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Резюме 

Саиналмва А. О. Вмжж’єглалля кляжівпрва Бмйгаоії і Стіглмї Рукдйії 
у взпвірйдллі номсдпмоа С. І. Сігдйщлікмва ра бмйгаопщкмї іпрмоімгоасії гоугмї 
нмймвзлз XX пр. 

У праррі омжгйягаєрщпя кмлуднуія таоківпщкмгм вфдлмгм С. І. Сігдйщлікмва 
прмпмвлм ваейзвмгм драну в іпрмоії бмйгаопщкмгм лаомгу – лауімлайщлм-
взжвмйщлмгм оуту жа првмодлля єгзлмї лауімлайщлмї гдоеавз у 1879 – 1885 оо., 
а ракме пніввіглмпярщпя имгм нмгйягз ж омжвзркмк бмйгаопщкмї іпрмозфлмї 
лаукз. Гмймвла увага нозгійяєрщпя ракзк гзпкупіилзк нзралляк, як правйдлля 
кляжя Айдкпалгоа Баррдлбдога ра пмсіипщкмгм уоягу Пдркм Каоавдймва гм оуту 
жа вмжж‘єглалля кляжівпрва Бмйгаоії і Стіглмї Рукдйії ра Пймвгівпщкмгм 
нмвпралля 18 вдодпля 1885 о., нмжзуія Рмпіипщкмї гдоеавз цмгм вмжж‘єглалля 
Півліфлмї і Півгдллмї Бмйгаоії. 
 
 
 
 

Чувпило О. О.  

ДЕЯКІ НАЙВАЖЛИВІШІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ 
ЗАГАЛЬНОІНДІЙСЬКИХ НЕКОНГРЕСИСТСЬКИХ 

ВИЗВОЛЬНИХ РУХІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

У бмомрщбі лаомгів Ілгмпралу жа взжвмйдлля віг алгйіипщкмгм 
кмймліайщлмгм налувалля ла жагайщлмілгіипщкмку оівлі боайз уфапрщ 
Ілгіипщкзи лауімлайщлзи кмлгодп (ІНК), якзи її мфмйывав і був 
лаибійщхмы нмйірзфлмы могаліжауієы Бозралпщкмї Ілгії, 
Мупуйщкалпщка йіга, Хілгу Матапабта, омбірлзфі ра пдйялпщкі оутз, 
Кмкуліпрзфла наорія (КПІ), лауімлайщлм-одвмйыуіилі могаліжауії ра 
Ілгіипщка лауімлайщла аокія (ІНА). Упі вмлз жомбзйз пвіи влдпмк 
у пноаву жавмывалля ілгіипщкмї лджайделмпрі. Оглак рійщкз 
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нмйірзфлзи куоп ІНК ра ігдилм-нмйірзфла бмомрщба у лщмку жлаихйз 
ндвлд взпвірйдлля у вірфзжляліи іпрмоімгоасії1. Іпрмоія е одхрз 
жагайщлмілгіипщкзт і кіпудвзт нароімрзфлзт оутів ндохмї нмймвзлз 
ХХ пр. жайзхаєрщпя жмвпік лд взвфдлмы. Дйя рмгм, цмб упулурз уі ―бійі 
нйякз‖ в укоаїлпщкіи ілгмймгії, мб‘єкрзвлм і впдбіфлм гмпйігзрз гмпзрщ 
пкйаглі и жанйуралі нмгії взжвмйщлзт жкагалщ, пйіг лапакндодг 
номалайіжуварз лаиваейзвіхі гедодйа, в якзт вігмбоаедла 
багармгоалла гіяйщліпрщ кмелмї могаліжауії. Цд і є кдрмы галмї праррі. 
Звдораєкм увагу ла рд, цм мпкійщкз кмлгодпзпрпщкі гедодйа гдрайщлм 
омжгйягайзпя лакз оаліхд2, рм лаоажі вмлз пвігмкм лд жайуфаырщпя. 

Позпрунаыфз гм омжгйягу нмправйдлмгм нзралля, ваорм жажлафзрз, 
цм ндодваела бійщхіпрщ гедодй іж іпрмоії бмомрщбз ілгіиуів жа пвмбмгу 
и лджайделіпрщ алгймкмвлі. Науімлайщлзк кмвакз, жмкодка кмвмы 
гілгі, жа фапів кмймліайіжку (гм 1947 о.) взгавайзпя йзхд нммгзлмкі 
нубйікауії ра мкодкі фапмнзпз. Пмяплыєрщпя уд мпмбйзвмпрякз 
бозралпщкмї кмвлмї нмйірзкз у лаибійщхіи кмймлії пвіру ра пндузсікмы 
омжвзрку ілгіипщкмгм пупнійщпрва, гд ілмждкла кмва прайа фз лд єгзлзк 
жапмбмк кіелауімлайщлмгм пнійкувалля мпвіфдлзт вдопрв лапдйдлля, 
мпмбйзвм у кіпрат. Помрд і в пувдодлліи Ілгії, лджваеаыфз ла жлафлі 
гмпяглдлля у омжвзрку ра нмхзодллі лауімлайщлзт кмв, пзруауія 
пкйайапя ракзк фзлмк, цм алгйіипщка кмва лд вроарзйа пвмгм жлафдлля, 
а рмку алгймкмвлі взгалля іпрмозфлзт гмкукдлрів номгмвеувайз 
гмкілуварз. На еайщ, у бібйімрдкат коаїл СНД, жа взляркмк Ммпквз 
и фапркмвм Салкр-Пдрдобуогу, вмлз ноакрзфлм вігпурлі. Дм рмгм е у 
клзгмптмвзцат узт кіпр лаявлі гайдкм лд впі ілгіипщкі гедодйа ж іпрмоії 
алрзбозралпщкзт оутів ра могаліжауіи. Злафла фапрзла їт нодгправйдла 
мкодкзкз гмкукдлракз3 абм кіпрзрщпя у оіжлзт жбіолзкат, рдкарзка 
якзт лд кає ноякмгм віглмхдлля гм взжвмйщлмї бмомрщбз4. 
Тмку, взвфаыфз іпрмоіы бугщ-якмї ілгіипщкмї нмйірзфлмї наорії 
абм могаліжауії, лдмбтіглм пнмфарку номвдпрз ужагайщлдлля 
ра пзпрдкарзжауіы упіт лаявлзт гедодй ном лдї. 

Алайіж гедодйщлмї бажз лдкмлгодпзпрпщкзт жагайщлмілгіипщкзт 
взжвмйщлзт оутів нмфзлаєкм ж Мупуйщкалпщкмї йігз, яка у Бозралпщкіи 
Ілгії буйа гоугмы жа вдйзфзлмы ра жлафдлляк ніпйя ІНК могаліжауієы і 
ндохмы жагайщлмілгіипщкмы купуйщкалпщкмы нмйірзфлмы наорієы. 
Вмла взлзкйа у 1906 о. і мфмйывайапя вдйзкзк нмкіцзкмк Ага-талмк, 
гйавмы пдкрз іпкаїйірів, кмроі пралмвзйз номвіглу рмогмвдйщлм-
гдлгйяопщку мбцзлу пдодг купуйщкал. Срмпулкз Лігз ж Кмлгодпмк 
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омжвзвайзпя гмпзрщ пкйаглм і жкілывайзпя у жайделмпрі віг мбправзл. 
У 1916 о., утвайзвхз "Пакр у Лактлау", мбзгві могаліжауії взоіхзйз 
пнійщлм бмомрзпя жа пакмвоягувалля у пкйагі Бозралпщкмї ікндоії. 
Оглак ніпйя лдвгафі кмлгодпзпрпщкмгм лдлапзйщлзущкмгм оуту 
лдпнівомбірлзурва (1920–1922 оо.) ніг номвмгмк М. К. Галгі, якзи 
нмєглувавпя ж бмомрщбмы жа тайісар, кдоівлзурвм Лігз прайм ла хйят 
пакмпріилмї бмомрщбз жа кмлпрзрууіилі одсмокз ра жабджндфдлля 
гаоалріи мбцзллзт ноав, нозилявхз 23 бдоджля 1940 о. оіхдлля 
првмозрз вйаплу гдоеаву ла ріи фапрзлі рдозрмоії Ілгії, гд купуйщкалз 
пралмвзйз бійщхіпрщ. Піпйя Доугмї пвірмвмї віилз Мупуйщкалпщка йіга 
ндодрвмозйапя ла кмгурлы нмйірзфлу пзйу, яка кмозпрувайапя 
хзомкмы нігрозккмы купуйщкалпщкзт кап. Офмйывала 
М. А. Дезллмы (1876–1948), вмла жкмгйа врійзрз в езрря пвіи нйал 
нмгійу Ілгії і првмозрз у 1947 о. купуйщкалпщку гдоеаву Пакзпрал, 
губдолармомк якмї прав М. А. Дезлла (1947–1948 оо.). 

Наиваейзвіхзк ндохмгедодймк іж іпрмоії Мупуйщкалпщкмї йігз є її 
оіжлмкалірлі гмкукдлрз и кардоіайз, мнубйікмвалі в гвмт рмкат 
у Пакзпралі у 1969–1970 оо. і ндодвзгалі в Ілгії у 1982 о. ніг 
жагайщлмы лажвмы "Оплмвз Пакзпралу. Дмкукдлрз Впділгіипщкмї 
Мупуйщкалпщкмї йігз: 1906–1947"5. Пдохзи рмк мтмнйыє ндоімг 1906–
1924 оо., а гоугзи – 1924–1947 оо. Цд фапрзла аотівів і гмкукдлрів 
Лігз, які ж 1966 о. жбдоігаырщпя в бібйімрдуі улівдопзрдру к. Каоафі і 
лаоатмвуырщ бйзжщкм 90 рзп. мгзлзущ. Далд взгалля є лаибійщх 
нмвлзк гоукмвалзк жібоалляк гмкукдлрів Лігз ж кмкдлру 
її жаплувалля і гм урвмодлля Пакзпралу. Вмлм вкйыфає номрмкмйз 
її цмоіфлзт пдпіи (ж'їжгів), нмвлі рдкпрз номкмв ноджзгдлрів (гмйів) 
наорії ла узт пдпіят, номрмкмйз і оджмйыуії жапігалщ кдоівлзт наоріилзт 
могалів: Рагз Лігз ра Рмбмфмгм кмкірдру, рдкпрз номкмв і взпрунів 
йігдоів Лігз, гмкукдлрз ІНК, цм бджнмпдодглщм рмокайзпя 
Лігз, ілгупщкм-купуйщкалпщкзт віглмпзл ра взкмг ном првмодлля 
Пакзпралу. Алайіж лавдгдлзт кардоіайів Лігз гає кмейзвіпрщ впдбіфлм 
мтаоакрдозжуварз лд йзхд гіяйщліпрщ ра нмйірзфлзи куоп наорії ла 
бугщ-якмку вігоіжку фапу, а и пралмвзцд у ліи, мплмвлі ланоякз 
влуроіхлщмнаоріилмї бмомрщбз, ігдилі жапагз, номгоаку, ракрзку 
и гіяйщліпрщ ноакрзфлм упіт угоунмвалщ упдодгзлі могаліжауії, 
правйдлля Лігз гм ІНК ра мфмйывалмгм лзк капмвмгм оуту 
жа лджайделіпрщ, а ракме її вжаєкзлз ж ілхзкз ілгіипщкзкз наоріякз 
ра могаліжауіякз, ндодгупік купуйщкалпщкзкз. 
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Дмкукдлрз и кардоіайз Лігз, цм лагоукмвалі мкодкм6, абм кіпрярщпя 
у жбіолзкат іж іпрмоії взжвмйщлмї бмомрщбз7 ра в рдкарзфлзт 
нубйікауіят8, жгдбійщхмгм рі е пакі, цм и в "Оплмват Пакзпралу". 
Тмку їт лдкає пдлпу алайіжуварз, а жвдолдкм увагу цд ла мглд 
лагжвзфаилм уіллд гедодйм. Цд ноауі ра номкмвз йдгдлгаолмгм йігдоа 
Мупуйщкалпщкмї йігз и "барщка" Пакзпралу М. А. Дезллз, цм взихйз 
ж гоуку в Пакзпралі у 1960 о.9 Їтлє взвфдлля гає жкмгу коацд 
жомжукірз нмжзуіы Лігз у взжвмйщлмку оупі, ж'япуварз таоакрдо гмпромї 
ігдилм-нмйірзфлмї бмомрщбз у лщмку, урмфлзрз мкодкі ваейзві апндкрз 
нмйірзфлмгм куопу и гіяйщлмпрі Мупуйщкалпщкмї йігз ра бмомрщбз рдфіи 
у ліи, взжлафзрз омйщ гдякзт нмйірзфлзт гіяфів у бмомрщбі 
ж кмймліжармоакз, ж'япуварз таоакрдо омжбіелмпрди кіе лзкз, кмрзвз, 
цм взжлафайз їтлы нмвдгілку, ужларз мпмбзпрд правйдлля 
М. А. Дезллз гм нмйірзфлзт нмгіи, цм вігбувайзпя жа имгм езрря. 

У рмку е 1906 о. ж'явзйапя наорія "Хілгу Матапабта" абм "Вдйзка 
пнійка ілгупів", яку фапрм лажзваырщ алрзнмгмк Мупуйщкалпщкмї йігз. 
Вмла кайа лаибійщхзи внйзв пдодг дйіраолзт номхаоків ілгупів, 
лапромєлзт у одйігіилм-хмвіліпрзфлмку гупі, ндох жа впд у Бдлгайі и 
Палгеабі, гд ілгупщка кдлхіпрщ гмпзрщ фапрм жажлавайа урзпків іж бмку 
купуйщкалпщкмї бійщхмпрі, а ракме у Матаоахроі ра Снмйуфдлзт 
номвілуіят, гд гавлі іпрмозфлі роагзуії пнозяйз омжвзрку 
лауімлайіпрзфлмгм одйігіилм-хмвіліпрзфлмгм ілгупщкмгм гуту. 
Загаймк кдоівлзурвм Хілгу Матапабтз взпрунайм ж нароімрзфлзт 
нмжзуіи, взпймвйыыфзпщ жа йіквігауіы бозралпщкмгм налувалля в Ілгії і 
урвмодлля пувдодллмї ілгіипщкмї гдоеавз. Оглак уя наорія кайа гмпзрщ 
нмкіокмвалу нмйірзфлу номгоаку, гмкагаыфзпщ ла ноакрзуі йзхд 
мбкдедлмгм прарупу гмкілімлу гйя Ілгії. Зард її лауімлайщлм-одйігіила 
номгоака ндодгбафайа могаліжауіы ілгупів у жагайщлмілгіипщкмку 
капхрабі гйя лапруну номрз купуйщкал. Факрзфлм нмйірзка Хілгу 
Матапабтз, як і її пуномрзвлзка Мупуйщкалпщкмї йігз, нмпзйывайа у 
коаїлі одйігіилм-мбцзллі номрзоіффя, мпмбйзвм ла жакйыфлмку драні 
взжвмйщлзт жкагалщ, нігозвайа внйзв Кмлгодпу пдодг ілгупів і прайа 
мглієы ж нозфзл омжкмйу Ілгії. На вігкілу віг Мупуйщкалпщкмї йігз, 
гедодйщла бажа Хілгу Матапабтз жа кдеакз Ілгії лабагарм кдлха. 
Вігпурлє нмвлд жібоалля гмкукдлрів ра кардоіайів уієї наорії, тмфа 
фапрзла їт жлатмгзрщпя у гмпрунлзт лак жбіолзкат гмкукдлрів іж іпрмоії 
взжвмйщлмї бмомрщбз10 ра у жбіолзкат іж іпрмоії кмлпрзрууіилмгм 
омжвзрку Ілгії11; ілмгі мкодкі гмкукдлрз, цм прмпуырщпя Хілгу 
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Матапабтз, жупроіфаырщпя у кмлгодпзпрпщкзт нубйікауіят гедодй12. 
Їтлє ужагайщлдлля ра пзпрдкарзжауія впд е гає жкмгу номалайіжуварз 
нмйірзфлзи куоп, номгоаку и ракрзку Хілгу Матапабтз ла оіжлзт 
дранат взжвмйщлзт жкагалщ. 

Акрзвлу уфапрщ у бмомрщбі ж кмймліайіжкмк боайз ілгіипщкі 
омбірлзкз, тмфа вмлз пралмвзйз лджлафлзи вігпмрмк лапдйдлля 
Бозралпщкмї Ілгії. Рмбірлзфзи оут прав ваейзвмы пкйагмвмы фапрзлмы 
взжвмйщлмї бмомрщбз 1905–1908 оо., галгзпрпщкмї какналії 
лдпнівомбірлзурва 1920–1922 оо., алрзпаикмлівпщкзт взпрунів кілуя 
20-т омків, кмлгодпзпрпщкзт какналіи гомкагялпщкмї лднмкмоз 1930–
1934 оо., капмвзт взпрунів жа лджайделіпрщ ландодгмглі ра ніг фап 
Доугмї пвірмвмї віилз, а ракме у 1946-1947 оо. Ілгіипщкі номспнійкз, 
цм вдйз пвіи нмфармк віг 1920 о., акрзвлм взпрунайз лд рійщкз 
ж дкмлмкіфлзкз, а и ж нмйірзфлзкз взкмгакз, нмвліпры нігрозкуыфз 
лауімлайщлм-нароімрзфлі пзйз. Оглак ніпйя фдогмвмгм омжкмйу ла 
нмфарку 30-т омків ХХ пр. номспнійкмвзи оут Ілгії мфмйывайз ае роз 
могаліжауії: 1) Впділгіипщкзи кмлгодп номспніймк (ВІКП), првмодлзи 
кмлгодпзпракз; 2) Впділгіипщка сдгдоауія номспніймк, яка взжлавайа 
рійщкз дкмлмкіфлу бмомрщбу і прмомлзйапя взжвмйщлмгм оуту; 
3) Чдовмлзи кмлгодп номспніймк ніг кдоівлзурвмк кмкуліпрів. 

Наигмймвліхзк гедодймк іж іпрмоії ілгіипщкмгм омбірлзфмгм оуту 
є оіжлмкалірлі гмкукдлрз и кардоіайз ВІКПу13. Вмлз гаырщ жкмгу 
впдбіфлм гмпйігзрз омжвзрмк омбірлзфмгм оуту віг нмявз ндохзт 
номспніймк у Бозралпщкіи Ілгії і гм жгмбурря лды лджайделмпрі, 
нмкажарз уфапрщ омбірлзків у алрзкмймліайщлзт взпрунат і какналіят, 
їтлє правйдлля гм смок і кдрмгів бмомрщбз жа лджайделіпрщ, взпулурзт 
Кмлгодпмк ра ілхзкз ілгіипщкзкз наоріякз, номалайіжуварз бмомрщбу 
рдфіи у номспнійкмвмку оупі, нмгйягз ра гіяйщліпрщ мкодкзт 
омбірлзфзт йігдоів. Дмкукдлрз ВІКПу гмнмвлыырщ Щмоіфлзкз 
ж нзралщ ноауі14, кардоіайз пндуіайщлмї кмкіпії, яка жаикайапя 
взвфдлляк укмв ноауі в ілгіипщкіи номкзпймвмпрі15, мсіуіилі цмоіфлі 
жвірз алгйіипщкмї кмймліайщлмї агкіліпроауії в Ілгії бозралпщкмку 
наойакдлру16 ра цмоіфлзкз, цм взгавав уояг Бозралпщкмї Ілгії17, 
в якзт жлафлд кіпуд вігвмгзймпя омбірлзкак ра омбірлзфмку оутмві. 

Оглієы ж оухіилзт пзй у бмомрщбі ж кмймліжармоакз буйм ілгіипщкд 
пдйялпрвм, якд пралмвзйм ндодваелу бійщхіпрщ лапдйдлля гмймвлмї 
алгйіипщкмї кмймлії. Сдйялз пкйагайз мплмву упіт капмвзт 
галгзпрпщкзт лдлапзйщлзущкзт какналіи, пноякмвалзт номрз 
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ілмждклмгм гліру. Сдодг лзт бджжандодфлзк аврмозрдрмк і сакрзфлм 
кмлмнмйщлзк внйзвмк кмозпрувайзпя кмлгодпзпрз, які првмозйз 
каиед в кмелмку пдйі пвіи мпдодгмк, правхз могаліжармоакз ра 
кдоівлзкакз пдйялпщкзт пніймк – кіпал пабт, цм лдутзйщлм взкмлувайз 
лапралмвз М. К. Галгі ра ілхзт фійщлзт кмлгодпзпрпщкзт нмпагмвуів. 
Тмку, лд взнагкмвм, цм лаиваейзвіхзк гедодймк іж іпрмоії 
пдйялпщкмгм оуту Ілгії є рі гмкукдлрз и кардоіайз Кмлгодпу, 
які рмокайзпя уфапрі пдйял у алрзкмймліайщлзт взпрунат. Цд мкодкі 
ваейзві кардоіайз пдпіи ІНК18, жапігалщ Рмбмфмгм кмкірдру 
ра Впділгіипщкмгм кмкірдру Кмлгодпу19, жвдолдлля кмлгодпзпрпщкзт 
ноджзгдлрів гм цмоіфлзт наоріилзт пдпіи20, гмнмвігі ла лзт 
гдлдоайщлзт пдкодраоів ІНК21, номгоакз наорії22, гмкукдлрз 
и кардоіайз ж іпрмоії бмомрщбз жа лджайделіпрщ в мкодкзт номвілуіят23. 
У лзт жлаихйа пвмє кмлкодрлд вігмбоаедлля багармгоалла гіяйщліпрщ 
кмлгодпзпрів пдодг пдйял, жмкодка, могаліжауія ра кдоівлзурвм 
пдйялпщкзк оутмк, номудп взомбйдлля имгм нмйірзкз ра номгоакз, 
омжвзрмк могаліжауіилзт смок ра нозлузнів омбмрз кіпал пабт, номудп 
мбгмвмодлля, омжомбйдлля ра нозилярря оіхдлщ і нмпралмв цмгм лзт, 
гдякі ілхі апндкрз сулкуімлувалля пдйялпщкзт пніймк. 
Злафдлля ндохмгедодйа каырщ ракме номгоаклі гмкукдлрз 
жагайщлмілгіипщкмї кіпал пабтз24 ра ноауі взжлафлмгм пдйялпщкмгм йігдоа 
номс. Н. Г. Ралгз25, в якзт у жлафліи кійщкмпрі лавмгярщпя улікайщлі 
гмкукдлрайщлі кардоіайз іж іпрмоії пдйялпщкмгм оуту, гіяйщлмпрі кіпал 
пабт ра їтліт кдоівлзків. Пом пномбз КПІ жакоінзрзпя у пдйялпщкмку 
оупі пвігфзрщ ракд ваейзвд гедодйм як гмкукдлрз омбірлзфм-пдйялпщкзт 
наоріи26, првмодлзт кмкуліпракз у 1926–1927 оо. пнмфарку в Бдлгайі 
ра Бмкбдї, а 28–30 гоугля 1928 о. – ла жагайщлмілгіипщкмку оівлі. 

Опмбйзвд кіпуд в ілгіипщкмку взжвмйщлмку оупі жаикав 
кмкуліпрзфлзи оут, цм нодрдлгував взпрунарз віг ікдлі омбірлзфмгм 
кйапу, айд кмозпрувавпя у лщмку лдгмпрарлік внйзвмк. Пдохі 
кмкуліпрзфлі гуоркз и гоунз в Ілгії ж'явзйзпя ла нмфарку 20-т омків 
ХХ пр. Як ноавзйм, вмлз віггайуеувайзпя віг йівмоагзкайщлмгм козйа 
ІНК ра йівзт номспніймк. Так, ла нмфарку 1922 о. у Бмкбдї буйа 
првмодла Рагзкайщла наорія Кмлгодпу ла фмйі ж Ш. А. Далгд, а упйіг жа 
лды ж'явзйзпя кмкуліпрзфлі гоунз у Магоапі ніг номвмгмк С. Чдрріяоа, 
кмрози вмглмфап був гмймвмы кіпудвмгм кмкірдру ІНК, ра у Бдлгайі ніг 
кдоівлзурвмк М. Аткага. Ндвдйзфкі гоунз гіяйз і в ілхзт номвілуіят. 
Міе лзкз і впдодгзлі лзт вдйапя гмпроа ігдилм-нмйірзфла бмомрщба. 
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Кмкілрдол рмгі цд лд кав одгуйяолзт жв'яжків іж узкз наомпркакз 
йівмгм пмуіайщлм-нмйірзфлмгм оагзкайіжку в Ілгії, тмфа М. Н. Рми 
гмкйав фзкайм жупзйщ гйя нігкмодлля їт внйзву Ммпквз. Наодхрі 
у 1925 о., ніпйя гдкійщкмт лдвгайзт пномб, ла упралмвфіи кмлсдодлуії у 
Калнуоі урвмоыєрщпя жагайщлмілгіипщка Кмкуліпрзфла наорія, яка лд 
вігоажу прайа кмкілрдолівпщкм-прайілпщкмы. Дм VI Кмлгодпу 
Кмкілрдолу (1928 о.) кмкуліпрз, лажзваыфз ІНК буоеуажлмы 
могаліжауієы і козрзкуыфз имгм жа нмкіокмваліпрщ, впд е жайзхайзпя 
фйдлакз Кмлгодпу, а гдякі ж лзт – лавірщ фйдлакз имгм кіпудвзт 
кмкірдрів, ндодпйігуыфз кдру акрзвіжауії йівзт пзй у кмлгодпзпрпщкіи 
могаліжауії ра її нмпрунмвмї оагзкайіжауії. Айд ніпйя 1928 о., взкмлуыфз 
оіхдлля Кмкілрдолу ном кмлсомлрауіы ж лауімлайщлм-нароімрзфлзкз 
пзйакз, КПІ взомгзйапя у вужщку пдкру, лаоатмвуыфз у 1933 о. впщмгм 
гдкійщка пмрдлщ фйдлів. У вігнмвіглмпрі ж оіхдллякз VII Кмлгодпу 
Кмкілрдолу (1935 о.) ном номвдгдлля ракрзкз єгзлмгм лаомглмгм 
сомлру кмкуліпрз нмвдолуйзпя гм ІНК, правхз пкйагмвмы фапрзлмы 
Кмлгодп-пмуіайіпрзфлмї наорії Ілгії, яка взлзкйа впдодгзлі Кмлгодпу у 
1934 о. Помрд у 1940 о. хйятз кмкуліпрів ра пмуіайіпрів омжіихйзпя 
лажавегз. Піг фап Доугмї пвірмвмї віилз в КПІ омжгмолуйапя 
влуроіхлщмнаоріила бмомрщба і її вед лд кмела буйм мрмрмелыварз ж 
упік ілгіипщкзк кмкуліпрзфлзк оутмк, рмку цм влапйігмк омжкмйів 
КПІ, мглмфаплм ж лды гіяйз цд гві кмкуліпрзфлі могаліжауії: 
Бійщхмвзущка наорія Ілгії ра Рдвмйыуіила кмкуліпрзфла наорія Ілгії, 
які жвзлувафувайз мгла мглу у вігпруні віг каокпзпрпщкзт ігди. 

Дйя рзт, трм взвфає ндозндрії взжвмйщлзт жкагалщ ла Ілгіипщкмку 
пубкмлрзлдлрі, уілліпрщ пралмвйярщ лд впі гедодйа ном кзлуйд 
ракрдхлщмгм кмкуліпрзфлмгм оуту, які у бійщхмпрі пвмїи вкоаи 
жаігдмймгіжмвалі ра жанмйірзжмвалі27, а йзхд рі, цм пвігфарщ ном уфапрщ 
кмкуліпрів у бмомрщбі ж кмймліайщлзк одезкмк. Наибійщхд ракзт 
кардоіайів кіпрзрщ багармрмкла нубйікауія гмкукдлрів іж іпрмоії КПІ, 
яку жгіиплзйа Науімлайщла оага кмкнаорії Ілгії ніг одгакуієы вігмкмгм 
вфдлмгм г-оа Г. Агтікаоі28. Взгійзкм лаиваейзвіхі ж лзт. 
Цд кмкуліпрзфлзи калісдпр ла агодпу пдпії ІНК у Аткдгабагі (1921 о.), 
праррі М. Н. Рмя ном ілгіипщкзи взжвмйщлзи оут, кардоіайз ном 
гіяйщліпрщ Ш. А. Далгд ра взгалля лзк "Смуіайіпра", йзпрувалля 
М. Н. Рмя ж Ш. А. Далгд, Кмкілрдол і бмомрщба ілгіиуів жа лджайделіпрщ, 
пдпія ІНК у Гая (1922 о.) ра уфапрщ у ліи кмкуліпрів, взпрун С. Чдрріяоа 
у Гая, вігкозрзи йзпр М. Н. Рмя ла агодпу йігдоа йівзт кмлгодпзпрів 
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Ч. Р. Дапа, оджмйыуія ном лджайделіпрщ, кардоіайз пноавз ном жкмву 
у Пдхаваоі, оут "тігеоз", нозгухдлля кмймліжармоакз оуту 
лдпнівомбірлзурва, урвмодлля номспніймк ра їт уфапрщ у взжвмйщлзт 
жкагаллят, ґдлджа омбірлзфм-пдйялпщкзт наоріи, урвмодлля Ілгіипщкмї 
пмуіайіпрзфлмї омбірлзфмї наорії Ілгіипщкмгм лауімлайщлмгм кмлгодпу, 
взлзклдлля впдодгзлі ІНК пваоагезпрпщкмї наорії ла фмйі ж Ч. Р. Дапмк 
ра М. Ндоу, гіяйщліпрщ Де. Ндоу, пдпія ІНК у Кмкалагі (1923 о.), 
тайісарзпрпщкзи оут номрз алгйіиуів, пноава ном жкмву у Калнуоі, 
V Кмлгодп Кмкілрдолу ра взжвмйщлзи оут у Бозралпщкіи Ілгії, 
М. К. Галгі, Ч. Р. Дап ра лауімлайщлі одвмйыуімлдоз, М. К. Галгі и 
бійщхмвзжк, пдпія ІНК у Бдйгаукі (1924 о.), Фаоігнуопщка номкмва 
Ч. Р. Дапа, урвмодлля КПІ, її правйдлля гм лауімлайщлм-нароімрзфлзт 
наоріи ра могаліжауіи, омбірлзфа пваоагезпрпщка наорія ра її номгоаклі 
гмкукдлрз, пдпія ІНК у Калнуоі (1925 о.), урвмодлля омбірлзфм-
пдйялпщкзт наоріи, пдпія ІНК у Гаутарі (1926 о.), лмві рдлгдлуії 
у взжвмйщлмку оупі, пдпія ІНК у Магоапі (1927 о.). Як уед жажлафаймпя, 
ніпйя VI Кмлгодпу Кмкілрдолу, якзи жлафлм нмпзйзв пвіи внйзв ла 
кмкуліпрзфлзи оут, пнмпрдоігавпя вігтіг КПІ віг ІНК ра нароімрзфлмгм 
рабмоу і нмпрунмвд ндодрвмодлля її ла вужщку пдкру. Тмку нмгайщха 
гіяйщліпрщ кмкуліпрів пралмвзрщ ілрдодп йзхд гйя сатівуів, 
цм жаикаырщпя іпрмоієы вйаплд кмкуліпрзфлмгм оуту в Ілгії. 

Свіи влдпмк у жагайщлмілгіипщку бмомрщбу ж кмймліжармоакз жомбзйз 
и лауімлайщлм-одвмйыуіилі могаліжауії, які гіяйз в Ілгії ра жа її кдеакз 
номрягмк ндохмї родрзлз ХХ пр. Вмлз ндохзкз взпулуйз гапйм 
бмомрщбз жа нмвлу лджайделіпрщ барщківцзлз і номнагувайз лдмбтігліпрщ 
жапрмпувалля лапзйщлзущкзт кдрмгів гйя врійдлля имгм в езрря, лд 
взкйыфаыфз и жбомилд нмвпралля. Науімлайщлі одвмйыуімлдоз гм нмявз 
кмкуліпрів явйяйз пмбмы лаиоагзкайщліху рдфіы у нмйірзфлмку езррі 
Ілгії. Вмлз ихйз у ндохзт йават бмоуів жа пвмбмгу, гіыфз у гйзбмкмку 
нігніййі і вгаыфзпщ гм жкмвлзущкзт ра рдомозпрзфлзт кдрмгів бмомрщбз, 
жа цм кмймліжармоз мтодпрзйз їт рдомозпракз і лдцаглм ндодпйігувайз. 
Рдвмйыуімлдоз ракме кайз вдйзкі жапйугз у омжвзрку ігдмймгії 
взжвмйщлмгм оуту, які нмйягайз у рмку, цм розвайзи фап вмлз єгзлі 
вігпрмывайз гдкмкоарзфлі ігдайз: ноавм лаомгу ла нмвпралля номрз 
глмбйдлля и рзоалії, лаомгмвйаггя, гдкмкоарзфлі пвмбмгз жа жатіглзкз 
жоажкакз, пмуіайщлу пноавдгйзвіпрщ ра жагайщлд боарпрвм йыгди. 

Оплмвлзкз гедодйакз гйя взпвірйдлля іпрмоії лауімлайщлм-
одвмйыуіилзт могаліжауіи є їтлі вйаплі взгалля29, гмкукдлрз іж іпрмоії 
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взжвмйщлзт жкагалщ30, в якзт вкіцдлі кардоіайз ном нозтзйщлзків 
лапзйщлзущкзт кдрмгів бмомрщбз, мсіуіилі нубйікауії вйапрди 
ном рдомозпрів ра бмомрщбу ж лзкз31, омбмрз и пнмгагз уфаплзків 
взжвмйщлмгм оуту32, пнмгагз взжлафлзт алгйіипщкзт нмпагмвуів33. 
На мплмві узт гедодй кмела гмпйігзрз взлзклдлля могаліжауіи 
лауімлайщлзт одвмйыуімлдоів, їтліи пкйаг, ілмгі лавірщ фзпдйщліпрщ, 
проукруоу, номгоаклі нмймедлля, могаліжауіилі нозлузнз, пупнійщлм-
нмйірзфлі нмгйягз уфаплзків одвмйыуіилмгм оуту, їтлы гіяйщліпрщ 
у оіжлі ндоімгз ра ла оіжлзт дранат, вжаєкмвіглмпзлз кіе пмбмы ра 
ж ілхзкз могаліжауіякз и угоунмваллякз, жмкодка ж ІНК, 
пваоагезпракз і кмкуліпракз, впралмвзрз нозфзлз жлзклдлля 
одвмйыуіилмї рдфії ж нмйірзфлмї аодлз. 

У омкз Доугмї пвірмвмї віилз могаліжмвалу жбомилу бмомрщбу 
жа лджайделіпрщ омжгмолуйа Ілгіипщка лауімлайщла аокія (ІНА) ніг 
кмкалгувалляк кмйзхлщмгм взгарлмгм йігдоа йівмгм козйа 
ІНК С. Ч. Бмпа. Пмрдонівхз нмоажку у пундолзурві ж нмкіокмвалзкз и 
ноавзкз йігдоакз Кмлгодпу34, а ракме нмвліпры омжфаоувавхзпщ 
у галгзпрпщкіи лдлапзйщлзущкіи ракрзуі бмомрщбз ж кмймліжармоакз, 
С. Ч. Бмп 17 піфля 1941 о. жайзхзв Ілгіы і ніпйя гмвгзт нмлдвіоялщ ла 
фуезлі у нмхукат пмыжлзків гйя віилз ж Алгйієы (віл нмбував 
у Кабуйі, Ммпкві и Бдойілі) мфмйзв у 1943 о. првмодлу ж гмнмкмгмы 
янмлуів іж нмймлдлзт лзкз у бмят ж алгйіипщкзкз віипщкакз ілгіиуів 
ла мкунмвалзт Янмлієы рдозрмоіят Півгдллм-Стіглмї Ажії ІНА ра 
Тзкфапмвзи уояг Війщлмї Ілгії. ІНА, мглак, нмрдонійа нмоажку, 
а С. Ч. Бмп 18 пдонля 1945 о. жагзлув у авіакарапромсі ла Таивалі ноз 
жагагкмвзт мбправзлат. Дмвгзи фап іпрмоія ІНА жа її пнівомбірлзурвм ж 
Янмлієы жакмвфувайапя, пнмрвмоывайапя і фдодж боак гедодй буйа 
"біймы нйякмы" у пвірмвіи ілгмймгії, а ном С. Ч. Бмпа тмгзйз оіжлі 
йдгдлгз и фуркз. Віглмвзрз іпрмозфлу пноавдгйзвіпрщ цмгм лдї вгаймпя 
йзхд ніпйя нубйікауії Т. Р. Саоілмк у 1988 о. мплмвлзт гмкукдлрів 
ІНА35, які у нмєглаллі жі пнагцзлмы С. Ч. Бмпа36 гаырщ кмейзвіпрщ 
мнзпарз вдпщ її хйят – віг првмодлля і гм пугу, цм вфзлзйз алгйіипщкі 
вйапрі в Ілгії лаг кдоівлзкакз ІНА ніпйя віилз. 

Ддякі гмпйіглзкз гм жагайщлмілгіипщкмгм взжвмйщлмгм оуту 
віглмпярщ оіжлі нароімрзфлі оутз у кляжівпрват, якзт лаоатмвуваймпя 
ае 601. У оагялпщкіи іпрмоімгоасії уі оутз лажзвайз гдкмкоарзфлзкз 
жа їтлы пноякмваліпрщ номрз аврмозраозжку и рзоалії сдмгайщлзт 
кляжів. На лаху гукку, упд, цм вігбуваймпя у кляжівпрват, у рмку фзпйі 
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и лаомглі оутз, лд кмела віглмпзрз гм жагайщлмілгіипщкзт номудпів, 
мпкійщкз кляжівпрва жбдоігайз смокайщлу лджайделіпрщ віг Алгйії і рзк 
нафд лд втмгзйз гм пкйагу Бозралпщкмї Ілгії. Помрд гйя рзт, трм 
гмрозкуєрщпя номрзйделмї рмфкз жмоу, взтмгяфз ж рмгм, цм кляжівпрва 
сакрзфлм буйз жайделзкз віг Алгйії, а рмку їтлі оутз кмела вваеарз 
фапрзлмы жагайщлмілгіипщкзт, жажлафзкм, цм мплмвлзк гедодймк гйя 
взвфдлля алрзбозралпщкмї бмомрщбз у кляжівпрват є нубйікауія 
гмкукдлрів ж її іпрмоії, жгіиплдла у 1968 о.37 

Такзк фзлмк, гмпйіглзк іпрмоії ілгіипщкмгм лауімлайщлм-
взжвмйщлмгм оуту кає у пвмєку омжнмоягедллі уійкмк гмпрарлы 
кійщкіпрщ оіжлмкалірлзт гедодй, цмб впдбіфлм взпвірйзрз бмомрщбу 
лаомгів Бозралпщкмї Ілгії жа лджайделіпрщ барщківцзлз ж фапів нмгійу 
алгйіипщкзкз кмймліжармоакз Бдлгайу у 1905 о., цм взкйзкайм 
ніглдпдлля капмвмї бмомрщбз номрз фуемждклмгм налувалля, 
і гм 1947 о., кмйз ілгіиуі жгмбуйз гмвгммфікувалу пвмбмгу. 
Вмлз лагаырщ одайщлу кмейзвіпрщ мтаоакрдозжуварз взжвмйщлі 
жкагалля каиед жа нівпрмйірря, нмкажарз омжпралмвку нмйірзфлзт пзй у 
лзт, взжлафарз кіпуд и омйщ у бмомрщбі ж алгйіипщкмы вйагмы ла оіжлзт 
дранат кмелмї могаліжауії, наорії ра оуту, номалайіжуварз їтлі ігдилі 
жапагз, номгоакз, ракрзфлі нозлузнз ра гіяйщліпрщ, взпвірйзрз ндодбіг 
ігдилм-нмйірзфлмї бмомрщбз, омжкозрз номудп смокувалля угоунмвалщ 
ра їтліи нмйірзфлзи куоп, гмпйігзрз пвірмгйяг ра гіяйщліпрщ взжлафлзт 
лауімлайщлзт йігдоів, двмйыуіы їтліт нмйірзфлзт нмгйягів, смокз и 
кдрмгз внйзву ла лаомглі капз. 
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Резюме 

Чувнзйм А. А. Ндкмрмошд ваелдихзд зпрмфлзкз нм зпрмозз мбцдзлгзипкзт 
лдкмлгодппзпрпкзт мпвмбмгзрдйщлшт гвзедлзи ндовми нмймвзлш ХХ вдка 

В прарщд алайзжзоуырпя зпрмфлзкз нм зпрмозз мбцдзлгзипкзт 
нарозмрзфдпкзт гвзедлзи з могалзжаузи, нозлзкавхзт акрзвлмд уфапрзд в 
бмощбд жа лджавзпзкмпрщ Илгзз в ндовми нмймвзлд ХХ вдка. Эрм гмкукдлрш з 
кардозайш Мупуйщкалпкми йзгз, Хзлгу Матапабтз, оабмфдгм з кодпрщялпкмгм 
гвзедлзи, Кмккулзпрзфдпкми наорзз Илгзз, лаузмлайщлм-одвмйыузмллшт 
могалзжаузи, Илгзипкми лаузмлайщлми аокзз з мпвмбмгзрдйщлшт гвзедлзи 
в кляедпрват. Ипкйыфдлзд пмправйядр Илгзипкзи лаузмлайщлши кмлгодпп, 
вмжгйавйявхзи бмощбу п бозралпкзк гмпнмгпрвмк в Илгзз, нмпкмйщку 
нмгомблши алайзж дгм зпрмфлзкмв гавайпя оалдд в пндузайщлми прарщд аврмоа, 
мнубйзкмваллми в кздвпкмк еуолайд "Стмгмжлавпрвм". 
 




