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Діяльність Івана Хорвата щодо гайдамацьких набігів 

на території Нової Сербії (1755-1761 рр.) 

Переселенці з Балкан, що прибули до Степової України в 1750 х роках і 

осіли на території створеної російським урядом Нової Сербії, прагнули 

закріпити за собою колишні землі запорозького козацтва. Намагання 

керманича новосербців Івана Хорвата та комендантів фортеці Святої 

Єлисавети з цього приводу підтримував Сенат, зважаючи на аргументацію, 

що значна частина віддалених від Запорожжя козацьких зимівників ставала 

притулком для гайдамаків [1, с. 144]. Діяльність гайдамацтва на теренах 

Нової Сербії зафіксована у документах фонду фортеці Святої Єлисавети. У 

1755-1759 роках козацькі загони перманентно чинили набіги на дрібні 

поселення Гусарського полку (зазвичай хутори чи пасіки) і відбирали у 

поселенців худобу й провіант, інколи вступаючи у перестрілки з 

новосербськими гусарами. Після того вони зазвичай втікали на територію 

Польщі через Цибулівський форпост, або ж переховувались по місцевих 

слободах та хуторах. Найвищою активність гайдамаків була у тих ротах, які 

межували з Чорним лісом – 15-ій (Цибулівський шанець) [2, арк. 4-5 і зв.], 

16-тій (Некрасівський шанець) [2, арк. 6-7 і зв.] та 17-ій (Дмитрівський 

шанець) [3, арк. 9 і зв.]; помітною була їх діяльність в районі слободи Висі [4, 

арк. 3; 3, арк. 1]. На розбійницьку діяльність запорожців скаржились також 

купці, які проїжджали через новосербські форпости [2, арк. 4 і зв.]. 

Гайдамацькі загони всерйоз дошкуляли Івану Хорвату та ставили під 

загрозу нормальне функціонування Нової Сербії. Про інтенсивність їхніх 

набігів на край, пов’язані з цим проблеми у керівників поселення та роль 

Хорвата в їх вирішенні можна зробити висновок з листів генерала до фортеці 

Святої Єлисавети восени 1755 року. 11 листопада Іван Хорват писав 

коменданту фортеці Івану Глєбову про те, що він незадоволений діяльністю 

драгунських та ландміліційних команд, відправлених на боротьбу з 

гайдамаками. Останні нападали на новосербських мешканців і грабували 

населення за відсутності генерала. Хорват традиційно звинувачував Глєбова і 

перебільшував власні зусилля у справі боротьби з козацькими набігами. 

Перед тим він вимагав особливої диспозиції форпостів, збільшення кількості 

команд та посиленого нагляду за кордонами, однак на момент написання 

листа не отримав від Глєбова повідомлення про вжиті тим заходи. У разі, 

якщо Глєбов не допустив би Хорвата до справи по захисту як основних 

новосербських поселень та малозаселених місць, так і вищих та нижчих 

чинів від гайдамацького свавілля, той обіцяв шукати протекцію в Сенаті [2, 

арк. 3 і зв.]. Протягом листопада 1755 року набіги гайдамаків почастішали, 

тому Хорват доповідав Глєбову, що з метою запобігання шкоди для 

поселення та припинення виходу іноземців до Нової Сербії, він був 
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змушений відрядити до ста чоловік з новосербської команди. Допоки Хорват 

сам не отримає сенатський указ про виявлення та протидію гайдамакам, він 

просив Глєбова негайно відправити під Чутянський ліс 60 кінних драгунів та 

60 гусарів з Молдавського гусарського полку [2, арк. 4 і зв.], а також 

позичити з Пермського драгунського полку три тисячі патронів і надіслати 

йому [2, арк. 9]. Пізніше він наказував Глєбову розшукати поранених козаків 

та не допустити їх переховування по селах місцевими мешканцями. На думку 

генерала, якби таких заходів не було вжито, то місцеві поселенці могли б і 

далі не лише позбавлятись свого майна, а й гинути, що стало б нічим іншим, 

як безпосередньою шкодою для імператриці [2, арк. 6-7 і зв.]. Влітку 1760 

року Іван Хорват особисто очолив каральну експедицію проти двох загонів 

гайдамаків, які стали табором у Чутянському лісі [5, с. 48]. 

Хоча на допомогу новосербцям часто приходили солдати інших полків 

(зокрема, Пермського драгунського і Новослобідського козацького) та окремі 

загони з Гетьманщини, неабиякі заслуги по боротьбі з гайдамаками 

несправедливо приписувались урядом саме Івану Хорвату [6, с. 160-161]. З 

проханням посприяти у викоріненні та затриманні нападників він звертався 

також до керівництва Коша Запорізької Січі [7, арк. 37]. Дослідниця 

новосербської проблематики О. Посунько стверджує, що генерал не докладав 

особливих зусиль для забезпечення спокою в Новій Сербії, жителі якої 

постійно потерпали від грабіжницьких набігів [1, с. 80]. 

Окрім боротьби з гайдамаками протилежною стороною діяльності Івана 

Хорвата була співпраця з ними. Попри певні намагання протистояти їм на 

території Нової Сербії, Хорват і сам підбурював гайдамаків до нападів на 

польські загони з іншого боку кордону. Ще в 1756 році на атаки козаків з 

території Нової Сербії скаржились польські магнати Потоцький, Браницький 

та Любомирський [8, с. 39 40]. Прямі свідчення щодо безпосередніх зв’язків 

Івана Хорвата з гайдамаками з’явились у 1757-1758 роках [9, с. 42-44]; 

зокрема, його звинувачував у цьому генерал-майор Ф. Юст. Участь Хорвата у 

таємних угодах з гайдамаками підтверджується наявністю новосербських 

офіцерів серед учасників загонів і не є дивною, з огляду на традиційну 

схильність генерала до різноманітних зловживань. Закликаючи до боротьби з 

гайдамаками на підвладній йому території, він одночасно всіляко сприяв їх 

діяльності на території Польщі, інколи навіть відверто звинувачуючи 

чиновників російської та гетьманської адміністрацій у підтримці таких 

набігів [10, с. 167-193]. 

Зрозуміти механізм, за яким діяв Хорват під час організації гайдамацьких 

загонів, допомагає приклад схопленого поляками восени 1757 року 

гайдамаки Василя Винниченка. На допиті той засвідчив, що вербування 

охочих до наживи новачків серед найманих робітників, таких як він сам, 

здійснювалось через комісара канцелярії Новосербського корпусу Акацатова, 

а збір і формування гайдамацької ватаги відбувались безпосередньо біля 

маєтку Хорвата в Генеральській слободі біля Новомиргорода. Вогнепальною 

та холодною зброєю і кіньми новачків теж забезпечував комісар. За 
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відповідну долю здобичі, награбованої на польській стороні (а жертвами 

нападів новоспечених месників ставали не лише корчмарі-євреї та католицькі 

й уніатські церкви, а також і православні священники та звичайні селяни), 

новосербський прапорщик-прикордонник у Петроострівському шанці 

безперешкодно пропускав ватагу і навіть надавав їй тимчасовий прихисток. 

Частка поживи для Хорвата та інших його спільників була визначена 

зазделегідь [5, с. 47 48]. Російський дипломат Федір Бехтеєв в січні 1758 року 

писав, що поляки, які прибули з Правобережжя до Варшави, скаржились на 

запорожців, «а особливо на команду пана Хорвата» [11, с. 238]. Тож 

очевидно, що в локальних конфліктах на російсько-польському прикордонні 

мала місце співпраця гусар-новосербців та представників козацтва (в тому 

числі і гайдамаків), причому не без втручання вищого керівництва 

Новосербського корпусу. 

Визначаючи мотиви Івана Хорвата, які спонукали його вдаватись до 

організації гайдамацьких загонів, варто пам’ятати про необхідність 

вирішення прикордонних конфліктів з поляками. Окрім реалізації звичайного 

прагнення до наживи, такі ватаги ставали зручним засобом для помсти 

сусідам. У 1758 1761 роках він неодноразово створював загони з козаків та 

новосербських гусарів для набігів на польську територію. Так, навесні 1758 

року Хорват сформував команду з 80-ти запорожців з метою нападу на 

маєтки губернаторів у Балті та Крутах, щоб помститись полякам за 

утримання ними кількох сотень родин волохів, які прямували на поселення 

до Нової Сербії [5, с. 48]. Очевидно, що при цьому генерал керувався 

особистими мотивами, пов’язаними з необхідністю залучення до поселення 

якомога більшої кількості нових людей. Своїм офіцерам Хорват 

неодноразово наказував шляхом збройних сутичок захоплювати з польського 

боку людей для їх поселення в Новій Сербії [9, с. 54]. Так, наприклад, за його 

вказівкою осадчий Чорноташлицької слободи Савранський зібрав 

запорозьких козаків, пішов з ними до Речі Посполитої і силою привів до 

Нової Сербії 35 сімей з села Вербовець по іншу сторону Південного Бугу. 

Сотнику слободи Добрянки Табанцю Хорват також віддав наказ разом з 

козаками таємно дістатися на територію Польщі. Вчинивши розбій, Табанець 

відбив на ярмарку понад 300 коней і вбив 30 осіб [12, с. 1027-1028]. До 

складу його ватаги входили прапорщики Гусарського полку Булацель та 

Іванов, унтер-офіцери цього ж полку та сотник Новослобідського козацького 

полку Мовчановський [5, с. 48]. В результаті Сенатом були покарані лише 

сотники, а свідченням проти Хорвата не повірили [12, с. 1028]. 

Коли у грудні 1760 року гайдамаки здійснили черговий напад на Смілу, 

Іван Хорват рішуче відмовився допомогти смілянським військовим, які 

переслідували нападників до кордонів Нової Сербії [13, с. 28-34]. Таке 

фактичне сприяння гайдамацьким набігам не завадило йому доповідати в 

Сенат про те, що з боку Новосербського корпусу вживаються усі можливі 

санкціоновані урядом заходи стосовно викорінення гайдамаків, що 

призводить до суттєвого виснаження гусарських коней [14, с. 479]. Вже у 
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1761 році Хорват відправив 100 осіб до Бовтиського лісу на території 

Польщі, наказавши їм напасти на загін чигиринського полковника. В 

результаті цієї акції було вбито і поранено 50 людей, а полковника та ще двох 

офіцерів взяли в полон. У рапорті Сенату генерал оформив це вторгнення як 

підступний напад поляків на сербських гусарів [8, с. 39].   

Можна переконатись, що у відносинах з гайдамаками Іван Хорват 

проводив свого роду подвійну гру. З одного боку він намагався вживати 

заходів щодо унеможливлення їхніх набігів на новосербські населені пункти, 

а з іншого – сам вдавався до співпраці з окремими козацькими загонами та 

залучав до неї офіцерів і місцеве населення. Найбільш активно таке 

співробітництво відбувалось у другій половині 1750-х років, коли влада 

генерала в Новій Сербії значно посилилась. Попри те, що Новосербський 

корпус на чолі з Іваном Хорватом не був здатний самостійно перешкоджати 

гайдамацьким нападам непідконтрольних йому ватаг, а ініційовані генералом 

набіги на польську територію були неодноразовими, йому вдавалось вводити 

в оману урядовців та створити собі репутацію ефективного захисника миру і 

спокою в регіоні. 
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Політика Хорватії щодо національних меншин 

(1991 р. – початок XXI ст.) 

У Хорватії на поч. 90-х років ХХ ст, проживало чимало національностей. 

Окрім титульної нації, тут нараховувалося ще 22 національних меншин. Усі 

вони вимагали належної уваги як у законодавчому, так і в суспільному 

вимірах, аби не допустити нагнітання етнічних настроїв у країні. Досить 

швидко хорватській владі вдалося примирити на своїй території сербів (що 

складають близько третини населення держави), боснійців, македонців й 

інших народів. Це свідчить про успішну національну політику керівництва 

країни, яка  з перших років своєї незалежності наполегливо працювала на 

ідею об’єднаної Європи. За конституцією від 1997 р. у І розділі «Історичні 

підстави» зроблено зміни деяких статей. Зокрема там зазначається, що 

Республіка Хорватія створюється як національна держава хорватського 

народу та держава представників автохтонних національних меншин: сербів, 

чехів, словаків, італійців, угорців, євреїв, німців, австрійців, українців, 

русинів та інших, хто є її громадянами [1 с.17]. Отже, з початку становлення 

Хорватії, як вільної держави, влада подбала про те, щоб національні 

меншини почували себе в безпеці на даній території. Згодом, у 2002 р. 

прийняли Конституційний Закон про права національних меншин, які 

проживають на території Хорватії. У результаті національні меншини 

отримали культурну автономію, право на використання рідної мови 

національних знаків і символів, віросповідання, отримали доступ до засобів 

масової інформації, представлені в державних органах на республіканському 

та місцевому рівнях, а також в адміністративних і судових інститутах [2 с.13-

14]. Відповідно до закону була створена Рада у справах національних 

меншин, членами якої є представники національних меншин в хорватському 

парламенті. Таким чином, Республіка Хорватія позначила принцип 

рівноправності національних меншин, як один із основ сучасного розвитку. У 
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