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Ндцмгавлм нмбафзйа пвір клзга 
одкрмоа Науімлайщлмгм ндгагмгіфлмгм 
улівдопзрдру ікдлі М. П. Доагмкалм-
ва Вікрмоа Алгоуцдлка «Оогаліжмва-
лд пупнійщпрвм» (взгалля родрє, гм-
нмвлдлд ра взноавйдлд): (клзга ндо-
ха – «Віг коії гм гії; клзга гоуга – 
«Фіймпмсія лмвірлщмгм гдоеавмрвм-
одлля»). Дмпйігедлля нозпвяфдлд 
нмхуку пупнійщлмї пакммогаліжауії ра 
ілпрзруайіжауії в ндоімг оагзкайщлзт 
роалпсмокауіи в Укоаїлі ла оубдеі 
прмйірщ. Ммва игд ном смоку пупні-
йщлмї могаліжауії в ндоімг урвдогедл-
ля Укоаїлз як лджайделмї гдоеавз в 
ндоімг ндодтмгу віг рмрайіраозжку гм 
гдкмкоарії, віг вуйщгаолм-нйалмвмї 
дкмлмкікз гм озлкмвмї, віг рмрайщлмї 
ігдмймгіжауії гм ігдмймгіфлмгм нйыоа-
йіжку і гутмвлмї пвмбмгз мпмбзпрмпрі. 

Гмймвлмы ігдєы клзгз є мпкзпйдлля 
номбйдкз, як лак мб’єгларз і як жбу-
гуварз дсдкрзвлу гдоеаву. 

На мплмві алайіжу іпрмоії пмуіайщ-
лмсіймпмспщкмї гуккз віг Пйармла 
гм лахзт глів, аврмо взкозпрайіжмвує 
ужагайщлдлд бафдлля жкіпру узвійіжа-
уіилзт мплмв езррєгіяйщлмпрі йыгпр-
ва. Такзкз мплмвакз є ноауя і вйап-
ліпрщ, пмуіайщла пноавдгйзвіпрщ і вйа-
га, гомкагялпщка куйщруоа ра ілгзві-
гуайщла гутмвла пвмбмга мпмбзпрмпрі. 
Цзвійіжауіилзк у ущмку жв’яжку вва-
еаєрщпя рд езрря лаомгу, лауії, коаї-
лз, цм ґоулруєрщпя ла жагайщлм-
іпрмозфлмку гмпвігі могаліжауії вка-
жалзт ілпрзрууіи. Бугщ-якд вігтзйдл-
ля віг лщмгм є ліфзк ілхзк, як жбм-
фдлляк іж узвійіжауіилмгм хйяту ом-
жвзрку йыгпрва і, кабурщ, лд кмед 
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бурз муілдлм ілакхд як «гдсмокауія 
пмуіайщлмпрі». Ралм фз ніжлм рі фз 
ілхі лаомгз, цм взнзйз гіоку фаху 
жбмфдлщ ра гдсмокауіи, нмвдораырщпя 
в ймлм іпрмоії, абм лавіфлм вігтмгярщ 
у лдбурря – взомгеуырщпя фз апзкі-
йыырщпя в ілхі «узвійіжмвалі дрлм-
пз». 

Чмку кз фапрм жвдораєкмпя гм іп-
рмоії, мпмбйзвм гм ндоімгу Укоаїлпщ-
кмї лауімлайщлм-гдкмкоарзфлмї одвм-
йыуії 1917-1921 оо.? Офдвзглм рмку, 
цм рак рвмозйз і гіяйз йыгз, які 
ноаглуйз взбугуварз лджайделу 
Укоаїлпщку гдоеаву. 1917 оік, кмйз 
вігбувпя емврлдвзи ндромгоагпщкзи 
ндодвмомр, аврмо лажзває нмфаркмк 
одвмйыуіилзт нмрояпілщ, «пмуіайщ-
лзк омжймкмк», якзи «лдкмвбз жляв 
жанмбіелі кдталіжкз», «йыгзла ноз-
рдонійапя гм вбзвпрв і гоабдеів, оуи-
лувалля і лапзйщпрва лаг мпмбзпріп-
ры, нмпріилмї лдноавгз і мбгуоывал-
ля» [1, п. 626]. 

Бугуыфз лджайделу Укоаїлпщку 
гдоеаву, пщмгмглі кз лакагаєкмпя 
жбаглурз їтлі нмкзпйз і воатуварз 
гмнуцдлі лзкз нмкзйкз, агед вмлз 
взоіхувайз рі е жавгалля, цм і кз 
пщмгмглі. 

Укоаїлпщкі гдоеавмрвмоуі і лау-
кмвуі хукайз кмгдйщ пупнійщпрва, яка 
буйа б пугмймплмы ж євомндипщкмы 
рмгмфаплмы гіипліпры. Тмку, рмоуыфз 
хйят у каибурлє, кз жгагуєкм узт 
гдоеавмрвмоуів і жвдораєкмпя гм їт 
іпрмозфлмгм гмпвігу. 

Оогаліжмвалд пупнійщпрвм є пуп-
нійщпрвмк нмвдолдлля гм жагайщлмуз-
війіжауіилзт мплмв омжвзрку йыгпрва, 
віг якзт Укоаїла буйа вігрмоглура 
бійщхмвзущкзк ндодвмомрмк 1917 
омку. 

Оглзк ж лаибійщхзт уомків вз-
лдпдлмгм ж кзлуймгм, цм нозвдйм  гм 
вроарз жавмимвалмї укоаїлпщкмї гдо-
еавлмпрі в кзлуймку був боак єглмп-
рі. Взпрунаыфз ла нодждлрауії клзгз 
В.П. Алгоуцдлка «Оогаліжмвалд пуп-
нійщпрвм» родріи ноджзгдлр Укоаїлз 
В. А. Юцдлкм пкажав, цм лак боакує 
єглмпрі, рмку лап йдгкм омжгійзрз, фз 
рм удоквмы, фз рм гдомякз, фз рм км-
вмы, фз рм нак’яры.  

В. П. Алгоуцдлкм в пвмїи клзжі 
ланзпав гйя лап нмоягмк гля, лагм-
ймпзв В. А. Юцдлкм, лажвав лаигмйм-
вліхі ігдї, які лап руобуырщ і нмроіблі 
гйя лахмї ндопндкрзвз.  

«У пвірі є мглд лаигмймвліхд нз-
ралля. Цд нзралля бджндкз. Нд гав-
хз вігнмвігщ ла лщмгм, лд кмела віг-
нмвігарз ла емглд ілхд нзралля, – 
нігкодпйзв Вікрмо Алгоіимвзф, – Чз 
лд наоагмкп у рмку, цм 90 % калгз-
гарів у ноджзгдлрз Укоаїлз лд км-
еурщ взкмвзрз пймва: «Рмпія вмомг» 
«Рмпія мкуналр». Коурярщпя як гагы-
ка ніг взйакз, айд лд взкмвйярщ. А 
якцм у лап лдкає уієї кйыфмвмї гдсі-
ліуії, рм якзи ед у лап нйал бмомрщбз 
іж узк жймк? Якцм лд лажварз одфі 
пвмїкз ікдлакз кз лд кмедкм взоі-
хзрз емглмгм нзралля». Поджзгдлр 
лавів пймва Збіглдва Бждезлпщкмгм, 
взжлафлмгм акдозкалпщкмгм нмйірмйм-
га нмйщпщкмгм нмтмгедлля, ж нозвмгу 
пзруауії в Укоаїлі, якзи пкажав: «як-
бз нмгіблзи ланаг правпя ла Пмйщцу, 
у лап жлаихймпщ бз кійщка рзпяф 
мсіудоів, які б жгагайз, цм у лзт в 
кмбуоі є ніпрмйдр…». Пдодбуваыфз в 
ндгагмгіфлмку улівдопзрдрі, ноджз-
гдлр В. А. Юцдлкм псмокуйывав 
лаигмймвліхд ндгагмгіфлд жавгалля: 
«ндодг вмомгмк, якзи мкунмвує рдоз-
рмоіы і ланагає ла лап ндохзк прмїрщ 
вфзрдйщ». «Пдодкмгу рвмозрщ лд 
жбомя, а гут, якзи впд ндодкмед. 

Бджндкмвмку взкіоу одсмок 
В. П. Алгоуцдлкм нозпвярзв фзкайм 
кіпуя у пвмїи клзжі, омжкозвхз нмжз-
уіы «гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, цм 
нігляймпщ номрз лддсдкрзвлмї пзпрд-
кз гомкагялпщкмї бджндкз у 2013-
2014 оо.», а ракме лажвав «іпрмрлмы 
номбйдкмы» губйывалля нмвлмва-
едлщ ноавммтмомллзкз могалакз, в 
ндоху фдогу, номкуоаруомы, СБУ, 
МВС, пундодфлмпрі у псдоі пугмфзлп-
рва, бмомрщбз іж жймфзлліпры, цм 
нозжвдйм гм лджгарлмпрі у 2014 о. 
гдоеавлзт пзймвзт проукруо Укоаїлз 
дсдкрзвлм номрзпрмярз агодпії ж бмку 
Рмпії. Тмгі ла ндохі омйі взихйа 
«лдбафдла пакммогаліжауія гомкагял, 
цм првмозйз гмбомвмйщфі барайщим-
лз, вмймлрдоів, цм боайз ла пдбд 
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гдоеавлі сулкуії іж рзймвмгм жабдж-
ндфдлля аокії, йікувалля нмоалдлзт, 
взвдждлля узвійщлзт іж йілії кмлсйі-
кру – уд улікайщлзи гмпвіг, якзи 
нмкажав пвірмві жгарліпрщ укоаїлпщкм-
гм лаомгу вігпрмыварз пвмы гдоеаву 
в козжмвзт укмват» [2, п. 386]. 

Акагдкік НАН Укоаїлз С. І. Пз-
омекмв, вігжлафзвхз аврмоа клзгз як 
фугмвмгм вфдлмгм і фугмвмгм могаліжа-
рмоа, лагмймпзв, цм уд гйзбмка ноа-
уя, яка кає длузкймндгзфлзи таоак-
рдо і проардгіфлд жлафдлля гйя омжвз-
рку гдоеавз. В укоаїлпщкіи лаууі ж 
нмфарку лджайделмпрі омбзйапя пном-
ба жгіиплзрз нмгіблі ужагайщлдлля, 
пкажав лаукмвдущ, айд рд, цм ужагайщ-
лзв В. П. Алгоуцдлкм, жапйугмвує ла 
взвфдлля і упвігмкйдлля, бм вкажує 
ндопндкрзвз омжвзрку лахмї гдоеа-
вз. 

Дзодкрмо Ілпрзруру гдоеавз і 
ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН 
Укоаїлз, акагдкік НАН Укоаїлз 
Ю. С. Шдкхуфдлкм лажвав взтіг у 
пвір клзгз «Оогаліжмвалд пупнійщпр-
вм» пдоимжлмы лаукмвмы нмгієы, су-
лгакдлрайщлмы лаукмвмы ноауды, 
яка жакйагає сулгакдлр гйя омжвзр-
ку могаліжмвалмгм пупнійщпрва – ла 
имгм гукку, аврмо лд жунзлзвпя ла 
взпвірйдллі рмгм, цм буйм і, цм є, а 
омбзрщ номнмжзуії нм смокуваллы 
ноавмвмї гдоеавз, гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва.  

Юоіи Сдогіимвзф лагмймпзв, цм 
имку як ыозпру уікавм нмгзвзрзпя 
ла могаліжауіы пупнійщпрва у взкйагі 
сіймпмса В. П. Алгоуцдлка. Позєк-
лм кмлпраруварз, нігкодпйзв акагд-
кік, цм у клзжі жлаихйз кіпуд багарм 
нмймедлщ і ігди, ж якзкз аврмо вз-
прунав ла пнійщлзт кмлсдодлуіят і 
коугйзт прмйат, номвдгдлзт Ілпрзру-
рмк гдоеавз і ноава ікдлі В. М. Км-
одущкмгм оажмк ж сакуйщрдрмк нмйі-
рмймгії ра ноава Доагмкалівпщкмгм 
улівдопзрдру. «Щм ракд могаліжмвалд 
пупнійщпрвм?» – нмправзв озрмозфлд 
нзралля Ю. С. Шдкхуфдлкм.  З рмф-
кз жмоу ноава уд гомкагялпщкд пупні-
йщпрвм, цм сулкуімлує ла жапагат 
ноава, рмбрм ноавмвд пупнійщпрвм. 
Хмріймпщ бз цмбз гуккз В. П. Алг-

оуцдлка гіихйз і врійзйзпщ у лахм-
ку жакмлмгавпрві, цмб пупнійщпрвм 
гіяйм ла жапагат жакмлу, Кмлпрзрууії, 
– лагмймпзв Ю. С. Шдкхуфдлкм, – В 
рми ед фап, у Кмлпрзрууії лдкає жгаг-
кз ном гомкагялпщкд пупнійщпрвм, а 
Кмлпрзрууія нмвзлла жакоінзрз бі-
йщхд гаоалріи взкмлалля лмок ноава. 
Ндкає и жакмлу ном гомкагялпщкд 
пупнійщпрвм. Ваейзвм, цмб ракзи 
жакмл був.  

У ущмку кмлрдкпрі ноавзйщлмы є 
гукка аврмоа цмгм гомкагпщкмгм км-
лромйы. Вваеаы, цм мнубйікмвала 
клзга – уд кдрмгмймгія, сулгакдлр 
гйя нмгайщхмгм омжвзрку гдоеавз як 
ноавмвмї. Хмріймпщ бз цмб гуккз 
аврмоа взкмозпрмвувайзпя у ноакрз-
фліи одайіжауії жакмлів.». Оред, мога-
ліжмвалд пупнійщпрвм аврмо клзгз 
бафзрщ як пупнійщпрвм омжуку, якзк 
кдоуырщпя гомкагялз, пнзоаыфзпщ ла 
омжуклі жакмлз. 

Дзодкрмо Ілпрзруру дрлмнмйірзф-
лзт і дрлмлауімлайщлзт гмпйігедлщ 
ікдлі І. Ф. Куоапа НАН Укоаїлз, 
фйдл-кмодпнмлгдлр НАН Укоаїлз 
О. О. Расайщпщкзи нігкодпйзв, цм 
клзга «Оогаліжмвалд пупнійщпрвм» є 
гмомбкмк лд йзхд аврмоа, а и впієї 
Укоаїлз. Гмймвлу увагу, ла нмгйяг 
О. О. Расайщпщкмгм, аврмо пкмлудлр-
оував ла нмрдлуіайі гйя нмгайщхмгм 
пупнійщлмгм омжвзрку, а узк нмрдлуі-
аймк є йыгз. Цд пзпрдкла длузкйм-
ндгзфла ноауя, нігкодпйзв віл, віпроя 
якмї пноякмвалм ла рд, як жапрмпува-
рз пвірмвзи гмпвіг ла укоаїлпщкзт 
одайіят. Оогаліжмвалд пупнійщпрвм у 
бафдллі аврмоа – уд лд кілудва кдра, 
а йзхд ілпроукдлр оуту вндодг. 
О. О. Расайщпщкзи взпймвзв лагіы і 
пнмгівалля, цм тмфдрщпя жапрарз мо-
галіжмвалд пупнійщпрвм цд жа пвмгм 
езрря. Вігмкзи сіймпмс З. В. Хакі-
рмв, лавів пймва В. Гыгм ном пзйу 
внйзву ігди ла омжвзрмк пупнійщпрва: 
«Жмгла аокія лд жунзлзрщ ігды, фап 
якмї лаправ» і  лагмймпзв, цм фап ігди 
В. П. Алгоуцдлка нозихмв. Позга-
гаєкм, цм нмгіблзи взпйів ном ігды, 
як оухіи гдоеавмрвмофзт номудпів 
лайдезрщ і С. Балгдоі и жвуфзрщ рак:  
«Ніцм лд жунзлзрщ ігды, фап якмї 
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лаправ». Фіймпмс взпймвзв гукку, 
цм гмгі лаукмвуяк нзпарз гйя пдбд. 
Тодба, цмб їтліи нмпзй ніхмв гайі, гм 
нмйірзків, гм йыгди. У кмлмгоасії 
В. П. Алгоуцдлка кз якоаж і жлатм-
гзкм жвдолдлля гм лаукмвуів, ноа-
уівлзків, мпвірял, акрзвіпрів ілпрзру-
рів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, упіт 
рзт, трм вбмйіває жа пуфаплзи прал і 
каибурлє Укоаїлз, прарз ла фіркі на-
роімрзфлі нмжзуії, пвмї жлалля, гмпвіг 
і аврмозрдр взкмозпрарз, цмб 
мб’єкрзвлм взпвірйзрз і гарз номсд-
піилу муілку іплуыфзк номбйдкак, 
віглаирз хйятз жгіиплдлля кмлпмйі-
гауії пупнійщпрва як мплмвз узвійіжа-
уіилмгм омжвзрку Укоаїлз. 

Нагжвзфаилм уікавзк ла нмгйяг 
З. В. Хакірмва є пыедрз клзгз ном 
взтіг Укоаїлз ж ікндоіи – Авпром-
Угмопщкмї, Рмпіипщкмї…, мпкійщкз ав-
рмо лагмймхує, цм укоаїлпщка кдлра-
йщліпрщ лікмйз лд буйа ікндопщкмы. 
Цд халп у нмпрілгупроіайщлу гмбу, 
кмйз пвір нмродбує ракзт ігди, які 
нозракаллі укоаїлуяк. Щд мгла сул-
гакдлрайщла гукка, жакйагдла в клзжі 
гмвмозрщ ном рд, цм, «лджваеаыфз ла 
ноаглдлля ікндоіи вігкмвзрз Укоаїлі 
у куйщруоліи пуб’єкрлмпрі, укоаїлуі 
лікмйз лд буйз рубійщуякз. Вмлз омж-
взвайз куйщруоу, кзпрдурвм, првмоы-
вайз гутмвлзи номгукр, пакі жбагафу-
вайз налівлі гдоеавз куйщруолзкз 
лагбаллякз». Златмгзкм кардоіай 
ном рд, як Укоаїлі жлаирз пзйу, цмб у 
пзпрдкі, гд йыгзла прає гвзлрзкмк і 
кіе алаотіжкмк, катлмвцзлмы номи-
рз лд внавхз в емглу ж лзт, – оджы-
кував сіймпмс. Лыгзла є лаивзцмы 
уілліпры, лдмглмоажмвм нмврмоыє В. 
П. Алгоуцдлкм. І йзхд упвігмкйдлля 
пуб’єкрлмпрі Укоаїлз гає лак халп. 
Науія нмродбує лд йзхд гдомїв, а и 
рвмофзт йыгди, гдліїв». Тмку, ла гук-
ку З. Хакірмва, жлакдлзрд гапйм вмїлів 
УПА «Сйава Укоаїлі-Гдомяк пйава» 
кмела буйм б номгмвезрз, гмбавзвхз 
гм лзт пймва: «Й гдліяк пйава». 

Оред, як пвігфзрщ жкіпр кмлмг-
оасії, лаукмвзи гмомбмк В. П. Алг-
оуцдлка нозпвяфдлм алайіжмві узві-
йіжауіилмї ндопндкрзвз Укоаїлз в 
іпрмозфліи одромпндкуії ра у рдндоіх-

літ одайіят гймбайщлмгм пвіру. Пз-
ралля втмгедлля у пуфаплзи євом-
ндипщкзи номпріо багарм в фмку жа-
йдезрщ віг взбмоу рієї кмгдйі пвмгм 
бурря, яку кз одайіжуєкм ла вірфзж-
лялзт рдодлат, рмку вфдлзи ундохд в 
укоаїлпщкіи гукаліраозпрзуі алайіжує 
роз айщрдоларзвз лахмгм «євомнди-
пщкмгм хйяту»: кмгдйщ «нмвдолдлля 
гм кзлуймгм», кмгдйщ «нмгйзбйдлля і 
нозпкмодлля озлкмвм-гдкмкоарзфлзт 
ндодрвмодлщ» ра кмгдйщ «вігкозрмгм 
пупнійщпрва». Хаоакрдозжуыфз нмжз-
рзвлі ра лдгарзвлі таоакрдозпрзкз 
кмелмї ж лзт, аврмо нодждлрує гйзбм-
кзи алайіж укоаїлпщкмї узвійіжауії ра 
номнмлує вйаплд бафдлля кмгдйі нм-
вдолдлля гм узвійіжауії євомндипщкмї 
фдодж нмбугмву «могаліжмвалмгм пуп-
нійщпрва», якд првмозрщ укмвз гйя 
рмйдоалрлмгм омжйуфдлля ж кзлуйзк, 
смокуварзкд пдодгмвзцд втмгедлля 
у пуфапліпрщ ра номнагуварзкд ндоп-
ндкрзву рвмодлля каибурлщмгм. Оп-
лмвмы ущмгм номудпу, ла гукку уфд-
лмгм, кає прарз проардгія праймгм 
йыгпщкмгм омжвзрку, гд нмлярря 
«праймпрі» мжлафає лд кілудвіпрщ ра-
кзт нмкажлзків, як: жагайщла таоакрд-
озпрзка дкмлмкіфлмї пзруауії, жаиля-
ріпрщ лапдйдлля ра пмуіайщлзи жатзпр, 
мпвіра, лаука, куйщруоа, а їт жкілыва-
ліпрщ ра лдмбтігліпрщ вгмпкмлайдлля. 
У ущмку кмлрдкпрі вкоаи акруайщлз-
кз є омжгукз лаукмвуя ном ілрдйдк-
руайщлі одпуопз узвійіжауіилмгм нмп-
руну Укоаїлз. Оглмфаплм пйіг взвдп-
рз ла гдоеавмрвмофу мобіру лмвзт 
взкмлавуів – кмймгзт, акбірлзт, код-
арзвлзт сатівуів лмвмгм нмкмйілля, 
лд мбряедлзт вірфзжлялзк роагзуіи-
лм-номгоахлзк гмпвігмк и, мпмбйзвм, 
рзт, трм номихмв взхкій у лаикоа-
цзт улівдопзрдрат пвіру. 

Помпрі йыгз і взпмкі гдоеавлі 
нмпагмвуі каырщ упвігмкзрз, цм жа-
вгалля дкмлмкіфлмгм омжвзрку (ном-
вдгдлля одсмок, првмодлля омбмфзт 
кіпущ, нігвзцдлля гмбомбуру і р. г.) 
кмела жабджндфзрз рійщкз рмгі, кмйз 
укоаїлпщка йыгзла лавфзрщпя кдоува-
рзпщ вйаплзк омжукмк, жвійщлзрщпя 
віг проату «жа вйаплзи омжук», псмо-
кує у пмбі якмпрі кодарзвлмпрі, рвмо-
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фмпрі, пвмбмгз. Кмоілщ номозву укоа-
їлуів у каибурлє жабджндфдлд, кмксм-
орлд, війщлд і вігкозрд каибурлє – в 
йыгзлі. Упніту гмпягає омжуклзи, 
жваедлзи, ноаущмвзрзи, могаліжмва-
лзи. А гйя ущмгм мплмвлі кмхрз род-
ба вкйагарз в йыгзлу, нігпзйыварз 
йыгпщкзи канірай, омжвзварз лауку, 
мпвіру, куйщруоу, жабджндфзрз пралмв-
йдлля кмоайщлмї мпмбзпрмпрі. 

Фмокувалля йыгпщкмгм канірайу, 
як мплмвз нмгайщхмгм упніхлмгм 
узвійіжауіилмгм омжвзрку Укоаїлпщкмї 
гдоеавз, гмбод омжукіырщ лахі лд-
гоугз і вмомгз. Тмку лд є гзвлзк, а 
уійкмк жакмлмкіолзк, цм «ж нмфар-
кмк гібозглмї віилз, – як пноавдгйз-
вм нігкодпйыє аврмо, – омжнмфавпя 
номудп оуилауії номвіглзт улівдопз-
рдрів ра гзпкодгзрауії їт йігдоів, іл-
пніомвалзи пндупйуебакз коаїлз-
агодпмоа» [3, п. 539]. 

«Хаоакрдолзк є рд, цм оуилауіи-
лзи номудп жгіиплыєрщпя оукакз 
укоаїлпщкзт жаномгалуів, які гм рмгм 
е врягуырщ, цдгом мнйафуыфз нмпйу-
гз, гдякзт пругдлрів». Нд омжукіыфз 
пурі пноавз (тмріймпщ бз ла уд пнмгі-
варзпя – авр.), рі номвмгярщ гайапйзві 
акуії, кмвйяв, «пругдлрз взкагаырщ», 
омжкзгаырщпя сайщхзвзкз ілрдов’ы, 
омжпзйаырщ номвмкауіилі жвдолдлля 
ла нодгкдр ндодвіокз впяк і кмелмгм, 
вігвмйікаырщ кмйдкрзвз улівдопзрдрів 
віг кмлкодрлмї лавфайщлмї, лаукмвмї і 
взтмвлмї омбмрз. Офдвзглм номудп лд 
жарзтає пакд рмку, цм гмймвлмы кд-
рмы гібозглмї віилз є оуилауія ілрд-
йдкру, гджмоієлрауія кмймгі, жмпдод-
гедлзт в улівдопзрдрат» [4, п. 539]. 

У пупнійщлзт лаукат ланзпалм 
пмрлі рзпяф ноаущ ном ндодтіг віг 
канірайіжку гм пмуіайіжку, цм жлаих-
йм пвмє взвдохдлля у каокпзжкі-
йдліліжкі. Тдмоії е ндодтмгу лавнакз 
у пвірмвіи йірдоаруоі лд іплує. У жа-
номнмлмвалмку гвмтрмклзку жлатм-
гзкм лафдокз гм номтмгедлля пупні-
йщпрва жвмомрлік хйятмк. Тмку, ла 
лаху гукку, акагдкіфлд, жагайщлмгу-
каліраолд бафдлля лмвмгм узвійіжа-
уіилмгм номдкру пралд у нозгмгі, абз 
псмокуварз проардгіы номгукрзвлмгм 
нмпруну Укоаїлз ра првдогедлля її 

кіпуя в номпрмоі ра фапі пуфаплмї Єв-
омнз [5, п. 4].  

Як жажлафав у мгліи іж пвмїт нуб-
йікауіи В. П. Алгоуцдлкм «вдйзкзи 
ілпрзрур лауімлайщлмї лаукз и мпві-
рз» кає лд нознзлярз лаукмві гмпйі-
гедлля, а «рмоуварз гмомгу гм іпрз-
лз, а віг лдї и гм ноакрзкз». 

«Нахмку пупнійщпрву, цм одсм-
окуєрщпя, – лагмймхує віл, – лаука 
нмроібла як нмвіроя, як кмврмк вмгз в 
нупрдйі, як лдвзфдонлд гедодйм, якд 
взпвірйзрщ лаомгу хйят взтмгу ж 
рулдйы», «рмку каєкм вйаплзкз лау-
кмвзкз омжомбкакз гмвдпрз пномкм-
еліпрщ укоаїлпщкмгм лаукмвмгм жагайу 
гм првмодлля кіулмї лаукмвм мбґоул-
рмвалмї нйарсмокз гдоеавмрвмодлля, 
омжвзрку куйщруоз і йыгзлз» [6, 
п. 10]. 

І лапаккілдущ. Аврмо вдйзкмї жа 
мбпягмк кмлмгоасії лд жабувпя вз-
пймвзрз вгяфліпрщ лаукмвуяк і пвмїк 
гоужяк, які гмнмкмгйз имку ндод-
мпкзпйзрз лзжку акруайщлзт ном-
бйдк, цм взлзкйз у номудпі ніггмрм-
вкз клзгз. 

Дйя ланзпалля бджндодфлм сул-
гакдлрайщлмї лаукмвмї клзгз «Оога-
ліжмвалд пупнійщпрвм» гйя нмпралмв-
кз нзралля «трм кз?» і смокуйы-
валля вігнмвігі «кугз кз игдкм?» 
аврмомві жлагмбзйзпя хзомкі жлалля 
лд йзхд ж сіймпмсії, айд и ж іпрмоії, 
нмйірмймгії, ноава, нпзтмймгії, ндгагм-
гікз ра ілхзт лаук… 

Клзга кмед бурз кмозплмы впік, 
трм ндодикаєрщпя номбйдкакз укоаї-
лпщкмгм гдоеавмрвмодлля і куйщруоз, 
трм хукає і рмоує хйят її втмгедлля 
узвійіжмвалзи пвір. 

Бйзпкуфд ілрдйдкруайщлд гмпйі-
гедлля, в якмку кмлудлромвалм 
нодгправйдлм жкіпр ра жлафдлля ілрд-
йдкру в пуфаплзт лаууі, пупнійщпрві, 
мпвірі, кмлуднруайіжмвала имгм сул-
гакдлрайщла омйщ у номгукуваллі 
«одайщлмпрі ійыжіи каибурлщмгм» кає 
нозвдолурз ілрдодп лд рійщкз лаукм-
вуів, а и хзомкмгм жагайу фзрафів, 
впіт, трм вбмйіває жа укоаїлпщкд гдо-
еавмрвмодлля і куйщруоу, трм хукає і 
номкйагає хйят її втмгедлля у пік’ы 
узвійіжмвалзт коаїл пвіру. 
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