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На Чдолігівцзлі (8) 11 4 1 - 16 
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*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 




