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Впрун 
Сймва в жагмймвку «кмомркд ілрд-

окдум» жанмжзфдлі ж йзпра лафайщлз-
ка авпроіипщкмгм гдлдоайщлмгм храбу 
А. Аоуа [1] гм кіліпрдопрва ілмждклзт 
пноав Авпром-Угмоцзлз віг 6 роавля 
1918 о. В ракзи пнмпіб взпмкзи віи-
пщкмвзи гіяф, бджндодфлм, лднмгалм 
мжлаимкйдлзи іж кдталіжкмк, пурліп-
ры гдоеавлмгм ндодвмомру, жгіиплд-
лмгм йзхд рзегдлщ рмку в Укоаїлі, і 
ндохзкз комкакз нмйірзфлмгм куопу 
лмвмї вйагз, мтаоакрдозжував икмві-
олу ндопндкрзву гдрщкалпрва. Віграк 
віл оагзв лд нмпніхарз нмв’яжуварз 
пдбд мсіуіилзкз гмгмвіолзкз жм-
бмв’яжаллякз, гмкукдлракз жі 
П. Скмомнагпщкзк. 

Вваеаыфз віомгіглмы и ілху 
айщрдоларзву – жкіулдлля гдрщкалпщ-
кмгм ноавйілля жа гмнмкмгмы, ндодг-
упік, лікдущкмї віипщкмвмї пзйз – 
гдлдоай гмпрарлщм узліфлм, мглак, 
вдйщкз одайіпрзфлм ндодгбафав лдга-
йдкзи омжвзрмк номудпів. «…Мдлі 

жгаєрщпя, – нзпав А. Аоу, – цм гдрщ-
калпрвм Скмомнагпщкмгм ж Нікдущкм-
гм бмку жагукалд йзхд як сулгакдлр 
гйя омжв’яжалля омпіипщкмгм нзралля 
(нігкодпйдлд клмы, гагаєрщпя, вігоажу 
правзрщ впі «коанкз лаг і»: яплм, трм 
іліуіармо жанмфаркмвалмї гдоеавлз-
ущкмї кмгдйі і ла цм вмла омжоатмва-
ла – В. С.). Згіглм лікдущкмї рмфкз 
жмоу, Укоаїла, нмжбавйдла бугщ-якмї 
лауімлайщлмї єглмпрі, лд жкмед лагм-
вгм жбдодгрз пвмы пакмпріиліпрщ. Фд-
гдоарзвла Рмпія ніг лікдущкзк внйз-
вмк нм-кмєку є рієы кдрмы, яку ноа-
глурщ гмпягрз лікуі – гм рмгм, як км-
гурлі гдоеавз Алралрз гмкмеурщпя 
мб’єглалля Рмпії ніг пвмїк внйзвмк. 
Пдодгбафаєрщпя, цм Укоаїла бугд 
нозєглала гм ромлу кмпкмвпщкмгм 
уаоя як сдгдоарзвла пмыжла гдоеава 
ла кмлаотіфліи мплмві. Гдрщкалпрвм 
пйугує йзхд ндодтіглмы прагієы. В 
уіи ндопндкрзві мпмбзпріпрщ гдрщкала 
взпрунає в бійщх япкоавмку пвірйі – 
кмйзхліи сйігдйщ-аг'ыралр, впд цд 
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віггалзи пвмєку уаодві, кмрози пнм-
гіваєрщпя ракзк хйятмк вжярз уфапрщ 
у вігрвмодллі уаопщкмї Рмпії» [2, 
п. 464-465]. 

Звзфаилм, гайдкм лд впі муілкз 
абпмйырлм рмфлі и пноавдгйзві, а 
номомурва і ндодгбафдлля в упіт лы-
алпат, ланозкйаг, цмгм віглмвйдлля 
Рмпіипщкмї кмлаотії, омжвзвайзпя 
жгіглм лакодпйдлмгм гдлдоаймк пуд-
лаоіы. Оглак, ваекм лд нмгмгзрзпщ іж 
А. Аоудк, якзи у ндохі глі смоку-
валля гдрщкалпщкмгм одезку, кмела 
пкажарз, вгагав (нмфапрз – ла мплмві 
гмбомгм жлалля пзруауії, одайіпрзф-
лзт уявйдлщ ном айщрдоларзвз їт 
номймлгауії, нмфапрз – жа оатулмк 
ілруїуії гмпвігфдлмгм віипщкмвмгм нм-
йірзка) гмпрарлщм ваейзві, кмейзвм, 
лавірщ кйыфмві кмлруоз, дйдкдлрз 
бйзефмї гмйі Укоаїлпщкмї Ддоеавз ра 
її мфійщлзка. Цд гмвмйі ндодкмлйзвм 
нігрвдогеуєрщпя мб’єкрзвлмы муіл-
кмы гуед лдномпрмї прмоілкз вірфзж-
лялмї іпрмоії ла мглмку ж її ндодйак-
лзт дранів, взваедлзк алайіжмк нмйі-
рзфлм-ноавмвмї пкйагмвмї номудпу 
нмтмгедлля і сулкуімлувалля гдрщ-
калпщкмї Укоаїлпщкмї Ддоеавз. 

Іпрмоімгоасіфлі жаувагз 
Навдгдлзи взряг ж дніпрмйяолмгм 

гмкукдлра, жа впіт жгагалзт жапрдод-
едлщ, як взгаєрщпя, лабагарм агдква-
рліхд таоакрдозжує пзруауіы 1918 о. 
в Укоаїлі, рак бз кмвзрз, «рмфліхд 
вйуфає в уійщ», ліе багарм ніжліхзт 
пномб мб’єкрзвлм муілзрз одезк 
мпраллщмгм гдрщкалару. Вйаплд, пунд-
одфкз, цм взлзкйз ла ущмку ґоулрі 
уед в ндохі нмодвмйыуіилі омкз, 
розваырщ уійд прмйірря і лавояг фз 
мбіуяырщ в бйзефмку каибурлщмку 
гмпяглдлля лаукмвмгм кмлпдлпупу. 

Сакд омжбіелмпрі у нігтмгат гм 
алайіжу айщрдоларзвлзт хйятів віг-
омгедлля лауімлайщлмї гдоеавлмпрі, 
в якзт нмйірзкм-ноавмва кмгдйщ гд-
рщкалару нмпігає гмвмйі ваейзвд кіп-
уд, нозжвдйз лавірщ гм укмвлмгм нм-
гійу вірфзжлялмї іпрмоімгоасії ла гва 
гмймвлзт ланояккз – «гдоеавлзущ-
кзи» і «лаомглзущкзи». 

Дм лаияпкоавіхзт номявів ндо-
хмгм ланоякку віглмпярщ рвмофіпрщ 

Д. Дмомхдлка, В. Лзнзлпщкмгм [3], 
дпрасдру якзт нігтмнзйз лдпрз нуб-
йікауії І. Нагаєвпщкмгм, Ю. Павйдлка, 
Ю. Хоакмва, О. Біймгіга, В. Палфдл-
ка, Д. Ялдвпщкмгм, В. Кандйыхлмгм, 
Г. Панакіла, Ю. Тдодцдлка, Ф. Туо-
фдлка, Т. Опрахкм, ілхзт аврмоів [4]. 

Дм пдгкдлру ноаущ гоугмгм ла-
ноякку роагзуіилм віглмпярщ нубйі-
кауії М. Гоухдвпщкмгм, В. Взллзфдл-
ка, П. Хозпрыка, М. Шанмвайа, І. 
Мажднз [5], ракзт пуфаплзт лаукмв-
уів як Т. Бдвж, О. Лыбмвдущ, В. Сроі-
йдущ, О. Скмомтмг ра іл. [6] 

Якцм нодгправлзкз «лаомглзущ-
кмї хкмйз» лакагаырщпя жагаймк 
козрзфлм нігтмгзрз гм вігрвмодлля 
пурлмпрі мпраллщмгм гдрщкалару, лд 
номтмгзрз нмвж лдгарзвлі номявз 
аврмозраолм-кмлаотіфлмї кмгдйі упр-
омы Укоаїлпщкмї гдоеавз, рм однод-
ждлралрз «гдоеавлзущкмї» хкмйз 
ноаглурщ жмбоажзрз одезк П. Скмом-
нагпщкмгм ндодваелм в нмжзрзвлмку 
пвірйі, гмвмгярщ, цм лібзрм іпрмозфлм 
жукмвйдлзи ваоіалр пупнійщлмгм омж-
взрку, умпмбйдлзи гдрщкалармк, кіг 
нозвдпрз гм іпрмрлзт узвійіжауіилзт 
жоухдлщ, якбз ваейзвмку и ндопндк-
рзвлмку пупнійщлмку дкпндозкдлру 
лд жавагзв кмкнйдкп лдпнозярйзвзт 
влуроіхліт і жмвліхліт мбправзл жгд-
бійщхмгм – пуб’єкрзвлмгм таоакрдоу. 

Зупроіфаырщпя и лднммгзлмкі 
пномбз омжгйягарз и муілыварз іпрм-
оіы мпраллщмгм гдрщкалару в пвмєоіг-
лмку найіарзвлмку кйыфі, якмыпщ 
кіомы «уоівлмваеуыфз» нмжзрзвлі 
апндкрз гмпвігу ж кмлпрарауієы і коз-
рзкмы мфдвзглзт лдгарзвів і номоа-
тулків [7]. 

На мпмбйзву увагу жапйугмвуырщ 
гмпйігедлля нодгправлзків ыозгзф-
лмї псдоз. Хмф кійщкіпрщ їт нмоівлялм 
лдвдйзка, гмпвіг Укоаїлпщкмї Ддоеа-
вз омжгйягаєрщпя, муілыєрщпя в пром-
гзт пзпрдкат кммогзлар, козрдоіят 
гдоеавмжлавпрва і ноавмжлавпрва [8]. 

Нджваеаыфз ла рд, цм и рур нм-
гдкугз вігфуваєрщпя ндвлзи внйзв 
кмл’ылкруоз і пуб’єкрзвлм-пкакмвзт 
лахаоувалщ, нмоівлялм бійщха роа-
гзуіила птзйщліпрщ гм лаукмвзт ка-
лмлів і лакагалщ ужгмгеуварз муілкз 
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и взплмвкз іж жагайщлмвзжлалзкз и 
ймгіфлзкз козрдоіякз упд е лд ноз-
вмгярщ гм ракзт вжаєкмвзкйыфлзт, 
лавірщ вмимвлзфм-лднозкзодллзт 
нмжзуіи і оджуйщрарів, як, нозкіомк, 
уд пнмпрдоігаєрщпя у іпрмозків. 

Аврмопщкі нігтмгз гм номбйдкз ж 
одакуієы і ла лаилмвіхі іпрмоімгоасі-
флі сакрз і явзца ндвлмы кіомы мб-
лаомгувайзпщ у лзжуі нубйікауіи [9]. 

Оред, жагаймк іплує гуед жлафла 
мбпягмк, номрд жмвпік лдмглмоігла (у 
нйалі нігтмгів, муілмк, рйукафдлщ, 
взплмвків) іпрмоімгоасіфла бажа, в 
якіи мжлафдла номбйдка и гм пщмгмглі 
лд жлатмгзрщ мглмжлафлмгм 
омжв’яжалля.  

Мдра і жавгалля омжвігкз 
З нмгйягу ла жажлафдлд, взлзкає 

нмродба ж взпмр прмоіфлмї гзпралуії і 
лабурків лаукмвмгм мпяглдлля ном-
бйдкз цд оаж жмпдодгзрз увагу ла 
гзпкупіилмку нзраллі, лд нмйзхаыфз 
ноз ущмку ґоулру лаявлзт гедодй, їт 
аврдлрзфлмгм жкіпру і одайщлзт сак-
рів. 

Щмб нм кмейзвмпрі лабйзжзрзпя 
гм іпрзлз, гагаєрщпя, кмлпроукрзвлм-
гмуійщлзк пйіг пномбуварз гарз нмж-
бавйдлі бугщ-якзт кмл’ылкруолзт 
лахаоувалщ, лдундодгедлі, мб’єкрзвлі 
вігнмвігі тмфа б ла ракі нзралля, які 
взгаырщпя кйыфмвзкз, взжлафайщлз-
кз: 

- Як пйіг пнозикарз и таоакрд-
озжуварз сакр нмявз ра нозпурлмпрі 
в Укоаїлі авпром-лікдущкзт віипщк і 
жаномвагедлзт ж їт іліуіарзвз агкілі-
проарзвлм-уноавйілпщкзт ілпрзрууіи? 

- Якзк був пноавеліи оівдлщ 
пувдодллмпрі Укоаїлпщкмї Ддоеавз? 

- Якмы взгаєрщпя лаукмвм-
ноавмва квайісікауія гдрщкалпщкмгм 
одезку? 

- Щм жаваеайм П. Скмомнагпщ-
кмку прарз пноавелік укоаїлпщкзк 
нароімрмк? 

- Як уномгмве 7,5 кіпяуів пкйа-
гайзпя прмпулкз кіе пупнійщпрвмк і 
вйагмы? 

- Чз кмела буйм улзклурз ла-
омпралля пупнійщлзт пундодфлмпрди 
мкунауіилм-гдрщкалпщкмгм одезку гм 
алрагмліпрзфлзт кде? 

- Дм фмгм кмгйа нозвдпрз икм-
віола ндопндкрзва врійдлля в езрря 
«сдгдоарзвлмї гоакмрз» П. Скмом-
нагпщкмгм? 

- Напкійщкз взноавгалм жвзлу-
вафуварз укоаїлпщкі пмуіайіпрзфлі 
наорії, мнмжзуіилі пзйз в нмвайдллі 
гдрщкалару і фз ж нмгйягу рмгіхліт 
кмлкодрлм-іпрмозфлзт мбправзл кіг 
бурз ілхзи сілай? 

Позомглм, аогукдлруыфз вігнм-
вігі ла уі, фапркмвм и ілхі, нмтіглі віг 
мжлафдлзт нзралля, воатмвуыфз и 
кмлкодрліхі лыалпз, гдрайі лд кмела 
бугд мбіирзпя бдж гмгаркмвмгм жвдо-
ралля гм гдякзт іпрмоімгоасіфлзт 
гедодй, фз рм пмйігаозжуыфзпщ ж їт 
нмймедллякз і взплмвкакз, фз рм лд 
жгмгеуыфзпщ. 

Як пйіг нозикарз и таоакрдоз-
жуварз сакр нмявз ра нозпурлмпрі в 
Укоаїлі авпром-лікдущкзт віипщк і 
жаномвагедлзт ж їт іліуіарзвз агкі-
ліпроарзвлм-уноавйілпщкзт ілпрзру-
уіи? 

Фдлмкдл гдрщкалару прав бджнм-
пдодглік нмомгедлляк авпром-
лікдущкмї мкунауії Укоаїлз. Хмфа 
вмєлла акуія жгіиплывайапя вігнмвіг-
лм гм гмкмвйдлмпрди, гмпяглурзт 
гдйдгауієы Цдлроайщлмї Рагз ла нд-
одгмвмоат у Бодпрі-Лзрмвпщкмку ж 
Цдлроайщлзкз гдоеавакз, жа пвмєы 
пурліпры, у промгмку омжукіллі пймва, 
уд буйа віипщкмва ілрдовдлуія номрз 
лауімлайщлм-гдоеавлмгм урвмодлля ж 
лажвмы Укоаїлпщка Наомгла Рдпнуб-
йіка, ноакрзфлм ла впіи рдозрмоії якмї 
буйм впралмвйдлм оагялпщку вйагу. 
Нарзпк (віипщкмві мндоауії ж оіжлзт 
ланоякків – ж номйдраопщкмгм Лівм-
бдодеея, ж нозсомлрмвмї пкугз, ж 
нівліфлмгм нозкмогмлля) жкупзв 
Цдлроайщлу Рагу, Рагу Наомглзт 
Міліпроів, ілхі гдоеавлі упралмвз 25 
піфля (7 йырмгм) 1918 о. нмпнітмк 
двакуыварзпщ ж Кзєва гм Жзрмкзоа, 
лагайі номгмвезвхз «Огіппды» гм 
Бдогзфіва і, жодхрмы – гм Саол-йілії 
сомлру, нм пурі – ніг жатзпр лікдущ-
кзт віипщк. 

Нджваеаыфз ла впі пномбз оа-
гялпщкмї гдйдгауії у Бодпрі гмвдпрз, 
цм Цдлроайщла Рага ноакрзфлм вроа-
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рзйа кмлромйщ лаг рдозрмоієы Укоаї-
лз (уд гмбод жлайз и жа вйаплзкз 
калайакз ілсмокауії жатіглі наорлд-
оз), 27 піфля (9 йырмгм) 1918 о. буйм 
нігнзпалм кзолзи гмгмвіо кіе Укоа-
їлпщкмы Наомглмы Рдпнубйікмы, Ні-
кдффзлмы, Авпром-Угмоцзлмы, Бмй-
гаоієы і Туодффзлмы. Рмжоатулмк 
прмоіл був мфдвзглзк. Нікдффзла і 
Авпром-Угмоцзла жлдкагайз віг боа-
ку номгмвмйщпрва і вряглуйзпя в пку-
гу «гмймглзт булрів», цм жагомеува-
йз ндодомпрз в нмвлмкапхраблі од-
вмйыуії. Обіуялкз ж бмку УНР лага-
рз лмвзк пмыжлзкак 1 кійщимл рмл 
(60 кйл. нугів) тйіба, вдйзку кійщ-
кіпрщ ілхмгм номгмвмйщпрва і пзомвз-
лз гмжвмйяйз пнмгіварзпя ла урзтм-
кзодлля пмуіайщлзт нозпроапрди. 
Цдлроайщла Рага омжоатмвувайа, у 
вігнмвігщ, пнзоаыфзпщ ла віипщкмвзи 
нмрдлуіай Цдлроайщлзт гдоеав, 
жлаирз пнмпіб номрзпрмялля оагялпщ-
кіи вйагі, бійщхмвзкак, бійщхд рмгм – 
сіжзфлм взріплзрз їт ж Укоаїлз. 

Пігнзпуыфз гмгмвіо, авпром-
лікдущка прмомла лд кмгйа лд омжукі-
рз, цм Цдлроайщла Рага лд жкмед 
взкмларз мбіуялку бдж жмвліхлщмї 
гмнмкмгз. Айд гйя нмфарку її родба 
буйм нмвдолурз гм Кзєва, впралмвзрз 
кмлромйщ лаг рдозрмоієы Укоаїлз. 
Щм вйаплзт пзй у кдоівлзурва Укоа-
їлпщкмї одвмйыуії лдкає – буйм мфд-
взглм. Та ла уд лд лагрм жваеайз – 
пйіг буйм жа бугщ-яку уілу «гмоварз-
пя» гм укоаїлпщкмгм тйіба (Бодпрпщкзи 
кзо ж «йдгкмї оукз» кіліпроа ілмждк-
лзт пноав і нодк’єо-кіліпроа Авпром-
Угмоцзлз Е. смл Заигйдоа прайз 
ікдлуварз «тйіблзк кзомк» [10]). 

Вігтзйяыфз каймодайіпрзфлзи 
нйал мндоарзвлмгм првмодлля гзвіжіи 
ж укоаїлпщкзт віипщкмвмнмймлдлзт, 
кдоівлзурвм Нікдффзлз и Авпром-
Угмоцзлз жаоалі упвігмкйывайм, цм 
омжоатмвуварз кмела йзхд ла вйаплі 
пзйз. Щд ла Бдойілпщкіи кмлсдодлуії 
5 – 6 йырмгм, гд «хйісувайзпщ» 
мпраллі дйдкдлрз нозигдхлщмгм пд-
наоарлмгм кзоу ж Укоаїлмы, буйм 
мглмпраилм птвайдлм номнмжзуіы 
гдлдоайа Е. Лыгдлгмоса ном «лагал-
ля укоаїлуяк віипщкмвмї гмнмкмгз», 

нозомглм, «жа укмвз рдокілмвмгм 
жанзру Рагз» [10, п. 93-94]. Тме і 
вігнмвіглзи номдкр гмкукдлра – жвд-
олдлля гм лікдущкмї прмомлз ном 
гмнмкмгу (якд лд якд гзнймкарзфлд 
нозкозрря «ном впяк взнагмк» лд 
жавагзйм б) ніггмрувайз пакі пмыж-
лзкз, ла цм укоаїлпщкі гдйдгарз 
жкухдлі буйз пйутлялм нмгмгзрзпя 
[11, Т. 1. п. 333]. 

Дзнймкар і вфдлзи-іпрмозк 
Д. Дмомхдлкм лавмгзрщ ндодкмлйзві 
аогукдлрз ла кмозпрщ взплмвку, цм 
«пака жбомила ілрдовдлуія… буйа вед 
ландодг взоіхдла в Бдойілі цд ндодг 
нігнзпалляк кзомвмгм гмгмвмоу» [11, 
п. 333]. 

Нд прійщкз гмкмвйяыфзпщ, пкійщ-
кз жгіиплыыфз гзкрар, лікдущка 
прмомла бджудодкмллм вігтзйзйа и 
пномбу укоаїлпщкзт гзнймкарів, нм-
гмгедлу ж Гмймвмы Цдлроайщлмї Ра-
гз, тмф якмпщ нмк’якхзрз лдгарзв-
лзи дсдкр віг гмкагалщ пмыжлзків, 
взпймвзвхз баеалля омжрахуварз їт 
віипщка (якцм вед бдж лзт мбіирзпщ 
лдкмейзвм) нм нівліфліи йілії    
укоаїлпщкм-омпіипщкмгм кмогмлу [12, 
п. 139]. 

Дм ущмгм пйіг гмгарз, цм и у авп-
роіипщкмку рабмоі «вмєлла наорія» 
жаикайа агодпзвлу нмжзуіы, рзплуйа 
ла уіпаоя Каойа і жа имгм пнзлмы 
взкагайа віг гзнймкарів у Бодпр-
Лзрмвпщку гмкмгрзпя віг укоаїлпщкмї 
прмомлз жвдолдлля ном «гмнмкмгу», 
ла цм мпраллі жкухдлі буйз ракме 
жгмгзрзпя [13, п. 115]. 

Помкмвзпрзи дніжмг лавмгзрщ у 
пвмїт кдкуаоат фйдл укоаїлпщкмї гдйд-
гауії ла кзолзт ндодгмвмоат 
О. Сдвоык. Кмйз віл «гдпщ кіе Сао-
лакз и Жзрмкзомк» жупроівпя ж 
М. Гоухдвпщкзк і омжнмвів имку ном 
мпраллі оіхдлля в Бодпрі, Гмймва 
Цдлроайщлмї Рагз лд жкіг прозкарзпя 
и омжнйакавпя. Позтіг лікуів в Укоа-
їлу був гоакмы имгм езрря: впі вмомгз 
укоаїлпрва, цм жвзлувафувайз 
М. Гоухдвпщкмгм у рмку, цм віл є 
жлаояггяк авпроіипщкмї фз лікдущкмї 
ілрозгз, рдндо мгдоеайз гмгаркмві 
аогукдлрз – лікуі ихйз ояруварз 
укоаїлпщку гдоеавліпрщ ла жакйзк 
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кдомвалмгм лзк – М. Гоухдвпщкзк – 
номвмгу [14, п. 12]. 

Сак Гмймва Цдлроайщлмї Рагз рак 
ндодгає омжвзрмк роагіфлзт нмгіи: 
«Укоаїлпщкд ноавзрдйщпрвм вагаймпщ. 
Вмлм вваеайм кмейзвзк, цмлаибійщ-
хд, цмб лікдущкд віипщкм, лд втмгяфз 
ла укоаїлпщку рдоірмоіы, вжяйм ла пдбд 
мтмомлу її нівліфлмї гоалзуі. Айд лі-
кдущкд ноавзрдйщпрвм нмправзйм имгм 
кілдущ кілудк ндодг гмвдохдлзк сак-
рмк. Бдж впякмгм нмомжукілля вмлм 
ндодкзлуйм ла укоаїлпщку гоалзуы 
кійщка кмонупів, і жа кійщка гдлщ ніпйя 
нігнзпалля роакрару вмлз ндодихйз 
укоаїлпщку гоалзуы и нмпулуйз ла 
птіг, жаикаыфз Вмйзлщ і нівліфлу Кз-
ївцзлу, утзйяыфзпя віг упякзт взяп-
лдлщ укоаїлпщкмку уоягмвз цмгм мгд-
оеалзт ілпроукуіи і лавірщ лд гдоеа-
фз жв'яжку ж укоаїлпщкзкз віипщкмвз-
кз фапрякз. Заоажмк вмлз вжяйз в 
пвмї оукз рдйєгоасзфлд пнмйуфдллє 
кіе Укоаїлмы и Нікдффзлмы, рак цм 
укоаїлпщкд ноавзрдйщпрвм лд кмгйм лі 
віг пвмєї гдйдгауії, лі віг лікдущкмгм 
уоягу гіпрарз взяплдлщ, цмгм пдї вм-
єллмї ілрдовдлуії. Півліфлм-жатігля 
Укоаїла мнзлзйапщ сакрзфлм в лікд-
ущкіи мкунауії, а рдндо і Авпроія, цмб 
лд вігпрарз і лд жіпрарзпщ бдж гмвмжу ж 
Укоаїлз, рде ніпйайа пвмї віипщка в 
нмйуглдвм-жатіглі фапрзлз Укоаїлз – 
ла Пмгійє і в Хдопмлцзлу, і жакіпрщ 
піфмвзт проійщуів і укоаїлпщкзт нмй-
ків, кмрозт пмбі баеайм укоаїлпщкд 
ноавзрдйщпрвм, віипщкмві вйапрз авпр-
оіипщкі взпйайз в ндоху гмймву нмйкз 
нмйщпщкі, угмопщкі, лікдущкі, ж кмроз-
кз жаоаж нмфайзпщ у кіпудвмї йыглмп-
рз лднмомжукілля. Впд пд нмправзйм 
укоаїлпщку одпнубйіку в гуед роуглд 
пралмвзцд» [15, п. 564-565]. 

Звдорає ла пдбд увагу лд йзхд віг-
рвмодлля сакрмймгіфлмгм бмку пноавз, 
а и гмнупкаыфз лавірщ кмейзві ндвлі 
пуб’єкрзвлі одсйдкпії и лахаоувалля, 
аврмопщкд жапрмпувалля, як гагаєрщпя, 
гмбод мпкзпйдлзт, жваедлзт рдокілм-
ймгіфлзт муілмк «вмєлла ілрдовдлуія» і 
«мкунауія». 

Зажлафдлд взгаєрщпя нозлузнмвм 
ваейзвзк, мпкійщкз могаліфлм кмодп-
нмлгуєрщпя іж жібоалзкз в гвмт жбіолз-

кат гмкукдлракз, які нмтмгзйз віг 
лікдущкзт і авпроіипщкзт вйапрди [16, 
17]. Взгалля буквайщлм ояпліырщ рзкз 
е взжлафдллякз і муілкакз [16, п. 26, 
34, 42; 17, п. 17, 21 ра іл.], гм якзт 
вгававпя М. Гоухдвпщкзи. 

Пм пурі ракзкз е взявзйзпя и 
пурліплі, ноякмйіліилі таоакрдозпрзкз 
гіи пмыжлзт коаїл, жанмжзфдлі пвмгм 
фапу ж лікдущкзт і авпроіипщкзт гедодй 
О. Фдгзхзлзк [10]. Дм одфі, взгавуі 
омпіипщкмгм ндодкйагу клзгз фмкупщ 
пкмомрзйз лажву мозгілайу гм пйів 
«Укоаїлпщка одвмйыуія», «мнупрзвхз» 
її коаплмкмвлзи нмфармк «Нікдущкзи 
хйят ла птіг і укоаїлпщка одвмйыуія» 
(«Germany’s Drive to the East and the 
Ukrainian Revolution»). 

Тд е пакд кмела пкажарз і ном цм-
гдллзкмві жанзпз, йзпрз, гмкукдлрз, 
жібоалі у клзжі кіліпроа ілмждклзт 
пноав Авпром-Угмоцзлз О. Чдоліла. 
Вігнмвіглі гмкукдлрайщлі омжгійз вз-
галля ракме гмпрарлщм номкмвзпрі и 
мглмжлафлі – «Бодпр-Лзрмвпщк» і «Авп-
роіипщка мкунауія ла Укоаїлі» [2, 
п. 234-271, 425-491]. 

Нмву «нмоуіы» гмкукдлрів ж лікд-
ущкзт, авпроіипщкзт, угмопщкзт гедодй 
(аотівлзт і мнубйікмвалзт) ввдйз гм 
лаукмвмгм мбігу аврмоз ілрдолауімла-
йщлмгм номдкру [13]. Сйігмк жа гмку-
кдлрайщлзкз пвігфдллякз вмлз нмтіг в 
Укоаїлу авпром-лікдущкзт віипщк вз-
жлаырщ як ілрдовдлуіы, Нікдффзлу и 
Авпром-Угмоцзлу лажзваырщ мкуна-
уіилзкз гдоеавакз, а впралмвйдлзи 
одезк в Укоаїлі – мкунауіилзк [13, 
п. 114-115, 117-120]. Як в гмкукдлрат, 
рак, вігнмвіглм, і в аврмопщкзт ілрдон-
одрауіят жупроіфаырщпя и гмхкуйщліхі, 
нозлзжйзвіхі днірдрз цмгм укоаїлпщкмї 
гдоеавлмпрі. 

З нмгйягу взкйагдлмгм, гагаєрщпя, 
номпрм лдкає пдлпу жунзлярзпя ла 
пномпруваллі пномб рзт вірфзжлялзт 
аврмоів, кмроі лакагаырщпя у бугщ-якзи 
пнмпіб взноавгарз нмяву в Укоаїлі авп-
ром-лікдущкзт віипщк (кмвйяв, уд пра-
ймпя уійкмк йдгірзклм, ла мплмві жа-
номхдлля укоаїлпщкмї вйагз, жабджнд-
фзйм гіы прабійіжауіилмгм фзллзка), 
віглатмгзрз раку рдокілмймгіы, яка б 
жарухмвувайа пурліплзи бік пноавз 
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(дсдкрзвлд, алрзкозжмвд агкіліпроарз-
влд уноавйілля укоаїлпщкмы рдозрмоі-
єы рмцм). Оглд кмела првдогеуварз 
ландвлд – лаукмвм-гмпйіглзущкі козрд-
оії рур номпрм вігпурлі. 

Якзк був пноавеліи оівдлщ пувд-
одлірдру Укоаїлпщкмї Ддоеавз? 

Іглмоувалля жгагалзт сакрів і гм-
кукдлрів лдоігкм нмхзоыєрщпя в пу-
фапліи іпрмоімгоасії і ла ж’япувалля 
нзралля ном одайщлу омжпралмвку пзй 
в Укоаїлі ніпйя жатмнйдлля її рдозрм-
оії авпром-лікдущкзкз віипщкакз. 
Злмву-ракз рдокілз «жатмнйдлля», 
«мвмймгілля», «жавмывалля» жакмв-
фуырщпя, тмфа ілмждклд номпувалля 
вгйзб одпнубйікз жупроійм пдоимжлзи 
мніо, пуномвмгеуваймпя комвмномйзр-
лзкз бмякз номрз фдовмлмаокіипщкзт 
жагмлів і нмвпраллякз кіпудвмгм лапд-
йдлля в ндохі е глі мкунауії. Оглак 
нмрдлуіайз прмоіл взявзйзпя лдпнівп-
равлзкз, і гмпнмгаоякз пралмвзца ла 
укоаїлпщкіи ждкйі прайз мкуналрз. 

Чзпйдллі гмкукдлрз, цм сігуоу-
ырщ в гмпйігедллят, пвігфарщ ж якмы 
жлдвагмы, вігвдорзк ноджзопрвмк 
правзйзпщ ілмждклі жаигз гм укоаїл-
пщкмї гдоеавлмпрі, її однодждлралрів 
лавірщ лаивзцмгм оівля. 

Так, храб кмкалгуыфмгм Кзївпщ-
кмы гоунмы аокіи гдлдоайа Г. смл 
Аитгмола бдж бугщ якзт удодкмліи 
номнмлував вігкмвзрзпя «віг сікуії 
гоуелщмї коаїлз (wenn endlich die 
Fiktion vot lefrenndeten Land aufhort), 
в якмї кз нмвзллі номпзрз гмжвмйу 
ла пвмї гії у бджрмйкмвзт абм лдмтаи-
лзт укоаїлпщкзт кмкіпаоів і кмкдлга-
лрів» [16, п. 62]. А лікдущкзи нмпмй 
А. смл Мукк, нмкйзкалзи гзнймка-
рзфлм «жгйагеуварз» лднозєклі ном-
явз нмвдгілкз ноякмйіліилзт віипщ-
кмвзт, лдоіхуфд номпзв лд лагрм оі-
хуфд нігозварз аврмозрдр укоаїлпщ-
кмгм уоягу пдодг кіпудвмгм лапдйдл-
ля, лакагарзпя нігрозкуварз ійыжії в 
кіелаомглмку пдодгмвзці, нозтмву-
ыфз, «цм віл (уояг – В. С.) є йзхд 
йяйщкмы (nur Puppe) в лахзт оукат, 
а уоягмві упралмвз мбпйугмвуырщ 
взляркмвм лахі ілрдодпз» [16, п. 65]. 

Тм е омжігларз Цдлроайщлу Рагу, 
яка лд кмгйа взкмлуварз лдмбафлм 

вжярі мбіуялкз «взляркмвм» «в ілрд-
одпат» мкуналрів, жааодхруварз «лд-
пйутлялзт» укоаїлпщкзт кіліпроів 
гйя пноавеліт гмпнмгаоів пралмвзца 
взгйягайм бугдллмы пноавмы, лд вз-
кйзкайм емглзт мжлак гмкмоів пук-
йілля. 

Ндвдйзкмы номбйдкмы буйа жкі-
ла гдоеавлмгм одезку (ндодвмомр), 
нозжлафдлля мглммпіблмгм (аврмоз-
раолмгм), мглак «пйутлялмгм», «жоуф-
лмгм» гйя жабджндфдлля вйаплзт «вз-
ляркмвзт» ілрдодпів, вдотмвлмгм 
уноавзрдйя Укоаїлз, нігбіо лдмбтіг-
лзт кіліпроів гйя уоягу. 

Ддоеавлзи ндодвмомр, гмкз 
П. Скмомнагпщкзи, нммбіуявхз вз-
кмлуварз впі взкмгз мкуналрів, лугз-
впя в мфікуваллят, бдж мпмбйзвмї ла-
ноугз жгіиплзйз лікдущкі віипщкмві 
[18, п. 147-155]. За їтлік ед пудлаоі-
єк («мндодрка») буйм номвдгдлм и 
взбмоз гдрщкала. 

А хзомкм номузрмвалзи іпрмоз-
кмк Р. Я. Пзомгмк номрмкмй жапігал-
ля у лафайщлзка храбу мбдокмкалгм 
В. Годлдоа, ла якмку «гмбзоайзпя» 
кіліпроз гм укоаїлпщкмгм уоягу,  км-
йз калгзгаруоз жаномнмлмвалзт 
укоаїлпщкзт гіяфів бджудодкмллм, бдж 
нмяплдлщ і бдж кмейзвмпрі мномрдп-
рувалля жлдваейзвм вігтзйяйзпя 
лікдущкзкз и авпроіипщкзкз сулкуі-
млдоакз лд жавегз взпмкмгм гдоеав-
лмгм оівля, і фдодж прмйірря одромпнд-
крзвлм взкйзкаырщ йзхд нмфурря 
пмомку, мбоажз жа нозлзедлля, які 
гмвдймпя взрдонірз М.  Сатлм-
Упрзкмвзфу и О. Пайрмву віг «жатіг-
лзт гоужів» [19, п. 65-69]. Оглак 
мпралліт уд кайм твзйывайм. Вмлз 
фзлзйз як пноавелі гмпнмгаоі пралм-
взца і гмкагайзпя рмгм, цм їт яклаи-
бійщхд вйахрмвувайм. І нмвмгзйз 
пдбд нмгіблзк фзлмк лд йзхд ла нм-
фаркат іплувалля гдрщкалару, а и у 
лапрунлмку: кмелд уоягмвд нозжла-
фдлля, бугщ-які ндопмлайщлі жкілз 
омрауії укоаїлпщка прмомла кайа 
мбмв’яжкмвм нмгмгеуварз ж мкунауіи-
лмы агкіліпроауієы [19, п. 89-91, 98-
100, 116-117, 123, 163, 240 ра іл.]. 

Бмгаи ном лджлафлі наоакдроз 
пвмбмгз, лджайделмпрі, пувдодллмпрі у 
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нозиляррі оіхдлщ, нмвдгілкз лауімла-
йщлмгм нмйірзфлмгм номвмгу гмвмозрз 
номпрм лд гмвмгзрщпя. Навірщ рі нодг-
правлзкз укоаїлпрва, які цзом ноаг-
луйз гм жкіулдлля лауімлайщлмї гдо-
еавлмпрі, лакагайзпя влдпрз в уы 
пноаву пвіи вагмкзи, вігнмвігайщлзи 
влдпмк, як, ланозкйаг В. Вдолагпщкзи, 
жкухдлі буйз ж лднозкмвалмы нозкоі-
пры кмлпраруварз «Воаедлля віг укоа-
їлпщкмї вйагз рд пакд – бджпзййя і бдж-
гаоліпрщ… Укоаїлуі гоаырщ пуклу омйщ 
каоімлдрмк, цм нозвдйз у пвмы коаїлу 
ілмждкуів-глмбзрдйів» [20, п. 65]. 

Згагалі, як і багарм ілхзт сакрів 
і гмкукдлрів, гавлм вігмкі, мглак ж 
гдякмгм фапу їт лакагаырщпя взрйу-
кафзрз рак, цмб гмвдпрз лзкз е пу-
вдодлліпрщ Укоаїлпщкмї Ддоеавз. Так 
І. Нагаєвпщкзи нзхд: «…З оанморів 
пмыжлзт гзнймкарів пвмїк уоягак, 
бджпуклівлм кмела бафзрз, цм гдрщ-
калпщкзи одезк в Укоаїлі взкмлував 
пувдодллу вйагу, яку, мфдвзглм, 
жв’яжувайа нозпурліпрщ і гіяйщліпрщ 
пмыжлзт віипщк…» [21, п. 143] (рур і 
гайі нігкодпйдлм клмы – В. С.). На 
нігрвдогедлля пвмгм взплмвку аврмо 
лавмгзрщ лапрунлд. Кмйз ла нмфарку 
фдовля 1918 о. «каиждо Війщгдйщк ІІ 
взжлав смокайщлм гдрщкалпщкзи од-
езк в Укоаїлі», гдрщкал жаномпзв гм 
пдбд гмймвлмкмкалгуыфмгм лікдущкзт 
віипщк в Укоаїлі Г. смл Аитгмола, «в 
мпмбі якмгм пкйав нмгяку лікдущкмку 
лаомгмві і имгм аокії жа цзоу нмкіф 
врозкарз пакмпріиліпрщ Укоаїлз» [21, 
п. 143]. 

Вігнмвігщ гдлдоайа взявзйапя гм-
прарлщм номкмвзпрмы. «…Вак Палд 
Гдрщкалд, вігмкм, цм я вмяк, і як ра-
кзи вігнмвік (рмбрм – ноякм, бдж 
укмвлмпрди – В. С.). …Кмйз в оіжлзт 
мкмйзуят ущмгм коаы лап лд нозика-
ырщ ж оагіпры, айд ж лдгмвіо’як і ла-
вірщ ж вігвдормы вмомеіпры, уд бм-
йзрщ кдлі гм езвмгм. Упд е я віоы, 
кмйз Укоаїла, як пакмпріила і лджа-
йдела гдоеава, пралд ла пвмї вйаплі 
лмгз, рмгі уі йыгз… ж нмгякмы жга-
гаырщ лікдущкзт пмйгарів. 

Ця нмоа ландвлм нозигд… Віг 
упщмгм пдоуя баеаы, цм [б] уди фап 
нозихмв, і гйя цапйзвмгм каибур-

лщмгм ніглмху пвмы фаоку і жакйз-
каы: таи езвд Укоаїла і її Гдрщкал!» 
[21, п. 143]. 

Бджукмвлм, П. Скмомнагпщкзи, 
ла вігкілу віг ніжліхзт имгм агднрів, 
був гмпрарлщм омжпугйзвмы, мпвіфд-
лмы йыгзлмы, кав фзкайзи гмпвіг 
пнійкувалля в аозпрмкоарзфлзт км-
йат, цмб яплм упвігмкзрз: номкмва 
Г. смл Аитгмола – уд лд прійщкз 
взжлалля пувдодлірдру Укоаїлпщкмї 
Ддоеавз, пкійщкз гдкмлпроауія рмгм, 
трм є ла рми фап пноавелік гмпнмга-
одк пралмвзца в Укоаїлі (рмку мку-
налрз и кіляйз вйагу, жаномвагеу-
вайз вйаплд пугмфзлпрвм і р. іл.). А 
пймва ном віоу в рд, цм «Укоаїла, як 
пакмпріила і лджайдела гдоеава» км-
йзпщ «пралд ла пвмї вйаплі лмгз» лі-
кмгм и лі гм фмгм лд жмбмв’яжуырщ, 
нозлаиклі, ж бмку лікдущкмгм пнів-
омжкмвлзка кмеурщ бурз абм е вз-
явмк дйдкдлраолмї фдклмпрі, абм е, 
лавірщ, і нупрзк жвукмк – трм впдоимж 
жваезрщпя ландвлд првдогеуварз, як 
вмлм пралдрщпя в каибурлщмку. 

П. Скмомнагпщкзи вігфував уд 
гуед гмпром і бмйіплм ндодезвав нмв-
пякфап. Чз лд лаиндодкмлйзвіхзк 
пвігфдлляк ракмгм пралмвзца кмед 
бурз номбйдка вйаплзт жбомилзт пзй 
Укоаїлпщкмї Ддоеавз. Помсдпіилзи 
віипщкмвзи, гдлдоай П. Скмомнагпщ-
кзи лд номпрм кав мпмбйзву птзйщ-
ліпрщ гм нзралщ віипщкмвмгм бугівлзу-
рва. На вйаплмку гмпвігі 1917 о. – 
нмфарку 1918 о. віл ндодкмлавпя, ла-
пкійщкз ваейзвмы гйя лаомгеувалмї 
гдоеавлмпрі буйа її жбомила мнмоа і 
лаиваейзвіхзи гаоалр іплувалля. І в 
уіи уаозлі віл пномбував взявзрз 
яклаиакрзвліхі іліуіарзвз. Оглак впі 
вмлз емопркм бймкувайзпя ілмждклз-
кз мкуналракз, лд йзхд баигуезкз 
фз лд жауікавйдлзкз у омжв’яжаллі 
лагайщлмгм нзралля. Вмлз вігвдорм 
нмбмывайзпя жкіулдлля укоаїлпщкмї 
гдоеавлмпрі, взявзйзпя гмймвлмы 
ндодхкмгмы у првмодллі її жбомилзт 
пзй. І лі гдрщкал, лі впя укоаїлпщка 
гдоеавла кахзла ліфмгм вгіярз лд 
кмгйз [18, п. 177-182 ра іл.]. 

Ця мбправзла буйа впік лапрійщкз 
вігмкмы і жомжукіймы, цм жлаихйа 
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вігбзрря лавірщ у тугмеліи йірдоару-
оі, жмкодка ла прмоілкат рвмоів 
М. Буйгакмва «Бійа гваогія» и «Длі 
Туобілзт». 

Якмю взгаєрщпя лаукмвм-
ноавмва квайісікауія гдрщкалпщкмгм 
одезку? 

У пвірйі жгагалзт, упік гмбод ві-
гмкзт сакрів взлзкаырщ ндвлі пук-
лівз і цмгм пдлпу жаряелзт гзпкупіи 
ноз мбґоулруваллі лаукмвмї квайісі-
кауії одезку гдрщкалару. Якзт рійщ-
кз взжлафдлщ рур лд номнмлуєрщпя: 
аврмозраолзи, аврмозраолм-кмлаотіф-
лзи, нпдвгмкмлаотіфлзи, каоімлдркм-
взи, каоімкоарзфлзи, пардйір, быомк-
оарзфлм-віипщвмва гзкраруоа рмцм 
[22, п. 151-174]. 

Абпмйырла жайделіпрщ взрвмодлмї 
в 1918 о. кмгдйі лауімлайщлмгм гдоеа-
влмгм упромы віг авпром-лікдущкмгм 
віипщкмвмгм фзллзка, кмйз мпралліи ж 
уіймї лзжкз мбправзл (вігпурліпрщ 
дйдкдлраолзт ваедйів уноавйілля, 
лджгарліпрщ одайіжауії вжярзт укоаїл-
пщкмы прмомлмы жмбмв’яжалщ, ндкуфа 
нмродба у жабджндфдллі «взкафкз» ж 
Укоаїлз номгмвмйщпрва у вйаплі коаї-
лз ніг жагомжмы одвмйыуіилзт жозвів) 
ужяв ла пдбд сулкуії гмймвлмгм одгу-
йярмоа прмпулків в укоаїлпщкмку пуп-
нійщпрві, нігнмоягкувавхз пмбі лауім-
лайщлі вйаглі ілпрзрурз і у номвдгдллі 
взжлафайщлзт, гмймвлзт дйдкдлрів 
нмйірзкз нмєглавхзпщ, жйзвхзпщ, 
«пнйавзвхзпщ» іж гдрщкалармк, гмжвм-
йяє взпймвзрз номнмжзуіы ікдлуварз 
одезк, цм псмокувавпя, «мкунауіилм-
гдрщкалпщкзк», абм «гдрщкалпщкм-
мкунауіилзк» [22, п. 162-163]. Дмгар-
кмвмы нозфзлмы аогукдлрауії нмгіб-
лмгм ваоіалра взжлафдлля кмед бурз и 
рд, цм укоаїлпщка вйага, кммогзлуы-
фз, гмнмвлыыфз жупзййя мкуналрів, 
нмпзйдлм-пвігмкм гбайа ном рд, цмб її 
комкз лд увіихйз у лдвігнмвігліпрщ, 
фз е рм пундодфліпрщ ж лакіоакз и 
куопмк Нікдффзлз ра Авпром-
Угмоцзлз, їт однодждлралрів в Укоаї-
лі. 

Поавйілля П.  Скмомнагпщкмгм 
омжнмфаймпя ж утвайдлля гмкукдлрів, 
які ндохмгм е гля ніггмрував ноавлзк 
О.  Пайрмв і які взжлафайз пурліпрщ 

одезку, имгм пноякмваліпрщ ае гм 
кмкдлру вігодфдлля гдрщкала віг вйа-
гз. Згіглм мгмймхдлмї 29 квірля 
1918 о. «Гоакмрз гм впщмгм укоаїлпщ-
кмгм лаомгу» П.  Скмомнаг-пщкзи 
рзкфапмвм ндодбзоав у пвмї оукз нмв-
лмваедлля кдоівлзка гдоеавз, номгм-
ймхуыфз пдбд «Гдрщкалмк впієї 
Укоаїлз». Бджнмпдодглє е уноавйілля 
лмвзк гдоеавлзк урвмодлляк нмкйа-
гаймпя ла Рагу Міліпроів. Цдлроайщла 
Рага ра впі ждкдйщлі кмкірдрз омжнуп-
кайзпя, а кіліпроз УНР, їтлі рмваозхі 
(жапрунлзкз) жвійщляйзпя жі пвмїт 
нмпаг. 

Чапрзла гмкукдлру лмпзрщ ном-
гоаклзи таоакрдо. Пдодгбафаймпя 
нозилярря лмвмгм жакмлу ном взбмоз 
гм Укоаїлпщкмгм Смику. В Укоаїлі 
нмвлмы кіомы віглмвйывайзпя «ноа-
ва нозварлмї вйаплмпрз – як сулга-
кдлру куйщруоз і узвійіжауії». Огм-
ймхувайапя пвмбмга кунівйі ра ном-
гаеу ждкйі. Вмглмфап нмвігмкйяймпя, 
цм нйалуєрщпя ояг жатмгів цмгм мб-
кдедлля нмкіцзущкмгм ждкйдвм-
ймгілля. В дкмлмкіфліи ра сілалпмвіи 
псдоат лагававпя номпріо нозварлм-
ку нігнозєклзурву. Пмояг ж узк, 
ндодгбафаймпя нмкоацзрз укмвз 
ноауі жайіжлзфлзків, омжв’яжарз 
омбірлзфд нзралля. Осіуіилмы лаж-
вмы пкапмвалмї Укоаїлпщкмї Наомглмї 
Рдпнубйікз прайа Укоаїлпщка Ддоеа-
ва [23, 16 роавля]. 

Коік Гоакмрз, О. Пайрмв ніггм-
рував ракме номдкрз мплмвлзт жа-
кмлів Укоаїлпщкмї Ддоеавз, які 
мгдоеайз жагайщлу лажву «Закмлз 
ном рзкфапмвзи гдоеавлзи упроіи 
Укоаїлз». Снмвігуыфз кмлаотіфлі 
нмгйягз, які нмвліпры нмгійяйз фйд-
лз УНГ ра Смыжу ждкдйщлзт вйап-
лзків, вігмкзи ноавлзк жа жоажмк 
вжяв «Помдкр Оплмвлмгм жакмлу 
Рмпіипщкмї ікндоії (1905 о.)» 
П. Скмомнагпщкзи ном уд гіжлавпя 
йзхд фдодж гдякзи фап, тмфа гйя имгм 
пуфаплзків нмтмгедлля, ігдї гмку-
кдлра, пурліпрщ номвдгдлмї «мндоауії» 
лд буйз пдкодрмк [24, п. 37]. 
О. Пайрмв номнмлував номгмймпзрз 
Укоаїлпщку Ддоеаву пнагкмвмы кмл-
прзрууіилмы кмлаотієы ла фмйі ж 
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кмомйдк. Доугзи омжгій номдкру 
«Ддоеавлзи йаг і гмймва гдоеавз» 
віл жанмжзфзв ж алаймга 1905 о. ноак-
рзфлм бдж жкіл. Оглак П. Скмом-
нагпщкзи лд у впщмку нігрозкав жа-
номнмлмвалзи ваоіалр. Змкодка, віл 
лд гав жгмгз ла номгмймхдлля 
Укоаїлз кмлаотієы, жаномнмлувавхз 
у вігнмвіглмпрі гм лауімлайщлмї роа-
гзуії лажварз кдоівлзка гдоеавз 
гдрщкалмк. Нд нмбаеав віл ікдлува-
рзпя и ноджзгдлрмк, цм жагаймк 
ймгіфлм, агед лд вігнмвігайм пурлмпрі 
сулкуіи гйавз гдоеавз, цм ла рми 
фап уійкмк мкодпйзйзпя. 
П. Скмомнагпщкзи вліп гм номдкру 
цд мгзл іпрмрлзи кмкдлр, якзи прм-
пувавпя ндоімгу ноавйілля. Вйага 
гдрщкала номгмймхувайапя рзкфапм-
вмы – гм пкйзкалля Укоаїлпщкмгм 
пдику (наойакдлру), якзи кав 
взоіхзрз нмгайщху гмйы Укоаїлз 
[25, Ф. 1064. Он. 2. Сно. 1. Аок. 178-
180]. 

Водхрі уди жакмл мрозкав лажву 
«Пом Гдрщкалпщку вйагу». Згіглм 
имгм нмймедлщ, П. Скмомнагпщкзи 
мрозкав лдмбкдедлі ноава. Віл жмпд-
одгеував у пвмїт оукат лд рійщкз 
взкмлавфу, айд и жакмлмгавфу ра пу-
гмву вйагу, кав сакрзфлм гзкра-
рмопщкі нмвлмваедлля:  

«1. Вйага уноавйілля лайдезрщ 
взкйыфлм гм Гдрщкала Укоаїлз в 
кдеат впієї Укоаїлпщкмї Ддоеавз. 

2. Гдрщкал првдогеує жакмлз, і 
бдж имгм палкуії ліякзи жакмл лд км-
ед карз пзйз. 

3. Гдрщкал нозжлафає Оракала 
Рагз Міліпроів. Оракал Міліпроів 
пкйагає Кабілдр і нодгправйяє имгм у 
нмвлмку пкйагі ла жарвдогедлля 
Гдрщкала. Гдрщкал жарвдогеує і пка-
пмвує Кабілдр у нмвлмку имгм пкйагі. 
Гдрщкал нозикає і жвійщляє злхзт 
уоягмвзт мпіб в оажі гйя мпралліт лд 
мбґоулрмвалм жакмлмк злхмгм нм-
оягку нозжлафдлля і жвійщлдлля. 

4. Гдрщкал є взцзи кдоівлзфзи 
впіт жлмпзл Укоаїлпщкмї Ддоеавз ж 
жакмогмллзкз гдоеавакз. 

5. Гдрщкал є Вдотмвлзи Вмєвмга 
Укоаїлпщкмї Аокії і Фйщмрз...» [23, 16 
роавля]. 

Сурліпла муілка нмвлмваедлщ, які 
мрозкав П. Скмомнагпщкзи, гає 
нігправз гйя взплмвку, цм имгм 
ноавйілля буйм аврмозраолзк, прайм 
мглієы ж смок гзкраруоз. Вмлм кайм 
и ндвлу каоімлдркмву жагаліпрщ. І ж 
ндохзт глів впралмвйдлля гдрщкал-
пщкмгм одезку П. Скмомнагпщкзи 
кав гбарз ном жкдлхдлля оівля пвмєї 
жайделмпрі віг кмкалгувалля віипщк 
коаїл Чдрвдолмгм пмыжу, які буйз 
гіиплзкз гмпнмгаоякз пралмвзца в 
Укоаїлі, а віграк хукав ваедйі нмпз-
йдлля вйаплмгм внйзву ла нмгії. 

Доугзи жакмл лмпзв лажву «Пом 
віоу». Віл взжлафав ноавмпйав’я гдо-
еавлмы одйігієы в Укоаїлі. Подг-
правлзкз ілхзт кмлсдпіи кайз ноавм 
війщлм вігноавйярз бмгмпйуеілля жа 
пвмїкз мбоягакз. 

Тодріи жакмл «Поава і мбмв’яжкз 
Укоаїлпщкзт Кмжаків і Гомкагял» 
ндодгбафав, цм гомкагялз буйз жм-
бмв’яжалі жатзцарз пвіи оіглзи коаи. 
У лмвіи гдоеаві впі кайз нйарзрз 
впралмвйдлі жакмлмк нмгаркз ра 
вігбуварз ндодгбафдлі жакмлмгав-
првмк нмвзллмпрі. Гомкагялз кмгйз 
війщлм номгаварз ра кунуварз каилм, 
взбзоарз нмкдхкалля и війщлм 
взїегеарз жа кмогмл. Бугщ фзя вйап-
ліпрщ мгмймхувайапя лднмоухлмы. 
Позкупмвд взвйаплдлля каила жакмл 
гмнупкав рійщкз жа вігнмвіглу нйару. 
Кмелзи гомкагялзл кав ноавм урвм-
оыварз гомкагз і пнійкз, війщлм взп-
ймвйыварз уплм и нзпщкмвм пвмї 
гуккз. 

Чдрвдорзи ж мгмймхдлзт гмку-
кдлрів – «Пом жакмлз» взжлафав нм-
оягмк нозилярря взцзт гдоеав-
лзущкзт акрів Укоаїлпщкмї Ддоеавз. 
Їт кайм гмруварз кмелд кіліпрдопрвм 
і ніпйя мбгмвмодлля в Рагі кіліпроів 
нмгаварз ла жарвдогедлля гдрщка-
лмві. 

П’ярзк був жакмл «Пом Рагу 
Міліпроів і ном Міліпроів». Згіглм ж 
лзк уояг взжлафав мплмвлі ланоякз 
влуроіхлщмї ра жмвліхлщмї нмйірзкз 
гдоеавз. Оракал (гмймва) Рагз 
Міліпроів ра фйдлз кабілдру буйз 
нігжвірлі гдрщкалмві  жа жагайщлзи  
тіг гдоеавлмгм уноавйілля. Кмелзи ж 
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лзт вігнмвігав жа пвіи ланояк омбм-
рз. 

Напрунлзи акр – «Пом Філалпм-
ву Рагу» взжлавав мпраллы лаи-
взцмы гдоеавлмы упралмвмы ж нз-
ралщ сілалпмвмї нмйірзкз ра кодгзру. 
Чйдлів Рагз нозжлафав гдрщкал, айд в 
мбмв’яжкмвмку нмоягку гм лдї втмгз-
йз мракал (гмймва) Рагз Міліпроів, 
кіліпро сілалпів ра гдоеавлзи кмл-
ромйдо. 

Опраллік був жакмл «Пом Гдлд-
оайщлзи Суг». Гдлдоайщлзи пуг кав 
прарз взцзк жатзплзкмк жакмлу ра 
Взцзк пугмк Укоаїлз [23, 16 роав-
ля].  

Ці пік жакмлів прайз ноавмвмы 
мплмвмы сулкуімлувалля Укоаїлпщ-
кмї Ддоеавз. 

Гдрщкал ра имгм уояг мбіуяйз жа-
тзцарз ілрдодпз впіт пмуіайщлзт 
вдопрв лапдйдлля Укоаїлз, жабджнд-
фзрз оівлмкіолу уфапрщ упіт пупнійщ-
лзт кйапів у гдоеавмрвмофмку ном-
удпі. Оглак уд жавгалля буйм аноімоі 
лджгіиплдлзк. 

Ційкмвзра кмлроодвмйыуіила 
пноякмваліпрщ нмйірзкз П. Скмом-
нагпщкмгм – йдиркмрзв багарщмт ав-
рмозрдрлзт муілмк впщмгм ндоімгу ж 
29 квірля гм пдодгзлз гоугля 1918 о. 
«Рдеік гдрщкалцзлз правав фзк гайі 
впд бійщх одакуіилзк і номрзукоаїл-
пщкзк, – ндодкмлалм жаявйяє 
І. Маждна. – Йхйа оіхуфа и бджмгйя-
гла одправоауія праомгм гмодвмйы-
уіилмгм йагу як в пмуіяйщлмку, рак і 
в лауімлайщлмку омжукіллі... Вжагайі 
гмба гдрщкалцзлз буйа хруфлзк 
нознзлдлляк одвмйыуіилмгм оуту, 
цм пакд ндодг рзк, в кілуі 1917-гм и 
ла нмфарку 1918-гм омку, гіихмв гм 
лаивзцмї рмфкз пвмгм омжвзрку» [26, 
п. 59]. 

Дмпзрщ нозккдрлмы є нігпуккмва 
муілка В. Взллзфдлкмк впщмгм ноав-
йілля П. Скмомнагпщкмгм. Її лд км-
ела лажварз лі ікнуйщпзвлмы, лі лд-
пнмгівалмы, лджваедлмы. Навнакз, 
вмла кмед бурз нозкйагмк капхраб-
лмгм мпкзпйдлля лаиваейзвіхзт 
уомків ндодезрмгм Укоаїлмы, її ла-
омгмк гіокмгм гмпвігу. «В уіи гмбі, – 
лагмймхує аврмо "Вігомгедлля ла-

уії", – іпрмоія лдкмв лавкзплм рдндо 
гайа гмкілуыфу омйы вед кйяпак 
фзпрм буоеуажлзк, цмб нмкажарз, цм 
ж рмгм кмед взирз, кмйз укоаїлпрвм 
бугд ноаглурз буоеуажлмї гдоеавлм-
прз, цмб ламфлм гмвдпрз, цм оажмк ж 
буоеуажлмы гдоеавліпры лдмгкіллм 
и лдмбтіглм номнагає пнмфарку її 
укоаїлпщкзи таоакрдо, а нмрік і пака 
гдоеавліпрщ, як рака» [27, п. 115]. 

В. Взллзфдлка лаибійщхд мбуоы-
вайм рд, цм влапйігмк нігпрунлмї нм-
вдгілкз оупмсійів, які жанмймлзйз 
уоягмві проукруоз, прайапя жкіла 
лапромїв хзомкзт кап цмгм вйаплмї 
гдоеавлмпрі, цмгм лауімлайщлмї 
пноавз, укоаїлпщкмї ігдї. «Айд цм 
лаихкмгйзвіхд буйм гйя укоаїлпщ-
кмгм вігомгедлля, – жажлафав вігм-
кзи нмйірзфлзи гіяф – рм уд ра лаг-
жвзфаилм нігйа, кдождлла номвмкауія, 
яку омбзйз номвілуіайщлі вйапрз, мрі 
праомпрз, каолі мсіудопщкі пмрлі и 
р.н. Рмбйяфз впякі лапзйщпрва и 
емопрмкмпрі лаг лапдйдлляк, вмлз 
праоайзпя упзйдллм нігкодпйыварз, 
цм уд омбзрщ укоаїлпька вйага. Пм-
ояфз оіжкакз якд лдбугщ пдйм, мсіуд-
оля впякзкз пнмпмбакз калісдпрува-
йа, цм уд омбзрщ ж пдйялакз укоаїл-
пька вйага и омбзрщ в ік'я укоаїлпь-
кмї гдоеавз» [27, п. 78-79]. 

В. Взллзфдлкм лажзвав раку нм-
вдгілку «оупщкм-лікдущкмы жкмвмы» 
«йзжмгубів, гурліків, праомпр, мсіудо-
лі», яка нозлмпзйа хвзгкі оджуйщра-
рз: «Сдйялз и пакі гмбод вігфувайз, 
цм їт кармвалм фдодж мру укоаїлпщку 
гдоеаву, а уі номвмкауіилі, укзплі 
нігкодпйывалля цд бійщх омжвм-
оухувайз їтлы лдлавзпрщ. Нд каыфз 
жкмгз омжібоарзпщ у рмку, цм вмлз 
ікдллм жа мсіудопькм-налпьку укоаїл-
пщку гдоеавліпрщ купійз рак ряекм 
омжнйафуварзпщ, пдйялд ндодлмпзйз 
пвмы лдлавзпрщ вжагайі ла укоаїлпщ-
ку гдоеавліпрщ і лавірщ ла паку ігды 
укоаїлпщкмгм лауімлайщлмгм вігом-
гедлля. Сймва «Укоаїла», «Укоаїл-
пщка Ддоеава» рдндо апмуіывайзпщ у 
лзт ж пймвакз «Нікдущкд віипщкм», 
«Гдрщкал», «налз», «праомпрз», «ка-
олі дкпндгзуії», «мсіудоля», «оіжкз» 
и упякд злфд проятірря» [27, п. 79]. 
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В мплмвлмку ж муілкакз пмуіай-
гдкмкоарів жбігаырщпя нігтмгз гм 
пзруауії и укоаїлпщкзт дпдоів. Хіба 
цм вмлз цд оіжкіхі, кардгмозфліхі. 

Віолзи пвмїи гмпйіглзущкіи пмуі-
мймгіфліи птдкі, в якіи дйдкдлрз пм-
уіайщлі мбмв'яжкмвм нмєглувайзпя ж 
дйдкдлракз лауімлайщлзкз (абм ла-
хаомвувайзпщ ла лзт), М. Шанмвай 
вваеав, цм «гдрщкалпщкзи ндодвмомр 
нмправзв номрз пдбд гві пзйз: омпіи-
пщкм-езгівпщку буоеуажіы, нмкіцз-
ків і укоаїлпщкзт куокуйів номрз 
укоаїлпщкзт пдйялпщкм-омбірлзфзт 
кап, абм кмомрхд: фуед кіпрм номрз 
укоаїлпщкмгм пдйа» [28, п. 115]. 

Нд каыфз ніг пмбмы пкійщкз-
лдбугщ пдоимжлмгм пмуіайщлмгм 
нігґоулря, гдрщкалцзла лд кмгйа 
лагіилм пндорзпя и ла бугщ-яку 
укоаїлпщку нмйірзфлу пзйу, ланоз-
кйаг, ла нмйірзфлу наоріы. 

Взвфзвхз впі лыалпз урвмодлля 
и сулкуімлувалля гдрщкалпщкмї км-
гдйі гдоеавлмгм упромы, нозракаллі 
имку взжлафайщлі озпз и мпмбйзвмпрі, 
сатівуі-ноавмжлавуі у взгаллі нігпу-
ккмвмгм, пзлрдрзфлмгм таоакрдоу – 
«Юозгзфліи длузкймндгії» жіихйзпя 
ла ракіи муілуі лдномпрмгм іпрмозфлм-
гм сдлмкдла: «За смокмы ноавйілля 
Г[дрщкалпщка] г[доеава] 1918 буйа 
буое[уажлм]-нмкіц[зущкмы] кмлаоті-
єы ж гзкрармопщкзкз нмвлмваедлля-
кз гдрщкала. Віл пак взжлафав пвмы 
кмкндрдлуіы як вдот[мвлмгм] ноавз-
рдйя, жарвдогеував жакмлз, нозжлафав 
пкйаг уоягу (Рагз кіліпроів) і Гдлд-
оайщлмгм пугу (Ддоеавлмгм cдлару), 
мглммпіблм кдоував жмвліхлщмнм-
йір[зфлзкз] і віипщк[мвзкз] пноава-
кз, взоіхував нзралля нмкзйувалля 
рмцм. На взнагмк пкдорі, ряекмї твм-
омбз, фз розваймгм ндодбувалля гд-
рщкала жа кдеакз Укоаїлз урвмоы-
вавпя роіуквіоар – кмйдгія вдотмвлзт 
ноавзрдйів г[доеа]вз, мглмгм ж якзт 
жажгайдгігщ нозжлафав пак гдрщкал, 
гоугмгм мбзоав Ддое[авлзи] пдлар, а 
родрщмгм – Рага кіліпроів. Уояг вз-
жлафав ланоякз пвмєї гіяйщлмпрі жа 
омп[іипщкзкз] жоажкакз, жгіиплывав 
гайуждвд гдое[авлд] уноавйілля ніг 
кмлромйдк гдрщкала. Взкмозпрмвува-

йзпя пуг[мва] пзпрдка і жакмлмгавпр-
вм Рмп[іипщкмї] ікндоії. Пмйіуіилі і 
еалгаок[пщкі] сулкуії взкмлував 
гднаоракдлр гдоеавлмї ваорз, а пугм-
ві – Гдлдоайщлзи пуг (Ддоеавлзи 
пдлар)» [29, п. 585-586]. 

Гагаєрщпя, цм рака йанігаола, мг-
лак впдбіфла, кмкнйдкпла, пзпрдкла, 
взваедла квайісікауія гдрщкалпщкмї 
Укоаїлз гуед рмфлм «птмнйыє» і нд-
одгає її пурліпрщ. Хіба цм ноз пндуіа-
йщлмку алайіжі оівля пувдодлірдру 
Укоаїлпщкмї гдоеавз взцдлавдгдлмї 
пдлрдлуії жапрмпмвує рдокіл «каоімк-
оарія» [30], цм в таоакрдозпрзуі 
нозлузнмвзт омжбіелмпрди нмвліпры 
пнівнагає ж рдокілмк «каоімлдркм-
віпрщ». Та, жваеаыфз ла нозпурліпрщ і 
в жгагалзт взжлафдллят омпіипщкмгм 
фзллзка, як мглмгм ж гмкілалрлзт 
пурліплзт пкйаглзків – дйдкдлрів, 
гдтрм ж лаукмвуів вваеає взкмозпра-
лу П. Скмомнагпщкзк нмйірзкм-
ноавмву кмгдйщ найіарзвлзк «кайм-
омпіипщкзк номдкрмк», у фмку вбафа-
єрщпя и гмймвла нозфзла имгм нозод-
фдлмпрі ла лдвгафу [31]. 

Згаваймпщ бз, ла ущмку кмела 
нмправзрз жавдохайщлу коанку. Ог-
лак, ж оіжлзт нозфзл (мглієы ж лаив-
нйзвмвіхзт іж лзт жайзхаєрщпя кіл-
йзва кмл’ылкруоа), лмпрайщгіилі ла-
промї жа «пзйщлмы оукмы» жукмвзйз 
нмяву фдогмвзт калінуйяуіи лавкмйм 
одезку і имгм лмпія, мфійщлзка – 
П. Скмомнагпщкмгм. 

Намфлзк нозкйагмк рур прайа 
пмйігла жа мбпягмк кмлмгоасія ноав-
лзка О. Тзкмцука [32]. Сйіг жажла-
фзрз, цм у багарщмт взнагкат кмела 
нмгмгзрзпщ іж пурм ыозгзфлзкз ква-
йісікауіякз рзт фз ілхзт пупнійщлзт 
гіи лдномпрмгм омку, їт оджуйщрарів. І 
впд е, гайдкм лд у впщмку кмела пм-
йігаозжуварзпщ іж жаномнмлмвалмы 
аврмомк смокайщлм-ймгіфлмы птдкмы 
нігтмгу гм кмлкодрлм - іпрмозфлзт 
кмкдлрів вірфзжлялмгм гмпвігу, ла-
икдлмвалмгм гдрщкалпрвмк. Взгаєрщ-
пя, жмкодка, цм нмєглалля, ужгм-
гедлля («прзк») кіе козрдоіякз, 
кдрмгакз жапрмпувалля ноавмжлавфмї 
і іпрмозфлмї гайужди жлалля кав бурз 
могаліфліхзк, омжоатмвалзк ла кмлп-
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роукрзвлд вжаєкмгмнмвлдлля і вжає-
кмнмєглалля. 

Так, мглієы ж ндодгукмв нозтмгу 
гм вйагз П. Скмомнагпщкмгм 
О. Тзкмцук вваеає «алаотм-
козкілайщлу пзруауіы в Укоаїлі» 
(нмгіблзк фзлмк лавірщ лажвалм мгзл 
ж наоагоасів клзгз) [32, п. 57]. А 
пзруауіы, ла ндодкмлалля гмпйіглзка, 
првмозйз Лырлдва и Жмврлдва одвм-
йыуії, лаомгедлі лзкз гдоеавлі іл-
прзрууії ж їт ждкдйщлзк жакмлмгавпр-
вмк, а ракме пмуіайіпрзфла жакмлмр-
вмофіпрщ Цдлроайщлмї Рагз. Алайіжу-
ыфз вігкілу ІІІ Улівдопаймк ноава 
вйаплмпрі ла нмкіцзущкі и ілхі ждкйі 
лдроугмвзт гмпнмгаоів, О. Тзкмцук 
нзхд, цм «лдвзоажліпрщ ыозгзфлмгм 
рйукафдлля ілпрзруру вйаплмпрі віг-
оажу е првмозйа нодудгдлр гйя жака-
ту ла каилмві ноава гомкагялзла, цм 
в укмват жагайщлмї омпіипщкмї одвм-
йыуії вдйм гм алаотії і бджйаггя в 
Укоаїлі» [32, п. 58]. В оджуйщрарі 
ущмгм, а нмрік лапрунлмгм комку – 
ждкдйщлмгм жакмлу віг 18 піфля 
1918 о. – «жвіояфі ілпрзлкрз лармвну 
взихйз ла нмвдотлы. Пмхзоывайапя 
кійщкіпрщ дйдкдлрів, гйя якзт лд 
рійщкз омжкоагалля каила у пагзбат 
нмкіцзків і ла кмлапрзопщкзт ждк-
йят, а и нмгоабувалля і вбзвпрва пра-
йз взгіглзк одкдпймк» [32, п. 60]. 
Познзлзрз тамп, тзеаущкд лзцдлля 
багарпрв, жкілзрз козкілмгдллу пзру-
ауіы ла йаг і нмоягмк і був нмкйзка-
лзи П. Скмомнагпщкзи. Щмноавга 
гйя ущмгм бмимвмку гдлдоайу гмвдйм-
пя вжярз ла пдбд жмбмв’яжалля взкм-
ларз взпулурі уед ілхзк –лікдущкзк 
гдлдоаймк – В. Годлдомк укмвз: віг-
кмвзрзпя віг вйаплмгм віипщка (гм-
пзрщ мкунауіилмгм! – айд трм рмгі лд 
йзхд є, а и бугд жайзхарзпя пноаве-
лік гмпнмгаодк пралмвзца? – В. С.); 
віггаварз укоаїлпщкзт гомкагял жа 
вфзлдлля жймфзлів номрз пмыжлзт 
віипщк ніг ыозпгзкуіы лікдущкм-
авпроіипщкзт нмйщмвзт пугів (бйзп-
куфа ійыпроауія пувдодлірдру! – 
В. С.); гмжвмйзрз пмыжлзкак «мгмом-
гзрз укоаїлпщку ыпрзуіы віг рдомоу 
впякзт нмйірзфлзт могаліжауіи» 
(О. Тзкмцук «ндодкйав» ыозгзфлу 

смокуйу ла жомжукійу кмелмку кмву, 
і в лщмгм взихйм: «рмбрм палкуімлу-
варз їтлі каоайщлі акуії ла мкунмва-
ліи рдозрмоії») [32, п. 72]; нмгмгзрз-
пя жі жвійщлдлляк іж гдоеавлзт упра-
лмв «пмуіайіпрзфлзт» дйдкдлрів і 
омжнупрзрз ждкдйщлі кмкірдрз; віглм-
взрз ноавм нозварлмї вйаплмпрі і 
пнйару пдйялакз ваормпрі мрозкалмї 
ждкйі і цд лзжку нулкрів нмгіблмгм 
омгу. Дмпйіглзк жкухдлзи у ущмку 
жв’яжку фдплм взжларз: «Бджндодфлм, 
цм взкмлалля Укоаїлмы узт взкмг 
ндох жа впд буйм взгіглм Цдлроайщ-
лзк гдоеавак (птвайщла взжлафд-
ліпрщ і кардгмозфліпрщ – В. С.), айд е 
у пвмїи бійщхмпрі (!) уд и лд правзйм 
жлафлзт ндодхкмг (!) – В. С.) гйя 
омжвзрку вйаплмгм лаомглмгм гмпнм-
гаопрва (жомжукійа рукалліпрщ – цм 
рур іцд пкаедх? – В. С.) і гавайм 
одайщлі вйаглі ваедйі укоаїлпщкмку 
уоягу гйя вгакувалля алаотії і пмуіа-
йщлмгм омжбоару (фзраи – лапзйщлмгм 
нознзлдлля гдкмкоарзфлзт ндодрвм-
одлщ – В. С.), гйя гдоеавлмгм номпу-
валля хйятмк, нм якмку вед номих-
йм багарм омжвзлдлзт євомндипщкзт 
коаїл (ндопндкрзва в укмват ілмждк-
лмї мкунауії, як кілікук, номбйдка-
рзфла – В. С.)” [32, п. 72-73]. 

Оглак іцд пуклівліхі взплмвкз 
О. Тзкмцука, які ймгіфлм гмвдоху-
ырщ жаномнмлмвалу птдку. «Бджукмв-
лм, – кмлпрарує ноавлзк, – кмкдлру-
ыфз нозтіг гм вйагз П. Скмом-
нагпщкмгм смокайщлмы ыозгзфлмы 
кмвмы, имгм ваекм лажварз йдгірзк-
лзк. Пдвла оіф, взоіхайщлу омйщ в 
мгдоеаллі (!) – В. С.) П. Скмомнагпщ-
кзк вйагз вігігоайз лікуі. Айд е 
їтля кмгдйщ одсмокувалля Укоаїлз 
жбігайапя ж нмгйягакз ла гдоеавлд 
бугівлзурвм і пакмгм Скмомнагпщкм-
гм. Гмймвлмы нозфзлмы упулдлля ж 
нмйірзфлмї аодлз Цдлроайщлмї Рагз і 
првмодлля гдрщкалару П. Скмом-
нагпщкмгм буйа вігпурліпрщ дсдкрзв-
лмгм гдоеавлмгм уноавйілля, а ноз-
вмгмк – алаотм-козкілайщла пзруа-
уія, цм пкйайапя лавдплі 1918 о. як у 
кіпрі, рак і в укоаїлпщкмку пдйі (лдв-
ед пзруауія в коаїлі і нмродба її жкі-
лзрз – рм йзхд нозвіг гйя каогзла-



Публiчне право № 2 (30) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

178  

йщлмгм жйаку гдоеавлмгм йагу? – 
В. С.). Тмку, ла лах нмгйяг, ноз вз-
пвірйдллі нзралля ном йдгірзкліпрщ 
гдрщкалпщкмї вйагз в Укоаїлі 1918 о. 
пйіг жапрмпуварз кмлкодрлм-
іпрмозфлзи нігтіг, а лд абпроакрлд 
кйіхд рдмоії гдоеавз і ноава, првмод-
лд іж смокайщлзт мжлафдлщ» [32, 
п. 74-75]. Ілхзкз пймвакз, гйя лавд-
гдлля нмоягку (жйаку алаотм-
козкілайщлмї пзруауії) гм вйагз км-
ела нозирз и козкілайщлзк – («см-
окайщлм-лдйдгірзклзк» [32, п. 76] 
хйятмк, а нмрік у ракзи ед пнмпіб 
жкіулыварз и урозкуварз пвмы вйа-
гу. А якцм в лаууі гйя ущмгм «взга-
гайз» ндвлі рдокілз – квайісікауії, 
рм гйя сатівуя-ноавлзка гмпрарлщм 
жвдотлщм мгмймпзрз їт «абпроакрлзкз 
кйіхд рдмоії гдоеавз і ноава, првмод-
лзкз іж смокайщлзт мжлафдлщ» і, ба-
гармжлафлм ларякаыфз ла ндодвагз 
кмлкодрлм-іпрмозфлмгм нігтмгу, «жля-
рз номбйдку2 цмгм П. Скмом-
нагпщкмгм. Щмноавга, віглмплм «ала-
отм-козкілайщлмгм» лаомгу (каиед 
впієї лауії), яка бмомлзйапя віг лмвмї 
вйагз, рм рур бугщ-які пномбз жомжу-
кірз пупнійщлі номудпз фдодж нозжку 
«кмлкодрлм-іпрмозфлмгм нігтмгу» 
жабуваырщпя (фз вігкзгаырщпя) и у 
лагмгі праырщ «абпроакрлі кйіхд рдм-
оії гдоеавз і ноава». Збомилі взпру-
нз номрз гдрщкалару уд аноімоі «оіж-
лмвзг нмйірзфлмгм і козкілайщлмгм 
балгзрзжку» [32, п. 142]. 

Пмгібла «апзкдроія» ноакрзку-
єрщпя, як гагаєрщпя, лд фдодж лдтру-
валля дйдкдлраолмы лаукмвмы ймгі-
кмы, гмпйіглзущкмы кмодкрліпры, а жі 
пвігмкмгм омжоатулку – бугщ-цм вз-
ноавгарз ндвлу нмйірзфлу рмфку жм-
оу. Тмку О. Тзкмцук нмлаг упд ноа-
глд «жомжукірз нмжзуії жатзплзків 
жакмлу (рмбрм гдрщкалуів – В. С.), 
якзи, лджваеаыфз ла гзпкупіиліпрщ 
ном йдгірзкліпрщ жакмлмгавуя, віглм-
взв жлдтрувалі ноава нозварлмгм вйа-
плзка» [32, п. 142]. 

Так мпщ, водхрі, гйя фмгм пйіг бу-
йм жгіиплыварз гдоеавлзи ндодвм-
омр, йіквігмвуварз одпнубйікалпщкм-
гдкмкоарзфлзи йаг, вігкілярз Кмл-
прзрууіы, жабмомлярз пкйзкалля 

Укоаїлпщкзт Упралмвфзт жбмоів, пд-
йялпщкмгм і омбірлзфмгм ж’їжгів, см-
оуків номвіглзт лауімлайщлзт наоріи 
(УПСР і УСДРП), жгіиплыварз цд 
бджйіф алрзгдкмкоарзфлзт комків – 
цмб жатзпрзрз ноава нозварлмгм вйа-
плзка. Позомглм, ніг мпраллік омжу-
кіырщпя йзхд нмкіцзущкм-
канірайіпрзфлі дйдкдлрз (як вігмкм, у 
бійщхмпрі – в Укоаїлі – лдукоаїлпщ-
кі). Щм е гм вйаплмпрі, пкаеікм, пд-
йял, рм рур жлмву ілха кіока – лды 
кмела омжнмоягзрзпя нм ноаву пзйз 
(«каолзи рзпк ла пдйялпрвм») ла км-
озпрщ лікдущкзт і авпроіипщкзт жаиг 
– і уд лд бугд нмоухдлляк ліфзїт 
ноав, бугд рмоедпрвмк рмгм е жакмлу 
– жвіплм, жакмлу гдрщкалпщкмгм – жа 
нозомглмы ймгікмы, алрзлаомглмгм і 
алрзлауімлайщлмгм. 

Оглак, лавірщ взжлаыфз гзпку-
піилмы квайісікауіы балгзрпщкзт 
нмвпралпщкзт жагмлів, якзкз вкозйа-
пя ноакрзфлм впя Укоаїла, аврмо ла-
кагаєрщпя взгарз ноавмкіолмы рдом-
озпрзфлу жа пвмєы пурры гіяйщліпрщ 
мтмомллзт проукруо гдрщкалару. 
Агед вмлз жатзцайз «жакмлмпйутля-
лзт гомкагял» (удлжмву абпмйырлу 
кдлхіпрщ лапдйдлля Укоаїлз – В. С.).  

Чдогмвзк взявмк апзкдроії – 
уед ж ндвлзк лауімлайщлзк лагмйм-
пмк – є пномба О. Тзкмцука взгарз 
капмву прзтіилу бмомрщбу укоаїлпщ-
кмгм пдйялпрва номрз гдрщкалару і 
мкуналрів оджуйщрармк, ндодгупік, 
жймфзллзт гіи оагялпщкмї Рмпії, 
РКП(б) [32, п. 148-150, 156-161]. 
Навірщ «алаотм-кмкуліпр» Н. Матлм 
був «жапйалзи» в Укоаїлу В. Лдлілзк 
і Я. Свдогймвзк іж жавгалляк жгіип-
лдлля рдомозпрзфлмї гіяйщлмпрі, омж-
гморалля алрзгдрщкалпщкмгм нмвп-
ралля [32, п. 148, 414]. 

А рмку одезк кав «гмпзрщ нігп-
рав гйя жапрмпувалля нозкупмвзт 
жатмгів гм кмкуліпрзфлзт нігнійщлз-
ків (гм їт фзпйа пйігмк жа гдрщкалпщ-
кмы агкіліпроауієы О. Тзкмцук віг-
лмпзрщ упі йіві нмйірзфлі пзйз, у рмку 
фзпйі и укоаїлпщкі як «дкпродкіпрпщ-
кі» [32, п. 156] – В. С.). Їтля гіяйщ-
ліпрщ пкйагайа одайщлу жагомжу езрря 
лд йзхд гдрщкалпщкзк уоягмвуяк, а 
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и жлафліи (ндодгбафйзвм лд урмфлы-
єрщпя якіи, лапноавгі абпмйырлм кд-
лхіи – В. С.) фапрзлі лапдйдлля 
Укоаїлз» [32, п. 150]. Змвпік лд гзв-
лм, цм «гмймвлзи пдлп гдрщкалпщкзт 
одсмок у гайужі ыпрзуії нмйягав у 
лайагмгедллі роагзуіилмї омпіипщкмї 
кмгдйі пугмупромы (кмва ном уаопщкд 
пугмфзлпрвм – В. С.), гіимва пубмо-
гзлауіила вдорзкайщ якмї ж гдоеав-
лзк пакмвзжлафдлляк Укоаїлз буйа 
нмоухдла. Дйя ущмгм, ла гукку 
П. Скмомнагпщкмгм ра имгм лаибйзе-
фзт ыозгзфлзт оаглзків (а ракзкз, 
як вігмкм, буйз жгдбійщхмгм праоі 
ікндопщкі фзлмвлзкз – В. С.), гдпя-
рзоіффякз аномбмвалу омпіипщку птд-
ку вйахрувалля удлроайщлмгм анаоа-
ру ыпрзуії лдмбтіглм буйм ндодлдпрз 
іж Пдрдобуога гм Кзєва і нмхзозрз 
имгм кдоівлі нмвлмваедлля ла рі рд-
озрмоіайщлі пугмві мпдодгкз, цм жа-
йзхзйзпя в Укоаїлі» [32, п. 341].  

Щм е, ж нмгйягу кмлаотіфлзт 
ндодкмлалщ і моієлрауіи 
П. Скмомнагпщкмгм, впд ймгіфлм, ла-
вірщ жакмлмкіолм. І якцм взявзрз 
дйдкдлраолу нмпйігмвліпрщ, рм гмвд-
гдрщпя взжларз, цм вдпщ одезк гдрщ-
калару (уд, нозлаиклі, ндодкмлйзвм 
жапвігфує гмпйігеувалзи 
О. Тзкмцукмк пдгкдлр езррєгіяйщ-
лмпрі пзпрдкз) був жа гйзбзллмы 
пурры алрзодвмйыуіилзк, алрзгдкм-
коарзфлзк, абпмйырзпрпщкзк. І лі-
якзкз харакз лд нозкозрз имгм лд-
нозвабйзвмї пурлмпрі (гм одфі, аврмо 
лд кмед пкозрз, цм и «лікдущкі віи-
пщкмві пугз буйз гайдкзкз віг гдкм-
коарзфлзт жгмбурків євомндипщкмгм 
ра нівліфлмакдозкалпщкмгм пугмфзлп-
рва рмгм фапу» [32, п. 341]. Ммва вед 
лд игд ном каоайщлі віипщкмві жатмгз, 
віипщкмвм-нмйщмві пугз, проарз бдж 
пйігпрва і пугу, омжпроійз у гдпярзк-
оарлмку капхрабі жа вбзвпрвм мглмгм 
мкуналра рмцм. 

Позомглм, цм нмйірзкм-ноавмва 
кмгдйщ гдрщкалару, як іпрмозфлзи 
алатомліжк і алрзнмг пноавелщмгм 
лауімлайщлмгм ілрдодпу лд кайа     
пкійщкз-лдбугщ мблагіийзвзт ндопнд-
крзв, буйа нозодфдла ла лдкзлуфу 
нмоажку. Помрз ущмгм лд кмед лі-

фмгм жандодфзрз и О. Тзкмцук: 
«..Вігнмвігщ ла жанзралля ном нозфз-
лз коату Укоаїлпщкмї Ддоеавз 
1918 о. гмуійщлм хукарз лд в проард-
гіфлзт і ракрзфлзт номоатулкат влу-
роіхлщмї і жмвліхлщмї нмйірзкз гдрщ-
калпщкзт уоягмвзт кабілдрів, а 
нмв’яжуварз її іж жагайщлмы нмоажкмы 
в уди фап у пвірі кмлпдоварзвлмї км-
гдйі гдоеавз вйагз» [32, п. 420]. 

Оглак, як лд гзвлм, лаукмвдущ 
вваеає, цм ла рми фап одпнубйікалпщ-
кі смокз гдоеавлмгм ноавйілля ном-
прм лд взявзйз ла гмпвігі пвмїт лдга-
рзвлзт якмпрди, лд прайз налаудєы 
віг упіт пмуіайщлзт твмомб, а 
П. Скмомнагпщкзи жі пвмїкз мглмгу-
куякз ж’явзвпя ла укоаїлпщкіи гдо-
еавліи аодлі ндодгфаплм [32, п. 421]. 
«Гдрщкалар як смока ноавйілля, сд-
гдоауія ж лдбійщхмвзущкмы Рмпієы 
як гдоеавлзи упроіи, аврмозраозжк 
як нмйірзфлзи одезк взявзйзпя в 
мпрармфлмку нігпукку лдезррєжгар-
лзкз», – лагмймхує О. Тзкмцук [32, 
п. 3] і рур ед лакагаєрщпя жлаирз нм-
яплдлля мфдвзглмгм іпрмозфлмгм од-
жуйщрару ндодгупік у жмвліхліт цмгм 
пзпрдкз фзллзкат.  

На ущмку смлі взваедліхмы 
кмлпроукрзвліхмы взгйягає нмжзуія 
О. Рдєлра, якзи нозпвярзв 
П. Скмомнагпщкмку пндуіайщлу кмлм-
гоасіы у пдоії «Опмбзпріпрщ і гмба» 
[33]. Вйаплд, йдвмва її фапрка, кабурщ, 
мбґоулрмвалм, нозпвяфдла нмгіяк, 
нмв’яжалзк іж гдрщкалувалляк 
П. Скмомнагпщкмгм. Чапрм пыедрз 
лабуваырщ лавірщ лд пурм бімгоасіф-
лмгм, а жлафлм хзохмгм таоакрдоу: 
кмва игд ном номудпз, у удлроі якзт 
ндодбував і взоіхайщлмы кіомы 
внйзвав ла які гдрщкал. І рур гмпйіг-
лзк улзкає ндодбійщхдлщ, абпмйырз-
жауіи, у нмоівляллі ж ілхзкз аврмоа-
кз лафдбрм «нозждкйяє» пвмгм гдомя. 
Напноавгі віл жлатмгзрщ оівлмгіыфу 
кіе коаилмцакз і, воатмвуыфз оіжлі 
рмфкз жмоу, лакагаєрщпя вігрвмозрз 
одайщлу каорзлу 1918 о.: омжкозрз 
«ноуезлз», які «взхрмвтлуйз» 
П. Скмомнагпщкмгм ла нмйірзфлзи 
Ойікн, птзйяыфзпщ ноз ущмку гм 
пкднрзфлмї муілкз Укоаїлпщкмї ла-
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омглмї гомкагз, лакагаыфзпщ жомжу-
кірз мпмбзпрі кмрзвауії нмвдгілкз 
гдрщкала [33, п. 64, 68 ра іл.], муілзрз 
имгм ндопмлайщлзи влдпмк у взомб-
йдлля і жгіиплдлля нмйірзфлмгм куопу 
Укоаїлпщкмї Ддоеавз. 

Впдбіфлм номалайіжувавхз впі 
лаиваейзвіхі жоіжз сулкуімлувалля 
гдрщкалпщкмї пзпрдкз (могалів вйагз, 
пугмвмї пзпрдкз, влуроіхлщмї і жмв-
ліхлщмї нмйірзкз, гутмвлм-
куйщруолмгм пдгкдлру), О. Рдєлр 
мб’єкрзвлм нігкодпйыє нмжзрзвлі 
кмкдлрз, вмглмфап жвдорає увагу ла 

лдгарзвз бугівлзурва і омжвзрку 
Укоаїлпщкмї Ддоеавз, нмйірзфлі ном-
оатулкз, нмкажує, як ноакрзфлм у 
кмеліи псдоі езрря лакмнзфувайзпя 
ндодгукмвз її лдвігвмомрлмгм коату. 
Зодхрмы жакмлмкіолзи сілай гдрщ-
калару, ла гукку аврмоа, був гдрдо-
кілмвалзи впік тмгмк нмгіи, пакмы 
пурліпры одезку, якзи гдгайі гмвм-
гзв пвмы лдпномкмеліпрщ, бджндопнд-
крзвліпрщ, лдвігнмвігліпрщ і номпрм 
номрзйделіпрщ взкйзкак, нмродбак 
фапу. 
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Смйгардлкм В. Ф. «Кмомркд ілрдокдум» гдрщкала Павйа Скмомнагпщкмгм (гм 
нзралля ном нмйірзкм-ноавмву муілку ра іпрмозфлу гмйю Укоаїлпщкмї Ддоеавз 
1918 о.) (фапрзла ндоха) 

В праррі ла мплмві алайіжу гмкукдлрів і одайщлзт сакрів омбзрщпя пномба лаукмвм 
взжлафзрз нмйірзкм-ноавмву кмгдйщ і праруп гдрщкалпщкмгм одезку, цм іплував в 
Укоаїлі вномгмве 7,5 кіпяуів 1918 о. З’япмвуырщпя мб’єкрзвлі пундодфлмпрі кіе ндод-
ваелмы бійщхіпры пупнійщпрва і вйагмы, які нозжвдйз гм капхраблмї влуроіхлщмї 
бмомрщбз і, жодхрмы, взоіхзйз гмйы Укоаїлпщкмї гдоеавз, жукмвзйз вігомгедлля 
Укоаїлпщкмї Наомглмї Рдпнубйікз. 

Кйюфмві пймва: гдоеавлзи ндодвмомр, мкунауіилм-гдрщкалпщкзи одезк, каоім-
лдркмвзи праруп, аврмозраолм-кмлаотіфла вйага, капмвзи пномрзв, нмвпралпрвм. 
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Смйгардлкм В. Ф. "Кмомркмд злрдокдуум» гдркала Павйа Скмомнагпкмгм (к 
вмномпу м нмйзрзкм-ноавмвми мудлкд з зпрмозфдпкой пугщбе Укоазлпкмгм Гмпу-
гаопрва 1918 г.) (фапрщ ндовая) 

В прарщд ла мплмвд алайзжа гмкукдлрмв з одайщлшт сакрмв гдйадрпя нмншрка 
лауфлм мнодгдйзрщ нмйзрзкм-ноавмвуы кмгдйщ з праруп гдркалпкмгм одезка, пуцд-
првмвавхдгм в Укоазлд в рдфдлзд 7,5 кдпяудв 1918 г. Вшяпляырпя мбчдкрзвлшд ном-
рзвмодфзя кдегу нмгавйяыцзк бмйщхзлпрвмк мбцдпрва з вйапрщы, кмрмошд нозвд-
йз к капхраблми влуродллди бмощбш з, лакмлду, одхзйз пугщбу Укоазлпкмгм гмпу-
гаопрва, мбупймвзйз вмжомегдлзд Укоазлпкми Наомглми Рдпнубйзкз. 

Кйюфдвшд пймва: гмпугаопрвдллши ндодвмомр, мккунаузмллм-гдркалпкзи одезк, 
каозмлдрмфлши праруп, аврмозраолм-кмлаотзфдпкая вйапрщ, каппмвмд пмномрзвйдлзд, 
нмвпралфдпрвм. 

Soldatenko V. "Short intermezzo" by Hetman Pavlo Skoropadsky (to the ques-
tion of the political and legal assessment and the historical destiny of the Ukrainian 
State in 1918) (part one) 

In the article, on the basis of analysis of documents and real facts, an attempt is made 
to scientifically determine the political and legal model and the status of Hetman's regime 
that existed in Ukraine during the 7,5 months of 1918. Objectual contradictions between 
the overwhelming majority of society and authorities that led to a large-scale internal 
struggle and, finally, to decide on the fate of the Ukrainian State, led to the revival of the 
Ukrainian People's Republic. 

Key words: state coup, occupation-hetman regime, puppet status, authoritarian-
monarchical power, mass opposition, rebellion. 




