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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 



Історія України 
 

 152 

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 



Майстренко В. С., Корнєв О. В. Українська автокефальна православна … 
 

 155 

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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41 ДАХО. – ФР 845. – Он.2. – Сно.609. – Аок. 111. 
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куйщруолмгм вігомгедлля жа гмбз прайіліжку / С. А. Цвійык. – Огдпа: Маяк, 
2004. – 24 – 25. 
53 Дмкукдлрш пвзгдрдйщпрвуыр: Иж зпрмозз гдодвлз лакалулд з в тмгд 
кмййдкрзвзжаузз, 1927–1932 гг. / Пмг одг. В. П. Далзймва, 
Н. А. Ивалзукмгм. – М.: Пмйзрзжгар, 1989. – 288. 



Наумов С. О. До питання про масштаби й динаміку … 
 

 159 

54 Шанмвай Ю. І. Впдвмймг Байзущкзи. Опмба, фап, мрмфдлля/ Ю. І. Шанмвай, 
В. А. Змймраощмв. – К.: Срзймп, 2002. – С. 102. 
55 Гаи-Гмймвкм О. Їк гжвмлз лд гжвмлзйз / О. Гаи-Гмймвкм. – Вілліндг, Калага: 
Взг. пнійка Тозжуб, 1987. – С. 14. 
 
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. 




