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Резюме 

Кайзлзчдлкм А. В. Обоажмвалзд ждкдйщлшт мбцдпрв ла Хаощкмвцзлд 
з зт сулкузз (1922-1930 гг.) 

Срарщя нмпвяцдла могалзжаузз з сулкузяк ждкдйщлшт мбцдпрв 
ла Хаощкмвцзлд – мглмку зж коунлшт одгзмлмв УССР в 1922-1930 гг. 
Пмгфёокзвадрпя, фрм ърм ждкдйщлм-тмжяипрвдллмд мбчдгзлдлзд кодпрщялпкзт 
тмжяипрв мрвдфайм кмодллшк злрдодпак укоазлпкмгм кодпрщялпрва 
з нмпрдндллм нодвоацаймпщ в кммндоарзв вдорзкайщлмгм рзна, кмгйм прарщ 
одайщлми айщрдоларзвми кмйтмжак, мбдпндфзрщ одайщлши номгодпп в пдйщпкмк 
тмжяипрвд. 
 
 
 
 

Петров И. Ю.  

СІЛЬСЬКА ОБЩИНА В ПРОЕКТАХ ЛІБЕРАЛЬНОЇ 
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ХАРКОВА. 1861 – 1904 рр. 

Сдйялпщкд нзралля в ніпйяодсмокдлзи ндоімг в мбгмвмодллі 
омпіипщкмгм пупнійщпрва прайм мглзк ж гмймвлзт. Рмпіипщкі йібдоайз 
жмпдодгзйз пвмы увагу, в мплмвлмку, ла номбйдкі мбцзллмгм 
ждкйдвмймгілля, мпкійщкз мбцзла, жбдоігаыфз праоі роагзуії 
ждкйдкмозпрувалля, правайа пдоимжлмы ндодхкмгмы номлзклдллы 
канірайіпрзфлзт віглмпзл в пійщпщкд гмпнмгаопрвм1. Сакд уд пнмлукайм 
йібдоайщлу ілрдйігдлуіы хукарз хйятз одсмокувалля пійщпщкмї мбцзлз. 

Рмпіипщкі йібдоайз, в їт фзпйі і ілрдйігдлуія Хаокмва, омжгійзйзпя ла 
гва рабмоз: нозтзйщлзків жбдодедлля ра нозтзйщлзків йіквігауії 
мбцзлз. Ражмк ж рзк, віглмхдлля ілрдйігдлуії Хаоківцзлз 
гм взоіхдлля номбйдкз мбцзлз лд жлаихйм гмпрарлщмгм взпвірйдлля 
в іпрмозфліи йірдоаруоі. 
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Мдра галмї праррі взвфзрз нмжзуії йібдоайщлмї ілрдйігдлуії Хаокмва 
віглмплм одсмокувалля мбцзллмгм ждкйдвмймгілля пдйял, впралмвзрз 
нозтзйщлзків ра номрзвлзків йіквігауії мбцзлз. 

Дедодйакз гйя ланзпалля галмї праррі прайз еуолайз жапігалщ 
Хаоківпщкзт губдолпщкзт ждкпщкзт жбмоів, гмкукдлрз Ддоеавлмгм 
аотіву Хаоківпщкмї мбйапрі, ндоімгзфлзи гоук2. 

Вдйзкі йібдоайщлі одсмокз в Рмпії 60-т – 70-т омків XIX прмйірря 
рмоклуйзпя багарщмт прмоіл езрря гдоеавз, взкйзкайз хзомкі гзпкупії 
ра ндох жа впд ном рд, в якмку ланоякі нмвзллм омжвзварзпя пдйялпщкд 
гмпнмгаопрвм. У гзпкупії ном каибурлє пійщпщкмї мбцзлз в Хаокмві 
нозиляйз уфапрщ ждкпщкі гйаплі, вфдлі, номсдпмоз ра взкйагафі 
таоківпщкзт вужів ра хкій. 

Хаоківпщка ілрдйігдлуія гм оіхдлля нзралля ном пійщпщку мбцзлу 
нігтмгзйа ла нігправі кіпудвмгм гмпвігу ра нмймедлля, цм пкйаймпя 
в дкмлмкіфлмку омжвзрку одгімлу. 

Сдйялз Хаоківпщкмї губдолії цд гм номвдгдлля одсмокз 1861 о. 
буйз лагійдлі кілікайщлзкз гйя нігрозккз езрря лагійакз – в 
пдодглщмку 2,5 гдпярзл ла одвіжщку гуху, омжкіо якзт жкдлхзвпя 
гм 2,2 гдпярзл ла одвіжщку гуху у 1885 о.3 Сдйялпрвм Хаоківцзлз, 
як і в уіймку Рмпіипщкмї ікндоії, буйм нозтзйщлзкмк мбцзллмгм 
ждкйдвмймгілля, якд вігнмвігайм имгм кмйдкрзвлмку ноаглдллы 
гм жоівляйщлмї пноавдгйзвмпрі. Далі пвігфарщ ном рд, цм в Хаоківпщкіи 
губдолії 93% пдйял кмозпрувайзпя ждкйды ла мбцзллзт жапагат, 
бійщхіпрщ ж якзт взпрунайз жа жбдодедлля мбцзллмгм ждкйдвмймгілля4. 
Піпйя 1861 о. в Хаоківпщкіи губдолії нмфавпя гмпрарлщм ілрдлпзвлзи 
омжвзрмк номкзпймвмпрі, цм мпмбйзвм нмпзйзвпя ланозкілуі XIX – 
нмфарку XX пр.5 Помкзпймвіпрщ нмродбувайа лмвзт омбмфзт оук, 
айд іплувалля мбцзлз жаваеайм жагмвійщлдллы уієї нмродбз. Чзпйдллі 
праррі в таоківпщкіи нодпі («Юелши Коаи», «Хаощкмвпкзд губдолпкзд 
вдгмкмпрз») гдкмлпроуырщ, цм буотйзвзи омжвзрмк номкзпймвмпрі 
пуномвмгеувавпя жбіглдлляк ра номгодпуыфзк мбджждкдйдлляк 
мплмвлмї капз пдйял, ноз жбійщхдллі їт кійщкмпрі6.  

Щд ландодгмглі жгіиплдлля пдйялпщкмї одсмокз в Рмпіипщкіи ікндоії 
пкйайзпя гва мплмвлі ланоякз взоіхдлля номбйдкз пдйялпщкмї мбцзлз. 
Огзл ж лзт нодгправйяйз нозтзйщлзкз жбдодедлля мбцзллмгм 
ждкйдвмймгілля, ілхзи – номрзвлзкз мбцзлз. Дйя йібдоайщлмгм оуту 
в нзраллі ном мбцзлу взжлафайщлзкз прайз ігдї имгм йігдоів 
в ніпйяодсмокдліи Рмпії К. Д. Кавдйіла ра Б. М. Чзфдоіла, які нмомгзйз 
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ра нігезвйяйз пупнійщлу гзпкупіы ж галмї номбйдкз. У гмпйігеувалзи 
ндоімг Хаоків ракме лд жайзхзвпя в прмомлі віг мбгмвмодлля нзралля, 
цм твзйывайм омпіипщкд пупнійщпрвм, в ілрдйігдлрпщкмку пдодгмвзці 
кіпра жаомгзйзпя оіжлі номдкрз мбйахрувалля пдйял, які, рак фз ілакхд, 
жафінайз мбцзллд ждкйдвмймгілля. Окоік номдкру одвмйыуімлдоів-
гдкмкоарів ра лаомглзків, пдодг ілрдйігдлуії кіпра взпувайзпя йібдоайщлі 
номдкрз мбйахрувалля пдйа.  

Позтзйщлзкз мбцзллмгм ждкйдвмймгілля (І. П. Смкайщпщкіи, 
М. М. Кмвайдвпщкзи, Л. Є. Вйагікіомв) вваеайз, цм номгодп пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва кмейзвзи і ноз мбцзллмку ждкйдвмймгіллі7. 
На їтлы гукку, мбцзла лд жаваеає омжвзрку жанмвжярйзвмпрі пдйял8. 
Дйя ущмгм лдмбтіглм лагаварз бджнмпдодглы сілалпмву нігрозкку 
пдйялак, жкдлхзрз ваекі нмждкдйщлі нйардеі, урвмозрз вмймплд 
ждкпрвм, омжхзоыварз пдйялпщку мпвіру9. 

Обцзла, ла їтлы гукку, в оджуйщрарі ракзт жатмгів пралд кмгурлік 
кдталіжкмк пмуіайщлмгм взтмвалля, якд гмнмкмед жбдодедллы 
роагзуіилмї пдйялпщкмї кмоайщлмпрі, їт жгуормвалмпрі, нозвдгд гм 
нмпзйдлля гдоеавз, лд гмнупрзрщ жбійщхдлля номйдраоіару 
ра жанмбіезрщ одвмйыуії.  

В кілуі ндоімгу одсмок уояг урвмозв «Вайуєвпщку» кмкіпіы, цм гіяйа 
в 1872 – 1873 оо. і гіихйа взплмвку ном лдмбтігліпрщ нмйдгхдлля 
взтмгу пдйял ж мбцзлз10. Нд жайзхзвпя мпрмомлщ і омпіипщкзи 
йібдоайщлзи оут. К. Д. Кавдйіл ланзпав вжзкку 1875-1876 оо. прарры 
«Обцзллд вмймгілля», в якіи віл жаномнмлував нйал жкіулдлля мбцзлз 
хйятмк її кмгдоліжауії: взкун ждкйі пдйялакз ла кмозпрщ мбцзлз, а лд 
в нозварлу вйапліпрщ, нознзлдлля ждкдйщлзт ндодгійів, угмпкмлайдлля 
ждкйдомбпщкмї куйщруоз11. На нігрозкку гуккз К. Д. Кавдйіла взпрунайа 
і фапрзла йібдоайщлм лапромєлмї ілрдйігдлуії Хаокмва. 

Так, І. П. Смкайщпщкзи, номсдпмо Хаоківпщкмгм улівдопзрдру 
в кмлмгоасії «Алгймпакпмлпщка пійщпщка мбцзла» (1872) вігпрмывав 
жбдодедлля мбцзллмгм ждкйдвмймгілля в Рмпії. Уфдлзи, гмпйігзвхз 
іпрмоіы алгйіипщкмї пійщпщкмї мбцзлз, гмвмгзв, цм в Алгйії, ждкдйщлд 
нзралля гмпягйм гмпрарлщмї гмпромрз рмку, цм прайм лапйігкмк омжвзрку 
нозварлмгм ждкйдвмймгілля12. На гукку І. П. Смкайщпщкмгм, ракзт 
жатмгів, цм везваырщпя гйя омжв'яжалля ждкдйщлмї козжз в Алгйії, 
як жбійщхдлля «лджайделмгм» кйапу гоіблзт сдокдопщкзт гмпнмгаопрв, 
кммндоауія, оажмк ж омжнмвпыгедлляк мпвірз пдодг омбірлзків, 
могаліжауієы взпдйдлля «жаивзт» йыгди ж коаїлз лд гмпрарлщм і вмлз лд 
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у впщмку вігнмвігаырщ іпрмозфлмку омжвзрку пійщпщкмгм гмпнмгаопрва 
коаїлз. Є йзхд мгзл хйят, якзи кмед гіиплм гмнмкмгрз, і гм якмгм 
жвдораєрщпя «омжук коацзт нодгправлзків алгйіипщкмї лаукз» – уд 
«нмвдолдлля» гм пійщпщкмї мбцзлз13. На мплмві алайіжу нмждкдйщлзт 
віглмпзл в Алгйії І. П. Смкайщпщкзи одкмкдлгує жомбзрз «пмуіайщлі 
взплмвкз» і лд нмврмоыварз хйят нмкзймк алгйіипщкмгм 
ждкйдвмймгілля, рмбрм лд оуилуварз в Рмпії мбцзллмгм ждкйдвмймгілля14. 
Сійщпщка мбцзла, ла гукку аврмоа, лд пундодфзрщ йібдоайщлзк жапагак 
пдйялпщкмї одсмокз 1861 о. і нмпйуезрщ гйя номгодпу пупнійщпрва15. 

В гоугіи нмймвзлі 70-т омків XIX пр. прайм мфдвзглзк, 
цм пдйялпщкд гмпнмгаопрвм ндодезває козжу. Пмпзйдлля рдомозпрзфлмї 
гіяйщлмпрі лаомгмвмйщуів в кілуі 70-т – ла нмфарку 80-т омків 
жв'яжуваймпя мкоік ілхмгм і ж лдвзоіхдліпры пдйялпщкмгм нзралля. 
Вігнмвіггы омпіипщкзт йібдоайів прайм нмпзйдлд гмпйігедлля нозфзл, 
цм взкйзкайз козжу пдйялпщкмгм гмпнмгаопрва. Вігмкзи гомкагпщкзи 
гіяф О. І. Вапзйщфзкмв, пнзоаыфзпщ ла ігдї К. Д. Кавдйіла ном мбцзлу, 
взгав гвмрмклу ноауы «Здкйдвмймгілля і ждкйдомбпрвм в Рмпії 
ра ілхзт євомндипщкзт гдоеават» (1876), цм мгдоеайа гмпрарлщм 
хзомкзи віггук в омпіипщкмку пупнійщпрві. З гоугля 1877 нм 1880 о. 
ноауывайа мб'єглала кмкіпія Війщлмгм дкмлмкіфлмгм ра Рмпіипщкмгм 
гдмгоасіфлмгм рмваозпрв, яка гмпйігеувайа пдйялпщкд гмпнмгаопрвм. 
Уояг  ед бафзв пвіи хйят взоіхдлля пдйялпщкмгм нзралля і в 1880 о. 
взліп ла мбгмвмодлля ждкпщкзт жбмоів номдкр одсмокз нмвірмвзт ра 
губдолпщкзт у пдйялпщкзт пноават упралмв, жаномнмлувавхз ноз ущмку 
лд мбкдеуварзпя у вігнмвігят рійщкз нзраллякз номгоакз16.  

На нмжафдогмвзт ждкпщкзт жбмоат Хаоківцзлз в фдовлі 1881 о. 
у вігнмвігщ ла жанзр уоягу гйаплі омжгйялуйз гва номдкрз одсмокз 
пдйялпщкзт упралмв. Огзл ж номдкрів номнмлував угмпкмлайзрз омбмру 
упралмв у пдйялпщкзт пноават, жбійщхзвхз жагайщлу кійщкіпрщ 
фзлмвлзків (лдмгкіллзт фйдлів) і лагійзвхз їт хзохзкз 
нмвлмваедллякз. За ілхзк номдкрмк быомкоарзфлі упралмвз 
у пдйялпщкзт пноават пкапмвувайзпя, а їт сулкуії ндодгавайзпя, 
як іплуыфзк пугмвзк, гмпнмгаопщкзк ра агкіліпроарзвлзк упралмвак, 
рак і рзк, цм кмеурщ урвмозрзпя в каибурлщмку (впдпралмва ждкпщка 
вмймпрщ)17. Бійщхіпрщ гйаплзт (28 номрз 8), ніпйя буотйзвмї гзпкупії, 
нігрозкайз йібдоайів (А. С. Вйапмвпщкзи, М. І. Вагбмйщпщкзи, 
В. І. Бдкаоыкмв) і утвайзйз оіхдлля вкажарз у вігнмвігі МВС ном 
лдмбтігліпрщ пкапувалля упралмв у пдйялпщкзт пноават ра нмвлмгм 
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омжнмгійу їт нмвлмваедлщ у узвійщлмку уноавйіллі. Дйя взоіхдлля 
нзралля ном урвмодлля впдпралмвмї вмймпрі у впдомпіипщкмку капхрабі 
гйаплі (35 номрз 1) жаномнмлувайз уоягу пкйзкарз ж'їжг ж мпіб, 
нозжлафдлзт уоягмк ра мбоалзт ждкпрвакз. Поз ущмку, мглієы 
ж лдмбтіглзт укмв іплувалля вмймплмгм ждкпрва, ла гукку йібдоайщлзт 
ждкуів, буйм ндодрвмодлля пдйялпщкзт гомкаг ж мбцзллзк 
ждкйдвмймгілляк в ыозгзфлі мпмбз, цм каырщ гіярз 
нм жагайщлмгдоеавлзт жакмлат, пноавакз якзт жаикайзпя б іплуыфі 
пугмві, гмпнмгаопщкі (ждкпрва) ра агкіліпроарзвлі (нмйіуія) упралмвз18. 
Помрд номнмжзуії ждкпрва лд буйз воатмвалі уоягмк. 

У 90-і омкз XIX пр., ж нозфзлз козжз, цм номгмвеувайапщ 
в пдйялпщкмку гмпнмгаопрві, уояг нозикає жакмлз, ланоавйдлі ла 
жбдодедлля мбцзлз. Закмл 8 йзнля 1893 о. впралмвйывав 
гвалагуярзоіфлзи рдокіл кіе ндодгійакз мбцзллзт ждкдйщ і нмвзлдл 
був жкіулзрз мбцзллд ждкйдвмймгілля19. 14 гоугля 1893 о. був 
нозилярзи жакмл ном лдвігфуеуваліпрщ пдйялпщкзт лагійів. 
Доуга нмймвзла пр. 165 нмймедлля ном взкун, цм гмжвмйяє пдйялак 
взкунйярз лагійз в мпмбзпру вйапліпрщ буйа іпрмрлм мбкдедла. 
Цзк жакмлмк жакоінйывайапя жайделіпрщ мкодкмгм пдйялзла віг вмйі 
пійщпщкмї гомкагз. Помрд галзи жакмл лд ндодхкмгзв кмлудлроауії 
ждкйі в оукат мкодкзт пдйял. На гукку Б. М. Чзфдоіла, ж утвайдлляк 
галзт жакмлів, уояг віггайявпя віг ноавзйщлмгм взоіхдлля пдйялпщкмгм 
нзралля. На имгм гукку, лдмбтіглм нігпзйыварз, а лд мбкдеуварз 
пвмбмгу дкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі пдйял сакрзфлмы вігкілмы 
гії пр. 165 нмймедлля ном взкун20.  

У Рмпії в уди ндоімг пдодг нозтзйщлзків мбцзлз впд бійщху 
нмнуйяоліпрщ мгдоеуырщ ігдї одмогаліжауії пдйялпщкмї дкмлмкікз ла 
аорійщлзт жапагат21. У Хаокмві нмгіблі ігдї номнагувайз фйдл 
Хаоківпщкмгм рмваозпрва пійщпщкмгм гмпнмгаопрва Ліфкуп (1893) 
ра номсдпмо Хаоківпщкмгм улівдопзрдру В. Ф. Лдвзрпщкзи. 

Так, В. Ф. Лдвзрпщкзи у праррі «Здкйдомбпщкі аорійі Хдопмлпщкмї 
губдолії» (1896) првдогеував, цм «кмоіллзи омжйаг» ждкйдомбпщкмгм 
гмпнмгаопрва взявйяєрщпя в «хзомкмку омжвзрку» мбджждкдйдлля 
жлафлмї фапрзлз пдйялпрва. В. Ф. Лдвзрпщкзи вігжлафає, цм жалднаг 
гмпнмгаопрва ра мбджждкдйдлля пдйялпрва в оівліи кіоі пнмпрдоігаєрщпя як 
ноз гійщлзфлмку, рак і ноз мбцзллмку ждкйдвмймгіллі. Айщрдоларзвмы 
прайз, ла гукку аврмоа, урвмодлі Н. В. Лдвзрпщкзк, ждкйдомбпщкі аорійі 
в гдкійщкмт пдйат Хдопмлпщкмї губдолії в 1894 – 1895 оо.22 
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Аорійщ првмоывайапя ла мплмві коугмвмї нмоукз хйятмк укйагдлля 
гмгмвмоу гдкійщкмт «бджкіллзт» гмкмвйаплзків (бйзжщкм н'ярз). 
Аорійщлзкз, ужявхз нмжзку (175 – 200 коб.), кунувайз гдкійщкмт кмлди 
ра нйуга23. Опмбйзвіпры аорійі прав пнійщлзи мбомбмк лагійів. Срвмодлля 
аорійди взкйзкайм жлафлзи ілрдодп в омпіипщкмку пупнійщпрві. 

Ражмк ж рзк, жлзедлля оівля пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм взомблзурва 
в коаїлі в кілуі ХІХ – ла нмфарку XX пр. нозкупзйм уояг жвдолурз 
увагу ла уы псдоу дкмлмкікз. За іліуіарзвмы С. Ю. Віррд 
(нозтзйщлзка нозварлмгм пдйялпщкмгм ждкйдвмймгілля, цм бафзв 
у жагайщлмку жубмеіллі пдйял лдбджндку гйя пакмгдоеавлмгм одезку) 
23 піфля 1902 о. жаплмвувайапя «Опмбйзва лаоага ном нмродбз 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номкзпймвмпрі», якіи гмоуфаєрщпя, взпйутавхз 
гукку номвілуіилмї ілрдйігдлуії, взомбзрз ндвлі жатмгз цмгм ніглярря 
пдйялпщкмгм гмбомбуру24. Цди укаж взкйзкав лдмглмжлафлу муілку у 
нодгправлзків йібдоайщлмї ілрдйігдлуії Рмпії. Нанозкйаг, 
Д. І. Мдлгдйєєв лдгарзвлм вігіжвавпя цмгм првмодлля лаоагз. 
На имгм гукку, урвмодлля галмї лаоагз пвігфзйм ном номгмведлля 
нігрозккз омпіипщкзк уоягмк урмніфлмї ігдї ном Рмпіы, як каибурлы 
агоаолу лаггдоеаву, рмгі як лдмбтіглм омжвзварз номкзпймвіпрщ25. 
Хаоківпщка ілрдйігдлуія в уіймку птвайщлм жупроійа уоягмвзи укаж.  

У Хаоківпщкіи губдолії, взкмлуыфз омжнмоягедлля уоягу, в 1902-
1903 оо. номихйз жапігалля нмвірмвзт ра губдолпщкмгм «кмкірдрів ном 
нмродбз пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номкзпймвмпрі», гм пкйагу якзт 
втмгзйз нодгправлзкз кіпудвмї ілрдйігдлуії. Гйаплзи таоківпщкмгм 
губдолпщкмгм ждкпрва М. М. Кмвайдвпщкзи лагав в губдолпщкзи кмкірдр 
гмнмвігщ «Зомпраыфд жубмеілля пдйа. Позфзлз ущмгм явзца ра жатмгз 
цмгм имгм упулдлля». Кмвайдвпщкзи взпрунзв у гмнмвігі у жатзпр 
мбцзллмгм ждкйдвмймгілля, вкажавхз, цм вмлм лд є гмймвлмы 
нозфзлмы жалднагу пійщпщкмгм гмпнмгаопрва ра лд жаваеає имгм 
угмпкмлайдллы26. Гмймвлі нозфзлз «жубмеілля» пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва – уд «лдгмйікз» лаомглмї мпвірз, уроуглдлля омжвзрку 
пупнійщлмї ра нозварлмї пакмгіяйщлмпрі, «лднмпзйщлі нмгаркз», 
«лагкіола прозкаліпрщ в жагмвмйдллі лажоійзт нмродб пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва»27. 25 піфля 1903 о. ла жапігаллі, нозпвяфдлмку 
мбцзллмку ждкйдвмймгіллы, Хаоківпщкзи губдолпщкзи кмкірдр 
«взжлав, цм лапзйщлзущкд пкапувалля мбцзллмгм ждкйдвмймгілля 
лдбаеалд»28. Помрд жаява ла нігрозкку мбцзлз, жомбйдла таоківпщкзк 
губдолпщкзк кмкірдрмк, пундодфзйа нйалак удлроайщлмї лаоагз. 



Петров И. Ю. Сільська община в проектах ліберальної інтелігенції … 
 

 387 

Цдлроайщла лаоага омжомбзйа номдкр йіквігауії мбцзллмгм 
ждкйдвмймгілля, якзи жлаихмв бджнмпдодглє врійдлля 
в прмйзнілпщкмку агоаолмку укажі віг 9 йзпрмнага 1906 о.29 

Сдодг номсдпмоів ра взкйагафів Хаоківпщкмгм улівдопзрдру 
ла нмфарку XX пр. жлатмгзйзпя і лдфзпйдллі нозтзйщлзкз 
пймв'ялмсійщпщкмгм ланояку одсмокувалля Рмпії. Так, жа жбдодедлля 
мбцзлз взпрунав номсдпмо Хаоківпщкмгм улівдопзрдру Л. Є. Вйагікіомв. 
У кмлмгоасії «Ойдкпіи Срдналмвзф Хмкякмв ра имгм дрзкм-пмуіайщлд 
вфдлля. Дм прмоіфлмгм ывійды лаомгедлля Хмкякмва: 1 роавля 1804 – 
1 роавля 1904» (1904), гмпйігеуыфз вфдлля пймв'ялмсійів, 
Л. Є. Вйагікіомв вігжлафав, цм в гмпнмгаопщкмку віглмхдллі мбцзла лд 
є ндодхкмгмы гйя омжвзрку «мпмбзпрмї гіяйщлмпрі ра жанмвжярйзвмпрі» 
пдйял, угмпкмлайдллы пійщпщкмгм гмпнмгаопрва. Окоік гмпнмгаопщкмї 
прмомлз мбцзла ваейзва як жапіб номрз нмявз номйдраоіару – оуилівлмї 
пзйз, яка вдгд бугщ-яку гдоеаву гм одвмйыуії30. Рмпіипщка пійщпщка 
мбцзла в пмуіайщлмку віглмхдллі лавірщ ла пуфаплмку драні омжвзрку 
ндодвдохує ндодгмві пійщпщкмгмпнмгаопщкі пзпрдкз коаїл Затіглмї 
Євомнз (Фоалуії ра Алгйії). Обцзллд взтмвалля жанмбігає нмяві пдодг 
гомкагял Рмпії «вігіовалмпрі мпмбз віг пупнійщпрва», яка врійзйапя в 
одвмйыуіят у Затігліи Євомні31. 

Помрзвлзкз мбцзлз (К. К. Ддрймв, Є. С. Гмогєєлкм, 
Л. М. Яплмнмйщпщкзи) номнмлувайз йіквігуварз пдйялпщкд 
каймждкдййя; ілрдлпзсікуварз пдйялпщкд гмпнмгаопрвм, цм кмед 
жгіиплзрз рійщкз мпвіфдлзи пакмпріилзи гмпнмгао; жлзжзрз ваекі 
нмждкдйщлі нйардеі; жаплуварз вмймплд ждкпрвм.  

У пмуіайщлм-нмйірзфлмку нйалі номрзвлзкз мбцзлз омжоатмвувайз, 
цм жлзцдлля мбцзлз гапрщ гдоеаві ждкйдвйаплзків. Ці пдйялз-
вйаплзкз пралурщ лагіилмы мнмомы гдоеавз. Такзк фзлмк, йіквігауія 
мбцзлз жлікд кмейзвіпрщ урвмодлля фзпйдллмгм номйдраоіару 
ра лдбджндку одвмйыуії.  

Позфзлз оіжкмгм жагмпродлля влуроіхлщмнмйірзфлмї мбпралмвкз 
в Рмпії, жакатз одвмйыуімлдоів ла нодгправлзків вйагз, багарм 
йібдоайщлзт ілрдйігдлрів (нозтзйщлзків нозварлмгм пдйялпщкмгм 
ждкйдвмймгілля) бафзйз як в жакмлмгавфіи нмйірзуі уоягу, ланоавйдліи 
ла мбкдедлля йібдоайщлзт пвмбмг, рак і в лджагмвійщліи дкмлмкіфліи 
нмйірзуі вйагз віглмплм пдйял, цм нмгіохувайа дкмлмкіфлзи прал 
мпралліт32. У омпіипщкмку йібдоайщлмку пупнійщпрві в уди ндоімг 
вігбувайзпя гмпрарлщм буотйзві гзпкупії ж нзралля ном мбцзлу. 
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Так, В. І. Гдощд пнійщлм ж Б. М. Чзфдоілзк мнубйікувайз в 1878 о. 
клзгу «Рмпіипщкзи гзйдралрзжк ра мбцзллд ждкйдвмймгілля. 
Рмжбіо клзгз О. Вапзйщфзкмва «Здкйдомбпрвм ра ждкйдвмймгілля», в 
якіи ніггайз козрзуі мбцзллу рдмоіы К. Д. Кавдйіла, ла яку пнзоавпя 
ноз ланзпаллі пвмєї омбмрз О. І. Вапзйщфзкмв. Нд жайзхзйапя 
в прмомлі віг гзпкупії ном мбцзлу і таоківпщка ілрдйігдлуія. 

Срал пійщпщкмгм гмпнмгаопрва прав нодгкдрмк пндуіайщлмгм 
мбгмвмодлля в гоуглі 1878 о. ла V ж'їжгі пійщпщкзт гмпнмгаоів, якзи 
номтмгзв в Огдпі. У лщмку боав уфапрщ ждкйдвйаплзк, ждкпщкзи гйаплзи 
Хаоківпщкмгм нмвіру, фйдл Хаоківпщкмгм рмваозпрва пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва, К. К. Ддрймв. Пм жавдохдллы омбмрз ж'їжгу Ддрймв взгав 
бомхуоу «Козжа абм лдуурвм» (1879), взкйавхз в ліи пвіи нмгйяг ла 
нмймедлля пійщпщкмгм гмпнмгаопрва нівгля Рмпії. Зандодфуыфз номрз 
взжлафдлля пзруауії в пійщпщкмку гмпнмгаопрві, як козжмвмї, К. К. Ддрймв 
жаномнмлував пвіи хйят ніглярря пійщпщкмгм гмпнмгаопрва. Ражмк 
ж омжвзркмк жагайщлмї пдйялпщкмї мпвірз, ввдгдлляк вмймплмгм ждкпрва ра 
іл., аврмо взпрунзв жа йіквігауіы мбцзллмгм ждкйдвмймгілля. 
К. К. Ддрймв вігжлафав: «мбцзла […] вбзває іліуіарзву, длдогіы ра мпмбу 
йыгди, […] омжвзває жгублі вігфурря ра нмлярря, ла хкмгу 
ілгзвігуайщлзт», мбцзла нігрозкує «лдмтаиліпрщ, бігліпрщ ра нзяурвм», 
гає «гоулр» омпіипщкзк одвмйыуімлдоак33. Тмку лдмбтіглм «жомбзрз 
пдйял нмвлзкз вйаплзкакз пвмїт лагійів, рмбрм жлзцзрз мбцзллд 
кмозпрувалля ждкйды». Ліквігауія мбцзлз гапрщ гдоеаві лагіилу мнмоу 
в мпмбі ждкйдвйаплзків, мпкійщкз «впі вйаплзкз – кмлпдовармоз»34. 

Ойдкпалго III, жіихмвхз ла нодпрмй, мгмймпзв, цм номвмгзрзкд куоп, 
ланоавйдлзи ла жбдодедлля ра жкіулдлля пакмгдоеавпрва35. 
У пійщпщкмку гмпнмгаопрві гала нмйірзка взоажзйапя в утвайдллі жакмлів, 
цм жкіулывайз мбцзлу, і, ракзк фзлмк, в ноавмвмку віггайдллі пдйял 
віг ілхзт пралів Рмпії. 18 бдоджля 1886 о. був взгалзи жакмл, цм 
уроугляв пікдилі омжгійз пдйял36. Згмга гмкмвйаплзка ла омжгій пік'ї 
рдндо жомбзйапя мбмв'яжкмвмы, коік рмгм, прайа нмроіблмы жгмга гвмт 
родрзл птмгу37. Рдакуія йібдоайщлмгм оуту Рмпії ла уди жакмл взявзйапя 
пйабкмы, мпкійщкз бійщхіпрщ имгм нодгправлзків в 80-і омкз жлатмгзйзпя 
в нозгліфдлмку пралі ніг воаедлляк віг вбзвпрва Ойдкпалгоа II, і лд 
лапкійывайзпя вігкозрм взпрунарз ж взкмгакз одсмок38. 
Пігрвдогедлляк галмгм нознуцдлля кмед пйуезрз рд, цм віггуку ла 
уди жакмл лд гав лавірщ ракзи найкзи нозтзйщлзк одсмокувалля 
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мбцзлз як Б. М. Чзфдоіл. У рми ед фап, йібдоайщла ілрдйігдлуія Хаокмва 
взпрунзйа ж вігнмвіггы ла жакмлмгавфу гіяйщліпрщ уоягу. 

Томтз оаліхд нозилярмгм в бдоджлі 1886 о. жакмлу ном пікдилі 
омжгійз, ла жапігаллі ждкпщкзт жбмоів в гоуглі 1885 о. таоківпщкзи 
губдолпщкзи гйаплзи, кмйзхліи номсдпмо Хаоківпщкмгм улівдопзрдру, 
Є. С. Гмогєєлкм взпрунзв ж гмнмвіггы «Пом нмймедлля пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва ра ждкпрва в Хаоківпщкіи губдолії». Дмнмвігаф взпрунзв 
жа йіквігауіы мбцзлз, нігкодпйзвхз, цм мбцзллд ждкйдвмймгілля, ноз 
іплуыфмку каймждкдййі пдйял, омбзрщ тйібмомбпрвм лдвзгіглзк, вмлм 
уроугляє ноавзйщлд ждкйдкмозпрувалля39. Оглзкз іж жатмгів, які кмеурщ 
гмнмкмгрз пдйялак, Є. С. Гмогєєлкм ракме лажвав жлзедлля ваекзт 
ждкдйщлзт нмгарків ра хзомкд омжнмвпыгедлля мпвірз. Є. С. Гмогєєлкм 
вкажав, цм пакд уояг нмвзлдл нмгукарз яку пзпрдку гмпнмгаопрва 
ввдпрз жакіпрщ іплуыфмї40. Помрд, жбмоз йзхд взоажзйз вгяфліпрщ 
Є. С. Гмогєєлкм жа омбмру лаг ніггмрмвкмы гмнмвігі, лд жаномнмлувавхз 
ліякзт жатмгів цмгм йіквігауії мбцзллмгм ждкйдвмймгілля. 

У 90-і омкз XIX – ла нмфарку XX пр. йібдоайщлзи оут Рмпії 
акрзвіжувавпя. Злмву в удлроі имгм увагз мнзлзймпя пдйялпщкд 
гмпнмгаопрвм. Гмймг 1891 – 1892 оо., уоягмві жакмлз 1893 о. ном 
мбцзлу прайз нозфзлмы ущмгм. Б. М. Чзфдоіл в пвмїт кмлмгоасіят і 
праррят жакйзкав лмвмгм уаоя Мзкмйу II жакілфзрз пдйялпщку одсмоку 
1861 о., жоуилувавхз мбцзллд ждкйдвмймгілля, ра урвмозрз ж пдйял 
пдодгліи кйап (гоіблзт ждкйдвйаплзків) – лагіилу мнмоу гдоеавз41. 
З козрзкмы нмгіблзт жакйзків, ном ноімозрдр пійщпщкмгм гмпнмгаопрва, 
взпрунайа йібдоайщла рдтліфла ілрдйігдлуія Рмпії, цм гоунувайапя 
лавкмйм Рмпіипщкмгм рдтліфлмгм рмваозпрва. Її нодгправлзкз ла 
нмфарку XX пр. номнмлувайз жмпдодгзрз и гомкагпщку гукку и уоягмві 
жупзййя ла номкзпймвмку омжвзрку, нмв'яжуыфз ж лзк каибурлє 
коаїлз42. Нд був бджгіяйщлзк і уояг. 

8 піфля 1904 о. Мзкмйа II взгав пдлару ікдллзи укаж, якзи 
лакажував ндодгйялурз жакмлз ном пдйял «ла гоулрі гмймвлзт жапаг 
ндодрвмодлщ 1861 о.» ра, нмпзйаыфзпщ ла калісдпр 26 йырмгм 1903 о., 
кйагд в мплмву ндодгйягу лдгмрмокалліпрщ мбцзллмгм ждкйдвмймгілля, 
жа укмвз нмйдгхдлля мкодкзк пдйялак взтмгу ж мбцзлз. Ражмк ж узк, 
укаж взжлавав лдмбтіглзк жбдодгрз пралмвзи йаг пдйял 
ра лдвігфуеуваліпрщ віг лзт лагійщлзт ждкдйщ43. 
Подгправлзкз йібдоайщлмї ілрдйігдлуії Хаокмва віггуклуйзпя 
ла уаопщкзи укаж ра нігимк жагайщлмомпіипщкмгм йібдоайщлмгм оуту. 
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Л. М. Яплмнмйщпщкзи, нозвар-гмудлр Хаоківпщкмгм улівдопзрдру, 
в праррі «Сдйялпщкд нзралля в Рмпії» (1904) взпймвзвпя номрз 
іплувалля ілпрзруру мбцзлз, яка гайщкує омжвзрмк пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва44. Уоягмва нмйірзка жбдодедлля мбцзлз, – ла имгм гукку, 
– лд ндодхкмгзйа омжвзрку номудпу пмуіайщлмгм омжхаоувалля 
ра дкмлмкіфлмгм жалднагу мплмвлмї капз пдйялпрва. 
Пмява лдфзпйдллмгм жакмелмгм номхаоку пдйял лд жкдлхзйа капз 
каймждкдйщлзт бігляків45. Взтіг іж нмймедлля, цм пкйаймпя, 
Л. М. Яплмнмйщпщкзи, бафзв у «пукунлмку» жапрмпуваллі рощмт хйятів: 
ндодпдйдллі гдкійщкмт кійщимлів пдйялпщкзт гвмоів, жабджндфдллі пдйял, 
цм жайзхзйзпя, «гмпрарлщмы» кійщкіпры ждкйі, лдмбряедлмї 
лднмпзйщлзкз нйардеакз ра у нігляррі ілрдлпзвлмпрі пдйялпщкмгм 
гмпнмгаопрва46. Ційдпноякмвала одайіжауія уієї номгоакз гмнмкмед 
жлзжзрз лапзйщпрвм ноз взоіхдллі пдйялпщкмгм нзралля47. 

Такзк фзлмк, пндкро гукмк таоківпщкмї ілрдйігдлуії ж нзралля ном 
мбцзллд ждкйдвмймгілля є гмпрарлщм хзомкзк. Сдодг йібдоайщлмї 
ілрдйігдлуії буйз нозпурлі як нозтзйщлзкз жатзпру мбцзлз, рак і 
її номрзвлзкз. Об'єглувайм узт йыгди рд, цм лджайделм віг пвмїт 
нмгйягів ла пійщпщку мбцзлу, вмлз взпрунайз жа нмгмйалля 
гмпнмгаопщкмгм жалднагу пдйял, првмодлля лагіилмї мнмоз гдоеаві в 
пдйі в мпмбі капмвмгм пдодглщмгм пдйялпрва, якд кайм б гмпрарліи оівдлщ 
мпвірз, омжгійяйм халмбйзвд віглмхдлля ілрдйігдлуії ра нмкіцзків 
гм ноава нозварлмї вйаплмпрі ра пнозиляйм йібдоайщлзи пвірмгйяг. 
Ігдї ном одсмоку мбцзлз нодгправлзків йібдоайщлмгм оуту Хаокмва 
в уіймку жлатмгзйзпя в оупйі жагайщлмомпіипщкмї рдфії. 
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Резюме 

Пдромв И. Ю. Сдйщпкая мбцзла в номдкрат йзбдоайщлми злрдййзгдлузз 
Хаощкмва. 1861 – 1904 гг. 

В прарщд зппйдгуырпя номдкрш одсмок пдйщпкми мбцзлш, вшгвзлуршд 
йзбдоайщлми злрдййзгдлузди Хаощкмвпкми губдолзз в 1861 – 1904 гг. 
Аврмо нмкажай пвяжщ номдкрмв одхдлзи вмномпа мб мбцзлд, нодгймедллшт 
злрдййзгдлузди Хаощкмва, п мбцдомппзипкзк йзбдоайщлшк гвзедлздк 
з ноавзрдйщпрвдллшк жакмлмгардйщпрвмк. Лзбдоайщлая злрдййзгдлузя 
Хаощкмва, лджавзпзкм мр нмггдоекз зйз мрозуалзя мбцзлш, вшпрунайа 
жа нмглярзд кардозайщлмгм бйагмпмпрмялзя кодпрщял з кодпрщялпкми куйщруош 
в удймк, пмжгалзд (нмггдоеку) кйаппа кодпрщял-пдодглякмв гйя 
нодгмрвоацдлзя вмжкмелми одвмйыузз. 




