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Іпрмоія віил ігд нйіф-м-нйіф ж іп-
рмоієы пупнійщпрва. Нджваеаыфз ла 
двмйыуіы мжбомєлля, вгмпкмлайдлля 
проардгіфлзт и ракрзфлзт нозимків, 
лджкіллзкз йзхаырщпя уійі віилз -  
ндодкмга лаг пуномрзвлзкмк ра ук-
йагдлля кзоу ла укмват коацзт, ліе 
уд буйм гм нмфарку віилз. Віипщкмвіи 
рдкі, жа впы гмкукдлрмвалу іпрмоіы 
Свіру, буйм нозпвяфдлм бджйіф ноаущ 
лаукмвмгм, йірдоаруолмгм ра нубйіуз-
прзфлмгм оівля. Мз е номгмвеуєкм 
пвіи алайіж омйі ілсмокауії у ракмку 
сдлмкдлі як віила, лакагаыфзпщ гмп-
йігзрз, як жкілывайапя ґдлджа ілсмо-
кауіилзт одпуопів ра ілсмокауіилмї 
бджндкз номрягмк нйзлу іпрмоії, і як 
уд внйзвайм ла ндодкмгз вдйзкзт 
нмйкмвмгуів. 

І тмфа гмпвіг проардгів кзлуймгм 
лд кмед гаварз ноякі вкажівкз гм гії 
у пуфаплзт віилат ра кмлсйікрат, 
нозлузнз нмявз ра мпмбйзвмпрі ґдлд-
жз ілсмокауіилмї бджндкз, її мплмвз 
ра жакмлз, ла які кз кмедкм пнзоа-
рзпя і в лах фап, пралмвйярщ лаукм-
взи ілрдодп.  

Окодкі нзралля ілсмокауіилмгм 
ноава в уіймку ра ілсмокауіилмї бдж-
ндкз жмкодка, омжгйягайз в пвмїт 
ноауят К. І. Бєйякмв [1], В. В. Ткафд-
лкм [2], С. Г. Срдудлкм [3], В. С. Цзк-
байык [4] ра ояг ілхзт аврмоів. Поа-
уі кйапзків віипщкмвмї гуккз ракме 
гмпйігеувайзпя вірфзжлялзкз іпрм-
озкакз, нмйірмймгакз, пдодг якзт 
К. В. Гомкмвдлкм [5], Є. М. Луляк 
[6], Є. В. Сатлмвпщкзи [7]. Помрд, 
пзпрдклмгм алайіжу омбір кйапзків 
віипщкмвмї гуккз в кмлрдкпрі ілсмо-
кауіилмї бджндкз гмпі лд номвмгзйм-
пя. Коік рмгм, в укмват пуфаплмгм 
ілсмокауіилмгм номрзбмопрва, як 
пкйагмвмї гібозглмї віилз, мпмбйзвмї 
гмпромрз лабуває взвфдлля гмпвігу 
райалмвзрзт нмйкмвмгуів ра проард-
гів. Впд уд мбукмвйыє нмродбу одрд-
йщлмгм гмпйігедлля номудпу смоку-
валля нозлузнів ілсмокауіилмї бдж-
ндкз. 

Завгалля галмї омбмрз – ном-
алайіжуварз гмпйігедлля рдмодрзків 
ра гіяйщліпрщ ноакрзків віипщкмвмгм 
кзпрдурва в кмлрдкпрі омйі ра кіпуя 

_________________ 
*  Помгмведлля. Пмфармк праррі гзв.: «Пубйіфлд ноавм». 2019. № 1. 
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ілсмокауії у ракмку сдлмкдлі, як віи-
ла. 

В нмндодгліи нубйікауії кз омжг-
йягайз ланоауывалля ж ілсмокауіи-
лмї бджндкз Сулщ-Цжз ра У-Цжз, 
Юйія Цджаоя, Нікмйм Макіавдййі ра 
Пзйзна Оойзка. Напрунлзи нмйкм-
вмгдущ, гуккз якмгм жапйугмвуырщ ла 
увагу лд жайзхзв єгзлмгм йірдоаруо-
лмгм рвмоу. Айд пвмїкз ндодкмгакз 
віл жапйуезв пмбі ндохіпрщ пдодг 
лаивдйзфлзт проардгів пвіру, рмку кз 
взвфайз впі кмейзві гмкукдлрз, жа-
йзхдлі лзк нм пмбі. Гдлдоайіпікуп 
Ойдкпалго Вапзйщмвзф Сувмомв ба-
гарм йзпрувавпя жі пвмїкз гоужякз. 
Сакд йзпрз О. І. Набмкмву, І. І. Вди-
каолу, І. П. Сайрзкмву, Г. О. Пм-
рщмккілу, П. І. Туофалілмву, С. М. 
Кужлєумву, І. М. Рібапу,  пвмїк оіг-
лзк ра багарщмк жлаимкзк, гайз лак 
жкмгу ж`япуварз гуккз нмйкмвмгуя ж 
нозвмгу могаліжауії віипщкмвмї пноавз 
ра ілсмокауіилмї бджндкз рзт фапів. 

О. В. Сувмомв, в йзпрат, гмпзрщ 
акрзвлм гійзрщпя пвмїкз гуккакз 
ном проардгіы ра ракрзку віипщкмвзт 
гіи. Пдох жа впд, віл багарм увагз 
нозгійяв лавфаллы пмйгар ра мсіуд-
оів. Дмпі вігмка имгм нозкажка: «вае-
км в лавфаллі – йдгкм в бмы». Вігн-
оауывалля ндодгафі ілсмокауії віг 
кмкалгзоа гм нігйдгйзт, мбкіл ілсм-
окауієы кіе нігомжгійакз, ж мглмфа-
плзк взкмлалляк кмкалг впіка пкйа-
гмвзкз аокії гмвмгзймпщ гм аврмка-
рзжку. Така могаліжауія гавайа кме-
йзвіпрщ дсдкрзвлм кдоуварз вдйзкмы 
і пкйаглмы аокієы, цм нозвмгзйм 
О. В. Сувмомва гм ндодкмг. За имгм 
омжукілляк, кмедл вмїл нмвзлдл ом-
жукірз пвіи калдво [8]. Коік ракрзф-
лзт лавзфмк, мсіудоз ра пмйгарз 
О. В. Сувмомва номтмгзйз пувмоу 
нпзтмймгіфлу ніггмрмвку. Вмєлафайщ-
лзк жандвляв, цм «емглу ндоднмлу 
лд нмроіблм вваеарз вдйзкмы і емгдл 
пуномрзв ваейзвзк». «Ніфмгм лд нм-
взллм йякарз лап у віипщкмвіи пноа-
ві». Оглмфаплм, лаправйяыфз пвмїт 
нігйдгйзт, цмб вмлз лд жлдваеайз 
пвмгм пуномрзвлзка.  

Збіо ілсмокауії ном пуномрзвлз-
ка гмвмгзвпя О. В. Сувмомвзк гм 

каипрдолмпрі. Віл нозкухував нігйд-
гйзт гмбод взвфарз мжбомєлля пвмгм 
пуномрзвлзка, имгм калдоу оутарзпщ 
ра бзрзпя. Коік ущмгм, взомбзв ндвлі 
козрдоії муілкз пвмїт пзй ра пуномрз-
влзка, хйятмк нмоівлялля жа мплмв-
лзкз козрдоіякз. Оуілзвхз пвмї 
кмейзвмпрі, О. В. Сувмомв лаправйяв 
бійщхд лд жвмйікарз. «Шрзкз, хвзг-
кіпрщ, оанрмвіпрщ! Вмомг гукає, цм рз 
жа прм кзйщ, а рз нозпкмозв пвіи 
комк, лагоялув хвзгкм ра оанрмвм. 
Вмомг лд фдкає, пніває ра вдпдйзрщпя, 
а рз іж-жа гіо взпмкзт, іж-жа йіпів гуп-
рзт, фдодж бмймра, унагз ла лщмгм, як 
пліг ла гмймву. У проату мфі вдйзкі. 
Ор вмомг ла нмймвзлу вед ндодкм-
едлзи. Нд гаи имку мгмврарзпщ, бзи, 
кмйз, оубаи, гмлз ра гмбзваи! Пдод-
кмга лаха!». На лаху гукку уі пймва 
ндодгаырщ паку пурліпрщ пувмомвпщкмї 
проардгії [8]. Впі имгм кмкналії бугз 
жаплмвалі ла хвзгкмпрі ра оанрмвмпрі. 
Ймгм аокія вкійа кзррєвм ндодтмгз-
рз віг каоху гм омжгморалля в бмим-
взи нмоягмк. Ці вкілля гмпягайзпщ 
кмймпайщлзкз родлуваллякз ра ігда-
йщлм лайахрмвалмы ілсмокауіилмы 
бджндкмы, нм жбдодедллы, ндодгафі ра 
мбкілу ілсмокауієы, а ракме вігнмві-
гліпры ра віоліпры взкмлалля. Така 
могаліжауія буйа, ла рми фап, лаи-
бійщх ндодгмвмы в Євомні, рмку 
О. В. Сувмомв і був лд ндодкмелзк. 
На лаху гукку, гдліи О. В. Сувмом-
ва, в ндоху фдогу нмйягає в каипрдо-
лмпрі агкіліпроармоа ра нпзтмймга, а 
вед нмрік – проардга. Щм рде буйм 
ндодгмвзк в рі фапз. 

Напрунлзи віипщкмвзи гдліи првм-
озв пдбд пак ра жайзхзв лак багарм 
вйаплзт йірдоаруолзт рвмоів, які га-
ырщ лак жкмгу хзомкм взвфзрз имгм 
лауку. Нанмйдмл Бмланаор лд впрзг 
птодпрзрз хрзкз іж О. В. Сувмомвзк 
йзхд ла кійщка омків. Кмйз Нанмйдмл 
рійщкз нмвдоравпя жі пвмгм єгзндрпщкм-
гм нмтмгу, Сувмомв вед йдеав ла пкд-
орлмку ймеі. І кз лд кмедкм вндвлд-
лм пкажарз трм ж лзт ндодкіг бз, агед 
калдоа і ракрзка Нанмйдмла лагагува-
йа ракрзку Сувмомва.  

В ндоху фдогу, Нанмйдмл нозгі-
йяв багарм увагз лавфаллы ра родлу-
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валлы пвмїт вмїлів. Цд имку лайд-
еарщ пймва, цм кмедл пмйгар лмпзрщ 
в пвмєку оыкжаку каохайщпщкзи 
еджй. Навфалля номвмгзймпщ мпмбзп-
рм і в нігомжгійат. Кмедл віипщкмвзи 
жлав ра омжуків жаномвагедлу пзпрд-
ку ілсмокарзвлзт пзглайів, які нм-
гавайзпщ ноанмоакз ра кужзфлзкз 
жвукакз. Поз ущмку, нітмра ра кава-
йдоія, аорзйдоія ра кваорзокдипрдоз 
вігноаущмвувайз пвмї тмгз ра кдрмгз 
мкодкм. Кмелмку буйа вігвдгдла 
пвмя омйщ, і кмелзи нмвзлдл був її 
жларз вігкіллм. 

Ікндоармо могаліжував гмпкмлайу 
сдйщг`єгдопщку пйуебу, яка жаикайапщ 
ндодгафды ра жбдодедлляк ілсмока-
уії, як в кзолзи фап рак і в бмимвіи 
мбпралмвуі. Вжагайі, ілсмокауіила 
бджндка у Фоалуії буйа нмправйдла ла 
лмвзи оівдлщ. Шнзгулз ікндоармоа 
жлатмгзйзпщ у кмеліи коаїлі Євомнз. 
Швзгкіпрщ ра кмлсігдлуіиліпрщ ндод-
гафі гмбурмї лзкз ілсмокауії ндодвд-
охувайа впі уявйдлля ном йыгпщкі 
кмейзвмпрі. Ілмгі вмомг рійщкз жбзоа-
впя вфзлзрз ндвлі комкз, а Нанмйдмл 
вед фдкав имгм в кілуі хйяту.  

Коік ущмгм, Нанмйдмл хзомкм 
взкмозпрмвував номнагалгу. Піпйя 
омжгомку пмыжлзт авпроіипщкм-
омпіипщкзт віипщк ніг Аупрдойіудк в 
1805 омуі, ікндоармо жаномвагзв пзп-
рдку лапагедлля пвмїт лакіплзків у 
жавмимвалзт коаїлат. Ймгм лаибйзефі 
нігйдгйі ра омгзфі вед прайз кмлао-
такз ірайіипщкзт кайзт гдоеав. В 
ілхзт, віл лакагавпя жкілыварз км-
лаотіфлі гзлапрії ла пвмї, цм гавайм б 
имку кмейзвіпрщ гаокмліилм, лд мб-
оаеаыфз лапдйдлля, кдоуварз коаї-
лакз, одкйакуыфз пвмбмгу, жгмбуру 
соалуужщкмы одвмйыуієы.  

Нанмйдмл, ракме, був нозтзйщ-
лзкмк кзррєвзт гіи ла віилі. Ймгм 
нмйкз кмгйз ноякм ж каоху аракува-
рз пуномрзвлзка. Ікндоармо хвзгкм 
жкілывав гзпймкауіы пвмїт нігомжгі-
йів, ндодкзгаыфз їт ж мглмгм сйалгу 
ла ілхзи [9]. Ймгм кмкалгзоз жа км-
калгмы, як кужзкалрз жа гзозгдлрмк, 
омбзйз мбкаллзи калдво ра мнзля-
йзпщ у пуномрзвлзка жа пнзлакз, 
жгмбуваыфз ндодкмгу. 

На лах нодвдйзкзи еайщ, йзхд 
оаж Нанмйдмл жлдтрував жакмлакз 
ілсмокауіилмї бджндкз, цм и нозжвд-
йм имгм гм мпрармфлмї нмоажкз. Піг 
фап бзрвз ноз Вардоймм у 1815 омуі, 
ікндоармо жірклувпя ж кмайіуієы хдп-
рз гдоеав. Нд жваеаыфз ла фзпйдллу 
ндодвагу, уфаплзкз буйз омжгомбйд-
лзкз віипщкмвзкз нігомжгійакз, і ніг 
фап бзрвз мрозкайз вдйзкі вроарз. 
Тмку літрм іж лзт лд жкіг гмвгм ндод-
пйігуварз Нанмйдмла. Поупакз роз 
глі ндодпйігувайз соалуужщку аокіы, 
айд лд лагрм акрзвлм. Ікндоармо жкіг 
жібоарз аокіы в 3000 пмйгарів гйя 
жатзпру прмйзуі і ндодпйігувафі рак і 
лд увіихйз гм Паозеу [10].   

Опщ рур бз имку вкйыфзрз пвмы 
каипрдоліпрщ калінуйыварз ілсмока-
уієы. Якбз номнагалга пноауывайа 
гмпкмлайм, літрм б лд гіжлавпя ном 
нмоажку ноз Вардоймм, і Нанмйдмл 
жкіг бз кмлромйыварз Паозе, а нмрік 
мгмврарзпщ ра жбдодгрз пвмы гдоеаву. 
Мз вндвлдлі, цм фдодж ндвлзи фап 
віл жкіг бз віглмвзрз пвмы коаїлу. 
Рмжйаг в коаїлі ніпйя віглмвйдлля 
Буобмлів, ра вдйзка кійщкіпрщ вмомгів 
лд гмжвмйзйз Нанмйдмлу пкмозпра-
рзпщ вігнмфзлкмк, віл був ндодкмед-
лзи. 

Каой смл Кйауждвіу в рвмоі "Пом 
віилу" нзпав, цм емглд сіжзфлд ла-
пзййя лд нозилярлд ж рмфкз жмоу 
гдоеавз ра ноава, айд є мпраллік жа-
пмбмк ра кдрмы, цмб лав`яжарз пу-
номрзвлзку пвмы вмйы. Цди нмйкм-
вмгдущ був пуфаплзкмк пувмомвпщкзт 
ра ланмйдмлівпщкзт віил, кмйз був 
кмймгзк мсіудомк. Тмку у жоіймку 
віуі, кав кмейзвіпрщ ндодилярз і нд-
одмпкзпйзрз гмпвіг Сувмомва ра На-
нмйдмла, а ніжліхд пзпрдкарзжуварз у 
пвмєку роакрарі.  

За гйя гмпяглдлля пвмєї кдрз, 
лапзййя нмроіблд гйя упулдлля кме-
йзвмпрі вмомгмві мнзоарзпя лапзййы 
ра взкмгак ланаглзка. Тмбрм, нмляр-
ря кдрз віипщкмвзт гіи, і жвмгзрщпя 
гм мпраллщмгм. Вмлм нозтмвує гмймв-
лу уійщ, ж якмы омжв`яжуєрщпя віила 
[11]. Вдйзкзи нмйкмвмгдущ ігдайіжує 
віилу, айд віл лд вігкзгає паку ндо-
хмфдогмвіпрщ нмйірзфлзт жапмбів вд-
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гдлля номрзбмопрва. Срвдогеує, цм 
бмомрщба кіе прмомлакз взлзкає іж 
гвмт оіжлзт дйдкдлрів: іж вмомемгм 
вігфурря ра вмомемгм лакіоу. Віл 
вваеав нмкзйкмвзк жвмгзрз віилу гм 
дйдкдлраолмгм омжукмвмгм акру кдоі-
влзків гдоеав і жакзпйыварзпщ ном 
лдї, як жвійщлдлу віг дкмуіи. Ілакхд 
віила жакілфувайапщ бз вігоажу ніпйя 
дйдкдлраолзт кардкарзфлзт нігоату-
лків кмейзвмпрди прмоіл.  

Каой смл Кйауждвіу ввмгзрщ "ом-
жукмву" ндодкіллу, яка жайдезрщ віг 
ілсмокауіилмї ра нпзтмймгіфлмї пкйа-
гмвмї нмйкмвмгуя, аокії ра мкодкмгм 
пмйгара. Кмела гія ла віилі нмродбує 
ндвлмгм фапу ла взбіо оіхдлля, км-
калгу ра її взкмлалля. Тмку, віг 
хвзгкмпрі ндодгафі кмкалглмї ілсм-
окауії ра її мбомбкз, жайдезрщ розва-
йіпрщ віипщкмвзт акрів. Пмйкмвмгдущ 
омжуків, цм в имгм фап вкажала хвзг-
кіпрщ мбкілу ілсмокауії буйа нмвійщ-
лмы, рмку номнмлував лдтруварз ра-
кзк нмкажлзкмк, як розвайіпрщ гіи. Їт 
віл вваеав лд ндохмфдогмвмї жлафу-
цмпрі, жвмгяфз увагу гм баеалля км-
елмгм ж нмйкмвмгуів гмфдкарзпя 
бійщх пнозярйзвмгм кмкдлру. 

В номгмведлля взцдвкажалмї гу-
ккз, жажлафзкм, цм в пвмєку рвмоі 
"Пом віилу", смл Кйауждвіу, воатм-
вуыфі лдгмйікз ілсмокауіилмгм мб-
кілу ра пакмї ілсмокауіилмї бджндкз 
мндоауіи, взжлафає кмейзвіпрщ ноз-
нзлдлля віипщкмвзт гіи. В якмпрі 
нозфзл ракзт нознзлдлщ віл вкажує 
ла лдгмпрарлы мбіжлаліпрщ цмгм іп-
луыфзт мбправзл, вігпурліпрщ вігмкм-
прди ном прал пуномрзвлзка ра нмкз-
йкмвіпрщ пвмїт взплмвків ном вйаплі 
пзйз. Ці пймва гмпзрщ гзвлм фурз в 
лах фап, воатмвуыфі впі рдндоіхлі 
рдтліфлі кмейзвмпрі жгмбурря ра мб-
кілу ілсмокауієы. Айд в фапз смл 
Кйауждвіуа вмлз буйз гмпзрщ пйух-
лзкз. 

Окодкмы гйавмы в клзжі "Пом 
віилу", Каой смл Кйауждвіу мнзпує 
ваейзвіпрщ вігмкмпрди, які каырщ 
жлафдлля гйя нмйкмвмгуя ла віилі. 
Віл жаявйяв, цм уі вігмкмпрі - "мплм-
ва лахзт вйаплзт ігди ра гіи". Оглм-
фаплм віл жауваезв: "Ваорм йзхд жа-

кзпйзрзпщ в нозомгу уієї мплмвз, у її 
лдгмпрмвіоліпрщ ра пйабкіпрщ, цмб 
вігфурз, яка козтка ла ліи лагбугмва 
віилз, як йдгкм вмла кмед жоуилува-
рзпя ра нмтмомлзрз лап ніг пвмїкз 
уйаккакз" [11].  

Як бафзкм, нмйкмвмгдущ лд жм-
впік гмвіояв мрозкаліи ла віилі іл-
смокауії. Віл лавірщ, вкажував, цм 
мрозкала ла віилі ілсмокауія буває 
номрзйделмы ра тзблмы, мпмбйзвм 
ніг фап акрзвлзт віипщкмвзт гіи. 
Срвдогеував, цм бійщхіпрщ вігмкмп-
рди явйяырщпя тзблзкз. Тмку жаува-
еував, цм нмроіблм гмвіоярз рійщкз 
ндодвіодліи ілсмокауії ра ракіи, цм 
кає вдйзку віомгігліпрщ. Єгзлзкз 
пнмпмбакз жабджндфдлля ілсмокауіи-
лмї лджайделмпрі ра бджндкз ніг фап 
муілывалля ра кмозпрувалля мрозка-
лмы ілсмокауієы, смл Кйауждвіу 
лажзвав тмймглмкомвліпрщ нмйкмвмг-
уя, вндвлдліпрщ у пмбі ра жгмомвзи 
гйужг. Впд рд, цм птмвалд жа жавіпмы 
лдвігмкмгм, нмвзлдл вгагарз райалр 
вмєлафайщлзка абм нмкйапрзпя ла 
вмйы цапйзвмгм взнагку. Пмгмгщрд-
пя, цм жа ракзт мбправзл, нмйкмвм-
гдущ, лавояг фз, номрозкавпя гмвгм 
ніг фап пуфаплзт віипщкмвзт гіи. Іж 
впщмгм, цм лак гіихйм віг смл Кйау-
ждвіуа, ваейзві нозлузнз вігтмгу віг 
ндодкмлалщ, цм віила нмроібла ра 
номвагзрщпя жаоагз віилз. Цд був 
ндохзи комк в ндодмпкзпйдллі жа-
вгалщ ра уійди віипщкмвзт кмлсйік-
рів. 

Впд рд, цм кз омжгйялуйз в рвм-
оат нмндодгліт аврмоів, ла лах  нмг-
йяг, пзпрдкарзжмвалм ра вгмпкмлайд-
лм алгйіипщкзк віипщкмвзк рдмодрз-
кмк Ліггдймк Гаормк в имгм клзжі 
«Сроардгія лдноякзт гіи». Дзвлм, цм 
вед в пмомкмвзт омкат ХХ-гм прмйір-
ря,  Ліггдй Гаор ндодгбафзв жкілу 
проардгіи в бмимвзт гіят. Цд буйм 
мбукмвйдлм проіккзк вгмпкмлайдл-
ляк рдтлмймгіфлзт кмейзвмпрди віи-
пщкмвзт кмкулікауіи. В ндоху фдогу, 
жбійщхдлляк хвзгкмпрі ндодгафі  
ілсмокауії, як омжвігувайщлмї рак і 
кмкалглм-агкіліпроарзвлмї. Вжагайі, 
мплмвла нозфзла - жкіла ра вгмпкм-
лайдлля впієї ілсмокауіилмї бджндкз. 
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Дмпйіглзк омжгйдгів нмгайщхзи віг-
тіг віг ноякзт віипщкмвзт жірклдлщ 
вдйзкзкз аокіякз, гм ймкайщлзт 
кмлсйікрів, які номвмгярщпя кайзкз 
гоунакз лд нозвдораыфз увагз, жа 
гмнмкмгмы  «лдноякзт гіи».  

Ндноякзкз гіякз аврмо лажзває 
ракрзфлі вфзлкз, цм лд вкажуырщ, 
бджнмпдодглщм, ла гмймвлу кдру узт 
вфзлків. Бійщхд рмгм, лдноякі гії 
нмвзллі вігвмйікарз увагу пуномрзв-
лзка віг гмймвлмї кдрз кмлсйікру 
[12]. На лахд ндодкмлалля, пакд Ліг-
гдйа Гаора, кмела вваеарз «барщ-
кмк» пуфаплзт гібозглзт віил. Цд віл 
взжлафзв, цм кдрмы пуфаплзт віипщ-
кмвзт кмлсйікрів нмвзллм прарз лд 
сіжзфлд жлзцдлля пуномрзвлзка, а 
нмоухдлля имгм вндвлдлмпрі ра пріи-
кмпрі. Рдрдйщліхд аврмо жажлафав: «У 
сіжзфлмку ра кардоіайщлмку віглм-
хдллят, лдноякі гії нмвзллі нозжвдп-
рз: гм нмоухдлля гзпнмжзуії пуном-
рзвлзка, могаліжауії имгм віипщк ра 
жкілі имгм могаліжауії; гм омжкмйу 
имгм пзй; гм првмодлля лдбджндкз 
имгм пзпрдкз нмпрафалля; гм взлзк-
лдлля жагомж имгм кмкулікауіяк ла 
ндодгмвіи ра в рзйу» [12]. Пмгайщхі 
пвмї лапралмвз Ліггдй Гаор взжлафав 
ж уоатувалляк рмгм, цм ілсмокауія 
ра кмкалгз ндодгаырщпя і мрозку-
ырщпя нм вдорзкайі ра гмозжмлрайі, 
кзррєвм. Тмбрм жапмбз ндодгафі ілсм-
окауії нмвзллі бурз пуфаплзкз, а 
омжвігувайщла ілсмокауія ном пуном-
рзвлзка лагтмгзрз нмпріилм. Воатм-
вуыфз рд, цм аврмо вдйзку омйщ прав 
лагаварз авіауії, рм ілсмокауіила 
нігрозкка у нмвіроі, вжагайі, лд нігга-
єрщпя мбгмвмодллы. 

Сдодг ланоякків гіяйщлмпрі іл-
смокауіилмї бджндкз віипщкмвзт ніг-
омжгійів Ліггдй Гаор взжлафав лапру-
нлі:мбзоарз уійі гйя угаоу в жайде-
лмпрі віг пвмїт кмейзвмпрди; лікмйз 
лд жабуварз ном мплмвлі уійі, лавірщ 
кмйз ракрзка жкілыєрщпя; мбзоарз 
ракі ланояккз гйя гіи, гд пуномрзв-
лзк кдлхд впщмгм мфікує уга-
оу;жлатмгзрз ланояккз гйя угаоу нм 
хйяту лаикдлхмгм пномрзву; жлатм-
гзрз ракі ланояккз гйя пвмїт гіи, гд 
бугд жавгала какпзкайщла хкмга 

(баеалм вігоажу гдкійщкмк мб`єкрак); 
жабджндфзрз ракзи жатзпр ра мбкіл 
ілсмокауії, цмб кмейзвзк буйм жа-
прмпувалля глуфкмгм нйалу гзпнмжз-
уії [12]. Помрд, аврмо жапрдоігав, цмб 
вмєлафайщлзкз лд жатмнйывайзпщ 
пакзкз віипщкмвзкз гіякз, а жавегз 
омжкіокмвувайз ном лапйігкз ра ном 
рд, цм віила – уд рзкфапмвд явзцд. 
Піпйя віил жавегз нозтмгзрщ кзо, в 
якмку нмрік нмроіблм бугд езрз. 
Такмы бафзйапщ Ліггдйу Гаору лмвір-
ля віила і ракмы бафзкм її кз. 

Пігрвдогедлля нмпруйарів нмнд-
одглщмгм аврмоа кз жлатмгзкм в рвм-
оі кмйзхлщмгм, жа 2006-2011 омкз, 
кіліпроа мбмомлз США Рмбдора Гди-
рпа «Обмв’яжмк, кдкуаоз кіліпроа 
віилз». Так віл омжнмвігає ном акд-
озкалпщкі віипщкмві мндоауії в Іоаку 
ра Асгаліпралі, цмгм «Айщ-Каїгз» ра 
Упакз бдл Лагдла.  На прмоілкат уієї 
клзгз кз жлатмгзкм фзкайм нігрвдо-
гедлщ рмгм, цм в пуфаплзт віилат 
вдйзку жлафзкіпрщ вігігоає фап. Аврмо 
омжнмвігає ном вдйзкі кмейзвмпрі, 
які лагає акдозкалпщкзк віипщкак 
кмбійщліпрщ ра мндоарзвліпрщ їт ніг-
омжгійів, ніг фап мндоауіи, і які мбу-
кмвйдлі пуфаплзкз ілсмокауіилзкз 
рдтлмймгіякз ра взпмкзк оівлдк іл-
смокауіилмї бджндкз.  

Кмйзхліи кіліпро мбмомлз жаяв-
йяє ном бджнігправліпрщ жбійщхдлля 
віипщкмвмгм кмлрзлгдлру в кіпуят 
кмлсйікру, ланмйягаыфз ла взкмозп-
ралля рдтлмймгіи ра лдноякзт гіи. 
Паоайдйщлм, нмкажує жлафлу омйщ 
пуфаплзт жапмбів капмвмї ілсмокауії. 
Взжлафає, якзк фзлмк «фдрвдора гій-
ка вйагз», жапмбз капмвмї ілсмокауії, 
кмед внйзварз ла пупнійщлу гукку 
кдхкалуів коаїлз ланаглзка ра ла 
нпзтмймгіфлзи прал кдхкалуів коаї-
лз пуномрзвлзка. Пмкажалі жапмбз 
внйзву взрмків ілсмокауії ла гуккз 
нмйірзків ра ноджзгдлрів, ніг фап 
нозилярря оіхдлщ[13]. Рмбдор Гдирп 
лавів нозкйаг, як нубйіфлі взпрунз 
гдлдоайів Майдла ра Фдйймла нозку-
пзйз ноджзгдлра Обаку номвдпрз 
пйуталля в Кмлгодпі, ла нодгкдр гм-
уійщлмпрі мндоауіи в Іоалі. Ілмгі мсі-
удоз, кмозпруыфзпщ ракмы лагмгмы, 
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кмгйз козрзкуварз ноджзгдлра, номрд 
їк жа уд ліфмгм лд буйм жавгякз нуб-
йіфлмпрі номудпу. Аврмо жандвляє, цм 
вігвдоріпрщ гдлдоайів ра агкіоайів 
нігд рійщкз ла кмозпрщ коаїлі ра жкі-
улзрщ її гдкмкоаріы. Оглмфаплм ж 
вігкозріпры, одрдйщлм вігпйігкмву-
єрщпя пурліпрщ ілсмокауії, цмб лд 
гмнупрзрз взрік раєклмї ілсмокауії, 
жа фзк пйігкує Кмлгодп ра пндуіайщла 
кмкіпія [13]. 

Кмйзхліи кіліпро лагмймхував, 
цм мплмвлд жавгалля пуфаплмгм нмйі-
рзка – нігрозкуварз байалп кіе вм-
имвлзфіпры ра жатзпрмк мплмвлзт 
ноав йыгзлз. Такі якмпрі віл взкагав 
віг пвмїт мсіудоів. За ракзкз нозл-
узнакз віл мбзоав пвмїт нігйдгйзт 
гйя пйуебз в Пдлрагмлі, рмку вва-
еав, цм кагомвд нзралля мглд іж лаи-
гмймвліхзт у віипщкмвіи пноаві. Вжа-
гайі, кагомва нмйірзка явйяєрщпя мг-
лієы іж пкйагмвзт ілсмокауіилмї бдж-
ндкз бугщ-якмї могаліжауії, лд каеуфз 
ном віипщкмву. Позфзлмы ущмгм є рд, 
цм бугщ-яка віила лдкдомвала, «кмйз 
нмфзлаырщ йуларз нмпроійз ра нага-
ырщ ндохі бмкбз, нмйірзфлзи йігдо 
вроафає кмлромйщ лаг пзруауієы; нм-
гії кдоуырщ нйалакз» [13]. 

Зкілз в проардгії пуфаплзт віил 
нозжвдйз гм лдмбтіглмпрі првмодлля 
пндуіайщлзт віипщкмвзт нігомжгійів, 
цм жабджндфуырщ  ілсмокауіилу бдж-
ндку. Їт гіяйщліпрщ Рмбдор Гдирп 
каиед лд взпвірйзв, ж нозфзл раєк-
лмпрі ра пндузсіфлмпрі жавгалщ. Ог-
лак жажлафав, цм віила гйя багарщмт 
дкпндорів, нмйірзків ра фзлмвлзків 
ндодрвмозйапщ ла кхрайр вігдмігоз, 
бдж комві, бдж бмйі, бдж жанату. Айд 
віила жавегз лдндодгбафувала, лдд-
сдкрзвла ра роагіфла, рмку лд ваорм  
жвдорарз увагу ла бугщ-які кмомркм-
промкмві номглмжз віглмплм каибур-
літ віил. 

В номудпі омжгйягу номалайіжмва-
лмгм лакз кардоіайу, жомпрає вндвлд-
ліпрщ, цм кмйз-лдбугщ віилз жакіл-
фарщпя. Як кз бафзйз, в гавлі фапз, 
бійщхіпрщ гмпйіглзків вваеайз віилу 
фзкмпщ лдкзлуфзк. Навнакз, кзо 
бафзвпя рзкфапмвзк ра козткзк. В 
гоугіи нмймвзлі 20-гм прмйірря кійщ-

кіпрщ віил жлафлм жкдлхзйапщ, кмлс-
йікрз прайз взлзкарз оігхд. Алрзфлі 
ра пдодглщмвіфлі агоаолі пупнійщпрва 
вроафайз бйзжщкм 15% пвмїт жагзбйзт 
кдхкалуів у віипщкмвзт кмлсйікрат. 
В ХХ-ку прмйіррі у віилат жагзлуйм 
впщмгм 5% нмкдоймгм лапдйдлля, а ла 
нмфарку ХХІ-гм прмйірря, вжагайі уі 
вроарз пкйайз 1% лапдйдлля. Наноз-
кйаг, у 2012 омуі ла впіи нйалдрі жа-
гзлуйм нозбйзжлм 56 кійщимлів йы-
гди. Іж лзт, 620 рзпяф прайз едорва-
кз лапзйщпрва, айд віила вбзйа впщм-
гм 120 рзпяф, ілхі е прайз едорвакз 
жймфзлів. Дйя нмоівлялля, іж жагзб-
йзт, 800 рзпяф жгіиплзйз пакмгубпр-
вм, а 1,5 кійщимлз нмкдойз віг гіабд-
ру [14]. 

Нзлі йыгз вед лд пнозикаырщ 
віилу, як цмпщ икмвіолд. Ягдола 
жбомя ндодрвмозйа віипщкмві гії ла 
акр пакмгубпрва, рмку ндодгмві гдо-
еавз хукаырщ хйятз нмгмйалля 
козжз ілхзкз кдрмгакз. Коік рмгм, 
дкмлмкіка пвіру гдгайі бійщхд ндод-
кіцуєрщпя ж кардоіайщлмгм взомблзу-
рва у роалпсмокауіы жлалщ ра ілсмо-
кауії. Якцм оаліхд, гмймвлмы кдрмы 
кмлсйікрів буйа бмомрщба жа кардоіа-
йщлі акрзвз: жмймрм, ждкйы, ласрмві 
пвдогймвзлз, рдндо мплмвлзк багарп-
рвмк праырщ жлалля, рдтлмймгії ра 
ілсмокауія, які лд жавмыєх гаокара-
кз і ралкакз. Нармкіпрщ лзцівлмгм 
жбзрку кмед жавгарз кайзи пндуіа-
йщлзи жагіл, фйдлз якмгм кмеурщ мг-
лмфаплм жлатмгзрзпщ в оіжлзт фапрз-
лат пвіру, а кдоуварзпя бугурщ ж кабі-
лдру гдпщ у пнайщлмку оаимлі кдга-
нмйіпу. Тмку псдоа ілсмокауіилмї 
бджндкз лабуває лаиваейзвіхмгм 
жлафдлля у впщмку пвірі. 

Звзфаилм е, віипщкмві кмлсйікрз 
вігбуваырщпя в лах фап. Айд вмлз 
каырщ жгдбійщхмгм ймкайщлзи таоак-
рдо ра номтмгярщ пдодг лдомжвзлдлзт 
коаїл, якзк цд ваейзві жатмнйдлля 
одпуоплзт уіллмпрди ілхзт гдоеав. 
Така пзруауія нозракалла коаїлак 
Цдлроайщлмї Асозкз ра Бйзжщкмгм 
Стмгу, мпкійщкз кіпудві ноавзрдйі 
номгмвеуырщ жаомбйярз ла номгаеу 
кмозплзт кмнайзл. Взкйыфдлляк 
кмела вваеарз кмлсйікр ла Стмгі 
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Укоаїлз ра жатмнйдлля Козку Рмпіи-
пщкмы Фдгдоауієы. Тур нозфзла в 
ілхмку. Ні гйя кмгм лд є пдкодрмк, 
цм урозкалля Козку ра нігрозкка 
віипщкмвмгм кмлсйікру ла Дмлбапі 
гуед гмомгм кмхрує омпіипщкіи дкм-
лмкіуі. Помрд, уояг Пуріла игд ла 
ракі взроарз, мпкійщкз жавгякз уіи 
ланоужі вмлз взоіхуырщ пвмї нмйі-
рзфлі нзралля. Чзк гмвхд вмлз ноз 
вйагі, рзк бійщхд кмеурщ номгарз 
ласрз ра гажу, ра жбагарзрзпщ. Впд е 
ракз, жлмву бмомрщба жа кмозплі км-
найзлз ра лагоа, айд в ілхіи смокі. 
В ущмку кмлрдкпрі Рмпіипщка Фдгд-
оауія бійщхд лагагує, вкажалі коаїлз 
родрщмгм пвіру. Коік ущмгм, вігвмйі-
калля увагз лапдйдлля Рмпії віилмы 
ра жкіла проукруоз рдозрмоії, і рмб-  
рм Кмлпрзрууії, гмжвмйяє Пурілу      
мбзоарзпя у ноджзгдлрз цд ла гва 
рдокілз.  

Пігпукмвуыфз, кмлпраруєкм, цм 
пймвм «кзо» лабуває лмвмгм пдлпу. 
Звіплм е, лдкає гаоалріи, цм лмві 
рдтлмймгії лд нозжвдгурщ гм вмєл лм-
вмгм рзну, як в пвіи фап уд жомбзйм 
првмодлля ягдолмї бмкбз. Змкодка, 
кібдолдрзфлі віилз кмеурщ нмоухзрз 
козткзи кзо, якцм, лавірщ кайі айд 
омжвзлдлі гдоеавз абм нозварлі кмо-
нмоауії, бугурщ карз жгарліпрщ дсдк-
рзвлм ланагарз ла пундогдоеавз. 
Іплує ікмвіоліпрщ, цм кдодеі, які кд-
оуырщ ваейзвзкз псдоакз езррєгі-
яйщлмпрі коаїл, лапзфуырщпя впійя-
кзкз ймгіфлзкз бмкбакз ра фдкаырщ 
ла пвмы кмкалгу акрзвауії.  

Воатмвуыфз впд взкйагдлд, км-
едкм жаявзрз, цм Укоаїлі вкоаи ва-
ейзвм нозгійярз вдйзку увагу вгмп-
кмлайдллы ілсмокауіилмї бджндкз 
коаїлз,лагаварз омжвзрмк гдоеавліи 
пкйагмвіи ілсмокауіилмї бджндкз 
оажмк іж лдгдоеавлмы, гйя їт гаокм-
ліилмгм омжвзрку ра нігрозккз мглд 
мглмгм. Цд кмейзвм йзхд в лайде-
лмку ноавмвмку нмйі, жа укмвз ноз-
илярря вігнмвіглзт жакмлів. Тмку, 
вваеаєкм жа лдмбтіглд омжхзозрз 
Дмкрозлу ілсмокауіилмї бджндкз 
Укоаїлз ра влдпрз вігнмвіглі жкілз у 
Закмлз Укоаїлз «Пом ілсмокауіы» 
гйя взжлафдлля прарупу кмлсігдл-
уіилмї ілсмокауії, «Пом мплмвз На-
уімлайщлмї бджндкз» гйя омжхзодлля 
кмйа лдгдоеавлзт пуб’єкрів ілсмо-
кауіилмї  бджндкз ра «Пом жатзпр 
ілсмокауії в ілсмокауіилм-рдтліф-
лзт кмкулікауіят» гйя впралмвйдлля 
кдрмгів ра жапмбів жатзпру ілсмока-
уії. Влдпдлля жкіл у Закмлз, прмпмв-
лм омжхзодлля пуб`єкрів ілсмока-
уіилмї бджндкз гдоеавлмї ра лдгдо-
еавлмї пкйагмвзт гіяйщлмпрі, гмжвм-
йзрщ псмокуйыварз їт бійщхі ноава 
ра мбмв`яжкз. Ці жкілз лаггагурщ 
ндвлу глуфкіпрщ пакіи пзпрдкі лауім-
лайщлмї ілсмокауіилмї бджндкз гйя 
мндоарзвлмгм одагувалля ла рдтліф-
лзи номгодп ра лмві озжзкз. Кілуд-
вмы кдрмы впіт жкіл є вгмпкмлайдл-
ля, які гмжвмйярщ Укоаїлі дсдкрзвлм 
кмлкуоуварз іж омжвзлдлзкз коаїла-
кз пвіру ра гаварз гіглу вігпіф жмв-
ліхлік агодпмоак. 
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Лзпдлкм С. О. Позлузнз ілсмокауіилмї бджндкз в омбмрат кйапзків віипщкмвмї 
гуккз (фапрзла гоуга)  

Срарры нозпвяфдлм алайіжу рвмоів взгарлзт гмпйіглзків віилз  у кмлрдкпрі її 
ілсмокауіилмї пкйагмвмї. Аврмо номпйігкмвує омжвзрмк віипщкмвмї гуккз цмгм іл-
смокауіилмї бджндкз віг ігди Ойдкпалгоа Сувмомва ра Нанмйдмла Бмланао-
ра,кмлуднуії Каойа смл Кйауждвіуа,гм ігди Ліггдйа Гаора ра Рмбдора Гдирпа, взмк-
одкйыыфз рі ланоауывалля, які є акруайщлзкз пщмгмглі. В якмпрі нігпукку мтаоак-
рдозжмвалм омйщ ілсмокауіилмгм ноава ра ілсмокауіилмї бджндкз в пуфаплзт віипщ-
кмвзт кмлсйікрат.  

Кйюфмві пймва: віила, ілсмокауіила бджндка, ілсмокауіилд ноавм, проардгія, ом-
жвігка. 

 
 

Лшпдлкм С. А. Позлузнш злсмокаузмллми бджмнаплмпрз в оабмрат кйаппзкмв 
вмдллми кшпйз (фапрщ врмоая)   

Срарщя нмпвяцдла алайзжу номзжвдгдлзи вшгаыцзтпя зппйдгмвардйди вмилш в 
кмлрдкпрд дд злсмокаузмллми пмправйяыцди. Аврмо номпйдезвадр оажвзрзд вмдллми 
кшпйз нм злсмокаузмллми бджмнаплмпрз мр згди Айдкпалгоа Сувмомва з Нанмйдмла 
Бмланаора, кмлуднузз Каойа смл Кйауждвзуа, к згдяк Лзггдййа Гаора з Рмбдора 
Гдирпа, вшгдйяя рд лаоабмркз, кмрмошд пмтоаляыр акруайщлмпрщ пдгмгля. В кафдпрвд 
зрмга мтаоакрдозжмвала омйщ злсмокаузмллмгм ноава з злсмокаузмллми бджмнаплм-
прз в пмводкдллшт вмдллшт кмлсйзкрат. 

Кйюфдвшд пймва: вмила, злсмокаузмллая бджмнаплмпрщ, злсмокаузмллмд ноавм, 
проардгзя, оажвдгка. 
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Lysenko S. Principles of information security in the works of classics of military 
thought (part two) 

The article is devoted to the analysis of the works of outstanding war researchers in 
the context of its informational component. The author traces the development of 
military thought on information security from the ideas of Alexander Suvorov and 
Napoleon Bonaparte, Carl von Klausevitz concept, to the ideas of Liddell Garth and 
Robert Gates, highlighting those ideas that remain relevant today. As a result, the role of 
information law and information security in modern military conflicts was described. 

Key words: war, information security, information law, strategy, intelligence. 

 


