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империї служит всероссийскому ея императорского ве-
личества престолу в воинском званиї, которое что мні, 
нижайшому, по вишепредставленным обстоятелствам 
приличественно есть и от сотенного глуховского прав-
ления взнесенним прошедшего 754 году сентября от 23 
в генералную войсковую канцелярию доношеним за-
свідителствовано. Сего ради вашей ясневелможности 
рабско прошу высокомилостивні призрів на вишедоне-
сенние мої обстоятелства должност звания войскового, 
в число протчих сотні Глуховской товарищем мні, ні-
жайшому, пожаловати. На то высокоповелителним от-
критим вашей ясновелможности універсал видат.

К сему доношению жител глуховский Стефан Бортнян-
ский руку приложил.

Февраля 5 д. 1755 году.
Сего февр. 6 жител глуховский Стефан Бортнянский 

поданное доношение представляя, что родился и служил 
в солтиском званиї». 

(ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, № 1685, арк 2–2 зв. 
Оригінал. У цій же справі на арк. 4–5 знаходиться чер-
нетка цього ж документа).
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Bortniansky – Stefan.
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НЕОПУБЛІКОВАНА ДУХІВНИЦЯ ПИСАРЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВОГО СУДУ ІВАНА 
ПИКОВЦЯ З КОЛЕКЦІЇ О. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

Метою статті є оприлюднення неопублікованої досі духівниці 
представника козацької старшини. Знайдена духівниця є цінним 
джерелом соціально-економічного, родинного, духовного, повсяк-
денного життя козацької еліти ХVІІ–ХVІІІ ст.
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Актуальність статті зумовлена зростанням інтересу 
до вивчення історії повсякденності, складовою якої були 
поховальні ритуали і практики. Гетьмани, представники 
генеральної старшини, полковники, сотники, бунчуко-
ві товариши завчасно готувалися до завершення земно-
го буття – укладали заповіти, будували храми, замовля-
ли портрети й епітафії, поминальні записи у помяниках.

Важливим атрибутом поховальної культури козацької 
еліти були духівниці (заповіти, тестаменти). В Україні до-
слідження тестаментів ХVІІ–ХVІІІ ст. було започатковано 
ще наприкінці XIX – на початку XX ст. Вони привернули 
увагу відомих українських істориків О. Лазаревського [8] 
та В. Модзалевського [9]. Духівниці XVI–XVII ст. як правові 
документи розглянув А. Кристер [7]. Після досить трива-
лої перерви заповіти знову опинились в полі зору сучас-
них істориків України – Л. Демченко [4]. О. Кривошеї [6], 
Н. Білоус [1], О. Винниченко [2]. 

Втім, незважаючи на зростання уваги до спадкових 
актів, до наукового обігу введено недостатню кількість 
цих джерел.

У складі колекції О. Лазаревського [10] в Інституті ру-
копису НБУ імені В.І. Вернадського зберігається текст не-
опублікованої досі духівниці, що належить писарю Гене-
рального військового суду Івану Пиковцю [11]. 

Заповідач склав духівницю у грудні 1750 р. напередо-
дні своєї смерті у лютому 1751 р. В. Модзалевський пові-
домив, що рід І. Пивковця походив з Лубенщини. Так, ві-
домо, що дід заповідача Матвій був лубенським козаком 
наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст., а батько Василь 
Матвійович – полковим писарем, а згодом лукомським 
сотником (1709–1718). Іван Пиковець був «учнем філосо-
фії» Києво-Могилянської академії, а з 1732 по 1737 рр. – 
сотником Лукомським. З 1745 р. і до смерті перебував на 
посаді писаря Генерального військового суду [12, с. 432]. 

Головними спадкоємцями І. Пиковця були дружина і 
дочка. Виправдовуючись за розтрачений посаг дружи-
ни, І. Пиковець заповів їй рівнозначну грошову суму. У 
духівниці І. Пиковця цінним є перелік рухомого майна, 
зокрема срібного посуду, коштовностей. Усе це збагачує 
наші уявлення про побут і смаки представників козаць-
кої старшини кінця ХVІІ– початку ХVІІІ ст. 

Особливу увагу І. Пиковець приділив напуттю дружи-
ні щодо гідного виховання дочки Марфи. 

І. Пиковець також чітко зазначив, що у разі смерті чи 
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бездітності дочки, її частина повинна була передатись 
на користь третіх осіб – рідного або двоюрідного бра-
тів заповідача. 

Текст духівниці надає можливість познайомитися зі 
структурою спадкових актів військової еліти Гетьман-
щини XVII–XVIII cт., збагачує відомості про вподобан-
ня, смаки, певні позиції в родині, стиль господарювання, 
родинні взаємовідносини, топографічні назви передміс-
тя Глухова середин XVIII ст.

Документи опрацьовані на підставі правил передачі 
тесту кириличних документів XVI–XVIII ст. популярним 
методом. Нерозпізнані місця в текстах духівниць позна-
чені трьома крапками в квадратних дужках. Висловлює-
мо вдячність директору Л. Дубровіній та співробітникам 
Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. 
В. Вернадського за допомогу в підготовці даної публікації.

Духівниця писаря Генерального 
військового суду Івана Пиковця

1750 года декабря 20 дня. Понеже по воле вседействую-
щого Бога пришло мне время в нинешней моей болезни 
к смерти, того ради пожелал я в оставшом по мне именіи 
учинить между женою моею Еленою Андреевною, доче-
рю Лизогубовною [1] и дочерю моею малолетною Мар-
фою [2] расположеніе следущое: по смерти тестя моего 
бунчукового товариша Андрея Лизогуба [3] и тещи моей 
Параскевіи Миклашевсковны [4] по разделу с прочими 
шваграми моими и с другими наследниками, принял я 
наследственную часть на жену мою з денег – червоних 
золотих 2600, талярей битих 1000, да рублей 2500, и того, 
исчисляя червонец по два рубли и по двадцати копеек, 
а таляр битій по рублю и пяти копеек, (как оніе проме-
нювани), виходит всех денег – 9770 рублей; и яко таковіе 
денги не при видачи жени моей за мене давали, но уже 
по смерти тестя и тещи по разделу мне достались, так и 
веновному реестру быть уже не довелось.

Оніе же денги на покупку разних грунтов и домашніе 
нужди издержанни; для того я напервіе удоволяя жену 
мою за ея денги, записую ей и утверждаю отческую свою 
маетность село Мозолювку, со всеми принадлежащими 
к нему угодіи с купленними мною грунти около оного ж 
села состоящими, да на гребле Воинской, на речке Суле 
коло едно мучное, во вечное владеніе; а ежели бы брат 
мой или дочер, или хто другій з родственников моих, по-
хотел жену мою за оное село турбовать, то должен поло-
жити ей вишеписанніе денги 9770 рублей. 

А дочери моей Марфе запись во вечное ей и наследни-
ков ея владеніе село Ивановку з хутором Криворудским и 
со всеми угодіи, как мое владеніе было, деревню Леляки, 
в полку Переясловском состоящую, со всеми угодіи, по-
ловину з грунтов Лубенских и Калайденских, сколко по 
разделу з братом моим достанется; луки Лящевскія, ко-
торіе по разделу з братом моим мне достались и котори-
ми я владел; да на гребле Воинской, на реке Суле полтре-
тя кола. Что принадлежит до купленних мною грунтов, то 
с оних определяю дочери моей все в сотне Лукомской и 

около местечка Лукомля состоящіе грунта, мелници, леси, 
пахатніе и сенокосніе и прочіе угодія и всех подсуседков; 
а особливо за селом Мойсеевкою хутор Бурбинскій з сло-
бодкою и сенокосы у Великих Лоз, со всеми принадлежа-
щими угодіи; да в сотне Глуховской, на гребле Каменской, 
на речки Сейму шесть кол млина, купленніе мною у Стож-
ков, и тамошніе грунта, в оних же Стожков купленніе, с 
подсуседками; в хуторе Рубановском части купленніе у 
бунчукового товариша Федора Ширая и у своячини моей 
Тетияни Войниковой, а по первому мужу Журавковой; а 
остальніе все грунта, яко то: двори и комори в городе Глу-
хове, мелницу Есманскую с принадлежащими к ней уго-
діи и прочіе всякіе грунта и угодія в сотне Глуховской со-
стоящіе, також коло едно млина на гребле Каменской в 
клетце, с погной с паном Марковичем, а другая коло ча-
сти, которая на мене надлежала, кроме тех кол, которіе 
наследственно на оную жену мою принадлежат, а имен-
но: шесть також купленіе грунта в селе Хижках и в дерев-
не Лисогоровке все то жене моей записую и утверждаю.

Скот овец, яко то стадо кони еждалие, товар воли, овци 
и прій розделится пополам и една часть жене мает, а дру-
гая часть дочери моей быти должна.

Сребло, которое жени моей приданное, а именно […] 
трі, букал один, подносов два, ложок дванадаць, кубков 
дванадцять, фляшка, рюмок шесть, чарок дванадцаць, 
стаканов пивних три да еще ложок две, тое все имеет ос-
татся при жене моей, яко ея собственное, а осталное мое 
сребро женою и мною прикупленное записую дочери 
моей. Цинь мною жене моей справленні и ея собственніе.

Також перла ланцужки и прочне к женскому убору 
ценности ея приданное и мною купление все при ей, 
жене моей остатся должно.

Оловянную и медную посуду разделить пополам и 
едну часть жене моей, а другую дочери моей записую, 
а что по всевисочайшей ея Императорскаго величества 
милости жалувано мне перстень бреліантовій и хутро 
соболее, тое дочери моей определяю.

Что же касается до опеки дочери моей малолетней, 
то понеже с кровно […] телко надеюся, что жена моя, яко 
мать одной дочери воспитание ея добропорядочно. Для 
того ей ввіряю в опеку и в материнское призрение помя-
нутую дочерь мою, которую оная жена моя должна содер-
жать в добром воспитаніи и обучать принадлежащому до 
совершения ея леть и все, что в мене на оную дочерь мою 
з маєтностей и спрочего определено, все то содержать до-
бропорядочно с надлежащею прибилю, которую собирая 
исправляет дочері моей все почесности.

Что принадлежит к посагу и когда по воле Божіей 
прийдет время отдати ея замуж, удоволить ея прида-
ним довольним. А к тому определяю ей карету жолтую, 
купленную мною на Москве […] […]. Шабль мой, ронди 
и сребла определяю дочери моей, також цень мой, все 
записую дочери моей.

Ежели бы по воле Божий дочерь моя или малолетней 
будучи, или хотя вишедши в замужже да бездетна помер-
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ла, тыда имеет жена моя взять себе з определенного ей 
имения в Рубановке часть дома, Теринские мелници, ху-
тор Бурбинский, […] купленные мною грунта и двор Лунд-
ский з угодій, а прочие грунта и маетности і в угодия та-
кож скот весь, сребро оловянная и медная посуда, ронд 
и шабля і седла и все рухомие вещи и украшения оно до-
чери моей и мает остатся при брату моему и при наслед-
ници дочери его, а жалованное мне хутро соболее имеет 
тыгда бить жене моей, а ежели бы и брат и дочерь его без 
наследия по смерти, тыгда село мое Ивановка в хуторе и 
со всеми угодия должно бути двоюрідному брату моему 
сотнику Ковалевскаму.

Енералного господина и пана Пиковця при битности 
нашей сочинен и что в сем тестаменте написано, тое точ-
ном в его високо благородия господина Пиковця из уст 
его легацию чули і в том в освидетельство по его персо-
нальному прошению подписалися.

Атаман глуховский Іван [Еснович]
Глуховской ратуши писар Семен Евстоев[?]
Року тисяча семсот пятдесят первого месяца февраля «4».
Више писаний духовній тестамент писара суда воско-

вого генерального Івана Пиковца составленний при до-
ношеніи от жени ево, ея милости пани Елени Андреевой 
дочери Лизогубовни, в сотенном глуховском правлении 
презентован и по прошение ей в книги меские вписан и 
подписом рук наших и с приложением урядовой печати 
обратно, яко потребуечой стороне видано.

Року и дня вишеписаних на подлених тако
Сотник Глуховский Дамен Туровский
По листам писар сотений Федор Вилчин
Глуховской сотенной ратуши писар Лукіан Гончарев
(Інститут Рукопису НБУ ім. В. Вернадського, ф. 1, 

спр. 57586).
Примітки

1. Олена Андріївна Лизогуб – дружина І. Пиковця, доч-
ка Андрія Юхимовича Лизогуба – конотопського сотника, 
який дав за нею посагу 9770 рублів. Після смерті чолові-
ка вдруге вийшла заміж за бунчукового товариша Дани-
ла Требинського.

2. Марфа – малолітня і єдина дочка і І. Пиковця. 
3. Андрій Лизогуб – бунчуковий товариш, тесть І. Пи-

ковця. Помер у 1737 р., залишивши удову Параскеву Ми-
хайлівну з чотирма дочками, син Антон загинув у Гилян-
ському поході.

4. Параскева – теща І. Пиковця, дочка стародубського 
полковника Михайла Миклашевського.
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Попружная А.В. Неопубликованное завещание писаря 
Генерального войсковоо суда Ивана Пиковца из коллекции 
А. Лазаревского

Целью статьи стала публикация завещания представителя 
казацкой старшины середины ХVІІІ в. Текст завещания – ценный 
источник социально-экономической, семейной, духовной жизни 
представителей казацкой элиты ХVІІ–ХVІІІ вв.

Ключевые слова: духовница, тестамент, казацкая старшина. 

Popruzhna А.V. Unpublished testament of the clerk of the 
General military court  Ivan Pykovets from the Lazarevskyi’s 
collection 

The object of the article is publication of Cossack authority’s testament 
of the middle of the XVIII century. The contents of the testaments are 
unique origins of social and economical, family and spiritual life of 
Cossack authority’s.

Key words: last will, testament, сossack elite.
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УДК 930+94(477)
В.І. Абакумова

З ФОНДУ «КАНЦЕЛЯРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ 
ВІЙСЬКОВОЇ АРТИЛЕРІЇ, м. ГЛУХІВ, 
НІЖИНСЬКОГО ПОЛКУ» (ЦДІАК)

Публікується Указ імператриці Катерини II про заборону про-
ведення в державі лотереї. Друкована копія документа зберігаєть-
ся у фонді Центрального державного історичного архіву України 
(Київ). Указ був отриманий Канцелярією Генеральної військової 
артилерії, яка розміщувалася в Глухові. Канцеляристи розіслали 
указ для повсюдного ознайомлення на території, підвладній Дру-
гій Малоросійській колегії.

Ключові слова: Друга Малоросійська колегія, Канцелярія Гене-
ральної військової артилерії, імператриця Катерина II, указ, лотерея.

У Центральному державному історичному архіві в 
м. Києві зберігається фонд 1641 «Канцелярія Генераль-
ної військової артилерії, м. Глухів, Ніжинського полку» 
(1740–1778 рр.). 


