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Чз кмела буйм улзклурз лаомп-
ралля пупнійщлзт пундодфлмпрди жа 
мкунауіилм-гдрщкалпщкмгм одезку 
гм алрагмліпрзфлзт кде? 

Абпроакрлм-рдмодрзфлм кмела 
рвдогзрз, цм жавегз іплує айщрдола-
рзва (і лд мгла) омжвзрку пупнійщлзт 
номудпів, цм ноз омжукіллі рдлгдлуіи 
їт омжвзрку кмела упвігмкйдлм мбз-
оарз раку нмвдгілку, раку нмйірзку, 
яка бугд жанмбігарз лдбаеалзк од-
жуйщрарак, козжак, каракйіжкак, жа-
бджндфзрщ нйавлзи, бджкмлсйікрлзи 
нмпрун. Позлаиклі, кмела внйзварз 
ла жкдлхдлля гмпромрз лдкзлуфзт 
пундодфлмпрди, гмкагарзпя їт кілікі-
жауії. 

Оглак лавояг фз цмпщ нмгіблд 
кмгйм бурз в 1918 о. в Укоаїлі. 

Ддоеавла нмйірзка, мпмбйзвм в 
пмуіайщліи псдоі, і її пнозилярря, ла-
промї кап іхйз вомжріф. І фзк гайі – 
рзк бійщхд. 

Затмгз, цм жгіиплывайзпя в аг-
оаоліи псдоі, кмела квайісікуварз 
як алрзпдйялпщкі. 

У кмлпрзрууіилзт акрат  Укоаїл-
пщкмї гдоеавз жлаихйз вігбзрря гва 
гмймвлі нмймедлля агоаолмї номгоа-
кз гдрщкала – віглмвйдлля нозварлмї 
вйаплмпрі ла ждкйы ра «нозилярря 
кіо нм вігфуедллы ждкдйщ нм гіипліи 
їт ваормпрі віг вдйзкзт вйаплзків, 
гйя лагійдлля ждкдйщлзкз уфапркакз 
каймждкдйщлзт тйібмомбів» [1, 16 
роавля]. Оглак ніпйя нозтмгу гм 
вйагз П. Скмомнагпщкзи жкіг жаном-
вагзрз в езрря йзхд ндохд нмйм-
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едлля уієї номгоакз. Віл кав воатм-
вуварз нмжзуіы гвмт внйзвмвзт пзй, 
які гмнмкмгйз имку нозирз гм вйагз. 
Нікдущкд кмкалгувалля ра Смыж тйі-
бмомбів-вйаплзків буйз жауікавйдлі у 
жбдодедллі вдйзкмї ждкдйщлмї вйап-
лмпрі. Така нмжзуія жлаихйа уійкмвз-
ру нігрозкку и пдодг фйдлів Рагз 
кіліпроів, гд ндодваеайз нодгправлз-
кз наорії лаомглмї пвмбмгз. Акрзв-
лзк нозтзйщлзкмк уієї нмйірзкз був 
ракме і кіліпро ждкдйщлзт пноав В. 
Кмймкмйщудв. Пмояг ж узк, П. Скм-
омнагпщкзи кав взкмлуварз нмндодг-
лі укмвз, нулкр хмпрзи якзт ндодг-
бафав, цм «в ілрдодпат жгарлмпрі пійщ-
пщкмгм гмпнмгаопрва гм дкпнмору вд-
йзкі ждкдйщлі гмпнмгаопрва каырщ 
бурз жбдодедлі гм ндвлзт жажлафдлзт 
у жакмлі кде» [2, Т. 2., п. 31-32].  

Нанозкілуі роавля 1918 о. гдрщ-
калпщкзи уояг утвайзв жакмл «Пом 
ноавм ла вомеаи 1918 о. ла рдозрмоії 
Укоаїлпщкмї гдоеавз», якзи прав нд-
охзк жакмлмгавфзк акрмк Гдрщкала-
ру ж агоаолмгм нзралля. Згіглм ж имгм 
праррякз, ноавм ла вомеаи мжзкзлз, 
жапіялмї вмпдлз 1917 о. вйаплзкакз 
ждкдйщ, лайдеайм їк ед, лджайделм 
віг рмгм, гм фзїт оук ндодихйз ждкд-
йщлі лагійз. Доуга прарря жакмлу нм-
вліпры пнівнагайа ж ндохзк нулкрмк 
алаймгіфлмгм лакажу гдлдоай-
сдйщгкаохайа Г. смл Аитгмола віг 6 
квірля 1918 о. Здкйі, жапіялі вдплмы 
1918 о. ілхзкз мпмбакз фз модлга-
оякз, лайдеайз кмйзхлік вйаплз-
как. Зібоалзи вомеаи кіг прарз вйа-
пліпры модлгаоів жа укмвз пнйарз 
нмгарків жа нмрмфлзи оік, а ракме 
нмвдолдлля вйаплзкмві ждкйі впіт 
взроар ра влдпдлля модлглмї нйарз. 
Вомеаи ж лзв, мбомбйдлзт і жапіялзт 
одкалдлрмк ра лапілляк кмйзхліт 
вйаплзків, кмгйз жбзоарз йзхд 
мпраллі, лджайделм віг рмгм, трм їт 
жапіяв. У н’яріи праррі ихймпя ном 
омжв’яжалля пніолзт нзралщ кіе ждк-
йдвйаплзкакз ра пдйялакз. Дйя ущм-
гм у кмелмку нмвірі урвмоывайзпя 
пндуіайщлі кмкіпії. Гмймву нозжлафав 
кіліпро ждкдйщлзт пноав, а фйдлів 
кмкіпії – кіпудва могаліжауія ждкдйщ-
лзт вйаплзків  ра птмгз пійщпщкзт 

гомкаг – кмела нм мглмку [3, 
Ф. 1064. Он. 1. Сно. 8. Аок. 7–9]. 

Позилярря ущмгм жакмлмномдкру 
оагм жупроійм авпром-лікдущкд км-
калгувалля ра кмйзхлі нмкіцзкз. 
Оглак жлафла фапрзла укоаїлпщкмгм 
пдйялпрва віглдпйапя гм лщмгм вмом-
ед. Гдрщкалпщкзи уояг лд нмоатував-
пя ж рзк, цм ждкйя одвмйыуіилзк 
хйятмк, тмф і тамрзфлм, айд вед нд-
одихйа в оукз бджждкдйщлмгм ра ка-
ймждкдйщлмгм пдйялпрва. Тмку гйя 
внмоягкувалля агоаолзт віглмпзл в 
Укоаїлі ймгіфлм  буйм б хукарз ндв-
лмгм кмкномкіпу кіе нмкіцзкакз ра 
пдйялакз, а лд нігрозкуварз мглу іж 
прмоіл. Кдоівлзурвм е Укоаїлпщкмї 
Ддоеавз вжяйм куоп ла жатзпр ілрд-
одпів нмкіцзків.  

Вномвагедллы в езрря уієї нмйі-
рзкз пнозяйм и првмодлля в пдодгзлі 
роавля жакіпрщ пкапмвалзт ждкдйщлзт 
кмкірдрів рзкфапмвзт ждкдйщлзт км-
кіпіи. На лзт нмкйагайзпя ракі 
мбмв’яжкз: нмвдолурз вйаплзкак їтлі 
гмпнмгаопрва; гмнмкмгрз ждкйдвйап-
лзкак у нігоатулку їт вроар, а ракме 
пнмлукарз лапдйдлля гм гмбомвійщлмї 
взгафі омжібоалмгм каила; ж’япуварз 
лднмомжукілля кіе лзкз ра пдйялакз 
жа нмпівз  ла фуеіи, пакмвійщлм жатм-
нйдліи абм мгдоеаліи жа омжнмоя-
гедлляк йіквігмвалзт ждкдйщлзт 
кмкірдрів нмкіцзущкіи ждкйі. 

27 роавля 1918 о. кдоівлзурвм 
Укоаїлпщкмї Ддоеавз нігрозкайм 
номталля Впдукоаїлпщкмгм гдйдгарпщ-
кмгм ж’їжгу тйібмомбів-вйаплзків, жа 
якзк упі жакмлмномдкрз цмгм ждкйд-
кмозпрувалля, йіпмвмгм і пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва кайз омжгйягарзпя жа 
бджнмпдодглщмї уфапрі їт нодгправлз-
ків. Поз Рагі кіліпроів буйм првмодлм 
Опмбйзву оагу ж нзралщ ждкйдкмозп-
рувалля. Її пкйаг кав взжлафзрз См-
ыж тйібмомбів-вйаплзків. 

Агоаолу нмйірзку в гдоеаві смо-
кувайз гва кіліпрдопрва: номгмвмйщ-
фзт ра ждкдйщлзт пноав. Оглак ном-
рягмк роавля 1918 о. одайщлмї омбмрз 
в кіліпрдопрві ждкдйщлзт пноав, якд 
мфмйывав В. Кмймкмйщудв, каиед лд 
вдймпя. У кіліпроа-оупмсійа гуед 
хвзгкм жагмпрозйзпя прмпулкз ж ана-
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оармк кіліпрдопрва. Сйуебмвуі вз-
прунзйз номрз омжнмфарзт гмлілщ ла 
укоаїлпщкзт сатівуів ра ндодвдгдлля 
впієї гмкукдлрауії ла омпіипщку кмву. 
Коік рмгм, вмлз буйз номрз мплмвлзт 
нмймедлщ жакмлу «Пом ноавм ла вом-
еаи 1918 о. ла рдозрмоії Укоаїлпщкмї 
Ддоеавз». Нанозкілуі роавля в кілі-
прдопрві омжнмфавпя жагайщлзи проаик 
пнівомбірлзків. Тійщкз жавгякз мпм-
бзпрмку вроуфаллы Павйа Скмомнаг-
пщкмгм прмомлак вгаймпя гмпягрз 
кмкномкіпу. 

Напрунлзк комкмк смокувалля 
гдрщкалпщкмї агоаолмї нмйірзкз прайм 
нозилярря 14 фдовля 1918 о. жакмлу 
«Пом ноавм номгаеу ра кунівйі ждкйі 
нмжа кіпщкзкз мпдйякз». Віл лагавав 
кмейзвіпрщ номгаварз лагійщлі ждкйі 
бдж мбкдедлщ. Кунуварз їт кмгйз 
Ддоеавлзи балк, ждкдйщлі рмваозпрва 
ра мкодкі сіжзфлі мпмбз. Балк кіг 
пкунмвуварз ждкйі бдж мбкдедлщ, айд 
нозгбарз у лщмгм ждкдйщлі лагійз 
кайз ноавм йзхд бджждкдйщлі пдйялз. 
Окодка сіжзфла фз ыозгзфла мпмба 
гіправайа гмжвій ла пійщпщкмгмпнмгао-
пщкзи каєрмк жа укмвз, цм її ждкдйщ-
ла вйапліпрщ в кдеат Укоаїлпщкмї 
Ддоеавз лд ндодвзцувайа 25 гдпя-
рзл. Чдрвдора прарря лажвалмгм жакм-
лу взжлафайа нмоягмк нозгбалля 
ждкйі рмваозпрвакз мкодкзт нозвар-
лзт мпіб. Вмлз лд кмгйз кунуварз 
ждкйі бійщхд рзт омжкіоів, цм гіпрайз 
ноавм нозгбарз упі фйдлз кмйдкрзву, 
воатмвуыфз ноавм кмелмгм вмймгірз 
гм 25 гдпярзл. Нагійз, які буйз кун-
йдлі ж ндодвзцдлляк уієї лмокз, бдж-
нйарлм ндодтмгзйз гдоеаві [1, 18 
фдовля]. 

Позилярря ущмгм жакмлмномдкру 
мбкдеувайм омжкіоз ждкйдвмймгілля 
в Укоаїлпщкіи гдоеаві. Оглак имгм 
одайщла гія ндодгбафайапя йзхд в 
каибурлщмку. Агед гмпнмгаопрва 
кдлхі 200 гдпярзл лд нігйягайз нао-
удйяуії (гомбйдллы). Оплмвлзи рягао 
цмгм взкмлалля жакмлу кав йягрз ла 
Ддоеавлзи ждкдйщлзи балк. Рдайщлд 
е имгм жаплувалля жарягуваймпя, у 
фдовлі кіліпрдопрвм ждкдйщлзт пноав  
йзхд омжнмфайм ніггмрмвку номдкру 
праруру балку. 

14 фдовля 1918 о. П. Скмомнагпщ-
кзи жарвдогзв цд мгзл агоаолзи жа-
кмл «Пом ноавм жабджндфдлля ууком-
взт жавмгів буоякакз вомеаы 1918 
омку», якзи кав пнозярз омжвзрку 
уукомвмї номкзпймвмпрі Укоаїлз. Віл 
був ндвлзк гмнмвлдлляк гм жакмлу 
віг 27 роавля. За лзк вомеаи буоя-
ків, нмпіялзт ла ждкйят уукомвзт 
жавмгів фз модлгмвалзт лзкз, лджа-
йделм віг нігправ нмпіву, мгмймхува-
впя вйапліпры вігнмвіглзт уукомва-
одлщ. Сраррі лажвалмгм жакмлмномдкру 
взжлафайз нмоягмк мнйарз взроар 
рзк, трм жапіяв нйалрауії уукомвзт 
буояків, ра жа мбомбірмк і ваоріпрщ 
лапілля. Сніолі нзралля кайа взжла-
фзрз мкодка кмкіпія. 

На жомпралля пупнійщлмї ланоугз 
іпрмрлм внйзвав омжгуй пндкуйяуії. 
Пзралля жабджндфдлля кіпщкмгм лапд-
йдлля Укоаїлз номгукракз таофу-
валля ра бмомрщбз жі пндкуйяуієы 
прайз в удлроі увагз ж’їжгу нодгправ-
лзків Ддоеавлмгм тйіблмгм быом, 
якзи номтмгзв у Кзєві 12-13 фдовля 
1918 о. На лщмку буйз утвайдлі од-
кмкдлгауії уоягу Укоаїлпщкмї гдоеа-
вз, які вкйыфайз в пдбд ракі нмйм-
едлля: «1. Збдодгрз рвдогі уілз ла 
тйіб; 2. В ндоху фдогу жабджндфзрз 
тйібмк вдйзкі кіпра; 3. Пмпзйзрз бм-
омрщбу іж пндкуйяуієы; 4. Дм тйіблмї 
пноавз жайуфзрз кіпудві біоеі; 5. За-
мтмрзрз пдйял номгаварз тйіб гдоеа-
влзк могалак. Нагаварз їк гйя узт 
нмродб пійщпщкмгмпнмгаопщку рдтліку 
ра найзвм; 6. Обкдезрз ноавм лікд-
ущкзт віипщк пакмпріилм жакунмвува-
рз тйіб» [4]. Рага кіліпроів нігрозка-
йа уі одкмкдлгауії і нмфайа вномва-
геуварз їт у езрря. 

У фдовлі 1918 о. кіліпрдопрвм 
номгмвмйщфзт пноав жарвдогзйм прайі 
уілз ла езрм, яфкілщ, нхдлзуы, мвдп, 
номпм, гмомт, квапмйы, кукуоугжу ра 
коунз ж лзт. За їт нмоухдлля взллзт 
кмгйз нозрягарз гм пугмвмї вігнмві-
гайщлмпрі. 22 йзнля уояг утвайзв 
нмпралмву «Пом нознзлдлля пндкуйя-
рзвлмгм жомпралля уіл ла вдйзку ом-
гару тугмбу, мвдущ, пвзлди, взомбз ж 
лзт ра пайм», яка взжлафайа нмоягмк 
кунівйі тугмбз ра к’яплзт номгукрів. 
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У 1918 о. в багарщмт губдоліят 
Укоаїлз взявзвпя гуед взпмкзк 
уомеаи тйіба. Ймгм жбіо, нозомглм, 
взкагав пдйялпщкзт оук у вдйзкіи 
кійщкмпрі. Оглак пдйялз бмикмрувайз 
одправоауіы нмкіцзущкзт каєрлмп-
рди. З гмнмкмгмы кмкалгувалля мку-
науіилзт віипщк ра кмйзхліт нмкі-
цзків уояг лакагавпя пзймвзкз кд-
рмгакз нозбмокарз пдйялпрвм. Пдо-
хзк комкмк у ущмку ланоякі кмела 
вваеарз узокуйяо Ддоеавлмї ваорз 
№ 629 віг 21 фдовля 1918 о. губдол-
пщкзк праомпрак ра гоагмлафайщлз-
как Укоаїлпщкмї Ддоеавз. Вмлз нм-
взллі буйз жапрмпмвуварз пувмоі кд-
рмгз гм рзт, трм лд взтмгзв ла пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкі омбмрз. Їк гмжвмйя-
ймпя жааодхрмвуварз взллзт ра вз-
пзйарз їт у омжрахувалля лікдущкзт 
віипщкмвзт фапрзл. 

8 йзнля 1918 о. Рага Міліпроів 
утвайзйа «Тзкфапмвзи жакмл ном 
жатмгз бмомрщбз ж омжоутмы пійщпщ-
кмгм гмпнмгаопрва», якзк губдоліайщ-
лзк ждкдйщлзк кмкіпіяк лагаваймпя 
ноавм взгаварз мбмв’яжкмві нмпралм-
вз ном нозкупмвд взкмозпралля пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкмгм ілвдлраоы рзт 
вйаплзків, які лд нмвлмы кіомы жгіи-
плыырщ уд у вйаплзт гмпнмгаопрват. 
Закмл гмжвмйяв губдолпщкзк ждкдйщ-
лзк кмкіпіяк взжлафарз кіоу нмка-
оалля жа нмоухдлля взгалзт лзкз 
нмпралмв. Вмлз кмгйз розкарз взл-
лзт ніг аодхрмк гм рощмт кіпяуів фз 
лакйагарз ла лзт хроас гм 500 коб. 
Пдодгбафайзпя ракме гм мглмгм омку 
ув`яжлдлля фз нозкупмві гомкагпщкі 
омбмрз ла ракзи ед рдокіл жа нпу-
валля ра жлзцдлля нмпівів. Такд е 
нмкаоалля фдкайм рзт, трм пакмвійщ-
лм нознзляв пійщпщкмгмпнмгаопщкі 
омбмрз фз нігбуоывав гм ущмгм іл-
хзт. 

П. Скмомнагпщкзи  гуед хвзгкм 
вігфув пномрзв агоаоліи нмйірзуі 
гдоеавз. Оглак йагдл був бафзрз 
гмймвлу нозфзлу лд в її пноякуваллі, 
а в лдгмпрарлщм дсдкрзвліи омбмрі 
уоягу. В оджуйщрарі нмфайапя одмога-
ліжауія кіліпрдопрва ждкдйщлзт пноав 
ра ндопмлайщлі жкілз у кдоівлзурві 
кіліпрдопрва номгмвмйщфзт пноав. В 

мпраллщмку, жмкодка, номувірайм каж-
лмкоагпрвм. 6 пдонля лмвзк кіліпр-
омк гдрщкал нозжлафзв С. Гдобдйя, 
якзи гм рмгм був нодгправлзкмк гм-
ймвз Рагз кіліпроів ноз авпром-
лікдущкмку кмкалгуваллі. Дйя омжг-
йягу жймвезвалщ у вігмкпрві гдрщ-
калпщкзи уояг првмозв  пндуіайщлу 
кмкіпіы. 

Сралмвзцд в агоаолмку пдкрмоі 
Укоаїлз, цм пкйаймпя в фдовлі-йзнлі 
1918 о., взкагайм віг уоягу одайщлзт 
жкіл у влуроіхліи нмйірзуі. Оглак 
кдоівлзурвм Гдрщкалару іглмоувайм 
нмродбз пдйял и  нігрозкувайм ілрд-
одпз вдйзкзт ждкйдвйаплзків. Япкоа-
взк пвігфдлляк ущмгм прайа гіяйщ-
ліпрщ ра пкйаг  рзкфапмвзт ждкдйщлм-
йіквігауіилзт кмкіпіи. 15 йзнля гд-
рщкал жарвдогзв жакмлмномдкрз, якз-
кз мкодпйывайзпя мплмвлі ланояккз 
їтлщмї гіяйщлмпрі. Кмкіпії кайз ракі 
ноава: взоіхуварз нзралля віглмв-
йдлля нмоухдлмгм ждкйдвмймгілля ра 
кмозпрувалля ждкйды; нмвдорарз ві-
гібоалі нігнозєкпрва, озблі ймвз, 
ілвдлрао ра впякд оутмкд каилм; вз-
нйафуварз жбзркз жа кмозпрувалля 
каилмк и омжоатулкз жа нмпівз, які 
буйз жгіиплдлі ніпйя 1 бдоджля 
1917 о. ла ждкйят бдж гмжвмйу їт гмп-
нмгаоів ра модлгаоів. Піг кмлромйщ 
кмкіпіи ндодтмгзйз пноавз, каилм, 
кмхрз впіт ждкдйщлзт кмкірдрів, цм 
взгавайз омжнмоягедлля ном ждкйы 
[1, 19 йзнля]. Дм пкйагу кмкіпіи втм-
гзйз: кдоівлзк кіпудвмгм могалу тйі-
бмомбпрва ра гдоеавлмгм каила, фйдл 
губдолпщкмї ждкпщкмї уноавз, ілпндк-
рмо пійщпщкмгм гмпнмгаопрва, кдоуы-
фзи ждкйдкіолзк віггіймк, нодгправ-
лзк ждкдйщлмгм балку, гва ждкйдвйа-
плзка, гва пдйялзла (вмймгіырщ гм 5 
гдпярзл), нодгправлзк кіпудвмї агкі-
ліпроауії ра нм гва фйдлз віг мкоуе-
лмгм пугу и кіліпрдопрва ждкдйщлзт 
пноав. 

Срвмодлля ла жажлафдлзт, нм пурі 
алрзпдйялпщкзт жапагат губдолпщкзт 
ра нмвірмвзт ждкдйщлм-йіквігауіилзт 
кмкіпіи, які кайз взкмлуварз сулкуії 
родрдипщкзт пугів кіе кмйзхлікз 
нмкіцзкакз ра пдйялакз, лд пнозяйм 
жомпраллы аврмозрдру гдрщкалпщкмгм 
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уоягу. Вмлз лд гавайз кмейзвмпрі 
гоіблзк ждкдйщлзк вйаплзкак жатзп-
рзрз  пвмї ноава. Цд нозжвдйм гм рм-
гм, цм нмояг ж пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзк лджагмвмйдлляк в укоа-
їлпщкмку пдйі лаомпрайз и лауімлайщ-
лі пундодфлмпрі, мпкійщкз пдодг нм-
кіцзків, які ноаглуйз нмвдолурз пмбі 
вроафдлі ждкйі, ндодваеайз омпіялз 
ра нмйякз. 

Пмвдгілку кдоівлзурва гдоеавз 
кмела нмяплзрз лзжкмы нозфзл. 
Пдох жа впд, ждкдйщлд жакмлмгавпрвм 
Гдрщкалару жайдеайм віг нмйірзфлзт 
ра пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ндодкмлалщ 
фйдлів Рагз Міліпроів, гд ндодваелу 
бійщхіпрщ пкйагайз кагдрз. Вмлз ла-
кагайзпя врійзрз в езрря агоаолу 
номгоаку вйаплмї наорії. На смоку-
валля мплмвлзт ланоякків агоаолмї 
нмйірзкз внйзвав і ндопмлайщлзи 
пкйаг кіліпрдопрва ждкдйщлзт пноав, 
гд ніпйя роавлдвмгм кмлсйікру буйм 
жвійщлдлм бйзжщкм 40 фмймвік. На 
їтлє кіпуд нозжлафзйз фйдлів Смыжу 
ждкдйщлзт вйаплзків, які, кмозпруы-
фзпщ пвмїк пралмвзцдк, нмфайз жа-
тзцарз ілрдодпз нмкіцзків. У уіи 
пзруауії П. Скмомнагпщкзи нмвзлдл 
був нігрозкарз нмжзуіы кіліпроів-
кагдрів, фз псмокуварз лмвзи кабілдр 
кіліпроів. 

Гдрщкалпщкзи одезк кав гбарз 
ракме ном взкмлалля пвмїт дкмлмкі-
флзт жмбмв’яжалщ ндодг Цдлроайщлз-
кз гдоеавакз. Цд буйм мглієы ж 
нозфзл нозилярря 15 йзнля 1918 о. 
жакмлу «Пом ндодгафу тйіба вомеаы 
1918 омку в омжнмоягедлля гдоеа-
вз». Згіглм имгм нмймедлщ, вдпщ мб-
пяг вомеаы правав вйапліпры Укоаїл-
пщкмї гдоеавз. Гмпнмгаояк жайзхайз 
рійщкз фапрзлу жібоалмгм вомеаы, яка 
буйа лдмбтігла гйя таофувалля ра 
урозкалля тугмбз. Її кдеу кав вз-
жлафзрз кіліпро номгмвмйщфзт пноав 
жа нмгмгедлляк ж кіліпромк ждкдйщ-
лзт пноав.  

Нд кдлхмы ланоугмы, ліе прмпу-
лкз вйагз ж пдйялакз, таоакрдозжу-
вайзпя и віглмпзлз ж омбірлзурвмк. 

Cкйаглд гмпнмгаофд пралмвзцд 
Укоаїлз пнмлукайм вйаплзків жавмгів 
ра сабозк пкмомфуварз кійщкіпрщ 

ноауыыфзт ла номкзпймвзт нігноз-
єкпрват. Поз ущмку гмнупкайзпя вз-
нагкз лдмбґоулрмвалмгм жвійщлдлля ж 
омбмрз – як нмкпра жа уфапрщ у одвм-
йыуіилзт акуіят. За галзкз біое 
ноауі ра ілхзт гедодй, у роавлі-
фдовлі 1918 о. кійщкіпрщ бджомбірлзт у 
Кардозлмпйаві гмпягйа 40 рзп. фмйм-
вік, в Лугалпщку – 5 рзп., Мзкмйаєві 
– 24 рзп., Кзєві – 15 рзп., Огдпі – 
20 рзп., Хдопмлі – 25 рзп., Хаокмві – 
45 рзп. і р. г. Загаймк у 22 кіпрат 
Укоаїлз, жа галзкз гднаоракдлру 
гомкагпщкзт омбір гдрщкалпщкмгм 
уоягу лайіфуваймпя 180,6 рзп. бджом-
бірлзт [5]. Вмлз пралмвзйз бйзжщкм 
9% жаилярзт у сабозфлм-жавмгпщкіи 
ра гіолзфіи номкзпймвмпрі Укоаїлз. 
Щмноавга ндвла кійщкіпрщ лдноауы-
ыфзт жайзхзйапя гдрщкалу віг гмбз 
Цдлроайщлмї Рагз. Оглак рдлгдлуія 
гм жбійщхдлля їт фзпйа буйа мфдвзг-
лмы і гзлакіфлмы. 

Піпйя гдоеавлмгм ндодвмомру вз-
вфзрз прал бджомбірря в гдоеаві буйм 
гмоуфдлм гднаоракдлру пупнійщлмї 
ноауі кіліпрдопрва ноауі. Рджуйщрарз 
имгм омбмрз буйз взлдпдлі ла пндуіа-
йщлд жапігалля Маймї Рагз кіліпроів 
Укоаїлпщкмї Ддоеавз 27 роавля 
1918 о. Оплмвлзкз нозфзлакз жомп-
ралля бджомбірря в Укоаїлі буйз вз-
жлалі: сілалпмва козжа, оуилауія дкм-
лмкікз як лапйігмк віилз, алаотія у 
взгмбувліи номкзпймвмпрі, жалднаг 
роалпнмору. Уояг взоіхзв номгмв-
езрз омжнмфару кдоівлзурвмк УНР 
пноаву цмгм йіквігауії бджомбірря. На 
ндохзт нмоат ла уі нмродбз взгійя-
ймпя 10,9 кйл. коб., цм гавайм кме-
йзвіпрщ жабджндфзрз омбмрмы бйзжщкм 
20 рзп. бджомбірлзт. Напрунлзк ком-
кмк прайм взгійдлля у пдонлі 1918 о. 
бйзжщкм 2,6 кйл. коб. ла гомкагпщкі 
омбмрз [3, Ф. 1064. Он. 2. Сно. 1. 
Аок. 156-157]. 

У пнагмк віг Цдлроайщлмї Рагз 
кдоівлзурву Укоаїлпщкмї Ддоеавз 
жайзхзйапя и жлафла жабмогмваліпрщ 
жаомбірлмї нйарз омбірлзкак. Ндгарз-
влм внйзвайм ла прал пноав ракме рд, 
цм вйаплзкз нігнозєкпрв лд нмпні-
хайз йіквігмвуварз уы жабмогмва-
ліпрщ. Тмку вед в роавлі 1918 о. 
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номспнійкмві могаліжауії Укоаїлз 
прайз іліуіармоакз омбірлзфзт вз-
прунів ж взкмгакз пвмєфаплмї взнйа-
рз жаомбірлмї нйарз і нмйінхдлля 
дкмлмкіфлзт укмв ноауі. Пдохзкз ж 
узкз взкмгакз взпрунзйз кдрайіпрз 
Кзєва, а жгмгмк їт нігрозкайз кахз-
лмбугівлзкз  Мзкмйаєва, Кардозлмп-
йава, Огдпз, Хаокмва. 

На номрзвагу ущмку вйаплзкз 
номкзпймвзт нігнозєкпрв лакагайз-
пя мбкдезрз внйзв номспнійкмвзт 
кмкірдрів ла сабозкат ра жавмгат. 
Помрз багарщмт номспнійкмвзт йігд-
оів нмфайзпя гмлілля. Сзруауія жагм-
проывайапя рзк, цм ла гдоеавлмку 
оівлі лд буйз мкодпйдлі ноава кмкірд-
рів ра номспнійкмвзт могаліжауіи, 
мпкійщкз вігнмвіглі жакмлз Цдлроа-
йщлмї Рагз буйз вігкілдлі. Тійщкз 29 
фдовля 1918о. мбіелзкмк кіліпроа 
ноауі буйа взжлафдла кмкндрдлуія 
узт могалів. Вмлз кайз жаикарзпя 
жатзпрмк номсдпіилзт ілрдодпів омбі-
рлзків і нікйуварзпя ном їт нмбур. 
Завмгпщкзк кмкірдрак жабмомляймпя 
вроуфарзпя у сілалпмві, дкмлмкіфлі, 
рдтліфлі нзралля ра уноавйілля нігн-
озєкпрвакз. Їтлі нмвлмваедлля лд 
нмвзллі буйз пундодфзрз жакмлу 
Цдлроайщлмї Рагз «Пом омбірлзфі 
кмкірдрз» віг 25 йзпрмнага 1917 о. 
Впік ілхзк омбірлзфзк могаліжауіяк 
лдномсдпіилмгм таоакрдоу жабмомля-
ймпя внйзварз ла езрря  жавмгів ра 
сабозк. Кмхрз ра каилм, які буйз 
жатмнйдлі омбірлзфзкз могаліжауія-
кз, пйіг буйм нмвдолурз кмйзхлік 
вйаплзкак. Цзк гмкукдлрмк мбкд-
еувайапя гіяйщліпрщ номспніймк ла  
нігнозєкпрват жагайщлмгдоеавлмгм ра 
куліузнайщлмгм жлафдлля. Змкодка, 
жабмомляйзпя проаикз в гдоеавлзт 
упралмват, ла роалпнморі и дйдкромп-
ралуіят, мб’єкрат вмгмнмпрафалля ра 
ндкаолят [3, Ф. 1325. Он. 1. Сно. 2. 
Аок. 4-5.] 

На впіт ілхзт нігнозєкпрват жа-
вмгпщкі кмкірдрз кмгйз могаліжмвува-
рз проаикз, якцм нігнозєкуі лд жа-
гмвмйщляйз жакмллі взкмгз ноауыы-
фзт. Поз ущмку жабмомляймпя жапрм-
пмвуварз лапзйщлзущкі гії: нпуварз 
каилм і кахзлз, упуварз ноауівлзків 

ж їтліт омбмфзт кіпущ ра фзлзрз ілхі 
номрзноавлі гії.  

Обіелзк кіліпроа ноауі віг 29 
фдовля 1918 о. жмбмв’яжував вйаплз-
ків нігнозєкпрв бджжапрдоделм взкм-
луварз гмгмвмоз мпмбзпрмгм лаику. 
Оглак у лщмку ліфмгм лд гмвмозймпя 
ном кмйдкрзвлі угмгз, фзк жлафлм 
мбкдеувайзпя нмвлмваедлля номс-
пнійкмвзт кмкірдрів. Впі роугмві  
кмлсйікрз кіе омбірлзкакз ра вйап-
лзкакз жавмгів і сабозк кайз омжг-
йягарзпя в агкіліпроарзвлмку нмояг-
ку. Кмйз е прмомлз лд кмгйз ужгмгз-
рз пніолзт нзралщ, рм пноавз кмгйз 
взоіхуварзпя в пугмвмку нмоягку [3, 
Ф. 1325. Он. 1. Сно. 2. Аок. 7-10]. 

Ндпкйаглі кмлсйікрз кіе вйап-
лзкакз ра ноауыыфзкз кайз омжгйя-
гарзпя кмкіпаоакз кіліпрдопрва ноа-
уі. Тозвайзи фап жакмлмгавфмы бажмы 
їтлщмї гіяйщлмпрі буйз жакмлз Тзкфа-
пмвмгм уоягу «Пом нозкзофі ілпрал-
уії» віг 5 пдонля 1917 о. ра «Пом 
мтмомлу ноауі» віг 22 фдовля рмгм е 
омку. Тійщкз 7 вдодпля 1918 о., буйз 
фіркм мкодпйдлі нмвлмваедлля узт 
кмкіпаоів. Сакд в уди гдлщ нмбафзв 
пвір мбіелзк кіліпроа ноауі «Поавзйа 
ном омжгйяг пноав кіе омбмрмгавуя-
кз ра омбірлзкакз». Дм кмкндрдлуії 
кмкіпаоів буйз віглдпдлі впі пундодф-
йзві нзралля, нмв’яжалі ж гмгмвмоакз 
лаику ра укмвакз езрря и ноауі ла 
рмку фз ілхмку нігнозєкпрві. Кмкі-
паоз лд кмгйз омжгйягарз рійщкз нз-
ралля проатувалля віг лдцаплзт вз-
нагків ра вігхкмгувалля нмрдонійзк 
[3, Ф. 1325. Он. 1. Сно. 2. Аок. 20-
21]. 

У роавлі-йзнлі 1918 о. Рага Мі-
ліпроів ра кіпудві могалз вйагз жабм-
омляйз номвдгдлля смоуків номс-
пніймк, які взпрунайз жа нігнзпалля ж 
вйаплзкакз нігнозєкпрв кмйдкрзв-
лзт гмгмвмоів. Змкодка, буйз жабмом-
лдлі коаимвзи ж’їжг нодгправлзків 
пмыжу омбірлзків-кдрайіпрів Дмлдущ-
км-Козвмоіжщкмгм бапдилу, Впдукоа-
їлпщкзи ж’їжг номсдпіилзт пніймк ом-
бірлзків тікіфлмї ра пкйялмї номкзп-
ймвмпрі и ілхі. 

Кдоівлзурвм Укоаїлпщкмї Ддоеа-
вз ноаглуйм нігвдпрз ніг омжв’яжалля 
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пундодфлмпрди кіе омбірлзкакз ра 
вйаплзкакз нігнозєкпрв вігнмвіглу  
ноавмву мплмву. Тмку 3 фдовля 
1918 о. Майа Рага кіліпроів нозиля-
йа оіхдлля првмозрз ноз кіліпрдопрві 
ноауі «Кмкірдр Тоуга», якзи кав 
нмндодглщм мбгмвмоыварз жакмлмном-
дкрз, цм рмокайзпя вжаєкзл кіе ніг-
нозєкуякз ра ноауыыфзкз. 15 йзн-
ля П. Скмомнагпщкзи жарвдогзв пнд-
уіайщлзи жакмл, якзи мкодпйывав 
кмйм нмвлмваедлщ ра взжлафзв пкйаг 
кмкірдру. 

У роавлі-фдовлі 1918 о. нмгіохз-
ймпя пралмвзцд омбірлзків Дмлбапу. 
Пмгала нзрла вмга, пндка и алрзпалі-
раолі укмвз ноауі пнозяйз омжвзрку 
днігдкіфлзт жатвмоывалщ. Та лаибі-
йщхі номбйдкз взлзкайз ж нмпрафал-
ляк номгмвмйщпрва. Дйя езрдйів  
Дмлбапу нмроіблм буйм як кілікук 
900 вагмлів тйіба цмкіпяуя (ж омжоа-
тулку мгзл сулр ла фмймвіка в гдлщ). 
І якцм уя лмока нмпріилм нмоухува-
йапя оаліхд, рм ж нмфаркмк мкунауії, 
кмйз лднмоухлзк ноімозрдрмк прайз 
вігноавйдлля номгмвмйщпрва гм Ні-
кдффзлз и Авпром-Угмоцзлз, ном 
бджндодбіиліпрщ нмпрафалля і прабійщ-
лі уілз гмгі буйм и коіярз. Опраллі, у 
буквайщлмку омжукіллі пймва, гайм-
нувайз, оіжкм упкйаглыыфз и бдж 
рмгм жйзгдллд езвмрілля омбірлзур-
ва. Сзруауія лабоайа ндокалдлрлм-
взбутмлдбджндфлмгм таоакрдоу. 

Пмпрафалля тйіблзт номгукрів у 
Дмлбап прайм нодгкдрмк мбгмвмодлля 
мпмбйзвмї кмкіпії кіліпрдопрва влур-
оіхліт пноав. Буйм взоіхдлм ланоа-
взрз в одгімл жлафлі жанапз номгмвм-
йщфзт рмваоів. Кммогзлуварз уі нз-
ралля кав пндуіайщлзи унмвлмваед-
лзи кіліпрдопрва номгмвмйщфзт 
пноав. Оглак пноаві уд жаоагзйм ка-
йм. 

Напрунайа номгмвмйщфа козжа. 
Опмбйзвм жагомжйзвзт капхрабів 
вмла лабуйа в номкзпймвзт удлроат. 
«Наибйзефзк фапмк жагомеує нмв-
лзи гмймг», – рдйдгоасувайз 29 роа-
вля 1918 о. в Міліпрдопрвм влуроіх-
літ пноав іж Хдопмла. «Пмпрафалля 
лапдйдлля тйібмк прає козрзфлзк», – 
нмвігмкйяйз ж Кардозлмпйава в Мі-

ліпрдопрвм номгмвмйщпрва. «Сралм-
взцд Сймв’ялмпдобпщкмгм нмвіру і 
кіпра Лугалпщка у жв’яжку ж нмвлмы 
вігпурліпры тйіба карапромсіфлд, жа-
гомеує йзтмк; ж квірля лд мгдоеалм 
емглмгм вагмла тйіба. На ґоулрі гм-
ймгу оуглзкз і жавмгз жакозрі», – 
гмвмозймпя у рдйдгоакі гм Міліпрдоп-
рва влуроіхліт пноав віг 10 йзнля ж 
Дмлбапу [3, Ф. 1216. Он. 1. Сно. 96. 
Аок. 62, 202; Ф. 2198. Он. 1. Сно. 132. 
Аок. 252]. Майм фзк вігоіжляйапя 
пзруауія в Кзєві ра ла Поавмбдодееі 
в уіймку, гдгайі нмхзоыыфзпщ і ла 
пдйа, гд нмфапріхайз взнагкз гмймг-
лзт жлднозрмкйдлщ і лавірщ гмймглзт 
пкдорди [6, п. 371]. 

Опмбйзва кмкіпія, првмодла в йз-
нлі 1918 о. ноз Міліпрдопрві влуроі-
хліт пноав гйя взвфдлля номгмвмйщ-
фмї пзруауії в Дмлбапі, жкухдла буйа 
кмлпраруварз: «У багарщмт оаимлат 
налує пноавеліи гмймг... Рмбірлзкз 
кзгаырщ пвмє мпраллє каилм і гдрщ упі 
рікаырщ» [7]. 

Щд ланозкілуі роавля жагмпроз-
йзпя прмпулкз кіліпроа хйятів Укоа-
їлз Б. Бурдлка ж номспнійкакз жайіж-
лзфлзків. На рми фап номспнійкмвзи 
оут жайіжлзфлзків омжкмймвпя жа ла-
уімлайщлмы мжлакмы. Укоаїлуів-
жайіжлзфлзків мб’єглувайа в пвмїт 
оягат жайіжлзфла пнійка, а нодгправ-
лзкз ілхзт лауімлайщлмпрди кайз 
мкодкі номспнійкмві кмкірдрз. Змк-
одка, мглзк іж лаивнйзвмвіхзт був 
гмймвлзи кмкірдр Півгдллм-Затіглзт 
жайіжлзущ. Дм лщмгм втмгзйз омпіялз, 
єводї, нодгправлзкз ілхзт лауімла-
йщлмпрди. Сніввіглмхдлля пдодг ом-
бірлзків-жайіжлзфлзків буйм лд ла 
кмозпрщ укоаїлуів. Тмку жайіжлзфла 
пнійка лд кайа вдйзкмгм аврмозрдру 
ра нігрозккз жлафлмї фапрзлз жайіж-
лзфлзків Укоаїлз. 

14 фдовля 1918 о. жібоайапя оага 
(нйдлук) номсдпіилмї пнійкз омбір-
лзків ра пйуебмвуів Півгдллм-
Затіглзт жайіжлзущ, яка утвайзйа 
прарур ра нозиляйа оіхдлля ніггмру-
варз гмкукдлрз гйя мсіуіилмї одєпр-
оауії. Айд її нмвлмваедлля лд взжлав 
кіліпро хйятів, якзи вваеав єгзлмы 
номспнійкмвмы могаліжауієы жайіжлз-



«Коротке інтермецо» гетьмана Павла Скоропадського . . . 
 

 

           171  

флу пнійку. 26 фдовля  прарурлі гмку-
кдлрз Гмймвлмгм кмкірдру Півгдллм-
Затіглзт жайіжлзущ буйз жаодєпром-
валі в Кзївпщкмку мкоуелмку пугі, 
айд гдрщкалпщкзи уояг мномрдпрував 
уд оіхдлля. Тмку номспнійкмві йігд-
оз нмфайз жакйзкарз жайіжлзфлзків 
гм проаику. 

У роавлі-фдовлі кіліпро хйятів Б. 
Бурдлкм палкуімлував лзжку ілхзт 
оіхдлщ, які взкйзкайз лдвгмвмйдлля 
жайіжлзфлзків. Пдох жа впд, уд рмо-
каймпя ноавзй ном жайзхдлля жа 
храракз жайіжлзущ йігдоів номспні-
ймк. Міліпрдопрвм взомбзйм лмві лм-
окз мнйарз ноауі, які лд буйз ужгм-
гедлі ж номспнійкакз. Позвмгмк ед 
гм могаліжмвалзт взпрунів прайм оі-
хдлля кіліпрдопрва ноауі жкдлхзрз 
ла 50 коб. лагбавкз омбірлзкак ра 
пйуебмвуяк гм урозкалля, 
нмв’яжалмгм ж гмомелдфды. На уі гії 
кіліпрдопрва гмймвлзи кмкірдр Пів-
гдллм-Затіглзт жайіжлзущ взпулув 
взкмгу взнйарзрз жайіжлзфлзкак 
оіжлзуы кіе одайщлмы жаомбірлмы 
нйармы ра лмокакз родрщмгм кзївпщ-
кмгм гдйдгарпщкмгм ж’їжгу жа ндоімг ж 
вдодпля 1917 о. нм фдовдлщ 1918 о. 
Уояг фапркмвм взжлав уі взкмгз і був 
гмрмвзи взнйарзрз жайіжлзфлзкак 
оіжлзуы рійщкз жа бдодждлщ ра квірдлщ 
1918 о. Оглак уд буйа  гмпзрщ жлафла  
пука: жабмогмваліпрщ йзхд жа жгагалі 
гва кіпяуі пралмвзйа 108,3 кйл. коб. 
Тмку, цмб лд прзкуйыварз ілсйяуії, 
буйм утвайдлм жаоатуварз лдгмнйару 
ла мцаглі клзекз жайіжлзфлзкак.  

Впд уд, нмояг ж ілхзкз нозфзла-
кз (жагайщлд дкмлмкіфлд пралмвзцд, 
лдвгмвмйдлля гіякз мсіуіилзт вйап-
рди, алрзуоягмва агірауія бійщхмвз-
ків, ілхзт йівзт пзй) нозжвдйм гм 
проаику жайіжлзфлзків. 15 йзнля 1918 
о. нознзлзйз омбмру Кмомпрдлпщкзи, 
Саолдлпщкзи і Згмйбулівпщкзи жайіж-
лзфлі вужйз, а фдодж гдлщ проаик ніг-
розкайз омбірлзкз і пйуебмвуі Огд-
пщкмї ра Кзївпщкмї жайіжлзфлзт прал-
уіи. 18-20 йзнля гм лзт нозєглайзпя 
Кардозлмпйавпщкзи, Кмлмрмнпщкзи ра 
Пмйравпщкі жайіжлзфлі вужйз. На ніг-
праві взкмг, взпулурзт омбірлзкакз і 
пйуебмвуякз ла жбмоат, Цдлроайщ-

лзи проаикмвзи кмкірдр мнубйікував 
раку номгоаку взкмг: «1. Ндгаилд 
жвійщлдлля впіт жайіжлзфлзків, жаа-
одхрмвалзт жа нмйірзфлі ндодкмлал-
ля; 2. Ндгаила взнйара гмрівкмы 
впщмгм лайделмгм жайіжлзфлзкак 
урозкалля нм ндохд йзнля вкйыфлм, 
а ракме оіжлзуі ж вдодпля кзлуймгм 
омку жа лмокакз 3-гм Кзївпщкмгм 
гдйдгарпщкмгм ж’їжгу; 3. Скапувалля 
омжнмоягедлля ном жкдлхдлля лаг-
бавкз ла нмгмомефалля езрря, гайщ-
ху взнйару її номвагзрз жа лмокакз 
3-гм Кзївпщкмгм гдйдгарпщкмгм ж’їжгу; 
4. Ндгаилд мгмймхдлля кіліпромк нм 
йілії [жв’яжку] ном ноавм жайіжлзфлз-
ків Укоаїлз мб’єглуварзпя в пнійку, 
віглмвйдлля пкапмвалзт кмкірдрів 
уієї пнійкз і жарвдогедлля праруру; 5. 
Вномвагедлля ла жайіжлзуят Укоаї-
лз 8-кз і 6-рз гмгзллмгм омбмфмгм 
гля и пувмод гмгдоеалля имгм; 6. 
Ндгаилд жабджндфдлля жайіжлзфлзків 
нодгкдракз ндохмї лдмбтіглмпрі; 7. 
Упі жвійщлдлля і пкмомфдлля нмвзллі 
номтмгзрз жа нйалмк, утвайдлзк мо-
галакз номспнійкз» [3, Ф. 1216. 
Он. 1. Сно. 137. Аок. 10-15]. 

З гля ла гдлщ кійщкіпрщ проаикуы-
фзт проіккм жбійщхувайапщ, а гії уфап-
лзків пномрзву правайз гдгайі капх-
рабліхзкз – гдрайщлзи жвір ном глі 
бмомрщбз вкіпрзв «Кмккулзпр» [8]. 

Гдрщкалпщкзи уояг лакагавпя 
бугщ-цм нозгухзрз проаик, якзи 
мтмнзвхз ноакрзфлм впі жайіжлзуі, 
лаиваейзвіхі жайіжлзфлі вужйз, на-
оайіжував пнмйуфдлля в Укоаїлі [9, 
п. 227–237, 240, 243, 245, 256-257 ра 
іл.]. Залднмкмєлля взявйяйм и км-
калгувалля мкунауіилзт віипщк. 18 
йзнля 1918 о. кіліпро хйятів Б. Бу-
рдлкм жаеагав віг жайіжлзфлзків лд-
гаилм нознзлзрз проаик і нозпрунз-
рз гм омбмрз. Напрунлмгм гля Рага 
кіліпроів утвайзйа віглмвзрз в Укоа-
їлі гіы уаопщкмгм жакмлу віг 2 гоугля 
1905 о. «Пом рзкфапмві ноавзйа нм-
каоалля жа уфапрщ у проаику ла нігн-
озєкпрват, які каырщ гдоеавлд і ла-
омглд жлафдлля» [9, п. 230]. Цди жа-
кмлмномдкр ндодгбафав кмейзвіпрщ 
аодхру проаикаоів віг 4 кіпяуів гм 
мглмгм омку і фмрзощмт кіпяуів. 
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Акрзвлу гмнмкмгу уоягу в ноз-
гухдллі проаику жайіжлзфлзків лага-
вайм лікдущкд ра авпром-угмопщкд 
кмкалгувалля. 19 йзнля вігбуйапя 
жупроіф кіліпроа хйятів ж нодгправ-
лзкакз мкунауіилмгм кмкалгувалля, 
гд мбгмвмоывайзпя пнійщлі гії цмгм 
нозгухдлля проаику. Змкодка, лафа-
йщлзк удлроайщлмгм авпром-
лікдущкмгм жайіжлзфлмгм уноавйілля 
жандвлзв кіліпроа Б. Бурдлка, цм 
пзймы гмнмкмед нозбмокарз проаи-
куыфзт. Тмгм е гля пндуіайщлзк оі-
хдлляк в кдеат жайіжлзфлзт упралмв 
ра кмйдкрзвів буйз жабмомлдлі жбмоз, 
ндодгафа нм рдйдгоасу жакйзків гм 
проаику ра могаліжауія и гіяйщліпрщ 
проаикмвзт кмкірдрів. Опмбз, які нм-
оухувайз уі лапралмвз, нігйягайз 
аодхру ра взпзйуі жа кдеі Укоаїлз в 
агкіліпроарзвлмку нмоягку. Агкіліп-
роауії жайіжлзущ гмжвмйяймпя жвдора-
рзпя жа гмнмкмгмы гм кмкалгувалля 
мкунауіилзт віипщк в Укоаїлі. 

20 йзнля 1918 о. уояг нозиляв 
оіхдлля ндодгарз Поавмбдоделу 
(Півгдллм-Затіглу) жайіжлзуы у ніг-
нмоягкувалля віипщкмвзт кмкдлгал-
рів, які мрозкайз лакаж пзймы ноз-
кухуварз жайіжлзфлзків ноауыварз 
ла роалпнморі. Змкодка, у Кзєві Ддо-
еавла Ваора ра лікдущкі нігомжгійз 
мрмфзйз Смймк’ялку ра ілхі ндодгкі-
пря, гд езйз жайіжлзфлзкз. Впіт, трм 
ноауывав ла жайіжлзуі, жарозкувайз і 
жкухувайз нозпрунзрз гм омбмрз. 
Алаймгіфлі акуії буйз номвдгдлі в 
Огдпі ра ілхзт кіпрат Укоаїлз. Тзт, 
трм вігкмвйявпя прарз гм омбмрз, 
жааодхрмвувайз. Пм жайіжлзфлзт вуж-
йат ра пралуіят буйа омжіпйала рдйдг-
оака Б. Бурдлка ж взкмгмы жвійщлзрз 
ж омбмрз впіт проаикаоів. Тзт, кмгм 
пзймы жкухувайз ноауыварз, жаоа-
тмвувайз ноауыыфзкз рзкфапмвм. У 
проаикуыфзт, жа лакажмк кіліпроа, 
вігбзоайз оіфлі, пджмллі и уфлівпщкі 
бійдрз, а ракме клзекз ла мрозкалля 
найзва и номгмвмйщпрва. На впіт жа-
йіжлзуят буйз првмодлі пндуіайщлі 
агкіліпроарзвлі кмкіпії, які кайз омж-
гйягарз нзралля ном віглмвйдлля 
уфаплзків проаику ла омбмрі [3, 
Ф. 1216. Он. 1. Сно. 137. Аок. 17-24.]. 

Пмояг ж взкмозпралляк однодпз-
влзт жатмгів, гдрщкалпщкзи уояг 
везвав жатмгів, цмб жамтмрзрз жайіж-
лзфлзків гм омбмрз. Дйя ущмгм буйз 
взгійдлі жлафлі кмхрз. Тзк, трм ноз-
прунзв гм омбмрз, лдгаилм взнйафу-
вайапя жаомбірла нйара ра кмкндлпа-
уія жа бдодждлщ і квірдлщ 1918 о. Їк 
ракме лагавайз кмейзвіпрщ мрозку-
варз номгмвмйщпрвм ж ілрдлгалрпщкзт 
пкйагів жа жагмрівдйщлзкз уілакз. 
Такі гії кдоівлзурва Гдрщкалару 
пнозяйз рмку, цм ндвла фапрзла 
проаикуыфзт нозпрунзйа гм омбмрз. 

Оглак ла лапромї проаикаоів-
жайіжлзфлзків, ж ілхмгм бмку, пноав-
йяйз іпрмрлзи внйзв алрзуоягмві 
наорії ра могаліжауії, ндодгупік, йівм-
оагзкайщлі. Так, 19 йзнля 1918 о. ЦК 
КП(б)У пкйзкав жагайщлі жбмоз жайі-
жлзфлзків-кмкуліпрів. Дйя гмнмкмгз 
Цдлромпроаикмку ра проаикмкак ла 
кіпуят буйм мбоалм Тзкфапмвд мога-
ліжауіилд жайіжлзфлд быом (Тзкфапм-
ву могаліжауіилу кмкіпіы) ноз ЦК 
КП(б)У, якд мрозкайм жавгалля жгіи-
плыварз пзпрдкарзфлд кдоівлзурвм 
жайіжлзфлзк проаикмк [9, п. 229]. 
Чдодж кійщка глів быом впралмвзйм 
ріплі кмлракрз ж Цдлромпроаикмкмк, а 
ракме гмкмгймпя нозилярря оіхдлля 
номгмвеуварз проаик гм жагмвмйдлля 
впіт взкмг. Упіт трм пакмвійщлм прав 
бз гм омбмрз, Цдлроайщлзи проаикм-
взи кмкірдр мгмймхував вмомгакз 
лаомгу. Дйя бмомрщбз жі хродикбод-
тдоакз ра нмпзйдлля кмоайщлмгм 
внйзву ла нмкіокмвалу фапрзлу 
проаикуыфзт бійщхмвзкз ра йіві дпд-
оз нмфайз првмоыварз пндуіайщлі 
гоунз. Змкодка, жлафлу акрзвліпрщ 
ніг фап проаику взявзйа рдомозпрзф-
ла гоуна йівзт дпдоів «Тозбулай фм-
олмї оукз». Оглієы іж смок рдомозп-
рзфлмї гіяйщлмпрі прайа могаліжауія 
гзвдопіи ра акрів пабмраеу ла жайіж-
лзуят. А в птвайывалзт гмкукдлрат 
нмфапріхайз взкмгз віглмвйдлля 
оагялпщкмї вйагз в Укоаїлі [9, п. 246-
247]. 

Гдрщкалпщкзи уояг ра кмкалгу-
валля мкунауіилзт віипщк у вігнмвігщ 
ла уд нмпзйзйз однодпії номрз фйдлів 
проаикмвзт кмкірдрів ра йівмоагзка-
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йщлзт нмйірзфлзт наоріи і могаліжа-
уіи [9, п. 240-241]. Їт кзгайз гм 
кмлурабмоів в Офакмві ра Бодпр-
Лзрмвпщку. 

Вмйы омбірлзків лд жкмгйз жйа-
карз хзомкмкапхраблі аодхрз, які 
твзйды номкмрзйзпщ нм впіт бдж вз-
лярку губдоліят Укоаїлз (йзхд в 
жайіжлзфлмку оаимлі Смймк’ялкз к. 
Кзєва ла кілдущ йзнля буйм жааодх-
рмвалм нмлаг 1800 омбірлзків і фйдлів 
їтліт пікди). Зайіжлзфлзкз взявйяйз 
пмйігаоліпрщ, лагаыфз гмнмкмгу в рі 
одгімлз, гд буйм мпмбйзвм пкоурлм, 
жозвайз пномбз хродикбодтдоів омж-
бзрз кмлмйірлзи взпрун. За нозкйа-
гмк жайіжлзфлзків у бмомрщбу хвзг-
км врягувайзпя омбірлзкз ілхзт га-
йужди, у ндоху фдогу кдрайіпрз. 
Тійщкз у йзнлі-пдонлі вігбуймпщ 11 
проаиків кдрайіпрів [10, п. 58]. 

Рднодпії рійщкз цд бійщхд омжна-
йывайз роугяцзт, взкйзкайз гмгар-
кмву ланоуедліпрщ. Чзкайм гмкукдл-
рів пвігфарщ, цм вйапрі буйз гуед 
жалднмкмєлі мбпралмвкмы, цм кайа 
рдлгдлуіы гм жагмпродлля. Наноз-
кйаг, мгдпщкзи кмкдлгалр нмвігмкйяв 
уояг: «Зайіжлзфлзи проаик розває і 
жагомеує взйзрзпщ у жбомилд нмвп-
ралля. Міпрм лдпнмкіилд ніпйя вз-
пйалля 500 омбірлзків в Офаків гйя 
ндодгафі їт нмйщмвмку пугу» [6, 
п. 347.]. 

Мардоіайщлу, сілалпмву гмнмкмгу 
проаикаояк лагавайз бійщхмвзущкі, 
оагялпщкі, номспнійкмві могаліжауії 
Рмпії [6, п. 410-412.], тмфа уд, жвіплм, 
нмоухувайм «букву» Бодпрпщкмї угм-
гз. Оглак, взкмозпрмвуыфз ндодвае-
лм номспнійкмві калайз, проаикаояк 
Укоаїлз ж РСФРР буйм ндодноавйд-
лм нмлаг 3 кйл. коб. [11]  

Сроаик жайіжлзфлзків мтмнзв нм-
лаг 200 рзп. омбірлзків і пйуебмвуів 
[12]. Пдодвдждлля валраеів жвдймпя 
гм кілікуку. Лдгвд нмкірлзи оут ла 
жайіжлзуят жабджндфувавпя рійщкз 
пндуіайщлзкз барайщимлакз мкунал-
рів ра наомвмжлзкз бозгагакз, рдо-
кілмвм гмправйдлзкз ж Нікдффзлз ра 
Авпром-Угмоцзлз. Помрд їтліи омбм-
рі пуррєвм жаваеайз нмпріилі гзвдопії 
– оуилувалля кмпрів, нігозвалля 

дхдймлів, лавкзплі нмхкмгедлля 
нмрягів – і капмвзи пабмрае мбпйугм-
вуыфмгм ндопмлайу. 

Рмжвзваыфзпщ наоайдйщлм ж нмвп-
ралпщкзк оутмк, вігвдораыфз ла пдбд 
віипщкмві пзйз мкуналрів, проаик жа-
йіжлзфлзків вмглмфап првмоывав 
укмвз гйя омжвзрку пдйялпщкмї бмом-
рщбз, яка, жвзфаилм, кайа жлафлм 
кдлх могаліжмвалзи таоакрдо і жа 
ілхзт мбправзл буйа б хвзгхд ноз-
гухдла вйапрякз. 

Оглак віипщкмві жупзййя одезку, 
нмпзйдлля внйзву угмгмвпщкзт дйд-
кдлрів ла жайіжлзфлзків, врмка, вз-
плаедлля проаикаоів нозжвдйз гм 
рмгм, цм вмлз водхрі-одхр жкухдлі 
буйз в пдонлі нмвдолурзпя ла омбмфі 
кіпуя, тмфа гдякі вмглзца мнмоу лд 
жгапайз гм пдодгзлз вдодпля 1918 о. 

Ваейзвзк дсдкрмк проаику пра-
йм рд, цм, наоайіжувавхз ла розвайзи 
фап гмймвлі роалпнморлі аордоії, жайі-
жлзфлзкз ндодхкмгзйз взвдждллы гм 
Нікдффзлз ра Авпром-Угмоцзлз ба-
гарпрв Укоаїлз. Наодхрі, жа мсіуіи-
лзкз галзкз (які лд воатмвуырщ лд-
кмлромйщмвалзт ндодвдждлщ коіжщ 
капу нулкрів, гд валраеі лд одєпроу-
вайзпя, рмцм), гм удлроайщлзт коаїл 
вгаймпя вігноавзрз йзхд 9 ж 60 жа-
нйалмвалзт кійщимлів нугів тйіба 
[13]. Ммела нознупрзрз, цм нозбйз-
жлм ракзкз буйз номнмоуії і цмгм 
ілхзт рмваоів ра пзомвзлз. Згіиплдлі 
жа омжоіжлдлзкз галзкз аотівів ніг-
оатулкз гдцм вігоіжляырщпя в бік 
жбійщхдлля лавдгдлмї узсоз [14]. 
Врік, йзхд сомлрайщлд взвфдлля 
впіт гмкукдлрів кмед лабйзжзрз гм 
пкійщкз-лдбугщ віомгіглмгм нмкажлз-
ка. 

Онмомы Гдрщкалару в бмомрщбі ж 
омбірлзфзк оутмк буйз вдйзкі нігн-
озєкуі ра праод фзлмвлзурвм. Сакд 
ніг їтлік рзпкмк Павйм Скмомнагпщ-
кзи жарвдогзв 17 пдонля  влдпдлля 
гдякзт гмнмвлдлщ гм утвайдлмгм 
Цдлроайщлмы Рагмы 25 піфля 1918 о. 
жакмлу ном 8-кз гмгзллзи омбмфзи 
гдлщ. Згіглм имгм нмймедлщ, гдоеав-
лзк, нозварлзк ра вігмкфзк нігноз-
єкпрвак, жа нмгмгедлляк ж кіліпромк 
ноауі, лагаваймпя ноавм вігпрунарз 
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віг взкмг жгагалмгм жакмлу як гйя 
уійзт гайужди номкзпймвмпрі, рак і 
гйя мкодкзт нігнозєкпрв ра вдопрв 
омбірлзків. 

Бугщ-якзи гзкрармопщкзи одезк 
нігнмоягкмвує ілрдодпз мкодкмї йы-
гзлз гдоеавлзк абм гоунмвзк ілрд-
одпак. Нд прайм взляркмк і кдоівлзу-
рвм Укоаїлпщкмї Ддоеавз. Оглак ла-
галі коунлзк вйаплзкак (буоеуажії) 
нійщгз лд пнозяйз лауімлайщлм-
гдоеавлмку бугівлзурву, лд вдйз гм 
кмлпмйігауії укоаїлпщкмгм пупнійщпр-
ва. Навнакз, гії гдрщкалпщкмгм уоягу 
жукмвйывайз лдвігвмомрліпрщ нмпз-
йдлля ланоугз і нмгйзбйдлля пмуіа-
йщлмгм омжкмйу. У пдонлі 1918 о. 
розвайіпрщ омбмфмгм гля ла номкзп-
ймвзт нігнозєкпрват буйа жбійщхдла 
гм 12 гмгзл, взкйзкавхз лмву твзйы 
лдвгмвмйдлля, мбуодлля номйдраоів. 

Ддгайі оіхуфіхі алрзгдрщкалпщкі 
и алрзмкунауіилі лапромї мналмвува-
йз и лауімлайщлмы ілрдйігдлуієы. 
Кмйзхлі наорії лауімлайщлмгм сомл-

ру, пкмлпмйігмвалі Цдлроайщлмы Ра-
гмы, нмгмйавхз рзкфапмву омжгубйд-
ліпрщ, ра и нозгмймкхдліпрщ, япліхд 
жа ілхзт бафзйз, цм куоп П. Скмом-
нагпщкмгм, коік алрзпмуіайщлмгм 
пноякувалля, лагжвзфаилм хкмгзрщ 
лауімлайщліи ігдї і номпрм одсйдкпз-
влм ряглуйзпщ гмкунз, раєклм взлм-
хуыфз нйалз нмвайдлля гдрщкалару, 
нмвдолдлля Укоаїлз ла хйят омжнм-
фарзт в 1917 о. одвмйыуіилм-
гдкмкоарзфлзт ндодрвмодлщ. 

Тм е вдкрмоз оуту ндодваеаыфмї 
капз укоаїлпрва впдодгзлі пупнійщпр-
ва правайз гдгайі кмгурліхзкз, віг-
бзваыфз рдлгдлуіы ндодомпралля в 
алрагмліпрзфлу прагіы. І жанмбігрз 
ущмку номудпу гдрщкалпщкзи одезк 
був лд в пномкмжі. Зкілзрз пвмєї пурі 
віл лд кіг. Мапкувайщлі мндоауії лд 
жгарлі буйз розвайзи фап розкарз в 
мкалі лаомг. Козжа лажоівайа лджвм-
омрлм, а лдвгайі гії вйагз йзхд нозп-
кмоывайз її омжв’яжку. 
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Смйгардлкм В. Ф. «Кмомркд ілрдокдум» гдрщкала Павйа Скмомнагпщкмгм (гм 
нзралля ном нмйірзкм-ноавмву муілку ра іпрмозфлу гмйы Укоаїлпщкмї Ддоеавз 
1918 о.) (фапрзла родря) 

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. 

Кйыфмві 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 родрья) 

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. 

Кйыфдвшд 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 three) 

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. 

 


