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СЕРБИ В УКРАЇНІ 
Вивчення національних меншин у будь-якій країні, тобто дослідження їхнього 

способу життя й традиційної культури (точніше, простеження асиміляції тих меншин з 

етнічним середовищем, в якому вони живуть, або ж їхній опір цьому середовищу і 

збереження своїх етнографічних особливостей), становить інтерес для багатьох галузей 

історичної науки. На прикладі вивчення національних меншин можна дійти певних 

висновків щодо етногенезу і розвитку окремих народів та змісту їхньої культури. І, 

врешті, таке вивчення має загальнонаукове і методичне значення. Але загальновідомим є 

той факт, що в різні часи і в різних країнах на базі окремих народів і їх творчості виникали 

інші народи, або ж окремі народи були, в свою чергу, асимільовані. Так, за переписом 

населення 1926 р. на території Радянської України проживало лише 986 сербів [1], хоча 

менш ніж сто п’ятдесят років тому вони складали значний відсоток населення Півдня 

України. Тому цілком закономірно постає питання дослідження історичної долі вихідців із 

Сербії з часу їх переселення в Україну в середині ХVІІІ ст.  

Зупинимось на аналізі праць, присвячених історії сербської колонізації Півдня 

України. Незважаючи на пожвавлення наукового інтересу до питання взаємовідносин між 

двома народами, мало дослідженими залишаються різноманітні питання історії сербської 

спільноти, яка проживала й проживає нині на Півдні України, військових формувань, 

існування яких було характерною ознакою життя регіону, культурних взаємовпливів і 

відносин. Досі в історіографії не має єдиної точки зору на проблему сербсько-українських 

зв’язків упродовж XVII-ХІХ ст., щодо значення й місця сербської колонізації України у 

XVIIІ ст. У дореволюційній історіографії сербсько-українські відносини взагалі 

розглядались досить побіжно з точки зору російського самодержавства, головна увага 

зверталася на проблеми іноземної колонізації Півдня Росії [2]. У радянській історіографії 

головна увага приділялася не міжнаціональним зв’язкам двох народів, а, головним чином, 

зовнішньополітичним аспектам відносин між Росією та південними слов’янами у XVIIІ-

ХІХ ст. [3]. Лише у 90-ті рр. вийшло декілька наукових праць, присвячених даній 

проблемі [4]. Про сербські поселення на Україні є також цікава праця сербського історика 

Мити Костича, яку було написано майже п’ятдесят років тому [5]. Він підготував її як 

історик, тому природно, що йдеться в ній про тодішні суспільно-політичні відносини в 

Австрії й Росії, які й зумовили переселення сербів, що жили біля кордону, з католицької 

Австрії (і Угорщини) до колишньої Російської імперії. Але не менш актуальною для 

сьогодення є проблема міжетнічних зв’язків між українським та сербським народами 



після переселення останнього в Україну в ХVІІІ ст.  

 Виходячи з цієї проблеми, головне завдання статті полягає у спробі на основі 

наявних історичних джерел і праць проаналізувати долю сербів, що переселилися на 

Україну понад двісті років тому. Для вирішення цього завдання є необхідна джерельна 

база, представлена документами Центрального державного архіву України в м. Києві, 

Інституту рукописів Національної бібліотеки України імені Вернадського, Державного 

архіву Кіровоградської області. 

По-перше, необхідно з’ясувати, як, звідки і чому серби переселилися в Україну. В 

кінці першої половини XVIII ст. військовий кордон по Тисі й Мурешу було скасовано. 

Звідти серби переселялися у глибину австрійської території, а саме – в Угорщину. Вони 

змушені були переїздити на банатську частину кордону, оскільки, якби лишилися на 

старому місці, втратили б воєнні привілеї й перетворилися на хліборобів. Проте вони 

боялися лишатися в угорському середовищі, тому що раніше брали участь у придушенні 

угорського повстання і місцеве населення ставилося до них неприязно. Ця неприязнь 

посилювалася заздрістю на ті незначні привілеї, які мали серби-граничари, і, нарешті, 

переросла у відкриту ворожнечу через релігійні суперечки [6]. Тоді й розвинувся рух 

серед сербів-граничар за переселення на Україну. 

Австрія дивилася на переселення своїх підданих толерантно, бо Росія була її 

союзником у війнах проти Туреччини й Персії. Росія, безперечно, була зацікавлена в 

такому переселенні, оскільки воно зміцнювало її позиції у боротьбі проти Туреччини. 

Українська дослідниця проблеми сербських поселень в Україні О. Посунько доводить, що 

в Росії прийняття у підданство сербів сприймалося сучасниками як акція надання 

допомоги єдиновірним народам. Таке сприйняття подій було вигідне для Росії і на 

міжнародній арені, особливо у стосунках з Австрійським урядом, який обов’язково б 

висловив незадоволення з приводу втрати своїх підданих [7].  

Таким чином, на початковому етапі переселення сербів російський уряд передбачав 

у першу чергу далекоглядні зовнішньополітичні плани: по-перше, охорону південних 

кордонів імперії; по-друге, створення надійного тилу для подальшої боротьби з 

Туреччиною за вихід до Чорного та Азовського морів. 

У сербів, які втекли від турків зі своєї батьківщини до Австрії (1690 і 1737 рр.), не 

згасав войовничий дух боротьби проти турків і намір колись-то, як каже Црянський, знову 

повернутися у “свою Сербію” [8]. Таким чином, у 1752-1753 рр. виникли два військово-

землеробські поселення сербів в Україні.  

Височайшим указом від 24 грудня 1751 р. Сенат разом з Військовою колегією 

повинен був розглянути справу відносно переселенців. Хорват повинен був з’явитися до 



київського генерал-губернатора М. Леонтьєва і там на місці сформувати 2 гусарських і 2 

пандурських полки, по 20 рот у кожному. Розмістити їх планувалося у вигляді міліційного 

війська вздовж кордонів від фортеці Кам’янки праворуч (на захід) до польського кордону, 

включаючи Чорний ліс, а ліворуч – до запорожців і до кордонів турецьких і татарських 

[9]. Указ Сенату і Військової колегії від 29 грудня 1751 р. так окреслював територію 

розселення сербів у місцях за Дніпром: від гирла р. Кагарлик до ріки Тури, а від її 

верхів’їв до гирла р. Кам’янки, потім у верхів’я р. Березівки на вершину р. Омельник і по 

ній вниз, де вона в Дніпро впадає, відступивши від польського кордону на двадцять верст 

[10]. Однак не було враховано, що вказана територія частково вже залюднена і має певну 

кількість населених пунктів, що в майбутньому призвело до численних непорозумінь на 

пограниччі між сербськими поселенцями, поляками та запорожцями. 

Жалуваною грамотою від 11 січня 1752 р. предводителю сербських переселенців 

дозволялось формування полків, а в одному з них Хорватові, який вже отримав чин 

генерал-майора, і його нащадкам надавалось спадкове право бути полковниками; полкові 

командири прирівнювалися до військових чинів російської армії, їм належала ділянка 

землі, річна платня; захищалися права дітей і сиріт; дозволялась вільна торгівля. Вказане 

поселення названо Новою Сербією з центром у Миргороді. Для його захисту наказувалось 

розпочати будівництво фортеці Святої Єлизавети [11].  

Друга значна група австрійських сербів прибула до Києва наприкінці 1752 р. 

Очолили цей рух, як це зазначалося вище, сербські офіцери І. Шевич і Р. Прерадович. Їм 

було запропоновано поселитись або в Оренбурзькій губернії, або в Україні в "порожніх 

місцях" біля Тору і Бахмату [12]. Але такий план для сербів виявився неприйнятним. 

Прерадович бажав отримати землі понад Дніпром, від Орелі до Кінських Вод і до р. 

Бахмуту (майже до самого центру Запорожжя), а Шевич просив північну частину Нової 

Сербії, незалежну від Хорвата [13]. 

Але 31 березня 1753 р. Сенат відмовився визнавати вимоги сербів, мотивуючи тим, 

що землі, які просив Шевич, вже відійшли до Нової Сербії; претензії Прерадовича взагалі 

вважались досить великими. Для нових сербських поселень Сенат відводив землі між 

ріками Бахмутом і Луганню, де можна поселити 5 тисяч чоловік. Таким чином, І. Шевичу 

велено селитись від Лугані, а Р. Прерадовичу – від Бахмуту через вершину р. Сенжарівки 

до верхів’я річок Міуса і Білої, не переходячи Донець, всього на відстані близько 100 

верст [14].  

Певних даних про кількість переселенців ми не маємо. В одному документі 

говориться, що 1760 р. в обох сербських поселеннях було 25000 чоловік. Але ми не 

можемо не взяти до уваги того, що в так званих сербських поселеннях на Україні, крім 



сербів, проживало чимало й інших переселенців; часто місцеве українське населення 

записувало себе сербами, щоб здобути військові привілеї. До того ж на Україну 

переселялися не лише серби з Угорщини. За підрахунками В.М. Кабузана, в Новій Сербії 

1757 р. всіх іноземних переселенців було 5482 особи обох статей: з них молдаванів – 

75,33%, сербів – 11,56%, інших націй – 13,11% [15].  

У Слов’яносербії у національному відношенні серби складали більшість серед усіх 

іноземних поселенців. На основі рапортів І. Шевича за 1756 р. можна встановити, що в 

1756 р. у його полку серби становили близько 38%, волохи – 23%, угорці – 9%, македонці 

– 8%, інші – 22% [16].  

 Відтак, між тодішніми переселенцями були й македонці, болгари, «пословачені 

русини», албанці, молдавани, угорці, німці [17]. Відомо, що й самі ініціатори переселення 

сербів із Угорщини в Україну (Хорват і Шевич) радо приймали в свої загони 

представників інших народностей. Вони чинили це не стільки задля оборони південних 

кордонів царської Росії, скільки сподівалися здобути високих чинів і великих маєтків. Про 

чисельність згаданих одиниць можна судити із записок одного тодішнього офіцера-

граничара Пишчевича, який згадує, що на початку заснування роти було 11 рядових, один 

унтер-офіцер і два капрали [18].  

Тож треба вважати, що спочатку на Україну переселилося не так вже й багато 

сербів. Адже саме тоді (1752), коли велась найінтенсивніша пропаганда за переселення 

сербів з Угорщини, у Відні був виданий «казнени патент» (штрафний закон), спрямований 

проти тих, хто вербував підданих Австрії на службу до іноземців [19].  

У перші роки сербам-колоністам жилося важко, їх оселили у безлюдному степу на 

кордоні з Туреччиною, і вони страшенно бідували: їли траву, як пише один з них, варили 

якесь коріння, що нагадувало собою чорну й білу цибулю, жили під наметами або ж 

городили із пруття й гілля колиби, які накривали травою. Всюди, пише в своїх мемуарах 

Пишчевич, панували туга і жаль; і ті люди, каже він, нагадували знедолених, які 

опинилися у великій скруті. Плата граничарам надходила із запізненням і нерегулярно й 

витрачалася на одяг та інші військові потреби. Сербські офіцери Новосербського корпусу 

не отримували жалування по декілька років. Наприклад, І. Хорват за три роки по 

генеральському чину лише отримав 581 рубль 75 копійок, капітан-лейтенант Михайло 

Чорба за три місяці – 65 рублів. А рядовому Пандурського полку Г. Липці з серпня 1758 р. 

по січень 1762 р. виплатили 10 рублів 13 копійок [20]. В мемуарах С. Пишчевич писав, що 

поселенці, які жили за рахунок жалування, жили в постійних нестатках [21]. Саме тому 

серед сербських поселенців Нової Сербії досить поширеними були втечі назад на 

батьківщину, на Запорожжя [22] і найчастіше до Слов’яносербії [23]. Правда, зауважує 



Пишчевич, так було тільки в перші роки, а потім люди взялися за обробіток землі, почали 

взаємно допомагати один одному, боролися із злиднями. Особливо допомагали собі 

торгівлею [24]. 

Колоністи були поселені вздовж лінії кордону й організовані строго на військовий 

лад. Їхнє поселення ділилося на полки або роти (чети). Й донині біля села Мартоноша, що 

біля Новомиргорода, видніється кордонний рів, якого мешканці звуть “Турецький вал”. 

Кожна рота мала свого командира і військову управу [25].  

У цьому міграційному русі останніми, як відомо, були дві групи з Чорногорії і 

Герцеговини, які прибули до Одеси 1804-1805 рр. [26]. Спочатку до Одеси у 1803 р. 

приїхали шукати місця для поселення сердар (начальник області в Чорногорії) Мина 

Никшич і обервоєвода (головнокомандувач військ) Іван Тйота. Через рік Мина Никшич 

знову прибув до Одеси, але вже з групою в 97 осіб. Вони оселились у районі Тирасполя 

[27]. За це Никшич дістав у нагороду просторі землеволодіння і 1000 крб. Остання група 

переселенців, як зазначається в одному документі, «црногорских срба» (чорногорських 

сербів), що складалася з 16 родин (50 осіб), прибула до Одеси у травні 1815 р. Спочатку 

поселилися поряд з болгарами, а потім, за наказом 1816 р., в слов’яно-сербській колонії 

(поряд з поселенцями Никшича) [28].  

Яка ж подальша доля сербів на Україні? За найновішими статистичними даними та 

етнічними картами, сербів на Україні немає. Одначе, за переписом 1926 р., їх було 

зафіксовано 386 чоловік у селах і приблизно стільки ж у містах [29]. 

Як сталося, що за такий відносно короткий час (якихось 150-220 років) зникли 

серби на Україні як окрема народність? По-перше, в Україну переселилася порівняно 

невелика кількість сербів. По-друге, їх поселили на кордонній лінії двома досить 

віддаленими одна від другої смугами.  

Дві смуги привілейованих поселень проіснували недовго. 22 березня 1764 р. було 

опубліковано "План про поселення в Новоросійській губернії" [30]. До її складу ввійшли 

територія Нової Сербії, Новослобідського козачого поселення. Новосербське поселення 

поділялося на 70 округів – 52 військових, 16 цивільних і 2 міських. 11 червня 1768 р. 

"План про заселення Слов’яносербії" затвердила Катерина ІІ [31]. Згідно з ними сербські 

поселення та Українська лінія стали складовими частинами Катерининської провінції, що 

ввійшла до Новоросійської губернії: Катерининська провінція також поділялась на 140 

округів – 108 військових, 32 – для поселян. Це означає, що сербські військові поселення 

через десять років після свого заснування злилися з давніми місцевими поселеннями. 

Відносно швидка асиміляція сербів в Україні пояснюється тим, що в прикордонні 

поселення постійно вливалися українці, а поповнення переселенцями з Сербії не було. 



Після реорганізації Нової Сербії Катерина ІІ видала таємний указ, за яким тимчасово 

припинялась будь-яка діяльність по набору людей слов’янського походження з Балкан. 

Імператриця була налякана появою самозванця Петра ІІІ в Чорногорії, де він отримав 

значну підтримку [32].  

Третє, на чому треба особливо наголосити, коли йдеться про асиміляцію сербів на 

Україні, – це їх спільна з місцевим населенням релігійна приналежність. Якщо в Угорщині 

серби зазнавали релігійних утисків з боку уніатів, то на Україні цього не було. 

І, наостанок, процес інтеграції сербів з українцями прискорювався спорідненістю 

мови. Мита Костич пише, що перше покоління переселенців ще відчувало себе сербами, а 

вже їхні діти “русифікувалися” (українізувалися) [33]. Цей висновок, між іншим, 

підтверджується і в листах, де переселенці пишуть, що їхні діти вже не визнають себе 

сербами. Шлюби сербів-граничар з місцевими українськими жінками сприяли остаточній 

асиміляції сербів в українському середовищі. 

Звідси, природно, виникає питання: хто найбільше був зацікавлений, в 

ідентифікації з місцевим українським населенням, і які це були прошарки чи групи 

переселенців? Оскільки переселенці, як правило, були активними вояками (рядові і 

офіцери), котрі водночас мали і відповідні граничарські привілеї, то, напевно, саме цей 

прошарок першим почав українізуватися (особливо ті частини, в яких служили українці). 

Разом з тим серед граничар-переселенців було багато неодружених, і вони засновували 

тут родини. Другий прошарок (якщо його можна вважати прошарком) становили люди, 

які займалися ремісництвом і торгівлею. 

 Звідси зрозуміло, чому український антрополог Дяченко дійшов висновку, що 

югослави взяли участь і мали якусь долю в антропологічному (маємо на увазі фізичну 

антропологію) формуванні українського народу і що тепер від югославів на Україні 

залишилися лише назви окремих населених пунктів [34]. 

В.Д. Дяченко у своїй монографії “Антропологічний склад українського народу” 

пише, що від переселенців з Югославії лишилися такі назви, як Серби, Македонівка, 

Чорногорівка. В іншій своїй праці він підкреслює, що на Україні існує 23 етноніми з 

основою «серба» (Сербка, Сербинівка, Сербинівці, Слав’яносербський) [35].  

Біля Одеси у кінці XIX ст. переселенці заснували село Слов’яносербка. Недалеко 

від Арнаутівки (Миколаївська область) розташоване село Сербулівка. На Луганщині є 

поселення з назвою Македонівка, а недалеко біля Жданова – Македонка. Отже, таке число 

етнонімів наводить на думку, що у минулому тут було багато сербів-переселенців. 

Одна частина Новомиргорода (колишнього адміністративного центра Нової Сербії) 

п’ятдесят років тому називалася Чорногорією, а інша – Бессарабією. Частина села 



Софіївка біля Новомиргорода довгий час називалася Чорногорія, а деякі родини зберегли 

прізвища Генич і Джурич. 

Однак звернемо увагу на назви населених пунктів, але не етнонімів (що подаються 

за етнічними назвами), а таких, які серби перенесли із своєї батьківщини в Україну. 

Костич стверджує, що ці назви поселень, зокрема оборонних валів на Україні, – 

“безсумнівний доказ”, і йдуть вони ще від граничарських родин-переселенців із 

Військового Кордону, який проходив по Тисі й Мурешеу [36].  

В Україні змінено чимало назв населених пунктів. Але й ті, що полишилися на 

географічній карті, зберігають згадку про сербські поселення: Надлак, Мартоноша, 

Панчеве і Каніж (всі у Миргородському районі), Мошорине, Суботці і Петрове на схід від 

Кіровограда і, нарешті, Павлиш на південь від Кременчука та Вершаці, що розташоване 

недалеко від ріки Тясмин (правої притоки Дніпра). Щоправда, назва Петрове могла 

виникнути й від українського імені. 

Судячи з останніх відомостей, в Україні від сербів мало що залишилось, так само 

як від представників деяких інших народів. Збереглися, однак, етноніми і назви населених 

пунктів, які граничари запозичили в себе на батьківщині. 

Із сербами-переселенцями підтвердилося старе правило і закономірність, за якими 

населення, місцеве воно чи переселене, не зникає, його етнічне самозбереження залежить 

від самого себе, своїх зусиль, своєї культури і здібностей.  

Про подальшу долю сербських поселенців збереглись лише окремі відомості. Так, 

серед документів Кіровоградського обласного архіву є дані про село Каніж, засноване 

сербськими поселенцями у 1752 р. У 1926 р. воно нараховувало 5670 мешканців [37]. 

Каніж був десятою ротою (четою), сусіднє Панчеве – дев’ятою, а Мартоноша – восьмою. 

Село ділилося на десятки, а кожний десяток мав по тридцять хат [38]. У Канежі за 

допомогою назв можна деякою мірою визначити і етнічну приналежність предків 

сьогоднішніх мешканців села. У метричних книгах за 1823-1903 рр. зустрічаються 

сербські прізвища – Росул, Гросул, Лоскул, Мунджан, Потуряк.  

Таким чином, переселення сербів в Україну носило інтенсивний характер в 

середині ХVІІІ ст., поступово сербські поселенці були повністю асимільовані місцевим 

населенням. Водночас переселення сербів відіграло вирішальну роль у становленні 

міжетнічних зв’язків між сербами та українцями. Перспективним напрямком подальших 

досліджень є вивчення сербсько-українських зв’язків у галузі освіти, науки та релігії в 

ХІХ-ХХ ст.  
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