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Матеріали Центрального державного історичного архіву України в 

м. Києві як джерело з дослідження діяльності Івана Хорвата на 

українських землях (1752–1786) 

У статті здійснено короткий аналіз джерельної бази з фондів 

Центрального державного історичного архіву України в м. Києві, яка пов’язана 

з діяльністю Івана Самійловича Хорвата – очільника переселенського 

адміністративно-територіального утворення Нової Сербії у Степовій Україні 

в 1752–1762 рр. Приділяється увага як тим документам, що стосуються 

періоду існування Нової Сербії, так і тим, які розкривають подальшу діяльність 
Івана Хорвата на території Слобідської України. 
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Джерельна база дослідження питань, пов’язаних з історією сербського 

переселення на територію сучасної України у XVIII ст. є досить обширною і, 

разом з тим, розпорошеною по архівних сховищах України та Росії. Значна 

частина документів, які стосуються Нової Сербії та, зокрема, діяльності 

командира Гусарського полку та Новосербського військового корпусу 

І. Хорвата, зберігаються в даний час у архівах Москви. Разом з тим, в українських 

архівних установах також міститься великий масив матеріалів з даної 

проблематики, які за своїм значенням для дослідження теми не поступаються 

документам з російських сховищ. Поряд з об’ємним фондом Архіву фортеці 

Святої Єлисавети, що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки 

України ім. Вернадського, а також втраченим в роки Другої світової війни 

зібранням Канцелярії Новосербського корпусу з Дніпропетровського крайового 

архіву, численні матеріали Центрального державного історичного архіву 

України в м. Києві (ЦДІАК) займають чільне місце у дослідженні діяльності 

генерала І. Хорвата як під час управління Новою Сербією, так і після його 

відсторонення від керівництва цим поселенням. 

Матеріали фондів ЦДІАК України використовували у своїх дисертаційних 

дослідженнях з-поміж інших ті українські історики, до сфери наукових інтересів 

яких так чи інакше входила історія Нової Сербії та суміжних земель (В. Пірко, 

О. Посунько, В. Дмитрієв, С. Дідик, В. Мільчев та ін.), однак значна частина тих 

документів, що нас цікавлять, досі не була введена до наукового обігу; попри 

окремі винятки, вони не публікувались ані в тематичних збірниках, ані 

епізодично в наукових працях. Вагому роботу з пошуку та систематизації джерел 

на новосербську тематику проводить дослідник А. Пивовар [1]. Джерельну базу 

даної проблеми у своїх публікаціях аналізували О. Посунько [2] та Л. Сухих [3], 

однак вони охоплювали весь масив документів, що стосується сербського 

переселення на територію України. На відміну від них, завданням нашої розвідки 

є аналіз тих джерел, що зосереджені виключно в межах однієї архівної установи 



й безпосередньо стосуються діяльності І. Хорвата. Доречним буде розділити ці 

документи ЦДІАК України на кілька груп за фондами, у яких вони зберігаються: 

1) Фонди адміністративних установ Києва, Гетьманщини та Запорожжя; 

2) Фонди церковних інституцій Наддніпрянщини; 

3) Фонди світських та духовних установ, а також приватних осіб, що 

розкривають діяльність І. Хорвата на території Слобідської України. 

Більшість документів першої групи зосереджені у фонді Київської 

губернської канцелярії (ф. 59). Мова йде, в першу чергу, про листування 

І. Хорвата та деяких інших посадових осіб з київськими генерал-губернаторами 

з приводу питань, пов’язаних з організацією поселення, як-то прибуття 

поповнення до новосербських полків, асигнування І. Хорвату фінансів на 

забезпечення Нової Сербії (в тому числі, й на утримання армії), діяльність 

гайдамаків у краї та відносини генерала з ними тощо. Окремі документи фонду 

свідчать про візити до І. Хорвата представників сербського духовенства. Фонд 

Генеральної військової канцелярії (ф. 51) містить справи, що стосуються 

господарських питань, таких як утиски генералом мешканців слобід та примус 

їх до панщини, укладання І. Хорватом контракту з архітектором для будівництва 

церкви в Новомиргородському шанці та ін. У фонді Канцелярії гетьмана 

Розумовського (ф. 269) містяться справи, які висвітлюють відносини 

новосербських поселенців з лівобережним козацтвом, запорожцями і 

гайдамаками та дії І. Хорвата з цього приводу. Деякі матеріали також 

зберігаються у фонді Архіву Коша Нової Запорізької Січі (ф. 229). В основному 

це документи, які стосуються боротьби І. Хорвата з гайдамацькими загонами, а 

також справа про конфіскацію майна генерала за розтрату державних коштів. 

Другу групу архівних джерел репрезентують фонди Київської та 

Переяславсько-Бориспільської духовних консисторій (ф. 127 та ф. 990), яким у 

різний час в церковному відношенні підпорядковувалась Нова Сербія. Деякі з 

цих документів є основними, інші ж лише дотично торкаються досліджуваної 

теми. Тут ми знаходимо, зокрема, клопотання І. Хорвата перед київським 

митрополитом щодо надання сану сербським священикам, а також пропозиції та 

вказівки генерала новосербському духовенству з приводу церковного устрою на 

території поселення. Крім того, матеріали цих фондів дають інформацію про 

кількість мешканців у деяких слободах на території майбутньої Нової Сербії та 

про церкви краю до приходу на ці терени переселенців на чолі з І. Хорватом. 

На особливу увагу заслуговує блок архівних документів, роззосереджених 

по тих фондах ЦДІАК України, що стосуються Слобожанщини. Це, зокрема, 

цивільні фонди – Харківське намісницьке правління (ф. 1709), Слобідсько-

українська губернська канцелярія (ф. 1710), Канцелярія харківського і 

воронезького генерал-губернатора (ф. 1959) та Харківський верхній земський 

суд (ф. 1892), фонди духовних установ – Салтівське духовне правління (ф. 2003), 

Чугуївське духовне правління (ф. 2008) та Бєлгородська духовна консисторія 

(ф. 2009), а також приватний фонд поміщика Пассека Василя Васильовича 

(ф. 1631). Матеріали цих фондів раніше не залучалися до наукового обігу 

дослідниками історії Нової Сербії, які обмежували діяльність І. Хорвата в 



Російській імперії виключно географічними межами новосербського поселення. 

Документи даних збірок стосуються періоду проживання І. Хорвата на теренах 

сучасної Харківщини та подій, що його обумовили. Тут представлені джерела 

щодо набуття генералом маєтків у Бєлгородській губернії, доля слобід І. Хорвата 

після його засудження, повернення сюди після заслання, кількість населення у 

слободах, активність генерала з приводу земельних суперечок з сусідами та 

передача його нерухомого майна у спадок дружині та синам. Окрім того, 

документи ф. 1709 та ф. 2008 дали нам змогу вперше в історіографії встановити 

точну дату смерті І. Хорвата та вирахувати приблизну дату його народження [4]. 

Зрозуміло, що для комплексного дослідження даної теми необхідно 

залучити більше документів, як опублікованих, так і тих, що зберігаються в 

інших архівосховищах. Попри це, матеріали вищезгаданих фондів ЦДІАК 

України в цілому дозволяють різнопланово висвітлити більшість аспектів 

діяльності І. Хорвата на українських землях впродовж 1752–1786 рр. 
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The materials of the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv as 

a source of research of the activities of Ivan Horvat on the Ukrainian territory  

(1752–1786) 

 

The article provides a brief analysis of sources which are presented in funds of 

the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv, and related to the activities 

of Ivan Samiilovych Horvat, leader of the emigrant administrative-territorial 

formation New Serbia on the territory of Steppe Ukraine in 1752–1762. Attention is 

paid to the documents concerning the period of existence of New Serbia, as well as to 

the materials reflecting Horvat’s follow-up on the territory of Sloboda Ukraine. 

 Key words: TsDIAK of Ukraine, Ivan Horvat, New Serbia, Sloboda Ukraine, 

documents. 


