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президентом товариства “Україна-Болгарія” .
Визначні заслуги П.С.Соханя в підготовці висококваліфікованих кадрів. Під його 

керівництвом підготовлено близько ЗО докторів і кандидатів наук, створена школа 
фахівців з різних проблем історичних зв’язків України з зарубіжними країнами, 
історіографії та джерелознавства. Вони працюють у Києві, Львові, Полтаві, Харкові та 
інших містах України і с постійними авторами,і читачами нашого видання.

"У щастя людського два рівних є крила.. Л  Такими крилами у творчому житті Павла 
Степановича стали всесвітня історія і джерелознавство. Високо цінуючи багатогранну 
наукову й науково-організаційну діяльність П.С.Соханя, редакційна колегія і авторський 
колектив щиро вітають його з 70-річчям, бажають міцного здоров’я і нових успіхів на 
ниві історичної науки.

Редакційна колегія міжвідомчого збірника наукових праць “Міжнародні зв’язки 
України: наукові пошуки і знахідки”.

С Т А Т Т І

Л/. Ф.Дмитрієнко, О.В.Ясь (Київ)

З ЕТНІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ: НОВО-СЕРБІЯ 1
СЛОВ ’ ЯНОСЕРБІЯ 1

Європейська ситуація кінця сорокових років XVIII ст. залишалася нестабільною. 
Європа зустрічала 1750 p., що позначив середину “просвітницького сторіччя”, у 
напруженому чеканні **ових війн. “Континентальна рівновага”, про яку мріяли і яку 
намагалися встановити протягом XVII ст. кардинал Рішельє (1624— 1642) та його 
послідовник Мазаріні (1643—-1661), раз у раз порушувалася великими та малими 
європейськими війнами 2. В 1740 р. смерть старого імператора Священної Римської 
імперії Карла VI (1711— 1740) зумовила початок великої війни за “австрійський спадок” 
(1740— 1748). Вона поклала край могутності австрійських Габсбургів і встановила нове 
співвідношення сил у Європі. Розчарована підсумком війни молода імператриця Марія- 
Терезія (1740-1780) активно готу валася до нової війни. Тим часом у володіннях Австрії 
відбувалися численні бунти та повстання. Кілька з них спалахнули на австрійському 
прикордонні, де імперській уряд створив із сербів військову лінію граничарів і 
використовував їх у боротьбі з турками. Слов’янські народи, з яких складалися ці 
військові лінії (Confins Militaires), зазнавали дедалі більшого утиску з боку Відня, в 
тому числі мали місце й спроби навернути частину населення до католицизму'. Нова 
ситуація в Європі сприяла поширенню впливу на традиційні “австрійські і турецькі 
володіння великої православної північної імперії—Росії, яка на той час, після російсько- 
турецької війни 1736— 1739 pp. залишалася головним європейським союзником Австрії.

У 1751 р. до російського посла в Австрії, обер-гофмейстсра, графа М.П.Бестужева- 
Рюміна звернувся полковник австрійської служби, серб за походженням з міста 
Петервардейна (Peîervaras) Іван Хорват фон К>ртич і попросив прийняти його у підданство 
Росії . во избежание тяжкого принуждения пошрнть себя папскому престолу, с переменою 
Греческого исповедания на католическое” \  Хорват обіцяв набрати із сербів, македонців; 
болгар та волохів два полки: кінний гусарський (1000 чол.)та пандурський піхотний (2000 
чол.). 22 травня 1751 р. гр.Бестужев-Рюмін у листі до імператриці Єлизавети І (1741— 
1761) виклав проект залучення сербів на російську військову службу \  Посилаючись на 
традиції часів Петра І (1689-1725), він доводив необхідність використання сербів,
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попгомствсних і досвідчених вояків, на південно-східних кордонах імперії. До того ж 
сербські військові формування і раніше перебували на російській військовій службі. 
Зокрема, 18 травня 1727 р., згідно з указом Верховної Таємної Ради, був сформований 
Сербський гусарський полк, який брав участь у ^^шсько-турецькій (1736— 1.739) та 
російсько-шведській війнах (1741— 1743) війнах.

Залучення сербських колоністів для освоєння та заселення нових територій та 
охорони російських кордонів за царювання Єлизавети не було винятком із загальної 
спрямованості зовнішньої та внутрішньої політики Російської імперії. У липні 1752 р. 
російський канцлер О.П.Бсстужсв-Рюмін (брат російського посла в Австрійській імперії 
графа М.П.Бсстужева-Рюміна) підтримав проект бригадира російської військовоґслужби 
француза де Лафона про переселення до Росії французьких протестантів, який, однак, 
не був реалізований \  Проге “сербський проект"’ за своїм масштабом (територією, 
виведеною під поселення, фінансовими витратами на їх створення, розмахом діяльності 
російських урядових агентів та ін.) виявився одним із найзначніших в історії іноземної 
колонізації у Російській імперії

В дповідь надійшла досить швидко і вже 13 липня 1751 р. рескриптом імператриці 
полковнику Хорвату та його офіцерам було надано право перейти у російське підданство. 
Водночас російський посол у Відні отримав застереження щодо надто рішучих дій, які 
б могли викликати розрив союзницьких відносин між Австрією і Росією. А втім, реакція 
Марії-Тсрсзії була на диво спокійною, що пояснювалося бажанням звільнитися від 
бунтівного елементу. 18 серпня 1751 р. Хорват з групою переселенців у 218 чоловік 
вирушив до Росії і у жовтні прибув до Києва.

У кінці першої половини XVIII ст. гігантський простір південно-східної частини 
Європи від р.Синюхи до Дніпра і далі до берегів Чорного та Азовського морів був 
великим та майже незалюдненим степом, який місцеве населення тільки почало 
освоювати. Згідно з традиціями та за офіційними документами південні землі 
знаходились у територіальних межах “запорозьких вольностей’’. На початку' XVIII ст. їх 
стали посту пово заселяти місцеві жителі. З 1731 р. відповідно до указу Сенату’ на цих 
територіях почалося будівництво Української лінії укріплень. Після Белградського миру 
(1739), коли російсько-турецький кордон відсунули даті на південь, Петербург сприяв 
переселенню старообрядців та українських селян, що втекли з польських маєтків. Також 
було збільшено кількість укріплень з російськими залогами і підпорядковано їх 
київському генерал-губернатору. Це призвело до виведення південних територій з-під 
контролю запорозького козацтва. Саме там, щоб покласти край татарським нападам, 
російський уряд вирішив створити міцний бар’єр з військових поселень австрійських 
сербів. Сенат імперії, занепокоєний розширенням української етнічної території за 
рахунок колонізації південних степів, намагався обмежити її, залучаючи на родючі землі 
іноземних військових колоністів. Це мало послабити волелюбний вплив запорозьких 
традицій. Не випадково був обраний і час для створення сербських колоній. У 1750 р. 
гетьманську булаву отримав молодий та енергійний Кирило Розумовський (1750— 1764), 
який швидко відродив ряд старих козацьких традицій та висунув чимало нових проектів, 
що мали метою зміцнення гетьманської влади. Насту пне десятиліття стало добою 
останнього піднесення старої Гетьманщини, яка, за визнанням проф.О.Оглоблина, може 
бути з повним правом названа “епохою Розумовського” 6. Тому новий військовий форпост 
мав не тільки сповільнити колонізацію краю, розпочату місцевим населенням, а й стати 
надійним збройним осередком для нагляду за українським козацтвом, своєрідною 
противагою по відношенню до Нової Січі.

11 січня 1752 р. полковнику Хорвату була надана жалувана грамота російської 
імператриці Єлизавети: “...Мы Высочайше и Всемилостивейше повелели якоже и силою 
сей Нашей особливо для Вас и других православных народов грамоты, как вас
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пожалованного от Нас чином Генерал-Майора, н других с вами уже в Наши границы 
пришедших, так и впредь еще приходящих оф ицеров и других всяких чинов лкхдей с их 
фамилиями и служительми, в Наше подданство и службу безпрепятственно принимать, 
и по учинении в таком новом вас подданстве и верности к Нам надлежащей присяги, 
поселили вас и содержать в Нашей Империи" \

Під поселення сербам відвели найкращі землі: від гирла р.Кагарлика прямою лінією 
до верхів’я р.Тури, з верхів'я останньої до гирла р.Кам'янкн і до верхів’я р.Березівки 
та до р.Омельника, біля того місця, де вона впадає у Дніпро (сучасна територія північної 
частини Кіровоградської та північної частини Черкаської області) 8. Окреслені території 
становили родюче поземелля на майже цілковито рівному рельєфі з невеликою 
височиною між Синюхою та Інгульцем 9. Все поселення стало іменуватися Новосербією 
(Нова-Сербія) або Новосербським корпусом. На карті, складеній полковником-інженером 
де Боксетом (Боскетом), Нова-Сербія у 1751— 1752 рр. поділялася на три частини: 
Гусарський Хорвата п<&ік (або Протопопія Новомиргородська), Пандурський полк (або 
Протопопія Крилівська) та Новоказачий полк (Новослобідський полк або Протопопія 
св.Єлизавсти/Єлисавети/), який був створений пізніше, згідно з сенатським указом, на 
двадцять кілометрів на південь від новосербського кордону Кожна рота займала 
поселення, яке за військовим звичаєм сербів перейменовувалось у шанці. Гусарський 
полк утворив такі шанці:

1) Новий Миргород,
2) Пічка,
З )Петроосгрово,
4) Надлак (від сербських слів "над” і “лога”, що означає "наддолина’’ або 

“придолина”),
5) Каниблат,
6) Семлик,
7) Архангельський,
8) Мартоноша,
9) Панчеве,
10) Каніж (від назви угорського міста Надьканіжа на півдні Угорщини),
11) Сента (Сентів),
12) Вуковар,
13) Федвар,
14) Суботці (Суботиця),
15) Цибулі в,
16) Мошорин,
17) Дмитрівка,
18) Самбір,
19) Глинськ,
20) Берщац;
Панду рський полк:
1) Крилов,
2) Табурин,
3) Крюків,
4) Кам’янка,
5) Зимунь,
6) Вингош,
7) Чанод,
8) Пилажниці,
9) Ковин,

10



10) (на карті не позначено),
11) Слан-Камікь (Сланкамінь),
12)Бічка,
13) Вараждино,
14) Глаговац,
15) Янова,
16) Шолнош,
17)Чонград,
18) Павлиш,
19) Мондорлак,
20) Сентомаш.
Новослобідськнй полк розміщу вався у 26-ти поселеннях:
1) фортеця Св.Єлизавети (Єлисавети),
2) Добрянка,
3) Аджамка,
4 / Вершино-Кам'янка,
5) Мурзинка,
6) Бешка,
7) Овнянка,
8) Верблюжка,
9) Зелена,
10) Омельник,
11) Вороново, або хутір Тройницького,
12) Мішурин-Ріг,
13) Буянськ,
14) Кам’янка,
15) Калужин,
16) Бородаївка,
17) Домоткан,
18) Пушкарівка,
19) Інгульська,
20) Комісарівка,
21) Грузьке,
22) Виска,
23) Плетений Ташлик,
24) Червоне,
25) Ольшанка,
26) Злинка ,0.

Полк зайняв територію на схід від Бугу по верхів’ях Інгулу, Верблюжиці, Самоткані 11. 
Стосовно національного складу полку існують різні погляди: В.Голобуцький вважає, що 
його було сформовано з росіян-старообрядців, А.Скальковський—з вихідців із Ма/иови та 
Валахії, Н.Полонська-Василенко схиляється до думки, що полк складався з місцевих 
старожилів та втікачів з Польщі п. Гусарській роті відводилося— 160, піхотній— 120 
квадратних верст * землі *\ Зайняті землі передавались у вічне користування з правом 
передачі у спадок: рядовим 20— 40 четів **, тобто 5,2— 10,4 га, поручикам— по 80 четів

*  1 квад.верста =  1,1381 км1, тобто 120^136,6 км2 , 160-182,1 км2 .
** 1 четь =  0,26 га.
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(20,8 га), а капітанам— по 100 четів (26 га) ,4. На додачу ко>ыен поселенець одноразово 
отримував річне утримання згідно з військовим чином. Права переселенців були підпзерджені 
указом Сенату від 23 березня 1752 р. "О раздаче земель поселенным рядовым и офицерам, 
принятым в подданство России Сербам и друпш православной веры выходцам” ' \  Сенат 
наказав негайно виселити з території Нової-Ссрбії все ‘бсз> казне" населення, тобто всіх 
тих, хто оселився без дозволу що стало причиною відпливу' українського населення на Дон, 
Запоріжжя та на Правобережну Україну ,6. Попереджаючи можливі конфлікти між 
сербськими колоністами та місцевим населенням, що могли перерости у збройні сутички, 
уряд заборонив місцевій владі втручатися у справи Нової-Сербії. 12 жовтня 1752 р. гетьман 
Кирило Розум о всь кий отримав із Петербурга застережливий рескрипт, в якому зазначалося: 
“Чтобы нововышедшим и вновь выходящим в подданство наше народам никакого 
препятствия и помешательства и ни малейшего озлобления чинено не было...” г .

Нова-Сербія підлягала безпосередньо Сенату. Місцева влада була поділена між 
російським головним командиром, комендантом фортеці св.Єлизавети (Єлисавети) та 
генерал-майором Хорватом. Відсутність чіткого розмежування повноважень між 
останніми зумовила виникнення постійних конфліктів, що у кінцевому раху нку стали 
згубними для долі Нової-Ссрбії.

З метою прикриття нових поселень у 1752 р. над р.Інгулом було закладено земляну' 
фортецю св.Єлизавети (пізніше м.Єлисаветград, нині— Кіровоград), проте її будівництво 
та спорядження розгорнулося тільки на початку 1754 р. Поблизу фортеці бу ло дозволено 
селитись і вести торгівлю з Кримом, Польщею та Молдовою тим, хто служив у 
навколишніх полках 18. Першим комендантом фортеці став бригадир Олексій Іванович 
Глібов Будівництво шестибастіонної фортеці, яку передбачалося спорядити 120-ма 
гарматами (за відомостями 1756 р.), та ще й так далеко в степу, викликало занепокоєння 
Туреччини, яка вважала, що Росія пору шу є умови, встановлені Белградською угодою 
(1739). Тільки припинивши будівництво укріплень, Петербург зміг відвернути нову 
російсько-турецьку війну 20.

Через кілька місяців, після того, як у Петербурзі було прийнято рішення про 
утворення Нової-Сербії, чутки про неї поширилися серед слов’янського населення 
Балканського півострова. Російського підданства та "права на вечное пребывание в 
благочестивой империи” стали домагатися болгари, серби, чорногорці, далматиняі із 
австрійських і турецьких володінь. У сербів та інших слов’янських народів переселення 
до Росії, великої північної православної країни, породжу вало надію на визволення від 
злиднів, насильства і релігійного приниження та утисків на етнічній Батьківщині 2І. 
Масовий відтік населення з кордонів не міг подобатися Відню. Це виявилося у протестах 
австрійського уряду. Згодом Петербург відкликав палкого прихильника "сербського 
проекту ”, посла, графа Бестужева-Рюміна до Росії. Проте діяльність російських агентів 
у Відні. Венеції і Константинополі значно активізувалася. За планами російських 
урядових кіл у Новій-Сербії передбачалося створити чотири полки із загальною 
чисельністю 16 тис.чоловік, що потребу вало розширення слов’янської еміграції.

У 1753 р.. незважаючи на протидію Відня, російське підданство прийняли 
полковники австрійської служби Райко П рерадович та Іван Шевич, що привели з собою 
військові дружини сербів, хорватів, чорногорців, болгар, волохів і малддванів. Приваблені 
щедрим пожалу ванням, яке було надано їхньому попереднику' Хорвату, вони намагалися 
одержати значно більші земельні володіння: від гирла р.Орелі вниз по Дніпру до гирла 
р.Самари і до Кінських вод, а звідти—до Бахмута 22. Рішенням Сенату' названі території 
були визнані надто великими для кількох тисяч поселенців. Указом Сенату від 29 травня
1753 р. "О распоряжении по поселению сербов Ш евича и Прерадовича с их 
единоземцами между Бахмутом и Луганью” їм були надані землі від "...Бахмута чрез 
вершину речки Сейжаровки и к вершине рек Миуса и Белой, и от оных по назначенной
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*в ландкарте Красної линии и до Лутани, не впу ская их по сю сторону Донца, где Донских 
казаков дачи до Бахмута простираются.. Л 23. Як і Хорват, Шевич і Прсрадович отримали 
чин гснераі-манора, а офіцери їх полків— підвищення на один чин. Територія, відведена 
новим генералам, дістала назву “Слов’яно-СербіГ (Слов’яносербія) 24 і була поділена 
на роти (шанці) на зразок новосербських земель:

!) Серебрянка, 2) Червоний Яр, 3) Верхнє, 4) Версунка, 5) Привольне, 6) Кримське,
7) Нижнє, 8) Підгірне (пізніше місто Слов’яно-Сербськ), 9) Жовте, 10) Кам'яний брід
11) Черкаське, 12) Хороше, 13) Калиновське, 14) Троїцьке, 15) і 16) Луганське, в якому 
мешкало дві роти 25.

Центром Слов'яно-Сербії стала фортеця Бахмут (нині м Артсмівськ). Це значно 
урізало володіння запорозьких козаків та поклало початок серії тривалих конфліктів з 
військовими колоністами 2ь. За підрахунками О.Шмідта, з територіїсербських військових 
поселень було примусово виселено понад чотири тисячі дворів місцевих жителів

У 1754 р. на честь засну вання сербських військових поселень була вибита медаль, 
що свідчило про винятково важливе значення Ново-Сербії і Слов'яно-Сербії, яке надавав 
їм імперський у ряд. На медалі був напис: "Nova Serbia Constituta", а внизу латинськими 
літерами вказаний рік виготовлення MDCCL1V (1754). На зворотному боці медалі було 
викарбувано: “D.G. Elisabeta Augusta О п т .Ross” п.

Новим адміністративним областям було також надано і ряд торговельних та митних 
привілеїв. Окрім права вільної внутрішньої торгівлі, безмитного експорту хліба, коней 
та вина, створеним у 1755 р. митницям у Бахмуті, Ізюмі та Луганській станиці 
заборонялося збирати митні збори з товарів, ввезених до сербських поселень з-за кордону 
У Ново-Сербію та Слов'яно-Сербію допускалися навіть польські і турецькі піддані В
1754 р. у фортеці св.Єлизавети був проведений перший ярмарок.

Сталі торговельні зв 'язки з Туреччиною, Польщею і Кримом та розвиток 
землеробства швидко змінювали вигляд краю, який, за спогадами сучасників, у дру гій 
половині 50-х років, перетворився з дикого степу в “обжиту провінцію'’. Загальна 
чисельність населення на цій території між 1756 та 1760 pp. досяглії 26 тисяч чол. у 
122-х поселеннях і на 135-ти дачах 2Я. За відомостями В.Кабузана, у грудні 1754 р. 
населення Ново-Сербії становило 3919 чол. (2225 чол ст. * та 1694 жін.ст), з яких 
сербів—257, македонців— 124, болгар— 57. волохів— 1676, німців— 32, у горців— 79 ю 
Землі між двома колоніями поступово заселялися болгарськими, волоськими та іншими 
іноземними переселенцями, які утворили строкатий склад населення тих місць, описаний 
свого часу у романі “Михайло Чарнишенко" П.Кулішем. Багато з поселених на цій 
території іноземців тікало на Запорозьку Січ, що мало під собою давні традиції з доби 
Хмельниччини, коли серби та представники інших слов'янських народів у лавах 
козацького війська брали активну участь у Визвольній війні українського народу 
Серби брали також участь у Гайдамацькому (1750-51) та Коліївському повстаннях (1768), 
як на боці повстанців, так і у лавах російського війська, яке приду шу вало ці повстання.

Повністю у комплектувати полки і створити нові російський Сенат не спромігся. Це 
змусило уряд сформу вати Новослооідський полк та вдатися до залучення місцевого 
населення у нові військові підрозділи. Проте у країнського населення краю було значно 
більше, ніж чужинців, а це свідчило про но ш тність імперської влади зу пинити процес 
колонізації південних територій місцевим населенням та обмежити розселення 
українського етносу7 на нових землях.

Хоча поселенцям і надали значні пільги і привілеї. Сенат і Священний Синод імперії

*  Розподіл кічькості мешканців ю націонаїьною належністю стосується тільки осіб чаїовічої ст.
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здійснювали пильний контроль за територією поселень. Для нагляду за генералами 
Шевичем і Прерадовичем було послано генерала І.Бібікова 32. Постійна су перечка, що 
точилася між Хорватом і Синодом щодо архімандрита і священиків, яких призначав 
Київський митрополит, тільки ускладнювала існуюче становище Хорват навіть писав у 
Синод, що ним з Сербії викликано єпископа, якого він просить призначити архієреєм 
нових областей. До цього долучалися сварки між генералами, численні зловживання, 
конфлікти з місцевою владою і населенням ” . Характерним було й те, що сербська 
військова верхівка намагалась якнайшвидше набути значного статку' і не гребувала 
ніякими засобами для досягнення цієї мети, нещадно притискаючи як своїх земляків, 
так і місцеве населення. Таке становище викликало заворушення серед поселенців та 
жіггелів навколишніх земель. За спогадами майора С.С.Пишчевича, який служив там, 
бунти відбувалися навіть у Новомиргороді. де знаходилася канцелярія головного 
начальника Нової Сербії генерала і.Хорвата. Під час одного із завору шень Хорват віддав 
наказ розстріляти натоці з гармат 34. Така обстановка була типовою і звичною впродовж 
усього існування сербських колоній.

У 1760 р. до Сенату надійшла скарга бригадира Муравйова від імені волохів та 
болгар щодо утисків з боку' генерала Хорвата. Проведена у наступному 1761 р. 
полковником Спичинським інспекція виявила чимало зловживань місцевої влади та 
фактичну відсутність загального керівництва, що було наслідком постійних конфліктів 
між генералами Гл і бо в им. Хорватом, Шевичем і Прерадовичем. До того ж фінансові 
витрати на утримання нових земель сягнули величезної суми— 700 тис. карбованців, а 
очікувані результати так і не були досягнуті.

В 1762 р. російський престол зайняла імператриця Катерина II (1762— 1796), яка 
указом від 22 липня 1763 р. засну вала "Опекунство Иностранных поселенцев" на чолі з 
графом Г.Г. Орлов им, розпочавши новий етап російської політики щодо іноземних 
колоністів. Головною рисою нового політичного курсу' у питаннях іноземної колонізації 
став перехід від створення військових поселень до мирного освоєння територій. Об’єктом 
колонізації 6>ла не тільки українська земля, а й інші території, розташовані переважно 
на кордонах імперії 33. Народна колонізація малозаселених місцевостей або нещодавно 
приєднаних до імперії земель, з одного боку, підривала соціальну основу Російської 
імперії, з іншого— проводилася повільно й не дозволяла протягом короткого чаау 
колонізувати нові території та поширювати на них уніфіковане імперське управління. 
Підтримуючи колонізаційні прагнення іноземців, російський уряд мав на меті обмежити 
національних рух у підвладних губерніях та створити там міцну соціальну базу з 
іноземних колоністів.

1 і липня 1763 р. генерал-лейтенанта Хорвата усунули з посади, а Новосербський 
корпус тимчасово підпорядкували Військовій колегії. Указами від 22 березня, 11 червня 
і 22 липня 1764 р. Ново-Сербію, Слов’яно-Сербію було ліквідовано, а на їх місці 
засновано Новоросійську губернію. Згідно з проектом графа ПЛ.Паніна на цих територіях 
передбачалося утворити нову Катеринннеьку провінцію . Проте назва нової 
адміністративної одиниці була власноручно змінена на іншу російською імператрицею 36. 
Гусарський Хорвата полк перетворили на чорний гусарський полк, Пандурський—на 
жовтий гусарський, а Новослобідський—став Єлизавстградським шкіпер ним полком 37.

Після руйнації Січі та скасування Гетьманщини політика колонізації південних 
земель за рахунок прийдешнього населення ще більше активізувалася, однак набула 
дещо інших форм відповідно до нового внутрішньополітичного курсу 38. Ці заходи 
імперської влади пояснювалися:

1) загальним напрямом внутрішньої політики, спрямованої на уніфікацію 
управління і знищення будь-яких, навіть обмежених, автономій;

2) надмірними фінансовими витратами;
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3) вичерпаністю функцій сербських військових поселен*. Покликані до життя 
імперською політикою, вони припинили своє існування із її зміною, зафіксувавши у 
такий спосіб тісний зв’язок етнічної і політичної історії держав 39.

Подальша доля сербів відома. В 1764 р. коли Ноы,-Сербія і Новослобідське поселення 
утворили Єлизаветградську провінцію, в ній мешкало 1134 серби 40. Протягом другої 
половини XVIII ст. вони були асимільовані місцевим населенням. Швидка асиміляція 
йшла за рахунок інонаціонального населення, а поповнення з Сербії не було 41. Спільне з 
корінними жителями віросповідання, спорідненість мов, міжнаціональні шлюби значно 
прискорили цей процес. За переписом 1989 р., в Україні мешкало тільки 637 сербів 42. 
Сліди сербських поселенців залишилися у топоніміці Слобожанщини та у народних 
переказах, що довгий час називали гусарів—сербами 43. Так була перегорнута ще одна 
самобутня сторінка етнічної історії України.
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ДОДАТОК
МЕДАЛЬ НА ЗАСНУВАННЯ ПОСЕЛЕНЬ У НОВІЙ СЕРБІЇ

Серед кількох десятків переглянутих нами видань факт, виготовлення медалі 
згадується у багатьох працях, однак її малюнок та опис подаються тільки у
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А.Скальковського. Див.: Скальковский А. Хронологическое обозрение истории 
Новороссийского края: В 2 ч —Одесса, 1839.— 4.1 .— С. 11, 27. Проте у жодному з 
чотирьох знайдених примірників зазначеної праці зображення медалі не збереглося у 
задовільному стані. Враховуючи ці обставини, ав»ч.ри відшукали опис та зображення 
медалі у старих російських каталогах, які полаються як додаток до статті мовою оригіналу 
за виданням: Собрание русских медалей, изданное по высочайшему повелению 
Археографическою комиссией.— Вып.2.— СПб., 1840.— С.33— 34, XXVII (вкладка, 
рис.136).

136 На учреждение поселений в Новой Сербии
Лиц.ст. D.G. Elisabeta Augusta Omn.Ross (Б.(Божьей) М.(Мнлостью) Елйсавета, 

Императрица Всероссийская)
Поясное изображение се, вправо обращенное.
Об.: Nova Serbia Constitute (Учреждение Новой Сербии)
Минерва оперлась на Российский щит, подіє нее земледельческие орудия. На заднем 

плане виден монумент с гербом Новой Сербии, на вершине монумента Российский орел.
В обрезе: MDCCLIV (1754)
Фото зворотної сторони.
В статті висвітлюється історія одного з найбільших колонізаційних проектів в 

Російській імперії XVIII ст., чинники, які зумовили переселенський рух слов’янських 
народів із володінь Австрійської імперії і Туреччини, створення сербських військових 
поселень та зміну адміністративно-територіального устрою на південноукраїнських 
землях. Подасться загальний огляд соціально-політичного розвитку військових колоній 
Нової Сербії і Слов’яносербії, причини їх ліквідації російським урядом.

In the article illustrating the history one of the biggest colonization project in the Rus
sian empire XVIll c., reasons for emigration emotion Slavic peoples from Austrian empire 
and Turkey, formation serbic military' coiones and modification of the territorial order in the 
southern Ukraine. There is general review social and politic development of the military 
coiones in the New-Serbia and Slavic-Serbia, couses for liquidation its of russian govermcnt.

Ю.Д. Пряхін (Санкт-Петербург)

АНТОНІОС КОРОНЕЛЛО НА РОСІЙСЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ТА 
ДИПЛОМАТИЧНІЙ СЛУЖБІ (КІНЕЦЬ XVIII— ПОЧАТОК XIX СТ.)

Яскравою, незабутньою сторінкою в історії національно-визвольної боротьби 
народів Греції проти османського гноблення, що завершилася завоюванням свободи й 
проголошенням у 1830 р. Греції незалежною державою, є взаємодопомога, тісна 
співдружність слов’янських народів і греків, спільні бойові дії проти Османської імперії 
в другій половині XVIII— на понатку XIX ст., цілковите взаєморозуміння, постійна 
взаємна підтримка православних християн у їх довготривалій і наполегливій боротьбі.

Саме з цим пов’язане: розширення грецької діаспори в Криму й Північному 
Причорномор'ї, в Приазов’ї в результаті російсько-турецьких воєн, архіпелазьких 
експедицій бойових ескадр у Середземне море, зумовлені успіхи в боротьбі проти 
турецького флоту; можливість створити грецькі національні військові форму вання, їх 
активна бойова діяльність, участь в національно-визвольній боротьбі.

На цьому' історичному тлі дивовижно склалися долі багатьох грецьких родин, які* 
переселилися на територію сучасної України, знайшли тут свою другу Батьківщину,
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