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пмузук. Ипрмозкм-ъкмлмкзфдпкая лаука зкддр бмйщхми ояг роугмв, мпмбдллм в 
1920-т гмгат, нмпвяцдллшт оажлшк мроапйяк могалзжаузмллм-
номзжвмгпрвдллми гдярдйщлмпрз кодпрщялпкмгм гвмоа, кмрмоши бшй пубчдкрмк 
пмузайщлм-ноавмвшт мрлмхдлзи, а ракед мбчдкрмк вйзялзя гмпугаопрвдллшт 
могалмв вйапрз. 
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НІМЕЦЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 
В УКРАЇНІ 1920-30-х рр.: ОГЛЯД ПРАЦЬ “МАРБУРЗЬКОЇ ШКОЛИ” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поауі З. Ваируа, Г. Хіййіга, М. Коыгдо-Пмроару, які взпвірйыырщ 
кмлкодрлі апндкрз пмуіайщлмгм взтмвалля бджнозруйщлзт гірди в УСРР, 
могаліжауіилу птдку вігнмвіглзт гдоеавлзт ра гомкагпщкзт упралмв, а лд 
рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмгм пноякувалля, кмела віглдпрз гм пмуіайщлмї 
іпрмоії ж дйдкдлракз нмвпякгдллмпрі, таоакрдолзт гйя пуфаплмї жатіглмї 
іпрмоімгоасії, кдрмгз якмї акрзвлм взкмозпрмвуырщ и пуфаплі укоаїлпщкі 
іпрмозкз. Пмйірзфла і пмуіайщла іпрмоія ндоднйіраырщпя, а ноімозрдрлзк 
гйя ―каобуожуів‖ є іпрмозкм-ндгагмгіфлзи гзпкуоп. 
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Резюме 

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

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

Сайпанова А. О. 

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

Обчдгзлдлзд кляедпрва Бмйгаозз з Вмпрмфлми Рукдйзз в 1885 г. – 
ваелши ъран в зпрмозз бмйгаопкмгм лаомга ла нурз пмжгалзя 
лджавзпзкмгм гмпугаопрва. Пм Сал-Срдсалпкмку нодйзкзлаолмку 
гмгмвмоу мр 3 каора 1878 г. нодгупкарозваймпщ мбоажмвалзд 
аврмлмклмгм Кляедпрва Бмйгаозз. Нм жанаглмдвомндипкзд 
ноавзрдйщпрва, лд нозкзозвхзпщ п упзйдлздк ла Байкалат Рмппзз 
з пмжгалздк рак мбхзолмгм, мбйагаыцдгм вшгмглшк проардгзфдпкзк 
нмймедлздк бмйгаопкмгм гмпугаопрва, нмродбмвайз ндодпкмроа 
мплмвлшт прарди ърмгм гмгмвмоа. Бдойзлпкзи кмлгодпп 1878 г. пмкоарзй 
бмйгаопкуы рдоозрмозы, мправзв фапрщ ждкдйщ вм вйагдлзз Туоузз. 




