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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. 
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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 



Посохова Л. Ю. „Рекреація”: культура відпочинку учнів та викладачів … 
 

 169 

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. 




