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

Ммела, жа вдйзкзк оатулкмк, 
нмгмгзрзпщ іж взпймвйывалляк мглм-
гм ж лаимбіжлаліхзт сатівуів ж бімг-
оасієы і рвмофзк пнагкмк П. Скмом-
нагпщкмгм Я. Пдйдлпщкмгм: «Наи-
бійщх кмлроавдопіилзи вфзлмк, якзи 
внйзлув лдгарзвлм ла мбоаж гдрщкала 
і Гдрщкалару і, бджпуклівлм, пнозфз-
лзвпя гм рабуїжмвалмгм нігтмгу гм 
нзралщ, нмв’яжалзт ж имгм мпмбмы і 
гмбмы, уд номгмймхдлля гоакмрмы 
віг 14 йзпрмнага 1918 омку сдгдоауії 
ж Рмпієы і нмродбз првмодлля «впдом-
піипщкмї сдгдоауії»» [1, п. 22-23]. 

Аврмо гмвмйі гдрайщлм омжібоавпя 
в рмку, цм П. Скмомнагпщкзи лд йз-
хд в фап гдрщкалувалля, а и ніжліхд, 
ра ноакрзфлм лікмйз «лд був ндодкм-

лалзк пакмпріилзкмк» [1, п. 23]. Іп-
рмозк узрує гйя ндодкмлйзвмпрі па-
кмгм гдрщкала, якзи првдогеував: 
«Звзфаилм, пакмпріиліпрщ, якмї рмгі 
(рмбрм в 1918 о. – В. С.) гмвмгзймпя 
пувмом гмрозкуварзпя фдодж лікуів, 
цм рвдогм ла ущмку ланмйягайз, гйя 
кдлд лікмйз лд буйа езррєвмы (нігк-
одпйдлм клмы – В. С.), айд я гукав – 
ра як бз вмлм рак і буйм – лікуі жкі-
лзйз б пвмы нмйірзку в бік сдгдоауії 
Укоаїлз ж Рмпієы» [1, п. 23]. 

П. Скмомнагпщкзи гмбод жлав, цм 
і гдоеавлд кдоівлзурвм Алралрз оі-
хуфд лайахрмвалд номрз пакмпріилм-
прі Укоаїлз, а рмку моієлрувавпя ла 
сдгдоауіы Укоаїлз ж Рмпієы [1, п. 24-
25]. 

Ммела лавмгзрз цд лдкайм   
пвігфдлщ нозтзйщлмпрі П. Скмом-
нагпщкмгм гм нозлузну сдгдоайіжку 
у нозлузнмвіи моієлрауії ла каибурлі 

_________________ 
*  Помгмведлля. Пмфармк праррі гзв.: «Пубйіфлд ноавм». 2018. № 2; №3; №4. 
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прмпулкз ж Рмпієы. Оглак, лавояг фз 
уд взноавгмвує имгм сарайщлд оі-
хдлля впрунзрз ла хйят одайіжауії 
влуроіхліт ндодкмлалщ у йзпрмнагі 
1918 о. 

З мглмгм бмку, гдрщкал лафдбрм и 
жавбафйзвм омбзв комкз гм жабджнд-
фдлля нозяжлзт прмпулків ж йігдоакз 
лдоагялпщкмї Рмпії. Віл, лд мпмбйзвм 
асіхуыфз пвмы нмжзуіы, ла гійі 
пнозяв іпрмрлмку нмпзйдллы «біймгм 
оуту» ла Дмлу. Тугз бджндодхкмглм 
ндодїтайа нмймвзла уаопщкзт мсіуд-
оів, які жібоайзпщ ла нмфарку омку в 
Кзєві. З 30 рзпяф ла мпілщ рур жайз-
хзймпя йдгщ 15 рзпяф [2, п. 298-300; 
1, п. 24]. 

Вмфдвзгщ, лд кмела буйм лд воа-
тмвуварз, цм ла оубдеі 1917-1918 оо. 
мсіудопрвм фдодж лднозтзйщліпрщ гм 
лауімлайщлмї гдоеавлмпрі Укоаїлз, 
лавірщ мсіуіилм жагдкйаомвалмї сдгд-
оарзвлмы фапрзлмы Рмпії, жаиляйм 
нмжзуіы лдироайірдру у гвмбмї гаига-
каків ж фдовмлмгваогіиуякз. З рієї е 
нозфзлз жлафла фапрзла ндодбажува-
йапя вномгмве омку ла біймкажафзи 
Дмл. Сдодг рзт, трм жайзхавпя, лдба-
гарм буйм нозтзйщлзків Укоаїлпщкмї 
Ддоеавз. 

І фзк япліхд вмпдлз 1918 о. вз-
кайщмвувайапя лдвріхла ндоп ндк-
рзва гйя Укоаїлпщкмї Ддоеавз, рзк 
акрзвліхд П. Скмомнагпщкзи ра имгм 
мрмфдлля ж кагдрпщкмгм, єгзлмлдгі-
йзкпщкмгм рабмоу жатмгзйзпя одайі-
жмвуварз нозтмвувалу гм рмгм ігды. 
Укоаїлпщка гдоеава взпрунзйа іліуі-
армомк мб’єглалля лдоагялпщкмї Рмпії 
– Дмлу, Кубалі, Кавкажу, Козку и 
Дмбомвмйщфмї аокії. Впіт їт нодгправ-
лзків пндуіайщлмы рдйдгоакмы буйм 
жаномхдлм лагіпйарз ла пндуіайщлу 
кмлсдодлуіы гм Кзєва ж кдрмы нмгм-
гедлля гіи, які кайз б «нмйдгхзрз» 
пнійщлу гмйы. На Дмбомвмйщфу аокіы 
гдрщкал нмкйагав мпмбйзвм вдйзкі 
лагії, мпкійщкз уномгмве впщмгм ндоі-
мгу пвмгм ноавйілля раєклм и вігкоз-
рм пнозяв «біймку оуту». Оглак кд-
оівлзурвм «гмбомвмйщуів лдгвмжлаф-
лм жаявзйм, цм лд нмрдонзрщ емглзт 
нодрдлжіи бугщ-якзт лауімлайщлм-
гдоеавлзт мгзлзущ ла іплувалля – 

впі вмлз каырщ омжфзлзрзпщ у «єгз-
ліи і лдгійзкіи»» [3, п. 402]. 

Як і ланозкілуі 1917 о., ла жа-
кйзк мсіуіилмгм Кзєва віггуклувпя 
йзхд Оракал Впдвдйзкмгм віипщка 
Дмлпщкмгм. Тійщкз рдндо уд був лд 
О. Кайдгіл, а П. Коаплмв. 3 йзпрмна-
га ла пралуії Скмомтмгмвм вігбуйапя 
раєкла жупроіф гвмт уаопщкзт гдлдоа-
йів – П. Скмомнагпщкмгм і П. Коаплм-
ва, які лд номпрм хвзгкм нмомжукійз-
пя, а и гмкмвзйзпя, цм пакд Укоаїл-
пщка Ддоеава омжнмфлд номудп вігом-
гедлля «єгзлмї Рмпії», цм мжлафайм 
нмфармк мглмфаплмгм жлзцдлля укоа-
їлпщкмї гдоеавлмпрі. П. Коаплмв пак 
нмпніхзв омжпдкодрзрз угмгз, які 
тмрійз гм фапу лд омбзрз лагбалляк 
гомкагпщкмпрі. Цд лалдпйм кмгурлщм-
гм угаоу нм аврмозрдру П. Скмомнаг-
пщкмгм, вігоажу гджавуывайм имгм 
укоаїлпщку озрмозку. Врік мпраллє 
лд лагрм бдлрдезйм нозтзйщлзків 
ноавмгм куопу. 6 йзпрмнага ла ж’їжгі 
ждкдйщлзт вйаплзків кіліпро влуроі-
хліт пноав В. Рдилбмр жаявзв, цм 
уояг і лагайі гмрозкуварзкдрщпя нм-
йірзкз, взгіглмї вдйзкзк ждкйдвйап-
лзкак, рмбрм ндодваелм лдукоаїлуяк. 
А нозиляра оджмйыуія лмпзйа уійкмк 
взжлафдлзи алрзпдйялпщкзи таоак-
рдо, мред жлмву-ракз – алрзукоаїлпщ-
кзи. Навірщ фапрзла гдйдгарів ж’їжгу 
ла фмйі ж П. Кмвайдлкмк, цм и гм 
рмгм взявйяйа ндвлі лджгмгз ж кдоів-
лзурвмк могаліжауії, взихйа ж пмыжу 
і нозєглайапя гм тйібмомбів-
гдкмкоарів [4, п. 172, 177]. 

Вмпдлз 1918 о. гдгайі вігвдоріхд 
номрз укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі нмфа-
йз взпрунарз номкмлаотіфлі омпіипщ-
кі кмйа, якзк у пвіи фап П. Скмомнаг-
пщкзи лагав нозруймк в Укоаїлі. 
Злафлзк внйзвмк пдодг лзт кмозп-
рувавпя «Кзївпщкзи лауімлайщлзи 
удлро», якзи правзв пвмїк жавгалляк 
бмомрщбу ж укоаїлпщкмы гдоеавліпры, 
нігрозкку Дмбомвмйщфмї аокії ра іл-
смокувалля пзй Алралрз ном прал 
пноав в Укоаїлі. Свмы гіяйщліпрщ 
нодгправлзкз удлроу гм фапу мбкд-
еувайз нубйіфлзкз взпрунакз, а 
ракме жвдолдллякз гм кдоівлзурва 
Алралрз ра гм Ддлікіла. 
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На вігкілу віг удлроу, оіхуфзи 
нйал бмомрщбз ж укоаїлпщкмы гдоеа-
вліпры омжомбйяйа «Снійка вігом-
гедлля Укоаїлз». Її ягом пкйагайз 
кмйзхлі уаопщкі гдлдоайз, які нйалу-
вайз жгіиплзрз віипщкмвзи ндодвмомр 
в Укоаїлі, жааодхруварз П. Скмом-
нагпщкмгм ра номгмймпзрз лмву омпіи-
пщку вйагу. 

Кдоівлзурвм Укоаїлпщкмї гдоеа-
вз жлайм ном гіяйщліпрщ узт нмйірзф-
лзт гоун ра могаліжауіи, айд лд жвдо-
райм ла лзт лайделмї увагз. Пмяплы-
єрщпя уд рзк, цм жлафліи фапрзлі 
уоягмвуів гдоеавз буйз бйзжщкі ном-
гоаклі нмймедлля омпіипщкзт кмлпд-
оварзвлзт рдфіи. Пмояг ж узк Павйм 
Скмомнагпщкзи віозв у ноакрзфлд 
бджпзййя узт могаліжауіи ра гм 
мпралліт глів пвмгм ноавйілля ноаг-
лув првмозрз пнійщлзи алрзбійщхм-
взущкзи сомлр. 

Гдрщкал вів пдбд лагрм лднмпйігм-
влм, вкоаи пундодфйзвм, жодхрмы – 
дйдкдлраолм лдмбафлм. Віл жіжлававпя, 
цм «омпіипщкд рмваозпрвм (каырщпя 
ла уважі омпіипщкі нмйірзкз и віипщкм-
ві, цм жлаихйз нозруймк у Кзєві – 
В. С.), впі рі пмыжз, які ніг нозкозр-
ряк Укоаїлз урвмозйзпщ у лап, мпмб-
йзвм в уди ндоімг, взявйяйз пвмы 
гіяйщліпрщ. Лдиркмрзвмк буйм «En-
tente-a ндодкмгйа», вмла лдгаилм ноз-
игд і віглмвзрщ Рмпіы, єгзлу, лднмгі-
йщлу, вдйзку, пноякувалля бугд буо-
еуажлд, віглмвйдлля кмлаотії. Кмйз 
їк правзймпя нзралля: фмку уд бугд, 
вмлз вігнмвігайз Entente-a тмфд нмвд-
олдлля кійщяогів, взгалзт «вжаєкмм-
боажлм» Рмпії. Ніякі гмвмгз номрзв-
лзка їт гуккз лд боайзпщ лзкз гм 
увагз. 

Мзйа Укоаїла, яку вмлз цд рак 
лдгавлм йыбзйз і кугз ноаглуйз, як 
в мбірмвалу ждкйы, прайа їк лдлавзп-
ла: «Вмла бугд жлзцдла бдж жайзх-
ку». Цд кдлі мпмбзпрм пкажав мгзл 
гмпзрщ бджмбіглзи фмймвік, якзи 
нозтмгзвпя кдлі лавірщ ромтз омгз-
фдк, гайдкм лд ноавзи…» [18, п. 297-
298]. 

Оред, лавояг фз буйм б віолзк 
нознупкарзпя, цм П. Скмомнагпщкзи 
лд жлав ном лапромї омпіипщкзт нмйі-

рзків, цм жанмймлзйз Кзїв, і 
мбмв’яжкмвм кав воатмвуварз уд в 
жгіиплывалмку куопі. 

В укмват оіжкмгм лаомпралля ал-
рзгдрщкалпщкзт лапромїв і нмхуку 
бмгаи якмїпщ нігрозккз П. Скмом-
нагпщкзи жомбзв пномбу номгдкмлпр-
оуварз пвмы «ймяйщліпрщ» гм укоаїлп-
рва. 9 йзпрмнага жа имгм мпмбзпрзк 
омжнмоягедлляк ж Лук’ялівпщкмї 
в’яжлзуі буйм жвійщлдлм гіяфів укоаїл-
пщкмгм оуту – С. Пдрйыоу, М. Пмоха, 
Ю. Канкала. Ммейзвм и каырщ оауіы 
рі гмпйіглзкз, які вваеаырщ нмвдгілку 
гдрщкала в галмку оажі лдмбафлмы. 
П. Скмомнагпщкзи, бууікрм пнмгівав-
пя, цм як жвійщлдлі нмйірзкз, рак і рі, 
які гуорувайзпя в мнмжзуіилмку УН-
Смыжі, лд жваеарщпя ла жакйзк гм нм-
вайдлля имгм вйагз [4, п. 178]. 

І впд е, кабурщ, кмела жлаирз бі-
йщхд нігправ гйя квайісікауії ракмгм 
комку взкухдлзк (рзпк лауімлайщлм-
гдкмкоарзфлзт пзй в ущмку нзраллі 
лагжвзфаилм нмпзйзвпя), а оажмк ж 
рзк – і пвмєоіглзк калдвомк, омжоа-
тмвалзк ла нмлзедлля пупнійщлмї 
ланоугз. 

Позккдрлзи і цд мгзл кмкдлр – 
9 йзпрмнага 1918 о. – уд гдлщ пдоим-
жлзт вагалщ П. Скмомнагпщкмгм, кме-
ла пкажарз и бійщхд – гдлщ, якзи віл 
пак вваеав мпраллік глдк пвмгм Гд-
рщкалпрва [2, п. 303]. 

Сакд рмгі гйава Укоаїлпщкмї 
Ддоеавз мрозкав віг нмпйа в Бдойілі 
Ф. Шрдилбдога гмкйаглзи жвір ном 
одвмйыуіы в Нікдффзлі і номкйака-
уіы УНС ном пкйзкалля ла 17 йзп-
рмнага Укоаїлпщкмгм Науімлайщлмгм 
Кмлгодпу. Ваорм жвдолурз увагу ла 
муілку гдрщкалмк рмгмфаплмгм кмкд-
лру. Віл вагавпя цмгм нозилярря 
мглмгм ж гвмт кмейзвзт оіхдлщ. Пд-
охд – «прарз ла фмйі укоаїлпщкмгм 
оуту, нмпраоавхзпщ жатмнзрз впд в 
пвмї оукз» [2, п. 303]. 

Оред, П. Скмомнагпщкзи рзк вз-
жлавав, цм гм рмгм фапу (гм 9 йзпрм-
нага 1918 о.) віл був нмжа укоаїлпщ-
кзк оутмк. Рівлмы кіомы укоаїлпщ-
кзи оут був ндодваелм нмжа гдоеав-
лмы бугмвмы, яка ікдлувайапя гдрщ-
калцзлмы). Цікавм, цм в омжкмві ж 
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О. Пайрмвзк – нозтзйщлзкмк «ніг-
нмоягкувалля» гдрщкалу укоаїлпщкм-
гм оуту фдодж рми ед кмлгодп, 
П. Скмомнагпщкзи взпймвзв лдвіоу в 
жаномнмлмвалзи ваоіалр. 

За вдйзкзк оатулкмк рака нмжз-
уія уійкмк ймгіфла и ндодкмлйзва. 
Якцм в кмкдлр, кмйз гдрщкалпщка 
вйага, мндора ла баглдрз мкуналрів, 
взгавайапщ лднмоухлмы, лд вгаймпя 
лд рд цм нозбмокарз укоаїлпщкі гд-
кмкоарзфлі пзйз, а гмкмгрзпя бугщ-
якзкз нмпуйакз лабйзедлля їт гм 
пдбд, рм цм вед и гмвмозрз ном нмгі-
блі омжоатулкз жа каогзлайщлмї жкі-
лз пзруауії. 

Ваекм пугзрз, якмы кіомы 
П. Скмомнагпщкзи віозв, був ндод-
кмлалзи, жодхрмы цзози у жгіип-
лдллі жаномнмлмвалмгм лзк ваоіалру 
млмвйдлля, ндодупромы Рмпії, псмо-
куйщмвалмку в гоакмрі гм впіт укоа-
їлпщкзт гомкагял ра кмжаків віг 14 
йзпрмнага 1918 о. Агед имгм мнмлд-
лрз вваеаырщ, цм пймвакз ном лд-
мбтігліпрщ вігбугмвз «оіглмї Вдйз-
кмомпії» ла сдгдоарзвлзт жапагат 
номпрм нозкозваймпя ноаглдлля жбд-
одгрзпя ноз вйагі жа бугщ-яку уілу, в 
рмку фзпйі и фдодж жоагу укоаїлпщкіи 
пноавз, яка лд кайа емглмї ндопндк-
рзвз жа рмоедпрва «біймгм оуту». В 
мблаомгувалмку гмкукдлрі гмвмоз-
ймпя: «Сравйяфзпщ ж вдйзкзк пнів-
фурряк гм впіт рдонілщ, які ндодез-
вайа оігла їи Вдйзкмомпія, Укоаїла 
впіка пзйакз праоайапщ гмнмкмгрз 
пвмїк боарак, взявйяыфз їк вдйзку 
гмпрзлліпрщ і нігрозкуыфз впіка 
кмейзвзкз жапмбакз бмомрщбу їт жа 
урвмодлля в Рмпії рвдогмгм гдоеав-
лмгм йагу. 

Нзлі ндодг лакз впраырщ лмві 
гдоеавлі жавгалля. 

Ддоеавз жгмгз жгавла буйз ноз-
ярдйякз кмйзхлщмї вдйзкмї і єгзлмї 
Рмпіипщкмї гдоеавз. 

Тдндо ніпйя ндодезрмгм Рмпієы 
вдйзкмгм жакмймру, укмвз її каибур-
лщмгм іплувалля нмвзллі бджукмвлм 
жкілзрзпщ. 

На ілхзт нмфаркат, ла нозлуз-
нат сдгдоарзвлзт, нмвзлла бурз віг-
лмвйдла гавля кмгурліпрщ Впдомпіи-

пщкмї гдоеавз. В уіи сдгдоауії Укоа-
їлі лайдезрщ жаилярз мглд ж ндохзт 
кіпущ, бм віг лдї ніхмв нмоягмк і жа-
кмлліпрщ в коаы і в її кдеат вндохд 
війщлм мгвдйз гут впі нозлзедлі і 
нозглмбйдлі бмйщхдвзущкзк гдп-
нмрзжкмк гомкагялд бувхмї Рмпії. 

Віг лдї е взихйз гоуеба і єг-
лалля ж Впдвдйзкзк Дмлмк і пйавдр-
лзкз Кубалпщкзк ра Тдопщкзк кмжа-
урвакз. 

На узт нмфаркат, які, я віоы, нм-
гійяырщ і впі пнійщлзкз Рмпії – гдо-
еавз Згмгз, а ракме якзк лд кмеурщ 
лд пнівфуварз впі бдж взлярку ілхі 
лаомгз лд рійщкз Євомнз, айд и упщм-
гм пвіру, нмвзлла бурз жбугмвала 
каибурля нмйірзка лахмї Укоаїлз. 

Їи ндохіи лайдезрщ взпрунзрз в 
пноаві урвмодлля Впдомпіипщкмї сд-
гдоауії, якмї кмлдфлмы кдрмы бугд 
віглмвйдлля Вдйзкмї Рмпії. 

В мпяглдллы уієї кдрз йдезрщ 
жанмоука гмбомбуру як впієї Рмпії рак 
і жабджндфдлля дкмлмкіфлм-
куйщруолмгм омжвзрку уіймгм укоаїл-
пщкмгм лаомгу ла кіулзт нігправат 
гдоеавлм-лауімлайщлмї пакмбурлмпрі. 

Гйзбмкм ндодкмлалзи, цм ілхі 
хйятз буйз б жагзбдййы гйя пакмї 
Укоаїлз, я кйзфу впіт, кмку гмомгі її 
каибурліпрщ ра цапря, ріплм ж’єглалі ж 
каибурліпры і цапряк впієї Рмпії, 
жгуоруварзпщ бійя кдлд і прарз ла 
жатзпр Укоаїлз і Рмпії. 

Я віоы, цм уіи пвяріи нароімрзф-
ліи пноаві Вз, гомкагялд і кмжакз 
Укоаїлз, а ракме і одхра йыглмпрі, 
вфзлзрд кдлі пдогдфлу и кмгурлы 
ніггдоеку. 

Нмвмпсмокмвалмку клмы кабілд-
рмві я гмоуфаы в лаибйзефд взкм-
лалля ущмгм вдйзкмгм іпрмозфлмгм 
жавгалля» [5]. 

Ммейзвм, П. Скмомнагпщкзи 
номпрм нознупкавпя пдоимжлзт ном-
оатулків у одайщліи муілуі пзруауії, 
взбмоі ваоіалру нмвдгілкз. В ущмку 
нйалі гмпрарлщм коаплмкмвлзкз вз-
гаырщпя омжймгі кіокувалля гдрщкала 
цмгм рмгм, якмы баеав бз віл бафзрз 
каибурлы Рмпіипщку гдоеаву і, вмг-
лмфап, упвігмкйдлля іоодайщлмпрі 
пвмїт нмгйягів. «Рмпія кмед вігомгз-
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рзпя – првдогеує віл, - йзхд ла сд-
гдоарзвлзт лафайат, а Укоаїла кмед 
іплуварз йзхд як оівлмноавлзи фйдл 
сдгдоарзвлмї гдоеавз. В омпіипщкзт 
(в мозгілайі омпіипщкмы кмвмы – 
«оуппкзт» - В. С.) кмйат гм узт ніо 
езвд уява, цм ж Укоаїлмы уд йзхд 
мндодрка, а нмрік впд уд нігд ла пкао-
ку. Цд кмймпайщла нмкзйка омпіипщ-
кзт («оуппкзт» - В. С.) кій, упнагкм-
вала праомы пзпрдкмы нмйірзкз. Ця 
пзпрдка і нмвдйа гм рмгм мжймбйдлля і 
рмгм лдгмвіо’я, якд багарм [трм] кає 
гм ігдї вдйзкмї Рмпії. Впі мкоаїлз гу-
каырщ: жкіулзрщпя Вдйзкмомпія і 
жлмву віжщкдрщпя жа праод глмбйдлля 
бугщ-якмї лауімлайщлмпрі, цм втмгзрщ 
гм пкйагу Рмпіипщкмї гдоеавз. Я ба-
фзв багарщмт укоаїлуів, які взпймв-
йывайз нмгіблі нмбмывалля, ра ліфм-
гм гайдкм хукарз, рми ед пакзи 
Взллзфдлкм, пзгяфз у кдлд в кабілд-
рі, гмвмозв ноз кдлі мглмку укоаїл-
удві-сдгдоайіпру, цм віл і пак ліфмгм 
лд кає номрз сдгдоауії, айд кмйз рд-
ндо гмвмозрз ном сдгдоауіы, рм рмгі 
омпіялз («оуппкзд») ліфмгм лд гагурщ 
жгмгмк, рмку пйіг прмярз жа пакмпріи-
ліпрщ гм кілуя, яка і нозвдгд гм сд-
гдоауії. Тд, цм рмгі буйм пкажалм 
Взллзфдлкмк, я рмгі ндодвіозв ла 
ноакрзуі. Як рійщкз я мгмймпзв сдгд-
оауіы ж Рмпієы, я вігоажу жомжуків, 
цм Взллзфдлкм був ноавзи. Чдодж 
кійщка глів ніпйя нмявз гоакмрз вд-
йзкмоупщкі коугз уед ліякмї Укоаїлз 
жмвпік лд взжлавайз» [2, п. 307-308]. 

Оред, як бз рак лд муілыварз 
лакіоз и омжоатулкз П. Скмомнагпщ-
кмгм (як вігмкм, лдкайм трм віозрщ у 
рд, цм вмлз буйз лаипвірйіхзкз и 
лаинодкоапліхзкз, лаиндопндкрзв-
ліхзкз), одайіпрзфла муілка омжвзр-
ку пупнійщлзт номудпів ланозкілуі 
гдрщкалпщкмгм ноавйілля ндодкмлує в 
рмку, цм лаиікмвіоліхзи оджуйщрар 
був бз лдгарзвлзк цмгм укоаїлпщкмї 
пноавз. Вйаплд, уд нігрвдогзйз и 
нозигдхлі нмгії. 

Напкійщкз взноавгалм жвзлува-
фуварз укоаїлпщкі пмуіайіпрзфлі нао-
рії, мнмжзуіилі нмйірзфлі пзйз в нм-
вайдллі гдрщкалару і фз ж нмгйягу 

рмгіхліт кмлкодрлм-іпрмозфлзт мб-
правзл кіг бурз ілхзи сілай? 

З кмкдлру коату гдрщкалпщкмї 
гдоеавлмпрі в іпрмоімгоасії лд боаку-
вайм пномб нмкйапрз номвзлу жа ра-
кзи лдвріхлзи сілай ла укоаїлпщкзи 
гдкмкоарзфлзи рабіо, ла лауімлайщлі 
пмуіайіпрзфлі наорії. Ммвйяв, якбз лд 
їтля акбіуіиліпрщ, лджгарліпрщ лагіи-
лм номоатуварз ндопндкрзву пупнійщ-
лзт рдлгдлуіи, гдрщкалар бз жкіулзв-
пя і сулкуімлував гайі ла пупнійщлд 
бйагм. А ндодкмга алрзгдрщкалпщкмгм 
нмвпралля, рмоедпрвм пмуіайіпрзфлмї 
Дзодкрмоії прайз лд комкмк вндодг в 
одайіжауії укоаїлпщкмї ігдї, укоаїлпщ-
кмї пноавз, а, лавнакз, лабйзжзйз гм 
роагіфлмї омжв’яжкз – роіуксу пзй, 
які в нмйірзфліи бмолі взявзйзпя нм 
ілхзи бік баозкаг, рмбрм бійщхмвзків 
[6, Т. 2., п. 406-407]. 

Оглак, у ймгіуі агднрів гдрщкал-
пщкмї кмгдйі вйагз фзкайм «пйабкзт 
кіпущ». 

Змкодка, взкагає нозпкінйзвіхм-
гм омжгйягу і кмодкуії муілка нмрдл-
уіилзт кмейзвмпрди, оівля могаліжм-
валмпрі, жгуормвалмпрі, кмбійщлмпрі, 
кмоайщлмї гмрмвлмпрі гм оагзкайщлзт 
гіи ракмгм взпмкмгм, дкпродкайщлмгм 
оівля як віипщкмвд нмвпралля, пмуіа-
йіпрзфлмгм рабмоу. 

На мплмві алайіжу, муілкз, ужа-
гайщлдлля лаявлмгм кмйа сакрів, гм-
кукдлрів гмвмгзрщпя ж вдйзкзк пру-
ндлдк віомгіглмпрі и гмкажмвмпрі кмл-
праруварз, цм укоаїлпщкі пмуіайіпрзф-
лі наорії в 1918 о. ндодезвайз гайдкм 
лд лаикоаці пвмї фапз. Як кйыфмві 
удлроайщлмоагівпщкі ра уоягмві 
пуб’єкрз вмлз буйз жлафлмы кіомы 
жгдкмоайіжмвалі пвмєы е бджнмпдодг-
лщмы нозфдрліпры гм жаномхдлля в 
Укоаїлу авпром-лікдущкзт мкуналрів, 
лапрунлзк гдоеавлзк ндодвмомрмк і 
смокувалляк кмгдйі вйагз, яка вз-
гавайапя алрзлауімлайщлмы, алрзук-
оаїлпщкмы. Пм їт аврмозрдру буйм 
лалдпдлм номпрм-ракз лзцівлмгм уга-
оу. Навірщ наоріилі лзжз пнозикайз 
рд, цм вігбуваймпя, ж лдомжукілляк, 
нмроанйяйз у прал омжгубйдлмпрі [7, 
п. 401-422]. 
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Впдодгзлі укоаїлпщкзт нмйірзф-
лзт наоріи нмпзйзйзпя номудпз дом-
жії, цм, вйаплд, нмфайзпя цд ланозкі-
луі нмндодглщмгм омку. Сзкнрмкарз-
флзк прав годис гоунз йівзт укоаїл-
пщкзт пмуіай-гдкмкоарів, якзи жавдо-
хзвпя втмгедлляк гм Кмкнаорії (бі-
йщхмвзків) Укоаїлз [58]. В наорії 
укоаїлпщкзт дпдоів цд в роавлі ла IV 
ж’їжгі правпя омжкмй: йіва фапрзла віг-
гійзйапя ніг лажвмы «бмомрщбзпрів» 
віг одхрз мглмнаоріиуів, мбоайа пвіи 
Цдлроайщлзи Кмкірдр, взомбзйа вйа-
плу нйарсмоку, цм іпрмрлм вігоіжля-
йапя віг номгоакз могаліжауіилмгм 
мб’єглалля укоаїлпщкзт дпдоів рак 
жвалмї удлроайщлмї рдфії [8, Т. ІІІ., 
п. 20-23]. Ліві дйдкдлрз мбмт гмймв-
лзт укоаїлпщкзт наоріи цд рійщкз 
«правайз ла лмгз», лд впрзгйз гмпра-
рлщм жкіулзрзпя, цмб боарз ла пдбд 
омйщ іліуіармоів, могаліжармоів жага-
йщлмлауімлайщлмгм нмвпралля. 

Позлагіглм пйіг жауваезрз, цм 
лавірщ гдцм нмоівлялм бійщхд пкмл-
пмйігмвалзк і нмйірзфлм гмпвігфдлзк 
кіпудвзк бійщхмвзкак, які в йзнлі 
1918 о. мсмокзйзпя в КП(б)У, ракме 
лд вгаймпя гмпягрз упніту в пномбі 
могаліжуварз жагайщлмукоаїлпщкд пд-
йялпщкд нмвпралля в кілуі йіра – ла 
нмфарку мпдлі [7, п. 453-459]. 

Поаві е пдгкдлрз укоаїлпщкзт 
наоріи явлм лд взявйяйз акрзвлмпрі, 
вігвдорм гайщкувайз номудп одмогалі-
жауії к’якм-мнмжзуіилмгм Укоаїлпщкм-
гм Науімлайщлмгм Смыжу, ж ймла якм-
гм жодхрмы взихйа Дзодкрмоія, як 
оухіи і мфійщлзк номудпу йіквігауії 
гдрщкалару [9, п. 282-301]. 

Гагаєрщпя, цм нмгії мпдлі – жзкз 
1918 о. омжвзвайзпя жа гдцм ілхмы 
ймгікмы. 

Мапмвд лдпнозилярря авпром-
лікдущкмї мкунауії і гдрщкалару, цм 
взйзваймпя в ндокалдлрлі нмвпралля 
номрз вйагз і гм фапу емопрмкм ноз-
бмокуваймпя гмймвлзк фзлмк ілмждк-
лмы віипщкмвмы пзймы, лабуйм лмвмї 
ндопндкрзвз, лабоайм «лмвмгм гзтал-
ля» жі жкдлхдлляк в Укоаїлі авпром-
лікдущкмї нмругз. Вігкмва ілмждклзт 
пмйгар лагайі нігрозкуварз аврмоз-
раолзи одезк в Укоаїлі, оіхуфа вз-

кмга нмвдолдлля ла барщківцзлу віг-
оажу номгдкмлпроувайз абпмйырлу 
пйабкіпрщ, бджнмоагліпрщ, воажйзвіпрщ 
гдрщкалару, вігфурря фмгм ноакрзфлм 
аврмкарзфлм нмомгеувайз прзтіилзи 
нмоут нмхвзгхд «нмквзрарзпя» ж 
лдлавзплмы вйагмы. Дм уієї рдлгдлуії 
кмела уійкмк жапрмпуварз рдокіл 
«одвмйыуіилд лдрдонілля», внмоарзпя 
ж якзк уед лд буйм пзй. 

22 емврля 1918 о., рмбрм жа роз ж 
йзхкмк рзелі гм нмявз Дзодкрмоії і 
її жакйзку гм алрзгдрщкалпщкмгм нмв-
пралля, ж’явзвпя лакаж П. Скмомнаг-
пщкмгм ном жаномвагедлля лагжвз-
фаилмгм пралу ла Хаоківцзлі [10, 
Т. 2. п. 59-60]. Пмяплываймпя уд рзк, 
цм в «мпраллі фапз ла Хаоківцзлі 
впд бійщхд нмврмоыырщпя омжбіилі 
вфзлкз мжбомєлзт балг, убзвпрва, 
нігнайз, гоабулкз ра нігозвз кмпрів 
ла жайіжлзуят» [10, Т. 2. п. 59]. Вез-
валі таоакрдозпрзкз акрів лднмкмоз і 
капмвмгм номрдпру уійкмк жомжукійі и 
вмглмфап пвігфарщ, цм одезк віихмв 
у прагіы лд номпрм ланоуедлмгм іп-
лувалля, а ндодрлув козжмву кдеу, 
кмйз рійщкз хйятмк дкпродкайщлзт 
віипщкмвзт жатмгів лакагавпя пакмж-
бдодгрзпя. 

Оглак рм був йзхд нмфармк.  
Накажз гдрщкала ном жаномва-

гедлля лагжвзфаилмгм пралу ла Вм-
йзлі буйм взгалм 6 йзпрмнага, а в 
Огдпі – 7 йзпрмнага [10, Т. 2. п. 65]. 
Нд вгаыфзпщ рур гм алайіжу рзт кмл-
кодрлзт нодомгарзв, які лагавайзпщ 
лаивзцзкз гдоеавлзкз омжнмоя-
гедллякз кіпудвзк вйапряк, мфдвзг-
лм, цм гдрщкал, имгм мрмфдлля гаояф-
кмвм хукайз жапрмпувалля пзймвзт 
ваоіалрів номрзгії лаомпраыфіи твзйі 
нмвпыглмї бмомрщбз. Так, рмгм е ракз 
7 йзпрмнага буйм взгалм лакаж ном 
мгмймхдлля уед вмєллмгм пралу ла 
Кардозлмпйавцзлі, Хдопмлцзлі, Пм-
гіййі і Тавоії «ж лагалляк впієї нмв-
лмрз вйагз вігнмвіглзк кмкалгзоак 
кмонупів» [10, Т. 2. п. 66]. 

10 йзпрмнага фдога гіихйа гм 
мгмймхдлля вмєллмгм пралу в рощмт 
мпралліт укоаїлпщкзт губдоліят – ла 
Чдолігівцзлі, Кзївцзлі і Пмйравцз-
лі [10, Т. 2. п. 67-68]. 
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Якцм ндохі лакажз нігнзпував 
оажмк ж П. Скмомнагпщкзк кіліпро 
влуроіхліт пноав В. Рдилбмр, рм гва 
мпраллі – віипщкмвзи кіліпро О. Рм-
гмжа. 

Так, цд гм нмявз храбу нмвпрал-
ля впя, бдж взлярку, рдозрмоія Укоаї-
лз буйа ндодвдгдла ла лагжвзфаилзи, 
фз рм віипщкмвзи прал, цм коаплмкм-
влм гмвмозрщ пакм жа пдбд. 

Нд мбіихймпя и бдж нозракаллзт 
кмелмку аврмозраолмку ноавзрдйы 
дйдкдлрів халраеу, вігвдорзт нмгомж 
цмгм рзт, трм взявйяє лднмпйут. 10 
йзпрмнага, як бз у нігпукмк жавдгдл-
ля в Укоаїлпщкіи Ддоеаві мпмбйзвмгм 
одезку, в якмку мплмвла омйщ вігвм-
гзрщпя однодпзвлмку лафайу, 
П. Скмомнагпщкзи жвдолувпя гм впіт 
гомкагял-укоаїлуів іж жакйзкмк гм 
пнмкмы, вігкмвз віг «пакмвійщлзт 
вфзлків». Завдохуєрщпя гмкукдлр 
гмвмйі нозккдрлзк напаедк: «В Мд-
лд є гмпзрщ пзйз, цмб лд гмнупрзрз 
емглмгм оуту номрз гдоеавлмгм йа-
гу, айд Я и Міи нмкйзк нмфуырщ впі 
гомкагялз, вдгдлі йыбмв’ы гм оіглмгм 
коаы ра гмбозк омжукмк» [10, Т. 2. 
п. 66-67]. 

Врік лдваекм ндодгбафзрз, цм 
якбз гдрщкал і гукав ном пзймві пуд-
лаоії врозкалля пзруауії ніг кмлром-
йдк, кмейзвмпрди гйя рмгм номпрм лд 
кав.  

Тм е првмодлля Дзодкрмоії кмед 
омжгйягарзпя, ндодгупік, як одакуія 
ла мб’єкрзвлі одайії, а пакд – прзтіи-
лзи омжвзрмк ноакрзфлм рмрайщлмї 
бмомрщбз номрз налівлмгм одезку, як 
пномба укоаїлпщкзт наоріи нозвдпрз 
пвмы нмвдгілку у вігнмвігліпрщ ж ла-
омглзкз лапромякз і оутакз. Звіплм, 
вігжлафдлд жмвпік лд кає ла кдрі 
нозкдлхзрз жлафдлля рмгм ікнуйщпу 
і влдпдлля кмлпмйігуыфмгм, пноякм-
вуыфмгм лафайа, якд жгіиплзйа Дзод-
крмоія у йіквігауіы гдрщкалпщкмгм 
одезку. 

Ражмк іж рзк, ваейзвм нмгмйарз 
гмпрарлщм нмхзодлу в іпрмоімгоасії 
уяву ном рдлгдлуіы хруфлмгм жву-
едлля у вігрвмодллі тмгу нмвпралля 
ндодваелм, а рм и взляркмвм, гм нм-
тмгу Сіфмвзт проійщуів (їт буйм бйз-

жщкм 2-т рзпяф) ра гмбомвмйщуів, цм 
гм лзт нм гмомжі нозєглувайзпщ, ла 
фмйі ж С. Пдрйыомы, цм мгмймпзв 
пдбд Гмймвлзк Оракалмк, ж Біймї 
Цдоквз ла Кзїв. 

Позлузнмвм ваейзвм првмозрз 
гмпзрщ одайіпрзфлд уявйдлля ном 
омйщ Дзодкрмоії у нмвайдллі гдрщкал-
пщкмгм одезку. Буйм б нмкзйкмы 
нмв’яжуварз нмфармк нмвпралля («вз-
прун лауімлайщлм-пмуіайіпрзфлзт оа-
гзкайів» [11]) жі првмодлляк Дзодк-
рмоії, її жакйзкакз гм бмомрщбз и 
мндоарзвлзкз могаліжауіилзкз ком-
какз, як уд омбйярщ гдякі пуфаплі 
гмпйіглзкз [12]. Злафлм агдкварлі-
хзк іпрмозфліи гіиплмпрі є нігтіг, 
жгіглм ж якзк Дзодкрмоія лагайа пд-
йялпщкм-нмвпралпщкіи, проаикмвіи 
бмомрщбі, пномрзву ілрдйігдлуії, цм и 
гм рмгм буйз гмпзрщ кмгурлікз, мглак 
жмвпік лдужгмгедлзкз, прзтіилзкз, 
омж’єглалзкз, лмвмгм ікнуйщпу, мога-
ліжауіилмгм лафайа, якіплм взцмгм 
оівля мпкзпйдлмпрі ра уійдпноякмва-
лмпрі. 

Нджваеаыфз ла рд, цм взоіхайщ-
лзи кмкдлр, жгаваймпя, нмвліпры вз-
жоів, цм кмела буйм бдж жвмйікалщ і 
бдж пуклівів ірз ла оіхуфзи хруок, 
гії укоаїлпщкзт одвмйыуімлдоів лд 
буйз бджмгйяглзкз. З гвмт кмейз-
взт ваоіалрів – лдгаилм вгаозрз ж 
Біймї Цдоквз ла Кзїв абм ніглярз ла 
бмомрщбу якмкмга хзохі капз лапд-
йдлля, мжбомїрз їт, псмокуварз ла-
гіилі віипщкмві пзйз і «мбтмнзрз» 
лзкз Кзїв – ндодвагу буйм лагалм 
гоугмку. 

Оглак одайіжауії узт нйалів іпрм-
рлм жахкмгзйз нмжзуія і гії 
С. Пдрйыоз. Віл, як уед жажлафаймпя 
взцд, лд боав уфапрі у жапігаллі 
нодгправлзків нмйірзфлзт наоріи, якд 
ввдйм имгм гм пкйагу Дзодкрмоії. На 
рми фап С. Пдрйыоа вед взїтав гм 
Біймї Цдоквз, гд нмкванзвпя взгарз 
віг вйаплмгм ікдлі Улівдопай гм ла-
омгу Укоаїлз іж жакйзкмк гм нмвп-
ралля. Так віг ікдлі Дзодкрмоії – в 
уіймку, і мглмгм ж її фйдлів – жмкодка, 
ноакрзфлм в мгзл фап ж’явзймпя гва 
гмкукдлрз жі птмезкз жакйзкакз гм 
жбомилмї бмомрщбз. Ця лдмглмгух-



«Коротке інтермецо» гетьмана Павла Скоропадського (до питання . . . 
 

 

           177  

ліпрщ, оагхд – лдужгмгедліпрщ, буйа 
йзхд ндохзк взявмк пундодфлмпрди, 
які лабугурщ ж фапмк вдйзфджлзт ка-
пхрабів, лабдоурщ лднозкзодллмгм 
таоакрдоу. 

Нд кдлх хкігйзвзк, жа муілкмы 
В. Взллзфдлка, прайм и рд, цм гіякз 
С. Пдрйыоз «упя акуія, вдпщ оут жоа-
жу, ж пакмгм нмфарку буйм нмправйдлм 
ніг каоку мглмї, мкодкмї мпмбз, мса-
обйдлм ндопмлайщлзк таоакрдомк, 
жвуедлм, жбіглдлм, жарукалдлм. Впі 
нмвпралуі, які нмфайз прікарзпя гм 
одвмйыуіилзт удлроів, прайз лажзва-
рзпя «ндрйыоівуякз». «Пдрйыоа игд 
ла Гдрщкала», «Пдрйыоа кйзфд номрз 
лікуів». Чапрм пдодг пдйялпрва, якд 
гм пщмгм лд фуйм ікдлі Пдрйыоз, фу-
йзпщ ракі нмгмймпкз: «Ага, мпщ ігд 
Пдрйыоа ла Гдрщкала, вмла имку нм-
каед; пйава Бмгу, лд бугд вед бійщхд 
мрмї Укоаїлз». Сймвмк, жоажу буйм 
влдпдлм узк якоаж упд рд, фмгм тмрійз 
улзклурз наорії: ндопмлайщлзи таоа-
крдо пноавз, лдяпліпрщ уійди, бджном-
гоакліпрщ, вігпурліпрщ кмййдкрзвлмп-
рз, лавірщ вігпурліпрщ одпнубйікалпщ-
кмгм таоакрдоу оуту» [13, п. 125]. 

Снмвла взкмозпрайз пзруауіы, 
цм пкйайапя, нозбіфлзкз П. Скмом-
нагпщкмгм. Їк взгіглм буйм квайісі-
куварз алрзгдрщкалпщкзи оут як нм-
кпру мбоаедлмї, мжймбйдлмї йыгзлз, 
кзлурмї гм в’яжлзуі, кмроа ніпйя жві-
йщлдлля нігляйа ла жавмоухдлля 
«балгзрів». Оред, гдрщкалпщка ном-
нагалга, лакагаыфзпщ гмвдпрз мбкд-
едліпрщ нмвпралпщкмгм оуту, нмпріилм 
ніглмпзйа ік’я С. Пдрйыоз як нммгз-
лмкмгм гдомя. 

Помрзйделзк дсдкрмк фапрм жа-
вдохувайзпщ і пномбз ілхзт фйдлів 
Дзодкрмоії жйакарз пзруауіы, 
«...лагарз впіи пноаві нмвпралля и од-
вмйыуії лд «гдомипщкзи», а пмуіайщ-
лзи і лауімлайщлм-одпнубйі-калпщкзи 
таоакрдо, цмб взкйзкарз в капат ігды 
лаомглмї и укоаїлпькмї бмомрщбз ж дкп-
нйуарармопщкзкз кйяпакз», лавкзплм 
нігкодпйыыфз «пкоіжщ лажву «одпнуб-
йікалпщкі віипщка», «одвмйыуіилм-
одпнубйікалпщка аокія», а лд «ндрйы-
оівуі», омж’яплыыфз, «цм лд якзипщ 
мгзл фмймвік С. Пдрйыоа ж пвмїкз 

«ндрйыоівуякз» омбзрщ булр, а впд 
пвігмкд укоаїлпщкд одвмйыуіилд гом-
кагялпрвм взпрунзйм номрз оупщкмї 
буоеуажії и увдпщ укоаїлпщкзи ноа-
уыыфзи йыг нмвправ номрз глмбз-
рдйщпщкзт кйяп» [13, п. 126-127]. Ог-
лак, взндодгзвхз ілхзт, С. Пдрйыоа, 
впундодф упщмку взцджажлафдлмку, 
гмпяг пвмгм – имгм ік’я «прайм каокмы 
впщмгм оуту». 

«І жвігпз нмфайапщ ндрйыоівцзла, 
яка прійщкз хкмгз нозлдпйа укоаїл-
пщкіи одвмйыуії и жа яку прійщкз пм-
омку гмвдймпщ жажларз цзом гдкмк-
оарзфлзк дйдкдлрак укоаїлпрва» [13, 
п. 127], – іж пукмк кмлпрарує 
В. Взллзфдлкм. Сйігмк жа Гмймвмы 
Дзодкрмоії жа вігомгедлля іпрмозфлмї 
ноавгз взпрунзв і М. Шанмвай. І ла 
мплмві багарщмт сакрів, і ж алайіжу 
вйаплмгм гмпвігу йыгзлз, яка, фдодж 
мб’єкрзвлі мбправзлз, жлайа лабагарм 
бійщхд жа ілхзт, М. Шанмвай оіхуфд 
жандодфує взляркмву омйщ С. Пдрйы-
оз в могаліжауії и жгіиплдллі алрзгд-
рщкалпщкмгм нмвпралля – кіс, якзи 
лаомгзвпя цд 1919 о. и ніжліхд гдга-
йі акрзвліхд нмхзоывавпя нозбіф-
лзкакз Гмймвлмгм Оракала. «Кмйз 
ніжліхд, ра и рдндо, в нодпі 
ж’явйяырщпя жакіркз ном рд, цм гдрщ-
кал мнмвіпрзв сдгдоауіы, а Пдрйыоа 
нігляв фдодж уд нмвпралля, рм кз йз-
хд ыкмозпрзфлм упкітаєкмпщ: рак 
нзхдрщпя іпрмоія! А омбзйапщ вмла 
уійкмк злакхд, – првдогеує М. Ша-
нмвай. –...Кмйз гмвмозрз ном пзквм-
йз, рм гм могаліжауії гоугмї Укоаїлпщ-
кмї Рдвмйыуії лд кав ліякмгм віглм-
хдлля алі Пдрйыоа, алі Швдущ, алі 
Алгоієвпщкзи. Сноавгі омбзв гйя 
ущмгм В. Взллзфдлкм, гдцм я, 
А. Макаодлкм, жгагалі оаліх віипщкм-
ві, гмнмкагав П. Дігухкм, як лах 
пдкодрао. Гозгмоіїв лано., гмбував 
гомхі ла могаліжауіилі уійі, а омбзв, 
лано., багарм лдвігмкзи лікмку пдйя-
лзл п.-о. Пдром Алрмлмвзф Кмпдлкм ж 
Бмоцагівкз (ніг Кзєвмк), якзи ніх-
кз і ла пвмїи кмбзйщфзлі мбтмгзв і 
мб’їжгзв Кзївцзлу и Пмгіййя, хднм-
фуфзпщ ж «рмваозхакз», нозжлафаыфз 
нм пдйат «храбз»; в кіпяущ оаж ноз-
тмгзв лзхкмк гм кдлд і гмгзлакз 
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взкйагав «цм і як». З вгяфліпры жга-
гуы ндодг вакз лднмкірлмгм, айд вд-
йзкмгм гдомя йзпрмнагмвмї Укоаїлпщ-
кмї Рдвмйыуії. О, їт ракзт гдомїв, цм 
нмрік рзпяфакз кйайз пвмї гмймвз жа 
взжвмйдлля Укоаїлз, буйм гуед бага-
рм» [14, п. 123-124]. 

Навдгдлд, як і ілхі сакрз, пвіг-
фзрщ: гії нмвпралуів омжвзвайзпщ лд 
йзхд ж Біймї Цдоквз, а вмглмфап іж 
кійщкмт нулкрів, жатмнйыыфз у пвіи 
взо гдгайі бійщху рдозрмоіы Укоаїлз. 
«Пмвпралля нмфаймпщ мглмфаплм ж 
Біймї Цдоквз, Бдогзфдва і Хаокмва 16 
йзпрмнагу. Пмйкмвлзк Кмлмвайдущ 
(Сіфмві проійщуі), Пдйдцук (Чмолм-
кмопщкзи Кіх) і Байбмфал (Занмоіе-
пщка гівіжія) мглмфапмвм взпрунзйз ж 
пвмїкз віипщкакз ла біи ж вмомгмк. 
Оглмфапмвм жанайайм ла Поавмбдоде-
ліи і Лівмбдоделіи Укоаїлі. Скоіжщ 
сійії УНСмыжу омбзйз ндохі комкз, 
пкзгайз нодгправлзків праомї вйагз і 
нозжлафайз лмву ікдлдк УНСмыжа. 
Віипщкмву вйагу правзйа    Дзодкрм-
оія і віипщкмва кмкалга.  Скійщкз буйм 
кіпр ла Укоаїлі – пкійщкз ндодвмомрів, 
пкзлурзт і нмправйдлзт вйаг, кмод 
лджаодгіпромвалмгм гдомїжку, лдмбфзп-
йдлзт едорв, жгмоійзт в нозпроапрі 
пдогдущ, пакмедорвдллм віггалм ла 
пйуебу Укоаїлі ілгзвігуайщлмпрди, 
каоієо і р. н.» [14, п. 124] 

М. Шанмвай багарм увагз лагає 
нзраллы ном капмву нігрозкку нмвп-
ралля пдйялпрвмк, лавмгзрщ як гмку-
кдлрайщлі, рак і кдкуаолі пвігфдлля. 
«Звмоухуыфі буйз кмкдлрз! – нзхд 
віл. – Сдйялпрвм пакм могаліжувайм 
нмпрафалля таофів одвмйыуіилмку 
віипщкмві: в тарат ндкйз тйіб, ваозйз 
проаву, жбзоайз мкйулкз впякзт ном-
гукрів, тугмбу, кмлди і р. н. Впд уд 
вджйз у віипщкмві фапрзлз. Так цм 
кмйз бійзкз плігмвзкз гмомгакз 
ихйм лаомглд віипщкм, рм жа лзкз 
рягйзпщ пмрлі і рзпяфі нігвіг, ихйз 
«гягщкз» в кмеутат, пвзрат, кмбдля-
кат, в ханкат вмймтарзт – впд ла 
сомлр номрз мпмоуелмї гдрщкалцз-
лз. Чдодж жапліедлі ндодйіпкз, гаї, 
фагаолзкз рягйзпщ фмолі оутйзві  
капз. Так ж-ніг плігів нмвпрайа пд-
йялпщка Укоаїла!» [14, п. 124-125]. 

В. Взллзфдлкм, жі пвмгм бмку, ракме 
првдогеує, цм «жа кійщка рзелів од-
вмйыуія мбляйа впы Укоаїлу. Вмглі 
нмвпралля взбутайз мгзл жа мглзк 
рм рур рм рак, жйзваыфзпщ у хзомкд 
пууійщлд кмод одвмйыуіилмї нмедеі, 
жатмнйыыфз вдйзкі кіпра, кіпрдфка, 
пдйа...» [13, п. 130]. Щмноавга, віл лд 
жакмвфує и роуглмців віипщкмвмгм 
бугівлзурва, мпмбйзвм цмгм мжбом-
єлля нмвпрайзт [13, п. 151]. 

П. Хозпрык уійкмк нозпрає гм 
взплмвків ном капмвіпрщ алрзгдрщ-
калпщкмгм оуту, гмгає, цм, коік омбі-
рлзурва і пдйялпрва, «нмвпрайа каиед 
впя гдкмкоарзфла ілрдйігдлуія, нмвп-
райз лавірщ гдякі бувхі «гдрщкалуі» 
— жакмеліхд пдйялпрвм, фйдлз Укоа-
їлпщкмї Хйібмомбпщкм-Ддкмкоарзфлмї 
Паорії. Впік жайзв жа хкуоу пайа 
«яплмвдйщкмелзи нал гдрщкал» ж 
нмкіцзкакз ра канірайіпракз, впі 
буйз мбтмнйдлі проахлмы лдлавзпры 
гм гдрщкалпщкмгм одезку і оагм 
ихйз ла бмомрщбу, ла жлзцдлля им-
гм» [8, п. 135]. 

Рмжнмфавхз взпрун ж Біймї Цдо-
квз, нмвпралуі вед лапрунлмгм гля 
жаиляйз Фапрів. Помпуваыфзпщ гайі, 
рмгм е гля їк вгаймпя жлдлаущка жа-
тмнзрз и пралуіы Ммрмвзйівка. Ог-
лак оалкмк лапрунлмгм гля ж Кзєва 
фдодж Вапзйщків гм Ммрмвзйівкз 
нозбуйа гмбод мжбомєла мсіудопщка 
гоуезла (570 баглдрів і хабдйщ) ніг 
кмкалгувалляк кляжя Свярмнмйк-
Мзопщкмгм, нмйк мпмбзпрмї мтмомлз 
гдрщкала – пдогыкз (700 баглдрів) і 
бомлднмряг. На ніг’їжгі гм пралуії 
мсіудоз жайзхзйз дхдймлз і нмфайз 
лапрун фдодж вігкозрд нмйд ла нмжзуії 
піфмвзків (400 баглдрів, 10 куйдкдрів 
і 2 гаокарз), які жапійз в йіпі, цм мрм-
фував Ммрмвзйівку. 

Познупрзвхзпщ ракрзфлмгм ном-
оатулку, лдгммуілзвхз пундолзка 
(гдрщкалуі гагайз, цм їк гмвдгдрщпя 
врзтмкзозрз булр кайммогаліжмвалмї 
балгз – рак їк нмяплывайз пурліпрщ 
пноавз, взоягеаыфз ж Кзєва), жажла-
вхз омжкмйу в пвмїт йават (пдогыкз 
вігкмвзйзпщ ирз в араку жа мсіудоа-
кз) ла фмйі ж бджгаолзк кмкалгу-
валляк, гоуезллзкз жажлайз лзців-
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лмї нмоажкз. Пмймвзла їт мпмбмвм-   
гм пкйагу буйа буквайщлм «взкмхд-
ла» куйдкдрлзк вмглдк [15, п. 205-    
206]. 

Шйят ла Кзїв буйм вігкозрм. Сд-
огыкз, дйіраола фапрзла гдрщкалпщкм-
гм віипщка, ніпйя бмы ніг Бмяокмы 
ндодихйз ла бік нмвпралуів. Так па-
км фзлзйз пкоіжщ и ілхі гдрщкалпщкі 
нігомжгійз. 

Дуед ваейзвмы взявзйапщ омйщ 
у віипщкмвзт гіят Чмолмкмопщкмгм 
кмха (кмкалгуыфзи – праохзла Пд-
йдцук), цм мндоував у оаимлі Буфа – 
Іонілщ – Вмождйщ (ужгмве жайіжлзуі 
Кзїв – Кмвдйщ): уед в йзпрмнагі віл 
жгіиплывав ланагз ла гдрщкалпщкі 
віипщка в Пуца-Вмгзуі і лавірщ ла 
Куодлівуі [15, п. 137-138]. 

Свіи влдпмк у омжвзрмк нмгіи 
жомбзв и Укоаїлпщкзи Віипщкмвм-
Рдвмйыуіилзи кмкірдр,  псмокмвалзи 
Дзодкрмоієы вігоажу е ніпйя пвмгм 
првмодлля гйя кммогзлауії нмвпрал-
пщкмї бмомрщбз в Кзєві і нмжа лзк. 
Кмкірдр (М. Авгієлкм, В. Чдтмв-
пщкзи, З. Взпмущкзи, М. Гайагал, 
Н. Завгмомгліи і М. Маофдлкм) іплу-
вав ноз ЦК УСДРП і гмрував взпрун 
номрз гдрщкалпщкмї вйагз бджнмпдод-
глщм в прмйзуі. З лабйзедлляк одп-
нубйікалпщкзт віипщк Укоаїлпщкзи 
ВРК нозжлафзв мкодкзи мндоарзв-
лзи храб – М. Авгієлкм, М. Гайагал і 
Г. Гмомбдущ, якзи вжявпя жа могаліжа-
уіы бмимвзт гоун (пдодг лзт буйз и 
бійщхмвзущкі). 

Кмйз 19 йзпрмнага 1918 о. віипщ-
ка Дзодкрмоії лабйзжзйзпщ гм Кзєва, 
ВРК взоіхзв омжнмфарз в кіпрі нмвп-
ралля. В ліф ж 22 ла 23 йзпрмнага 
одвмйыуіилі жагмлз жатмнзйз Пмгій 
(уд жгіиплзв пакд бійщхмвзущкзи 
жагіл), Лзбдгзлпщкзи (Лзбігпщкзи) 
оаимл, фапрзлу Сраомкзївпщкмї гійщ-
лзуі, Лук’ялівкз і Куодлівкз. Айд 
фдодж вігпурліпрщ лайделмї кммогз-
лауії гіи жатмнзрз вдпщ Кзїв лд вга-
ймпя, и жа лакажмк Кмкірдру нмвпрал-
уі жвійщлзйз жатмнйдлі нулкрз [8, 
Т. ІІІ. п. 140]. 

Згаваймпя, ла ндохзи нмгйяг лд-
кзлуфд нагілля Кзєва буйм вігряглу-
рд гіякз лікдущкмгм кмкалгувалля. 

Пмоухзвхз укйагдлу 15 йзпрмнага 
1918 о. у Бійіи Цдокві угмгу ном лд-
вроуфалля лікуів у бмомрщбу кіе 
Дзодкрмоієы і гдрщкалпщкмы вйагмы, 
мкунауіилд кмкалгувалля взпулуйм 
ла нігпрунз гм Кзєва пвмї фапрзлз. А 
жгіглм пакд ж угмгмы нмвпралуі жм-
бмв’яжувайзпщ лд ланагарз ла авпром-
лікдущкі віипщка. 

Кдоівлзурвм одпнубйікалпщкзт 
віипщк жкухдлд буйм вігоягзрз гм 
Кзєва, гм лікдущкмї оагз пмйгарпщкзт 
гднурарів пндуіайщлу гдйдгауіы. На 
ндодгмвмоат нодгправлзкз оагз і лі-
кдущкмгм кмкалгувалля жаявйяйз ном 
баеалля лдгаилм жайзхзрз Укоаїлу, 
фмгм їк лд гмжвмйяырщ «ндодкмеуі» – 
коаїлз Алралрз. Опраллі фдодж соал-
уужщкмгм кмлпуйа в Огдпі Еллм ніг 
жагомжмы однодпіи взкагаырщ віг лі-
куів лд гмнупрзрз в Кзїв нмвпралуів. 

П. Хозпрык жажлафає (і лавмгзрщ 
ла нігрвдогедлля пвмєї гуккз мкодкі 
гмкукдлрз), цм «кзївпщка лікдущка 
жаймга мгдоеайа віг гдрщкалпщкмгм 
уоягу вдйзкі гомхі, цм и жомбзйм її 
ракмы уваелмы гм гдндх нала Еллм 
ж Огдпз» [8, Т. ІІІ. п. 138-139; 13, 
п. 151-152; 16, п. 191-192]. 

Кмйз гм П. Скмомнагпщкмгм гіих-
йз вігмкмпрі ном урвмодлля Дзодкрм-
оії, віл мгмймпзв жагайщлу кмбійіжауіы. 
Айд вмла каиед ліфзк лд жаоагзйа 
жагайщлмку пралмві пноав. Кмкалгува-
фдк укоаїлпщкмї аокії гдрщкал нозжла-
фзв гдлдоайа віг кавайдоії гоаса 
Ф. Кдййдоа. Віл кав яклаихвзгхд 
нозбмокарз нмвпралля. Факрзфлм 
гдлдоай гіправ гзкрармопщкі нмвлмва-
едлля, агед имку нігнмоягкмвувайз-
пя впі жбомилі пзйз ра кіпудві могалз 
вйагз Укоаїлз. Рмжуілзвхз уд як 
ндодгафу впієї нмвлмрз вйагз в имгм 
оукз, гдлдоай Ф. Кдййдо урвмозв ніг-
нмоягкмвалу ндопмлайщлм имку «Рагу 
мбмомлз». В мрмфдллі гмймвлмкмкал-
гуыфмгм взжоівайа жкмва ж кдрмы нм-
вайдлля гдрщкала. Гдлдоай «гав гмб-
ом» ла гмлілля номрз укоаїлуів. Осі-
удопщкі гмбомвмйщфі жагмлз вфзлзйз 
лзжку ваоваопщкзт акуіи номрз лауім-
лайщлзт пвярзлщ. Змкодка, вмлз жлз-
цзйз нмгоуггя Т. Шдвфдлка в Кзєві. 
Вігмкзи пвмїкз алрзукоаїлпщкзкз 
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нмгйягакз, гоас Ф. Кдййдо жагмпрозв 
віглмпзлз ж кмкалгувалляк багарщмт 
віипщкмвзт фапрзл гдрщкалпщкмї аокії. 
Цд, в пвмы фдогу, нозжвдйм гм рмгм, 
цм ла бік нмвпралуів ндодихйз Занм-
омжщка гзвіжія ніг кмкалгувалляк 
нмйкмвлзка П. Байбмфала ра «піомеу-
наллзкз». Тмку вед 26 йзпрмнага 
1918 о. П. Скмомнагпщкзи жвійщлзв 
Ф. Кдй-йдоа ж нмпагз кмкалгувафа 
впіка жбомилзкз пзйакз Укоаїлз, а 
ла имгм кіпуд нозжлафзв гдлдоай-
йдирдлалра кляжя О. Дмйгмоукмва. 
Оглак ніпйя нмоажкз гдрщкалуів ніг 
Ммрмвзйівкмы у П. Скмомнагпщкмгм 
лд буйм пзй фзлзрз пдоимжлзи мніо 
віипщкак Дзодкрмоії. 

Упд е одезк кмлвуйщпзвлм тана-
впя жа бугщ-які кмейзвмпрі пакмжатз-
пру и пакмжбдодедлля. Оглієы ж 
мпралліт пномб жанмбігрз йіквігауії 
гдрщкалпщкмї вйагз буйм нозилярря 5 
гоугля ла ліфлмку жапігаллі «влдпд-
лмгм віипщкмвзк кіліпромк жакмлмн-
омдкру ном кмбійіжауіы і нозжмв 
впщмгм фмймвіфмгм лапдйдлля Кзївпщ-
кмгм гоагмлафайщпрва, жгарлмгм лмпз-
рз жбомы, цм лаомгзймпя ж 1 піфля 
1889 о. гм 31 гоугля 1898 о.» [10, Т 1. 
п. 410-411] 

Піпйя влдпдлля нмноавмк і гмнм-
влдлщ гмкукдлр мрозкав лажву «За-
кмл ном кмбійіжауіы впщмгм фмймвіфм-
гм лапдйдлля Кзївпщкмгм кіпщкмгм 
мракалпрва 1889-1898 оо. лаомгедл-
ля, жгарлмгм лмпзрз жбомы» [60, Т 2. 
п. 391]. Ндвзкмлалля жакмлу рягйм жа 
пмбмы ряекі нмкаоалля, пдодг якзт і 
ракі: «За утзйдлля віг нозжмву, ноз-
тмвувалля нозжвалзт, жа лджакмллд 
увійщлдлля віг нозжмву, а ракме жа 
гмнмкмгу ущмку – взллі нігйягаырщ 
віипщкмвм-нмйщмвмку пугмві, кмрози 
жа ракі вфзлкз взжлафає кармоелі 
омбмрз мг 4 гм 20 омків. …Гмймвз и 
пдкодраоі гмкмвзт кмкірдрів, а гд їт 
лдка, рм гмкмвйаплзкз абм їт жапрун-
лзкз жа лдгмгдоеалля ноавзй ущмгм 
жакмлу каоаырщпя віипщкмвм-
нмйщмвзк пугмк – віггалляк гм 
пноавзрдйщлмгм віггійу ла промк віг 1 
гм 4 омків» [10, Т. 2. п. 392-393]. 

Оглак ліякі жатмгз вед лд кмгйз 
жйакарз пзруауіы. 

Тм е кмйз нмряг ж мпраллікз лі-
кдущкзкз віипщкмвзкз жайзхзв Кз-
їв, П. Скмомнагпщкмку ліфмгм лд жа-
йзхаймпщ, як жодкрзпя гдрщкалпрва. 
Жмгдл пукйіллзи іпрмозк лд кмед 
номирз нмвж взжлалля капхраблмпрі 
алрзгдрщкалпщкмгм нмвпралля. Щм-
ноавга, гйя гдякзт аврмоів – уд гмга-
ркмва кмейзвіпрщ віглаирз в капмвм-
ку оупі и рілщмві прмомлз – прзтіи-
ліпрщ, лдмогаліжмваліпрщ, птзйщліпрщ 
гм алаотії, омжбмы, нмгоабувалщ, єв-
одипщкзт нмгомків, ндоімгзфлзт жоаг 
і ндодтмгів у рабіо номрзвлзків рмцм 
[11, п. 190-193]. Кдоівлзкак нмвпрал-
ля омбйярщпя жакзгз, цм вмлз лавірщ 
лд кайз уявйдлля ном фзпдйщліпрщ 
жбомилзт пзй, цм вйзвайзпя в алрз-
гдрщкалпщку бмомрщбу. І ж рзк лд км-
ела лд нмгмгзрзпщ. Хіба цм ваорм 
жауваезрз – у галмку взнагку прз-
тіиліпрщ, лдмогаліжмваліпрщ, лджанйа-
лмваліпрщ і лдномглмжмваліпрщ жаивзи 
оаж гмвмгзйз: одвмйыуіилі гії лд бу-
йз хруфлм нігйахрмвалі, пндуіайщлм 
ілпніомвалі, а прайз оджуйщрармк мо-
галіфлмгм жандодфдлля кмлаотіфлм-
аврмозраолмї айщрдоларзвз гдоеавлмї 
могаліжауії укоаїлпщкмгм пупнійщпрва, 
нозомглзк нмрягмк ндодоварз нмйм-
пу ноавйілля, яка взявзйапщ абпмйы-
рлм лднозилярлмы гйя бійщхмпрі 
лауії. 

Взкйагдлд гмжвмйяє жомбзрз, як 
взгаєрщпя, лджандодфлзи взплмвмк: 
гдрщкалпщкзи одезк віг пакмгм нмфа-
рку іплувалля лд кіг омжоатмвуварз 
ла лаомглу нігрозкку і имгм йіквіга-
уія жайзхайапя йзхд нзралляк фапу. 
І ракзи фап лапрунзв 14 гоугля, кмйз 
ж’явзвпя мпралліи гдрщкалпщкзи гм-
кукдлр. Ммейзвм, гоакмру П. Скмом-
нагпщкзи ланзпав вйаплмы оукмы. 
Пдвлі нігправз гукарз рак гає рд, цм 
жомбйдлм уд, ла вігкілу віг упіт нм-
ндодгліт кардоіайів, цм явйяйз пм-
бмы хвзгхд жа впд, нйіг кмйдкрзв-
лзт, абм ілгзвігуайщлзт, айд анаоар-
лзт жупзйщ, омпіипщкмы, а лд укоаїл-
пщкмы кмвмы. В упякмку оажі, в укоа-
їлмкмвлмку взгаллі «Вігомгедлля» 
15 гоугля 1918 о. жодфдлля взгоукм-
валд у лапрунлмку взгйягі: 
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«Впдк, впдк нм уфодегдлзяк Ук-
оазлш. Впдк вмипкмвшк фапряк з 
уфодегдлзяк. Я, гдрщкал впдя Укоа-
злш, в рдфдлзз пдкз п нмймвзлми 
кдпяудв впд пвмз пзйш кйай ла рм, 
фрмбш вшвдпрз проалу зж рмгм ряед-
ймгм нмймедлзя, в кмрмомк мла латм-
гзйапщ. Бмг лд гай клд пзйш пноа-
взрщпя п ърми жагафди. Ншлд ввзгу 
пймезвхзтпя упймвзи, оукмвмгпрву-
япщ зпкйыфзрдйщлм бйагмк Укоазлш, 
мр вйапрз мркажшваыпщ. 

Павдй Скмомнагпкзи 
14 гдкабоя 1918 гмга, гмомг Кз-

дв» [11, п. 74]. 
Позомглм, цм в ракмку е взгйягі 

вмлм ж’явзймпя і в гаждрат «Мзо» і 
«Нах нурщ». 

Тмгм е гля Рага Міліпроів ноз-
иляйа гві нмпралмвз (мозгілайз ра-
кме омпіипщкмы кмвмы – вмфдвзгщ, 
ла ндодкйаг лд взпрафайм фапу). 
Пдохмы «в ілрдодпат пнмкмы і нм-
оягку» в Кзєві віглмвйывайапя гія-
йщліпрщ жабмомлдлзт кіпщкмї гукз і 
кіпщкмї уноавз і їк ндодгаваймпщ 
уноавйілля Кзєвмк. А в гоугмку гм-
кукдлрі буйм йзхд 14 пйів: «Обгмвм-
озвхз взкмгу Дзодкрмоії[,] Рага 
Міліпроів нмпралмвйяє пкйапрз ж пдбд 
нмвлмваедлля і ндодгарз вйагу Дз-
одкрмоії» [17, п. 505-506; 10, Т. 2. 
п. 393-394]. 

Та, вйаплд, цм рур цд кмела бу-
йм пкажарз? Чап мпраллщмгм гдрщкала-
ру взфдонавпя. 

Пігвмгяфз нігпукмк, кмела кмл-
праруварз цм номглмжз взпмкмнмпра-
вйдлмгм авпроіипщкмгм віипщкмвмгм 
цмгм ндопндкрзв одезку гдрщкалару, 
имгм умпмбйдлля – П. Скмомнагпщкм-
гм, гмйі Укоаїлпщкмї Ддоеавз багарм 
в фмку взявзйзпя номомфзкз.         
Цд нігрвдогеуєрщпя як алайіжмк ноа-
влзфзт жапаг і ыозгзфлмы муілкмы 
таоакрдоу сулкуімлувалля аврмозра-
олмгм ноавйілля, рак і одромпндкрзв-
лзк вігрвмодлляк омжвзрку пупнійщ-
лзт номудпів в уіймку. Нджандодфлзк 
нмпрає іі взплмвмк, цм лдпнозилярря 
абпмйырлмы бійщхіпры лауії, лаомгу, 
вйагз, впралмвйдлмї ніпйя гдоеавлмгм 
ндодвмомру, гм якмї ноавмкіолм жа-
прмпуварз рдокілз «мкунауіилм-
гдрщкалпщкзи», фз «гдрщкалпщкм-
мкунауіилзи одезк», лд жайзхайм 
халпів ла бійщх-кдлх розвайд її  
іплувалля [64]. Ммейзвм, номудп 
коату гдрщкалару, ж гіяйщліпры якмгм, 
нозомглм, буйз нмв’яжалі і ндвлі нм-
жзрзвлі жоухдлля, взявзвпя гдцм 
нозпкмодлзк в оджуйщрарі гії нозвлд-
пдлзт, жмвліхліт фзллзків (одвмйы-
уіилі каракйіжкз в коаїлат-мкунал-
рат – Нікдффзлі и Авпром-Угмо-
цзлі), мглак, нм пурі, уд кайм цм 
жкілывайм в нігпукку, жмвпік лд віг-
кіляыфз іпрмозфлм-гдрдокілм-валзи 
сілай. 
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