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У пвіи фап Гугм Гомуіи гмвмгзв, 
цм фйдлз пупнійщпрва ж кдрмы вгмп-
кмлайдлля пвмгм пупнійщлмгм езрря 
првмоыырщ пмыж війщлзт йыгди-
гдоеаву ла фмйі ж вдотмвлмы і пувд-
одллмы вйагмы, яка нмкйзкала пйу-
езрз жагайщліи кмозпрі, гомкагялпщ-
кмку пупнійщпрву ра взоаеарз ілрд-
одпз бійщхмпрі пнійщлмрз. Ддоеава, 
жмкодка, як жажлафає Гомуіи, є гмпкм-
лайзк пмыжмк війщлзт йыгди, цм 
првмоыєрщпя жаоагз гмрозкалля ноав 
ра жагайщлмї кмозпрі» [1, c. 65]. А 
ноавм як влуроіхлщмгдоеавлд ноавм 
апмуіыєрщпя  Г. Гомуієк ж нмлярряк 
«гомкагялпщкмгм (узвійщлмгм) жакм-
лу». Ваейзвм жвдолурз увагу ла рдо-
кіл «гомкагялпщкзи (узвійщлзи) жа-
кмл», ввдгдлзи в мбіг Г. Гомуієк, кає 
пвмїк гедодймк нозомглд ноавм. Ор-
ед, нмлярря «гомкагялпщкмгм жакмлу» 
нм пурі кмодпнмлгуєрщпя іж «гомка-
гялпщкзк пупнійщпрвмк», вкажуыфз ла 
ндохмгедодйм вйагз і жакмлів вжага-
йі. Тдокіл «гомкагялпщкзи (узвійщ-
лзи) жакмл» уікавзи ракме у пніввіг-
лмхдллі имгм ж рдокілакз «ноавмвзи 
жакмл» ра «вдотмвдлпрвм ноава». Са-
кд ноавмвзи жакмл, якзи впдбіфлм 
вігмбоаеає ілрдодпз гомкагял, врійыє 

в пмбі пмуіайщлу пурщ пноавдгйзвмпрі, 
якзи жа пвмїк жкіпрмк є агдкварлзк 
нмлярры «гомкагялпщкзи жакмл», 
рмбрм жкіпру ра мплмвз гомкагялпщкм-
гм пупнійщпрва. 

Т. Гмбп у пвмїи вігмкіи ноауі 
«Лдвіасал» взкйав нмйірзкм-ноавмву 
рдмоіы, жа якмы номвмгзрщпя вігкіл-
ліпрщ кіе нозомглік ноавмк і нозом-
глік жакмлмк, рмбрм омжоіжляєрщпя 
нмлярря ноава і жакмлу, мпкійщкз, як 
жажлафзв Т. Гмбп, ноавм нмйягає у 
пвмбмгі омбзрз фз лд омбзрз, в рми 
ед фап як жакмл взжлафає ра жмбмв’я-
жує гм рієї фз ілхмї фапрзлз уієї айщ-
рдоларзвз, а мред, жакмл і ноавм оіж-
лярщпя кіе пмбмы рак пакм як 
мбмв’яжмк і пвмбмга, цм є лд пукіплз-
кз прмпмвлм мглієї і рієї е одфі [2, 
c. 118]. 

Т. Гмбп був нмпйігмвлзк нозбіф-
лзкмк ігдї пупнійщлмгм гмгмвмоу жа 
якзк в оджуйщрарі жгмгз бійщхмпрі 
фйдлів пупнійщпрва взлзкйа гдоеава, 
іж првмодлляк якмї вмлз ндодихйз 
віг нозомглмгм пралу, жа имгм вігм-
кзк взпймвмк: «віилз впіт номрз 
впіт», гм могаліжауіилзт (гдоеавлзт) 
смок езррєгіяйщлмпрі ж кдрмы жабдж-
ндфдлля жагайщлмгм гомкагялпщкмгм 
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кзоу, рмбрм гм гомкагялпщкмгм пралу. 
В апндкрі пніввіглмхдлля гдоеавз і 
пупнійщпрва ваейзвзк є жапрдодедл-
ля Т. Гмбпа прмпмвлм рмгм, цм в гом-
кагялпщкмку пупнійщпрві впі нігнм-
оягкмвуырщпя жакмлу, як гдоеава, рак 
і гомкагялз. В оджуйщрарі ракмї вжає-
кмгії смокуєрщпя і омжвзваєрщпя гом-
кагялпщкд пупнійщпрвм ра имгм проук-
руоа. 

Де. Лмкк у пвмїи ноауі «Два роа-
крарз ном гдоеавлд ноавйілля» ра-
кме омжкдемвував нмлярря пупнійщп-
рва віг имгм нмйірзфлмї могаліжауії 
(гдоеавз). Бійщхд рмгм, Де. Лмкк лд 
мрмрмелывав вйаплд гомкагялпщкд 
пупнійщпрвм і пупнійщпрвм як пнійщлм-
ра, взлзклдлля якмї ндодгувайм нмяві 
гдоеаві. В ущмку кзпйзрдйщ кав 
мб’єкрзвлу оауіы, мпкійщкз ндовзллі 
йыгпщкі пнійщлмрз лабувайз ндвлзт 
озп гомкагялпщкмгм пупнійщпрва іпрм-
озфлм ра двмйыуіилм. Ілха пноава, 
цм Де. Лмкк нмв’яжував гомкагялпщ-
кд пупнійщпрвм ж укйагдлляк ндвлмгм 
гмгмвмоу мкодкзкз йыгщкз цмгм 
првмодлля гдоеавз, ілхзкз пймвакз 
пупнійщлзи гмгмвіо віл нмв’яжував 
йзхд ж гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк. 
Цд мжлафає, цм гдоеава взлзкає ла 
мплмві гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, 
цм лд пнівнагає іж бійщхіпры нмгйя-
гів ла пупнійщлзи гмгмвіо ра гдоеаву, 
і є гмпзрщ пніолзк, мпкійщкз іпрмозф-
лм нмява гдоеавз ндодгувайа жаом-
гедллы гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, 
дйдкдлрз якмгм и гмпі жайзхаырщпя 
лд жмвпік лджоійзкз, ном уд пвігфзрщ 
і, жмкодка, пуфаплд пралмвзцд в 
Укоаїлі. 

Срмпмвлм рмгм, цм гдоеава ра 
гомкагялпщкд пупнійщпрвм оівлмжлафлі 
нмлярря, як вваеає Де. Лмкк, рм в 
ракмку оажі пйіг вігнмвіпрз ла нзрал-
ля, яка пакд гдоеава агдкварла гом-
кагялпщкмку пупнійщпрву. Оплмвлз-
кз нозлузнакз ракмї гдоеавз є жа-
бджндфдлля вдотмвдлпрва жагайщлмгм 
гйя впіт жакмлу, лайделмгм оівля 
езрря гомкагял, цм жа пуфаплзкз 
кіокакз вігнмвігає озпак ноавмвмї ра 
пмуіайщлмї гдоеавз [3, c. 311-316]. 

За кмлуднуієы Б. Снілмжз гдоеа-
ва взлзкає в оджуйщрарі укйагдлля 

пупнійщлмгм гмгмвмоу в мплмві якмгм 
йдезрщ могаліфла єгліпрщ нозомглзт 
і гомкагялпщкзт нігвайзл езрря йы-
гди. З узк Б. Снілмжа нмв’яжував 
нмлярря гомкагялпщкмгм пралу пупні-
йщпрва ра нмлярря «гомкагялзла» як 
фйдла пупнійщпрва. В рми ед фап вба-
фаєрщпя, цм Б. Снілмжа лд мрмрмелы-
вав нмлярря «гомкагялпщкмгм пралу 
пупнійщпрва» ж нмлярряк «гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва» і лд нмв’яжував 
нмяву гдоеавз ж гомкагялпщкзк пуп-
нійщпрвмк [4]. 

Дмпйігеуыфз номбйдкз гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва ра имгм пнів-
віглмхдлля іж ноавмвмы гдоеавмы, 
лд кмела мбіирз увагмы нмгйягз ж 
ущмгм нзралля цд мглмгм взгарлмгм 
кзпйзрдйя кзлуйзт фапів Ж.Ж. Руп-
пм. Сакд віл нмпйігмвлм номвів ігды 
двмйыуіилмгм лабурря пупнійщпрвмк 
ндвлзт озп гомкагялпщкмгм пупнійщп-
рва ла мплмві пупнійщлмгм гмгмвмоу, 
рмбрм омжвзрку йыгпщкмгм пніврмва-
озпрва гм оівля гомкагялпщкмгм пуп-
нійщпрва. На мплмві пупнійщлмгм гмгм-
вмоу, гмвмозв Ж.Ж. Руппм, првмоыва-
йзпя пвмєоіглі апмуіауії, які лажзва-
йзпя «гомкагялпщкзкз мбцзлакз», 
які в пвмы фдогу нмпрунмвм лабувайз 
озп нмйірзфлмї гдоеавлмї могаліжауії 
(одпнубйікз), а їт фйдлз правайз гом-
кагялакз, а у пвмїи пукунлмпрі пкйа-
гайз йыгпщку пнійщлмру ніг лажвмы 
«лаомг» [5, c. 161-162]. Зажлафдлі 
нмгйягз Ж. Ж. Руппм нігрвдогеуырщ, 
ла лаху гукку, ру мбправзлу, цм 
гомкагялпщкд пупнійщпрвм урвмозймпя 
іпрмозфлм лд вігоажу, а лабувайм пвм-
їт жоійзт озп двмйыуіилм оажмк іж 
лабурряк гдоеавмы ндвлзт таоакрд-
озпрзк як ноавмвмї гдоеавз. 

Огйягаыфз гуккз кзпйзрдйів 
кзлуйзт іпрмозфлзт фапів, лд кмела 
лд жвдолурз увагу ла гдяку омжбіе-
ліпрщ  абм е оіжлмфзралля їт кіоку-
валщ прмпмвлм пупнійщлмгм гмгмвмоу 
ра нмтмгедлля гдоеавз. Так Г.Гомуіи 
нзпав, цм гдоеаву првмоыырщ фйдлз 
пупнійщпрва, цм гдоеава є пмыжмк 
війщлзт йыгди [1, c. 74]. За Т. Гмбпмк 
гдоеава смокуєрщпя ла мплмві пупні-
йщлмгм гмгмвмоу  [2], ракмї гуккз і 
Б. Снілмжа, жа имгм кмлуднуієы гдо-
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еава взлзкає у оджуйщрарі укйагдлля 
пупнійщлмгм гмгмвмоу [4]. У пвмы 
фдогу Де. Лмкк жажлафав, цм гдоеав-
ла вйага (гдоеава) впралмвйыєрщпя в 
оджуйщрарі  укйагдлля угмгз мкодкзк 
ілгзвігакз [3]. 

Пом пупнійщлзи гмгмвіо кіе ві-
йщлзкз фйдлакз пупнійщпрва ракме 
жажлафає Й. Фітрд. Віл вкажує, цм 
кіе гдоеавмы ра ілгзвігакз укйага-
єрщпя пвмєоіглзи гмгмвіо, жа якзк 
мпраллі нмгмгеуырщпя ла ндвлд мб-
кдедлля пвмєї пвмбмгз [6, c. 237-238]. 
У рми ед фап Фітрд нмв’яжує взлзк-
лдлля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва ра 
ноавмвмї гдоеавз ж укйагдлляк угм-
гз кіе мкодкзкз ілгзвігакз [6]. За 
уієы ймгікмы взтмгзрщ, цм йыгпщка 
пнійщлмра пндоху гмкмвйяєрщпя ном 
урвмодлля гдоеавз, укйагаыфз пуп-
нійщлзи гмгмвіо, а нмрік цд и і Угмгу 
ном урвмодлля гомкагялпщкмгм пупні-
йщпрва ра ноавмвмї гдоеавз. 

У жв’яжку іж узк нмпрає ймгіфлд 
нзралля прмпмвлм пуб’єкрів пупнійщ-
лмгм гмгмвмоу фз имгм прмоіл. Ілхз-
кз пймвакз, пупнійщлзи гмгмвіо – уд 
угмга кіе фйдлакз пупнійщпрва ж кд-
рмы урвмодлля гдоеавз абм гмгмвіо 
кіе пупнійщпрвмк і гдоеавмы. Тд, цм 
пупнійщлзи гмгмвіо є угмгмы кіе пу-
пнійщпрвмк ра гдоеавмы є ігдєы 
Ж. Ж. Руппм, цм, ла лаху гукку, лд 
взнйзває іж пзпрдклзт ігди ущмгм 
взгарлмгм кзпйзрдйя. Нармкіпрщ, 
нмправйдлд нзралля жайзхаєрщпя 
вігкозрзк і взкагає пвмєї вігнмвігі. 
Пмфарз пйіг ж рмгм, цм гуккз бійщ-
хмпрі як гмпйіглзків гайдкмгм кзлу-
ймгм, рак і пуфаплзт жвмгярщпя гм 
рмгм, цм взлзклдлля гдоеавз є од-
жуйщрармк пупнійщлмгм гмгмвмоу. Айд, 
кіе кзк і фзк? Якцм прарз ла нмжз-
уіы, цм пупнійщлзи гмгмвіо є угмгмы 
кіе фйдлакз пупнійщпрва ном гдоеа-
влд мсмокйдлля пвмєї пнійщлмї езр-
рєгіяйщлмпрі, рм уди гмгмвіо є ндодг-
укмвмы урвмодлля гдоеавз. І уд є 
ймгіфлзк, мпкійщкз фйдлз пупнійщпрва 
нмндодглщм кайз б гмкмвзрзпщ ном 
мб’єкрзвлу нмродбу урвмодлля жатзп-
лмї гйя пдбд гдоеавлмї проукруоз. 
Тмбрм пупнійщлзи гмгмвіо ндодгує 
нмяві гдоеавз. Якцм е нозпрарз гм 

нмжзуії, цм пупнійщлзи гмгмвіо є угм-
гмы кіе пупнійщпрвмк і гдоеавмы, рм 
взявйяєрщпя, цм гдоеава взлзкйа 
пака нм пмбі, а нмрік укйайа гмгмвіо 
іж пупнійщпрвмк. Іпрзла, як вігмкм, 
жлатмгзрщпя гдпщ нмпдодгзлі. На лах 
нмгйяг, гдоеава урвмозйапя в іпрмоз-
флм-двмйыуіилмку номудпі укйагдлля 
пупнійщлмгм гмгмвмоу, кмйз фйдлз 
пупнійщпрва гмкмвйяйзпя ном уд, рмб-
рм нмгмгеувайзпя ла ндвлі гдоеавлі 
проукруоз, ндодгафу їк пвмїт нозомг-
лзт, пувдодллзт ноав, ноз ущмку, 
нмкйагаыфз ла лзт як вігнмвіглі нм-
влмваедлля, рак і вігнмвігайщліпрщ жа 
бджндку пупнійщпрва, мсмокйяыфз уы 
гмкмвйдліпрщ у  взгі пупнійщлмгм гм-
гмвмоу. З ілхмї прмомлз кмед пкйап-
рзпя воаедлля, цм пндоху був укйа-
гдлзи гмгмвіо кіе фйдлакз пупнійщп-
рва ном смокувалля пвмєї нмйірзфлмї 
могаліжауії у взгі гдоеавз, а нмрік 
ілхзи гмгмвіо ном укйагдлля угмгз ж 
гдоеавмы, лд вігмкм якзк фзлмк 
првмодлмы. Пдвла оіф, уди нігтіг є 
гдцм смокайщлм пномцдлзк, лаукмвм 
ужагайщлдлзк, рак як у гіиплмпрі уі 
іпрмозфлі номудпз урвмодлля пнмфар-
ку ндовзллзт йыгпщкзт пнійщлмр, 
жгмгмк пупнійщпрва ра вігнмвіглзт 
гдоеавлзт урвмодлщ буйз лабагарм 
бійщх пкйагліхзкз ра двмйыуіилм 
розвайіхзкз. 

Зодхрмы, жлафдлля кає лд оіжлм-
фзралля нмгйягів кзпйзрдйів, а кме-
йзвм і їт ндвлзт лыалпів, а гмймвлд, 
нігрвдогедлля рмгм, цм ндохммплм-
вмы, ндохмгедодймк взлзклдлля 
гдоеавз є нозомглд ноавм йыгди ра 
їт пнійщлмр, їт пувдодллд вдотмвдлпр-
вм лаг гдоеавмы. 

Свмєоіглзкз є нмгйягз І. Калра 
цмгм гдоеавз ра гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва. Рмжвзваыфз нмояг іж 
Й. Фітрд ра Г. Гдгдйдк ігдї вдотмвдл-
прва ноава, взжлафаыфз лдмбтігліпрщ 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, віл жа-
жлафзв, цм гдоеава нодгправйяє пм-
бмы мб’єглалля йыгди, які нігнмояг-
кмвуырщпя ноавмвзк жакмлак. З мг-
лмгм бмку, як бафзкм, І. Калр гдоеа-
ву мрмрмелыє іж мб’єглалляк гомка-
гял (пупнійщпрвмк – А. М.), ж ілхмгм, 
віл фіркм бафзрщ вігкілліпрщ кіе гдо-
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еавмы і гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк, 
які вжаєкмгіырщ, нігнмоягкмвуыфзпщ 
ноавмвзк жакмлак. Вжаєкмгія гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва ж гдоеавмы 
кає ґоулруварзпя  ла жапагат вжаєк-
лзт мбкдедлщ, рмбрм мбкдедлщ гом-
кагялпщкмгм пупнійщпрва прмпмвлм 
гіяйщлмпрі гдоеавз, а ракме мбкд-
едлщ цмгм фйдлів пупнійщпрва жмкод-
ка, в жабмомлі лаомгу у лднмкмоі гіяк 
гдоеавлмї вйагз. Внйзв ла гдоеавлу 
вйагу ж бмку гомкагялпщкмгм пупнійщ-
прва кмейзвзи йзхд фдодж наойа-
кдлр, цм нодгправйяє ілрдодпз лаом-
гу [7, c. 286]. Як нмкажав іпрмозфлзи 
гмпвіг смокувалля ноавмвмї гдоеавз 
ра гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, нао-
йакдлрпщкзи внйзв ла вігнмвіглі мо-
галз гдоеавлмї вйагз лд жавегз був 
дсдкрзвлзк. Навнакз, лдоігкм нао-
йакдлрз нозикайз оіхдлля пуклів-
лмгм таоакрдоу, які лд рійщкз лд віг-
нмвігайз ілрдодпакз гомкагял, а и 
пуррєвм їт мбкдеувайз. Цд прмпуєрщпя 
і наойакдлру Укоаїлз, якзи нозикав, 
ла лаху гукку, жмкодка алрзпмуіайщ-
лі оіхдлля, а ракме гдпяркз рзт, які 
пуррєвм мбкдеувайз абм пкапмвувайз 
ноава ра пвмбмгз гомкагял, и лд віг-
нмвігайз Оплмвлмку Закмлу гдоеа-
вз, а ракі оіхдлля нозикаырщпя гм 
пзт ніо, лджваеаыфз ла оіхдлля Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз цмгм 
віглмвйдлля нмоухдлзт ноав ра пвм-
бмг гомкагял. 

Огзл іж лаияпкоавіхзт нодгпра-
влзків лікдущкмї кйапзфлмї сіймпмсії 
В. Гдгдйщ є нмпйігмвлзк нозбіфлзкмк 
омжкдеувалля нмлярщ гомкагялпщкм-
гм пупнійщпрва і гдоеавз. За Гдгдйдк 
гомкагялпщкд пупнійщпрвм – уд в мп-
лмвлмку нозварла пупнійщла псдоа 
гіяйщлмпрі йыгди, їт пнійщлмр, гомка-
гялпщкзт ілпрзрурів, мнмпдодгкмвала 
пзпрдкмы ндвлзт нмродб [8, c. 208]. 
Алайіжуыфз пзпрдклі нмгйягз 
Г. Гдгдйя ла гомкагялпщкд пупнійщпр-
вм і гдоеавз, кмела гіирз гм взплмв-
ку, цм мпралліи правзв гдоеаву лаг 
гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк. Козрз-
куыфз рдмоіы нозомглмгм ноава, жа 
якмы гдоеава кає бурз наорлдомк 
гйя йыгди, рмбрм пупнійщпрва, цм 
гукку Гдгдйя правзрщ ніг пуклів аб-

пмйырлд, бмедпрвдллд нмтмгедлля 
гдоеавз, умпмбйыє пупнійщпрвм в им-
гм єглмпрі, якд в рми ед фап є нігнм-
оягкмвалзк гдоеаві. Дйя рмгм цмб лд 
правпя взбут віг кмлсйікру ілрдодпів 
в гомкагялпщкмку пупнійщпрві і нмр-
оібла гдоеава, яка пвмїкз жапмбакз 
жгарла проукруоуварз уд пупнійщпрвм. 
Коік рмгм Гдгдйщ вваеав, цм у ракм-
ку взнагку гдоеава кає бурз ноавм-
вмы, жабджндфуварз вмйы гомкагял у 
пвмїи гіяйщлмпрі, а мпраллі в пвмы 
фдогу нмвзллі нігкмоярзпя вйагі як 
пувмоіи лдмбтіглмпрі. Зодхрмы жа 
ігдякз Гдгдйя у вжаєкмгії гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва ра гдоеавз, вдо-
тмвдлпрвм кає гдоеава, цм впрунає в 
пундодфліпрщ іж имгм ед рджмы, цм 
гдоеава - уд пупнійщпрвм в имгм єглм-
прі. Ммейзвм, уд вкйагаєрщпя у гіа-
йдкрзфлу рдмоіы цмгм жв’яжків бійщ-
хмпрі пупнійщлзт явзц. Сакд у ущм-
ку гіайдкрзфлмку апндкрі лмокайщла 
езррєгіяйщліпрщ гомкагялпщкмгм пуп-
нійщпрва лдкмейзва бдж лаявлмпрі 
гдоеавз. Бійщхд рмгм, взтмгяфз іж 
пвмїт гіайдкрзфлзт нмжзуіи Гдгдйщ 
нігкодпйывав, цм гомкагялпщкд пуп-
нійщпрвм і гдоеава іплуырщ жавгякз 
мгзл мглмку, цм жандодфує нмгйз-
лалля пупнійщпрва гдоеавмы. 

Рмжгйягаыфз номбйдкз пніввіг-
лмхдлля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва 
і гдоеавз лд кмела мбіирз і нмгйягз 
взгарлмгм гмпйіглзка узт номбйдк 
А. Дд Тмквійя, які жапйугмвуырщ ла 
увагу пвмєы ндвлмы мозгілайщліпры. 
Так, жа Тмквійдк віглмпзлз кіе гдо-
еавмы і гомкагялакз пкйагайз «нм-
йірзфлд пупнійщпрвм», а віглмпзлз 
кіе вйаплд гомкагялакз - «гомка-
гялпщкд пупнійщпрвм». У рмку, цм є 
ндвла оіжлзуя кіе віглмпзлакз гом-
кагял і гдоеавмы лдкає пукліву, айд 
рд, цм в уіи псдоі пупнійщлзт віглм-
пзл вмлз іплуырщ іжмйщмвалм мгла віг 
мглмї є гмпзрщ пуклівлзк. У ущмку 
жв’яжку, пйіг жгагарз гіайдкрзку Гдгд-
йя, абз гіирз взплмвку, цм вкажалі 
віглмпзлз пкйагаырщ кмкнйдкп вжає-
кмнмв’яжалзт пупнійщлзт дйдкдлрів, 
ілрдодпів, нмродб, жмбмв’яжалщ ра віг-
нмвігайщлмпрі. Зодхрмы, і пак А. Тм-
квійщ ракмї гуккз, нігкодпйыыфз, цм 
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гомкагпщкіпрщ пнозяє гіяйщлмпрі нм-
йірзфлзт проукруо, а мпраллі гомкаг-
пщкзк мб’єглалляк [9, c. 422]. У рми 
ед фап Тмквійщ жандодфує лайделіпрщ 
гм гомкагялпщкмгм пупнійщпрва имгм 
проукруо, які првмоыырщпя ла мплмві 
нмйірзфлзт ілрдодпів, ж фзк ваекм 
нмгмгзрзпщ. З мгйягу ла пуфаплзи 
прал гмпйігедлля номбйдк гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва і нмйірзфлмї пзп-
рдкз, пйіг жажлафзрз, цм гомкагялпщ-
кд пупнійщпрвм і нмйірзфла пзпрдка 
каырщ гмвмйі вжаєкмнмв’яжалі дйдкд-
лрз ра жв’яжкз. Ілхзкз пймвакз, фз-
кайм пкйагмвзт гомкагялпщкмгм пуп-
нійщпрва каырщ нмйірзфлзи таоакрдо. 
Дмпзрщ вкажарз, цм гомкагялзл як 
взжлафайщла мгзлзуя гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва, каыфз кмлпрзрууіилзи 
праруп мбзоарз і бурз мбоалзк, боарз 
уфапрщ в уноавйіллі гдоеавлзкз 
пноавакз - є нмйірзфлмы сігуомы, лд 
каеуфз вед ном гомкагу ж її нмйірз-
км-ноавмвзк нмвлмваедллякз. 

Цілліпрщ нмгйягів А. Тмквійя, які 
віл взкйав у пвмїи вігмкіи ноауі 
«Пом гдкмкоаріы в Акдозуі», ланз-
паліи цд в 1840 омуі, нмйягаырщ у 
имгм жапрдодедллят, цм є акруайщлз-
кз і пщмгмглі, і жагомжат рак жвалмї 
«взбмолмї гдкмкоарії», яка кмед ноз-
жвдпрз гм нмпрунмвмї кмлудлроауії 
вйагз в гдоеаві, мбкдеуыфз пвмбмгз 
гомкагял. Сщмгмглі нмгіблд кмейзвм 
номпрдезрз, ла лах нмгйяг, жмкодка, 
ла рдодлат пуфаплмї Укоаїлз. Нд гзв-
йяфзпщ ла смокайщлд взжлалля в 
Укоаїлі наойакдлрпщкм-ноджзгдлр-
пщкмї смокз гдоеавлмгм ноавйілля, 
одайщлм е вйага нмпрунмвм кмлудлр-
оуєрщпя, ла лах нмгйяг, в прмомлу 
Поджзгдлра Укоаїлз, в пундодф мплм-
влзт нозлузнів лаомгмвйаггя, ном 
цм жапвігфзйз гмпзрщ пуклівлі, ла 
лаху гукку, жкілз гм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, жмкодка, цм прмпуырщпя 
пугмвмї пзпрдкз. 

Оглієы ж лаибійщх жапрмпмвалзт 
смок ндодбзоалля ла пдбд нозомг-
лзт сулкуіи вдотмвдлпрва вйагз ла-
омгу ра гомкагялпщкмгм пупнійщпрва є 
взкмозпралля лдгмпкмлайзт нмйм-
едлщ взбмофзт жакмлів, цм гмжвмйяє 
смокуварз гдоеавлу вйагу, яка жа-

бджндфує, ндодгупік, вйаплі ілрдодпз 
мпіб, які прмярщ ла її фмйі, а лд рзт, 
трм їт нозвів гм вйагз, лд каеуфз 
вед ном жвзфаилзи нігкун взбмоуів, 
нмйірзфлзи мбкал ра нмйірзфлу км-
оунуіы, взкмозпралля рак жвалмгм 
агкіліпроарзвлмгм одпуопу, рмбрм 
лдноавмкіолмгм гдоеавлмгм вроуфал-
ля у взбмофзи номудп рзк пакзк, 
взкозвйяыфз вмйы гомкагял. 

У кмйдкрзвліи кмлмгоасії, нозп-
вяфдліи номбйдкак пніввіглмхдлля 
гдоеавз і гомкагялпщкмгм пупнійщпр-
ва [10] ла мплмві алайіжу в іпрмозф-
лмку, нмоівляйщлмку ра пуфаплмку 
апндкрат нігвмгзрщпя ужагайщлыыфзт 
нігпукмк оджуйщрарів узт гмпйігедлщ, 
ла якзт ваорм жунзлзрзпщ і взпймвз-
рз пвмї гуккз. Цди нігпукмк аврмоз 
жаномнмлувайз в фмрзощмт нмжзуіят, 
які в уіймку жапйугмвуырщ ла увагу. 
У ндохіи нмжзуії нігкодпйыєрщпя, цм 
гомкагялпщкд пупнійщпрвм лд є ілпрз-
рууіилзк сдлмкдлмк у нмоівляллі ж 
ракзкз пупнійщлзкз ілпрзрууіякз як 
гдоеава, наорія, гомкагпщка могаліжа-
уія. Аврмоз пноавдгйзвм жажлафаырщ, 
цм гомкагялпщкд пупнійщпрвм є таоа-
крдозпрзкмы пупнійщпрва ж рмфкз жм-
оу имгм пакммогаліжауії, прундля омж-
взрку, гдкмкоарії, гмрозкалля ноав і 
пвмбмг гомкагял, взкмлалля лзкз 
пвмїт нмйірзфлзт мбмв’яжків як лмпіїв 
пувдодлірдру ра гедодйа вйагз. Дмод-
флм гмгарз, цм впд взцджажлафдлд 
таоакрдозжує прунілщ жоіймпрі пупні-
йщпрва, цм гає ноавм лажварз ракд 
пупнійщпрвм – гомкагялпщкзк. Поз 
ущмку, лд кмела лд нмгмгзрзпя ж 
аврмоакз, цм «ндохзи Маигал 2004 
омку» жапвігфзв прозбкмнмгіблзи 
ндодтіг ж напзвлмгм пралу гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва в акрзвлзи, нмпз-
йдлля якмпрі нмйірзфлмї пвігмкмпрі 
гомкагял, їт пакммогаліжауії. Злмву е 
ракз, гмодфлм нігкодпйзрз лд рійщкз 
жгагалд, а и лагмймпзрз ла жгарлмпрі 
гомкагял гм пуномрзву цмгм алрзла-
омглзт гіи могалів гдоеавлмї вйагз у 
взгі ракмгм коаилщмгм номяву як 
гомкагялпщка одвмйыуія. 

Пігпукмк гоугмї нмжзуії, якзи, ла 
лах нмгйяг, є взжлафайщлзк і ж якзк 
нмгмгеуєрщпя абпмйырла бійщхіпрщ 
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гмпйіглзків, прмпуєрщпя рмгм, цм гом-
кагялпщкд пупнійщпрвм првмоыє гдо-
еаву, а лд лавнакз, мглак уя рджа 
нмродбує ндвлмгм урмфлдлля в апндкрі 
првмодлля гомкагялпщкзк пупнійщпр-
вмк гдоеавз ла мплмві нозлузнів 
лаомгмвйаггя, рмбрм гомкагялакз як 
єгзлзк гедодймк вйагз. З уієї рджз 
аврмоз омбйярщ уійкмк пйухлзи вз-
плмвмк, цм гдоеава є фапрзлмы гом-
кагялпщкмгм пупнійщпрва, кдталіжкмк 
жабджндфдлля бджндкз, гмбомбуру, 
жатзпру ноав і пвмбмг гомкагял, рмб-
рм пніввіглмпзрщпя як уійд і имгм фап-
рзла. Айд, ла лаху гукку, гіайдкрзф-
лзи жв'яжмк кіе гомкагялпщкзк пуп-
нійщпрвмк і гдоеавмы взгйягає лаба-
гарм пкйагліхзк, і нмйягає у рмку, 
цм гомкагялпщкд пупнійщпрвм іплує в 
кдеат ндвлмї гдоеавз як лджайделмї, 
пувдодллмї кіелаомглм-ноавмвмї 
проукруоз. Ілхзкз пймвакз, ндвлд 
гомкагялпщкд пупнійщпрвм (укоаїлпщ-
кд, алгйіипщкд рмцм) апмуіыєрщпя  іж 
ндвлмы гдоеавмы. У ракмку апндкрі 
лдмбтіглм омжгйягарз гомкагялпщкд 
пупнійщпрвм  як фапрзлу кмлкодрлмї 
гдоеавз. Віоліхд, ла лах нмгйяг, 
омжгйягарз гдоеаву і гомкагялпщкд 
пупнійщпрвм в одайщлмпрі як мглд уі-
йд, а у вігнмвіглзт лаукмвзт, гіайдк-
рзфлзт апндкрат у пніввіглмхдллят 
уіймгм і имгм фапрзлз. З нмгайщхзкз 
взплмвкакз аврмоів прмпмвлм рмгм, 
цм жа лдгдкмкоарзфлзт нмйірзфлзт 
одезків гомкагялпщкд пупнійщпрвм лд 
вігпурлє, номпрм вмлм ндодгайм гдо-
еаві лагрм багарм лд вйапрзвзт їи 
сулкуіи і нмвлмваедлщ, влапйігмк 
фмгм гдоеава «нмгйзлуйа» гомкагял-
пщкд пупнійщпрвм, ваекм нмгмгзрзпщ. 
Сундодфліпрщ нмжзуії аврмоів, ла лах 
нмгйяг, номгйягаєрщпя вед в рмку, цм 
ж мглмгм бмку вмлз жандодфуырщ віг-
пурліпрщ жа лдгдкмкоарзфлзт одезків 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, а ж ілхм-
гм, цм в ракзт взнагкат гдоеава имгм 
«нмгйзлає». Напноавгі жа лдгдкмкоа-
рзфлзт нмйірзфлзт одезків (аврмоз-
раолзт, рмрайіраолзт) гомкагялпщкд 
пупнійщпрвм гмбомвійщлм лд ндодгає 
пвмї нозомглі ноава гдоеаві, лавнакз 
гдоеава у лд ноавмвзи пнмпіб ндод-
бзоає ла пдбд сулкуії гомкагялпщкм-

гм пупнійщпрва, нмоухуыфз жапагз 
лаомгмвйаггя. Сакд «ндохзи каигал 
2004 омку» жапвігфзв, цм гдоеава лд 
нмгйзлуйа гомкагялпщкд пупнійщпрвм, 
тмфа і ноаглуйа гм ущмгм, якд жлаих-
йм в пмбі пзйз пакммогаліжауії лд гм-
жвмйзрз гдоеаві в мпмбі алрзлаомг-
лзт жакмлів ра їт взкмлавуів. 

Тодря нмжзуія аврмоів жгагалмї 
кмлмгоасії, яка є нм пурі нмтіглмы 
віг ндохзт гвмт, кмлкодрзжує їт у 
нмйірзкм-ноавмвзт ра ноакрзфлзт 
апндкрат. Змкодка, жажлафаєрщпя, цм 
прунілщ омжвзлдлмпрі гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва таоакрдозжує оівдлщ гд-
кмкоарзжку і нмйірзкм-ноавмвмї ку-
йщруоз пмуіуку, цм лакз бджндодфлм 
нігрозкуєрщпя. Такме нігкодпйыєрщ-
пя ваейзвіпрщ ілпрзрурів пакммогалі-
жауії ра пакмгіяйщлмпрі гомкагял. 
Ваейзвмы є гукка, цм пзйа гдоеавз 
нмйягає в акрзвлмпрі гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва. Рмжвзваыфз уы рджу, 
пйіг у галмку взнагку вкажарз, цм 
гдоеава лабуває мжлак ноавмвмї, як-
цм гйя ущмгм є ндвлі ндодгукмвз ра 
жоійіпрщ гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. 
Такзк фзлмк, номудп пралмвйдлля і 
омжвзрку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва 
і гдоеавз є наоайдйщлзк ра мбмнійщ-
лзк, іпрмозфлм вжаєкмнмв’яжалзк и 
мбукмвйдлзк. 

Опралля нігпуккмва нмжзуія ав-
рмоів гмпйігеувалмї номбйдкз кмл-
удлроує увагу ла рмку, цм гомкагял-
пщкд пупнійщпрвм є нмйірзфлзк (ла 
вігкілу нмжзуіи взцд жгагувалмгм 
А. Тмквійя), мпкійщкз ракзк є пак 
гомкагялзл (жа Аоіпрмрдйдк йыгзла 
є іпрмрмы нмйірзфлмы). Ця нмжзуія 
аврмоів лд вкйагаєрщпя у оупйм нмг-
йягів мкодкзт кзпйзрдйів кзлуймгм, 
які жажлафайз, цм гомкагялпщкд пуп-
нійщпрвм – уд, в мплмвлмку, псдоа 
нозварлзт ілрдодпів (Гдгдйщ), айд уд, 
ла лаху гукку, жмвпік лд мжлафає, цм 
нозварлі ілрдодпз лджайделі віг нуб-
йіфлзт ілрдодпів, які, як ноавзйм, 
мнмпдодгкмвалі нмйірзфлзкз ілрд-
одпакз, ном цм япкоавм пвігфзрщ 
ноакрзка езррєгіяйщлмпрі пуфаплмгм 
укоаїлпщкмгм пупнійщпрва. Віг рмгм, 
цм гомкагялпщкд пупнійщпрвм є псд-
омы пакммогаліжауії гомкагял, жмвпік 
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лд мжлафає, цм їт пакммогаліжауіилі 
віглмпзлз лд каырщ нмйірзфлмгм та-
оакрдоу. Пдвла оіф, цм в гомкагялпщ-
кмку пупнійщпрві каырщ кіпуд фзп-
йдллі віглмпзлз, нмжбавйдлі нмйірзф-
лмгм таоакрдоу. Дм нозкйагу, пікдилі, 
узвійщлм-ноавмві рмцм. Зодхрмы, 
аврмоз нігвдйз озпку ніг пвмїкз ужа-
гайщлыыфзкз взплмвкакз, пноавдг-
йзвм вкажавхз, цм гдоеава жайзха-
єрщпя йдгірзклмы гмрз, гмкз гії вйа-
гз жаплмвалі ла жакмлі, ноаві, лаомг-
ліи гмвіоі и нігрозкуі [10, c. 124-

128]. У ущмку апндкрі гмодфлм гмга-
рз, цм йдгірзкліпрщ вйагз кає нігр-
вдогеуварзпя нмпріилзк лаомглзк 
нмйірзфлзк аугзрмк, оджуйщрармк 
якмгм кмеурщ бурз як гмпромкмві 
взбмоз вйагз, а ноз мфдвзглмку нм-
пягаллі вйагз ла мплмвлі нозлузнз 
лаомгмвйаггя, рак і ла впдлаомглзи 
пуномрзв, вкйыфаыфз і «Рдвмйыуіы 
гіглмпрі», ноакрзку якмї лаомг Укоа-
їлз вед номтмгзв, лапйігкз якмї цд 
каырщ муілзрз вігнмвіглі могалз 
вйагз ра їт нмпагмві мпмбз. 
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Мауюк А. А. Іпрмозфлі взрмкз гомкагялпщкмгм пупнійщпрва ра ігди пупнійщлмгм 
гмгмвмоу 

У праррі аврмо омжкозває гіайдкрзфлзи жв'яжмк гомкагялпщкмгм пупнійщпрва і 
гдоеавз. Змпдодгеуєрщпя, жмкодка, увага ла ракмку іпрмозфлмку явзці як «пупнійщ-
лзи гмгмвіо», ра имгм пніввіглмхдлля іж гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк в апндкрі нмявз 
ра смокувалля гдоеавз. Срвдогеуєрщпя ла лдомжозвлмку жв’яжку гдоеавз і гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва, мпкійщкз мпраллє є взжлафайщлзк фзллзкмк ра нмкажлзкмк 
омжвзлдлмпрі пупнійщпрва. 

Кйюфмві пймва: гомкагялпщкд пупнійщпрвм, гдоеава, гомкагялзл, пупнійщлзи гм-
гмвіо, пнійщлмрз, лаомгмвйаггя. 
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Мауюк А. А. Ипрмозфдпкзд зпрмкз гоаегалпкмгм мбцдпрва з згди мбцдпрвдл-
лмгм гмгмвмоа 

В прарщд аврмо оапкошвадр гзайдкрзфдпкуы пвяжщ гоаегалпкмгм мбцдпрва з гмпу-
гаопрва. Смподгмрафзвадрпя, в фапрлмпрз, влзкалзд ла ракмк зпрмозфдпкмк явйдлзз 
как «мбцдпрвдллши гмгмвмо», з дгм пммрлмхдлзд п гоаегалпкзк мбцдпрвмк в апндкрд 
нмявйдлзя з смокзомвалзя гмпугаопрва. Урвдоегадрпя ла лдоажошвлми пвяжз гмпу-
гаопрва з гоаегалпкмгм мбцдпрва, нмпкмйщку нмпйдглдд явйядрпя мнодгдйяыцзк 
сакрмомк з нмкажардйдк оажвзрмпрз мбцдпрва. 

Кйюфдвшд пймва: гоаегалпкмд мбцдпрвм, гмпугаопрвм, гоаегалзл, мбцдпрвдллши 
гмгмвмо, пммбцдпрва, лаомгмвйапрзд. 

 

 

Matsyuk A. Historical origins of civil society and ideas of social contract 

In this article author reveals the dialectical connection between civil society and the 
state. In particular, attention is focused on such a historical phenomenon as a "social 
contract" and its relationship with civil society in the aspect of the emergence and 
formation of the state. Asserted on inextricable connection between the state and civil 
society since the latter is a determining factor and an indicator of the development of 
society. 

Key words: civil society, state, citizen, social contract, community, democracy. 


