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Походження сербського полковника Івана Хорвата та його діяльність до 

переселення на територію України 

Звернення до дослідження особи Івана Самійловича Хорвата спричинене, 

значною мірою, необхідністю визначення мотивів іноземної офіцерської еліти, 

які спонукали її переселятись до Російської імперії в середині XVIII століття. 

Без сумніву, постать Хорвата була найбільш важливою в сербській еміграції 

цього часу, адже саме він став організатором переселення сербів до Росії, а 

потім очолив найвідомішу сербську військово-поселенську територію в Україні 

– Нову Сербію [1, с. 41]. Розглядаючи діяльність Хорвата як лідера сербських 

переселенців, неминуче потрібно звернути увагу і на його походження та 

період активності, що передував утворенню сербських поселень в Степовій 

Україні. Окремі відомості про життя полковника до його переїзду в Російську 

імперію у роботах різних науковців часто доволі суперечливі, а тому 

потребують співставлення. 

Місцем народження Івана Хорвата часто вважається Петроварадинський 

шанець [1, с. 41] (нині – частина міста Нові-Сад у Воєводині) Славонського 

генералату Угорського королівства [2, с. 20], однак сербський історик Л. 

Церович визначає його як село Куртич поблизу м. Арад на території сучасної 

Румунії [3, с. 183]. Точна дата народження Хорвата також невідома. Різні 

автори наводять версії, що він народився у 1712 [1, с. 41] або 1713 році [3, с. 

183]. Проте дослідниця О. Шигаревська, посилаючись на матеріали 

сповідальних відомостей церкви Петра та Павла у Вологді, де Хорват перебував 

на засланні після відсторонення від управління Новою Сербією, нещодавно 

висунула сміливу думку щодо його народження в період між 1723 та 1725 

роками [4]. 

У переважної більшості науковців не виникає сумніву, що Хорват за 

національністю був сербом, хоча деякі історики подають інформацію про 

можливе походження його роду з македонських земель, із села Арвати 

неподалік озера Преспа, що на кордоні сучасних Албанії та Македонії [3, с. 183; 

5, с. 138]. Македонський дослідник О. Матковський зазначає, що батько Івана 

Хорвата переселився з Македонії під час або одразу після антиосманського 

повстання Карпоша 1689 року [6, с. 166]. Точку зору щодо виходу родини з 

македонських земель розділяє і Л. Церович, що дає підстави розглядати таку 

версію цілком реальною і, загалом, не заперечує приналежність Хорвата до 

сербського етносу. Вважати ж рід хорватським підстав немає: прізвище Хорват 

було досить поширеним серед воєводинських сербів і часто зустрічається в 

документах Архіву Воєводини (м. Нові-Сад). Хорвати-католики не мали 

потреби переселятись до Російської імперії [7, с. 287-288], окрім того, через 

зв’язки Івана та його батька з православною церквою, хорватське походження 

принаймні їх гілки роду Хорватів є вкрай малоймовірним. 

Згідно з поширеною версією, дід Івана, Марко Хорват, зацікавлений 

привілеями з боку імператора Леопольда, переселився до Австрії у 1670-х 



роках. Про нього відомо лише, що він належав до давнього аристократичного 

роду і займався торгівлею [3, с. 184]. Ще напередодні Великого переселення 

сербів до Габсбурзької монархії [8, с. 51], його родина в 1689 році отримала від 

імператора «диплом на дворянство та герб». Син Марка Хорвата, Самуїл, 

воєвода з Великого Варадину (сучасне м. Орадя в Румунії), в 1726 році за 

вірність та заслуги від імператора Карла VI отримав маєток [9, с. 559] та право 

додатку фамільного імені de Kurtics [1, с. 41] – «Откуртич», за назвою села 

Куртич, яке він разом з двома неосвоєними земельними наділами тримав у 

своєму володінні до 1751 року. Тоді Хорвати продали свій маєток і вийшли на 

поселення до Російської імперії [10, s. 98]. Вже там, після переселення на 

територію сучасної України, дворянство роду було підтверджено [11, с. 152]. 

Про життя Івана Хорвата в Австрійській монархії відомо небагато. В 1744 

році [1, с. 41], закінчивши військову школу [3, с. 184], під час війни за 

австрійську спадщину він командував пішим полком сербської ландміліції у 

званні майора, а в 1750 році став начальником шанця Печки на Помурешському 

кордоні [12, с. 43], отримавши чин підполковника [3, с. 184]. Також Хорват 

проявив себе і на національному поприщі, будучи депутатом на народно-

церковних соборах за списком граничарських офіцерів [8, с. 51]. Зокрема, він 

був присутнім на Карловецькому соборі 1749 року, де митрополитом було 

обрано Павла Ненадовича [3, с. 184]. Це підтверджується звітом барона 

Крістіана Гельфрайха, королівського комісара на соборі, де серед присутніх був 

підполковник Хорват [13]. Підтримував він також сербські православні обителі, 

зокрема, в 1746-1750 роках надавав допомогу Бездинському монастирю біля 

Араду [3, с. 193]. 

Разом з І. Шевичем, Р. Прерадовичем, братами Чорбами та іншими 

офіцерами, Хорват став одним з виразників інтересів заможних верств 

південнослов’янського населення, які приєднувались до бідних втікачів, що 

рятувались від утисків, безземелля, голоду та податків, які дедалі 

збільшувались [14, с. 120]. Серед усіх них Іван Хорват користувався 

найбільшим авторитетом і славою не стільки як військовика, а як поборника 

православ’я, продовжувача справи батька [3, с. 183-184]. За короткий термін, 

обравши для себе спосіб кар’єрного росту, він взяв керівництво 

незадоволеними у свої руки, зібравши навколо себе групу готових до 

переселення в Російську імперію сербських офіцерів [12, с. 43]. Хоча 

безпосередніми ініціаторами руху до Росії були брати Чорби, Хорват сам 

вирішував проблеми з австрійським урядом, адже до братів з боку останнього 

було негативне ставлення [15, с. 335]. 

Полковник Іван Хорват, представник дворянського роду, став фактичним 

організатором переселення сербської бідноти до України. Переселившись до 

Російської імперії і отримавши чин генерал-майора, згодом він заручився 

підтримкою при дворі і завоював прихильність Єлизавети Петрівни. Як бачимо, 

питання дати й місця народження Хорвата, як і проблема походження його роду 

лишається відкритим і потребує детального дослідження. Відомостей про його 

військово-політичну діяльність у Австрії дуже мало. У публікаціях окремих 

авторів, як-то А. Кірпічонка та О. Павлюченка, знайдено неточності щодо 



деяких фактів (зокрема, датування подій), що вимагає їх безумовної 

верифікації, а також критичного ставлення до усіх інших робіт, в яких 

знаходимо окремі відомості про Івана Хорвата, особливо якщо це стосується 

таких білих плям, як діяльність сербського генерала до та після управління 

Новою Сербією. 
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