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«Віила є номгмведлляк нмйірзкз 
ілхзкз, лапзйщлзущкзкз жапмбакз». 
Цди взпйів, ла впі фапз номпйавзв 
Каойа смл Кйауждвіуа ра имгм бдж-
пкдорлзи рвіо «Пом віилу» [1]. В 
лщмку віл взжлафзв віилу, як цмпщ 
бійщхд ліе нозкірзвлд номрзбмопрвм. 
Каой смл Кйауждвіу нзпав, цм віила 
– уд акр лапзййя, якзи кає ла кдрі 
нозкупзрз пуномрзвлзка взкмларз 
пвмы вмйы. Напзййя взкмозпрмвує 
оіжлі взлатмгз лаукз гйя нозкупу ра 
гйя бмомрщбз ж номрзйделзк лапзй-
йяк. Помрд, аврмо лд кмлкодрзжував, 
ном якд пакд лапзййя игд кмва. 

Даліи рдкі, жа впы гмкукдлрмвалу 
іпрмоіы Свіру, буйм нозпвяфдлм бдж-
йіф ноаущ лаукмвмгм, йірдоаруолмгм ра 
нубйіузпрзфлмгм оівля. Мз е нйалу-
єкм жомбзрз пвіи алайіж омйі ілсмо-
кауії у ракмку сдлмкдлі, як віила, 
гмпйігзрз, як жкілывавпя внйзв іл-
смокауіилзт одпуопів ра ілсмока-
уіилмї бджндкз номрягмк нйзлу іпрм-
оії, і як уд внйзвайм ла ндодкмгз вд-
йзкзт нмйкмвмгуів. 

Дмпвіг проардгів гайдкмгм кзлу-
ймгм, жвзфаилм е, лд кмед гаварз 
ноякі вкажівкз гм гії у пуфаплзт віи-
лат ра кмлсйікрат. Сроардгії Галліба-

йа лд кмеурщ бурз буквайщлзк нозк-
йагмк гйя рдндоіхліт кібдо-арак ра 
пурзфмк. Помрд, лак ваейзвзи пак 
нозлузн урвмодлля ра ґдлджа ілсмо-
кауіилмї бджндкз, її мплмвз ра жакмлз, 
ла які кз кмедкм пнзоарзпя і в лах 
фап. 

Окодкі нзралля ілсмокауіилмгм 
ноава в уіймку ра ілсмокауіилмї бдж-
ндкз жмкодка, омжгйягайз в пвмїт 
ноауят К. І. Бєйякмв [2], В. В. Тка-
фдлкм [3], С. Г. Срдудлкм [4], 
В. С. Цзкбайык [5] ра ояг ілхзт 
аврмоів. Поауі кйапзків віипщкмвмї 
гуккз ракме гмпйігеувайзпя вірфзж-
лялзкз іпрмозкакз, нмйірмймгакз, 
пдодг якзт А. І. Кмжак [6], В. В. Ку-
жмвкмв [7], Є. В. Сатлмвпщкзи [8]. 
Вмглмфап, пзпрдклмгм алайіжу омбір 
кйапзків віипщкмвмї гуккз в кмлрдкп-
рі ілсмокауіилмї бджндкз гмпі лд 
номвмгзймпя. Коік рмгм, в укмват 
пуфаплмгм ілсмокауіилмгм номрзбмо-
прва, як пкйагмвмї гібозглмї віилз, 
мпмбйзвмї гмпромрз лабуває взвфдлля 
гмпвігу райалмвзрзт нмйкмвмгуів ра 
проардгів. Впд уд мбукмвйыє нмродбу 
одрдйщлмгм гмпйігедлля номудпу см-
окувалля нозлузнів ілсмокауіилмї 
бджндкз. 
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Мдрмы праррі взжлафдлм гмпйі-
гедлля рдмодрзків ра гіяйщліпрщ 
ноакрзків віипщкмвмгм кзпрдурва в 
кмлрдкпрі омйі ра кіпуя ілсмокауії у 
ракмку сдлмкдлі, як віила. 

Наигавліхі ж вігмкзт нзпщкмвзт 
йірдоаруолзт пнагків, нозпвяфдлзт 
рдмоії віилз, жайзхзйз лак ноагавлі 
кзраиуі. Іпрмозкз вваеаырщ, цм в VI-
V прмйіррят гм лахмї доз проардг 
Сулщ-Цжз ланзпав пвмї «Тоакрарз нм 
віипщкмвмку кзпрдурву». А в IV прм-
йіррі гм лахмї доз, ілхзи кзраипщкзи 
проардг У-Цжз, гмнмвлзв віипщкмву 
сіймпмсіы пвмїк «Віипщкмвзк кзпрд-
урвмк Сулщ-У». Ці роакрарз каырщ 
ояг жагайщлзт нмймедлщ, які жавегз 
кмела буйм йдгкм ндодлмпзрз ж віи-
пщкмвмї гайужі в нмйірзку ра гзнймка-
ріы. Тмку роакрарз Сулщ-Цжз ра У-
Цжз каырщ вдйзкі жлафдлля гйя ом-
жукілля вфзлків віипщкмвзт ра нмйі-
рзків Дайдкмгм Стмгу, лд рійщкз в 
ноагавлі іпрмозфлі фапз, а і в лахмку 
пщмгмгдллі.  

Сулщ-Цжз нмфзлає пвіи рвіо іж жа-
жлафдлля ваейзвмпрі нмндодгліт омж-
оатулків, жгіглм іплуыфмї ілсмокауії 
ном пвмї пзйз ра пзйз пуномрзвлзка. 
Ілсмокауіиліи бджндуі, як кз нмба-
фзкм ж нмгайщхмгм алайіжу роакрару, 
проардг нозгійяв вкоаи вдйзку увагу. 
В ндоху фдогу, віл взжлафзв пік коз-
рдоіїв, жа якзкз пйіг муілыварз пзйз 
ра кмейзвмпрі пуномрзвлзка. Дм ра-
кзт омжоатулків віл віглмпзв вігнм-
вігі ла лапрунлі жанзралля:трм іж км-
лаотів вмймгіє гмвіомы ра йыбмв`ы 
лаомгу? у кмгм ж нмйкмвмгуів є райа-
лрз? трм взкмозпрмвує нозомглі мпм-
бйзвмпрі ра іпрмозфлзи гмпвіг? у кмгм 
взкмлуырщпя ноавзйа ра лакажз? у 
кмгм віипщка пзйщліхі? у кмгм мсіуд-
оз ра пмйгарз коацд лавфдлі? у кмгм 
пноавдгйзвм лагмомгеуырщ і каоа-
ырщ? В жайделмпрі віг вігнмвігди ла 
уі жанзралля, проардг ж взпмкмы икм-
віоліпры кіг взжлафзрз каибурлщмгм 
ндодкмеуя [9]. Взжлафаыфз вкажалі 
козрдоії, Сулщ-Цжз жауваеував, цм 
пйіг вігнмвіглм жатзцарз ілсмокауіы 
ном алаймгіфлі нмкажлзкз в пвмїи 
аокії, жажвзфаи, хйятмк мбкалу вмом-
га. Такзк фзлмк, взжлафаыфз мплмв-

лд жавгалля вйаплмї ілсмокауіилмї 
бджндкз, проардг нзпав, цм віила - уд 
хйят мкалз. Дджілсмокауія вмомга 
явйяйа пмбмы гмймвлзи жапіб жабдж-
ндфдлля ілсмокауіилмї бджндкз аокії. 
А жатзпр вйаплмї ілсмокауії жа вка-
жалзкз нмкажлзкакз взжлафавпя гм-
ймвлзк жавгалляк жабджндфдлля іл-
смокауіилмї бджндкз аокії. 

В хмпріи гйаві пвмгм роакрару 
Сулщ-Цжз акудлрує увагу ла ваейз-
вмпрі взпмкмгм оівля кмбійщлмпрі, 
вфаплмї нмявз у кіпуят бмимвзт гіи 
ра мбкілу ілсмокауії. Поз фмку, ніг 
мбкілмк ілсмокауієы віл взжлафав лд 
рійщкз ілсмокауіилзи мбкіл кіе пвм-
їкз нігомжгійакз, а ракме, взндод-
гедлля пуномрзвлзка. Сроардг нзпав: 
«Суномрзвлзк лд нмвзлдл жларз, гд 
віл бугд вмыварз жі клмы. Тмку имгм 
пзйз бугурщ омжпіялі. А я вгаоы рак 
гд віл пйабхзи жа впд». Наикугоіхі 
нмйкмвмгуі оутайзпщ ра ндодкагайз, 
пкмывайз нмгвзгз, взндодгеуыфз 
впіт ілхзт, ндох жа впд рмку, цм впд 
жлайз ландодг  [9]. Сулщ-Цжз лагм-
ймхував, цм «жлалля каибурлщмгм» 
лд кмела мрозкарз віг бмгів ра гд-
кмлів, лд кмела мрозкарз віг вйап-
лзт абпроакрлзт ймгіфлзт взкйагмк, 
лд кмела мрозкарз хйятмк кардка-
рзфлзт омжоатулків. Злалля ном пу-
номрзвлзка ра ілхі мбправзлз кмела 
мрозкарз віг йыгди. Тмку уійа гйава 
имгм роакрару нозпвяфдла омбмрі жі 
хнзгулакз. Снмпмбак їт вігбмоу, 
вдобмвкз ра кдоувалляк лзкз.  

В жажлафдлмку рвмоі хнзгулз ом-
жгійяырщпя ла н`ярщ взгів: хнзгулз 
кіпудві, хнзгулз влуроіхлі, хнзгулз 
жвмомрлі, хнзгулз пкдорі ра хнзгулз 
езрря. Міпудвзт хнзгулів вдобуырщ ж 
фзпйа кдхкалуів коаїлз пуномрзвлз-
ка; влуроіхліт хнзгулів вдобуырщ ж 
фзлмвлзків; жвмомрлзт хнзгулів вдо-
буырщ жі хнзгулів пуномрзвлзка. Км-
йз нмроіблм гджілсмокуварз пуномрз-
влзка, рм взкмозпрмвуырщпя хнзгулз 
пкдорі, які ндодгаырщ гджу. Шнзгулз 
езрря взкмлуырщ жавгалля ра жавегз 
нмвдораырщпя ж гмкйагмк. Вжагайі, 
аврмо лагмймхує, цм лд кає ракмї 
псдоз ла віилі, гд лд кмела кмозпру-
варзпя хнзгулакз [10].  
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Сроардг, в пвмєку роакрарі, гуед 
вгайм впд кйапзсікує. Віл лавірщ вз-
кйав розлагуярщ нозимків мкалз 
пуномрзвлзка. Взкйагаыфз уі ноз-
имкз, аврмо лакагавпя мтмнзрз впі 
прмомлз бмомрщбз ж пуномрзвлзкмк. 
Впі нозимкз лзк омжгійдлі ла н`ярщ 
гоун: 1. Позимкз ракрзфлмгм капку-
валля (нозкзгарзпя пйабкзк, тзблі 
гії, капкувалля вігпраллы, тзбла 
мбмомла); 2. Позимкз мбдоделмпрі 
(утзйдлля віг пзйщліхмгм пуномрзв-
лзка, жлдпзйдлля пзйщліхмгм пуном-
рзвлзка); 3. Взкмозпралля лдгмйіків 
абм нмкзймк пуномрзвлзка (взкмозп-
ралля имгм жагайщлмї лдніггмрмвйдлм-
прі, взкмозпралля мпйабйдлмї увагз, 
взкмозпралля имгм лдмбдоделмпрі); 
4. Внйзв ла пуномрзвлзка ж пдодгзлз 
(влдпдлля омжйагу в имгм оягз, влд-
пдлля омжйагу в имгм рабіо); 5. Внйзв 
ла нпзтмймгіы пуномрзвлзка (нігх-
рмвтувалля ла тзблі ра оуилівлі гйя 
лщмгм вфзлкз, нозпналля имгм нзйщ-
лмпрі). 

У-Цжз ланзпав пвіи роакрар у вз-
гйягі гіаймгу ном віилу. Опмбйзвзи 
ілрдодп пралмвйярщ имгм првдогедлля 
ном рд, цм лд кмела як жмпдодгеува-
рзпщ взкйыфлм ла віилі, рак і лдтру-
варз лды. Аврмо жажлафає, цм гйя 
впщмгм лдмбтіглі вігнмвіглі пндуіайіп-
рз, а віипщкмві ра узвійщлі гайужі гія-
йщлмпрі гдоеавз нмвзллі омжвзварзпщ 
аврмлмклм ра гаокмліилм, ндоднйіра-
ыфзпщ кіе пмбмы. Такме, віл нмпріи-
лм лагмймхує ла лдмбтіглмпрі жайу-
фдлля гм агкіліпроувалля омжуклзт 
йыгди. Алаймгіфлм жі пвмїк нмндодг-
лзкмк ра ждкйякмк, У-Цжз жвдорає 
увагу ла ваейзвіпрщ жбмоу ілсмокауії 
ном пуномрзвлзка ндодг номвдгдлляк 
акрзвлзт гіи. Віл гмвмозрщ ном лдмб-
тігліпрщ жлалля ном лмомв ра унмгм-
балля пуномрзвлзка, ном пзйщлі ра 
пйабкі прмомлз кіпудвмпрі ра гмпнм-
гаопрва, ном кдхкалуів ра ноавзрд-
йів. Загайщлзи нозлузн проардгії У-
Цжз нмйягав у оіжлмкаліррі нігтмгів 
гм бмомрщбз ж оіжлзкз пуномрзвлз-
какз. На имгм ндодкмлалля, лд кме-
ла вмыварз мглакмвм ж оіжлзкз вмом-
гакз [9]. Злалля мпмбйзвмпрди жа-
номнмлмвалзт проардгіи взнйзвайм ж 

лаявлмї ілсмокауії ном пуномрзвлз-
ка, яка нмвзлла бурз жібоала жа вка-
жалзкз лзк ноавзйакз, і лайделзк 
фзлмк муілдла. Тмбрм, кмва игд ном 
урвмодлля гавлщмї пйуебз ілсмока-
уіилмї омжвігкз ра бджндкз жі пвмїкз 
ноавзйакз ра жакмлакз. 

В родріи фапрзлі пвмгм рвмоу У-
Цжз номгмвеує омжгйягарз нзралля 
могаліжауії аокії. Віл омжвзває гукку 
ном лдмбтігліпрщ мбкілу ілсмокауі-
єы, ном хвзгкіпрщ мрозкалля ра вз-
кмлалля лакажів. Пмрік віл ндодтм-
гзрщ гм лдмбтіглмпрі лавфалля пмйга-
рів ра мсіудоів, їт лайделмї номсд-
піилмї ніггмрмвкз. Нагмймхує ла гм-
уійщлмпрі взкмозпралля віипщкмвзт в 
жайделмпрі віг їт сіжзфлзт ра омжу-
кмвзт кмейзвмпрди [9]. Оглмфаплм, 
проардг взжлафає пнмпмбз жбдодедлля 
ра жатзпру ілсмокауії. Віл одкмкдл-
гує лд лагаварз нмвлу ілсмокауіы 
ном пвмї нйалз лікмку. На имгм гук-
ку, кмедл ж взкмлавуів нмвзлдл жла-
рз рійщкз пвмы псдоу гіяйщлмпрі ра 
пвмы фапрзлу ілсмокауії. Такмы буйа 
ілсмокауіила бджндка кзраипщкмї 
аокії. 

З мгйягу ла рд, цм мкодпйдлі рджз 
йзхаырщпя акруайщлзкз и гйя пу-
фаплзт нмйкмвмгуів, лд кмед лд воа-
еарз гйзбзла алайіжу ра кугоіпрщ 
гавлщм-кзраипщкзт проардгів.  

Напрунлі пвігфдлля ном віипщкм-
ву лауку лайдеарщ євомндипщкзк 
нмйкмвмгуяк алрзфлмпрі ра нозпвя-
фдлі вмєллзк гіяк ла євомндипщкмку 
кмлрзлдлрі. Звіплм е, омжквір Давлщмї 
Годуії, а жгмгмк Рзкпщкмї Ікндоії ра 
Віжалрії, пнмлукайз омжвзрмк бага-
рщмт лаук. А нмпріила бмомрщба жа 
омжхзодлля рдозрмоіи ра кмлромйщ жа 
їт жбдодедлляк, нозжвдйз гм омжвзр-
ку віипщкмвмї лаукз. Взвфаыфі ноауі 
алрзфлзт проардгів, нмфзлаєх пнм-
прдоігарз жа рзк, як пака нм пмбі віи-
ла втмгзрщ в ралгдк іж влуроіхлщмы 
ра жмвліхлщмы нмйірзкмы гдоеав ра 
прає лдвіг`єклмы віг нмйірзфлзт ра 
гзнймкарзфлзт жатмгів номрзпрмялля 
кіе пуномрзвлзкакз. 

З фзпйа гавлщмгодущкзт кзпйз-
рдйів, гм лап гіихйз ноауі Аннмйм-
гмоа, Елдя Такрзка ра Асілдя Мдта-
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ліка. Впі вмлз нозпвяфдлі жавмывал-
лы кіпр, мпкійщкз в рі фапз пакд кіпра 
буйз мпдодгкмк куйщруоз ра вйагз. 
Вваеаймпя, цм іж жатмнйдлляк кіпра 
ра вмймгаоя, жгмбувайапщ ндодкмга у 
віилі. Сакд рмку, ла галмку драні, 
мпмбйзвм уілувайзпя сатівуі, які км-
гйз хвзгкм ра вгайм жгмбурз ндодкм-
гу лаг кіпракз. Коік ущмгм, в рми 
ндоімг віипщкмва лаука ндодезвайа 
млмвйдлля, нмв`яжалд ж рдтліфлзк 
номгодпмк. Годкз взлаихйз жоуфлу 
смоку хмймка ра коугймгм цзра ж 
гвмка урозкувафакз гйя оук. Цд 
гайм жкмгу дсдкрзвлм гіярз в промы 
ра бугуварз сайалгз. Сакд жаномва-
гедлля сайалгз жомбзйм пноавелы 
одвмйыуіы у віипщкмвіи лаууі ра гайм 
багарм ндодкмг гавлщм-годущкіи    
аокії.  

Тдтліфлзи номгодп рмоклувпя і 
ракмї віипщкмвмї гайужі, як кмопщкзи 
сймр. Якцм Снаора буйа йігдомк у 
путмнурлзт віилат, рм Асілз ндодка-
гайз ла кмоі, бугуыфз нмруелі віипщ-
кмві кмоабйі. Завгякз проіккзк упні-
так ндвлзт аокіи Годуії, нмфайа омж-
взварзпщ рдка віипщкмвзт лаикалуів. 
Сакд годкз нмфайз дкпнморуварз пвм-
їт віипщкмвзт жа кмогмл - ндопзгпщ-
кзк ра єгзндрпщкзк вмймгаояк. Ра-
жмк ж лзкз дкпнморувайапщ і їт віипщ-
кмва лаука. Дйя рмгм, цмб бурз йігд-
оакз в віипщкмвіи гайужі, годущкзк 
проардгак нмроіблм буйм жбдоігарз 
ілсмокауіы ном пвмї тзромці. Тмку, 
в рі фапз и взлзкаырщ ндохі жафаркз 
нозлузнів ілсмокауіилмї бджндкз 
віипщкмвзт раєклзущ. Вмлз прмпува-
йзпщ, в ндоху фдогу, мтмомлз мпіб, цм 
вмймгійз уіллзкз жлаллякз. В ілхзи 
пнмпіб мтмомляйзпщ іледлдолі взла-
тмгз гйя мпагз кіпр ра ндодрзлу оі-
фмк [11].  

Збдодедлля раєклзущ жабджндфу-
ваймпщ рзк, цм емгла іледлдола 
пнмоуга лд ндодвмжзйапщ у жібоалмку 
взгйягі. Цд буйм мбукмвйдлм гвмка 
нозфзлакз. Пм-ндохд, ндодвмжзрз 
пкйаглі ра гомкіжгкі кмлпроукуії буйм 
лд жоуфлм, а нм-гоугд, ілсмокауіы 
ном уійіплу кмлпроукуіы кмгйз гіпра-
рз хнзгулз пуномрзвлзка. Тмку впі 
пнмоугз жбзоайзпщ бджнмпдодглщм 

ндодг бзрвмы, абм смопувалляк оіфмк 
ра ндодхкмг. 

Напрунлзк дранмк пралмвйдлля 
лаукз ілсмокауіилмї віилз прав гав-
лщм-озкпщкзи. Рзкпщка Ікндоія нм-
гаоувайа лак пвігфдлля віипщкмвмї 
гуккз у взгйягі рвмоів Сдкпра Юйія 
Фомлрзла «Сроардгдкз (віипщкмві 
тзромці)», Фйавія Вдгдуія Рдлара 
«Кмомркзи взкйаг віипщкмвмї пноа-
вз», Маока Взроувія Пмййімла «Дд-
пярщ клзг ном аотірдкруоу», Гая Юйія 
Цджаоя «Занзпкз ном Гаййщпщку віи-
лу» ра Пмйібія «Загайщла іпрмоія». 

Віипщкмва могаліжауія Давлщмгм 
Рзку прайа мглзк іж лаияпкоавіхзт 
номявів озкпщкмгм гдлія. Рзкйялз 
жаномвагзйз удлруоіайщлу віипщкмву 
одсмоку ра ндодтіг аокії ла номсд-
піилу мплмву. Вдотмвлд кмкалгувал-
ля у озкйял фапрм буйм кмйдгіайщ-
лзк. Віипщкмві кмкалгувафі лд кмгйз 
жаикарз кдоівлі нмйірзфлі нмпагз. 
Помрд, райалмвзрзи віипщкмвзи іж 
нйдбдипщкзт кій пупнійщпрва кіг гм-
пягрз вдотів ла птмгат віипщкмвмї 
ієоаотії. І уд рде, буйм вдйзкзк гмпя-
глдлляк озкпщкмї віипщкмвмї одсмо-
кз. Ожбомєлля віипщкмвмгм взжлафа-
ймпщ лд нмтмгедлляк, а имгм вікмк ра 
гмпвігмк. Сакі кмймгі жаоатмвува-
йзпщ гм йдгкммжбомєлзт віипщк, а гм-
омпйі кмгйз пйуезрз омраоіякз, гап-
раракз ра нозлузнакз [11].  

В фапз пдодглщмї ра ніжлщмї Рдп-
нубйікз нмфайз нозгійярз увагу жбм-
оу ілсмокауії ра її жатзпру. Срзку-
ймк гйя ущмгм буйз гві Пуліфлі віи-
лз. Опмбйзвм, нмтіг Галлібайа ла 
Рзк, цм првмозв нодудгдлр, ноз 
якмку озкйялз нмфайз нозгійярз 
увагу пвмїи ілсмокауіиліи бджндуі. 
Сакд жгмбурря ілсмокауії ном лакіоз 
Галлібайа нмкзлурз нівмпроів ла км-
оабйят, а лд номгмвеуварз жатмнйдл-
ля Рзку, гмжвмйзйз їк віолм нмбугу-
варз проардгіы нмгайщхзт гіи. 

В уі фапз нмфайа омжвзварзпщ 
пйуеба агдлрів внйзву, які гіяйз ла 
кмозпрщ Рзку в пдодгмвзці пуномрз-
влзка. Вмлз гмбувайз ілсмокауіы 
гйя Ікндоії, айд гмймвлд - жаикайзпщ 
гджілсмокауієы. Їт мплмвлзк жавгал-
ляк буйм лагаварз пуномрзвлзку 
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тзблу ілсмокауіы, жавгякз якіи вм-
омг кіг пкмыварз нмкзйкмві гії. Коік 
ущмгм, агдлрз нмхзоывайз тзблу 
ілсмокауіы в рабмоі пуномрзвлзка, 
цм нозжвмгзйм гм жкілз нпзтмймгіф-
лзт лапромїв вмомезт пмйгарів. Впд 
уд гавайм ндодвагу озкйялак у бмы.  

Юйіи Цджаощ, в пвмїи «Гаййщпщкіи 
віилі», жапрмпував вкажалу проардгіы 
ніг фап нозбмокалля нмвпралля, ж мг-
лмфаплзк жатзпрмк віг жмвліхлщмгм 
вмомга. Нанозкйаг, гдокалпщкд нйдк`я 
пвдвів ж аокієы 120 рзпяф фмймвік, 
взоіхзйм ндодпдйзрзпщ у Гаййіы. В 
уди фап озкйялз буйз рак, і нозбмо-
кувайз кіпудві нйдкдла. Помрд пвдвз, 
жаилявхз ндвлі нмжзуії ра лд жваеаы-
фз ла кійщкіплу ндодвагу,  гмвгзи фап 
лд впрунайз ж озкйялакз у нояку 
пурзфку. Юйіи Цджао, фдодж пвмїт 
хнзгулів, впралмвзв, цм пвдвз лд вм-
ыырщ жа пвмїкз одйігіилзкз ндодкм-
лаллякз, бм фдкаырщ ла лмвзи кіпяущ. 
Пмйкмвмгдущ взоіхзв гарз біи оаліхд 
ущмгм рдокілу, кмйз бмимвзи гут вм-
омга був лзжщкзи. Звзфаилм е, озк-
йялз ндодкмгйз. Вмлз  глайз гдокал-
уів ае гм Рдилу, рз пакзк жанмбігхз 
жавфаплмку врмоглдллы гдокалуів у 
Рзкпщку Ікндоіы [11]. 

В Гаййщпщкіи віилі каибурліи ік-
ндоармо жапрмпував лмвзи пнмпіб іл-
смокауіилмї іжмйяуії пуномрзвлзка. 
Ормфзвхз смордуы Айджія, гд ндод-
тмвувавпя вмегщ нмвпралуів аовдолів 
- Вдоузлгдрмозкп, Цджао лд прав віг-
оажу хруокуварз її. Рзкйялз мпагз-
йз смордуы ра нмбугувайз гва вайз. 
Огзл був влуроіхліи, ж бмку смордуі 
ра жатзцав озкйял віг кдхкалуів 
смордуі. Доугзи, жмвліхліи, жа якзк 
тмвайзпщ пакі озкйялз віг гаййщпщ-
кмгм нігкоінйдлля. Такзк фзлмк Цд-
жао првмозв ілсмокауіилу іжмйяуіы 
аовдолак, які хвзгкм жгайзпщ, лд 
жлаыфз, цм нігкоінйдлля нозихйм і 
нмоажка віипщк Цджаоя буйм пноавмы 
кійщкмт глів. Цджао увіовавпя гм см-
ордуі, взоіжав упіт вмїлів, а нмрмк 
ндодкіг жмвліхлщмгм ланаглзка, якзи 
вігпрунзв, гіжлавхзпщ ном жатмнйдл-
ля смордуі. 

Вкоаи уіллзк в іпрмоії Юйія Цд-
жаоя є рд, цм віл ндохзк жаномвагзв 

взкмозпралля віилз ла оівлі нмйі-
рзфлзт ра гзнймкарзфлзт жапмбів. 
Тзк пакзк нмкажавхз нозкйаг жа-
прмпувалля нозлузну «бармга і ноя-
лзка».  

Віжалріипщка віипщкмва гукка 
нодгправйдла Алмлікмк Віжалріипщ-
кзк «Ілпроукуієы нм нмйімокдрзуі», 
Кмпрялрзлмк Багоялмомглзк «Пом 
уноавйілляк ікндоієы» ра Помкмнієк 
Кдпаоіипщкзк «Віилмы ж гмракз». 
Опмбйзвм вмла омжвзлуйапщ ніпйя 
нагілля Затіглмї Рзкпщкмї Ікндоії, 
кмйз нмфаймпщ ніглдпдлля Віжалрії. В 
рі фапз прайз омжвзварзпщ сморзсі-
кауія ра пуглмнйавпрвм. Віжалрія вдйа 
бджндодовлі віилз, рмку цм жлатмгз-
йапщ ла кдеі ж вмомезкз птіглзкз 
кмфмвзкз, а ніжліхд и купуйщкалпщ-
кзкз лаомгакз [11].  

Пдохіпрщ у віипщкмвзт мндоауіят 
Віжалрії жабджндфувайз рдтліфлі гмпя-
глдлля вфдлзт, як у гайужі іледлдолмї 
каипрдолмпрі рак і у віипщкмвм-
кмопщкзт пзйат. Опмбйзвмы жбомєы 
прав рак жвалзи «годущкзи вмгмлщ», 
ілсмокауія ном одуднр якмгм мтмом-
ляйапя рак одрдйщлм, цм віл гмпі йз-
хзвпя раєклзуды.  

У жв`яжку ж рзк, цм мплмвлмы 
віипщкмвмы пзймы віжалріиуів буйз 
лаикалуі, рмбрм прмомллі мпмбз, іл-
смокауіиліи бджндуі ікндоії нозгійя-
йапщ вдйзка увага. Уед рмгі буйз 
нмкйагдлі жафаркз пзпрдкз гмнупку 
гм кмлсігдлуіилмї ілсмокауії ндвлзт 
мпіб. Буйз взгійдлі ндвлі йыгз, цм 
вігнмвігайз жа рми фз ілхзи взг віи-
пщкмвмї гіяйщлмпрі, які одрдйщлм мтм-
омляйзпщ мкодкм. Ці нозлузнз оал-
еувалля ілсмокауії жа ваейзвіпры 
взкмозпрмвуырщпя гм рдндо. 

В н`ярлагуярмку прмйіррі у Фйм-
одлріипщкіи одпнубйіуі, рмгіхлік ка-
луйдомк Ніккмйм Макіавдййі був 
ланзпалзи лдвдйзкзи рвіо «Пом віи-
пщкмвд кзпрдурвм». Сак аврмо жажла-
фає, цм лд є номсдпіилзк віипщкм-
взк, айд каыфз кмейзвіпрщ пнійкува-
рзпя ж сатівуякз, кав лагмгу жанзпа-
рз впі омжкмвз ра вігнмвігі ла ваейз-
ві жанзралля.  

Твіо рак і жанзпалзи, у взгйягі 
гіаймгу кіе вігмкзк вмєлафайщлзкмк 
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Фабоіуім Кмймлла ра пнівомжкмвлз-
какз. Фабоіуім нмфав пвмы омжкмву ж 
ваейзвмї жаявз ном рд, цм емгла 
нозпрмила гдоеава лд гмжвмйзрщ пвм-
їк гомкагялак жаикарзпщ віилмы, як 
одкдпймк. Нікмйз гмпрмила йыгзла 
лд бугд мрозкуварз взгмгу віг 
вбзвпрв, нмгоабувалщ ра лапзййя. 
Лыгз, які жомбзйз віилу пвмїк мплм-
влзк гмтмгмк, кмеурщ бурз рійщкз 
лдгарзвлзкз. В кзолзи фап віила їт 
лд номкмокзрщ, рмку вмлз бугурщ 
лакагарзпщ нмоухзрз кзо ра омжна-
йзрз віилу. Тмбрм кмелмку віипщкм-
вмку нмроібла айщрдоларзва омбмрз у 
кзолзи фап [12]. 

Дайі Фабоіуім нмвігмкйяє, цм 
кмлаотії ра гзкраруоз нозгліфуырщ 
мпмбзпріпрщ, цм ж фапмк нозжвмгзрщ 
гм боаку райалмвзрзт йыгди. Тмку 
ракі гдоеавз бугурщ нмрдонарз віг 
влуроіхліт ра жмвліхліт жагомж, гмкз 
вжагайі лд бугурщ жоуилмвалі.  

В кмлрдкпрі взвфдлля ілсмока-
уіилмї прмомлз лахмгм гмпйігедлля, 
Фабоіуім номнмлує жаномвагеуварз 
пзглайщлі ноанмоз, гйя ндодгафі пзг-
лайів ра кмкалг нігомжгійак ла вдйз-
кі вігпралі. Цд є номгодпзвлзк лмвм-
ввдгдлляк, рмку цм впі нмндодглі 
аврмоз вкажувайз ла нмвійщліпрщ нд-
одгафі ілсмокауії, як ла гмймвлу 
номбйдку ніг фап проіккмгм бмы. У 
жв`яжку ж узк, проардг номнмлував 
лавфарз пвмїт кмкалгзоів ра мсіудоів 
пзпрдкі ноанмолзт кмкалг, які нм-
взллі бурз вігмкі рійщкз пвмїк віипщ-
кмвзк. Ілсмокауія ном їт жлафдлля ра 
пзпрдку пзглайів, нмвзлла буйа гуед 
одрдйщлм мтмомлярзпя віг вмомезт 
хнзгулів [12]. 

Напрунлу пкйагмву пдодглщмвіф-
лмї ілсмокауіилмї бджндкз Фабоіуім 
жажлафає, як лдмбтігліпрщ нмпріилм 
нмпрафарз вмомга тзблмы ілсмокауі-
єы. Цд віл одкмкдлгує омбзрз гйя 
жайякувалля вмомга, абм гйя ввдгдл-
ля в мкалу прмпмвлм кійщкмпрі вйап-
лзт віипщк. Сроардг лавмгзрщ багарм 
нозкйагів іж кзлуйзт омків ра имгм 
вйаплмгм гмпвігу. Оглмфаплм ж жаном-
нмлмвалм номвмгзрз нпзтмймгіфлу 
нігрозкку вйаплмгм віипщка, хйятмк 
лагалля взгагалмї ілсмокауії, яка 

ніглікд бмимвзи гут пмйгарів. На-
нозкйаг, ніг фап вігпруну, гйя рмгм 
цмб віипщкм лд нмбігйм впд оажмк, 
Луузи Кмолдйіи Суййа нмвігмкзв, 
цм вігпрун номвмгзрщпя жа имгм км-
калгмы. Тмгі пмйгарз нігбагщмозв-
хзпщ жунзлзйзпщ ра ндодкмгйз пу-
номрзвлзка в кмлро-арауі. В якмпрі 
одкмкдлгауії нмвігмкйяймпщ, цм вмє-
лафайщлзк нмвзлдл бурз гаолзк моа-
рмомк, вкірз гмвмозрз ндодг впік 
гуормк віипщка, а лд ндодг мкодкзкз 
кмкалгзоакз. Свмїкз номкмвакз 
нмвзлдл укірз вдпрз впд віипщкм жа 
пмбмы. 

Дайі, аврмо одкмкдлгує вмєлафа-
йщлзкак мвмймгірз кмомркзкз і жом-
жукійзкз кмкалгакз, які бугурщ жоу-
флм ндодгаварзпщ ніг фап бмы, взкм-
озпрмвуыфз жвукмві пзглайз у взгйя-
гі ндвлмї кужзкз, угаоів баоабалу фз 
гугілля роуб [12]. 

В жакілфдллі пвмгм рвмоу, аврмо 
оагзрщ пувмом айд пноавдгйзвм мбтм-
гзрзпщ іж жатмнйдлзк лапдйдлляк. 
Пмйірзка ндодкмеуя пдодг кіпудвмгм 
лапдйдлля нмвзлла номвагзрзпщ жа-
вгякз ілсмокауіиліи номнагалгі, 
пнмлукарз їт ла нмкмоу і гмнмкмгу 
жавдобмвалзк хнзгулак. Тмку цм 
нмгайщха омбмра нм жатмнйдллы ра 
кмлромйы рдозрмоіи бугд номтмгзрз 
у кзолзи фап бдж жаивмгм лапзййя. 
Ваейзвзк гмнмкіелзк ваедйдк в 
ущмку взнагку бугд воатувалля іл-
смокауії ном кіпудві жвзфаї ра унм-
гмбалля. 

А нозбйзжлм фдодж гвіпрі н`яргд-
пяр омків, у птіглм-євомндипщкзт жд-
кйят, укоаїлпщкзи гдрщкал Пзйзн 
Оойзк, псмокуйывав пупнійщлзи 
гмгмвіо Гдрщкала Віипщка Занмомжщ-
кмгм жі праохзлмы ра кмжаурвмк Віи-
пщка, якзи взжлафав ноава і мбмв'яжкз 
упіт фйдлів Віипщка. Заоаж кз лажзва-
єкм имгм ндохмы в пвірі Кмлпрзрууі-
єы Пзйзна Оойзка, 1710 омку. Як і 
жвзфаила Кмлпрзрууія, вмла взжлафа-
йа мплмвлі ноава ра мбмв`яжкз фйдлів 
Віипщка. Нд мбіихмв Пзйзн Оойзк 
пвмєы увагмы і нозлузнз ілсмока-
уіилмї бджндкз Віипщка.  

В ндоху фдогу, буйз номнзпалі 
нозлузнз мбкілу пупнійщлмы ілсмо-
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кауієы ра гмпруну гм лдї фйдлів Віи-
пщка, які мбкдеувайз Гдрщкала ра 
праохзлу в нозтмвуваллі ілсмокауії 
віг кмжаків. «Заоагз Вірфзжлз, її гмб-
омбуру ра ном впі пноавз нубйіфлі 
гмнмвігарз, і ліфмгм бдж їтлщмї вмйі 
пвмєы вйагмы лд омжнмфзларз, лд 
впралмвйыварз і оіхдлщ лд нозика-
рз». Так взгйягайз уя лмока Дмгмвм-
оу [13]. 

Цієы кмлпрзрууієы вйага в кмжа-
ущкіи гдоеаві буйа омжнмгійдла кіе 
рощмка гійкакз, цм ла  рми фап лд 
кайм алаймгів у пвірі. А ваейзві гйя 
гдоеавз оіхдлля нмвзллі буйз 
нозикарзпщ лапрунлзк фзлмк: «Як-
цм віг Яплмвдйщкмелмгм гдрщкала гм 
жагайщлмї оагз лагіигд яка-лдбугщ 
номнмжзуія, рм впі гмбомнмояглм, бдж 
пвмєї фз фуемї кмозпрі, бдж гухмгуб-
лзт жажгомців ра вмомгувалля жмбм-
в'яжалі бугурщ оагзрз рак, цмб уі 
нмоагз лд нозжвдйз гм хкмгз гйя 
фдпрі гдрщкалпщкмї, жагайщлзт рягаоів 
Вірфзжлз, омжмодлля ра, лд гаи Бмед, 
жгубз» [13].  

Чзкайм увагз в пвмїи Кмлпрзру-
уії, Пзйзн Оойзк нозгійяв жанмбі-
галлы кмоунуії  ж бмку Гдрщкала ра 
праохзлз. Помрд, лаиуілліхзк гйя 
лап, ла лах нмгйяг, є ндохд гмкукд-
лрайщлд взжлафдлля оалеувалля 
кмлсігдлуіилмї ілсмокауії пдодг 
гдоеавлзт пйуебмвуів ра могалів. 
Взжлафдлля оівля раєклмпрі ілсмо-
кауії вігбуваймпщ оажмк іж омжнмгіймк 
нмвлмваедлщ пдодг праохзлз нм гмп-
руну гм лдї. Оглмфаплм, мгмймхува-
йапщ ндопмлайщла вігнмвігайщліпрщ 
мпіб, цм кайз гмпрун гм ракмї ілсмо-
кауії, рзну, ндохд іпрмозфлд жм-
бмв`яжалля ном лд омжгмймхдлля 
кмлсігдлуіилмї ілсмокауії.  

 

Помпйігкуєкм кмвмы мозгілайу. 
«Такме, якцм гм Яплмвдйщкмелмгм 
гдрщкала бугурщ лагіпйалі йзпрз віг 
жакмогмллзт гдоеав, рм Ймгм Вдйщ-
кмеліпрщ кає мгмймпзрз ном лзт Гд-
лдоайщліи Сраохзлі і вігнмвігі, які 
вігнзпуварзкурщпя, взпвірйзрз, лд 
нозтмвуыфз віг лзт емглмї кмодпнм-
лгдлуії, ндодгупік жакмогмллмї ра 
ракмї, цм кмед хкмгзрз уійіплмпрі 
Вірфзжлз ра гмбоу гомкагпщкмку. А 
цмб ла раєклзт ра нубйіфлзт оагат 
кіе Яплмвдйщкмелзк гдрщкалмк і 
Гдлдоайщлмы Сраохзлмы, нмйкмвлз-
какз ра гдлдоайщлзкз оаглзкакз 
буйа гієва, мбмнійщла гмвіоа, кмедл ж 
лзт нмвзлдл бугд пкйапрз смокайщлу 
нозпягу хйятмк нубйіфлм жгіиплдлмї 
кйярвз ла віоліпрщ Вірфзжлі, ла віг-
галіпрщ пвмєку одгікдлраодві, ла гм-
розкалля пвмїт нмвлмваедлщ вігнмві-
глм гм нмпагз, яку вмлз кмйз-лдбугщ 
мбіикарзкурщ» [13]. 

Позлузнз ілсмокауіилмї бджнд-
кз нмфайз взмкодкйыварзпя в ноа-
уят віипщкмвзт проардгів ноагавлщмгм 
Кзраы Сулщ-Цжз ра У-Цжз, жлаихйз 
пвіи могаліфлзи омжвзрмк в гмбу віг-
омгедлля, жмкодка у рвмоат Ніккмйм 
Макіавдййі.  Вмлз номпйігкмвуырщпя 
в пймват ра гіят взгарлзт нмйкмвмг-
уів, ла кхрайр Сувмомва, жлатмгярщ 
пвмє врійдлля в рджат «Кмлпрзрууії» 
Пзйзна Оойзка. В якмпрі лаукмвмї 
пнагцзлз, уі нозлузнз ілсмокауіи-
лмї  бджндкз явйяырщ пмбмы  взпмку 
уілліпрщ, лзкз и лзлі кмозпруырщпя 
пйуебз бджндкз нм впщмку Свіру. 
Опмбйзвмї е гмпромрз гмпйігедлля 
ілсмокауіилмї бджндкз віипщкмвзт 
гіи лабуває пщмгмглі, в ндоімг омжгмо-
ралля гібозглмї віилз в уіймку ра 
ілсмокауіилмї віилз жмкодка. 
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Lysenko S. Principles of information security in the works of classics of military 
thought   

The article is devoted to the analysis of the works of prominent war researchers in 
the context of its information component. The author traces the development of military 
thought about information security from the works of Sun-Tzu and the ideas of Pylyp 
Orlyk, highlighting those practices that have been preserved and are now used by the 
military and intelligence. 
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