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Любівоє Церович

Йован Хорват – ватажок першого переселення 
сербів до Російської імперії

Коли у ХVІІІ ст. стало очевидно, що угода, укладена 
сербами з Віденським двором, уже не в змозі протистояти 
знищенню Помориського і Потиського пограниччя, багато 
хто з жителів цих пограничних місцевостей – граничар – ви-
рішив переселитися до Росії. Ватажки граничар увійшли у 
контакт з російською місією у Відні.

До Росії, яка у ХVІІІ ст. майже постійно вела війни 
на півдні проти Туреччини, могло прийти добре навчене у 
битвах в Європі, у тому числі і з турками, загартоване грани-
чарське військо. Тож імператриця Єлизавета не заперечува-
ла бажанню сербських граничар заселити землі на території, 
яка фактично була для Росії пограниччям з турецьким впли-
вом. Зі свого боку граничари були впевнені, що у слов’янській 
та православній Росії вони знайдуть надійного союзника у 
боротьбі проти турків за звільнення Сербії.

Рішення сербських граничар заохочували емісари 
російської імператриці, які належали до заснованого у 1727 р. 
Сербського гусарського полку. Крім того, на рішення грани-
чар переселитися до Росії значною мірою вплинули офіцери 
зі знатних помориських та потиських родин, серед яких най-
більшим авторитетом користувався Йован Хорват – полковник 
Помориського військового пограниччя, поводир першого пере-
селення сербських граничар до Російської імперії, а у майбут-
ньому – комендант Нової Сербії та генерал російської армії.

Походив він з дворянського роду Куртич. Народився 
у 1713 р. у селі Куртич, 20 кілометрів північніше від Арада, 
місцевості посеред прикордонних укріплень. Предки Йована 
Хорвата переселилися до Австрійської імперії з Македонії, де 
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мали земельну власність ще від часів Неманичів та протя-
гом кількох століть жили у селищі Арвата, в області Нижня 
Преспа, на схід від Преспанського озера.

Економічні чинники, а також утиски з боку турець-
кої влади та албанців змусили православне населення пере-
селитися з Македонії до Австрійської імперії. Їхнє бажання 
співпадало з економічною політикою Відня: щоб привернути 
спритних та вправних торговців і ремісників з Балканського 
півострова, імператор Леопольд І ще у 1667 р. запропонував 
їм переселитися до Австрії, надаючи право «у містах жити, 
свою віру сповідувати і відкривати магазини, у яких вистав-
лятимуть свій крам». Окрім цього, їм було дозволено «то-
вар, що ввозять з сусідніх країн, тут продавати». Розрахунок 
Віденського двору справдився: переселенці швидко при-
стосувалися до нового середовища, розвинули свою діяль-
ність і швидко накопичили значний торговельний капітал. 
«З їхньою появою, – наголошує Душан Й. Попович у книзі 
«Серби у Воєводині від Карловацького миру 1690 року до 
Темішварського зібрання 1790 року», – у нас з’являється по-
тужний міський прошарок, торговельний та ремісничий, а з 
нього швидко розвинеться і наше дворянство». Таким чином, 
ще за кілька десятиліть до переселення в Росію сербський ет-
нічний елемент в Австрії був зміцнений новими силами.

Предок Йована Хорвата Марко Хорват, заохочений 
привілеями, запропонованими Леопольдом I, переселився 
до Австрії у 70-х рр. XVII ст. На жаль, знаємо про нього не-
багато. Відомо, що він належав до старої дворянської родини 
і займався торгівлею. Приїхавши до Австрії, взяв прізвище 
Хорват, відповідно до назви селища, з якого походив.

Син Марка, Самуїло Хорват, пов’язав свою долю з 
військовою справою. Під час турецько-австрійської війни він 
відзначився у битві біля Великого Варадина і став командува-
чем гарнізону цієї фортеці. Як великоварадинський маршал 
у 1689 р. від імператора Леопольда І він отримав дворянський 
диплом і герб «За вірність і корисні заслуги». Під команду-
ванням Йована Текелії брав участь у військових операціях 
проти «куруців» під час повстання Ракоці. У 1705 р., під час 
облоги Великого Варадина, Самуїло Хорват, перебуваючи 
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у складі залоги фортеці, надав значну підтримку зусиллям 
Йована Текелії для зняття блокади. У 1707 р., у складі грани-
чарського війська Текелії, він особливо відзначився у битві під 
Кечкеметом. За військові заслуги від австрійського імператора 
Карла VI отримав у власність село Куртич з довколішною міс-
цевістю на вододілі Мориша і Білого Криша. Серед населен-
ня цієї території відчувалося сильне напруження між като-
ликами і православними та тиск католицької церкви на пра-
вославних віруючих з метою прийняття ними унії. Сербська 
православна церква організовано протистояла таким спро-
бам. У цьому протистоянні Самуїло Хорват проявив себе як 
безкомпромісний борець за збереження сербської релігійної 
та національної ідентичності у Великоварадинській єпархії. 
Як щиро і глибоко віруюча людина, він брав участь у роботі 
народно-церковних соборів у перших десятиліттях XVIII ст., 
починаючи від Байського собору в 1704 р.

Йован Хорват, син Самуїла, мав військову освіту і в 
чині майора очолював Піший полк Поморишського кордо-
ну. Він відзначився у Війні за австрійську спадщину на ба-
варському (1743 р.) та рейнському (1744 р.) театрах воєнних 
дій. Повернувшись до Поморишшя у 1745 р., він, у чині 
підполковника, був направлений служити у Печку. Йован 
Хорват користувався повагою у граничар не лише як полко-
водець, але і як захисник та покровитель православ’я. Відомі 
його дари храму Святого Миколая у Печці та монастирям 
Ходош і Бездин. Як видатний національний діяч, він брав 
участь у Народно-церковному соборі у Карловцях у 1748 р., 
де обрали митрополитом Павле Ненадовича, який перед 
тим був арадським єпископом.

Користуючись повагою і авторитетом у співвітчиз-
ників, Йован Хорват став на чолі руху сербів за переселення 
до Російської імперії. Він обіцяв, зокрема, посланнику Росії у 
Відні, Михайлу Бестужеву, що набере тисячу чоловік невдо-
волених граничар у Поморишші та їхнім коштом, у повному 
спорядженні приведе до Російської імперії. Виконуючи цю 
обіцянку, Хорват звернувся до Придворної військової ради 
з проханням дозволити йому піти з австрійської військової 
служби та вступити на російську. 5 липня 1751 р. імператриця 
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Марія Терезія задовольнила його прохання та, «з огляду на тіс-
ну дружбу між віденським та російським дворами», дозволила 
Хорвату залишити австрійське військо і безперешкодно виїха-
ти до Росії. Отримавши паспорт, Хорват подав прохання графу 
Бестужеву з підписами 29 офіцерів, які просили імператрицю 
Єлизавету прийняти їх у російське підданство та на російську 
військову службу. Крім того, Йован Хорват хотів, щоб російсь-
ка влада погодилася на вербовку ним невдоволених граничар 
у Поморишші і Потиссі.

Бестужев подав імператриці Єлизаветі донесення, у 
якому детально обґрунтував намір сербів переселитися до 
Російської імперії, та рекомендував прийняти їх із сім’ями 
у підданство та на службу. Він попросив імператрицю 
Єлизавету якомога швидше прийняти сербських граничар, 
які вже почали розпродувати власність, і зазначав при ць-
ому, що в разі, коли швидко не буде прийняте відповідне 
рішення, «могло б статися, що вони переїдуть до Туреччини, 
бо їм там хоча б у віру не втручаються». Своє донесення ім-
ператриці граф Бестужев закінчив словами: «Коли справа 
дійшла до того, що Віденський двір своєвільно позбавляє 
себе хороброго сербського війська, то нам залишається ре-
тельно постаратися отримати його собі». Запрошення росій-
ської імператриці не забарилося.

Перед тим, як вирушити до Росії, граничари віддали 
свої прапори на збереження у церкву Текелії в Араді. Цей 
факт зафіксований у Туторському щоденнику: «1751-го літа, в 
Араді червня 13-го привезли з Помориського краю 17 знамен 
на конях та пішки у нашу церкву, тобто храму Святих апос-
толів Петра і Павла, і сіє вписав останнім на згадку, щоб мож-
на було знати коли ліквідоване Помориське пограниччя».

10 жовтня 1751 р. Йован Хорват прибув з першою 
групою переселенців у Київ. З 218 чоловік було 77 військо-
вих, 82 – члени родин та 59 – слуги. З собою вони привели 
196 коней. Нові групи сербських переселенців прибули до 
кінця того ж року. До першої групи входили: генерал-майор 
Йован Хорват, полковник Йован Чарноєвич, підполковники 
Михайло Прерадович та Михайло Хорват, майори Нікола 
Штрба і Йосиф Денаро, капітани Йосиф Цветінович, Максим 
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Вуїч, Йосиф Станкович, Федор Штрба, Петар Вуїч, Йован 
Міхок, Лазар Серезлія, Лука Попович, капітан-лейтенант 
Кір Попович, лейтенанти Петар Баяна, Ріста Хрнич, Йован 
Піваров, Ігнят Міхок, Йован Саполнцай, корнети Михайло 
Живанов, Максим Штрба, Філіп Міркович, Лазар Моргай, 
Георгіє Бошков, Георгіє Попович, Стефан Вуїч, Ілія Маркович, 
Міят Бабін та капелан Петар Булич.

Обставини, в яких опинилися сербські граничари, 
прибувши до Києва, описує Мілош Црнянський в романі 
«Переселення»: «Під тими дивними розкішними церквами 
новоприбульці не знали, ні куди підуть, ані що робитимуть; 
чекали весну. Декілька тисяч чоловіків та жінок розходилися 
та розселялися у Києві та околицях, у Миргороді, і чекали, що 
з ними буде. Ті, які не вміли прилагодитися, і ті, які чекали, 
що будуть прийняті у військо, жили під пагорбом у передмісті 
Києва Подолі по хатках, конюшнях чи навіть просто неба».

Прибувши до Російської імперії, Йован Хорват отри-
мав привілеї для своїх граничар. Указ Правительствуючого 
сенату від 29 грудня 1751 р. «Про поселення на російських 
кордонах сербських переселенців» зазначав, що Йован Хорват 
«милостиво нагороджується обіцяним йому чином генера-
ла-майора з дня його прибуття до Києва», підтверджувалися 
привілеї і для офіцерів, «список яких доставив посланнику 
Її Імператорської Величності у Відні».

У 1752 р. була заснована Нова Сербія. Правительству-
ючий сенат 11 січня 1752 р. видав «Дарчу грамоту генералу-
майору Хорвату про заснування двох гусарських та двох страж-
ницьких полків, про розділ землі, про сплату, привілеї і права, 
надання новонаселеній території назви Нова Сербія, а зведено-
му там укріпленню – Святої Єлизавети». Грамота врегульовува-
ла питання організації та функціонування пограничного краю. 
Нова Сербія простягалася на 200 км: від Дніпра на сході до 
Синюхи, притоки Південного Бугу, на заході. Граничари були 
розподілені на два полки по сорок рот.

Командування Новою Сербією, разом з Йованом 
Хорватом, здійснювали граничарські офіцери (з Помориш-
шя, Потисся та інших та інших прикордонних з Портою 
сербських територій).
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Нова Сербія знаходилася у степах. Про її клімат 
та природу пише Александр Пишчевич у своєму тексті 
«Замітки про Новоросійський край», написаному на початку 
ХІХ ст. Автор зауважує, що до травня клімат тут приємний, 
а з червня вже настає жарке літо, і якби не період дощів, то 
все б вигоріло. Зими рідко тут холодні, окрім декількох днів, 
коли потерпає домашня худоба. Навесні все вкривається 
травою, а степові квіти справляють враження чудернацьки 
розмальованого килима. Разом з тим, зауважує Пишчевич, 
влітку пейзаж нагадує Аравію. Степ надзвичайно родючий, 
на чорноземах хліб давав багаті врожаї. Окрім Дніпра та Бугу, 
в Новій Сербії протікало ще декілька рік. Найбільшими се-
ред них були Інгул та Інгулець.

Прибувши до Нової Сербії, граничари утворили спе-
цифічну військово-землеробську спільноту. Вони становили 
привілейований прошарок населення, основним завданням 
якого було захищати цю територію Російської імперії від 
нападів з півдня, передусім від турків і татар. Через це ство-
рені поселення зосереджувалися навколо рот і були оточені 
т. зв. трьома окопами. Перший, або зовнішній, окоп мав за-
вданням захист кордону. Другий був резервним, і у випадку, 
якщо гарнізон першого окопу йшов у військовий похід, ре-
зерв перебирав на себе їхнє завдання. Третій окоп заселяли 
члени сімей, вони мали обробляти свою землю та землю тих 
поселень, гарнізони яких перебували у військовому поході. 
У поселеннях були побудовані фортифікаційні споруди чоти-
рикутної чи п’ятикутної форми. Крім того, існувала система 
сигнального зв’язку між сусідніми граничарськими поселен-
нями-укріпленнями.

Велика кількість переселенців займалася землеробс-
твом. Родюча земля та відсутність кріпацтва сприяли роз-
витку хліборобства. Степ був придатним і для обробки землі, 
і для випасу худоби.

У Новій Сербії розвилася і торгівля. Почалася вона відтоді, 
як переселенці почали купувати худобу у старожилів і продавати 
її поза межами Нової Сербії. Згодом почали торгувати товарами, 
які вироблялися в степу: шкіра, вовна, молочні продукти. За ме-
жами Нової Сербії купували мануфактурні та металеві вироби 
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 і продавали їх у Туреччину, а звідти завозили зброю, тканини, 
сухофрукти для торгівлі ними у Східній Європі.

Ремісництво було розвинуто гірше, оскільки пересе-
ленці походили здебільшого з військових, торговців і земле-
робів. Тому ремісники користувалися тут попитом та ціни-
лися, російська влада надавала привілеї тим, хто хотів від-
крити майстерні у Новій Сербії.

Двадцять рот у західній частині краю формували 
Сербський гусарський полк генерала Хорвата. Штаб Йова-
на Хорвата знаходився у Новомиргороді, де Гептурка впадає у 
Велику Вись. З переселенням граничар до Сербського гусарсько-
го полку генерала Хорвата у 1752 р. найбільша кількість поселень 
була зведена на Великій Висі, притоці Синюхи у західній частині 
Нової Сербії. Від Новомиргорода долиною Великої Висі, вниз по 
течії, знаходилися поселення: Печка (227 граничар з сім’ями); 
Петрово Острво (275); Надлак, де Кістень впадає у Велику 
Вись (126); Кальні болота (124); Семлак (98), де Велика Вись впа-
дає у Синюху. Як бачимо, ці назви новосербських поселень були 
перейняті від назв гарнізонів на Мориші. Архангелгород у гирлі 
Торговички, притоки Синюхи, (140) зберіг назву старої фортеці, 
яку відбудували граничари. Вгору по течії від Новомиргорода 
були розташовані поселення, які перебрали назви гарнізонів з 
Поморишшя, Потисся тощо: Мартонош (188 граничар з сім’ями); 
Панчево (220) та Каніжа (199). На Інгулі знаходилися Сента (98) та 
Вуковар (178). Поселення Фелдвар знаходилося в районі розточ-
чя Інгула та Інгульця (141). У східній частині Нової Сербії знахо-
дилися Суботиця на Аджамці, притоці Інгулу (41); Мошорин на 
Бешці (110); Митровиця  (350) і Сомбор (92) на Інгульці; Глинськ 
на Цибульнику, притоці Тясмина (195); Вершац на Ірклеї, при-
тоці Тясмина (318).

Новомиргород, або Мироград, як його називали сер-
би, був заснований у 1752 р. Російський уряд визначив його, як 
місцезнаходження командування Нової Сербії. Граничари, що 
сюди переселилися, одразу почали будувати укріплення. Воно 
мало 200 м у діаметрі, 5 бастіонів, 2 брами, а також було оточе-
не насипами та ровами. На фортечних мурах було розташо-
вано 10 гармат. У центральній частині укріплення знаходився 
маєток Йована Хорвата, з липовими алеями та садом, а також 
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стайнями з 50 кіньми. Поряд з Хорватовим маєтком у поселен-
ні знаходилися домівки верхівки граничар та службові устано-
ви: канцелярія Гусарського полку, яка пізніше стала Головною 
канцелярією Новосербського корпусу, та військової казарми. 
Під одним дахом розташувалися: кав’ярня з більярдом, чотири 
кімнати для гостей з кухнею та шість магазинів, у яких і жили 
торговці, що платили орендну плату 60 рублів. На міській пло-
щі був ринок з 14 магазинами під одним дахом, які сплачували 
оренду від 6 до 12 рублів.

Багато сербів залишили спогади про це місто. 
Архімандрит Герасим Зелич перебував у Новомиргороді 
у 1782 р. і згадував про «знатне панство, з яким тут познайо-
мився: славного Текелію, генералів Чорбу та Хорвата». Він 
відзначив, що його тут гарно прийняли та «блогодобродушні 
милостинею для церкви на дорогу одарили».

Сава Текелія перебував у Новомиргороді, у маєтку 
свого дядька Петра двічі, у 1787 р. і 1811 р. Про це він згадував 
у своєму «Життєписі».

Про те, як переселенці сприйняли нову батьківщину 
і чи сповнилися їхні очікування, свідчать листи з Нової Сербії. 
Так, Марія Станков, яка з родиною поселилася у Новосербській 
Печці, писала до батька у Будим: «Кому там погано, тут буде доб-
ре, бо тут дешево і безкоштовно можна жити». Васіліє Попович, 
який так само поселився у Печці, писав Петру Філіповичу у 
Сентомаш, щоб той зібрав своїх та приїжджав до Нової Сербії, 
а «російська імператриця своїх офіцерів пошле за новими пере-
селенцями». Протоієрей Петар Булич з Новомиргорода у листі 
до свого кума, монаха Лазара, розпорядника церковного прихо-
ду у Великому Семіклуші, хвалить імператрицю Єлизавету за 
те, що вона «допомагає православним... та наймилостивішим 
чином піклується про всіх переселенців», а час її правління 
порівнює «з золотими часами царя Константина, царя Теодосія 
і благочестивих цариць Пульхерії та Ірени». Зауваживши, що 
тут «слово Боже не пов’язане, як там, з іновірцями», він іронічно 
запитує: «І де заслуги ваших предків та батьків? Ні ваших вір-
них слуг ніхто там не цінує. Тут лише наше плем’я і рід, нікого 
з безбожних, римлян та уніатів». Петар Булич запрошує кума 
приїхати до Нової Сербії та наголошує: «Якщо простому люду 
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заборонене переселення до Росії, то ніхто не стоятиме на дорозі 
у священиків, особливо монахів, за якими не плачуть жінки та 
діти». Капітан Лазар Серезлія з Новомиргорода пише Стефану 
Станковичу у Великий Варадин, що у Новій Сербії велика плат-
ня та достатньо землі, а найголовніше: «Тут нас ніхто не називає 
єретиками, бо німці та католики тут дістають таку ж честь, яку 
ми мали в угорців. Тут наше царство і наша влада».

Рішенням генерала Йована Хорвата від 1757 р. до 
Нової Сербії були приєднані ще чотири роти, які перейшли 
зі Новослобідського гусарського полку та були приєднані 
до Новомиргородського гарнізону: Тишківка на Синюсі, 
Плетений Ташлик на однойменній річці, Сухий Ташлик на 
однойменній річці, а також Велика Виска на Великій Висі. 
У цих чотирьох ротах жили 653 граничари з сім’ями.

За Нової Сербії почався економічний розвиток 
Новомиргорода: почали видобувати каолін, завдяки чому 
розвинулися ремісництво та мистецтво. Зручне географічне 
положення сприяло розвитку торгівлі. Ремісники починали 
гуртуватися у цехи, а торговці встановлювали зв’язки з най-
віддаленішими територіями.

Сербський стражницький полк генерала Хорвата скла-
дався з двадцяти рот у східній частині Нової Сербії. Ним коман-
дував від імені Йована Хорвата його брат, підполковник Михайло, 
1716 року народження, який брав участь у Війні за австрійську 
спадщину на рейнському та баварському театрах воєнних дій. До 
переселення жив у Куртичі, сімейному маєтку Хорватів.

Переважна частина поселень Сербського стражниць-
кого полку також отримала назви від поселень старої батьків-
щини. Лише деяка частина зберегла попередні назви: Крилов, 
Табуриште та Крюков на Тясмині. Інші назви походили з 
Поморишшя, Потисся, Бачки, Срема та інших країв, де жили 
серби. Камениця знаходилася на Дніпрі. Там, де Інгул впадає у 
Дніпро, знаходилися Чанад, Пілюжичі та Ковин. На Інгульці 
були розміщені: Сланкамен, Бечей, Вараждин, Глоговац та 
Єнополе. На Тясмині знаходилися Шольмош і Чонград. У ме-
жиріччі Цибульника та Дніпра знаходилися Мандорлак та 
Сентомаш. На берегах Омельника, притоки Дніпра, стояли: 
Благоват, Павлиш, Земун та Вілагош.
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Вважається, що на території Сербського гусарського 
полку поселилося 18 000 жителів, а на території Сербського 
стражницького полку – 12 000 чоловік. Після першої хвилі пе-
реселенців 50-х років XVIII ст. до Нової Сербії з Далмації, Боки 
Которської, Герцеговини, Чорногорії та Боснії переселилося 
ще 5 000 жителів. Тобто, загальна кількість тодішніх сербських 
переселенців з сім’ями становить біля 35 000 осіб.

Новослобідський гусарський полк був заснований 
у 1753 р. Він тягнувся більше як на 200 км на південь від Нової 
Сербії, від Дніпра до Південного Бугу. Там було сформовано 
27 рот з центром у фортеці Святої Єлизавети з метою зміц-
нити Нову Сербію іншими залогами на території, якій най-
більше загрожували напади турок і татар.

У декількох ротах Новослобідського полку служили 
і серби. Поміж інших жили вони в таких поселеннях: Бешка 
на одноіменній річці, куди прийшло 216 граничар; Петриковка 
на Бешці; Аджарка на одноіменній річці, притоці Інгулу (399); 
Грузка на одноіменній притоці Інгулу (315); Бошняково на 
Грузці; Калиновик на Інгулі (47); Скоп’є на Сухому Ташлику, 
притоці Синюхи; Босна на Сухому Ташлику; Трново (219) і т. д. 
Командування Новослобідського полку містилося у фортеці 
Святої Єлизавети. На територію Новослобідського поселення 
протягом 50-х рр. разом з представниками інших народів пе-
реселилося 3 000 сербів.

Єлизаветград, місцезнаходження Новослобідського 
полку, був побудований за ініціативою генерала Йована Хорвата. 
У листі до російської імператриці він висловив пропозицію як-
найшвидше побудувати на південному краї Нової Сербії, в на-
прямку до Новослобідського полку, фортецю, яка стане цент-
ром оборонної лінії від турок і татар. Приймаючи пропозицію 
генерала Хорвата, імператриця Єлизавета Дарчою грамотою від 
11 січня 1752 р. довірила йому керівництво будівництвом фор-
теці, надавши при цьому широкі повноваження: «З метою за-
хисту новостворених домів членів гусарських та стражницьких 
полків від неприятельських нападів, дозволяється на зручному 
місці, згідно з оцінкою компетентних людей, а також з вашої 
згоди, генерале-майоре Хорват, цього року збудувати мур фор-
теці, якій треба дати ім’я Святої Єлизавети».
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Будівництво фортеці закінчилося у 1757 р. Вона відіг-
рала значну роль у спробах Російської імперії вийти до 
Азовського та Чорного морів. Тут перебували та вирушали 
у військові походи російські військові формування. Навколо 
фортеці утворилося поселення, яке у 1775 р. отримало статус 
міста під назвою Єлизаветград.

Про Єлизаветград залишили спогади багато відомих 
сербів, серед яких у 1811 р. був і Сава Текелія. Про місто він 
говорить як про «повітове і найбільше місто у Новій Сербії». 
Тут його зустрів «градоначальник Стратимирович, син кня-
зя Стратимировича Чорногорця. Єлизаветград – це значуще 
місто, де немало багатих торговців».

У Єлизаветграді протягом XVIII та XІХ ст. жили нащад-
ки багатьох сербських граничарських сімей: Хорвати, Шевичі, 
Сабові, Чорби, Міоковичі, Кнежевичі, Новаковичі, Мілутиновичі, 
Прерадовичі, Стратимировичі, Дуки, Петровичі, Вуїчі, Аврамови, 
Радивоєви, Живкови, Младеновичі, Давидовичі, Хаджичі, Ерделі, 
Степанови та багато інших. У сусідніх поселеннях також жило ба-
гато нащадків сербських граничар.

Йован Хорват сформував також Македонський та 
Болгарський гусарські полки, які знаходилися поза межами 
Нової Сербії, в укріпленнях Омельник та Манжелей на річці 
Псел, лівій притоці Дніпра. Це сталося в результаті рішення 
російського уряду про створення т. зв. рухомих полків у 50-х рр. 
XVIII ст. На відміну від гарнізонних полків, рухомі полки явля-
ли собою мобільні формування, готові до інтервенції на будь-
якому місці, яке їм визначить вище військове командування. 
Якщо гарнізонні полки жили на певній території, яку захища-
ли від чужоземних, насамперед турецьких і татарських нападів, 
а їхню активну частину складали люди сімейні, то до рухомих 
полків «брали молодих неодружених чоловіків, які мали більше 
бажання до воєнних дій, ніж до господарства на селі».

Обидва полки мали багатонаціональний військовий 
склад. Серед них найбільше було сербів та корінного ук-
раїнського населення. Старшинське командування складали 
сербські граничарські офіцери.

Заснування Македонського та Болгарського полків поб-
лизу Нової Сербії відповідало імперським планам Росії щодо 
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прориву до Кавказу, Приазов’я, Причорномор’я та Подунав’я, 
здійснення якого почнеться через кілька років. Таким чином, 
потрібно було пов’язати території Нової Сербії та Слов’яносербії, 
що можна було б зробити Македонським та Болгарським пол-
ками. Потрібно додати, що база Старого сербського гусарсько-
го полку була у Торі, сьогоднішньому Слов’янську, на захід 
від Слов’яносербії. Таким чином, була б створена військова 
лінія довжиною 600 км, від Південного Бугу до басейну Дону. 
Командування цими військовими формуваннями імператриця 
Єлизавета довірила генералу Йовану Хорвату. У Македонському 
та Болгарському полках було близько 1 000 сербів.

Йован Хорват неухильно прагнув збереження грани-
чарами своєї національної ідентичності. З його ініціативи для 
збереження сербської самобутності у кожному поселенні в 
Новій Сербії була збудована церква. Поблизу Новомиргорода, 
поряд з Кафедральним Святомиколаївським Собором, що мав 
таку саму назву, як і собор у Печці, був зведений монастир за 
взірцем помориських. Він привозив і священиків, а також архі-
мандритів Атанасія Мілутиновича та Софронія Добрашевича.

Генерал Хорват був рішуче налаштований бороти-
ся за утвердження Сербської православної церкви у Новій 
Сербії, від Синоду Російської православної церкви він ви-
магав схвалення заснування єпархії Сербської православної 
церкви та затвердження новосербським єпископом владику 
далматинського Симеона Кончаревича, який у 1758 р. при-
вів у Глоговац у Новій Сербії переселенців з далматинського 
Косова (згодом Глоговац був переіменований у Косово).

Від імені сербського православного населення Нової 
Сербії генерал Йован Хорват у супроводі 1 підполковника, 
3 майорів, 5 капітанів, 14 поручиків і 17 прапорщиків прибув 
до Петербургу з проханням про заснування єпархії Сербської 
православної церкви. Перед Сенатом він обґрунтував ідею 
про те, що сербська церква та школа – це гарантія збережен-
ня національної ідентичності сербів. І хоча Сенат підтримав 
вимоги сербів, Синод Російської православної церкви зайняв 
позицію, яка полягала у тому, що в Російській імперії мо-
жуть існувати лише єпархії Російської православної церкви. 
Вимога сербських граничар з Нової Сербії була відхилена.

Untitled-2.indd   22Untitled-2.indd   22 04.08.2006   18:28:2204.08.2006   18:28:22



ЙОВАН ХОРВАТ – ВАТАЖОК ПЕРШОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ СЕРБІВ ДО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

23

Невдача місії у Петербурзі викликала невдоволення 
сербських граничар, оскільки вони були свідомі того, що саме 
за допомогою Сербської православної церкви в українському 
та російському оточенні може бути збережена їхня націо-
нальна ідентичність. Тому, незадоволені результатом, жителі 
Новомиргорода провели збори та відбравили до Петербургу 
лист, який, однак, також був відхилений.

Крім того, Хорват наполягав на забезпеченні для сербів 
навчання у сербських школах. У Новомиргороді він заснував 
Сербську народну школу, де заняття проводив диякон Павле. 
Також він прагнув, щоб і в інших граничарських поселеннях 
були забезпечені вчителі та організація сербської початкової 
школи, для цього залучав сербів, що закінчили Київську ду-
ховну академію. За його наполяганнями у Новомиргород з 
Київської духовної академії приїхали Ісайя Новакович, Павле 
Вуїчич та Йосиф Чернець, яких Хорват розподілив у школах 
Нової Сербії. На жаль, згадок про інших слухачів Київської 
академії у Новій Сербії не було зафіксовано. Очевидно, що 
російська влада не підтримувала відкриття сербських шкіл.

Генерал Хорват привозив до Новомиргорода і худож-
ників, які навчалися живопису у Києво-Печерській художній 
школі. Щоб створити портрети старших офіцерів, дворян та 
багатих торговців, що жили у Новій Сербії, Хорват ангажував 
художників з цієї престижної школи. Так у 50-ті рр. XVIIІ ст. 
у Новій Сербії з’являються Йосиф Сербин, Захаріє Алексієв 
та Йован Попович. На жаль, не залишилося відомостей про 
те, скільки часу вони провели у Новій Сербії та не збережено 
жодної їхньої роботи.

Російська влада, готуючись до вирішальних битв з 
турками і татарами, вдалася до об’єднання граничарських 
територій. У цьому Хорват бачив можливість об’єднати всі 
сербські полки на території Нової Сербії.

Указом Правительствуючого сенату у 1759 р. був створе-
ний Новосербський корпус. Очолив Новосербський корпус гене-
рал Йован Хорват. Виконавчим органом корпусу стала Канцелярія, 
яка у вирішенні цивільних питань підпорядковувалася Сенату, а 
у військових – Військовій колегії. Канцелярія поділялася на від-
діли. Як самостійний орган був утверджений Верховний суд, 
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на чолі якого стояв полковник Йосиф Цветинович. Органами 
Канцелярії були: Фінансова комісія, Комісія для врегулювання 
відносин з козаками, Брацлавська комісія у Новоархангельську на 
Синюсі для врегулювання прикордонних відносин з Польщею. 
Основними завданням було визначено «прийняття та виконан-
ня всіх військових, цивільних, політичних, економічних, а також 
внутрішніх та зовнішніх питань», тобто вся діяльність на під-
леглій території. Корпусу підпорядковувалися канцелярії всіх 
полків. Перед сформуванням Новосербського корпусу Хорват, за 
згодою імператриці, поряд з існуючими двома полками Нової 
Сербії та Новослобідським полком, поширив свою компетенцію 
і на Македонський та Болгарський полки на лівому березі Дніпра. 
До їх складу в основному входили серби, якими командували 
офіцери з Нової Сербії.

Отже, за два роки територія, яка підпорядковувала-
ся генералу Йовану Хорвату, охопила 5 полків, з організо-
ваною виконавчою та судовою владою, а також з органами, 
що врегульовували питання відносин з сусідніми землями. 
Очолюючи Новосербський корпус, за допомогою широких 
повноважень, наданих російським урядом, Хорват створив 
державу у державі. Він вважав, що таким чином він краще 
захищатиме інтереси сербського народу. Всю свою діяльність 
він підпорядкував кінцевій меті – за допомогою Російської 
імперії звільнити свою батьківщину.

Тим не менше, Хорвату так і не вдалося створити серб-
ське національне вогнище у Російській імперії. Він був звину-
вачений у зловживаннях та корупції і у 1762 р. зміщений з по-
сади та засуджений до страти через повішання, яка була замі-
нена засланням у Вологду. Щоб унеможливити утвердження 
сербського національного середовища, російський уряд поста-
вив на чолі Нової Сербії росіянина, генерала Мельгунова.

Розглядаючи причини зміщення та вигнання Йована 
Хорвата, український історик Ольга Посунько у монографії 
«Історія Нової Сербії та Слов’яносербії» зазначає, що зви-
нувачення на його адресу були односторонніми і потрібно 
поставити питання, «чи зміг би він так поводити себе, якби 
не відчував за собою підтримку Сенату? Розглядаючи справу 
Хорвата, ні в Сенаті, ні в слідчій комісії, ні на суді нічого не 
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було сказано про безвідповідальність російських чиновників, 
які повинні були контролювати адміністрацію Нової Сербії.». 
Щодо самого Йована Хорвата Ольга Посунько стверджує: 
«В якійсь мірі повинні були відповідати і ті особи, які пере-
бували на посту коменданта фортеці Святої Єлизавети, адже 
саме вони довгий час тримали в своїх руках «новосербську 
суму» – ті гроші, які виділялися на Нову Сербію».

Довго вважалося, що Йован Хорват закінчив життя у 
Вологді. Разом з тим Ольга Посунько у згаданій монографії 
зауважує, що «згодом 1775 р. генерал Петар Текелія випросив 
пом’якшення вироку для Хорвата і останній повернувся до ді-
тей, а у 1780 р. помер». Саме генерал П. Текелія у 1775 р. відіграв 
значну роль у ліквідації з наказу цариці Запорізької Січі, що про-
клало шлях організованій російській колонізації та утверджен-
ню імперської влади на цих неспокійних територіях. На при-
йомі, організованому з цього приводу, імператриця Катерина ІІ 
запитала генерала Текелію, чим вона може його нагородити. 
Він відповів, що хоче звільнити з неволі свого земляка генерала 
Йована Хорвата. Його прохання було задоволене.

На своїй новій, як і на старій батьківщині, Йован Хорват 
був відомий пожертвами сербським святиням. Про це свідчать 
дані, збережені у монастирі Бездині. Коли у 1746 р. у зв’язку 
з перебудовою монастиря Бездина архімандрит Теодосіє 
Веселінович звернувся до заможніх сербів з проханням про 
матеріальну підтримку, серед донаторів були і граничарські 
офіцери з Хорватом на чолі. Оскільки роботи тривали де-
кілька років, а фінансів було недостатньо, архімандрит вдруге 
звернувся до віруючих по допомогу. Хорват з радістю відгук-
нувся, про що свідчить запис у «Протоколі жертовників» мо-
настиря Бездина: «25 березня 1750 р. комендант Поморського 
пограниччя Йован Хорват з Куртича пообіцяв оплатити трьо-
ма сотнями форинтів одну залу на його ім’я, коли буде готова 
та оздоблена, і цю свою обіцянку виконав».

Свою прихильність до старої батьківщини Хорват під-
твердив і у Російській імперії. З нагоди нової реконструкції мо-
настиря Бездина у 1780 р., оскільки братство «ввійшло у великі 
витрати», архімандрит Павле Авакумович звернувся до Йована 
Хорвата. І цього разу він радо відгукнувся на  звернення, про 
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що свідчить запис у «Протоколі жертовників», де говориться, 
що прийшов дар, «який послав з Росії старий друг та жертов-
ник Йован Хорват (тоді – генерал поручик у російському вій-
ську) – 50 голландських дукатів або 211 форинтів на здоров’я 
своїх, а особливо свого сина полковника Антонія».

Бажання генерала Хорвата відродити на російській зем-
лі Сербію не здійснилося. Без національної церкви та шкіл, в ук-
раїнському та російському оточенні, серби швидко зникли. У плачі 
над їхньою долею Црнянський у «Переселеннях» записав: «Роки 
і зараз проходять, літо проходить і листя жовте опадає, а потім все 
завіє снігом. Але навесні Дніпро знову побіжить, і качатиметься ве-
село, крізь ту країну мертвих, до моря, під пісню і танок живих».
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