 100, 101,
102]. Відтак, вивчаючи документи з історії ос-
віти, висновуємо, що сама училищна система в
губернії мала низку проблем, пов’язаних із по-
ганим матеріальним забезпеченням, слабким
контролем та, власне, із загальним ставленням
державних структур до освіти та освітніх ініціа-
тив на околицях Російської імперії як до речей
другорядних.

До передісторії Харківського університету. 
Федір Кудрицький – освітній діяч кінця XVIII – початку ХІХ ст.
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Вагомою справою з відновленню училищ
поза межами Харкова стало відкриття такого
закладу у великому повітовому центрі Валках.
Вочевидь, училище у Валках було створене по-
части за місцевої ініціативи, зокрема за участі
повітового предводителя дворянства Михайла
Шидловського та протоієрея Василя Снісарева
(про просвітницьку діяльність Василя Снісарева
див. [9, с. 200, 27; с. 206–222]). Училище було
відкрите 14 жовтня 1802 р. й налічувало 22 учні
(збережено список) [28, оп. 7, спр. 154, арк. 11
і зв.]. Директор училищ Федір Кудрицький від-
рядив до Валок вихованців харківського Голов-
ного училища. Вони обійняли посади учителів:
у першому класі Петро Петрихін, а в другому –
Іван Мотренков; повітовий скарбничий Рома-
новський погодився бути доглядачем [28, оп. 7,
спр. 154, арк. 1–2; 29, с. 28]. Можна з певністю
говорити, що 1802 р. планувалося відновити
училище і в іншому великому повітовому центрі
Слобідсько-Української губернії Лебедині [28,
оп. 7, спр. 154, арк. 14], але це вдалося зробити
тільки 23 грудня 1806 р. [30, оп. 1, спр. 4, арк.
15 зв.]. Так само лише у вересні 1806 р. було від-
новлене училище у Вовчанську [30, оп. 1, спр. 4,
арк. 14 зв.].

З 1805 р. внаслідок проведення освітньої ре-
форми та утворення Харківського навчального
округу на базі Головного народного училища
були організовані Слобідсько-Українська гімназія
та Харківське повітове училище через потребу
постачати студентів у новостворений універси-
тет. Федір Кудрицький став першим директором
гімназії, перебуваючи при цьому на посаді ди-
ректора училищ. Про керівництво Ф. Кудриць-
кого Слобідсько-Українською гімназією даних
обмаль. Закладу було відмовлено в особливому
статусі, але збережено класи фортифікації та му-
зики, щоб догодити місцевому шляхетству [25,
c. 160]. Але незабаром, уже в 1806 р., попечитель
Харківського навчального округу Северин По-
тоцький звернувся до Міністерства освіти з про-
ханням ліквідувати «вокальний клас», а гроші,
що виділялися на утримання «музики», пере-
спрямувати на утримання «пансіону» при гімна-
зії; прохання Потоцького задовольнили [31,
с. 445–446].

Саме із цього часу у Ф. Кудрицького, воче-
видь, почалися проблеми зі здоров’ям. Уже
1805 р. директор через погане самопочуття не

їздив із інспекцією по училищах [25, c. 1118].
У 1809 р., прохаючи про відставку, Ф. Кудриць-
кий знову скаржиться на здоров’я [12, оп. 49,
дело 18, лл. 20]. 1808 р. освітянина висунули на
здобуття чергового ордену святої Анни [12,
оп. 49, дело . 6 об.]. 

У 1809 р. Кудрицький подав у відставку, і на
його місце призначили Андрія Шредера [12, оп.
49, дело 103, лл. 3–4], після цього дані про
Ф. Кудрицького дуже скупі: відомо лише, що він
просив про пансіон (аж до смерті) у 800 рублів,
і, вочевидь, це прохання задовільнили [12,
оп. 49, дело 18, лл. 22].

Існують окремі відомості про родину освітя-
нина. На 1804 р. він був удівцем і мав уже за-
міжню доньку Маріанну [8, спр. 64, арк. 4].
Належали Ф. Кудрицькому й троє кріпосних [12,
оп. 49, дело 18, лл. 16 об.].

Висловимо гіпотезу, що в спогадах Романа
Цебрикова про свій приїзд до Харкова на Новий,
1813-й, рік, міститься остання відома згадка про
Федора Кудрицького. Цебриков пише, що на-
впроти їхнього будинку жив «прежний мой
учитель», «Хдвсм» (можливе неправильне про-
читання абревіатур, але малоймовірно, що це
був учитель Омелян Ходовський), котрий геть
постарів і відпочивав пополудні, тому Р. Цебри-
ков до нього не зайшов [32, с. 130]. Враховуючи
ще деякі обставини, припускаємо, що йшлося
про Ф. Кудрицького, який, напевно, викладав
Р. Цебрикову в «класах» в 70-х рр. XVIII ст.
Останні роки життя колишнього освітянина ще
потребують студій та уточнень. 

Cаме діяльність Федора Кудрицького та вчи-
телів харківських училищ багато в чому по-
сприяла вибору Харкова як університетського
центру на початку ХІХ ст., що визначило роль
цього міста, зумовило постання світського спо-
собу життя та зародження модерного україн-
ського національного руху.

Біографія Федора Кудрицького – яскравий
приклад появи «нової інтелігенції», дуже своє-
рідного процесу, коли особи з духовним званням
чи «різночинці», отримавши духовну освіту в
православному колегіумі, стають фундаторами
навчальних реформ і формують світську освіту.
Вивчення діяльності цих людей дуже важливе,
адже вказує шлях до нових відкриттів у царині
української освіти й культури.
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