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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. 
 




