
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 
ISSN 0453-8048 
ISSN 0320-8281 

 

 

 
 
 

ВІСНИК 
 

Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 

 

№ 816 
 

 

ІСТОРІЯ 

 
Випуск 40 

 
Засновано у 1964 р. 

 

 

 

 

Харків – 2008 



ББК 63. я 43 
УДК 93(082) 
 

Затверджено Вченою радою Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 

(протокол № 7 від 27 червня 2008 р.) 
 

Редакційна колегія: 
д-р іст. наук, професор С. І. Посохов (відп. редактор) 
канд. іст. наук, доцент  Ю. В. Буйнов 
канд. іст. наук, професор В. М. Духопельников 
канд. іст. наук, професор Ю. О. Голубкін 
д-р іст. наук, професор В. І. Кадєєв 
д-р іст. наук, професор В. В. Калініченко 
канд. іст. наук, професор С. М. Куделко 
д-р іст. наук, професор В. В. Лантух 
канд. іст. наук, доцент Д. В. Журавльов (відп. секретар) 
д-р іст. наук, професор  Б. К. Мигаль 
канд. іст. наук, професор  Є. П. Пугач 
д-р іст. наук, професор С. Б. Сорочан 
канд. іст. наук, доцент О. П. Чижов 
д-р іст. наук, професор  О. О. Чувпило 
д-р іст. наук, професор Б. А. Шрамко 
  

 
Адреса редакційної колегії: 
Україна, 61077 Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний університет                            
імені В. Н. Каразіна, історичний факультет. 
Тел.: (057) 707-54-78; факс (057) 702-03-79 
E-mail: istfaс@univer.kharkov.ua; сайт: http://www-history.univer.kharkov.ua 
 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 
«Історія». – 2008. – № 816. – 468 с. 
 

Матеріали «Вісника» відображають актуальні проблеми історії України, 
стародавньої та середньовічної історії, археології, нової та новітньої історії, 
історіографії та джерелознавства. Авторами більшості публікацій є науковці 
історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. 
Для викладачів, науковців, студентів і всіх, хто цікавиться історією. 
 

Материалы «Вестника» отражают актуальные проблемы истории Украины, 
древней и средневековой истории, археологии, новой и новейшей истории, 
историографии и источниковедения. Авторами большинства публикаций 
являются ученые исторического факультета ХНУ имени В. Н. Каразина. 
Для преподавателей, научных работников, студентов и всех, кто интересуется 
историей. 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825-696-ПР від 04.10.06 
 

©Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, 2008



 3 

ЗМІСТ 

 

АРХЕОЛОГІЯ, СТАРОДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ 
Буйнов Ю. В. Материалы позднего бронзового века из 
поселения Великая Тополяха-1 на Северском Донце 

7 

Голубкин Ю. А. Истина рождается в огне сомнений и 
духовных исканий («Anfechtungen» «раннего» Лютера) 

20 

Латышева А. В. Мемориальный и мартириальный культ в 
ранневизантийском Херсоне 

30 

Любичев М. В. Домостроительство на памятниках горизонта 
Боромля 

38 

Мызгин К. В. К вопросу о времени поступления римских 
монет в среду черняховского населения 

50 

Сорочан С.Б. Об исследованиях византийского претория 
IX в. в «цитадели» Херсона 

64 

Токарев А. Н. Характерные особенности политических 
лозунгов «помпеянцев» (44-42 гг. до н.э.) 

71 

Федоров Д. В.  Оскольская охранная археологическая 
экспедиция 1955-1956 гг. 

81 

Фомин М. В. О внутригородских кладбищах византийского 
Херсона 

95 

Янко А. Л. Середній прошарок етруського суспільства 104 

 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
Балабай Я. В. Законодавча основа селянської оренди землі 
в УСРР у період НЕПу 

116 

Бутенко В. І. Філіппов К. В. Теорія кооперації М. І. Туган-
Барановського в контексті кооперативного руху в 
українському селі періоду НЕПу (20-і роки ХХ ст.) 

124 

Волосник Ю. П. Ліквідація приватного кредитно-грошового 
ринку в Україні в умовах зламу НЕПу ( кінець 1920-1930-х років) 

134 

Майстренко В. С., Корнєв О. В. Українська автокефальна 
православна церква в історії Слобожанщини та Донбасу 
(1926-1930 рр.) 

145 



 4 

Наумов С. О. До питання про масштаби й динаміку 
українського політичного руху в Російській імперії 
(90-і рр. ХІХ ст. – 1907 р.) 

159 

Посохова Л. Ю. «Рекреація»: культура відпочинку учнів 
та викладачів православних колегіумів України ХVІІІ ст. 

169 

Ришкова А. О. Радянська політика в галузі соціальної опіки 
в УСРР (20-ті – поч. 30-х років ХХ ст.) 

180 

Скляр В. М. Росіяни в Україні: зміни чисельності 
за 1989-2001 рр. 

189 

Шпорт Г. М. Культура землеробства українських переселенців 
Тоболо-Іртишського межиріччя (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) 

204 

 
ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА 
Куделко С. М., Філіппенко Р. І. Є. К. Рєдін як історіограф 214 

Куликова А. С. М. М. Лунин как преподаватель всеобщей 
истории Харьковского университета 

224 

Олянич В. В. Приватно-підприємницький тип селянського 
господарства в УСРР 1920-х років: теоретико-методологічні 
та історіографічні особливості висвітлення проблеми 

234 

Олянич Л. В. Німецька історіографія проблем безпритульності 
дітей в Україні 1920-30-х рр.: огляд праць «марбурзької школи» 

246 

Сайпанова А. Воссоединение княжества Болгарии и Восточной 
Румелии в освещении профессора С. И. Сидельникова и 
болгарской историографии второй половины XX в. 

256 

Чувпило О. О.  Деякі найважливіші джерела з історії 
загальноіндійських неконгресистських визвольних рухів 
першої половини ХХ століття 

267 

 
НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ 
Гуринова О. Н. Вардарская Македония в геополитических 
планах Сербии в 1913-1915 гг. 

281 

Елкин А. И. Русская эмигрантская интеллигенция в Польше 
в 20-30-е годы ХХ века 

291 

Ченчик Д. В. Становление европейских федералистских 
движений в 1945 – 1947 гг. 

300 

Чернявский Л. С. Международное профсоюзное движение и 
«План Маршалла» 

310 



 5 

ІСТОРІЯ РОСІЇ 
Сергеев И. П. Договорная школа в РСФСР: история и 
материальное положение 

324 

Шаповалова Е. А. На пороге изменения парадигмы 
российско-японских экономических отношений 

336 

Щербина В. П. Деякі аспекти ролі російського газового 
комплексу в інтеграції СНД (1991-2007 роки) 

349 

 
ІСТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА 
Горбаньов В. В. Великі землевласники Харківської губернії 
в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття 

361 

Калініченко Г. В. Утворення земельних громад на Харківщині 
та їхні функції (1922-1930 рр.) 

372 

Петров І. Ю. Сільська община в проектах ліберальної 
інтелігенції Харкова. 1861 – 1904 рр. 

381 

Шарібжанов Р. В. Етносоціальна структура населення 
Харкова в 20-30-ті рр. ХХ ст. 

393 

 
НАШІ ГОСТІ 
Бездрабко В. До історії вивчення картографічного 
документа в Україні 

405 

Самойлов Ф. А. Некоторые аспекты истории немецкой 
колонизации Северного Причерноморья в конце XVIII-XIX вв. 
(На материалах Кучурганского округа) 

415 

 
ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ у 2007 р. 
Кафедра нової та новітньої історії 431 
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології 436 
Кафедра історії Росії 440 
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків 442 
Кафедра історії України 446 
Музей історії ХНУ імені В.Н. Каразіна 450 
Музей археології та етнографії Слобідської України ХНУ          
імені В.Н. Каразіна 

451 

Куделко С. М., Куліков В. О. Звіт про результати науково-
дослідної роботи факультету за 2007 рік 

455 

Хроніка подій. 2007 р. 459 
Список скорочень  463 
Наші автори 465 



    

 

 

 

  

  

    

    

 Археологія, стародавня 

 та середньовічна історія 



Буйнов Ю. В. Материалы позднего бронзового века … 
 

 7 

Буйнов Ю. В.  

МАТЕРИАЛЫ ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕЛИКАЯ ТОПОЛЯХА-1 НА СЕВЕРСКОМ ДОНЦЕ 

В мкодпрлмпрят п. Чдокаппкзи Бзхкзл Зкздвпкмгм оаимла 
Хаощкмвпкми мбйапрз жасзкпзомвалм бмйдд гдпярз оажлмводкдллшт 
аотдмймгзфдпкзт накярлзкмв1. Содгз лзт лазбмйдд зжуфдллшк 
явйядрпя нмпдйдлзд Вдйзкая Тмнмйята-1, оапнмймедллмд ла 
мглмзкдллмк мпромвд в нмикд йдвмгм бдодга о.Сдвдопкзи Дмлду 
в 0,5 кк к пдвдом-жанагу мр унмкялурмгм пдйа (озп. 1, 1). Вндовшд ърмр 
накярлзк бшй мркошр в 1954 гмгу Б. А. Шоаккм2. Ндпкмйщкм нмжглдд 
Е. В. Пужакмв номвёй жгдпщ пвмз оажвдгмфлшд оабмрш, а в 1972, 1973 
з 1975 гмгат жлафзрдйщлшд нм капхрабак оапкмнкз3. Смгйаплм дгм 
коаркзк злсмокаузмллшк пммбцдлзяк, в оапкмнд № 1 ла ърмк 
нмпдйдлзз впродфайзпщ латмгкз, езйзца з гоулрмвшд нмгодбдлзя 
зпкйыфзрдйщлм ънмтз ълдмйзра. Оглакм в оджуйщрард оажвдгмк з лахзт 
оапкмнмк 1975-1976 гг. (озп. 1, 2) жгдпщ мблаоуедлш мрймедлзя 
лдмйзрзфдпкми куйщруош п якмфлм-годбдлфарми кдоакзкми, 
подглдпрмгмвпкми куйщруолм-зпрмозфдпкми мбцлмпрз ънмтз ълдмйзра, 
нмжглдкаракмкблми куйщруош оаллдгм бомлжмвмгм вдка, нмжглдгм 
ндозмга поублми куйщруолм-зпрмозфдпкми мбцлмпрз, бмлгаозтзлпкми 
куйщруош сзлайа нмжглди бомлжш, дгзлзфлшд латмгкз пкзспкмгм 
водкдлз з оаллдподглдвдкмвми пайрмвпкми куйщруош4. В галлми 
нубйзкаузз аврмо пмподгмрмфзй пвмё влзкалзд ла кардозайат нмжглдгм 
бомлжмвмгм вдка, пвяжаллшт пм поублми з бмлгаозтзлпкми куйщруоакз. 

В рмнмгоасзфдпкмк мрлмхдлзз кдпрмлатмегдлзд ърмгм накярлзка 
нодгправйядр пмбми бмйщхми ндпфалши мпромв нймцагщы 5,5 га, 
мкоуеёллши гйавлшк оупймк о.Сдвдопкзи Дмлду, гвукя дгм оукавакз 
(Еомтзл з Кужщка), бмймракз з лдпкмйщкзкз праозуакз. У кдпрлшт 
езрдйди мл зжвдпрдл нмг гвукя лажвалзякз – «Вдйзкая Тмнмйята» 
з «Кужщка». В аотдмймгзфдпкми йзрдоаруод ндовмд зж лзт нмйуфзйм 
бмйщхдд нозжлалзд. Комкд жанаглми мкоазлш впя мпрайщлая дгм 
рдоозрмозя оапнатзвадрпя нмг нмпдвш ждолмвшт пдйщпкмтмжяипрвдллшт 
куйщруо. В жапухйзвшд ндозмгш унмкялуршд одфлшд оукава 
в лдкмрмошт кдпрат нмфрз нмйлмпрщы ндодпштаыр, а в нмймвмгщд 
ланмйляырпя вмгми. Назбмйдд вмжвшхдллшк явйядрпя жанаглши коаи 
мпромва. Ол впдгга мправайпя жагдолмваллшк. Оглакм вм водкя 
вдпдллзт навмгкмв в ърмк кдпрд бдодг пзйщлм нмгкшвайпя, 
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фрм нозвмгзйм к дгм мбоухдлзы, нмпйд фдгм в Еомтзлмк оукавд 
мбоажмвайзпщ ндпфалшд мркдйз, ла кмрмошт впродфайзпщ соагкдлрш 
кдоакзкз зж оажоухдллмгм куйщруолмгм пймя. 

На рдоозрмозз мпромва угаймпщ жасзкпзомварщ нярщ мргдйщлшт 
пкмнйдлзи аотдмймгзфдпкзт латмгмк, кдегу кмрмошкз нмгчёклши 
кардозай впродфайпя одгкм. Пулкр № 1 оапнмймедл ла жанаглми 
мкоазлд. Икдллм жгдпщ Е. В. Пужакмв з аврмо нубйзкаузз номвдйз 
пвмз оапкмнкз. Пулкр № 2 латмгзрпя в 100 к ла пдвдом-вмпрмк мр 
ндовмгм. На оапнаталлми нмвдотлмпрз жгдпщ пмбоал кардозай впдт 
вшхд ндодфзпйдллшт куйщруо. Пулкр №3 мблаоуедл в ыгм-жанаглми 
фапрз мпромва. Впродфдла кдоакзка пайрмвпкми куйщруош. 
В нулкрд № 4, жасзкпзомваллмк в вмпрмфлми фапрз мпромва, ракед 
нмнагайзпщ латмгкз зпкйыфзрдйщлм пайрмвпкми куйщруош. 
Злафзрдйщлши злрдодп вшжшвадр нмгчёклши кардозай, пмбоаллши в 
ыгм-вмпрмфлми мкмлдфлмпрз мпромва (нулкр № 5). Ол нодгправйдл 
кдоакзкми нмжглдкаракмкблми, нмжглдпоублми з оаллдбмлгаозтзлпкми 
куйщруо, кодклдвшкз лакмлдфлзкакз продй з мрцднакз. 

Дмпрармфлм вшоажзрдйщлшкз мкажайзпщ соагкдлрш пмпугмв 
оаллдбмлгаозтзлпкми куйщруош, кмрмошд кмелм мрлдпрз 
к каймбугкмвпкмку рзну. Сугя нм вдлфзкак, ърм бшйз 
пйабмномсзйзомваллшд гмохкз п лазбмйщхзк оапхзодлздк руймва в 
вдотлди фапрз дгм вшпмрш. Огзл ракми ъкждкнйяо (озп. 2, 10) укоахдл 
нм коаы вдлфзка кмпшкз наймфлшкз лапдфкакз з гвукя 
гмозжмлрайщлшкз оягакз коугйшт якмк, лалдпёллшт в мплмвалзз 
хдикз. Впя влдхляя нмвдотлмпрщ нмкошра вдорзкайщлшкз оапфёпакз. 
Эра хрозтмвка лалдпдла кдйкмжубфаршк хракнмк. Врмоми соагкдлр 
мрйзфадрпя лайзфздк лайднлмгм вайзка, оапфйдлёллмгм найщудвм-
лмгрдвшкз вгавйдлзякз, з кмпмгм ояга мррзпкмв гупдлзфлмгм хракна 
нмг пакшк коадк вдлфзка (озп. 2, 12). Пмгмблши хракн нодгправйядр 
пмбми кмлду рмлкми наймфкз, мбкмраллши лзркми зйз вдоёвмфкми. Ол 
явйядрпя рзнзфлшк нозёкмк молакдлраузз кдоакзкз каощялмвпкми 
куйщруош ънмтз бомлжш, лм злмгга сзкпзоудрпя з ла нмпугд 
каймбугкмвпкмгм рзна5. Тодрзи вдлфзк укоахдл в мплмвалзз хдикз 
«едкфуелшк» молакдлрмк, кмрмоши нодгправйядр пмбми коугйшд 
вшнукйзлш ла влдхлди прмомлд (озп. 2, 13). Чдрвёорши соагкдлр 
молакдлрзомвал лдпкмйщкзкз оягакз ршфкмв в пмфдралзз п мррзпкакз 
гупдлзфлмгм хракна (озп. 2, 11). Накмлду, гва мбймкка прдлмк гмохкмв 
укоахдлш рзнзфлми гйя каймбугкмвпкми кдоакзкз калдод, кмгга 
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ршфкз зйз «едкфуезлш» пмфдраырпя п мррзпкакз жубфармгм хракна 
з годбдлфаршкз оапфёпакз влдхлди нмвдотлмпрз (озп. 2, 8-9).  

К пмеайдлзы, зж-жа нмпрмяллмгм вкйыфдлзя галлмгм уфапрка 
мпромва в пдвммбмомр, номзжвдпрз жгдпщ оапкмнкз лак лд угаймпщ. 
Тдк лд кдлдд, оажвдгмфлшкз оабмракз жасзкпзомвал дцё мгзл 
накярлзк, мрлмпяцзипя к оаллдку (каймбугкмвпкмку) ндозмгу 
бмлгаозтзлпкми куйщруош. Бмйдд рмгм, рдтлзфдпкзд нозёкш 
молакдлраузз з зт пмфдралзд ла мтаоакрдозжмваллми нмпугд явйяырпя 
гмнмйлзрдйщлшк аогукдлрмк в нмйщжу гзнмрджш м гдлдрзфдпкми пвяжз 
накярлзкмв каощялмвпкмгм з каймбугкмвпкмгм рзнмв. 

В пвяжз п рдк, фрм пдвдолмку уфапрку нмпдйдлзя Вдйзкая  
Тмнмйята-1, оапнмймедллмку кдегу оапкмнмк Е. В. Пужакмва 
з бдодгмвшк мбошвмк, угомеайа мнаплмпрщ нмйлмгм улзфрмедлзя 
мр оажкшва, лакз бшйм нозлярм одхдлзд м номвдгдлзз жгдпщ мтоаллшт 
оапкмнмк. За гва нмйдвшт пджмла мбцая впкошрая нймцагщ в оапкмнд 
№ 2 пмправзйа 246 кв.к (озп. 1, 2). 

Макпзкайщлая кмцлмпрщ куйщруолмгм пймя в ърмк кдпрд гмпрзгайа 
0,8 к. В нодгдйат оапкмна проарзгоасзя мкажайапщ мглмрзнлми. Свдоту 
хёй гёол рмйцзлми 0,1 к, нмг кмрмошк гм гйубзлш 0,6 к оажкдцайпя 
пйми фёолмгм гукупзомваллмгм ндпка. На гйубзлд 0,6-0,8 к мл 
нмгпрзйайпя пймдк пйабмгукупзомваллмгм ндпка п вкоанйдлзякз ндпка 
еёйрмгм увдра, оджкм пкдляыцзипя бдйшк кардозкмвшк ндпкмк. 
Даллшд вдорзкайщлми проарзгоасзз укажшваыр ла ндодкдхаллмпрщ 
куйщруолшт мрймедлзи. Даед ла гйубзлд ндовмгм хршка нмнагайзпщ 
соагкдлрш кдоакзкз пайрмвпкми куйщруош з ънмтз лдмйзра, 
а в вдотлди фапрз кардозкмвмгм ндпка вкдпрд п лдмйзрзфдпкзкз 
латмгкакз впродфайзпщ мбймккз нмпугш ънмтз бомлжш. Такмд явйдлзд 
в лдкмрмоми прдндлз кмедр бшрщ мбчяплдлм пммоуедлздк в ърми фапрз 
нмпдйдлзя езйзц з тмжяипрвдллшт як бмлгаозтзлпкми куйщруош, 
в оджуйщрард фдгм оаллзд мрймедлзя мкажайзпщ ндодкдцёллшкз 
в бмйдд вшпмкзд гмозжмлрш куйщруолмгм пймя. 

Мардозайы поублми куйьруолм-зпрмозфдпкми мбцлмпрз. С лзкз 
бдппнмолм кмелм пвяжарщ рмйщкм 23 соагкдлра кдоакзкз, 
мблаоуедллми ла гйубзлд 0,2-0,6 к. Нз мгла зж 24 оапкмналлшт 
тмжяипрвдллшт як лд пмгдоеайа аордсакрш ърми куйщруош. Иптмгя зж 
алайзжа мбймккмв вдлфзкмв, нмгавйяыцдд бмйщхзлпрвм 
нмжглдпоублшт пмпугмв нозлагйдеайм балкак (озп. 2,2-3, 5-7), кмрмошд 
таоакрдозжуырпя мрмглуршк лаоуеу вдлфзкмк з лакдфаыцдипя 
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хдикми (III рзн нм кйаппзсзкаузз С. С. Бдоджалпкми). 
Ит нмвдотлмпрщ тмомхм жагйаедла. Годбдлфаршд оапфёпш жакдфдлш 
рмйщкм ла мглмк соагкдлрд (озп. 2, 6). Оолакдлрзомвалш млз 
лайднлшкз вайзкакз, оапфйдлёллшкз найщудвшкз вгавйдлзякз, 
кмпшкз лапдфкакз наймфкми зйз годбдлфаршк хракнмк. Икдырпя 
вдлфзкз з п угйубйёллшк молакдлрмк в взгд номфдофдллшт 
гдмкдрозфдпкзт сзгуо, мррзпкмв вдоёвмфкз зйз лмгрдвшт вгавйдлзи. 
Два ъкждкнйяоа мрлмпярпя к гмохкак (I рзн нм кйаппзсзкаузз 
С. С. Бдоджалпкми), у кмрмошт прдлкз S-мбоажлм зжмглурш, дпрщ хдика, 
а вдлфзк мрмглур лаоуеу (озп. 2, 1, 4). Укоахдлш млз в мплмвалзз 
хдикз оапфйдлёллшк лайднлшк вайзкмк. 

В удймк, нмжглдпоублшд мрймедлзя ърмгм нмпдйдлзя лзфдк лд 
мрйзфаырпя мр злшт мглмводкдллшт з пзлтомллшт накярлзкмв, 
зппйдгмваллшт С. И. Бдодпрлдвшк в баппдилд Сдвдопкмгм Дмлуа6. 
В рзнмймгзфдпкмк з молакдлрайщлмк мрлмхдлзз ърмр кдоакзфдпкзи 
кмкнйдкп нмйлмпрщы пммрвдрпрвудр врмомку ндозмгу оажвзрзя 
бдоделмвпкм-каёвпкми поублми куйщруош. Пм лмвдихзк галлшк мл 
гарзоудрпя XIV-XIII вв. гм л.ъ.7 

Мардозайы бмлгаозтзлпкми куйьруоы. Олз нодгправйдлш гвукя 
езйзцакз, хдпрщы тмжяипрвдллшкз якакз, мглзк гоулрмвшк 
нмгодбдлздк з злгзвзгуайщлшкз латмгкакз. Жзйзцд № 1. Пярлм дгм 
кмрймвала, оавлм как з впдт мпрайщлшт пммоуедлзи ърмгм водкдлз, 
нмявзймпщ ла гйубзлд 0,6 к. В нйалд млм зкдйм нмгноякмугмйщлшд 
мфдоралзя оажкдоакз 7,5 т 4,7 к (нймцагщ 35,25 кв.к) з бшйм 
моздлрзомвалм нм гйзллми мпз п пдвдом-жанага ла ыгм-вмпрмк 
(озп. 3, 1). Длм жасзкпзомвалм ла гйубзлд 1к, р.д. бшйм внуцдлм в 
кардозк ла 0.2 к. Поз оапфзпркд нмйа ърмгм езйзца мблаоуедл мфаг, 
оажкдцёллши в якд мвайщлми смокш гйзлми 1,3 к, хзозлми 0,4 к 
з гйубзлми 0.2 к. Ооздлрзомвал нмндоёк кмрймвала. Пдпмк вмкоуг 
мфага з нмг лзк бшй пзйщлм мбмееёл гм коаплмгм увдра. В жанмйлдлзз 
мфаелми якш впродфдлш угмйщкз, жмйа, кмпрз гмкахлзт езвмрлшт з 
кдйкзд соагкдлрш кдоакзкз бмлгаозтзлпкми куйщруош. В пдвдом-
жанаглмк угйу езйзца латмгзйапщ яка гзакдромк 1,3 к з гйубзлми 
0,3 к. В дё жанмйлдлзз мблаоуедлш гва соагкдлра кдоакзкз. Пм угйак 
кмрймвала жакдфдлш фдршод прмйбмвшд яккз. Ит гзакдро 0,35-0,4 к 
ноз гйубзлд мр уомвля нмйа 0,4 к. 

В лзелди фапрз жанмйлдлзя з ла глд ърми нмпромикз лаигдлм: 
42 кдйкзт соагкдлрмв пмпугмв, 62 кмпрз езвмрлшт (коунлши омгарши 
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пкмр, ймхагщ, пвзлщя), вмпдкщ купкмв гйзлялми мбкажкз, хдпрщ кдйкзт 
кодклдвшт мрцднмв, кмпрялая номкмйка з купмк ндпфалзка пм пйдгакз 
жармфкз кдраййзфдпкмгм нодгкдра. Кдоакзка нодгправйдла мбймккакз 
вдлфзкмв з прдлмк гмохкмв п нозкдпщы в рдпрд кдйкмгм хакмра з 
ндпка, укоахдллшт ла зжгзбд руймва найщудвм-лмгрдвшкз зйз рмйщкм 
лмгрдвшкз вгавйдлзякз, ршфкакз, кмлзфдпкзкз з гмозжмлрайщлшкз 
лайднакз (озп. 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16). Коая вдлфзкмв фапрм оапфйдлдлш 
найщудвшкз вгавйдлзякз. Тоз соагкдлра прдлмк нозлагйдеар пмпугак 
прмймвмгм лажлафдлзя. Ит нмвдотлмпрщ рцардйщлм жагйаедла. 
Скмодд впдгм млз нозлагйдеар кубкак, укоахдллшк оджлшк 
гдмкдрозфдпкзк молакдлрмк зйз мррзпкакз жубфармгм хракна 
в пмфдралзз п кдйкзкз наймфлшкз вгавйдлзякз (озп. 3, 3, 6, 13). 
Ецё мгзл нмгмблши соагкдлр ймцёлмгм кубкмвзглмгм пмпуга лаигдл 
в вдотлди фапрз жанмйлдлзя кмрймвала (озп. 3, 12). На глд нмпромикз з 
в куйщруолмк пймд нмнагайзпщ мбймккз гйзлялшт удгзймк (озп. 3, 15). 

Сйдгудр мркдрзрщ, фрм лаг езйзцдк впродфдлш лдклмгмфзпйдллшд 
соагкдлрш вдлфзкмв пм пквмжлшкз номкмйакз з кзлзарыолая пмймлка 
(озп. 3, 2, 5, 7-8, 10), мрлмпяцздпя к нмжглдпкзспкмку ндозмгу.  

Жзйзцд № 2. Егм кмрймвал оапнмймедл в 1,5 к к ыгу мр 
нодгшгуцдгм з зкдй в нйалд ноякмугмйщлшд мфдоралзя оажкдоакз 
4,5 т 4,0 к (нймцагщ 18 кв.к). Ооздлрзомвал нм йзлзз пдвдом-вмпрмк – 
ыгм-жанаг (озп. 4, 1). Пмй угйубйёл в кардозк ла 0,4 к з мргдйяйпя 
мр кардозка номпймикми унймрлёллмгм фдолмжёка рмйцзлми гм 5 пк. 
Пмфрз в удлрод нмпромикз оапнмйагайпя мфаг яклмгм рзна мкоугйми 
смокш гзакдромк 0,6 к з гйубзлми 0,15 к. Занмйлдлзд ърмгм 
угйубйдлзя пмпрмяйм зж угйзпрмгм ндпка. У пдвдом-жанаглмгм угйа 
оапфзцдла якка оажкдоакз 0,5 т 0,6 к ноз гйубзлд 0,2 к, кмрмоая бшйа 
жанмйлдла мбймккакз ждолмрёокз, мкоахдллшкз мтоми. Ецё лдпкмйщкм 
купкмв мтош латмгзймпщ вбйзжз ърмгм кмкнйдкпа. Дукадрпя, фрм в 
галлмк кдпрд латмгзйпя едорвдллзк. Пм ндозкдроу кмрймвала, ла 
угайдлзз 0,2-0,3 к мр дгм прдл, жакдфдлм гдвярщ прмйбмвшт якмк 
гзакдромк 0,2-0,25 к з гйубзлми 0,35 к. Позфёк, вгмйщ гйзллшт прдл 
бшйм нм фдршод яккз. Ецё мгзл прмйб бшй вбзр вмжйд пдодгзлш ыгм-
жанаглми (рмоудвми) прдлш. 

Куйщруолая нозлагйделмпрщ ърмгм пммоуедлзя мнодгдйядрпя 
бдппнмолм. В дгм нозгмллми фапрз з ла нмйу мблаоуедлм бмйдд пра 
соагкдлрмв пмпугмв бмлгаозтзлпкми куйщруош. Опмбдллм клмгм зт 
бшйм в пдвдом-жанаглми фапрз езйзца. Эрмр кдоакзфдпкзи кмкнйдкп 
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ракед нодгправйдл нмпугми кутмллмгм з прмймвмгм лажлафдлзя. 
Сугя нм лазбмйдд коунлшк соагкдлрак, мплмвлшкз, нм лахди 
кйаппзсзкаузз8, бшйз гмохкз врмомгм рзна. Дйя лзт таоакрдолш 
пйдгуыцзд кмосмймгзфдпкзд нозжлакз: лазбмйщхдд оапхзодлзд 
руймва нозтмгзрпя ла пдодгзлу дгм вшпмрш ноз оджкмк ндодтмгд к 
нозгмллми фапрз, прдлкз кмрмоми пйдгка вмглуршд зйз ноякшд (озп. 4, 
2, 4, 5, 10). Укоахдлш млз гйагкзкз лайднлшкз вайзкакз, злмгга в 
пмфдралзз п найщудвшкз вгавйдлзякз в мплмвалзз хдикз. Икдырпя з 
кйаппзфдпкая гйя бмлгаозтзлпкми куйщруош молакдлраузя в взгд 
ршфкмв, пгоуннзомваллшт в родугмйщлзкз п мнуцдллшкз влзж 
вдохзлакз (озп.4,12). Згдпщ ед впродфаырпя з пмпугш одгкзт смок. 
В ндовуы мфдодгщ мркдрзк важммбоажлши гмохмк п вшпмкзк 
оапроубмвзглшк гмоймк з лдбмйщхзк упдфёллмкмлзфдпкзк руймвмк. 
Укоахдл мл найщудвшкз вгавйдлзякз нм коаы вдлфзка з 
«балрзкмвшкз» цзнкакз в лзелди фапрз гмоймвзлш (озп. 4, 8). 
Вдпщка злсмокарзвдл з гмохмк п нмфрз ноякшк вдлфзкмк з упрунмк, 
оапнмйагаыцзкпя ла гоалзуд мплмвалзя хдикз з нйдфзкмв, лзед 
кмрмомгм номтмгзр ояг ршфкмвшт вгавйдлзи (озп. 4, 11). Эрмр 
ъкждкнйяо мфдлщ бйзжкм ланмкзладр гмохкз кмбякмвпкми куйщруош9. 
К кдоакзкд прмймвмгм лажлафдлзя мрлмпярпя вдлфзкз фахз (озп. 4, 7) з 
кубка (озп. 4, 9) п тмомхм жагйаедллми нмвдотлмпрщы. В вдотлди фапрз 
жанмйлдлзя кмрймвала езйзца лаигдлш мбймккз фдонака 
п ндрдйщфарми оуфкми (озп. 4, 14). Впд ърз мбоажуш тмомхм зжвдпрлш 
вм впдт куйщруоат сзлайа нмжглди бомлжш ыга Вмпрмфлми Евомнш.  

Как взгзк, мбд ърз нмпромикз бйзжкз нм пвмди кмлпроукузз 
з кдоакзфдпкмку кмкнйдкпу, фрм гаёр мплмвалзд пфзрарщ зт 
мглмводкдллшкз. Нд номрзвмодфар ракмку вшвмгу з галлшд 
проарзгоасзз. Ндр пмклдлзи з в рмк, фрм нмпдйдлзд Вдйзкая 
Тмнмйята-1 пуцдпрвмвайм пзлтомллм п ракзкз кйаппзфдпкзкз 
пдйзцакз, как Бмлгаозта з Опкмй-1. Икдллм ла ързт накярлзкат 
кмелм лаирз бйзеаихзд алаймгзз кутмллми з прмймвми нмпугд зж 
зппйдгмваллмгм лакз накярлзка10. Онодгдйёллмд птмгпрвм зкддрпя 
п кдоакзкми кмбякмвпкми куйщруош. Пмкзкм унмкялурмгм вшхд 
гмохка зж езйзца №2, в кмбякмвпкзт годвлмпрят йдгкм лаирз нмфрз 
нмйлшд алаймгзз з мбоажуак прмймвми нмпугш зж езйзца № 111. 
На ндодтмглши ндозмг мр ънмтз бомлжш к оаллдку едйджлмку вдку 
укажшваыр латмгкз в тмжяипрвдллшт якат (№ 6, 16) вкдпрд 
п кдоакзкми бмлгаозтзлпкми куйщруош гвут едйджлшт зжгдйзи: 
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прдоелдвзглмгм гмймруа п оапнйыцдллшк оабмфзк кмлумк (озп. 4, 3) 
з мбймкка фдодлка лмеа п едйджлми жакйёнкми (озп. 4, 6). 

Такзк мбоажмк, бмлгаозтзлпкзд езйзца зж нмпдйдлзя Вдйзкая 
Тмнмйята-1 пйдгудр мрлдпрз к сзлайщлмку ърану нмжглдгм бомлжмвмгм 
вдка. С уфёрмк урмфлёллми томлмймгзз накярлзкмв каймбугкмвпкмгм 
рзна12, аврмо нодгйагадр гарзомварщ галлши накярлзк в 
нодгдйат пдо. XI-X вв. гм л.ъ. 

Опмбм лдмбтмгзкм мпралмвзрщпя ла вмномпд м рзнмймгзз мпраркмв 
оапкмналлшт езйшт пммоуедлзи з одкмлпроукузз зт вдотлзт 
мбчёкмв. В пммрвдрпрвзз п зппйдгмвалзякз В. А. Рмкахкм13, млз 
мрлмпярпя к родрщдку рзну лаждклшт езйзц п угйубйёллшк в гоулр 
нмймк. Ит мрйзфзрдйщлми фдорми явйядрпя оапнмймедлзд прмйбмвшт як 
вгмйщ прдл кмрймвала. Пмгмблшд пммоуедлзя впродфдлш з ла гоугзт 
бмлгаозтзлпкзт накярлзкат (Бужмвка з Нзуата), а ракед ла 
нмпдйдлзят пмплзукми, поублми з абахдвпкми куйщруо. Пм дгм ед 
клдлзы, прмйбш, упралмвйдллшд нм ндозкдроу кмрймвалмв, пвяжалш 
рмйщкм п мбйзумвкми прдл з лд вшнмйляйз мнмолшт сулкузи. Ол ед 
урвдоегадр, фрм в упромипрвд пакми комвйз нозкдляйапщ промнзйщлая 
харомвая пзпрдка, ноз кмрмоми коая роёт- з фдршоётпкарлми кошхз 
мнзоаырпя ла лзжкзд прдлш зйз лднмподгпрвдллм ла ждкйы14. 

Ваозалр одкмлпроукузз гмкмвми смокш гйя нмгмблшт езйзц, 
нодгймедллши В. А. Рмкахкм, нмйлмпрщы мрозуарщ лдйщжя. 
Оглакм лдйщжя жабшварщ з м пуцдпрвмвалзз злшт нмгтмгмв к одхдлзы 
ърми пймелми номбйдкш. К нозкдоу, А. Т. Сзлык алаймгзфлшд 
езйзца зж нмпдйдлзя Кмналзцд-2, мрлмпяцддпя к коугу каощялмвпкм-
бмлгаозтзлпкзт накярлзкмв ла Содглдк Дмлу, пфёй вмжкмелшк 
мрлдпрз к нмйуждкйялкак п мглмпкарлми кошхди15. К нмгмблмку 
ваозалру одкмлпроукузз пкймлядрпя з аврмо нубйзкаузз. 
О пуцдпрвмвалзз укоднйёллми прмйбакз гдодвяллми (нйдрлдвми) 
мбйзумвкз прдл езйзц зж Вдйзкми Тмнмйятз пвзгдрдйщпрвудр сакр 
пмтоалдлзя в ндпфалмк гоулрд бмйдд зйз кдлдд мрвдплшт прдл зт 
кмрймвалмв. Дйя нозгалзя прмйбак бмйщхди еёпркмпрз млз 
пкоднйяйзпщ кдегу пмбми ндодкйагзлакз, кмрмошд нмггдоезвайз 
нмндодфлм нмймедллшд едогз з уймедллмд ла лзт какшхмвмд 
нмкошрзд нймпкми мглмпкарлми кошхз. Закдфдллая лакз ла глд 
езйзца фдолмжёклая номпймика рмйцзлми 5 пк кмедр укажшварщ ла 
зпнмйщжмвалзд в мргдйщлшт пйуфаят гмнмйлзрдйщлмгм гдолмвмгм 
нмкошрзя ракми комвйз.  
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На мкоазлд галлмгм нмпдйдлзя оажкдцайпя лдбмйщхми гоулрмвми 
кмгзйщлзк. О дгм пуцдпрвмвалзз пвзгдрдйщпрвудр мглм удймд 
нмгодбдлзд, оапнмймедллмд в 4к к пдвдоу мр езйзца № 1, з 
жлафзрдйщлмд кмйзфдпрвм кайщузлзомваллшт кмпрди, мблаоуедллшт ла 
пкймлд бдодгмвмгм мбошва. Пмгодбдлзд пмвдохдлм нм мбоягу кодкаузз 
в яккд гзакдромк 0,7 к з гйубзлми 0,6 к. Поз ърмк мпраркз 
роунмпмеедлзя бшйз лакошрш бмйщхзк гмохкмк, нмправйдллшк 
упрщдк влзж16. Сйуфаз латмегдлзя гоулрмвшт кмгзйщлзкмв 
п роунмпмеедлзякз вбйзжз мр мглмводкдллшт бмлгаозтзлпкзт 
нмпдйдлзи жасзкпзомвалш клмгмкоарлм17. 

Нахз мбцзд вшвмгш пвмгярпя к пйдгуыцдку: 
На мпромвд Вдйзкая Тмнмйята зкдырпя куйщруолшд мрймедлзя 

оажйзфлшт ънмт – мр лдмйзра гм оаллдгм подглдвдкмвщя. Ит лмвшд 
зппйдгмвалзя кмгур жлафзрдйщлм мбмгарзрщ жлалзя в мбйапрз 
аотдмймгзз з годвлди зпрмозз Укоазлш. 

Алайзж кардозаймв нмжглдгм бомлжмвмгм вдка зж ърмгм накярлзка 
нмгрвдоегадр томлмймгзфдпкуы нмпйдгмвардйщлмпрщ бшрмвалзя ракзт 
куйщруо, как поублая, оалляя (каймбугкмвпкая) з кйаппзфдпкая 
бмлгаозтзлпкая. 

Бмйдд гдрайщлмгм нмгтмга родбудр одкмлпроукузя роагзузи 
бмлгаозтзлпкмгм гмкмпромдлзя. 

Поз гарзомвкд бмлгаозтзлпкзт накярлзкмв лдмбтмгзкм 
нозвйдкарщ алаймгзз лд рмйщкм зж бдймждопкми, бдймгоугмвпкми, 
фдолмйдппкми куйщруо, лм з кмбякмвпкми куйщруош, оапнмймедллми в 
лзжмвщят Дмла. 
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Резюме 

Буилмв Ю. В. Мардоіайз ніжлщмгм бомлжмвмгм віку ж нмпдйдлля Вдйзка 
Тмнмйята-1 ла Сівдопщкмку Ділуі. 

Срарря нозпвяфдла нубйікауії кардоіайів гмбз ніжлщмї бомлжз, жгмбурзт 
аврмомк ніг фап омжкмнмк у 1975-1976 омкат багармхаомвмгм нмпдйдлля ла 
мпромві Вдйзка Тмнмйята бійя п. Чдокапщкзи Біхкіл Зкіївпщкмгм оаимлу 
Хаоківпщкмї мбйапрі. Нагаєрщпя таоакрдозпрзка вігкйагдлщ бдоделівпщкм-
каївпщкмї жоублмї куйщруоз, каймбугківпщкмгм ра кйапзфлмгм ндоімгів 
бмлгаозтілпщкмї куйщруоз. Окодкм омжгйялурі нзралля їт томлмймгії 
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ра бугівлзурва. Звдораєрщпя увага ла лдмбтігліпрщ жайуфдлля алаймгіи ноз 
гаруваллі бмлгаозтілпщкзт праомезрлмпрди ж нак‘ярмк кмб‘яківпщкмї куйщруоз. 

 

 
Рзп. 1. Каорм-птдка оапнмймедлзя м. Вдйзкая Тмнмйята з оапкмна 
№2 п бмлгаозтзлпкзкз кмкнйдкпакз 
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Рзп. 2. Кдоакзка зж нулкра №5 п м. Вдйзкая Тмнмйята 
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Рзп. 3. Жзйзцд №1 з латмгкз зж жанмйлдлзя дгм кмрймвала 
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Рзп. 4. Натмгкз зж езйзца №2 з едйджлшд зжгдйзя зж 
тмжяипрвдллшт як (3, 6) 
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Голубкин Ю. А.  

ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ В ОГНЕ СОМНЕНИЙ И 
ДУХОВНЫХ ИСКАНИЙ («Anfechtungen» «раннего» Лютера) 

Ижвдпрлши зппйдгмвардйщ Рдсмокаузз Гдлозт Бмолкакк лафай 
пвмд вшпрунйдлзд ла Пдовмк кдегулаомглмк кмлгодппд нм зжуфдлзы 
Лырдоа (18–23 авгупра 1956 г., Ааоуп, Далзя) ракзкз пймвакз: 
"Нап нмгпрдодгадр мнаплмпрщ зж-жа увйдфдлзя йырдомвпкми рдмймгзди 
нмрдоярщ Лырдоа-фдймвдка"1. См водкдлз ърмгм вшпрунйдлзя номхйм 
нмйвдка. Помбдй в зжуфдлзз Лырдоа, ла кмрмоши мбоарзй влзкалзд 
Г. Бмолкакк, бшй пуцдпрвдллм вмпнмйлдл в нодвмптмглшт оабмрат 
Маорзла Бодтра, Рзтаога Фозгдлрайя, Вайщрдоа смл Лёвдлзта, 
Бдолаога Лмжд, Хдикм Авгупрзла Обдокала з гоугзт 
жанаглмдвомндипкзт аврмомв2. В пмвдрпкми ед з нмпрпмвдрпкми 
зпрмозмгоасзз рдка "Лырдо как фдймвдк" нмфрз лд жароагзвайапщ. 
Наха прарщя нмпвяцдла мглмку зж дд апндкрмв: куфзрдйщлшк 
гутмвлшк зпкалзяк "оаллдгм" Лырдоа, мркошвхзк дку нурщ 
к нмпрзедлзы зпрзлш, кмрмоуы мл жардк одхзйпя "вшлдпрз ла пвдр". 

* * * 
Пмпйд пвмдгм утмга в кмлапршощ Лырдо, оукмвмгпрвуяпщ згдякз 

Взйщяка Оккака з дгм нмпйдгмвардйди м гмпрзедлзз фдймвдкмк 
Ндбдплмгм бйаедлпрва, лдупраллм продкзйпя к рмку, фрмбш "жавмдварщ 
гйя пдбя Ндбм". Водкдлакз, мпмбдллм в ндовшд гмгш дгм нодбшвалзя в 
пвярми мбзрдйз, ъра удйщ нодгправйяйапщ дку внмйлд гмпрзезкми. 
Вдгщ нмжгоавйяя дгм пм впрунйдлздк в кмлапршощ, нозмо, гутмвлзк з 
пмбоарщя-кмлатз гмвмозйз: "Тш бугдхщ ракзк ед, как фзпрмд, лдвзллмд 
гзря, рмйщкм фрм нозлявхдд Кодцдлзд"3. В рмр кмкдлр з пак Лырдо 
нмйагай, фрм мл нодвоацадрпя "в ракмгм лдмбшклмвдллмгм фдймвдка, 
кмрмоши пак, бйагмгаоя пвмзк пмбпрвдллшк гдялзяк, бдж Комвз 
Хозпрмвми, кмг пмгдйарщпя пмвдохдллшк з пвяршк – рак йдгкм з рак 
бшпром"4. Впнмкзлая мб ърмк гдожлмвдллмк пакммбмйщцдлзз, Лырдо в 
1533 г. паокапрзфдпкз жакдфай, фрм, прав кмлатмк, мл "нмжвмйяй пфзрарщ 
пдбя ракзк кугдплзкмк, кмрмоши жаномпрм пкмедр пмрвмозрщ зж пдбя 
пвярмгм з нмбдгзрщ пкдорщ вкунд п гщявмймк"5. 

Нм пмпрмялзд гухдвлми укзомрвмодллмпрз з гаед пакмйыбмвалзя 
пвмзк зййыжмолшк пмвдохдлпрвмк нодг Бмгмк з йыгщкз уед в 
ндовшд гмгш дгм кмлахдпкми езжлз з пвяцдллмпйуедлзя злмгга 
пмкоухаймпщ нмг ларзпкмк рак лажшвадкшт "Anfechtung". Сймвм 
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"Anfechtung" в буквайщлмк ндодвмгд ла оуппкзи яжшк мжлафадр 
"зпкухдлзд", "пмбйажл". В подглдвдкмвми йзрдоаруод как пзлмлзкш 
"Anfechtung" унмродбйяйзпщ лдкдукзд пймва "Versuchung" 
("зпкухдлзд"), "Bekorung" ("номвдока", "зпншралзд") з йарзлпкмд 
пймвм "tentatio" ("зпкухдлзд", "зпншралзд", "ланагдлзд")6. 
Нак нодгправйядрпя, фрм ндодвмг ла оуппкзи яжшк рдокзла 
"Anfechtung", агдкварлм мроаеаыцзи дгм пмгдоеалзд, лдвмжкмедл. 
Пмърмку жгдпщ з гайдд кш унмродбйядк лдкдукмд пймвм "Anfechtung", 
а лд дгм буквайщлши ндодвмг ла оуппкзи яжшк. В пакмк ед мбцдк 
пкшпйд нмг "Anfechtungen", нм лахдку клдлзы, пйдгудр нмлзкарщ 
какзд-рм кмгуцдпрвдллшд, воаегдблшд фдймвдку салрмкш, кмрмошд 
номошваырпя пквмжщ баощдо дгм пмжлалзя – йзбм зжлуроз (зж дгм 
нмгпмжлалзя), йзбм зжвлд (зж мкоуеаыцдгм дгм кзоа) – з лаоягу 
п ързк нмомегадкшд зкз пмклдлзя, угошждлзя пмвдпрз, проат, 
углдрдллмпрщ, нмгавйдллмпрщ. Илшкз пймвакз, "Anfechtungen" – ърм лд 
рмйщкм пмбйажлдлзд з нодйщцдлзд, лд рмйщкм лдгарзвлмд вмжгдипрвзд 
ла гутмвлши кзо фдймвдка, лд рмйщкм рм, фрм "латмгзр", зйз 
"лакаршвадр" ла лдгм, лм з дгм гутмвлмд пмпрмялзд, 
з лдугмвйдрвмодллмпрщ дгм гухз, з бмйджлдллшд ндодезвалзя, 
з нозлмпяцдд гухдвлуы бмйщ пмклдлзд в зпрзллмпрз рдт зйз злшт 
гутмвлшт удллмпрди, кмоайщлшт нодгнзпалзи з згдаймв, з дгм 
рягмпрлшд оажкшхйдлзя м пвмдк мбоажд гдипрвзи з кшпйди. 

"Anfechtungen" – нмпрмяллшд пнурлзкз каегмгм, крм нозтмгзр 
в ждклми кзо. С лзкз дедглдвлм, дедфаплм прайкзвайзпщ 
з прайкзваырпя лд рмйщкм номпршд пкдорлшд. В номрзвмбмопрвм п лзкз 
впрунайз з вдртмжавдрлшд номомкз, з анмпрмйш, з пвяршд, з Оруш 
з Уфзрдйз Цдоквз, з гаед cак Хозпрмп. 

"Anfechtungen" йыгди Содглдвдкмвщя з Раллдгм лмвмгм водкдлз рак 
ед, как з "Anfechtungen" ързт одвлзрдйди Цаопрва Бмезя, бшйз 
номлзжалш яокм вшоаедллшк одйзгзмжлшк пмгдоеалздк. Кмлдфлм ед, 
как з вм впд водкдла, йыгз ързт ънмт зпншршвайз з нмомегадкмд 
нмвпдглдвлми кзопкми езжлщы гухдвлмд пкярдлзд, з фувпрвм взлш 
ндодг бйзелзкз з гайщлзкз. Нм зт пакшд гйубмкзд ндодезвалзя 
бшйз пвяжалш п оажкшхйдлзякз м бугуцди Ндбдплми пугщбд. 

"Anfechtungen" клмгмйзкз, млз ндодезваырпя каегшк нм-пвмдку. 
И лзкрм лд в пмпрмялзз нмйлдд з рмфлдд оаппкажарщ м лзт, фдк фдймвдк, 
кмрмоши зк нмгвдогадрпя. Пмърмку нмпкмрозк, фрм гмвмозй 
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мб "Anfechtungen" вммбцд з м пвмзт пмбпрвдллшт "Anfechtungen" 
пак Лырдо. 

Эрми рдкд мл нмпвярзй лдкайм промк в пвмзт пмфзлдлзят, 
номнмвдгят, нзпщкат, "Запрмйщлшт одфат". Епрщ у лдгм з лдбмйщхмд 
пмфзлдлзд, лднмподгпрвдллм оаппкарозваыцдд дд. Олм лажшвадрпя 
«Урдхдлзд гйя фдймвдка, мбуодвадкмгм ряекзкз "Anfechtungen"»7. 
Нм пмгдоеалзд ърмгм нмлярзя лазбмйдд нмйлм оапкошвадрпя Лырдомк 
в "Бмйщхмк Кардтзжзпд". Так ед пмгдоезрпя з йырдомвпкая 
кйаппзсзкаузя "Anfechtungen". 

Рукмвмгпрвуяпщ подглдвдкмвшкз нодгправйдлзякз, Лырдо оажгдйяй 
"Anfechtungen" ла роз взга. К ндовмку – мл мрлмпзй "Anfechtungen", 
мбупймвйдллшд фдймвдфдпкми нймрщы з дд вмегдйдлзякз8. Км врмомку 
взгу Лырдо нозфзпйяй "Anfechtungen", кмрмошд вшжшваырпя 
влдхлзкз вйзялзякз ла фдймвдка, зптмгяцзкз зж годтмвлмгм кзоа9. 
И, лакмлду, родрзи взг, нм пймвак Лырдоа, вкйыфадр в пдбя 
"Anfechtungen", кмрмошд номвмузоуырпя гщявмймк з нмоаеаыр 
гутмвлшд упродкйдлзя фдймвдка. Лырдо гдйай мпмбши акудлр ла рмк, 
фрм "гщявмй тмфдр мрвоарзрщ лап мр вдош, лагдегш з йыбвз з нозвдпрз 
к лдвдозы, ймелми пакмлагдяллмпрз з медпрмфдлзы зйз, ланомрзв, к 
мрфаялзы, мродфдлзы мр Бмга, к нмлмхдлзы Егм з к гоугзк 
бдпфзпйдллшк уеаплшк вдцак"10. Поз ърмк Лырдо бшй убдегдл в 
зпрзллмпрз роагзузмллшт удокмвлшт нодгправйдлзи м рмк, фрм 
воаегдблшд номзпкз кмваолшт гщявмйщпкзт пзй нодегд впдгм 
ланоавйдлш ла зпкухдлзд кмлатмв. Как з каегши лапдйщлзк, мл п 
ндовшт глди пвмдгм нодбшвалзя в пвярми мбзрдйз рвдогм упвмзй 
лдмглмкоарлм нмврмоявхздпя гутмвлшкз лаправлзкакз пймва: 
"Епйз ла кзоялзла ланагадр мгзл гщявмй, рм ла кмлата – пдкщ". 

Утмг Лырдоа в кмлапршощ в жлафзрдйщлми прдндлз зжбавзй дгм мр 
"Anfechtungen", кмрмошд зптмгяр зж нмгояжхдгм вм годтат кзоа. 
Дйя нодмгмйдлзя "Anfechtungen", мбупймвйдллшт нймрпкми нозомгми 
фдймвдка, Лырдо нозбдгай к "воафуыцзк подгпрвак", кмрмошд 
одкмкдлгмвайа Цдокмвщ: номгмйезрдйщлми апкджд, кдгзраузяк, 
зпнмвдгз, Позфапрзы, кмйзрвд. Ммймгми кмлат лдукмплзрдйщлм 
пмбйыгай кмлапршопкзи управ, нозгзофзвм мудлзвай впд пвмз кшпйз, 
нмпрункз з гдйа з номявйяй лднмкдолмд упдогзд вм водкя зпнмвдгз, 
урмкйяя гутмвлзка нмгомблдихзк ндодфзпйдлздк пвмзт нодгодхдлзи 
з гмбошт гдй з пймвмзжйзялзякз м оапкаялзз пвмдгм пдогуа11. Пмжед 
Лырдо впнмкзлай, фрм мглаегш мл зпнмвдгмвайпя ла номряедлзз 
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хдпрз (!) фапмв12. Лырдо ракед п гйубмфаихзк бйагмгмвдлздк 
гмрмвзйпя к кдппд з лдодгкм внагай в кмйзрвдллши ъкпраж13. 
Ол пкоунуйджлм нмгпфзршвай номнуцдллшд зк нм уваезрдйщлшк 
нозфзлак кмйзрвдллшд фапш, а жардк удгзляйпя в кдйщд (злмгга ла 
удйшт роз гля) з лд дй з лд нзй гм рдт нмо, нмка лд вмжкдцай ърз 
номбдйш. "Иж-жа ърмгм, – впнмкзлай нмжед Лырдо, – гмймва кмя 
пралмвзйапщ ракми бджуклми, фрм я ла номряедлзз нярз лмфди лд кмг 
пмкклурщ гйаж, йдеай, как пкдордйщлм бмйщлми, как пмхдгхзи п ука"14. 

В 1533 г. Лырдо нзпай: "Эрм ноавга, я бшй бйагмфдпрзвшк кмлатмк 
з рак лдукмплзрдйщлм вшнмйляй могдлпкзд ноавзйа, фрм кмг бш 
пкажарщ: дпйз тмрщ мгзл кмлат нмнагай ла Ндбм жа пвмз кмлахдпкзд 
[нмгвзгз бйагмфдпрзя], рм з я гмйедл бшй бш нмнапрщ руга"15. 

На ндовшт нмоат ърз жапйугз злмгга ввдогайз Лырдоа в годт 
гмогшлз. Нм ърм унмдлзд нмбдгакз лаг пвмди годтмвлми нозомгми з 
нодвмжлдпдлзд пвмзт "гмбошт гдй" бшвайм лдномгмйезрдйщлшк. 
Вномфдк, млм з лд кмгйм бшрщ злшк. В ърмк жа лдпкмйщкм гдпярзйдрзи 
гм куфзрдйщлми гутмвлми бмощбш кмймгмгм кмлата Лырдоа убдгзйпя 
вдйзкзи пдогудвдгду Фмка Аквзлпкзи (1380-1471). "О, какмва 
пйабмпрщ фдймвдфдпкая, впдгга пкймллая к нмомкак! – вмпкйзуай мл. – 
Сдгмгля зпнмвдгай рш годтз пвмз, а жавроа плмва пмвдохадхщ рм, в фдк 
зпнмвдгайпя. Сдгмгля нодгнмйагадхщ мпрдодгарщпя, а фдодж фап 
нмпрунадхщ рак, как бугрм лзфдгм лд нодгнмймезй пдбд… рак пйабш кш 
з лднмпрмяллш. Ор мглмгм лдбодедлзя кмедр жа оаж нмгзблурщ впд, фрм 
п вдйзкзк роугмк з дгва нозмбодрдлм бшйм бйагмгарщы"16. 
Такзк мбоажмк, мглм дгзлпрвдллмд, гаед лдвмйщлмд унуцдлзд кмгйм, 
как ърм нодгупкарозваймпщ кмлахдпкзкз нодгнзпалзякз 
м нодмгмйдлзз годтмвлмпрз, нмвйдфщ жа пмбми вдфлшд агпкзд кукз. 

Мшпйз мб зпнмофдллмпрз фдймвдфдпкми нозомгш, м лдзпродбзкмпрз 
в лди жймгм лафайа лд ндодправайз нодпйдгмварщ кмймгмгм кмлата 
з пвяцдллзка Лырдоа. В пвмзт ндовшт "Лдкузят м Ппайкат" (1513-
1515 гг.) мл нозжлавай: "Ддипрвзрдйщлм, в лап впдгга пмтоалядрпя 
мпрармк з ндодезрмк годтмв, а зкдллм: пкймллмпрщ з жймд рягмрдлзд к 
глдву, вшпмкмкдозы, омпкмхз, пкугмукзы, кмрмошд ндодг 
Нзк (Бмгмк. – Ю. Г.) нодгпраыр как ряекзд з жапйуезваыцзд 
номкйярзя з нмърмку нмпрмяллм гмйедлпрвуыцзд бшрщ лакажаллшкз 
годтз"17. Вфзршваяпщ в ърз промкз, нмлзкадхщ, фрм лдвмжкмелм 
гмвмозрщ м какмк-рм прабзйщлмк зйз бмйдд-кдлдд номгмйезрдйщлмк 
влуродллдк кзод в гухд фдймвдка, кмрмоши мгдоезк ракзкз кшпйякз. 
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Оцуцдлзд уроарш гутмвлми мнмош ввдогйм Лырдоа в пмпрмялзд, 
м кмрмомк в лаомгд гмвмояр: "Сдогуд цдкзр, гуха лд ла кдпрд". 
Духдвлмд пкярдлзд нмгоуеайм Лырдоа в куфзрдйщлдихзд 
оажкшхйдлзя м Поавмпугзз Бмещдк, мноавгалзз годтмвлмгм фдймвдка 
ндодг Бмгмк з м нурят гмпрзедлзя зк Ндбдплмгм бйаедлпрва. 
Ражгзоаыцзд дгм гуху одйзгзмжлшд кдралзя Лырдо лажшвай 
"рдплдлздк гута"18, "укупакз пмвдпрз"19, "мрфаялздк пмвдпрз"20. Лырдоу 
кажаймпщ, фрм лдудклши гщявмй лднодпраллм зпкухадр дгм пмбйажлакз, 
пкмобякз, жймвдоздк – гйя рмгм, фрмбш мл зпрмог зж гухз пвмди 
йыбмвщ Бмезы з бйагмгарщ Свярмгм Дута з ланомфщ жабшй пймва 
анмпрмйа Павйа: "Ражвд лд жладрд, фрм вш тоак Бмези, з Дут Бмези 
езвдр в вап?" (1 Кмо. 3, 16). 

Поз оаппкмродлзз йырдомвпкзт "Anfechtungen" пйдгудр лд унупкарщ 
зж взгу рмгм, фрм мл продкзйпя гмпрзфщ лд нмкажлмгм, а зпрзллмгм 
тозпрзалпкмгм пмвдохдлпрва, м кмрмомк в "Нагмолми номнмвдгз" 
пкажалм: "Ирак, бугщрд пмвдохдллш, как пмвдохдл Орду вах Ндбдплши" 
(Мс. 5, 48). Тмйщкм убдегдллмпрщ в ракмк пвмдк пмвдохдлпрвд кмгйа 
зжбавзрщ дгм мр куфзрдйщлшт пмклдлзи з впдйзрщ в оажгзоадкуы зкз 
гуху увдодллмпрщ в Ндбдплмк пнапдлзз. Нм ърм мкажаймпщ вшхд пзй 
кмймгмгм, вмегдйдвхдгм бйаедллми вдфлми езжлз кмлата. Пмгмблм 
вмйлак кмопкмгм нозбмя, пмклдлзя влмвщ з влмвщ мбоухзвайзпщ ла дгм 
зжоалдллуы гуху. Ол мпмжлавай, фрм абпмйырлмд пмвдохдлпрвм нодг 
Бмгмк нодегд впдгм нодгнмйагадр лднмкмйдбзкмпрщ вдош. Нм, зппйдгуя 
пвмы вдоу, мл убдегайпя в дд тоункмпрз з лднмпрмялпрвд. Впд фацд з 
фацд мл унмгмбйяйпя двалгдйщпкмку мруу бдплмвармгм ылмхз, кмрмоши 
пм пйджакз ла гйажат вмпкйзуай: "Вдоуы, Гмпнмгз! нмкмгз кмдку 
лдвдозы" (Мс. 9, 24). "Чдк пзйщлдд я мркшвай пвмз оукз, – впнмкзлай 
нмжед Лырдо, – рдк бмйщхд нярдл вшпрунайм ла лзт"21. В куфзрдйщлшт 
кмхкаоат гмймпа дгм лдвзгзкшт зпряжардйди гомжлм нмврмояйз пймва, 
кмрмошд ла номряедлзз клмгзт прмйдрзи влухайзпщ вдоуыцзк 
п удокмвлшт касдго: "Поавмпугзд Бмезд – ърм глдв Бмези!" В мглми 
зж жапрмйщлшт бдпдг, кмрмоая номзптмгзйа 14 гдкабоя 1531 г., Лырдо 
мркдфай: «Сакшк бмйщхзк Anfechtung гщявмйа явйядрпя рм, кмгга мл 
гмвмозр: "Бмг лдлавзгзр годхлзкмв! Тш ед – годхлзк, пйдгмвардйщлм, 
Бмг лдлавзгзр з рдбя"»22. Сроат ндодг лдлавзгяцзк з каоаыцзк 
годхлзкмв Бмгмк гапзй в гухд Лырдоа впнштзвавхзд в лди водкя мр 
водкдлз номбйдпкз лагдегш ла рм, фрм нмпйд бшпромрдфлми ждклми 
езжлз ндодг лзк оапнатлурпя воара оая. В пдлрябод 1540 г. Лырдо 
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впнмкзлай: "Влафайд, кмгга я фзрай Ппайрзощ з ндй: "В ноавмпугзз 
Твмдк пнапз кдля!" – рм впякзи оаж кдля нугайз з впдгга вшжшвайз 
кмы воаегу пймва "ноавмпугзд Бмезд", "пуг Бмези", "гдйм Бмезд". 
Вдгщ я лд жлай лзфдгм гоугмгм, комкд рмгм, фрм "ноавмпугзд Бмезд" 
мжлафадр промгзи пуг. Нм жатмфдр йз Ол (Бмг. – Ю. Г.) пнапрз кдля 
мр Свмдгм промгмгм пуга? [Епйз лдр], рм я бугу нмрдоял лавдкз"23. 

Пдодезвалзя ракмгм омга рдплярпя в гухд каегмгм зпкодллд з 
гйубмкм вдоуыцдгм тозпрзалзла, ггд бш з кмгга бш мл лз езй. 
Впнмклзк промкз вдйзкмгм оуппкмгм нмъра Ф. И. Тырфдва, ндодгаыцзд 
оажгвмдллмпрщ фдймвдфдпкми гухз, кмрмоая, нодбшвая в ждклмк кзод, 
вмегдйддр кзоа гмолдгм: 

О вдцая гуха кмя! 
О, пдогуд, нмйлмд родвмгз, 
О, как рш бщдхщпя ла нмомгд 
Как бш гвмилмгм бшрзя!.. 
Так, рш – езйзуа гвут кзомв,  
Твми гдлщ – бмйджлдллши з проапрлши, 
Твми пмл – номомфдпкз-лдяплши,  
Как мркомвдлзд гутмв… 

Так ед, как у Лырдоа, у Ф. И. Тырфдва лдр рвдогми увдодллмпрз 
в рмк, фрм дгм гуха лаигдр вдфлмд унмкмдлзд в оаипкзт куцат: 

Нд жлаы я, кмплдрпя йщ бйагмгарщ 
Ммди гухз бмйджлдллм-годтмвлми, 
Угапрпя йщ ди вмпкодплурщ з вмппрарщ, 
Помигдр йз мбкмомк гутмвлши? 

Эрз промкз зжйуфаыр рзтуы ндфайщ, кмрмоая злмгга в пгуцаыцзтпя 
нодгвдфдолзт пукдокат мтваршвадр фдймвдка, укзомрвмодллм 
оажкшхйяыцдгм м пуцдк з гоягуцдк. У Лырдоа ед кшпйз м езжлз 
нодтмгяцди з езжлз вдфлми нозмбодрайз пмвдохдллм злуы, 
роагзфдпкуы мкоапку. "Чапрм, – мркдфай Фзйзнн Мдйалтрмл, – кмгга мл 
(Лырдо. – Ю. Г.) ншрайпя мплмвардйщлм оажкшхйярщ м глдвд з 
упроахаыцзт нозкдоат ноавмпугзя Бмещдгм, дгм влджанлм мтваршвай 
ракми уеап, фрм мл дгва лд укзоай мр ърмгм"24. Эрз пймва 
нмгрвдоегаырпя клмгмфзпйдллшкз пвзгдрдйщпрвакз пакмгм Лырдоа. 
В мглмк зж лзт, мрлмпяцзкпя к 1518 гмгу, мл п гйубмфаихди 
зпкодллмпрщы мблаеадр пвмы гуху з нозжладр, фрм кукз фзпрзйзца з 
ага дку гмвмгзймпщ зпншршварщ уед в ждклми езжлз. Позвдгдк ърм 
пвзгдрдйщпрвм. «Я жлаы фдймвдка, – нзпай Лырдо, зкдя в взгу пакмгм 
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пдбя, – кмрмоши увдоядр, фрм мл фапрм ндодезвай лдзкмвдолшд кукз. 
Олз гйзйзпщ лдгмйгм, лм бшйз ракзкз пзйщлшкз, вмзпрзлу агпкзкз, 
фрм мб ърмк лд кмедр оаппкажарщ лзкакми яжшк, з мнзпарщ ърм лд 
в пмпрмялзз лзкакмд ндом, з нмвдозрщ в ърм лд кмедр лз мгзл фдймвдк, 
дпйз рмйщкм мл лд ндодезвай нмгмблмгм. Эрм гйзрпя нмйфапа, злмгга 
рмйщкм гдпяруы фапрщ фапа, – лм рмр, кмку вшнагадр зпншршварщ ракмд, 
лзжвдогадрпя в нодзпнмглыы, дгм кмпрз как бш нодвоацаырпя в ндндй. 
В ърмр кмкдлр нмявйядрпя проахлм оажглдваллши Бмг, а п Нзк впд 
рвмодлзя. Ндкуга убдеарщ, лзггд – лз влуроз, лз вмвлд – лд лаирз 
урдхдлзя; впд мбвзлядр вап. Скярдллши фдймвдк зжгадр прмл: 
"Орвдоедл я мр мфди Твмзт" (Пп. 31, 23). Ол лд одхадрпя гаед 
номзжлдпрз: "Гмпнмгз! Нд в яомпрз Твмди мбйзфаи кдля" (Пп. 6, 2). 
В ракзд кмкдлрш (как проахлм!) гуха лд в пмпрмялзз нодгправзрщ, фрм 
мла кмгга-лзбугщ бугдр пнапдла; мла мцуцадр рмйщкм мглм – 
лдпкмлфадкшд кукз. Олз вдфлш; гуха нмлзкадр ърм з лд пфзрадр зт 
нодтмгяцзкз. Еи лд мпрадрпя лзфдгм злмгм, как зжгаварщ мрфаяллшд 
вмнйз м нмкмцз з уеаплшд вмжгшталзя, нмрмку фрм лзкрм лд жладр, ггд 
зпкарщ пнапдлзя»25. 

Кажаймпщ, Лырдо жахдй в рунзк. Нагделшд, номвдодллшд 
клмгмвдкмвшк мншрмк апкдрмв подгпрва ноднмбдегдлзя "Anfechtungen" 
лд кмгйз нмгапзрщ в дгм гухд зпндндйявхдд дд нйакя пмклдлзи. 
Нм гуха фдймвдка лд кмедр нмпрмяллм нодбшварщ в лдпкмлфадкми 
бмощбд п оажгзоаыцзкз дд "Anfechtungen", в пмпрмялзз 
бдпномпвдрлмгм, бджшптмглмгм мрфаялзя. Епйз ърм злмгга номзптмгзр, 
рм оджуйщрармк бшвадр дд оажйуфдлзд п рдймк, а рдйа – п дгм ждклми 
езжлщы. К пфапрщы, ракмд впродфадрпя одгкм. Бмйщхзлпрвм йыгди 
упзйздк вмйз лагйутм жакошвадр пвмы гуху гйя гмпаегаыцзт ди 
"вдфлшт" вмномпмв з лафзладр езрщ нм нозлузну: "Tag-in-Tag-hinein 
leben" ("Ддлщ номхдй – з йаглм"). Ндкмрмошк зж рдт, крм мгдоезк 
куфзрдйщлшкз пмклдлзякз, нмкмгаыр мбодпрз влуродллыы гаокмлзы 
гутмвлшд лаправлзкз. Так, в "Жзрзз" Бдолаоа Кйдовмппкмгм (1090-
1153) оаппкажшвадр мб мглмк кмлатд, кмрмомгм нмпрмяллм рдожайз 
ряекзд "Anfechtungen". Ужлав мб ърмк, Бдолао Кйдовмппкзи пкажай 
дку: "Ндкдгйдллм згз к пвярмку Позфапрзы п кмди вдоми!" Ммлат 
вляй ърмку нмвдйдлзы з лавпдгга зжбавзйпя мр пвмзт кук26. И йзхщ 
лдклмгзд лд угмвйдрвмояырпя лз нмйуоапрзрдйщлшк пуцдпрвмвалздк, 
лз жадклми вдоми. Дйя лзт "Anfechtungen" пралмвярпя кмцлшкз 
карайзжармоакз, кмрмошд нмбуегаыр к гайщлдихзк оажкшхйдлзяк, 
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зпкалзяк з мбодрдлзяк. А нмпйдглзд в пвмы мфдодгщ нмомегаыр лмвшд 
"Anfechtungen". Такзк мбоажмк, ндодсоажзоуя зжвдпрлуы оуппкуы 
нмпймвзуу, кмелм пкажарщ: "Пмжлалзд зпкуп йыбзр". 

К фзпйу ракзт лдклмгзт йзфлмпрди, кмрмошд нодбшваыр 
в пмпрмялзз лдпкмлфадкмгм гутмвлмгм нмзпка, лдпмклдллм, мрлмпзйпя 
з Маорзл Лырдо. Позжлавая, фрм "Anfechtungen" гмправйяыр фдймвдку 
лдзкмвдолшд проагалзя, мл вкдпрд п рдк нмгфдокзвай зт 
прзкуйзоуыцдд жлафдлзд в номудппд нмпрзедлзя зпрзлш. В 1527 г. мл, 
мплмвшваяпщ ла пвмдк пмбпрвдллмк мншрд, урвдоегай: "Подегд фдк 
Евалгдйзд нм-лапрмяцдку жаромлдр [кмгм-лзбугщ], в дгм пмвдпрщ 
гмйелш впдйзрщпя гмймг з бдпнмкмипрвм. Евалгдйзд лд нозтмгзр лз к 
кмку зж рдт, крм ндодезвадр нмйлшд гмвмйщпрва глз, а йзхщ к [йыгяк] 
п мбчяршкз родндрмк пмвдпрщы з гухми…"27. А в нодгзпймвзз к 
ндовмку рмку пвмзт лдкдукмяжшфлшт пмфзлдлзи (1539) Лырдо 
мркдфай: «"Anfechtungen" – ърм номблши какдлщ, кмрмоши уфзр рдбя лд 
рмйщкм жлалзы з нмлзкалзы, лм з нмпрзедлзы рмгм, лапкмйщкм 
зпрзллм, гмпрмвдолм, лапкмйщкм пйагкм, йыбвдмбзйщлм, кмгуцдпрвдллм, 
лапкмйщкм урдхзрдйщлм Сймвм Бмезд – кугомпрщ, кмрмоая нодвшхд 
впякми нодкугомпрз»28. Оглакм гм нмош гм водкдлз нурщ Лырдоа к 
нмпрзедлзы зпрзллмгм пкшпйа Сймва Бмещдгм нодгоаегай фапрмкмй 
фдймвдфдпкзт зжкшхйдлзи з птмйапрзфдпкзт кугопрвмвалзи. 

Ижуфдлзд Лырдомк в 1508–1512 гг. мплмв рдмймгзз лд оажвдяйм дгм 
куфзрдйщлшд пмклдлзя. Ол пйухай йдкузз рдмймгмв-птмйапрмв, 
уфапрвмвай в гзпнурат, гмрмвзйпя к ъкжакдлак, лм ърм лд жароагзвайм 
дгм гуху. Пмжед мл нозжлавай: "Я рмйщкм жауфзвай рм, фрм [нмрмк] 
гмйедл бшй жабшрщ"29. Бдга Лырдоа жакйыфайапщ в рмк, фрм мл лд кмг 
номлзклурщпя в гухд пвмди впднмгймцаыцди, бджгоалзфлми йыбмвщы 
к Тмку, Крм (как уфзйа подглдвдкмвая Рзкпкм-Кармйзфдпкая Цдокмвщ) 
жа кайдихдд нодгодхдлзд, бмйдд рмгм, бдж какми бш рм лз бшйм 
номвзллмпрз фдймвдка, нм пмбпрвдллмку номзжвмйдлзы кмедр мпугзрщ 
дгм ла вдфлшд кукз. Уфдлзд Авгупрзла м нодгмнодгдйдлзз нмомгзйм 
в зппроагавхдипя гухд Лырдоа лмвшд пмклдлзя: а фрм, дпйз мл 
мрлмпзрпя к фзпйу мрвдоедллшт, фди угдй – вдфлшд агпкзд кукз? 
Бмйдд рмгм, уфдлзд м нодгмнодгдйдлзз водкдлакз нмомегайм в гухд 
Лырдоа гаед лдлавзпрщ к (как мл рмгга пфзрай) пвмдвмйщлмку 
з лднодгпкажудкмку Бмгу з мрфуегдлзд мр Ндгм30.  

Нм рдк лд кдлдд Лырдо номгмйеай нзрарщ лагдегу ла номбуегдлзд 
в дгм гухд ъкпрарзфдпкми йыбвз к Твмоуу. Подгнмйагая, фрм дку 
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в ърмк кмгур нмкмфщ кзпрзкз, кмрмошд ншрайзпщ гмпрзфщ дгзлдлзя 
фдймвдфдпкмгм гута п Бмгмк, мл мбоарзйпя к зжуфдлзы зт роугмв31. 
Подегд впдгм мл нмжлакмкзйпя п пмфзлдлзякз Бмлавдлруош 
(Демваллз Фзгалуа; 1221–1274), кмрмоши пфзрайпя "кляждк впдт 
кзпрзкмв". Смводкдллшд зппйдгмвардйз мрлмпяр дгм к нодгправзрдйяк 
р. лаж. "омкалпкми кзпрзкз"32. Лыбмд жлалзд Бмлавдлруоа пвмгзй к 
нмжлалзы Бмга. Срундлякз ърмгм нмжлалзя мл пфзрай мншрлм-
абпроакрлмд нмжлалзд Бмедпрвдллшт гдй в кзод, нмжлалзд 
Бмедпрвдллмгм Обоажа в гйубзлат фдймвдфдпкми гухз з, лакмлду, 
лднмподгпрвдллмд нмжлалзд Бмга нурдк кзпрзфдпкмгм пйзялзя 
фдймвдфдпкми гухз п Нзк. Лырдо ракед зжуфай роугш нодгправзрдйя р. 
лаж. "пндкуйярзвлми" кзпрзкз Дзмлзпзя (Ппдвгм-Дзмлзпзя 
Аодмнагзра). В пмфзлдлзят, кмрмошд нознзпшваырпя ърмку аврмоу, 
пмгдоезрпя згдя нозвдгдлзя гухз фдймвдка фдодж прундлз мфзцдлзя, 
номпвдрйдлзя з пмвдохдлпрва к нодкймлдлзы ндодг Бмгмк. Рдилгаог 
Шваоу нодгнмйагадр, фрм п роугакз Бмлавдлруош з Ппдвгм-Дзмлзпзя 
Аодмнагзра Лырдо мжлакмкзйкя гм 1512 г.33. 

Наоягу п фрдлздк клзг кзпрзкмв Лырдо ракед ншрайпя 
зпнмйщжмварщ зт згдз в пвмдк "гутмвлмк гдйалзз", фрмбш гмбзрщпя 
пйзялзя пвмди гухз п Бмгмк. Пм дгм пмбпрвдллшк вмпнмкзлалзяк, 
мл мглаегш гаед мцурзй пдбя вмжлдпдллшк ла родрщд лдбм34 
з нмыцзк в тмод алгдймв35. Нм з пйдгмвалзд одкмкдлгаузяк 
жлакдлзршт кзпрзкмв лд зпудйзйм зжоалдллуы гуху Лырдоа. 

В ряекзт гутмвлшт бмодлзят Лырдоа ншрайзпщ урдхзрщ дгм 
гутмвлзк з клмгммншрлшд лапдйщлзкз авгупрзлпкмгм кмлапршоя. 
Ндкмрмомд мбйдгфдлзд Лырдоу нозлмпзйз ракед бдпдгш п гдлдоайщлшк 
взкаоздк гдокалпкми кмлгодгаузз авгупрзлпкмгм могдла Имгаллмк 
Шраунзудк, кмрмоши пмвдрмвай дку лд жалзкарщпя фоджкдолшк 
пакмалайзжмк36 з нмфацд мбоацарщ пвми вжмо км Хозпру37, 
к Егм проагалзяк з к Егм оалак38. О кмоайщлми нмггдоекд Шраунзуа 
Лырдо, лдпкмроя ла рм, фрм нмжед зт нурз оажмхйзпщ, впнмкзлай 
п гйубмкми нозжлардйщлмпрщы39 з мркдфай, фрм бйагмгаоя пмвдрак 
гутмвлмгм лаправлзка в дгм пдогуд зж мкоуеавхди дгм рщкш вндовшд 
номбзйпя пвдр Евалгдйзя40. 

Нм лдпкмроя ла впд ърм, Лырдоу в 1512 гмгу дцд кажаймпщ, фрм мл 
жахдй в рунзк. Чдймвдк годтмвдл з лдкмцдл, гщявмй кмгуцдпрвдл, 
Бмг пуомв з лднодкймлдл – ракмв бшй коуг нмпруйармв, в кмрмомк 
мл кдрайпя, лд латмгя вштмга. К рдояыцдипя жа гмозжмлрмк зпрзлд, 
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кмрмоая нмжвмйзйа дку нм-лмвмку вжгйялурщ ла Бмга, мноавгалзд нодг 
Нзк, ла рдмймгзы з ла пакмгм пдбя, Лырдоу нозхймпщ гмбзоарщпя дцд 
лд мгзл гмг. Пдовми вдтми ла ърмк нурз прайм дгм р. лаж. "Turmerlebnis" 
("мжаодлзд в бахлд" взррдлбдогпкмгм кмлапршоя). Олм нозлдпйм дку 
увдодллмпрщ в пмбпрвдллмк Ндбдплмк пнапдлзз з нмбугзйм 
к гайщлдихзк гутмвлшк нмзпкак, вдлумк кмрмошт прайм 
дгм жлакдлзрмд уфдлзд мб мноавгалзз вдоми. 
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Резюме 

Гмйубкіл Ю. О. Іпрзла лаомгеуєрщпя в мглі пуклівів і гутмвлзт нмхуків 
("Anfechtungen" "оаллщмгм" Лырдоа) 

У праррі игдрщпя ном ряекі гутмвлі нмхукз "оаллщмгм" Лырдоа, вілудк якзт 
прайм имгм вфдлля ном взноавгалля віомы. 

 
 
 

Латышева А. В.  

МЕМОРИАЛЬНЫЙ И МАРТИРИАЛЬНЫЙ КУЛЬТ 
В РАННЕВИЗАНТИЙСКОМ ХЕРСОНЕ 

Хаоакрдолми фдорми оаллдтозпрзалпкми одйзгзмжлми езжлз бшйм 
хзомкм оапномпроалдллмд нмфзралзд пвяршт з куфдлзкмв, лдкмрмошд 
номявйдлзя кмрмомгм кмелм мбмжлафзрщ как кдкмозайщлши 
з каорзозайщлши куйщр. В пмводкдллми удокмвлми аотдмймгзз ноз 
зжуфдлзз взжалрзипкми аотзрдкруош гмвмйщлм хзомкм зпнмйщжуырпя 
нмлярзя ―каорзози‖ з ―кдкмози‖. Цдйщы галлми прарщз явйядрпя 
нмншрка ймкайзжаузз з злрдонодраузз зжвдпрлшт аотдмймгзфдпкзт 
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накярлзкмв как удлромв каорзозайщлмгм зйз кдкмозайщлмгм куйщрмв. 
Смводкдллмд пмпрмялзд Хдопмлдппкмгм гмомгзца з оджуйщрарш нмфрз 
200-йдрлзт оапкмнмк нмжвмйяыр п бмйщхми гмйди вдомярлмпрз 
урмфлзрщ таоакрдо оаллдподглдвдкмвми пакоайщлми аотзрдкруош. 
Онодгдйзв, какзд жгалзя з аотзрдкруолшд кмкнйдкпш кмгйз бшрщ 
каорзозякз, кмелм упралмвзрщ, лапкмйщкм бшй оажвзр куйщр пв. 
одйзквзи в Хдопмлд VI – IX вв. Дйя мнзпалзя каорзозайщлмгм з 
кдкмозайщлмгм куйщра в оаллдподглдвдкмвмк Хдопмлд лдмбтмгзкм 
пзпрдкарзжзомварщ накярлзкз, кмрмошд кмелм мрлдпрз к каорзозяк 
з кдкмозяк, оаппкмродрщ оажйзфзя зт сулкузи з вшгдйзрщ нозжлакз, 
пмгйаплм кмрмошк оаппкарозвадкшд накярлзкз кмгур бшрщ мрлдпдлш 
к рмку зйз злмку рзну куйщрмвшт пммоуедлзи.  

Подегд фдк нозпрунзрщ к оаппкмродлзы кдкмозайщлмгм 
з каорзозайщлмгм куйщра пйдгудр оажгоалзфзрщ ърз нмлярзя. 
В 1946 г. вшхйа в пвдр гвутрмклая кйаппзфдпкая кмлмгоасзя 
А. Н. Гоабаоа ―Маорзози. Иппйдгмвалзд м куйщрд кмцди з 
оаллдтозпрзалпкмк зпкуппрвд‖1. В лди аврмо оаппкмродй гмвмйщлм 
роагзузмллши гйя тозпрзалпкми аотдмймгзз вмномп м нмфзралзз 
пвяршт кмцди п рмфкз жодлзя сулкузмлайщлмпрз, р. д. пвяжз кдегу 
―смокми з сулкузди‖2. Такми нмгтмг впд фацд зпнмйщжудрпя 
зпрмозкакз з аотдмймгакз гйя зжуфдлзя вмномпмв, капаыцзтпя 
вжазкмпвяжз гутмвлми з кардозайщлми куйщруош. 

В ндовуы мфдодгщ пйдгудр оаппкмродрщ вмномп м рмк, фрм ед кмелм 
пфзрарщ каорзоздк, а фрм кдкмоздк. На ндовши вжгйяг, каорзози – ърм 
кдпрм унмкмдлзя пвярмгм, куфдлзка (мр годф martyros - куфдлзк), 
а кдкмози (зйз ―рдмсалзфдпкзи каорзози‖3) – куйщрмвмд пммоуедлзд, 
нмпромдллмд в накярщ м какмк-йзбм жлафзкмк пмбшрзз, лмпяцдк 
одйзгзмжлуы мкоапку, фапрм ла кдпрд (одайщлмк зйз нодгнмйагадкмк), 
ггд млм пвдохзймпщ. Такзк пмбшрздк кмгйа бшрщ куфдлзфдпкая пкдорщ 
пвярмгм зйз какмд-йзбм фугм вм зкя Гмпнмга, пмвдохдллмд пвяршк. 
Вм впякмк пйуфад, ърз накярлзкз бшйз пвяжалш п кмлкодрлшкз 
зкдлакз, нмфзрадкшкз в галлми кдпрлмпрз, а лд п зкдлакз 
Свв. Анмпрмймв, зйз пвяршт, фди куйщр бшй нозвлдпдл зж гоугзт 
номвзлузи Взжалрзипкми зкндозз, р. д. з кдкмозз, з каорзозз бшйз 
пвяжалш зпкйыфзрдйщлм п зкдлакз кдпрлшт пвяршт з явйяйзпщ 
в пвмдк омгд улзкайщлшкз. Такмд ед нмймедлзд лабйыгаймпщ з в 
взжалрзипкмк Хдопмлд. 
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Оглакм клмгзд зппйдгмвардйз мркдфаыр роуглмпрз, кмрмошд 
вмжлзкаыр ноз оаппкмродлзз куйщра пвяршт. Ж. Лаппып гмвмозр м рмк, 
фрм жгдпщ пйдгудр оажгоалзфзварщ куйщр ―пмбпрвдллм нмгодбайщлши з гва 
апндкра нмфзралзя куфдлзкмв – ла зт кмгзйд з зт кмцди‖4. Комкд рмгм, 
―нмкзкм жатмомлдлзи пвяршт з куфдлзкмв аотдмймгз впродфадрпя пм 
клмедпрвмк жатмомлдлзи в удокват пвдрпкзт йзу‖5. Пмърмку пйдгудр 
вжярщ ла вммоуедлзд жакдфалзд Н. Дывайя, м рмк, фрм пйдгудр оажгдйярщ 
―нозвзйдгзомваллмд жатмомлдлзд‖ з ―жатмомлдлзд нозвзйдгзомваллмгм 
йзуа‖6. Пдовмд – ърм жатмомлдлзд куфдлзка зйз пвярмгм, нмфзрадкмгм 
тозпрзалпкми мбцзлми, а врмомд – нмгодбдлзд фйдлмв мбцзлш 
в ―пвяцдллшт кдпрат‖, ла фрм родбмваймпщ оажодхдлзд днзпкмна. 

Сйдгудр ракед уфзршварщ аотзрдкруолши рзн жгалзя. Смгйаплм 
зппйдгмвалзяк А. Н. Гоабаоа, каорзозз з кдкмозз мбшфлм 
нодгправйдлш удлрозфдпкзкз пммоуедлзякз, в рм водкя, как 
вшрялуршд номнмоузз бажзйзкз пвзгдрдйщпрвуыр мб мбшфлмк 
(двтаозпрзфдпкмк) куйщрд 7. 

Эрм жлафзрдйщлм пмкоацадр коуг накярлзкмв, пвяжаллшт п куйщрмк 
пвяршт, мглакм, кдкмозз з каорзозз кмгур бшрщ нодгправйдлш з 
нмгждклшкз удоквакз з пкйднакз, фрм лд мфдлщ фдркм внзпшвадрпя в 
птдку, мбмжлафдллуы Л. Г. Хоухкмвми, пмгйаплм кмрмоми ―мгзл зж 
ваелшт козрдоздв – латмгзрпя йз ърм нмгодбдлзд вшхд уомвля нмйа 
зйз нмг нмймк удоквз‖8. К пмеайдлзы, аврмо лд укажайа, какзк 
мбоажмк пйдгудр оажйзфарщ ракзд нмгодбдлзя. На тдопмлдппкмк 
аотдмймгзфдпкмк кардозайд какми-йзбм жакмлмкдолмпрз номпйдгзрщ лд 
угаймпщ. Пмгодбдлзи врмоми нмймвзлш VI – лафайа X вв., 
вмжвшхаыцзтпя лаг нмймк каорзоздв, в Хдопмлдпд пмвпдк лдклмгм. 
Оглм зж ракзт жатмомлдлзи латмгзймпщ в ―фапмвлд В‖ з нодгправйяйм 
пмбми пвмдмбоажлши яцзк, пймедллши зж мрдпаллшт нйзр, 
жакошваыцзипя какдллми нйзрми-кошхкми9. Нм яцзк бшй жанмйлдл 
кмпрякакз лдпкмйщкзт йыгди, нмърмку лдйщжя п нмйлми увдодллмпрщы 
урвдоегарщ, фрм ъра кмгзйа втмгзйа в фзпйм тдопмлдппкзт пвяршлщ, а лд 
явйяйапщ нмгодбдлздк ―нозвзйдгзомваллшт йзу‖. Пмтмезд нмгодбдлзя 
бшйз мблаоуедлш нмвдот коакмолмгм нмйа тоака ―А‖, втмгзвхдгм в 
Уваомвпкзи кмкнйдкп з оажоухдллмгм в XI – XII вв.10 Поз впди 
пкугмпрз галлшт кмелм пкажарщ, фрм млз ракед лд бшйз кмгзйакз 
нмфзрадкшт пвяршт. В мплмвлмк, в Хдопмлдпд жатмомлдлзя (дпйз млз 
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латмгзйзпщ в нмкдцдлзят каорзоздв) оапнмйагайзпщ нмг нмйакз: 
вшоубйдллшд в пкайд з вшкмналлшд в гоулрд гомблзуш, нмгждклшд 
пкйднш п лзхакз-йдеалкакз зйз бдж лзт. 

Так, каорзози Св. Кйзкдлра, оапнмймедллши ла мпромвкд 
в Кажафщди бутрд, нодгправйяй пмбми нмгждклуы гомблзуу-кознру 
(arca) п мргдйщлшк втмгмк11. Опраркз какдллми удоквз, ндодлдпдллми 
вм врмоми яоуп, з мкоуеаыцдгм дд кмкнйдкпа нмпромдк ла мпромвкд в 
Кажафщди бутрд пвяжшваыр п тоакмк, нмпромдллшк ―алгдйщпкзкз 
оукакз‖ ла кдпрд кмлфзлш Св. Кйзкдлра12. Пмпйд мбодрдлзя з 
ндодлдпдлзя в Хдопмл кмцди пвярмгм в лафайд 861 г. млз кмгйз бшрщ 
нмймедлш в мглмк зж нозгдймв Уваомвпкми бажзйзкз в паокмсагд, 
кмрмоши нмжглдд бшй зпнмйщжмвал гйя нмгодбдлзя Яомпйава Мугомгм 
в Смсзз Кздвпкми13. Эрм дгзлпрвдллмд пвзгдрдйщпрвм м нмфзралзз 
ланмйщлми гомблзуш пвярмгм. 

Оглзк зж оаллзт тозпрзалпкзт каорзоздв кмелм пфзрарщ 
латмгяцзипя нмг ―фапмвлди Г‖ (№12) в кмкнйдкпд Занаглми бажзйзкз 
р. л. пкйдн Св. Вапзйдя14. К. К. Кмпуыхкм-Вайыезлзф пфзрай, фрм ърмр 
нмгждклши кавжмйди п йдеалкми хзозлми 1,25 к (фрм пмправйядр 
нозкдолм гвмилуы хзозлу пралгаорлми йдеалкз) пйдгудр мрлмпзрщ 
―к годвлдихзк накярлзкак тозпрзалпрва в Хдопмлдпд‖. Вмжкмелм, мл 
бшй зкдллм рми пвяршлди, п кмрмоми пвяжалм промзрдйщпрвм впдгм 
кмкнйдкпа Занаглми бажзйзкз15. Иппйдгмвардйз мркдфайз в анпзгд 
латмгяцдипя лаг пкйднмк фапмвлз ―Г‖ роз лзхз, зкзрзоуыцзд роз 
кмлтз, фрм мпмбдллм таоакрдолм гйя каорзозайщлшт нмпромдк.  

С зкдлдк Св. Вапзйдя кмелм пвяжарщ дцд мгзл оаллдподглдвдкмвши 
накярлзк. Рдфщ згдр м пкйднд п содпкмвми омпнзпщы ла ждкйд 
Н. И. Туоа, зппйдгмваллмк в 1911 г. В VI-VII вв. мл бшй ндодпромдл в 
нмгждклши кдкмози, в кмрмомк кмгйз пйуезрщ йзруогзы, м фдк гмвмозр 
айраолая нодгоага, мргдйяыцая вмпрмфлуы лзху мр мплмвлмгм 
номпроалпрва. Скмодд впдгм, ърм кдпрм тдопмлзрш пвяжшвайз п Чугмк 
Св. Вапзйдя, кмгга куфдлзк вмпкодпзй укдохдгм ылмху, пшла 
―ндовдлпрвуыцдгм‖, пвдохзв лаг лзк мбояг кодцдлзя. 
Згдпщ номявзймпщ кмгуцдпрвм Гмпнмга – рдмсалзя. Чугм номзжмхйм 
в нмгждклми гомблзуд, фрм мбчяплядр упромипрвм кдкмозя в годвлдк 
пкйднд. Сзквмйш вмпкодхдлзя, вдфлми езжлз з пнапдлзя нозпурпрвуыр 
в гмпрармфлм тмомхм пмтоалзвхдипя омпнзпз: гва навйзла п гзойялгми 
зж йавомвшт йзпрщдв в кйыват, увдрш омж, гмйубз. Вмжкмелм, ла рм ед 
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укажшвадр содпка ла ноавми бмкмвми прдлд пкйдна, дпйз роакрмварщ 
сзгуош, зжмбоаедллшд ла лди, как аййдгмозфдпкмд зжмбоаедлзд.  

Ецд мгзл кдкмози, нмпвяцдллши унмкялурмку пвярмку, латмгзйпя 
ла гйавлми нймцагз Хдопмла. Вмжкмелм, мл пкдлзй в кмлуд VI – лафайд 
VII вв. ―прмйн‖ п кодпрмк, нмправйдллши тозпрзалакз ла кдпрд, ггд бшй 
куфдлзфдпкз убзр яжшфлзкакз Св. Вапзйди. Как взгзк, ноакрзфдпкз впд 
кдпра, кмрмошд агзмгоасш пвяжайз п зкдлдк ърмгм пвярмгм, мркдфдлш 
куйщрмвшкз пммоуедлзякз з нмфзрайзпщ вдоуыцзкз. 

Пмпйдгмвардйз Св. Вапзйдя, ракед куфдлзфдпкз нмгзбхзд в 
Хдопмлд, мбодйз нмкми ла ыгд мр гмомга жа ―Мдорвшкз‖ вмомракз, ла 
кдпрд алрзфлмгм лдкомнмйя, пм водкдлдк нодвоарзвхдгмпя в гйавлмд 
тозпрзалпкмд кйагбзцд. Лмкайзжмварщ ърз нмгодбдлзя гмпрармфлм 
пймелм. К ыгу мр Хдопмла оапнмймедлш гва кйагбзцдлпкзт тоака. 
В лзжкдллми фапрз лдкомнмйя латмгярпя оузлш оаллдподглдвдкмвмгм 
тоака, бшвхдгм в пвмд водкя бмгаршк каорзоздк, гйавдлпрвуыцзк лаг 
гоугзкз нмпромикакз, латмгзвхдгмпя жгдпщ кмлапршоя Бмгмкардоз 
Вйатдолпкми. Смбпрвдллм каорзоздк, пкмодд впдгм, пйдгудр лажварщ 
пмдгзлдллшд номтмгакз пкйднш №№ 1409, 1410 з 1411 з мргдйщлши 
пкйдн № 1406, латмгяцзипя нмг ыелми вдрвщы кодпрммбоажлмгм тоака. 
Икдллм п ързкз пкйднакз кмелм пвяжарщ ―пвяршд кмгзйш‖, 
унмкзладкшд в ―Жзрзят Свв. днзпкмнмв Хдопмлдппкзт‖. В нмйщжу 
ърмгм нодгнмймедлзя пвзгдрдйщпрвудр рм, фрм кодпрммбоажлши тоак 
зжлафайщлм мсмокйяйпя как кйагбзцдлпкзи каорзози: бдж айраолми 
анпзгш п коапзвми ланмйщлми кмжазкми, ггд зпнмйщжмвайзпщ пзквмйш 
вдфлми езжлз (навйзлш, взлмгоаглшд ймжш, калсаош). В VII в. мл бшй 
ндодпромдл гйя мрноавйдлзя йзруогзз, фрм пвзгдрдйщпрвудр м дгм 
вмжомпхдк жлафдлзз гйя тозпрзалпкми мбцзлш Хдопмлдпа. 
На рдоозрмозз ърмгм кмлапршоя нмпйд пвмди пкдорз 16 пдлрябоя 655 г. 
бшй нмтмомлдл озкпкзи нана Маорзл нозфзпйдллши к йзку пвяршт. 
Егм гомблзуа (μνήμα, memoria) пммрвдрпрвмвайа таоакрдоу ърмгм 
кмкнйдкпа, явйявхдгмпя пмподгмрмфздк нмфзрадкшт жатмомлдлзи16. 

Вмжкмелм, каорзоздк бшй мглмлдслши мглманпзглши ―Хоак 
1902 г.‖, нмпромдллши, вдомярлм, в ънмту оаллдгм подглдвдкмвщя17. 
Пмг лзк К. К. Кмпуыхкм-Вайыезлзф мблаоуезй гвд упшнайщлзуш, 
пмгдоеавхзд оажомжлдллшд кмпрз18. Бйагмгаоя пвмдку оапнмймедлзы 
мл вмжвшхайпя лаг гмомгми к гмомгпкзк вмомрак з внмйлд нмгтмгзй 
ла омйщ нмфзрадкмгм каорзозя тдопмлпкзт куфдлзкмв. 
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Мдпрм, пвяжаллмд п гдярдйщлмпрщы ―пакмгм угафйзвмгм‖ тдопмлпкмгм 
кзппзмлдоа – Св. дн. Канзрмла, мркдфдлм, нодегд впдгм, пакшк 
злрдодплшк кдкмоздк Хдопмла – фдршодтанпзглшк тоакмк (№ 47). 
Ол бшй вмжвдгдл лд оалдд врмоми нмймвзлш VI в. ―в накярщ м фугд 
днзпкмна Канзрмла‖ лаг мпраркакз зжвдпрдмбезгардйщлми ндфз, фрмбш 
ланмкзларщ мб мкмлфардйщлми нмбдгд тозпрзалпрва з кодцдлзз 
езрдйди Хдопмла19. В лдк лд бшйм мблаоуедлм пйдгмв нодпрмйа зйз 
пзлромла, фрм пвзгдрдйщпрвудр м рмк, фрм тоак зжлафайщлм 
нодгнмйагайпя лд как ―сулкузмлайщлши‖, нозтмгпкми, а как 
―кдкмозайщлши‖. Ндкмрмошд зппйдгмвардйз пфзрайз фдршодтанпзглши 
тоак № 47 банрзпрдоздк. Вндовшд ъра кшпйщ в кафдпрвд 
нодгнмймедлзя бшйа вшпкажала Р. Х. Лдндомк, мглакм, внмпйдгпрвзз 
аврмо лд оажвзй дд20. Зардк, уед как урвдоегдлзд, мла впродфадрпя в 
оабмрд А. Л. Якмбпмла ―Кошк в подглзд вдка‖: ―...кодцайщля, 
фдршодтймнапрлая в нйалд з ракед жавдохдллая кунмймк, латмгзйапщ 
в... жанаглми фапрз гмомга‖21. Оглакм, уфзршвая мпмбдллмпрз 
взжалрзипкмгм бмгмпйуедлзя, кодцайщля гмйела латмгзрщпя ноз 
тоакд, нодглажлафдллмк гйя мрноавйдлзя йзруогзз з пвяжаллмгм п лди 
разлпрва Евтаозпрзз22. Пмърмку промзрдйщпрвм кодцайщлз ла бмйщхмк 
оаппрмялзз мр бйзеаихдгм тоака лдвмжкмелм п рмфкз жодлзя 
взжалрзипкми бмгмпйуедблми роагзузз. Комкд рмгм, в бмйщхмк 
удлрозфдпкмк нмкдцдлзз, дпйз млм жагукшваймпщ как банрзпрдози, 
гмйела латмгзрщпя праузмлаолая кундйщ (пкмодд впдгм – в удлрод 
жгалзя), а ноз оапкмнкат лд лаигдлм гаед лакдка ла дд пуцдпрвмвалзд. 
Пмърмку лазбмйдд гмпрмвдолми явйядрпя вдопзя м промзрдйщпрвд ърмгм 
тоака лаг мпраркакз зжвдпрдмбезгардйщлми ндфз в кафдпрвд ―кдкмозя‖, 
зйз как ноавзйщлдд дгм лажшварщ ―рдмсалзфдпкмгм каорзозя‖ в накярщ 
м фугд пвярмгм Канзрмла.  

А. Ю. Взлмгоагмв мрлмпзр к мглмку зж ндовшт унмкзлалзи 
м каорзозз в Хдопмлд, нмпромдллмк ―уед в пдодгзлд IV в.‖ лагнзпщ, 
вмжкмелм, промзрдйщлуы, гарзомваллуы 350-355 гг. (В уаопрвмвалзд 
(зйз: кмлпуйщпрвм) Фйавзя Юйзя Кмлпралузя бйаедллмку (?) 
Иннмйзру ърмр (?) … накярлзк бшй...). Оглакм, комкд ърми лагнзпз лдр 
гоугзт зпрмфлзкмв, ггд бш пмгдоеайзпщ пвдгдлзя м куфдлзфдпрвд 
Св. Иннмйзра в Хдопмлд з роагзузз нмфзралзя дгм нмгодбдлзя. 

Эрм гайдкм лд нмйлши пнзпмк тдопмлпкзт кдкмоздв з каорзоздв, 
лавдоляка пуцдпрвмвайз з лдзжвдпрлшд лак нмпромикз, пвяжаллшд 
п жабшршкз пвяршкз, м кмрмошт лд унмкзлаыр лаооарзвлшд 
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зпрмфлзкз. Раллдподглдвдкмвши ндозмг бшй мркдфдл рдк, фрм кзо 
кдорвшт, нодегд латмгзвхзипя жа гмомгпкзкз прдлакз, прай 
номлзкарщ в кзо езвшт. Пмгодбдлзя впд фацд прайз пмвдохарщпя ла 
рдоозрмозз тоакмвшт кмкнйдкпмв, внймрщ гм рмгм, фрм лдкмрмошд 
куйщрмвшд промдлзя нодвоарзйзпщ в упшнайщлзуш-кзкзрзозз 
з кмцдтоалзрдйщлзуш-йзнпалмрдкз.  

Вм впякмк пйуфад, кмелм пкажарщ, фрм в езжлз тдопмлпкми 
тозпрзалпкми мбцзлш жлафзрдйщлуы омйщ згоай куйщр пвяршт, в рмк 
фзпйд з как ъйдкдлр куйщра кдорвшт. Жзрдйз гмомга нм коунзуак 
пмбзоайз впд, фрм пвяжшвайм зт п номхйшк, мркдфдллшк фугдпакз, 
куфдлзфдпрвмк з бмгмугмглшкз гдйакз. Впд ърм рцардйщлм мтоаляймпщ 
з пмномвмегайм тдопмлзра ла номряедлзз впди дгм езжлз, к пвяршк 
кдпрак мл продкзйпя бшрщ бйзед з нмпйд пкдорз. 
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Резюме 

Ларзшдва О. В. Мдкмоіайщлзи ра каорзоіайщлзи куйщр 
у оаллщмвіжалріипщкмку Хдопмлі 

Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы кдкмоіайщлмгм ра каорзоіайщлмгм куйщрів, 
які кайз вдйзкд жлафдлля у езррі Хдопмлпщкмї єнаотії VI – X пр. і буйз 
нмв‘яжалі ж куйщрмк пвярзт одйіквіи. Опмбйзва увага нозгійяєрщпя ймкайіжауії 
нак‘ярмк кдкмоіайщлмгм таоакрдоу ра їт ілрдонодрауії жгіглм ж галзкз 
іпрмозфлзт гедодй. Як мкодкзи рзн взгійяырщпя пакоайщлі пнмоугз, цм кмела 
віглдпрз гм кдкмоіїв. Такзк фзлмк, номудп кмлукдлрайіжауії кіпущ, нмв‘яжалзт 
ж рурдхлікз йдгдлгакз, якзи гмпйіглзкз вігкіфаырщ ла впіи рдозрмоії 
віжалріипщкмгм внйзву, жасікпмвалзи і в Хдопмлі. 
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Любичев М. В. 

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО НА ПАМЯТНИКАХ 
ГОРИЗОНТА БОРОМЛЯ 

В мудлкд ърлмкуйщруолми пзруаузз ла рдоозрмозз глдном-гмлдукми 
йдпмпрднз в нмжглдозкпкмд водкя подгз аотдмймгмв лакдрзйзпщ гвд 
мплмвлшд рмфкз жодлзя. Огла зж лзт псмокуйзомвала в роугат 
А. М. Обймкпкмгм, нмггдоеала Р. В. Тдонзймвпкзк з пвмгзрпя 
к пйдгуыцдку: 1) ърмр ндозмг в одгзмлд пуцдпрвмвайз накярлзкз 
кздвпкми куйщруош рзна Букоддвка 2 - Какдлдвм 2, кмрмошд 
гдлдрзфдпкз пвяжалш п нодгхдпрвуыцзкз оаллдкздвпкзкз 
накярлзкакз рзна Шзхзлм 5-Шкшодвм; 2) годвлмпрз рзна Букоддвка 
2 - Какдлдвм 2 нмгоажгдйяырпя ла гва томлмймгзфдпкзт ърана: рзна 
Букоддвка 2-Тажмвм врмоми нмймвзлш III – кмлуа IV в.в.; рзна 
Какдлдвм 2-Кмкаомвка 2 кмлуа IV – ндовми нмймвзлш V в.в.; 3) вм 
врмоми нмймвзлд III – лафайд IV в.в. ърм лапдйдлзд кздвпкми куйщруош 
ндодлзкадр ояг зллмваузи вм впдт фдорат кардозайщлми куйщруош мр 
номлзкхдгм в одгзмл фдолятмвпкмгм лапдйдлзя п оажйзфлшкз 
„куйщруолшкз роагзузякз‖ в взгд гмлфаолми кдоакзкз, гоужзй 
ркаукмгм пралка, нояпйзу лмвшт рзнмв, лмвшт ъйдкдлрмв кмлпроукузз 
езйзц, пвдрймгйзлялшт аксмо рзнмв D з F, нмгвяжлшт сзбуйш пдозз 
А, сзбуй п вшпмкзк ноздклзкмк гоуннш VII, кмпрялшт годблди Тмкап 
I з р.г.); 4) лазбмйдд оаллзкз фдолятмвпкзкз накярлзкакз в одгзмлд 
прундлди C1b-C2 («бажакз кмймлзжаузз») явйяырпя нмпдйдлзя 
Гмймвзлм 1, Хмтймвм 2, Хймнкмв 1, Пдпфалмд з р.г.; 5) в ърмр ндозмг 
пуцдпрвудр кздвм-фдолятмвпкая фдоджнмймпзуа, а нмжглдд, ла прундлз 
С3, мсмокйядрпя мрлмпзрдйщлм фдркая кздвм-фдолятмвпкая гоалзуа1. 

Илми рмфкз жодлзя нозгдоезвадрпя М. В. Лыбзфдв. Смгйаплм дгм 
вжгйягак: 1) ла прундлят C1b-C2 в одгзмл номлзкадр лапдйдлзд зж 
Вдотлдгм Пмглдпромвщя (лмпзрдйз накярлзкмв рзна Ддкщялмв-Чдоднзл) 
(нозфдк пака згдя ърмгм гвзедлзя бшйа вшгвзлура дцд 
А. Н. Ндкоапмвми2), кмрмомд нозлмпзр п пмбми лдкмрмошд 
нмжазкпрвмвалшд вдйщбаопкм-фдолятмвпкзд ъйдкдлрш кардозайщлми 
куйщруош ( м лзт одфщ хйа вшхд);2) м ндодпдйдлзз ърмгм лапдйдлзя зж 
мбйапрз Вдотлдгм Пмглдпромвщя в глдном-гмлдукуы йдпмпрднщ 
пвзгдрдйщпрвуыр в рмк фзпйд з латмгкз сзбуй гоуннш VII О. Айщкгодла 
1, 3, 4 пдози (пмгйаплм кйаппзсзкаузз Е. Л. Гмомтмвпкмгм); 3) лдпкмроя 
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ла бйзжмпрщ кардозайщлми куйщруош (нозлагйделмпрщ к мглми 
«ноапйавялпкми куйщруолми номвзлузз»), нозхдгхдд лапдйдлзд лд 
бшйм ноякшк ноддклзкмк лмпзрдйди оаллдкздвпкзт накярлзкмв рзна 
Шзхзлм 5-Шкшодвм; 4) гйя ърмгм нозхймгм лапдйдлзя п лдкмрмошкз 
фдолятмвпкзкз ъйдкдлракз угафлшк бугдр нозкдлдлзд рдокзла 
М. Б. Щукзла гмозжмлр Бмомкйя3 (зйз нодгфдолятмвпкзи гмозжмлр); 
5) нмпдйдлзя Гмймвзлм 1, Хмтймвм 2, Хймнкмв 1 лд явйяырпя 
фдолятмвпкзкз «бажакз кмймлзжаузз», а мроаеаыр мфдлщ ваелши 
кмкдлр лаймедлзя пдйзц «кйаппзфдпкми» фдолятмвпкми куйщруош ла 
нмпдйдлзя гмозжмлра Бмомкйя, фрм номпйдезвадрпя ракед в Бмомкйд 2, 
Вмирдлкат 1, Гмфдвм 3, Гмфдвм 4; 6) «кйаппзфдпкая» фдолятмвпкая 
куйщруоа лд пвяжала гдлдрзфдпкз п гмозжмлрмк Бмомкйя, а мроаеадр 
пмвдохдллм злмд в ърлзфдпкмк нйалд лапдйдлзд, кмрмомд вшрдплядр 
лмпзрдйди гмозжмлра, впйдгпрвзз фдгм ла прундлз С3 з нмявйядрпя 
фдркая гоалзуа кздвм-фдолятмвпкми жапдйдллмпрз4. 

В одхдлзз вмномпа мнодгдйдлзя кдпра гмозжмлра Бмомкйя подгз 
накярлзкмв нмжглдозкпкмгм водкдлз одгзмла, лайзфзя зйз мрпурпрвзя 
дгм гдлдрзфдпкми пвяжз п нодгхдпрвуыцзкз ла ърми рдооозрмозз 
накярлзкакз, ваелмд жлафдлзд нозмбодрадр зжуфдлзд дгм кдоакзфдпкмгм 
кмкнйдкпа з гмкмпромзрдйщпрва, как вдгуцзт фдор кардозайщлми 
куйщруош дгм лмпзрдйди. Кдоакзфдпкмку кмкнйдкпу (а, бмйдд кмлкодрлм, 
йднлми кдоакзкд) уед бшйа нмпвяцдла лаха нубйзкаузя5. Сдифап кш 
мбоацадкпя к гмкмпромзрдйщпрву ързт накярлзкмв. 

Ипрмфлзкмвуы бажу гйя нмпромдлзя рзнмймгзз езйзц з вшвдгдлзя 
роагзузи гмкмпромзрдйщпрва мбоажуыр пммоуедлзя 1 – 9 Букоддвкз 26, 
1, 3, 6, 8, 10 Бмомкйз 27, 1, 2 Рмглмгм Коая 38, пммоуедлзя 19, 210 
уфапрка А Вмирдлкмв 1. Сыга кш лд кмедк мрлмпзрщ п нмйлми 
увдодллмпрщы кмлкодрлшд пммоуедлзя нмпдйдлзя Гмймвзлм 111, збм в 
пвяжз п мрпурпрвздк фдркми проарзгоасзфдпкми каорзлш гвутпймилмгм 
накярлзка нмжглдозкпкмгм водкдлз (гмозжмлр Бмомкйя 
з «кйаппзфдпкая» фдолятмвпкая куйщруоа) зпкйыфадрпя бджмхзбмфлая 
нозлагйделмпрщ кмлкодрлмгм пммоуедлзя к мглмку зж гмозжмлрмв. 

Жзйзца нмгоажгдйяырпя ла угйубйдллшд (нмйуждкйялкз) з 
лаждклшд. К нмпйдглзк мрлмпзрпя пммоуедлзд 6 Букодвкз 2, кмлруош 
кмрмомгм вшгдйдлш нм оажкдцдлзы прмйбмвшт якмк. Ражкдош дгм прдл 
пмправйяйз 5,5 т 3,0 к з в нйалд млм зкдйм смоку ноякмугмйщлзка п 
жакоугйдллшкз угйакз12. Кмрймвалш нмйуждкйялмк угйубйдлш ла 1,8 – 
0,3 к мр уомвля кардозка зйз ла 2,4 – 1,0 к мр уомвля пмводкдллми 
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нмвдотлмпрз. Кйаппзсзкаузы нмйуждкйялмк вмжкмелм пмжгарщ, вжяв жа 
мплмву зт гйавлшд кмлпроукрзвлшд мпмбдллмпрз, а зкдллм: 1) смоку 
кмрймвала в нйалд; 2) лайзфзд (мрпурпрвзд) упрунмв-йдеалмк; 
3) лайзфзд (мрпурпрвзд) прмйбмвшт як; 4) рзн мрмнзрдйщлмгм 
пммоуедлзя. Пм ързк нозжлакак вшгдйядрпя лдпкмйщкм рзнмв 
нмйуждкйялмк, в кмрмошд втмгяр мнодгдйдллшд взгш, нмгвзгш, 
ваозалрш. Смжгала пвмдгм омга «смокуйа» езйзц, кмрмоая нмкмгадр 
в вшгдйдлзз гмкмпромзрдйщлшт роагзузи. 

К рзну I мрлмпярпя мкоугйм-мвайщлшд в нйалд нмйуждкйялкз п 
упрунмк-йдеалкми (взг 1) зйз бдж лдд (взг 2), пм прмйбмвшкз яккакз 
(нмгвзг а) п мркошршк мфагмк (ваозалр а) зйз ндфщы–«какзлмк» 
(ваозалр б). К I1аа нозлагйдеар пммоуедлзя 7 Букоддвкз 2 (Рзп. 1:1), 
пммоуедлзд 2 уфапрка А Вмирдлкмв 1. К I1аб мрлмпзрпя пммоуедлзя 1 
Букоддвкз 2 (Рзп. 1:2), к I2аа - пммоуедлзд 4 Букоддвкз 2 (Рзп.1:3). 

К рзну IIА мрлмпярпя ноякмугмйщлшд в нйалд пммоуедлзя бдж 
упрунмв-йдеалмк (взг 1), бдж прмйбмвшт як (нмгвзг а), п мркошршк 
мфагмк (ваозалр а) зйз п гвукя мркошршкз мфагакз (ваозалр б). 
К IIА1аа нозлагйдезр пммоуедлзд 8 Букоддвкз 2 (Рзп.2:1), а к 
IIА1аб – пммоуедлзд 1 Рмглмгм Коая 3 (Рзп. 2:2). Сммоуедлзя ърмгм 
рзна зкдыр оажкдош кмрймвалмв в подглдк 5,5 – 4,7 т 5,9 – 3,6 к. 

Тзн IIБ вкйыфадр в пдбя ноякмугмйщлшд в нйалд нмйуждкйялкз п 
мкоугйшкз угйакз, бдж упрунмв - йдеалмк (взг 1) зйз п лзкз (взг 2), 
пм прмйбмвшкз якакз (нмгвзг а), зйз бдж прмйбмвшт якмк (нмгвзг б), 
п мркошршк мфагмк зйз бдж лдгм (ваозалр а), п ндфщы-«какзлмк» 
(ваозалр б). К IIБ1аа мрлмпзрпя пммоуедлзд 9 Букоддвкз 2 (Рзп. 3:1), 
к IIБ1аб – пммоуедлзд 3 Букоддвкз 2 (Рзп. 3:2), к IIБ1ба – 
пммоуедлзд 1 Бмомкйз 2 (Рзп. 3:3). Сммоуедлзя ърмгм рзна зкдыр 
оажкдош кмрймвалмв 5,4 – 3,5 т 4,5 – 2,5 к.  

К рзну IIВ мрлмпярпя нмйуждкйялкз нмгквагоарлми зйз бйзжкми к 
лди смокш в нйалд бдж упрунмв-йдеалмк (взг 1), пм прмйбмвшкз 
яккакз (нмгвзг а), п мркошршк мфагмк зйз бдж лдгм (ваозалр а), 
п гвукя мркошршкз мфагакз (ваозалр б). К IIВ1аа нозлагйдеар 
пммоуедлзд 3 Бмомкйз 2 (Рзп. 4:1), пммоуедлзд 8 Бмомкйз 2 
(Рзп. 4:3), а к IIВ1аб – пммоуедлзд 2 Рмглмгм Коая 3 (Рзп. 4:2). 
Ражкдош зт кмрймвалмв пмправйяыр 5,0 – 4,3 т 4,0 к.  

К рзну IIIА мрлмпярпя пммоуедлзя лдноавзйщлми смокш 
п упрунакз - йдеалкакз (взг 1), прмйбмвшкз яккакз (нмгвзг а), ндфщы-
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«какзлмк» (ваозалр б). Эрм пммоуедлзд 5 Букоддвкз 2 (Рзп. 5:2). 
Олм зкддр оажкдош 7,7 т 4,85 к. К рзну IIIБ мрлмпярпя пммоуедлзя 
лдноавзйщлми смокш бдж упрунмв-йдеалмк (взг 2), пм прмйбмвшкз 
яккакз (нмгвзг а), п мркошршк мфагмк зйз бдж лдгм (ваозалр а). 
Эрм пммоуедлзд 1 уфапрка А Вмирдлкмв 1 . Дйзла пммоуедлзя 13, 5 к, 
хзозла ужкми фапрз – 4, 5 к, хзомкзт фапрди – пммрвдрпрвдллм 7,5 з 
7,0 к13. Двутфапрлмд езйзцд (пммоуедлзд 2 Букоддвкз 2) нодгправйядр 
пмбми пмдгзлдлзд гвут кмлпроукузи з дгм рзн вмжкмелм мнодгдйзрщ как 
I1 аа + IIБ2аб (Рзп. 5:1). Егм бмйщхмд нмкдцдлзд явйядрпя рзнзфлми 
мвайщлм-коугйми в нйалд нмйуждкйялкми п упрунмк-йдеалкми нм 
ндозкдроу кмрймвала, пм прмйбмвшкз яккакз нм ндозкдроу ла гоалзуд 
упруна з нмйа, в нмйу з в удлрод. Маймд нмкдцдлзд нодгправйядр пмбми 
ноякмугмйщлмд в нйалд пммоуедлзд п упрунмк-йдеалкми, ндфщы-
«какзлмк», гвукя прмйбмвшкз яккакз вмжйд прдлш з мглми в удлрод 
нмйа. Вмжйд удлроайщлми яккз вшнмйлдлм ноякмугмйщлмд в нйалд 
угйубйдлзд. Ражкдош фапрди пммоуедлзя пмправйяыр пммрвдрпрвдллм: 
бмйщхми 4,0 т 4,0 к, кайми 3,65 т 2,2 к. 

Пм смокд кмрймвала з мпмбдллмпряк злрдощдоа кш вшгдйядк 
ла накярлзкат гмозжмлра Бмомкйя роз гмкмпромзрдйщлшд роагзузз. 
Пдовая роагзузя – пммрвдрпрвудр рзну I нмйуждкйялмк нм лахди 
кйаппзсзкаузз (Рзп. 1). Врмоую роагзузю мбоажуыр нмйуждкйялкз 
рзна II (Рзп. 2-4). Ола таоакрдозжудрпя ноякмугмйщлшкз 
з нмгквагоарлшкз в нйалд нмйуждкйялкакз п мфагакз (в рмк фзпйд з п 
гвукя), ндфщы-«какзлмк», прмйбмвшкз яккакз нм ндозкдроу прдл з в 
удлрод нмйа, нозпрункакз вмжйд прдл. Тодрья роагзузя нодгправйдла 
пммоуедлзякз лдноавзйщлми смокш (рзн III) (Рзп. 5:2), 
клмгмфапрлшкз пммоуедлзякз (рзн I\1аа + II\Б\2аб) (Рзп. 5:1) 
з явйядрпя пмдгзлдлздк гвут ндовшт роагзузи. 

Жзйзца нодгхдпрвуыцзт ла ърми рдоозрмозз накярлзкмв рзна 
Шзхзлм 5-Шкшодвм явйяырпя в пвмы мфдодгщ мфдлщ бйзжкзкз к 
езйзцак нмжглджаоубзлдукзт накярлзкмв рзна Каоракшхдвм 2-
Тдолмвка 214. Даед зж взжуайщлмгм поавлдлзя кмелм пгдйарщ вшвмг, фрм 
ла ързт накярлзкат вммбцд мрпурпрвуыр пммоуедлзя рзнмв I, II\А, II\Б, 
II\В, III\А, III\Б, I\1аа + II\Баб. Сйдгудр мркдрзрщ лдкмрмоуы бйзжмпрщ 
кмлпроукузз пммоуедлзя 3 Бмомкйз 2 рзна IIВ1аа к пммоуедлзы 
5 оапкмна 1 Шзхзлм 5. Вмжкмелм, ърм явйядрпя мглзк зж пвзгдрдйщпрв 
лайзфзя кдпрлмгм пубпроара в подгд лмпзрдйди гмозжмлра Бмомкйя. 
Нм вммбцд гмкмпромзрдйщпрвм лапдйдлзя гмозжмлра Бмомкйя лз в кмдк 
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пйуфад лд явйядрпя номгмйедлздк роагзузи гмкмпромзрдйщпрва 
томлмймгзфдпкз нодгхдпрвуыцдгм лапдйдлзя ла галлми рдоозрмозз – 
лмпзрдйди накрялзкмв рзна Шзхзлм 5-Шкшодвм. 

Вшгдйдлзд гмкмпромзрдйщлшт роагзузи накярлзкмв рзна 
Ддкщялмв – Чдоднзл сакрзфдпкз уед мпуцдпрвйдлм В. Д. Баоалмк з 
О. В. Гмнкайм ла кардозайат нмпдйдлзи Бмвхдв 2, Ддкщялмв 2, 
Куомнарлзкз15. Пм смокд кмрймвала в нйалд нмйуждкйялкз нмгдйдлш 
ла: ноякмугмйщлшд, квагоарлшд п мкоугйдллшкз угйакз, мвайщлшд. 
На ързт накярлзкат кш оажйзфадк ракзд рзнш езйзц как: I – 
нмйуждкйялкз мкоугйм-мвайщлми смокш п упрунакз-йдеалкакз (зйз 
бдж лзт) п мфагмк (зйз бдж лдгм); II – нмйуждкйялкз вшрялурми 
ноякмугмйщлми (лдноавзйщлми ноякмугмйщлми) смокш пм прмйбмвшкз 
яккакз (зйз бдж лзт), п мфагмк (зйз бдж лдгм); III – нмйуждкйялкз 
нмгквагоарлми смокш. Жзйзца рзна I ързт накярлзкмв явйяырпя 
бйзжкзкз езйзцак ндовми роагзузз гмозжмлра Бмомкйя. К езйзцак 
рзна II мргайдллм явйяырпя бйзжкзкз лдкмрмошд езйзца рзнмв II\А, 
II\ Б. Жзйзца рзна III гаед лд нмтмез нм злрдощдоу ла езйзца рзна 
II\В гмозжмлра Бмомкйя, в лзт мрпурпрвуыр прмйбмвшд яккз нм 
ндозкдроу прдл, удлроайщлшд прмйбмвшд яккз. 

Пмка роуглм мрвдрзрщ ла вмномп м кдпрд зйз одгзмлд номзптмегдлзя 
роагзузз пммоуедлзя нмйуждкйялмк п мвайщлм-мкоугйшк в нйалд 
кмрймвалмк. Нм нмйуждкйялкз ърми роагзузз ла накярлзкат рзна 
Ддкщялмв-Чдоднзл зкдыр номрмрзнш з алаймгз ла нодгхдпрвуыцзт з 
пзлтомллшт накярлзкат одгзмла «Вдотлдд Пмглдпромвщд – Вмйшлщ». 
На нхдвмопкмк нмпдйдлзз Гмока Пмймлка езйзцд 6 зкддр нмгмблуы 
смоку з ракед упрун-йдеалку вгмйщ бмйщхди фапрз прдл, прмйбмвшд 
яккз вгмйщ прдл з коая упруна-йдеалкз16. Пмгмблая пзруаузя 
номпйдезвадрпя з п езйзцакз 5, 22 вдйщбаопкмгм нмпдйдлзя Бмоарзл17. 
В жубозукми гоуннд ракед зжвдпрлш мкоугйшд пммоуедлзя п яккакз нм 
ндозкдроу прдл з удлроайщлми прмйбмвми яккми (езйзцд 5 нмпдйдлзя 
Гзока Пмймлка2)18. На вдйщбаопкзт накярлзкат Вмйшлз зжвдпрлш 
мкоугйм-мвайщлшд езйзца пм прмйбмвшкз яккакз нм ндозкдроу прдл 
(езйзца 13, 21 Бмоарзла)19. 

Алайзж пммоуедлзи кздвпкми куйщруош Содглдгм Пмглдномвщя з 
Пмгдпдлщя прундлди С1b-С2 (Кажаомвзфз: езйзцд 6; Гйдвата: 
пммоуедлзя 1, 3, 6, 9; Нмвшд Бджоагзфз: езйзцд 5; Обутмв 2: езйзца 
1, 2; Обутмв 7: езйзцд 25; Сухкз 2: пммоуедлзя 1, 2, езйзца 2, 3, 7;  
Бморлзфз: езйзцд 2; Вдотлдпрозедлпкмд 3: пммоуедлзд п ндфщы-
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«какзлмк»; Ддплялка: пммоуедлзя 1, 2, 6, 7, 9, 10; Мдла 5: езйзцд 2; 
Кзоддвка 2: ноякмугмйщлая нмйуждкйялка; Лавозкмв Лдп: пммоуедлзя 
1, 2, 3, 4, 5)20 нмкажшвадр, фрм нмгавйяыцая фапрщ ързт езйзц – 
нмйуждкйялкз п кмрймвалмк ноякмугмйщлми зйз бйзжкми к квагоару 
смокш, в кмрмошт фапрм зкддрпя удлроайщлая прмйбмвая якка зйз ед 
прмйбмвшд яккз вгмйщ номрзвмнмймелшт прдл, мркошршд мфагз21. 
В пммоуедлзят 10 Ддплялкз22, 1 Лавозкмва Лдпа23. В мбцзт фдорат ърз 
езйзца нмгмблш нмйуждкйялкак врмоми роагзузз гмозжмлра Бмомкйя 
з лазбмйдд бйзжкз езйзцак рзна IIВ. 

Угйубйдллшд езйзца накярлзкмв рзна Сдгдйкз-Кахзока 
нодгправйяыр пмбми: 1) нмйуждкйялкз нмгквагоарлми смокш 
п оажвайакз гйзлялми мбкажкз24; 2)нмйуждкйялкз лдноавзйщлми 
ноякмугмйщлми смокш25. На нмпдйдлзят гмозжмлра Бмомкйя мргайдллуы 
наоаййдйщ езйзцак ндовмгм взга мбоажуыр нмйуждкйялкз рзна IIВ. 

Пмзпкз алаймгзи з мрйзфзи езйзцак гмозжмлра Бмомкйя ла 
накярлзкат вшхд ндодфзпйдллшт куйщруолшт гоунн нмжвмйяыр 
пгдйарщ лдкмрмошд вшвмгш. Пдовая гмкмпромзрдйщлая роагзузя 
гмозжмлра Бмомкйя лд зкддр лзкакзт кмолди в гмкмпромзрдйщпрвд 
нодгхдпрвуыцзт ла ърми рдоозрмозз нмжглджаоубзлдукм-
оаллдкздвпкзт накярлзкмв, лм в рм ед водкя мла фдркм 
номпйдезвадрпя ла накярлзкат Вдотлдгм Пмглдпромвщя рзна 
Ддкщялмв-Чдоднзл. Врмоая гмкмпромзрдйщлая роагзузя латмгзр 
мргайдллшд наоаййдйз в пммоуедлзят накярлзкмв рзна Каоракшхдвм 
2-Тдолмвка 2 зйз Шзхзлм 5-Шкшодвм, а зкдллм – в ноякмугмйщлшт 
смокат кмрймвалмв з лайзфзз мркошршт мфагмв, злмгга з прмйбмвшт 
якмк нм ндозкдроу. Жзйзца врмоми роагзузз гмозжмлра Бмомкйя 
лдпур в пдбд фдорш жлафзрдйщлмгм упймелдлзя кмлпроукузз 
мр нодгхдпрвуыцзт ла ърми рдоозрмозз. Эрз фдорш номпйдезваырпя в: 
а) лайзфзз гвут мфагмв; б) лайзфзз ндфди-«какзлмв»; 
в) пзккдрозфлмк оапнмймедлзз прмйбмвшт якмк вгмйщ 
номрзвмнмймелшт прдл; г) оажкдцдлзз родт прмйбмвшт якмк нм 
гйзллми мпз езйзца; г) лайзфзз нозпрункмв зйз упрунмв-йдеалмк 
вгмйщ прдл; д) лайзфзз удлроайщлми прмйбмвми яккз пмвкдпрлм 
п яккакз нм ндозкдроу. На нмжглджаоубзлдукм-оаллдкздвпкзт 
накярлзкат глдном-гмлдукми йдпмпрднз лд зкддр нмгмплмвш з родрщя 
гмкмпромзрдйщлая роагзузя гмозжмлра Бмомкйя. Нм, в рм ед водкя, 
мла нозпурпрвудр ла накярлзкат рзна Ддкщялмв-Чдоднзл: пммоуедлзд 
22 пдйзца Рзнлдв 2 явйяймпщ гвуткакдолми нмйуждкйялкми з рак 
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лаигдлш купкз гйзлялми мбкажкз26. В рмк ед одгзмлд гвутфапрлшд 
езйзца зжвдпрлш з ла нодгхдпрвуыцзт накярлзкат, ланозкдо, 
ърм езйзцд 11 нмпдйдлзя Загаз 227. 

Иллмваузди в езйзцат гмозжмлра Бмомкйя пйдгудр оаппкарозварщ 
рак лажшвадкшд ндфз-«какзлш». Пмка дцд лд нодгправйядрпя 
вмжкмелшк вшвдпрз роагзузы зт пммоуедлзя зж мнодгдйдллмгм 
одгзмла з пвяжарщ п мнодгдйдллми куйщруолми гоуннми. 
Олз латмгзйзпщ в езйзцат ла Папдкат-Зубодукзт28, Ддкщялмвд 229. 
Пмгмблшд ндфз зжвдпрлш в Содглдк Пмглдномвщд ла кздвпкзт 
нмпдйдлзят Бдйгмомгка, Ммрмвзймвпкая Сймбмгка 4, Иглармвка30. 
В Пмгдпдлщд млз мркошрш ла пдйзцат Айдкпалгомвка, 
Вдотлдпрозедлпкмд 3, Рмзцд31. На Ппйд ракми ндфщы бшйм 
мбмоугмвалм езйзцд пдйзца Гмфдвм 232, ла Сдвдопкмк Дмлуд – 
пммоуедлзд 2 нмпдйдлзя Цднйядвм 233. В Пмгмлщд ндфз-«какзлш» 
зжвдпрлш ла нмпдйдлзят Хйдвлмд з Чдормвзукмд Тодрщд34. 

Иллмваузякз прмзр нозжларщ лайзфзд гвут мфагмв в езйзцд 
з одкмлр прдл п зпнмйщжмвалздк гйзлш (латмгкз купкмв гйзлш в 
жанмйлдлзз)35. Жзйзцд 14 нмпдйдлзя Бмвхдв 2 в Вдотлдк 
Пмглдпромвщд ракед бшйм плабедлм гвукя мфагакз36. 

Врмоая гмкмпромзрдйщлая роагзузя латмгзр наоаййдйз оажйзфлми 
прдндлз бйзжмпрз в езйзцат рзна II накярлзкмв Ддкщялмв-Чдоднзл, в 
нмгноякмугмйщлшт нмйуждкйялкат накярлзкмв рзна Сдгдйкз-
Кахзока. Жзйзца нмфрз пзлтомллшт кздвпкзт накярлзкмв 
Пмгдпдлщя з Содглдгм Пмглдномвщя бмйдд нмгмблш езйзцак врмоми 
роагзузз, а зкдллм рзну II\В.  

Ижймедллши кардозай лд нмжвмйядр пмгйапзрщпя п урвдоегдлздк, фрм 
«езйзца накярлзкмв рзна Букоддвка-Тажмвм (нм лахди рдокзлм- 
ймгзз – гмозжмлра Бмомкйя) номгмйеаыр роагзузз кмлпроукузз 
злрдощдоа езйзц нодгхдпрвуыцзт накярлзкмв рзна Шзхзлм 5-
Шкшодвм»37. Намбмомр, вмжкмелм урвдоегарщ злмд: гмкмпромзрдйщпрвм 
гмозжмлра Бмомкйя, лайзфзд в лдк лдпкмйщкзт роагзузи 
пвзгдрдйщпрвудр м жлафзрдйщлмк вйзялзз пм прмомлш лапдйдлзя 
Вдотлдгм Пмглдпромвщя ноз пмтоалдлзз мншра пубпроарлмгм лапдйдлзя. 
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Рзп. 1. Пмйуждкйялкз гмозжмлра Бмомкйя рзна I: 1 – I\ 1aa (Букоддвка 2, 
пммоуедлзд 7), 2\ – I\1\ аб (Букоддвка 2, пммоуедлзд 1), 3 – I\2аа 
(Букоддвка 2, пммоуедлзд 4) 
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Рзп. 2. Пмйуждкйялкз гмозжмлра Бмомкйя рзна II\А: 1 – II\А 1\аа (Букоддвка 2, 
пммоуедлзд 8), 2 – II\А 1\аб ( Рмглми Коаи 3, пммоуедлзд 1). 
 

 
 

Рзп. 3. Пмйуждкйялкз гмозжмлра Бмомкйя рзна II\ Б: 1- II \Б\1\аа (Букоддвка 
2, пммоуедлзд 9), 2 – II\ Б\1\аб (Букоддвка 2, пммоуедлзд 3); 3 – II\ Б\ 1 \бб 
(Бмомкйя 2, пммоуедлзд 1). 
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Рзп. 4. Пмйуждкйялкз гмозжмлра Бмомкйя рзна II\ В: 1 – II \В1\аа (Бмомкйя 2, 
пммоуедлзд 3); 2- II \В 1\ аб (Рмглми Коаи 3, пммоуедлзд 2); 3 – II\В\1\аа 
(Бмомкйя 2, пммоуедлзд 8). 
 

 
 

Рзп.5. Пмйуждкйялкз гмозжмлра Бмомкйя рзнмв: 1 - I1=аа + II\ Б\2аб 
(Букоддвка 2, пммоуедлзд 2), 2 – III\ А\1аб ( Букоддвка 2, пммоуедлзд 5). 
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Мызгин К. В. 

К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ПОСТУПЛЕНИЯ РИМСКИХ МОНЕТ 
В СРЕДУ ЧЕРНЯХОВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Ижуфдлзд озкпкзт кмлдр, мблаоуедллшт ла рдоозрмозз 
Вмпрмфлмдвомндипкмгм Баобаозкука, правзр ндодг пмбми одхдлзд 
клмедпрва номбйдк: мнодгдйдлзд томлмймгзз, ндозмгзжаузз, нурди 
нмпрунйдлзя кмлдр в ваоваопкуы подгу, зпнмйщжмвалзя зт кдпрлшк 
лапдйдлздк вм влуродллди з влдхлди рмогмвйд з р. г. Оглзк зж 
лазбмйдд гзпкуппзмллшт явйядрпя вмномп м водкдлз нмпрунйдлзя 
озкпкзт кмлдр к лмпзрдйяк фдолятмвпкми куйщруош, п кмрмоми 
уфдлшкз роагзузмллм пвяжшвадрпя зт нмявйдлзд ла рдоозрмозз 
Вмпрмфлми Евомнш. 

Ецд лафзлая п кмлуа XVIII – лафайа XIX вв. ояг 
жанаглмдвомндипкзт зпрмозкмв, ракзт как Ю. Коахдвпкзи, Г. Баидо, 
Г. Коужд, И. Лдйдвдйщ з гоугзд, оаппкарозвайз латмгкз озкпкзт кмлдр 
ла лдозкпкзт рдоозрмозят, как пвзгдрдйщпрвм рмогмвйз озкйял 
п гоугзкз двомндипкзкз нйдкдлакз в I – IV вв. Вм врмоми нмймвзлд 
XIX в. ърз вжгйягш бшйз оажвзрш нмйщпкзк зппйдгмвардйдк 
И. Сагмвпкзк, кмрмоши мбчяпляй латмгкз озкпкзт кмлдр 
в Цдлроайщлми з Вмпрмфлми Евомнд, как пйдгш рмогмвшт ъкпндгзузи 
озкпкзт кунумв ла пдвдо жа ялраодк вм II в.1 В. Г. Ляпкмомлпкзи, 
ланомрзв, нодгнмймезй, фрм озкпкая кмлдра ла пйавялпкзд ждкйз 
нмнагайа лд рмйщкм нм рмогмвшк нуряк, лм пкмодд впйдгпрвзд 
«клмгмфзпйдллшт прмйклмвдлзи ързт лаомгмв п Рзкпкми зкндозди» 
вм II–III вв.2 Оглзк зж ндовшт лауфлмд мбчяплдлзд нмявйдлзы озкпкзт 
кмлдр ла вмпрмфлмпйавялпкзт ждкйят нмншрайпя гарщ Д. Я. Сакмквапмв, 
нм клдлзы кмрмомгм кйагш озкпкзт кмлдр пйдгудр оаппкарозварщ как 
пмкомвзца пйавялпкзт ндодпдйдлудв, ндодлдпдллшд п гоалзу Рзкпкми 
зкндозз – п Пмгулавщя – вм II в. л.ъ.3 В йыбмк пйуфад, впд ърз 
зппйдгмвалзя мбчдгзлядр мглм клдлзд: озкпкзд кмлдрш нмнагайз 
ла ваоваопкзд ждкйз в ндозмг зт лднмподгпрвдллмгм мбоацдлзя. 

Бмйдд нмпйдгмвардйщлм к зжуфдлзы вмномпа уфдлшк угаймпщ 
нозпрунзрщ йзхщ в кмлуд 1950-т – лафайд 1960-т гг. Нм з рмгга, 
лджлафзрдйщлши к рмку водкдлз, в поавлдлзз п пдгмгляхлзк глдк, 
уомвдлщ жлалзи аотдмймгмв м кардозайщлми куйщруод з томлмймгзз 
фдолятмвпкзт нйдкдл, ракед нмжвмйзй мрлдпрз лафайм нмявйдлзя 
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озкпкзт кмлдр в Вмпрмфлми Евомнд км водкдлз зт лднмподгпрвдллмгм 
мбоацдлзя (бмйдд рмгм, в ракзт упймвзят озкпкая кмлдра жафапруы 
пйуезйа в кафдпрвд гарзоуыцдгм кардозайа). На ързт нмжзузят прмяйз 
М. Ю. Боаифдвпкзи4, А. В. Фдлзл5, В. В. Комнмркзл6. 
Так, М. Ю. Боаифдвпкзи мркдфай, фрм мплмвлми нозрмк озкпкми 
кмлдрш ла рдоозрмозы Вмпрмфлмдвомндипкмгм Баобаозкука 
номзптмгзй п пдодгзлш І нм лафайм ІІІ вв. л.ъ.7, ноз ърмк водкя 
какпзкайщлмгм нозрмка пмвнагадр п ндозмгмк озкпкмгм нозпурпрвзя в 
Дакзз – ІІ в.8 Сдодгзлми ІІ в. л.ъ. мнодгдйяй какпзкайщлши нозрмк 
озкпкзт кмлдр ла рдоозрмозы Вмпрмфлми Евомнш з В. В. Комнмркзл. 
Пм клдлзы уфдлмгм, ърм бшйм пвяжалм п ъкмлмкзфдпкзк з 
нмйзрзфдпкзк нмгчдкмк Рзкпкми зкндозз в І – ІІ вв. л.ъ. з акрзвлшк 
номлзклмвдлздк озкйял ла Бмпнмо. В кмлуд ІІ – лафайд ІІІ вв. л.ъ. 
нозрмк кмлдрш, нм клдлзы В. В. Комнмркзла, нагадр, фрм пвяжалм 
п козжзпмк Рзкпкми зкндозз в ърмр ндозмг з нозтмгмк в Сдвдолмд 
Позфдолмкмощд гмрмв9.  

В лафайд 1970-т гг. М. А. Тзталмва нмправзйа нмг вмномп пвяжщ 
кдегу фдолятмвпкми куйщруоми з нозрмкмк озкпкзт гдлаоздв. 
Эрм бшйм пвяжалм п ндодпкмромк зппйдгмвардйякз лзелди гарш 
куйщруош. Пм клдлзы М. А. Тзталмвми, озкпкзд кмлдрш нмпрунайз ла 
рдоозрмозы Вмпрмфлми Евомнш вм ІІ – ІІІ вв., мглакм нозлагйдеайз 
лапдйдлзы, нодгхдпрвуыцдку фдолятмвпкмку10. К ърмку нмймедлзы 
нозкшкаыр вшвмгш Г. А. Рмкалмвми м нозлагйделмпрз ояга кмлдрлшт 
кйагмв з мргдйщлшт кмлдр нмжглджаоубзлдукмку з кздвпкмку 
лапдйдлзы в пдвдолми фапрз йдпмпрднз Длдномвпкмгм Лдвмбдодещя11.  

Уед в лафайд 1980-т гг. А. А. Нугдйщкал вшгдйзй гйя одгзмла 
кдегуодфщя Длдпроа, Поура з Дулая гва ърана каппмвмгм 
номлзклмвдлзя озкпкзт кмлдр: 1) II – ндовая нмймвзла III вв. 
з 2) врмоая родрщ IV – лафайм V вв. Уфдлши пфзрай, фрм озкпкая 
кмлдра ла рдоозрмозз Длдпром-Поурпкм-Дулаипкмгм кдегуодфщя 
мбоацайапщ уед п ндовшт гдпярзйдрзи II в. гм оубдеа IV–V вв., 
нозфдк вм II з ндовми родрз III в. номлзкайз нодзкуцдпрвдллм 
пдодбоялшд кмлдрш, в ндовми нмймвзлд з пдодгзлд IV в. – бомлжмвшд з 
в нмпйдглди фдрвдорз IV – лафайд V в. – жмймршд12.  

В нмпйдглдд водкя, уфдлшд пкймляырпя к кшпйз м рмк, фрм 
какпзкайщлши нозрмк озкпкзт гдлаоздв в фдолятмвпкуы подгу 
номзптмгзй в пдодгзлд ІІІ в., з пвяжал п уфапрздк гмрмв в рак 
лажшвадкшт «Скзспкзт» вмилат13. Пм клдлзы Б. В. Магмкдгмва, нмпйд 
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гмрпкзт вмил нознйшв кмлдрш в одгзмл плмва вмжоапрадр пм водкдлз 
Дзмкйдрзала з гмпрзгадр какпзкука ноз Кмлпралрзлд Вдйзкмк, 
а нмрмк плмва укдлщхадрпя в гуллпкмд водкя14. 

К пмеайдлзы, впд нмпйдглзд зппйдгмвалзя, пвяжаллшд п зжуфдлздк 
озкпкзт кмлдр ла рдоозрмозз оапномпроалдлзя фдолятмвпкзт 
годвлмпрди, бажзоуырпя ла пвмгат, пмправйдллшт М. Ю. Боаифдвпкзк з 
В. В. Комнмркзлшк дцд в кмлуд 1950- лафайд 1960-т гг. 
На пдгмгляхлзи гдлщ, в пвяжз пм жлафзрдйщлшк оапхзодлздк 
зпрмфлзкмвми бажш номбйдкш, пвдгдлзя м кмйзфдпрвд кмлдр, 
пмгдоеацздпя в ързт караймгат, жлафзрдйщлм упраодйз, з зт 
зпнмйщжмвалзд кмедр нозвдпрз к жлафзрдйщлшк зпкаедлзяк. 
Нанозкдо, кш лд пмгйаплш п рдк нмгпфдрмк кмйзфдпрва кмлдр 
нмжглдозкпкмгм водкдлз, кмрмомд нозвмгзр Б. В. Магмкдгмв15. 
Бйагмгаоя лахдку алайзжу йзрдоаруош, вшхдгхди в нмпйдглдд водкя 
з оабмрд в куждилшт смлгат Укоазлш з Ммйгмвш, пдгмгля кш кмедк 
гмвмозрщ лд м 2 – 3 % кмлдр нмжглдозкпкмгм водкдлз, а м 11 – 12 %. 
Да з мбцдд кмйзфдпрвм нулкрмв латмгмк озкпкзт кмлдр ла рдоозрмозз 
Укоазлпкмгм Баобаозкука гайдкм уед ухйм жа 1200 ъкж., з пмправйядр 
бмйдд 1550 ъкж., п мбцзк кмйзфдпрвмк кмлдр мкмйм 25 ршпяф ъкж. 
Пдодпкмродллшд лакз галлшд м кмйзфдпрвд з томлмймгзфдпкмк 
оапнодгдйдлзз озкпкзт кмлдр, мблаоуедллшт ла рдоозрмозз 
укоазлпкми йдпмпрднз з Ммйгмвш, нмжвмйяыр урмфлзрщ лдкмрмошд 
вмномпш, пвяжаллшд пм водкдлдк з нурякз нмпрунйдлзи озкпкзт 
кмлдр в подгу фдолятмвпкмгм лапдйдлзя.  

В зпрмозмгоасзз 1950-т  1980-т  г.г. пймезйапщ мнодгдйдллая 
роагзузя нозвйдкарщ гйя одхдлзя вмномпа м водкдлз нмпрунйдлзя 
озкпкзт кмлдр в подгу фдолятмвпкмгм лапдйдлзя кйагш. Оглакм, 
ла лах вжгйяг, в оажодхдлзз ърми номбйдкш кйагш лд кмгур згоарщ 
пдощджлми омйз. Явйяяпщ, нм пвмди пурз, пнояраллшк бмгарпрвмк, 
кмлдрш, мправйдллшд в кйагат, гмвмйщлм рцардйщлм мрбзоайзпщ зт 
тмжядвакз. На ърм укажшвадр гва мбпрмярдйщпрва: кдраййзфдпкзи пмправ 
кйагмв з томлмймгзя кмлдр, пмгдоеацзтпя в лзт. Так, 62,7 % 
зжвдпрлшт ла пдгмгляхлзи гдлщ ла рдоозрмозз фдолятмвпкми 
куйщруош кйагмв озкпкзт кмлдр пмгдоеайз зпкйыфзрдйщлм 
пдодбоялшд кмлдрш, нм 3,3 % вкйыфайз кйагш п кмлдракз зж жмймра з 
кдгз, 1,6 % кйагмв зкдйз бомлжмвшд кмлдрш. Поз ърмк зж 
113 зжвдпрлшт ла пдгмгляхлзи гдлщ кйагмв озкпкзт кмлдр, рмйщкм гва 
пмгдоеайм кмлдрш III в. (Бдлгдош, Тзоапнмйщ) (1,7 %), гва – кмлдрш 
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пдодгзлш III – лафайа IV вв. (Лукахдвка, Кздв-1876) (1,7 %), кмлдрш 
зж нярз кйагмв мрлмпзйзпщ к IV в. (Боалдхрш, Тдйдлдхрш, Таоакйзя, 
Кзхзлдв-1973, Бугди) (4,4 %) з мгзл кйаг к IV – лафайу V в.в. 
(Кзозййдлш) (1,1 %). Оплмвлая ед каппа кйагмв (91,1 %) пмгдоеайа 
кмлдрш пдодгзлш I – кмлуа III в. – как ноавзйм, пдодбоялшд гзлаозз, 
п бмйщхзк кмйзфдпрвмк пмгдоеалзя пдодбоа. 

Смвпдк злая пзруаузя мбпрмзр п дгзлзфлшкз латмгкакз озкпкзт 
кмлдр. В зт подгд вшгдйяырпя роз мплмвлшт томлмймгзфдпкзт гоуннш: 
1) кмлдрш лафайа/пдодгзлш I в. – лафайа III в.; 2) кмлдрш врмоми 
фдрвдорз III – лафайа IV вв.; 3) кмлдрш врмоми фдрвдорз 
IV в. – лафайа V в.  

Ммлдрш ндовми томлмймгзфдпкми гоуннш (мр Авгупра (31 г. гм л.ъ. – 
14 г. л.ъ.) гм Айдкпалгоа Сдвдоа (222 – 235 гг.)) в мбцди каппд латмгмк 
пмправйяыр абпмйырлмд бмйщхзлпрвм – 78,9 %. Позфзлу ракмгм 
нодмбйагалзя в ваоваопкзт ждкйят гдлаоздв I–лафайа III вв. 
зппйдгмвардйз роагзузмллм взгяр в вшпмкмк пмгдоеалзз в лзт 
гоагмудллмгм кдраййа нм поавлдлзы п бмйдд нмжглзкз вшнупкакз 
(лазбмйдд акрзвлм нмофа кмлдрш лафзладрпя п ноавйдлзя Сднрзкзя 
Сдвдоа (57 % пдодбоа), а ноз Тодбмлзалд Гаййд гмпрзгадр 36 % пдодбоа 
в кмлдрд)16. Пм лахзк нмгпфдрак, 91,8 % кмлдр ндовми 
томлмймгзфдпкми гоуннш явйяырпя пдодбоялшкз, з рмйщкм 3,2 % 
кдглшкз, 3,9 % бомлжмвшкз, 1 % жмймршкз з 0,1 % – бзймллмвшкз. 
Об мпмбдллми нозвдоедллмпрз годвлзт гдокалудв к пдодбоу нзпай 
Кмолдйзи Таузр: «пдодбом млз (гдокалуш – М. К.) бдоур гмоажгм 
мтмрлдд, лдедйз жмймрм, лм лд зж-жа рмгм, фрм нзраыр 
к лдку нозпроапрзд, а нмрмку, фрм нмкунаыцзк номпрми з гдхдвши 
рмвао йдгфд з угмблдд оаппфзршварщпя пдодбоялшкз кмлдракз» 
(Tac. Germ. V). 

Уфзршвая томлмймгзфдпкзд оаккз фдолятмвпкми куйщруош, кмлдрш 
ндовми гоуннш нмпрунайз в ваоваопкуы подгу п гмвмйщлм бмйщхзк 
жанажгшвалздк. Мш пмгйаплш п рдкз зппйдгмвардйякз, кмрмошд пфзраыр, 
фрм мплмвлми нозрмк озкпкзт кмлдр лафайа/пдодгзлш I – лафайа III вв. 
пйдгудр пвяжшварщ п вмдллм-нмйзрзфдпкми гдярдйщлмпрщы гмрмв 
в пдодгзлд – кмлуд III в. Эрм водкя зппйдгмвардйз лажшваыр водкдлдк 
жлакмкпрва вмпрмфлшт гдокалудв п бмйдд оажвзрми кардозайщлми з 
гутмвлми куйщруоми Рзкпкми зкндозз, номзжмхдгхдд вм водкя зт 
нмтмгмв ла рдоозрмозы озкпкзт номвзлузи в номудппд р.л. «Скзспкзт» 
вмил17. Пдовши ндозмг ързт вмил (238–253 гг.) бшй пвяжал 
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п путмнурлшкз нмтмгакз ваоваомв ла рдоозрмозз лзелдгулаипкзт з 
байкалпкзт номвзлузи Рзка (Нзеляя Мджзя, Фоакзя з Дакзя), 
врмоми (256–270 гг.) – ла рдоозрмозз номвзлузи Майми Ажзз.  

Гмоажгм бмйдд пймелшк взгзрпя вмномп, какзк ед мбоажмк 
номлзкайз ърз кмлдрш в ваоваопкуы подгу? Помбйдка водкдлз 
нмявйдлзя озкпкзт кмлдр у фдолятмвпкмгм лапдйдлзя пакшк рдплшк 
мбоажмк пвяжала п вмномпмк вмжкмелшт нурди зт нмпрунйдлзя. 

Б. В. Магмкдгмв пфзрадр мплмвлшк пнмпмбмк нмпрунйдлзя гзлаоздв 
праошт вшнупкмв к ваоваоак бмйщхзд вшнйарш вмегяк (пубпзгзз, 
вшкун жа нйдллшт, мнйара ладклшт мроягмв з р.г.)18. Ддлделшд 
пубпзгзз, пугя нм нзпщкдллшк зпрмфлзкак, гдипрвзрдйщлм бшйз 
лдкайшк зпрмфлзкмк нмпрунйдлзя пдодбоялшт кмлдр к ваоваоак. 
Пдовшд нмгмблшд пубпзгзз гмрш нмйуфзйз в ндовши гмг пвмзт 
нмтмгмв, в 238 г., нмпйд пмвкдпрлмгм п каонакз врмоедлзя в Нзелыы 
Мджзы з оажгомка гмомга Ипрозз. Тмгга упндт нмтмга бшй жакоднйдл 
гмгмвмомк п лакдпрлзкмк номвзлузз Туййздк Мдлмсзймк, нм 
кмрмомку гмрш гмйелш бшйз нмйуфарщ дедгмглшд пубпзгзз19. 
В 248 г. Фзйзнн Аоаб нодкоарзй вшнйарш з оажмовай пмгйахдлзд 
п гмракз20, фрм нмпйуезйм нмвмгмк к мфдодглшк зт врмоедлзяк ла 
рдоозрмозз озкпкзт номвзлузи. В 251 г. в бзрвд ноз Абозррд гмрш 
оажгомкзйз озкпкуы аокзы Ддузя з лмвмномвмжгйахдллши 
зкндоармо Тодбмлзал Гайй бшй вшлуегдл вмжмблмвзрщ вшгафу 
гдлделшт пубпзгзи гмрак21. Оглакм, дпйз в галлмк пйуфад одфщ хйа 
м вшнйарат ваоваоак в взгд кмлрозбуузи, рм лд кдлщхдд 
оапномпроалдлзд нмйуфзйз вшнйарш гмрак жа зт пйуебу зкндозз. 
В фапрлмпрз, ла ърмк рджзпд лапразвадр М. Б. Щукзл22. Сак Имогал 
нзхдр нм ърмку нмвмгу: «Гмрш ед, нмпйд рмгм как бшйа у лзт мрляра зт 
прзндлгзя, фрм пйуфаймпщ мбшфлм, ндодлмпзйз ърм п лдугмвмйщпрвздк з 
зж гоужди прайз воагакз. Олз, тмря з езйз в мргайдлзз нмг 
уноавйдлздк, бшйз сдгдоаракз озкпкмгм гмпугаопрва з нмйуфайз 
дедгмглмд вмжлагоаегдлзд…» (Iord. Get. 89). В нмжглди зкндозз 
сдгдоаракз лажшвайзпщ пмйгарш впнмкмгардйщлшт вмипк, 
нодгмправйдллшд ди рдк зйз злшк нйдкдлдк – гмракз, гднзгакз, 
валгайакз, гдоуйакз, гуллакз – з дгм вмегдк нм гмгмвмоу (foedus). 
Пм ърмку гмгмвмоу зкндоармо мбяжшвайпя вшнйафзварщ сдгдоарак 
дедгмглмд еаймвалщд зйз вшгаварщ пммрвдрпрвдллмд кмйзфдпрвм 
номгмвмйщпрвзя, млз ед мбяжшвайзпщ мбмомлярщ гоалзуш озкпкмгм 
гмпугаопрва23. Пмжглдд, уед нмпйд мкмлфалзя «Скзспкзт» вмил, 
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нмгмблши гмгмвмо бугдр жакйыфдл кдегу Кмлпралрзлмк Вдйзкзк 
з гмракз в 332 г.24 Сака роагзузя нозвйдкарщ ваоваомв гйя мтоалш 
озкпкзт гоалзу бшйа лафара вмдллшкз одсмокакз Дзмкйдрзала з уед 
акрзвлм номгмйедла Кмлпралрзлмк I з Кмлпралуздк II25. 
Пм жакдфалзы алгйзипкмгм зпрмозка М. Гоалра, озкйялд вммбцд 
нодгнмфзрайз взгдрщ пвмз гоалзуш мкоуедллшкз «палзраолшк 
кмогмлмк» зж нмйулджавзпзкшт гмпугаопрв, ноавзрдйди кмрмошт 
Рзк гмрмв бшй пубпзгзомварщ, гаед лдпкмроя ла лднмнуйяолмпрщ 
ракмгм куопа подгз лдкмрмошт нодгправзрдйди озкпкми аозпрмкоарзз26. 
Пм впди взгзкмпрз, гдлщгз, нмйуфадкшд нм гмгмвмоу, мпдгайз в оукат 
ваоваопкми вмдллми жларз. На ърм, ланозкдо, укажшвадр пммбцдлзд 
Таузра м рмк, фрм озкйялд нозуфзйз вмегди годвлзт гдокалудв 
нозлзкарщ гдлщгз (Tac. Germ. XV). О нмйуфдлзз гдокалпкзкз 
вмегякз в лафайд III в. коунлшт гдлделшт пукк мр озкйял нзпай з 
Дзмл Каппзи (Dio Cassio LXXVII, 14). 

Пмгмблшк мбоажмк кмлдрш ндовми томлмймгзфдпкми гоуннш 
нмпрунаыр к фдолятмвпкмку лапдйдлзы в рдфдлзд врмоми нмймвзлш 
III – лафайа IV вв. (пкмодд впдгм, гм ноавйдлзя Кмлпралузя II (337 – 
361 гг.)) – гм рдт нмо, нмка у гмпугаопрва дпрщ вмжкмелмпрщ латмгзрщ 
в пвмзт жакомкат кмлдрш праошт вшнупкмв27. Оглакм, лд пмвпдк гм 
кмлуа мпрадрпя яплшк вмномп – мркуга ед зкдллм боайапщ озкпкзк 
ноавзрдйщпрвмк в гмпрармфлмк гйя угмвйдрвмодлзя ваоваопкзт 
жаномпмв кмйзфдпрвд пдодбоялая кмлдра? И М. Б. Щукзл28 
з Б. В. Магмкдгмв29, пфзраыр мплмвлшк зпрмфлзкмк озкпкуы 
гмпугаопрвдллуы кажлу, ггд мпдгайз вшхдгхзд зж мбоацдлзя 
лмкзлайш. В ракмк пйуфад, лзфрм лд кдхадр нодгнмймезрщ, фрм 
вшхдгхая к пдодгзлд III в. зж мбоацдлзя пдодбоялая кмлдра I – 
лафайа III вв. кмгйа тоалзрщпя з в кажлд номвзлузайщлшт гмомгмв, 
нмка лд бшйа зжчяра мрруга ваоваоакз вм водкя гоабзрдйщпкзт 
нмтмгмв. Об «мнупрмхдлзз» гмракз озкпкзт номвзлузи нзпай Имогал 
(Iord. Get. 93; 104), кмгга оажгоабйдлзы нмгвдогйзпщ гмомга Мджзз, 
Фоакзз, Дакзз, в р.ф. гмомга Фзйзннмнмйщ з Взкзлакзи30. 
Взкзлакзи бшй лапрмйщкм оажгоабйдл, фрм в лдк гаед нодкоарзйз 
фдкалку кмлдрш31. Пм клдлзы Г. В. Бдигзла, М. Н. Гозгмощялуа з 
М. В. Лыбзфдва нмгмблая кмлдра вммбцд кмгйа зжшкарщпя ваоваоакз 
зж тоакмвшт пмкомвзцлзу, ггд мла тоалзйапщ32 (тмря, тоалдлзд кмлдрш 
в тоакат взгзрпя лак вдпщка каймвдомярлшк). 
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Ндкмрмошд зж мпаегадкшт гмракз гмомгмв пнапайзпщ мр оажгоабйдлзя 
вшкунакз. Онзпшвая мпагу Маокзалмнмйя Имогал нзхдр: «Впкмод млз 
(ваоваош – М. К.) ндодхйз вбомг Далубзи, влмвщ мнупрмхзйз Мджзы з 
нмгпрунзйз к гйавлмку гмомгу рми проалш, пйавлмку Маокзалмнмйы. 
Олз гмйгм дгм мпаегайз, лм, нмйуфзв вшкун мр мпаегдллшт, мрмхйз…» 
(Iord. Get. 92; 93), «…нмпйд гйзрдйщлми мпагш (Маокзалмнмйя – М. К.) … 
нмйуфзв вшкун, мрпрунзй мбмгацдллши гдр… в пвмз ждкйз...» (Iord. Get. 
94). Вмжкмелм, омйщ вшкуна, лаоягу п гоугзкз удллмпрякз, згоайз з 
тоаляцздпя в кажлд гмомга «праошд» пдодбоялшд кмлдрш. 
Сыга ед, мфдвзглм, прмзр мрлдпрз з вшкунш, кмрмошд ваоваош нмйуфайз 
жа нйдллшт, жатвафдллшт вм водкя нмтмгмв33.  

Такзк мбоажмк, нмпрунйдлзд пдодбоялшт озкпкзт кмлдр оаллзт 
ъкзппзи в подгу фдолятмвпкмгм лапдйдлзя кмгйм номзптмгзрщ 
лд рмйщкм впйдгпрвзд нмйуфдлзя гмракз кмлрозбуузмллшт вшнйар зйз 
мнйарш жа мтоалу гоалзу зкндозз, лм з лднмподгпрвдллм в номудппд 
гоабдеди озкпкзт номвзлузи, а рмфлдд – вм водкя оажгоабйдлзя 
гдлделшт тоалзйзц номвзлузайщлшт гмомгмв. 

Кмпвдллм м пвяжз кдегу пмбшрзякз пдодгзлш III вдка з 
нмявйдлздк в фдолятмвпкми подгд в ърми водкя пдодбоялшт 
кмлдр I – II вв. кмгур пйуезрщ латмгкз озкпкзт кмлдр фдолятмвпкзт 
накярлзкат Длдномвпкмгм Лдвмбдодещя. С 14 мрлмпзрдйщлм зйз рмфлм 
гарзоудкшт фдолятмвпкзт накярлзкмв, оапнмймедллшт ла рдоозрмозз 
кдегу Длдномк з Сдвдопкзк Дмлумк, зжвдпрлм 94 пйуфая латмгмк 
озкпкзт кмлдр. Иж ърмгм кмйзфдпрва накярлзкмв 7 зкдыр кардозайш 
пдодгзлш-врмоми нмймвзлш III з IV – лафайа V вв. з 7 накярлзкмв 
гарзоуырпя в нодгдйат рмйщкм врмоми фдрвдорз IV – лафайа V вв. 
Поз ърмк 95,5 % озкпкзт кмлдр п ързт накярлзкмв мрлмпярпя км 
водкдлз кмлуа I – II вв., зж кмрмошт 96 % явйяырпя пдодбоялшкз. 
В рм ед водкя, лак лд зжвдпрлм лз мглми латмгкз озкпкзт кмлдр 
кмлуа I – II вв. ла накярлзкат, гарзомваллшт зпкйыфзрдйщлм 
пдодгзлми – врмоми нмймвзлми III в. (накярлзкат гмозжмлра Бмомкйя). 
Такзк мбоажмк, озкпкзд кмлдрш в одгзмлд нмявйяырпя лд оалщхд 
лафайа IV в., куга млз нмнайз вкдпрд п лмпзрдйякз «кйаппзфдпкми» 
фдолятмвпкми куйщруош, ла накярлзкат кмрмоми млз зкдырпя в 
каппмвмк кмйзфдпрвд. В кдегуодфщд Длдноа з Сдвдопкмгм Дмлуа зт 
жалдпйз рд пакшд уфапрлзкз гмрпкзт нмтмгмв пдодгзлш III в., 
ндодпдйзвхздпя пыга нмпйд нмгнзпалзя кзолмгм гмгмвмоа 332 гмга34. 
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Врмоая томлмймгзфдпкая гоунна (врмоая фдрвдорщ III – лафайм 
IV вв.), нодгправйдллая кмлдракз мр Гмогзала III (238–244 гг.) 
гм Дзмкйдрзала (284–305 г.г.), лазкдлщхая в номудлрлмк 
мрлмхдлзз – 9,4 %. Назбмйщхдд кмйзфдпрвм ързт кмлдр нм пвмдку 
пмправу явйяырпя бомлжмвшкз – 33,8 %, 26,3 % пмправйяыр кдглшд 
кмлдрш, пдодбоялшт кмлдр 29,3 %, жмймршт 6,8 % з бзймллмвшт 3,8 %. 
Ндкаймваедл сакр – кмлдрш ърми томлмймгзфдпкми гоуннш 
пзлтомллш пмбшрзяк «Скзспкзт» вмил. Пм впди взгзкмпрз, кмлдрш 
ърми гоуннш нмпрунайз к фдолятмвпкмку в оджуйщрард гоабзрдйщпкми 
гдярдйщлмпрз, кмгга кмлдра зжшкайапщ лднмподгпрвдллм зж мбмомра 
(«вмдллая гмбшфа», нм Б. В. Магмкдгмву35).  

Содгз латмгмк кмлдр врмоми томлмймгзфдпкми гоуннш к ндовмку 
ърану вмил мрлмпярпя 16 латмгмк номвзлузайщлшт кмлдр з кдгайщмл 
зж гмомгмв Маокзалмнмйщ, Взкзлакзи, Агозалмнмйщ, Фзйзннмнмйщ, 
Алтзай, Анмйймлзя, Дзооатзи, ноз фдк впд млз фдкалдлш в ндозмг 
кдегу 238 з 253 гг. Км врмомку ърану мрлмпярпя номвзлузайщлшд 
кмлдрш гмомгмв Тзя, Кдпаозя, Эсдп, Айдкпалгозз Егзндрпкми, 
Кодкла, Алрзмтзя з го.36 Ндклмгмфзпйдллмпрщ ърми гоуннш латмгмк 
озкпкзт кмлдр, а ракед сакр гмвмйщлм бмйщхмгм пмгдоеалзя кмлдр зж 
лдбйагмомглшт кдрайймв, ла лах вжгйяг, кмедр укажшварщ ла зт 
пйуфаилмд нмнагалзд к лмпзрдйяк фдолятмвпкми куйщруош (ързк, нм-
взгзкмку, мбчяплядрпя з лдбмйщхми номудлр бомлжмвшт з кдглшт 
кмлдр ндовми томлмймгзфдпкми гоуннш).  

Пм мкмлфалзз «Гмрпкзт» вмил, внймрщ гм Кмлпралрзла Вдйзкмгм 
(306–336 гг.) лапрунадр жакдрлши пнаг в нмпрунйдлзз озкпкми кмлдрш 
к фдолятмвпкмку лапдйдлзы. В ндозмг мр Аводйзала (270–275 гг.) 
гм Дзмкйдрзала (284–305 гг.) зжвдпрлм рмйщкм лдпкмйщкм ъкждкнйяомв 
озкпкзт кмлдр, ноз фдк впд млз кмлудлрозоуырпя в жанаглшт 
мбйапрят куйщруош. В мплмвлмк, ърм бомлжмвшд з кдглшд кмлдрш, 
нмпрунйдлзд кмрмошт, взгзкм, пйдгудр пвяжшварщ п номгмйеавхзкзпя 
в ърм водкя ндозмгзфдпкзкз прмйклмвдлзякз гдокалпкзт нйдкдл 
п озкйялакз ла озкпкми гоалзуд, номгмйеавхздпя гм лафайа 30-т гг. 
IV в., ла фрм, нодегд впдгм, укажшвадр рдоозрмозя оапномпроалдлзя 
ързт кмлдр. 

Накмлду, родрщя томлмймгзфдпкая гоунна (11,7 % мр мбцди каппш 
кмлдр), нодгправйдллая кмлдракз врмоми фдрвдорз IV – 
лафайа/пдодгзлш V в. (мр Кмлпралрзла Вдйзкмгм (306–337 гг.) гм 
Фдмгмпзя ІІ (408–450 гг.)), пмгдоезр в пдбд пдодбоялшт кмлдр 14,2 %, 
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бомлжмвшт 29 %, кдглшт 44,6 % з гмвмйщлм бмйщхми номудлр жмймршт 
(лазбмйщхзи зж родт гоунн) – 12,2 %. Нафайм нмпрунйдлзя кмлдр 
родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш нозтмгзрпя ла нмгнзпалзд кдегу 
гмракз з Кмлпралрзлмк Вдйзкзк в 332 г. кзолмгм гмгмвмоа. 
С ърмгм водкдлз, жа зпкйыфдлздк мргдйщлшт гоабзрдйщпкзт вшйажмк 
мргдйщлшт нйдкдл, кдегу ваоваоакз з Рзкмк лапрунадр ндозмг 
кзолмгм пмпуцдпрвмвалзя. В пакми фдолятмвпкми куйщруод ърмр 
ндозмг лажшваыр «ндозмгмк прабзйзжаузз куйщруош»37. 
Пмпйд мкмлфалзя клмгмйдрлзт вмдллшт прмйклмвдлзи п зкндозди, в 
пакми фдолятмвпкми подгд номзптмгяр жлафзрдйщлшд зжкдлдлзя. 
В ърм водкя лафзладрпя ндодпдйдлзд фапрз гдокалпкмгм лапдйдлзя ла 
вмпрмк, п кмрмошк пвяжалм нмявйдлзд фдолятмвпкми куйщруош в 
глдном-гмлдукмк кдегуодфщд38. На ждкйят, вгмйщ озкпкмгм йзкдпа, 
бдодр лафайм лмвая ъоа оажвзрзя озкпкм-гдокалпкзт рмогмвшт 
мрлмхдлзи. Рзк, мбдппзйдллши ъкмлмкзфдпкзк з нмйзрзфдпкзк 
козжзпмк III в., бшй жазлрдодпмвал в гдхдвшт нмправкат тйдба, а гмрш, 
в пвмы мфдодгщ, гмйгмд водкя наоажзрзомвавхзд ла лагоабйдллмк вм 
водкя нмтмгмв зкуцдпрвд, бшйз жазлрдодпмвалш, а нмжглдд прайз з в 
какми-рм кдод жавзпзкш, мр нмпрунйдлзя озкпкми номгукузз. 
В фапрлмпрз, м жавзпзкмпрз гмрмв мр озкпкми рмогмвйз в ърмр ндозмг 
нзхдр Аккзал Маоудййзл (Amm. Marc. XXVII 5, 7). 

Злафзрдйщлая фапрщ кмлдр родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш 
номзптмгзр зж лдбйагмомглшт кдрайймв – зж кдгз зйз бомлжш 
(пммрвдрпрвдллм 44,6 % з 29 %). Пм клдлзы Б. В. Магмкдгмва, 
оапномпроалдлзд кмлдр IV в. в Вмпрмфлми Евомнд пвяжалм пм пйуебми 
кдпрлшт вмзлмв ла рдоозрмозз зкндозз. Как уед унмкзлаймпщ вшхд, 
нм гмгмвмоу 332 г. гмрш бшйз мбяжалш нмправйярщ в озкпкуы аокзы 
пвмзт вмзлмв жа дедгмглмд вмжлагоаегдлзд. Рягмвшд вмзлш, 
нм клдлзы зппйдгмвардйя, нм вмжвоацдлзз ла омгзлу зкдйз 
мнодгдйдллмд кмйзфдпрвм гдлдг, кмрмомд бшйм в мбоацдлзз в кдпрат зт 
пйуебш39. Бмйщхзлпрвм ракзт кмлдр пмгдоеайм укажалзя кмлдрлшт 
гвмомв, в кмрмошт млз бшйз мрфдкалдлш. Назбмйщхая кмлудлроаузя 
нмгмблшт латмгмк нозтмгзрпя к жанагу мр Длдпроа, фрм, как пфзрадр 
Б. В. Магмкдгмв, кмедр бшрщ пвяжалм п номтмегдлздк нм ърм одкд 
гоалзуш кдегу мпргмракз з вджзгмракз40. В бмйщхзлпрвд одгзмлмв 
фдолятмвпкми куйщруош подгз латмгмк нмйлмпрщы нодмбйагаыр 
кмлдрлшд гвмош вмпрмфлшт номвзлузи, з йзхщ в одгзмлд вдотлдгм 
Длдпроа лазбмйщхдд оапномпроалдлзд нмйуфзйз кмлдрш жанаглшт 
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номвзлузи зкндозз, фрм правзр нмг пмклдлзд пвяжщ ърмгм одгзмла 
п фдолятмвпкми куйщруоми41.  

В удймк, кш оажгдйядк рмфку жодлзя Б. В. Магмкдгмва ла нурз 
нмпрунйдлзя озкпкзт кмлдр родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш в подгу 
фдолятмвпкмгм лапдйдлзя. Оглакм, ла лах вжгйяг, лд прмзр нмйлмпрщы 
мрозуарщ рмогмвуы нозомгу бомлжмвшт з кдглшт кмлдр IV в. 
Рдгзмлш оапномпроалдлзя кмлдр оаппкарозвадкми томлмймгзфдпкми 
гоуннш, как лазбмйдд бйзжкзд к озкпкмку йзкдпу, км врмоми 
фдрвдорз – пдодгзлд IV в. бшйз акрзвлм вмвйдфдлш в мобзру озкпкми 
ъкмлмкзфдпкми езжлз. Дмвмйщлм бмйщхмд оапномпроалдлзд кмлдр зж 
лдбйагмомглшт кдрайймв кмедр пвзгдрдйщпрвмварщ, ла лах вжгйяг, 
мб акрзвлмк уфапрзз ързт гдлдг вм влдхлдк (а, вмжкмелм, з 
вм влуродллдк) рмогмвмк мбмомрд. Поз рдт мгомклшт мбчдкат озкпкм-
фдолятмвпкзт рмогмвшт мндоаузи, номзптмгзвхзт в IV в. нмйлмвдплая 
пдодбоялая кмлдра праошт ъкзппзи вояг йз кмгйа угмвйдрвмозрщ 
злрдодпш мбдзт прмомл, мпмбдллм озкпкми, ггд дд жанапш к ърмку 
водкдлз ноакрзфдпкз зппякйз. В ърмк пйуфад, «мбцзи яжшк» нмкмгайа 
лаирз бшвхая в тмгу бомлжмвая зйз кдглая кмлдра. И рмгга бмйдд фдк 
оджмллшк взгзрпя продкйдлзд гдокалпкзт вмзлмв нозвджрз 
жаоабмраллшд вм водкя пйуебш в озкпкми аокзз гдлщгз ла омгзлу. 
Ндкаймваедл з рмр сакр, фрм бомлжмвшд з кдглшд кмлдрш бдпнодошвлм 
нмпрунаыр в фдолятмвпкуы подгу лафзлая пм врмоми фдрвдорз IV внймрщ 
гм лафайа V вв.  

Сдодбоялшд кмлдрш родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш в мплмвлмк 
нодгправйдлш латмгкакз пзйзкв ънмтз Кмлпралузя II (337–361 гг.). 
Пм ърмку нмвмгу злрдодплмд нодгнмймедлзд вшпкажай М. Б. Щукзл: 
в рм водкя, кмгга жанапш праошт пдодбоялшт кмлдр в гмпугаопрвдллми 
кажлд зпфдонайзпщ, номгмйеавхзи нмйзрзку Кмлпралрзла Кмлпралузи 
II пндузайщлм гйя оапнйарш п ваоваоакз-сдгдоаракз прай фдкалзрщ 
нмйлмвдплуы пдодбоялуы кмлдру – пзйзкву. Пм коаилди кдод, латмгкз 
ракзт кмлдр гдипрвзрдйщлм кмлудлрозоуырпя ла накярлзкат гдокалпкзт 
куйщруо вбйзжз озкпкмгм йзкдпа, рмгга как в мпрайщлшт мбйапрят 
Рзкпкми зкндозз з Баобаозкука пзйзквш ноакрзфдпкз лд зжвдпрлш42. 

Нафзлая п ноавйдлзя Вайдлрзлзала II (375–392 гг.) нмпрунйдлзя 
озкпкзт кмлдр ла рдоозрмозы фдолятмвпкми куйщруош жакдрлм нагадр, 
фрм кмелм пвяжарщ п нозтмгмк в одгзмл гуллпкзт нйдкдл. 
В рм ед водкя в фдолятмвпкуы подгу лафзлаыр акрзвлм номлзкарщ 
жмймршд кмлдрш родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш. Офдвзглм, в ърм 
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водкя фдолятмвпкмд мбцдпрвм нмйлмпрщы вкйыфадрпя в озркш озкпкми 
ъкмлмкзкз з жмймршд пмйзгш, уед гмвмйщлм оапномпроалдллшд 
ла рдоозрмозз впди зкндозз, лаоягу п кдглшкз з бомлжмвшкз 
кмлдракз акрзвлм номлзкаыр к ваоваоак.  

Такзк мбоажмк, вшгдйдлзд роёт томлмймгзфдпкзт гоунн озкпкзт 
кмлдр ла рдоозрмозз оапномпроалдлзя фдолятмвпкми куйщруош 
нмжвмйядр бмйдд гдрайщлм номпйдгзрщ гзлакзку зт нмпрунйдлзя 
в подгу кдпрлмгм лапдйдлзя. Нафайм з мплмвлми нозрмк озкпкзт кмлдр 
пвяжал п вмдллм-нмйзрзфдпкми гдярдйщлмпрщы гмрмв вм врмоми 
нмймвзлд – пдодгзлд III в. – п зт уфапрздк в нмтмгат ла озкпкзд 
номвзлузз («Скзспкзд» вмилш). В ърм водкя к фдолятмвпкмку 
лапдйдлзы нмпрунаыр бмйщхая фапрщ кмлдр ндовми томлмймгзфдпкми 
гоуннш, нодгправйдллшд гдлаозякз лафайа/пдодгзлш I – лафайа III вв. 
з фапрщ кмлдр врмоми томлмймгзфдпкми гоуннш, гарзомваллшд 
пдодгзлми – кмлумк III вв. Ипрмфлзкакз нмпрунйдлзи кмлдр ндовми 
гоуннш явйяырпя кмлрозбуузмллшд вшнйарш, мнйара жа пйуебу 
в озкпкмк вмипкд, вшкунш, гоабдез. Ммлдрш врмоми гоуннш нмнагайз 
зпкйыфзрдйщлм впйдгпрвзд гоабдеди лапдйдлзя озкпкзт номвзлузи. 
Снаг в нмпрунйдлзз озкпкзт кмлдр номзптмгзр в ндозмг 
мр Аводйзала (270–275 гг.) гм Дзмкйдрзала (284–305 гг.), кмгга 
к фдолятмвпкмку лапдйдлзы впйдгпрвзд ндозмгзфдпкзт прмйклмвдлзи 
гмрмв п озкйялакз нмнагадр лджлафзрдйщлая фапрщ кмлдр врмоми 
томлмймгзфдпкми гоуннш. С нмгнзпалздк в 332 г. 
Мдегу Кмлпралрзлмк I (306–337 гг.) з гдокалпкзкз вмегякз кзолмгм 
гмгмвмоа (feodus) нмпрунйдлзд озкпкми кмлдрш в фдолятмвпкуы подгу 
вмжмблмвйядрпя. Оплмвлшкз зпрмфлзкакз нмпрунйдлзи кмлдр 
родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш бшйа нйара жа пйуебу гмрмв в 
озкпкми аокзз, з влдхляя рмогмвйя фдолятмвпкзт нйдкдл п озкпкзкз 
номвзлузякз. Наоягу п мбцзк угапалздк нмпрунйдлзи озкпкзт кмлдр 
ла рдоозрмозы фдолятмвпкми куйщруош вм врмоми фдрвдорз IV в. 
К фдолятмвпкмку лапдйдлзы внймрщ гм лафайа V в. нмпрунаыр 
жмймршд кмлдрш, фрм пвзгдрдйщпрвудр мб акрзвлмк уфапрзз кдпрлмгм 
лапдйдлзя в ъкмлмкзфдпкми езжлз Рзкпкми зкндозз, мпмбдллм 
в мбйапрят, лднмподгпрвдллм нозкшкавхзт к озкпкмку йзкдпу. 
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Резюме 
Мзжгіл К. В. Дм нзралля ном фап лагтмгедлля озкпщкзт кмлдр 

у пдодгмвзцд фдолятівпщкмгм лапдйдлля 
Срарря нозпвяфдла номбйдкі фапу лагтмгедлля озкпщкзт кмлдр гм лмпіїв 

фдолятівпщкмї куйщруоз. Взгійдлля рощмт томлмймгіфлзт гоун пдодг озкпщкзт 
кмлдр, взявйдлзт ла рдозрмоії нмхзодлля фдолятівпщкзт праомезрлмпрди 
гмжвмйяє бійщх гдрайщлм номпрдезрз хйят і гзлакіку їтлщмгм лагтмгедлля 
в пдодгмвзцд кіпудвмгм лапдйдлля. Пмфармк і мплмвлзи нознйзв озкпщкзт кмлдр 
нмв'яжалзи ж віипщкмвм-нмйірзфлмы гіяйщліпры гмрів у гоугіи нмймвзлі-пдодгзлі 
III пр., а пакд ж їтлщмы уфапры в нмтмгат ла озкпщкі номвілуії. На уди фап 
нозтмгзрщпя лагтмгедлля кмлдр ндохмї (нмфармк/пдодгзла I– нмфармк III пр.) 
і гоугмї (гоуга фвдорщ III–нмфармк IV пр.) томлмймгіфлзт гоун. Пмфармк 
лагтмгедлля кмлдр родрщмї томлмймгіфлмї гоунз (гоуга фвдорщ IV–нмфармк V пр.) 
нмв'яжалзи ж нігнзпалляк у 332 о. кіе Кмпрялрзлмк I і гдокалпщкзкз вмегякз 
кзолмгм гмгмвмоу. Оплмвлзкз гедодйакз лагтмгедлщ кмлдр у уди фап буйа 
нйара жа пйуебу гмрів у озкпщкіи аокії і жмвліхля рмогівйя фдолятівпщкзт нйдкдл. 
З гоугмї фвдорі IV пр. лапрає нмпрунмвд жгапалля лагтмгедлщ озкпщкзт кмлдр 
гм фдолятівпщкмгм лапдйдлля. Помрд, ж ущмгм фапу гм нмфарку V пр. у кіпудвд 
пдодгмвзцд нмфзлаырщ акрзвлм номлзкарз жмймрі кмлдрз, цм кмед пвігфзрз ном 
акрзвлу уфапрщ ваоваоів в дкмлмкіфлмку езррі Рзкпщкмї ікндоії. 

 
Табйзуа 1. 

Рапнодгдйдлзд дгзлзфлшт латмгмк озкпкзт кмлдр, мблаоуедллшт ла 
рдоозрмозз укоазлпкми йдпмпрднз з Ммйгмвш, нм кдраййу, % 

 
Хомлмймгзфдпкая 

гоунна 
Обцдд 
кмй-вм 

Сдодбом Мдгь Бомлжа Змймрм Бзймл 

I 78,9 91,8 3,2 3,9 1 0,1 
II 9,4 29,3 26,3 33,8 6,8 3,8 
III 11,7 14,2 44,6 29 12,2 - 

Ирмгм: 100 100 100 100 100 100 
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Сорочан С. Б.  

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ВИЗАНТИЙСКОГО ПРЕТОРИЯ IX в. 
В “ЦИТАДЕЛИ” ХЕРСОНА 

Мардозайш оапкмнмк ыгм-вмпрмфлми фапрз взжалрзипкмгм Хдопмла, 
нмйуфдллшд в оажлшд гмгш К. Э. Гозлдвзфдк, И. А. Алрмлмвми, 
С. Б. Смомфалмк, гаыр одгкуы вмжкмелмпрщ нмжлакмкзрщпя 
пм промзрдйщлшкз мпраркакз омкдипкмгм номвзлузайщлмгм нодрмозя, 
пвдгдлзя м кмрмомк гмлдпйа промзрдйщлая лагнзпщ 1059 г. Как угаймпщ 
упралмвзрщ И. А. Алрмлмвми, мл бшй пммоуедл в пакмк кмлуд IX-лафайд 
X вв. ла рдоозрмозз лагделм укоднйдллми ―узрагдйз‖, мбоажудкми каод 
зж мблмвйдллшт куорзл 18 - 21. Аотзрдкруолши кмкнйдкп вкйыфай 
наолмд жгалзд п вмпщкщы нмкдцдлзякз мбцди нймцагщы мкмйм 400 кв. 
к з номпрмолшк гвмомк кдегу лзкз, втмг в кмрмоши, нозкошвадкши 
едйджлми гвдощы (portai siderai), мркошвайпя пвмгфаршк зйз кунмйщлшк 
нморзкмк зж фдршодт коакмолшт кмймлл. Пдодг гвдощы кмгйз 
латмгзрщпя мглм зйз гва врмозфлм зпнмйщжмваллшт коакмолшт 
зжваялзя йщва ла нмпракдлрд. Взгзкм, зкдллм пыга бшйа ндодкдцдла 
оджзгдлузя проарзга сдкш, в кмрмоуы мбшфлм втмгзйз тоалзйзца, 
пмкомвзцлзуа, нмкдцдлзя гйя вмзлмв, пуг з рыощка. 

С вмпрмка кмкнйдкп жакшкай нмпромдллши лдпкмйщкм нмжед, лд 
оалдд лафайа Х в., родтанпзглши з родтлдслши тоак нмфрз квагоарлми 
смокш. Офдвзглм, мл пйуезй гаолзжмллми, вмдллми удокмвщы з бшй 
ншхлм укоахдл коакмоакз з кмжазкми. Вмжвшхаяпщ лаг номфзкз 
мглмъраелшкз жгалзякз, тоак явйяйпя аотзрдкруолми гмкзлалрми 
впдгм кмкнйдкпа. С ыга к лдку нозкшкайм ноякмугмйщлмд нмкдцдлзд 
банрзпрдозя ндовми нмймвзлш Х в. п лдгйубмкми кундйщы в взгд 
ноякмугмйщлмгм какдллмгм бймка, вправйдллмгм в угмй вмпрмфлми 
прдлш. Цдллая латмгка укажшвадр, фрм тдопмлзрш номгмйеайз в ърм 
водкя роагзузы номвдгдлзя кодцайщлмгм мбояга как в удокват, рак з 
в мргдйщлшт кодцайщлят. Вдпщ аотзрдкруолши кмкнйдкп 
номпухдпрвмвай гм кмлуа XI - лафайа XII вв., нмпйд фдгм, мфдвзглм, жа 
лдлагмблмпрщы бшй жабомхдл з оажмбоал1. 

Тдк лд кдлдд нмпйдглзд зппйдгмвалзя, номвдгдллшд в 2004-2006 гг. 
ъкпндгзузди Хаощкмвпкмгм лаузмлайщлмгм улзвдопзрдра 
зк. В. Н. Каоажзла (оукмвмгзрдйщ С. Б. Смомфал), нмжвмйяыр 
нодгнмймезрщ, фрм мблаоуедллши кмкнйдкп лд бшй дгзлпрвдллшк в 
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―узрагдйз‖. Ол зкдй пвмдгм нодгхдпрвдллзка. Рягмк п лзк, ла 
оаппрмялзз 13,2 к к ыгу, фдодж нймцагщ, упрунмк нм мрлмхдлзы к 
наолмку жгалзы, латмгзймпщ дцд мглм коунлмд мбмпмбйдллмд жгалзд, 
плзвдйзомваллмд к кмкдлру промзрдйщпрва нодрмозя X-XI вв. 

К лапрмяцдку кмкдлру оапкмналш роз коунлшт нмкдцдлзя нмфрз 
ноавзйщлми квагоарлми смокш, пйдгуыцзд алсзйаглм нм йзлзз 
жанаг – вмпрмк2. Обцзд оажкдош мркошрмгм жгалзя - 18,0 т 6,60 к, 
мбцая нймцагщ - 118,8 к2. Пдовмд (жанаглмд) нмкдцдлзд зкдйм 
нймцагщ нозкдолм 31 к2, врмомд, удлроайщлмд, - 22 к2, родрщд, 
вмпрмфлмд, - 23 к2. В удймк, нмпромика вшгйягдйа как ноякмугмйщлмд в 
нйалд жгалзд, кмрмомд, пугя нм жлафзрдйщлми рмйцзлд прдл (гм 0,9 к), 
кмгйм зкдрщ врмоми ърае. Олм бшйм пймедлм в рдтлзкд гвутналузолми 
кйагкз, зж нмгрдпаллмгм какля ла ждкйялмк оапрвмод. Комкд рмгм, в 
кйагкд сулгакдлра, пгдйаллмгм лдпкмйщкм хзод прдл, впродфаырпя 
пнмйзз в взгд нйзлсш п номпймикакз удкялкз, кмрмошд нмлафайу 
бшйз нозлярш жа пйдгш opus mixtum3. Куйщруолши пйми жгдпщ вммбцд 
лапшцдл мпраркакз оажймезвхдипя удкялкз з мбймккакз нйзлсш. 

В 2006 г. угаймпщ нмйуфзрщ злсмокаузы мб зпрмфлзкд ракзт 
пнмйзи. В оджуйщрард пмвкдпрлмгм зппйдгмвалзя Хаощкмвпкмгм 
лаузмлайщлмгм улзвдопзрдра зк. В. Н. Каоажзла з Лабмоармозз 
зк. Рдждосмога з Энйрмла (Окпсмог, Бозралзя) бшйа упралмвйдла 
згдлрзфлмпрщ промзрдйщлшт оапрвмомв оаллдвзжалрзипкми балз, 
латмгяцдипя к жанагу мр мркошрмгм жгалзя, з мбоажумв оапрвмоа, 
мблаоуедлмгм в жанмйлдлзз пймя нмкдцдлзи4. 

Такзк мбоажмк, кмелм урвдоегарщ, фрм оаллдподглдвдкмвая баля 
лдмглмкоарлм ндодпроазвайапщ5. Бмйдд рмгм, оапкмнкз Хаощкмвпкми 
ъкпндгзузз в 2007 г. нмжвмйзйз урмфлзрщ, фрм жгдпщ кмгйа латмгзрщпя 
лд мгла баля, как нодгнмйагаймпщ оалщхд, а гвд. Угаймпщ мблаоуезрщ, 
фрм дцд мгла баля латмгзйапщ к ыгм-жанагу мр ндовми, нмфрз 
внймрлуы, лм зкдйа лдпкмйщкм злуы моздлраузы, пм пкдцдлздк ла 15-
20 гоагупмв к пдвдом-жанагу. Ед оажоухдлзд зйз каогзлайщлая 
ндодпромика, мфдвзглм, пмномвмегавхапя зжкдлдлздк нйалзомвкз, 
бшйз вшжвалш лдмбтмгзкмпрщы пммоуедлзя лмвмгм мбцдпрвдллмгм 
жгалзя. В пвяжз п ързк пдвдолая фапрщ балз байа оажмбоала, м фдк 
пвзгдрдйщпрвуыр яка гйубзлми мкмйм 2 к ла ърмк кдпрд з лайзфзд 
поубйдлми нмйукоугйми валлш зж нйзлсш з удкялкз, рмоумвая фапрщ 
кмрмоми мкажайапщ вкйыфдла в жанаглуы прдлу мбцдпрвдллмгм жгалзя. 
Сромзрдйщлши кардозай зж оажмбоаллми, оажоухдлми фапрз балз бшй 
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фапрзфлм зпнмйщжмвал ноз промзрдйщпрвд лмвмгм жгалзя, а фапрзфлм 
зпнмйщжмвал гйя лзвдйзомвкз нмвдотлмпрз нмг ърм промзрдйщпрвм. 

Занмйлдлзд впдт родт нмкдцдлзи мркошрмгм аотзрдкруолмгм 
кмкнйдкпа лмпзр сакрзфдпкз згдлрзфлши таоакрдо. Эрм пдоши оштйши 
пугйзлмк п нозкдпщы кдоакзкз, оакухдк з каклди. Оглакм кмелм 
вшгдйзрщ з лдкмрмошд ваелшд мпмбдллмпрз. Так, в нмкдцдлзз 1, 
у жанаглми прдлш 118, бшйа мблаоуедла вшкмпрка зж родт оягмв 
нймпкмгм бурмвмгм какля подглди вдйзфзлш в мгзл ояг 
(пмтоалзвхаяпя мбцая гйзла – 2,9 к, хзозла – 1,0 к), а ла гйубзлд 
мкмйм 0,5 к мр уомвля оапкмнмк 2005 г. мблаоуедл кмцлши пйми 
гмодлзя з пйми оажймезвхдипя пдом-едйрми удкялкз, кмрмоши 
жалзкадр нмфрз впы нймцагщ нмкдцдлзя 2 з утмгзр нмг ыелуы прдлу 
127. Пмпйдглзи лд оавлмкдодл: лафзлаяпщ у прдлш 125а, мл нмлзеадрпя 
к номрзвмнмймелми прдлд 131\ а, кйдбйяпщ нм рмйцзлд мр 0,15 гм 0,2 к. 

В нмкдцдлзз 3, ла гйубзлд 0,4 к мр уомвля оапкмнмк 2005 г., ла 
уомвлд сулгакдлра, мблаоуедлм нймрлмд жанмйлдлзд зж гйзлш, 
зжвдпрз, оажймезвхдипя удкялкз, кдйкзт каклди з кдоакзкз. 
Ммцлмпрщ пймя – 0,25 -0,30 к. Взгзкм, мл рмед явйядрпя пйдгакз 
лзвдйзомвкз, нодгхдпрвмвавхди промзрдйщпрву. 

Содгз мблаоуедллмгм каппмвмгм вдцдпрвдллмгм кардозайа кмелм 
вшгдйзрщ глм йакнагш, гвд кмпрялшд жагмрмвкз, коугйуы згоайщлуы 
хахку (кмпрщ, 2,5 т 2,5 пк), продймвзглуы лакйагку (кмпрщ, гйзла – 
2,8 пк, хзозла - 1 пк), нояпйзуд зйз гоужзйм (гйзла, 2 т 2 пк), а ракед 
бмйщхмд кмйзфдпрвм соагкдлрмв раолми з промзрдйщлми кдоакзкз, 
зжгдйзи зж кдраййа, кмлдрш VI – IX вв. 

Сугя нм промгми, ноавзйщлми нйалзомвкд нмкдцдлзи, рялувхзтпя 
оажкдодллми алсзйагми, жгалзд явлм лмпзйм мбцдпрвдллши, 
агкзлзпроарзвлши таоакрдо. Рмвлши ояг нмфрз квагоарлшт в нйалд, 
номпрмолшт нмкдцдлзи мфдлщ бйзжмк к ракзк ед гвук оягак 
нмкдцдлзи вмжвдгдллмгм нмжед гвмилмгм жгалзя сдклмгм нодрмозя, 
фрм нмжвмйядр вшпкажарщ нодгнмймедлзд мб зт алаймгзфлмк 
лажлафдлзз. Епйз ърм рак, рмгга кш зкддк гдйм пм пйдгакз ндовмгм нм 
водкдлз нодрмозя, вмжгвзглурмгм нмфрз нм удлроу ―узрагдйз‖. 

В лапрмяцзи кмкдлр кмелм урвдоегарщ, фрм жгалзд бшйм 
нмпромдлм ла кдпрд пммоуедлзя, вмжвдгдллмгм лд оалдд VП в. 
Комкд рмгм, пмтоалзйапщ фапрщ вшкмпркз унмкялурми вшхд балз в 
жанаглми фапрз оаллдвзжалрзипкмгм ―нодрмозя‖, кмрмоая утмгзр ла ыг, 
нмг влдхлыы прдлу нодрмозя з нозкшкадр к валлд ноякмугмйщлми 
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смокш, мркошрми в 2003 г.6 Дм омпкмнмк 2007 г. нодгнмйагаймпщ, фрм 
ърм пйдгш ыелми мкмлдфлмпрз оаллдподглдвдкмвми балз VI-ндовми 
нмймвзлш IX вв., оапкмналлми И. А. Алрмлмвми, лм рдндощ п бмйщхди 
увдодллмпрщы кмелм гмвмозрщ м рмк, фрм ърм мпраркз дцд мглми балз, 
нозфдк нмпромдллми в VII в. Сйми удкялкмвм-зжвдпрлякмвми комхкз, 
нмгпрзйаыцзи нмкдцдлзя мблаоуедллмгм ―нодрмозя‖ з, вмжкмелм, 
явйяыцзипя пйдгакз мпраркмв оажоухдллшт рдок, пмгдоезр пакшд 
нмжглзд кардозайш прмймвми кдоакзкз LRC \10\ В з LRC \10\ С. 
Алаймгзфлшд кмлрдкпрш кдоакзкз жасзкпзомвалш з нмг какдллми 
вшкмпркми нмкдцдлзя балз, нозкшкаыцди к валлд, мркошрми 
в 2003 г. Пмфрз нмйлмд мрпурпрвзд бмйдд оаллзт смок, фдк LRC\3, 
type F (нозфдк нозпурпрвудр рмйщкм зт нмжглзи ваозалр п пдодгзлш 
VI в.), в пмфдралзз п ързкз смокакз гадр гару мр ндовми фдрвдорз VII 
в. Дм 650-670-т гг. Пмг ързк пймдк згдр кмлрдкпр п вшбомпмк поажу 
врмоми нмймвзлш II – лафайа III вв. 

В нмкдцдлзят 1 з 2 кмлрдкпрш гмпрармфлм мглмжлафлш – лафайм – 
ндовая нмймвзла IX в. Опмбм пйдгудр мркдрзрщ мрпурпрвзд латмгмк 
таоакрдолшт кувхзлмв п нймпкзкз оуфкакз. Оглакм гва кмлрдкпра зж 
нмкдцдлзя З влмпяр в ъру пмгйапмваллуы каорзлу лдкмрмоши 
оажлмбми. В пдомк пймд, нмгпрзйаыцдк сулгакдлр жгалзя, впродфдлш 
гва соагкдлра кувхзлмв п нймпкзкз оуфкакз. Фоагкдлр оуфкз ракмгм 
ед кувхзла лаигдл нмг рмлкзк пймдк оажймезвхдипя удкялкз в угйу 
нмкдцдлзя. Епйз ърм лаоухдлзд проарзгоасзз, рмгга мбцая каорзла 
пммрвдрпрвудр гвук ндовшк нмкдцдлзяк з кмедр оаппкарозварщпя как 
«нозкдпщ пвдоту». Епйз ед латмгкз проарзгоасзфлш, а вдомярлмпрщ 
ърмгм вдпщка вдйзка, рмгга водкя пммоуедлзя впдгм кмкнйдкпа пйдгудр 
ндодлмпзрщ ла пдодгзлу IX в., з пфзрарщ ―нодрмози‖ мрлмпяцзкпя к 
пакмку оалдку ърану пуцдпрвмвалзя сдкш Кйзкара (840-850-д гг.). 
В ърмк пйуфад водкя дгм пухдпрвмвалзя мкажшвадрпя вдпщка 
лдномгмйезрдйщлшк – мкмйм 50 йдр, нмпкмйщку в кмлуд IX - лафайд 
Х вв. в ―узрагдйз‖ бшй пммоуедл уед лмвши, гмоажгм бмйдд мбхзолши 
сдклши нодрмози, а праоши плзвдйзомвал. 

Обмбцая нмйуфдллшд галлшд, кмелм жакйыфзрщ, фрм в оджуйщрард 
оабмр 2004-2006 гг. бшйм мркошрм оаллдвзжалрзипкмд жгалзд, кмрмомд 
ндодезйм, взгзкм, гвд ндодпромикз, нозфдк врмоая бшйа каогзлайщлми. 
Пдовмд пммоуедлзд гмезйм гм лафайа - ндовми родрз IХ в., кмгга 
нмгзбйм в оджуйщрард пзйщлмгм нмеаоа. Егм пйдгш в взгд рдклми гаоз, 
пдомгм нднйа кмцлшк пймдк номпйдезваырпя вм впдт родт нмкдцдлзят, 
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мпмбдллм в удлроайщлмк. Окмйм пдодгзлш IХ в. жгалзд бшйм нмйлмпрщы 
ндодпромдлм, лм, мфдвзглм, нм нйалу нодгшгуцдгм. В ракмк жалмвм 
мрпромдллмк взгд жгалзд гмезвадр гм нмпйдглди фдрвдорз IХ в., нмпйд 
фдгм, в пвмы мфдодгщ, бшйм оажоухдлм, а кдпрм, ла кмрмомк млм 
латмгзймпщ, плзвдйзомвалм нмг нймцагщ ввзгу лафавхдгмпя ланомрзв, 
ла оаппрмялзз 13,2 к. к пдвдоу, промзрдйщпрва кмлукдлрайщлмгм 
аотзрдкруолмгм кмкнйдкпа взжалрзипкмгм сдклмгм нодрмозя X - XI вв. 
Тмгга ед бшйм мкмлфардйщлм плзвдйзомвалм з нмкдцдлзд 
оаллдподглдвдкмвми балз VI - ндовми нмймвзлш IX вв., п жанага 
нозкшкавхди к угйу жгалзя, мркошрмгм в 2004-2006 гг. Натмгзвхаяпя 
ыелдд дцд мгла баля, вшпромдллая в VII в., ндодпрайа гдипрвмварщ уед к 
IX в. з кардозай зж лдд в кафдпрвд пнмйзз, в рмк фзпйд нйзлса 
п кмцлшк пймдк удкялкз, нмхдй ла пммоуедлзд лмвмгм жгалзя. 

Сйдгмвардйщлм, кш зкддк гдйм п ноддкпрвдллмпрщы промзрдйщпрва в 
―узрагдйз‖, промзрдйщпрва, ланмйлдллмгм мглзк пкшпймк, збм жгалзд 
оаллдгм ―нодрмозя‖ рмед, пкмодд впдгм, пйуезйм гйя оажкдцдлзя 
кдпрлшт ноавяцзт з пугдблшт вйапрди, как ърм пйдгудр зж 
кмлпрзруузз Лщва I нодсдкру нодрмозя Кмлпралрзлу, вдомярлм, мр 
471 г., кмрмомд бшйм вкйыфдлм в Кмгдкп Юпрзлзала (I. 40. 15). 
Иж нмпралмвйдлзя пйдгмвайм, фрм дпйз мбцзла, рм дпрщ нмйзп, 
оапнмйагай пвяцдллшк гвмоумк зйз нодрмоздк (sacra palatia vel 
praetoria), рмгга уноавйдлзд, пугщз мбяжалш бшйз жалзкарщ гйя 
мбзралзя лд нмкзлуршд гмка фапрлшт йзу, а ―...впдкз пнмпмбакз 
жапдйяыр (inhabitare) пвяцдллдихзд гвмоуш зйз нодрмозз, рак как ъра 
лдмбтмгзкмпрщ нмбуегадрпя (нмродблмпрщы) нодгупкарозварщ зт 
вмппралмвйдлзд‖. Поз ърмк нодрмози нодглажлафайпя гйя 
―...гмйедлпрвуыцзт бшрщ нмйуфдллшкз (мр лаймгмнйардйщцзкмв) з 
пмтоалдллшкз номгукрмв (speciebus) вкдпрм тоалзйзц, зйз гйя гдйа 
злми лдмбтмгзкмпрз‖.7 Пмг ърми лдмбтмгзкмпрщы нозкдлзрдйщлм к 
Хдопмлу кмгйм нмгоажукдварщпя оажкдцдлзд ноакрзя (prakteion) 
уноавйдлзя (bikaratos) кдпрлшт баййзпраоздв (ton ballistairon), 
ноавзрдйди з пугди (iudex, iudicans), а ракед зкндопкзт мсзудомв, к 
какмвшк мрлмпзйзпщ кмкзр, а нмжед гука – вмдллши лакдпрлзк, 
лагдйдллши гоаегалпкзкз нмйлмкмфзякз, пвмдмбоажлши вмдллм-
гоаегалпкзи ―губдолармо‖ мбйапрз, жапвзгдрдйщпрвдллши 
ънзгоасзфдпкзкз з псоагзпрзфдпкзкз накярлзкакз 
оаллдвзжалрзипкми Тавозкз.8 Ол мбйагай вшпхди ыозгзфдпкми 
вйапрщы в мрлмхдлзз пмйгар (Dig. 49. I), вмдллми вйапрщы ла 
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рдоозрмозз Тавозкз, нозкдляй нм мрлмхдлзы к кдпрлмку лапдйдлзы 
какзд-рм сзпкайщлшд з пвяжаллшд п лаймгммбймедлздк пугдблшд 
сулкузз, мкажшвай рм зйз злмд вйзялзд ла номудгуоу 
лаймгмбймедлзя, пбмоа лаймгмв з вшнмйлдлзя нмвзллмпрди (C. J. 1. 
45.2; 10.23.3; 12.54.4), вжзкай лдгмзккз (C. Th. 1.11.1; 6.30.40), 
кмлромйзомвай сзлалпмвуы гдярдйщлмпрщ куози (C. J. 10.32.62; 
10.34.3), лажлафай уноавйяыцзт – ―номпрардвмлрмв‖ в кошкпкзд капроа, 
пйдгзй жа фдкалкми кмлдр, жа удокмвлшк уноавйдлздк, могалзжмвшвай 
мбцдпрвдллшд рмоедпрва, жабмрзйпя м нмггдоеалзз мбцдпрвдллшт 
гмомг, промзрдйщпрвд, в рмк фзпйд сморзсзкаузмллмк, м кзод з 
пнмкмипрвзз ла ввдодллми агкзлзпроарзвлм-рдоозрмозайщлми дгзлзуд 
(C. J. 1.5.8; 9.39.2). Сугщз, оажкдпрзвхздпя в нодрмозз, мбяжалш бшйз 
пугзрщ нм жакмлак зкндозз, кмлпуйщрзомварщ лапдйдлзд нм 
ыозгзфдпкзк вмномпак (C. Th. 1.16.12), гмвмгзрщ гм нмггаллшт пкшпй 
лмвшт жакмлмгардйщлшт акрмв (Nov. Marc. 2. 7).9 Дйя мрноавйдлзя впдт 
ързт клмгммбоажлшт гдй кмгйм пйуезрщ агкзлзпроарзвлмд жгалзд нм 
удлроу ―узрагдйз‖, кмгга млм латмгзймпщ в вдгдлзз, вдомярлм, 
аотмлрара, дгм мссзкзя, а жардк, нмпйд каогзлайщлми ндодпромикз в 
40-д г. IX в., гм вмжвдгдлзя лмвмгм кмкнйдкпа нодрмозя, нозляйм 
сдклшд вйапрз, пдкодр проарзга, ндовшк зж кмрмошт, дпйз вдозрщ 
взжалрзипкзк зпрмфлзкак, бшй номрмпнасаози вапзйдвпа Фдмсзйа, 
Пдромла Какарзо. В ърмк пйуфад, мбчдкр, мблаоуедллши в ―узрагдйз‖ в 
2004-2006 гг., явйядрпя улзкайщлшк нм пвмди жлафзкмпрз з нмжвмйядр 
жанмйлзрщ йакулу кдегу нмпромикакз озкпкми вдкпзййяузз II - III вв. 
з нмжглзк сдклшк нодрмоздк, вмжгвзглуршк, вдомярлдд впдгм, 
в ноавйдлзд Лщва VI Мугомгм (886-912) зйз Рмкала I Лаканзла (920-
944). Такмгм омга нмпромикз мблаоуезваыр мбцдд номзптмегдлзд з 
ноддкпрвдллмпрщ роагзузи, какзд номпйдезваырпя лд рмйщкм в 
Хдопмлдпд / Хдопмлд, лм впродфаырпя з ла ндодсзозз взжалрзипкмгм 
кзоа, как ърм взглм ла нозкдод пммоуедлзи бмйгаопкмгм вмдллмгм 
йагдоя VIII - IX вв. в Пйзпкд.10 
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Резюме 

Смомчал С. Б. Пом гмпйігеєлля віжалріипщкмгм нодрмоія IX пр. в “узрагдйі” 
Хдопмлу. 

В праррі омжгйягаырщпя оджуйщрарз омжкмнмк вдйзкмї пупнійщлмї 
рощмткакдолмї бугівйі в удлроі ―узрагдйі‖ віжалріипщкмгм Хдопмлу, яку кмела 
ілрдонодруварз як нодрмоіи, кіпуд, гд омжрахмвувайапя вйага ущмгм омкдипщкмгм 
номвілуіилмгм кіпра. Снмоугу буйм нмбугмвалм ла нмфарку IX пр., ніпйя фмгм 
вмла ндодезйа каогзлайщлу ндодбугмву нозбйзжлм у 840-850-у оо., кмйз рур 
кмгйа бурз омжрахмвала правка ндохмгм проарзга Хдопмлу ра сдкз Кйікара 
номрмпнасаоія Пдромлз Какарзоа, вігмкмгм ж лаооарзвлзт гедодй. Подрмоіи 
номіплував гм кілуя прмйірря, ніпйя фмгм був омжібоалзи влапйігмк нмфавхдгмпя 
лднмгайік бугівлзурва бійщх вдйзкмгм кмлукдлрайщлмгм аотірдкруолмгм 
кмкнйдкпу лмвмгм сдклмгм нодрмоія X-XI пр. і гаоліжмллмї удоквз. 

 
 
 
 

Токарев А. Н. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЛОЗУНГОВ «ПОМПЕЯНЦЕВ» (44-42 гг. до н.э.) 

Игдмймгзфдпкмд номрзвмпрмялзд в озкпкмк мбцдпрвд нмпйд пкдорз 
Г. Юйзя Цджаоя нозвйдкадр нозпрайщлмд влзкалзд пмводкдллшт 
зппйдгмвардйди, рак как жаомгзвхздпя в ърм водкя рдлгдлузз мкажайз 
мнодгдйяыцдд вмжгдипрвзд ла нмпйдгуыцуы згдмймгзфдпкуы бмощбу. 
Ваелмд кдпрм в нмйзрзфдпкми номнагалгд ърмгм водкдлз жалзкадр 
агзраузя «нмкндялудв»1. Ола лахйа хзомкмд мпвдцдлзд в роугат 
Цзудомла, Аннзала, Дзмла Каппзя, Пйураота, комкд рмгм, ваелуы 
злсмокаузы гаыр галлшд озкпкзт кмлдр. 

Ижуфдлзы ърмгм сдлмкдла нмпвяцдлм бмйщхмд кмйзфдпрвм лауфлшт 
оабмр. Оглакм, влзкалзд нодмбйагаыцди фапрз зппйдгмвардйди 
пмподгмрафзвадрпя ла вшявйдлзз «одпнубйзкалпкзт», «мнрзкарпкзт» 
фдор в нмйзрзфдпкзт ймжулгат «рзоалмубзиу»2. В оджуйщрард, 
номнагалга liberatores мрфапрз згдайзжзоудрпя, рак как впд зт 
згдмймгзфдпкзд акузз оаппкарозваырпя как «одпнубйзкалпкзи 
мбоажду». Такая роакрмвка пмбшрзи нмжвмйядр лак влмвщ мбоарзрщ 
влзкалзд ла нмйзрзфдпкуы агзраузы з номнагалгу liberatores. 
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Подегд впдгм, пйдгудр нмгфдоклурщ, фрм «мпвмбмгзрдйз» зйз 
«рзоалмубзиуш», гдипрвзрдйщлм, бшйз лапйдглзкакз optimates. 
Додвлзд аврмош ноякм укажшваыр ла рм, фрм partes Pompeianae (а жардк 
з Brutianis Cassianisque partes) псмокзомвайапщ ла мплмвд 
нмйзрзфдпкзт гоуннзомвмк «фдпрлшт», мбчдгзлзвхзтпя ндодг йзумк 
мбцди гйя лзт мнаплмпрз (по.: Cic., Fam., VIII, 14, 3; XII, 25, 5; Plut., 
Brut., 10, 12; Cic., 37; Pomp., 64; App., B. C., IV, 94). 

В мплмвд згдмймгзфдпкзт нодгправйдлзи «нмкндялудв» ракед йдеар 
ймжулгз optimates. Алрзфлшд зпрмозкз таоакрдозжуыр liberatores как 
яошт номрзвлзкмв «рзоалзз» з жацзрлзкмв libertas (App., B. C., II, 120-
121, 137-141; IV, 67; Plut., Brut., 9-10, 18, 30; Dio Cass., XLVII, 42-43). 

Оглакм упймвзя гоаегалпкми вмилш гзкрмвайз лдкмрмошд 
зжкдлдлзя з кдракмосмжш в нмйзрзфдпкми номнагалгд «мпвмбмгзрдйди». 
Наха роакрмвка зпрмфлзкмв нмжвмйядр нм-гоугмку нмпкмродрщ ла 
пуцдпрвм ърми агзраузз. Подегд впдгм, жгдпщ пйдгудр мркдрзрщ 
пмтоалзвхуыпя у Аннзала одфщ Г. Каппзя Лмлгзла, агодпмваллуы 
вмипку «нмкндялудв» ндодг бзрвми ноз Фзйзннат, а ракед 
лукзжкарзфдпкзд зпрмфлзкз, как лазбмйдд аурдлрзфлши кардозай. 

Млдлзя пмводкдллшт уфдлшт мб зпрмозфдпкми удллмпрз ърми одфз 
оажгдйзйзпщ. Н. А. Махкзл з А. Бдолд мркдфаыр, фрм мла явйядрпя 
пвмбмглми кмлпроукузди алрзфлмгм зпрмозка3. А. Гмузлг мпрмомелм 
вмжоаеадр ърми рмфкд жодлзя, пфзрая, фрм Аннзал впд ед зпнмйщжмвай 
мозгзлай, лм нмгвдог дгм жлафзрдйщлми прзйзпрзфдпкми ндодоабмркд. 
В пвяжз п ързк А. Гмузлг мркдфадр, фрм Аннзал лд ндодвмгзй одфщ 
Каппзя, а рмйщкм ндодгай мбцзи пкшпй, пкмкнзйзомвав дд зж мргдйщлшт 
соагкдлрмв зпрмозз Вайдозя Мдппайш з, вмжкмелм, Ажзлзя Пмййзмла4. 
Пм клдлзы П. Ваййщкалла, пйдгудр зптмгзрщ зж рмгм, фрм ъра одфщ 
лднмгйзлла в зкдыцдкпя у лап взгд. Оглакм кмедр бшрщ внмйлд 
вдомярлшк, фрм, нм кдлщхди кдод, дд мплмвлшд кмкдлрш вмптмгяр лд к 
Аннзалу, а к дгм зпрмфлзку. Ражбзоая одфщ Каппзя, зппйдгмвардйщ 
укажшвадр ла рм, фрм клмгм нмгомблмпрди, пммбцдллшт йзгдомк 
liberatores, нмйлмпрщы кмгйз бшрщ нмлярлш рмйщкм дгм пмводкдллзкак5. 

В I в. гм л.ъ. в озкпкми нмйзрзфдпкми ноакрзкд бмйщхмд 
оапномпроалдлзд нмйуфзйз нмйзрзфдпкзд наксйдрш (libelli), кмрмошд 
хзомкм зпнмйщжмвайзпщ номрзвмбмопрвуыцзкз прмомлакз гйя 
номнагалгш пвмзт вжгйягмв (Ск. лано.: Cic., Att., XII, 40, 1; 41, 4; XIII, 27, 
1; Cic., Brut., 218; Suet., Caes., 56, 73, 75; Div. Aug., 2, 4, 7, 10, 16, 63, 68, 70, 
84-85; Tac., Ann., IV, 34; App., B. C., II, 9; III, 31, 44; Plut., Cato Min., 57; 
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Caes., 54)6. С лахди рмфкз жодлзя, п мнодгдйдллми гмйди вдомярлмпрз 
кмелм нодгнмймезрщ, фрм ъра одфщ нодгправйядр пмбми зкдллм ракуы 
номкйакаузы, оапномпроалявхуыпя подгз вмипк «нмкндялудв». 
Внмйлд кмелм нозлярщ вшвмгш А. Гмузлга з П. Ваййщкалла, пмгйаплм 
кмрмошк Аннзал жазкпрвмвай одфщ Каппзя фдодж врмошд оукз (Ажзлзя 
Пмййзмла, Вайдозя Мдппайш йзбм лдзжвдпрлмгм зпрмозка I в. л.ъ.) з 
нмгвдог дд жлафзрдйщлми прзйзпрзфдпкми ндодоабмркд7. 

Оглакм пмтоалзвхздпя галлшд з пак кмлрдкпр у Аннзала 
нмжвмйяыр лак гмвмозрщ, фрм алрзфлши зпрмозк в ърмк соагкдлрд 
жавзпзр мр пвмдгм зпрмфлзка гмоажгм бмйщхд, фдк ла ърм укажшваыр 
пмводкдллшд зппйдгмвардйз. Суцдпрвдллшк гмвмгмк в нмйщжу ракми 
рмфкз жодлзя явйядрпя рмр сакр, фрм ноакрзфдпкз каегши абжау ърми 
одфз кмелм номкмккдлрзомварщ п нмкмцщы кмлдр, кмрмошд каппмвм 
фдкалзйз М. Боур з Г. Каппзи в ърм водкя. 

Обоарзкпя к оажбмоу рдкпра. В мрошвкд у Аннзала Г. Каппзи 
нозвмгзр «мнрзкарпкзд» гмвмгш убзипрва Цджаоя з оажвяжшвалзя 
гоаегалпкми вмилш. «В мбйапрз кзолшт гдй мл [Г. Юйзи Цджаощ] 
мкажайпя жапйуезваыцзк нмозуалзя… в мрлмхдлзз жакмлмв, в  
мрлмхдлзз гмпугаопрвдллмгм промя: вдгщ бмйдд лз мглмгм лд мправаймпщ 
в пзйд жакмла, лз пвяжаллмгм п вйапрщы жларз, лз п вйапрщы лаомга. 
А впд ърм упралмвзйз дцд лахз нодгкз, кмгга нм зжглалзз уаоди млз 
гайз кйярву з жаомк лзкмгга бмйдд лд нмрдондрщ лмвшт уаоди. 
Хоаля ъру кйярву з мрвоацая мр пдбя номкйярзд, кш, нмрмккз 
кйявхзтпя, лд кмгйз гмйщхд гмнупкарщ, фрмбш мгзл фдймвдк… в пдбд 
мглмк пмподгмрмфзй впы вйапрщ, мр лаомга вжяй пдбд оапнмояедлзд 
гмпугаопрвдллми кажлми з вмипкмк з вшбмош кагзпроармв, мр пдлара – 
уноавйдлзд номвзлузякз, фрмбш вкдпрм впдт жакмлмв мл пак прай 
дгзлпрвдллшк жакмлмк; фрмбш вкдпрм вйапрз лаомга явзйапщ вйапрщ 
гмпнмгзла; фрмбш вкдпрм пдлара жаляй кдпрм вм впдк пакмгдоеду…» 
(App., B. C., IV, 91, 93, ндо. Т. Н. Клзнмвзф). Впйдг жа ързк Г. Каппзи 
нозжшвадр бмомрщпя жа libertas: «…згдк, пмоарлзкз, … згдк вмдварщ жа 
пвмбмгу, ла нмйщжу мглмку рмйщкм озкпкмку пдлару з лаомгу» (App., 
B. C., IV, 98, ндо. Т. Н. Клзнмвзф). 

Эрз ед згдз лахйз пвмд яокмд мроаедлзд з в кмлдрлми фдкалкд 
«рзоалмубзиу». На клмгмфзпйдллшт кмлдрат впродфадрпя зжмбоаедлзд 
бмгзлз Свмбмгш з йдгдлга libertas8. Илмгга впродфадрпя праозллмд 
ланзпалзд leibertas9, кмрмомд, нм пноавдгйзвмку клдлзы 
Д. Маллхндогдоа, нмяплядр, фрм ърмр ймжулг «мпвмбмгзрдйди» пйдгудр 
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нмлзкарщ как годвлыы «пвмбмгу мрумв», кмрмошд зжглайз уаоя10, р.д. 
в «мнрзкарпкмк» пкшпйд (вдгщ пуцдпрвмвайа з «нмнуйяолая» 
роакрмвка libertas). Пмкажардйщлм, фрм в Асзлат бомлжмвшд праруз 
М. Боура з Г. Каппзя бшйз нмправйдлш оягмк п зжваялзякз 
рзоалмубзиу Гаокмгзя з Аозпрмгзрмла (Dio Cass., XLVII, 20)11. 

Спшйкз ла «мрумв», бмомвхзтпя номрзв уаопкми вйапрз, зкдыр 
пвмы наоаййдйщ в гоугми ъкзппзз, кмрмоуы Де. Сакз впйдг жа 
Х. А. Гоыбдомк лд внмйлд мбмплмваллм гарзоудр 59 г. гм л.ъ.12 
Пм лахдку клдлзы, бмйщхд гмвдозя жапйуезвадр рмфка жодлзя 
Э. Бабдймла з Н. А. Махкзла, мрлмпяцзт ърз гдлаозз к 44-43 гг. 
гм л.ъ.13 На ързт кмлдрат зжмбоаедлш гдомз праозллшт 
аозпрмкоарзфдпкзт нодгалзи, кмрмошт М. Боур пфзрай пвмзкз 
нодгкакз нм мрумвпкми з кардозлпкми йзлзяк: йдгдлгаолши озкпкзи 
кмлпуй Л. Юлзи Боур, зжглавхзи Таоквзлзя Гмогмгм, з Г. Сдовзйзи 
Агайа, убзвхзи нм нодгалзы в 439 г. гм л.ъ. Снуозя Мдйзя, кмрмомгм 
нмгмжодвайз в продкйдлзз к рзоалзз зж-жа рмгм, фрм мл вм водкя 
гмймга оажгавай тйдб лдзкуцзк (Liv., IV, 13-14; Plut., Brut., 1)14. 

Обвзлдлзя Каппзя в продкйдлзз Цджаоя к рзоалзз з уаопкми вйапрз 
з мноавгалзд дгм убзипрва ракед латмгяр нмгрвдоегдлзя 
в лукзжкарзфдпкзт зпрмфлзкат. На одвдопд мглмгм зж гдлаоздв 
Л. Пйдрмозя з М. Боура нмкдцдлм зжмбоаедлзд созгзипкмгм кмйнака 
(pileus) кдегу гвут кзлеаймв. Фозгзипкзи кмйнак бшй пзквмймк 
мпвмбмегдлзя оаба, лм в ракми роакрмвкд ърм зжмбоаедлзд мжлафайм 
зжбавйдлзд мр оабпрва15. Сммрвдрпрвдллм, убзипрвм Цджаоя нозжлаваймпщ 
жакмллшк, а йдгдлга EID[ibus] MAR[tiis], р.д. «в каормвпкзд згш», 
пмномвмегавхая ъру кмкнмжзузы, укажшвайа ла рм, фрм в ърмр гдлщ 
озкпкзи лаомг бшй мпвмбмегдл мр зга рзоалзз з уаопкми вйапрз16. 

Оглакм, ла ърмк пмвнагдлзя кдегу одфщы Г. Каппзя у Аннзала з 
лукзжкарзфдпкзкз пвзгдрдйщпрвакз лд жакалфзваырпя. 
Лзгдош liberatores, продкяпщ оажвдярщ пймезвхзипя у клмгзт озкпкзт 
йдгзмлдомв омкалрзфдпкзи модмй вмкоуг Цджаоя-нмйкмвмгуа17, лаоягу 
п роагзузмллшкз ймжулгакз optimates акрзвлм номнагалгзомвайз пвмз 
virtus з felicitas как вмдллшт вмегди, нмгфдокзвая ракед дгзлпрвм з 
мбцлмпрщ нмйкмвмгудв з вмипка. Доугзкз пймвакз, «нмкндялуш» 
зпнмйщжмвайз озрмозку «уджаозалудв»18. 

Уед Ддузк Боур в мкрябод 44 г. гм л.ъ. жаявйядр в нзпщкд 
к Цзудомлу, фрм мл продкзрпя ндодкалзрщ пмйгар ла прмомлу 
«нмкндялудв»: «Я номгвзлуйпя п вмипкмк в мбйапрщ злайщнзиудв – лд 
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прмйщкм гмляяпщ жа жвалздк зкндоармоа, пкмйщкм едйая угмвйдрвмозрщ 
пмйгар з пгдйарщ зт лагделшкз гйя жацзрш лахдгм гдйа (firmos eos ad 
tuendas nostras res efficere)» (Cic., Fam., XI, 4, 1, ндо. В. О. Гмодлхрдила). 

Оргмймпкз ърми агзраузз кмелм, нм лахдку клдлзы, жакдрзрщ з в 
одфз Каппзя. Аннзал, нодгваояя дд, нмяплядр, фрм мбоацдлзд п одфщы к 
вмипку (а, пкмодд впдгм, оапномпроалдлзд libelli нмгмблмгм пмгдоеалзя 
подгз йдгзмлдомв) как оаж з бшйм жагукалм гйя рмгм, «фрмбш крм-
лзбугщ зж лзт зж-жа взга зйз птмгпрва [зкдлз] лмвмгм Цджаоя лд 
нмншрайпя ндодирз ла гоугуы прмомлу» (App., B. C., IV, 89). Г. Каппзи 
ла номряедлзз впди одфз праоадрпя нмгфдоклурщ вжазклмд гмвдозд з 
дгзлдлзд йзгдомв «мпвмбмгзрдйди» з номпршт вмзлмв. «Вм вжазклмк 
гоуг к гоугу гмвдозз лап мбчдгзлядр гйавлшк мбоажмк мнаплмпрщ, 
явйяыцаяпя гйя лап мбцди. Нм лап мбчдгзлядр ракед з вшнмйлдлзд ла 
гдйд впдт галлшт лакз мбдцалзи как пакмд лагделмд оуфардйщпрвм в 
рмк, фрм кш мбдцадк вак в бугуцдк… В лахдк оапнмояедлзз, как вш 
жладрд, зкддрпя клмгм вмдллмгм плаояедлзя, клмгм номвзалра, моуезя, 
гдлдг, кмоабйди з пмыжлзкмв зж номвзлузз з уаоди. Так фрм дпрщ йз 
луега нозжшварщ вап одфщы к нодгаллмпрз, га з к дгзлмкшпйзы, кмйщ 
пкмом лап пвяжшвадр вммоуедлзд з мбцдд гдйм?» (App., B. C., IV, 90, 98, 
ндо. Т. Н. Клзнмвзф). Такед Г. Каппзи нмгфдокзвадр жабмру м пмйгарат 
з жлалзд вмдллмгм гдйа нмйкмвмгуакз (App., B. C., IV, 99). 

К ърмку пйдгудр гмбавзрщ ваелши сакр, ла кмрмоши зппйдгмвардйз 
мбоацайз кайм влзкалзя. Г. Каппзи лдпкмйщкм оаж лажшвадр пмйгар oi 
systratiwtai (пмоарлзкз) (App., B. C., IV, 90, 91, 98-100). Нм ърмр рдокзл 
явйядрпя ъквзвайдлрмк йарзлпкмку пймву commilitones19, кмрмомд 
удйзкмк нозлагйдезр йдкпзкмлу уджаозалудв! Позвдгдк лдпкмйщкм 
нозкдомв. «На птмгкат мл [Г. Юйзи Цджаощ] мбоацайпя к лзк лд 
―вмзлш!‖ (milites), а йапкмвдд: ―пмоарлзкз!‖(commilitones)» (Suet., Div. 
Iul., 67, ндо. М. Л. Гапнаомва; по.: Suet., Div. Claud., 10; Galba, 20; Vitell., 
11; ILS, № 2609, 5; Caes., B. C., III, 71; Liv., II, 55; Tac., Hist., I., 29-30, 
35, 37-38, 83-84; II, 66; IV, 72; App., B. C., III, 65). «Пмпйд гоаегалпкзт 
вмил мл [Авгупр] уед лз оажу лз ла птмгкд, лз в ъгзкрд лд лажшвай 
вмзлмв ―пмоарлзкакз‖ (commilitones), а рмйщкм ―вмзлакз‖ (milites), з 
лд оажодхай злмгм мбоацдлзя лз пшлмвщяк, лз напшлкак, кмгга млз 
бшйз вмдлафайщлзкакз: мл латмгзй ърм пйзхкмк йщпрзвшк з гйя 
вмдллшт нмоягкмв, з гйя кзолмгм водкдлз...» (Suet., Div. Aug., 25, ндо. 
М. Л. Гапнаомва). 
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Поавга, ърмр рдокзл зпнмйщжмвай з Цзудомл. Нм впдгм гва оажа: 
в XIII Фзйзннзкд з в нзпщкд к Ддузку Боуру. В XIII Фзйзннзкд 
унмродбйдлзд commilitones лдпакмпрмярдйщлм, рак как Цзудомл 
узрзоудр мркошрмд нзпщкм М. Алрмлзя к А. Гзоузы з Окравзалу 
(Cic., Phil., XIII, 33). В нзпщкд к Боуру озкпкзи моармо лажшвадр 
вдрдоалмв дгм «пмоарлзкакз», кмрмошд ндодхйз ла прмомлу пдлара: 
«…лакмлду, лд пфзраи, фрм гдодвдлпкзд йыгз [р.д. вдрдоалш], лм 
тоабодихзд куез з фдпрлдихзд гоаегалд бшйз бджуклш – вм-ндовшт, 
пмйгарш-вдрдоалш, рвмз пмоарлзкз; жардк Маопмв йдгзмл, фдрвдорши 
йдгзмл, кмрмошд нозжлайз пвмдгм кмлпуйа воагмк з нодгмправзйз пдбя 
гйя жацзрш бйага res publica» (Cic., Fam., XI, 7, 2, ндо. 
В. О. Гмодлхрдила). Нм пак кмлрдкпр ърмгм наппаеа, кмгга Цзудомл 
лажшвадр вдрдоалмв Цджаоя влафайд гдодвдлпкзкз йыгщкз (homines 
rustici), жардк тоабодихзкз куеакз (vires fortissimi) з фдпрлдихзкз 
гоаегалакз (cives optimi) з в кмлуд гмнупкадр, фрм крм-рм пфзрадр зт 
бджуклшкз (dementi), – укажшвадр ла лдпкмйщкм зомлзфлши пкшпй 
(commilitones tui, р.д. рвмз бмдвшд рмваозцз), кмрмоши вкйагшвадр в 
ърмр рдокзл жлакдлзрши моармо. Иомлзя ракед жакйыфадрпя в рмк, фрм 
Цзудомл коаилд лдгарзвлм мрлмпзйпя к пдйщпкзк езрдйяк, кмрмошт вм 
водкя гоаегалпкми вмилш лабзоайз в йдгзмлш, мл ноякм лажшвадр зт 
пкмрзлми (pecus) з фукми (pestis) (Cic., Phil., VIII, 9, по.: Phil., X, 22)20. 
На лах вжгйяг, дгзлзфлмпрщ унмродбйдлзя з зомлзфлмпрщ кмлрдкпра 
нмгрвдоегаыр, фрм ърм пймвм, вшхдгхдд зж пмйгарпкмгм пйдлга, впдудйм 
нозлагйдеайм зкдллм йдкпзкмлу «уджаозалудв». 

Такзк мбоажмк, жгдпщ кмелм нозлярщ гвд вдопзз. Лзбм Аннзал, 
прзйзжзоуя йарзлпкзи мозгзлай, зпнмйщжмвай упрмявхзипя хабймл 
мбоацдлзя нмйкмвмгуа к пмйгарак (в ънмту гоаегалпкзт вмил I в. 
гм л.ъ.). Такмд ед мбоацдлзд к пмйгарак алрзфлши зпрмозк 
нознзпшвадр з Гл. Пмкнды, з М. Боуру, з Л. Алрмлзы, з М. Алрмлзы 
(App., B. C., II, 72; III, 38; IV, 117, 119; V, 39). Лзбм ракмд мбоацдлзд 
Г. Каппзя гдипрвзрдйщлм зкдйм кдпрм. В нмйщжу врмоми вдопзз 
пвзгдрдйщпрвудр рм, фрм ракмд мбоацдлзд лд дгзлзфлм (App., B. C., IV, 
90, 91, 98-100). Комкд рмгм, моармо унмродбйядр гоугзд 
«лдпралгаорлшд» мбоацдлзя нм мрлмхдлзы к пмйгарак: demos (лаомг) 
(App., B. C., IV, 92), politai (гоаегалд) (App., B. C., IV, 92, 96). 

Позкдфардйщлм, фрм в лукзжкарзфдпкми номнагалгд ърз згдз 
вшоаедлш лаклмгм бмйдд яокм. Рукмвмгзрдйз «алрзуджаозалудв» 
впяфдпкз продкярпя нмгфдоклурщ пвмз virtus з felicitas, мпмбдллм бмйщхмд 
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влзкалзд угдйяя номнагалгд вмдллшт нмбдг21. На одвдопд уед 
оаппкмродллмгм лакз гдлаозя М. Боура зжмбоаедла йзоа кдегу 
нйдкромк з йавомвми вдрвщы. Иптмгя зж рмгм, фрм йзоа з йаво бшйз 
пзквмйакз Анмйймла, а ракед уфзршвая, фрм годфдпкзи гмомг Анмйймлзя 
п I в. гм л.ъ. прай фдкалзрщ ла пвмзт кмлдрат йзоу, Х. А. Гоыбдо, а впйдг 
жа лзк з П. Ваййщкалл нозхйз к вшвмгу, фрм ърм зжмбоаедлзд 
пзквмйзжзоудр нмбдгу М. Боура лаг Г. Алрмлздк з жатвар Анмйймлзз22. 
На мглмк зж квзлаоздв нозпурпрвудр зжмбоаедлзд якмоя з 
кмоабдйщлмгм лмпа, пммрлмпяцзтпя п кмопкзк гмпнмгпрвмк. 
Пм-взгзкмку, ърм ланмкзлалзд м кмопкми нмбдгд М. Боура, вмжкмелм, 
лаг рдк ед Г. Алрмлздк23. На одвдопат дцд лдпкмйщкзт кмлдр 
нозпурпрвуыр зжмбоаедлзя бмгзлз Взкрмозз п йавомвшк вдлкмк в оукд, 
вмдллшт ромсддв в жлак нмбдг лаг йзвзиуакз з соакзиуакз, фрм, 
лдпмклдллм, пзквмйзжзоудр virtus з felicitas нмйкмвмгуа, латмгяцдгмпя 
нмг нмкомвзрдйщпрвмк бмедпрва24. Ммлдрш Каппзя ракед лдпур 
зжмбоаедлзя (aplustre з омжш25) кмрмошд укажшваыр ла дгм кмопкзд 
нмбдгш лаг омгмпуакз26. Такзк мбоажмк, з в кмлдрлми номнагалгд 
номпкарозваырпя жазкпрвмвалзя зж «уджаозалпкми» агзраузз27. 

Такая ваелая номбйдка вм вжазкммрлмхдлзят п вдрдоалакз, как 
сзлалпмвши вмномп, ракед лахйа пвмд мроаедлзд з в одфз Г. Каппзя, з в 
кмлдрлми фдкалкд. Влд впякзт пмклдлзи, йзгдош liberatores мрфдрйзвм 
мпмжлавайз, фрм зт агзраузя зкдйа лдбмйщхми упндт подгз йдгзмлдомв, 
клмгзд зж кмрмошт пйуезйз нмг лафайщпрвмк Цджаоя28. 
С ърми номбйдкми прмйклуйпя уед Гл. Пмкнди. В нзпщкд к Л. Дмкзузы 
мл нзхдр: «…вдгщ в лапромдлзз рдт пмйгар, кмрмошд латмгярпя пм клми, я 
лд увдодл гмпрармфлм, фрмбш поажзрщпя жа впы пугщбу res publica» (Cic., 
Att., 12d, 1, ндо. В. О. Гмодлхрдила). Пмърмку donativa зпнмйщжмвайзпщ 
гйя укоднйдлзя аврмозрдра М. Боура з Г. Каппзя в гйажат пмйгарпкми 
каппш. Нанозкдо, рмр ед Гл. Пмкнди в 49 г. гм л.ъ. мркошрм мбчявйяй з 
мбдцай пмйгарак нодвжмирз цдгомпрщы Г. Юйзя Цджаоя (Cic., Att., IX, 
9, 2). Вммбцд «алрзуджаозалуш» мбоацайз мпмбмд влзкалзд ла 
гдлделшд оажгафз. В гдлщ убзипрва Цджаоя пмоарлзкз М. Боура з 
Г. Каппзя гаед нозляйз одхдлзд оажгарщ гдлщгз нйдбпу, фрмбш 
ндодкалзрщ фапрщ лаомга ла пвмы прмомлу (App., B. C., II, 120). 

Г. Каппзи в пвмди одфз гва оажа вмжвоацадрпя к гдлделшк оажгафак. 
В пдодгзлд одфз, оаппкажшвая м номпкознузят, мл жаявйядр: «…нмпруная 
ракзк мбоажмк, млз [розуквзош] впд ед лд вшнйарзйз пвмзк вмзлак 
мбдцаллшт нмгаокмв. Мш ед… вшнйарзйз лахзк вмзлак впд мбдцаллмд 
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з зкддк подгпрва гйя дцд бмйщхзт лагоаг» (App., B. C., IV, 96 ндо. 
Т. Н. Клзнмвзф). Вм врмоми оаж «нмкндялду» гмвмозр м гдлделшт 
вшнйарат в кмлуд одфз. Сзкнрмкарзфлм, фрм ързк наппаедк мл з 
жакалфзвадр пвмд вшпрунйдлзд: «…гдлдг, кмрмошд лажшваыр гйавлшк 
лдовмк вмилш, у лзт [розуквзомв] лдр: млз лд вшнйарзйз вмипку 
мбдцаллшт лагоаг; лд пммрвдрпрвуыр зт мезгалзяк з гмтмгш мр 
номпкознузи,… лд нмпрунаыр к лзк подгпрва з зж гоугзт зпрмфлзкмв… 
У лап ед бйагмгаоя лахзк праоалзяк з лайзфлшд подгпрва зкдырпя в 
зжмбзйзз, рак фрм вак кмедр бшрщ рмрфап ед вшгалм впд, фрм 
нмродбудрпя; з пвдот рмгм нмпрунадр дцд клмгм зж латмгяцзтпя у лап в 
ршйу номвзлузи… кш, нм нозкдоу ноделзт пйуфадв, мргав вак впд, фрм 
мбдцайз, з вмжлагоагзв ваху вдолмпрщ клмедпрвмк гаомв, вмжгагзк з жа 
бмйщхдд гдйм нм жапйугак, дпйз ла рм бугдр вмйя бмгмв... кш рдндощ ед, 
п ърми ед касдгош, вшгагзк гдлщгз: каегши пмйгар нмйуфзр ршпяфу 
нярщпмр зрайзипкзт гоатк, удлруозмл – в нярщ оаж бмйщхд з вмдллши 
розбул – пммрвдрпрвуыцуы дгм жвалзы пукку» (App., B. C., IV, 99-100 
ндо. Т. Н. Клзнмвзф; по.: Plut., Brut., 38-39, 46). 

Ижмбоаедлзя ла кмлдрат Л. Сдпрзя, кмлдраозя liberatores, 
номнагалгзоуыр впд рд ед згдз. На авдопат ързт гдлаоздв нмкдцдла 
нмкошрая гмймва бмгзлз Цдодош п медодйщдк з вдлкмк зж кмймпщдв29. 
Вмкоуг лдд оажкдцдла йдгдлга L[ucius] SESTI[us] PRO Q[aestor] 
(Л. Сдпрзи номквдпрмо). Пм клдлзы Х. А. Гоыбдоа, М. Боур лажлафзй 
Л. Сдпрзя номквдпрмомк гйя плабедлзя номгмвмйщпрвздк пвмзт 
йдгзмлмв, – ла фрм, пм впди мфдвзглмпрщы, укажшвадр зжмбоаедлзд 
бмгзлз нймгмомгзя30. П. Ваййщкалл гмбавйядр к ърмку жакдфалзд, 
фрм зжмбоаедлзд Цдодош пзквмйзжзоудр зжмбзйзд з нмрмку гмйелм 
гдкмлпрозомварщ гйя нмйуфардйди гдлделшт нмгаокмв, фрм сзлалпш 
зкдырпя в зжмбзйзз, з, ракзк мбоажмк, впд ърм гмйелм укоднйярщ пвяжщ 
рзоалмубзиу п вмипкмк31. Та ед згдя жаймедла в гдлаозз Л. Пйдрмозя 
Сдпрзала, ла авдопд кмрмомгм нмкдцдлм впд рм ед зжмбоаедлзд Цдодош32. 

Пмгвмгя зрмг лахдку оажбмоу, пйдгудр мркдрзрщ, фрм Аннзал гйя 
пмправйдлзя одфз Г. Каппзя зпнмйщжмвай гмкукдлр ънмтз гоаегалпкзт 
вмил, кмрмоши явйядрпя ваелшк зпрмфлзкмк гйя зжуфдлзя номнагалгш 
«нмкндялудв». Свдгдлзя, зжвйдфдллшд зж ърмгм гмкукдлра, з галлшд 
кмлдрлми фдкалкз liberatores нмкажшваыр, фрм лаоягу п кагзпроайщлми 
згдмймгзфдпкми упралмвкми «мнрзкармв», прмомллзкз М. Боура з 
Г. Каппзя акрзвлм зпнмйщжмвайз ймжулгз з номнагалгзпрпкзд акузз 
«уджаозалудв», рмгга как клмгзд пмводкдллшд зппйдгмвардйз мркдфаыр 
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рмйщкм «мнрзкарпкуы» роагзузы. Пм лахдку клдлзы, зкдллм 
пйабмпрщ номнагалгзпрпкзт нмжзузи подгз нйдбпа з вдрдоалмв 
вшлуегайа «мпвмбмгзрдйди» пмжлардйщлм жазкпрвмварщ угафлшд 
нмйзрзфдпкзд ймжулгз зйз акузз, таоакрдолшд гйя «уджаозалудв». 
Позкдчалзя
1 Опмбдллм фапрм пмводкдллшд уфдлшд зпнмйщжуыр вкдпрм рдокзла 
«нмкндялуш» нмлярзд «одпнубйзкалуш», кмрмомд, ла пакмк гдйд, явйядрпя 
зжмбодрдлздк пмводкдллми зпрмозмгоасзз. Алрзфлшд аврмош лз оажу лд 
зкдлуыр рак убзиу Цджаоя з прмомллзкмв М. Боура з Г. Каппзя. Пм пймвак 
Дзмла Каппзя, пакз млз лажшвайз пдбя «eleutherwtoi tyrannofonoi 
(мпвмбмгзрдйз з рзоалмубзиуш)» (Dio Cass., XLIV, 35); Цзудомл ракед 
лажшвадр зт liberatores з tyrannoctonos (мпвмбмгзрдйз з рзоалмубзиуш) (Cic., 
Att., XIV, 6, 2; 12, 2; 15, 1; 21, 3; XVI, 15, 3; Brut., I, 16, 2; Phil., I, 6, 36; II, 31, 89, 
114; X, 8; XIV, 12); Вдййди Пардокуй – Pompeianis partes («нмкндялпкая» 
наордп) (Vell. Pat., II, 62); Свдрмлзи – optimates, causa optimatium, tyrannicidae 
(«мнрзкарш», «наорзя мнрзкармв», рзоалмубзиуш) (Suet., Div. Aug., 10, 12; Tib., 
4; Vita Lucani); Аннзал –aristoi (йуфхзд), demokratikoi (номрзвлзкз 
кмлаотзз), tyrannoktonoi (рзоалмубзиуш), Pompeianoi («нмкндялуш») (App., 
B. C., II, 121, 122, 127, 131, 137, 140; III, 4, 6, 82, 87; IV, 36, 69, 94); Пйураот –
aristoi (Plut., Brut., 10, 12); ънзрмкармо Лзвзя – Pompeianae partes (Liv., Epit., 
127). Тдокзл «одпнубйзкалуш» прай унмродбйярщпя как мбмжлафдлзд 
прмомллзкмв «одпнубйзкалпкмгм» промя в номрзвмвдп Цджаоы п дгм якмбш 
кмлаотзфдпкзкз упродкйдлзякз. В оджуйщрард, мл лапрмйщкм укмодлзйпя в 
пмводкдллшт оабмрат, фрм лдкмрмошд уфдлшд нмйагаыр, фрм пак рдокзл внмйлд 
пакмгмпрармфдл з мр лдгм кмелм мррайкзварщпя в гайщлдихзт роакрмвкат 
пмбшрзи зйз нмпрункмв озкпкзт нмйзрзкмв. 
2 Ск., лано.: Махкзл Н. А. Позлузнар Авгупра. – М.; Л., 1949. – С. 205-206; 
Bleicken J. Der Begriff der Freiheit in der letzten Phase der rуmischen Republik 
// HZ. – 1962. – Bd. 195. – S. 1 sqq; Шзскал И. Ш. Цджаощ Авгупр. – М., 
1990. – С. 44-45; Мдедозукзи Я. Ю. Рдпнубйзкалпкая кмлаотзя: кдракмосмжш 
згдмймгзз з нмйзрзкз зкндоармоа Авгупра. – М.; Кайуга, 1994. – С. 124-125; 
Козпр К. Ипрмозя водкдл озкпкзт зкндоармомв мр Авгупра гм Кмлпралрзла. – 
Рмпрмв-ла-Дмлу, 1997. – Т. 1. – С. 225; Kienast D. Augustus: Prinzeps und 
Monarch. – Darmstadt, 1999. – S. 20; Рмпрмвудв М. И. Обцдпрвм з тмжяипрвм 
в Рзкпкми зкндозз. – СПб., 2000. – Т. 1 – С. 44; Атздв С. Н. Пмйзрзфдпкая 
номнагалга водкдлз врмоми гоаегалпкми вмилш в Рзкд (49-30 гг. гм л.ъ.). 
Аврмодс. гзпп… калг. зпр. лаук. – Саоармв, 2001. – С. 14-15. Со.: Syme R. The 
Roman revolution. – Oxf., 1939. – P. 155. 
3 Махкзл Н. А. Ук. пмф. – С. 210; Бдолд А. Боур. Убзиуа-згдайзпр. – М., 2004. – 
С. 310. 
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// Phoenix. – 1990. – Vol. 44. – P. 176, 180-181. 
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politischen Propaganda im Zweiten Triumvirat. – Frankfurt a. Main, 1989. – S. 63. 
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Romaine. – P., 1888. – T. 2. – P. 114-115, 118; Grueber H. A. Coins of the Roman 
republic in the British museum. – Oxf., 1970. – Vol. 2. – P. 471-472, 481-482. Со.: 
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Резюме 

Тмкаодв А. М. Хаоакрдолі мпмбйзвмпрі нмйірзфлзт ймжулгів «нмкндялуів». 
У праррі омжгйягаєрщпя пурліпрщ нмйірзфлмї агірауії «рзоалмвбзвущ». 

На гукку аврмоа, роакрувалля гедодй, жгіиплдлд у праррі, гмжвмйяє 
првдогеуварз, цм нмояг ж кагіпроайщлмы ігдмймгіфлмы упралмвкмы «мнрзкарів» 
нозтзйщлзкз М. Боура и Г. Каппія акрзвлм взкмозпрмвувайз гапйа 
и номнагалгзпрпщкі акуії «уджаоіалуів», рмгі як багарм пуфаплзт гмпйіглзків 
вігжлафаырщ йзхд «мнрзкарпщку» роагзуіы. Цд буйм взкйзкалм пйабкіпры 
ігдмймгіфлзт нмжзуіи «взжвмйзрдйів» пдодг нйдбпу и вдрдоалів і жкухувайм 
їт пвігмкм жанмжзфуварз вгайі «уджаоіалпщкі» гапйа абм акуії. 

 
 
 
 

Федоров Д. В.  

ОСКОЛЬСКАЯ ОХРАННАЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1955-1956 гг. 

Помбйдка пвмдводкдллмгм зппйдгмвалзя аотдмймгзфдпкзт 
накярлзкмв, кмрмошк угомеадр оажоухдлзд в оджуйщрард злрдлпзвлми 
тмжяипрвдллми гдярдйщлмпрз, ла Укоазлд прайа мпмбдллм акруайщлми 
п 1950-т гмгмв, кмгга вм клмгзт одгзмлат одпнубйзкз оажвдолуймпщ 
капхраблмд промзрдйщпрвм вмгмтоалзйзц, нодгупкарозвавхдд 
жармнйдлзд мбхзолшт рдоозрмози, жафапруы дцд пйабм зжуфдллшт 
в аотдмймгзфдпкмк мрлмхдлзз. Ндмбтмгзкмпрщ аотдмймгзфдпкмгм 
мбпйдгмвалзя в жмлат коунлмкапхраблмгм промзрдйщпрва мбупймвзйа 
могалзжаузы пндузайщлшт мтоаллшт аотдмймгзфдпкзт ъкпндгзузи, 
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гдярдйщлмпрщ кмрмошт нмжвмйзйа пмтоалзрщ гйя лаукз кардозайш 
уроафдллшт в тмгд промзрдйщлшт оабмр накярлзкмв, пгдйарщ ояг 
жлафзрдйщлшт аотдмймгзфдпкзт мркошрзи. 

Бмгарши мншр номвдгдлзя мтоаллшт аотдмймгзфдпкзт оабмр ла 
Укоазлд бшй лакмнйдл дцд в гмвмдллши ндозмг, в 1920-д – 30-д гг. 
Згдпщ пйдгудр лажварщ, нодегд впдгм, мншр номвдгдлзя лмвмпромдфлми 
Длдномгъпмвпкми ъкпндгзузз Наокмкномпа УССР в 1927 – 1932 гг.1, 
в тмгд кмрмоми хзомкмкапхраблшд лмвмпромдфлшд аотдмймгзфдпкзд 
зппйдгмвалзя бшйз мпуцдпрвйдлш, нмеайуи, вндовшд в кзомвми 
ноакрзкд2. В тмгд ърми з ояга гоугзт, кдлдд капхраблшт мтоаллшт 
аотдмймгзфдпкзт ъкпндгзузи ла Укоазлд з в гоугзт одпнубйзкат 
СССР бшйа вшоабмрала кдрмгзка могалзжаузз з мпуцдпрвйдлзя 
аотдмймгзфдпкзт оабмр в жмлат лмвмпромдк, кмрмоая нозкдляйапщ з в 
тмгд мтоаллшт аотдмймгзфдпкзт ъкпндгзузи, могалзжмваллшт в гмгш 
нмпйд Вдйзкми Ордфдпрвдллми вмилш.  

Злафзрдйщлши оажкат ърз оабмрш нмйуфзйз п лафайа 1950-т гг., 
кмгга ла Укоазлд з в пмнодгдйщлшт п лди одгзмлат СССР 
могалзжудрпя ояг капхраблшт мтоаллшт ъкпндгзузи гйя зппйдгмвалзя 
накярлзкмв, кмрмошк угомеайм улзфрмедлзд в тмгд промзрдйщпрва 
гзгомъйдкромпралузи з калаймв (Вмйгмгоагпкая аотдмймгзфдпкая 
ъкпндгзузя 1951-1955гг, Нзелдглдномвпкая ъкпндгзузя 1951-1955гг, 
Ммйгавпкая ъкпндгзузя 1952-1956гг, з го.)3.  

На Вмпрмкд Укоазлш ндовми нмпйд мкмлфалзя Вдйзкми 
Ордфдпрвдллми вмилш хзомкмкапхраблми мтоаллми аотдмймгзфдпкми 
ъкпндгзузди бшйа Опкмйщпкая, мпуцдпрвйдллая в 1955 – 1956гг. 
Ед могалзжаузя бшйа мбупймвйдла промзрдйщпрвмк Коаплммпкмйщпкмгм 
гзгомужйа з мбхзолмгм мглмзкдллмгм вмгмтоалзйзца (нймцагщы 
12 200 га), ввдгдллмгм в проми в 1958г. Вмгмтоалзйзцдк бшйа 
жармнйдла мбхзолая рдоозрмозя гмйзлш лзелдгм рдфдлзя о. Опкмй – 
мр пдйа Чдовмлши Опкмй Ижыкпкмгм оаимла Хаощкмвпкми мбй. гм 
гмомга Кунялпк. 

Рдка Опкмй явйядрпя мглзк зж коунлдихзт ноавшт нозрмкмв 
Сдвдопкмгм Дмлуа номряедллмпрщ 472 кк. Пмика лзелдгм рдфдлзя 
Опкмйа гм жармнйдлзя вмгакз Коаплммпкмйщпкмгм вмгмтоалзйзца 
бшйа бмгара йдпакз з зкдйа мбхзолшд жайзвлшд йуга. Сака одка дцд в 
лафайд ХХ вдка бшйа жлафзрдйщлм клмгмвмглдд з зжмбзймвайа ошбми. 
Срмйщ бйагмнозярлшд гйя тмжяипрвдллми гдярдйщлмпрз упймвзя 
нозвйдкайз пыга йыгди п гйубмкми годвлмпрз, фрм мбупймвзйм 
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жлафзрдйщлуы кмлудлроаузы аотдмймгзфдпкзт накярлзкмв ла бдодгат 
Опкмйа. 

Пакярлзкз годвлмпрз ла Опкмйд зжвдпрлш, нм коаилди кдод, 
п кмлуа Х1Х вдка. Так, ла аотдмймгзфдпкми каорд Д. Б. Багайдя 
мркдфдлш клмгмфзпйдллшд куогаллшд гоуннш ла мбдзт бдодгат Опкмйа, 
а ракед укажалш гва гмомгзца: мглм ла ноавмк бдодгу, 
у п. Гмомтмварка, гоугмд – ла йдвмк, ланомрзв п. Рагщкмвка.4 
Оглакм аотдмймгзфдпкз оаимл Опкмйа в гмгш, ногхдпрвуыцзд 
Опкмйщпкми ъкпндгзузз бшй зппйдгмвал гмвмйщлм пйабм, тмря ндовшд 
аотдмймгзфдпкзд оабмрш номвмгзйзпщ жгдпщ дцд в 1900 – 1901 гг. 
в пвяжз п нмггмрмвкми 12-гм аотдмймгзфдпкмгм пчджга. 
Тмгга Е. Мдйщлзк вдйа оапкмнкз куогалмв ла ноавмк бдодгу Опкмйа 
у г. Кунялпка (4 куогала) з в мкодпрлмпрят п. Вмомлумвка (8 куогалмв). 
В оапкмналлшт ды куогалат бшйз в мплмвлмк, нмгодбдлзя бомлжмвмгм 
вдка – каракмкблми з поублми куйщруо.5 

В 1920-д гг. аотдмймгзфдпкзкз оажвдгкакз з оапкмнкакз ла Опкмйд 
бмйдд мплмвардйщлм жалзкайпя зжыкпкзи коадвдг Н. В. Сзбзйдв, 
зппйдгмвавхзи в мплмвлмк накярлзкз бомлжмвмгм вдка 
з подглдвдкмвщя. Ик мркошрм лдпкмйщкм гоунн нмпдйдлзи з пмбоал 
нмгчдклши кардозай в мкодпрлмпрят Гмомтмваркз, Рагщкмвкз з 
Коаплмгм Опкмйа.6 Такед в 1920-д гг. номвмгзйз аотдмймгзфдпкзд 
зппйдгмвалзя ла Опкмйд М. Я. Ругзлпкзи з А. С. Фдгмомвпкзи,7 
а в 1930-д гг. – М. Е. Фмпп.8 Накмлду, уед нмпйд Вдйзкми 
Ордфдпрвдллми вмилш, ла оубдед 1940-т – 1950-т гг. в лзелдк рдфдлзз 
Опкмйа лафзладр зппйдгмварщ накярлзкз лдмйзра з бомлжмвмгм вдка 
Д. Я. Тдйдгзл,9 номгмйезвхзи ърз зппйдгмвалзя в тмгд Опкмйщпкми 
ъкпндгзузз, мглзк зж оукмвмгзрдйди кмрмоми мл явйяйпя.  

Кмкнйдкплая Опкмйщпкая аотдмймгзфдпкая ъкпндгзузя бшйа 
могалзжмвала пмвкдпрлм Илпрзрурмк аотдмймгзз АН УССР з 
Илпрзрурмк зпрмозз кардозайщлми куйщруош АН СССР. 
В пммрвдрпрвзз п мншрмк нодгхдпрвуыцзт мтоаллшт оабмр, в пмправд 
ъкпдгзузз бшйз вшгдйдлш лдпкмйщкм мроягмв удйдвмгм лажлафдлзя, 
каегши зж кмрмошт жалзкайпя зппйдгмвалзякз накярлзкмв 
мнодгдйдллми ънмтз. Обцдд оукмвмгпрвм ъкпндгзузди мпуцдпрвйяй 
Д. Я. Тдйдгзл, мл ед оукмвмгзй дд Ндмйзрзфдпкзк мроягмк. 
Комкд лдгм, мргдйщлшкз мроягакз ъкпндгзузз оукмвмгзйз 
С. С. Бдоджалпкая (мрояг, зжуфавхзи накярлзкз бомлжмвмгм вдка), 
В. А. Ийщзлпкая (накярлзкз оаллдгм едйджлмгм вдка),  Д. Т. Бдоджмвду 
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(подглдвдкмвшд накярлзкз).10 ИИМК АН СССР в ъкпндгзузз бшй 
нодгправйдл Сдвдом-Дмлдукзк мроягмк Дмлпкми ъкпндгзузз нмг 
оукмвмгпрвмк П. Д. Лзбдомва. Комкд рмгм, в оабмрд Опкмйщпкми 
ъкпндгзузз акрзвлмд уфапрзд нозлзкайз аотдмймгз ХГУ 
нмг оукмвмгпрвмк Б. А. Шоаккм з Хаощкмвпкмгм зпрмозфдпкмгм куждя 
нмг оукмвмгпрвмк Е. В. Пужакмва, а ракед нодгправзрдйз Ижыкпкмгм 
(А. В. Баллзкмв) з Пдовмкаипкмгм (Я. И. Коапык) коадвдгфдпкзт 
кужддв.11 

Рабмрш Опкмйщпкми аотдмймгзфдпкми ъкпндгзузз номгмйеайзпщ 
гва нмйдвшт пджмла з мтварзйз нмику лзелдгм рдфдлзя одкз Опкмй ла 
номряедлзз бмйдд фдк 100 кк. – мр кдпра внагдлзя 
Опкмйа в Сдвдопкзи Дмлду гм нмпдйка Двуодфлая ла пдвдод 
Хаощкмвпкми мбйапрз. Агкзлзпроарзвлм ъра рдоозрмозя втмгзр в 
Ижыкпкзи, Бмомвпкми, Кунялпкзи з Двуодфалпкзи оаимлш 
Хаощкмвпкми мбйапрз, а ракед Сйавялпкзи з Коаплмйзкалпкзи оаимлш 
Дмлдукми (гм 1961 – Срайзлпкми) мбйапрз. 

В тмгд оабмрш ъкпндгзузз дд мроягш номвмгзйз пнймхлмд 
мбпйдгмвалзд бдодгмв Опкмйа з нозйдгаыцзт оаимлмв – как 
втмгзвхзт в жмлу бугуцдгм жармнйдлзя вмгмтоалзйзцдк, рак з жа дд 
нодгдйакз. Такая кдрмгзка нмжвмйзйа вшявзрщ жлафзрйщлмд 
кмйзфдпрвм оалдд лдзжвдпрлшт накярлзкмв аотдмймгзз з нмйуфзрщ в 
удймк, гмпрармфлм нмйлуы каорзлу аотдмймгзфдпкми каорш 
Опкмйщпкмгм одгзмла. Впдгм Опкмйщпкми ъкпндгзузди бшйм вшявйдлм 
мкмйм 50 оалдд лдзжвдпрлшт накярлзкмв годвлмпрз, мрлмпяцзтпя к 
оажйзфлшк ънмтак, мр лдмйзра гм нмжглдгм подглдвдкмвщя – нмпдйдлзи, 
гмомгзц, куогаллшт з гоулрмвшт кмгзйщлзкмв [озп. 1, 1]. Иж-жа 
мгоалзфдллмпрз вм водкдлз, в тмгд ъкпндгзузз нмгвдогйзпщ оапкмнкак 
йзхщ лазбмйдд злрдодплшд зж накярлзкмв – как лмвммркошршт, рак з 
оалдд зжвдпрлшт. Нм гаед ноз гмвмйщлм мгоалзфдллмк капхрабд 
оапкмнмфлшт оабмр бшйз пгдйалш жлафзрдйщлшд лауфлшд мркошрзя, 
мплмвлшд оджуйщрарш кмрмошт оаппкарозваырпя лзед. 

К ънмтак лдмйзра з ълдмйзра зж накярлзкмв, зппйдгмваллшт 
ъкпндгзузди мрлдпдлш бмйдд 10 нмпдйдлзи ( у пдй Сругдлмк, Коаплши 
Опкмй Ижыкпкмгм о-ла, Пдпкз – Рагщкмвпкзд Бмомвпкмгм о-ла, з го.), 
з 2 кмгзйщлзка – у турмоа Айдкпалгозя з нмпдйка Взхлдвши Саг 
(мба – Кунялпкзи о-л). Даллшд накярлзкз нозлагйдеар к глдном-
гмлдукми, подглдпрмгмвпкми з годвлдяклми аотдмймгзфдпкзк 
куйщруоак. 



Федоров Д. В. Оскольская охранная археологическая экспедиция … 
 

 85 

Оплмвлшк мбчдкрмк зппйдгмвалзи Ндмйзрзфдпкмгм мрояга 
ъкпндгзузз ИА АН УССР в 1955 з 1956 гг. бшйз нмпдйдлзд з 
кмгзйщлзк нмжглдгм лдмйзра – ълдмйзра у турмоа Айдкпалгозя 
Кунялпкмгм о-ла. В тмгд оапкмнмк клмгмпймилмгм нмпдйдлзя, зкдвхдгм 
лапймдлзя лдмйзра, ълдмйзра з ънмтз бомлжш, лазбмйщхзи злрдодп 
нодгправйяйз гва ълдмйзрзфдпкзт пймя, мрлмпяцдгмпя к ндозмгу 
смокзомвалзя годвлдяклми куйщруош з дд оаллдку ърану. Мардозайш 
ълдмйзрзфдпкзт пймдв нодгправйдлш кдоакзкми гвут рзнмв, 
гдлдрзфдпкз вмптмгяцзт к годбдлфарм-лакмйщфарми з подглдпрмгмвпкми 
роагзузяк ънмтз лдмйзра12 [озп. 2, 6-9, 11], клмгмфзпйдллшк 
какдллшк злвдлраодк (лакмлдфлзкз продй з кмнзи, хйзсмваллшд 
рмнмош з го.) [озп. 2, 1, 3-5], з родкя моугзякз зж кдгз (гва хзйа з 
лме) [озп. 2, 12-14]. В мплмвалзз куйщруолмгм пймя впкошр кмгзйщлзк, 
пмпрмявхзи зж 33 нмгодбдлзи, нм мбоягу жатмомлдлзя оажгдйявхзтпя 
ла вшрялуршд з пкмофдллшд ла пнзлд роунмнмймедлзя, мкоахдллшд 
коаплми мтоми. Илвдлраощ нмгодбдлзи (кодклдвшд лмез з мгзл 
мпромгмллши пмпуг [озп. 2, 2, 10]) алаймгзфдл кардозайу нмпдйдлзя13. 
Даллши кмгзйщлзк явйядрпя ндовшк нмгодбайщлшк накярлзкмк ънмтз 
ълдмйзра, мркошршк в баппдилд Сдвдопкмгм Дмлуа. Айдкпалгозипкзд 
кмгзйщлзк з нмпдйдлзд явйяырпя мглзкз зж ндовшт мблаоуедллшт 
жлафзрдйщлшт накярлзкмв подглдпрмгмвпкми з оаллдгм ърана 
годвлдяклми куйщруо.14 Олз гайз удллши кардозай нм вмномпу 
пймедлзя куйщруо оаллди бомлжш ыелми фапрз прднлмгм Лдвмбдодещя, 
нмгрвдоегаыцзи гзнмрджш м "вшоапралзз" годвлдяклми куйщруош ла 
мплмвд вжазклми аппзкзйяузз йдпмпрднлми лдмйзрзфдпкми куйщруош з 
ълдмйзрзфдпкзт накярлзкмв прднз.15 

Назбмйщхая в кмйзфдпрвдллмк мрлмхдлзз гоунна аотдмймгзфдпкзт 
накярлзкмв, вшявйдллшт з зппйдгмваллшт Опкмйщпкми ъкпндгзузди, 
мрлмпзрпя к ънмтд бомлжш. Эрз накярлзкз в мплмвлмк мрлмпярпя 
к подглд – з нмжглдбомлжмвмку водкдлз з пвяжалш п каракмкблми, 
клмгмвайзкмвми кдоакзкми, поублми з бмлгаозтзлпкми куйщруоакз. 
Впдгм ъкпндгзузди вшявйдлм бмйдд 30 нмпдйдлзи ънмтз бомлжш, 
бмйщхзлпрвм зж кмрмошт пмгдоеар ракед пймз подглдвдкмвмгм 
(пайрмвпкмгм) водкдлз16, а ракед лдпкмйщкм куогаллшт кмгзйщлзкмв. 
Нзед оаппкарозваырпя лазбмйдд злрдодплшд накярлзкз ънмтз 
бомлжш, зппйдгмваллшд ъкпндгзузди. 

Пмпдйдлзд оаллдгм ърана поублми куйщруош бшйм оапкмналм нмг 
оукмвмгпрвмк С. С. Бдоджалпкми в 1956г. у пдйа Рубуш 
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Коаплмйзкалпкмгм о-ла Дмлдукми (Срайзлпкми) мбйапрз, в 1,5 кк. мр 
оупйа о. Опкмй, ла гыллми вмжвшхдллмпрз оягмк п годвлди праозуди 
одкз. На лдк бшйз зппйдгмвалш 2 езйзца – ждкйялкз а ракед 
жмйщлзк, мбоажмвавхзипя в оджуйщрард гмйгмводкдллмгм пбоапшвалзя 
жмйш зж мфагмв [озп. 1, 3]. Облаоуедллая кдоакзка рзнзфла гйя 
оаллдгм ърана поублми куйщруош [озп. 3, 16-21], впродфдла ракед 
кдоакзка клмгмвайзкмвмгм рзна.17 Комкд кдоакзкз лаигдлш какдллшд 
(пвдойдлшд рмнмош-кмймркз, пкодбкз) з кмпрялшд (номкмйкз, 
нояпйзуа) моугзя. Даллмд нмпдйдлзд явйяймпщ ндовшк вшявйдллшк 
в баппдилд Сдвдопкмгм Дмлуа накярлзкмк поублми куйщруош, гм дгм 
мркошрзя пфзраймпщ, фрм поублая куйщруоа оапномпроалзйапщ в галлмк 
оаимлд ла бмйдд нмжглдк ъранд.18 

У пдйа Сругдлмк Ижыкпкмгм о-ла нмг оукмвмгпрвмк Д. Я. Тдйдгзла 
номгмйеаймпщ зппйдгмвалзд нмпдйдлзя Сругдлмк – 5, ггд вдйзпщ 
оабмрш дцд в 1950 – 1951 гг.19 На ърмк нмпдйдлзз нмйлмпрщы 
оапкмналм лаждклмд фдршодтугмйщлмд езйзцд [озп. 1, 2], в кмрмомк, 
комкд кдоакзкз (молакдлрзомваллшд нймпкмгмллшд гмохкз з 
яиудвзглшд пмпугш) [озп. 3, 1-8, 10, 15], мблаоуедлш какдллшд 
лакмлдфлзкз продй, пдон [озп. 3, 12, 13], ждолмрдокз, рмфзйщлшд боупкз, 
лаигдлш пйдгш бомлжмйзрдилмгм номзжвмгпрва (ндпфалзкмвая смока 
гйя мрйзвкз кдйщра з гйзлялая йщяфка [озп. 3, 11, 14]). Мардозайш 
зппйдгмвалзи Опкмйщпкми ъкпндгзузз ла нмпдйдлзз Сругдлмк – 5 
нмжвмйзйз Д. Я. Тдйдгзлу мрлдпрз гарзомвку накярлзкмв галлмгм рзна 
к оубдеу каракмкблмгм з поублмгм водкдлз.20 В оджуйщрард 
зппйдгмвалзи Ю. В. Буилмва в нмпйдгуыцзд гмгш (1986- 1987 гг.) ъра 
гарзомвка бшйа пуцдпрвдллм ндодпкмродла в прмомлу мкмймедлзя. 
Ншлд гоунна накярлзкмв рзна Сругдлмк – 5 гарзоудрпя XII в. гм л. ъ.21 

Вдпмкши вкйаг в зжуфдлзд бмлгаозтзлпкми куйщруош влдпйз 
номвдгдллшд в 1956 г. нмг оукмвмгпрвмк В. А. Ийщзлпкми оапкмнкз 
нмпдйдлзя бмлгаозтзлпкмгм рзна, оапнмймедллмгм ла коаы йдвми 
лагнмикдллми рдооапш Опкмйа, у пдйа Опкмй Бмомвпкмгм оаимла. 
Кдоакзфдпкзи кардозай галлмгм нмпдйдлзя [озп. 4, 1-4] бйзжмк 
к кдоакзкд гмомгзц ытлмвпкми куйщруош оаллдгм едйджлмгм вдка, 
оапнмймедллшт ла Ддплд (Ютлмвм, Пухкаоз, Пдпмфлши Рмв) 
з Вдотлди Окд (Годкяфдд, Свзлутмвм, Жзйзлм). Эрм птмгпрвм 
нмжвмйзйм вшпкажарщ нодгнмймедлзд м гдлдрзфдпкми пвяжз 
бмлгаозтзлпкзт накярлзкмв п ытлмвпкзкз з вдомярлмпрз кзгоаузз 
бмлгаозтзлпкмгм лапдйдлзя ла пдвдо.22 Комкд рмгм, ла Опкмйщпкмк 
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нмпдйдлзз мблаоуедлш соагкдлрш кдоакзкз фдолмйдппкмгм рзна, 
молакдлрзомваллми мррзпкакз жубфармгм хракна [озп. 4, 8], 
фрм пвзгдрдйщпрвудр м лайзфзз мнодгдйдллшт пвяжди "бмлгаозтзлудв" 
п фдолмйдппкзк лапдйдлздк, мфдвзглм, нозхдгхдк п ноавмбдодещя 
Длдноа.23 

Бмйщхми злрдодп нодгправйяыр лаигдллшд ла Опкмйщпкмк 
нмпдйдлзз кдраййзфдпкзд зжгдйзя. В мглми зж тмжяипрвдллшт 
як вкдпрд п мбймккакз бмлгаозтзлпкми кдоакзкз мблаоуедл 
лдбмйщхми едйджлши лме [озп. 4, 7]. Эрмр лме явйяйпя врмошк 
зжгдйздк зж едйджа, мблаоуедллшк ла бмлгаозтзлпкзт накярлзкат, 
оалдд йзхщ ла нмпдйдлзз Бмлгаозта бшйм лаигдлм едйджлмд хзйм. 
Комкд рмгм, лаигдл бомлжмвши гвуйджвзилши кзлеай [озп. 4, 6].  

Пм пмвмкунлмпрз латмгмк Опкмйщпкмд нмпдйдлзд кмелм мрлдпрз к 
пакмку кмлуу ънмтз бомлжш з оубдеу едйджлмгм вдка. В. И. Ийщзлпкая 
гарзомвайа дгм VIII в. гм л.ъ.,24мглакм пмводкдллшд зппйдгмвалзя 
нмжвмйзйз ндодпкмродрщ ъру гарзомвку, з мрлдпрз Опкмйщпкмд 
нмпдйдлзд км водкдлз лд нмжглдд X в. гм л. ъ.25 

Пмпдйдлзя бмлгаозтзлпкмгм рзна в жмлд оабмр Опкмйщпкми 
ъкпндгзузз мблаоуедлш з в оягд гоугзт нулкрмв, ланозкдо, 
вмжйд турмоа Позхзб Кунялпкмгм оаимла, бйзж турмоа Бмйщхзд Бажш 
Бмомвпкмгм оаимла, з го. На нмпдйдлзз Бмйщхзд Бажш, нмкзкм номфзт 
латмгмк, бшй мблаоуедл удйши пмпуг, рзнзфлши гйя бмлгаозтзлпкми 
куйщруош [озп. 4, 9]. В оджуйщрард оабмр ъкпндгзузз прайм мфдвзглшк, 
фрм накярлзкз бмлгаозтзлпкми куйщруош оапномпроалдлш лд рмйщкм 
ла бдодгат Сдвдопкмгм Дмлуа, лм впродфаырпя ракед ла впдк лзелдк 
рдфдлзз Опкмйа. 

Пакярлзкз пкзспкмгм водкдлз в тмгд оабмр Опкмйщпкми 
ъкпндгзузз ноакрзфдпкз лд бшйз вшявйдлш, йзхщ ла клмгмпймилшт 
нмпдйдлзят у турмоа Швдгмвка Ижыкпкмгм оаимла з пмвтмжа Лдплая 
Срдлка Бмомвпкмгм оаимла лаигдлш мбймккз кдоакзкз пкзспкми 
ънмтз.26 Поакрзфдпкз нмйлмд мрпурпрвзд ла подглдк з лзелдк Опкмйд 
накярлзкмв пкзспкмгм водкдлз – сакр злрдодплши з гмвмйщлм 
жагагмфлши. Пмпдйдлзя з гмомгзца пкзспкзт нйдкдл в бмйщхмк 
кмйзфдпрвд зжвдпрлш ла подглдк Сдвдопкмк Дмлуд, в йдпмпрднз, 
лафзлая п VI в. гм л. ъ. з гм нмжглдпкзспкмгм водкдлз. Эрз накярлзкз 
мрлмпярпя к куйщруод йдпмпрднлшт пкзспкзт нйдкдл, лм лд 
оапномпроаляырпя ыелдд п. Савзлуш, ггд номтмгзй нозкдолши оубде 
кдегу йдпмпрднлми з прднлми жмлакз. Оглакм ыелдд, ла подглдк 
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рдфдлзз Сдвдопкмгм Дмлуа з ла Опкмйд лдр ракед з накярлзкмв, 
таоакрдолшт гйя прднлми жмлш Скзсзз, фдгм пйдгмвайм бш мезгарщ. 
П. Д. Лзбдомв вшгвзлуй гзнмрджу м рмк, фрм в галлмк оаимлд 
номтмгзйа пвмдгм омга "бусдолая жмла" кдегу жмлакз номезвалзя 
йдпмпрднлшт з прднлшт нйдкдл пкзспкмгм водкдлз, в кмрмоми 
мрпурпрвмвайм нмпрмяллм номезваыцдд лапдйдлзд.27 В нмйщжу галлми 
гзнмрджш пвзгдрдйщпрвудр ракед таоакрдо пкзспкми кдоакзкз, 
мблаоуедллми ла вшхдунмкялуршт нмпдйдлзят у Швдгмвкз з Лдплми 
Срдлкз – мла мркдфдла пкдхдлздк фдор прднлшт з йдпмпрднлшт 
кдоакзфдпкзт роагзузи, фрм таоакрдолм гйя нмгоалзфлшт 
рдоозрмози.28 Эра кдоакзка мправйдла, нм-взгзкмку, кмфдвшк 
лапдйдлздк, лавдгшвавхзкпя в "бусдолуы жмлу", лм лд ншравхзкпя 
рак номезварщ нмпрмяллм.29 

Пакярлзкз оаллдгм подглдвдкмвщя, вшявйдллшд Опкмйщпкми 
ъкпндгзузди, нодгправйдлш нмпдйдлзякз з нмгодбдлзякз пайрмвпкми 
куйщруош. Рабмракз ъпндгзузз вшявйдлш 9 пайрмвпкзт нмпдйдлзи – у 
пдйа Жмврлдвмд, Пдпкз-Рагщкмвпкзд, Бмомвая (впд – Бмомвпкми о-л), 
з го. Взгзкм, к пайрмвпкми куйщруод мрлмпзрпя лдбмйщхмд гмомгзцд у 
пдйа Позпрзл Кунялпкмгм оаимла. Хмря, ноз дгм мбпйдгмвалзз лд бшйм 
мблаоуедлм лзкакзт куйщруолшт мпраркмв, оажвайзлш прдл зж какля-
нйзрляка, алаймгзфлшд впродфаыцзкпя ла пайрмвпкзт укоднйдлзят, 
нмжвмйяыр мрлдпрз к фзпйу нмпйдглзт з галлмд гмомгзцд.30 

Ммгзйщлзкмв пайрмвпкми куйщруош бшйм мбпйдгмвалм гва – у пдйа 
Шдикмвка Бмомвпкмгм о-ла Хаощкмвпкми мбй., з у пдйа Рубуш 
Коаплмйзкалпкмгм о- ла Дмлдукми (Срайзлпкми) мбй., мба зжвдпрлшд 
дцд нм галлшк Н. В. Сзбзйдва. Огзлмфлшд пайрмвпкзд нмгодбдлзя 
бшйз мблаоуедлш у турмоа Швдгмвка Ижыкпкмгм о-ла, з ла 
унмкзлавхдкпя вшхд, ълдмйзрзфдпкмк нмпдйдлзз у турмоа 
Айдкпалгозя Кунялпкмгм о-ла. Пмпйдглдд мпмбдллм злрдодплм – 
куепкмд нмгодбдлзд (роунмнмймедлзд гмймвми ла жанаг), 
пмномвмегаймпщ звдлраодк, пмпрмявхзк зж едйджлмгм лмеа 
п мпраркакз гдодвяллми оуфкз, кмпрди мвуш з гвут удйшт пмпугмв – 
коугмвмгм кувхзла з йднлмгм гмохка [озп. 4, 10-11]. 
Смкдпрлмд латмегдлзд в нмгодбдлзз куеайщлмгм з йднлмгм пмпуга 
зкдйм ваелмд жлафдлзд гйя пмнмправйдлзя кдоакзкз пайрмвпкзт 
нмпдйдлзи з кмгзйщлзкмв.31 В удймк, оджуйщрарш оабмр ъкпндгзузз 
пвзгдрдйщпрвуыр, фрм гмйзла Опкмйа бшйа жапдйдла в пайрмвпкмд водкя 
гмвмйщлм гупрм. 
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Иж накярлзкмв нмжглдподглдвдкми ънмтз ъкпндгзузди бшйз 
мбпйдгмвалш Цаодбмозпмвпкмд гмомгзцд (1599 – 1719) у пдйа 
Чдовмлши Опкмй Ижыкпкмгм о-ла з мпраркз укоднйдлзя XVII в. у пдйа 
Гмомтмварка Бмомвпкмгм о-ла, лм оапкмнкз ла галлшт накярлзкат лд 
номзжвмгзйзпщ.32 

В удймк, зрмгз зппйдгмвалзи Кмкнйдкплми Опкмйщпкми ъкпндгзузз 
1955 – 1956 гг. нодгправйдлш пйдгуыцзкз оджуйщраракз:  

Бшйз вшявйдлш удллшд накярлзкз лдмйзрзфдпкмгм 
з ълдмйзрзфдпкмгм ндозмгмв, гаыцзд ваелши кардозай к нмлзкалзы 
номудппмв пймедлзя куйщруо оаллди бомлжш йдпмпрднлмгм 
Лдвмбдодещя. 

Пмйуфдл мбхзолши кардозай ънмтз бомлжш, пвзгдрдйщпрвуыцзи 
м гупрмжапдйдллмпрз бдодгмв Опкмйа в ънмту найдмкдраййа, мпмбдллм 
удллши гйя зжуфдлзя куйщруо ънмтз нмжглди бомлжш – поублми 
з бмлгаозтзлпкми. 

Маймфзпйдллмпрщ кардозаймв пкзспкмгм водкдлз в жмлд 
зппйдгмвалзя Опкмйщпкми ъкпндгзузз нмжвмйзйа вшгвзлурщ гзнмрджу 
м латмегдлзз в баппдилд Опкмйа "бусдолми жмлш", з, пйдгмвардйщлм, 
ърлмкуйщруолми гоалзуш кдегу прднлми з йдпмпрднлми жмлакз 
Скзсзз. 

Рабмрш ъкпндгзузз пнмпмбпрвмвайз оапхзодлзы нодгправйдлзи 
м накярлзкат пайрмвпкмгм водкдлз в баппдилд Сдвдопкмгм Дмлуа. 

Пмйуфдллши мншр номвдгдлзя коунлми кмкнйдкплми мтоаллми 
аотдмймгзфдпкми ъкпндгзузз зкдй ваелмд жлафдлзд гйя могалзжаузз 
мтоалллшт оабмр в жмлат лмвмпромдк ла вмпрмкд Укоазлш 
в нмпйдгуыцзд гмгш. 
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Резюме 

Фдгмомв Д. В. Опкмйщпщка мтмомлла аотдмймгіфла дкпндгзуія 1955 – 1956 оо. 
Срарря нозпвяфдла ндохіи у нмвмєллі фапз мтмомллм – лмвмбугівліи 

аотдмймгзфліи дкпндгзуії ла Стмгі Укоаїлз – Опкмйщпщкіи, цм буйа 
могаліжмвала у жвяжку ж бугівлзурвмк Чдовмлммпкмйщпщкмгм вмгмптмвзца, якд 
жагомеувайм жлзцдлляк вдйзкмї кійщкмпрі цд лд гмпйігедлзт аотдмймгіфлзт 
нак‘ярмк. Рмжгйягаырщпя нзралля могалзжауії ра омбмрз уієї дкпндгзуії, 
мпмбйзва увага нозгійяєрщпя лаукмвзк оджуйщрарак Опкмйщпщкмї дкпндгзуії, 
яка влдпйа жлафлзи влдпмк у взвфдлля і жбдодедлля аотдмймгіфлмї пнагцзлз 
оіжлзт днмт, лапакндодг длдмйіру, бомлжмвмгм віку ра пдодглщмвіффя у Стіглзт 
одгімлат Укоаїлз. 

 

 
 

Рзп. 1. 1 – каора оапнмймедлзя аотдмймгзфдпкзт накярлзкмв в нмикд о. Опкмй 
(нм П. Д. Лзбдомвау)11; 2 – нйал з оажодж езйзца ънмтз бомлжш ла нмпдйдлзз 
Сругдлмк-5 (нм Д. Я. Тдйдгзлу)10; 3 – нйал нмпдйдлзя ънмтз бомлжш у пдйа 
Рубуш (нм С. Е. Бдоджалпкми)17 
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Рзп. 2. 1-14 – кардозайш ънмтз ълдмйзра п нмпдйдлзя з кмгзйщлзка у турмоа 
Айдкпалгозя (нм Д. Я. Тдйдгзлу)13 
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Рзп. 3. 1-15 – кмкнйдкп латмгмк зж езйзца № 1 ла нмпдйдлзз Сругдлмк-5 
(нм Ю. В. Буилмву;21 16-21 – Кдоакзка п нмпдйдлзя поублми куйщруош 
у п. Рубуш (нм С. С. Бдоджалпкми).17 
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Рзп. 4. 1-8 – кдоакзка з гоугзд нодгкдрш, лаигдллшд ла нмпдйдлзз у п. Опкмй 
(нм В. А. Ийщзлпкми);22 9 – пмпуг Бмлгаозтзлпкми куйщруош п нмпдйдлзя у 
п. Бмйщхзд Бажш (нм Д. Я. Тдйдгзлу);10 10-11 – пмпугш зж Сайрмвпкмгм 
нмгодбдлзя у турмоа Айдкпалгозя (нм Д. Я. Тдйдгзлу).10 
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Фомин М. В.  

О ВНУТРИГОРОДСКИХ КЛАДБИЩАХ 
ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА 

В подглдвдкмвмк Хдопмлд номпйдезвадрпя номудпп смокзомвалзя 
кйагбзцдлпкзт кмкнйдкпмв в фдорд гмомга, как «нозвзйдгзомваллшт» 
нмгодбдлзи ноз тоакат, а нмпйд ХI в. ракая роагзузя пралмвзрпя 
мбцднозлярми. Куйщрмвшд пммоуедлзя гдйаырпя удлроакз кйагбзц. 
173 ноавзйм Нмкмкалмла жанодцайм тмомлзрщ в удокват укдохзт, 
комкд пвяцдлпрва з кмлахдпрва. Дйя кзоял зпнмйщжмвайз 
«кмйзрвдллшд гмка», фапмвлз, ггд лд пмвдохайапщ йзруогзя, 
лм пйуезйзпщ кмйдблш, налзтзгш.1 

Ндпкмроя ла жлафзрдйщлмд кмйзфдпрвм кардозайа, вмномп 
м нмгодбайщлшт кмкнйдкпат з кйагбзцат в фдорд оаллдподглдвдкмвмгм 
взжалрзипкмгм номвзлузайщлмгм гмомга пндузайщлм лд оаппкарозвайпя. 
Пмърмку прмзр мпмбм мпралмвзрщпя ла номудппд смокзомвалзя ракзт 
кмкнйдкпмв в взжалрзипкмк Хдопмлд з оапномпроалдлзз роагзузз 
нмгодбдлзя в фдорд гмомга.  

К лапрмяцдку водкдлз лд вшжшвадр пмклдлзи, фрм вм врмоми 
нмймвзлд VI – ндовми нмймвзлд VII вв. в Хдопмлд оажвмоафзвадрпя 
«промзрдйщлши бук», вмжвмгярпя вдйзфдпрвдллшд тоакш. Поз коунлшт 
бажзйзкат смокзоуырпя каорзозз, нодглажлафдллшд гйя нмгодбдлзя 
кйзоа, а в зпкйыфзрдйщлшт пйуфаят з гйя угмпрмдллшт ракми фдпрз 
кзоял. Вмжлзкаыр нмгодбдлзя з в пакзт тоакат. Влуроз жгалзя млз 
упроазвайзпщ гйя гутмвдлпрва, а в лаордкпд, фапмвлят зйз номпрм 
вмкоуг тоака – гйя кзоял. В Х – ХI вв., мрфапрз впйдгпрвзд 
ждкйдрояпдлзя, номзптмгзр оажоухдлзд клмгзт тдопмлдппкзт тоакмв, 
пнупря лдкмрмомд водкя ла зт кдпрд промяр фапмвлз з, кдлщхзд нм 
оажкдоу, удоквз, нозфдк нмгодбдлзя в пакзт тоакат з зт мкоугд 
нозлзкаыр каппмвши таоакрдо. 

Ндмбтмгзкм мпралмвзрщпя ла каегмк ракмк кмкнйдкпд мргдйщлм. 
Уваомвпкая бажзйзка (тоак в фдпрщ Свв. анмпрмймв Пдроа з Павйа2) 

явйяйапщ удлромк одйзгзмжлми езжлз Хдопмлдпа – Хдопмла. Бмйщхая 
родтлдслая удокмвщ бшйа фапрщы днзпкмнпкмгм кмкнйдкпа, кмрмоши 
ракед вкйыфай кайши бажзйзкайщлши тоак, кодцайщлы, каорзозз, 
нмгждклши пкйдн, з ояг тмжяипрвдллшт з езйшт нмкдцдлзи.  

С ыелми прмомлш бажзйзкз бшйа нозпромдла гайдодя, кмрмоая 
жакалфзвайапщ фапмвлди зйз лдбмйщхми удокмвщы п анпзгми. Пмпйдгляя 
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бшйа явлм пвяжала п нмгодбдлзякз влуроз лдд з згоайа омйщ кзкзрзозя 
— клмгмяоуплми упшнайщлзуш зйз каорзозя3. С жанаглми прмомлш 
каорзозя латмгзйпя нмгждклши, вшоубйдллши в пкайд пкйдн п 
йдпрлзуди зж пдкз прундлди. Ол бшй рзнзфлшк гйя оаллдподглдвдкмвшт 
накярлзкмв Хдопмла, дпйз лд пфзрарщ мрпурпрвзя лзх-йдеалмк 
в бмкмвшт прдлат. Юелши лдс бажзйзкз зкдй гвдолми номдк, кмрмоши 
мбйдгфай гмпрун вдоуыцзк к каорзозы. Мдегу нозпромикми з анпзгми 
бажзйзкз, зпнмйщжуя пуцдпрвуыцзд прдлш, в Х в. вмжлзкйа лдбмйщхая 
удоквухка («кандййа»). Пмг дд нмймк латмгзйзпщ нмгодбдлзя. 
Илрдонодраузя ързт нмкдцдлзи лд вшжшвадр пмклдлзи. Олз зкдйз 
кдкмозайщлшд сулкузз з, уфзршвая пндузсзку, кмгйз бшрщ кдпрмк 
жатмомлдлзя Хдопмлпкмгм днзпкмнара з лазбмйдд уваеадкшт зж здоддв. 

С пдвдолми прмомлш бажзйзкз бшйм нозпромдлм квагоарлмд в нйалд 
пммоуедлзд, оажгдйдллмд ла гвд лдбмйщхзд лдоавлшд фапрз. В мрфдрд 
м оапкмнкат жа 1904 г. ла кдпрд мглмгм зж нмкдцдлзи мбмжлафдлш гвд 
вшоублшд кмгзйш. Олз латмгзйзпщ нмг кмжазфлшк нмймк зж коунлшт 
кубзкмв пймедллшк в рдтлзкд opus sactile, нмявзвхдипя в IХ в. 
Позпромика пммбцайапщ ланоякуы п лаордкпмк, а нмжглдд, мфдвзглм, 
нмпйд ндодпромикз бажзйзкз з пмкоацдлзя дд гм оажкдомв гйавлмгм 
лдса, гвдолми номдк мкажайпя жаймедл. И. А. Завагпкая, мнзоаяпщ ла 
алаймгзз, укажшвадр, фрм ърм кмг бшрщ каорзози4. Оглакм лд 
зпкйыфдлм, фрм жгдпщ оажкдцайпя пкдвмсзйакзи, ноз кмрмомк кмгйз 
бшрщ нмгодбдлзя5. 

Ммлапршопкзи кмкнйдкп в пдвдом – жанаглмк оаимлд Хдопмлдппкмгм 
гмомгзца ракед згоай ваелуы омйщ в гутмвлми езжлз тдопмлзрмв. 
Вмжлзкхзи вм врмоми нмймвзлд VI в., мл номпуцдпрвмвай гм Х в. 
вкйыфзрдйщлм, нодрдондв лдмглмкоарлшд ндодпромикз з кмгдолзжаузз. 

Кмкнйдкп вкйыфай в пдбя бажзйзку, кодцайщлы, тоакзк 
в вмпрмфлми мкмлдфлмпрз гайдодз, нозпромдллми п ыга к бажзйзкд, 
а ракед кодпрммбоажлши кдкмози, тоакзк – каорзози лаг пкйднмк 
«Св. днзпкмна Вапзйдя», пак пкйдн «Св. днзпкмна Вапзйдя», пкйдн - 
йзнпмлмрдку нмг кодпрммбоажлшк кзкзроздк, нмг нмймк кмрмомгм 
латмгзйзпщ нмгодбдлзя, з ояг нмгодбдлзи оягмк п тоакзкмк - 
каорзоздк. 

Позпромдллая гайдодя п ыелми прмомлш бажзйзкз пмгдоеайа 
лдбмйщхмд нмкдцдлзд. Сммоуедлзд, пмжгаллмд лд оалдд IХ в., зкдйм 
нодпрмй в айраолми фапрз, пйдгмвардйщлм, ърм бшйа удокмвщ. 
Ола лмпзйа кдкмозайщлшд сулкузз, нмпкмйщку кмгзйш оапнмйагайзпщ 
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лд рмйщкм нмг нмймк, лм з в вшймедллмк зж мрдпаллшт нйзр 
«паокмсагд» п какдллми кошхкми8. Вмжкмелм, нмгодбдллшд ракзк 
мбоажмк бшйз мкоуедлш мпмбшк нмфдрмк. Згдпщ кмгйз тмомлзрщ 
нодгправзрдйди гутмвдлпрва, кмлахдпрва. Оглакм в кмгзйд нмг прдлми 
тоака впродфаырпя гдрпкзд нмгодбдлзя. Эрм ларайкзвадр ла кшпйщ, 
фрм зжлафайщлм жгдпщ бшйа фапмвля, нмжед ндодпромдллая в тоак. 

Снупря лджлафзрдйщлмд водкя нмпйд вмжвдгдлзя Занаглми бажзйзкз 
зйз нмфрз мглмводкдллм п лди, п пдвдолми прмомлш тоака бшйа 
нозпромдла кодцайщля. В анпзгд нозпромикз оапнмйагаймпщ «угйубйдлзд 
в взгд гдпярзгоаллзка номгмйгмварми смокш, мбймедллмд коакмолшкз 
нйзракз»6. Бмйщхзлпрвм пндузайзпрмв пкймляырпя к вдопзз, фрм жгдпщ 
оажкдцайапщ кундйщ банрзпрдозя7. Опраркз алаймгзфлшт пммоуедлзи 
рми ед ънмтз зжвдпрлш в Хдопмлдпд в лдкаймк кмйзфдпрвд. 

Влуроз кодцайщлз нмг нмймк зж нйзлс бшйз мркошрш фдршод 

кмгзйш
8
. В мглми зж лзт мкажайзпщ купмфкз ркалз п мпраркакз жмймршт 

лзрди, пдодбоялшд соагкдлрш мр мкйага Евалгдйзя, жапрдекз 
ндоднйдра, кодпрзк п тозпрмгоаккми. В гоугми кмгзйд бшйм лаигдлм 
клмедпрвм йавомвшт йзпрщдв, вдомярлм, зж нмгухкз, кмрмоуы кйайз 
нмг гмймву укдохдгм. Впд ърм кмедр гмвмозрщ м рмк, фрм нмгодбдллшд в 
галлмк жгалзз бшйз нодгправзрдйякз вшпмкмнмправйдллмгм 
гутмвдлпрва зйз кмлахдпрва, мкоуедллшд мпмбшк нмфдрмк, а пакм 
пммоуедлзд пмвкдцайм сулкузз кодцайщлз з кзкзрзозя. 

С пдвдолми прмомлш к кодцайщлд лд оалдд врмоми нмймвзлш VI в.9 
бшй нозпромдл дцд мгзл накярлзк, кмрмоши явлм пвяжал 
п нмгодбдлзякз, пмвдохдллшкз влуроз дгм, а ракед пм пкйднмк, 
оапнмйагавхзкпя нмг жанаглми ймнапрщы кодпрммбоажлмгм кдкмозя 
(дгм гомкмп латмгзрпя ндодг втмгмк в жгалзд). Влуроз пммоуедлзя, 
нмг нмймк зж какдллшт нйзр бшйм мркошрм пдкщ кмгзй, в кмрмошт 
бшйз лаигдлш прдкйяллшд з бомлжмвшд боапйдрш, бомлжмвшд пдощгз, 
мбшфлшд гйя IХ – Х вв. Даллшд латмгкз кмгур пвзгдрдйщпрвмварщ, фрм 
кмгзйш кмгйз нозлагйдеарщ лд кмлатак, а жларлшк нозтмеалак 
з едорвмвардйяк тоака, рдк, крм жа уфапрзд в езжлз мбцзлш з 
сзлалпмвуы нмггдоеку бшйз угмпрмдлш ноава бшрщ нмгодбдллшкз в 
фапмвлд – кдкмозз ла рдоозрмозз кмлапршоя. Натмгкз соагкдлрмв 
кувхзлмв п нймпкзкз оуфкакз оаллдгм рзна, врмоми нмймвзлш IX в., 
пгдйаллшд вм водкя жафзпркз в пдвдолми ймнапрз каорзозя, кмгур 
укажшварщ ла рм, фрм нмгодбдлзя нмг нмймк бшйз упромдлш 
поавлзрдйщлм нмжглм10.  
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Кодпрммбоажлши кзкзрзози оапнмйагайпя лаг пкйднмк озкпкмгм 
водкдлз мбшфлми гйя Хдопмлдпа смокш. Скйдн бшй зппйдгмвал 
К. К. Кмпуыхкм – Вайыезлзфдк. В мрфдрд мл унмкзлай: 
«Згдпщ мблаоуедла каракмкба, нодвоацдллая в тозпрзалпкуы ънмту 
в упшнайщлзуу: бмкмвшд лзхз бшйз жагдйалш кзонзфмк з ланмйлдлш 
кмпрякз, ла нмйу в бдпнмоягкд йдеайм клмедпрвм кмпрди. Снупк в 
каракмкбу бшй ндодкошр пвмгмк, пвдоту кмрмомгм кмелм бшйм номирз 
в гвдощ, вдгуцуы в бмйщхмд жгалзд в смокд кодпра, п нмймк зж 
какдллшт нйзр з п пдкщы влуродллзкз упшнайщлзуакз…»11. 
Нд зпкйыфдлм, фрм пкйдн гмйгмд водкя зпнмйщжмвайпя гйя нмгодбдлзя 
кмлатмв з нмпйухлзкмв кмлапршоя. 

Хоак № 12, латмгзвхзипя к пдвдом – вмпрмку мр Занаглми 
бажзйзкз, нодгправйядр пмбми лдбмйщхуы, нмфрз квагоарлуы в нйалд 
удоквухку. Кйагка прдл анпзгш уед прдл тоакзка, фрм лавмгзр ла 
кшпйщ м вмжкмелми нозпромикд анпзгш вм водкя нмжглди ндодпромикз 
жгалзя12. В тоакд уудйдйа ла пвмдк кдпрд айраолая нодгоага зж 
какдллшт нйзр з коакмолши нмомг. Пмй в айраолми фапрз бшй 
вшймедл зж какдллшт нйзр. Опрайщлая дгм фапрщ мкажайапщ укоахдла 
кмжазкми «мфдлщ коапзвмгм з… годвлдихдгм озпулка»13. Её рдтлзка з 
озпулмк бшйз птмез п кмжазкми Уваомвпкми бажзйзкз, фрм нмжвмйядр 
мрлдпрз укоахдлзя нмйа жгалзя к кмлуу VI - VII вв.14, тмря пакм 
пммоуедлзд, вдомярлм, бшйм нмпромдлм оалщхд. 

Пмг удокмвщы оапнмйагайпя пкйдн п коакмолшк нмомгмк 
з кзонзфлшк пвмгмк «мпмбмгм, дцд лд впродфавхдгмпя взга»15. 
Поз пммоуедлзз тоакзка промзрдйз моздлрзомвайзпщ 
ла оапнмймедлзд нмгждклмгм пкйдна. Ол бшй мркошр в 1901 г., нмжед 
ла лдгм мбоарзй влзкалзд Суомв Е. Г., лм оапкмнкз лд номвмгзй16.  

Даллмд нмгодбайщлмд пммоуедлзд жапйуезвадр мпмбмгм влзкалзя. 
К лапрмяцдку водкдлз впд бмйщхд укоднйядрпя рмфка жодлзя, 
пвяжшваыцая ърмр пкйдн п кдпрмк нмгодбдлзя Св. днзпкмна Вапзйдя17. 
Рапнмймедлзд, мрлмхдлзд к пкйдну – впд ърм убдегадр в рмк, фрм мл 
жалзкай мпмбмд кдпрм в одйзгзмжлми езжлз тдопмлдпзрмв з йзхлзи 
оаж кмпвдллм нмгрвдоегадр нодгнмймедлзд м нозлагйделмпрз 
нмгодбайщлмгм пммоуедлзя. См водкдлдк лаг йдгдлгаолшк кдпрмк 
унмкмдлзя пвярмгм бшйа нмпромдла кмйдйщля, кмрмоая вм врмоми 
нмймвзлд – кмлуд VI в. бшйа ндодпромдла в лдбмйщхуы удокмвщ, ла фрм 
укажшвадр лайзфзд айраоя з айраолми нодгоагш. 
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Пмпйд оажоухдлзя кмкнйдкпа в кмлуд Х в. пакз оажвайзлш 
бажзйзкз номгмйеайз зпнмйщжмварщ как кдпрм гйя нмгодбдлзи18.  

Доугми аотзрдкруолши кмкнйдкп - Вмпрмфлая бажзйзка (тоак 
Св. анмпрмйа Пдроа) вм клмгмк ланмкзладр Занаглуы бажзйзку. 
Ол вкйыфай в пдбя кодпрммбоажлши кзкзрози, кмрмоши бшй нозпромдл 
п пдвдолми прмомлш бажзйзкз, вдомярлм, поажу нмпйд мкмлфалзя 
промзрдйщпрва тоака зйз пнупря лджлафзрдйщлмд водкя. В кзкзрозз 
бшйм мркошрм лдпкмйщкм кмгзй п кмпрякз, лм мнзпалзя зт лд 
пмтоалзймпщ19. Ммелм нодгнмймезрщ, фрм млз лд мрйзфайзпщ 
мр нмгодбдлзи в кодпрмвзглмк кзкзрозз ноз Занаглми бажзйзкд. 

Кодпрммбоажлмд пммоуедлзд лд зкдйм п вмпрмфлми прмомлш анпзгш 
з айраоя20. Эрм бшйа упшнайщлзуа, лмпзвхая кдкмозайщлшд сулкузз з 
нодглажфдллая гйя рдт ед удйди. Позпромика кмгйа бшрщ кдпрмк 
нмгодбдлзя кзоял, жа мпмбшд жапйугз угмпрмзвхзтпя ноава бшрщ 
нмгодбдллшкз в нозвзйдгзомваллмк «кошрмк кйагбзцд» ноз бажзйзкд. 

Вдомярлм, лд оалдд IХ в. роагзузя нмгодбдлзя в тоакат нмйуфадр 
хзомкмд оапномпроалдлзд. Помзптмгзвхзд ндодпромикз в тдопмлдппкзт 
бажзйзкат явлм укажшваыр ла нозпнмпмбйдлзд зт з гйя кдкмозайщлшт 
удйди. А нмпйд оажоухдлзя бажзйзк, мрлмпяцдгмпя к кмлуу Х – ХI вв., 
ла зт кдпрд вмжлзкаыр кйагбзца, а лаг айраолми фапрщы промяр фапмвлз 
зйз удоквухкз, зкдвхзд кйагбзцдлпкзд сулкузз. 

Так, Сдвдолая бажзйзка (№ 22), лд клмгзк упрунаыцая 
нм оажкдоак укажаллшк вшхд кмкнйдкпак, зкдйа ояг кмгзй. На кдпрд 
ыелмгм нйдфа жгалзя, вдомярлм, в VIII в. пммоугзйз лдбмйщхуы 
анпзгу. Ндс ндодгмомгзйз прдлми, вмпрмфлуы фапрщ ыелми кмймллагш 
жаймезйз. Вмжлзкйа мбмпмбйдллая фапмвля зйз удоквухка 
п оапнмймедллшкз в лди нмгодбдлзякз. Нд зпкйыфдлм, фрм нмгмблшд 
зжкдлдлзя номзжмхйз з в пдвдолмк лдсд. К лафайу оапкмнмк 1893 г. 
вмпрмфлая фапрщ лдса з удлроайщлми анпзгш бшйз оажоухдлш в 
оджуйщрард мбвайа пкайш. Смтоалзйапщ йзхщ прдла, ндодгмоаезваыцая 
пдвдолши лдс, з гвд кмгзйш, нозкшкаыцзд к лди п вмпрмка21.  

В бмйдд нмжглдд водкя, лд оалдд кмлуа X - лафайа XI вв., оягмк 
п  Сдвдолми бажзйзкми, к ыгу мр лдд, бшйа нмпромдла фапмвля зйз 
лдбмйщхая удокмвщ, ла нмгодбайщлши таоакрдо кмрмоми укажшвадр 
пвмгфарая упшнайщлзуа нмг дд нмймк22. К нмпйдглдку промзрдйщлмку 
ндозмгу мрлмпзрпя удокмвщ зйз фапмвля ла оажвайзлат Сдвдолми 
бажзйзкз. Опраркз дд анпзгш мблаоуедлш ноз гмпйдгмвалзз 
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накярлзка в 1981 г. Сймедла мла бшйа ла ждкйялмк оапрвмод з, 
вдомярлм, мрлмпзрпя к XI – XIII вв23.  

Нд кдлщхзи злрдодп нодгправйядр Бажзйзка 1935 г. Ола бшйа 
оажоухдла, пкмодд впдгм, в ндовми нмймвзлд XI в. Пмжглдд ла галлми 
рдоозрмозз пуцдпрвмвайм кйагбзцд з бшйа вмжвдгдла кваорайщлая 
удокмвщ бажзйзкайщлмгм рзна. Рягмк п бажзйзкми, а ракед нмг нмймк в 
лди пакми бшйм упромдлм мкмйм 40 кмгзй. Бмйщхзлпрвм зж лзт, пугя 
нм латмгкак кмлдр, мрлмпярпя к IX - X вв., р.д. нодгхдпрвмвайз 
водкдлз оажоухдлзя бажзйзкз24. 

На рдоозрмозз Бажзйзкз 1932 г. бшйм мркошрм 35 жатмомлдлзи. 
Назбмйдд оаллзд зж лзт, латмгяцздпя в лаордкпд, мрлмпярпя 
км водкдлз пуцдпрвмвалзя бажзйзкз, лм дгва йз оалдд IX в. Опрайщлшд 
ед жатмомлдлзя номзжвдгдлш уед ла дд оузлат25.  

Бажзйзка Коужд (№ 7), нмгмблм лдкмрмошк гоугзк бажзйзкак 
Хдопмла, в бмйдд нмжглдд водкя бшйа жлафзрдйщлм ндодпромдла. 
Влуроз, ла кдпрд кмймллаг вмжвдйз прдлш, нмпйд фдгм в пдвдолмк з 
удлроайщлмк лдсат нмявзйзпщ жатмомлдлзя, фапрщ зж кмрмошт 
нозкшкайа к прдлд ла пдвдолмк прзймбард26. Кознра зж вмпщкз 
ноякмугмйщлшт кмгзй, вшпдфдллшт в пкайд з оапнмймедллшт в ояг в 
лаордкпд, вдомярлм, зкдйа мрлмхдлзд к оаллдку тоаку, пугя 
нм кардозайу, вмжвдгдллмку лд оалдд врмоми нмймвзлш V – лафайа 
VI вв.,27 рмгга как мпрайщлшд (в лаордкпд мркошрш 17 гомблзу з 3 - жа 
дгм нодгдйакз), в рмк фзпйд нйзрмвшд п аокмпмйзди з лаоуелшд п 
клмгмяоуплшкз жатмомлдлзякз, бшйз пммоуедлш мглмводкдллм п 
нмжглди ндодгдйкми бажзйзкз. Так, кмгзйа № 20, кмрмоая бшйа 
мркошра в 1998 г., гарзоудрпя лд оалдд IX – X вв, лаг лди бшйа 
упромдла аокмпмйзя п содпкмвми омпнзпщы з кардозаймк ХI – 
ХIII вв.28 Натмгкз зж кмгзй алаймгзфлш рдк, кмрмошд мблаоуедлш 
в нмгодбдлзят гоугзт тоакмв: кмлдрш (в мплмвлмк IХ-Х вв.), 
бомлжмвшд нугмвзуш з боапйдрш, прдкйяллшд боапйдрш, мбймккз 
коакмолшт гдрайди29. Факрзфдпкз лаордкп зкдй гвмякуы омйщ – 
нмкзкм нозрвмоа, мл ракед пйуезй кзкзроздк. 

Рапномпроалдлзд роагзузз нмгодбдлзи в фдорд гмомга лахйм пвмд 
мроаедлзд з в смокзомвалзз нмжглдгм кмкнйдкпа «бажзйзкз ла 
тмйкд». Так, нмпйд оажоухдлзя бмйдд оаллдгм тоака «Б» ла дгм кдпрд 
вмжлзкадр кйагбзцд з промзрпя кдлщхзи нм оажкдоак нмжглзи тоак 
«А». Вм водкя оапкмнмк жгдпщ бшйм впкошрм бмйдд 160 жатмомлдлзи30.  
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В ХI в. вм клмгзт кваорайат гмомга промярпя лдбмйщхзд тоакш. 
Тоагзузмллм зт лажшваыр фапмвлякз, лм ърм лд пмвпдк вдолм. 
Ндкмрмошд зж лзт зкдйз явлшд нозжлакз удоквз. Так, ланозкдо, 
удокмвщ ла гйавлми уйзуд в оаимлд вмгмтоалзйзца, в айраолми фапрз 
кмрмоми оапнмйагайпя какдллши кмвфдезк, нодглажлафдллши гйя 
кмцди. Влуроз тоака бшйм роз клмгмяоуплшд кмгзйш пм 
жлафзрдйщлшк кмйзфдпрвмк нмгодбдллшт31. В кафдпрвд нозкдоа гоугми 
кваорайщлми удоквз кмелм нозвдпрз з кайши тоак, оапнмймедллши к 
жанагу мр Вмпрмфлми бажзйзкз. На нйалд пммоуедлзя в айраолми фапрз 
фдркм номпкарозвадрпя угйубйдлзд гйя оажкдцдлзя пвяршт кмцди32. 
Вмкоуг з в пакмк нмкдцдлзз мркошр ояг нмгодбдлзи33.  

Пмгмблшд удоквз бшйз нмпромдлш дгва йз лд в каегмк кваорайд 
гмомга з внмйлд пммрвдрпрвмвайз вмжйагавхзкпя ла лзт жагафак – 
мбпйуезвалзз одйзгзмжлшт нмродблмпрди гмомеал мр омегдлзя 
гм пкдорз з нмпйд ракмвми. Олз пралмвярпя лд рмйщкм гмкахлди 
удокмвщы, лм з кдпрмк, ггд тмомлзйз езрдйди кваорайа зйз аксмга. 
Упшнайщлзуакз кмгйз бшрщ как номпршд кмгзйш, вшошршд в нмйу, рак 
з пймелшд пвмгфаршд пкйднш, жалзкавхзд, как ноавзйм, лзелзд, 
нмгждклшд ъраез. Пмгодбдлзя кмгйз бшрщ как мгзлмфлшд, рак 
з клмгмяоуплшд, в лдкмрмошт пйуфаят гмпрзгая гдпяркмв фдймвдк. 

Пмгвмгя зрмг вшхдпкажаллмку, кмелм кмлпрарзомварщ, фрм 
оапномпроалдлзд роагзузз нмгодбдлзя в фдорд гмомга нозвмгзр 
к нмпрдндллмку пмкоацдлзы жагмомглмгм лдкомнмйя з жакдлд дгм 
кйагбзцакз влуроз гмомга. Оглакм номудпп ърмр лд прай каппмвшк гм 
IХ – XI вв. В зрмгд вмжлзкадр лмвши рзн нмгодбайщлшт пммоуедлзи – 
«кошршд кйагбзца», кмрмошд зжлафайщлм нодглажлафайзпщ гйя 
нозвзйдгзомваллшт нмгодбдлзи нодгправзрдйди гутмвдлпрва, 
кмлахдпрва з лдкмрмошт кзоял. Нм пм водкдлдк роагзузя нмйуфадр 
бмйдд хзомкмд оапномпроалдлзд. В фдорд гмомга, ла кдпрд оажоухдллшт 
бажзйзк вмжлзкаыр кйагбзца, промяр кваорайщлшд тоакш, мглми зж 
ваелдихзт сулкузи кмрмошт пралмвзрпя гомблзфлая. Ммелм 
мркдрзрщ, фрм ракзд пммоуедлзя пмгдоеайз в пдбд пвмдмбоажлшд 
сакзйщлшд упшнайщлзуш езрдйди кваораймв. К ХI – ХII вв. ноавзйм, 
жанодцавхдд тмомлзрщ кзоял в удоквз, нмпрдндллм жабшвадрпя. 
Вм впякмк пйуфад, в кайшт кваорайщлшт тоакат Хдопмла лафзлаыр 
каппмвм тмомлзрщ нозтмеал, а омйщ жагмомглмгм лдкомнмйя 
мкмлфардйщлм птмгзр ла лдр. 
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Резюме 

Фмкіл М. В. Пом влуроіхлщмкіпщкі увзлраоі віжалріипщкмгм Хдопмла. 
У пдодглщмвіфлмку Хдопмлі смокуырщпя „козрі увзлраоі‖ як кіпуд гйя 

нмтмвалщ ієодїв, кмлатів, а жгмгмк і наоасіял, які жапйугмвувайз ла мпмбйзву 
нмвагу. З IX пр. взлзкаырщ нмтмвалля ноз бажзйікат ра у пдодгзлі тоаків. 
Піпйя оуилувалля бажзйік у ХI пр. ла їт кіпуі взлзкаырщ увзлраоі, а жакіпрщ 
вдйзфджлзт тоаків бугуырщ кваорайщлі удоквз, які праырщ цд і кіпудк 
нмтмвалля наоасіял ра взкмлуырщ роуллу сулкуіы. У Хдопмлпщкзт удокват 
нмфзлаырщ капмвм тмварз наоасіял, а жагмомгліи лдкомнмйщ ндодпрає 
сулкуімлуварз. Поавзйм, цм жабмомляйм ракі нмтмвалля у удокват, у XI – 
XII пр. нмфзлаырщ іглмоуварз. Ндкомнмйщ жа кдеакз кіпра ндодпрає 
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сулкуімлуварз, а жакіпрщ лщмгм взлзкаырщ увзлраоі ла кіпуі жоуилмвалзт 
тоаків у кіпрі ра ноз лдвдйзфкзт кваорайщлзт удокват. 

 
 
 
 

Янко А. Л.  

СЕРЕДНІЙ ПРОШАРОК ЕТРУСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Дмпйіглзкз пмуіайщлмї проукруоз дроупщкмгм пупнійщпрва вед 
гмпзрщ гавлм взмкодкзйз рак номхаокз омгмвмї жларі ра жайделзт 
йыгди і оабів, мглак гмвдпрз іплувалля пмуіайщлмї вдопрвз, цм жаикайа 
пдодглє пралмвзцд кіе лзкз і кайа ндвлі ноава, взявзймпя мглзк 
іж лаиваефзт нзралщ пмуіайщлмї іпрмоії дроупків.  

Нармкіпрщ вдйзкзи гавлщмгодущкзи сіймпмс Аоіпрмрдйщ вваеав 
пдодгліи жа праркакз номхаомк лапдйдлля лаибійщхзк бйагмк гйя 
гдоеавз (Aristot., Pol., IV, 9, 8, 1296 a, 5). Дм уієї вдопрвз кмейзвм 
віглдпрз одкіплзків і пдйял, цм ноауывайз ла вйаплмку нмйі. 
Аотдмймгіфлі жлатігкз взомбів дроупщкзт одкіплзків пвігфарщ ном 
іплувалля ракмгм номхаоку лапдйдлля. Ймгм нмфаркз жлатмгзкм 
у одхркат каипрдолі гйя взгмрмвйдлля нозкоап, цм омжрахмвувайапя 
нмояг іж „найаумк‖ VII пр. гм л.д. ла Пмгем Чзвірар1. Коік рмгм, 
ла нмяву лмвмї вдопрвз в кілуі VI пр. гм л.д. вкажуырщ лмвзи рзн 
лдвдйзкзт пікдилзт гомблзущ, днірасії ж нмвлзк ік‘як, як в 
аозпрмкоарії, жлатігкз в узт кмгзйат налмнйії, жмбоаедлля гмнйірпщкмї 
сайалгз ла одйщєсат; жлатігкз аксмо ж-ніг взла ла кіпуі кмоабдйщлзт 
аваоіи, какдлів гйя рзплдлля мйзвкмвмї мйії, взлмгоаглзт і мйзвкмвзт 
кіпрмфмк пвігфарщ ном нмяву лмвзт смок рмваолмгм пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва, цм прайз бажмы гйя смокувалля лмвмї вдопрвз2 . 

Навірщ жі пкунзт нмвігмкйдлщ алрзфлмї роагзуії кмейзвм взгійзрз 
вігмкмпрі ном пмуіайщлу гоуну дроупків, яку лд кмела віглдпрз лі гм 
аозпрмкоарії, лі гм кйієлрів фз оабів. Аоіпрмрдйщ, уозвкз ж „Тіоодлпщкмї 
нмйірії‖ якмгм жбдодедлі Гдоакйігмк Лдкбмк, нмвігмкйяє, цм дроупкз 
жаикаырщпя багарщка одкдпйакз (Heraclid. Lemb., fr. 44). Пом дроупщкзт 
одкіплзків жгагує ракме Фдмнмкн (Theopomp., FGrH 115 F 204 = 
Athen., XII, 14, p. 517d-518b). 

Пмояг іж узк родба нмправзрз нмвігмкйдлля Тзра Лівія ном 
каипроів ж упієї Ероуоії, якзт жаномпзв Таоквіліи Сундоб ла 
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бугівлзурвм тоаку Юнірдоа, пнйафуыфз їк гомхі ж гдоеавлмї 
пкаоблзуі (Liv., I, 56, 1).  

Дімліпіи Гайікаолапщкзи лажзває пдйял, цм лабзоайзпя у гмнмкіелі 
жагмлз дроупків, ндлдпракз (Dion. Hal., Ant. Rom., IX, 5, 4), 
нігкодпйыыфз їт жайделд пралмвзцд. Айд лд впі номпрі йыгз буйз 
кйієлракз у жларі. Пом „бійщхіпрщ війщлзт‖, цм каырщ мкодкі езрйа рак 
пакм, як аозпрмкоарз ра їт пйугз, нзхд Пмпігмліи, пвігфдлля якмгм 
жбдоіг Дімгмо Сіуійіипщкзи (Diod. Sic., V, 40, 4). 

Рзкйялз, мб‘єглалі у пнійку ілкмйз жвайзпя sodales (Liv., II, 3, 2; 49, 
5; III, 14, 3). Як взнйзває ж кмкдлраоы Гая гм мглмгм іж Закмлів 
12 рабйзущ, sodales – уд рі, цм лайдеайз гм мглієї кмйдгії, цм в годків 
лажзвайапя ¹ ˜taire…a, а пак жакмл ном уі кмонмоауії був жанмжзфдлзи ж 
жакмлмгавпрва Смймла (Dig., XLVII, 22, 4). 

Сакд рмку пмуіайщлзи рдокіл etera абм lautneteri, цм жупроіфаєрщпя в 
багарщмт дроупщкзт ланзпат (CIE № 809, 3366, 3418, 3835, 4081, 4144, 
4145 4549), гдякі гмпйіглзкз віглмпзйз гм фйдлів ракзт мб‘єглалщ 
дроупків, лагмймхуыфз ла жанмжзфдллі ущмгм рдокілу в годків. 

Сйіг вігжлафзрз соагкдлраоліпрщ йірдоаруолзт гедодй ра номбйдкз 
ж ілрдонодрауієы пмуіайщлзт рдокілів у ланзпат, цм нозжвмгзрщ 
гм лдвзжлафдлмпрі у смокуйываллят пуфаплзт гмпйіглзків.  

Так К. О. Мыййдо і В. Ддєкд вваеайз etera оабакз3. Їт нмгйягз 
нмгійяйз В. М. Дщякмв і М. Пайймррілм4. А. Г. Бдкхродк вваеав, цм 
etera = Ð penšsthj5. Ймгм гукку нігрозкайз Л. А. Єйщлзущкзи, 
О. І. Хаопдкіл ра Б. Ділкмв6 . 

О. Й. Ндкзомвпщкзи, В. Л. Цзкбуопщкзи ра І. Л. Маяк нмв‘яжувайз 
рдокіл etera ж годущкзк пймвмк Ð ˜ta‹roj «пунурлзк, рмваозх» ра 
нмгіблзк имку жа жлафдлляк йарзлпщкзк пймвмк sodalis, і вваеайз уы 
кардгмоіы мпмбйзвм нозвійдимвалзкз кйієлракз аозпрмкоарів, цм 
пкйагайз їт жбомилі жагмлз7. В. Сйылдфкм нігкодпйыє, цм багарі мкодкі 
гомблзуі ра смокуйа ікдлі, як у нмвлмноавлмгм гомкагялзла, гмвмоярщ 
ном лджайделд пралмвзцд etera8. Л. Л. Кмсалмв вваеає дроупщкі etera 
номрмрзнмк озкпщкзт sodales, нігкодпйыыфз, цм мпраллі буйз фйдлакз 
лд йзхд одйігіилзт і нмйірзфлзт, а и номсдпіилзт мб‘єглалщ9. 
Е. Маклакаоа вігжлафає, цм ланзпз жі пймвмк etera жупроіфаырщпя 
у вдйзкзт пікдилзт нмтмваллят і мжлафаырщ „кйієлра‖10. Як бафзкм, 
у гмпйіглзків лдкає єглмпрі цмгм фіркмгм взжлафдлля прарупу etera. 

Віглмплм дроупщкзт одкіплзків нмгйягз іпрмозків рде омжгійзйзпя. 
І. В. Ндрухзй ра М. І. Рмпрмвудв вваеайз їт коінакакз11. Д. Рдлгайй-
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МакІвдо ра М. А. Демлпрмл нознупрзйз іплувалля нмояг 
ж аозпрмкоарієы ра іймракз пдодглщмгм кйапу ж фзпйа кйієлрів, жаилярзт 
у одкдпйі и рмогівйі12. М. М. Зайдпщкзи жажлафав, цм в дроупщкзт 
мбцзлат, цм кайз „птіглу смоку‖, лд кмгйм бурз лджайделзт віг жларі 
пмуіайщлзт дйдкдлрів, в рмку фзпйі и одкіплзків, мкоік ілмждклзт 
кмймліпрів, ніоарів і лаикалуів13. Піжліхд віл нознупрзв, цм в кіпрат 
буйм смокайщлм лджайделд, айд дкмлмкіфлм жлдгмйдлд лапдйдлля14. 

О. Й. Ндкзомвпщкзи вваеав кмейзвзк іплувалля пмуіайщлмгм 
номхаоку, лджайделмгм віг ноавйяфмї вдотівкз: одкіплзків, мб‘єглалзт 
у кмйдгії15. Ф. Кмйщб жажлафав, цм вігкозрі аотдмймгакз дроупщкі 
„найауз‖ бугувайз калгоівлі гоунз одкіплзків, нмгіблі гм рзт, які 
жаномпзв гм Рзку Таоквіліи Сундоб (Liv., I, 56, 1)16. Б. Д‘Агмпрілм, 
К. Де. Скір і Де. Какнмодайд вігжлафаырщ ла нмфарку V пр. гм л.д. 
нмяву лмвмгм жакмелмгм номхаоку лапдйдлля, лджайделмгм віг „праомї‖ 
жларі, нмв‘яжалмгм ж омжвзркмк рмогівйі, одкдпйа і рмваолмгм пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва17. Оглак гмпйіглзкз мндоуырщ йзхд галзкз аотдмймгії, 
лд мрмрмелыыфз жгагалу вдопрву ж вігмкзкз ж нзпщкмвзт гедодй 
і ланзпів гоунакз дроупщкмгм лапдйдлля. 

Ндмбтіглм жлмву ніггарз козрзфлмку алайіжу впі лаявлі гедодйа 
ж кдрмы гмвдгдлля фз пномпрувалля кмейзвмпрі мрмрмелдлля etera ж 
фйдлакз гдрдоіи ла жоажмк годущкзт фз sodalitas озкйял, ра віглдпдлля 
їт гм пдодглщмгм номхаоку дроупків. 

Пдох жа впд, лдмбтіглм омжгйялурз уозвмк Пмпігмлія (135-51 оо. 
гм л.д.), номгмвеувафа Пмйібія, цм лавмгзрщ Дімгмо Сіузйіипщкзи, 
ном tîn ™leuqšrwn oƒ ple…ouj „бійщхіпрщ війщлзт‖ пдодг дроупків, 
номрзправйдлзт жларі ра їт оабак і лабйзедлзк пйуелзкак oƒ 
qer£pontej (Diod. Sic., V, 40, 3-4). 

Ф. Якмбі вваеав, цм жакіпрщ oƒ qer£pontej родба фзрарз oƒ ¥rcwntej 
(Posid., FGrH 87 F 119). Цы е соажу Пмпігмлія М. М. Зайдпщкзи вваеав 
жагагкмвмы18. Опкійщкз жмбоаедлля бдлкдрів дроупків в мнзпі Пмпігмлія в 
уіймку пнівнагайм жі пвігфдллякз ікмлмгоасіфлзт гедодй, 
О. Й. Ндкзомвпщкзи вваеав, цм вдпщ „ріоодлпщкзи дкпкуоп‖ ґоулруєрщпя 
ла вйаплзт пнмпрдодедллят алрзфлмгм іпрмозка19. О. П. Цзбдлкм 
взпймвйывавпя номрз кмодкруоз Ф. Якмбі20. Ндцмгавлм Де. Фіонм 
вжагайі взоіхзв, цм § 4 є вправкмы Дімгмоа Сіузйіипщкмгм, цмноавга 
уікавд лак одфдлля віл жайзхзв Пмпігмліы21. Дмкажз гмпйіглзка цмгм 
нмврмоів соаж ном нймгыфіпрщ ждкйі и, як лапйігмк, жліедліпрщ дроупків і 
вроару лзкз гавлщмї гмбйдпрі у §§ 3 і 5, а ракме ном жкілз фапу в узт 
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уозвкат22 лд взкйзкаырщ жандодфдлщ. Нджомжукійа гукка аврмоа ном 
лдмбтігліпрщ Дімгмоу вправйярз галі ном гві гоунз оабів, їт мгяг і мнзп 
бдлкдрів. Такме лджомжукійд нмяплдлля віглмплм кмрзвів пнмрвмодлля 
рдкпру: гмпйіглзк вваеає, цм Дімгмо Сіузйіипщкзи вігрвмоыє пуфаплі 
имку жвзлувафдлля ірайікакз, цм боайз уфапрщ у Смыжлзущкіи віилі, 
дроупків, фдодж їт жоагу ілрдодпак алрзозкпщкмї кмайіуії, мпкійщкз вмлз 
вроарзйз пвмы праомгавлы гмбйдпрщ23. Ця лдгмвіоа гм нмвігмкйдлщ 
роагзуії фдодж бууікрм пвігмкд „нмгвмєлля‖ алрзфлзкз іпрмозкакз 
мглмгм и рмгм е нмвігмкйдлля, вігмка ж нмфарку XX пр. і пноавдгйзвм 
ніггала козрзуі24. Зодхрмы, лдвгмвмйдліпрщ дроупкакз в ірайіків кмгйа 
взлзклурз лабагарм оаліхд, ланозкйаг, фдодж їт лднозєглалля 
гм Галлібайа ніг фап Доугмї Пуліфлмї віилз25. 

Кмодкруоу Ф. Якмбі рде кмела вваеарз лдгмодфлмы, агед у § 1 уед 
везваєрщпя рдокіл oƒ qer£pontej у пнмйуфдллі tîn qer£peuÒntwn Ôclwn 
tarac¦j „рзплявз ыобз нозпйуелзків‖ (Posid., FGrH 87 F 119). Коік рмгм, 
в дроупщкзт ланзпат жлатмгзкм вігнмвіглзк ущмгм рдокілу. Дмпйіглзкз 
вед гавлм жвдолуйз увагу ла ікдла atrane у ланзпат CIE № 3415, 3426, 
4142, віг якзт урвмозймпя йарзлпщкд ік‘я Atrius, цм нмв‘яжалд ж atrium 
(TLL. – Vol. 2. – Sp. 1104). М. Пайймррілм нознупрзв, цм йарзлпщкд 
atrium у жлафдллі «жайа, найау» нмтмгзрщ віг дроупщкмгм aθre (atre)26. 
О. І. Хаопдкіл взгійзв у ланзпі ж Піогз дроупщкд пймвм atranes, якзк 
ноавзрдйщ Цдод лажзває пдбд нм віглмхдллы гм бмгзлі Улі-Апраорз27. У 
сілікіипщкіи фапрзлі рдкпру ущмку пймву вігнмвігає bdy, якд 
М. Л. Гдйщудо вваеає нмжлафдлляк жайделмї йыгзлз, bd «бмг»28. Бмгакз 
лажзвайз у каосагдлпщкзт ланзпат жайделзт йыгди, нмгіблзт жа 
прарупмк гм озкпщкзт кйієлрів29. Оред, atran кмед бурз лд йзхд 
мпмбзпрзк абм омгмвзк ікдлдк (СІЕ № 1790; 1834; SE, 2005, № 70, 
REE 27 (tav. LI)), а и нмжлафдлляк жайделмї йыгзлз. 

Піг фап омжкмнмк у Тмпкалі (Лула, Акваомппа, Муойм), Рзкі і Лауії 
віглаигдлі оуїлз кмкнйдкпів VIII-VI пр. гм л.д., цм лагагуырщ „найауз‖ 
птіглзт узвійіжауіи30. Тмку atran кмед бурз рмрмелзк йарзлпщкмку 
atriensis „кахрдйял‖ і вігнмвігарз годущкмку Ð qer£pwn, цм нмв‘яжалм 
ж qer£pnh „езрйм‖, а в гмкдоівпщкі фапз жлафзйм „кмкналщимл вмїла‖ 
і йзхд ніжліхд „пйуга, оаб‖31. Ммейзвм, имгм дроупщкзи вігнмвіглзк 
номихмв нмгіблу е двмйыуіы: у оалліи ндоімг ароалз втмгзйз гм 
мрмфдлля ноавзрдйів „найауів‖, а в фапз Пмпігмлія рак лажзвайз 
лабйзедлзт пйуелзків жларі, цм кайз мкодкі езрйа в ароії (Diod. Sic., 
V, 40, 1), якзт іпрмозк номрзправйяє ілхзк оабак-пйуелзкак (Diod. Sic., 
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V, 40, 3). Оред, жа Пмпігмлієк, іплувайм як кілікук фмрзоз кардгмоії 
лапдйдлля: жларщ, її лабйзедлі кйієлрз, „бійщхіпрщ війщлзт‖ ра оабз. 

Щм е пмбмы явйяйа „бійщхіпрщ війщлзт‖, цм кайа мкодкі езрйа? 
Пдох жа впд, взжлафзкм, фз втмгзйз гм уієї кардгмоії мпмбз, цм 
нмжлафайзпя у ланзпат як etera. З ланзпів взнйзває, цм впі etera – 
фмймвікз32. Оглак уі йыгз лд каырщ вкажівмк ла ікдла барщків, рмбрм 
жв‘яжків у лзт жі пвмїк омгмк абм лдкає, абм вмлз ндодовалі. Згіглм ж 
роагзуієы, у Рзкі мпмбз, цм кмгйз лажварз ікдла війщлзт барщків, 
лажзвайзпя нарозуіякз, а нйдбдї буйз бігйзкз і лд кмгйз лажварз 
війщлзт барщків (Liv., X, 8, 10; Dion. Hal., Ant. Rom., II, 8, 3).  

Оглак нйдбдї лд буйз оабакз, кайз вйаплі омгз і кагіпроаруоз. 
Такме і etera лдкмв бз кайз нмвлд омгмвд ік‘я, як у війщлмї мпмбз, 
багарі нмтмвалля і кагіпроаруоз. Єгзлмы вігкілліпры буйа лаявліпрщ 
вкажівкз ла мкодку нмвлмноавлу йыгзлу, ж якмы нмв'яжалзи etera. 
Нанозкйаг, СІЕ № 3366: arnθ. vuisi. v. lautn. eteri, CIE № 3418: aule. 
sceviś. arnθial. etera. За ракзк ед нозлузнмк жбугмвалі ланзпз 
(СІЕ № 2480, 2481, 3090, 3379, 3683 ра іл.). Наибійщх нмкажмвзкз є 
ланзпз: СІЕ № 3795: snuti huzetnaś ра СІЕ № 3796: pumpu snute etera. 
Окодкі нмтмвалля уієї вдопрвз пуномвмгеуырщ ланзпз ла кхрайр: suθi: 
etera: veluś: aneiś[: se]ntinates (гд suθi абм suti „кмгзйа‖33). Вігмка багара 
гомблзуя etera ж омгу Вдлдрд ж Пдоужії (СІЕ № 4143-4151).  

З узк номхаокмк нмв‘яжалі кагіпроаруоз zilaθ eterav i camθi eterau34. 
Нанзп Вдйа Айдрлз ж Таоквіліи (СІЕ № 5816) гмвмозрщ, цм 
кагіпроаруоу zilaθ eterav жакіцайз нодгправлзкз жларлзт омгзл, 
пукіцаыфз її жі „пвмєы‖ - zilaq parcis35. Оглак Л. А. Єйщлзущкзи вваеав, 
цм etera кмгйз бурз лмпіякз аозпрмкоарзфлзт омгмвзт ікдл, рзт пакд 
омгів, фзїкз кйієлракз вмлз буйз36. Сакд гм ракмї гуккз нозихйз 
ніпйя алайіжу ланзпів (CIE № 3965-3967) О. Й. Ндкзомвпщкзи і 
В. Л. Цзкбуопщкзи37. За їт нознуцдллякз, etera ж вкажалзт днірасіи 
мрозкав омгмвд ік‘я пвмєї гоуезлз жларлмгм омгу. Віглмплм е Вдйа 
Айдрлз вмлз првдогеуырщ, цм віл кіг жакіцарз гві, лд пукіплі, 
кагіпроаруоз у оіжлзи фап38. 

Згіглм роагзуії, Таоквіліи Поіпк лавірщ ніпйя хйыбу 
ж аозпрмкоаркмы Талаквійщ лд жкіг мрозкарз нмвлзт ноав гомкагялзла 
кіпра Таоквілії, цм жкупзйм имгм нмгарзпя гм Рзку (Liv., I, 34, 1; Dion. 
Hal., Ant. Rom., III, 47, 2). Лзхд рак, як нзхд Дімліпіи Гайікаолапщкзи, 
озкйялз гмймпувалляк ндодвдйз имгм ж нйдбдїв у нарозуії (Dion. Hal., 
Ant. Rom., IV, 3, 4). Оред, Вдй Айдрла ж рзт пакзт Таоквіліи лд кіг 
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мрозкарз гдоеавлмї нмпагз, якцм був etera. Шйыб іж аозпрмкоаркмы 
лд гавав etera нмйірзфлзт ноав, кіпракз дроупків кдоувайз 
нодгправлзкз жларлзт омгів. 

Якд е кіпуд жаикайз в Ероуоії фмймвікз, цм вігіовайзпя віг пвмїт 
омгів, нмроанзйз гм кіпра і мрозкайз, ілкмйз фдодж хйыб, ноавм ла 
втмгедлля гм війщлмгм і жларлмгм омгу бдж кмейзвмпрі жаикарз кдоівлі 
нмпагз? Як ла лаху гукку, омжібоарзпя у ущмку гмнмкмед пмуіайщлзи 
рдокіл lautneteri, цм пкйагаєрщпя ж гвмт пйів: lautn ра etera.  

А. Г. Бдкхродк, якзи жавгякз бійілгвак СІЕ № 1288, 3962 жлав, цм 
lautni – „вігнуцдлзк‖, вваеав etera = Ð penšsthj і рмку првдогеував, цм 
lautneteri – уд вігнуцдлзк, жакоінйдлзи жа пійщпщкмы розбмы, цм кав 
гдякі нмйірзфлі ноава39. Л. А. Єйщлзущкзи нозоівлывав lautneteri ж 
озкпщкзк cliens libertinus (Liv, XLIII, 16, 4), тмфа пак вваеав etera 
мглмфаплм нйдбдякз, ндлдпракз і ндйаракз40. О. Й. Ндкзомвпщкзи 
і В. Л. Цзкбуопщкзи првдогеувайз, цм etera буйз уаопщкзкз 
гоуезллзкакз, а ніпйя ндодтмгу вйагз гм кагіпроарів, вігнмвіглм, їт 
вмїлакз, рдокіл lautneteri нмжлафав біиуів омгмвзт гоуезл41. Діиплм, 
lautn взжлафдлм кмкбілармолзк кдрмгмк як „оіг, омгзла‖42. Позомглм, 
ланзп ж Вмйардооз (CIE № 49: ta. suti. mucetiś. cneunaś. lautuniś) лд кмед 
ндодкйагарзпя як „уя гомблзуя Мукдрія Клдулапа, вігнуцдлзка‖, бм 
ндодг лакз війщла йыгзла ж нмвлзк ік‘як. Тмку ймгіфлзи ндодкйаг: 
„Ця гомблзуя омгзлз Мукдрія Клдулапа‖. Доуга фапрзла рдокілу, вйаплд 
eteri, вваеаєрщпя нмтіглзк віг годущкмгм Ð ˜ta‹roj „пунурлзк, рмваозх‖. 

Сйіг жажлафзрз, цм нмгібла „лаомгла‖ дрзкмймгія пуномвмгеує 
рдокіл etera цд ж алрзфлзт фапів, кмйз Сдовіи, ланозкйаг, нзпав, цм 
дроупщкі гйавз рйукафзйз лажву Etruria віг годущкзт пйів ›teroj „ілхзи‖ 
ра Óroj „кмогмл‖ (Serv., Aen., XI, 598). Вед уя мбправзла, а ракме 
лаявліпрщ у гдякзт дроупщкзт ланзпат пйів etra, lauteri, etri ра etru як 
мпмбзпрзт ікдл (СІЕ № 52, 359, 360, 3415, 3427, 3428, 3431) гмвмозрщ жа 
имгм дроупщкд нмтмгедлля. Пмєглалля в мглмку пймві lautneteri 
дроупщкмї фапрзлз lautn ра годущкмї etera рде взгйягає нігмжоійм. 
Вжагайі, пдодг 107 лдкмв бз жанмжзфдлзт дроупкакз годущкзт пйів, 
фвдорщ – уд лажвз нмпугзл лджвзфлмї гйя лзт смокз43. Оред, пмуіайщлі 
рдокілз нмвзллі бурз кіпудвмгм нмтмгедлля. 

Як ла лах нмгйяг, номхаомк вігіовалзт віг мбцзлз фмймвіків кмела 
нмоівлярз ж лаявлмы в аотаїфліи Годуії вдопрвмы oƒ dhmiourgoˆ 
(dhmioergô ), лажва якмї нмтмгзйа, як і lautneteri, ж гвмт пйів d»mioj 
„лаомглзи‖ і tÒ œrgon „ноауя‖ і нмжлафайа одкіплзків, віплзків, пніваків, 
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йікаоів і віцулів, у кйапзфлзи ндоімг іплувайа взца гдоеавла нмпага ж 
ракмы е лажвмы44. Щмноавга, О. І. Хаопдкіл жлатмгзв у ланзпат дроупків 
вігнмвіглзк пймву tÒ œrgon – arce45. Оглак жгмгмк віл вігкмвзвпя віг 
жбйзедлля дроупщкмї кмвз ж годущкмы46. У ніжліхзт пймвлзкат уд пймвм 
вігпурлє47, ракме іплуырщ омжбіелмпрі у имгм рйукафдллі48. 

Офдвзглм, в дроупщкмку пупнійщпрві, гд вдйзка омйщ лайдеайа 
аозпрмкоарзфлзк кйалак, вігіовалі віг пійщпщкмї мбцзлз йыгз, які лд 
кайз вйаплмгм нмйя и жкухдлі буйз жаикарзпя одкдпйакз ра ілхзкз 
взгакз гіяйщлмпрі, лд нмв‘яжалзкз ж ноауды ла ждкйі, хукайз 
нмкомвзрдйщпрва у вдйзкзт аозпрмкоарзфлзт омгзл. Так, одкіплзкз, 
цм взомбйяйз нозкоапз, кдхкайз і ноауывайз нмояг іж „найаумк‖ ла 
Пмгем Чзвірар49. Піжліхд, гоунз мжгмбйывафів ж упієї Ероуоії 
нозкйзкайзпя уаодк Таоквілієк Сундобмк гм Рзку жа нйару (Liv., I, 
56, 1). Такд е гієпймвм accire „нозкйзкарз, жайуфарз, жаномхуварз‖, 
цм кає ндвлзи кмкалглзи вігрілмк, взкмозпрмвуєрщпя Лівієк, кмйз віл 
омжнмвігає ном жаномхдлля куйафлзт біиуів і емкдїв ж Ероуоії гм Рзку 
Таоквілієк Поіпкмк (Liv., I, 35, 9). Цзт йыгди, жмбоаедлля якзт, гм 
одфі, хзомкм нодгправйдлі в дроупщкмку кзпрдурві, кмела нозоівлярз 
гм акрмоів ж Вди, бійщхіпрщ якзт буйа оабакз (Liv., V, 1, 5), 
айд кдоувайа лзкз ндвла війщла кдлхіпрщ, нігнмоягкмвала Вдипщкмку 
уаодві. Дм уієї е кардгмоії лапдйдлля пйіг гмйуфзрз нзпаоя-пдкодраоя 
Пмопдлз (Liv., II, 12, 7; Dion. Hal., Ant. Rom., V, 28, 2). 

Вігкіллмпрі в рдокілмймгії (lautneteri абм etera) гмвмоярщ ном оіпр 
ілгзвігуайіжку пдодг війщлзт гомкагял дроупщкзт кіпр: якцм пнмфарку 
ноауівлзків нозкйзкайз йзхд кйалз (lautn), рм ніжліхд 
нмкомвзрдйщпрвм лаг etera нмфайз жгіиплыварз мкодкі нмвлмноавлі 
гомкагялз. Сакд вмлз оажмк ж etera і пкйагайз „бійщхіпрщ війщлзт‖ 
Пмпігмлія, а їт жлафлм пкомкліхі віг аозпрмкоарзфлзт пікдилі 
нмтмвалля ра днірасії ж нмвлмы смокуймы ікдлі внайз в мфі пуфаплзк 
гмпйіглзкак. Вмлз е мналмвувайз и нмпагз zilaθ eterav і camθi eterau, 
рак пакм, як нмпагу „гдкіуог‖ розкайз в оукат нодгправлзкз 
аозпрмкоарії і нмвлмноавлі гомкагялз гдякзт гмоіипщкзт нмйіпів.  

Оред, пакд рзт йыгди, цм сігуоуырщ у ланзпат ж нмвлзк ікдлдк 
нмояг ж мпмбакз, нмжлафдлзкз як etera (а лд lautneteri) кмела 
жаоатуварз гм пдодглщмгм номхаоку дроупщкмгм пупнійщпрва. Ваекм 
взжлафзрз їт оіг жалярщ, ном уд кз лд каєкм ілсмокауії ж кмомркзт 
днірасіи. Ммела йзхд нознупрзрз, цм уд буйз гмпнмгаоі лдвдйзкзт 
одкіплзфзт каипрдодлщ, кдоівлзкз гоун мжгмбйывафів і гоіблі 
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ждкйдвйаплзкз, які мпвмїйз рмваолі взгз пійщпщкмгм гмпнмгаопрва: 
взомцувалля мйзвз і взлмгоагу. Тдокілакз lautneteri ра etera, цм лд 
каырщ годущкмї дрзкмймгії, дроупкз кмгйз нмжлафарз мпмбзпрм війщлзт 
фмймвіків, кдхкалуів дроупщкзт кіпр ж мбкдедлзкз нмйірзфлзкз 
ноавакз, лд нмв‘яжалзт іж пійщпщкзк гмпнмгаопрвмк, цм взкмлувайз 
омбмру, лднозилярлу гйя аозпрмкоарії і нмвлмноавлзт гомкагял. 
Сдодг лзт кмгйз бурз і одкіплзкз, айд вмлз лд урвмоывайз кмйдгіи, а 
нігнагайз ніг нмкомвзрдйщпрвм жларлзт омгзл і нмвлмноавлзт гомкагял. 
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Резюме 

Ялкм А. Л. Содгляя номпймика ъроуппкмгм мбцдпрва 
Срарщя нмпвяцдла мглмку зж пймелдихзт вмномпмв пмузайщлми зпрмозз 

ъроупкмв: номбйдкд пуцдпрвмвалзя, лаоягу пм жларщы, жавзпзкшк лапдйдлздк з 
оабакз, номпймикз, кмрмоая бшйа подглди нм гмпрарку з зкдйа лдкмрмошд 
ноава. На мплмвалзз козрзфдпкмгм алайзжа пммбцдлзи алрзфлми роагзузз, 
п нозвйдфдлздк ъроуппкзт лагнзпди з галлшт аотдмймгзфдпкзт оапкмнмк 
в Тмпкалд, аврмо нозтмгзр к пйдгуыцдку вшвмгу. В пмузайщлми проукруод 
ъроуппкмгм мбцдпрва V-III вв. гм л.ъ. нозпурпрвмвайа номпймика лдбмгаршт з 
лджларлшт, лм нмйлмноавлшт гоаегал. Лзуа, сзгуозоуыцзд в лагнзпят как 
lautneteri з etera, лд втмгзйз в подглыы номпймику, нмпкмйщку жавзпдйз мр 
жларлшт пдкдипрв з лджларлшт нмйлмноавлшт гоаегал з лд зкдйз 
нмйзрзфдпкзт ноав. 
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Балабай Я. В.  

ЗАКОНОДАВЧА ОСНОВА СЕЛЯНСЬКОЇ 
ОРЕНДИ ЗЕМЛІ В УСРР У ПЕРІОД НЕПУ 

Здкдйщла модлга – уд ваейзва пкйагмва пдйялпщкмгм 
ждкйдкмозпрувалля, лдмбтігла гйя омжвзрку номгукрзвлзт пзй пдйа. 
Акруайщліпрщ галмї рдкз мбукмвйдла кіпудк ра жлафдлляк пдйялпщкмї 
модлгз ждкйі в УСРР у жажлафдлзи ндоімг. Дмжвій ждкдйщлмї модлгз 
кав кіпуд пакд у ндоімг лдну – ндоімг, кмйз в дкмлмкіуі буйз жагіялі 
озлкмві кдталіжкз. Взвфдлля жакмлмгавфмї мплмвз пдйялпщкмї модлгз 
ждкйі гмжвмйзрщ гмпйігзрз мглу ж гмймвлзт гоун гедодй рдкз, взявзрз 
лапкійщкз дсдкрзвлмы і номгукалмы буйа жакмлмгавфа бажа модлглмї 
нмйірзкз оагялпщкмї вйагз в УСРР у ндоімг лдну, як вмла внйзлуйа 
ла пмуіайщлм-дкмлмкіфлзи омжвзрмк Укоаїлз у вкажалзи ндоімг, як уд 
вігжлафзймпя ла оівлі езрря укоаїлпщкмгм пдйялпрва. Взвфдлля 
пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР у ндоімг лдну в уіймку кає ноакрзфлд 
жлафдлля гйя пщмгмгдлля. Агед вігомгедлля пійщпщкмгм гмпнмгаопрва 
взкагає мб‘єглалзт жупзйщ лд йзхд агоаолзків-ноакрзків, вфдлзт-
дкмлмкіпрів ра нмйірзків, а и номсдпіилзт іпрмозків. Взкмозпралля 
гмпвігу кзлуймгм гмнмкагає улзкарз жаивзт нмкзймк, а воатувалля 
іпрмозфлзт уомків гаоалрує жгіиплдлля гдоеавлмгм куопу бдж 
взплаедлля одпуопів. Такзк фзлмк, гмпйігедлля «Закмлмгавфмї мплмвз 
пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР у ндоімг лдну» є ваейзвзк гйя 
омжукілля омйі модлгз у вігомгедллі ра ніглдпдллі ілгзвігуайщлзт 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, оівля езрря укоаїлпщкмгм пдйялпрва 
ра жагайщлмї каорзлз пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку укоаїлпщкмгм 
пдйа у ндоімг лдну. 

Іпрмоімгоасія нзралля нодгправйдла гмпйігедллякз оагялпщкзт ра 
пуфаплзт укоаїлпщкзт вфдлзт. Впдодгзлі оагялпщкмгм ндоімгу 
іпрмоімгоасії нзралля взоіжляырщпя омбмрз гмпйіглзків 1920-т оо. 
ХХ пр.: М. Б. Гуодвзфа1, А. Ажзжяла і Д. Вдйзкдвзфа2, Н. П. Макаомва3, 
П. Пйдхкмва4 ра іл. Пзралля пдйялпщкмї модлгз ждкйі в омбмрат 
взцдлажвалзт гмпйіглзків омжгйялурі ж дкмлмкіфлмї рмфкз жмоу, агед 
бійщхіпрщ ж лзт буйа номсдпіилзкз дкмлмкіпракз. В іпрмоімгоасії 
галмгм ндоімгу лдкає омбір іпрмозкм-дкмлмкіфлмгм ланоякку. 
Сдодг оагялпщкзт гмпйіглзків нзралля пйіг лажварз В. П. Далзймва5 ра 
Б. К. Мзгайя6. Цд омбмрз номсдпіилзт іпрмозків, в якзт омжгйялурм 
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багарм апндкрів пдйялпщкмгм ждкйдкмозпрувалля ра пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва в уіймку, в рмку фзпйі пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР 
у ндоімг лдну. Суфаплі гмпйіглзкз нзралля: В. В. Кайіліфдлкм7, 
О. І. Галеа8, С. В. Кмолмвдлкм9, Ю. В. Кмрйяо10, С. В. Куйщфзущкзи11, 
С. Р. Лят12, В. М. Лажуодлкм13, І. В. Рзбак14, І. Б. Упдлкм15 жомбзйз 
вагмкзи влдпмк в омжомбку і алайіж мплмвлзт апндкрів номбйдкз. 
Наоажі рдка нмродбує пндуіайщлмгм лаукмвмгм гмпйігедлля ж пуфаплмї 
рмфкз жмоу. 

Дедодйщла бажа омбмрз, взтмгяфз ж рдкарзкз галмї праррі, 
нодгправйдла жакмлмгавфмы гоунмы гедодй, а пакд: гдкодрз, жакмлз, 
кмгдкпз, оіхдлля, акрз, нмпралмвз ра гзодкрзвз удлроайщлзт і 
кіпудвзт могалів вйагз. 

Мдрмы галмї омбмрз є взвфдлля ра алайіж жакмлмгавфмї мплмвз 
пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР у ндоімг лдну, а пакд: ілсмокауія 
жакмлмгавфзт гедодй ном мплмвз пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР 
у ндоімг лдну ра модлглу нмйірзку оагялпщкмї вйагз у вкажалзи ндоімг. 
Такме лдмбтіглзк є гмпйігедлля двмйыуії правйдлля оагялпщкмї вйагз 
гм модлгз ждкйі. 

Вндохд ном гмжвій модлгз в УСРР ихймпя у оджмйыуії ХІ ж‘їжгу 
РКП (б) 2 квірля 1922 о. «Пом омбмру ла пдйі»: «В нзраллі ном укмвз 
жапрмпувалля лаикалмї ноауі у пійщпщкмку гмпнмгаопрві ра модлгз ждкйі 
ж‘їжг одкмкдлгує впік ноауівлзкак галмї гайужі лд жв‘яжуварз жаивзкз 
смокайщлмпрякз лі рмгм, лі гоугмгм явзца і мбкдезрзпя 
жаномвагедлляк у езрря оіхдлщ мпраллщмгм ж‘їжгу…»16. Ріхдлля 
ІХ Впдомпіипщкмгм ж‘їжгу оаг, як і ХІ наоріилмї кмлсдодлуії, взжлафайз 
мплмвлі ланояккз агоаолмї нмйірзкз оагялпщкмї вйагз у ндоімг лдну. 
Нзкз кдоувайзпя ВУЦВК, РНК УРСР ра кіпудві могалз вйагз, 
жгіиплыыфз агоаолу нмйірзку. 

11 квірля 1922 о. ВУЦВК і РНК УРСР нозиляйа гдкодр 
―Пом лагалля лджакмелзк пдйялпщкзк гмпнмгаопрвак ноава 
рзкфапмвмї ндодупрункз кмозпрувалля пвмєы лагійщлмы ждкйды‖. 
Оплмвлі нмймедлля ущмгм гдкодру кіпрзв «Оплмвлзи жакмл ном 
роугмвд ждкйдкмозпрувалля», нозилярзи ВУЦВК 27 роавля 1922 о.17 
29 йзпрмнага 1922 о. ВУЦВК жарвдогзв Здкдйщлзи кмгдкп УРСР18, 
якзи сакрзфлм жакоінзв впі жкілз у ждкдйщлмку жакмлмгавпрві. 
А у 1929 о. буйм взгалм гмнмвлдлд взгалля Здкдйщлмгм кмгдкпу іж 
нмпрардилзк кмкдлраодк19. Змкодка, жлафлу увагу нозгійдлм алайіжу ра 
омж‘яплдллы мплмвлзт нмймедлщ, нмв‘яжалзт ж модлгмы ждкйі20. 
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Здкдйщлзи кмгдкп одгакуії 1929 о. гає уявйдлля ном жакмлмгавфі 
мплмвз пдйялпщкмї модлгз ждкйі, цм пкйайзпя у ндоімг лдну. 
Айд сакрзфлм гала одгакуія Здкдйщлмгм кмгдкпу вед лд гіяйа, 
мпкійщкз ж кілуя 1929 о. в УРСР омжнмфайапщ пууійщла кмйдкрзвіжауія і 
бугщ-яка модлга ждкйі буйа лдкмейзва.  

Пмоуф іж жакмлмгавфзк мсмокйдлляк мплмвлзт жапаг модлглмї 
нмйірзкз оагялпщкмї вйагз ихмв номудп нігрозккз і омжвзрку 
кмйдкрзвлзт смок гмпнмгаоывалля, кілудвмы кдрмы якмгм буйа 
кмйдкрзвіжауія пійщпщкмгм гмпнмгаопрва. Оодлгла нмйірзка впд бійщхд 
взгйягайа як рзкфапмвзи ра жкухдлзи жатіг оагялпщкмї вйагз. Так, жа 
нмпралмвмы ЦК ВКП(б) віг 30 гоугля 1926 о. «Пом нігпуккз 
оаггмпнлмгм і кмйгмпнлмгм бугівлзурва» модлга нмоуф ж іжгмйщцзлмы 
омжгйягайапя як вігпрайа смока ждкйдкмозпрувалля і оаггмпнз кайз 
ндодтмгзрз гм нмвлмгм і оауімлайщлмгм взкмозпралля ждкдйщлзт нймц. 
Оодлга вваеайапя пдоимжлзк лдгмйікмк ра гайщкувайа омжвзрмк 
оаггмпнів21. За нмпралмвмы ЦВК ра РНК СРСР віг 16 бдоджля 1927 о. 
«Пом оагялпщкі гмпнмгаопрва» удлроайщлзк оагялпщкзк взкмлкмкак 
гмоуфаймпя жбійщхзрз сілалпувалля оаггмпнів ж кдрмы жабджндфдлля їт 
езвзк ра кдорвзк ілвдлраодк ра йіквігауії модлглмї пзпрдкз22. 
Рджмйыуія XV ж‘їжгу ВКП(б) віг 19 гоугля 1927 о. «Пом омбмру ла 
пдйі» нігкодпйывайа лдмбтігліпрщ нмпрунмвмгм пкмомфдлля ждкдйщлмї 
нймці, цм жгавайапя в модлгу в оаимлат, гд уд нозжвмгзйм 
гм жомпралля куйаущкзт дйдкдлрів23. 30 роавля 1928 о. ВУЦВК і РНК 
УРСР нозиляйз гмнмвлдлля гм Здкдйщлмгм кмгдкпу УРСР, жгіглм ж 
якзк жабмомляйапя модлга ждкйі куокуйщпщкзкз гмпнмгаопрвакз. 
Чіркмгм взжлафдлля рдокілу «куокуйщпщкд гмпнмгаопрвм» оагялпщка 
вйага лд гавайа. Далзи жакмл кіг прмпуварзпя як впіт гмпнмгаопрв рак і 
емглмгм. 18 йзнля 1928 о. ЦВК і РНК СРСР мбкдезйз рдокіл 
жгавалля в модлгу мглієы півмжкілмы, а 6 квірля 1930 о. ВУЦВК і РНК 
УРСР нозиляйз нмпралмву «Пом жабмомлу модлгз ждкйі і жапрмпувалля 
лаикалмї ноауі в ілгзвігуайщлзт гмпнмгаопрват у оаимлат пууійщлмї 
кмйдкрзвіжауії». Такзк фзлмк, модлга ждкйі як в УРСР рак і в СРСР 
вуіймку буйа жабмомлдла. В пдйі омжнмфайапщ днмта кмйдкрзвіжауії. 

В мсіуіилзт гмкукдлрат оагялпщкмї вйагз лдмглмоажмвм жажлафаймпя, 
цм мплмвлзк дйдкдлрмк номудпу омжхаоувалля в пдйі у ндоімг лдну 
буйа лд прійщкз ждкйя, пкійщкз рмогівйя, тугмба ра одкалдлр, цм 
ндодрвмоывайзпщ в жлаояггя лакмнзфдлля ра дкпнйуарауії24. Оплмвлзк 
номрзоіффяк, якд прозкувайм нмгайщхзи омжвзрмк пійщпщкмгм 
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гмпнмгаопрва у ндоімг лдну, буйа лдвігнмвігліпрщ кіе кійщкіпры ждкйі, 
мрозкалмы пдйялакз влапйігмк одвмйыуії ра лаявлмы кійщкіпры тугмбз 
ра одкалдлру25. На гукку В. В. Кайіліфдлкм, модлга ждкйі буйа жапмбмк, 
жа гмнмкмгмы якмгм впралмвйывайапя вігнмвігліпрщ у гмпнмгаопрві кіе 
ждкдйщлмы нймцды ра ілхзкз жапмбакз взомблзурва26. Ндпрафа тугмбз 
ра одкалдлру буйа мплмвлмы нозфзлмы жгафз ждкйі в модлгу 
каймкіулзкз гмпнмгаопрвакз. Оглзк ж ндохзт і мплмвлзт пвмїт жавгалщ 
ла пдйі у ндоімг лдну оагялпщка вйага вваеайа гмнмкмгу пдйялпрву 
нмнмвлзрз пвіи езвзи ра кдорвзи одкалдлр27. 

Згіглм ж мплмвлзкз гмкукдлракз жгафа ждкйі в модлгу гмжвмйяйапя 
гйя гмпнмгаопрв, нмпйабйдлзт влапйігмк прзтіилмгм йзта абм лдпрафі 
омбмфмї пзйз, одкалдлру ра тугмбз. «Оплмвлзи жакмл ном роугмвд 
ждкйдкмозпрувалля», нозилярзи ВУЦВК 27 роавля 1922 о. жабмомляв 
жгафу ждкйі в модлгу бдж нмваелзт ла рм нозфзл. Пмоухдлля галмгм 
жакмлу каоаймпя кмлсіпкауієы галмї ждкдйщлмї гійялкз рдокілмк ла мгзл 
оік28. Оодлга ждкйі лд омжгйягайапя як лмокайщла смока взкмозпралля 
ждкйі в укмват жлзцдлля нозварлмї вйаплмпрі. Агед лднмтзрлмы 
мплмвмы ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва оагялпщкмї гдоеавз буйа гдоеавла 
вйапліпрщ ла ждкйы29. Факрзфлм, уд буйа «рзкфапмва ндодупрунка», яка 
лагавайапя каймкіулзк гмпнмгаопрвак30. Айд вед ІХ Впдукоаїлпщкзи 
ж‘їжг оаг, а жгмгмк і Здкдйщлзи кмгдкп одгакуії 1929 о. гмжвмйзв жгафу 
ждкйі в модлгу гмпнмгаопрвак, лдпномкмелзк мбомбзрз пвмы ждкйы 
влапйігмк ракзт нозфзл: лдпрафа жапмбів, одкалдлру ра омбмфзт оук31. 
Оред, модлга ждкйі буйа взкйзкала пурм дкмлмкіфлзкз нмродбакз і 
пноякмвала ла нігрозкку бігляущкзт ра пдодгляущкзт гмпнмгаопрв32. 

Оодлглу нйару гмжвмйяймпя взкмлуварз гомхзка, номгукракз 
ра ілхзкз взгакз взлагмомгз. Піг ілхзкз взгакз взлагмомгз 
омжукіймпя взкмлалля ндвлзт нмпйуг ра кмкбілувалля ндохзт гвмт 
взгів модлглмї нйарз33. У ндоімг лдну пнмпрдоігавпя номудп 
гдларуоайіжауії смок модлгз ра омжвзрмк гомхмвмї пзпрдкз модлглмї 
нйарз34. Цд буйм взкйзкалм ніглдпдлляк ілгзвігуайщлмгм пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва. Помгукрмва ра вігомбіркмва взгз модлглмї нйарз 
вваеайзпя вігпрайзкз ра кабайщлзкз, айд кайз кіпуд. 
За гмпйігедлляк О. І. Галеі, у гдякзт оаимлат жа мбомбірмк мглієї 
гдпярзлз молмї ждкйі лджакмелзк жкухдлзи був вігомбзрз в проагу 
5-6 глів у гмпнмгаоя лаилярмї їк тугмбз. В Дмлдущкмку мкоугу жа 
жбзоалля, елзва ра мбкмймр вомеаы ж мглієї гдпярзлз пдйялзл лд 
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рійщкз віггавав в модлгу гві гдпярзлз ждкйі, а цд и жмбмв‘яжувавпя 
бджкмхрмвлм ноауыварз ла впіт рощмт гдпярзлат35. 

Впі жбмоз ра нмгаркз нмв‘яжалі ж модлгмвалмы ждкйды кав 
пнйафуварз модлгао номрягмк впщмгм рдокілу модлгз.  

Оодлга гмжвмйяйапя рійщкз роугмва, рмбрм модлгуварз кмела буйм 
раку гійялку ждкйі, яку в жкмжі буйа мбомбзрз мгла омгзла 
(як гмпнмгаопщка мгзлзуя) вйаплзкз пзйакз. За жакмлмгавпрвмк 
модлга ждкйі лд нмвзлла буйа прарз мплмвмы гйя мгдоеалля 
лдроугмвзт гмтмгів. Тмбрм модлгуварз ждкйы кмгйм рійщкз роугмвд 
гмпнмгаопрвм. Айд уявйдлля ном рмфлд взжлафдлля рдокілу «роугмвд 
гмпнмгаопрвм» оагялпщкд жакмлмгавпрвм лд гає. 

Згафа ждкйі в модлгу буйа жабмомлдла рзк гмпнмгаопрвак, 
цм нознзляйз пійщпщкмгмпнмгаопщку гіяйщліпрщ і ндодтмгзйз гм ілхзт 
взгів гіяйщлмпрі абм ндодпдйяйзпя36. За Здкдйщлзк Кмгдкпмк одгакуії 
1929 о. гмпнмгаопрвак, цм ндодтмгзйз гм ілхзт взгів гіяйщлмпрі 
буйм гмжвмйдлм жгаварз ждкйы в модлгу промкмк гм 4-т омків37. Цд буйм 
взкйзкалм нмродбакз омжвзрку лдпійщпщкмгмпнмгаопщкзт номкзпйів. 
Айд галзи жакмл лд нмхзоывавпя ла гмпнмгаопрва, цм жаикайзпя 
лдроугмвмы гіяйщліпры. 

Здкдйщлзи Кмгдкп ракме ндодгбафав рд, цмб модлгао оауімлайщлм 
ра нм-гмпнмгаопщкз взкмозпрмвував ждкйы і лд гмнупкав взплаедлля 
ґоулру38. Пм жавдохдллы рдокілу гії модлглмгм гмгмвмоу ждкйя кайа 
бурз нмвдолдла вйаплзку ж упіка нмкоацдллякз цм буйз жомбйдлі 
модлгаодк ла модлгмваліи гійялуі39.  

Субмодлга буйа кардгмозфлм жабмомлдла жакмлмк40. Вмла вваеайапя 
канірайіпрзфлмы смокмы взкмозпралля ждкйі, жа якмы модлгао 
лд ноауыє, а мрозкує лдроугмві гмтмгз ж модлгмвалмї ждкйі. Здкйя в 
ракзт взнагкат правайа жапмбмк канірайіпрзфлмгм лакмнзфдлля. 

Снмфарку рдокіл модлгз був мбкдедлзи гм 3 омків. У взляркмвзт 
взнагкат рдокіл модлгз кіг пягарз гм 6 омків і рійщкз ж гмжвмйу 
вмймплзт взкмлкмків41. Дйя омгзл, гд буйз йзхд лднмвлмйірлі модлга 
ждкйі гмжвмйяйапя ла вдпщ промк гм гмпяглдлля нмвлмйірря. Кмомркзи 
рдокіл модлгз вваеавпя лдгмуійщлзк ж мгйягу ла лдоауімлайщлд 
взкмозпралля ждкдйщлзт одпуопів. З ілхмгм бмку, гмвгзи рдокіл 
модлгз взкйзкав у оагялпщкмї вйагз нмбмывалля цмгм нігозву мплмв 
лауімлайіжауії ждкйі. Агед гмжвій модлгз кав рзкфапмвзи таоакрдо і 
був взкйзкалзи мб'єкрзвлмы гмпнмгаопщкмы лдмбтігліпры і ілрдодпакз 
бігляущкзт ра пдодгляущкзт гмпнмгаопрв. Пйдлук ЦК РКП (б)  
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23-30 квірля 1925 о. пдодг ноакрзфлзт жатмгів в гайужі 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмї нмйірзкз гмнупкав «ла мплмві Здкдйщлмгм 
кмгдкпу хзохмгм взкмозпралля ноава жгаварз ждкйы в модлгу 
пдйялакз ла фап гм гвмт півмжкіл ноз багармніййі, а ноз роз-
фмрзозніййі – ла промк лд бійщхд як 12 омків…»42. За жакмлмк віг 
27 йзнля 1927 о. був впралмвйдлзи какпзкайщлзи рдокіл модлгз – 
12 омків. Закмл віг 30 роавля 1928 о. жлмв жкдлхзв рдокіл модлгз гм 
6 омків. Дйя гмпнмгаопрв, які ж омку в оік жгавайз ждкйы в модлгу 
жа оіхдлляк кіпудвзт могалів вйагз рдокіл модлгз кіг бурз 
пкмомфдлзи гм 3 омків. Якцм гмпнмгаопрвм і гайі лд омжнмфзлайм 
пакмпріилу пійщпщкмгмпнмгаопщку гіяйщліпрщ, рм гала ждкдйщла гійялка 
нігйягайа кмлсіпкауії. 

Такзк фзлмк, оіхдлля ном гмжвій ждкдйщлмї модлгз буйм 
нозлузнмвм лмвзк кмкдлрмк в агоаоліи нмйірзуі оагялпщкмї вйагз. 
Вмлм лауійывайм ждкдйщлі могалз ла пнозялля рзк гмпнмгаопрвак, які 
бдж жапрмпувалля модлгз абм лаику омбмфмї пзйз, лд жкмгйз нмгмйарз 
лапйігків оуилувалля, мпвмїрз мгдоеалу ждкйы ра жабджндфзрз пвмє 
іплувалля. Ці жатмгз гмвдйз пвмы дсдкрзвліпрщ, гмжвмйзйз вігбугуварз 
пійщпщкд гмпнмгаопрвм ла мплмві ілгзвігуайщлмгм пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва, ра лагмгуварз лапдйдлля коаїлз. Айд гмжвій модлгз ждкйі 
ра лаику омбмфмї пзйз, а ракме ілхі мплмвлі жатмгз лдну жа пвмєы 
пурліпры буйз озлкмвзкз, цм ихйм впундодф ж агкіліпроарзвлм-
кмкалглмы пзпрдкмы наоріилмї лмкдлкйаруоз ра рмрайіраолзк 
таоакрдомк гдоеавз, цм бугувайапя. Вед ж гоугмї нмймвзлз 1920-т оо. 
пзруауія у коаїлі таоакрдозжуєрщпя нмпрунмвзк жгморалляк мплмвлзт 
жатмгів лмвмї дкмлмкіфлмї нмйірзкз, цм кмела пнмпрдоігарз жа жкілакз 
в агоаолмку жакмлмгавпрві. Коанку ла лдні мпрармфлм буйм нмправйдлм 
жаномвагедлляк куопу ла лагжвзфаилі тйібмжагмрівйі у 1928 о. 

Закмлмгавпрвм оагялпщкмї вйагз гає уявйдлля ном мплмвз 
пдйялпщкмї модлгз ждкйі в УСРР у ндоімг лдну. Цд ндодгупік 
ілсмокауія ном нозфзлз модлгз; розвайіпрщ модлглмгм рдокілу; смокз 
модлглмї пнйарз; таоакрдо модлгз (роугмвзи); укмвз модлглзт 
гмгмвмоів, а ракме ноава ра мбмв‘яжкз прмоіл, цм имгм жакйыфзйз. 
Здкдйщлі жакмлз ндоімгу лдну гмнмкагаырщ гмпйігзрз двмйыуіы 
нмгйягів ра гіи оагялпщкмї вйагз в гайужі пійщпщкмгм гмпнмгаопрва. 
Закмлмгавфа мплмва пдйялпщкмї модлгз ждкйі в уіймку буйа агдкварлмы 
рзк жкілак, цм вігбувайзпя в укоаїлпщкмку пдйі у ндоімг лдну.  
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Резюме 

Байабаи Я. В. Закмлмгардйщлая мплмва кодпрщялпкми аодлгш ждкйз в УССР 
в ндозмг лъна. 

Срарщя нмпвяцдла алайзжу мплмв кодпрщялпкми аодлгш ждкйз в УССР 
в ндозмг лъна нм мплмвлшк зпрмфлзкак жакмлмгардйщлми гоуннш. В фапрлмпрз, 
угдйядрпя влзкалзд нозфзлак аодлгш ждкйз, гйзрдйщлмпрз аодлглмгм помка, 



Історія України 
 

 124 

смокак аодлглми нйарш, таоакрдоу аодлгш, упймвзяк аодлглшт гмгмвмомв, 
ноавак з мбяжаллмпряк прмомл, жакйыфзвхзт аодлглши гмгмвмо. Такед акудлр 
пгдйал ла ъвмйыузз вжгйягмв з мрлмхдлзя пмвдрпкми вйапрз к кодпрщялпкми 
аодлгд ждкйз в УССР в ндозмг лъна ла мплмвалзз зпрмфлзкмв 
жакмлмгардйщлми гоуннш лафзлая мр оджмйыузз ХІ пчджга РКП (б) мр 2 анодйя 
1922 г. з мкалфзвая нмпралмвйдлздк ВУЦИК з СНК мр 6 анодйя 1930 г. 
«О жанодрд аодлгш ждкйз з нозкдлдлзя ладклмгм роуга в злгзвзгуайщлшт 
тмжяипрват в оаимлат пнймхлми кмййдкрзвзжаузз». 
 
 
 
 

Бутенко В. І., Філіппов К. В. 

ТЕОРІЯ КООПЕРАЦІЇ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО 
В КОНТЕКСТІ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СЕЛІ ПЕРІОДУ НЕПУ (20-І РОКИ ХХ СТ.) 

М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи був лд йзхд вігмкзк нмйірзфлзк гіяфдк 
гмбз Цдлроайщлмї Рагз, ндохзк кіліпромк сілалпів ндохмгм уоягу 
УНР в гайдкмку 1918 о., айд і мглзк іж сулгакдлрайщлзт 
мплмвмнмймелзків пуфаплмї пвірмвмї дкмлмкіфлмї рдмоії, пвірмвмгм 
взкіоу дкмлмкіпрмк, сілалпзпрмк, сіймпмсмк, іпрмозкмк, пмуімймгмк. 

М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи – взтмвалдущ Хаоківпщкмгм улівдопзрдру, 
ла Хаоківцзлі, в 1856 о., віл і лаомгзвпя. Пм жакілфдллі сіжзкм-
кардкарзфлмгм сакуйщрдру в 1888 о. мрозкав жвалля калгзгара 
нозомглзфзт лаук, а гйзбмкзи ілрдодп гм пупнійщлзт лаук пнмлукав 
имгм вмглмфап жакілфзрз дкпрдолмк і ыозгзфлзи сакуйщрдр. 
Піг внйзвмк упієї пукунлмпрі гзряфмгм, ылаущкмгм і пругдлрпщкмгм 
взтмвалля «нмфував пдбд укоаїлпщкзк нароімрмк»1. Пмвдолувхзпщ 
ніпйя Лырлдвмї одвмйыуії ж Рмпії, гд віл прав номсдпмомк, в Укоаїлу, 
мбіикав нмпагу кіліпроа сілалпів в уоягі Цдлроайщлмї Рагз, прав 
акагдкікмк; в мпраллі омкз пвмгм езрря (1918, 1919) був номсдпмомк 
Кзївпщкмгм улівдопзрдру і гдкалмк имгм ыозгзфлмгм сакуйщрдру. 

М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи був і жайзхаєрщпя взгарлзк рдмодрзкмк 
кммндоауії. Взвфдлля номбйдк кммндоауії кмела віглдпрз гм лаибійщх 
нйіглзт ланоякків имгм лаукмвмї гіяйщлмпрі, цм нозлдпйм имку вед 
нозезррєвд взжлалля. Найделд имку, як рдмодрзку кммндоауії, пвмгм 
фапу віггайз йігдоз укоаїлпщкмгм кммндоарзвлмгм оуту нмфарку ХХ пр. 
К. Мауієвзф2, М. В. Лдвзущкзи3, П. Пмеаопщкзи4, омпіипщкзи рдмодрзк 
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кммндоауії К. А. Паезрлмв5, взгарлзи дкмлмкіпр М. Д. Кмлгоарщєв6. 
Ндабзякзи влдпмк М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм і в могаліжауіы 
кммндоарзвлмгм оуту в Рмпії і в Укоаїлі: ж 1908 о. віл прав мглзк іж 
кдоівлзків кмкірдру пійщпкзт і мцаглзт рмваозпрв в Рмпії, в 1909 о. 
жаплував і мфмйзв еуолай впдомпіипщкмї кммндоауії «Вдпрлзк 
кммндоаузз», а в мпралліи фап пвмгм езрря (1918 – бдодждлщ 1919 омкз) 
прав гмймвмы Цдлроайщлмгм кммндоарзвлмгм укоаїлпщкмгм кмкірдру – 
ігдилмгм ра куйщруолм-номпвірлзущкмгм удлроу укоаїлпщкмї кммндоауії. 

Тдмоії ра іпрмоії кммндоауії уфдлзи нозпвярзв лд кдлхд гвмт 
гдпярків ноаущ, лаибійщх вагмкзкз пдодг якзт є «Смузайщлшд мплмвш 
кммндоаузз» (М., 1916; 2-д взг. М., 1918; 3-є взг. М., 1989), 
цм ндодвзгала в лах фап7, ра «Кммндоауія, пмуіайщлм-дкмлмкіфла 
нозомга, її кдра»8. 

Чдовмлмы лзркмы имгм ноауі номлзжувайа ігдя, цм проардгіфлмы 
кдрмы і дкмлмкікз, і нмйірзкз є гві мфдвзглі одфі: гмбомбур номпрмї 
йыгзлз ра имгм куйщруоа. Позфмку, віл і имгм нмпйігмвлзкз гмвдйз, 
цм гмбомбур в бійщхіи кіоі впд е кардгмоія нмйірзфла, ліе дкмлмкіфла. 
Цди кдрмгмймгіфлзи нігтіг, вмфдвзгщ, мбукмвзв і нмгйягз М. І. Тугал-
Баоалмвпщкмгм ла кммндоауіы як явзцд в бійщхіи кіоі пмуіайщлд, 
нмйірзфлд, а лд пурм дкмлмкіфлд, як мбгоулрмвуваймпщ в фзпйдллзт 
ноауят жаоубіелзт і вірфзжлялзт лаукмвуів.  

Сдйялпщкіи, жмкодка пійщпкмгмпнмгаопщкіи, кммндоауії в ноауят 
М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм вігвдгдлм жлафлд кіпуд, як ланозкйаг, уійзи 
родріи омжгій в «Смузайщлшт мплмват кммндоаузз»9, абм е вмла правайа 
нодгкдрмк пндуіайщлмгм гмпйігедлля. Мзтаийм Івалмвзф мглзк ж 
ндохзт гмпйігзв номудп взлзклдлля кммндоарзвлмгм оуту в 
пійщпщкмку гмпнмгаопрві, гав имку пмуіайщлм-дкмлмкіфлу 
таоакрдозпрзку, взжлафзв пмуіайщлм-дкмлмкіфлу нозомгу кммндоауії, 
жвдолув мпмбйзву увагу ла омжкозрря нозфзл, які гайщкуырщ омжвзрмк 
кммндоауії в пійщпщкмку гмпнмгаопрві, взгійзв взгз 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмї кммндоауії ра рдмодрзфлм мбгоулрував 
їт мпмбйзвмпрі. Помрд, мб‘єкрзвліи муілуі лаукмвмї пнагцзлз вфдлмгм, 
жмкодка і рдмоії кммндоауії, в оагялпщкі фапз прайз ла ндодхкмгі 
ундодгедліпрщ, нігкіла лаукмвзт аогукдлрів нмйірзфлзкз яойзкакз ра 
жвзлувафдллякз, а віграк имгм лаукмвзи гмомбмк жайуфаєрщпя рійщкз 
мпраллік фапмк10. Акруайщліпрщ ігди кмлуднуії кммндоауії М. І. Тугал-
Баоалмвпщкмгм, цм жлаихйз врійдлля в гмпвігі укоаїлпщкмгм пдйа 
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ндоімгу лдну, жбдоігаєрщпя і в пщмгмгдллі, кмйз игурщ нмхукз хйятів 
кмгдоліжауії агоаолзт віглмпзл. 

Тдмодрзфлі ужагайщлдлля буйз жомбйдлі Тугал-Баоалмвпщкзк, 
ндодгупік, ла взвфдллі іпрмоії кммндоауії в канірайіпрзфлмку 
пупнійщпрві, мнзоавпя віл і ла гмпвіг кммндоарзвлмгм бугівлзурва 
1917 – нмф. 1919 омків в Укоаїлі, айд вдйщкз ваейзвм, цм багарм ж имгм 
рдмодрзфлзт пугедлщ лд рійщкз прайз лаукмвзк ндодгбафдлляк, айд і 
жлаихйз врійдлля в кммндоарзвлмку оупі в пдйялпщкмку пдодгмвзці 
в Укоаїлі ндоімгу лдну.  

Дм пкажалмгм ваорм гмгарз цд гдкійщка пугедлщ. 
Бдж ндодмпкзпйдлля нмндодглщмгм гмпвігу і лаукмвзт гмпяглдлщ, 
бдж фіркм номгукалзт (а фапрм і взвіодлзт вед езрряк) проукруо 
в кммндоарзвлмку оупі гмгі буйм мфікуварз нмжзрзвлзт оджуйщрарів. 
Цд буйм уійкмк мфдвзглм гйя рзт, трм вків бафзрз і гукарз. 
Піггоулряк омжбугмвз кммндоауії в 20-і омкз ХХ пр. прайз оіжлі 
гедодйа. Пдох жа впд – нмлмвйдлзи гмпвіг гмодвмйыуіилмї кммндоауії. 
І уд гедодйм пноауывайм в фапі яклаихвзгхд (в нмоівляллі ж ілхзкз) 
і нмвпыглм, агед ла кіпуят, у лаивіггайдліхзт курмфкат Укоаїлз, 
жайзхзйапщ вдйзка кійщкіпрщ сатівуів – лмпіїв ущмгм гмпвігу в оіжлзт 
гійялкат омбмрз кммндоауії11. Цд гедодйм буйм ла нмвдотлі пійщпщкмгм 
езрря, жавгалляк прайм ж омжукілляк і гмодфлм лзк пкмозпрарзпя, цм і 
буйм жомбйдлм в ноакрзуі омжбугмвз кммндоауії ла пдйі (і лд рійщкз ла 
пдйі, айд уд вед лд нодгкдр лахмгм гмпйігедлля). Вваеаєкм, 
цм кмонуп сатівуів гмодвмйыуіилмї кммндоауії і прав рієы «козрзфлмы 
капмы», цм буйа в пномкмжі ндодгарз дпрасдру рдмодрзкм-ноакрзфлзт 
ра могаліжауіилзт лаомбмк гйя гіяйщлмпрі кммндоауії в фапз лдну. Якцм 
уі пугедлля фзрафу жгаырщпя вігтзйдлляк віг пурі праррі (ном жлафдлля 
рдмодрзфлмї пнагцзлз М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм гйя кммндоарзвлмгм 
бугівлзурва в укоаїлпщкмку пдйі ндоімгу лдну) пномбуєкм пномпруварз 
ракд уявйдлля, вмглмфап гмгавхз ілхі курз жмоу ла нзралля. 

Діиплм, лахд жавгалля – віглаирз в кмлуднуії кммндоауії Тугал-
Баоалмвпщкмгм озпз, таоакрдозпрзкз, які «пноауывайз» (і, як уед 
нігкодпйываймпя, гмпзрщ хвзгкм в оджуйщрарат гіяйщлмпрі кммндоауії) в 
укоаїлпщкмку пдйі 20-т омків ХХ пр. А пугедлля, жаномнмлмвалі 
нмндодгу, рмокаырщпя жлафдлля взкмозпралля гмодвмйыуіилмї 
ноакрзкз кммндоауії як мглмгм ж гедодй оджуйщрарзвлмпрі гіяйщлмпрі 
кммндоауії ла пдйі в ндоімг лдну. Напноавгі лдгмодфлмпрі рур лдка. 
Чмку кз рак вваеаєкм? Тмку цм сулгакдлрайщлзк ніггоулряк 
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укмоілдлля і омжвзрку кммндоауії в гмодвмйыуіилмку пдйі (і лд рійщкз в 
Рмпіипщкіи ра Авпром-Угмопщкіи ікндоіят, в пкйагі якзт ндодбувайз 
укоаїлпщкі ждкйі, цм пкйайз рдозрмоіы і лапдйдлля УСРР в 20-і омкз 
ХХ пр.) прайз рдмодрзфлі ноауі ж номбйдк кммндоауії жаоубіелзт і 
вірфзжлялзт (в ндоху фдогу) лаукмвуів – О. В. Чаялмва, М. І. Тугал-
Баоалмвпщкмгм, О. М. Чдйілудва ра ілхзт, вномвагеувалі фдодж 
оіжлмоівлдві пмуіайщлі, гдоеавлі і кммндоарзвлі ілпрзрууії – віг 
удлроайщлзт – агкіліпроарзвлзт, лаукмвзт гм одгімлайщлзт. Звзфаилм, 
взмкодкйдлі в уіи праррі, жаоагз рдкз гмпйігедлля, ігдї кммндоауії 
М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм вномвагеувайзпя в гіяйщлмпрі 
гмодвмйыуіилмї кммндоауії (як і ніжліхд, в ндоімг лдну) нмоуф ж ігдякз 
ілхзт рдодрзків кммндоауії. Які ж узт ігди пакд Тугал-Баоалмвпщкмгм, 
кабурщ, лд кайм жлафдлля гйя ноакрзкз, айд рд, цм имгм влдпмк був 
жлафлзк – уд гмвдгдлзи езрряк укоаїлпщкмгм пдйа нмфарку і 20-т омків 
ХХ пр. сакр,12 і у лап є кмейзвіпрщ аогукдлрмвалм уд взпвірйзрз. 

Алайіж рдмодрзфлзт номбйдк кммндоауії в ноауят М. І. Тугал-
Баоалмвпщкмгм нмфлдкм ж взжлафдлля лзк мпмбйзвмпрі кммндоауії як 
«хруфлм првмоывалмгм» пупнійщлм-гмпнмгаопщкмгм номудпу в дкмлмкіуі 
канірайіпрзфлмгм пупнійщпрва ла вігкілу віг канірайіжку, цм 
як пупнійщлм-гмпнмгаопщкзи номудп првмоывавпя «нозомглзк» хйятмк. 
Вігжлафдла мпмбйзвіпрщ, вваеав рдмодрзк кммндоауії, взлзкйа 
як оджуйщрар упвігмкйдлзт гіи ндвлзт, гмпрарлщм хзомкзт пупнійщлзт 
номхаоків ж кдрмы роалпсмокуварз іплуыфу пзпрдку гмпнмгаопрва, абз 
вмла прайа вігнмвіглмы їт ілрдодпак13. 

Кммндоарзв є рака гмпнмгаопщка могаліжауія, вваеав Тугал-
Баоалмвпщкзи, яка взлзкає абпмйырлм війщлм, бдж бугщ-якмгм нозкупу. 
«Кммндоарзв є могаліжмвала пакмгмнмкмга – і в ущмку имгм пндузсіфла 
пзйа»14. В фмку гедодйм пзйз кммндоарзвів? – правзв жанзралля 
Мзтаийм Івалмвзф. І вігнмвігав: «в їт нмвліи гмбомвійщлмпрі» лавігкілу 
віг нозкупмвзт пмыжів, в абпмйырліи пвмбмгі кмелмгм фйдла нозикарз 
абм лд нозикарз в лзт уфапрщ15. І якцм галі нозлузнз нмоухуырщпя, 
рм уд вед, гмвмозрщ віл, лд кммндоарзв в нмвлмку омжукіллі ущмгм 
пймва.  

Ґоулруыфзпщ ла нмпруйарат жагайщлмгм вфдлля ном кммндоауіы, 
М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи гйзбмкм і впдбіфлм номалайіжував 
кммндоарзвлі могаліжауії пійщпщкмгм лапдйдлля. Сдйялпщку кммндоауіы 
вфдлзи вваеав єгзлзк жапмбмк ніглдпдлля дкмлмкіфлмгм пралу 
пдйялзла, і мбукмвйываймпя уд влуроіхлікз нмродбакз 
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гоіблмрмваолмгм взомблзурва. Сдйялпщка кммндоауія лд оуилує 
ілгзвігуайщлмгм пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва, лд ндодрвмоыє имгм ла 
кмйдкрзвлд, а мред, лд жкілыє имгм пмуіайщлм-дкмлмкіфлмї нозомгз17. 

«Дйя пдйял, нзхд М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи, - кммндоауія 
є лджакіллзк і єгзлм кмейзвзк жапмбмк ніглдпдлля їт дкмлмкіфлмгм 
гмбомбуру, мпкійщкз пдйялзл лагрм дкмлмкіфлм пйабкзи, цмб пвмїкз 
вйаплзкз пзйакз жагмвійщлм омжв‘яжарз рі жавгалля, кмроі прмярщ ндодг 
лзк»18. Супнійщлд жавгалля кммндоауії в рмку і нмйягайм, цмб 
жвійщлзрз пдйялзла віг жайделмпрі йзтваоя і кмкндлпуварз 
кмйдкрзвлмы пзймы пдйялпщкмї гоунз пйабкіпрщ мглммпіблзт пзй 
пдйялзла. Оред, таоакрдозпрзку бджнмпдодгліт жавгалщ кммндоауії як 
пурм гмпнмгаопщкзт, нмйірзфлм лдироайщлзт Тугал-Баоалмвпщкзи 
гмнмвлыє взжлафдлляк її пурлмпрі як пмуіайщлмгм оуту роугяцзт19. 
Пом нмгвіилу нозомгу кммндоауії нзпав і взжлафлзи омпіипщкзи 
рдмодрзк кммндоауії О. В. Чаялмв, таоакрдозжуыфз її і як 
могаліжауіилм-гмпнмгаопщку проукруоу, і як хзомкзи пмуіайщлзи оут20. 

Опмбйзвмї увагз жапйугмвуырщ взплмвкз вфдлмгм ном рд, цм 
кммндоарзвз бажуырщпя ла мпмбзпрзт ілрдодпат пвмїт фйдлів. Воаеаыфі 
гйя пщмгмгдлля сакрз жауікавйдлмгм, нмвпыглмгм мбгмвмодлля пноав в 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваозпрват, які ійыпроуырщ нмндодглі 
пугедлля вфдлмгм, жлатмгзкм ла хнайщрат кммндоарзвлзт ндоімгзфлзт 
взгалщ (ланозкйаг, еуолайз «Кммндомвалд пдйм», «Кммндомвала 
гомкага» ра ілхі), фзпдйщліпрщ якзт ракме буйа воаеаыфмы – бійя 
200 лаикдлувалщ нм Укоаїлі21. А рмку кммндоарзв (і лд рійщкз 
пдйялпщкзи) кмед гмпягарз вдйзфджлзт оджуйщрарів ж кіждолзк 
каніраймк, пнзоаыфзпщ пакд ла пмйігаолу жауікавйдліпрщ впіт пвмїт 
фйдлів. «Ндпрафа канірайу жакіляєрщпя жагайщлмы гмрмвліпры жомбзрз 
впд кмейзвд гйя упніту жагайщлмї пноавз»22. 

Вмглмфап Тугал-Баоалмвпщкзи вкажував ла рд, цм ла гмпнмгаопщкмку 
ілрдодпі йыгзлз іплуырщ і канірайіпрзфлі нігнозєкпрва – і уд пнмоіглыє 
уі рзнз гмпнмгаоывалля. Помрд, жажлафав уфдлзи, кммндоауія – 
нігнозєкпрвм лд канірайіпрзфлмгм рзну, рмку цм канірайіпрзфлд 
нігнозєкпрвм іплує жаоагз нозбурку, кммндоарзвлд – лікмйз лд 
ндодпйігує кдрз мрозкалля канірайіпрзфлмгм нозбурку. 

Рмжгйягаыфз жагайщлі номбйдкз омжвзрку кммндоауії, Тугал-
Баоалмвпщкзи лд рійщкз гав жагайщлу муілку кйапзсікауії кммндоарзвів, 
жаномнмлмвалу рдмодрзкакз кммндоауії23, айд мбґоулрував нмгій 
кммндоарзвів жа бійщх ужагайщлдлмы мжлакмы – таоакрдомк ноауі в 
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лзт: 1) кммндоарзвз у псдоі мбкілу і 2) кммндоарзвз в псдоі мбкілу ра 
ноауі. Поакрзка е кммндоарзвлмгм бугівлзурва ла пдйі ндоімгу лдну, 
нозлаиклі в укоаїлпщкмку пдйі, нм пурі віггждокайзйа рдмодрзфлі 
пугедлля вфдлмгм. Кммндоарзвла прарзпрзка пвігфзрщ, цм уед ж 
нмфаркмк лдну в пійщпщкмгмпнмгаопщкіи кммндоауії взлзкайз, 
укмоілывайзпя улівдопайщлі кммндоарзвз (рмваозпрва), цм мбіикайз 
жбур, нмпрафалля, фапрм – і кодгзрлі сулкуії24. Згмгмк, в кіоу жомпралля 
рмваолмпрі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм взомблзурва, ж пдодгзлз 20-т омків 
ХХ пр., їт каиед нмвліпры жакілзйз кодгзрлі ра пндуіайщлі 
кммндоарзвз (кахзллм-роакрмолі, буояківлзфі рмцм); впі вмлз – 
кммндоарзвз у псдоі мбкілу (жа Тугал-Баоалмвпщкзк). 
Тодба кмлпраруварз, цм і гдоеава фдодж лмву дкмлмкіфлу нмйірзку, 
пндуіайщлу кммндоарзвлу нмйірзку (нмйірзку «кммндоарзвлмгм 
пмуіайіжку»)25 агдкварлм (гм кілуя 1928 о.) муілывайа кмейзвмпрі і 
упродкйілля хзомкзт пдйялпщкзт кап і як оджуйщрар – бійщхд 
83 вігпмркз пдйялпщкзт гмпнмгаопрв Укоаїлз ла нмфармк 1929 о. буйз 
мб‘єглалі в рмку фз ілхмку жбурм-нмпрафайщлмку кммндоарзві 
(кодгзрлмку фз сатмвмку)26. Поз ущмку жбдоігаймпя ілгзвігуайщлд 
пдйялпщкд гмпнмгаопрвм, пдйялзл-гмпнмгао ла ждкйі, омжнмояглзк 
вйаплмї гмйі. Оред, омжвзрмк жбурм-нмпрафайщлзт, а лд взомблзфзт 
смок кммндоауії прав гйя укоаїлпщкмгм пдйа 20-т омків могаліфлзк, 
мб‘єкрзвлм вігрвмоыыфз прал і кмейзвмпрі омжвзрку пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва ра имгм ілрдодпз. Поакрзка пійщпщкмгмпнмгаопщкмї 
кммндоауії в Укоаїлі гмвмгзйа (жлмву ракз як нігрвдогедлля взплмвків 
рдмоії М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм), цм жбурм-нмпрафайщлі смокз буйз 
пакмгмпрарлікз, лд лзефзкз в нмоівляллі ж «взцзкз» кмйгмпнакз, як 
уд првдогеуваймпя бійщхмвзущкмы гмкрозлмы. Вфдлзи ндодгбафав 
лдвдйзкі ндопндкрзвз мпралліт27, цм і нігрвдогзйз одайії укоаїлпщкмгм 
пдйа ндоімгу лдну – уієы смокмы буйм мтмнйдлм впщмгм 5,5 вігпмрків 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв (ла 1.ІХ.1929) і кдлхд 4% нймці пдйялпщкмгм 
ждкйдкмозпрувалля28. 

На мплмві ужагайщлдлля іпрмозфлмгм гмпвігу омжвзрку кммндоауії 
в пійщпщкмгмпнмгаопщкмку взомблзурві коаїл Затіглмї Євомнз і Рмпії 
М. І. Тугал-Баоалмвпщкзи гіихмв гм взплмвку, цм гйя упніхлмї 
гіяйщлмпрі лзжмвмї піркз кммндоарзвів нмроібла могаліжауія їт мб‘єглалщ, 
пмыжів (фз пніймк). «Вжагайі бдж пмыжлмгм мб‘єглалля мкодкзт 
кммндоарзвів ліякзи розвайзи і ґоулрмвзи упніт кммндоауії 
лдкмейзвзи»29. Дмпвіг пдйялпщкмї кммндоауії ндоімгу лдну нігрвдогзв і 
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уди взплмвмк М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм. Взявзймпщ, цм мкодкзк 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзк рмваозпрвак лд ніг пзйу буйм могаліжуварз 
нмпрафалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз кахзлакз ра ілхзкз взгакз 
номкзпймвмї номгукуії, могаліжуварз жбур, мпкійщкз уд взкагайм 
пкунфдлля вдйзкзт наоріи рмваоу, агед жавмгз вомжгоіб лд рмогувайз. 
Срвмодлзи пмыж (пнійка) кммндоарзвів кайа кмейзвіпрщ уд омбзрз. 
Смыж кав кмейзвіпрщ жібоарз жакмвйдлля впіт кммндоарзвів, жакунзрз 
вдйзкі наорії жлаоягщ взомблзурва (цм жлафлм гдхдвхд). 
Снійка урозкувайа агомлмка, оіжлзт сатівуів, цм лд ніг пзйу буйм 
мкодкмку кммндоарзву. Поз жбурі номгукуії пійщпщкзи гмпнмгао кав 
кмейзвіпрщ улзклурз пкунлзка, цм лаезвавпя ла пдйялпщкіи пкоурі, а 
пнійка пкйагайа угмгу ла жбур номгукрів пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва ж 
гдоеавлзкз упралмвакз, номгавайа вдйзку їт наоріы жа кмогмл, 
взгавайа фапрзлу гомхди ландодг кммндоарзвак, цмб омжгарз фйдлак 
рмваозпрва, абз рі лд нмпніхайз ж номгаедк пвмїт номгукрів, нмкз ла лзт 
лдка нігтмгяцмї уілз. Снійка гмбувайа кодгзрз ла нмпрафалля і жбур ніг 
гаоалріы і нмоуку пнійкз. Чзпдйщліпрщ пніймк жомпрайа вномгмве 20-т 
омків, агдкварлм вігрвмоыыфз омжвзрмк лзжмвмї кдодеі кммндоарзвів: 
ж 70 пніймк у 1926 о. гм 114 – в 1928 о. і 192 – гм 1 йзнля 1929 о.30 

Ваейзвзк кдрмгмймгіфлзк взплмвкмк М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм 
є имгм рвдогедлля, цм «… кммндоарзвз жавегз буйз і жайзхаырщпя 
могаліжауіякз кйапмвзкз, могаліжауіякз роугяцзт кйапів»31. 
Офдвзглм, кммндоауія в пійщпщкмгмпнмгаопщкмку взомблзурві 
(пійщпщкмгмпнмгаопщка кммндоауія) кайа прарз могаліжауієы кйапмвмы і 
в укмват лдну жа оагялпщкмї гіиплмпрі. Вмла кайа бурз могаліжауієы 
роугяцзт, а мред, в рмку фзпйі і ракмї вдопрвз роугмвмгм пдйялпрва як 
біглмра. Помрд, ж рмфкз жмоу кммндоауії як гмпнмгаопщкмї могаліжауії 
гйя дкмлмкіфлм бджпзймї біглмрз вмла, нозомглм, правзйа ндвлі бао‘єоз. 
Іплувайа ндвла кдеа, кмйз ж рмфкз жмоу дкмлмкіфлмї гмуійщлмпрі 
біглмра в кммндоарзві лд буйа баеалмы. Дд е взтіг? Чз був віл в 
укмват лдну в укоаїлпщкмку пдйі, жмкодка? Вігнмвігі жлмву ракз 
жлатмгзкм у Тугал-Баоалмвпщкмгм, тмфа, жвзфаилм е, лд прмпмвлм 
лднівпщкзт фапів (агед, віл нмкдо у 1919 о.), а як кдрмгмймгіфлзи 
нігтіг гм омжв‘яжалля ракмї ндкуфмї пмуіайщлм-дкмлмкіфлмї номбйдкз 
пдйа. Взтіг був у гдоеавліи сілалпмвіи, жакмлмгавфіи, ноавмвіи 
гмнмкмжі і нігрозкуі біглзт номхаоків ж кдрмы жабджндфдлля їт уфапрі 
в кммндоауії, мпкійщкз гйя пдйялпрва ілхмгм хйяту лд буйм. 
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«Позлузнмвм лд кмела жандодфуварз, – жажлафав М. І. Тугал-
Баоалмвпщкзи, – гдоеавлмї нігрозккз кммндоауії ж рмфкз жмоу уійди і 
жавгалщ пакмї кммндоауії, … айд якцм уд уояг быомкоарзфлзи, рмбрм 
номлзклурзи гутмк быомкоарзфлмї мнікз, рм рака нігрозкка нмвзлла 
пнозикарзпя йзхд ноз укмві лагалля кммндоауії нмвлмї пвмбмгз 
її пакмпріилмгм омжвзрку. Ілакхд кммндоауія озжзкує нмжбурзпя пвмєї 
пурі – пвмбмгз пакмвоягувалля і пакмгіяйщлмпрі. Тмгі вмла лд жкмед 
взявзрз пвмїт ндодваг»32. 

На еайщ, пакд уди номглмжмвалзи рдмодрзкмк кммндоауії пудлаоіи 
правпя в СРСР. В кілуі 20-т омків «быомкоарзфла мніка» цмгм 
пдйялпрва, ж нозфзл гмбод лак вігмкзт, буйа пноякмвала в бік мглмгм 
номхаоку пдйялпрва, лаибійщх кйапмвм бйзжщкмку номйдраоіару – гм 
біглмрз, цм кайа прарз лагіилзк пмыжлзкмк в ндоімг «жагмпродлля 
кйапмвмї бмомрщбз», якзи увіихмв в езрря гдоеавз і іпрмоіы пдйа як 
ндоімг капмвмї кмйдкрзвіжауії. Так, фдодж вроуфалля гдоеавз пмуіайщлзи 
пкйаг пійщпщкмгмпнмгаопщкмї кммндоауії ла 62,4% прав бігляущкзк, цм лд 
вігнмвігайм пмуіайщліи проукруоі пдйа, яка прайа ла гоугу нмймвзлу 
20-т омків пдодгляущкмы. Біглмра, пкйагаыфз як номхаомк в пдйялпрві 
лд бійщхд 30 вігпмрків в кілуі 20-т омків ХХ пр., мрозкувайа 60 і бійщхд 
вігпмрків кодгзрів ла гмпнмгаопщкі нмродбз33, наимві влдпкз гйя лдї буйз 
в 4-8 оажів кдлхі, ліе гйя пдодгляка, ланозкйаг, рійщкз біглмрі 
лагавайапя омжпромфка наимвмгм влдпку; іж пійщпщкмгмпнмгаопщкмї 
кммндоауії взйуфавпя кммндоарзвлзи нозбурмк ла нмродбз 
кмйдкрзвіжауії, могаліжауії оіжлмкалірлзт куопів нм ніггмрмвуі 
пндуіайіпрів пійщпщкмгм гмпнмгаопрва рмцм. Іж пдодгзлз 1929 о. лзжкмы 
нмпралмв і гзодкрзв омжвзрмк кммндоауії ла пдйі лабув гджмогаліжмвалмгм 
таоакрдоу: вмла ндодвмгзйапя абм ла взомблзфі смокз (пндуіайщла, 
сатмва кммндоауія), абм ндодтмгзйа в омжнмоягедлля оагялпщкзт 
агкіліпроарзвлзт могалів (кодгзрла кммндоауія)34. 

Оред, хзомкі рдмодрзфлі ужагайщлдлля гіяйщлмпрі кммндоауії 
М. І. Тугал-Баоалмвпщкмгм, омжгйялурі лакз в кмлрдкпрі ноакрзкз 
кммндоарзвлмгм оуту в укоаїлпщкмку пдйі ндоімгу лдну, жапвігфзйз як 
уілліпрщ лаукмвмгм гмомбку взгарлмгм вірфзжлялмгм 
ра впдпвірлщмвігмкмгм вфдлмгм-дкмлмкіпра, рак і лдндодпіфлд жлафдлля 
ущмгм гмомбку гйя одайіи укоаїлпщкмгм пдйа 20-т омків ХХ пр., гйя 
кійщимлів пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, які ж гмнмкмгмы кммндоарзвлмї 
пнівноауі лакагайзпя ніглдпрзпя гм нозпрмилмгм езрря. 
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Резюме 

Бурдлкм В. И., Фзйзннмв К. В. Тдмозя кммндоаузз М. И. Тугал-
Баоалмвпкмгм в кмлрдкпрд кммндоарзвлмгм гвзедлзя в укоазлпкмк пдйд 
ндозмга лдна (20-д гмгш ХХ пр.) 

Срарщя нмпвяцдла гвудгзлми жагафд: алайзжу вжгйягмв М. И. Тугал-
Баоалмвпкмгм ла рдмодрзфдпкзд, кмлуднруайщлшд вмномпш кммндоаузз как 
могалзжаузмллм-тмжяипрвдллми проукруош з пмузайщлмгм гвзедлзя, а ракед 
нодймкйдлзы ързт вжгйягмв в ноакрзкд кммндоаузз в пдйщпкмтмжяипрвдллмк 
номзжвмгпрвд укоазлпкмгм пдйа ндозмга лдна. Уфдлши одхзрдйщлм мрпразвай 
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кшпйщ м пакмгдярдйщлмк, гмбомвмйщлмк таоакрдод кммндоаузз, нмпромдллми ла 
тмжяипрвдллмк злрдодпд кодпрщял з зкдыцди удйщ зт жацзрш как пмузайщлмгм 
пймя. 
 
 
 

Волосник Ю. П.  

ЛІКВІДАЦІЯ ПРИВАТНОГО КРЕДИТНО-ГРОШОВОГО РИНКУ 
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЗЛАМУ НЕПУ ( КІНЕЦЬ 1920-1930-х РОКІВ) 

На пуфаплмку драні пралмвйдлля озлкмвмї дкмлмкікз Укоаїлз впд 
бійщх ваейзву омйщ вігігоає кодгзрлм-гомхмвзи озлмк, віг прабійщлмгм 
сулкуімлувалля якмгм жайдезрщ лд рійщкз прал лаомглмгм гмпнмгаопрва 
коаїлз, айд и гмбомбур упіт її гомкагял. Пмрояпілля ла сілалпмвмку 
озлку Укоаїлз ланозкілуі 90-т омків ХХ прмйірря омбйярщ гмпзрщ 
акруайщлмы номбйдку козрзфлмгм ра уваелмгм гмпйігедлля гомхмвмгм 
озлку ла оіжлзт дранат имгм іпрмозфлмгм омжвзрку жмкодка в гмбу 
НЕПу ра, мпмбйзвм, ла драні имгм жйаку. 

На еайщ, сілалпмвзи озлмк Укоаїлз ла драні оуилауії НЕПу 
в іпрмоімгоасії гмпйігедлм лагрм дніжмгзфлм1, тмфа в мпраллі 
гдпярзоіффя в ущмку ланоякку жомбйдлі ндвлі комкз2. 

Тмку, цмб жанмвлзрз іплуыфу номгайзлу, аврмо праррі правзрщ жа 
кдру – номалайіжуварз нозфзлз ра кдрмгз номудпу йіквігауії нозварлмгм 
кодгзрлм- гомхмвмгм озлку в Укоаїлі в укмват оуилауії НЕПу. 

Хомлмймгіфлі оаккз праррі – гоуга нмймвзла 1927 – 1930 оо., рмбрм 
віг нмфарку ндодтмгу оагялпщкмї гдоеавз гм лагжвзфаилзт кдрмгів 
уноавйілля гм кмкдлру каиед нмвлмї йіквігауії 
нозварлмнігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі ла кодгзрлм-гомхмвмку озлку 
Укоаїлз. 

У номудпі ланзпалля праррі буйз взкмозпралі як мнубйікмвалі 
кардоіайз, рак і (жгдбійщхмгм) гмкукдлрз удлроайщлзт аотівів Рмпії, 
Укоаїлз ра кіпудвзт укоаїлпщкзт аотівів.  

У омкз НЕПу в укмват омжвзрку озлкмвзт віглмпзл в Укоаїлі 
сулкуімлував нозварлзи кодгзрлм-гомхмвзи озлмк, цм вігігоавав 
нмкірлу омйщ у жагмвмйдллі нмродб сулкуімлуыфзт нігнозєкуів ла 
кодгзрлі одпуопз. Позварлзи кодгзрлзи озлмк 1920-т омків пкйагавпя 
ж гвмт пдгкдлрів: 1) могаліжмвалзи озлмк, цм був нодгправйдлзи 
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нозварлзкз рмваозпрвакз вжаєклмгм кодгзру (ТВК); 
2) лдмогаліжмвалзи (жгдбійщхмгм рілщмвзи) озлмк кодгзрлзт одпуопів. 

Нандодгмглі жйаку НЕПу в УСРР кдодеа ТВК гмпягйа ла кілдущ 
фдовля 1927 омку 111 мгзлзущ, а пралмк ла 1 емврля 1927 омку – 108.3 
Канірайз ТВК ла уди фап пралмвзйз нмлаг 3 кйл. коб., а вкйагз ра 
нмрмфлі оатулкз кйієлруоз (жгдбійщхмгм нозварлзт нігнозєкуів) – 
каиед 5,2 кйл.коб.4 Тмваозпрва вжаєклмгм кодгзру нодгправйяйз пмбмы 
оіжлмвзг гоіблзт кмкдоуіилзт нозварлзт балків, цм жаикайзпя 
кодгзрувалляк жгдбійщхмгм нозварлмнігнозєклзущкмгм пдкрмоу. 

Сдодг фйдлів ТВК ндодваеайз (пралмк ла 1 емврля 1927 омку) 
нозварлі рмогмвуі – 53% упщмгм пкйагу, фапрка нозварлзт номкзпймвуів 
пкйагайа 8,3%, купраоів і одкіплзків – 14,4%, рмгі як омбірлзків, 
пйуебмвуів і мпіб війщлзт номсдпіи – 10,1%, гдоеавлі ра кммндоарзвлі 
могалз пралмвзйз йзхд 1,4%, ілхі (пдодг лзт ндодваеайз нозварлі 
вйаплзкз бугзлків) – 12,8%5. Їтлі влдпкз пралмвзйз йдвмву фапрку 
сілалпмвзт одпуопів рмваозпрв вжаєклмгм кодгзру. 

Рагялпщка гдоеава в омкз НЕПу жкухдла буйа сілалпмвм 
нігрозкуварз ТВК, лагаыфз їк кодгзрз, мпкійщкз рак йдгхд буйм 
розкарз ніг кмлромйдк нозварлзи канірай, а ракме фдодж рд, цм 
взкмозпрмвуыфз ТВК кмела буйм внйзварз ла оівдлщ нмжзфкмвмї 
правкз ла нозварлмку гзпкмлрлмку (кодгзрлмку) озлку. Оглак, уя 
гдоеавла нігрозкка буйа явлм лдгмпрарлщмы і лд нмкозвайа нмродб 
ТВК у кодгзрлзт одпуопат. Ддоеавлі кодгзрз гмймвлзк фзлмк 
пноякмвувайзпя ла сілалпувалля гдоеавлмгм пдкрмоа дкмлмкікз, 
в ндоху фдогу номкзпймвмпрі, рмгі як ла кодгзрувалля 
нозварлмнігнозєклзущкмгм пдкрмоу взгійяйзпя козтрз гдоеавлзт 
кмхрів6. Влапйігмк ущмгм ТВК лд кмгйз лавірщ у лаибійщх пнозярйзві 
ндоімгз НЕПу жагмвмйщлзрз нмнзр нозварлмгмпнмгаопщкмгм пдкрмоу 
ла кодгзрлі одпуопз. Цд, в пвмы фдогу, нм-ндохд, нозжвмгзйм 
гм лагжвзфаилмгм нмгмомефалля кодгзрів ла нозварлмку (війщлмку) 
озлку, цм гуед лдгарзвлм внйзвайм ла омжвзрмк нігнозєклзущкмї 
гіяйщлмпрі. Пм-гоугд, жукмвйывайм сулкуімлувалля лдмогаліжмвалмгм 
(нігнійщлмгм, нм пурі йзтваопщкмгм) озлку нмжзфкмвзт канірайів. 
Ціла кодгзрлзт одпуопів рур у гдкійщка оажів ндодвзцувайа правкз 
у гдоеавлзт кодгзрлзт упралмват ра ТВК7. 

Піпйя ндодтмгу оагялпщкмї гдоеавз гм лагжвзфаилзт кдрмгів 
уноавйілля ланозкілуі 1927 – ла нмфарку 1928 омків оіжкм 
нмгіохуырщпя укмвз гіяйщлмпрі впщмгм нозварлмгмпнмгаопщкмгм 
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пдкрмоу дкмлмкікз і жмкодка ТВК. Вед лмвд нмймедлля 
«Пом рмваозпрва вжаєклмгм кодгзру», нозилярд ЦВК і РНК СРСР 
8 йырмгм 1928 омку лдпйм ла пмбі вігбзрмк лмвмї пупнійщлмї аркмпсдоз 
в коаїлі, мпкійщкз пуррєвм омжхзоывайм кмлромйщ гдоеавз жа 
гіяйщліпры ТВК, і, в рми ед фап, нмкірлм мбкдеувайм кмейзвмпрі 
пакмпріилмї омбмрз рмваозпрв. Так, жлафлм жвуеуваймпя кмйм 
кмейзвзт уфаплзків ТВК, влапйігмк ноякмї жабмомлз гдоеавлзк, 
кммндоарзвлзк ра гомкагпщкзк могаліжауіяк фйдлпрва в ТВК. 
Оглмфаплм пкмомфувавпя оівдлщ кодгзрувалля гйя мкодкзт фйдлів 
ТВК. Обкдеуваймпя ноавм ТВК ла жгіиплдлля рмваолм-кмкіпіилзт 
мндоауіи, пкмомфувавпя (гм 3-т кіпяуів) рдокіл уійщмвмгм кодгзрувалля 
кйієлруоз ТВК8. 

У йырмку 1928 омку РНК УСРР утвайзйа нмпралмву, цм взкагайа 
віг гдоеавлзт і кммндоарзвлзт упралмв у рдокілмвмку нмоягку 
взйуфзрз пвмї фйдлпщкі влдпкз ж ТВК, цм нозжвдйм гм сілалпмвзт 
вроар рмваозпрв9. 3 роавля 1928 омку буйм впралмвйдлм пувмод 
козкілайщлд нмкаоалля, цм ндодгбафайм нмжбавйдлля вмйі рдокілмк 
гм 10 омків абм хроас гм 3 рзп. коб. жа пномбу ндодбуварз мглмфаплм 
фйдлмк гвмт і бійщхд ТВК 10. 

Оглмфаплм вігбуваєрщпя нмпзйдлля ноякмгм агкіліпроарзвлмгм 
рзпку ла ТВК. Взкмлуыфз вігнмвіглі гзодкрзвз взцмгм оагялпщкм-
наоріилмгм кдоівлзурва, лаокмксіл УСРР прав гаварз ТВК гзодкрзвз 
агкіліпроарзвлм-жабмомллмгм таоакрдоу, цм упкйаглывайз и бдж рмгм 
лдномпрі укмвз їт сулкуімлувалля. Так, цд ланозкілуі піфля 1928 омку 
НКФ ланоавзв ТВК гзодкрзву, цм жмбмв‘яжувайа мпраллі нознзлзрз 
кодгзрувалля нозварлзт нігнозєкуів-жагмрівдйщлзків тугмбз і к‘япа, 
рмогмвуів ра пкунцзків тйіба, мйіилмгм лапілля, бмбмвзт куйщруо 
рмцм11. У бдоджлі 1928 омку НКФ УСРР жабмомлзв ТВК кодгзруварз 
пвмїт фйдлів ніг жаправу ікнморлзт рмваоів. З йзнля 1928 омку 
віггійдлляк Ддоебалку буйм жабмомлдлм нозикарз віг ТВК вдкпдйі 
одкіплзків і купраоів 13. 

У уди ндоімг нодгкдрмк мпмбйзвмї увагз ж бмку гдоеавз праырщ 
вігпмркмві правкз, які прягувайзпя ТВК жа лагалля кодгзрів. В укмват 
жйаку НЕПу мплмвлзи акудлр у одгуйываллі гзпкмлрлмгм вігпмрку ла 
нозварлмку кодгзрлмку озлку буйм жомбйдлм ла взкмозпралля 
агкіліпроарзвлмгм одпуопу. З кдрмы жгдхдвйдлля кодгзрів, 
цм взгійяйзпя ТВК нігнозєкуяк і гйя жлзедлля гзпкмлрлзт правмк 
ла війщлмку озлку в квірлі 1928 омку РНК УСРР пвмєы нмпралмвмы 
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впралмвзв гйя ТВК і ймкбаогів какпзкайщлзи оівдлщ кодгзрлмї правкз, 
цм лд нмвзлдл був ндодвзцуварз 18% оіфлзт. Сравкз взцд жа уди 
оівдлщ омжгйягайзпя як йзтваопщкі, а взллі в ущмку мпмбз каоайзпя 
в козкілайщлмку нмоягку14. Дала нмпралмва кмгйа гарз йзхд 
рзкфапмвзи дсдкр. Айд вмла првмоывайа мплмву гйя жвзлувафдлля 
у пндкуйярзвлзт гіят і йзтваопрві кдоівлзків ТВК ра нознзлдлля 
сулкуімлувалля мпралліт. 

Ваекі лапйігкз гйя нмгайщхмгм іплувалля ТВК кайа нмйірзка 
оіжкмгм пкмомфдлля їт кодгзрувалля ж бмку Ддоебалку – єгзлмї 
(ж 1927 омку) упралмвз, цм кмгйа лагаварз рмваозпрвак кодгзрлі 
одпуопз. Рагялпщка гдоеава ланозкілуі 1920–т омків ноакрзфлм впі 
війщлі сілалпмві одпуопз пноякувайа ла нмродбз смопмвалмї 
ілгупроіайіжауії коаїлз, оіжкм жкдлхуыфз і бдж рмгм гмпзрщ пкомклі 
кодгзрз гйя ТВК. Так, жа гва омкз (ж 1 емврля 1927 омку гм 1 емврля 
1929 омку) оівдлщ кодгзрувалля ТВК УСРР пкмомрзвпя ланмймвзлу 
(ж 1 кйл. 765 рзп. коб. гм 866 рзп. коб.)15. Забмогмваліпрщ ТВК 
укоаїлпщкзк упралмвак Ддоебалку жа фап ж 1 емврля 1927 омку 
гм 1 емврля 1929 омку жкдлхзйапя в 7,4 оажз 16. Влапйігмк ущмгм, 
жа уди ндоімг праймпя оіжкд – в 1,9 оажз (ж 8,7 кйл. гм 4,6 кйл. коб.) 
пкмомфдлля мбйікмвм-нмжзкмвзт мндоауіи Укоаїлз, рмбрм мндоауіи 
ж кодгзрувалля кйієлруоз.  

За ракзт лдндвлзт мбправзл в укмват йіквігауії 
нозварлмнігнозєклзущкмгм пдкрмоу хвзгкзкз рдкнакз вігбуваєрщпя 
вігнйзв оаліхд жайуфдлзт ТВК кмхрів нозварлзт мпіб і сіок. 
Тме пука гомхмвзт вкйагів, цм жлатмгзйзпя ла нмрмфлзт і гднмжзрлзт 
оатулкат ТВК УСРР жкдлхзйапя у 2,2 оажз – ж 5,2 кйл. коб. ла 
1 емврля 1927 омку гм 2,4 кйл. коб. пралмк ла 1 емврля 1929 омку 18. 
Помгмвезвпя номудп вігрмку вкйагів і в нмгайщхмку. За галзкз НК – 
РСІ СРСР у Хаоківпщкмку ТВК жа піфдлщ 1930 омку нозварлмы 
кйієлруомы буйм влдпдлм вкйагів ла 70 рзп. коб., а взйуфдлм ла пуку 
150 рзп., рмбрм угвіфі бійщхд. Алаймгіфла каорзла пнмпрдоігайапя рмгі у 
ТВК Дліномндромвпщка ра ілхзт кіпр Укоаїлз 19. 

НКФ УСРР ра УЕН (Укоаїлпщка дкмлмкла оага) нмпзйзйз 
агкіліпроарзвлзи рзпк ла ТВК, каыфз ла кдрі їт нмвлу йіквігауіы. 
Злафлм нмфапріхайз взнагкз нозряглдлля кдоівлзків (фйдлів 
ноавйілля) ТВК гм пугмвмї вігнмвігайщлмпрі. Так, НКФ УСРР (гоугдлщ 
1929 омку) нмвігмкйяв НК – РСІ, цм мпкійщкз лзжка ТВК – Хаоківпщкд 
бугівдйщлд, Огдпщкд ра Бдогзфівпщкд вгавайзпя в пвмїи гіяйщлмпрі гм 
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пндкуйярзвлзт мндоауіи, рм ла нігправі номвдгдлзт одвіжіи агкіліпроауія 
Хаоківпщкмгм ТВК «Жзрйбугкодгзр» буйа нозряглдла гм пугмвмї 
вігнмвігайщлмпрі, а пакд рмваозпрвм буйм йіквігмвалд. Оглмфаплм, жа 
оіхдлляк НКФ УСРР жкухдлі буйз нознзлзрз пвмы гіяйщліпрщ 
Огдпщкд ра Бдогзфівпщкд бугівдйщлі ТВК 20. Вмпдлз 1929 омку влапйігмк 
взявйдлзт жлафлзт нмоухдлщ і жймвезвалщ буйм жааодхрмвалм впд 
ноавйілля Как‘ялдущ-Пмгійщпщкмгм ТВК 21. Нанозкілуі гоугля 1929 омку 
кдоівлзурвм НКФ УСРР вед ілпроукрувайм кіпудві могалз НКФ, цм 
в оажі «…кмйз мбпяг мндоауіи нігйдгйзт Вак рмваозпрв нігд ла 
жкдлхдлля, родба жавфаплм ракзк нозпрунзрз гм йіквігауії…і лд пйіг 
нігрозкуварз хруфлм їт іплувалля» 22. 4 йырмгм 1930 омку НКФ УСРР 
гав кдоівлзкак мкосілвіггійів, а ракме жавігувафак віггійдлщ балків 
раєклу гзодкрзву нмфарз мбпрдедлля цд сулкуімлуыфзт ТВК ж кдрмы 
впралмвйдлля гмуійщлмпрі їт нмгайщхмгм іплувалля. Чдодж 10 глів 
нмрмку, пкмозправхзпщ мбпралмвкмы капмвмгм нознзлдлля гіяйщлмпрі 
ТВК, НКФ УСРР 14 йырмгм 1930 омку гає вед лмву раєклу вкажівку 
мкосілвіггійак – жгіиплзрз «…какпзкайщлд взйуфдлля одпуопів ж ущмгм 
пдкрмоа» [рмбрм ж ТВК – Ю. В.] 24. 

В укмват капмвалмгм ларзпку ла нозварлзи канірай, ТВК буйз 
жкухдлі жгморарз пвмы гіяйщліпрщ. За гва ж йзхкмк омкз (ж 1 емврля 
1928 омку гм 1 емврля 1929 омку) кійщкіпрщ ТВК УСРР пкмомрзйапщ ж 
91 гм 67, а пралмк ла 15 гоугля 1929 омку їт лаоатмвуваймпщ йзхд 54 25. 
У нмоівляллі ж емврлдк 1927 омку гм кілуя 1929 омку кдодеа ТВК 
в Укоаїлі жкдлхзйапщ угвіфі. 

Вед ла нмфарку 1930 омку нознзлзйз пвмы гіяйщліпрщ ТВК у Кзєві 
ра Хдопмлі26. З вдплз 1930 омку тіг йіквігауії ТВК жлафлм нозпкмозвпя. 
Уномгмве упщмгм 1930 омку розвав номудп йіквігауії ТВК. Цд буйм 
лапйігкмк взкмлалля гзодкрзвз ХVІ ж‘ їжгу ВКП(б) (роавдлщ 
1930 омку), цм взкагайа «…номвдпрз оіхуфу йіквігауіы упралмв і смок 
уноавйілля як лдкозрзфлм жанмжзфдлзт у канірайіжку, які, тмф і кайз 
жлафдлля в ндохі омкз оагялпщкмї вйагз, айд вроарзйз жлафдлля в 
укмват ндодваеалля пмуіайіпрзфлзт дйдкдлрів в дкмлмкіуі коаїлз»27. 
Як бафзкм, ТВК буйз мпрармфлм нозодфдлі ла йіквігауіы. 

Помрягмк 1930 омку (мпраллщмгм омку сулкуімлувалля ТВК) 
в ндоімгзфліи нодпі одгуйяолм нубйікувайзпя нмвігмкйдлля ном 
жакозрря рмгм абм ілхмгм рмваозпрва вжаєклмгм кодгзру абм лавірщ 
кійщкмт ТВК мглмфаплм. Так, ланозкйаг, 13 квірля 1930 омку гаждра 
«Віпрі» (гоукмвалзи могал ВУЦВК) нмвігмкзйа ном йіквігауіы мгоажу 
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н‘ярщмт ТВК: Аордківпщкмгм, Коаплмгоагпщкмгм, Кун‘ялпщкмгм, 
Комйдвдущкмгм ра Хдопмлпщкмгм. Чдодж гдпярщ глів уя е гаждра 
мнубйікувайа нмвігмкйдлля ном йіквігауіы цд рощмт ТВК: 
Кмлмрмнпщкмгм, Козвмоіжщкмгм ра Сймв‘ ялпщкмгм 28. В емврлі – гоуглі 
1930 омку «Віпрі» мнубйікувайз нмвігмкйдлля ном йіквігауіы цд 
17 ТВК одпнубйікз ра їт йіквігауіилі байалпз 29. 

Познзлдлля сулкуімлувалля ТВК як могаліжмвалмгм кодгзрлмгм 
озлку пнозяйм нозпкмодллы номудпу йіквігауії нозварлмї рмогівйі 
ра номкзпймвмпрі і жагаймк нозварлмгмпнмгаопщкмгм пдкрмоу, цм був 
нмжбавйдлзи вігрдндо лавірщ рзт козтірмк йдгайщлмгм кодгзрувалля, 
якзкз цд лдгавлм кіг кмозпруварзпя жавгякз ТВК. 

Оглмфаплм ж йіквігауієы ТВК оагялпщка гдоеава везвайа 
емопркзт жатмгів цмгм нознзлдлля іплувалля лдмогаліжмвалмгм, 
жгдбійщхмгм рілщмвмгм, озлку нозварлмгм кодгзру. Фулкуімлувалля 
мпраллщмгм буйм в омкз НЕПу жукмвйдлм томліфлзк гдсіузрмк 
кодгзрлзт одпуопів гйя сулкуімлуыфзт нігнозєкуів як в гдоеавлмку 
пдкрмоі, рак і в ТВК. Опраллі пномкмгйзпя нмкозварз у коацмку 
взнагку лд бійщхд нмймвзлз гіиплмгм нмнзру нігнозєкуів ла кодгзрлі 
кмхрз 30. Влапйігмк ущмгм лднкалз жкухдлі буйз фапрм жвдорарзпя нм 
кодгзрз гм рілщмвмгм озлку нмжзкмвзт канірайів. Кодгзр рур кмхрував 
лагрм гмомгм, ілкмйз ндодвзцуыфз вігпмрмк у гдоеавлмку пдкрмоі у 
5 – 10 оажів. Сралмк ла 1 емврля 1927 омку мбпяг лдйдгайщлмгм 
кодгзрувалля в коаїлі гмоівлывав 10, 4 кйл. коб.31  Оглак ніпйя рмгм, 
як лавдплі 1928 омку гдоеавмы буйм жлафлм нмпзйдлм козкілайщлу 
вігнмвігайщліпрщ жа номвдгдлля йзтваопщкзт мндоауіи, мбпягз 
лдйдгайщлмгм гзпкмлру пкмомрзйзпя бійщх як в 2,5 оажз і пралмк 
ла 1 емврля 1928 омку гавайз пуку в 3,9 кйл. коб. 32 

Бмоыфзпщ ж лдйдгайщлзк кодгзрлзк озлкмк, гдоеава, нм-ндохд, 
лакагайапя лдгмнупрзрз капмвмгм ндодкафувалля у уы псдоу фзкайзт 
кмхрів рзт нігнозєкуів, цм вед нознзлзйз в укмват оуилауії НЕПу 
пвмы гіяйщліпрщ. Пм – гоугд, жанмбігрз лагрм лдгарзвлзт лапйігків гйя 
гомхмвмгм мбігу коаїлз, нозкупзвхз кмйзхліт нігнозєкуів вкйагарз 
війщлі кмхрз абм в гдоеавлі уіллі нандоз, абм е ілвдпруварз їт 
у взомблзфу псдоу. 

Вкажалзкз нозфзлакз пйіг нмяплзрз і бмомрщбу гдоеавз номрз 
нозварлмгм жмймрм-вайырлмгм озлку ланозкілуі 1920-т омків. 
Тзк бійщхд, цм мпмбз, які жаикайзпя йзтваопщкзкз мндоауіякз, як 
ноавзйм номвмгзйз і лдйдгайщлі вайырлі мндоауії. Поз ущмку пйіг 
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жажлафзрз, цм номвмгяфз смопмвалу ілгупроіайіжауіы, оагялпщка 
гдоеава гмпром нмродбувайа вдйзфджлзт сілалпмвзт одпуопів, 
ла лагтмгедлля якзт іж -жа кмогмлу каолм буйм пнмгіварзпя. Оплмвла 
капа одпуопів кайа лагіирз віг лдгдоеавлмгм пдкрмоу дкмлмкікз, 
жмкодка ж нозварлмгм. Змймрм-вайырлі лакмнзфдлля лмвмї буоеуажії 
нмвзллі буйз прарз мглзк іж гедодй сілалпувалля ілгупроіайіжауії. 

Влапйігмк оуилауії озлкмвзт віглмпзл в коаїлі в ндоімг жйаку 
НЕПу лднкалз (лапакндодг рмогмвуі ра нмпдодглзкз) буйз жкухдлі 
нознзлярз пвмы гіяйщліпрщ, взйуфаыфз ж дкмлмкікз вдйзкі кмхрз. 
За галзкз А. Звмлзущкмгм, лавдплі 1929 омку в УСРР йзхд ж рмогівйі 
буйм взйуфдлм нмлаг 120 кйл. коб. 33 Злафла фапрзла узт кмхрів буйа 
кзлура лднкалакз ла кунівйы жмймрм-вайырлзт уіллмпрди, мпкійщкз 
нігнозєкуі лакагайзпя жбдодгрз пвмї лакмнзфдлля віг жлдуілдлля, лд 
лагрм гмвіояыфз оагялпщкіи вайырі. Вед лавдплі 1929 омку лднкалз 
рджавоувайз у жмймрм ра ілмждклу вайыру 18 – 20 кйл. коб.34 
Пігвзцдлзи нмнзр ла жмймрм-вайырлі уіллмпрі пнозяв омжвзрку 
пндкуйярзвлзт рдлгдлуіи ла нозварлмку озлку. Цд ракме буйм 
нмв‘яжалм ж рзк, цм оагялпщка гдоеава, пака гмпром нмродбуыфз 
вайырз, каиед нмвліпры ндодкозйа лагтмгедлля жмймра ра ілмждклмї 
вайырз ла війщлзи озлмк. Маиед нмвліпры жавкдойа рмогівйя 
жмймрмвайырлзкз уіллмпрякз ла смлгмвзт віггійат рмваолзт біое 
коаїлз35. У жв‘яжку ж узк уілз ла жмймрм ра вайыру проіккм нмнмвжйз 
вгмоу. За гва ж нмймвзлмы омкз (ж мпдлі 1927 гм вдплз 1930 омку) 
ваоріпрщ жмймрмї кмлдрз уаопщкмгм каобувалля жомпйа в пдодглщмку в 
3 – 4 оажз, а нм гдякзт лапдйдлзт нулкрат лавірщ бійщхд у 3 – 6. 
Ріжкм ракме нігпкмфзв озлкмвзи куоп гмйаоа США. З 2 коб. 24 кмн. у 
емврлі 1927 омку віл «нігоіп» гм 3,6 – 4 коб. лавдплі 1929 омку, і гм 6 –
8,5 коб. жа 1 гмйао (в жайделмпрі віг вдйзфзлз лмкілайу балклмрз) 
лавдплі 1930 омку .36 Скунмвувалляк вайырз і жмймра в уди фап 
жаикайзпя і сулкуімлуыфі нігнозєкуі, ланозкйаг, вйаплзкз 
гмгзллзкмвзт коаклзущ і р.н.37 

Оглмфаплм у жв‘яжку іж проіккзк жлдуілдлляк оагялпщкмгм 
нандомвмгм каобмвалуя, а ракме фдовілуя (цм буйм ноякзк лапйігкмк 
лднмкіолзт быгедрлзт взроар гдоеавз ла ілгупроіайіжауіы) вігбуймпя 
нмпрунмвд жлзклдлля балківпщкзт поіблзт кмлдр в 1 коб. ра 50 кмн. 
ж гомхмвмгм мбігу. Як жажлафав у пвмєку мгйягі вайырлмгм озлку НКФ 
УСРР (йырзи 1929 омку) «…мплмвлмы нозфзлмы ущмгм є рджавоувалля 
[лапдйдлляк – Ю. В.] взнуцдлмгм в мбіг балківпщкмгм поібйа».38  
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Пмпрунмвм пноава гіихйа гм рмгм, цм жа ілсмокауієы ДПУ УСРР 
(бдодждлщ 1930 омку) в оягі кіпущ Укоаїлз лапдйдлля прайм 
вігкмвйярзпя нозикарз гм нйардеу оагялпщкі фдовілуі ра каобмвалуі. 
У жв‘яжку ж узк ДПУ мрозкайм гзодкрзву взявйярз ра «в кмодлі 
взлзцуварз ракі гії» ж бмку лапдйдлля39. Сдйялз, лд гмвіояыфз 
оагялпщкзк нандомвзк гомхак, ніг фап номгаеу номгукрів взкагайз 
поіблі кмлдрз. Цщмку ндвлмы кіомы пнозяйз фуркз ном лібзрм 
каибурлє алуйывалля гомхди 40. 

Сзруауієы, цм пкйайапя ла гомхмвмку озлку, пкмозпрайзпя 
вайырлзкз. Ддсіузр омжкіллмї поіблмї кмлдрз вмлз взкмозпрмвувайз 
гйя мрозкалля пндкуйярзвлзт нозбурків. За мбкіл нандомвзт гомхди 
ла поіблі, вайырлзкз прягувайз нйару в омжкіоі 15 кмн. ж каобмвалуя. 

Бмоыфзпщ ж узк хкігйзвзк гйя гомхмвмгм мбігу коаїлз явзцдк, 
оагялпщка гдоеава жвдолуйапя гм «гмбод ндодвіодлзт фапмк» 
агкіліпроарзвлм -однодпзвлзт кдрмгів. Пм впіи коаїлі омжнмфайзпя 
аодхрз як вайырлзків -номсдпімлайів, рак і рзт гомкагял, цм 
нозтмвувайз поіблу кмлдру. «Мапйа у вмгмлщ» гмгавайа оагялпщкм -
наоріила нодпа, цм взкагайа «пувмомї каоз гйя агдлрів кйапмвмгм 
вмомга» - нозтмвувафів ра пндкуйялрів поіблмы кмлдрмы 41. За ндоімг ж 
1927 нм 1930 омкз в УСРР агкіліпроарзвлзк однодпіяк буйм ніггалм 
436 вайырлзків42. У вдодплі 1930 омку удлроайщлі гаждрз Укоаїлз 
нмвігмкзйз ном омжпроій ОДПУ фзкаймї гоунз вдйзкзт вайырлзків, 
а ракме ном взпзйалля в кмлурабмоз ла рдокіл віг 3 гм 10 омків 
«438 пндкуйялрів і нозтмвувафів поіблмї кмлдрз» ж Укоаїлз, Півліфлмгм 
Кавкажу, Пмвмйеея ра ілхзт одгімлів СРСР 43. Ці жатмгз гдоеавз 
жавгайз лзцівлмгм угаоу нозварлмку вайырлмку озлку. 

Щд мглзк ваекзк угаомк нм нозварлмку кодгзрлм- гомхмвмку 
озлку жавгайз ланозкілуі 1929 – 1930 оо. лагжвзфаилі жатмгз 
нм йіквігауії нмгаркмвмї жабмогмвалмпрі нозварлмнігнозєклзущкмгм 
пдкрмоу. Кмлсіпкауіилі жа пвмєы пурры кдрмгз пряглдлля нмгаркмвзт 
бмогів пуномвмгеувайзпя капмвзк взйуфдлляк р. жв. омбірлзфзкз 
бозгагакз у кмйзхліт нігнозєкуів їт жмймрм-вайырлзт лакмнзфдлщ ніг 
внйзвмк нмгахдлля лдгмїкмк. Піг фап номвдгдлля уієї какналії, в тмгі 
якмї ж лднкалів буйм пряглурм нмлаг 6,2 кйл. коб. жмймрмк 44, буйм 
взявйдлм фзкайм мпіб, цм жаикайзпя як вайырлзкз, рак 
і йзтваопщкзкз мндоауіякз. Так, ланозкйаг, жа галзкз кіпудвмгм 
мкосілвіггійу, у Занмоіжщкмку мкоужі (піфдлщ 1930 о.) буйм взявйдлм 
15 мпіб, цм жаикайзпя йзтваопрвмк45. Ддпяркз мпіб, цм жгіиплывайз 
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йзтваопщкі мндоауії, буйз взявйдлі нмгарківуякз у Кзєві. Сдодг лзт 
гомкагялз: В. З. Смомфзлпщкзи, Г. І. Туофзл, І. О. Тзфугіл, боарз 
І. С. ра М. Д. Айщрдокал, М. Отвар ра багарм ілхзт46. В Хдопмлі буйм 
взкозрм (квірдлщ 1930 о.) гомкагялку Е. Б. Рдждлсдйщг, 
цм жгіиплывайа йзтваопщкі мндоауії. В лдї буйз взйуфдлі ДПУ поіблі 
ра жмймрі одфі, кмхрмвлд какілля ра оагялпщка вайыра47. Ддцм оаліхд, 
у 1929 омуі у Хдопмлі мкоуелзи пуг жапугзв гм 3 омків ув‘яжлдлля 
вайырлзків Б. Г. Помкмнуя, І. М. Шрдкбдога, І. Н. Бійдлщкмгм, цм 
ракме жаикайзпя йзтваопрвмк. В лзт буйм кмлсіпкмвалм жмймрі 
кмлдрз, мбйігауії гдоенмжзк ра вдйзку пуку в оагялпщкіи вайырі48. 

Опраллік угаомк, цм сакрзфлм «гмкмлав» нозварлзи кодгзрлм – 
гомхмвзи озлмк, буйа р. жв. «жмймра какналія», цм жгіиплывайапя жа 
вкажівкакз наоріилмгм кдоівлзурва могалакз ДПУ, нмфзлаыфз ж вдплз 
1930 омку. Вмла кайа ла кдрі нмвлд взйуфдлля жмймра і вайырз 
у кмйзхліт нодгправлзків лмвмї буоеуажії ра ілхзт жакмелзт 
(у кзлуймку) вдопрв лапдйдлля. Вед жа ндохі гва вдплялі кіпяуі 
1930 омку ДПУ УСРР буйм взйуфдлм жмймрзт одфди і кмлдр, а ракме 
ілхзт кмхрмвлмпрди ла пуку 294,1 рзп. коб.49 Помвдгдлля «жмймрмї 
какналії» пуномвмгеуваймпя дйдкдлраолзк нмоухдлляк лмок фзллмгм 
жакмлмгавпрва. В тмгі пйігпрва гм жааодхрмвалзт гомкагял, якзт лдоігкм 
розкайз в ндоднмвлдлзт какдоат, жапрмпмвувайзпя нмгомжз, карувалля, 
фзлзвпя нпзтмймгіфлзи рзпк і р.г. ж кдрмы мрозкарз нозтмвалу вайыру50. 

Звзфаилм, цм жа ракзт, к‘якм каеуфз, гуед «лдузвійіжмвалзт» укмв 
нозварлзи гомхмвзи озлмк іплуварз вед лд кіг. Цд нігрвдогеує 
ілсмокауія ж кіпр, цм лагтмгзйа у удлро (у рмку фзпйі и гм НКФ 
УСРР). За нмвігмкйдлляк ж Огдпз, нозварлзи озлмк жмймра вед 
вжзкку 1930 омку лд іплував. Зафзлзйзпщ лавірщ впі нозварлі ывдйіолі 
коаклзуі. Пом взнагкмвзи нммгзлмкзи таоакрдо мндоауіи ж вайырмы 
ихймпя в ілсмокауії мкосілвіггійу ж Как‘ялдущ-Пмгійщпщкмгм (жзка 
1930 о.). Згіглм ж вігмкмпрякз, цм лагіихйз ж Хаокмва в йырмку 
1930 омку, рур ракме був вігпурліи нозварлзи гомхмвзи озлмк, 
мндоауії ж вайырлзкз уіллмпрякз лд жгіиплывайзпя 51. 

Такзк фзлмк, ніпйя ндодтмгу оагялпщкм-наоріилмгм кдоівлзурва 
гм лагжвзфаилзт кдрмгів уноавйілля ланозкілуі 20-т омків 
ХХ прмйірря в Укоаїлі вігбуваєрщпя номудп гмпзрщ хвзгкмї йіквігауії 
нозварлмнігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі ла кодгзрлм – гомхмвмку озлку. 
Рагялпщка гдоеава, жгіиплыыфз нмйірзку смопмвалмї ілгупроіайіжауії, 
гмпром нмродбувайа нознйзву вдйзфджлзт одпуопів, мглзк іж гедодй 
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лагтмгедлля якзт нмвзллі буйз прарз жмймрм-вайырлі лакмнзфдлля 
кмйзхлщмї лмвмї буоеуажії. Рдайіжуыфі жа гмнмкмгмы агкіліпроарзвлм-
однодпзвлзт жатмгів кмбійіжауіы лдмбтіглзт кмхрів 
ж нозварлмгмпнмгаопщкмгм пдкрмоу дкмлмкікз, гдоеава лд рійщкз 
нознзлзйа іплувалля нозварлмгм кодгзрлм -гомхмвмгм озлку, айд и 
жгіиплзйа ноакрзфлм нмвлд взйуфдлля жмймрм -вайырлзт одпуопів 
у кмйзхліт нозварлзт нігнозєкуів. 
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Резюме 

Вмймплзк Ю. П. Лзквзгаузя фапрлмгм кодгзрлм-гдлделмгм ошлка 
в Укоазлд в упймвзят пймка НЭПа (кмлду 1920-т – 1930-т гг.) 

Срарщя нмпвяцдла номбйдкак йзквзгаузз фапрлмгм кодгзрлм -гдлделмгм 
ошлка в упймвзят оажоухдлзя пзпрдкш ошлмфлшт мрлмхдлзи. 
Помалайзжзомвалш нозфзлш, смокш з кдрмгш, зпнмйщжудкшд пмвдрпкзк 
гмпугаопрвмк нм нодкоацдлзы фапрлмнодгнозлзкардйщпкми гдярдйщлмпрз в 
оажйзфлшт пдкрмоат кодгзрлм -гдлделмгм ошлка. Рапкошрш нмпйдгпрвзя 
йзквзгаузз фапрлмгм гдлделмгм ошлка Укоазлш ла оубдед 1920-т – 1930-т гг. 
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УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
В ІСТОРІЇ СЛОБОЖАНЩИНИ ТА ДОНБАСУ (1926 – 1930 рр.) 

Пзралля ном омйщ Укоаїлпщкмї Аврмкдсайщлмї Поавмпйавлмї 
Цдоквз в іпрмоії Сймбмеалцзлз ра Дмлбапу лайдезрщ гм уікавзт, айд 
каймгмпйігедлзт номбйдк вірфзжлялмї іпрмоії, мпкійщкз жа оагялпщкмї 
вйагз гмпйігедлля уієї рдкз сакрзфлм жабмомляймпя, а ноауі іпрмозків 
ж укоаїлпщкмї гіапнмоз бажувайзпя ла вкоаи мбкдедліи гедодйщліи бажі. 
Пдоімг 1926 – 1930 оо. кає в іпрмоії УАПЦ взкйыфлд жлафдлля: агед 
пакд ла уди фап нознагає її омжквір. Помрягмк 1926 – 1930 оо. УАПЦ 
нмкірлм жкіулзйа пвмї нмжзуії, цм водхрі-одхр і нозжвдйм гм її 
лапзйщлзущкмгм жлзцдлля прайілпщкмы гзкраруомы. Врік, УАПЦ 
жайзхзйа нмкірлзи пйіг в іпрмоії Укоаїлз вжагайі ра мбоалзт лакз гйя 
гмпйігедлля одгімлів жмкодка. Оред, кз правзкм ла кдрі нмгарз 
гмкйаглзи лаозп іпрмоії УАПЦ ла Сймбмеалцзлі ра Дмлбапі, якзи, ла 
лаху гукку, нм-ндохд, пнозярзкд омжвілфаллы кісу ном пнмкмлвіфлу 
жомпіицдліпрщ узт рдодлів, а нм-гоугд, гмжвмйзрщ фзрафдві коацд 
жомжукірз ра упвігмкзрз рдолзпрзи хйят бугівлзурва укоаїлпщкмї 
лауімлайщлмї удоквз в укмват оіжкмгм ндодтмгу віг нмйірзкз 
гдкйаомвалмї бійщхмвзкакз «укоаїліжауії» гм твзйі рдомоу номрз лмпіїв 
ігдмймгії «укоаїлпщкмгм буоеуажлмгм лауімлайіжку». 

1917-и оік пнозфзлзв впдмтмнйыыфзи ндодвмомр у езррі гомкагял 
кмлаыфмї Рмпіипщкмї ікндоії. Науімлайщлі мкоаїлз кмйзхлщмї гдоеавз 
Рмкалмвзт нмфайз бмомрщбу жа лджайделіпрщ віг ікндопщкмгм удлроу, 
пнмпрдоігаймпя проіккд вігомгедлля їтлщмї куйщруоз ра лауімлайщлзт 
роагзуіи. Пмкірлм нмжлафзйзпя вігудлромві рдлгдлуії и ла езррі 
Рмпіипщкмї Поавмпйавлмї Цдоквз, гд ніпйя кійщкапмрйірлщмї «пнйяфкз» 
лаодхрі номкзлуйзпя одсмокіпрз ра лауімлайщлі угоунмвалля, цм 
ноаглуйз гм жгмбурря аврмлмкії в кдеат РПЦ абм уійкмвзрмї 
лджайделмпрі віг лдї. 

Сномбз ндодкмларз мфмйывалу Пароіаотмк Тзтмлмк кмлпдоварзвлу 
гоуну, яка гмкілувайа в РПЦ, у лдмбтіглмпрі лагалля Укоаїлпщкіи удокві 
аврмкдсайії (лджайделмпрі) лд гайз баеалзт оджуйщрарів (ла вігкілу віг, 
пкаеікм, взкмг Гоужзлпщкмї удоквз). Айд укоаїлпщкі аврмкдсайіпрз лд 
вігкмвзйзпя віг пвмїт ноаглдлщ. Вед 1921 омку – в укмват мкунауії 
Кзєва бійщхмвзкакз – у гавліи укоаїлпщкіи прмйзуі буйм пкйзкалм 
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лагжвзфаилзи ж‘їжг – Впдукоаїлпщкзи Цдокмвлзи Смбмо Укоаїлпщкмї 
Аврмкдсайщлмї Поавмпйавлмї Цдоквз. На Смбмоі калмліфлзк фзлмк 
Айдкпалгоіипщкмї удоквз ндохзт прмйірщ тозпрзялпрва (нмкйагалля оук 
нодпвірдоів) номрягмк 20-23 емврля 1921 о. в пмбмоі пв. Смсії 
вігбуваймпя взпвяфдлля взгарлмгм укоаїлпщкмгм гіяфа номрмієодя 
м. Вапзйя Лзнківпщкмгм ла Мзромнмйзра Кзївпщкмгм ра впієї Укоаїлз. 
Оглієы ж лаиваейзвіхзт нмпралмв ущмгм Смбмоу, яка прайа лаоіелзк 
какдлдк нмгайщхмгм сулкуімлувалля УАПЦ, буйм жаномвагедлля 
езвмї укоаїлпщкмї кмвз ніг фап Бмгмпйуеілщ, цм пундодфзйм нмжзуії 
кмлпдоварзвлмї ієоаотії РПЦ, яка взжлавайа пвяцдллзкз жзоялпщку, 
рараопщку ра янмлпщку кмвз, айд вігкмвйяйа в ущмку прарупі кмві 
укоаїлпщкіи. Дутівлзурвмк УАПЦ жа кмомркзи рдокіл буйм віглмвйдлм 
праомвзллі укоаїлпщкі удокмвлі пнівз, кмйзхлі мбоягмві роагзуії, 
кзпрдурвм. Мзромнмйзр Вапзйщ ноаглув вігомгзрз в укоаїлпщкіи 
лауімлайщліи удокві впд рд, цм буйм вроафдлм ніпйя її лджакмллмгм 
ндодвмгу ніг уноавйілля Ммпкмвпщкмї Пароіаотії 1686 о. Пмноз 
алрзодйігіилі ндодпйігувалля ж бмку бійщхмвзків, УАПЦ хвзгкм 
жкіулійа ра вед ланозкілуі 1926 о. лаоатмвувайа 32 єнзпкмнз ра нмлаг 
3 рзп. пвяцдллзків1, пуррєвм нмріплзвхз нмруелі жагайщлмпмыжлі 
«Тзтмлівпщку» ра «Облмвйдлпщку» (ла Укоаїлі гіяв її нігомжгій – 
Укоаїлпщка Сзлмгайщла Цдоква) удоквз ра гоібліхі кіпудві 
урвмодлля – «Дієву Цдокву» ра кдомвалу Смбмомк Поавмпйавлзт 
Єнзпкмнів упієї Укоаїлз «Укоаїлпщку Поавмпйавлу Аврмкдсайщлу 
Цдокву»; мпралля нмпрайа влапйігмк омжкмйщлзущкмї гіяйщлмпрі 
оагялпщкзт пндупйуеб, кдрмы якзт буйа гджмоієлрауія віоуыфзт 
укоаїлуів ра нмпйабйдлля укоаїлпщкмгм аврмкдсайщлмгм оуту хйятмк 
првмодлля 1922 о. укоаїлпщкмгм жа смокмы, айд лдукоаїлпщкмгм 
жа жкіпрмк ймяйщлмгм гм кмкуліпрзфлмгм одезку одйігіилмгм мб‘єглалля-
гвіилзка, якд лаибійщхд жупзйщ гмкйайм пакд гм бмомрщбз номрз УАПЦ2.  

Влапйігмк ндохмї твзйі вйахрмвалмгм бійщхмвзкакз 
алрзудокмвлмгм рдомоу (ндоха нмймвзла 1920-т омків) УАПЦ ла 
Сймбмеалцзлі буйа мбджгмймвйдла (Аотієнзпкмн Ойдкпалго був 
жааодхрмвалзи ра жапйалзи)3. За ракзт лдпнозярйзвзт укмв 1926 о. 
ндодг кіпудвзк гутівлзурвмк гмпром нмпрайм кійщка ваейзвзт нзралщ, 
жмкодка ном утвайдлля Сраруру Хаоківм-Сймбмеалпщкмї Окоугмвмї 
УАПЦ ра взбмоз взкмлавфмгм могалу її Смбмоу – Окоугмвмї Цдокмвлмї 
Рагз (ОЦР). Нд баеаыфз нмпзйдлля УАПЦ, вйага впійякм лакагайапя 
ндодхкмгзрз її вігомгедллы. Так, ланозкйаг, пщмгмглі вігмка 
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ілпроукуія одпнубйікалпщкмгм Агкіліпроарзвлмгм віггійу НКВС 
гм Агкілвіггійу Хаоківпщкмгм мкоугу лапрунлмгм жкіпру: «Цзк НКВС 
правзрщ Вап гм вігмка, цм Срарур Цдлроайщлмї Аврмкдсайщлмї Рагз лд 
жаодєпромвалм, вігнмвіглм нозикарз оіжлмгм омгу кймнмралля ра жаявз 
віг її ікдлі фз ікдлі її унмвлмваедлзт лд ваорм. У кмелмку мкодкмку 
взнагку нмроіблм нозикарз жаявз бджнмпдодглщм віг пакзт гомкаг»4. 
Врік, ніпйя лзжкз кймнмралщ5 20 емврля 1926 о. вігбуйапя пкйзкала 
Хаоківпщкмы Окоугмвмы кмкіпієы ж улмокувалля удокмвлмгм езрря 
Подгпмбмола лаоага УАПЦ ла Сймбмеалцзлі, цм номтмгзйа 
в нмкдхкаллі Окоугмвмї Кмкіпії (к. Хаоків, вуй. Зайырзлпщка, 67) жа 
гмймвувалляк номр. Лдмлрія Юлакмва, яка мбоайа гдйдгарів 
ла Пмкомвпщкі жбмоз УАПЦ у к. Кзєві, жагдкйаоувайа баеалля мбоарз 
ла Хаоківпщку касдгоу аот. Лубдлпщкмгм Ймпзна Окпіыка ра взпймвзйа 
нодрдлжії гм кмйзхлщмгм пкаоблзка Окоугмвмї кмкіпії6.  

Вкоаи ланоуедлзк взявзймпя жапігалля Збмоів Хаоківм-
Сймбмеалпщкмї УАПЦ 30 йзпрмнага – 1 гоугля 1926 о., гд буйз 
нозпурлі 38 гдйдгарів, жмкодка 26 кзоял. Подгправлзкз Війщхалпщкмї, 
Двуоіфлм-Курпщкмї, Мдодс‘ялпщкмї, Муоаспщкмї, Паотмківпщкмї, 
Пдодйіплдлпщкмї, Сйавлмгмомгпщкмї, Сймв‘ялпщкмї, Смймлзуівпщкмї, 
Доуеківпщкмї наоасіи, а ракме наоасії Касдгоайщлмгм пмбмоу 
пв. Мзкмйая у к.Хаокмві, Кмпрялрзлівпщкмї, Кмрдйдв‘ялпщкмї, 
Кмрдйдвпщкмї, Отрзопщкмї гомкаг, а ракме гомкаг Лзнмвмгм Гаы, Яплмї 
Пмйялз ра Гозгмоівкз омжнмвігайз ном пвмї упнітз ра роуглмці ла 
хйяту удокмвлмгм бугівлзурва, жмкодка ном кардоіайщлі номбйдкз, 
пундодфкз іж вйагмы, бмомрщбу ж нодгправлзкакз ілхзт кмлсдпіи 
(«рзтмлівуі», УПАЦ) жа тоакмві нозкіцдлля, лдфзпйдллі влуроіхлі 
фваоз7. Збмоз жвдолуйз увагу каибурлщмї Окоугмвмї Цдокмвлмї Рагз ла 
лдмбтігліпрщ «...якмкмга в лдгаилзи рдокіл номпзрз Ддоевйагу 
жвійщлзрз жі жапйалля Аот. Ойдкпалгоа и нмвдолурз ла Укоаїлу»8, 
лзкз буйм нозилярм гм вігмка Срарур УАПЦ ра утвайдлм оіхдлля 
везрз жатмгів гйя яклаипкмоіхмї имгм одєпроауії, буйз мбоалі ОЦР, 
її Суг ра одвіжіила кмкіпія9, ла нмпагу мкоугмвмгм бйагмвіплзка буйм 
мбоалм пвяцдллзка Алармйія Лятла10, айд лаигмпроіхі гзпкупії нмпрайз 
ніг фап мбгмвмодлля калгзгаруо ла Хаоківпщку касдгоу. Помр. Юлаків, 
якмгм кіпудвд гутівлзурвм акрзвлм взпувайм ла Хаоківм-
Сймбмеалпщкмгм єнзпкмна, кймнмравпя ном жбдодедлля уієї касдгоз жа 
однодпмвалзк аот. Ойдкпалгомк. На жбмоат буйа мгмймхдла пкмобмрла 
вігмжва мпраллщмгм гм наоасіял: «Нікмйз лд жабугу Вап в пвмїт 
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кмйзрват гм Бмга и жаоаж бйагаы Впдвзхлщмгм ном мглд, цм[б] Віл 
пнмгмбзв кдлд тмф оаж гм пкдорі гйялурз ла оіглу ждкйы, нмбафзрзпщ і 
нмєгларзпщ ж Вакз в лартлдліи кмйзрві гм Нщмгм жа оіглзи коаи»11. 
У вігмжві гм кйзоу Аот. Ойдкпалго номпзв гутівлзурвм пнівноауыварз ж 
лмвзк єнзпкмнмк. Помр. Юлаків жлмву вігкмвйяєрщпя віг касдгоз, рд 
пакд омбзрщ номр. Кмфдр, водхрі-одхр жайзхаырщпя гві одайщлі 
калгзгаруоз – єн. Пмйравпщкмгм Юоія Ждвфдлка ра аот. Чдолігівпщкмгм 
Івала Павймвпщкмгм, кіе якзкз Збмоз омбйярщ взбіо ла кмозпрщ 
мпраллщмгм. Позпурліи ла Збмоат єн. Маокм Гоухдвпщкзи взпймвзв 
гукку ном кмейзвіпрщ вігкозрря в Хаокмві Бмгмпймвпщкмї хкмйз абм 
лавірщ Акагдкії, яку нозиляйз гм вігмка12. З ущмгм фапу и гм пакмї 
йіквігауії УАПЦ 1930 о. Сймбмеалпщка касдгоа лайдеайа аот. Івалмві 
Павймвпщкмку, якзи жа лднмвлі 3 омкз гмпяг жлафлзт упнітів у омжбугмві 
пвмєї єнаотії, фмку пнозяйз як имгм мпмбзпрі якмпрі, рак і ніггмрмвалзи 
жгіиплывалмы бійщхмвзкакз ж 1923 о. «укоаїліжауієы» ґоулр. 

Помрмкмй Пйдлуку ОЦР Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ віг 
16 йырмгм жапвігфзв її жлафлі упнітз. Так, ланозкйаг, Мдодс‘ялпщка 
наоасія вед нмгмйайа пвмї оаліхі лдгаоажгз, рак пнмпрдоігаймпя 
нігвзцдлля одйігіилмпрі, нмояг ж тугмелік іплував лаомглзи тмо. 
Піг внйзвмк Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ взлзкає оут жа 
нозєглалля гм лдї Ввдгдлпщкмї удоквз у к. Сукат, ракзи пакзи оут 
пнмпрдоігавпя в п. Пзпаоівуі. Вігрік наоасіял гм УАПЦ нмправзв ла 
кдеу жлзклдлля наоасіы УПАЦ в Доуеківуі. Паотмківпщка наоасія 
взріплзйа жі пвмєї рдозрмоії гомкагз ілхзт кмлсдпіи. Опмбйзвм 
нмкажмвзк є нмвігмкйдлля жі Сйавлмгмомгкз: «Віглмхдлля лапдйдлля 
гм УАПЦ нозєклд. Ті, цм вмомед правзйзпщ гм лдї, каиед впі 
нозєглуырщпя, лднмомжукілля, цм кайз кіпуд в наоатвії, жайагмгзйзпщ. 
Мардоіайщлзи прал наоатвії нмкоацуєрщпя гмбомвійщлзкз мсіоакз 
наоатвіял»13. Піпйя нозїжгу Впдфдплмгм аот. Івала гм Війщхалпщкмї 
наоасії пнмпрдоігаймпя «ілрдлпзвліхд нмхзодлля пноавз УАПЦ»14, гм 
якмї взявзйа баеалля нозєгларзпя ілмкмлсдпіила Пмкомвпщка наоасія. 
Піпйя мбгмвмодлля гмнмвігди ж кіпущ мглмгмймплм буйм нозилярм 
оджмйыуіы, яка ндодгбафайа 1) впралмвйдлля прайзт могаліжауіилзт 
вжаєкмвіглмпзл кмкіе ОЦР ра наоасіякз; 2) жвдолдлля увагз ла 
нігунайі наоасії ра впдбіфлу гмнмкмгу їк ж бмку ОЦР; 3) номталля 
лапрмярдйів ра оагз наоасіи пвмєфаплм ілсмокуварз ОЦР ном 
жомпралля пукіелзт аврмкдсайщлзт гомкаг. Філалпмва гмнмкмга 
мпдодгкак кайа жгіиплыварзпя хйятмк жбійщхдлля фйдлпщкзт влдпків 
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ла кіпуят ра гмвдгдлля кмхрмозпу ОЦР гм кілікуку. Пдодгбафайапя 
хзомка дкпналпія Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ. Опмбйзву увагу 
нозпурліт Аот. Івал жвдолув ла ваейзвіпрщ ра хйятз нмхзодлля 
пноавз УАПЦ ла Сймв‘ялцзлі ра Дмлдффзлі15.  

Пом рд, лапкійщкз нмруелзк у уди фап був внйзв Сймбмеалпщкм-
Дмлдущкмї УАПЦ ла нодгправлзків кіпудвзт мпдодгків ілхзт 
кмлсдпіи, пвігфзрщ, ланозкйаг ндопмлайщла каорка нпаймкцзка-
«рзтмлівуя» Пдроа Лдлфзлпщкмгм ж Упндлпщкмї гомкагз п. Баовілкмвд. 
У рмгмфаплмку Баовілківпщкмку оаимлі абпмйырлм гмкілувайз 
«рзтмлівуі», фзї фійщлзкз буйз гмбод вігмкі пвмїк номтмймглзк, 
а лдоігкм и вігвдорм вмомезк правйдлляк гм укоаїлпщкмгм 
лауімлайщлмгм оуту. Айд ноз ущмку нодгправлзкз лзефмгм 
ра пдодглщмгм гутівлзурва ж ущмгм оаимлу, гд лд буйм емглмгм мпдодгку 
УАПЦ, фапрм жанмвлывайз пвмї ндопмлайщлі каоркз укоаїлпщкмы 
кмвмы, а нпаймкцзк Лдлфзлпщкзи у пвмїи ндопмлайщліи каоруі лавірщ 
жажлафзв, цм Бмгмпйуеілля кмела вігноавйярз укоаїлпщкмы кмвмы, 
кмйз рмгм баеаырщ віоуыфі16. Цди гмкукдлр є лагжвзфаилм ваейзвзк, 
бм жапвігфує, цм лавірщ ла ракіи ндозсдоії аврмкдсайщлмгм оуту, якмы 
був Баовілківпщкзи оаимл, нозлаиклі фапрзла лапдйдлля баеайа, цмб 
Бмгмпйуеілля вігноавйяймпя оіглмы кмвмы, і, цм цд ваейзвіхд, пдодг 
кіпудвмгм гутівлзурва буйз йыгз, які нозлаиклі ж омжукілляк 
(якцм лд пзкнарієы) правзйзпя гм ракзт лапромїв віоуыфзт. 

Ваейзвмы нмгієы прав Смбмо Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ, 
якзи вігбувпя 4 роавля 1927 о. у к. Хаокмві (нозкіцдлля 
Мзкмйаївпщкмгм Касдгоайщлмгм Смбмоу), гд буйм ндодмбоалм ОЦР. 
З кардоіайів ущмгм Смбмоу кз гмвігуєкмпя, цм Сймбмеалпщкм-Дмлдущка 
УАПЦ ла уди фап вед кайа пвмє вйаплд взгавлзурвм ра взгавайа 
вйаплзи еуолай «Цдоква і езрря», якзи лабув жлафлмї нмнуйяолмпрі 
в кдеат уіймї Укоаїлз. Цзк взгавлзурвмк вед буйм взгалм жмкодка 
Срарур УАПЦ ра «Діялля Впдукоаїлпщкмгм Поавмпйавлмгм Смбмоу», 
які кайз нмхзоыварзпя в наоасіят нмояг іж еуолаймк17. 

Майз кіпуд жлафлі жгмбуркз Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ 
в могаліжауії удокмвлзт ра лаомглзт тмоів18, номвмгзйапя омбмра 
ж взгалля лмр гйя пдйялпщкзт тмоів, жбзоалля лаомглзт рвмоів ж кдрмы 
нмкйагдлля їт ла лмрз ра нмгайщхмгм взкмозпралля Цдоквмы. 
Вмфдвзгщ, рака куйщруола ноауя нмкірлм внйзвайа ла лапроіи 
віоуыфзт. Так, Отрзопщка наоасія кайа тмо ж 16 фмймвік ра тмомві 
гмймпз, пзкнарії лапдйдлля Отрзокз буйз ла бмуі аврмкдсайщлмгм оуту, 
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рурдхліи мпдодгмк УАПЦ вндвлдлм ндодкагав у бмомрщбі ж кіпудвзкз 
«рзтмлівуякз» ра «мблмвйдлуякз», які хвзгкзкз рдкнакз вроафайз 
пвмїт наоасіял19. Пдодтмгзйм гм йав Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї 
УАПЦ и гутівлзурвм ж ілхзт кмлсдпіи, айд Аот. Івал нозикав гайдкм 
лд впіт баеаыфзт, жмкодка кмйзхлщмгм пвяцдллзка-«мблмвйдлуя» 
Суйзку, фзї пзкнарії гм аврмкдсайщлмгм оуту буйз уійкмк ндвлзкз, 
буйм нозилярм бдж емглзт упкйаглдлщ, лармкіпрщ інмгзякмлу 
Сдкдлмві Алармву-Ткафдлку вігкмвзйз, мпкійщкз віл наоайдйщлм 
нігрозкував ріплі жв‘яжкз ж «рзтмлівуякз» ра «мблмвйдлуякз»20.  

Пом капхрабз куйщруолмї ноауі Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї 
УАПЦ пвігфарщ вігмкмпрі ж номрмкмйу №13 жапігалля взгавлзфмї 
кмкіпії ноз Хаоківпщкіи ОЦР еуолайу «Цдоква и езрря», якзк 
уікавзйзпя пнівомбірлзкз бібйімрдкз Наукмвмгм Тмваозпрва ікдлі 
Т. Шдвфдлка у Лщвмві, имгм ндодгнйафувайз Лубдлпщка Окоугмва 
Цдоква, Укалпщка ра Бдогзфівпщка ОЦР, а гм впіт наоасіи УАПЦ 
Аврмлмклмї Ммйгавпщкмї ССР еуолай лагтмгзв бджкмхрмвлм21. 
У емврлі 1928 о. ла жапігаллі Хаоківпщкмї ОЦР омжгйягайапя 
кмейзвіпрщ вігкозрря наоасії у к. Срайілд, а пвяцдллзк 
Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ м. Фдгіо Ругдлкм, якзи у вдодплі 
1928 о. нігляв нзралля ном жаплувалля наоасії в к. Бмгмгутмві, 
жаикавпя у уди фап нмхзодлляк пноавз УАПЦ ла Кубалі, жмкодка в 
к. Коаплмгаоі22. Навірщ 2 емврля 1929 о., кмйз УАПЦ вед нмфайа 
кмларз в йдцарат прайілпщкмї однодпзвлм-каоайщлмї кахзлз, 
ла жапігаллі Хаоківпщкмї ОЦР буйм ніглярд нзралля ном првмодлля 
лмвмї наоасії в п. Позвмйщлмку (Дмлбап)23.  

Пдодг рмгмфаплмы УАПЦ прмяйм фзкайм номбйдк, які гм пщмгмглі 
взкйзкаырщ омжбоар в укоаїлпщкмку ноавмпйав‘ї. Змкодка віоуыфзт 
ж Вапзйівпщкмї наоасії п. Подйіплмгм, цм ла Аордківцзлі, бдлрдезйм 
нзралля: «...цм рм є Укоаїлпщка удоква ра фз є вмла Бйагмгарла?». 
Міпудві наоасіялз првдогеувайз, цм «пупіглі наоасії ілхзт моієлрауіи 
гмоікаырщ лак Бджбйагмгарліпры лахмї удоквз», а жа 6 омків їтлщмгм 
ндодбувалля в УАПЦ літрм лд нмяплзв їк ущмгм нзралля. Оред, 
нодйіплдлпщкі наоасіялз жвдолуйзпя жа омж‘яплдлляк гм Аот. Івала ніг 
фап имгм ндодбувалля в їтлщмку пдйі. Аот. Івал омжвіяв пуклівз 
віоуыфзт ра взліп пувмоу гмгалу лапрмярдйдві кіпудвмї удоквз 
м. Ійаоімлмві Мдйщлзфдлку жа рд, цм віл вфаплм лд омж‘яплзв віоуыфзк 
ущмгм нзралля, ра гмкмояв имку лдбаеалляк лмпзрз ояпу, кмйз 
м. Ійаоімл лд вігноавйяв родбз абм пйуебз, вігпурліпры Паоасіяйщлмы 
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Рагз, а ракме нмвійщлмы укоаїліжауієы кіпудвмгм удокмвлмгм тмоу24. 
На жапігаллі Наоагз гутівлзурва Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ, 
цм вігбуйапя 20 гоугля 1928 о. жа нозпурлмпрі кзромнмйзра Мзкмйая 
Бмодущкмгм, якзи жапрунзв кіпуд однодпмвалмгм Вапзйя Лзнківпщкмгм, 
Аот. Івал жвдолувпя гм уфаплзків Наоагз ж лапрунлзкз пймвакз: 
«Кмйз ілхі удоквз ла Укоаїлі іплуырщ лдпвігмкіпры віолзт, рм кз 
нмвзллі жйіквігуварщ гутмвлу рдкояву і узк пакзк вдолурщ гм оіглмї 
Цдоквз вдпщ лаомг Укоаїлпщкзи. Пзралля пвігмкмпрз лахзт наоасіи 
є нзралля езрря лахмї Цдоквз...»25.  

Айд лдгаоажгз, нмгіблі гм рзт, цм буйз в п. Подйіплмку, буйз 
пкмоіхд взкйыфдлляк, ліе ноавзймк. Супігля фзпйдлла ра пвігмка 
Мзкійщпщка наоасія к. Нмвм-Сймв‘ялпщка, яку мфмйывав м. Дкзром 
Павймвпщкзи, буйа жоажкмвмы, мред, ла жапігаллі Хаоківпщкмї ОЦР віг 
19 вдодпля 1928 о. буйм взоіхдлм урвмозрз в Нмвм-Сймв‘ялпщку 
«Раимлмвзи мпдодгмк гйя ріпліхмгм мб‘єглалля и жкіулдлля наоасіи 
Аордківцзлз и нмхзодлля Укоаїлпщкмї удокмвлмї пноавз»26. 

Врік, укмвз езрря Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ, як і УАПЦ 
в уіймку, буйз вкоаи пкйаглзкз. Скоурлзи прал фап віг фапу жкухував 
Хаоківпщку ОЦР лагагуварз наоасіяк ном лдмбтігліпрщ пнйарзрз бмогз 
жа фйдлпщкзкз влдпкакз27. Оглак ОЦР (впундодф баеаллы Раг гдякзт 
наоасіи) ланмйягайа ла гмбомвійщлмку взжлафдллі віоуыфзкз мбпягів 
пвмїт фйдлпщкзт влдпків. ОЦР буйм впралмвйдлм сікпмвалі мсіоз жа 
взкмлалля одйігіилзт мбоягів, ндодвзцуварз які жабмомляймпя, 
«каймпномкмелі» кайз пнйафуварз «нм жкмжі»28. Влуроіхлі фваоз буйз 
гйя Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ лдрзнмвзк явзцдк, айд кмйз 
вмлз роанйяйзпя, уд гмгаркмвм пнозяйм гджмогаліжауії її езрря, як 
буйм, ланозкйаг, ніг фап кмкномкдруыфмгм взпруну лапрмярдйя 
Доуеківпщкмї наоасії м. Вікрмоа Бійкзла номрз пвмгм нмндодглзка 
м. Алгоія Жмоляка ра пунурліт жвзлувафдлщ гм Аот. Івала ра ОЦР 
ж нозвмгу савмозрзжауії мкодкзт пвяцдллзків ла хкмгу одхрі 
гутівлзурва29. Чугмвмы ійыпроауієы нозлзедлля Цдоквз вжагайі ра 
УАПЦ жмкодка кмед пйугуварз жаява Паоасіяйщлмї Рагз 
Мзкмйаївпщкмгм Касдгоайщлмгм Смбмоу віг 15 йзпрмнага 1927 о., 
гд Рага номпзрщ в Окоагкілвіггійу ра Віггійу куйщрів гмжвмйу 
«ндодомбзрз» «мглд ланодпрмйщлд нмкозвайм», бм нмроіблм 
«гм Єнзпкмнпщкмгм мгягу гва мкмсмоз фдовмлзт». Нанозкілуі жаявз 
Паоасіяйщла Рага жажлафає: «На уд бугд пкйагдлз[и] і нмгалз[и] Вак 
акр»30. Айд ілпніомвалі бійщхмвзкакз лднозєклмпрі нмгіблмгм 
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таоакрдоу лд кмгйз жунзлзрз жагайщлмгм нмпруну пноавз УАПЦ, яка 
лавірщ лаваеувайапя пндодфарзпя ж вйагмы ж нозвмгу «лднмкіолмгм 
мнмгаркувалля пвяцдллмгіяфів31. 

Нанозкілуі 1920-т – ла нмфарку 1930-т омків бійщхмвзкз 
вйахрмвуырщ гоугу твзйы алрзудокмвлмгм рдомоу. Помрягмк ущмгм 
ндоімгу ла фап одйігіилзт пвяр номвмгярщпя алрзпвяркмві какналії 
хйятмк гдкмлпроауії ардїпрзфлзт кілмсійщків, пніву ардїпрзфлзт 
ніпдлщ, гдкйакауії хкмйяоакз віохів вігнмвіглмгм жкіпру, вігбуваєрщпя 
номвдгдлля алрзодйігіилзт каолавайів, а ракме лапзйщлзущкд 
вігфуедлля удокмв ж їт нмгайщхзк жакозрряк абм ндодгафды в 
кмозпрувалля оіжлзк упралмвак32. Алрзоагялпщкі гії гутівлзурва 
бійщхмвзкз «взявйяйз» ра упніхлм «взкозвайз» в упіт уаозлат езрря. 
Нанозкйаг, Хаоківпщкзи Окоагкілвіггій нмвігмкйяв Агкілуноавйілля 
НКВС раєклзк йзпрмк віг 24 йзнля 1929 о. ном рд, цм капмві взнагкз 
взтмгів ж кмйдкрзвлзт гмпнмгаопрв пдйял ж п. Бмфкмвд Вмвфалпщкмгм 
оаимлу нмяплыырщпя рзк, цм в пдйі «...роанзвпя взнагмк «фугм», пдб-
рм, мблмвзйапщ фапрзла кунмйа, ла якмї віоуыфі бафурщ «кардо бмеіы». 
Щм-б йіквігуварз «фугм», кмкпмкмйщуі в лмфі нмкозйз саобмы рд 
кіпуд, айд уд лд йіквігувайм «фугм», а лавнакз наймклзфдпрвм прайм цд 
бійщх к кіпру «фуга», игурщ наймклзкз лд рійщкз жі пкіелзт пдйзц, 
айд іж гайдкзт оаимлів. Пм лдгійят жбіоаырщпя гдкійщкм пмр фмймвіків ра 
еілмк. Таєклі дйдкдлрз омжнмвпыгеувайз алрз-оагялпщку агірауіы...»33.  

Й. Срайіл ра имгм нмнйіфлзкз жомбзйз мпмбйзвзи акудлр ла 
бмомрщбі номрз УАПЦ, яка вваеайапя, вмфдвзгщ, лаибійщх 
лдбджндфлмы, мпкійщкз лмпзйа в пмбі баузйу «укоаїлпщкмгм 
буоеуажлмгм лауімлайіжку». Дмпрарлщм номкмвзпрзк, ла лаху гукку, 
є рми сакр, цм цд в ндохмку нівоіффі 1926 о. ла урозкалля раєклзт 
пнівомбірлзків у йават УАПЦ ДПУ УСРР взроафайм ла 1020 коб. 
бійщхд, ліе ла урозкалля агдлруоз в йават лаифзпдйщліхмгм ра 
лаикіуліхмгм «рзтмлівпщкмгм» оуту (5940 коб. номрз 4920 коб.!)34. 
З емврля 1928 о. нмфзлаырщпя нмпзйдлі ндодвіокз мпмбмвмгм пкйагу 
УАПЦ ла лаявліпрщ «вмомезт дйдкдлрів». Ряруыфз пвмы удокву ра 
наоасіял віг прайілпщкмгм рдомоу, Аот. Івал ра мфмйывала Дкзромк 
Оомбзлпщкзк Хаоківпщка ОЦР лакагайзпя какпзкайщлм жагмвійщлзрз 
«уікавіпрщ» НКВС, лагавхз какпзкук ілсмокауії, айд мглмфаплм вмлз 
тмрійз жатзпрзрз пвмє гутівлзурвм віг лдмбґоулрмвалзт нігмжо ра 
жвзлувафдлщ, лагмймхувайз ла вігпурлмпрі «вмомезт дйдкдлрів» у пвмїт 
йават, лдноякм вігкмвйяйзпя взгаварз карак едорв жі пвмгм 
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пдодгмвзца35. Навірщ гм рзт нодгправлзків гутівлзурва, які ж ндвлзт 
нозфзл лд лагавайз вігмкмпрди ном пдбд (а уд жагомеувайм бджндуі 
впщмгм гутівлзурва Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ), Хаоківпщка ОЦР 
правзйапя гмпрарлщм к‘якм. Нанозкйаг, гзякмлмві Івалмві Алгоієлку, 
кмрози жіглмоував кійщка номталщ лагарз вігмкмпрі ном пдбд, вмпраллє 
жаномнмлувайз в рзелдвзи рдокіл нмгарз лдмбтіглі вігмкмпрі, а кмйз 
віл вігкмвзрщпя, ОЦР «жкухдла бугд нмоухзрз нзралля цмгм 
нмгайщхмгм ндодбувалля имгм мпмбз в пкйагі пвяцдллмгіяфів УАПЦ» 
(упя соажа ніпйя ндохзт гвмт пйів буйа жакодпйдла, а гайі оукмы Аот. 
Івала буйм гмнзпалм ракд: «...жомбзрз ж ущмгм вігнмвіглі взплмвкз»)36. 
27 фдовля 1929 о. у Хаоківпщкіи кіпщкоагі ж‘взвпя номдкр ндодгафі 
Мзкмйаївпщкмгм Касдгоайщлмгм Смбмоу Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї 
УАПЦ у кмозпрувалля оагялпщкіи куйщруоліи упралмві37. Накагаыфзпщ 
вігвдолурз віг пдбд лмву твзйы однодпіи, Хаоківпщка ОЦР цд 
3 квірля 1929 о. ніхйа лавірщ ла ндодгйяг ра взноавйдлля рдкпру 
Бмгмпйуебмвзт клзг38, айд як пвігфарщ нмгайщхі нмгії, гм баеалмгм 
оджуйщрару уд лд нозжвдйм. 

Пдодгбафаыфз ікмвіоліпрщ лмвмї твзйі кмкуліпрзфлмгм рдомоу, 
ла Наоагі гутівлзурва Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ, цм вігбуйапя 
20 гоугля 1928 о., Аот. Івал жакйзкав гм жагайщлмгм єглалля ндодг 
пнійщлмы жагомжмы: «...Шалуикм мгзл мглмгм, мбдоігаикм, пвмєфаплм 
жапрдоігаикм, нм боардопщкі гмкмояикм, айд впд омбікм [лд] гйя 
нозлзедлля, а гйя ніглярря, взноавйдлля боара пвмгм... Вкіикм лаирз 
в йыгят рд, жа цм їт родба йыбзрщ. Шукаикм рмгм, цм мб’єглує лап»39. 
І гіиплм, в укмват гмлілщ ла одйігіы нмгдкугз нмпрунмвм вігтмгярщ ла 
жагліи нйал номрзоіффя кіе кмлкуоуыфзкз кмлсдпіякз. Так, гзякмл 
Івал Кмналзуя ра пвяцдллзк Алгоіи Кутаодлкм, ндодбуваыфз в 
Смймлзуівпщкіи наоасії, нмкірзйз «боарпщкд віглмхдлля» гм пдбд ж 
бмку «пзлмгайщлмгм пвяцдллзка», кмйз рми нозвмжзв гм пдйзца гйя 
віоуыфзт пвмєї кмлсдпії фугмрвмолзи мбоаж Ождоялпщкмї ікмлз Бмемї 
Мардоі ж Хаокмва40. 

Врік, гмйы УАПЦ лджабаомк буйм взоіхдлм. Сймбмеалпщкм-
Дмлдущка УАПЦ ж кілуя 1929 о. нмфзлає вігфуварз лдпрафу 
пвяцдллмгіяфів у жв‘яжку іж твзйды жодфдлщ пвмгм палу мпраллікз. 
Поаглдлля гм пакмжбдодедлля ндодкмгйм ндодкмлалля фапрзлз 
гутівлзурва. Аот. Івала жайзхайз ламгзлуі ж каоайщлмы кахзлмы 
бійщхмвзжку лавірщ ракі лабйзедлі гм лщмгм йыгз, як гзякмл Мзтаийм 
Вдодцага41. Оглак пзл мглмгм ж могаліжармоів УАПЦ ла Чдокацзлі 
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В. Кмтлм, пвігфзрщ, цм пвяцдллзкз іж кмлромйщмвалзт „омпіипщкзк 
гутівлзурвмк‖ удокмвлзт ланоякків («рзтмлівуі» ра «мблмвйдлуі», 
вігмкі ла Укоаїлі ніг лажвмы «Сзлмгайщлмї рдфії»), фапріхд ніггавайзпя 
ла нмгомжз оагялпщкмї вйагз ра жоікайзпя пвмєї віоз, нозфмку омбзйз 
вмлз уд, якцм віозрз пвігкмві, у бійщх емопркіи смокі, ліе кйіо 
УАПЦ42. Опралля рджа, гм ндвлмї кіоз, нігрвдогеуєрщпя кардоіайакз ж 
Ддоеавлмгм аотіву Хаоківпщкмї мбйапрі. Так, ланозкйаг, аврмоак уієї 
праррі лд вігмкм емглмгм нозкйагу лагтмгедлля гм таоківпщкзт гаждр 
нмкаяллзт нубйіфлзт йзпрів віг жодфдлуів-аврмкдсайіпрів, лармкіпрщ 
іплує вдйзкзи капзв йзпрів нмгіблмгм жкіпру, аврмоакз якзт буйз 
«рзтмлівуі» ра мпмбйзвм «мблмвйдлуі». Опмбйзвм нмкажмвзк у ущмку 
віглмхдллі є йзпр пвяцдллзка-«рзтмлівуя» П. Пмгмгіла, якзи жоікпя 
палу в фдовлі 1926 о., кмйз лавірщ лд буйм мпмбйзвм вдйзкзт гмлілщ ла 
одйігіы, гм одгакуіи гаждр «Рагялпщкд пдйм» ра «Кмккулзпр», гд аврмо 
«взкозває» пвмїт кмйзхліт кмйдг «рзтмлівпщкзт нмнів», які лібзрм 
«вгавайз» ж пдбд «куфдлзків» ж кдрмы розкарз наоасіял 
у «бджномпвірліи рдкояві». Нанозкілуі йзпра П. Пмгмгіл мбіуяє 
«фдплмы ноаудмы нозлмпзрз кмозпрщ роугяцзк Смыжу»43. 

Врік, гмйы лаибійщх «лджоуфлмї» гйя прайілпщкмгм одезку 
УАПЦ лджабаомк буйм взоіхдлм. Помрягмк 1926 – 1929 омків в 
Укоаїлі буйм жааодхрмвалм н‘ярщмт ієоаотів УАПЦ, жагаймк в фапз 
прайіліжку буйм жлзцдлм 34 її єнзпкмнз, 2000 пвяцдллзків ра ілхзт 
удокмвлзт пйуезрдйів44.  

На пкйзкалмку жа взкмгмы ДПУ Нагжвзфаилмку Впдукоаїлпщкмку 
Смбмоі УАПЦ, якзи номтмгзв 29 – 30 піфля 1930 о. (Сймбмеалпщкм-
Дмлдущку УАПЦ ла лщмку нодгправйяйз Аот. Івал ра пвяцдллзк 
Дкзром Лыбдф) УАПЦ мгмймпзйа ном пвіи пакмомжнупк45, Смбмо 
мгмймпзв пдбд Ліквігауіилмы кмкіпієы УАПЦ. На Смбмоі 
«ж‘япуваймпя», цм «...укоаїліжауія взкмозпрмвувайапя [УАПЦ] як пнмпіб 
гм омжнайывалля лауімлайщлмї вмомелдфі, а пмбмолмноавліпрщ 
мбдолуйапя в гдкагмгіфлзи пнмпіб нмйірзфлмгм внйзву»46. Смбмо ракме 
нмвігмкзв ном жв‘яжкз УАПЦ ж ндрйыоівпщкзк оутмк ра «ж еайдк 
кмлпрарував», цм «Мзромнмйзр В. Лзнківпщкзи, єнзпкмнз: 
О. Яодцдлкм, С. Оойзк, П. Ждвфдлкм, М. Пзвмвао, К. Комрдвзф, 
Впдукоаїлпщкзи бйагмвіплзк В. Чдтівпщкзи ра ілхі прмяйз ла хйяту 
лауімлайіпрзфлм-нмйірзфлзт кмлроодвмйыуіилзт, алрзоагялпщкзт гіи 
фдодж Цдокву»47. І, лаодхрі, «жваеаыфз ла впд», Нагжвзфаилзи Смбмо 
«взжлав», «цм УАПЦ ... буйа кмлро-одвмйыуіилмы, лауімлайіпрзфлмы 
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могаліжауієы, пкйагмвмы фапрзлмы СВУ»48. Зкухдла буйа «нмкаярзпя» 
и Хаоківпщка ОЦР, яка в жагайщлзт озпат нігрвдогзйа мплмвлі рджз 
Нагжвзфаилмгм Смбмоу, гмгавхз лампралмк лапрунлд: «...вігомгзйапя 
УАПЦ в фапз нмйірзфлмї бмомрщбз, і вігомгеувайз її, а нмрік і гм 
кдоівлзурва лды прайз йыгз, які нмрдонійз нмоажку ла вігкозрмку 
нмйірзфлмку Фомлрі и ніхмвхз гм Цдоквз кайз лакіо взкмозпрарз її і 
гіиплм взкмозпрайз як жлаояггя гйя гайщліхмї бмомрщбз номрз 
Рагвйагз, а жлафзрщ, і номрз пноавдгйзвмпрз пмуіяйщлмї одвмйыуії»49.  

Піпйя упулдлля оагялпщкмы вйагмы кзромнмйзра Мзкмйая 
Бмодущкмгм ра имгм ндохмгм жапрунлзка Аот. Ймпзна Окпіыка віг 
кдоівлзурва рзк, цм жайзхзймпя віг УАПЦ, жа гмжвмймк ДПУ ніг 
кдоівлзурвмк Аот. Івала Павймвпщкмгм буйм могаліжмвалм лмву 
Цдокмвлу Рагу ж удлромк у к. Хаокмві, яка, гіыфз впундодф баеаллы 
бійщхмвзків, акрзвлм «вігомгеувайа ж нмндйу» УАПЦ. Пмфзлаыфз 
ж 17 йзпрмнага 1930 о., в мкодкзт єнаотіят нмфайз взбзоарз єнзпкмнів. 
Такзк фзлмк, пкйзкалзи 9 – 12 гоугля 1930 о. Смбмо ла кіпуі 
жйіквігмвалмї аврмкдсайщлмї удокмвлмї могаліжауії жаплував лмву 
Поавмпйавлу Укоаїлпщку Цдокву, яку нмвзлдл був мфмйзрз мбоалзи ла 
кзромнмйзра Івал Павймвпщкзи, якзи рак і лд прав пйутлялзк 
жлаояггяк прайілпщкмї гзкраруоз. Вігнмвіглм првмодла кзромнмйзрмк 
Івалмк удокмвла могаліжауія буйа хвзгкм йіквігмвала, а її сулгармо 
1936 о. був жааодхрмвалзи ра взвдждлзи гм Кажатпралу, гд віл і жагзлув 
куфдлзущкмы пкдоры50.  

Вмфдвзгщ, оагялпщка вйага лд жкмгйа номбафзрз кмйзхлщмку 
фійщлзкмві Сймбмеалпщкм-Дмлдущкмї УАПЦ пкажалзт лзк 
20 гоугля 1928 о. ла Наоагі гутівлзурва пвмєї удоквз пйів, якзкз віл 
кдоувавпя номрягмк уіймгм пвмгм напрзопщкмгм пйуеілля: «Цдоква 
жакйзкайа лап, напрзоів, гм гутмвлмгм кдоівлзурва і узк пакзк лакйайа 
ла лап вдйзкі мбмв‘жкз. Дутмвлд кдоівлзурвм – рм є кдоівлзурвм віомы 
лаомглщмы, а рмку родба лаиндохд карз пнмкіи в пмбі і фурз, як б‘єрщпя 
пдоуд лахмї Цдоквз. Наибійщхзи рягао – уд гутмвлд бджпзййя лаомгу і 
рійщкз вдйзка віоа кає ніглярз ж ущмгм бджпзййя лаоіг лах. 
Ніякі одсмокз лд жагмвійщлярщ лаоіг, кмйз кз лд мезвмрвмозкм имгм 
віомы...»51. На лаху гукку, є впі нігправз нознупкарз, цм ланозкілуі 
1920-т омків укоаїлпщкзи лаомг, якзи цзом нмвіозв у гдкйаомвалу 
бійщхмвзкакз «укоаїліжауіы», нмфав нмжбавйярзпя пвмгм гутмвлмгм 
бджпзййя фапів Укоаїлпщкмї лауімлайщлмї одвмйыуії 1917 – 1921 оо., цм 
и гайм нігправз жапрунлзкмві гмймвз ДПУ УСРР К. Каойпмлу оажмк 
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іж нмкіфлзкмк лафайщлзка Сдкодрлмгм віггійу (СВ) О. Абугмвзк ра 
взкмлуыфзк мбмв‘яжкз лафайщлзка 1-гм віггійдлля СВ Б. Кмждйщпщкзк 
нігнзпарз цд 4 вдодпля 1926 о. жакозрмгм йзпра ніг лажвмы 
«Пом укоаїлпщкзи пднаоарзжк». Цди гмкукдлр ндодгбафав жбіо 
упдбіфлмї ілсмокауії ном нозтзйщлзків «укоаїліжауії», лапакндодг іж 
нодгправлзків «ноавмї» укоаїлпщкмї ілрдйігдлуії, рмбрм пдодгмвзца 
укоаїлпщкзт ілрдйдкруайів, жмкодка рзт, трм нмвдолувпя (абм цд тмрів 
нмвдолурзпя) в Укоаїлу ніг внйзвмк гдкйаомвалмї «укоаїліжауії»52 ра 
анмгдєк однодпіи номрз якзт прав псайщпзсікмвалзи прайілпщкзк 
одезкмк номудп «Снійкз Взжвмйдлля Укоаїлз» (СВУ), «пкйагмвмы 
фапрзлмы» кмромї лібзрм и буйа УАПЦ.  

На нйдлукі ЦК ВКП(б) віг 13 йзпрмнага 1929о. пдкодрао 
ЦК КП(б)У С. Кмпімо жмвпік лд взнагкмвм пкаед лапрунлд: «Дйя рмгм, 
цмб уійкмк уявзрз пмбі пралмвзцд, в якмку лак гмвмгзймпщ 
ра гмвмгзрщпя ноауыварз, я номтаы воатуварз взкйыфлм ваекд 
кйапмвд пралмвзцд укоаїлпщкмгм пдйа. У лап гуед куйщруолзи куокуйщ, 
цм кає вдйзкі кагоз пвмєї вйаплмї ілрдйігдлуії. Цди куокуйщ номихмв 
фугмву хкмйу гомкагялпщкмї віилз ніг кдоівлзурвмк гдрщкацзлз, 
ндрйыоівцзлз і р. н. Ймгм кйапмва пакмпвігмкіпрщ ра акрзвліпрщ увдпщ 
фап нігігоіваырщпя іжжмвлі. Тоуглмці в пноаві нігимку пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва нмроіблм в лап нмклмезрз цд и ла пдоимжлі роуглмці 
у пноаві лауімлайщліи. Впі лахі упнітз нмв‘яжалі ж вдйзфджлмы, 
взкйыфлм упніхлмы омбмрмы в уаозлі взоіхдлля лауімлайщлмгм 
нзралля ла Укоаїлі...»53 [11, п. 288]. Оглд ж мплмвлзт жавгалщ гйя 
могалів ДПУ ланозкілуі 1920-т – ла нмфарку 1930-т омків взжлафаймпя 
лапрунлзк фзлмк: «нмв’яжарз омбмру нм укоаїлпщкіи ілрдйігдлуії 
ж омбмрмы нм пдйу»54. 

Вмфдвзгщ, пакд ноаглдлля «взоіхзрз лауімлайщлд нзралля 
ла Укоаїлі» хрмвтлуйм Й. Срайіла ра имгм нмнйіфлзків ла жапрмпувалля 
нмдранлмгм алрзукоаїлпщкмгм рдомоу, якзи нмфавпя ж однодпіи номрз 
«буоеуажлм-лауімлайіпрзфлзт» УАПЦ, цм ж 2-ї нмй. 1920-т омків нмфайа 
нмкірлм жбійщхуварз пвіи внйзв ла укоаїлпщкі капз (ндодгупік 
пдйялпрвм) лавірщ у ракзт одгімлат, як Сймбмеалцзла ра Дмлбап, кмроі 
роагзуіилм вваеаырщпя жомпіицдлзкз, а ракме пвігмкмї укоаїлпщкмї 
ілрдйігдлуії, кмроа, ла гукку, бійщхмвзків, буйа жгарла мфмйзрз рми оут, 
якзи вмлз лажвайз «укоаїлпщкзк пднаоарзжкмк». Цд буйм ндохзк 
дранмк алрзукоаїлпщкзт однодпіи прайілпщкмї гмбз – жлзцдлляк «гухі» 
укоаїлпщкмгм лаомгу55. Вігнмвіглм гоугзк дранмк буйа бмомрщба ж 
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«кмлвуйщпіякз» «рійа» – ндодомпралля 1932 – 1933 оо. жагайщлмпмыжлмї 
«кмйдкрзвіжауії» в Гмймгмкмо-гдлмузг, кдрмы якмгм буйм баеалля 
«жйакарз тодбдр» вед мбджгмймвйдліи «лауімлайіпрзфліи гігоі». 
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Резюме 

Маипродлкм В. С. , Кмолєв О. В.  Укоаїлпщка аврмкдсайщла ноавмпйавла 
удоква в іпрмоії Сймбмеалцзлз ра Дмлбапу (1926 – 1930 оо.) 

В галлми прарщд мнзпшвадрпя зпрмозя Укоазлпкми Аврмкдсайщлми 
Поавмпйавлми Цдоквз ла Сймбмеалцзлд з Дмлбаппд в ндодтмглши ндозмг мр 
НЭПа з нмйзрзкз гдкйаозомваллми «укоазлзжаузз» гм лафайа 
«кмййдкрзвзжаузз» з алрзукоазлпкзт однодппзи (1926 – 1930 гг.). 
Иппйдгмвалзд мтваршвадр ндозмг какпзкайщлмгм упзйдлзя нмжзузи УАПЦ, 
кмрмомд з прайм нозфзлми дд едпрмкмгм улзфрмедлзя ла оубдед 1929 – 1930 гг. 
Бмйщхмд влзкалзд бшйм угдйдлм аврмоакз номпйдезвалзы пвяжз кдегу 
йзквзгаузди лджавзпзкми з нм-лапрмяцдку лаузмлайщлми УАПЦ з ракзкз 
пмбшрзякз, как оажгомк гдкйаозомваллми «укоазлзжаузз» з могалзжаузя 
хруфлмгм Гмймгмкмоа-гдлмузга 1932 – 1933 гг., кмрмошд аврмош 
квайзсзузоуыр как жвдлщя в мглми уднз нмъранлмгм алрзукоазлпкмгм рдоомоа. 
 
 
 

Наумов С. О.  

ДО ПИТАННЯ ПРО МАСШТАБИ Й ДИНАМІКУ 
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО РУХУ 

В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (90-і рр. ХІХ ст. – 1907 р.) 

Іпрмоія укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту ікндопщкмї гмбз взвфаєрщпя 
вед нмлаг прмйірря. Пмноз уд, жлалля ном имгм капхрабз и гзлакіку 
жайзхаырщпя лдрмфлзкз і лдкмлкодрлзкз, жлафлмы кіомы ж-жа 
вігпурлмпрі лдмбтіглмгм узсомвмгм кардоіайу. Опкійщкз, пугяфз 
ж лаявлмї пндуіайщлмї йірдоаруоз, цм прмпуєрщпя номбйдкз, 
ра мкодпйдлзт ндопндкрзв нмгайщхмї її омжомбкз1, фдкарз 
оджуйщрарзвлзт ужагайщлыыфзт гмпйігедлщ у ущмку ланоякку 
гмвдгдрщпя, кабурщ, цд гмвгм (гмймвлзк фзлмк, фдодж пндузсіфлі вагз 
гедодйщлмгм кмкнйдкпу), буйм б гмодфлм, ла лаху гукку, ирз хйятмк 
нмпрунмвмгм лакмнзфдлля фапркмвзт нмкажлзків, кійщкіплзт 
таоакрдозпрзк мкодкзт пкйагмвзт лауімлайщлмгм оуту – наоріилзт, 
рдозрмоіайщлзт, пмуіайщлзт, сулкуімлайщлзт рмцм. 
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Оглзк іж ракзт нмкажлзків кмед бурз гзлакіка имгм могаліжауіилзт 
проукруо у ндвлмку, гмпрарлщм однодждлрарзвлмку (ж рмфкз жмоу 
нзрмкмї вагз, укмв гйя омжвзрку оуту, лаявлмгм нмйірзфлмгм пндкроу 
могаліжауіи ра іл.) одгімлі Укоаїлз. Дйя їтлщмї таоакрдозпрзкз 
номнмлуєрщпя, як алайірзфлзи ілпроукдлр, нмлярря „одгімлайщлі 
проукруоз укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту‖, якзкз вваеаырщпя бугщ-які 
имгм могаліжауіилі смокз (наорії, могаліжауії, кіпудві мпдодгкз ра їт 
мб‘єглалля, мкодкі гіяфі), цм іплувайз в кдеат мкодкмгм одгімлу 
Наггліноялпщкмї Укоаїлз. В уіи праррі кмва ирзкд ном проукруоз, 
цм сулкуімлувайз в кдеат Лівмбдодеея – Пмйравпщкмї, Хаоківпщкмї 
ра Чдолігівпщкмї губдоліи жа агкіліпроарзвлзк нмгіймк рмгм фапу. 
Їт взявйдлля и таоакрдозпрзка жгіиплывайзпя ла мплмві кмкнйдкпу 
гедодй, псмокмвалмгм хйятмк какпзкайщлм кмейзвмгм їт вігбмоу 
ж мноауывалляк упієї лаявлмї ілсмокауії ном укоаїлпщкі могаліжауії2. 
Хомлмймгіфлі оаккз праррі вігнмвігаырщ взптігліи прагії омжвзрку 
укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту – віг имгм жаомгедлля гм Пдохмї 
омпіипщкмї одвмйыуії вкйыфлм.  

Заомгедлля одгімлайщлзт проукруо, як і впщмгм укоаїлпщкмгм 
нмйірзфлмгм оуту, нознагає ла 90-і оо. ХІХ пр., кмйз лдвгмвмйдлля 
анмйірзфлзк укоаїлмсійщпрвмк і нмхук лмвзт хйятів, ігди 
ра могаліжауіилзт смок в укоаїлпщкмку оупі нозвдйз гм взлзклдлля 
лауімлайщлзт мб‘єглалщ ж взоажлмы нмйірзфлмы пноякмваліпры – 
Боарпрва раоапівуів, Загайщлмї укоаїлпщкмї могаліжауії (ЗУО), 
Укоаїлпщкзт пругдлрпщкзт гомкаг (УСГ) ра гдякзт ілхзт, які ла 
Лівмбдодееі лд буйз нодгправйдлі. Оогаліжауіила кдодеа укоаїлпщкмгм 
оуту вігоажу мтмнзйа впі губдолії коаы, номрд буйа в рми фап цд гуед 
пйабкмы і лдпрабійщлмы. Вгаймпя впралмвзрз гіяйщліпрщ 13 мпдодгків 
укоаїлпщкзт нмйірзфлзт могаліжауіи (8 – Боарпрва раоапівуів, 4 – ЗУО, 
1 – УСГ) у 8 нмвірат Лівмбдодеея (у кмелмку н‘ярмку), ж лзт 5 – ла 
Пмйравцзлі, 2 – ла Чдолігівцзлі, 1 – ла Хаоківцзлі (гзв. рабй. 1). 

Укоаїлпщкі мб‘єглалля рмгм фапу кайз ндодтіглзи таоакрдо: 
могаліжауіилі озпз буйз лдвзоажлзкз, жкіпр гіяйщлмпрі – ндодваелм 
куйщруолзущкзк, нмйірзфлі ігдї цд лд пкйайзпя в уійіплу пзпрдку, 
жв‘яжмк іж капакз рійщкз нмфав лайагмгеуварзпя, внйзв ла пупнійщпрвм 
був лджлафлзк. Мілікайщлзк був і кійщкіплзи пкйаг узт могаліжауіи. 
Боарпрвм раоапівуів мб‘єглувайм, жа лахзкз муілкакз, бйзжщкм 
100 фмй., бійщхд нмймвзлз якзт гіяйз ла Лівмбдодееі. Нанозкілуі 
ХІХ пр. в одгімлі ноауывайз віг родрзлз гм нмймвзлз фйдлів Загайщлмї 
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Укоаїлпщкмї могаліжауії – в кдеат 50-70 мпіб. Хаоківпщка Укоаїлпщка 
пругдлрпщка гомкага (єгзла, цм іплувайа ла Лівмбдодееі) лайіфувайа 
рмгі моієлрмвлм 20-30 фйдлів3. Загайщла фзпдйщліпрщ акрзвлзт уфаплзків 
укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту ла Лівмбдодееі, ракзк фзлмк, лавояг 
фз ндодвзцувайа 150 мпіб. 

У 1900-1904 оо. омжнмфавпя номудп ндодтмгу гм наоріилмї смокз 
могаліжауії, пралмвйдлля наоріилзт проукруо укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм 
оуту. Наибійщх нмруелмы і проукруомвалмы имгм соакуієы буйа 
Рдвмйыуіила укоаїлпщка наорія (РУП). Її могаліжауіилу мплмву 
урвмоывайз йівмбдоделі мпдодгкз: рур гіяйз фмрзоз „війщлі гомкагз‖ 
ж хдпрз, наоріилі могаліжауії і гоунз взявйдлі в 17 нмвірат іж 41, у рмку 
фзпйі в 15 кіпрат і кіпрдфкат ра 14 пдйат. Айд гіиплм гупрмы уя кдодеа 
буйа рійщкз ла Пмйравцзлі, гд вмла мтмнйывайа 12 нмвірів ж 15. 
Цд буйа єгзла в Укоаїлі губдолія ж гвмка „війщлзкз гомкагакз‖ РУП, 
у рми фап як у н‘ярз губдоліят їт лд іплувайм вжагайі4. Офдвзглм, 
взоіхайщлд жлафдлля кайз дрлмпмуіайщлзи пкйаг лапдйдлля губдолії 
(лаивзцзи вігпмрмк укоаїлуів, взпмка нзрмка вага кмжаурва ра 
каймждкдйщлмгм пдйялпрва) ра ндодтодплі внйзвз фмрзощмт „війщлзт 
гомкаг‖ – гвмт кіпудвзт, Кзївпщкмї і Хаоківпщкмї, кмроі жлафлмы кіомы 
пкйагайзпя ж взтігуів іж Пмйравцзлз.  

Хаоакрдолмы озпмы могаліжауіилмгм омжвзрку і смокувалля 
пмуіайщлмї бажз РУП буйа нмдранла ндодмоієлрауія ла ру фз ілху 
пмуіайщлу вдопрву, в жайделмпрі віг омжукілля йігдоакз наорії 
її жавгалщ і кмейзвмпрди. У 1900-1902 оо. гмймвлзк жавгалляк буйм 
жаплувалля кіпудвзт могаліжауіи, і омбмра вдйапя ндодваелм в 
пругдлрпщкм-уфлівпщкмку пдодгмвзці, лаибійщх ніггарйзвмку и 
ндопндкрзвлмку в ущмку віглмхдллі. В лапрунлзи вігоіжмк фапу 
могаліжауії и гоунз РУП укмоілзйзпщ у багарщмт нмвірмвзт удлроат, 
кіпрдфкат і пдйат Лівмбдодеея і жмпдодгеувайз пвмы увагу ндодгупік 
ла пійщпщкмгмпнмгаопщкзт омбірлзкат. З 1904 о. омжгмолуйапя 
уійдпноякмвала омбмра пдодг кіпщкмгм номйдраоіару.  

Щм прмпуєрщпя ЗУО, рм бмомрщба кіе жапраоійзкз роагзуіякз 
гомкагівпрва и нмродбмы взтмгу ла кмгдолзи ігдилм-могаліжауіилзи 
оівдлщ нмйірзфлмї наорії розвайа в могаліжауії ноакрзфлм гм Пдохмї 
омпіипщкмї одвмйыуії. Лзхд вмпдлз 1904 о. ла мплмві ЗУО буйа првмодла 
Укоаїлпщка гдкмкоарзфла наорія (УДП). Помгодп був лаикдлх 
нмкірлзк у могаліжауіилмку бугівлзурві, рме кіпудві проукруоз уієї рдфії 
укоаїлпщкмгм оуту в рі омкз ноакрзфлм лд жажлайз жкіл. 



Історія України 
 

 162 

Взлзклдлля і нмфаркмвзи дран гіяйщлмпрі Укоаїлпщкмї лаомглмї 
наорії (УНП) буйз нмв‘яжалі взкйыфлм ж Лівмбдодееяк. Тмку вмла 
в уіймку омжгйягаєрщпя як пвмєоігла пкйагмва одгімлайщлзт проукруо 
укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту. Цдлромк і мплмвмы наорії буйа 
таоківпщка гоуна, яка мб‘єглувайа лд кдлхд 30-50% її фйдлів. Гоунз 
УНП ла Лівмбдодееі іплувайз в Лублат і, кмейзвм, Позйукат. 
Чзпдйщліпрщ наорії муілыєрщпя в кійщкагдпяр мпіб.5 Пм пурі УНП буйа 
лдвдйзкмы кмлпніоарзвлмы нмйірзфлмы могаліжауієы ж кілікайщлмы 
кійщкіпры кіпудвзт гоун. 

В уіймку ла нмфарку ХХ пр. одгімлайщлі взкіоз укоаїлпщкмгм 
нмйірзфлмгм оуту у нмоівляллі ж нмндодглік дранмк жомпйз коарлм. 
На Лівмбдодееі номрягмк 1900-1904 оо. пкйайапя нмпріилм гіыфа 
кдодеа укоаїлпщкзт мпдодгків, сулкуімлувайз гдпяркз могаліжауіи, 
пмрлі акрзвлзт уфаплзків рмцм. Рдгімлайщлі проукруоз укоаїлпщкмгм 
нмйірзфлмгм оуту іплувайз в 18 нмвірат ж 41 (44%), а ла Пмйравцзлі – 
у 12 ж 15 (80%). Вмлз пкйагайзпя цмлаикдлхд ж 30 могаліжауіи і гоун 
рощмт наоріи (гзв. рабй. 2). Оплмву їт урвмоывайз мпдодгкз РУП. 
Цд прайм лапйігкмк як пмуіайщлмгм пноякувалля омбмрз наорії, якд 
жлатмгзйм лаибійщхзи віггук пдодг роугяцзт кап, рак і ланмйдгйзвмгм 
могаліжауіилмгм бугівлзурва, якмгм лд буйм в ілхзт наоріят.  

У 1905-1907 оо. лаибійщх ілрдлпзвлм в могаліжауіилмку віглмхдллі 
омжвзвайапя РУП-УСДРП. Оплмвмы наорії прайз кіпудві могаліжауії 
(як ноавзйм, ла нмвірмвмку оівлі), які в омкз одвмйыуії іплувайз 
в 19 нмвірат (12 – Пмйравцзлз, 6 – Чдолігівцзлз, 1 – Хаоківцзлз), 
цм пралмвзрщ каиед нмймвзлу (46%) їт жагайщлмї кійщкмпрі. Нмвзк 
явзцдк в укоаїлпщкмку оупі прайа гзсдодлуіауія кіпудвзт могаліжауіи, 
гоун і гуорків жа пмуіайщлмы мжлакмы. Опмбйзвмгм жлафдлля лагаваймпщ 
жкіулдллы номйдраопщкмгм номхаоку. Рмбірлзфі могаліжауії іплувайз в 
10 нмвірат, у лзт лайіфуваймпщ бйзжщкм 800-900 омбірлзків (гмймвлзк 
фзлмк кіпщкзт). Вмлз впд фапріхд ніглікайзпщ у наоріиліи ієоаотії, 
мпйабйыыфз кмлмнмйщлд пралмвзцд ілрдйігдлуії. Ражмк ж рзк 
номгмвеувайапщ ілрдлпзвла могаліжауіила омбмра пдодг пдйялпрва. 
Взявйдлм 15 пійщпщкзт могаліжауіи і мкодкзт гоун, 9 ж якзт нознагає 
ла Пмйравцзлу і 6 – ла Чдолігівцзлу (впщмгм вмлз іплувайз 
нозлаиклі в 45 пдйат 16 нмвірів). Сукаолу фзпдйщліпрщ фйдлів РУП 
у пдйат Лівмбдодеея кмела лабйзедлм муілзрз в 700-1000 фмй. 
Ілрдйігдлуія (кмела гмвмозрз цмлаикдлхд ном 800-900 наоріилзт 
ілрдйігдлрів) буйа нодгправйдла в наорії як ла взцмку и пдодглщмку 
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оівлят, пкйагаыфз абпмйырлу бійщхіпрщ її акрзву, рак і ла лзжмвмку, 
урвмоыыфз мкодкі могаліжауії і гоунз. Сукаолм ла Лівмбдодееі буйм 
бйзжщкм 2,5 рзп. фйдлів РУП-УСДРП.6 

Твмодлля кіпудвзт могаліжауіи УДП-УДРП в 1905 о. номрікайм 
нмвійщлм, гайщкуваймпя ілдорліпры гомкаг у ущмку нзраллі, 
вігмкодкйдлляк Укоаїлпщкмї оагзкайщлмї наорії, вігтмгмк рзт, гйя кмгм 
фйдлпрвм у лдйдгайщліи наорії буйм лднозилярлзк. На Лівмбдодееі 
наорія буйа нмкірлм нодгправйдла (тмфа б ла оівлі лдвдйзкзт гоун фз 
мкодкзт гіяфів) рійщкз в Пмйравпщкіи губдолії (нозлаиклі 
в 10 нмвірат); ла Чдолігівцзлі її гіяйщліпрщ мбкдеувайапщ кійщкмка 
лапдйдлзкз нулкракз в 3-4 нмвірат, а ла Хаоківцзлі – губдолпщкзк 
кіпрмк. З кдрмы ілрдлпзсікауії и мнрзкіжауії наоріилмгм бугівлзурва 
Пмйравпщка гомкага у фдовлі 1906 о. мнубйікувайа „Помдкр жаплувалля 
укоаїлпщкзт гомкаг‖ – нйал првмодлля ієоаотіфлмї наоріилмї 
проукруоз7. Айд в нігпукку буйа номвдгдла рійщкз одмогаліжауія 
іплуыфзт гомкаг у губдолпщкзт кіпрат. Фмокувалля нмвірмвзт 
кмкірдрів УДРП, лд каеуфз вед ном пійщпщкі гомкагз, жунзлзймпщ ла 
нівгмомжі. Загайщлу фзпдйщліпрщ фйдлів УДРП ла Лівмбдодееі кмела 
моієлрмвлм муілзрз в 150-200 мпіб. 

Помудп аганрауії гм лмвзт укмв гіяйщлмпрі, жкілз в ігдмймгії 
УНП пнозфзлзйз нмхук вігнмвіглзт могаліжауіилзт смок. У 1905 о. в 
наорії мсмокзйапщ гоуна „аврмлмкіпрів‖, які вваеайз жа лдмбтіглд 
жакілзрз номбйдклд гапйм „Сакмпріила Укоаїла‖ нулкрмк 
ном аврмлмкіы Укоаїлз і првмозрз лауімлайщлу ноавмудлрозпрпщку 
кмайіуіы. Є пвігфдлля ном смокувалля наорієы вйаплзт 
фз апмуіимвалзт проукруо пдодг пдйялпрва (Укоаїлпщка пдйялпщка 
наорія), номйдраоіару (омбірлзфа могаліжауія в Хаокмві), уфлівпщкмї 
кмймгі („Акагдкіфлд рмваозпрвм „Сіф Сакмпріила Укоаїла‖‖). Помрд уі 
жатмгз кайз йзхд рзкфапмвзи упніт абм вжагайі взявзйзпя 
бджоджуйщрарлзкз. Вігкмва УНП віг ракрзкз взфікувалля, нмхук 
пмыжлзків пдодг оіжлзт вдопрв лапдйдлля пнозяйз гдякмку 
нігвзцдллы її нмнуйяолмпрі, омжхзодллы кійщкіплмгм пкйагу 
і пмуіайщлмї проукруоз. Та в уіймку пномба УНП взирз ла оівдлщ 
вагмкмї нмйірзфлмї пзйз, нмруелмї наорії взявзйапщ лдвгаймы.  

Оглзк іж нмкірлзт номявів нмгйзбйдлля ра гзсдодлуіауії 
укоаїлпщкмгм оуту в омкз одвмйыуії буйм могаліжауіилд взмкодкйдлля 
пмуіай-одвмйыуіилмї рдфії, якд жодхрмы нозжвдйм гм номгмймхдлля 
УПСР у 1907 о. Як нмйірзфла могаліжауія УПСР у рі омкз цд 
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ндодбувайа ла прагії смокувалля. Оогаліжауіилу мплмву ущмгм 
номудпу пралмвзйз гуоркз, кмроі жанмфаркувайз имгм цд в 1903-
1904 оо. (О. Мзуыка в Змймрмліпщкмку нмвірі, М. Шанмвайа 
в Чугуєві). В омкз одвмйыуії гм лзт нозєглайзпщ абм лабйзжзйзпщ 
лмві гоунз оіжлмгм нмтмгедлля, ж лдмглакмвзк ігдилм-могаліжауіилзк 
прарупмк, каиед лдвймвзкі гйя ігдлрзсікауії: лдфзпйдллі 
нодгправлзкз лауімлайщлм пвігмкмї ілрдйігдлуії, які ніг внйзвмк 
пдйялпщкмї бмомрщбз пакд ж лды нмв‘яжувайз взжвмйщлі ндопндкрзвз; 
пдйялпщкі гоунз РУП, кмроі ж оіжлзт нозфзл вігіихйз віг лдї; 
прзтіилі пдйялпщкі гуоркз бдж ндвлмї нмйірзфлмї моієлрауії; мкодкі 
фйдлз и гуоркз омпіипщкзт дпдоів, цм взявйяйз птзйщліпрщ гм 
лауімлайщлмгм жабаовйдлля пвмєї гіяйщлмпрі. Ці гоунз ндодбувайз ла 
оіжліи прагії лабйзедлля гм УПСР: мглі вжяйз уфапрщ у її 
смокуваллі, ілхі пнівомбірлзфайз, взпймвйывайз пвмы нігрозкку фз 
нозтзйщліпрщ, родрі жайзхайзпщ нмрдлуіилзк одждовмк. Ражмк вмлз 
урвмоывайз в пупнійщлмку оупі рмгм ндоімгу явзцд, кмрод, ла лаху 
гукку, гмуійщлм взжлафзрз як „укоаїлпщкм-дпдоівпщка рдфія‖. 
Ігдилм лдвзоажла, могаліжауіилм лдпсмокмвала, „укоаїлпщкм-
дпдоівпщка рдфія‖ буйа йзхд жаомгкмк каибурлщмї наорії, якзи лд 
впрзг роалпсмокуварзпщ у пноавеліи нмйірзфлзи могаліжк.  

Загаймк 1905-1907 оо. буйз ндоімгмк лаивзцмгм омжвзрку 
укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту. За кмомркзи фап одгімлайщлі проукруоз 
укоаїлпщкзт наоріи жомпйз кійщкіплм (каиед ла нмоягмк), омжхзозйапщ 
їт гдмгоасія, жлафлм жбійщхзймпя фзпйм нозбіфлзків. У омкз одвмйыуії 
одгімлайщлі проукруоз укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту сулкуімлувайз у 
24 нмвірат Лівмбдодеея – ла родрзлу бійщхд, ліе у нмндодгліи ндоімг. 
Вмлз мб‘єглувайз 51 могаліжауіы укоаїлпщкзт наоріи, номрз 30 
в нмндодглі омкз (гзв. рабй. 3). Цди нозоіпр (70%) був мрозкалзи 
гмймвлзк фзлмк жавгякз РУП-УСДРП і УПСР (нм 9 могаліжауіи). 
Тзк пакзк нігрвдогеуырщпя як нмнуйяоліпрщ йівмоагзкайщлмї ігдмймгії 
ра вагмкіпрщ пмуіайщлм-нмйірзфлмї пкйагмвмї пупнійщлзт номудпів у рми 
фап, рак і могаліжауіила напзвліпрщ УДП-УДРП і УНП. Загайщлу 
фзпдйщліпрщ фйдлів укоаїлпщкзт наоріи ла Лівмбдодееі кмела муілзрз 
нозбйзжлм в 3-3,5 рзп.; кійщкіпрщ пзкнарзків кайа б взкіоыварзпя 
гдпяркакз рзпяф. Айд лдмбтіглмгм гйя пноавелщмї нмйірзфлмї наорії 
могаліжауіилмгм оівля гмпягйа рійщкз РУП-УСДРП, мпдодгкз якмї 
іплувайз бійщхд ліе у нмймвзлі нмвірів коаы (ла Пмйравцзлі в 80%), 
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урвмоыыфз омжгайуедлу, ієоаотіфлм могаліжмвалу кдодеу 
жі псмокмвалзк наоріилзк анаоармк.  

Пмоажка Пдохмї омпіипщкмї одвмйыуії, пупнійщла гднодпія і 
нмйірзфла одакуія нмкйайз коаи взптігліи йілії омжвзрку укоаїлпщкмгм 
нмйірзфлмгм оуту ра имгм одгімлайщлзт проукруо. Помрягмк 1907-
1908 оо. впі нмйірзфлі наорії сакрзфлм нознзлзйз пвмє іплувалля, 
вроарзвхз одгімлайщлі и кіпудві мпдодгкз, могаліжауіилі жв‘яжкз, 
жгарліпрщ вдпрз ноакрзфлу омбмру. Тозвайа бмомрщба жа їт вігомгедлля 
нозлдпйа ймкайщлі упнітз у взгйягі рзкфапмвмї акрзвіжауії рзт фз 
ілхзт могаліжауіи, номрд кілудвмї кдрз лд гмпягйа. Чдодж йардлрлзи 
таоакрдо іплувалля багарщмт мпдодгків, оіжлмвдкрмолу гзлакіку 
могаліжауіилзт номудпів в укоаїлпщкмку нмйірзфлмку оупі ра гмвмйі 
жлафлу розвайіпрщ рак жвалмгм кіеодвмйыуіилмгм ндоімгу (пдодгзла 
1907 – нмфармк 1917 оо.) аврмоу вгаймпщ мрозкарз йзхд фапркмві галі 
цмгм мкодкзт могаліжауіилзт пкйагмвзт лауімлайщлмгм оуту і 
томлмймгіфлзт вігоіжків. Звдпрз їт вмєгзлм, ла кілдущ драну (як уд буйм 
жомбйдлм цмгм ілхзт дранів) фз ла якзипщ ілхзи кмкдлр, вігмбоажзрз 
вдпщ уди номудп ужагайщлдлзк узсомвзк кардоіаймк нмкз цм 
лдкмейзвм. Ця мбправзла гм ндвлмї кіоз рде внйзлуйа ла взжлафдлля 
томлмймгіфлзт оакмк галмї праррі. 

Такзк фзлмк, лавдгдлі галі лд йзхд жапвігфуырщ лдутзйщлзи 
нмпрунайщлзи омжвзрмк укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту номрягмк 
90-т оо. ХІХ пр. – 1907 о., хвзгкд жомпралля имгм наоакдроів, 
омжхзодлля пмуіайщлмгм пкйагу і гдмгоасії гіяйщлмпрі, угмпкмлайдлля 
могаліжауіилмї проукруоз, а и гаырщ уійкмк кмлкодрлд, ламфлд 
уявйдлля ном кійщкіплі взкіоз узт явзц. Тзк пакзк бійщх 
ндодкмлйзвм нігрвдогеуырщпя езррєвзи нмрдлуіай і могаліфліпрщ 
лауімлайщлмгм оуту, нігрозкка кап, гзлакіфлд омжгморалля номудпу 
укоаїлпщкмгм лауієрвмодлля. Ражмк ж рзк мфдвзгла имгм 
лдоівлмкіоліпрщ у рдозрмоіайщлмку омжоіжі, жлафлд вігправалля мплмвлмї 
фапрзлз одгімлу віг „авалгаогу‖ укоаїлпщкмгм оуту, омйщ якмгм 
лайдеайа Пмйравцзлі. Наявлзи кардоіай гає кмейзвіпрщ жомбзрз 
нмндодглі взплмвкз цмгм нозфзл ракмгм пралмвзца, омйі 
дрлмпмуіайщлмгм ра кмгдоліжауіилмгм фзллзків, іпрмозфлмї нак‘ярі 
рмцм. Помрд вмлз нмродбуырщ бійщх нодгкдрлмгм пндуіайщлмгм 
взвфдлля ра мкодкмї нубйікауії. 
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Резюме 

Наукмв С. А. К вмномпу м капхрабат з гзлакзкд укоазлпкмгм 
нмйзрзфдпкмгм гвзедлзя в Рмппзипкми зкндозз (90-д гг. ХІХ в. – сдвоайщ 
1917 г.) 

В прарщд мбмплмвала удйдпммбоажлмпрщ з нодгнозляра нмншрка мнодгдйдлзя 
кмйзфдпрвдллшт наоакдромв укоазлпкмгм нмйзрзфдпкмгм гвзедлзя, 
в мпмбдллмпрз, дгм мбцзт капхрабмв з гзлакзкз, ла мплмвд фапрлшт 
нмкажардйди (в галлмк пйуфад – оажвзрзя одгзмлайщлшт могалзжаузмллшт 
проукруо лаузмлайщлмгм гвзедлзя). Пмйуфдллшд аврмомк узсомвшд галлшд 
явйяырпя оджуйщрармк мбмбцдлзя бажш галлшт, псмокзомваллми ла хзомкми 
зпрмфлзкмвми мплмвд. 
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Табйзуя 1 
Рдгімлайщлі проукруоз укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту 

ла Лівмбдодееі в 90-т оо. ХІХ пр.* 
 

 Сроукруоз 
Пмвірз 

Боарпрвм 
раоапівуів 

ЗУО УСГ 
Впщмгм гомкаг, 
гуорків, гоун 

Лубдлпщкзи  
Мзогмомгпщкзи 
Пмйрава 
Позйуущкзи 
Рмкдлпщкзи 

1 
1** 
1 
1 
- 

1 
 
1 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

2 
1 
2 
1 
1 

Впщмгм ла 
Пмйравцзлі (5) 

4 3 - 7 

Хаоків 1 - 1 2 
Впщмгм ла 
Хаоківцзлі (1) 

1 - 1 2 

Бможлялпщкзи 
Чдолігів 

2 
1 

- 
1 

- 
- 

2 
2 

Впщмгм ла 
Чдолігівцзлі (2) 

3 1 - 4 

Впщмгм ла 
Лівмбдодееі (8) 8 4 1 13 

 

* Тур і гайі лд воатмвалі нмвірз, гд ноауывайз нммгзлмкі гіяфі абм іплувайз 
могаліжауіилі жв‘яжкз укоаїлпщкзт мб‘єглалщ. 
** Познуцдлля 
 

Табйзуя 2 
Рдгімлайщлі проукруоз укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту 

ла Лівмбдодееі в 1900-1904 оо. 
 

 Сроукруоз 

Пмвірз 

РУП 
ЗУО-

УДП 
УНП 

Впщмгм 
могаліжауіи 

і гоун могаліжауіи гоун* 

Змймрмліпщкзи 
Кмбдйяущкзи 
Кмпрялрзлмгоаг. 
Лмтвзущкзи 
Лубдлпщкзи  
Мзогмомгпщкзи 
Пдодяпйавпщкзи 

- 
- 
- 
- 
2 
1 
- 

2 
1 
2 
1 
- 
- 
2 

- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 

2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
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Пзоярзлпщкзи 
Пмйрава 
Позйуущкзи 
Рмкдлпщкзи 
Хмомйщпщкзи 

- 
1 
1 
- 
- 

1 
- 
- 
1 
1 

- 
1 
- 
1 
- 

- 
- 

1** 
- 
- 

1 
2 
2 
2 
1 

Впщмгм ла 
Пмйравцзлі (12) 

5 11 3 2 21 

Вайківпщкзи 
Хаоків 

- 
1 

1 
- 

- 
- 

- 
1 

1 
2 

Впщмгм ла 
Хаоківцзлі (2) 

1 1 - 1 3 

Комйдвдущкзи 
Ніезлпщкзи 
Опрдопщкзи 
Чдолігів 

- 
2 
1 
- 

1 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 

1 
2 
2 
1 

Впщмгм ла 
Чдолігівцзлі (4) 

3 2 1 - 6 

Впщмгм ла 
Лівмбдодееі (18) 

9 14 4 3 30 
 

*Не відображені групи, які входили до складу організацій свого повіту. 
**Познуцдлля. 
 

Табйзуя 3 
Рдгімлайщлі проукруоз укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту 

ла Лівмбдодееі в 1905-1907 оо. 
 

 Сроукруоз  
Пмвірз 

РУП-
УСДРП 

УПСР 
УДП-
УДРП 

УНП 
Впщмгм 

могаліжауіи 

Гагяущкзи 
Змймрмліпщкзи 
Кмбдйяущкзи 
Кмпрялрзлмгоаг. 
Лмтвзущкзи 
Лубдлпщкзи  
Мзогмомгпщкзи 
Пдодяпйавпщкзи 
Пзоярзлпщкзи 
Пмйрава і нмвір 
Позйуущкзи 
Рмкдлпщкзи 
Хмомйщпщкзи 

1 
1 
1 
1 
1* 
3** 
1 
1 
1 

4** 
1 
1 
1 

- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 

- 
1 

- 
- 
- 
1 

1*** 
- 
- 
1 

1*** 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 

1*** 

- 
- 

1 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
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На Пмйравцзлі (13) 18 2 5 2 27 
Вайківпщкзи 
Зкіївпщкзи 
Хаоків 

1 
- 

2** 

1 
1 
1 

- 
- 
1 

- 
- 
1 

2 
1 
5 

На Хаоківцзлі (3) 3 3 1 1 8 

Бможлялпщкзи 
Гйутівпщкзи 
Кмждйдущкзи 
Кмлмрмнпщкзи 
Комйдвдущкзи 
Ніезлпщкзи 
Смплзущкзи 
Чдолігівпщкзи 

 2** 
2** 
1 
1 
1 
2 
1 
1* 

 1*** 
1 
- 
- 
- 

1*** 

- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 

На Чдолігівцзлі (8) 11 4 1 - 16 
Впщмгм ла 
Лівмбдодееі (24) 

32 9 7 3 51 

 

*Гоуна. 
**Ратуыфз пійщпщкі могаліжауії як мкодкі.  
***Познуцдлля. 

 
 
 

Посохова Л. Ю. 

„РЕКРЕАЦІЯ”: КУЛЬТУРА ВІДПОЧИНКУ УЧНІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ 
ПРАВОСЛАВНИХ КОЛЕГІУМІВ УКРАЇНИ ХVІІІ СТ. 

Як вігмкм, в XVІІІ прмйіррі вдйзкзкз мпвірлікз удлроакз ла 
Укоаїлі буйз ноавмпйавлі кмйдгіукз – Кзївпщкзи (якзи мрозкав праруп 
акагдкії), Чдолігівпщкзи, Хаоківпщкзи ра Пдодяпйавпщкзи. 
Суфаплі гмпйіглзкз іпрмоії мпвірз ра куйщруоз, омбйяфз взплмвкз 
ном внйзв узт мпвірліт удлроів, бджукмвлм, жвдораырщ увагу ла рми 
пмуімкуйщруолзи йалгхаср, якзи првмоывайз уі кмйдгіукз. 

У уіи праррі кз псмкупуєкм гмпйіглзущкд жавгалля ла взвфдлля 
апндкру, якзи лд правав нодгкдрмк пндуіайщлзт пругіи – смокз 
гмжвіййя уфлів ра взкйагафів ноавмпйавлзт кмйдгіуків Укоаїлз 
в XVІІІ прмйіррі. Опмбйзвд жауікавйдлля взкйзкаырщ лмві смокз 
„ілрдйдкруайщлмгм вігнмфзлку‖, взлзклдлля якзт нмв‘яжалд ндох жа впд 
іж гіяйщліпры кмйдгіуків. 
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Іпрмоія нмвпякгдллмпрі лавфайщлзт жакйагів, які гіяйз в Укоаїлі 
ланозкілуі ХVІІ - у ХVІІІ прмйіррят, вкйыфає оіжлмкалірлі апндкрз, 
нмв‘яжалі як іж жабджндфдлляк іплувалля кмонмоауії (якіпрщ езрря 
пругдлрів ра взкйагафів, нозбуркз ра взроарз ла езрйм ра таофувалля), 
а ракме уфбмві апндкрз нмвпякгдллмпрі (могаліжауія лавфалля 
в аугзрмоії ра нмжа її кдеакз), пмуіайщлі апндкрз (кмонмоарзвлі 
вжаєкмвіглмпзлз, кмлсйікрз, вжаєкмвіглмпзлз ж гдоеавмы 
ра пупнійщпрвмк), впд бійщхд нозвдорає увагу гмпйіглзків. Хмфа ла 
прмоілкз оягу ноаущ, які пндуіайщлм нозпвяфдлі іпрмоії кмйдгіуків, 
проукруоз нмвпякгдллмгм езрря каиед лд нмроанзйз1, пщмгмглі кмела 
лажварз лзжку прарди, аврмоз якзт нмфайз пндуіайщлі омжвігкз ж іпрмоії 
нмвпякгдллмгм езрря лавфайщлзт жакйагів Укоаїлз XVІІІ прмйірря2. 
Опкійщкз нмлярря „акагдкіфлмї нмвпякгдллмпрі‖ вкйыфає хзомкд кмйм 
явзц, які пуномвмгеувайз ра мрмфувайз взкйагафів ра пругдлрів 
кмйдгіуків, фзкайм її апндкрів вжагайі лд гмпйігеувайзпя, „взнагаыфз‖ 
ж іпрмоії багарщмт лавфайщлзт жакйагів, ланзпалзт як у ХІХ, рак и у 
ХХ прмйіррят. Ражмк ж узк, фзкайм дйдкдлрів нмвпякгдллмгм езрря, 
в рмку фзпйі и ноакрзка вігнмфзлку ра гмжвіййя пругдлрів ра 
взкйагафів, гмжвмйяырщ омжкозрз гйзбзллі номудпз, які вігбувайзпя лд 
рійщкз у пакмку лавфайщлмку жакйагі, айд и у куйщруолмку езррі 
пупнійщпрва. Зкілз ра жбагафдлля жкіпру уієї пкйагмвмї нмвпякгдллмгм 
езрря таоакрдозжує ндвлі куйщруолі жоухдлля, які вігбзваырщ 
пнозилярря пупнійщпрвмк лмвзт ноакрзк гмжвіййя. 

Вігпурліпрщ в іпрмоімгоасії пыедрів, які б мнзпувайз гмжвіййя уфлів 
ра взкйагафів лавфайщлзт жакйагів Укоаїлз XVІІІ прмйірря, нмв‘яжала 
ж кійщкмка нозфзлакз. Гмймвла ж лзт, нмйягає в рмку, цм гмвгзи фап 
іпрмозкз жмпдодгеувайз увагу ла взвфдллі мплмвлзт дйдкдлрів 
лавфайщлм-взтмвлмгм номудпу, кмлрзлгдлру уфлів ра взкйагафів, 
їт фзпдйщлмпрі і р.н. Щд мглієы нозфзлмы є рд, цм ноз гмпйігедллі 
нмвпякгдллмгм езрря іпрмозк прзкаєрщпя іж номбйдкмы лдгмпрарлмпрі 
ілсмокауії іпрмозфлзт гедодй. У бійщхмпрі гедодй ж іпрмоії кмйдгіуків 
ілсмокауія, яка прмпуєрщпя гмжвіййя уфлів ра взкйагафів, ноакрзфлм лд 
жасікпмвала, цм жукмвйдлм кдрмы првмодлля гмкукдлру, имгм 
нозжлафдлляк рмцм. Ражмк ж узк, лд кмела взлмпзрз вдогзкр ном 
нмвлу вігпурліпрщ ракзт галзт. Пмпралмвка номбйдкз гмпйігедлля 
нмвпякгдллмгм езрря в уіймку, абм якмгмпщ її апндкру, взкйзкає 
лдмбтігліпрщ взявйдлля нозтмвалмї абм лдноякмї ілсмокауії гедодй, 
жайуфдлля гм гмпйігедлля впщмгм кмонупу іпрмозфлзт гедодй, нмхуку 
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лмвзт оакуопів гмпйігедлля гедодй гйя взйуфдлля ракзт галзт. 
Й акрмві гедодйа, и пноавмфзлла гмкукдлрауія, яка вігкйайапщ 
в оджуйщрарі гіяйщлмпрі кмйдгіукпщкзт ноавйілщ (калудйяоіи), а ракме 
калудйяоіи гутмвлзт ноавйілщ (кмлпзпрмоіи) єнаотіи, ла рдозрмоії якзт 
омжрахмвувайзпя кмйдгіукз, и кмлпндкрз йдкуіи пругдлрів, и кдкуаолі 
гедодйа кмеурщ лагаварз ілсмокауіы, яка гає кмейзвіпрщ пномбуварз 
одкмлпроуыварз смокз гмжвіййя ра вігнмфзлку уфлів ра взкйагафів 
кмйдгіуків в XVІІІ прмйіррі. 

Оред, впралмвйыыфз мплмвлі вітз, віг якзт нмфзлайапя ндодова 
ра вігнмфзлмк у лавфайщлмку номудпі в кмйдгіукат, ндох жа впд 
вігжлафзкм Ріжгвм ра Вдйзкгдлщ. Ці гва пвяра гавайз ноавм гйя 
„вігнупркз‖, яка лагавайапя уфляк. У уди фап нупрійз кйапз ра буопа 
(нозкіцдлля, гд езйз каждллмкмхрлі уфлі), и гдпяркз уфлів 
кмйдгіуків, мрозкавхз жавфаплм „вігнупклзи бійдр‖ абм „пвігмурвм‖, які 
гавайз ноавм ла вігйуфку, омж‘їегеайзпя нм рдозрмоії єнаотії у оіглі 
ндларз, гм пвмїт омгзллзт мпдйщ. Нажвалзи взг пноавмфзллмї 
гмкукдлрауії кмйдгіуків гає жкмгу номпйігкуварз лд прійщкз кмкдлр 
віг‘їжгу ла вігнмфзлмк, пкійщкз нмвдолдлля уфлів. Ндвфаплд нмвдолдлля 
гм кмйдгіуків квайісікуваймпя як „врдфа‖ и у ущмку взнагку 
нмфзлайзпя омжхукз уфлів як врікафів3. Мардоіайз гмнзрів врікафів, 
їт барщків, пвігків ра ілхзт уфаплзків нмгіи, у вдйзкіи кійщкмпрі 
вігкйайзпя пдодг пноавмфзллмї гмкукдлрауії кмйдгіуків4. Сакд вмлз 
лагаырщ кмейзвіпрщ, тмфа и жа лдноякзкз жгагкакз, пкйапрз уявйдлля 
ном гдякі роагзуіилі взгз вігнмфзлку, які вкйыфайз уфапрщ 
у пвяркмвзт озруайат ра лаомглзт (кмймгіелзт) жабават, жупроіфат іж 
барщкакз, омгзфакз. Ражмк ж узк, гала гмкукдлрауія гмжвмйяє 
нмбафзрз, цм наоайдйщлм іж вігнмфзлкмк, имгм куйщруомы ра 
могаліжауієы, взлзкає и номбйдка жвмомрлмгм бмку вігнмфзлку, 
нмв‘яжала іж лдвкілляк (лдбаеалляк) вфаплм жунзлзрзпя, цмб лд 
взирз жа кдеі вігвдгдлмгм фапу (абм смокз) вігнмфзлку. 
Так, у бійщхмпрі іпрмоіи, нмв‘яжалзт іж „лагкіолзк‖ вігнмфзлкмк, якзи 
вед омжуілывавпя як врдфа іж кмйдгіуку, уфлі лд кайз ндвлмї „нмгалмї 
кдрз‖, вмлз жайзхайзпя у гмківкат барщків, цмб цд ла гдякзи фап 
номгмвезрз пвіи вігнмфзлмк віг лавфалля5. 

Вігнмфзлмк уфлів ра взкйагафів, нмв‘яжалзи ж удокмвлзкз пвяракз 
був роагзуіилзк ра таоакрдолзк гйя впіт номхаоків ноавмпйавлмгм 
лапдйдлля коаїлз. Оглак у ХVІІІ прмйіррі ж‘явйяырщпя ра 
жакоінйыырщпя лмві ноакрзкз вігнмфзлку. Їт взлзклдлля нмв‘яжалд 
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іж Кзївпщкзк кмйдгіукмк (акагдкієы), якзи упніхлм омжнмвпыгеував 
пвіи гмпвіг ра роагзуії, які прмпувайзпя лд рійщкз лавфалля пругдлрів, 
айд и могаліжауії їт вігнмфзлку. Фдмсал Помкмнмвзф, якзи в пвіи фап 
був одкрмомк Кзєвм-Ммгзйялпщкмї акагдкії, жаномнмлував її ноакрзку 
гйя впіт гутмвлзт лавфайщлзт жакйагів Рмпіипщкмї ікндоії. „Дутмвлзи 
Рдгйакдлр‖, аврмомк якмгм віл був, лд рійщкз впралмвйывав мплмвз 
сулкуімлувалля удоквз у лмвзт укмват, в лщмку жлаихймпя кіпуд и 
гйя мбґоулрувалля мплмв взтмвалля „лмвмї нмомгз йыгди‖6. Дмкйаглм 
омжнзпавхз увдпщ лавфайщлм-взтмвлзи номудп, Фдмсал Помкмнмвзф 
жунзлзвпя и ла могаліжауії вігнмфзлку уфлів. Як і впі ілхі жалярря 
уфлів, гмгзлз вігнмфзлку буйз фіркм впралмвйдлі у жаномнмлмвалмку 
омжкйагі гля. Фдмсал Помкмнмвзф, пйігуыфз налуыфзк у рми фап 
ндгагмгіфлзк нмгйягак, вбафав жанмоукмы упніхлмгм взтмвалля фірку 
ра гдрайщлу одгйакдлрауіы упіт апндкрів езрря уфлів. Дмбомнмоягліпрщ 
уфлів убафайапя ндох жа впд у пукйіллмку взкмлаллі гдллмгм 
омжнмоягку. Оглак, у „Дутмвлмку Рдгйакдлрі‖ кмела номпйігкуварз 
омжукілля рмгм, цм фіркзи нмоягмк кає мбмв‘яжкмвм вкйыфарз 
вігнмфзлмк, и Помкмнмвзф жаномнмлував „одгуйз гйя йікувалля лугщгз 
у кмймгзт йыгди‖. Твмодущ Рдгйакдлру впралмвйывав, цм гмуійщлм 
„кмедл гдлщ гві гмгзлз вігвмгзрз ла номгуйялкз пдкілаозпрів, а пакд 
нм мбігі ра вдфдоі, и рмгі б лд кмела лікмку вфзрзпя и клзекз у оукат 
розкарз‖. Ці номгуйялкз нмвзллі бурз „ж ігоакз фдплзкз 
ра оутйзвзкз‖. Такзк фзлмк, вігнмфзлкмк віг гмпрарлщм ланоуедлмгм 
лавфалля Фдмсал Помкмнмвзф вбафав акрзвлі ігоз уфлів, які 
гмжвмйяйз б жлярз ланоугу и жабджндфзрз лмокайщлзи сіжзфлзи 
омжвзрмк ылаків. Сщмгмглі жагайщлмвігмкм лапкійщкз ракзи нігтіг гм 
лавфалля омжуклзи ра мбґоулрмвалзи, гйя рмгм фапу уд буйа лмвауія, 
рзк бійщхд, рака сікпауія узт лмок у жакмлмгавфмку акрі. З кдрмы 
вігнмфзлку віг лавфалля у „Дутмвлмку одгйакдлрі‖ номнмлувайзпя 
омжваеайщлі нмїжгкз уфлів у йірлы (рднйу) нмоу омку жа кіпрм, які 
мрозкайз лажву „одкодауіи‖ (віг йарзлпщкмї recreatio – віглмвйдлля, 
вігомгедлля). Наодхрі, ж уієы е кдрмы, в якмпрі „омжваеалля‖ уфлів 
Фдмсал Помкмнмвзф номнмлував фзрарз їк іпрмоії віипщкмві, удокмвлі, 
нмвіпрі „ном вфдлзт куеів‖, ном удокмвлзт вдйзкзт вфзрдйів, ном 
сіймпмсів, апромлмків, озрмоів, іпрмозків і р.н. Наодхрі, Фдмсал 
Помкмнмвзф номнмлував у гмгзлз вігнмфзлку, як уд буйм нозилярм 
у Кзєвм-Ммгзйялпщкіи акагдкії, вйахрмвуварз гзпнурз, кмкдгії, ра 
вдпдйі озрмопщкі дкждоузуії. Дм одфі, гдякі ігдї Рдгйакдлру, а ракме 
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ноакрзфлі нмоагз (в рмку фзпйі нозпвяфдлі ігоак уфлів) Фдмсал 
Помкмнмвзф гдрайіжував у Рдгуйат гйя пдкілаоії, яку віл првмозв 
у Пдрдобуожі7. Зомжукійм, цм у нулкрі, якзи нозпвяфувавпя гмжвіййы, 
пнмфарку смокуйывайапя жагайщла взкмга мбзоарз ігоз „лднмгалі, и лд 
йзті‖. Ігоз у „гмомгкз‖, „пваику‖ лд одкмкдлгувайзпя, у гоі „ла коагйі‖ 
жабмомляймпя кдрарз куйі взцд гвмт аохзл. Уфляк оагзймпя лд прмярз 
бйзжщкм гм рзт, трм гоає. Цікавд жауваедлля и цмгм рмгм, цм 
„ндодкмеуі лд нмвзллі пігарз ла ндодкмедлзт‖.  

Як бафзкм ж ущмгм мгйягу, ндодйік оіжлмвзгів вігнмфзлку, які 
номнмлувайзпя гйя гутмвлзт лавфайщлзт жакйагів, був гмпрарлщм 
оіжлмкалірлзк. Ігдї, жакйагдлі у Дутмвлмку одгйакдлрі, буйз 
номгодпзвлзкз гйя пвмгм фапу, и, жа муілкакз гмпйіглзків, вігнмвігайз 
гуту оаллщмгм Помпвірлзурва8. Вігмкм, цм ноакрзка гутмвлзт хкій 
Рмпіипщкмї ікндоії, гайдкм лд вігнмвігайа рмку, цм лакодпйзв Фдмсал 
Помкмнмвзф в ущмку гмкукдлрі. Дмпйіглзкз іпрмоії гутмвлзт хкій, які 
нзпайз у ХІХ прмйіррі, вігкіфайз, цм ла ноакрзуі лаибійщхд омжтмгедлщ 
іж рзк, цм номнмлував Рдгйакдлр, буйм пакд у взтмвлмку номудпі9. 

Оглак, уди взплмвмк лд віглмпзвпя гм ноавмпйавлзт кмйдгіуків 
Укоаїлз, які буйз првмодлі жа жоажкмк Кзєвм-Ммгзйялпщкмї акагдкії, 
а ракме жавгякз впдбіфліи її нігрозкуі ра гмнмкмжі, и які жлафлмы 
кіомы пнозиляйз її роагзуії. Цд уійкмк нозомглм, воатмвуыфз, цм уі 
кмйдгіукз жаплмвувайз, а нмрік в лзт ноауывайз взнупклзкз 
ра взкйагафі акагдкії, и фапрзла уфлів ндодихйа ж акагдкії 
гм лмвмурвмодлзт кмйдгіуків. Так, жвдорає ла пдбд увагу ноакрзка 
одкодауіи, яка хвзгкм омжнмвпыгзйапя и прайа жвзфаилмы у впіт 
кмйдгіукат10. Помгуйялкз жа кіпрм взкйагафів ра уфлів кмйдгіуків 
прайз уйыбйдлзкз ра гуед нмнуйяолзкз. Опкійщкз лаифапріхд вмлз 
номвмгзйзпя у роавлі, жа лзкз жакоінзйапя лажва „роавлдві одкодауії‖. 
Позкірлм, цм в мглмку ж взгалщ нмфарку ХІХ прмйірря фап нмфарку 
роавлдвмї одкодауії нмяплыєрщпя нмфаркмк ндоімгу „вігкозрря 
бйагмрвмолмї вдплз‖11. Як пвігфарщ гедодйа, в якзт іплуырщ мнзпз 
ракмгм вігнмфзлку, у ущмку гіипрві вед був нозпурліи ндвлзи озруай. 
Сругдлрз жбзоайзпя ніг віклакз кдйії одкрмоа и пнівайз номталля 
вігнупрзрз їт ла одкодауіы. Рдкрмо жвдоравпя гм нодсдкра, ніпйя фмгм 
нозикаймпя оіхдлля ном ндодову у жаляррят ла мгзл гдлщ (жажвзфаи 
уд вігбуваймпя мгзл абм гва оажз ла кіпяущ)12. Піпйя мрозкалля 
гмжвмйу, пругдлрз вірайз взкйагафів ра кдоівлзурвм кмйдгіуку пнівмк 
ланзпалзт ла їт фдпрщ калрів, ракзк фзлмк, гякуыфз їт жа жгмгу 
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вігкозрз ндоімг вігнмфзлку ра гуйялля. Як ноавзйм, одкодауії 
вігбувайзпя в мглзт и рзт ед езвмнзплзт кіпуят жа кіпрмк, 
які мбйыбувайз пругдлрз ра взкйагафі, цм правайм роагзуієы 
жакйагів, ном цм ракме каєкм жгагкз гедодй13. Бджукмвлм, ла нозомгі 
нмфзлайзпя вдпдймці, ігоз ра омжвагз уфлів (пдодг ігмо лажзваырщпя 
кдгйі, к‘яф ра іл.). Окоік оутйзвзт ігмо, уфлі омжваеайзпя гомы ла 
оіжлзт кужзфлзт ілпроукдлрат, пнівайз тмомк14. Взкйагафі рде 
вігнмфзвайз ра омжваеайзпя. Сдодг пнмгагів взнупклзків кмйдгіуків, 
є жгагкз ном мглмгм іж пвмїт номсдпмоів, якзи ла вігнмфзлку йыбзв 
пніварз укоаїлпщку ніплы „Ои у нмйі кмгзйа ж віромк гмвмозйа‖, 
а ракме пнівав її у ндодкйагі йарзлпщкмы кмвмы, омжваеаыфз ракзк 
фзлмк пйутафів15. Вігжлафзкм нозлагіглм, цм у ракзт „вноават‖ 
лдлав‘яжйзвм був нозпурліи цд и лавфайщлзи кмкдлр.  

Як вед жажлафаймпя, ілсмокауія ном вігнмфзлмк абм ном одкодауії 
у гедодйат жупроіфаєрщпя як лднояка, мпкійщкз нмява гмкукдлрів буйа 
нмв‘яжала іж нозфзлакз, гайдкзкз віг баеалля „увікмвіфзрз‖ смокз 
вігнмфзлку. Наифапріхд, ракі вігмкмпрі кіпрярщпя у пноавмфзлліи 
гмкукдлрауії, яка взлзкайа влапйігмк нмоухдлля пругдлракз 
кмйдгіуків гзпузнйілз ра нмоягку. Так, М. Лацдлкмв (кмйзхліи 
взтмвалдущ Хаоківпщкмгм кмйдгіуку) мнзпав взнагмк, кмйз фмрзоз уфля 
озрмозфлмгм кйапу кмйдгіуку, нмвдораыфзпщ у кіпрм ніпйя одкодауії, 
лакагайзпя номлдпрз фвдорщ взллмї гмоійкз, айд буйз жарозкалі ла 
жаправі Хмймглмї гмоз16. Дм одфі, їк жа уы номвзлу жагомеувайм лд 
рійщкз взкйыфдлля іж кмйдгіуку, айд и жі пралу гутмвдлпрва, 
цм мжлафайм ндодтіг гм нмгарлмгм пралу лапдйдлля. За узт уфлів 
жапрунзвпя таоківпщкзи єнзпкмн Хозпрмсмо Суйзка, якзи нмяплзв уди 
вфзлмк лд жінпмваліпры таоакрдоів узт пругдлрів, лд нозтзйщліпры 
гм нзяурва, а кмймгіпры „ра лдмбдоделіпры‖, жвдолув увагу ла рд, цм уд 
праймпя в ндохзи оаж. Нд рійщкз уфлі, айд ілмгі и взкйагафі 
жймвезвайз вігнмфзлкмк, ном цм ракме прає вігмкм жі пноавмфзллмї 
гмкукдлрауії, яка нозпвяфдла „омжгйягу‖ їт вфзлків17. 

Звдолдкм увагу ла рд, цм тмфа Дутмвлзи одгйакдлр оагзв 
омжрахмвуварз гутмвлі хкмйз гайдкм жа кіпрмк, цмб гмкіл кіпра 
лд жаваеав уфляк, мглак, іпрмозфлм пкйаймпя рак, цм впі кмйдгіукз 
(Чдолігівпщкзи, Хаоківпщкзи ра Пдодяпйавпщкзи) омжрахмвувайзпя в 
пакзт удлроат пвмїт кіпр, рмку тмга пругдлрів фдодж упд кіпрм 
ла одкодауіы, ла нозомгу, правайа нмкірлзк явзцдк, лмвзк гйя 
кіпудвмгм куйщруолмгм пдодгмвзца номвілуіилзт кіпр. 
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Уваелм нозгзвзвхзпщ гм рдокілу „одкодауія‖, кмела жомбзрз 
взплмвмк, цм галд нмлярря жапрмпмвуваймпя лд рійщкз гм вдплялмгм 
вігнмфзлку уфлів ла нозомгі. Пмлярря „одкодауіилі гмгзлз‖ іплувайм и 
жапрмпмвуваймпя гм взжлафдлля цмгдллмгм вігнмфзлку уфлів як Кзєвм-
Ммгзйялпщкмї акагдкії, рак и ілхзт кмйдгіуків18. Як був могаліжмвалзи 
уди цмгдллзи вігнмфзлмк? Чз був віл ндодгбафдлзи як мбмв‘яжкмвзи? 
З ндохмгм нмгйягу ла ндодйік лавфайщлзт гзпузнйіл, які взвфайз уфлі 
кмйдгіуків, взлзкає нзралля ном сіжзфлі кмейзвмпрі мналувалля 
ракмгм вдйзкмгм мбпягу лавфайщлмгм лавалраедлля. Вігнмвігщ кмед 
лагарз омжкйаг жалярщ гйя уфлів в кмйдгіукат в XVІІІ прмйіррі. 
В аотіват жбдодгймпя гдкійщка нмгіблзт гмкукдлрів, ланозкйаг, омжкйаг 
жалярщ в Хаоківпщкмку кмйдгіукі ж емврля нм квірдлщ 1769 о.19 
Поз фмку, уди омжкйаг воатмвує кмейзвмпрі вігвігувалля пругдлракз 
ущмгм кмйдгіуку рак жвалзт „гмгаркмвзт кйапів‖, які буйз вігкозрі ноз 
лщмку (ж 1768 о.), в якзт гдякі гзпузнйілз кмела буйм мналмвуварз 
бійщх гйзбмкм (соалуужщка ра лікдущка кмвз), а гдякі взвфарз рійщкз 
у узт кйапат (ірайіипщка кмва, аотірдкруоа, езвмнзп ра іл.). 
Поз гдрайщлмку взвфдллі ущмгм омжкйагу жалярщ кз нмкірзкм 
ндодгбафдлу кдоівлзурвмк ндодову у жаляррят нм мбігі, яка розвайа 
гдкійщка гмгзл. Піпйя ракмгм нмвлмуіллмгм вігнмфзлку жалярря 
нмлмвйывайзпя ввдфдоі цд ла гдкійщка гмгзл. Взвфдлля ущмгм омжкйагу 
ндодкмлує, цм гйя рмгм, цмб пнозикарз лавфайщлзи кардоіай у гоугіи 
нмймвзлі гля, уфляк лагавайз ндодову, якмї взпрафайм лд рійщкз 
ла мбіг, а и гйя кмейзвмї номгуйялкз, абм ілхмгм вігнмфзлку. 

Снійщлі номгуйялкз пругдлрів ра взкйагафів прайз у ХVІІІ прмйіррі 
жвзфаилзк взгмк вігнмфзлку. Вігмкм, цм сіймпмс Г. С. Скмвмомга, 
якзи взкйагав в Пдодяпйавпщкмку, а нмрік у Хаоківпщкмку кмйдгіукат, 
нмйыбйяв и одгуйяолм жгіиплывав ракі номгуйялкз жі пвмїкз уфлякз. 
Ддякі ж имгм пругдлрів жайзхзйз пнмгагз ном гмвгі номгуйялкз 
жа кіпрм, ніг фап якзт вмлз кзйувайзпя коаєвзгакз, мбгмвмоывайз 
ж вфзрдйдк впі номбйдкз, які їт уікавзйз (сіймпмспщкі, пвірмгйяглі, 
езррєві)20. У лзт буйз пвмї уйыбйдлі „каохоурз‖, які омжрахмвувайзпя 
лднмгайік віг кіпра. Дм одфі, вігмкм, цм номсдпмоз ра пругдлрз 
Гдигдйщбдогпщкмгм улівдопзрдру у ХVІІІ прмйіррі, и пщмгмглі(!), 
номгуйыырщпя рак жвалмы „сіймпмспщкмы прдезлмы‖, яка номтмгзрщ 
езвмнзплзкз птзйакз лаг кіпрмк. Вваеаєкм, цм ракі явзца кмела 
омжгйягарз як мглмнмоягкмві, які нозвлдпйа днмта Помпвірлзурва, 
и які правайз фапрзлмы нмвпякгдллмгм езрря номсдпмоів ра уфлів 
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євомндипщкзт мпвірліт удлроів. (На еайщ, в лахіи коаїлі роагзуії, 
в рмку фзпйі улівдопзрдрпщкмї куйщруоз, лд рак жбдодгйзпя). 

Чзк цд омжваеайзпя ніг фап одкодауіилзт гмгзл уфлі кмйдгіуків? 
Рігкіпла угафа фдкає лап ноз жлаимкпрві іж кмлпндкрмк куопу сіймпмсії, 
якзи фзравпя Сзйщвдпромк Нмвмнмйщпщкзк у „Чдолігівпщкіи акагдкії‖ 
(пакд рак лажвалзи уди кмйдгіук у кмлпндкрі) у 1749-1751 оо., и був 
жанзпалзи лдвігмкзк пругдлрмк (жбдоігаєрщпя у віггійі оукмнзпів 
Рмпіипщкмї гдоеавлмї бібйімрдкз, к. Ммпква)21. Піпйя жавдохдлля 
жанзпу ндохмї фапрзлз ущмгм куопу сіймпмсії – ймгікз, оукмы рмгм е 
пругдлра жалмрмвалі укмвз гоз, яку кмела віглдпрз гм клдкмліфлзт 
ігмо (ла омжвзрмк оатулку, ймгікз, абпроакрлмгм кзпйдлля)22. 
Тоз „ндопмлз‖ гоайз 24 біокакз і „рощмка одфакз‖, ноз фмку, пругдлр 
гйя нозкйагу кмейзвзт „одфди‖ лажвав „нзвм, взлм ра кдг‖, якзкз 
мндоував гйя мнзпалля ноавзй уієї гоз. 

Нджлафла кійщкіпрщ гмкукдлрайщлзт гедодй, якзкз одгйакдлрувавпя 
вігнмфзлмк уфлів гутмвлзт лавфайщлзт жакйагів Рмпіипщкмї ікндоії 
ХVІІІ пр., нозжвмгзйа гм гдякзт лдрмфлмпрди у муілкат, які 
жупроіфаырщпя в ноауят гмпйіглзків іпрмоії удоквз ра мпвірз. 
Так, ланозкйаг, І. К. Скмйзф лажзває мглзк ж ндохзт нмгіблзт 
гмкукдлрів ілпроукуіы кзромнмйзра Пйармла взкйагафак Ммпкмвпщкмї 
акагдкії, яка ж‘явзйапя ланозкілуі ХVІІІ прмйірря. В уіи ілпроукуії 
лакажуваймпя, „цмб вфзрдйі омжкмвз кіе пмбмы пдоимжлі ра нмвфайщлі 
кайз ноз уфлят, мпмбйзвм у гмгзлз пнійщлзт номгуйялмк, влапйігмк 
фмгм мпраллі кмеурщ лавфзрзпя коацмку кіе пмбмы нмвмгедллы ра 
нозпрмилмї пкійзвмпрі‖23. Оглак, каєкм нігправз првдогеуварз, цм 
гмвмояфз ном одгйакдлрауіы вігнмфзлку уфлів кмйдгіуків Укоаїлз, пйіг 
вігжлафзрз, цм нмгіблі ілпроукуії в їт нмвпякгдлліи ноакрзуі 
жупроіфайзпя лабагарм оаліхд. Поз фмку, у гдякзт ж лзт 
номнмлувайзпя гдякі лмві (у нмоівляллі ж Дутмвлзк одгйакдлрмк) 
взгз ілрдйдкруайщлмгм вігнмфзлку уфлів. Так, в ілпроукуії 
бєйгмомгпщкмгм єнзпкмна Сакуїйа Мзпйавпщкмгм взкйагафак 
Хаоківпщкмгм кмйдгіуку, яку віл ланоавзв оажмк іж нігхзвкакз гаждр у 
1770 омуі, ихймпя ном рд, цмб взкйагафі „іж одрдйщлмы увагмы фзрайз 
уфляк у лдгійщлі ра пвяркмві, а ракме ілхі війщлі віг лавфалля глі ра 
гмгзлз, ра якцм уфлі у узт гаждрат жлаигурщ цмпщ лджомжукійд, рм вмлз 
каырщ ном уд нзрарз нозпрмилзк фзлмк у нодсдкра ра взкйагафів‖24. 
Дм одфі, як пвігфзрщ гмкукдлрауія аотіву ущмгм кмйдгіуку, фзралля 
гаждр прайм жвзфаилзк жалярряк вфзрдйів ра уфлів у війщлзи фап25. 
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Сйіг пкажарз, цм уди взг вігнмфзлку лд був таоакрдолзк гйя гутмвлзт 
хкій (пдкілаоіи) в Рмпіипщкіи ікндоії у ХVІІІ прмйіррі, мпкійщкз 
уі жакйагз лд взнзпувайз гаждр. 

Дйя Кзєвм-Ммгзйялпщкмї акагдкії, Ммпкмвпщкмї акагдкії 
ра кмйдгіуків буйа таоакрдолмы ноакрзка вігноавйярз пругдлрів гйя 
нмгайщхмгм лавфалля в улівдопзрдрз Нікдффзлз. На еайщ, лд 
жбдодгйзпя гмкукдлрз, які лагавайзпя пругдлрак кмйдгіуків, які 
взоухайз жа кмогмл. Оглак іплує ілпроукуія, лагала ілпндкрмоу 
Ммпкмвпщкмї акагдкії, якмгм вігноавйяйз оажмк іж пругдлракз гйя 
взвфдлля бмгмпймв‘я гм Гдррзлгдлпщкмгм улівдопзрдру у 1766 о.26 
Вваеаєкм, цм кмедкм жвдолурзпя гм ущмгм гмкукдлру, воатмвуыфз, цм 
жа муілкакз гмпйіглзків, в ндохіи нмймвзлі XVIII прмйірря 
Ммпкмвпщка акагдкія буйа „пноавелщмы кмймлієы кзївпщкмї, и рмфлмы 
кмнієы пвмєї кдромнмйії‖27. Сндуіайщлзи нулкр ілпроукуії (н.10) був 
нозпвяфдлзи вігнмфзлку пругдлрів28. Віг ілпндкрмоа взкагаймпя 
пйігкуварз, цмб пругдлрз кмелмгм гля взгійяйз ла вігнмфзлмк нм 
гдкійщка гмгзл, а мкодкі глі уійкмк нозпвяфувайз вігнмфзлку. 
Зомжукійм, цм мбмв‘яжкмвзк буйм жауваедлля ном рд, цм вдпдймці 
„каырщ бурз нозпрмилзкз‖. 

Щд мглзк взгмк ілрдйдкруайщлмгм вігнмфзлку уфлів кмйдгіуків у 
ХVІІІ прмйіррі був рдаро, „хкійщлі кіпрдоії‖. У лаукмвіи йірдоаруоі 
мнзпалзи хкійщлзи рдаро Кзєвм-Ммгзйялпщкмї акагдкії, мглак, як 
пвігфарщ оіжлі гедодйа, нмгіблі рдароз буйз и в ілхзт кмйдгіукат 
Укоаїлз. Гмвмояфз ном хкійщлі рдароз гмпйіглзкз роагзуіилм 
жвдораырщ увагу ла гзгакрзфлу омйщ хкійщлмгм рдароу у лавфаллі. 
Оглак, іплує гмпрарлщм пвігфдлщ ном рд, цм рдароайщлі взправз іплувайз 
як смока вігнмфзлку (як ном уд нзпав Фдмсал Помкмнмвзф), 
як дйдкдлр одкодауії29. На ракі взправз жбзоайзпя лд рійщкз уфлі 
ра взкйагафі, айд и жаномхдлі гмпрі, дйіра кіпщкмгм рмваозпрва рмгм фапу. 
Так, Пдром Анмпрмй, пзл гдрщкала Д. Анмпрмйа, у пвмєку цмгдллзку 
нзпав, цм у 1725 омуі бафзв нмпралмвку кмкдгії, яку гавайз уфлі 
Чдолігівпщкмгм кмйдгіуку30. Сакд у якмпрі омжвагз правзйзпя „вдорднлі 
гоакз‖ ра кіпрдоії уфлякз Хаоківпщкмгм кмйдгіуку31. Пмнуйяоліпрщ 
нмпралмвмк вдорднів (вдорднлзт гоак), іж нозракаллмы їк номпрмрмы 
пыедру, пмуіайщлзкз ра нмбурмвзкз кмрзвакз, кмкдгіилзкз 
пзруауіякз, лаомглзкз ндопмлаеакз, пвігфзрщ ном ріплзи жв‘яжмк 
хкійщлмгм рдароу ж лаомглмы куйщруомы, а лмвзт взгів 
ілрдйдкруайщлмгм вігнмфзлку іж роагзуіилзкз. 
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Кмйдгіукпщкі одкодауії, ілхі смокз вігнмфзлку уфлів 
ра взкйагафів ноавмпйавлзт кмйдгіуків Укоаїлз нодгправйяырщ пмбмы 
явзцд, якд взлзкйм ла ндодтодпрі куйщруо – роагзуіилмї лаомглмї ра 
євомндипщкмї улівдопзрдрпщкмї. Дмпйігедлля оіжлмвзгів 
ілрдйдкруайщлмгм вігнмфзлку уфлів ра взкйагафів кмйдгіуків 
ХVІІІ прмйірря пуррєвм гмнмвлыырщ уявйдлля ном євомндипщкзи 
куйщруолзи внйзв, якзи жажвзфаи омжгйягаєрщпя іпрмозкакз ла 
кардоіайі праохзлпщкм-гвмоялпщкмгм (ілмгі кундущкмгм) пдодгмвзца. 
Пмява у кмйдгіукат Укоаїлз у ХVІІІ прмйіррі оіжлмкалірлзт взгів 
вігнмфзлку, воатмвуыфз ракме впдпралмвзи таоакрдо пкйагу їт уфлів, 
бджукмвлм жгіиплывав внйзв ла нмвпякгдллд езрря лд рійщкз 
нозвійдимвалзт пмуіайщлзт вдопрв пупнійщпрва, айд и в уіймку 
ла кіпщкд пдодгмвзцд. 
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Резюме 

Пмпмхмва Л. Ю. «Рдкодаузя»: куйщруоа мргшта уфдлзкмв з ноднмгавардйди 
ноавмпйавлшт кмййдгзукмв Укоазлш XVIII в. 

В прарщд алайзжзоуырпя оажйзфлшд смокш мргшта уфацзтпя 
з ноднмгавардйди ноавмпйавлшт кмййдгзукмв Укоазлш XVIII в. На мплмвалзз 
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алайзжа гдймномзжвмгпрвдллшт зпрмфлзкмв з зпрмфлзкмв йзфлмгм 
номзптмегдлзя нмкажшвадрпя нмявйдлзд ояга лмвшт смок «злрдййдкруайщлмгм 
мргшта», кмрмошд гмнмйлзйз роагзузмллшд смокш мргшта. Ддйадрпя вшвмг 
м рмк, фрм ърз лмвшд смокш гмпуга вйзяйз лд рмйщкм ла нмвпдглдвлуы езжлщ 
нозвзйдгзомваллшт пймдв мбцдпрва, лм з ла хзомкзд каппш гмомгпкмгм 
лапдйдлзя в удймк. 
 
 
 

Ришкова А. О.  

РАДЯНСЬКА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ ОПІКИ В УСРР 
(20-ті – поч. 30-х РОКІВ ХХ ст.) 

За омкз лджайделмпрі Укоаїлз пмуіайщла омбмра номихйа кійщка 
дранів пралмвйдлля ра омжвзрку. За уди фап првмодлм гдоеавлу пзпрдку 
удлроів пмуіайщлзт пйуеб гйя оіжлзт вдопрв лапдйдлля, іліуіармоакз 
якзт прайз як гдоеавлі проукруоз, рак і гомкагпщкі могаліжауії. 
Кмлпрзрууія Укоаїлз жакоiнзйа ноавм гомкагял ла пмуiайщлзи жатзпр. 
Згiглм жi праррды 46 уд ноавм вкйыфає ноавм гомкагял ла жабджндфдлля 
їт у оажi нмвлмї, фапркмвмї абм рзкфапмвмї вроарз ноауджгарлмпрi, вроарз 
гмгувайщлзка, бджомбiрря ж лджайделзт вiг лзт мбправзл, а ракме у 
праомпрi ра в iлхзт взнагкат, ндодгбафдлзт жакмлмк1. Взжлалля 
Укоалз пмуiайщлмы гдоеавмы2, а ракме жагмпродлля пмуiайщлзт 
номбйдк у жв‘яжку ж ндодтмгмк гм озлкмвмї дкмлмкiкз жукмвзйз 
акруайщлiпрщ нмхуку мнрзкайщлмї пзпрдкз гдоеавлзт жапмбiв 
жабджндфдлля пмуiайщлзт ноав йыгзлз i гомкагялзла в Укоалi. 
Суфаплзи кдрмгмймгiфлзи нiгтiг гм нмбугмвз ыозгзфлмгм кдталiжку 
пмуiайщлмгм жатзпру моієлруєрщпя ла iгдї жатзпру ноав йыгзлз. 
В укмват гймбайiжауiї, яка пвiгфзрщ ном вжаєкмжв‘яжмк 
i вжаєкмжайделiпрщ гдоеав пвiру, номбйдка жатзпру ноав йыгзлз 
лд є взкйыфлм влуроiхлщмы лауiмлайщлмы номбйдкмы, вмла взихйа 
жа кдеi мкодкзт гдоеав i лабуйа впдпвiрлщмгм жлафдлля. За ракзт 
мбправзл омжвзрмк лауiмлайщлмгм пмуiайщлмгм жакмлмгавпрва лд кмед 
бурз вiйщлзк вiг уоатувалля іпрмозфлмгм гмпвігу пралмвйдлля 
пмуіайщлмгм жатзпру ра мнікз лапдйдлля3.  

У оагялпщкіи іпрмоімгоасії номбйдкз пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
гмпйігеувайз Л. Забдйiл, Н. Сдкахкм, В. Дуогдлдвпщкзи ра iл. 
Вмлз лакагайзпя взжлафзрз, цм ракд пмуіайщлд жабджндфдлля, пмуіайщла 
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омбмра, пмуіайщла мніка і як уя омбмра жгіиплывайапя у оагялпщкіи 
гдоеаві. 

У пуфаплзт омбмрат пмуіайщлд жабджндфдлля омжгйягаєрщпя як пзпрдка 
кардоiайщлмгм жабджндфдлля ра мбпйугмвувалля гомкагял жа вiкмк, ноз 
твмомбi, iлвайiглмпрi, у оажi бджомбiрря, у взнагку вроарз гмгувайщлзка, 
взтмвалля гiрди ра в iлхзт впралмвйдлзт жакмлмгавпрвмк взнагкат. 
Так, М. Л. Затаомв і С. Г. Туфкмва омжгйягаыфз кардгмоiы пмуiайщлмгм 
жабджндфдлля, взжлафаырщ її як мгзл жi пнмпмбiв омжнмгiйу фапрзлз 
ваймвмгм влуроiхлщмгм номгукру хйятмк лагалля гомкагялак 
кардоiайщлзт бйаг у уiйят взоiвлывалля їтлiт мпмбзпрзт гмтмгiв 
у взнагкат лапралля пмуiайщлзт озжзкiв жа оатулмк уiйщмвзт сiлалпмвзт 
гедодй в мбпяжi ра ла укмват, цм пувмом лмокуырщпя пупнiйщпрвмк, 
гдоеавмы, гйя нiгрозккз їт нмвлмуiллмгм пмуiайщлмгм прарупу4. 

Піпйя нозтмгу гм вйагз бійщхмвзків, нмйірзка в гайужі пмуіайщлмї 
мнікз гмкмоіллм жкілзйапя, вігкмвзвхзпщ віг нозлузну бйагмгіилмпрі. 
Дмпзрщ хвзгкм вігбуваймпя мрмрмелдлля пупнійщпрва і гдоеавз, гд 
ноакрзфлм коаїла нмжбавйяйапя гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, і, як 
лапйігмк ущмгм, у пзпрдкі гмнмкмгз і жатзпру нмфзлає гмкілуварз 
гдоеава. Бійщхмвзкз упулуйз віг пмуіайщлмї мнікз удокву, гомкагпщкі 
могаліжауії ра нозварлзт мпіб. Змкодка, Рага Наомглзт Кмкіпаоів 
УСРР у бдоджлі 1919 омку лауімлайіжувайа впі бйагмгіилі жакйагз. 
Вігкмвзвхзпщ віг жапагз бйагмгіилмпрі, бійщхмвзущка наорія 
номгмймхує ном ндодтіг гм кмкуліпрзфлмгм жабджндфдлля: «Дд кмедл 
ілвайіг і луегдллзи, кмедл лдноауджгарлзи – гмомпйзи 
фз лднмвлмйірліи – кмед пнмгіварзпя, цм гдоеава лд гапрщ имку 
нмкдорз віг гмймгу, нозигд имку ла гмнмкмгу»5. У гоуглі 1919 омку 
ВЦВК мб‘єглав Наокмкарз ноауі ра пмуіайщлмгм жабджндфдлля в мглд 
вігмкпрвм УСРР «Наомглзи Кмкіпаоіар Поауі ра Смуіайщлмгм 
Забджндфдлля», гд буйм урвмодлм уноавйілля унмвлмваедлмгм ущмгм 
вігмкпрва ноз Раглаокмкі УСРР. 

У квiрлi 1920 омку жакіпрщ уієї проукруоз буйз урвмодлi мкодкі 
Уноавйiлля унмвлмваедлмгм Наокмкноауi РСФРР ноз Раглаокмкi 
УСРР: Наомглзи Кмкіпаоіар Поауі ра Наомглзи Кмкіпаоіар 
Смуіайщлмгм Забджндфдлля. Дм вiгалля ндохмгм буйм вiглдпдлм 
лмокувалля жаомбiрлмї нйарз, мбйiк ра омжнмгiй омбмфмї пзйз, мтмомлу 
ноауi, прарзпрзку, жабджндфдлля бджомбiрлзт, впралмвйдлля лмок ндлпiи 
i оiжлзт взгiв гмнмкмгз. За Наокмкармк пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
жайзхайзпя нзралля ндлпiи i гмнмкмг ра гмнмкмга iлвайiгак, айд 
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кдгзфлi сулкуiї гіиплмгм гдкодру Раглаокмку РСФРР віг 9 бдоджля 
1920о. нмвлiпры вiгтмгзйз гм Наокмкару мтмомлз жгмомв'я . 

Зкілзйзпя сулкуії кдоівлзт могалів УСРР. Дм Наокмкару жгмомв‘я 
вігіихйз кмлромйщлі кмкіпії, дкпндорзжа, впралмвйдлля вігпмрку вроарз 
ноауджгарлмпрі, кдгзфла фапрзла кзлуйзт йікаолялзт кап, бугзлкз 
вігнмфзлку, нзралля мтмомлз кардозлпрва ра гзрзлпрва, жабджндфдлля 
номрджувалляк. Дм Наокмкару пмуіайщлмгм жабджндфдлля вігіихйз 
упі сулкуії пмуіайщлмгм ланояку6. 

У 1919 о. буйм пкапмвалм пряглдлля влдпкiв ла пмуіайщлд 
проатувалля гйя впіт нігнозєкпрв ра упралмв (мкоік нозварлзт 
омбмрмгавуів) i впралмвйдлм нмоягмк ноякмгм кмхрмозплмгм 
сілалпувалля пмуіайщлмгм жа6джндфдлля. Айд рака пзпрдка гіяйа 
лдгмвгм. Пмпралмвмы РНК РСФРР віг 15 йзпрмнага 1921 о. гдоеавлд 
пмуіайщлд жабджндфдлля омбiрлзкiв i пйуебмвуів прайм жгіиплыварзпя 
фдодж пмуіайщлд проатувалля жа оатулмк влдпкiв нігнозєкпрв7. 

Смуіайщла омбмра як сат ―омжфзлзйапя в гіяйщлмпрі фмрзощмт 
вігмкпрв – мпвірз, мтмомлз жгмомв‘я, пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
ра влуроіхліт пноав. Ддякі нмгіблі сулкуії боайз ла пдбд наоріилі, 
кмкпмкмйщпщкі і номспнійкмві могаліжауії. Помрд впя пзпрдка уієї омбмрз 
буйа нмбугмвала жа вігмкфзк і быомкоарзфлзк нозлузнмк, 
цм в багарщмт взнагкат жлзжзйм її оджуйщрарзвліпрщ‖. Вваеаймпя, 
цм пмуіайіпрзфлі віглмпзлз аврмкарзфлм взоіхарщ ракі номбйдкз, 
як жймфзлліпрщ, айкмгмйіжк, бігліпрщ ра жйзглі. Туобмра ном кардоіайщлзи 
гмбомбур жгіиплывайапя жавгякз гдоеавлмку удлроайіжмвалмку 
одгуйываллы жаилярмпрі, жаомбірлмї нйарлі, езрймвмгм жабджндфдлля, 
мпвірз ра мтмомлз жгмомв‘я. Срвмодла пзпрдка гдоеавлмї гмнмкмгз, жа 
вігпурлмпрі бйагмгіилзт могаліжауіи, мбкдеувайапя оаккакз пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля, лагавайа кілікук пмуіайщлзт гаоалріи, лд каыфз 
кмейзвмпрі омжібоарзпя ж жомпраыфзк оіжлмвзгмк пмуіайщлзт номбйдк8. 

З нмфаркмк ндодтмгу гдоеавз гм НЕПу (1921о.) номявзйзпя 
пуррєві жкілз в гіыфіи гдоеавліи пзпрдкі пмуіайщлмгм жабджндфдлля. 
Ддякі сулкуії кмкіпаоіару вігнайз, ілхі буйз жкілдлі. Сроукруолі 
ндодрвмодлля в дкмлмкіуі, пнозфзлзйзпя гм нмявз бджомбірря пдодг 
рзт, трм оаліхд кав прабійщлу жаиляріпрщ у гдоеавлзт упралмват. 
В оджуйщрарі оажмк ж віглмвйдлляк рмваолм-гомхмвзт віглмпзл нмфав 
првмоыварзпя озлмк ноауі. Пмпрайм нзралля, одгуйывалля впік узк. 
15 йзпрмнага 1922 омку лабув фзллмпрі лмвзи Кмгдкп жакмлів ном 
ноауы УСРР, мпралліи омжгій якмгм був нозпвяфдлзи пмуіайщлмку 
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проатуваллы. Кмгдкп фіркм взжлафав жкіпр пмуіайщлмгм проатувалля, 
впралмвзвхз, цм вмлм мтмнйыє: лагалля йікаопщкмї гмнмкмгз; лагалля 
гмнмкмгз ноз рзкфапмвіи вроарі ноауджгарлмпрі в оажі твмомбз, 
кайіурва, каоалрзлу, вагірлмпрі, нмймгів, гмгйягу жа твмозк фйдлмк 
пік‘ї; лагалля гмгаркмвмї гмнмкмгз; лагалля гмнмкмгз ноз бджомбіррі; 
лагалля гмнмкмгз ноз ілвайіглмпрі; лагалля гмнмкмгз фйдлак пік‘ї 
роугяцзт жа лаикмк у оажі пкдорі абм бджвіплмї вігпурлмпрі 
їт гмгувайщлзка. Сроатмві влдпкз гм смлгу пмуіайщлмгм проатувалля 
влмпзйзпя нігнозєкпрвакз, упралмвакз, гмпнмгаопрвакз ра мпмбакз, 
які кмозпрувайзпя лаикалмы ноауды9. 

За ндоімг ж 1917 нм 1922 о. буйм взгалм нмлаг 100 гдкодрів 
i омжнмоягедлщ прмпмвлм нзралщ пмуіайщлмгм жабджндфдлля. 

В оік жаплувалля СРСР (1922о) нмлярря «пмуіайщлд жабджндфдлля» 
взжлафаєрщпя, як «гдоеавла пзпрдка кардоіайщлмгм жабджндфдлля 
ра мбпйугмвувалля впіт гомкагял СРСР нм праомпрі, ноз нмвліи абм 
фапркмвіи вроарі ноауджгарлмпрі, а ракме багармгірлзт пікди. 
Згіиплыєрщпя жа оатулмк гдоеавз ра гомкагпщкзт кмхрів»10. 

У 1924 омуі, ла ІІ З‘їжгі Раг УСРР буга нозиляра ндоха 
Кмлпрзрууія СРСР. Вмла влдпйа жкілз в пзпрдку пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля ра проатувалля, прмпмвлм впщмгм лапдйдлля, а лд йзхд 
ноауівлзків, як уд буйм оаліхд11. 

Гмпрозк нзралляк жайзхаймпя бджомбірря, якд нмпріилм жомпрайм. 
Пмфзлаыфз ж 1919 омку, як жапіб бмомрщбз номрз номсдпіилмгм 
бджомбірря, лагавайапщ роугмва гмнмкмга. Оплмвлі кмхрз нмпрунайз 
ж смлгів пмуіайщлмгм проатувалля, номспніймк ра быгедрлзт взнйар. 
Супнійщлі ра гмпнмгаофі могаліжауії номвмгзйз кіпяфлі гмнмкмгз 
бджомбірлзк. З бмку гдоеавз, ноакрзкуваймпя ввдгдлля нмгарків 
ла бджомбірря12. 

За іліуіарзвмы пйуеб пмуіайщлмгм проатувалля, взкмозпрмвувайзпя 
ракі взгз гмнмкмгз, як гомкагпщкі омбмрз ж бйагмупромы кіпр, одкмлру 
гмоіг, урвмодлля номкзпймвзт аорійди бджомбірлзт. Гмпнмгаофі віггійз 
лагавайз нозкіцдлля, пзомвзлу ра ілпроукдлрз, а біоеі ноауі – 
кодгзрз. На уди фап, номкзпймві аорійі жвійщляйзпя віг нмгарків. 
На 1926 о. в Укоаїлі лаоатмвуваймпя 835 ракзт роугмвзт кмйдкрзвів, 
які мб‘єглувайз нмлаг 26 рзп. фмймвік. Заомбірла нйарля пкйагайа 
пдодглы нм номкзпймвмпрі. За оатулмк гдоеавлзт кмхрів бджомбірлзк 
лагавайз бджкмхрмвлд таофувалля ра номезвалля в гуормезркат13. 
Гомкагпщкі омбмрз лд взкагайз віг їт уфаплзків взомблзфмї 
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квайісікауії, номрд гмжвмйяйз взоіхуварз номбйдкз номвдгдлля 
роугмкіпркзт, лдквайісікмвалзт і лзжщкммнйафувалзт омбір. Тмку вмлз 
лд прайз гедодймк омбмфмї пзйз ра жапмбмк првмодлля рзкфапмвзт 
омбмфзт кіпущ гйя жкдлхдлля капмвмгм бджомбірря, рмку жомпралля 
кійщкмпрі бджомбірлзт лд нознзляймпя, бм могалз пмуіайщлмї гмнмкмгз 
лд пномкмелі буйз гарз оагз ракіи вдйзфджліи ла рми фап кійщкмпрі 
луегдллзт. Дм рмгм е кіждолзи омжкіо пмуіайщлмї гмнмкмгз лавірщ рзк, 
трм її мрозкував, жкухував йыгди жаикарзпя едбоаурвмк. 
Помрд, йірдоаруоа оагялпщкзт фапів жажлафає, цм гм 1929 омку, 
оагялпщка вйага в жакмлмгавфмку нмоягку жарвдогзйа нмвлд пмуіайщлд 
жабджндфдлля впіт ноауівлзків, впіт взгів вроарз ноауджгарлмпрі 
і вндохд у пвірі – віг бджомбірря, жабджндфуыфз нмпріилу жаиляріпрщ 
ноауджгарлмгм лапдйдлля жа оатулмк гдоеавз. Бігліпрщ, а пакд 
пмуіайщла лдоівліпрщ, вваеаймпя ндодезркмк канірайіжку, якзи нмвзлдл 
жлзклурз в номудпі бугівлзурва лмвмгм пупнійщпрва14. 

У пдодгзлі 20-т омків жлафлзк мб‘єкрмк гіяйщлмпрі Наомглмгм 
Кмкіпаоіару Смуіайщлмгм Забджндфдлля прає пдйялпрвм – і у жв‘яжку 
ж рзк, цм пдйялз (жа ндоднзпмк 1926о) пралмвзйз 82% лапдйдлля 
УСРР15. Гмймвлзк ланояккмк у гіяйщлмпрі НКСЗ прмпмвлм пдйял прає 
омбмра ж могаліжауії гомкагпщкмї вжаєкмгмнмкмгз, яка буйа ужакмлдла 
у роавлі 1921 омку, яка гіяйа ла жапагат пакмвоягувалля, яка кайа 
пзоірпщку оагу і пзоірпщкмгм пуггы, а ракме нозруйкз гйя нмродбуыфзт 
гмнмкмгз. 

Ваейзвзк ланоякмк пмуіайщлмї нігрозккз ла пдйі буйм првмодлля 
у 1922 омуі, пдйялпщкмгм кмкірдру вжаєкмгмнмкмгз, ла які 
буйм нмкйагдлм сулкуії пакмжабджндфдлля і наромлаеу луегдллзт.  

Гмймвлзкз смокакз гіяйщлмпрі ракзт кмкірдрів буйз: лагалля 
ілгзвігуайщлмї гмнмкмгз фдовмлмаокіиуяк, ілвайігак (лагавайзпя 
нійщгз гйя мрозкалля кодгзру ла кунівйы пійщпщкмгмпнмгаопщкмї 
рдтлікз. В 1927 омуі жароарз гдоеавз ла гмнмкмгу пійщпщкіи біглмрі 
УСРР пралмвзйа 60 кйл. коб., а ла номряжі 1928 – 1929 оо. уя пука 
жбійщхуєрщпя вгвіфі. Дйя лагалля нмжзк бігляущкзк гмпнмгаопрвак 
буйм жаплмвалм смлг біглмрз); пмуіайщла вжаєкмгмнмкмга (гомкагпщка 
моалка, жанаплі пкйагз, нігрозкка хкій і йікаодлщ, тар-фзрайдлщ, 
бугзлків гйя ілвайігів): ноавмва гмнмкмга (жатзпр ілрдодпів 
каймжабджндфдлзт ноз прягуваллі нмгарків, лагійдллі йугакз, йіпмк). 
Кмкірдрз кайз прдезрз жа рзк, цмб ждкйі каймжабджндфдлзт буйз 
мбомбйдлі, могаліжмвуварз лдгійщлзкз, лдпрз вігнмвігайщліпрщ 
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жа «жагмвмйдлля ілхзт гмпнмгаопщкзт нмродб пзоір, ілвайігів, біглмрз, 
… жа лдгмнуцдлля дкпнйуарауії їт куокуйщпрвмк». 

На вігкілу віг кмйзхлщмї пдйялпщкмї гмнмкмгз і вжаєкмгмнмкмгз, 
вігнмвігайщліпрщ жа каймжабджндфдлзт, прає мбмв‘яжкмвмы нмвзлліпры. 
Тмбрм гдоеава гмнмкагає ндвлзк гоунак пдйял жа оатулмк кмхрів 
ілхзт гоун, пака ліфмгм лд вкйагаыфз, тмф нмгаркз ла пдйял буйз ла 
рми фап гмймвлзк гедодймк ланмвлдлля гдоебыгедру16. 

І ж пууійщлмы кмйдкрзвіжауієы вігнайа нмродба в роугмвіи гмнмкмжі 
ж бмку пдйялпщкзт рмваозпрв. В лмвзт укмват вмлз жгіиплывайз 
гмнмкмгу кмйгмпнлзку у оажі твмомбз, вроарз ноауджгарлмпрі, вроарз 
гмгувайщлзка. Згіглм праруру пійщпщкмгмпнмгаопщкмї аорійі, 
жарвдогедлмгм в бдоджлі 1930 омку, ла кмйгмпнз нмкйагавпя мбмв‘яжмк 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля лдноауджгарлзт кмйгмпнлзків, укмвз 
ра омжкіоз гмнмкмгз взоіхуваймпя ноавйілляк кмйгмпну17. 

Оглзк іж ваейзвзт ланояків гіяйщлмпрі гдоеавлзт могалів 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля в 20-рі омкз буйа бмомрщба ж гзряфмы 
бджнозруйщліпры. У ндохі омкз оагялпщкмї вйагз уі жавгалля 
нмкйагайзпя ла Рагу жатзпру гірди, а ніжліхд – ла Кмкіпіы 
ж нмйінхдлля езрря гірди ноз ВЦВК (ж 1921 о.). Помбйдка 
бджнозруйщлзт гірди взоіхувайапщ хйятмк вігкозрря гзряфзт 
бугзлків, роугмвзт кмкул, взтмвлзт кмймліи. Тозвав нмхук хйятів 
пмуіайщлмгм взтмвалля. У уі омкз буйм првмодлм гзряфу пмуіайщлу 
ілпндкуіы ноз віггійі ноавмвмгм жатзпру гірди Наокмкару мпвірз, цм 
вдйа бмомрщбу ж едбоаурвмк, бджнозруйщліпры, дкпнйуарауієы гірди. 
12 фдовля 1920 омку РНК УСРР буйм нозилярм гдкодр «Пом 
вігнмвігайщліпрщ лднмвлмйірліт», якзк првмоывайзпя кмкіпії у пноават 
лднмвлмйірліт, ж кдрмы взкмозпралля жатмгів взтмвлмгм таоакрдоу18.  

Везвайзпя жатмгз цмгм вйахрувалля бджнозруйщлзт гірди-пзоір і 
рзт, цм жлатмгзйзпя у гзряфзт жакйагат, в ілхі пік‘ї. У 1928 омуі ВЦВК 
і Раглаокмк нозиляйз «Пмпралмву ном ндодгафу взтмвалуів гзряфзт 
бугзлків у пдйялпщкі ра кіпщкі омгзлз». Позгійяйапя увага жабджндфдллы 
нігйірків і кмймгі омбмрмы в укмват жомпралля бджомбірря. Позикайзпя 
нмпралмвз уоягу, жгіглм ж якзкз впі гдоеавлі, кммндоарзвлі, гомкагпщкі, 
нозварлі упралмвз ра нігнозєкпрва буйз жабмв'яжалі жанмвлзрз 
ндодгбафдлу кмйдкрзвлзкз гмгмвмоакз ндвлу кійщкіпрщ омбмфзт кіпущ 
нігйіркакз гм жажлафдлмгм рдокілу19. 

У 20-рі омкз мглзк ж мплмвлзт жавгалщ пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
буйм номвдгдлля пмуіайщлмї омбмрз ж ілвайігакз. У 1925 омуі 
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Раглаокмк УСРР нозиляв «Пмймедлля ном жабджндфдлля в нмоягку 
пмуіайщлмгм проатувалля ілвайігів ноауі ра фйдлів омгзл, нмкдойзт 
абм вігпурліт ж лдвігмкзт нозфзл»20. Згіглм якмку, ноавм ла ндлпіилд 
жабджндфдлля в оажі вроарз ноауджгарлмпрі влапйігмк праомпрі 
мрозкувайз лдноауджгарлі омбірлзкз ра пйуебмвуі. 

Помбйдкакз ілвайігів ра каймжабджндфдлзт йыгди жаикайзпя 
і гомкагпщкі могаліжауії. У квірлі 1918 омку в Кзєві буйм могаліжмвалм 
рмваозпрвм Чдовмлмгм Ходпра, якзи жаикавпя гмнмкмгмы біедлуяк, 
ілвайігак, гіряк-пзомрак, віипщкмвмнмймлдлзк, номвмгзв бмомрщбу 
ж рзсмк ра ілхзкз капмвзкз ілсдкуіякз, жаикавпя првмодлляк 
хнзрайів, нулкрів таофувалля, паліраолмы мпвірмы лапдйдлля. 
Помрягмк 20-т омків, пзйакз рмваозпрва Чдовмлмгм тодпра буйм 
првмодлм фзпдйщлі бугзлкз гйя бджнозруйщлзт, номрзднігдкіфлі 
гзпналпдоз, акбуйармоії. Тмваозпрвм лайагмгзйм кіелаомглі жв‘яжкз і 
взкмозпрмвувайм гмнмкмгу іж-жа кмогмлу гйя жабджндфдлля лапдйдлля 
лаилдмбтігліхзк21. Впдукоаїлпщкд рмваозпрвм ілвайігів – кдрмы якмгм 
буйм омжомбка ра омжгйяг номнмжзуіи ж пмуіайщлмгм мнікз ілвайігів, їт 
пмуіайщлмї аганрауії ра одабійірауії; Впдукоаїлпщкд рмваозпрвм пйінзт – 
кдрмы якмгм, буйм првмодлля кмкнйдкплмї пзпрдкз пмуіайщлмї 
одабійірауії пйінзт, цм ндодгбафає, кдгзфлу ра номсдпіилу гмнмкмгу; 
Впдукоаїлпщкд рмваозпрвм гйутмлікзт – мплмвлмы кдрмы буйм, 
нмйінхдлля нмбурмвзт номбйдк гйутзт ра гйутмлікзт, нмйінхдлля 
їт кардоіайщлмгм пралмвзца, мпвірз ра ноаудвйахрувалля22. 

Опмбйзві укмвз ноауі и могаліжауії нмбуру ілвайігів взкйзкайз 
лдмбтігліпрщ првмодлля кап вжаєкмгмнмкмгз, їтлє нозжлафдлля нмйягайм 
у взкмлаллі пмуіайщлм-нмбурмвзт сулкуіи ж мбпйугмвувалля ілвайігів: 
могаліжауії палармолм-куоморлмї гмнмкмгз, кдодеі гзряфзт жакйагів, 
лагалля нмжзкз, акрзвлм омжвзваєрщпя номрджувалля ілвайігів. 

У 1931 омуі ноз НКСЗ урвмоыєрщпя Рага ж ноаудвйахрувалля 
ілвайігів, у омжнмоягедлля якмї кайз ланоавйярзпя пндуіайщлм 
жабомлщмвалі ла номкзпймвзт нігнозєкпрват омбмфі кіпуя у кійщкмпрі 
гм 2% віг їтлщмгм жагайщлмгм фзпйа. Такі е оагз урвмоыырщпя 
в мбйапрят, оаимлат, кіпрат. Іплувайз нйалмві нмкажлзкз омжнмгійу 
ілвайігів нм нігнозєкпрват23.  

Оуілыыфз пмуіайщлу омбмру СРСР у уди ндоімг, кмела вігжлафзрз, 
цм явлмы нмкзйкмы уоягу буйм лакагалля жакклурз пвмы гіяйщліпрщ 
іж пмуіайщлмї гмнмкмгз ра жабджндфдлля взкйыфлм ла гдоеаві, 
жгмолувхз омбмру гомкагпщкзт, бйагмгіилзт могаліжауіи ра нозварлзт 
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мпіб. Есдкрзвлд жгіиплдлля нмйірзкз пмуіайщлмгм жабджндфдлля йзхд 
ла мплмві гдоебыгедрлзт кмхрів кмейзвд рійщкз в дкмлмкіфлм 
омжвзлурзт коаїлат. В укмват дкмлмкіфлмї омжоутз вігкмва віг уфапрі в 
псдоат гмнмкмгз хзомкмку кмйу гомкагпщкмпрі мжлафайм мбкдедлля 
кмейзвмпрі лагалля пмуіайщлмї гмнмкмгз лапдйдллы коаїлз. 

Ндгарзвлмы прмомлмы пмуіайщлмї нмйірзкз узт омків взжлаєрщпя 
і ноакрзка омжв‘яжалля номбйдк мглзт кардгмоіи лапдйдлля жа оатулмк 
ноав і пвмбмг ілхзт, ланозкйаг удокмвлмпйуезрдйякз, ж упулдлля 
їт віг пноавз пмуіайщлмї нігрозккз. 

Іпрмоія лахмї коаїлз пвігфзрщ ном взкмозпралля оiжлмкалiрлзт 
смок пмуіайщлмї мнікз. Помрд рака мніка кайа в мплмвлмку 
гомкагпщкзи таоакрдо i буйа нм пурі гомкагпщкмы пмуіайщлмы 
гмнмкмгмы, яка лд кмгйа нмвліпры жагмвмйщлзрз нмродбз 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, буйа ндоімгзфлмы, лд кайа ра и лд кмгйа 
карз жагайщлммбмв‘яжкмвмгм таоакрдоу. Оглак пйіг взжларз, цм багарзи 
пмуіайщлзи гмпвіг гомкагпщкмї мнікз прав рзк кмоайщлзк нiггоулряк, 
ла мплмві якмгм псмокувайзпя гомкагпщка гукка ра уявйдлля 
пупнійщпрва ном мбмв‘яжмк ра ном мплмвлі жапагз могаліжауії гдоеавлмгм 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля: ном лдмбтігліпрщ впралмвйдлля гдоеавлмї 
пзпрдкз пмуіайщлмгм жабджндфдлля жа гмнмкмгмы ноавмвмгм 
одгуйывалля; жгіиплдлля пмуіайщлмгм жабджндфдлля упщмгм лапдйдлля, 
а лд имгм взбоалмї фапрзлз; впралмвйдлля ла жакмлмгавфмку оівлі 
пмуіайщлзт пралгаорів у уіи псдоі як кiлiкайщлм гмнупрзкмгм мбпягу 
кардоіайщлзт бйаг, ноава ла які кає йыгзла24. 
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Резюме 

Рышкмва А. А. Смвдрпкая нмйзрзка в псдод пмузайщлмгм мбдпндфдлзя 
в УССР (20-ршд – лаф. 30-т гмгмв ХХ в.). 

Срарщя нмпвяцдла гдярдйщлмпрз пмвдрпкмгм ноавзрдйщпрва в псдод 
пмузайщлмгм мбдпндфдлзя ла рдоозрмозз УССР в 20-ршд – лаф. 30-т гмгмв ХХ в. 

Пмпйд нозтмга к вйапрз бмйщхдвзкмв, нмйзрзка в псдод пмузайщлмгм 
мбдпндфдлзя пуцдпрвдллм зжкдлзйапщ. Офдлщ бшпром мпуцдпрвйядрпя 
мрмегпрвйдлзд мбцдпрва з гмпугаопрва, в оджуйщрард фдгм, в пзпрдкд 
пмузайщлмгм мбдпндфдлзя лафзладр гмкзлзомварщ гмпугаопрвм, ноз ърмк 
пвдоршвая гдярдйщлмпрщ мбцдпрвдллшт з фапрлшт бйагмрвмозрдйщлшт мбцдпрв. 
Оплмвлшкз ланоавйдлзякз оабмрш нм пмузайщлмку мбдпндфдлзы гмпугаопрва 
прайм бмощба п бджоабмрзуди, п гдрпкми бдпнозжмолмпрщы, нмкмцщ злвайзгак 
з мбдглдвхзк кодпрщялак. 
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РОСІЯНИ В УКРАЇНІ: ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗА 1989-2001 рр. 

За фапів жгмбурря Укоаїлмы лджайделмпрі вігбуйзпя жкілз 
в дрліфлмку пкйагі її лапдйдлля. Рджуйщрарз ндоднзпів лапдйдлля 
є лаибійщх нмвлзкз і гмпрмвіолзкз прарзпрзфлзкз кардоіайакз 
гйя номвдгдлля гмпйігедлля узт жкіл. Алайіж кардоіайів ндоднзпів 
1989 ра 2001 оо. гмжвмйяє впралмвзрз мплмвлі рдлгдлуії в гзлакіуі 
фзпдйщлмпрі впщмгм лапдйдлля, укоаїлуів ра дрліфлзт кдлхзл 
ландодгмглі жгмбурря ра в ндохд гдпярзйірря лджайделмпрі.  

Ерліфлі номудпз в пуфапліи Укоаїлі, ла мплмві алайіжу прарзпрзфлзт 
кардоіайів ндоднзпів, жлаихйз вігмбоаедлля в лаукмвмку гмомбку 
дрлмймгів, гдкмгоасів, дрлмпмуімймгів, дрлмгдмгоасів 
ра дрлмнмйірмймгів: В. Л. Аобєлілмї, М. С. Дліпроялпщкмгм, В. Б. Єврута, 
Ф. Д. Заправлмгм, В. Т. Зілзфа, В. О. Кмрзгмодлка, В. С. Козпафдлка, 
І. Ф. Куоапа, В. І. Науйка, С. Піпкулмва, Ю. А. Огуйщфалпщкмгм, 
В. О. Рмкалумва, О. У. Хмкоз1. Окодкмгм гмпйігедлля жкіл 
фзпдйщлмпрі омпіял жа 1989-2001 оо., лапакндодг у номпрмомвмку взкіоі 
Укоаїлз нмкз цм лдкає. Лзхд кмлмгоасія І. Я. Тдойыка 
бджнмпдодглщм буйа нозпвяфдла омпіялак, жмпдодгедлзк у Затігліи 
Укоаїлі2. Айд уя ноауя мнубйікмвала в 1997 омуі і її аврмо лд кіг 
воатмвуварз оджуйщрарів ндоднзпу 2001 омку.  

На мплмві прарзпрзфлзт кардоіайів ндоднзпів лапдйдлля 1989 ра 
2001 оо.3 буйз ніггмрмвйдлі рабйзуі, в якзт вігмбоаедла гзлакіка 
фзпдйщлмпрі омпіял ла рйі жкіл фзпдйщлмпрі впщмгм лапдйдлля, укоаїлуів 
ра дрліфлзт кдлхзл як у уіймку в Укоаїлі, рак і жа мкодкзкз одгімлакз 
ра мбйапрякз. 

Взжлафайщлмы рдлгдлуієы дрліфлзт номудпів гмбз лджайделмпрі 
Укоаїлз прайм ілрдлпзвлд пкмомфдлля фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл, 
лапакндодг омпіял. Навнакз, вномгмве 1959-1989 оо. жа нігоатулкакз 
укоаїлпщкмгм гдкмгоаса О. У. Хмкоз жа оатулмк кігоауіи ра апзкійяуії 
фзпдйщліпрщ омпіял в Укоаїлі жбійщхзйапя ла 2 230,3 рзп. мпіб, 
а фзпдйщліпрщ укоаїлуів жкдлхзйапя ла 1 297,8 рзп. мпіб4. Тмбрм, внйзв 
апзкійяуіилзт ра кігоауіилзт номудпів ла жкілз фзпдйщлмпрі укоаїлуів 
ра омпіял пуррєвм вігоіжлявпя як жа оагялпщкзт фапів, рак і в гмбу 
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лджайделмпрі Укоаїлз. Ці вігкіллмпрі буйз пнозфзлдлі жкілмы 
праруплзт нмжзуіи укоаїлуів ра омпіял в Укоаїлі в укмват вігомгедлля 
одайщлмї укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі, лд смокайщлмї, як жа фапів УРСР.  

За взжлафдлляк акдозкалпщкмгм гмпйіглзка Р. Скдкдогмла 
гмкілалрлд пралмвзцд в пупнійщпрві кмед жаикарз як бійщхіпрщ, рак і 
кдлхіпрщ. В укмват бджгдоеавлмпрі гмкілалрлмы кмед бурз «гоуна 
кдлхмпрі», бійщхіпрщ жаикає нігнмоягкмвалд пралмвзцд, рмбрм 
є «капмвзк дрлмпмк»5. Дм жгмбурря Укоаїлмы лджайделмпрі укоаїлуі 
жайзхайзпя «капмвзк дрлмпмк» фз «нігнмоягкмвалмы бійщхіпры», 
а омпіялз кайз праруп гмкілалрлмї кдлхзлз. Бджнмпдодглік лапйігкмк 
ракмгм пралмвзца буйм рд, цм омпіялз в Укоаїлі жа оагялпщкзт фапів лд 
жажлавайз кмвлмї апзкійяуії, і лавнакз, укоаїлуі, тмфа и пкйагайз 
бійщхіпрщ, апзкійывайзпя жа кмвмы. У кмвлмку пдодгмвзці ілхзт 
дрлмпів ндодваеайз номудпз жомпіицдлля, а лд укоаїліжауії.  

За оагялпщкзт фапів жа муілкмы омпіипщкзт дрлмпмуімймгів 
Ю. В. Аоурылала ра Л. М. Домбзедвмї, «омпіялз, гд б вмлз лд езйз, 
бійщхд вігфувайз, цм вмлз езвурщ «в пвмєку Смыжі», а лд одпнубйіуі». 
Тмку і «аганрауія бійщхмпрі омпіял гм ілхзт дрліфлзт пдодгмвзц 
лауімлайщлзт одпнубйік буйа гмпзрщ «лдгйзбмкмы» і рмку лдпріикмы»6. 
Рмжнаг СРСР пнозяв ндодрвмодллы омпіял ла дрліфлу кдлхзлу і вроару 
лзкз кмйзхлщмгм гмкілалрлмгм пралмвзца. Влапйігмк ущмгм, омпіялз в 
лмвзт гдоеават ндодезваырщ козжу дрліфлмї ігдлрзфлмпрі. За пйухлмы 
гуккмы укоаїлпщкмгм дрлмпмуімймга В. А. Аобєлілмї «лаибійщх 
омжнмвпыгедлмы роавкарзфлмы номбйдкмы гйя бійщхмпрі нодгправлзків 
омпіипщкмї гіапнмоз в коаїлат лмвмгм жаоубіеея прайа вроара жвзфлмї гйя 
лзт «ндохмї омйі» в багармлауімлайщліи гдоеаві. Хаоакрдолм уд і гйя 
жлафлмї фапрзлз омпіял – гомкагял Укоаїлз»7. Зкіла праруплзт нмжзуіи 
омпіял внйзвайа ла рд, цм вмлз «нмфзлаырщ гмпром вігфуварз 
лдмбтігліпрщ абм ндодкілз пдодгмвзца, абм бійщх нмвліи і впдбіфліи 
аганрауії гм «ілхмгм дрліфлмгм пдодгмвзца», в якмку вмлз езвурщ»8. 

Ілрдлпзвлд пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял в Укоаїлі жа гмпзрщ 
кмомркзи рдокіл (12 омків) буйм взкйзкалд гдкійщкмка фзллзкакз. 
Напакндодг, гднмнуйяуіилзкз номудпакз, які омжнмфайзпя ж 1992 омку, 
в оджуйщрарі жкдлхдлля оівля лаомгеувалмпрі ра жбійщхдлля кмдсіуієлра 
пкдорлмпрі9. Внйзлуйм ракме і нознзлдлля капмвмї кігоауії омпіял в 
Укоаїлу і лавірщ фапркмвд ндодпдйдлля фапрзлз їт ла іпрмозфлу 
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Барщківцзлу, мпмбйзвм ла нмфарку 90-т оо. в укмват жагмпродлля 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмї козжз. Айд ла вігкілу віг коаїл Сдодглщмї Ажії ра 
Закавкажжя, гд жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял прайм бджнмпдодглік 
лапйігкмк кігоауіилзт номудпів, кігоауіилі вроарз омпіял в Укоаїлі буйз 
гмпзрщ лджлафлзкз. Мігоауіилд пайщгм омпіял прає віг‘єклзк у 1993 
ра 1994 оо., вігнмвіглм, 15,8 рзп. мпіб ра 85,5 рзп. мпіб10. 

Наибійщх іпрмрлзи внйзв ла пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял кайз 
лд кігоауіилі, а дрліфлі номудпз. Помудпз дрліфлмї апзкійяуії омпіял 
кайз лаибійщх пуррєвзи внйзв ла пкмомфдлля їтлщмї фзпдйщлмпрі 
жа 1989-2001 оо. Сдодг омпіял жлафлд омжнмвпыгедлля кайз лд йзхд 
длгмгаклі (кмлмдрліфлі), айд и дкжмгаклі (кіедрліфлі) омгзлз. 
За галзкз ндоднзпу лапдйдлля 2001 омку йзхд 56,50% омпіял 
номезвайз в кмлмдрліфлзт (длгмгаклзт) омгзлат11. У оджуйщрарі 
вігомгедлля укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі дрліфлі номудпз лабуйз 
нозомглмгм таоакрдоу, кмйз кмоілла бійщхіпрщ апзкійыє дрліфлу 
кдлхіпрщ, лапакндодг фдодж кіедрліфлі хйыбз.  

Дірз в ракзт пік‘ят каырщ нмгвіилу дрліфлу ігдлрзфліпрщ, 
айд ндодваелм взжлафаырщ вйаплд дрліфлд нмтмгедлля ла кмозпрщ 
гмкілалрлмгм дрлмпу. Чапрзла омпіял, які кайз жкіхалд дрліфлд 
нмтмгедлля, рмбрм буйз лаомгедлі в укоаїлпщкм-омпіипщкзт омгзлат, 
у 1989 омуі жанзпайзпя омпіялакз, а в 2001 омуі взжлайз пвмы 
лайделіпрщ гм укоаїлуів, цм мжлафайм жкілу їтлщмї дрліфлмї 
пакмігдлрзсікауії. Влапйігмк ущмгм, і жагайщла фзпдйщліпрщ укоаїлуів 
жа 1989-2001 оо. жбійщхзйапя взляркмвм жа оатулмк омпіипщкмкмвлзт 
укоаїлуів. Фмокайщлм взжларз вйаплд укоаїлпщкд дрліфлд нмтмгедлля 
жлафлм номпріхд, ліе віглмвзрз вроафдлу оаліхд кмву в якмпрі оіглмї.  

За оатулмк пкмомфдлля фзпйа омпіял в Укоаїлі жомпйа фзпдйщліпрщ 
укоаїлуів. І уд жомпралля вігбуймпя ла рйі гднмнуйяуії пдодг укоаїлуів, 
яка омжнмфайапя цд ж 1991 омку, а пдодг пійщпщкмгм лапдйдлля – 
ж 1979 омку12. Тмбрм, ла жкілз фзпдйщлмпрі як укоаїлуів, рак і омпіял 
жа 1989-2001 оо. лаибійщхзи внйзв кайз дрліфлі номудпз. 

Ваорм нігкодпйзрз ракме, цм ндодваела бійщхіпрщ омпіял 
є кігоалракз оагялпщкмї гмбз ра їтлікз лацагкакз в гоугмку 
нмкмйіллі. Так, жа ндоднзпмк 2001 омку 40,45% фзпдйщлмпрі омпіял, які 
кдхкайз в Укоаїлі, лаомгзйзпя жа її кдеакз13. Дм 1991 омку омпіялз лд 
вігфувайз пдбд дрліфлмы кдлхзлмы, і в гіиплмпрі вмлз прайз лды йзхд 
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ніпйя жгмбурря лджайделмпрі Укоаїлз. З узт кіокувалщ, омпіялз 
в Укоаїлі сакрзфлм є кдлхзлмы в ндохмку нмкмйіллі, лапакндодг 
ж рмфкз жмоу пакмупвігмкйдлля лзкз пвмгм одайщлмгм прарупу.  

За 1989-2001 оо. жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял пнмпрдоігаймпя 
в упіт бдж взлярку одгімлат ра мбйапрят, айд гмпзрщ оіжлзкз рдкнакз. 
Сдодг фмрзощмт одгімлів лаибійщх взпмкзкз рдкнакз у віглмплзт 
нмкажлзкат пкмомфувайапя їтля фзпдйщліпрщ ла Затмгі Укоаїлз, цм буйм 
пнозфзлдлд номудпакз жкілз дрліфлмї пакмігдлрзсікауії в укмват 
гзпндоплмгм рзну омжпдйдлля. За 12 омків їтля фзпдйщліпрщ жкдлхзйапя 
каиед ланмймвзлу: ж 491 789 мпіб у 1989 омуі гм 255 819 мпіб 
у 2001 омуі, рмбрм ла 47,98% (235 970 мпіб). Тдкнз пкмомфдлля 
фзпдйщлмпрі омпіял у Затіглмку одгімлі буйз пуррєвм взцзкз, ліе 
у уіймку в Укоаїлі – 26,61%14. Нджваеаыфз ла уі вігкіллмпрі, оівдлщ 
фапркз одгімлу пдодг пкмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі омпіял в Укоаїлі 
жа 1989-2001 оо. був гмпзрщ лджлафлзк – йзхд 7,81%15. 

Скмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял у Затігліи Укоаїлі вігбуймпя 
в укмват жомпралля фзпйа укоаїлуів – ла 1,61% (139 406 мпіб). 
Влапйігмк жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял, пкмомрзйапя і жагайщла 
фзпдйщліпрщ лапдйдлля Затіглмгм одгімлу ла 1,66% (160 807 мпіб). 
Тмбрм, рдкнз жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял лд йзхд у віглмплзт, айд и 
в абпмйырлзт нмкажлзкат, буйз пуррєвм взцзкз, ліе упщмгм лапдйдлля. 
Дм рмгм е, рдкнз пкмомфдлля їтлщмгм фзпйа буйз каиед вгвіфі взцзкз, 
ліе жагайщлмї фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл у одгімлі, вігнмвіглм, 
47,98% ра 28,60%16. Іж жагайщлмгм пкмомфдлля фзпдйщлмпрі дрліфлзт 
кдлхзл у Затіглмку одгімлі жа 1989-2001 оо. фапрка омпіял пралмвзйа 
78,34 %, і уд ноз рмку, цм їтля нзрмка вага пдодг дрліфлзт кдлхзл 
буйа вгвіфі кдлхмы – 34,13% у 2001 омуі17. Тмбрм, лд йзхд жагайщла 
фзпдйщліпрщ лапдйдлля, айд и дрліфлзт кдлхзл, пкмомрзйапя гмймвлзк 
фзлмк жа оатулмк омпіял. 

Дзлакіка фзпдйщлмпрі омпіял жа 1989-2001 оо. вігоіжляйапя жа 
мкодкзкз мбйапрякз Затіглмгм одгімлу. Змкодка, лаибійщх ілрдлпзвлм, 
лд йзхд в одгімлі, айд и пдодг упіт мбйапрди Укоаїлз, пкмомфувайапя 
їтля фзпдйщліпрщ в Гайзфзлі ра ла Вмйзлі: у Івалм-Фоалківпщкіи мбйапрі 
ла 56,28% (32 080 мпіб), Лщвівпщкіи – ла 52,56 % (102 551 мпмбу), 
Тдолмнійщпщкіи – ла 46,66 % (12 416 мпіб), Вмйзлпщкіи – ла 46,11 % 
(21 768 мпіб), Рівлдлпщкіи – ла 43,82 % (23 505 мпіб). Ддцм кдлхзкз 
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рдкнакз пкмомфувайапя фзпдйщліпрщ омпіял ла Букмвзлі – ла 39,93% 
(25 185 мпіб) ра Закаонаррі – ла 37,33 % (18 465 мпіб). У впіт жатіглзт 
мбйапрят, мкоік Тдолмнійщпщкмї, фзпдйщліпрщ омпіял пкмомфувайапя ла 
рйі жомпралля фзпдйщлмпрі укоаїлуів. У Тдолмнійщпщкіи мбйапрі 
фзпдйщліпрщ омпіял пкмомфувайапя хвзгхд, ліе укоаїлуів. У н‘ярз 
мбйапрят: Вмйзлпщкіи, Івалм-Фоалківпщкіи, Лщвівпщкіи, Тдолмнійщпщкіи 
ра Чдолівдущкіи фзпдйщліпрщ омпіял жкдлхувайапя ілрдлпзвліхд, ліе 
жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля. Поз ущмку, в упіт пдкз мбйапрят 
одгімлу рдкнз пкмомфдлля фзпйа омпіял буйз взцзкз, ліе жагайщлмї 
фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл18.  

Оред, в Затігліи Укоаїлі фзпдйщліпрщ омпіял буйа лаикдлхмы, айд 
жа 1989-2001 оо. пкмомфувайапя лаибійщх ілрдлпзвлм, нмоівлялм ж 
ілхзкз одгімлакз. За кмомркзи фапмвзи номкіемк фзпдйщліпрщ уієї 
кдлхзлз в Затіглмку одгімлі жкдлхзйапя каиед ланмймвзлу. 
За оатулмк омпіял пкмомрзйапя як жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля 
одгімлу, рак і дрліфлзт кдлхзл.  

Тдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 1989-2001 оо. 
у Цдлроайщлмку одгімлі буйз лзефзкз у віглмплзт нмкажлзкат, айд 
взцзкз в абпмйырлзт, нмоівлялм іж Затіглзк одгімлмк. 
Так, у 1989 омуі їтля фзпдйщліпрщ в Цдлроі Укоаїлз пралмвзйа 
1 758 551 мпмбу, а в 2001 омуі жкдлхзйапя гм 1 094 122 мпіб, рмбрм ла 
37,78% (664 429 мпіб)19. Чапрка одгімлу пдодг пкмомфдлля жагайщлмї 
фзпдйщлмпрі омпіял в Укоаїлі жа 1989-2001 оо. пралмвзйа 22,00%20. 

Скмомфдлля фзпйа омпіял у Цдлроайщлмку одгімлі у віглмплзт ра 
абпмйырлзт нмкажлзкат буйз іпрмрлм взцзкз, ліе укоаїлуів – 2,35% 
(341 455 мпіб), а у віглмплзт нмкажлзкат бійщхзкз, ліе упщмгм 
лапдйдлля – 7,04% (1 185 010 мпіб)21. Тмку ндодваелм жа оатулмк 
омпіял пкмомрзйапя і жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля одгімлу. Їтля 
фапрка пдодг пкмомфдлля жагайщлмї фзпйа лапдйдлля одгімлу жа 1989-
2001 оо. пралмвзйа 56,07%. Дйя нмоівлялля, нзрмка вага омпіял пдодг 
упщмгм лапдйдлля пкйагайа в 2001 омуі йзхд 6,99%22.  

Тдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял в удлроайщлзт мбйапрят 
у віглмплзт нмкажлзкат пкйагайз віг 34,58% у Пмйравпщкіи гм 43,31% у 
Жзрмкзопщкіи, а в абпмйырлзт нмкажлзкат віг 34 355 мпіб у Сукпщкіи 
гм 68 395 мпіб – Чдолігівпщкіи. Іпрмрлмгм пкмомфдлля фзпдйщлмпрі 
жажлайз омпіялз в прмйзуі Укоаїлз – ла 37,15% (199 384 мпмбз), 
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ж 536 707 мпіб гм 337 323 мпіб. У впіт мбйапрят фзпйм омпіял у 
віглмплзт нмкажлзкат пкмомфувайапя хвзгхд, ліе укоаїлуів ра впщмгм 
лапдйдлля. У Кзєві пкмомфдлля фзпйа омпіял пуномвмгеуваймпя 
жлафлзк нозомпрмк фзпйа укоаїлуів – ла 13,26% (247 093 мпмбз)23.  

Оред, фзпдйщліпрщ впщмгм лапдйдлля удлроайщлзт мбйапрди 
жкдлхзйапя жа 1989-2001 оо. лд йзхд жа оатулмк укоаїлуів, айд и жа 
оатулмк омпіял, бм фапрка мпралліт пдодг ущмгм пкмомфдлля буйа 
лдномнмоуіилм вдйзкмы. Такзк фзлмк, в Цдлроайщлмку одгімлі 
пнмпрдоігаймпя іпрмрлд пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял, лавірщ бійщхд 
в абпмйырлзт нмкажлзкат, ліе ла Затмгі Укоаїлз.  

У уіймку в Затіглмку ра Цдлроайщлмку одгімлат фзпдйщліпрщ омпіял 
жкдлхзйапя ж 2 250 340 мпіб у 1989 омуі гм 1 349 941 мпмбз 
в 2001 омуі, рмбрм ла 40,01% (900 339 мпіб). Опмбйзвм кмлроапрувайм уд 
пкмомфдлля ла рйі гмпзрщ лджлафлмгм жкдлхдлля фзпдйщлмпрі укоаїлуів 
ра впщмгм лапдйдлля узт гвмт одгімлів, вігнмвіглм, 0,87% ра 5,07%24. 
Чапрка омпіял пдодг пкмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі лапдйдлля 
Затіглмгм ра Цдлроайщлмгм одгімлів пралмвзйа 66,90%. Дйя нмоівлялля, 
їтля нзрмка вага пдодг упщмгм лапдйдлля узт гвмт одгімлів пралмвзйа 
йзхд 5,36% у 2001 омуі25. 

Чзпдйщліпрщ омпіял ла Затмгі ра в Цдлроі Укоаїлз жа 1989-2001 оо. 
пкмомфувайапя нмкірлм хвзгхд, ліе пукунла фзпдйщліпрщ дрліфлзт 
кдлхзл, вігнмвіглм, 40,01% ра 33,93%26. Чапрка омпіял пдодг 
пкмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл у узт гвмт 
одгімлат пралмвзйа 78,72%. Поз ущмку, їтля фапрка в проукруоі 
дрліфлзт кдлхзл Затмгу ра Цдлроу Укоаїлз жайзхайапя пуррєвм 
лзефмы – 60,61%27. Оред, жа 1989-2001 оо. пнмпрдоігаймпя ілрдлпзвлд 
жкдлхдлля фзпйа омпіял у Затіглмку ра Цдлроайщлмку одгімлат. 
Скмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі впщмгм лапдйдлля ра дрліфлзт 
кдлхзл вігбуймпя ндодваелм жа оатулмк омпіял. 

Чзпдйщліпрщ омпіял ла Півглі Укоаїлз буйа пуррєвм бійщхмы, ліе 
у Затіглмку ра Цдлроайщлмку одгімлат оажмк вжярзт. Змкодка, якцм 
в 1989 омуі в Півгдллмку одгімлі лаоатмвуваймпя 4 455 901 мпіб, рм в 
2001 омуі – 3 405 951 мпіб. За 1989-2001 оо. їтля фзпдйщліпрщ 
пкмомрзйапя ла 23,56% (1 049 950 мпіб). Скмомфдлля фзпйа омпіял ла 
Півглі у віглмплзт нмкажлзкат буйз пуррєвм кдлхзкз, айд жлафлм 
бійщхзкз в абпмйырлзт, ліе ла Затмгі ра в Цдлроі. У Півгдллмку 
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одгімлі, як і в уіймку в Укоаїлі, жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 1989-
2001 оо. вігбуваймпя ла рйі жомпралля фзпйа укоаїлуів ла 2,82 %. 
Дм рмгм е, пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял в абпмйырлзт нмкажлзкат 
ндодваеайм нозоіпр фзпдйщлмпрі укоаїлуів, вігнмвіглм, 1 049 950 мпіб ра 
228 105 мпіб. Тмку жа оатулмк омпіял пкмомрзйапя і жагайщла 
фзпдйщліпрщ лапдйдлля Півгдллмгм одгімлу ла 5,78% (783 395 мпіб)28. 

Скмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял буйм лавірщ ілрдлпзвліхд, ліе 
жагайщлмї фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл Півгля Укоаїлз, вігнмвіглм 
23,56% ра 18,43%29. Пдодвага буйа лавірщ в абпмйырлзт нмкажлзкат, бм 
ла Півглі жбійщхзйапя фзпдйщліпрщ нодгправлзків ілхзт дрлмпів, 
лапакндодг козкпщкзт рарао. Тмбрм, і жагайщла фзпдйщліпрщ дрліфлзт 
кдлхзл у Півгдллмку одгімлі, як і впщмгм лапдйдлля, пкмомрзйапя 
жа уди фап взляркмвм жа оатулмк омпіял. 

У впіт нівгдллзт мбйапрят, мкоік Козку, рдкнз пкмомфдлля 
фзпдйщлмпрі омпіял буйз гмпзрщ бйзжщкзкз у віглмплзт нмкажлзкат 
(28-33%), айд пуррєвм оіжлзйзпя в абпмйырлзт. Так, їтля фзпдйщліпрщ 
жкдлхзйапя в Хдопмлпщкіи мбйапрі ла 33,79 % (84 311 мпіб), 
Дліномндромвпщкіи – ла 32,94% (308 218 мпіб – лаибійщх пуррєвд 
пкмомфдлля в абпмйырлзт нмкажлзкат пдодг упіт мбйапрди Укоаїлз, 
мкоік Дмлдущкмї), Мзкмйаївпщкіи – ла 31,18% (80 434 мпмбз), Огдпщкіи 
– ла 29,28% (210 502 мпмбз), Занмоіжщкіи – ла 28,21% (187 337 мпіб)30. 

Наилзефі рдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял лд йзхд 
в Півгдллмку одгімлі, айд и пдодг упіт мбйапрди Укоаїлз, 
пнмпрдоігайзпя в Козку (АР Козк і Сдвапрмнмйщ) – 10,99% 
(179 148 мпіб). Хмфа в Козку жмпдодгеуваймпя лаибійщхд фзпйм 
омпіял – 1 629 542 мпмбз в 1989 омуі ра 1 450 394 мпмбз у 2001омуі. 
У Козку рдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял буйз взцзкз, ліе 
укоаїлуів – 7,87 %, ла вігкілу віг ілхзт мбйапрди Півгля, гд жомпралля 
фзпйа укоаїлуів пуномвмгеуваймпя жкдлхдлляк фзпйа омпіял. 
Поз ущмку, в АР Козк фзпдйщліпрщ омпіял жкдлхзйапя ла 11,71%, 
а укоаїлуів – ла 9,65%. Айд, як і в ілхзт мбйапрят одгімлу, а ракме 
у Сдвапрмнмйі вігбуймпя пкмомфдлля фзпйа омпіял ла рйі жбійщхдлля 
фзпйа укоаїлуів31.  

У нівгдллзт мбйапрят рдкнз пкмомфдлля фзпйа омпіял буйз бійщх 
ілрдлпзвлзкз, ліе упщмгм лапдйдлля. Навірщ в абпмйырлзт нмкажлзкат 
вмлм буйм взцзк у впіт мбйапрят, мкоік Дліномндромвпщкмї. 
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Тмбрм, жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля кмелмї мбйапрі одгімлу, а ракме 
Козку, жкдлхзйапя жа 1989-2001 оо. ндодваелм жа оатулмк омпіял. 
Коік рмгм, рдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял буйз взцзкз, ліе 
жагайщлмї фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл. У Козку фзпдйщліпрщ омпіял 
пкмомфувайапя ла рйі жомпралля жагайщлмгм фзпйа дрліфлзт кдлхзл, 
лапакндодг жавгякз нмвдолдллы козкпщкзт рарао. 

Оред, в Півгдллмку одгімлі жа 1989-2001 оо. вігбуймпя пкмомфдлля 
фзпдйщлмпрі омпіял – бійщхд в абпмйырлзт нмкажлзкат, айд кдлхд 
у віглмплзт, ліе ла Затмгі ра в Цдлроі Укоаїлз. Тдкнз пкмомфдлля 
фзпдйщлмпрі омпіял буйз іпрмрлм взцзкз, ліе упщмгм лапдйдлля ра 
жагайщлмгм фзпйа дрліфлзт кдлхзл. Факрзфлм жа оатулмк омпіял 
жкдлхзйапя як фзпдйщліпрщ упщмгм лапдйдлля, рак і жагайщла 
фзпдйщліпрщ дрліфлзт кдлхзл. Поз ущмку, ла Півглі Укоаїлз 
фзпдйщліпрщ укоаїлуів жбійщхзйапя. 

З упіт одгімлів лаикдлхі рдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 
1989-2001 оо. у віглмплзт нмкажлзкат, айд лаибійщхі в абпмйырлзт, 
пнмпрдоігайзпя в Стіглмку одгімлі – 23,04% (1 071 092 мпмбз). 
Айд лджваеаыфз ла уд пкмомфдлля, Стіг жайзхавпя мплмвлзк аодаймк 
жмпдодгедлля омпіял в Укоаїлі – 4 649 341 мпмба в 1989 омуі ра 
3 578 249 мпіб у 2001 омуі. Як і ла Півглі, в Стіглмку одгімлі фзпйм 
омпіял жкдлхувайапя ла рйі жомпралля фзпйа укоаїлуів, тмфа и гмпзрщ 
лджлафлмгм – 1,57% (96 584 мпмбз)32. За оатулмк омпіял пкмомрзйапя 
фзпдйщліпрщ впщмгм лапдйдлля ра дрліфлзт кдлхзл в одгімлі. 
Чапрка омпіял пдодг пкмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі лапдйдлля 
Стмгу Укоаїлз жа 1989-2001 оо. пралмвзйа 99,00%33. 

Наикдлхі рдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял у віглмплзт 
нмкажлзкат пдодг упіт мбйапрди Укоаїлз, айд лаивзці в абпмйырлзт 
пнмпрдоігайзпя в Дмлдущкіи мбйапрі – 20,37% (471 692 мпмбз). 
Дмлдффзла жайзхайапя лаибійщхзк аодаймк жмпдодгедлля омпіял в 
Укоаїлі, фзпдйщліпрщ якзт пралмвзйа 2 316 091 мпмбу в 1989 омуі ра 
1 844 399 мпіб у 2001 омуі. Ддцм взцзкз рдкнакз пкмомфувайапя 
фзпдйщліпрщ омпіял в ілхзт гвмт мбйапрят: Лугалпщкіи – ла 22,46% 
(287 218 мпіб) ра Хаоківпщкіи – ла 29,61% (312 182 мпмбу). 
У Дмлдущкіи ра Хаоківпщкіи мбйапрят жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 
уди фап вігбуваймпя ла рйі нозомпру фзпйа укоаїлуів. У Лугалпщкіи 
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мбйапрі фзпдйщліпрщ омпіял пкмомфувайапя ілрдлпзвліхд, ліе 
укоаїлуів34. 

Такзк фзлмк, жа 1989-2001 оо. пдодг упіт фмрзощмт одгімлів Укоаїлз 
лаибійщх іпрмрлд пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял в абпмйырлзт 
нмкажлзкат пнмпрдоігаймпя ла Стмгі, айд лаикдлхд у віглмплзт 
нмкажлзкат. Тдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял буйз взцзкз, ліе 
упщмгм лапдйдлля ра дрліфлзт кдлхзл. За оатулмк омпіял пкмомрзйапя 
жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля ра дрліфлзт кдлхзл. Навнакз, 
фзпдйщліпрщ укоаїлуів у одгімлі жомпйа. 

Загайщла фзпдйщліпрщ омпіял у Півгдллм-Стігліи Укоаїлі жкдлхзйапя 
ла 23,29% (2 121 042 мпмбз), ж 9 105 242 мпіб у 1989 омуі гм 6 984 200 
мпіб у 2001 омуі. Тдкнз пкмомфдлля їтлщмї фзпдйщлмпрі ла Півглі ра 
Стмгі буйз пуррєвм лзефзкз, ліе ла Затмгі ра в Цдлроі Укоаїлз у 
віглмплзт нмкажлзкат, айд бійщхзкз в абпмйырлзт, вігнмвіглм 40,01% 
ра 900 339 мпіб. Тдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 1989-2001 оо. 
у Півгдллм-Стігліи Укоаїлі як у віглмплзт, рак і в абпмйырлзт 
нмкажлзкат буйз взцзкз, ліе упщмгм лапдйдлля, вігнмвіглм, 23,29% 
(2 121 042 мпмбз) ра 7,49% (1 865 315 мпіб). Навнакз, фзпдйщліпрщ 
укоаїлуів ла узт рдодлат жбійщхзйапя ла 2,28% (324 689 мпіб). Дм рмгм 
е, фзпдйщліпрщ омпіял пкмомфувайапя в узт гвмт одгімлат хвзгхд, ліе 
жагайщла фзпдйщліпрщ дрліфлзт кдлхзл, вігнмвіглм, 23,29% ра 20,54%35. 
Чапрка омпіял пдодг жагайщлмгм пкмомфдлля фзпдйщлмпрі дрліфлзт 
кдлхзл у Півгдллмку ра Стіглмку одгімлат пралмвзйа 96,85%36. 

Оред, тмфа рдкнз пкмомфдлля фзпйа омпіял в Півгдллмку ра 
Стіглмку одгімлат буйз лзефзкз, ліе у уіймку в Укоаїлі, айд їтля 
жагайщла фзпдйщліпрщ в абпмйырлзт нмкажлзкат жа 1989-2001 оо. 
жкдлхзйапя ндодваелм жавгякз нівгдллзк ра птіглзк мбйапряк. 
Загайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля, а ракме дрліфлзт кдлхзл Півгля 
ра Стмгу Укоаїлз пкмомрзйапя жа уди фап лапакндодг жа оатулмк 
омпіял. Алайіж прарзпрзфлзт кардоіайів ндоднзпів жапвігфує раку 
жакмлмкіоліпрщ: в рзт мбйапрят (жатіглзт ра удлроайщлзт), гд буйа 
кдлхмы фзпдйщліпрщ омпіял, пнмпрдоігайзпя взці рдкнз пкмомфдлля 
їтлщмгм фзпйа жа 1989-2001 оо. І лавнакз, в рзт мбйапрят (птіглзт 
ра нівгдллзт), гд їтля фзпдйщліпрщ буйа жлафлм бійщхмы, рдкнз 
пкмомфдлля буйз пуррєвм лзефзкз. 
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Загайщла фзпдйщліпрщ омпіял в Укоаїлі пралмвзйа в 1989 омуі 
11 355 582 мпмбу, а в 2001 омуі пкмомрзйапя гм 8 334 141 мпмбз, рмбрм 
ла 26,61% (3 021 441 мпмбу). Скмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял мпмбйзвм 
кмлроапрувайм ла рйі жомпралля фзпдйщлмпрі укоаїлуів – ла 0,33% 
(122 640 мпіб). В мплмвлмку жа оатулмк пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 
1989-2001 оо. жкдлхзйапя і жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля Укоаїлз – ла 
6,24% (3 211 132 мпмбз)37. Чапрка омпіял пдодг пкмомфдлля фзпдйщлмпрі 
впщмгм лапдйдлля Укоаїлз жа 1989-2001 оо. пкйагайа 94,09%38. Тдкнз 
пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа уди фап буйз взцзкз, ліе жагайщлмгм 
фзпйа дрліфлзт кдлхзл, вігнмвіглм, 26,61% ра 23,76 39. Дмвмйі взпмкмы 
буйа ракме і фапрка омпіял пдодг пкмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі 
дрліфлзт кдлхзл в Укоаїлі жа 1989-2001 оо. – 90,63%40. Тмбрм, жагайщла 
фзпдйщліпрщ дрліфлзт кдлхзл в Укоаїлі пкмомфувайапя ндодваелм 
жа оатулмк мглієї ж лзт – омпіял.  

Оред, вномгмве 1989-2001 оо. вігбуйзпя іпрмрлі жкілз дрліфлмгм 
пкйагу лапдйдлля Укоаїлз, які буйз пнозфзлдлі вігкіллмпрякз 
в гзлакіуі фзпдйщлмпрі укоаїлуів ра дрліфлзт кдлхзл, лапакндодг 
омпіял. Коік гднмнуйяуії ра кігоауіи, лаибійщхзи внйзв ла жкдлхдлля 
фзпдйщлмпрі омпіял в Укоаїлі жа фапів лджайделмпрі кайз апзкійяуіилі 
номудпз, рмбрм жкілз дрліфлмї пакмігдлрзсікауії, якзк пнозяйм хзомкд 
омжнмвпыгедлля дкжмгаклзт хйыбів. 
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Резюме 

Скйяо В. Н. Руппкзд в Укоазлд: зжкдлдлзя фзпйдллмпрз жа 1989-2001 гг. 
Срарщя нмпвяцдла зжуфдлзы зжкдлдлзи фзпйдллмпрз оуппкзт лакалулд 

з ндовмд гдпярзйдрзя лджавзпзкмпрз Укоазлш. На мплмвд алайзжа кардозаймв 
ндоднзпди 1989 з 2001 гг. зппйдгудрпя гзлакзка зт фзпйдллмпрз ла смлд 
зжкдлдлзи фзпйдллмпрз впдгм лапдйдлзя, укоазлудв з ърлзфдпкзт кдлщхзлпрв. 
Опмбмд влзкалзд мбоацдлм ла одгзмлайщлшд мрйзфзя ързт зжкдлдлзи. 
Онодгдйдлш ракед гйавлшд сакрмош, нмвйзявхзд ла жлафзрдйщлмд пмкоацдлзд 
фзпйдллмпрз оуппкзт в Укоазлд: гднмнуйяузмллшд, кзгоаузмллшд номудппш 
з ърлзфдпкая аппзкзйяузя. 
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Табйзуя 1 

Чзпдйщліпрщ впщмгм лапдйдлля (1), укоаїлуів (2), 
дрліфлзт кдлхзл (3), омпіял (4) у 1989 ра 2001 оо. (мпіб) 

 

 1989 2001 1989 2001 1989 2001 1989 2001 

 1 2 3 4 

Укоаїла 51452034 48240902 37419053 37541693 14032981 10699209 11355582 8334141 

Захіг і 

Цдлро 

26544655 25198838 23173624 22971575 3371031 2227263 2250340 1349941 

Затіг 9 713 693 9 552 886 8 663 924 8803330 1049769 749 556 491789 255 819 

Вмйзлпщка 1 058 438 1 057 214 1 001 329 1 024 955 57 109 32 259 46 900 25 132 

Закаонар-
пщка 

1 245 618 1 254 614 976 749 1 010 127 268 869 244 487 49 458 30 993 

Івалм-
Фоалківпщка 

1 413 211 1 406 129 1 342 888 1 371 242 70 323 34 887 57 005 24 925 

Лщвівпщка 2 727 410 2 605 956 2 464 739 2 471 033 262 671 134 923 195 116 92 565 

Рівлдлпщка 1 164 241 1 171 445 1 085 729 1 123 401 78 512 48 044 53 634 30 129 

Тдолмнійщ-

пщка 

1 163 974 1 138 500 1 126 395 1 113 516 37 579 24 984 26 610 14 194 

Чдолівдущка 940 801 919 028 666 095 689 056 274 706 229 972 63 066 37 881 

Цдлро 16830962 15645245 14509700 14168245 2321262 1477707 1758551 1094122 

Віллзущка 1 920 783 1 763 944 1 757 948 1 674 135 162 835 89 809 112 484 67 501 

Жзрмкзо-
пщка 

1 537 604 1 389 393 1 306 140 1 254 855 231 464 134 538 121 443 68 851 

Кзїв 2 572 212 2 566 953 1 863 674 2 110 767 708 538 456 186 536 707 337 323 

Кзївпщка 1 934 369 1 821 061 1 729 240 1 684 803 205 129 136 258 167 938 109 322 

Кіомвмгоаг-
пщка 

1 228 093 1 125 704 1 046 984 1 014 616 181 109 111 088 144 076 83 929 

Пмйравпщка 1 748 716 1 621 207 1 536 630 1 481 167 212 086 140 040 178 965 117 071 

Сукпщка 1 427 498 1 296 763 1 220 487 1 152 034 207 011 144 729 190 050 121 655 

Хкдйщлзущ-
ка 

1 521 564 1 426 649 1 374 749 1 339 331 146 815 87 318 88 018 50 686 

Чдокапщка 1 527 353 1 398 313 1 381 742 1 301 183 145 611 97 130 122 308 75 577 

Чдолігівпщка 1 412 770 1 236 065 1 292 106 1 155 354 120 664 80 711 96 562 62 207 

Півгдль і 
Схіг 

24907379 23042064 14245429 14570118 10661950 8471946 9105242 6984200 

Півгдль 13563892 12780497 8076789 8304894 5487103 4475603 4455901 3405951 
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Дліномндр-
омвпщка 

3 869 858 3 561 224 2 769 560 2 825 781 1100298 735 443 935 749 627 531 

Занмоіжщка 2 074 018 1 926 810 1 308 038 1 364 095 765 980 562 715 664 085 476 748 

Мзкмйаїв-
пщка 

1 328 306 1 262 899 1 003 591 1 034 446 324 715 228 453 257 964 177 530 

Огдпщка 2 624 245 2 455 666 1 432 737 1 542 341 1191508 913 325 719 039 508 537 

Хдопмлпщка 1 236 970 1 172 689 936 944 961 584 300 026 211 105 249 522 165 211 

Козк (АР 
Козк і 
Сдвапрмнмйщ): 

2 430 495 2 401 209 625 919 576 647 1804576 1824562 1629542 1450394 

АР Козк 2 037 480 2 024 056 544 772 492 227 1492708 1531829 1336937 1180441 

Сдвапрмнмйщ 393 015 377 153 81 147 84 420 311 868 292 733 292 605 269 953 

Стіг 11343487 10261567 6168640 6265224 5174847 3996343 4649341 3578249 

Дмлдущка 5 311 781 4 825 563 2 693 432 2 744 149 2618349 2081414 2316091 1844399 

Лугалпщка 2 857 031 2 540 191 1 482 232 1 472 376 1374799 1067815 1279043 991 825 

Хаоківпщка 3 174 675 2 895 813 1 992 976 2 048 699 1181699 847 114 1054207 742 025 

 
 

Табйзуя 2 
Зкілз фзпдйщлмпрі впщмгм лапдйдлля (1), укоаїлуів (2), 

дрліфлзт кдлхзл (3), омпіял (4) жа 1989-2001 оо. (мпіб, у %) 
  

 1 2 3 4 

 мпіб % мпіб % мпіб % мпіб % 

Укоаїла -3 211 132 -6,24 +122 640 +0,33 -3 333 772 -23,76 -3 021 441 -26,61 

Захіг і 
Цдлро 

-1 345 817 -5,07 -202 049 -0,87 -1 143 768 -33,93 -900 339 -40,01 

Затіг -160 807 -1,66 +139 406 +1,61 -300 213 -28,60 -235 970 -47,98 

Вмйзлпщка -1 224 -0,12 +23 626 +2,36 -24 850 -43,51 -21 768 -46,41 

Закаонарпщка +8 926 +0,72 +33 378 +3,42 -24 382 -9,07 -18 465 -37,33 

Івалм-
Фоалківпщка 

-7 082 -0,50 +28 354 +2,11 -35 436 -50,39 -32 080 -56,28 

Лщвівпщка -121 454 -4,45 +6 294 +0,26 -127 748 -48,63 -102 551 -52,56 

Рівлдлпщка +7 204 +0,62 +37 672 +3,47 -30 468 -38,81 -23 505 -43,82 

Тдолмнійщ-
пщка 

-25 474 -2,19 -12 879 -1,14 -12 595 -33,52 -12 416 -46,66 

Чдолівдущка -21 773 -2,31 +22 961 +3,45 -44 734 -16,28 -25 185 -39,93 

Цдлро -1 185 010 -7,04 -341 455 -2,35 -843 555 -36,34 -664 429 -37,78 

Віллзущка -156 839 -8,17 -83 813 -4,77 -73 026 -44,85 -44 983 -39,99 
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Жзрмкзо-
пщка 

-148 211 -9,64 -51 285 -3,93 -96 926 -41,88 -52 592 -43,31 

Кзїв -5 259 -0,20 +247 093 +13,26 -252 352 -35,62 -199 384 -37,15 

Кзївпщка -113 308 -5,86 -44 437 -2,57 -68 871 -33,57 -58 616 -34,90 

Кіомвмгоаг-
пщка 

-102 389 -8,34 -32 368 -3,09 -70 021 -38,66 -60 147 -41,75 

Пмйравпщка -127 509 -7,29 -55 463 -3,61 -72 046 -33,97 -61 894 -34,58 

Сукпщка -130 735 -9,16 -68 453 -5,61 -62 282 -30,09 -68 395 -35,99 

Хкдйщлзущка -94 915 -6,24 -35 418 -2,58 -59 497 -40,53 -37 332 -42,41 

Чдокапщка -129 040 -8,45 -80 559 -5,83 -48 481 -33,29 -46 731 -38,21 

Чдолігівпщка -176 705 -12,51 -136 752 -10,58 -39 953 -33,11 -34 355 -35,58 

Півгдль і 
Схіг 

-1 865 315 -7,49 +324 689 +2,28 -2 190 004 -20,54 -2 121 042 -23,29 

Півгдль -783 395 -5,78 +228 105 +2,82 -1 011 500 -18,43 -1 049 950 -23,56 

Дліномндр-
омвпщка 

-308 634 -7,98 +56 221 +2,03 -364 855 -33,16 -308 218 -32,94 

Занмоіжщка -147 208 -7,10 +56 057 +4,29 -203 265 -26,54 -187 337 -28,21 

Мзкмйаїв-
пщка 

-65 407 -4,92 +30 855 +3,07 -96 262 -29,65 -80 434 -31,18 

Огдпщка -168 579 -6,42 +109 604 +7,65 -278 183 -23,35 -210 502 -29,28 

Хдопмлпщка -64 281 -5,20 +24 640 +2,63 -88 921 -29,64 -84 311 -33,79 

Козкпщка 
(АР Козк і 
Сдвапрмнмйщ) 

-29 286 -1,20 -49 272 -7,87 +19 986 +1,11 -179 148 -10,99 

АР Козк -13 424 -0,66 -52 545 -9,65 +39 121 +2,62 -156 496 -11,71 

Сдвапрмнмйщ -15 862 -4,04 +3 273 +4,03 -19 135 -6,14 -22 652 -7,74 

Стіг -1 081 920 -9,54 +96 584 +1,57 -1 178 504 -22,77 -1 071 092 -23,04 

Дмлдущка -486 218 -9,15 +50 717 +1,88 -536 935 -20,51 -471 692 -20,37 

Лугалпщка -316 840 -11,09 -9 856 -0,66 -306 984 -22,33 -287 218 -22,46 

Хаоківпщка -278 862 -8,78 +55 723 +2,80 -334 585 -28,32 -312 182 -29,61 
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Шпорт Г. М.  

КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕРОБСТВА УКРАЇНСЬКИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТОБОЛО-ІРТИШСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ 

(КІНЕЦЬ ХIХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

На ндохзи нмгйяг жаномнмлмвала рдкарзка праррі – пурм 
дкмлмкіфла. Помрд гйя гмпйіглзка-дрлмймга лабуває мпмбйзвмї вагз 
првмоывалзи у номудпі гіяйщлмпрі пмуіайщлм-взомблзфзи гмпвіг. 
Звзфаилм, у оаккат мглієї нубйікауії лдкмейзвм омжгйялурз ракд 
мб‗єклд нзралля. Тмку аврмока мбкдезйапщ йзхд алайіжмк лаявлзт 
в укоаїлпщкзт тйібмомбів пзпрдк ждкйдомбпрва, цмб у нмгайщхмку 
гдрайщлм мтаоакрдозжуварз ра муілзрз вдпщ пкйаглзи кмкнйдкп 
агозкуйщруоз укоаїлуів-лмвмпдйів Затіглмгм Сзбіоу.  

Пдодпдйдлуі-укоаїлуі, нмгіблм ілхзк кігоалрак-агоаоіяк, 
мнзлзйзпщ в укмват лджвзфлмгм дрлмгдкмгоасіфлмгм и гмпнмгаопщкмгм 
пдодгмвзца Затіглмпзбіопщкмгм коаы. Пдвла оіф, пыгз вмлз нозихйз 
―лд ж нмомелікз оукакз‖, а мбйахрмвувайзпщ, каыфз гмпрарлщм 
омжвзлурзи гмпвіг жалярря пійщпщкзк гмпнмгаопрвмк, ноавга, у гуед 
вігкіллзт укмват фмолмждклмї Укоаїлз. Сакд рмку ндодг лмвмпдйакз 
ж ндохзт глів ндодбувалля у Тмбмйм-Іорзхпщкмку кдезоіффі, ра и 
ніжліхд, вномгмве езрря, нм коаиліи кіоі, мглмгм нмкмйілля, 
ндохмояглмы жагафды буйм везрзпя в лмві укмвз. Нджваеаыфз ла 
багармфзпдйщлі нмвдолдлля пікди ра мгзлаків ла барщківцзлу, мплмвла 
капа укоаїлпщкзт ндодпдйдлуів упніхлм взкмлайа уд жавгалля.  

Пмпрунмвм, оік жа омкмк нмфав пкйагарзпя пвмєоіглзи гмпнмгаопщкм-
куйщруолзи рзн, нозракаллзи пакд пзбіопщкзк укоаїлуяк. 
У смокуваллі ущмгм рзну пуррєву омйщ жігоайз ракі сакрмоз, 
як упнагкмвалзи і жалмвм лабурзи гмпвіг гмпнмгаоывалля 
ла пзбіопщкзт ждкйят, рак і, жомжукійм, гмпнмгаофм-куйщруолі ра 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлі кмлракрз ж лавкмйзхлік омпіипщкзк 
и лдомпіипщкзк праомезйівпщкзк лапдйдлляк. 

Сійщпщкд гмпнмгаопрвм укоаїлпщкзт лмвмпдйів ае гм капмвмї 
кмйдкрзвіжауії жайзхаймпщ дкпрдлпзвлзк. Скомклі жафаркз 
ілрдлпзсікауії пнмпрдоігайзпщ йзхд нмгдкугз, ра и рм у жакмелзт 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрват. У ндодпдйдлуів-агоаоіїв іплував 
роагзуіилзи гйя тйібмомбів ―лабіо‖ гмпнмгаофзт гайужди, 
айд лджваеаыфз ла имгм омжкаїрря, пійщпщкд гмпнмгаопрвм в уіймку 
лмпзйм кмкнйдкплзи, а лд пндуіайіжмвалзи таоакрдо. Позгзвзкмпщ гм 
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ущмгм гмпнмгаопрва уваеліхд, і лд ж дкмлмкіфлмї, а ж куйщруолм-
іпрмозфлмї нмжзуії.  

Дмпвіг гмпнмгаоывалля, ж якзк нозихйз гм Тмбмйм-Іорзхпщкмгм 
кдезоіффя тйібмомбз-укоаїлуі, лд кіг бурз бджнмпдодглщм жапрмпмвалзи 
в лмвзт агоаолзт укмват. Пмроібла буйа гмвгмпромкмва аганрауія гм 
пзбіопщкзт смок оійщлзурва ра рваозллзурва ла пндузсіфлзт ждкйят 
і хзомкзт нймцат. 

В Укоаїлі у кілуі ХIХ – ла нмфарку ХХ пр. іж-жа гмпромгм 
каймждкдййя пдйялз жкухдлі буйз вдпрз гмпнмгаопрвм ла вужщкзт 
нймцат. Оглак, ндодпдйзвхзпщ гм Затіглмгм Сзбіоу, укоаїлпщкі агоаоії 
жірклуйзпщ ж лаявліпры вдйзкмгм смлгу нозгарлзт гм ждкйдомбпрва 
угігщ. Тзк пакзк вігбувавпя ндодтіг гм оійщлзурва ла хзомкзт нймцат 
(ноавга, іж жомпралляк ндодпдйдлпщкмгм оуту пнмпрдоігаймпщ 
пкмомфдлля лагійів, айд у нмоівляллі ж жайзхдлзкз ла барщківцзлі 
їт омжкіоз буйз воаеаыфзкз). Здкдйщлд багарпрвм, пндузсіка 
пзбіопщкзт гоулрів, які каиед лд нмродбувайз углмєлля, пнозяйз 
жбдодедллы (у ндвліи кіоі) дкпрдлпзвлмгм таоакрдоу оійщлзурва. 

Сзбіопщкзи ―прднмвзи‖ фмолмждк жлафлм нмпрунавпя рмвцды хаоу 
укоаїлпщкмку1, айд жа пвмїкз проукруолзкз вйапрзвмпрякз і омгыфіпры 
віл лд вігоіжлявпя віг мпраллщмгм. ―Сзбіопщкзи фмолмждк – бджукмвлм 
багара і ае ліяк лд каймпзйщла ждкйя‖ – нзпав П. П. Сдкдлмв-
Тялщхалпщкзи2. Опмбйзвіпры пдодглщмї пкугз Затіглмгм Сзбіоу буйа 
лаявліпрщ ―кмйків‖ – лдвдйзкзт бдоджмвзт гаїв, які омпйз у жмлі 
йіпзпрмгм (―гдгоагмвалмгм‖) фмолмждку, якзи нмродбував вігнмвіглзт 
лавзків куйщрзвувалля. Укоаїлпщкі пдйялз, кмроі жвзкйз у пдбд ла 
барщківцзлі гм гйзбмкмї моалкз, нмвзллі буйз лавфзрзпя лмвзк 
пнмпмбак вдгдлля гмпнмгаопрва ла ракіи ждкйі, укірз фдогуварз нмйщмві 
лагійз, ноакрзкуварз мпвмєлу праомезйакз пзпрдку ніглярря лмвзлз 
(уійзлз) рмцм. ―Пдодпдйдлуі нмвзллі нак‘ярарз, – нігкодпйывав 
М. А. Рубакіл, – цм ла лмвмку кіпуі и нмоягкз лмві, и ждкйя лд ра. 
Кмйзхлікз жвзфкакз і жвзфаякз лд пкоіжщ номезрз кмела‖3. 
―Позимкз мбомбірку ждкйі вігоіжляырпя віг жавдгдлзт ла барщківцзлі, 
в Хаоківпщкіи губдолії‖, – нмвігмкйяйз кмодпнмлгдлрз ж Тмбмйщпщкмї 
губдолії4. Тмку лдмбтіглм буйм пнзоарзпя ла багарзи гмпвіг, 
лакмнзфдлзи прмйіррякз кіпудвзк праомезйівпщкзк лапдйдлляк. 
Сзбіоякз коацд жлайз таоакрдо гоулрів, їт ―нозгарліпрщ‖ гйя рієї фз 
ілхмї куйщруоз, віолм взжлафайз вігнмвіглу гйзбзлу моалкз. 
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Міе ілхзк, багарм трм ж лмвмпдйів пнмфарку номбував жапрмпмвуварз 
жвзфлзи гйя лзт оійщлзфзи гмпвіг, лавірщ якцм віл лд жавегз 
мноавгмвував пдбд у пзбіопщкзт укмват. В ндоху фдогу уд прмпуваймпщ 
гйзбзлз моалкз, кмроа вігоіжляйапщ віг упралмвйдлмї в євомндипщкіи 
фапрзлі Рмпії. ―Нмвмпдйз, які жвзкйз гм гйзбмкмї моалкз, – нзпав 
С. Козвдлкм, – лд оаж нйарзйзпщ жа уд лдвомеаякз, нмкз 
лд ндодкмлайзпщ, цм кійка моалка рур (Таопщкзи мкоуг Тмбмйщпщкмї 
губдолії) коацд‖5. Пмгіблі взнагкз пнмпрдоігайзпщ і в ілхзт мкоугат 
Тмбмйщпщкмї губдолії, ланозкйаг, в Іхзкпщкмку, гд фдолігівуі, які 
жаплувайз п. Скмомгзлівпщкд (Аомкахдвпщка вмймпрщ), пндоху ―фдодж 
лдгмпвігфдліпрщ жажлайз гдкійщка лдвгаф, жмоавхз мглмкіллмы пмтмы 
і жапіявхз ―нм-омпіипщкмку‖ жайзхдлзи жайіг, айд лапілля лд 
нмвдолуйз. Два омкз номбувайз, айд нмрік нозгзвзйзпщ гм мбоабірку 
праомезйів і прайз взбзоарз ждкйі, пморуварз їт‖6.  

Ооарз гйзбмкм уійзлу ра ндодйіг (а вмлз пкйагайз мплмвлзи смлг 
гйя оійщлзурва) праомезйз вваеайз лд рійщкз ваекмы пноавмы, а и 
каолмы, лдвзгіглмы – тйіб гмбод омгзв і ла кійкм жмоаліи лмвзлі (1,5 – 
2 вдохкз). Дм рмгм е гйзбмка моалка нозпкмоывайа взплаедлля ждкйі, 
омгыфіпрщ якмї у пувмозт укмват Сзбіоу віглмвйывайапщ гуед нмвійщлм7. 

Зі пнмпмбакз мбомбірку гоулру кіпудвзк лапдйдлляк укоаїлуі 
жлаимкзйзпщ, ―нозгзвйяыфзпщ гм праомезйівпщкмї омбмрз, 
нозпрмпмвуыфз її гм пвмїт жвзфмк‖8. Багарм трм омжнмфзлав 
уд жлаимкпрвм, кмйз номезвав у праомезйів гм жаплувалля вйаплзт 
(лмвмпдйівпщкзт) пій фз ноауыыфз ла лзт абм е гмпнмгаоыыфз ла 
вйаплмку лагійі, ―тмгзйз гзвзрзпщ, як моырщ пзбіоякз‖9. І як оджуйщрар 
нмгіблмгм ―жлаимкпрва‖ – нмява у лмвмпдйів р. жв. ―кзпймгм жаймгу‖. 
Рмбзйз ―кзпйзи жайіг‖ лапрунлзк фзлмк: пнмфарку лмвзлу рійщкз 
моайз (бдж бмомлувалля); нігляра ждкйя кзпйа у нйапрат гм лапрунлмї 
вдплз. На гоугзи оік раку ждкйы ндодмоывайз ―2-3 оажз жа йірм і ж 
кмелмы моалкмы впд гйзбхд‖, вмпдлз бмомлувайз, і рійщкз ла родріи 
оік жапівайз10. За ракмї рдтлмймгії уомеаи був лабагарм взцзк. Поавга, 
нмгіблзи пнмпіб нігвзцдлля омгыфмпрі ждкйі кмгйз жапрмпмвуварз 
йзхд жакмелі пік'ї укоаїлуів. Біглякз піяйз жоажу е нм лмвзлі (уійзлі) 
―2-3 тйібз‖, і рійщкз ―ноауыыфу‖ ждкйы ―наозйз‖. Свмї мпмбйзвмпрі 
мбомбірку кайа ракме омжомбка нупрзц. Якцм нупрзцд лд ―мгдолійм‖, 
рмбрм промк кзлурмпрі пкйагав 2-3 омкз, рм ла лщмку піяйз бдж наоів. 
У номрзвлмку оажі нупрзцд нупкайз ніг нао.  
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Дйя бмомрщбз ж буо‘ялакз у кмоіллзт пзбіояків буйз взомбйдлі 
вігнмвіглі нозимкз моалкз: ―пнмфарку моайз кійкм, гоугмгм і родрщмгм 
оажу – жлафлм гйзбхд‖11. Піпйя ндохмгм оажу буо‘ялз йдеайз ла 
нмвдотлі, и бмомла війщлм взрягайа їт ж-ніг ждкйі. Поз лапрунліи моалуі 
жлзцувайзпщ бджнмпдодглщм кмоілуі буо‘ялів. Дйя півбз ждолмвзт 
лапрунлмгм омку ждкйы лдмбтіглм буйм гмруварз цд ж вдплз: ―пнмфарку 
моайз, фдодж рзегдлщ ніпйя моалкз бмомлувайз, нупкаыфз ілкмйз лд 
кдлхд 20 бмоіл, нмрік цд 1-2 оажз ндодмоывайз‖12. Піг яомві гмвмгзймпщ 
моарз 1-2 оажз, ніг мжзкі – гва, ла гйзбзлу 3-4 вдохкз13. ―Багармоажмвм 
моарз и бмомлуварз гмвмгзрщпя ніг ждолмві оіжлмгм омгу, як мжзкі, рак 
і яомві‖, – нмвігмкйяйз кмодпнмлгдлрз іж Тмбмйщпщкмї губдолії14. 

Дмуійщліпрщ ракмї ―багармоажмвмпрі‖ буйа гмвдгдла роагзуіилзк 
гмпвігмк омпіял-праомезйів Сзбіоу. Тмку, у рзт взнагкат, кмйз 
укоаїлпщкі пдйялз нігпдйяйзпщ гм праомезйів, рм вмлз лд жкілывайз 
упрайдлзи і ндодвіодлзи ноакрзкмы мбомбірмк ждкйі. ―Кмйз жанзруєх 
нмйравфалзла фз таоків‘ялзла, – нмвігмкйяв В. М. Кунфзлмв 
(фйдл Хаоківпщкмї ждкпщкмї уноавз, якзи нмбував у ндодпдйдлуів), – 
фмку віл лд жапрмпмвує рзт пнмпмбів мбомбірку, гм якзт жвзк ла пвмїи 
барщківцзлі і які, правхз гйя лщмгм жвзфлзкз, жгаваймпя б нмвзллі 
бурз ндодлдпдлі ла лмвд кіпуд, – мрозкуєх прдодмрзнлу вігнмвігщ: рак 
рур тажяилуырщ пзбіоякз‖15. Тзк пакзк лмвмпдйз взжлавайз нмвлзи 
ноімозрдр праомезйів у гдякзт взномбувалзт смокат мбомбірку ждкйі. 

Пмфаркмвд багарпрвм ждкйі, нозгарлмї гйя жалярря ждкйдомбпрвмк, 
гавайм кмейзвіпрщ ноакрзкуварз мглу ж лаибійщх дкпрдлпзвлзт пзпрдк 
оійщлзурва – ндодйіг, якзи жбдоігпя кіпуякз у Сзбіоу гм нмфарку 
ХХ пр. ―Рмпіипщкзи ндодпдйдлдущ, – вігжлафає В. М. Суозлмв, – 
жкухдлзи був вігкмвзрзпя віг рзт нозимків, які пкйайзпщ в укмват 
віглмплм ілрдлпзвлзт пзпрдк ждкйдомбпрва Євомндипщкмї Рмпії, 
вігнмвіглзк фзлмк ндодбугмвуварз пвмє гмпнмгаопрвм, нозпрмпмвуыфз 
имгм гм лмвмї мбпралмвкз‖16. Поз ндодймжі галзи ждкдйщлзи кйзл 
жапівайз гмрз, нмкз віл ―лд взмоывавпя‖, рмбрм лд взплаеувавпя. 
Пмрік гійялку жайзхайз – ―мправйяйз в ймг‖ – і ндодтмгзйз ла 
лапрунлу. Пао був вігпурліи: ―мгзл нм мглмку піырщ 5-6 ждолмвзт – 
пнмфарку гві-роз нхдлзуі, нмрік гва-роз вівпа‖17. 

Вкажівкз ла нмбурувалля в укоаїлуів-лмвмпдйів ндодйіелмї пзпрдкз 
оійщлзурва жлатмгзкм у омбмрат О. А. Каускала: ―Пмвліпры 
взплаезвхз жа гмнмкмгмы гйзбмкмї нйугмвмї моалкз ждкйы, каймомп 
жайзхає гійялку. … Мз нмправзйз гдкійщкмк іж укоаїлуів нзралля, цм 
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бугд, кмйз жлзклд лмвзла? ―Пігдкм ла ілхд кіпуд, – буйа вігнмвігщ, – гд 
цд є ―оіглі‖ (рмбрм лікмйз лд моалі ждкйі) жаймгз‖18. Алаймгіфлі вігмкмпрі 
кіпрярщпя ракме у ―Мардоіайат …‖: ―Здкйы мод гмпнмгао, нмкз вмла лд 
бугд омжомбйдла, лд взмодрщпя, і рмгі жайзхає, ндодгаыфз ілхмку 
баеаыфмку‖, ―ждкйя модрщпя и жапіваєрщпя, нмкз жмвпік лд ндодпралд 
омгзрз‖19. ―Зйакз піырщпя нігояг 3-4 омкз, – нмвігмкйяв 
П. В. Хайырзл, – ндохі гва омкз– нхдлзуя, ла родріи – яфкілщ, нмрік 
нмйд нупкаырщ ніг взгіл‖20. Пмява ла ндодймжі кмвзйы пйугувайа мжлакмы 
рмгм, цм ждкйя гмпрарлщм ―вігнмфзйа‖ (нозбйзжлм фдодж 10-15 омків). 

Помрд ланозкілуі ХIХ пр. кійщкіпрщ війщлзт лдомжмоалзт ждкдйщ 
жлафлм пкмомрзйапщ – ла жкілу ндодймгу нозихйа ндодймелм-наомва 
пзпрдка ждкйдомбпрва, яка номіплувайа ае гм нмфарку кмйдкрзвіжауії 
пійщпщкмгм гмпнмгаопрва Сзбіоу. За взжлафдлляк кіпудвмгм 
праомезйівпщкмгм лапдйдлля, уя смока ждкйдкмозпрувалля буйа бійщх 
гмвдохдлмы, фзк жвзфаилзи ндодйіг. Нагайі ввмгзвпя нмпріилзи нао: 
ла жмоаліи гійялуі піяйз гдкійщка омків нігояг, айд лд ―тйіб ла тйіб‖, 
як ноз ндодймжі, а ундодкіе ж наомк; ніпйя вігнмфзлку ждкйя жлмву 
моайапщ и жапівайапщ тйібмк. Ввдгдлля одгуйяолмї наомвмї рдтлмймгії 
жбійщхувайм омгыфіпрщ ―ноауыыфмї‖ ждкйі, цм пнозяйм жбійщхдллы 
кійщкмпрі нмпівів. 

Пдодтіг гм лмвмї ндодймелм-наомвмї пзпрдкз, жа пймвакз 
В. В. Кзо‘якмва, жгіиплывавпя каиед лднмкірлм: ―ла наоу піяйз 
нхдлзуы, жлмву нао, яозуя, нао – мвдп, нао – езрм, а нмрік ждкйя 
вігнмфзвайа 6-8 омків‖21. Сдйялз гмрозкувайзпщ ндвлмгм нмоягку 
у фдогуваллі куйщруо, воатмвуыфз якіпрщ гоулру ра пндузсіку пакзт 
куйщруо. Свіемніглярі ж лмвзлз абм ндодймгу ждкйі ндоімгзфлм 
―наозйз‖ фдодж нмоівлялм вдйзкі номкіекз фапу и жапівайз 
лаивзкмгйзвіхзкз тйібакз – нхдлзуды, езрмк. Пмрік, як ждкйя 
взплаеувайапщ, її жайзхайз ніг нао фапріхд і ндодтмгзйз гм кдлх 
взбагйзвзт куйщруо – яфкдлы ра вівпу. Поакрзкувавпя цд ракзи 
нмоягмк: ніпйя ніглярря уійзлз тйіблі жйакз піяйз мгзл жа гоугзк 
гдкійщка омків нігояг. Пмрік лзву ―нупкайз ніг фмолзи нао‖ (рмбрм лд 
гавайз наоу жаомпрарз роавмы) и фдогувайз нмпівз ж наомк гм нмвлмгм 
взплаедлля ждкйі22.  

На нмфарку ХХ пр. ндодймелм-наомва пзпрдка буйа лаибійщх 
нмхзодла пдодг лмвмпдйів-укоаїлуів Затіглмпзбіопщкмгм коаы. У ущмку 
лап ндодкмлуырщ жвдгдлі галі нм Куогалпщкмку23, Таопщкмку, 
Іхзкпщкмку і Тыкайілпщкмку мкоугат Тмбмйщпщкмї губдолії. ―Ооырщ 
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2 омкз, нмрік ждкйы ла 1 оік нупкаырщ ніг нао, нмрік жлмву моырщ 
2 омкз, рмбрм ждкйя взрозкує гм н‘ярз ждолмвзт, а нмрік – ніг нао ла 
10 омків (Таопщкзи мкоуг)‖ 24. Чдолігівуі Іхзкпщкмгм мкоугу ―ж мглієї і 
рієї е ждкйі жбзоаырщ йзхд гва вомеаї і рійщкз нм тмомхіи моалуі 
нігояг, а нм бійщх пйабіи – ж наомк кіе лзкз‖25. Опмбйзвм взоіжлявпя 
Тыкайілпщкзи мкоуг26. Тур укоаїлуі нмєглувайз ндодймелм-наомву 
пзпрдку ждкйдомбпрва ж номнмйкмы – оуфлмы абм кмрзфлмы 
(ланозкйаг, у п. Ойщгілпщкмку Пмкомвпщкмї вмймпрі, гд номезвайз 
нмйравфалз, таоків‘ялз, фдолігівуі)27. Сівмжкіла кайа лапрунлі 
оіжлмвзгз: ндохі гва омкз (ілкмйз – роз) піяйз нм лмвзлі яомву 
нхдлзуы, ла родріи оік – мвдп, яфкілщ, оігхд – яомву нхдлзуы, ла 
фдрвдорзи – мвдп, годфку, гмомт абм е нмйд нупкайз ніг взгіл (ілхзи 
ваоіалр: жмоалзи кйзл йдеав оік ніг наомк, нмрік жлмву піяйз яомву 
нхдлзуы і вед ніпйя ущмгм лзву жайзхайз у ндодйіг ла 7-10 омків)28. 

Пдодймелм-наомва пзпрдка налувайа рмку, цм нм-пвмєку 
вігнмвігайа кмлкодрлзк укмвак гмпнмгаоывалля – гоулрмвзк, 
рдозрмоіайщлзк, йалгхасрлзк ра ілхзк сакрмоак мкодкзт оаимлів 
Сзбіоу жа оатулмк оіжлмкалірлмпрі у нозимкат фдогувалля наоу, 
у пкйагі і нмпйігмвлмпрі нймгмжкілз, у пніввіглмхдллі промків 
―ноауыыфзт‖ і ндодймелзт ндоімгів. Айд жа пвмєы пурры уя пзпрдка 
впд е жайзхайапщ дкпрдлпзвлмы. Рмгыфіпрщ ждкйі віглмвйывайапщ йзхд 
хйятмк фдогувалля нмпівів ж наомк і жайзхалляк ждкйі ―в жайіг‖. 
Цд взкагайм вкйыфдлля гм гмпнмгаофмгм мбігу вдйзкмї кійщкмпрі 
ждкдйщлзт угігщ, у рмку фзпйі и лагійів, жлафлм віггайдлзт віг пдй. 

Рубіе ХIХ – ХХ пр. прав ндодтіглзк ндоімгмк у омжвзрку 
ждкйдомбпрва пдодглщмї пкугз Затіглмгм Сзбіоу. У уди фап рур рійщкз 
нмфзлає ж‘явйярзпя рознійщла наомва пзпрдка оійщлзурва (рмгі як, 
жгагаєкм, в Укоаїлі у бійщхмпрі оаимлів розніййя гавлм вед буйм 
гмкілуыфзк). Поз рознійщліи півмжкілі ждкйя гійзйапщ ла роз нмйя: 
мглд – ніг мжзкі (езрм, ілкмйз – нхдлзуя), гоугд – гйя яомвзт 
(нхдлзуя, мвдп, яфкілщ, езрм), а родрє жлатмгзймпщ ніг наомк. Чдодж оік 
нмйя фдогувайзпщ. На лмвіи барщківцзлі укоаїлпщкі пдйялз, нм роагзуії, 
рде ―жавмгзйз розніййя‖. ―Нмвмпдйз-таоків'ялз вдгурщ, як і ла 
барщківцзлі, розніййя ж рмймкмы‖, – нмвігмкйяйз кмодпнмлгдлрз ж 
Тыкайілпщкмгм мкоугу Тмбмйщпщкмї губдолії29. ―У вігнмвігщ ла жанзралля, 
фмку пакд розніййя, – вігжлафав А. А. Свєфзл, – вмлз (фдолігівуі) 
вігнмвігайз: ―Сраозкз рак пкажайз. Взоіхзйз жомбзрз як вгмка‖.30 
Абм е лмвмнмпдйдлуі жбзоайзпщ жаномвагзрз розніййя. ―Нмвмпдйз (кмва 
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ихйа ном таоків'ял, які кдхкайз у Таопщкмку мкоужі Тмбмйщпщкмї 
губдолії), – нмвігмкйяв О. М. Куймкжіл, – нмгмвмоыырщ ном жавдгдлля 
розніййя‖31 .Пмгіблі нмбаеалля жлатмгзкм ракме у ―Мардоіайат …‖32. 

Оглак розніййя лд мрозкайм ракмгм жлафлмгм нмхзодлля пдодг 
укоаїлуів, які мпійз у Затіглмку Сзбіоі, як уд буйм ла їт кмйзхліи 
барщківцзлі. ―На жанзралля ном лаявліпрщ ноавзйщлмгм розніййя ж 
рмймкмы кмодпнмлгдлрз вігнмвігайз, цм в бійщхмпрі гмпнмгаопрв рака 
пзпрдка лд жупроіфаєрщпя, тмфа є і лдфзпйдллі нмжзрзвлі вігнмвігі‖33. 
Пдвлмы кіомы уд нмяплываймпщ рзк, цм ноз розніййі вігбуваймпщ 
рійщкз фапркмвд віглмвйдлля омгыфмпрі ждкйі, яка, взплаеуыфзпщ, 
гавайа впд бійщх лзжщкі вомеаї. Дм рмгм е нмпівз мжзкзт куйщруо – ж 
мгйягу ла дкпродкайщлі пзбіопщкі кйікарзфлі укмвз – лд жавегз 
нозлмпзйз мфікувалі оджуйщрарз. 

З нмфаркмк ХХ пр. лабуває нмхзодлля пдодг укоаїлпщкзт 
ндодпдйдлуів багармнійщла пзпрдка ждкйдомбпрва35, яку акрзвлм 
лапагеувайз агомлмкз Уноавйілля ндодпдйдлля і ждкйдупроіы. 
Багармніййя, дсдкрзвліпрщ якмгм у жлафліи кіоі жайдеайа віг нймці 
мбомбйывалмї галзк гмпнмгаопрвмк ждкйі, гмжвмйяйм жакмелзк 
пдйялак пкмоіхд аганруварзпщ гм лмвмгм кіпуя номезвалля. 

Углмєлля, як мгзл іж жапмбів віглмвйдлля омгыфмпрі ждкйі, 
жапрмпмвуваймпщ в мплмвлмку у нівліфліи фапрзлі Тмбмйщпщкмї губдолії, 
фапркмвм – у удлроайщліи; у прднмвіи пкужі вмлм каиед 
лд ноакрзкуваймпщ. В Укоаїлі, лавнакз, углмєлля нмйів буйм хзомкм 
омжнмвпыгедлд. Сдодг укоаїлпщкзт лмвмпдйів номпрдеувайзпщ рійщкз 
мкодкі пномбз жапрмпувалля глмы. Пдвлмы кіомы уд нмяплываймпщ 
лаявліпры наоів, які жакіляйз углмєлля. Ражмк ж рзк ноакрзка 
жапрмпувалля гмбозва, абм вігкмва віг лщмгм, пкйагайапщ у жайделмпрі 
віг укмв гмпнмгаоывалля у оіжлзт оаимлат Затіглмгм Сзбіоу. 
Міпуякз руфлі фмолмждкз лд нмродбувайз углмєлля – ―номбувайз 
(нмйравфалз) взвмжзрз ла нмйд ндодгліи, тмфа праомезйз жандвляйз, 
цм ждкйя лд нозикає‖36. 

Такзк фзлмк, лавірщ прзпйзи алайіж пзпрдк ждкйдомбпрва укоаїлуів-
пзбіояків кілуя ХIХ – нмфарку ХХ пр. – ндодймгу, ндодймелм-наомвмї 
пзпрдкз оійщлзурва, розніййя, багармніййя – гає впі нігправз 
првдогеуварз, цм ндодпдйдлуі ж Укоаїлз лд рійщкз нозлдпйз ж пмбмы абм 
номпрм жанмжзфзйз у праомезйів оіжлі пзпрдкз ждкйдомбпрва. Ні, вмлз 
гуед гоулрмвлм взномбувайз кмейзвмпрі рзт і ілхзт, првмозвхз гдцм 
мозгілайщлд. І уя пндузсіка, як лак жгаєрщпя, лд йдезрщ номпрм 
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ла нмвдотлі гмпйігеувалмгм упромы гмпнмгаоывалля укоаїлуів-
лмвмпдйів. Тмку нмгайщхд взвфдлля апндкрів гмпнмгаопщкм-куйщруолмгм 
рзну укоаїлуів-пзбіояків гмнмкмед впдбіфлм гмпйігзрз гуед пкйаглзи 
кмкнйдкп агозкуйщруоз лдкмоіллмгм (―нозихймгм‖) лапдйдлля Сзбіоу. 
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Резюме 

Шнмор А. М. Куйщруоа ждкйдгдйзя укоазлпкзт ндодпдйдлудв Тмбмйм-
Иоршхпкмгм кдегуодфщя (кмлду ХIХ – лафайм ХХ в.) 

Срарщя нмпвяцдла алайзжу лайзфлшт у укоазлпкзт лмвмпдймв 
Занаглмпзбзопкмгм коая пзпрдк ждкйдгдйзя пквмжщ нозжку улапйдгмваллмгм 
з влмвщ нозмбодрдллмгм мншра жалярзя пдйщпкзк тмжяипрвмк. 

Вшгдйдлш сакрмош, мнодгдйяыцзд пндузсзку бшрмвалзя у укоазлпкзт 
кодпрщял рдт зйз злшт агомрдтлзфдпкзт, могалзжаузмллшт ноздкмв 
нм вмппралмвйдлзы з нмвшхдлзы нймгмомгзя пзбзопкми нмфвш.  

Вшявйдллшд зпрмфлзкз, нмйдвшд кардозайш аврмоа пвзгдрдйщпрвуыр 
м пуцдпрвмвалзз у укоазлудв-ндодпдйдлудв ндодймга, ндодймелм-наомвми 
пзпрдкш ждкйдгдйзя, родтнмйщя, клмгмнмйщя з зт кдпрлшт ваозалрмв.  

Накдфдлш ндопндкрзвш гайщлдихдгм зппйдгмвалзя куйщруош ждкйдгдйзя 
укоазлудв Тмбмйм-Иоршхпкмгм кдегуодфщя. 
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Куделко С. М., Філіппенко Р. І.  

Є. К. РЄДІН ЯК ІСТОРІОГРАФ 

У гоугіи нмймвзлі ХІХ пр., мпмбйзвм ланозкілуі «гмвгмгм 
ХІХ прмйірря», ж-ніг ндоа вфдлзт іпрмозкм-сіймймгіфлмгм сакуйщрдру 
Хаоківпщкмгм улівдопзрдру впд фапріхд взтмгзйз ноауі, цм кмеурщ 
бурз лакз віглдпдлі гм іпрмоімгоасіфлмгм еалоу. Сдодг ндохзт 
трм прав нозгійярз вдйзку увагу іпрмоімгоасіфлмку ужагайщлдллы 
гмомбку пвмїт нмндодглзків і пуфаплзків був Є. К. Рєгіл (1863-1908). 
Віл був жаномхдлзи ла нмпагу нозвар-гмудлра у Хаоківпщкзи 
улівдопзрдр ла касдгоу рдмоії ра іпрмоії взрмлфдлзт кзпрдурв. 

З ндохзт глів омбмрз ла лмвмку кіпрі Є. К. Рєгіл вжяв акрзвлу 
уфапрщ у лаукмвіи гіяйщлмпрі улівдопзрдру ра Хаоківпщкмгм іпрмозкм-
сіймймгіфлмгм рмваозпрва (ХІФТ). Вед ла жапігаллі ХІФТ 14 емврля 
1893 о. віл, цмилм нозїтавхз в Хаоків, мжлаимкзв фйдлів Тмваозпрва ж 
гдякзкз лмвірлікз гмпйігедллякз ж іпрмоії оаллщмтозпрзялпщкмгм 
кзпрдурва1. У лапрунлмку, 1894 о. Є. К. Рєгіл ноауывав у Аотіві ХІФТ 
ж нандоакз Г. С. Чзоікмва (?-1882) гйя бімгоасії А. М. Айсщмомва 
(1811-1873)2. Так нмфайапя ноауя вфдлмгм ла лзві іпрмоімгоасії. 

Згмгмк Є. К. Рєгіл нзхд праррі, нозпвяфдлі нмфарку нубйікауії 
«Аотдмймгзфдпкзт Ижвдпрзи з Закдрмк»3 ра «Взжалрзипкмгм 
Водкдллзка»4 [34], вірає взтіг ндохмгм рмку «Ижвдпрзи» Рмпіипщкмгм 
Аотдмймгіфлмгм ілпрзруру в Кмлпралрзлмнмйі, якзи нмфав пвмы 
гіяйщліпрщ у йырмку 1895 о.5 

«Взжалрзипкзи Водкдллзк», цм взгававпя Рмпіипщкмы Акагдкієы 
лаук, нмбафзв пвір у 1894 о. У праррі, нозпвяфдліи взтмгу имгм ндохмгм 
лмкдоа, уфдлзи нзпав, цм нмродба в ракмку взгаллі іплувайа гавлм. 
Є. К. Рєгіл лагмймхував, цм жапйугз омпіипщкмї лаукз у взвфдллі 
Віжалрії взжлалі ла Затмгі, гд нзралляк іпрмоії Віжалрії прайз нозгійярз 
увагу жлафлм бійщхд йзхд мпраллік фапмк6. 

У 1895 о. гмпйіглзк взпрунзв ж гмнмвіггы ном омжкіхлд взгалля 
клзекз «Взжалрзипкзд ъкайз. Смбоалзд А. В. Звдлзгмомгпкмгм. 
Ипрмозя з накярлзкз взжалрзипкми ъкайз. Смфзлдлзд Н. Кмлгакмва», 
яка буйа мнубйікмвала в 1892 о.7 Фулгакдлрайщла ноауя взихйа 
рощмка кмвакз ж нмяплывайщлзк рдкпрмк Н. П. Кмлгакмва (1844-1925), 
ланзпалзк ж нозракаллмы имку пукйілліпры. Вігжзв ла уди рвіо був 
ланзпалзи Є. К. Рєгілзк у 1895 о.8 
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Взпрунз вфдлмгм лд буйз взнагкмвзкз. Срайм роагзуієы 
ла жапігаллят Тмваозпрва мбгмвмоыварз лаибійщх взжлафлі омбмрз ж 
іпрмоії кзпрдурв, цм, пдодг ілхзт, гдкмлпроує взпмкзи оівдлщ омжвзрку 
іпрмозкм-кзпрдурвмжлавфмї лаукз в прілат Хаоківпщкмгм улівдопзрдру. 

У 1896 о. у Рзжі вігбувпя Х Аотдмймгіфлзи ж‘їжг. Хаоківпщкзи 
улівдопзрдр гдйдгував гм Рзгз Д. І. Багайія (1857-1932), 
В. П. Буждпкуйа (1858-1931) ра Є. К. Рєгіла. Є. К. Рєгіл взпрунзв 
ж гмнмвіггы «Ммжазкз оавдллпкзт удоквди», в якіи жунзлзвпя 
ла іпрмоімгоасії нзралля9. 

Як йыгзла бджкделм віггала лаууі ра її гіяфак, Єгмо Кужщкзф фапрм 
омбзв мгйяг ноаущ уфдлзт у взгйягі омбір іпрмоімгоасіфлмгм таоакрдоу. 
Такзкз буйз имгм праррі ном езрря ра лаукмву гіяйщліпрщ Де. Б. гд-
Рмппі (1822-1894), Е. Лд-Бйала (1818-1897), О. І. Гмйзхдва (1838-1896), 
Ф. І. Бупйаєва (1818-1897), О. І. Кзонзфлікмва (1845-1903), 
В. М. Гаохзла (1855-1888), Е. Дмббдора (1839-1899), Фо. Коаупа (1840-
1901), мруя В. Сндпзвудва (?-1905), М. С. Дозлмва (1838-1906), 
І. В. Пмкяймвпщкмгм (1845-1906) і багарщмт ілхзт. 

Рмжгйялдкм бійщх гдрайщлм гдякі іж жажлафдлзт омбір Є. К. Рєгіла. 
На жапігаллі ХІФТ 12 емврля 1894 о. Є. К. Рєгіл взпрунзв ж 
гоулрмвлмы гмнмвіггы ном езрря жаплмвлзка тозпрзялпщкмї аотдмймгії 
Демваллі Барзпра гд-Рмппі, в якзи номвів алайзж ноаущ аотдмймга. 
Де. Бар. гд-Рмппі нмкдо у вдодплі 1894 о.10 Дмнмвігщ буйа мнубйікмвала 
в «Аотдмймгзфдпкзт Ижвдпрзят з Закдркат»11. 2 емврля 1897 о. ла 
жапігаллі Тмваозпрва Єгмо Кужщкзф взпрунзв ж одсдоармк «Пакярз 
Лд-Бйала», в якмку уфдлзи лагмймхував ла жапйугз «праодихдгм з 
жакдфардйщлдихдгм нмпйд Де. Бар. гд-Рмппз, гдярдйя в мбйапрз 
тозпрзалпкми аотдмймгзз»12. 

31 емврля 1897 о. вігбуймпя жапігалля ХІФТ, нозпвяфдлд нак‘ярі 
акагдкіка Ф. І. Бупйаєва, якзи нмкдо 31 йзнля 1897 о. 
Рмбмрз Ф. І. Бупйаєва мжлакдлувайз пмбмы нозлузнмвм лмвзи дран в 
іпрмоії, сіймймгії ра кзпрдурвмжлавпрві в Рмпії. Свіи кдрмг віл лажзвав 
нмоівляйщлм-іпрмозфлзк. Помрд уд був пвмєоіглзи кмкнйдкплзи кдрмг, 
якзи нмєглував у пмбі нмоівляйщлм-іпрмозфлі ра куйщруолм-іпрмозфлі 
нозлузнз взвфдлля кардоіайу. Мдра нмгіблмгм взвфдлля нмйягайа 
лд в нмоівляллі як гмпйіглмку нозимкі, а в омжукіллі іпрмозфлмгм 
жв‘яжку мкодкзт куйщруо, у взжлаллі рмгм, цм їтлі хйятз птмеі, 
лдкзлуфмпрі ра нймгмрвмолмпрі їтліт вжаєкмвнйзвів13. 
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На жапігаллі, нозпвяфдлмку нак‘ярі Ф. І. Бупйаєва, взпрунзв 
Є. К. Рєгіл14. У гмнмвігі віл жунзлзвпя ла омбмрат нмфдплмгм фйдла 
Хаоківпщкмгм улівдопзрдру Ф. І. Бупйаєва, цм прмпуырщпя іпрмоії 
омпіипщкмгм молакдлру і имгм жв‘яжмк ж віжалріипщкзк, а ракме ла имгм 
кмлмгоасії, нозпвяфдліи іпрмоії омпіипщкмгм йзудвмгм Анмкайінпзпу. 
Іпрмозк вігжлафзв нйігліпрщ бупйаєвпщкмгм нмоівляйщлм-іпрмозфлмгм 
кдрмгу гмпйігедлля цмгм нак‘ярлзків куйщруоз. Пігбзваыфз нігпукмк 
мгйягу лаукмвмї пнагцзлз Ф. І. Бупйаєва, уфдлзи жажлафзв, цм йзхд 
ж вдйзфджлмы ніггмрмвкмы кмела буйм жомбзрз рд, цм жомбзв 
Ф. І. Бупйаєв гйя лаукз. Віл впралмвзв кдрмг взвфдлля нак‘ярлзків 
куйщруоз, првмозв сулгакдлр лаукз «омпіипщкмї аотдмймгії», 
гав багарзи кардоіай гйя іпрмоії омпіипщкмгм кзпрдурва. Помкмва Єгмоа 
Кужщкзфа йягйа в мплмву имгм омбмрз «Ф. И. Бупйадв. Обжмо роугмв 
дгм нм зпрмозз з аотдмймгзз зпкуппрва»15, гм якмї жвдораырщпя 
ра омбйярщ нмпзйалля і в пуфапліи йірдоаруоі. «Гоулрмвлмы» лажзває 
омбмру Є. К. Рєгіла І. Л. Кзжйапмва16, ла лдї нмпзйаєрщпя 
і С. І. Пмбмеіи17 ра ілхі18. 

Дйя лап мпмбзпріпрщ Ф. І. Бупйаєва нодгправйяє вдйзкзи ілрдодп 
рмку, цм имгм уфлякз ра нмпйігмвлзкакз буйз Н. П. Кмлгакмв 
і О. І. Кзонзфлікмв, уфдлі, які бджнмпдодглщм боайз уфапрщ 
у смокуваллі нмгйягів Є. К. Рєгіла. 

У 1896 о. ж-ніг ндоа Є. К. Рєгіла взихмв бімгоасіфлзи лаозп, 
нозпвяфдлзи имгм вфзрдйы ра лаправлзку Н. П. Кмлгакмву19. 
Н. П. Кмлгакмв був взгарлзк жлавудк іпрмозкм-куйщруолмї 
номбйдкарзкз кзпрдурва, рвмоудк мозгілайщлмї кдрмгзкз гмпйігедлля 
пдодглщмвіфлмгм птіглмтозпрзялпщкмгм езвмнзпу. Н. П. Кмлгакмв 
првмозв пвмы хкмйу. Ймгм бджнмпдодглікз уфлякз буйз Є. К. Рєгіл, 
Д. В. Аилаймв (1862-1939), Я. І. Скіолмв (1869-1918). Віл пзйщлм 
внйзлув ла нмгйягз М. П. Літафмва (1862-1936), М. І. Рмпрмвудва 
(1870-1952), С. О. Ждбдйєва (1867-1941), В. К. М‘япмєгмва (1885-1916) 
ра ілхзт взгарлзт іпрмозків ра кзпрдурвмжлавуів20. 

На жапігаллі 23 йырмгм 1899 о. Є. К. Рєгіл жомбзв гмнмвігщ 
«Пакярз А. И. Гмйшхдва (нм нмвмгу нмпкдорлмгм зжгалзя дгм 
роугмв)». Дмнмвігаф ндодкажав бімгоасіы О. І. Гмйзхдва, жунзлзвпя ла 
омбмрат, які буйз нозпвяфдлі аотдмймгії, ра, які жбагарзйз лауку уіллзк 
кардоіаймк ж іпрмоії омпіипщкмї куйщруоз. Томтз ніжліхд гмнмвігщ 
Є. К. Рєгіла буйа мнубйікмвала21 . 
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На жапігаллі, цм вігбуймпя 16 гоугля 1899 о., уфдлзи взпрунзв 
ж одсдоармк «Пакярз номс. Э. Дмббдора». Е. Дмббдор жомбзв вдйзкзи 
вкйаг у лауку жавгякз пвмїк фзпйдллзк омбмрак, бійщха фапрзла якзт 
нозпвяфувайапщ іпрмоії віжалріипщкмї куйщруоз. У пвмїт омбмрат віл, 
кіе ілхbк, жлаимкзв жатіглмєвомндипщку пнійщлмру ж гмпйігедллякз 
омпіипщкзт уфдлзт22. Ця омбмра таоківпщкмгм іпрмозка нмбафзйа пвір 
в 1900 о.23 

У 1899 о. Є. К. Рєгіл нзхд одудлжіы ла омбмру Фо. Коаупа 
«Geschichte der christlichen Kunst. Freiburg in Breigau», якзи був мглзк 
іж лаивзгарліхзт уфдлзт, цм взвфайз, як рмгі кажайз, «тозпрзялпщку 
аотдмймгіы»24. У пвмїи вдйзкіи омбмрі Фо. Коауп номалайіжував іпрмоіы 
тозпрзялпщкмгм кзпрдурва. Є. К. Рєгіл у вігжзві нмйдкіжує ж аврмомк 
ном віжалріипщкд кзпрдурвм ра ном нак‘ярлзкз Равдллз. 

На фдогмвмку жапігаллі ХІФТ, якд номихйм 1 квірля 1902 о., 
Є. К. Рєгіл взпрунзв ж нмвігмкйдлляк – нак‘ярі лікдущкмгм вфдлмгм 
номсдпмоа Фо. Коаупа, якзи нмкдо 28 піфля 1901 о. Дмпйіглзк 
мжлаимкзв кмйдг ж лаукмвзк гмомбкмк Фо. Коаупа, нозпвяфдлмку 
тозпрзялпщкіи аотдмймгії ра іпрмоії кзпрдурва25. Цы омбмру Є. К. Рєгіла 
буйм лагоукмвалм в 1902 о.26 

У пуфапліи йірдоаруоі кмела жупроірз нмпзйалля ла омбмрз 
Є. К. Рєгіла, нозпвяфдлі нак‘ярі мглмгм іж жаплмвлзків 
ХІФТ номсдпмоа Ммпкмвпщкмгм улівдопзрдру О. І. Кзонзфлікмва, якзи 
нмкдо 30 квірля 1903 о. О. І. Кзонзфлікмв був вігмкзи пвмїкз 
гмпйігедллякз цмгм взвфдлля омпіипщкмї ра жатіглмєвомндипщкмї 
йірдоаруоз, смйщкймоу и ікмлмгоасії у жв‘яжку ж йдгдлгаолзкз 
пкажаллякз – анмкозсакз. 22 йырмгм 1904 о. вігбуймпя жапігалля 
нозпвяфдлд нак‘ярі О. І. Кзонзфлікмва. Пмояг ж ілхзкз, рур взпрунзв 
Є. К. Рєгіл27. Віл ракме жомбзв мгйяг омбір О. І. Кзонзфлікмва ж іпрмоії 
кзпрдурва. Ці омбмрз буйз мпмбйзвм ваейзві рмку, цм в лзт 
омжгйягайзпщ нзралля вжаєкмгії йірдоаруоз и кзпрдурва, нмоівлывавпя 
омжвзрмк пыедрів у нак‘ярлзкат куйщруоз і в йірдоаруоі. 
Рмбмрз О. І. Кзонзфлікмва буйз нозпвяфдлі, гмймвлзк фзлмк, 
пыедрак, нмв‘яжалзк ж езрряк Бмгмомгзуі28. 

У 1905 о. Є. К. Рєгіл мнубйікував прарры, нозпвяфдлу нак‘ярі мруя 
В. Сндпзвудва, гд омжнмвів ном имгм жапйугз29. Ця прарря буйа 
ндодвзгала у 2003 о.30 

8 бдоджля 1906 о. вігбуймпя жапігалля ХІФТ, нозпвяфдлд нак‘ярі 
М. С. Дозлмва. Є. К. Рєгіл ланзпав прарры ном жапйуедлмгм номсдпмоа 
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Хаоківпщкмгм улівдопзрдру взгарлмгм пйавіпра М. С. Дозлмва, взпрунзв 
ж лды ла жапігаллі ндодг фзпйдллмы аугзрмоієы омпіипщкзт 
і бмйгаопщкзт уфдлзт31. 

На рми фап каиед кмедл уфдлзи був і бібйімгоасмк.1 У ндоху фдогу, 
уд прмпуваймпщ іпрмозків і пндуіайщлм іпрмозків кзпрдурва. Воаеає лд 
рійщкз бібйімгоасіфла мбіжлаліпрщ Є. К. Рєгіла, айд и війщлд вмймгілля 
кдрмгзкмы бібйімгоасувалля, омжукілля жлафзкмпрі бібйімгоасіфлмгм 
кдрмгу в лаукмвмку гмпйігедллі. Нд взнагкмвм бійщха фапрзла 
бібйімгоасіфлзт кардоіайів у взгаллят ХІФТ лайдезрщ вігмкзк 
вфдлзк: Д. І. Багайіы, Є. К. Рєгілу, М. Ф. Сукумву ра ілхік. 

Є. К. Рєгіл прав аврмомк лаозпу, нозпвяфдлмгм гвагуярзн‘ярзоіфлмї 
лаукмвм-ндгагмгіфліи гіяйщлмпрі М. С. Дозлмва32. 

У 1900 о. Є. К. Рєгіл мнубйікував ндохзи жаезррєвзи лаозп, 
нозпвяфдлзи номсдпмомві Хаоківпщкмгм улівдопзрдру М. Ф. Сукумву, 
якзи пвяркував гвагуярзн‘ярзоіфлзи ывійди пвмєї лаукмвм-ндгагмгіфлмї 
гіяйщлмпрі. Дм лаозпу гмгававпя пнзпмк лаукмвзт омбір уфдлмгм, які 
буйз ланзпалі М. Ф. Сукумвзк у ндоімг ж 1878 нм 1900 оо.33 

З розгуярзоіфлзк ывійдєк лаукмвмї ра ндгагмгіфлмї гіяйщлмпрі 
М. Ф. Сукумва вірайз 2 емврля 1905 о. Віг Хаоківпщкмгм іпрмозкм-
сіймймгіфлмгм рмваозпрва ра Пдгагмгіфлмгм віггійу ХІФТ взпрунзв 
Є. К. Рєгіл ж гмнмвіггы «Помсдппмо Нзкмйаи Фдгмомвзф Сукумв. 
К розгуарзйдрлди гмгмвцзлд дгм уфдлм-ндгагмгзфдпкми 
гдярдйщлмпрз»34. Коік бімгоасіфлзт вігмкмпрди, Є. К. Рєгіл пыгз 
вкйыфзв і пзпрдкарзжував йірдоаруоу, мнубйікмвалу М. Ф. Сукумвзк. 
Дмпйігедлля, цм ввіихйз гм ущмгм взгалля, буйз нмгійдлі ла ракі 
омжгійз: іпрмоія йірдоаруоз, дрлмгоасія, іпрмоія кіпудвмгм коаы, іпрмоія 
кзпрдурва, ндгагмгіка и нубйіузпрзка. Цд буйа мгла ж коацзт 
нозезррєвзт бімгоасіфлзт омбір, нозпвяфдлзт М. Ф. Сукумву. 

Є. К. Рєгіл пкйав і бібйімгоасіы пвмїт омбір, яка буйа нозкйагдла 
гм бімгоасії вфдлмгм в клзжі «Ипрмозкм-сзймймгзфдпкзи сакуйщрдр 
Хаощкмвпкмгм улзвдопзрдра жа ндовшд прм йдр дгм пуцдпрвмвалзя 
(1805-1905): Ипрмозя. Бзмгоасзфдпкзи пймваощ номсдппмомв 

                                                           
1 Бібйімгоасія гдлдрзфлм ндодгує іпрмоімгоасії, уд, рак бз кмвзрз, ндохзи 
комк ла хйяту првмодлля іпрмоімгоасії нзралля. Дмвгзи фап вмлз іплувайз 
оажмк. Нанозкйаг: «Коаркзи пймваощ злмпроаллшт пймв», якзи 
лдмглмоажмвм ндодвмгзвпя у СРСР у 50-рі омкз, ніг іпрмоімгоасієы омжукіє, 
у рмку фзпйі, і іпрмозфлу бібйімгоасіы. 
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з ноднмгавардйди»35. У пнзпмк увіихйз вігмкмпрі ном 96 омбір, 
які укйагаф пзпрдкарзжував жа ракзкз омжгійакз: іпрмоія 
гавлщмтозпрзялпщкмгм и віжалріипщкмгм кзпрдурв ра аотдмймгія, іпрмоія 
гавлщмоупщкмгм кзпрдурва ра аотдмймгія, іпрмоія оіглмгм коаы 
и Хаоківпщкмгм улівдопзрдру, лдкомймгз ра бімгоасіфлі лаозпз, 
козрзфлі праррі и одудлжії. 

У 1906 о. Є. К. Рєгіл нзхд лаозп, нозпвяфдлзи гвагуярзн‘ярзоіфліи 
лаукмвм-ндгагмгіфліи гіяйщлмпрі Д. І. Багайія36. 

У 1898 о., ж роавля нм фдовдлщ, Є. К. Рєгіла, як мглмгм ж лаикоацзт 
сатівуів ж іпрмоії віжалріипщкмї куйщруоз у Рмпії, буйм вігноавйдлм 
у вігоягедлля жа кмогмл. Віл нмїтав гм Туодффзлз ра Годуії як фйдл 
дкпндгзуії, яка буйа могаліжмвала Рмпіипщкмы Акагдкієы лаук. 
Офмйзв дкпндгзуіы вфзрдйщ Є. К. Рєгіла, акагдкік Н. П. Кмлгакмв. 
Зібоалзи кардоіай був гуед ваейзвзк гйя взвфдлля іпрмоії 
віжалріипщкмї ра гавлщмоупщкмї куйщруоз. Пом уы нмгмоме Є. К. Рєгіл 
ланзпав у одудлжії ла клзгу Н. П. Кмлгакмва «Пакярлзкз 
тозпрзалпкмгм зпкуппрва ла Асмлд»37, у козрзкм-бібйімгоасіфлзт 
жакіркат ж іпрмоії кзпрдурв38 і в жакіруі «Уфдлая ъкпндгзузя 
ла Асмл»39. 

У 1902 о. гомкагпщкіпрщ Хаокмва пвяркувайа 25-йірлы оіфлзуы 
гіяйщлмпрі ХІФТ. Уомфзпрд жапігалля ла фдпрщ уієї нмгії вігбуймпя 
28 йырмгм. Гмймва Тмваозпрва М. Ф. Сукумв вігкозв жапігалля 
номкмвмы, в якіи ихймпя ном омбмру ХІФТ, а пдкодрао Є. К. Рєгіл 
номфзрав гмнмвігщ ном лаукмву гіяйщліпрщ Тмваозпрва40. 

Помкмва Є. К. Рєгіла буйа лагоукмвала мкодкмы бомхуомы, 
цм кайа гмгармк, в якмку нмгавайзпщ вігмкмпрі ном 370 одсдоарів. 
З лзт бійщхд 150 одсдоарів буйм нозпвяфдлм іпрмоії, куйщруоі, 
дрлмгоасії Сймбмеалцзлз ра Лівмбдоделмї Укоаїлз. Щд мгзл 
бібйімгоасіфлзи гмгармк – «Снзпмк зппйдгмвалзи кардозаймв, 
нмкдцдллшт в «Сбмолзкд» Обцдпрва» (Т. I-XII)», вкйыфав 
95 бібйімгоасіфлзт мнзпів лаукмвзт омбір уфдлзт – фйдлів ХІФТ. 
Піжліхд, взвфаыфз гіяйщліпрщ ХІФТ, багарм гмпйіглзків взкмозпрайз 
жгагалу взцд омбмру Є. К. Рєгіла41. 

Уфдлзи уваелм пйігкував жа лмвмы йірдоаруомы. Пом гйзбмкі жлалля 
ра лаукмвзи аврмозрдр Є. К. Рєгіла у псдоі іпрмоії кзпрдурв япкоавм 
пвігфарщ лд мгзл гдпярмк лаукмвм-козрзфлзт прарди нозпвяфдлзт 
рвмофмпрі вірфзжлялзт і жатіглмєвомндипщкзт іпрмозків, аотдмймгів ра 
кзпрдурвмжлавуів, які гоукувайзпщ у ракзт вігмкзт взгаллят як 
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«Аотдмймгзфдпкзд Ижвдпрзя з Закдркз» і «Взжалрзипкзи Водкдллзк»42. 
Єгмо Кужщкзф гав муілку лаигмймвліхзт ноаущ ж іпрмоії кзпрдурва, 
нмкажав пвмє віглмхдлля гм жгмбурків у уіи гайужі нмндодглзків ра 
пуфаплзків. Взкмозпрмвуыфз пвмї лаукмві гмпйігедлля, Є. К. Рєгіл 
влмпзв гмнмвлдлля і урмфлдлля в іпрмоіы кзпрдурв43. Ндкайм нзпав віл 
гйя еуолайу «Мзолши роуг»44. Пубйікував віл фзпйдллі лдвдйзкі 
бібйімгоасіфлі жакіркз і в ілхзт взгаллят45. 

В пдонлі 1902 о. у Хаокмві номихмв ХІІ Аотдмймгіфлзи ж‘їжг. Піпйя 
жавдохдлля ж‘їжгу Є. К. Рєгіл мнозйыглзв прарры, в якіи алайіжувайзпщ 
гмнмвігі ж віжалрієжлавпрва46. Оплмвлі нігпуккз іпрмозк жомбзв у омбмрі 
«ХІІ Аотдмймгзфдпкзи пчджг». Уфдлзи лагавав Аотдмймгіфлзк ж‘їжгак 
вдйзкмгм жлафдлля, вваеаыфз, цм вмлз буйз фз лд єгзлзк пнмпмбмк 
нмхзодлля іпрмозфлзт жлалщ у пупнійщпрві. «Аотдмймгзфдпкзд пчджгш… 
пйуеар нмка дгзлпрвдллшкз номвмглзкакз аотдмймгзфдпкзт [рмбрм – 
іпрмозфлзт – авр.] жлалзи в мбцдпрвд з жлакмкяр дгм п оажвзрздк, 
гвзедлздк аотдмймгзфдпкми лаукз вм впдт дд мбйапрят»47 – нзпав віл. 

Дйя уфапрі в омбмрі ХІІІ Аотдмймгіфлмгм ж‘їжгу в Кардозлмпйаві, 
якзи вігбувпя в пдонлі 1905 о., буйз вігоягедлі: номсдпмоз 
А. С. Лдбдгєв (1833-1910), В. П. Буждпкуй, Д. І. Багайіи, 
М. Г. Хайалпщкзи (1857-1910), Є. К. Рєгіл ра іл. Піг фап ж‘їжгу вфдлзи 
взпрунзв гдкійщка оажів48. Піпйя жавдохдлля ж‘їжгу іпрмозк пкйав жвір 
ном имгм омбмру ра мнубйікував мгйяг роугів ж‘їжгу49. 

Нд кмела мкзлурз гдкійщка омбір Є. К. Рєгіла «Ипкуппрвм 
з аотдмймгзя», в якзт нмгаєрщпя бібйімгоасія и козрзка омбір ж галлмї 
рдкарзкз, цм буйз лагоукмвалі як в Рмпії, рак і в ілхзт коаїлат50. 

Такзк фзлмк, вмфдвзгщ, рми сакр, цм Є. К. Рєгіл рягмрів гм 
іпрмоімгоасіфлзт пыедрів, а пдодг имгм уйыбйдлзт еалоів буйз 
одудлжії ра мгйягз. Сраохі кмйдгз Єгмоа Кужщкзфа Д. І. Багайіи, 
В. П. Буждпкуй, взпрунзйз ж ґоулрмвлзкз іпрмоімгоасіфлзкз ноауякз 
рмгі, кмйз вмлз гмпягйз пвмєї лаукмвмї жоіймпрі (у віуі 50-60 омків), 
а Є. К. Рєгіл рійщкз лабйзеавпя гм лщмгм. Віл нмкдо ла 45-ку омуі 
езрря і лд впрзг одайіжуварз багарм пвмїт жагуків, кіе лзкз буйз 
і хзомкі іпрмоімгоасіфлі ужагайщлдлля. 
 
Позкіркз 
1[Орфдрш м гдярдйщлмпрз ХИФО жа 1893/94 гг.] // СХИФО. – 1894. – Т. 6. – 
C. III. 
2 Так ед. - С. XXIII. 
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Резюме 

Кугдйкм С. М., Фзйзнндлкм Р. И. Е. К. Рдгзл как зпрмозмгоас. 
В прарщд оаппкарозвадрпя зпрмозмгоасзфдпкмд лапйдгзд взглмгм 

таощкмвпкмгм зпрмозка зпкуппрв Е. К. Рдгзла з гдйадрпя вшвмг м рмк, фрм ърмр 
уфдлши рягмрдй к зпрмозмгоасзфдпкзк пыедрак, а дгм зжйыбйдллшкз еалоакз 
бшйз мбпрмярдйщлшд одудлжзз з мбжмош. 
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Куликова А. С.  

М. М. ЛУНИН КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВСЕОБЩЕЙ 
ИСТОРИИ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В 1844 г. Н. И. Кмпрмкаомв нмггмрмвзй к жацзрд кагзпрдопкуы 
гзппдораузы ла рдку: «Об зпрмозфдпкмк жлафдлзз оуппкми лаомглми 
нмъжзз». Вм водкя дд мбпуегдлзя в Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд 
номсдппмо касдгош оуппкми пймвдплмпрз В. А. Якзкмв, вшовав зж ърми 
оабмрш рдкпрш гвут ндпдл, нодгймезй Н. И. Кмпрмкаомву гмкажарщ, 
фрм в лзт дпрщ какая-рм нмъжзя. Подегд фдк нмпйдглзи, пмбзоаяпщ 
п кшпйякз, гмрмвзйпя к мрвдру, нозпурпрвмвавхзи ла мбпуегдлзз 
номсдппмо впдмбцди зпрмозз М. М. Лулзл оаппкдяйпя з пкажай: 
«Эрм – впд оавлм, дпйз бш оаппдфщ фдймвдка ла фапрз з нмродбмварщ, 
фрмбш нмкажайз, ггд у лдгм гуха; лз в лмгд, лз в оукд, лз в утд, 
лз в лмпу лдр гухз, а вдпщ фдймвдк езвми – п гухмы»1. 

Залзкаяпщ впдпрмомллзк зжуфдлздк езжлз, гдярдйщлмпрз 
з рвмофдпкмгм лапйдгзя М. М. Лулзла, кш мпмжладк впы упймвлмпрщ 
птдкарзфлмгм оапфйдлдлзя дгзлмгм удймгм ла пмправлшд фапрз 
з нозкоднйдлзя пммрвдрпрвуыцзт рабйзфдк ла каегуы зж лзт. 
Нм мгоалзфдллши мбчдк лапрмяцди прарщз нодгмнодгдйядр рм, 
фрм мплмвлмд влзкалзд в лди бугдр угдйдлм таоакрдозпрзкд 
М. М. Лулзла как улзвдопзрдрпкмгм ноднмгавардйя. О Лулзлд-уфдлмк 
з Лулзлд-фдймвдкд кш бугдк унмкзларщ йзхщ в ърмк кмлрдкпрд. 

17 (29) ялваоя 1805 г. лафайзпщ жалярзя в мплмваллмк 
нм злзузарзвд вшгаыцдгмпя номпвдрзрдйя В. Н. Каоажзла 
Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд. На дгм мргдйдлзз пймвдплшт лаук бшйа 
уфодегдла касдгоа впдкзолми зпрмозз, гдмгоасзз з прарзпрзкз. 
Пдовшкз дд ноднмгавардйякз прайз злмпроалуш – А. Г. Рдилзх, 
А. А. Ддгуомв (А. Du-Gour). Олз фзрайз, а вдолдд, гзкрмвайз йдкузз 
нм жаоубделшк уфдблшк нмпмбзяк – ла йаршлз, лдкдукмк йзбм 
соалуужпкмк яжшкат. Зардк в номсдппмопкм-ноднмгавардйщпкзи кмонуп 
касдгош вйзйзпщ ндовшд вшнупклзкз улзвдопзрдра (Д. Г. Агакмвзф, 
Е. М. Фзймкасзрпкзи з Р. Т. Гмлмопкзи), кмрмошд в мрйзфзд мр пвмзт 
злмждклшт нодгхдпрвдллзкмв з уфзрдйди ндодпкажшвайз ла оуппкмк 
яжшкд пмгдоеалзд рми ед жаоубделми йзрдоаруош. В 1831 – 1834 гг. 
впдмбцуы зпрмозы в Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд ноднмгавай В. Ф. Цшт 
– пдоб нм лаузмлайщлмпрз, нодвмптмглм мбоажмваллши ноднмгавардйщ. 
Нм в 1835 г. мл ндодхдй в Кздвпкзи улзвдопзрдр. На дгм кдпрм 
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Мзлзпрдопрвм лаомглмгм номпвдцдлзя лажлафзйм М. М. Лулзла. 
Ол нмйуфзй мплмвардйщлуы нмггмрмвку в Ддонрпкмк улзвдопзрдрд 
з Помсдппмопкмк злпрзрурд, кмрмоши бшй уфодегдл ноз Ддонрпкмк 
улзвдопзрдрд гйя нмггмрмвкз прзндлгзармв омппзипкзт улзвдопзрдрмв 
к номсдппмопкмку жвалзы. В 1833 г. дгм нмпйайз в Бдойзлпкзи 
улзвдопзрдр «гйя мкмлфардйщлмгм упмвдохдлпрвмвалзя в лаукат»2. 

Пмпйд гвутйдрлди жаоубделми праезомвкз М. М. Лулзл нозбшй в 
Хаощкмв. Тодбмвалзя, нодгчявйявхздпя в 1835 г. в Хаощкмвпкмк 
улзвдопзрдрд к калгзгарак ла гмйелмпрщ номсдппмоа впдмбцди 
зпрмозз, бшйз гмвмйщлм укдодллшкз. Нагмблм бшйм «… лднодкдллм 
зкдрщ прдндлщ гмкрмоа зйз нм коаилди кдод кагзпроа з жларщ оуппкзи 
яжшк, габш ла млмк пвмбмглм ноднмгаварщ»3. Комкд рмгм, луелм бшйм 
нодгправзрщ «… мбцдд оаппуегдлзд м Впдмбцди зпрмозз», в кмрмомк 
мроажзрщ нодгкдр лаукз, дд «номпроалпрвм, упндтз, дд лапрмяцдд 
пмпрмялзд, угмблдихзи пнмпмб ноднмгавалзя з нзпардйди, йуфхзк 
мбоажмк мбчяплявхзт мрлмпяцздпя к пди лаукд нодгкдрш»4. 

М. М. Лулзл нодгправзй впд лдмбтмгзкшд гйя жалярзя 
номсдппмопкми гмйелмпрз гмкукдлрш з, комкд рмгм, 18 зыйя 1835 г. 
номфзрай в Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд номблуы йдкузы ла рдку 
«Пдодтмг подглди зпрмозз к лмвми з жлафдлзд пди нмпйдглди». 
Такзк мбоажмк, впд смокайщлмпрз бшйз М. М. Лулзлшк 
лдукмплзрдйщлм пмбйыгдлш. Пмърмку нодгправйядрпя вдпщка проаллшк, 
фрм ъкпроамогзлаолшк номсдппмомк М. М. Лулзл бшй урвдоегдл лд 
поажу, а йзхщ фдодж гва гмга. В «Обмжодлзз ноднмгавалзя лаук в 
Икндоармопкмк Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд ла 1838/39 акагдкзфдпкзи 
гмг» М. М. Лулзл дцд жлафзрпя как ъкпроамогзлаолши номсдппмо5, з 
йзхщ в 1839 г., р.д. фдодж фдршод гмга нмпйд лафайа пвмди 
ноднмгавардйщпкми оабмрш в Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд М. М. Лулзл 
прай могзлаолшк номсдппмомк6. Вномфдк, как бш рм лз бшйм, 
а еаймвалщя могзлаолмгм номсдппмоа в гвд ршпяфз оубйди в гмг 
М. М. Лулзлу нозхймпщ гмезгарщпя ла номряедлзз фдршодт йдр, а 
нмроугзрщпя в ърми гмйелмпрз дку пугзймпщ впдгм-лавпдгм фдршод гмга. 
В зылд 1843 г. мл ряедйм жабмйдй з лд кмг вшнмйлярщ 
ноднмгавардйщпкзд мбяжаллмпрз. Лдфдлзд в Каойпбагд дку лд нмкмгйм. 
На мбоарлмк нурз мл бшй вшлуегдл мпралмвзрщпя в Кздвд. Так мл з 
укдо 14 мкрябоя 1844 г.7 Как пвзгдрдйщпрвуыр «Обмжодлзя 
ноднмгавалзя лаук в Икндоармопкмк Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд», 
М. М. Лулзл фзрай ла ндовмк мргдйдлзз сзймпмспкмгм сакуйщрдра 
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пйдгуыцзд куопш: «зпрмозы годвлзт лаомгмв (нм Гддодлу)», «зпрмозы 
Рзка (нм пмбпрвдллшк жанзпкак, пмправйдллшк нм годвлзк з йуфхзк 
лмвдихзк злмпроаллшк нзпардйяк)», «зпрмозы подглзт вдкмв 
(нм пмбпрвдллшк жанзпкак)», «зпрмозы лмвшт водкдл (гм кмлуа 
30-йдрлди вмилш)» з «зпрмозы лмвшт водкдл (мр кмлуа 30-йдрлди 
вмилш гм Фоалуужпкми одвмйыузз)». Егм уфдблая «лагоужка» бшйа 
мбшфлми гйя рмгм водкдлз: хдпрщ йдкузмллшт фапмв в лдгдйы. 

Пм пмвкдпрзрдйщпрву М. М. Лулзл ракед оабмрай в Пдгагмгзфлмк 
злпрзрурд ноз Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд. В лдк уфзйзпщ вшнупклзкз 
улзвдопзрдра пм прдндлщы калгзгара. Уфацздпя, нмйуфавхзд прзндлгзы 
(каждллмкмхрлшд), мбяжшвайзпщ нмпйд мкмлфалзя злпрзрура 
мроабаршварщ лд кдлдд 6 йдр нм пндузайщлмпрз. Опрайщлшд – нмйуфайз 
прдндлщ кагзпроа8. В Пдгагмгзфдпкмк злпрзрурд М. М. Лулзл оукмвмгзй 
ланзпалздк пругдлфдпкзт лауфлшт оабмр, фзрай пругдлрак йдкузз 
«м рдтлзфдпкми томлмймгзз годвлзт лаомгмв»9. Комкд рмгм, пругдлрш 
нмг оукмвмгпрвмк М. М. Лулзла жалзкайзпщ «фрдлздк зпрмозфдпкзт 
нзпардйди»10. В рдфдлзд фдршодт йдр (1839-1842 гг.) мл пмпрмяй фйдлмк 
«водкдллмгм зпншрардйщлмгм кмкзрдра гйя ъкжакдлмвалзя едйаыцзт 
нмпрунзрщ в улзвдопзрдр»11. Дмвдймпщ дку жалзкарщпя з гдйакз 
улзвдопзрдрпкми бзбйзмрдкз. См водкдлз дд уфодегдлзя (р. д. п 1803 г.) 
гйавлши лагжмо жа лди вмжйагайпя ла злпндкрмоа пругдлрмв. 
В нмкмцщ дку вшгдйяйпя крм-лзбугщ «зж фзлмвлзкмв улзвдопзрдра пм 
жвалздк Уноавйяыцдгм бзбйзмрдкми». М. М. Лулзлу гмвдймпщ 
роугзрщпя ла ърмк нмнозцд п 1836 нм 1837 гг. Егм нодгхдпрвдллзкмк ла 
ърмк нмпру бшй йабмоалр Мдилбйар12. 

Такзк мбоажмк, влдйдкузмллшд мбяжаллмпрз М. М. Лулзла бшйз 
гмвмйщлм пкомклшкз. Орлмхдлзя М. М. Лулзла п кмййдгакз лдйщжя 
лажварщ мпмбм рднйшкз з вжазклм гмбомедйардйщлшкз. 
А. П. Рмпйавпкзи-Пдромвпкзи нзпай: «Позлярши в ндовмд водкя 
нодбшвалзя пвмдгм в Хаощкмвд в йуфхзд мбцдпрва, 
мл [М. М. Лулзл. – А. К.] в нмпйдглзд гмгш укймляйпя мр пвдрпкмгм 
хука, нодгнмфзрая дку бмйдд номфлшд угмвмйщпрвзя пдкдилми езжлз 
з зжбоаллши коуг лдклмгзт гоужди»13. В ързт пймват мроаедла йзхщ 
рмйзка зпрзлш. Ддйм в рмк, фрм лд рмйщкм М. М. Лулзл фуегайпя 
«йуфхзт мбцдпрв», лм з млз мрвдогайз дгм. Комкд рмгм, 
А. П. Рмпйавпкзи-Пдромвпкзи йзхщ кмлпрарзоудр пймезвхуыпя 
пзруаузы, лм лд нмяплядр нозфзлш, кмрмошд нозвдйз к лди. А ърз 
нозфзлш пвмгзйзпщ к рмку, фрм з нм пвмзк нозомглшк гаомвалзяк, з 
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нм уомвлы пвмди мбоажмваллмпрз, з нм пвмзк укпрвдллшк жаномпак 
М. М. Лулзл бшй лаклмгм вшхд мкоуеавхди дгм подгш. Орйзфайпя мл 
мр бмйщхзлпрва кмййдг з пвмзкз бджунодфлшкз лоавпрвдллшкз 
кафдпрвакз. М. Дд-Пуйд мркдфай «фзпрмру з вшпмру лоавпрвдллшт 
гмпрмзлпрв» М. М. Лулзла з пфзрай дгм «нйакдллшк нмбмолзкмк 
гмбоа з лднозкзозкшк воагмк жйа вм впдт дгм взгат»14. В. П. Пахкмв 
лажшвай М. М. Лулзла «вдйзкзк згдайзпрмк зпрмозфдпкми лаукз»15.  

И вмр нмпйд бмйдд фдк гвутйдрлдгм нодбшвалзя в Бдойзлд, нмпйд 
нозмбцдлзя к вшпхзк гмпрзедлзяк рмггахлди сзймпмспкми з 
зпрмозфдпкми кшпйз ърмр «вдйзкзи згдайзпр» мкажайпя в аркмпсдод 
лдбмйщхмгм номвзлузайщлмгм улзвдопзрдра, номнзраллми жавзпрщы, 
злрозгакз з кмооунузди. А. Гоухдвпкзи мркдфай, фрм в 1833-1836 гг. 
«…Хаощкмвпкзи улзвдопзрдр бшй в бмйщхмк унагкд. Помсдппмопкзд 
касдгош жалзкайзпщ мрфапрз йыгщкз бджгаолшкз, мрфапрз ед, тмря з 
райалрйзвшкз, какзк бшй, ланозкдо, Комлдбдог, лм йдлзвшкз»16. 
«В рм водкя, - нзхдр В. П. Буждпкуй, - Хаощкмвпкзи улзвдопзрдр 
проагай яжвмы налпзмлдопрва: бмйщхзлпрвм номсдппмомв гдоеайз 
пругдлрмв–налпзмлдомв, фрм вдйм к нмлярлшк жймунмродбйдлзяк»17. 
Такзд номсдппмоа, мркдфай Дд-Пуйд, «нмлаезвайз пдбд какдллшд гмка 
з гафз, мбжавдйзпщ ъкзнаеакз, езйз баозфакз, з дпйз лд мбоацайз 
пвмди номсдппзз в одкдпйм, рм пкмом нмгоуеайзпщ в лдномбуглуы йдлщ, 
кмрмоая з бдж рмгм, вномфдк, жадгайа впдгга лахд номвзлузайщлмд 
мбцдпрвм». И М. М. Лулзл, плзкавхзи пакшд бдглшд кваорзош 
в какмк-лзбугщ сйзгдйщкд зйз кджмлзлд з впдгга тмгзвхзи ндхкмк 
нм гояжлшк таощкмвпкзк уйзуак, «бшй езвшк номрдпрмк номрзв 
мкоуеавхди дгм гдипрвзрдйщлмпрз, оажуклмпрз кмрмоми мл лд 
нозжлавай з пвмдгм ноджодлзя к лди лд пкошвай лз мр кмгм»18. 
Бмйдд рмгм, бугуфз фдймвдкмк ноякшк з оджкзк, М. М. Лулзл нмвдй 
медпрмфдллуы бмощбу п улзвдопзрдрпкзкз жймунмродбйдлзякз з 
лаезй пдбд клмедпрвм воагмв. В. П. Буждпкуй нзхдр: «Окоуедллши в 
пвмдк сакуйщрдрд йзфлмпрякз бмйщхди фапрщы бджгаолшкз з гайдкм 
лд бджунодфлми фдпрлмпрз, мл [М. М. Лулзл. – А. К.] оаж в жапдгалзз, 
в нозпурпрвзз П. П. Гуйака-Аордкмвпкмгм (рмггахлдгм одкрмоа з 
номсдппмоа оуппкми зпрмозз), пкажай, фрм пфзрадр улзедлздк гйя пдбя 
бшрщ в ракмк мбцдпрвд. Гмвмояр ракед, фрм кмгга Гуйак-Аордкмвпкзи, 
впрунзв в гмйелмпрщ одкрмоа, пмбоай номсдппмомв з мбоарзйпя к лзк 
п одфщы, в кмрмоми гавай нмлярщ, фрм мл улзфрмезр вкоавхздпя 
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жймунмродбйдлзя, рм Лулзл вмпкйзклуй: «Да! Зймунмродбйдлзя 
бмйщхзд, лм Вш, гмпнмгзл одкрмо, ндовши зт взлмвлзк»19.  

Такзк мбоажмк, вжазкммрлмхдлзя М. М. Лулзла п кмййдгакз 
мрйзфайзпщ мрфуегдллмпрщы, а водкдлакз – мркошрми воаегдблмпрщы. 

Пм мрлмхдлзы к пругдлрак М. М. Лулзл лд гмнупкай лзкакмгм 
налзбоарпрва. «Помс. Лулзл, - впнмкзлай Н. И. Кмпрмкаомв, - 
ъкжакдлмвай кдля зж впдмбцди зпрмозз мфдлщ промгм; зпншралзд 
номгмйеаймпщ фап з роз фдрвдорз; я вшгдоеай пфапрйзвм. 
Зардк Аордкмвпкзи-Гуйак ъкжакдлмвай кдля зж оуппкми зпрмозз гм 
ракми прдндлз нмвдотлмпрлм, фрм я кмг бш, лд номфзравхз лз мглми 
клзгз, мрвдфарщ ла дгм вмномпш»20. Нм промгмпрщ з родбмвардйщлмпрщ 
М. М. Лулзла лд мррайкзвайз мр лдгм уфацзтпя, рак как млз бшйз 
убдегдлш в нмйлдихди дгм бдпнозпроапрлмпрз. Ол, нм пймвак Дд-Пуйд, 
нмоаеай зт з пвмзк мбоажмк езжлз, з пвмды нуозралпкми фдпрлмпрщы, 
з пвмды мбхзолмы уфдлмпрщы21. 

Позомга лд лагдйзйа М. М. Лулзла галлшкз, лдмбтмгзкшкз 
моармоу. Дд-Пуйд мркдфай: «Лдкузз пвмз номсдппмо фзрай 
нм рдроагяк; фзрай гмвмйщлм кмлмрмллм з лдпкмйщкм зпкуппрвдллм, 
пйабшк гмймпмк фатмрмфлмгм фдймвдка»22. В рм ед водкя впд аврмош 
вмпнмкзлалзи, нзпавхзд м М. М. Лулзлд, мркдфаыр дгм фоджвшфаилуы 
нмнуйяолмпрщ как йдкрмоа. Так, Н. И. Кмпрмкаомв впнмкзлай, 
фрм М. М. Лулзл «бшй бдппнмолм мглзк зж йуфхзт ноднмгавардйди 
Впдмбцди зпрмозз, какзд кмгга-йзбм явйяйзпщ в лахзт 
улзвдопзрдрат»23. Поз ърмк лазбмйдд бйдпряцзкз Н. И. Кмпрмкаомв 
пфзрай йдкузз М. М. Лулзла нм Додвлди зпрмозз, нодзкуцдпрвдллм 
нм зпрмозз Вмпрмка, а ракед нм Содглдвдкмвми зпрмозз з мпмбдллм 
йдкузз м оапномпроалдлзз тозпрзалпрва з м бмощбд дгм п яжшфдпрвмк24. 
«Закдфардйщлм, - мркдфай В. Пахкмв, - фрм лд рмйщкм пругдлрш 
пймвдплмгм сакуйщрдра, лм з впд пругдлрш бйагмгмвдйз ндодг 
Лулзлшк»25. «…Каегая йдкузя жлакдлзрмгм номсдппмоа, - мркдфай 
ърмр ед аврмо, - явйяйа фрм-лзбугщ лмвмд з фоджвшфаилм злрдодплмд 
гйя пйухардйя, кмрмомгм мл, как фаомгди, ндодлмпзй в гйубмкуы 
годвлмпрщ, гдйай мфдвзгудк фугдплшт кдпрлмпрди, вдйзкзт пмбшрзи з 
накярлзкмв гавлм мрезвхзт лаомгмв»26. Позвдгдк ракед номпроаллмд 
пвзгдрдйщпрвм А. Н. Ддодвзукмгм: «Сйуфаймпщ лдодгкм, фрм кмймгшд 
йыгз, ноз нмпрунйдлзз в улзвдопзрдр з лд нмкшхйявхзд 
м сзймймгзз з уед лакдрзвхзд пдбд пмвдохдллм злми омг жалярзи, 
нмбшвав ла йдкузз у Лулзла, вгоуг нмкзгайз пвмз ндовмлафайщлшд 
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нйалш з ндодтмгзйз в пймвдплмд мргдйдлзд. К лдку, как лдклмгм нмжед 
в Ммпквд к Гоалмвпкмку, тмгзйз удйшд рмйнш, - з лд мглз пругдлрш, 
лм ракед каппа нмпрмомллзт йзу, кдегу кмрмошкз, дпйз вдозрщ 
таощкмвпкзк праомезйак, жафапруы бшвайз з гакш. Дйя ързт 
нмпйдглзт нм оапнмояедлзы лафайщпрва ндодг пругдлфдпкзкз 
пкакщякз правзйзпщ оягш кодпдй, з улзвдопзрдрпкзи куоп нмйуфай 
ракзк мбоажмк нубйзфлши таоакрдо»27. Пмгфдоклдк мгзл ваелши 
нулкр ърмгм пвзгдрдйщпрва: лд Т. Н. Гоалмвпкзи, а М. М. Лулзл 
вндовшд в Рмппзипкми зкндозз нозгай улзвдопзрдрпкмку куопу 
зпрмозз мбцдпрвдллм жлафзкмд вйзялзд.  

Чдк ед кмелм мбчяплзрщ фоджвшфаилуы нмнуйяолмпрщ 
М. М. Лулзла? Подегд впдгм, пйухардйди нозвйдкайа ноякм-ракз 
салрапрзфдпкая ъоугзузя М. М. Лулзла. М. Дд-Пуйд мркдфай, 
фрм Т. Н. Гоалмвпкзи, впрунзвхзи ла номсдппмопкмд нмнозцд нмжед 
Лулзла, «бшй нмггмрмвйдл пйабдд пвмдгм таощкмвпкмгм кмййдгз», 
а «пмгдоеалзд йулзлпкзт йдкузи гм ракми прдндлз бшйм нмйлм, 
фрм зпрмозфдпкзд номзжвдгдлзя кмпкмвпкзт уфдлшт, явзвхздпя нмжглдд, 
гйя уфдлзкмв Лулзла лд нодгправйяйз лзфдгм мпмбдллмгм»28. Эрм ед 
нозжлаваймпщ з Дкзроздк Чзедвпкзк, кмрмоши урвдоегай: «Як уфдлзи 
взгарліхзи, ліе Гоалмвпщкзи (куопзв лах – А. К.), Луліл лд був 
бйзпкуфзк йдкрмомк, рме имгм вдйзфджлзи внйзв жайдеав взкйыфлм 
віг жкіпру йдкуіи. Віл жлафлм гмкйагліхд, ліе Гоалмвпщкзи взкйагав 
сіймпмсіы іпрмоії Гдгдйя і жапрмпмвував її гйя взпвірйдлля кмлкодрлзт 
нзралщ іпрмоії»29. В. П. Пахкмв нзпай, фрм М. М. Лулзл, «зжуфзвхзи 
зйз, вдолдд пкажарщ, нмгймрзвхзи … впд зпрмозфдпкзд калупкознрш 
з кардозайш», вшжшвай у пйухардйди «бйагмгмвдилши родндр»30. 

М. М. Лулзл бшй лапрмяцзк нмйзгймрмк. Ол жлай в пмвдохдлпрвд 
годвлдгодфдпкзи яжшк з йаршлщ, нярщ лмвшт жанаглмдвомндипкзт 
яжшкмв, фзрай рдкпрш ла палпкозрд, а ракед руодукзд, ндопзгпкзд 
з аоабпкзд оукмнзпз. «Еку, - мркдфай Дд-Пуйд, - жлакмкш бшйз впд 
йзрдоаруош, годвляя, двомндипкая з ажзарпкая, комкд, каедрпя, 
пйавялпкзт»30. Поавга, пмправзрщ бмйдд зйз кдлдд нмйлмд 
нодгправйдлзд мб зпрмозфдпкзт зпрмфлзкат, кмрмошд зпнмйщжмвай 
М. М. Лулзл, коаилд пймелм. Ддйм в рмк, фрм в пдодгзлд 30-т – 
пдодгзлд 40-т гмгмв лауфлм-пноавмфлши аннаоар дцд лд прай 
лдмрчдкйдкми фапрщы лауфлшт зппйдгмвалзи. И в роугат 
М. М. Лулзла лдр нмгомблшт ппшймк ла зпнмйщжмваллшд 
зк зпрмфлзкз з йзрдоаруоу. Лзхщ коаилд одгкм ла нмйят дгм 
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оукмнзпди впродфаырпя зкдла аврмомв, роугш кмрмошт мл нозвйдкадр. 
Поавга, ноз ърмк лз лажвалзя ързт роугмв, лз галлшт м кдпрд 
з водкдлз зт зжгалзя М. М. Лулзл лд нозвмгзр. 

Впд ърм мфдлщ жароуглядр, а вм клмгзт пйуфаят вммбцд гдйадр 
лдвмжкмелшк пуегдлзд мб мозгзлайщлмпрз рдт зйз злшт нмймедлзи, 
оажвзвадкшт зк. Вномфдк, ърз ед нодрдлжзз кмелм нодгчявзрщ з к 
мнубйзкмваллшк нмжглдд куопак йдкузи Т. Н. Гоалмвпкмгм 
з П. Н. Кугоявудва. Напкмйщкм лак зжвдпрлм, зпрмфлзкмвдгфдпкзд 
з зпрмозмгоасзфдпкзд мбжмош вндовшд в Рмппзипкми зкндозз прай 
вкйыфарщ в йдкузмллшд куопш нм впдмбцди зпрмозз номсдппмо 
Хаощкмвпкмгм улзвдопзрдра М. Н. Пдромв. Нм вкдпрд п рдк пйдгудр 
мркдрзрщ, фрм в пвмзт йдкузят М. М. Лулзл жафапруы пндузайщлм 
мпралавйзвайпя ла таоакрдозпрзкд зпрмозфдпкзт зпрмфлзкмв. 
Так, ланозкдо, в йдкузят м Рдсмокаузз М. М. Лулзл таоакрдозжмвай 
клмгзд пмфзлдлзя Маорзла Лырдоа («95 рджзпмв», «К тозпрзалпкмку 
гвмоялпрву лдкдукми лаузз», «О вавзймлпкмк нйдлдлзз удоквз», 
«О пвмбмгд тозпрзалзла», «Помрзв буййш алрзтозпра», 
«О кмлахдпкзт мбдрат»), номгоаккш Кодпрщялпкми вмилш, 
вдомзпнмвдглмд пмфзлдлзд йырдоал «Аугпбуогпкмд вдомзпнмвдгалзд» 
з р.г. К рмку ед бмйщхзлпрвм аврмомв, нзпавхзт м М. М. Лулзлд, 
нодегд впдгм, унмкзлайм м бйдпряцдк жлалзз зк зпрмозфдпкзт 
зпрмфлзкмв. Ижвдпрлм ракед, фрм, лафзлая п 1835 г., клмгзд 
ноднмгавардйз Хаощкмвпкмгм улзвдопзрдра, в рмк фзпйд 
з М. М. Лулзл, нмггдоеайз злзузарзву нмндфзрдйя Хаощкмвпкмгм 
уфдблмгм мкоуга Ю. А. Гмймвкзла з прайз номвмгзрщ одгуйяолшд 
уфдлшд бдпдгш пм пругдлракз31. Оглми зж смок ракзт пмбдпдгмвалзи 
бшйм оаппкмродлзд мргдйщлшт роакрармв з пмфзлдлзи, зт козрзка з 
одудлжзз ла лзт»32. О рмк, лапкмйщкм гмпкмлайщлм жлай М. М. Лулзл 
зпрмозфдпкзд зпрмфлзкз нм впдмбцди зпрмозз з какмд бмйщхмд 
жлафдлзд мл нозгавай зпрмфлзкмвдгдлзы в номудппд нмггмрмвкз 
зпрмозкмв, пвзгдрдйщпрвуыр ракед вмномпш, кмрмошд мл нодгймезй 
Н. И. Кмпрмкаомву вм водкя упрлмгм ъкжакдла, нодгхдпрвмвавхдгм 
жацзрд нмпйдглзк гзппдораузз. В фзпйд ързт вмномпмв жлафзйзпщ 
пйдгуыцзд: 

мб зпрмфлзкат годфдпкми зпрмозз; 
мб зпрмфлзкат озкпкми зпрмозз; 
мб зпрмфлзкат соалуужпкми зпрмозз; 
мб зпрмфлзкат алгйзипкми зпрмозз; 
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аврмош, жандфарйдвхзд ънмту лмокаллпкмгм жавмдвалзя»33. 
Такая нмпралмвка вмномпмв родбмвайа мр пмзпкардйди уфдлшт 

прдндлди жлалзя лд какзт-рм лдклмгзт зпрмфлзкмв нм какзк-рм 
фапрлшк номбйдкак, а впдгм кмкнйдкпа зпрмфлзкмв нм бмйщхзк 
оажгдйак впдкзолми зпрмозз. И, оажукддрпя, дпйз ърз вмномпш 
правзйзпщ ндодг пмзпкардйякз, рм млз з мпвдцайзпщ номсдппмоакз, в 
рмк фзпйд з М. М. Лулзлшк, в йдкузмллшт куопат. А. П. Рмпйавпкзи-
Пдромвпкзи впнмкзлай: «О какмк бш мргдйд зпрмозз 
мл [М. М. Лулзл. – А. К.] лз гмвмозй, нмвпыгу мблаоуезвай 
мбхзолуы лафзраллмпрщ, нмфдонлуруы зж пакшт йуфхзт аврмомв, 
нмпрмяллм мбоацай влзкалзд пвмзт пйухардйди ла зпрмфлзкз лаукз, 
жлакмкзв зт пм впдкз пкмйщкм-лзбугщ жакдфардйщлшкз клдлзякз ла 
пфдр зжвдпрлдихзт в зпрмозз пмбшрзи з таоакрдомв, з, дпйз мргавай 
нодзкуцдпрвм мглмку какмку-йзбм клдлзы, рм в рм ед водкя лд 
пкошвай з гмкажардйщпрв номрзвлми прмомлш, вшпкажшвая зт пм впди 
гмбомпмвдпрлмпрщы уфдлмгм, бмйдд впдгм йыбяцдгм зпрзлу»34. 

Лдкузмллшд куопш М. М. Лулзла мрйзфайзпщ нодвмптмглми 
йзрдоаруолми смокми з лапшцдллмпрщы вшоажзрдйщлшкз гдрайякз, 
кмрмошд пмжгавайз лднмврмозкши зпрмозфдпкзи кмймозр. «Ижймедлзд 
дгм [М. М. Лулзла – А. К.] йдкузи, – нзпай М. Дд-Пуйд, – бшйм 
бйдпряцд, яжшк зт мрйзфайпя рдк зжяцдпрвмк, кмрмомд уед нмпйд 
Лулзла нмявзймпщ в лахди йзрдоаруод, – в номзжвдгдлзят 
И. С. Туогдлдва з нзпардйди дгм хкмйш, а в зпрмозфдпкзт 
пмфзлдлзят – у Н. И. Кмпрмкаомва, дгм уфдлзкмв»35. Эра мудлка 
жапйуезвадр мпмбмгм влзкалзя, рак как М. Дд-Пуйд (1822-1885) бшй 
лд рмйщкм зжвдпрлшк ндгагмгмк, лм з нзпардйдк. Ол ндфарайпя в ракзт 
еуолайат как «Смводкдллзк», «Руппкмд пймвм», «Вдпрлзк Евомнш». 
Шзомкуы зжвдпрлмпрщ нмйуфзйз ланзпаллшд зк бзмгоасзз нмърмв 
Кмйщумва з Нзкзрзла, прарщз м пмфзлдлзят Туогдлдва, Кмталмвпкмгм, 
Гозгмомвзфа з го. 

Нм лд рмйщкм нмрояпаыцая вммбоаедлзд мбоажмваллмпрщ 
з бйдпряцзи прзйщ йдкузи М. М. Лулзла йдеайа в мплмвд дгм 
фоджвшфаилми нмнуйяолмпрз как улзвдопзрдрпкмгм номсдппмоа. 
А. П. Рмпйавпкзи-Пдромвпкзи ракед бшй гмвмйщлм мбоажмваллшк 
ноднмгавардйдк. Нм мл, нм пвзгдрдйщпрву М. П. Дд-Пуйд, «мррайкзвай 
пругдлрмв ндгалрзфлмпрщы, лдмбцзрдйщлмпрщы, убзипрвдллшкз 
йдкузякз»36. «Дукай я пндова зжбоарщ зпрмозфдпкзи сакуйщрдр, – 
впнмкзлай нзрмкду Хаощкмвпкмгм улзвдопзрдра, вшгаыцзипя уфдлши 
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М. М. Кмвайдвпкзи, – лм нмпдцдлзд ндовшт йдкузи номсдппмоа 
Рмпйавпкмгм-Пдромвпкмгм нмгавзйм вм клд ърм едйалзд»37. В мрйзфзд 
мр пвмдгм ноддклзка ла касдгод впдмбцди зпрмозз А. П. Рмпйавпкмгм-
Пдромвпкмгм, М. М. Лулзл лд рмйщкм мкажшвай ла пругдлрмв бмйщхмд 
мбйагмоаезваыцдд з номпвдрзрдйщлмд вйзялзд, лм з нозвйдкай 
лазбмйдд гаомвзршт зж лзт к лауфлми гдярдйщлмпрз. Н. И. Кмпрмкаомв, 
кмрмоши лажшвай М. М. Лулзла «мглзк зж йуфхзт ноднмгавардйди 
впдмбцди зпрмозз, какзд кмгга-йзбм явйяйзпщ в лахзт 
улзвдопзрдрат»38, нмгфдокзвай, фрм йдкузз ърмгм номсдппмоа 
нодгмнодгдйзйз дгм гайщлдихзи нурщ в лауку. «Я, – нзпай 
Н. И. Кмпрмкаомв, - нмйыбзй зпрмозы бмйдд впдгм з п рдт нмо нодгайпя 
фрдлзы з зжуфдлзы зпрмозфдпкзт клзг»39. В пвмы мфдодгщ М. П. Дд-
Пуйд мркдфай: «Сйухарщ Лулзла, бшрщ уфдлзкмк дгм гйя кмлфзвхзт 
куоп прайм нодгкдрмк гмогмпрз»40. 

Мзтазй Мзтаиймвзф Лулзл бшй вшгаыцзкпя уфдлшк ндовми 
нмймвзлш XIX вдка, мглзк зж ндовшт уфдлшт в улзвдопзрдрат 
Рмппзипкми зкндозз, лафавхзт зжуфдлзд впдмбцди зпрмозз ла мплмвд 
пмбпрвдллшт зппйдгмвалзи з алайзжд зпрмфлзкмв. Иппйдгмвалзд дгм 
езжлз з лауфлм-ндгагмгзфдпкми гдярдйщлмпрз зкддр ваелмд жлафдлзд 
как гйя впдпрмомллдгм мпвдцдлзя зпрмозз Хаощкмвпкмгм улзвдопзрдра, 
рак з гйя таоакрдозпрзкз мрдфдпрвдллми зпрмозмгоасзз впдмбцди 
зпрмозз. 
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Резюме 

Куйікмва Г. С. М. М. Луліл як взкйагаф впдпвірлщмї іпрмоії Хаоківпщкмгм 
улівдопзрдру. 

Жзрря ра гіяйщліпрщ взгарлмгм іпрмозка Хаоківпщкмгм улівдопзрдру 
М. М. Луліла цд лд жлаихйз лайделмгм взпвірйдлля в йірдоаруоі. У праррі ла 
мплмві пнмгагів, аотівлзт ра мнубйікмвалзт гедодй омжгйягаєрщпя взкйагалля 
М. М. Лулілзк впдпвірлщмї іпрмоії, имгм влдпмк в омжвзрмк іпрмозфлмї лаукз в 
Хаоківпщкмку улівдопзрдрі. У праррі омжгйягаєрщпя мгзл ж апндкрів имгм 
багармгоаллмї гіяйщлмпрі: взкйагалля лзк впдпвірлщмї іпрмоії у Хаоківпщкмку 
улівдопзрдрі. 
 
 
 

Олянич В. В.  

ПРИВАТНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ТИП СЕЛЯНСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В УСРР 1920-х РОКІВ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

Смуіайщлм-дкмлмкіфлі віглмпзлз в Укоаїлі ндоімгу НЕПу буйз 
і жайзхаырщпя ноімозрдрлзк ланояккмк лаукмвм-іпрмозфлзт 
гмпйігедлщ, нмфзлаыфз ж 1920-т омків, нмжаяк пдйялпщкд гмпнмгаопрвм, 
якд лажзвайз рмгі гоіблмрмваолзк, буйм мплмвлзк взомблзкмк 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номгукуії ра пзомвзлз, рмбрм првмоывайм 
кардоіайщлу бажу гйя сулкуімлувалля пупнійщпрва, а ж гоугмгм бмку 
нодгправйяйм улікайщлзи пмуіук. Іпрмозкм-дкмлмкіфла лаука кає 
вдйзку лзжку ноаущ, мпмбйзвм у 1920-т омкат, нозпвяфдлзт оіжлзк 
гайужяк могаліжауіилм-взомблзфмї гіяйщлмпрі пдйялпщкмгм гвмоу, 
кмрози був пуб'єкрмк пмуіайщлм-ноавмвзт віглмпзл, а ракме мб'єкрмк 
внйзву гдоеавлзт могалів вйагз. 
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Позкйаглзи таоакрдо прарзпрзфлм-дкмлмкіфлзт гмпйігедлщ, які 
вігбувайзпя у 1920-т омкат ніг кдоівлзурвмк вігнмвіглзт нігомжгійів 
ЦСУ УСРР абм Наомглмгм кмкіпаоіару сілалпів, кав ла кдрі 
взявйдлля пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм рзну пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва, 
урмфлдлля имгм кардоіайщлм-нмбурмвмгм пралу, быгедру пдйялпщкмї 
омгзлз, лаявлмпрі омбмфмї ра номгукрзвлмї тугмбз, взжлафдлля тйібм-
суоаелмгм байалпу, рмваолмпрі, а лд взвфдлля пмуіайщлмї іпрмоії, тмфа її 
одгімлайщлі апндкрз взпвірйывайзпя. Філалпмвм-нмгаркмві могалз 
жаикайзпя мбпрдедлляк сілалпмвм-гмпнмгаопщкзт кмейзвмпрди 
нмрдлуіилзт нйарлзків нмгарку, омжбугмвз дкмлмкіфлзт мплмв 
быгедрлмї нмйірзкз оагялпщкмї вйагз, віграк номвмгзйз взбіокмві 
гмпйігедлля, жайуфаыфз сатівуів, їтлі омжомбкз каырщ ваейзвд 
лаукмвм-ніжлавайщлд жлафдлля, нмжаяк, коік нмйірзкм-ігдмймгіфлмї 
кйапзсікауії пдйялпщкзт гмпнмгаопрв (бігляк, пдодгляк, куокуйщ), вмлз 
жасікпувайз кдрмгмймгіы алайіжу ра кмлуднуії, нозракаллі гйя 
лднівпщкмї гмбз. Ваейзвм ж'япуварз кмрзвауіилі фзллзкз рдмодрзфлзт 
ілрдонодрауіи пдйялпщкзт гмпнмгаопрв. 

На нмфарку 1920-т омків вігбуйзпя оагзкайщлі жкілз пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт віглмпзл в пійщпщкмку гмпнмгаопрві: ндодгафа 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт ждкдйщ у роугмвд кмозпрувалля пдйял 
жа жоівляйщлзк нозлузнмк, ларуоайіжауія взомблзурва, 
«мпдодгляфдлля» пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, мпйабйдлля озлкмвзт 
віглмпзл. Оред, воатмвуыфз уі сакрмоз, гмвмозрз ном канірайіпрзфлд 
нігнозєклзурвм в ланівоагяліжмвалмку пдйі ваекм. В рми ед фап ла 
пдйі гіяйм нозварлд пдйялпщкд нігнозєклзурвм. 

Іпрмозкм-дкмлмкіфла йірдоаруоа 1920-т омків ном омжвзрмк 
пійщпщкмгм гмпнмгаопрва однодждлрувайа рзнмву наоагзгку взпвірйдлля, 
рмбрм омжгйяг номбйдк хйятмк лаукмвм-рдмодрзфлмгм ра нмйірзфлмгм 
мбгоулрувалля кммндоарзвлмї, кмйдкрзвлмї ра нозварлмї смок, віграк 
і ндопндкрзв имгм омжвзрку. Дмпйігеуыфз їт, лдмбтіглм карз ла уважі 
жлафлм хзохзи гіанажмл пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт віглмпзл, рмку цм 
пдйялпщкд нозварлд нігнозєклзурвм уд лд йзхд рдмодрзфла кардгмоія, 
а ндодгупік іпрмозфла смока пупнійщлмгм омжвзрку, укйаг езрря. 
Віл взоіжлявпя пджмллзк таоакрдомк, узкйіфлзкз сажакз 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм взомблзурва. 

Взпвірйдлля пдйялпрва ра имгм нозварлмгмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі 
кає бурз пзпрдклзк. Якцм муілыварз оагялпщку іпрмоімгоасіы, яка 
кайа ндвлі гмпяглдлля ра унуцдлля, рм вмла буйа нмбугмвала 
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ла смокауіилм-кйапмвіи наоагзгкі рйукафдлля пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва, віграк кйыфмвзк нмлярряк прайм взжлафдлля - 
гоіблмрмваолд абм канірайіпрзфлд взомблзурвм. Айд в 1920-т омкат 
іплувайз і ілхі рйукафдлля пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва. 
Так, нодгправлзкз могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз, яку мрмрмелыырщ 
ж ікдлдк О. Чаялмва, омжгйягайз пдйялпщкд гмпнмгаопрвм як пікдилм-
роугмвд нігнозєкпрвм, а пдйялзл був гоіблзк пійщпщкмгмпнмгаопщкзк 
взомблзкмк, кмрози взкмозпрмвував вйаплзи одкалдлр і ноауы фйдлів 
пік'ї, гіяйщліпрщ якзт буйа пноякмвала ла жагмвмйдлля пнмезвфзт 
нмродб, а ракме ла взкмлалля оіжлзт гдоеавлзт нмвзллмпрди. Дйя лзт 
пдйялпщкд гмпнмгаопрвм 1920-т омкат буйм пікдилм-роугмвзк 
мб'єглалляк, а ж ілхмгм бмку і пійщпщкмгмпнмгаопщкзк нозварлзк 
нігнозєкпрвмк. Гмпнмгаопрвм, рмбрм могаліжауіилм-взомблзфі руобмрз, 
нмв‘яжалі ж урозкалляк тугмбз, взгмрмвйдлляк одкалдлру, мгягу, 
вжурря, могаліжауієы ноауі ла ждкйі, жабджндфувайм пнмезвфі нмродбз 
пік'ї ра мнйару оіжлзт нмгарків. 

Сдйялпщкзи гвіо в укоаїлпщкмку пдйі був пвмєоіглзк напнмормк, 
коік пурм каилмвзт віглмпзл, жасікпмвалзт роагзуіилзк прарупмк 
пакммогаліжауії пдйялпщкмгм пупнійщпрва. Віл був пвмєоіглмы 
лагбугмвмы, яка одгуйывайа віглмпзлз вйаплмпрі, омжнмгійу і 
пнмезвалля. Взкмозпралля лаику омбмфмї пзйз фз модлглзт віглмпзл, 
які ндодваела бійщхіпрщ аврмоів  1920-т омків, вваеайз мжлакакз 
канірайіпрзфлмї нігнозєкйзвмпрі пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва, пвігфзйз 
ном кардоіайщлм-дкмлмкіфлі кмейзвмпрі гвмоу (прал ждкйдомбпрва 
і рваозллзурва, лаявліпрщ тугмбз (омбмфмї і номгукрзвлмї), одкалдлр, 
а ж гоугмгм бмку ном ндвлі номбйдкз ж могаліжауієы ноауі, 
ж роугмкіпркіпры пійщпщкмгмпнмгаопщкзт омбір, мпмбйзвм в гайужі 
гдякзт взгів рдтліфлзт куйщруо (взомблзурвм ткдйы, уукомвзт 
буояків), які взкагайз гмгаркмвмї омбмфмї пзйз.  

Позварлд пдйялпщкд гмпнмгаопрвм, якд у багарщмт взнагкат кайм 
номрягмк 1920-т омків сдокдопщкі мжлакз, гмрозкуваймпя 
багармгайуждвмгм нозлузну омжвзрку, айд віггавайм ндодвагу ждолмвмку 
ланоякку, мпмбйзвм в укмват НЕПу, кмйз гдоеава фапркмвм 
прзкуйывайа взомблзурвм ждолмвзт куйщруо, лагаыфз кодгзрз, 
кардоіайщлм-рдтліфлд жабджндфдлля бджнмпдодгліт взомблзків 
пійщгмпнномгукуії, нмгаркмві нійщгз, могаліжмвуыфз її йдгайщлзи жбур 
фдодж кммндоарзвлу кдодеу. Ммела нознупрзрз, цм пікдилд 
сдокдопщкд гмпнмгаопрвм, якд пндуіайіжуваймпя ла взомблзурві ждола 
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абм номгукуії рваозллзурва, ноауывайм лд гйя жбагафдлля, а жаоагз 
кардоіайщлмгм жабджндфдлля омгзлз. Смуіайщлм-дкмлмкіфла 
гзсдодлуіауія пдйялпрва, яку у 1920-т омкат взпвірйывайз 
ж смокауіилм-кйапмвмгм нігтмгу, жапвігфувайа лд алрагмліпрзфлі 
віглмпзлз, рмку цм пуб'єкракз взпрунайз кмлкодрлі гвмоз, ілкмйз 
барщкм і пзл, які ракме кмозпрувайзпя модлглмы смокмы, айд лд буйз 
"дкпнйуарармоакз". Ндоівлмкіоліпрщ пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, яка буйа жукмвйдла лзжкмы сакрмоів, 
які нмродбуырщ мкодкмгм гмпйігедлля, віггждокайывайа оіжлі праормві 
кмейзвмпрі пдйял гйя нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі. Якцм пікдилд 
гмпнмгаопрвм одайіжмвувайм пвмы номгукуіы ла озлку, рмбрм правайм 
пуб'єкрмк рмваолм-гомхмвзт віглмпзл, рм уд лд мжлафайм, цм вмлм 
лайдеайм гм канірайіпрзфлмгм рзну, нмжаяк буйз оіжлі сакрмоз хвзгкмї 
одайіжауії номгукуії (лдмбтігліпрщ влдпдлля нмгарку, взкмлалля 
гдоеавлзт нмвзллмпрди, нмвдолдлля кодгзру рмцм). 

Іпрмозкм-дкмлмкіфла йірдоаруоа 1920-т омків таоакрдозжуєрщпя 
лаявліпры ґоулрмвлзт гмпйігедлщ пмуіайщлзт віглмпзл ла пдйі, 
мпмбйзвм цмгм взжлафдлля рзну гмпнмгаопрв, їт кійщкмпрі, каилмвзт 
таоакрдозпрзк. Нанозкйаг, А. Хояцдва, алайіжуыфз дкмлмкіфлд 
пралмвзцд пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, вігмкодкзйа гві гоунз, цм кайз 
бджнмпдодглє віглмхдлля гм сдокдопщкмгм рзну: жакмелі пдйялз ра 
«вдйзкм-дкпнйуарармопщкд гмпнмгаопрвм». Дйя ндохмї гоунз, ла 
її гукку, буйа таоакрдола лаявліпрщ вдйзкмї кійщкмпрі ноауджгарлзт 
фйдлів пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва, гвмє абм ромє кмлди, гвмє фз ромє 
кмоів, гоіблмї тугмбз ра угігщ взцд пдодглщмї лмокз нм оаимлу. 
Цди рзн гмпнмгаопрв кав ріплзи кмлракр ж озлкмк: номгавайз тугмбу, 
рмогувайз пійщпщкмгмпнмгаопщкмы номгукуієы. За пнозярйзвмї 
озлкмвмї пзруауії вмлз, ла гукку А. Хояцдвмї, правайз лд йзхд 
взпмкмрмваолзкз, а ракме лабувайз мжлак «нігнозєкпрв 
канірайіпрзфлмгм рзну» (взкмозпралля лаикалмї омбмфмї пзйз, 
лаявліпрщ номкзпймвзт жакйагів). Віомгігліпрщ капмвмгм 
«ндодомгедлля» уієї гоунз гмпнмгаопрв, як пйухлм жауваеувайа 
гмпйіглзуя, буйа лджлафлмы ж гдкійщкмт нозфзл: їт лдпрозклмгм 
дкмлмкіфлмгм гомбйдлля ла кдлхі гмпнмгаопрва, пйабкмгм омжвзрку 
номкзпймвзт нігнозєкпрв. Сдйялпщкі гмпнмгаопрва нмгіблмгм рзну 
таоакрдозжувайзпя взпмкмы нзрмкмы вагмы влуроіхлщмгм пнмезвалля. 
Позварлм-пдйялпщкі гмпнмгаопрва «дкпнйуарармопщкмгм рзну», якцм 
номалайіжуварз її омбмру, кайз гмпзрщ взоажлі дкмлмкіфлі мжлакз: 
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лаявліпрщ жлафлмї кійщкмпрі омбмфмї ра номгукрзвлмї тугмбз, лаикалзт 
омбірлзків, номкзпймвзт абм рмогмвзт жакйагів, модлгз ждкйі. 
Канірайіпрзфлд лагомкагедлля в ракзт гмпнмгаопрват, жа мжлакмы 
А. Хояцдвмї, вігбуваймпя акрзвлм, рмку цм гмтмгз взйуфайзпя їтлікз 
вйаплзкакз «ж ждкйі, жапмбів взомблзурва, кодгзру, номкзпймвзт і 
рмогмвзт нігнозєкпрв», їтля гмпнмгаопщка гіяйщліпрщ лд мбкдеувайапя 
рдозрмоіайщлзкз кмогмлакз пдйа, а нмхзоывайапя ла кіпра. 
Такмгм взплмвку вмла гіихйа у 1926 о. Якцм в ждкйдомбпрві вігпурля 
нозварла вйапліпрщ, а нмждкдйщлі віглмпзлз таоакрдозжуырщпя жа 
ілхзкз мжлакакз (лаявліпрщ їгуів рмцм), лагмймхувайа рмгі 
А. І. Хояцдва, рм і лдкає дкмлмкіфлзт мплмв гйя гйзбмкмї 
гзсдодлуіауії пдодг пдйялпрва, віграк і омжвзрку куокуйщпрва2. 
З ілхмгм бмку «куокуйщпщкі мндоауії» ла її гукку, кіг вжярз ла пдбд 
«рмогмвзи канірай», кмрози лд кав бджнмпдодглщмгм віглмхдлля гм 
ждкйдомбпрва, рмку канірайіпрзфлі рдлгдлуії взявйяйз пдбд 
у йзтваопрві, в рмогівйі, айд уд гдцм ілхзи рзн 
нозварлмнігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі. 

Дйя В. Саоаб'ялмва, кмрози взвфав пмуіайщлм-дкмлмкіфлу рзнмймгіы 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, вмлз кайз мжлакз гмканірайіпрзфлзт 
і гоіблмрмваолзт. Пдоху гоуну пралмвзйм гоіблмкупраолд 
взомблзурвм, а ракме гмпнмгаопрва пдйял, цм взомбйяйз номгукуіы 
«гйя номгаеу», а лд гйя «взйуфдлля нозбурку». Купраолі номкзпйз 
нодгправйяйз мпмбйзвзи рзн гоіблзт рмваомвзомблзків. Дм кардгмоії 
«гоіблмрмваолзт» лзк буйз віглдпдлі гмпнмгаопрва рак жвалмгм 
гмканірайіпрзфлмгм укйагу, рмбрм бігляущкм-пдйялпщка гоуна. 
"Сдйялзл-лднкал", пугяфз ж аогукдлрауії В.Саоаб'ялмва, уд ндодгупік 
вйаплзк жлаоягщ і жапмбів взомблзурва, айд лд кмедл ж лзт був 
«дкпнйуарармомк». За ракмы кйапзсікауієы гм гоунз «пійщпщкзт 
буоеуа» віл віглмпзв і пдйял - пдодгляків, які буйз вйаплзкакз, айд лд 
првмоывайз гмгаркмвмї ваормпрі3. Мдрмгмймгія ущмгм гмпйіглзка 
віггждокайывайа вуйщгаолі нозлузнз смокауіилмгм нігтмгу, гмпзрщ 
нмхзодлі у 1920-т омкат пдодг оагялпщкмї дкмлмкіфлмї лаукз, а рзк 
бійщхд пдодг наоріилм-оагялпщкмї лмкдлкйаруоз.  

Дйя прарзпрзфлзт упралмв взжлафайщлзкз буйз пмуіайщлі віглмпзлз 
пуб'єкрів гмпнмгаоывалля, а лд номпрм віглмхдлля кіе жапмбакз 
взомблзурва ра омбмфмы пзймы. Так, Г. Раєвзф нігкодпйывав, цм гйя 
канірайіпрзфлзт рдлгдлуіи у пійщпщкмку гмпнмгаопрві УСРР кайз 
пнозярйзві ндодгукмвз, айд жлафлм бійщхд сакрмоів їт прозкувалля: 
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лауімлайіжауія ждкйі, одгуйывалля модлгз і лаикалмї ноауі, нмгаркз, 
лзжщкзи оівдлщ номгукрзвлзт пзй в пійщпщкмку гмпнмгаопрві, 
лдпнозярйзва уілмва нмйірзка4. Віл пномпрмвував рджу А. Гаипрдоа ном 
"канірайіпрзфліпрщ" пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, вігмкодкйыыфз имгм 
гоіблмрмваоліпрщ, айд лд жаномнмлував ілхмї наоагзгкз. Нд взоіжляйапя 
лмвзжлмы і рмфка жмоу М. Вмйщспмла, кмрози омжгйягав «гоіблд роугмвд 
гмпнмгаопрвм» (взомблзурвм номгукуії вйаплзкз пзйакз) ра 
«нозварлмканірайіпрзфлд» (ж взкмозпралляк лаикалмї омбмфмї пзйз, 
мгдоеалля нозбурку, гмгаркмвмї ваормпрі)5; рмбрм гдякі мжлакз 
нігнозєклзущкмгм рзну, айд бдж козрзфлмгм алайіжу гедодй, 
віггждокайыыфз кмлуднруайщлі жапагз налівлмї бійщхмвзущкмї ігдмймгії. 
Маокпзпрпщкмы соаждмймгієы взоіжляйапя кмлмгоасія Ю. Лаоіла, у якіи 
віл жапвігфзв «іплувалля в пдйі буоеуажлм-нігнозєклзущкмгм 
(куокуйщпщкмгм) гмпнмгаопрва»6, рмбрм кмлпрарував сакр 
нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі пдйял. Нзк буйа жаномнмлмвала мозгілайщла 
кдрмгзка кйапзсікауії рак жвалзт куокуйщпщкзт гмпнмгаопрв. Зажлафзкм, 
цм віл був єгзлзк пдодг бійщхмвзків-рдмодрзків, трм омжгйягав 
пдйялпщкі гмпнмгаопрва жа рзнмк їтлщмї нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі. 
На имгм ндодкмлалля у 1920-т омкат іплувайм фмрзоз рзнз пдйял-
нігнозєкуів: «куокуйщ-взомблзк», цм жа гмнмкмгмы лаикалмї ноауі 
жаикавпя взомблзурвмк ж нігнозєклзущкмы кдрмы (номгае рмваоу ла 
озлкмві) ра взкмозпралляк лаикалмї омбмфмї пзйз; «куокуйщ-пкунцзк» 
(пкунмвує в бігляків ра пдодгляків номгукуіы їтліт гмпнмгаопрв гйя 
одайіжауії ла озлкмві), «куокуйщ-рмогмвдущ» (жаикаєрщпя рмогівйды 
номкрмваоакз ра номгаедк номгукуії купраоів), «куокуйщ-йзтвао» (жгає 
в модлгу жлаояггя ноауі, омбмфу тугмбу), каыфз ж рмгм нозбурмк7. 
Ю. Лаоіл гав ракме муілку і пдодглякмві, якмгм вваеав «куокуйдк в 
нмрдлуії», рмку цм віл нмрдлуіилм лайдеав гм нозварлмканірайіпрзфлмгм 
рзну. Пдоха і родря кардгмоії, жа имгм нігоатулкакз, лайіфувайа бйзжщкм 
800 рзпяф гмпнмгаопрв8. Лаоілпщкд рйукафдлля пдйялпщкзт гмпнмгаопрв 
лд жавегз вігнмвігайм їт одайщлзк пмуіайщлм-дкмлмкіфлзк мжлакак, а 
рдокілз «лднкалз», «лднкалпщка буоеуажія», взкмозпралі лзк, кайз 
ндодваелм нмйірзкмдкмлмкіфлд жвуфалля. Маилмвзи нмгій пдйялпщкзт 
гмпнмгаопрв омжгйягавпя лзк ж рмфкз жмоу пралмвйдлля ла пдйі 
«канірайіпрзфлзт нігнозєкуів». Вйаплд ракмї кмлуднуії гмрозкувайзпя 
Л. Козукал, А. Гаипрдо, А. Ажзжял, гоукуыфз пвмї праррі в ндоімгзфлзт 
сатмвзт взгаллят9. 
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Тдмодрзкакз сдокдопщкмгм рзну пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва 
в 1920-т оо пйіг взжларз - В. Кафзлпщкмгм ра А. Хояцдву, які ндохзкз 
жапрмпувайз рйукафдлля «сдокдо» прмпмвлм укоаїлпщкзт пдйялпщкзт 
гмпнмгаопрв, а ракме мбґоулрувайз їт пмуіайщлм-дкмлмкіфлі мжлакз. 
Змкодка, В. Кафзлпщкзи, алайіжуыфз омжвзрмк ждолмвмгм гмпнмгаопрва 
нівгдллзт одгімлів Укоаїлз, гіихмв взплмвку ном іплувалля 
«гоіблмпдйялпщкмгм сдокдопщкмгм канірайіжку», «сдокдопщкзт 
гмпнмгаопрв — гоіблзт і пдодгліт»10. Віл ндохзк жвдолув увагу 
ла карапромсіфлі пмуіайщлм-дкмлмкіфлі лапйігкз емврлдвмгм 
ндодвмомру гйя пійщпщкмгм гмпнмгаопрва. Скапувалля нозварлмї 
вйаплмпрі і йіквігауія нмкіцзущкзт гмпнмгаопрв, ла имгм гйзбмкд 
ндодкмлалля, жоуилувайа праози рзн пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
взомблзурва, нозхвзгхзйз имгм ларуоайіжауіы, рмбрм жомпралля 
фапркз влуроіхлщмгм пнмезвалля11.  

Ндоівлмкіоліпрщ дкмлмкіфлмгм омжвзрку пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, 
ном яку у 1920-т омкат нзпайз Л. Козукал, М. Лдвдлхрак, 
Е. Тдойдущкзи, О. Пмгвілпщкзи12, прайа гйя лзт аогукдлрмк гмкажу 
лддсдкрзвлмпрі сулкуімлувалля могаліжауіилзт смок гоіблмрмваолмгм 
взомблзурва, віграк лдмбтіглмпрі кммндоувалля ра кмйдкрзвіжауії 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв. Нітрм лд жвдорав увагу ла їт влуроіхлы 
пндузсіку ра нігнозєкйзвіпрщ. Ігдмймгіфлі кіокувалля жаваеайз 
гмпйіглзкак мб'єкрзвлм взпвірйыварз пакд нігнозєклзущкі 
кмейзвмпрі пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, тмфа вмлз омжгйягайз имгм 
рмваоліпрщ, ном цм пвігфарщ жагаймк ноауі О. Пмгвілпщкмгм, 
В. Дмбомгаєва, В. Мзхкіпа, А. Айщрдокала, З. Смймвдифзка, 
К. Фійінмвпщкмгм13. Вмлз кайз нозкйаглзи таоакрдо, однодждлрарзвлу 
гедодйщлу бажу, а взжлафдлля «нозварлзи канірай" йзхд кмлпрарувайм 
сакр имгм лаявлмпрі, у рмку фзпйі і в пійщпщкмку гмпнмгаопрві. 

Позварлмнігнозєклзущкзи рзн пдйялпщкзт гмпнмгаопрв 
гмпйігеувайз нодгправлзкз могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз 
О. Чаялмв, О. Чдйілудв, Г. Сругдлпщкзи, М. Макаомв, Б. Боуукуп, 
Л. Мзліл, М. Кмлгоарщєв. Так, А. Сругдлпщкзи, взвфаыфз нмтмгедлля 
ждкдйщлмї одлрз, ваймвмгм гмтмгу в пійщпщкмку гмпнмгаопрві, вкажав ла 
кмлуднруайщлі жапагз ущмгм лаукмвмгм ланоякку, жаплмвлзкз якмгм 
жаикайзпя взвфдлляк могаліжауіилзт смок пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, 
мбґоулрувалляк їт двмйыуіилмгм хйяту сулкуімлувалля14. 
Сікдилмпнмезвфзи сакрмо і роугмвм-пнмезвфзи байалп, ла имгм 
гукку, пралмвзйз кйыфмві нозлузнз ра кмлуднруайщлі нігвайзлз 
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могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз вфдлзт-агоаолзків, які ж'япмвувайз 
номбйдкз могаліжауіилм-рдтліфлмї ра пмуіайщлм-нпзтмймгіфлмї нозомгз 
нозварлмгм пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва15. Сурщ рдмоії, якцм лабйзжзрз її 
гм одайщлмгм езрря, нмйягайа в рйукафдллі пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва 
як пікдилм-роугмвмї і пнмезвфмї могаліжауії. Тоугмвд гмпнмгаопрвм лд 
кмозпруваймпя лаикалмы омбмфмы пзймы, а имгм взомблзфа проукруоа 
буйа віггждокайдлляк роугмвм-пнмезвфмгм байалпу пдйялпщкмгм гвмоу. 
Япкоавзкз нодгправлзкакз могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз буйз 
ракме О. Чдйілудв і М. Макаомв16, які акрзвлм мбпрмывайз 
ра жатзцайз рдмоіы роугмвмпнмезвфмгм байалпу пдйялпщкмгм 
сдокдопщкмгм гмпнмгаопрва. Вфдлі жмпдодгеувайзпя ла ж'япуваллі 
влуроіхліт жакмлмкіолмпрди їт могаліжауії взомблзурва, проукруоз 
пнмезвалля, нмбугмвз взомблзфмї гіяйщлмпрі, рмбрм нмвпякгдллмгм 
езрря пдйялпщкмгм гвмоу. Їтля кмлуднуія двмйыуії пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва взоіжляйапя віг ілхзт гйзбзлмы лаукмвм-рдмодрзфлмгм 
алайіжу ра ноагкарзжкмк взплмвків. 

Аврмозрдрлзк йігдомк ра жаплмвлзкмк могаліжауіилм-взомблзфмгм 
ланоякку агоаолзт гмпйігедлщ 1920-т омків був О. Чаялмв. 
Ймгм лаукмвзи кдрмг взжлавав і Л. Козукал, якзи був лднозкзодллзк 
мнмлдлрмк, тмф і ланзпав ндодгкмву гм жбіолзка ноаущ17. 
Віл нігкодпйывав, цм в клзжі лдкає «каокпзпрпщкмгм, рмбрм 
номйдраопщкмгм» нігтмгу гм дкмлмкікз пійщпщкмгм гмпнмгаопрва, бм вмла 
«жлаимкзрщ фзрафа ж нмгйягакз мглієї ж лдкаокпзпрпщкзт хкій»18. 
Поауі О. Чаялмва, які взтмгзйз гоукмк в 1920-т омкат, прмпувайзпя, 
коік кммндоауії, взкйыфлм номбйдкз двмйыуії пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва, аврмо якзт мбпрмывав могаліжауіилм-гмпнмгаопщкі 
нігвайзлз пдйялпщкмгм «ілгзвігуайщлмгм нігнозєклзурва‖19, рмбрм 
сдокдопрва. Дмпйігеуыфз пмуіайщлу нозомгу пдйялпщкмї кммндоауії, 
О. Чаялмв лажзвав хіпрщ мплмвлзт рзнів пдйялпщкзт гмпнмгаопрв. 
Вмлз, жа имгм пзпрдкмы кйапзсікауії, лайдеайз гм гвмт дкмлмкіфлзт 
рзнів: «канірайіпрзфлмгм рмваолмгм» і «пікдилм-рмваолмгм»20. Пдохд 
какпзкайщлм взкмозпрмвувайм лаикалу омбмфу пзйу гйя мгдоеалля 
«нігнозєклзущкмгм гмтмгу», а гоугд гіяйм жа оатулмк ноауі фйдлів 
омгзлз. Обзгва рзнз буйз нозварлзкз, айд «пікдилм-рмваолд», 
жа муілкмы вфдлмгм, лд кайм «фзпрмгм гмтмгу», а йзхд ваймвзи, рмку 
цм ноауывайз впі фйдлз гмпнмгаопрва, бдж лаикалмї омбмфмї пзйз21. 
Пмгомк рмрайіраолмгм одезку могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз 
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ланозкілуі 1920-т – ла нмфарку 1930-т омків лагмвгм жакмомжзйм 
взвфдлля нозварлм-нігнозєклзущкмгм рзну пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва. 

Тійщкз в 1990-т омкат XX пр. - нмфарку XXI пр. ж'явзйзпя ґоулрмвлі 
кмлмгоасіфлі гмпйігедлля пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт номбйдк омжвзрку 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, нмфайз жапрмпмвуварзпя кмгдолі кдрмгзкз 
іпрмозфлзт гмпйігедлщ, вігбувайзпя ндодрвмодлля у уаозлі кдрмгмймгії 
іпрмоії, цм жагаймк нмжлафзймпя ла номбйдклм-рдмодрзфлзт ноімозрдрат 
лаукмвм-іпрмозфлзт гмпйігедлщ. 

Ммгдола укоаїлпщка іпрмоімгоасія пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку 
пдйа в УСРР 1920-т омків жмпдодгеуєрщпя ла могаліжауіилзт смокат 
нозварлмгм нігнозєклзурва, ном цм пвігфзрщ кмлмгоасія О. Сухка, 
у якіи омжгйягаєрщпя сулкуімлувалля пдйялпщкмгм сдокдопщкмгм 
гмпнмгаопрва, а ракме купраолм-одкіплзфзт номкзпйів ла пдйі, 
нозварлмї рмогівйі22. Позварлмнігнозєклзущка гіяйщліпрщ ла 
сілалпмвмку озлку ндоімгу НЕПу взпвірйдла Ю. Вмймплзкмк23, рмбрм 
іпрмозфлі гмпйігедлля сакрзфлм прмпуырщпя кмкдоуіилм-взомблзфмгм 
езрря вдйзкзт гоун лапдйдлля. Іпрмозкз жгагуырщ пдйял-лднкалів в 
кмлрдкпрі нігнозєклзурва, айд лд омжкозваырщ нмвлмы кіомы їт 
могаліжауіилм-гмпнмгаопщкзт смок. Ґоулрмвлзк іпрмозкм-дкмлмкіфлзк 
гмпйігедлляк пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва є кмлмгоасія В. Кайіліфдлка24, 
кмрози омжгйягає имгм в кмлрдкпрі пікдилм-роугмвмї могаліжауії 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм взомблзурва. Віл пнзоаєрщпя ла рдмодрзфлу 
пнагцзлу нодгправлзків могаліжауіилм-взомблзфмї хкмйз - О. Чаялмва 
ра ілхзт. Взпвірйыыфз пмуіайщлм-дкмлмкіфлі мжлакз сулкуімлувалля 
ілгзвігуайщлмгм пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва, вфдлзи взжлає іпрмозфлзи 
сакр іплувалля у 1920-т омкат сдокдопщкмгм пдкрмоа, могаліжауіилмы 
смокмы якмгм буйм жакмелд пдйялпщкд гмпнмгаопрвм25. Віл взвфає имгм 
пмуіайщлі нігвайзлз, уфапрщ в кммндоауії, одгуйярзвлзи внйзв гдоеавз, 
роугмвзи байалп, взомблзурвм номгукуії, могалз пдйялпщкмгм 
пакмвоягувалля - гомкагз, рмбрм нозтмгзрщ ла пійщпщку 
ілсоапроукруоу. Іпрмозкз С. Кмолмвдлкм, В. Лажаодлкм26 
жмпдодгеуырщпя ракме ла пмуіайщлм-могаліжауіилзт мплмват 
пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, айд мбкдеуырщпя козрдоієк «жакмелмпрі», 
рмбрм рдокілмймгієы 1920-т омків. 

Пігпукмвуыфз кмомркзи іпрмоімгоасіфлзи мгйяг лаукмвмї 
йірдоаруоз ж іпрмоії пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт віглмпзл в агоаолмку 
пдкрмоі Укоаїлз 1920-т омків, пйіг взжларз жомпралля кійщкмпрі ноаущ 
ра нмхук лмвзт кдрмгмймгіфлзт нігтмгів, які взоіжляырщпя віг 
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нмндодгліт лагбалщ козрзфлзк алайіжмк. Маймгмпйігедлзк 
жайзхаєрщпя рдмодрзкм-кдрмгмймгіфла бажа взвфдлля пзпрдкз 
нозварлмгм нігнозєклзурва в укоаїлпщкмку пдйі ндоімгу НЕПу, тмфа 
ж‘явзйзпя ндохі омбмрз, номрд цд лдкає праймї наоагзгкз ра 
іпрмоімгоасіфлмї роагзуії. Нд взкйзкає пукліву рйукафдлля пдйялпщкзт 
гмпнмгаопрв як сдокдопщкзт, якд мбгоулрувайз у 1920-т омкат 
В. Кафзлпщкзи і А. Хояцдва, а ракме рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлі 
кмейзвмпрі лаукмвмї пнагцзлз рак жвалмї могаліжауіилм-взомблзфмї 
хкмйз, яку нодгправйяйз – О. Чаялмв ра ілхі, їтлі ноауі жапйугмвуырщ 
одрдйщлмгм омжгйягу, нмжаяк вмлз каырщ лд йзхд нозкйаглд, а ракме 
лаукмвм-рдмодрзфлд жлафдлля. 

Фмокауіилм-кйапмвзи нігтіг, таоакрдолзи гйя іпрмозкм-дкмлмкіфлмї 
йірдоаруоз 1920-т омків, лд взрозкує козрзкз, айд сакрзфлзи кардоіай 
ра прарзпрзфлі кдрмгзкз, якзкз кдоувайзпя гмпйіглзкз, каырщ лаукмву 
ваоріпрщ. Факрзфлм вмлз взжлайз іпрмозфлзи сакр сулкуімлувалля 
нозварлмгм пдйялпщкмгм нігнозєклзурва жа гайуждвзк нозлузнмк, 
а ракме взявзйз имгм мплмвлі могаліжауіилм-гмпнмгаопщкі смокз: 
пдйялпщкд сдокдопщкд гмпнмгаопрвм ж вігнмвіглмы пндуіайіжауієы, 
кмкдоуіилм-рмогівдйщла гіяйщліпрщ пійщпщкмгм лапдйдлля, купраолм-
одкіплзфа, кммндоарзвла. Іпрмозкз лд жвдорайз увагу ла рд, цм уфапрщ 
пдйял в кммндоауії жапвігфувайа смокувалля лмвмгм рзну нозварлм-
кммндоарзвлмгм нігнозєклзурва, рак як пдйялз буйз жаплмвлзкакз 
рмваозпрв, мпмбйзвм пзпрдкз взомблзфм-жбурмвмї кммндоауії, 
яка прмпувайапя рваозллзурва, взомблзурва рдтліфлзт куйщруо. 
Цди апндкр лдгмпрарлщм взпвірйдлзи в іпрмоімгоасії. 
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Резюме 

Ойялзч В. В. Позварлм-нігнозєклзущкзи рзн пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва 
в УСРР 1920-т омків: рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлі ра іпрмоімгоасіфлі мпмбйзвмпрі 
взпвірйдлля номбйдкз. 

Смузайщлм-ъкмлмкзфдпкзд мрлмхдлзя в Укоазлд ндозмга НЭПа бшйз 
з мпраырпя нозмозрдрлшк ланоавйдлздк лауфлм-зпрмозфдпкзт зппйдгмвалзи, 
лафзлая п 1920-т гмгмв, нмпкмйщку кодпрщялпкмд тмжяипрвм, кмрмомд лажшвайз 
рмгга кдйкмрмваолшк, бшйм мплмвлшк номзжвмгзрдйдк пдйщпкмтмжяипрвдллми 
номгукузз з пшощя, рм дпрщ пмжгавайм кардозайщлуы бажу гйя 
сулкузмлзомвалзя мбцдпрва, а п гоугми прмомлш нодгправйяйм улзкайщлши 
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пмузук. Ипрмозкм-ъкмлмкзфдпкая лаука зкддр бмйщхми ояг роугмв, мпмбдллм в 
1920-т гмгат, нмпвяцдллшт оажлшк мроапйяк могалзжаузмллм-
номзжвмгпрвдллми гдярдйщлмпрз кодпрщялпкмгм гвмоа, кмрмоши бшй пубчдкрмк 
пмузайщлм-ноавмвшт мрлмхдлзи, а ракед мбчдкрмк вйзялзя гмпугаопрвдллшт 
могалмв вйапрз. 
 
 
 

Олянич Л. В.  

НІМЕЦЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 
В УКРАЇНІ 1920-30-х рр.: ОГЛЯД ПРАЦЬ “МАРБУРЗЬКОЇ ШКОЛИ” 

Акруайьліпрь мбоалмгм лакз іпрмозфлмгм гмпйігедлля жукмвйдла 
лдмбтігліпры ужагайщлдлля іпрмоімгоасіфлзт гедодй ж іпрмоії 
нмгмйалля гзряфмї бджнозруйщлмпрі в Укоаїлі, нмжаяк іплує лаукмва 
йірдоаруоа, аврмоакз якмї є вірфзжлялі ра жаоубіелі гмпйіглзкз, айд 
мбкайщ алайірзфлзт іпрмоімгоасіфлзт ноаущ, нозпвяфдлзт алайіжу 
гмпяглдлщ фз номгайзл жатіглзт уфдлзт. Об'єкрмк галмгм гмпйігедлля 
є мпмбйзвмпрі іпрмоімгоасіфлмгм номудпу, а нодгкдрмк – іпрмоія 
взлзклдлля „каобуожщкмї хкмйз‖, омйщ ра кіпуд її нодгправлзків 
у взпвірйдллі пмуіайщлзт номбйдк гзряфмї бджнозруйщлмпрі 
в УСРР 20-30-т оо., рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлі мплмвз ра номбйдклм-
рдкарзфлі ноімозрдрз лікдущкзт гмпйіглзків.  

Тдокіл „каобуожщка хкмйа‖ прмпуєрщпя іпрмозкм-ндгагмгіфлзт 
гмпйігедлщ лікдущкзт уфдлзт, які лд кайз бажмвмї іпрмозфлмї мпвірз, 
айд жаплувайз лаукмвзи ланоякмк взвфдлля іпрмоії пралмвйдлля 
ра сулкуімлувалля в Укоаїлі 20-30-т оо. пзпрдкз пмуіайщлм-
номсійакрзфлзт упралмв гйя бджнозруйщлзт гірди ра лднмвлмйірліт 
ноавмнмоухлзків — роугмвзт кмймліи, гзряфзт бугзлків, 
одсмокармоіи, а ракме взпвірйдлля могаліжауіилм-ндгагмгіфлмгм гмпвігу 
омбмрз укоаїлпщкзт ндгагмгів -Г. Г. Вацдлка, А. С. Макаодлка. Аврмока 
пвігмка рмгм, цм нмлярря ―лаукмва хкмйа‖ є жлафлм хзохзк 
і гйзбхзк, ліе взжлафдлля ―каобуожщка хкмйа‖. Пдохд мжлафає 
лаявліпрщ йігдоа, бажмвмї кмлуднуії взпвірйдлля нмгіи ра явзц, 
таоакрдолзт рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлзт нозимків, ланоякків 
гмпйігедлщ, нмпйігмвлзків рмцм. Взкмозпрмвуыфз смокуйывалля 
―каобуожщка хкмйа‖, аврмо ноаглуйа нозвдолурз увагу гм пакмбурлщмгм 
і каймгмпйігедлмгм лаукмвмгм ланоякку іпрмозкм-ндгагмгіфлзт пругіи в 
Нікдффзлі, взрмкз якзт пягаырщ пдодгзлз 50-т оо. Сакд рмгі буйм 
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жанмфаркмвалм оаллі жатіглмлікдущкі ілрдонодрауії ндгагмгіфлмї 
ра йірдоаруолмї пнагцзлз А. С. Макаодлкм, а її ндохзк гмпйіглзкмк 
був Л. Фощмжд. Взвфаыфз ігдилм-іпрмозфлі оухіилі пзйз омпіипщкмї ра 
оагялпщкмї ндгагмгікз, віл пнмлукав рмгі вігмкзт лікдущкзт уфдлзт-
ндгагмгів і рдмймгів Л. Агмйщсп, І. Рыррдлаудо, Е. Фаисдйщ 
В. Напраилфзка гм ланзпалля кмлмгоасіи ном укоаїлпщкмгм 
оагялпщкмгм ндгагмга. Іліуіармомк пзпрдклмгм взвфдлля имгм рвмофмпрі, 
мпмбйзвм гмпвігу омбмрз ж лднмвлмйірлікз ноавмнмоухлзкакз, був 
Л. Фощмжд. Віл ноауывав в Гщмррілгдлі, Гакбуожі, Мылпрдоі, а ж 1961 нм 
1989 о. номсдпмомк ра кдоівлзкмк касдгоз ндгагмгікз Маобуожщкмгм 
улівдопзрдру. Зажлафу, цм уд рми пакзи улівдопзрдр, у якмку лавфавпя 
вігмкзи омпіипщкзи уфдлзи М. В. Лмкмлмпмв. 

Фмокувалля ―каобуожщкмї хкмйз‖, рмбрм лаукмвмгм удлроу 
номсдпіилзт гмпйіглзків кмлкодрлмї номбйдкз, омжнмфаймпя 
ж пдодгзлз 60-т оо. Так, у 1965 о. Л. Фощмжд жаномпзв гм Маобуогу 
взнупклзка Фоалксуорпщкмгм улівдопзрдру Г. Хіййіга, а лджабаомк і 
З. Ваируа, кмрози взвфав омпіипщку сіймймгіы. Дм лзт нозєглайапя 
пйавіпр І. Війщ, яка кдхкайа в Маобуожі. Ігдя првмодлля 
какаодлкмжлавфмгм удлроу взлзкйа у 1967 о. ла кіелаомгліи 
кмлсдодлуії в Оймкмууі, гд Г. Хіййіг ра З. Ваиру боайз уфапрщ. 
Поз Поажщкмку лаукмвм-гмпйіглмку ілпрзрурі ндгагмгікз Акагдкії лаук 
Чдтмпймваффзлз іплувайа йабмоармоія ―Кмкдлпщкзи – одсдоар‖, гмпвіг 
якмї пнмлукав кмймгзт лікдущкзт гмпйіглзків гм жаплувалля 
йабмоармоії ―Макаодлкм-одсдоар‖ ла бажі Наукмвм-гмпйіглмгм удлроу 
нмоівляйщлмї ндгагмгікз ноз Маобуожщкмку улівдопзрдрі. 
Ймгм мфмйывав Л. Фощмжд, а йабмоармоіы ―Макаодлкм-одсдоар‖ 
нодгправйяйз Г. Хіййіг ра З. Ваиру. 

Якцм жатігла нмйірмймгія 60-т оо. взпвірйывайа оагялпщкд 
пупнійщпрвм в кмлрдкпрі рдмоії рмрайіраозжку, рмбрм вігмкодкйывайа 
пндузсіку сулкуімлувалля оагялпщкмгм рмрайіраолмгм одезку, 
рм каобуожщкі какаодлкмжлавуі жаикайзпя іпрмоієы омжвзрку пмуіайщлмї 
ндгагмгікз в УСРР. Вмлз нзпайз лаукмву бімгоасіы А. С. Макаодлка, 
пномпрмвувайз кісз оагялпщкмї іпрмозкм-ндгагмгіфлмї лаукз ном 
ндгагмга, гмрувайз гм гоуку жібоалля имгм ноаущ бдж пкмомфдлщ, 
взвфайз оагялпщку ра жатіглу йірдоаруоу ном йдгдлгаолмгм ―жавкмйа‖, 
гмпйігеувайз имгм ндгагмгіфлу кмлуднуіы. За 40 омків іплувалля 
йабмоармоії ―Макаодлкм-одсдоар‖ ніггмрмвйдлм віпік рмків рвмоів 
А. С. Макаодлка, нмлаг 20 взнупків ―Opuscula Makarenkiana‖, гдпяркз 
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кмлмгоасіи і жбіолзків аотівлзт гмкукдлрів ра гдкійщка пмрдлщ 
лаукмвзт прарди лікдущкмы, алгйіипщкмы, соалуужщкмы, омпіипщкмы 
ра укоаїлпщкмы кмвакз, номвдгдлм кіелаомглі кмлсдодлуії ла Затмгі 
ра в Укоаїлі. У 1991 о. в Пмйраві вігбуймпя жаплувалля Міелаомглмї 
какаодлкмжлавфмї апмуіауії, фйдлакз якмї є вігмкі укоаїлпщкі 
ра жаоубіелі вфдлі. 

Суфапла укоаїлпщка іпрмоімгоасія пзпрдкз мпвірз в Укоаїлі 20- 
30-т оо. мкзлає увагмы гоулрмвлі гмпйігедлля ―каобуожщкмї хкмйз‖, 
ном цм пвігфарщ квайісікауіилі гзпдорауіилі гмпйігедлля Ю. І. Чзовз, 
О. П. Сзрлікмва1. Нд жгагує ном лзт О. С. Паоацдвіла, гзпдорауія якмї 
прмпуєрщпя бджнмпдодглщм номбйдк нмгмйалля гзряфмї бджнозруйщлмпрі 
в УСРР 20-30-т оо.2 Нд жлаихйз вмлз лайделмгм взпвірйдлля 
в гзпдорауіят І. І. Дзнрал, А. Г. Зілфдлкм, І. В. Іцдлкм, 
В. Є. Взлмгоагмвмї-Бмлгаодлкм, які нозпвярзйз пвмї гмпйігедлля 
взкйыфлм номбйдкарзуі бджнозруйщлмпрі3. У 2002 о. взихмв жбіолзк 
аотівлзт гмкукдлрів ном гіяйщліпрщ Пмйравпщкмї роугмвмї кмймлії 
ік. М. Гмощкмгм у 1920-1926 оо., унмояглзкз якмгм номіглмоувайз 
лаукмвзкз омжвігкакз лікдущкмгм уфдлмгм Г. Хіййіга4, рмку віл 
мнубйікував вйаплд гмкукдлрайщлд взгалля ж козрзфлзкз 
жауваедллякз ла агодпу имгм нмйравпщкзт кмйдг5. Рдудлжуыфз уд 
взгалля лікдущкмгм гмпйіглзка, А. В. Ткафдлкм жажлафзв, цм Г. Хіййіг 
―...вгаєрщпя гм лзцівлмї козрзкз, лд номбафаыфз лахзк уфдлзк лавірщ 
гоіблзущ‖6. Ілрдйдкруайщла арака, яку вфзлзв лікдущкзи гмпйіглзк, 
буйа взкйзкала, ла гукку одудлждлра, нмоухдлляк ндвлмї ―кмлмнмйії‖ 
лікдущкмї йабмоармоії ла взгалля какаодлкмжлавфзт кардоіайів‖7, 
айд пуфаплд какаодлкмжлавпрвм лд кає ―пвмгм‖ і ―фуемгм‖ гзпкуопу.  

Пдоха нубйікауія Х. Хіййіга ном А. С. Макаодлка ж‘явзйапя у 1963 о., 
яка кайа іпрмозкм-бібйімгоасіфлзи кмлрдкпр, нмжаяк прмпувайапя 
лікдущкмкмвлмї йірдоаруоз ном Макаодлка, яка взихйа гм 1962 о.8 
Віл мнубйікував уди кардоіай оажмк ж І. Раут. На имгм ндоху нубйікауіы 
жвдораырщ увагу В. Ммогул ра І. Зяжыл, які жажлафаырщ, цм ―...номрягмк 
40 омків Г. Хіййіг мнубйікував нмлаг 250 ноаущ, нозпвяфдлзт взгарлмку 
ндгагмгу...‖, жажлафаыфз цм віл ракме є ―...укйагафдк і фйдлмк одгкмйдгії 
гвмкмвлмгм взгалля жібоалля рвмоів Макаодлка (8 рмків), гмймвлзк 
одгакрмомк пдоії ―Opuscula Makarenkiana― (Маобуог, 24 рмкз), гмймвлзк 
одгакрмомк пдоії „Ндвігмкзи Макаодлкм― (Ммпква, 3 рмкз)―9. 
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У 60-т оо., пугяфз жі пнзпку имгм лаукмвзт ноаущ, які взлдпдлі ла паир 
еуолайу „ПмпрМдрмгзка― (www. ipe. poltava.ua /pm/ 48 hillig.htm), віл 
нзпав ном какаодлківпщку кдрмгзку взтмвалля „фдодж кмйдкрзв― ра в 
кмйдкрзві, ном йзпрувалля ндгагмга ж гоуезлмы Г. Сайщкм, ном 
жауікавйдлля лікдущкзт ндгагмгів рвмофзк гмомбкмк укоаїлпщкмгм 
ндгагмга-ноакрзка. Г. Хіййіг оажмк ж Л. Фощмжд мнубйікував праррі ра 
пвігфдлля, які ж‘явйяйзпя у ФРН номрягмк 1927-1967 оо., мпмбзпрм 
номалайіжувавхз йірдоаруоу жа 1963-1967 оо.10 У пніваврмопрві 
ж З. Ваирумк віл гоукував праррі ра нмвігмкйдлля гйя ндоімгзфлзт 
взгалщ Нікдффзлз ном укоаїлпщкмгм жавкмйа, взпрунав ла кмлсдодлуіят, 
гоукував мгйягз лаукмвмї йірдоаруоз. Пмфзлаыфз ж гоугмї нмймвзлз 
70-т оо., Г. Хіййіг пнійщлм ж З. Ваирумк, І. Війщ, Е. Гаоркалл омжнмфав 
каобуожщкд взгалля рвмоів А. Макаодлка, ланмйдгйзвм жгіиплыыфз 
рдкпрмймгіфлзи алайіж „Пдгагмгіфлмї нмдкз―, имгм номкмв, прарди. 
Пдохзи рмк взицмв у 1976 о., гм якмгм нмроанзйз ноауі жа 1923-
1931 оо., а ракме кав томліку езрря і рвмофмпрі укоаїлпщкмгм ндгагмга11. 
Факрзфлм гм кілуя 70-т оо. буйм жавдохдлм 9-рмклд взгалля рвмоів 
А. Макаодлка лікдущкмы кмвмы, якд взоіжляймпя віг оагялпщкмгм 
жібоалля нмвлмрмы рдкпрів. Змкодка, оажмк ж І. Війщ, віл взгав 
рдкпрмймгіфлу прарры, у якіи нмкажав взйуфдлля оагялпщкмы удлжуомы 
мкодкзт пйів і одфдлщ іж номкмв А. Макаодлка жа 1938-1939 оо.12 
У 1982 о. Г. Хіййіг унмоягкував жбіолзк укоаїлмкмвлзт кардоіайів ном 
А. Макаодлка жа 1924-1937 оо., мнубйікмвалзт в Укоаїлі, ндодкйавхз їт 
лікдущкмы кмвмы13. Дм клзгз буйз нігібоалі праррі ж гаждр ра еуолайів, 
які прмпувайзпя гіяйщлмпрі Кмвайівпщкмї гзряфмї роугмвмї кмймлії ніг 
Пмйравмы, а ракме кмймлії бджнозруйщлзт ік. Гмощкмгм у Куояеі ра 
роугмвмї кмкулз ік. Дждоезлпщкмгм бійя Хаокмва. 

Помрягмк 1963-1989 оо. нодгправлзкз „каобуожщкмї хкмйз― 
гоукувайзпя ндодваелм у Нікдффзлі, взпвірйыыфз оджуйщрарз 
рдкпрмймгіфлмгм алайіжу рвмоів А. Макаодлка, имгм номкмв, а ракме 
нубйікауіи ном гіяйщліпрщ упралмв гйя лднмвлмйірліт ноавмнмоухлзків. 
Факрзфлм жайзхайзпя нмжа увагмы аотівлі гмкукдлрз, гм якзт вмлз лд 
кайз гмпруну. Снійщлі праррі Г. Хіййіга, З. Ваируа, І. Війщ, М. Коыгдо-
Пмроару, Е. Гаоркалл прмпувайзпя ндодваелм бімгоасії укоаїлпщкмгм 
ндгагмга, кдрмгів взтмвалля ра могаліжауіилзт смок пмуіайщлмї 
аганрауії бджнозруйщлзт гірди в Укоаїлі 20-т – ндохмї нмймвзлз 
30-т оо. Вмлз смокувайз бібйімгоасіфлі гмвіглзкз йірдоаруоз ж нзралщ 
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пмуіайщлмгм взтмвалля гірди, ном ндгагмгіфлу ра нзпщкдллзущку 
жвзрягу Макаодлка, взпймвйывайз козрзфлі жауваедлля, айд оагялпщка 
іпрмозкм-ндгагмгіфла лаука вваеайа їт „сайщпзсікармоакз―. Помбйдкз 
гзряфмї бджнозруйщлмпрі взпвірйывайзпя лзкз в кмлрдкпрі 
могаліжауіилм-ндгагмгіфлмї гіяйщлмпрі взгарлмгм укоаїлпщкмгм ндгагмга-
ноакрзка, а ракме ндодгоуку гмкукдлрайщлзт взгалщ 20-30-т оо. 
ж мглмфаплзк лікдущкмкмвлзк ндодкйагмк, нмхзоыыфз у ракзи пнмпіб 
сакрз ра нмгії ж іпрмоії Укоаїлз. Так, у 1970 о. Г. Хіййіг ра З. Ваиру 
взгайз жбіолзк кардоіайів ном таоківпщку кмкулу ік.Дждоезлпщкмгм, 
мнубйікмвалзи цд у 1932 о., гм якмгм буйз жайуфдлі праррі 
В. Байзущкмгм, О. Бомлєвмгм, а ракме номрмкмйз жапігалщ Рагз 
кмкалгзоів кмкулз ра ілхі гмкукдлрз ном омбмру уієї йдгдлгаолмї 
упралмвз гзряфмгм пакмуноавйілля, яка прайа бажмы гйя ланзпалля 
рвмоу - „Пдгагмгіфла нмдка―14.  

Нанозкілуі 80-т оо. ж‘явзйапя гоулрмвла кмлмгоасія М. Коыгдо-
Пмроару ном прал оагялпщкмї ндгагмгікз ра хкмйз у 1928-1931 оо., 
яка нмкажайа рдмодрзфлі гзпкупії ла „ндгагмгіфлмку сомлрі―, нмйірзфлу 
бмомрщбу номрз „ноавзт― ра „йівзт― утзйів в мпвірліт упралмват, омйщ 
ндгагмгікз у смокуваллі лмвмгм пупнійщпрва, а ракме бмомрщбу 
ж „ноавмы лдбджндкмы―15. Помбйдкз бджнозруйщлмпрі вмла взпвірйыє 
нмбіелм, мпкійщкз ндодикайапя ндодваелм рдмодрзфлзкз нзраллякз 
омжвзрку оагялпщкмї хкмйз, рмбрм взвфайа лапйігкз гзпкупіи у 20-т оо. 

Наукмві нубйікауії каобуожщкзт гмпйіглзків нмфайз взтмгзрз в 
СРСР у 1990 о. Укоаїлпщкі ра омпіипщкі сатмві гаждрз мнубйікувайз 
праррі Г. Хіййіга ном Макаодлка16. Ндмбтіглм жажлафзрз, цм пакд у 
1990 о. взихйа гоулрмвла клзга З. Ваируа ж іпрмоії гзряфмї 
бджнозруйщлмпрі в СРСР, ндохзи омжгій якмї прмпувавпя сдлмкдлу 
бджнозруйщлмпрі у 1917-1924 оо., пндузсіку ндоімгу ―вмєллмгм 
кмкуліжку‖, ндодтіглмї сажз 1922-1924 оо., ігдмймгіжауії пмуіайщлмгм 
сзтмвалля гірди; гоугзи омжкозває могаліжауіилі смокз бмомрщбз 
ж бджнозруйщліпры гірди, жмкодка игдрщпя ном ―Лігу нмоярулку гірди‖, 
―Рагу гмнмкмгз гіряк‖, Кмкіпіы нмйінхдлля нмбуру гірди, Смуіайщлу 
гзряфу ілпндкуіы, Тмваозпрвм ―Доужі гірди‖. Тоз ілхзт омжгійз 
омжкозвайз бмомрщбу ж лднмвлмйірлікз ноавмнмоухлзкакз, могаліжауії 
їтлщмгм роугмвмгм взтмвалля, мпмбйзвмпрі сулкуімлувалля ―Кмкіпії у 
пноават лднмвлмйірліт‖17. Рмжгій ном гіяйщліпрщ рмваозпрва ―Доужі 
гірди‖ взпвірйыє мплмвлі дранз пралмвйдлля ра омжвзрку уієї 
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гомкагпщкмї могаліжауії в РСФРР номрягмк 1924-1935 оо., имгм 
кійщкіплзи пкйаг, нозфзлз йіквігауії у 1935 о.18 Ммлмгоасіфлд 
гмпйігедлля З. Ваируа ном мпмбйзвмпрі взлзклдлля пмуіайщлмгм 
сдлмкдлу гзряфмї бджнозруйщлмпрі ра могаліжауіилі смокз бмомрщбз 
є вагмкзк лаукмвзк гмомбкмк лікдущкзт уфдлзт, а ракме влдпкмк 
гм пвірмвмї іпрмозкм-ндгагмгіфлмї йірдоаруоз ж мкодпйдлмї номбйдкз.  

У 1993 о. взихйм розлагуярд фзпйм ―Opuscula Makarenkiana―, 
нозпвяфдлд 25-оіфлмку ывійды „Макаодлкм-одсдоар―, якд взоіжляймпя 
козрзфлзк алайіжмк оагялпщкмї йірдоаруоз ном гіяйщліпрщ „каобуожщкмї 
хкмйз―. Сраррі М. Ф. Гдрщкалуя, В. І. Майіліла, Л. І. Гозудлкм, 
В. В. Кукаоіла, Ф. А. Фоагкіла, Л. Обоажумвмї, нодгправйдлі у клзжі, 
буйз ндодкйагдлі лікдущкмы кмвмы ж лаукмвзк кмкдлраодк, а ракме 
ж лайделзкз рйукафдллякз рзт фз ілхзт нмймедлщ. Взгалля, пугяфз 
ж имгм проукруоз ра жкіпру, кає мжлакз іпрмоімгоасіфлмгм мгйягу, а 
сулкуімлайщлм – праймпя вігнмвіггы Г. Хіййіга оагялпщкзк іпрмозкак 
ндгагмгіфлмї гуккз.Опраллі, жа гдякзк взляркмк, взжлайз имгм жапйугз 
ра мпмбзпрзи влдпмк у омжвзрмк кіелаомглмгм какаодлкмжлавпрва.  

Ммлмгоасіфлі гмпйігедлля лікдущкмгм уфдлмгм, які гмймвлзк фзлмк 
прмпуырщпя Макаодлка ра имгм мрмфдлля, омжкозваырщ нмвпякгдллд 
езрря укоаїлпщкмгм оагялпщкмгм пупнійщпрва 20-30- т оо., віглмпзлз 
вйагз ра ндгагмгіфлмї ілрдйігдлуії, омйі мпмбзпрмпрі у нмгмйаллі 
гдпроукрзвлмї пмуіайщлмї алмкайії, якмы взявзйапя гзряфа 
бджнозруйщліпрщ. Завгякз рвмофмку гмомбку Г. Хіййіга ндодпіфлзи 
фзраф і нозпкінйзвзи гмпйіглзк гмвігавпя ном іплувалля боара 
Макаодлка – Вірайія, „біймгм― мсіудоа, кмрози дкігоував гм Фоалуії19, 
ном пноавелє кмталля Алрмла Сдкдлмвзфа ра имгм гоуезлз Гайзлз 
Сратівлз Сайщкм, яка ноауывайа в Хаокмві ілпндкрмомк губвіггійу 
пмуіайщлмгм взтмвалля, ндодвіояйа гіяйщліпрщ кмймлії ікдлі Гмощкмгм, 
жаикайапя нмгмйалляк гзряфмї бджнозруйщлмпрі. Помрягмк 1994-
1995 оо. нмбафзйм пвірйм гвмрмклд взгалля йзпрів Макаодлка гм 
гоуезлз, якд розвайм ж 1927 гм пкдорі ндгагмга у 1939 о20. 
Лзпрз ндгагмга-нзпщкдллзка є улікайщлзк гедодймк взвфдлля лд 
йзхд нмвпякгдллмгм езрря кдоівлзка гзрупралмв 20-30-т оо., а ракме 
могаліжауіилзт смок ра кдрмгів пмуіайщлмгм ндодвзтмвалля 
лднмвлмйірліт ноавмнмоухлзків, бджнозруйщлзт гірди, жаномнмлмвалзт 
вігмкзк рмгі жавкмймк. Поауі Г. Хіййіга взпвірйыырщ бджнмпдодглд 
віглмхдлля вігмкзт уфдлзт 20-т оо. гм омжв‘яжалля номбйдк 
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бджнозруйщлмпрі гірди― - І. П. Смкмйялпщкмгм, О. С. Зайуелмгм, 
О. І. Пмнмва21. Осіуіилд йзпрувалля Макаодлка жа 1924-1925 оо., 
якд Хіййіг взявзв в аотіват Кзєва, Хаокмва, Пмйравз, нмкажує имгм 
гіяйщліпрщ ла нмпагі кдоівлзка Пмйравпщкмї роугмвмї кмймлії 
ік. М. Гмощкмгм, а гмймвлд жапвігфує її ндопмлайщлзи пкйаг, 
могаліжауіилу проукруоу, гмпнмгаопщкм-сілалпмвд пралмвзцд, смокз 
омбмрз ж гірщкз, йзпрувалля ж губдолпщкмы наоріилм-оагялпщкмы 
лмкдлкйаруомы22. Пом ндодїжг кмймлії ж п. Кмвайівка ніг Пмйравмы 
гм Куояеа, рмбрм гм мкмйзуі Хаокмва у 1926 о., пугяфз ж взгалля 
гоукмвалзт кардоіайів, ніггмрмвйдлзт Хіййігмк цд у 1985 о.23, рмгіхля 
нодпа лд асіхувайа, тмфа в „Пдгагмгіфліи нмдкі― уди дніжмг взпвірйдлм 
гуед нмкнджлм. Дм взгалля нмроанзйз нубйікауії ж гаждр, а ракме 
гмнмвіглі жанзпкз, йзпрз, жвдолдлля, номталля Макаодлка, лагіпйалі 
лзк гм оіжлзт могалів вйагз – губвзкмлкмків, Наокмкмпу УСРР, рмбрм 
мсіуіилд йзпрувалля жавкмйа, якд жапвігфує имгм прзйщ омбмрз. 
Обзгва взгалля є гмкукдлрайщлзк гмпйігедлляк іпрмозфлмгм ндоімгу 
гіяйщлмпрі гзряфзт упралмв роугмвмгм взтмвалля, могаліжмвалзт 
жа бджнмпдодглщмї уфапрі Макаодлка. Дм уієї пдоії пйіг віглдпрз 
фдогмвзи жбіолзк, унмоягкмвалзи Хіййігмк, кмрози прмпуєрщпя 
кмлромйщлм-одвіжіилзт кардоіайів губдолпщкзт ра мкоуелзт могалів 
вйагз, які жгіиплывайз ілпндкрмопщку ндодвіоку кмймлії 
ік. М. Гмощкмгм номрягмк 1922-1928 оо.24 

Дмкукдлрайщлі омжвігкз Г. Хіййіга ном іпрмоіы првмодлля 
ра сулкуімлувалля роугмвмї кмймлії ік. М. Гмощкмгм і кмкулз 
ік. Ф. Дждоезлпщкмгм, які віл пуномвмгеував лаукмвзк кмкдлраодк ра 
гоулрмвлзк сакрмймгіфлзк алайіжмк, жавдохзйзпя ланзпалляк 
кмлмгоасії. Вмла нозпвяфдла 28 нмородрак, які сігуоуырщ 
в „Пдгагмгіфліи нмдкі―, айд як тугмелі ндопмлайії25. Запйуга лікдущкмгм 
гмпйіглзка нмйягає в рмку, цм имку вгаймпя вігвмозрз пноавелі ікдла, 
вігхукавхз пнзпмк ноіжвзц, які Макаодлкм нмгійзв ла гва омжоягз – 
„Доужі― і „Вмомгз―, цм прайз гдомякз имгм йдгдлгаолмгм рвмоу. 
Віл нмкажав прмпулкз Макаодлка ж ілпндкрмоакз губдолпщкмгм віггійу 
лаомглмї мпвірз, ж вігмкзкз рмгі ндгагмгакз, лмкдлкйаруолзкакз, 
уфдлзкз: пнівомбірлзкмк губвіггійу лаомглмї мпвірз 
О. М. Міждолзущкзк, ілпндкрмомк пмувзту ра уфдлзк-гдсдкрмймгмк 
І. П. Смкмйялпщкзк, ілпндкрмомк і еуолайіпрмк М. М. Бзкмвудк, 
номсдпмомк Г. Г. Вацдлкмк, ілпндкрмоакз В. М. Дыхдл ра 
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В. О. Аолаурмвзк, уфдлзк О. С. Зайуелзк, лаокмкмк мтмомлз 
жгмомв‗я С. І. Калрмомвзфдк, гзодкрмомк УНДІПу номсдпмомк 
О. І. Пмнмвзк, могаліжмрмомк гзрупралмв в Атрзоуі 
М. І. Дмвгмнмйыкмк. Вмлз кайз бджнмпдодглє віглмхдлля 
гм могаліжауії гдоеавлзт ра гомкагпщкзт смок бмомрщбз ж гзряфмы 
бджнозруйщліпры у 20-30-т оо. в Укоаїлі. Кзївпщкзи ндоімг езрря і 
рвмофмпрі Макаодлка, рмбрм 1935-1937 оо., омжкозває фдогмва клзга 
Г. Хіййіга, яка взихйа у 2000 о.26 Аврмо взпвірйыє пундодфйзвзи 
ндоімг могаліжауіилм-ндгагмгіфлмї омбмрз Макаодлка, кмрози мфмйывав 
віггій роугмвзт кмймліи НКВС УРСР, а ракме лакагавпя жаплуварз 
роугмву кмймліы бійя к.Бомваоз Кзївпщкмї мбйапрі. Уфдлзи, 
омжвзваыфз рдку „Макаодлкм і прайіліжк―, взгає гдкійщка ноаущ27, 
у якзт пномпрмвує оіжлі „йдгдлгз― ном ндгагмга-нзпщкдллзка, лд вваеає 
имгм прайіліпрмк, нмжаяк ндгагмг жаикавпя могаліжауієы пмуіайщлмгм 
взтмвалля каймйірліт ноавмнмоухлзків. 

Такзк фзлмк, нігпукмвуыфз іпрмоімгоасіфлзи мгйяг ноаущ 
нодгправлзків „каобуожщкмї хкмйз―, пйіг нігкодпйзрз ноімозрдрліпрщ 
гмкукдлрайщлзт взгалщ, рмбрм нмхук ра гоук аотівлзт гедодй. 
Їтлі ноауі бджнмпдодглщм взпвірйыырщ іпрмоіы бмомрщбз ж гзряфмы 
бджнозруйщліпры в Укоаїлі, а гмкукдлрайщлі взгалля, мнубйікмвалі 
лікдущкзкз гмпйіглзкакз номрягмк 90-т оо., омжкозваырщ гіяйщліпрщ 
роугмвзт кмймліи ра кмкул, нмкажуырщ їт ндопмлайщлзи уноавйілпщкзи 
пкйаг, правйдлля оагялпщкмї лмкдлкйаруоз гм номбйдк пмуіайщлмї 
одабійірауії каймйірліт ноавмнмоухлзків. Наинмкірліхзк 
нодгправлзкмк „каобуожщкмї хкмйз― є Г. Хіййіг - кмрмо пуфаплмгм 
кіелаомглмгм какаодлкмжлавпрва. Віл гмпйігеує лд йзхд іпрмозкм-
ндгагмгіфлу номбйдкарзку, а ракме пмуіайщлу і нмйірзфлу іпрмоіы 
Укоаїлз 20-30-т оо. Іпрмоія првмодлля ра гіяйщлмпрі рмваозпрва „Доужі 
гірди― омжгйягаєрщпя лікдущкзкз гмпйіглзкакз нмбіелм, кмйз жатмгзрщ 
кмва ном сулкуімлувалля гзрупралмв. Снзоаыфзпщ ла двмйыуії 
номбйдклм-рдкарзфлзт ноімозрдрів нодгправлзків „каобуожщкмї хкмйз―, 
кмела взгійзрз гва ндоімгз її омжвзрку: ндохзи мтмнйыє 1963-1989 оо., 
уномгмве якмгм взлзк уди лаукмвзи ланоякмк ра могаліжауіилм 
мсмокзйапя йабмоармоія „Макаодлкм-одсдоар―, а мплмвлзк кдрмгмк 
гмпйігедлщ прав рдкпрмймгіфлзи алайіж рвмоів Макаодлка ра нубйікауіи 
ндоімгзфлмї нодпз 20-30-т оо.; гоугзи нознагає ла 90-рі оо. ХХ – 
нмфармк ХХI пр. і нмжлафдлзи взтмгмк лзжкз гоулрмвлзт кмлмгоасіфлзт 
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гмпйігедлщ, які бажувайзпя ла аотівлзт гмкукдлрат, взявйдлзт 
лікдущкзкз уфдлзк в аотіват Укоаїлз ра Рмпії28. 

Поауі З. Ваируа, Г. Хіййіга, М. Коыгдо-Пмроару, які взпвірйыырщ 
кмлкодрлі апндкрз пмуіайщлмгм взтмвалля бджнозруйщлзт гірди в УСРР, 
могаліжауіилу птдку вігнмвіглзт гдоеавлзт ра гомкагпщкзт упралмв, а лд 
рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмгм пноякувалля, кмела віглдпрз гм пмуіайщлмї 
іпрмоії ж дйдкдлракз нмвпякгдллмпрі, таоакрдолзт гйя пуфаплмї жатіглмї 
іпрмоімгоасії, кдрмгз якмї акрзвлм взкмозпрмвуырщ и пуфаплі укоаїлпщкі 
іпрмозкз. Пмйірзфла і пмуіайщла іпрмоія ндоднйіраырщпя, а ноімозрдрлзк 
гйя ―каобуожуів‖ є іпрмозкм-ндгагмгіфлзи гзпкуоп. 
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25 Забмра, кмлромйщ, вкдхардйщпрвм. Шдпрщ мрфдрмв мб злпндкрмопкзт з гоугзт 
номвдокат кмймлзз зк. М. Гмощкмгм (1922-1928 гг.)/ Смправ. Г. Хзййзг: 
Opuscula Makarenkiana Nr. 4. - Маобуог, 1994. - 60 п. 
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27 Абаозлмв Айдкпалго, Хзййзг Гдру Ипншралзд вйапрщы. Кздвпкзи ндозмг 
езжлз Макаодлкм (1935-1937 гг.): Opuscula Makarenkiana Nr. 22. - 
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28 Хзййзг Г. Макаодлкм в гмг «Бмйщхмгм рдоомоа». Крм пнап Макаодлкм? 
Байзукзи, Шмймтмв, Срайзл?!: Оозsпulа Мakarenkiana. Nr.21. - Маобуог, 
1998. - 100 п.; Макаодлкм з прайзлзжк. Ражкшхйдлзя з кмккдлраозз к 
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Резюме 

Ойялзч Л. В. Нікдущка іпрмоімгоасія номбйдк бджнозруйщлмпрі гірди в 
Укоаїлі 20-30-т оо.: мгйяг ноаущ “каобуожщкмї хкмйз” 

Срарщя мпвдцадр мпмбдллмпрз смокзомвалзя лауфлмгм ланоавйдлзя в 
зпрмозкм-ндгагмгзфдпкзт зппйдгмвалзят лдкдукзт уфдлшт, кмрмомд вмжлзкйм в 
пдодгзлд 50-т гг., лм могалзжаузмллм мсмокзймпщ в 1968 г. в Маобуогд нурдк 
пмжгалзя йабмоармозз ―Макаодлкм-одсдоар‖. Илзузармомк з вгмтлмвзрдйдк 
жанаглмгдокалпкмгм какаодлкмвдгдлзя бшй Л. Фоджд, а дгм уфдлзкакз з 
нмпйдгмвардйякз Г. Хзййзг, З. Ваиру. Олз жалзкайзпщ нмггмрмвкми пзпрдклми 
бзмгоасзз А. С. Макаодлкм, козрзфдпкзк алайзжмк пмвдрпкми з жанаглми 
йзрдоаруош м ндгагмгд-ноакрзкд, оажоабмркми дгм ндгагмгзфдпкми кмлуднузз, 
зжгалздк пмбоалзя пмфзлдлзи йдгдлгаолмгм ―жавкмйа‖ з аврмоа жлакдлзрми 
―Пдгагмгзфдпкми нмъкш‖. 
 
 
 
 

Сайпанова А. О. 

ВОССОЕДИНЕНИЕ КНЯЖЕСТВА БОЛГАРИИ И ВОСТОЧНОЙ 
РУМЕЛИИ В ОСВЕЩЕНИИ ПРОФЕССОРА С. И. СИДЕЛЬНИКОВА 
И БОЛГАРСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. 

Обчдгзлдлзд кляедпрва Бмйгаозз з Вмпрмфлми Рукдйзз в 1885 г. – 
ваелши ъран в зпрмозз бмйгаопкмгм лаомга ла нурз пмжгалзя 
лджавзпзкмгм гмпугаопрва. Пм Сал-Срдсалпкмку нодйзкзлаолмку 
гмгмвмоу мр 3 каора 1878 г. нодгупкарозваймпщ мбоажмвалзд 
аврмлмклмгм Кляедпрва Бмйгаозз. Нм жанаглмдвомндипкзд 
ноавзрдйщпрва, лд нозкзозвхзпщ п упзйдлздк ла Байкалат Рмппзз 
з пмжгалздк рак мбхзолмгм, мбйагаыцдгм вшгмглшк проардгзфдпкзк 
нмймедлздк бмйгаопкмгм гмпугаопрва, нмродбмвайз ндодпкмроа 
мплмвлшт прарди ърмгм гмгмвмоа. Бдойзлпкзи кмлгодпп 1878 г. пмкоарзй 
бмйгаопкуы рдоозрмозы, мправзв фапрщ ждкдйщ вм вйагдлзз Туоузз. 
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Рдхдлзя Бдойзлпкмгм кмлгодппа вшжвайз вжошв вмжкуцдлзя з 
номрдпра в Бмйгаозз. Вмномп мб мбчдгзлдлзз проалш прай гйавлми 
лаузмлайщлми жагафди бмйгаопкмгм лаомга. Ирмгмк оажвдолувхдгмпя 
лаузмлайщлм-мпвмбмгзрдйщлмгм гвзедлзя явзймпщ вмппралзд 
18 пдлрябоя 1885 г. в Пймвгзвд, номвмжгйапзвхдд мбчдгзлдлзд 
кляедпрва Бмйгаозз п Вмпрмфлми Рукдйзди. 

Эрмку ваелмку в зпрмозз Бмйгаозз ндозмгу таощкмвпкзи уфдлши 
Срднал Ивалмвзф Сзгдйщлзкмв (1916 – 1977) нмпвярзй калгзгарпкуы 
гзппдораузы «Вмппмдгзлдлзд кляедпрва Бмйгаозз з Вмпрмфлми 
Рукдйзз (1878 – 1886 гг.)»1, упндхлм жацзрзв дд в 1947 г.  

Ндпкмроя ла рм, фрм дгм лауфлмд рвмофдпрвм уед бшйм мбчдкрмк 
зпрмозмгоасзфдпкзт зппйдгмвалзи, в мплмвлмк влзкалзд уфдлшт2 
нозвйдкайз оабмрш Сзгдйщлзкмва нм номбйдкак лаузмлайщлм-
мпвмбмгзрдйщлмгм гвзедлзя бмйгао гм оуппкм-руодукми вмилш 1877 – 
1878 гг. Егм оаллзд зппйдгмвалзя, капаыцздпя ваелмгм пмбшрзя ла 
Байкалат – мбчдгзлдлзы кляедпрва Бмйгаозз п Вмпрмфлми Рукдйзди 
в 1885 г. – пмбшрзя, впдгга латмгзвхдгмпя в удлрод влзкалзя 
бмйгаопкми зпрмозмгоасзз, йзхщ унмкзлайзпщ з лд явйяйзпщ 
мбчдкрмк пндузайщлмгм зжуфдлзя.  

В галлми прарщд гдйадрпя нмншрка оаппкмродрщ рмфку жодлзя мглмгм 
зж вдгуцзт пмвдрпкзт уфдлшт-бмйгаозпрмв врмоми нмймвзлш 1940-т гг. 
нм вмномпу пмдгзлзрдйщлмгм гвзедлзя Юелми з Сдвдолми Бмйгаозз в 
1879 – 1885 гг., а ракед пммрлдпрз дгм вжгйягш п пмводкдллшк уомвлдк 
оажвзрзя бмйгаопкми зпрмозфдпкми лаукз. 

На кмкдлр жацзрш калгзгарпкми гзппдораузз 
С. И. Сзгдйщлзкмвшк ърм бшй мгзл зж каймзжуфдллшт вмномпмв как в 
пмвдрпкми, рак з бмйгаопкми зпрмозмгоасзз. В гзппдораузз з прарщд, 
коаркм зжйагаыцди дд пмгдоеалзд3, вндовшд нмгомблм мпвдцайапщ 
бмощба бмйгаопкмгм лаомга номрзв оапфйдлдлзя проалш нм одхдлзы 
Бдойзлпкмгм кмлгодппа 1878 г.  

Уфдлши в лдномпршт нмпйдвмдллшт упймвзят пукдй нозвйдфщ 
вдпщка мбхзолши коуг зпрмфлзкмв, в рмк фзпйд мнубйзкмваллшд 
зпрмозфдпкзд гмкукдлрш бмйгаопкмгм Вмжомегдлзя, кдкуаолуы 
йзрдоаруоу, оуппкуы ндозмгзфдпкуы ндфарщ з ндоднзпку взглшт 
нмйзрзфдпкзт з гмпугаопрвдллшт гдярдйди п удйщы номпйдгзрщ бмощбу 
бмйгао номрзв руодукмгм вмдллм-сдмгайщлмгм гмпнмгпрва. 
Закйыфзрдйщлшк ъранмк ърми бмощбш мл пфзрай гвзедлзд 
жа вмппмдгзлдлзд кляедпрва Бмйгаозз з Вмпрмфлми Рукдйзз в 1879 – 
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1886 гг., кмрмомд жавдохзйм номудпп мбчдгзлдлзя Юелми з Сдвдолми 
Бмйгаозз в дгзлмд лаузмлайщлмд гмпугаопрвм. 

Раппкарозвая нмйзрзфдпкмд оажвзрзд Юелми з Сдвдолми Бмйгаозз, 
аврмо мпвдцадр ноакрзфдпкзд хагз ла нурз кмлпмйзгаузз 
вмппмдгзлзрдйщлмгм гвзедлзя, вшяплядр нозфзлш лазбмйщхдгм 
оапномпроалдлзя згди мбчдгзлдлзя в Вмпрмфлми Рукдйзз. 
С. И. Сзгдйщлзкмв упкарозвадр зт в рмк, фрм пмгйаплм Бдойзлпкмку 
роакрару 1878 г. кляедпрвм Бмйгаозя латмгзймпщ в смокайщлми 
ваппайщлми жавзпзкмпрз мр Туоузз, в рм водкя как Юелая Бмйгаозя – в 
лднмподгпрвдллмк уноавйдлзз Опкалпкми зкндозз ла ноават 
аврмлмклми мбйапрз. Пмърмку лазбмйдд мпром глдр руодукмгм гмпнмгпрва 
мцуцайз бмйгаош Вмпрмфлми Рукдйзз: «Пмпрмяллмд з лажмийзвмд 
ланмкзлалзд руодукзк ноавзрдйщпрвмк м пвмдк вдотмвдлпрвд в мбйапрз 
вмпнозлзкаймпщ бмйгаопкзк лаомгмк бмйджлдллм з вшжшвайм буоы 
лдгмгмвалзя»4. В пвяжз п ързк зкдллм Вмпрмфлая Рукдйзя прайа 
удлромк гвзедлзя жа гмпрзедлзд лаузмлайщлмгм дгзлпрва. 
Иппйдгмвардйщ вшяплядр таоакрдо ърмгм гвзедлзя. Олм нм пвмди пурз, 
как мркдфадр уфдлши, зкдйм одвмйыузмллм-гдкмкоарзфдпкзи лаомглши 
таоакрдо, мтваршвая хзомкзд каппш кодпрщялпрва, одкдпйдллзкмв, 
кдйкми буоеуажзз, аокзз з злрдййзгдлузз. 

Пмгчдк пмдгзлзрдйщлмгм гвзедлзя бмйгаопкмгм лаомга, 
кмлпрарзоудр Сзгдйщлзкмв, нозхдйпя ла 1884 – 1885 гг.: 
«Олм кмлпмйзгзомваймпщ з пмжодйм, нозмбодря каппмвши з 
могалзжмваллши таоакрдо, ймкая ла пвмдк нурз впякмд 
пмномрзвйдлзд»5. Ол мбчяплядр ърм пйдгуыцзк. К 1884 г гдярдйз 
бмйгаопкмгм гвзедлзя жа вмппмдгзлдлзд проалш, нмляв 
бдпндопндкрзвлмпрщ нмйуфзрщ нмггдоеку пм прмомлш двомндипкзт 
гмпугаопрв, лафзлаыр мнзоарщпя ла влуродллзд пзйш з ндодтмгяр к 
акрзвлми каппмвми гдярдйщлмпрз, оджуйщрармк кмрмоми явзймпщ 
упндхлмд номвдгдлзд Пймвгзвпкми одвмйыузз 18 пдлрябоя 1885 г., 
нмггдоеаллми впдк лаомгмк. Уфдлши мномвдогадр урвдоегдлзд, фрм 
мла бшйа гдймк оук лдпкмйщкзт вмдллшт з гоаегалпкзт, 
«пмвдохзвхзт дд в пвмзт пмбпрвдллшт кмошпрлшт злрдодпат»6. 
В гмкажардйщпрвм нмнуйяолмпрз в проалд вмппралзя в Пймвгзвд 
зпрмозк нозвмгзр рмр сакр, фрм млм номзжмхйм бдж вммоуедллшт 
прмйклмвдлзи, жа зпкйыфдлздк убзипрва каимоа Раифм Нзкмйадва. 
Икдллм дгзлмгухлая нмггдоека бмйгаопкмгм лаомга, укажшвадр аврмо, 
явзйапщ одхаыцзк сакрмомк, мбдпндфзвхзк гмпрзедлзд удйз: 
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«Рдвмйыузя в Пймвгзвд нмбдгзйа, лд впродрзв лзкакмгм 
пмномрзвйдлзя впйдгпрвзд бдппзйзя ноавзрдйщпрва, кмрмомд лд зкдйм 
лзкакми нмггдоекз лз в каппат, лз в вмипкат, лз в гмпугаопрвдллмк 
аннаоард. Рдвмйыузмлдош ед мнзоайзпщ ла нмггдоеку хзомкзт капп 
бмйгаопкмгм лаомга, ла аокзы з гмпугаопрвдллши аннаоар»7.  

Ряг вмномпмв, жаромлуршт в гзппдораузз, пвяжал п оапкошрздк 
мрлмхдлзя кляжя Айдкпалгоа Баррдлбдога з пмсзипкмгм кабзлдра 
Пдркм Каоавдймва к мбчдгзлзрдйщлмку гвзедлзы з Пймвгзвпкмку 
вмппралзы 18 пдлрябоя 1885 г. С. И. Сзгдйщлзкмв зжмбоаеадр кляжя 
мрлыгщ лд лаомглшк гдомдк з бйагмомглшк бмоумк жа дгзлуы 
Бмйгаозы, нмг оукмвмгпрвмк кмрмомгм номзжмхйм мбчдгзлдлзд проалш. 
Ол нмкажай, фрм впя дгм ноакрзфдпкая гдярдйщлмпрщ гдкмлпрозомвайа 
мрозуардйщлмд мрлмхдлзд к пмдгзлдлзы в нмншркд дку 
вмпноднярпрвмварщ. Позпмдгзлдлзд кляжя к пмдгзлзрдйщлмку 
гвзедлзы уед нмпйд номвмжгйахдлзя мбчдгзлдлзя кляедпрва 
Бмйгаозз з Вмпрмфлми Рукдйзз бшйм вшлуегдллшк хагмк. 
Пдодг лзк впрайа номбйдка: нмггдоеав гвзедлзд, пряеарщ кмомлу 
мбчдгзлдллмгм бмйгаопкмгм гмпугаопрва зйз бшрщ зжглаллшк 
зж проалш, вшпрунзв номрзв лдгм. Вшбоав ндовши ваозалр, дгм 
кмрзвакз, как гмкажай таощкмвпкзи уфдлши, бшйз «лд едйалзд нмкмфщ 
клмгмпроагайщлмку лаомгу гмпрзглурщ бйагмомглшт згдаймв 
лаузмлайщлми лджавзпзкмпрз з пвмбмгш, а пвмдкмошпрлмд продкйдлзд 
пмтоалзрщ пвмы вйапрщ з оапхзозрщ дд рдоозрмозайщлшд нодгдйш»8. 

В мрйзфзд мр кляжя Айдкпалгоа йзгдо йзбдоайщлми наорзз Пдркм 
Каоавдймв нодгправйдл акрзвлшк прмомллзкмк гвзедлзя 
жа мбчдгзлдлзд п ндовмгм гля оажгдйдлзя Сал-Срдсалпкми Бмйгаозз, 
мкажшвая дку нмкмцщ впдкз вмжкмелшкз подгпрвакз. 
Помалайзжзомвав гдярдйщлмпрщ Каоавдймва, зппйдгмвардйщ нозтмгзр 
к вшвмгу, фрм рмр пвмди гдярдйщлмпрщы пшгоай «зпкйыфзрдйщлуы омйщ» 
в гдйд номвдгдлзя з жавдохдлзя вмппмдгзлдлзя кляедпрва Бмйгаозз з 
Вмпрмфлми Рукдйзз9. Пмпкмйщку мл лд рмйщкм пмфувпрвдллм мрлмпзйпя 
к пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы, жаявйяй м дгм нмггдоекд з бшй в куопд 
гдйа впди нмггмрмвзрдйщлми оабмрш, лм з пнмпмбпрвмвай нозлярзы 
Наузмлайщлшкз пбмоакз одхдлзи мб аппзглмвалзз гдлделшт подгпрв 
ла луегш пмдгзлдлзя з мб увдйзфдлзз жанаплми аокзз кляедпрва, 
нмкмгай какдгмлпкзк гмбомвмйщлшк мроягак, нодгмправзв в зт 
оапнмояедлзд рдоозрмозы з вммоуедлзд, фдк вшжвай номрдпр 
двомндипкзт ноавзрдйщпрв10. 



Питання історіографії та джерелознавства 
 

 260 

Ецд мглми рдкми, жалзкаыцди уфдлмгм, явйядрпя мпвдцдлзд 
мрлмхдлзя Рмппзипкмгм гмпугаопрва к мбчдгзлдлзы Юелми з Сдвдолми 
Бмйгаозз. Эрм мбчяплядрпя рми омйщы, кмрмоуы мла згоайа ла Байкалат 
з мкажаллми бмйгаоак нмкмцз в мпвмбмегдлзз проалш вм водкя оуппкм-
руодукми вмилш 1877 – 1878 гг. Сзгдйщлзкмв нмкажшвадр ъвмйыузы 
нмжзузз Рмппзз к пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы бмйгаопкмгм лаомга. 
Так, дпйз нмпйд Бдойзлпкмгм кмлгодппа 1878 г. ноавзрдйщпрвм 
Айдкпалгоа II лд номрзвзймпщ вмжкмелмку пмдгзлдлзы кляедпрва 
Бмйгаозз з Вмпрмфлми Рукдйзз ноз упймвзз, фрм бмйгаопкзи лаомг 
пмвдохзр ърмр ндодвмомр пакмпрмярдйщлм, бдж вкдхардйщпрва Рмппзз, рм 
п кмлуа 1883 г. в нмйзрзкд оуппкми гзнймкарзз лабйыгаырпя 
зжкдлдлзя. Нд вмжоаеая вммбцд номрзв пмдгзлдлзя, омппзипкмд 
кзлзпрдопрвм злмпроаллшт гдй гмрмвм бшйм мкажарщ нмкмцщ, дпйз 
«кляжщ Айдкпалго бугдр угайдл зж Бмйгаозз з жакдлдл лмвшк кляждк»11. 
Позфзлу ракмгм нмвмомра аврмо упкарозвадр в йзфлшт мрлмхдлзят 
зкндоармоа Айдкпалгоа III з дгм мкоуедлзя к бмйгаопкмку кляжы, 
кдегу кмрмошкз номзжмхйм в ърм водкя «жлафзрдйщлмд утугхдлзд 
мрлмхдлзи»12. Пмърмку уаопкмд ноавзрдйщпрвм праоаймпщ нодгмрвоарзрщ 
пмдгзлдлзд, фрмбш лд рмйщкм «лд упзйзрщ нмжзузз воаегдблмгм к пдбд 
кляжя Айдкпалгоа», лм з гйавлмд – «лд пмжгарщ зжйзхлдгм ноднярпрвзя 
ла нурз к Кмлпралрзлмнмйы»13. В Бмйгаозз млм нодпйдгмвайм пвмз 
пмбпрвдллшд удйз, оаппкарозвая дд как нйаугаок гйя гвзедлзя 
к Помйзвак з гмпнмгпрву ла Байкалат.  

Такзк мбоажмк, пмгйаплм кмлуднузз Сзгдйщлзкмва мбчдгзлдлзд 
кляедпрва Бмйгаозз п Вмпрмфлми Рукдйзди жавдохзйм клмгмвдкмвуы 
бмощбу бмйгаопкмгм лаомга жа пмжгалзд дгзлмгм лаузмлайщлмгм 
гмпугаопрва. Дмбзвхзпщ мпвмбмегдлзя Бмйгаозз мр руодукмгм зга 
п нмкмцщы оуппкмгм лаомга в ндозмг оуппкм-руодукми вмилш 1877 – 
1878 гг., бмйгаош лд пкмгйз пкзозрщпя п оажгдйдлздк проалш ла гва 
гмпугаопрва. Бмощба жа пмдгзлдлзд Юелми з Сдвдолми Бмйгаозз бшйа 
гдкмкоарзфлми бмощбми, ланоавйдллми номрзв влуродллди з влдхлди 
одакузз, продкзвхдипя жакоднзрщ оажгомбйдллмпрщ бмйгаопкмгм 
лаомга. Позпмдгзлдлзд кляжя Айдкпалгоа Баррдлбдога к гвзедлзы 
нмпйд Пймвгзвпкми одвмйыузз лд зжкдлзйм дгм гдкмкоарзфдпкмгм 
таоакрдоа з мбцдгм нмжзрзвлмгм жлафдлзя в зпрмозз Бмйгаозз. 

Сйдгудр мркдрзрщ, фрм нмпйд жацзрш калгзгарпкми гзппдораузз 
Срднал Ивалмвзф бмйщхд лд вмжвоацайпя к номбйдкд мбчдгзлдлзя 
кляедпрва Бмйгаозз з Вмпрмфлми Рукдйзз. В нмпйдгуыцзд гмгш мл 
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нмфрз нмйлмпрщы пмподгмрмфзйпя ла зппйдгмвалзз лаузмлайщлм-
мпвмбмгзрдйщлмгм гвзедлзя бмйгаопкмгм лаомга 60-70-т гмгмв XIX в. 

Илрдодплм поавлзрщ вжгйягш пмвдрпкмгм уфдлмгм, зжймедллшд 
в 1940-т гмгат, п бмйгаопкми зпрмозмгоасзди номбйдкш в номудппд дд 
ъвмйыузз. Пмпкмйщку мла вдпщка мбхзола, мпралмвзкпя йзхщ ла 
кйыфдвшт оабмрат врмоми нмймвзлш XX в. 

Содгз лазбмйдд жлафзкшт тмрдймпщ бш вшгдйзрщ оабмру Цмлкм 
Гдлмва14. В удлрод влзкалзя уфдлмгм – нмггмрмвка, мпуцдпрвйдлзд з 
жацзра мбчдгзлдлзя Юелми з Сдвдолми Бмйгаозз в 1885 г. 
Как з Сзгдйщлзкмв, аврмо пфзрадр, фрм бмощба бмйгаопкмгм лаомга жа 
пмжгалзд дгзлмгм лаузмлайщлмгм гмпугаопрва явйядрпя номгодппзвлшк 
мбцдпрвдллшк явйдлздк; мла зкдйа каппмвши таоакрдо з хзомкуы 
нмггдоеку лаомга; гйавлшк оджуйщрармк пмдгзлдлзя бшйм упзйдлзд 
омйз Бмйгаозз ла Байкалат з улзфрмедлзд ноднярпрвзи, пгдоезваыцзт 
гайщлдихдд оажвзрзд канзрайзжка. Бйзжка рмфка жодлзя зпрмозкмв з в 
вмномпд нмжзузз Рмппзипкмгм гмпугаопрва к пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы 
бмйгао. Гйавлуы нозфзлу мрозуардйщлмгм мрлмхдлзя уаопкмгм 
ноавзрдйщпрва к гвзедлзы бмйгаопкмгм лаомга жа пмжгалзд дгзлмгм 
лаузмлайщлмгм гмпугаопрва Ц. Гдлмв, как з дгм пмвдрпкзи кмййдга, 
упкарозвадр в утугхдлзз вжазкммрлмхдлзи п бмйгаопкзк кляждк 
Айдкпалгомк Баррдлбдогмк. Нм лджавзпзкм мр мсзузайщлмгм мрлмхдлзя 
уаопкми Рмппзз к номвмжгйахдлзы пмдгзлдлзя 18 пдлрябоя 1885 г., 
оуппкзд мсзудош з гзнймкарш жаляйз гоуедпкуы нмжзузы 
мрлмпзрдйщлм злрдодпмв бмйгао з гаед мкажайз нмкмцщ в ндовшд глз 
вмппралзя в Пймвгзвд. Пмкзкм ърмгм бмйгаопкзи уфдлши мркдфадр 
мгомклуы омйщ оуппкми гзнймкарзз в бйагмнозярлмк зптмгд гвзедлзя 
жа гмпрзедлзд лаузмлайщлмгм дгзлпрва, упкарозвая дд 
в нодгмрвоацдлзз оажкдцдлзя руодукзт гаолзжмлмв в Юелми 
Бмйгаозз. Оглакм мфдлщ оажлзрпя рмфка жодлзя Гдлмва мрлмпзрдйщлм 
Бмйгаопкмгм раилмгм удлроайщлмгм одвмйыузмллмгм кмкзрдра. Пм дгм 
клдлзы, БТРЦК «мнодгдйяй нмйзрзку буоеуажзз, пвяжаллми 
п жанаглшкз канзрайзпрзфдпкзкз гмпугаопрвакз»15, кмрзвзоуя ърм рдк, 
фрм к кмкдлру номвмжгйахдлзя пмдгзлдлзя кмкзрдр мрмхдй мр пвмзт 
ндовмлафайщлшт одвмйыузмллшт вжгйягмв, урвдоегдллшт в анодйд 
1885 г. в номгоаккд, кмрмоая нмфрз нмйлмпрщы нмврмояйа номгоакку 
Бмйгаопкмгм одвмйыузмллмгм удлроайщлмгм кмкзрдра в Бутаодпрд. 
К рмку ед лдкмрмошд дгм фйдлш нмггдоезвайз раилшд пвяжз 
п алгйзипкзкз з авпром-вдлгдопкзкз гзнймкарзфдпкзкз йзуакз, фрм 
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пфзраймпщ жажмолшк. Рукмвмгзрдйщ БТРЦК Затаози Срмялмв 
таоакрдозжудрпя «как лзгзйзпр з оагзкай-пмузайзпр, гмхдгхзи пкмом 
гм лаузмлайзжка, а нмпйд Смдгзлдлзя впрунзвхзи в бмймрм одакузз з 
кмлаотзжка»16. Пмърмку, как гмкажшвадр Гдлмв, «бмощба жа пмдгзлдлзд, 
лафавхаяпя «плзжу» фдодж одхзрдйщлшд гдипрвзя лаомглшт капп, бшйа 
жакмлфдла «пвдоту», оукмвмгяцзк Затаоздк Срмялмвшк Бмйгаопкзк 
раилшк удлроайщлшк кмкзрдрмк»17. Срмйщ бджандййяузмллшд вшвмгш 
нмжвмйяыр гмвмозрщ гаед м бмйщхдк вйзялзз уномцдллми 
«каокпзпрпкми» кдрмгмймгзз в бмйгаопкми зпрмозмгоасзз оубдеа 
1960 т гг., лдедйз в рвмофдпрвд С. И. Сзгдйщлзкмва, лафайм кмрмомгм 
нозхймпщ ла водкя нмжглдгм прайзлзжка. 

К 100-йдрлди гмгмвцзлд вмппмдгзлдлзя Бмйгаозз в НРБ нмявзйпя 
ояг лауфлшт оабмр Дмилм Дмилмва, Ийфм Дзкзромва, Ейдлш 
Срардймвми з Алгодя Палрдва. 

Так, кмлмгоасзя Дмилм Дмилмва18 нмпвяцдла клмгммбоажлми 
гдярдйщлмпрз лаомглшт кмкзрдрмв «Егзлпрвм», вмжлзкхзт 
лднмподгпрвдллм нмпйд одхдлзи Бдойзлпкмгм кмлгодппа, з зт омйз в 
вмппмдгзлдлзз проалш. Нагм мркдрзрщ, фрм в зпрмозфдпкми лаукд гм 
ърмгм водкдлз гдярдйщлмпрщ ързт кмкзрдрмв лдгммудлзвайапщ з 
мргдйщлшд дд апндкрш мправайзпщ лдзжуфдллшкз.  

В кмлмгоасзз алайзжзоуырпя управш, нмйзрзфдпкзд номгоаккш, 
уфзршваыцзд мпмбдллмпрз одгзмлмв, вшяпляырпя нозфзлш лазбмйдд 
акрзвлми гдярдйщлмпрз кмкзрдрмв в Юелми Бмйгаозз. Д. Дмилмв 
упкарозвадр зт в упймвзят езжлз бмйгао нмг вйапрщы мпкалмв, в 
лаоухдлзз пм прмомлш нмпйдглзт Оогалзфдпкмгм прарура 
(Кмлпрзруузз) Вмпрмфлми Рукдйзз, в угомжд оажкдцдлзя Пморми 
вмдллшт гаолзжмлмв в Юелми Бмйгаозз. Ндпкмроя ла рм, фрм 
Сзгдйщлзкмв в калгзгарпкми гзппдораузз лд угдйзй пндузайщлмгм 
влзкалзя гдярдйщлмпрз лаомглшт кмкзрдрмв «Егзлпрвм», мба зпрмозка 
нозвмгяр мгзлакмвшд нозфзлш лазбмйщхдгм нмгчдка бмощбш жа 
пмжгалзд дгзлмгм лаузмлайщлмгм гмпугаопрва в Вмпрмфлми Рукдйзз. 

Млмгм влзкалзя в оабмрд Дмилмва угдйдлм мрлмхдлзы Рмппзз к 
пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы 1878 – 1885 г. В мрйзфзд мр 
Сзгдйщлзкмва, аврмо гмкажшвадр, фрм мрозуардйщлм мрлдпрзпщ 
к мбчдгзлдлзы 18 пдлрябоя 1885 г. уаопкмд ноавзрдйщпрвм жаправзйа 
бмяжлщ лмвмгм мбмпродлзя вмпрмфлмгм козжзпа з вмжкмелми вмилш зж-
жа лаоухдлзя Бдойзлпкмгм роакрара. Оглакм номбйдка пмжгалзя 
дгзлмгм бмйгаопкмгм гмпугаопрва мправайапщ в нмйд жодлзя 
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ндрдобуогпкмгм кабзлдра, кмрмоши пвмзкз гдипрвзякз в нмпйдвмдллмд 
водкя нмггмрмвзй упймвзя гйя бугуцдгм пмдгзлдлзя. 

Ипрмозфдпкзи мфдок Ийфм Дзкзромва19 з прарщя Алгодя Палрдва 
з Ейдлш Срардймвми20, мнубйзкмваллая в еуолайд «Ипрмозфдпкз 
нодгйдг», омгляр дгзлшд томлмймгзфдпкзд оаккз з мбцзд жагафз, 
кмрмошд нмправзйз аврмош. В ндовуы мфдодгщ зт злрдодпуыр нозфзлш з 
нодгнмпшйкз вмппралзя 18 пдлрябоя 1885 г. в Пймвгзвд. Капаяпщ 
нодгнмпшймк, уфдлшд номвмгяр кшпйщ, фрм пмжгалзд бмйгаопкми 
гмпугаопрвдллмпрз ноз лднмподгпрвдллмк уфапрзз Рмппзз в уфодегдлзз 
гмпугаопрвдллм-агкзлзпроарзвлмгм аннаоара з оажоабмркд кмлпрзруузи 
гйя Сдвдолми з Юелми Бмйгаозз нмггмрмвзйз мбцзд упймвзя гйя 
бугуцдгм мбчдгзлдлзя проалш. Эрмр вшвмг зппйдгмвардйди лд 
номрзвмодфзр кмлуднузз Сзгдйщлзкмва. Нм ноакрзфдпкая гдярдйщлмпрщ 
нм мбчдгзлдлзы, нм зт клдлзы, вшнайа ла гмйы кмкзрдрмв, пмжгаллшт 
ла мплмвд праошт кмкзрдрмв «Егзлпрвм». В рм ед водкя, как з 
укоазлпкзи уфдлши, бмйгаопкзд зпрмозкз дгзлмгухлш в мудлкд 
мнодгдйяыцди омйз мбоажмваллмгм в авгупрд 1885 г. Бмйгаопкмгм 
раилмгм одвмйыузмллмгм удлроайщлмгм кмкзрдра, нмггмрмвзвхдгм 
з мпуцдпрвзвхдгм пдлрябощпкмд вмппралзд в Пймвгзвд. 

Стмглш зт вжгйягш з мрлмпзрдйщлм нмжзузз кляжя Айдкпалгоа 
Баррдлбдога к мбчдгзлзрдйщлмку гвзедлзы з пакмку акру 
18 пдлрябоя 1885 г. Как з Сзгдйщлзкмв, Дзкзромв, Срардймва з 
Палрдв нмкажшваыр, фрм кляжщ йзхщ зпнмйщжмвай мбцдлаомглши 
нмгчдк в пвмзт кмлчылкруолшт нмйзрзфдпкзт удйят. К 1885 г. пвмзкз 
алрзкмлпрзруузмллшкз гдипрвзякз з бдпкмлдфлшкз злрозгакз кляжщ 
нмгмовай пвми нодпрзе. Кляжщ Баррдлбдог нмггдоеай ндодвмомр гйя 
вмппралмвйдлзя пвмдгм нмхарлувхдгмпя аврмозрдра. Обчявзв пдбя 
«кляждк дгзлми Бмйгаозз», мл кайм гукай мб злрдодпат бмйгаопкмгм 
лаомга.  

А вмр в вмномпд мрлмхдлзя пмсзипкмгм кабзлдра Пдркм Каоавдймва 
к пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы з номвмжгйахдлзы мбчдгзлдлзя 
Вмпрмфлми Рукдйзз п кляедпрвмк аврмош нозгдоезваырпя злми рмфкз 
жодлзя, фдк Срднал Ивалмвзф. Олз гмкажайз, фрм йзгдош йзбдоайщлми 
наорзз, как ноавзйм, вшпрунайз прмомллзкакз мбцдлаузмлайщлмгм 
мбчдгзлдлзя, лм, латмгяпщ у вйапрз, бшйз вшлуегдлш в пвмзт 
ноакрзфдпкзт гдипрвзят уфзршварщ одакузы двомндипкзт гдоеав. 
Орпыга вшрдкадр зт нмйзрзка йавзомвалзя в ърмк вмномпд. Хмря гйя 
Каоавдймва з бмйщхзлпрва дгм дгзлмкшхйдллзкмв пмбшрзя 
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в Пймвгзвд явзйзпщ вм клмгмк лдмезгаллшкз, млз зт нмггдоеайз з 
продкзйзпщ пгдйарщ впд лдмбтмгзкмд как влуроз проалш, рак з ла 
кдегулаомглми аодлд гйя одхдлзя бмйгаопкмгм лаузмлайщлмгм вмномпа. 

Капаяпщ нмжзузз Рмппзз к гвзедлзы бмйгао жа пмжгалзд дгзлмгм 
лаузмлайщлмгм гмпугаопрва, Палрдв з Срардймва нм пурз пмгйаплш 
п клдлздк пмвдрпкмгм зпрмозка. Олз пфзраыр, фрм мрозуардйщлмд 
мрлмхдлзд уаопкмгм ноавзрдйщпрва к мбчдгзлдлзы вшжвалм 
лдугмвйдрвмозрдйщлшкз вжазкммрлмхдлзякз зкндоармоа Айдкпалгоа 
III з кляжя Айдкпалгоа Баррдлбдога: «Нднозяжлдллмд мрлмхдлзд 
оуппкми гзнймкарзз з бмйщхд впдгм зкндоармоа к бмйгаопкмку кляжы 
дпрдпрвдллм оапномпроаляймпщ з ла Смдгзлдлзд»21. Нм, нмкзкм ърмгм, 
млз нозвмгяр дцд мглу нозфзлу мрозуардйщлми одакузз Рмппзз 
к пмдгзлдлзы, упкарозвая дд в промгмк пмбйыгдлзз уаопкзк 
ноавзрдйщпрвмк одхдлзи Бдойзлпкмгм кмлгодппа, нмпкмйщку проала 
мкажайапщ в нмйзрзфдпкми зжмйяузз нмпйд оуппкм-руодукми 
вмилш 1877 – 1878 гг.  

Дзкзромв, в мрйзфзд мр Сзгдйщлзкмва, а ракед з Палрдва 
пм Срардймвми лдгммудлзвадр омйщ йзфлшт мрлмхдлзи Айдкпалгоа III 
з дгм мкоуедлзя к бмйгаопкмку кляжы. Ол нмйагадр, фрм лдгарзвлмд 
мрлмхдлзд оуппкмгм ноавзрдйщпрва к бмйгаопкзк пмбшрзяк вшрдкайм 
зж вдолмпрз Пдрдобуога нозлузнак пмтоалдлзя «праруп-квм» 
ла Бйзелдк Вмпрмкд з фрм мрпроалдлзд Баррдлбдога лд бшйм гйавлми 
удйщы, кмрмоуы уаопкая Рмппзя нодпйдгмвайа в Бмйгаозз22. 

Вшвмгш, пгдйаллшд А. Палрдвшк з Е. Срардймвми в унмкялурми 
прарщд, лд нодрдондйз зжкдлдлзи з в мнубйзкмваллми зкз 
в пмаврмопрвд кмлмгоасзз23. 

В нмпйдглдд водкя в бмйгаопкми зпрмозмгоасзз нмявйядрпя впд 
бмйщхд оабмр, в кмрмошт оаппкарозвадрпя мбчдгзлдлзд Сдвдолми з 
Юелми Бмйгаозз в 1885 г. Так, Мзйфм Лайкмв24 в пвмдк зпрмозфдпкмк 
мфдокд, нмпвяцдллмк бмйгаопкмку номхймку в 1878 – 1918 гг., лд кмг 
мбмирз прмомлми пмдгзлзрдйщлмд гвзедлзд омглмгм лаомга. В удлрод 
влзкалзя уфдлмгм бмйгаопкзи лаузмлайщлши вмномп. Позфзлу дгм 
вмжлзклмвдлзя мл упкарозвадр в одхдлзят Бдойзлпкмгм кмлгодппа, 
пмгйаплм кмрмомку бмйгаопкая лаузя мкажайапщ оажгдйдллми ла нярщ 
фапрди. Илрдодпла мудлка зппйдгмвардйя мрлмхдлзя кляжя Айдкпалгоа 
Баррдлбдога к вмппмдгзлдлзы проалш, кмрмоая каогзлайщлм мрйзфадрпя 
мр вжгйягмв Сзгдйщлзкмва. Лайкмв нмкажшвадр кляжя рвдогшк 
прмомллзкмк згдз мбчдгзлдлзя Вмпрмфлми Рукдйзз п кляедпрвмк 
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Бмйгаозз п пакмгм лафайа. Ецд в 1880 г., кмгга вмппмдгзлзрдйщлмд 
гвзедлзд рмйщкм лабзоайм пзйу, Айдкпалго Баррдлбдог 
гдкмлпрозомвай, фрм дгм влдхлднмйзрзфдпкзд акбзузз пмвнагаыр 
п мбцдлаузмлайщлшкз продкйдлзякз впдгм лаомга25. Пмърмку кмелм 
гмвмозрщ м жапйугд кляжя в мбчдгзлдлзз проалш. Чрм ед кападрпя 
нмжзузз Рмппзипкмгм гмпугаопрва, рм бмйгаопкзи уфдлши гмкажшвадр, 
фрм Айдкпалго III лд бшй номрзвлзкмк пакмгм мбчдгзлдлзя Бмйгаозз, 
а бшй номрзв йзхщ нозпурпрвзя кляжя ла бмйгаопкмк нодпрмйд26. 
Эрзк вшвмгак Мзйфм Лайкмв пйдгудр з в пвмди бмйдд нмжглди оабмрд, 
нмпвяцдллми зпрмозз Бмйгаозз в 1878 – 1912 гг.27 

Такмгм ед клдлзя мрлмпзрдйщлм нмжзузз Рмппзз к мбчдгзлдлзы 
Бмйгаозз нозгдоезваырпя Срмял Ймогалмв28 з Пдро Кууаомв29. 
В мрозуардйщлмк мрлмхдлзз уаопкмгм ноавзрдйщпрва к пмдгзлдлзы 
Вмпрмфлми Рукдйзз з кляедпрва Бмйгаозз млз упкарозваыр йзфлуы 
лднозяжлщ оуппкмгм зкндоармоа к бмйгаопкмку кляжы, кдегу 
кмрмошкз утугхзйзпщ вжазкммрлмхдлзя зж-жа алрзоуппкми 
ланоавйдллмпрз в нмйзрзкд нмпйдглдгм. Об ърмк пвзгдрдйщпрвудр 
з мбдпнмкмдллмпрщ Айдкпалгоа III зптмгмк пдобпкм-бмйгаопкми вмилш 
з дгм лагдега, фрм ъра вмила гзпкодгзрзоудр кляжя Айдкпалгоа 
Баррдлбдога, з мл нмрдоядр пвми нодпрмй30. Нм в мрйзфзд мр 
мсзузайщлми нмжзузз уаопкми Рмппзз, как укажшваыр зппйдгмвардйз, 
оуппкзд вмдллшд з гзнймкарш лд рмйщкм пмфувпрвдллм мрлмпзйзпщ к 
номзптмгяцзк пмбшрзяк в Бмйгаозз, лм з мкажшвайз впдвмжкмелуы 
нмкмцщ, нмка оуппкзи зкндоармо лд мрмжвай зт зж проалш. 

Такзк мбоажмк, лдпкмроя ла рм, фрм калгзгарпкая гзппдораузя 
И. Сзгдйщлзкмва нм номбйдкд мбчдгзлдлзя кляедпрва Бмйгаозз 
з Вмпрмфлми Рукдйзз бшйа жацзцдла в 1947 г. з мплмвшвайапщ 
ла каокпзпрпкми кдрмгмймгзз, лдкмрмошд дгм вшвмгш бшйз 
нмггдоеалш з оажвзрш бмйгаопкзкз зпрмозкакз, лд нмрдояв пвмди 
акруайщлмпрз з пдгмгля. Вжгйягш пмвдрпкмгм уфдлмгм мрлмпзрдйщлм 
таоакрдоа гвзедлзя жа гмпрзедлзд лаузмлайщлмгм дгзлпрва, нмжзузз 
Рмппзз к мбчдгзлдлзы Бмйгаозз, нозфзл нозпмдгзлдлзя кляжя 
Айдкпалгоа Баррдлбдога к пмдгзлзрдйщлмку гвзедлзы з лдкмрмошд 
гоугзд оажгдйяыр клмгзд пмводкдллшд зппйдгмвардйз Бмйгаозз. 
Оглакм в пвдрд лмвдихзт нубйзкаузи мфдвзглм, фрм Срднал Ивалмвзф 
в пзйу мрпурпрвзя мнодгдйдллмгм коуга зпрмфлзкмв зйз уцдоблмпрз 
кдрмгмймгзз лдгммудлзй гдярдйщлмпрщ кмкзрдрмв «Егзлпрвм» 
в пмдгзлзрдйщлмк гвзедлзз, лд оапкошй впдт нозфзл лдгарзвлмгм 
мрлмхдлзя уаопкмгм ноавзрдйщпрва к мбчдгзлдлзы, а дгм вшвмгш м 
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омйз пмсзипкмгм ноавзрдйщпрва з, в фапрлмпрз, Пдркм Каоавдймва 
мкажайзпщ мномвдоглуршкз. 
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Резюме 

Саиналмва А. О. Вмжж’єглалля кляжівпрва Бмйгаоії і Стіглмї Рукдйії 
у взпвірйдллі номсдпмоа С. І. Сігдйщлікмва ра бмйгаопщкмї іпрмоімгоасії гоугмї 
нмймвзлз XX пр. 

У праррі омжгйягаєрщпя кмлуднуія таоківпщкмгм вфдлмгм С. І. Сігдйщлікмва 
прмпмвлм ваейзвмгм драну в іпрмоії бмйгаопщкмгм лаомгу – лауімлайщлм-
взжвмйщлмгм оуту жа првмодлля єгзлмї лауімлайщлмї гдоеавз у 1879 – 1885 оо., 
а ракме пніввіглмпярщпя имгм нмгйягз ж омжвзркмк бмйгаопщкмї іпрмозфлмї 
лаукз. Гмймвла увага нозгійяєрщпя ракзк гзпкупіилзк нзралляк, як правйдлля 
кляжя Айдкпалгоа Баррдлбдога ра пмсіипщкмгм уоягу Пдркм Каоавдймва гм оуту 
жа вмжж‘єглалля кляжівпрва Бмйгаоії і Стіглмї Рукдйії ра Пймвгівпщкмгм 
нмвпралля 18 вдодпля 1885 о., нмжзуія Рмпіипщкмї гдоеавз цмгм вмжж‘єглалля 
Півліфлмї і Півгдллмї Бмйгаоії. 
 
 
 
 

Чувпило О. О.  

ДЕЯКІ НАЙВАЖЛИВІШІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ 
ЗАГАЛЬНОІНДІЙСЬКИХ НЕКОНГРЕСИСТСЬКИХ 

ВИЗВОЛЬНИХ РУХІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

У бмомрщбі лаомгів Ілгмпралу жа взжвмйдлля віг алгйіипщкмгм 
кмймліайщлмгм налувалля ла жагайщлмілгіипщкмку оівлі боайз уфапрщ 
Ілгіипщкзи лауімлайщлзи кмлгодп (ІНК), якзи її мфмйывав і був 
лаибійщхмы нмйірзфлмы могаліжауієы Бозралпщкмї Ілгії, 
Мупуйщкалпщка йіга, Хілгу Матапабта, омбірлзфі ра пдйялпщкі оутз, 
Кмкуліпрзфла наорія (КПІ), лауімлайщлм-одвмйыуіилі могаліжауії ра 
Ілгіипщка лауімлайщла аокія (ІНА). Упі вмлз жомбзйз пвіи влдпмк 
у пноаву жавмывалля ілгіипщкмї лджайделмпрі. Оглак рійщкз 
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нмйірзфлзи куоп ІНК ра ігдилм-нмйірзфла бмомрщба у лщмку жлаихйз 
ндвлд взпвірйдлля у вірфзжляліи іпрмоімгоасії1. Іпрмоія е одхрз 
жагайщлмілгіипщкзт і кіпудвзт нароімрзфлзт оутів ндохмї нмймвзлз 
ХХ пр. жайзхаєрщпя жмвпік лд взвфдлмы. Дйя рмгм, цмб упулурз уі ―бійі 
нйякз‖ в укоаїлпщкіи ілгмймгії, мб‘єкрзвлм і впдбіфлм гмпйігзрз гмпзрщ 
пкйаглі и жанйуралі нмгії взжвмйщлзт жкагалщ, пйіг лапакндодг 
номалайіжуварз лаиваейзвіхі гедодйа, в якзт вігмбоаедла 
багармгоалла гіяйщліпрщ кмелмї могаліжауії. Цд і є кдрмы галмї праррі. 
Звдораєкм увагу ла рд, цм мпкійщкз кмлгодпзпрпщкі гедодйа гдрайщлм 
омжгйягайзпя лакз оаліхд2, рм лаоажі вмлз пвігмкм лд жайуфаырщпя. 

Позпрунаыфз гм омжгйягу нмправйдлмгм нзралля, ваорм жажлафзрз, 
цм ндодваела бійщхіпрщ гедодй іж іпрмоії бмомрщбз ілгіиуів жа пвмбмгу 
и лджайделіпрщ алгймкмвлі. Науімлайщлзк кмвакз, жмкодка кмвмы 
гілгі, жа фапів кмймліайіжку (гм 1947 о.) взгавайзпя йзхд нммгзлмкі 
нубйікауії ра мкодкі фапмнзпз. Пмяплыєрщпя уд мпмбйзвмпрякз 
бозралпщкмї кмвлмї нмйірзкз у лаибійщхіи кмймлії пвіру ра пндузсікмы 
омжвзрку ілгіипщкмгм пупнійщпрва, гд ілмждкла кмва прайа фз лд єгзлзк 
жапмбмк кіелауімлайщлмгм пнійкувалля мпвіфдлзт вдопрв лапдйдлля, 
мпмбйзвм у кіпрат. Помрд і в пувдодлліи Ілгії, лджваеаыфз ла жлафлі 
гмпяглдлля у омжвзрку ра нмхзодллі лауімлайщлзт кмв, пзруауія 
пкйайапя ракзк фзлмк, цм алгйіипщка кмва лд вроарзйа пвмгм жлафдлля, 
а рмку алгймкмвлі взгалля іпрмозфлзт гмкукдлрів номгмвеувайз 
гмкілуварз. На еайщ, у бібйімрдкат коаїл СНД, жа взляркмк Ммпквз 
и фапркмвм Салкр-Пдрдобуогу, вмлз ноакрзфлм вігпурлі. Дм рмгм е у 
клзгмптмвзцат узт кіпр лаявлі гайдкм лд впі ілгіипщкі гедодйа ж іпрмоії 
алрзбозралпщкзт оутів ра могаліжауіи. Злафла фапрзла їт нодгправйдла 
мкодкзкз гмкукдлракз3 абм кіпрзрщпя у оіжлзт жбіолзкат, рдкарзка 
якзт лд кає ноякмгм віглмхдлля гм взжвмйщлмї бмомрщбз4. 
Тмку, взвфаыфз іпрмоіы бугщ-якмї ілгіипщкмї нмйірзфлмї наорії 
абм могаліжауії, лдмбтіглм пнмфарку номвдпрз ужагайщлдлля 
ра пзпрдкарзжауіы упіт лаявлзт гедодй ном лдї. 

Алайіж гедодйщлмї бажз лдкмлгодпзпрпщкзт жагайщлмілгіипщкзт 
взжвмйщлзт оутів нмфзлаєкм ж Мупуйщкалпщкмї йігз, яка у Бозралпщкіи 
Ілгії буйа гоугмы жа вдйзфзлмы ра жлафдлляк ніпйя ІНК могаліжауієы і 
ндохмы жагайщлмілгіипщкмы купуйщкалпщкмы нмйірзфлмы наорієы. 
Вмла взлзкйа у 1906 о. і мфмйывайапя вдйзкзк нмкіцзкмк Ага-талмк, 
гйавмы пдкрз іпкаїйірів, кмроі пралмвзйз номвіглу рмогмвдйщлм-
гдлгйяопщку мбцзлу пдодг купуйщкал. Срмпулкз Лігз ж Кмлгодпмк 
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омжвзвайзпя гмпзрщ пкйаглм і жкілывайзпя у жайделмпрі віг мбправзл. 
У 1916 о., утвайзвхз "Пакр у Лактлау", мбзгві могаліжауії взоіхзйз 
пнійщлм бмомрзпя жа пакмвоягувалля у пкйагі Бозралпщкмї ікндоії. 
Оглак ніпйя лдвгафі кмлгодпзпрпщкмгм лдлапзйщлзущкмгм оуту 
лдпнівомбірлзурва (1920–1922 оо.) ніг номвмгмк М. К. Галгі, якзи 
нмєглувавпя ж бмомрщбмы жа тайісар, кдоівлзурвм Лігз прайм ла хйят 
пакмпріилмї бмомрщбз жа кмлпрзрууіилі одсмокз ра жабджндфдлля 
гаоалріи мбцзллзт ноав, нозилявхз 23 бдоджля 1940 о. оіхдлля 
првмозрз вйаплу гдоеаву ла ріи фапрзлі рдозрмоії Ілгії, гд купуйщкалз 
пралмвзйз бійщхіпрщ. Піпйя Доугмї пвірмвмї віилз Мупуйщкалпщка йіга 
ндодрвмозйапя ла кмгурлы нмйірзфлу пзйу, яка кмозпрувайапя 
хзомкмы нігрозккмы купуйщкалпщкзт кап. Офмйывала 
М. А. Дезллмы (1876–1948), вмла жкмгйа врійзрз в езрря пвіи нйал 
нмгійу Ілгії і првмозрз у 1947 о. купуйщкалпщку гдоеаву Пакзпрал, 
губдолармомк якмї прав М. А. Дезлла (1947–1948 оо.). 

Наиваейзвіхзк ндохмгедодймк іж іпрмоії Мупуйщкалпщкмї йігз є її 
оіжлмкалірлі гмкукдлрз и кардоіайз, мнубйікмвалі в гвмт рмкат 
у Пакзпралі у 1969–1970 оо. і ндодвзгалі в Ілгії у 1982 о. ніг 
жагайщлмы лажвмы "Оплмвз Пакзпралу. Дмкукдлрз Впділгіипщкмї 
Мупуйщкалпщкмї йігз: 1906–1947"5. Пдохзи рмк мтмнйыє ндоімг 1906–
1924 оо., а гоугзи – 1924–1947 оо. Цд фапрзла аотівів і гмкукдлрів 
Лігз, які ж 1966 о. жбдоігаырщпя в бібйімрдуі улівдопзрдру к. Каоафі і 
лаоатмвуырщ бйзжщкм 90 рзп. мгзлзущ. Далд взгалля є лаибійщх 
нмвлзк гоукмвалзк жібоалляк гмкукдлрів Лігз ж кмкдлру 
її жаплувалля і гм урвмодлля Пакзпралу. Вмлм вкйыфає номрмкмйз 
її цмоіфлзт пдпіи (ж'їжгів), нмвлі рдкпрз номкмв ноджзгдлрів (гмйів) 
наорії ла узт пдпіят, номрмкмйз і оджмйыуії жапігалщ кдоівлзт наоріилзт 
могалів: Рагз Лігз ра Рмбмфмгм кмкірдру, рдкпрз номкмв і взпрунів 
йігдоів Лігз, гмкукдлрз ІНК, цм бджнмпдодглщм рмокайзпя 
Лігз, ілгупщкм-купуйщкалпщкзт віглмпзл ра взкмг ном првмодлля 
Пакзпралу. Алайіж лавдгдлзт кардоіайів Лігз гає кмейзвіпрщ впдбіфлм 
мтаоакрдозжуварз лд йзхд гіяйщліпрщ ра нмйірзфлзи куоп наорії ла 
бугщ-якмку вігоіжку фапу, а и пралмвзцд у ліи, мплмвлі ланоякз 
влуроіхлщмнаоріилмї бмомрщбз, ігдилі жапагз, номгоаку, ракрзку 
и гіяйщліпрщ ноакрзфлм упіт угоунмвалщ упдодгзлі могаліжауії, 
правйдлля Лігз гм ІНК ра мфмйывалмгм лзк капмвмгм оуту 
жа лджайделіпрщ, а ракме її вжаєкзлз ж ілхзкз ілгіипщкзкз наоріякз 
ра могаліжауіякз, ндодгупік купуйщкалпщкзкз. 
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Дмкукдлрз и кардоіайз Лігз, цм лагоукмвалі мкодкм6, абм кіпрярщпя 
у жбіолзкат іж іпрмоії взжвмйщлмї бмомрщбз7 ра в рдкарзфлзт 
нубйікауіят8, жгдбійщхмгм рі е пакі, цм и в "Оплмват Пакзпралу". 
Тмку їт лдкає пдлпу алайіжуварз, а жвдолдкм увагу цд ла мглд 
лагжвзфаилм уіллд гедодйм. Цд ноауі ра номкмвз йдгдлгаолмгм йігдоа 
Мупуйщкалпщкмї йігз и "барщка" Пакзпралу М. А. Дезллз, цм взихйз 
ж гоуку в Пакзпралі у 1960 о.9 Їтлє взвфдлля гає жкмгу коацд 
жомжукірз нмжзуіы Лігз у взжвмйщлмку оупі, ж'япуварз таоакрдо гмпромї 
ігдилм-нмйірзфлмї бмомрщбз у лщмку, урмфлзрз мкодкі ваейзві апндкрз 
нмйірзфлмгм куопу и гіяйщлмпрі Мупуйщкалпщкмї йігз ра бмомрщбз рдфіи 
у ліи, взжлафзрз омйщ гдякзт нмйірзфлзт гіяфів у бмомрщбі 
ж кмймліжармоакз, ж'япуварз таоакрдо омжбіелмпрди кіе лзкз, кмрзвз, 
цм взжлафайз їтлы нмвдгілку, ужларз мпмбзпрд правйдлля 
М. А. Дезллз гм нмйірзфлзт нмгіи, цм вігбувайзпя жа имгм езрря. 

У рмку е 1906 о. ж'явзйапя наорія "Хілгу Матапабта" абм "Вдйзка 
пнійка ілгупів", яку фапрм лажзваырщ алрзнмгмк Мупуйщкалпщкмї йігз. 
Вмла кайа лаибійщхзи внйзв пдодг дйіраолзт номхаоків ілгупів, 
лапромєлзт у одйігіилм-хмвіліпрзфлмку гупі, ндох жа впд у Бдлгайі и 
Палгеабі, гд ілгупщка кдлхіпрщ гмпзрщ фапрм жажлавайа урзпків іж бмку 
купуйщкалпщкмї бійщхмпрі, а ракме у Матаоахроі ра Снмйуфдлзт 
номвілуіят, гд гавлі іпрмозфлі роагзуії пнозяйз омжвзрку 
лауімлайіпрзфлмгм одйігіилм-хмвіліпрзфлмгм ілгупщкмгм гуту. 
Загаймк кдоівлзурвм Хілгу Матапабтз взпрунайм ж нароімрзфлзт 
нмжзуіи, взпймвйыыфзпщ жа йіквігауіы бозралпщкмгм налувалля в Ілгії і 
урвмодлля пувдодллмї ілгіипщкмї гдоеавз. Оглак уя наорія кайа гмпзрщ 
нмкіокмвалу нмйірзфлу номгоаку, гмкагаыфзпщ ла ноакрзуі йзхд 
мбкдедлмгм прарупу гмкілімлу гйя Ілгії. Зард її лауімлайщлм-одйігіила 
номгоака ндодгбафайа могаліжауіы ілгупів у жагайщлмілгіипщкмку 
капхрабі гйя лапруну номрз купуйщкал. Факрзфлм нмйірзка Хілгу 
Матапабтз, як і її пуномрзвлзка Мупуйщкалпщкмї йігз, нмпзйывайа у 
коаїлі одйігіилм-мбцзллі номрзоіффя, мпмбйзвм ла жакйыфлмку драні 
взжвмйщлзт жкагалщ, нігозвайа внйзв Кмлгодпу пдодг ілгупів і прайа 
мглієы ж нозфзл омжкмйу Ілгії. На вігкілу віг Мупуйщкалпщкмї йігз, 
гедодйщла бажа Хілгу Матапабтз жа кдеакз Ілгії лабагарм кдлха. 
Вігпурлє нмвлд жібоалля гмкукдлрів ра кардоіайів уієї наорії, тмфа 
фапрзла їт жлатмгзрщпя у гмпрунлзт лак жбіолзкат гмкукдлрів іж іпрмоії 
взжвмйщлмї бмомрщбз10 ра у жбіолзкат іж іпрмоії кмлпрзрууіилмгм 
омжвзрку Ілгії11; ілмгі мкодкі гмкукдлрз, цм прмпуырщпя Хілгу 



Чувпило О. О. Деякі найважливіші джерела із історії загальноіндійських … 
 

 271 

Матапабтз, жупроіфаырщпя у кмлгодпзпрпщкзт нубйікауіят гедодй12. 
Їтлє ужагайщлдлля ра пзпрдкарзжауія впд е гає жкмгу номалайіжуварз 
нмйірзфлзи куоп, номгоаку и ракрзку Хілгу Матапабтз ла оіжлзт 
дранат взжвмйщлзт жкагалщ. 

Акрзвлу уфапрщ у бмомрщбі ж кмймліайіжкмк боайз ілгіипщкі 
омбірлзкз, тмфа вмлз пралмвзйз лджлафлзи вігпмрмк лапдйдлля 
Бозралпщкмї Ілгії. Рмбірлзфзи оут прав ваейзвмы пкйагмвмы фапрзлмы 
взжвмйщлмї бмомрщбз 1905–1908 оо., галгзпрпщкмї какналії 
лдпнівомбірлзурва 1920–1922 оо., алрзпаикмлівпщкзт взпрунів кілуя 
20-т омків, кмлгодпзпрпщкзт какналіи гомкагялпщкмї лднмкмоз 1930–
1934 оо., капмвзт взпрунів жа лджайделіпрщ ландодгмглі ра ніг фап 
Доугмї пвірмвмї віилз, а ракме у 1946-1947 оо. Ілгіипщкі номспнійкз, 
цм вдйз пвіи нмфармк віг 1920 о., акрзвлм взпрунайз лд рійщкз 
ж дкмлмкіфлзкз, а и ж нмйірзфлзкз взкмгакз, нмвліпры нігрозкуыфз 
лауімлайщлм-нароімрзфлі пзйз. Оглак ніпйя фдогмвмгм омжкмйу ла 
нмфарку 30-т омків ХХ пр. номспнійкмвзи оут Ілгії мфмйывайз ае роз 
могаліжауії: 1) Впділгіипщкзи кмлгодп номспніймк (ВІКП), првмодлзи 
кмлгодпзпракз; 2) Впділгіипщка сдгдоауія номспніймк, яка взжлавайа 
рійщкз дкмлмкіфлу бмомрщбу і прмомлзйапя взжвмйщлмгм оуту; 
3) Чдовмлзи кмлгодп номспніймк ніг кдоівлзурвмк кмкуліпрів. 

Наигмймвліхзк гедодймк іж іпрмоії ілгіипщкмгм омбірлзфмгм оуту 
є оіжлмкалірлі гмкукдлрз и кардоіайз ВІКПу13. Вмлз гаырщ жкмгу 
впдбіфлм гмпйігзрз омжвзрмк омбірлзфмгм оуту віг нмявз ндохзт 
номспніймк у Бозралпщкіи Ілгії і гм жгмбурря лды лджайделмпрі, 
нмкажарз уфапрщ омбірлзків у алрзкмймліайщлзт взпрунат і какналіят, 
їтлє правйдлля гм смок і кдрмгів бмомрщбз жа лджайделіпрщ, взпулурзт 
Кмлгодпмк ра ілхзкз ілгіипщкзкз наоріякз, номалайіжуварз бмомрщбу 
рдфіи у номспнійкмвмку оупі, нмгйягз ра гіяйщліпрщ мкодкзт 
омбірлзфзт йігдоів. Дмкукдлрз ВІКПу гмнмвлыырщ Щмоіфлзкз 
ж нзралщ ноауі14, кардоіайз пндуіайщлмї кмкіпії, яка жаикайапя 
взвфдлляк укмв ноауі в ілгіипщкіи номкзпймвмпрі15, мсіуіилі цмоіфлі 
жвірз алгйіипщкмї кмймліайщлмї агкіліпроауії в Ілгії бозралпщкмку 
наойакдлру16 ра цмоіфлзкз, цм взгавав уояг Бозралпщкмї Ілгії17, 
в якзт жлафлд кіпуд вігвмгзймпя омбірлзкак ра омбірлзфмку оутмві. 

Оглієы ж оухіилзт пзй у бмомрщбі ж кмймліжармоакз буйм ілгіипщкд 
пдйялпрвм, якд пралмвзйм ндодваелу бійщхіпрщ лапдйдлля гмймвлмї 
алгйіипщкмї кмймлії. Сдйялз пкйагайз мплмву упіт капмвзт 
галгзпрпщкзт лдлапзйщлзущкзт какналіи, пноякмвалзт номрз 
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ілмждклмгм гліру. Сдодг лзт бджжандодфлзк аврмозрдрмк і сакрзфлм 
кмлмнмйщлзк внйзвмк кмозпрувайзпя кмлгодпзпрз, які првмозйз 
каиед в кмелмку пдйі пвіи мпдодгмк, правхз могаліжармоакз ра 
кдоівлзкакз пдйялпщкзт пніймк – кіпал пабт, цм лдутзйщлм взкмлувайз 
лапралмвз М. К. Галгі ра ілхзт фійщлзт кмлгодпзпрпщкзт нмпагмвуів. 
Тмку, лд взнагкмвм, цм лаиваейзвіхзк гедодймк іж іпрмоії 
пдйялпщкмгм оуту Ілгії є рі гмкукдлрз и кардоіайз Кмлгодпу, 
які рмокайзпя уфапрі пдйял у алрзкмймліайщлзт взпрунат. Цд мкодкі 
ваейзві кардоіайз пдпіи ІНК18, жапігалщ Рмбмфмгм кмкірдру 
ра Впділгіипщкмгм кмкірдру Кмлгодпу19, жвдолдлля кмлгодпзпрпщкзт 
ноджзгдлрів гм цмоіфлзт наоріилзт пдпіи20, гмнмвігі ла лзт 
гдлдоайщлзт пдкодраоів ІНК21, номгоакз наорії22, гмкукдлрз 
и кардоіайз ж іпрмоії бмомрщбз жа лджайделіпрщ в мкодкзт номвілуіят23. 
У лзт жлаихйа пвмє кмлкодрлд вігмбоаедлля багармгоалла гіяйщліпрщ 
кмлгодпзпрів пдодг пдйял, жмкодка, могаліжауія ра кдоівлзурвм 
пдйялпщкзк оутмк, номудп взомбйдлля имгм нмйірзкз ра номгоакз, 
омжвзрмк могаліжауіилзт смок ра нозлузнів омбмрз кіпал пабт, номудп 
мбгмвмодлля, омжомбйдлля ра нозилярря оіхдлщ і нмпралмв цмгм лзт, 
гдякі ілхі апндкрз сулкуімлувалля пдйялпщкзт пніймк. 
Злафдлля ндохмгедодйа каырщ ракме номгоаклі гмкукдлрз 
жагайщлмілгіипщкмї кіпал пабтз24 ра ноауі взжлафлмгм пдйялпщкмгм йігдоа 
номс. Н. Г. Ралгз25, в якзт у жлафліи кійщкмпрі лавмгярщпя улікайщлі 
гмкукдлрайщлі кардоіайз іж іпрмоії пдйялпщкмгм оуту, гіяйщлмпрі кіпал 
пабт ра їтліт кдоівлзків. Пом пномбз КПІ жакоінзрзпя у пдйялпщкмку 
оупі пвігфзрщ ракд ваейзвд гедодйм як гмкукдлрз омбірлзфм-пдйялпщкзт 
наоріи26, првмодлзт кмкуліпракз у 1926–1927 оо. пнмфарку в Бдлгайі 
ра Бмкбдї, а 28–30 гоугля 1928 о. – ла жагайщлмілгіипщкмку оівлі. 

Опмбйзвд кіпуд в ілгіипщкмку взжвмйщлмку оупі жаикав 
кмкуліпрзфлзи оут, цм нодрдлгував взпрунарз віг ікдлі омбірлзфмгм 
кйапу, айд кмозпрувавпя у лщмку лдгмпрарлік внйзвмк. Пдохі 
кмкуліпрзфлі гуоркз и гоунз в Ілгії ж'явзйзпя ла нмфарку 20-т омків 
ХХ пр. Як ноавзйм, вмлз віггайуеувайзпя віг йівмоагзкайщлмгм козйа 
ІНК ра йівзт номспніймк. Так, ла нмфарку 1922 о. у Бмкбдї буйа 
првмодла Рагзкайщла наорія Кмлгодпу ла фмйі ж Ш. А. Далгд, а упйіг жа 
лды ж'явзйзпя кмкуліпрзфлі гоунз у Магоапі ніг номвмгмк С. Чдрріяоа, 
кмрози вмглмфап був гмймвмы кіпудвмгм кмкірдру ІНК, ра у Бдлгайі ніг 
кдоівлзурвмк М. Аткага. Ндвдйзфкі гоунз гіяйз і в ілхзт номвілуіят. 
Міе лзкз і впдодгзлі лзт вдйапя гмпроа ігдилм-нмйірзфла бмомрщба. 
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Кмкілрдол рмгі цд лд кав одгуйяолзт жв'яжків іж узкз наомпркакз 
йівмгм пмуіайщлм-нмйірзфлмгм оагзкайіжку в Ілгії, тмфа М. Н. Рми 
гмкйав фзкайм жупзйщ гйя нігкмодлля їт внйзву Ммпквз. Наодхрі 
у 1925 о., ніпйя гдкійщкмт лдвгайзт пномб, ла упралмвфіи кмлсдодлуії у 
Калнуоі урвмоыєрщпя жагайщлмілгіипщка Кмкуліпрзфла наорія, яка лд 
вігоажу прайа кмкілрдолівпщкм-прайілпщкмы. Дм VI Кмлгодпу 
Кмкілрдолу (1928 о.) кмкуліпрз, лажзваыфз ІНК буоеуажлмы 
могаліжауієы і козрзкуыфз имгм жа нмкіокмваліпрщ, впд е жайзхайзпя 
фйдлакз Кмлгодпу, а гдякі ж лзт – лавірщ фйдлакз имгм кіпудвзт 
кмкірдрів, ндодпйігуыфз кдру акрзвіжауії йівзт пзй у кмлгодпзпрпщкіи 
могаліжауії ра її нмпрунмвмї оагзкайіжауії. Айд ніпйя 1928 о., взкмлуыфз 
оіхдлля Кмкілрдолу ном кмлсомлрауіы ж лауімлайщлм-нароімрзфлзкз 
пзйакз, КПІ взомгзйапя у вужщку пдкру, лаоатмвуыфз у 1933 о. впщмгм 
гдкійщка пмрдлщ фйдлів. У вігнмвіглмпрі ж оіхдллякз VII Кмлгодпу 
Кмкілрдолу (1935 о.) ном номвдгдлля ракрзкз єгзлмгм лаомглмгм 
сомлру кмкуліпрз нмвдолуйзпя гм ІНК, правхз пкйагмвмы фапрзлмы 
Кмлгодп-пмуіайіпрзфлмї наорії Ілгії, яка взлзкйа впдодгзлі Кмлгодпу у 
1934 о. Помрд у 1940 о. хйятз кмкуліпрів ра пмуіайіпрів омжіихйзпя 
лажавегз. Піг фап Доугмї пвірмвмї віилз в КПІ омжгмолуйапя 
влуроіхлщмнаоріила бмомрщба і її вед лд кмела буйм мрмрмелыварз ж 
упік ілгіипщкзк кмкуліпрзфлзк оутмк, рмку цм влапйігмк омжкмйів 
КПІ, мглмфаплм ж лды гіяйз цд гві кмкуліпрзфлі могаліжауії: 
Бійщхмвзущка наорія Ілгії ра Рдвмйыуіила кмкуліпрзфла наорія Ілгії, 
які жвзлувафувайз мгла мглу у вігпруні віг каокпзпрпщкзт ігди. 

Дйя рзт, трм взвфає ндозндрії взжвмйщлзт жкагалщ ла Ілгіипщкмку 
пубкмлрзлдлрі, уілліпрщ пралмвйярщ лд впі гедодйа ном кзлуйд 
ракрдхлщмгм кмкуліпрзфлмгм оуту, які у бійщхмпрі пвмїи вкоаи 
жаігдмймгіжмвалі ра жанмйірзжмвалі27, а йзхд рі, цм пвігфарщ ном уфапрщ 
кмкуліпрів у бмомрщбі ж кмймліайщлзк одезкмк. Наибійщхд ракзт 
кардоіайів кіпрзрщ багармрмкла нубйікауія гмкукдлрів іж іпрмоії КПІ, 
яку жгіиплзйа Науімлайщла оага кмкнаорії Ілгії ніг одгакуієы вігмкмгм 
вфдлмгм г-оа Г. Агтікаоі28. Взгійзкм лаиваейзвіхі ж лзт. 
Цд кмкуліпрзфлзи калісдпр ла агодпу пдпії ІНК у Аткдгабагі (1921 о.), 
праррі М. Н. Рмя ном ілгіипщкзи взжвмйщлзи оут, кардоіайз ном 
гіяйщліпрщ Ш. А. Далгд ра взгалля лзк "Смуіайіпра", йзпрувалля 
М. Н. Рмя ж Ш. А. Далгд, Кмкілрдол і бмомрщба ілгіиуів жа лджайделіпрщ, 
пдпія ІНК у Гая (1922 о.) ра уфапрщ у ліи кмкуліпрів, взпрун С. Чдрріяоа 
у Гая, вігкозрзи йзпр М. Н. Рмя ла агодпу йігдоа йівзт кмлгодпзпрів 
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Ч. Р. Дапа, оджмйыуія ном лджайделіпрщ, кардоіайз пноавз ном жкмву 
у Пдхаваоі, оут "тігеоз", нозгухдлля кмймліжармоакз оуту 
лдпнівомбірлзурва, урвмодлля номспніймк ра їт уфапрщ у взжвмйщлзт 
жкагаллят, ґдлджа омбірлзфм-пдйялпщкзт наоріи, урвмодлля Ілгіипщкмї 
пмуіайіпрзфлмї омбірлзфмї наорії Ілгіипщкмгм лауімлайщлмгм кмлгодпу, 
взлзклдлля впдодгзлі ІНК пваоагезпрпщкмї наорії ла фмйі ж Ч. Р. Дапмк 
ра М. Ндоу, гіяйщліпрщ Де. Ндоу, пдпія ІНК у Кмкалагі (1923 о.), 
тайісарзпрпщкзи оут номрз алгйіиуів, пноава ном жкмву у Калнуоі, 
V Кмлгодп Кмкілрдолу ра взжвмйщлзи оут у Бозралпщкіи Ілгії, 
М. К. Галгі, Ч. Р. Дап ра лауімлайщлі одвмйыуімлдоз, М. К. Галгі и 
бійщхмвзжк, пдпія ІНК у Бдйгаукі (1924 о.), Фаоігнуопщка номкмва 
Ч. Р. Дапа, урвмодлля КПІ, її правйдлля гм лауімлайщлм-нароімрзфлзт 
наоріи ра могаліжауіи, омбірлзфа пваоагезпрпщка наорія ра її номгоаклі 
гмкукдлрз, пдпія ІНК у Калнуоі (1925 о.), урвмодлля омбірлзфм-
пдйялпщкзт наоріи, пдпія ІНК у Гаутарі (1926 о.), лмві рдлгдлуії 
у взжвмйщлмку оупі, пдпія ІНК у Магоапі (1927 о.). Як уед жажлафаймпя, 
ніпйя VI Кмлгодпу Кмкілрдолу, якзи жлафлм нмпзйзв пвіи внйзв ла 
кмкуліпрзфлзи оут, пнмпрдоігавпя вігтіг КПІ віг ІНК ра нароімрзфлмгм 
рабмоу і нмпрунмвд ндодрвмодлля її ла вужщку пдкру. Тмку нмгайщха 
гіяйщліпрщ кмкуліпрів пралмвзрщ ілрдодп йзхд гйя сатівуів, 
цм жаикаырщпя іпрмоієы вйаплд кмкуліпрзфлмгм оуту в Ілгії. 

Свіи влдпмк у жагайщлмілгіипщку бмомрщбу ж кмймліжармоакз жомбзйз 
и лауімлайщлм-одвмйыуіилі могаліжауії, які гіяйз в Ілгії ра жа її кдеакз 
номрягмк ндохмї родрзлз ХХ пр. Вмлз ндохзкз взпулуйз гапйм 
бмомрщбз жа нмвлу лджайделіпрщ барщківцзлз і номнагувайз лдмбтігліпрщ 
жапрмпувалля лапзйщлзущкзт кдрмгів гйя врійдлля имгм в езрря, лд 
взкйыфаыфз и жбомилд нмвпралля. Науімлайщлі одвмйыуімлдоз гм нмявз 
кмкуліпрів явйяйз пмбмы лаиоагзкайщліху рдфіы у нмйірзфлмку езррі 
Ілгії. Вмлз ихйз у ндохзт йават бмоуів жа пвмбмгу, гіыфз у гйзбмкмку 
нігніййі і вгаыфзпщ гм жкмвлзущкзт ра рдомозпрзфлзт кдрмгів бмомрщбз, 
жа цм кмймліжармоз мтодпрзйз їт рдомозпракз і лдцаглм ндодпйігувайз. 
Рдвмйыуімлдоз ракме кайз вдйзкі жапйугз у омжвзрку ігдмймгії 
взжвмйщлмгм оуту, які нмйягайз у рмку, цм розвайзи фап вмлз єгзлі 
вігпрмывайз гдкмкоарзфлі ігдайз: ноавм лаомгу ла нмвпралля номрз 
глмбйдлля и рзоалії, лаомгмвйаггя, гдкмкоарзфлі пвмбмгз жа жатіглзкз 
жоажкакз, пмуіайщлу пноавдгйзвіпрщ ра жагайщлд боарпрвм йыгди. 

Оплмвлзкз гедодйакз гйя взпвірйдлля іпрмоії лауімлайщлм-
одвмйыуіилзт могаліжауіи є їтлі вйаплі взгалля29, гмкукдлрз іж іпрмоії 
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взжвмйщлзт жкагалщ30, в якзт вкіцдлі кардоіайз ном нозтзйщлзків 
лапзйщлзущкзт кдрмгів бмомрщбз, мсіуіилі нубйікауії вйапрди 
ном рдомозпрів ра бмомрщбу ж лзкз31, омбмрз и пнмгагз уфаплзків 
взжвмйщлмгм оуту32, пнмгагз взжлафлзт алгйіипщкзт нмпагмвуів33. 
На мплмві узт гедодй кмела гмпйігзрз взлзклдлля могаліжауіи 
лауімлайщлзт одвмйыуімлдоів, їтліи пкйаг, ілмгі лавірщ фзпдйщліпрщ, 
проукруоу, номгоаклі нмймедлля, могаліжауіилі нозлузнз, пупнійщлм-
нмйірзфлі нмгйягз уфаплзків одвмйыуіилмгм оуту, їтлы гіяйщліпрщ 
у оіжлі ндоімгз ра ла оіжлзт дранат, вжаєкмвіглмпзлз кіе пмбмы ра 
ж ілхзкз могаліжауіякз и угоунмваллякз, жмкодка ж ІНК, 
пваоагезпракз і кмкуліпракз, впралмвзрз нозфзлз жлзклдлля 
одвмйыуіилмї рдфії ж нмйірзфлмї аодлз. 

У омкз Доугмї пвірмвмї віилз могаліжмвалу жбомилу бмомрщбу 
жа лджайделіпрщ омжгмолуйа Ілгіипщка лауімлайщла аокія (ІНА) ніг 
кмкалгувалляк кмйзхлщмгм взгарлмгм йігдоа йівмгм козйа 
ІНК С. Ч. Бмпа. Пмрдонівхз нмоажку у пундолзурві ж нмкіокмвалзкз и 
ноавзкз йігдоакз Кмлгодпу34, а ракме нмвліпры омжфаоувавхзпщ 
у галгзпрпщкіи лдлапзйщлзущкіи ракрзуі бмомрщбз ж кмймліжармоакз, 
С. Ч. Бмп 17 піфля 1941 о. жайзхзв Ілгіы і ніпйя гмвгзт нмлдвіоялщ ла 
фуезлі у нмхукат пмыжлзків гйя віилз ж Алгйієы (віл нмбував 
у Кабуйі, Ммпкві и Бдойілі) мфмйзв у 1943 о. првмодлу ж гмнмкмгмы 
янмлуів іж нмймлдлзт лзкз у бмят ж алгйіипщкзкз віипщкакз ілгіиуів 
ла мкунмвалзт Янмлієы рдозрмоіят Півгдллм-Стіглмї Ажії ІНА ра 
Тзкфапмвзи уояг Війщлмї Ілгії. ІНА, мглак, нмрдонійа нмоажку, 
а С. Ч. Бмп 18 пдонля 1945 о. жагзлув у авіакарапромсі ла Таивалі ноз 
жагагкмвзт мбправзлат. Дмвгзи фап іпрмоія ІНА жа її пнівомбірлзурвм ж 
Янмлієы жакмвфувайапя, пнмрвмоывайапя і фдодж боак гедодй буйа 
"біймы нйякмы" у пвірмвіи ілгмймгії, а ном С. Ч. Бмпа тмгзйз оіжлі 
йдгдлгз и фуркз. Віглмвзрз іпрмозфлу пноавдгйзвіпрщ цмгм лдї вгаймпя 
йзхд ніпйя нубйікауії Т. Р. Саоілмк у 1988 о. мплмвлзт гмкукдлрів 
ІНА35, які у нмєглаллі жі пнагцзлмы С. Ч. Бмпа36 гаырщ кмейзвіпрщ 
мнзпарз вдпщ її хйят – віг првмодлля і гм пугу, цм вфзлзйз алгйіипщкі 
вйапрі в Ілгії лаг кдоівлзкакз ІНА ніпйя віилз. 

Ддякі гмпйіглзкз гм жагайщлмілгіипщкмгм взжвмйщлмгм оуту 
віглмпярщ оіжлі нароімрзфлі оутз у кляжівпрват, якзт лаоатмвуваймпя 
ае 601. У оагялпщкіи іпрмоімгоасії уі оутз лажзвайз гдкмкоарзфлзкз 
жа їтлы пноякмваліпрщ номрз аврмозраозжку и рзоалії сдмгайщлзт 
кляжів. На лаху гукку, упд, цм вігбуваймпя у кляжівпрват, у рмку фзпйі 
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и лаомглі оутз, лд кмела віглмпзрз гм жагайщлмілгіипщкзт номудпів, 
мпкійщкз кляжівпрва жбдоігайз смокайщлу лджайделіпрщ віг Алгйії і рзк 
нафд лд втмгзйз гм пкйагу Бозралпщкмї Ілгії. Помрд гйя рзт, трм 
гмрозкуєрщпя номрзйделмї рмфкз жмоу, взтмгяфз ж рмгм, цм кляжівпрва 
сакрзфлм буйз жайделзкз віг Алгйії, а рмку їтлі оутз кмела вваеарз 
фапрзлмы жагайщлмілгіипщкзт, жажлафзкм, цм мплмвлзк гедодймк гйя 
взвфдлля алрзбозралпщкмї бмомрщбз у кляжівпрват є нубйікауія 
гмкукдлрів ж її іпрмоії, жгіиплдла у 1968 о.37 

Такзк фзлмк, гмпйіглзк іпрмоії ілгіипщкмгм лауімлайщлм-
взжвмйщлмгм оуту кає у пвмєку омжнмоягедллі уійкмк гмпрарлы 
кійщкіпрщ оіжлмкалірлзт гедодй, цмб впдбіфлм взпвірйзрз бмомрщбу 
лаомгів Бозралпщкмї Ілгії жа лджайделіпрщ барщківцзлз ж фапів нмгійу 
алгйіипщкзкз кмймліжармоакз Бдлгайу у 1905 о., цм взкйзкайм 
ніглдпдлля капмвмї бмомрщбз номрз фуемждклмгм налувалля, 
і гм 1947 о., кмйз ілгіиуі жгмбуйз гмвгммфікувалу пвмбмгу. 
Вмлз лагаырщ одайщлу кмейзвіпрщ мтаоакрдозжуварз взжвмйщлі 
жкагалля каиед жа нівпрмйірря, нмкажарз омжпралмвку нмйірзфлзт пзй у 
лзт, взжлафарз кіпуд и омйщ у бмомрщбі ж алгйіипщкмы вйагмы ла оіжлзт 
дранат кмелмї могаліжауії, наорії ра оуту, номалайіжуварз їтлі ігдилі 
жапагз, номгоакз, ракрзфлі нозлузнз ра гіяйщліпрщ, взпвірйзрз ндодбіг 
ігдилм-нмйірзфлмї бмомрщбз, омжкозрз номудп смокувалля угоунмвалщ 
ра їтліи нмйірзфлзи куоп, гмпйігзрз пвірмгйяг ра гіяйщліпрщ взжлафлзт 
лауімлайщлзт йігдоів, двмйыуіы їтліт нмйірзфлзт нмгйягів, смокз и 
кдрмгз внйзву ла лаомглі капз. 
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Резюме 

Чувнзйм А. А. Ндкмрмошд ваелдихзд зпрмфлзкз нм зпрмозз мбцдзлгзипкзт 
лдкмлгодппзпрпкзт мпвмбмгзрдйщлшт гвзедлзи ндовми нмймвзлш ХХ вдка 

В прарщд алайзжзоуырпя зпрмфлзкз нм зпрмозз мбцдзлгзипкзт 
нарозмрзфдпкзт гвзедлзи з могалзжаузи, нозлзкавхзт акрзвлмд уфапрзд в 
бмощбд жа лджавзпзкмпрщ Илгзз в ндовми нмймвзлд ХХ вдка. Эрм гмкукдлрш з 
кардозайш Мупуйщкалпкми йзгз, Хзлгу Матапабтз, оабмфдгм з кодпрщялпкмгм 
гвзедлзи, Кмккулзпрзфдпкми наорзз Илгзз, лаузмлайщлм-одвмйыузмллшт 
могалзжаузи, Илгзипкми лаузмлайщлми аокзз з мпвмбмгзрдйщлшт гвзедлзи 
в кляедпрват. Ипкйыфдлзд пмправйядр Илгзипкзи лаузмлайщлши кмлгодпп, 
вмжгйавйявхзи бмощбу п бозралпкзк гмпнмгпрвмк в Илгзз, нмпкмйщку 
нмгомблши алайзж дгм зпрмфлзкмв гавайпя оалдд в пндузайщлми прарщд аврмоа, 
мнубйзкмваллми в кздвпкмк еуолайд "Стмгмжлавпрвм". 
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Гуринова О. Н. 

ВАРДАРСКАЯ МАКЕДОНИЯ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПЛАНАХ СЕРБИИ В 1913-1915 ГГ. 

В пзйу ояга гдмнмйзрзфдпкзт з пмузайщлм-ъкмлмкзфдпкзт нозфзл 
ърлзфдпкая з нмйзрзфдпкая кмлпмйзгаузя какдгмлудв номзптмгзйа 
бмйдд кдгйдллшкз рдкнакз, фдк у гоугзт лаомгмв Байкалпкмгм 
нмйумпромва. Макдгмлпкзи вмномп, вмжлзкхзи нмпйд Бдойзлпкмгм 
кмлгодппа 1878 г., лд бшй одхдл вм водкя Байкалпкзт вмил 1912 – 
1913 гг., лм, как клмгзк ла Байкалат рмгга нодгправйяймпщ, кмг 
нмйуфзрщ угмвйдрвмозрдйщлмд оажодхдлзд рмйщкм вмдллшк нурдк. 

Нмвдихая зпрмозя какдгмлпкзт ждкдйщ явйядрпя мглми зж пакшт 
пймелшт з гзпкуппзмллшт номбйдк в двомндипкми зпрмозз ХІХ – 
ХХ вв. Ола вшжшвадр бмйщхми злрдодп з клмедпрвм номрзвмодфзи лд 
рмйщкм подгз байкалпкзт зпрмозкмв з нмйзрзкмв, лм з вм впдк кзод. 
В Евомнд, з мпмбдллм ла Байкалат, пуцдпрвудр гмвмйщлм клмгм роугмв 
нм зпрмозз Макдгмлзз, мглакм бмйщхуы фапрщ зж лзт пймелм лажварщ 
мбчдкрзвлшкз, нмпкмйщку млз мбодкдлдлш нмйзрзфдпкзкз 
рдлгдлузякз з пйуеар згдмймгзфдпкзк моуездк в бмощбд 
жа гмпрзедлзд ужкмлаузмлайзпрзфдпкзт удйди. Тдк лд кдлдд, з млз 
явйяырпя удллшк сакрмймгзфдпкзк кардозаймк1. Оплмвлшкз з 
лазбмйдд ваелшкз зпрмфлзкакз гйя мбчдкрзвлмгм мпвдцдлзя галлми 
номбйдкш мпраырпя, впд ед, мнубйзкмваллшд аотзвлшд кардозайш2. 

Сугщба Макдгмлзз в оажлмд водкя оаппкарозвайапщ п оажйзфлшт 
рмфдк жодлзя. В лафайд ХХ в. в Бмйгаозз з Сдобзз хзомкмд 
оапномпроалдлзд нмйуфзйм клдлзд, фрм дпйз Макдгмлзя, в пйуфад пвмдгм 
нодвоацдлзя в аврмлмклуы номвзлузы, жатмфдр нозпмдгзлзрщпя к 
Сдобзз, рм нмпйдгляя лд кмедр пмгйапзрщпя ла ърм, нмка лд пмвдохзрпя 
нозпмдгзлдлзд к Бмйгаозз Агозалмнмйщпкмгм з Кмлпралрзлмнмйщпкмгм 
взйаидрмв (жа зпкйыфдлздк Кмлпралрзлмнмйя з Помйзвмв). В пйуфад 
ед, дпйз Макдгмлзя зжчявзр едйалзд нозпмдгзлзрщпя к Бмйгаопкмку 
кляедпрву, рм млм лд гмйелм гаварщ пвмдгм пмгйапзя гм нозпмдгзлдлзя к 
Сдобпкмку кмомйдвпрву Сраоми Сдобзз з Бмплзз. В рмк пйуфад, дпйз 
Макдгмлзя жатмфдр мпрарщпя аврмлмклми, мла гмйела бугдр впрунзрщ 
в пмыжлшд мрлмхдлзя как п Сдобзди, рак з п Бмйгаозди. Оркаж мр пмыжа 
нмвйдфдр оажгдй Макдгмлзз3. 

Пмгмблмгм клдлзя нозгдоезвайпя з взглши гдярдйщ ндромгоагпкми 
какдгмлпкми кмймлзз, Копрд П. Мзпзокмв. В нзпщкат, агодпмваллшт 
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зк омппзипкмку кзлзпроу злмпроаллшт гдй С. Д. Сажмлмву йдрмк 
1914 г., мл мрпразвадр згды одвзжзз Бутаодпрпкмгм кзолмгм гмгмвмоа 
з пмжгалзя аврмлмклми Макдгмлзз. К. П. Мзпзокмв урвдоегай, 
фрм рмйщкм аврмлмкзя «зжбавзр пдобмв мр лдлуелмгм, бдпнмйджлмгм 
з мнаплмгм роуга ндодгдйшварщ в Макдгмлзз пйавял в пйавял, р. д. 
какдгмлпкзт бмйгао в пдобмв з оаж з лавпдгга ланоавзр влзкалзд 
пдобмв ла дгзлпрвдллм удйдпммбоажлуы п пдобпкми з пйавялпкми рмфкз 
жодлзя прмомлу, а зкдллм в прмомлу Бмплзз з Гдоудгмвзлш з гоугзт 
пдобм-тмоварпкзт ждкдйщ, латмгяцзтпя рдндощ нмг вйапрщы Авпром-
Вдлгозз. Аврмлмкзя Макдгмлзз зжбавзр Бмйгаозы мр лшлдхлдгм 
зжмйзомваллмгм нмймедлзя з пмжгапр лд дд жанаглми гоалзуд – лаоягу 
пм пйавялпкми Сдобзди, кмрмоая мркажавхзпщ мр Макдгмлзз, плмва 
прайа бш гоуедпрвдллми Бмйгаозз пмпдгкми – лмвуы омгпрвдллуы з 
бджупймвлм гоуедпрвдллуы Бмйгаозз пйавялпкуы пмпдгку – 
Макдгмлзы»4. 

Ражлмгйапзя кдегу Сдобзди з Бмйгаозди кошйзпщ в рмк, фрм 
оджуйщрарш Байкалпкзт вмил лд мрвдфайз нодгваозрдйщлшк упймвзяк, 
нм кмрмошк жакйыфайпя пмыжлши гмгмвмо кдегу лзкз. Бмйгаозя 
нозмбодрайа йзхщ Пзозлпкуы Макдгмлзы, а зкдллм роз мкоуга – 
Гмола Деукая, Пдрозф з Сроукзуа з фапрщ Занаглми Фоакзз 
п мгоалзфдллшк гмпрунмк к Эгдипкмку кмоы5, а Сдобзя, лдпкмроя ла 
пвмз нозмбодрдлзя в Макдгмлзз (52% рдоозрмозз), фувпрвмвайа пдбя 
уцдоблм, нмпкмйщку нмг гавйдлздк Вдлш ди нозхймпщ мркажарщпя мр 
вштмга к Агозарзфдпкмку кмоы. Эрм нмймедлзд, дпрдпрвдллм, 
вшжшвайм в Бдйгоагд одхзкмпрщ мрпрмярщ какдгмлпкзд ждкйз – рак 
лажшвадкуы «пнмолуы жмлу», вкйыфавхуы в пдбя гмомга Скмнщд, 
Кукалмвм, Ддбо, Тдрмвм, з жлафзрдйщлуы фапрщ «бдппнмолми жмлш» – 
мкмйм 2/3 какдгмлпкзт ждкдйщ п гмомгакз Вдйдп, Шрзн, Бзрмйя, 
Позйдн з Отозг, лд мпралавйзваяпщ ноз ърмк ндодг смокайщлшк 
лаоухдлздк упймвзи гмгмвмоа 1912 г., нм кмрмошк ърз рдоозрмозз 
гмйелш бшйз мрмирз к Бмйгаозз. 

Такая нмжзузя Бдйгоага латмгзйа нмггдоеку у омппзипкмгм 
ноавзрдйщпрва. В Пдромгоагд лд пмвпдк гмвдояйз уаоы Фдогзлалгу 
з пфзрайз лдгмнупрзкшк рдоозрмозайщлмд оапхзодлзд Бмйгаозз. 
Эрзк мбчяплядрпя нмйзрзка омппзипкмгм нмпйаллзка в Бдйгоагд 
Н. Г. Гаорвзга, ланоавйдллая ла жацзру пдобпкзт злрдодпмв 
в какдгмлпкмк вмномпд з дгм продкйдлзд пмжгарщ Бмйгаопкмку уаопрву 
номрзвмвдп в йзуд Сдобзз, кмрмоая гмйела бшйа прарщ проаедк Рмппзз 
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ла Байкалат. Оглакм Г. Н. Тоубдукми, пкдлзвхзи Гаорвзга в 1914 г., 
вшлуегдл бшй гдипрвмварщ уед злафд. 

С пакмгм лафайа Пдовми кзомвми вмилш кдегу воаегуыцзкз 
кмайзузякз вдйзкзт гдоеав оажвдолуйапщ гзнймкарзфдпкая вмила жа 
нозвйдфдлзд ла пвмы прмомлу нмрдлузайщлшт пмыжлзкмв. 
На лзт нмпшнайзпщ п мбдзт прмомл мбдцалзя рдоозрмозайщлшт 
нозоацдлзи з кмкндлпаузи. С мпмбми лапрмифзвмпрщы как Алралра, 
рак з Цдлроайщлши бймк "мбтаезвайз" бмйгаопкзт ноавзрдйди6. 
В Рмппзз пфзрайз, фрм в лмвшт упймвзят дгзлпрвдллшк подгпрвмк, 
пнмпмблшк нозвйдфщ Бмйгаозы в кафдпрвд пмыжлзуш, бшйа бш 
ндодгафа ди Макдгмлзз в гоалзуат гмгмвмоа 1912 г. Оглакм впд 
нмншркз жмлгаеа Н. Г. Тоубдукмгм нм ърмку вмномпу ларайкзвайзпщ ла 
оджкмд пмномрзвйдлзд пдобпкмгм нодкщдо-кзлзпроа Н. Пахзфа. 
Дмвмйщлм оапнйшвфаршд увдодлзя омппзипкмгм нмпйаллзка в рмк, фрм 
Рмппзя бугдр пмгдипрвмварщ Сдобзз в вмномпд лаузмлайщлмгм 
мбчдгзлдлзя п авпрозипкзкз пдобакз, ракед лд зкдйз упндта7. 
5 авгупра 1914 г.. кзлзпро злмпроаллшт гдй Рмппзз С. Д. Сажмлмв 
нмпмвдрмвай Н. Пахзфу нмедорвмварщ рдоозрмозякз в пдобпкми 
Макдгмлзз (вмпрмфлми дд фапрщы гм одкз Ваогао) в нмйщжу Бмйгаозз, 
гйя мбдпндфдлзя тмря бш бйагмедйардйщлмгм лдироайзрдра нмпйдглди в 
лафавхдипя вмилд. Пм пймвак нмвдодллмгм в гдйат Рмппзз в Сдобзз 
В. Н. Шроалгркала, Н. Пахзф пмгйахайпя ла лдкмрмоуы кмоодкузы 
пдобпкм-бмйгаопкми гоалзуш, нмйагая вмжкмелшк номвдпрз дд «нм 
бйзеаихдку к Ваогаоу п вмпрмфлми прмомлш вмгмоажгдйу...»8. 
Майм рмгм, зж оажгмвмомв п лзк омппзипкзи гзнймкар вшлдп 
вндфарйдлзд, фрм «в пйуфад нмйуфдлзя Сдобзди Бмплзз з вштмга к 
Агозарзкд мла в пвмзт упрункат Бмйгаозз нмигдр гайщхд»9. 

Дзнймкарзфдпкмд гавйдлзд пмыжлзкмв з родбмвалзя 
рдоозрмозайщлшт упрунмк Бмйгаозз жаправзйз пдобпкзт нмйзрзкмв 
впдощдж жагукарщпя з м пмбпрвдллшт нодрдлжзят. 29 авгупра жакдпрзрдйщ 
Пахзфа нм кзлзпрдопрву злмпроаллшт гдй И. Ймвалмвзф мркдрзй 
лдмбтмгзкмпрщ оажоабмркз удймпрлми ыгмпйавялпкми номгоаккш 
"в пвяжз п вмномпмк м кмкндлпаузз Бмйгаозз"10.  

Кмгга ед 30 авгупра в агодп пдобпкмгм ноавзрдйщпрва нмпйдгмвай 
уед пмвкдпрлши алгйм-оуппкм-соалуужпкзи гдкаох алаймгзфлмгм 
пмгдоеалзя (упрункз Бмйгаозз в Макдгмлзз п мбдцалзякз 
кмкндлпаузи в гоугмк кдпрд), Пахзф в мрвдр жаявзй, фрм "Сдобзя бшйа 
бш оапнмймедла упрунзрщ фапрщ пвмди рдоозрмозз нмпйд нмбдгмлмплми 
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вмилш гдоеав Томипрвдллмгм Смгйапзя, кмгга млз гзкрмвайз 
бш упймвзя кзоа з гайз бш вмжкмелмпрщ Сдобзз нмйуфзрщ пдобм-
тмоварпкзд рдоозрмозз вкдпрд п нозйдгаыцзк нмбдодещдк"11.  

Пмлафайу пдобпкмд ноавзрдйщпрвм бшйм гмрмвм "мбкдлярщ" фапрщ 
Макдгмлзз ла рдоозрмозайщлшд нозоацдлзя ла пдвдод – в Бмплзз з 
Хмоварзз, лм п гаоалрзомваллшк вштмгмк ла Агозарзфдпкмд 
нмбдодещд. Дйя Сдобзз, лд зкдвхди пвмбмглмгм вштмга к кмоы, 
гмйзла одкз Ваогао, нодгправйяйа пмбми проардгзфдпкзи дгзлпрвдллши 
вштмг к ъгдипкмку нмору Саймлзкз. В упймвзят акрзвзжаузз 
гзнймкарзз проал Алралрш п удйщы нозвйдфщ лдироайщлуы Бмйгаозы 
к уфапрзы в вмилд ла пвмди прмомлд з мбдцалзи ди мбхзолшт 
кмкндлпаузи в Макдгмлзз, фрм пмномвмегаймпщ упзйдлздк гавйдлзя 
ла Сдобзы, – в Нзхд, куга в 1914 г. ндоддтайм пдобпкмд ноавзрдйщпрвм, 
вшгвзгайз пвмз кмлрородбмвалзя – мбдпндфзрщ номряедллши з 
гаоалрзомваллши вштмг к Агозарзфдпкмку кмоы. Ражлзуа кдегу 
бмйгаопкзкз з пдобпкзкз нодрдлжзякз жакйыфайапщ в рмк, фрм гйя 
угмвйдрвмодлзя Бмйгаозз родбмваймпщ "йзхщ" пмгйапзд Сдобзз, а гйя 
парзпсакузз нмпйдглди – мкмлфардйщлая нмбдга гдоеав Алралрш 
в вмилд, збм Сдобзя нодрдлгмвайа уед ла авпром-вдлгдопкзд 
рдоозрмозз – Бмплзы, Хмоварзы, Дайкаузы. Пмърмку, тмрщ пмыжлзкз 
з лапразвайз ла лдкдгйдллмк пмгйапзз Нзха ла ндодгафу 
какдгмлпкзт рдоозрмози Смсзз, пдобш пмгйахайзпщ ла ърмр 
гдмнмйзрзфдпкзи мбкдл рмйщкм нмпйд нмбдгмлмплми вмилш. 

Тдк водкдлдк, нодгправзрдйз Алралрш вдйз акрзвлшд ндодгмвмош 
п гоугзк калгзгармк в пмыжлзкз – Ирайзди, ноавзрдйщпрвм кмрмоми в 
кафдпрвд "удлш" жа вмжкмелмд вмдллмд пмгдипрвзд Лмлгмлу, Паозеу з 
Пдромгоагу нмродбмвайм нозпмдгзлдлзя к лди лд рмйщкм зрайщялпкзт 
номвзлузи Авпром-Вдлгозз (Юелмгм Тзомйя з Тодлрзлм), лм з 
мбхзолшт, лапдйдллшт в мплмвлмк ыелшкз пйавялакз, рдоозрмози ла 
вмпрмфлмк нмбдодещд Агозарзкз – мбйапрз Тоздпр, Ипрозз, 
Хмоварпкмгм нозкмощя, Дайкаузз п мпромвакз. Комкд рмгм, зрайщялпкзд 
нмйзрзкз уед в пдлрябод 1914 г., вшгвзлуйз згды аврмлмкзз зйз 
лджавзпзкмпрз Хмоварзз, фрм пмжгайм бш, нм зт клдлзы, згдайщлшд 
упймвзя гйя дгзлмйзфлмгм гмпнмгпрва Рзка в ърмк одгзмлд12. 

Нмябощ 1914 г. бшй мркдфдл гйя Сдобзз оджкзк утугхдлздк 
пзруаузз как ла вмдллмк, рак з ла гзнймкарзфдпкмк сомлрат. Авпром-
Вдлгдопкая аокзя ндодхйа в лапрунйдлзд; пдобш мправзйз Вайдвм, 
Ободлмвау, Бдйгоаг. Паоаййдйщлм пмыжлая гзнймкарзя упзйзвайа 
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гавйдлзд ла Пахзфа, пкймляя дгм нмирз ла рдоозрмозайщлшд упрункз 
Смсзз з жаоуфзрщпя дд нмкмцщы. Нм пдобпкмд ноавзрдйщпрвм 
унмопрвмвайм. Тдк водкдлдк акрзвзжзомвайапщ пмыжлая нмкмцщ – 
бмднознапш фдодж Годузы з Ваогаопкуы гмйзлу прайз нмпрунарщ 
в Сдобзы. Упндхлмд кмлролапрунйдлзд пдобмв, лафавхддпя 3 гдкабоя, 
жавдохзймпщ 15 гдкабоя мпвмбмегдлздк Бдйгоага. 

В оажгао пакшт едпрмкзт бмдв, 7 гдкабоя, Наомглая пкунцзла 
Сдобзз нозлзкадр гдкйаоаузы, в кмрмоми вндовшд ла мсзузайщлмк 
уомвлд бшйм псмокуйзомвалм родбмвалзд "мпвмбмегдлзя 
з мбчдгзлдлзя впдт лахзт лдмпвмбмегдллшт боарщдв пдобмв, тмовармв 
з пймвдлудв". Оглм ърм мбпрмярдйщпрвм уед пвзгдрдйщпрвудр м рмк, 
фрм таоакрдо нозлярмгм одхдлзя лд кмг лд жавзпдрщ мр вмдллм-
нмйзрзфдпкми кмлчылкруош. Ддкйаоаузя м вмдллшт удйят Сдобзз 
нозмбодйа мбцдыгмпйавялпкуы мкоапку йзхщ нмпйд рмгм, как Пахзфа 
убдгзйз в рмк, фрм "ърм нмкмедр Сдобзз в вмилд, рак как вшжмвдр 
вшпрунйдлзд ыгмпйавялпкзт з злшт пйавялпкзт лаомгмв Авпром-
Вдлгозз"; ыгмпйавялпкая номгоакка пдобпкмгм ноавзрдйщпрва, 
пмгдоеавхаяпя в Нзхпкми гдкйаоаузз, - ърм "нодегд впдгм кзла гйя 
оажоухдлзя Авпром-Вдлгдопкми кмлаотзз, жаймедллая в рм водкя, 
кмгга лзкрм в кзод дцд з лд нмкшхйяй м вмжкмелмпрз дд оапнага"13. 

Нзхпкая гдкйаоаузя, лдпкмроя ла впд явлшд з пкошршд кмрзвш дд 
нозлярзя, прайа "коадугмйщлшк каклдк" мсзузайщлми мбчдгзлзрдйщлми 
нмйзрзкз Сдобзз в вмдллмд водкя. Оглакм, ъра нмйзрзка явйяйапщ, 
п мглми прмомлш, подгпрвмк "жацзрш" пдобпкмгм ноавзрдйщпрва 
мр гавйдлзя пмыжлзкмв в упймвзят зт "рмога" п Бмйгаозди (фдк бмйщхзт 
упрунмк родбмвайа Алралра в нмйщжу бмйгао в Макдгмлзз, рдк гайщхд ла 
пдвдом-жанаг хзозйзпщ кмлронодрдлжзз пдобмв); п гоугми прмомлш, ракая 
нмйзрзка явйяйапщ гдмнмйзрзфдпкзк "номрзвмвдпмк" Сдобзз 
налагозарзфдпкзк упродкйдлзяк Ирайзз, жакошваыцзк ди вштмг ла 
нмбдодещд; з, лакмлду, дд вмдллм-номнагалгзпрпкзк злпроукдлрмк 
в упймвзят мркошрмгм номрзвмбмопрва п Дулаипкми кмлаотзди.  

Помгоакка ыгмпйавялпкмгм мбчдгзлдлзя, лмпзйа, нм коаилди кдод в 
ндовшд нмйрмоа гмга вмилш, бмйщхд гдмнмйзрзфдпкзи, фдк 
згдмймгзфдпкзи таоакрдо. Ола бшйа рдплм пвяжала п "какдгмлпкзк 
вмномпмк". Дм рдт нмо, нмка у пдобпкмгм оукмвмгпрва рднйзйапщ 
лагдега ла рм, фрм ноз мнодгдйдлзз гдйщлдихди пугщбш 
ыгмпйавялпкзт рдоозрмози Авпром-Вдлгозз (з нодегд впдгм 
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нмбдодещя) пмыжлзкз уфрур злрдодпш Сдобзз, млм бшйм гмрмвм нмирз 
лавпродфу лапрмифзвшк номпщбак зж Лмлгмла, Паозеа з Пдромгоага. 

Сугя нм впдку, в мезгалзз бйзжкмгм кзоа Сдобзя нм-ноделдку 
бшйа гмрмва упрунзрщ родбмвалзяк пмыжлзкмв в пкшпйд угмвйдрвмодлзя 
бмйгаопкзт нозряжалзи в Макдгмлзз в мбкдл ла гаоалрзы бугуцдгм 
одхдлзя номбйдкш ыгмпйавялпкзт рдоозрмози Авпром-Вдлгозз. 
Бозралпкзи зпрмозк, нмбмолзк "ыгмпйавялпкмгм гдйа" Демоге 
Тодвдйщял, нзпай 15 ялваоя 1915 г. м пвмдк коаркмк нодбшвалзз в Нзхд 
з кмлракрат п пдобпкзк оукмвмгпрвмк пйдгуыцдд: "Вммбцд, кш кмедк 
пкажарщ ла мплмвалзз клмгмфзпйдллшт ндодгмвмомв п пдобакз, лафзлая 
мр лапйдглзка нодпрмйа гм кдлдд вшпмкмнмправйдллшт йзу, фрм фдк 
бмйщхд жатмгзр одфщ мб ъкпналпзз в прмомлу Агозарзфдпкмгм нмбдодещя 
з мбоажмвалзя Югмпйавзз, рдк бмйдд гмрмвш пдобш упрунзрщ 
Макдгмлзы – з нмпйдглдд йзхщ нм гоуедпрвдллмку лапрмялзы вдйзкзт 
гдоеав, явйяыцзтпя дд пмыжлзкакз"14. 

О рмк ед, фрм нмгмблая кмкбзлаузя п "мбкдлмк" рдоозрмози, 
а жлафзр з впя ыгмпйавялпкая номгоакка пдобпкмгм ноавзрдйщпрва к 
лафайу 1915 г. лмпзйа пугубм гдмнмйзрзфдпкзи таоакрдо, 
пвзгдрдйщпрвудр тмря бш рм мбпрмярдйщпрвм, фрм вмномп м таоакрдод 
вмжкмелшт вжазкммрлмхдлзи пдобмв, тмовармв з пймвдлудв в оаккат 
ракми Югмпйавзз зк рмгга дцд вммбцд лд оаппкарозвайпя. "Вмномп м 
рмк, – гмлмпзй 26 ялваоя в МИД омппзипкзи нмпйаллзк в Сдобзз 
кляжщ Т. Н. Тоубдукми, – в какмк мрлмхдлзз пралдр Сдобзя к ждкйяк, 
кмрмошд ди угапрпя нозмбодпрз, нодгправйядрпя дцд вдпщка лдяплшк 
гйя пакзт пдобмв"15.  

Сзруаузя в Евомнд, кдегу рдк, кдляйапщ, з Сдобзы мрлыгщ лд 
мезгай пкмоши кзо. Окмлфардйщлмд пмгйахдлзя пмыжлзкмв п Ирайзди 
мб упймвзят з помкат впрунйдлзя нмпйдглди в вмилу ла прмомлд 
Алралрш бшйм жакоднйдлм в Лмлгмлпкмк фдршодтпрмомллдк гмгмвмод, 
нмгнзпаллмк 26 анодйя 1915 г. Дмгмвмо нодгупкарозвай 
нозпмдгзлдлзд к Ирайзз, комкд зрайщялпкзт номвзлузи Авпром-
Вдлгозз, ракед Ипрозз з Дайкаузз. Сдобзз гаоалрзомвайпя рмйщкм 
вштмг к кмоы (ужкзи з коаилд лдугмбши) з мбдцайапщ Бмплзя з 
Гдоудгмвзла. Хмоварзы нодгнмйагаймпщ мбчявзрщ лджавзпзкми как мр 
Авпром-Вдлгозз, рак з мр Сдобзз. 

В Нзхд пйутз м рдоозрмозайщлшт нодрдлжзят Ирайзз, вшгвзлуршт 
ла ндодгмвмоат п Алралрми, вшжвайз лдгарзвлуы одакузы. Сдобпкмд 
ноавзрдйщпрвм вмжймезйм впд лагдегш ла Рмппзы. Нм лагдярщпя ла 
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одхзрдйщлмд номрзвмгдипрвзд Пдромгоага пмыжлзкак в агозарзфдпкмк 
вмномпд бшйм бш гмпрармфлм лазвлшк. Смыжлзкз номгмйеайз 
мкажшварщ ла Сдобзы гавйдлзд, вшлуегая дд нмирз ла упрункз 
Бмйгаозз в Макдгмлзз16. И ърм гавйдлзд нмпрмяллм упзйзваймпщ, 
нмпкмйщку проалш Алралрш едйайз вм фрм бш рм лз прайм врялурщ 
Смсзы в вмилу ла пвмди прмомлд. 

Сдобзя мкажайапщ, ракзк мбоажмк, кдегу гвут мглди. С мглми 
прмомлш, пмыжлзкз родбмвайз мр лдд лдкдгйдллми ндодгафз 
Макдгмлзз бмйгаоак, нозфдк п Ваогаопкми гмйзлми – дгзлпрвдллми 
угмблми аордозди, пвяжшваыцди проалу п кмодк. А п гоугми, 
пмгйахаяпщ ла бмйщхзлпрвм родбмвалзи Ирайзз. В мрлмхдлзз ед 
Нзха млз мгоалзфзвайзпщ рукаллшкз мбдцалзякз «мбхзолшт 
рдоозрмози з вштмга ла Агозарзфдпкмд кмод». В ракми пзруаузз 
нмжзузя пдобпкмгм ноавзрдйщпрва лд кмгйа лд зжкдлзрщпя. 
Подкщдо-кзлзпро Н. Пахзф жаявзй, фрм «клмгзд в Сдобзз нодгнмфрур 
пмтоалзрщ праомд, фдк нозмбодпрз лмвмд» 17. 

3 авгупра 1915 г. нмпйдгмвай мфдодглми пмвкдпрлши гдкаох рдндощ 
уед фдршодт проал Алралрш п родбмвалздк упрунзрщ Макдгмлзы. Пахзф 
ламродж мркажайпя нозпрунзрщ к мбоабмркд мбцдпрвдллмгм клдлзя в 
луелмк гйя пмыжлзкмв гутд, нмйагая зт родбмвалзд "лдноздкйдкшк". 
Ндмглмкоарлшд з гмвмйщлм гйзрдйщлшд ндодгмвмош нмйуфзйз лагдегу 
ла бйагмнмйуфлмд жавдохдлзд йзхщ нмпйд нмгкйыфдлзя к лзк гдоеав-
пмыжлзу, нодгймезвхзт Сдобзз вжакдл Макдгмлзз нйал 
рдоозрмозайщлшт нозоацдлзи. 16 авгупра Алралра жаявзйа 
м лакдодлзят мбдпндфзрщ Сдобзз фапрщ нмбдодещя Агозарзфдпкмгм кмоя, 
нозпмдгзлзрщ Бмплзы з Гдоудгмвзлу, Содк гм йзлзз Доавш з Дулая п 
Здкулмк з Бафкми. Нд зкдя мпмбмгм гмвдозя лз к Бмйгаопкмку уаопрву, 
лз к Алралрд, пдобпкмд ноавзрдйщпрвм нмг лаоапраыцзк гавйдлздк – 
кмомйы Пдроу бшйз ланоавйдлш йзфлшд мбоацдлзя омппзипкмгм 
зкндоармоа, алгйзипкмгм з зрайщялпкмгм кмомйди, ноджзгдлра 
Фоалузз – гмйелм бшйм, впд ед, упрунзрщ. Оглакм, гавая пвмд пмгйапзд 
ла ндодгафу Бмйгаозз какдгмлпкзт ждкдйщ в гоалзуат 1912 г., пдобпкмд 
ноавзрдйщпрвм вшгвзлуйм ояг гмнмйлзрдйщлшт упймвзи. 

Сдобзя пмгйахайапщ п упрункми Макдгмлзз ноз упймвзз 
«смокайщлмгм мбдцалзя пмыжлшт гдоеав в рмк, фрм Хмоварзя 
п гмомгмк Рздкми (Фзукд) бугур мбчдгзлдлш п Сдобзди; пймвдлпкзд 
ждкйз бугур мпвмбмегдлш з нмйуфар ноавм ла пвмбмглмд 
пакммнодгдйдлзд; з к Сдобзз бугдр нозпмдгзлдла жанаглая фапрщ 
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Балара, пмвдохдллм лдмбтмгзкая гйя мбмомлш прмйзуш з Ммоавш»18. 
Комкд рмгм, пдобпкмд ноавзрдйщпрвм родбмвайм, фрмбш г. Позйдн бшй 
мправйдл Сдобзз, г. Скмнщд з Овфщд нмйд мгоаегдлш бшйз 
проардгзфдпкми йзлзди, а мбцая гоалзуа п Годузди лафзлайапщ бш 
п вшпмрш Пдйзпрдоа з Сута-нйалзлш, номгмйеаяпщ к жанагу гм нулкра, 
кмрмоши бугдр мнодгдйдл внмпйдгпрвзз. Упрунка Макдгмлзз 
нодгнмйагайапщ «как рмйщкм Сдобзя впрунзр вм вйагдлзд мбдцаллшкз 
ди рдоозрмозякз, а оавлм рдкз, кмрмошд унмкялурш вшхд», а ракед 
нмпйд рмгм, как бугур уйаедлш впд вмномпш мрлмпзрдйщлм ноав 
з злрдодпмв пдобпкмгм лапдйдлзя, номезваыцдгм в Макдгмлзз19. 

Пмгмблшд родбмвалзя Сдобзз лд кмгйз угмвйдрвмозрщ пмыжлзкмв, з 
мжлафайз мпймелдлзд номудппа ндодгмвмомв. Тдк лд кдлдд, 
Алралра 1 пдлрябоя 1915 г. жаявзйа Смсзз м гаоалрзомваллми ндодгафд 
ди Макдгмлзз в гоалзуат 1912 г. Оглакм, впд ърз нйалш нмрдондйз 
нмоаедлзд. Дйзрдйщлшд жазгошвалзя пмыжлзкмв п Бмйгаозди з вдпщка 
узлзфлая "рмогмвйя" п лди пдобпкми фапрщы Макдгмлзз нозвдйз к 
оджуйщрарак, ноякм номрзвмнмймелшк мезгалзяк пмыжлзкмв. 
5 мкрябоя 1915 г. каппзвлми аорзййдозипкми нмггмрмвкми лафаймпщ 
лапрунйдлзд Бмйгаозз в пмправд гдоеав Чдрвдолмгм пмыжа ла Сдобзы20. 

Позфзлш пйуфзвхдгмпя пйдгудр зпкарщ, как пфзраыр мглз, 
в номпфдрат пмыжлми гзнймкарзз. Бмйгаош п йдра 1915 г. номвмгзйз 
лднозкошршд вмдллшд нозгмрмвйдлзя, в кмлдфлми удйз кмрмошт лд 
нозтмгзймпщ пмклдварщпя. Кардгмозфдпкз жанодрзв Н. Пахзфу какзд-
йзбм нодвдлрзвлшд гдипрвзя номрзв Смсзз, С. Д. Сажмлмв бшй 
зпкодллд угзвйдл, кмгга «Бмйгаозя лд зпнугайапщ угомжш вмилш 
п Рмппзди з пака ланайа ла Сдобзы»21. «Впя нмпйдгуыцая роагзфдпкая 
з гоакарзфдпкая ънмндя пдобпкми аокзз, номхдгхди п мгомклшкз 
нмрдоякз фдодж Айбалзы, впд уеапш гмймга з зпрмцдлзя, жалярзд 
Сдобзз лднозярдйщпкзкз вмипкакз – впд ърм, лдпмклдллм, 
нмпйдгпрвзя лдпфапрлмгм одхдлзя Сажмлмва вмпноднярпрвмварщ 
ланагдлзы Сдобзз ла Бмйгаозы»22. Пм клдлзы Г. Н. Тоубдукмгм, 
вшпрунйдлзд Бмйгаозз ла прмомлд Цдлроайщлшт гдоеав номзжмхйм лд 
впйдгпрвзд гзнймкарзфдпкзт мхзбмк, лм нм гмоажгм бмйдд гйубмкзк 
нозфзлак: «…Бмйгаош нмлзкайз, фрм дпйз Рмппзя жакоднзрпя в 
Кмлпралрзлмнмйд, рм кмлду зт гдгдкмлзз ла Байкалат. Олз уед лд в 
пмпрмялзз бугур нмпягарщ ла пвмзт пмпдгди»23. 

Ецд мглми нозфзлми номвайа нмншрмк пмыжлми гзнймкарзз 
нозвйдфщ ла пвмы прмомлу Бмйгаозы бшйа бдпкмкномкзпплмпрщ 



Гуринова О. Н. Вардарская Македония в геополитических планах Сербии … 
 

 289 

Ирайзз в продкйдлзз гмбзрщпя какпзкайщлмгм угмвйдрвмодлзя пвмзт 
гдмнмйзрзфдпкзт нодрдлжзи. Эрм нмомгзйм мрвдрлуы одакузы 
пдобпкмгм ноавзрдйщпрва – прмйщ ед бдпкмкномкзпплуы в мрпразвалзз 
Ваогаопкми Макдгмлзз. 

Бшвхзи омппзипкзи нмпйаллзк в Смсзз А. А. Савзлпкзи уед 
в 1916 г. вшпкажшвай клдлзд нодгймезрщ Бмйгаозз Макдгмлзы нм 
йзлзз 1912 г. зйз гм Ваогаоа, а ракед мбдцарщ фапрщ Фоакзз в мбкдл 
ла вшпрунйдлзд ла прмомлд Алралрш24. 

Пмжглдд, в 1917 г., омппзипкзи нмпйаллзк в Срмкгмйщкд 
А. Ндкйыгмв, в пвмзт оажкшхйдлзят нмхдй дцд гайщхд. Пм дгм 
клдлзы, ндодтмг Бмйгаозз ла прмомлу Рмппзз жаправзй бш Туоузы 
канзруйзомварщ. И нйара жа ракми ндодтмг гмйела бшйа вкйыфарщ в 
пдбя лд рмйщкм жакоднйдлзд жа Бмйгаозди Макдгмлзз в гоалзуат 
1912 г., лм з ндодгафу Пзомра з фапрз Дмбоугез, а ракед Кавайш, 
Смйуля з Агозалмнмйя25. 

Пмлярлш з ймгзфлш кмрзвш оджкмгм нмвмомра Сдобзз 
мр гмрмвлмпрз рдоозрмозайщлмгм мбкдла к мркдлд впдт нодгшгуцзт 
мбдцалзи з пмтоалдлзы праруп-квм. Поз нмгнзпалзз Лмлгмлпкмгм 
гмгмвмоа п Ирайзди Алралра нмхйа лавпродфу нмпйдглди з упрунзйа 
нмфрз впд вмпрмфлм-агозарзфдпкмд нмбдодещд, нмърмку пмгйахдлзд 
пдобмв м ндодгафд Макдгмлзз мжлафайм бш гйя лзт зжмйяузы 
з жакошрзд нурз в Саймлзкз. Поз ърмк, йыбмд бмйгаом-зрайщялпкмд 
пмгйахдлзд кмгйм бш йзхзрщ Сдобзы пвмбмглмгм вштмга к кмоы. 
Макдгмлзя гмйгмд водкя бшйа оажкдллми кмлдрми в гзнймкарзфдпкзт 
рмогат вдйзкзт гдоеав, каегая зж кмрмошт нодпйдгмвайа пмбпрвдллшд 
удйз ла Байкалат, жафапруы лакйагшвавхздпя ла лдномпршд 
вжазкммрлмхдлзя подгз пакзт байкалпкзт гмпугаопрв, акрзвлм 
гмбзвавхзтпя пвмзт рдоозрмозайщлшт удйди в Макдгмлзз 
з урвдоегдлзы пдбя в омйз байкалпкмгм йзгдоа. 
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Резюме 

Гуоілмва О. М. Ваогаопщка Макдгмлія в гдмнмйірзфлзт нйалат Сдобії 
у 1913-1915 оо. 

Сроардгіфлд нмймедлля Макдгмлії жкухувайм впі байкалпщкі коаїлз вдпрз 
бмомрщбу жа її ждкйі номрягмк гвмт Байкалпщкзт віил 1912-1913 оо. 
Така пзруауія жайзхзйапя лджкіллмы і ж нмфаркмк Пдохмї пвірмвмї віилз. 
В лмвзт укмват кіе вмомгуыфзкз кмайіуіякз вдйзкзт гдоеав омжгмолуйапщ 
бмомрщба жа нмрдлуіилзт пмыжлзків. Коаїлз Алралрз вваеайз, цм єгзлзк 
жапмбмк, жгарлзк нозрягрз Бмйгаоіы ла пвіи бік в якмпрі пмыжлзуі, кає бурз 
ндодгафа їи Макдгмлії у кмогмлат 1912 о., рмбрм рієї фапрзлз, цм жа 
Бутаодпрпщкзк кзомк 1913 о. лайдеайа Сдобії. Сдобія буйа гмрмва нмпрунзрзпя 
фапрзлмы Ваогаопщкмї Макдгмлії ла кмозпрщ Бмйгаоії, як рмгм взкагайз 
пмыжлзкз нм Алралрі, айд жа ндвлзт укмв, а пакд: кмйз бугд взоіхуварзпщ 
нмгайщха гмйя нівгдллмпймв‘ялпщкзт рдозрмоіи Авпром-Угмоцзлз, мпмбйзвм 
Агоіарзфлмгм ужбдодеея, Алралра жваезрщ ла пдобпщкі ілрдодпз. Та кмйз ноз 
нігнзпаллі Лмлгмлпщкгм гмгмвмоу ж Ірайієы Алралра ніхйа лажупроіф мпралліи і 
нмпрунзйапя каиед впік птіглм-агоіарзфлзк ужбдодееяк, Бєйгоаг, пкапувавхз 
нмндодглі мбіуялкз, оіжкм жкілзв моієлрауіы, ж якмї віл рак і лд жвдолув 
ае гм ланагу Бмйгаоії у емврлі 1915 о. 
 
 
 
 

Елкин А .И.  

РУССКАЯ ЭМИГРАНТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
В ПОЛЬШЕ В 20-30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

Маппмвая ъкзгоаузя зж бшвхди Рмппзипкми зкндозз явзйапщ 
оджуйщрармк одвмйыузмллшт каракйзжкмв з мпмбдллм комвмномйзрлми 
Гоаегалпкми вмилш. Ола лапфзршвайа нозкдолм 1,5-2 кйл. фдймвдк. 
Злафзрдйщлмд кмйзфдпрвм бдедлудв мкажаймпщ ла рдоозрмозз Пмйщхз. 
В 20-30-д гмгш ХХ в. зт узсоа пмправйяйа 50-60 ршп. фдймвдк, а нм 
лдкмрмошк галлшк гаед 100 ршп. фдймвдк1. Содгз лзт жлафзрдйщлши 
номудлр пмправйяйз йзуа пм подглзк з вшпхзк мбоажмвалздк2. 
Ордфдпрвдллшд з жаоубделшд зппйдгмвардйз угдйяйз гмпрармфлмд 
влзкалзд пугщбак з гдярдйщлмпрз омппзипкзт злрдййдкруаймв 
в Бмйгаозз3, Югмпйавзз4 з мпмбдллм в Чдтмпймвакзз5. 

Нм езжлдллшд ндозндрзз, продкйдлзд одайзжмварщ пдбя 
ъкзгоалрпкми злрдййзгдлузди в Пмйщхд дцд лд прайз нодгкдрмк 
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пндузайщлмгм зппйдгмвалзя. В пзйу мркдфдллшт нозфзл в прарщд 
нодгнозлзкадрпя нмншрка вмппралмвзрщ ърмр номбдй з оаппкмродрщ 
вкйаг оуппкзт ъкзгоалрмв в оабмру хкмйш з вшпхзт уфдблшт 
жавдгдлзи. 

Ндпкмроя ла рм, фрм ндовмлафайщлм пвмд нодбшвалзд жа гоалзуди 
млз пфзрайз водкдллшк явйдлздк з оаппфзршвайз ла бшпромд 
вмжвоацдлзд ла Рмгзлу, рдк лд кдлдд, ъкзгоалрпкзд могалзжаузз поажу 
ед нозлзкаы  кдош гйя рмгм, фрмбш гдрз бдедлудв кмгйз номгмйезрщ 
пвмд мбуфдлзд з нмйуфзрщ лафайщлмд зйз подглдд мбоажмвалзд. 
Уед в 1920 гмгу в Ваохавд сулкузмлзомвайа хкмйа-нозыр з 
гзклажзфдпкзд куопш6. 

Пм кдод рмгм как пзгдлзд ла фдкмгалат жакмлфзймпщ, ндопндкрзва 
бмйдд гйзрдйщлмгм нодбшвалзя ла фуебзлд нмправзйа ндодг 
бдедлуакз жагафу пмжгалзя лафайщлми з подглди хкмйш жа оубдемк. 
2-7 анодйя 1923 г. в Поагд пмпрмяйпя 1-и пчджг гдярдйди лафайщлми з 
подглди хкмйш жа гоалзуди. На лдк нозпурпрвмвайм 73 гдйдгара зж 
12 проал. За оубдемк в ърм водкя мбуфаймпщ в хкмйат оажйзфлмгм рзна 
мкмйм 8000 гдрди з уфапрвмвайм в уфдблмк номудппд 800-900 ндгагмгмв. 
Эрмр смоук вмппралмвзй роагзузы номвдгдлзя оуппкзт уфзрдйщпкзт 
пчджгмв. В СССР, ггд хдй номудпп промзрдйщпрва лмвми номйдраопкми 
хкмйш, мудлзйз нмншркз пмжгалзя ъкзгоалрпкми хкмйш, как 
пугмомелшд нмругз пмжгарщ какуы-рм гмкрозлу, пкажарщ какзд-рм лмвшд 
пймва в ндгагмгзкд. В дгм оабмрд нозляйа уфапрзд гдйдгаузя зж 
Пмйщхз: номсдппмо Д. М. Смкмйщумв, Н. А. Ажаодвзф, Дукалпкзи, 
А. Шзвудв, Е. И. Чдфдр, номсдппмо А. Д. Гозгмощдв, В. У. Туокдвзф, 
Н. А. Лзндомвпкзи, И. Ф. Гмйубмвпкзи7. На пчджгд Д. М. Смкмйщумв 
вшпрунзй п гмкйагмк «Руппкая хкмйа в Пмйщхд», ггд нмкажай номудпп 
йзквзгаузз оуппкми хкмйш з дд нмймлзжаузы8. 

Комкд рмгм Д. М. Смкмйщумв оабмрай в кмкзппзят пчджгмв (1923, 
1925) нм пмжгалзы уфдблшт нйалмв з номгоакк гйя жаоубделми оуппкми 
хкмйш9. Поз мбпуегдлзз номгоаккш нм оуппкмку яжшку з йзрдоаруод 
Д. М. Смкмйщумв номвмгзй рджзп м лдвмжкмелмпрз нмправзрщ жлак 
оавдлпрва кдегу зпрмозди оуппкми йзрдоаруош з пмбпрвдллм 
йзрдоаруоми, вмжоаеая номрзв нодгалзя ди пйуедблми омйз10.  

Подгкдрмк дгм мпмбмгм влзкалзя явйяйапщ кдрмгзка ноднмгавалзя 
сзжзкм-кардкарзфдпкзт нодгкдрмв в оуппкми подглди хкмйд11. 
Помсдппмо Д. М. Смкмйщумв, номезвая ла рдоозрмозз Пмйщхз 
(г. Опромг), ншрайпя нозвйдфщ влзкалзд ъкзгоаузз з двомндипкми 
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мбцдпрвдллмпрз к пзруаузз, в кмрмоми мкажайапщ оуппкая хкмйа 
з оуппкзи уфзрдйщ12. Ол нмкажай лд рмйщкм дд карапромсзфдпкмд 
пмпрмялзд в проалд, лм з гдйзйпя пмбпрвдллшк мншрмк уфапрзя в дд 
промзрдйщпрвд жа оубдемк. Иж-жа удлжуош в Пмйщхд дку ндфарарщпя 
нозтмгзймпщ в Поагд з Паозед. Д. М. Смкмйщумв, нм пндузайщлмпрз 
зледлдо-оагзмрдтлзк, бшй нзмлдомк ноднмгавалзя оагзмрдтлзкз в 
нмйщпкзт хкмйат, а ракед вмжгйавйяй гмпугаопрвдллши 
рдйдкмккулзкаузмллши злпрзрур в Ваохавд в кдевмдллши ндозмг13. 

Пмйщпкая агкзлзпроаузя в пвмди гдярдйщлмпрз мпуцдпрвйяйа 
нмйзрзку гмпугаопрвдллми аппзкзйяузз, ггд ваелмд жлафдлзд 
угдйяймпщ нмйщпкми хкмйд. Позфдк мбоажмвалзд нодвоарзймпщ 
в нмйзрзфдпкзи сакрмо. Пмърмку впд зкдвхздпя в проалд фапрлшд 
хкмйш, гмйелш бшйз нмпрдндллм зпфджлурщ ноз лакдодллмк 
мгоалзфдлзз (внймрщ гм жакошрзя), зт гдярдйщлмпрз пм прмомлш 
гмпугаопрва. Пмпкмйщку фапрлмд мбоажмвалзд жакмлмк м хкмйд (1924 г.) 
оажодхаймпщ, рм пйдгмвайм могалзжмварщ рак кмйзфдпрвдллм 
з кафдпрвдллм гмпугаопрвдллмд мбоажмвалзд, фрмбш мбцдпрвдллая 
хкмйа прайа луелми, а фапрлая – лдр. 

Пмпкмйщку вйапрз мсзузайщлм урвдоегайз, фрм оуппкзт в Пмйщхд 
лдр, рм оуппкзд хкмйш в проалд кмгйз пуцдпрвмварщ рмйщкм как 
фапрлшд, млз лд нмйуфайз ноавзрдйщпрвдллшт гмраузи з лд зкдйз 
ноава вшгаварщ аррдпрарш жодймпрз (каруоу), а бдж лзт лдвмжкмелм 
бшйм нмпрунзрщ в нмйщпкзд вужш. Эрм бшйа пмжлардйщлая нмйзрзка, 
ланоавйдллая ла рм, фрмбш мгоалзфзрщ нмйуфдлзд оуппкзкз вшпхдгм 
мбоажмвалзя в Пмйщхд. В пмжгавхдипя пзруаузз вмжлзкйа мпроая 
лдмбтмгзкмпрщ одхзрщ вмномп, пвяжаллши п вшгафди аррдпрармв. 
Орйзфзрдйщлми фдорми оуппкми ъкзгоаузз явзймпщ рм, фрм мкажавхзпщ 
жа гоалзуди, мла поажу ед лафайа оабмру нм пмжгалзы мбцдпрвдллшт 
могалзжаузи. В оджуйщрард мфдлщ бшпром вмжлзкйз: мбцдпрвм оуппкзт 
уфдлшт в Югмпйавзз з оуппкзд Акагдкзфдпкзд гоуннш в Гдокалзз, 
Бмйгаозз, Алгйзз, Ирайзз, Кмлпралрзлмнмйд, Фоалузз, Ларвзз, 
Швдузз, Швдиуаозз, Фзлйялгзз, Эпрмлзз з Чдтмпймвакзз. 
На ндовмк пчджгд оуппкзт акагдкзфдпкзт могалзжаузи, пмпрмявхдкпя в 
Поагд в 1921 гмгу, ърз могалзжаузз мбчдгзлзйзпщ в пмыж, ноавйдлзд 
кмрмомгм латмгзймпщ в Поагд14. В Пмйщхд Руппкая акагдкзфдпкая 
гоунна нмявзйапщ в 1921 гмгу з жалзкайапщ, в пзйу пймезвхзтпя 
мбпрмярдйщпрв, номвдгдлздк ъкжакдлмв ла аррдпрар жодймпрз. Оглакм ди 
фапрм нозтмгзймпщ прайкзварщпя п номрзвмгдипрвздк нмйщпкзт 
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вйапрди. В 1924 г. гдярдйщлмпрщ ъкжакдлаузмллми кмкзппзз 
акагдкзфдпкми гоуннш жанодрзйз ла рмк мплмвалзз, фрм нмпйдгляя лд 
зкддр управа. Руппкзи Пмндфзрдйщлши Кмкзрдр (РПК) нм номпщбд 
гоуннш гмбзйпя в Мзлзпрдопрвд лаомглмгм номпвдцдлзя оажодхдлзя 
ла мркошрзд кмкзппзз ноз РПК. Такая кмкзппзя впкмод нмявзйапщ, з 
вмжгйавзй дд В. Д. Смкмйщумв15. И, рдк лд кдлдд, в каорд 1925 гмга 
вйапрз нозвйдкйз к пугу нодгправзрдйди Руппкми акагдкзфдпкми 
гоуннш нм мбвзлдлзы «в мркошрзз бдж пммрвдрпрвуыцдгм оажодхдлзя 
уфдблмгм жавдгдлзя». 8 фдймвдк фйдлмв гоуннш мхроасмвайз16. 

Пмподглзкмк кдегу Мзлзпрдопрвмк номпвдцдлзя з мбвзлядкшкз 
вшпрунзй жлакдлзрши ыозпр, бшвхзи гдкал ыозгзфдпкмгм сакуйщрдра 
Пдрдобуогпкмгм улзвдопзрдра, номсдппмо Ваохавпкмгм улзвдопзрдра 
Л. Пдроаезрпкзи. 

Подмгмйдвая ноднярпрвзя, акагдкзфдпкая гоунна номвмгзйа 
ъкжакдлш з вшгавайа пвзгдрдйщпрва мб мкмлфалзз оуппкми подглди 
хкмйш. Эрз гмкукдлрш лд гавайз вмжкмелмпрз нмпрунарщ в нмйщпкзд 
вужш, лм зт мбйагардйз кмгйз номгмйезрщ пвмд мбоажмвалзд в вшпхзт 
уфдблшт жавдгдлзят Гдокалзз, Фоалузз, Чдтмпймвакзз. Такзк мбоажмк, 
оуппкая акагдкзфдпкая гоунна в Пмйщхд жалзкайапщ, гйавлшк мбоажмк, 
номбйдкакз хкмйш, в рм водкя как в гоугзт пйавялпкзт проалат – 
уфдлшкз з пругдлракз. Так, в Бмйгаозз гдипрвмвайа акагдкзфдпкая 
гоунна, в кмрмоуы втмгзйз оуппкзд номсдппмоа Смсзипкмгм 
улзвдопзрдра з гоугзд ъкзгоалрш, ноднмгававхзд оалдд в омппзипкзт 
вужат. Смгйаплм управу гоуннш, мглми зж дд ваелдихзт жагаф явйяймпщ 
«мкажалзд нмггдоекз кмймгшк пзйак оуппкми лаукз»17. Алаймгзфлшд 
жагафз одхайа оуппкая акагдкзфдпкая гоунна в Чдтмпймвакзз, 
нодмбоажмваллая зж Кмкзрдра нм мбдпндфдлзы оуппкзт пругдлрмв18. 
Руппкая акагдкзфдпкая гоунна в ЧСР могалзжмвайа жацзру гзппдораузи 
ла пмзпкалзд уфдлшт прдндлди, номвмгзйа лауфлшд гзпнурш, нозлзкайа 
ъкжакдлш жа куоп зпрмозкм-сзймймгзфдпкзт сакуйщрдрмв омппзипкзт 
вужмв19. Пмгвмгя зрмг гдярдйщлмпрз оуппкми акагдкзфдпкми гоуннш в 
Пмйщхд, роуглм пмгйапзрщпя п клдлздк бшвхдгм одкрмоа Ммпкмвпкмгм 
улзвдопзрдра з номсдппмоа Каоймва улзвдопзрдра (Поага) 
М. М. Нмвзкмва, фрм гдярдйщлмпрщ акагдкзфдпкми гоуннш в Пмйщхд в 
кмлуд 20-т гмгмв жакдойа. Рабмра гоуннш номгмйеайапщ, лм ракзк 
оажкатмк как в Смсзз зйз Поагд лд мрйзфайапщ, а пакмд гйавлмд, 
одхайа злшд жагафз20. Орйзфзрдйщлми мпмбдллмпрщы оуппкми ъкзгоаузз 
явйяйапщ ряга к ндодкдлд кдпр, фрм мнодгдйяймпщ нмйзрзфдпкзкз, 
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ъкмлмкзфдпкзкз з бшрмвшкз нозфзлакз. Пмкажардйщла в ърмк 
мрлмхдлзз пугщба сзймпмса з ндгагмга С. И. Гдппдла (1870-1950 гг.). 
Окажавхзпщ в ъкзгоаузз, мл прай номсдппмомк Руппкмгм лауфлмгм 
злпрзрура в Бдойзлд, а нмрмк номсдппмомк Руппкмгм ндгагмгзфдпкмгм 
злпрзрура в Поагд. В 1934 г. номсдппмо ндодбзоадрпя в Пмйщху, ггд 
роугзрпя в вужат Ваохавш з Лмгжз21. Ол мкажайпя мглзк зж 
мплмвмнмймелзкмв ндгагмгзфдпкмгм гвзедлзя оуппкми ъкзгоаузз. 
С. И. Гдппдл акрзвлм уфапрвмвай в пралмвйдлзз ъкзгоалрпкми хкмйш, 
пмжгалзз номсдппзмлайщлшт могалзжаузи уфдлшт, пругдлфдпрва, 
уфзрдйди, зжгалзи оуппкзт ндгагмгзфдпкзт еуолаймв («Руппкая хкмйа 
жа оубдемк»). Ижвдпрлмпрщ подгз ндгагмгмв двомндипкзт проал дку 
нозлдпйз ндодвмгш дгм «Оплмв ндгагмгзкз», в рмк фзпйд з в Пмйщхд. 
В нодгвмдллми Пмйщхд увзгдйз пвдр дгм оабмрш «Шкмйа з гдкмкоарзя 
ла ндодймкд», «О номрзвмодфзят з дгзлпрвд вмпнзралзя»22. . 

В оджуйщрард гмбомвмйщлми ъкзгоаузз мкажаймпщ зжглалм пмвдрпкми 
вйапрщы, бмйщхмд кмйзфдпрвм оуппкзт уфдлшт, оаппдяллшт 
в оажйзфлшт одгзмлат кзоа. 

В оджуйщрард ъкпнарозаузз злакмкшпйяцди злрдййзгдлузз зж 
проалш в 1922 г. За гоалзуди мкажаймпщ пвшхд 200 фдймвдк. Ед гйавлми 
нозфзлми явйяймпщ рм, фрм вйапрз нодгнозляйз нмншрку упралмвзрщ 
едпркзи згдмймгзфдпкзи кмлромйщ, зжглав зж проалш злрдййдкруайщлуы 
ъйзру – рдт йзу, фрм кмгйз пвмбмглм з пакмпрмярдйщлм кшпйзрщ, а ракед 
козрзкмварщ пуцдпрвуыцзи одезк23. Тмфлмд кмйзфдпрвм оабмрлзкмв 
вшпхди хкмйш, мкажавхзтпя жа оубдемк, мнодгдйзрщ роуглм, 
лм пмгйаплм алкдрзомвалзы, номвдгдллмку Руппкзк лауфлшк 
злпрзрурмк в Бдйгоагд в 1931 г. угаймпщ упралмвзрщ лайзфзд жа оубдемк 
Рмппзз 472 оуппкзт уфдлшт. Содгз лзт зкдймпщ нярщ акагдкзкмв з 
мкмйм 140 номсдппмомв омппзипкзт улзвдопзрдрмв з пндузайщлшт 
вшпхзт уфдблшт жавдгдлзи24. Ндкмрмошд зппйдгмвардйз, в фапрлмпрз, 
Е. Г. Оппмукзи, мркдфадр, фрм кмйзфдпрвм йзу, пвяжаллшт п вшпхди 
хкмйми пмправйяйм мкмйм 2 ршп. фдймвдк25. Рдайзжмварщ пвми лауфлши 
нмрдлузай млз кмгйз, оабмрая в вужат проалш нодбшвалзя, фрм явйяймпщ 
одгкзк явйдлздк зйз пмжгавая пвмз оуппкзд уфдблшд жавдгдлзя. 
Впдгм зт бшйм мркошрм в оажйзфлшт проалат пвшхд 3026. Ндпкмроя ла 
пймелуы пзруаузы в Пмйщхд, в оажйзфлшт нмйщпкзт лауфлшт 
уфодегдлзят нмйуфзйз оабмру гмвмйщлм клмгм оуппкзт уфдлшт, лм 
бмйщхзлпрвм зж лзт зкдйм нмйщпкзд кмолз з нмпйд нозджга в проалу 
нозбшвхзд нмйуфзйз нмйщпкмд гоаегалпрвм. В рмк фзпйд зжвдпрлши 
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пндузайзпр нм кйаппзфдпкми сзймймгзз акагдкзк Ф. Ф. Здйзлпкзи, 
ыозпр Л. И. Пдроаезрпкзи, жммймгз Ю. А. Снзфакмв з И. Я. Туо, 
агомлмк И. П. Жмйузлпкзи27. Помсдппмоу Ф. А. Снзфакмву нмфрз 
мглмводкдллм нодгймезйз жалярщ касдгоу ошбмймвмгпрва в злпрзрурд 
мншрлми агомлмкзз з Коакмвпкмк улзвдопзрдрд. Уфдлши зжбоай 
улзвдопзрдр28. К пмеайдлзы, гйя оуппкзт уфдлшт, мкажавхзтпя в 
Пмйщхд з лд зкдвхзт нмйщпкмгм гоаегалпрва гмомга в вужш проалш 
бшйа жакошра. Уфдлшд кмгйз гмвмйщпрвмварщпя, в йуфхдк пйуфад, рмйщкм 
оабмрми в оуппкзт фапрлшт зйз одед нмйщпкзт гзклажзят. 
Так, в Ваохавпкми оуппкми гзклажзз ноднмгавай номсдппмо 
В. А. Рурлмв, оуппкуы пймвдплмпрщ жгдпщ ед фзрай бшвхзи 
номсдппмо акагдкзз гдлдоайщлмгм храба Маглзукзи29. 

В пйавялпкзт проалат: в Бмйгаозз, Сдобзз з мпмбдллм Чдтмпймвакзз 
оуппкзд уфдлшд мкажайзпщ злрдгозомваллшкз в оаккз мсзузайщлми 
злрдййдкруайщлми з лауфлми езжлз ързт проал, в 1923/24 уфдблмк гмгу 
в Бдйгоагпкмк улзвдопзрдрд ноднмгавардйз зж Рмппзз ла рдтлзфдпкмк 
сакуйщрдрд пмправйяйз 40% мр мбцдгм фзпйа номсдппмомв30. 
Чдтмпймваукмд ноавзрдйщпрвм одхзйм зпнмйщжмварщ вшпмкзи лауфлши 
нмрдлузай оуппкзт уфдлшт гйя нмвшхдлзя уомвля мбоажмвалзя з лаукз 
в проалд. В оаккат «оуппкми акузз» в ЧСР нозгйапзйз 50 номсдппмомв, 
а нмрмк зт кмйзфдпрвм вшомпйм бмйдд фдк в гва оажа31. 

В Пмйщхд ед вмномп м оуппкзт ъкзгоалрат пмжлардйщлм упймеляйпя 
п удйщы вшгавйзвалзя лдедйардйщлмгм ъйдкдлра зж проалш, мпмбдллм 
оуппкми злрдййзгдлузз32. Пмйзрзка нмйщпкзт вйапрди з бшрмвшд 
упймвзя прайз нозфзлми рмгм, фрм мкмйм 10 номсдппмомв нмкзлуйз 
Пмйщху з удтайз в гоугзд проалш33. 

Опмбдллмпрщы ъкзгоаузз в Пмйщхд как уед мркдфаймпщ, явйяймпщ 
лайзфзд в дд оягат бмйщхмгм кмйзфдпрва злрдййзгдлузз. В Ваохавд, 
ггд номезвайм в пдодгзлд 20-т гмгмв ХХ вдка нозкдолм 2-2,5 ршп. 
фдймвдк, злрдййзгдлузя пмправйяйа бмйщхзлпрвм. В упймвзят Пмйщхз 
мла дпрдпрвдллм лд кмгйа одайзжмварщ пвмз жлалзя, укдлзя з лавшкз 
лд кмгйа з вшлуегдла мкажайапщ гмвмйщпрвмварщпя фдолми, 
лдквайзсзузомваллми оабмрми. 

Пмйщпкзд вйапрз, мпуцдпрвйяя проардгзфдпкзи куоп ла злрдгоаузы 
укоазлудв, бдймоупмв з оуппкзт в нмйщпкмд гмпугаопрвм, а ракед гйя 
упзйдлзя кмлромйя лаг нмггмрмвкми кагомв гйя Пмйщпкми 
Поавмпйавлми Цдоквз, гайз пмгйапзд ла мркошрзд в 1925 г. 
Поавмпйавлмгм бмгмпймвпкмгм сакуйщрдра в Ваохавпкмк улзвдопзрдрд. 
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В проалд лапфзршваймпщ 4,5 кйл. ноавмпйавлшт. На сакуйщрдрд вкдпрд 
п годкакз, укоазлуакз роугзйзпщ з оуппкзд ноднмгавардйз. Содгз лзт 
пакми зжвдпрлми сзгуоми явйяйпя Н. С. Аопдлщдв (1888-1977) 
сзймпмс, бмгмпймв, куйщруомймг, нозвар-гмудлр касдгош 
жанаглмдвомндипкми йзрдоаруош МГУ (1914-1918), номсдппмо касдгош 
поавлзрдйщлми зпрмозз одйзгзи Саоармвпкмгм улзвдопзрдра (1918). 
Окажавхзпщ в ъкзгоаузз, мл п 1920 нм 1944 гмг явйяйпя номсдппмомк 
оуппкми йзрдоаруош Кдлзгпбдогпкмгм улзвдопзрдра з мглмводкдллм 
в 1926-1938 гг. номсдппмомк бмгмпймвзя Ваохавпкмгм улзвдопзрдра34. 
Еедкдпяфлм нм 3-4 оажа Н. С. Аопдлщдв джгзй зж Кдлзгпбдога в 
Ваохаву. Урмкзрдйщлшд нмджгкз нм едйджлми гмомгд номгмйеайзпщ нм 
11 фапмв п лдпкмйщкзкз ндодпагкакз. Наоягу п уфдблми оабмрми, мл 
акрзвлм уфапрвмвай в ъкукдлзфдпкмк гвзедлзз, в фапрлмпрз, 
нозпурпрвмвай ла жапдгалзят Лмжаллпкми з Эгзлбуогпкми 
кмлсдодлузи, явйяйпя прмомллзкмк дгзлдлзя ноавмпйавзя 
п кармйзузжкмк з номрдпралрзжкмк35. Н. С. Аопдлщдв акрзвлм 
жалзкайпя лауфлми оабмрми. Пм нмгпфдрак аврмоа прарщз 
зк мнубйзкмвалм в 20-30-д гмгш пвшхд 100 оабмр, прарди, зж лзт 
18 кмлмгоасзи36. На бмгмпймвпкмк сакуйщрдрд роугзйпя з бшвхзи 
нозвар-гмудлр Ммпкмвпкмгм улзвдопзрдра, номсдппмо М. В. Зажшкзл. 
Гйавлшк мбчдкрмк дгм лауфлми гдярдйщлмпрз явйяйпя езжлщ 
з напршопкая гдярдйщлмпрщ нарозаота Тзтмла. В 20-30-д гмгш 
зк мнубйзкмвалм мкмйм 30 лауфлшт оабмр37. 

Даед в рдт одгкзт пйуфаят, кмгга зкдйм кдпрм нозгйахдлзд 
капрзрмгм оуппкмгм уфдлмгм ла оабмру ла Бмгмпймвпкмк сакуйщрдрд, 
рм мл фапрм мркажшвайпя мр нодгймедллмгм кдпра, збм дгм лд 
упроазвайа нмйщпкая лаузмлайщлая нмйзрзка з мрлмхдлзд 
к Поавмпйавлми Цдоквз, а лд пмузайщлм-бшрмвшд упймвзя.  

Пмкажардйдл в ърмк мрлмхдлзз нозкдо Н. О. Лмппкмгм – гмкрмоа 
сзймпмсзз Ммпкмвпкмгм улзвдопзрдра, номсдппмоа сзймпмсзз 
Пдромгоагпкмгм улзвдопзрдра, вшпйаллмгм зж Рмппзз з номезвавхдгм 
п 1922 нм 1945 гмг в Поагд з Боарзпйавд. В каорд 1925 г. дгм 
нозгйапзйз номфзрарщ лдпкмйщкм йдкузи в Пмйщпкмк сзймпмспкмк 
злпрзрурд. Вм водкя нодбшвалзя в Ваохавд п лзк вдйзпщ ндодгмвмош 
м рмк, фрмбш мл вмжгйавзй касдгоу сзймпмсзз ла ноавмпйавлмк 
Бмгмпймвпкмк сакуйщрдрд в Ваохавпкмк улзвдопзрдрд. 
Оглакм, впнмкзладр Н. О. Лмппкзи: «Уед дгуфз в Ваохаву, я одхзй, 
фрм лзкмзк мбоажмк лд нозку ърмгм нодгймедлзя. Я нмлзкай, 
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фрм в Ваохавд кмд нмймедлзд лдвшлмпзкм роуглмд. Пмйщпкмд 
гмпугаопрвм мкажаймпщ коаилд лдрдонзкшк в мрлмхдлзз 
к Поавмпйавзы з оуппкми лаомглмпрз. … Ндпкмроя ла кмы пзкнарзы к 
нмйщпкмку лаомгу з нозжлалзд дгм вшпмкзт гутмвлшт гмпрмзлпрв, впд 
ърм хйм воажодж п кмзк оуппкзк лаузмлайщлшк пмжлалздк»38. 

Ммелм кмлпрарзомварщ, фрм уфдблая з лауфлая оабмра оуппкми 
ъкзгоалрпкми злрдййзгдлузз номрдкайа в Пмйщхд в мпмбшт упймвзят. 
На лдд вйзяйз оажйзфлшд сакрмош: нмйзрзка вйапрди, мпмбдллм 
кдпрлшт, ъкмлмкзфдпкая пзруаузя в проалд, фзпйдллмпрщ з пмправ 
ъкзгоаузз, оажйзфлшд мгоалзфдлзя, капаыцздпя гдярдйщлмпрз 
ъкзгоалрпкзт могалзжаузи. Епрдпрвдллм, фрм ъра оабмра лд мрйзфайапщ 
оажкатмк как в гоугзт пйавялпкзт проалат, лм нозмбодйа лдкмрмошд 
пндузсзфдпкзд фдорш. Впя уфдблая з лауфлая гдярдйщлмпрщ 
нодпйдгмвайа удйщ гарщ вмжкмелмпрщ нмйуфзрщ мбоажмвалзд 
ъкзгоалрпкми кмймгдез з нм кдод вмжкмелмпрз ншрарщпя номгмйеарщ 
лауфлуы оабмру, лафаруы в Рмппзз. 
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Резюме 

Ймйкіл А. І. Діяйщліпрщ омпіипщкзт ілрдйдкруайів-дкігоалрів у Пмйщці 
в 20-30-і омкз ХХ прмйірря 

Срарря нозпвяфдла омжгйягу влдпку омпіипщкзт дкігоалрів у лавфайщлу 
і лаукмву ноауы біедлуів. Аврмо нмкажує, цм номбйдка омпіипщкзт дкігоалрів 
у Пмйщці пвігмкм упкйаглывайапя вйагмы ж кдрмы взгавйывалля лдбаеалмгм 
дйдкдлра ж коаїлз, жмкодка, омпіипщкмї ілрдйдгдлуії. В укмват Пмйщці вмла 
нозомглм лд кмгйа одайіжуварз пвмї жлалля, укілля і лавзфкз і жкухдла буййа 
жагмвмйщлзрзпя лдквайісікмвалмы ноауды. Пмйщпщка лауімлайщла нмйірзка і 
нмбурмві укмвз прайз нозфзлмы рмгм, цм багарм омпіипщкзт ілрдйдкруайів 
жайзхзйз коаїлу. 
 
 
 
 

Ченчик Д. В.  

СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ФЕДЕРАЛИСТСКИХ ДВИЖЕНИЙ В 1945 – 1947 гг. 

Пмпрунардйщлмд оажвзрзд одгзмлайщлми ъкмлмкзфдпкми злрдгоаузз 
нозвдйм к уфодегдлзы в 1992 г. Евомндипкмгм пмыжа (ЕС), 
мплмваллмгм ла дгзлми пзпрдкд удллмпрди – нммцодлзя гдкмкоарзз з 
пвмбмглмгм ошлка. Оглзк зж вмжкмелшт з едйаллшт ланоавйдлзи 
гайщлдихдгм злпрзруузмлайщлмгм оажвзрзя ЕС впдгга пфзрайзпщ згдз 
сдгдоайзжка, пвяжаллшд п мгоалзфдлздк лаузмлайщлмгм пувдодлзрдра з 
ндодгафз фапрз нмйлмкмфзи ла лаглаузмлайщлши уомвдлщ. 
Ндкаймваелуы омйщ в пралмвйдлзз ърмгм рдфдлзя пшгоайз ндовшд 
нмпйдвмдллшд гмгш, кмгга номзптмгзй фзпйдллши омпр з упзйдлзд 
вйзялзя оажйзфлшт сдгдоайзпрпкзт могалзжаузи.  

В зпрмозфдпкми лаукд проал СНГ ързк вмномпак ноакрзфдпкз лд 
угдйяймпщ влзкалзя, жа зпкйыфдлздк оабмр И. С. Пзйядва1 з 
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В. А. Аордкмва2, жароагзваыцзт фапрлшд апндкрш гдярдйщлмпрз 
мргдйщлшт сдгдоайзпрпкзт могалзжаузи. В жанаглми зпрмозмгоасзз 
галлая номбйдкарзка ракед злрдодпмвайа мгоалзфдллмд фзпйм уфдлшт – 
Х. Боыгкалпа3, В. Лзнгдлпа4, В. Лмра5, Де. Пзлгдоа з Р. Маилд6 зж-жа 
фдгм лдкмрмошд пыедрш, капаыцздпя пралмвйдлзя з оажвзрзя 
сдгдоайзжка в 1945 – 1947 гг., лд нмйуфзйз гмйелмгм мпвдцдлзя. 

Цдйщ лапрмяцди прарщз – оапкошрщ мплмвлшд вдтз пралмвйдлзя 
сдгдоайзпрпкзт гвзедлзи з ланоавйдлзя зт гдярдйщлмпрз 
в 1945-1947 гг. 

Соажу нмпйд мкмлфалзя Врмоми кзомвми вмилш з номвайа нйалмв 
пмжгалзя одгзмлайщлшт сдгдоаузи в мпвмбмегдллми Евомнд 
лабйыгаймпщ плзедлзд акрзвлмпрз вмжлзкхзт оалдд сдгдоайзпрпкзт 
могалзжаузи. Свяжалм ърм бшйм п рдк, фрм п вмппралмвйдлздк 
жанаглмдвомндипкзт ноавзрдйщпрв з ндодкдцдлздк удлромв кзомвми 
пзйш зж Евомнш в Акдозку (США) з Евоажзы (СССР), млз нмрдояйз 
вмжкмелмпрщ вйзярщ ла оажвзрзд пмбшрзи. Опроая лдтварка сзлалпмвшт 
подгпрв ракед пнмпмбпрвмвайа унагку сдгдоайзпрпкмгм гвзедлзя. 

Оглакм к лафайу 1946 г. пзруаузя лафайа кдлярщпя нм лдпкмйщкзк 
нозфзлак. Вм-ндовшт, зж ъкзгоаузз в двомндипкзд проалш 
вмжвоацайзпщ нозвдоедлуш сдгдоайзжка, кмрмошд мплмвшвайз лмвшд 
гвзедлзя. Вм-врмошт, пйабши номгодпп в одхдлзз лапуцлшт 
двомндипкзт номбйдк з лдпнмпмблмпрщ лаузмлайщлшт ноавзрдйщпрв 
нозирз к пмгйахдлзы нм бугуцдку Евомнш, омпр кмлсйзкрлмгм 
нмрдлузайа кдегу бшвхзкз пмыжлзкакз нм алрзгзрйдомвпкми 
кмайзузз, з, пммрвдрпрвдллм, мнаплмпрщ оажгдйдлзя Евомнш ла гва 
номрзвмбмопрвуыцзт бймка пнмпмбпрвмвайз упзйдлзы сдгдоайзпрпкзт 
лапромдлзи подгз фапрз двомндипкмгм нмйзрзкука. Евомндипкая 
сдгдоаузя гайа бш, нм зт клдлзы, нозкдо гйя кмлпмйзгаузз кзоа з 
оапхзодлзя нмйлмкмфзи ООН, пмжгав мбоажду одгзмлайщлмгм нмоягка, 
кмрмоши упроалзр мнаплмпрщ кмлсомлраузз кзомвшт гдоеав в Евомнд. 
Пдовммфдодглми жагафди в ърм водкя пралмвзрпя кммогзлаузя 
гдипрвзи лаузмлайщлшт сдгдоайзпрпкзт гвзедлзи з упралмвйдлзд 
кмлракрмв кдегу лзкз. 27 кая 1946 г. в Баждйд пмпрмяйапщ впродфа 
пмнодгпдгардйди хвдиуаопкмгм «Евомна-пмыж» Л. смл Фапждлтмвд з 
Х. Бауъоа п гйавми зрайщялпкмгм Двзедлзя двомндипкзт сдгдоайзпрмв 
У. Какналщмйм. Икз бшй оажоабмрал номдкр «Евомндипкмгм пмыжа» з 
нозлярм одхдлзд м пмжшвд кмлсдодлузз вм врмоми нмймвзлд 1946 г.7 
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Кмлсдодлузя мркошйапщ 15 пдлрябоя в г. Гдордлхрдилд 
(Швдиуаозя). Позлярщ в лди уфапрзд ноздтайз гдйдгарш зж 14 проал 
мбцзк фзпймк 78 уфапрлзкмв. На лди оаппкарозвайпя пйдгуыцзи коуг 
вмномпмв: м пмжгалзз мбчдгзлдллмгм сдгдоайзпрпкмгм гвзедлзя, 
Смдгзлдллшт Шрарат Евомнш как ндовмгм хага к пмжгалзы кзомвми 
сдгдоаузз, м одхдлзз лдкдукми номбйдкш в оаккат двомндипкми 
сдгдоаузз, м нозлузнат влуродллдгм сдгдоайзжка. 

Рджуйщрармк прайм нозлярзд 21 пдлрябоя номгоаккш сдгдоайзпрмв. 
Х. Боыгкалп, йзгдо сдгдоайзпрмв Нзгдойалгмв, нодгправзй номдкр 
мбцзт нозлузнмв сдгдоайзжка. Тдкпр зжбдгай нмйзрзфдпкзт гдрайди, 
лд гавая мнодгдйдлзя лаглаузмлайщлшк уфодегдлзяк з лд нодгйагая 
нмпйдгмвардйщлмпрз гдипрвзи, убдегая в лдмбтмгзкмпрз 
сдгдоайзжаузз Евомнш как акра гдкмкоарзфдпкмгм пакмпнапдлзя з 
жаймга кзоа ла кмлрзлдлрд. В номгоаккд гмвмозймпщ м лдмбтмгзкмпрз 
ндодгафз лаузмлайщлшкз гмпугаопрвакз фапрз пвмдгм пувдодлзрдра в 
ъкмлмкзфдпкми, нмйзрзфдпкми з вмдллми псдоат в нмйщжу двомндипкми 
сдгдоаузз (прарщя 4). Впд двомндипкзд лаомгш нозжшвайзпщ 
нмггдоеарщ пмжгалзд ракмгм сдгдоайщлмгм пмыжа, кмрмоши бугдр 
пнмпмбдл одхарщ пнмолшд вмномпш з пкмедр могалзжмварщ 
нйалмкдолмд вмппралмвйдлзд зт ъкмлмкзк (прарщз 2 з 8). Срарщз 6 з 
7 родбмвайз жацзрш гоаегалпкзт ноав, а ракед влзкалзя к кайшк 
лаузяк Евомнш. Евомндипкзи пмыж мбчявйяйпя мркошршк гйя впдт 
лаомгмв, кмрмошд мпмжлаыр пдбя двомндиуакз, пммрвдрпрвуыр 
гдкмкоарзфдпкзк козрдозяк з нозжлаыр мплмвлшд нозлузнш 
сдгдоайзжка (прарщя 5); мркажшваырпя мр нмйзрзкз п нмжзузз пзйш, лд 
едйая бшрщ ноз ърмк злпроукдлрмк в оукат какми-йзбм родрщди 
прмомлш (прарщя 9). Пмгфдокзваймпщ ракед, фрм Евомндипкмд 
Сммбцдпрвм прайм бш лдмбтмгзкми з пуцдпрвдллми пмправлми фапрщы 
впдкзолмгм пмыжа в оаккат ООН з мбоажмвайм бш одгзмлайщлмд 
мбчдгзлдлзд, пмгйаплм прарщд 52 Управа ърми могалзжаузз (прарщя 3)8. 
Капардйщлм лдкдукми номбйдкш мркдфаймпщ, фрм дд вмжкмелм одхзрщ 
ла мплмвд оавлмноавзя прмомл в дгзлми Евомнд, бдж уцдкйдлзя 
злрдодпмв лдкдукмгм лаомга. Пмйуфзвхзи зжвдпрлмпрщ как 
«Гдордлхрдилпкая номгоакка», ърмр гмкукдлр нозжлавайпя 
в гайщлдихдк впдкз двомндипкзкз гвзедлзякз сдгдоайзпрмв 
как рдмодрзфдпкмд мбмплмвалзд згди сдгдоайзжка. Доугзк зрмгмк 
кмлсдодлузз прайм лакдодлзд пмжгарщ мбцддвомндипкмд гвзедлзд, 
гйя фдгм бшй зжбоал водкдллши ноджзгзук вм гйавд п Х. Боыгкалпмк. 
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Оглакм лд рмйщкм пмбоавхздпя в Гдордлхрдилд могалзжаузз 
нодгнозлзкайз хагз нм лайаезвалзы кмлракрмв кдегу 
сдгдоайзпракз. Алгйзипкзи Фдгдоайщлши Смыж, нмг оукмвмгпрвмк 
кзпп Ф. Л. Демужз п лафайа 1946 г. ракед жалзкайпя нмггмрмвкми 
кдегулаомглмгм пчджга дгзлмкшхйдллзкмв. Рджуйщрармк зт оабмрш 
прайм номвдгдлзд кмлсдодлузз в Лыкпдкбуогд в мкрябод 1946 г. 
Обцдд фзпйм гдйдгармв гмпрзгйм 76 зж 12 проал9. 

В ндовши ед гдлщ оабмрш кмлсдодлузз, 14 мкрябоя, фдркм 
мбмжлафзйзпщ гвд гоуннш: пзкнарзкз двомндипкми сдгдоаузз в йзуд 
гмййалгпкми, соалуужпкми з фапрзфлм алгйзипкми гдйдгаузи з 
прмомллзкз кзомвмгм ноавзрдйщпрва вм гйавд п бозралудк-
йдибмозпрмк Р. Опбмолмк з акдозкалудк М. Набзрфдк. Пдовшд были 

убежденны, что двропейская федерация пралдр существенной частью 

мировой федерации, и этот тезис должен лечь в основу будущей 
деятельности. Вторые же боялись, что конференция, приняв такую целевую 

установку без основания впдкзолми могалзжаузз федералистов, 

не достигнет желаемого результата. Напряженные дебаты привели 

к образованию сначала двух комиссий, а затем и двух организаций: 
Двзедлзя жа пмжгалзд кзомвмгм сдгдоайщлмгм ноавзрдйщпрва 
п водкдллшк пдкодраодк Т. Гозппдкдомк (США), в жагафу кмрмомгм 
втмгзйа нмггмрмвка впдкзолмгм кмлгодппа плафайа в Нщы-Ймокд, 
а жардк в Ждлдвд, з Смвдра двомндипкзт сдгдоайзпрмв, куга вмхйз 
нм мглмку нодгправзрдйы мр каегмгм двомндипкмгм гвзедлзя 
(ла 15 гдкабоя бшйм лажлафдлм дгм ндовмд жапдгалзд)10. Вшоабмрарщ 
номгоакку, нмгмблуы Гдордлхрдилпкми, зж-жа оажлмгйапзи в нмжзузят 
уфапрлзкз лд пкмгйз, фрм плзеайм вдп Лыкпдкбуогпкми кмлсдодлузз. 

Оглакм мла впд ед прайа дцд мглзк ваелшк хагмк ла нурз 
пмжгалзя мбцддвомндипкмгм гвзедлзя сдгдоайзпрмв. Свяжалм ърм бшйм 
п рдк, фрм могалзжармош пмвдцалзи в Гдордлхрдилд з в Лыкпдкбуогд 
зж-жа нмфрмвшт, роалпнморлшт з сзлалпмвшт номбйдк ноакрзфдпкз 
лзфдгм лд жлайз гоуг м гоугд. Эрзк з мбчяплядрпя рм мбпрмярдйщпрвм, 
фрм мба пмбоалзя номхйз п оажлзуди в кдпяу. Нм ла нмпйдглдк 
нозпурпрвмвайм лдпкмйщкм фдймвдк, кмрмошд нмпдрзйз мба пчджга. 
Эрм нмкмгйм упралмвзрщ кмлракрш кдегу мбдзкз гоуннакз 
сдгдоайзпрмв. Как пйдгпрвзд, 9 гдкабоя 1946 г. ла пмвкдпрлмк 
пмвдцалзз в Баждйд нодгправзрдйз хвдиуаопкмгм «Евомна-пмыж», 
гмййалгпкмгм «Евомндипкмгм гдипрвзя» вм гйавд п Х. Боыгкалпмк, 
зрайщялпкмгм Двзедлзя двомндипкзт сдгдоайзпрмв нмг оукмвмгпрвмк 
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У. Какналщмйм, гдйдгар соалуужпкзт сдгдоайзпрмв А. Маок 
з Ф. Демужз мр алгйзипкмгм Фдгдоайщлмгм пмыжа нозхйз 
к пмгйахдлзы м пйзялзз впдт гвзедлзи в дгзлуы могалзжаузы 
п удлроайщлшк пдкодраозармк, кмрмоши вмжгйавзй Айдкпалго Маок. 
Окмлфардйщлмд зт мбчдгзлдлзд номзжмхйм 15 гдкабоя в Паозед, кмгга 
бшйм мбчявйдлм мб уфодегдлзз Смыжа двомндипкзт сдгдоайзпрмв 
(СЕФ)11, нмфдрлшк ноджзгдлрмк кмрмомгм зжбоайз Х. Боыгкалпа. 

Оглми зж гйавлшт жагаф оукмвмгпрва гвзедлзя прай пбмо 
злсмокаузз м прмомллзкат сдгдоайзпрпкзт згди ла рдоозрмозз 
двомндипкзт проал, м фдк пвзгдрдйщпрвуыр клмгмфзпйдллшд нмджгкз з 
нмпйалзя к сдгдоайзпрпкзк могалзжаузяк Х. Боыгкалпа з А. Маока.  

Злафзрдйщлшк хагмк в могалзжаузмллмк укоднйдлзз СЕФ прайм 
оапхзодллмд жапдгалзд оукмвмгпрва могалзжаузи – фйдлмв СЕФ 
в Акпрдогакд 12 – 15 анодйя 1947 г. 80 гдйдгармв нодгправйяйз 
уед 21 сдгдоайзпрпкзи пмыж зж 8 проал: Бдйщгзз, Далзз, Фоалузз, 
Вдйзкмбозралзз, Нзгдойалгмв, Лыкпдкбуога, Ирайзз з Швдиуаозз. 
Пмпйд номвмжгйахдлзя гмкрозлш Тоукъла з номвайа Ммпкмвпкми 
пдппзз СМИД мфдлщ фдркм номявзймпщ продкйдлзд двомндипкзт 
сдгдоайзпрмв как кмелм бшпродд пмжгарщ «Смдгзлдллшд Шрарш 
Евомнш» гйя нодгмрвоацдлзя ъпкайаузз кмлсйзкра кзомвшт гдоеав 
з оажгдйа кмлрзлдлра ла псдош вйзялзя12. 

Помвмжгйахдлзд «нйала Маохаййа» СЕФ вмпнозляйм как мфдлщ 
ваелши хаг ла нурз нмпромдлзя дгзлми Евомнш. Рукмвмгпрвм пмыжа 
бшпром нмляйм, фрм рдндощ нм коаилди кдод мгла зж пвдотгдоеав 
нмггдоезвадр нмгмблшд нйалш, з вмжкмелмпрщ пмжгалзя мбчдгзлдллми 
Евомнш пралмвзрпя бмйдд вдомярлми. Оглакм мркаж СССР з дгм жанодр 
гоугзк вмпрмфлмдвомндипкзк проалак нозлярщ уфапрзд в номдкрд 
двомндипкми одкмлпроукузз вшжвайз гйубмкмд оажмфаомвалзд 
двомндипкзт сдгдоайзпрмв, нмпкмйщку впрай вмномп м рмк, п какзт ед 
проал кмелм лафарщ промзрдйщпрвм Смдгзлдллшт Шрармв Евомнш, лд 
упзйзв ноз ърмк оажгдй ла псдош вйзялзя.  

В ракми зжкдлзвхдипя гдмнмйзрзфдпкми мбпралмвкд 
27-30 августа 1947 г. в местечке Монтрѐ близ Женевы номхдй ндовши 
кмлгодпп СЕФ. Пм поавлдлзы п кмлсдодлузякз в Гдордлхрдилд з 
Лыкпдкбуогд, коуг мбпуегадкшт вмномпмв жлафзрдйщлм оапхзозйпя, 
жароагзвая рдндощ лд рмйщкм рдмодрзфдпкзд упрмз сдгдоайзпрпкми згдз, 
лм з ноакрзфдпкзд номбйдкш: мрлмхдлзд к «нйалу Маохаййа» з 
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лдгарзвлуы одакузы СССР ла дгм номвмжгйахдлзд, гдокалпкуы 
номбйдку з ъкмлмкзфдпкуы пзруаузы в Евомнд.  

Рабмра хйа в родт кмкзппзят: ъкмлмкзфдпкми, ыозгзфдпкми з нм 
лдкдукмку вмномпу. Орйзфзрдйщлми фдорми явйяймпщ продкйдлзд 
вшоабмрарщ лд мбцуы гдкйаоаузы, а лаирз кмлкодрлшд смокш 
нозкдлдлзя сдгдоайзпрпкзт нозлузнмв в ъкмлмкзфдпкми з пмузайщлшт 
псдоат. Ирмгз зт оабмрш нмгвдйз ла мбцдк жапдгалзз, ггд бшйз 
нозлярш жакйыфзрдйщлшд нмпралмвйдлзя. Экмлмкзфдпкая оджмйыузя 
гйапзйа: лдр гоугмгм ъссдкрзвлмгм одхдлзя ъкмлмкзфдпкзт 
з пмузайщлшт номбйдк, прмяцзт ндодг Евомнми, комкд как пмжгалзд 
ъкмлмкзфдпкмгм пмыжа п мркажмк мр фапрз ъкмлмкзфдпкзт нмйлмкмфзи, 
латмгзвхзтпя гм ърмгм у лаузмлайщлшт гмпугаопрв, в нмйщжу 
лаглаузмлайщлшт злпрзрурмв, ла мплмвд гдудлроайзжаузз вйапрз 
ла впдт уомвлят; бйагмнозярпрвмвалзз ъкмлмкзфдпкми пндузайзжаузз з 
злзузарзвд мргдйщлшт гоунн з злгзвзгмв; мпуцдпрвйдлзз 
оаузмлайщлмгм нйалзомвалзя в вайырлми з кодгзрлми мбйапрят; 
могалзжаузз ошлка рмваомв, канзрайа з роуга, пмузайщлмгм мбдпндфдлзя 
бджоабмрлшт, номсдппзмлайщлмгм проатмвалзя мр лдпфапрлшт пйуфадв, 
бмйджлди з праомпрз, мбцди з номсдппзмлайщлми нмггмрмвкз; 
лдироайзжаузз кмлмнмйзпрзфдпкзт рдлгдлузи; мбдпндфдлзз 
пноавдгйзвмгм оапнодгдйдлзя гмтмгмв13. Экмлмкзфдпкзи пмыж гмйедл 
бшй в коарфаихзи помк нмкмфщ лайаезвалзы пвмбмглмгм ндодгвзедлзя 
йыгди, роуга з канзрайа. Позфдк, нодгупкарозвайапщ лдмбтмгзкмпрщ 
ндодтмглмгм ндозмга ноз пмжгалзз лаглаузмлайщлшт злпрзрурмв. 

Доугзк ваелшк вмномпмк прайм мбпуегдлзд зжкдлзвхдипя 
кзомвми мбпралмвкз в пвяжз п «нйалмк Маохаййа» з мркажмк СССР 
нозлярщ в лдк уфапрзд. В оджуйщрард нмбдгзйа «одайзпрзфлая» рмфка 
жодлзя Х. Боыгкалпа з А. Снзлдййз, кмрмошд жаявзйз м рмк, фрм в 
лапрмяцзи кмкдлр лдр вмжкмелмпрз пмжгалзя мбцддвомндипкми 
сдгдоаузз как «родрщди пзйш» ввзгу лдгарзвлмгм мрлмхдлзя 
к нмгмблшк нйалак Кодкйя. Оглакм ърм лд гмйелм кдхарщ лафайу 
мбчдгзлзрдйщлшт номудппмв в Занаглми Евомнд. Пмпкмйщку 
в лшлдхлзт упймвзят ноакрзфдпкз рмгм ед мр двомндипкзт проал 
родбмвай з Вахзлгрмл, рм пйдгмвайм упзйдллм оабмрарщ п удйщы 
нмгрмйклурщ лаузмлайщлшд ноавзрдйщпрва в ноавзйщлмк ланоавйдлзз 
з пнмпмбпрвмварщ сдгдоайзжаузз жанаглмдвомндипкзт проал14. 
Орлмпзрдйщлм Гдокалзз нмгрвдоегаймпщ, фрм рмйщкм оавлмноавлмд 
уфапрзд в мбцддвомндипкми сдгдоаузз пнмпмблм мбдпндфзрщ 
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гйзрдйщлши кзо ла двомндипкмк кмлрзлдлрд. Сакз лдкдукзд гдйдгарш 
гмвмозйз м сдгдоайзпрпкзт лапромдлзят подгз лдкдукмгм лапдйдлзя 
з ноавмудлрозпрпкми фапрз нмйзрзкука, кмрмошд рмйщкм в лзт взгдйз 
вмжкмелмпрщ одабзйзраузз гдокалпкми лаузз.  

На зрмгмвмк жапдгалзз урвдогзйз ракед нмггмрмвйдллши номдкр 
управа СЕФ. В лдк нмгфдокзваймпщ, фрм пмыж мркошр гйя впдт 
сдгдоайзпрпкзт аппмузаузи, кмрмошд нмггдоезваыр номгоакклшд 
родбмвалзя, нозляршд в Гдордлхрдилд, Лыкпдкбуогд, Акпрдогакд з 
Ммлроё. Гйавлми удйщы могалзжаузз бшйм номвмжгйахдлм пмжгалзд 
двомндипкми сдгдоаузз как ндовмгм хага ла нурз к кзомвми гйя 
мбдпндфдлзя гйзрдйщлмгм кзоа ла ждкйд, жацзрш гоаегалпкзт ноав, 
пмузайщлми пноавдгйзвмпрз з сулгакдлрайщлмгм нозлузна пвмбмгш 
йзфлмпрз (прарщя 2). Онодгдйяйзпщ мплмвлшд ланоавйдлзя оабмрш 
пмыжа гйя ързт удйди: нмнуйяозжаузя сдгдоайзпрпкзт згди подгз 
лапдйдлзя з оукмвмгпрва двомндипкзт проал. Такзк мбоажмк, 
номвдгдлзд кмлгодппа в Ммлроё номгдкмлпрозомвайм проукруолмд 
з згдилмд укоднйдлзд гвзедлзя двомндипкзт сдгдоайзпрмв. 

СЕФ бшй лд дгзлпрвдллшк коунлшк сдгдоайзпрпкзк пмыжмк, 
нмявзвхзкпя в лафайд 1947 г. В ърм водкя мбоажмвшвадрпя дцд мгла 
роалплаузмлайщлая сдгдоайзпрпкая могалзжаузя, кмрмоуы вмжгйавзй 
йзгдо кдевмдллмгм Пал-двомндипкмгм пмыжа гоас Р. Кугдлтмвд-
Кайдогз. Ол вдолуйпя зж-жа мкдала в Швдиуаозы 18 зыля 1946 г., 
жагавхзпщ вмномпмк: гмрмва йз Евомна нмпйд уеапмв вмилш к пмжгалзы 
сдгдоаузз? Пдовмлафайщлшкз дгм нйалакз бшйм вмппмжгалзд Пал-
двомндипкмгм гвзедлзя. Дйя ърмгм мл нодгйагай У. Чдофзййы, 
номявйявхдгм злрдодп к нйалак уфодегдлзя Евомндипкмгм пмыжа, 
прарщ нмфдрлшк ноджзгдлрмк гвзедлзя15. Оглакм йзгдо бозралпкзт 
кмлпдовармомв лд вшкажай бмйщхми жазлрдодпмваллмпрз, з лдпкмйщкм 
кдпяудв ланояедллмгм роуга в ърмк ланоавйдлзз жакмлфзйзпщ гйя 
Р. Кугдлтмвд-Кайдогз лдугафди16. Тмгга мл кдлядр ракрзку. Пмпкмйщку 
кдевмдллши мншр нмншрмк нмпромдлзя двомндипкми сдгдоаузз 
пвдоту – фдодж лаузмлайщлшд ноавзрдйщпрва – номгдкмлпрозомвай зт 
лдпнмпмблмпрщ пакмпрмярдйщлм нмирз ла нмгмблшд хагз, мл одхзй 
зпнмйщжмварщ в ързт удйят гднурармв двомндипкзт наойакдлрмв, 
нмпкмйщку млз, вм-ндовшт, нодгправйяйз жакмлмгардйщлуы вйапрщ, 
а, вм-врмошт, кмгйз вмжгдипрвмварщ ла зпнмйлзрдйщлшд могалш.  

Ик бшйм оажмпйалм нзпщкм 4 ршп. двомндипкзт наойакдлраоздв 
п вмномпмк: «Пмггдоезвадрд йз вш пмжгалзд двомндипкми сдгдоаузз 
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в оаккат ООН»? Уед в ялваод 1947 г., бугуфз плмва в Акдозкд, мл 
нмйуфзй ндовшд мрвдрш. На дгм нмпйалзд поажу мродагзомвайз пвшхд 
400 гднурармв, нозфдк п нмймезрдйщлшк мрвдрмк − бмйдд 90%. 
Эрм нмжвмйзйм дку в кдкмоалгукд 28 анодйя 1947 г. жакйыфзрщ, фрм ла 
галлши кмкдлр подгз гднурарпкмгм кмонупа жанаглмдвомндипкзт проал 
зкдырпя прмомллзкз сдгдоайзпрпкзт згди17. Р. Кугдлтмвд-Кайдогз 
нозжвай зт могалзжмвшварщ гоуннш гавйдлзя влуроз лаузмлайщлшт 
наойакдлрмв п гайщлдихзк зт мбчдгзлдлздк в мбцддвомндипкуы 
могалзжаузы. В зылд, в Бдолд, мл нодгправзй номкдеурмфлшд 
оджуйщрарш пвмдгм нйдбзпузра. Иж 4256 наойакдлраоздв 1290 мрвдрзйз 
нмймезрдйщлм з йзхщ 39 лдгарзвлм. Назбмйщхдд кмйзфдпрвм 
прмомллзкмв сдгдоайзпрпкзт згди мкажаймпщ в Ирайзз, лдклмгзк 
кдлщхд вм Фоалузз з Бдйщгзз. Оглакм ла ърми нодпп-кмлсдодлузз 
номявзйзпщ ндовшд оажлмгйапзя кдегу Р. Кугдлтмвд-Кайдогз 
з оукмвмгпрвмк СЕФ в йзуд Х. Боыгкалпа18. 

Тдк лд кдлдд, в рдфдлзд йдра 1947 г. в лаузмлайщлшт пмбоалзят 
двомндипкзт проал лафайз пмжгаварщпя кденаорзилшд мбчдгзлдлзя 
наойакдлраоздв-сдгдоайзпрмв. Так, вм Фоалузз в кмлуд зыля 
мсмокзйапщ Паойакдлрпкая гоунна сдгдоайзпрмв зж 80 гднурармв: 
бмйщхзлпрвм зж лзт нодгправйяйз ноавшд наорзз, лм бшйм лдпкмйщкм 
пмузайзпрмв з гаед кмккулзпрмв. В Вдйзкмбозралзз номзптмгзр 
укоднйдлзд пуцдпрвмвавхди п кмлуа 1946 г. гоуннш йдвшт йдибмозпрмв, 
вшпрунавхзт жа пмжгалзд Занаглмгм пмыжа, з лафзладрпя смокзомвалзд 
кденаорзилми могалзжаузз. Пмпйд йдрлзт калзкуй нмгмблшд номудппш 
номтмгяр в жакмлмгардйщлмк могалд Ирайзз, ггд мкмйм 60 гднурармв 
зкдйз калгарш ДЕФ, а ракед в Бдйщгзз з Нзгдойалгат. 

С удйщы зт кммогзлаузз 4 зыйя 1947 г. ла пмбоалзз злзузарзвлми 
гоуннш в Гпраагд (Швдиуаозя) бшйм одхдлм пмжгарщ Евомндипкзи 
Паойакдлрпкзи Смыж (ЕПС) вм гйавд п Р. Кугдлтмвд-Кайдогз гйя 
кммогзлаузз упзйзи пуцдпрвуыцзт в двомндипкзт наойакдлрат 
прмомллзкмв сдгдоайзжка. Поджзгдлрмк бшй зжбоал Л. Маккап – 
нодгправзрдйщ Годузз, а пак гоас прай зпнмйлзрдйщлшк пдкодраодк. На 
пдлрябощ лакдфаймпщ номвдпрз оапхзодллуы кмлсдодлузы могалзжаузз. 

Пдовши кмлгодпп ЕПС пмпрмяйпя 8 – 10 пдлрябоя 1947 г. в Гпраагд. 
На лдк пмбоаймпщ 114 гднурармв зж 10 двомндипкзт проал, 
нодгправйявхзд ноакрзфдпкз вдпщ пндкро нмйзрзфдпкзт пзй. 
Назбмйщхдд зт кмйзфдпрвм бшйм зж Фоалузз, Ирайзз, рмгга как зж 
Алгйзз ноздтайз впдгм 2 наойакдлраозя. На мркошрзз вшпрунзйз 
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Р. Кугдлтмвд-Кайдогз з Л. Маккап. В пвмзт гмкйагат млз кмплуйзпщ 
мплмвлшт жагаф ЕПС: кмбзйзжаузя прмомллзкмв дгзлми 
Евомнш в наойакдлрпкмд бмйщхзлпрвм, кммогзлаузя ързт гоунн 
в оаккат Смыжа; пмжшв Уфодгзрдйщлмгм пмбоалзя нм пмжгалзы 
двомндипкми сдгдоаузз, а ракед могалзжаузмллшт вмномпмв гвзедлзя. 
На кмлгодппд мбмжлафайапщ дгм проукруоа з оукмвмгпрвм, бшйз пмжгалш 
ъкмлмкзфдпкая, куйщруолая з нмйзрзфдпкая кмкзппзз. Гйавлми 
ед жагафди мбчявйяйапщ нмггмрмвка номдкра двомндипкми сдгдоайщлми 
кмлпрзруузз19. 

В мрйзфзд мр номхдгхдгм пчджга СЕФ в Ммлроё, ла кмлгодппд ЕПС 
ноакрзфдпкз лд нмгшкайапщ гдокалпкая номбйдка, лд оажоабаршваймпщ 
ъкмлмкзфдпкмд мбмплмвалзд двомндипкми сдгдоаузз. Оглакм в удймк 
смоук бшй упндхлшк, нмпкмйщку, лдпкмроя ла оажйзфзд 
в нмйзрзфдпкзт вжгйягат уфапрлзкмв, кмлгодппу впд ед угаймпщ лаирз 
кмкномкзпплшд одхдлзя з лакдрзрщ номгоакку гайщлдихзт гдипрвзи. 
Хмря оукмвмгпрвм СЕФ з ЕПС рак з лд пкмгйз нозирз к пмгйапзы 
мрлмпзрдйщлм пйзялзя пвмзт могалзжаузи, кдегу лзкз бшйз 
упралмвйдлш номфлшд кмлракрш.  

В 1947 г. лафзладрпя кмлпрзрузомвалзд дцд мглми сдгдоайзпрпкми 
аппмузаузз. На впродфд 22 – 23 сдвоайя в Лмлгмлд йзгдош 
Нджавзпзкми йдибмозпрпкми наорзз Вдйзкмбозралзз Ф. Рзгйди 
з Д. Маклъио з йдвмд кошйм соалуужпкзт пмузайзпрмв вм гйавд 
п М. Пзвдормк з Г. Фодлъ уфодгзйз Кмкзрдр жа Смдгзлдллшд 
Смузайзпрзфдпкзд Шрарш Евомнш, мкмлфардйщлм псмокзомвавхзипя 
нмпйд номвдгдлзя ндовмгм пчджга в зылд 1947 г.20 Подгправзрдйз ърмгм 
рдфдлзя сдгдоайзпрмв пфзрайз, фрм пмжгалзд двомндипкми сдгдоаузз 
гмйелм пнмпмбпрвмварщ пмузайзпрзфдпкми роалпсмокаузз двомндипкзт 
гмпугаопрв. Как з фйдлш гоугзт могалзжаузи, млз нмгвдогйз пдощджлми 
козрзкд рджзп мб абпмйырлмк лаузмлайщлмк пувдодлзрдрд. 
Ит мрйзфзрдйщлми фдорми бшйа фдркая нмггдоека кмлуднузз «родрщди 
пзйш», гаед нмпйд мбчявйдлзя «нйала Маохаййа» з упзйдлзя оапкмйа 
Евомнш к кмлуу 1947 г., лдгмвдозд к йзбдоайщлм-гдкмкоарзфдпкмку 
ланоавйдлзы, зт пнмпмблмпрз вмжгйавзрщ з номвдпрз номудпп 
сдгдоайзжаузз Евомнш. Пмърмку млз сакрзфдпкз мркажайзпщ 
мр пмроуглзфдпрва п гоугзкз прмомллзкакз дгзлми Евомнш, нодегд 
впдгм улзмлзпрпкзкз гвзедлзякз, нмггдоезвая рдк лд кдлдд 
кмлракрш п гоугзкз сдгдоайзпракз, нодегд впдгм п СЕФ. 
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Давая мудлку сдгдоайзпрпкмку гвзедлзы в ндозмг нмпйд 
нодкоацдлзя вмилш в Евомнд, кмелм вшгдйзрщ пйдгуыцзд мпмбдллмпрз: 
ндовмлафайщлши пнаг акрзвлмпрз к лафайу 1946 г. пкдлзйпя дгм оджкзк 
нмгчдкмк. На врмоуы нмймвзлу 1947 г. нозтмгзрпя уед проукруолая з 
могалзжаузмллая кмлпмйзгаузя оажйзфлшт гоунн сдгдоайзпрмв, 
фрм лахйм мроаедлзд в мсмокйдлзз гвут мбцддвомндипкзт 
сдгдоайзпрпкзт пмыжмв – СЕФ з ЕПС, кмрмошд, в пвмы мфдодгщ, 
пнмпмбпрвмвайз пмжгалзы бйагмнозярлми аркмпсдош вм водкя 
нмявйдлзя ндовшт клмгмпрмомллзт могалзжаузи в Занаглми Евомнд. 
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Резюме 

Чдлчзк Д. В. Сралмвйдлля євомндипщкзт сдгдоайіпрпщкзт оутів у 1945 – 
1947 оо. 

У пвмїи праррі аврмо рмокаєрщпя нзралщ, нмв‘яжалзт ж гіяйщліпры євомндипщкзт 
сдгдоайіпрпщкзт оутів. У їт омжвзрку в уди фап кмела взгійзрз гва ндоімгз – гм і 
ніпйя гоугмї нмймвзлз 1946 о. У ндохіи сажі їтля акрзвліпрщ буйа лджлафлмы. 
А в гоугіи пзруауія пуррєвм жкілыєрщпя – ж‘явйяєрщпя як жлафла кійщкіпрщ 
лауімлайщлзт сдгдоайіпрпщкзт мб‘єглалщ, рак і роалплауімлайщлзт оутів – Смыжу 
євомндипщкзт сдгдоайіпрів, Євомндипщкмгм наойакдлрпщкмгм пмыжу. Помвдгдлі 
лзкз жупроіфі в Гдордлхрдилд, Ммлрод, Гпраагд пнозяйз ігдилмку 
ра могаліжауіилмку укоінйдллы узт могаліжауіи, нігпзйыыфз нмжзуії 
нозтзйщлзків євомндипщкмї ігдї у бмомрщбі жа мб‘єглалля Євомнз. 
 
 
 
 

Чернявский Л. С.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ И «ПЛАН МАРШАЛЛА» 

Такмд капхраблмд явйдлзд в зпрмозз фдймвдфдпрва, как «тмймглая 
вмила», дцд гмйгм бугдр вшжшварщ нмродблмпрщ в нмгвдгдлзз дд зрмгмв, 
в лауфлмк мпкшпйдлзз кдрмгмв з подгпрв, ноздкмв з пзй, кмрмошд 
в лди зпнмйщжмвайзпщ. Эрм рдк бмйдд акруайщлм в упймвзят, кмгга 
пралмвярпя гмпрунлшкз гйя зппйдгмвардйди гмкукдлрш, гаыцзд 
вмжкмелмпрщ мркошрщ лмвшд проалзуш дцд лдгавлди зпрмозз. 

Оглзк зж пуцдпрвдллшт ънзжмгмв лафайа «тмймглми вмилш» бшйа 
бмощба нм нмвмгу нйала Маохаййа, кмрмоая, лаоягу п гоугзкз 
сакрмоакз (мбчявйдлзд гмкрозлш Тоукъла 12 каора 1947 г.), нозвдйа 
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к оапкмйу кзоа ла гва номрзвмпрмяцзт бймка. В кафдпрвд акрзвлмгм 
подгпрва бмощбш мбд прмомлш кмлсйзкра зпнмйщжмвайз номспмыжш, 
кмрмошд бшйз нозжвалш, п мглми прмомлш (Занаг), мбдпндфзрщ 
нмггдоеку нйала Маохаййа, а п гоугми (СССР) – нмкдхарщ 
нодрвмодлзы дгм в езжлщ. Эрмр пыедр «тмймглми вмилш», кмрмоши 
п лдгавлзт нмо акрзвлм оажоабаршвадрпя жанаглшкз зпрмозкакз1, дцд 
лд лахдй мроаедлзя в укоазлпкми зпрмозмгоасзз. В зпрмозмгоасзз 
ед пмвдрпкми гдрайщлмд зппйдгмвалзд ърмгм ънзжмга мбтмгзймпщ 
прмомлми. Пмтмгя жароагзвайапщ йзхщ влдхляя калва пмбшрзи, 
кмрмошд нозвдйз к оапкмйу Впдкзолми сдгдоаузз номспмыжмв 
(ВФП)2. Такмд мрлмхдлзд к галлми номбйдкд мбчяплзкм: в ързт 
пмбшрзят пмвдрпкзд номспмыжш, как з ВФП, лд пкмгйз вшнмйлзрщ 
прмявхзд ндодг лзкз жагафз нм мпуцдпрвйдлзы влдхлднмйзрзфдпкмгм 
куопа СССР. Даллая прарщя явйядрпя пкомклми нмншркми вмпнмйлзрщ 
ърмр номбдй в зпрмозфдпкзт зппйдгмвалзят. 

Пмпйд мкмлфалзя Врмоми кзомвми вмилш Евомна проагайа мр 
бджоабмрзуш, лдтваркз езйщя з гмймга. Тмггахлзи гмпугаопрвдллши 
пдкодраощ США Де. Маохайй (1947-1949 гг.) нодгймезй нйал гйя 
ъкмлмкзфдпкмгм вмппралмвйдлзя Евомнш, кмрмоши, мбдпндфзв 
прабзйщлмпрщ, гмйедл бшй лд гмнупрзрщ вмжлзклмвдлзя нмфвш гйя 
вмжомегдлзя рмрайзраозжка з прарщ ваелшк сакрмомк оажвзрзя 
Евомнш ла мплмват гдкмкоарзз. Оплмвлшд кмлруош пвмдгм нйала 
Маохайй мбозпмвай в пвмдк жлакдлзрмк вшпрунйдлзз ла вшнупклми 
удодкмлзз в Гаоваогпкмк улзвдопзрдрд 5 зыля 1947 г. К рмку водкдлз 
в Гмпгднаоракдлрд уед оабмрайа гоунна ъкпндормв, кмрмоая жалзкайапщ 
оажоабмркми номгоаккш мкажалзя нмкмцз гйя вмппралмвйдлзя 
двомндипкми ъкмлмкзкз. Ед вмжгйавзй бшвхзи нмпмй США в СССР 
Де. Кдллал — ърм бшйа гоунна нйалзомвалзя Гмпгднаоракдлра в 
мбйапрз влдхлди нмйзрзкз (псмокзомваллая 5 кая 1947 г.), кмрмоми 
поажу ед нозхймпщ жалзкарщпя оажоабмркми «нйала Маохаййа»3. 
Врмоая гоунна лафайа гдипрвмварщ ла лдмсзузайщлмк уомвлд 
лдпкмйщкм нмжглдд — ърм бшй кмкзрдр, псмокзомваллши гйя 
оажоабмркз нйала Маохаййа, в кмрмоши бшйз вкйыфдлш гва взглшт 
гдярдйя номспмыжлмгм гвзедлзя США – Дедикп Къоз з Дъвзг 
Дубзлпкзи4. Оба номспмыжлшт сулкузмлдоа нодгправйяйз гва 
мплмвлшт пуцдпрвмвавхзт в рмр ндозмг удлроа в номспмыжлмк 
гвзедлзз США: ндовши бшй пдкодраодк-кажлафддк Кмлгодппа 
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номзжвмгпрвдллшт номспмыжмв (КПП), в кмрмомк гмвмйщлм номфлшд 
нмжзузз в рм водкя жалзкайз кмккулзпрш; врмоми – нодгпдгардйдк 
Мделаузмлайщлмгм номспмыжа гакпкзт нморлшт (МПДП), 
втмгзвхдгм в номсудлро Акдозкалпкая сдгдоаузя роуга (АФТ).  

Смвдрпкмд оукмвмгпрвм нмпйд лдкмрмошт кмйдбалзи мркймлзйм 
нодгймедлзя Де. Маохаййа вкйыфзрщ в пвми нйал СССР з проалш 
Вмпрмфлми Евомнш, жаявзв, фрм акдозкалуш рдк пакшк продкярпя 
упралмвзрщ кмлромйщ лаг ъкмлмкзкми двомндипкзт проал. Поз ърмк 
пм прмомлш СССР бшйм мкажалм гавйдлзд ла йзгдомв 
вмпрмфлмдвомндипкзт проал (мпмбдллм Чдтмпймвакзз) п рдк, фрмбш млз 
жаявзйз м пвмдк мркажд мр уфапрзя в нйалд Маохаййа. Евомндипкзи 
кмлрзлдлр, ракзк мбоажмк, мкажайпя оажгдйдллшк ъкмлмкзфдпкз з 
згдмймгзфдпкз, а нмйзрзфдпкзи кмлсйзкр впкмод нозвдй к лафайу 
лмвми, «тмймглми вмилш». 

Пмймедлзд в акдозкалпкмк номсгвзедлзз в ърм водкя 
таоакрдозжмваймпщ бмощбми жа вйзялзд кдегу оукмвмгпрвмк АФТ 
з КПП, в рмк фзпйд жа гмпрун к нодгмправйядкшк пм прмомлш 
ноавзрдйщпрва одпуопак з жа «рднйшд кдпра» номспмыжлшт 
(роугмвшт)5 аррахд. В акдозкалпкзт нмпмйщпрват, латмгзвхзтпя 
в лазбмйдд ваелшт пм проардгзфдпкми рмфкз жодлзя проалат, п 1943 г. 
бшйз уфодегдлш гмйелмпрз номспмыжлшт аррахд, в жагафз кмрмошт 
втмгзйм упралавйзварщ кмлракрш п оабмфзкз могалзжаузякз 
(наорзякз з номспмыжакз) з мрпйдезварщ пзруаузы в оабмфдк 
гвзедлзз проал нодбшвалзя, мкажшварщ ла лдгм вйзялзд в луелмк 
ланоавйдлзз з нодгмправйярщ пммрвдрпрвуыцуы злсмокаузы 
в гмпгднаоракдлр США.  

Вмжлзклмвдлзд ракмгм злпрзрура, как номспмыжлшд аррахд, 
пвзгдрдйщпрвмвайм м рмк, фрм оукмвмгпрвм США нозгавайм 
лдкаймваелмд жлафдлзд зпнмйщжмвалзы оабмфдгм гвзедлзя гйя 
гмпрзедлзя пвмзт влдхлднмйзрзфдпкзт удйди, вм впякмк пйуфад, 
нодгупкарозвайм ракуы вмжкмелмпрщ. В дцд бмйщхди прдндлз 
ла нмггдоеку пвмди нмйзрзкз пм прмомлш оабмфзт з зт номспмыжмв 
оаппфзршвайз пмвдрпкзд кмккулзпрш. Смвдрпкая прмомла 
оаппфзршвайа, фрм номспмыжш, латмгзвхздпя нмг вйзялздк 
кмкнаорзи, нурдк могалзжаузз жабапрмвмк, пабмраеа, гдкмлпроаузи 
пкмгур гдпрабзйзжзомварщ пзруаузы з рдк пакшк пнмпмбпрвмварщ 
нозтмгу кмккулзпрмв к вйапрз. 
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О вмжкмелмпрз ракмгм оажвзрзя пмбшрзи нодгунодегай пвмд 
оукмвмгпрвм нмпмй США в Ммпквд Де. Кдллал в р.л. «гйзллми 
рдйдгоаккд», мрноавйдллми в Гмпгднаоракдлр дцд 22 сдвоайя 1946 г. 
Кдллал акудлрзомвай мпмбмд влзкалзд ла рмк, фрм Смвдрш гйя 
мкажалзя гавйдлзя ла ноавзрдйщпрва канзрайзпрзфдпкзт проал бугур 
какпзкайщлм зпнмйщжмварщ «ла лдмсзузайщлмк зйз нмгнмйщлмк 
уомвлд» оажйзфлшд кдегулаомглшд могалзжаузз, ваелдихзкз зж 
кмрмошт мл лажвай «номспмыжлшд, кмймгделшд з едлпкзд». «Опмбмд, 
нмфрз езжлдллм ваелмд жлафдлзд, – мркдфай Кдллал, – нозгадрпя 
в ърми пвяжз кдегулаомглмку оабмфдку гвзедлзы. Ммпква взгзр в 
ърмк вмжкмелмпрщ мбмирз жанаглшд ноавзрдйщпрва в кдегулаомглшт 
гдйат з пмжгарщ кдегулаомглмд ймббз, пнмпмблмд жаправзрщ 
ноавзрдйщпрва в оажйзфлшт проалат нозлзкарщ кдош, мрвдфаыцзд 
пмвдрпкзк злрдодпак, з наоайзжмварщ гдипрвзя, згуцзд воажодж 
злрдодпак СССР. В ързт проалат бугур нодгнозлзкарщпя упзйзя, п рдк 
фрмбш… упзйзрщ вмйлдлзя ла пмузайщлми з номзжвмгпрвдллми нмфвд, 
прзкуйзомварщ впд смокш оапнага дгзлпрва»6. 

Оглакм в рм водкя в акдозкалпкзт ноавяцзт коугат нм нмвмгу 
вжазкммрлмхдлзи п Смвдрпкзк Смыжмк уаозйа ъисмозя. Де. Кдллал 
нм ърмку нмвмгу впнмкзлай: «Пмйрмоа гмга я ншрайпя оажчяплзрщ 
оажлшк йыгяк, в фдк пмпрмзр сдлмкдл кмпкмвпкмгм одезка... 
Дм пзт нмо (гм нмявйдлзя «гйзллми рдйдгоаккш» - Л. Ч.) я мбоацайпя 
в Вахзлгрмл, бугрм к какдллми прдлд»7.  

Мдегу рдк в рм водкя в США уед акрзвлм гдипрвмвайа кмцлая 
з вйзярдйщлая алрзкмккулзпрзфдпкая пзйа — оукмвмгпрвм 
номсудлроа АФТ, нмйзрзку кмрмомгм мнодгдйяйз фдршод пакшт 
вйзярдйщлшт йзгдоа могалзжаузз — нодгпдгардйщ АФТ Узйщяк 
Гозл, пдкодраощ-кажлафди Демоге Мзлз, взуд-нодгпдгардйщ з мл ед 
председатель Комитета международных дел АФТ Мърщы Умйй з 
нодгпдгардйщ МПДП Д. Дубзлпкзи. Впд млз бшйз 
«алрзкмккулзпракз-злрдолаузмлайзпракз»8, нмпкмйщку правзйз 
пвмди удйщы лд гмнупрзрщ упзйдлзя вйзялзя кмккулзпрмв лд рмйщкм 
влуроз проалш, лм з жа дд нодгдйакз. Опмбуы омйщ в вшоабмркд 
нмйзрзкз АФТ в кдегулаомглмк оабмфдк гвзедлзз згоай Деди 
Лмвпрмл, кмрмоши дцд в 1944 г. в оажгмвмод п Де. Мзлз вшпкажай 
кшпйщ м рмк, фрм поажу ед нм мкмлфалзз вмилш в Евомнд Смвдрш бугур 
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зпнмйщжмварщ оабмфдд гвзедлзд как подгпрвм жавмдвалзя нмжзузи, 
зпнмйщжуя зт з в нмгошвлми гдярдйщлмпрз9.  

Такзк мбоажмк, дпйз фзлмвлзкз гмпугаопрвдллмгм гднаоракдлра 
США нмймедлзяк «гйзллми рдйдгоаккш» Кдллала влафайд лд 
нозгайз мпмбмгм жлафдлзя, рм гйя акдозкалпкзт номспмыжлшт йзгдомв 
нодгунодегдлзя нмпйа нодгправйяйзпщ внмйлд мфдвзглшкз, нмпкмйщку 
зт «пдоши каогзлай» (Лмвпрмл) бшй гмвмйщлм тмомхм жлакмк 
п кдрмгакз гдярдйщлмпрз кмккулзпрмв в гдйд номгвзедлзя згдз 
«кзомвми одвмйыузз». Ддйм в рмк, фрм ъкзгоалр зж Лзрвш Деди 
(Дедикмб) Лмвпрмл (лапрмяцдд зкя Якмб Лзбпрдил) в пругдлфдпкзд 
гмгш бшй пмузайзпрмк з мглзк зж мплмвардйди Кмккулзпрзфдпкми 
наорзз Смдгзлдллшт Шрармв Акдозкз (КП США), лаузмлайщлшк 
пдкодраодк кмрмоми мл прай в 1927 г. Вм водкя пвмдгм нодбшвалзя 
в Ммпквд (мл бшй гдйдгармк VI кмлгодппа Кмкзлрдола в 1928 г.) 
Лмвпрмл вшпрунзй в нмггдоеку гоуннш Н. Бутаозла, жа фрм фурщ лд 
нмнай в прайзлпкзд йагдоя, а жардк бшй зпкйыфдл зж наорзз нм 
одхдлзы Кмкзлрдола. Вмпншйав лдлавзпрщы к кмккулзжку, Лмвпрмл в 
1930-д гг. ндодхдй ла мркомвдллм алрзкмккулзпрзфдпкзд нмжзузз. 
В 1943 г. мл вмжгйавзй Мдегулаомглши мргдй МПДП. 

Пм нодгймедлзы Лмвпрмла ла пчджгд АФТ в лмябод 1944 гмга бшйм 
нозлярм одхдлзд м пмжгалзз р.л. «Кмкзрдра пвмбмглшт номспмыжмв» 
(КСП) – могала, смокайщлм лджавзпзкмгм мр АФТ, лм лдкмрмомд 
водкя вшнмйлявхдгм сулкузз дд Мдегулаомглмгм мргдйа. 
Осзузайщлм кдегулаомглшкз вмномпакз в АФТ жалзкайпя Комитет 

международных дел; КСП же действовал на неофициальном уровне. 

Пмжглдд ърмр нмйупдкодрлши мргдй АФТ вмхдй в зпрмозы 
как "нмгоажгдйдлзд тмймглми вмилш".  

Гйавлми удйщы КСП прайм мкажалзд нмкмцз «пвмбмглшк» 
(алрзкмккулзпрзфдпкзк) номспмыжак, номнагалга пвмбмглмгм 
номспмыжлмгм гвзедлзя» жа оубдемк, пмжгалзд в жаоубделшт проалат 
номспмыжмв нм рзну АФТ, кмрмошд кмгйз бш мбдпндфзварщ нмггдоеку 
влдхлди нмйзрзкз США. КСП лайагзй пмроуглзфдпрвм п Оргдймк 
проардгзфдпкзт пйуеб (ла мплмвд кмрмомгм в 1947 г. бшйм пмжгалм 
ЦРУ), вдй нмгошвлуы оабмру номрзв йдвшт номспмыжмв з вйзялзя 
кмккулзпрмв в кдегулаомглмк номспмыжлмк гвзедлзз, мбдпндфзвай 
пбмо оажвдгшвардйщлшт галлшт гйя ноавзрдйщпрва США. Дйя кзоа 
в удймк КСП бшй номпрм зжгардйдк «Нмвмпрди пвмбмглшт 
номспмыжмв» ла клмгзт яжшкат, дгм ед гдипрвзрдйщлая гдярдйщлмпрщ 
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бшйа нмкошра раилми10. Такзк мбоажмк, дцд гм лафайа тмймглми 
вмилш з гм рмгм, как алрзкмккулзжк прай мплмвмнмйагаыцзк 
нозлузнмк влдхлди нмйзрзкз США, акдозкалпкзд номспмыжш, 
пмжгав КСП, одхзйз гдипрвмварщ в ърмк нйалд ла пвми проат з озпк. 

Вм впд жлафзкшд п рмфкз жодлзя АФТ проалш гйя мпуцдпрвйдлзя 
удйди КСП в 1946 г. бшйз ланоавйдлш рцардйщлм нмгмбоаллшд 
ъкзппаош. Бйзеаихзи пнмгвзелзк Лмвпрмла Иовзлг Боаул бшй 
лажлафдл нмпрмяллшк нодгправзрдйдк АФТ в Евомнд (п мркошрздк 
Евомндипкмгм нодгправзрдйщпрва), Гдлоз Руру, бшвхзи сулкузмлдо 
Мделаузмлайщлмгм номспмыжа рзнмгоасмв, прай нодгправзрдйдк 
АФТ в Гдокалзз11

. Гйавлая жагафа, кмрмоуы гмйелш бшйз одхзрщ 
ъкзппаош АФТ в двомндипкзт проалат — вшоварщ номспмыжш зж-нмг 
вйзялзя кмккулзпрмв. Так ед, ггд ърм бшйм лдвмжкмелм зж-жа 
номфлшт нмжзузи кмкнаорзи в номсгвзедлзз пвмзт проал, 
номвмузомвайзпщ оапкмйш. 

Дйя лафавхдгм пкйагшварщпя пмвдрпкмгм бймка 
алрзкмккулзпрзфдпкзд упзйзя акдозкалпкзт номспмыжмв лд номхйз 
лджакдфдллшкз. На пмвдцалзз кмккулзпрзфдпкзт наорзи в Шкйяопкми 
Пмодкбд в пдлрябод 1947 г., нмймезвхдк лафайм гдярдйщлмпрз 
Кмкзлсмока, А. А. Жгалмв в гмкйагд «О кдегулаомглмк нмймедлзз» 
мркдрзй, фрм «в одайзжаузз згдмймгзфдпкмгм нйала, вшгвзлурмгм 
акдозкалпкзк зкндозайзжкмк, уфапрвуыр … з едйршд номспмыжлшд 
йзгдош рзна Гозла»12. Кмкзлсмок пмжгавайпя Кодкйдк лд рмйщкм 
п удйщы улзсзкаузз пмузайзпрзфдпкмгм промзрдйщпрва в Вмпрмфлми 
Евомнд нм жагаллмку мбоажуу, лм з гйя бмощбш п нйалмк Маохаййа. 
Ол гмйедл бшй кммогзлзомварщ упзйзя кмккулзпрзфдпкзт наорзи 
Евомнш нмг пмвдрпкзк оукмвмгпрвмк, ланоавйяя зт номнагалгзпрпкзд 
кдомнозярзя. 

Комкд АФТ ваелуы омйщ в мпуцдпрвйдлзз влдхлди нмйзрзкз 
США гмйедл бшй пшгоарщ з номсудлро КПП. О рмк, фрм 
акдозкалпкмд ноавзрдйщпрвм нозгавайм бмйщхмд жлафдлзд нмжзузз 
КПП мрлмпзрдйщлм нйала Маохаййа, пвзгдрдйщпрвмвай тмря бш рмр 
сакр, фрм Де. Маохайй пмгйапзйпя йзфлм вшпрунзрщ ла пчджгд КПП 
в мкрябод 1947 г. В пвмдк вшпрунйдлзз гмпугаопрвдллши пдкодраощ 
жаявзй, мбоацаяпщ к гдйдгарак пчджга: «Вак нодгпрмзр пшгоарщ ваелуы 
омйщ в мнодгдйдлзз лахди влдхлди нмйзрзкз з в мпмбдллмпрз в рмк, 
фрмбш пгдйарщ дд ъссдкрзвлми». Вшпрунзвхзи поажу нмпйд лдгм 
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нодгпдгардйщ КПП Фзйзнн Мдооди вшпмкм мудлзй рм, фрм Маохайй 
йзфлм мбоарзйпя жа нмггдоекми к КПП в номвдгдлзз влдхлди 
нмйзрзкз США13. 

Пмпкмйщку пмвдрпкзи бймк мрвдог нйал Маохаййа з ракед 
нмпрунзйз впд номсудлрош, латмгзвхздпя нмг вйзялздк 
кмккулзпрмв, йзгдош акдозкалпкзт номспмыжмв пфзрайз, фрм ърм гадр 
зк халп — млз номвмузомвайз оукмвмгпрвм кмккулзпрзфдпкзт 
номспмыжмв ла мбпуегдлзд нйала Маохаййа з, нмйуфзв мркаж, 
вшправйяйз зт в гйажат мбцдпрвдллмпрз номрзвлзкакз дгзлпрва 
номсгвзедлзя, кмрмошд к рмку ед вшпрунаыр номрзв бшпромгм 
вмппралмвйдлзя ъкмлмкзфдпкми прабзйщлмпрз в нмпйдвмдллми Евомнд. 
Эрмр нйал зк бшйм угмблдд впдгм номвмгзрщ в езжлщ фдодж йзгдомв 
номсудлроа КПП, втмгзвхдгм в ВФП (ракзк мбоажмк, ърмр номсудлро 
вшжшвай бмйщхд гмвдозя у двомндипкзт оабмфзт). Сакз ед йзгдош 
АФТ зж нозлузнзайщлшт пммбоаедлзи лд впрунайз в кмлракрш 
п кмккулзпракз. Нд пйуфаилм гйя вшпрунйдлзя ла X пчджгд КПП 
(лмябощ 1948 г.) бшй нозгйахдл фйдл Вдотмвлмгм пуга США Узйщяк 
Дугйап. В пвмдк номпроаллмк вшпрунйдлзз мл вшпмкм мудлзй 
гзнймкарзфдпкзд з номнагалгзпрпкзд пнмпмблмпрз номспмыжлшт 
сулкузмлдомв. «Злалзд з нмлзкалзд как акдозкалпкмгм, рак з 
двомндипкмгм оабмфдгм гвзедлзя, — гмвмозй мл, — явйяяпщ пакшк 
пуцдпрвдллшк моугздк пмводкдллми гзнймкарзз, к пмеайдлзы, 
мрпурпрвудр в багаед лахзт мсзузайщлшт гзнймкармв. Икдллм в ърмк 
мрлмхдлзз акдозкалпкзд роугяцздпя кмгур мкажарщ лдмудлзкуы 
упйугу». В кмлуд пвмди одфз, лажвав номспмыжш 
США «номвмжвдпрлзкакз акдозкалпкмгм мбоажа езжлз», 
Дугйап нодгймезй зк ланоавзрщ пвмз упзйзя ла рм, фрмбш «нодпдфщ 
пмвдрпкуы номнагалгу»14. 

Пдовмд мркошрмд прмйклмвдлзд в кдегулаомглмк номспмыжлмк 
гвзедлзз нм нмвмгу нйала Маохаййа номзжмхйм ла наозепкми пдппзз 
Ипнмйбыом ВФП в лмябод 1947 г. Так нодгправзрдйщ КПП Д. Къоз 
лафай лапрмифзвм гмбзварщпя вкйыфдлзя в нмвдпрку гля вмномпа 
м нйалд Маохаййа. Оглакм бмйщхзлпрвмк гмймпмв нодгймедлзд Къоз 
лд бшйм нозлярм. Смвдрпкзд номспмыжш, п пакмгм лафайа вшпрунзвхзд 
номрзв злзузарзвш США, лд тмрдйз нодвоацарщ ВФП в розбулу гйя 
мбпуегдлзя ърми номбйдкш. Свмы нмжзузы млз аогукдлрзомвайз рдк, 
фрм, нмпкмйщку в ВФП лдр дгзлпрва вжгйягмв нм ърмку вмномпу, лдйщжя 
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родбмварщ мр сдгдоаузз, фрмбш мла мкажшвайа какмд-йзбм гавйдлзд ла 
лаузмлайщлшд номсудлрош15.  

В пакмк КПП гаед йзгдош, пмфувпрвмвавхзд кмккулзпрак, мфдлщ 
козрзфдпкз мудлзйз ракуы пйзхкмк ноякмйзлдилуы нмжзузы 
пмвдрпкзт гдйдгармв ла Ипнмйбыом ВФП. Как пммбцай пмроуглзк 
ВФП Фзхдо, ланоавйдллши в США гйя вшяплдлзя нмймедлзя 
в акдозкалпкзт номспмыжат в сдвоайд 1948 г., фйдл оукмвмгпрва КПП 
Рмждлбйык жаявзй дку, фрм пмвдрпкзд номспмыжш «пмвдохзйз 
бмйщхуы мхзбку, лд пмгйахаяпщ ла мбпуегдлзд вмномпа м нйалд 
Маохаййа». Пм дгм клдлзы, лагм бшйм пмгйахарщпя ла мбпуегдлзд, лм 
ноз ърмк пйдгмварщ «ракрзкд номвмймфдк», кмгга, «мбпуегая вмномп з 
номгмйеая мбпуегдлзд, праозкз упндйз бш укдодрщ, а кмймгдещ прарщ 
праозкакз»16. Такая ракрзка гдипрвзрдйщлм кмгйа бш прарщ бмйдд 
ъссдкрзвлми в упймвзят, кмгга ла Занагд бшйа йуфхд взгла 
уяжвзкмпрщ нмжзузз кодкйдвпкмгм оукмвмгпрва: вшпруная номрзв 
нйала Маохаййа, млм лзфдгм лд кмгйм нодгймезрщ двомндиуак вжакдл, 
комкд как «вдпрз бмощбу номрзв нмншрмк ъкмлмкзфдпкмгм жакабайдлзя 
пм прмомлш акдозкалпкмгм зкндозайзжка».  

В удймк, номнагалгзпрпкая какналзя ВФП з пмвдрпкзт 
номспмыжмв, ланоавйдллая номрзв нйала Маохаййа в 1947-1948 гг., 
мкажайапщ каймъссдкрзвлми. Гмоажгм бмйдд гдипрвдллшкз бшйз 
пабмрае з жабапрмвкз, кмрмошд могалзжмвшвайз латмгзвхздпя нмг 
кмлромйдк кмккулзпрмв номсудлрош Впдмбцая кмлсдгдоаузя роуга 
(ВКТ) Фоалузз з Впдмбцая зрайщялпкая кмлсдгдоаузя роуга 
(ВИКТ). Опмбмд жлафдлзд зкдйз жабапрмвкз гмкдомв, мркажшвавхзтпя 
оажгоуеарщ пуга п акдозкалпкзкз гоужакз, кмрмошд нодглажлафайзпщ 
ързк проалак нм нйалу Маохаййа. Натмгзвхзипя вм Фоалузз 
И. Боаул йзтмоагмфлм зпкай подгпрва номрзвмгдипрвзя ърми 
акрзвлмпрз номкмккулзпрзфдпкзт номспмыжмв.  

Рукмвмгпрвмк АФТ Фоалузя оаппкарозвайапщ как «проала №1» 
в Евомнд п рмфкз жодлзя пнапдлзя жанаглмгм оабмфдгм гвзедлзя мр 
кмлромйя кмккулзпрмв. ВКТ, пйдгуя йзлзз кмккулзпрзфдпкмгм 
гвзедлзя, кмрмоуы мнодгдйяйз в Кодкйд, п 1947 г. лафайа какналзы 
гджмогалзжаузз соалуужпкми ъкмлмкзкз п удйщы нмгмоварщ нйал 
Маохаййа з нодгмрвоарзрщ нмгнзпалзд Сдвдомарйалрзфдпкмгм гмгмвмоа. 
В кмлуд 1947 г. ВКТ номвдйа впдмбцуы жабапрмвку в Паозед, кмрмоая 
нмфрз наоайзжмвайа ъкмлмкзку впди проалш. Кмккулзпрш лафайз 
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бймкзомварщ оажгоужку номгмвмйщпрвзя з моуезя, нмправйядкмгм 
зж Смдгзлдллшт Шрармв, могалзжуя жабапрмвкз гмкдомв з кмоякмв17. 

В АФТ одхзйз пномвмузомварщ оапкмй ВКТ з пмжгарщ 
наоаййдйщлши номсудлро зж алрзкмккулзпрмв в ВКТ, 
гоуннзомвавхзтпя вмкоуг лдбмйщхми гаждрш «Фмоп Увоздо» 
(«Рабмфая пзйа»). В оджуйщрард гавйдлзя, мкажаллмгм ла лзт 
И. Боаулмк, соалуужпкзд одсмокзпрш вшхйз зж ВКТ 
19 гдкабоя 1947 г., в пакши оажгао впдмбцди жабапрмвкз, з пмжгайз в 
анодйд 1948 г. могалзжаузы «Фмоп увоздо», воаегдблуы ВКТ. 
Хаоакрдолм, фрм ърмр оапкмй номзжмхдй нмпйд нмджгкз Лдмла Жум18 
в США в мкрябод 1947 г. (кмгга мл зкдй вмжкмелмпрщ впродрзрщпя 
п Де. Маохайймк ла кмлгодппд КПП)19. 

В номсгвзедлзз Фоалузз лафаймпщ номрзвмпрмялзд кдегу 
кмккулзпрзфдпкзк номсудлромк ВКТ з алрзкмккулзпрзфдпкзк «Фмоп 
увоздо», кмрмомд в кмлуд 1940-т гг. гмпрзгйм мпмбми куйщкзлаузз вм 
водкя, нмеайуи, пакмгм гоакарзфдпкмгм ънзжмга бмощбш номспмыжмв нм 
нмвмгу нйала Маохаййа — р.л. «бзрвш жа нморш». 

Пм лапрмялзы И. Боаула в авгупрд 1949 г. ла Мдегулаомглми 
кмлсдодлузз гмкдомв з кмоякмв в Рмррдогакд бшйм нозлярм одхдлзд 
пмжгарщ роз одгзмлайщлшт «кмкзрдра бгзрдйщлмпрз» номспмыжмв: гйя 
Байрзипкмгм, Сдвдомарйалрзфдпкмгм з Содгзждклмкмопкмгм одгзмлмв 
(нмпйдглзи п удлромк в Маопдйд). Вм гйавд Содгзждклмкмопкмгм 
кмкзрдра бшй нмправйдл номспмыжлши йзгдо каопдйщпкзт гмкдомв 
Пщдо Фдооз-Пзжалз. 

Содгзждклмкмопкзи кмкзрдр зкдй лдпкмйщкм удйди: 1) мбдпндфзрщ 
лднодошвлуы гмправку з мргоужку (мпмбдллм вм Фоалузз з Ирайзз) 
рмваомв нм нйалу Маохаййа в Содгзждклмкмощд; гйя ърмгм 
лдмбтмгзкм бшйм йзквзгзомварщ кмлромйщ, кмрмоши упралмвзйз 
кмккулзпрш лаг номспмыжлшкз могалзжаузякз кмоякмв з гмкдомв; 
2) пмжгарщ вмдлзжзомваллшд яфдикз ла пугат, фрмбш номрзвмпрмярщ 
кмккулзпрак; 3) нодгнозлярщ пмбпрвдллмд лапрунйдлзд номрзв 
кмккулзпрмв, а лд номпрм одагзомварщ ла зт гдипрвзя20. Чрмбш гмпрзфщ 
ързт удйди, Боаул з Фдооз-Пзжалз могалзжмвшвайз гоуннш гмкдомв з 
кмоякмв в гйавлшт соалуужпкзт нморат, а ракед в нморат Ирайзз, 
Годузз з Сдвдолми Асозкз. Вкдпрм жабапрмвавхзт гмкдомв 
зж кмккулзпрзфдпкзт номспмыжмв млз лалзкайз зрайщялпкзт 
оабмфзт, роуг кмрмошт мнйафзвайпя жа пфдр цдгошт пубпзгзи 
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акдозкалудв. Дйя мтоалш зт роуга смокзомвайзпщ мроягш бмдвзкмв, 
нмпкмйщку хродикбодтдопрвм зрайщялудв лдодгкм номвмузомвайм 
комвавшд нмрапмвкз в нморат. В оджуйщрард нмншркз наоайзжмварщ 
оабмру нмормв нмрдондйз лдугафу21. 

Пмгмблшк мбоажмк оажвзвайапщ пзруаузя з в Ирайзз.  
Ецд мглми ваелми жагафди, кмрмоуы правзйз ндодг пмбми йзгдош 

АФТ, бшй вштмг КПП з гоугзт лднмгкмлромйщлшт кмккулзпрак 
номспмыжмв зж ВФП, фрм гмйелм бшйм мпйабзрщ йдвшт в зт бмощбд 
номрзв нйала Маохаййа. 28 ялваоя 1948 г. Гдлпмвдр Бозралпкмгм 
кмлгодппа родг-ылзмлмв (БКТ), гдипрвмвавхзи в рдплмк кмлракрд 
п АФТ, нодгчявзй оукмвмгпрву ВФП уйщрзкарук: дпйз млм лд пмжмвдр 
в пдодгзлд сдвоайя пдппзы Ипнмйбыом нм вмномпу м нйалд Маохаййа, 
БКТ вмжщкдр ла пдбя злзузарзву пмжшва пднаоарлмгм жапдгалзя 
номспмыжлшт могалзжаузи — прмомллзкмв нйала. 

В кмлуд сдвоайя 1948 г. в Ммпкву гйя ндодгмвмомв п ВЦСПС 
м нйалд Маохаййа нозбшй нодгправзрдйщ КПП Д. Къоз. Пмпйд рмгм 
как мл зжймезй пвмз пммбоаедлзя, ВЦСПС воуфзй дку гдкйаоаузы. В 
лди укажшваймпщ, фрм «лдйщжя нодвоацарщ номсдппзмлайщлшд пмыжш, 
явйяыцздпя лднмйзрзфдпкзкз могалзжаузякз, в аодлу... нмйзрзфдпкзт 
катзлаузи... лд озпкуя нмгмоварщ дгзлпрвм номспмыжлмгм гвзедлзя»22. 

В каорд 1948 г. йзгдош БКТ вшнмйлзйз пвмы угомжу — в Лмлгмлд 
пмпрмяйапщ пднаоарлая кмлсдодлузя нодгправзрдйди номсудлромв 
16-рз проал Занаглми Евомнш, кмрмошд нозляйз нйал Маохаййа. 
ВЦСПС, ВКТ Фоалузз з ВИКТ в дд оабмрд лд уфапрвмвайз. 
Кмлсдодлузя нозляйа одхдлзд м пмжгалзз Помспмыжлмгм 
кмлпуйщрарзвлмгм кмкзрдра гйя мпуцдпрвйдлзя нйала Маохаййа. 
Сравзйапщ удйщ нозвйдфщ пзкнарзз оабмфзт к нйалу Маохаййа 
з жаймезрщ мплмвш лмвмгм номспмыжлмгм злрдолаузмлайа. В кмкзрдр 
вмхйа з Акдозкалпкая сдгдоаузя роуга, кмрмоая з мнйарзйа впд 
оаптмгш нм номвдгдлзы ърмгм пчджга23.  

На врмоми кмлсдодлузз проал, нозлявхзт нйал Маохаййа 
(Лмлгмл, зыйщ 1948 г.), бшйз пгдйалш гайщлдихзд хагз в удйят 
мсмокйдлзя лмвмгм кдегулаомглмгм номсудлроа. Эрз гдипрвзя 
акдозкалпкзт з бозралпкзт номсйзгдомв в кмлдфлмк зрмгд нозвдйз к 
лдзжбделмку оапкмйу ВФП з уфодегдлзы в 1949 г. Мдегулаомглми 
кмлсдгдоаузз пвмбмглшт номспмыжмв24. 
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В 1949 г. вм влдхлди нмйзрзкд СССР бшй вжяр нозмозрдрлши куоп 
ла бмощбу жа кзо, ла пмжгалзд з оажвдоршвалзд гвзедлзя прмомллзкмв 
кзоа25. Такми нмвмомр бшй мбупймвйдл мбоажмвалздк в 1948 г. вмдллм-
нмйзрзфдпкмгм Занаглмгм пмыжа (в 1955 г. нодмбоажмваллмгм 
в Занаглмдвомндипкзи пмыж) з нмгнзпалздк в Вахзлгрмлд 
4 анодйя 1949 г. Сдвдомарйалрзфдпкмгм гмгмвмоа, ла мплмвд кмрмомгм бшй 
пмжгал вмдллм-нмйзрзфдпкзи пмыж НАТО. Тм, фрм ърз гдипрвзя прайз 
вмжкмелшкз, пмвдрпкзд згдмймгз рдплм увяжшвайз п нйалмк Маохаййа. 

6 ялваоя 1949 г. нмйзрбыом ЦК ВКП(б) нозляйм одхдлзд 
"О Впдкзолмк кмлгодппд прмомллзкмв кзоа", в кмрмомк правзйапщ 
жагафа, фрмбш в ърмк кмлгодппд «уфапрвмвайз нодгправзрдйз вмжкмелм 
бмйщхдгм кмйзфдпрва каппмвшт гдкмкоарзфдпкзт могалзжаузи», ноз 
ърмк одкмкдлгмваймпщ «мбоарзрщ мпмбмд влзкалзд ла нозвйдфдлзд к 
уфапрзы ракзт могалзжаузи, как номспмыжш» (Так ед). На родрщдк 
пмвдцалзз Кмкзлсмока в лмябод 1949 г. в гмкйагд М. А. Супймва 
«Зацзра кзоа з бмощба п нмгезгардйякз вмилш» алрзвмдллая 
гдярдйщлмпрщ номспмыжмв, з мпмбдллм ВФП, бшйа мудлдла 
вдпщка вшпмкм26. 

Помспмыжш, втмгзвхзд в ВФП, нмйуфзйз ракзк мбоажмк 
вмжкмелмпрщ номявзрщ пдбя ла лмвмк нмнозцд — в кафдпрвд акрзвлшт 
бмоумв жа кзо. Нм ърм прайм уед пйдгуыцди проалзуди в зпрмозз 
номрзвмпрмялзя гвут пзпрдк в лафавхдипя тмймглми вмилд. 
Эрмр пыедр дцд лдгмпрармфлм зжуфдл з егдр пвмдгм зппйдгмвардйя.  

Такзк мбоажмк, ндовши раик «тмймглми вмилш», в кмрмомк 
номспмыжш вшпрунзйз как акрзвлшд нмйзрзфдпкзд згомкз, в удймк 
жакмлфзйпя лд в нмйщжу кмккулзпрмв. Ит лазбмйдд каппмвшд з 
вйзярдйщлшд могалзжаузз в жанаглшт проалат (ВКТ Фоалузз з 
ВИКТ) мкажайзпщ оапкмймршкз. Такая ед уфапрщ нмпрзгйа з зт 
―лазбмйдд бмдпнмпмблуы «сомлрмвуы могалзжаузы»‖27 — ВФП. 
Бймкзомварщ оабмру нмормв з нмйуфдлзд нмкмцз нм нйалу Маохаййа 
зк ракед лд угаймпщ. Нм мбд номрзвмбмопрвуыцзд прмомлш в ърми 
птваркд нозмбодйз мншр, кмрмоши жардк нозкдляйпя в нмпйдгмвавхдк 
жа ързкз пмбшрзякз номрзвмпрмялзз. 
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Резюме 

Чдолявпькзи Л. С.  
У праррі омжгйялурм каймвігмкі і цд лд гмпйігедлі у вірфзжляліи 

іпрмоімгоасії іпрмозфлі нмгії, нмв‘яжалі ж уфапры номспніймк США ра СРСР у 
жгіиплдллі «нйалу Маохаййа». Пмкажалм, які лагії нмкйагайз ла номспнійкз у 
ущмку нзраллі нмйірзфлі гіяфі ра уоягз гвмт коаїл, які жапмбз і кіоз везвайз 
номспнійкз гйя нігрозккз жмвліхлщмнмйірзфлзт куопів пвмїт уоягів ра 
оджуйщрарз узт жупзйщ. 
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Сергеев И. П.  

ДОГОВОРНАЯ ШКОЛА В РСФСР: 
ИСТОРИЯ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В зпрмозз оажвзрзя лаомглмгм мбоажмвалзя в Смвдрпкми Рмппзз 
кмелм вшгдйзрщ лдпкмйщкм ндозмгмв. Пдовши зж лзт мтваршвай 1917-
1921 гг. В ърм водкя оукмвмгзвхзи лаомглшк мбоажмвалздк Наомглши 
кмкзппаозар номпвдцдлзя (Наокмкномп, НКП) номвмгзй нмйзрзку 
удлроайзжаузз уноавйдлзя лаомглшк номпвдцдлздк, мглзк зж 
номявйдлзи кмрмоми бшйм удлроайзжмваллмд сзлалпзомвалзд впдт 
куйщруолм-номпвдрзрдйщлшт уфодегдлзи. Оглакм к кмлуу галлмгм 
ндозмга прайм мфдвзглшк, фрм гмпугаопрвдллши быгедр лд в пмпрмялзз 
пмгдоеарщ впд уфдблшд жавдгдлзя проалш. Хмря зжлафайщлм лаокмк 
номпвдцдлзя А. В. Лулафаопкзи правзй вмномп м лдмбтмгзкмпрз 
уйуфхзрщ упймвзя езжлз лаомглшт уфзрдйди Рмппзз, в 1921 г. 
жаонйара уфзрдйя пмвдрпкми хкмйш пмправйяйа лд бмйдд 
20% еаймвалзя лаомглмгм уфзрдйя ноз уаозжкд1. 

В пвяжз п лдпнмпмблмпрщы гмпугаопрва нмйлмпрщы сзлалпзомварщ 
оабмру уфдблшт жавдгдлзи уед в 1921 г. вдгурпя нмзпкз 
айщрдоларзвлшт зпрмфлзкмв сзлалпзомвалзя омппзипкмгм лаомглмгм 
мбоажмвалзя. В тмгд ързт нмзпкмв в РСФСР з нмявзйпя лмвши рзн 
уфдблшт жавдгдлзи – гмгмвмолая хкмйа, сулкузмлзомвавхая ла 
мплмвалзз гмгмвмоа, жакйыфавхдгмпя кдегу кдпрлшкз могалакз 
лаомглмгм мбоажмвалзя з пдйщпкзкз езрдйякз, гдрз кмрмошт 
мбуфайзпщ в ракми хкмйд. 

В нубйзкаузят пмвдрпкзт з пмводкдллшт омппзипкзт зпрмозкмв 
лаомглмгм мбоажмвалзя в РСФСР гмгмвмолая хкмйа зйз вммбцд лд 
унмкзладрпя зйз рмйщкм йзхщ лажшвадрпя в фзпйд гоугзт рзнмв 
уфдблшт жавдгдлзи2. 

Мдегу рдк, зкдыцздпя в лахдк оапнмояедлзз зпрмозфдпкзд 
зпрмфлзкз (мнубйзкмваллшд вшпрунйдлзя оукмвмгзрдйди РКП(б), 
Наокмкномпа ла оажйзфлшт пчджгат, кмлсдодлузят, пмвдцалзят; 
нмпралмвйдлзя наорзилшт з гмпугаопрвдллшт могалмв; кардозайш, 
нмкдцдллшд в ндозмгзфдпкзт зжгалзят 20-т гг. ХХ в.) внмйлд 
нмжвмйяыр зппйдгмварщ вмномпш мб мбпрмярдйщпрват нмявйдлзя 
гмгмвмолми хкмйш в РСФСР, мб упймвзят оабмрш уфзрдйди в ързт 
хкмйат, м кдпрд галлшт хкмй в зпрмозз омппзипкмгм лаомглмгм 
мбоажмвалзя в пмвдрпкуы ънмту. 
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Пдодтмг ноавзрдйщпрва Смвдрпкми Рмппзз к лмвми ъкмлмкзфдпкми 
нмйзрзкд мроажзйпя лд рмйщкм ла мплмвлшт мроапйят ъкмлмкзкз 
проалш, лм з ла псдод лаомглмгм мбоажмвалзя. В пвяжз п лдномпршк 
сзлалпмвшк нмймедлздк гмпугаопрва лакдрзйапщ рдлгдлузя 
пмкоацдлзя гмйз лаомглмгм номпвдцдлзя в оаптмглми фапрз 
гмпугаопрвдллмгм быгедра. Епйз в 1918 г. мла оавляйапщ 6,3%, 
в 1919 г. – 8%, в 1920 г. – 10,4%, рм в 1921 г. – 8%, в 1922 г. – 4,2%3. 

Смкоацдлзд сзлалпзомвалзя лаомглмгм мбоажмвалзя нозвдйм к 
укдлщхдлзы фзпйа номпвдрзрдйщлшт уфодегдлзи з кмйзфдпрва 
мбуфавхзтпя в лзт гдрди. Епйз в 1920/21 уфдблмк гмгу в РСФСР 
пуцдпрвмвайм 104.610 уфодегдлзи лзжхдгм мбцдгм мбоажмвалзя 
п 9.211.351 уфдлзкмк, рм в 1921/22 уфдблмк гмгу – 99.396 уфодегдлзи 
п 7.918.751 уфдлзкмк4. 

Такмд нмймедлзд вшжшвайм родвмгу как удлроайщлми вйапрз, рак з 
дд кдпрлшт могалмв. Срзтзилм нмявйяырпя нмншркз нмггдоеарщ 
хкмйш нозвйдфдлздк одпуопмв гмомгпкмгм з пдйщпкмгм лапдйдлзя, 
тмжяипрвдллшт могалмв, номкшхйдллшт нодгнозярзи, кммндоаузз 
з фапрлм-ноавмвшт могалзжаузи. 

Наомглая злзузарзва нмкмцз хкмйд бшйа мсмокйдла гдкодрмк 
СНК мр 16 пдлрябоя 1921 г., кмрмоши упралавйзвай мнодгдйдллши 
нмоягмк зпнмйщжмвалзя кдпрлшт подгпрв гйя мбдпндфдлзя 
пуцдпрвмвалзя номпвдрзрдйщлшт уфодегдлзи РСФСР. Ддкодрмк 
ужакмлзвайзпщ нозкоднйдлзд хкмй з гоугзт номпвдрзрдйщлшт 
уфодегдлзи к сабозфлм-жавмгпкзк нодгнозярзяк з тмжяипрвдллшк 
могалак; пмжгалзд в гмомгат мбцдпрвдллшт кмкзрдрмв пмгдипрвзя гйя 
увдйзфдлзя подгпрв ла тмжяипрвдллшд оаптмгш хкмй. В пдйщпкзт 
кдпрлмпрят нодгупкарозваймпщ удйдвмд пакммбймедлзд лапдйдлзя5. 
Эрмр гдкодр бшй гмнмйлдл нмпралмвйдлздк Наокмкномпа 
мр 24 пдлрябоя 1921 г. м вмжкмелмпрз номвмгзрщ пакммбймедлзд 
в ларуоайщлмк взгд – номгукракз6.  

В наорзилмк оукмвмгпрвд нмншркз нозвйдфдлзя лапдйдлзя к 
пмгдоеалзы хкмйш вшжвайз лдмглмжлафлуы мудлку. Чапрщ наорзилшт 
йзгдомв, ланозкдо, Г. Е. Ззлмвщдв, вшпрунзйа номрзв ввдгдлзя 
ъйдкдлрмв нйарлмпрз в пзпрдкд лаомглмгм номпвдцдлзя. В лмябод 
1921 г. впдк наорзилшк кмкзрдрак бшй оажмпйал узокуйяо 
ЦК РКП(б), в кмрмомк мпуегаймпщ «продкйдлзд нмггдоеарщ 
номпвдрзрдйщлшд уфодегдлзя лдноздкйдкшкз гйя кмккулзпрзфдпкми 
наорзз подгпрвакз», пмгдоеайпя нозжшв «нозлярщ кдош к рмку, фрмбш 
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ндгагмг лд нмнай в жавзпзкмпрщ мр пмпрмярдйщлмгм мбшвардйя, 
влмпяцдгм пвмз подгпрва ла пмгдоеалзд хкмйш»7. 

Оглакм В. И. Лдлзл в нзпщкд Г. Е. Ззлмвщдву мр 8 пдлрябоя 1921 г. 
пммбцай: «Позвйдфдлзд кдпрлмгм лапдйдлзя, в мпмбдллмпрз кодпрщял, к 
уфапрзы в пмгдоеалзз хкмй … я пфзраы абпмйырлм ноавзйщлшк, 
бджупймвлм пндхлм лдмбтмгзкшк. … С кодпрщял луелм боарщ бмйщхд 
з бмйщхд ла пмгдоеалзд кдпрлшт хкмй»8. 

Рукмвмгпрвм Наокмкномпа в 1921 г. нозгдоезваймпщ кмлпдоварзвлми 
нмжзузз в вмномпд сзлалпзомвалзя лаомглмгм мбоажмвалзя, унмвая ла 
рм, фрм в гмпугаопрвдллмк быгедрд бугур увдйзфдлш подгпрва 
ла оажвзрзд номпвдцдлзя з млз нмжвмйяр уйуфхзрщ нмймедлзд хкмйш з 
дд оабмрлзкмв. Смгйапзвхзпщ ла ввдгдлзд пакммбймедлзя пдйщпкмгм 
лапдйдлзя, оукмвмгпрвм НКП пфзрайм, фрм ързк нодмбоажмвалзя в гдйд 
сзлалпзомвалзя пдйщпкми хкмйш зпфдоналш. 

Нм какналзя нм номвдгдлзы пакммбймедлзя вдйапщ лд вджгд 
гмпрармфлм хзомкм з ълдогзфлм. Епйз в лдпкмйщкзт губдолзят млм 
мбдпндфзйм хкмйу ла 70-80%, рм в бмйщхзлпрвд номудлр нагай лзед 
20%, з к авгупру 1922 г. в подглдк мл пмправйяй 23%. Сакммбймедлзд 
нозлзкайм мбшфлм ларуоайщлши взг з вмпнозлзкаймпщ кодпрщялакз, 
как йзхляя нозбавка к номглаймгу9. 

Хмря в кмлуд ялваоя 1922 г. лафаймпщ нмлзедлзд рвдогмгм 
гмпугаопрвдллмгм быгедра, кмрмошк бшйм нодгупкмродлм пмгдоеалзд 
оабмрлзкмв номпвдцдлзя, з нмйуфдллшд Наокмкномпмк в ялваод 
1922 г. кодгзрш ла жаонйару кмгйз мбдпндфзрщ йзхщ 30-35% нозлярмгм 
номзжвмгпрвдллшк нйалмк кмйзфдпрва оабмрлзкмв номпвдцдлзя, 
Наокмкномп оапнодгдйяй нмйуфадкшд подгпрва кдегу впдкз 
оабмрлзкакз, нодгупкмродллшкз ндовмлафайщлшк номзжвмгпрвдллшк 
нйалмк НКП10. 

В сдвоайд 1922 г. пмжваллши Наокмкномпмк пчджг жавгубмлм 
вшпкажайпя номрзв гмнуцдлзя фапрлми злзузарзвш в гдйд 
номпвдцдлзя з в мпмбдллмпрз номрзв нйарлмпрз мбуфдлзя. НКП з 
пчджг одхзйз номвмгзрщ ноделыы нмйзрзку «жакошршт гйаж», 
р.д. пакммбймедлзд в гдодвлят, кмкзрдрш пмгдипрвзя в гмомгат, 
гмбавзв к лзк дцд хдспрвм, мсзузайщлм мбмжлафавхдд ноавм йыбмгм 
кмййдкрзва зйз могалзжаузз, нмйщжуыцдипя гмвдоздк Наокмкномпа, 
плабеарщ хкмйш подгпрвакз, нмггдоезварщ зт кардозайщлмд 
пуцдпрвмвалзд, лд нмйуфая вжакдл лзкакзт ноав, комкд нмфдрлшт. 
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Оглмводкдллм бшйм нозлярм мбоацдлзд в вшпхзд гмпугаопрвдллшд 
могалш п номпщбми мб увдйзфдлзз подгпрв ла гдйм номпвдцдлзя11. 

На пчджгд жавдгуыцзт Губпмувмпакз в кад 1922 г. Наокмкномп как 
бугрм нозжлавай лдзжбделмпрщ ввдгдлзя фапрзфлми нйарлмпрз 
мбуфдлзя з гмнуцдлзя фапрлм-мбцдпрвдллми злзузарзвш в мркошрзз 
з пмгдоеалзз хкмй, лм нмрмк плмва вдолуйпя ла ноделыы «рвдогуы» 
нмжзузы12. 

На бмйдд одайзпрзфлшт нмжзузят в ърз роуглшд гйя омппзипкмгм 
номпвдцдлзя гмгш прмяй ЦК Впдомппзипкмгм номсдппзмлайщлмгм 
пмыжа оабмрлзкмв зпкуппрв з номпвдцдлзя (Цдкзпномп). Уед в ялваод 
1922 г. дгм Поджзгзук нозхдй к вшвмгак, псмокуйзомваллшк 
в пйдгуыцзт нмймедлзят: 

1. В пвяжз п оажвзрздк НЭП лдзжбделм пмкоацдлзд 
гмпугаопрвдллмгм быгедра вммбцд з, в фапрлмпрз, быгедра 
Наокмкномпа. 

2. Т. к. пдрщ уфодегдлзи каппмвмгм номпвдцдлзя лд кмедр бшрщ 
пмкоацадка бдпнодгдйщлм, рм в бйзеаихдк бугуцдк лдзжбдедл 
ндодтмг дд ла кдпрлши пмвдрпкзи быгедр, йзхщ п фапрзфлми 
нмггдоекми зж мбцдгмпугаопрвдллшт одпуопмв. 

3. Дйя оажвзрзя кдпрлмгм пмвдрпкмгм быгедра гм ракзт оажкдомв, 
ноз кмрмошт мл гдипрвзрдйщлм кмедр гарщ гмпрармфлуы кардозайщлуы 
бажу каппмвмгм номпвдцдлзя, нмродбудрпя гмвмйщлм гйзрдйщлши ндозмг 
водкдлз, в рдфдлзд кмрмомгм куйщруолм-номпвдрзрдйщлшд уфодегдлзя 
кмгур бшрщ нмггдоеалш рмйщкм нозвйдфдлздк одпуопмв гмомгпкмгм 
з пдйщпкмгм лапдйдлзя, тмжяипрвдллшт могалмв, номкшхйдллшт 
нодгнозярзи, кммндоаузз з фапрлм-ноавмвшт могалзжаузи. 

4. Оглакм ракмд нозвйдфдлзд укажаллшт подгпрв лд кмедр бшрщ 
мпуцдпрвйдлм кдоакз, лакдфдллшкз гдкодрмк мр 16 пдлрябоя 1921 г. 
Ндмбтмгзкм правзрщ вмномп м водкдллшт кдоат жакмлмгардйщлмгм 
таоакрдоа, нодгмправйяыцзт Наокмкномпу ноавм гмгмваозварщпя 
м пмгдоеалзз хкмй п жазлрдодпмваллшкз уфодегдлзякз, 
могалзжаузякз з лапдйдлздк. 

5. Офдодглми жагафди явйядрпя номвдгдлзд водкдллшт жакмлмв 
м хкмйат, пмгдоезкшт жа пфдр гоугзт вдгмкпрв, пдйщпкзт мбцдпрв, 
номкшхйдллшт нодгнозярзи, фапрлм-мбцдпрвдллшт могалзжаузи з 
кмййдкрзвмв, ноз фдк, мглакм, оукмвмгпрвм гдймк номпвдцдлзя гмйелм 
мпрарщпя жа Наокмкномпмк лджавзпзкм мр рмгм, кдк пмгдоезрпя хкмйа13. 
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Кмйдбалзя Наокмкномпа в кмкдлр рягфаихдгм козжзпа впдгм гдйа 
номпвдцдлзя бшйз мудлдлш Цдкзпномпмк как нмкажардйщ рмгм, 
фрм НКП лд зкддр лзкакми упрмифзвми нмжзузз в вмномпд 
м бйзеаихзт ндопндкрзват гдйа номпвдцдлзя. 

Дйя мкмлфардйщлмгм вшяплдлзя вмномпа ла Пйдлукд Цдкзпномпа 
в кад 1922 г. бшй нмправйдл гмкйаг НКП м нмймедлзз гдйа 
номпвдцдлзя, ла кмрмоши Смыж мрвдрзй оджмйыузди, кмрмоая 
жакалфзвайапщ родбмвалздк оагзкайщлмгм мблмвйдлзя оукмвмгяцзт 
могалмв Наокмкномпа14. 

Вдпщка козрзфдпкмд мрлмхдлзд фйдлмв номспмыжа к оукмвмгпрву 
Наокмкномпа номявзймпщ з ла номтмгзвхдк в пдлрябод 1922 г. 
V Впдомппзипкмк пчджгд номспмыжмв. В вшпрунйдлзз мглмгм зж дгм 
гдйдгармв номжвуфайм, фрм ―вдпщ аннаоар Наокмкномпа – ърм оажвайзла, … 
луелм лд еайдрщ гдипрвзрдйщлм мрвдрпрвдллшт з гмомгзт лак 
оабмрлзкмв, фрмбш укоднзрщ дгм»15. А в нозлярмк в кафдпрвд гмбавйдлзя 
к рджзпак оджмйыузи пчджга гмвмозймпщ: «Обоацая влзкалзд ла 
карапромсзфдпкмд нмймедлзд гмпугаопрвдллшт могалмв номпвдцдлзя, 
V Впдомппзипкзи пчджг номспмыжмв пфзрадр лдмбтмгзкшк ... упзйзрщ 
з мпвдезрщ йзфлши пмправ Наокмкномпа з дгм кдпрлшт могалмв»16. 

Рджуйщраракз гдярдйщлмпрз НКП в лафайд 1920-т гмгмв бшйм 
лдгмвмйщлм з оукмвмгпрвм РКП(б). 24 лмябоя 1920 г. нм злзузарзвд 
В. И. Лдлзла Пмйзрбыом ЦК наорзз пмжгайм кмкзппзы гйя 
оажоабмркз нйала одмогалзжаузз Наокмкномпа. В лдд вмхйз 
А. В. Лулафаопкзи, Е. А. Лзркдлп з Н. П. Гмобулмв17. Оглзк зж 
нмпйдгпрвзи одмогалзжаузз Наокмкномпа явзймпщ жлафзрдйщлмд 
пмкоацдлзд дгм хрармв: п 8.000 фдй. гм 2.500 фдй.18 

8 гдкабоя 1920 г. Пйдлук ЦК РКП(б) нозляй нмпралмвйдлзд, 
кмрмошк Е. А. Лзркдлп бшй лажлафдл нмкмцлзкмк лаокмка 
номпвдцдлзя19. Оглмводкдллм мл вмжгйавзй агкзлзпроарзвлм-
могалзжаузмллмд уноавйдлзд НКП, вдгавхдд агкзлзпроаузмллм-
могалзжаузмллми з сзлалпмвм-тмжяипрвдллми оабмрми, зпнмйлдлздк 
пкдрш Наокмкномпа, нмггмрмвкми жакмлмномдкрмв, злсмокаузмллми з 
прарзпрзфдпкми оабмрми20. Залзкая ъру гмйелмпрщ, Е. А. Лзркдлп бшй 
внмйлд в куопд нмймедлзя гдй п сзлалпзомвалздк номпвдрзрдйщлшт 
уфодегдлзи в РСФСР. Икдллм мл, нм пвзгдрдйщпрву лаокмка 
А. В. Лулафаопкмгм, «вшгвзлуй згды гмгмвмолми какналзз, ндодгафз 
пмгдоеалзя хкмй зйз, нм коаилди кдод, уфзрдйщпрва ла нйдфз 
кдпрлмгм лапдйдлзя‖21. 
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Нм одхаыцдд вйзялзд ла нмжзузы Наокмкномпа в вмномпд м 
гмнупрзкмпрз ввдгдлзя нйарлмпрз жа мбуфдлзд з м фапрлми злзузарзвд 
в гдйд номпвдцдлзя мкажайм одхдлзд Наокмксзла м плярзз хкмй 
1-и прундлз п гмпугаопрвдллмгм плабедлзя п лафаймк 1922/23 уфдблмгм 
гмга. Пм пймвак А. В. Лулафаопкмгм, «Наокмксзл гмвмозй: лдйщжя, 
фрмбш хкмйш взпдйз ла коыфкд, кмрмоши вбзр в нмрмймк гмпбыгедра: 
коыфмк ймнлдр з хкмйш номвайярпя – нмърмку зт луелм мнупрзрщ 
ла ждкйы» (р.д. ндодвдпрз з ла гоугзд зпрмфлзкз сзлалпзомвалзя)22. 

Оглзк зж ракзт зпрмфлзкмв з прайм нозвйдфдлзд пдйщпкмгм 
лапдйдлзя к нмкмцз хкмйд. Поз ърмк одхдлм бшйм нозгарщ ърми 
нмкмцз бмйдд фдркзд могалзжаузмллшд смокш з нозвйдкарщ к лди 
пдйщпкзд мбцдпрва лд в мбяжардйщлмк нмоягкд, а жакйыфарщ п лзкз 
смокайщлшд гмгмвмош. 

В оджуйщрард удймгм ояга пмвдцалзи з кмкзппзмллмгм 
оаппкмродлзя вмномп м кдрмгат мбдпндфдлзя одпуопакз пдйщпкми 
хкмйш 27 зыйя 1922 г. бшй номвдгдл фдодж Кмййдгзы НКП в смокд 
жакдлш кдрмга «пакммбймедлзя» кдрмгмк гмгмвмолми какналзз 
п пдйщпкзк мбцдпрвмк, лднмподгпрвдллм мбпйуезвадкшк галлми 
хкмйми. Помдкр рзнмвмгм гмгмвмоа, оажоабмраллши ЦК номспмыжа 
оабмрлзкмв номпвдцдлзя, бшй п лдкмрмошкз гмнмйлдлзякз урвдоегдл 
Кмййдгзди НКП з оажмпйал нм впдк ГубОНО в взгд нозймедлзя к 
пндузайщлм ланзпаллмку гйя ърми удйз узокуйяоу23. 

В узокуйяод бшйм укажалм, фрм номдкр гмгмвмоа гмйедл бшрщ 
помфлм мбпуегдл в кмййдгзз ГубОНО з пмгйапмвал п кдпрлшкз 
мпмбдллмпрякз, бдж лаоухдлзя мплмвлшт дгм нозлузнмв, з нм 
урвдоегдлзз лдкдгйдллм оажмпйал в уджглшд ОНО гйя помфлмгм 
нозкдлдлзя ла кдпрат. 

Цзокуйяо укажшвай ла лдмбтмгзкмпрщ рцардйщлм пмправйярщ 
нозтмглм-оаптмглуы пкдру. Рапкйагка впдт лдмбтмгзкшт оаптмгмв 
гмйела номзптмгзрщ ла пдйщпкмк птмгд, пмжшвадкмк гйя мбпуегдлзя 
вмномпа м гмгмвмод, ноз фдк в номрмкмйд птмга (нозйагадкмк, как з 
пкдра, к гмгмвмоу) гмйедл бшрщ рмфлм укажал оажкдо гдлделшт 
з ларуоайщлшт вжлмпмв, мбяжардйщлшт гйя ндодфзпйядкшт нмзкдллм 
гоаегал. Тмфлм гмйелш бшрщ сзкпзомвалш помкз вшнмйлдлзя 
мбяжардйщпрв. На птмгд нодгправзрдйз УОНО гмйелш нодгймезрщ 
гоаегалак мнодгдйдллм вшпкажарщпя: пмгйаплш йз млз вжярщ ла пдбя 
пмгдоеалзд хкмйш – злафд хкмйу нозгдрпя жакошрщ, р. к. гмпугаопрвм 
лд в пмпрмялзз пмгдоеарщ дд, а фапрлшт хкмй млм лд гмнупрзр. 
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Дмгмвмо вкйыфай в пдбя мбяжардйщпрвм нмйлмгм пмгдоеалзя хкмйш 
з в калзкуйяолмд водкя. ОНО нодгмправйяй нмкдцдлзд хкмйш 
п злвдлраодк. Епйз ед хкмйш в галлмк пдйд лд бшйм, рм вкйыфайпя 
нулкр мб мрвмгд мбцдпрвмк аодлгудкмгм нмкдцдлзя гйя хкмйш, 
а ракед гйя кваорзо хкмйщлшт оабмрлзкмв. Дайщхд хйз нулкрш: 
нмггдоеалзд в нмйлмк нмоягкд з номвдгдлзд рдкуцдгм одкмлра в 
хкмйщлмк жгалзз, мнйара роуга хкмйщлшт оабмрлзкмв з рдтлзфдпкмгм 
ндопмлайа (нм правкак Смыжа Рабномп), мрмнйдлзд з мпвдцдлзд хкмйш 
з нмкдцдлзя гйя ндопмлайа, нмнмйлдлзд злвдлраоя, нмкунка уфдблшт 
нмпмбзи, уфдблзкмв з но. Дмнупкайапщ жакдла гдлделми нйарш роуга 
впдгм ндопмлайа ларуоми, лм нм удлак лд лзед ошлмфлшт. 

УОНО, пм пвмди прмомлш, лажлафайм в хкмйу уфацзт 
п пммрвдрпрвуыцди ндгагмгзфдпкми нмггмрмвкми, упралавйзвая храр зт з 
кмйзфдпрвм уфацзтпя ла каегмгм оабмрлзка. Сомк жалярзи 
упралавйзвайпя п 1 пдлрябоя гм 1 пдлрябоя пйдгуыцдгм гмга нм нйалак з 
номгоаккак НКП з п упралмвйдллшкз в мбцдк нмоягкд ндодошвакз в 
жалярзят. Дмгмвмо вмжйагай ла УОНО злпроукрзомвалзд з номвдоку 
уфдблми з тмжяипрвдллми оабмрш хкмйш, жабмру м лазйуфхди 
нмпралмвкд хкмйщлмгм гдйа, пмгдипрвзд нодгправзрдйяк мбцдпрва ноз 
зт мбоацдлзз нм гдйак хкмйш в оажйзфлшд уфодегдлзя з могалзжаузз. 

В жакйыфдлзд жанодцаймпщ пуцдпрвмвалзд впякзт фапрлшт хкмй з 
нодгунодегаймпщ, фрм в пйуфад лдвшнмйлдлзя гоаегалакз упймвзи 
гмгмвмоа ОНО пмтоалядр жа пмбми ноавм жакошрщ хкмйу водкдллм зйз 
ла вдпщ уфдблши гмг. 

Нм в гмгмвмод лд бшйз упралмвйдлш смокш пбмоа п лапдйдлзя дгм 
мфдодглшт вжлмпмв, упймвзя тоалдлзя з оаптмгмвалзя гдлделшт вжлмпмв 
з гафз мрфдрлмпрз. Эра лдгмгмвмодллмпрщ фапрм ла кдпрат вшжшвайа 
мнодгдйдллуы кардозайщлуы жавзпзкмпрщ впди хкмйш мр лапдйдлзя. 

Дмгмвмо з узокуйяо мнодгдйзйз рмйщкм смокайщлшд мрлмхдлзя 
кдегу гмгмваозвавхзкзпя, лд мпмбдллм фдркм упралмвзв гаоалрзы 
нмйлмгм вшнмйлдлзя упймвзи гмгмвмоа24. 

Как мркдфайа в пвмдк гмкйагд ла XIII пчджгд РКП(б) Н. К. Коунпкая, 
«жа мсзузайщлшк гмгмвмомк пйдгмвай гмгмвмо гмкахлзи, нм кмрмомку 
уфзрдйы гаваймпщ гмоажгм кдлщхд, фдк нм мсзузайщлмку»25. 

Такзк мбоажмк, к лафайу 1922/23 уфдблмгм гмга в сзлалпзомвалзз 
номпвдрзрдйщлшт уфодегдлзи РСФСР номзжмхйз оагзкайщлшд 
зжкдлдлзя. Оплмвлая фапрщ хкмй гмйела бшйа пмгдоеарщпя жа пфдр 
подгпрв кдпрлмгм быгедра з пдйщпкзт мбцдпрв. В нмпйдглыы фдрвдорщ 
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1922 г. гмйя гмпугаопрвдллмгм быгедра, мрнупкадкая Наокмкномпу, 
унайа гм 3,5%26. 

Оглакм нмймедлзд хкмй в оджуйщрард ракзт ндодкдл рмйщкм 
утугхзймпщ. В ънмту вмдллмгм кмккулзжка лаймгмвая з сзлалпмвая 
нмйзрзка РСФСР таоакрдозжмвайапщ нмпрдндллшк вшрдплдлздк 
лаймгмв з продкзрдйщлшк нагдлздк омйз з жлафдлзя гдлдг. 
Вкдпрм лаймгмв ввмгзйапщ гмпугаопрвдллая кмлмнмйзя з оажвдопрка. 
С ндодтмгмк к НЭПу ноавзрдйщпрвм нмпрдндллм ндодтмгзйм км 
вжшкалзы гдлделшт лаймгмв з мркажшваймпщ мр лаймгмв в ларуоайщлми 
смокд. Пдодтмг к пзпрдкд гдлделшт лаймгмв бшй жакмлфдл рмйщкм к 
кмлуу 1923 г.27 Такзк мбоажмк, хкмйш бшйз ндодвдгдлш ла кдпрлши 
быгедр, кмрмомгм в 1922 г. дцд лд пуцдпрвмвайм. В оджуйщрард 
жаомбмрлая нйара оабмрлзкмв номпвдцдлзя бшйа лаклмгм кдлщхд, фдк 
у оабмфзт гоугзт мроапйди роуга. В авгупрд 1922 г. правка оабмфзт 
номзжвмгпрвдллшт пмыжмв оавляйапщ 7,01 оубйди (в рмваолшт оубйят 
нм 1-ку оажоягу), правка оабмрлзкмв номпвдцдлзя – 3,27, в гдкабод, 
пммрвдрпрвдллм, 8,60 з 3,00, в ялваод 1923 г. – 8,95 з 3,0028. 

Икдллм в ърмр ндозмг бшйз ланзпалш „Сроалзфкз зж глдвлзка‖ 
В. И. Лдлзла, в кмрмошт мл кмлпрарзомвай, фрм „у лап гдйадрпя ... 
бджкдолм кайм гйя рмгм, фрмбш ндодгвзлурщ вдпщ лах гмпугаопрвдллши 
быгедр в прмомлу угмвйдрвмодлзя ... нмродблмпрди ндовмлафайщлмгм 
лаомглмгм мбоажмвалзя‖29. 

Дмгмвмолая хкмйа уед в 1922/23 уфдблмк гмгу нмйуфзйа в РСФСР 
вдпщка бмйщхмд оапномпроалдлзд. В удймк нм РСФСР ла 1 анодйя 
1923 г. нм гмгмвмоак пмгдоеаймпщ бмйдд 13 ршп. хкмй, фрм пмправйяйм 
гм 33% впди хкмйщлми пдрз 1-и прундлз (в рмк фзпйд в Сакаопкми 
губдолзз – 827 хкмй, в Тыкдлпкми – 610, в Вмомлдепкми – 600, 
в Окпкми – 451, вм Вярпкми – 573, в Сравомнмйщпкми – 439)30. 

Нм кардозайщлмд нмймедлзд гмгмвмолшт хкмй мкажаймпщ туед 
нмймедлзя хкмй, пмгдоеавхзтпя жа пфдр подгпрв кдпрлмгм быгедра. 
Сравка уфзрдйя пдйа мнодгдйяйапщ нм гмгмвмоу п пдйщпкмтмжяипрвдллшк 
мбцдпрвмк в 8-10 нугмв ждола в кдпяу, фрм ноз ндодвмгд ла гдлделуы 
мнйару пмправйяйм 50% гмпугаопрвдллмгм кзлзкука. Позфдк, нмкзкм 
лдвшнйарш пвмдводкдллм з нмйлмпрщы, лабйыгайзпщ пйуфаз нмйлмгм 
мркажа вшнмйлярщ гмгмвмош, кодпрщялд мркажшвайзпщ вшнйафзварщ 
йдрлзд калзкуйш, мрноавйяя уфзрдйди ла ―пакмнап‖31. 

Тяедпрщ кардозайщлмгм з кмоайщлмгм нмймедлзя уфзрдйя 
гмгмвмолми хкмйш упугубйяйапщ рдк, фрм ОНО ндодкйагшвайз ла лдгм 
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жабмру м жакйыфдлзз гмгмвмоа з кмлромйщ жа дгм зпнмйлдлздк. 
Эрм нозвмгзйм к рмку, фрм кодпрщялд лд пмбйыгайз упймвзи гмгмвмоа 
з п нодлдбодедлздк з гаед воаегдблмпрщы мрлмпзйзпщ к уфзрдйяк. 
Пмпйд нмпдцдлзи хкмй Сакаопкми губдолзз злпндкрмо ОНО мркдфай 
в пвмзт нурдвшт жакдркат: ―Муезкз гм ракми прдндлз жагдогалш 
уеапакз ндодезрмгм гмймга, фрм оаптмгш ла хкмйу каеурпя зк 
комвлми мбзгми. Млмгм пдй пмвдохдллм мркажшваырпя мр хкмй. … 
Уфзрдйщ мгзфай, проахлм урмкзйпя, зжвдозйпя в лагдегат ла йуфхзд 
глз, з хкмйщлшд жалярзя дку в лдрмнйдллми гшклми хкмйд каеурпя 
какзк-рм номкйярздк. Рвалши з гмймглши, мл вйафзр еайкмд 
пуцдпрвмвалзд. … Ндкмрмошд уфзрдйя гмвмозйз клд буквайщлм 
пйдгуыцдд: «Офдлщ уе мбзглм, фрм лзкрм лд тмфдр впнмклзрщ м лап. 
Вйапрщ ла уфзрдйщпрвм в удймк пкмрозр как ла фрм-рм 
кмлроодвмйыузмллмд, водглмд, мрпраймд, лдлуелмд. … Вшигдхщ к 
куезкак, пралдхщ номпзрщ га кйалярщпя – пкмйщкм мглзт лапкдхдк 
вшпйухадхщ, пкмйщкм улзедлзи ндодезвдхщ!»32. 

Уед в ндовши гмг пуцдпрвмвалзя гмгмвмолшт хкмй мномп жаляршт 
в лзт уфзрдйди пвзгдрдйщпрвмвай м рмк, фрм ввзгу ноякмгм вмжймедлзя 
ла лзт мбдпндфдлзя хкмйш з уфзрдйщпрва у кодпрщял вшоабмрайпя 
вжгйяг ла хкмйщлшт оабмрлзкмв, как ла гаокмдгмв, наоажзрмв, лзцзт33. 
В уед унмкзлавхдкпя гмкйагд Н. К. Коунcкми ла XIII пчджгд РКП(б) 
мркдфаймпщ: «Сдифап в лдкмрмошт губдолзят уфзрдйщ пвдгдл ла 
нмймедлзд напрута в номхймд водкя. Уфзрдйщ тмгзр зж гмка в гмк, 
кмокзрпя з лмфудр в гмкат»34. 

Офдлщ бшпром оукмвмгзрдйз могалмв лаомглмгм мбоажмвалзя, 
лафзлая п уджглшт ОНО з жакалфзвая Наокмкномпмк, нозхйз 
к вшвмгу м лдмбтмгзкмпрз мркажарщпя мр гмгмвмолшт хкмй. 
Так, ла пчджгд злпндкрмомв ОНО в Гмкдйд бшй пгдйал вшвмг, фрм 
«гмгмвмолая пдйщпкая хкмйа ... в лахди губдолзз, как з вджгд, пдбя лд 
мноавгайа з в бмйщхзлпрвд пйуфадв вйафзр еайкмд пуцдпрвмвалзд‖35. 

В нозлярмк 12 зыля 1924 г. нмпралмвйдлзз Кмййдгзз Наокмкномпа 
мркдфаймпщ, фрм номзжвдгдллмд в сдвоайд-каорд 1924 г. мбпйдгмвалзд 
7 вмймпрди оажйзфлшт губдолзи нм вшбмомфлми пзпрдкд нмкажайм: 
«хзомкм ноакрзкудкая пзпрдка гмгмвмомв п пдйщпкзк лапдйдлздк пдбя 
лд мноавгшвадр лз п рмфкз жодлзя кардозайщлми, лз п рмфкз жодлзя 
нмйзрзфдпкми. Факрзфдпкз гмгмвмоа лд одайзжуырпя, вмжбуегая йзхщ 
хзомкмд лдгмвмйщпрвм подгз кодпрщялпкзт капп к нодгправзрдйяк 



Сергеев И. П. Договорная школа в РСФСР: история … 
 

 333 

Смвдрпкми вйапрз з к уфзрдйщпрву, вшлуегдллмку боарщ ла пдбя омйщ 
агдлрмв ОНО нм вжшпкалзы гмгмвмолшт пукк»36. 

Пмърмку нм кдод укоднйдлзя кдпрлмгм быгедра ла кдпрат 
нозлзкаырпя одхдлзя м вмжкмелм пкмомк ндодвмгд гмгмвмолшт хкмй 
ла кдпрлши быгедр. Губдолпкзи пчджг оаимллшт злпндкрмомв в Гмкдйд 
уед в ялваод 1924 г. нозжлай лдмбтмгзкшк вкйыфзрщ гмгмвмолшд 
хкмйш ла пмгдоеалзд кдпрлмгм быгедра п бугуцдгм уфдблмгм гмга37. 
На Содглд-Вмйепкмк пмвдцалзз жавгубмлм в кад 1924 г жвуфайа кшпйщ 
м рмк, фрм укоднйдлзд вмймпрлмгм быгедра, кмрмомд бугдр гмпрзглурм 
к лмвмку быгедрлмку гмгу, гапр вмжкмелмпрщ мркажарщпя мр 
гмгмвмолми какналзз38. 

В 1925 г. Наокмкномп мбоарзйпя в СНК РСФСР п номпщбми 
вшгдйзрщ зж гмпугаопрвдллмгм быгедра подгпрва гйя мнйарш роуга 
уфзрдйди гмгмвмолшт хкмй. В мрвдр ла лдд Смвлаокмк нодгймезй губ- 
з мбйзпнмйкмкак а ракед пмвлаокмкак аврмлмклшт одпнубйзк 
вкйыфзрщ п бугуцдгм быгедрлмгм гмга (р.д. п мкрябоя 1925 г.) впд 
гмгмвмолшд хкмйш в пдрщ хкмй, латмгяцзтпя ла кдпрлмк быгедрд39. 

На кдпрат номудпп ндодвмга гмгмвмолшт хкмй ла кдпрлши быгедр 
к ърмку водкдлз уед лафайпя, а нмпйд унмкялурмгм нодгймедлзя СНК 
мл упкмозйпя. С 1 мкрябоя 1925 г. ла кдпрлши быгедр бшйм нозлярм 
1650 гмгмвмолшт хкмй. В лдкмрмошт губдолзят (Вярпкми, Гмкдйщпкми, 
Вмомлдепкми, Нзедгмомгпкми, Такбмвпкми, Лдлзлгоагпкми з го.), 
нм галлшк ОНО ла 1 ялваоя 1926 г., в 1925/26 уфдблмк гмгу 
гмгмвмолшт хкмй пмвпдк лд бшйм40. 

Такзк мбоажмк, уед к 1925/26 уфдблмку гмгу гмгмвмолая хкмйа 
в РСФСР ндодпрайа бшрщ каппмвшк явйдлздк, в мргдйщлшт губдолзят 
кмйзфдпрвм ракзт хкмй зпфзпйяймпщ уед лд пмрлякз, а какпзкук 
гдпяркакз. Помудпп мкмлфардйщлмгм мркажа мр ноакрзкз гмгмвмомв 
ОНО п пдйщпкзкз мбцдпрвакз жавдохзйпя в оджуйщрард рмгм, 
фрм оапнмояедлздк НКП мр 17 лмябоя 1925 г. бшйм мбчявйдлм 
лдгмнупрзкшк мркошрзд лмвшт хкмй нурдк пмтоалдлзя гмгмвмолми 
пзпрдкш 1922-23 г., кмрмоая, как укажшваймпщ в ърмк оапнмояедлзз, 
пвдйапщ к нозкошрми нйарлмпрз мбуфдлзя з нмправзйа уфзрдйя 
в кабайщлуы жавзпзкмпрщ мр куйафдпрва. К лафайу 1926/27 уфдблмгм 
гмга пуцдпрвмвавхзд дцд в мргдйщлшт губдолзят гмгмвмолшд хкмйш 
гмйелш бшйз бшрщ ндодвдгдлш ла лафайа пмвкдпрлмгм 
сзлалпзомвалзя НКП з мбцдпрвдллшт могалзжаузи41. 
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Такзк мбоажмк, вмжлзкхая в пвяжз пм плярздк хкмй 
п гмпугаопрвдллмгм быгедра гмгмвмолая хкмйа пуцдпрвмвайа 
в РСФСР как каппмвмд явйдлзд вдпщка лдгмйгмд водкя – п 1922/23 нм 
1924/25 уфдблши гмг. Ола пшгоайа мнодгдйдллуы омйщ в бмощбд 
п пмкоацдлздк хкмйщлми пдрз в одпнубйзкд. Нм в рм ед водкя 
упймвзя, в кмрмошт нозхймпщ оабмрарщ уфзрдйяк ързт хкмй, нозлдпйз 
ршпяфак хкмйщлшт оабмрлзкмв бмйщхзд сзжзфдпкзд з кмоайщлшд 
проагалзя, пнмпмбпрвмвайз гайщлдихдку нмгошву аврмозрдра уфзрдйя 
з гзпкодгзраузз уфзрдйщпкми номсдппзз в гйажат, нодегд впдгм, 
пдйщпкмгм лапдйдлзя проалш. 
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Резюме 

Сдогєєв І. П. Дмгмвіола хкмйа в РРФСР: іпрмоія ра кардоіайщлзи прал 
У праррі ж‘япмвуырщпя мбправзлз, в якзт взлзкйа гмгмвіола хкмйа 

в РРФСР, лагаєрщпя ілсмокауія цмгм кійщкмпрі ракзт хкій в Рагялпщкіи Рмпії, 
укмв езрря ра ноауі вфзрдйів гмгмвіолзт хкій, омбзрщпя взплмвмк цмгм омйі 
гмгмвіолмї хкмйз в іпрмоії лаомглмї мпвірз в РРФСР ра її внйзву ла правйдлля 
пійщпщкмгм лапдйдлля одпнубйікз гм вфзрдйя ра вфзрдйщпщкмї номсдпії. 
 
 
 
 

Шаповалова Е. А.  

НА ПОРОГЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАДИГМЫ РОССИЙСКО-
ЯПОНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Ваелмд з впдвмжоапраыцдд жлафдлзд вм влдхлди нмйзрзкд 
Рмппзипкми Фдгдоаузз зкддр Ажзя, в кмрмоми Янмлзя, нм пймвак 
Поджзгдлра РФ В. Пурзла, «лд рмйщкм ваелши наорлдо пдгмгля, 
лм з мфдлщ ндопндкрзвлши гйя Рмппзз наорлдо. Мш тмрзк, фрмбш впд 
номбйдкш, кмрмошд дцд мпрайзпщ мр номхймгм, бшйз оажодхдлш. 
И кш бугдк зпкарщ нурз одхдлзя ързт вмномпмв»1.  

В пвмди ндовми нмпйд впрунйдлзя в гмйелмпрщ номгоакклми одфз 
Подкщдо-кзлзпро Янмлзз С. Абъ лажвай Рмппзы мглми зж ваелшт 
проал-пмпдгди з жаявзй, фрм нозгадр бмйщхуы ваелмпрщ янмлм-
омппзипкзк мрлмхдлзяк2. Пмпмй Янмлзз в РФ ракед мпмбм 
нмгфдоклуй в 2007 г., фрм «Рмппзя гйя Янмлзз явйядрпя мглзк зж 
гйавлшт пмпдгди з ваелшк наорлдомк в кдегулаомглмк пммбцдпрвд»3. 
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В нмпйдглзд гмгш лакдрзйзпщ зжкдлдлзя наоагзгкш омппзипкм-
янмлпкзт ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзи, лм пндузайщлм ърмр вмномп 
лд лахдй гмйелмгм мпвдцдлзя в лауфлшт зппйдгмвалзят, тмря 
лдкмрмошд апндкрш номбйдкш мпвдцайзпщ в оабмрат зжвдпрлшт уфдлшт 
з гзнймкармв4. 

Ипрмфлзкакз гйя ланзпалзя прарщз нмпйуезйз гмкукдлрш 
гвупрмомллдгм пмроуглзфдпрва5, вшпрунйдлзя, жаявйдлзя з злрдовщы 
омппзипкзт з янмлпкзт гйав гмпугаопрв, зжвдпрлшт гмпугаопрвдллшт з 
нмйзрзфдпкзт гдярдйди6, прарзпрзфдпкзд галлшд «Гмйубми клзгз 
гзнймкарзз»7, зжгавадкми МИД Янмлзз, нубйзкаузз омппзипкзт 
з жаоубделшт злсмокагдлрпрв.  

Цдйщ прарщз – номалайзжзомварщ лмвшд одайзз в оажвзрзз 
ъкмлмкзфдпкзт пвяжди Рмппзз з Янмлзз в ндозмг нодбшвалзя 
В. Пурзла ла нмпру Поджзгдлра Рмппзипкми Фдгдоаузз з нмкажарщ, 
фрм, лдпкмроя ла мрпурпрвзд кзолмгм гмгмвмоа з лайзфзд пнмолмгм 
рдоозрмозайщлмгм вмномпа, вшгмга мр пмроуглзфдпрва мкажшвадрпя 
нодвайзоуыцди, фрм пмжгадр упймвзя гйя зжкдлдлзя наоагзгкш 
в гвупрмомллзт мрлмхдлзят. 

Смгйаплм Кмлпрзруузз РФ гйавлшк з дгзлпрвдллшк йзгдомк, 
мнодгдйяыцзк влдхлыы нмйзрзку, явйядрпя Поджзгдлр проалш8. 
Сйдгмвардйщлм, влдхлдъкмлмкзфдпкзи куоп Рмппзз нм мрлмхдлзы к 
Янмлзз лдпдр ла пдбд мнодгдйдллши мрндфармк злгзвзгуайщлшт фдор 
таоакрдоа оукмвмгзрдйя гмпугаопрва. В 2000 г. Поджзгдлру В. Пурзлу 
гмпраймпщ «лапйдгпрвм» в взгд лдодхдллми рдоозрмозайщлми номбйдкш 
п Янмлзди, фрм рмокмжзйм оажвзрзд гвупрмомллзт мрлмхдлзи. 
Ирмгмк ндодгмвмомв М. Гмобафдва п нодкщдо-кзлзпромк Янмлзз 
вндовшд явзймпщ вкйыфдлзд в рдкпр Смвкдпрлмгм жаявйдлзя 1991 г. 
унмкзлалзд м номбйдкд «рдоозрмозайщлмгм оажкдедвалзя, уфзршвая 
нмжзузз мбдзт прмомл м нозлагйделмпрз мпромвмв Хабмказ, Шзкмрал, 
Кулахзо з Ируоун»9. В Ммпкмвпкми гдкйаоаузз мб упралмвйдлзз 
пмжзгардйщлмгм наорлдопрва кдегу Рмппзипкми Фдгдоаузди з Янмлзди 
1998 г. жаявйяймпщ м рмк, фрм Поджзгдлр РФ з Подкщдо-кзлзпро 
Янмлзз «гаыр укажалзд пвмзк ноавзрдйщпрвак акрзвзжзомварщ 
ндодгмвмош м жакйыфдлзз кзолмгм гмгмвмоа ла мплмвд Тмкзипкми 
гдкйаоаузз з гмгмвмодллмпрди, гмпрзглуршт вм водкя впродф ла 
вшпхдк уомвлд в Коаплмяопкд з Кавалд. Рукмвмгзрдйз мбдзт проал 
нмгрвдоегаыр пвмы одхзкмпрщ нозйагарщ впд упзйзя п удйщы 
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жакйыфдлзя кзолмгм гмгмвмоа к 2000 гмгу»10 . Эрмр сакр ракед 
вндовшд жасзкпзомвал в гмкукдлрд прмйщ вшпмкмгм уомвля. 

Как взглм зж унмкялуршт гвупрмомллзт гмкукдлрмв з пмгйахаяпщ 
п аврмоакз клзгз «Вдтз ла нурз к жакйыфдлзы кзолмгм гмгмвмоа 
кдегу Янмлзди з Рмппзди», в вмномпд м Сдвдолшт рдоозрмозят 
омппзипкая прмомла хаг жа хагмк хйа лавпродфу родбмвалзяк 
Янмлзз11. Оглакм ърз упрункз одайщлм лд вйзяйз ла оажвзрзд 
ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзи. Епйз в пмвдрпкзи ндозмг рмваоммбмомр 
пмправйяй в 1987 г. – 4,9 кйог. гмй., в 1988 г. – 5,9 кйог. гмй., 
в 1989 г. – 6,06 кйог. гмй., в 1990 г. – 5,8 кйог. гмй., в 1991 г. – 
5,4 кйог. гмй., рм в 1998 г. – 3,8 кйог. гмй. (Рзп. 1.)12. 

Дайщлдихзд упзйзя Поджзгдлра В. Пурзла жакйыфайзпщ в рмк, 
фрмбш пгвзлурщ п кдорвми рмфкз тмря бш ъкмлмкзфдпкзд пвяжз з 
оажбймкзомварщ ърмр уждй номрзвмодфзи. Поз ърмк пйдгудр уфзршварщ, 
фрм Рмппзя в упймвзят ъкмлмкзфдпкми оажоутз з нмйзрзфдпкми 
лдпрабзйщлмпрз п мглми прмомлш луегайапщ в жаоубделшт злвдпрзузят, 
а п гоугми - нугайа злмпроаллшт бзжлдпкдлмв з впдйяйа лагдегу 
янмлпкзк нмйзрзкак м вмжкмелмпрз вмжвоацдлзя пнмолшт рдоозрмози. 

В Иокурпкмк жаявйдлзз Поджзгдлра РФ з Подкщдо-кзлзпроа 
Янмлзз м гайщлдихдк номгмйедлзз ндодгмвмомв нм номбйдкд кзолмгм 
гмгмвмоа в 2001 г. мркдфаймпщ, фрм «Смвкдпрлая гдкйаоаузя СССР з 
Янмлзз 1956 гмга нодгправйядр пмбми бажмвши ыозгзфдпкзи гмкукдлр, 
нмймезвхзи лафайм номудппу ндодгмвмомв м жакйыфдлзз кзолмгм 
гмгмвмоа нмпйд вмппралмвйдлзя гзнймкарзфдпкзт мрлмхдлзи кдегу 
проалакз»13. Эра смокуйзомвка вшжвайа оажгоаедлзд у нодгправзрдйди 
коаилзт нмжзузи, как в Тмкзм, рак з в Ммпквд. Пм клдлзы гйавлмгм 
лауфлмгм пмроуглзка Илпрзрура вмпрмкмвдгдлзя РАН И. Ларшхдва, 
вмжвоар к Ддкйаоаузз 1956 г. явйяйпя явлми «упрункми лахди прмомлш 
гавйдлзы янмлудв»14. В пвмы мфдодгщ, аврмош клзгз «Вдтз ла нурз к 
жакйыфдлзы кзолмгм гмгмвмоа кдегу Янмлзди з Рмппзди» вшоажзйз 
лдгмвмйщпрвм рдк, фрм «нодгймедлзд, кмрмомд Янмлзя мрвдогйа 43 гмга 
лажаг в ндозмг, кмгга дд гмпугаопрвдллая кмцщ бшйа вдпщка лдвдйзка, 
пмводкдллая Янмлзя рдк бмйдд лд кмедр нозлярщ…. В лапрмяцдд водкя 
вмномп п янмлпкми прмомлш прмзр нозлузнзайщлм: вмжвоар впдт 
пдвдолшт мпромвмв: Хабмказ, Шзкмрал, Кулахзо з Ируоун зйз – лз 
мглмгм»15. Как нмгфдокзваймпщ в гаждрд «Апатз», оаптмегдлзя в 
омппзипкм-янмлпкзт «нмжзузят мпрайзпщ абпмйырлм 
лднодмгмйдллшкз»16. 
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Тдоозрмозайщлши вмномп мправайпя гмкзлзоуыцди рдкми 
янмлпкми нмйзрзкз ла омппзипкмк ланоавйдлзз. Ол нмйуфзй 
абпмйырлмд нм ваелмпрз жлафдлзд, а оажвзрзд ъкмлмкзфдпкзт 
з нмйзрзфдпкзт мрлмхдлзи сакрзфдпкз увяжшваймпщ п номгвзедлздк 
к дгм одхдлзы нм янмлпкмку пудлаозы.  

Ндпкмроя ла продкйдлзд мргдйщлшт янмлпкзт кмкналзи 
пмроуглзфарщ п Рмппзди, янмлпкзд нмйзрзкз, гзнймкарш з уфдлшд, 
зкдя оажйзфлшд вжгйягш ла апндкрш влдхлди нмйзрзкз, в одхдлзз 
рдоозрмозайщлмгм пнмоа п Рмппзди дгзлмгухлм лапразвайз ла 
вмжвоацдлзз Сдвдолшт рдоозрмози Янмлзз. Назбмйдд фдркм вшоажзй 
ъру нмжзузы номсдппмо улзвдопзрдра Эгмгава И. Такзгжава. 
Ол мркдфай в 2001 г., фрм «…впякзи оаж, кмгга кш пагзкпя жа прмй 
ндодгмвмомв п омппзипкзкз наорлдоакз, пйдгудр… рвдогзрщ как 
кмйзрву, фрм «Сдвдолшд рдоозрмозз – янмлпкая ждкйя», з рвдогм 
нодгунодегарщ, фрм нмка рдоозрмозз лд бугур вмжвоацдлш, кзолши 
гмгмвмо лд бугдр жакйыфдл з лд пйдгудр лагдярщпя ла ъкмлмкзфдпкмд 
пмроуглзфдпрвм»17. Алаймгзфлм клдлзд номсдппмоа Улзвдопзрдра 
Амяка-Гакузл в Тмкзм С. Хакакага, «нм лапрмяцдку хзомкзд 
капхрабш млз кмгур нозлярщ йзхщ в пйуфад нмйлми лмокайзжаузз 
мрлмхдлзи, одхдлзя рдоозрмозайщлми номбйдкш»18.  

Рмппзипкзд нмйзрзкз з гдймвшд коугз, лд рдояйз лагдегш в 2000-
2001 гг., номявйяйз нмвшхдллуы прабзйщлуы жазлрдодпмваллмпрщ в 
злзуззомвалзз гзаймга п янмлпкми прмомлми, лм нозгарщ нмжзрзвлуы 
гзлакзку гвупрмомллзк ъкмлмкзфдпкзк мрлмхдлзяк лд угаваймпщ. 
Оглакм, лдпкмроя ла рм, фрм бшй нозляр ояг пмвкдпрлшт гмкукдлрмв, а 
зкдллм, 4 пдлрябоя 2000 г. Помгоакка омппзипкм-янмлпкмгм 
пмроуглзфдпрва нм оажвзрзы пмвкдпрлми тмжяипрвдллми гдярдйщлмпрз 
ла мпромват Ируоун, Кулахзо, Шзкмрал з Хабмказ, 5 пдлрябоя 2000 г. 
Заявйдлзд Поджзгдлра Рмппзипкми Фдгдоаузз з Подкщдо-кзлзпроа 
Янмлзз нм номбйдкд кзолмгм гмгмвмоа19, номгмйезйа оабмру 
Рмппзипкм-янмлпкая кденоавзрдйщпрвдллая кмкзппзя нм рмогмвм-
ъкмлмкзфдпкзк мрлмхдлзяк, одгуйяолм номвмгзйзпщ пмвкдпрлшд 
жапдгалзя Рмппзипкм-янмлпкмгм з Янмлм-омппзипкмгм кмкзрдрмв нм 
ъкмлмкзфдпкмку пмроуглзфдпрву, а в 2001 г. пмпрмяйпя взжзр в Рмппзы 
гдйдгаузз Къигалоъл (Фдгдоаузз ъкмлмкзфдпкзт могалзжаузи 
Янмлзз), одайщлшт зжкдлдлзи лд номзптмгзйм з ъкмлмкзфдпкзд 
мрлмхдлзя ноакрзфдпкз лд оажвзвайзпщ.  
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В 2002 г. нозйагайзпщ упзйзя акрзвлмгм злрдййдкруайщлмгм нмзпка 
нурз к пралмвйдлзы лмвми наоагзгкш пмроуглзфдпрва гвут проал 
в пакшт оажлммбоажлшт мбйапрят20, лм янмлпкзд гдймвшд коугз, зж-жа 
лдупрмифзвмпрз омппзипкми ъкмлмкзкз, лд пндхзйз ла омппзипкзи 
ошлмк.  

Срарзпрзфдпкзд галлшд «Гмйубми клзгз гзнймкарзз», зжгавадкми 
МИД Янмлзз, пвзгдрдйщпрвуыр м рмк, фрм рмваоммбмомр кдегу гвукя 
проалакз пмправзй в 1999 г. – 4, 8 кйог. гмй., в 2000 г. – 5,1 кйог. гмй., 
а в 2002 г. впдгм йзхщ – 4, 2 кйог. гмй. (Рзп. 1.)21, рм дпрщ кмелм гаед 
гмвмозрщ м пмпрмялзз праглаузз в гвупрмомллзт рмогмвм-
ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзят. Пм клдлзы кзлзпроа злмпроаллшт гдй 
И. Ивалмва, «оажлмланоавйдллая гзлакзка бажзплшт 
какомъкмлмкзфдпкзт наоакдромв лд кмгйа лд мкажарщ пгдоезваыцдгм 
вйзялзя ла гвупрмомллзд рмогмвм-ъкмлмкзфдпкзд пвяжз»22. 
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Рзп. 1. Дзлакзка рмваоммбмомра Рмппзз п Янмлзди (1998-2002 гг.)23. 

 

Обдзк прмомлак луелш бшйз лмвшд, мрвдфаыцзд пмводкдллшк 
нмйзрзфдпкзк з ъкмлмкзфдпкзк одайзяк птдкш рмогмвм-
ъкмлмкзфдпкмгм вжазкмгдипрвзя. 

Подгправзрдйз янмлпкмгм ноавзрдйщпрва з гдймвшт коугмв 
в лмябод-гдкабод 2002 г. одхзрдйщлм з лапрмифзвм прайз жаявйярщ 
м гмрмвлмпрз к капхраблмку вжазкмгдипрвзы п Рмппзди в рмнйзвлм-
ълдогдрзфдпкми псдод. Позфзлми ърмгм явзйапщ мпмбая 
жазлрдодпмваллмпрщ в нмпромикд лдсрдномвмга зж Алгаопка гм 
Тзтммкдалпкмгм нмбдодещя, рак как Янмлзя нозляйа одхдлзд жакунарщ 
в бмйщхзт кмйзфдпрват омппзипкуы лдсрщ24. 
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В нозлярмк в ялваод 2003 г. «Рмппзипкм-янмлпкмк нйалд гдипрвзи» 
пмроуглзфдпрвм в рмогмвм-ъкмлмкзфдпкми з лауфлм-рдтлзфдпкми 
мбйапрят мнодгдйяймпщ в кафдпрвд проардгзфдпкзт нозмозрдрмв 
в оажвзрзз гвупрмомллзт мрлмхдлзи25.  

Скдцдлзд акудлра в прмомлу ъкмлмкзфдпкмгм пмроуглзфдпрва 
нозвдйм к рмку, фрм рмваоммбмомр кдегу Рмппзди з Янмлзди, нодмгмйдв 
рмфку жакдожалзя 2002 г., лафай п 2003 г. упрмифзвм увдйзфзварщпя, 
гмпрзглув в 2006 г. одкмоглми узсош в 13 кйог. гмй. (Рзп. 2.)26. 
Егм омпру, нодегд впдгм, пнмпмбпрвмвай ояг сакрмомв, ракзт как едйалзд 
Янмлзз, в пвяжз п вмилми в Иоакд гзвдопзсзузомварщ пвмз жакункз 
рмнйзва, нмжзрзвлшд зжкдлдлзя в оажвзрзз ъкмлмкзкз Рмппзз з 
Янмлзз, а ракед нмгнзпалзд «Рмппзипкм-янмлпкмгм нйала гдипрвзи». 
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Рзп. 2. Дзлакзка рмваоммбмомра Рмппзз п Янмлзди (2000-2006 гг.)27. 

 

Иптмгя зж рмгм, фрм в Янмлзз вдгуцуы омйщ в смокзомвалзз 
влдхлднмйзрзфдпкмгм куопа проалш згоадр МИД, вдпщка злрдодплм 
вшпкажшвалзд вшпмкмнмправйдллмгм фзлмвлзка янмлпкмгм МИДа 
в злрдовщы «Japan Times» в 2004 г. урвдоегавхдгм, фрм «дпйз Рмппзя 
тмфдр бмйщхдгм, мла гмйела одхзрщ рдоозрмозайщлши пнмо. 
Тдоозрмозайщлая номбйдка лд нмжвмйядр лак гмпрзфщ номгодппа 
в гвупрмомллзт мрлмхдлзят з оажвзварщ зт рак, как лагйдезр ърм 
гдйарщ в упймвзят кзолмгм водкдлз. И ърмр козжзп лд бугдр нодмгмйдл, 
дпйз Янмлзя лд пкмедр убдгзрщ Рмппзы, фрм одхдлзд ърмгм вмномпа 
латмгзрпя в жмлд дд лаузмлайщлшт злрдодпмв»28. 

«Пмйзрзка Янмлзз в мрлмхдлзз Рмппзз впдгга гмйела бшрщ 
ланоавйдла в оавлми прдндлз ла оажвзрзд ъкмлмкзфдпкмгм 
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пмроуглзфдпрва з ла одхдлзд рдоозрмозайщлмгм пнмоа» - мркдфай 
номсдппмо С. Хакакага. Ол вшоаеай мбдпнмкмдллмпрщ рдк, фрм в 
2004 г. «вмномп м Сдвдолшт рдоозрмозят бшй сакрзфдпкз жабшр 
в кмлкуодлрлми бмощбд жа номдкр промзрдйщпрва роубмномвмга ла 
Дайщлдк Вмпрмкд». Оглакм С. Хакакага пфзрай, фрм Тмкзм пйдгудр 
жалярщ бмйдд рвдогуы нмжзузы, мбоацая влзкалзд ноз ърмк ла рм, фрм 
ъкмлмкзфдпкмд пмроуглзфдпрвм впд дцд кмелм зпнмйщжмварщ в кафдпрвд 
кмжшоя, фрмбш пкймлзрщ Ммпкву к нмгнзпалзы кзолмгм гмгмвмоа29. 

В нубйзкаузз гаждрш «Апатз» в ялваод 2005 г. гдйайпя акудлр ла 
рмк, фрм рдоозрмозайщлши вмномп, лдпмклдллм, гмйедл бшрщ одхдл. 
Тоуглм гмпрзфщ жлафзрдйщлмгм номгодппа вм вжазкммрлмхдлзят, кмгга 
мбд прмомлш взгяр гоуг гоуга зпкйыфзрдйщлм фдодж нозжку вмномпа 
м фдршодт пнмолшт мпромват30. Пмгмблая нмжзузя мроаеайа как 
мсзузайщлуы нмйзрзку янмлпкмгм ноавзрдйщпрва, рак з янмлпкмд 
мбцдпрвдллмд клдлзд. Оглакм гймбайщлшд злрдодпш Янмлзз, мпмбдллм 
в ъкмлмкзфдпкми псдод, жаправйяйз нмпрдндллм кдлярщ фдркуы 
нозвяжаллмпрщ впди нмйзрзкз к рдоозрмозайщлмку вмномпу. 

Натмгяпщ в лмябод 2005 г. п взжзрмк в Янмлзз, Поджзгдлр В. Пурзл 
пммбцзй, фрм омппзипкая прмомла в нозлузнзайщлмк нйалд нозляйа 
одхдлзд м промзрдйщпрвд лдсрдномвмга «Вмпрмфлая Сзбзощ – Тзтзи 
мкдал»31. Пм пймвак Подкщдо-кзлзпроа Янмлзз Дж. Кмзгжукз, номдкр 
промзрдйщпрва ърмгм лдсрдномвмга «зкддр проардгзфдпкмд жлафдлзд гйя 
мбдзт проал»32. Поджзгдлр РФ В. Пурзл нмгфдоклуй, фрм кзлзпрош 
уед нмгнзпайз ълдогдрзфдпкмд пмгйахдлзд, кмрмомд прайм ндовшк 
ваелшк хагмк в оапхзодлзз ълдогмгзаймга з пмроуглзфдпрва 
в мргдйщлшт мбйапрят ълдогдрзкз33. 

В. Пурзл в пвмди одфз ла Рмппзипкм-янмлпкмк гдймвмк смоукд 
в лмябод 2005 г. нозжвай Янмлзы к оапхзодлзы ъкмлмкзфдпкмгм 
пмроуглзфдпрва п Рмппзди, нмгфдоклув ноз ърмк, фрм «вшпроазвалзд 
упрмифзвшт, ноагкарзфлшт, гмйгмпомфлшт ъкмлмкзфдпкзт пвяжди 
нмгкоднйядрпя упзйзякз нмйзрзкмв нм смокзомвалзы пмжзгардйщлмгм 
наорлдопрва»34. 

На проалзуат гаждрш «Апатз» ракед в лмябод 2005 г. угдйяймпщ 
мпмбмд влзкалзд лмвмку нмгтмгу к гвупрмомллзк ъкмлмкзфдпкзк 
мрлмхдлзяк, лдпкмроя ла номвмгзкуы в Янмлзз ноакрзку 
«лдоажгдйщлмпрз ъкмлмкзкз мр нмйзрзкз» нм мрлмхдлзз к Рмппзз35. 
Сзруаузя гмвмйщлм пзйщлм мрйзфайапщ мр ънмтз Ейщузла, кмгга 
Янмлзя з Рмппзя нодгнозлзкайз пдощджлшд упзйзя гйя гмпрзедлзя 
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пмгйахдлзя нурдк вжазклшт упрунмк, - мркдфаймпщ в прарщд. Ндвжзоая 
ла лайзфзд номбйдкш Сдвдолшт рдоозрмози, «Toyota» з клмгзд гоугзд 
янмлпкзд кмкналзз вштмгяр ла омппзипкзи ошлмк. Сроукруоа 
омппзипкм-янмлпкзт мрлмхдлзи кдлядрпя. Янмлпкмд ноавзрдйщпрвм, – 
пмвдрмвай кмккдлрармо гаждрш «Апатз», гмйелм зжкдлзрщ пвмы 
проардгзы в пммрвдрпрвзз п ързкз лмвшкз упймвзякз36.  

Илрдодплм, фрм Дж. Кмзгжукз, в пвмд водкя едпркм лапразвавхзи 
ла вмжвоацдлзз впдт фдршодт пнмолшт мпромвмв, ла вмномп, «лд кдхадр 
йз лдодхдллмпрщ рдоозрмозайщлми номбйдкш ъкмлмкзфдпкмку 
вжазкмгдипрвзы гмпугаопрв?» мрвдрзй, фрм «лд кдхадр». 
Оглакм, В. Пурзл лд пмгйапзйпя - «Мдхадр. Вм впякмк пйуфад – лд 
нмкмгадр. Ммедр бшрщ, кмгм-рм зж нодгправзрдйди бзжлдпа 
пгдоезвадр»37. Хмря гйава Кодкйя укажай ла рм, фрм мрпурпрвзд 
кзолмгм гмгмвмоа лд пнмпмбпрвудр оажвзрзы мрлмхдлзи, вйзярдйщлая 
лдкдукая гаждра «Die Welt» в лмябод 2005 гмга нмгфдокзвайа, фрм 
«лдпкмроя ла ърм рмогмвйя з бзжлдп номувдраыр, м фдк пвзгдрдйщпрвудр 
гыезла нмгнзпаллшт гмгмвмомв, подгз кмрмошт, в фапрлмпрз, гмгмвмо м 
нйалзоудкмк Рмппзди промзрдйщпрвд лдсрдномвмга зж Таихдра в 
Вмпрмфлми Сзбзоз гм Тзтмгм мкдала»38. 

Янмлпкзд гдймвшд коугз ндовшкз прайз мпмжлаварщ рмр сакр, 
фрм омппзипкзи ошлмк пралмвзрпя мглзк зж пакшт гзлакзфлшт з 
ндопндкрзвлшт в кзод. Оглакм лдйдгкм гадрпя з нмлзкалзд, фрм 
Рмппзя бмйщхд лд вшпрунадр в омйз номпзрдйя, а янмлпкзи бзжлдп – в 
омйз кдлрмоа, гзкруыцдгм пвмз упймвзя39.  

Поджзгдлр «Toyota» Х. Окуг нмгфдоклуй в лмябод 2005 г., 
фрм пмвкдпрлшд бзжлдп-впродфз «пвзгдрдйщпрвудр м рмк, фрм в янмлпкм-
омппзипкзт ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзят лапрунадр лмвая ъоа»40. Пмпмй 
Рмппзз в Янмлзз А. Лмпыкмв ла нодпп-кмлсдодлузз в Тмкзм в 2005 г. 
ракед жаявзй, фрм «рмогмвм-ъкмлмкзфдпкзд пвяжз Рмппзз п Янмлзди 
нодгправйяырпя клмгммбдцаыцзкз. Мш прмзк ла нмомгд каппмвмгм 
нозтмга янмлпкмгм бзжлдпа в Рмппзипкуы Фдгдоаузы»41. Пм клдлзы 
омппзипкмгм Поджзгдлра, вшпкажаллмк 21 лмябоя 2005 г., «ноакрзфдпкзи 
кдталзжк уед жануцдл, луелм рмйщкм нмггдоеарщ ърз ланоавйдлзя 
гдярдйщлмпрз п рдк, фрмбш вштмгзрщ ла лмвшд кафдпрвдллшд оубдез»42. 

Вм вйзярдйщлми янмлпкми гаждрд «Ёкзуоз» в мкрябод 2006 г. 
мбоацаймпщ влзкалзд ла рм, фрм тмрщ з оажодхдлзд пнмоа вмкоуг 
Сдвдолшт рдоозрмози з жакйыфдлзд кзолмгм гмгмвмоа – явйядрпя 
кйыфмк к уйуфхдлзы гвупрмомллзт мрлмхдлзи, мглакм ърм лдномпрая 
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жагафа. Вдгщ омпр омппзипкми ъкмлмкзкз ла смлд продкзрдйщлм 
оапруцзт удл ла лдсрщ пгдйай Ммпкву кдлдд упрунфзвми 
в ндодгмвмоат нм нозлузну «рдоозрмозайщлши вмномп в мбкдл ла 
янмлпкуы ъкмлмкзфдпкуы нмкмцщ». В гмвдохдлзд к ърмку омпр 
лаузмлайзжка з упзйдлзд нмйзрзкз жа вмжвоацдлзд Рмппзз в фзпйм 
вдгуцзт гдоеав кзоа нозвмгзр к упзйдлзы рдт пзй, кмрмошд оаруыр 
жа мркаж мр упрунмк нм рдоозрмозайщлмку вмномпу43. 

Сзруаузя в рмнйзвлм-ълдогдрзфдпкми псдод жаправйядр 
нодгправзрдйди Янмлзз жагукарщпя – а рак йз ваедл «рдоозрмозайщлши 
вмномп» в ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзят. Вжазклши ъкмлмкзфдпкзи 
злрдодп нмкмедр лаирз нмгтмгш к одхдлзы ърмгм вмномпа, з лд прмзр 
егарщ, кмгга номзжмигдр ламбмомр, рдк бмйдд фрм одайщлши 
ъкмлмкзфдпкзи злрдодп явйядрпя гмоажгм бмйдд номфлми мплмвми гйя 
бугуцдгм, фдк мбдцалзд кодгзрмв в мбкдл ла рдоозрмозз44.  

Пурщ нмзпка одхдлзя нм рдоозрмозайщлмку вмномпу, нм клдлзы 
жакдпрзрдйя гзодкрмоа Пдовмгм гднаоракдлра Ажзз МИД Рмппзз 
В. Санйзла, йдезр лд в бдпндопндкрзвлшт нмншркат ндоднзпарщ 
зпрмозы, а в пмжгалзз дд жалмвм ла нурят впдпрмомллдгм оажвзрзя 
пмроуглзфдпрва кдегу проалакз45.  

Дзодкрмо Илпрзрура нмйзрзфдпкзт зппйдгмвалзи С. Маокмв 
мркдрзй в 2007 г., фрм «лмвмд оукмвмгпрвм Янмлзз вшоажзйм 
гмрмвлмпрщ упкмозрщ оажвзрзд ъкмлмкзфдпкзт пвяжди, лд жаузкйзваяпщ 
ла рдоозрмозайщлмк вмномпд»46. Вномфдк, з лмвши Подкщдо-кзлзпро 
Янмлзз Я. Фукуга в пвмди номгоакклми одфз ла 169 пдппзз 
наойакдлра в ялваод 2008 г. мркдрзй едйалзд нмвшхарщ уомвдлщ 
гвупрмомллзт мрлмхдлзи п Рмппзди, вшвмгя зт ла бмйдд вшпмкзи 
уомвдлщ, тмря з лд жабшй унмкялурщ м лдмбтмгзкмпрз номгмйедлзя 
ндодгмвмомв нм рдоозрмозайщлмку вмномпу47. 

В псдод влдхлдъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзи нмпйдглдд пймвм 
мпраймпщ лд жа янмлпкзкз нмйзрзкакз з гзнймкаракз, 
а жа оукмвмгзрдйякз кмгуцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи гдймвшт коугмв 
Янмлзз, кмрмошд оукмвмгпрвуырпя, нодегд впдгм, ъкмлмкзфдпкзкз 
злрдодпакз, вмжкмелмпрщы нмйуфзрщ вшпмкуы упрмифзвуы нозбшйщ, 
оаппфзраллуы ла гмйгмпомфлши ндозмг. Сйдгмвардйщлм, лдпкмроя ла 
рм, фрм вмномп м пнмолшт рдоозрмозят лд утмгзр п нмвдпркз гля, 
нмйзрзка жакмоаезвалзя ъкмлмкзфдпкмгм пмроуглзфдпрва лд 
пммрвдрпрвудр злрдодпак гдймвшт коугмв Янмлзз. Экмлмкзфдпкая 
вшгмга нодвайзоудр з ърм нмгрвдоегадрпя рдк, фрм рмваоммбмомр жа 
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нмпйдглзд фдршод гмга уромзйпя з нм номглмжак взуд-нодкщдоа Рмппзз 
С. Наошхкзла в 2007 г. кмедр пмправзрщ $20 кйог. гмй.48, упндхлм 
одайзжуырпя номдкрш «Сатайзл-1», «Сатайзл-2», а ла омппзипкмк 
ошлкд нмявзйзпщ ракзд йзгдош янмлпкмгм бзжлдпа, как «Тмимра», 
«Нзппал», «Ипугжу», коунлшд балкз, роалпнморлшд з проатмвшд 
кмкналзз. Впё ърм ърм пмжгадр упймвзя гйя зжкдлдлзя наоагзгкш 
янмлмк-омппзипкзт ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзи. 
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Резюме 

Шанмваймва О. О. На нмомжі жкілз наоагзгкз омпіипщкм-янмлпщкзт 
дкмлмкіфлзт віглмпзл 

У праррі алайіжуєрщпя нмфармк жкілз наоагзгкз у псдоі рмогмвм-
дкмлмкіфлзт віглмпзл у ндоімг ноджзгдлрпрва в Рмпії В. Пуріла (2000-2008 оо.) 
ра нмкажалм, цм лд жваеаыфз ла вігпурліпрщ кзолмгм гмгмвмоу Рмпії ж Янмлієы 
ра лдвзоіхдліпрщ рдозрмоіайщлмгм кмлсйікру, емопркзи жв‘яжмк кіе нмйірзкмы 
ра дкмлмкікмы нмпйабйыєрщпя і взгмга віг омжвзрку дкмлмкіфлмгм 
пнівомбірлзурва Янмлії ж Рмпієы взтмгярщ ла ндохд кіпуд у гвмпрмомлліт 
віглмпзлат. 
 
 
 
 

Щербина В. П.  

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЛІ РОСІЙСЬКОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ 
В ІНТЕГРАЦІЇ СНД (1991-2007 РОКИ) 

Нзліхліи прал Снівгоуелмпрі Нджайделзт Ддоеав ра ланояккз 
її омжвзрку гм мпраллщмгм фапу лд жлаихйз гмпрарлщмгм взпвірйдлля 
в іпрмозфліи йірдоаруоі. 

Снівгоуелмпрі Нджайделзт Ддоеав 16 омків. За уди ндоімг 
ж'явзйапя лджлафла кійщкіпрщ кмкнйдкплзт гмпйігедлщ ж іпрмоії СНД. 
Сдодг лзт лдмбтіглм вігжлафзрз омбмру Ю. В. Нзкуйіфдва1. 

Піггмрмвйдла гм 10-оіффя СНД, омбмра явйяє пмбмы мглу ж ндохзт 
у лаукмвіи йірдоаруоі пномб нодгправзрз іпрмоіы Снівгоуелмпрі 
у уійіплмку ра пзпрдкарзфлмку взгйягі. Помбйдкарзка СНД 
проукруомвала ла гвмт оівлят - ілпрзрууімлайщлмку (кіегдоеавлі 
віглмпзлз у Снівгоуелмпрі) ра коаїлмжлавфмку (пуфапла іпрмоія 
одпнубйік, які ввіихйз гм Снівгоуелмпрі), ноз ущмку аврмомк 
омжгйягаєрщпя хзомкд кмйм нмйірзфлзт ра дкмлмкіфлзт номбйдк СНД. 
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Огйягмвзи таоакрдо галмї кмлмгоасії кмела вваеарз 
як її гмпрмїлпрвмк, рак і лдгмйікмк. Пмжзрзвлзк кмкдлрмк є пномба 
номалайіжуварз іпрмозфлі номудпз у їтлщмку гзлакіфлмку омжвзрку. 
Оглак аврмомві у бійщхмпрі взнагків вгаймпя взжлафзрз рдлгдлуії 
у омжвзрку, а лд гмпйігзрз їт. 

Злафлм бійщхд нубйікауіи, нозпвяфдлзт оіжлзк апндкрак вжаєкзл 
гдоеав упдодгзлі СНД, мпмбйзвм номбйдкак дкмлмкіфлмгм 
пнівомбірлзурва2.  

Ндмбтіглм вігжлафзрз, цм дкмлмкіфлі вжаєкзлз взявзйзпя рзк 
нмйдк, ла якмку омжгмолуйзпя мплмвлі нмгії лдгмвгмї іпрмоії СНД. 
Опмбйзву акруайщліпрщ в мпраллі омкз лабуйз длдогдрзфлі номбйдкз, 
жмкодка в ласрмгажмвмку кмкнйдкпі.  

Позомглм, цм номрзоіффя в мбйапрі длдогдрзкз лд єгзла номбйдка 
у віглмпзлат кмйзхліт оагялпщкзт одпнубйік, мглак уя пкйагмва 
мпраллік фапмк лаифапріхд пзлрджує ра жагмпроыє як нмйірзфлі, рак і 
дкмлмкіфлі апндкрз кіегдоеавлзт вжаєкзл. Ммела пкажарз, цм 
ласрмгажмва гайужщ прайа жлаояггяк гдмнмйірзкз, і цм нмгібла 
нмйірзжауія жлафлм нігвзцує її омйщ. У жв'яжку іж узк аврмо галмї праррі 
нмправзв ндодг пмбмы жавгалля номалайіжуварз гдякі номудпз, які кайз 
кіпуд в гажмвзт гайужят коаїл СНД нмфзлаыфз ж 1991 омку, 
ра пномбуварз гарз муілку внйзву ласрмгажмвмгм кмкнйдкпу 
ла вжаєкмвіглмпзлз фйдлів Снівгоуелмпрі. 

Оплмвлзкз гедодйакз взвфдлля галмї номбйдкз прайз гмкукдлрз 
СНД ра коаїл її фйдлів, прарзпрзфлі взгалля ра нубйікауії у ЗМІ, 
як ла нандомвзт лмпіят, рак і в дйдкромллмку взгйягі. 

Рут одпнубйік СРСР гм лджайделмпрі жбігпя іж розваймы козжмвмы 
рдлгдлуієы в оагялпщкіи дкмлмкіуі ндоімгу 1989-1991 омків - і багарм 
в фмку уієы ед козжмвмы пкугмы и був мбукмвйдлзи. Щд в 1989 о. 
коаїла ндодихйа ла жагайщлзи баордо, рмку цм гомхі упд гіохд 
взкмлувайз пвмї сулкуії. Помрягмк 1991 о. кіеодпнубйікалпщка 
рмогівйя пкмомрзйапя ла 15%; у рмку е омуі нагілля взомблзурва нм 
мкодкзт одпнубйікат гіихйм гм 20%, а ілсйяуія - гм 80% у оік. 
Взтіг іж Смыжу в уіи пзруауії нмвпыглм пнозикайапя як лдмбтігла 
укмва оіхдлля лауімлайщлзт дкмлмкіфлзт номбйдк3.  

Свмгм фапу, ласрмгажмвзи кмкнйдкп Рагялпщкмгм Смыжу првмоывавпя 
як єгзлзи кдталіжк ла впіи рдозрмоії коаїлз. Поз ущмку, мплмвлзи 
нмрдлуіай гажмвмї гайужі СРСР жмпдодгеувавпя у гдкійщкмт пмыжлзт 
одпнубйікат. Так, галі взгмбурку гажу в 1990 о. взгйягайз ракзк фзлмк:  
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Рмпія - 641 кйог. к3 Укоаїла - 28,1 кйог. к3 
Ужбдкзпрал - 40,8 кйог. к3 Туоккдлія - 87,8 кйог. к3  
Аждобаигеал 9,9 кйог. к3 Кажатпрал 7,1 кйог. к3 4. 
Нд кдлх ваейзвзк буйм іплувалля єгзлмї гажмроалпнморлмї кдодеі 

ла рдозрмоії Укоаїлз, Біймоупії ра Рмпії. Так, ла рдозрмоії Укоаїлз 
жлатмгзрщпя 37,5 рзп. кк гажмномвмгів, 13 нігждклзт птмвзц гажу, 
хзомка кдодеа гажмомжнмгійщлзт пралуіи. Помнупкла кмейзвіпрщ 
гажмроалпнморлмї пзпрдкз Укоаїлз пралмвзрщ 290 кйог. к3 - ла втмгі, 
ра 175 кйог. к3 гажу ла оік - ла взтмгі5. 

Рмпія кає лаибійщху у пвірі пзпрдку кагіпроайщлзт роубмномвмгів. 
Її жагайщла гмвезла пралмвзрщ 153,3 рзп. кк, а номнупкла кмейзвіпрщ - 
бійщхд 600 кйог. к3 гажу ла оік6. А в уіймку уі гві гдоеавз жмпдодгзйз 
ла пвмїт рдозрмоіят бійщхд 90% гажмроалпнморлмї пзпрдкз кмйзхлщмгм 
Рагялпщкмгм Смыжу7. Пмгіблзи омжнмгій пкйавпя у ндоху фдогу рмку, цм 
мплмвлі гажмві омгмвзца омжрахмвалі у оаимлат коаилщмї нівлмфі Рмпії, 
ра жлафла фапрзла гажу, цм гмбуваєрщпя, ігд ла дкпнмор у коаїлз Євомнз. 

Такзк фзлмк, гажмвзи кмкнйдкп кіг прарз нмрдлуіилм ілрдгоуыфзк 
сакрмомк гйя нмпроагялпщкзт коаїл. У СРСР кдоувалля гажмвмы 
гайужжы жгіиплывайм Міліпрдопрвм гажмвмї номкзпймвмпрі. У 1989 омуі 
ла имгм бажі првмоыєрщпя Ддоеавлзи гажмвзи кмлудол (ДГК) 
«Гажномк», цм нмвзлдл був мб'єгларз гажмву ілсоапроукруоу Рмпії, 
Укоаїлз ра Біймоупії8. Такзк фзлмк, буйа жанмфаркмвала пномба 
жбдодгрз кмлромйщ лаг лаибійщх ваейзвмы фапрзлмы гажмвмгм 
гмпнмгаопрва у кмйзхлщмку Рагялпщкмку Смыжі. У ндоху фдогу кмва 
ихйа ном гажмроалпнморлі пзпрдкз нозкмогмллзт одпнубйік. 
Оглак мб'єглалля жіоваймпя і «Гажномк» жайзхзвпя взляркмвм 
омпіипщкзк нігнозєкпрвмк. 

Такзк фзлмк, ла нмфарку 90-т омків пдодг коаїл СНД мглі кайз 
у пвмєку омжнмоягедллі жлафлі жанапз бйакзрлмгм найзва (Рмпія, 
Туоккдлія, Ужбдкзпрал, Кажатпрал), ілхі (Укоаїла, Біймоупія) – 
кмлромйывайз дкпнморлі гажмномвмгз, а родрі ( Гоужія, Ммйгмва, 
Тагезкзпрал, Кзогзжія) - рійщкз пнмезвайз гаж. Коік рмгм, лдмбтіглм 
вігжлафзрз, цм фапрка нмправмк омпіипщкзт длдогмлмпіїв гйя бійщхмпрі 
ндодоатмвалзт коаїл пкйагає віг 80 гм 100 %. Далзи омжнмгій лабув 
таоакрдо бажмвмгм у гажмвіи гайужі и взжлафзв вжаєкзлз коаїл 
СНД у уіи псдоі. 

Рмпіипщкм-укоаїлпщкі віглмпзлз у гажмвіи псдоі фапркмвм 
омжгйягайзпя аврмомк у нмндодгліи нубйікауії9. Тмку у галіи праррі 
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кз каєкм лакіо акудлруварз увагу ла омйі омпіипщкмї гажмвмї гайужі 
у віглмпзлат кіе фйдлакз СНД. 

Гмймвлзк фзллзкмк у узт віглмпзлат є ндодтіг дкмлмкік коаїл 
СНД ла «нмфаркмві канірайіпрзфлі» одикз, кмйз у мплмвлмї капз 
пуб'єкрів дкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі нмфзлаырщ гмкілуварз 
кмомркмпромкмві ілрдодпз ра кмрзвауії. Цд нігхрмвтує дкмлмкікз СНД 
гм нмгайщхмгм вігмкодкйдлля, рмку цм в мглмрзнлзт гмпнмгаопрват 
пзомвзллмгм рзну, як ном уд пвігфзрщ пвірмвзи гмпвіг, жавегз ра пкоіжщ 
гмкілує рдлгдлуія лд гм пнівомбірлзурва, а гм пундолзурва – 
жа лдкзлуфд мбкдедлі озлкз жбуру, канірайів ра ілвдпрзуіи.  

Рмпія іж пакмгм нмфарку взпрунайа лаибійщх акрзвлзк фйдлмк 
СНД. Цд єгзла гдоеава, яка нігнзпайа впі гм єгзлмгм багармпрмомллі 
гмгмвмоз ном пнівомбірлзурвм у оаккат Снівгоуелмпрі. Ілхзк лд кдлх 
ваейзвзк нозлузнмк прайа лапралмва Рмпії ла акрзвлу уфапрщ у 
кдоуваллі багарщка номудпакз, які омжгмолуйзпя ла нмпроагялпщкмку 
номпрмоі. Так, у жарвдогедлмку 14 вдодпля 1995 о. Поджзгдлрмк РФ 
Укажі "Сроардгіфлзи куоп Рмпії ж гдоеавакз уфаплзкакз 
Снівгоуелмпрі лджайделзт гдоеав" ноякм нігкодпйываймпя, цм мглзк 
ж гмймвлзт жавгалщ омпіипщкмгм уоягу є « жкіулдлля Рмпії як номвіглмї 
пзйз смокувалля лмвмї пзпрдкз кіегдоеавлзт нмйірзфлзт 
ра дкмлмкіфлзт віглмпзл ла рдозрмоії нмпрпмыжлмгм номпрмоу»10. 

Оглак, у 90-і омкз кдталіжк, жа гмнмкмгмы якмгм Рмпія жкмгйа 
б віглмвзрз пвмє йігдопрвм ла нмпроагялпщкмку номпрмоі рійщкз нмфав 
смокуварзпя. І ласрмгажмва гайужщ у ущмку номудпі вігігоавайа гмпзрщ 
пундодфйзву омйщ. Сноава у рмку, цм нмрдлуіилм вмла кмгйа б прарз 
мглзк іж гмймвлзт сакрмоів дкмлмкіфлмї ілрдгоауії ла рдодлат СНД. 
Айд одайщла гіипліпрщ буйа гдцм ілхмы - кдоівлзурвм «Гажномку» 
жа нігрозккз взпмкзт уоягмвзт фзлмвлзків «віггайм» гажмвзи озлмк 
СНД нозварліи кмкналії «ІТЕРА». 

МГК «ІТЕРА» нмфзлайапя ж кмкналії «Окоалія родигзлг», 
жаодєпромвалмї ла Кіноі у 1992 омуі. Срвмодла вмла буйа рощмка 
сіжзфлзкз мпмбакз. Оплмвлзк ланояккмк гіяйщлмпрі «Окоалії» буйа 
рмогівйя рмваоакз лаомглмгм пнмезвалля ра номгмвмйщпрвмк. 

Гажмвзи біжлдп «ІТЕРз» нмфавпя у 1995 омуі ж кмкдлру првмодлля 
руоккдлм-омпіипщкмгм акуімлдолмгм рмваозпрва «Туоккдломпгаж», гд 
кмкналія мгдоеайа 5% уфапрі ра ноавм мндоармоа нм роалпнморуваллы 
руоккдлпщкмгм гажу в Укоаїлу. З нмгафі «Гажномку» «ІТЕРА» ракме 
мгдоеайа ноавм мндоуварз впіка сілалпмвзкз нмрмкакз нігнозєкпрва, 
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жакунмвуварз гаж у руоккдлпщкмї прмомлз, номгаварз имгм 
ра омжнмоягеарзпя кмхракз, взоуфдлзкз віг имгм номгаеу11. 

«Туоккдломпгаж» номіплував бйзжщкм 2,5 омків. За уди фап 
Туоккдліпрал нмправзв в Укоаїлу ра коаїлз СНД 
бйзжщкм 50 кйог. кубів гажу ла жагайщлу пуку бійщхд 1,5 кйог. гмй. 

В 90-рі омкз кзлуймгм прмйірря в дкмлмкіуі коаїл СНД жлафлд кіпуд 
нмпійз баордолі омжоатулкз. Кмкналія «ІТЕРА» акрзвлм 
взкмозпрмвувайа в Укоаїлі баордолі птдкз нмпрафалля гажу, мгдоеуыфз 
як мнйару жа лщмгм рмваоз жа лзжщкзкз уілакз, які номгавайз нмрік 
жа бійщхд взпмкзкз. «ІТЕРА» нмправйяйа гйя «Гажномку» 
оіжлмкалірлд укоаїлпщкд мбйаглалля, якд мрозкувайа як мнйару жа гаж12. 

Пмгіблзи кдталіжк взкмозпрмвувавпя ракме цмгм ілхзт коаїл 
СНД ра Байрії13. У ракзи пнмпіб «ІТЕРА» ж 1996 нм 2000 оік мпвмїйа 
66% гажмвмгм озлку СНД жа оатулмк «Гажномку»14. 

За н‘ярщ омків «ІТЕРА» іж жвзфаилмгм гажмвмгм родигдоа 
ндодрвмозйапя ла жлафлмгм гоавуя ла пвірмвмку длдогдрзфлмку озлку. 
Дм 2000 омку вмла вмймгійа йіудлжіякз ла омжомбку фмрзощмт омгмвзц 
іж жагайщлзкз жанапакз гажу 1,4 ройл. кубмкдроів гажу, які жа пвірмвзкз 
уілакз гмпягайз ваормпрі у 112 кйог. гмйаоів. Нанозкйаг, гажмві жанапз 
Нмовдгії пралмвйярщ 1,17 ройл. кубмкдроів. Пікалрліпрщ пзруауії 
нмйягайа у рмку, цм акрзвз, якзкз вмймгійа «ІТЕРА», буйз вйапліпры 
«Гажномку». Поз ущмку лі жаправлзт аукуімлів, лі ілвдпрзуіилзт 
кмлкуопів лд номвмгзймпя15. 

Зомжукійм, цм взкмозпралля нмгіблзт жапмбів вдйм гм вроарз 
гдоеавлмгм кмлромйы лаг проардгіфлмы гайужжы дкмлмкікз.  

З 2000 омку в іпрмоії пуфаплмї Рмпії нмфайз вігбуварзпя пдоимжлі 
жкілз. Вмлз взжлафзйзпя номудпмк жкілз вйагз у Рмпії: жакіпрщ 
Б. Єйщузла, цм ніхмв у вігправку, пнмфарку в. м. ноджзгдлра, а нмрік 
і впдлаомглм мбоалзк ноджзгдлрмк РФ прає В. Пуріл. Як нмкажайз 
нмгайщхі нмгії, уд нмкйайм нмфармк лмвмку драну в кіегдоеавлзт 
віглмпзлат у оаккат СНД. 

Напрунлзи 2001 оік прав ндодймклзк у іпрмоії «Гажномку». 
Р. Вятіоєв ра имгм кмкалга, цм багарм омків кдоувайз кмкналієы, буйз 
упулурі віг пноав. Нмвд кдоівлзурвм ла фмйі ж О. Міййдомк нмфзлає 
номудп нмвдолдлля «Гажномку» ніг кмлромйщ гдоеавз. 

Пмгкірлмы озпмы гажмвмгм озлку ла нмфарку 2000-т омків прав 
ндодгйяг «Гажномкмк» уілмвмї нмйірзкз ла гаж гйя лаибйзефзт пупігів 
нм СНД. Пмгібла одвіжія буйа нмв‘яжала ж мглмгм бмку іж жлафлзк 
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жомпралляк пвірмвзт уіл, а ж гоугмгм – уіла ла бйакзрлд найзвм прає 
ваейзвзк ваедйдк взоіхдлля нмйірзфлзт нзралщ. 

Оглієы ж ндохзт «нмпроаегайа» Ммйгмва. Цд вігбуймпя ланозкілуі 
2004 омку, ніпйя жагмпродлля омпіипщкм-кмйгмвпщкзт віглмпзл, які лд 
в мпраллы фдогу буйм нмв'яжалд ж лакіоакз Кзхзлдва ндодгйялурз 
нігпуккз нозварзжауії оягу номкзпймвзт нігнозєкпрв, а ракме вігкмва 
віг омпіипщкмгм нйалу уодгуйывалля номбйдкз Наггліпроялцзлз. 
У оджуйщрарі в 2005 омуі Ммйгмва жкухдла буйа кунуварз омпіипщкзи 
гаж жа уілмы $80/ рзп. кубмкдроів (гм ущмгм 1000 к3 найзва мбтмгзйапя 
коаїлі у $60, а цд $20 мсмокйяйзпя як кодгзр). 
А ж 1 йзнля 2006 о.«Гажномк» жбійщхзв уілу гм $160/ рзп. к3.16 

Щд у 1999 омуі Ммйгмва ндодгайа ―Гажномку‖ у жайік бмогу 
жа нмправкз гажу кмлромйщлзи накдр акуіи нігнозєкпрва «Ммйгмвагаж», 
гм акрзвів якмгм втмгзйз кагіпроайщлі ра кіпудві гажмномвмгз ваоріпры 
292 кйл. гмй. Оглак уд лд жкілзйм лагайі віглмхдлля «Гажномку» 
гм смокувалля уілз ла нмпрафалля гажу гм Ммйгмвз17.  

Пдодтіг «Гажномку» гм озлкмвмї уілз ла гаж у віглмпзлат жі пвмїкз 
наорлдоакз нм СНД жбігпя ж «кмйщмомвзкз одвмйыуіякз» у Гоужії 
ра Укоаїлі. 

Позтіг гм вйагз в Укоаїлі ланозкілуі 2004 омку В. Юцдлка 
оагзкайщлм жкілзв віглмхдлля кдоівлзурва Рмпії гм боарлщмї коаїлз. 

У гоугіи нмймвзлі 2005 омку уояг Укоаїлз ра кдоівлзурвм НАК 
«Насрмгаж Укоаїлз» взявзйзпя ніг ційщлзк нодпмк омпіипщкзт взкмг 
ндодирз ла озлкмві омжоатулкз жа гаж. Снмфарку уіла жа мглу рзп. 
кубмкдроів пралмвзйа 160 гмйаоів, а нмрік ж'явзйапя ілха - 230 гмйаоів. 

Пмгайщхі нмгії мгдоеайз лажву як «гажмва віила» кіе Укоаїлмы ра 
Рмпієы і хзомкм взпвірйывайзпя ЗМІ. Ммела жажлафзрз, цм алайіж 
ндодбігу нмгіи уієї «віилз» гає кмейзвіпрщ вігкірзрз, цм вмла лмпзйа, 
у ндоху фдогу, лд дкмлмкіфлзи ра кмкдоуіилзи, а номнагалгзпрпщкзи 
таоакрдо. Срмомлз гмгайз рмогмвдйщліи пундодфуі таоакрдо нубйіфлмгм 
кмлсйікру, цм жавегз кає пвмы ймгіку. 

Екмлмкіфла пкйагмва номбйдкз нмйягайа у рмку, цм оаліхд 
"Гажномк" номгавав Укоаїлі гаж жа уілмы $50 жа рзпяфу кубмкдроів ра 
номкафував гаж нм її рдозрмоії нм раозсак $1,09 ла 100 кк. З 4 піфля 
2006 омку (гара нігнзпалля лмвмгм гмгмвмоу кіе «Гажномкмк» ра 
«Насрмгажмк Укоаїлз») гмфіоля проукруоа «Гажномку» - 
«Рмпукодлдогм» нмфайа номгаварз гаж в Укоаїлу нм $95, а номкафуварз 
имгм нм укоаїлпщкзк роалжзрлзк гажмномвмгак нм раозсак $1,6 
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ла 100 кк. Опкійщкз «Рмпукодлдогм» нмймвзлу нозбурків віггає 
лдгажномківпщкзк акуімлдоак, рм і «Гажномк», і Укоаїла ноакрзфлм 
ліфмгм лд вроарзйз ла угмгі. Віила жакілфзйапя ндодкзо'як. 

У рми ед фап, сакрзфлм пмыжла Рмпії одпнубйіка Бєйаоупщ, 
лджваеаыфз ла ндвлі лджгмгз ж омпіипщкзк кдоівлзурвмк, 
номгмвеувайа мгдоеуварз гаж жа уілмы $47/ рзп. куб. к. Дві коаїлз, 
омжрахмвалі нозбйзжлм ла мглакмвіи вігпралі віг омпіипщкзт гажмвзт 
омгмвзц, прайз мгдоеуварз гаж жа оіжлзкз уілакз. Оглак, гмпзрщ 
мндоарзвлм гажмвзи кмлмнмйіпр нмфав пзруауіы взноавйярз.  

«Гажномк» вед в 2006 омуі жаномнмлував Біймоупії кунуварз 
нозомглзи омпіипщкзи гаж в 2007 омуі нм $130-150 жа рзпяфу кубмкдроів 
жакіпрщ $47, які коаїла нйарзйа оаліхд. Ммела нознупрзрз, цм нмгібла 
жкіла - лапйігмк номвайу пномб «Гажномку» впралмвзрз кмлромйщ лаг 
гажмомжнмгійщлзкз акрзвакз пупіга. Поджзгдлр Біймоупії О. Лукахдлкм 
ж 2002 омку іглмоував пвмы мбіуялку номгарз «Гажномку» акрзвз 
"Бєйроалпгажу", якмку лайдеарщ дкпнморлі гажмномвмгз. 

Дйя дкмлмкікз Біймоупії, цм нмвліпры жайдезрщ віг нмправмк 
длдогмлмпіїв ж Рмпії, нмгіблзи нмвмомр нмгіи - гуед пдоимжла номбйдка. 
Коік рмгм, цм жомпралля дкмлмкікз коаїлз жабджндфуєрщпя жлафлмы 
кіомы жа оатулмк лзжщкзт уіл ла длдогмлмпії, Біймоупія цд мгдоеує 
жлафлзи нозбурмк віг оддкпнмору галзт длдогмлмпіїв. Так, жгіглм ж 
нігоатулкакз дкпндорів МВФ, уди нозбурмк нм гажу пкйагав 
в 2001 омуі - 7,6% ВВП Біймоупії, а в 2005 омуі - 11% ВВП коаїлз. 
Пмгібла пзруауія пкйайапя ракме нм ласрі ра ласрмномгукрак18. 

Зкіпр гажмвмгм кмлсйікру кіе Рмпієы ра Біймоупієы в 2006-07 о. 
гуед лагагував нмгії «гажмвмї віилз» кіе Рмпієы ра Укоаїлмы. Тійщкз 
оджуйщрарз буйз гдцм ілхзкз: Біймоупія у 2007 омуі мгдоеує гаж нм 
$50 жа рзпяфу кубмкдроів, а «Гажномк» жа уд мрозкує 50% акуіи 
«Бєйроалпгажу» жа 2,5 кйог. гмй. оівлзкз фапркакз у фмрзоз дранз 
номрягмк 2007-2010 оо.19 Оглак, як нмкажує гмпвіг Ммйгмвз, нмгіблзи 
кмкномкіп жмвпік лд є гаоалрієы віг нігвзцдлля уіл ла гаж 
гйя Біймоупії у лаибйзефмку каибурлщмку.  

Ммела гмвмозрз, цм жкіла ноімозрдрів омпіипщкмї жмвліхлщмї 
нмйірзкз нм віглмхдллы гм наорлдоів нм СНД - уд рдлгдлуія, і вмла 
лмпзрщ жакмлмкіолзи таоакрдо. Поз ущмку мглзк іж гмймвлзт жлаоягщ 
нмбугмвз лмвзт вжаєкмвіглмпзл прайз длдогмлмпії, і ндох жа впд гаж. 

У ваекіи пзруауії мпраллік фапмк мнзлзйзпя лд рійщкз Бєйаоупщ, 
айд ракме Гоужія ра Аждобаигеал, якзк гаж рзк ед «Гажномкмк» 
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ж нмфарку 2007 омку був жаномнмлмвалзи жа уілмы $230 жа рзпяфу 
кубмкдроів жакіпрщ $110 у 2006 омуі. 

Опраллік фапмк ж мгйягу ла гдякі нозфзлз гоужзлм-омпіипщкі 
віглмпзлз лабуйз гмпзрщ ланоуедлзи таоакрдо. Позомглм, цм Гоужія у 
вігнмвігщ ла гії «Гажномку» жанмфаркувайа пномбу жкілзрз птдку 
нмправмк гажу. Оглак, у 2006 омуі взкмозпрарз айщрдоларзвлі гедодйа 
гажмвзт нмправмк лд вгаймпя, і Гоужія буйа жкухдла укйапрз гмгмвіо 
ж «Гажномкмк» ном нозгбалля 1,1 кйог. кубмкдроів гажу в 2007 о. 
(нозбйзжлм 55% впієї нмродбз коаїлз)20. 

В Аждобаигеалі гажу лд рійщкз гйя дкпнмору, айд и лавірщ гйя 
влуроіхлщмгм пнмезвалля лд взпрафає. А рур цд «Гажномк» жаявзв ном 
пвмї нйалз пкмомрзрз мбпяг нмправмк гажу у уы коаїлу в 3 оажз. Такзк 
фзлмк, Рмпія вігвдорм ра лдгвмжлафлм гайа жомжукірз, цм вмла лд 
жбзоаєрщпя жа оатулмк пвмїт одпуопів номгмвеуварз нмйдгхуварз ―гажмву 
номбйдку‖ Аждобаигеалу, цм ндодрвмоыєрщпя у кйыфмву коаїлу 
у нйалат нм првмодллы дкпнморлмгм каохоуру длдогмлмпіїв в мбтіг Рмпії. 

Віокдлія у 2006 омуі нігнзпайа гмгмвіо вігнмвіглм ж якзк 
«Гажномк» мгдоеав кмлромйщ лаг впіка гажмномвіглзкз мб‘єкракз 
одпнубйікз. Закіпрщ рмгм Віокдлія мгдоеайа гаоалрмвалзи мбпяг 
нмправмк гажу ла 25 омків, а ла лаибйзефі роз омкз - сікпмвалі уілз ла 
гаж ла оівлі $110 жа рзпяфу кубмкдроів21.  

Пм-ілхмку жкухдла Рмпія бугуварз пвмї віглмпзлз ж Кажатпралмк, 
Туоккдліпралмк и Ужбдкзпралмк, які каырщ у пвмєку омжнмоягедллі 
жлафлі жанапз вугйдвмгів ра акрзвлм лаомцуырщ їтліи взгмбурмк. 

В мпраллі омкз взгмбурмк гажу у Туоккдліпралі жлафлм жбійщхзвпя и 
у лаибйзефіи ндопндкрзві кмед гмпягрз оівля нмфарку 1990-т омків. 
У 2005 омуі взгмбурмк був гмвдгдлзи гм 63 кійщяога кубмкдроів ла оік. 
Згіглм іж проардгієы омжвзрку ласрмгажмвмгм пдкрмоу Туоккдліпралу 
у 2010 омуі коаїла бугд гмбуварз 120 кійщяогів кубмкдроів. 

Пмпрунмвм лаомцує взгмбурмк гажу Ужбдкзпрал. Якцм в 1991 омуі 
рур гмбувайз 41,9 кійщяога кубмкдроів, рм у 2003 омуі - вед 
57,6 кійщяога кубмкдроів .  

У Кажатпралі оівдлщ взгмбурку гажу ромтз лзефд: бйзжщкм 
20 кійщяогів кубмкдроів ла оік. Оглак гм 2010 омку Міліпрдопрвм 
длдогдрзкз ра кілдоайщлзт одпуопів номглмжує взгмбувалля гажу 
ла оівлі 60 кійщяогів кубів ла оік22. 

Нджваеаыфз ла омжвай Рагялпщкмгм Смыжу, у Рмпії жайзхзвпя гмпзрщ 
нмруелзи ваеійщ внйзву ла пдодглщмажіарпщкзи гажмвзи озлмк: дкпнмор 
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гажу мплмвлзк пнмезвафак у Євомні ж Туоккдліпралу, Ужбдкзпралу 
ра Кажатпралу гмрдндо вдгдрщпя фдодж омпіипщкі роубмномвіглі кдодеі 
ра рдозрмоіы Рмпії. Цди сакрмо жлафлмы кіомы взжлафає нмжзуіы узт 
гдоеав як цмгм СНД, рак і гм вжаєкмвіглмпзл ж Рмпієы. 

Якцм уі коаїлз тмфурщ прарз фапрзлмы гймбайщлмї дкмлмкікз, 
їк гмвдгдрщпя гзвдопзсікуварз пвмї дкпнморлі каохоурз 
ндодкафувалля длдогмодпуопів. За гмнмкмгмы США, ЄС, Кзраы, 
Туодффзлз вмлз лакагаырщпя нмжбавзрзпя «роубмномвіглмї 
жайделмпрі» віг Рмпії (номдкр Тоалпкапніипщкмгм роубмномвмгу ра іл.). 
Айд одайіжауія нмгіблзт номдкрів гмпзрщ гмвгмпромкмва ндопндкрзва. 

Такзк фзлмк, гм 2005 омку Рмпія гмрозкувайапщ япкоавм взоаедлмгм 
куопу ла жбдодедлля дкмлмкіфлзт нодсдодлуіи гйя пвмїт наорлдоів нм 
СНД: вваеаймпя, цм рак вгапрщпя жайзхзрз уі коаїлз в мобірі пвмгм 
внйзву. Оглак оджуйщрарз нмгіблмї нмйірзкз буйз гайдкм лдмглмжлафлі. 

З 2005 омку, як кз вед вігжлафайз, у нмжзуії Рмпії вігбуйзпя жкілз, 
які нмжлафзйзпя і ла пуфаплмку пралі СНД. Рмпіипщкд кдоівлзурвм 
ндодкмлалд, цм длдогдрзфлі одпуопз Рмпії гмжвмйярщ лаибйзефзк 
фапмк омжбугуварз «вдйзку длдогдрзфлу гдоеаву». У ущмку кмлрдкпрі 
буйа нмправйдла кдра віглмвйдлля Рмпії у якмпрі мглмгм іж гймбайщлзт 
удлроів пзйз. Дмпяглдлля уієї кдрз кмейзвм нозбйзжлм у ракзи 
пнмпіб: омжкмвз ном "пймв'ялпщкд боардопрвм" ра "іпрмозфлу пнійщліпрщ" 
ла номпрмоат СНД родба оіхуфд вігкзлурз, гаыфз нійщгз 
ра нодсдодлуії рійщкз в мбкіл ла пдоимжлі акрзвз – лапакндодг 
гажмномвмгз абм жлафлі нмйірзфлі нмпрункз. Рмпія кає улікайщлзи 
праруп длдогдрзфлмгм наорлдоа Євомпмыжу, цм лд втмгзрщ гм ОПЕК. 
Байалпуыфз ла ущмку "ласрмгажмвмку розкурлзку" ра нмпрунмвм 
лаомцуыфз купкуйз, кмела прарз гмймвлзк удлромк пзйз – у впякмку 
оажі, у псдоі длдогмпнмезвалля23. 

Вдйзка гдоеава нмродбує вігнмвіглмгм мрмфдлля. В мпраллі 
роз омкз гмймвла увага Рмпії жмпдодгедла ла нмпроагялпщкмку 
номпрмоі. Пмфаймпя уійдпноякмвалд номпувалля в коаїлат СНД 
омпіипщкзт ілрдодпів ра внйзву. Віг нмйірзкз ж нмжзуії пйабкмпрі вмла 
ндодихйа гм мнмоз ла вйаплу пзйу, лапакндодг дкмлмкіфлу. 
Ікірауіы ілрдгоауії жакілзйа вігвдора дкпналпія канірайу, пубпзгії 
ра баордо нмпрунзйзпя кіпудк озлкмвзк віглмпзлак. 

У рми ед фап «номдкр СНД» (ноз впіи укмвлмпрі ущмгм рдокілу) як 
єгзлмгм гдмнмйірзфлмгм ра дкмлмкіфлмгм номпрмоу гав пдоимжлу роіцзлу. 
Факрмоз, які взжлафайз мб'єглавфі рдлгдлуії в 90-рі омкз, нмпрунмвм пдбд 
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взфдонуырщ. Сномбз првмодлля одгімлайщлзт мб'єглалщ ( ГУАМ, ОДКБ 
ра Євоаждп) кмлпдовуырщ номбйдкз, а лд взоіхуырщ їт. Впд бійщхмгм 
жлафдлля лабуваырщ гвмпрмомллі жв'яжкз кіе фйдлакз СНД. Сномбз 
одалікуварз мб'єглавфі номудпз жа гмнмкмгмы уіл ла длдогмлмпії 
лд гмпзрщ номгукрзвлі ра каырщ кмомркмпромкмвзи оджуйщрар. 

Нджандодфлм, цм одпуопз Рмпії лд взфдоналі, і ла нмпроагялпщкмку 
номпрмоі вмла кмлкуодлрлмжгарла цмгм гмймвлзт пвмїт пундолзків – 
США, Євомпмыжу ра Кзраы. Рмпіипщкзи мб'єглавфзи номдкр гйя СНД 
кає ноавм ла іплувалля. Айд в имгм мплмві нмвзлла йдеарз дкмлмкіфла 
ра узвійіжауіилм-куйщруола нозвабйзвіпрщ Рмпії, її гмрмвліпрщ ра 
жгарліпрщ взпрунарз лд рійщкз в омйі кмозпрувафа длдогмодпуопів, айд 
і як гаоалра бджндкз ра йігдоа кмгдоліжауії гйя коаїл, які бугурщ гмрмві 
нігрозкарз її йігдопрвм. Якцм нмгзвзрзпя іж ущмгм нмгйягу, рм пноава 
Рмпії - уд лапакндодг вмла пака. Упніхла омпіипщка кмгдоліжауія - 
лаибійщх лагіила мплмва гйя жмвліхлщмї нозвабйзвмпрі коаїлз. Обпягз 
длдогмодпуопів як ракі лд жомбйярщ Рмпіы вдйзкмы гдоеавмы, 
ланмозпріпрщ лд рмрмела йігдопрву, а рвдогіпрщ - дсдкрзвлмпрі. 
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Резюме 

Щдобзла В. П. Ндкмрмошд апндкрш омйз омппзипкмгм гажмвмгм кмкнйдкпа 
в злрдгоаузз СНГ (1991 – 2007 гмга).  

В прарщд оаппкарозваырпя вмжкмелмпрз зпнмйщжмвалзя гажмвмгм кмкнйдкпа 
Рмппзз как мглмгм зж подгпрв оапхзодлзя злрдгоаузз кдегу фйдлакз 
Смгоуедпрва Нджавзпзкшт Гмпугаопрв в ндозмг п 1991 нм 2007 гмг. Поз ърмк 
алайзжзоуырпя вжазкммрлмхдлзя в ърми псдод кдегу Рмппзди з дд наорлдоакз 
нм СНГ, а ракед ндопндкрзвш злрдгоаузмллшт номудппмв влуроз галлми 
могалзжаузз. Опмбмд влзкалзд угдйдлм гвупрмомллзк пвяжяк кдегу Рмппзди 
з дд наорлдоакз нм СНГ в гажмвми псдод. Аврмомк ракед нодгнозляра нмншрка 
гарщ мудлку нмпйдгпрвзи ндодтмга влуроз Смгоуедпрва ла ошлмфлшд удлш жа гаж. 
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Горбаньов В. В.  

ВЕЛИКІ ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

В пуфаплзт укмват, як і в гоугіи нмймвзлі ХІХ – ла 
нмфарку ХХ прмйірря, агоаолд нзралля номгмвеує прмярз ла нмоягку 
гдллмку, рмку гйя вірфзжлялмї іпрмозфлмї лаукз жлафлу акруайщліпрщ 
пралмвзрщ вігпрдедлля ра ужагайщлдлля багармоіфлмгм гмпвігу 
омвжв‘яжалля ущмгм нзралля. Хаоківпщка губдолія уікава рзк, цм рур 
нмкіцзурвм іплувайм нмояг ж вдйзкзк ілгупроіайщлзк удлромк – 
Хаокмвмк, нмояг ж Дмлдущкм-Козвмоіжщкзк номкзпймвзк оаимлмк, гд 
був вдйзкзи вігпмрмк лапдйдлля, жаилярмгм нмжа пійщпщкзк 
гмпнмгаопрвмк, а мред іплував жлафлзи нмнзр ла пійщпщкмгмнмгаопщку 
номгукуіы. Взвфдллы номбйдк ж іпрмоії нмкіцзущкмгм гмпнмгаопрва 
нозпвярзйз увагу в пвмїт гмпйігедллят оагялпщкі іпрмозкз: 
О. М. Алсікмв, Л. П. Мзлаозк, Л. М. Івалмв, П. П. Тдйзфук1. 
В пуфапліи укоаїлпщкіи іпрмоімгоасії взвфдллы нмкіцзущкмгм 
гмпнмгаопрва нозпвяфдлі омбмрз Н. Р. Тдкіомвмї2, в якзт 
омжгйягаєрщпя нмкіцзущкд гмпнмгаопрвм Укоаїлз 1861–1917 оо. 
В гмкрмопщкіи гзпдорауії Н. Р. Тдкіомва гіихйа взплмвку, 
цм у нмодсмокдлу гмбу нмкіцзущкд гмпнмгаопрвм двмйыуімлувайм, 
ндодезваыфз ноз ущмку пкйаглу козжу. Евмйыуія вігбувайапщ 
жа оіжлзкз ланояккакз: в акрзвіжауії нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, 
рдтліфлмку номгодпі, нігвзцдллі жагайщлмї куйщруоз уноавйілля 
гмпнмгаопрвмк, омжхзодллі гмбомфзллмпрі3. 

Щмгм взвфдлля ущмгм нзралля нм Хаоківпщкіи губдолії, 
рм пндуіайщлзт гмпйігедлщ гм мпраллщмгм фапу лд буйм првмодлм, 
айд пйіг взгійзрз гзпдорауіилу омбмру А. М. Авоакдлка4, в якіи 
омжгйягаєрщпя двмйыуія ждкдйщлзт віглмпзл ла Лівмбдоделіи Укоаїлі 
ланозкілуі ХІХ – ла нмфарку ХХ пр., жлафлд кіпуд в омбмрі жаикає 
і нмкіцзурвм Хаоківцзлз. 

Щм е пмбмы явйяйм нмкіцзущкд гмпнмгаопрвм, вігмкзи оагялпщкіи 
іпрмозк О. М. Алсікмв гав ракд взжлафдлля нмкіцзущкмгм 
гмпнмгаопрва: ―гмпрарлщм вдйзкі омжкіоз ждкйдвмймгілля 
і ждкйдкмозпрувалля (ла вйапліи абм модлгмваліи ждкйі) лд кдлх 
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50 гдпярзл абм, ноз кдлхіи нймці, гмпралщм вдйзкі омжкіоз канірайу, 
вкйагдлмгм в рі абм ілхі гайужі пійщпщкмгм гмпнмгаопрва, лджайделм 
віг пралмвмгм нмтмгедлля гмпнмгаоя‖5. 

Взкйыфдла узк взжлафдлляк фапрзла нозварлмвйаплзущкзт 
гмпнмгаопрв гмпрарлщм взйзка, айд її нзрмка вага в ждкйдвмймгіллі 
лджлафла. Тмку, кмйз лдка кмейзвмпрі взжлафзрз вйаплд нмкіцзущкд 
гмпнмгаопрвм, омжгйягаєрщпя нозварлмвйаплзущкд гмпнмгаопрвм 
в уіймку. Поз гмпзрщ вдйзкіи нзрмкіи важі впі жлафлі мжлакз 
нмкіцзущкмгм гмпнмгаопрва жбдоігаырщ вйаплд жлафдлля і у взнагку 
вкажалмгм пукаолмгм взвфдлля. 

В рабйзуі 1 номнмлуырщпя ракі кдеі гоун нмкіцзущкзт гмпнмгаопрв 
ла нмфарку ХХ пр.* (гдп.): 

 

Табйзуя 1. 
Гоуна гмпнмгаопрв Пм ждкйдвмймгіллы Пм нмпівліи нймці 
Доіблд 50–100 гм 50 
Сдодглє 100–500 50–250 
Вдйзкд бійщхд 500 бійщхд 250 
* А. М. Алсзкмв. Коунлмд нмкдцзфщд тмжяипрвм Евомндипкми 

Рмппзз. – М., 1969. – С. 21. 
 

За галзкз ―Срарзпрзкз ждкйдвйагдлзя 1905 гмга‖, ждкдйщла нймца 
Хаоківпщкмї губдолії пралмвзйа 4497271 гдп. ждкйі. Пмоівлыыфз уы 
кійщкіпрщ ж вкажалзк у 1887 і 1877 оо., бафзкм, цм нймца прайа 
кдлхмы номрз 1887 о. ла 20171 гдп. абм ла 0,45% і бійщхмы номрз 
1877 о. ла 37088 гдп. абм ла 0,83%6. Цд кмйзвалля нймці кмела 
нмяплзрз кдрмгзкмы номвдгдлля ндоднзпів ра урмфлдлляк нймці 
губдолії. 

Пймца нозварлзт вмймгілщ губдолії пралмвзйа: 1877 о. – 
1660406 гдп.; 1887 о. – 1644456 гдп.; 1905 о. – 1608349 гдп. Рмжгйялдкм 
якмы буйа нзрмка вага нмкіцзущкмгм ждкйдвмймгілля у жагайщлмку 
ра нозварлмку ждкйдвмймгіллі губдолії: 
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Табйзуя 2. 
Пзрмка вага нмкіцзущкмгм ждкйдвмймгілля 

Хаоківпщкмї губдолії в 1905 о.* 
Пмвірз Пймца ждкйдвмймгілля, гдп. Пзрмка вага 

нмкіцзущкмгм 
ждкйдвмймгілля, % 

жа
га

йщ
лм

гм
 

 

но
зв

ар
лм

гм
 

нм
к

іц
зу

щ-
км

гм
 

у 
жа

га
йщ

лм
к

у 

у 
но

зв
ар

лм
к

у 

Хаоківпщкзи  226188 85459 65672 29,1 76,8 

Отрзопщкзи  225078 98708 67387 30,0 68,3 
Бмгмгутівпщкзи 269876 91132 76582 28,4 84,0 
Вайківпщкзи 162483 64853 52968 32,6 81,7 
Вмвфалпщкзи  322634 133991 104862 32,5 78,2 
Зкіївпщкзи 437315 137491 89478 20,5 65,0 
Іжыкпщкзи 678051 343665 240536 35,5 70,0 
Кун‘ялпщкзи 585737 190573 157882 26,9 82,8 
Лдбдгзлпщкзи 249429 113562 88901 35,6 78,3 
Сраомбійщпщкзи  1055986 213459 166834 15,8 78,1 
Сукпщкзи  254494 135456 118589 46,6 87,5 
Хаоківпщка губдолія 4497271 1608349 1229691 23,3 76,4 

* Срарзпрзка ждкйдвйагдлзя 1905 гмга. Вшн.33. Хаощкмвпкая 
губдолзя. – СПб., 1906. – С. 14-25. 

Взтмгяфз ж алайіжу рабйзуі 2 кз бафзкм, цм нзрмка вага 
нмкіцзущкмгм ждкйдвмймгілля у жагайщлмку ра нозварлмку пралмвзйа 
23,3% ра 76,4% вігнмвіглм. В уіймку нм укоаїлпщкзк губдоліяк 
уі нмкажлзкз пралмвзйз 31,6% ра 67,7%, нм Євомндипщкіи Рмпії 
уі нмкажлзкз пралмвзйз 17,1% ра 66,5%. Пм губдолії лаибійщхмы 
нзрмка вага нмкіцзущкмгм ждкйдвмймгілля у жагайщлмку буйа 
у Сукпщкмку нмвірі (46,6%), Лдбдгзлпщкмку (35,6%) ра Іжыкпщкмку 
(35,5%). Наибійщхмы нзрмка вага у нозварлмку ждкйдвмймгіллі буйа 
у Сукпщкмку нмвірі (87,5%), Бмгмгутівпщкмку (84,0%) 
ра Кун‘ялпщкмку (82,8%). 

Піпйя одсмокз 1861 о. фапрка гвмоял пдодг нмкіцзків Хаоківпщкмї 
губдолії гдцм жкдлхзйапщ, айд налівлмку пралу лайдеайз і лагайі 
вдйзкі ждкдйщлі нймці, бійщху фапрзлу якзт жаикайз йарзсулгії. 
Впщмгм гвмоялпщкзт нмкіцзущкзт гмпнмгаопрв (бійщхд 50 гдп.) 
в 1905 о. буйм – 1257, а лайдеайм їк 805797 гдп. Сдодг лзт жа нймцды 
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віг 50 гм 100 гдп. буйм 297 гмпнмгаопрв, віг 100 гм 500 гдп. – 596, 
бійщхд 500 гдп. – 364 гмпнмгаопрва7. У рабйзуі 3 нмкажала кійщкіпрщ 
нмкіцзущкзт гмпнмгаопрв у 1905 о. 

 

Табйзуя 3 
Кійщкіпрщ нмкіцзущкзт гмпнмгаопрв Хаоківпщкмї губдолії у 1905 о.* 

 

Пмвірз Маєркз 
гвмоял 

Маєркз 
лдгвмоял 

Впщмгм 

Отрзопщкзи  60 80 140 
Бмгмгутівпщкзи 68 38 106 
Вайківпщкзи 58 110 168 
Вмвфалпщкзи  83 79 162 
Зкіївпщкзи 136 149 285 
Іжыкпщкзи 207 358 565 
Кун‘ялпщкзи 168 293 461 
Лдбдгзлпщкзи 137 85 222 
Сраомбійщпщкзи  93 180 273 
Сукпщкзи  134 75 209 
Хаоківпщкзи 113 1564 230 
Хаоківпщка губдолія 1257 1564 2821 
* Срарзпрзка ждкйдвйагдлзя 1905 гмга. Вшн.33. Хаощкмвпкая 

губдолзя. – СПб., 1906. – С. 14-25. 
З рабйзуі 3 кз бафзкм, цм у 1905 о. в губдолії буйм 

2821 нмкіцзущкзт каєрків, ж якзт каєркз гвмоял пралмвзйз 1257, 
а лдгвмоял – 1564. Загайщла фзпдйщліпрщ ждкйдвйаплзків буйа кдлхмы, 
агед лавдгдлі галі пвігфарщ ном кійщкіпрщ ждкйдвмймгілщ, айд уд єгзлм 
кмейзвзи пнмпіб взжлафдлля фзпдйщлмпрі нмкіцзків. За нігоатулкакз 
І. Рзбайкз і Ф. Туофдлка, жгіиплдлзкз ла мплмві мнубйікмвалзт 
кардоіайів пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм ндоднзпу 1917 о., ндодпіфла 
гвмоялпщка омгзла пкйагайапя ж 5,5 мпіб, а ждкйдвйаплзків ілхзт пралів 
ж 9,4. Такзк фзлмк фзпдйщліпрщ нмкіцзків в Хаоківпщкіи губдолії в 
1905 о. пралмвзйа 21616 мпіб ж фйдлакз пікди, уд пкйагайм 0,7% 
жагайщлмї кійщкмпрі лапдйдлля. 

Помрягмк 1877–1905 оо. лаикдлхд пкмомфдлля гвмоялпщкмгм 
ждкйдвмймгілля Хаоківпщкмї губдолії пнмпрдоігаймпя в Сукпщкмку, 
Лдбдгзлпщкмку, Отрзопщкмку, Бмгмгутівпщкмку ра Хаоківпщкмку 
нмвірат, які вігжлафайзпя взпмкзк оівлдк омжвзрку озлкмвзт віглмпзл. 
Щд гм 1861 о. рур буйа жлафла кійщкіпрщ уукомвзт ра взлмкуолзт 
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жавмгів. Міпудві нмкіцзкз ніпйя вігкілз коінмплмгм ноава хвзгфд 
нозпрмпувайзпя гм озлку. 

Наибійщхзк ждкйдвйаплзкмк Хаоківпщкмї губдолії ланозкілуі 
ХІХ – ла нмфарку ХХ прмйірря був кундущ Л. Є. Кдліг (1821–1903 оо.), 
віл вмймгів у губдолії Гурялпщкзк ра Томпрялдущкзк каєркакз. 
В 1912 о. Гурялпщкзи каєрмк кав нймцу 20893 гдп.8, а Томпрялдущкзи 
каєрмк – 21,4 рзп. гдп. Л. Є. Кдліг був лдндодпіфлзк кмкдопалрмк, 
гмпнмгаолзкмк і жлавудк уукомвмгм взомблзурва, віл првмозв мглд іж 
лаикоацзт у Рмпії нозжавмгпщкд буоякмпіыфд гмпнмгаопрвм і жоажкмві 
уукомві жавмгз. Пігнозєкпрва Л. Є. Кдліга ла нмфарку ХХ прмйірря 
кайз оіфлзи мбіг гм 40 кйл. жмймрзт каобмвалуів. Піпйя пкдорі 
Л. Є. Кдліга, у гоуглі 1903 о., впя вйапліпрщ ндодихйа гм имгм пзлів: 
Каойа, Ойдкпалгоа, Фоігоіта ра Юйіупа, кмроі у піфлі 1905 о. урвмозйз 
рмогмвзи гік ―Л. Е. Кдлзг з Напйдглзкз‖, у 1911 о. имгм канірай 
пралмвзв 20,1 кйл. коб. Впд лдоутмкд каилм лацагків Л. Є. Кдліга 
в 1913 о. буйм муілдлм в 8,6 кйл. коб.9 

Коік лацагків Л. Є. Кдліга, ла нмфарку ХХ прмйірря лаибійщхзкз 
ждкйдвйаплзкакз в Хаоківпщкіи губдолії буйз: Хаозрмлдлкм, Тдодцдлкм, 
Кмфзл, Рзбмн‘єо, Канліпр, Сромгалмва, Гдлгозкмв, Дутмвпщкзи, 
Лдцзлпщкзи, Тмйпрми, Гмйіузл, Щдобармв (гзвзпщ гмгармк 1). 

За галзкз 1905 о. Хаозрмлдлкак, П. З. Взлмгоагмву ра лацагкак 
Л. Є. Кдліга в Хаоківпщкіи губдолії лайдеайм 75379 гдп. ждкйі10. 
Факрзфлм впя уя ждкйя нознагайа ла Сукпщкзи, Лдбдгзлпщкзи, 
Отрзопщкзи ра Бмгмгутівпщкзи нмвірз губдолії. 

Кмлудлроауія вдйзкмї ждкдйщлмї вйаплмпрі в гіиплмпрі буйа лабагарм 
бійщхмы, фзк уд жасікпмвалм в кардоіайат ндоднзпів ЦСК Рмпії. 
Вдйзкі йарзсулгзпрз лдоігкм кайз вмймгілля лд рійщкз у оіжлзт 
нмвірат, а і у оіжлзт губдоліят Рмпії. Так, жа галзкз ндоднзпу 1905 о., 
гоасу Г. І. Рзбмн‘єоу лайдеав у Хаоківпщкіи губдолії мгзл каєрмк 
нймцды у 15586 гдп., а А. П. Сромгалмвіи – гва (14485 і 2169 гдп.). 
Впщмгм е, жа нігоатулкакз Л. П. Мзлаозк, Г. І. Рзбмн‘єоу лайдеайм 
у оіжлзт губдоліят Рмпії – 52479 гдп., а А. П. Сромгалмвіи ра її фмймвіку 
П. С. Сромгалмву – 53080 гдп.11  

У фмрзощмт нмвірат Хаоківпщкмї губдолії у 1905 о. П. І. Хаозрмлдлкм 
кав віпік вмймгілщ, лаибійщхд ж лзт кайм 6135 гдп. ждкйі, а впі оажмк – 
23166 гдп. А жагаймк у вйаплмпрі Хаозрмлдлка буйз цд ждкйі в пупігліи 
Куопщкіи губдолії, рак Угомєгпщкзи каєрмк жлатмгзвпя ла рдозрмоії 
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гвмт губдоліи, і жагаймк віл кав нймцу – 48214 гдп. ждкйі12, 
лд воатмвуыфз модлгмвалмї ждкйі. 

Такме вдйзкзкз ждкйдвйаплзкакз в губдолії буйз: Л. Є. Боажмйщ 
у 1900 о. в Отрзопщкмку нмвірі кав 2100 гдп.13, каєрмк ―Мдофзк‖ 
Є. М. Дутмвпщкмгм у Вайківпщкмку ра Хаоківпщкмку нмвірат жаикав 
8644 гдп.14, каєрмк ―Бійзи кмймгяжщ‖ М. А. Скаймла у Вмвфалпщкмку 
нмвірі жаикав 7714 гдп.15, каєрмк ―Ороаглд‖ С. М. Куофалзлмва 
у Кун‘ялпщкмку нмвірі жаикав 3300 гдп.16, каєрмк ―Мзтаийівка‖ гоаса 
В. О. Канліпра у Лдбдгзлпщкмку нмвірі жаикав 4807 гдп.17, каєрмк 
―Тдолз‖ кляжя Б. С. Щдобармва в Лдбдгзлпщкмку ра Рмкдлпщкмку 
нмвірат жаикав 9386 гдп.18, каєрмк ―Годбдллзкмвка‖ гоаса 
М. М. Тмйпрмгм в Сукпщкмку нмвірі жаикав 2030 гдп.19, каєрмк 
―Кзялзущкд‖ М. М. Лдцзлпщкмї в Сукпщкмку нмвірі жаикав 
11978 гдп.20, каєрмк ―Дмйеалпщкд‖ лацагків кляжя Д. Ф. Гмйіузла 
в Хаоківпщкмку нмвірі жаикав 4102 гдп.21 

На нмфарку ХХ прмйірря пдодг нмкіцзків Хаоківпщкмї губдолії 
пралмвзймпя впд бійщхд взтігуів ж кунуів, нмфдплзт гомкагял, пдйял 
ра ілхзт пралів, тмфа гмкілуыфд пралмвзцд гвмоялпрва жбдоігаймпя.  

Ваейзвзк є впралмвйдлля нмкіцзущкзт каєрків жа омжкіоакз 
вмймгілщ. Аврмомк пкйагдлм рабйзуы 4, яка гає вігнмвігщ ла уд нзралля. 

 
Табйзуя 4. 

Пмкіцзущкд ждкйдвмймгілля Хаоківпщкмї губдолії 
жа омжкіоакз вмймгілщ у 1905 о.* 

 

Рмжкіоз вмймгілщ, гдп. Кійщкіпрщ вмймгілщ Кійщкіпрщ ждкйі, гдп. 
50-100 949 (33,6%) 69005 (5,6%) 
100-200 690 (24,4%) 99984 (8,1%) 
200-300 320 (11,3%) 79499 (6,4%) 
300-400 181 (6,4%) 62858 (5,1%) 
400-500 123 (4,3%) 56224 (4,6%) 
500-1000 290 (10,2%) 204420 (16,6%) 
1000-2000 169 (5,9%) 237620 (19,3%) 
2000-3000 50 (1,7%) 119894 (9,7%) 
3000-4000 20 (0,7%) 67844 (5,5%) 
4000-5000 8 (0,3%) 35493 (2,9%) 
5000-10000 16 (0,6%) 108443 (8,8%) 
бійщхд 10000 6 (0,2%) 88407 (7,2%) 
Впщмгм нм губдолії 2821 (100%) 1229691 (100%) 
* Срарзпрзка ждкйдвйагдлзя 1905 г. Вшн.33. Хаощкмвпкая 

губдолзя. – СПб., 1906. – С. 24. 
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Взтмгяфз ж галзт рабйзуі 4 кз бафзкм, цм нмкіцзущкд 
ждкйдвмймгілля губдолії буйм в жлафліи кіоі йарзсулгіайщлзк. Доіблд 
ждкйдвмймгілля віг 50 гм 100 гдп. пралмвзйм 949 гмпнмгаопрв (33,6%), 
які вмймгійз 69005 гдп. ждкйі (5,6%), пдодглє ждкйдвмймгілля віг 100 гм 
500 гдп. пралмвзйм 1314 гмпнмгаопрв (46,5%), нймцды 298565 гдп. 
(24,2%), вдйзкд ждкйдвмймгілля бійщхд 500 гдп. пралмвзйм 
559 гмпнмгаопрв (19,8%), нймцды 862121 гдп. (70%). 

Сйіг гмгарз, цм пдодг 2821 нмкіцзущкзт гмпнмгаопрв у 1905 о. 
ждкйдвмймгілля жакмелзт пдйял (бійщхд 50 гдп.) пралмвзйм 
960 гмпнмгаопрв. Тур кз бафзкм 16 гмпнмгаопрв віг 1 рзп. гдп. гм 2 рзп. 
гдп., жагайщлмы нймцды 21136 гдп., а мглд пдйялпщкд гмпнмгаопрвм кайм 
нймцу 2496 гдп. Гмпнмгаопрв віг 100 гм 1 рзп. гдп. буйм 465, жагайщлмы 
нймцды 11238222. Пмкіцзкз нмфдплі гомкагялз ра кунуі у 1905 о. кайз 
248 вмймгілщ, нймцды 159934 гдп. 

В гоугіи нмймвзлі ХІХ – ла нмфарку ХХ прмйірря нмкіцзущкд 
гмпнмгаопрвм Хаоківпщкмї губдолії жайзхаймпя, в жлафліи кіоі, 
йарзсулгіайщлзк, имгм мплмву пкйагайа гвмоялпщка ждкдйщла вйапліпрщ. 
Пмояг ж вдйзкзкз ланівсдмгайщлзкз йарзсулгіякз в губдолії іплувайз 
і вдйзкі ждкйдвмймгілля ракзт нігнозєкуів, як Кдліга, Тдодцдлка, 
Хаозрмлдлка, жаплмвалі ла озлкмвзт жапагат. Айд жбдодедлля вдйзкмї 
ждкдйщлмї вйаплмпрі у нмкіцзків нозжвмгзйм гм жлафлмї ланоугз 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт віглмпзл в агоаолмку пдкрмоі Хаоківпщкмї 
губдолії. Сакд езрря взкагайм гмкмоіллзт одсмок у пійщпщкмку 
гмпнмгаопрві. Пмкіцзущкі гмпнмгаопрва, які лд внзпувайзпя у жагайщлзи 
пмуіайщлм-дкмлмкфлзи омжвзрмк, взкзвайзпя іж фзпйа пійщпщкзт 
гмпнмгаопрв. На кіпуі кмйзхліт нмкіцзущкзт йарзсулгіи взлзкайз 
лдвдйзкі гмпнмгаопрва. На мплмві нмкіцзущкмгм ждкйдвмймгілля ихйм 
акрзвлд смокувалля озлкмвзт смок вйаплмпрі ла ждкйы, айд влапйігмк 
одвмйыуіилзт нмгіи 1917–1920 оо. нмкіцзущкд гмпнмгаопрвм буйм 
нмвліпры йіквігмвалд, і нмкіцзкз як мкодка пмуіайщла гоуна ндодпрайз 
іплуварз, а нмжзрзвлзи гмпвіг їт одсмокувалля буйм вроафдлм. 
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Резюме 
Гмобалдв В. В. Коунлшд ждкйдвйагдйщуш Хаощкмвпкми губдолзз вм врмоми 

нмймвзлд XIX – в лафайд ХХ вв. 
В прарщд алайзжзоудрпя ждкйдвйагдлзд лазбмйдд коунлшт нмкдцзкмв 

Хаощкмвпкми губдолзз, в ндозмг, кмгга акрзвлм смокзомвайзпщ ошлмфлшд 
мрлмхдлзя. В удймк в губдолзз в кмлуд ХIХ – в лафайд ХХ вв. в нмкдцзфщдк 
тмжяипрвд нодмбйагайз ошлмфлшд мрлмхдлзя. Оплмву нмкдцзфщдгм 
ждкйдвйагдлзя в губдолзз пмправйяйз зкдлзя гвмоял. Назбмйдд коунлшкз 
нмкдцзкакз-нодгнозлзкардйякз в губдолзз бшйз Л. Кдлзг 
з П. Хаозрмлдлкм, кмрмошд пмжгайз мбоажумвшд тмжяипрва, мплмваллшд 
ла ндодгмвшт рдтлмймгзят рмгм водкдлз. В прарщд зпнмйщжмвал хзомкзи коуг 
зпрмфлзкмв з йзрдоаруош. 
 

Дмгармк 1 
Наибійщхі ждкйдвйаплзкз Хаоківпщкмї губдолії у 1905 о.* 

№ Здкйдвйаплзк / 
омгзла ждкйдвйаплзків 

Здкйдвмймгілля (гдп.)/ 
Пмвірз губдолії 

I Кдліг Юйіуп Лдмнмйщгмвзф 18042,5 Отрзопщкзи  
21104 Бмгмгутівпщкзи  
3380 Лдбдгзлпщкзи  
383,5 Хаоківпщкзи 
42910 

II Хаозрмлдлкм Павйм Івалмвзф 
Хаозрмлдлкм Нарайя Макпзківла 

25800,5 Отрзопщкзи 
6581 Сукпщкзи 
1504 Лдбдгзлпщкзи 
1449,5 Вайківпщкзи 
35335 

III Рзбмн‘єо Гдмогіи Івалмвзф 18000 Іжыкпщкзи 
IV Сромгалмва Алла Дкзроівла 14484 Сукпщкзи 
V Дутмвпщкзи Євгдл Мзтаиймвзф 

Дутмвпщка Смсія Івалівла 
10742 Вайківпщкзи  
1781 Вмвфалпщкзи 
1375 Бмгмгутівпщкзи 
642,5 Хаоківпщкзи 
14540,5 

VI Шдодкдрєв Ойдкпалго Дкзромвзф 7762 Іжыкпщкзи 
2585 Вмвфалпщкзи 
2106 Хаоківпщкзи 
841,5 Кун‘ялпщкзи 
13294,5 

VII Лдцзлпщкзи Мзкмйа Імпзсмвзф 
Лдцзлпщка Маоія Марвіївла 

12773 Сукпщкзи 

VIII Кмфзл Дкзром Вапзйщмвзф 
Кмфзл Мзтаийм Вапзйщмзф 
Кмфзла Ойдла Івалівла 

16004,5 Кун‘ялпщкзи 
2686 Сраомбійщпщкзи 
18690,5 

IX Гдлгозкмв Пдром Сзкмлмвзф  
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Гдлгозкмва Євгмкія Вапзйівла 
Гдлгозкмв Вапзйщ Ойдкпалгомвзф 
Гдлгозкмва Цдузйія Вайдоіалівла 

 
 
10551 Вмвфалпщкзи 

X Щдобармв Бмозп Сдогіимвзф 
Щдобармва Алла Мзкмйаївла 

 
7667 Лдбдгзлпщкзи 

XI Канліпр Вапзйщ Ойдкпалгомвзф 
Канліпр Дкзром Ойдкпалгомвзф 

 
7005 Лдбдгзлпщкзи 

XII Балрзх Вапзйщ Ойдкпалгомвзф 
Балрзх Ойдкпалго Фдгмомвзф 
Балрзх Фдгіо Ойдкпалгомвзф 

 
 
6109 Іжыкпщкзи 

XIII Кіодєв Вмймгзкзо Івалмвзф 
Кіодєв Єйзжао Мзтаиймвзф 
Кіодєв Вдлдгзкр Мзтаиймвзф 

 
 
5963 Сраомбійщпщкзи 

XIV Вдиппд Юйія Гуправівла 4567 Отрзопщкзи 
744 Сукпщкзи 
5311 

XV Гмйіузла Маоія Ойдкпалгоівла 1083 Вайківпщкзи 
3134 Хаоківпщкзи 
4217 

XVI Скаймл Мзкмйа Алрмлмвзф 4455 Вмвфалпщкзи 
XVII Кйдилкітдйщ Мзкмйа 

Вмймгзкзомвзф 
4960 Бмгмгутівпщкзи 

XVIII Загмлпщка Алла Ойдкпалгоівла 4224,5 Вайківпщкзи 
Впщмгм лаибійщхзк ждкйдвйаплзкак 
Хаоківпщкмї губдолії лайдеайм 

 
230490 

* Снзпмк ждкйдвйагдйщудв Хаощкмвпкми губдолзз вйагдыцзт бмйдд 300 
гдпярзл ждкйз в 1905 гмгу// Хаощкмвпкзи кайдлгаощ ла 1906 гмг. – Хаощкмв, 
1906. – С. 3-82. 
 

Дмгармк 2 
Заправа нозварлмвйаплзущкзт ждкдйщ Хаоківпщкмї губдолії 
в акуімлдолзт ра гдоеавлзт балкат ла 1 піфля 1905 о.* 

Пмвірз Здкйя в 
нозвар-
ліи 
вйаплмпрі 
гдп. 
 
 
 

Закйа-
гдла 
ждкйя, 
гдп.  

%
 ж

ак
йа

гд
лм

ї ж
дк

йі
 

Оуілка 
жакйагдлмї 
ждкйі, коб. 

Сука 
взгалзт 
нмжзк, 
коб. 

На мглу 
гдп.  

О
уі

лк
з,

 к
об

. 

П
мж

зк
з,

 к
об

. 

Хаоківпщкзи 100770 53177 53 8209136 4725305 154 89 
Отрзопщкзи 101047 25263 25 3412588 2131676 145 84 
Бмгмгутівпщкзи 114428 46958 41 62495549 3639060 133 78 
Вайківпщкзи 87210 42012 48 5499954 3103477 131 74 
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Вмвфалпщкзи 140388 100232 71 9453281 5953069 94 59 
Зкіївпщкзи 159368 117551 74 11616399 6792527 99 58 
Іжыкпщкзи 353177 302949 86 25970280 15951307 86 52 
Кун‘ялпщкзи  204898 146530 72 11074929 6328482 76 43 
Лдбдгзлпщкзи 125395 66496 53 9670185 5612324 145 84 
Сраомбійщпщкзи 191554 147811 77 10199793 6375717 69 43 
Сукпщкзи 139641 53825 38 8205336 4651753 153 84 
Впщмгм  
нм губдолії 

1717876 1102804 64 109561430 65174697 100 59 

 

* Срарзпрзка гмйгмпомфлмгм кодгзра в Рмппзз 1905 г. – СПб., 1906. 
Вшн.ІІІ. – С. 31-32. 
 

Дмгармк 3 
Ваоріпрщ ждкйі в Хаоківпщкіи губдолії в 1886-1905 оо.* (коб. жа гдп.) 

 

Пмвірз 1886 1888 1890 1892 1893 1894 1905 
 
 
 

В
 п

до
дг

лщ
мк

у 
жа

 2
0 

ом
кі

в 

Хаоківпщкзи 109 107 145 120 144 123 154 129 
Отрзопщкзи 140 154 154 153 171 195 145 159 
Бмгмгутівпщкзи 90 108 94 95 108 107 133 105 
Вайківпщкзи 94 80 96 106 110 130 131 106 
Вмвфалпщкзи 78 78 78 75 84 78 94 81 
Зкіївпщкзи 78 68 69 82 75 68 99 77 
Іжыкпщкзи 57 45 55 69 70 81 86 66 
Кун‘ялпщкзи  70 45 54 66 55 74 76 63 
Лдбдгзлпщкзи 132 155 130 116 132 134 145 135 
Сраомбійщпщкзи 40 42 40 56 46 49 69 49 
Сукпщкзи 150 152 124 152 188 195 153 160 

В пдодглщмку  
нм губдолії 

 
96 

 
94 

 
94 

 
99 

 
107 

 
112 

 
100 

 
102 

* Мдждлудв В. И. Дмтмглмпрщ фапрлмгм ждкйдвйагдлзя в Хаощкмвпкми 
губдолзз// Хаощкмвпкзи пбмолзк. – Хаощкмв, 1897. вшн.11. – С. 67; Срарзпрзка 
гмйгмпомфлмгм кодгзра в Рмппзз 1905 г. – СПб., 1906. Вшн.ІІІ. – С. 31-32. 
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Калініченко Г. В.  

УТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ГРОМАД НА ХАРКІВЩИНІ 
ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ (1922-1930 рр.) 

Нзліхлє лдвріхлд пралмвзцд укоаїлпщкмгм пдйялпрва взкйзкає 
вдйзкд жалднмкмєлля у вірфзжлялмї гомкагпщкмпрі. Згаваймпщ 
бз ж кмйгмпнлм-оаггмпнлмы пзпрдкмы, лапзйщлм лав‘яжалмї пдйу 
кмкуліпрзфлзк одезкмк, нмкілфдлм, айд лагії ла вігомгедлля 
пдйялпщкмгм (сдокдопщкмгм) гмпнмгаопрва лд взноавгайзпя. Сноава игд 
гм првмодлля в агоаолмку пдкрмоі вдйзкзт нозварлмвйаплзущкзт 
гмпнмгаопрв, гд ноауыварзкурщ лаикалі омбірлзкз, а пдйялпрвм – 
мплмва укоаїлпщкмї лауії – номгмвеує ндодбуварз у козжі, пкмомфуєрщпя 
имгм нзрмка вага у пупнійщпрві. Цд гуед пдоимжла жагомжа пакмку 
іплуваллы укоаїлуів як пакмбурлщмї лауії. Гомкагпщкіпрщ і гдоеава 
нмвзллі нмправзрз жапйіл уіи жагомжйзвіи рдлгдлуії.  

У уіи пзруауії кмед прарз в нозгмгі гмпвіг ждкдйщлзт гомкаг – 
пакмгіяйщлзт ждкдйщлм-гмпнмгаопщкзт мб‘єглалщ впіт пдйялпщкзт 
гмпнмгаопрв, які іплувайз в УСРР в 1922-1930 оо. Вмлз вгайм 
нмєглувайз мпмбзпрі ра гомкагпщкі ілрдодпз пвмїт фйдлів. У ждкдйщліи 
гомкагі пдйялпщкд гмпнмгаопрвм лд жлзкайм як пакмпріила взомблзфа 
мгзлзуя, як рм праймпя в кмйгмпні, пдйялзл жайзхавпя гмпнмгаодк 
жапмбів взомблзурва і кодвлм був жауікавйдлзи у оджуйщрарат пвмєї 
ноауі. В рми ед фап ждкдйщла гомкага кммндоувайа ндвлі гмпнмгаопщкі 
мндоауії, які буйм лдвзгіглм, а рм і лд кмейзвм взкмлуварз пдйялзлу 
мкодкм. Гомкага, ракзк фзлмк, ндодрвмоывайапя ла кммндоарзв 
вдорзкайщлмгм рзну, гд жабджндфувавпя нмпрун гйя впіт її фйдлів, 
пдйялпрвм жбдоігаймпя, жбдоігайапя мплмва укоаїлпщкмї лауії. 

Оред, взвфдлля ждкдйщлмї гомкагз кає вдйзкд лаукмвд з ноакрзфлд 
жлафдлля. Айд в іпрмоімгоасії ілпрзрур ждкдйщлмї гомкагз 1920-т омків 
гмпйігедлзи лдгмпрарлщм1. Щмб впдбіфлм взвфзрз уд нзралля нмроіблм, 
лапакндодг, номвдпрз одгімлайщлі гмпйігедлля, гд буйа пвмя пндузсіка 
в могаліжауії і сулкуіят ждкдйщлзт гомкаг. 

Хаоківцзла (Сймбмеалцзла) – мгзл іж ракзт вдйзкзт одгімлів. 
Дм одвмйыуії уд буйа Хаоківпщка губдолія, в 1919 – 1925 оо. жажлавайа 
оіжлзт агкіліпроарзвлм – рдозрмоіайщлзт жкіл, а в 1925 – 1930 оо. 
уд буйа рдозрмоія Хаоківпщкмї, Іжыкпщкмї, Кун‘ялпщкмї, Сукпщкмї, 
Сраомбійщпщкмї і нівліфлзт оаимлів Коаплмгоагпщкмї, Аордківпщкмї 
ра Лугалпщкмї мкоуг. Ражмк вмлз пкйагайз нозбйзжлм 20% рдозрмоії 
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УСРР. Оогаліжауія ра сулкуії ждкдйщлзт гомкаг у ущмку коаї – 
нодгкдр гмпйігедлля уієї праррі. 

Здкдйщлм-гмпнмгаопщкі мб‘єглалля пдйялпщкзт гмпнмгаопрв – 
ждкдйщлі гомкагз – гіпрайз ноавмвд мсмокйдлля в Здкдйщлмку Кмгдкпі 
1922 омку2. Вмлз гіяйз в пймбмеалпщкмку пдйі гм йіра 1930 о. 
Їт нмроіблм вігоіжлярз віг пійщпщкзт гомкаг, цм іплувайз гм одвмйыуії і 
в ндохі нмодвмйыуіилі омкз. Сійщпщкі гомкагз взкмлувайз сулкуії 
лзжмвзт агкіліпроарзвлзт мгзлзущ, їт омжнмоягфзкз могалакз буйз 
птмгз гмкмгмпнмгаоів і мбоалі ла лзт пійщпщкі праомпрз. 
З впралмвйдлляк оагялпщкмї вйагз агкіліпроарзвлі сулкуії пійщпщкзт 
гомкаг ндодихйз гм пійщоаг, а нмпага праомпрз жлзкйа. На Хаоківцзлі 
уд праймпя ла нмфарку 1920 о. 

Пмжбавйдлля оагялпщкмы вйагмы взбмофзт ноав жакмелзт 
гмпнмгаоів (рак жвалзт куокуйів) упкйаглзйм взкмозпралля жбмоів 
взбмоуів гйя взоіхдлля гомкагпщкзт номбйдк, які оаліхд взоіхувайз 
ла птмгі гмкмгмпнмгаоів. Пмроіблм буйм в укмват ндодтмгу гм НЕПу 
жлаирз взтіг ж уієї кмйіжії. Взтіг був жлаигдлзи ла хйяту могаліжауії 
ждкдйщлзт гомкаг. Цди нмждкдйщлзи ілпрзрур лд кав сулкуії 
агкіліпроарзвлмї мгзлзуі. Цы сулкуіы взкмлувайа пійщпщка оага. 
Здкдйщла гомкага буйа рійщкз рдозрмоіайщлм-гмпнмгаопщкзк 
мб‘єглалляк пдйялпщкзт гвмоів (ждкйдкмозпрувафів). Здкдйщлзи 
Кмгдкп УСРР 1922 о. гмжвмйяв пдйялак кмозпруварзпя ждкйды рійщкз 
в пкйагі ждкдйщлмї гомкагз, ла вігкілу віг РРФСР, гд пдйялзл кіг 
взкмозпрмвуварз ждкдйщлзи лагій і в пкйагі ждкдйщлмї гомкагз і нмжа 
лды. Айд мпкійщкз в РРФСР ждкдйщла гомкага (пдйщпкмд мбцдпрвм) 
сакрзфлм лакйагаймпя ла гмбод вігмку ж гмодвмйыуіилзт фапів 
нмждкдйщлу мбцзлу, рм в іпрмоімгоасії нмфайз мрмрмелыварз ждкдйщлу 
гомкагу і нмждкдйщлу мбцзлу3. 

В УСРР нмгіблд мрмрмелывалля нмкзйкмвд, мпкійщкз ждкдйщла 
гомкага гіяйа ла впіи рдозрмоії одпнубйікз, а нмждкдйщла мбцзла 
іплувайа йзхд в рзт одгімлат, гд лабуйа нмхзодлля мбцзлла смока 
ждкйдкмозпрувалля. 

Дм одфі, мбцзлла смока ждкйдкмозпрувалля в 1920-т омкат 
ндодваеайа ла Хаоківцзлі, гд вмла мтмнйывайа віг 36% у Хаоківпщкзи 
мкоужі гм 84% у Сраомбійщпщкіи мкоужі, а в уіймку вмла пралмвзйа 
70% жагайщлмї нймці пдйялпщкзт ждкдйщ коаы (галі жа 1925 о.)4. 

Здкдйщла гомкага мрозкувайа ноава ыозгзфлмї мпмбз ж фапу 
нозилярря праруру, жаодєпромвалмгм в оаимллмку ждкдйщлмку 
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уноавйіллі. На Хаоківцзлі номудп мсмокйдлля прарурів ждкдйщлзт 
гомкаг в уіймку жавдохзвпя гм 1928 о., а в кдеат УСРР віл жаряглувпя 
і рак і лд жавдохзвпя гм кілуя 1920-т омків. На Хаоківцзлі уди номудп 
вігбувавпя хвзгхд, мпкійщкз кдоівлі ждкдйщлі могалз одпнубйікз 
омжкіцувайзпя у Хаокмві – рмгіхліи прмйзуі УСРР і ждкдйщлі 
кдоівлзкз нігхрмвтувайз номудп мсмокйдлля прарурів. Окоік рмгм, 
жбдодедлля в коаї нмждкдйщлмї мбцзлз ра її проукруо мб‘єкрзвлм 
пнозяйм мсмокйдллы (могаліжауії) ждкдйщлзт гомкаг. Сдйялз 
Сймбмеалцзлз взкмозпрайз гмбод жлаимкзи їк кдталіжк нмждкдйщлмї 
мбцзлз гйя могаліжауії ждкдйщлзт гомкаг. У пупігліт Пмйравцзлі 
ра Чдолігівцзлі, гд каиед лд жупроіфаймпя нмждкдйщлзт мбцзл, номудп 
могаліжауії ждкдйщлзт гомкаг вігбувавпя жлафлм нмвійщліхд. 

Позилярря праруру жлафлм нозпкмоываймпя ноз номвдгдллі 
ждкйдупромы гомкагз. Опралліи лд номвмгзйз бдж лаявлмгм праруру. 

У лаукмвіи йірдоаруоі ілкмйз жалагрм нігкодпйыєрщпя рми сакр, 
цм Здкдйщлзи Кмгдкп УСРР гмжвмйяв пійщпщкзк оагак взкмлуварз 
сулкуії ждкдйщлзт гомкаг у взнагку, якцм їтлі рдозрмоії пнівнагайз. 
Ммейзвм уд нмяплываймпя рзк, цм в аотіват лд вігкйайзпя смлгз 
ждкгомкаг, а їтля гмкукдлрауія омжкіцдла у смлгат пійщоаг. 
Айд лаявлі гедодйа нм Хаоківцзлі пвігфарщ, цм кдеі ждкдйщлзт гомкаг 
у бійщхмпрі взнагків лд пнівнагайз ж кдеакз пійщоаг і оагз лд 
взкмлувайз сулкуії ждкгомкаг. Цд буйз гва оіжлі ілпрзрурз 
у пймбмеалпщкмку пдйі. 

Згіглм ж Здкдйщлзк Кмгдкпмк УСРР кілікайщлзи омжкіо ждкдйщлмї 
гомкагз кав пкйагарз лд кдлхд 15 гвмоів, а какпзкайщлзи омжкіо лд 
мбкдеувавпя5. У прднмвзт мкоугат Хаоківцзлз – Іжыкпщкмку, 
Кун‘ялпщкмку, Сраомбійщпщкмку, нівліфлзт оаимлат Коаплмгоагпщкмгм, 
Аордківпщкмгм, Лугалпщкмгм іплувайз ждкдйщлі гомкагз, гд лайіфуваймпя 
нм кійщка пмр, а рм і рзпяф пдйялпщкзт гвмоів. Тзнмві нозкйагз: 
Гоухдватпщка ждкгомкага Іжыкпщкмї мкоугз абм Вдотлщм-Ооійщпщка 
ждкгомкага Коаплмгоагпщкмї мкоугз6. Вдйзкі гомкагз буйз лдгмуійщлі, 
мпкійщкз пдйялз в лзт жажлавайз жбзрків віг гайдкмждкдййя 
ра фдоджпкуеея. Здкйдупроіила ноакрзка взомбзйа ла Хаоківцзлі 
мнрзкайщлзи омжкіо ждкдйщлмї гомкагз: віг 70 гм 100 гвмоів7. Такзт 
омжкіоів і лакагайзпя гмрозкуварзпя ждкдйщлі могалз ноз номвдгдллі 
ждкйдупромы. Поз ущмку гмвмгзймпя омжпдйыварз вдйзкі гомкагз. Так, 
в 1924 о. іж пкйагу Пдохмї Бдодущкмї ждкдйщлмї гомкагз Ойдкпіївпщкмгм 
оаимлу Хаоківпщкмї мкоугз, яка лаоатмвувайа 568 гвмоів, буйа взгійдла 
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Вмвфдяопщка гомкага в 70 гвмоів жа 8 кіймкдроів віг пдйа Бдодкз8. Такзт 
взнагків ла Хаоківцзлі в 1920-т омкат буйм жасікпмвалм кійщка пмр. 

Рмжкдеувалля і омжпдйдлля вдйзкзт ждкдйщлзт гомкаг 
ла Хаоківцзлі акрзвлм номвмгзйз вномгмве впщмгм ндоімгу НЕПу, 
айд лд гмвдйз гм кілуя у жв‘яжку ж нмфаркмк пууійщлмї кмйдкрзвіжауії. 
Впщмгм ла кілдущ 1926 о. мнрзкайщлзи омжкіо кайа рійщкз родрзла 
ждкдйщлзт гомкаг коаы9. 

Здкдйщлмы гомкагмы Здкдйщлзи Кмгдкп УСРР вваеав пукунліпрщ 
пдйялпщкзт гвмоів, цм кайа вігмкодкйдлд віг ілхзт кмозпрувалля 
молмы ждкйды (оіййды). У взнагку, кмйз йукз, взгмлз ра ілхі угіггя 
взкмозпрмвувайз пдйялз ж оіжлзт гомкаг рм вмлз пкйагайз мкодкі 
гомкагз10. Цд мжлафає, цм мгзл і рми ед пдйялпщкзи гвіо кіг бурз 
фйдлмк кійщкмт гомкаг – кмозпрувайзпя оіййды в мгліи гомкагі, а 
йукакз фз взгмлмк в ілхіи гомкагі. Такі взнагкз лабувайз нмхзодлля 
рак, гд нозомглі укмвз лд гмжвмйяйз омжкдеуварз лаявлі угіггя кіе 
пупіглікз гомкагакз. Опмбйзвм уд прмпуваймпя омжкдеувалля нйавлів, 
жайзвлзт йук, бмймрзпрзт кіпущ. На Хаоківцзлі ракзт угігщ буйм лд 
багарм (ндодпіфлм 2-5% віг жагайщлмї нймці пдйялпщкзт ждкдйщ), 
ла вігкілу віг Пмйіппя, гд уіи вігпмрмк жлафлм жомправ11. 

Здкдйщлзи Кмгдкп УСРР 1922о. взжлавав фйдлакз ждкдйщлмї 
гомкагз впіт мпіб, які втмгзйз гм пкйагу пдйялпщкзт гвмоів ущмгм 
нмждкдйщлмгм мб‘єглалля, лджайделм віг віку і прарі. Пмвлмноавлзкз 
фйдлакз, рмбрм рзкз, трм кав ноавм гмймпу, взжлавайзпя мпмбз, які 
гмпягайз 18 омків12. Опмбз, нмжбавйдлі оагялпщкзкз могалакз 
взбмофзт ноав, якцм вмлз кмозпрувайзпя ждкйды в гомкагі, 
нм Здкдйщлмку Кмгдкпу УСРР 1922 о. рде взжлавайзпя 
жа нмвлмноавлзт фйдлів ущмгм нмждкдйщлмгм ілпрзруру.  

Оред, родба жомбзрз взплмвмк, цм уд буйа гдкмкоарзфла 
могаліжауія впщмгм пдйялпрва. 

Айд ж кілуя 1920-т омків рмрайіраолзи кмкуліпрзфлзи одезк прав 
мбкдеуварз нмвлмноавлд фйдлпрвм пдйял у ждкдйщліи гомкагі. 
Так, ж кілуя 1927 о. нмжбавйдлі взбмофзт ноав пдйялз (рак жвалі 
куокуйі) жгіглм ж нмпралмвмы ВУЦВК ра РНК УСРР лд вваеайзпя 
нмвлмноавлзкз фйдлакз гомкагз (буйз нмжбавйдлі ноава гмймпу 
в гомкагі)13. Цд лмвмввдгдлля буйм лдмбтіглд бійщхмвзкак, цмб 
омжхзозрз кмейзвмпрі гйя вроуфалля кіпудвмгм агкіліпроарзвлм-
быомкоарзфлмгм анаоару в пноавз ущмгм нмждкдйщлмгм ілпрзруру, 
вігпрмомлзрз віг уноавйілля в гомкагі лаибійщх аврмозрдрлзт 
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гмпнмгаоів, омжкмймрз ждкгомкагу, нмправзрз її ніг нмвлзи кмлромйщ 
наоріилм-оагялпщкзт сулкуімлдоів.  

Згіглм іж Здкдйщлзк Кмгдкпмк УСРР 1922 о. взцзк могалмк 
в ждкдйщліи гомкагі взжлавайзпя жагайщлі жбмоз (птмг) нмвлмноавлзт 
фйдлів. Сакд вмлз взоіхувайз впі мплмвлі нзралля езрря гомкагз: 
впралмвйывайз і жкілывайз смоку кмозпрувалля ждкдйщлзкз угіггякз 
гомкагял, нозикайз прарур і влмпзйз гм лщмгм вігнмвіглі жкілз абм 
гмнмвлдлля; взоіхувайз нзралля ном жаоатувалля в гомкагу лмвзт 
фйдлів і взтіг ж гомкагз іж ждкдйщлзк лагіймк; влмпзйз нмпралмву ном 
ждкйдупроіи, жмкодка, ндодтіг гм гомкагпщкмї півмжкілз; взоіхувайз 
нзралля ном омжнмгій ждкйі нмкіе фйдлакз гомкагз і жарвдогеувайз 
ждкдйщлі ндодгійз; взоіхувайз нзралля ном гомкагпщкзи взгіл гйя 
тугмбз і ноавзйа її взнапу; взбзоайз ноавйілля ра унмвлмваедлзт 
гомкагз і кмлромйывайз взкмлалля лзкз мбмв‘яжків і омжгйягайз впі 
пноавз, цм рмокайзпя ждкдйщлм-гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі гомкагз14.  

Тзнмвзкз нозкйагакз кмед пйугуварз гіяйщліпрщ жагайщлзт жбмоів 
Гозгмоівпщкмї ждкдйщлмї гомкагз Баовілківпщкмгм оаимлу Іжыкпщкмї 
мкоугз15, абм жагайщлзт жбмоів Вдйзкм-Помтмгялпщкмї ждкдйщлмї 
гомкагз Лзндущкмгм оаимлу Хаоківпщкмї мкоугз16. 

Звзфаилм, жагайщлі жбмоз гомкагз лд кмгйз жбзоарзпя цмгля. Вмлз 
пкйзкайзпя, як ноавзйм, мгзл оаж ла кіпяущ, в жайделмпрі віг мбправзл, 
ілкмйз фапріхд. Тмку нмрмфлу омбмру в гомкагі взкмлувайз 
унмвлмваедлі абм ноавйілля. Їт взбзоайз ла мгзл оік, кійщкіпрщ фіркм 
лд одгйакдлрувайз, впд жайдеайм віг оіхдлля жагайщлзт жбмоів і кмйа 
мбмв‘яжків, які жбмоз нмкйагайз ла унмвлмваедлзт. У 1927 о. в 
Хаоківпщкіи мкоужі буйм мбпрдедлм 88 ждкдйщлзт гомкаг. Взявйяймпя, 
цм кійщкіпрщ унмвлмваедлзт у гомкагі пкйагайа віг 1 гм 5 фмймвік17.  

Обмв‘яжкз кіе унмвлмваедлзкз у гомкагі буйз нмгійдлі. 
У ндоху фдогу нозжлафайз унмвлмваедлмгм жа ждкйдупроіи, ілхі 
вігнмвігайз жа агомрдтліфлі жатмгз, пйігкувайз жа ноавзйщлзк 
взкмозпралляк угігщ пнійщлмгм кмозпрувалля (взгмлакз, йукакз, 
йіпмк, правкакз рмцм), абм пнійщлмгм каила (кйзла, мйіилзуі, 
коунмоухкз, кмймраокз, роакрмоа ра іл.)18. 

Гомкага мнйафувайа ноауы унмвлмваедлзт, айд омжкіоз і взг 
мнйарз лд буйз фіркм одгйакдлрмвалі. Як ноавзйм, ндодваеайа гомхмва 
смока (3-10 коб. ла кіпяущ), айд жупроіфайапя і ларуоайщла мнйара – 
ждолмк, абм гмгаркмвзк лагіймк ждкйі ла фап взкмлалля мбмв‘яжків 
(гм 2 гдп. оіййі)19.  
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Стмг ждкдйщлмї гомкагз, як ноавзйм, мбзоав ж-нмкіе пвмїт фйдлів 
жбзоафів влдпків ла гомкагпщкі нмродбз (пкаоблзків). Вмлз взкмлувайз 
гмоуфдлля ла гомкагпщкзт жапагат абм жа лдвдйзку нйару. 
Ці йыгз буйз гмбод вігмкі мглмпдйщфалак пвмєы бджгмгаллмы, фдплмы 
нмвдгілкмы і нзпдкліпры. Агед ждкдйщлі гомкагз гйя взкмлалля пвмїт 
сулкуіи лакмнзфзйз фзкайі кмхрз, цм ла пдодгзлу 1920-т омків 
пралмвзйз в уіймку нм УСРР 29,2 кйл. коб. Гомхі, як ла рі омкз, 
жлафлі (впі каніраймвкйагдлля в ілгзвігуайщлзи пдкрмо пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва УСРР у 1927 пкйагав 79 кйл. коб.)20. П‘яра фапрзла узт 
кмхрів нознагайа ла Хаоківцзлу. Пдодпіфлм ла мглу ждкдйщлу гомкагу 
нознагайм гм гвмт рзп коб. 

Здкдйщлі гомкагз, і рійщкз вмлз, жгіглм іж Здкдйщлзк Кмгдкпмк 
УСРР 1922 о., кмгйз омжнмоягеарзпя лагалмы в їтлє кмозпрувалля 
ждкйды. Пм жакмлу ліякзи гдоеавлзт могал, упралмва, абм гомкагпщка 
упралмва, лд каеуфз вед ном нозварлзт мпіб, лд кайз ноава нмоухзрз 
ноавм гомкагялзла ла ждкйы21. І ждкдйщлі гомкагз нзйщлм прдезйз жа 
узк, агед ждкйя – уд мплмва іплувалля пдйял. Наигоібліхі нмоухдлля 
ждкдйщлзт ноав пвмїт фйдлів гомкага жатзцайа ж упіт пзй. 
Дмкукдлрауія ждкдйщлзт гомкаг Хаоківцзлз 1920-т омків ндоднмвлдла 
пвігфдллякз гмпромї бмомрщбз жа ждкйы. 

На ждкдйщлу гомкагу буйз нмкйагдлі ракі сулкуії: номвмгзрз 
жоівляйщлзи омжнмгій ждкйі в гомкагат ж мбцзллмы смокмы 
ждкйдкмозпрувалля (а ракзт буйм бійщхіпрщ ла Хаоківцзлі); лд 
гмнупкарз ніпйя лагійдлля ждкйды рак жвалзт «фмолзт ндодгійів», цм 
гуед хкмгзйз пійщпщкмку гмпнмгаопрву, улдкмейзвйыварз нмоухдлля 
ждкйдкмозпрувалля пвмїт фйдлів (уд прайм мпмбйзвм акруайщлзк ніпйя 
нмпралмвз VIII Впдукоаїлпщкмгм ж‘їжгу оаг у піфлі 1924 о., якзи 
жабмомлзв бугщ-які ндодгійз ждкйі і мгмймпзв лднмоухлзк іплуыфд 
ждкйдкмозпрувалля); нзйщлм прдезрз, цмб впя ждкйя у гомкагі буйа 
мбомбйдла і лайделзк фзлмк взкмозпрала; лд гмнупкарз сакрів 
номгаеу ждкйі абм її лджакмллмгм модлгувалля; пйігкуварз 
жа ноавзйщлзк нмоягкмк взкмозпралля угігщ пнійщлмгм кмозпрувалля 
(взгмлів, йук, пілмеарди, нупрмхів, йіпів, правків і р.н); гмбзварзпя, у 
оажі нмродбз, номвдгдлля ждкйдупромы у гомкагі; нозикарз лдмбтіглі 
жатмгз гйя лдгмнуцдлля хкігйзвмгм гомбйдлля пдйялпщкзт 
гмпнмгаопрв хйятмк впралмвйдлля лмокз лдгомбзкмпрі; везварз 
жатмгів нм куйщрзвауії лднозгарлзт гйя пійщпщкмгм гмпнмгаопрва ждкдйщ 
(жайіплыварз ніпкз ра яоз, кдйімоуварз жабмймфдлі нймці, укоінйыварз 
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бдодг оіфмк взпагкмы хдйыгз рмцм); впралмвйыварз нмоягмк взнапу 
тугмбз ла гомкагпщкмку взгмлі; пйігкуварз жа взкмозпралляк рмймкз, 
ноавзйщлмы півмжкілмы, жа фзпрмрмы нмпівів в мглмпморлзт капзват і 
могаліжмвуварз фйдлів гомкагз ла бмомрщбу ж буо‘ялакз ра хкіглзкакз 
пійщпщкмгм гмпнмгаопрва; пнозярз омжнмвпыгедллы агомлмкіфлзт, 
вдрдозлаолзт ра ілхзт жлалщ ном пійщпщкд гмпнмгаопрвм пдодг пвмїт 
фйдлів; могаліжмвуварз жйуфлі нулкрз гйя кмлди, кмоів ра ілхмї 
гмкахлщмї тугмбз гомкагял і гбарз ном гмуійщлзи нйдкіллзи пкйаг 
фдодгз, рабула ра мраоз пдйа; могаліжмвуварз омбмру гомкагпщкзт 
кйзлів, мйіилзущ, коунмоухмк, куждлщ, номкарлзт нулкрів 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм одкалдлру22. Оред, в нмйі жмоу ждкдйщлмї 
гомкагз в пймбмеалпщкмку пдйі буйа впя гмпнмгаопщка гіяйщліпрщ 
її фйдлів. Поз ущмку гомкага кайа пдоимжлі ваедйі внйзву ла пвмїт 
фйдлів. За нмоухдлля гомкагпщкзт ноавзй ра утвай птмгу ндодгбафавпя 
хроас, нмжмв гм пугу, цм кмгйм жакілфзрзпя нмжбавйдлляк гйя 
нмоухлзка ноав ла ждкйдкмозпрувалля23. 

На нмоухлзків упрайдлзт омжнмоягків у гомкагі пдоимжлм рзплуйм 
і жвзфаєвд пдйялпщкд ноавм, цм цд кіулм розкаймпя у гмкмйгмпнлмку 
таоківпщкмку пдйі і якд фапрм буйм гієвіхд жа нзпалі вйагмы ноавзйа 
ра ілпроукуії24. 

Опмбйзвм дсдкрзвлм гіяйщліпрщ ждкдйщлзт гомкаг у 1920-т омкат ла 
Хаоківцзлі номявзйапя ноз жавдгдллі багармнійщлзт гомкагпщкзт 
півмжкіл пвмїт фйдлів. Гомкагпщка півмжкіла, лд нмоухуыфз 
гмпнмгаопщкмї пакмпріилмпрі ілгзвігуайщлзт пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, 
жайзхаыфз кмелмгм пдйялзла нмвлмноавлзк гмпнмгаодк ла пвмїи 
ждкйі і взомцдлмї лзк номгукуії, гмжвмйяйа гмкмоіллм одмогаліжуварз 
пзпрдку оійщлзурва, жлзцзрз вігпрайі ра хкігйзві розніййя 
і оябмніййя, впралмвзрз мнрзкайщлд фдогувалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт 
куйщруо, жавдпрз фзпрі пмормві нмпівз, гмжвмйяйз жапрмпмвуварз 
роакрмоз ра ілху пійщпщкмгмпнмгаопщку рдтліку, вномвагеуварз 
ндодгмві агомрдтліфлі нозрмкз впік фйдлак гомкагз. 

Оред, ндопндкрзвз гйя нмпруну ноз багармнійщліи гомкагпщкіи 
півмжкілі вігкозвайзпя гйя впіт пдйялпщкзт гмпнмгаопрв гомкагз, а лд 
йзхд гйя жакмелзт, як рм ла турмоат і вігоубат, цм буйм гуед 
ваейзвм іж пмуіайщлмї рмфкз жмоу. Нанозкілуі 1928 о. гомкагпщкі 
півмжкілз буйз жавдгдлі ла родрзлі пдйялпщкзт ждкдйщ Хаоківцзлз25. 
Пмроібдл був рійщкз фап і вігнмвіглі агомрдтліфлі жатмгз 
гйя жакоінйдлля узт півмжкіл. Ндмбтіглмпрі в пууійщліи кмйдкрзвіжауії 
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пдйялпщкзт гмпнмгаопрв лд буйм. Здкдйщлі гомкагз сакрзфлм 
ндодрвмоывайзпя ла кммндоарзвлі мб‘єглалля. Поз ущмку (і уд гуед 
ваейзвм) впд вігбуваймпя нозомглік хйятмк, бдж нозкупу, 
іж жабджндфдлляк жауікавйдлмпрі пакзт пдйял. 

Здкдйщла гомкага буйа дсдкрзвлмы і гієвмы гмрз, гмкз вігнмвігайа 
езррєвзк нмродбак пвмїт фйдлів. У кмйгмпнат ущмгм лд пнмпрдоігаймпя. 
Тмку ждкгомкагз, як гдкмкоарзфлзи нмждкдйщлзи ілпрзрур впщмгм 
пдйялпрва, лд кмгйз прарз ілпроукдлрмк нозкупмвмї кмйдкрзвіжауії, 
жаріялмї ланозкілуі 1920-т омків бійщхмвзкакз. Оред, рмрайіраолзи 
кмкуліпрзфлзи одезк взоіхзв нмжбурзпя ждкдйщлмї гомкагз. Пом уд 
узліфлм і вігвдорм буйм жаявйдлм в гмнмвігліи жанзпуі Наокмкждку гм 
Раглаокмку УСРР у гоуглі 1929 о.: «… З ндодтмгмк гм кмйдкрзвлзт 
смок гмпнмгаоывалля пууійщлзт одгімлів…ждкдйщлі гомкагз…вроарзйз 
бугщ яку кдру нмгайщхмгм іплувалля і є уійкмк жаивзкз і 
лднмроіблзкз…В одгімлат пууійщлмї кмйдкрзвіжауії…гіяйщліпрщ ждкдйщлзт 
гомкаг лдмбтіглм нознзлзрз»26. Пмпралмвмы Поджзгії ЦВК СРСР віг 
3 йырмгм 1930 о. в одгімлат пууійщлмї кмйдкрзвіжауії, гм якзт лайдеайа і 
Хаоківцзла, ждкдйщлі гомкагз буйз йіквігмвалі, а їт ноава і мбмв‘яжкз 
ндодгайз пійщпщкзк оагак27. Бійщхмвзущкд кдоівлзурвм коаїлз жомбзйм 
правку ла кмйгмпнз і жлдтрувайм рзкз кмейзвмпрякз, які вігкозвайз 
ндодг пдйялпщкзкз гмпнмгаопрвакз ілпрзрур ждкдйщлмї гомкагз. 

Дукаєрщпя, цм взтіг іж пуфаплмгм козжмвмгм пралу пдйялпрва 
у лайагмгедллі в агоаолмку пдкрмоі кммндоарзвів вдорзкайщлмгм рзну, 
гм якзт лайдеайз і ждкдйщлі гомкагз. Цд гмжвмйзрщ ілгзвігуайіжуварз 
ждкдйщлу вйапліпрщ, ноз ущмку взкмозпрарз вдйзку кммндоарзвлу 
могаліжауіилу проукруоу, улзклурз пмуіайщлмї омжоутз ла пдйі, жбдодгрз 
пдйялпрвм – мплмву укоаїлпщкмї лауії. Дмпвіг ждкдйщлзт гомкаг 
1922-1930 оо. кмед бурз гуед кмозплзк у ущмку нйалі. 
 
Позкіркз 
1 Кайіліфдлкм Г. Здкдйщла гомкага УСРР в іпрмоімгоасії // Акруайщлі номбйдкз 
вірфзжлялмї ра впдпвірлщмї іпрмоії . Збіолзк лаукмвзт ноаущ – Хаоків. – 2007 – 
Взн. 10 – С. 193-202. 
2 Здкдйщлзи Кмгдкп УСРР: Зарвдогедлзи ВУЦВК 29 йзпрмнага 1922о. – Хаоків, 
1922 – Ср.. 10 (Дайі ЗК УСРР). 
3 Далзймв В. П. Об зпрмозфдпкзт пугщбат кодпрщялпкми мбцзлш в 
Рмппзз // Еедгмглзк нм агоаолми зпрмозз – Вмймгга. 1976 – Вшн.6. – С. 107.  



Історія міста Харкова 
 

 380 

4 Пігоатмвалм аврмокмы ла мплмві галзт мкоуелзт ждкдйщлзт віггійів: ЦДАВО 
Укоаїлз . – Ф. 27 – Он. 1 – Сно. 529. – Аок.. 2-22; ЦДАГО Укоаїлз Ф. 1 – 
Он. 20. – Сно. 2292. – Аок. 27. 
5 ЗК УСРР. – 1922. – Ср.42. Дзв. ракме нмяплдлля Наокмкждка 
жа 5 фдовля 1928 о.: ЦДАВО Укоаїлз. – Ф. 27 – Он.9. – Сно. 698. – Аок.6. 
6 ДАХО – Ф. Р. – 1576 – Он. 1. – Сно. 1; Ф. Р. – 4880 – Он.1 – Сно.2. 
7 Кужлєумв І. Здкдйщла гомкага. – Хаоків – 1927 – С. 17. 
8 ДАХО. – Ф. Р. – 1572. – Он. 1. – Сно. 48. – Аок.. 89. 
9 Пігоатмвалм аврмокмы ла мплмві: Срарзпрзка Укоаїлз. – Сдоія 6 (Філалпмва 
прарзпрзка). – Хаоків, 1928 - № 125 – С. VIII. 
10 ЗК УСРР. – 1922 – Ср.42-44. 
11 Збіолзк прарзпрзфлм-дкмлмкіфлзт вігмкмпрди ном пійщпщкд гмпнмгаопрвм 
Укоаїлз. Рік ндохзи. – Хаоків, 1929. – С. 11 – 12, 241. 
12 ЗК УСРР. – 1922 – Ср.. 47, 53. 
13 ЗУ УСРР – 1927 – Ч. 41-42 – Ср.180. 
14 НКЗС УСРР. Зоажкмвзи прарур ждкдйщлмї гомкагз. – Хаоків – 1924. – Ср. 39. 
15 ДАХО – Ф. Р. 1496 – Он.1. – Сно. 18. 
16 ДАХО – Ф. Р. 1845. - Он.1 – Сно.28. 
17 ЦДАВО Укоаїлз. – Ф. 27 – Он.9. – Сно. 98 – Аок.. 17. 
18 ЦДАВО Укоаїлз. – Ф27. – Он.9 – Сно. 98 – Аок..17; ДАХО – Ф. Р. – 1496 – 
Он 1 – Сно.18; Ф. Р. – 1845. – Он.1 – Сно. 28 ра ілхі. 
19 ЦДАВО Укоаїлз. – Ф. 27 – Он.9. – Сно. 98 – Аок. 17. (Іж мбпрдедлля 
ждкдйщлзт гомкаг Хаоківпщкмї мкоугз в 1926 о.); ДАХО. – Ф. Р. – 1572. – 
Он.1. – Сно. 72. – Аок.19 (Взряг іж клзгз номрмкмйів жагайщлзт жбмоів 
гомкагял турмоа Нмвзи Бдодущкмї пійщоагз Ойдкпіївпщкмгм оаимлу Хаоківпщкмї 
мкоугз 13 піфля 1926 о.) 
20 Пігоатмвалм аврмокмы ла мплмві галзт Наокмкждку УСРР: Смуіайіпрзфлд 
бугівлзурвм в пійщпщкмку гмпнмгаопрві: Цзсомві кардоіайз гм гмнмвігі 
В. Я. Чубаоя ра А. Г. Шйітрдоа – Хаоків, 1927 – С. 12-13. 
21 ЗК УСРР – Хаоків – 1922 – Ср. 56. 
22 ЦДАВО Укоаїлз . – Ф. 27 – Он.7 – Сно. 14 – Аок.. 3-6 (Цзокуйяо 
Наокмкждку УСРР жа 1925 о); НКЗС УСРР. Зоажкмвзи прарур ждкдйщлмї 
гомкагз. – Хаоків, 1924. 
23 Быйдрдлщ НКЗС УСРР – Хаоків, 1925 - №7 – С. 122. 
24 Тмвпрмйіп М. Снійщла вйапліпрщ жа жвзфаєвзк ноавмк Укоаїлз // Поауі кмкіпії 
ж взуфувалля жвзфаєвмгм ноава Укоаїлз. - К., 1928. – Взн.2 – С. 1-24; 
Завірлдвзф В. Пмжмвз ном нмлмвйдлля нмоухдлмгм ждкйдкмозпрувалля ра 
ноакрзка пугждккмкіпіи // Поауі кмкіпії гйя взуфувалля жвзфаєвмгм ноава 
Укоаїлз. – К., 1928 – Взн. 2 – С. 107-116; ДАХО – Ф. Р. – 1572 – Он.1 – 
Сно. 8 – Аок. 32. (Іж нозгмвмоу жагайщлзт жбмоів гомкагял Вдотлщм-Ооійщпщкмї 
пійщоагз Кдгзфівпщкмгм оаимлу Коаплмгоагпщкмї мкоугз віг 14 пдонля 1924 о. 
ном взпдйдлля жа кдеі гомкагз жймгія Ф. Гмогієлка жа коаеу вмйів); ДАХО – 



Петров И. Ю. Сільська община в проектах ліберальної інтелігенції … 
 

 381 

Ф. Р. – 131 – Он. 1 – Сно.3 – Аок.. 91-92. (Сноава ном пакмпуг (вбзвпрвм) 
пдйялакз в пдйі Глзйзуі Зкіївпщкмгм оаимлу Хаоківпщкмї мкоугз гоабіелзків 
Ндпрдодлка і Ддодку). 
25ХІ Впдукоаїлпщкзи ж‘їжг Раг омбірлзфзт, пдйялпщкзт ра фдовмлмаокіипщкзт 
гднурарів 7-15 роавля 1929 о.: Срдлмгоасіфлзи жвір. – Хаоків, 1929 – п.41. 
26 ЦДАВО Укоаїлз – Ф. 27 – Он. 3 – Сно.490 – Аок..191. 
27 Сбмолзк гмкукдлрмв нм ждкдйщлмку жакмлмгардйщпрву СССР з РСФСР. – 
М.,1954 – С. 456-466. 
 
Резюме 

Кайзлзчдлкм А. В. Обоажмвалзд ждкдйщлшт мбцдпрв ла Хаощкмвцзлд 
з зт сулкузз (1922-1930 гг.) 

Срарщя нмпвяцдла могалзжаузз з сулкузяк ждкдйщлшт мбцдпрв 
ла Хаощкмвцзлд – мглмку зж коунлшт одгзмлмв УССР в 1922-1930 гг. 
Пмгфёокзвадрпя, фрм ърм ждкдйщлм-тмжяипрвдллмд мбчдгзлдлзд кодпрщялпкзт 
тмжяипрв мрвдфайм кмодллшк злрдодпак укоазлпкмгм кодпрщялпрва 
з нмпрдндллм нодвоацаймпщ в кммндоарзв вдорзкайщлмгм рзна, кмгйм прарщ 
одайщлми айщрдоларзвми кмйтмжак, мбдпндфзрщ одайщлши номгодпп в пдйщпкмк 
тмжяипрвд. 
 
 
 
 

Петров И. Ю.  

СІЛЬСЬКА ОБЩИНА В ПРОЕКТАХ ЛІБЕРАЛЬНОЇ 
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ХАРКОВА. 1861 – 1904 рр. 

Сдйялпщкд нзралля в ніпйяодсмокдлзи ндоімг в мбгмвмодллі 
омпіипщкмгм пупнійщпрва прайм мглзк ж гмймвлзт. Рмпіипщкі йібдоайз 
жмпдодгзйз пвмы увагу, в мплмвлмку, ла номбйдкі мбцзллмгм 
ждкйдвмймгілля, мпкійщкз мбцзла, жбдоігаыфз праоі роагзуії 
ждкйдкмозпрувалля, правайа пдоимжлмы ндодхкмгмы номлзклдллы 
канірайіпрзфлзт віглмпзл в пійщпщкд гмпнмгаопрвм1. Сакд уд пнмлукайм 
йібдоайщлу ілрдйігдлуіы хукарз хйятз одсмокувалля пійщпщкмї мбцзлз. 

Рмпіипщкі йібдоайз, в їт фзпйі і ілрдйігдлуія Хаокмва, омжгійзйзпя ла 
гва рабмоз: нозтзйщлзків жбдодедлля ра нозтзйщлзків йіквігауії 
мбцзлз. Ражмк ж рзк, віглмхдлля ілрдйігдлуії Хаоківцзлз 
гм взоіхдлля номбйдкз мбцзлз лд жлаихйм гмпрарлщмгм взпвірйдлля 
в іпрмозфліи йірдоаруоі. 
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Мдра галмї праррі взвфзрз нмжзуії йібдоайщлмї ілрдйігдлуії Хаокмва 
віглмплм одсмокувалля мбцзллмгм ждкйдвмймгілля пдйял, впралмвзрз 
нозтзйщлзків ра номрзвлзків йіквігауії мбцзлз. 

Дедодйакз гйя ланзпалля галмї праррі прайз еуолайз жапігалщ 
Хаоківпщкзт губдолпщкзт ждкпщкзт жбмоів, гмкукдлрз Ддоеавлмгм 
аотіву Хаоківпщкмї мбйапрі, ндоімгзфлзи гоук2. 

Вдйзкі йібдоайщлі одсмокз в Рмпії 60-т – 70-т омків XIX прмйірря 
рмоклуйзпя багарщмт прмоіл езрря гдоеавз, взкйзкайз хзомкі гзпкупії 
ра ндох жа впд ном рд, в якмку ланоякі нмвзллм омжвзварзпя пдйялпщкд 
гмпнмгаопрвм. У гзпкупії ном каибурлє пійщпщкмї мбцзлз в Хаокмві 
нозиляйз уфапрщ ждкпщкі гйаплі, вфдлі, номсдпмоз ра взкйагафі 
таоківпщкзт вужів ра хкій. 

Хаоківпщка ілрдйігдлуія гм оіхдлля нзралля ном пійщпщку мбцзлу 
нігтмгзйа ла нігправі кіпудвмгм гмпвігу ра нмймедлля, цм пкйаймпя 
в дкмлмкіфлмку омжвзрку одгімлу. 

Сдйялз Хаоківпщкмї губдолії цд гм номвдгдлля одсмокз 1861 о. 
буйз лагійдлі кілікайщлзкз гйя нігрозккз езрря лагійакз – в 
пдодглщмку 2,5 гдпярзл ла одвіжщку гуху, омжкіо якзт жкдлхзвпя 
гм 2,2 гдпярзл ла одвіжщку гуху у 1885 о.3 Сдйялпрвм Хаоківцзлз, 
як і в уіймку Рмпіипщкмї ікндоії, буйм нозтзйщлзкмк мбцзллмгм 
ждкйдвмймгілля, якд вігнмвігайм имгм кмйдкрзвлмку ноаглдллы 
гм жоівляйщлмї пноавдгйзвмпрі. Далі пвігфарщ ном рд, цм в Хаоківпщкіи 
губдолії 93% пдйял кмозпрувайзпя ждкйды ла мбцзллзт жапагат, 
бійщхіпрщ ж якзт взпрунайз жа жбдодедлля мбцзллмгм ждкйдвмймгілля4. 
Піпйя 1861 о. в Хаоківпщкіи губдолії нмфавпя гмпрарлщм ілрдлпзвлзи 
омжвзрмк номкзпймвмпрі, цм мпмбйзвм нмпзйзвпя ланозкілуі XIX – 
нмфарку XX пр.5 Помкзпймвіпрщ нмродбувайа лмвзт омбмфзт оук, 
айд іплувалля мбцзлз жаваеайм жагмвійщлдллы уієї нмродбз. Чзпйдллі 
праррі в таоківпщкіи нодпі («Юелши Коаи», «Хаощкмвпкзд губдолпкзд 
вдгмкмпрз») гдкмлпроуырщ, цм буотйзвзи омжвзрмк номкзпймвмпрі 
пуномвмгеувавпя жбіглдлляк ра номгодпуыфзк мбджждкдйдлляк 
мплмвлмї капз пдйял, ноз жбійщхдллі їт кійщкмпрі6.  

Щд ландодгмглі жгіиплдлля пдйялпщкмї одсмокз в Рмпіипщкіи ікндоії 
пкйайзпя гва мплмвлі ланоякз взоіхдлля номбйдкз пдйялпщкмї мбцзлз. 
Огзл ж лзт нодгправйяйз нозтзйщлзкз жбдодедлля мбцзллмгм 
ждкйдвмймгілля, ілхзи – номрзвлзкз мбцзлз. Дйя йібдоайщлмгм оуту 
в нзраллі ном мбцзлу взжлафайщлзкз прайз ігдї имгм йігдоів 
в ніпйяодсмокдліи Рмпії К. Д. Кавдйіла ра Б. М. Чзфдоіла, які нмомгзйз 
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ра нігезвйяйз пупнійщлу гзпкупіы ж галмї номбйдкз. У гмпйігеувалзи 
ндоімг Хаоків ракме лд жайзхзвпя в прмомлі віг мбгмвмодлля нзралля, 
цм твзйывайм омпіипщкд пупнійщпрвм, в ілрдйігдлрпщкмку пдодгмвзці 
кіпра жаомгзйзпя оіжлі номдкрз мбйахрувалля пдйял, які, рак фз ілакхд, 
жафінайз мбцзллд ждкйдвмймгілля. Окоік номдкру одвмйыуімлдоів-
гдкмкоарів ра лаомглзків, пдодг ілрдйігдлуії кіпра взпувайзпя йібдоайщлі 
номдкрз мбйахрувалля пдйа.  

Позтзйщлзкз мбцзллмгм ждкйдвмймгілля (І. П. Смкайщпщкіи, 
М. М. Кмвайдвпщкзи, Л. Є. Вйагікіомв) вваеайз, цм номгодп пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва кмейзвзи і ноз мбцзллмку ждкйдвмймгіллі7. 
На їтлы гукку, мбцзла лд жаваеає омжвзрку жанмвжярйзвмпрі пдйял8. 
Дйя ущмгм лдмбтіглм лагаварз бджнмпдодглы сілалпмву нігрозкку 
пдйялак, жкдлхзрз ваекі нмждкдйщлі нйардеі, урвмозрз вмймплд 
ждкпрвм, омжхзоыварз пдйялпщку мпвіру9. 

Обцзла, ла їтлы гукку, в оджуйщрарі ракзт жатмгів пралд кмгурлік 
кдталіжкмк пмуіайщлмгм взтмвалля, якд гмнмкмед жбдодедллы 
роагзуіилмї пдйялпщкмї кмоайщлмпрі, їт жгуормвалмпрі, нозвдгд гм 
нмпзйдлля гдоеавз, лд гмнупрзрщ жбійщхдлля номйдраоіару 
ра жанмбіезрщ одвмйыуії.  

В кілуі ндоімгу одсмок уояг урвмозв «Вайуєвпщку» кмкіпіы, цм гіяйа 
в 1872 – 1873 оо. і гіихйа взплмвку ном лдмбтігліпрщ нмйдгхдлля 
взтмгу пдйял ж мбцзлз10. Нд жайзхзвпя мпрмомлщ і омпіипщкзи 
йібдоайщлзи оут. К. Д. Кавдйіл ланзпав вжзкку 1875-1876 оо. прарры 
«Обцзллд вмймгілля», в якіи віл жаномнмлував нйал жкіулдлля мбцзлз 
хйятмк її кмгдоліжауії: взкун ждкйі пдйялакз ла кмозпрщ мбцзлз, а лд 
в нозварлу вйапліпрщ, нознзлдлля ждкдйщлзт ндодгійів, угмпкмлайдлля 
ждкйдомбпщкмї куйщруоз11. На нігрозкку гуккз К. Д. Кавдйіла взпрунайа 
і фапрзла йібдоайщлм лапромєлмї ілрдйігдлуії Хаокмва. 

Так, І. П. Смкайщпщкзи, номсдпмо Хаоківпщкмгм улівдопзрдру 
в кмлмгоасії «Алгймпакпмлпщка пійщпщка мбцзла» (1872) вігпрмывав 
жбдодедлля мбцзллмгм ждкйдвмймгілля в Рмпії. Уфдлзи, гмпйігзвхз 
іпрмоіы алгйіипщкмї пійщпщкмї мбцзлз, гмвмгзв, цм в Алгйії, ждкдйщлд 
нзралля гмпягйм гмпрарлщмї гмпромрз рмку, цм прайм лапйігкмк омжвзрку 
нозварлмгм ждкйдвмймгілля12. На гукку І. П. Смкайщпщкмгм, ракзт 
жатмгів, цм везваырщпя гйя омжв'яжалля ждкдйщлмї козжз в Алгйії, 
як жбійщхдлля «лджайделмгм» кйапу гоіблзт сдокдопщкзт гмпнмгаопрв, 
кммндоауія, оажмк ж омжнмвпыгедлляк мпвірз пдодг омбірлзків, 
могаліжауієы взпдйдлля «жаивзт» йыгди ж коаїлз лд гмпрарлщм і вмлз лд 
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у впщмку вігнмвігаырщ іпрмозфлмку омжвзрку пійщпщкмгм гмпнмгаопрва 
коаїлз. Є йзхд мгзл хйят, якзи кмед гіиплм гмнмкмгрз, і гм якмгм 
жвдораєрщпя «омжук коацзт нодгправлзків алгйіипщкмї лаукз» – уд 
«нмвдолдлля» гм пійщпщкмї мбцзлз13. На мплмві алайіжу нмждкдйщлзт 
віглмпзл в Алгйії І. П. Смкайщпщкзи одкмкдлгує жомбзрз «пмуіайщлі 
взплмвкз» і лд нмврмоыварз хйят нмкзймк алгйіипщкмгм 
ждкйдвмймгілля, рмбрм лд оуилуварз в Рмпії мбцзллмгм ждкйдвмймгілля14. 
Сійщпщка мбцзла, ла гукку аврмоа, лд пундодфзрщ йібдоайщлзк жапагак 
пдйялпщкмї одсмокз 1861 о. і нмпйуезрщ гйя номгодпу пупнійщпрва15. 

В гоугіи нмймвзлі 70-т омків XIX пр. прайм мфдвзглзк, 
цм пдйялпщкд гмпнмгаопрвм ндодезває козжу. Пмпзйдлля рдомозпрзфлмї 
гіяйщлмпрі лаомгмвмйщуів в кілуі 70-т – ла нмфарку 80-т омків 
жв'яжуваймпя мкоік ілхмгм і ж лдвзоіхдліпры пдйялпщкмгм нзралля. 
Вігнмвіггы омпіипщкзт йібдоайів прайм нмпзйдлд гмпйігедлля нозфзл, 
цм взкйзкайз козжу пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва. Вігмкзи гомкагпщкзи 
гіяф О. І. Вапзйщфзкмв, пнзоаыфзпщ ла ігдї К. Д. Кавдйіла ном мбцзлу, 
взгав гвмрмклу ноауы «Здкйдвмймгілля і ждкйдомбпрвм в Рмпії 
ра ілхзт євомндипщкзт гдоеават» (1876), цм мгдоеайа гмпрарлщм 
хзомкзи віггук в омпіипщкмку пупнійщпрві. З гоугля 1877 нм 1880 о. 
ноауывайа мб'єглала кмкіпія Війщлмгм дкмлмкіфлмгм ра Рмпіипщкмгм 
гдмгоасіфлмгм рмваозпрв, яка гмпйігеувайа пдйялпщкд гмпнмгаопрвм. 
Уояг  ед бафзв пвіи хйят взоіхдлля пдйялпщкмгм нзралля і в 1880 о. 
взліп ла мбгмвмодлля ждкпщкзт жбмоів номдкр одсмокз нмвірмвзт ра 
губдолпщкзт у пдйялпщкзт пноават упралмв, жаномнмлувавхз ноз ущмку 
лд мбкдеуварзпя у вігнмвігят рійщкз нзраллякз номгоакз16.  

На нмжафдогмвзт ждкпщкзт жбмоат Хаоківцзлз в фдовлі 1881 о. 
у вігнмвігщ ла жанзр уоягу гйаплі омжгйялуйз гва номдкрз одсмокз 
пдйялпщкзт упралмв. Огзл ж номдкрів номнмлував угмпкмлайзрз омбмру 
упралмв у пдйялпщкзт пноават, жбійщхзвхз жагайщлу кійщкіпрщ 
фзлмвлзків (лдмгкіллзт фйдлів) і лагійзвхз їт хзохзкз 
нмвлмваедллякз. За ілхзк номдкрмк быомкоарзфлі упралмвз 
у пдйялпщкзт пноават пкапмвувайзпя, а їт сулкуії ндодгавайзпя, 
як іплуыфзк пугмвзк, гмпнмгаопщкзк ра агкіліпроарзвлзк упралмвак, 
рак і рзк, цм кмеурщ урвмозрзпя в каибурлщмку (впдпралмва ждкпщка 
вмймпрщ)17. Бійщхіпрщ гйаплзт (28 номрз 8), ніпйя буотйзвмї гзпкупії, 
нігрозкайз йібдоайів (А. С. Вйапмвпщкзи, М. І. Вагбмйщпщкзи, 
В. І. Бдкаоыкмв) і утвайзйз оіхдлля вкажарз у вігнмвігі МВС ном 
лдмбтігліпрщ пкапувалля упралмв у пдйялпщкзт пноават ра нмвлмгм 
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омжнмгійу їт нмвлмваедлщ у узвійщлмку уноавйіллі. Дйя взоіхдлля 
нзралля ном урвмодлля впдпралмвмї вмймпрі у впдомпіипщкмку капхрабі 
гйаплі (35 номрз 1) жаномнмлувайз уоягу пкйзкарз ж'їжг ж мпіб, 
нозжлафдлзт уоягмк ра мбоалзт ждкпрвакз. Поз ущмку, мглієы 
ж лдмбтіглзт укмв іплувалля вмймплмгм ждкпрва, ла гукку йібдоайщлзт 
ждкуів, буйм ндодрвмодлля пдйялпщкзт гомкаг ж мбцзллзк 
ждкйдвмймгілляк в ыозгзфлі мпмбз, цм каырщ гіярз 
нм жагайщлмгдоеавлзт жакмлат, пноавакз якзт жаикайзпя б іплуыфі 
пугмві, гмпнмгаопщкі (ждкпрва) ра агкіліпроарзвлі (нмйіуія) упралмвз18. 
Помрд номнмжзуії ждкпрва лд буйз воатмвалі уоягмк. 

У 90-і омкз XIX пр., ж нозфзлз козжз, цм номгмвеувайапщ 
в пдйялпщкмку гмпнмгаопрві, уояг нозикає жакмлз, ланоавйдлі ла 
жбдодедлля мбцзлз. Закмл 8 йзнля 1893 о. впралмвйывав 
гвалагуярзоіфлзи рдокіл кіе ндодгійакз мбцзллзт ждкдйщ і нмвзлдл 
був жкіулзрз мбцзллд ждкйдвмймгілля19. 14 гоугля 1893 о. був 
нозилярзи жакмл ном лдвігфуеуваліпрщ пдйялпщкзт лагійів. 
Доуга нмймвзла пр. 165 нмймедлля ном взкун, цм гмжвмйяє пдйялак 
взкунйярз лагійз в мпмбзпру вйапліпрщ буйа іпрмрлм мбкдедла. 
Цзк жакмлмк жакоінйывайапя жайделіпрщ мкодкмгм пдйялзла віг вмйі 
пійщпщкмї гомкагз. Помрд галзи жакмл лд ндодхкмгзв кмлудлроауії 
ждкйі в оукат мкодкзт пдйял. На гукку Б. М. Чзфдоіла, ж утвайдлляк 
галзт жакмлів, уояг віггайявпя віг ноавзйщлмгм взоіхдлля пдйялпщкмгм 
нзралля. На имгм гукку, лдмбтіглм нігпзйыварз, а лд мбкдеуварз 
пвмбмгу дкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі пдйял сакрзфлмы вігкілмы 
гії пр. 165 нмймедлля ном взкун20.  

У Рмпії в уди ндоімг пдодг нозтзйщлзків мбцзлз впд бійщху 
нмнуйяоліпрщ мгдоеуырщ ігдї одмогаліжауії пдйялпщкмї дкмлмкікз ла 
аорійщлзт жапагат21. У Хаокмві нмгіблі ігдї номнагувайз фйдл 
Хаоківпщкмгм рмваозпрва пійщпщкмгм гмпнмгаопрва Ліфкуп (1893) 
ра номсдпмо Хаоківпщкмгм улівдопзрдру В. Ф. Лдвзрпщкзи. 

Так, В. Ф. Лдвзрпщкзи у праррі «Здкйдомбпщкі аорійі Хдопмлпщкмї 
губдолії» (1896) првдогеував, цм «кмоіллзи омжйаг» ждкйдомбпщкмгм 
гмпнмгаопрва взявйяєрщпя в «хзомкмку омжвзрку» мбджждкдйдлля 
жлафлмї фапрзлз пдйялпрва. В. Ф. Лдвзрпщкзи вігжлафає, цм жалднаг 
гмпнмгаопрва ра мбджждкдйдлля пдйялпрва в оівліи кіоі пнмпрдоігаєрщпя як 
ноз гійщлзфлмку, рак і ноз мбцзллмку ждкйдвмймгіллі. Айщрдоларзвмы 
прайз, ла гукку аврмоа, урвмодлі Н. В. Лдвзрпщкзк, ждкйдомбпщкі аорійі 
в гдкійщкмт пдйат Хдопмлпщкмї губдолії в 1894 – 1895 оо.22 
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Аорійщ првмоывайапя ла мплмві коугмвмї нмоукз хйятмк укйагдлля 
гмгмвмоу гдкійщкмт «бджкіллзт» гмкмвйаплзків (бйзжщкм н'ярз). 
Аорійщлзкз, ужявхз нмжзку (175 – 200 коб.), кунувайз гдкійщкмт кмлди 
ра нйуга23. Опмбйзвіпры аорійі прав пнійщлзи мбомбмк лагійів. Срвмодлля 
аорійди взкйзкайм жлафлзи ілрдодп в омпіипщкмку пупнійщпрві. 

Ражмк ж рзк, жлзедлля оівля пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм взомблзурва 
в коаїлі в кілуі ХІХ – ла нмфарку XX пр. нозкупзйм уояг жвдолурз 
увагу ла уы псдоу дкмлмкікз. За іліуіарзвмы С. Ю. Віррд 
(нозтзйщлзка нозварлмгм пдйялпщкмгм ждкйдвмймгілля, цм бафзв 
у жагайщлмку жубмеіллі пдйял лдбджндку гйя пакмгдоеавлмгм одезку) 
23 піфля 1902 о. жаплмвувайапя «Опмбйзва лаоага ном нмродбз 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номкзпймвмпрі», якіи гмоуфаєрщпя, взпйутавхз 
гукку номвілуіилмї ілрдйігдлуії, взомбзрз ндвлі жатмгз цмгм ніглярря 
пдйялпщкмгм гмбомбуру24. Цди укаж взкйзкав лдмглмжлафлу муілку у 
нодгправлзків йібдоайщлмї ілрдйігдлуії Рмпії. Нанозкйаг, 
Д. І. Мдлгдйєєв лдгарзвлм вігіжвавпя цмгм првмодлля лаоагз. 
На имгм гукку, урвмодлля галмї лаоагз пвігфзйм ном номгмведлля 
нігрозккз омпіипщкзк уоягмк урмніфлмї ігдї ном Рмпіы, як каибурлы 
агоаолу лаггдоеаву, рмгі як лдмбтіглм омжвзварз номкзпймвіпрщ25. 
Хаоківпщка ілрдйігдлуія в уіймку птвайщлм жупроійа уоягмвзи укаж.  

У Хаоківпщкіи губдолії, взкмлуыфз омжнмоягедлля уоягу, в 1902-
1903 оо. номихйз жапігалля нмвірмвзт ра губдолпщкмгм «кмкірдрів ном 
нмродбз пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номкзпймвмпрі», гм пкйагу якзт 
втмгзйз нодгправлзкз кіпудвмї ілрдйігдлуії. Гйаплзи таоківпщкмгм 
губдолпщкмгм ждкпрва М. М. Кмвайдвпщкзи лагав в губдолпщкзи кмкірдр 
гмнмвігщ «Зомпраыфд жубмеілля пдйа. Позфзлз ущмгм явзца ра жатмгз 
цмгм имгм упулдлля». Кмвайдвпщкзи взпрунзв у гмнмвігі у жатзпр 
мбцзллмгм ждкйдвмймгілля, вкажавхз, цм вмлм лд є гмймвлмы 
нозфзлмы жалднагу пійщпщкмгм гмпнмгаопрва ра лд жаваеає имгм 
угмпкмлайдллы26. Гмймвлі нозфзлз «жубмеілля» пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва – уд «лдгмйікз» лаомглмї мпвірз, уроуглдлля омжвзрку 
пупнійщлмї ра нозварлмї пакмгіяйщлмпрі, «лднмпзйщлі нмгаркз», 
«лагкіола прозкаліпрщ в жагмвмйдллі лажоійзт нмродб пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва»27. 25 піфля 1903 о. ла жапігаллі, нозпвяфдлмку 
мбцзллмку ждкйдвмймгіллы, Хаоківпщкзи губдолпщкзи кмкірдр 
«взжлав, цм лапзйщлзущкд пкапувалля мбцзллмгм ждкйдвмймгілля 
лдбаеалд»28. Помрд жаява ла нігрозкку мбцзлз, жомбйдла таоківпщкзк 
губдолпщкзк кмкірдрмк, пундодфзйа нйалак удлроайщлмї лаоагз. 
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Цдлроайщла лаоага омжомбзйа номдкр йіквігауії мбцзллмгм 
ждкйдвмймгілля, якзи жлаихмв бджнмпдодглє врійдлля 
в прмйзнілпщкмку агоаолмку укажі віг 9 йзпрмнага 1906 о.29 

Сдодг номсдпмоів ра взкйагафів Хаоківпщкмгм улівдопзрдру 
ла нмфарку XX пр. жлатмгзйзпя і лдфзпйдллі нозтзйщлзкз 
пймв'ялмсійщпщкмгм ланояку одсмокувалля Рмпії. Так, жа жбдодедлля 
мбцзлз взпрунав номсдпмо Хаоківпщкмгм улівдопзрдру Л. Є. Вйагікіомв. 
У кмлмгоасії «Ойдкпіи Срдналмвзф Хмкякмв ра имгм дрзкм-пмуіайщлд 
вфдлля. Дм прмоіфлмгм ывійды лаомгедлля Хмкякмва: 1 роавля 1804 – 
1 роавля 1904» (1904), гмпйігеуыфз вфдлля пймв'ялмсійів, 
Л. Є. Вйагікіомв вігжлафав, цм в гмпнмгаопщкмку віглмхдллі мбцзла лд 
є ндодхкмгмы гйя омжвзрку «мпмбзпрмї гіяйщлмпрі ра жанмвжярйзвмпрі» 
пдйял, угмпкмлайдллы пійщпщкмгм гмпнмгаопрва. Окоік гмпнмгаопщкмї 
прмомлз мбцзла ваейзва як жапіб номрз нмявз номйдраоіару – оуилівлмї 
пзйз, яка вдгд бугщ-яку гдоеаву гм одвмйыуії30. Рмпіипщка пійщпщка 
мбцзла в пмуіайщлмку віглмхдллі лавірщ ла пуфаплмку драні омжвзрку 
ндодвдохує ндодгмві пійщпщкмгмпнмгаопщкі пзпрдкз коаїл Затіглмї 
Євомнз (Фоалуії ра Алгйії). Обцзллд взтмвалля жанмбігає нмяві пдодг 
гомкагял Рмпії «вігіовалмпрі мпмбз віг пупнійщпрва», яка врійзйапя в 
одвмйыуіят у Затігліи Євомні31. 

Помрзвлзкз мбцзлз (К. К. Ддрймв, Є. С. Гмогєєлкм, 
Л. М. Яплмнмйщпщкзи) номнмлувайз йіквігуварз пдйялпщкд 
каймждкдййя; ілрдлпзсікуварз пдйялпщкд гмпнмгаопрвм, цм кмед 
жгіиплзрз рійщкз мпвіфдлзи пакмпріилзи гмпнмгао; жлзжзрз ваекі 
нмждкдйщлі нйардеі; жаплуварз вмймплд ждкпрвм.  

У пмуіайщлм-нмйірзфлмку нйалі номрзвлзкз мбцзлз омжоатмвувайз, 
цм жлзцдлля мбцзлз гапрщ гдоеаві ждкйдвйаплзків. Ці пдйялз-
вйаплзкз пралурщ лагіилмы мнмомы гдоеавз. Такзк фзлмк, йіквігауія 
мбцзлз жлікд кмейзвіпрщ урвмодлля фзпйдллмгм номйдраоіару 
ра лдбджндку одвмйыуії.  

Позфзлз оіжкмгм жагмпродлля влуроіхлщмнмйірзфлмї мбпралмвкз 
в Рмпії, жакатз одвмйыуімлдоів ла нодгправлзків вйагз, багарм 
йібдоайщлзт ілрдйігдлрів (нозтзйщлзків нозварлмгм пдйялпщкмгм 
ждкйдвмймгілля) бафзйз як в жакмлмгавфіи нмйірзуі уоягу, ланоавйдліи 
ла мбкдедлля йібдоайщлзт пвмбмг, рак і в лджагмвійщліи дкмлмкіфліи 
нмйірзуі вйагз віглмплм пдйял, цм нмгіохувайа дкмлмкіфлзи прал 
мпралліт32. У омпіипщкмку йібдоайщлмку пупнійщпрві в уди ндоімг 
вігбувайзпя гмпрарлщм буотйзві гзпкупії ж нзралля ном мбцзлу. 
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Так, В. І. Гдощд пнійщлм ж Б. М. Чзфдоілзк мнубйікувайз в 1878 о. 
клзгу «Рмпіипщкзи гзйдралрзжк ра мбцзллд ждкйдвмймгілля. 
Рмжбіо клзгз О. Вапзйщфзкмва «Здкйдомбпрвм ра ждкйдвмймгілля», в 
якіи ніггайз козрзуі мбцзллу рдмоіы К. Д. Кавдйіла, ла яку пнзоавпя 
ноз ланзпаллі пвмєї омбмрз О. І. Вапзйщфзкмв. Нд жайзхзйапя 
в прмомлі віг гзпкупії ном мбцзлу і таоківпщка ілрдйігдлуія. 

Срал пійщпщкмгм гмпнмгаопрва прав нодгкдрмк пндуіайщлмгм 
мбгмвмодлля в гоуглі 1878 о. ла V ж'їжгі пійщпщкзт гмпнмгаоів, якзи 
номтмгзв в Огдпі. У лщмку боав уфапрщ ждкйдвйаплзк, ждкпщкзи гйаплзи 
Хаоківпщкмгм нмвіру, фйдл Хаоківпщкмгм рмваозпрва пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва, К. К. Ддрймв. Пм жавдохдллы омбмрз ж'їжгу Ддрймв взгав 
бомхуоу «Козжа абм лдуурвм» (1879), взкйавхз в ліи пвіи нмгйяг ла 
нмймедлля пійщпщкмгм гмпнмгаопрва нівгля Рмпії. Зандодфуыфз номрз 
взжлафдлля пзруауії в пійщпщкмку гмпнмгаопрві, як козжмвмї, К. К. Ддрймв 
жаномнмлував пвіи хйят ніглярря пійщпщкмгм гмпнмгаопрва. Ражмк 
ж омжвзркмк жагайщлмї пдйялпщкмї мпвірз, ввдгдлляк вмймплмгм ждкпрва ра 
іл., аврмо взпрунзв жа йіквігауіы мбцзллмгм ждкйдвмймгілля. 
К. К. Ддрймв вігжлафав: «мбцзла […] вбзває іліуіарзву, длдогіы ра мпмбу 
йыгди, […] омжвзває жгублі вігфурря ра нмлярря, ла хкмгу 
ілгзвігуайщлзт», мбцзла нігрозкує «лдмтаиліпрщ, бігліпрщ ра нзяурвм», 
гає «гоулр» омпіипщкзк одвмйыуімлдоак33. Тмку лдмбтіглм «жомбзрз 
пдйял нмвлзкз вйаплзкакз пвмїт лагійів, рмбрм жлзцзрз мбцзллд 
кмозпрувалля ждкйды». Ліквігауія мбцзлз гапрщ гдоеаві лагіилу мнмоу 
в мпмбі ждкйдвйаплзків, мпкійщкз «впі вйаплзкз – кмлпдовармоз»34. 

Ойдкпалго III, жіихмвхз ла нодпрмй, мгмймпзв, цм номвмгзрзкд куоп, 
ланоавйдлзи ла жбдодедлля ра жкіулдлля пакмгдоеавпрва35. 
У пійщпщкмку гмпнмгаопрві гала нмйірзка взоажзйапя в утвайдллі жакмлів, 
цм жкіулывайз мбцзлу, і, ракзк фзлмк, в ноавмвмку віггайдллі пдйял 
віг ілхзт пралів Рмпії. 18 бдоджля 1886 о. був взгалзи жакмл, цм 
уроугляв пікдилі омжгійз пдйял36. Згмга гмкмвйаплзка ла омжгій пік'ї 
рдндо жомбзйапя мбмв'яжкмвмы, коік рмгм, прайа нмроіблмы жгмга гвмт 
родрзл птмгу37. Рдакуія йібдоайщлмгм оуту Рмпії ла уди жакмл взявзйапя 
пйабкмы, мпкійщкз бійщхіпрщ имгм нодгправлзків в 80-і омкз жлатмгзйзпя 
в нозгліфдлмку пралі ніг воаедлляк віг вбзвпрва Ойдкпалгоа II, і лд 
лапкійывайзпя вігкозрм взпрунарз ж взкмгакз одсмок38. 
Пігрвдогедлляк галмгм нознуцдлля кмед пйуезрз рд, цм віггуку ла 
уди жакмл лд гав лавірщ ракзи найкзи нозтзйщлзк одсмокувалля 
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мбцзлз як Б. М. Чзфдоіл. У рми ед фап, йібдоайщла ілрдйігдлуія Хаокмва 
взпрунзйа ж вігнмвіггы ла жакмлмгавфу гіяйщліпрщ уоягу. 

Томтз оаліхд нозилярмгм в бдоджлі 1886 о. жакмлу ном пікдилі 
омжгійз, ла жапігаллі ждкпщкзт жбмоів в гоуглі 1885 о. таоківпщкзи 
губдолпщкзи гйаплзи, кмйзхліи номсдпмо Хаоківпщкмгм улівдопзрдру, 
Є. С. Гмогєєлкм взпрунзв ж гмнмвіггы «Пом нмймедлля пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва ра ждкпрва в Хаоківпщкіи губдолії». Дмнмвігаф взпрунзв 
жа йіквігауіы мбцзлз, нігкодпйзвхз, цм мбцзллд ждкйдвмймгілля, ноз 
іплуыфмку каймждкдййі пдйял, омбзрщ тйібмомбпрвм лдвзгіглзк, вмлм 
уроугляє ноавзйщлд ждкйдкмозпрувалля39. Оглзкз іж жатмгів, які кмеурщ 
гмнмкмгрз пдйялак, Є. С. Гмогєєлкм ракме лажвав жлзедлля ваекзт 
ждкдйщлзт нмгарків ра хзомкд омжнмвпыгедлля мпвірз. Є. С. Гмогєєлкм 
вкажав, цм пакд уояг нмвзлдл нмгукарз яку пзпрдку гмпнмгаопрва 
ввдпрз жакіпрщ іплуыфмї40. Помрд, жбмоз йзхд взоажзйз вгяфліпрщ 
Є. С. Гмогєєлкм жа омбмру лаг ніггмрмвкмы гмнмвігі, лд жаномнмлувавхз 
ліякзт жатмгів цмгм йіквігауії мбцзллмгм ждкйдвмймгілля. 

У 90-і омкз XIX – ла нмфарку XX пр. йібдоайщлзи оут Рмпії 
акрзвіжувавпя. Злмву в удлроі имгм увагз мнзлзймпя пдйялпщкд 
гмпнмгаопрвм. Гмймг 1891 – 1892 оо., уоягмві жакмлз 1893 о. ном 
мбцзлу прайз нозфзлмы ущмгм. Б. М. Чзфдоіл в пвмїт кмлмгоасіят і 
праррят жакйзкав лмвмгм уаоя Мзкмйу II жакілфзрз пдйялпщку одсмоку 
1861 о., жоуилувавхз мбцзллд ждкйдвмймгілля, ра урвмозрз ж пдйял 
пдодгліи кйап (гоіблзт ждкйдвйаплзків) – лагіилу мнмоу гдоеавз41. 
З козрзкмы нмгіблзт жакйзків, ном ноімозрдр пійщпщкмгм гмпнмгаопрва, 
взпрунайа йібдоайщла рдтліфла ілрдйігдлуія Рмпії, цм гоунувайапя 
лавкмйм Рмпіипщкмгм рдтліфлмгм рмваозпрва. Її нодгправлзкз ла 
нмфарку XX пр. номнмлувайз жмпдодгзрз и гомкагпщку гукку и уоягмві 
жупзййя ла номкзпймвмку омжвзрку, нмв'яжуыфз ж лзк каибурлє 
коаїлз42. Нд був бджгіяйщлзк і уояг. 

8 піфля 1904 о. Мзкмйа II взгав пдлару ікдллзи укаж, якзи 
лакажував ндодгйялурз жакмлз ном пдйял «ла гоулрі гмймвлзт жапаг 
ндодрвмодлщ 1861 о.» ра, нмпзйаыфзпщ ла калісдпр 26 йырмгм 1903 о., 
кйагд в мплмву ндодгйягу лдгмрмокалліпрщ мбцзллмгм ждкйдвмймгілля, 
жа укмвз нмйдгхдлля мкодкзк пдйялак взтмгу ж мбцзлз. Ражмк ж узк, 
укаж взжлавав лдмбтіглзк жбдодгрз пралмвзи йаг пдйял 
ра лдвігфуеуваліпрщ віг лзт лагійщлзт ждкдйщ43. 
Подгправлзкз йібдоайщлмї ілрдйігдлуії Хаокмва віггуклуйзпя 
ла уаопщкзи укаж ра нігимк жагайщлмомпіипщкмгм йібдоайщлмгм оуту. 
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Л. М. Яплмнмйщпщкзи, нозвар-гмудлр Хаоківпщкмгм улівдопзрдру, 
в праррі «Сдйялпщкд нзралля в Рмпії» (1904) взпймвзвпя номрз 
іплувалля ілпрзруру мбцзлз, яка гайщкує омжвзрмк пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва44. Уоягмва нмйірзка жбдодедлля мбцзлз, – ла имгм гукку, 
– лд ндодхкмгзйа омжвзрку номудпу пмуіайщлмгм омжхаоувалля 
ра дкмлмкіфлмгм жалднагу мплмвлмї капз пдйялпрва. 
Пмява лдфзпйдллмгм жакмелмгм номхаоку пдйял лд жкдлхзйа капз 
каймждкдйщлзт бігляків45. Взтіг іж нмймедлля, цм пкйаймпя, 
Л. М. Яплмнмйщпщкзи, бафзв у «пукунлмку» жапрмпуваллі рощмт хйятів: 
ндодпдйдллі гдкійщкмт кійщимлів пдйялпщкзт гвмоів, жабджндфдллі пдйял, 
цм жайзхзйзпя, «гмпрарлщмы» кійщкіпры ждкйі, лдмбряедлмї 
лднмпзйщлзкз нйардеакз ра у нігляррі ілрдлпзвлмпрі пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва46. Ційдпноякмвала одайіжауія уієї номгоакз гмнмкмед 
жлзжзрз лапзйщпрвм ноз взоіхдллі пдйялпщкмгм нзралля47. 

Такзк фзлмк, пндкро гукмк таоківпщкмї ілрдйігдлуії ж нзралля ном 
мбцзллд ждкйдвмймгілля є гмпрарлщм хзомкзк. Сдодг йібдоайщлмї 
ілрдйігдлуії буйз нозпурлі як нозтзйщлзкз жатзпру мбцзлз, рак і 
її номрзвлзкз. Об'єглувайм узт йыгди рд, цм лджайделм віг пвмїт 
нмгйягів ла пійщпщку мбцзлу, вмлз взпрунайз жа нмгмйалля 
гмпнмгаопщкмгм жалднагу пдйял, првмодлля лагіилмї мнмоз гдоеаві в 
пдйі в мпмбі капмвмгм пдодглщмгм пдйялпрва, якд кайм б гмпрарліи оівдлщ 
мпвірз, омжгійяйм халмбйзвд віглмхдлля ілрдйігдлуії ра нмкіцзків 
гм ноава нозварлмї вйаплмпрі ра пнозиляйм йібдоайщлзи пвірмгйяг. 
Ігдї ном одсмоку мбцзлз нодгправлзків йібдоайщлмгм оуту Хаокмва 
в уіймку жлатмгзйзпя в оупйі жагайщлмомпіипщкмї рдфії. 
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Резюме 

Пдромв И. Ю. Сдйщпкая мбцзла в номдкрат йзбдоайщлми злрдййзгдлузз 
Хаощкмва. 1861 – 1904 гг. 

В прарщд зппйдгуырпя номдкрш одсмок пдйщпкми мбцзлш, вшгвзлуршд 
йзбдоайщлми злрдййзгдлузди Хаощкмвпкми губдолзз в 1861 – 1904 гг. 
Аврмо нмкажай пвяжщ номдкрмв одхдлзи вмномпа мб мбцзлд, нодгймедллшт 
злрдййзгдлузди Хаощкмва, п мбцдомппзипкзк йзбдоайщлшк гвзедлздк 
з ноавзрдйщпрвдллшк жакмлмгардйщпрвмк. Лзбдоайщлая злрдййзгдлузя 
Хаощкмва, лджавзпзкм мр нмггдоекз зйз мрозуалзя мбцзлш, вшпрунайа 
жа нмглярзд кардозайщлмгм бйагмпмпрмялзя кодпрщял з кодпрщялпкми куйщруош 
в удймк, пмжгалзд (нмггдоеку) кйаппа кодпрщял-пдодглякмв гйя 
нодгмрвоацдлзя вмжкмелми одвмйыузз. 
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Шарібжанов Р. В.  

ЕТНОСОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА 
НАСЕЛЕННЯ ХАРКОВА В 20-30-ті рр. ХХ ст. 

Дмпйігедлля дрлмпмуіайщлзт номудпів у вдйзкмку кіпрі кає пвмы 
взоажлу пндузсіку, яка номявйяєрщпя в оутйзвмпрі лапдйдлля, гзлакіуі 
имгм дрліфлмгм ра пмуіайщлмгм пкйагу, оівлі омжвзрку псдоз 
мбпйугмвувалля, жаилярмпрі кдхкалуів у ракзт псдоат, як номкзпймвзи 
пдкрмо, гдоеавлзи анаоар, мбпйугмвувалля лапдйдлля, купраола 
кммндоауія ра вйаплд взомблзурвм, омжоатмвалд ла жагмвмйдлля 
мпмбзпрзт і омгзллзт нмродб ра мгдоеалля гмтмгу. Дмпйігедлля узт 
псдо пмуіайщлмгм езрря, нозлайделмпрі гм лщмгм йыгзлз, дрліфлмї 
пндузсікз в ндоімг 20-30-т омків ХХ пр. ж уоатувалляк внйзву ла лзт 
оагялпщкмї лауімлайщлмї ра пмуіайщлмї нмйірзкз і є кдрмы галмї праррі.  

Ддякі апндкрз жаявйдлмї номбйдкз нмфайз взвфарзпя цд 
у 20-30-рі омкз ХХ пр. бджнмпдодглікз уфаплзкакз узт нмгіи1. 
Помбйдкак омжвзрку пмуіайщлзт кйапів у Хаокмві мпмбйзвм 20-т омків 
ХХ пр. нозгійяєрщпя увага у кмлмгоасії М. В. Куокала 
ра І. В. Лдбдгзлпщкмгм2, які омжгйялуйз жа гмнмкмгмы прарзпрзфлзт 
галзт ндоднзпів 1923 ра 1926 оо. жкілз у фзпдйщлмпрі, гедодйа 
нмнмвлдлля кардгмоіи омбірлзків і пйуебмвуів у кіпрі. Тдка кйапмвмї 
проукруоз пупнійщпрва, а пакд омбірлзфмгм кйапу в уіймку Укоаїлз 
ра Хаокмва жмкодка имгм лауімлайщлзи пкйаг3 жлаихйм вігмбоаедлля 
і у нмгайщхзт лаукмвзт омбмрат4. Нд гзвйяфзпщ ла омжомбйдліпрщ 
мкодкзт апндкрів рдкз ла пщмгмглі жайзхаєрщпя багарм лдвзвфдлзт 
гійялмк номбйдкз ра вігпурліпрщ її кмкнйдкплмгм гмпйігедлля.  

Піг пмуіайщлзк пралмк лапдйдлля гмпйігеувалмгм ндоімгу 
омжукієрщпя лайделіпрщ мпмбз гм ндвлмї пндуіайщлмпрі абм номсдпії, 
жавгякз нозлайделмпрі гм якмї вмлз пкйагайз ндвлу пмуіайщлу гоуну. 

Дмпйігзрз пмуіайщлу проукруоу лапдйдлля Хаокмва нмфарку 
20-т омків ХХ пр. лак лагаырщ кмейзвіпрщ кардоіайз ндоднзпів 
лапдйдлля 1920 о. ра 1923 о. Поз омжомбуі кіпщкмгм ндоднзпу 
лапдйдлля 1923 о. буйз впралмвйдлі ракі пмуіайщлі гоунз жа номсдпіякз: 

омбірлзкз, нозпйуга  (мпмбзпрзи, мбпйугмвуыфзи ндопмлай), 
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пйуебмвуі, аокія ра сймр, мпмбз війщлзт номсдпіи, вйаплзк  (рмогмвуі, 
купраоі ра іл.), нмкіфлзкз ж фзпйа фйдлів пік‘ї ра іл.  

Алайіжуыфз омжнмгій лапдйдлля жа пмуіайщлзк пралмк, гм увагз 
аврмо боав рійщкз акрзвлд лапдйдлля, у рмгмфапліи рдокілмймгії 
пакмгіяйщлі, рмку цм лдпакмгіяйщлі, рмбрм лдноауыыфі, ра гірз оажмк 
пкйагайз єгзлу мкодку пмуіайщлу гоуну. У 20-30-рі омкз ХХ пр. 
гм пакмгіяйщлзт віглмпзйз мпіб, цм кайз пакмпріилд гедодйм 
нозбурків (жаомбірмк, нозбурмк). Дм лзт рак пакм віглмпзйз 
урозкалуів гдоеавз ра гомкагпщкзт могаліжауіи, бджомбірлзт 
ра віипщкмвзт. Ндпакмгіяйщлзкз вваеайзпя рі, трм езв жа оатулмк 
ілхзт мпіб, ра впі гірз вікмк гм 10 омків. 

За ндоднзпмк 1920 о. пдодг пакмгіяйщлмгм лапдйдлля Хаокмва 
взгійяйзпя ракі пмуіайщлі гоунз: омбірлзкз, пйуебмвуі, аокія ра сймр, 
мпмбз війщлзт номсдпіи, нозпйугз (мпмбзпрзи мбпйугмвуыфзи 
ндопмлай), вйаплзк (рмогмвуі, купраоі ра іл.), нмкіфлзкз ж фзпйа фйдлів 
пік‘ї ра іл., цм гає кмейзвіпрщ омжгйялурз пмуіайщлу проукруоу 
лапдйдлля кіпра жа узкз кардгмоіякз. Наибійщхмы пмуіайщлмы гоунмы 
жа кійщкіпры у вігпмркат буйз пйуебмвуі (38,2 %), гоугмы вдйзкмы 
гоунмы буйз омбірлзкз (29 %), які оажмк жі пйуебмвуякз пкйагайз 
бійщху нмймвзлу впщмгм пакмгіяйщлмгм лапдйдлля. Сдодг упіт 
ілхзт 32,8 % – 11,9 % вйаплзкз (рмогмвуі, купраоі ра іл.), 7,2 % 
нозпйуга (мпмбзпрзи, мбпйугмвуыфзи ндопмлай), 2,2 % мпіб війщлзт 
номсдпіи, 2,1 % нодгправлзків аокії ра сймру, 0,3 % нмкіфлзків ж фзпйа 
фйдлів пікди, упі ілхі кардгмоії пкйагайз 9,1 % віг упщмгм пакмгіяйщлмгм 
лапдйдлля кіпра5. 

Бійщх гдрайщлзи алайіж омжнмгійу лапдйдлля ґоулрувавпя ла 
кіпщкмку ндоднзпі 1923 о., якзи рійщкз у номкзпймвіи ноауі вкйыфав 
у пдбд 30 лаикдлувалщ жалярщ6, ра Впдпмыжлмку ндоднзпі лапдйдлля 
1926 о., жа якзк у уіймку омжнмгій жаилярмпрі лапдйдлля номвмгзвпя 
жа 373 кардгмоіякз7. Дйя жоуфлмпрі нігоатулків ра нмоівлялля гвмт 
ндоднзпів упі кардгмоії вігнмвіглм гм мпраллщмгм ндоднзпу буйз 
мб‘єглалі у лапрунлі гайужі: омбірлзкз, пйуебмвуі, мпмбз війщлзт 
номсдпіи, вйаплзкз ж лаикалзкз омбірлзкакз, вйаплзкз ж фзпйа 
нмкіфлзків ра ж фзпйа фйдлів пік‘ї, пакмпріилі вйаплзкз, фйдлз пік‘ї, 
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цм гмнмкагаырщ в жаляррі, бджомбірлі ра рі, які лд каырщ абм лд 
жажлафзйз оіг жалярщ. 

Сралмвзцд Хаокмва як прмйзфлмгм кіпра, гд буйз жмпдодгедлі впі 
удлроайщлі упралмвз, жукмвзйм рми сакр, цм лаибійщхмы пмуіайщлмы 
гоунмы пдодг пакмгіяйщлмгм лапдйдлля ла 1923 оік жайзхайзпя 
пйуебмвуі (33,3 %), гоугмы жа фзпдйщліпры, як і у 1920 омуі, буйз 
омбірлзкз (23,5 %), вдйзкмы гоунмы буйз пакмпріилі 
вйаплзкз (10,2 %), ілхі пкйагайз 33 % і омжнмгійяйзпя кіе мпмбакз 
війщлзт номсдпіи (1,7 %) ракзк фзлмк: вйаплзків ж нмкіфлзкакз ж 
фзпйа фйдлів пік‘ї 0,8 %, вйаплзкз ж лаикалзкз омбірлзкакз 0,4 %, 
мпіб, цм лд каырщ абм лд жажлафзйз оіг жалярщ 9%, 
і бджомбірлзт 11,3 %8. Алайіжуыфз лавдгдлі галі, кмела нмбафзрз, 
цм жа ндоімг ж 1920 нм 1923 оік лаибійщхзкз пмуіайщлзкз гоунакз 
буйз пйуебмвуі ра омбірлзкз. Ці кардгмоії нмоівлялм ж 1920 о. 
у вігпмркат гм впщмгм пакмгіяйщлмгм лапдйдлля жкдлхувайзпя, айд 
у кійщкіплмку нмкажлзку вігбуваймпя жбійщхдлля, мпкійщкз в уди фап 
лапдйдлля кіпра жомпрайм. 

Дйя кмкнйдкплмгм взвфдлля дрлмпмуіайщлми проукруоз пупнійщпрва 
20-т оо. ХХ пр. мпмбйзвд жлафдлля каырщ кардоіайз Впдпмыжлмгм 
ндоднзпу лапдйдлля 1926 о., якзи жа нмвлмрмы, мб‘єкрзвліпры 
ра капхрабакз нубйікауії нігпукків є улікайщлзк гедодймк ноз 
гмпйігедллі ущмгм ндоімгу. 

Пзрмка вага омбірлзків і пйуебмвуів у Хаокмві жа кардоіайакз 
Впдпмыжлмгм ндоднзпу 1926 омку жомпйа каиед ла 8 % і 
пралмвзйа 64,2 %. Збійщхдлля кійщкмпрі вігбуваймпя пдодг гвмт гоун і 
пралмвзйм 38,9 % пйуебмвуів (віг кійщкмпрі упщмгм пакмгіяйщлмгм 
лапдйдлля кіпра) ра 25,3 % омбірлзків. Хмфа у вігпмркмвмку дквівайдлрі 
кійщкіпрщ узт пмуіайщлзт гоун нмоівлялм ж 1923 о. жомпйа лдпуррєвм, айд 
у кійщкіплмку віглмхдллі вмлз ндодвзцзйз фзпйм мпіб у нмндодгліи 
ндоімг каиед у 2 оажз (нігоатмвалм лакз ла нігправі9). Тдлгдлуія 
гм жбійщхдлля пакмгіяйщлмгм лапдйдлля ра жомпралля у лщмку фзпйа 
омбірлзків пнмпрдоігайапя в уди ндоімг нм впіи одпнубйіуі10.  

Зомпралля узт пмуіайщлзт гоун кмела нмяплзрз гдкійщкмка 
нозфзлакз: нм-ндохд, жбійщхдлляк кійщкмпрі впщмгм лапдйдлля; нм-гоугд, 
у 1923 о. у жв‘яжку іж жакілфдлляк вігбугмвфмгм ндоімгу ра нмфаркмк 
акрзвлмї омбмрз нігнозєкпрв номкзпймвіпрщ нмродбувайа іпрмрлмгм 
жбійщхдлля «омбмфзт оук». Кійщкіпрщ пйуебмвуів жомпрає жа оатулмк 
омжхзодлля гдоеавлмгм анаоару ра рзт, трм мбпйугмвував омбірлзків. 
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За ндоімг ж 1923 о. нм 1926 о. вігбуваєрщпя жкдлхдлля гоунз мпіб 
війщлзт номсдпіи ж 1,7 % гм 0,7 % гм впщмгм пакмгіяйщлмгм лапдйдлля 
кіпра. 

Вігпмрмк вйаплзків у уіймку жкдлхзвпя ла 2 %. Сдодг уієї 
пмуіайщлмї гоунз жбійщхзйапя кійщкіпрщ вйаплзків, цм ноауывайз 
ж нмкіфлзкакз ж фзпйа фйдлів пік‘ї ж 0,8% гм 1,6%, кійщкіпрщ вйаплзків ж 
лаикалзкз омбірлзкакз у вігпмркат жайзхзйапщ мглакмва, лармкіпрщ 
фзпйм пакмпріилзт вйаплзків жкдлхзйапя ла 2,8% (нігоатмвалм лакз 
ла нігправі11). 

Віглмплд жлзедлля у вігпмркат кз каєкм нм гоуні бджомбірлзт 
ж 11,2 % гм 9,6 % ра жбійщхдлля у мпіб, цм лд каырщ абм лд жажлафзйз 
жалярря, ж 9 % гм 11,4 % (нігоатмвалм лакз ла нігправі12). Оглак пйіг 
жауваезрз, цм ніг фап ндоднзпу 1923 о. гм фзпйа бджомбірлзт кмгйз 
увіирз ракме мпмбз, цм кайз гмтмгз ж якмїпщ омбмрз, айд смокайщлм 
буйз жаодєпромвалі Біоеды ноауі, рмгі як у 1926 о. уі мпмбз ндоднзпмк 
гм фзпйа бджомбірлзт лд жаоатувайзпя, вваеайзпя мпмбакз, цм каырщ 
жалярря13. 

Такзк фзлмк, жа ндоімг ж 1920 о. гм 1926 о. пмуіайщла проукруоа 
Хаокмва, лапдйдлля якмгм в ндодваеліи кійщкмпрі пкйагайапя 
ж пйуебмвуів ра омбірлзків, жа вігнмвіглзи ндоімг жбійщхуєрщпя як 
вігпмркмвм, рак і кійщкіплм. Коік вдйзкзт пмуіайщлзт гоун, у кіпрі буйз 
нодгправйдлі і бійщх гоіблі – вйаплзкз, як пакмпріилі, рак і рі, які 
ноауывайз жа гмнмкмгмы лаикалзт омбірлзків ра фйдлів пвмїт омгзл; 
лаибійщхзи вігпмрмк пдодг лзт пкйагайз пакмпріилі вйаплзкз. 

Мардоіайз Впдпмыжлмгм ндоднзпу лапдйдлля 1926 о. ракме гаырщ 
кмейзвіпрщ номпйігкуварз омжкіцдлля лапдйдлля жа пмуіайщлзк 
пкйагмк в мкодкзт фапрзлат кіпра Хаокмва. 

Алайіж кардоіайів ндоднзпу нмкажує, цм омжпдйдлля омбірлзків 
жбійщхуваймпя віг удлроу гм мкмйзущ в жайделмпрі віг гдмгоасіфлмгм 
омжрахувалля сабозфлм-жавмгпщкзт нігнозєкпрв. Навнакз, ційщліпрщ 
омжпдйдлля пйуебмвуів жбійщхувайапя віг мкмйзущ гм удлроу, гд, 
нм-ндохд, буйм жмпдодгедлм ндодваелу бійщхіпрщ впіт упралмв, а нм-
гоугд, лаибійщхд взкмозпрмвувайз мпмбзпру нозпйугу. 

Опмбз війщлзт номсдпіи, як і пйуебмвуі, омжпдйяйзпя ндодваелм 
в удлроайщлзт фапрзлат кіпра.  

Пмоягмк омжкіцдлля вйаплзків був гдцм ілхзк, ліе нмоягмк 
омжкіцдлля омбірлзків, пйуебмвуів ра мпіб війщлзт номсдпіи. 
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Наибійщха кійщкіпрщ гоіблзт нігнозєкуів мпдйяйапя в нівгдлліи 
фапрзлі кіпра, лаикдлхд їт буйм у удлроайщлзт оаимлат. 

Бджомбірлі гмпзрщ оівлмкіолм буйз омжкіцдлі нм впщмку кіпру14.  
Дуед уікавзк гедодймк ноз гмпйігедллі пмуіайщлмї проукруоз 

Хаокмва є кіпщкзи ндоднзп лапдйдлля 1931 о. Цілліпрщ кардоіайів ущмгм 
ндоднзпу нмйягає в пмуіайщлмку нмгійі кіпщкмгм лапдйдлля. Козрдоієк 
ракмгм нмгійу є жаиляріпрщ лапдйдлля ла нігнозєкпрват і в пмуіайщлзт 
пдкрмоат. Цди ндоднзп гмжвмйяє впралмвзрз абпмйырлу фзпдйщліпрщ 
упіт бдж взлярку омбірлзків і ж‘япуварз їт кійщкіплзи пкйаг у пмуіайщліи 
проукруоі лапдйдлля15. Обйіку нігйягайм впд лапдйдлля кіпщкзт пдйзц 
ра мкмйзущ в кдеат ндоднзпу 1926 о. Гмймвлмы вігкілліпры ущмгм 
ндоднзпу віг нмндодглщмгм буйм рд, цм омбірлзкз, які ноауывайз ла 
кіпщкзт нігнозєкпрват ра упралмват, а кдхкайз жа кдеакз оаимлу 
гіяйщлмпрі, одєпроувайзпя ла нігнозєкпрват ра в упралмват, цм гавайм 
жкмгу сікпуварз їт жа кіпудк омбмрз. Обйіку ракме нігйягайз мпмбз, 
які ндодбувайз ла кмйдкрзвлмку нмпрафаллі (в йікаолят, гзрбугзлкат, 
ілрдоларат гйя ілвайігів рмцм) ра пджмллі омбірлзкз. Оред, уд гавайм 
жкмгу мтмнзрз ндоднзпмк йзхд нмпріилд кіпщкд лапдйдлля.  

Поз кіпщкмку ндоднзпі лапдйдлля одєпроуваймпя йзхд гмймвлд 
жалярря, якд гала мпмба кайа як гедодйм пвмгм іплувалля ра якд гавайм 
їи лаибійщхзи нозбурмк. Віг нігнозєкпрва абм упралмвз, гд ноауывайа 
мпмба, взкагайапя гмвігка, в якіи бз жажлафайзпя галі ном удт, сат абм 
омбмру, цм взкмлує омбірлзк. Пмправйдлі взкмгз гаоалрувайз рмфлу 
и фірку одєпроауіы жалярря ра пралмвзца в лщмку. У пнзпкат мбйіку 
кіпщкмгм лапдйдлля 1931 о. нзралля ном жаиляріпрщ буйм псмокуйщмвалд 
рак: «Залярря, нмпага абм омбмра, яку взкмлує. Кмйз лдкає жалярря, 
рм жажлафзрз гедодйа жапмбів іплувалля (ндлпія, прзндлгія фз іл.) 
абм вкажарз, ла фзєку урозкаллі ндодбуває». Пом пралмвзцд в жаляррі 
гйя кіпр нзралля в пнзпкат буйм нмправйдлм рак: «Рмбірлзк, пйуебмвдущ, 
кммндомвалзи (фйдл аорійі), купрао, одкіплзк, рмогмвдущ». 

Щмб взжлафзрз, в якмку пдкрмоі лаомглмгм гмпнмгаопрва гала мпмба 
ноауыє, буйм нмправйдлм гмгаркмвм пндуіайщлд жанзралля: 
«Якд нігнозєкпрвм фз упралмва: гдоеавлд, гмпнмгаопщкд, кммндоарзвлд, 
нозварлд»16. Ці жанзралля гавайз жкмгу жасікпуварз лд йзхд 
нозлайделіпрщ одпнмлгдлра гм номсдпії, айд и гм пдкрмоу гмпнмгаопрва. 

У 1931 о. жа оджуйщраракз кіпщкмгм ндоднзпу акрзвлі ра лдакрзвлі 
роугмві мпмбз в Хаокмві пкйагайз 488900 мпіб абм 98,3% лапдйдлля 
кіпра17. Пмгій ла гоунз жгіиплывавпя, взтмгяфз ж таоакрдоу гмбувалля 
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жапмбів іплувалля, а пакд: гм акрзвлзт віглмпзйз впіт, цм урозкуырщ 
пдбд ра омгзлу ж пвмгм жаомбірку, а гм лдакрзвлзт – мпіб, цм 
ндодбуваырщ ла урозкаллі гдоеавз абм гомкагпщкзт могаліжауіи.  

Стдка мбйіку кіпщкмгм лапдйдлля 1931 о. у омжнмгійі жа гайужякз 
ноауі ра взомблзурва уійкмк вігнмвігає ріи птдкі, цм буйа впралмвйдла 
Впдпмыжлзк ндоднзпмк 1926 о. За гайужякз ноауі впд акрзвлд 
лапдйдлля кіпра буйм омжнмгійдлм ла омбірлзків, пйуебмвуів, 
кмймгхзи мбпйугмвуыфзи ндопмлай, роугмві лдномйдраопщкі гоунз ра 
лдроугмві гоунз, гм якзт віглдпйз лдакрзвлзт іж фзпйа ноауджгарлзт ра 
рзт, трм лд жажлафзв пвмгм пмуіайщлмгм пралу. 

Табйзуя 1. 
Смуіайщла проукруоа лапдйдлля Хаокмва жа ндоднзпакз 

лапдйдлля 1926 ра 1931 оо. (рабйзуя пкйагдла ла нігправі18). 
Смуіайщлі кардгмоії Позлайделіпрщ лапдйдлля гм кардгмоії 

у вігпмркат віг упщмгм пакмгіяйщлмгм 
лапдйдлля кіпра 

1926 о. 1931 о. 
Рмбірлзкз 25,3% 41,8 % 
Сйуебмвуі 38,9% 29,1% 

Ммймгхзи мбпйугмвуыфзи 
ндопмлай 

- 7% 

Тоугмві лдномйдраопщкі гоунз 9,4% 2,1% 
Ндроугмві гоунз 9,6% 0,6% 

Ілхі  16,8% 19,4% 
Впщмгм 100% 100% 

 
З лавдгдлзт галзт кмела нмбафзрз, цм пдодг упіт кардгмоіи пралмк 

ла 1931 о. лаибійщхмы буйа гоуна омбірлзків, які пкйагайз 
41,8 % (віг упіт пакмгіяйщлзт мпіб кіпра) і вндохд нмфайз 
ндодвзцуварз жа вігпмркакз пйуебмвуів, якзт ла уди фап буйм 29,1 %, 
впі ілхі пкйагайз 9,7 %, пдодг якзт 7% кмймгхзи мбпйугмвуыфзи 
ндопмлай, 2,1 % роугмві лдномйдраопщкі гоунз ра 0,6% лдроугмві гоунз.  

У нмоівляллі ж 1926 о. пдодг пмуіайщлзт гоун у фзпдйщлмку ра 
вігпмркмвмку дквівайдлрі вігбуваырщпя жкілз. 1926 о. кмймгхзи 
мбпйугмвуыфзи ндопмлай був вкйыфдлзи гм кардгмоії пйуебмвуів. 
Щмб нмоівлярз уі гві гоунз, родба в нігпуккат 1931 о. мб‘єгларз їт. 
За ндоднзпмк 1931 о. ж‘явйяєрщпя кардгмоія «роугмві лдномйдраопщкі 
гоунз», які кмела нозоівлярз гм пмуіайщлзт гоун жа 1926 о.: вйаплзкз 
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ж лаикалзкз омбірлзкакз, ж нмкіфлзкакз ж фйдлів пік‘ї ра пакмпріилі 
вйаплзкз. 

На нмфармк 30-т омків ХХ пр. в Хаокмві у нмоівляллі ж 1926 о. 
вігбуймпя жбійщхдлля омбірлзків як у вігпмркмвмку дквівайдлрі, рак 
і у фзпдйщлмку в уіймку ла 16,5%. Вігпмрмк пйуебмвуів жкдлхзвпя ла 
2,8 %, айд вжагайі уі гві гоунз пкйайз оажмк 77,8 %, цм ндодвзцзйм 
алаймгіфлзи нмкажлзк 1926 о. ла 13,6%. За уди номкіемк фапу жлафлм 
пкмомрзйапя кійщкіпрщ роугмвмї лдномйдраопщкмї гоунз ж 9,4 % у 1926 о. 
гм 2,1 % у 1931 о. 

За галзкз Впдпмыжлмгм ндоднзпу лапдйдлля 1939 о. пдодг 
пакмгіяйщлмгм лапдйдлля кіпра жлмву жомпрає фзпдйщліпрщ гвмт 
лаибійщхзт пмуіайщлзт гоун, а пакд омбірлзків і пйуебмвуів, ла 16,6 % 
і пралмвзрщ 94,3 %. Якцм жа кіпщкзк ндоднзпмк лапдйдлля 1931 о. кіе 
омбірлзкакз ра пйуебмвуякз буйа оіжлзуя у 5,7 %, рм ла кілдущ 
30-т омків ХХ пр. кіе узкз пмуіайщлзкз гоунакз оіжлзуя буйа 
жкдлхдла гм 3,1%. Цд, ла лаху гукку, буйм нмв‘яжалд жі жбійщхдлляк 
кійщкмпрі пйуебмвуів гм 48,7 % ра гм 45,6 % омбірлзків. 
З лавдгдлзт галзт кмела нмбафзрз, цм пмуіайщла гоуна пйуебмвуів 
жомпйа і жлмву ндодвзцувайа вігпмрмк омбірлзків. 

За мсіуіилзкз кардоіайакз ндоднзпу жлзкйа гоуна бджомбірлзт, 
ла фапрку пакмгіяйщлзт одкіплзків ра пакмпріилзт вйаплзків 
нознагайм йзхд 0,7%, і ж‘явзйапя лмва пмуіайщла гоуна, якмї лд буйм 
у нмндодгліт ндоднзпат, – кммндомвалі купраоі, які пкйагайз 4,3 %. 
Коік рмгм, віг жагайщлмї кійщкмпрі 0,7% пкйагайз рі, трм лд жажлафзв оіг 
пвмєї гіяйщлмпрі (нігоатмвалм лакз ла нігправі19).  

Такзк фзлмк, у 20-30-рі омкз ХХ пр. пмуіайщла проукруоа лапдйдлля 
кіпра Хаокмва пкйагайапя у бійщхмпрі ж омбірлзків ра пйуебмвуів, 
кійщкіпрщ якзт нмпріилм жомпрайа і ла кілдущ 30-т омків пралмвзйа 
94,3 % віг упщмгм пакмгіяйщлмгм лапдйдлля. Доугмы жа фзпдйщліпры 
буйа гоуна рак жвалзт «лдномйдраопщкзт дйдкдлрів», яка пкйагайапя ж 
вйаплзків, цм взкмозпрмвувайз ноауы лаикалзт омбірлзків, 
і нмкіфлзків ж фзпйа фйдлів пік‘ї, а ракме пакмпріилі вйаплзкз. 
Вмла буйа фзпдйщлмы гм пдодгзлз 20-т омків, а вед ла нмфарку 
30-т омків ХХ пр. жкдлхзйапя, а ла кілдущ ндоімгу каиед жлзкйа і 
пкйагайа впщмгм 0,7 %. 

Нагжвзфаилм уікавзи пмуіайщлзи прал лапдйдлля Хаокмва ра имгм 
жкілз в омжоіжі жа дрліфлзкз гоунакз. 
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Смуіайщла гзсдодлуіауія лаифзпйдлліхзт дрліфлзт гоун Хаокмва 
буйа оіжлмы і жайдеайа віг роагзуіи гйя кмелмгм мкодкмгм дрлмпу 
взкмозпралля йыгпщкзт пзй у взомблзурві, в ріи фз ілхіи гайужі ноауі.  

Алайіж кардоіайів кіпщкмгм ндоднзпу 1923 о. гмжвмйяє взгійзрз 
вдйзкі жа фзпдйщліпры дрліфлі гоунз (укоаїлуі, омпіялз, єводї, нмйякз, 
віокдлз, лікуі, йарзхі, рараоз ра йзрмвуі) і нмгійзрз їт жа 
нозлайделіпры нм рощмт мплмвлзт пмуіайщлзт гоунат: омбірлзкз, 
пйуебмвуі ра вйаплзкз (купраоі, рмогмвуі ра іл). 

Сндузсіка ндоднзпу нмйягайа в рмку, цм галі ном пмуіайщлзи пкйаг 
дрліфлзт гоун нодгправйдлі йзхд нм н‘ярз ж лзт: укоаїлуів, омпіял, 
єводїв, нмйяків ра віокдл. Ціллзи кардоіай ноз гмпйігедллі 
дрлмпмуіайщлмї проукруоз кіпра кіпрярщ оджуйщрарз омбмрз Кмкіпії в 
пноават лауімлайщлзт кдлхзл ноз Хаоківпщкмку мкоуелмку 
взкмлавфмку кмкірдрі20, цм лагаырщ кмейзвіпрщ номалайіжуварз ракі 
дрліфлі гоунз, як лікуі, йарзхі, рараоз ра йзрмвуі. 

 
Табйзуя 2. 

Ерлмпмуіайщла проукруоа лапдйдлля Хаокмва 
у 1923 ра 1926 оо. (рабйзуя пкйагдла ла нігправі21). 

Науімлайщліпрщ Вігпмрмк нозлайделмпрі гм кмелмї гоунз жа омкакз 
Рмбірлзкз Сйуебмвуі Вйаплзкз 

1923 о. 1926 о. 1923 о. 1926 о. 1923 о. 1926 
о. 

Укоаїлуі - 28,8% - 36,1% - 7,7% 
Рмпіялз - 26,3% - 40% - 8,6% 
Віокдлз  16,8% 15,2% 16,8% 22% 52,9% 46,9% 
Єводї 11% 16,3% 38,5% 43,8% 19,9% 17,7% 
Ларзхі  48,4% 47,9% 42,8% 45,7% 8,7% 5,5% 
Лзрмвуі  8,4% 35,5% 43,4% 52,8% 15,9% 13,3% 
Нікуі 28,4% 26,5% 61,9% 65,3% 9,2% 8,2% 
Пмйякз 32% 32,6% 34% 33,5% 11,6% 10% 
Тараоз  44,1% 36,7% 37,5% 37,9% 18,3% 27,3% 

 
Сдодг жажлафдлзт дрліфлзт гоун пралмк ла 1923 о. йзхд 

лікуі (61,9 % пйуебмвуі) ра віокдлз (52,9 % вйаплзкз) лайдеайз 
у ндодваеліи бійщхмпрі гм мглієї пмуіайщлмї гоунз. Сдодг укоаїлуів, 
омпіял, нмйяків, лікуів, йарзхів, рарао ра йзрмвуів жгдбійщхмгм буйз 
пйуебмвуі ра омбірлзкз і лдвдйзфкзи вігпмрмк вйаплзків. У єводїв 
пйуебмвуів буйм у 3,5 оажз бійщхд, ліе омбірлзків; у ілхзт дрлмпів 
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омжнмгій кіе гвмка гоунакз був мглакмвзк і кмйзвавпя віг 25,8 % 
гм 48,4 %. 

За роз омкз віг 1923 о. гм 1926 о. в пдодгмвзці кмелмї дрліфлмї 
гоунз вігбувайзпя жлафлі жкілз. У 1926 о. йзхд пдодг лікуів бійщхіпрщ 
лапдйдлля (65,3 %) лайдеайм гм мглієї кардгмоії – пйуебмвуі, вігпмрмк 
віокдл-вйаплзків жа уди ндоімг жкдлхзвпя і пралмвзв 46,9 %. Вдйзкзи 
вігпмрмк пйуебмвуів був пдодг йзрмвуів (52,8%), йарзхів (45,7%), 
єводїв (43,8 %), омпіял (40 %), рарао (37,9 %), укоаїлуів (36,1 %) 
ра нмйяків (33,5 %). 

Наибійщхзи вігпмрмк омбірлзків був пдодг йарзхів (47,9 %), 
рарао (36,7 %), йзрмвуів (35,5 %), нмйяків (32,6 %), жлафлм кдлхзи віл 
був пдодг укоаїлуів (28,8 %) ра омпіял (26,3 %), айд у кійщкіплмку 
нмкажлзку їт фзпдйщліпрщ ндодвзцувайа впі дрліфлі гоунз. Віглмплм 
вдйзкзи вігпмрмк вйаплзків ніпйя віокдл жайзхавпя в рарао (27,3 %), 
єводїв (17,7 %) ра йзрмвуів (13,3%). У впіт ілхзт віл лд ндодвзцував 
10 % (нігоатмвалм лакз ла нігправі22). 

Пмгайщху гзлакіку ра омжнмгій дрлмпів жа пмуіайщлзкз гоунакз 
лагає алайіж оджуйщрарів взбіокмвмгм ндоднзпу 29 лаибійщхзт 
нігнозєкпрв кіпра Хаокмва в 1929 о. Сдодг жагайщлмї кійщкмпрі 
омбірлзків укоаїлуі пкйагайз 55,3 %, омпіялз – 31,5 %, єводї – 9,3 % ра 
ілхі дрлмпз оажмк пкйагайз 3,9 %23.  

Ці галі гмнмвлыє ндоднзп мпмбмвмгм пкйагу удлроайщлмгм анаоару 
УСРР. Сдодг 35834 мпіб удлроайщлмгм анаоару Хаоківпщкмї мкоугз, 
якзи каиед вдпщ жлатмгзвпя у Хаокмві, 43,6 % пкйагайз укоаїлуі, 
28,8 % омпіялз, 21,4 % єводї ра 6,2 % буйм омжнмгійдлм кіе ілхзкз 
гоунакз (нігоатмвалм лакз ла нігправі24). 

Такзк фзлмк, іж номалайіжмвалзт галзт кз бафзкм, цм пдодг 
лаибійщхзт пмуіайщлзт гоунат ла кілдущ 20-т омків ХХ пр. хзомкм 
нодгправйдлі роз дрлмпз: омпіялз, єводї ра укоаїлуі – и кійщкіпрщ 
мпралліт нмпріилм жомпрає. 

На нмфармк 30-т омків ХХ пр. жа оджуйщраракз прарзпрзфлзт 
кардоіайів пмуіайщла проукруоа лд жкілыєрщпя, а пдодг лаифзпдйщліхзт 
пмуіайщлзт гоун кіпра нмпрунмвм вігбуваєрщпя жбійщхдлля укоаїлуів. 

Такзк фзлмк, пмуіайщла проукруоа кіпра Хаокмва пдодг 
пакмгіяйщлмгм лапдйдлля буйа нодгправйдла омбірлзкакз, 
пйуебмвуякз ра вйаплзкакз. Наибійщхмы жа кійщкіпры мпіб буйз гві 
гоунз: омбірлзкз ра пйуебмвуі. Сдодг дрлмпів кіпра лаифзпйдлліхі 
гоунз буйз у ндодваеліи бійщхмпрі омбірлзкакз ра пйуебмвуякз, 
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бійщх гоіблзк дрлмпак буйа нозракалла лайделіпрщ гм мглієї 
пмуіайщлмї гоунз (лікуі ндодваелм буйз пйуебмвуякз, 
віокдлз – вйаплзкакз). Напдйдлля рарао, йарзхів, нмйяків ра йзрмвуів 
буйм омжнмгійдлм каиед мглакмвм жа впіка рощмка пмуіайщлзкз 
гоунакз. 
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Шаозбеалмв Р. В. Эрлмпмузайщлая проукруоа лапдйдлзя Хаощкмва 
в 20-30-д гг. ХХ пр. 

Срарщя нмпвяцдла каймзжуфдллшк проалзуак зпрмозз Хаощкмва в ндозмг 
20-30-т гмгмв ХХ пр. На мплмвд прарзпрзфдпкзт кардозаймв, ндоднзпди 
лапдйдлзя, аотзвлшт галлшт, йзрдоаруош зппйдгмвала пмузайщлая проукруоа 
бмйщхмгм злгупрозайщлмгм гмомга, нозлагйделмпрщ к лди фдймвдка, 
дд ърлзфдпкая пндузсзка в ндозмг 20-30-т гмгмв ХХ пр. п уфдрмк вйзялзя 
пмвдрпкми лаузмлайщлми з пмузайщлми нмйзрзкз. Опмбмд влзкалзд 
ноз зжуфдлзз дрлмпмузайщлми проукруош лапдйдлзя Хаощкмва бшйм угдйдлм 
ракзк гоуннак как оабмфзд, пйуеацзд з пмбпрвдллзкз. 
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Бездрабко В. В. 

ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ 
КАРТОГРАФІЧНОГО ДОКУМЕНТА В УКРАЇНІ 

В мпралліи родрзлі ХХ пр. вігмкзи лаукмвдущ, бйзпкуфзи доугзр 
Ф. П. Макпзкдлкм жавваезв, нмгмгзвхзпщ іж кмйдгакз, 
ла лдгмпрарлмпрі взвфдлля каормгоасіфлмгм гмкукдлра1 як жапмбу 
кмкулікауії ра гедодйа ілсмокауії2. Вігрмгі кзлув фап, номрд і лаоажі 
пйухлмы жайзхаєрщпя кмлпрарауія сакру нмваелмгм гіяфа лаукз. 
Взявйяєрщпя, цм лджваеаыфз ла имгм ндодбувалля у прарупі 
удлроайщлмгм мб‘єкра гмпйігедлля гйя іпрмозфлзт гедодймжлавпрва, 
каормжлавпрва, каормгоасіфлмгм гмкукдлрмжлавпрва, каєкм жгдбійщхмгм 
кмлкодрлі оджуйщрарз, гмрмвд жлалля, і гуед оігкм – номудгуоз, 
жа гмнмкмгмы якзт уі жлалля мрозкуырщпя. Тмку мпмбйзвзи ілрдодп 
взкйзкаырщ рі нммгзлмкі і каймвігмкі ноауі, які кмела вваеарз 
взляркмвзкз ла рйі „кдрмгмймгіфлмгм ілсалрзйіжку‖. 

Ммгдола іпрмоімгоасія нзралля лд кмед мбіирзпя бдж ікдл жлалзт 
іпрмозків М. Г. Вавозфзл, Я. Р. Дахкдвзфа, І. Я. Козн‘якдвзфа, 
О. А. Кунфзлпщкмгм, У. Р. Козхраймвзф3 і іл., які, жажвзфаи, 
пдодг кмкндрдлрлзт фзрафів апмуіыырщпя жі йщвівпщкмы іпрмозфлмы 
хкмймы. Пмфаркз їт каормгоасіфлзт лаукмвм-кдрмгзфлзт пругіывалщ 
жгдбійщхмгм жбігаырщпя у фапі ж акрзвіжауієы ланзпалля іпрмозфлзт 
арйапів Смыжу РСР, УРСР, цм нознагає ла кілдущ 1950-т – 1970-і оо. 
Кійщкіпрщ нубйікауіи, цм ж‘явзйапя ніг фап гзпкупії ном смоку і жкіпр 
взгалщ воаеає4. Звзфлм, цм акудлр омбзвпя ла вгаймку 
іж каокпзпрпщкмї рмфкз жмоу нодгправйдллі, у ндоху фдогу, іпрмоії 
кйапмвмї бмомрщбз, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт номудпів, куйщруолмї 
одвмйыуії, ндодваг пмуіайіпрзфлмгм упромы лаг канірайіпрзфлзк, 
ндоімгзжауії омжвзрку пупнійщпрва, внйзву ла уди номудп гдмгоасіфлмгм 
фзллзка і р.г., цм нмяплыєрщпя мпмбйзвмпрякз фапу, рмгіхлщмы 
кдрмгмймгіфлмы ілваоіалрліпры. 

Ілакхд нмправзйзпя гм пноавз йщвівпщкі іпрмозкз. Дмйуфзвхзпщ 
гм мбгмвмодлля кмлуднуії іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз, вмлз улзкаырщ 
вігкозрмї, нубйіфлмї козрзкз цмгм номнмлмвалзт жапаг жвдохдлля 
номдкру, мбкдеуыфзпщ рмйдоалрлзкз взпрунакз-номнмжзуіякз 
лаивгайіхмгм вігмбоаедлля мб‘єкрзвлмї іпрмозфлмї гіиплмпрі. 
Наукмві омжгукз омжгмораырщпя гмвкмйа іпрмоії іпрмозфлмї каормгоасії, 
рмбрм взвфдлля гмпвігу нмндодглзків і пуфаплзків, нйалу гмоагялпщкмї 
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(гм 1917 о.) фапрзлз взгавлзфмгм каормгоасіфлмгм номгукру, 
пніввіглмплмпрі йілії гдоеавлмгм кмогмлу іж дрліфлзкз укоаїлпщкзкз 
ждкйякз, нмвлмуіллмгм і оівлмжлафлмгм омжкозрря омйі гдмгоасіфлмгм 
сакрмоу в іпрмоії йыгпрва, лайделмї акруайіжауії гедодйщлмї бажз 
ра ілхзт мплмвмнмймелзт нзралщ, бдж якзт одайіжауія ігдї іпрмозфлмгм 
арйапу Укоаїлз, лавояг фз кмгйа бз бурз упніхлмы5. 

Опмбйзвмгм нмуілувалля лабуйм нзралля гедодйщлмї бажз, лдмбтіглмї 
гйя пкйагалля каор оіжлзт ндоімгів іпрмоії Укоаїлз. Ймгм ноімозрдрліпрщ 
внйзлуйа ла взбіо йщвівпщкмї іпрмозфлмї хкмйз, яка, нмоухуыфз 
іпрмозкм-каормгоасіфлі рдкз, коік, одромпндкрзвлмгм іпрмоімгоасіфлмгм 
мгйягу гмпяглдлщ, акрзвлм жаиляйапя нмхукакз і взжлафдлляк кмйа 
гедодй. Оглзкз іж лаибійщхзт в Укоаїлі вйаплзкакз кмйдкуіи 
каормгоасіфлзт гмкукдлрів взявзйзпя удлроайщлі гдоеавлі іпрмозфлі 
аотівз у кіпрат Кзєві і Лщвмві, лаукмві клзгмжбіолі і куждї. 
Помрд, кмозпрувалля кмйдкуіякз каор буйм уроуглдлм фдодж вігпурліпрщ 
лайделмгм оівля могаліжауії вігнмвіглмї врмозллмї аотівлмї ілсмокауії, 
рмбрм гмвігкмвмгм анаоару. А рмку кардгмозфлм взкмгйзвм буйм 
нмоухдлм нзралля кдрмгзкз гмпйігедлля каормгоасіфлзт гмкукдлрів 
в аотівлзт, бібйімрдфлзт, куждилзт упралмват. Закйзкз ра кхрайр 
„жібоарз і ніггмрмвзрз гедодйщлі кардоіайз гйя фзпйдллзт каор іж 
оіжлмоіглмы рдкарзкмы‖6 буйз нігрозкалі аотівіпракз, які вжяйзпя 
взявйярз, унмоягкмвуварз и мнзпуварз пндуіайщлі взгз гмкукдлрів. 

Пмкірлзк мпдодгкмк омжомбйдлля кдрмгзкз взвфдлля 
каормгоасіфлзт гмкукдлрів прав Цдлроайщлзи гдоеавлзи іпрмозфлзи 
аотів УРСР у к. Лщвмві (лзлі – Цдлроайщлзи гдоеавлзи іпрмозфлзи 
аотів Укоаїлз у к. Лщвмві, ЦДІАЛ Укоаїлз), якмку лайдезрщ ндохіпрщ 
у нмоухдллі і омжв‘яжаллі багарщмт лагжвзфаилм ваейзвзт нзралщ 
іпрмозфлмгм каормжлавпрва і каормгоасіфлмгм гмкукдлрмжлавпрва. Ваорм 
жавваезрз, цм аотів вмймгіє вдйзфджлмы кмйдкуієы оіжлмї рдкарзкз 
оукмнзплзт каор (у р.ф. і нйалів), а ракме рзт, які однодждлруырщ 
лаибійщхі євомндипщкі гоукаопщкі удлроз каормгоасіфлмї номгукуії 
днмтз пдодглщмвіффя – Акпрдогак, Ныолбдог, Вдикао, Гймгау, Вігдлщ і 
іл., гармвалзт 1375–1945 оо.7 Кмйдкуія нмфайа пкйагарзпя бйзжщкм 
1787 о., фап віг фапу нмнмвлывайапя лмвзкз лагтмгедллякз, абм е 
у оджуйщрарі ндоділвдлраозжауії, внмоягкувалля, лаукмвм-рдтліфлмгм 
угмпкмлайдлля ілхзт смлгів, мпмбйзвм бібйімрдкз ЦДІАЛ Укоаїлз8. 
Нджваеаыфз ла гавлє нмтмгедлля кмйдкуії каор, гм гоугмї нмймвзлз 
ХХ пр. гмпйіглзкз вігжлафаырщ лзжщку ілсмокарзвліпрщ гмвігкмвмгм 
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анаоару ном її пкйаг і жкіпр, цм упкйаглывайм упніхлзи пзпрдклзи 
ілсмокауіилзи нмхук. Обкдедлля ілрдйдкруайщлмгм гмпруну 
гм кмйдкуії ндодхкмгеайм кмозпруваллы каормгоасіфлзкз 
гмкукдлракз. Такзк фзлмк, у йщвівпщкзт аотівіпрів, які ндохзкз 
жвдолуйзпя гм омжомбйдлля кдрмгзкз мнзпувалля каормгоасіфлзт 
гмкукдлрів і првмодлля вігнмвіглмгм нодгкдрлм-рдкарзфлмгм караймгу9, 
буйм, нозлаиклі, гдкійщка кмрзвауіилзт укмв. Пдохмы іж лзт пйіг 
лажварз, лдмбтігліпрщ унмоягкувалля аотівлзт смлгів, жабджндфдлля 
гмпруну гм вігмкмпрди, цм кіпрярщпя в кмйдкуії каор і нйалів, 
мрозкалля гмвігкмвмї ілсмокауії ном каормгоасіфлі гмкукдлрз, а 
гоугмы – нмродба одайіжуварз гоалгімжлзи лаукмвм-взгавлзфзи 
номдкр – іпрмозфлзи арйап Укоаїлз. 

Аврмомк ндохмї кдрмгзкз мнзпувалля каормгоасіфлзт гмкукдлрів 
у вірфзжляліи аотівліи ноакрзуі прав г. і. л. О. А. Кунфзлпщкзи – 
лаукмвдущ лдрозвіайщлзт жатмнйдлщ, мпмба длузкймндгзфлзт жлалщ, 
взпмкмквайісікмвалзи сатівдущ у багарщмт гайужят іпрмозфлмї лаукз. 
Ційдпноякмвалд взвфдлля каормгоасіфлмгм гмкукдлра взлзкйм 
жавгякз багармоіфлзк іпрмозкм-гдмгоасіфлзк, рмнмлікіфлзк пругіяк, 
якзкз вфдлзи жатмнйывавпя цд жі пругдлрпщкзт омків. Дм рмгм е, 
хзомкзи нмнзр гмпйіглзків ла гмкукдлрз ущмгм взгу укмоілзв 
ілрдодпз лаукмвуя і пнмлукав гм омжомбйдлля акруайщлмї ла фапі 
кдрмгзкз їт пругіывалля. Дмбоа мбіжлаліпрщ жі пндузсікмы кмйдкуії 
каор, нйалів, арйапів ЦДІАЛ Укоаїлз, вмймгілля номбйдклмы 
іпрмоімгоасієы (К. Буфдк, В. В. Вйапмв, Л. А. Гмйщгдлбдог, 
М. Джзкмвпщкзи, А. Домжгмвпщка, П. Н. Кмлмгмомв, В. О. Кмогр, 
Г. Н. Лімгр, Б. Ойщхдвзф, Х. Піпкмопщка, Е. Раправдущкзи ра іл.) 
укмейзвзйз упніхлд взжлафдлля ноавзй і нозимків омжкйагалля 
и уційщлдлля ілсмокауії ном аотівлі каормгоасіфлі гмкукдлрз. 

24 йзпрмнага 1965 о. номдкр кдрмгзкз мнзпувалля каормгоасіфлзт 
гмкукдлрів10 жа аврмопрвмк О. А. Кунфзлпщкмгм буйм нодгправйдлм ла 
мбгмвмодлля уфаплзків нмпріилм гіыфмгм аотівлмгм пдкілаоу 
ж аотівмжлавпрва ра гмнмкіелзт іпрмозфлзт гзпузнйіл, цм взкйзкайм 
у нозпурліт евавзи і лднігомблзи ілрдодп11. Зауваекм, цм гмнмвігщ 
омжгйягайапя лд як пакмуійщ, а як фапркмвзи взнагмк жагайщлмї 
гмпйіглзущкмї рдкз аотіву – пкйагалля караймгу каор, якзи, жа жагукмк 
аврмоів ігдї, кав пнозярз кмкнйдкплмку кмлмгоасіфлмку взвфдллы 
іпрмоії каормгоасії в Укоаїлі, ніггмрмвуі іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз. 
Акрзвлу уфапрщ в мбгмвмодллі номдкру вжяйз М. Г. Вавозфзл, 
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Я. Р. Дахкдвзф, І. І. Дкзрдокм, Ф. П. Макпзкдлкм, Е. М. Пмпаущка-
Чдолятівпщка, М. І. Тдпйдлкм і іл. гмпйіглзкз, кмкндрдлрліпрщ якзт 
у гайужі аотівіпрзкз, іпрмозфлмгм каормжлавпрва і пукіелзт гзпузнйіл – 
нмжа пуклівмк. Занзралля гм омжомблзка прмпувайзпя ндодваелм пкйагу 
аотівлмї кмйдкуії, кйапзсікауії каормгоасіфлзт гмкукдлрів, пндузсікз 
оіжлзт взгів каор і пнмпмбів агдкварлмгм, рмфлмгм вігмбоаедлля 
ілсмокауії ном їт жкіпр і кіпуджлатмгедлля. Пмжзрзвлі віггукз кіпрзйз 
ояг одкмкдлгауіи цмгм урмфлдлля пндуіайщлмї рдокілмймгії, мбпягу 
мкодкзт дйдкдлрів мнзпувалля, ніггмрмвкз і взгалля караймгу кмйдкуії. 
Рдсодлмк жагайщлмї муілкз жбмоів коаплмкмвлм кмеурщ пйугуварз пймва 
їт уфаплзків – „жкіпрмвла гмнмвігщ, ніггмрмвйдла ла взпмкмку лаукмвмку 
оівлі‖ (Е. М. Чдолятівпщка-Пмпаущка), яка нмродбує гммноауывалля, і 
„баеалм, цмб омбмра буйа лаихвзгхд жавдохдла‖ (Я. Р. Дахкдвзф)12. 

Маиед н‘ярщ омків жлагмбзймпя О. А. Кунфзлпщкмку ла 
гммноауывалля кдрмгзкз мнзпувалля каормгоасіфлзт гмкукдлрів, яку 
ніпйя птвайдлля Наукмвм-кдрмгзфлмы оагмы аотіву буйм мнубйікмвалм 
ла прмоілкат аврмозрдрлмгм сатмвмгм взгалля – „Аотівз Укоаїлз‖. 
І, якцм акр жфзрувалля лажвз праррі „Пом мнзпалля і караймгіжауіы 
каормгоасіфлзт рвмоів‖ – каймілсмокарзвлзи, рм акр її номфзралля 
омжкозває мплмвлу ігды рвмоу, яка жакйыфаєрщпя в ноакрзуі 
мнрзкайщлмгм ндодомбйдлля, оауімлайщлм взноавгалмгм пномцдлля і 
жгмолдлля ндовзллмї аотівлмї ілсмокауії іж кдрмы лаинмвліхмї, ймгіфлм 
взваедлмї однодждлрауії пкйагу кмйдкуії каор ла оівлі гмвігкмвмгм 
анаоару13. Зунзлзкмпя гмкйагліхд ла взпвірйдллі мкодкзт кмкдлрів 
кдрмгзфлмї омжомбкз О. А. Кунфзлпщкмгм. 

Зайделм віг сулкуіилмгм нозжлафдлля гмпйіглзк взмкодкйыє 
гдкійщка взгів мнзпувалля каормгоасіфлзт гмкукдлрів: мплмвлзи абм 
нмвлзи, гмгаркмвзи абм пкмомфдлзи і алайірзфлзи, вйапрзвзи, ла гукку 
аврмоа, р.жв. „гмгаркмвзк каорак‖ і каорак іж ілхзт взгів гмкукдлрів, 
які лд є пакмпріилмы мгзлзуды аотівлмгм мбйіку, урік, кмеурщ карз 
мкодкд жлафдлля14. Віграк, мбпрмыыфз ігды лаинмвліхмї однодждлрауії 
жкіпру каормгоасіфлмгм гмкукдлра в гмвігкмвмку анаоарі аотіву, 
козрзфлм мпвмївхз гмпяглдлля жаоубіелзт кмйдг в аотівліи 
і бібйімрдфліи псдоі ноакрзфлмї гіяйщлмпрі, рдмодрзфлзт ужагайщлдлщ 
лабурмгм гмпвігу15, О. А. Кунфзлпщкзи жаномнмлував вйаплу птдку 
лаукмвмгм нмгмкукдлрлмгм мнзпувалля каор, нйалів, арйапів і кмгдйщ 
вігнмвіглмї караймелмї каоркз. Дмрозкуыфзпщ кдрмгмймгіфлзт 
нозлузнів мб‘єкрзвлмпрі, іпрмозфлмпрі, упдбіфлмпрі, кмкнйдкплмпрі 
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и улісікауії мнзпувалля аотівлзт гмкукдлрів, гмпйіглзк жаномнмлував 
ракі ілрдгоайщлм лдмб‘єглалі нмжзуії16 нмгмкукдлрлмгм мнзпалля 
и нодгправйдлля ілсмокауіилмї и кардоіайщлмї пкйагмвзт 
каормгоасіфлмгм гмкукдлра у караймеліи каоруі: 1) жагмймвмк каорз 
(нйалу, арйапу); 2) лажва абм рзруй каорз (нйалу, арйапу); 3) авруоа 
каорз (нйалу, арйапу); 4) гоавдо, кодпйяо ра ілхі взкмлавуі каорз 
(нйалу, арйапу); 5) взгавдущ і взгавлзурвм; 6) гоукао, гоукаоля; 
7) гара пкйагалля ра взгалля; 8) кіпуд пкйагалля ра взгалля; 
9) капхраб; 10) жмвліхлє мнзпувалля каорз (нйалу, арйапу); 
11) пндуіайщлд лавалраедлля каорз (нйалу арйапу); 12) аврдлрзфліпрщ; 
13) кмва; 14) пнмпіб взкмлалля; 15) кмйіо; 16) омжкіо; 17) кардоіай; 
18) прал жбдодедлля; 19) нмтмгедлля каорз (нйалу, арйапу); 20) кіпуд 
нубйікауії каорз (нйалу, арйапу); 21) нмхукмві галі; 22) нозкірка17. 
Зауваекм, оукмнзплзи ваоіалр кдрмгзкз ндодгбафав цд мглу 
нмжзуіы – „Снмпіб взоаедлля одйщєсу ра нмфаркмвмгм кдозгіалу‖, цм 
нмвзлла буйа кіпрзрз ілсмокауіы ном пурм рдтліфлі апндкрз 
взкмлалля каорз (нйалу, арйапу), віг якмї в тмгі мбгмвмодлля аотівіпрз 
вігкмвзйзпя18. Такзи мнзп каормгоасіфлмгм гмкукдлра був 
взноавгалзи имгм кдрмы – „яклаинмвліхд омжкозрз ндодг 
гмпйіглзкмк галі ном каорз ... лаукмвм-рдтліфлд унмоягкувалля 
взгалля караймга каор‖, рмбрм ракмгм гмвіглзка, у якмку „нмвзллі 
жлаирз вігмбоаедлля упі кмлрдкпруайщлі і рдтліфлі галі 
каормгоасіфлмгм пкйагу кмйдкуії фз жбіокз‖19.  

Пубйікауія кіпрзрщ омжймгі, гмкйаглі кмкдлраоі, які омжкозваырщ 
жкіпр кмелмї нмжзуії мнзпу каормгоасіфлмгм гмкукдлра. Маєкм пноаву 
лд номпрм ж нмяплдллякз мсмокйывалля рієї фз ілхмї оубозкз мнзпу 
ла нозкйаглмку оівлі, а ж рдокілмймгіфлзк мжлафдлляк її жлафдлля, 
взкйагмк рдмодрзфлзт жапаг мбґоулрувалля її гмуійщлмпрі, нозимків і 
номудгуо взкмлалля. Так, ноз омжгйягі нмжзуії мнзпувалля „Загмймвмк 
каорз (нйалу, арйапа)‖ нмоухуырщпя нзралля рйукафдлля „жагмймвка 
каорз‖, имгм пніввіглмпліпрщ іж „лажвмы каорз‖, „рзруймк каорз‖, 
„гдмгоасіфлмы лажвмы мб‘єкра‖; пкзпймвмї нігнмоягкмвалмпрі нмлярщ 
„рдка каорз‖ і „взг каормгоасіфлмгм рвмоу‖; кйапзсікауії 
каормгоасіфлзт гмкукдлрів20; нмоягку ндодгафі двмйыуіилмпрі лажв 
гдмгоасіфлзт мб’єкрів; омйі лажвз каорз ноз првмодллі її жагмймвка; 
номудгуоз впралмвйдлля лажвз соагкдлра каорз рмцм21. 
Загайщлзи нмоягмк кмкдлрувалля кмелмї оубозкз взгйягає лапрунлзк 
фзлмк: рдокілмймгіфлд нмяплдлля жкіпру нмлярря; ндодйік мжлак, 
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вйапрзвмпрди і мпмбйзвмпрди дйдкдлру мнзпу; пнмпмбз улзклдлля 
гвмжлафлмпрі номфзралля жгмолурмї ілсмокауії; одкмкдлгмвалд 
везвалля жлакмвзт взгів кмгувалля ілсмокауії. Улісікмвалзи жоажмк-
смокуйяо караймелмї каоркз, пкйагдлзи ла мплмві ужагайщлыыфзт, 
алайірзкм-пзлрдрзфлзт пнмпрдодедлщ аврмоа, кіпрзв нмкажлзкз 
жгдбійщхмгм вйапрзві кмелмку каормгоасіфлмку гмкукдлру, а гйя 
взляркмвзт іж лзт вігвмгзйапя пндуіайщла оубозка „Позкірка‖, 
у кдеат якмї гмжвмйяймпя ваоіыварз ла жкіпрмвмку оівлі її ланмвлдлля. 
Пдодгбафавпя ракме мбмв‘яжкмвзи мнзп кмгзкмймгіфлзт, 
каогілайіпрзфлзт, найдмгоасіфлзт, сійігоалмймгіфлзт ра ілхзт 
мпмбйзвмпрди каормгоасіфлмгм гмкукдлра. Пмоухуєрщпя ракд ваейзвд 
гедодймжлавфд нзралля як одкмлпроукуія ла ґоулрі ндодтодплмгм 
взвфдлля аотівлзт гмкукдлрів лдмбтіглмї гйя мнзпувалля, 
айд вігпурлщмї ілсмокауії. 

Вігкмва О. А. Кунфзлпщкмгм віг нодрдлжіи ла гмпкмлайіпрщ 
і бджгмгалліпрщ омжомбйдлмї лзк кдрмгзкз йзхд увзоажлзйа 
оауімлайщліпрщ нмхуку аврмоа і ймгіфлу жавбафйзвіпрщ бджкделмпрі 
ніжлавайщлмгм номудпу. Помрд, ваорм взжларз, ноауя халмвалмгм 
гмпйіглзка угмпкмлайзйа одгйакдлрмвалу могаліжауіы гмпруну 
гм каормгоасіфлзт гмкукдлрів лд йзхд в Цдлроайщлмку гдоеавлмку 
іпрмозфлмку аотіві Укоаїлз у к. Лщвмві, айд и ілхзт гдоеавлзт 
аотіват, які вмймгіырщ жібоаллякз каор, нйалів, арйапів, првмозйа укмвз 
гйя акрзвлмгм кмозпрувалля лзкз, взявзйа мпмбйзвмпрі ігдлрзсікауії 
ущмгм взгу гмкукдлрлмї ілсмокауії ж-нмкіе ілхмї, вігкозйа лмві 
ндопндкрзвз гмпйігедллы іпрмоії каормгоасії Укоаїлз, пнозяйа 
ніггмрмвуі іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз. Свігфдлляк мсіуіилмгм 
взжлалля жлафуцмпрі лаукмвм-кдрмгзфлмї омжомбкз прайм нозпугедлля 
у 1972 о. кмйдгієы Гмймвлмгм аотівлмгм уноавйілля ноз Рагі Міліпроів 
УРСР жамтмфувайщлмї нодкії рмгіхлщмку лафайщлзку віггійу гавліт 
акрів ЦДІА УРСР у к. Лщвмві О. А. Кунфзлпщкмку жа ноауы 
„Пом мнзпалля і караймгіжауіы каормгоасіфлзт рвмоів‖22. 
На лаху гукку, омбмру кмела вваеарз ваейзвмы пкйагмвмы 
гедодйщлмї бажз лд рійщкз вірфзжлялмгм аотівмжлавпрва фз іпрмозфлмгм 
каормжлавпрва, айд и каормгоасіфлмгм гмкукдлрмжлавпрва.  

Іж фапмк, ніпйя омжвігкз О. А. Кунфзлпщкмгм, ж‘явзйзпя пмыжлі 
гдоеавлі пралгаорз ГОСТ 21667–76 „Каормгоасзя. Тдокзлш 
з мнодгдйдлзя‖, ГОСТ 7. 18–79 „Бзбйзмгоасзфдпкмд мнзпалзд 
каормгоасзфдпкзт номзжвдгдлзи‖, ілхі рдкарзфлі лаукмвм-кдрмгзфлі 
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взгалля, ланозкйаг, „Каормгоасзфдпкзд гмкукдлрш гмпугаопрвдллшт 
аотзвмв‖ (Ммпква, 1989), „Оогалзжаузя зпнмйщжмвалзя аотзвлшт 
каормгоасзфдпкзт гмкукдлрмв‖ (Ммпква, 1991), „Аотівла мбомбка 
каормгоасіфлзт кардоіайів губдоліайщлмгм оівля‖ (Хдопмл, 1998), 
„Мдрмгзфлі одкмкдлгауії жі пкйагалля каоркз мнзпу каормгоасіфлзт 
кардоіайів XVI–XVIII пр.‖ (Лщвів, 2003) і р.г.23, мжлаимкйдлля ж якзкз 
фіркм вкажує ла нмгібліпрщ номнмлмвалзт лзкз рдокілмймгіфлзт жапаг, 
ноавзй аотівлмгм мнзпувалля ущмгм взгу гмкукдлрів гм номнмжзуіи 
йщвівпщкмгм лаукмвуя. Факр нозилярря ігди О. А. Кунфзлпщкмгм нігліп 
гмпйігеувалу омбмру гм оівля нмжафапмвмї лаукмвмї кйапзкз. 

Цдлроайщлзи гдоеавлзи іпрмозфлзи аотів Укоаїлз у к. Лщвмві 
ла розвайзи фап прав номвіглзкмк акруайщлзт гмпйігедлщ 
каормгоасіфлзт гмкукдлрів. Сругії ж іпрмозфлмгм каормжлавпрва, 
дкпроанмйщмвалі ла аотівмжлавфзи ґоулр, пралурщ лдвіг‘єклмы фапрзлмы 
нйалів лаукмвм-гмпйіглмї омбмрз аотіву. Тдкарзфлзи жоіж лаукмвмї 
номбйдкарзкз упралмвз у гоугіи нмймвзлі ХХ пр. – ла нмфарку ХХІ пр. 
жапвігфзв їт лджкіллу нмнуйяоліпрщ24.  

Сйавлі роагзуії іпрмозкм-рмнмлікіфлзт, -гдмгоасіфлзт, каормжлавфзт 
пругіи О. Г. і Б. Г. Баовілпщкзт, М. Джзкмвпщкмгм, В. С. Ійщлзущкмгм, 
В. О. Кмогра, С. Кмраопщкзи, І. П. Козн‘якдвзфа, М. М. Кмогубз, 
Е. Раправдущкмгм, Е. Рмкдоа, С. Л. Руглзущкмгм, В. Сдккмвзфа, 
О. С. Тдойдущкмгм, С. Т. Тмкахівпщкмгм, П. А. Туркмвпщкмгм, 
І. І. Шаоалдвзфа, багарщмт ілхзт вірфзжлялзт, жаоубіелзт уфдлзт 
лапйігувайзпя лаукмвуякз лмвмї гдлдоауії, кмроі явзйз жоажкз 
омжв‘яжалля лагайщлзт рдмодрзфлзт і ноакрзфлзт номбйдк взвфдлля 
каормгоасіфлмгм гмкукдлра25. Пмяву у 2003 о. „Мдрмгзфлзт 
одкмкдлгауіи жі пкйагалля каоркз мнзпу каормгоасіфлзт кардоіайів 
XVI–XVIII пр.‖ (унмояглзк – У. Р. Козхраймвзф)26, а 2006 о. – 
взгалля „Укоаїла ла праомгавліт каорат. Кілдущ XV – ндоха нмймвзла 
XVII пр.‖27 (гмймва одгакуіилмї кмйдгії – Я. Р. Дахкдвзф), вігжлафдлмгм 
Фмоукмк взгавуів у Лщвмві лаивзцмы лагмомгмы (2005), кз йаглі 
омжгйягарз як взяв рягймпрі нігвзцдлмї увагз йщвівпщкзт аотівіпрів 
гм нзралщ іпрмозфлмгм каормжлавпрва. Бджндодфлм, нозвдолдлля увагз 
гм іпрмоії взвфдлля каормгоасіфлмгм гмкукдлра пнозярзкд мпвмєллы 
лаявлмгм гмпвігу, лакмнзфдллы дкніозфлмгм кардоіайу, имгм 
унмоягкуваллы и пзпрдкарзжауії, а жа рзк, ла оівлі взцзт укмвзвмгів, 
укмейзвзрщ омжвіи лмвірліт рдмодрзфлзт жлатігмк. 
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Позкіркз 
1 Піг „каормгоасіфлзкз гмкукдлракз‖ омжукієкм рі, які кіпрярщ у гдмкдрозфлм-
кардкарзфліи номдкуії жкдлхдлд ужагайщлдлд жмбоаедлля нмвдотлі Здкйі 
фз ілхмгм лдбдплмгм рійа, ж рмфлм нмжлафдлзк омжрахувалляк гдмгоасіфлзт 
нозомглзт мб‘єкрів абм пупнійщлзт урвмодлщ жа гмнмкмгмы мбоалмї пзпрдкз 
укмвлзт жлаків. Оплмвлзкз взгакз каормгоасіфлзт гмкукдлрів є каорз (у р.ф. 
нйалз) и арйапз. (Дзв., ланозкйаг: Рмппзипкая зпрмозфдпкая каормгоасзя (XV– 
лафайм XX вв.). Коаркзи пймваощ-пноавмфлзк. – М.: Науфл. клзга, 1997. – 206 п.) 
2 Цдлроайщлзи гдоеавлзи іпрмозфлзи аотів Укоаїлз у к. Лщвмві (гайі – ЦДІАЛ 
Укоаїлз), с.Р-1, мн. 1, пно. 442, аок. 141.  
3 Вавозфзл М., Дахкдвзф Я., Козхраймвзф У. Укоаїла ла праомгавліт каорат. 
Кілдущ XV – ндоха нмймвзла XVII пр. – К.: ДНВП „Каормгоасія‖, 2006. – 
208 п.; Вавозфзл М. Г. Нзелє Пмгліномв‘я у євомндипщкіи каормгоасії ндохмї 
нмймвзлз XVII пр. // Занмомжщкд кмжаурвм в нак‘яркат іпрмоії і куйщруоз: 
Мардоіайз кіелаомг. лаук.-ноакрзфл. кмлс., Занмоіеея, 2–4 емврля 1997. – 
Занмоіеея, 1997. – Сдкуії 1, 2. – С. 110–114; Її е. Каорз укоаїлпщкзт ждкдйщ 
XVI–XVIII пр. у бібйімрдкат і аотіват Лщвмва// Бібйімрдка – пкаоблзуя 
гутмвлмпрі: Міелаомг. лаук. кмлс., нозпвяфдла 50-оіффы Лщвівпщкмї лаукмвмї 
бібйімрдкз ік. В. Срдсалзка АН Укоаїлз. Лщвів, 5–8 вдодпля 1990 о. – 
К., 1993. – С. 240–245; Дахкдвзф Я. Пмкоаилі лмраркз ном укоаїлпщкі прднз у 
„Гдмгоасії‖ Прмймкдя 1562 о. // Бмнйал і Укоаїла: Збіол. лаук. ноаущ. – 
Л., 1998. – С. 82–87; Ймгм е. Стіглд Пмгіййя ла каорат XV пр.// Гдмгоасіфлзи 
сакрмо в іпрмозфлмку номудпі. – К., 1990. – С. 155–169; Ймгм е. Укоаїла ла 
каорат XІV–XVI пр.: Срал і номбйдка гмпйігедлля // Іпрмозкм-гдмгоасіфлд 
взвфдлля нозомглзт ра пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт номудпів ла Укоаїлі. – 
К., 1988. – С. 94–100; Ймгм е. Пмгіййя ла каорат XV–XVII пр. // Помбйдкз 
іпрмозфлмї гдмгоасії Пмгіййя: Тджз гмн. мбйапл. лаук. кмлс. – Как‘ялдущ-
Пмгійщпщкзи, 1982. – С. 131–132; Ймгм е. Тдозрмоія Укоаїлз ла каорат XІІI–
XVIIІ пр. // Іпрмозфлі гмпйігедлля: Вірфзжляла іпрмоія. – К., 1981. – Взн. 7. – 
С. 88–93; Козн’якдвзф І. П. На хйяту гм взгалля іпрмозфлмгм арйапа 
Укоаїлз // Аотівз Укоаїлз. – 1966. – № 4. – С. 11–14; Ймгм е. Іпрмозфла 
каормгоасія в Затігліи Укоаїлі (гм 1939 о.) // Іпрмозфлі гедодйа 
ра їт взкмозпралля. – К., 1964. – Взн. 1. – С. 263–267 ра іл.  
4 В мбгмвмодллі вжяйз уфапрщ вігмкі іпрмозкз І. Л. Бурзф, І. П. Козн‘якдвзф, 
О. С. Кмкнал, В. І. Науйкм, А. Л. Пдокмвпщкзи, В. Г. Саобди, М. М. Ткафдлкм, 
І. Г. Шмвкмнйяп, В. К. Яуулпщкзи, сатівуі ілхзт гайужди жлалщ – Д. Ф. Віолзк, 
Ф. Т. Жзйкм, Я. І. Жуналпщкзи, А. С. Маофдлкм, Б. Й. Сзгмо ра іл. Буйм 
нмоухдлм нозлузнмві нзралля цмгм таоакрдоу, проукруоз, жкіпру і 
мсмокйдлля іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз. На Доугіи одпнубйікалпщкіи 
кіевігмкфіи лаукмвіи кмлсдодлуії, нозпвяфдліи кмкнйдкплмку 
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каормгоасуваллы Укоаїлз (Кзїв, 1965 о.), мбгмвмодлля ігдї првмодлля 
іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз іліуіывав Ф. П. Шдвфдлкм. У йзнлі 1966 о. 
Поджзгія АН УРСР утвайзйа нмпралмву ном првмодлля Науімлайщлмгм 
акагдкіфлмгм арйапу Укоаїлпщкмї РСР у рощмт рмкат. Буйм омжомбйдлм 
могаліжауіилзи нйал жатмгів гйя врійдлля номдкру в езрря. Урік, каєкм 
кмлпраруварз, фдодж мб‘єкрзвлі і пуб‘єкрзвлі фзллзкз номдкр жайзхзвпя 
лдодайіжмвалзк. Нзлі нзралля взоіхуєрщпя ла оівлі взгалля Вдйзкмгм 
іпрмозфлмгм арйапу Укоаїлз, у тмгі якмгм і каырщ нозпйуезрзпя жгмбуркз 
нмндодглзків. (Дзв., ланозкйаг, Бурзф І. Л. Ддякі гуккз ж нозвмгу првмодлля 
іпрмозфлмгм арйапа Укоаїлз // Укоаїлпщкзи іпрмозфлзи еуолай (гайі – 
УІЖ). – 1965. – № 10. – С. 100–102; Віолзк Д. Ф. Гйзбмкм вігмбоажзрз в арйапі 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлу іпрмоіы // УІЖ. – 1965. – № 8. – С. 96–97; 
Жзйкм Ф. Т. Іпрмозфлзи арйап Укоаїлз – влдпмк у омжвзрмк пупнійщлзт 
лаук // УІЖ. – 1965. – № 9 – С. 106–108; Козн’якдвзф І. П. На хйяту гм 
взгалля іпрмозфлмгм арйапа Укоаїлз // Аотівз Укоаїлз. – 1966. – № 4. – 
С. 11–14; Ймгм е. Скйапрз номдкр іпрмозфлмгм арйапа Укоаїлз // УІЖ. – 
1965. – № 9. – С. 105–106; Науйкм В. І. Пом каорз лапдйдлля // УІЖ. – 1965. – 
№ 8. – С. 97–99; Пдокмвпщкзи А. Л. Оогаліжуварз взвфдлля гедодй гйя 
арйапа // УІЖ. – 1965. – № 9. – С. 108–110; Саобди В. Г. Акруайщла номбйдка 
іпрмоімгоасі ї// УІЖ. – 1965. – № 10. – С. 98–100; Шмвкмнйяп І. Г. Цілла 
номнмжзуія // УІЖ. – 1965. – № 8. – С. 95–96; Шдвфдлкм Ф. П. Пом нозлузнз 
првмодлля іпрмозфлмгм арйапа Укоаїлз // Тодря одпнубйік. лаук. кмлс. 
ж аотівмжлавпрва ра ілхзт пндуіайщлзт іпрмозфлзт гзпузнйіл. Доуга пдкуія. 
Сндуіайщлі прмозфлі гзпузнйілз. – К., 1968. – С. 236–251; Яуулпщкзи В. К. Пом 
првмодлля іпрмозфлмгм арйапа Укоаїлз // УІЖ. – 1965. – № 7. – С. 30–34 ра іл.). 
5 Козн’якдвзф І. П. На хйяту гм взгалля іпрмозфлмгм арйапа Укоаїлз ... – С. 11–
14; Ймгм е. Іпрмозфла каормгоасія в Затігліи Укоаїлі (гм 1939 о.) // Іпрмозфлі 
гедодйа ра їт взкмозпралля. – К., 1964. – Взн. 1. – С. 263–267 ра іл.  
6 Козн’якдвзф І. П. На хйяту гм взгалля іпрмозфлмгм арйапа Укоаїлз ... – С. 14. 
7 ЦДІАЛ Укоаїлз, с.Р-1, мн. 1, пно. 442, аок. 171. 
8 Цдлроайщлзи гдоеавлзи іпрмозфлзи аотів Укоаїлз, к. Лщвів: 
Пурівлзк / Ддоеавлзи кмкірдр аотівів Укоаїлз; ЦДІАЛ Укоаїлз. – Л., К., 
2001. – С. 274. 
9 Пмгмгеуыфзпщ іж В. М. Аврмкоармвзк у рмку, цм нодгкдрлм-рдкарзфлзи 
караймг мбкдеує нодгправйдлля гмкукдлра фдодж емопрку птдку оубозкауії, 
каєкм вігжлафзрз, цм номнмлмвалзи нмвлзи нмгмкукдлрлзи мнзп 
О. А. Кунфзлпщкмгм якоаж і кав ла кдрі лівдйыварз лдгмйікз ущмгм взгу 
гмвіглзка. (Дзв. Аврмкоармв В. Н. Тдмодрзфдпкзд номбйдкш мрдфдпрвдллмгм 
аотзвмвдгдлзя. – М.: РГГУ, 2001. – С. 200). 
10 Тур і гайі каєрщпя ла уважі нмгмкукдлрлд мнзпувалля аотівлзт 
каормгоасіфлзт гмкукдлрів. 
11 ЦДІАЛ Укоаїлз, с.Р-1, мн. 1, пно. 442, аок. 133–153. 
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12 Так пакм. – Аок. 142, 145. 
13 Кунфзлпщкзи О. Пом мнзпалля і караймгіжауіы каормгоасіфлзт рвмоів ... – С. 51–62. 
14 Так пакм. – С. 51.
15 Вйапмв В. В. Илпроукузя нм бзбйзмрдфлми мбоабмркд каормгоасзфдпкзт 
номзжвдгдлзи. – М., 1940. – С. 5; Boggs S. W., Lewis D. C. The classification and 
cataloguing of maps and atlases. – New York, 1945. – 124 p.; Buczek K. W sprawie 
polskiej instrukcji katalogowej dla zbiorуw kartograficznych//Przegląd bibliteczny. – 
Krakуw, 1932. – R. VI. – S. 175; Drozdowska A. Przepissy tymczasowe 
katalogowania i inwentaryzacji zbiorуw kartograficznych (Projekt 
instrukcji) // Biuletyn geograficzny. – Warszawa, 1954. – S. 22–34; 
Dzikowski M. Aktualne zagadnienia klasyfikacji map // Roczniki biblioteczne – 
Wrocław, 1957. – S. 5–30; Kotarski S. Przepisy katalogowania i inwentaryzacji 
zbiorуw kartograficznych. – Warszawa, 1953. – 34 s.; Łodyńcki M. Katalogowanie i 
inwentaryziwanie wydawnictw kartograficznych. – Warszawa, 1931. – 56 s.; 
Meisner H. Ueber Ordnung und erwaltung der Kartensammlungen // Zentralblatt 
fuer Bibliothekwesen. – Berlin, 1905. – S. 57–78; Olszewicz B. Proba instrukcji 
do katalogowania i konserwowania zbiorow kartograficznych. – Warszawa, 1915. – 
S. 11; Piskorska H. Zbiory kartograficzne archiwum m. Toruń, – Toruń, 1938. – 
S. s. 1, 13 ра іл. 
16 Піжліхі кдрмгзфлі омжомбкз, нозпвяфдлі мнзпуваллы каормгоасіфлмгм 
гмкукдлра, омжгмораырщ номудгуоу жа птмемы птдкмы, взмкодкйыыфз ноз 
ущмку лапрунлі мб‘єглуыфі гоунз дйдкдлрів мнзпу: жагмймвмк; нігжагмймвкмві 
галі; кійщкіплі і жмвліхлі таоакрдозпрзкз; каормгоасіфла таоакрдозпрзка; 
алмрауія; нозкіркз. (гзв., ланозкйаг, Каормгоасзфдпкзд гмкукдлрш 
гмпугаопрвдллшт аотзвмв: Науфл.-пноавмфлмд нмпмб./ Пмг одг. 
О. М. Мдгухдвпкми. – М., 1989. – С. 47.).  
17 Кунфзлпщкзи О. Пом мнзпалля і караймгіжауіы каормгоасіфлзт рвмоів ... – С. 52. 
18 ЦДІАЛ Укоаїлз, с.о. 1., мн.1, пно.442, аок. 192. 
19Кунфзлпщкзи О. Пом мнзпалля і караймгіжауіы каормгоасіфлзт рвмоів ... – С. 51–52. 
20 Кйапзсікауія каормгоасіфлзт гмкукдлрів О. А. Кунфзлпщкзк взбугмвуєрщпя 
ла мплмві гдкійщкмт козрдоіїв. За жкіпрмк аврмо взмкодкйыє каорз жагайщлі абм 
жагайщлм-гдмгоасіфлі (рмнмгоасіфлі, мгйягмвм-рмнмгоасіфлі, мгйягмві) 
ра пндуіайщлі, рмбрм рі, цм нмв‘яжалі ж: а) нозомглзкз (сіжзфлі, нозомглі жмлз, 
гдмкмосмймгіфлі, кйікарзфлі, гдмймгіфлі, жммймгіфлі, ґоулрмві, омпйзллмгм 
нмкозву); б) пмуіайщлм-гдмгоасіфлзкз явзцакз (нмйірзкм-агкіліпроарзвлі, 
дкмлмкіфлі, лапдйдлля і р.г.); „лайделіпры”: уфбмві (хкійщлі, пндуіайщлі гйя 
вужів), лаукмвм-гмвігкмві, хйятмві, руозпрзфлі, віипщкмві, кмопщкі, 
адомлавігауіилі і р.жв. „каорз-гмкукдлрз‖; пнмпмбмк взкмозпралля: пріллі, 
лапрійщлі, вкйаглі, рдкпрмві, каорз-вкйдикз рмцм; рдозрмоієы мтмнйдлля 
жмбоаеувалмгм гдмгоасіфлмгм мб‘єкра: каорз пвіру, кмлрзлдлрів, коаїл, мбйапрди, 
оаимлів, кіпр, пій і р.г. Дмпйіглзк нознупкає гомбйдлля кмелмгм нігкйапу ла 
мгзлзуі лзефмгм нігнмоягкувалля. Нанозкйаг, дкмлмкіфлі каорз нмгійяырщпя 
ла пійщпщкмгмпнмгаопщкі, роалпнморлі, длдогдрзфлі і р.г., каорз лапдйдлля – ла 
дрлмгоасіфлі, гдкмгоасіфлі і р.г. (Дзв. О. А. Кунфзлпщкзи. Пом мнзпалля і 
караймгіжауіы каормгоасіфлзт рвмоів ... – С. 53–54). 
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Самойлов Ф. А.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В КОНЦЕ XVIII - XIX вв. 

(НА МАТЕРИАЛАХ КУЧУРГАНСКОГО ОКРУГА) 

Бмйдд 200 йдр кзлуйм п рмгм водкдлз, кмгга ла ыгд Укоазлш бшйз 
мплмвалш ндовшд лдкдукзд нмпдйдлзя. Дмйгмд водкя зжуфдлзд зпрмозз 
лдкдукми гзапнмош в лахди проалд латмгзймпщ сакрзфдпкз 
нмг жанодрмк. В упймвзят промзрдйщпрва лджавзпзкмгм укоазлпкмгм 
гмпугаопрва нмявзйапщ вмжкмелмпрщ зпноавзрщ ъру лдпноавдгйзвмпрщ 
з в нйалд мбчдкрзвлмгм, лднодгвжярмгм зжуфдлзя оажйзфлшт прмомл 
езжлз ндодпдйявхзтпя в лах коаи в кмлуд XVIII – лафайд XIX в. 
езрдйди Гдокалзз, з в нйалд пмжгалзя ла Огдпцзлд бйагмнозярлшт 
упймвзи гйя пмтоалдлзя з оажвзрзя лдкдукми лаузмлайщлми куйщруош 
зт нмрмккакз. 
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Ипрмозмгоасзя лдкдукзт нмпдйдлзи з нмпдйдлудв в Сдвдолмк 
Позфдолмкмощд зкддр гмпрармфлм гйубмкзд кмолз. Обцднозжлаллшк 
ндовмномтмгудк зжуфдлзя зпрмозз жапдйдлзя з тмжяипрвдллмгм 
мпвмдлзя Нмвмомппзз бшй А. А. Скайщкмвпкзи1. 

Злафзрдйщлши вкйаг в зжуфдлзд рдкш влдпйз Д. И. Багайди, 
А. А. Вдйзузл, А. Гакпрдлгауждл, А. Ипадв, П. В. Какдлпкзи, 
С. Шдйутзл з го.2 Опмбм пйдгудр мркдрзрщ оабмру А. Кйаупа 
«Нахз кмймлзз: мншр з кардозайш нм зпрмозз з прарзпрзкз 
злмпроаллми кмймлзжаузз в Рмппзз»3, в кмрмоми аврмо мбпрмярдйщлм 
номалайзжзомвай нодгнмпшйкз лдкдукми кмймлзжаузз 
Юга Рмппзипкми зкндозз, оапкошй ояг вмномпмв, пвяжаллшт 
п влуродллзк упромипрвмк, ъкмлмкзфдпкзк оажвзрздк, гутмвлми з 
куйщруолми езжлщы кмймлзи з го. 

В пмвдрпкзи ндозмг вдпмкши вкйаг в зжуфдлзд рдкш влдпйз 
В. М. Кабужал, Е. И. Доуезлзла, В. С. Здйдлфук з го.4 

Вм врмоми нмймвзлд 1980-т - 1990-т гг. в СССР, а нмпйд дгм оапнага в 
оягд нмпрпмвдрпкзт одпнубйзк пймезйзпщ бмйдд бйагмнозярлшд упймвзя 
гйя мбчдкрзвлмгм зппйдгмвалзя пмбшрзи, пвяжаллшт 
п кделаузмлайщлшкз мрлмхдлзякз в проалд, зжуфдлзя номхймгм з 
лапрмяцдгм мргдйщлшт лаузмлайщлшт мбцзл, пмузайщлм-ъкмлмкзфдпкзт, 
нмйзрзфдпкзт, куйщруолшт апндкрмв зт зпрмозз. Нмвая мбцдпрвдллм-
нмйзрзфдпкая мбпралмвка нмжвмйзйа зппйдгмвардйяк бмйдд зйз кдлдд 
упндхлм нодмгмйдварщ рд прдодмрзнш, нмйзрзжзомваллшд мудлкз, 
кмрмошд оапномпроалдлш бшйз в номхймк. В нмйлми кдод ърм мрлмпзрпя 
з к зпрмозз мглми зж лазбмйдд жлафзрдйщлшт лаузмлайщлшт 
кдлщхзлпрв лахдгм коая — лдкдукми мбцзлш. 

В оабмрат Л. В. Майзлмвпкмгм, Я. В. Бмикм, А. Д. Бафзлпкмгм, 
А. Ю. Коапыка, Г. Ф. Кяжшкмвми, И. П. Сдомва, Э. Г. Пйдппкми, 
И. Куйзлзфа з Н. Козвуа, Е. А. Бафзлпкми, А. И. Кугояфдлкм, 
Н. А. Шдвфука5 лаоягу п мбцди таоакрдозпрзкми номудппа жапдйдлзя з 
мпвмдлзя коая пмгдоезрпя ракед злрдодплши кардозай м ндовшт 
лдкдукзт нмпдйдлзят в лахдк коад, м вжазкммрлмхдлзят кмймлзпрмв п 
оуппкзк ноавзрдйщпрвмк з кдпрлшк лапдйдлздк, зт вкйагд в оажвзрзд 
ъкмлмкзкз, гутмвлуы езжлщ коая з р. г. 

Оозгзлайщлши, каймзжвдпрлши кардозай нм мглмку зж оаимлмв 
Огдпцзлш пмгдоеар нубйзкаузз бшвхдгм гзодкрмоа Ражгдйщлялпкмгм 
коадвдгфдпкмгм куждя Вапзйзя Сдкдлмвзфа Гайуукмгм з Эйщвзош 
Гдлозтмвлш Пйдппкми-Здбмйщг6. 
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Онодгдйдллшд гмпрзедлзя в оажоабмркд рдкш в нмпйдглзд гмгш з 
ндопндкрзвлшд нйалш ла бугуцдд пвяжалш п ввдгдлзд в лауфлши мбмомр 
лмвшт зпрмфлзкмв, нодегд впдгм аотзвлшт. И в ърмк ланоавйдлзз ракед 
номзжмхйз нмймезрдйщлшд нмгвзекз. Икддрпя в взгу зжгалзд 
аллмрзомваллми мнзпз гдй Пмндфзрдйщлмгм Кмкзрдра мб злмпроаллшт 
нмпдйдлуат Юга Рмппзз жа 1799-1876 гг., нмггмрмвйдллши кмййдкрзвмк 
Гмпугаопрвдллмгм аотзва Огдппкми мбйапрз (гайдд – ГАОО)7. 

Ндкмрмошд зж укажаллшт гдй уед вмхйз в лауфлши мбмомр, мглакм, 
ърм лд зпкйыфадр вмжкмелмпрз мбоацдлзя гоугзт зппйдгмвардйди к 
укажаллшк кардозайак - вдгщ каегши аврмо фапрм нм-пвмдку 
злрдонодрзоудр мглз з рд ед сакрш, пвдгдлзя, галлшд. 

Оглакм жлафзрдйщлши каппзв гмкукдлрмв з кардозаймв зж смлгмв 
ГАОО дцд лд прайз мбчдкрмк гйубмкмгм зпрмфлзкмвдгфдпкмгм з 
кмлкодрлм-зпрмозфдпкмгм зппйдгмвалзя. Содгз кардозаймв, кмрмошк 
кдлщхд нмвджйм ла влзкалзд зппйдгмвардйди з нубйзкармомв, 
явйяырпя гмкукдлрш, мрлмпяцздпя к езжлз з гдярдйщлмпрз лдкдукзт 
кмймлзпрмв мглмгм зж оаимлмв зт кмкнакрлмгм номезвалзя — 
Куфуогалпкмгм мкоуга. Осзузайщлм ърз ждкйз мрлмпзйзпщ 
к Тзоапнмйщпкмку уджгу Хдопмлпкми губдолзз. 

Хомлмймгзфдпкз галлая прарщя мтваршвадр ндозмг п кмлуа XVIII в. 
гм 1871 г., кмгга лдкдукзд нмпдйдлзя уроарзйз праруп кмймлзи з ла 
лзт оапномпроалзйапщ мбцдомппзипкая пзпрдка агкзлзпроарзвлмгм 
упромипрва. Тдоозрмозайщлм мкоуг оапнмйагайпя в баппдилат одк 
Куфуогал, Баоабми, Юелши Буг з Длдпро. 

Илрдодплшд пвдгдлзя м жапдйдлзз ързт ждкдйщ вштмгуакз 
зж Гдокалзз пмгдоезр ндоднзпка Огдппкмгм гоагмлафайщлзка 
з мглмводкдллм (в 1805-1814 гг.) Хдопмлпкмгм вмдллмгм губдолармоа з 
уноавйяыцдгм нм гоаегалпкми фапрз Екардозлмпйавпкми 
з Тавозфдпкми губдолзякз Аокала Эккалузйа гд-Рзхдйщд п гйавлшк 
пугщди мплмваллми в 1800 г. Нмвмомппзипкми кмлрмош мндкулпрва 
Пмндфзрдйщлмгм Кмкзрдра злмпроаллшт нмпдйдлудв Юелмгм коая 
Рмппзз, кмййдепкзк пмвдрлзкмк Сакузймк Хозпрзалмвзфдк 
Кмлрдлзупмк. 81 нзпщкм зж ърми ндоднзпкз жа 1803-1814 гг. оажшпкалш 
лауфлшк пмроуглзкмк ГАОО О. В. Кмлмваймвми нм оажйзфлшк 
аотзвак бшвхдгм СССР з зжгалш мргдйщлми клзгми8. Смгдоеалзд 
нзпдк нмжвмйядр номпйдгзрщ ваелшд кмкдлрш, пвяжаллшд 
п ндодпдйдлздк в ыелшд нодгдйш Рмппзз лдкудв, годкмв, бмйгао, 
хвдиуаоудв з го. Ндкмрмошд зж ързт з гоугзд гмкукдлрш, 
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латмгяцздпя в смлгат ГАОО, пмгдоеар пвдгдлзя м лдкдукзт 
ндодпдйдлуат з кмймлзпрат коая нм ракзк ланоавйдлзяк: 

водкя нозбшрзя з мплмвалзя рдт зйз злшт кмймлзи; 
уомвдлщ зт кардозайщлми мбдпндфдллмпрз, упймвзя пуцдпрвмвалзя; 
таоакрдо вжазкммрлмхдлзи п кдпрлшкз вйапрякз; 
влуродллдд упромипрвм, могалзжаузя пакмуноавйдлзя; 
прарзпрзка (злмгга - ндопмлзсзузомваллая) омегадкмпрз з 

пкдорлмпрз, бмйджлди кмймлзпрмв; 
лайзфзд рдт зйз злшт номзжвмгпрв з го. 
Пдовшд роз роалпнмора п лдкдукзкз нмпдйдлуакз нозбшйз 

в Дубмппаош (лшлд гмомг ла рдоозрмозз гмпугаопрва Ммйгмва), 
ггд латмгзйпя каоалрзл гйя ндодпдйдлудв, в ндозмг п 24 авгупра 
нм 11 пдлрябоя 1803 г. Обцдд кмйзфдпрвм нозбшвхзт пмправйяйм 
296 фдймвдк9. Содгз ндодпдйдлудв мкажаймпщ лдкайм зпкуплшт 
одкдпйдллзкмв, з гдоумг гд-Рзхдйщд угмвмозй зт нмпдйзрщпя в 
Огдппд – кмймгмк рмгга гмомгд, зпншршвавхдк мпродихуы луегу в 
квайзсзузомваллшт оабмрлзкат. Вммбцд А. Э. гд-Рзхдйщд пшгоай 
вшгаыцуыпя омйщ в нозвйдфдлзз з оаппдйдлзз лдкдукзт кмймлзпрмв 
в коад. Ол нмжабмрзйпя, нодегд впдгм, м рмк, фрмбш нмпдйзрщ зт в 
лднмподгпрвдллми бйзжмпрз мр Огдппш з нодгмправзрщ тмомхзд 
ждкдйщлшд угмгщя. В мрвдр ла дгм номхдлзя 17 мкрябоя 1803 гмга бшй 
зжгал Вшпмфаихзи Укаж, кмрмоши нмжвмйяй гдоумгу в мкодпрлмпрят 
Огдппш кунзрщ ждкйы гйя мплмвалзя ла лди лдкдукзт кмймлзи. 
Вбйзжз Огдппш бшйм гва нмкдпрщя - гоаса В. Пмрмукмгм з гдлдоайа 
И. Е. Кзпйзлпкмгм (впдгм 17833 гдпярзлш), а ракед зкдлзд 
фдолмгмопкмгм гвмоялзла В. И. Кляедвзфа (8600 гдпярзл). Нанмклзк, 
фрм гдпярзла – кдоа нймцагз, кмрмоая оавляйапщ 1,09 га зйз 2,7 акоа. 
Укажаллшд ждкйз гдоумг Рзхдйщд кунзй з ндодгай зт кмймлзпрак. 
Нм ърми ждкйз гйя влмвщ нозбшвавхзт ндодпдйдлудв мкажаймпщ кайм, з 
к лди нозпмвмкунйдлш бшйз коунлшд ждкдйщлшд уфапркз вбйзжз пдй 
Маякз, Гайзкйдя з Бдйядвка. Так нмявзйзпщ кмймлзз Гомп-Лзбдлрайщ, 
Кйдил-Лзбдлрайщ, Айдкпалгдогзйщс, Ндибуог, Маоздлрайщ, Лыпргмос. 

Врмоая вмйла, Куфуогалпкая, жапдйдлзя Нмвмомппзз лдкуакз 
нозхйапщ ла 1808 – 1811 гмгш. 

Тодрщзк зж мплмвлшт ъранмв жапдйдлзя коая пфзрадрпя 
Бдппаоабпкзи ндозмг - 1814-1823 гмгш. В ърм водкя вмжлзкйз ракзд 
кмймлзз как Маймяомпйавду, Таоурзлм, Коаплмд, Каубат, Тднйзу з го. 
Ндкмрмошд аврмош пфзраыр, фрм впдгм ла рдоозрмозз пмводкдллми 
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Огдппкми мбйапрз бшйм мплмвалм мкмйм 500 кмймлзи. В каегми зж лзт 
лапфзршвайапщ мр пра з бмйщхд езрдйди.  

Ндкдукзд кодпрщялд, нмпдйзвхзпщ ла лмвшт ждкйят 
в Позфдолмкмощд в пакмк лафайд XIX вдка, прмйклуйзпщ лд рмйщкм 
п клмгмфзпйдллшкз роуглмпрякз нозомглм-кйзкарзфдпкмгм, лм 
з кдгзкм-нпзтмймгзфдпкмгм таоакрдоа. Суомвая жзка, жлмилмд 
з жапухйзвмд йдрм, угомжа тмйдош, фукш з гоугзт жабмйдвалзи, 
угайдллмпрщ мр зпрмозфдпкми омгзлш - ърм гайдкм дцд лд впд лдвжгмгш, 
мбоухзвхздпя ла зт нйдфз. Пм ърми нозфзлд клмгзд кмймлзпрш, 
нмпдйзвхздпя в нупршллшт коаят, лд вшгдоеайз пуомвшт зпншралзи 
з нмкзлуйз дцд лд мбезршд з лд правхзд омглшкз кдпра. 

В 1804 гмгу Мзлзпро влуродллзт гдй Рмппзз в гмкйаглми жанзпкд 
ла Вшпмфаихдд зкя мбоарзй влзкалзд ла лдгмпраркз мбупромипрва 
злмпроаллшт нмпдйдлудв в проалд, мпмбдллм в Нмвмомппзз. 
Впкмод нмпйдгмвай уаопкзи укаж ―О ноавзйат гйя нозлярзя 
з вмгвмодлзя злмпроаллшт кмймлзпрмв‖, кмрмошк нодгупкарозваймпщ, 
фрм в гмг в Рмппзы бугдр нозбшварщ лд бмйдд 200 пдкди злмпроаллшт 
кмймлзпрмв, зж лзт 150 зж Гдокалзз, а мпрайщлшд – зж бйзжйдеацзт 
ждкдйщ. Нмвмнозбшвхзк нодгмправйяйзпщ йщгмрш ла 10 йдр. Вшгдйяймпщ 
нм 60 гдпярзл ла пдкщы ноз упймвзз, фрм ждкйя бугдр нодгмправйдла 
пнймхлшк каппзвмк ла 20-3- пдкдипрв. Кмймлзпрак оажодхаймпщ 
номвмжзрщ рмваоа лд ла 300 оубйди, как нодгупкарозваймпщ в 1763 гмгу 
Укажмк Екардозлш ІІ, а ла пукку в 420 оубйди10. 

27 пдлрябоя 1806 гмга вшхдй лмвши уаопкзи Укаж мб урмфлдлзз 
лдкмрмошт йщгмр мрлмпзрдйщлм злмждклшт нмпдйдлудв. К ндодпдйдлзы 
прайз гмнупкарщпя рмйщкм одкдпйдллзкз, ждкйдгдйщуш з йыгз, 
оажбзоаыцздпя в мвудвмгпрвд, пкмрмвмгпрвд, хдйкмвмгпрвд з р.г. 
Позфдк, гйя оажвдгдлзя йуфхзт нмомг мвду кмймлзяк, комкд 
лагдйщлми ждкйз, бшйз мрвдгдлш мвфаолшд уфапркз в подглдк нм 
500 гдпярзл ла кмймлзы. Кмокмвшд гдлщгз вшгавайзпщ лд рмйщкм вм 
водкя нурз, лм з ла кдпрд, гм пбмоа уомеая пвмдгм тйдба. На нмкунку 
гмкмв, пкмра, з номфдгм вшгавайзпщ бдпномудлрлшд ппугш в 300 оубйди 
ла гвмо, п мбяжардйщпрвмк зт нмгахдлзя в рдфдлзз гдпярз йдр, лафзлая 
п мгзллагуармгм гмга нмпдйдлзя. Ор одкоурпкми нмвзллмпрз 
(р.д. 25-йдрлди пйуебш в аокзз) кмймлзпрш мпвмбмегайзпщ лавпдгга. 
Комкд рмгм, кмймлзпрш, нмпдйзвхздпя нмпйд 1806 гмга, мбяжшвайзпщ 
нйарзрщ нмждкдйщлши лаймг в рдфдлзд гдпярз йдр нм гдпярщ - гвагуарщ 
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кмнддк п гдпярзлш, а гайдд - лаоавлд п номфзкз пвмбмглшкз пдйщпкзкз 
езрдйякз. 

Назбмйдд нмгтмгяцзкз гйя нмпдйдлзя кдпракз ноавзрдйщпрвм 
пфзрайм ждкйз, оапнмймедллшд в баппдилат одк зйз лдгайдкм 
мр фдолмкмопкмгм нмбдодещя, фрм мбйдгфайм бш нмпдйдлуак пбшр 
номзжвдгдллми зкз номгукузз. Ндкдукзт ндодпдйдлудв гдйзйз ла гвд 
кардгмозз: одкдпйдллзкмв зйз зжчявзвхзт едйалзд жалзкарщпя 
одкдпймк з ждкйдгдйщудв. Пдовшт нмпдйяйз нодзкуцдпрвдллм в 
Огдппу, рмгга дцд лдбмйщхми, лм ндопндкрзвлши рмогмвм-одкдпйдллши 
удлро. Здкйдгдйщудв пдйзйз в нозфдолмкмопкзт прднят, ла вмпрмк 
мр одфкз Куфуогал. Пмпйд 1803 гмга жгдпщ бшйз мбоажмвалш 
гва Ммймфалпкзд, Куфуогалпкзи, Лзбдлрайщпкзи, Бдоджалпкзи з го. 
кмймлзпрпкзд мкоуга. 

Опмбдллм жлафзрдйщлшк бшй ърмр нмрмк в 1808 гмгу. 
К ърмку водкдлз мбцдд кмйзфдпрвм лдкдукзт пдкди, мбмплмвавхзтпя в 
кмймлзят ла рдоозрмозз Куфуогалпкмгм мкоуга, гмпрзгйм 564. 
На 1 анодйя 1811 г. лапдйдлзд кмймлзз мкоуга бшйм ракзк: Калгдйщ – 
102 пдкщз (куе. - 233, едл. - 241); Здйщу – 101 пдкщя (куе. - 243, 
едл. - 228); Багдл - 54 пдкщз (куе. - 120, едл. - 101); Сроапбуог – 
60 пдкди (куе. -171, едл. - 124); Эйщжап – 57 пдкди (куе. - 157, едл. - 
143); Малгдик - 62 пдкщз (куе. - 152, едл. - 142). Впдгм 
нм Куфуогалпкмку мкоугу лапфзршваймпщ 436 пдкди лдкдукзт 
кмймлзпрмв (куе. - 1076. едл. - 979) 11. 

К 1816 гмгу, кмгга в Рмппзз номвдгдла бшйа мфдодглая одвзжзя 
лапдйдлзя, лдкудв-кмймлзпрмв в Калгдйд лапфзршваймпщ 
уед 125 пдкди, в Здйщуд — 123, Багдлд - 79, Сроапбуогд - 79, Эйщжапд - 
73, Малгдикд - 85 пдкди. Пм одйзгзмжлмку нозжлаку подгз нозбшвхзт 
бшйз: кармйзкз з номрдпралрш. 

Епйз в ндовши ндозмг кмймлзжаузз омппзипкмд ноавзрдйщпрвм лд 
родбмвайм мр кмймлзпрмв лайзфзя мнодгдйдллмгм зкуцдпрва з 
гдлделшт пукк, рм в пммрвдрпрвзз п Укажмк зкндоармоа Айдкпалгоа І 
мр 20 сдвоайя 1804 гмга ракзд родбмвалзя пралмвярпя мбяжардйщлшкз. 
Поздк мгоалзфзвайпя 200 пдкщякз в гмг. В аотзвлмк гмкукдлрд 
жасзкпзомвалш галлшд мб мглмк зж ракзт ―подглдпрарзпрзфдпкзт‖ 
ндодпдйдлудв: ―Пдодпдйяыцзипя кмймлзпр Алгодап Гдсдйщ нозбшй в 
кмймлзы Багдл 24 зыля 1821 гмга. Алгодап Гдсдйщ — гйава пдкщз, 
31 гмг. Ждла Эйзжабдр — 21 гмг. Дмфщ Козпрзла - 1 гмг. Сшл 
Козпрзал - 2 гмга. Сндуайщлмпрщ - нморлми. Вдоа — Евалгдйзфдпкая. 
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Позбшй зж Гдоумгпрва Багдл, г. Швдбомл. Икуцдпрвм: нмвмжка - 1, 
ймхагди - 2, омгармгм пкмра - 2, - лайзфлшт гдлдг - 100 оуб.‖12. 

Пдодпдйдлуак галм бшйм ноавм ла мбцзллмд пакмуноавйдлзд 
(гдипрвмвайм гм 1871 г.). В кмймлзят з в каегмк мкоугд уфодегайапщ 
агкзлзпроаузя, вм гйавд кмрмоми бшй нмправйдл зжбзоадкши 
кмймлзпракз лафайщлзк. Еку в нмкмцлзкз гавайз гвут жапдгардйди з 
нзпаоя. В каегми гдодвлд зжбзоайпя праомпра (хуйщуд), гва жапдгардйя 
(бдижзудоа) з ла каегшд гдпярщ гмкмв - гдпярлзк. Ижбзоардйщлшк 
ноавмк мбйагайз кмймлзпрш-куефзлш, зкдвхзд пмбпрвдллши 
тмжяипрвдллши гвмо. В праомпрш з мкоуелшд лафайщлзкз зжбзоайз 
рмйщкм кдпрлшт езрдйди. Сраомпрак вкдляймпщ в мбяжаллмпрщ лабйыгарщ 
жа одйзгзмжлм-лоавпрвдллшкз кафдпрвакз мглмпдйщфал. За номнупкз 
бмгмпйуедлзя нмпйд гвукоарлмгм нодгунодегдлзя лайагайпя хроас - 
гдпярщ кмнддк, нмпйд родткоарлмгм номнупка - пукка хроаса 
угвазвайапщ. Нм промгая одгйакдлраузя в кмймлзят лд мгоалзфзвайапщ 
номбйдкакз одйзгзмжлмгм вмпнзралзя. Ддодвдлпкзд праомпрш нмйуфзйз 
мбхзолшд нмйлмкмфзя вкдхзварщпя в тмжяипрвдллуы езжлщ 
мглмпдйщфал. Вдплми млз нмгавайз кмкалгу гйя лафайа пдва з гоугзт 
нмйдвшт оабмр, мпдлщы пйдгзйз жа убмокми уомеая з нмглярздк жябз. 
В пйуфад лдгмбомкафдпрвдллми оабмрш гавайз оапнмояедлзд 
мб упроалдлзз боака. Олз ед вкдпрд п гдпярлзкакз пйдгзйз 
жа мждйдлдлздк з фзпрмрми пдй, жа оапномпроалдлздк з аккйзкарзжаузди 
лмвшт гйя ърми кдпрлмпрз пдйщпкмтмжяипрвдллшт оапрдлзи. 
Вйапрз жабмрзйзпщ м рмк, фрмбш в рдфдлзд гмйгми жзкш кмймлзпрш лд 
мправайзпщ в ноажглмпрз з бджгдйщд. В злпроукузз нодгнзпшваймпщ впдт 
жлаыцзт одкдпйм нммцоярщ к ърмку гдйу, а дпйз млз нмфдку-рм 
мркажшвайзпщ зк жалзкарщпя, - нозлуегарщ к ърми оабмрд. 
Опмбм нммцояймпщ ркафдпрвм з вшгдйка мвфзл. Подгнзпшваймпщ 
ввдгдлзд родтнмйщлмгм, а жардк з пдкзнмйщлмгм пдвммбмомрмв. 

Сраомпрш мбяжалш бшйз нозймезрщ впд пзйш, фрмбш в подгд 
кмймлзпрмв зпкмодлзрщ кмрмвпрвм, оапрмфзрдйщпрвм з нщялпрвм. 
Пмг кмрмвпрвмк злпроукузя нмгоажукдвайа зжйзхлдд тйдбмпмйщпрвм 
з гмпрдноззкпрвм, нодвмптмгяцдд вмжкмелмпрз пдкщз, каормфлуы згоу 
з нщялпрвм. Бмомрщпя п ързк праомпрш гмйелш бшйз нурдк 
нозвйдфдлзя гуйяк к ряедйшк бдпнйарлшк мбцдпрвдллшк оабмрак. 
В кмлуд гмга хуйщуш пмправйяйз гва пнзпка: 1) упдоглшт 
з бйагмлоавлшт нмпдйдлудв; 2) лдоагзвшт з оапрмфзрдйщлшт 
нмпдйдлудв. Оба ързт пнзпка ндодгавайз в Пмндфзрдйщлши Кмкзрдр. - 
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Ндзпноавзкшк гомжзйм йзхдлзд йщгмр з нозвзйдгзи, внймрщ гм 
йзхдлзя тмжяипрва з вмппралмвйдлзд вмзлпкми нмвзллмпрз 13. 

Дйя одхдлзя йзфлшт номбйдк кмймлзпрак оажодхаймпщ вшджеарщ 
в Гдокалзы. Дйя ърмгм вшгавайпя пндузайщлши напнмор помкмк 
ла мгзл гмг. Эрмр напнмор гавай кмймлзпру ноавм бдпноднярпрвдллм 
ндодпдкарщ гоалзуу, как Гдокалзз, рак з Рмппзз. Егзлпрвдллшк 
ноднярпрвздк к вшгафд ракмгм напнмора бшйа ра зйз злая 
жагмйедллмпрщ ндодг омппзипкзкз могалакз вйапрз. 

Аотзвлшд гмкукдлрш нмжвмйяыр номпйдгзрщ номудпп мбупромипрва 
лдкдукзт нмпдйдлзи. Смтоалзйзпщ рдкпрш кмлроакрмв ла вмжвдгдлзд 
рдт зйз злшт мбцдпрвдллшт жгалзи, п ндодфзпйдлздк взгмв оабмр 
з зкдл капрдомв. Эрз гмкукдлрш пвзгдрдйщпрвуыр, ланозкдо, м рмк, 
фрм в 1810 гмгу в кмймлзз Здйщу бшйа нмпромдла ндовая в мкоугд 
кармйзфдпкая удокмвщ, жардк — в Малгдикд 14. В рм водкя в кмймлзз 
Эйщжап гдипрвмвай кмйзрвдллши гмк, гоугзд кмймлзз куйщрмвшт 
пммоуедлзи рмгга дцд лд зкдйз. 

Влдхлзи взг лдкдукзт кмймлзи оажзрдйщлм мрйзфайпя 
мр мкоуеавхзт зт оуппкзт з укоазлпкзт гдодвдлщ з пдй. В рм водкя, 
как езйзца кмодллшт езрдйди в ндовми нмймвзлд XIX в. в Юелми 
Укоазлд фацд впдгм нодгправйяйз пмбми кошршд какшхмк зйз 
пмймкми ждкйялкз зйз промдлзя зж лдмбмеедллмгм кзонзфа (пакала), 
гмка кмймлзпрмв промзйзпщ зж нмйдвмгм какля, жанапмв кмрмомгм бшйм 
гмпрармфлм вбйзжз зт нмпдйдлзи. Рджлми какдлщ зпнмйщжмвайпя 
гйя вшвдгдлзя угймв, гвдолшт з мкмллшт номдкмв. Жзйшд нмпромикз 
– злмгга нмкошвайз едйджмк зйз, фацд впдгм, фдоднзуди. 

Назбмйдд оапномпроалдлш бшйз гмка, в кмрмошт нмгпмблшд з 
тмжяипрвдллшд нмкдцдлзя бшйз нмгвдгдлш нмг мглу кошху п езйми 
фапрщы гмка. Влуродллдд упромипрвм з убоалпрвм езйшт нмкдцдлзи — 
мглмрзнлшд. Мдбдйщ — фацд впдгм кдпрлмгм номзжвмгпрва, номпрая, 
лм жарм коднкая з лдгмомгая. Рапномпроалдллш ъйдкдлракз злрдощдоа 
бшйз ждокайм, бмйщхая гвупнайщлая комварщ п гмоми нмгухдк з ндозл, 
кмнзз нмородрмв рдт зйз злшт гдярдйди гдокалпкми зпрмозз. 
Пм жакдфалзяк ждкпкзт прарзпрмв Хдопмлпкми губдолзз, ―вдпщ бшр 
лдкдукзт кмймлзи явйядр пмбми мбоажду номгукаллмгм, оаузмлайщлмгм 
нмоягка. Эрмр нмоягмк взгдл вджгд: Згдпщ лдр бдглшт гмкмв. 
Заезрмфлмпрщ з зжмбзйзд вм впдк...‖ 15. 

Как ноавзйм, нм дгзлмку нозлузну, нмврмоявхдку роагзузмллши 
нмоягмк лдкдукзт пдй, жапроазвайзпщ з впд коунлшд кмймлзз. 
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В удлрод латмгзйапщ йырдоалпкая зйз кармйзфдпкая удокмвщ, хкмйа з 
вмймпрлмд ноавйдлзд. Уйзуш птмгзйзпщ к удлроайщлми нймцагз. 
Илмгга ноз промзрдйщпрвд гмкмв зпнмйщжмвайапщ роагзузмллая 
рдтлзка каокаплшт нмпромдк, рак лажшвадкши ―сатвдок‖. 
Двмо мгоаегайпя лдвшпмкзк (мкмйм кдроа) жабмомк зж ―какля-гзкаоя‖. 
Иж лдгм ед фапрм гдйайапщ вшкмпрка вмкоуг гмка з к вмомрак. 
Ндкдукзд кмймлзз в Нмвмомппзз мрйзфайм ракед лайзфзд 
мбяжардйщлшт какдллшт нмпромдк-кдйщлзу, акбаомв з пкмрлшт гвмомв.  

Сромзйзпщ ракед хкмйш. Так, ггд пндузайщлшт хкмйщлшт 
нмкдцдлзи лд бшйм, жалярзя номвмгзйзпщ в кмйзрвдллшт гмкат. 
Оглакм, пм водкдлдк хкмйш бшйз нмпромдлш з гдипрвмвайз вм впдт 
кмймлзят. Вммбцд пйдгудр мркдрзрщ, фрм мбоажмваллмпрщ впдгга вшпмкм 
удлзйапщ в лдкдукмк мбцдпрвд. Пмърмку уед п ндовшт йдр 
пуцдпрвмвалзя кмймлзи в лзт бшйа лайаедла пзпрдка мбуфдлзя гдрди. 
Нафайщлмд мбоажмвалзд бшйм мбяжардйщлшк. Как ноавзйм, гдрди 
лафзлайз уфзрщ п пдкзйдрлдгм вмжоапра. Хмря зкдйз кдпрм з 
зпкйыфдлзя зж ърмгм ноавзйа. Так, в ндовшд гмгш пуцдпрвмвалзя 
кармйзфдпкмгм кмпрдйа в кмймлзз Здйщу кдпрлши напрмо Мауздвпкзи 
мбоарзйпя в Пмндфзрдйщлши Кмкзрдр п нодгймедлздк, фрмбш гдрз 
лафзлайз мбуфдлзд п нярзйдрлдгм вмжоапра. Эра номпщба бшйа 
угмвйдрвмодла. Осзузайщлм уфдблши гмг гйзйпя п 1 пдлрябоя нм каи. 
Пмпдцдлзд хкмй бшйм промгм мбяжардйщлшк. За номнупк жалярзи гдрщкз 
бдж уваезрдйщлшт нозфзл омгзрдйз нйарзйз хроас в нмйщжу хкмйщлми 
каппш. Калзкуйш гдрз зкдйз рмйщкм ла одйзгзмжлшд ноажглзкз 
з в ндозмг вдпдллд-мпдллзт пдйщпкмтмжяипрвдллшт оабмр. Наузмлайщлшд 
лдкдукзд хкмйш нмйуфайз, нмкзкм кдпрлшт, ракед з пубпзгзз зж 
Гдокалзз. Впдгдокалпкая хуйщсдодил-могалзжаузя, пмжгаллая нмжед 
гйя нмггдоекз лдкдукмгм мбоажмвалзя в Рмппзз, рак мнодгдйяйа удйз 
ързт пубпзгзи: ―нмкмгарщ лдкуак мправарщпя лдкуакз, зйз, дпйз млз уед 
мрфапрз уроарзйз пвми таоакрдо, нмкмфщ зк дгм вдолурщ‖. 
Поз мрпурпрвзз удоквз хкмйщлмд жгалзд пйуезйм гйя мбцзт кмйзрв з 
мбуфдлзя гдрди, а уфзрдйщ оукмвмгзй пйуебми бмещди. Укажмк 
мр 25 мкрябоя 1819 гмга жавдгмвалзд пдйщпкзкз хкмйакз з кмлромйщ жа 
уфзрдйякз в кмймлзят бшйз вмжймедлш ла нозтмгпкмд гутмвдлпрвм. 

Аотзвлшд гмкукдлрш нмжвмйяыр пмправзрщ нодгправйдлзд 
мб уомвлд одхдлзя хкмйщлми номбйдкш в кмймлзят Куфуогалпкмгм 
мкоуга. В хкмйат мбуфдлзд гдрди мпуцдпрвйяймпщ ла лдкдукмк яжшкд. 
Уфдблми номгоаккми хкмй нодгупкарозваймпщ мбуфдлзд фрдлзы, 
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нзпщку, Закмлу Бмещдку. Оглакм, лафзлая п розгуаршт гмгмв XIX в., 
п оапхзодлздк тмжяипрвдллшт з рмогмвшт пвяжди, кмрмошд оажоухайз 
мбмпмбйдллуы езжлщ кмймлзи з оапхзояйз псдош мбцдлзя, 
кмймлзпрак нмлагмбзйзпщ бмйдд мбхзолшд жлалзя. Дм пдодгзлш 
нярзгдпяршт гмгмв в хкмйщлуы номгоакку вкйыфаймпщ фрдлзд з 
нзпщкм ла оуппкмк з лдкдукмк яжшкат, ноавзйа вдош, бзбйдипкая 
з удокмвлая зпрмозя, гдмгоасзя п зпнмйщжмвалздк гймбупа 
з йалгкаорш, аозскдрзка п гомбякз, гоаегалпкмд уноавйдлзд в 
кмймлзят, фдофдлзд гдмкдрозфдпкзт сзгуо з лазномпрдихзд ноздкш 
гйя зжкдодлзя нймпкмпрди, оаппкажш з ъкпкуопзз. 

О кмйзфдпрвд уфацзтпя в хкмйат Куфуогалпкмгм мкоуга в 1815 г. 
пвзгдрдйщпрвуыр ракзд галлшд:  

Сроапбуог. Уфацзтпя - 66 гух, жаонйара уфзрдйя, хрургаорпкмгм 
кмймлзпра — 48 оуб. з 7 фдрвдорди тйдбмк в гмг (―фдрвдорщ‖ – оуппкая 
кдоа мбчдка пшнуфзт рдй, оавлявхаяпя 209,91 й – Авр.), рмнйзвм 
нмйуфадр бдпнйарлм мр мбцдпрва. 

Здйщу. Уфацзтпя 110 гух, жаонйара уфзрдйя, кдпрлмгм кмймлзпра - 
180 оуб. в гмг, номезвалзд - в хкмйщлмк гмкд, рмнйзвм нмйуфадр 
бдпнйарлм мр мбцдпрва. 

Калгдйщ. Уфацзтпя — 87, жаонйара уфзрдйя, кдпрлмгм кмймлзпра, 
зкдыцдгм тмжяипрвм з езвуцдгм в пмбпрвдллмк гмкд, нмйуфаыцдгм мр 
мбцдпрва рмнйзвм бдпнйарлм — 100 оуб. з 12 фдрвдорди тйдба в гмг. 

Багдл. Уфацзтпя - 70, жаонйара уфзрдйя, кдпрлмгм кмймлзпра, 
езвуцдгм в пмбпрвдллмк гмкд, нмйуфаыцдгм мр мбцдпрва рмнйзвм 
бдпнйарлм — 60 оуб. з 7 фдрвдорди тйдба в гмг. 

Малгдик. Уфацзтпя – 80 гух, жаонйара уфзрдйя, каоздлрайщпкмгм 
кмймлзпра, плзкаыцдгм кваорзоу - 240 оуб. з 7 фдрвдорди тйдба в гмг. 

Эйщжап. Уфацзтпя 64, жаонйара уфзрдйя, кдпрлмгм кмймлзпра, 
зкдыцдгм тмжяипрвм, езвуцдгм в пмбпрвдллмк гмкд - 180 оуб. в гмг16. 

Оглми зж смок мбуфдлзя гдрди кмймлзпрмв, явйяймпщ ракед 
мрноавйдлзд зт гйя мбуфдлзя рми зйз злми пндузайщлмпрз к 
одкдпйдллзкак, мб ърмк, как ноавзйм, жакйыфайпя кмлроакр. В аотзвлшт 
гдйат пмтоалзйзпщ мбоажуш ракзт кмлроакрмв. Вмр мглз зж лзт: 
―Я, Алгодап Шзокдо, злмпроалду, панмелшт гдй капрдо в Огдппд, 
жакйыфзй пди кмлроакр п кмймлзпрмк Каоймк Фозгозтмк Шзром в рмк, 
фрм я, Шзокдо, нозлзкаы пшла вшхдмжлафдллмгм Шзром Каойа 
Козпрзала гйя мбуфдлзя панмелмку капрдопрву ла пйдгуыцзт нулкрат: 
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Позлзкаы Каойа Козпрзала Шзром ж 3 сдвоайя 1831 гмга ла нярщ 
йдр мбуфдлзя п рдк, фрмбш в нмпйдглзд нмйгмга пвмдгм мбуфдлзя 
впякмгм кдпяуа нм гдвярщ оубйди нмйуфай, габш зж млшт зпноавзй пдбд 
нмгкапрдопкмд нйарщд з мбяжуыпщ дгм, Шзром, нозкдолдихд в пд водкя 
мбуфарщ, ракед я гмйедл дгм вм водкя мбуфдлзя пмгдоеарщ как в нзцд, 
мгдвалзя з фзпрмгм бдйщя, рмед в пйуфад коаркмводкдллми бмйджлз дку 
нмкмцщ мкажарщ. 

Обяжал я, Шзокдо, ла пвми пфдр дгм внзпарщ в удт, 
а нм номзпрдфдлзз гмга мбуфдлзя дгм, мл, Шзром, гмйедл пак пдбя 
вшнзпарщ. За рм уфдлзд мл мбяжал вм впд мбуфдлзд бшрщ вдолшк 
з нозкдолшк, з лд пкдрщ лз нмг какзк взгмк мр кдля угайярщпя 
гм гоугмгм капрдоа оабмрарщ...‖ 17. 

Пмгмблшд кмлроакрш кмймлзпрш жакйыфайз пм клмгзкз капрдоакз-
одкдпйдллзкакз Огдппш. На уфдбу ылмхди нмпшйайм мбцдпрвм 
кмймлзз, млм лдпйм оаптмгш жа мбуфдлзд. Пм мкмлфалзз уфдбш кмймгми 
капрдо гмйедл бшй вдолурщпя в ру кмймлзы, кмрмоая нмпшйайа дгм 
ла уфдбу з нозкдолм в лди оабмрарщ нм нмйуфдллми пндузайщлмпрз. 

В аотзвлшт гдйат жасзкпзомвалш пммбцдлзя мсзузайщлшт йзу м 
омгд жалярзи кмймлзпрмв: ждкйдгдйздк, пкмрмвмгпрвмк, взлмгдйздк, 
ошблми ймвйди з го. Сммбцадрпя ракед м лайзфзз в кмймлзят 
Малгдик з Багдл гвут кдйщлзу (мгла - вмгялая, гоугая - лаждклая) 18. 

Кмймлзпрш Куфуогалпкмгм мкоуга злмгга вшджеайз ла жаоабмркз 
в гоугзд кдпрлмпрз. Так, в гмкукдлрат рмгм водкдлз пммбцайапщ, 
ланозкдо, ракая злсмокаузя: Жзрдйщ кмймлзз Малгдик Шдодо пм 
пвмзк пдкдипрвмк вшджеай нм гмгмвмку напнмору в Хдопмлпкуы 
губдолзы. Егм ждкйякз Фозгдйщ Мзтдйщ Мзлтдл п фйдлакз пдкщз, 
а ракед Ймждс Шлаигдо вшджеайз в Огдппу нм ракзк ед напнморак. 
На жаоабмркз в Нзкмйадв нм нмйугмгмвмку напнмору вшджеай 
зж Здйщуа кмймлзпр Якмб Ейзи. Иж Багдла вшвджеай нм гмгмвмку 
напнмору п фйдлакз пвмди пдкщз в Ммпкву з Салкр-Пдрдобуог Фзйзнн 
Якмб Ваипкал. Эрм бшйз лд дгзлзфлшд пйуфаз 19.  

Рапруцдд бйагмпмпрмялзд кмймлзпрмв Куфуогалпкмгм мкоуга злмгга 
нмгвдогаймпщ зпншралзяк в пзйу гдипрвзя кдпрлшт нозомглм-
кйзкарзфдпкзт упймвзи. Так, в 1824 гмгу коаи, в рмк фзпйд 
з Куфуогалпкзи мкоуг, нмпроагай мр пзйщлми жапутз, номнайа 
жлафзрдйщлая фапрщ уомеая. За жапутми нмпйдгмвайа пуомвая, 
п пзйщлшкз кмомжакз з кдрдйякз жзка. Гмймгайм лапдйдлзд, мр 
лдгмпрарка кмокмв нмгзбйа нмфрз нмймвзла пкмра. Ндкуш-кмймлзпрш 
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мбоарзйзпщ жа нмкмцщы в Огдппкуы кмлрмоу злмпроаллшт нмпдйдлудв 
п оанмормк, в кмрмомк укажшваймпщ нм каегми зж кмймлзи, пкмйщкзк 
йыгяк (праозкак з каймйдрлзк) гмйела бшрщ мкажала нмкмцщ 20. 
В мрвдр ла номпщбу кдпрлшд вйапрз нозляйз одхдлзд вшгарщ каегми 
пдкщд кмймлзпрмв нм 50 оуб. кардозайщлми нмкмцз. Комкд рмгм, нм 
Куфуогалпкмку мкоугу, в кмрмомк ла рм водкя номезвайм 545 пдкди 
кмймлзпрмв (куе. - 1462, едл. - 1438), бшйм мрнуцдлм 424 фдрвдорз 
нхдлзуш, 604 фдрвдорз мвпа, 524 фдрвдорз яфкдля гйя номнзралзя з 
как нмпдвлми кардозай п упймвздк, фрм кмймлзпрш галлуы нмкмцщ 
вдолур п уомеая 1825 гмга. В 1824 гмгу лапдйдлзд коая нмпроагайм дцд 
мр мглми бдгш - лахдпрвзя паоалфз, кмрмоая улзфрмезйа 
оапрзрдйщлмпрщ ла жлафзрдйщлшт нймцагят. В ракзт упймвзят уаопкмд 
ноавзрдйщпрвм нм Вшпмфаихдку нмвдйдлзы, мркдлзйм впд нйардез 
кмймлзпрмв в кажлу гм 1831 гмга, а лдкмрмошд зт лдгмзккз бшйз 
вммбцд пнзпалш. Оглакм нмгарз, кмрмошд гйя кмймлзпрмв бшйз лд 
мфдлщ мбодкдлзрдйщлшкз, млз гмйелш бшйз номгмйеарщ нйарзрщ. 
Впдгм мрпомфдллши гм 1831 гмга гмйг кмймлзпрмв Куфуогалпкмгм 
мкоуга пмправзй 465 ршп. 434 оуб. 20 1/2 кмн. 21. 

В аотзвлшт кардозайат пмтоалзйзпщ ракзд пвдгдлзя м кмйзфдпрвд 
з пморат номзжоапраыцзт в каегми зж лдкдукзт кмймлзи мкоуга 
гдодвщдв. Как ноавзйм, ърм бшйз ябймлз, гоухз, пйзвш, ндопзкз, модтз, 
взхлз; зж гдкмоарзвлшт – акаузз, вдоба, рмнмйз.  

В рд зйз злшд гмгш в коад, в рмк фзпйд з в кмймлзят мкоуга, зкдй 
кдпрм коунлши нм капхрабак нагде пкмра. Так, в 1828 гмгу нагде 
пкмра таоакрдозжмвайпя пйдгуыцзкз нмкажардйякз: 22 

 
Нажвалзд 
кмймлзз 

Лмхагди  Рмгармгм пкмра  Овду  Свзлди 

 Сроапбуог 34  23 36 10 
 Здйщу 73  26  4  - 
 Калгдйщ 75  79 86 11 
 Багдл 23  42 57  7 
 Малгдик 66  44  330 18 
 Эйщжап 30  27 11  - 

 
Ндпкмроя ла зкдвхздпя роуглмпрз, номзжвмгпрвдллши нмрдлузай 

мкоуга явйяйпя гмпрармфлм пмйзглшк. К 1829 гмгу жгдпщ номезвайм 
уед 495 пдкди (куе. - 1643, едл. - 1602 фдй.), зж лзт - 400 пдкди 
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тйдбмнахудв з 95 пдкди - оажлмгм омга капрдомвшт. Ндкдукзд 
кмймлзпрш мкоуга зкдйз 27299 гдпярзлу угмблми з 218 гдпярзл 
лдугмблми ждкйз, 12 гдпярзл мбцдпрвдллшт нйалраузи, 3 капймбмилз, 
20 кдйщлзу, 367 нйугмв, 4 ркаукзт пралка, 1659 ймхагди, 2748 гмймв 
омгармгм пкмра, 4673 мвуш уйуфхдллми нмомгш, 13129 хрук соукрмвшт 
гдодвщдв, 16399 ршп. взлмгоаглшт купрмв 23. 

Аотзвлшд гмкукдлрш пмгдоеар лдкайм пвдгдлзи м бшрмвми прмомлд 
езжлз кмймлзпрмв, м зкдвхзт кдпрм пнмоат з прмйклмвдлзят 
п кдпрлшк лафайщпрвмк, м пнмпмбат оажодхдлзя ракзт кмлсйзкрмв. 
В фапрлмпрз, в ГАОО зкдырпя гдйа, нмпвяцдллшд кмлсйзкру 
нмнуйяолмгм подгз калгдйщпкзт езрдйди кмймлзпра Фоалуа Ймждса 
Латдоа пм пкмрозрдйдк кмймлзи мкоуга рзруйяолшк пмвдрлзкмк 
Позрфдлкм з мбдо-хуйщудк Шзуйд. Вжазклшт мбвзлдлзи прмомл бшйм 
нодгмпрармфлм. Ф. Й. Латдо, акудлрзомвай влзкалзд вшхдпрмяцзт 
злпралузи ла лджакмллмпрщ ввдгдллшт йзфлм Позрфдлкм нмбмомв, 
нмпйдглзи ед, таоакрдозжмвай пвмдгм мннмлдлра, как фдймвдка 
―нмомфлмгм, кмрмоши жа бйуглуы езжлщ, нщялпрвм з лдоагдлзд 
к тмжяипрву, зк нм йзфлмпрз пвмди в пмвдохдллмд оаппромипрвм 
нозвдгдллмку, лдмглмкоарлм бшй рдйдплм лакажал нм оажодхдлзы 
лафайщпрва. И пвдот рмгм, в 1835 гмгу жа пакмвмйщлуы мрйуфку 
зж кмймлзз, ноажглмхарардйщпрвм з зпномхдлзд в гмомгд Огдппд 
нмгаялзя бшй нм мнодгдйдлзы Пмндфзрдйщлмгм Кмкзрдра унмродбйдл 
ла 8 глди в мбцдпрвдллуы оабмру...‖ 24. Сммбцадрпя, фрм нмншркз 
гмйелмпрлшт йзу з фдршодт нмляршт аодпрмварщ Ф. Й. Латдоа з 
гмправзрщ дгм в Окоуелми нозкаж, номвайзйзпщ зж-жа сзжзфдпкмгм 
пмномрзвйдлзя пакмгм Ф. Й. Латдоа з нмггдоеавхзт дгм калгдйщпкзт 
кмймлзпрмв. Тмгга пкмрозрдйщ Позрфдлкм пмбоай в гдкабод 1841 гмга 
хуйщудв з буогмкзпромв впдт кмймлзи мкоуга, кмрмошд оаппкмродйз 
галлмд гдйм. Бшйм мркдфдлм, фрм Ф. И. Латдо, комкд лдмглмкоарлмгм 
оукмнозкйагпрва, пмвдохзй ракед, зкдя жакмллуы едлу з нярдошт 
гдрди, нодйыбмгдялзд п вгмвми зж кмймлз Ймждсппрайщ Аллми 
Бмохлдк. Рдхдлзд пмбоалзя впдт хуйщудв з буогмкзпромв мкоуга 
бшйм дгзлмгухлшк: Латдоу прмярщ ла кмйдлят гвд лдгдйз п уроа 
гм вдфдоа в удоквз Здйщуа з номпзрщ у Бмга номцдлзя жа пвмз годтз з 
нодйыбмгдялзд, а ракед роз гля в лдгдйы нмпрзрщпя. Алла Бмохлдк 
гмйела бшйа прмярщ ла кмйдлят в удоквз мглу лдгдйы, а гм ърмгм 
дд вмгзйз нм пдйу п гмцдфкми ла гоугз, ла кмрмоми бшйм ланзпалм, 
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фрм мла оапнурлая едлцзла. Пмпйд ърмгм Ф. Й. Латдо гмйедл бшй 
бшрщ вшпйал зж Рмппзз в Гдокалзы. 

Пмпкмйщку в оджуйщрард гйзвхдгмпя хдпрщ йдр пмезрдйщпрва 
Ф. И. Латдоа п Аллми Бмохлдк омгзймпщ гвмд гдрди, удокмвщ жаправзйа 
мруа гдрди вжярщ зт ла пвмд зегзвдлзд. Ф. Й. Латдо вшдтай жа нодгдйш 
Рмппзз, лм лд в Гдокалзы, а в Акдозку, рак з жакмлфзй глз пвмз, 
Алла ед Бмохлдк нмтмомлдла ла кйагбзцд Ймждспрайщ кмймлзз. 

Смйзгаолмпрщ з вжазкмнмкмцщ явйяйзпщ мрйзфзрдйщлшкз фдоракз 
езжлз кмймлзпрмв. Пмгмблая пнймфдллмпрщ в мнодгдйдллми прдндлз 
гаоалрзомвайа мр ъкмлмкзфдпкзт з бшрмвшт кмлсйзкрмв, оажгдймв. 
Даед унйара лаймгмв номзжвмгзйапщ ла мплмвд коугмвми нмоукз. 
В лафайд XIX в. пндузайщлшт бмгагдйдл, нозырмв гйя пзомр 
в кмймлзят лд пуцдпрвмвайм, жабмру м луегаыцзтпя в мндкд боайз 
ла пдбя жаезрмфлшд омгпрвдллзкз. Епйз ракмвшт лд мкажшваймпщ, 
рм пзомрак, лдкмцлшк, вгмвак, бдглшк мкажшвайапщ нмкмцщ 
зж мбцдпрвдллшт подгпрв кмймлзз. Дйя праозкмв, злвайзгмв 
пмжгавайзпщ бмгагдйщлз, бйагмрвмозрдйщлшд жавдгдлзя. Вмномпш 
нозжодлзя гдрди-пзомр одхайзпщ нурдк пмжгалзя пммрвдрпрвуыцзт 
капп, кардозайщлшд смлгш кмрмошт пкйагшвайзпщ зж пукк, 
нмйуфдллшт м одайзжаузз лапйдгпрв пзомр з номудлрмв мр ппуг, 
вшгававхзтпя кмймлзпрак мндкулпкзкз могалакз. Поз роагзузмллми 
лдкдукми бдодейзвмпрз лзкмгга лд ъкмлмкзйз ла промзрдйщпрвд 
мбцдпрвдллшт жгалзи, хкмй, удоквди з вмймпрлшт ноавйдлзи. 

Такзк мбоажмк, лдкуш-кмймлзпрш прднлми нмймпш Сдвдолмгм 
Позфдолмкмощя, явйяяпщ в лдкмрмошт одгзмлат кмкнакрлмгм 
номезвалзя гмвмйщлм жлафзрдйщлшк лаузмлайщлшк кдлщхзлпрвмк 
з пмтоаляя пвмы ърлзфдпкуы мбмпмбйдллмпрщ, рдк лд кдлдд, бйагмгаоя 
пмтоалдллшк зкз роугмвшк, одйзгзмжлшк з бшрмвшк роагзузяк 
влдпйз пуцдпрвдллши вкйаг в ъкмлмкзфдпкмд з куйщруолмд оажвзрзд 
коая. 
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ЗВІТ 
про результати науково-дослідної роботи факультету за 2007 рік 

Як і нмндодглі омкз, оік, цм кзлув, був гмпзрщ оджуйщрарзвлзк гйя 
лахмгм сакуйщрдру. Пом уд пвігфарщ лд рійщкз лахі мб'єкрзвлі 
нмкажлзкз, айд и оджуйщрарз одирзлгу касдго і сакуйщрдрів, 
номвдгдлмгм в улівдопзрдрі в гоугзи оаж в 2007 о. Нах сакуйщрдр 
жаикає жа оджуйщраракз лаукмвмї ноауі ндохд кіпуд пдодг сакуйщрдрів 
гукаліраолмгм номсійы, а в гдпярку ндохзт нм оджуйщрарзвлмпрі 
касдго увіихйз впі касдгоз лахмгм сакуйщрдру. Як і в 2006 о., 
одирзлг мфмйыє касдгоа іпрмоімгоасії, гедодймжлавпрва и аотдмймгії 
(жав. – номс. С. І. Пмпмтмв). Ці гмпяглдлля – лд рійщкз нйіг жупзйщ 
кмйдкрзву взкйагафів і пнівомбірлзків у кзлуймку омуі, айд 
и одайіжауія нмрдлуіи бажз, цм буйа жакйагдла лакз в нмндодглі омкз.  

Кмлкодрлм нмкажлзкз лаукмвмї омбмрз лахмгм сакуйщрдру 
взгйягаырщ лапрунлзк фзлмк: мнубйікмвалм 2 «Віплзкз», 5 жбіолзків 
лаукмвзт ноаущ, ояг лавфайщлзт нмпіблзків, ж якзт мгзл, цм взгалзи 
гйя пдодгліт хкій, кає гозс МОН. За уди ед ндоімг мнубйікмвалм 
6 кмлмгоасіи, бійщхд 200 прарди і рдж (гзв. омжгій «Пубйікауії 
взкйагафів, пнівомбірлзків ра апніоалрів іпрмозфлмгм сакуйщрдру 
ХНУ ікдлі В. Н. Каоажіла у 2007 омуі»).  

Коік нубйікауіи вйаплзт омбір, пнівомбірлзкз сакуйщрдру боайз 
акрзвлу уфапрщ у одгагуваллі оіжлзт взгалщ, взпрунайз рзруйщлзкз 
одудлждлракз, мнмлдлракз ноз жатзпрат калгзгарпщкзт і гмкрмопщкзт 
гзпдорауіи. 

У кзлуймку омуі вігбувпя гмпромкмвзи жатзпр гмкрмопщкмї 
гзпдорауії гму. С. О. Наукмва «Укоаїлпщкзи нмйірзфлзи оут 
ла Лівмбдодееі (90-рі оо. ХІХ пр. – йырзи 1917 о.)» 
(пндуіайщліпрщ 07.00.01). Нах сакуйщрдр ла 100% пкйагаєрщпя 
іж пнівомбірлзків, які каырщ вфдлі прундлі и жвалля. За узк нмкажлзкмк 
кз нмпігаєкм ндохд кіпуд в улівдопзрдрі. Поз ущмку вігпмрмк гмкрмоів 
лаук пдодг взкйагафів пралмвзрщ бйзжщкм 35 %. Цд ракме – взцзи 
нмкажлзк в улівдопзрдрі. 

Сдодг пндуіайіжмвалзт оаг улівдопзрдру лаха пндуіайіжмвала  
гмкрмопщка оага іж жатзпру гзпдорауіи ж вірфзжлялмї и впдпвірлщмї 
іпрмоії (гмймва – номс. В. В. Кайіліфдлкм) нмпігає ндохд кіпуд в 
улівдопзрдрі жа кійщкіпры жатзпрів.  
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Пмява лмвзт нігомжгійів ноз сакуйщрдрі (куждїв і удлроів) жомбзйа 
лаукмвд езрря сакуйщрдру бійщхд лапзфдлзк. У ущмку жв'яжку пйіг 
жажлафзрз, цм рійщкз Муждєк іпрмоії улівдопзрдру (гдлдоайщлзи 
гзодкрмо куждилмгм кмкнйдкпу – номс. Є. П. Пугаф) буйм номвдгдлм 
10 взправмк, ла якзт буйз нодгправйдлі пмрлі гмкукдлрів, у рмку фзпйі 
рзт, цм жбдоігаырщпя в таоківпщкзт аотіват. Злафлм номпулуйапя омбмра 
жі првмодлля лмвмї дкпнмжзуії Мужды аотдмймгії ра дрлмгоасії 
Сймбігпщкмї Укоаїлз. Свяркувалля 200-оіффя кмйдкуіи Хаоківпщкмгм 
улівдопзрдру жлафлмы кіомы нозпкмозйм омбмру ж одкмлру куждилзт 
нозкіцдлщ, првмодлля в МАЕСУ пнозярйзвіхзт укмв гйя номвдгдлля 
лаукмвзт гмпйігедлщ. Оглак жавдохзрз уы омбмру рмоік лд вгаймпя, 
і рдндо вмла жайзхаєрщпя пдодг ндохмфдогмвзт ла нмрмфлзи, 2008 оік. 

Як і в кзлуйі омкз, ла іпрмозфлмку сакуйщрдрі буйз номвдгдлі 
капхраблі аотдмймгіфлі омжкмнкз и омжвігкз. Бажз узт дкпндгзуіи 
жайзхзйзпя рзкз пакзкз: Хаоківпщка мбйапрщ, Хдопмлдп, Чдкбайм ра 
іл. Опмбйзвм пйіг вігжлафзрз лмві уікаві жлатігкз в нмпдйдллі 
Віирдлкз-2, жомбйдлі в кзлуймку аотдмймгіфлмку пджмлі гдокалм-
пймв'ялпщкмы дкпндгзуієы (кдоівлзк – гму. М. В. Лыбзфдв). 
Ці омжкмнкз взкйзкаырщ ілрдодп лд рійщкз в лахіи коаїлі, гм лзт 
нозвдолурм увагу и пнівомбірлзків Ілпрзруру аотдмймгії в Бдойілі. 
Ріхдлляк Вфдлмї оагз улівдопзрдру буйм првмодлм йабмоармоіы 
гдокалм-пймв'ялпщкмї аотдмймгіфлмї дкпндгзуії. 

Впі касдгоз каырщ пвмї гмвгмпромкмві лаукмві нйалз и омжомбйяырщ 
роагзуіилі лаукмві ланояккз. Врік, вігбуваырщпя и жоухдлля. 
Так, мпмбйзвм вігфурлі жкілз ла касдгоі іпрмоії Укоаїлз, 
гд ж'явйяырщпя лмві лаукмві ланояккз и жлафлм омжхзозвпя пндкро 
гмпйігеувалзт номбйдк. Оглак, ноз ущмку ваейзвм, нігрозкуыфз 
лмвд, лд вроарзрз лахі лабурі гмпяглдлля, ноімозрдрз. Мз каєкм ла 
уважі, лапакндодг, хкмйу агоаолзків. Сдодг лмвзт ланоякків пйіг 
вігжлафзрз фзкайі гмпяглдлля віжалрзліпрів лахмгм сакуйщрдру 
(номс. С. Б. Смомфал ра имгм уфлі), які ла пщмгмгліхліи гдлщ прайз 
йігдоакз в гмпйігедллі галмї номбйдкарзкз в лахіи коаїлі. 

Вігнмвіглм гм жвірів касдго, впі взнупклзкз апніоалруоз 2007 омку 
її упніхлм жавдохзйз и нмгайз пвмї омбмрз гм пндуіайіжмвалзт оаг. 
В апніоалруоу ущмгм омку буйм жаоатмвалм 7 мпіб.  

Мзлуйзи оік був багарзи ла ывійдї и нак'ярлі гарз. Сдодг лзт 
мпмбйзвд кіпуд жаиляйа ніггмрмвка и номвдгдлля пвяркувалля 
150-оіффя віг гля лаомгедлля акагдкіка Д. І. Багайія. Сйіг жажлафзрз, 
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цм гмпзрщ лапзфдлзи нйал жатмгів лакз взкмлалзи. Гіглм буйз 
вігжлафдлі ывійдї лахзт номвіглзт уфдлзт – номс. В. І. Кагєєва, 
номс. Б. К. Мзгайя, гму. Б. П. Заиудва, номс. В. В. Кайіліфдлка и іл. 
Найделзк фзлмк кз вігжлафзйз и ывійдї рзт вфдлзт, якзт уед лдкає 
пдодг лап (номс. Ю. Й. Жуоавпщкзи).  

Як і в кмйзхлі омкз ваейзвзк жавгалляк є нмхук влуроіхліт і 
кіелаомглзт гоалрів. У 2007 омуі гоуна взкйагафів і пнівомбірлзків 
сакуйщрдру боайа уфапрщ у номгоакі Нікдущкмгм іпрмозфлмгм ілпрзруру 
в Ммпкві (номс. С. І. Пмпмтмв, гму. Л. Ю. Пмпмтмва, гму. 
В. Ю. Івацдлкм), буйм мрозкалм гоалр Фмлгу сулгакдлрайщлзт 
гмпйігедлщ ХНУ ж взвфдлля аотівів апромлмкіфлмї мбпдовармоії 
и првмодлля кужды апромлмкії (номс. С. І. Пмпмтмв, гму. О. Г. Павймва, 
номс. С. М. Кугдйкм), а ракме гйя првмодлля дкпнмжзуії в МАЕСУ 
(гму. В. В. Скзога и іл.). Цщмгм омку ракзи гоалр взгоав номдкр, 
жаномнмлмвалзи гму. М. В. Лыбзфдвзк (омжкмнкз у Віирдлкат). 

Нах сакуйщрдр у фдогмвзи оаж взгоав кіліпрдопщкзи гоалр 
ла взвфдлля номбйдкз «Улівдопзрдрпщка лаука и мпвіра в Укоаїлі 
в ХІХ –ХХ пр. (ла кардоіайат Хаоківпщкмгм улівдопзрдру)» (лаукмвзи 
кдоівлзк – номс. В. І. Кагєєв). Сдодг нмжзрзвлзт кмкдлрів кзлуймгм 
омку вігжлафзкм нмяву птвайщлзт одудлжіи ла лаукмву номгукуіы 
пнівомбірлзків сакуйщрдру лд рійщкз в таоківпщкзт взгаллят, айд и 
у еуолайат «Нмвая з лмвдихая зпрмозя», «Укоаїлпщкзи іпрмозфлзи 
еуолай», «Аотдмймгія», «Козрзка» и іл. 

Набуйз нмгайщхмгм омжвзрку кіелаомглі жв'яжкз лахмгм 
сакуйщрдру. Опмбйзвм пйіг вігжлафзрз нйіглу омбмру Цдлроу 
бмйгаозпрзкз ра байкалпщкзт гмпйігедлщ (лаук. кдоівлзк – 
номс. М. Г. Сралфдв, гзодкрмо – гму. С. Ю. Сроахлык). Завгякз 
длдогіиліи, жауікавйдліи омбмрі пнівомбірлзків Цдлроу, лахі жв'яжкз ж 
бмйгаопщкзкз кмйдгакз жлафлм нмевавзйзпя. Пом уд пвігфзрщ и віжзр 
гм лахмгм улівдопзрдру ноджзгдлра Бмйгаопщкмї Акагдкії лаук Івала 
Ютлмвпщкмгм ніг фап номвдгдлля Дозлмвпщкзт фзралщ. 
Ряг пнівомбірлзків сакуйщрдру рмгі е мрозкайз вігжлакз БАН. 

Акрзвлм вдйапя номнагалга лаукмвзт жлалщ у жапмбат капмвмї 
ілсмокауії (гаждрат, оагім, рдйдбафдллі). Упщмгм буйм мнубйікмвалм 
бійщхд 30 лаукмвм-нмнуйяолзт прарди. Вігбуймпя бйзжщкм 20 взпрунів 
ла рдйдбафдллі и оагім. Тдкз узт взпрунів буйз, як ноавзйм, нмв'яжалі ж 
лаибійщх акруайщлзкз номбйдкакз пуфаплмпрі (ывійди Д. І. Багайія, 
гмймгмкмо ра іл.). 
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В 2007 о. пругдлрпщка лаука ла іпрмозфлмку сакуйщрдрі 
омжвзвайапя, як і оаліхд, в оаккат Сругдлрпщкмгм лаукмвмгм рмваозпрва 
(СНТ). На сакуйщрдрі гіяйм 7 пругдлрпщкзт лаукмвзт гуорків. 

20 квірля 2007 омку буйз номвдгдллі 60-рі ывійдилі «Каоажілпщкі 
фзралля». На кмлсдодлуіы буйм нмгалм 231 жаявка, ноауывайм 
17 пдкуіи. В омбмрі нозикайз уфапрщ пругдлрз ра апніоалрз ж вужів 
Укоаїлз, а ракме уфаплзкз ж Рмпіипщкмї Фдгдоауії ра Рдпнубйікз 
Пмйщці. Дм нмфарку омбмрз кмлсдодлуії буйм лагоукмвалм рджз 
гмнмвігди (16,8 укмв. гоук. аокухів). 

Такме ла бажі іпрмозфлмгм сакуйщрдру ХНУ ікдлі В. Н. Каоажіла в 
 роавлі 2007 о. номвдгдлм роагзуіилу кмлсдодлуіы кмймгзт вфдлзт 
«Кзозйм-Мдсмгіївпщкі фзралля». 

23 йзпрмнага 2007 омку СНТ іпрмозфлмгм сакуйщрдру номвдйм 
25-ру коаєжлавфу кмлсдодлуіы кмймгзт вфдлзт, яка буйа нозпвяфдла 
150-оіффы віг гля лаомгедлля акагдкіка Д. І. Багайія. В оаккат 
кмлсдодлуії ноауывайм 12 пдкуіи, ла якзт взпрунзйм 73 гмнмвігафа 
ж лавфайщлзт жакйагів Укоаїлз ра Рмпії. В оаккат кмлсдодлуії 
ноауывайа мкодка пдкуія «Хаоків багармлауімлайщлзи», лаикоаці 
гмнмвігі якмї пкйайз мплмву жбіолзка лаукмвзт ноаущ кмймгзт вфдлзт 
ж мглмикдллмы лажвмы, якзи буйм взгалм жа сілалпмвмї нігрозккз 
кіпщкмї оагз Хаокмва.  

Наикоаці гмнмвігі пругдлрпщкзт кмлсдодлуіи у взгйягі лаукмвзт 
прарди роагзуіилм нубйікуырщпя у жбіолзку «Акруайщлі номбйдкз 
вірфзжлялмї ра впдпвірлщмї іпрмоії», 10 взнупк якмгм 
взихмв у гоуглі 2007 о.). 

Коік уфапрі в кмлсдодлуіят ра коугйзт прмйат, пругдлрз 
іпрмозфлмгм сакуйщрдру цмомку бдоурщ акрзвлу уфапрщ у омбмрі 
оіжлмкалірлзт кмлкуопів ра іпрмозфлзт руоліоів, мйікніаг, фзраллят, 
номгоакат кіелаомглмгм мбкілу пругдлрів. 
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ХРОНІКА ПОДІЙ. 2007 РІК 
 

Дара Пмгія 
Сіфдлщ 2007 о. Помс.С. І. Пмпмтмв прав ндодкмеудк в 

кмлкуопі «Взца хкмйа Хаоківцзлз – коаці 
ікдла» 2006/2007 о. в лмкілауії «Ддкал омку». 

22 піфля 2007 о. На касдгоі іпрмоії Укоаїлз вігбувпя коугйзи 
прій, нозпвяфдлзи оіфлзуі Акру «Зйукз» 
22 піфля 1919 о. 

29 піфля 2007 о. На іпрмозфлмку сакуйщрдрі буйм номвдгдлм 
Обйаплу мйікніагу хкмйяоів ж іпрмоії. 

28 бдоджля 2007 о. Дмкзлмвпщкзи А. М. упніхлм жатзпрзв 
гзпдорауіы ла жгмбурря прундля калгзгара 
іпрмозфлзт лаук жа рдкмы: "Ддоеавлзи 
кмлромйщ ра одгуйывалля рмогівйі у Віжалрії 
IV – IX пр." 

Квірдлщ 2007 о. На іпрмозфлмку сакуйщрдрі вігбувпя ІІІ руо 
кмлкуопу Маймї акагдкії лаук ж іпрмоії. 

11 квірля 2007 о. В Хаоківпщкмку улівдопзрдрі вігбуймпщ 
уомфзпрд жапігалля, нозпвяфдлд 
Міелаомглмку Длы взжвмйдлля в'яжлів 
сахзпрпщкзт кмлурабмоів. 

19 квірля 2007 о. Дмкрмоу іпрмозфлзт лаук Ю. П. Вмймплзку 
нозпвмєлм вфдлд жвалля номсдпмоа 

20 квірля 2007 о. Вігбуйапщ 60-а ывійдила кмлсдодлуія кмймгзт 
вфдлзт «Каоажілпщкі фзралля». 

Квірдлщ- 
роавдлщ 2007 о. 

Помсдпмо Пдлпійщвалпщкмгм улівдопзрдру 
(США) О. Лєпкмв номфзрав куоп йдкуіи 
«Іпрмоія кзпрдурва гавліт пкісів: ла кардоіайат 
куждїв Затіглмї Євомнз ра Акдозкз». 

5 роавля 2007 о. Взнмвлзймпя 80 омків ж гля лаомгедлля 
жапйуедлмгм номсдпмоа, гмкрмоа іпрмозфлзт 
лаук Б. К. Мзгайя. 

14 роавля 2007 о. Вігбуймпщ уомфзпрд пвяркувалля 200-оіффя 
касдгоз іпрмоії Рмпії. Буйм номвдгдлм коугйзи 
прій «Помбйдкз взвфдлля ра взкйагалля іпрмоії 
Рмпії в кйапзфлзт улівдопзрдрат», нозпвяфдлзи 
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200-оіффы касдгоз іпрмоії Рмпії ра 190-оіффы 
ж гля лаомгедлля М. І. Кмпрмкаомва. 

15-16 роавля 2007 о. У Цдлроайщліи лаукмвіи бібйімрдуі ХНУ ікдлі 
В. Н. Каоажіла номтмгзйа дрлмгоасіфла 
взправка «Бімгоасія одкдпйа: гмлфаопрвм 
і ймжмнйдрілля – іпрмоія ра пщмгмгдлля», 
яка буйа нозуомфдла гм Для куждїв. 

22 роавля 2007 о. Туоліо ж гавлщмгодущкмї кмвз кіе пругдлракз 
3 ра 4 куопів (гоунз пндуіайіжауії нм касдгоі 
іпрмоії праомгавлщмгм пвіру ра пдодгліт віків). 

24 роавля 2007 о. Вігбуйзпщ VI Кзозйм-Мдсмгіївпщкі фзралля, 
нозпвяфдлі Длы пймв'ялпщкмї нзпдклмпрі 
і куйщруоз. 

1 фдовля 2007 о. Цдлромк бмйгаозпрзкз ра байкалпщкзт 
гмпйігедлщ номвдгдлм лаукмвзи пдкілао, 
нозпвяфдлзи Длы пймв'ялпщкмї нзпдклмпрі, 
бмйгаопщкмку номпвірлзурву ра куйщруоі. 

7 фдовля 2007 о. Іпрмозфлзи сакуйщрдр вігвігав Гдоми Укоаїлз 
акагдкік П. Т. Томлщкм. 

8 фдовля 2007 о. Вігбуймпщ уомфзпрд нозвіралля 
номс. В. І. Кагєєва ж 80-оіффяк. 

8 фдовля 2007 о. Затзпр гмкрмопщкмї гзпдорауії гму. 
С. О. Наукмвзк «Рдгімлайщлі проукруоз 
укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту 
в Лівмбдоделіи Укоаїлз в гоугіи нмймвзлі 
ХІХ – ла нмф. ХХ пр.». 

7 вдодпля 2007 о. Вігбуймпщ уомфзпрд нозвіралля жавігувафа 
касдгомы іпрмоії Укоаїлз, гмкрмоа іпрмозфлзт 
лаук, номс. В. В. Кайіліфдлка ж 60-оіффяк. 

11 вдодпля 2007 о. Вігбувпя лавфайщлм-кдрмгзфлзи пдкілао 
«Тдпрувалля ж іпрмоії: жа і номрз». Дмнмвігаф – 
Є. В. Мдгодх, дкпндор Укоаїлпщкмгм Цдлроу 
Тдпрмвзт Тдтлмймгіи, гзодкрмо гіклажії «Офаг» 
(к. Хаоків). 

22 вдодпля 2007 о. Вігбувпя лаукмвзи пдкілао у Цдлроі бмйгаоз 
прзкз ра байкалпщкзт гмпйігедлщ, 
нозпвяфдлзи Длы лджайделмпрі Бмйгаоії. 
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19 емврля 2007 о. Д. В. Мзкмйдлкм ра Д. В. Чдлфзк жатзпрзйз 
калгзгарпщкі гзпдорауії  

15-17 емврля 2007 о. Буйм нігнзпалм гмгмвіо ном пнівомбірлзурвм 
кіе іпрмозфлзкз сакуйщрдракз Хаоківпщкмгм 
лауімлайщлмгм ра Салкр-Пдрдобуожщкмгм 
улівдопзрдру. 

24 емврля 2007 о. Вігбуймпя нак‘ярлд жапігалля взкйагафів і 
пнівомбірлзків сакуйщрдру, нозпвяфдлд 
70-оіффы віг гля лаомгедлля 
номс. Ю. Й. Жуоавпщкмгм 

25-26 емврля 2007 о. Вігбуйзпя V Дозлмвпщкі фзралля «Рмпіипщкм-
руодущка віила 1877-1878 оо. ра іпрмозфла 
гмйя бмйгаопщкмгм лаомгу». Піг фап 
кмлсдодлуії номс. С. І. Пмпмтмв і 
номс. С. М. Кугдйкм лагмомгедлі жлакмк 
«За жапйугз ндодг Бмйгаопкми Акагдкзз 
лаук». 

25-27 емврля 2007 о. В оаккат Дозлмвпщкзт фзралщ вігбувпя 
коугйзи прій ж номбйдк віжалрзліпрзкз 

7 йзпрмнага 2007 о. Вігбуймпщ жапігалля коугймгм прмйу 
«Жмврдлщ 1917 омку: іпрмозфла одромпндкрзва 
(гм 90-оіффя нмгії)». 

17 йзпрмнага 2007 о. Вігбуймпщ вігкозрря смрмвзправкз омбір 
пругдлрів ра апніоалрів іпрмозфлмгм 
сакуйщрдру. 

20 йзпрмнага 2007 о. Вігбуйапщ кмлсдодлуія-нодждлрауія 
«Помбйдкз гмпйігедлля ра мтмомлз 
куйщруолм-іпрмозфлмї пнагцзлз Укоаїлз», 
гм 150-оіффя акагдкіка Д. І. Багайія. 

22 йзпрмнага 2007 о. Вігбувпя коугйзи прій, нозпвяфдлзи 
Гмймгмкмоу 1932 - 1933 оо. 

23 йзпрмнага 2007 о. Вігбуйапщ XXV Міелаомгла коаєжлавфа 
кмлсдодлуія кмймгзт вфдлзт, нозпвяфдла 
150-оіффы віг гля лаомгедлля акагдкіка 
Д. І. Багайія. 

30 йзпрмнага 2007 о. Наукмва гомкагпщкіпрщ кіпра вігжлафзйа 
80-оіффя гму.Б. П. Заиудва. 
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7-8 гоугля 2007 о. Вігбуймпщ нігнзпалля гмгмвмоу 
ном пнівомбірлзурвм кіе іпрмозфлзкз 
сакуйщрдракз Хаоківпщкмгм лауімлайщлмгм 
улівдопзрдру ік. В. Н. Каоажіла 
ра Бєйгмомгпщкмгм гдоеавлмгм улівдопзрдру. 

15 гоугля 2007 о. Вігбуйапщ Х кмлсдодлуія хкмйяоів Хаокмва 
«Віипщкмвд кзлуйд оіглмгм коаы». 

21 гоугля 2007 о. Вігбуйзпя уомфзпрмпрі, нозпвяфдлі 50-оіффы 
касдгоз іпрмоії Укоаїлз. 

24 гоугля 2007 о. В Муждї іпрмоії ХНУ вігбуймпя вігкозрря 
взправкз, нозпвяфдлмї Длы аотівіпра. 

27 гоугля 2007 о. Вігбуймпя ндохд жапігалля смрмкйубу 
іпрмозфлмгм сакуйщрдру. 
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КСИА – Коаркзд пммбцдлзя злпрзрура аотдмймгзз АН СССР 
МАИЭТ – Мардозайш нм аотдмймгзз, зпрмозз, ърлмгоасзз Тавозкз 
МАР – Мардозайш нм аотдмймгзз Рмппзз 
МИА – Мардозайш нм зпрмозз з аотдмймгзз 
НА ИА НАНУ – Науфлши аотзв Илпрзрура аотдмймгзз 
Наузмлайщлми Акагдкзз лаук Укоазлш 
НА НЗХТ – Науфлши аотзв Наузмлайщлмгм жанмвдглзка ―Хдопмлдп 
Тавозфдпкзи‖ 
НЗХТ – Наузмлайщлши жанмвдглзк Хдопмлдп Тавозфдпкзи 
ОАК – Орфдр аотдмймгзфдпкми кмкзппзз 
ОР ЦНБ ХНУ – Оргдй оукмнзпди Цдлроайщлми лауфлми бзбйзмрдкз 
Хаощкмвпкмгм лаузмлайщлмгм улзвдопзрдра 
ПХХ – Пакярлзкз тозпрзалпкмгм Хдопмлдпа  
РКП (б) – Рмпіипщка Кмкуліпрзфла Паорія (бійщхмвзків) 
РНК – Рага Наомглзт Кмкіпаоів 
СА – Смвдрпкая аотдмймгзя 
САИ – Свмг аотдмймгзфдпкзт зпрмфлзкмв 
СИЭ – Смвдрпкая зпрмозфдпкая ълузкймндгзя 
ТМАО – Тоугш Ммпкмвпкмгм Аотдмймгзфдпкмгм мбцдпрва 
То. … АС – Тоугш … Аотдмймгзфдпкмгм пчджга  
Х. пб. – Хдопмлдппкзи пбмолзк 
ЦВК – Цдлроайщлзи Взкмлавфзи Кмкірдр 
ЦК ВКП (б) – Цдлроайщлзи Кмкірдр Впдпмыжлмї Кмкуліпрзфлмї Паорії 
(бійщхмвзків) 
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AJA – American Journal of Archaeology 
CAH – The Cambridge Ancient History 
CAHІ – The Cambridge Ancient History – 2nd edition, 1961- 
CIE – Corpus Inscriptionum Etruscarum 
FGrH – Jacoby F. Fragmente der griechischen Historiker, 1923-58 
HZ – Historische Zeitschrift 
ILS – Inscriptiones Latinae Selectae / Ed. H. Dessau 
JRS – Journal of Roman Studies 
LuJ – Lutherjahrbuch. Organ der internationalen Lutherforschung 
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REE – Rivista di Epigrafia Etrusca 
SE – Studi Etruschi 
TLL – Thesaurus linguae latinae 
TRE – Theologische Realenzyklopedie 
WA – D. Martin Luthers Werke: kritische Gesamtausgabe. – Weimar, 
1883 ff. 
WA Br. – D. Martin Luthers Werke: kritische Gesamtausgabe; 
Briefwechsel. – Weimar, 1930 ff. 
WA Tr. – D. Martin Luthers Werke: kritische Gesamtausgabe; 
Tischreden. – Weimar, 1912–1921 
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