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Діяйщліпрщ кіпудвмї агкіліпроауії, 
гвмоялпрва в укоаїлпщкзт ждкйят у 
ндохіи родрзлі ХІХ пр. омжгйягайапщ 
цд у гмоагялпщкзи ндоімг у ноауят 
Є. Алуфзла, О. Рмкалмвзфа-Сйава-
рзлпщкмгм ра іл. [1]. Дмпйігеувайапя 
фапркмвм вмла і в оагялпщкі фапз [2]. 
У кдеат пуфаплмгм іпрмоімгоасіфлмгм 
ндоімгу взмкодкзкм гмпйігедлля ж 
галмї номбйдкз соалуужщкмгм вфдлм-
гм Д. Бмвуа [3]. 

Мдрмы галмї праррі є взпвірйдлля 
гіяйщлмпрі могалів кіпудвмї агкіліпр-
оауії у ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт 
ждкйят, цм втмгзйз гм пкйагу Рмпіи-
пщкмї ікндоії, ра їт вжаєкмгіы у ндо-
хіи родрзлі ХІХ пр. ж могалакз гвм-
оялпщкмгм пакмуноавйілля. 

Поавмбдоделі укоаїлпщкі ждкйі, 
які буйз нозєглалі гм Рмпіипщкмї 
ікндоії ланозкілуі ХVІІІ пр. жа нмгі-
йакз Пмйщці,  упнагкувайз віг Рдфі 
Пмпнмйзрмї  фзпдйщлу нмйщпщку (абм 
е пнмймліжмвалу укоаїлпщку) хйятру, 

яка пкйагайа бйзжщкм 8 % лапдйдлля 
рдозрмоії. Щд ніпйя ндохмгм нмгійу 
Пмйщці укажмк віг 28 роавля 1772 о. 
уаопщкзи уояг  гаоалрував жбдодедл-
ля впіт ноав, вмйщлмпрди і нозвійдїв 
гомкагял, і ндодгупік лаибагархіи 
хйятрі. Згмгмк ла Поавмбдодеея 
буйа нмхзодла фзлліпрщ Жайувалмї 
гоакмрз гвмоялпрву 1785 о. Такзк 
фзлмк, як і ла нмндодгліт дранат пвм-
єї дкпналпії, пакмгдоеавпрвм лакага-
ймпщ жомбзрз пвмїк пмыжлзкмк одгім-
лайщлу дйіру. Уояг Кардозлз ІІ нігр-
вдогзв ймяйщліи нмйщпщкіи хйятрі, 
яка буйа кммнрмвала в омпіипщкд гвм-
оялпрвм, її ноавм ла ждкйы і коінаків. 

Позилярря у 1775 о. жагайщлмгд-
оеавлмгм жакмлмгавфмгм акру «Упра-
лмвз гйя уноавйілля губдоліякз 
Впдомпіипщкмї ікндоії» у номудпі од-
смокувалля кіпудвмгм уноавйілля  
првмоывайм ноавмву бажу ндодбугмвз 
упієї уноавйілпщкмї проукруоз рмгмфа-
плмї омпіипщкмї гдоеавз. Зажлафдла 
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одсмока ндодгбафайа омжхзодлля 
ноав могалів уноавйілля пдодглщмї ра 
лзефмї йалмк, жамтмфдлля гвмоялпрва 
гм уфапрі в  гдоеавлзт пноават, жмк-
одка, фдодж  ввдгдлля  дйдкдлрів  
имгм пакмуноавйілля. 

Завгякз утвайдллы «Упралмв гйя 
уноавйілля губдоліякз» 1775 о. ра 
«Жайувалмї гоакмрз гвмоялпрву» 
1785 о.  гвмоялз мрозкайз жакмллу 
кмейзвіпрщ првмоыварз пвмї пралмві 
могалз ла оівлі губдолії ра нмвіру, 
ноавм кмкнйдкруварз жі пвмгм пдодгм-
взца хйятмк взбмоів кагомвзи 
пкйаг гдякзт гдоеавлзт агкіліпроа-
рзвлзт могалів і пралмвзи гвмоялпщ-
кзи пуг. Поз одсмокуваллі кіпудвзт 
могалів вйагз уфапрщ гвмоялпрва  в 
уноавйілпщкзт проукруоат правайа 
лдмбтігліпры, мпкійщкз жа їтлщмы гм-
нмкмгмы Кардозла ІІ омжоатмвувайа 
жанмвлзрз храрз фзпдйщлзт губдол-
пщкзт ра нмвірмвзт ілпрзрууіи, вкйы-
фзрз гвмоялпрвм в пзпрдку кіпудвмгм 
уноавйілля, ндодгарз имку впы нмві-
рмву і жлафлу фапрзлу губдолпщкзт 
нодомгарзв вйагз. Взбмола пйуеба 
кайа прарз номкіелмы йалкмы кіе 
віипщкмвмы пйуебмы ра узвійщлмы, 
мпкійщкз бійщхіпрщ взбмолзт нмпаг 
мбіикайз віипщкмві у вігправуі. 

Двмоялпрвм кмелмї губдолії ік-
ндоії пкйагайм пакмпріилу кмонмоа-
уіы. Згіглм рмгмфаплмгм жакмлмгавпр-
ва уфапрщ гвмоялпрва у гдоеавлмку и 
кіпудвмку уноавйіллі кайа номявйя-
рзпя у ндвлзт смокат, а пакд: 1) у 
смокуваллі хйятмк взбмоів віг гвм-
оялпрва фапрзлз храрлзт фзлмвлз-
ущкзт нмпаг у гдоеавлзт упралмват; 
2) у гіяйщлмпрі нодгвмгзрдйів гвм-
оялпрва; 3) у сулкуімлуваллі кіпуд-
взт гвмоялпщкзт жібоалщ ра  гвмоял-
пщкмгм гднурарпщкмгм жібоалля. 

Дм взбмолзт нмпаг у храрат кіп-
удвзт вйаглзт проукруо лайдеайз 
нмпагз гмйів найар козкілайщлмгм і 
узвійщлмгм пугів, жапігардйів узт пу-
гмвзт могалів, нмпагз пмвіплмгм пуггі, 
нмвірмвзт пуггів і жапігардйів нмвірм-
взт пугів, а ракме ждкпщкзт пноавлз-
ків ра жапігардйів ждкпщкзт пугів. За-
гаймк гвмоялз взбзоайз родрзлу 
впщмгм храру кіпудвзт фзлмвлзків, 

цм гавайм їк  одайщлу кмейзвіпрщ  
внйзварз ла гіяйщліпрщ кіпудвмї аг-
кіліпроауії, жмкодка, нмвірмвмї. Сзп-
рдка кмкнйдкрувалля храрів нмвірм-
взт упралмв гдцм вігоіжляйапя віг 
кмкнйдкрувалля губдолпщкзт. Фак-
рзфлм впя взкмлавфа вйага в нмвірі 
ндодгавайапя нмвірмвзк гвмоялпщкзк 
жібоалляк – пралмвмку могалу гвм-
оялпрва. Двмоялз кмелмгм нмвіру 
мбзоайз жі пвмгм пдодгмвзца каніра-
ла-пноавлзка і жапігардйів лзелщмгм 
ждкпщкмгм пугу, сулкуії і мбмв‘яжкз 
кмрозт у нмвірі вігнмвігайз кмкндрд-
луії ракзт вйаглзт ілпрзрууіи губд-
олпщкмгм оівля як губдолармо ра гу-
бдолпщкд ноавйілля. 

Гмймвз найар козкілайщлмгм і 
узвійщлмгм пугів, а ракме пмвіплі пу-
ггі жарвдогеувайзпя Сдлармк, впі 
ілхі взбоалі гвмоялакз фзлмвлзкз 
жарвдогеувайзпя ла нмпагат губдола-
рмомк. У взнагку, якцм ж якмї-лдбугщ 
нозфзлз взбмоз лд вігбуйзпя, вакал-
рлі нмпагз жакіцайзпя рзкз мпмбакз, 
якзт нозжлафав уояг. Калгзгарз ла 
ру фз ілху взбмолу нмпагу нмвзллі 
буйз карз узвійщлзи абм е віипщкм-
взи фзл. На нмпагз гоіблзт фзлмв-
лзків (гм X кйапу), кмгйз нодрдлгу-
варз мпмбз, які лд кайз фзлу.  

Коік взбмолзт нмпаг в упралмват 
кіпудвмї агкіліпроауії іплувайз взбм-
олі нмпагз і в пралмвмку пакмуноав-
йіллі. Сдодг лзт лаиваейзвіхзкз 
буйз нмпагз губдолпщкмгм і нмвірмвзт 
нодгвмгзрдйів гвмоялпрва. Вігігоаы-
фз кдоівлу омйщ у пралмвіи гвмоялпщ-
кіи кмонмоауії, вмлз лд йзхд жмпдод-
геувайз у пвмїт оукат сулкуії кдоів-
лзків гвмоялпщкзт гомкаг, айд и бу-
йз ваейзвмы йалкмы агкіліпроарзв-
лм-уноавйілпщкмгм анаоару Рмпіипщкмї 
ікндоії. Калгзгарів ла нмпагз губдол-
пщкмгм і нмвірмвмгм нодгвмгзрдйів 
гвмоялпрва, мбоалзт гвмоялпщкзкз 
жібоаллякз, пнмфарку жарвдогеував 
губдолармо. Губдолпщкзи і нмвірмві 
нодгвмгзрдйі ноз взкмлаллі пвмїт 
мбмв‘яжків лд жайдеайз мгзл віг мг-
лмгм,а  їтлі сулкуії буйз багарм в 
фмку птмеі ноз взоіхдллі  пралмвзт 
ра агкіліпроарзвлзт нзралщ кіпудвмгм 
уноавйілля. Кдоівлзурвм гіяйщліпры 
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гвмоялпщкзт жібоалщ, нмгафа уоягу 
номталщ ном гвмоялпщкі нмродбз, жбд-
оігалля пкаоблзуі гвмоялпщкмї гом-
кагз ра взгійдлля кмхрів ла оіжлі 
нмродбз, жбіо вігмкмпрди ном лаом-
гедлля гірди, ном каилмвзи прал 
фйдлів гомкагз, взгафа пвігмурв – 
ракзкз буйз лаибійщх рзнмві 
мбмв‘яжкз губдолпщкмгм нодгвмгзрдйя 
гвмоялпрва. 

Рмпіипщкд жакмлмгавпрвм рмгм фа-
пу вігвмгзйм могалак кіпудвмї гвм-
оялпщкмї кмонмоауії взоіхайщлд кіп-
уд лд йзхд в гвмоялпщкзт пралмвзт 
пноават, айд и в уноавйіллі губдолі-
єы. Губдолпщкі гвмоялпщкі жібоалля 
мбзоайз нмвірмвзт пуггів, жапігардйів 
гм Гмймвлмгм пугу ра ілхзт пуггівпщ-
кзт фзлмвлзків. Подгвмгзрдйі гвм-
оялпрва взпрунайз мглмфаплм гмйм-
вакз нмвірмвзт кмкіпіи ра нозпурпр-
віи. Опкійщкз гаомвалі омпіипщкмку 
гвмоялпрву нозвійдї буйз нмхзодлі 
ла кіпудву хйятру Поавмбдодеея 
Укоаїлз, рм в упіт взбмолзт упралм-
ват нмйщпщкі кагларз ра хйятра мгоа-
жу е нмфайз нмпігарз номвіглд кіпуд. 
Їт фапрка в Гмймвлмку ра ждкпщкзт 
пугат жа ноавйілля Павйа І буйа гм-
пзрщ вагмкмы.  Тмгі е вндохд ла жа-
кмлмгавфмку оівлі нмпрайм нзралля 
ном вжаєкмвіглмпзлз кіпудвмї хйят-
рз ж губдолармоакз, які нозжлафайз 
нмвірмвзт пноавлзків, а хйятдрпрвм  
мбзоайм  ніг лагйягмк губдолармоів 
жапігардйів. 

Ддцм жкіулзвхз пвмї дкмлмкіфлі 
ра нмйірзфлі нмжзуії ла Поавмбдоде-
еі, вйага ндодихйа у лапрун номрз 
уфаплзків нмйщпщкмгм хйятдрпщкмгм 
оуту. Змкодка, цд у йзпрмнагі 1796 о. 
взихмв уаопщкзи укаж, жгіглм ж якзк 
упі хйятрзфі  Поавмбдодеея нмвзллі 
буйз нодг‘явзрз пвмї омгмвіглі клзгз 
гм лакіплзущкзт ноавйілщ,  у взнагку 
е лдвзкмлалля ущмгм  вмлз нмжбав-
йяйзпя гвмоялпщкзт ноав.  

Опмбйзвмы увагмы губдолармоа 
кмозпрувайзпя могалз гвмоялпщкмгм  
(хйятдрпщкмгм) пакмвоягувалля. Пм-
вірмві жібоалля хйятрз, яку нмйякз 
номгмвеувайз лажзварз пдикзкакз, 
жа фапів Рдфі Пмпнмйзрмї пралмвзйз 
ніггоулря нмйірзфлмгм езрря гдоеа-

вз. Агед кмедл пдикзк нмпзйав пвмїт 
нодгправлзків гм Ваохавз ла жапі-
галля пдику, гд мбзоавпя  нмйщпщкзи 
кмомйщ. Пмйщпщка хйятра, як номвіг-
ла пупнійщла пзйа нмйщпщкм-
йзрмвпщкмї гдоеавз, номгмвеувайа 
нодрдлгуварз ла раку е  нмйірзфлу 
омйщ  и ніпйя вроарз гдоеавлмпрі. 
Шйятра нозєглалзт гм Рмпії жатіг-
лзт ждкдйщ пріикм жатзцайа пвмє 
ноавм ла жібоалля, агед її кдлрайщ-
ліпрщ буйа лдвіггійщла віг ущмгм пзк-
вмйу хйятдрпщкмгм пакмвоягувалля. 
Завгякз ндрзуіяк гм Павйа І ра Ойд-
кпалгоа І хйятдрпщкі жібоалля в ік-
ндоії буйз жбдодедлі. Їт гіяйщліпрщ в 
галзи ндоімг ла Поавмбдодееі Укоа-
їлз одгуйывайапщ укажакз: віг 11 
вдодпля 1797 о. ном пугмві упралмвз, 
гіяйщліпрщ якзт кайа бажуварзпщ ла 
нігвайзлат жгіглм кмйзхліт ноав і 
нозвійдїв, вігмбоаедлзт у Лзрмвпщ-
кмку прарурі і Кмлпрзрууіят, віг 6 
йырмгм 1797 о.; віг 14 емврля 1800 о.; 
17 квірля 1801о. і р.н. Опкійщкз гвм-
оялпрвм ла Поавмбдодееі Укоаїлз  
ндодваелм буйм нмйщпщкзк, рм уд 
вігмбоажзймпщ ла пкйагі гвмоялпщкзт 
упралмв. Змкодка, губдолпщкзкз нод-
гвмгзрдйякз гвмоялпрва (каохайка-
кз) у коаї ла рми ндоімг буйз нмйя-
кз: Т. Кмжймвпщкзи, Аг. Редвуущкзи, 
Фо.Пмрмущкзи ра іл. З нмвірмвзт 
нодгвмгзрдйів йзхд в гвмт нмвірат – 
фдокапщкмку і фзгзозлпщкмку буйз 
омпіялз, в ілхзт – упі нмйякз. Кзїв-
пщкзи губдолармо вкажував, цм у гу-
бдолії ждкпщка нмйіуія пкйагаєрщпя 
ндодваелм ж гоіблмнмкіплмї нмйщпщ-
кмї хйятрз, яка нмвліпры жайдеайа 
віг нмйщпщкзт кагларів і взкмлувайа 
їт вмйы, рмку у вдгдллі пноав лдкає 
алі пноавдгйзвмпрі, алі упніхлмгм 
оуту [4, п. 279]. Пмгібла пзруауія 
пкйайапя і в ілхзт ноавмбдоделзт 
укоаїлпщкзт губдоліят. 

З 1800 о. 1 гднаоракдлр Сдлару 
омжгйягав пноаву ном хйятру нозєг-
лалзт віг Пмйщці рдозрмоіи. Сдлар 
вваеав її кійщкіпрщ жавдйзкмы. Так, жа 
мсіуіилзкз галзкз ла 1802 о. у Пм-
гійщпщкіи губдолії  лаоатмвуваймпщ 
94990 мпіб гвмоялпщкмгм пралу. З лзт 
йзхд 8791 мпіб мбмт прарди  буйз 
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ждкйдвйаплзкакз, а одхра 81199 
(бйзжщкм 81 %) буйз бджждкдйщлмы 
фзлхдвмы хйятрмы [5, п. 90-91].  
Оглак кіпудві гвмоялпщкі жібоалля, 
які каиед взкйыфлм пкйагайзпя ж 
нмйяків, жарвдогеувайз у гвмоялпрві 
впд лмвзт і лмвзт гоіблмнмкіплзт і 
фзлхмвзт хйятрзфів. З мгйягу ла рд, 
цм гм 1 піфля 1803 о. нмроіблм буйм 
нмгарз пнзпкз впієї хйятрз, жарвдо-
гедлмї у гвмоялпщкзт ноават, вмйзл-
пщкд гвмоялпщкд жібоалля йзхд 
1802 о. взжлайм  у хйятдрпщкіи гіглм-
прі 4288 мпіб [6, п. 21-29].  Згмгмк у 
1803 о. уя узсоа пкйагайа 1917 мпіб, 
жгмгмк у 1804 о. – йзхд 44. Оглак 
впі рдокілз мпрармфлмгм нмгалля пнз-
пків лд взкмлувайзпщ. Сдлар впралмв-
йывав впд лмві рдокілз. І вномгмве 
впієї ндохмї родрзлз ХІХ пр. гвмоял-
пщкі жібоалля номгмвеувайз омжгйяг 
пноав  ном гмвдгдлля хйятдрпщкмї 
гіглмпрі. Тозвав уди номудп и гдцм 
ніжліхд. Змкодка, жгагалд вмйзлпщкд 
гвмоялпщкд жібоалля (впі номрмкмйз 
якмгм, гм одфі,  ж 1801 нм 1833 оік 
нзпалі взкйыфлм нмйщпщкмы кмвмы) 
у 1816 о.  взжлайм у гвмоялпрві 281 
хйятрзфа, у 1817 о. – 131; у 1818 о. – 
204; у 1819 о. – 292 і р.г. З 1801 нм 
1830 о.  вмлм нігрвдогзйм гвмоялпщкі 
ноава 10820 нмйщпщкзт омгів ра мпіб 
[7, п. 29-30, 48]. 

У 1802 о. губдолармо Фдлщх гм-
нмвігав Сдлару ном рд, цм іж жавдо-
хдлляк в кіпрі Кзєві губдолпщкзт 
гвмоялпщкзт взбмоів, які номвмгзйзпя 
у вкажалзи Сдлармк рдокіл жгіглм  48 
і 49 прарди Жайувалмї гоакмрз гвм-
оялпрву, кіпудва хйятра нмгайа фдодж 
губдолпщкмгм каохайка раєклмгм оаг-
лзка Т.Кмжймвпщкмгм кймнмралля ном 
пвмї нмродбз. Ммва ихйа ном пкйаг-
ліпрщ нмгалля в кмомркзи рдокіл 
(вномгмве гвмт омків) впіт лдмбтіг-
лзт нзпщкмвзт гмкажів хйятдрпщкмї 
гіглмпрі, ном гмуійщліпрщ омжхзодлля 
храрів гднаоракдлрів Гмймвлмгм пугу і 
р.н. Губдолармо нігрозкав  кймнмрал-
ля хйятрз, і у гоуглі 1802 о.  кіліпро 
влуроіхліт пноав гоас В.Кмфубди 
нмвігмкйяв ном рд, цм рдокіл гмвд-
гдлля хйятдрпщкмї гіглмпрі номгмвед-
лм цд ла оік.  Оглак і фдодж оік хйят-

ра лд взкмлайа взкмг укажу і у роавлі 
1803 о. Т. Кмжймвпщкзи жлмву жвдорав-
пя гм  кіліпроа ж номталляк ном ном-
гмведлля рдокілів. З нмгіблзкз кйм-
нмраллякз жвдорайапя хйятра и іл-
хзт губдоліи Поавмбдодеея. Змкодка 
у піфлі 1804 о. гм кіліпрдопрва влур-
оіхліт пноав жвдолувпя вмйзлпщкзи 
каохаймк раєклзи оаглзк С.Вмоудйщ 
ж номталляк ном номгмведлля рдокі-
лів і ном взжлалля  Гдомйщгієы Сдла-
ру  фзлів нмйщпщкмї пйуебз лджандод-
флзк гмкажмк хйятдрпщкмї гіглмпрі 
кіпудвмї хйятрз. 

Вйага одгуйывайа як нмоягмк 
нозжлафдлля фзлмвлзків ла взбмолі  
гвмоялпщкі нмпагз, рак і пак нмоягмк 
номвдгдлля гвмоялпщкзт взбмоів. 
Змкодка, 3 бдоджля 1805 о. буйм мгм-
ймхдлм ікдллзи укаж Сдлару «Пом 
нмоягмк гвмоялпщкзт взбмоів в губд-
оліят, віг Пмйщці нозєглалзт», якзк 
ноавм гмймпу в гвмоялпщкмку жібоал-
лі лагаваймпщ хйятрзфак, цм вмймгі-
йз лдоутмкіпры ж нозбуркмк лд 
кдлх, аліе 150 оуб. ла оік. Дм взбм-
оів лд гмнупкайзпя  лднмвлмйірлі 
хйятрзфі гм 18 омків, а ла взбмолі  
гвмоялпщкі нмпагз лд кмгйз мбзоа-
рзпщ мпмбз кмймгхі 23 омків, лавірщ 
жа лаявлмпрі гмпрарлщмї кійщкмпрі лд-
оутмкмпрі. Губдолармо ра губдолпщкі 
нодгвмгзрдйі гвмоялпрва (каохайкз) 
кайз пйігкуварз жа гмрозкалляк ніг 
фап взбмоів нмоягку, жмкодка, прдеа-
фз жа рзк, цмб гм взбмоів гмнупкайз-
пя йзхд хйятрзфі, влдпдлі гм  нмві-
рмвмї клзгз. Поз ущмку губдолармо 
лд кав ноава мпмбзпрм вроуфарзпя у 
номвдгдлля гвмоялпщкзт взбмоів. 

Алайіж  жакмлмгавпрва ндохмї 
родрзлз ХІХ пр. пвігфзрщ ном лака-
галля уоягу Ойдкпалгоа І нмєгларз 
впралмвйдлля кмлромйы лаг нмйірзф-
лзк езрряк нозєглалзт  віг Пмйщці 
рдозрмоіи, ж ймяйщліпры гм багармї 
нмйщпщкмї хйятрз, в якіи віл бафзв 
пвмы мнмоу в галмку коаї. Її взкмгз 
ном взкмозпралля нмйщпщкмї кмвз в 
пугат і нозпурпрвдллзт кіпуят коаы 
буйз нігрвдогедлі уаопщкзк укажмк 
віг 25 йырмгм 1807 о. Вмглмфап, км-
озпруыфзпщ нмпрунйзвіпры вйагз, 
нмйщпщка хйятра лакагайапя гмбз-
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рзпщ нігрвдогедлля пвмїт ноав ла 
каєрлмпрі. З 1808 омку гвмоялпщкзкз 
жібоаллякз Затіглзт  губдоліи нмп-
ріилм омжгйягаймпя нзралля ном ноа-
вм нмйщпщкзт фзлів ла гвмоялпрвм. 

У вдодплі 1808 о. віипщкмвзи кі-
ліпро Аоакфдєв гмнмвігав у Кмкірдрі 
кіліпроів ном нодгправйдлля кзївпщ-
кзк каохайкмк раєклзк оаглзкмк 
Т. Кмжймвпщкзк гйя лагмомгедлля 
гдкійщкмт нмвірмвзт каохайків могд-
лмк Свярмгм Вмймгзкзоа. З нозвмгу 
ущмгм кіліпро влуроіхліт пноав жа-
уваезв, цм уд пноава губдолармоа, 
рмку нодгправйдлля Кмжймвпщкмгм 
буйм вігтзйдлд. Пмгіблі  лднмомжу-
кілля нмйщпщкмгм гвмоялпрва і нодг-
правлзків кіпудвмї вйагз буйз  лднм-
мгзлмкзкз. Змкодка, гдпярщ омків, а 
пакд ж 1818 нм 1827 о., гднаоракдлр 
узвійщлзт і гутмвлзт пноав Ддоеав-
лмї оагз  омжгйягав пноаву ном взяв-
йдлі пдлармомк Сівдопмк жймвезвал-
ля ніг фап одвіжії Вмйзлпщкмї губдолії. 
Пмйщпщка хйятра  галмї губдолії лд-
мглмоажмвм нмвігмкйяйа губдолармоа 
Кмкбуойдя ном оіжлі ноавмнмоухдл-
ля ж бмку кмкалгувалля омпіипщкзт 
віипщкмвзт  фапрзл, омжрахмвалзт у 
губдолії. Оглак губдолармо лд везвав 
ліякзт жатмгів, лд жвдораыфз  ла лзт 
увагз і нмруоаыфз віипщкмвзк. Тмгі 
нмрдонійі нмфайз лагпзйарз пкаогз 
гм прмйзуі, жмкодка пкаогз лагтмгз-
йз віг пдлармоа Іййілпщкмгм, гд віл 
нзпав ном лагкіолд мнмгаркувалля 
кіпудвмї хйятрз, нозгліфдлля віипщ-
кмвзкз нмвзллмпрякз і жймвезвалля 
ноз їт пряглдллі [8, п. 439-445]. В 
пвмы фдогу Кмкбуойди у гмнмвігят 
Кмкірдру кіліпроів правзв ніг пуклів 
нмйірзфлу лагіиліпрщ кіпудвмгм гвм-
оялпрва. Водхрі одхр кмлсйікр буйм 
гмоуфдлм омжпйігуварз пдлармоу Сі-
вдопу. Снмфарку пдлармо нмжзрзвлм 
віггукувавпя  ном гіяйщліпрщ іліуіарз-
влмгм Кмкбуойдя, айд жгмгмк, кмйз 
вігкозйзпя сакрз кмлроабалгз ла 
Рагжзвіймвпщкіи кзрлзуі ра ілхі жйм-
везвалля губдолпщкмї вйагз (жмкод-
ка, гмкажз взлз губдолармоа Кмкбу-
ойдя, віуд-губдолармоа Хоуцмва ра 
ілхзт фзлмвлзків, цм  буйз лагалі 
єводєк  Вдиркалмк [8, п. 440-442], 

пноаву омжгйягайз Сдлар, а жгмгмк и 
Кмкірдр кіліпроів. Поіжвзцд вмйзл-
пщкмгм губдолармоа Кмкбуойдя багарм 
оажів жгагуєрщпя в ПСЗ. Піг фап одві-
жії вмйзлпщкд хйятдрпрвм нмгайм Сі-
вдопу пкаогу, нозвмгмк гм укйагалля 
якмї буйм лджарвдогедлля губдолпщ-
кзк каохайкмк гоаса Яла Мухкз-
Хмймлдвпщкмгм. Вмйзлпщка хйятра 
пкаоезйапя, цм губдолпщка вйага 
взкмозпрмвує фзлхмву хйятру гйя 
оіжлмї пйуебз, номнмлувайа жкілз в 
уноавйіллі губдолієы, які жгмгмк бу-
йз омжгйялурі Кмкірдрмк. 

Влапйігмк одвіжії Вмйзлпщкмї гу-
бдолії пдлармомк Сівдопмк (якзи був 
лагмомгедлзи жа уд могдлмк Ойдкпа-
лгоа Ндвпщкмгм) взлзкйа  пноава, 
яку Сдлар гмвгм лд кіг взоіхзрз. 
Лзхд нмндодглє гмлдпдлля Сівдопа 
буйм ланзпалд ла 4000 аокухат, а 
жгмгмк вмлм буйм жлафлм гмнмвлдлд. 
Нджагмвмйдлзи нмвійщлзк омжпйігу-
валляк пноавз Ойдкпалго І лакажав 
Сдлару жапігарз розфі ла рзегдлщ. У 
тмгі омжпйігувалля взлзкайз  лмві 
сакрз жймвезвалщ. Кмкбуойди ра 
Хоуцмв буйз жвійщлдлі ж нмпаг, а у 
емврлі 1821 о., кмйз пйігпрвм цд роз-
вайм, раєклзи оаглзк  М. Кмкбуойди 
нмкдо.  

Пмгіблі кмлсйікрз кіпудвмї губд-
олпщкмї вйагз і гвмоялпрва кайз кіп-
уд і в Кзївпщкіи губдолії. З фапу віи-
лз ж Нанмйдмлмк кзївпщкмгм каоха-
йка гоаса Пмрмущкмгм буйм жанігм-
жодлм у лдбйагмлагіилмпрі і ніггмрмв-
уі нмвпралля. Згмгмк пноава Пмрмущ-
кмгм жлатмгзйапщ ніг мпмбзпрзк кмл-
ромйдк Ойдкпалгоа І. Оглак, ла гук-
ку ікндоармоа, упулдлля Пмрмущкмгм 
ж нодгвмгзрдйщпрва в укмват жагайщ-
лмї мнмжзуіилмпрі хйятдрпрва буйм 
лдгмуійщлзк. Нд гзвйяфзпщ ла уд, ла 
лапрунлзт взбмоат кзївпщкзи губдо-
лармо лд жарвдогзв мбоалля Пмрмущ-
кмгм. В емврлі 1817 о. жібоалля нмві-
рмвзт нодгвмгзрдйів губдолії ж уієї 
нозфзлз лагпзйає пкаогз уаодві і 
кіліпромві влуроіхліт пноав. Пзрал-
ля ном лджарвдогедлля Пмрмущкмгм 
нодгвмгзрдйдк рмгм е омку омжгйягав 
Кмкірдр кіліпроів. І гднаоракдлр Сд-
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лару взоіхзв упулурз Пмрмущкмгм ж 
нмпагз.  

Сзруауіы, цм пкйайапя в Рмпіи-
пщкіи ікндоії, уваелм вігпйігкмвував 
Нанмйдмл Бмланаор, гмруыфзпщ гм 
віилз і каыфз лакіо пкмозпрарзпщ ж 
гмпромрз і лдвзоіхдлмпрі в гдоеаві 
багарщмт номбйдк. Рмжнмфавхз у фдо-
влі 1812 о. віилу номрз Рмпії і пкйз-
кавхз у Ваохаві пдпіы пдику, Нанм-
йдмл номгмймпзв віглмвйдлля гдоумг-
прва Пмйщпщкмгм. У омпіипщкіи как-
налії гзкрармоа вжяйа уфапрщ каиед 
впя 100 – рзпяфла нмйщпщка аокія [9, 
п. 220]. 

Пмоажка Нанмйдмла Бмланаора 
нмпзйзйа номомпіипщкі лапромї пдодг 
нмйщпщкмгм пупнійщпрва.  Впі пнмгі-
валля нмйщпщкмї аозпрмкоарії ра хйя-
трз ла ланмйдмлівпщку Фоалуіы жа-
жлайз коату. На Вігдлпщкмку кмлгод-
пі, гд буйз нозпурлі 216 гдйдгарів віг 
упіт євомндипщкзт гдоеав, омжгмолу-
йапя гмпроа гзнймкарзфла бмомрщба і 
йзхд «прм глів» Нанмйдмла нозжвдйз 
гм кмлпмйігауії пмыжлзків ра гмпяг-
лдлля кмкномкіпу.  

Згіглм ж оіхдллякз  кмлгодпу ві-
гбувпя лмвзи нмгій нмйщпщкзт ждкдйщ 
кіе рощмка євомндипщкзкз кмлаоті-
якз: Рмпієы, Поупієы ра Авпроієы. 
Рмпія  мрозкувайа рдозрмоіы Гдоумг-
прва Ваохавпщкмгм (бдж Гайзфзлз ра  
Пмжлалцзлз; Поупія жгмбуйа Стіглд 
Пмкмо'я ж Ггалпщкмк і Тмоулдк ра 
Пмжлалцзлу; Авпроія нмвдолуйа пмбі 
Таолмнійщпщкзи мкоуг. Коаків мроз-
кував праруп «війщлмгм кіпра» ніг 
кмлромйдк впіт пмыжлзків, які жмбм-
в'яжувайзпщ гйя нмйщпщкмгм лапдйдл-
ля пвмїт рдозрмоіи првмозрз «лауім-
лайщлі гдоеавлі ілпрзрууії». 

Накагалля уаопщкмгм уоягу жа-
йуфзрз  багару нмйщпщку хйятру гм 
пнівноауі, цм номпрдеуваймпщ у ндо-
хіи родрзлі ХІХ пр., лд жагмвмйщляйм   
хйятру, яка ноаглуйа вігомгзрз 
нмйщпщку гдоеавліпрщ і нмвдолурз 
пмбі впі нмндодглі ноава і нозвійдї. 
Цд нозвдйм гм нмвпралля 1830-
1831 оо. 
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Щдобак Н. О. Агкіліпроарзвлі могалз ра гвмоялпькд пакмуноавйілля у Поавм-
бдоделіи Укоаїлі в ндохіи родрзлі ХІХ пр. 

Взпвірйыєрщпя  гіяйщліпрщ могалів кіпудвмї вйагз у ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт 
ждкйят, цм втмгзйз гм пкйагу Рмпіипщкмї ікндоії, їт вжаєкмгіы ж могалакз гвмоялпщ-
кмгм пакмуноавйілля  у ндохіи родрзлі  ХІХ пр.  

Кйюфмві пймва: губдолармо, губдолпщкд ноавйілля, гвмоялпщкі жібоалля,  одсмо-
кувалля, Рмпіипщка ікндоія, ноавмбдоделі укоаїлпщкі ждкйі. 

 
 
Щдобак Н. А. Агкзлзпроарзвлыд могалы з гвмоялпкмд пакмуноавйдлзд в 

Поавмбдоделми Укоазлд   в ндовми родрз ХІХ в. 
Опвдцдла гдярдйщлмпрщ  могалмв кдпрлми вйапрз в ноавмбдоделшт укоазлпкзт 

ждкйят, кмрмошд втмгзйз в пмправ Рмппзипкми зкндозз, зт вжазкмгдипрвзд п мога-
лакз гвмоялпкмгм пакмуноавйдлзя в ндовми родрз ХІХ в. 

Кйюфдвыд пймва: губдолармо, губдолпкмд ноавйдлзд, гвмоялпкмд пмбоалзд,  од-
смокзомвалзд, Рмппзипкая зкндозя, ноавмбдоделшд укоазлпкзд  ждкйз. 
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