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Зважаючи на цінність епіграфічних пам’яток як джерел для різно
манітних напрямків історичних досліджень, у серпні 2014 р. на запро
шення адміністрації Національного заповідника “Давній Галич” мною 
було проведено комплексне дослідження епіграфічних пам’яток ХІІ–
ХІХ ст., що збереглись у церкві св. Пантелеймона в с. Шевченкове, церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці та каплиці св. Василя на Крилоській горі, 
а також у церкві Різдва Христового в Галичі. Причому дослідженню 
підлягали не тільки графіті, але й інскульпти, виконання яких, на відміну 
від графіті, передбачалося під час виготовлення тої чи іншої пам’ятки 
(надгробки, пам’ятні знаки тощо). Стаття присвячена публікації двох 
пам’яток епіграфіки церкви Різдва Христового, що нині височіє на Со
борній площі у Галичі.

Перша писемна згадка про храм належить до 1550 р., коли Галиць
кий магістрат видав статут цеху шевців, де згадувалась парафіяльна 
церква міста, в якій цей цех мав свій вівтар. Наступна згадка належить 
до 1593 р., коли король Сигізмунд ІІІ затвердив статут галицького гон
чарського цеху, згідно з яким церква Різдва Христового була власністю 
цього цеху. Пізніше храм згадувався у 1642 та 1693 рр. [4, s. 101–102]. 
Відтак, відсутність надійних писемних згадок про час побудови церкви 
та фундатора спричинила до дискусію щодо часу її спорудження. На 
підставі архітектурних досліджень найбільш вірогідним часом побу
дови храму вважається XIV ст.

Пролити світло на час спорудження церкви Різдва Христового 
дозволили б епіграфічні дослідження, проте на сьогоднішній день стіни 
храму закриті розчином, а тому недоступні для повноцінного вивчення. 
Наразі достеменно відомо про дві епіграфічні пам’ятки з цієї церкви, 
причому одна з них нині втрачена.

Вячеслав КОРНІЄНКО
(Київ, Україна)

Епіграфічні пам’ятки 
церкви Різдва Христового в Галичі

УДК: 930.271:246(477.86)
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Персона Івана Хорвата привертає до себе увагу в контексті пере-
селення сербів до Російської імперії та внутрішньополітичного життя 
військовоземлеробського поселення Нової Сербії, заснованого на те-
риторії України в середині XVIII ст., а також питання його ліквідації. 
Сербський полковник Іван Самійлович Хорват переселився сюди з 
Австрійської імперії на початку 1750х років, очолив тут Новосербський 
корпус і, будучи його командиром, досяг звання генералпоручика. 
Особа Хорвата є дуже суперечливою: отримавши привілеї від росій-
ського уряду, він сконцентрував у своїх руках практично всю владу в 
Новій Сербії, ставши на її території повновладним диктатором. Дуже 
швидко Хорват викликав незадоволення як сербського офіцерства, 
рядо вих та цивільного населення, так і сусідів, зокрема запорожців і 
поляків. Його свавілля лише посилювалось, і значну роль у цьому віді-
гравали особисті якості генерала. Безкарність Хорвата тривалий час 
була можливою завдяки щедрим підношенням високопосадовцям при 
дворі, які стали його покровителями. Шляхом фінансових махінацій та 
привласнення чужих доходів він нажив собі чималі статки.

Завданням статті є з’ясування ключових аспектів церковної та 
освітньої діяльності Івана Хорвата на посаді командувача Новосерб-
ського корпусу, яким у історіографії приділялась недостатня увага. Саме 
у відсутності комплексної роботи, присвяченої цим сторонам його ді-
яльності, в першу чергу полягає актуальність досліджуваної теми. 
Аналізуючи наявний науковий доробок з даної проблематики, варто 
відзначити ґрунтовну статтю архімандрита Арсенія “Софроний Добра
шевич, архимандрит Новой Сербии”, опубліковану в 1884 р. [7], в якій 
дуже детально розглядається питання заснування Новосербського 

Антон ГАНУЛ 
(Київ, Україна) 

УДК: 94 (477): 273/75 “17”

Церковна та освітня політика 
Івана Хорвата в Новій Сербії
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монастиря та відносин Хорвата з духовенством. Зверталися до проб леми 
також сербські й російські історики, зокрема М. Костіч [19], Л. Церович 
[1; 2], А. Кирпичонок [11], Ю. Костяшов [8]. Серед українських до-
слідників цього питання торкались О. Посунько [18], К. Шляховий [9], 
І. Чорнописький [12] та ін.

Ще під час свого життя в Австрійській імперії Іван Хорват проявив 
себе на національній ниві, будучи депутатом на народноцерковних 
собо рах за списком граничарських офіцерів [1, с. 51]. Зокрема, він був 
присутнім на Карловецькому соборі 1748 р., де митрополитом було 
обрано Павла Ненадовича. В середовищі сербського офіцерства, що 
вирушало до Російської імперії, Іван користувався авторитетом не 
стільки військовика, скільки поборника православ’я, продовжувача 
справи свого батька Самуїла Хорвата [2, с. 183–184].

Одразу після прибуття на територію України Хорват запропонував 
за власний кошт збудувати на землях, відведених для поселення, кам’яну 
церкву, що може слугувати додатковим доказом його заможності [3, 
с. 120]. Вже влітку 1752 р. генерал розпочинає контакти з сербським 
духовенством, запросивши з австрійських земель до Нової Сер бії серб-
ського священика Михайла Вані. Задля уможливлення зустрічі Київська 
губернська канцелярія надала священикові тимчасове житло у Києві та 
“прогонні кошти” на дорогу до новосербських земель і назад. Вирушив 
Вані до Івана Хорвата, як зазначалось у його пашпорті, “для некоторо-
го интересного дела” [4, с. 7].

У 1753 р. Хорват збудував у Новомиргороді невелику дерев’яну 
церкву Різдва С. Богородиці, настоятелем якої було призначено Петра 
Булича. Ця церква проіснувала до 1825 р. [1, с. 72]. Значно грандіозні-
шим було будівництво Миколаївського собору, початок спорудження 
якого на території Новомиргородського шанця Іван Хорват поклав ще 
6 грудня 1752 р. [5, с. 53]. Назву собор одержав за аналогією до церкви 
у воєводинській Печці, звідки Хорват прибув зі своїми офіцерами [2, 
с. 190–191]. Варто зауважити, що собор Св. Миколая будувався за бла-
гословенням Київського митрополита Тимофія Щербацького за рахунок 
загальної суми, асигнованої Хорвату на облаштування краю від уряду, 
а не за його власний кошт [5, с. 54].

Очевидно, що саме для будівництва Миколаївського собору до 
Ново миргорода було запрошено київського архітектора Степана Гнато
вича Стобанського, з яким Іван Хорват уклав договір про зведення 
кам’яної церкви на території Новомиргородської фортеці. Однак архі-

тектор, котрий прибув до Нової Сербії ще в жовтні 1752 р., порушив 
контракт і, привласнивши собі понад тисячу рублів та не розпочавши 
навіть підготовчих робіт для будівництва церкви, виїхав до Глухова. Це 
викликало обурення Івана Хорвата, який зажадав повернення йому 
коштів і конфіскації майна архітектора, про що київський генерал
губер натор Костюрін 16 серпня 1754 р. доповідав членам Генеральної 
військової канцелярії:

“Сего июля 22 числа обретающийся в Новой Сербии господин 
генерал майор Хорват ко мне писал, что Киевской житель архитектор 
Степан Стабонской по заключенному с ним господин генералом ма-
йором Хорватом контракту на строение в той Новой Сербии каменной 
церкви денег более тысячи рублей забрал а приготовления еще ника-
кога не учинил и требовал он генерал майор дабы оные его денги про-
пасть немогли из имеющегося в Киеве […] архитектора имущества 
взыскание учинить. А нынче оной архитектор находится в Глухове. 
А понеже без него архитектора того взымании чинить невозможно 
для того вашей высокородей прошу приказать означенного архитек-
тора Стабонского выслать […] и о том уведомлением меня не оста-
вить” [6, с. 13–14].

Сербський історик Л. Церович натомість повідомляє, що роботи 
під керівництвом Степана Стобанського у 1754 р. все ж таки почалися. 
Архітектор керував будівництвом аж до своєї смерті, після чого зве-
дення собору призупинилось [1, с. 72–73]. Точна дата завершення його 
спорудження невідома, але станом на 28 лютого 1760 р. офіцери Ново-
сербського корпусу засвідчували, що “господином генерал-лейтенан-
том к строению в шанце новомиргородскому из собственного кошта 
каменной соборной церкви все принадлежащие материалы заготовлены 
и мастеровые люди подряжены, и в наступающее лето конечно стро-
ением начнется” [7, с. 295–297].

23 березня 1753 р. Сенат повідомляв Синоду про те, що Хорват 
доповів їм про намір “при поселенні першої роти, де і він своє житло 
з родиною взяв”, за власний кошт збудувати кам’яний монастир, також 
на честь Миколая Чудотворця. Урядовці визнали цю ініціативу Хор вата 
цілком корисною та бажаною і просили Синод забезпечити майбутній 
монастир церковними книгами та коштами до 3 тисяч рублів на рік з 
загальної новосербської суми [7, с. 277–279]. Згодом Хорват домігся 
від Сенату також щорічної субсидії в 1 тис. руб. на церковні потреби 
[8, с. 36].
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Ще восени 1752 р. генерал направив до місця запланованого спору
дження монастиря архітектора (можливо, йдеться саме про вже згада-
ного вище Степана Стобанського) і забезпечив його матеріалами, аби 
той вже навесні наступного року розпочав роботу [7, с. 279]. Хорват 
зобов’язувався здійснити будівництво своїм коштом; управителем 
монастиря він пропонував призначити архімандритагрека Іоакима 
Ралова з Афону, а тимчасовим місцеблюстителем – ігумена Афанасія 
Мілютиновича, який переселився з Сербії до Російської імперії. Сенат 
позитивно відреагував на пропозиції Хорвата й послав йому 23 берез-
ня 1753 р. відповідні укази. 5 квітня подання Хорвата були схвалені й 
Синодом [9, с. 289].

Тієї ж весни Мілютинович був направлений до Нової Сербії, але 
вже невдовзі, не пізніше 1755 р., Хорват вислав його звідти “за непо-
стоянное житие и подозрительное обращение с гайдамаками”. 6 трав-
ня 1756 р. генерал доповідав у Сенат, що поки йому не надходило до-
зволу стосовно монастиря, він розпочав будівництво соборної церкви 
у Новомиргороді, а як тільки відповідний дозвіл надійде, почне буду-
вати і обитель, настоятелем якої він хоче бачити архімандрита Софро-
нія Добрашевича із сербського міста Валево, де також розташовувався 
СвятоМиколаївський монастир. 1 липня 1756 р. Синод розпорядився 
привести до присяги Софронія і відправити його до Нової Сербії на 
службу в приходських церквах. По його прибутті туди Хорват одразу 
виплатив Софронію всю суму, що належала йому згідно з рішенням 
Синоду – частину жалування за чотири місяці 1756 р. та всі 350 руб. за 
1757 р. наперед, що дало змогу Добрашевичу придбати в Новомирго-
роді житло. Місце під майбутній монастир спершу було відведене за 
три версти на схід від Новомиргородського шанця; йому мали належати 
370 десятин орних земель та сіножатей, а також 200 десятин лісових 
угідь для пасіки у Чутянському лісі [7, с. 281–291].

5 липня 1756 р. [7, с. 282] Нову Сербію було переведено з Київської 
єпархії в управління переяславського єпископа, що викликало незадо-
волення Хорвата [10, с. 45]. Він прагнув заснувати тут окрему єпископ-
ську кафедру і дати переселенцям можливість обирати зі свого середо
вища єпископа, кандидатура якого мала затверджуватись Синодом [11, 
с. 156–157]. Через Сенат генерал домагався дозволу Синоду на запро-
вадження в Новій Сербії архімандрії [9, с. 289] – переведення сербських 
церков в Україні під управління сербського митрополита, а також клопо
тався про відкриття шкіл із сербською мовою навчання [12, с. 355].

Монастир в околицях адміністративного центру Нової Сербії в 
результаті збудовано так і не було [8, с. 36]. У 1757 р. ієромонах Ісакій 
та ще троє ченців заклали поряд з Дмитрівським шанцем у Чорному 
лісі скит і СпасоПреображенську церкву [13, с. 372], обґрунтовуючи 
це тим, що монахам неприпустимо жити в Новомиргороді серед світ-
ських персон. Що характерно, Іван Хорват особисто дав на це згоду 
20 січня 1757 р., видавши першу салвогардію про виділення для будів-
ництва монастиря земель 17ої роти Гусарського полку; 8 березня того 
ж року він підтвердив свій намір виданням другого розпорядження і 
дозволив ченцям користуватись угіддями та будуватись у Чутянському 
лісі. На закладення тут церкви Хорват особисто виділив 50 руб. з каз-
начейства і надав у користування млин поблизу монастирського подвір’я 
[7, с. 285–289].

Однак невдовзі ситуація різко змінилась. Хорват несподівано почав 
чинити монахам перешкоди, посилаючись на те, що монастир будується 
на землях, відведених для однієї з новосербських рот [9, с. 291]. Певною 
мірою, штучному інспіруванню конфлікту посприяла сварка генерала 
з Добрашевичем через звинувачення останнього у зловживанні Хорва-
том владними повноваженнями [13, с. 372]. Вже у липні 1759 р. архі-
мандрит Софроній доповідав переялавському єпископу Гервасію про 
заборону подальшого будівництва та руйнування споруд на монастир-
ському подвір’ї, ініційоване Хорватом. Спочатку генерал намагався 
заперечити це і запевняв єпископа, що з приводу будівництва немає 
підстав хвилюватись, адже він особисто дістав на це дозвіл та кошти, 
виділив землі, що належали його синукапітану тощо. Водночас, Хор-
ват звинуватив ченців у переховуванні гайдамаків та зброї, а самого 
Софронія – у ненадійності та “неспокойному ево жительству”, поба-
жавши вислати його кудись вглиб імперії, задавшись риторичним пи-
танням, сповненим самовпевненості та егоїзму: “Ссылаюсь на совесть 
самого архимандрита Софрония, не чрез меня ли он высочайшею ми-
лостию пользуется, и мог ли он по своему в прежних местах обдер-
жанию здесь то получить?...”. Сенат традиційно став на бік генерала 
[7, с. 286–288].

За свідченнями Софронія, Хорват одразу після свого повернення 
у 1759 р. з Петербурга, через капітана Христофора Гернича “заложение 
оное разорил”, вигнав з монастирського подвір’я майстрів, ченців та 
меш канців понад шести хат, що стояли там, відібрав луку і навіть зни-
щив свої салвогардії та інші документи, що підтверджували його про-
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хання заснувати монастир. 1 грудня того ж року біля власного будинку 
Софронія за наказом Хорвата архімандрита підстерегли троє озброєних 
гренадерів новомиргородського гарнізону і не впустили Добрашевича 
у своє помешкання. Дев’ять днів Софроній був змушений поневірятись 
на квартирі чужого гусара, аж поки генерал не повідомив йому про 
остаточне вислання з Нової Сербії і заборону будівництва монастиря. 
До честі Івана Хорвата варто зауважити, що за його наказом ризницю 
та церковну літературу з будинку архімандрита було не продано, а 
пере несено до церкви Різдва Богородиці на території Новомиргород-
ського шанця [7, с. 289–292].

В остаточній ліквідації монастирського будівництва та вигнанні 
Добрашевича Синод 7 квітня 1760 р. справедливо побачив особисті 
амбіції генерала, повернув Софронія назад, а Хорвата закликав не 
втручатися в духовне життя Нової Сербії [9, с. 291–292]. Сам архіман-
дрит та деякі інші духовні особи наклали на Хорвата єпітимію [14, 
с. 62]; єпископ Гервасій натякав генералу, що за такі дії мирян взагалі 
належить відлучати від церкви [7, с. 287–288]. Софроній, у свою чергу, 
продовжував скаржитись, що Хорват за 1757–1758 рр. не повністю ви-
платив йому кошти на утримання монастиря, а за 1759–1760 рр. вза-
галі нічого не заплатив [11, с. 178].

У той час Хорват продовжував втілювати в життя свій задум щодо 
створення окремої єпархії і клопотався у Петербурзі про призначення 
до Нової Сербії колишнього далматинського єпископа Симеона Кон-
царевича [9, с. 291]. Саме це було метою його візиту до столиці у 1758 р., 
коли відносини між генералом та архімандритом, очевидно, вже були 
напруженими. Концаревича Хорват спеціально для цього викликав з 
Далмації [7, с. 294]. Намагаючись привести Симеона та його людей до 
Нової Сербії, генерал прагнув тим самим ще й посилитись як очільник 
цього краю [15, с. 60]. Вже у жовтні того ж року близько 500 далматин-
ських сербів, очолюваних Концаревичем, прибули до Києва. Більшість 
з них вступила на службу до Далматинського полку. Іван Хорват запро-
понував Симеону місце єпископа у Новій Сербії, однак проти цього 
категорично виступила російська православна церква. Сербські офіцери 
організували в Новомиргороді з цього приводу віча протесту, які не 
мали очікуваних результатів [12, с. 354]. У проханні до Синоду від 22 
березня 1759 р. про перехід у російське підданство та надання місця 
служби, Концаревич зазначав, що хоча Хорват і запрошує його до Но-
вої Сербії і він бажає пристати на таку пропозицію, “известно есть, 

что еще тамо никакова монастыря не устроено и не строица, 
пребывания мне иметь негде и быть не пре чем” [16, с. 241–242]. А вже 
13 березня 1760 р. він писав Синоду про конфлікт, який виник у нього 
з Хорватом торік: Концаревич був ошуканий Хорватом, який скорис-
тався незнанням ним місцевих порядків та мови, змусив підписати 
невигідну угоду і погрожував єпископу вигнанням за кордон [17, 
с. 248–249]. В результаті той зі своїм сином був змушений виїхати до 
Слов’яносербії [18, с. 20]. Синод запропонував єпископу залишитись 
на проживання в КиєвоПечерській лаврі, проте той перебрався до 
Петропавлівського монастиря, де й помер 26 серпня 1769 р. [7, с. 295].

Хоч Сенат загалом схвально поставився до пропозиції Хорвата 
сформувати єпархію, Синод постановив, що без указу імператриці 
цього здійснити неможливо. Окрім того, через відносну близькість 
земель Нової Сербії до Переяслава, чиєму єпископу вони підпорядко-
вувались, існування ще однієї єпархії не видавалось доцільним [7, 
с. 294–295]. У 1759 р. новосербський командир, відправляючи до Си-
ноду чергове прохання заснувати в Новій Сербії єпископство, відзначав 
тяжке матеріальне становище сербських священиків [11, с. 137] і 
спробував просунути на єпископа Нової Сербії кандидатуру екзарха 
Геннадія Василієвича, однак той у російському церковному середови-
щі мав сумнівну репутацію [11, с. 179–182]. Формальним приводом для 
відмови у створенні єпархії стало існування малої кількості приходів 
на території поселення [15, с. 60]. На теренах всього Новосербського 
корпусу станом на 8 листопада 1760 р. налічувалось 26 церков разом 
з тими, що ще будувалися; ще три було закладено, на закладення двох 
дано благословення, а одна церква у Федварі існувала з 1757 р. “без 
належного архієрейського благословення”. Софронію Добрашевичу 
таки доручили добудувати церкву в Чорному лісі, Хорвату дали знати 
про неприпустимість подальшого втручання в духовні справи і само-
вільне відсторонення духовенства, а екзарха–креатуру генерала було 
наказано вислати з Російської імперії [7, с. 301]. Ідеї Хорвата щодо 
заснування окремої єпархії так і залишились не втіленими в життя.

Заради справедливості варто зазначити, що навіть після відсторо-
нення Івана Хорвата з посади в 1763 р. у архімандрита Софронія Добра
шевича були чвари з військовим керівництвом через те, що кошти на 
будівництво монастиря від коменданта фортеці Св. Єлизавети не вида
вались вчасно або й зовсім не видавались, внаслідок чого Софроній 
будував і монастир, і келії вже власним коштом. Завершено будівництво 



150 151

було 1766 р., і, ймовірно, того ж року монастирську церкву було освя-
чено [7, с. 302].

Іван Хорват, попри всі його зловживання, сприяв забезпеченню 
сербської народної освіти. Одразу по прибутті до Новомиргорода він 
заснував сербську народну школу, яку очолив диякон Павло [2, с. 191], 
втікач зі славонського містечка Далі. У липні 1756 р. архімандрит Со-
фроній свідчив про те, що в Новій Сербії зпоміж інших духовних осіб 
“для навчання дітей в школах магістрами”, окрім Павла, перебував 
також ієромонах Прохір з Крушедольського монастиря [7, с. 282].

В інших населених пунктах Нової Сербії також було організовано 
початкове шкільництво. За наполяганням Хорвата, з Київської духовної 
академії було запрошено Ісаю Новаковича, Павла Вуїчича та Йосипа 
Чернеця, яких було розподілено по школах Нової Сербії. Окрім них, 
про прибуття інших вчителів у подальшому невідомо. Очевидно, росій
ський уряд не був зацікавлений у розвитку сербської освіти на терито-
рії поселення, аналогічно до самостійного церковного життя [2, с. 191]. 
Крім того, деякі студенти по завершенні навчання вже не хотіли повер
татись до Нової Сербії і їхали назад до Угорщини, значною мірою, 
через свавілля самого Івана Хорвата [19, с. 107]. Останній, натомість, 
запрошував до Нової Сербії живописців–випускників малярської школи 
при КиєвоПечерській лаврі для створення портретів вищої знаті, офі-
церства та багатих купців, що проживали в Новій Сербії. Так, у 1750х 
роках сюди прибули Йосиф Сербин, Захаріє Алексієв та Йован Попович 
[2, с. 191].

Прагнення Хорвата до певної духовної самостійності на націо-
нальному ґрунті пришвидшило ліквідацію Нової Сербії, яка на той час 
вже була небезпечною своїми суверенними тенденціями [9, с. 294]. 
Попри це, він все ж таки більше піклувався про особисте збагачення 
та військову кар’єру, аніж про подальше збереження національної 
ідентичності сербів, приведених до чужої країни [20, с. 382].

Як бачимо, дії Івана Хорвата в освітній та церковній сферах зага
лом були позитивними для поселенців; зокрема, це стосується відкриття 
народних шкіл, клопотань про заснування окремої єпархії та будівни-
цтва собору в Новомиргороді. Намагання Хорвата облаштувати цер-
ковне та освітнє життя краю можна розглядати як певний прояв націо
нальної свідомості генерала. Однак при цьому варто пам’ятати про 
особисті мотиви, які спонукали його до такого роду діяльності. Навіть 
тут Хорват чинив виключно з власних інтересів і не підтримував неви-

гідні для себе проекти, про що свідчать конфлікти з духовенством. 
Попри ту увагу, яку генерал приділяв питанням церковного устрою та 
освітнього життя в Новій Сербії, він залишався свавільним тираном, 
на якого постійно скаржились священники та вчителі. Зрештою, через 
незацікавленість вищих урядових та церковних кіл Хорвату так і не 
вдалося створити сербський національний осередок на території Росій
ської імперії, а власними зловживаннями на посаді він лише прискорив 
процес скасування новосербської автономії.
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Антон Ганул (Київ, Україна). Церковна та освітня політика Івана 
Хорвата в Новій Сербії

У статті здійснено спробу проаналізувати внесок Івана Хорвата у 
духовне життя Нової Сербії. Розглянуто питання будівництва церков та 
монастиря, відкриття народних шкіл, а також намагання заснувати окрему 
єпископську кафедру. Висвітлено відносини Хорвата з духовен ством з 
цього приводу.
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політика, архімандрит, єпархія.

Антон Ганул (Киев, Украина). Церковная и образовательная поли
тика Ивана Хорвата в Новой Сербии

В статье сделана попытка проанализировать вклад Ивана Хорвата в 
духовную жизнь Новой Сербии. Рассмотрен вопрос строительства церквей 
и монастыря, открытия народных школ, а также стремления основать 

епископскую кафедру. Освещены отношения Хорвата с духовенством по 
этому поводу.
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The article attempts to analyze the contribution of Ivan Horvat in the clerical 
and educational life of New Serbia. The questions of church and monastery 
construction, the founding of public schools and attempts to establish the bishop’s 
chair are considered in this article. Deals with the relations of Horvat and clergy 
in this regard.
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