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(частина друга)* 
 

Щм жаваеайм П. Скмомнагпщкм-
ку прарз пноавелік укоаїлпщкзк 
нароімрмк? 

Опщ уед прмйірря, жмкодка у ыві-
йдилі іпрмозфлі гарз, пнайатуырщ 
гзпкупії ном рд, кзк був П. Скмом-
нагпщкзи. Оуілкз гуед оіжлмкалірлі: 
віг рвдогедлщ ном рд, цм уд буйа аб-
пмйырлм номомпіипщкз лайахрмвала 
нмпрарщ, якіи взнайм врійзрз у ода-
йщліпрщ жгагалзи взцд «каймомпіипщ-
кзи номдкр», гм лакагалщ гмвдпрз, 
лібз мпралліи гдрщкал був пноавелік 
укоаїлпщкзк нароімрмк, бджкделм 
віггалзк лауімлайщліи пноаві, ноз-
лаиклі ла лаивзцмку нмпру фапів 
Укоаїлпщкмї Ддоеавз. 

Хмфа в езррі роанйяырщпя гзвлі, 
фапмк каокмймклі кдракмосмжз, бімг-

оасія, гдоеавлм-нмйірзфла гіяйщліпрщ 
П. Скмомнагпщкмгм, гагаєрщпя, гаырщ 
нігправз птзйярзпя гм гуккз, цм 
гмймвлд в имгм гмйі жлафлмы кіомы 
буйм ндодгоіхдлд имгм нмтмгедлляк, 
взтмвалляк, ндодкмлаллякз, пупні-
йщлзк прарупмк, а вігтзйдлля віг 
гдрдокілмвалмгм, «жаномгоакмвалмгм» 
вдкрмоу нмвдгілкз взявзйзпя в 1918 
о. рзкфапмвзкз, оагхд взкухдлзкз 
кзлуйзкз мбправзлакз, віграк – лд 
взжлафайщлзкз и гмкілалрлзкз. Тм 
е взлзкаырщ гмпрарлщм мбґоулрмвалі 
пуклівз цмгм квайісікауії іпрмозфлмї 
кіпії гдлдоайа як укоаїлпщкмгм нароі-
мра и гдомя, якзи у лагжвзфаилм віг-
нмвігайщлзи, пкоурлзи, козрзфлзи 
гйя лауії кмкдлр жваезвпя вжярз ла 
пдбд омйщ її оярівлзка. 

_________________ 
*  Помгмведлля. Пмфармк праррі гзв.: «Пубйіфлд ноавм». – 2018. – № 2 



«Коротке інтермецо» гетьмана Павла Скоропадського . . . 
 

 

           183  

Маибурліи мпралліи гдрщкал 
Укоаїлз, віипщкмвзи і нмйірзфлзи 
гіяф лаомгзвпя 3(15) роавля 1873 о. у 
Віпбагдлі (Нікдффзла) в аозпрмкоа-
рзфліи омгзлі ж гавлік кмжаущкзк 
кмоілляк. Ймгм нодгмк – Івал Скм-
омнагпщкзи був гдрщкалмк Укоаїлз 
ла нмфарку ХVІІІ пр. Двмоялпщкзи 
оіг був мглзк іж лаижакмеліхзт в 
Рмпіипщкіи Ікндоії: вмймгів каиед 8 
рзп. гдпярзл ждкйі ра цд лдоутмкіпры 
ла 1,5 кйл жмймрзт оубйів. Врік, нд-
охі 5 омків Павйм взтмвувавпя гайд-
км віг укоаїлпщкзт рдодлів – у Нікд-
ффзлі. Лзхд кійщка йірліт кіпяуів віл 
номвів у каєрку пвмгм гіга в Томп-
рялуі, гд укоаїлпщкд пнозикаймпщ 
хвзгхд жа дкжмрзфлд, айд ліяк лд 
оіглд. Тм е лавірщ у жоіймку віуі 
П. Скмомнагпщкзи жіжлавпя, цм кав 
«гуед лдяплу уяву ном пвмы Барщкі-
вцзлу і йыгди, цм її лапдйяырщ». 
Сдбд е уваеав «каймомпіялзлмк вз-
пмкмгм нмтмгедлля», «гйзбмкм вігга-
лзк омпіипщкзк уаояк» — і ае гм 
1917 о. гдкмлпроарзвлм гзпралуіыва-
впя віг «укоаїлуів». 

Пмтмгедлля багарм в фмку ланд-
одг взжлафзйм као’єоу Павйа Скмом-
нагпщкмгм: пйуезрз уаодві пйіг ла 
пакмку віпроі ілрдодпів ікндоії – жі 
жбомєы в оукат. Закілфзвхз в 1893 о. 
Паедпщкзи кмонуп в Пдрдобуожі прає 
кмолдрмк і пйуезрщ в йдиб-гваогії 
кавайдоіипщкмку нмйку. Огоуеуєрщпя 
ж Ойдкпалгомы Дуолмвм, цм цд бійщ-
хд нозклмеує омгзллі праркз. Піг 
фап омпіипщкм-янмлпщкмї віилз, каыфз 
кмейзвіпрщ лд вігноавйярзпя ла 
сомлр як барщкм каймйірліт гірди, 
Павйм Пдромвзф пак нзхд оанмор ж 
номталляк вігноавзрз имгм в Малщф-
еуоіы. Діпрає фзл мпавуйа Забаикайщ-
пщкмї кмжаущкмї гзвіжії і гм нмвдолдл-
ля вмпдлз 1905 о. ж рдароу вмєллзт 
гіи мгдоеує лзжку вмєллзт лагмомг, у 
рмку фзпйі прає кавайдомк жмймрмї 
Гдмогіївпщкмї жбомї. Тур ед нозжлафа-
єрщпя сйігдйщ-аг’ыралрмк у уаопщкмку 
нмфдрі, кмкалгзомк йдиб-дпкагомлу 
кавайдогаогів у Цаопщкмку Сдйі. В 
33-оіфлмку віуі (гоугдлщ 1906 о.) віл 
уед нмйкмвлзк, ваейзва сігуоа в 
мрмфдллі омпіипщкмгм кмлаота. 

На кійщка кіпяуів уйірку 1910 о. 
Павйм Скмомнагпщкзи взїегеає гм 
Філйялгії, кмкалгуыфз 20-к Філ-
йялгпщкзк гоагулпщкзк нмйкмк. Айд 
уед лавдплі 1911 о. имгм ндодвмгярщ 
кмкалгуварз йдиб-гваогії кіллзк 
нмйкмк, якзи мтмомляє ікндоармопщ-
ку омгзлу, як сйігдйщ-аг’ыралр уаоя 
фдодж оік прає гдлдоай-каимомк нмфру 
имгм ікндоармопщкмї вдйзфлмпрі. Віл 
був жоажкмвзк пйуелзуды, бдоуфз 
впд лмві взпмрз в као’єоі, тмфа гоужі 
гайдкм лд жавегз гмрмві буйз таоак-
рдозжуварз имгм жгіблмпрі як жлафлі, 
жауваеуыфз, цм «мбйзффя омжукмк 
лд гзтайм». Оглак уд жмвпік лд жава-
еайм мпмбзпрм тмомбомку гдлдоаймві 
гмпрарлщм упніхлм взоіхуварз жа-
вгалля, які взлзкайз ла сомлрат 
Пдохмї пвірмвмї віилз, гд, кмкалгуы-
фз кіллзкз гзвіжіякз і бозгагакз, ла 
йірм 1916 о. віл гмпйуеуєрщпя гм 
жвалля гдлдоай-йдирдлалра. 

На нмфарку 1917 о. П. Скмомнаг-
пщкзи був нозжлафдлзи кмкалгуыфзк 
34-к аокіипщкзк кмонупмк, цм омжк-
ваорзоувавпя в Пмгійщпщкіи губдолії 
– бйзжщкмку рзйу Півгдллм-
Затіглмгм сомлру. На рми фап віл лд 
йзхд взпмкмквайісікмвалзи віипщкм-
взи, а и мпмбзпріпрщ, цм гдгайі   бі-
йщхд уікавзрщпя пупнійщлзкз пноа-
вакз, тмф і в пндузсіфлзи пнмпіб, айд 
гмйуфаєрщпя гм мглієї ж нмхзодлзт 
раєклзт могаліжауіи. Уед в 1914 о. 
Павйм Пдромвзф пягає 4-гм прундля 
«каипроа» капмлпрва, впрунає гм Кз-
ївпщкмї ймеі Алгоія Пдовмжваллмгм, 
прає фйдлмк каніруйу «Наоузп» кіп-
рзфлмгм могдлу каорзліпрів-
омждлкодиудоів. Ммейзвм, уд прайм 
ндвлзк ніггмрмвфзк цабйдк гм рієї 
омйі, яку имку вгмрувайа гмйя ніпйя 
нмвайдлля пакмгдоеавпрва.  

Хмфа П. Скмомнагпщкзи був нд-
одкмлалзк кмлаотіпрмк, жодфдлля 
Мзкмймы ІІ нодпрмйу, пугяфз ж упщм-
гм, лд прайм гйя лщмгм мпмбзпрмы роа-
гдгієы. Швзгкм жбаглувхз, цм вм-
омрря гм праомгм лд бугд, гдлдоай 
нмфзлає омжгукуварз лаг пвмїк каи-
бурлік у одпнубйікалпщкіи Рмпії, гд-
кмкоарзфлі номудпз в якіи нозжвдйз 
гм кзррєвмгм жйдру лауімлайщлм-
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взжвмйщлмгм оуту, взбуту Укоаїлпщ-
кмї одвмйыуії. У йзпрі гм гоуезлз в 
бдоджлі 1917 о. віл жіжлаєрщпя, цм 
жбзоаєрщпя «кмейзвм, жомбзрзпщ 
укоаїлудк, айд куху пкажарз, нм цз-
омпрі, лд гуед ндодкмлалзк». 

Віл вігвдорм нмбмывавпя омжвайу 
Рмпії, ж вдйзкмы лапрмомедліпры 
нмправзвпя гм рдлгдлуії укоаїліжауії 
в аокії, гагаыфз, цм уд нозжвдгд гм 
вмєллмї карапромсз. Ммела пкажарз, 
цм ндвлмы кіомы гдлдоайу нмрайа-
лзйм, кмйз ввіодлзи имку кмонуп 
вігкмвзвпя взкмлуварз лакажз км-
калгувалля ніг фап авалрыолмгм 
фдовлдвмгм лапруну ла Півгдллм-
Затіглмку сомлрі: ввмйы нмкірзлгу-
вавхз, віипщкмва смокауія лд жоу-
хзйа ж кіпуя, рак і жайзхзйапя в 
рзйу, жбдоігхз езрря рзпяфак вмя-
ків. 

Оглак нозжлафдлзи ніпйя йзнлд-
вмї козжз Вдотмвлзк гмймвлмкмкал-
гуыфзк Л. Кмоліймв ноаглув жйакарз 
пзруауіы в аокії. Пмояг іж жаномва-
гедлляк емопркзт гзпузнйілаолзт 
жатмгів, віл взоіхзв пкмозпрарзпя іж 
пмйгарпщкзт лапромїв і нмозвалщ. Рм-
жукіыфз, цм прзтіилмгм номудпу 
укоаїліжауії аокії лд жунзлзрз, кдр-
кзи кмкалгуваф гіихмв взплмвку, цм 
имгм коацд мфмйзрз, пноякувавхз 
нмрік у нмроіблд оупйм. Так П. Скм-
омнагпщкмку буйм взпймвйдлм номнм-
жзуіы укоаїліжуварз имгм 34-и аокіи-
пщкзи кмонуп. Гдлдоай омжгубзвпя. 
Агед віл лавірщ укоаїлпщкмї кмвз лд 
жлав. Дмтмгзйз і фуркз ном ундод-
гедлд правйдлля гм имгм мпмбз ж бм-
ку Цдлроайщлмї Рагз, йігдоз якмї 
нодвдлрзвлм нмбмывайзпя кмейзвзт 
аврмозраолзт комків ж бмку П. Скм-
омнагпщкмгм. Вйаплд, уд нігрвдогзв і 
віжзр гм кдоівлзурва Укоаїлпщкмї 
одвмйыуії. 

І Павйм Пдромвзф, ніпйя ндвлзт 
вагалщ жодхрмы нмгмгзвпя. Сноава 
укоаїліжауії кмонупу (віл був ла-
икдлмвалзи Пдохзк укоаїлпщкзк) 
нмпувайапя кйявм: мпмбмвзи пкйаг 
уікавзйз лд прійщкз нмгії ла сомлрі, 
роалпсмокауії у вйагі, пзруауія в 
одгімлі, пкійщкз нзралля ном ждкйы – 
кмку вмла лайдеарзкд, яка нмйірзфла 

пзйа жваезрщпя віггарз її рзк, трм її 
мбомбйяє. 

З лапралляк оалліт тмймгів 
П. Скмомнагпщкзи мпмбйзвм гмпром 
вігфув лд йзхд лднозтзйщліпрщ, а и 
вмомеіпрщ гм пдбд ж бмку кдоівлзурва 
Цдлроайщлмї Рагз, яка багармкоарлм 
жомпйа ніпйя рмгм, як ж’їжг Війщлмгм 
кмжаурва у Чзгзозлі в емврлі мбоав 
гдлдоайа ж гуфлзк ік’як пвмїк нмфдп-
лзк мракалмк. Пдодймку лд жкмгйз 
влдпрз і нмгії, нмв’яжалі іж омжжбомєл-
ляк вмякакз Пдохмгм укоаїлпщкмгм 
кмонупу пмйгарів Доугмгм гваогіипщ-
кмгм кмонупу. Опралліи був омжном-
нагмвалзи бійщхмвзкакз, оіхуфд 
боав у нмгіят їт бік, фапрзла кмонупу 
лакагайапя, жмкодка, фдодж Кзїв взї-
тарз ла нівліф, цмб гмнмкмгрз номуд-
пу впралмвйдлля вйагз Раг у 
Цдлроайщліи Рмпії. Хмфа пкійщкз-
лдбугщ віомгіглзт галзт ном лакіоз 
гваогіиуів пзймы гмнмкмгрз бійщхм-
взкак впралмвзрз їт вйагу в Кзєві лд 
буйм, П. Скмомнагпщкзи вноавлм 
пкмозправпя ж пзруауії, цмб гмвдпрз 
пвмы нмроібліпрщ, кмозпліпрщ. Оглак 
Цдлроайщла Рага вігодагувайа ла 
жанмнагйзві гії гдлдоайа бдж ларяку 
ла вгяфліпрщ, а пмйгарз укоаїліжмва-
лмгм кмонупу номпрм омжбодйзпщ нм 
гмківкат гійзрз ждкйы. 

Зайзхзвхзпщ бдж нігйдгйзт, у 
взоіхайщлі глі бмомрщбз жа Кзїв у 
піфлі 1918 о. Павйм Скмомнагпщкзи 
жгагав ном пвмы нозфдрліпрщ гм смо-
кауії Війщлмгм кмжаурва, кзлувпя в 
удлро имгм могаліжауії – ла Звдлзгм-
омгцзлу, айд нігрозккз лд жлаихмв, 
і лі ж фзк нмвдолувпя гм прмйзуі, яку 
лдвгмвжі жатмнзйз бійщхмвзкз, а нм-
рік, жа гмкмвйдліпры ж Цдлроайщлмы 
Рагмы і лікдущкі мкуналрз. 

Пмвдолувхзпщ у лікдущкмку мбм-
жі 2 бдоджля 1918 о. гм Кзєва 
Цдлроайщла Рага і Рага Наомглзт 
Міліпроів буйз лд в жкмжі лайагмгзрз 
лмокайщлмгм сулкуімлувалля гдоеа-
влмгм могаліжку. Авпром-лікдущка 
мкунауіила агкіліпроауія, яка кайа 
ла кдрі мгдоеалля оярівлмгм номгм-
вмйщпрва ж Укоаїлз, гуед хвзгкм 
ндодкмлайапя в нмвліи бджнмоаглмпрі 
укоаїлпщкмї вйагз. Нд гмвіояйз мку-
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налрз і йігдоак укоаїлпщкзт пмуіайіп-
рзфлзт наоріи, які, ла гукку лмвмп-
ндфдлзт пмыжлзків, бійщхд жаикайзпя 
одвмйыуіилмы озрмозкмы, аліе лага-
йщлзкз пноавакз. Нармкіпрщ 1918 о. 
акрзвіжувайз пвмы гіяйщліпрщ ноаві 
наорії ра могаліжауії Укоаїлз. Буйз 
првмодлі лмві кмлпдоварзвлі нмйірзф-
лі могаліжауії. В Кзєві псмокувайапя 
Укоаїлпщка лаомгла гомкага (УНГ), 
яка мб’єглайа в пвмїт оягат ждкйдвйа-
плзків ра кмйзхліт віипщкмвзт. Сд-
одг фйдлів УНГ (їт кійщкіпрщ, жа ла-
имнрзкіпрзфліхзкз муілкакз лд нд-
одвзцувайа 2 рзп. фмймвік), жлафлу 
фапрзлу пралмвзйз праохзлз 1-гм 
Укоаїлпщкмгм кмонупу ра кмжакз Ві-
йщлмгм кмжаурва, а її гмймвмы прав 
Павйм Скмомнагпщкзи. Кдоівлзурвм 
Гомкагз нмправзйм ндодг пмбмы жа-
вгалля мб’єгларз кмлпдоварзвлі нао-
рії ра могаліжауії Укоаїлз. 

Сдодг мпралліт лаивнйзвмвіхзкз 
буйз Укоаїлпщка гдкмкоарзфлм-
тйібмомбпщка наорія (УДХП), Смыж 
ждкдйщлзт вйаплзків ра Рага ждкйял. 
Айд кіе лзкз іплувайз іпрмрлі омж-
біелмпрі в нігтмгат гм агоаолмгм ра 
лауімлайщлм-куйщруолмгм нзралщ. 
УДХП ноаглуйа жкіулдлля укоаїлпщ-
кмї гдоеавлмпрі ра взпрунайа жа нао-
удйяуіы вдйзкмї ждкдйщлмї вйаплмпрі. 
Смыж ждкдйщлзт вйаплзків ра Рага 
ждкйял жатзцайз жбдодедлля нмкі-
цзущкзт йарзсулгіи, рмку ніггавайз 
оіжкіи козрзуі ігдї гомбйдлля пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкзт каєрків. Рмжбіелмп-
рі кіе узкз могаліжауіякз буйз жу-
кмвйдлі и їт пмуіайщлмы бажмы. Смыж 
ждкдйщлзт вйаплзків кмозпрувавпя 
внйзвмк ндодваелм ла Лівмбдоделіи 
Укоаїлі, а пдодг имгм фйдлів ндодва-
еайз омпіялз-нмкіцзкз. Рага ждкйял 
буйа могаліжауієы ноавмбдоделзт 
ждкдйщлзт вйаплзків, гд бійщхіпрщ 
пралмвзйз нмйякз. 

УДХП прайа іліуіармомк пкйз-
калля в Кзєві Впдукоаїлпщкмгм тйі-
бмомбпщкмгм ж’їжгу. Гомкага нігроз-
кайа уд нмфзлалля і взоіхзйа вжярз 
акрзвлу уфапрщ у имгм ніггмрмвуі. 
Пйалуваймпя пкйзкарз уди смоук 
мбмв’яжкмвм гм 12 роавля 1918 о., цмб 
взндодгзрз Цдлроайщлу Рагу, яка 

нозжлафзйа ла уы гару вігкозрря 
Укоаїлпщкзт Упралмвфзт жбмоів. П. 
Скмомнагпщкзи ланоавзв пвмгм нодг-
правлзка гм Смыжу ждкдйщлзт вйап-
лзків, якзи кав ндодкмларз йігдоів 
уієї могаліжауії в лдмбтіглмпрі номвд-
гдлля ракмгм ж’їжгу. Сакд в уди фап 
ж’явзйапя гоукмвала вігмжва УДХП, 
яка нозжлафайа вігкозрря Впдукоаїл-
пщкмгм тйібмомбпщкмгм ж’їжгу ла 29 
квірля 1918 о. Кдоівлзкз Гомкагз ра 
Смыжу нігрозкайз гдкмкоарів-
тйібмомбів. 

Ігдя впралмвйдлля в Укоаїлі гзк-
раруоз ж кдрмы номрзгії «оуилівлзк 
пзйак» взлзкйа у П. Скмомнагпщкмгм 
цд в ндохіи нмймвзлі піфля 1918 о., 
кмйз прайм жомжукійм, цм Цдлроайщла 
Рага ра її уояг лджгарлі жунзлзрз 
лапрун бійщхмвзущкзт пзй. У уди фап 
гдлдоай вігфаигухлм лакагавпя жкм-
бійіжуварз смокувалля Війщлмгм км-
жаурва ла номрзбійщхмвзущкзи мніо і 
пнмгівавпя ноз пнозяллі гмймвз соа-
луужщкмї віипщкмвмї кіпії в Кзєві, 
кмкіпаоа Фоалуужщкмї Рдпнубйікз 
ноз уоягі УНР гдлдоайа Жмоеа Та-
буї жайуфзрз гм пнійщлмї акуії нмйщ-
пщкзи ра фдтмпймваущкзи кмонупз. 
Айд уди нйал взявзвпя лдодайщлзк. 

У бдоджлі 1918 о. П. Скмомнагпщ-
кзи мпдйзвпя в гмрдйі «Калд» оажмк 
іж кмйзхлікз мсіудоакз 1-гм Укоаїл-
пщкмгм кмонупу. В уди фап ихйм вз-
омбйдлля ігдилм-нмйірзфлзт моієлра-
уіи Гомкагз. Змкодка, нйалуваймпя 
жаномвагедлля жагайщлзт взбмоів, 
пкйзкалля Сдику (наойакдлру), ноз-
жлафдлля пзйщлмгм уоягу ра првмодл-
ля бмєжгарлмї укоаїлпщкмї аокії. Ві-
гмкзи ноавлзк Паофдвпщкзи номнм-
лував ндодгарз впы нмвлмру вйагз 
мгліи мпмбі ж гзкрармопщкзкз нмвлм-
ваедллякз. Сакд ракзи гзкрармо кав 
взвдпрз Укоаїлу ж дкмлмкіфлмї ра 
нмйірзфлмї козжз. Паофдвпщкзи був 
мглзк іж ндохзт, трм номнагував лд-
мбтігліпрщ віглмвйдлля в Укоаїлі 
гдрщкалцзлз. Кдоівлзурвм УНГ тм-
рійм номвдпрз гдоеавлзи ндодвмомр 
жа гмнмкмгмы кмйзхліт мсіудоів ра 
жакмелмгм укоаїлпщкмгм пдйялпрва. 
Ілху нмжзуіы жаикайм ноавйілля 
Смыжу ждкдйщлзт вйаплзків, якд ла-
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ноавзйм кмкалгуваллы Кзївпщкмї 
гоунз мкунауіилзт аокіи гмкйаглзи 
нйал жкілз вйагз в Укоаїлі. Віл нд-
одгбафав омжнупк Цдлроайщлмї Рагз 
ра уоягу. Впя нмвлмра вйагз кайа 
ндодирз гм оук нозжлафдлмгм лікуя-
кз гдлдоай-губдолармоа, якзи уноав-
йяв бз Укоаїлмы жа гмнмкмгмы гзод-
крмоії. Таку нмжзуіы ждкйдвйаплзків 
нігрозкувайм авпром-угмопщкд кмкал-
гувалля. 

Нд бугуфз вндвлдлзкз у кмейз-
вмпрі и гмуійщлмпрі розваймї мкунауії 
Укоаїлз, лікуі лагайз ндодвагу ігдї 
П. Скмомнагпщкмгм урвмозрз лмвзи, 
гієпномкмеліхзи укоаїлпщкзи уояг. 

Загаймк мкунауіилі вйапрі вігга-
йз ндодвагу П. Скмомнагпщкмку ж 
уіймї лзжкз нозфзл. 

Вмлз воатмвувайз, жмкодка, ла-
прунлд. Гдлдоай кав гмпрарлщм гуфлд 
іпрмозфлд ік’я. Скмомнагпщкі ла 
1917 о. лайдеайз гм фзпйа лаибійщ-
хзт ждкдйщлзт вйаплзків і в тмгі 
одвмйыуіилзт нмгіи взявзйзпя прм-
омлмы, цм пдоимжлм нмпроаегайа – 
пмуіайіпрзфлд жакмлмгавпрвм і жгіип-
лдлі ла имгм мплмві гії буйз пноякм-
валі ла оуилауіы пакмгм пнмпмбу іп-
лувалля нмкіцзущкмгм омгу. 

П. Скмомнагпщкзи кав нмпйігмв-
лм-кмлаотіфлі унмгмбалля і моієлра-
уії. Віл гмвгі омкз жлатмгзвпя в лаи-
бйзефмку мрмфдлі, у нмфдрі Мзкмйз 
ІІ і як мсіудо фдпрі гмвмгзв віоліпрщ 
абпмйырзжку в тмгі омпіипщкм-
янмлпщкмї і Пдохмї пвірмвмї віилз. 

Онзлзвхзпщ у гмпромку кмлсйі-
крі ж Цдлроайщлмы Рагмы ніпйя укоа-
їліжауії 34-гм аокіипщкмгм кмонупу ра 
правхз нмфдплзк мракалмк Війщлмгм 
кмжаурва, П. Скмомнагпщкзи япкоавм 
умпмбйывав лднозилярря впіт одвм-
йыуіилм-лаомгмноавфзт нйалів і жу-
пзйщ лауімлайщлм-гдкмкоарзфлмгм 
рабмоу, рзк бійщхд оагзкайщлзт бі-
йщхмвзущкм-оагялпщкзт пзй. 

Впд уд гмжвмйяйм лдбджнігправлм 
пнмгіварзпя ла рд, цм оівлялля ла 
каиждоівпщкі и уіпаопщкі хабймлз гйя 
П. Скмомнагпщкмгм бугурщ нозомг-
лзкз, могаліфлзкз, лапйігуварзкурщ-
пя, як кмвзрщпя, лд жа проат, а жа пм-
віпрщ, карзкурщ гмпрарлщм кіулд лд 

йзхд ігдилм-нпзтмймгіфлд нігґоулря, 
а и уійкмк ндвлзи кардоіайщлзи, кйа-
пмвзи ілрдодп. 

Тме коацмгм нодрдлгдлра ла нм-
пагу, віг якмї жайдеайм б омжв’яжалля 
лд прійщкз лауімлайщлм-укоаїлпщкзт 
номбйдк, пкійщкз одайіжауія ла рдод-
лат Укоаїлз ілмлауімлайщлзт ілрд-
одпів, гмгі буйм и хукарз.  

Поаглуфз одайіжауії мбоалмї кдрз, 
П. Скмомнагпщкзи жвіплм, лд кіг лд 
вгаварзпя гм кікікоії. Вндохд в езр-
рі ланзпавхз пвмє ік’я укоаїлпщкмы 
кмвмы 29 квірля 1918 о. ніг жгагалмы 
Гоакмрмы, гдрщкал лакагавпя впійякм 
гдкмлпроуварз омжукілля лауімлайщ-
лзт номбйдк, руобмру ном впдбіфлзи 
омжвзрмк укоаїлпрва, воатувалля имгм 
ілрдодпів. 

Вігнмвігаыфз фзпйдллзк жвзлу-
вафдлляк ла агодпу жаномвагедлмгм 
йагу и уоягу як «лдукоаїлпщкзт», вм-
омезт Укоаїлі, у пндуіайщліи жаяві 
Кабілдру Міліпроів, нмхзодліи 10 
роавля 1918 о., лагмймхуваймпя, цм 
П. Скмомнагпщкзи лд ноаглд прарз 
пакмгдоеудк, цм фдодж гдрщкалпрвм 
одайіжуырщпя ігдї лджайделмї ра війщ-
лмї Укоаїлз в іпрмозфліи лауімлайщлм-
гдоеавліи смокі. Уояг мбіуяв жкіу-
лыварз гдоеавліпрщ, руобуварзпя ном 
омжвзрмк укоаїлпщкмї куйщруоз, жабдж-
ндфуварз ноава лауімлайщлмї кмвз. 

Гдрщкал лакагавпя нігкодпйдлм 
гдкмлпроуварз вігомгедлля гавліт 
кмжаущкзт роагзуіи. З мгйягу ла уд, 
омйщ гмймвлмгм пзквмйу гдрщкалпщкмї 
вйагз кав взкмлуварз гдоб – «кмжак 
ж кухкдрмк» і розжуб. На взкмлаліи 
вігмкзк гоасікмк Г. Наобурмк гдо-
еавліи ндфаруі буйз нмєглалі «кмжак 
ж кухкдрмк» і розжуб. Нмвзк гдоеа-
влзк ноанмомк Укоаїлз прайм нмйм-
рлзцд ж пзлщмї и емврмї пкуг, а в 
удлроі буйм жмбоаедлля жмймрмгм 
розжуба ж тодпрмк.  

Заплмвувайзпя укоаїлпщкі гіклажії 
(ракзт буйм нмлаг 40), ихйа ніггмрм-
вфа омбмра гм првмодлля укоаїлпщкмї 
бібйімрдкз и укоаїлпщкмгм аотіву, 
гвмт укоаїлпщкзт улівдопзрдрів, 
Укоаїлпщкмї акагдкії лаук.  

На ндодоатмвалзт жатмгат, як 
ноавзйм і омбйярщ акудлр рі, трм вм-
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йіє бафзрз в гдрщкалмві взгарлмгм 
лауімлайщлмгм гіяфа. Оглак, гагаєрщ-
пя гм увагз рур лд бдодрщпя гва іпрм-
рлі кмкдлрз. 

Укоаїліжауія, яка «лабоайа мбдо-
рів» цд жа фапів Цдлроайщлмї Рагз, 
номпрм лд кмгйа бурз жунзлдла йігд-
омк гдоеавз, цм кайа укоаїлпщку 
лажву. І рд, цм буйм жанмфаркмвалм в 
1917 о., лабуйм пвмгм ймгіфлмгм жавд-
охдлля уед в фапз гдрщкалару и буйм 
«мпвяфдлм» ік’як П. Скмомнагпщкмгм. 
Ммела гмнупрзрз, цм віл омбзв рд 
цзом, віозв у кмозпліпрщ, ндопндкрз-
вліпрщ жкіл.  

Дм рмгм е, у гдрщкалпщкмку мрм-
фдллі мнзлзймпя кійщка пноавеліт 
укоаїлпщкзт нароімрів, які пкмозпра-
йзпя ж пвмгм взпмкмгм гдоеавлмгм 
пралмвзца гйя одайіжауії укоаїлпщкзт 
номдкрів. Ммва, ндодгупік ном М. 
Вапзйдлка, Д. Дмомхдлка, М. Чубзл-
пщкмгм… Айд ракзт буйм мбкайщ. 

Рівдлщ одайщлмгм нароімрзжку П. 
Скмомнагпщкмгм кмела нодгкдрлм 
уявзрз пмбі, хукаыфз вігнмвігщ ла 
нзралля: в фзїт ілрдодпат віл гіяв 
бійщхд – жатзцав вйаплзи лаомг віг 
боурайщлмгм нмгоабувалля, фз впійя-
км пнозяв ракмку нмгоабуваллы, лд 
жабуваыфз, жвіплм, ном вйаплі акбіуії 
и нмйірзфлу взгмгу? 

Укоаїлпщка Ддоеава буйа лд-
пномкмелмы взкмларз жмбмв’яжалля, 
вжярі ндодг Цдлроайщлзкз коаїлакз 
в Бодпрі. Кмозпруыфзпщ пкйаглзк 
пралмвзцдк «пмыжлзків» і «наорлд-
оів» Нікдффзла и Авпром-Угмоцзла 
гмкмгйзпщ віг укоаїлпщкмї прмомлз 
номгмведлля «рмогмвдйщлмгм гмгмвм-
оу» ж 1 йзнля гм 31 пдонля 1918 о., а 
жа гмгаркмвзк номрмкмймк віг 10 
вдодпля жмбмв’яжайапя нмправзрз в 
коаїлз-мкуналрз 35 % лмвмгм вом-
еаы. На кмкдлр нігнзпалля гмкукд-
лру мбпягз йдгірзкіжауії гмгаркмвмгм 
нмгоабувалля лабагарм ндодвдохуырщ 
нмндодглі. 

Іхймпя ном гігалрпщкі узсоз. 
Якцм жа Бдодпрдипщкмы угмгмы ж 
Укоаїлз кайз взвджрз 1 кйл. рмлл 
жбіеея (60 кйл. нугів), рм уомеаи 
1918 о. взявзвпя гуед тмомхзк (нд-
одвзцував 15 кйл. рмлл) – мред, гм 

удлроайщлмєвомндипщкзт гдоеав гм 
15 фдовля 1919 о. кайм лагіирз вед 
нмлаг 5 кйл. рмлл тйіба – рмбрм, у 
н'ярщ оажів бійщхд, аліе жа квірлдвзк 
дкмлмкіфлзк номрмкмймк. Мабурщ 
лдодайщліпрщ ракмгм мбпягу буйа ла-
прійщкз мфдвзглмы, цм гмвдймпя 
впралмвзрз «кілікук» – 75 кйл. ну-
гів – 1,2 кйл. рмлл [1, Ф. 1115. Он. 1. 
Сно. 9. Аок. 10.]. 

Як лапйігмк, нм гві узсоз («гм-
жвмйдлм» і «мбмв'яжкмвм» буйм влд-
пдлм и гм оягу ілхзт нмжзуіи: вд-
йзка омгара тугмба – 11 і 6 кйл. 
нугів (у езвіи важі), вівуі – 300 
рзп. і 160 рзп. гмйів і р. іл. [1, 
Ф. 1115. Он. 1. Сно. 9. Аок. 10-11]. 

Нд кдлх воаеаыфзкз жа капхра-
бакз буйз ілхі узсоз номрмкмйу ном 
жмбмв'яжалля Укоаїлпщкмї Ддоеавз 
цмгм нмправмк у удлроайщлмєвомнди-
пщкі коаїлз пзомвзллзт ра ілхзт рм-
ваоів: 10% взомбйдлмгм уукоу, 30% 
кдраймномгукуії, 20% пнзору. У 
вігнмвігщ Нікдффзла і Авпром-
Угмоцзла жмбмв'яжувайзпщ, нмфзлаы-
фз ж вдодпля 1918 о., цмкіпяфлм нмп-
равйярз в Укоаїлу нм 9 кйл. нугів 
вугіййя, 5 рзп. рмлл ласрз ра ілхзт 
ласрмномгукрів, жагмвмйщлзрз нмрод-
бз Укоаїлз в пійщпщкмгмпнмгаопщкзт 
кахзлат і рдтліуі, жмкодка упрарку-
валлі гйя гіолзфмї, вугійщлмї, кдрайу-
огіилмї і пнзормвмї номкзпймвмпрі [1, 
Ф. 1115. Он. 1. Сно. 9. Аок.12-13; 34, 
п. 51]. 

Помрд, упвігмкйыыфз лдоівлм-
ноавліпрщ у віглмпзлат, їт мфдвзглу 
жбзркмвіпрщ гйя укоаїлпрва, нодг-
правлзкз одезку (и пак гдрщкал 
П. Скмомнагпщкзи, і гмймва уоягу 
Ф. Лзжмгуб, і кіліпро жакмогмллзт 
пноав Д. Дмомхдлкм) ніг фап мсіуіи-
лзт віжзрів гм Бдойіла у вдодплі – 
йзпрмнагі 1918 о. жкухдлі буйз 
нозлзжйзвм номпзрз лікуів лд вз-
вмгзрз мкунауіилзт віипщк ж Укоаї-
лз. Опкійщкз вйаплзт пзй, ндодгупік 
віипщкмвзт, Укоаїлпщка Ддоеава лд 
кайа, її каибурлє нмправайм у лаинд-
пзкіпрзфліхмку пвірйі. 

Ммейзвм, якбз гмйя омжнмоягзйа-
пя ілакхд, П. Скмомнагпщкзи і двмйы-
уімлував бз в бік укоаїлпщкмї ігдлрзф-
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лмпрі, укоаїлпщкмгм ілрдодпу. Оглак, 
кмйз віл прав ндохмы мпмбмы в Укоаї-
лпщкіи Ддоеаві, ракмку номудпу лдкайм 
жаваеайм пупнійщлд пдодгмвзцд. Сдодг 
нмйірзфлзт йігдоів укоаїлпрва ноакрзф-
лм лд буйм рзт, трм вваеав бз имгм жа 
пвмгм, жа йыгзлу, яка вбмйіває жа вйап-
лу лауіы. Ймгм прмомлзйзпя, козрзку-
вайз, вігвдорм жлдваеайз. Віл, як лд 
праоавпя, лд кіг првмозрз Рагу Міліпр-
оів, у якіи пкійщкз-лдбугщ вагмкмы буйа 
б фапрка укоаїлуів лавірщ жа дрліфлзк 
нмтмгедлляк, ж укоаїлпщкзкз ноіжвз-
цакз – цмб карз ноавм лажзварз вз-
кмлавфу вйагу укоаїлпщкзк уоягмк. 
Оглак, ноіжвзц М. Вапзйдлка, Б. Бурд-
лка, Д. Дмомхдлка, Ф. Лзжмгуба буйм 
жакайм, цмб ла уояг нозкоінзрз укоаї-
лпщку взвіпку – «рабйзфку». Цд вігфу-
вайз лавірщ мкуналрз, фап віг фапу вз-
кагаыфз «укоаїліжауії» Рагз кіліпроів. 
Та ліфмгм лд взтмгзйм. 

Вігкмвз віг номнмжзуіи кіліпрдопщ-
кзт нмпаг мбоаеайз, мпмбйзвм лднозє-
клм воажзйа взпмкмкіола нмвдгілка В. 
Взллзфдлка, якзи лавірщ ж нмкажлмы 
лдтірры вігодагував ла мпмбзпрд жаном-
хдлля гдрщкала мфмйзрз уояг [2, 
п. 103]. 

Помрд кмела жомжукірз і йігдоів 
укоаїлпщкзт наоріи, вігпрмомлдлмгм віг 
пноав лауімлайщлмгм сомлру. Вмлз лд 
рійщкз ілпрзлкрзвлм вігпатувайзпя віг 
гдрщкала. Щд бійщхд йякайз имгм ком-
кз, жупзййя, пноякмвалі ла рд, цмб «нм-
вдолурз лажаг кмйдпм іпрмоії» - пзйм-
кіущ лапагзрз «гмйырлдві» (рмбрм гм 
Лырмгм 1917 о.) нмоягкз, нмвдолурз 
жоуилмвалзи одвмйыуієы йаг. А фмгм 
ваора буйа каиед лдкапкмвала нігроз-
кка біймгм оуту, цм лабзоав пзйз ла 
пупіглщмку Дмлу?! Звіплм, уд пнозика-
ймпя укоаїлпщкзк жагаймк мглмжлафлм – 
взихмвхз ж гвмоялпщкмгм мрмфдлля, 
жайзхаыфзпщ, як мсіудо, віолзк уаопщ-
кіи нозпяжі, П. Скмомнагпщкзи в гухі 
жайзхаєрщпя фуезк лд йзхд одвмйы-
уіилзк жоухдлляк, а и укоаїлпщкзк 
нмозвалляк.  

Віграк угмга, яку віл жакйыфзв 3 
йзпрмнага 1918 ж гдлдоаймк П. Коаплм-
взк ла пралуії Скмомтмгмвм, буйа лд 
нозкомы лдпнмгівалмы, фз нмкзйкмы, 
ракрзфлмы взкухдлмы пномбмы жлаирз 

бмгаи – якупщ нігрозкку мпмбзпріи 
вйагі, цм вед «взпійа ла вмймпзлуі». 
Згмга ла віглмвйдлля єгзлмї і лднмгі-
йщлмї Рмпії, в якіи лавірщ жа мбкмвкз, 
цм гмймвлу омйщ рур кає вігігоарз гд-
рщкалпщкзи одезк, мжлафайа: ліякмї 
Укоаїлз, в емглмку ваоіалрі, в оажі 
жгіиплдлля жагуку вдйзкмгдоеавлзків, 
номпрм лд бугд. А ла вігнмвіглзи кмлк-
одрлм - іпрмозфлзи кмкдлр уд буйа са-
крзфла вігкмва віг пувдодлірдру Укоаї-
лз [3, п. 667-668]. 

Тмбрм уди, нм пурі сілайщлзи кап-
храблзи комк П. Скмомнагпщкмгм був 
гмвмйі ймгіфлзк, гдрдокілмвалзк влур-
оіхлікз ндодкмлаллякз, а віграк гуед 
лдномпрм кмодпнмлгуєрщпя ж уявакз 
рзт, трм йагдл бафзрз в лщмку укоаїл-
пщкмгм нароімра, оярівлзка лауії. 

Як уномгмве 7,5 кіпяуів пкйага-
йзпя прмпулкз кіе пупнійщпрвмк і вйа-
гмю? 

Наукмвуі-ноауівлзкз гуед рмфлм, 
взваедлм муілзйз кіпуд гдрщкалару в 
іпрмозфлмку нмпруні лауії в одвмйыуіи-
лу гмбу. «П. Скмомнагпщкзи і имгм уояг 
лд нозтмвувайз, - жажлафає О. М. Мз-
омлдлкм, - цм пнзоаырщпя «ла кмгурлы 
нігрозкку Нікдффзлз і іл. удлроайщлзт 
гдоеав, які, віолі пвмєку пймву, номгм-
веуырщ бмомрзпщ жа уійщліпрщ і пнмкіи 
лаомгу Укоаїлз». УНР лакажмк гдрщ-
кала буйм пкапмвалм. Цдлроайщлу Рагу 
і її уояг омжнуцдлм. Помгмймхуваймпщ 
првмодлля Укоаїлпщкмї гдоеавз. Такзк 
фзлмк, у роавлі – гоуглі 1918 
уко[аїлпщкзи] лаомг вігфув ла пмбі цд 
мгзл оіжлмвзг гдое[авлмгм] ноавйілля 
– гзкрармопщкзи одезк у взгйягі каоі-
мкоарії, нігкмлромйщлмї і нігнмоягкмва-
лмї лік[дущкмку] кмкалгуваллы. Пом-
рягмк каиед вмпщкз кіпяуів 
лау[імлайщлмгм] гдоеавмрвмодлля віг-
буваймпщ ла фуедждклзт баглдрат. Ав-
рмозрдр вйагз нігрозкувавпя, жа пймва-
кз П. Скмомнагпщкмгм, «лд пнзляыфзпщ 
лі ндодг якзкз пакзкз коаилікз кіоа-
кз»» [4, п. 317]. 

Помалайіжувавхз гзкрармопщкзи 
одезк П. Скмомнагпщкмгм в нйалі жа-
бджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз, 
О. Мзомлдлкм нозихмв гм взплмвку, 
цм ракі ноава взрозкувайзпя тіба цм в 
уаозлі нозварлмї вйаплмпрі – жа ндод-
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кмлалляк гдрщкала – «сулгакдлру 
куйщруоз и узвійіжауії» [5, п. 165]. 

Впі е ілхі ноава і пвмбмгз «взкм-
лувайзпя лд гмпзрщ одрдйщлм», абм 
«гоубм жлдваеайзпя ра іглмоувайзпя». 
Ігдмймгіфлм мбґоулрмвуыфз ноімозрдр 
ілрдодпів гдоеавз лаг ілрдодпакз йы-
гзлз, мрмфдлля П. Скмомнагпщкмгм гм-
кагаймпя нігнмоягкувалля вмйі гдрщка-
ла пугмвмї пзпрдкз , яка сулкуімлувайа 
жгдбійщхмгм жа праозк ікндопщкзк као-
лзк і узвійщлзк ноавмк, нмфапрз гмнм-
влдлзк нмймедллякз, пноякмвалзкз 
ла бійщх емопрмкі жатмгз гйя жкіулдл-
ля аврмозрдру вйагз і жатзпр нозварлмї 
вйаплмпрі [5, п. 165-169]. Закмлмгавфм 
жакоінйяйапя лдоівліпрщ гомкагял, жмк-
одка, жваеаыфз ла лауімлайщлд нмтм-
гедлля. За мпмбзпрзк ланмйягалляк 
гйавз гдоеавз буйм вігомгедлм пкдор-
лу каоу, хзомкм вномвагеувайзпщ нм-
жапугмві каоайщлі акуії рмцм [6, п. 265-
269]. 

Помгмймхуыфз ждкдйщлу одсмоку 
фз лд лаигмймвліхзк пвмїк жавгалляк, 
П. Скмомнагпщкзи ла гійі гмкагавпя 
вігомгедлля ждкйдвмймгілля «каиед в 
упіт рзт смокат, цм іплувайз жа фапів 
Рмпіипщкмї ікндоії: нозварлд, лагійщлд, 
гдоеавлд, удокмвлд, кмлапрзопщкд, жа-
вмгпщкд, сабозфлд рмцм» [7, п. 218-219]. 

Закмлз Укоаїлпщкмї Ддоеавз буйз 
пноякмвалі ла жатзпр ілрдодпів жакме-
лзт вдопрв пупнійщпрва і нмгіохувайз 
ноавмвд пралмвзцд ндодваелмї имгм 
фапрзлз – пдйял і омбірлзків [6, п. 265-
269]. 

Вваеаыфз жлафлмы кіомы лагука-
лмы, хруфлмы птдку «кмлпдоварзвлмї 
одвмйыуії», жа яку ілмгі взгаєрщпя гдрщ-
калар [8, п. 13-40], гагаєрщпя, кмела 
номяплзрз пзруауіы, мбкдезвхзпщ 
нмпзйалляк ла гмпрарлщм номпру, айд 
номлзкйзву пдлрдлуіы В. Лдліла цд ж 
ноауі 1904 о. «Комк вндодг, гва комкз 
лажаг».  

Пмгмгеуыфзпщ ж гуккмы, цм пвір 
«оутаырщ одвмйыуії», віл номгмвеує: 
«Айд кмлкодрлд жлафдлля кмелмї кмлк-
одрлмї одвмйыуії узк кмлкодрлзк вз-
пймвмк цд лд взжлафаєрщпя: буваырщ 
одвмйыуії ла жоажмк одакуії». Тмку ва-
ейзвм жларз ру одайщлу пзйу, яка жгіи-
плыє ндодвмомр, її кдоівлі нозлузнз, 

«цмб взжлафзрз, вндодг фз лажаг оута-
йа «пвір»… ра  фз ілха кмлкодрла одвм-
йыуія» [9, п. 383]. 

З ущмгм нмгйягу кмела кмлпрару-
варз, цм рака одвмйыуія, яка жгіип-
лывайапя ніпйя 29 квірля 1918 о. ніг 
моугмы П. Скмомнагпщкмгм, мглмжла-
флм, оутайа «пвір» лажаг віг рзт іпрм-
рлзт жоухдлщ, які прайзпя в Укоаїлі 
уномгмве бійщхд ліе омку пмуіайщлм-
гм і лауімлайщлмгм жбуодлля. 

Гдрщкалпщкзи ндодвмомр, нозтіг 
гм вйагз П. Скмомнагпщкмгм вігоажу 
взкйзкайз лдгарзвлі одсйдкпії в 
укоаїлпщкмку пупнійщпрві, в упіт имгм 
вдопрват. Мапз е буквайщлм ж ндо-
хзт глів ніпйя ндодвмомру взпймв-
йывайз лд йзхд лднозтзйщлд, а и, 
лавірщ, вігвдорм вмомед правйдлля гм 
Гдрщкалару. В упякмку оажі жапугеу-
вайз имгм фдодж лзжку нодгправлзущ-
кзт смоуків. Ммейзвм, рур гмгаркм-
взт дкмуіи гмгайз оіхдлля гдрщкала 
ном вігкілу Кмлпрзрууії УНР і жабм-
омлу пкйзкалля нозжлафдлзт ла 12 
роавля Укоаїлпщкзт Упралмвфзт 
Збмоів, які номгмвеувайз бурз коі-
єы-ігдаймк лаихзохзт гдкмкоарзф-
лзт пзй. Рдакуієы мпралліт ла жабм-
омллі акуії вйагз прайа оагзкайіжауія 
лапромїв, які взйзйзпя в оджмйыуії 
рзт жібоалщ, які, впундодф ндодхкм-
гак (однодпіяк, аодхрак), вгаймпя-
ракз номвдпрз. 

Ріхуфзк жапугедлляк лмвмнмп-
раймгм одезку, имгм лдвзжлалляк, 
жакйзкакз гм лднмкмоз і бмомрщбз ж 
лзк вігжлафайзпя гмкукдлрз, птвайд-
лі ІІ Впдукоаїлпщкзк пдйялпщкзк 
ж’їжгмк (8-10 роавля, нмлаг 12 рзп. 
гдйдгарів), ІІ Впдукоаїлпщкзк рдозрм-
оіайщлзк омбірлзфзк ж’їжгмк (13-14 
роавля, нмлаг 200 гдйдгарів), V 
ж’їжгмк (кмлгодпмк) Укоаїлпщкмї пмуі-
ай-гдкмкоарзфлмї омбірлзфмї наорії 
(13-14 роавля), ІV ж’їжгмк Укоаїлпщ-
кмї наорії пмуіайіпрів-одвмйыуімлдоів 
(13-16 роавля). 

Ндпнозилярря Гдрщкалару лаигм-
ймвліхзкз вдопрвакз укоаїлпщкмгм 
пупнійщпрва, які пукаолм пкйагайз 
абпмйырлу бійщхіпрщ лауії, гмнмвлы-
ваймпя и нозклмеуваймпя лднозкз-
одллмы вмомеіпры гм одезку лаиоа-
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гзкайщліхмї нмйірзфлмї пзйз – бійщ-
хмвзків. Онзлзвхзпщ ж нмфаркмк 
мкунауії нмжа жакмлмк і жлафлм жлдк-
омвйдлі однодпіякз, вмлз впд е 
жлаихйз у пмбі пзйз пкмлпмйігуварз-
пя, могаліжауіилм мсмокзрзпя у йзн-
лі 1918 о. у Кмкуліпрзфлу наоріы 
(бійщхмвзків) Укоаїлз. Такзи комк 
вмлз вваеайз вкоаи лдмбтіглзк в 
укмват лаомпраыфмгм лдвгмвмйдлля 
капакз налівлзкз нмоягкакз, нмв-
пыглм жомпраыфзкз взпрунакз номрз 
лзт. 

Наибійщх лдовмвмы, жбугедлмы, 
взбутмнмгіблмы ла жкілз, цм прайз-
пя, буйа одакуія укоаїлпщкмгм пдйялп-
рва. Цд нозомглм, агед, ндодгупік, 
пакд жа имгм оатулмк ноавйяфі кмйа 
лакагайзпя взкмларз укмвз Бодпрпщ-
кмгм «тйіблмгм кзоу». Мдрмгзфлм, 
бджндодпраллм жгіиплываймпя бджнод-
удгдлрлд, узліфлд, жа уфапрі ілпрзру-
уіи Укоаїлпщкмї Ддоеавз нмгоабу-
валля пдйялпрва. Ммела лавмгзрз 
бджйіф гмкукдлрів, у якзт гії мкунал-
рів абпмйырлм мглмжлафлм нмпраырщ 
як пзймвд взйуфдлля впщмгм гмбоа, ла 
якд лароанйяйз фуемждклі жаигз. Цд 
лабзоайм ракзт капхрабів і смок, цм 
фапмк лд кмгйз врозкарзпя і взоаеа-
йз, як кілікук, бмяжкд лдомжукілля 
нмвдгілкмы мкуналрів лавірщ взпмкі 
уоягмвуі. Врік, у вйаглзт проукруоат 
бійщхд буйм рзт, трм лд жа проат, а жа 
пмвіпрщ гмнмкагав лагмгуварз укоаїл-
пщкзк тйібмк фуеі лауії і нозлзжйзвм 
взхзкмвувавпя в фдогу ла мгдоеалля 
могдлів гдоеав-гоабіелзущ. 

Зафднйдлд, як кмвзрщпя, жа езвд, 
пдйялпрвм хвзгкм жабувайм ном вфм-
оахліи «лдироайірдр», вігкзгайм ана-
ріы, цм буйа пнозфзлдла лд вдйщкз 
нозилярлмы нмйірзкмы Цдлроайщлмї 
Рагз, і гоіжлм жаявйяйм ном пдбд як 
ном пзйу, жгарлу жгмйарз, жлдпрз впд, 
цм лд номпрм нмпрайм ла имгм хйяту, 
айд и лакагаймпя нмвдолурз гм пралу 
лдцаглм глмбйдлмї і взжзпкувалмї, 
бджпмомклм мхукувалмї вдопрвз. 

Дмкукдлрз пвігфарщ: ваекм жлаи-
рз якдпщ пдйм фз нмпдйдлля в 1918 о., 
ж якмгм б у оіжлі уоягмві ілпралуії 
Укоаїлпщкмї Ддоеавз лд лагіихйм 
емглмгм нмвігмкйдлля ном ланагз 

пдйял ла нмкіцзущкі каєрлмпрі, ном 
нмедеі и нмроавз в дкмлмкіят, ном 
мніо каоардйяк, убзвпрва мкуналрів, 
ном рд, цм буквайщлм кмедл нуг тйі-
ба гававпя «ж бмєк» рмцм. Гйзбзл-
ліпрщ і впджагайщліпрщ оуту мпмбйзвм 
воаеаырщ, якцм жваезрз, цм віл був 
лд прійщкз лапйігкмк уійдпноякмва-
лмї гіяйщлмпрі нмйірзфлзт пзй (тмф 
мпраллі гмкйагайз фзкайм длдогії, 
цмб пндорзпщ ла лщмгм), пкійщкз прз-
тіилмы одакуієы ла пноавгі лдпрдон-
лд пралмвзцд, ла баеалля кмелмвйа-
гуів нмжбавзрз ндопндкрзвз кйап, 
ндодг якзк пяилуйа жіока пвмбмгз, 
лагія, цм оджуйщрарз ноауі вйаплзт 
оук бугурщ лайдеарз имку — роуга-
оы, цм гдоеава жатзцарзкд имгм віг 
емопрмкмгм нозкупу и гзкмгм пвавій-
йя. 

Та дкмуії вігфаы фдодж лдгмпяг-
луру кдру буйз лджоівляллі ж нозом-
глзк мнмомк нмвпыглзк акрак вал-
гайіжку, лаиемопрмкіхмгм жлуцалля, 
які лабуйз прарупу гдоеавлмї нмйірз-
кз. «Обоаедлі» нмндодглщмы пмуіайі-
прзфлмы вйагмы нмкіцзкз ноаглуйз 
«парзпсакуії», нмпніхайз нмвдолурз 
вроафдлі каєрлмпрі ра вігхкмгуварз 
жавгалі одвмйыуієы жбзркз. Поз 
ущмку вмлз пнзоайзпя ла мкунауіилі 
віипщка ра кіпудву агкіліпроауіы ж 
нігйдгйзкз їи кійіуіилзкз нігомжгі-
йакз (гаигукакз). Кдоуыфзпщ фапрм 
лд прійщкз нмфуррякз пноавдгйзвмпрі, 
пкійщкз нмкпрз, ждкйдвйаплзкз лагрм 
гмвійщлм калінуйывайз мбпягакз 
нодрдлжіи, лд нозтмвувайз баеалля 
якмкмга пувмоіхд «номвфзрз» козвг-
лзків-булраоів, боурайщлм нмправзрз 
«жймфзлуів» ла лайделд їк кіпуд – ра 
рак, цмб рм лагмвгм жанак’яраймпя и 
ілхзк: нмгіблд бугд ж кмелзк, трм 
жажітарзкд ла фуед каилм, ла «пвя-
цдллу» нозварлу вйапліпрщ. 

Нд гзвлм, цм ла ущмку ґоулрі гм-
вмйі хвзгкм лабуйа йдгайщлмгм пра-
рупу ноакрзка дкждкууіи. Рмжнмфарі 
мкуналракз цд жа фапів Цдлроайщлмї 
Рагз каоайщлі дкпндгзуії жа гдрщкал-
цзлз прайз лдмгкіллмы озпмы од-
езку. Віглмвйывалзи лагаякз «нм-
оягмк» мкмхувавпя лд йзхд ла пійщ-
пщкіи біглмрі, айд и мжймбйывав пдод-
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гляущку пдйялпщку капу, вдобуыфз 
гдгайі лмвзт номрзвлзків Гдрщкала-
ру. Агед каоардйі, як ноавзйм, жапрм-
пмвувайз нозлузн кмйдкрзвлмї віг-
нмвігайщлмпрі: омжкіо пряглдлля омж-
нмгійявпя кіе упіка кдхкалуякз 
лапдйдлмгм нулкру, лджайделм віг 
їтлщмгм пмуіайщлмгм прарупу, оівля 
кардоіайщлмї жабджндфдлмпрі и, лаод-
хрі, віг рмгм, фз боайа уфапрщ гала 
мпмба в нмгомкат, фз лі. Зомжукійм, 
цм в оажі лдпномкмелмпрі фапрзлз 
лапдйдлля пнйарзрз кмлрозбууіы її 
нмгахайа ілха фапрзла – жакмеліхі 
вдопрвз пдйа. 

Свіи влдпмк у наузсікауіы (укз-
омрвмодлля) пдйялпрва ла Поавмбд-
одееі жомбзйз нмкіцзкз-нмйякз, які 
гм авпром-лікдущкзт дкпндгзуіи ноз-
йуфайз вйаплі лауімлайщлі йдгімлз. 
Врік, мпраллі гіяйз и пакмпріилм фз 
наоайдйщлм. Жмопрмкіпрщ, цм взяв-
йяйапя ноз ущмку, жгаваймпя, лд жла-
йа кде. Ндфувалі сіжзфлі рморуоз и 
омжноавз нмйякз, як лд гзвлм, вва-
еайз жа нозомглі. Пмйякз, ла їтлы 
гукку, лд йзхд жаивзи оаж гмвмгзйз 
«мгвіфлі ноава» ла дрліфлі укоаїлпщкі 
ждкйі и нозлзеувайз йыгпщку гіг-
ліпрщ, а и ріхзйз вйаплд лауімлайщлд 
пакмйыбпрвм. Вмйзлпщка нмкіцзуя З. 
Кмппак-Чдхуущка ж мфдвзглзк жагм-
вмйдлляк «пкакувайа» в кдкуаоат 
ларуоайіпрзфлі каорзлз фзпйдллзт 
проаегалщ, жавгалзт нмйщпщкзкз нм-
кіцзкакз пійщпщкмку «бзгйу» в 
1918 о. 

Цд пнозфзлзйм пноавдгйзвд мбу-
одлля ілхмгм нмйяка жа нмтмгедл-
ляк, якзи ндодикавпя ілрдодпакз и 
козвгакз укоаїлпрва, – В. Лзнзлпщ-
кмгм. Віл іж еайдк кмлпрарував: «З-
ніг ндоа аврмоа лавкзплд номбзва-
єрщпя ноджзопрвм и боуглзи пагзжк у 
цдгом омжкзгалзт мнзпат, цм взкйз-
каырщ мгзгу». Пмгібла муілка кмед 
бурз нмхзодла и ла пнмгагз нмйщпщ-
кмї нмкіцзуі пдйа Лдкдхівкз Таоа-
цалпщкмгм нмвіру ла Кзївцзлі 
М. Дуліл-Кмжаущкмї. 

Сдйялз, цм боайз уфапрщ у омж-
нмгійі нмкіцзущкмгм каила, лд жбз-
оайзпщ нмвдорарз имгм гмбомвійщлм, 
фзлзйз рмку лаиоіхуфіхзи мніо, ае 

гм жбомилмгм. Вмлз вваеайз якцм и 
лд абпмйырлм бджгмгаллмы ыозгзф-
лм, ра впд мглм жакмллмы нігправмы 
пмуіайіпрзфлі гмкукдлрз ндоімгу 
Цдлроайщлмї Рагз. 

Гдрщкалпщку вйагу ра її нозтзйщ-
лзків пдйялпрвм вваеайм пвмїкз вм-
омгакз, ж фмгм взнйзвайм їт правйдл-
ля гм одезку. Позккдрлзи ж ущмгм 
нмгйягу йзпр мглмгм ж йігдоів УДХП 
С. Шдкдра гм П. Скмомнагпщкмгм, в 
якмку одфі лажзваырщпя пвмїкз ікд-
лакз. «З нівліфлзт нмвірів Пмйравпщ-
кмї губдолії мрозкалі Наомглмы 
уноавмы наорії вігмкмпрі ном рд, – 
гмвмозймпщ у гмкукдлрі, гармвалмку 
17 роавля 1918 о., – цм фйдлз пійщпщ-
кмї пнійкз, нмвдолувхзпщ ж Кзєва 
ніпйя жабмомлз пдйялпщкмгм ж’їжгу в 
багарщмт пдйат уед взлдпйз нмпралм-
вз ном рд, цмб нмвбзварз впіт рзт, 
трм їжгзв гм Кзєва мбзоарз гдрщкала. 
Вед ніглікаєрщпя нмвпралля номрз 
вйагз гдрщкала, нмфзлаырщ убзварз 
тйібмнахуів (ждкйдвйаплзків), їт 
еілмк і гірди, найзрз бугзлкз їт, 
жабзоарз їт тйіб. Заоаж уед фдрвдо-
рзи гдлщ игд біи кіе нмвпралуякз, ж 
мглмгм бмку, і гаигакакакз, ж ілхмгм 
бмку, в мкмйзуят пій Буомкка, Ддлз-
півла, Ходпрзрдйдві Лубдлпщкмгм и 
Змймрмліпщкмгм нмвірів. Пмвпралуів 
жкухуырщ і гмпнмгаоів-тйібмнахуів 
впрунарз гм їт віипщк. Агірауія номрз 
вйагз нала гдрщкала кає вдйзкзи 
упніт».  

Стмезт гмкукдлрів ном лапромї і 
гії пдйял – вдйзфджла кійщкіпрщ. 

Пмрдонійі е вйаплзкз мбоаеа-
йзпщ ла уояг і гдрщкала жа боак рвдо-
гмпрі, к’якмрійіпрщ і гдгайі бійщхд 
нмкйагайзпщ ла вйаплу іліуіарзву ра 
андйяуії гм мкунауіилзт вйапрди. 
Зомжукійм, цм в мпралліт буйз «ва-
гмкі» нігправз боарз бік нмкіцзків, 
вдйзкзт вйаплзків. Пдопндкрзва вйа-
глалля пундодфлмпрди жа ракзт мб-
правзл кайа гуед ндпзкіпрзфлзи, 
пкмоіхд нозкаолзи взгйяг. 

«Щм уд жа йырзи фап був ла 
Укоаїлі! – взгукує М. Шанмвай. – 
Гдрщкалцзла йырувайа: 8 йзнля вз-
гайа «жакмл» ном бмомрщбу ж омжоу-
тмы в пійщпщкмку гмпнмгаопрві, ла 
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мплмві якмгм упралмвйдлм буйм коіна-
урвм: пдйял жкухувайз пзймы мбомб-
йярз налпщкі ждкйі. На нмфарку вдод-
пля Скмомнагпщкзи нмїтав ла нмкймл 
гм Війщгдйщка ІІ в Бдойіл (5 вдодп-
ля), ніпйя фмгм гдрщкалцзла нігнзпа-
йа (10 вдодпля) гмгмвіо ж Нікдффз-
лмы ла ндодгафу лікуяк 35 % вом-
еаы. 

Гдрщкалцзла буйа рака проахла, 
цм омжнмфайапщ нм впіи Укоаїлі бмом-
рщба номрз буоеуажлмї гзкраруоз і 
лікуів. Бмомрщба вдйапщ наорзжалпщ-
кзк пнмпмбмк пдйялакз ніг номвмгмк 
пмуіяйіпрів-одвмйыуімлдоів і Сдйял-
пщкмї пнійкз. Яка уд буйа бмомрщба, 
нмкажує жвір лікдущкмї мбдокмкалгз, 
гд првдогеуєрщпя цм ла Укоаїлі жа 6 
кіпяуів буйм вбзрм 19. 000 лікдущкзт 
емвліоів і мсіудоів в пурзфкат ж пд-
йялакз! Рмжукієрщпя, ж бмку пдйялпр-
ва внайм жлафлм бійщхд. Нікуі нмфа-
йз взвмжзрз в Нікдффзлу, в кмлудлр-
оауіилі рабмоз, багарм бмоуів, ндод-
ваелм пмуіяйіпрів-одвмйыуімлдоів і 
фйдлів Сдйялпщкмї Снійкз». 

Ці пакі сакрз взкмозпрмвує в 
пвмєку гмпйігедллі и П. Хозпрык, 
нознупкаыфз, цм кійщкіпрщ убзрзт 
мкуналрів буйа жалзедла храблзкз 
пйуебакз. 

Пмйірзка гдрщкалпщкмгм одезку 
цмгм пдйялпрва гає впі нігправз мта-
оакрдозжуварз її як «віилу ж пдйялпр-
вмк», яка, у вігнмвігщ, ндодрвмоыва-
йапщ ла «віилу пдйялпрва ж гдрщкал-
цзлмы». Цд нігрвдогеуєрщпя лд 
рійщкз номнмкіцзущкзкз, алрзпдйял-
пщкзкз жакмлакз и омжнмоягедллякз 
гдрщкала, имгм уоягу, а и фзпйдллзкз 
сакракз рдомоу, цм имгм фзлзйз 
каолі дкпндгзуії (кмлрозбууії, хка-
галля, проарз, «нмкоінафдлля»), и 
ракзкз е фзпйдллзкз сакракз оіж-
лмкалірлзт смок пномрзву – ае гм 
жбомилзт нмвпралщ, ном які, лджва-
еаыфз ла «гзку удлжуоу», гомкагпщ-
кмпрі правайм вігмкм фдодж нодпу. 
Сдйялпщку віилу як мглу ж лаинозк-
кдрліхзт таоакрдозпрзк гмбз Гдрщ-
калару жкухдлзи взжларз і нозтзйщ-
лзк П. Скмомнагпщкмгм, мгзл ж кіліп-
роів имгм уоягу ра взгарлзи укоаїл-
пщкзи іпрмозк Д. Дмомхдлкм. 

Навірщ гдлдоай А. Ддлікіл упві-
гмкйывав вігвдорм номнмкіцзущкзи, 
алрзпдйялпщкзи куоп агоаолмї нмйі-
рзкз П. Скмомнагпщкмгм и жакмлмкі-
оліпрщ бмомрщбз пдйялпрва номрз од-
езку, цм рми куоп жгіиплывав: «Сдйм 
нігляймпя жа ждкйы номрз нала, ном-
рз лікуя як мбмомлуя нала і вігбзоа-
фа тйіба», — жажлафав йігдо біймгвао-
гіипщкмгм оуту Півгля Рмпії. 

Пігбзваыфз нігпуккз алайіжу 
нозфзл омжвзрку пдйялпщкмгм оуту у 
1918 о., пуфаплзи гмпйіглзк мбґоул-
рмвалм рвдогзрщ: бмомрщба пдйял 
пноякмвувайапя, «лапакндодг, номрз 
впралмвйдлля ла кіпуят гдрщкалпщкмї 
гзкраруоз ра лапагедлля гоабіелз-
ущкмї номгмвмйщфмї нмйірзкз». 

І тмфа каиед літрм лд кдоував 
номявакз пдйялпщкмї лднмкмоз і ном-
рдпру (мпмбйзвм лавдплі – ла нмфарку 
йіра 1918 о.), вмлз нмхзоывайзпщ, 
«вкозваыфз» уійі одгімлз, ндодрвм-
оыыфзпщ ла гдгайі жкіпрмвліхі і оа-
гзкайщліхі. Сдйялпрвм боаймпя жа 
жбомы, првмоывайм наорзжалпщкі жагм-
лз, ніглікаймпщ ла нмвпралля. Сдодг 
ілхзт жвдорає ла пдбд увагу Каліжщкд 
нмвпралля ла Єйзпавдргоагцзлі у 
роавлі – фдовлі 1918 о., а ракме нмвп-
ралля у Звдлзгмомгпщкмку и Таоа-
цалпщкмку нмвірат Кзївцзлз. Вйаплд 
пдйялпщкзи оут рмгі мтмнзв упі одгім-
лз Укоаїлз. Гдлдоай-сдйщгкаохай 
Г. Аитгмол, кмкалгуыфзи лікдущкзкз 
віипщкакз в Укоаїлі, мфдвзглм, лд «жі 
прдйі» боав узсоу в 10-12 % укоаїл-
пщкзт пдйял, цм прайз гм нмвпралпщ-
кзт йав [1, Ф. 2311. Он. 1. Сно. 120. 
Аок. 143]. Вмла буйа, рак бз кмвзрз, 
«взпроаегала» пакд в бджнмпдодгліи 
бмомрщбі ж рзкз мжбомєлзкз пдйяла-
кз, фзпдйщліпрщ якзт, лапноавгі, буйа 
вдйдрдлпщкмы. 

У бмомрщбі ж мкунауіилзкз віи-
пщкакз взжлафайапя її лауімлайщлм-
взжвмйщла пноякмваліпрщ. У нмвпрал-
пщкзт гмкукдлрат алрзлікдущкі ра 
алрзавпроіипщкі кмрзвз фапрм взпру-
найз ла ндохзи нйал. І уд нозомглм, 
агед пакд мкунауіилі віипщка буйз 
гмймвлмы пзймы, яка номрзпрмяйа 
нмвпралуяк і віг якмї вмлз жажлавайз 
лаипзйщліхзт, лаигмхкуйщліхзт 
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угаоів. Гдрщкалуі е, ра и пак П. Скм-
омнагпщкзи, пнозикайзпщ як «кдлхі, 
жайделі наорлдоз», авпром-лікдущкі 
агдлрз. 

«Пмвпралля рм омжбуотувайзпщ, 
рм ла якупщ твзйы прзтайз, – нзхд 
П. Хозпрык. – Айд пдйялзл і в гукуі 
лд кав рмгм, цмб тмф ла твзйзлу пкм-
озрзпщ балгі омжбіилзків, гоабіелз-
ків і лапзйщлзків ла фмйі ж гдлдоаймк 
Скмомнагпщкзк і нмкіцзкмк Лзжмгу-
бмк. Віг тарз гм тарз, віг пдйа гм 
пдйа ндодбігйа гукка ном лдмбтіг-
ліпрщ капмвмгм, мглмфаплмгм нм впіи 
Укоаїлі пдйялпщкмгм взпруну номрз 
карів. Зупзййя Укоаїлпщкмї Паорії 
Сму. -Рдв. і Цдлроайщлмгм Кмкірдру 
Впдуко. Сдйялпщкмї Снійкз, ланоав-
йдлі гм рмгм, цмб вгдоеарз пдйялпрвм 
віг ндодгфаплзт пднаоарлзт взпрунів, 
цм жгдбійщхмгм жакілфувайзпщ рійщкз 
жагухдлляк їт і лдкзймпдоглзкз 
омжпроійакз пдйялпщкзт вараеків, лд 
кайз упніту. Сдйялпрвм лд кмгйм прд-
онірз гдрщкалпщкм-нмкіцзущкмгм рд-
омоу ра жлуцалля і боаймпщ жа жбомы 
в лагії, цм ракз вгапрщпя нмвайзрз 
налувалля нмкіцзків ра канірайіпрів і 
нмвдолурз лажаг пмуіайщлм-
дкмлмкіфлі і нмйірзфлі жгмбуркз 
Укоаїлпщкмї одвмйыуії, які пдйялзл 
вед кав, вігфував, омжуків і уілзв» 
[10, Т. ІІІ. п. 61-62]. 

Взпрунз пдйялпрва емопрмкм 
нозгухувайзпя, вмлз буквайщлм жа-
тйзлайзпя комв’ы, мглак ном жакз-
одлля ж одезкмк лд кмгйм бурз и 
кмвз, цм жапвігфзйз лмві капмві нмв-
пралля ла Чдолігівцзлі и Пмйравцз-
лі ланозкілуі йіра – ла нмфарку мпдлі 
1918 о. 

На карапромсіфлд нмгіохдлля 
пвмгм пралмвзца оіхуфд одагувайз и 
омбірлзкз. Хаофуыфзпщ  номгукракз, 
нозгбалзкз ла озлку фз в коаклзуі, 
вмлз буйз ноакрзфлм нмжбавйдлі км-
ейзвмпрі карз гм лзт гмпрун, мпкійщ-
кз впд взявйдлд номгмвмйщпрвм вігн-
оавйяймпя гм Нікдффзлз и Авпром-
Угмоцзлз. Дм рмгм е томліфлм лд 
взнйафувайапя жаомбірла нйара. 

Впд уд пнмлукайм номйдраоів ху-
карз хйятз гм пномрзву, врійдлляк 
фмгм у ндоху фдогу прайм нмвпыглд 

лаомпралля проаикмвмгм оуту, наоайі-
жуыфз дкмлмкіфлд езрря коаїлз. 

Пмгіблі номудпз, тмфа і в кдлхзт 
капхрабат, омжвзвайзпя і в пдодгм-
взці ілхзт вдопрв ноауыыфзт, пйу-
ебмвуів, ілрдйігдлуії. Опралля кмл-
удлроувайа пвмї пупнійщлм акрзвлі 
дйдкдлрз ндодгупік в укоаїлпщкзт 
нмйірзфлзт наоріят. Ті ж лзт, трм жа-
икав номкіелд пралмвзцд кіе гдрщ-
калцзлмы і йівзкз пзйакз, уед в 
роавлі 1918 о. жгуорувайзпя в мнмжз-
уіилзи одезкмві Укоаїлпщкзи лауім-
лайщлм-гдоеавлзи пмыж. Дм лщмгм 
ввіихйз Укоаїлпщка гдкмкоарзфлм-
тйібмомбпщка наорія, Укоаїлпщка нао-
рія пмуіайіпрів-пакмпріилзків, Укоаї-
лпщка роугмва наорія, Укоаїлпщка 
наорія пмуіайіпрів-сдгдоайіпрів, 
Об’єглала оага жайіжлзущ Укоаїлз и 
Гмймвла оага Впдукоаїлпщкмї нмхрм-
вм-рдйдгоаслмї пнійкз. 

Поаглдлля віглмвзрз єгзлзи ла-
уімлайщлм-гдкмкоарзфлзи сомлр (як 
уд буйм жа Цдлроайщлмї Рагз в 1917 о.) 
нозвдйз в пмыж і УСДРП ра фапрзлу 
УПСР (удлроайщлмї рдфії, віг наорії в 
роавлі вігкмймймпя йівд козйм – «бм-
омрщбзпрз»). Поз ущмку ж УНДС бу-
йм «взріплдлм» гдрщкалуів-гдоеав-
лзків – тйібмомбів-гдкмкоарів, цм 
жаикайз ноавд козйм наоріилм-
нмйірзфлмгм пндкроу. Тоалпсмокува-
йапя и лажва мб’єглалля – ж УНДС в 
УНС – Укоаїлпщкзи лауімлайщлзи 
пмыж. З нозтмгмк у пдодгзлі вдодпля 
1918 о. гм имгм кдоівлзурва жакіпрщ 
пмуіайіпра-сдгдоайіпра А. Нікмвпщкмгм 
йігдоа пмуіай-гдкмкоарів В. Взллзфд-
лка нмфайз жгіиплыварзпя комкз цм-
гм ніггмрмвкз алрзгдрщкалпщкмгм нмв-
пралля, якд б бажуваймпя ла капмвмку 
лдвгмвмйдллі одезкмк П. Скмомнаг-
пщкмгм і мкуналрів. Ця гіяйщліпрщ, тмфа 
і номвмгзйапя враєклзфдлм, акрзвіжу-
вайапя в кіоу рмгм, як гдгайі мфдвзг-
лмы правайа нмоажка Чдрвдолмгм пмы-
жу у віилі і лдвігвмомрлзт одвмйыуіи-
лзт нмрояпілщ в Нікдффзлі ра Авпром-
Угмоцзлі. З лдкзлуфмы вроармы віи-
пщкмві нігрозккз ж бмку Цдлроайщлзт 
гдоеав халпів ла взезвалля у одез-
ку П. Скмомнагпщкмгм ноакрзфлм лд 
жайзхзймпя. 
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Оред ндодваела фапрзла лаомгу, 
лауії мб’єкрзвлм мнзлзйапя в 1918 о. 

нм «ілхзи бік баозкаг» віг номвіг-
лзків, жатзплзків гдрщкалпщкмї вйагз. 
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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 гоуга) 

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 Ддоеавз, жукмвзйз вігомгедлля 
Укоаїлпщкмї Наомглмї Рдпнубйікз. 

Кйюфмві пймва: гдоеавлзи ндодвмомр, мкунауіилм-гдрщкалпщкзи одезк каоім-
лдркмвзи праруп, аврмозраолм-кмлаотіфла вйага, капмвзи пномрзв, нмвпралпрвм. 

 

 

Смйгардлкм В. Ф. «Кмомркмд злрдокдуум» гдркала Павйа Скмомнагпкмгм (к 
вмномпу м нмйзрзкм-ноавмвми мудлкд з зпрмозфдпкми пугщбд Укоазлпкмгм Гмпу-
гаопрва 1918 г.) (фапрь врмоая) 

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. 
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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) 

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. 

 


