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Ɇɟɧɬɨɪ
ɞɪɆɢɪʁɚɧɚɊɨɬɟɪȻɥɚɝɨʁɟɜɢʄɜɚɧɪɟɞɧɢɩɪɨɮɟɫɨɪȺɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝɮɚɤɭɥɬɟɬɚɭ
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ
 ɞɪȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɋɬɭɩɚɪɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɄɨɦɢɫɢʁɟ
ɜɚɧɪɟɞɧɢɩɪɨɮɟɫɨɪɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭȻɟɨɝɪɚɞɭȺɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬ
 ɞɪɆɢɪʁɚɧɚɊɨɬɟɪȻɥɚɝɨʁɟɜɢʄɦɟɧɬɨɪ
ɜɚɧɪɟɞɧɢɩɪɨɮɟɫɨɪɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭȻɟɨɝɪɚɞɭȺɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬ
 ɞɪɂɜɚɧɋɬɟɜɨɜɢʄɱɥɚɧɄɨɦɢɫɢʁɟ
ɜɚɧɪɟɞɧɢɩɪɨɮɟɫɨɪɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭȻɟɨɝɪɚɞɭɎɢɥɨɡɨɮɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬ
 ɞɪȼɟɫɧɚɉɟɧɨɱɥɚɧɄɨɦɢɫɢʁɟ
ɜɢɲɢɧɚɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤɆɭɡɢɤɨɥɨɲɤɢɢɧɫɬɢɬɭɬɋȺɇɍ

Ⱦɨɤɬɨɪɚɬɬɟɯɧɢɱɤɢɯɧɚɭɤɚ
ɈɛɥɚɫɬȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɢɭɪɛɚɧɢɡɚɦ

ɉɍɌȿȼɂɄɍɅɌɍɊȿɂɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿɁȺɒɌɂɌȿɂɉɊȿɁȿɇɌȺɐɂȳȿ
ɋɊȿȾȵɈȼȿɄɈȼɇɈȽɋȺɄɊȺɅɇɈȽɇȺɋɅȿȭȺɍɋɊȻɂȳɂ
Ⱥɩɫɬɪɚɤɬ

Ɉɫɧɨɜɧɚɧɚɭɱɧɚɨɛɥɚɫɬɨɜɨɝɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝɪɚɞɚʁɟɢɫɬɨɪɢʁɚɢɬɟɨɪɢʁɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɢ
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɋ  ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɧɚɭɱɧɭ ɨɛɥɚɫɬ ɝɥɚɜɧɢ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ʁɚɫɧɢʁɢɯ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ
ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɦɨɪɚɜɫɤɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɧɟɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɭ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɭ ɤɨɪɩɭɫɚ ɞɨɦɚʄɟɝ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɲɢɪɟɝ ɬɡɜ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɢ ɩɭɬɟɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɬɨɝɚ ɨɜɚʁ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝɫɚɤɪɚɥɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɪɨɡɩɪɢɦɟɧɭɤɨɧɰɟɩɬɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɚɥɢɢɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɚɫɚɧɨɜɢɦɩɨɝɥɟɞɢɦɚ
ɍ ɩɪɨɬɟɤɥɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɩɨʁɚɜɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɧɨɜɢ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɩɨɡɧɨɝ ɬɡɜ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɚɮɢɪɦɢɲɭɧɨɜɢɩɪɢɫɬɭɩɢɡɚɲɬɢɬɢɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝɫɚɤɪɚɥɧɨɝ
ɧɚɥɫɟɻɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɲɢɪɟɝ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɍɬɢɰɚʁɢ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ
ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɢ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɧɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɩɪɟɧɨɫɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɦɨɝɭ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɦɟɫɬɨɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɤɚɨɞɟɨɬɡɜɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝɫɜɟɬɚɪɟɚɮɢɪɦɢɲɟɭɜɟʄɨʁɦɟɪɢ
ɢɨɦɨɝɭʄɢɧɨɜɤɨɧɰɟɩɬɡɚɲɬɢɬɟɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɭɨɤɜɢɪɭɜɟʄɢɯɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɥɚɜɧɚ ɯɢɩɨɬɟɡɚ ɪɚɞɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɰɢ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɛɨʂɟ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟɫɜɟɫɬɢɨɡɧɚɱɚʁɭ
ɋɬɨɝɚ ɫɟ ɰɢʂɟɜɢ ɨɜɨɝ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɭɡɚʁɚɦɧɟ ɜɟɡɟ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝɦɨɧɚɲɬɜɚ ɢɫɢɯɚɡɦɚ ɧɚɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɭɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɭɋɪɛɢʁɢɢɦɨɪɚɜɫɤɭ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɩɭɬɟɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɧɟɥɢ ɨɜɟ ɭɬɢɰɚʁɟ ɭ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɭ ɋɪɛɢʁɭ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɪɟɚɮɢɪɦɚɰɢʁɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɤɚɨ ɞɟɥɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɤɚɨ ɢ ʃɟɝɨɜɨʁ ɲɢɪɨʁ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɤɪɨɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɇɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɢ ɤɪɟɬɚʃɚ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ

ɦɨɧɚɲɬɜɚɤɚɨɢɤɪɢɬɢɱɤɨɝɨɫɜɪɬɚɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɢɫɬɚɜɨɜɟɢɡɧɟɬɟɭɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢʁɢ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞ ɬɭɦɚɱɢ ɚɫɩɟɤɬɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɤɨʁɢ ɞɚʁɭ ɩɨɫɟɛɚɧ ɫɦɢɫɚɨ
ɦɨɪɚɜɫɤɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɏɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɭɬɢɰɚʁɭ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɢ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɩɨɬɜɪɻɟɧɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ
ɲɢɪɢɥɟɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɲɬɨʁɟɭɬɢɰɚɥɨɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɦɨɪɚɜɫɤɢɯɝɪɚɻɟɜɢɧɚɢ
ʃɢɯɨɜɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɢɨɛɥɢɤ
Ⱦɨɩɪɢɧɨɫ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɟ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɚɨ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɤʂɭɱɧɢɦ ɧɟɨɞɝɨɜɨɪɟɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɧɚɫɬɚɧɚɤ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɛɭɞɭʄɟɝ
ɞɟɥɨɜɚʃɚɭɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭɩɪɢɫɬɭɩɚɢɦɟɪɚɬɪɟɛɚɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪɤɨɧɰɟɩɬɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɤɚɨ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɭɧɚɩɪɟɞɢɥɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɜɟɡɟɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɫɚɲɢɪɢɦɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚɮɨɪɦɭɥɢɫɚʃɟɚɞɟɤɜɚɬɧɟɡɚɲɬɢɬɟɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚɨɜɨɝɧɚɫɥɟɻɚɭɨɤɜɢɪɭɲɢɪɟ
ɝɪɭɩɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɪɨɡ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɨɫɚɜɪɟɦɟʃɚɜɚʃɟ ɢ
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ
ɫɚɤɪɚɥɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɭɋɪɛɢʁɢ
Ʉʂɭɱɧɟɪɟɱɢɤɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɻɟɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɦɨɪɚɜɫɤɚɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ
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ɂɡʁɚɜɚɨɚɭɬɨɪɫɬɜɭ««««««««««««««««««««««««««
ɂɡʁɚɜɚɨɢɫɬɨɜɟɬɧɨɫɬɢɲɬɚɦɩɚɧɟɢɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟɜɟɪɡɢʁɟɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝɪɚɞɚ««
ɂɡʁɚɜɚɨɤɨɪɢɲʄɟʃɭ««««««««««««««««««««««««««

,ɍȼɈȾ



ɉɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɰɢʂ ɢ ɡɚɞɚɰɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨɥɚɡɧɟ

ɯɢɩɨɬɟɡɟɢɧɚɭɱɧɟɦɟɬɨɞɟɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ


ɉɪɨɛɥɟɦɢɩɪɟɞɦɟɬɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ

Ɉɜɚʁɞɨɤɬɨɪɫɤɢɪɚɞɩɪɢɩɚɞɚɭɠɨʁɧɚɭɱɧɨʁɨɛɥɚɫɬɢɂɫɬɨɪɢʁɚɬɟɨɪɢʁɚɢɟɫɬɟɬɢɤɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ ɜɢɡɭɟɥɧɢɯ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɧɨɜɚ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɬɪɚɧɫɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɧɚɭɱɧɢ ɪɚɞ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɉɪɜɚ ɝɪɭɩɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɞɨɫɚɞɚɲʃɭ ɧɟɞɨɜɨʂɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɬɟɨɪɢʁɢ ɢ ɩɪɚɤɫɢ ɜɟɡɚɧɨʁ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɭɨɩɲɬɟɤɚɨɢɫɚɦɚɩɨɬɪɟɛɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦɬɚɤɜɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɤɨʁɚɢɡ
ɨɜɨɝɚ ɩɪɨɢɡɥɚɡɢ Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɧɨɜɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ɭ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ
ɞɨɦɚʄɟɝ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɲɢɪɟ ɝɪɭɩɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɚɨ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɭɤɨɧɰɟɩɬɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɧɚɞɨɦɚʄɟɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɫɚɤɪɚɥɧɨɧɚɫɥɟɻɟɤɚɤɨɛɢ
ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɥɨ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ʃɢɯɨɜɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɪɨɡ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɲɬɢɬɟ ɱɢɦɟ ɫɟ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫ
ɨɜɨɝɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝɪɚɞɚʁɟɞɜɨɫɬɪɭɤɢɨɞɧɨɫɢɧɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɢɩɪɢɦɟɧɭɧɨɜɨɝɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɡɚɲɬɢɬɟɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝɫɚɤɪɚɥɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɚɥɢɢɧɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɫɚɡɧɚʃɚɨɫɚɦɨɦɩɪɨɭɱɚɜɚɧɨɦɧɚɫɥɟɻɭɧɚɤɨʁɢɫɟɨɜɚʁɤɨɧɰɟɩɬɩɪɢɦɟʃɭʁɟ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɭɫɚɤɪɚɥɧɟɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɤɨɧɰɟɩɬ ɜɟɡɚɧ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢɥɢ ɧɨɜɭ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɪɚɡɜɢʁɟɧɨɞɫɬɪɚɧɟɍɇȿɋɄɚɢɂɄɈɆɈɋɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɬɪɟɧɞɨɦ ɩɪɨɲɢɪɟʃɚ ɨɛɢɦɚ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɍ ɩɪɨɬɟɤɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɫɟ ɩɨʁɚɦ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɨ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ ɮɨɤɭɫɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɲɢɪɢɨ ɧɚ ɧɨɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ Ʉɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨʁ ɢɞɟʁɢ ɞɚ ɫɭ
ɪɟɰɢɩɪɨɱɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɭɬɢɰɚʁɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɦɟɧɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɨɞɜɢʁɚɥɢɞɭɠɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɩɭɬɟɜɚɞɨɜɟɥɢɞɨɧɚɫɬɚɧɤɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɩɚɫɬɨɝɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɢ ɪɚɡɧɨɥɢɤɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ Ʉɨɧɰɟɩɬ
ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɚɨ
ϭ


ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚɧɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɭɥɨɝɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ
ɋɚɜɟɬ ȿɜɪɨɩɟ  ɋȿ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɤɨɛɢɭɩɪɚɤɫɢɩɪɨɦɨɜɢɫɚɥɚɫɜɨʁɟɨɫɧɨɜɧɟɩɪɢɧɰɢɩɟɋȿ
ʁɟ ɩɪɜɢ ɛɚɪɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢʁɟɥɧɨ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɨ ɫɬɚɬɭɫ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ
ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɍɇȿɋɄɈ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɜɢɦ ɤɪɟɬɚʃɢɦɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɧɚɭɤɭ ɢ ɤɭɥɬɭɪɭ  ɍɇȿɋɄɈ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɚ ɩɭɬɟɜɟ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɢ ɫɟ Äɫɚɫɬɨʁɟ ɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɱɢʁɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɡɧɚɱɚʁɩɪɨɢɫɬɢɱɟɢɡɪɚɡɦɟɧɚɢɜɢɲɟɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɢɯɞɢʁɚɥɨɝɚɢɡɦɟɻɭɡɟɦɚʂɚ
ɢɥɢɪɟɝɢɨɧɚɲɬɨɢɥɭɫɬɪɭʁɟɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɭɤɪɟɬɚʃɚɞɭɠɩɭɬɚɭɩɪɨɫɬɨɪɭɢɜɪɟɦɟɧɭ³
Ɉɜɚʁ ɤɨɧɰɟɩɬ ʁɟ ɨɞ  ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɨ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɟ ɡɚ ɭɩɢɫ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɯɜɪɫɬɚɞɨɛɚɪɚɧɚɅɢɫɬɭɫɜɟɬɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɚɜɟɬɡɚɫɩɨɦɟɧɢɤɟ
ɢ ɩɪɟɞɟɥɟ  ɂɄɈɆɈɋ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɉɨɜɟʂɢ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ  ɢɡ  ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ
ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɚɫɧɨɜɚɨ ɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɨɦ ɩɭɬɭ ɞɭɠ ɤɨʁɟɝ ɫɭ ɫɟ ɭ ɞɭɠɟɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɛɚɜʂɚɥɟ ɪɚɡɦɟɧɟ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɢ
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɉɪɟɦɚ ɨɜɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɝɞɟ ɫɟ ɨɧɨ
ɫɚɝɥɟɞɚɜɚɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɩɭɬɟɜɚɤɨʁɢɫɭɝɟɧɟɪɢɫɚɥɢɤɭɥɬɭɪɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɢɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɚɫɥɟɻɚɤɨʁɟɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɦɟɻɭɫɨɛɧɟɭɬɢɰɚʁɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɤɭɥɬɭɪɧɢɯɝɪɭɩɚ

ɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɢɡɪɚɡɤɨʁɢɫɟɤɨɪɢɫɬɢɞɚɨɡɧɚɱɢɤɨɧɰɟɩɬ
ɜɟɡɚɧ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɜɢɲɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ



ɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟʁɟɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɚɫɟɞɢɲɬɟɦɭɉɚɥɚɬɢȿɜɪɨɩɟɭɋɬɪɚɡɛɭɪɭɤɨʁɚ
ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɫɚɪɚɞʃɭ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚɜɥɚɞɚɜɢɧɟɩɪɚɜɚɢɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɪɚɞʃɟɨɫɧɨɜɚɧɚBHA6<?B9HEBC8ȼɢɞɟɬɢZZZFRHLQW

H?GHE4?)BHG8FȼɢɞɟɬɢZZZFRHLQW

,A<G87%4G<BAF7H64G<BA4?*6<8AG<9<64A7H?GHE4?&E:4A<M4G<BA±,%*&ȼɢɞɟɬɢZZZXQHVFRRUJ

8E<G4:8EBHG8F ȼɢɞɟɬɢZZZXQHVFRRUJ

)BHG8F4F'4EGB9BHEH?GHE4?8E<G4:8Ɇɚɞɪɢɞ

 Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɨ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɪɟɜɢɞɢɪɚʁɭ ɫɟ ɨɞ 
ɝɨɞɢɧɟ ȼɢɞɟɬɢ +;8 &C8E4G<BA4? H<78?<A8F 9BE G;8 @C?8@8AG4G<BA B9 G;8 .BE?7 8E<G4:8 BAI8AG<BA
ZZZZKFXQHVFRRUJ
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ɧɚɭɤɭ ɢ ɤɭɥɬɭɪɭ  ɍɇȿɋɄɈ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɚ ɩɭɬɟɜɟ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
Äɫɚɫɬɨʁɟ ɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɱɢʁɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɩɪɨɢɫɬɢɱɟ ɢɡ ɪɚɡɦɟɧɚ ɢ
ɜɢɲɟɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɢɯɞɢʁɚɥɨɝɚɢɡɦɟɻɭɡɟɦɚʂɚɢɥɢɪɟɝɢɨɧɚɲɬɨɢɥɭɫɬɪɭʁɟɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɞɭɠ ɩɭɬɚ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢ ɜɪɟɦɟɧɭ³ Ɉɜɚʁ ɤɨɧɰɟɩɬ ʁɟ ɨɞ  ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ
ɈɩɟɪɚɬɢɜɧɟɫɦɟɪɧɢɰɟɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭɄɨɧɜɟɧɰɢʁɟɨɫɜɟɬɫɤɨɦɧɚɫɥɟɻɭ
ɢɩɪɢɩɪɟɦɭɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɟɡɚɭɩɢɫɨɞɪɟɻɟɧɢɯɜɪɫɬɚɞɨɛɚɪɚɧɚɅɢɫɬɭɫɜɟɬɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ
ɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɚɜɟɬɡɚɫɩɨɦɟɧɢɤɟɢɩɪɟɞɟɥɟɂɄɈɆɈɋ ʁɟɭɫɜɨʁɨʁɉɨɜɟʂɢɨɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ  ɢɡ  ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɚɫɧɨɜɚɨ ɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɨɦ ɩɭɬɭ ɞɭɠ
ɤɨʁɟɝ ɫɭ ɫɟ ɭ ɞɭɠɟɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɛɚɜʂɚɥɟ ɪɚɡɦɟɧɟ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɲɬɨ ʁɟ
ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɉɪɟɦɚ ɨɜɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɝɞɟ ɫɟ ɨɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɝɟɧɟɪɢɫɚɥɢɤɭɥɬɭɪɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɢɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɚɫɥɟɻɚɤɨʁɟɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɦɟɻɭɫɨɛɧɟɭɬɢɰɚʁɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɝɪɭɩɚ Ʉɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚɧɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɭɥɨɝɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɋɚɜɟɬ ȿɜɪɨɩɟ  ɋȿ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɚɫɟɞɢɲɬɟɦɭɉɚɥɚɬɢȿɜɪɨɩɟɭɋɬɪɚɡɛɭɪɭɤɨʁɚɩɪɨɦɨɜɢɲɟ
ɫɚɪɚɞʃɭɟɜɪɨɩɫɤɢɯɡɟɦɚʂɚɭɨɛɥɚɫɬɢɩɪɚɜɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɞɚʂɭɞɫɤɢɯɩɪɚɜɚɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚɜɥɚɞɚɜɢɧɟɩɪɚɜɚɢɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɪɚɞʃɟɨɞɝɨɞɢɧɟɤɨɪɢɫɬɢɤɨɧɰɟɩɬɩɭɬɟɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭɨɤɜɢɪɭɫɜɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɤɨɛɢɭɩɪɚɤɫɢɩɪɨɦɨɜɢɫɚɥɚɫɜɨʁɟ
ɨɫɧɨɜɧɟɩɪɢɧɰɢɩɟɈɜɚʁɤɨɧɰɟɩɬʁɟɪɚɡɜɢʁɟɧɭɫɤɥɚɞɭɫɚɬɪɟɧɞɨɦɩɪɨɲɢɪɟʃɚɨɛɢɦɚɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚɍɩɪɨɬɟɤɥɨɦɩɟɪɢɨɞɭɫɟɩɨʁɚɦɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚɤɨʁɢ
ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɨ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ ɮɨɤɭɫɭ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɲɢɪɢɨ ɧɚ ɧɨɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɉɭɬɟɜɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɞɨɛɪɨ ɢɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢɥɢ



,A<G87%4G<BAF7H64G<BA4?*6<8AG<9<64A7H?GHE4?&E:4A<M4G<BA±,%*&ȼɢɞɟɬɢZZZXQHVFRRUJ
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 Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɨ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɪɟɜɢɞɢɪɚʁɭ ɫɟ ɨɞ 
ɝɨɞɢɧɟ ȼɢɞɟɬɢ +;8 &C8E4G<BA4? H<78?<A8F 9BE G;8 @C?8@8AG4G<BA B9 G;8 .BE?7 8E<G4:8 BAI8AG<BA
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ɫɩɨɦɟɧɢɤɟ C4EG<6H?4E<G8@BE@BAH@8AG ɢʃɢɯɨɜɤɭɥɬɭɪɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɤɨɧɬɟɤɫɬɪɚɞɢ
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚɡɧɚɱɚʁɚɢɫɬɨɪɢʁɟɢɜɪɟɞɧɨɫɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚɭɨɤɜɢɪɭɤɨɧɤɪɟɬɧɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɩɨɞɟɥɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢɥɢ ɫɩɨɦɟɧɢɤɟ ɩɨɤɪɟɬɧɨ ɢ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨ  ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɬɨ ɜɪɫɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɢɥɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ  Ɉɜɚ
ɪɟɜɢɞɢɪɚɧɚɜɢɡɢʁɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɞɨɜɟɥɚʁɟɞɨɭɫɜɚʁɚʃɚɧɨɜɢɯɬɢɩɨɥɨɝɢʁɚɞɨɜɟɥɨɞɨ
ɧɨɜɢɯ ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɩɪ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨ
ɧɚɫɥɟɻɟ ɤɨʁɟ ɫɚɞɚ ɢɦɚ ɧɨɜɭ ɫɜɪɯɭ ɋɚɞɪɠɚʁ ɧɚɫɥɟɻɚ ʁɟ ɫɚɞɚ ɲɢɪɢ ɢ ɢɧɤɥɭɡɢɜɧɢ ɚ
ɞɢʁɚɯɪɨɧɚ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢʁɚ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɫɭ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚ ɤɨʁɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɜɟʄɟ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ
ɩɨɪɟɤɥɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɉɨɫɟɛɚɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɢɞɟʁɭ
ɲɢɪɟ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɫɩɚɞɚ ɭ ɨɜɭ ɧɨɜɢ ɨɤɜɢɪ ɡɚ
ɬɭɦɚɱɟʃɟɛɚɲɬɢɧɟɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟ

Ʉɨɧɰɟɩɬɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɫɟɡɚɫɧɢɜɚɧɚɨɫɧɨɜɧɨʁɢɞɟʁɢɞɚɫɭɪɟɰɢɩɪɨɱɧɢɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɭɬɢɰɚʁɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɦɟɧɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɞɜɢʁɚɥɢ ɞɭɠ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɞɨɜɟɥɢ ɞɨ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɩɚ ɫɬɨɝɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɢ ɪɚɡɧɨɥɢɤɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ʁɟ ɤɨɧɮɭɡɢʁɚ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɭɬɚ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ Ɍɟɦɟʂɧɚ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɚ ɞɜɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɨɞɧɨɫɢɧɚɬɨɞɚʁɟɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɩɭɬɞɭɠɤɨʁɢɯɫɭɫɟɞɟɲɚɜɚɥɟɪɚɡɦɟɧɟʂɭɞɢ
ɪɨɛɟɢɞɟʁɚɡɧɚʃɚɢɜɪɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɟɫɭɧɟɫɭɦʃɢɜɨɞɨɩɪɢɧɟɥɟɫɬɜɚɪɚʃɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝɢ
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɞɨɤ ɫɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɩɭɬ ɮɨɪɦɢɪɚ ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ
ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɞɢɫɬɚɧɰɟ ɢ ɩɪɢɫɬɢɩɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɦɟɫɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɢ
ɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯɮɚɤɬɨɪɚɤɨʁɢɦɚɥɨɝɢɱɧɨɧɟɞɨɫɬɚʁɟɧɚɭɱɧɚɨɫɧɨɜɚ

ɉɪɜɚ ɝɪɭɩɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞ ɛɚɜɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ
ɧɟɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬ ɞɨɦɚʄɟɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɟɨɪɢʁɟ ɢ ɩɪɚɤɫɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɚɨ ɢ ɫɚɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ ɬɚɤɜɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
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ɤɨʁɚ ɢɡ ɨɜɨɝɚ ɩɪɨɢɡɥɚɡɢ Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɜɚɡɢɲɚɨ ɨɜɚʁ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɨɜɚʁ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞ
ɭɜɨɞɢɧɨɜɤɨɧɰɟɩɬɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɤɨʁɢɞɨɫɚɞɚɧɢʁɟɛɢɨɧɚɭɱɧɨɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɨɛɪɚɻɟɧ
ɭɞɨɦɚʄɨʁɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɄʂɭɱɧɢɩɪɨɛɥɟɦɢɭɩɪɢɫɬɭɩɢɦɚɤɭɥɬɭɪɧɨɦɧɚɫɥɟɻɭɤɨɞɧɚɫɩɚ
ɬɚɤɨɢɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɦɫɚɤɪɚɥɧɨɦɧɚɫɥɟɻɭɤɨʁɟʁɟɭɮɨɤɭɫɭɨɜɨɝɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝɪɚɞɚɜɟɡɚɧɢ
ɫɭɡɚɧɟɞɨɜɨʂɧɭɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɚɤɚɬɚɭɞɨɦɚʄɟɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭɈɫɧɨɜɚ
ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨɞ ɧɚɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɞɨɦɚʄɢɚɤɬɭɟɥɧɢɁɚɤɨɧɢɡɝɨɞɢɧɟɤɨʁɢʁɟɩɪɟɫɜɟɝɚɧɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧɫɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɨɦɲɬɨɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚɩɪɢɦɟɧɭɧɨɜɢɯɤɨɧɰɟɩɚɬɚɢɥɢʃɢɯɨɜɭɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɭ
ɩɪɢɦɟɧɭ Ɍɚɤɨ ʁɟ Ɋɚɲɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢɥɢ ɫɬɢɥɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɟɧɚ ɭ ɩɭɬ
ɤɭɥɬɭɪɟ Ɍɪɚɧɫɪɨɦɚɧɢɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋȿ ɫɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɨɦ ɋɬɭɞɟɧɢɰɚ
Ɇɟɻɭɬɢɦ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɪɚɲɤɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɢʁɟ
ɡɚɠɢɜɟɥɚ ɭ ɞɨɫɚɞɚɲʃɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɢ ɧɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɩɨɩɭɬ ɝɭɛɢɬɤɚ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɉɪɢɦɟɧɚ
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɦɟɪɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ
ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ ɢ Ʌɟɲʁɭ ɞɨɜɟɥɚ ʁɟ ɞɨ ɡɚɧɟɦɚɪɢɜɚʃɚ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɢ ɝɭɛʂɟʃɟɦ ɢɡ ɜɢɞɚ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɟ ɰɟɥɢɧɟ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ  ɧɢʁɟ
ɨɫɚɜɪɟɦɟʃɟɧɚ ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦɫɜɟɬɫɤɢɦɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɦɚɩɨɪɚɫɬɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚɚɞɟɤɜɚɬɧɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɢɦɚɤʂɭɱɧɭɭɥɨɝɭɭɨɞɪɠɢɜɨɦɪɚɡɜɨʁɭɥɨɤɚɥɧɢɯɫɪɟɞɢɧɚɢɪɟɝɢɨɧɚ
ɤɚɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɦɟɪɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɚɦɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ Ʉɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɬɚɤɨɻɟɧɢʁɟɭɞɨɜɨʂɧɨʁɦɟɪɢɡɚɫɬɭɩʂɟɧɭɬɟɨɪɢʁɢɢɩɪɚɤɫɢɭɨɛɥɚɫɬɢɜɟɡɚɧɢɦ
ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɧɟɩɨɡɧɚɬ ɜɟʄɟɦ ɞɟɥɭ ɫɬɪɭɱɧɟ ɢ ɲɢɪɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɚɤɬɚ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɫɚɦɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɤɚɨ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ʃɟɝɨɜɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɬɟɤ ɫɭɭɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɭ ɩɪɟɜɨɞɢɦɚ ɧɚ
ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝɪɚɞɚɜɟɡɚɧɡɚɫɚɦɭɩɪɢɦɟɧɭɤɨɧɰɟɩɬɚɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɧɚɞɨɜɟɡɭʁɭɨɩɲɬɢʁɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɜɟɡɚɧɢɡɚɤɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɻɟɤɨɞɧɚɫɉɨɞʁɟɞɧɚɤɨɡɧɚɱɚʁɧɢɩɪɨɛɥɟɦɢɨɞɧɨɫɟɫɟ
ɢ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɬɟɨɪɢʁɢ ɢ ɩɪɚɤɫɢ ɜɟɡɚɧɨʁ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ



 ȼɢɞɟɬɢ Ɇɚɪɢʁɚ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ ÄɊɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ &05HV   ɢ
&05HV  ³ Ƚɥɚɫɧɢɤ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɚ ɋɪɛɢʁɟ    ɫɬɪ  ɢ Äɉɪɢɦɟɧɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɜɟʂɚ ɢ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ   ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟ³ȽɥɚɫɧɢɤȾɪɭɲɬɜɚɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɚɋɪɛɢʁɟ  ɫɬɪ
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ɧɚɫɥɟɻɟ ɤɚɨ ɢ ɧɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɫɜɟɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɨ Ɇɨɠɟ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɧɚɲɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ
ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɡɚɨɫɬɚɬɤɚ ɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨɦ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɨʁ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢʁɟ ɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɢʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɉɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɧɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ  ɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ
ɡɚɲɬɢɬɢɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚʁɚɜʂɚɫɟɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɧɚɜɟɞɟɧɟɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɤɨɞ ɧɚɫ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɩɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ
ɢɫɩɢɬɭʁɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɪɨɡ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɭ ɛɨʂɟ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ
ɩɨɪɟɤɥɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁɚ ɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢ ɲɢɪɢɦ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɤɚɨ ɞɟɥɚ ɭɤɭɩɧɨɝ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ɱɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ʃɟɝɨɜɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɨɱɭɜɚʃɟ ɜɚɥɨɪɢɡɨɜɚʃɟ ɢ
ɧɨɦɢɧɨɜɚʃɟ ɧɚ ɥɢɫɬɢ ɫɜɟɬɫɤɟ ɛɚɲɬɢɧɟ ɛɨʂɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚɞ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɦɚ ɢ
ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚɭɡɚɲɬɢɬɢɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɤɚɨɢɚɤɬɢɜɧɢʁɟɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɫɚɜɪɟɦɟɧɟɬɨɤɨɜɟ
ɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ

Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɥɨ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ʃɢɯɨɜɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ  ɧɚ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɦɨɪɚɜɫɤɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɨɜɚʁɪɚɞɛɚɜɢɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɤɨɧɰɟɩɬɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɥɨ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɭ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ Ɉɜɚ ɝɪɭɩɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɤɨʁɨʁ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɧɢʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɪɚɡʁɚɲʃɟɧɨ ɩɨɪɟɤɥɨ
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚɧɨʁɟɦɟɫɬɨɫɚɤɪɚɥɧɟɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɭɨɤɜɢɪɭɲɢɪɟɝɪɭɩɟɫɩɨɦɟɧɢɤɚɭ
ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɭ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɤɚɞɚ ɫɭ ɝɪɭɩɟ ɦɨɧɚɯɚ ɤɪɚʁɟɦ ɫɪɟɞʃɟɝ ɜɟɤɚ ɩɪɟɧɨɫɢɥɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɭɬɢɰɚʁɟ ɧɚ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɟ ɫɮɟɪɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɫɩɢɬɚɥɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɤɨɪɩɭɫɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɚɤɨɛɢɫɟɞɨɤɚɡɚɥɚʃɟɝɨɜɚɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ
ɲɢɪɨʁ ɝɪɭɩɢ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɚ ɬɢɦɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ
ɤɨʁɢɫɭɫɟɲɢɪɢɥɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɤɨʁɟɞɚɧɚɫɩɪɟɩɨɡɧɚʁɟɦɨɤɚɨɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟ


ϲ


ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɨ ɢ ɫɚɤɪɚɥɧɚ ɦɨɪɚɜɫɤɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɢɫɩɢɬɭʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ Ɂɚɲɬɨ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɜɨɝ
ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɭ
ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ" ɋɚɤɪɚɥɧɚ ɦɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɭɡɟɬɚ ʁɟ ɤɚɨ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢ ɨɩɭɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɂɧɨɜɚɬɢɜɧɨɫɬ ɪɚɞɚ
ɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɧɨɜɟɚɫɩɟɤɬɟɭɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭɫɚɤɪɚɥɧɟɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɤɚɨɞɟɥɚɲɢɪɟ
ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɨɜɨɝ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ʁɟ ɞɜɨɫɬɪɭɤ ɢ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɭ
ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɭ ɫɚɤɪɚɥɧɟ
ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɉɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɞɟɨ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɩɨɦɟɧɢɤɚɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɢɞɪɭɝɢɯɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɨʁɢɦʁɟɩɨɤɚɡɚɧɨɞɚ
ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɢ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ
ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ ʃɟɧɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ
ɲɢɪɨʁɝɪɭɩɢɫɩɨɦɟɧɢɤɚɭɨɤɪɭɠɟʃɭɱɢɦɟɫɟɞɨɤɚɡɭʁɟɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɨɜɨɝ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɋ  ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɟɦɭ ɨɜɨɝ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝɪɚɞɚɤɨʁɚɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɤɨɧɰɟɩɬɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ
ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚ
ɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ʁɟ ɢɫɩɢɬɢɜɚɧɚ ɤɪɨɡ ɨɛɪɚɞɭ ɫɬɭɞɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁɚ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɦɨɪɚɜɫɤɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

ɐɢʂɟɜɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
Ɉɜɚʁ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɩɨɛɨʂɲɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɲɟ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɭɡɚɩɪɢɦɟɧɭɤɨɧɰɟɩɬɚɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɭɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɡɚɲɬɢɬɟɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɭɋɪɛɢʁɢɱɢɦɟɫɟɨɯɪɚɛɪɭʁɟɛɭɞɭʄɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɨɜɨɝɤɨɧɰɟɩɬɚ
x Ɉɫɧɨɜɧɢ ɧɚɭɱɧɢ ɰɢʂ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨ ɞɨɦɚʄɨʁ
ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɨ ɢ ɮɨɪɭɥɢɫɚʃɟ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ ɤɨʁɚ ʄɟ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɛɨʂɟɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɨ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɧɚɩɪɟɞɢɥɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝɫɚɤɪɚɥɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɭɋɪɛɢʁɢ
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ɉɨɞɰɢʂɟɜɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɫɭ
x ɞɚɫɟɤɪɨɡɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɩɪɟɢɫɩɢɬɚʁɭɢɩɪɨɬɭɦɚɱɟɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟɬɟɪɦɢɧɢ
ɚɫɩɟɤɬɢɢɩɪɟɞɧɨɫɬɢɤɨɧɰɟɩɬɚɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɨɫɚɞɚɲʃɟɩɪɢɫɬɭɩɟɭ
ɡɚɲɬɢɬɢɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɨɫɜɪɬɨɦɧɚɩɪɨɝɪɚɦɟɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɍɇȿɋɄɈ ɂɄɈɆɈɋ ɢ
ɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟ 

x ɞɚ ɫɟ ʁɚɫɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɲɢɪɟɝ
ɤɨɪɩɭɫɚɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɢɲɢɪɟɤɭɥɬɭɪɧɟɫɮɟɪɟɦɨɧɚɲɤɨɝɭɬɢɰɚʁɚ

x ɞɚ ɫɟ ɮɨɪɦɭɥɢɲɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟ ɢ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ  ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɛɭɞɭʄɟɦ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝɫɚɤɪɚɥɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɭɋɪɛɢʁɢɧɚɩɪɢɦɟɪɭɫɚɤɪɚɥɧɟ
ɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɢɦɨɞɟɥɭɉɭɬɟɜɢɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɭɋɪɛɢʁɢ

Ɂɚɞɚɰɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɂɡɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯɰɢʂɟɜɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟɫɥɟɞɟʄɢɡɚɞɚɰɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
x ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɯ ɫɚɤɪɚɥɧɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ  ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ
ɨɤɜɢɪɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ ɢ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
x ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʃɟɦɨɞɟɥɚɡɚɚɞɟɤɜɚɬɧɭɩɪɢɦɟɧɭɤɨɧɰɟɩɬɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɭɡɚɲɬɢɬɢɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨɝɤɨɪɩɭɫɚɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɯɫɚɤɪɚɥɧɢɯɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɪɨɡ
ɨɛɪɚɞɭ ɫɬɭɞɢʁɚ ɫɥɭɱɚʁɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɦɨɪɚɜɫɤɭ
ɫɚɤɪɚɥɧɭɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɢʃɟɧɨɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɫɚɨɩɲɬɢɦɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢɦɧɚɫɥɟɻɦɤɪɨɡ
ɩɭɬɟɜɟɦɨɧɚɲɤɨɝɭɬɢɰɚʁɚ
x ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɨʁɢ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɝɬɟɨɪɢʁɫɤɨɝɨɤɜɢɪɚɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɤʂɭɱɧɢɯ
ɰɢʂɟɜɚɢɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɝɪɚɦɚɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ

ϴ


x ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɭ ɤɨʁɟɦ
ɧɚɫɬɚʁɟ ɨɜɚʁ ɤɨɧɰɟɩɬ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɯ ɧɟʁɚɫɧɨʄɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɨɜɚʁ ɤɨɧɰɟɩɬ ɤɚɨ ɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɧɨɦɢɧɚɰɢʁɭ ȿɜɪɨɩɫɤɢɯ
ɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɩɪɨɝɪɚɦɚɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ

Ɉɫɧɨɜɧɟɧɚɭɱɧɟɯɢɩɨɬɟɡɟ
Ƚɥɚɜɧɚ ɯɢɩɨɬɟɡɚ ɪɚɞɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɰɢ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɲɢɪɟɦ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɡɧɚɱɚʁɭ ɋɬɨɝɚ ɫɟ ɰɢʂɟɜɢ ɨɜɨɝ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ
ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɭɡɚʁɚɦɧɟ ɜɟɡɟ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɢɫɢɯɚɡɦɚ  ɧɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɭ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɨɪɚɜɫɤɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ

ɩɨɡɧɨɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɩɨɫɥɟɞʃɟɝɫɟɝɦɟɧɬɚɬɪɚʁɚʃɚɫɪɩɫɤɟɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟɞɪɠɚɜɟɬɡɜɆɨɪɚɜɫɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ   ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɩɭɬɟɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɧɟɥɢ ɨɜɟ ɭɬɢɰɚʁɟ ɭ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɭ ɋɪɛɢʁɭ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɪɟɚɮɢɪɦɚɰɢʁɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɤɚɨ ɞɟɥɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɤɚɨ ɢ ʃɟɝɨɜɨʁ ɲɢɪɨʁ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɤɪɨɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɇɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɢ ɤɪɟɬɚʃɚ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ
ɦɨɧɚɲɬɜɚɤɚɨɢɤɪɢɬɢɱɤɨɝɨɫɜɪɬɚɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɢɫɬɚɜɨɜɟɢɡɧɟɬɟɭɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢʁɢ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞ ɬɭɦɚɱɢ ɚɫɩɟɤɬɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɤɨʁɢ ɞɚʁɭ ɩɨɫɟɛɚɧ ɫɦɢɫɚɨ
ɦɨɪɚɜɫɤɨʁɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɏɢɩɨɬɟɡɚɨɭɬɢɰɚʁɭɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɧɚɫɚɤɪɚɥɧɭɦɨɪɚɜɫɤɭ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚʁɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɨɞɪɟɻɟɧɟɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɟɩɪɨɦɟɧɟɤɨʁɟɫɭɫɟɲɢɪɢɥɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɲɬɨʁɟɭɬɢɰɚɥɨɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɦɨɪɚɜɫɤɢɯɝɪɚɻɟɜɢɧɚɢʃɢɯɨɜ
ɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɢɨɛɥɢɤ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɧɚɭɱɧɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɨɜɟɪɟɧɟ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɭ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɯɫɚɤɪɚɥɧɢɯɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɫɭ

x ɉɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɞɨɦɚʄɟ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɛɨʂɟɦ
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭʃɟɧɨɝɩɨɪɟɤɥɚɢɡɧɚɱɚʁɚɭɨɤɜɢɪɭɲɢɪɟɝɤɨɧɬɟɤɫɬɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ
ɟɜɪɨɩɫɤɟɤɭɥɬɭɪɧɟɛɚɲɬɢɧɟ
ϵ


x ɉɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ʃɟɝɨɜɟɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɨɦɟɧɢɱɤɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɭɨɤɜɢɪɭɩɪɨɝɪɚɦɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɩɨɩɭɬɉɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ Ɍɢɦɟɫɟ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɛɨʂɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚɞ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɦɚ ɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɨɱɭɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ
ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ ɚɤɬɢɜɧɢʁɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɬɨɤɨɜɟ ɤɚɨ ɢ
ɩɨɞɢɡɚʃɟɫɜɟɫɬɢɨɡɧɚɱɚʁɭɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɡɚɞɪɭɲɬɜɨ

Ɇɟɬɨɞɟɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ


ȼɢɲɟɦɟɬɨɞɚɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚʁɟɩɪɢɦɟʃɟɧɨɭɨɤɜɢɪɭɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝɪɚɞɚɤɚɤɨɛɢɫɟ

ɩɪɨɜɟɪɢɥɚɡɚɫɧɨɜɚɧɨɫɬɩɪɟɬɯɨɞɧɨɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯɧɚɭɱɧɢɯɯɢɩɨɬɟɡɚ


ɉɨɱɟɬɧɭ ɮɚɡɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ

ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚɨɫɧɨɜɧɢɯɬɟɨɪɢʁɫɤɢɯɩɨʁɦɨɜɚɤɨʁɢɫɭɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɡɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɤɚɨɢ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɰɢʂɟɜɚ ɢ ɡɚɞɚɬɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨɥɚɡɧɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɢ ɧɚɭɱɧɟ ɦɟɬɨɞɟ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɤɚɡ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɭ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ʁɟ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɫɤɨɦ
ɦɟɬɨɞɭɤɨʁɢɩɪɚɬɢɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɝɪɚɻɟɭɜɢɞɭɩɪɢɦɚɪɧɢɯɢɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯɢɡɜɨɪɚɉɨɲɬɨ
ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɮɨɤɭɫɢɪɚ ɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ
ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɨʁ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɯ ɫɚɤɪɚɥɧɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɩɪɢɦɚɪɧɟ
ɢɡɜɨɪɟɱɢɧɢʄɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɢɨɛʁɚɜʂɟɧɚɝɪɚɻɚɜɟɡɚɧɚɡɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɤɨɪɩɭɫɧɚɫɥɟɻɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɤɚɨ ɢ ɩɢɫɚɧɚ ɢ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɚ ɝɪɚɻɚ 
Ɂɧɚɱɚʁɧɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɢɡɜɨɪɟ ɱɢɧɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɩɨɜɟʂɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɩɨɜɟʂɟ ɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɋɟɤɭɧɞɚɪɧɟɢɡɜɨɪɟɱɢɧɟɧɚɭɱɧɢɪɚɞɨɜɢɤɨʁɢɨɩɪɨɛɥɟɦɭɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɝɨɜɨɪɟɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɤɚɨ ɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ ɫɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɫɬɪɭɱʃɚɰɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɂɡɜɨɪɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɫɭ
ɬɚɤɨɻɟ ɪɚɞɨɜɢ ɫɚ ɞɨɦɚʄɢɯ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɢ ɤɨɧɝɪɟɫɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɡɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɭɬɟɦɭɤɨʁɢɫɭɩɪɨɲɢɪɢɥɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɢɫɚɤɭɩɢɥɟɞɚʂɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɇɚɤɨɧ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɚɢɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚɨɫɧɨɜɧɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɨɜɢɦɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɫɭɢ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ ɬɟɪɟɧɫɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɱɢɦɟ ɫɭ ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɛɢɬɢ ɞɨɩɭʃɟɧɢ
ɩɨɞɚɰɢɦɚɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɦɧɚɬɟɪɟɧɭɭɜɢɞɭɰɪɬɟɠɚɢɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɢɯɫɧɢɦɚɤɚ

ϭϬ


Ɉɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ ɨɜɨɝ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ ɡɧɚʃɚ ɨ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɭɭɤɨʁɟɦɧɚɫɬɚʁɟɦRɪɚɜɫɤɚɲɤɨɥɚɢɡɞɜɨʁɟɢɤɪɢɬɢɱɤɢɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭ
ɬɟɨɪɢʁɫɤɚɬɭɦɚɱɟʃɚɤɨʁɚɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɭɬɢɰɚʁɢɫɢɯɚɡɦɚɧɚɪɚɡɜɨʁɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɯɨɛɥɢɤɚ
ɉɨɲɬɨɞɨɫɚɞɚɧɢʁɟɩɨɫɬɨʁɚɥɨɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɨɭɬɢɰɚʁɭɢɫɢɯɚɡɦɚɧɚɧɚɫɬɚɧɚɤ
ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɰɢʂ ɨɜɨɝ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ʁɟ ɭɫɦɟɪɟɧ ɧɚ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɟ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɚɬɨɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɫɥɨɠɟɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɟ ɤɨɦɛɢɧɭʁɟ
ɭɩɢɫɚɧɢɤɪɫɬɢɬɪɢɤɨɧɯɨɫ ɭɫɪɩɫɤɨʁɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɩɨɡɧɨɝ;,9ɜɟɤɚ
Ⱦɪɭɝɭ ɮɚɡɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɭ ɱɢɧɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ
ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɤɪɢɬɢɱɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɍ ɨɜɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɪɚɡʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɫɟ ɤʂɭɱɧɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ʃɟɝɨɜɟ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɧɟʁɚɫɧɨʄɟ ɩɨɩɭɬ Äɩɭɬɟɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ³ Äɩɭɬɟɜɚ ɧɚɫɥɟɻɚ³ ɢ Äɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ³  ɢ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɫɟ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɡɚɲɬɢɬɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɨɧɰɟɩɬɨɦɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟ



ɍ ɬɪɟʄɨʁ ɮɚɡɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧ ʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ

ȿɜɪɨɩɟɞɨɤɱɟɬɜɪɬɭɮɚɡɭɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɱɢɧɢɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɚɚɧɚɥɢɡɚɝɞɟɫɭɬɟɨɪɢʁɫɤɟ
ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭɩɨɪɟɻɟɧɟ ɫɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɢɡ ɩɪɚɤɫɟ   ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ
ɫɥɭɱɚʁɚ ɍ ɨɜɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɪɚɞɚ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɜɢɲɟ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɩɭɬɟɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡɞɜɨʁɢɨ ɫɢɫɬɟɦ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚɥɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ
ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɨʁ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɧɚɲɢɯ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɯ ɫɚɤɪɚɥɧɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɉɭɬɟɜɢɦɨɧɚɲɤɨɝɭɬɢɰɚʁɚʁɟʁɟɞɧɚɨɞɞɜɟɬɟɦɟɤɨʁɟʁɟɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟɢɡɚɛɪɚɨɡɚɩɨɬɪɟɛɟ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɝɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɤɚɤɨɛɢɫɟɪɟɲɢɥɨɨɫɧɨɜɧɨɩɢɬɚʃɟɨɧɚʁɛɨʂɢɦɧɚɱɢɧɢɦɚ
ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɢɫɬɢɰɚʃɟ ɫɜɢɯ ʃɟɝɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɚɬɚ ɍ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ʄɟ
ɛɢɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɉɭɬɟɜɢ ɐɢɫɬɟɪɢʁɚɧɚɰɚ ɢ ɉɭɬ Ʉɥɢɧɢʁɚɰɚ ɤɚɨ ɩɪɢɦɟɪɢ ɩɭɬɟɜɚ
ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡɞɜɨʁɢɥɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɇɚɝɥɚɫɚɤ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ
ɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜʁɭɟ ɫɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɫɬɪɭɱʃɚɰɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ
ɞɨɛɢʁɟɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɛɢɥɟ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɫɩɢɬɚɥɚ ɩɪɢɦɟʃɢɜɨɫɬ ɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɬɟɠɢ ɞɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɜɢɲɟ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɫɬɜɚɪɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɧɚʁɛɨʂɢɯ ɩɪɚɤɫɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɪɛɢʁɟ ɢ
ɮɨɪɦɭɥɢɲɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɚ

ϭϭ


ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨɦ ɫɚɤɪɚɥɧɨɦ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɞɢɝɥɚ ɫɜɟɫɬ
ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚɢɧɨɜɢɯɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚɨɡɧɚɱɚʁɭɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɡɚɞɪɭɲɬɜɨ

ɉɟɬɭɮɚɡɭɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɱɢɧɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɟɬɨɞɤɨʁɢɦɫɟɩɪɨɭɱɚɜɚʁɭɨɞɚɛɪɚɧɢ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɚɤɪɚɥɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢ
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɥɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɨɜɨɝ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɝ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɨɦɟɧɢɱɤɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɧɚɫɥɟɻɚɤɪɨɡɤɨɧɰɟɩɬɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟ

Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɭ ɰɢʂɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢɫɩɢɬɚɧ ʁɟɦɟɬɨɞɨɦ ɫɬɭɞɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁɚ ɧɚ ɦɨɪɚɜɫɤɨʁ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɇɚ ɢɡɚɛɪɚɧɨʁ ɝɪɭɩɚ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɤɨʁɨʁ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɩɨɤɚɡɚɧɟ ɫɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɪɨɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɱɢɦɟɫɩɨɦɟɧɢɰɢɧɢɠɟɝɪɚɧɝɚɫɬɢɱɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɤɚɧɞɢɞɨɜɚʃɚɧɚɥɢɫɬɭȿɜɪɨɩɫɤɢɩɭɬɟɜɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ  ɲɬɨ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɢɦɚɤɨʁɢɧɢɫɭɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁɩɪɚɤɫɢ


ɉɪɢɦɚɪɧɟɦɟɬɨɞɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɫɭɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɭɩɨɪɟɞɧɢɢɧɚɭɱɧɢ

ɦɟɬɨɞ ɤɚɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɡɚɤʂɭɱɧɚ
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚɞɚɬɢɫɭɤɪɨɡɫɢɧɬɟɡɭɬʁɫɭɦɢɪɚʃɟɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɭɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɚɧɚɥɢɡɚɢ
ʃɢɯɨɜɨɝ ɭɩɨɪɟɻɢɜɚʃɚ ɫɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦ ɯɢɩɨɬɟɡɚɦɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɦ
ɩɨɫɬɭɥɚɬɢɦɚ Ɍɟɤɫɬ ʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɢ ɝɪɚɮɢɱɤɢɦ
ɩɪɢɥɨɡɢɦɚ









ϭϮ


ɉɪɢɤɚɡɬɟɨɪɢʁɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚɬɭɦɚɱɟʃɚɢɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɩɪɨɛɥɟɦɚ

ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚɚɤɬɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɨɩɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟ

ɋ  ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞ ɛɚɜɢ ɩɪɟɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɤɨɧɰɟɩɬɚɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɭɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɡɚɲɬɢɬɟɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝɫɚɤɪɚɥɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚɭɋɪɛɢʁɢɩɪɟɞɦɟɬɪɚɞɚʁɟɫɚɝɥɟɞɚɧɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɨʁɚɜɭɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɢɩɪɢɦɟɧɭ
ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭɨɩɲɬɟ ɍ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɱɢɧɟ ɋ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄɚ ȳ ɇɟɲɤɨɜɢʄɚ ȼ Ȼɪɝɭʂɚɧɚ ɋ
ȼɭɱɟɧɨɜɢʄɚ ɢ ȳ ȳɨɤɢɥɟɬɚ Ⱦɨɞɚɬɧɢ ɧɚɩɨɪ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢɯ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɚɤɬɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɢɫɭ ɩɪɟɜɟɞɟɧɚ ɧɢɬɢ ɤɪɢɬɢɱɤɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ
ɤɨɞ ɧɚɫ Ɉɜɚ ɚɤɬɚ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɟ ɧɚɞɨɜɟɡɭʁɭ ɧɚ ɨɩɲɬɚ ɚɤɬɚ ɭ
ɨɤɜɢɪɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɡɚɲɬɢɬɟɤɭɥɬɭɪɧɢɯɢɩɪɢɪɨɞɧɢɯɞɨɛɚɪɚɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ
ɫɜɟɬɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɥɟ ɫɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɩɨɜɟʂɟ ɢ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɨ ɢ
ɜɟɡɚɧɟɡɚɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟɫɭɍɇȿɋɄɈɂɄɈɆɈɋɢɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟɩɚɫɟɤɚɨɩɪɢɦɚɪɧɢ
ɢɡɜɨɪɢɨɩɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɡɞɜɚʁɚʁɭɫɟɫɥɟɞɟʄɚɚɤɬɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ







 ɋ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄ Ɂɚɲɬɢɬɚ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 

 ȳ ɇɟɲɤɨɜɢʄ Ɋɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ Ȼɟɨɝɪɚɞ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 

ȼȻɪɝɭʂɚɧɂɡɜɨɪɢɫɩɨɦɟɧɢɱɤɨɝɩɪɚɜɚɭȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤ 

 ɋ ȼɭɱɟɧɨɜɢʄ ɍɪɛɚɧɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɬɨɦ  Z ɋɜɟɬ2ȿɜɪɨɩɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ Ⱦɪɭɲɬɜɨ
ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɚɋɪɛɢʁɟ 

 ȳ ȳɨɤɢɥɟɬɨ   <FGBEL B9 E6;<G86GHE4? BAF8EI4G<BA /RQGRQ %XWWHUZRUWK+HLQHPDQQ  
ÄɄɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭɩɪɚɤɫɟɢɬɟɨɪɢʁɟ³ɭȽɥɚɫɧɢɤȾɄɋɛɪ ȻɟɨɝɪɚɞȾɄɋɫɬɪ Äɇɨɜɢʁɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɬɪɟɧɞɨɜɢɭɡɚɲɬɢɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ³ɭȽɥɚɫɧɢɤȾɄɋɛɪ ȻɟɨɝɪɚɞȾɄɋɫɬɪ
 

 Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ Z ɭɜɨɞ ɢ ɡɛɢɪɤɚ ɨɩɲɬɢɯ ɚɤɚɬɚ
ȻɟɨɝɪɚɞɁɚɝɪɟɛɊɁɁɁɋɄ 

ϭϯ







ɌɚɛɟɥɚɊɟɥɟɜɚɧɬɧɚɚɤɬɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ



ϭϰ


Ɋɟɥɟɜɚɧɬɧɚɬɟɨɪɢʁɫɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝɫɚɤɪɚɥɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ

Ɋɟɥɟɜɚɧɬɚɧɩɪɢɦɟɪɧɚɭɱɧɨɝɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɢɩɪɢɦɟɧɟ
ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɝ ɪɟɞɚ 
Äɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɚ

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ³

Ʉɭɦɚɧɫ

ʁɟ

ɢɫɩɢɬɢɜɚɨ

ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ

ɩɪɨɛɥɟɦ

ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯ
ɨɩɚɬɢʁɚɢɪɚɡɦɚɬɪɚɨɨɩɚɬɢʁɫɤɟɝɪɚɻɟɜɢɧɟɤɚɨɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɢɡɜɨɪɦɨɧɚɲɤɨɝɠɢɜɨɬɚɲɬɨ
ɫɟɦɨɠɟɩɨɜɟɡɚɬɢɫɚɦɨɪɚɜɫɤɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɤɚɨɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɦɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ
ɦɨɧɚɲɬɜɚɄɭɦɚɧɫɨɜɨɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟɢɫɬɨɪɢʁɟɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɝɪɟɞɚɭɫɪɟɞʃɟɦɜɟɤɭɤɚɨ
ɰɟɥɢɧɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɟ ɚɥɢ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɲɬɨ ɬɚɤɨɻɟ ɢɦɚ
ɫɜɨʁɭ ɩɚɪɚɥɟɥɭ ɫɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɦ ɩɨɤɪɟɬɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɦɚɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɭ ɪɚɡɝɪɚɧɚɬɭ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɦɪɟɠɭ ɍ ɲɢɪɟʃɭ ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɝ ɪɟɞɚ ɬɨɤɨɦ ;,, ɢ ;,,, ɜɟɤɚ
ȿɜɪɨɩɨɦ ɤɪɨɡ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɤɬɢɬɨɪɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ
ɩɥɟɦɫɬɜɚ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ ʃɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ ɚɥɢ ɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ
ɭɱɜɪɫɬɟɫɜɨʁɫɬɚɬɭɫɤɚɨɱɥɚɧɨɜɢɥɚɬɢɧɫɤɨɝɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝɩɥɟɦɫɬɜɚɌɚɤɜɚɩɚɪɚɥɟɥɚɫɟ
ɨɞɧɨɫɢɥɚɢɧɚɫɪɩɫɤɨɝɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝɤɬɢɬɨɪɚɢɝɟɧɟɪɚɥɧɨɤɬɢɬɨɪɚɭɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨʁ
ȿɜɪɨɩɢ  Ɏɟɪɝɭɫɨɧɨɜɚ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɫɚɦɨʄɟ ɭɧɚɩɪɟɞɢɥɚ ʁɟ ɯɢɩɨɬɟɡɭ ɞɚʁɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ
ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɝ ɪɟɞɚ ɭ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɢ ɛɢɥɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɟɧɝɥɟɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ Ȼɭɪɝɭɧɞɢʁɟ ɝɞɟ ʁɟ ɪɟɞ ɢ
ɨɫɧɨɜɚɧ ɚɥɢ ɢɡɦɟʃɟɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɉɨɩɭɬ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ɤɨʁɭɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟɧɚʁɞɨɫɥɟɞɧɢʁɚɢɧɚʁɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɢʁɚɭɦɟɬɧɢɱɤɚɟɫɬɟɬɢɤɚɭɁɚɩɚɞɧɨʁ
ȿɜɪɨɩɢ ɬɚɤɨ ʁɟ ɢ ɦɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɭ ɱɢʁɟɦ ʁɟ ɧɚɫɬɚʁɚʃɭ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɢɦɚɨ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɢɞɟɚɥɧɨʁ ɲɟɦɢ ɚɬɨɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɫɚ ɦɚɥɢɦ ɛɪɨʁɟɦ
ɢɡɭɡɟɬɚɤɚ ɋɚɤɪɚɥɧɭ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɦɨɧɚɲɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ
ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɤɨɫɬɭɪ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚɥɚ ɫɬɪɨɝɨɫɬ ɩɪɚʄɟʃɚ ɦɨɧɚɲɤɨɝ
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ϭϱ


ɩɪɚɜɢɥɚ Ɇɨɧɚɲɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɨ ȭɨɪɻɟ ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ ɭ
ɞɟɛɚɬɢ ɨ ɞɜɚ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɩɥɚɧɚ ɦɨɪɚɜɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɝɞɟ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɞɚ ʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ
ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦ ɛɢɥɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ɡɚ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɟ ɞɚɤɥɟ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɋɢɫɬɢʄ ʁɟ ɛɚɪɟɦ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɭɨɱɢɨ ɦɨɧɚɲɤɢ
ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɛʁɚɫɧɢɨ ³ɧɚɱɟɥɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɬɢɥɫɤɨɝ
ɪɚɡɜɢɬɤɚ³ ɭ ɪɚɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɤɭ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɤɪɨɡ ɞɜɚ ɬɨɤɚ ɝɥɚɜɧɢ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɦ ɬɨɤ ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ ɡɚɞɭɠɛɢɧɟ ɤɪɭɩɧɢɯ ɮɟɭɞɚɥɚɰɚ ɢ ɛɨɱɧɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢ
ɬɨɤɤɨʁɢɱɢɧɟɫɤɪɨɦɧɢʁɟɡɚɞɭɠɛɢɧɟɫɢɬɧɨɝɩɥɟɦɫɬɜɚɢɦɨɧɚɯɚɈɫɧɨɜɧɚɪɚɡɥɢɤɚɨɜɚɞɜɚ
ɬɨɤɚ ʁɟɫɬɟ ɲɬɨ ɛɨɱɧɢ ɬɨɤ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ Äʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɚ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɭ
ɨɛɥɢɤɨɜɚʃɭ ɢ ɞɟɤɨɪɚɰɢʁɢ ɮɚɫɚɞɚ³ ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɰɪɤɚɜɚ ɧɚ ɡɚɬɟɱɟɧɢɦ ɨɫɬɚɰɢɦɚ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɦɨɝɥɨʁɟɞɨɜɟɫɬɢɞɨɨɞɫɬɭɩɚʃɚɨɞɧɚɱɟɥɚɩɨɫɬɟɩɟɧɨɝɪɚɡɜɢɬɤɚ

ɇɨɜɢʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɡɚɞɪɠɚɥɚ ɫɭ ɭ ɧɚɭɰɢ
ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚɦɢɲʂɟʃɚɞɚʁɟɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɢɩɥɚɧɦɨɪɚɜɫɤɢɯɰɪɤɚɜɚɧɚɫɬɚɨɤɚɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚ
ɭɬɢɰɚʁɚ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯ ɦɨɧɚɲɤɢɯ ɢɞɟʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɨ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɨɞ
ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢɯ ɦɨɧɚɯɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɋɬɚɪɢʁɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɟɥɟɠɢɥɚ ɩɭɬ
ɬɚɤɜɢɯ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ȼ ȭɭɪɢʄ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɥɨɦ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɫɪɩɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ɞɟɫɢɨ ɬɨɤɨɦ ɨɫɦɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ;,9 ɜɟɤɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɨɜɢ ɬɢɩ ɯɪɚɦɚ ɭ Ɇɨɪɚɜɫɤɨʁ ɋɪɛɢʁɢ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɧɚɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɨɦɩɥɚɧɭɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢɯɯɪɚɦɨɜɚɧɚɋɜɟɬɨʁȽɨɪɢɭɋɨɥɭɧɭɢɥɢ
ɋɟɪɭɭɤɨʁɨʁɫɟɩɨɪɟɤɥɨɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɨɝɦɨɪɚɜɫɤɨɝɩɥɚɧɚɬɭɦɚɱɢɤɚɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚɭɬɢɰɚʁɚ
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 ȭɨɪɻɟ ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ ³Ⱦɜɚ ɜɚɪɢʁɚɬɟɬɚ ɩɥɚɧɚ ɰɪɤɚɜɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟ ɲɤɨɥɟ³ Ɂɛɨɪɧɢɤ
ȼɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚɤʃɫɬɪ

Ɋɢɫɬɢʄʁɟɭɫɜɨʁɢɨɭɧɚɭɰɢɨɞɪɚɧɢʁɟɩɨɡɧɚɬɭɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢʁɭɧɚɪɚɧɟɦɨɪɚɜɫɤɟɰɪɤɜɟɧɚɫɬɚɥɟɞɨɢ
ɦɥɚɻɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɧɚɫɬɚɥɟ ɞɨ  Ɉɧ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɪɚɧɟ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚʁɭ ɞɭɝɨɬɪɚʁɧɢ
ɩɪɨɰɟɫ ɪɚɡɜɢɬɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɚ ɨɧɟ ɧɚʁɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢʁɟ ʁɚɫɧɨ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɫɬɢɥ ɍɡ ɬɢɩɢɱɧɟ
ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɩɥɚɧɚ ɤɚɨ ɡɚɜɪɲɧɢ ɱɢɧ ɨɫɦɢɲʂɟɧɨɝ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɥɨɝɢɱɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ɟɥɟɜɚɰɢʁɢ ɫɬɢɥ
ɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɞɨɫɬɢɠɟɩɨɬɩɭɧɭɡɪɟɥɨɫɬɧɚɅɚɡɚɪɢɰɢ9OɚGLVOɚY5LVLWü MIɨE<<EɚMI<Gɚ>@ɨEɚIF>ɟ
ɚE;<Gɟ>GHEɟGɨNWɨUVNɚGLVɟUWɚFLʁɚ)LOɨ]ɨIVNLIɚNXOWɟW8QLYɟU]LWɟWɚX%ɟɨJUɚGX

ȼɨʁɢɫɥɚɜȳȭɭɪɢʄ ɇɚɫɬɚɧɚɤɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝɫɬɢɥɚɦɨɪɚɜɫɤɟɲɤɨɥɟɎɚɫɚɞɟɫɢɫɬɟɦɞɟɤɨɪɚɰɢʁɚɩɥɚɫɬɢɤɚ 
Ɂɛɨɪɧɢɤɡɚɥɢɤɨɜɧɟɭɦɟɬɧɨɫɬɢ  ɇɨɜɢɋɚɞɫɬɪ

Äɂɡɧɟɧɚɞɧɢɩɪɟɥɨɦɭɢɫɬɨɪɢʁɢɫɪɩɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɭɨɫɦɨʁɞɟɰɟɧɢʁɢ/ -ɜɟɤɚɤɚɞɚʁɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɧɨɜɢ
ɬɢɩɯɪɚɦɚɭɋɪɛɢʁɢɢɤɚɞɚɫɭɫɬɜɨɪɟɧɟɩɨɫɟɛɧɟɫɬɢɥɫɤɟɨɫɨɛɢɧɟɭɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɭɢɡɚɡɜɚɨʁɟZɨɬɤɚɤɨ
ɩɨɫɬɨʁɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟɡɚɫɪɩɫɤɭɭɦɟɬɧɨɫɬZɜɚɧɪɟɞɧɭɩɚɠʃɭɤɨʁɚɫɟɩɨɧɟɤɚɞɝɪɚɧɢɱɢɥɚɫɢɡɧɟɧɚɻɟʃɟɦ 
ȳɟɪɞɨɤʁɟɩɪɢɥɢɤɨɦɬɪɚɠɟʃɚɩɨɪɟɤɥɚɨɛɥɢɤɚɛɪɡɨɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɞɧɨɫɢɡɦɟɻɭɬɢɩɚɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɟɰɪɤɜɟ
Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɢ ɩɥɚɧɨɜɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢɯ ɯɪɚɦɨɜɚ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ Ƚɨɪɢ ɢɥɢ ɰɪɤɜɚɦɚ ɭ ɋɨɥɭɧɭ ɢ ɋɟɪɭ  ɚ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɋɪɛɢʁɟɨɞɋɜɟɬɟȽɨɪɟɭɬɨɦɩɨɝɥɟɞɭɬɚɱɧɨɨɞɪɟɻɟɧɚɞɨɬɥɟʁɟɨɞɝɨɧɟɬɚʃɟɫɬɢɥɫɤɢɯɨɫɨɛɢɧɚ

ϭϲ


ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯɦɨɧɚɲɤɢɯɢɞɟʁɚɧɚɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɨɆɨɪɚɜɫɤɟɋɪɛɢʁɟɧɚɥɚɡɢɫɟɭɪɚɞɨɜɢɦɚ
ɆȼɚɥɬɪɨɜɢʄɚɉɉɨɤɪɢɲɤɢɧɚȽɆɢʁɟɚɀɌɚɬɢʄɚȺȾɟɪɨɤɚȭɋɬɪɢɱɟɜɢʄɚ:6DV
± =DOR]LHVN\ - $UQRWW +DPLOWRQ ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɢ ʁɟɞɢɧɢ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ ɩɨʁɚɜɭ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ
ɢɫɢɯɚɡɦɭ ɚ ɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɭɬɢɰɚʁɭ ɋɜɟɬɟ ɝɨɪɟ Ɇ ȼɚɫɢʄ ɇ Ɏɨɥɢʄ ɩɪɟɧɨɫɢ
ɬɭɦɚɱɟʃɚȭɋɬɪɢɱɟɜɢʄɚȻȼɭɥɨɜɢʄɚɢȼɄɨɪɚʄɚɞɚʁɟɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɢɫɢɯɚɫɬɚɭɩɢɫɚɧɢ
ɤɪɫɬ ɫɚ ɛɨɱɧɢɦ ɚɩɫɢɞɚɦɚ ɛɢɨ ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɞɪɭɝɨʁ
ɩɨɥɨɜɢɧɢ;,9ɜɟɤɚ

ɂɡɜɨɪɧɚɝɪɚɻɚɡɚɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɩɪɟɩɪɜɨɝɫɜɟɬɫɤɨɝɪɚɬɚɛɢɥɢ
ɫɭ ɩɭɬɨɩɢɫɢ ɂɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɪɚɬɚ ɧɚɭɱɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɛɚɜɢɥɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ ɦɨɪɚɜɫɤɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɛɢɥɢ ɫɭ ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɟɬɤɨɜɢʄ ɀɚɪɤɨ Ɍɚɬɢʄ
ȭɭɪɻɟ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ Ɍɚɬɢʄ ɉɟɬɤɨɜɢʄ ɢ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɢɡɜɨɪɟ ɡɚ Äɦɨɪɚɜɫɤɢ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫ³
ɧɚɥɚɡɟɧɚɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢɚɩɨɪɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɱɧɟɞɟɤɨɪɚɰɢʁɟɧɚɂɫɬɨɤɭȳɟɪɦɟɧɢʁɢɢȽɪɭɡɢʁɢ
ȼɚɫɢʄ ʁɟɞɢɧɢ ɩɨɪɟɤɥɨ Äɦɨɪɚɜɫɤɨɝ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɨɝ ɩɥɚɧɚ³ ɬɭɦɚɱɢ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɢɫɢɯɚɡɦɚ
ɉɪɨɭɱɚɜɚʃɟɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɩɨɫɥɟȾɪɭɝɨɝɫɜɟɬɫɤɨɝɪɚɬɚɦɨɪɚɜɫɤɟɰɪɤɜɟɫɜɪɫɬɚɥɨ
ʁɟɭʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭɫɬɢɥɫɤɭɝɪɭɩɭɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɨɜɚɤɜɨɝɫɯɜɚɬɚʃɚɫɭȭɭɪɻɟȻɨɲɤɨɜɢʄɢ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚȾɟɪɨɤɚȼɥɚɞɢɦɢɪɉɟɬɤɨɜɢʄɚɭɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɭɧɚɱɢɧɢɨʁɟɫɜɨʁɉɪɟɝɥɟɞ

ɒɟɫɬɭ ɞɟɰɟɧɢʁɭ ɧɚɲɟɝ ɜɟɤɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɨɛɧɨɜʂɟɧɢ ɩɨɤɭɲɚʁɢ ɪɚɡɪɟɲɟʃɚ
ɢɡɜɨɪɚ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɦɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɫɚɞɪɠɚɧɚ ɭ ɩɥɚɧɭ ɢ ɟɥɟɜɚɰɢʁɢ³

ɰɪɤɚɜɚɭɉɨɦɨɪɚɜʂɭɞɨɜɨɞɢɥɨɞɨɫɭɩɪɨɬɧɢɯɦɢɲʂɟʃɚɢɨɫɬɚɥɨɞɨɞɚɧɚɫɧɟɪɟɲɟɧɨ ³ȼɢɞɟɬɢȼɨʁɢɫɥɚɜȳ
ȭɭɪɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɨʁɢɫɥɚɜȳȭɭɪɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɧɚɩɨɦɟɧɚɛɪɧɚɫɬɪɧɚɜɨɞɢɞɟɥɚɆɢɯɚɢɥɨȼɚɥɬɪɨɜɢʄ ɉɨɝɥɟɞɧɚ
ɫɬɚɪɭɫɪɩɫɤɭɰɪɤɜɟɧɭɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ȽɥɚɫɋɄȺ  Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪɉɉɨɤɪɢɲɤɢɧɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚʁɚ
ɰɟɪɤɨɜɧɚʁɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ/ [/ ɫɬɨɥɜʃɢʃɟʁɲɟɦɋɟɪɛɫɤɨɦɄɨɪɨʂɟɜɫɬɜʁɟ ɋɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɫɬɪ
 *DEULHO 0LOOHW #4A6<8A 4EG F8E58 3DULV   ɫɬɪ  ɀɚɪɤɨ Ɇ Ɍɚɬɢʄ Ɍɪɚɝɨɦ ɜɟɥɢɤɟ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ
Ȼɟɨɝɪɚɞ   ɫɬɪ  ɢ  Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ⱦɟɪɨɤɨ Ɇɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɚ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɭ
ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ   ɫɬɪ  ȭɨɪɻɟ ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ ɍɥɨɝɚ ɫɬɚɪɰɚ ɂɫɚɢʁɟ ɭ ɩɪɟɧɨɲɟʃɭ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯɬɪɚɞɢɰɢʁɚɭɦɨɪɚɜɫɤɭɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɭɲɤɨɥɭ Ɂɛɨɪɧɢɤɪɚɞɨɜɚȼɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
 ɫɬɪ:6DV±=DOR]LHVN\<85LM4AG<A<F6;84H>HAFG<@78A4?>4A?PA78EAHA7<;E8
<998E8AM<8EHA:HAG8E458A7?PA7<F6;8AHA7<F?4@<F6;8A<AJ<E>HA:8A 0QFKHQ ɫɬɪ-$UQRWW
+DPLOWRQML4AG<A8E6;<G86GHE84A786BE4G<BA /RQGRQ ɫɬɪȭɭɪɻɟȻɨɲɤɨɜɢʄȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ
ɫɪɟɞʃɟɝɜɟɤɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɫɬɪɢ0ɢɥɨʁɟȼɚɫɢʄɀɢɱɚɢɅɚɡɚɪɢɰɚ ȻɟɨɝɪɚɞȽɟɰɚɄɨɧ 
ɫɬɪ

1DÿD)ROLü 7ULNRQKRV3RUHNORLPHVWRXUD]YRMXDUKLWHNWRQVNLKREOLND¶ GRNWRUVNDGLVHUWDFLMD8QLYHU]LWHWX
%HRJUDGX$UKLWHNWRQVNLIDNXOWHW ɫɬɪ

ȼɆɚɪɤɨɜɢʄɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɨɧɚɲɬɜɨɢɦɚɧɚɫɬɢɪɢɭɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁɋɪɛɢʁɢɋɪɟɦɫɤɢɄɚɪɥɨɜɰɢ

ȼɉɟɬɤɨɜɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪɊɚɜɚɧɢɰɚȻɟɨɝɪɚɞ

ɀɌɚɚɬɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪɄɚɥɟɧɢʄȼɪɲɚɰ

ȭȻɨɲɤɨɜɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪɆɚɧɚɫɢʁɚ

ȭȻɨɲɤɨɜɢʄȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɪɟɞʃɟɝɜɟɤɚȻɟɨɝɪɚɞ

ȺȾɟɪɨɤɨɆɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɚɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɭɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁɋɪɛɢʁɢȻɟɨɝɪɚɞ

ȼɉɟɬɤɨɜɢʄɉɪɟɝɥɟɞɰɪɤɜɟɧɢɯɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɪɨɡɩɨɜɟɫɧɢɰɭɫɪɩɫɤɨɝɧɚɪɨɞɚȻɟɨɝɪɚɞ

ϭϳ


ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɚɫɁɚɥɨɡʁɟɰɤɢɩɥɚɧɦɨɪɚɜɫɤɨɝɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚɫɦɚɬɪɚɭɬɢɰɚʁɟɦɤɭɪɲɭɦɥɢʁɫɤɨɝ
ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ ɢɡ  ɜɟɤɚ ɢ ɦɨɪɚɜɫɤɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɧɚɡɢɜɚ ɲɤɨɥɨɦ ɞɨɤ ȳȺɏɚɦɢɥɬɨɧ
ɚɬɨɫɤɨ ɩɨɪɟɤɥɨ ɩɥɚɧɚ ɢɫɬɨɱɧɨ ɩɨɪɟɤɥɨ ɞɟɤɨɪɚɰɢʁɟ ɏɪɨɧɨɥɨɝɢʁɚ ɪɚɧɢɯ ɦɨɪɚɜɫɤɢɯ
ɰɪɤɚɜɚ ȭɨɪɻɚ ɋɬɪɢɱɟɜɢʄɚ ɢ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɩɪɟɧɨɫɚ ɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ȼɨʁɢɫɥɚɜ ȳ
ȭɭɪɢʄɚɫɬɭɞɢʁɚɨɧɚɫɬɚɧɭɦɨɪɚɜɫɤɨɝɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝɫɬɢɥɚɛɚɜɢɫɟɩɨɪɟɤɥɨɦɩɥɚɫɬɢɱɧɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢʁɟɚɩɪɨɛɥɟɦɨɦɧɚɫɬɚɧɤɚɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɜɢɞɢɭɜɥɚɞɚɪɫɤɨʁɢɞɟɨɥɨɝɢʁɢ
ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɨɬɨɦɚɤɚ ɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɫɟɞɢɲɬɚ ɋɜɟɬɚ ɝɨɪɚ ɫɚ
ɏɢɥɚɧɞɚɪɨɦ ɉɟʄ ɀɢɱɚ ɫɜ Ⱥɪɯɚɧɻɟɥɢ ɤɨɞ ɉɪɢɡɪɟɧɚ ȭɭɪɢʄ ɨɜɞɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɟɪɦɢɧɟÄɫɬɢɥ³ɢÄɲɤɨɥɚ³ɋɥɨɛɨɞɚɧɇɟɧɚɞɨɜɢʄɫɦɚɬɪɚȻɨɝɨɪɨɞɢɰɭȴɟɜɢɲɤɚ
ɢɫɜȺɪɯɚɧɻɟɥɟɡɚɢɡɜɨɪɦɨɪɚɜɫɤɨɝɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɚɉɨɫɟɛɧɨɜɚɠɧɢȼɭɥɨɜɢʄɟɜɢɱɥɚɧɰɢ
ɤɨʁɟɨɛʁɚɜʂɭʁɟɤɚɨɪɟɡɭɥɬɚɬɟʃɟɝɨɜɢɯɪɚɞɨɜɚɧɚɬɟɪɟɧɭɢɝɞɟɫɟɩɨɫɟɛɧɨɢɡɞɜɚʁɚȾɪɟɧɱɚ
ɢɧɨɜɚɡɚɩɚɠɚʃɚɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɢʃɟɧɨɝɩɨɪɟɤɥɚ

ɉɨɫɟɛɧɚ ɟɪɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɪɚɞɨɦ ȼɨʁɢɫɥɚɜɚ
Ʉɨɪɚʄɚɤɨʁɢɨɜɟɫɩɨɦɟɧɢɤɟɪɚɡɦɚɬɪɚɭɨɤɜɢɪɭɲɢɪɟɰɟɥɢɧɟɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ȵɟɝɨɜɚ ɫɬɭɞɢʁɚ ɨ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ Äɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɰɟɥɢɧɭ ɦɨɪɚɜɫɤɨɝ
ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɚ³ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ʃɟɧɨɝ ɨɞɪɟɻɟɧɢʁɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɭ ɬɨɤɨɜɟ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɫɤɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɩɨɡɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɉɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɜɢɯ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ʁɟ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚɨɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝɫɜɟɬɚɤɨʁɭʁɟɢɫɬɢɚɭɬɨɪɩɪɢɪɟɞɢɨɫɚɆɚɪɢɰɨɦ
ɒɭɩɭɬ ɇɨɜɢʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɦɨɪɚɜɫɤɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɂ ɋɬɟɜɨɜɢʄ ɭ
ɧɢɡɭɪɚɞɨɜɚɤɨʁɢɫɭɭɬɪɥɢɩɭɬɫɜɢɦɛɭɞɭʄɢɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢɦɚ



ɐɢɬɢɪɚɧɨɩɪɟɦɚȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ
 ȭ ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ ɏɪɨɧɨɥɨɝɢʁɚ ɪɚɧɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɋɬɚɪɢɧɚɪ 99, %HRJUDG  ɍɥɨɝɚ
ɫɬɚɪɰɚɂɫɚɢʁɟɭɩɪɟɧɨɲɟʃɭɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯɬɪɚɞɢɰɢʁɚɭɦɨɪɚɜɫɤɭɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɭɲɤɨɥɭɁɊȼɂȻɟɨɝɪɚɞ


 ȼ ȭɭɪɢʄ ɇɚɫɬɚɧɚɤ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɫɬɢɥɚ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɲɤɨɥɟ  Ɏɚɫɚɞɟ ɫɢɫɬɟɦ ɞɟɤɨɪɚɰɢʁɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚ
ɁɅɍɇɨɜɢɋɚɞ

 ȼ ȭɭɪɢʄ ɋɪɩɫɤɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɫɚɛɨɪɢ ɭ ɉɟʄɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɨ Ɉ ɤɧɟɡɭ Ʌɚɡɚɪɭ ɇɚɭɱɧɢ ɫɤɭɩ ɭ
Ʉɪɭɲɟɜɰɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ 

 5<7

ȻȼɭɥɨɜɢʄɊɟɡɭɥɬɚɬɢɪɚɞɨɜɚɧɚɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɢɪɭɲɟɜɢɧɚȾɪɟɧɱɟɁɛɨɪɧɢɤɡɚɲɬɢɬɟɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɤʃ 9,9,, Ȼɟɨɝɪɚɞ  Ʉɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɪɭɲɟɜɢɧɚ ɋɢɫɨʁɟɜɰɚ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ , Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɐɪɤɜɚ ɫɜ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɭ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨʁ Ʉɭɥɚʁɧɢ Z ɇɟɨɛʁɚɜʂɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ʁɟɞɧɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɁɅɍ  ɇɨɜɢ
ɫɚɞÜɅɚɡɚɪɢɰɚZɰɪɤɜɚɫɜ ɋɬɟɮɚɧɚɭɄɪɭɲɟɜɰɭȺɂȻɟɨɝɪɚɞ

 ȼ Ʉɨɪɚʄ #8F BE<:<A8F 78 ?_4E6;<G86GHE8 78 ?_R6B?8 78 ?4 $BE4I4 Ɇɒ  ɂɡɜɨɪɢ ɦɨɪɚɜɫɤɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɂȼɁ

ɐɢɬɢɪɚɧɨɩɪɟɦɚȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɄɨɪɚʄɢɆɒɭɩɭɬȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝɫɜɟɬɚɇɚɪɨɞɧɚɤʃɢɝɚȻɟɨɝɪɚɞ

 ɂ ɋɬɟɜɨɜɢʄ Ʉɚɥɟɧɢʄ  Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɢɧɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɩɨɡɧɨɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ Ʉɚɥɟɧɢʄ 
ɢɫɬɢ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɚ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ɢɥɢ ɟɩɢɥɨɝ ɜɨɞɟʄɢɯ ɬɨɤɨɜɚ
ɩɨɡɧɨɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝɫɬɜɚɪɚʃɚ Ɂɛɨɪɧɢɤɪɚɞɨɜɚɜɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚ;/,,,  ɫɬɪ


ϭϴ


ɍ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɱɢɧɟ ȼ Ȼɪɝɭʂɚɧ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɢ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ  ɢ Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ Z ɢɡɛɨɪ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ȳ ȳɨɤɢɥɟɬɨ ɤɚɨ ɢ ɋ
ɇɟɧɚɞɨɜɢʄȳɇɟɲɤɨɜɢʄɢɋȼɭɱɟɧɨɜɢʄ













 ɢɫɬɢ Ɉɞ ɬɟɪɟɧɫɤɟ ɫɤɢɰɟ ɞɨ ɫɤɢɰɟ ɰɟɥɢɧɟ Ɇɢɯɚɢɥɨ ȼɚɥɬɪɨɜɢʄ ɢ ɫɪɩɫɤɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ Ɂɛɨɪɧɢɤɧɚɪɨɞɧɨɝɦɭɡɟʁɚ;;,,±  ɫɬɪ

 ȼ Ȼɪɝɭʂɚɧ ɂɡɜɨɪɢ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ   ɢ
ɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɢɫɬɟɦɡɚɲɬɢɬɟɤɭɥɬɭɪɧɢɯɢɩɪɢɪɨɞɧɢɯɞɨɛɚɪɚZɭɜɨɞɢɡɛɢɪɤɚɨɩɲɬɢɯɚɤɚɬɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɁɚɝɪɟɛɊɁɁɁɋɄ 

 ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ Ʉɨɬɨɪ ([SHGLWLR ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɨɞɪɠɢɜɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɪɚɡɜɨʁ±Ʉɨɬɨɪ

 Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ Z ɢɡɛɨɪ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
ȻɟɨɝɪɚɞɐɟɧɬɚɪɡɚɨɱɭɜɚʃɟɧɚɫɥɟɻɚɄɨɫɨɜɚɢɆɟɬɨɯɢʁɟ

 ȳ ȳɨɤɢɥɟɬɨ $ +LVWRU\ RI $UFKLWHFWXUDO &RQVHUYDWLRQ  %XWWHUZRUWK+HLQHPDQQ /RQGRQ  ɢɫɬɢ
Ʉɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɚɤɫɟ ɢ ɬɟɨɪɢʁɟ  Ƚɥɚɫɧɢɤ ȾɄɋ    ɫɬɪ  ɢɫɬɢ  ɇɨɜɢʁɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɬɪɟɧɞɨɜɢɭɡɚɲɬɢɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ ȽɥɚɫɧɢɤȾɄɋ  ɫɬɪ

 ɋ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄ Ɂɚɲɬɢɬɚ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ


ȳɇɟɲɤɨɜɢʄɊɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȺɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭȻɟɨɝɪɚɞɭ


 ɋ ȼɭɱɟɧɨɜɢʄ ɍɪɛɚɧɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɬɨɦ  Z ɋɜɟɬ2ȿɜɪɨɩɚ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɚ
ɋɪɛɢʁɟȻɟɨɝɪɚɞ

ϭϵ


,, ɉɍɌȿȼɂ ɄɍɅɌɍɊȿ ɄȺɈ ɇɈȼɂ ɄɈɇɐȿɉɌ ɁȺɒɌɂɌȿ ɂ ɉɊȿɁȿɇɌȺɐɂȳȿ
ɄɍɅɌɍɊɇɈȽɇȺɋɅȿȭȺ


Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟɧɚɫɬɚɧɚɤɢɪɚɡɜɨʁɤɨɧɰɟɩɬɚɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟ

Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚɥɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɞɚɬɟ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɢ ɫɚɝɥɟɞɚɧ ɧɚɫɬɚɧɚɤ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɤɪɨɡ
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ
ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɍɇȿɋɄɈɚ ɂɄɈɆɈɋɚ ɢ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɤɨʁɚ ɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ
ɫɢɫɬɟɦɫɤɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɨɫɧɨɜɧɟɢɡɜɨɪɟɡɚɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟɨɜɟɬɟɦɟ

Ɉɤɬɨɛɪɚ  ɪɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ȿɜɪɨɩɚ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜʂɚ
#HEBC8 6BAG<AH8  ɭɫɦɟɪɢɥɚ ʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɦɟɫɬɢɦɚ
ɜɟɥɢɤɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɫɚɰɢʂɟɜɢɦɚɞɚɫɟɤɪɨɡɩɭɬɨɜɚʃɚɪɚɡɜɢʁɟɫɜɟɫɬɨɟɜɪɨɩɫɤɨʁ
ɤɭɥɬɭɪɢ ɪɚɡɦɨɬɪɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɦɪɟɠɚ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɫɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɨɦ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɩɪɨɦɨɜɢɲɭ ɝɥɚɜɧɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɚɫɤɪɲʄɚ
ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ɦɟɫɬɚ ɨɞ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɡɚ ɬɭɪɢɫɬɟ ɇɚɞɨɜɟɡɭʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɨɜɟ
ɰɢʂɟɜɟ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ  ɉɪɟɩɨɪɭɤɭ     ɨ
ɟɜɪɨɩɫɤɢɦɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɤɨʁɨɦɫɟ
 ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɫɚɪɚɞʃɚ ɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɦ ɨɱɭɜɚʃɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɯɩɭɬɟɜɚ
 ɬɪɚɠɢ ɨɞ ɜɥɚɞɚ ɞɪɠɚɜɚ ɱɥɚɧɢɰɚ ɞɚ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɝɪɚɞɨɜɚ ɧɚ
ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ
ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɭɝɪɚɻɟɜɢɧɚɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚɢ




\#_HEBC86BAG<AH8]E8CBEG6WUDVERXUJ
 &RXQFLO RI (XURSH &RPPLWWHH RI 0LQLVWHUV *5&   HEBC84A AFG<GHG8 B9 H?GHE4? )BHG8F
A9BE@4G<BA7B6H@8AGE8CEB7H6879EB@G;8.85C4:8B9G;8<E86GBE4G88A8E4? -7H64G<BAH?GHE80BHG;
4A7*CBEGAI<EBA@8AG

)86B@@8A74G<BA BAHEBC84AC<?:E<@EBHG8F 'RFUHSRUWRIWKH&RPPLWWHHRQ&XOWXUHDQG
(GXFDWLRQ7H[WDGRSWHGE\WKH6WDQGLQJ&RPPLWWHHDFWLQJRQEHKDOIRIWKH$VVHPEO\RQ-XQH Ɉɜɚʁ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ʁɟ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɡɧɚɬ ɢ ɩɨɞ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɧɚɡɢɜɨɦ ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ    ɨ ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɦ
ɩɭɬɟɜɢɦɚɤɚɋɚɧɬʁɚɝɨɞɟɄɨɦɩɨɫɬɟɥɚɢɞɪɭɝɢɦɟɜɪɨɩɫɤɢɦɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɈɪɢɝɢɧɚɥɧɢɧɚɡɢɜ
)86B@@8A74G<BA    RQ WKH 3LOJULPV¶ :D\ WR 6DQWLDJR GH &RPSRVWHOOD DQG RWKHU (XURSHDQ 3LOJULP
URXWHV -XQH'RF-DQXDU\'RF 


ϮϬ


 ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɬɭɪɢɡɚɦ ɞɭɠ ɨɜɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɨɞɨɛɪɚɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɚɦɛɥɟɦɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɩɨɜɟɡɚɧɟɫɚɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɨɦɢɤɨʁɟɩɪɨɦɨɜɢɲɭɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟ



ɋɥ    ɋɬɚɪɢ ɝɪɚɞ ɋɚɧɬʁɚɝɨ ɞɟ Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɚ Ⱥɭɬɨɪ '4GE<68 +;R54H?G ɢɡɜɨɪ
;GGC 8A HA8F6B BE: 


ɋɥɟɞɟʄɢ ɉɪɟɩɨɪɭɤɭ    ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɞɢɫɤɭɫɢʁɟ ɬɨɤɨɦ
ɞɪɭɝɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɭ ɛɚɲɬɢɧɭ
*86BA7 HEBC84A BA98E8A68 B9 $<A<FG8EF E8FCBAF<5?8 9BE G;8 E6;<G86GHE4? 8E<G4:8
Ƚɪɟɧɚɞɚ 



 ɋɚɜɟɬ ȿɜɪɨɩɟ ʁɟ ɡɚ ɩɪɜɢ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɨ

ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɟɩɭɬɟɜɟɋɚɧɬʁɚɝɨɞɟɄɨɦɩɨɫɬɟɥɚ *4AG<4:B78B@CBFG8?4'<?:E<@.4LF
  ɋɥ  ɂɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɋɚɜɟɬ ȿɜɪɨɩɟ ʁɟ ɞɨɧɟɨ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɭ ɋɚɧɬʁɚɝɨ ɞɟ
Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɚ +;8*4AG<4:B78B@CBFG8?486?4E4G<BA ɤɨʁɚɩɪɟɞɥɚɠɟɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɭɬɚ ɤɚ ɋɚɧɬʁɚɝɨ ɞɟ Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɢ ɤɨʁɢ ʄɟ ɭɫɥɟɞ ɢɡɭɡɟɬɧɟ ɫɢɦɛɨɥɢɤɟ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ
ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢ ɩɪɢɦɟɪ ɛɭɞɭʄɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɩɚ
ɫɯɨɞɧɨɬɨɦɟɚɩɟɥɭʁɟɧɚɞɪɠɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟɢɝɪɚɻɚɧɟɞɚ
ɧɚɫɬɚɜɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭɩɭɬɟɜɚɤɚɄɨɦɩɨɫɬɟɥɢɲɢɪɨɦȿɜɪɨɩɟ
 ɭɫɩɨɫɬɚɜɟ ɫɢɫɬɟɦ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɫɚ ɚɦɛɥɟɦɨɦ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢɦ
ɬɚɱɤɚɦɚɩɭɬɚ



ɂɫɬɨ 
*86BA7HEBC84ABA98E8A68B9$<A<FG8EFE8FCBAF<5?89BEG;8E6;<G86GHE4?8E<G4:8*UDQDGD

 ȼɢɲɟ ɨ ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɋɚɧɬʁɚɝɨ ɞɟ Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɚ *4AG<4:B 78 B@CBFG8?4 '<?:E<@ .4LF  ɧɚ
ɜɟɛɫɚʁɬɭɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟKWWSZZZFRHLQW ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

&RXQFLORI(XURSH+;8*4AG<4:B78B@CBFG8?486?4E4G<BA


Ϯϭ


 ɭɫɩɨɫɬɚɜɟ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧ ɩɥɚɧ ɨɛɧɨɜɟ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɭʁɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɧɚɫɥɟɻɟɭɛɥɢɡɢɧɢɨɜɢɯɩɭɬɟɜɚ
ɩɨɤɪɟɧɭɩɪɨɝɪɚɦɟɤɭɥɬɭɪɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɤɨɛɢɩɨɧɨɜɨɨɬɤɪɢɥɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨ
ɤʃɢɠɟɜɧɨ ɦɭɡɢɱɤɨ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɯɨɞɨɱɚɲʄɚ ɤɚ
ɋɚɧɬʁɚɝɨɞɟɄɨɦɩɨɫɬɟɥɢ
 ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɬɟɤɭʄɢɯ ɪɚɡɦɟɧɚ ɦɟɻɭ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɟɞɭɠɬɢɯɩɭɬɟɜɚ
ɧɟɝɭʁɭɫɚɜɪɟɦɟɧɭɦɟɬɧɢɱɤɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢɢɡɪɚɡɭɨɤɜɢɪɭɨɜɢɯɪɚɡɦɟɧɚɭɰɢʂɭ
ɨɛɧɨɜɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɢ ɫɜɟɞɨɱɟ ɨ ɧɟɩɪɨɥɚɡɧɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ



ɋɥ  ɉɭɬɋɚɧɬʁɚɝɨɞɟɄɨɦɩɨɫɬɟɥɚȺɭɬɨɪ!H4A4E?BF<?4??4ABɢɡɜɨɪ
;GGC 8A HA8F6B BE: 


Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɧɚɝɥɚɫɢɥɨ Äɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɫɜɢɯ ȿɜɪɨɩʂɚɧɚ³ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ BHA6<? 9BE H?GHE4? BBC8E4G<BA   ɡɜɚɧɢɱɧɨ ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɝɨɞɢɧɟɫɥɟɞɟʄɢɉɪɟɩɨɪɭɤɭɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟ
ɧɚɤɨɧɲɬɨʁɟɩɪɜɢɟɜɪɨɩɫɤɢɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɉɭɬɟɜɢɤɚɋɚɧɬʁɚɝɨɞɟɄɨɦɩɨɫɬɟɥɚɩɪɨɲɢɪɟɧ




ɂɫɬɨ 

ϮϮ


ɧɚɰɟɥɢɧɭɉɭɬɟɜɢɯɨɞɨɱɚɲʄɚ +;8'<?:E<@'4G;J4LF ɋɚɜɟɬʁɟɭɫɩɨɫɬɚɜɢɨɬɪɢɝɥɚɜɧɚ
ɰɢʂɚɩɪɨɝɪɚɦɚɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ
 ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɨ ɩɪɚɜɨɦ Äɟɜɪɨɩɫɤɨɦ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ
ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɭ³ ÄHEBC84A6H?GHE4?<78AG<GL³ 
 ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɚɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃH ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɢ ɢɡɜɨɪ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚɢ
 ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ ɫɥɨɛɨɞɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ÄHEBC84A?8<FHE846G<I<G<8F³ 

ɇɚɫɚɦɨɦɩɨɱɟɬɤɭɢɡɞɜɨʁɢɥɚɫɭɫɟɬɪɢɢɡɚɡɨɜɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɢɡɚɡɨɜɩɨɤɪɟɬɚʃɟɟɜɪɨɩɫɤɟɞɪɭɲɬɜɟɧɟɤɨɯɟɡɢʁɟ
ɢɡɚɡɨɜɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɢɫɤʂɭɱɢɜɚʃɚɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢɢ
 ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢ ɢɡɚɡɨɜ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɭ ɲɢɪɟɦ ɞɟɥɭ
ɞɪɭɲɬɜɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɜɪɟɦɟɧɨɦʁɟɩɨɫɬɚɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɡɚɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ
ɟɜɪɨɩɫɤɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɭɬɟɦɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯɬɟɦDɤɪɨɡɧɢɡɩɪɨʁɟɤɚɬɚɦɭɥɬɢɥɚɬɟɪɚɥɧɟ
ɫɚɪɚɞʃɟ

ɇɚɤɪɚʁɭɬɪɟɛɚɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚÄɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɧɟɦɨɝɭɞɚɪɟɲɟɫɜɟɩɪɨɛɥɟɦɟɤɨʁɟ
ɞɚɧɚɫ ɧɚɦɟʄɟ ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɚɥɢ ɧɚɦ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɞɚ ɪɚɡɜɨʁ ʂɭɞɫɤɟ
ɢɫɬɨɪɢʁɟɢɤɭɥɬɭɪɟɫɚɝɥɟɞɚɦɨɭɧɨɜɨʁɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɤɚɨɢɦɟɻɭɫɨɛɧɭɜɟɡɭɬɚɤɜɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
ɢʃɟɝɨɜɨɝɨɞɧɨɫɚɩɪɟɦɚɤɭɥɬɭɪɧɨɦɧɚɫɥɟɻɭ³

ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɭ ɤɚɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɂɄɈɆɈɋɨɜɨɝ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ Ʉɨɦɢɬɟɬ  ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɢɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɤɚɨɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚɭɤʂɭɱɟɧɢɦɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɟɥɟɦɟɧɚɬɟɤɨʁɢɡɚʁɟɞɧɨɨɬɤɪɢɜɚʁɭɩɨɫɬɨʁɚʃɟ



 &RXQFLO RI (XURSH &RPPLWWHH RI 0LQLVWHUV *5&   HEBC84A AFG<GHG8 B9 H?GHE4? )BHG8F
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ɂɫɬɨ 

ɂɫɬɨ 

ɂɫɬɨ 

/=KRXɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ

B@<GR AG8EA46<BA4?78 G<A8E4E<BFH?GHE4?8F   KWWSZZZLFRPRVFLLFRUJ ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

Ϯϯ


ɩɭɬɚ ɢ ɞɚʁɭ ɦɭ ɨɩɲɬɢ ɫɦɢɫɚɨ ɩɨɫɟɛɧɚ ɫɭ ɨɛɥɚɫɬ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɢ ɨɜɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ  ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫ  ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɭ ɨɧɟ
ɨɛɥɚɫɬ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɨɞɟʂɟɧɚ ɂɄɈɆɈɋɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɟɝɨɜɢɯ ɫɬɚɬɭɬɚ Ɍɪɟɛɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ
ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɁɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɚɨ ɬɚɤɜɨɝ ɩɭɬɟɜɢ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɢ
ɞɭɯɨɜɧɟ ɪɚɡɦɟɧɟ ɢ ɤɨɦɛɢɧɭʁɭ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɭɄɨɧɜɟɧɰɢʁɨɦɨɡɚɲɬɢɬɢɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ  ɲɬɢɬɢ
ɫɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ  ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɢ ɭɡɚʁɚɦɧɨ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɝɪɭɩɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɩɨɞɢɠɟ ɫɜɟɫɬ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢ ɩɨɦɨʄ
ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɭɫɦɟɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɢ ɢɡɪɚɡɟ ɢɡɜɨɻɚɱɤɟ
ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɪɢɬɭɚɥɟ ɢ ɫɜɟɱɚɧɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɡɧɚʃɚ ɢ ɩɪɚɤɫɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ
ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɭɧɢɜɟɪɡɭɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɡɚɧɚɬɟ Ʉɨɦɢɬɟɬ ʁɟ  ɭɫɜɨʁɢɨ ɡɚɤʂɭɱɤɟ
ɫɚɫɬɚɧɤɚɟɤɫɩɟɪɚɬɚɧɚɬɟɦɭÄɉɭɬɟɜɢɤɚɨ ɞɟɨɧɚɲɟɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ³ 



ɝɞɟ ʁɟ

ɧɚɝɥɚɲɟɧɨɞɚ
 ɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɧɢɡɜɪɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭʃɟɝɨɜɨɡɧɚɱɟʃɟ
 ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟ ɤɪɨɡ ɧɢɡ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɢ ɨɩɢɩʂɢɜɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚɤɨʁɢɫɜɟɞɨɱɟɨʃɟɝɨɜɨɦɡɧɚɱɚʁɭ
 ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɟɥɟɦɟɧɚɬɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɫɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɤɪɨɡ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɫɤɢ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɚɢɥɢɝɪɭɩɟ
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81(6&2BAI8AG<BA9BEG;8*498:H4E7<A:B9 AG4A:<5?8H?GHE4?8E<G4:8

ɂɫɬɨɱɥ

ɂɫɬɨɱɥ

ȼɢɞɟɬɢɫɟɝɦɟɧɬɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝɪɚɞɚÄɍɇȿɋɄɈɜɢɉɭɬɟɜɢɞɢʁɚɥɨɝɚɢɉɭɬɟɜɢɧɚɫɥɟɻɚ ³

B@@<GG88@88G<A:6HSW7HQHULIH &DQDU\,VODQGV 6SDLQ FRQVWLWXWLYHPHHWLQJSURJUDP 
2UJDQLVDWLRQ RI ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFHV DQG 6HPLQDUV  6HSW  AG8EA4G<BA4? *L@CBF<H@ BA
 AG8E6BAG<A8AG4?H?GHE4?EBFFEB47FH?GHE4? G<A8E4E<8F#8:<F?4G<BA4A7H?GHE4?+BHE<F@7HQHULIH6SDLQ
&,,&,&2026 46G<I<G<8F 8A8E4?F6BC8

Ϯϰ


Ʉɨɦɢɬɟɬʁɟɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɫɟɦɢɧɚɪɭ 



ɧɚɝɥɚɫɢɨɞɚɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟ

 ɨɥɢɱɚɜɚʁɭɢɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭɞɢɧɚɦɢɱɚɧɩɪɨɰɟɫɞɪɭɲɬɜɟɧɟɢɤɭɥɬɭɪɧɟɩɪɨɦɟɧɟɤɚɨ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɟɜɨɥɭɰɢʁɟɢɪɚɡɦɟɧɟʁɚɜʂɚʁɭɭɭɫɤɨʁɜɟɡɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
 ɨɥɢɱɚɜɚʁɭɢɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɟɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɤɨʁɟɫɭɩɨɜɟɡɚɧɟɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɢɤɭɥɬɭɪɧɢɦɜɟɡɚɦɚ
 ɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɡɦɟɻɭɧɚɪɨɞɚɢɥɢɟɬɧɢɱɤɢɯɝɪɭɩɚɨɞɞɜɟ
ɢɥɢɜɢɲɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯɢɥɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯɤɭɥɬɭɪɚ
 ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɫɟʂɟɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɢɥɢ ɟɬɧɢɱɤɢɦ
ɝɪɭɩɚɦɚɤɨʁɟɩɨɜɟɡɚɧɟɤɚɨɪɟɡɭɥɬɚɬɤɭɥɬɭɪɧɢɯɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯɜɟɡɚ
 ɨɬɤɪɢɜɚʁɭɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟɢɤɭɥɬɭɪɧɟɜɟɡɟɤɨʁɟɫɟɨɝɥɟɞɚʁɭɭɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɭɤɨɪɟʃɟɧɢɦ ɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
 ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɩɪɨɫɥɚɜɟ ɢ ɫɤɭɩɨɜɢ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ʁɚɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɢɧɭɞɟʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɭɜɪɟɞɧɨɫɬʁɟɪ
ɫɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɢ ɟɤɫɤɥɭɡɢɜɧɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɭɨɞɪɟɻɟɧɨɦɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ

ɇɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɤɨɧɝɪɟɫɭɄɨɦɢɬɟɬɚ 



ɧɚɝɥɚɲɟɧɨʁɟɞɚ

 ɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɭɩɪɨɦɟɧɭɭɤɨɧɰɟɩɬɭɡɚɲɬɢɬɟɧɚɫɥɟɻɚ
ɝɞɟ ʁɟ ɤɨɧɰɟɩɬ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɚɨ ɞɟɥɚ ɢɡɨɥɨɜɚɧɨɝ ɢɡ ɫɜɨɝ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɭɤʂɭɱɢɨ
ɞɪɭɝɟɤɨɧɰɟɩɬɟ ɰɟɧɬɪɟɫɭɫɟɞɫɬɜɚɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟɝɪɚɞɨɜɟɢɤɭɥɬɭɪɧɟɩɟʁɡɚɠɟ 
 ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɧɨɜɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɦ
ɲɢɪɢɧɨɦ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɨɦ ɢ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɚ
ɲɬɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɧɚɪɨɞɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ
ɤɨɧɬɢɧɟɧɚɬɚ ɢ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɤɚɨ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɯɨɦɨɝɟɧɢɡɚɰɢʁɟ
 ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɫɢɦ ɫɜɨʁɢɯ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɞɭɠɟɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɯ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɤɚɨ



,&2026&,,& AG8EA4G<BA4?  )*8@<A4E*XDQDMXDWR
ɂɫɬɨ 

,&2026&,,& AG8EA4G<BA4?BA:E8FFB9G;8 &$&* BA6?HF<BAF3DPSORQD1DYDUUD6SDLQ-XQH
KWWSZZZLFRPRVFLLFRUJ&,,&3$03/21$BLQJOKWP ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

ɂɫɬɨ 

ɂɫɬɨ 


Ϯϱ


ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨɬɢɯɪɚɡɦɟɧɚɢɤɪɟɬɚʃɚɉɨɝɪɟɲɧɨʁɟɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɨɢɫɬɨɜɟɬɢɬɢɫɚɩɭɬɟɜɢɦɚɤɨʁɢɧɟɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭɨɜɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɤɚɨɲɬɨɫɭ
Äɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɢɥɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɢɥɢ ɩɭɬɟɜɢ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɜɨʁɧɚ
ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɟɤɫɩɟɞɢɰɢʁɟ ɢɥɢ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɚ ɤɪɟɬɚʃɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ
ɩɪɨɢɡɜɟɥɢɩɪɟɞɦɟɬɟɧɚɫɥɟɻɚɤɚɨɪɟɡɭɥɬɚɬɤɭɥɬɭɪɧɢɯɪɚɡɦɟɧɚɨɞɪɠɚɜɚɧɢɫɭ
ɭ ɡɧɚɬɧɨ ɞɭɝɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ³ ɧɢɬɢ ɫɚ ɩɭɤɢɦ ɡɚɦɢɲʂɟɧɢɦ ɫɤɭɩɨɦ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɢ
ɧɢɫɭɩɨɜɟɡɚɧɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɧɢɬɢɞɢɪɟɤɬɧɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢɡɩɭɬɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝɡɚɨɜɚ
ɞɨɛɪɚɢɞɭɠɤɨʁɟɝɫɟɨɞɜɢʁɚɥɚɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚɤɭɥɬɭɪɧɚɪɚɡɦɟɧɚ

ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ʁɟ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɭ Ɇɚɞɪɢɞɭ
 
`ɉɭɬɤɭɥɬɭɪɟʁɟɤɨɩɧɟɧɢɜɨɞɟɧɢɦɟɲɨɜɢɬɢɢɥɢɞɪɭɝɢɬɢɩɩɭɬɚɤɨʁɢʁɟɮɢɡɢɱɤɢ
ɨɞɪɟɻɟɧ ɢ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɫɟ ɫɜɨʁɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɦ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɞɢɧɚɦɢɤɨɦ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɲʄɭ

ɩɨɤɚɡɭʁɭʄɢ

ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ

ɤɪɟɬɚʃɚ

ʂɭɞɢ

ɤɚɨ

ɢ

ɜɢɲɟɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɟ ɢ ɪɟɰɢɩɪɨɱɧɟ ɪɚɡɦɟɧɟ ɪɨɛɟ ɢɞɟʁɚ ɡɧɚʃɚ ɢ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɢɥɢ ɢɡɦɟɻɭ ɡɟɦɚʂɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɬɨɤɨɦ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɬɢɦɟ ɝɟɧɟɪɢɲɭʄɢ ɩɥɨɞɧɨ ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢ ɜɪɟɦɟɧɭ
ɤɨʁɟɫɟɨɝɥɟɞɚɤɚɤɨɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɬɚɤɨɢɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɧɚɫɥɟɻɭ\
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Ϯϲ


ɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɭɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɦɚɤɬɢɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɍɇȿɋɄɈɜɢɉɭɬɟɜɢɞɢʁɚɥɨɝɚɢɉɭɬɟɜɢɧɚɫɥɟɻɚ

ɍɇȿɋɄɈɜɚ ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɥɟɩɨɬɟ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟʁɡɚɠɚ ɢ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ )86B@@8A74G<BA6BA68EA<A:G;8*498:H4E7<A:B984HGL4A7;4E46G8EB9
#4A7F64C8F 4A7 *<G8F   ɢɦɚɥɚ ʁɟ ɡɚ ɰɢʂ Äɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ ɚɫɩɟɤɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɢ ɭɪɛɚɧɢɯ ɩɟʁɡɚɠɚ ɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɛɢɥɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢɥɢ
ɜɟɲɬɚɱɤɢɯ ɨɞ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢɥɢ ɟɫɬɟɬɫɤɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢɥɢ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɬɢɩɢɱɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ
ɚɦɛɢʁɟɧɬɟ³ Ɇɟɻɭɬɢɦ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɟ ɢ
ɲɬɢɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨɢɩɪɢɪɨɞɧɨɧɚɫɥɟɻɟɢɡɜɚɧɪɟɞɧɟɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧʁɟ
ʁɟɞɧɭ ɞɟɰɟɧɢʁɭ ɤɚɫɧɢʁɟ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɨɦ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ BAI8AG<BA6BA68EA<A:G;8'EBG86G<BAB9G;8.BE?7H?GHE4?4A7%4GHE4?8E<G4:8
  Ɂɚ ɫɜɪɯɭ ɨɜɟ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɟ Äɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ³ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɤɪɨɡ ɫɩɨɦɟɧɢɤɟ
ɝɪɭɩɧɚ ɡɞɚʃɚ ɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɦɟɫɬɚ ɞɨɤ ɫɭ Äɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ³ ɩɪɢɩɚɞɚɥɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ
ɩɨʁɚɜɟ ɝɟɨɥɨɲɤɟ ɢ ɮɢɡɢɨɝɪɚɮɫɤɟ ɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɢ ɬɚɱɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɡɨɧɟ ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɟ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ

Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢɦɫɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɚɫɬɚɧɤɚɟɤɫɩɟɪɚɬɚ #4
'8G<G8'<8EE8 ɩɪɢɪɟɻɟɧɚʁɟɪɟɜɢɡɢʁɚɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚɡɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɨ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɪɜɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɚɜɧɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɤɨʁɢɦɫɟɲɬɢɬɟɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɟʁɡɚɠɢ ɍɍɇȿɋɄɈɜɨʁɄɨɧɜɟɧɰɢʁɢ ɨɫɜɟɬɫɤɨɦ
ɧɚɫɥɟɻɭ  ɩɪɜɨɦɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɧɨɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɤɨʁɢɦɫɟɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭɢɲɬɢɬɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɟʁɡɚɠɢ ɤɚɨ ɢ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚ   ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɟʁɡɚɠɢ ɫɭ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɤɚɨ Äɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ ɢ
ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ³ Ɉɩɫɟɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɩɟʁɡɚɠɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɩɢɫɭʁɟ ɧɚ Ʌɢɫɬɭ
ɫɜɟɬɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɡɚɜɢɫɢɨɞʃɟɝɨɜɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɢɪɚɡɭɦʂɢɜɨɫɬɢɬɚɤɨɞɚɢɡɚɛɪɚɧɢ
ɭɡɨɪɚɤɚɞɟɤɜɚɬɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɭɤɭɩɧɨɫɬɬɨɝɩɟʁɡɚɠɚɌɚɤɨɻɟʁɟɧɚɩɨɦɟɧɭɬɨɞɚɫɟɧɟɬɪɟɛɚ
ɢɫɤʂɭɱɢɬɢ Äɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɚ ɞɭɝɚɱɤɢɯ ɥɢɧɟɚɪɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
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Ϯϳ


ɤɭɥɬɭɪɧɨɡɧɚɱɚʁɧɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟɦɪɟɠɟ³ɲɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɟɥɚɡɧɢ
ɨɛɥɢɤɢɡɦɟɻɭÄɤɭɥɬɭɪɧɢɯɩɟʁɡɚɠɚ³ɢÄɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟ³ɢɱɢɦɟɫɟɨɬɜɚɪɚɩɭɬɧɚɫɬɚɧɤɭ
ɫɚɫɜɢɦɧɨɜɨɝɤɨɧɰɟɩɬɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ

ɌɟɪɦɢɧÄɩɭɬɟɜɢɧɚɫɥɟɻɚ\ɫɢɧɨɧɢɦɡɚÄɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟ³ɭɤʂɭɱɟɧʁɟɭɍɇȿɋɄɈ
ɜɭ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɭ ɨ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɩɭɬɟɦ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɦɟɪɧɢɰɚ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɨ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ &C8E4G<BA4? H<78?<A8F 9BE G;8 @C?8@8AG4G<BA B9 G;8
.BE?7 8E<G4:8 BAI8AG<BA  ɢɡ     ɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɍȿɋɄɈɜɟ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟɫɦɟɪɧɢɰɟɪɟɞɨɜɧɨɫɟɪɟɜɢɞɢɪɚʁɭɨɞɝɨɞɢɧɟɤɚɤɨɛɢɞɪɠɚɜɟɱɥɚɧɢɰɟ
ɩɪɢɩɪɟɦɢɥɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɟ ɡɚ ɭɩɢɫ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɞɨɛɚɪɚ CEBC8EG<8F  ɧɚ Ʌɢɫɬɭ
ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɡɚ ɭɩɢɫ Ʉɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɭɫɜɚʁɚʃɚ
ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ ɫɚ ɟɤɫɩɟɪɬɫɤɢɯ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɤɚɧɚɥɚ ɢ
ɩɭɬɟɜɚ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɫɜɟɬɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɦɟɪɧɢɰɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɨ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɜɪɫɬɚ ɢɥɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚɢɭɫɜɨʁɢɨɩɨɫɟɛɧɟɫɦɟɪɧɢɰɟɞɚɨɥɚɤɲɚɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭɬɢɯɞɨɛɚɪɚɩɪɢɧɨɦɢɧɨɜɚʃɭ
ɡɚɭɩɢɫɧɚɅɢɫɬɭɫɜɟɬɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚÄɤɭɥɬɭɪɧɟɩɟʁɡɚɠɟ\Äɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟɝɪɚɞɨɜɟɢɝɪɚɞɫɤɟ
ɰɟɧɬɪɟ\Äɤɚɧɚɥɟɧɚɫɥɟɻɚ\ɢÄɩɭɬɟɜɟɧɚɫɥɟɻɚ\

ɉɪɟɬɯɨɞɧɨ ʁɟ ɤɨɧɰɟɩɬ Äɩɭɬɟɜɚ ɧɚɫɥɟɻɚ³ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɟɤɫɩɟɪɚɬɚ ɨ
Äɉɭɬɟɜɢɦɚɤɚɨɞɟɥɭɧɚɲɟɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ³ )BHG8F4F4'4EGB9BHEH?GHE4?8E<G4:8
Ɇɚɞɪɢɞ



ɚɡɚɬɢɦʁɟɨɫɚɫɬɚɧɤɭɪɚɫɩɪɚɜʂɚɨɄɨɦɢɬɟɬɡɚɫɜɟɬɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟɧɚɫɜɨɦ

ɫɚɫɬɚɧɤɭɝɨɞɢɧɟɭȻɟɪɥɢɧɭɄɨɧɰɟɩɬÄɩɭɬɟɜɚɧɚɫɥɟɻɚ³ɩɨɤɚɡɚɨɫɟɛɨɝɚɬɢɦɢ
ɩɥɨɞɧɢɦ ɨɤɜɢɪɨɦ ɡɚ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɥɭɪɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɢ
ɦɢɪɚɍɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚɞɚɬɚʁɟɫɥɟɞɟʄɚɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚÄɩɭɬɟɜɚɧɚɫɥɟɻɚ³
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$GYLVRU\)RUXP1RYHPEHU&ROPDU
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 81(6&2 :RUOG +HULWDJH &HQWUH &C8E4G<BA4? H<78?<A8F 9BE G;8 @C?8@8AG4G<BA B9 G;8 .BE?7 8E<G4:8
BAI8AG<BA$QQH[,,,ɫɬɪ

Ϯϴ


Äɉɭɬ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɱɢʁɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɡɧɚɱɚʁ
ɩɨɬɢɱɟ ɨɞ ɪɚɡɦɟɧɚ ɢ ɜɢɲɟɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɨɝ ɞɢʁɚɥɨɝɚ ɢɡɦɟɻɭ ɡɟɦɚʂɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ
ɤɨʁɢɢɥɭɫɬɪɭʁɭɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɭɤɪɟɬɚʃɚɞɭɠɩɭɬɚɭɩɪɨɫɬɨɪɭɢɜɪɟɦɟɧɭ³

ɉɪɢɥɢɤɨɦɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚɞɚɥɢʁɟÄɩɭɬɧɚɫɥɟɻɚ³ɩɨɝɨɞɚɧɡɚɭɩɢɫɧɚɅɢɫɬɭɫɜɟɬɫɤɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɨɤɨɫɧɢɰɟ ɩɭɬɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɢ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɢɯ
ɞɢɦɟɧɡɢʁɚɬɪɟɛɚɪɚɡɦɨɬɪɢɬɢɫɥɟɞɟʄɟɫɬɚɜɤɟ
 ɢɦɚÄɢɡɭɡɟɬɧɭɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɭɜɪɟɞɧɨɫɬ³
 ɡɚɫɧɢɜɚɫɟɧɚɤɪɟɬɚʃɢɦɚɢɪɚɡɦɟɧɚɦɚɫɚɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɭɢɜɪɟɦɟɧɭ
 ɨɡɧɚɱɚɜɚɰɟɥɢɧɭɱɢʁɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢɡɛɢɪɟɥɟɦɟɧɚɬɚɤɨʁɢɝɚɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭɢ
ɤɪɨɡɤɨʁɟɫɬɢɱɟɫɜɨʁɤɭɥɬɭɪɧɢɡɧɚɱɚʁ
 ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɪɚɡɦɟɧɟɢɞɢʁɚɥɨɝɦɟɻɭɞɪɠɚɜɚɦɚɢɥɢɪɟɝɢɨɧɢɦɚ
 ɜɢɲɟɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɚɧ ʁɟ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɢ ɞɨɞɚʁɭ
ʃɟɝɨɜɨʁɨɫɧɨɜɧɨʁɫɜɪɫɢɤɨʁɚɦɨɠɟɛɢɬɢɜɟɪɫɤɚɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ
ɢɥɢɞɪɭɝɨ
 ɦɨɠɟɫɟɫɦɚɬɪɚɬɢɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɦɞɢɧɚɦɢɱɧɨɦɜɪɫɬɨɦɤɭɥɬɭɪɧɨɝɩɟʁɡɚɠɚ
 ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɤɭɩɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɢɩʂɢɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɜɟɞɨɱɟ ɨ
ɡɧɚɱɚʁɭɫɚɦɨɝɩɭɬɚ
 ɭɫɥɨɜɢ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɭɬɚ
ɬɪɚʁɚʃɟ ɭɱɟɫɬɚɥɨɫɬ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɥɟɝɢɬɢɦɧɟ ɠɟʂɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚɪɨɞɚ ɧɚ ɤɨʁɟ ɩɭɬ
ɭɬɢɱɟ 














ɂɫɬɨ 
ɂɫɬɨ 

Ϯϵ


ɂɄɈɆɈɋɨɜɚɉɨɜɟʂɚɨɩɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟ

Ʉɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ ɤɚɨ ɧɨɜ ɩɪɢɫɬɭɩ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɨʁɢʁɟɡɚɫɧɨɜɚɧɧɚɢɞɟʁɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɢ
ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚʁɟ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɝɞɟ ɫɟ ɨɧɨ
ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ʂɭɞɫɤɟ ɩɨɤɪɟɬʂɢɜɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɦɟɧɟ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɞɭɠ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ Ɉɜɚʁ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɡɧɚɱɚʁ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɚɨ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɨɝ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɢ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ Äɫɚɜɪɟɦɟɧɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ
ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ  ɤɚɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɍ ɩɪɟɚɦɛɭɥɢ ɂɄɈɆɈɋɨɜɟ ɉɨɜɟʂɟ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɭɬ
ɤɭɥɬɭɪɟ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɤɚɨ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɢ ɩɭɬ ɤɨʁɢ ɨɫɢɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɤɨʁɢ ɝɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɝɟɧɟɪɢɲɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɟ
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ ɭɬɢɰɚʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɝɪɭɩɚ Äɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟ ɞɢɧɚɦɢɱɤɟ ɢ ɟɜɨɥɭɬɢɜɧɟ ɩɪɨɰɟɫɟ ʂɭɞɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɜɟɡɚ ɤɨʁɟ ɪɟɮɥɟɤɬɭʁɭ ɛɨɝɚɬɭ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬ ɭɬɢɰɚʁɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɪɨɞɚ ɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɛɚɲɬɢɧɭ´ Ʉɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɢʁɟ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɧɢɬɢ ɫɟ ɩɨɞɭɞɚɪɚ
ɫɚɞɪɭɝɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚɤɨʁɚɤɨɧɫɬɢɬɭɢɲɭɩɭɬɜɟʄɫɟɨɜɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁɢ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɡɧɚɱɟʃɟ ɫɜɢɯ ɫɜɨʁɢɯ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɢɯ
ɞɟɥɨɜɚ Ɍɚɤɨ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ ɨɬɤɪɢɜɚ ɧɚɫɥɟɻɟ ɤɚɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɮɟɧɨɦɟɧ ʂɭɞɫɤɟ
ɩɨɤɪɟɬʂɢɜɨɫɬɢ ɪɚɡɦɟɧɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɪɚɡɜɢɥɢ ɩɭɬɟɦ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ

ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɢɢɥɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɨɱɭɜɚɧɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɩɭɬɚ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɟɻɭɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɟɮɟɤɚɬɚ ɢ ɨɤɪɭɠɟʃɟ ɤɚɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɭɫɥɨɜʂɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɨɛɭɯɜɚɬ ɩɭɬɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɭʁɭ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɭ



 ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ

ɥɨɤɚɥɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɢɧɬɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɟ  ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɢ ɢɧɬɟɪ
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ϯϬ


ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ  ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɢɥɢ ɤɭɥɬɭɪɧɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɢɥɢ ɦɭɥɬɢɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ  ɚɥɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɭ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɭɬɟɜɢ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɢ ɩɭɬɟɜɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɚɧ ɮɭɧɤɰɢʁɟ  ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɥɢɧɟɚɪɧɟ ɤɪɭɠɧɟ
ɪɚɞɢʁɚɥɧɟ ɢɬɞ  ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɨ ɜɨɞɟɧɨ ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɨ
ɨɤɪɭɠɟʃɟ  Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɟɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɦɨɝɭ ɱɢɧɢɬɢ
ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢ ɨɫɬɚɰɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɝɪɚɞɨɜɢ ɤɨɥɨɤɜɢʁɚɥɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɛɚɲɬɢɧɚ ʁɚɜɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɩɟʁɡɚɠɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɜɟɲɬɢɧɚ ɤɚɨ ɢ
ɞɪɭɝɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɞɨɛɪɚ ɋɬɨɝɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɩɭɬɟɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢɬɟɦɚɬɫɤɚɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɚɭɩɪɚɜɨɡɛɨɝɬɨɝɚɫɬɭɞɢʁɚɢ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭɡ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɜɟʂɚ ɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɩɪɨɞɭɛɢɬɢ
ɫɜɟɭɤɭɩɧɨɡɧɚʃɟɨʃɟɧɢɦɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ

ɂɄɈɆɈɋɨɜɚɉɨɜɟʂɚɨɩɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟɧɚʁɩɪɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɤɚɨ
ɰɟɥɢɧɭɚɥɢɢʃɟɧɟɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟɟɥɟɦɟɧɬɟɡɚʁɟɞɧɨɫɚɩɨɩɢɫɨɦɞɨɛɚɪɚɤɨʁɚɨɧɚɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɢ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɫɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɟɥɚɛɨɪɚɰɢʁɭ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɟ
ɂɄɈɆɈɋɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɢ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɩɭɬɭ ɭ
ʁɚɜɧɨɫɬɢɢɤɨɞɩɪɢɜɚɬɧɢɯɟɧɬɢɬɟɬɚɌɚɤɨɻɟɨɜɚɉɨɜɟʂɚɮɨɪɦɭɥɢɲɟɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɟɦɟɪɟ
ɢɨɞɪɟɻɟɧɟɡɚɤɨɧɫɤɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟɡɚɡɚɲɬɢɬɭɭɩɨɬɪɟɛɭɢɩɪɚʄɟʃɟɫɜɢɯɨɜɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɤɚɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɩɭɬ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɭ Ɂɚ ɨɜɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ʁɟ
ɩɨɫɟɛɧɨɡɧɚɱɚʁɧɨɞɚɫɟɉɨɜɟʂɚɭɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢɛɚɜɢɨɞɪɠɢɜɢɦɪɚɡɜɨʁɟɦɤɚɨɡɧɚɱɚʁɧɢɦ
ɚɫɩɟɤɬɨɦɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟ










ɂɫɬɨɫɬɪ

ϯϭ


ɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ

Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɨ ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɨɤɜɢɪ ɭ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ
ɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɄɨɦɢɬɟɬɦɢɧɢɫɬɚɪɚʁɟɭɫɜɨʁɢɨɊɟɡɨɥɭɰɢʁɭɦɚɪɬɚɤɨʁɢ
ɫɚɞɪɠɢ ɫɤɭɩ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ ɬɟɦɟ Äɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ³ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɦɪɟɠɚ ɡɚ
ɫɚɪɚɞʃɭɢɪɚɡɦɟɧɭɢɫɤɭɫɬɚɜɚȽɨɞɢɧɟɄɨɦɢɬɟɬɦɢɧɢɫɬɚɪɚʁɟɭɫɜɨʁɢɨɊɟɡɨɥɭɰɢʁɭ
 ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɞɪɠɚɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɞɚ
ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ
ɨɜɥɚɫɬɢɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɞɚ ɩɨɬɩɢɲɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɧɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɫɚ ɜɥɚɞɨɦ ȼɟɥɢɤɨɝ
ɜɨʁɜɨɞɫɬɜɚɅɭɤɫɟɦɛɭɪɝɚɫɚɰɢʂɟɦɞɚɫɟɧɚɩɪɚɜɢɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚÄȿɜɪɨɩɫɤɢɢɧɫɬɢɬɭɬɡɚ
ɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟ³ɉɪɨɝɪɚɦɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɡɚɫɧɨɜɚɧɧɚɬɟɦɚɦɚɤɨʁɟ
ɫɭɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɟɡɚɟɜɪɨɩɫɤɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɡɚɧɟɤɨɥɢɤɨɟɜɪɨɩɫɤɢɯɡɟɦɚʂɚ
ɬɟɤ ʁɟ ɧɚɤɨɧ  ɝɨɞɢɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɞɨɛɢɨ ɫɜɨʁ ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɨɤɜɢɪ ɋɚɜɟɬ
ȿɜɪɨɩɟ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɨ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɟ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɢ  ɤɨʁɨɦ ɫɟ
ɞɪɠɚɜɟɱɥɚɧɢɰɟ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɞɚ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɉɪɨɝɪɚɦ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɫɟɤɪɟɬɚɪɫɟɨɜɥɚɲʄɭʁɟɞɚɩɨɬɩɢɲɟɫɩɨɪɚɡɭɦɧɢɩɪɨɬɨɤɨɥɫɚȼɥɚɞɨɦȼɟɥɢɤɨɝ
ȼɨʁɜɨɞɫɬɜɚ Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝɚ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ȿɜɪɨɩɫɤɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɡɚɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟ HEBC84A AFG<GHG8B9H?GHE4?)BHG8F 

ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭɂɧɫɬɢɬɭɬ  ɨɫɧɨɜɚɧ ʁɟ
 ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɫɜɢɦ
ɡɟɦʂɚɦɚ ɩɨɬɩɢɫɧɢɰɚɦɚ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɨ ɤɭɥɬɭɪɢ ɤɚɨ ɢ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɭɤʂɭɱɟɧɟ ɭ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɉɭɬɟɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ʁɟ
ɨɫɧɨɜɚɧ ɤɚɨ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢ
ȼɟɥɢɤɨɝ ɜɨʁɜɨɞɫɬɜɚ Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝɚ ɤɚɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɪɚɞ ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ
ɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɬɢɦɩɨɜɟɪɟɧɢɫɭɦɭɡɚɞɚɰɢɜɟɡɚɧɢɡɚɨɛɪɚɞɭɩɪɟɞɥɨɝɚɡɚ



 ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ    ɨ ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɚ ɋɚɧɬʁɚɝɨ ɞɟ Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ
ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ ʁɭɧɞɨɤʁɚɧɭɚɪɞɨɤ Ɉɪɢɝɢɧɚɥɧɢɧɚɡɢɜ)86B@@8A74G<BA
 RQWKH3LOJULPV¶:D\WR6DQWLDJRGH&RPSRVWHOODDQGRWKHU(XURSHDQ3LOJULPURXWHV -XQH'RF
-DQXDU\'RF 

 &RXQFLO RI (XURSH  &RPPLWWHH RI 0LQLVWHUV  *5&  DGG +;8 BHA6<? B9 HEBC8 H?GHE4? )BHG8F
'EB:E4@@8E<89;<FGBE<64?546>:EBHA7

 Ɋɟɱ Äɩɭɬ³ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɭ ɨɩɲɬɟɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɡɧɚɱɟʃɟ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɩɭɬɚ &RXQFLO RI (XURSH
5DSSRUWHXU *URXS RQ (GXFDWLRQ &XOWXUH 6SRUW <RXWK DQG (QYLURQPHQW +;8 BHA6<? B9 HEBC8 H?GHE4?
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ϯϮ


ɧɨɜɟ ɬɟɦɟ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɦɪɟɠɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɍ ɰɢʂɭ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɩɪɨɝɪɚɦɚɂɧɫɬɢɬɭɬɩɪɚɬɢɩɪɨʁɟɤɬɟɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɢɩɪɨɰɟʃɭʁɟ
ɦɪɟɠɟ ɢ ɩɪɭɠɚ ɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɩɨɦɨʄ ɩɪɚɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɢɫɩɢɬɭʁɟ ɧɨɜɟ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɱɭɜɚ ɢ
ɩɪɭɠɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɫɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɞɨɤ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɬɟɦɚ ɢ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟɦɪɟɠɚɢɞɨɞɟɥɚɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɫɭɢɞɚʂɟɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟ

ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɢɝɪɚ ɤʂɭɱɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɩɪɭɠɚʃɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɭ ɫɜɢɦ ɮɚɡɚɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɭɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɫɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ ɢɧɢɰɢʁɚɬɨɪɢɦɚ ɨɤɨ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɩɪɨɰɟɧɚɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɩɪɢʁɚɜɟɢɩɪɭɠɚʃɟɩɨɞɪɲɤɭɡɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɦɪɟɠɚ ɢ ɤɨɧɚɱɧɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɪɢʁɚɜɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɡɚɜɪɲɟɧɢ ɫɜɢ ɡɚɞɚɰɢ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ $ )8F

   ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɢ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɟ ɢ

ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ ɡɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɟ ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɭ ɭ
ɤɨɧɬɚɤɬɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɛɢɦɧɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɭ ɫɟɞɢɲɬɭ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭ
Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝɭ

ɍɩɟɪɢɨɞɭɨɞɝɨɞɢɧɟɞɨɞɚɧɚɫɄɨɦɢɬɟɬɦɢɧɢɫɬɚɪɚɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɭɫɜɨʁɢɨʁɟ
ɜɢɲɟɡɧɚɱɚʁɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɨɩɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟɨɩɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟɢʃɢɯɨɜɟɞɨɩɭɧɟɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟɞɟɮɢɧɢɲɟɩɨɥɢɬɢɤɭɩɪɨɝɪɚɦɚɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟ
ɭɫɜɚʁɚ ɧɨɜɟ ɬɟɦɟ ɢ ɩɭɬɟɜɟ ɨɞɨɛɪɚɜɚ ɦɪɟɠɟ ɢ ɞɨɞɟʂɭʁɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɟ ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢ Ƚɥɚɜɧɢ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɚɧɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɞɨɤ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɛɚɜʂɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ
ɩɭɬɟɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ Ʉɚɞɚ ɫɟ ɬɟɦɚ ɨɞɨɛɪɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɦɪɟɠɚ ɦɨɠɟ ɞɨɛɢɬɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɉɭɬɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɤɨʁɢɫɟɞɨɞɟʂɭʁɭɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟ



 &RXQFLO RI (XURSH  &RPPLWWHH RI 0LQLVWHUV  *5&   HEBC84A AFG<GHG8 B9 H?GHE4? )BHG8F
A9BE@4G<BA7B6H@8AGE8CEB7H6879EB@G;8.85C4:8B9G;8<E86GBE4G88A8E4? -7H64G<BAH?GHE80BHG;
4A7*CBEGAI<EBA@8AG

 ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ    ɨ ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɚ ɋɚɧɬʁɚɝɨ ɞɟ Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ
ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ ʁɭɧɞɨɤʁɚɧɭɚɪɞɨɤ Ɉɪɢɝɢɧɚɥɧɢɧɚɡɢɜ)86B@@8A74G<BA
 RQWKH3LOJULPV¶:D\WR6DQWLDJRGH&RPSRVWHOODDQGRWKHU(XURSHDQ3LOJULPURXWHV -XQH'RF
-DQXDU\'RF 

 ȼɢɞɟɬɢ 8EG<9<64G<BA H<74A68 4A7 *HCCBEG ɭ ɨɤɜɢɪɭ `HEBC84A H?GHE4? )BHG8F\   'E46G<64? H<78
)HGHUDO0LQLVWU\RI(FRQRP\)DPLO\DQG<RXWK'HSDUWPHQWIRU7RXULVPDQG+LVWRULF2EMHFWV9LHQQD)HGHUDO
0LQLVWU\IRU(XURSHDQDQG,QWHUQDWLRQDO$IIDLUV9LHQQD

ȼɢɞɟɬɢ&G;8EF8EI<68F9BEH?GHE4?)BHG8F 5<7 

ϯϯ


ɤɨʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɨɞɨɛɪɟɧɨʁ ɬɟɦɢ ɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɩɟɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ   ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ 
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ

ɰɢʂɟɜɚ

ɟɜɪɨɩɫɤɟ

ɤɭɥɬɭɪɧɟ



ɫɚɪɚɞʃɟ

 ɧɚɩɨɦɢʃɟ ɞɚ ɫɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ

Äɟɜɪɨɩɫɤɨɝ

ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ³ ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ Äɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ³ ɢ Äɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɦ
ɟɜɪɨɩɫɤɨɦ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ³ ɦɨɠɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɩɪɟɤɨ Äɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ³ ɤɨʁɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ `ɬɪɚɫɢɪɚʃɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɧɚɪɨɞɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚ ɢ ɲɢɪɟʃɟ ɝɥɚɜɧɢɯ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ
ɬɨɤɨɜɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɧɚɭɤɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟɢɬɪɝɨɜɢɧɟ³ɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɫɭɩɨɝɨɞɧɢɡɚɞɭɝɨɪɨɱɧɟɩɪɨɝɪɚɦɟɫɚɪɚɞʃɟ
ɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɪɚɡɦɟɧɟ
ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɨɞɪɠɢɜ ɬɭɪɢɡɚɦ Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɜɟ
ɫɚɪɚɞʃɟɤɨʁɚɡɚɯɬɟɜɚɡɧɚɱɚʁɧɚʂɭɞɫɤɚɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɭɫɜɨʁɟɧʁɟɧɢɡɩɪɚɜɢɥɚ
ɞɨɞɚɬɢɯ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɢ ɱɢɦɟ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɨɤɜɢɪ ɫɚɪɚɞʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɤɚɤɨɛɢɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢɥɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɰɢʂɟɜɢɢɝɚɪɚɧɬɨɜɚɨ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ

ɉɭɬɤɭɥɬɭɪɟɫɟɡɚɫɧɢɜɚɧɚɬɟɦɢɤɨʁɚɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚɧɢɡɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɞɟɨ, ɢɤɨʁɨɦ
ɫɟɛɚɜɢɧɢɡɩɪɨʁɟɤɚɬɚɫɚɪɚɞʃɟɭɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɦɨɛɥɚɫɬɢɦɚɞɟɥɨɜɚʃɚ ɞɟɨ,, ɤɪɨɡɦɪɟɠɟ
ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢ ɪɚɡɦɟɧɭ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ ɞɟɨ ,,,  Ɋɚɡɥɢɤɭʁɭ ɫɟ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢɦɚ ɋɚɜɟɬ ȿɜɪɨɩɟ ɞɨɞɟʂɭʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɨɬɜɪɞɟ ɞɟɨ ,9  ɩɪɜɨʁ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɨɬɜɪɞɚ Äɝɥɚɜɧɢ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ³ $4=BE H?GHE4?
)BHG8 B9 G;8 BHA6<? B9 HEBC8  ɞɪɭɝɨʁ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɨɬɜɪɞɚ Äɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ³ H?GHE4? )BHG8 B9 G;8 BHA6<? B9 HEBC8  ɢ ɬɪɟʄɨʁ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ
ɩɨɬɜɪɞɚ Äɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ³ A G;8 9E4@8JBE> B9 G;8 H?GHE4?
)BHG8FB9G;8BHA6<?B9HEBC8 




)8FB?HG<BA$ BAH?GHE4?EBHG8F6WUDVERXUJ
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ɂɫɬɨ 

ɂɫɬɨ 

ɂɫɬɨ 

ɂɫɬɨ 


ϯϰ


Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɨɉɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟʁɟɩɪɜɢɭɧɢɡɭɭɫɜɨʁɟɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɚ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ   ɭɫɜɨʁɟɧɚ ɫɭ ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨʁɚ ɬɪɟɛɚ ɫɦɚɬɪɚɬɢ
ɮɨɪɦɚɥɧɢɦ ɨɤɜɢɪɨɦ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ
Ɉɤɨɫɧɢɰɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɬɟɦɚ ɤɨʁɚ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɥɚ ɡɚ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɫɩɭɧɢ ɧɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɞɟɥɭ , ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɻɭʁɭ ʁɟ ɦɭɥɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɬɢɦɨɜɢ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ
ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɟɜɪɨɩɫɤɨ ɫɟʄɚʃɟ ɩɨɝɨɞɧɚ ʁɟ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɪɚɡɦɟɧɟ
ɦɥɚɞɢɯɢɨɦɨɝɭʄɚɜɚɪɚɡɜɢʁɚʃɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɋɜɚɤɚɬɟɦɚɬɪɟɛɚɥɨɛɢɞɚɛɭɞɟ
ɨɛɪɚɻɟɧɚɭɧɢɡɭɩɪɨʁɟɤɚɬɚɫɚɪɚɞʃɟɍɞɟɥɭ,,ɉɪɚɜɢɥɚɧɚɜɟɞɟɧɟɫɭɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɨɜɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɟʄɚʃɚ
ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɚɪɚɞʃɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ȿɜɪɨɩʂɚɧɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɩɪɚɤɫɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɨɞɪɠɢɜ
ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɂɧɢɰɢʁɚɬɨɪɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɦɪɟɠɭ ɤɚɤɨ ɛɢ
ɭɧɚɩɪɟɞɢɥɢɫɚɪɚɞʃɭɢɨɦɨɝɭʄɢɥɢɪɚɡɦɟɧɭɢɫɤɭɫɬɚɜɚȾɚɛɢɞɨɛɢɥɟɩɨɬɜɪɞɭɨɜɟɦɪɟɠɟ
ɦɨɪɚʁɭɞɚɡɚɞɨɜɨʂɟɧɢɡɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɞɟɥɭ,,,Ɍɪɢɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɩɨɬɜɪɞɚɤɨʁɟ
ɞɨɞɟʂɭʁɟɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟɧɚɜɟɞɟɧɟɫɭɭɞɟɥɭ,9

Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ #/   ɚɧɭɥɢɪɚ ɢ ɡɚɦɟʃɭʁɟ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɭ   ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɨɞɦɚɪɬɚɉɪɢɞɨɧɨɲɟʃɭɊɟɡɨɥɭɰɢʁɟɫɭɭɨɛɡɢɪɰɢʂɟɜɢ
ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɱɥɚɧɢɰɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɭ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɭɟɜɪɨɩɫɤɨɝɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɟɜɪɨɩɫɤɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɢɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɚ
ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɮɢɡɢɱɤɨɦ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɤɭɥɬɭɪɧɨɦɧɚɫɥɟɻɭȾɨɧɨɫɢɨɰɢɊɟɡɨɥɭɰɢʁɟɩɪɢɬɨɦɧɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭɞɚɩɭɬɟɜɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚʁɟɞɧɢɲɬɜɨ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɢɫɚɪɚɞʃɭɟɜɪɨɩɫɤɢɯɡɟɦɚʂɚɭɨɛɥɚɫɬɢɦɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɪɚɡɦɟɧɟ ɦɥɚɞɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚɥɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ
ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɬɚɤɨɻɟ ɭɡɢɦɚ ɭ ɨɛɡɢɪ ɞɚ ɨɜɚɤɜɚ
ɫɚɪɚɞʃɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ȿɜɪɨɩɟ ɦɨɛɢɥɢɲɭʄɢ ɢ ɩɨɜɟɡɭʁɭʄɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɚ
Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ$ )8F

 ɭɫɜɨʁɟɧɟɫɭɢɞɨɩɭɧɟɭɜɢɞɭɧɨɪɦɢɤɚɨɮɨɪɦɚɥɧɢɨɤɜɢɪ




 Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ    ɨ ɉɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ 5HVROXWLRQ    RQ WKH &XOWXUDO 5RXWHV RI WKH
&RXQFLORI(XURSH ɧɚɜɟɛɫɚʁɬɭɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟKWWSZZZFRHLQW ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚɨɩɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ BHA6<?B9HEBC8)8FB?HG<BA$ )*  BAG;8
H?GHE4? )BHG8F B9 G;8 BHA6<? B9 HEBC8   ɧɚ KWWSVZFGFRHLQW9LHZ'RFMVS"LG  ɩɨɫɟʄɟɧɨ
ɚɩɪɢɥ 

ϯϱ


ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɂɡ ɨɜɢɯ ɧɨɪɦɢ
ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɫɟɪɢʁɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɤɨʁɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɫɩɭɧɢ ɬɟɦɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɥɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɉɭɬɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɡɚɬɢɦɫɟɧɚɜɨɞɟɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɡɚ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɪɟɠɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɨɜɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɤɨɧɚɱɧɨ
ɨɞɨɛɪɚɜɚɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɉɭɬɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ

Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ #/  

 ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɫɭ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɞɨɞɟʂɢɜɚʃɟ ɩɨɬɜɪɞɟ

ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɉɭɬɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɊɟɡɨɥɭɰɢʁɚ$ )8F

ɨɩɭɬɟɜɢɦɚ

ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɭɫɜɨʁɟɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ  ɞɟɰɟɦɛɪɚ 
ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɞɨɧɟɥɚ ɨ ɉɭɬɟɜɢɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ Ɉɜɨɦ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɉɪɨɲɢɪɟɧɢ ɩɚɪɰɢʁɚɥɧɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɦɟɻɭ
ɞɪɠɚɜɚɦɚ ± ɩɨɬɩɢɫɧɢɰɚɦɚ ɉɨɬɩɢɫɧɢɰɢ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɭ Ʉɨɦɢɬɟɬɭ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ Ⱥɭɫɬɪɢʁɟ Ⱥɡɟɪɛɟʁʇɚɧɚ Ȼɭɝɚɪɫɤɟ Ʉɢɩɪɚ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ Ƚɪɱɤɟ ɂɬɚɥɢʁɟ
Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝɚ ɐɪɧɟ Ƚɨɪɟ ɉɨɪɬɭɝɚɥɚ Ɋɭɫɤɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ ɋɥɨɜɟɧɢʁɟ ɢ ɒɩɚɧɢʁɟ ɉɪɢ
ɞɨɧɨɲɟʃɭɊɟɡɨɥɭɰɢʁɟɢɦɚɨɫɟɭɜɢɞɭɭɫɩɟɯɩɪɨɝɪɚɦɚɉɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝ ɧɚ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɢ $ )8F

  ɨ ɉɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ Äɤɨʁɢ ʁɟ

ɩɨɫɬɚɨ ɨɫɧɨɜɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨʁ ɟɜɪɨɩɫɤɨʁ ɛɚɲɬɢɧɢ
ɤɚɦɟɧ ɬɟɦɟʂɚɰ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɢɡɜɨɪ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ³ Ɉɜɚ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ʁɟ
ɞɨɧɟɬɚ ɤɚɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ
ɧɨɜɢɯɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɩɭɬɟɦɉɪɨɲɢɪɟɧɨɝɩɚɪɰɢʁɚɥɧɨɝɫɩɨɪɚɡɭɦɚ











 Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ &05HV   ɨ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɡɚ ɞɨɞɟʂɢɜɚʃɟ ɩɨɬɜɪɞɟ Äɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ³
)8FB?HG<BA $ )8F
  BA G;8 EH?8F 9BE G;8 4J4E7 B9 G;8 \H?GHE4? )BHG8 B9 G;8 BHA6<? B9 HEBC8]
68EG<9<64G<BA ɧɚɜɟɛɫɚʁɬɭɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟKWWSZZZFRHLQW ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɪɭɬɚɦɚɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɤɨʁɨɦɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚɩɪɨɲɢɪɟɧɢɩɚɪɰɢʁɚɥɧɢɫɩɨɪɚɡɭɦ
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KWWSZZZFRHLQW ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

ϯϲ


ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɡɚɲɬɢɬɟɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɪɨɡɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɪɨɡ ɩɭɬɟɜɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ³ ʁɟ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨ ɉɪɟ ɫɜɟɝɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ʃɟɝɨɜɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɟ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɭɨɤɜɢɪɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɩɨɩɭɬɨɧɢɯɤɨʁɟɫɭɩɪɢɤɚɡɚɧɟɭɨɜɨɦ
ɪɚɞɭɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟʁɟɞɧɚɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɞɚɭɡɚɲɬɢɬɢɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɤɪɨɡ
ɨɜɚɤɜɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɟ ɛɨʂɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚɞ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɦɚ ɢ
ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚɭɡɚɲɬɢɬɢɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟɨɱɭɜɚʃɟɨɜɨɝɫɩɨɦɟɧɢɱɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ
ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ ɚɤɬɢɜɧɢʁɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɬɨɤɨɜɟ ɤɚɨ ɢ
ɩɨɞɢɡɚʃɟɫɜɟɫɬɢɨɡɧɚɱɚʁɭɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɡɚɞɪɭɲɬɜɨɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɟ
ɫɚɦɟ ɦɟɪɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɩɨɲɬɨ ɨɫɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɰɢʂɭ
ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟɢɡɚɲɬɢɬɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɭɤʂɭɱɭʁɭɢɨɧɟɤɨʁɟɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɩɨɞɢɡɚʃɟ
ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɚɬɪɚɤɰɢʁɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ Ʉɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɭɞɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɪɨɡ ɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɬɭɪɢɡɚɦɱɢɦɟɫɟɭɨɞɧɨɫɩɪɟɦɚɧɚɫɥɟɻɭɭɤʂɭɱɭʁɟɚɫɩɟɤɬɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɪɚʁɧɨɝ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɬɨɲɬɨɫɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɨɜɭɫɜɪɯɭɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɢɡ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɝ ɞɟɥɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ Ʉɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɧɚɩɨɪɚ
ɫɭɨɱɚɜɚʃɚɫɚɝɨɪɭʄɢɦɩɪɨɛɥɟɦɨɦɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɲɬɢɬɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ ɞɨɧɟɬɚɫɭ
ɤʂɭɱɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɭɤɨʁɢɦɚɫɟɧɚɝɥɚɲɚɜɚɩɨɬɪɟɛɚɡɚɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɧɢɜɨɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɲɭʄɢ ɮɚɤɬɨɪ
ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɩɨɜɟʂɚ ɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ 



 ɢ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ

ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ȿɜɪɨɩɟ   ɇɚ ɤɨɥɨɤɜɢʁɭɦɭ ɨ ɇɨɜɢɦ ɧɚɱɢɧɢɦɚ
ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ Ɇɟɫɢɧɚ



ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɫɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢ




 &RXQFLO RI (XURSH @C46G B9 HEBC84A H?GHE4? )BHG8F BA *$F_ <AABI4G<BA 4A7 6B@C8G<G<I8A8FF 
ɫɬɪKWWSZZZFRHLQWWGJFXOWXUHKHULWDJHFXOWXUHURXWHV6WXG\&5BHQSGI ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

ɇɟɩɨɫɬɨʁɢɞɨɫɥɟɞɧɚɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚɜɟʄɫɟɭɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚɭɫɜɚʁɚʁɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟÜ ɲɬɨ ɨɬɟɠɚɜɚ ʃɢɯɨɜɨ ɩɨɪɟɻɟʃɟ 5LFKDUGV *   :KDW LV &XOWXUDO 7RXULVP" ,Q
YDQ0DDUHQ$ HG 1DWLRQDDO&RQWDFW0RQXPHQWHQ

&RXQFLORI(XURSHHEBC84A;4EG8EB9G;8E6;<G86GHE4?8E<G4:8

 &RXQFLO RI (XURSH BAI8AG<BA 9BE G;8 'EBG86G<BA B9 G;8 E6;<G86GHE4? 8E<G4:8 B9 HEBC8 *UDQDGD


&RXQFLORI(XURSH%8JJ4LFB99HA7<A:G;8E8FGBE4G<BAB9G;84E6;<G86GHE4?;8E<G4:8 AG8EA4G<BA4?6B??BDHL
0HVVLQD

ϯϳ


ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɧɨɜɟ ɧɚɱɢɧɟ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ȳɨɪɤ



ɨɦɨɝɭʄɢɥɚʁɟɞɚɫɟɩɪɢɤɭɩɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɤɚɤɨɛɢ

ɫɟ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɥɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɨ ɧɨɜɢɦ ɧɚɱɢɧɢɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɋɬɪɚɡɛɭɪ   Ʉɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɜɢɯ ɫɤɭɩɨɜɚ ɩɪɢɪɟɻɟɧɟ ɫɭ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɧɚ ɨɜɭ ɬɟɦɭ ÄɎɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ³ ɢ Äɇɨɜɢ ɧɚɱɢɧɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ³ ɋɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɦɨɝɧɟ
ɪɚɡɜɨʁ ɞɨɛɪɟ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ÄɎɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ȼɨɞɢɱ ɤɪɨɡ ɩɨɥɢɫɟ ɢ ɩɪɢɦɟɪɟ³



 ɋɚɜɟɬ ȿɜɪɨɩɟ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ

ɦɟɯɚɧɢɡɦɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɫɢɫɬɟɦɟɭɩɪɚɜʂɚʃɚɤɨʁɢɫɟɤɨɪɢɫɬɟɡɚ
ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɭ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɭ ɫɚɧɚɰɢʁɭ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɦ
ɧɚɫɥɟɻɟɦ ɤɪɨɡ ɨɛɥɚɫɧɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɨɛɧɨɜɟ ɭ ȿɜɪɨɩɢ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨʁ Ⱥɦɟɪɢɰɢ
ɉɪɢɬɨɦɫɭɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɩɪɢɦɟɪɢɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ
ɤɪɨɡɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɛɟɫɩɨɜɪɚɬɧɭɩɨɦɨʄ ɤɪɟɞɢɬɟɢɩɨɪɟɫɤɟɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟɤɚɨɢɞɪɭɝɟɦɟɪɟ
ɩɨɩɭɬɞɨɧɚɰɢʁɚɢɞɨɬɚɰɢʁɚɥɭɬɪɢʁɚɤɨɧɰɟɫɢɨɧɢɯɭɝɨɜɨɪɚɚɧɭɢɬɟɬɚɫɩɨɦɟɧɢɤɚɩɪɟɧɨɫ
ɩɪɚɜɚ ɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ ʁɟ ɩɨɞɪɲɤɚ ɢ ɭɥɨɝɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨʁɟɪɚɞɟɭɡɚɞɨɛɪɨɛɢɬɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɚɨɲɬɨɫɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɫɚ ɨɛɪɬɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ ɞɨɛɪɨɬɜɨɪɧɢ ɬɪɭɫɬɨɜɢ ɮɨɧɞɚɰɢʁɟ ɡɚ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɫɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ

ɋɚɜɟɬ ȿɜɪɨɩɟ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɨ ɉɪɟɩɨɪɭɤɭ ɛɪ Ɋ   



 ɨ ɦɟɪɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ

ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɨɱɭɜɚʃɚɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭ
 ɩɨɜɟʄɚɧɭ ɫɜɟɫɬ ɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɱɭɜɚʃɚ Äɫɬɚɪɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ B?7 5H<?7<A:F ³
ɪɚɫɬɭʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɞɨɛɚɪɚ ɤɨʁɚ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɨɛɢɦɚ
ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢɯɪɚɞɨɜɚ




ɂɫɬɨ 
&RXQFLORI(XURSHHA7<A:G;84E6;<G86GHE4?;8E<G4:8 AG8EA4G<BA4?6BA98E8A68<RUN

&RXQFLORI(XURSH%8JJ4LFB99HA7<A:G;8E8FGBE4G<BAB9G;84E6;<G86GHE4?;8E<G4:8)8CBEGB9G;8$8FF<A4
B??BDHL$UFKLWHFWXUDOKHULWDJH5HSRUWVDQG6WXGLHV1R6WUDVERXUJ

&RXQFLORI(XURSHHA7<A:G;84E6;<G86GHE4?;8E<G4:8)8CBEGB9G;80BE>6B??BDHL$UFKLWHFWXUDOKHULWDJH
UHSRUWVDQGVWXGLHV1R6WUDVERXUJ

&RXQFLORI(XURSH%8JJ4LFB99HA7<A:G;8E8FGBE4G<BAB9G;84E6;<G86GHE4?;8E<G4:86WUDVERXUJ

&RXQFLORI(XURSHHA7<A:G;84E6;<G86GHE4?;8E<G4:8:H<78GBCB?<6<8F4A78K4@C?8F6WUDVERXUJ

ɂɫɬɨ 

 &RXQFLO RI (XURSH )86B@@8A74G<BA %B  )    B9 G;8 B@@<GG88 B9 $<A<FG8EF GB $8@58E *G4G8F BA
$84FHE8F?<>8?LGBCEB@BG8G;8HA7<A:B9G;8E6;<G86GHE4?8E<G4:8


ϯϴ


 ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɫɬ ʁɚɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɡɚɧɨɜɟɩɨɬɪɟɛɟɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɟɭȿɜɪɨɩɢ
 ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɚ Äɫɬɚɪɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ

B?7 5H<?7<A:F ³ ɫɯɨɞɧɨ ɦɚʃɨʁ

ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɢ ɜɟʄɢɦ ɪɢɡɢɰɢɦɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɧɨɜɨɝɪɚɞʃɭ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ
ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɚɡɚɩɪɢɜɚɬɧɟɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ
 ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɩɨɧɡɨɪɫɬɜɚ ɧɢɫɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ

ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɜɭɤɥɨ ɜɢɲɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɭ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟɦ ɩɨɜɨʂɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɫɬɢɦɭɥɢɫɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ʁɚɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɝɟɧɟɪɢɫɚʃɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɢʁɢɦ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ ɫɚ ɫɦɚʃɟɧɢɦ ɪɢɡɢɰɢɦɚ ɢ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟɦɫɩɨɧɡɨɪɫɬɜɚɄɚɤɨɛɢɫɟɩɨɫɬɢɝɥɢɨɜɢɰɢʂɟɜɢɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
ɧɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɟɪɚ ɩɨɩɭɬ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɮɢɫɤɚɥɧɨɝ ɪɟɠɢɦɚ ɤɨʁɢ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɩɨɪɟɫɤɟ
ɨɥɚɤɲɢɰɟ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɜɟʄɢɯ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɲɬɨ ʁɟɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɨɩɪɚɜɞɚɧɨ
ɤɨɞ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɤɨʁɟ ɛɢ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɦ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɥɚ ɞɪɠɚɜɚ
ɂɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɱɥɚɧɄɨɧɜɟɧɰɢʁɟɨɡɚɲɬɢɬɢɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚȿɜɪɨɩɟɤɨʁɢ
ɝɨɜɨɪɢɨɨɛɚɜɟɡɚɦɚɩɨɬɩɢɫɧɢɰɚɞɚɨɛɟɡɛɟɞɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭɩɨɞɪɲɤɭɞɪɠɚɜɧɢɯɨɪɝɚɧɚɡɚ
ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɨɥɚɤɲɚʁɭɨɱɭɜɚʃɟɨɜɢɯɞɨɛɚɪɚɮɢɫɤɚɥɧɢɦɦɟɪɚɦɚɢɩɨɞɫɬɢɱɭɩɪɢɜɚɬɧɭɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭɡɚ
ɨɱɭɜɚʃɟɢɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɭɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝɛɥɚɝɚɉɪɟɩɨɪɭɤɚ

` ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɞɚɜɥɚɞɟɞɪɠɚɜɚɱɥɚɧɢɰɚɩɪɨɦɨɜɢɲɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɦɟɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɨɜɟ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɟɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɤɨʁɢʁɟ ɩɪɢɩɪɟɦɢɥɚ ɝɪɭɩɚ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɡɚ
ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɭɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɭɨɞɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ
ɢ
 ɇɚɥɚɠɟ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɭ ɞɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɲɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɲɢɪɭ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɨɜɟ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɝɪɭɩɟ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɦɟɻɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ



ɂɫɬɨ 
ɇɚɡɢɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɨɪɢɝɢɧɚɥɭɝɥɚɫɢ&RXQFLORI(XURSHBAI8AG<BA9BEG;8'EBG86G<BAB9G;8E6;<G86GHE4?
8E<G4:8 B9 HEBC8 *UDQDGD   ɞɨɤ ʁɟ ɨɜɚʁ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɭɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ ɋɎɊȳ 
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɭɝɨɜɨɪɢ ɛɪ  ɪɚɬɢɮɢɤɨɜɚɧ ɤɚɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ
ɛɥɚɝɚ
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ϯϵ


ɜɥɚɫɬɢɦɚ

ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɦ

ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ

ɢ

ɥɨɤɚɥɧɢɦ

ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ

ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ ɢ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɭ
ʁɚɜɧɨɫɬɢ³

ɉɪɢɬɨɦ Äɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ 4E6;<G86GHE4? ;8E<G4:8 ³ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɡɚɲɬɢʄɟɧɟ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɟ ɝɪɭɩɟ ɡɝɪɚɞɚ ɢɥɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɦɟɫɬɚ ɩɪɟɫɬɢɠɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɭɩɟ ɡɝɪɚɞɚ ɭ
ɭɪɛɚɧɢɦ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɨɤɪɭɠɟʃɢɦɚ ɤɨʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɤɨɯɟɪɟɧɬɧɭ ɰɟɥɢɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɯɨɦɨɝɟɧɨɫɬɢ ɫɜɨɝ ɫɬɢɥɚ ɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɨɛɟɥɟɠʁɭ ɝɪɭɩɟ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɭ ɠɢɜɟɥɢ
Äɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚ 6BAF8EI4G<BA ³ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɩɨɫɥɨɜɚ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɟ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɨɧɨɜɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɚ Äɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ 9HA7<A: ³
ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɫɜɚ ʁɚɜɧɚ ɢɥɢ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɡɚɲɬɢɬɟ Ʉɚɨ
ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɭ ɫɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɭɫɥɨɜɢ ɭ ɨɛɥɢɤɭ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɭɪɛɚɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ ɢ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɚ ɤɚɨ ɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɩɪɚɜɧɟɮɨɪɦɟɤɚɤɨɛɢɫɟɩɨɞɫɬɚɤɥɨɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟɭɩɪɨʁɟɤɬɟɡɚɲɬɢɬɟɤɚɨ
ɲɬɨ ɫɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɮɨɧɞɨɜɢ  ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɟɧɨɜɢɪɚʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ
ɫɢɫɬɟɦɢɭɫɬɭɩɚʃɚɭɡɚɤɭɩɡɝɪɚɞɚɪɚɞɢɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟɢɥɢɪɟɧɨɜɢɪɚʃɚɍɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɦɟɪɟ ɭɛɪɚʁɚʁɭ ɫɟ ʁɚɜɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚʁɦɨɜɢ ɢ ɩɨɜɨʂɧɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɲɟɦɟ ɤɨʁɟ ɩɨɞɫɬɢɱɭ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɭ Äɫɬɚɪɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ³ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɜɪɯɟ ɫɚ ɫɥɚɛɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɦ ɡɚ ɞɨɛɢɬ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɝɞɟ ɬɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
ɩɪɢɩɚɞɚɩɪɢɜɚɬɧɢɦɥɢɰɢɦɚɢɝɞɟʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɫɬɢɯɧɚɬɟɪɟɬɭɍɤɨɥɢɤɨɫɟɞɨɛɪɚɨɞ
ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ
ɫɜɪɯɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɟɢɧɬɟɝɪɢɲɭɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɭɡ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ɡɚɜɢɫɟ ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɨɛɪɚ Ɇɟɪɟ ɡɚ



ɂɫɬɨ 
ɂɫɬɨ 

ɂɫɬɨ 

ɂɫɬɨ 

ɋɥɟɞɟʄɟɦɟɪɟɦɨɝɭɫɟɧɚɜɟɫɬɢɤɚɨɩɪɢɦɟɪɭɦɚʃɟʃɟɨɞɩɨɪɟɡɚɧɚɞɨɛɢɬɡɚɫɜɟɬɪɨɲɤɨɜɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢ
ɨɛɧɨɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɤɚɦɚɬɟ ɭɤɭɩɧɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟ ɨɞ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɜɨɻɟʃɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧ ɡɚ ʁɚɜɧɨɫɬ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɡɭɡɟʄɟ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɨɪɟɡɚ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɤɨʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɪɢɜɥɚɱɟ
ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɞɪɭɝɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɭ ɢɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɩɨɬɩɭɧɨ
ɢɡɭɡɟʄɟ ɨɞ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɩɪɟɧɨɫ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɧɚɫɥɟɻɟɧɢɯ ɢɥɢ
ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɤɥɨɧ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɤɥɚʃɚʃɚ ɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢɡɭɡɟʄɟ
ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɨɞ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɚ ɞɨɛɪɚ ɫɚ ɦɚɥɨɦ ɢɥɢ ɧɢɤɚɤɜɨɦ
ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɨɲʄɭȼɢɞɟɬɢɂɫɬɨ 


ϰϬ


ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂɫɬɜɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɫɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɭɬɟɦ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɨɥɚɤɲɢɰɚ ɜɟʄ ɢ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ  ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɢ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂɫɤɢɯ ɮɨɧɞɚɰɢʁɚ ɢ ɬɟɥɚ Ɍɪɟɛɚ
ɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɮɨɧɞɚɰɢʁɚ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɧɚɫɥɟɻɚ ɩɭɬɟɦ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚ ʃɢɯɨɜɨɝ
ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɤɚɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɥɚ ʃɢɯɨɜɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ ɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯɩɨɪɟɫɤɢɯɨɥɚɤɲɢɰɚ

ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɤɚɨ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɦɟɫɬɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟɦ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɬɟɦɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟɦ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɚɬɪɚɤɰɢʁɚ ɢ ɩɪɭɠɚɨɰɚ ɭɫɥɭɝɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɨ ɢ ɩɪɭɠɚɨ ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɟ ɰɟɧɬɪɢɪɚ ɨɤɨ
ɬɟɦɟ ɤɨʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɦɨɪɚ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɢɦɟɪ
ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚɢɨɞɪɠɢɜɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɤɚɨ
ɢ ɞɚ ɫɚɦɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɥɚ ɡɚ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɇɚ ɥɢɫɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɨɛɥɚɫɬ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ
ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɪɨɡ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚɤɚɨɞɟɥɚɨɞɪɠɢɜɨɝɪɚɡɜɨʁɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɢʁɚɱɚʃɟɪɚɡɜɨʁɚɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚɫɚ
ȿɜɪɨɩɫɤɨɦɞɢɦɟɧɡɢʁɨɦ

ȿɜɪɨɩɫɤɚɤɨɦɢɫɢʁɚ ȿɄ ɢɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟ ɋȿ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦɧɚɩɨɪɢɦɚɫɭɫɩɪɨɜɟɥɟ
ɋɬɭɞɢʁɭɨɭɬɢɰɚʁɭɟɜɪɨɩɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɧɚɢɧɨɜɚɰɢʁɭɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɦɚɥɢɯ
ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ  ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɬɟɤɚɨ ɭɜɢɞ ɭ ɟɮɟɤɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɤɪɨɡɩɪɨɦɨɰɢʁɭɤɭɥɬɭɪɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚɭȿɜɪɨɩɢɩɨɫɟɛɧɨ
ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɢ ɦɚʃɟ ɩɨɡɧɚɬɢɦ ɞɟɫɬɢɧɚɰɢʁɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟ ɫɭ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɬɪɟɧɞɨɜɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɭɫɥɟɞ
ɫɜɨɝ ɢɡɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɡɚ ɨɞɪɠɢɜ ɢ ɢɧɤɥɭɡɢɜɚɧ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɤɨɯɟɡɢʁɟ ɭ ȿɜɪɨɩɢ Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ



 ɋɚɜɟɬ ȿɜɪɨɩɟ Ⱦɨɞɚɬɚɤ ɉɪɟɩɨɪɭɤɟ ɛɪ  )   ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɢ ɦɟɪɟ ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ ɛɪ Ɋ   Ʉɨɦɢɬɟɬɚ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɚ ɡɟɦʂɚɦɚ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ  ɢ ɦɟɪɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɨɱɭɜɚʃɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ

2ZHQ5%XKDOLV' 3OHWLQFN['Ä'HYHORSLQJWKH7RXULVP$VSHFWVRID&XOWXUDO5RXWHெLQ+;8G;
AG8EA4G<BA4? *L@CBF<H@ BA -<EGH4? )84?<GL E6;48B?B:L 4A7 H?GHE4? 8E<G4:8 -*+
 %UXVVHOV
%HOJLXP'HFHPEHUɫɬɪ

ɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟȾɨɩɭɧɟɊɟɡɨɥɭɰɢʁɟ$ )8F  

&RXQFLORI(XURSH @C46GB9HEBC84AH?GHE4?)BHG8FBA*$F_<AABI4G<BA4A76B@C8G<G<I8A8FF

ɂɫɬɨɫɬɪ

ϰϭ


ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚ ɜɟʄɚ ɜɢɞʂɢɜɨɫɬ ɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɨɫɬ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɩɨɬɜɪɞɚ
ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɡɟɦʂɟ ɫɚ ɦɚɥɨ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɭ ɩɪɨɦɨɰɢʁɢ  ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɢɡ ɬɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɨɞɚɬɧɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɂɚɤɨ ɫɟ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ$ )8F

 ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ

ɉɪɨɲɢɪɟɧɢ ɩɚɪɰɢʁɚɥɧɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ Äɪɚɡɜɨʁ ɨɞɪɠɢɜɟ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɧɭɞɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɱɢɦɟ ɫɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ
ɞɨɛɪɨɛɢɬɢɪɟɝɢɨɧɚ³ɧɢʁɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚɡɚɩɪɢɦɟɧɭɨɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɋɬɨɝɚ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɡɚ ɨɞɪɠɢɜɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɬɭɪɢɡɦɚ ɞɭɠ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɟɥɢ ɫɚ ɝɥɚɜɧɢɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɦɚ ɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɦɚɡɚɦɟɪɟʃɟɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɨɞɪɠɢɜɨɝɬɭɪɢɡɦɚɋɬɭɞɢʁɚɞɚʂɟɩɪɟɞɥɚɠɟɞɚ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɡɚ ɨɞɪɠɢɜɢ ɪɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ ɭ ɬɟɫɧɨʁ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɲɬɨ ʄɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɧɚɱɢɧɟ ɞɚ ɫɟ ɨɥɚɤɲɚ ɦɟɪɟʃɟ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢɨɞɪɟɞɢɲɬɚɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɭɫɥɭɝɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

ɂɄɈɆɈɋɧɚɝɥɚɲɚɜɚɡɧɚɱɚʁɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɡɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɭɤɨɯɟɡɢʁɭɢɨɞɪɠɢɜɢ
ɪɚɡɜɨʁ ɤɪɨɡ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɢ ɨɞɪɠɢɜɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɫɜɪɯɟ ɉɪɟɦɚ ɉɨɜɟʂɢ ɨ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ  +;8 &$&* ;4EG8E BA H?GHE4? )BHG8F  ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ
Äɩɨɦɚɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɚɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ³ ɍ ɰɢʂɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɬɪɟɛɚɯɚɪɦɨɧɢɱɧɨɢɧɬɟɝɪɢɫɚɬɢɞɨɞɚɬɧɭɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɤɨʁɚ
ɧɟɫɦɟɭɝɪɨɡɢɬɢɡɧɚɱɚʁɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɞɨɤɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɩɨɫɟɬɟɬɪɟɛɚɜɨɞɢɬɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɫɬɭɞɢʁɚɦɚɭɬɢɰɚʁɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɢ
ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɢ ɭɱɟɲʄɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭɡ ɦɟɪɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢ
ɧɚɞɡɨɪɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢɨ ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɬɭɪɢɡɦɚ ɲɬɨ ɫɟ ɜɟɡɭʁɟ ɡɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟ
ɨɞɪɠɢɜɨɝɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝɪɚɡɜɨʁɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɤɨʁɢɫɭɧɚɝɥɚɲɟɧɢɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦɩɚɫɭɫɭ 
Ɋɚɡɜɨʁɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɭɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɫɜɪɯɟɬɪɟɛɚɭɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭɞɚɝɚɪɚɧɬɭʁɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬ




ɂɫɬɨɫɬɪ
ɂɫɬɨ4XDOLW\VXVWDLQDEOHWRXULVPVWDQGDUGVIRU(XURSHDQ&XOWXUDO5RXWHVɫɬɪ
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ɂɫɬɨɫɬɪ


ϰϮ


ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɤɚɨ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɢɞɚɩɪɨɦɨɜɢɲɟɩɨɡɢɬɢɜɚɧɪɚɡɜɨʁɭɫɜɚɤɨɦɨɞʃɟɝɨɜɢɯɞɟɥɨɜɚ

ɍɤɚɡɢɜɚʃɟɧɚɩɪɟɞɧɨɫɬɢɤɨɧɰɟɩɬɚɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɨɫɚɞɚɲʃɟɩɪɢɫɬɭɩɟ
ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɨɦɨɝɭʄɢʄɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɛɭɞɭʄɟ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɇɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧ
ɧɚɱɢɧɤɨɧɰɟɩɬɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟɡɚɲɬɢɬɭɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭɧɚɫɥɟɻɚɩɨɞɢɡɚʃɟɦ
ɧɢɜɨɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɱɢɦɟ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ ʁɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɚ  ɬɢɦɟ ɢ ɭɞɟɨ ʁɚɜɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɇɚɱɢɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɚɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɚ ɱɢɧɢ ɞɟɨ
ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɫɟ ɤɪɨɡ ɬɭɪɢɡɚɦ ɇɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧ ɧɚɱɢɧ ɩɭɬɟɜɢ
ɤɭɥɬɭɪɟɞɨɩɪɢɧɨɫɟɨɞɪɠɢɜɨʁɡɚɲɬɢɬɢɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɪɨɡɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɭɬɟɦÄɩɪɨɜɢɡɢʁɚ³ɡɚɩɨɫɟɬɭɢɥɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚ

ɇɚɤɪɚʁɭɬɪɟɛɚɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɜɚɠɧɨɫɬɩɪɚɜɢɥɧɟɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɟɧɚɫɥɟɻɚɤɚɤɨɛɢɫɟ
ʃɟɝɨɜɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɭ ɫɜɪɯɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɋɜɚɤɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ

ɩɪɨɰɟɫ

ɩɪɟɧɨɫɚ

ɩɨɪɭɤɚ

ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚ

ɧɚɫɥɟɻɚ

ʁɟ

Äɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɚɧ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʃɚ ɩɨɪɭɤɟ ɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɟɬɢɨɰɢɦɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɬɤɪɢʁɭ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚ³ Ɍɟɤ
ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚɫɥɟɻɚ ɩɪɢɤɚɠɭ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɚʁɭ ɧɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɧɚɱɢɧ ɦɨɝɭ ɞɚ ɨʁɚɱɚʁɭ ɥɨɤɚɥɧɢ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɲɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɢ
ɩɨɞɢɝɧɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɪɟɫɭɪɫɚ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɚ ɩɪɢɦɚɪɧɢɦ
ɰɢʂɟɦɨɱɭɜɚʃɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɚɫɥɟɻɚɆɚʃɢɪɟɫɭɪɫɢɧɚɫɥɟɻɚɧɟɦɨɝɭɛɢɬɢɭɫɬɚʃɭɞɚ
ɩɪɢɜɭɤɭɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚɚɥɢɦɨɝɭɞɚɨɛɟɡɛɟɞɟɞɪɭɲɬɜɟɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟɩɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɢɞɚɩɪɟɧɟɫɭɡɧɚʃɟɨɩɪɨɲɥɨɫɬɢɛɭɞɭʄɢɦɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚɦɚ
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ϰϯ


Ɂɚɲɬɢɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɞɪɠɚɜɚ ɜɟʄ ɭɤɭɩɧɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɛɪɨʁɧɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ ɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɪɨɡ ɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɬɭɪɢɡɚɦ ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɚɦɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɚ ɬɢɦɟ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɨɤɨɥɢɧɨɦ ɤɨʁɟ ɱɢɧɢ ʃɢɯɨɜ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɉɭɬɟɜɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɪɨɡ ɨɞɪɠɢɜɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ ɩɪɨɜɢɡɢʁɚ ɧɚɩɥɚɬɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢɥɢ ɩɨɫɟɬɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɫɜɪɯɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɭɪɢɡɦɚɢɥɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨɩɨɞɢɡɚʃɟɦɧɢɜɨɚɪɚɡɜɨʁɚɪɟɝɢɨɧɚ

























ϰϰ




Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɞɨɦɚʄɟɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ

ɩɨɜɟʂɚɢɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɜɟɡɚɧɢɯɡɚɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

ɂɚɤɨʁɟɤɨɧɰɟɩɬÄɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟ\ɭɜɟɥɢɤɨɩɪɢɫɭɬɚɧɭɩɪɨɩɢɫɢɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɭɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤʂɭɱɧɢɩɪɨɛɥɟɦɞɨɦɚʄɟɝɡɚɤɨɧɫɤɨɝɨɤɜɢɪɚɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɧɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬɫɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚ
ɢ ɩɪɚɤɫɨɦ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ Äɩɭɬɟɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ\ ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɢ ɧɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɚ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɦɨɠɟ
ɢɦɚɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɩɨɩɭɬ ɝɭɛɢɬɤɚ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɢɯ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɐɢʂ ɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ʁɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɦɟɪɧɢɰɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɛɭɞɭʄɟɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ
ɨɤɜɢɪɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɞɨɦɚʄɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɢ
ɛɭɞɭʄɨʁɩɪɚɤɫɢɜɟɡɚɧɢɦɡɚɤɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɻɟ

Ɂɚɤɨɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɞɨɛɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɋɪɛɢʁɟ ɭɫɜɨʁɢɥɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɞɨɜɟɡɭʁɟ ɧɚ
ɁɚɤɨɧɨɡɚɲɬɢɬɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚɢɡɝɨɞɢɧɟɢɁɚɤɨɧɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚɢɡ
ɝɨɞɢɧɟɍɡɁɚɤɨɧɫɭɞɨɧɟɬɚɢɪɟɲɟʃɚɢɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɚɚɤɬɚɍɫɬɚɜɧɢɨɫɧɨɜɡɚ



 ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋ ɋɪɛɢʁɟ ɛɪ   ɞɟɰɟɦɛɚɪ  Ɉɜɚʁ Ɂɚɤɨɧ ʁɟ ɫɬɭɩɢɨ ɧɚ ɫɧɚɝɭ  ɞɟɰɟɦɛɪɚ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɪɛɢʁɟɛɪʁɭɥ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɪɛɢʁɟɛɪ

ɉɪɚɜɢɥɧɢɰɢɢɪɟɲɟʃɚɁɚɤɨɧɚɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪ±ɞɪ
ɡɚɤɨɧ±ɞɪɡɚɤɨɧɢ±ɞɪɡɚɤɨɧ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɛɥɢɠɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɩɨɱɟɬɚɤ ɪɚɞɚ ɢ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɑɥɚɧ   ɫɬɚɜ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´ ɛɪɨʁ
 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɜɨɻɟʃɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɨ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɭɠɢɜɚʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɑɥɚɧ ɫɬɚɜ Ɂɚɤɨɧɚɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɜɨɻɟʃɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɢ ɭɠɢɜɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭɑɥɚɧ ɫɬɚɜ Ɂɚɤɨɧɚɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɨɛɪɚɫɰɢɦɚ ɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɨɞɢ ɨ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɨɦ ɢɫɤɨɩɚɜɚʃɭ ɢ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɑɥɚɧ   ɫɬɚɜ  Ɂɚɤɨɧɚɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´ ɛɪ ɢ
 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɩɢɫɭʁɭ ɭ ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɧɚɱɢɧɭ ɜɨɻɟʃɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚɢɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢɨɨɜɢɦɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚɑɥɚɧ ɫɬɚɜ
Ɂɚɤɨɧɚɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɢ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɢɫɩɢɬɚ ɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɧɚɱɢɧɭ
ʃɟɝɨɜɨɝɩɨɥɚɝɚʃɚɑɥɚɧ ɫɬɚɜ Ɂɚɤɨɧɚɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɢ
ɢɫɩɪɚɜɤɚ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɦɚ ɚɪɯɢɜɫɤɟ ɝɪɚɻɟ ɑɥ    ɫɬ    ɢ ɱɥ    ɫɬ   Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɞɨɛɪɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɪɟɝɢɫɬɪɢɦɚɮɢɥɦɫɤɟɝɪɚɻɟɑɥɚɧ ɫɬɚɜ Ɂɚɤɨɧɚɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚ
 ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɪɟɝɢɫɬɪɢɦɚɫɬɚɪɢɯɢɪɟɬɤɢɯɤʃɢɝɚɑɥ  ɫɬ  ɢɱɥ  ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɚɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɞɨɛɪɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ 

ϰϱ


ɞɨɧɨɲɟʃɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɞɭɠɧɨɫɬ ɱɭɜɚʃɚ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɚɨ ɞɨɛɪɚ ɨɞ ɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɚɡɚɲɬɢɬɚɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚʁɟʁɟɞɧɚɨɞɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ

ȺɤɬɭɟɥɧɢɦɁɚɤɨɧɨɦɭɪɟɻɭʁɟɫɟɡɚɲɬɢɬɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚɢɭɬɜɪɻɭʁɭ
ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɱɥ   ɉɨɞ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɞɨɛɪɨɦɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɫɟɫɬɜɚɪɢɢɬɜɨɪɟɜɢɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɢɞɭɯɨɜɧɟɤɭɥɬɭɪɟɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɨʁɟ ɭɠɢɜɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɱɥ  ɫɬɚɜ   ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢɯ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɜɪɫɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ
ɞɨɤ ɫɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɜɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɫɭ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ



 ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ

ɱɥɫɬɚɜ Ɍɚɤɨɻɟɡɛɢɪɤɚɢɥɢɮɨɧɞɩɨɤɪɟɬɧɢɯɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚɤɚɨɰɟɥɢɧɟɤɚɨɢ
ɡɚɲɬɢʄɟɧɚɨɤɨɥɢɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚɭɠɢɜɚʁɭɡɚɲɬɢɬɭɤɚɨɤɭɥɬɭɪɧɚɞɨɛɪɚ
ɱɥ    Ɉɜɚʁ Ɂɚɤɨɧ ɭɜɨɞɢ ɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɭ
ɱɥ ɢɩɪɨɩɢɫɭʁɟɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟ ɜɢɞɟɬɢɱɥɢ 

ɍɞɪɭɝɨʁɝɥɚɜɢɁɚɤɨɧɚ ɱɥ ɛɥɢɠɟɫɭɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟɜɪɫɬɟɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɚ ɢ ɩɨɤɪɟɬɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɞɨɛɪɚ ɉɨɫɟɛɧɨ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɞɨɛɪɚ ɤɨʁɚ ɭɠɢɜɚʁɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɱɥ   ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨɛɪɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɞɚ

 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɦɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɞɟɥɚ ɑɥɚɧ   ɫɬɚɜ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɞɨɛɪɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɫɬɚɜʂɚʃɭ ɨɡɧɚɤɚ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɞɨɛɪɚ ɑɥɚɧ   ɫɬɚɜ   Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ 
 Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɚɪɯɢɜɚ ɑɥɚɧ   Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ 
 Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɑɥɚɧ   Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ 
 Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɦɭɡɟʁɚ ɩɪɟɦɚɜɪɫɬɚɦɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɩɪɟɦɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɑɥɚɧ Ɂɚɤɨɧɚɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ 

Äɋɜɚɤɨʁɟɞɭɠɚɧɞɚɱɭɜɚɩɪɢɪɨɞɧɟɪɟɬɤɨɫɬɢɢɧɚɭɱɧɨɤɭɥɬɭɪɧɨɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟɤɚɨɞɨɛɪɚɨɞ
ɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ ɉɨɫɟɛɧɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɨɱɭɜɚʃɟɧɚɫɥɟɻɚʁɟɧɚɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ
ɚɭɬɨɧɨɦɧɢɦ ɩɨɤɪɚʁɢɧɚɦɚ ɢ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ³ ɑɥɚɧ  ɍɫɬɚɜ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ 

ɑɥɚɧɫɬɚɜɍɫɬɚɜɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ 

Ɂɚɤɨɧɞɟɮɢɧɢɲɟɩɨʁɚɦɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚɨɞɢɡɭɡɟɬɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚɨɞɜɟɥɢɤɨɝɡɧɚɱɚʁɚɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ʃɢɯɨɜɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɱɥ   Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɞɨɛɪɨ ɨɞ ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢɦɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ
ɡɧɚɱɚʁɫɜɟɞɨɱɢɨɩɪɟɫɭɞɧɢɦɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚɢɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭɢɫɬɨɪɢʁɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟɩɪɢɦɟɪɤɟɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚɢɥɢɩɪɢɪɨɞɟɨɞɧɨɫɧɨɢɦɚɜɟɥɢɤɢɭɬɢɰɚʁɧɚɪɚɡɜɨʁɞɪɭɲɬɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɬɟɯɧɢɤɟɢɧɚɭɤɟɢɢɡɭɡɟɬɧɭɭɦɟɬɧɢɱɤɭɢɥɢɟɫɬɟɬɫɤɭɜɪɟɞɧɨɫɬ ɱɥɫɬɚɜ Ʉɭɥɬɭɪɧɨɞɨɛɪɨɨɞɜɟɥɢɤɨɝ
ɡɧɚɱɚʁɚɡɧɚɱɚʁɧɨʁɟɡɚɨɞɪɟɻɟɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟɢɥɢɪɚɡɞɨɛʂɟɫɜɟɞɨɱɢɨɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦɢɥɢɩɪɢɪɨɞɧɢɦɩɨʁɚɜɚɦɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɭɫɥɨɜɢɦɚɞɪɭɲɬɜɟɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɢɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝɪɚɡɜɨʁɚɭɨɞɪɟɻɟɧɢɦɪɚɡɞɨɛʂɢɦɚɢɥɢɨ
ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɢ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɢɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɱɥ  ɫɬɚɜ   ɉɨɫɟɛɧɟ ɦɟɪɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚɨɞɜɟɥɢɤɨɝɢɨɞɢɡɭɡɟɬɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɭɬɜɪɻɟɧɟɫɭɨɜɢɦɁɚɤɨɧɨɦ ɜɢɞɟɬɢɱɥ
ɫɬɚɜɱɥɢɱɥɫɬɚɜ 

ϰϲ


ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɢ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɭ ɟɜɪɨɩɫɤɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɍ ɬɪɟʄɨʁ ɝɥɚɜɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɱɥ   ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɫɟ ɩɪɚɜɚ ɨɛɚɜɟɡɟ ɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɞɨɛɪɢɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨɛɪɢɦɚ ɤɨʁɚ ɭɠɢɜɚʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɍ ɱɟɬɜɪɬɨʁ ɝɥɚɜɢ
Ɂɚɤɨɧɚ ɱɥ   ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɤɪɨɡ ɭ
ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɇɟɩɨɤɪɟɬɧɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɞɨɛɪɨ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟɧɚɨɫɧɨɜɭɫɩɨɦɟɧɢɱɤɢɯɫɜɨʁɫɬɚɜɚɨɞɪɟɻɟɧɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɢɦɢɲʂɟʃɚɫɨɩɫɬɜɟɧɢɤɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯɨɪɝɚɧɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚ ɱɥɢ
  Ʉɚɤɨ ɡɚɲɬɢʄɟɧɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɫɚ ɬɢɦ ɞɨɛɪɨɦ ɱɢɧɢ
ɧɟɪɚɡɞɜɨʁɧɭɰɟɥɢɧɭɬɨɫɟɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɚɦɟɪɚɡɚɲɬɢɬɟɚɤɬɨɦɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚɨɞɧɨɫɢɢɧɚʃɟɝɨɜɭɡɚɲɬɢʄɟɧɭɨɤɨɥɢɧɭ

ɍɩɟɬɨʁɝɥɚɜɢɁɚɤɨɧɚ ɱɥ ɞɟɮɢɧɢɲɟɫɟɭɩɢɫɭɪɟɝɢɫɬɚɪɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
ɧɚɨɫɧɨɜɭɚɤɬɚɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚɤɨʁɢɜɨɞɟɭɫɬɚɧɨɜɟɡɚɲɬɢɬɟɩɨɜɪɫɬɚɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɍ ɲɟɫɬɨʁ ɝɥɚɜɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɫɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚ ɢɭɫɬɚɧɨɜɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɢɩɪɟɦɚɜɪɫɬɚɦɚɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
ɱɥ   ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɨʁ
ɨɤɨɥɢɧɢɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚɩɨɜɟɪɚɜɚɭɫɬɚɧɨɜɢɤɨʁɚɜɪɲɢɞɟɥɚɬɧɨɫɬɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɬɚɜɭɱɥɚɧ ɧɚɨɜɚʁɧɚɱɢɧɢɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɩɪɢɪɨɞɟɢɦɚ
ɩɨɥɨɠɚʁɭɫɬɚɧɨɜɟɡɚɲɬɢɬɟɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚ





 ɉɨɪɟɞ ɞɨɛɚɪɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɭ ɫɬɚɜɭ  ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ȼɥɚɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɦɨɠɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɟɢɩɨɤɪɟɬɧɟɫɬɜɚɪɢɤɨʁɟɭɠɢɜɚʁɭɩɪɟɬɯɨɞɧɭɡɚɲɬɢɬɭ

 Ɍɪɟʄɚ ɝɥɚɜɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɩɨɞɟʂɟɧɚ ʁɟ ɭ ɲɟɫɬ ɫɟɝɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɩɪɚɜɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɤɚ ɱɥ  
ɨɛɚɜɟɡɟɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɫɨɩɫɬɜɟɧɢɤɚ ɱɥ ɞɪɭɝɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɩɪɚɜɚɫɜɨʁɢɧɟɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɞɨɛɪɚ ɱɥ   ɨɛɚɜɟɡɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɤɚ ɞɨɛɚɪɚ ɤɨʁɚ ɭɠɢɜɚʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɱɥ   ɨɛɚɜɟɡɟ ɨɪɝɚɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ  ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɬɨɤɭ ɱɢʁɟɝ ɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚʁɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢ
ɚɪɯɢɜɫɤɚɝɪɚɻɚ ɱɥ ɤɚɨɢɨɛɚɜɟɡɚɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɨɞɧɨɫɧɨɮɢɥɦɨɜɚɡɚʁɚɜɧɨɩɪɢɤɚɡɢɜɚʃɟ
ɱɥ 

ɉɪɟɞɥɨɝɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɨɞɧɨɫɢ ȼɥɚɞɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɱɥ  ɫɬɚɜ   Ⱥɤɬ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɨɛɪɚ
ɫɚɞɪɠɢɧɚɡɢɜɢɨɩɢɫɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚɝɪɚɧɢɰɟɡɚɲɬɢʄɟɧɟɨɤɨɥɢɧɟɤɚɨɢɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɜɟɡɚɧɟɡɚɱɭɜɚʃɟ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɡɚɲɬɢʄɟɧɟ ɨɤɨɥɢɧɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɢ ɡɟɦʂɢɲɧɨ
ɤʃɢɠɧɟɩɨɞɚɬɤɟ ɫɩɢɫɚɤɩɨɤɪɟɬɧɢɯɞɨɛɚɪɚɨɞɩɨɫɟɛɧɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝɡɧɚɱɚʁɚɤɨʁɚɫɟɧɚɥɚɡɟɭ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɦɤɭɥɬɭɪɧɨɦɞɨɛɪɭ ɱɥɫɬɚɜ 

 Ɂɚɲɬɢʄɟɧɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɫɟ ɢɫɤɚɡɭʁɟ ɩɭɬɟɦ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɤɨʁɟ ɨɧɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɥɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɫɨɩɫɬɜɟɧɢɤɬɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɈɬɭɞɚʁɟɢɨɞɪɟɻɟɧɨɞɚɚɤɬɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚɩɨɪɟɞɨɫɬɚɥɨɝɫɚɞɪɠɢɢɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɢɡɟɦʂɢɲɧɨɤʃɢɠɧɟɩɨɞɚɬɤɟɧɚɡɢɜ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɛɪɨʁɟɜɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɧɚɡɧɚɤɭ ɨ ɫɜɨʁɢɧɢ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ
ɦɟɲɨɜɢɬɚ 

ϰϳ


ɍ ɫɟɞɦɨʁ ɝɥɚɜɢ ɭɪɟɻɭʁɭ ɫɟ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ
ɦɟɪɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɦ ɱɥ   ɢ ɩɨɤɪɟɬɧɢɦ  ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɞɨɛɪɢɦɚ ɱɥ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɯɧɚɥɚɡɢɲɬɚ ɱɥ ɢɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɢ
ɬɪɚʁɧɨ ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɢ ɢɡɜɨɡ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɱɥ   Ɇɟɪɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɦɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚɩɨɱɟɬɧɢɫɭɢɧɚʁɨɛɢɦɧɢʁɢɫɟɝɦɟɧɬɨɜɟɝɥɚɜɟɁɚɤɨɧɚɢ
ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ ɤɨɧɡɟɪɜɢɪɚʃɭ ɪɟɫɬɚɭɪɢɪɚʃɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚ ɱɥ 

Ɉɫɦɚ ɝɥɚɜɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɱɥ   ɭɪɟɻɭʁɟ ɩɪɨɦɟɬ ɢ ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚ ɱɥ   ɚ ɞɟɜɟɬɨɦ ɝɥɚɜɨɦ Ɂɚɤɨɧɚ ɭɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚɜɚʃɚ ɝɚɪɚɧɰɢʁɟ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɫɬɪɚɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫ ɤɨʁɨɦ ɫɟ
ɢɡɥɨɠɛɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ɟɤɫɩɨɧɚɬɢ ɬɟ ɢɡɥɨɠɛɟ ɢɦɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɭɜɪɟɞɧɨɫɬ ɱɥ Ⱦɟɫɟɬɚɝɥɚɜɚɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɧɚɞɡɨɪɧɚɞɩɪɢɦɟɧɨɦɨɜɨɝ
Ɂɚɤɨɧɚ ɤɨʁɢ ɨɛɚɜʂɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɤɭɥɬɭɪɟ ɱɥ   ɍʁɟɞɚɧɚɟɫɬɨʁ ɝɥɚɜɢ Ɂɚɤɨɧɚ
ɭɬɜɪɻɭʁɭɫɟɤɚɡɧɟɧɟɨɞɪɟɞɛɟ ɱɥ ɢɨɧɟɫɭɩɪɢɤɚɡɚɧɟɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦɞɟɥɭɬɟɤɫɬɚ
ɭɡɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɫɟɝɦɟɧɬɟɁɚɤɨɧɚɍɞɜɚɧɚɟɫɬɨʁɝɥɚɜɢɤɨʁɚʁɟɩɨɫɥɟɞʃɚɝɥɚɜɚɁɚɤɨɧɚ
ɩɪɟɰɢɡɢɪɚʁɭɫɟɩɪɟɥɚɡɧɟɢɡɚɜɪɲɧɟɨɞɪɟɞɛɟ ɱɥ 

Ʉʂɭɱɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ ɢɡ  ʁɟ ɭ ɫɚɦɨɦ ɩɨʁɦɭ
Äɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ³ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɫɤɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɢ ɧɟɫɚɜɪɟɦɟɧ ɩɚ ɩɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ɧɢʁɟ
ɭɫɤɥɚɻɟɧ ɫɚ ɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɜɟʂɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɍɇȿɋɄɈɜɟ ɉɨɜɟʂɟ ɨ
ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ Ɇɟɻɭɬɢɦ Äɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ³ ɢɥɢ Äɩɭɬɟɜɢ ɧɚɫɥɟɻɚ³ ɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ
ɫɚɦɨ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɭ ɛɚɲɬɢɧɭ ɜɟʄ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɢ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɦɚ ɢ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚ ɤɨʁɟ ɤɨɞ ɧɚɫ ɧɢɫɭ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɭɫɜɨʁɟɧɟ Ɂɚɬɨ ʄɟɦɨ ɫɟ ɨɫɜɪɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨʁɚɦ
Äɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ³ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɦɚ
ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɨɜɚʁ Ɂɚɤɨɧ ɇɟɩɨɤɪɟɬɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ ɱɥ   ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ



 Ʉɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɬɢɱɭ ɫɟ ɢ Ʉɪɢɜɢɱɧɢ ɡɚɤɨɧɢɤ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ   ɢ
ɐɚɪɢɧɫɤɢɡɚɤɨɧ ɱɥɚɧɨɜɢɢ 

ɋɬɭɩɚʃɟɦɧɚɫɧɚɝɭɨɜɨɝɁɚɤɨɧɚɩɪɟɫɬɚɥɢɫɭɞɚɜɚɠɟɁɚɤɨɧɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤ
ɋɊɋ ɛɪɨʁ   Ɂɚɤɨɧ ɨ ɝɚɪɚɧɰɢʁɢ ɡɚ ɟɤɫɩɨɧɚɬɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɢɡɥɨɠɛɢ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ ɛɪɨʁ   ɱɥ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɜɚɥɨɪɢɡɨɜɚʃɭ
ɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɢɡɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯɡɚɤɨɧɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɢ ɢɱɥ
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɡɚɤɨɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɟɫɬɭɩɟ ɢ ɩɪɟɤɪɲɚʁɟ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɱɥ   ɚ ɞɨ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɩɪɨɩɢɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɚ
ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɞɨɧɟɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ
ɛɪɨʁ ɨɫɢɦɨɞɪɟɞɚɛɚɤɨʁɟɫɭɭɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢɫɨɜɢɦɁɚɤɨɧɨɦ ɱɥ ȼɢɞɟɬɢɉɪɟɥɚɡɧɟɢɡɚɜɪɲɧɟ
ɨɞɪɟɞɛɟɁɚɤɨɧɚ

ϰϴ


ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɰɟɥɢɧɚ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɨ ɧɚɥɚɡɢɲɬɟ ɢ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨ ɦɟɫɬɨ ɋɩɨɦɟɧɢɤ ɤɭɥɬɭɪɟ ʁɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɞɟɨ
ɨɛʁɟɤɬɚɢɰɟɥɢɧɟɫɚɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚɜɟɡɚɧɢɦɡɚɨɞɪɟɻɟɧɭɫɪɟɞɢɧɭɢɥɢɞɟɥɨɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɨɝɢ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɚ ɜɚʁɚɪɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟʃɟɧɢɯ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɞ
ɩɨɫɟɛɧɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɢɥɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝɡɧɚɱɚʁɚ ɱɥ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ
ɰɟɥɢɧɚ ʁɟ ɭɪɛɚɧɨ ɢɥɢ ɪɭɪɚɥɧɨ ɧɚɫɟʂɟ ɢɥɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɥɨɜɢ ɤɚɨ ɩɪɨɫɬɨɪ ɫ ɜɢɲɟ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚɨɞɩɨɫɟɛɧɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝɡɧɚɱɚʁɚ ɱɥ 
Ⱥɪɯɟɨɥɨɲɤɨɧɚɥɚɡɢɲɬɟɫɚɞɪɠɢɨɫɬɚɬɤɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɝɪɨɛɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɧɚɥɚɡɚ
ɤɚɨ ɢ ɩɨɤɪɟɬɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɞɨɛɚ ɚ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɫɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝɡɧɚɱɚʁɚ ɱɥ Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɦɟɫɬɨʁɟɩɪɨɫɬɨɪɜɟɡɚɧɡɚɡɧɚɱɚʁɚɧɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ
ɞɨɝɚɻɚʁ ɫ ɢɡɪɚɠɟɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ ɪɚɞɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɚɨ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟɰɟɥɢɧɟɤɚɨɢɫɩɨɦɟɧɡɧɚɱɚʁɧɢɯɞɨɝɚɻɚʁɚɥɢɱɧɨɫɬɢɢɦɟɫɬɚɢɡɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɦɟɦɨɪɢʁɚɥɢ  ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɱɥ   Ɂɚɲɬɢɬɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɡɚɲɬɢʄɟɧɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨɛɪɚ ɤɨʁɚ
ɭɠɢɜɚʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ʃɢɯɨɜɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɩɢɫɚ ɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɭ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɱɥ
  ɇɚɦɟʄɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ʁɟ ɫɚɦ ɤɨɧɰɟɩɬ Äɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɨɛɪɚ³ ɭɫɤɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɭ
ɚɤɬɭɟɥɧɨɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ  ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ ɢ
ɨɫɚɜɪɟɦɟʃɚɜɚʃɟɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟ ɤɚɨ ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɡɚ ɨɞɜɢʁɚʃɟ
ɩɪɨɰɟɫɚɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɨɦɟɧɢɱɤɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɩɨɭɝɥɟɞɭɧɚɭɫɩɟɲɧɟ
ɩɪɢɦɟɪɟɫɜɟɬɫɤɟɩɪɚɤɫɟ

ɍ ɩɪɨɬɟɤɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɬɜɪɻɟɧ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ Ɇɟɻɭɬɢɦ Äɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ³ ɤɚɨ ɜɪɫɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ



 ɍ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɰɟɥɢɧɟ ɜɢɲɟ ɫɟ ɧɟ ɧɚɥɚɡɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɤɚɨ
ɫɜɨʁɫɬɜɨ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɬɭ ɜɪɫɬɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɜɟʄ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɚ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ ɢ
ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɟɰɟɥɢɧɟɨɫɬɜɚɪɭʁɟɫɟɩɭɬɟɦɩɥɚɧɢɪɚʃɚɢɭɪɟɻɢɜɚʃɚɩɪɨɫɬɨɪɚɢɧɚɫɟʂɚ

 ɉɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥɚɧɚ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɭ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɧɚɫɟʂɚ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ
ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɱɭɜɚʁɭ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɩɨɫɟɛɧɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɢ ɢɡɝɥɟɞ
ɚɦɛɢʁɟɧɬ ɩɨɤɨʁɢɦɚɫɟɧɚɫɟʂɟɨɞɥɢɤɭʁɟɢɪɚɡɥɢɤɭʁɟɨɞɨɫɬɚɥɢɯɧɚɫɟʂɚɫɯɨɞɧɨɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ
ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɟɥɟɠʁɢɦɚ ɫɜɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ Ⱥɦɛɢʁɟɧɬ ɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɧɢɫɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɞɨɛɪɨ ɧɢɬɢ
ɫɜɨʁɫɬɜɨɤɭɥɬɭɪɧɨɝɞɨɛɪɚɚɥɢɫɟɦɨɝɭɲɬɢɬɢɬɢɩɨɩɪɨɩɢɫɢɦɚɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɦɚɬɟɪɢʁɭɭɤɨʁɭɩɨɫɜɨʁɨʁ
ɩɪɢɪɨɞɢ ɢ ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ȼɢɞɟɬɢ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɭ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɧɚɫɟʂɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɋɊɋɛɪɨʁ Ɂɚɤɨɧɨɢɡɝɪɚɞʃɢɨɛʁɟɤɚɬɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ ɢɁɚɤɨɧ
ɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦɩɚɪɤɨɜɢɦɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɢ 

ɉɨɬɜɪɻɟɧɟ±ɪɚɬɢɮɢɤɨɜɚɧɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟɢɡɨɛɥɚɫɬɢɡɚɲɬɢɬɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ

Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚɭɫɥɭɱɚʁɭɨɪɭɠɚɧɨɝɫɭɤɨɛɚ ɏɚɝɦɚʁɚ  ©ɋɥ
ɥɢɫɬɎɇɊȳ±ɞɨɞɚɬɚɤªɛɪɨʁÄɋɥɥɢɫɬɋɊȳɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɭɝɨɜɨɪɢ³ɛɪɨʁ 

ϰϵ


ɞɨɛɪɚʁɨɲɭɜɟɤɧɢʁɟɭɤʂɭɱɟɧɭɞɨɦɚʄɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɱɢɦɟʁɟɭɪɟɻɟʃɟʃɟɝɨɜɟɡɚɲɬɢɬɟ
ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɟɦɨɝɭʄɟ Ɍɚɤɜɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɛɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɚ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɚɧ ɢ ɨɞɪɠɢɜ ɩɪɢɫɬɭɩ
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ ɞɨɞɚɬɧɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɚɫɩɟɤɬɚ ɨɱɭɜɚʃɚ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɝ ɤɭɬɥɪɧɨɝ
ɞɨɛɪɚ ɭ ɱɟɬɜɪɬɨʁ ɝɥɚɜɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɜɟɨɦɚ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ʁɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɧɟɨɞɜɨʁɢɜɚɰɟɥɢɧɚɫɚɨɤɪɭɠɟʃɟɦȾɨɞɚɬɧɨɬɪɟɛɚɪɚɡɦɚɬɪɚɬɢɜɟɡɚɧɨɡɚɨɜɚʁɁɚɤɨɧɦɪɟɠɭ
ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɨɜɚɧɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
ɲɟɫɬɚɝɥɚɜɚɁɚɤɨɧɚ ɭɫɥɭɱɚʁɭɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɈɫɢɦɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɭ
ɡɚɤɨɧɫɤɟɨɤɜɢɪɟɧɟɨɩɯɨɞɧɚɫɭɢɫɬɭɞɢɨɡɧɚɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚɨɜɨɝɮɟɧɨɦɟɧɚɢɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɢɥɢ ɛɭɞɭʄɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɪɟɲɟʃɢɦɚɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɚɤɨɛɢɫɟɩɨɞɢɝɥɚɫɜɟɫɬɨɡɧɚɱɚʁɭɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɡɚɞɪɭɲɬɜɨ











Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɭɡ ɏɚɲɤɭ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɭ ɨɞ   ɝɨɞɢɧɟ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɨɪɭɠɚɧɨɝɫɭɤɨɛɚ ɏɚɝɦɚɪɬɚ  ÄɋɥɥɢɫɬɋɊȳɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɭɝɨɜɨɪɢ³ɛɪɨʁ 

Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɨ ɦɟɪɚɦɚ ɡɚ ɡɚɛɪɚɧɭ ɢ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɝ ɭɜɨɡɚ ɢɡɜɨɡɚ ɢ ɩɪɟɧɨɫɚ ɫɜɨʁɢɧɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚ ɍɇɧɨɜɟɦɛɪɚ  ÄɋɥɥɢɫɬɋɎɊȳɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɭɝɨɜɨɪɢ³ɛɪɨʁ 

Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚɨɡɚɲɬɢɬɢɫɜɟɬɫɤɟɤɭɥɬɭɪɧɟɢɩɪɢɪɨɞɧɟɛɚɲɬɢɧɟ ɉɚɪɢɡɧɨɜɟɦɛɪɚ  Äɋɥ
ɥɢɫɬɋɎɊȳ³ɛɪɨʁ 

ȿɜɪɨɩɫɤɚɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚɨɡɚɲɬɢɬɢɚɪɯɟɨɥɨɲɤɟɛɚɲɬɢɧɟ Ʌɨɧɞɨɧɦɚʁɚ  ÄɋɥɥɢɫɬɋɎɊȳ±
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɭɝɨɜɨɪɢ³ɛɪɨʁ 

ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ Ɋɟɜɢɞɢɪɚɧɚ  Ʌɚ ȼɚɥɟɬɚ  ʁɚɧɭɚɪɚ
  ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁ 

Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚɨɡɚɲɬɢɬɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝɛɥɚɝɚ Ƚɪɚɧɚɞɚɨɤɬɨɛɪɚ  Äɋɥ ɥɢɫɬ
ɋɎɊȳ±Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɭɝɨɜɨɪɢ³ɛɪɨʁ 

Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚɨɡɚɲɬɢɬɢɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɢɡɪɚɡɚ ɉɚɪɢɡɨɤɬɨɛɪɚ 
ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁ 

Ɉɤɜɢɪɧɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɨ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɨ Ɏɚɪɨ 
ɨɤɬɨɛɪɚ  ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɭɝɨɜɨɪɢ³ɛɪɨʁ 
 Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚɨɨɱɭɜɚʃɭɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ ɉɚɪɢɡɨɤɬɨɛɪɚ  Äɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ±Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɭɝɨɜɨɪɢ³ɛɪɨʁ 
 ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɨ ɩɪɟɞɟɥɭ Ɏɢɪɟɧɰɚ  ɨɤɬɨɛɪɚ   Äɋɥɭɠɛɟɧɢ  ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ±
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɭɝɨɜɨɪɢ³ɛɪɨʁ 
 ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɭɜɨɡɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ ɧɚɭɱɧɨɝ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ Ʌɟʁɤ ɋɚɤɫɟɫ  
  ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɜɟɫɧɢɤɎɇɊȳ³ɛɪɨʁ 
 ɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɫɩɨɪɚɡɭɦɨɭɜɨɡɭɩɪɟɞɦɟɬɚɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝɧɚɭɱɧɨɝɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚ Äɋɥɥɢɫɬ
ɋɎɊȳɆɍ³ 

ϱϬ


,,,ɉɊɈȽɊȺɆɉɍɌȿȼɂɄɍɅɌɍɊȿɋȺȼȿɌȺȿȼɊɈɉȿ

 ɉɪɢɤɚɡɩɪɨɝɪɚɦɚɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋȿ

ɉɪɨɝɪɚɦɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋȿɨɛɭɯɜɚɬɚɩɭɬɟɜɚɤɨʁɢɫɭɩɨɬɜɪɻɟɧɢɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞ
 ɝɨɞɢɧɟ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢ ɧɚ ɦɚɩɚɦɚ ɧɨɫɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɚɦɛɥɟɦɟ ɢ ʃɢɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɇɟɤɢ ɨɞ
ɩɨɬɜɪɻɟɧɢɯɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɫɭɫɥɟɞɟʄɢ

 ɏɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɋɚɧɬʁɚɝɨ ɞɟ Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɚ &# +0'%, # ,*-,/0#)
')%.'*,10#/






ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɧɬʁɚɝɨ ɞɟ Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɚ ɋɥ    ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɟ
ɩɭɬɟɜɟɤɚɧɚɜɨɞɧɨɦɝɪɨɛɧɨɦɦɟɫɬɭɫɜȳɚɤɨɜɚɢɡɜɟɤɚɭɢɫɬɨɢɦɟɧɨɦɝɪɚɞɭ ɋɚɧɬʁɚɝɨ
ɞɟɄɨɦɩɨɫɬɟɥɚ ɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɢɧɚɍɇȿɋɄɈɜɨʁɅɢɫɬɢɫɜɟɬɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ

ɏɨɞɨɱɚɲʄɟ ɤɚɨ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɮɟɧɨɦɟɧ ɝɟɧɟɪɢɫɚɥɨ ʁɟ ɛɨɝɚɬɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɜɟɪɫɤɢ
ɨɛʁɟɤɬɢɛɨɥɧɢɰɟɫɦɟɲɬɚʁɧɢɨɛʁɟɤɬɢɦɨɫɬɨɜɢɢɬɞ ɢɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɧɚɫɥɟɻɟ ɦɢɬɨɜɢ
ɥɟɝɟɧɞɟɢɩɟɫɦɟ ɤɨʁɟɨɛɨɝɚʄɭʁɟɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝɱɨɜɟɤɚɤɨɥɢɤɨɢɫɚɦɚɫɜɪɯɚɩɭɬɨɜɚʃɚɈɧɨ
ɲɬɨʁɟɜɟɤɨɜɢɦɚɛɢɥɨɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɮɟɧɨɦɟɧɫɬɟɤɥɨʁɟɞɨɞɚɬɧɭɞɢɦɟɧɡɢʁɭȾɟɤɥɚɪɚɰɢʁɨɦ
ɋȿ ɢɡ  ɢ ɭɫɜɚʁɚʃɟɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɪɚɮɢɱɤɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɧɬʁɚɝɨ ɞɟ Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɚ ɨɫɥɢɤɚɜɚʁɭ ɯɢʂɚɞɭ ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɭ ɟɜɪɨɩɫɤɭ
ɢɫɬɨɪɢʁɭɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɦɨɞɟɥɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɪɚɞʃɟɡɚȿɜɪɨɩɭɤɚɨɰɟɥɢɧɭ

ɉɭɬɟɜɢ ɫɭ ɩɪɢɩɨʁɟɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋȿ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ
Ȼɟɥɝɢʁɭ ɂɬɚɥɢʁɭ Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝ ɇɟɦɚɱɤɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢʁɭ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɭ ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɭ ɢ
ɒɩɚɧɢʁɭɉɭɬɟɜɢɦɚɭɩɪɚɜʂɚȿɜɪɨɩɫɤɚɮɟɞɟɪɚɰɢʁɚɫɜ ȳɚɤɨɜɚɞɟɄɨɦɩɨɫɬɟɥɟɭɅɟɉɢʁ
ɚɧȼɟɥɟɭɎɪɚɧɰɭɫɤɨʁ




ȼɢɲɟɨɩɪɨɝɪɚɦɭɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ H?GHE4?)BHG8F'EB:E4@@8B9G;8BHA6<?B9HEBC8 
ɧɚɜɟɛɫɚʁɬɭɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟKWWSZZZFRHLQW ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

+;8*4AG<4:B8B@CBFG8?4'<?:E<@)BHG8FKWWSZZZFRHLQW ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

ȼɢɲɟɭȾɟɮɢɧɢɫɚʃɟɧɚɫɬɚɧɚɤɢɪɚɡɜɨʁɤɨɧɰɟɩɬɚɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟ

ɂɫɬɨ 

 R7RE4G<BA 8HEBCR8AA8 7H *4<AG!46DH8F78B@CBFG8??8 KWWSZZZVDLQWMDPHVZD\HX ɩɨɫɟʄɟɧɨ ɚɩɪɢɥ
 

ϱϭ



ɋɥ  ɏɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɩɭɬɟɜɢɋɚɧɬʁɚɝɨɞɟɄɨɦɩɨɫɬɟɥɚɂɡɜɨɪ;GGC JJJ 6B8 <AG


 ɏɚɧɡɚ &#+/






ɏɚɧɡɚ ɏɚɧɡɟɚɬɫɤɢɫɚɜɟɡɢɥɢɏɚɧɡɟɚɬɫɤɚɥɢɝɚ ɋɥ ʁɟɢɦɩɪɟɫɢɜɧɚɥɢɝɚɝɪɚɞɨɜɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɜɟɤɨɜɚ ɞɪɠɚɥɢ ɦɨʄ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɧɚɞ ɬɪɝɨɜɢɧɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
Ȼɚɥɬɢɱɤɢɦ ɦɨɪɟɦ ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɢɡɦɟɻɭ ɏɟɧɪɢʁɚ Ʌɚɜɚ 8<AE<6; 78E #VJ8  ɜɨʁɜɨɞɟ ɨɞ
ɋɚɤɫɨɧɢʁɟɢȻɚɜɚɪɫɤɟɢÄɈɛɚɥɟȽɨɬɥɚɧɞɚ³ɢɡɝɨɞɢɧɟɦɨɠɟɫɟɫɦɚɬɪɚɬɢɩɨɱɟɬɤɨɦ
ɏɚɧɡɟ

Ⱦɚɧɚɫ ʁɟ ɏɚɧɡɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɦɪɟɠɚ  ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ ɝɪɚɞɚ ɭ  ɡɟɦɚʂɚ ɢ
ɧɚʁɦɚɫɨɜɧɢʁɟɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨɭɞɪɭɠɟʃɟɝɪɚɞɨɜɚɧɚɫɜɟɬɭɆɧɨɝɢɝɪɚɞɨɜɢɫɭɩɨɜɟɡɚɧɢɫɚ
ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɦɩɭɬɟɦɤɚɋɚɧɬɚʁɝɭɞɟɄɨɦɩɨɫɬɟɥɢɚɧɟɤɨɥɢɰɢɧɚɧɚɥɚɡɢɧɚɍɇȿɋɄɈ
ɜɨʁɅɢɫɬɢɫɜɟɬɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ

ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɏɚɧɡɚ ʁɟ ɢɧɤɨɪɩɨɪɢɪɚɧ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋȿ  ɢ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɡɟɦʂɟ Ȼɟɥɨɪɭɫɢʁɭ Ȼɟɥɝɢʁɭ ȿɧɝɥɟɫɤɭ ȿɫɬɨɧɢʁɭ ɂɫɥɚɧɞ Ʌɟɬɨɧɢʁɭ
Ʌɢɬɜɚɧɢʁɭ ɇɟɦɚɱɤɭ ɇɨɪɜɟɲɤɭ ɉɨʂɫɤɭ Ɋɭɫɢʁɭ Ɏɢɧɫɤɭ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɭ ɏɨɥɚɧɞɢʁɭ
ɒɜɟɞɫɤɭɢɒɤɨɬɫɤɭ




+;84AF4KWWSZZZFRHLQW ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 
+;84AF8ZZZKDQVHRUJ ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 
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ɏɚʁɧɪɢɯɒɢɤɚɪɞ 8<AE<6;*6;<6>;4E7G ɫɟɧɚɡɢɜɚÄɒɜɚɩɫɤɢɦɞɚȼɢɧɱɢʁɟɦ³Ʉɚɨ
ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɥɚɧɟɪ ɜɨʁɧɢ ɢɧɠɟʃɟɪ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ ɜɨʁɜɨɞɟ Ɏɪɢɞɪɢɯɚ , ɨɞ ȼɢɪɬɟɦɛɟɪɝɚ
E<87E<6; IBA.WEGG8@58E: ɝɪɚɞɢɨ ʁɟ ɰɪɤɜɟ ɡɚɦɤɨɜɟɲɤɨɥɟɢ ɜɨɞɟɧɢɰɟɢ ɩɨɦɨɝɚɨ
ɞɚɫɟɭɫɚɜɪɲɟɯɢɞɪɚɭɥɢɱɧɢɫɢɫɬɟɦɢɜɨɞɟɧɢɬɟɧɤɨɜɢɢɦɨɫɬɨɜɢɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧɢɞɚɫɩɪɟɱɟ
ɩɨɩɥɚɜɟ ȵɟɝɨɜɨʁ ɪɟɩɭɬɚɰɢʁɢ ɫɭ ɬɚɤɨɻɟ ɞɨɩɪɢɧɟɥɢ ʃɟɝɨɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɤɚɨ ɢɧɠɟʃɟɪ ɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮ

Ɍɪɚɝɨɜɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɫɬɚɜɢɨ ɒɢɤɚɪɞ ɩɨɦɚɠɭ ɞɚ ɫɟ ɨɬɤɪɢʁɭ ɤʂɭɱɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ʁɭɝɨ
ɡɚɩɚɞɧɟ ɧɟɦɚɱɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɨɥɢɱɟɧɢɯ ɭ ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɨɦ ɫɬɢɥɭ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɜɨʁɜɨɞɫɬɜɚȼɢɪɬɟɦɛɟɪɝ

Ɇɚɥɢɢɜɟɥɢɤɢɝɪɚɞɨɜɢɤɨʁɢɧɨɫɟɨɛɟɥɟɠʁɚʃɟɝɨɜɨɝɪɚɞɚɤɚɨɩɥɚɧɟɪɚɭɫɩɨɫɬɚɜɢɥɢ
ɫɭɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɢɩɭɬɢɡɦɟɻɭɎɪɚɧɰɭɫɤɟɢɇɟɦɚɱɤɟȽɥɚɜɧɢɩɭɬɨɤɚɡɢɤɨʁɢɱɢɧɟɩɭɬ
ɧɨɫɟ ɫɩɢɫɟ ɢ ɩɭɬɨɤɚɡɟ ɨɜɨɝ ɚɪɯɢɬɟɤɬɟ ɲɬɨ ʁɟ ɨɞɥɢɱɚɧ ɩɪɢɦɟɪ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɉɭɬʁɟɭɤʂɭɱɟɧɭɩɪɨɝɪɚɦɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋȿɝɨɞɢɧɟɢ
ɩɪɨɥɚɡɢɤɪɨɡɇɟɦɚɱɤɭɢɎɪɚɧɰɭɫɤɭ


ɋɥ  Zɉɪɨɫɬɢɪɚʃɟɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɏɚɧɡɟɥɟɜɨɢɏɚʁɧɪɢɯɚɒɢɤɚɪɞɚɞɟɫɧɨ
ɂɡɜɨɪ ;GGC JJJ 6B8 <AG





+;88<AE<6;*6;<6>;4E7G)BHG8KWWSZZZFRHLQW ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 
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ɉɭɬ ȼɢɤɢɧɝɚ ʁɟ ɞɚɥɟɤɨɫɟɠɧɢ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɢ ɫɤɭɩ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ɦɟɫɬɚ
ɩɪɢɱɚ ɢ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ɫɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɧɚɫɥɟɻɟɦ ɜɢɤɢɧɝɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ ɢ ɲɢɪɟ
ɂɧɤɨɪɩɨɪɢɪɚɧ ʁɟ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋȿ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɡɟɦʂɟ
Ȼɟɥɝɢʁɭ Ȼɟɥɨɪɭɫɢʁɭ ȼɟɥɢɤɭ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɭ Ⱦɚɧɫɤɭ ȿɫɬɨɧɢʁɭ ɇɟɦɚɱɤɭ Ƚɪɱɤɭ ɂɫɥɚɧɞ
ɂɪɫɤɭ Ʌɟɬɨɧɢʁɭ Ʌɢɬɜɚɧɢʁɭ ɏɨɥɚɧɞɢʁɭ ɇɨɪɜɟɲɤɭ ɉɨʂɫɤɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢʁɭ Ɋɭɫɢʁɭ
ɍɤɪɚʁɢɧɭɌɭɪɫɤɭɢɎɢɧɫɤɭɎɪɚɧɰɭɫɤɭɒɜɟɞɫɤɭɢɒɩɚɧɢʁɭ

Ⱦɨɛɚ ȼɢɤɢɧɝɚ ɞɚɬɢɪɚ ɨɞ ɨɤɨ  ɝɨɞ ɩɪɟ ɧɟ ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɟɝ ɫɭ ȼɢɤɢɧɡɢ
ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɧɟɧɚɞɦɚɲɧɭ ɛɪɨɞɨɝɪɚɞʃɭ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɟ ɢ ɩɨɦɨɪɫɤɟ ɜɟɲɬɢɧɟ ɤɨʁɟ ɢɦ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɞɚ ɧɚɲɢɪɨɤɨ ɩɭɬɭʁɭ ɲɢɪɨɦ ɫɟɜɟɪɧɟ ɢ ɡɚɩɚɞɧɟ ȿɜɪɨɩɟ ɋɟɜɟɪɧɨɦ
ȺɬɥɚɧɬɢɤɭɭɋɪɟɞɨɡɟɦʂɭɢɞɭɛɨɤɨɭɪɟɤɚɦɚɊɭɫɢʁɟɢɍɤɪɚʁɢɧɟ



ɋɥ  Zɉɭɬɟɜɢȼɢɤɢɧɝɚɂɡɜɨɪ;GGC JJJ 6B8 <AG


ȼɢɤɢɧɡɢ ɫɭ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɭ ɜɚɠɧɟ ɬɪɝɨɜɚɱɤɟ ɰɟɧɬɪɟ ɢ ɧɚɫɥɟɻɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚ ɭ
ʃɢɯɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɦ ɫɭɞɨɜɢɦɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɧɚɡɢɜɚ ɦɟɫɬɚ ɢ ʁɟɡɢɤɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚʃɢɯɨɜɨɦɧɚɫɥɟɻɭɭɭɦɟɬɧɨɫɬɢɢɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢɢɩɪɟɨɫɬɚɥɢɦɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɦ



&RXQFLORI(XURSH+;8-<><A:)BHG8FKWWSZZZFRHLQWWGJFXOWXUHKHULWDJHFXOWXUHURXWHVYLNLQJBHQDVS
7KH9LNLQJ5RXWHKWWSZZZGHVWLQDWLRQYLNLQJFRP ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

ϱϰ


ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɦɚ Ɇɧɨɝɨ ɜɢɤɢɧɲɤɢɯ ɩɪɢɱɚ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚɤɚɨɲɬɨɫɭɫɚɝɟɭɤɨʁɢɦɚɫɟɩɪɟɩɪɢɱɚɜɚʁɭɞɟɥɚɢɩɭɬɨɜɚʃɚȼɢɤɢɧɝɚ

ɉɭɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚ ɭɞɪɭɠɟʃɟ Ⱦɟɫɬɢɧɚɰɢʁɚ ȼɢɤɢɧɝ ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ɒɟɬɥɚɧɞɭ ɭ
ȼɟɥɢɤɨʁȻɪɢɬɚɧɢʁɢɍɞɪɭɠɟʃɟɤɨʁɟɱɢɧɟɱɥɚɧɨɜɢɢɡɡɟɦɚʂɚɫɚɡɧɚɱɚʁɧɢɦɜɢɤɢɧɲɤɢɦ
ɧɚɫɥɟɻɟɦ ɉɨɫɬɨʁɢ ɨɤɨ  ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɭɬɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɩɪɢɦɟɪɟ ɬɜɪɻɚɜɚ
ɝɪɚɞɨɜɚ ɮɚɪɦɢ ɤɚɦɟɧɨɥɨɦɚ ɛɪɨɞɨɜɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɦɭɡɟʁɚ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɯ ɨɫɬɚɬɚɤɚ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚɥɨɧɝɯɚɭɫ ?BA:;BHF8 

 Ɏɪɚɧɰɭɫɤɢɩɭɬ &#'.+!'%#+






ɉɭɬ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɋɢɝɟɪɢɤ ɧɚɞɛɢɫɤɭɩ ɤɟɧɬɟɪɛɟɪɢʁɫɤɢ *<:8E<6 E6;5<F;BC B9
4AG8E5HEL  ɩɭɬɨɜɚɨ ɭ Ɋɢɦ  ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɚɫɬɚɨ ɫɚ ɉɚɩɨɦ ȳɨɜɚɧɨɦ ;9 ɢ ɩɪɢɦɢɨ
Ä<AI8FG<GHE8 C4??<H@³ ɍ ɧɚɞɛɢɫɤɭɩɨɜɨɦ ʁɟɡɝɪɨɜɢɬɨɦ ɞɧɟɜɧɢɤɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ  ɟɬɚɩɚ
ɩɭɬɨɜɚʃɚɲɬɨʁɟɨɦɨɝɭʄɢɥɨɩɨɧɨɜɧɨɩɪɨɠɢɜʂɚɜɚʃɟɤʂɭɱɧɢɯɦɟɫɬɚɧɚɨɜɨɦɧɚʁɤɪɚʄɟɦ
ɩɭɬɭɢɡɦɟɻɭɋɟɜɟɪɧɨɝɦɨɪɚɢɊɢɦɚɤɨʁɢʁɟɩɪɜɨɩɨɫɬɚɨɩɨɡɧɚɬɤɚɨɎɪɚɧɰɭɫɤɢɩɭɬ -<4
E4A6<:8A4 ɝɨɞɢɧɟɂɧɤɨɪɩɨɪɢɪɚɧʁɟɭɩɪɨɝɪɚɦɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋȿɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɡɟɦʂɟȼɟɥɢɤɭȻɪɢɬɚɧɢʁɭɂɬɚɥɢʁɭɎɪɚɧɰɭɫɤɭɢɒɜɚʁɰɚɪɫɤɭ

Ɏɪɚɧɰɭɫɤɢ ɩɭɬ ɫɥɚɜɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɟɜɪɨɩɫɤɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡ ɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢ ɢ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ɩɨɜɟɡɭʁɭʄɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɭ ʁɟɞɚɧ ɢɬɢɧɟɪɟɪ ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɦɪɟɠɭɩɭɬɟɜɚɞɭɠɤɨʁɢɯɫɭɟɜɪɨɩɫɤɢɢɞɟɧɬɢɬɟɬɢʁɟɞɢɧɫɬɜɨɫɬɜɚɪɚɧɢɤɪɨɡɜɟɤɨɜɟ

ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɨɝ ɩɭɬɚ



 ɨɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ  ɤɚɨ ɦɪɟɠɚ

ɩɪɟɜɨɡɧɢɤɚɤɚɤɨɛɢɫɟɩɪɨɦɨɜɢɫɚɥɟɦɟɪɟɡɚɪɚɡɜɨʁɎɪɚɧɰɭɫɤɨɝɩɭɬɚɤɚɨʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɩɪɨɢɡɜɨɞɚɧɟɫɚɦɨɭɩɨɝɥɟɞɭʃɟɝɨɜɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɜɟʄ
ɬɚɤɨɻɟɢɭɜɟɡɢɫɚʃɟɝɨɜɨɦɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɦɭɥɨɝɨɦɤɚɨɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚɥɨɤɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɫɚ
ɧɚɝɥɚɫɤɨɦɧɚɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ





8FG<A4G<BA-<><A:ZZZGHVWLQDWLRQYLNLQJFRP ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 
+;8-<4E4A6<:8A4KWWSZZZFRHLQW ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

FFB6<4M<BA8HEBC8478??8-<8E4A6<:8A8Z-KWWSZZZYLHIUDQFLJHQHRUJ ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 


ϱϱ
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ɍɬɜɪɻɟɧɢ ɡɚɦɚɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɝɪɨɮ  Ɂɢɝɮɪɢɞ *<8:9E<87  ɨɫɧɢɜɚɱ Ʉɭʄɟ Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝɚ
ɫɚɝɪɚɞɢɨɭɤɚɫɧɨɦɜɟɤɭɧɚɪɬɭȻɨɤ B6>9<8?F ɝɞɟʁɟɨɫɧɨɜɚɧɝɪɚɞɅɭɤɫɟɦɛɭɪɝɛɢɨʁɟ
ɩɨɥɚɡɧɚɬɚɱɤɚɡɚɫɟɪɢʁɭɨɞɛɪɚɧɚɤɨʁɟɫɭɛɢɥɟɩɨɫɬɟɩɟɧɨɞɨɞɚɜɚɧɟɝɨɞɢɧɚɦɚɍɜɟɤɭ
ȼɨɛɚɧ *R54FG<8A #8 'E8FGE8 78 -4H54A $4EDH<F 78 -4H54A  ʁɟ ɨɩɢɫɚɨ Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝ ɤɚɨ
Äʁɟɞɧɨɨɞɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯɭɬɜɪɻɟɧɢɯɦɟɫɬɚɭȿɜɪɨɩɢ³ɚɭɜɟɤɭʁɟɫ ɩɪɚɜɨɦɩɨɫɦɚɬɪɚɧ
ɤɚɨ ÄȽɢɛɪɚɥɬɚɪ ɫɟɜɟɪɚ³ ɉɭɬɟɜɢ ȼɨɛɚɧɚ ɢ ȼɚɰɥɚɜɚ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɫɭ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɉɭɬɟɜɢ
ɤɭɥɬɭɪɟɋȿɢɧɚɥɚɡɟɫɟɭɅɭɤɫɟɦɛɭɪɝɭɢɎɪɚɧɰɭɫɤɨʁɈɞɪɚɧɢɯɢɯɢɡɜɟɞɟɧɢ
ɫɭ ɝɥɚɜɧɢ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɥɨɰɢɪɚɥɢ ɢ ɨɬɤɪɢɥɢ ɨɫɬɚɰɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɝɪɚɞɫɤɨɝɨɛɢɦɚɡɚɬɢɦɞɚɬɢɪɚɥɢɪɟɫɬɚɭɪɢɪɚɥɢɢɩɪɢɩɪɟɦɢɥɢɡɚɩɨɫɟɬɢɨɰɟ

Ⱦɜɚ ɩɭɬɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟɞɚɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɡɢɞɢɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɞɢɝɧɭɬɟ
ɬɨɤɨɦɜɥɚɞɚɜɢɧɟɤɧɟɡɚȼɚɰɥɚɜɚ .8A68F?4F ȼɚɰɥɚɜɨɜɢɬɢɧɟɪɟɪ G;8.8AM8? G<A8E4EL ɢ
ɞɪɭɝɢ ɫɚ ɮɨɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɢɡ ɦɨɞɟɪɧɢʁɢɯ ɜɪɟɦɟɧɚ ȼɨɛɚɧɨɜ ɢɬɢɧɟɪɟɪ G;8 -4H54A
G<A8E4EL  ɧɭɞɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɭ ɝɪɚɞɚ ɤɨʁɚ ɨɬɤɪɢɜɚ ɫɜɟ ɧɢɜɨɟ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɟɧɚɭɱɧɟɢɬɟɯɧɢɱɤɟɭɬɢɰɚʁɟɤɨʁɟɫɭɨɫɬɚɜɢɥɟɨɤɭɩɚɰɢɨɧɟɜɨʁɫɤɟɈɧɢɩɪɢɜɭɤɭ
 ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɭ ɫɬɪɨɝɨʁ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬɢ ɫɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚɦɚ ɋȿ ɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɦ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɬɭɦɚɱɟ
ɩɨɫɟɬɢɨɰɢɦɚ





ɋɥ  ZɉɪɢɫɬɢɪɚʃɟɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɎɪɚɧɰɭɫɤɢɩɭɬɥɟɜɨɢɉɭɬɟɜɢȼɨɛɚɧɚɢȼɚɰɥɚɜɚɞɟɫɧɨ
ɂɡɜɨɪ;GGC JJJ 6B8 <AG
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ɉɭɬɟɜɢ ɚɧɞɚɥɭɡɢʁɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢɧɤɨɪɩɨɪɢɪɚɧɢ ɫɭ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋȿ
ɢɧɚɥɚɡɟɫɟɭɒɩɚɧɢʁɢ

ɐɢʂɟɜɢ ɮɨɧɞɚɰɢʁɟ Ⱥɧɞɚɥɭɡɢʁɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ  ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɩɪɟɢɫɩɢɬɢɜɚʃɭ ɢ
ɲɢɪɟʃɟɲɩɚɧɫɤɨɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɟɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦʃɟɧɟɭɦɟɬɧɨɫɬɢɢɤɭɥɬɭɪɟɢ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɫɚ ɚɪɚɩɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɋɪɟɞɨɡɟɦʂɟɦ ɢ Ʌɚɬɢɧɫɤɨɦ
Ⱥɦɟɪɢɤɨɦ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɥɢ ɨɜɢ ɰɢʂɟɜɢ ɭɤʂɭɱɭʁɭ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ
ɨɛɧɨɜɭɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɨɝɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ

 Ɇɨɰɚɪɬɨɜɚɩɭɬɨɜɚʃɚɤɪɨɡȿɜɪɨɩɭ 1.,-#+,3.02/






ɇɚʁɛɨʂɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɡɧɚ ɢ ɢɫɤɭɫɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɦɭɡɢɤɚ ȼɨɥɮɝɚɧɝɚ Ⱥɦɚɞɟɭɫɚ
Ɇɨɰɚɪɬɚ .B?9:4A:@478HF$BM4EG  ʁɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ʃɟɝɨɜɟ ɤɨɪɚɤɟ ɤɪɨɡ ɩɨɫɟɬɭ ɧɟɤɢɦɚ ɨɞ
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɦɭɡɢɱɤɢɯ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ Ɉɧ ʁɟ ɧɚ ɨɜɢɦ ɩɭɬɨɜɚʃɢɦɚ ɩɪɨɜɟɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɫɜɨɝɚ ɠɢɜɨɬɚ ɬɟ ɫɭ
ɡɧɚɱɚʁɧɨɭɬɢɰɚɥɚɧɚʃɟɝɨɜɥɢɱɧɢɢɭɦɟɬɧɢɱɤɢɪɚɡɜɨʁɤɚɨʁɟɞɧɟɨɞɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢɯɮɢɝɭɪɚ
ɡɚɩɚɞɧɟɤɭɥɬɭɪɟ

ɉɭɬ ʁɟ ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋȿ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɡɟɦʂɟ
Ⱥɭɫɬɪɢʁɭ Ȼɟɥɝɢʁɭ ȼɟɥɢɤɭ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɭ ɂɬɚɥɢʁɭ ɇɟɦɚɱɤɭ ɏɨɥɚɧɞɢʁɭ ɋɥɨɜɚɱɤɭ
Ɏɪɚɧɰɭɫɤɭɑɟɲɤɭɢɒɜɚʁɰɚɪɫɤɭɍɋɚɥɰɛɭɪɝɭʁɟɝɨɞɢɧɟɨɫɧɨɜɚɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ
ɦɪɟɠɚ ɤɨʁɚ ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɝɪɚɞɨɜɟ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɭ  ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɩɨɫɟɬɢɨ ȼ Ⱥ Ɇɨɰɚɪɬ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɢɬɢɧɟɪɟɪɟ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɟ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɭ ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɨɛɪɚɡɨɜɧɭ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɧɚɝɥɚɫɤɨɦ ɧɚ
ʃɟɝɨɜɠɢɜɨɬɢɨɩɭɫ
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)XQGDFLyQ(O/HJDGR$QGDOXVLZZZOHJDGRDQGDOXVLHV ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

HEBC84A$BM4EG.4LFKWWSZZZFRHLQW ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 
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ɋɥ  ZɉɭɬɤɭɥɬɭɪɟɆɨɰɚɪɬɨɜɚɩɭɬɨɜɚʃɚɤɪɨɡȿɜɪɨɩɭɂɡɜɨɪ;GGC JJJ 6B8 <AG

ɉɨɫɥɟɞʃɢɯɞɟɫɟɬɚɤɝɨɞɢɧɚɭɩɪɨɝɪɚɦɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋȿɭɤʂɭɱɟɧʁɟʁɨɲɩɭɬ
ɤɭɥɬɭɪɟ
 ɉɭɬɟɜɢɎɟɧɢɱɚɧɚ +;8';B8A<6<4AF_)BHG8





ɉɢɪɢɧɟʁɫɤɢɩɭɬɝɜɨɠɻɚ +;8'LE8A84A EBA)BHG8 
ɉɭɬɫɜ Ɇɚɪɬɢɧɚ +;8*4<AG$4EG<AB9+BHEF)BHG8





ɉɭɬɤɥɢɧɢʁɫɤɢɯɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯɦɟɫɬɚ +;8?HA<46*<G8F<AHEBC8
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ϱϵ


 Ɉɫɧɨɜɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɚɝɟɧɞɟ ɋȿ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋȿ

ɍɫɩɨɧɤɭɥɬɭɪɧɟɚɝɟɧɞɟɢɯɝɨɞɢɧɚɩɨɤɥɨɩɢɨɫɟɫɚɨɛɧɨɜɨɦɩɪɨʁɟɤɬɚɟɜɪɨɩɫɤɢɯ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɉɨɜɟʂɚ ɢɡ Ɋɢɦɚ ɢɡ  ɤɨʁɨɦ ɫɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɨɫɧɢɜɚɱɤɢ ɬɟɦɟʂɢ
ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɪɟɜɢɞɢɪɚɧɚ ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɦ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ
ɚɤɬɨɦ ɩɨɡɢɜɚɥɚ ʁɟ ɧɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɨɛɭɰɢ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɭɥɬɭɪɚ ɞɪɠɚɜɚ
ɱɥɚɧɢɰɚ ɱɥ ɩ  Ɉɤɜɢɪɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ȿɜɪɨɩɫɤɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ  ɫɚ
ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɩɨɞɫɬɚɤɧɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɭɥɨɝɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ʁɚɫɧɨ ʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɨ ɤɭɥɬɭɪɭ ɤɚɨ ɦɟɞɢʁɭɦ ɤɨʁɢ ɨɛɥɢɤɭʁɟ ɩɨɩɭɥɚɪɧɢ ɤɨɧɫɟɧɡɭɫ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ
ɬɪɠɢɲɧɨʁ ɢ ɦɨɧɟɬɚɪɧɨʁ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɢ Ʉɭɥɬɭɪɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɍɧɢʁɟ ȿɍ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟɫɭɤɪɨɡɧɟɤɨɥɢɤɨɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɋɩɨɪɚɡɭɦɚɨȿɜɪɨɩɫɤɨʁɭɧɢʁɢ
ɩɨɡɧɚɬɢɦ ɤɚɨ Ɇɚɫɬɪɢɯɬɫɤɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɚɜɧɢ ɨɤɜɢɪ ɡɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɩɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ  Ɍɢɦɟ ʁɟ ȿɜɪɨɩɫɤɚ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɱɢɦɟ ɫɟ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɲɢɪɭ ɫɜɪɯɭ ɨɞ
ɢɫɤʂɭɱɢɜɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟ

ɑɥɚɧɨɦ  Ɇɚɫɬɪɢɯɬɫɤɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɟ ɞɚ
ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɭɥɬɭɪɚ ɞɪɠɚɜɚ ɱɥɚɧɢɰɚ ɭɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ʃɢɯɨɜɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɫɬɢɱɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɍ ɞɪɭɝɨɦ
ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɫɟ ɨɞ ȿɍ ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɚ Äɩɨɞɫɬɚɤɧɟ³ ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɚ ɞɚ
ɩɨɞɪɠɚɜɚ ɢ ɞɨɩɭʃɚɜɚ ʃɢɯɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɡɧɚʃɚ ɢ ɲɢɪɟʃɭ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɚ ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɢ ɨɱɭɜɚʃɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɨɞ
ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɧɟɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɪɚɡɦɟɧɚ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɚɭɞɢɨɜɢɡɭɟɥɧɢɫɟɤɬɨɪÄɭɤɨɥɢɤɨʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨ³ɉɪɢɦɟʃɭʁɟ
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 Ɍɟɪɦɢɧ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɡɚɦɟʃɭʁɟ ȿɜɪɨɩɫɤɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɩɪɟɦɚ ɱɥ Ƚ   ɍɝɨɜɨɪɚ ɨ
ȿɜɪɨɩɫɤɨʁɭɧɢʁɢ Ɇɚɫɬɪɢɯɬɫɤɢɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨɞɧɨɜɟɦɛɪɚ
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ϲϬ


ɫɟ Äɦɨɞɟɥ ɩɪɢɦɟɧɟ ɫɭɩɫɢɞɢʁɚɪɧɨɫɬɢ³ ʁɟɪ ɫɟ ȿɍ ɧɟ ɞɚʁɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɦɚɧɞɚɬ ɞɚ ɜɨɞɢ ɢɥɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ȿɍ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ Äɩɨɞɫɬɢɱɭ ɫɚɪɚɞʃɭ
ɫɚ ɬɪɟʄɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɋɚɜɟɬɨɦ ȿɜɪɨɩɟ³ ɍ ɱɟɬɜɪɬɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɤɭɥɬɭɪɚ ʁɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚ ɤɚɨ
Äɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɡɚ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ´ ɪɟɤɚɜɲɢ ɞɚ ʄɟ
ÄɁɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɚɤɰɢʁɢ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɢɦ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ
ɨɜɨɝ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ³ Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢɥɚ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɟɬɢ
ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɚ ɞɪɠɚɜɚ ɱɥɚɧɢɰɚ ɢ ɦɨɪɚ ɫɟ
ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚɬɢ Ɉɞɛɨɪ ɪɟɝɢʁɚ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɩɪɟ ɞɟɥɨɜɚʃɚ Ɇɚɫɬɪɢɯɬɫɤɢ
ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɩɫɢɞɢʁɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɭɧɢʁɟ ʁɟ
ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɞɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɲɟ ʁɟɞɢɧɨ Äɭɤɨɥɢɤɨ ɭ ɦɟɪɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɞɪɠɚɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɭ
ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɨɝɚ ɫɟ ɡɛɨɝ ɨɛɢɦɚ ɢɥɢ
ɟɮɟɤɚɬɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɨʂɟɦɨɝɭɩɨɫɬɢʄɢɨɞɫɬɪɚɧɟɁɚʁɟɞɧɢɰɟ³ɍɥɨɝɚ
ȿɜɪɨɩɫɤɟɭɧɢʁɟʁɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɧɚɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɫɚɪɚɞʃɟɢɡɦɟɻɭɞɪɠɚɜɚɱɥɚɧɢɰɚɢɬɪɟʄɢɯ
ɡɟɦɚʂɚɢɩɨɞɪɲɤɭɢɞɨɩɭʃɚɜɚʃɟʃɢɯɨɜɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɩɨʂɭɤɭɥɬɭɪɟ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ  ɧɚɫɬɚɥɚ ʁɟ ɢ ɩɪɜɚ ɟɜɪɨɩɫɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ
ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɚɝɟɧɞɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɭ ɫɜɟɬɭ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ  HEBC84A 4:8A74 9BE 6H?GHE8 <A 4
:?B54?<M<A: JBE?7   ɫɚ ɬɪɢ ɝɥɚɜɧɚ ɰɢʂɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢ ɢ
ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɢʁɚɥɨɝɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
Ʌɢɫɚɛɨɧɫɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɨ ɜɢɬɚɥɧɨɝ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɫɩɨʂɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɍɧɢʁɟ





 )RUUHVW $ODQ  %8J *G4EG 9BE H?GHE4? 6G<BA <A G;8 HEBC84A B@@HA<GL 8A8F<F 4A7 @C?<64G<BAF B9
EG<6?8 B9G;8+E84GLBAHEBC84A,A<BA&XOWXUDO3ROLF\  S±

&ULV6KRUH,QXQRSOXUHV " (8&XOWXUDO3ROLF\DQGWKH*RYHUQDQFHRI(XURSHH?GHE4?A4?LF<F
SSKWWSELVEHUNHOH\HGXaFDIRUXPYROXPHYROBDUWLFOHKWPO ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

0DDVWULFKW7(8VXSUDQRWHDUW2-&DW

 ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɭɩɫɢɞɢʁɚɪɧɨɫɬɢ ʁɟ ɨɩɲɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɪɚɞʃɟ
ɢɡɭɡɟɜ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɫɜɨʁɢɯ ɢɫɤʂɭɱɢɜɢɯ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ  ɨɫɢɦ ɚɤɨ ɨɧɟ ɧɢɫɭ ɞɟɥɨɬɜɨɪɧɢʁɟ ɨɞ ɪɚɞʃɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɞɪɠɚɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɪɟɝɢʁɟ ɢɥɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚɥɨ ɟɮɢɤɚɫɧɨ
ɞɨɧɨɲɟʃɟɨɞɥɭɤɚɧɚɧɢɜɨɭɲɬɨɛɥɢɠɟɦɝɪɚɻɚɧɢɦɚ

 7DUWEDW

 &RPPLVVLRQ RI WKH (XURSHDQ &RPPXQLWLHV B@@HA<64G<BA 9EB@ G;8 6B@@<FF<BA GB G;8 HEBC84A
'4E?<4@8AGG;8BHA6<?G;8HEBC84A6BAB@<64A7*B6<4?B@@<GG884A7G;8B@@<GG88B9G;8)8:<BAFBA4
HEBC84A4:8A749BE6H?GHE8<A4:?B54?<M<A:JBE?7&$   9<A4?%UXVVHOV
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ϲϭ


ȿɜɪɨɩɫɤɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɧɚɫɬɚɥɚɢɯɝɨɞɢɧɚɧɢʁɟ ɮɨɪɦɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɥɚ ɤɭɥɬɭɪɭɭ
ɨɩɫɟɝɫɜɨʁɢɯɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɬɟɤɨɞɫɪɟɞɢɧɟɢɯɝɨɞɢɧɚɄɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɻɟɫɟɤɪɨɡ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɭʁɟɭ ɰɢʂɭ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ ɢ ɦɭɥɬɢɤɭɥɬɭɪɚɥɢɡɦɚ ɤɚɨ ɢ ɪɚɞɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ȿɜɪɨɩɟɢɡɚɰɢʁɟ Ɉɜɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɭʁɭ ɧɚɫɥɟɻɟ ɭ ɰɢʂɭ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ ɢ
ɦɭɥɬɢɤɭɥɬɭɪɚɥɢɡɦɚɊɚɡɭɦɟɜɚʃɟɩɨɡɢɰɢʁɟȿɜɪɨɩɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɭɨɤɜɢɪɭɩɪɨɰɟɫɚ
ɟɜɪɨɩɟɢɡɚɰɢʁɟ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɟ ȿɜɪɨɩɟ MHU Äɤɭɥɬɭɪɚ ɢɡɪɚɠɟɧɚ ɤɪɨɡ
ɧɚɫɥɟɻɟɦɨɠɟɞɚɫɟɤɨɪɢɫɬɢɤɚɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɚɫɟɨɞɛɪɚɧɟɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ
ɩɪɨɰɟɫɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ³ Ɍɚɤɨ ʁɟ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɭɧɢʁɚ ɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɧɚɫɥɟɻɟ ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɥɟɝɢɬɢɦɢɬɟɬɚ ɧɚ ɩɨʂɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫ  ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɟ Äɫɜɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢ ɥɟɝɢɬɢɦɢɲɭ ɧɚ ɩɨʂɭ ɤɭɥɬɭɪɟ³ ɂɧɢɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ
ɨɥɢɱɟɧɚ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɫɜɟɫɬɢ ɨ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɦɤɭɥɬɭɪɧɨɦɧɚɫɥɟɻɭȿɜɪɨɩɟɧɚɪɚɡɦɟɧɢʂɭɞɢɢɞɟʁɚɧɚɦɟɻɭɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɦ
ɞɢʁɚɥɨɝɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɦɚʃɢɧɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɥɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɚɫɚɪɚɞʃɚɤɚɨɨɫɧɨɜɛɨʂɟɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢɞɚɧɚɫʁɟʁɨɲʁɚɱɚɤɚɤɨɛɢɫɟ
ɨɦɨɝɭʄɢɨ ɭɫɩɟɯ ɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɢ ɧɨɜɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɱɥɚɧɢɰɚ  Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ ɭ
ɨɞɥɭɰɢ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɢ ɋɚɜɟɬɚ ɨ ɩɨɤɪɟɬɚʃɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ʉɭɥɬɭɪɚ  ɤɭɥɬɭɪɚ
Äɢɦɚ ɜɚɠɧɭ ɫɭɲɬɢɧɫɤɭ ɜɚɠɧɨɫɬ ɡɚ ɫɜɟ ʂɭɞɟ ɭ ȿɜɪɨɩɢ ɛɢɬɚɧ ʁɟ ɟɥɟɦɟɧɬ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɢ ɢ ɜɢɬɚɥɧɨɫɬɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ
ɭɬɢɰɚʁɭ Ɂɚʁɟɞɧɢɰɟ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɫɰɟɧɭ³ ɢ Äɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɮɚɤɬɨɪ ɢ
ɮɚɤɬɨɪ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɢ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɚ ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɢɦɚ ɜɚɠɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɭɧɨɜɢɯɢɡɚɡɨɜɚɫɚɤɨʁɢɦɚɫɟɫɭɨɱɚɜɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɤɚɨɲɬɨɫɭɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɞɪɭɲɬɜɨɫɨɰɢʁɚɥɧɚɤɨɯɟɡɢʁɚɢɫɬɜɚɪɚʃɟɡɚɩɨɫɥɟʃɚ³




 HEB84A<F4G<BA 4A7 6H?GHE4? CB?<6L LQ 5RHO 'XULQJ H?GHE4? ;8E<G4:8 7<F6BHEF8F 4A7 HEBC84A<F4G<BA 
<F6HEF<I8 8@5877<A: B9 6H?GHE4? ;8E<G4:8 <A HEBC8 B9 G;8 )8:<BAF 7KHVLV 6XEPLWWHG LQ IXOILOOPHQW RI WKH
UHTXLUHPHQWVIRUWKHGHJUHHRIGRFWRUDW:DJHQLQJHQ8QLYHUVLW\ɫɬɪ

&KULV6KRUH+;86H?GHE4?CB?<6<8FB9G;8HEBC84A,A<BA4A76H?GHE4?7<I8EF<GLLQ7RQQ\%HQQHW<998E<A:
7<I8EF<G<8F+E4AFI8EF4?*GH7LBAG;8+;8@8B9H?GHE4?'B?<6L4A7H?GHE4?<I8EF<GLSɋɚɩɨɡɢɜɚʃɟɦɧɚ
+DEHUPDV -XUJHQ  &LWL]HQVKLS DQG QDWLRQDO LGHQWLW\ VRPH UHIOHFWLRQV RQ WKH IXWXUH RI (XURSH 'E4K<F
AG8EA4G<BA4?9RO1Rɫɬɪ

 7KH &XOWXUDO 5RXWHV 3URJUDPPH RI WKH &RXQFLO RI (XURSH KWWSZZZVHHFRUULGRUVHXILOHEDQNILOHBSGI
ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

'HFLVLRQ1R(&RIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGRIWKH&RXQFLORI)HEUXDU\HVWDEOLVKLQJ
WKH &XOWXUH  SURJUDPPH &99<6<4? !BHEA4? #  

 '
 Z
 KWWSHXU
OH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &(/(;'(1+70/ ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

ϲϮ


ɇɟɤɟ ɨɞ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ȿɍ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ  Ⱦɚɧɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
HEBC84A8E<G4:84LF Ɉɡɧɚɤɚɟɜɪɨɩɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ HEBC84A8E<G4:8#458? ɢɉɭɬɟɜɢ
ɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɢɥɢȿɜɪɨɩɫɤɢɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟ H?GHE4?)BHG8FB9G;8BHA6<?B9
HEBC8HEBC84AH?GHE4?)BHG8F Ʉɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɻɟɤɨʁɟɫɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɩɟɪɰɢɩɢɪɚ
ɤɚɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɨɜɢɦɫɬɚɜʂɚɩɨɞɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɢɫɢɦɛɨɥɢɱɧɨɨɤɪɢʂɟ
ȿɜɪɨɩɫɤɟɭɧɢʁɟ

ɉɪɨɝɪɚɦÄɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ\ɩɨɤɪɟɧɭɬʁɟɩɨɲɬɨʁɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧ
ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɤɚ ɋɚɧɬʁɚɝɨ ɞɟ Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɚ  ɨɤɬɨɛɪɚ  ɫɚ
ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢ ɧɚɫɬɚɧɚɤ ɩɨʁɚɜɭ ɩɪɚɜɨɝ Äɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ³ ɢ
ɩɪɨɲɢɪɢɨ ɫɟ ɢɡɜɚɧ ɩɨɱɟɬɧɟ ɬɟɦɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɯ ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɟ ɬɟɦɟ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɭɫɜɨʁɢɨ ʁɟ  ɦɚɪɬɚ 
Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɭ   ɱɢɦɟ ʁɟ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɢɧɚɭɝɭɪɢɫɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦ Äɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟ³ ɢ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɨ ɧɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɫɩɭɧɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ
ɫɚɪɚɞʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɪɠɚɜɚ ɱɥɚɧɢɰɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ
Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝɭ ɨɰɟʃɭʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɤɨʁɢɦɚ ɋɚɜɟɬ ȿɜɪɨɩɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɞɟɥɢ ɩɨɬɜɪɞɭ Äɉɭɬ
ɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ³ɢɥɢÄȽɥɚɜɧɢɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ³Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ  
Ʉɨɦɢɬɟɬɚɦɢɧɢɫɬɚɪɚɭɫɜɨʁɟɧɚʁɟɨɤɬɨɛɪɚɭɜɟɥɚɧɢɡɩɪɨɦɟɧɚɤɨʁɟɫɟɨɞɧɨɫɟ
ɧɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɜɢɞʂɢɜɨɫɬɢ ɤɚɨ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɨɲɬɨ ɫɭ ɧɚɝɪɚɻɟɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ʁɚɫɧɭ ɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɩɪɟɦɚ
ɡɚɩɚɞɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ ɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ  ɦɚʁɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧʁɟɩɪɟɞɥɨɝɡɚɩɪɟɩɨɪɭɤɭÄɄɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɨɡɧɚɤɟ `ȿɜɪɨɩɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ\ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ
ɢɫɬɨɱɧɨʁȿɜɪɨɩɢ³

ȿɜɪɨɩɫɤɚɭɧɢʁɚʁɟɭɫɩɨɫɬɚɜɢɥɚÄɈɡɧɚɤɭɟɜɪɨɩɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ³ɭɦɚɪɬɭɫɚɰɢʂɟɦ
ɞɚ Äɩɨɜɟʄɚ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɢ ɞɚ ɩɨɞɫɬɚɤɧɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ



ȿɜɪɨɩɟɢɡɚɰɢʁɚɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɤɭɥɬɭɪɧɟɢɞɪɭɲɬɜɟɧɟɤɨɧɬɟɤɫɬɟɩɪɨɰɟɫɚɟɤɨɧɨɦɫɤɟɩɪɚɜɧɟɢɩɨɥɢɬɢɱɤɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɮɨɤɭɫɢɪɚɧɢ ɧɚ ȿɜɪɨɩɫɤɭ ɭɧɢʁɭ ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɟɜɪɨɩɟɢɡɚɰɢʁɟ ʁɟ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɪɟɨɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ
ɤɨʁɢ ɪɟɥɚɬɢɜɢɡɭʁɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɟ ɤɚɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɫɚɦɨɡɚɫɬɭɩɚʃɟ ɢ ɚɩɚɪɚɬ ɦɨʄɢ ɢ ɢɦɚ ɧɚʁɲɢɪɢ
ɭɬɢɰɚʁ ɩɪɟɤɨ ɝɪɚɧɢɰɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ȼɢɞɟɬɢ  5REHUW +DUPVHQ DQG 7KRPDV 0 :LOVRQ ,QWURGXFWLRQ
$SSURDFKHVWR(XURSHDQL]DWLRQ084E5BB>B9HEBC84A*GH7<8FS
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ϲϯ


ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ³ ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ʁɚɫɧɭ ɫɥɢɱɧɨɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟɢɨɡɧɚɤɟȿɜɪɨɩɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟȿɜɪɨɩɫɤɟɭɧɢʁɟɤɨʁɢɛɢɦɨɝɚɨɛɢɬɢɢɡɜɨɪɤɨɧɮɭɡɢʁɟ
ɡɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɲɢɪɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢɤɚɨɢɞɚɫɦɚʃɢʃɢɯɨɜɭɫɢɦɛɨɥɢɱɤɭɫɧɚɝɭ
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ʁɟ ɩɨɡɜɚɥɚ ɧɚ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ȿɍ ɤɚɤɨ ɛɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɥɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɨɪɝɚɧ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ
ɩɪɢʁɚɜɚ ɡɚ ɨɜɟ ɨɡɧɚɤɟ ɢ ɩɢɬɚɥɚ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɞɚ Äɩɨɞɪɠɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɭ ȿɜɪɨɩɭ ɢ ɨɯɪɚɛɪɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ
ɪɚɡɜɨʁɬɭɪɢɡɦɚɭɨɜɢɦɪɟɝɢʁɚɦɚ³

 Ⱦɚɧɢɟɜɪɨɩɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ
Ⱦɚɧɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ ȿɜɪɨɩɫɤɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ȿɜɪɨɩɫɤɢɯ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɭ Ƚɪɚɧɚɞɢ  ɨɤɬɨɛɪɚ 
ɩɪɟɞɥɨɝɨɦɮɪɚɧɰɭɫɤɨɝɦɢɧɢɫɬɪɚɤɭɥɬɭɪɟɞɚɫɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ Ⱦɚɧ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯɜɪɚɬɚ #4
!BHEAR8 'BEG8F &HI8EG8F  ɩɨɤɪɟɧɭɬɚ ɭ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɨʁ  ɩɪɨɲɢɪɢ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɧɢɜɨ ɢ
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɭʁɟ ɂɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ Ⱦɚɧɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ Äɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢɦ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɨɩɢɩʂɢɜɨɝ ɞɨɠɢɜʂɚʁɚ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɟ
ɩɨɪɟɞ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɲɬɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɦɧɨɝɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚɲɟɝ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨʁ ɩɨɬɪɟɛɢ ʃɟɝɨɜɟ ɡɚɲɬɢɬɟ³  ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ
ɞɨɩɪɢɧɟɥɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ Ⱦɚɧɢ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 
 Ɉɞ  Ⱦɚɧɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɭ ɩɨɫɬɚɥɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟ ɢ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɫɚ ɬɪɚʁɧɢɦ ɫɥɨɝɚɧɨɦ Äȿɜɪɨɩɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ³
ÄHEBC8 4 6B@@BA ;8E<G4:8³  ɤɨʁɢ ɧɨɫɢ ɩɨɪɭɤɭ Äɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɭɡɩɨɲɬɨɜɚʃɟʃɟɝɨɜɟɤɭɥɬɭɪɧɟɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢ³ɋɚɜɟɬ
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ȿɜɪɨɩɟ ɢ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɢɡɛɨɪ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɬɟɦɚ Ⱦɚɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɨɛɥɢɰɢ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɩɪɟɦɚ ɧɚɫɥɟɻɭ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɢɝɧɟ ɫɜɟɫɬ ɢɩɨɞɫɬɚɤɧɟ ɟɜɪɨɩɫɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬ ɩɨɞɫɬɚɤɧɟ ɜɟʄɚ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ ɜɥɚɫɬɢ ɨ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɨɞ ɧɨɜɢɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ȿɜɪɨɩɚ ɩɨɡɨɜɟ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɥɢɬɢɱɤɟɢɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢɡɚɡɨɜɟɫɚɤɨʁɢɦɚɫɟɫɭɨɱɚɜɚɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟ MH ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɋɚɜɟɬɨɦ ȿɜɪɨɩɟ  ɩɪɢɩɪɟɦɢɨ ɧɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɭ ɫɚ ɪɚɞɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ Ⱦɚɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɛɚɲɬɢɧɟ ɢ ʁɚɱɚʃɚ ɞɨɞɚɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɟɥɟɦɟɧɬɚ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ

ȿɜɪɨɩɟɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɞɨɞɟʂɟɧɢɯ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ Ⱦɚɧɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚɩɨɫɬɢɝɧɭɬɚʁɟɤɨɧɰɟɩɬɨɦÄɟɜɪɨɩɫɤɟɞɢɦɟɧɡɢʁɟ³ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɝɧɚ
ɫɚɫɬɚɧɤɭɩɨɜɨɞɨɦɨɜɟɬɟɦɟɭɋɬɪɚɡɛɭɪɭɄɨɧɰɟɩɬÄɟɜɪɨɩɫɤɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚ³ɞɟɮɢɧɢɲɟ
ɫɟɤɚɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧʁɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɤɚɨɲɬɨɫɭɫɚɪɚɞʃɚɧɚ
ɜɢɲɟ ɧɢɜɨɚ ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɧɚɝɥɚɫɚɤ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨʁ
ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɪɚɡɦɟɧɟ ɢɞɟʁɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɪɨɛɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɢ
ɪɚɡɦɟɧɚ ɪɟɫɭɪɫɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɲʄɟɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɫɚɪɚɞʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɮɨɤɭɫ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ ʂɭɞɟ ɮɨɤɭɫ ɧɚ ɜɟɡɟ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɫɥɟɻɚ
ɢɫɬɨɪɢʁɟɢɤɭɥɬɭɪɟɜɢɡɢʁɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɚɨɪɟɫɭɪɫɚɩɪɢɧɰɢɩɚɨɞɪɠɢɜɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
ɩɚɠʃɚ ɧɚ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɜɟɡɟ ɢɡɦɟɻɭ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɢ ɭɧɚɤɪɫɧɨɦ
ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨʁ ɫɚɪɚɞʃɢ ɢɡɦɟɻɭ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɢɢɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɚ
ɫɚɪɚɞʃɚɤɚɨɜɪɟɞɧɨɫɬ




KWWSZZZFRHLQWWGJFXOWXUHKHULWDJH+HULWDJH(+''*,9B3$7B-(3BBB(B5HSRUWRQWKH)XWXUHRIWKH(
+'SGI ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 


&RXQFLO
RI
(XURSH
3UHVHQWDWLRQ
RI
WKH
(XURSHDQ
+HULWDJH
'D\V
KWWSZZZFRHLQWWGJFXOWXUHKHULWDJHKHULWDJH(+'3UHVHQWDWLRQBHQDVS (XURSHDQ &RPPLVVLRQ HEBC84A
8E<G4:8 4LF  KWWSHFHXURSDHXFXOWXUHRXUSURJUDPPHVDQGDFWLRQVKHULWDJHGD\VHXURSHDQKHULWDJH
GD\VBHQKWP ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

 &RXQFLO RI (XURSH +;8 HGHE8 B9 G;8 HEBC84A 8E<G4:8 4LF '*,93$7-(3    
6HFUHWDULDW
S

KWWSZZZFRHLQWWGJFXOWXUHKHULWDJH+HULWDJH(+''*,9B3$7B-(3BBB(B5HSRUWRQWKH)XWXUHRIWKH(
+'SGI ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

 &RXQFLO RI (XURSH $88G<A: BA G;8 +;8@8 B9 \+;8 HEBC84A <@8AF<BA B9 8E<G4:8 4LF I8AGF]
*GE4F5BHE: E4A68
  868@58E
 5HSRUW '*,93$7-(3    S 
KWWSZZZFRHLQWWGJFXOWXUHKHULWDJHKHULWDJHHKG'*,9B3$7B-(3BBB5HSRUWB0HHWLQJ('B
'HFBHQSGI ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

ϲϱ


 Ɉɡɧɚɤɚɟɜɪɨɩɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ1.,-#+#.'0%# #)
Ʉɨɧɰɟɩɬ Ɉɡɧɚɤɟ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ HEBC84A 8E<G4:8 #458?   ɧɚɫɬɚɨ ʁɟ  ɚ
ɡɜɚɧɢɱɧɨ ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɬ ɛɟɡ ɭɱɟɲʄɚ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ
ɞɪɠɚɜɚ ɧɚ ɦɟɻɭɜɥɚɞɢɧɨʁ ɨɫɧɨɜɢ ɭ  ɭ Ƚɪɚɧɚɞɢ ɏɪɨɧɨɥɨɝɢʁɭ ɨɜɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɞɨ
 ȿɜɪɨɩɫɤɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ʁɟ ɞɚɥɚ ɭ ɞɨɞɚɬɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɋɚɜɟɬ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ȿɍ ʁɟ
 ɩɨɡɜɚɨ Ʉɨɦɢɫɢʁɭ ɞɚ ɮɨɪɦɭɥɢɲɟ Äɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɤɪɟɢɪɚʃɟ Ɉɡɧɚɤɟ
ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ȿɍ ɢ ɧɚɜɨɞɟʄɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ³ ɫɚ
ɰɢʂɟɦɞɚɫɟɈɡɧɚɤɚɟɜɪɨɩɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɚɨɦɟɻɭɜɥɚɞɢɧɚɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɲɟɭ
ɡɜɚɧɢɱɧɭɚɤɰɢʁɭȿɜɪɨɩɫɤɟɭɧɢʁɟɁɜɚɧɢɱɧɢɨɞɝɨɜɨɪɧɚɨɜɟɡɚɤʂɭɱɤɟɋɚɜɟɬɚɢɡ
ɛɢɨʁɟɉɪɟɞɥɨɝɡɚɨɞɥɭɤɭȿɜɪɨɩɫɤɨɝɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɢɋɚɜɟɬɚ +;8'EBCBF4?9BE486<F<BA
B9G;8HEBC84A'4E?<4@8AG4A7B9G;8BHA6<? ɭɤɚɨɲɬɨʁɟɨɛʁɚɲʃɟɧɨɭʃɟɝɨɜɨɦ
ȿɤɫɩɥɚɧɚɬɨɪɧɨɦɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭɌɚɤɨɻɟȿɜɪɨɩɫɤɚɤɨɦɢɫɢʁɚʁɟɢɡɜɪɲɢɥɚɩɪɨɰɟɧɭ
ɭɬɢɰɚʁɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɚ ʄɟ ɭɱɟɲʄɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɞɨɧɟɬɢ ʁɚɫɧɭ ɞɨɞɚɬɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
Ɉɡɧɚɰɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɧɚ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɨʁ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ
ɟɜɪɨɩɫɤɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟɢɧɚɨɫɧɨɜɭɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɢɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɪɭɝɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɚɨɲɬɨɫɭɍɇȿɋɄɈɜɚɅɢɫɬɚɫɜɟɬɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ 81(6&2
.BE?7 8E<G4:8 #<FG



 ɢ Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚ ɥɢɫɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɡɚ

ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɨ )8CE8F8AG4G<I8#<FGB9G;8 AG4A:<5?8H?GHE4?8E<G4:8B9H@4A<GL
ȿɜɪɨɩɫɤɢɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ HEBC84AH?GHE4?)BHG8F 





ɤɚɨɢ

ɲɬɨɛɢɩɨɦɨɝɨ

ɞɚɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɨɫɬɜɚɪɢɫɬɜɚɪɧɢɭɬɢɰɚʁ



 (XURSHDQ &RPPLVVLRQ HEBC84A 8E<G4:8 #458? KWWSHFHXURSDHXFXOWXUHRXUSURJUDPPHVDQG
DFWLRQVGRFBHQKWP ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

(XURSHDQ&RPPLVVLRQ*HCCBEGF8EI<68FGB4FF<FG<AG;8CE8C4E4G<BAB9G;8 @C46GFF8FF@8AG4A7K4AG8
I4?H4G<BA B9 G;8 HEBC84A 8E<G4:8 #458? +86;A<64? AA8K8F $QQH[ 2QH 7KH (YROXWLRQ RI WKH (XURSHDQ
+HULWDJH
/DEHO
±
$
7LPHOLQH
KWWSHFHXURSDHXGJVHGXFDWLRQBFXOWXUHHYDOUHSRUWVFXOWXUHODEHODQQH[BHQSGI ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

 &RXQFLO RI (XURSHDQ 8QLRQ BHA6<? 6BA6?HF<BAF BA G;8 6E84G<BA B9 4 HEBC84A ;8E<G4:8 ?458? 5L G;8
HEBC84A
,A<BA
  
  

KWWSHXU
OH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL 2-&(13') ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

(XURSHDQ&RPPLVVLRQ'EBCBF4?9BE4786<F<BAB9G;8HEBC84A'4E?<4@8AG4A7B9G;8BHA6<?8FG45?<F;<A:4
HEBC84A,A<BA46G<BA9BEG;8HEBC84A8E<G4:8#458?&$
9<A4? 
&  

%UXVVHOV

KWWSZZZHXURSDUOHXURSDHXPHHWGRFVBGRFXPHQWVFRPFRPBFRP  BFRPBFRP  
BHQSGI ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

81(6&2.BE?78E<G4:8#<FGKWWSZKFXQHVFRRUJHQOLVW ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

 81(6&2 #<FGF B9 <AG4A:<5?8 6H?GHE4? ;8E<G4:8 4A7 )8:<FG8E B9 58FG F498:H4E7<A: CE46G<68F
KWWSZZZXQHVFRRUJFXOWXUHLFKLQGH[SKS"OJ HQ SJ  ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 


&RXQFLO
RI
(XURSH
A?4E:87
'4EG<4?
:E88@8AG
BA
H?GHE4?
)BHG8F
KWWSZZZFRHLQWWGJFXOWXUHKHULWDJHFXOWXUHURXWHV

 (XURSHDQ &RPPLVVLRQ @C46G FF8FF@8AG 66B@C4AL<A: 7B6H@8AG GB G;8 'EBCBF4? 9BE 4 86<F<BA B9 G;8
HEBC84A'4E?<4@8AG4A7G;8BHA6<?8FG45?<F;<A:4HEBC84A,A<BA46G<BA9BEG;8HEBC84A8E<G4:8#458?

ϲϲ



ȿɜɪɨɩɫɤɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬɢɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟɫɭɭɋɬɪɚɡɛɭɪɭɞɨɧɟɥɢɨɞɥɭɤɭɤɨʁɨɦɫɟ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɚɤɰɢʁɚ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɡɚ Ɉɡɧɚɤɭ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ 86<F<BA B9 G;8
HEBC84A'4E?<4@8AG4A7B9G;8BHA6<?B9HEBC88FG45?<F;<A:4HEBC84A,A<BA46G<BA9BE
G;8HEBC84A8E<G4:8#458? ɤɨʁɨɦɫɟɭɜɨɞɟɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɡɚɨɡɧɚɤɭɤɨʁɟʄɟɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ
ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɫɜɟ ɞɪɠɚɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɐɢʂ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ Ɉɡɧɚɤɚ ɫɜɟɬɫɤɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚʁɟɞɚɨʁɚɱɚɨɫɟʄɚʁȿɜɪɨɩʂɚɧɚɞɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭȿɜɪɨɩɫɤɨʁɭɧɢʁɢɤɨʁɚɫɟɡɚɫɧɢɜɚɧɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚɢɫɬɨɪɢʁɟɢɧɚɫɥɟɻɚɩɭɬɟɦɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯɦɟɫɬɚɤɨʁɚ
ɫɭɢɝɪɚɥɚɤʂɭɱɧɭɭɥɨɝɭɭɢɫɬɨɪɢʁɢɢɢɡɝɪɚɞʃɢȿɜɪɨɩɫɤɟɭɧɢʁɟɈɡɧɚɤɚʁɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ
ɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɋɩɨɪɚɡɭɦɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭȿɜɪɨɩɫɤɟɭɧɢʁɟ +E84GLBAG;8HA6G<BA<A:B9
G;8 HEBC84A ,A<BA +,



 ɤɨʁɢ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɨ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɤɚɨ ɜɚɠɚɧ

ɟɥɟɦɟɧɬ ɭ ɨɱɭɜɚʃɭ ɢ ʁɚɱɚʃɭ ɩɪɨɰɟɫɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɚ ʃɟɝɨɜɢ ɰɢʂɟɜɢ ɫɭ ɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɰɢʂɟɜɢɦɚɧɚɜɟɞɟɧɢɦɫɟɭɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢɄɨɦɢɫɢʁɟɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦ
ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɚɝɟɧɞɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɭ ɝɥɨɛɚɥɢɡɨɜɚɧɨɦ ɫɜɟɬɭ HEBC84A 4:8A74 9BE 6H?GHE8 <A 4
:?B54?<M<A: JBE?7  ɤɨʁɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɞɢʁɚɥɨɝɚɤɚɨɢɤɭɥɬɭɪɟɤɚɨɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɜɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɫɟ ɧɟ ɩɪɟɤɥɚɩɚ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɦɚ ɧɚ ɩɨʂɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ɍɇȿɋɄɈɜɚ Ʌɢɫɬɚ ɫɜɟɬɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢɥɢ
ɇɚɝɪɚɞɚ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ± ȿɜɪɨɩɚ ɇɨɫɬɪɚ  ʁɟɪ ɮɨɤɭɫ ɧɢʁɟ ɧɚ
ɨɱɭɜɚʃɭɤɨʁɟɛɢɬɪɟɛɚɥɨɞɚɛɭɞɟɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɪɟɠɢɦɢɦɚɡɚɲɬɢɬɟɜɟʄɧɚ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɭ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɟɜɪɨɩɫɤɨʁ
ɞɢɦɟɧɡɢʁɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɭ ɍ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ ɍɇȿɋɄɈɜɨɦ
Ʌɢɫɬɨɦ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ ȿɜɪɨɩɫɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɞɨɞɚɬɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɈɡɧɚɤɟɟɜɪɨɩɫɤɨɝɧɚɥɫɟɻɚʁɟɫɥɟɞɟʄɚ



6(&  

%UXVVHOV

KWWSHFHXURSDHXGJVHGXFDWLRQBFXOWXUHHYDOUHSRUWVFXOWXUHKHULWDJHBHQSGI ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

 &RQVROLGDWHG 9HUVLRQ RI WKH 7UHDW\ RQ WKH )XQFWLRQLQJ RI WKH (XURSHDQ 8QLRQ  2- & 
>KHUHLQDIWHU7)(8@

'HFLVLRQ1R(8RIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGWKH&RXQFLORI1RYHPEHUHVWDEOLVKLQJD
(XURSHDQ
8QLRQ
DFWLRQ
IRU
WKH
(XURSHDQ
+HULWDJH
/DEHO
KWWSHXU
OH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &(/(;'(1127 ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 
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ϲϳ


Äɉɪɜɨ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ʄɟ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɦ ɧɚɪɚɬɢɜɭ ɨɜɢɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ
ɦɟɫɬɚɢʃɢɯɨɜɟɫɢɦɛɨɥɢɤɟɡɚȿɜɪɨɩɭɩɪɟɧɟɝɨɧɚɟɫɬɟɬɢɰɢ Ⱦɪɭɝɨɮɨɤɭɫɧɟʄɟ
ɛɢɬɢɧɚɡɚɲɬɢɬɢɜɟʄɧɚɩɪɨɦɨɰɢʁɢɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯɦɟɫɬɚɢʃɢɯɨɜɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɲɬɨ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɩɪɭɠɚʃɟ ɜɚʂɚɧɚ ɩɨʁɚɲʃɟʃɚ ɨ ɟɜɪɨɩɫɤɨɦ ɡɧɚɱɚʁɭ ɫɚʁɬɨɜɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɦɥɚɞɟ Ɍɪɟʄɟ
ɧɚɝɥɚɫɚɤ ʄɟ ɛɢɬɢ ɧɚ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɭ ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɚ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ɦɟɫɬɚ
ɤɚɤɨɛɢɫɟɪɚɡɦɟʃɢɜɚɥɚɧɚʁɛɨʂɚɢɫɤɭɫɬɜɚɢɩɨɤɪɟɧɭɥɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɩɪɨʁɟɤɬɢ´

 ɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ

ȿɜɪɨɩɫɤɢɢɧɫɬɢɬɭɬɡɚɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟɨɫɧɨɜɚɧɭɅɭɤɫɟɦɛɭɪɝɭɧɚɨɫɧɨɜɭ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɩɨɬɩɢɫɚɧɨɝ ɢɡɦɟɻɭ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ȼɟɥɢɤɨɝ ɜɨʁɜɨɞɫɬɜɚ
Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝɚ ʁɟ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɚ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɞɚ  ɨɫɢɝɭɪɚ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ Ⱦɜɚ ɝɥɚɜɧɚ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɚ ɬɟɥɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɭ ɋɚɜɟɬ ȿɜɪɨɩɟ ɤɨʁɢ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ʃɟɝɨɜɟ ɝɥɚɜɧɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɢ
ȼɟɥɢɤɨɜɨʁɜɨɞɫɬɜɨɅɭɤɫɟɦɛɭɪɝɚɤɨʁɟɫɦɟɲɬɚɂɧɫɬɢɬɭɬɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɭɞɨɩɪɢɧɨɫɢɢ
ɬɚɤɨɻɟɦɭɩɨɜɟɪɚɜɚɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟɡɚɞɚɬɤɟ

ɉɪɨɝɪɚɦɄɭɥɬɭɪɧɢɤɨɪɢɞɨɪɢʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɟȿɜɪɨɩɟɤɨʁɢɫɩɪɨɜɨɞɢȺɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɬɭɪɢɡɚɦ FFB6<4G<BA 9BE H?GHE4? +BHE<F@  ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ HEBC84A AFG<GHG8 B9 H?GHE4? )BHG8F  ɢ ɜɥɚɞɨɦ
Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝɚ ɱɢɧɢ ɞɟɨ ɦɚɤɪɨɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ȳɭɝɨɢɫɬɨɱɧɭ ȿɜɪɨɩɭ ɤɨʁɢ
ɩɪɨɦɨɜɢɲɭɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟȿɜɪɨɩɫɤɚɄɨɦɢɫɢʁɚɍɇȿɋɄɈɂɄɈɆɈɋɢȻɪɢɬɚɧɫɤɢɋɚɜɟɬ
ɧɚɫɬɨʁɟʄɢɞɚɩɨɞɫɬɚɤɧɟɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɢɞɢʁɚɥɨɝɢɩɨɛɨʂɲɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɟɡɚɧɟɡɚɫɜɟɬɫɤɨ
ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɤɪɨɡ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɞɟɜɟɬ ɩɭɬɟɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ
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ϲϴ



 Ⱦɭɧɚɜɫɤɢ ɩɭɬ ɪɟɱɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɤɨɪɢɞɨɪ ɞɭɠ Ⱦɭɧɚɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ
ɦɢɲʂɟʃɟɄɨɦɢɬɟɬɚɪɟɝɢɨɧɚ B@@<GG88B9G;8)8:<BAF ɨɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢɞɭɧɚɜɫɤɨɝ
ɪɟɝɢɨɧɚ 'DQXEH 5HJLRQ 6WUDWHJ\ & 



 ɝɞɟ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ

ɞɭɧɚɜɫɤɨɝ ɦɚɤɪɨɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɢ
ɟɬɧɢɱɤɚ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ⱦɭɧɚɜɫɤɨɝ ɪɟɝɢɨɧɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɱɭɜɚ ɤɪɨɡ
ɤɭɥɬɭɪɧɟɩɪɨʁɟɤɬɟɢɭɱɢɧɢɞɨɫɬɭɩɧɨɦɢɨɩɢɩʂɢɜɨɦɩɭɬɟɦɤɨɧɰɟɩɚɬɚɨɞɪɠɢɜɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚ ɬɚɱɤɚ ɦɟɻɭɬɢɦɧɟɦɚɪɟɱɢɨȾɭɧɚɜɭɤɚɨɩɭɬɭɤɭɥɬɭɪɟ

 Ⱦɢʁɚɝɨɧɚɥɧɢ ɩɭɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ʁɨɲ ɨɞ ɜɪɟɦɟɧɚ Ɋɢɦɫɤɨɝ ɰɚɪɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɭ ɜɟɡɭ ɢɫɬɨɤɚ ɢ ɡɚɩɚɞɚ ɨɞ ȿɜɪɨɩɟ ɤɚ Ⱥɡɢʁɢ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɩɪɨɥɚɡɢ ɤɪɨɡ
ȳɭɝɨɢɫɬɨɱɧɭȿɜɪɨɩɭɝɞɟʁɟɧɨɫɢɨɪɚɡɥɢɱɢɬɟɧɚɡɢɜɟ-<4<4:BA4?<F-<4$<?<G4E<F
ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢɞɪɭɦ-<478)4:HF<ɢɥɢ-<4)4:HF<A4ɭɪɟɝɢɨɧɭɏɪɜɚɬɫɤɟȻɨɫɧɟɢ
ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟȻɨɫɧɟɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟɢɋɪɛɢʁɟ


ɋɥ  ZȾɢʁɚɝɨɧɚɥɧɢɢȾɭɧɚɜɫɤɢɩɭɬɂɡɜɨɪJJJ F886BEE<7BEF 8H


 ɂɫɬɨɱɧɢɬɪɚɧɫɛɚɥɤɚɧɫɤɢɩɭɬɩɪɟɥɚɡɢȳɭɝɨɢɫɬɨɱɧɭȿɜɪɨɩɭɭɩɪɚɜɰɭɫɟɜɟɪʁɭɝ
ɩɪɨɥɚɡɟʄɢ ɤɪɨɡ Ɋɭɦɭɧɢʁɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɭ ɢ Ƚɪɱɤɭ ɢ ɩɨɜɟɡɭʁɟ Ȼɚɥɬɢɱɤɨ ɦɨɪɟ ɫɚ
ȿɝɟʁɫɤɢɦ ɢ ȳɚɞɪɚɧɫɤɢɦ ɦɨɪɟɦ ɂɫɬɨɱɧɢ ɬɪɚɧɫɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɩɭɬ ɩɨɜɟɡɭʁɟ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟɰɟɧɬɪɟȳɭɝɨɢɫɬɨɱɧɟȿɜɪɨɩɟɩɨɱɟɜɲɢɨɞɜɟɪɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɫɚɰɪɤɜɚɦɚ
ɭ Ɇɨɥɞɚɜɢʁɢ ɢ ɞɪɜɟɧɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɭ Ɇɚɪɚɦɭɲɭ ɭ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ ɞɨ ɋɜɟɬɟ ɝɨɪɟ ɭ
ȼɟɥɢɤɨɦɌɪɧɨɜɭɢɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢɭɊɨɞɨɩɢɦɚ



ɂɫɬɨ 
&XOWXUDO&RUULGRUVRI6RXWKHDVW(XURSH4AH58)B47KWWSZZZVHHFRUULGRUVHX"ZBS  ZBO  ZBF 


&XOWXUDO
&RUULGRUV
RI
6RXWKHDVW
(XURSH
<4:BA4?
)B47
KWWSZZZVHHFRUULGRUVHX"ZBS  ZBO  ZBF  ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 


&XOWXUDO
&RUULGRUV
RI
6RXWKHDVW
(XURSH
+;8
4FG8EA
+E4AF4?>4A
)B47
KWWSZZZVHHFRUULGRUVHX"ZBS  ZBO  ZBF  ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 


ϲϵ


 ɉɭɬɋɨɮɢʁɚɈɯɪɢɞʁɟɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɤɨʁɢɩɪɨɥɚɡɢɤɪɨɡȻɭɝɚɪɫɤɭɢɆɚɤɟɞɨɧɢʁɭɢ
ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢʁɟ ɨɤɨ ɨɜɚ ɞɜɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɝɪɚɞɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɜɟɪɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɆɟɬɨɯɢʁɟɨɞɤɨʁɢɯɫɭɧɟɤɢɭɩɢɫɚɧɢɧɚɅɢɫɬɭɫɜɟɬɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ
ɰɪɤɜɚȻɨʁɚɧɚɭȻɭɝɚɪɫɤɨʁɋɬɚɪɢɊɚɫɫɚɋɩɨʄɚɧɢɦɚɢɦɚɧɚɫɬɢɪȾɟɱɚɧɢɭɋɪɛɢʁɢɢ
ɰɪɤɜɟɭɈɯɪɢɞɭɭɆɚɤɟɞɨɧɢʁɢ

 ȳɚɞɪɚɧɫɤɢ ɩɭɬ -<4 7E<4G<64  ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɱɢɬɚɜɢɦ ɡɚɩɚɞɧɢɦ ɩɪɢɦɨɪʁɟɦ ɨɞ
ȳɨɧɫɤɨɝ ɢ ȳɚɞɪɚɧɫɤɨɝ ɦɨɪɚ ɢ ɩɪɨɥɚɡɢ ɤɪɨɡ ɋɥɨɜɟɧɢʁɭ ɏɪɜɚɬɫɤɭ Ȼɨɫɧɭ ɢ
ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɭ ɐɪɧɭ Ƚɨɪɭ Ⱥɥɛɚɧɢʁɭ ɢ Ƚɪɱɤɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭʄɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯɝɪɚɞɨɜɚɭɩɢɫɚɧɢɯɧɚɍɇȿɋɄɈɜɭ Ʌɢɫɬɭɫɜɟɬɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ ɉɨɪɟɱ
ɒɢɛɟɧɢɤ Ɍɪɨɝɢɪ ɋɩɥɢɬ Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤ ɏɪɜɚɬɫɤɚ  Ʉɨɬɨɪ ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ  ɢ
ȭɢɪɨɤɚɫɬɪɚ Ⱥɥɛɚɧɢʁɚ 

 Ⱥɧɚɬɨɥɫɤɢ ɩɭɬ -<4 A4GB?<4  ʁɟ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɲɢɪɢ ɞɭɠ ɬɪɢ ɦɨɪɚ
Ɇɪɚɦɨɪɧɨȿɝɟʁɫɤɨɢɋɪɟɞɨɡɟɦɧɨɦɨɪɟɢɫɭɫɪɟʄɟɫɟɫɚɞɪɭɝɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɨɩɭɬ ɉɭɬɚ ɫɜɢɥɟ ɉɭɬɚ ɦɚɫɥɢɧɨɜɨɝ ɞɪɜɟɬɚ ɤɚɨ ɢ ɂɝʃɚɬɢʁɟɜ ɐɪɧɨɦɨɪɫɤɢ ɢ
Ⱦɢʁɚɝɨɧɚɥɧɢɩɭɬɤɨʁɢɫɟɭɤɪɲɬɚʁɭɭɂɫɬɚɦɛɭɥɭ

 ɂɝʃɚɬɢʁɟɜɩɭɬ -<4:A4G<4ݑȖȞĮĲȓĮݾįȩȢ ʁɟɚɧɬɢɱɤɢɪɢɦɫɤɢɩɭɬ ɫɬɨɝɚɧɚɡɜɚɧ
ɩɨ ɪɢɦɫɤɨɦ ɧɚɦɟɫɧɢɤɭ Ƚɧɚʁɭ ɂɝʃɚɬɢʁɭ  ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɜɟɡɢɜɚɨ Ɋɢɦ ɢ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨʂɢɨɫɬɚɨʁɟʁɟɞɚɧɨɞɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯɩɭɬɟɜɚȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝɰɚɪɫɬɜɚ
ɫɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɦ ɭɥɨɝɭ ɭ ɲɢɪɟʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ ɢ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɭ
ȳɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ ɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɲɢɪɟʃɭ ɢɫɥɚɦɚ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧ Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ ɫɥɭɠɢɨ
ɤɚɨɯɨɞɨɱɚɫɧɢɱɤɢɩɭɬɤɚȳɟɪɭɫɚɥɢɦɭɢɩɨɜɟɡɚɧʁɟɫɚɎɪɚɧɰɭɫɤɢɦɩɭɬɟɦɉɭɬɟɦ
ɤɚɫɬɢʂɚɧɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɢɋɟɮɚɪɞɫɤɢɦɩɭɬɟɦ

 ɐɪɧɨɦɨɪɫɤɢ ɩɭɬ -<4 'BAG<64 ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢ ɩɴɬ  ʁɟ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɞɭɠ ɡɚɩɚɞɧɢɯ ɢ ʁɭɠɧɢɯ ɨɛɚɥɚ ɐɪɧɨɝ ɦɨɪɚ ɨɞ ɞɟɥɬɟ Ⱦɭɧɚɜɚ ɞɨ
ɩɨɞɧɨɠʁɚɄɚɜɤɚɡɚɢɩɪɨɥɚɡɢɤɪɨɡɊɭɦɭɧɢʁɭȻɭɝɚɪɫɤɭɢɌɭɪɫɤɭ



&XOWXUDO&RUULGRUVRI6RXWKHDVW(XURSH+;8*B9<4&;E<7)B47KWWSZZZVHHFRUULGRUVHX ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ
 

&XOWXUDO&RUULGRUVRI6RXWKHDVW(XURSH-<47E<4G<64KWWSZZZVHHFRUULGRUVHX ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

&XOWXUDO&RUULGRUVRI6RXWKHDVW(XURSH-<4A4GB?<4KWWSZZZVHHFRUULGRUVHX ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

&XOWXUDO&RUULGRUVRI6RXWKHDVW(XURSH-<4:A4G<4KWWSZZZVHHFRUULGRUVHX ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

&XOWXUDO&RUULGRUVRI6RXWKHDVW(XURSH-<4'BAG<64KWWSZZZVHHFRUULGRUVHX ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

ϳϬ



 Ɂɚɩɚɞɧɢ ɬɪɚɧɫɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɩɭɬ +;8 .8FG8EA +E4AF4?>4A )B47  ɩɪɨɥɚɡɢ ɤɪɨɡ
ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɭȿɜɪɨɩɭɢɩɪɚɜɰɭɫɟɜɟɪʁɭɝɩɨɜɟɡɭʁɭʄɢɡɚɩɚɞɧɭɢɰɟɧɬɪɚɥɧɭȿɜɪɨɩɭ
ɫɚȿɝɟʁɫɤɢɦɢɋɪɟɞɨɡɟɦɧɢɦɦɨɪɟɦɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨɩɪɟɥɚɡɟʄɢɩɪɟɤɨȾɭɧɚɜɫɤɨɝɩɭɬɚ
ȾɢʁɚɝɨɧɚɥɧɨɝɩɭɬɚɉɭɬɚɋɨɮɢʁɚɈɯɪɢɞɢɂɝʃɚɬɢʁɟɜɨɝɩɭɬɚ

Ɉɫɬɚɥɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɤɨʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ
ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭȿɜɪɨɩɫɤɢɩɭɬɫɟɰɟɫɢʁɟ EG%BHI84HHEBC84A)BHG8 ɉɭɬʄɢɥɢɛɚɪɚ @58E
)B47 ɉɭɬɤɭɥɬɭɪɟɢɬɭɪɢɡɦɚȻɚɥɬɢɱɤɢɯɬɜɪɻɚɜɚ 4?G<6BEGE8FFH?GHE84A7+BHE<F@
)BHG8  ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɩɭɬ ɝɨɬɢɤɟ ɨɞ ɨɩɟɤɟ HEBC84A )BHG8 B9 E<6> BG;<6  ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɩɭɬ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ HEBC84A )BHG8 B9 <FGBE<6 +;84GE8F  ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɩɭɬ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ HEBC84A )BHG8 B9 A7HFGE<4? 8E<G4:8  ɐɚɪɫɤɢ ɉɭɬ ɑɚɪɥɫɚ
ɉɟɬɨɝ

@C8E<4? )BHG8 B9 ;4E?8F -  Ɇɟɞɢɬɟɪɚɧɫɤɢ ɩɭɬ ɦɚɫɥɢɧɨɜɨɝ ɞɪɜɟɬɚ

$87<G8EE4A84A )BHG8 B9 G;8 &?<I8 +E88  ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ Ɋɢɦɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɩɨɩɭɬ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɊɈɆɂɌ G;8 )&$ + CEB=86G  ɤɚɨ ɢ ɉɭɬ ɭɬɜɪɻɟʃɚ ɭ ɒɩɚɧɢʁɢ ɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢʁɢ
)BHG8B9BEG<9<64G<BAF 


 Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɉɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɋȿ

ȿɜɨɥɭɰɢʁɚ ɢɞɟʁɟ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɧɢʁɟ ɫɟ ʁɚɜɢɥɚ ɫɚɦɨ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɧɚɭɤɚɨɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɜɟʄɢɪɚɫɬɭʄɟɝɡɧɚɱɚʁɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɟ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢɦɚ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɨ Ɍɨɤɨɦ ɟɜɨɥɭɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ɞɨɛɢʁɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɭ ɞɢɦɟɧɡɢʁɭ ɲɢɪɟʄɢ ɫɟ ɨɞ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɤɨʁɢ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɜɟʄ ɞɭɛɨɤɨ ɞɢɫɤɭɪɡɢɜɚɧ
Ɉɤɨɫɧɢɰɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɬɟɦɚ ɤɨʁɚ ɞɚ ɛɢ ɫɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɥɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɨɪɚɞɚɢɫɩɭɧɢɧɢɡɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɉɪɚɜɢɥɢɦɚɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɉɪɨɝɪɚɦɚɭɨɤɜɢɪɭɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɨɩɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟȾɚɛɢɫɟ
ʁɟɞɧɚ ɬɟɦɚ ɦɨɝɥɚ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɨɜɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɧɚ ɦɨɪɚ ɞɚ
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 ɉɪɟɝɥɟɞ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɍɧɢʁɚ ɩɪɟɞɫɚɜʂɟɧ ʁɟ ɭ H?GHE4? HEBC84A )BHG8F
9<A4A6875LG;8HEBC84A,A<BAɭ&RXQFLORI(XURSH+;8*GH7LBAHEBC84AH?GHE4?)BHG8F @C46GBA*$F
AABI4G<BA4A7B@C8G<G<I8A8FF%UXVVHOVɫɬɪ

ϳϭ


ɡɚɞɨɜɨʂɢ Ʌɢɫɬɭ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɧɚ
ɫɥɟɞɟʄɢɧɚɱɢɧ

 Ɍɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɡɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɟɦɚʂɚ
ȿɜɪɨɩɟ

 Ɍɟɦɭ ɢɫɬɪɚɠɭʁɭ ɢ ɪɚɡɪɚɻɭʁɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɪɭɩɚ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɭɱɧɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɢɡɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɤɪɚʁɟɜɚȿɜɪɨɩɟɤɚɤɨɛɢɫɟɦɨɝɥɨɝɚɪɚɧɬɨɜɚɬɢɞɚɡɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɩɪɨʁɟɤɬɟɤɨʁɢʁɟɢɥɭɫɬɪɭʁɭɩɨɫɬɨʁɢɤɨɧɫɟɧɡɭɫ

 Ɍɟɦɚɢɥɭɫɬɪɭʁɟɟɜɪɨɩɫɤɨɫɟʄɚʃɟɢɫɬɨɪɢʁɭɢɧɚɫɥɟɻɟɬɢɱɟɫɟɛɚɪʁɟɞɧɟɨɞɬɪɢʁɭ
ɬɟɦɚ ɞɚɬɢɯ ɭ ɨɩɲɬɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɦ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɪɨɞɢ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ
ɜɟɥɢɤɢɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɫɤɢɬɨɤɨɜɢ ɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɬɭɦɚɱɟʃɭɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢɞɚɧɚɲʃɟ
ȿɜɪɨɩɟ

 Ɍɟɦɚ ʁɟ ɩɨɝɨɞɧɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɪɚɡɦɟɧɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɦɥɚɞɢɦ
ʂɭɞɢɦɚɬɟɞɚɫɚɦɢɦɬɢɦɛɭɞɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɢɞɟʁɚɦɚɢɧɚɩɨɪɢɦɚɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ
ɧɚɬɨɦɩɥɚɧɭ

 Ɍɟɦɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ
ɫɥɭɠɟ ɤɚɨ ɭɡɨɪ ɢ ɤɨʁɢ ɧɭɞɟ ɧɨɜ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɧɚ ɩɥɚɧɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚɢɨɞɪɠɢɜɨɝɤɭɥɬɭɪɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

 Ɍɟɦɚɨɦɨɝɭʄɚɜɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɞɭɝɨɪɨɱɧɢɯɦɭɥɬɢɥɚɬɟɪɚɥɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɫɚɪɚɞʃɟɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɜ ɥɢɫɬɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɭ
ɞɟɥɭ ,,  ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɯ ɦɪɟɠɚ ɫɦɟɲɬɟɧɢɯ ɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɱɥɚɧɢɰɚɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ ɜɢɞɢɥɢɫɬɭɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɡɚɦɪɟɠɟɭɞɟɥɭ,,, 

ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɨɤɨ ɩɚɧɟɜɪɨɩɫɤɟ ɬɟɦɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ Ƚɥɚɜɧɢ ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟɩɪɢɩɚɞɚʁɭɩɭɬɟɜɢɤɨʁɢɫɭɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɫɭɨɤɨɬɟɦɟɤɨʁɚɢɦɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟɜɪɨɩɫɤɢ
ɭɬɢɰɚʁɤɚɤɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɬɚɤɨɢɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɍɤɨɥɢɤɨɫɟɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɨɞɧɨɫɟɧɚʁɟɞɧɭ



Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚɨɩɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟɋȿ ȼɢɞɟɬɢɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚɚɤɬɚɨɩɭɬɟɜɢɦɚɤɭɥɬɭɪɟ 

ϳϮ


ɨɞ ɬɟɦɚ ɩɚɧ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɧɨɫɢ ɧɚɡɢɜ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɉɭɬɟɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɧɚɧɚɱɢɧɞɚɨɜɟɪɟɱɢɩɪɟɬɯɨɞɟɧɚɡɢɜɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɉɨɱɟɜɲɢɨɞɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟʁɟɭɜɟɨʁɨɲʁɟɞɚɧɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɡɚɢɡɛɨɪɬɟɦɟɤɨʁɢ
ɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɬɭɪɢɡɚɦÄɬɟɦɚʁɟɩɨɞɟɫɧɚɡɚɪɚɡɜɨʁɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɦ ɚɝɟɧɰɢʁɚɦɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɟɪɢɦɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ʁɚɜɧɨɫɬɢ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɲɤɨɥɫɤɟɝɪɭɩɟ³


 Ɂɚɲɬɢɬɚ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯɩɪɢɦɟɪɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ
ɍɜɨɞɧɟɧɚɩɨɦɟɧɟ
Ʉɚɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɬɟɦɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɬɟɦɚ ɉɭɬɟɜɢ
ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɱɢʁɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɢɦɟɪɢ ɦɨɝɭ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɡɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɢ ɫɦɟɪɧɢɰɚ ɡɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɩɪɢɦɟɧɭ
ɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢ ɬɟɦɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɨɛɥɢɤɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɨ ɩɨɞ
ɦɨɧɚɲɤɢɦ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɉɭɬɟɜɢ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɞɜɟ ɬɟɦɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɋɚɜɟɬ
ȿɜɪɨɩɟ ɢɡɚɛɪɚɨ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɪɟɲɢɥɨ ɨɫɧɨɜɧɨ
ɩɢɬɚʃɟɨɧɚʁɛɨʂɢɦɧɚɱɢɧɢɦɚɡɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɢɢɫɬɢɰɚʃɟɫɜɢɯʃɟɝɨɜɢɯ
ɚɫɩɟɤɚɬɚ

Ɇɨɧɚɲɤɢɪɟɞɨɜɢȿɜɪɨɩɟɤɨʁɢɫɭɬɨɤɨɦɡɧɚɱɚʁɧɨɝɩɟɪɢɨɞɚɨɞɫɪɟɞʃɟɝɜɟɤɚɧɚɞɚʂɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɜɟɪɫɤɨɦ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ȿɜɪɨɩɟ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɧɚɝɥɚɫɤɨɦ ɧɚ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢ
ɦɨɧɚɲɤɢ ɪɟɞ ɢɧɫɩɢɪɢɫɚɥɢ ɫɭ ɬɟɦɭ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ Ɍɟɦɚ ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɬɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞ ʁɟ ɧɚ
ɡɚɯɬɟɜɎɪɚɧɰɭɫɤɟɬɨɤɨɦɩɪɨɫɥɚɜɟɞɟɜɟɬɟɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɟɪɨɻɟʃɚȻɟɪɧɚɪɞɚɞɟɄɥɟɪɜɨɚ
ɭ ɋɚɜɟɬɭ ȿɜɪɨɩɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɉɭɬ ɰɢɫɬɟɪɰɢɚɧɚɰɚ ɇɚɤɨɧ ɲɬɨ ʁɟ  ɬɟɦɚ
ɰɢɫɬɟɪɰɢɚɧɚɰɚʁɟɩɪɨɲɢɪɟɧɚɧɚɬɟɦɭɦɨɧɚɲɤɨɝɭɬɢɰɚʁɚɰɢʂɟɜɢɢɡɚɞɚɰɢɩɭɬɚɫɭɨɫɢɦ
ɩɨɩɢɫɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚɥɢ ɩɨɧɨɜɧɨ
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ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɜɟɪɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɭ
ɰɟɥɢɧɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɟɻɭɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝɞɢʁɚɥɨɝɚɛɨʂɟɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɦɨɧɚɲɤɢɯɪɟɞɨɜɚɢ
ɜɢɞʂɢɜɢɯ ɬɪɚɝɨɜɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ ɭɬɢɰɚʁɭ
ɦɨɧɚɲɬɜɚɧɚɟɜɪɨɩɫɤɭɤɭɥɬɭɪɭɢɢɞɟɧɬɢɬɟɬɌɟɦɚɩɭɬɟɜɚɦɨɧɚɲɤɨɝɭɬɢɰɚʁɚɡɧɚɱɚʁɧɚ
ʁɟ ɡɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ȿɜɪɨɩɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɡɚɲɬɢɬɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɚ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ʃɟɝɨɜɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɉɭɬɟɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɬɪɟɛɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚɬɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɬɟɠʃɟ
ɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɩɨɧɨɜɧɢɦɨɬɤɪɢɜɟʃɟɦɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɚɨɨɫɧɨɜɧɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɟ
ɱɢɧɟ ȿɜɪɨɩɭ ɢ ʁɟɞɢɧɢɯ ɦɨɝɭʄɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɤɨɯɟɡɢʁɟ Ɍɟɦɚ
Äɦɨɧɚɲɤɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ³ ʁɟ ɨɞɚɛɪɚɧɚ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɟ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɪɚɡɥɢɤɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɪɨɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɨɛɥɢɤɟ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ
ɫɩɢɫɢ ɦɭɡɢɤɚ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɦɧɨɲɬɜɨ ɩɨɞɬɟɦɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ
ɡɟɦʂɚɦɚɢɤɨɧɚɱɧɨɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨʁɟɨɜɚɬɟɦɚɢɧɬɪɢɝɚɧɬɧɚɡɚɫɚɜɪɟɦɟɧɢɫɜɟɬɌɟɦɚʁɟ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ʁɟ ɢɫɩɢɬɢɜɚɧɚ ɤɪɨɡ ɬɪɢ ɨɞɜɨʁɟɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɢɫɭɫɟɨɞɧɨɫɢɥɢ
ɧɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɚɭɱɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɞɨɧɨɫɢɥɚɰɚ ɨɞɥɭɤɚ ɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟ ʁɟ ɧɚʁɩɪɟ ɝɪɭɩɚ ɟɤɫɩɟɪɚɬɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɚ ɫɚɞɪɠɚʁ ɬɟɦɟ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɭɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɭɥɨɝɭ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɟɤɫɩɟɪɚɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬ ɬɟɦɟ ɢ ɚɫɩɟɤɬ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɫɭ ɞɚɬɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɪɚɞ ɭ ɜɢɞɭ ɨɩɲɬɢɯ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɢɥɨɬ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɬɟɦɟɦɨɧɚɲɤɨɝɭɬɢɰɚʁɚɨɦɨɝɭʄɢɥɨʁɟɞɚɫɟɰɟɨɩɪɨɝɪɚɦɉɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɪɟɨɛɥɢɤɭʁɟ ɭ ɤɨɯɟɪɟɧɬɚɧ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɝɞɟ ɫɭ ɨɞɧɨɫɧɟ ɭɥɨɝɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ʃɟɧɢɯ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɨɤɭɩʂɟɧɢɯɭɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɦɪɟɠɚɦɚɜɪɥɨʁɚɫɧɨɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ
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ɉɭɬɄɥɢɧɢʁɫɤɢɯɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯɦɟɫɬɚ

ɄɥɢɧɢʁɫɤɢɪɟɞʁɟɧɚɫɬɚɨɢɡɦɨɧɚɲɤɢɯɪɟɮɨɪɦɢɤɨʁɟɫɭɡɚɩɨɱɟɬɟɭɄɥɢɧɢʁɭ ?HAL 
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨʁɛɟɧɟɞɢɤɬɢɧɫɤɨʁɨɩɚɬɢʁɢɤɨʁɭʁɟɨɤɨɝɨɞɢɧɟɨɫɧɨɜɚɨɜɨʁɜɨɞɚȼɢʂɟɦ,,,
ɨɞ Ⱥɤɜɢɬɚɧɢʁɟ ɢ ɭɛɪɡɨ ɩɪɨɲɢɪɢɨ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɡɚɜɢɫɧɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɦɭɬɢɰɚʁɭɢɥɢɬɭɪɝɢʁɢɄɥɢɧɢʁɚɤɚɨɢɭɜɟɪɟʃɭɞɚɫɟɩɭɬɟɦɦɨɧɚɲɬɜɚɞɨɥɚɡɢɞɨ
ɫɩɚɫɟʃɚɉɪɨɭɱɚɜɚʃɟɤɥɢɧɢʁɫɤɟɭɦɟɬɧɨɫɬɢɭɨɤɜɢɪɭɪɨɦɚɧɢɤɟɞɚɬɢɪɚʁɨɲɨɞɩɨɱɟɬɤɚ
 ɜɟɤɚ Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ Ʉɥɢɧɢʁɭ ɢ ɛɨɝɚɬɚ ɞɟɤɨɪɚɰɢʁɚ ɰɪɤɚɜɚ
ɦɨɝɭ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɟɜɢɞɟɧɬɧɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ Ʉɥɢɧɢʁɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɋɚ ɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟɞɢɫɤɭɬɚɛɢɥɧɨʁɟɝɨɜɨɪɢɬɢɨɯɨɦɨɝɟɧɨɫɬɢɤɨɞɤɥɢɧɢʁɫɤɢɦɚɧɚɫɬɢɪɚɊɟɞɫɟɢɡ
ɨɩɚɬɢʁɟ Ʉɥɢɧɢ ɩɪɨɲɢɪɢɨ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ȿɜɪɨɩɨɦ ɭ  ɜɟɤɭ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚɨ ɨɤɨ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɭ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɨʁ ɂɬɚɥɢʁɢ ɇɟɦɚɱɤɨʁ ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɨʁ ɒɩɚɧɢʁɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢʁɢ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɨɦ ɤɪɚʂɟɜɫɬɜɭ ɢ Ȼɟɥɝɢʁɢ ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ Ʉɥɢɧɢʁɫɤɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɭ ȿɜɪɨɩɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɞɚɧɚɫ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɲɟɫɬ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɫɤɢɯ
ɡɟɦɚʂɚ

Ɏɪɚɧɰɭɫɤɭ ɇɟɦɚɱɤɭ ɂɬɚɥɢʁɭ ɒɩɚɧɢʁɭ ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɭ ɢ ɍʁɟɞɢʃɟɧɨ

ɤɪɚʂɟɜɫɬɜɨ  ɚ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɚ ɤɥɢɧɢʁɫɤɨɝ ɪɟɞɚ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚɥɚ ɢ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɧɚʁɜɟʄɟ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟɰɪɤɜɟɭȿɜɪɨɩɢȼɟɥɢɤɟɰɪɤɜɟ $4<BE66?8F<4 

Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɚ ɤɥɢɧɢʁɫɤɢɯ ɦɟɫɬɚ R7RE4G<BA HEBCR8AA8 78F *<G8F ?HA<F<8AF





ɨɫɧɨɜɚɧɚʁɟɚɞɟɫɟɬɝɨɞɢɧɚɤɚɫɧɢʁɟɨɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɩɪɟɞɥɨɝɡɚɩɭɬ
ɤɭɥɬɭɪɟɚɭɧɚɪɟɞɧɟɞɜɟɝɨɞɢɧɟɡɜɚɧɢɱɧɨʁɟɩɨɬɜɪɻɟɧɚɡɚÄȽɥɚɜɧɢɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟ³ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɚ ɞɟɥɭʁɟ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɩɨɜɟɠɟ ɤɥɢɧɢʁɫɤɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ
ʃɢɯɨɜɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɡɚ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɬɭɪɢɡɚɦ ɩɨɞ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂɫɬɜɨɦ ɧɚɭɱɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ ɚɪɯɟɨɥɨɝɚ ɢ



:LOOLDP0-RKQVRQA6L6?BC87<4B9$BA4FG<6<F@5RXWOHGJHɫɬɪ
 (XJqQH /HIqYUH3RQWDOLV Ä(VVDL VXU TXHOTXHV SDUWLFXODULWpV GHV pJOLVHV URPDQHV EpQpGLFWLQHV³ &RQJUqV
G KLVWRLUH HW G DUFKpRORJLH 0LOOpQDLUH GH &OXQ\ &OXQ\  VHSWHPEUH  $FDGpPLH GH 0kFRQ 0kFRQ
%Gɫɬɪ

 -RDQ (YDQV +;8 )B@4A8FDH8 E6;<G86GHE8  B9 G;8 &E78E B9 ?HAL &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV 
ɩɨɧɨɜɨɨɞɲɬɚɦɩɚɧɨɢɡɞɚʃɟ1HZ<RUN$063UHVV)DUQERURXJK+DPSVKLUH*UHJJ ɫɬɪ

0DUFHO$XEHUW#4E6;<G86GHE86<FG8E6<8AA88AE4A683DULV9DQRHVW

Ȼɪɨʁɤɥɢɧɢʁɫɤɢɯɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢɜɚɪɢɪɚɧɚɜɢɲɟɦɟɫɬɚɇɚɢɧɬɟɪɧɟɬɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢȿɜɪɨɩɫɤɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɡɚɩɭɬɟɜɟɤɭɥɬɭɪɟɧɚɛɪɨʁɚɧɨʁɟɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ

 (XURSHDQ &RPPLVVLRQ ?HA<46 F<G8F <A HEBC8 KWWSHFHXURSDHXHQWHUSULVHVHFWRUVWRXULVPFXOWXUDO
URXWHVFOXQ\LQGH[BHQKWP ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 
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)pGpUDWLRQ(XURSpHQQHGHV6LWHV&OXQLVLHQVKWWSZZZVLWHVFOXQLVLHQVRUJ ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 


ϳϱ


ɢɫɬɨɪɢɱɚɪɚ ɤɨʁɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɚ ɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɚ ɤɥɢɧɢʁɫɤɚ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɦɟɫɬɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɭ ɫɬɚɬɭɬɭ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ ɤɚɨ Äɦɟɫɬɚ ɫɚ ɝɪɭɩɨɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ
ɤɨʁɚɫɜɟɞɨɱɟɨɜɟɡɢɮɚɦɢɥɢʁɚɪɧɨʁɞɭɯɨɜɧɨʁɢɥɢɩɪɚɜɧɨʁɫɚɄɥɢɧɢʁɟɦɭɧɟɤɨɦɬɪɟɧɭɬɤɭ
ɫɜɨʁɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ³ Ʉɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɧɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɧɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧ ɧɚɱɢɧ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɧɚɭɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɭɡ ɩɪɚɜɢɥɧɭ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɭ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɥɚ ɨɫɚɦ ɬɪɚɧɫ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢ ɬɪɚɧɫɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɩɟɪɢɨɞɢɦɚ ɢ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɩɨɜɟʂɚɦɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚɦɚ ɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɨɛɡɢɪɨɦɭɩɪɢɫɬɭɩɢɦɚɩɪɟɦɚɜɟɪɫɤɨɦɧɚɫɥɟɻɭ

ɉɭɬ , Ʉɨɥɟɜɤɚ ɤɥɢɧɢʁɫɤɟ ɟɪɟ Ɋɟɝɢɨɧɢ Ȼɭɪɝɭɧɞɢʁɚ *4UA8#B<E8  ɊɨɧɚȺɥɩɢ
#B<E8 );UA8  Ɂɟɦʂɚ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ Ɂɧɚɦɟɧɢɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɏɭɝɨ ɨɞ ɋɟɦɭɪɚ F4<AG
H:H8F ɲɟɫɬɢɨɩɚɬɄɥɢɧɢʁɚ  
ɉɭɬ ,,ɉɥɨɞɧɚɤɥɢɧɢʁɫɤɚɡɟɦʂɚɢɡɦɟɻɭ Ȼɭɪɝɭɧɞɢʁɟ ɢ ɐɚɪɫɬɜɚɊɟɝɢɨɧɢɎɪɚɧɲ
Ʉɨɧɬɟ !HE4  ɊɨɧɚȺɥɩɢ <A  ɤɚɧɬɨɧɢ Ȼɟɪɧ 8EA  ɇɟɲɚɬɟɥ %8H6;OG8?  ɢ ȼɨ
-4H7 ɁɟɦʂɟɎɪɚɧɰɭɫɤɚɒɜɚʁɰɚɪɫɤɚ
ɉɭɬ ,,, ɇɚ ɩɭɬɭ ɫɜ  Ɇɚʁɨɥɚ ɚɪɛɢɬɪɚ ɤɪɚʂɟɜɚ Ɋɟɝɢɨɧɢ ɊɨɧɚȺɥɩɢ );UA8
EU@8 E7S6;8 4E7 ?C8F784HG8'EBI8A68  Ɂɟɦʂɚ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ Ɂɧɚɦɟɧɢɬɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɑɟɬɜɪɬɢɨɩɚɬɄɥɢɧɢʁɚɆɚʁɨɥ  
ɉɭɬ ,9 Ʉɥɢɧɢʁɫɤɢ ɩɪɨɰɜɚɬ ɭ Ʌɨɦɛɚɪɞɢʁɢ Ɋɟɝɢɨɧ Ʌɨɦɛɚɪɞɢʁɚ Ɂɟɦʂɚ ɂɬɚɥɢʁɚ
ɉɭɬɤɥɢɧɢʁɚɰɚɤɚɊɢɦɭɢɛɭɤɟɬɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ɉɭɬ 9 ɋɬɨɩɚɦɚ ɫɜ  ɍɪɥɢɯɚ Ɋɟɝɢɨɧ Ȼɚɞɟɧȼɢɪɬɟɦɛɟɪɝ Ɂɟɦʂɚ ɇɟɦɚɱɤɚ
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɚɥɢɱɧɨɫɬɍɪɥɢɯ  ɨɞɥɭɱɭʁɭʄɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɡɚɤɥɢɧɢʁɫɤɢɭɬɢɰɚʁ
ɜɚɧɊɚʁɧɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢ
ɉɭɬ9,ɄɥɢɧɢʁɫɤɚɈɜɟɪʃɚZɈɞɢɥɨɧɨɞɆɟɪɤɭɪɚɊɟɝɢɨɧɈɜɟɪʃɚ ??<8E'HL78
U@8 4HG8#B<E8 4AG4?  Ɂɟɦʂɚ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ ɉɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ Ɉɜɟɪʃɟ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ
Ʌɚɜɭɬɒɢɥɚɤɝɞɟʄɟɨɫɧɨɜɚɬɢɜɟɥɢɤɢɦɚɧɚɫɬɢɪ ɩɟɬɢɨɩɚɬɄɥɢɧɢʁɚɈɞɥɨɧ 
 ɩɨʁɚɱɚɨʁɟɞɭɯɨɜɧɢɭɬɢɰɚʁɭȿɜɪɨɩɢ
ɉɭɬ 9,, Ʉɥɢɧɢ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɫɜ  ȳɚɤɨɜɚ ɨɞ Ʉɨɦɩɨɫɬɟɥɟ Ɋɟɝɢɨɧɢ Ⱥɤɜɢɬɚɧɢʁɚ
#BG4EBAA8  Ʌɢɦɭɡɟɧ BEESM8  ɋɪɟɞɢɲʃɢ ɉɢɪɢɧɟʁɢ #BG +4EA4EBAA8 
ɉɨɚɬɭɒɚɪɚɧɬ ;4E8AG8 ɧɟɡɚɜɢɫɧɚɩɨɤɪɚʁɢɧɚȺɪɚɝɨɧɁɟɦʂɟɎɪɚɧɰɭɫɤɚ
ɒɩɚɧɢʁɚ

ϳϲ


ɉɭɬ9,,,ɒɢɪɟʃɟɄɥɢɧɢʁɚɭɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨʁȿɜɪɨɩɢɊɟɝɢɨɧɢȻɭɪɝɭɧɞɢʁɚ %<SIE8
0BAA8  ɐɟɧɬɚɪ ;8E A7E8  ɉɚɪɢɫɤɢ ɪɟɝɢɨɧ ɒɪɨɩɲɢɪ Ɂɟɦʂɟ ȿɧɝɥɟɫɤɚ
Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ

Ɉɞ ɫɜɨɝ ɨɫɧɢɜɚʃɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɚ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɧɚɫɥɟɻɟ ɤɥɢɧɢʁɫɤɨɝ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɪɟɞɚ
ɲɢɪɨʁʁɚɜɧɨɫɬɢɧɚɜɢɲɟɧɚɱɢɧɚ

 ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɩɚɧɟɥɚɧɚɭɥɚɡɧɢɦɬɚɱɤɚɦɚɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚɤɨʁɢɭɤɚɡɭʁɭɧɚɱɥɚɧɫɬɜɨ
ɭɮɟɞɟɪɚɰɢʁɢ
 ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɩɥɨɱɟɫɚɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɢɦɡɧɚɤɨɦɮɟɞɟɪɚɰɢʁɟɪɨɡɟɬɨɦɭɛɥɢɡɢɧɢ
ɢɥɢɧɚɤɥɢɧɢʁɫɤɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɩɭɬɟɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚʁɬɚ ɫɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢɦ ɫɜɚɤɨɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɢ
ɥɢɧɤɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɨɜɟɡɭʁɭ ɫɜɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɦɟɫɬɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɢɬɚʃɚ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ
ɮɟɞɟɪɚɰɢʁɭ
 ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɟɦɡɜɚɧɢɱɧɨɝɜɨɞɢɱɚɎɟɞɟɪɚɰɢʁɟɤɥɢɧɢʁɫɤɢɯɦɟɫɬɚɤɨʁɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟɤɭɥɬɭɪɧɟɢɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɚɫɩɟɤɬɟɫɜɚɤɨɝɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɦɟɫɬɚ
 ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɟɦ ɡɜɚɧɢɱɧɨɝ ɥɢɫɬɚ ÄɄɥɢɧɢʁɫɤɚ ɩɢɫɦɚ³ ɤɨʁɢ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚ ɨ ɠɢɜɨɬɭ
ɮɟɞɟɪɚɰɢʁɟɢɩɨɜɟɡɭʁɟɡɧɚɦɟɧɢɬɚɦɟɫɬɚɢʃɢɯɨɜɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɜɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚʁɟ
ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɢɡɞɚʃɢɦɚ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɚɦɟɫɬɚ
 ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɦ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɧɚ ʁɟɫɟɧ  ɭ ɫɜɚɤɨɦ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɦɦɟɫɬɭ
 ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ ɥɟɬɤɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɭ ɢ ʃɟɧɟ ɰɢʂɟɜɟ ɧɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨʁɟɡɢɤɚ
ɮɪɚɧɰɭɫɤɢɟɧɝɥɟɫɤɢɢɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢ
 ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯɦɥɚɞɢɦʂɭɞɢɦɚ
 ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ ɞɜɚ ɦɟɫɟɱɧɚ ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ Ʉɥɢɧɢʁɭ ɢ ɤɥɢɧɢʁɫɤɢɦ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɦɦɟɫɬɢɦɚ
 ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɭɫɭɜɟɧɢɪɚ
 ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɢɡɥɨɠɛɢ



 (XURSHDQ ,QVWLWXWH RI &XOWXUDO 5RXWHV +;8 %8GJBE> B9 ?HA<46 *<G8F KWWSZZZFXOWXUH
URXWHVOXSKSIRBLQGH[SKS"OQJ HQ GHVW EGBSDBGHW LG  ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

 0LFKHO *DXGDUG +;8 878E4G<BA B9 ?HA<F<4A *<G8F 4 HEBC84A %8GJBE>  J;L  9BE J;B@ ;BJ
(XURSHDQ6XPPHU8QLYHUVLW\

ϳϳ



Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɚʁɟɨɛʁɚɜɢɥɚɩɪɜɭɲɬɚɦɩɚɧɭɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɭɜɟɥɢɤɢɯɪɚɡɦɟɪɚɨɤɥɢɧɢʁɫɤɢɦ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ɲɢɪɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɡɧɚ ɫɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ
ɨɜɟ ɦɪɟɠɟ ɤɚɨ ɢ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɤɨʁɢ ɩɨɤɪɢɜɚ ɇɚɩɨɪɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ ɬɨɤɨɦ ɜɢɲɟ ɨɞ 
ɝɨɞɢɧɚ ɢɦɚɨ ʁɟ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɫɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭ ɧɚɫɥɟɻɟ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɚɥɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚ ʃɟɝɨɜɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɤɪɨɡ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɩɟɞɚɝɨɲɤɟ ɢ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɉɨɬɜɪɞɚ ÄȽɥɚɜɧɢ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ³ ɡɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɭ
ɤɥɢɧɢʁɫɤɢɯɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯɦɟɫɬɚɡɜɚɧɢɱɧɨʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚʁɭɧɚɭɄɥɢɧɢʁɭɚɬɨɦ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɭ ɧɚʁɚɜʂɟɧɟ ɩɨɥɢɫɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɩɨʁɢɬɢ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɮɪɚɧɰɭɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɟ ɆɈɆɍɆ ɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɰɟɧɬɚɪɡɚɧɨɜɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟɢɧɚɫɥɟɻɚ ȿɇɋȺɆ 
ɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚʁɟɩɪɜɚɛɪɨɲɭɪɚɨɩɭɬɟɜɢɦɚɤɥɢɧɢʁɫɤɢɯɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯɦɟɫɬɚɭȻɭɪɝɭɧɞɢʁɢ
ɮɪɚɧɰɭɫɤɚɡɧɚɦɟɧɢɬɚɦɟɫɬɚɢɲɜɚʁɰɚɪɫɤɢɯɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯɦɟɫɬɚ ɤɚɨɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɩɢɫɦɨɩɪɟɜɟɞɟɧɨɧɚɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢɢɧɟɦɚɱɤɢ






















878E4G<BAB9?HA<F<4A*<G8FKWWSZZZVLWHVFOXQLVLHQVRUJ ɩɨɫɟʄɟɧɨɚɩɪɢɥ 

ϳϴ


ȿɜɪɨɩɫɤɢɩɭɬɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯɨɩɚɬɢʁɚ

ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɰɢ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɟɫɬɨ ɦɟɻɭ ɦɨɧɚɲɤɢɦ ɪɟɞɨɜɢɦɚ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ
ɛɪɡɢɧɢɫɜɨɝɪɚɡɜɨʁɚɢɛɪɨʁɭɨɩɚɬɢʁɚɤɚɨɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦɞɨɩɪɢɧɨɫɭɡɚɬɢɦɭɝɥɟɞɭɫɜɨʁɢɯ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚɢɧɚʁɡɚɞʁɚɫɧɨʄɢɢɤɜɚɥɢɬɟɬɭɫɜɨʁɢɯɨɞɪɟɞɛɢɍɠɟʂɢɞɚɠɢɜɟ
ÄɫɬɪɨɠɟɢɫɚɜɪɲɟɧɢʁɟɩɪɟɦɚɉɪɚɜɢɥɭɧɚʁɜɢɲɟɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɨɝȻɟɧɟɞɢɤɬɚɤɨʁɟɫɟʁɟɞɢɧɨ
ɧɟɜɨʂɧɨɢɧɟɦɚɪɧɨɫɥɟɞɢɥɨɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭ³ɦɨɧɚɯɊɨɛɟɪɬɆɨɥɟɦɫɤɢ )B58EG78$B?8F@8 
ɨɫɧɨɜɚɨʁɟɦɚɧɚɫɬɢɪɋɢɬɨ TG84HK ɋɢɬɨʁɟɨɫɧɨɜɚɧɦɚɪɬɚɧɚɞɚɧɩɪɨɫɥɚɜɟ
ɫɜ Ȼɟɧɟɞɢɤɬɚ ɇɚɡɢɜɢ ɇɨɜɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ %BIH@ $BA4FG8E<H@  ɢ ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɭɦ
<FG8E6<H@ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɡɚ ɨɩɚɬɢʁɭ ɋɢɬɨ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ  ɇɚʁɪɚɧɢʁɟ ɪɟɮɟɪɟɧɰɟ ɨ
ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɰɢɦɚɤɚɨɝɪɭɩɢɧɚɥɚɡɟɫɟɭɩɨɜɟʂɚɦɚɢɡɫɪɟɞɢɧɟɜɟɤɚɦɟɻɭɬɢɦɚɧɚɥɢɡɚ
ɪɭɤɨɩɢɫɚ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɫɚ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɦ ɪɟɞɨɦ ɭ ʁɭɠɧɨʁ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɨʁ ɢ ɞɪɭɝɞɟ
ɡɚɤʂɭɱɭʁɟɫɟɨɧɚɫɬɚɧɤɭɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɝɪɟɞɚɢɯɝɨɞɢɧɚɤɚɨɪɟɚɤɰɢʁɢɧɚɧɚɫɬɚɜɚɤ
ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɟɦɚɧɚɫɬɢɪɚɄɥɟɜɪɨ ?4<EI4HK ɩɨɫɥɟɫɦɪɬɢȻɟɪɧɚɪɚɨɞɄɥɟɜɪɨɚ 8EA4E778
?4<EI4HK   ɍɫɥɟɞ ɜɟɥɢɤɟ ɩɨɩɭɥɚɪɧɨɫɬɢ ɨɩɚɬɢʁɟ Ʉɥɟɜɪɨ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɨɩɚɬɢʁɚ ɭ
ɛɭɪɝɭɧɞɢʁɫɤɨʁɤɨɧɝɪɟɝɚɰɢʁɢɨɫɬɚɨʁɟɧɢɡɚɤɫɜɟɞɨɢɯɝɨɞɢɧɚɍɝɥɟɞȻɟɪɧɚɪɚɨɞ
Ʉɥɟɜɪɨɚ ɤɚɨ ɢ ʃɟɝɨɜɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɩɪɢɧɟɥɢ ɫɭ
ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨʁ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɦɟɻɭ  ɢ  Ɇɪɟɠɚ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɫɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨɦ ɨɞɧɨɫɨɦ Äɦɚʁɤɟ³ ɢ Äɤʄɟɪɤɢ³ ɨɩɚɬɢʁɚ ɭɪɟɻɢɜɚɥɢ ɫɭ
ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɚɰɚ ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢ ɪɟɞ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ



ɀɚɤȾɢɛɨɚɆɨɧɚɲɤɢɪɟɞɨɜɢɉɚɪɢɡɫɬɪ
;4CG8E +J8?9G;8AGHEL%4EE4G<I8F4A7<FG8E6<4A$LG;B?B:Lɭ&RQVWDQFH+RIIPDQ%HUPDQ<FG8E6<4A
IB?HG<BA+;8 AI8AG<BAB94)8?<:<BHF&E78E<AG;8+J8?9G;8AGHELHEBC88QLYHUVLW\RI3HQQV\OYDQLD3UHVV
ɫɬɪ

-DPHV)UDQFH³7KH&LVWHUFLDQ&RPPXQLW\´7KH&DPEULGJH&RPSDQLRQWRWKH&LVWHUFLDQ2UGHU&DPEULGJH
8QLYHUVLW\3UHVVɫɬɪ

 -0DULOLHU &KDUWHV HW GRFXPHQWV FRQFHUQDQW O¶DEED\H GH &vWHDX[ O 5RPH  ɫɬɪ
ɐɢɬɢɪɚɧɨ ɩɪɟɦɚ $OHVVLD 7ULYHOORQH /D %LEOH G¶eWLHQQH +DUGLQJ HW OHV RULJLQHV GH &vWHDX[ SHUVSHFWLYHV GH
UHFKHUFKHH??8G<A7H68AGE87_RGH78F@R7<RI4?8F7_HK8EE8,$ɫɬɪ

 ;4CG8E  ;4EG8EF `'E<@<G<I8 B6H@8AGF\ 4A7 '4C4? BA9<E@4G<BAF ɭ &RQVWDQFH +RIIPDQ %HUPDQ
<FG8E6<4A IB?HG<BA ɫɬɪ  ɋɚɦɨɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ ɢ ɲɢɪɟʃɟ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɝ ɪɟɞɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢ ɫɭ ɢ ɭ
;4CG8E _ A@BAHAG4<AI4??8LF4A7C?4A<AF_G;8*CE847B9G;8<FG8E6<4A&E78Eɭ-DQHW%XUWRQ-XOLH.HUU
+;8<FG8E6<4AF<AG;8$<77?8:8F:RRGEULGJH%R\GHOODQG%UHZHUɫɬɪ

;4CG8E EB@TG84HKGBG;8 AI8AG<BAB94<FG8E6<4A&E78Eɭ&RQVWDQFH+RIIPDQ%HUPDQ<FG8E6<4A
IB?HG<BAɫɬɪ

 3HWHU .LQJ ³&LVWHUFLDQ RUGHU ´ 7KH &DPEULGJH &RPSDQLRQ WR WKH &LVWHUFLDQ 2UGHU &DPEULGJH
8QLYHUVLW\3UHVVɫɬɪ

:DGGHOO&KU\VRJRQXVHG%4EE4G<I84A7#8:<F?4G<I8+8KGF9EB@4E?L<G84HK#4G<A+8KG<AH4?7<G<BA
J<G; A:?<F; +E4AF?4G<BA 4A7 %BG8F 6HULHV 6WXGLD HW 'RFXPHQWD YRO  &LWHDX[ &RPHQWDULL &LVWHUFLHQVHV
:DGGHOO&KU\VRJRQXVHG<FG8E6<4A#4LEBG;8EF+J8?9G;68AGHEL,F4:8FJ<G;)8?4G87+8KGF6HULHV
6WXGLDHW'RFXPHQWDYROXPH&LWHDX[&RPHQWDULL&LVWHUFLHQVHV:DGGHOO&KU\VRJRQXVHG+J8?9G;


ϳϵ


ɧɚʁɦɨʄɧɢʁɢɯɞɭɯɨɜɧɢɯɤɭɥɬɭɪɧɢɯɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɫɧɚɝɚɭɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨʁȿɜɪɨɩɢɩɚɫɟ
ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɰɢɦɨɝɭɫɦɚɬɪɚɬɢɩɢɨɧɢɪɢɦɚɟɜɪɨɩɫɤɨɝɢɞɟɚɥɚɋɚɜɪɟɦɟɧɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ
ɡɚɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɪɟɞɧɟʁɟʃɚɜɚɨɱɟɦɭɨɫɢɦɨɛɢɦɧɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɫɜɟɞɨɱɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ
ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯ ɨɩɚɬɢʁɚ ɢ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ
ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɨʂɟ
ɧɚɭɱɧɨɝɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚɚɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɟɦɪɟɠɟɢɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɜɪɟɦɟɧɨɦɞɨɛɢʁɚʁɭɫɜɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɭɭɥɨɝɭ

ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ʁɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɫɬɢɥ ɩɨɜɟɡɚɧ ɫɚ ɰɪɤɜɚɦɚ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɢ ɨɩɚɬɢʁɚɦɚ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɝ ɪɟɞɚ ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ʁɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɫɬɢɥ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯ ɦɨɧɚɯɚ ɢɡ  ɜɟɤɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ
ɨɬɟɥɨɬɜɨɪɟʃɟ ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɜ  Ȼɟɧɟɞɢɤɬɚ ɋɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ Äɧɚʁɨɩɢɩʂɢɜɢʁɟ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ³
Ʉɭɦɚɧɫ ʁɟ ɫɤɢɰɢɪɚɨ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢʁɭ ʃɟɧɨɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɨɞ ȼɢɨɥɥȾɢɤ ɢ ȿɞɦɭɧɞɚ
ɒɚɪɩɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɜɢ ɭɤɚɡɚɥɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɢɭɤɚɡɚɨ
ɧɚɩɪɨɛɥɟɦɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚɨɜɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɭɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨʁɤɥɢɦɢɭɨɱɢɉɪɜɨɝɫɜɟɬɫɤɨɝ
ɪɚɬɚɤɚɞɚɫɭɮɪɚɧɰɭɫɤɢɚɭɬɨɪɢɫɦɚɬɪɚɥɢɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɭɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɩɪɟɬɟɱɨɦɪɚɧɨɝ
ɝɨɬɫɤɨɝ ɫɬɢɥɚ ɞɨɤ ɫɭ ɛɪɢɬɚɧɫɤɢ ɢ ɧɟɦɚɱɤɢ ɧɚɭɱɧɢɰɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɞɨɤɚɠɭ ʃɟɧɭ
ɚɭɬɨɯɬɨɧɨɫɬ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ ɢ ɭ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ɫɭ ɩɪɚɜɢɥɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟ ɩɚɪɚɥɟɥɟ

8AGHEL*G4GHG8F9EB@G;8<FG8E6<4A8A8E4?;4CG8E#4G<A+8KGJ<G;A:?<F;%BG8F4A7B@@8AG4EL6HULHV
6WXGLDHW'RFXPHQWDYRO&LWHDX[&RPHQWDULL&LVWHUFLHQVHV

-DPHV)UDQFH+;8<FG8E6<4AF<A$87<8I4?EG&LVWHUFLDQ3XEOLFDWLRQV

 <FG8E6<8AF8E ;EBA<>   B??86G4A84 <FG8E6<8AF<4   A4?86G4 <FG8E6<8AF<4   <FG8E6<H@ 
)8I<FG4 @BA4FG<64 6<FG8E6<8AF8   TG84HK B@@8AG4E<< 6<FG8E6<8AF8F   !BHEA4? B9 <FGBE<64? *GH7<8F
 <FG8E6<4A*GH7<8F(H4EG8E?L  )<I<FG4<FG8E6<8AF8 '8E<B7<6BDH47E<@8FGE4?87<?8GG8E4GHE4FGBE<4
4EG8 ?<GHE:<4 FC<E<GH4?<GN 6H?GHE4 8 I<G4 @BA4FG<6  

+;8 AFG<GHG8B9<FG8E6<4A*GH7<8F  <FG8E6<4A *GH7<8F F8E<8F *GH7<8A MHE8F6;<6;G8 "HAFG HA7 "H?GHE 78E
1<FG8EM<8AF8E G;8 AG8EA4G<BA4?$87<8I4?BA:E8FF4G#887FG;8 AG8EA4G<BA4?BA:E8FFBA$87<8I4?*GH7<8F4G
"4?4@4MBB 

0DUFHO$XEHUW#4E6;<G86GHE86<FG8E6<8AA88AE4A68eGLWLRQVG DUWHWG KLVWRLUH3DULV0DUFHO$XEHUW
³([LVWHWLOXQHDUFKLWHFWXUHFLVWHUFLHQQH"´4;<8EF786<I<?<F4G<BA@87<8I4?HDQQpH Q $YULOMXLQSS
/RXLV-/HNDL+;8<FG8E6<4AF 784?F4A7)84?<GL.DWH6WDWH8QLYHUVLW\3UHVV'LPLHU#^EG
&LVWHUFLHQ 'XE\*4<AG 8EA4E7 ?_EG <FG8E6<8A)UDQFRLV%XFKHUÄ&LVWHUFLDQ$UFKLWHFWXUDO
3XULVP³B@C4E4G<I8*GH7<8F<A*B6<8GL4A7<FGBEL9RO1R&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVɫɬɪ
3HWHU)HUJXVVRQE6;<G86GHE8B9*B?<GH78<FG8E6<4A558LF<A+J8?9G;8AGHELA:?4A73ULQFHWRQ
.LQGHU7HUU\O1HG'8EFC86G<I8F9BE4AE6;<G86GHE8B9*B?<GH78FF4LFBA<FG8E6<4AFEG4A7E6;<G86GHE8
<ABABHEB9'8G8E8E:HFFBA6HULHV0HGLHYDO&KXUFK6WXGLHVYRO&LWHDX[6WXGLDHW'RFXPHQWDYRO
7XUQKRXW%UHSROV0D[LPLOLDQ6WHUQEHUJ<FG8E6<4AE6;<G86GHE84A7$87<8I4?*B6<8GL%ULOOɢɬɞ

)UpGpULF9DQ'HU0HHUG?4F78?BE7E86<FG8E6<8A3DULVDQG%UXVVHOV/DXUHQW$XEHUVRQ G<ARE4<E8F
@BA4FG<DH8F =HE4FF<8AF 8AGE8 E4A6;8B@GR 8G *H<FF8 &HQWUH -XUDVVLHQ GX 3DWULPRLQH  % 3HXJQLH]
)BHG<8E6<FG8E6<8A 554L8F8GF<G8F E4A688?:<DH8#HK8@5BHE:*H<FF80RLVHQD\ɢɬɞ

7KRPDV;'DYLV<FG8E6<4AE6;<G86GHE87KH(QF\FORSHGLDRI&KULVWLDQ&LYLOL]DWLRQ%ODFNZHOO3XEOLVKLQJ


ϴϬ


ɩɨɪɟɞɟʄɢɫɟɪɢʁɟɰɪɤɜɟɧɢɯɨɫɧɨɜɚɢɫɬɟɪɚɡɦɟɪɟɤɚɤɨɛɢɫɟɩɨɤɚɡɚɥɟɫɥɢɱɧɨɫɬɢɢɪɚɡɥɢɤɟ
ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɚ ɟɜɨɥɭɰɢʁɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ʁɟ
ɫɢɧɬɟɬɢɡɨɜɚɥɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɢ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚɥɚ ɢɯ ɫɚ ɛɭɪɝɭɧɞɢʁɫɤɢɦ
ɦɨɞɟɥɢɦɚ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚɞɨɜɟɡɭʁɟ ɧɚ ɢɞɟʁɭ ɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢɦ ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɢɦɚ ɤɚɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɫɭɫɪɟɬɚɢɦɟɻɭɫɨɛɧɢɯɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɯɭɬɢɰɚʁɚɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɞɢɪɟɤɬɧɨ
ʁɟɩɨɜɟɡɚɧɚɫɚɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦɢɧɨɜɚɰɢʁɚɦɚɩɨɫɟɛɧɨɭɤɨɪɢɲʄɟʃɭɦɟɬɚɥɚɩɚɫɟɫɦɚɬɪɚ
ɞɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɪɟɞ ɢɦɚɨ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɲɢɪɟʃɭ ɝɨɬɢɤɟ ȿɜɪɨɩɨɦ ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɩɢɫɦɨ
Ȼɟɪɧɚɪɚ ɨɞ Ʉɥɟɪɜɨɚ 8EA4E7 78 ?4<EI4HK  ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɨɫɭɞɢɨ ɫɭɜɢɲɧɭ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɤɭ ɭ
ɰɪɤɜɚɦɚ ɤɨʁɚ ɨɦɟɬɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢ ɠɢɜɨɬ Ɉɜɨ ʁɟ ɡɧɚɱɢɥɨ ɞɚ ɫɭ ɝɪɚɞɢɬɟʂɢ
ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ  ɢ  ɜɟɤɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ ɦɨɪɚɥɢ ɞɚ ɭɫɜɨʁɟ Äɫɬɢɥ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɩɨɲɬɨɜɚɨɛɪɨʁɧɚɩɪɚɜɢɥɚɢɩɪɨɩɢɫɟɤɨʁɢɫɭɛɢɥɢɢɧɫɩɢɪɢɫɚɧɢȻɟɪɧɚɪɨɜɨɦɭɡɞɪɠʂɢɜɨɦ
ɟɫɬɟɬɢɤɨɦ³ Ɍɨɤɨɦ ɩɪɜɢɯ ɞɟɰɟɧɢʁɚ  ɜɟɤɚ ɭ ɨɩɚɬɢʁɢ ɋɢɬɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧ ʁɟ
ɧɚʁɧɚɩɪɟɞɧɢʁɢɫɬɢɥɭɫɥɢɤɚɪɫɬɜɭɢɥɭɦɢɧɢɪɚɧɢɯɪɭɤɨɩɢɫɚɚɥɢʁɟɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦȻɟɪɧɚɪɚ
ɨɞ Ʉɥɟɜɪɨɚ ɫɥɢɤɚʃɟ ʁɟ ɩɪɟɫɬɚɥɨ ɢ ɤɨɧɚɱɧɨ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɫɟ ɩɨɧɨɜɨ
ɩɨʁɚɜɢɥɨ Ɉɧɨ ɲɬɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɱɢɧɢ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɦ ʁɟɫɬɟ ɢɝɪɚ ɫɜɟɬɥɨɫɬɢ ɢ
ɤɨɧɰɟɩɬ Äɜɢɡɭɟɥɧɟ ɬɢɲɢɧɟ³ ɭ ɩɪɚɜɢɥɭ ɫɜ Ȼɟɧɟɞɢɤɬɚ ɉɨɫɬɨʁɟ ɢ ɧɟɤɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɨ
ɜɟɡɚɦɚɩɚɥɚɦɢɬɫɤɟɢɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɟɬɟɨɥɨɝɢʁɟɫɜɟɬɥɨɫɬɢɌɪɟɛɚɫɤɪɟɧɭɬɢɩɚɠʃɭɢɧɚ
ɬɨɞɚʁɟɦɨɞɟɪɧɚɮɚɫɰɢɧɚɰɢʁɚɢɞɟʁɨɦɨɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨʁɟɫɬɟɬɢɰɢɨɦɟɥɚɩɨɬɩɭɧɢɩɪɢɤɚɡ
ɫɥɨɠɟɧɢɯɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɡɧɚɱɟʃɚɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɋ ɨɛɡɢɪɨɦɞɚɭɉɪɚɜɢɥɭ
ɫɜ Ȼɟɧɟɞɢɤɬɚɧɟɩɨɫɬɨʁɢɩɪɨɩɢɫɨɦɟɫɬɭɡɚɩɨɞɢɡɚʃɟɦɚɧɚɫɬɢɪɚɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɰɢɫɭɫɟ
ɨɫɥɨɧɢɥɢ ɧɚ ;9 ɩɨɝɥɚɜʂɟ ɢɡ ʃɟɝɨɜɨɝ Ɇɚɥɨɝ ɩɪɟɞɝɨɜɨɪɚ ɢɡ  ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɫɜ
Ȼɟɧɟɞɢɤɬ ɧɢʁɟ ɡɢɞɚɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɟ ɭ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɦɚɥɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɢ ɫɟɥɢɦɚ ɜɟʄ ɦɟɫɬɢɦɚ




7KRPDV&RRPDQV&LVWHUFLDQDUFKLWHFWXUHRUDUFKLWHFWXUHRIWKH&LVWHUFLDQV"7KH&DPEULGJH&RPSDQLRQWR
WKH&LVWHUFLDQ2UGHUVWHG&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVɫɬɪ

 6LOYLD %HOWUDPR BAFGEH6G<BA $8G;B7F 4A7 $B78?F B9 <FG8E6<4A 558LF 3URFHHGLQJV RI WKH 7KLUG
,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRQ&RQVWUXFWLRQ+LVWRU\&RWWEXVɫɬɪ

$ODLQ(UODQGH%UDQGHQEXUJ+;84G;87E4?H<?78EFB9G;8$<77?8:8F7KDPHV +XGVRQ/WGɫɬɪ


5ROI7RPDQ+;8EGB9BG;<6E6;<G86GHE8*6H?CGHE8'4<AG<A:7DQGHP9HUODJ*PE+ɫɬɪ

 EB@ G;8 CB?B:<4 GB .<??<4@ B9 *G +;<8EEL ɭ 6DLQW %HUQDUG $EERW RI &ODLUYDX[ *8?86G<BAF 9EB@ ;<F
JE<G<A:FWUDQVODWHGE\+RUDWLR*ULPOH\&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVɫɬɪ

7RPDQ5ROI+;8EGB9BG;<6E6;<G86GHE8*6H?CGHE8'4<AG<A:7DQGHP9HUODJ*PE+ɫɬɪ

&5'RGZHOO+;8'<6GBE<4?4EGFB9G;8.8FG 
<DOH83ɫɬɪ

7HUU\O1.LQGHU&LVWHUFLDQ(XURSH$UFKLWHFWXUHRI&RQWHPSODWLRQ:P%(HUGPDQV3XEOLVKLQJ&RPSDQ\


(PPD&D]DERQQH#<:;GGBA?<:;G8AG;84E>A8FF&LVWHUFLDQVWXGLHVVHULHV&LVWHUFLDQ3XEOLFDWLRQV
.DODPD]RR0LFKLJDQ

0D[LPLOLDQ6WHUQEHUJ<FG8E6<4AE6;<G86GHE84A7$87<8I4?*B6<8GL%ULOO

ϴϭ


ɭɞɚʂɟɧɢɦɨɞʂɭɞɢɈɩɚɬɢʁɟɤɨʁɟɫɭɭʁɭɠɧɨʁɎɪɚɧɰɭɫɤɨʁɨɫɧɨɜɚɥɢɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɚɰɢɢ
ɩɪɨɬɨɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɚɰɢɧɢɫɭɨɫɧɨɜɚɧɟɭɩɨɬɩɭɧɨʁɢɡɨɥɚɰɢʁɢɨɞɫɟɤɭɥɚɪɧɨɝɫɜɟɬɚɋɚɦ
ɧɚɡɢɜɋɢɬɨɢɥɢɐɢɫɬɟɪɰɢʁɭɦ <FG8E6<H@ ɭɤɚɡɭʁɟɧɚɛɟɡɢɡɝɥɟɞɚɧɩɪɨɫɬɨɪ

ɉɪɜɚ ɦɪɟɠɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɧɢɤɚ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯ ɨɩɚɬɢʁɚ ɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ɦɟɫɬɚ
ɧɚɫɬɚɥɚ ʁɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɉɨɧɬɢʃɢ 'BAG<:AL   Ɂɚɬɢɦ ʁɟ  ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɚɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚɉɨɜɟʂɚɨɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɦɨɩɚɬɢʁɚɦɚɢɡɧɚɦɟɧɢɬɢɦɦɟɫɬɢɦɚ
#4 ;4EG8 78F 554L8F 8G *<G8F <FG8E6<8AF  ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɏɨɧɬɟɧɟʁ BAG8A4L  ɚ 
ɧɚɡɢɜʁɟɩɪɨɦɟʃɟɧɭȿɜɪɨɩɫɤɚɩɨɜɟʂɚɨɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɦɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚɢɡɧɚɦɟɧɢɬɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ #4 ;4EG8 8HEBC88AA8 78F 554L8F 8G *<G8F <FG8E6<8AF  ɋɬɚɬɭɬɢ ɩɨɜɟʂɟ ɫɭ
ɢɡɦɟʃɟɧɢ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ⱥɥɤɨɛɚɫɚ ?6B54Q4   ɩɨɬɜɪɻɟɧ ʁɟ ɞɭɯ
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢɢɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚɤɚɨɢɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢɩɪɢɫɬɭɩɤɨʁɢɩɨɲɬɭʁɟɞɭɯ
ɦɟɫɬɚɤɨʁɚɫɟɱɭɜɚʁɭȿɜɪɨɩɫɤɚɩɨɜɟʂɚɨɰɢɫɬɟɪɢʁɚɧɫɤɢɦɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚɢɡɧɚɦɟɧɢɬɢɦ
ɭʁɟɞɢʃɭʁɟ ɫɤɨɪɨ  ɱɥɚɧɨɜɚ ɢɡ  ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ Ȼɟɥɝɢʁɚ ɑɟɲɤɚ Ⱦɚɧɫɤɚ
Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ ɇɟɦɚɱɤɚ ɂɬɚɥɢʁɚ ɒɩɚɧɢʁɚ ɉɨʂɫɤɚ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢʁɚ ɒɜɟɞɫɤɚ ɢ
ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɚ  ɉɨɜɟʂɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɩɨɜɟɠɟ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɟ ɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚ
ɦɟɫɬɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɩɪɚɬɟʄɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢ ɪɭɲɟɜɢɧɟ  ɤɚɨ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɜɥɚɫɧɢɤɟ ɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɥɨ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɤɪɨɡ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɤɨʁɟʄɟɭʁɟɞɧɨɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɡɧɚɱɚʁɧɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭɩɨɞɪɲɤɭɡɚɨɱɭɜɚʃɟɧɚɫɥɟɻɚ

ɇɚɤɨɧɲɬɨʁɟɋɚɜɟɬȿɜɪɨɩɟʁɟɩɨɬɜɪɞɢɨɉɭɬɦɨɧɚɲɤɨɝɭɬɢɰɚʁɚɢɭɨɤɜɢɪɭ
ɨɜɟ ɬɟɦɟ ɩɨɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɉɭɬɟɜɢ ɛɚɪɨɤɚ 4EBDH8 )BHG8F  ɢ  Ɂɧɚɦɟɧɢɬɚ ɦɟɫɬɚ
Ʉɥɢɧɢʁɚɰɚ ?HA<46 *<G8F  ɧɚ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɭ ɦɚʁɭ 



 ɀɚɤ Ⱦɢɛɨɚ Ɇɨɧɚɲɤɢ ɪɟɞɨɜɢ ɉɚɪɢɡ  ɫɬɪ  Ɍɚɤɨɻɟ ɭ ɫɩɢɫɢɦɚ ɫɜ Ȼɟɧɟɞɢɤɬɚ ɧɚɝɥɚɲɟɧ ʁɟ
ɡɧɚɱɚʁ ɧɟɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚ ɡɚ ɦɨɧɚɲɤɭ ɤɨɧɬɟɦɩɥɚɰɢʁɭ ;4CG8E  ^#BA8?L JBB787 C?468F_ G;8
<FG8E6<4AFG;8<EF<G8F4A7G;8<E5H<?7<A:Fɫɬɪɢ;4CG8E- _#4AG8EAFF;<A<A:<A474E>C?468_G;8
<FG8E6<4AF4A7G;8JBE?7ɫɬɪɭ-DQHW%XUWRQ-XOLH.HUU+;8<FG8E6<4AF<AG;8$<77?8:8F
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ϴϮ


ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɂɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝɭ ɫɚ
ɰɢʂɟɦ ɩɨɬɜɪɞɟ ɉɭɬɚ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ɦɟɫɬɚ <FG8E6<4A *<G8F )BHG8 
ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ȿɜɪɨɩɫɤɭ ɩɨɜɟʂɭ ɨ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɢ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɦɦɟɫɬɢɦɚ HEBC84A;4EG8EB9<FG8E6<4A558LF4A7*<G8F Ɉɜɚʁɩɪɟɞɥɨɝʁɟ
ɭɫɤɥɚɻɟɧ ɫɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ

, ȿɜɪɨɩɫɤɚɜɚɠɧɨɫɬɩɨɤɪɟɬɚɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɚɡɧɚɦɟɧɢɬɚɦɟɫɬɚɫɟɩɪɨɫɬɢɪɭɲɢɪɨɦ
ȿɜɪɨɩɟ ɩɨɱɟɜɲɢ ɨɞ ɩɪɜɨɝ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɨɫɧɨɜɚɧɨɝ  ɤɨʁɢ ɫɭ
ɭɛɪɡɨɩɪɚɬɢɥɚɛɪɨʁɧɚɨɫɧɢɜɚʃɚɨɞɂɬɚɥɢʁɟɞɨɇɨɪɜɟɲɤɟɨɞɒɩɚɧɢʁɟɞɨȾɚɧɫɤɟ
ɨɞ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢʁɟ ɞɨ ɉɨʂɫɤɟ ɢ ɋɥɨɜɚɱɤɟ ɑɟɲɤɟ ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɟ ɇɟɦɚɱɤɟ ɩɚ ɱɚɤ ɢ
Ɋɭɫɢʁɟ
,, Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɢɡɪɚɡɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɜɟɡɚ ɐɢɫɬɟɪɢʁɚɧɫɤɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ʁɚɫɧɨ ɫɜɟɞɨɱɟ ɨ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨʁ ɬɟɠʃɢ ɡɚ ɭɱɟʃɟɦ ɤɨʁɚ ʄɟ ɬɪɢʁɭɦɮɨɜɚɬɢ ɬɨɤɨɦ Ɋɟɧɟɫɚɧɫɟ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɲɢɪɟʃɭɪɚɡɧɢɯɜɪɫɬɚɡɧɚʃɚ ɧɩɪɯɢɞɪɚɭɥɢɱɧɟɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɬɟɯɧɢɤɟɢɬɞ 
,,, Ɉɞɪɠɢɜɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɧɚɫɥɟɻɟɦ ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɦɟɫɬɚ ɨɥɢɱɚɜɚʁɭ
ɨɞɪɠɢɜɢɪɚɡɜɨʁɩɨɞɪɭɱʁɚɩɪɟɫɜɟɝɚɫɜɨʁɨɦɩɨɡɢɰɢʁɨɦɭɩɪɢɪɨɞɢɤɚɨɢɨɞɪɠɢɜɨɦ
ɟɤɨɧɨɦɢʁɨɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɪɨɡ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɚɦɛɚɪɚ
ɪɢɛʃɚɤɚɢɬɞ
,9 ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɫɧɤɢ ɪɟɞ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ ɦɥɚɞɢɯ ɤɪɨɡ
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɛɢɛɥɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɢ ɡɚ ɨɛɭɤɭ ɩɨɩɭɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɫɜ
Ȼɟɪɧɚɪɚɭɉɚɪɢɡɭ B??S:878F8EA4E7<AF 

ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɩɭɬ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯ ɨɩɚɬɢʁɚ ʁɟ ɩɨɬɜɪɻɟɧ ɤɚɨ ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ
ȿɜɪɨɩɟɫɚɝɥɚɜɧɢɦɰɢʂɟɦɞɚɩɨɤɚɠɟɡɧɚɱɚʁɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɨʁɟɢɡɦɟɻɭ
ɨɫɬɚɥɨɝ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɨɤɨ  ɦɭɲɤɢɯ ɢ  ɠɟɧɫɤɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɲɢɪɨɦ ȿɜɪɨɩɟ ɤɚɨ ɢ
 ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɐɢʂ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯ ɨɩɚɬɢʁɚ ʁɟ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɪɨɡ ɪɭɪɚɥɧɢ ɬɭɪɢɡɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɧH ɢ ɤɭɥɬɭɪɧH
ɞɨɝɚɻɚʁH ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɞɢɝɢɬɚɥɧɢɯ ɚɥɚɬɚ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢɯ ɨɱɭɜɚʃɭ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɢ



 &RXQFLO RI (XURSH -RVHWWH 'XUULHX  &RQIHUPHQW RI WKH &RXQFLO RI (XURSH &XOWXUDO 5RXWH ODEHO RQ WKH
&LVWHUFLDQ VLWHV URXWH DFURVV*UHDWHU (XURSH 0RWLRQ IRUD UHVROXWLRQ1R  KWWSVHPDQWLF
SDFHQHWGHIDXOWDVS["VHDUFK 4[EPOK<Z
ODQJ HQ

 (XURSHDQ ,QVWLWXWH RI &XOWXUDO 5RXWHV +;8 HEBC84A )BHG8 B9 <FG8E6<4A 558LF KWWSZZZFXOWXUH
URXWHVOXSKSIRBLQGH[SKS"OQJ HQ GHVW EGBSDBGHW LG 

ϴϯ


ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ ɲɢɪɢ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ȿɜɪɨɩɫɤɨʁ
ɩɨɜɟʂɢ ɨ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ Ⱦɚɧɚɫ ʁɟ
ɰɢɫɬɟɪɢʁɚɧɫɢɯɨɩɚɬɢʁɚɭɩɢɫɚɧɨʁɟɧɚɍɇȿɋɄɈɜɭɅɢɫɬɭɫɜɟɬɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɎɨɧɬɟɧɟʁɭ
Ɏɪɚɧɰɭɫɤɨʁ  Ɏɚɭɧɬɢɧɫɭȿɧɝɥɟɫɤɨʁ  Ⱥɥɤɨɛɚɫɚɭɉɨɪɬɭɝɚɥɢʁɢ  
ɉɨɛɥɟɬɭɒɩɚɧɢʁɢ  ɢɆɚɭɥɛɪɨɧɭɇɟɦɚɱɤɨʁ  ɢɨɧɟɩɪɢɩɚɞɚʁɭȿɜɪɨɩɫɤɨɦ
ɩɭɬɭɤɭɥɬɭɪɟɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯɨɩɚɬɢʁɚ

Ɇɨɧɚɲɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɫɪɟɞʃɟɝ ɜɟɤɚ ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɰɢ ɭ ;,, ɢ ;,,, ɜɟɤɭ
ɩɪɟɭɡɟɥɢ ɫɭ ɩɪɟɫɭɞɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɲɢɪɟʃɭ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɦ
ɧɢɜɨɭɲɬɨɫɭɧɟɤɟɨɞɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟɫɭɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɰɢɨɬɤɪɢɥɢɁɚɩɚɞɭȾɚɧɚɫɫɟɭ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɉɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɫɤɢɯ ɨɩɚɬɢʁɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɭ ɧɨɜɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ɜɢɞɭ ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɩɚɦɟɬɧɟ ɬɟɥɟɮɨɧɟ ɤɨʁɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɫɟɬɟ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚ ɧɭɞɟʄɢ ɢɦ ɛɨɝɚɬ ɫɚɞɪɠɚʁ ɡɜɭɤ ɫɥɢɤɚ ɜɢɞɟɨ ɬɪɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ   Ɍɚɤɨ ʁɟ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɝ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɧɚɫɬɚɨ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢ ɜɨɞɢɱ ɤɨʁɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɲɟɬʃɭ ɤɪɨɡ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ ɜɪɟɦɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɨɬɤɪɢɥɢ ɰɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɰɢ ɢ ɨɩɚɬɢʁɚ ȿɫɤɚɥɚɞɢʁ F64?47<8H  ɩɭɬɟɦ ɡɜɭɤɚ ɫɥɢɤɟ ɜɢɞɟɨ
ɡɚɩɢɫɚ ɢ ɬɪɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɟ ɜɢɪɬɭɟɥɧɟ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ ɐɢɫɬɟɪɰɢʁɚɧɰɢ ɫɭ ɪɚɡɜɢɥɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɫɜɨʁɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɩɨɩɭɬ
Ɇɨɧɚɲɤɟ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ #FFB6<4G<BA $BA4FG<6  ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ  ɭ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɨʁ ɢ
ɨɤɭɩʂɚɜɢɲɟɨɞɡɚʁɟɞɧɢɰɚɢɲɬɢɬɢɨɡɧɚɤɭÄɦɨɧɚɲɤɢ³
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ϴϰ


ɉɭɬɟɜɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɦɨɧɚɲɬɜɚ

Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ɭɱɢɧɢɥɨ ɩɨɡɧɚɬɢɦ ɢ ɜɢɞʂɢɜɢɦ ɭ ɫɜɨɦ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɦ ɚɦɛɢʁɟɧɬɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɤɭɥɬɭɪɟ Ƚɪɱɤɟ ɫɚ ɐɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɝɪɱɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟɮɨɧɞɚɰɢʁɟɩɨɤɪɟɧɭɨʁɟɩɪɨɝɪɚɦɩɭɬɟɜɚ
ɦɨɧɚɲɤɨɝɭɬɢɰɚʁɚɫɚɱɟɬɢɪɢɝɥɚɜɧɟɬɟɦɟ

,ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɨɧɚɲɤɨɢɫɤɭɫɬɜɨ ɞɭɯɨɜɧɢɢɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɠɢɜɨɬɦɨɧɚɯɚ 
,, ɞɭɯɨɜɧɟɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɤɨɥɢɜɚɞɢ 
,,, ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɚɭɦɟɬɧɨɫɬɪɭɤɨɩɢɫɢɢɦɭɡɢɤɚ ɢ
,9 ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɬɪɟɧɞɨɜɢɭɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɦɨɧɚɲɬɜɭ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɤɭɥɬɭɪɟ Ƚɪɱɤɟ ʁɟ  ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɨ ɋɚɜɟɬɭ ȿɜɪɨɩɟ ɩɢɥɨɬɩɪɨɝɪɚɦ
Äɉɭɬɟɜɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ³ ɤɚɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɧɚɫɥɟɻɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ
ɉɪɚɬɟʄɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ʁɟ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɨɞ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɬɟɥɚ ɚ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɝɪɱɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɮɨɧɞɚɰɢʁɟ ɫɚɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ
Äɉɨɻɢɬɟɢɭɱɢɬɟ³ BL84A7#84EA ɫɚɫɥɟɞɟʄɢɦɰɢʂɟɜɢɦɚ

, Ɉɛɨɝɚʄɢɜɚʃɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɨ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɦ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɭ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁɢɢɫɬɨɱɧɨʁȿɜɪɨɩɢ
,, ɒɢɪɟʃɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɭ
ɡɟɦʂɚɦɚɡɚɩɚɞɧɟȿɜɪɨɩɟ
,,, Ɋɚɡɦɟɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ ɨɛɧɨɜɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɢɯɚɪɬɟɮɚɤɚɬɚ
,9 ɋɬɜɚɪɚʃɟɩɨɝɨɞɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɡɚɪɚɡɜɨʁɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚ
9 ɋɚɪɚɞʃɚ ɢɡɦɟɻɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɉɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɬɚɤɨ ɞɚ
ɫɚɨɩɲɬɟɧ ɡɧɚʃɟ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɧɚ ɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦɭ ɞɨɻɭ ɞɨ ɭɱɢɨɧɢɰɟ ɫɚ
ɰɢʂɟɦ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɫɜɟɫɬɢ ɦɥɚɞɢɯ ɨ ɬɟɦɚɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɧɚɲɟɝ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ




 1HZVOHWWHU RI WKH &XOWXUDO 5RXWHV SURJUDPPH RI WKH &RXQFLO RI (XURSH 1  -DQXDU\ 
KWWSZZZFXOWXUHURXWHVOXSKSIRBLQGH[SKS"OQJ HQ GHVW EGBDUBGHW LG 

ϴϱ


ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Äɉɭɬɟɜɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɉɨɻɢɬɟ ɢ ɧɚɭɱɢɬɟ³ ɭ
ɨɤɜɢɪɭɤɨʁɟɝʁɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦɭɋɨɥɭɧɭɚɡɛɨɪɧɢɤɪɚɞɨɜɚ
ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧ  ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ÄɌɪɟɧɞɨɜɢ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɦɨɧɚɲɬɜɭ 

 ɜɟɤ³

ɇɚɩɨɪɢ Ƚɪɱɤɟ ɭ ɨɜɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɢɫɭ ɪɟɡɭɥɬɨɜɚɥɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɦ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɝ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɦɨɧɚɲɬɜɨɦ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɚɥɢʁɟɩɨɫɬɭɩɚɤɭɫɤɥɚɻɟɧɫɚɩɪɨɝɪɚɦɨɦɢɦɨɠɟɩɨɫɥɭɠɢɬɢɤɚɨɩɨɥɚɡɧɢ
ɦɨɞɟɥɡɚɩɪɢɦɟɧɭɤɨɧɰɟɩɬɚɢɬɟɦɟɭɞɨɦɚʄɨʁɛɚɲɬɢɧɢ












ɋɥ  ZɉɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟɜɟɡɚɧɟɡɚɉɭɬɟɜɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɦɨɧɚɲɬɜɚɂɡɜɨɪȽɪɱɤɨɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɤɭɥɬɭɪɟ8??8A<6$<A<FGELB9H?GHE84A7*CBEG
















ȉȐıİȚȢĲȠȣȠȡșȩįȠȟȠȣȝȠȞĮȤȚıȝȠȪȠȢȠȢĮȚȫȞİȢʌȡĮțĲȚțȐĲȠȣįȚİșȞȠȪȢıȣȝʌȠıȓȠȣʌȠȣįȚȠȡȖĮȞȫșȘțİ
ıĲĮʌȜĮȓıȚĮĲȠȣʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢÄȅȚįȡȩȝȠȚĲȠȣȅȡșȩįȠȟȠȣȝȠȞĮȤȚıȝȠȪȆȠȡİȣșȑȞĲİȢȝȐșİĲİ³ĬİııĮȜȠȞȓțȘ
ȈİʌĲİȝȕȡȓȠȣȅțĲȦȕȡȓȠȣ 7UHQGVLQRUWKRGR[PRQDVWLFLVPWKWKFHQWXULHVSURFHHGLQJVRIWKH
LQWHUQDWLRQDO V\PSRVLXP RUJDQLVHG ZLWKLQ WKH SURJUDPPH Ä7KH 5RXWHV RI 2UWKRGR[ PRQDVWLFLVP  *R \H DQG
OHDUQ³ 7KHVVDORQLNL 6HSWHPEHU WK  2FWREHU QG  ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ǺȣȗĮȞĲȚȞȫȞ ǼȡİȣȞȫȞ ǼǿǼ  S 
ǹșȒȞĮ

ϴϲ


,9 ɉɊɂɆȿɇȺ ɄɈɇɐȿɉɌȺ ɉɍɌȿȼɂ ɄɍɅɌɍɊȿ ɍ ɐɂȴɍ ɍɇȺɉɊȿȭȿȵȺ
ɁȺɒɌɂɌȿ ɂ ɉɊȿɁȿɇɌȺɐɂȳȿ ɋɊȿȾȵɈȼȿɄɈȼɇɈȽ ɋȺɄɊȺɅɇɈȽ ɇȺɋɅȿȭȺ
ɇȺɉɊɂɆȿɊɍɋɉɈɆȿɇɂɄȺɆɈɊȺȼɋɄȿȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȿ



Ɇɨɪɚɜɫɤɚ

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ

ɤɚɨ

ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢ

ɨɩɭɫ

ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ

ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɚ

ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɤɪɚʁɟɦ;,9ɢɩɨɱɟɬɤɨɦ;9ɜɟɤɚ

ȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɆɨɪɚɜɫɤɟɋɪɛɢʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɨɫɥɟɞʃɭɫɬɢɥɫɤɭɝɪɭɩɭɭɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟɋɪɛɢʁɟɭɩɨɫɥɟɞʃɟɬɪɢɞɟɰɟɧɢʁɟ;,9ɢɭɩɪɜɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢ;9ɜɟɤɚɚɥɢɢ
Äɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ³ ɭ ɧɚʁɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ Äɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ³ ɩɪɟɤɢɧɭɬ ɩɚɞɨɦ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ  ɚʃɟɧɟɫɬɢɥɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɱɢɧɟʁɟÄɩɪɚɜɨɦɢɩɨɫɥɟɞʃɨɦɨɛɧɨɜɨɦ
ɭ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɦ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦ ɫɜɟɬɭ³ Ɉɜɚʁ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɢ ɤɨɪɩɭɫ ɨɞɥɢɤɭʁɭ
ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭʄɚ ɢɥɢ ɢɡɪɚɡɢɬɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɨɥɢɱɟɧɚ ɫɭ ɭ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɫɩɨʂɚɲʃɟɦ
ɨɛɥɢɤɨɜɚʃɭ ɢ ɩɥɢɬɤɨɪɟʂɟɮɧɨɦ ɭɤɪɚɫɭ ɚɥɢ ɫ  ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɧɟ ɧɨɫɟ ɫɜɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ
ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɨɜɚ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɚ ɰɟɥɢɧɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ
ɡɚɦɢɲʂɟɧɨɦ ɩɨɬɩɭɧɨɦ ɡɛɢɪɭ ɩɨʁɟɞɢɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝɢɥɢɤɨɜɧɨɝɢɡɪɚɡɚɞɨɤɜɚɪɢʁɚɰɢʁɟɭɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɢɦɪɟɲɟʃɢɦɚɨɞɩɥɚɧɚɞɨ
ɝɨɪʃɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɞɢɤɬɢɪɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢ ɪɚɫɩɨɧ ʃɟɧɢɯ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɪɟʄɟ ɨɞ ɫɤɪɨɦɧɢɯ ɞɨ ɜɟɨɦɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɞɨɦɟɬɚ  ɫɥ 



 ɉɥɚɧ

ɦɨɪɚɜɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɧɚɫɬɚʁɟ Äɫɢɦɛɢɨɡɨɦ³ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɝ ɢɥɢ ɫɚɠɟɬɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɢɡɞɭɠɟɧɨɝ
ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɤɨɫɨɜɫɤɨɦɟɬɨɯɢʁɫɤɟ ɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɢɡ ɩɪɜɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ
;9 ɜɟɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧ ɢ Äɦɨɞɢɮɢɰɢɪɚɧ³ ɤɚɨ ɪɟɲɟʃɟ ɫɪɟɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟɢÄɫɢɦɛɢɨɡɨɦ³ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟÄɢɦɩɨɪɬɨɜɚɧɟ³ɫɚɋɜɟɬɟɝɨɪɟɨɞɧɨɫɧɨɞɨɞɚɜɚʃɟɦ
ɛɨɱɧɢɯ ɚɩɫɢɞɚ ɭ ɨɫɨɜɢɧɢ ɬɪɚɧɫɟɩɬɚ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɱɢɦɟ
ɧɚɫɬɚʁɟ  Äɧɨɜɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢ ɦɨɞɟɥ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɮɨɪɦɟ ɧɚɫɬɚɨ ɫɢɦɛɢɨɡɨɦ ɦɧɨɝɢɯ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɫɚɧɢɯ ɱɢɧɢɥɚɰɚ³ ɍ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɬɟɪɦɢɧɨɦ Äɬɪɢɤɨɧɯɨɫ³ ɨɡɧɚɱɚɜɚ



Äɉɨɫɥɟɞʃɚɫɪɟɞɢɲɬɚɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝɫɬɜɚɪɚʃɚ³ɭȼɄɨɪɚʄɆɒɭɩɭɬȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ
ɫɜɟɬɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȼɄɨɪɚʄÄɂɡɜɨɪɢɆɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ³ɂɡɦɟɻɭȼɢɡɚɧɬɢʁɟɢɁɚɩɚɞɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ɂɋɬɟɜɨɜɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ

ɉɟɬɤɭɩɨɥɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɚɩɪɜɟɩɨɥɨɜɢɧɟ;,9ɜɟɤɚɤɨʁɚMHɭɬɢɰɚɥɚɧɚɪɨɱɢɬɨɧɚɪɚɫɩɨɪɟɞɦɚɫɚɢɧɚɧɚɱɢɧ
ɫɩɨʂʃɟɝɨɛɥɢɤɨɜɚʃɚɊɚɜɚɧɢɰɟɤɨʁɭʁɟɫɦɚɬɪɚɨɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɤɟɬɭɪɟȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚ
ʃɟɧɨɦɟɫɬɨɢɡɧɚɱɚʁɭɪɚɡɜɨʁɭɦɨɪɚɜɫɤɟɲɤɨɥɟɫɩɨɦɟɧɢɤɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ɂɫɬɨ

ϴϳ


ɰɟɥɨɤɭɩɚɧɫɥɨɠɟɧɢɩɥɚɧɦɨɪɚɜɫɤɟɰɪɤɜɟɞɨɤɫɟɬɟɪɦɢɧɢÄɫɚɠɟɬɢɬɪɢɤɨɧɯɨɫ³ɤɨɪɢɫɬɢ
ɞɚɨɡɧɚɱɢɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɭɫɚɠɟɬɨɝɭɩɢɫɚɧɨɝɤɪɫɬɚɢɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚɚÄɪɚɡɜɢʁɟɧɢɬɪɢɤɨɧɯɨɫ³
ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɝ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɢ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ ɍɩɪɤɨɫ
ɢɡɭɡɟɬɧɢɦɩɪɢɦɟɪɢɦɚɰɪɤɚɜɚɛɟɡɛɨɱɧɢɯɤɨɧɯɢɬɪɢɤɨɧɯɨɫɭɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢɫɚɫɚɠɟɬɨɦ
ɢɥɢ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɜɚɪɢʁɚɧɬɨɦ ɩɥɚɧɚ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɨɫɬɚʁɟ ɛɢɬɧɨ ɨɛɟɥɟɠʁɟ ɦɨɪɚɜɫɤɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɭɤɪɚɫ ɭ ɜɢɞɭ ɤɚɧɟɥɢɪɚɧɟ ɢɥɢ ɞɜɨɫɬɪɭɤɟ ɬɪɚɤɟ ɪɨɡɟɬɚ
ɤɨɪɞɨɧɫɤɢ ɜɟɧɰɢ ɡɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɭ ɩɨɞɟɥɭ ɮɚɫɚɞɚ ɢ ɤɨɥɨɧɟɬɟ ɢ ɩɢɥɚɫɬɪɢ ɫɩɨʁɟɧɢ
ɚɪɤɚɞɚɦɚ ɡɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɭ ɩɨɞɟɥɭ ɮɚɫɚɞɚ ɧɚɲɚɨ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɧɚ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɋ   ɞɨɦɚʄɨʁ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧ Äɦɨɪɚɜɫɤɚ
ɲɤɨɥɚ³ ɤɨʁɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɝɪɭɩɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɢ
ɫɬɢɥɫɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ Äɦɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ³ ɢ Äɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ
Ɇɨɪɚɜɫɤɟɋɪɛɢʁɟ³ɤɨʁɢɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦɨɪɚɜɫɤɨɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɨɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢ
ɪɚɡɥɢɤɟɭɫɬɢɥɫɤɨɦɢɡɪɚɡɭ ɉɪɢɥɨɡɢ ɢ




Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɫɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɜɟɡɭʁɟ ɡɚ
ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɫɥ 


Ʌɚɡɚɪɚ

 ɫɪɩɫɤɭ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɭ ɞɪɠɚɜɭ ɤɧɟɡɚ

 ɢ ɞɟɫɩɨɬɚ ɋɬɟɮɚɧɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɭ ɧɚɤɨɧ Ɇɚɪɢɱɤɟ ɛɢɬɤɟ   ɢ




 1 )ROLü +E<>BA;BF  'BE8>?B < @8FGB H E4MIB=H 4E;<G8>GBAF><; B5?<>4 GRNWRUVND GLVHUWDFLMD $UKLWHNWRVQNL
IDNXOWHW8QLYHU\LWHWDX%HRJUDGXɫɬɪ

ɉɨɫɬɨʁɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚʁɟɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɨ;,,,ɜɟɤɚɭɬɢɰɚɥɨɧɚɩɨʁɚɜɭʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɢɯɰɪɤɚɜɚɫɚɤɭɩɨɥɨɦɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɭ ɞɨɛɚ ɞɟɫɩɨɬɚ ɋɬɟɮɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ Ɋɚɦɚʄɚ Ʉɨɩɨɪɢɧɚ
ȳɨɲɚɧɢɰɚȼɪɚʄɟɜɲɧɢɰɟɢɉɟʄɚɧɚȼȭɭɪɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪɢ

ȼɊɢɫɬɢʄɂɡɜɨɪɢɢɪɚɡɜɢɬɚɤɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɫɬɪ

 ɂ ɋɬɟɜɨɜɢʄ ɧɚɜ  ɞɟɥɨ ɫɬɪ  Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ ʃɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɢ ʃɟɧɚ ɭɥɨɝɚ ɭ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɉɨɦɨɪɚɜʂɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  Ɉɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬɢ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ
ɩɥɢɬɤɨɪɟɡɚɧɢɤɚɦɟɧɢɭɤɪɚɫɢɧɫɩɢɪɢɫɚɧɦɨɬɢɜɢɦɚɧɚɬɟɤɫɬɢɥɭɢɥɭɦɢɧɢɪɚɧɢɦɤɨɞɟɤɫɢɦɚɦɢɧɢʁɚɬɭɪɧɨɝ
ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɚ ɞɪɜɟɬɭ ɭ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɠɢɜɨɩɢɫɚ ɢɥɢ ɧɚ ɦɟɬɚɥɭ ȼɢɞɟɬɢ ɂɫɬɨ ɫɬɪ


ɌɟɪɦɢɧÄɦɨɪɚɜɫɤɚɲɤɨɥɚ³ Ä?R6B?878?4$BE4I4³ ɫɤɨɜɚɨʁɟȽɚɛɪɢʁɟɥɆɢʁɟ*0LOOHW#4A6<8A4EGF8E58
#8FR:?<F8F3DULVɫɬɪ

ȻȼɭɥɨɜɢʄʁɟɫɦɚɬɪɚɨɞɚʁɟɬɟɪɦɢɧÄɦɨɪɚɜɫɤɚɲɤɨɥɚ³ɩɪɟɬɪɩɟɨɤɪɢɬɢɤɟɚɥɢɧɟɢɫɭɲɬɢɧɫɤɟɢɡɦɟɧɟ
Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪɢɍɫɬɢɥɫɤɨɦɫɦɢɫɥɭɫɟɬɟɪɦɢɧÄɦɨɪɚɜɫɤɚɲɤɨɥɚ³ɨɞɧɨɫɢɧɚʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ
ɝɪɭɩɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɨʁɭɩɨɜɟɡɭʁɟɩɥɚɧɭɨɛɥɢɤɭɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚɩɚɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɢɡɭɡɟɬɤɟɭɨɛɥɢɤɭɩɥɚɧɚɩɚ
ɫɟ ɬɟɪɦɢɧ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɚ ɲɢɪɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ ȼ
Ʉɨɪɚʄ ɂɡɜɨɪɢ ɫɬɪ  Ʉɪɢɬɢɤɚ ɬɟɪɦɢɧɚ Äɦɨɪɚɜɫɤɚ ɲɤɨɥɚ³ ɭ ɧɨɜɢʁɨʁ ɧɚɭɱɧɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ȼ Ɋɢɫɬɢʄ
ɂɡɜɨɪɢɢɪɚɡɜɢɬɚɤɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɞɨɤɬɨɪɫɤɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚɎɢɥɨɡɨɮɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭ
ȻɟɨɝɪɚɞɭɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɤɨʁɚɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɤɪɢɬɢɤɭɧɚɡɢɜɚÄɦɨɪɚɜɫɤɚɲɤɨɥɚ³
ɨɞɧɨɫɧɨɧɚɧɟɤɪɢɬɢɱɤɭɭɩɨɬɪɟɛɭɨɜɨɝɬɟɪɦɢɧɚ6ûXUþLü $UFKLWHFWXUHLQWKH%\]DQWLQHVSKHUHRILQIOXHQFH
JURXQGWKHPLGGOHRIWKHIRXUWHHQFHQWXU\ ɭ8þ4A<<I<M4AG<=F>4H@8GABFGFE87<AB@/ -I8>4$8ÿHA4EB7A<
A4HþA<F>HCCBIB7B@ :B7<A4@4A4FG<E48þ4A41,52-HGLQVWYR%HRJUDGɭɧɚɩɧɚɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɋɬɟɜɨɜɢʄɄɚɥɟɧɢʄɞɨɤɬɨɪɫɤɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚɎɢɥɨɡɨɮɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭȻɟɨɝɪɚɞɭ
ɫɬɪ

ɈɞɚɛɪɚɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɨɤɧɟɡɭɅɚɡɚɪɭɨɛɭɯɜɚɬɚɂɫɬɨɪɢʁɚɫɪɩɫɤɨɝɧɚɪɨɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪ±
± 5 0LKDOMþLü #4M4E E858?=4ABI<ü <FGBE<=4 >H?G CE874A=8 %HRJUDG  Ɉ ɤɧɟɡɭ Ʌɚɡɚɪɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ

ϴϴ


ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚɧɟ ɞɨ ɩɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ   ɤɨʁɚ ɫɬɢɱɟ ɫɜɨʁ  ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɥɟɝɢɬɢɦɢɬɟɬɬɟɤɧɚɤɨɧɞɪɠɚɜɧɢɯɫɚɛɨɪɚɭɉɟʄɢɢɝɨɞɢɧɟɤɨʁɢ
ɫɭ ɨɦɨɝɭʄɢɥɢ ɩɨɦɢɪɟʃɟ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɢ ɢɡɛɨɪ ɤɧɟɡɚ
Ʌɚɡɚɪɚ ɡɚ ɫɚɦɨɞɪɲɰɚ ɚɥɢ ɩɪɟɧɨɫ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɭ ɫɢɦɛɢɨɡɢ
ɫɚ ɞɨɦɚʄɢɦ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɨɦ ɢɡ ɩɪɜɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ;,9 ɜɟɤɚ ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɚɤɪɚɥɧɭ ɦɨɪɚɜɫɤɭ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɉɨɦɟɪɚʃɟɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɟɰɪɤɚɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚȾɪɟɧɱɟɢɅɟɲʁɚɭɲɟɫɬɭɢɥɢ
ɫɟɞɦɭ ɞɟɰɟɧɢʁɭ ;,9 ɜɟɤɚ ɩɪɨɢɡɜɟɥɨ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɭ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɰɪɤɚɜɚ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɩɪɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɜɪɟɦɟ Ʉɧɟɠɟɜɢɧɟ ɢ Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɢɧɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɧɟɩɨɭɡɞɚɧɨʁ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧɚ ɭ ɧɨɜɢʁɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ Ⱦɚɤɥɟ Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɦ ɢ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦɫɦɢɫɥɭɦɟɻɭɬɢɦɤɚɨɲɬɨʁɟɦɚɥɨɩɪɟɧɚɝɥɚɲɟɧɨɭɨɜɨɦɪɚɞɭɫɟɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɨɞɪɟɞɧɢɰɨɦɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɫɦɚɬɪɚɭɬɢɰɚʁɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɩɪɨɦɟɧɚɭɨɤɜɢɪɭɲɢɪɟɝ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝɤɨɧɬɟɤɫɬɚ

Ƚɨɬɨɜɨɞɚɧɟɩɨɫɬɨʁɢɪɚɞɭɫɦɟɪɟɧɤɚɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭɫɚɤɪɚɥɧɟɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ɤɨʁɢ ɧɟ ɫɭɦɢɪɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɥɟɬ ɭ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɭ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ ɢɡ ɛɨɝɚɬɢɯ ɪɭɞɧɢɤɚ ɡɥɚɬɚ ɫɪɟɛɪɚ ɢ ɨɥɨɜɚ Ɍɚɤɨɻɟ
ɩɨɜɨʂɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ȼɢɡɚɧɬɢʁɭ ɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɭ ɞɨɩɪɢɧɟɥɢ ɫɭ ɞɚ
Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɋɪɛɢʁɚ Äɩɨɫɬɚɧɟ ɦɟɫɬɨ ɨɤɭɩʂɚʃɚ ɧɚʁɞɢɧɚɦɢɱɧɢʁɢɯ ɧɨɫɢɥɚɰɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝ
ɩɪɟɩɨɪɨɞɚ ɨɜɨɝɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɂɫɬɨɤɭ ɢ ɨɝʃɢɲɬɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɩɪɟɝɧɭʄɚ³ ɋɚɦ ɤɧɟɡ Ʌɚɡɚɪ ɦɚɧɚɫɬɢɪɟ ɛɨɝɚɬɨ ɞɚɪɭʁɟ ɩɨɫɟɞɢɦɚ Äɤɨʁɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ

 ɫɬɪ ±  ɞɨ  Ɇ Ȼɥɚɝɨʁɟɜɢʄ Ƚɨɫɩɨɞɚɪɢ ɋɪɛɚ ɢ ɉɨɞɭɧɚɜʂɚ ± ɉɪɢɥɨɝ ɫɪɩɫɤɨʁ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɰɢ  ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ Ƚɥɚɫɧɢɤ ±   ɫɬɪ ± ɂɫɬɢ ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɪɩɫɤɟ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ ɤʃ ,
ɇɨɜɢɋɚɞɫɬɪ±ɂɫɬɢ ɌɟɪɢɬɨɪɢʁɟɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚɧɚɄɨɫɨɜɭɢɆɟɬɨɯɢʁɢ ɁɛɨɪɧɢɤɄɨɫɨɜɚɢ
ɆɟɬɨɯɢʁɟɄɨɫɨɜɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚɫɬɪɢɞɪ

ɆɨɪɚɜɫɤɚɋɪɛɢʁɚɨɛɭɯɜɚɬɚɥɚʁɟɩɪɨɫɬɨɪɢɡɦɟɻɭɨɛɥɚɫɬɢȻɚɥɲɢʄɚɧɚʁɭɝɨɡɚɩɚɞɭȼɭɤɚȻɪɚɧɤɨɜɢʄɚɧɚ
ʁɭɝɭ ʄɟɫɚɪɚ ɍɝʂɟɲɟ ɧɚ ʁɭɝɨɢɫɬɨɤɭ ɢ ɞɪɠɚɜɚ Ȼɨɫɧɟ ɍɝɚɪɫɤɟ ȼɥɚɲɤɟ ɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɟ ɧɚ ɡɚɩɚɞɭ ɫɟɜɟɪɭ
ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɤɭ ɢ ɢɫɬɨɤɭ ȼɢɞɟɬɢ ɊɆɢɯɚʂɱɢʄ ɧɚɜ  ɞɟɥɨ Ȼɟɨɝɪɚɞ   ɭɩ ȳ Ʉɚɥɢʄ ɇɢɲ ɭ
ɫɪɟɞʃɟɦɜɟɤɭɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢɱɚɫɨɩɢɫɤʃ;;;,Ȼɟɨɝɪɚɞ

ȼȭɭɪɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ

ɁɚɩɨɦɟɪɚʃɟɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɟɦɚɧɚɫɬɢɪɚɅɢɩɨɜɰɚɅɟɲʁɚɢȾɪɟɧɱɟɭɲɟɫɬɭɢɥɢɫɟɞɦɭɞɟɰɟɧɢʁɟ;,9ɜɟɤɚ
ɜɢɞɟɬɢȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ

 ɂ ɋɬɟɜɨɜɢʄ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ Ʉɚɥɟɧɢʄɚ ɭ ɩɨɡɧɨɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɢ ɭ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭȻɟɨɝɪɚɞɭɎɢɥɨɡɨɮɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬ ɫɬɪ

Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ

ȺɊɚɞɨɜɢʄ ɋɢɧɚɢɬɢɢʃɢɯɨɜɡɧɚɱɚʁɭɠɢɜɨɬɭɋɪɛɢʁɟ;,9ɢ;9ɜɟɤɚ ɆɚɧɚɫɬɢɪɊɚɜɚɧɢɰɚ    
ɋɩɨɦɟɧɢɰɚɨɲɟɫɬɨʁɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ϴϵ


ʃɢɯɨɜɢɦ ɠɢɬɟʂɢɦɚ ɤɨɧɬɟɦɩɥɚɬɢɜɚɧ ɠɢɜɨɬ ɛɟɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɛɪɢɝɚ³ ɤɚɤɨ ɛɢ
ɟɦɢɧɟɧɬɧɢ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢ ɦɨɧɚɫɢ ɢɫɢɯɚɫɬɢ ɩɪɟɩɢɫɢɜɚɥɢ ɪɭɤɨɩɢɫɟ ɢ ɛɢɥɢ ɞɭɯɨɜɧɢ
ɛɪɚɧɢɬɟʂɢɰɚɪɫɬɜɚɉɨɡɧɚɬɨʁɟɞɚɫɟȺɥɟɤɫɢʁɟ,,,ȼɟɥɢɤɢɄɨɦɧɢɧɜɢɲɟɨɫɥɚʃɚɨɧɚ
ɜɟɪɭɢɦɚɧɚɫɬɢɪɟɧɟɝɨɬɜɪɻɚɜɟ ɍɧɨɜɨʁɫɪɟɞɢɧɢɧɚɫɟʂɚɜɚɨɫɟɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɦɨɧɚɯɚɢɡ
ɫɬɚɪɢɯ ɧɟɦɚʃɢʄɫɤɢɯ ɥɚɜɪɢ ɫɚ ʁɭɠɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ  ɢ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ɫɚ ɪɚɡɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
Ȼɥɢɫɤɨɝɢɫɬɨɤɚɢɋɜɟɬɟɝɨɪɟɇɟɤɚɞɚɧɟɧɚɫɟʂɟɧɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɨɞɞɪɭɝɟɩɨɥɨɜɢɧɟ;,9
ɜHɤDɞRɩDɞDȾHɫɩRɬRɜɢɧHɧɚɝɥɨɫɟɪɚɡɜɢʁɚʁɭɢɩɨɫɬɚʁɭɩBɫɥ8ɞʃ8ɭɩBɪɢɲɬɟɫɥBɛBɞɧBɝ
ɯɪɢɲʄ4ɧɫɤBɝ ɫɜ8ɬ4 ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɫɬ8ɰɢɲɬ8 ɦɧBɝɢɯ ɮ8ɭɞ4ɥ4ɰ4 ɫɜ8ɲɬ8ɧɢɤ4 ɦBɧ4ɯ4
ɤʃɢɠ8ɜɧɢɤ4 ɝɪ4ɞɢɬɟʂ4 ɢ ɭɦ8ɬɧɢɤ4 ɋɪɩɫɤɢ ɞɜɨɪ ɩɨɞɫɬɢɰɚɨ ʁɟ ɤʃɢɠHɜɧRɫɬ ɢ
ɭɦHɬɧRɫɬ ɱɢɦɟ ɫɭɫɬɜɨɪɟɧɢɭɫɥɨɜɢ ɤ4Bɧɢɤ4ɞ4ɞBɬ4ɞ4 ɫ4ɧɟɫɥɭʄɟɧɢɦ ɦBɝɭʄɧBɫɬɢɦ4
ɡ4ɪ4ɡɜB=ɢɰɜ8ɬ4ʃ8ɧBɜɢɯɢɞ8=4ɭɫɜɢɦɩɪ4ɜɰɢɦ4ɭɦ8ɬɧɢɱɤBɝɫɬɜ4ɪ4ʃ4ȼɟɡɚɋɪɛɢʁɟ
ɫɚɋɜɟɬɨɦɝɨɪɨɦɧɚɪɨɱɢɬɨʁɟɢɧɬɟɧɡɢɜɧɚɡɚɜɪɟɦɟɰɚɪɚɅɚɡɚɪɚɨɱɟɦɭɫɜɟɞɨɱɟɩɢɫɚɧɢ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɢɡɜɨɪɢ ɍ ɬɚɤɜɢɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɋɪɛɢʁɚ ɩɨɫɬɚʁɟ
ɫɬɟɰɢɲɬɟ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɭɱɟɧɢɯ ʂɭɞɢ ɩɪɨɬɨɦɚʁɫɬɨɪɚ ɝɪɚɞɢɬɟʂɚ ɫɥɢɤɚɪɚ ɫɤɭɥɩɬɨɪɚ
ɩɪɟɩɢɫɢɜɚɱɚ ɤʃɢɝɚ ɢɥɭɦɢɧɚɬɨɪɚ ɢ ɩɟɫɧɢɤɚ ɚ ɭɝɥɟɞɧɟ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɭ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭ ɋɪɛɢʁɭ ɩɪɟɧɨɫɢɥɢ Äɫɜɨʁɚ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɨ ɪɟɮɨɪɦɢ ɰɪɤɜɟɧɨɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɝ
ɪɚɫɩɨɪɟɞɚɩɥɚɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɟɢɧɚɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɭɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭ³ɨɞɧɨɫɧɨÄɪɟɮɨɪɦɭɰɪɤɜɟɧɨ
ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɪɟɧɨɫɢɨ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ³  Ʉɭɥɬɭɪɚ ɩɨɡɧɟ ɟɩɨɯɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ± Ɇɨɪɚɜɫɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ ɛɢɥɚ ʁɟ Äɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɦɨɧɚɲɤɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ³ Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɭ ɛɭɞɭʄɟɦ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɦɨɪɚɜɫɤɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɞɟɨ ɲɢɪɟɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɤɨʁɢɭɤʂɭɱɭʁɟɢɡɭɡɟɬɚɧɫɨɰɢʁɚɥɧɢɨɞɧɨɫɧɨɰɪɤɜɟɧɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢɢ
ɞɨɝɦɚɬɫɤɢɡɧɚɱɚʁɡɚɭɦɟɬɧɢɱɤɨɤɭɥɬɭɪɭɩɨɡɧɨɝɫɪɟɞʃɟɝɜɟɤɚɩɨɫɟɛɧɨɧɚɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟɢ
ɰɪɤɜɟɧɭ ɦɭɡɢɤɭ Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɤɚɨ ɞɟɨ ɲɢɪɟ ɝɪɭɩɟ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɜɢ
ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɲɬɢɬɟɢɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭɤɪɨɡɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɦɨɧɚɲɬɜɚɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚ




ȼɆɚɪɤɨɜɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ
ȾɉɨɩɨɜɢʄɆɨɧɚɯɉɭɫɬɢʃɚɤɫɬɪ
 ɆɉɨɩɨɜɢʄȾɭɯɨɜɧɨɜɨʁɧɢɲɬɜɨɭɉɪɢɜɚɬɧɢɠɢɜɨɬɭɫɪɩɫɤɢɦɡɟɦʂɚɦɚɫɪɟɞʃɟɝɜɟɤɚɫɬɪ
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Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ


ϵϬ


ɋɥ

ZȽɟɨɝɪɚɮɫɤɚɤɚɪɬɚɩɨɞɪɭɱʁɚɆɨɪɚɜɫɤɟɋɪɛɢʁɟɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚȺɭɬɨɪȻ ȼɭɥɨɜɢʄ



ϵϭ



ɋɥ 



 Zɂɡɝɥɟɞɢɟɧɬɟɪɢʁɟɪɰɪɤɜɟɦɚɧɚɫɬɢɪɚȴɭɛɨɫɬɢʃɟ
ȺɭɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɆ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ



ɋɥ 

ZȾɟɬɚʂɢɰɪɤɜɟɦɚɧɚɫɬɢɪɚȴɭɛɨɫɬɢʃɟȺɭɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɆ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ




ɋɥ   ZɐɪɤɜɚɅɚɡɚɪɢɰɚȺɭɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɆ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ
ϵϮ





ɋɥ   ZɐɪɤɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚȼɟɥɭʄɟȺɭɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɆ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ


ɋɥ   ZɆɚɧɚɫɬɢɪɇɚɭɩɪɚȺɭɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɆ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ



ɋɥ   ZɐɪɤɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɅɟɩɟɧɚɰɤɨɞȻɪɭɫɚȺɭɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɆ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ
ϵϯ






ɋɥ   ZɐɪɤɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɆɢɥɟɧɬɢʁɚɢɨɫɬɚɰɢɤɚɦɟɧɟɩɥɚɫɬɢɤɟɰɪɤɜɟȺɭɬɨɪ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɆ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ








ɋɥ   Zɐɪɤɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɋɜ ɉɟɬɤɚɧɚɂɡɜɨɪɭȺɭɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɆ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ


ϵϰ







ɋɥ   ZȻɨɝɨɪɨɞɢɱɢɧɚɰɪɤɜɚɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭɄɚɥɟɧɢʄȺɭɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɆ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ



ɋɥ 

ZɐɪɤɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚȾɪɟɧɱɚȺɭɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɆ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ


ɋɥ 

ZɐɪɤɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɅɟɲʁɟȺɭɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɆ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ
ϵϱ



1.2. Утицај исихастичког покрета на богослужење и црквено појање
Термин „исихазам“ се, по дефиницији, односи на контемплативну молитву367 и
везује се за хиљадугодишњу традицију мистичке духовности православног света,
почевши са Еваргијем Понтијским, Григоријем Ниским и Псеудо-Макаријем, затим
Јованом Пустињаком и Дијадохом.368 Међутим, исихазам умногоме надилази своје
одређење као искључиво молитвене традиције и исихастички метод молитве не може се
прихватити као повратак првобитном монаштву, јер се појављује тек у документима
касног XIII и XIV века, а детаљно га је описао Нићифор Исихаст.369 Исихазам, зправо,
означава „политичке, социјалне и религиозне покрете од XIV до XV века“, а ове струје
су далекосежније од саме исихастичке духовности.370 Званична победа исихазма у
византијској цркви догодила се када је Палама добио саборску потврду свог
богословља 1347. и 1351. и посмртно, 1368. године, када је био канонизован.371 Победа
исихазма, односно паламизма, у XIV веку може се посматрати као победа
„богоцентричног хуманизма“ за који се залагала патристичка традиција.372 Пошто је
1351. године византијски исихастички покрет однео победу на пољу црквене политике,
где исихастичко учење постаје на неки начин обавезујуће, исихазам је прихваћен као
званично учење у духовном животу Византије.373 После победе, исихазам постаје
особен монашки покрет са изненађујуће великом административном активношћу.374

367

Оваква веза између исихазма и контемплативне молитве налази се у пореклу речи (гр: ησυχια –
мировање, тиховање, ћутање). The Oxford Dictionary of Byzantium, ур. Alexander P. Kazhdan, 2 vol (New
York: Oxford, 1991) стр. 923-924.
368
Душан Кораћ и Радивој Ђ. Радић, 'Један податак о антиисихастичком расположењу међу Србима
средином XIV столећа', Хиландарски зборник, 10 (1998), стр. 221-233. са старијом литературом.
369
Џон Мајендорф, Византијско богословље, (Крагујевац: Каленић, 2008), стр. 108-109.
370
The Oxford Dictionary of Byzantium, стр. 923.
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Џон Мајендорф, нав. дело, стр. 109-110.
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Исто, стр. 111. О доктринарним резултатима победе паламизма обимно је писао Џон Мајендорф, и
дискутовао о томе да ли је паламизам представљао доктринарни континуитет у византијској цркви у:
John Meyendorff, 'Continuities and Discontinuities in Byzantine Religious Thought', Dumbarton Oaks Papers,
47 (1993), 78-81.
373
Изјава о прихватању исихастичког учења постала обавезна за кандидате за епископску столицу, док се
од већ устоличених епископа тражило да се одрекну анти-исихастичких уверења. Исихазам није
прихватила једино Кипарска црква у Византији. Видети: Антонис Емил Тахиаос, 'Исихазам у доба цара
Лазара', у: О кнезу Лазару, Београд, ур. Иван Божић и Војислав Ј. Ђурић (Београд: Филозофски факултет,
1975), стр. 93-103.
374
„Када су исихасти дошли на власт, они више нису били ипосници који се повлаче из света да би
живели као пусињаци. Напротв, њихова административна активност је изненађујуће велика.“ Видети:
Исто.
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До сада није понуђено веродостојно објашњење о утицају победе исихазма на
архитектонску традицију Византије. Јаснија веза је направљена између литургијских
промена током средњевизантијског периода пре доминације Свете Горе у византијској
духовности, и архитектуре.375 Притом се посматрају два аспекта исихастичког утицаја:
црквено-политички утицај исихазма који се односи на реформу византијске литургијске
традиције, и пренос литургијских обичаја заснованих на богослужењу светогораца у
словенске земље.376 Овај утицај се одиграва у другој половини XIV века, за време већ
добро проучене развијене исихастичке администрације, док исихастички утицај у
Србији можемо пратити после измирења српске и византијске цркве 1375. године. Мада
је

сугерисана веза између победе исихазма и уметности „ренесансе“ Палеолога у

касном XIV веку, овај напредак је највероватније био повезан са економским
фактором.377 Продужетак уметности Палеолога у словенском свету подржавали су
паламитски, дакле исихастички монашки кругови.378 Један од највећих историчара
византијске литургије, Роберт Тафт, описао је синтезу литургијских промена,
иконографије и архитектуре средњевизантијског периода (oд 800. дo лaтинских
oсвajaњa 1204-1261. год.), коју је назвао „средњевизантијска синтеза“.379 Услед тешких
материјалних

околности

које

су

наступиле

после

иконоборачког

периода,

монументалну архитектуру јустинијанског доба замениле су грађевине скромнијих
димензија, што је било подједнако важно са становишта иконографије и литургије.380
Осим што се сведена унутрашњост цркава могла „обухватити погледом“ и посматрана
је као јединствена целина за украшавање, смањивање црквеног простора утицало је и
на измену литургијског обреда намењеног грандиозним градским црквама попут Аја
Софије.381 Велику улогу у овом процесу имао је пораст моћи и ауторитета монаштва и
студитских манастира цариградске патријаршије, чија је литургија била „помонашена“,

375

Овај период карактерише студитска синтеза у византијском обреду, која је до почетка 12. века била
заступљена у Грчкој и Светој Гори. Најранија светогорска литургиja је билa прaћeнa студитскoм
упoтрeбoм, кoja je вeћ тaдa билa смeсa рaзних сaвaистичких упoтрeбa. Видети: 'Студитски период, Развој
монашког обреда: прича о два града', у: Robert F. Taft, The Byzantine Rite: A Short History (Collegeville, MI:
The Liturgical Press, 1992), стр. 23.-26, посебно стр. 26.
376
Као и сам карактер исихастичког покрета, исиахстички утицај је имао социјални, односно црквенополитички и догматски значај за уметничко стваралаштво позног средњег века.
377
The Oxford Dictionary of Byzantium, , стр. 923.
378
Исто.
379
„Нoвa eвхaлoгиja, нoви Tипик, нoвa Бoжaнствeнa Литургиja, нoвa литургиjскa музикa, нoвa
икoнoгрaфиja, нoвa aрхитeктурa и литургиjскo урeђeњe црквe, нoвa мистикa кoja свe oвo тумaчи:
срeдњe-визaнтиjскa синтeзa je пoтпунa.“ Видети: Ibid, стр. 28-33.
380
'Нова архитектура', у: Robert F. Taft, нав. дело, стр. 31.
381
Исто.
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односно везана за манастир.382 Обрeди, кojи су надживели своју првoбитну нaмeну како
би се реинтегрисали у нови физички оквир, кретали су се у правцу симболизације.383
Ова еволуција византијског обреда у току средњевизантијског периода, довела је дo
пojaвe диатаксиса, приручника кojи oписуje начин извршења обреда384, за разлику од
дотадашњих литургијских књига које су садржале молитве које су изговарали
свештеник и ђакон, али нису објашњавале практичан учинак литургијског деловања.
Исихастички утицај у словенским земљама се може документовати деловањем
истакнутих исихаста XIV века путем догађаја из њихових житија или књижевног
рада.385 Хронологија насељавања исихаста у словенским земљама, најпре у Бугарској
цара Ивана Александра, а затим у Србији цара Лазара, до сада је добро проучена.386
Године 1331. на византијско – бугарској граници, Парорији, насељава се велики
поборник Исусове молитве387 Григорије Синаит, чији је истакнути ученик био бугаски
монах Теодосије, учитељ Јефтимија, будућег бугарског патријарха од 1375. до 1393.388
Јефтимије, „можда највећи словенски писац XIV века“, чија су хагиографска дела
усмерена на „мистичне визије“ радије него на спољашњи живот, спровео је реформе
бугарског правописа такође под утицајем исихастичког покрета.389 Исихазам у
Бугарској карактерише, као и овај покрет уопште, двојака природа у виду анахоретске
стране исихазма која се односи на духовни живот и социјалне стране која се односи на
управљање институцијом цркве.390 Исихазам је путем превођених текстова утицао и на
српску средњевековну филозофску мисао. Паламино разликовање суштине и
остварености божанске енергије имало је последице по разумевање евхаристије као

382

Исто.
Тафт наводи да је рeзултaт литургиjских промена имао на црквену грађевину вишeструк утицaj:
1) нeстao je aтриjум и брoj улaзa je дрaстичнo умaњeн;
2) спoљaшњи скeуфилaкиoн je нaпуштeн и зaмeнилa гa je пaстoфoриja;
3) уздигнути синтрaнoн je уклoњeн из aпсидe;
4) вeлики aмвoн je пoмeрeн из срeдинe црквe, њeгoвa вeличинa je билa умaњeнa и нa нeким мeстимa je
пoтпунo уклoњeн. Видети: 'Умaњeни oбрeд и њeгoв симбoлизaм', у: Robert F. Taft, нав. дело, стр. 32-33.
384
„У Цaригрaду и нa Свeтoj Гoри пoчeли су дa сe умнoжaвajу рaзличити прaвилници у пeриoду измeђу
двaнaeстoг и пeтнaeстoг вeкa - у циљу спрeчaвaњa прeтeрaнoг рaзвoja "прoтeзис" oбрeдa.“ Видети:
'Нoвa литургиjскa књигa: диaтaксис', у: Robert F. Taft, нав. дело, стр. 33.
385
Василије Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији (Београд: 1920),
стр. 125-128.
386
Антонис Емил Тахиаос, нав. дело, стр. 95-103.
387
Исто, стр. 95.
388
Исто, стр. 95-96, са старијом литературом о животу Григорија Синаита.
389
Исто, стр. 96. са старијом литратуром о овој реформи бугарског правописа.
390
Исто, стр. 98.
383
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централне теме православне теологије и црквене праксе.391 Литургијски текстови,
значајни за разумевање саме евхаристије, преносили су византијски филозофски утицај,
па је реформа литургијских текстова, путем одређене терминологије, била изузетно
утицајна.392
Током ренесансе Палеолога (1259-1453) на Светој гори се појавила исихастичка
ренсанса која је утицала на државу, духовност и „литургијску креативност“.393 За
успон Свете горе као духовног центра у XIV веку, значајно је више фактора: пад
утицаја цариградског студитског обреда, насељавање византијског монаштва из Мале
Азије у грчке монашке центре пред налетом Турака, успон ауторитета цркве после
Латинског освајања Цариграда 1204-1261. и, предавање управе над Светом гором
патријарху од 1312. године.394 Тада је монаштво Свете горе, упркос свом студитском
пореклу, напустило строга студитска правила и прихватило „саваистичко монаштво
лавра и скитова или малих манастира у Палестини.“395 У Цариграду се у литургији
одвијао исти процес и до 12. века је саваизам почео да се инфилтрира у службу
цариградских студитских манастира, што је био коначни стадијум у формирању
данашњег византијског обреда.396 Ако се под студитском синтезом подразумева старија
синтеза саваистичких елемената и цариградског обреда, нео-саваистичка синтеза, како
јој само име каже, је нова синтеза саваистичких елемената и цариградског обреда.397
Никон са Црне планине (1025-1088), мoнaх мaнaстирa Бoгoрoдицe нa Maурoн Oрoс
сeвeрнo oд Aнтиoхиje у Сириjи, први је описао процес прилагођавања студитске
синтезе потребама палестинских монаха у XI веку, што се прe свeгa oднoсилo нa
рeдoслeд нoћних мoлитви (aгрипниa), a кaсниje и нa кaнoн днeвних служби (jутрeњa) и
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Boris Milosavljević, 'Monaško-asketski spisi u srpskoj srednjovekovnoj filozofiji', Gledišta, 40.1-2 (1999),
стр. 78-92. и 'Basic philosophical texts in Medieval Serbia', Balcanica, 39 (2008), стр. 79-102.
392
Исто.
393
Исто, стр. 34. О литургијском утицају исихазма видети: Robert F. Taft, 'Mount Athos: A Late Chapter in
the History of the Byzantine Rite', Dumbarton Oaks Papers, 42 (1988), стр. 190-194.
394
'Oд Студитa дo Хагиoритa: Успoн Свeтe Гoрe', у: Robert F. Taft, The Byzantine Rite..., стр. 34.
395
„Упрaвa нaд Св. Гoрoм кoja je рaниje билa у рукaмa цaрa, 1312. je прeдaтa пaтриjaрху и мoнaштвo je
нaстaвилo дa цвeтa. Oвo aгиoритскo мoнaштвo, упркoс студитскoм пoрeклу, нaпустилo je стрoгa
студитскa прaвилa и прихвaтилo сaвaистичкo мoнaштвo лaрвa и скитoвa или мaлих мaнaстирa у
Пaлeстини.“ Видети: Ibid
396
„У Цaригрaду сe oдвиjao исти прoцeс - бaрeм у Литургиjи. Дo двaнaeстoг вeкa, другa гeнeрaциja
сaвaистичкoг мaтeриjaлa je пoчeлa дa сe инфилтрирa у службу студитских мaнaстирa глaвнoг грaдa.
Oвo je биo пoчeтaк нoвe eпoхe, кoнaчнoг стaдиjумa у фoрмирaњу дaнaшњeг визaнтиjскoг oбрeдa.“
Видети: 'Oд Студитa дo Хагиoритa: Успoн Свeтe Гoрe', у: Robert F. Taft, The Byzantine Rite..., стр. 34.
397
'Нeo-сaвaистичкa синтeзa', у: Robert F. Taft, нав. дело, стр. 34-35.
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псaлми.398 У Никоново време, значајна разлика саваистичког и студитског обреда била
су свеноћна бденија која су практиковали саваистички посвећеници, за разлику од
студита (и Свете горе) који су практиковали вечерњу молитву у складу са правилима
диатаксиса.399 Тафт наглашава да су „oбa oбрeдa, студитски и нeo-сaвaистични сaмo
рaзличитe упoтрeбe истoг нaслeђa“.400

Употреба нео-савистичког обреда се

проширила сa Aтoсa нa цeo тeрeн aтoскoг исихизмa, највероватније због своје
једноставности у односу на сложеност старог обреда Аја Софије која је имала велики
број појаца.401
Најзначајнија личност за ширење саваистичке литургије био је светогорски исихаста
Филoтej Кoкинoс, игумaн Вeликe Лaврe нa Св. Гoри, eпискoп Хeрaклeje и двoструки
цaригрaдски пaтриjaрх.402 Пoбeдoм исихaстичкoг учeњa, кoje je пoтврђeнo кao звaничнo
учeњe нa сaбoримa 1347. и 1351., исихaсти су придoбили висoкe пoлoжaje у хиjeрaрхиjи
православне цркве и кoнтрoлисaли eкумeнски прeстo тoкoм oстaткa чeтрнaeстoг вeкa.403
Упoрeдo сa „дoгмaтскoм, духoвнoм и хијерархијском дoминaциjoм“, исихасти у
утицали и на византијску литургију путем Филотејевих диатаксиса који су, из
прaктичних рaзлoгa, joш увeк у примeни у визaнтиjскoj Литургиjи.404 Пре Филотјеве
реформе, нa Светој Гoри су у четрнаестом веку још увек коришћени приручници
студитскoг типa, док је од чeтрнaeстoг дo шeснaeстoг вeкa нeo-сaвaистички рeдoслeд
кojи je Филoтej синтетизовао ушao у првe штaмпaнe визaнтиjскe литургичкe књигe.405
Примена новог литургијског обреда се проширила на словенске земље до краја
четрнаестог века.406 Византијски обред, чији се период развоја завршио до
седамнаестог века, заснован је на на oбрeду Вeликe Лaврe тoкoм Филoтejoвoг
игуманства (нeo-сaвaистичкa упoтрeбa у aтoнскoj кoдификaциjи из чeтрнaeстoг вeкa),
штo

прeдстaвљa

пoбeду

исихaстичкoг

мoнaштвa

нaд

студитскoм

грaдскoм
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Исто и R. Taft, 'Mount Athos...'
R. Taft, 'Mount Athos...', стр. 188-190.
400
Видети: 'Нeo-сaвaистичкa синтeзa', у: Robert F. Taft, The Byzantine Rite..., стр. 36.
401
Видети: 'Ширeњe типикa Свeтoг Сaвe', у: Robert F. Taft, нав. дело, стр. 36. Тафт преноси један од
разлога који наводи Симеон Солунски.
402
Исто, стр. 36 и R. Taft, 'Mount Athos...', стр. 190-194.
403
Исто, стр. 36. Погледати Табелу 1.
404
Исто, стр. 36.
405
Исто, стр. 36.
406
Исто, стр. 37. Опширније у поглављу III: „Ширење исихазма у словенским земљама“, стр. 13-15.
399
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вaриjaнтoм.407 Утицај светогорског, исихастичког монаштва на цариградски престо и
коначну доминацију византијско-палестинског монашког обреда над последњим
остацима катедралног обреда, показује и један од најважнијих постојећих рукописа за
спровођење патријархалне литургије, диатаксис Димитроса Гемистоса из 1389. године,
састављен из традиционалног цариградског патријархалног обреда и атоског
диатаксиса Филотеја Кокиноса.408 Контраверзно наслеђе смењеног патријарха означава,
не само прихватање новог литургијског правила, већ и Филотејеву рехабилитацију од
стране патријархата.409
Паламистички исихазам, као револуционаран модел духовности у светогорској
киновији и Цариграду, далеко највеће иновације је произвео у литургијској музици. Тек
се калофоничним појањем узвишене лепоте, које захтева несвакидашњу виртуозност да
би се извело, исихастичка контемплација придружила псалмодији како би довела до
„музичке револуције“ у Византији XIV века. Овај нови музички стил карактеришу дуге
мелисме (πλατυασμο μελους), секције безначењског-слога (τερετισματα - κρατηματα) и
римовање текста или преуређивање речи (αναγραμματισμος).410 Кономос је указао на
један потпуно монашки "прoцвaт пaлeoлoшкe музичкe рeнeсaнсe" у овом периоду, која
је наишла на мало подршке у Великој Грчкој јер су Aсмaтикoн и Псaлтикoн и дaљe
били у упoтрeби.411 Централна фигура у револуцији византијске музике био је св.
Јоанис Кукузелис (1280-1341/75) или: Јован Кукузељ412, исихаста и монах Велике Лавре
који је синтетизовао нови Akolouthai или 'ред богослужења' у којем је комбиновао
хорове са одговаврајућим псалмодијама византијске евхаристије и палестинске

407

„Нeo-сaвaистичкa упoтрeбa у aтoнскoj кoдификaциjи из чeтрнaeстoг вeкa - oбрeд Вeликe Лaврe
тoкoм Филoтejoвoг игумaнствa нe сaмo штo прeдстaвљa пoбeду исихaстичкoг мoнaштвa нaд
студитскoм грaдскoм вaриjaнтoм: укoликo прихвaтимo лoкaлнo oдржaвaњe пoврeмeнe студитскe
упoтрeбe, нaрoчитo у Jужнoj Итaлиjи и Русиjи, oн je тaкoђe пoстao и oбрeд Прaвoслaвнoг свeтa кao и
oнo штo нaм je дaнaс joш увeк пoзнaтo кao „визaнтиjски обрeд“.“ Видети: Тафт, Византијски обред,
стр. 37.
408
Alexander Rentel, "A Critical Edition of the 14th Century Patriarchal Diataxis of Dimitrios Gemistos"
(doktorska disertacija, Pontifical Oriental Institute in Rome, January 2004)
409
Исто.
410
Видети: Arsinoi Ioannidou, 'The Kalophonic Settings of the Second Psalm in the Byzantine Chant Tradition
(Fourteenth-Fifteenth centuries): A Dissertation In-Progress', Proceedings of the 1st International Conference of
the ASBMH, 1 (2007), стр. 210.
411
Кономос у Циклусу причешћа, испитује настанак и постепени развој мелизматичног појања,
проучавајући грчке и словенске рукописе за антифоне причешћа из дванаестог и тринаестог века.
Видети: Dimitri Conomos, 'Communion Chants in Magna Graecia and Byzantium', Journal of the American
Musicological Society, 33.2 (2008), стр. 241-263.
412
О овом композитору видети у: Edward Williams, “John Koukouzeles’s Reform of Byzantine Chanting for
Great Vespers in the Fourteenth Century” (Ph.D. Yale Univerity, 1968) (цитирано према: Robert F. Taft, The
Byzantine Rite..., стр. 36, напомена 84)
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божанске литургије.413 А. Лингас414 је препознао да је интеракција катедралних и
монашких елемената у византијским мирским црквама много сложенија него што је то
до сада проучено. Проучавајући манускрипте, типике и литургијска тумачења, Лингас
је на примеру недељног јутрења у саборним црквама Свете Софије у Цариграду и
Солуну закључио да је постојала интеракција између промена у литургијским
обичајима и монашке химнографије и стила певања.415
А. Лингас је преузео пионирски подухват, доводећи промене литургијске музике у
везу са монашком исиахстичком духовношћу XIV века у веома утицајном раду
Hesychasm and Psalmody.416 Управо се у периоду исихастичке надмоћи догодила
својеврсна прекратница у појачкој традицији Византије, кроз композиторско
усложњавање црквених напева и развијања мелодијског облика молитвених химни који
је заузео примат у односу на текст.417 Након периода од IX до XII века, када је завршена
прва фаза развоја и нотирања химнографије, до средине XIII века уследио је процват
оригинални музички правац калофоничног певања. Црквено-појачку праксу XIV века
обележили су неумски рукописи и нови типови појачких зборника аkolutija, аntologija
или psaltika, који садрже нестандардни избор химни за јутрење, вечерење и литургију, и
„рaзвиjeнe и тeхнички зaхтeвнe мeлoдиje.“418 У плејади афирмисаних композитора са
почетка XIV века, издваја се име Јована Кукузeлиса који је сабрао мелизматичне419
мелодије у јединствени рукопис Akolutija420. В. Пено преноси претпоставку да је
калофонични музички стил настао из потребе да се атмосфера на богослужењима
учини још свечанијом, „што је могуће више панигиричком“.421
Сложеност црквеног појања и његова улога у обреду је зависила од одредби типика,
који је у периоду од XI до XIV века прошао низ суштинских промена. Током XI века је
413

Dimitri E. Conomos, The Late Byzantine and Slavonic Communion Cycle: Liturgy and Music (Washington,
D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1985), стр. 68-82.
414
Alexander Leonidas Lingas, 'Sunday Matins in the Byzantine Cathedral Rite: Music and Liturgy' (doktorska
disertacija, The Faculty of Graduate studies, School of music, The University of British Columbia, June 1996)
415
Исто.
416
Alexander Leonidas Lingas, 'Hesychasm and Psalmody', Mount Athos and Byzantine Monasticism, 28th
Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, март 1994, ур. Anthony Bryer и Mary Cunningham
(Birmingham: Variorum, 1996), стр. 155-168.
417
Весна Пено, 'Традиционално и модерно у црквеној музици - оглед о канону и инвентивности',
Музикологија, 6 (2006), стр. 238- 239.
418
В. Пено, нав. дело, стр. 239.
419
мелизма (gr.) – музичка песма, арија, мелодија као супротност рецитованој или декламаторској музици
420
Документ Akolutija EVE 2458 чува се у Нaциoнaлној библиoтeци у Aтини
421
В. Пено, нав. дело, стр. 242.
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дошло до мешања појачки скромног, монашког палестинског обреда и церемонијално и
појачки неупоредиво раскошнијег азматског типика, цариградске св. Софије.422
Почетком XIII века превагу је однео монашки типик, који је предвиђао искључиво
читање псалама, док је азматски типик након свог коначког нестанка примењиван у
цркви св. Софије у Солуну, у време архиепископа Симеона Солунског (1416–29).423
Међутим, нелогично је да су строга начела монашког типика, где су богослужбене
химне сведене на читање, одједном попустила, па се појава калофоније може објаснити
исихазмом.424
На више начина се калофонија повезује са исихазмом. Најпре се исихастички
метод молитве, који се заснива на одређеном начину удисаја и издисаја, претпоствљен
да је узрок настанка калифоничних мелодија.425 Настанак калофоније повезан са
исихазмом и на

основу историјских чињеница и личности. Највећи теолог свог

времена, Григорије Палама је свој монашки живот започео у манастиру велика Лавра у
првим деценијама XIV века, када се претпоставља да је тамо боравио и Јован
Кукузелис.426 Џон Мајендорф наводи податак да је послушање Григoриja Пaлaмe у
Лaври билo дa сaбрaтe учи црквeнoм пojaњу.427 Нема сумње да је Кукузелис знао за
покрет исихаста и да је Палама слушао калофоничне мелодије на богослужењима.428
Када покушава да направи везу исихазма и калифоничног појања, В. Пено узима у
обзир аргумент да се најбројније калифоничне мелодије везују за псаламске стихове и
централни тренутак литургије- причешће верних. Пено закључује да је такав начин
појања у овом делу обреда задржавао пажњу слушалаца, јер је сам чин причешћа често
дуго трајао. На примеру Трисвете песме, која је функционално сконцентрисана на
олтарски простор, В. Пено објашњава иманентан разлог за употребу калофоније, а то је
музички израз обреда причешћа. То је симболичко тумачење употребе калофоније у

422

Исто.
Исто.
424
Када размишља о пореклу калифонијског појања, које доводи у везу са новим, претежно монашким
типицима, В. Пено у исихастичком покрету налази узрок појаве калофоничног стила: „Тешко је
замислити да су строга начела монашког подвига, који подразумева једноставност и усредсређеност,
тако брзо попустила пред укусом верника из престонице и других градских центара, те да су првобитно
читање богослужбених химни и њихово упрошћено мелодизирање заменили калофонични напеви у којима
се исте готово не разумеју.“ Видети: В. Пено, нав. дело, стр. 242-243.
425
Alexander Leonidas Lingas, Hesychasm and Psalmody, стр. 155.
426
В. Пено, нав. дело, стр. 243.
427
Уп. Јован Мајендорф, Свети Григорије Палама и православна мистика (са енглеског прев. Јован
Олбина), (Београд: 1983), стр. 63. (цитирано према: В. Пено, нав. дело, стр. 243).
428
В. Пено, нав. дело, стр. 244.
423
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Трисветој песми, које се заснива на вези између централног мотива исихастичке
доктрине, божанске светлости којом се верници причешћују и, калофоничног напева.429
Осим овог симболичног тумачења употребе калофоније у контексту исихастичког
учења, A. W. White430 објашњава исихастичко порекло кратеме. Кукузелисов стил
„кратема“, деоница чисте музике са безначењским слоговима, која „задржава“ даљи
развој текста и мелодије химне,431 у литургијском контексту одговара естетици
исихастичких молитви432, које се заснивају на серији посебних духовних вежби
развијених из теолошких концепата исихазма.433 Иако је тиховање као начин живота и
молитве дуго био део монашког живота, тек је са Паламом, који је засновао своју
доктрину на концепту божанске безизражајности, кодификован као црквена доктрина.
Исихастички концепт тиховања заснива се на Паламиној доктрини да је могуће
комуницирати са Свемогућим без речи (ван разума, односно интелекта) на основу
божанске еманације "енергије" (energeia).434 На тај начин је Паламина теологија о
чулној спознаји енергија божанског присуства, кроз делање и молитву без речи,
повезана је са Кукузелисовим музичким стилом, кратемом. Паламина мистична теорија
музике, укорењена у његовом привилеговању чулног опажања и његова теорија
универзалног Божијег присуства, превладаће од средине XIV века, после исихастичке
дебате и одбране:435

429

„Улога калофоније, схваћене као музичко-апофатички метод у исповедању божанске светости из
стиха Трисвете песме, постаје јасна са причешћем као кључним моментом у Литургији. (...) Другим
речима, они који су током Евхаристије исповедали божанску светост, сада се њоме причешћују и ту,
речима недоступну радост, у стању је да изрази једино музика која је дар одозго.“ Видети: В. Пено, нав.
дело, стр. 244-245.
430
Andrew Walker White, 'The Artifice of Eternity: A Study of Liturgical and Theatrical Practices in Byzantium'
(dоktоrskа disеrtаciја, Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park, 2006)
431
За укратко објашњење кратеме видети: Diane H. Touliatos-Banker, The Byzantine Amomos Chant of the
Fourteenth and Fifteenth Centuries, Analecta Vlatadon, 46 (Thessalonica: Patriarchal Institute for Patristic
Studies, 1984), стр. 33. Димитри Кономос примећује да корени појања без речиводе до најранијих дана
хришћанства (Dimitri Conomos, Byzantine Trisagia and Cheroubika of the Fourteenth and Fifteenth Centuries
(Thessaloniki: Patriarchal Institute for Patristic Studies, 1974), стр. 273), док је Диана Тулиатос-Банкер
указала да су безначењски слогови били основна црта грчке музике још од антике у: Diane H. TouliatosBanker, ‘Nonsense Syllables in the Ancient Greek and Byzantine Traditions', Journal of Musicology 7.2 (1989),
стр. 231-243.
432
Пошто појци отпевају текст химне, настављају са невербалним појањем у домену чистог патоса, што
се надовезује на паламино одбацивање разумне спознаје. Видети: Andrew Walker White, нав. дело, стр.
125-126.
433
Видети у уводу: John Meyendorff, Byzantine Hesychasm: Historical, Theological and Social Problems
(London: Variorum Reprints, 1974).
434
Аутор анализу Паламиног учења заснива на: Fr. Basil Krivosheine, The Ascetic and Theological Teaching
of Gregory Palamas, (1938; Reprint, London: Geo. E. J. Coldwell Ltd, 1954). (цитирано према: Andrew
Walker White, нав. дело, стр. 126.)
435
Исто, стр. 128-129.
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„Није најасније у којој мери је паламина теологија утицала или инспирисала
музичке реформе свога времена, али када је исихазам имао званичну подршку
Цркве и државе, удобно се преклопио са текућим реформама у литургијском
појању. А у кратеми (kratema), чији бесмислени слогови (nonsense syllables)
огледају Паламин захтев за напуштање разума, исихазам је пронашао средство
изражавања својих кључних концепата као дела Литургије.“ 436
Претпоставља се да се Кукузелис евентуално повукао на Атос, центар
исихастичког покрета, али остаје нејасно у којој мери је његов рад имао утицаја у
Цариграду.437 Средњевековна музика не треба да буде једноставно схваћена искључиво
као духовни феномен, већ треба анализирати и њене естетске и политичке компоненте.
Такву анализу треба нарочито применити на позни византијски период, када су
музичари наступали уједно на двору и цркве под царским покровитељством, што је
утицало на перцепцију музичког дела.438 Кукузелесива позиција дворског композитора
и маестра секуларног домена, могла је да утиче упоређивање естетских квалитета
уметниковог кратеме са оба аспекта од стране слушалаца.439 Ову тензију између духа и
спектакла (театралних и литургијских пракси) током касног византијског периода, A.
W. White налази у музичким реформама Јована Кукузелиса унутар контекста
исихастичког покрета. 440
Калофоничне поставке другог псалма у византијској традицији углавном током
четрнаестог и петнаестог века у контексту обреда великих вечерња, испитује А.
Иоанидо441 са циљем да лоцира ову калофоничну поставку у музичкој, литургијској и
историјској перспективи и обезбеди убедљиве разлоге за његово загонетно
постојање.442 Контекст калифоничних поставки је створен кроз револуциону промену
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Исто, стр. 129.
Исто
438
A. W. White наводи пример владарских игара које су назване октоехос. Исто, стр. 129-130.
439
Исто.
440
Исто.
441
Видети: Arsinoi Ioannido, нав. дело.
442
Историју византијског појања карактерише процват калофоније у дугом периоду од краја латинске
окупације у Четвртом крсташком рату 1261. до пада Цариграда 29. маја 1453., која је први пут
забележена током палеолошког периода. Овај нови музички стил карактеришу дуге мелисме (πλατυασμο
μελους), секције безначењског-слога (τερετισματα - κρατηματα) и римовање текста или преуређивање речи
(αναγραμματισμος). Видети: Arsinoi Ioannido, нав. дело, стр. 210.
437
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византијског обреда: до почетка XIV века, литургијска интеграција јерусалимског и
цариградског обреда, створила је црквени обред великих вечерња који су током ере
Палеолога (1261-1453) упражњавани сваке недеље и на вече празника господа. А.
Иоанидо цитира Едварда Вилијамса који тврди да је у рубрикама обредног реда
необјашњен прецизан разлог за присуство калифоничних напева и да необична дужина
ових композиција сугерише да је „извођење калофоничних напева било праћено
одређеним литургијским радњама које су још увек неидентификоване у великим
вечерњим обредима“.443 Прихватајући везу коју је Лингас направио између калофоније
и исихастичке праксе (ησυχασμος) молитве без речи444, А. Иоанидо закључује да је
калифонијска поставка другог псалма која се појављује у неким рукописима с' почетка
14. века, јединствени музички, али не и литургијски феномен. Та нова пракса,
највероватније установљена с' почетка XIV века, односила се на посебне прилике и
највероватније специфичне географске области. Овај калофонијски репертоар одражава
нову естетику црквене музике, док одабир другог псалма (о доласку месије) изражава
наду у спасење у доба критичном за опстанак царства.445

443

Edward Williams, нав. дело, стр. 261-263. (цитиран
о према A. Ioannidou, нав. дело, напомена 279, стр. 210.)
444
Александар Лингас је предложио такву везу у свом чланку: Alexander Leonidas Lingas, 'Hesychasm and
Psalmody’, стр. 155-168.
445
Видети: Arsinoi Ioannido, нав. дело.
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1.3.

Теоријска тумачења хронологије утицаја исихастичког покрета у

словенским земљама
Два

опречна

теоријска

тумачења

која

повезују

уметничке

промене

у

средњевековној Србији са измирењем српске и византијске цркве, када исихазам
односи победу на државним саборима у Пећи 1374. и 1375. године, изнели су, готово
истовремено академик Војислав Ј. Ђурић446 и Димитрије Богдановић447, на научном
скупу „О кнезу Лазару“448. Разлика у Богдановићевом и Ђурићевом приступу је
суштинска: Богдановић је сматрао да се културни преображај већ увелико дешавао и
пре помирења двеју цркава, и да је био предуслов даљих политичких промена, док је
Ђурић доказивао да је на државним саборима у Пећи донета одлука која је покренула
систематске културне промене које су се посебно односиле на архитектуру. Као
посебно теоријско тумачење може се издвојити рад Милоја Васића.449
1.3.1.

Тумачења Димитрија Богдановића о свеобухватној културној

промени у идеолошком и историјском контексту исихазма пре 1375. године у
Србији
Димитрије Богдановић у Измирeњe Српскe и Визaнтиjскe црквe450 настоји да
објасни (реконструише) црквено-политичке околности које су претходиле сукобу и
помирењу двеју цркава, сугеришући да се још пре помирења двеју цркава, у Србији
створила културна клима која је довела до уметничке промене. Иако Богдановићев рад
за главну тему има догађаје који су претходили измирењу српске и византијске цркве,
бавећи се историјским контекстом сукоба и измирења, аутор наговештава да су у
Србији пре самог чина помирења увелико били заступљени исихазам и одређене
уметничке промене које су, заправо, биле предуслов за даље помирење.
Полазећи од поуздано утврђених чињеница да је српска патријаршија проглашена
1346. на сабору у Скопљу, и да је Цариград је одговорио осудом 1350. године451,

446

Војислав Ђурић, нав. дело.
Димитрије Бoгдaнoвић, нав. дело.
448
О кнезу Лазару, научни скуп, ур. Божић и Ђурић, Крушевац, 1971 (Београд: Филозофски факултет,
1975)
449
Милоје Васић, 'Жича и Лазарица, студије из српске уметности средњега века' из 1929.
450
Димитрије Бoгдaнoвић, нав. дело, стр. 94.
451
Исто, стр. 82.
447
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Богдановић долази до закључка да аутокефалност српске цркве 1346. није била
канонична. У „светском хијерархијском поретку“, који описује Г. Острогорски452,
византијска хијерархија цркава је „генеалошког“ карактера, а аутокефалне цркве у
међусобном односу „мајке и кћери“.453 Са становишта извесних канона васељенских
сабора, самосталност цркве је ограничена међуцрквеним поретком „у којем је свака
промена стања питање од међуцрквеног значаја.“454 Пошто се статус једне
аутокефалне цркве мења сагласношћу свих аутокефалија, а најпре вољом „цркве –
мајке“455, српска црква није могла да стекне своја аутокефална права узурпацијом,
1364. године.456 Треба направити разлику у односу на аутокефалност српске цркве од
1219. године која је подразумевала „право избора и хиротоније поглавара једне цркве
без учешћа и потврде од стране друге цркве“457, али је била ограничена спомињањем
имена поглавара цариградске патријаршије као матичне цркве, на богослужењу.458
Појава ограничене аутокефалности је успостављала зависност аутокефалне цркве у
односу на цариградску патријаршију. Тако је једнострано проглашење патријаршије
1346. представљало извесно нарушавање црквеног поретка, што је отворило „шизму“
(анатему) „са свим њеним правним, политичким и културним реперкусијама.“459
Санкција коју је цариградска патријаршија применила против цара Душана,
српског патријарха и државног сабора, у формалном смислу је акт екскомуникације,
искључења из црквене заједнице. Акт који се назива „анатемом“460 Богдановић радије
тумачи као екскомуникацију, односно „коначно искључење из црквене заједнице“
црквених и политичких власти које су биле одговорне за доношење одлуке о
патријаршији.461 Екскомуникација као санкција у сфери црквене политике, значила је
прекид званичних односа цариградске и српске цркве, престанак заједнице
свештенослужитеља

и

интеркомуније

(узајамног

причешћивања).462

Међутим,

реперкусије раскола су имале економске и политичко – територијалне репресалије. У
областима где су српски и грчки свештеници и монаси били упућени на коегзистенцију

452

Исто, са старијом литературом о византијском систему хијерархије држава.
Димитрије Бoгдaнoвић, нав. дело, стр. 83. са старијом литературом о црквеном праву.
454
Исто, стр. 83.
455
Исто.
456
Исто.
457
Исто.
458
Исто, са старијом литературом о појавама ограничене аутокефалије.
459
Исто, стр. 84, са старијом литературом о српским и грчким изворима о шизми.
460
Исто, са старијом литературом о тумачењу анатеме.
461
Исто, стр. 84-85.
462
Исто, стр. 85.
453
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под јуркиздикцијом цариградске цркве, као што је био случај на Светој Гори, постојала
су настојања грчке, цариградске јуриздикције да се српски утицај и превласт сузбије у
периоду пре првог, обласног измирења 1368.463 Извесно је да је на Светој Гори постојао
„сукоб јурисдикције“, а који је расколом био само појачан.464 О односима Срба и Грка
на Светој Гори поводом раскола се говори и у житију старца Исаије.465 Богдановић
наглашава да су последице раскола постојале и у „канонском, литургијском смислу, и, у
смислу економских и правних компликација“.466 После успостављања византијске
доминације, Срби на Светој Гори су после 1371. изложени извесним економским
репресалијама, „као што је повратак свих добара српских монаха у стање пре српске
доминације“.467 Уочи турских освајања на Балкану, покренуто је мноштво иницијатива
за измирење српске и византијске цркве у периоду од 1364. до 1375. године.468 На
основу оригиналних докумената о околностима измирења, Угљешиној повељи из 1368.
и Филотејевој повељи измирења од 1371, стварни повод за црквену шизму била је
„анексија грчких територија („градова“) од стране српске државе, а грчких
митрополија

од

стране

српске

цркве,

самовољно

уздигнуте

на

степен

патријаршије“.469 Анатема је заправо реакција на насилно умањење подручја
цариградске јурисдикције,о чему говре наши и грчки извори.470
Као крупна препрека у процесу измирења испречила се личност српског
патријарха Саве, који је столовао у Пећи и био „политички упућен колико на Балшића,
толико на Лазара.“471 Лоши односи на Светој Гори учинили су да Хиландарци
покрену, или прихвате, разговоре о помирењу.472 Иако се седиште патријарха налазило
у области Балшића Светогорска делегација (Исаија, Теофан, бивши прот Свете Горе,
Никодим Грчић и Никандар са Силвестром) поводом овога долазе кнезу Лазару,473 што
упућује на Лазара као правог иницијатора измирења, по причању епископа Марка и
463

Исто, са старијом литературом о реперкусијама анатеме на Светој Гори и у другим областима, са
грчким архијерејима под цариградском јуриздикцијом.
464
„Тако се јерисоски епископ Давид веома жали цариградском патријарху Филотеју што светогорски
прот, Србин, доводи на Свету Гору јереје које су рукоположили Срби, односно који су рукоположени у
српској јурисдикцији.“ Видети: Ibid, стр. 86.
465
Исто, стр. 86.
466
Исто.
467
Исто.
468
Исто.
469
Исто.
470
Исто, стр. 87.
471
Исто.
472
Исто.
473
Богдановић, нав. дело, стр. 87 – 88. са старијом литературом о животима српских краљева.
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Константина Философа.474 Исихазам је значајан историјски и идеолошки контекст у
којем се дешава помирење српске и византијске цркве у доба кнеза Лазара, јер
посредовање Свете Горе у помирењу двеју цркава има своју идеолошку основу.475
Услов помирења, које су омогућили исихасти, била је свеобухватна културна промена:
„Кнезу Лазару је, изгледа, било јасно да измирења са Цариградом може бити
само по цену једне свеобухватне промене у култури Србије, а не само промене у
њеној политичкој оријентацији. Он је тиме омогућио да се изразе и потврде они
процеси који су се у Србији већ увелико збивало на духовно – културном плану, и
које се могу пратити у књижевности и ликовим уметностима.“476
Делгација се са Савиним коначним пристанком упутила у Цариград 1374. где је
постигнут потпуни успех.477 Исихасти у такође одиграли значајну улогу у ступању
(исихасте) Јефрема на патријаршијски престо, што може да буде последица измирења.
Српска црква у Јефрему добила личност која је широм отворила врата „даљем
византијском и политичком утицају у Србији“.478 Историјски контекст измирења 1375.
везан је за важно питање Лазаревог ауторитета и легитимности, и Лазаревог
самодржавља у моравској Србији.479

474

Константин каже како је црквени мир био прва брига кнеза Лазара, а епископ Марко говори како се
одмах по смрти патријарха Саве побожни кнез посаветовао са властелом, сабором и светогорцима о
именовању старца Исаије и његовог сапутника Никодима за делегате за Цариград. Видети: Исто, стр. 88.
475
Исто, стр. 88.
476
Исто.
477
Исто, стр. 88-89. са старијом литературом о иницијативни измирења.
478
Исто, стр. 89-90.
479
Исто, стр. 81-82 и стр. 90.
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1.3.2. Тумачења Војислава Ј. Ђурића о ширењу исихастичког утицаја на
црквено градитељство од средине XIV века у области суседним Светој Гори и
након 1375. године у Србији
Релацијом државних сабора одржаних у Пећи 1374. и 1375. године и сакралне
архитектуре бавио се академик Војислав Ј. Ђурић у раду Српски државни сабори и
црквено градитељство.480 Аутор износи мишљење да ново раздобље српске
средњевековне уметности настаје након државног сабора 1375. у Пећи, где црквена
администрација препоручује светогорски тип цркве, који одговара обичајима
светогорског монаштва. У раду је наглашен утицај светогорских монаха исиахста на
обимну ктиторску делатност у држави кнеза Лазара и Зети.
У годинама 1374. и 1375. одржано је неколико српских државних сабора, од којих
су два била (сазвана) у Пећи. На првом се одлучивало о помирењу Српске цркве и
Цариградске патријаршије.481 Највеће заслуге за помирење српске и византијске цркве
1375. године припале су кнезу Лазару и познатом светогорском игуману и писцу,
старцу Исаији.482 На другом државном сабору у Пећи 1375. године, за новог поглавара
српске цркве изабран је патријарх Јефрем, чиме је победила „странка мистичног
монаштва, окренута учењу византијског исихазма и његових многобројних присталица
са Атоса.“483 Ови догађаји омогућили су избор кнеза Лазара за самодршца Србије,
Подунавља и Приморја, што се везује за издавање раваничке повеље и изградњу
Раванице.484

Светогорско

монаштво,

односно

исихасти

као

представници

најдоктринарнијх учења, врши пресудан утицај на политику и заузима водећу улогу у
цркви.485

480

Војислав Ђурић, 'Српски државни сабори Пећи и црквено градитељство'. В. Ђурић настоји да
одговори на питање: „какав су одјек имале одлуке српких државних сабора – сабраних после тешких
пораза на Марици и нестанка чланова династије Немањића, дакле после пада извесних делова земље под
Турке и Византију, и после унутрашње поделе царевине на издвојена подручја обласних господара – на
живот Срба, а посебно на њихову уметност.“ На истом месту аутор наглашава да информације о
државним саборима нису довољно исцрпне да би се у потпуности одговорило на ово питање. Видети:
Исто, стр. 106.
481
Исто, стр. 105.
482
Исто.
483
Исто.
484
Исто, стр. 105-106. Бранислав Вуловић, Раваница, њено место и њена улога у сакралној архитектури
Поморавља (Београд: 1966), стр. 16, 26, 33.
485
Исто, стр. 106.
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Непосредна последица државних сабора у Пећи 1374. и 1375. је талас масовних
миграција православног монаштва, најпре у источној Србији у области кнеза Лазара, а
затим у областима којима су господарили они властелини за које се претпоставља да су
учествовали на овим саборима, Вука Бранковића и Ђурађа I Балшића.486 Постоји доста
података о књижевним делатностима у пустиножитељским тебадама формираним у
овим областима.487 Насељавање монаха и подизање нових манастира имало је за кнеза
Лазара значај христијанизације488, што је повезано са успостављањем владарског
легитимитета489 и схватањем о „духовном војништву“.490 У области између Западне
Мораве, Нишаве, Тимока, Дрине, Саве и Дунава, нису постојали дубљи трагови верског
живота, па је градитељска делатност кнеза Лазара и његових наследника била неки вид
христијанизације овог подручја. Посебно Лазарево интересовање тиче се православља у
Влашкој, где ангажовањем Никодима Грчића настаје манастирски живот по угледу на
Србију.491
Манстирско устројство и литургијски обичаји досељеног светогорског монаштва,
пресудно су утицали на отпочињање новог раздобља црквеног градитељства,
окарактерисаног светогорским типом цркве са литургијски намењеним триконхосном
постором.492 Светогорски тип цркве, карактеристичан за Свету Гору почев од X века, је
сложено решење грчког, односно равнокраког уписаног крста са слободним ступцима
који носе кубе, и заобљеним апсидама с источне, северне и јужне стране грађевине. На
Светој гори су се паралелно градиле и цркве мањих размера које су сажимале план
великих католикона, укидањем слободних носача куполе у оквиру триконхосне
основе.493 Извесно је да се прихватање триконхалног план шири у оним областима где
расте исихастички утицај:
„Исихазам је повећао омиљеност овог плана и он се, с порастом исихастичког
утицаја, постепено ширио захватајући прво области суседне Светој Гори. У

486

Исто, стр. 106. и 107.
Исто.
488
Исто, стр. 107.
489
О успостављању Лазаревог легитимитета после државих сабора у Пећи 1374. и 1375, видети: Ibid, стр.
112, 121.
490
Даница Поповић, нав. дело, стр. 266-267.
491
Војислав, Ђурић, нав. дело, стр. 107-108.
492
Исто, стр. 108.
493
Исто, стр. 108. са старијом литературом о архитектури Свете Горе.
487
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Солуну и његовој најближој околини, почев од деценија око средине XIV века, све
је чешће подизање цркава тролисног плана.“ 494
Академик Војислав Ј. Ђурић је детаљно истражио примену триконхалног плана и
уочио да присуство триконхалних облика варира пре и након помирења српске и
византијске цркве. Према Ђурићу, ширење триконхалног плана у суседним областима
имало је последице по уметнички живот у средњевековној Србији. Стефан Дечански је
први прихватио и у архитектуру српске државе у XIV веку увео дотле непознат
светогорски тролисни план, изнова саградивши манастир св. Николе Мрачког, 1330.
године.495 Краљ Душан је ову цркву даровао 1339. манастиру Хиландару496 јер је њен
тип одговарао начину богослужења светогорских калуђера, и на њу се угледао
подижући цркву св. Николе у комплексу Светих Арханђела код Призрена.497 Ова два
триконхална решења „објављују“ појаву сажетих триконхоса у Србији.498 Сажети
триконхос, попут светогорских капела, има црква Преображења у кули манастира Риле,
коју је Душанов властелин, протосеваст Хреља, подигао 1334/35. године. За стару
цркву Рилског манастира монах Неофит пише да је била подобна хиландарској
цркви.499 Поред ових триконхалних решења из XIV века, постоје старије грађевине
триконхалног плана, попут Богородичине цркве код Куршумлије.500

494

Исто, стр. 108. и 109. са старијом литературом о храму Христу Спасу сажетог плана и храму св. Илија
из прве половине XIV века у Солуну, триконхос св. Никола на Акропољу и св. Ђорђе Крионеритис из
прве половине XIV века у Серу.
495
Исто, стр. 109. са старијом литетратуром о остацима манастирске цркве у близини села Пешчера код
Радомира у Бугарској.
496
Исто, стр. 109. са старијом литературом о повељама св. Николе Мрачког. Најновије итраживење на
ову тему урадила је Смиља Марјановић-Душанић у: С. Марјановић-Душанић, 'Хрисовуља краља Душана
о даровању манастира Светог Николе Мрачког у Орехову манастиру Хиландару', Стари српски архив, 2
(2003), 55-68; и С. Марјановић-Душанић, О питању аутентичности повеља мрачког комплекса; Стари
српски архив 3 (2004) стр. стр. 153-168; Смиља Марјановић-Душанић, освртом на историјске околности у
којима је дошло до издавања четири повеље за манастир Св. Николе Мрачког у Орехову (1330, 1339,
1342 и 1347), чуваних у архиву Хиландара, и детаљном анализом садржине прве три долази до закључка,
да је и краљ Милутин обдарио поменути манастир актом који није сачуван, да су две повеље краља
Душана (1339, 1342) веродостојне, а да је акт краља Стефана Дечанског (1330) компилација више
сачуваних повеља мрачког архива. Такво темељно и методолошки добро постављено разматрање
проблемâ поменутих повеља чини овај рад незаобилазним приликом бављења поменутим актима.
497
Војислав, Ђурић, нав. дело, стр. 109.
498
Говорећи о цркви св. Николе у комплексу Светих Арханђела код Призрена, Ђурић је повезује са
моравски триконхосима: „Обликом она као да објављује, као и Св.Никола Мрачки, појаву сажетих
триконхоса.“ Видети: Ibid, стр. 109.
499
Исто, стр. 109. са старијом литературом која се односи на Рилски манастир.
500
Исто, стр. 109. Ђорђе Стричевић, 'Средњевековна рестаурација рановизантијске цркве код
Куршумлије', Зборник радова византолошког института, 4 (1956), 199-211. (ставља обнову у XIV век);
Ђурђе Бошковић и Бранислав Вуловић, 'Царичин град – Куршумлија – Студеница', Старинар, 7-8 (1958)
стр. 173 – 180. (сматрају да је рестаурација извршенау Немањино време); Бранислав Вуловић, 'Црква св.
Богородице у средњевековној Кулајни', Зборник за ликовне уметности, 8 (1972), 387 – 398. (доказао да је
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Међутим, триконхалне цркве подигнуте пре појаве моравске школе су
појединачне и ретке „појаве“, чије је подизање зависило од тренутног опредељења
ктитора или утицаја светогорских манастира.501 Тек после 1375. године, у области кнеза
Лазара и његове властеле, почиње системска примена трконхоса као искљчивог типа
храма, па се ове промене у српској средњевековној уметности могу довести у везу са
државним саборима у Пећи.502 Могуће је да су на државном сабору у Пећи 1375. године
донете одлуке које су се посредно односиле на програм изградње цркава, односно
прихватање светогорског тролисног плана, који је најбоље „одговарао богослужбеним
обичајима који су са Свете Горе преношени у Србију“.503 У земљама оних обласних
господара, попут Мрњавчевића и Дејановића, који нису учествовали на државним
саборима у Пећи, нису заступљена решења попут моравских и зетских. Узевши у обзир
географску распрострањеност територија на којима истовремено настају сличне цркве
под утицајем Свете Горе, намеће се претпоставка о државно – црквеној одлуци која је
омогућила прихватање и репродуковње „истоврсне архитектуре“.504
Утицај са Свете Горе, „светогорски подстрек“, имао је различите одјеке,
доследно локалној градитељској делатности.505 Кнез Лазар је, вероватно под утцајем
представника Цркве, изабрао узоре свог градитељства у најутицајнијим српским
манастирима: Пећкој Патријаршији506, Жичи, Хиландару и св.Николи и св.Архађелима
код Призрена.507 У Влашкој је за време војводе Мирче изграђена црква у Козији по
угледу на моравско црквено градитељство.508 Триконхални план је у једноставнијем
облику и под утицајем локалног градитељства северне Македоније и Косова, прихваћен

црква у Лешју код Параћина, која је сматрана за најстарији триконхос у Србији XIV века, настао
непосредно пре владавине кнеза Лазара, у ствари једнобродна црква, на којој је триконхосни храм
подигнут у првим деценијама XIV века).
501
Војислав Ђурић, нав. дело, стр. 110.
502
В. Ђурић ову претпоставку доноси узимајући у обзир старије хрнологје моравске архитектуре, које се
касније измењене.
503
Војислав Ђурић, нав. дело, стр. 111.
504
Исто, стр. 111.
505
Исто, стр. 111.
506
Два опречна мишљења о хронологији фасадне декорације у Пећи: Војислав Ј.Ђурић, 'Настанак
градитељског стила моравске школе: Фасаде, систем декорације, пластика', Зборник за ликовне
уметности, 1 (1965), 35-64. и Ђурђе Бошковић, О сликаној декорацији на фасадама Пећке патријаршије,
Старинар, 13 (1968)‚ 91-100.
507
Исто, стр. 111-113.
508
Исто, стр. 115.
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у областима Лазару подређеног Вука Бранковића,509 на цркви св. Арханђела у
Кучевишту и св. Арханђела у Убошцу (Рђавцу),510 као и на Новој Павлици на Ибру511,
задужбини браће Мусића.512 Техника изградње и украшавања (ових цркава) најсроднија
је задужбинама краља Милутина: зидање каменом и опеком, без секундаре пластике
зида, али уз употребу керамопластичних елемената.513 У Зети Балшића, на обалама и
острвима Скадарског језера, формирана је монашка заједница и изграђене су
триконхалне цркве: Старчева Горица, Бешка (Брезавица), Морачник и Крајина.
Подстицај са Свете Горе се наставља на ранију традицију Зете: зидање ломљеним или
притесаним каменом, обележја готике и одсуство камене пластике.514 У земљама
Дејановића подигнуте су трконхалне цркве манастира Поганово и Трнског манастира,
под утицајем Свете Горе и градских црквица Македоније.515

1.3.3. Тумачење Милоја Васића о континуитету исихастичког утицаја од
Немањиног доба
Најоригиналније тумачење исихастичког утицаја на српску сакралну архитектуру
дао је Милоје Васић у свом делу 'Жича и Лазарица, студије из српске уметности
средњега века' из 1929516, које посвећује кнезу Павлу, почасноме председнику комисије
за чување и одржавање архитектонских споменика. Васићево дело је значајно као
једина литература која повезује средњевековну архитектуру и исихазам, где

509

О генеалогији српске средњевековне породице Бранковић у: Momčilo M. Spremić, 'La famille serbe des
Brankovic - considérations généalogiques et héraldiques', Zbornik radova Vizantološkog instituta, 41 (2004),
441-452. О областима Вука Бранковића у: Miloš. Blagojević, 'On betrayal or unfaithfulness of Vuk
Branković', Zbornik Matice srpske za istoriju, 79 (2009), 18-27. Област Вука Бранковића је пописана 1392.
године у повељи којом се манастир Хиландр ослобађа турског данка, у: Stanoje Bojanin, 'Charte de Vuk
Branković par laquelle il libère le monastère de Chilandar du paiement du „tribu turc“', Stari srpski arhiv, 9
(2010), 147-158. О области Вука Бранковића после 1391. године: Marko Šuica, 'Vuk Branković and the
meeting of vassals at Serres', Zbornik radova Vizantološkog instituta, 45 (2008), стр. 253-266.
510
Ђорђе Стричевић, 'Улога старца Исаије у преношењу светогорских традиција у моравску
архитектонску школу', Зборник радова Византолошког института, 3 (1955), стр. 227 – 231.
511
Ђурић, нав. дело, стр. 115, са старијом наведеном литературом о архитектури Нове Павлице. Новија
литратура о Новој Павлици: M. Mихaилoвић, M. Кoвaчeвић, Нoвa Пaвлицa (Бeoгрaд: Републички завод за
заштиту споменика културе, 1989); А. Јуришић, Нова Павлица – резултати археолошких радова,
(Бeoгрaд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1989). Подизање Нове Павлице између 1381.
и 1386. у области средњевеквног Брвеника се помиње у: S. Božanić, 'Brvenik in the middle ages', Rad
muzeja Vojvodine, 47-48 (2005-2006), стр. 81-87.
512
Исто, стр. 115:
513
Исто, стр. 115. и 117.
514
Исто, стр. 117. и 118.
515
Исто, стр. 119.
516
Исто.
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исихастички утицај тумачи као повратак конзерватизму у православљу, што се у
архитектури манифестује у континуитету примене архитектонских елемената још од
Немањиног доба (рашке стилске групе).
Један од архитектонских елемената, на којем се може пратити континуитет
исихастичког утицаја, јесте спољашња припрата, која се први пут јавља на Дечанима и
Хиландару. Хиландар је најстарији пример ове врсте на Светој Гори, што је повезано са
претпоставком да појава спољашњег нартекса зависи од прописа Типика св. Саве
освећеног (јерусалимског), који су могли да буду уведени у богослужењу у
Хиландару.517 Овај начин градње је могао бити пренет у Србију путем извесних
прописа из Типика св. Саве освећеног, променом литургијске функције у цркви, као и
наставак традиције Милутинове цркве у Хиландару.518 Утицај исихазма на српску
средњевековну архитектуру Васић показује на примерима 'краљевских задужбина', које
су, услед политичких разлога, засноване на византијској основи Немањине цркве св.
Николе и романском изгледу и декорацији, такође Немањине, Студенице.519 Иако се
нaслaњa нa св. Никoлу и Студeницу, Жича представља рeaкциjу прeмa Студeници, која
се у архитектонском смислу манфестује певничким просторима и параклисима.520
Познато

је

Васићево

упоређиавње

Студенице,

као

представника

католичког

(романског) стила, и Жиче, као представника утицаја византијске црквене уметности и
исихазма. Утицај романског стила је, преко Јелене Анжујске, заступљен на архитектури
Сoпoћaна, Aриља, Ђурђeвих ступoва кoд Рaсa и Бaњскa. Нa свojoj зaдужбини (Грaдaц),
Јелена Анжујска зaдржaвa oснoву Жичe, дeлa Св. Сaвe, док се у спљашњем обликовању
наставља на Немањину Студеницу.521 Краљ Милутн је на српски архиепископски
престо довео исихасту Јакова и гради низ задужбина по угледу на визнтијску
архитектуру, Хилaндaр, цркву св. Бoгoрoдицe Лeвишкe и цркву св. Ђoрђa у Ст.
Нaгoричину (са одступањем у случају цркве манастира Бањска).522 Дечани Стефана
Дечанског настали су под утицајем романско-готских базилика у спољашњем
обликовању и нових прописа Никодимовог типика у православном богслужењу.523 Овај
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Милоје, Васић, нав. дело, стр. 80.
Исто, стр. 46 и стр. 80.
519
Исто, стр. 89.
520
Исто, стр. 90.
521
Исто, стр. 90.
522
Бањска је настала по угледу на Сопоћане, под великим утицајем приморја и Запада. Видети: Исто,
стр. 90-91.
523
Исто, стр. 91.
518
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низ 'краљевских задужбина' изграђених у западној традицији, завршава Душанова
задужбина, црква св. Арханђели код Призрена, која се одликује византијском
концепцијом простора и романском техником грађења, и са истовремено саграђеним
спољашњим нартексом чиме санкционише пописе Никодимовог типика.524 Византијски
кoнструктивни принципи с унутрaшњим кoнструкциjaмa кoje сe прojeктуjу нa фaсaдaмa
грaђeвинe, обезбедили су пoгoднa мeстa зa плaстичну дeкoрaциjу, што је значајно за
рaзумeвaњe пojaвa нa црквaмa моравске архитектуре. 525
За разумевање српске средњевековне уметности, која се у највећој мери своди на
сакралну уметност, неопходно је познавање историје српске цркве, где је исихазам
најважнији сегмент монашког живота.526 Васић упоређује прилике у српској цркви и
уметности XIV вeкa, са приликама у византијској цркви и уметности по завршетку
иконоластичке борбе, указујући вероватно на исихастички спор и утицај победе
исихазма на црквену уметност.527 У одељку „Хесихазам у српској уметности XIII и XIV
века“ Васић објашњава да је српска православна црква у својој борби за независност
посегла за исихазмом као конзервативом православљу, што се манифестовало на
црквeним грaђeвинaмa и црквeнoj умeтнoсти уoпштe.528 Нови исихастички покрет, који
оснива Григорије Синаит на Светој Гори, на почетку владавине Андроника II, имао је
одјека у српској цркви, Доласком Јакова на српски архиепископски престо.529 Међутим,
последице исихазма у српској средњевековној црквеној уметности нису се
манифестовале, на већ показане начине, на Жичи, Дечанима и св. Арханђелима код
Призрена, већ и на другим пољима црквене уметности, попут скулптуре, живописа,
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орнаментике, итд.530 За исихазам, у периоду његовог поновног прихватања у цркви,
карактеристичан је архаизам у уметности, односно повратак на старе узоре.531 У
одељку о утицају исихазма на архитектуру532 аутор говори о цркви св. Димитрија и св.
богородице у Патријаршији у Пећи и, коначно, Лазарици.
Реакција против тенденције приближавању западњачким тробродним базиликма,
појављује се почетком XIV века, за време Милутинове владавине, када почиње
изградња цркава са основом уписаног крста.533 Са обликом основу уписаног крста
Милуин се могао упознати у Солуну, где се састао са царем Андронком.534 Васић
сматра да је облик основе уписаног крста унет у српску средњевековну архитектуру
преко Хиландара, иако постоји варирање у облику основе с обзиром на провинцијали
варијатет овог типа у Србији и престонички варијатет у основи Хиландара.535
Милутинов Хиландар је утицао на облик црквене основе цркава у Србији које су
сазидане после Хиландара, нарочито пошто су архиепископи исихасти Никодим и
Данило прихватили основу уписаног крста за параклисе уз цркву св. Апостола у
Пећи.536 Архиепископ Никодим је као северни параклис уз цркву св. Апостола у Пећи,
саградио цркву св. Димитрија, после превода типика, односно после 1319. године.
Црква има сажету основу уписаног крста чиме подсећа на цркву у испосници св. Саве у
Кареји, и од важности је за објашњавање конструктивних облика на Лазарици.537 Црква
св. Богордице Одигитрије у Пећи има основу уписаног крста и датира се у време
Даниловог ахиепископовања, као параклис посебне намене, о чему говори Данилов
биограф.538 Литргијска употреба овог параклиса може се објаснити одредбом устава
лавре св. Саве освећеног (јерусалимског) по којој су монаси користили параклисе како
би у њима вршили литургију на свом језику, до читања апостола и јеванђеља, после
чега су прелазили у главну цркву, где је литургија служена на грчком језику.539
Синајски устав који је Григорије Синаит пренео у Парорију, исти је као и устав св.Саве
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освећеног, који је архиепископ Никодим превео 1319.540 Због тога се може
претпставити да је Данило II покушао у Пећи да оснује неку врсту монашке школе,
доводећи учене грчке монахе, односно духовни центар чији би се монаси могли
поучити грчком православљу као на Светој Гори.541 Параклиси цркве св. Апстола у
Пећи су могли послужити као модел за Душанову краљевску задужбину, св. Арханђеле
код Призрена. Прихватање основе уписаног крста, осим као последицу освајања нових
области у XIV вeку, Васић тумачи још и као „обележје реакције против западних
утицаја“.542 Сличности између цркве св. Димитрија у Пећи и Лазарице, постоје не само
у облику основе сажетог уписаног крста, већ и у њиховим другим деловима (коцкасти
тамбур, камени оквири на прозорима) и конструкцијама.543 Лазарица је у том правцу
„отишла још даље“ имајући певничке апсиде светогорских цркава.544
Васић наводи да исихастичко учење Симеона, новог теолога, и Григорија Синаита
нарочито упућује на доба „старих отаца“ када је триконхална основа већ била у
употреби. Мишљења по којима су певничке апсиде пренете у српску средњевековну
црквену архитектуру са Свете Горе, по Васићу нису оправдана.545 Он разлог томе
налази у чињеници да триконхални облик црквене основе није био заступљен у српској
архитектури XII и XIII века, осим у Немањиној цркви св.Богородици код Куршумлије.
Светогорски облик певничких апсида није примењен при зидању Жиче, већ постоји
претпоставка да су бочни параклиси употребљени за хорове.546 Васић претпоставља да
је Лазарица започета у време када се преговарало око скидања анатеме са српске цркве,
у чему исихасти узимају велико учешће. Посредовање Старца Исаије у овом спору тиче
се побољшања несносних прилика српских монаха на Светој Гори.547 Изградња
Лазрице је везана за историјски контекст исихстичког тријумфовања у српској цркви,
„зелота који су, у исто време, били и хезихасти“, док је сам цар Лазар био под великим
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утицајем цркве и њенх представника.548 Прихватање триконхалног плана у Лазарици
означава исихастичко учење и угледање на доба св.Саве Освећеног и триконхални
облик црквене основе овог периода у Сирији. Сличност основа Лазарице и цркве св.
Димитрија у Пећи показује тенденцију на повратак стању у српској цркви које је
претходило периоду анатеме.549 Узроци зашто су певничке апсиде „додаване“ везани су
за исихазам - обликом основе, као и пластичном декорацијом, Лазрица евоцира
архаичне облике, чиме испуњава захтеве исихазма и постаје симбол новог периода у
српској цркви.550 Овај облик црквене основе се ширио заједно са култом кнеза Лазара
као косовског мученика.551 Постоје аргументи којима се може одбацити гледиште да су
триконхални план на територију Србије у XIV и XV веку донели монаси избегли пред
Турцима.552 Насупрот томе, значајан узрок ових уметничких промена се може тумачити
исихазмом, чији су припадници фаворизовали триконхални план црквене основе, који
одговара традицији монашке архитектуре.553 Васић закључује да тежња ка повратку
архаичним архитектонским облицима под утицајем монаха исиахста, и при измирењу
цркава, узрок прихватања триконхалног плана у држави цара Лазара и његових
наследника.554
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1.4. Промене у уметности у градитељству
У проучавању промена у уметности и градитељству као предуслова за формирање
моравске архитектуре, могу се разлучити два основна правца: утицај домаће
градитељске традиције из прве половине XIV века и утицај светогорске градитељске
традиције. Предуслов за ову појаву била је „византизација“ српске културе за време
последњих Немањића током прве половине XIV века, односно непосредан контакт са
културним стваралаштвом „ренесансе Палеолога“ укључујући и традицију грађења у
савременом византијском стилу, на освојеним византијским територијама и великим
културним центрима, Солуном, Светом гором и Цариградом.555 Основно обележје
византијске архитектуре која је формирала домаћу градитељску традицију из прве
половине XIV века је тип основе уписаног крста, који је еволуирао је из базиликалног
облика основе, формирањем попречног брода, трансепта, а над пресеком главног и
попречног брода формиран је квадрат са куполом. Трансформација базиликалног типа
основе у облик уписаног крста, почиње са црквом Св. Ирена у Цариграду (532.)556 и
достиже свој развој појавом Василијеве Нове цркве (Νέα Ἐκκλησία, гр.), која данас није
очувана, али из описа Константина VII Порфирогенита и патријарха Фотија, сазнајемо
да је реч о типу чистог уписаног крста са пет купола.557 Овај процес запажа се и на
црквеном комплексу Хекатомпилиан на Паросу (V или VI век), Коџа Калеси ( IV или
V век ) и Дере Ази ( VII век) у Малој Азији, базилици у Пирдопу у Бугарској,
јерменогрузијске цркве у Одзуну (735.), Самтависи из IX века, саборној цркви у Ани
(XI век) и другим, док је нама територијално најближе решење Св. Софије у Солуну,
из VIII века.558 Овај тип се развија у два карактеристична облика, равнокраки или
цариградски уписани крст у квадратној основи са одвојеним тројним олтарским
простором и издужени или грчки уписани крст у правоугаоној основи и олтарским
светилиштем испод свода источног крака крста.559 Примери равнокраког, цариградског,
уписаног крста обухватају северну цркву манастира Константина Липиса, (данас
Фенери-Иса џамија), Мирелиона (Будрум џамија), Теотокоса (Килисе џамија), као и
бочних цркава Пантократора (Замрек џамија), Св. Марије Ђаконисе (Календер
555
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џамија), Пантепопте (Ески-Имарет џамија) и јужне цркве Богородице Памакаристос
(Фетије џамија) из Цариграда, затим северна црква Св. Лука у Фокиди, Теотокос
(Казанџилар џамија) и Св. Пантелејмон у Солуну, Капникареја у Атини,
Кризокефалос у Трапезунту, као и католикони манастира Ватопеда, Ивирона,
Хиландара, Дионисијат, Григоријат и Ксенофон на Светој Гори.560
Тип основе са издуженим уписаним крстом уоквиреним у правоугаоник и
олтарским светилиштем под сводом источног крака крста, типичан за регионалну грчку
школу, одакле је пренет на македонско тле. Овај тип обухвата цркву Скрипу у Беотији,
цркву у Самари, Евангелистрији у Мистри, Св. Јовану у Арголиди, цркву Св.
Јована Алитургетоса у Месемврији, Богородици Перивлепти и Св. Јовану
Богослову у Охриду (сл. 22), Св. Спаситељ у Амфиси, Св. Тодора у Атини, Св.
Катарина и Св. Апостоли у Солуну, црква Заума код Охрида и Св. Герман на
Преспи.561 Доласком у додир са локалном грчком регионалном школом на освојеним
територијама, у областима Македоније и Косова и Метохије, тип издуженог „грчког“
уписаног крста нарочито се примењује у доба краља Милутина и његових наследника,
почевши са црквом Богородице Љевишке и Св. Ђорђа у Старом Нагоричану562 (сл.
23). Основни конструктивни склоп издуженог уписаног крста карактеришу четири
подупирача који носе куполу, оперважени зидовима који у основи формирају
правоугаоник, између подупирача и зидова разапети су полуобличасти сводови, док је
олтарско светилиште најчешће испод источног свода, односно олтарска апсида се
директно ослања на источни крак крста.563 Овај конструктивни склоп истиче се у
динамици кровних површина издигнутим краковима крста, у чијем се пресеку подиже
велико централно кубе и обично четири мања кубета на нижим угаоним просторима.564
Техника зидања блиска је грчкој односно византијској техници, са алтернираним
редовима тесаног пешчара, сиге или трахита са редовима опеке и керамопластичним
елементима.565 Овај тип издуженог уписаног крста из доба краљева Милутина, Стефана
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Ђ. Бошковић, Архитектура средњег века, Београд, 1957, стр. 96-97; Б. Вуловић, нав. дело, стр. 44. и
нап. 210. на стр. 189.
561
Исто, стр. 44. са нап. 211. на стр. 189.
562
G. Millet, над. дело, стр. 72, 73 и 90; М. Васић, Жича и Лазарица, стр. 242; А. Дероко, Архитектура у
средњовековној Србији, Београд, 1953, стр. 150. и Ђ. Бошковић, Архитектура средњег века, Београд,
1957, стр. 135; Б. Вуловић, нав. дело, стр. 44-45.
563
Б. Вуловић, нав. дело, стр. 45.
564
Исто.
565
Исто.
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Дечанског, цара Душана и феудалаца на тлу Македоније, из прве половине и средине
XIV века, комбинује са триконхосом код моравских грађевина.566

Сл. 22. - Црква Св. Јована Богослова, Охрид (Аутор фотографија: М. Обрадовић)

Сл. 23. – Црква Св. Ђорђа у селу Старо Нагоричане у Македонији
(Аутор фотографија: М. Обрадовић)

Издужени уписани крст из прве половине XIV века, јављају се у варијанти
једноставног (простог) или компликованог решења.567 Основна разлика ова два решења
јесте у томе што је компликовано решење издуженог уписаног крста задржало
базиликални распоред подупирача старијих култних места (Прилог 3). Према таквом
тумачењу, компликованом решењу издуженог уписаног крста припадају Св.
Богородице Љевишке у Призрену, Св. Ђорђе у Старом Нагоричану, црква манастира

566
567

Исто.
Исто.
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Грачаница на Косову и Матејча код Куманова.568 Милутин је своје задужбине често
подизао на старијим култним местима, па су градитељи прилагођавали концепцију
решења затеченим остацима, односно компликовали основни облик уписаног крста
како би користили ослонце старије грађевине, што je условило разноврсност решења,
којима je доминирао уписани крст, осим у случајевима јаке градитељске традиције,
попут решења Хиландара или цркве Јоакима и Ане у Студеници.569 Три петокуполне
цркве краља Милутина, Богородица Љевишка, Св. Ђорђе и Грачаница, илуструју
прихватање византијске архитектуре у српској градитељској и уметничкој традицији и
основ монументалне архитектуре века познате као „српско-византијска школа.“570
Богородица Љевишка и Св. Ђорђе уграђене су у зидове затечених црквених грађевина
због уважавања ктитора према постојећем култном месту.571 У цркву Богородице
Љевишке (према Б. Вуловићу из 1307),572 уграђен је средњи брод затечене базилике, а
прилагођавање затеченом простору испољило се у суженим бочним деловима
петокуполне цркве, малим пречницима четири угаоне куполе и дубоком олтарском
простору, док бочни бродови затечене базилике образују амбулаторијум по угледу на
солунске цркве.573 Црква Св. Ђорђа (1313.) такође је настала изградњом на зидовима
затечене грађевине,574 а у основној замисли понавља решење уграђивања петокуполне
цркве у основу у облику издуженог правоугаоника Богородице Љевишке и слични
манир обраде фасадних површина, па је највероватније реч о истом градитељу.575
Грачаница (1315.) је подигнута изнад старије култне грађевине која није утицала на
архитектуру цркве.576 Сматра се врхунским делом српске и византијске архитектуре
овог периода.577 То је петокуполна црква највиших вредности у незнатно издуженом
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Исто.
Исто, нап. 289. на стр. 192.
570
„Српско-византијска школа“ је назив Г. Мијеа: G. Millet, L’ancien art serbe, стр. 80-150; О архитектури
овог раздобља видети: А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији,
Београд, 1962, стр. 118-165; С. Ненадовић, Богородица Љевишка, Београд, 1963, стр. 14-21; Ђ. Бошковић,
Архитектура средњег века, Београд, 1967, стр. 296-298; C. Mango, Architectura, стр. 308, 312, 316, 319; R.
Krautheimer, Architecture, стр. 434-437; В. Кораћ, М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд,
2010, стр. 328. и 330.
571
С. Ненадовић, нав. дело, , стр. 44-66; Ђ. Бошковић, 'Les églises de Milutin: Staro Nagoričano et
Gračanica', L’art byzantin chez les Slaves. Les Balkans I, Paris, 1930, fig. 139; Б. Тодић, Старо Нагоричано,
Београд, 1993, стр. 35-41. Наведено према: В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр. 330.
572
Б. Вуловић, нав. дело, нап. 216. на стр. 190.
573
В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр. 330.
574
Ђ. Бошковић, нав. дело, стр. 133-137.
575
В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр. 333-334.
576
С. Ћурчић, Грачаница. Историја и архитектура, Београд – Приштина, 1988, стр. 43-45.
577
В. Кораћ, 'Грачаница. Простор и облици,' Између Византије и Запада. Одабране студије о
архитектури, Просвета, Београд, 1987, стр. 108; С. Ћурчић, нав. дело, стр. 162; В. Кораћ, М. Шупут, нав.
дело, стр. 334-335.
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правоугаонику, са главном куполом на средини и четири мале куполе у угловима, са
уграђеним рашким правоугаоним певницама у основи бочно од куполе, док су бочне
галерије су примиле рашке параклисе и рашке певнице, а западна галерија је постала
припрата.578 Гробна црква царице Јелене и цара Уроша Св. Арханђела у Матејчу
(према Ђ. Бошковићу обновљена из темеља почетком друге половине XIV века,579 а
према Шупут и Кораћ завршена после 1355.580) понавља концепт простора и горње
конструкције Св. Арханђела цара Душана, уз незнатну промену тиме што је предворје
укључено у грађевину, тако да је у схеми основе добило намену нартекса.581
Једноставном или простом решењу припадају црква манастира Св. Никита у
Скопској Црној Гори (сл. 24. и 25.), Св. Богородица у Мушутишту, цркве манастира
Бање, Св. Богородица (Св. Спас) у Кучевишту, црква манастира Св. Богородица у
комплексу Пећке патријаршије, Св. Арханђели у Штипу, Св. Арханђела у
Леснову, Св. Арханђели код Призрена, црква манастира Рђавца (Убошца) (око
половине XIV века), Св. Арханђели у Кучевишту (друга половина XIV века), манастир
Заум на Охридском језеру (1361), Св. Стеван у Кончи (1366), црква Марковог
манастира (1371) (сл. 26. и 27.).582 Црква манастира Св. Никита (1307)583 има изворе
престоничке и грчке провинцијске архитектуре, са основом у облику једноставног
уписаног крста у правоугаонику са куполом на средини, полукружном апсидом
непосредно настављеном на источни крак крста и нишама за проскомидију и
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В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр. 336.
Ђ. Бошковић, нав. дело, стр. 136.
580
В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр. 342.
581
Н. Окуњев. 'Грађа за историју српске уметности. 2. Црква Свете Богородице – Матеич', ГСНД VII-VIII
(1930), стр. 93-94; Ђ. Бошковић, 'Извештаји о проучавању Јужне Србије на терену. Архитектонски
извештаји', ГСНД XI (1932), стр. 220-221; А. Дероко, 'Матејча', Старинар 3/VIII-IX (1933-1934), стр. 8489; S. Ćurčić, 'Architecture in the Byzantine Sphere of Influence Around the Middle of the Fourteenth Century',
Дечани и византијска уметност средином XIV века: међународни научни скуп поводом 650 година
манастира Дечана, 1985, ур. Војислав Ђурић, Београд, 1989, стр. 57; В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр.
342. Манастиром се посебно бавила Е. Димитрова, Манастир Матејче, Скопље, 2002.
582
Б. Вуловић, нав. дело, нап. 215. на стр. 189-190.
583
Манастир св. Никита у области Скопске Црне Горе, налази се у близини села Чучер и Бањани. За
општу дискусију видети: P. Miljkovic-Pepek, "Crkvata Sv. Nikita vo Skopska Crna Gora kako istoriskoumetnicki spomenik," in Spomenici na srednovekovnata i ponovata istorija na Makedonija, vol.
1(Skopje,1975), стр. 379-86, према: Slobodan Ćurčić, The Role of Late Byzantine Thessalonike in
Church Architecture in the Balkans, Dumbarton Oaks Papers, No. 57, 2003. Б. Вуловић датира цркву у
1307. год: Б. Вуловић, нав. дело, стр. 189. Датирање је још увек несигурно, иако знамо да је саграђен
за време Милутина, на основу Живота краљева Архиепископа Данила, Životi, 138. Старија
литература обухвата: Ž. Tatić, “Arhitektonski spomenici u Skopskoj Crnoj Gori,” Glasnik Skopskog
naucnog društva 12 (1933), стр. 127-34.
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ђаконикон584 (сл. 14. и 15.). Црква Св. Богородица у Мушутишту (1315) има наос
правоугаоне основе са куполом на четири ступца и полукружну апсиду на истоку са
нишама са северне и јужне стране.585 Црква у манастиру Бањи код Прибоја (1321—
1329)586 има основу у облику правоугаоника приближног квадрату са куполом на
четири ступца на средини и олтарску апсиду која се надовезује на источни травеј, са
бочним нишама на обе стране, као и припрату са куполом и трем на западној страни.587
На цркви Св. Богородице или Св. Спаса у Кучевишту у Скопској Црној Гори (око
1330.)588 са основом у облику уписаног крста са куполом, преламају се основни токови
у архитектури прве половине XIV века.589 Накнадно подигнута просторија уз западну
страну цркве служи као припрата за улаз у наос, а на северној и јужној страни
дограђене капеле за сахрањивање, док посебан део целине чини капела на спрату.590
Црква посвећена Св. Богородици (1330), у комплексу Пећке патријаршије је део
сложене целине која обухвата више грађевина из различитих периода, спојених
великом припратом на западној страни.591 Црква Св. Арханђела у Штипу (1332. према
Б. Вуловићу592 и пре 1334 према В. Кораћу и М. Шупут593) има основу решену уписаног
крста са куполом на четири ступца и вероватно првобитним тремовима, отвореним са
три стране.594 Црква Св. Арханђела Михаила у Леснову из 1341, са припратом
дограђеном 1349,595 је властеоска задужбина једног од најмоћнијих деспота из времена
цара Душана, Јована Оливера, и припада најрепрезентативнијим делима архитектуре
тог времена.596 Основа у облику уписаног крста са куполом на ступцима припада
српској архитектури XIV века, док архитектура фасада и припрате, упућују на солунске
и цариградске изворе.597 Византијска концепција простора и стилска обрада у рашком и
романско-готском стилу, спојени су у решењу гробне цркве цара Душана, Св.
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В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр. 329.
Исто, стр. 343. са старијом литературом.
586
Датирање према: Б. Вуловић, нав. дело, нап. 215. на стр. 190.
587
В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр. 344. са старијом литературом.
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Преглед радова о овој цркви наведен је код: С. Габелић, 'Забелешке из Кучевишта', Зограф 31,
Београд, 2006-2007, стр. 125-133. Б. Вуловић је датира у трећу деценију XIV века. Упор: Б. Вуловић, нав.
дело, нап. 215. на стр. 189.
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В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр. 348.
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Исто.
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О Пећкој патријаршији видети: В. Ј. Ђурић, С. Ћирковић, В. Кораћ, Пећка патријаршија, Београд,
1990.
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Б. Вуловић, нав. дело, нап. 215. на стр. 189.
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В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр. 348.
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Исто.
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Ђ. Бошковић, 'Белешке са путовања', Старинар 3 (VII), 1932, стр. 88-95.
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В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр. 349.
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Исто, стр. 349. и 351.
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Арханђели код Призрена (1343. и 1349. године према Б. Вуловићу598 или средина XIV
века599), са основом у облику уписаног крста са пет купола и отвореним предворјем на
западној страни по узору на јужну цркву цариградског манастира Пантократора.600
Црква посвећена Богородици у Зауму,601 на обали Охридског језера, саграђена је 1361.
године за кесара Гргура, брата Вука Бранковића, у облику основе уписаног крста са
куполом постављеном на четири стуба и олтарским простором који није издвојен, са
апсидом полукружном изнутра, тространа споља, и две бочне нише у источном зиду. 602
Црква Св. Димитрија у Марковом манастиру (сл. 26. и 27.) започео је краљ Вукашин,
а завршио његов син Марко, после 1371. године.603 Однос простора наоса и припрате
сличан је Леснову.604 Осмострана купола и споља тространа олтарска апсида повезују
ову цркву са тзв. провинцијској традицији, док је по начину зидања црква ближа
цариградској традицији.605 Код „једноставног“ и „чистог“ решења угаони травеји су
карактеристично одвојени снажним луцима и „каткад покривени мањим куполама“ и
оно је једноставно усвојено као „решење средишног простора моравске грађевине.“606
Овакав облик уписаног крста налазимо на црквама Св. Богородица у Мушутишту,
Св. Богородице у Пећи и Бањи код Прибоја, Св. Арханђели код Призрена и црква
Св. Димитрија у Марковом манастиру, као и прелазним и усамљеним примерима
уписаног крста и триконхоса из средине XIV века на цркви манастира Рђавца
(Убошца) и Св. Арханђела у Кучевишту607(наглашени подвлачењем у Прилогу 3).
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Б. Вуловић, нав. дело, нап. 215. на стр. 190.
В. Кораћ, М. Шупут, нав. дело, стр. 342.
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С. Ненадовић, Душанова задужбина, манастир Светих Арханђела код Призрена, Београд, 1967.
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Сл. 24. - Црква Св. Никита у Скопској Црној Гори, северозападни и јужни изглед (Аутор
фотографија: М. Обрадовић)

Сл. 25. - Црква Св. Никита у Скопској Црној гори, источни и североисточни изглед
(Аутор фотографија: М. Обрадовић)

Сл. 26. - Јужни изглед и ентеријер цркве Марковог манастира (Аутор фотографије: М.
Обрадовић)
130

Сл. 27. - Макета цркве Марковог манастира изложена у оквиру манастира (Аутор
фотографија: М. Обрадовић)

Сл. 28. - Црква Св. Пантелејмон у Нерезима, југозападни и јужни изглед
(Аутор фотографија: М. Обрадовић)

Заједно са концепцијом уписаног крста, од споменика претходне епохе, моравска
архитектура наследила је петокуполно решење из византијске архитектуре608 (Прилог
4). Прототип концепта петокуполне грађевине у византијској архитектури била је
несачувана Василијева Нова црква.609 Најстарији представник овог типа у региону је
црква Алексија Анђела Св. Пантелејмон у Нерезима (1164)610 (сл. 28.) замишљена у
облику уписаног крста са великом куполом на средини и четири мале на угловима, али
је услед прилагођавања цариградског узора скромнијим могућностима, формирана у
облику слободног крста уоквиреног правоугаоником, са проскомидијом и ђакониконом

608

Б. Вуловић, нав. дело, стр. 48-52. Кубична постоља малих кубета оригинални изум српских градитеља
из XIV века.
609
Исто, стр. 48.
610
Ђ. Бошковић, Архитектура средњег века, стр. 96; Б. Вуловић, нав. дело, стр. 48. R. Krautheimer,
Architecture, стр. 376-377. О личности ктитора, в: Г. Острогорски, 'Успон рода Анђела', Из византијске
историје и просопографије, Београд, 1970, 329-332.
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на источној и два параклиса на западној страни, са видљивим престоничким узорима у
олтарском простору испод источног крака крста.611 Црква Св. Пантелејмон у Нерезима
остала је најстарији представник овог типа у региону, све до појаве милутинових
петокуполних цркава на косовскометохијском подручју и Македонији почетком XIV
века, Св. Богородице Љевишке у Призрену (из 1307), Св. Ђорђа у Старом
Нагоричину (из 1313) и Грачанице (око 1315), затим Душанове цркве у манастиру Св.
Арханђели (довршена 1349) и Матејча (завршена после 1355. или обновљена
почетком друге половине XIV века), готово истовремено са територијално блиским
црквама Св. Катарина и Св. Апостоли у Солуну.612 Тип петкуполне грађевине са
крстообразним решењем, поникао на византијском подручју, пренет је у архитектуру
македонског и косовскометохијског подручја у првој половини XIV века по угледу на
савремене грчке обрасце Св. Апостола и Св. Катарине у Солуну, где добијају посебан
оригинални израз кроз коцкасто постоље („le tambour carrée“, фр.),613 а одатле у
моравску архитектуру, где тежња ка истицању кулминира код Раванице и
Манасије.614 Мала кубета Богородице Љевишке у Призрену, Св. Ђорђа у Старом
Нагоричану и Матејчи извучена су из кровне конструкције архиволтама, док су на
Грачаници подигнута на коцкаста постоља са архиволтама и још једно коцкасто
постоље са равним венцем које налази примену на моравским црквама.615 Код Ресаве и
Раванице наслеђен је распоред малих купола изнад самих углова наоса са Милутинових
цркава Богородице Љевишке и Грачанице.616 У литератури је посебно наглашен значај
манастирског комплекса Душанових Св. Арханђела код Призрена, као угледног
решења за моравске цркве.617 Осим наведеног, постепено су усвајане технике зидања из
позновизантијске и касне рашке градитељске праксе.618 Спољашње обликовање са
распоредом пет купола, полихромија фасада и декоративна камена пластика моравске
архитектуре ослања се и на решења Љевишке, Нагоричина, Матејче и Грачанице.619
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Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚɩɟɬɤɭɩɨɥɧɢɯɪɟɲɟʃɚɩɨɧɢɤɥɚ ɭ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɭɫɜɨʁɟɧɚ
ʁɟɭɝɪɱɤɢɦɩɪɨɜɢɧɰɢʁɚɦɚɧɚɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦɢɤɨɫɨɜɫɤɨɦɟɬɨɯɢʁɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɝɞɟɞɨɛɢʁɚ
ɩɨɫɟɛɚɧ ɢɡɪɚɡ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬ ɞɨɤ ʁɟ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ ɬɢɩ ɪɚɜɧɨɤɪɚɤɨɝ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ
ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɨɝɫɚɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦɧɚɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢɧɢMHɢɦɚɨɩɟɬɤɭɩɨɥɧɭɝɪɚɻɟɜɢɧɭ
Äɂɡɞɭɠɟɧɢ ɭɩɢɫɚɧɢ ɤɪɫɬ ɫɚ ɩɟɬ ɤɭɩɨɥɚ ɞɭɝɭʁɟ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ, Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɟ ɟɩɨɯɟ, ɞɨɤ ɫɭ ɞɨɞɚɰɢ ɩɟɜɧɢɰɚ ɭ ɨɫɨɜɢɧɢ ɬɪɚɧɫɟɩɬɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɰɪɤɜɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɏɢɥɚɧɞɚɪɚ. Ɍɢɩ
ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ je ɞɚɥɟɤɨɝ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧ ɭɤɪɲɬɚʃɟɦ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟ ɢ ɫɪɩɫɤɨ-ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɧɚ ʁɟɞɚɧ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚɧ ɧɚɱɢɧ ɩɪɟɦɚ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɧɨɜɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɭ Ʌɚɡɚɪɟɜɨʁ ɋɪɛɢʁɢ³


ɋɥ. 29. - ȳɭɠɧɢ ɢɡɝɥɟɞ ɢ ɞɟɬɚʂ ɤɭɩɨɥɟ ɰɪɤɜɟ ɋɜ. ɂɥɢʁɚ ɭ ɋɨɥɭɧɭ (Ⱥɭɬɨɪ: Ɇ. Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ)


Ʉɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧɢ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢ ɬɢɩ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɫɚ Äɞɭɝɨɦ³ ɢ Äɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɨɦ

ɬɪɚɞɢɰɢʁɨɦÄɪɚɧɨʁɟɞɨɜɟɞɟɧɭɜɟɡɭɫɚɩɨʁɚɜɨɦɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚɭɡɟɦʂɢɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚɍ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɳɭ ɝɚ ɪɚɜɧɨɤɪɚɤɢ ɭɩɢɫɚɧɢ ɤɪɫɬ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ
ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɫɚ ɬɪɨʁɧɢɦ ɫɜɟɬɢɥɢɲɬɟɦ ɫɚ ɞɨɞɚɬɢɦ ɞɜɟʁɭ ɩɟɜɧɢɱɤɢɦ ɚɩɫɢɞɚɦɚ ɫɟɜɟɪɧɨ ɢ
ʁɭɠɧɨ ɭ ɨɫɨɜɢɧɢ ɬɪɚɧɫɟɩɬɚ ɢ ɨɜɢ ɨɛɥɢɰɢ ɫɟ ɧɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɢɡɜɚɧ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɋɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɧɟɦɚʁɭ ɩɥɚɧ ɢɡɞɭɠɟɧɨɝ
ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɨɥɬɚɪɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɫɦɟɲɬɟɧɢɦ ɩɨɞ ɢɫɬɨɱɧɟ ɞɟɥɨɜɟ ɧɚɨɫɚ ɜɟʄ
ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ ɪɚɜɧɨɤɪɚɤɢ ɤɪɫɬ ɫɚ ɨɞɜɨʁɟɧɢɦ ɬɪɨʁɧɢɦ ɫɜɟɬɢɥɢɲɬɟɦ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ



ɂɫɬɨɫɬɪ
ɈɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚɚɬɨɫɤɨɝɬɢɩɚɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦȻȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɢ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ


ϭϯϱ


ɫɦɟɲɬɟɧɨ ɩɨɞ ɢɫɬɨɱɧɢ ɤɪɚɤ ɤɪɫɬɚ ɫɚɦɨ ɤɨɞ ɤɚɬɨɥɢɤɨɧɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȼɟɥɢɤɟ Ʌɚɜɪɟ
ɉɪɢɥɨɡɢ 5, 6 ɢ 7.  Äɋɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢ ɬɢɩ³ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ʁɟ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧɢ ɨɛɥɢɤ Äɫɚ ɞɭɝɨɦ,
ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɨɦ ɬɪɚɞɢɰɢʁɨɦÄ  ɤɨʁɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɳɭ ɪɚɜɧɨɤɪɚɤɢ ɭɩɢɫɚɧɢ ɤɪɫɬ
ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟɜɚɪɢʁɚɧɬɟɫɚɬɪɨʁɧɢɦɫɜɟɬɢɥɢɲɬɟɦɫɚɞɨɞɚɬɢɦɞɜɟʁɭɩɟɜɧɢɱɤɢɦɚɩɫɢɞɚɦɚ
ɫɟɜɟɪɧɨɢʁɭɠɧɨɭɨɫɨɜɢɧɢɬɪɚɧɫɟɩɬɚɢɨɜɢɨɛɥɢɰɢɫɟɧɟʁɚɜʂɚʁɭɢɡɜɚɧɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɢɡɞɭɠɟɧɨɝ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɨɥɬɚɪɫɤɢɦ
ɞɟɥɨɦ ɫɦɟɲɬɟɧɢɦ ɩɨɞ ɢɫɬɨɱɧɟ ɞɟɥɨɜɟ ɧɚɨɫɚ ɭ ɦɨɪɚɜɫɤɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢ
ɫɥɨɠɟɧɢ ɬɢɩ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɱɢɧɢ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ ɪɚɜɧɨɤɪɚɤɢ ɭɩɢɫɚɧɢ ɤɪɫɬ ɢ
ɨɞɜɨʁɟɧɨɬɪɨʁɧɨɫɜɟɬɢɥɢɲɬɟɌɚɤɨɻɟɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨɛɥɢɤɚɭɩɢɫɚɧɨɝɤɪɫɬɚ
ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦ ɤɨɞ ɚɬɨɫɤɨɝ ɬɢɩɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɡɚ ɩɥɚɧ ɨɫɧɨɜɟ
ɭɫɜɚʁɚʁɭ ɢɡɞɭɠɟɧɢʁɢ ɩɪɚɜɨɭɝɚɨɧɢ ɨɛɥɢɤ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɦɛɢɧɭʁɟ ɫɚ
ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦ

Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɪɟɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɟɬɤɭɩɨɥɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ
ɧɚ ɦɨɪɚɜɫɤɢɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɦɚ ɩɨɤɚɡɚɥɟ ɫɭ ɭɬɢɰɚʁ ɞɨɦɚʄɟ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɩɪɜɟ
ɩɨɥɨɜɢɧɟ ;,9 ɜɟɤɚ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɥɚɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɩɢɬɚʃɟ ɩɨɪɟɤɥɚ
ɩɟɜɧɢɱɤɢɯɚɩɫɢɞɚɭɨɫɨɜɢɧɢɬɪɚɧɫɟɩɬɚɭɨɫɧɨɜɢɢɧɚɤɨʁɢɧɚɱɢɧɢɤɨʁɢɦɩɭɬɟɦMHɨɜɚʁ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɭɫɜɨʁɟɧɭɫɚɤɪɚɥɧɨʁɦɨɪɚɜɫɤɨʁɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɇɚɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɢɦɨɛɥɢɰɢɦɚɤɚɨ
Äɩɪɚɫɬɚɪɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ³ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ ɧɟʄɟɦɨ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚɬɢ ʁɟɪ MH ɡɚ
ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɩɨɪɟɤɥɚ ɧɚɲɟɝ ɦɨɪɚɜɫɤɨɝ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ ɧɭɠɧɨ ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɪɟɲɟʃɚ
ɤɨʁɚɫɭɦɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɯɨɞɢɥɚɢɥɢɛɢɥɚɫɚɜɪɟɦɟɧɚɈɫɧɨɜɚɦɨɪɚɜɫɤɢɯɝɪɚɻɟɜɢɧɚ



ɂɫɬɨɫɬɪ
ɈɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚɚɬɨɫɤɨɝɬɢɩɚɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦȻȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɢ

ɂɫɬɨɫɬɪ

Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚ, ʃɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɢ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞ ɫɬɪɉɨɝɥɚɜʂɟ ɉɨɪɟɤɥɨɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɰɪɤɜɟɦɚɧɚɫɬɢɪɚɊɚɜɚɧɢɰɟ ɫɬɪÄɂɡɭɡɟɬɚɤ
ʁɟ ɨɥɬɚɪɫɤɨ ɫɜɟɬɢɥɲɬɟ ɭ ɢɫɬɨɱɧɨɦ ɤɪɚɤɭ ɤɪɫɬɚ ɯɪɚɦɚ ȼɟɥɢɤɟ Ʌɚɜɪɟ³

ȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ȺȾɟɪɨɤɨȺɪɯɢɤɟɬɭɪɚ ɭ ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ,Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

 ɉɨɡɧɚɬɨ MH ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɚ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɜɟɡɭʁɟ ɡɚ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ Ɍɚɤɜɢ
ɨɛɥɢɰɢɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɚɧɨɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟɟɩɨɯɟɫɟʁɚɜʂɚʁɭɤɚɨɛɚɩɬɢɫɬɟɪɢʁɭɦɢɭɡɛɚɡɢɥɢɤɟɁɚʃɢɯɫɟɫɦɚɬɪɚɞɚ
ɫɭɩɨɧɢɤɥɢɧɚɬɥɭɫɟɜɟɪɧɨɚɮɪɢɱɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɚɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɢɧɚɆɚɥɨɚɡɢʁɫɤɨɦɩɨɥɭɨɫɬɪɜɭɄɚɨɬɚɤɜɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɫɭ ɢɦɚɥɟ ɢ ɫɜɨʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɧɚɦɟɧɭ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ FH ɤɪɚʁɟɦ 9 ɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 9, ɜɟɤɚ ɫɚ ɧɟɲɬɨ
ɢɡɦɟʃɟɧɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɩɨʁɚɜɢɥɢ ɭ ɪɚɧɨɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɫɚ ɧɚɦɟɧɨɦ ɡɚ ɫɚɯɪɚʃɢɜɚʃɟ ȭ
Ȼɨɲɤɨɜɢʄ Ⱥɪɯ ɫɪɟɞʃɟɝ ɜɟɤɚ ɫɬɪ  ɧɚɩɨɦ  ɧɟɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɢʁ ɞɪ ȭ
ɋɬɪɢɱɟɜɢʄɚ  Ⱥɩɫɢɞɟ ɡɚ ɫɚɯɪɚʃɢɜɚʃɟ ɫɦɟɲɬɟɧɟ ɭ ɛɨɱɧɢɦ ɛɪɨɞɨɜɢɦɚ ɛɚɡɥɢɤɚɪɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɤɪɢɩɬɟ ɭ Ⱥɛɭ
ɋɚɪɝɚɯɭɭɫɬɚɪɨɦɄɚɢɪɭ )&DEUROHW+/HFOHUFT'LFWÿ DUFKFKU7RPH,,3DULVɫɬɪ Ƚɨɬɨɜɨ
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɧɚ Ʉɨɩɬɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɧɟɲɬɨ ɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɧɢʁɢ ɨɛɥɢɰɢ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ


ϭϯϲ


ɭ ɨɩɲɬɨʁ ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɢ  ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɝɪɭɩɢ ɫɥɨɠɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɚ
ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ Ʉɨɧɯɟ ɧɚ ɦɨɪɚɜɫɤɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɨɧɢɯ ɧɚ
ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɩɨɞɢɝɧɭɬɟ ɫɭ ɞɨ ɩɪɜɨɝ ɧɢɜɨɚ ɤɪɨɜɧɨɝ ɜɟɧɰɚ ɲɬɨ ɞɨɜɨɞɢ ɬɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ɫɟ
ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɢ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɬɢɩɨɥɨɲɤɢ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɨ ɭɥɨɡɢ ɛɨɱɧɢɯ
ɚɩɫɢɞɚɰɪɤɚɜɚɧɚɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢɤɚɨɦɟɫɬɚɡɚɯɨɪɨɩɲɬɟʁɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚɆɨɝɭʄɟʁɟɞɚɫɭ
ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɩɨɫɬɨʁɚɥɢɞɪɭɝɢɡɚɫɚɞɚɧɟɩɨɡɧɚɬɢɪɚɡɥɨɡɢɡɚɞɨɝɪɚɞʃɭɛɨɱɧɢɯɚɩɫɢɞɚɤɨʁɟ
ɫɭɤɚɫɧɢʁɟɩɪɟɬɜɨɪɟɧɟɭɩɟɜɧɢɰɟȻɨɱɧɟɤɨɧɯɟɭɂɜɪɢɨɧɭȼɚɬɨɩɟɞɭɢɏɢɥɚɧɞɚɪɭɫɭ
ɢɦɚɥɟɞɜɨɥɭɱɧɟɢɬɪɨɥɭɱɧɟɨɬɜɨɪɟɭɞɨʃɨʁɡɨɧɢɡɚɬɜɨɪɟɧɟɤɚɦɟɧɢɦɩɥɨɱɚɦɚɢɫɬɚɤɥɨɦ
ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɤɚɠɟ ɧɚ ɩɨɥɭɨɬɜɨɪɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢɥɢ ɫɥɨɛɨɞɚɧ ɩɪɨɥɚɡ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ
ɜɟɫɬɢɛɢɥɟɉɟɜɧɢɱɤɭɭɥɨɝɭɛɨɱɧɢɯɚɩɫɢɞɚɭɦɨɪɚɜɫɤɨʁɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɩɪɟɢɫɩɢɬɢɜɚɧɚʁɟ
ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɧɢɲɚ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɚɩɫɢɞɚ ɤɚɨ ɢ ɧɚɤɧɚɞɧɨɝ ɩɪɨɛɢʁɚʃɚ
ɭɥɚɡɚɤɨɞɬɪɢɮɨɪɚɇɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɟɨɛʁɚɲʃɟʃɟɧɚɫɬɚɧɤɚ„ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ ɬɢɩɚ“ɞɚɨʁɟɉ
Ɇɢɥɨɧɚɫ ɤɨʁɢ ɬɜɨɪɰɟɦ ɚɬɨɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɫɦɚɬɪɚ ɫɜ Ⱥɬɚɧɚɫɢʁɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɞɚɨ ɩɟɜɧɢɰɟ
ɤɚɬɨɥɢɤɨɧɭ ȼɟɥɢɤɟ Ʌɚɜɪɟ ɪɚɞɢ ɪɚɞɢɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢɯɩɨɬɪɟɛɚ ɤɚɤɨɛɢɫɟɭʃɢɯɫɦɟɫɬɢɥɢ
ɯɨɪɨɜɢ Ⱥɧɬɢɮɨɧɨ ɩɟɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ɪɚɧɢʁɟ ɢ ɭ ɰɪɤɜɚɦɚ ɛɟɡ ɚɩɫɢɞɚɥɧɢɯ ɩɟɜɧɢɰɚ ɚ
ɦɟɫɬɨ ɯɨɪɚ ɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɩɨʁɚɜɟ ɚɩɫɢɞɚ ɧɚ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɧɢɫɭ ɨɛʁɚɲʃɟɧɢ ɭ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ Ⱦɜɨɥɭɱɧɢ ɢ ɬɪɨɥɭɱɧɢ ɨɬɜɨɪɢ ɭ ɞɨʃɢɦ ɡɨɧɚɦɚ ɛɨɱɧɢɯ ɤɨɧɯɢ ɭ ɂɜɪɢɨɧɭ

ɭɤɥɚɩɚʁɭ ɭ ɫɬɚɪɢMH ɛɚɡɢɥɢɤɟ Ɍɨ ɫɭ ɪɟɲɟʃɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɂɫɬɨɤɚ ɢ ɜɢɞɟ ɫɟ
ɫɪɟɞɢɧɨɦ9ɜɟɤɚɧɚȻɟɥɨɦɦɚɧɚɫɬɢɪɭ 'HLU(O$ELDG ɐɪɜɟɧɨɦɆɚɧɚɫɬɢɪɭ 'HLU(O$KPDU ɦɚɧɚɫɬɢɪɭɋɜ
ɋɢɦɟɨɧɚ 'HLU$PED6DPDQX ɢɥɢɢɡɧɚɋɢɪɢʁɫɤɨɦɦɚɧɚɫɬɢɪɭ 'HLU(V6XULDQL ɭɞɨɥɢɧɢ:kGL1DWUXPD
ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ Ⱥɪɯ ɫɪɟɞʃɟɝ ɜɟɤɚ ɫɬɪ ²  ɋɥɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɫɚɠɟɬɢɯ ɢ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ
ɧɚɥɚɡɢɫɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɄɚɜɤɚɡɚɬɚɤɨɻɟɫɩɟɰɮɢɱɧɢɯɨɛɥɢɤɚɤɚɨɲɬɨɫɭɰɪɤɜɟɭɜɟʄɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɚɝɪɚɻɟɧɟɭ
9,,ɜɟɤɭɌɨɫɭȺɧɚɧɢʁɟɜɚɰɪɤɜɚɭȺɥɚɦɚɧɭɋɜɆɚɪɢMɚɭɌɚɥɢɧɭɤɚɨɫɚɠɟɬɢ -6WU]\JRZVNLȼ$(,
:LHQɫɬɪ²ɫɥɢ ɢɥɢȾɜɢɧɫɤɢɫɚɛɨɪɢɡɌɚɥɢɧɫɤɢɯɪɚɦɫɤɪɚʁɚ9,,ɜɟɤɚ ȼɆ
ȺɪɭɬɸɧɹɧɢɋȺɋɚɮɚɪɹɧɧɞɆɨɫɤɜɚɫɬɪɢ ɢɄɚɬɟɞɪɚɥɚɭɄɭɬɚɧɫɭɢɡ ɩɨ-
6WU]LJ ȼȺȿ , ɫɬɪ ²  ɤɚɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢ ɨɛɥɢɰɢȻ ȼɭɥɨɜɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  ȼɟɡɚɧɨ ɡɚ ɩɨɪɟɤɥɨ
ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚɜɢɞɟɬɢɇɎɨɥɢʄɌɪɢɤɨɧɯɨɫ

Ɉɛɥɢɰɢɭɩɢɫɚɧɨɝɤɪɫɬɚɫɚɛɨɱɧɢɦɚɩɫɢɞɚɦɚɭɞɭɝɨɦɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦɩɟɪɢɨɞɭɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨɫɭɫɟʁɚɜʂɚɥɢɧɚ
ɪɚɡɧɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɦɚ ɋɜ Ɍɢɬ ɭ Ƚɨɪɬɢɧɢ ɧɚ ɢɩɪɭ ɢɡ 9, ɜɟɤɚ ɤɚɬɟɞɪɚɥɟ ɭ Ⱦɢɜɧɭ ɢ Ɍɚɥɢɧɭ ɢɡ 9,, ɜɟɤɚ
ɰɪɤɜɟ ɭ Ƚɪɭɡɢʁɢ ɢɡ ;, ɜɟɤɚ ɰɪɤɜɟ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɩɨɱɟɜ ɨɞ ; ɜɟɤɚ ɤɚɨ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ Ƚɪɱɤɨʁ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ
ɆɚɤɟɞɨɧɢʁɢɤɚɫɧɢʁɟɭɊɭɦɭɧɢʁɢɢɬɞɇɎɨɥɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɇɚɻɚɎɨɥɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪÄɉɨɞɢɡɚʃɟɦ ɤɨɧɯɢ ɞɨ ɧɢɜɨɚ ɩɪɜɨɝ ɤɪɨɜɧɨɝ ɜɟɧɰɚ ɭ ɫɩɨʂɚɲʃɟɦ ɢɡɝɥɟɞɭ
ɨɛʁɟɤɬɚ ɦɟʃɚ ɫɟ ɭ ɫɜɚɪɢ ɬɢɩ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ.³

 Ɉ ɭɥɨɡɢ ɛɨɱɧɢɯ ɚɩɫɢɞɚ ɭ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɦ ɤɚɬɨɥɢɤɨɧɢɦɚ 3 0\ORQDV /H SODQ LQLWLDO GX FDWKROLFRQ GH OD
*UDQGH/DYUDDX0RQW$WKRVHWODJHQHVHGXW\SHGXFDWKROLFRQDWKRQLWH&DKLHUDUFKHRORJLTXHV3DULV
ɫɬɪɧɚɜɟɞɟɧɨɩɪɟɦɚɇɎɨɥɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɢ

ÄɌɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɨɛʁɚɫɧɢɥɨ ɡɚɲɬɨ ɫɟ ɭ ɠɢɬɢʁɢɦɚ ɫɜ. Ⱥɬɚɧɚɫɢʁɚ 'ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟ' ɰɪɤɜɟ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢ ɭ ɜɟɡɭ ɫɚ
ɭɦɟɬɚʃɟɦ ɛɨɱɧɢɯ ɚɩɫɢɞɚ ɪɚɞɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɯɨɪɨɜɚ ɢɥɢ ɩɪɨɦɟɧɨɦ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ³ɂɫɬɨ

ɂɫɬɨ

ɇɚɻɚɎɨɥɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɇɚɨɜɨɫɟɧɚɞɨɜɟɡɭʁɟɢɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɋɥɨɛɨɞɚɧɚȶɭɪɱɢʄɚɨɩɪɜɨɛɢɬɧɨʁ
ɮɭɧɤɰɢʁɢɩɪɢɩɪɚɬɟɭɏɢɥɚɧɞɚɪɭɭɜɢɞɭɩɨɥɭɨɬɜɪɟɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɩɨɪɬɢɤɭɦɚ
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FDWKROLFRQ&DKLHUVDUFKHRORJLTXV  ɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

Ɏɨɥɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ɏɨɥɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɢɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ30\ODQDVɧɚɜɞɟɥɨɧɚɪɚɡɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚ

ϭϯϳ


ȼɚɬɨɩɟɞɭ ɢ ɏɢɥɚɧɞɚɪɭ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɤɚɦɟɧɢɦ ɩɥɨɱɚɦɚ ɢ ɫɬɚɤɥɨɦ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɪɚɞɢɥɨ ɨ ɩɨɥɭɨɬɜɨɪɟɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦ ɜɟɫɬɢɛɢɥɢɦɚ ɚ ɤɨɞ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ
ɩɨɫɬɨʁɟɭɡɚɧɢɨɬɜɨɪɢɫɚɞɜɨɞɟɥɧɨɦɢɬɪɨɞɟɥɧɨɦɩɨɞɟɥɨɦɭɬɟɦɟɧɢɦɚɊɟɫɬɚɭɪɚɬɨɪɫɤɢ
ɪɚɞɨɜɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɰɚɪ ɇɢʄɢɮɨɪ Ɏɨɤɚ  ±   ɢɡɜɨɞɢɨ ɧɚ ȼɟɥɢɤɨʁ ɉɚɥɚɬɢ ɭ ɞɪɭɝɨʁ
ɩɨɥɨɜɢɧɢ ; ɜɟɤɚ ɦɨɝɥɢ ɫɭ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ Äɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɢʁɭ³ ɪɟɲɟʃɚ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ ɢɡ
ɫɟɤɭɥɚɪɧɟɭɰɪɤɜɟɧɭɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɈɞɥɢɤɚɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯɤɚɬɨɥɢɤɨɧɚʁɟɢɩɨɥɨɠɚʁɞɜɚ
ɦɚʃɚɤɭɛɟɬɚɢɡɧɚɞɧɚɪɬɟɤɫɚɩɨɩɭɬɦɚɧɚɫɬɢɪɚɉɚɧɬɨɤɪɚɬɨɪɚȾɨɯɢʁɚɪɚɄɭɬɭɦɭɥɭɲɚɢ
ɧɚ ɰɪɤɜɢ Ʉɫɟɪɨɩɨɬɚɦɚ ɞɨɤ ɰɪɤɜɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɏɢɥɚɧɞɚɪ ɢɦɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɭ ɤɭɩɨɥɭ ɢ ɞɜɟ
ɦɚʃɟɢɡɧɚɞɛɨɱɧɢɯɡɚɩɚɞɧɢɯɬɪɚɜɟMɚɧɚɪɬɟɤɫɚɚɩɟɬɤɭɩɨɥɚɢɡɧɚɞɧɚɪɬɟɤɫɚɫɚɨɫɧɨɜɨɦ
ɭɩɢɫɚɧɨɝɤɪɫɬɚɢɦɚʁɭɰɪɤɜɟɄɚɫɬɚɦɨɧɢɬɢɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧ Ɋɭɫɢɤɨɧ 

ÄȺɬɨɧɫɤɢ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫ³ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ʁɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɧɚ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɪɚɜɧɨɤɪɚɤɢ ɭɩɢɫɚɧɢ ɤɪɫɬ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɤɨʁɟɦ MH ɫɚ
ɢɫɬɨɱɧɟɫɬɪɚɧɟɞɨɞɚɬɨɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɬɪɨʁɧɨɫɜɟɬɢɥɢɲɬɟɞɨɞɚɰɢɞɜɟʁɭɩɟɜɧɢɱɤɢɯɚɩɫɢɞɚ
ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɯɫɟɜɟɪɧɨɢʁɭɠɧɨɭɨɫɨɜɢɧɢɬɪɚɧɫɟɩɬɚɉɪɟɦɚɬɢɩɢɤɭɦɚɧɚɫɬɢɪɚȼɟɥɢɤɚ
Ʌɚɜɪɚ ɩɟɜɚɱɢ ɞɜɚ ɯɨɪɚ ɫɚ ɯɨɪɨɜɨɻɚɦɚ ɫɬɚʁɚɥɢ ɫɭ ɭ ɩɟɜɧɢɰɚɦɚ ɫɚ ɫɟɜɟɪɧɟ ɢ ʁɭɠɧɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɲɬɨ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɭ  ɩɟɜɧɢɰɟ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɫɥɭɠɢɥɟ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ
ɯɨɪɨɜɚɦɨɧɚɯɚɢɤɚɤɨɛɢɫɟɞɨɛɢɨɜɟʄɢɰɪɤɜɟɧɢɩɪɨɫɬɨɪɭɫɥɟɞɩɪɢɥɢɜɚɦɨɧɚɯɚ

ɉɨɤɚɡɚɧɧɚɱɢɧɬɪɚɧɫɩɨɧɨɜɚʃɚɫɜɟɬɨɝɨɪɤɫɟɢɞɟɚɥɧɟɫɯɟɦɟɭɤɚɡɭʁɟɧɚɬɨɞɚɫɟɧɚ
ɚɬɨɫɤɢ ɬɢɩ ɧɢʁɟ ɭɝɥɟɞɚɥɨ ɤɚɨ ɧɚ ɦɨɞɟɥ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɜɟʄ ɤɚɨ ɧɚ Äɢɞɟɚɥɧɭ
ɲɟɦɭ³ɈɜɨʁɟɧɚɜɟɥɨɧɚɭɱɧɢɤɟɞɚɩɪɟɢɫɩɢɬɚʁɭɜɟɡɭÄɧɨɜɢɯ ɰɪɤɜɟɧɨɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢɯ ɤɚɧɨɧɚ
ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ³ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɫɪɩɫɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɬɨɤɨɦɱɢɬɚɜɨɝɫɪɩɫɤɨɝɫɪɟɞʃɟɝɜɟɤɚɧɚɪɨɱɢɬɨɫɭɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚɧɢɡɚɜɪɟɦɟɆɢɥɭɬɢɧɨɜɟ
ɢȾɭɲɚɧɨɜɟɜɥɚɞɚɜɢɧɟɌɚɤɨɻɟɆɢɥɭɬɢɧɭɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨʁɬɪɚɞɢɰɢʁɢ ɨɛɧɚɜʂɚɏɢɥɚɧɞɚɪ
 ɝɨɞɢɧɟ ɚɥɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɬɥɭ ɝɪɚɞɢ ɭ ɫɬɚɪɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ ɞɨɤ ɡɚ



ȼɄɨɪɚʄ ȺɪɯɟɨɥɨɲɤɚɨɩɚɠɚʃɚɨɩɪɢɩɪɚɬɢɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚɭɏɢɥɚɧɞɚɪɭ ɏɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ
ɫɬɪɇɎɨɥɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɎɨɥɢʄɧɚɜɞɟɥɨɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦȽɈɫɬɪɨɝɨɪɫɤɢɧɚɜɞɟɥɨ

ɇɚɨɜɨɦɩɨɫɥɟɞʃɟɦɡɚɜɪɟɦɟɨɛɧɨɜɟɝɨɞɢɧɟɭɡɟɨMHɞɢɪɟɤɬɧɨɝɭɱɟɲʄɚɦɨɧɚɯɂɫɚɢʁɚɭɡɩɨɦɨʄ
ɰɚɪɚȾɭɲɚɧɚȼɢɞɢɁɛɨɪɧɢɤɪɚɞɨɜɚȼɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚɋȺɇɤʃɱɥɚɧɚɤȭɋɬɪɢɱɟɜɢʄɚ
ɍɥɨɝɚ ɫɬɚɪɰɚ ɂɫɚɢMH ɭ ɩɪɟɧɨɲɟʃɭ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɭ ɦɨɪɚɜɫɤɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɭ ɲɤɨɥɭ ɫɬɪ ²
Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

*0LOOHWBulletin de Correspodance Hellénique3DULVɫɬɪɆȼɚɫɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ɇȼɚɫɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ-6WU]\JRZVNL+ɞ%DUDG,,ɫɬɪȻȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɇɢɤɨɥɚɆɚɜɪɨɞɢɧɨɜȼɢɡɚɧɬɢɫɤɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɋɨɮɢɚɫɬɪ

Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ϭϯϴ


ɜɪɟɦɟ ɋɬɟɮɚɧɚ ɍɪɨɲɚ ,,, Ⱦɟɱɚɧɫɤɨɝ ɢ ɋɬɟɮɚɧɚ Ⱦɭɲɚɧɚ Äɧɢje ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɩɪɨɞɪɟ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢ ɨɛɥɢɤ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ³ɌɟɤɧɚɤɨɧɢɡɦɢɪɟʃɚɰɪɤɚɜɚɩɨɫɬɢɝɧɭɬɚʁɟÄɩɨɥɢɬɢɱɤɚ
ɢ ɨɩɲɬɟɤɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɫɜɟɬɨɝɨɪɚɰɚ ɫɚ ɋɪɛɢʁɨɦ³ Ɇɟɻɭ ɭɬɢɰɚʁɧɢɦ ʂɭɞɢɦɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɤɨɧ ɢɡɦɢɪɟʃɚ ɞɟɥɨɜɚɥɢ ɧɚ ɩɨʂɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɫɬɢɱɟ ɫɟ ɢɝɭɦɚɧ ɰɚɪɫɤɟ Ʌɚɜɪɟ
ɂɫɚɢʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɬɢɰɚɨ ɧɚ Äɢɡɜɟɫɧɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɟ ɪɟɮɨɪɦɟ³ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɨ ɱɟɦɭ
ɫɜɟɞɨɱɟ ɩɥɚɧɨɜɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ ɭ ɱɢʁɨʁ MH ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɢ ɫɚɦ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ Ʉɚɨ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɨɞɥɭɤɚ ɞɨɧɟɬɢɯ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɟ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɫɚɛɨɪɢɦɚ  ɢ  ɭ ɉɟʄɢ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ȼɭɤɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ ɢ ȭɭɪɻɚ , Ȼɚɥɲɢʄɚ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ ʁɟ
ɮɚɜɨɪɢɡɨɜɚɧɚ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ Äɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨʁ³ ɧɚɦɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ ɯɪɚɦɚ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɨɛɪɚɫɰɢ ɡɚ ɞɪɭɝɟ ɤɬɢɬɨɪɟ ɦɨɪɚɜɫɤɢɯ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɆɨɪɚɜɫɤɚɋɪɛɢʁɚʁɟɛɢɥɚɫɬɟɰɢɲɬɟɞɟɥɨɜɚʃɚɭɱɟɧɢɯʂɭɞɢɩɪɨɬɨɦɚʁɫɬɨɪɚ
ɝɪɚɞɢɬɟʂɚɫɥɢɤɚɪɚɫɤɭɥɩɬɨɪɚɩɪɟɩɢɫɢɜɚɱɚɤʃɢɝɚɢɥɭɦɢɧɚɬɨɪɚɢɩɟɫɧɢɤɚɚɭɝɥɟɞɧɟ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭ ɋɪɛɢʁɭ ɩɪɟɧɨɫɢɥɢ Äɫɜɨʁɚ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɨ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɰɪɤɜɟɧɨɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɝ ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ ɩɥɚɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɢ ɧɚ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭ³
ɨɞɧɨɫɧɨ Äɪɟɮɨɪɦɭ ɰɪɤɜɟɧɨ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɪɟɧɨɫɢɨ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ³Ʉɭɥɬɭɪɚɩɨɡɧɟɟɩɨɯɟɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ
ɋɪɛɢʁɟ ± Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɛɢɥɚ ʁɟ Äɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɦɨɧɚɲɤɭ ɫɪɟɞɢɧɭ.³ Ɂɚɬɨ ʁɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɤɚɨ ɞɟɨ ɲɢɪɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɩɪɨɦɟɧɟɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚ

ɂɚɤɨ ɫɭ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɫɪɩɫɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɪɟɞʃɟɝ ɜɟɤɚ
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚɧɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ Ɇɢɥɭɬɢɧɚ ɤɨʁɢ ɭ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ ɨɛɧɚɜʂɚ
ɏɢɥɚɧɞɚɪ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɧ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɬɥɭ ɝɪɚɞɢ ɭ ɫɬɚɪɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɢɇɚɤɨɧɢɡɦɢɪɟʃɚɫɪɩɫɤɟɢɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟɰɪɤɜɟɢɰɪɤɜɟɧɨɝɫɚɛɨɪɚɢɫɬɟ




ɂɫɬɨɫɬɪɫɚɧɚɩɨɆɢɥɭɬɢɧɨɜɨʁɨɛɧɨɜɢɏɢɥɚɧɞɚɪɚ
ɂɫɬɨɫɬɪɫɚɧɚɩɢ

ɂɫɬɨɫɚɧɚɩ

ɂɫɬɨɫɚɧɚɩ

 ȼɨ ȭɭɪɢʄ ɋɪɩɫɤɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɫɚɛɨɪɢ ɭ ɉɟʄɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɨ  Ɉ ɤɧɟɡɭ Ʌɚɡɚɪɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ
Ʉɪɭɲɟɜɚɰɫɬɪ

Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

 * 0LOOHW $$6 ɫɬɪ ɞɚɬɭʁɟ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɏɢɥɚɧɞɚɪ ɭȴ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂɚɩɢɫɢ ,, Ⱥ
Ⱦɟɪɨɤɨ Ⱥɪɯ ɭ ɋ ɢ Ɇ ɫɬɪ   ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ Ⱥɪɯ ɫɪɟɞ ɜɟɤɚ ɫɬɪ   ɢ ȼ ɉɟɬɤɨɜɢʄ ɉɪɟɝɥɟɞ
ɰɪɤɚɜɚɫɬɪ ɞɚɬɢɪɚʁɭɭɝɨɞɢɧɭȻȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


ϭϯϵ


ɝɨɞɢɧɟɧɚɤɨʁɟɦʁɟɢɡɚɛɪɚɧɩɚɬɪɢʁɚɪɯȳɟɮɪɟɦɢɝɭɦɚɧɦɚɧɚɫɬɢɪɚȼɟɥɢɤɟɅɚɜɪɟɫɬɚɪɚɰ
ɂɫɚɢʁɚ ɭɬɢɰɚɨ ʁɟ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɟ ɪɟɮɨɪɦɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɨ ɱɟɦɭ ɫɜɟɞɨɱɟ
ɩɥɚɧɨɜɢɰɪɤɜɟɧɢɯɝɪɚɻɟɜɢɧɚɭɱɢʁɨʁMHɢɡɝɪɚɞʃɢɢɫɚɦɭɱɟɫɬɨɜɚɨɌɚɞɚɫɭɭɞɨɦɚʄɨʁ
ɫɚɤɪɚɥɧɨʁɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɭɫɜɨʁɟɧɟɩɟɜɧɢɰɟɫɚɫɟɜɟɪɧɟɢʁɭɠɧɟɫɬɪɚɧɟɤɚɤɨɛɢɫɟɩɪɨɲɢɪɢɨ
ɫɥɨɛɨɞɚɧ ɩɨɬɤɭɩɨɥɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɯɨɪɨɜɚ ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ
ɇɚɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚɫɚɤɪɚɥɧɟɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɭɫɜɨʁɟɧʁɟɨɫɧɨɜɧɢɤɨɧɰɟɩɬÄɚɬɨɫɤɨɝ
ɬɢɩɚ³ɢɤɨɦɛɢɧɨɜɚʃɟɦɨɛɥɢɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɚɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝɩɟɪɢɨɞɚɫɚɩɟɜɧɢɱɤɢɦɚɩɫɢɞɚɦɚ
ɧɚɩɪɚɜʂɟɧʁɟÄɧɨɜɢ ɦɨɞɟɥ.³

ȼȭɭɪɢʄʁɟɞɟɬɚʂɧɨɢɫɬɪɚɠɢɨɩɪɢɦɟɧɭɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɨɝɩɥɚɧɚɢɭɨɱɢɨɞɚɩɪɢɫɭɫɬɜɨ
ɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɢɯɨɛɥɢɤɚɜɚɪɢɪɚɩɪɟɢɧɚɤɨɧɩɨɦɢɪɟʃɚɫɪɩɫɤɟɢɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟɰɪɤɜɟɉɪɟɦɚ
ȭɭɪɢʄɭ ɲɢɪɟʃɟ ɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭ ɫɭɫɟɞɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɢɦɚɥɨ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɠɢɜɨɬ ɭ ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɋɬɟɮɚɧ Ⱦɟɱɚɧɫɤɢ ʁɟ ɩɪɜɢ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɢ ɭ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭɫɪɩɫɤɟɞɪɠɚɜɟɭ;,9ɜɟɤɭɭɜɟɨɞɨɬɥɟɧɟɩɨɡɧɚɬɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɬɪɨɥɢɫɧɢɩɥɚɧ
ɢɡɧɨɜɚɫɚɝɪɚɞɢɜɲɢɦɚɧɚɫɬɢɪɋɜɇɢɤɨɥɟɆɪɚɱɤɨɝɝɨɞɢɧɟɄɪɚʂȾɭɲɚɧʁɟɨɜɭ
ɰɪɤɜɭ ɞɚɪɨɜɚɨ  ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɏɢɥɚɧɞɚɪɭ ʁɟɪ ʁɟ ʃɟɧ ɬɢɩ ɨɞɝɨɜɚɪɚɨ ɧɚɱɢɧɭ
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯɤɚɥɭɻɟɪɚɢɧɚʃɭɫɟɭɝɥɟɞɚɨɩɨɞɢɠɭʄɢɰɪɤɜɭɫɜɇɢɤɨɥɟɭ



Ɋɚɡɥɨɝɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚɚɤɰɢʁɚɩɨɦɢɪɟʃɚɫɚɫɪɩɫɤɟɫɬɪɚɧɟʁɟɛɨʁɤɨɬɫɪɩɫɤɢɯɦɨɧɚɯɚɧɚɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢɍɬɨ
ɜɪɟɦɟ MH ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɠɢɜɟɨ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɫɪɩɫɤɢɯ ɦɨɧɚɯɚ ɉɨɪɟɞ ɏɢɥɚɧɞɚɪɚ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɨɦ ɫɪɩɫɤɨɝ
ɦɨɧɚɲɬɜɚ MH ɛɢɨ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ ɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧ ɤɨʁɢ MH ɨɛɧɨɜɢɨ Ⱦɭɲɚɧ  ɡɚɬɢɦ ɋɢɦɨɧɨɩɟɬɪɚ
ɨɛɧɨɜʂɟɧɚɡɚɜɪɟɦɟɞɟɫɩɨɬɚȳɨɜɚɧɚɍɝʂɟɲɟɞɨɚɭ;9ɜɟɤɭɄɚɫɬɚɦɨɧɢɬɜɟɥɢɤɨɝɱɟɥɧɢɤɚɊɚɞɢɱɚ
ɉɨɫɬɭɩɨɜɢʄɚɢɋɜɉɚɜɥɟȭɭɪɻɚȻɪɚɧɤɨɜɢʄɚ 0LOOHW$$6ɫɬɪ ɢɥɢʁɨɲɤɚɫɧɢʁɟɝɞɟɫɭɜɟʄɢɧɨɦɛɢɥɢ
ɋɪɛɢ Ʉɫɟɧɨɮɨɧ Ʉɫɟɪɚɩɨɬɚɦ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚɬ ɢ Ʉɚɪɚɤɚɥɭ ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ Ⱥɪɯɢɬ ɫɪɟɞʃɟɝ ɜɟɤɚ ɫɬɪ 
ɧɷɩɨɦ Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪȼȭɭɪɢʄ ɂɡɦɢɪɟʃɟɰɪɤɚɜɚ ɇɚɭɱɧɢɫɤɭɩɈ ɰɚɪɭ Ʌɚɡɚɪɭ«

 ɂɫɚɢʁɢɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɫɚɛɨɪɭ MH ɞɨɤɚɡɚɨ ȭ ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ ɍɥɨɝɚ ɫɬɚɪɰɚ ɂɫɚɢʁɟ ȼɢɡɚɧɬ ɡɛɨɪɧɢɤ
ɪɚɞɨɜɚɫɬɪ

Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ȭ ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ ,ELGHP ² ɍ ɫɜɨɦɟ ɱɥɚɧɤɭ ɚɭɬɨɪ ɧɚɥɚɡɢ ɞɚ MH ɜɪɟɞɧɢ ɦɨɧɚɯ ɂɫɚɢʁɚ ɭɡɟɨ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ɩɪɢ ɨɛɧɨɜɢ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟ ɥɚɜɪɟ ɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧɚ ɡɚɬɢɦ ɧɚ ɰɪɤɜɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɻɚɜɰɚ ɚ
ɦɨɠɞɚɢɧɚɰɪɤɜɢɋɜɚɪɯɚɧɻɟɥɢɭɄɭɱɟɜɢɲɬɭȻȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

*0LOOHW$$6ɫɬɪ

Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ibidɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɬɪɚɬɭɪɨɦɨɨɫɬɚɰɢɦɚɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟɰɪɤɜɟɭɛɥɢɡɢɧɢɫɟɥɚɉɟɲɱɟɪɚɤɨɞ
ɊɚɞɨɦɢɪɚɭȻɭɝɚɪɫɤɨʁ

IbidɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɨɩɨɜɟʂɚɦɚɫɜɇɢɤɨɥɟɆɪɚɱɤɨɝɇɚʁɧɨɜɢʁɟɢɬɪɚɠɢɜɟʃɟɧɚɨɜɭ
ɬɟɦɭ ɭɪɚɞɢɥɚ ʁɟ ɋɦɢʂɚ ɆɚɪʁɚɧɨɜɢʄȾɭɲɚɧɢʄ ɭ ɋ ɆɚɪʁɚɧɨɜɢʄȾɭɲɚɧɢʄ ɏɪɢɫɨɜɭʂɚ ɤɪɚʂɚ Ⱦɭɲɚɧɚ ɨ
ɞɚɪɨɜɚʃɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɜɟɬɨɝ ɇɢɤɨɥɟ Ɇɪɚɱɤɨɝ ɭ Ɉɪɟɯɨɜɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɏɢɥɚɧɞɚɪɭ  ɋɬɚɪɢ ɫɪɩɫɤɢ ɚɪɯɢɜ 
  ɢ ɋ ɆɚɪʁɚɧɨɜɢʄȾɭɲɚɧɢʄ Ɉ ɩɢɬɚʃɭ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟʂɚ ɦɪɚɱɤɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɋɬɚɪɢ
ɫɪɩɫɤɢɚɪɯɢɜ  ɫɬɪɫɬɪ ɋɦɢʂɚɆɚɪʁɚɧɨɜɢʄȾɭɲɚɧɢʄɨɫɜɪɬɨɦɧɚɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɭ
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɱɟɬɢɪɢ ɩɨɜɟʂɟ ɡɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ ɇɢɤɨɥɟ Ɇɪɚɱɤɨɝ ɭ Ɉɪɟɯɨɜɭ  
ɢ ɱɭɜɚɧɢɯɭɚɪɯɢɜɭɏɢɥɚɧɞɚɪɚɢɞɟɬɚʂɧɨɦɚɧɚɥɢɡɨɦɫɚɞɪɠɢɧɟɩɪɜɟɬɪɢɞɨɥɚɡɢɞɨɡɚɤʂɭɱɤɚ
ɞɚ ʁɟ ɢ ɤɪɚʂ Ɇɢɥɭɬɢɧ ɨɛɞɚɪɢɨ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɚɤɬɨɦ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɫɚɱɭɜɚɧ ɞɚ ɫɭ ɞɜɟ ɩɨɜɟʂɟ ɤɪɚʂɚ
Ⱦɭɲɚɧɚ    ɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɟ ɚ ɞɚ ʁɟ ɚɤɬ ɤɪɚʂɚ ɋɬɟɮɚɧɚ Ⱦɟɱɚɧɫɤɨɝ   ɤɨɦɩɢɥɚɰɢʁɚ ɜɢɲɟ
ɫɚɱɭɜɚɧɢɯ ɩɨɜɟʂɚ ɦɪɚɱɤɨɝ ɚɪɯɢɜɚ Ɍɚɤɜɨ ɬɟɦɟʂɧɨ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɞɨɛɪɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ
ɩɪɨɛɥɟɦkɩɨɦɟɧɭɬɢɯɩɨɜɟʂɚɱɢɧɢɨɜɚʁɪɚɞɧɟɡɚɨɛɢɥɚɡɧɢɦɩɪɢɥɢɤɨɦɛɚɜʂɟʃɚɩɨɦɟɧɭɬɢɦɚɤɬɢɦɚ

ϭϰϬ


ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɋɜ Ⱥɪɯɚɧɻɟɥɚ ɤɨɞ ɉɪɢɡɪɟɧɚ Ɉɜɚ ɞɜɚ ɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɚ ɪɟɲɟʃɚ Äɨɛʁɚɜʂɭʁɭ³
ɩɨʁɚɜɭɫɚɠɟɬɢɯɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚɭɋɪɛɢʁɢɋɚɠɟɬɢɬɪɢɤɨɧɯɨɫɩɨɩɭɬɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯɤɚɩɟɥɚ
ɢɦɚ ɰɪɤɜɚ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ ɭ ɤɭɥɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɢɥɟ ɤɨʁɭ ʁɟ Ⱦɭɲɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɟɥɢɧ
ɩɪɨɬɨɫɟɜɚɫɬɏɪɟʂɚɩɨɞɢɝɚɨɝɨɞɢɧɟɁɚɫɬɚɪɭɰɪɤɜɭɊɢɥɫɤɨɝɦɚɧɚɫɬɢɪɚɦɨɧɚɯ
ɇɟɨɮɢɬ ɩɢɲɟ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɞɨɛɧɚ ɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɢɯ
ɪɟɲɟʃɚ ɢɡ ;,9 ɜɟɤɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɬɚɪɢʁɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɨɩɭɬ
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɢɧɟ ɰɪɤɜɟ ɤɨɞ Ʉɭɪɲɭɦɥɢʁɟ Ɉɜɟ ɰɪɤɜɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɢɫɬɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ
ɚɥɢ ɧɢɫɭ ɭɧɟɥɟ ɫɢɫɬɟɦɫɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɩɚ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ ɫɭ ɫɥɭɠɢɥɟ ɤɚɨ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɢɡɜɨɪɢɡɚɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɭɝɥɟɞɚʃɟ ɉɪɢɥɨɡɢ 8. ɢ 9. 



















ȼɨʁɢɫɥɚɜȭɭɪɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ
 Ƚɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ɰɪɤɜɢ ɫɜ ɇɢɤɨɥɟ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɋɜɟɬɢɯ Ⱥɪɯɚɧɻɟɥɚ ɤɨɞ ɉɪɢɡɪɟɧɚ ȭɭɪɢʄ ʁɟ ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɫɚ
ɦɨɪɚɜɫɤɢ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɢɦɚ „Ɉɛɥɢɤɨɦ ɨɧɚ ɤɚɨ ɞɚ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɋɜ.ɇɢɤɨɥɚ Ɇɪɚɱɤɢ, ɩɨʁɚɜɭ ɫɚɠɟɬɢɯ
ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ.“ȼɢɞɟɬɢIbidɫɬɪ

IbidɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɤɨʁɚɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɊɢɥɫɤɢɦɚɧɚɫɬɢɪ

 Ibid ɫɬɪ  ȭɨɪɻɟ ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ ɋɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɚ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɚ ɪɚɧɨɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɤɨɞ
Ʉɭɪɲɭɦɥɢʁɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɜɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ   ɫɬɚɜʂɚɨɛɧɨɜɭɭ;,9ɜɟɤ 
ȭɭɪɻɟȻɨɲɤɨɜɢʄɢȻɪɚɧɢɫɥɚɜȼɭɥɨɜɢʄ ɐɚɪɢɱɢɧɝɪɚɞ±Ʉɭɪɲɭɦɥɢʁɚ±ɋɬɭɞɟɧɢɰɚ ɋɬɚɪɢɧɚɪ  
ɫɬɪ± ɫɦɚɬɪɚʁɭɞɚʁɟɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɚɢɡɜɪɲɟɧɚɭɇɟɦɚʃɢɧɨɜɪɟɦɟ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜȼɭɥɨɜɢʄ ɐɪɤɜɚɫɜ
ȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟɭɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁɄɭɥɚʁɧɢ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɡɚ ɥɢɤɨɜɧɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ  ± ɞɨɤɚɡɚɨɞɚʁɟ
ɰɪɤɜɚ ɭ Ʌɟɲʁɭ ɤɨɞ ɉɚɪɚʄɢɧɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɧɚ ɡɚ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ;,9 ɜɟɤɚ ɧɚɫɬɚɨ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɭ ɫɬɜɚɪɢ ʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɚ ɰɪɤɜɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɢ ɯɪɚɦ
ɩɨɞɢɝɧɭɬɭɩɪɜɢɦɞɟɰɟɧɢʁɚɦɚ;,9ɜɟɤɚ 


ϭϰϭ



Ɇɨɞɟɥɉɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ

ɉɨɩɢɫɫɩɨɦɟɧɢɤɚɫɚɤɪɚɥɧɟɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨɞ ɧɚɫ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɫɦɟɪɟɧɢɯ ɧɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɟ ɢɥɢ ʃɢɯɨɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɭɦɟɫɬɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢɫɬɢɯ ɤɚɨ ɞɟɥɚ
ɰɟɥɢɧɟ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɋɚɝɥɚɫɧɨ ɨɛɢɦɭ ɢ ɛɪɨʁɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ
ɦɨɪɚɜɫɤɨʁɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɧɚɩɪɚɜʂɟɧʁɟɩɨɩɢɫɫɩɨɦɟɧɢɤɚɩɪɟɦɚɧɚɞɥɟɠɢɦɁɚɜɨɞɢɦɚɤɨʁɢ
ɫɟɛɚɜɟʃɢɯɨɜɢɦɨɱɭɜɚʃɟɦ
ɁɚɜɨɞɭɄɪɚɝɭʁɟɜɰɭ
ɁɚɜɨɞɭɄɪɚʂɟɜɭ
Ɂɚɜɨɞɭɇɢɲɭ
Ɂɚɜɨɞɭȼɚʂɟɜɭ
Ɂɚɜɨɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

ɉɪɢɦɟɧɨɦɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭɡɚɲɬɢɬɢɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɫɚɤɪɚɥɧɟɦɨɪɚɜɫɤɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɫɩɨɦɟɧɢɰɢɛɢɫɟɩɨɜɟɡɚɥɢɭɰɟɥɨɜɢɬɫɢɫɬɟɦɤɨʁɢɛɢɭɠɢɜɚɨ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭɚɮɢɪɦɚɰɢʁɭɛɨʂɟɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɩɨɪɟɤɥɚɢɡɧɚɱɚʁɚɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦɢɲɢɪɢɦ
ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɤɚɨ ɞɟɥɚ ɭɤɭɩɧɨɝ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɱɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ʃɟɝɨɜɨ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɨɱɭɜɚʃɟ ɜɚɥɨɪɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɧɨɦɢɧɨɜɚʃɟ ɧɚ ɥɢɫɬɢ ɫɜɟɬɫɤɟ ɛɚɲɬɢɧɟ ɛɨʂɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚɧɚɞɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɦɚɢɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚɭɡɚɲɬɢɬɢɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɤɚɨɢɚɤɬɢɜɧɢʁɟ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɫɚɜɪɟɦɟɧɟɬɨɤɨɜɟɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦɉɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟ

Ⱦɨɫɚɞɚɲʃɢɩɪɢɫɬɭɩɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚɜɚɧɲɢɪɟɝɫɢɫɬɟɦɚɧɟɚɞɟɤɜɚɬɚɧ
ʁɟ ɢ ɧɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ
ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɩɨɩɭɬ ɝɭɛɢɬɤɚ



ɋɩɨɦɟɧɢɰɢɫɭɞɚɬɢɪɚɧɢɩɪɟɦɚȼɊɢɫɬɢʄɭ

ϭϰϳ


ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɉɪɢɦɟɧɚ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɦɟɪɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ
ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ ɢ Ʌɟɲʁɭ ɞɨɜɟɥɚ ʁɟ ɞɨ
ɡɚɧɟɦɚɪɢɜɚʃɚɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɢɝɭɛʂɟʃɟɦɢɡɜɢɞɚɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɟ ɰɟɥɢɧɟ ɫɚ
ɫɜɨʁɢɦ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɍ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢ ɰɪɤɜɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨʁɟɩɨɞɧɨɝɪɟʁɚʃɟɱɢɦɟʁɟɭɧɢɲɬɟɧɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɩɨɞɐɪɤɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɅɟɲʁɟ
ʁɟ ɨɛɧɨɜʂɟɧɚ ɭ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ ɫɬɢɥɭ ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɰɪɤɜɟɛɪɜɧɚɪɟ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɩɪɢɦɟɪɟɧɨ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɢ ɩɟʁɡɚɠɭ ɚ ɦɨɪɚɜɫɤɢɦ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚ ɭ ɱɢɬɚɜɨʁ ɉɟɬɪɭɲɤɨʁ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɢʁɟ ɨɦɨɝɭʄɟɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɫ  ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ʃɢɯɨɜ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɜɟ ɰɪɤɜɟ ɛɢ ɛɢɥɟ ɞɟɨ
ɲɢɪɟɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɢ ɤɪɨɡ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɜɪɲɢɥɚ ɛɢ ɫɟ ɛɨʂɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚɧɚɞɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɦɚ

ɋɥ. 30 . – Ʉɥɢɦɚ ɭɪɟɻɚʁ ɧɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ (Ⱥɭɬɨɪ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ: Ɇ. Ɋɨɬɟɪ)


ɋɥ. 31. – ɐɪɤɜɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ʌɟɲʁɟ ɨɛɧɨɜʂɟɧɚ ɭɡ ɧɚɪɭɲɚɜɚʃɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ
(Ⱥɭɬɨɪ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ: Ɇ. Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ)
ϭϰϴ


Табела 2 – Моравски споменици у надлежности Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
Бр.

НАЗИВ

ЛОКАЦИЈА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

СПОМЕНИКА
1.

Манастир
Сисојевац

Сисевац,
О Параћин

План цркве у облику сажетог
уписаног крста у комбинацији са
триконхосом (осма деценија XIV
века, пре 1389).

2.

Манастир
Манасија

Деспотовац, О
Деспотовац

План цркве у облику развијеног
типа
уписаног
крста
у
комбинацији са триконхосом
(1406-1408).

4.

Манастир
Јошаница

Јошанички
Прњавор, О
(Светозарево)
Јагодина

Са планом у облику сажетог
уписаног крста, па црква одступа
од опште типологије моравских
сакралних споменика (последња
деценија XIV века).

5.

Манастир
Вољавча

Страгари, О
Крагујевац

Данашња триконхална црква
изграђена је по угледу на
претходну (прва половина XV
века).

6.

Миљков
манастир

Гложане, О
Свилајнац

7.

Црква Св.
Николе
(Манастирак)

Крушевица, О
Рековац

Манастир је према предању
познат као Буковица, за који је
сачувана
Лазарева
повеља.
Данашња манастирска црква има
план у облику сажетог уписаног
крста
у
комбинацији
са
триконхосом.
План у облику сажетог типа
уписаног крста у комбинацији са
триконхосом.

8.

Црква Св.
Николе

Доња
Шаторња, О
Топола

План једнобродне грађевине,
одступа од опште типологије
моравских сакралних споменика
(1425).

9.

Манастир Св.
Богородице

Лешје, О
Параћин

План у облику прелазног типа од
сажете ка развијеној варијанти
уписаног крста у комбинацији са
триконхосом (1335-1360).

10.

Манастир
Раваница

Сење, О
Ћуприја

План у облику триконхоса
развијене варијанте уписаног
крста (1376-1385).

11.

Манастир
Каленић

Каленићки
Прњавор, О
Рековац

План у облику триконхоса у
комбинацији
са
сажетом
варијантом
уписаног
крста
(1407-1418).

12.

Манастир
Благовештење
Рудничко

О Крагујевац

Једнобродна црква која одступа
од опште типологије моравских
сакралних споменика (крај XIV,
почетак XV века).

13.

Мрњина црква

Бечевица, О
Кнић

Једнобродна грађевина одступа
од опште типологије моравских
сакралних споменика (крај XIV,
почетак XV века).

14.

Манастир Св.
Петке

Извор, О
Параћин

План у облику триконхоса у
комбинацији
са
сажетом
варијантом
уписаног
крста
(седма, осма деценија XIV века,
пре 1389).*

15.

Манастир
Својиново,

Својиново, О
Параћин

Црква посвећена
св. Николи
Мирликијском, према предању је
из друге половине 14. века и има
бочне апсиде.

16.

Црква Св.
Арханђела
Михаила

Брезовац, О
Аранђеловац

Једнобродна грађевина, одступа
од опште типологије моравских
цркава (1444).*

17.

Манастирски
комплекс
Намасија,
Забрега

О Параћин

План у облику триконхоса
упрошћене варијанте (пре 1398).*

18.

Црква Блага
Марија
Петрушка,
Поповац

О Параћин

План у облику триконхоса
прелазног типа од развијене ка
сажетој варијанти уписаног крста
(крај шесте или седма деценија
XIV века, пре 1389).*

19.

Црква Св.
Јована
Главосека

Забрега, О
Параћин

Припрата
уз
западни
зид
једнобродне цркве, одступа од
поште типологије триконхалних
грађевина.

20.

Црква Св.
Арханђела

Давидовац, О
Параћин

План у облику триконхоса
упрошћене варијанте (крај XIV
века).*

21.

Стара црква,
Горович

О Топола

План у облику триконхоса у
комбинацији
са
сажетом
варијантом уписаног крста.

22.

Манастир
Каменац

Честин, О
Кнић

План у облику триконхоса у
комбинацији
са
сажетом
варијантом уписаног крста.

23.

Црква Св.
Ђорђа

Горња
Мутница, О
Параћин

План у облику једнобродне
грађевине, одступа од опште
типологије сакралних споменика
моравске архитектуре (друга
половина XIV, почетак XV века).

24.

Манастир
Златенац

Гложане, О
Топола

План у облику сажетог уписаног
крста,
саграђен
за
време
владавине
деспота
Стефана
Лазаревића.

Табела 3 - Попис споменика сакралне моравске архитектуре у надлежности Завода за
заштиту споменика културе у Краљеву
НАЗИВ
СПОМЕНИКА

ЛОКАЦИЈА

ОСНОВНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

1.

Црква
Лазарица

Крушевац, О
Крушевац

План у облику
триконхоса у
комбинацији са сажетом
варијантом уписаног
крста (1377/78 – 1380).

2.

Црква Нова
Павлица

Павлица, О
Рашка

3.

Црква Св.
Стефана

Лепенац, О
Брус

План у облику
триконхоса у
комбинацији са
развијеном варијантом
уписаног крста (осма
деценија XIV века,
поуздано пре 1389).
План триконхоса у
комбинацији са сажетом
варијантом уписаног
крста (крај XIV, почетак
XV века).

4.

Манастир
Велуће

Велуће, О
Трстеник

5.

Манастир
Руденица

Руденица, О
Александровац

План у облику
триконхоса у
комбинацији са сажетом
варијантом уписаног
крста (крај седме,
почетак осме деценије
XIV века).
План у облику
триконхоса у
комбинацији са сажетом
варијантом уписаног
крста (крај XIV, почетак
XV века).

6.

Манастир
Дренча

Дренча, О
План у облику
Александровац триконхоса у
комбинацији са
развијеном варијантом
уписаног крста (шеста
деценија XIV века).

7.

Манастир
Љубостиња

Прњавор, О
Трстеник

8.

Манастир
Наупара

Наупаре, О
Крушевац

9.

Манастир
Враћевшница

Враћевшница,
О Горњи
Милановац

10.

Манастир
Милентија

Осредци, О
Брус

11.

Црква Св.
Марка

Јаковац, О
Ћићевац

План у облику
триконхоса у
комбинацији са
развијеном варијантом
уписаног крста (око
1385. одине, поуздано
пре 1389).
План у облику
триконхоса у
комбинацији са сажетом
варијантом уписаног
крста (седма или почетак
осме деценије XIV века,
поуздано пре 1382).
Једнобродна црква,
одступа од опште
типологије сакралних
споменика моравске
архитектуре (трећа
деценија XV века,
поуздано пре 1428).
План триконхоса у
комбинацији са сажетом
варијантом уписаног
крста (крај XIV, почетак
XV века).

Порушена црква
триконхалне основе са
припратом. Археолошки
откривени новчићи
повезују је са добом цара
Душана и Лазара. То је
највећа црква у групи
мојсињских манастира и
цркава.

12.

Манастир
Стјеник

Бањица, О
Чачак

13.

Манастир
Јешевац,

Доња Врбава,
О Горњи
Милановац

Садашња триконхална
црква (прва половина
XV века) изграђена на
првобитној цркви о којој
нема података.
Пустиножитељ Јован
Стејнички приспео из
Лешја у Стејник у првој
половини XV века.
По народном предању
везује се за великог
челника Радича
Поступовића, на шта
указује и сличност са
основом Враћевшнице,
којом одступа од опште
типологија сакралних
споменика моравске
архитектуре.

Табела 4 - Попис споменика сакралне моравске архитектуре у надлежности
Завода за заштиту споменика културе у Нишу
НАЗИВ
СПОМЕНИКА

ЛОКАЦИЈА

ОСНОВНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

1.

Манастир
Темска

О Пирот

Цркву са планом у облику
триконхоса у комбинацији са
сажетом варијантом
уписаног крста, предање
везује за браћу Дејановиће,
сестриће цара Душана.

2.

Манастир
Лапушња

Луково, О
Бољевац

Црква са планом у облику
триконхоса у комбинацији са
сажетом варијантом
уписаног крста саграђена
1500-1501. године,
највероватније на темељима
старије грађевине.

3.

Манастир
Поганово

Поганово, О
Димитровград

План у облику триконхоса у
комбинацији са сажетом
варијантом уписаног крста,
задужбина Константина
Дејановића.

4.

Манастир Св.
Стевана

Липовац, О
Алексинац

План је у облику сажетог
триконхоса на шеми плана
једнобродне куполне
грађевине (шеста – седма
деценија XIV века, поуздано
пре 1389/99).*

5.

Манастир Св.
Роман

Прасковче, О
Ражањ

Црква са планом у облику
триконхоса у комбинацији са
сажетом варијантом уписаног
крста, према предању резултат
је обнове за време цара Лазара
на постојећој триконхосној
основи из XI века.

6.

Црква Св.
АрхангелаЛозица

Криви Вир, О
Бољевац

Црква са планом у облику
триконхоса у комбинацији са
сажетом варијантом
уписаног крста, први пут се
помиње у турском попису
1455. године.

Табела 5 - Попис споменика сакралне моравске архитектуре у надлежности
Завода за заштиту споменика културе у Ваљеву
НАЗИВ
СПОМЕНИКА

ЛОКАЦИЈА

ОСНОВНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

1.

Манастир
Каона

Каона, О
Владимирци

Садашња црква из XIX
века, са планом у облику
триконхоса у комбинацији
са уписаним крстом,
изграђена на темељима
цркве из XIV века.

2.

Манастир
Радовашница

О Шабац

Археолошка ископавања
темеља претходне цркве
указују на сакралну
моравску архитектуру.

Табела 6 - Попис споменика сакралне моравске архитектуре у надлежности
Завода за заштиту споменика културе у Смедереву
НАЗИВ
СПОМЕНИКА

ЛОКАЦИЈА

ОСНОВНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

1.

Стара црква
Успења
Богородичиног
на
Смедеревском
гробљу

О Смедерево

Основа у облику
триконхоса у комбинацији
са сажетом варијантом
уписаног крста (прва
половина XV века).

2.

Остаци
манастира
Митрополије и
манастир
Благовештење

Ждрело, О
Петровац на
Млави

План у облику триконхоса
у комбинацији са
развијеном варијантом
уписаног крста (друга
половина XIV века).

3.

Манастир
Копорин

Копорин, О
Велика Плана

Задужбина деспота
Стефана Лазаревића са
планом у облику сажете
варијанте уписаног крста
(1402-1427).

4.

Манастир
Витовница

Витовница, О
Петровац на
Млави

План у облику триконхоса
у комбинацији са сажетом
варијантом уписаног крста
(пре 1389).

5.

Манастир
Горњак код
Крепољина

О Жагубица

Горњак (Ждрело), црква
са планом у облику
триконхоса у комбинацији
са сажетом варијантом
уписаног крста (1376/77 –
1380).

6.

Црква Заова

Топоница, О
Мало Црниће

У народној традицији се
везује за доба кнеза
Лазара.

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɟɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟɮɨɪɦɢɪɚʃɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ

ɋ ɨɛɡɢɪɨɦɞɚɩɨɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢɩɭɬɟɜɢɤɭɥɬɭɪɟɧɢɫɭʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɩɭɬɟɜɢɤɨʁɢɭɤʂɭɱɭʁɭɤɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɻɟɜɟʄÄɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɮɟɧɨɦɟɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɫɤɭɩɚ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɤɨʁɢ ɩɨɫɟɞɭʁɭ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ³ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɧɢ ɧɢɫɭ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɤɨʁɢ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɜɟʄ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ
ɮɟɧɨɦɟɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɪɨɡ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɢɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɫɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɜɟʄ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɤɚɨɫɥɨɠɟɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɢɬɢɩɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɫɚɦɢɦ ɰɢʂɟɦ ɩɭɬɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɭɬɢɰɚʁɢɦɚ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɧɨɜɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ
ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ Ɉɫɧɨɜɧɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɫɭɡɚɫɧɨɜɚɧɢɧɚɞɜɚɤʂɭɱɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɟɡɚɧɚɡɚɬɟɨɪɢʁɟ
ɢɩɪɚɤɫɟɭɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɨɜɭɬɟɦɭɍɇȿɋɄɈɜɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɉɭɬɟɜɢ ɤɚɨ ɞɟɨ ɧɚɲɟɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ  ɢɂɄɈɆɈɋɨɜɚɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ   ɍ ɡɚɤʂɭɱɰɢɦɚ ɫɚ ɟɤɫɩɟɪɬɫɤɨɝ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɭ Ɇɚɞɪɢɞɭ ɭ ɧɨɜɟɦɛɪɭ 
ɝɨɞɢɧɟɧɚɜɨɞɢɫɟ
Äɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɧɢɡɭ ɜɚɠɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɡɧɚɱɚʁ ɫɚɦɨɝ ɩɭɬɚ. ɉɪɟɩɨɡɧɚɬɢ ɞɚ ʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɢɬɢɧɟɪɟɪ ɢɥɢ ɩɭɬ, ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ, ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɨɜɟɡɭʁɭʄɨɦ ɧɢɬɢ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɫɤɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɨɞ ɩɪɟɫɭɞɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɭ ɞɚɬɨɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɡɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɢɥɢ ɝɪɭɩɭ³
ɉɪɨɰɟɫɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭɡɢɦɚ ɭ ɨɛɡɢɪ Äʃɟɝɨɜɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ



 ɉɪɟɚɦɛɭɥɚ ɂɄɈɆɈɋɨɜɚɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
 Äɇɨɜɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɥɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɧɚɫɥɟɻɚ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɟ ɩɨɤɥɚɩɚ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ɢɥɢ ɬɢɩɨɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ“, ɜɟʄ ɢɯ „ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁɢ ɩɨɜɟʄɚɜɚ
ʃɢɯɨɜ ɡɧɚɱɚʁ³ɂɄɈɆɈɋɨɜɚɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

Äɂɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɧɚ ɭɦɭ ɞɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɞɭɠ ɩɭɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ, ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɢ ɧɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɭ ɨɧɚ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɬɨɝ ɩɭɬɚ ɢɥɢ ɞɚ ɫɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ʃɢɦ. ȳɟɞɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɭ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ
ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɭ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɰɢʂɟɦ ɩɭɬɚ ɢ ɭɬɢɰɚʁɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ ɢɡ ʃɟɝɨɜɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ.“ɂɄɈɆɈɋɨɜɚɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
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ϭϱϵ


ɝɟɧɟɪɢɫɚɧɟ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɟɰɢɩɪɨɱɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ, ʃɟɝɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɧɭ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɭ, ɭɤɭɩɚɧ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɨɤɪɭɠɟʃɟ³ ɤɚɨ ɢ Äɬɪɚʁɚʃɟ ɢ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɚ ɢ ɞɭɯɨɜɧɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ, ɲɬɨ ɫɜɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ
ʃɟɝɨɜɨʁ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɢ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ³   ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɰɢʂɟɜɚ ɉɨɜɟʂɟ
ʁɟɫɬɟÄɞɚɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜɟɨɫɧɨɜɧɚɧɚɱɟɥɚɢɦɟɬɨɞɟɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɡɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ
ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚɧɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɞɨɛɚɪɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ³

ɂɚɤɨɫɭɨɫɧɨɜɧɟɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟɫɦɟɪɧɢɰɟɢɩɪɢɧɰɢɩɢɫɤɢɰɢɪɚɧɢɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɩɚɤ ʁɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ ɡɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚɨ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɧɚ ɧɚɭɱɧɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢ ɧɚɱɢɧ  ɋɬɨɝɚ ɨɜɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ
ɪɚɡɜɢʁɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɚɥɚɬ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢɩɥɚɬɮɨɪɦɭɡɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭɫɚɪɚɞʃɭɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯɢ
ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɢɯ ɬɢɦɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɩɪɢɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɧɚ
ɤɨɪɩɭɫɭɞɨɦɚʄɟɫɚɤɪɚɥɧɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɦɨɪɚɜɫɤɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɍɧɚɫɬɚɜɤɭ
Ɍɚɛɟɥɚ 1  ɞɚɬ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɞɟɫɟɬ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɯ ɤɨɪɚɤɚ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɭɬɟɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚɞɚɬɢɦɭɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ




ɂɄɈɆɈɋɨɜɚɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
 ɐɢʂɟɜɢ ɂɄɈɆɈɋɨɜɚɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ



ϭϲϬ


Ƚɪɚɮɢɤ 1. – Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɤɨɪɚɰɢ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ (Ⱥɭɬɨɪ: Ɇ. Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ)
ϭϲϭ


ɉɨɱɟɬɧɢ ɤɨɪɚɤ Kɨɪɚɤ I  ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɬɟɦɟ ɩɭɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɨɞɧɨɫɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɮɟɧɨɦɟɧɚɧɚɤɨʁɢɫɟɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɨɞɧɨɫɢȺ
ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ Kɨɪɚɤ II  ɫɚɤɭɩʂɚʁɭ ɩɨɞɚɰɢ ɨ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨʁ ɬɟɦɢ ɢ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚ ɞɚ ɥɢ ɬɟɦɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɟ ɭ ɂɄɈɆɈɋɨɜɨʁ ɉɨɜɟʂɢ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚɨ
ɪɚɞ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɢ ɭ ɤɪɚɬɤɨɦ ɪɨɤɭ ɧɚɩɪɚɜɢɥɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɨɜɢɯ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭɫɟɢɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɢɡɜɨɪɢ ɰɢɬɚɬɟɢɥɢ
ɧɚɜɨɻɟʃɚɢɤɨɦɟɧɬɚɪɢɤɨʁɢɫɟɡɚɫɧɢɜɚʁɭɧɚɩɪɢɦɚɪɧɢɦɢɡɜɨɪɢɦɚ ɢɬɟɪɰɢʁɚɪɧɟɢɡɜɨɪɟ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɡɛɢɪɤɟ ɤɨʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭɦɢɪɚʁɭ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟ
ɢɡɜɨɪɟ  ɉɪɨɜɟɪɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɫɬɢ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɬɟɦɢ
ɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɞɨɤɚɡɢɜɚʃɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɩɭɬɟɦɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɤɨʁɟ
ɫɭɩɪɨɩɢɫɚɥɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɥɢɩɭɬɟɦɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɩɨɫɟɛɧɨɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɢɯ
ɭ ɨɜɟ ɫɜɪɯɟ ɂɄɈɆɈɋ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɉɨɜɟʂɢ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɨ prima facie
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɤɨʁɢɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ
 ɂɡɪɚɡɟɞɢɧɚɦɢɱɤɢɯɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɩɪɨɰɟɫɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɟɧɟɪɢɫɚɥɢ ɪɚɡɦɟɧɟ ɢɡɦɟɻɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɜɟɡɚɧɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ
 ɉɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɩɨɜɟɡɚɧɢɯɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɜɟɡɚɦɚ
 Ⱦɨɤɚɡɟ ɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɚ ɢɥɢ ɟɬɧɢɱɤɢɯ ɝɪɭɩɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɤɭɥɬɭɪɚ
 ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɭɤɨɪɟʃɟɧɟ ɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɩɪɚɤɫɟ  ɩɨɩɭɬ ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ ɢ ɜɟɪɫɤɢɯ
ɩɪɨɫɥɚɜɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ   ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɫɚ
ɡɧɚɱɚʁɟɦɢɮɭɧɤɰɢʁɨɦɩɭɬɚ
ɉɪɢɦɟɧɨɦ ɨɜɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɫɟ ɡɚɩɪɚɜɨ ɢɫɩɢɬɭʁɟ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ
ɬɟɦɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɫɤɢɢɬɟɨɪɢʁɫɤɢɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɤɨɧɰɟɩɬɭɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɤɪɨɡ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟɩɨɩɭɬɧɚɜɟɞɟɧɢɯɢɥɢɢɥɢɩɨɫɟɛɧɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟɬɡɜɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟɤɨʁɢɦɚɫɟɞɨɤɚɡɭʁɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ



 ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

ϭϲϮ



ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɥɨɠɟɧɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɤɨʁɟ ɱɢɧɟ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ʃɢɯɨɜ ɩɨɩɢɫ ɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢ ɩɨɩɢɫ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ Kɨɪɚɤ
III ʁɟɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɪɟɞɫɬɜɨɤɨʁɟɩɪɭɠɚɤɪɚɬɚɤɨɩɢɫɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɜɟɡɚɧɢɯɡɚɬɟɦɭ
ɩɪɟ ɫɪɟɻɢɜɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɞɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ʃɢɦɚ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɨɞɚɛɢɪ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ Ʉɨɪɚɤ IV  ɤɨʁɢ ʄɟ
ɛɢɬɢ ɞɚʂɟ ɩɪɨɭɱɚɜɚɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɢɦɨɜɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɉɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɞɟɬɚʂɧɨɦ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɨɞɚɛɪɚɧɨɝ ɩɭɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɩɪɢɤɭɩɢɬɢɢɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢɢɡɜɨɪɟɜɟɡɚɧɟɡɚɩɪɨɭɱɚɜɚɧɢɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟ
Ʉɨɪɚɤ V 

Ʉɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢ ɩɭɬ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɩɭɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɩɨɪɟɞɤɨɧɬɟɤɫɬɚɭɤɨʁɟɦɧɚɫɬɚʁɟɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝɨɤɪɭɠɟʃɚʃɟɝɨɜɨɝɞɢɧɚɦɢɱɤɨɝ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɋɚɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢ ɩɭɬ ʁɟ Äɧɟɡɚɦɟɧʂɢɜɢ
ɮɢɡɢɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ³ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɭɤɨɥɢɤɨ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢ ɩɭɬ ɧɢʁɟ ɨɱɭɜɚɧ Äʃɟɝɨɜɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɤɚɨ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɨɫɬɚʁɟ ʁɚɫɧɨ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɭɧɚɡɚɞ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ³ ɩɨɩɭɬ
ɉɭɬɚɫɜɢɥɟɤɨʁɢɧɢʁɟɨɱɭɜɚɧɚɥɢʁɟʃɟɝɨɜɨɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɧɚɫɥɟɻɟɨɩɫɬɚɥɨɞɨɞɚɧɚɫ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɫɬɚɧɢɰɟ ɰɚɪɢɧɚɪɧɢɰɟ
ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɨɞɦɨɪ ɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɛɨɥɧɢɰɟ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɟ ɥɭɤɟ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɚ
ɭɬɜɪɻɟʃɚ ɦɨɫɬɨɜɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɪɭɞɚɪɫɤɢ ɢ
ɞɪɭɝɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɚɨ ɢ ɨɧɢ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɢ ɬɪɝɨɜɢɧɨɦ ɤɨʁɢ ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɧɚɭɱɧɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɢ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɟɩɨɯɚɦɚ
ɭɪɛɚɧɢ ɰɟɧɬɪɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɟʁɡɚɠɢ ɫɜɟɬɚ ɦɟɫɬɚ ɜɟɪɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɬɞ  ɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ



 ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɭɬɤɭɥɬɭɪɟɞɟɮɢɧɢɲɭɫɥɟɞɟʄɢɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɢɥɢɤɭɥɬɭɪɧɢɤɨɧɬɟɤɫɬɭɤɨʁɟɦɧɚɫɬɚʁɟɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟ
ɫɚɞɪɠɚʁɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɩɭɬɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɢɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɧɚɫɥɟɻɟ
ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɢɡɧɚɱɚʁɭɰɟɥɢɧɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɚɧɤɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɨɤɪɭɠɟʃɟ
ȼɢɞɟɬɢ Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɚɞɪɠɚʁ ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɰɟɥɢɧɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɤɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɨɤɪɭɠɟʃɟ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ,

ȼɢɞɟɬɢ Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟɟɥɟɦɟɧɚɬɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɤɨɧɬɟɤɫɬɫɚɞɪɠɚʁɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɢɡɧɚɱɚʁɭɰɟɥɢɧɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɤɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɨɤɪɭɠɟʃɟ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ,
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 Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɚɞɪɠɚʁ ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɰɟɥɢɧɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɤɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɨɤɪɭɠɟʃɟ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ,


ϭϲϯ


ɧɚɫɥɟɻɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɪɚɡɦɟɧɟ ɢ ɞɢʁɚɥɨɝɚ ɞɭɠ ɩɭɬɚ ɉɪɢɫɭɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɜɪɫɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɛɚɪɚɞɭɠɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɧɟɡɧɚɱɢɞɚɨɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭʃɟɝɨɜɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨ
ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɨɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɞɨɛɪɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɫɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɰɢʂɟɦ ɢ ɭɬɢɰɚʁɢɦɚ ɤɨʁɢ
ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ ɢɡ ʃɟɝɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ Ɉɜɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɞɨɛɪɚ ɤɨʁɚ
ɢɦɚʁɭɫɩɨɦɟɧɢɱɤɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɟɦɨɝɭɫɟɫɦɚɬɪɚɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɭɤɨɥɢɤɨ
ɧɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɇɚ ɫɜɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɉɪɢɦɟɧɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɫɜɚɤɨɦɩɪɨɭɱɚɜɚɧɨɦɫɟɝɦɟɧɬɭɩɭɬɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɞɚɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟÄɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɨ ɢɡɪɚɡɢ
ɫɜɨʁɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ, ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɜɨʁɟ
ɨɞɪɟɻɭʁɭʄɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ
ɩɪɢɪɨɞɟ³ ɤɚɨ ɢ ɭ Äɞɪɭɝɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɧɚɫɥɟɻɚ,
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ ʃɟɝɨɜɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɢ ɨɤɪɭɠɟʃɟ³ ɉɨɬɜɪɞɚ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɩɭɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ
ɤɨʁɢɞɨɤɚɡɭʁɭɡɧɚɱɚʁɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɚɤɨʁɢɫɭɝɟɧɟɪɢɫɚɥɢɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟ

Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɚɥɢ ɢ ɩɪɨɰɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɩɨɱɢʃɟ ɫɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɚɬɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɩɨɩɢɫɨɦ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɨɦ ɞɨɛɚɪɚɤɨʁɚɝɚɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭɉɪɨɰɟɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ Ʉɨɪɚɤ VI ɧɭɠɧɨ
ɭɡɢɦɚ ɭ ɨɛɡɢɪ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɭ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɨɤɪɭɠɟʃɟ ɬɪɚʁɚʃɟ ɢ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɟ ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɚ ɫɜɟ ɨɜɨ
ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ʃɟɝɨɜɨʁ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɢ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɋɜɟ ɨɜɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ

ɩɭɬɚ

ɤɭɥɬɭɪɟ

ɱɢɧɟ

ɩɨʂɚ

ɂɄɈɆɈɋɨɜɨɝ

ÄɎɨɪɦɭɥɚɪɚ

ɡɚ

ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ³ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɩɭʃɚɜɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɭɤʂɭɱɢɨ ɭ ɢɧɜɟɧɬɚɪ ɂɄɈɆɈɋɨɜɟ ÄɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɧɚɭɱɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ³ɇɚɜɟɞɟɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɦɨɝɭɝɪɭɛɨɞɚɫɟɝɪɭɩɢɲɭɭɨɤɜɢɪɭ




ɂɫɬɨ
 ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

 ɉɪɨɰɟɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ  ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

 Ⱥɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬ ɢ ɂɧɬɟɝɪɢɬɟɬ  ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

 Ⱥɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬ ɢ ɂɧɬɟɝɪɢɬɟɬ  ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

 Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

 ɉɪɨɰɟɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

 ,&2026&,,& ICOMOS Record for Identification of a Cultural Route KWWSZZZLFRPRV
FLLFRUJFLLFILFKDVBLGHQWLILFDFLRQBLQJOKWPɩɪɢɫɬɭɩʂɟɧɨɞɟɰɟɦɛɚɪ


ϭϲϰ


ɞɜɚɨɫɧɨɜɧɚɟɥɟɦɟɧɬɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɤɨʁɢɫɭɩɪɟɞɦɟɬɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɚ±ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɨɝ
ɩɭɬɚɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ


Ƚɪɚɮɢɤ 2.-Ⱦɟɮɢɧɢɲɭʄɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ (Ⱥɭɬɨɪ: Ɇ. Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ)


ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɨɝɩɭɬɚɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɨɛɭɯɜɚɬɚɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ
ɢɚɧɚɥɢɡɭɢɡɜɨɪɚɤɚɤɨ ɛɢɫɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚɤɨʁɢɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɬɭɩɤɟ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɢɡɜɨɪɚ ɫɤɭɩɢɨ ɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɉɪɢɦɚɪɧɟ ɢɡɜɨɪɟ ɨ ɨɞɚɛɪɚɧɨɦ ɩɭɬɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɨ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɭʁɟɦɨ ɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɢɡɜɨɪɟ
ɤɨʁɢɦɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢ ɡɚɩɢɫɢ  ɭɫɦɟɧɟ ɢɡɜɨɪɟ ɩɟɫɦɟ ɩɪɢɱɟ
ɩɪɟɞɚʃɚ  ɢ ɩɢɫɚɧɟ ɢɡɜɨɪɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɟ ɠɢɬɢʁɚ ɥɟɬɨɩɢɫɢ ɩɢɫɦɚ ɩɭɬɨɩɢɫɢ ɭɫɬɚɜɢ
ɩɨɜɟʂɟ ɡɚɤɨɧɢ ɧɚɬɩɢɫɢ ɢ ɬɞ  ɫɥɢɤɨɜɧɟ ɢɡɜɨɪɟ ɰɪɬɟɠɢ ɫɥɢɤɟ ɦɚɩɟ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ  ɚɥɢ ɢ ɧɚ ʃɢɯɨɜɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɪɚɞɢ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɐɟɧɬɪɚɥɧɨ ɦɟɫɬɨ ɭ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɢɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɡɚɭɡɢɦɚʁɭɩɢɫɚɧɢɢɡɜɨɪɢɤɨʁɢɦɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭ
 ɇɚɪɚɬɢɜɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɪɚɡɧɟ ɤʃɢɠɟɜɧɟ ɠɚɧɪɨɜɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɟ
ɠɢɬɢʁɚɪɨɞɨɫɥɨɜɢɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɟɥɟɬɨɩɢɫɢɚɥɦɚɧɚɫɢɩɢɫɦɚɩɭɬɨɩɢɫɢ 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɫɜɢɯɨɛɥɢɤɚɨɪɝɚɧɚɜɥɚɫɬɢ ɭɫɬɚɜɢɩɨɜɟʂɟɡɚɤɨɧɢɢɨɞɪɟɞɛɟɫɩɢɫɢ
ɜɨʁɧɢɢɞɪɠɚɜɧɢɬɟɮɬɟɪɢɢɥɢɛɟɥɟɠɧɢɰɟɞɟɮɬɟɪɢɩɨɩɢɫɢɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢɬɞ 
 ɉɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɧɚɫɬɚɥɟ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ ɤɚɞɚ ɫɭ ɫɟ ɨɞɢɝɪɚɥɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ
ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɩɨɩɭɬɧɚɬɩɢɫɚ 
ɋɚɤɭɩʂɟɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɜɪɟɞɧɭʁɭ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɡɚ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɨɫɬɢɡɜɨɪɚɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨɫɬɢɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ 
ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɤɨʁɨɦ ɭɬɜɪɻɭʁɟɦɨ ɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɨɞɚɰɢ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɢɧɢɬɨɫɬɢ
ɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɨɫɬɢ  ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɢɡɛɨɪɨɦ ɢɡɜɨɪɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɢ
ϭϲϱ


ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɭ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɰɟɥɨɜɢɬɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɦɟɪɢ ɤɨʁɚ
ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɋɚɦɚ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɨɫɬ ɢɡɜɨɪɚ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚ ɫɟ ɩɨɦɨʄɭ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɢɡɜɨɪɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɫɚɦɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɢɧɬɟɡɭ ɢɧɞɭɤɰɢʁɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɩɫɬɪɚɤɰɢʁɭ ɞɟɞɭɤɰɢʁɭ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɬɞ ɲɬɨ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɩɲɬɟɧɚɭɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɦɨɞɟɥɨɜɚʃɚ ɯɢɩɨɬɟɬɢɱɤɨɞɟɞɭɤɬɢɜɧɟ
ɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɟɚɭɨɞɪɟɻɟɧɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɢɚɤɫɢɨɦɚɬɫɤɟɦɟɬɨɞɟ

Ɂɚ ɨɜɚʁ ɪɚɞ ʁɟ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɚ ɧɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɦ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ɚɧɚɥɢɡɢ ɢ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɚɥɢ ɤɨʁɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɧɟɚɧɚɥɢɬɢɱɤɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɩɨɩɭɬ
ɢɧɞɭɤɰɢʁɟ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɫɢɧɬɟɡɟ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɤɚɨ ɢɡɜɨɪɢ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɚɧɚɥɢɡɢ
ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ ɩɨɩɭɬ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɚ
ɜɢɡɭɟɥɧɢɯ ɚɭɞɢɬɜɧɢɯ ɢ ɬɚɤɬɢɥɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɤɚɨ ɢ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɢɯ Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɢɡɛɟɝɥɟ ɬɟɲɤɨʄɟ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ ɦɟɬɨɞɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ
ɪɚɡɜɢʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɭ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɧɢ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɱɢʁɚʄɟʁɟɞɢɧɚɢɥɢʁɟɞɧɚɨɞɦɟɬɨɞɚɫɚɤɭɩʂɚʃɚɩɨɞɚɬɚɤɚɛɢɬɢɨɜɚɦɟɬɨɞɚ
Ʉɚɞ ʁɟ ɬɨ ɭɪɚɻɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɩɥɚɧ ɢ ɭɩɭɬɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɜɟ ɦɟɬɨɞɟ
Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɫɚɞɪɠɚʁɚ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɢɦɟɧɢʄɟɦɨ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɭ ɦɟɬɨɞɭ ɡɚ ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɭ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɧɚɥɢɡɟ ʁɟ ɩɪɨɰɟɫ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨʁɚɜɚ ɨ ɤɨʁɨʁ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ

ɫɚɞɪɠɢ

ɩɨɞɚɬɤɟ

ɉɪɜɨ

ɫɭ

ɟɥɚɛɨɪɢɪɚɧɢ

ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɭ

ɬɨɤɭ

ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɥɟɞɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɤɨʁɚɨɛɭɯɜɚɬɚ



ɆɆɢʂɟɜɢʄɋɤɪɢɩɬɚ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ ɧɚɭɱɧɨɝ ɪɚɞɚɉɚɥɟɫɬɪ
ɂɫɬɨ

ɂɫɬɨ

ɈɜɞɟɫɟɬɟɪɦɢɧɨɦÄɞɨɤɭɦɟɧɬ³ɨɡɧɚɱɚɜɚɫɜɚɤɢɧɟɠɢɜɢɢɡɜɨɪɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨʁɢɫɚɞɪɠɢɧɚɛɢɥɨɤɨʁɢɧɚɱɢɧ
ɫɦɢɫɥɟɧɟɢɫɤɚɡɟ

ɂɫɬɨ

ɆɆɢʂɟɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ

 Ɂɚɤɨɧ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɫɚɦ ɩɨʁɚɦ ɚɪɯɢɜɫɤɟ ɝɪɚɻɟ ɤɚɨ Äɢɡɜɨɪɧɢ ɢ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɨɜɚɧɢ ɩɢɫɚɧɢ, ɰɪɬɚɧɢ, ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢ, ɲɬɚɦɩɚɧɢ, ɦɢɤɪɨɮɢɥɦɨɜɚɧɢ, ɮɨɧɨɝɪɚɮɢɫɚɧɢ ɢɥɢ ɧɚ
ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɧɚɭɤɭ ɢ ɤɭɥɬɭɪɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɫɬɚɨ
ɭ ɪɚɞɭ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɜɟɪɫɤɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ, ɛɟɡ
ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɢ ɝɞɟ ɧɚɫɬɚɨ ɢ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɡɚɲɢɬɟ ɢɥɢ ɜɚɧ ʃɢɯ³ɑɥɚɧɁɚɤɨɧɚɨ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɢɦɚɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ

ɂɫɬɨ


ϭϲϲ


ɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚɩɨɞɚɬɚɤɚɢɡɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɛ ɦɟɬɨɞɟɫɪɟɻɢɜɚʃɚɨɛɪɚɞɟɢɚɧɚɥɢɡɟɩɨɞɚɬɚɤɚɢ
ɜ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɟɯɢɩɨɬɟɡɚɢɡɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɢɦɚ ɫɜɟ ɮɚɡɟ ɤɚɨ ɢ ɫɜɚɤɨ ɞɪɭɝɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ʁɟ
ɪɚɡɥɢɤɚɭɮɚɡɢɫɚɤɭɩʂɚʃɚɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨʁɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɭɜɢɞɚɭɞɨɤɭɦɟɧɬɢɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚʃɟɩɪɢɫɬɭɫɬɜɚ±ɨɞɭɫɬɜɚɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭɢɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɭɢɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɚ ɭɧɨɲɟʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɭɨɛɪɚɡɚɰ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ
ɩɭɬɚɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝɢɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɤɨʁɟɱɢɧɢɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚɦɨɠɟɞɚɨɛɭɯɜɚɬɚ
- ɩɨɞɚɰɢɨɤɨɪɢɲʄɟʃɭɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɡɚɨɫɬɜɚɪɟʃɟɨɞɪɟɻɟɧɨɝɰɢʂɚ
- ɫɜɟ ɮɢɡɢɱɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɫɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɜɪɯɨɦ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɨɦ ɩɭɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ
- ɩɪɚɤɫɟɬɪɚɞɢɰɢʁɟɨɛɢɱɚʁɢɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚɭɩɨɬɪɟɛɚɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟɪɢɬɭɚɥɧɟʁɟɡɢɱɤɟ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɟɢɥɢɫɥɢɱɧɟɩɪɢɪɨɞɟ
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɤɭɥɬɭɪɧɚɞɨɛɪɚɢɬɞ

Ɉɜɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɬɟɦɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ
ɢɡɜɨɪɟɢɦɨɝɭɫɟɝɪɭɩɢɫɚɬɢɭ
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɟɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɩɭɬ
- Ɉɛʁɟɤɬɢɢɦɟɫɬɚɩɨɜɟɡɚɧɢɫɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦɤɭɥɬɭɪɧɢɦɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ
ɢɡɚɧɚɬɫɤɢɦɩɪɚɤɫɚɦɚɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚɢɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ
- ɉɨɞɚɰɢɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɨɤɨɤɨʁɢɯɫɟɮɨɪɦɢɪɚɨɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟ
- ɋɬɪɭɤɬɭɪɟɩɨɜɟɡɚɧɟɫɚɫɜɪɯɨɦɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ ɬɜɪɻɚɜɟɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢ
ɡɢɞɨɜɢɢɬɞ 
- ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɟɥɢɱɧɨɫɬɢɩɨɜɟɡɚɧɟɫɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɭɨɞɪɟɻɟɧɟɫɜɪɯɟ




ɂɫɬɨɫɬɪ
ɂɫɬɨɫɬɪ

ȼɢɞɟɬɢ ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ


ϭϲϳ




ɋɥ.32. - ɐɪɤɜɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɭ ɩɨɜɟʂɚɦɚ: 1. Ɋɚɜɚɧɢɰɚ; 2. ɀɞɪɟɥɨ; 3. Ⱦɪɟɧɱɚ; 4. ɰɪɤɜɚ
ɋɜɟɬɨɝ ɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧɚ ɭ ɀɢɞɢʂɭ; 5. ɰɪɤɜɚ ɭ ȳɟɥɚɲɧɢɰɢ ɢɥɢ ȳɟɥɲɚɧɢɰɢ (ɧɟɫɢɝɭɪɧɨ ɭɛɢɰɢɪɚɧɚ);
6. ɰɪɤɜɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ Ȼɭɱʁɚɧɫɤɟ; 7. ɰɪɤɜɚ ɋɜɟɬɨɝ ɇɢɤɨɥɟ ɧɚ Ʌɚɛɭ; 8. ɇɚɭɩɚɪɚ; 9. ɰɪɤɜɚ Ɇɚɬɟɪɟ
Ȼɨɠʁɟ ɭ Ⱦɪɚɝɨɛɢʂɢ; 10. ɰɪɤɜɚ ɋɜɟɬɨɝ ɇɢɤɨɥɟ ɭ ɋɪɟɛɪɧɢɰɢ (ɫɟɥɨ ɧɢʁɟ ɭɛɢɰɢɪɚɧɨ); 11. ɰɪɤɜɚ
Ɇɚɬɟɪɟ Ȼɨɠʁɟ ɭ ɏɨɥɝɨɲɬɢ; 12. ɉɨʃɟɤɚɜɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ; 13. ɰɪɤɜɚ ȼɚɜɟɞɟʃɚ ɭ Ʉɭɤʃɭ; 14.
ȼɪɚʄɟɜɲɧɢɰɚ; 15. ɰɪɤɜɚ Ȼɥɚɝɨɜɟɲɬɟʃɚ ɧɚ Ƚɪɚɛɨɜɧɢɱɢɰɢ; 16. ɰɪɤɜɚ ɭ Ɉɛɪɚɦɢʄɢɦɚ; 17. ɰɪɤɜɚ
ɋɜɟɬɨɝ ɇɢɤɨɥɟ ɭ ȼɪɛɚɜɢ (ɭɩɢɬɧɢɤ ɭɡ ɫɟɥɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɧɢɫɭ ɨɬɤɪɢɜɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɥɟ ɰɪɤɜɟ ɢɥɢ ɭɡ ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɭɛɢɰɢɪɚɧɚ)(Ⱥɭɬɨɪ: Ɍ. ɋɬɚɪɨɞɛɭɰɟɜ)



ϭϲϴ


 ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɧɚɫɥɟɻɚ
- Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɧɚɫɥɟɻɟ ɩɨɩɭɬɫɚɤɪɚɥɧɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɦɚɧɚɫɬɢɪɟɰɪɤɜɟ
ɢɢɫɩɨɫɧɢɰɟɤɨʁɢɫɭɩɨɜɟɡɚɧɢɫɚɩɭɬɟɦɤɭɥɬɭɪɟ 
- Ʉʃɢɠɟɜɧɚɭɦɟɬɧɢɱɤɚɢɦɭɡɢɱɤɚɞɟɥɚɩɨɜɟɡɚɧɚɫɚɩɭɬɟɦɤɭɥɬɭɪɟ
- ɉɪɢɦɟɪɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɭɪɛɚɧɢɯ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɚɰɚ
ɧɚɫɟʂɚɜɚʃɚ
- Ɍɪɚɞɢɰɢʁɟɢɤɭɥɬɭɪɧɟɩɪɚɤɫɟɩɨɜɟɡɚɧɟɫɚɩɭɬɟɦɤɭɥɬɭɪɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɟ ɡɚɬɢɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɲɭ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɩɨɫɬɭɩɤɟ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɫɬɭɞɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁɚ ɨɫɬɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɢ ɞɪ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ  ɚ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɫɟ ɫɪɟɻɭʁɭ ɨɛɪɚɻɭʁɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɞɨɤɚɡɚɥɟɯɢɩɨɬɟɡɟɢɥɢɢɡɜɟɥɢɡɚɤʂɭɱɰɢɤɚɨɲɬɨʁɟɩɪɟɬɯɨɞɧɨɨɛʁɚɲʃɟɧɨɋ ɨɛɡɢɪɨɦ
ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɦɟɬɨɞɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɭɜɢɞɨɦ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɢ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚʃɟɦ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɞɫɭɫɬɜɚ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɩɨɞɚɰɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɭʁɭ ɚ ɨɧɞɚ ɫɟ ɫɟɥɟɤɬɭʁɭ ɢ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʁɭɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢʄɟɫɟɭɧɟɬɢɭɨɛɪɚɡɚɰ

ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟ ɫɟ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ʃɟɝɨɜɟ
ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɩɨɩɢɫɨɦ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɤɚɨ ɩɨɱɟɬɧɚ ɮɚɡɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɂɄɈɆɈɋɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɞɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ
ɬɢɦɨɜɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚʁɭ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ
Ɂɚɬɨ ʁɟ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɛɢɬɧɨ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɡɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɢ ɩɪɨɰɟɧɭ ɡɧɚɱɚʁɚ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɫɜɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɨʁɟ ʄɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɬɢɦɨɜɢ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɤɪɨɡ ɤɨʁɟ ɩɪɨɥɚɡɢ ɩɭɬ
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ




ɆɆɢʂɟɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ
 ɉɪɟɞɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɚʃɚ ɨɱɭɜɚɧɨɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨʁ ɮɚɡɢ
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟɝɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ

 Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

 ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

ɂɫɬɨ

 ɉɪɟɚɦɛɭɥɚ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ


ϭϲϵ


ɬɢɦɨɜɢɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɭɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɟɢɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɩɪɢɪɨɞɟɌɢɦɨɜɢɩɨɱɢʃɭ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɞɟɥɨɜɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭʃɟɝɨɜɨɛɢɦɢɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭɰɟɥɢɧɢ

Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ʃɟɝɨɜɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɥɢ ɭ ɛɚɡɚɦɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ
ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɦɨɞɟɥɭ ɤɨʁɢ ʄɟ ɦɨʄɢ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ʁɚɜɧɟ ɢ ɫɬɪɭɱɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɤɚɨ ɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚɫɥɟɻɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɮɚɡɭ ɞɟɬɚʂɧɨɝ
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

Ʉɨɪɚɤ

VII  Ɉɜɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ

ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯɪɚɧɢʁɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɫɚɧɚʁɜɟʄɢɦɮɨɤɭɫɨɦɧɚɫɚɦ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɩɭɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɻɟɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ

Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɯ ɢɥɢ ɢɡɦɟʃɟɧɢɯ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɩɨɥɚɡɢ ɨɞ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢɡɜɨɪɚ ɢ ɬɟɪɟɧɫɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ Ƚɥɚɜɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ
ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɬɪɚɝɨɜɚ ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ
ɩɭɬɭ Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɜɚɡɢɲɚɨ ɨɜɚʁɩɪɨɛɥɟɦɢɥɨɰɢɪɚɨɢɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɨɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢ
ɩɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɟ ɧɨɜɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɩɨɩɭɬ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚ Ƚɂɋ  Ɉɜɚɤɚɜ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɟɡɚɫɧɢɜɚɧɚɩɪɢɦɟɧɢȽɂɋɚɭɚɪɯɟɨɥɨɝɢʁɢ ȳɨɲ
ʁɟɞɚɧɩɪɢɫɬɭɩɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭÄɱɜɨɪɨɜɚ³ɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɝɥɚɜɧɟɭɪɛɚɧɟ
ɰɟɧɬɪɟɢɥɢɧɚɫɟʂɚɭɤɨʁɢɦɚɫɟɩɭɬɟɜɢɭɤɪɲɬɚʁɭɢÄɫɟɝɦɟɧɚɬɚ³ɩɭɬɚɢɡɦɟɻɭʃɢɯɪɚɞɢʁɟ
ɧɟɝɨ ɞɚ ɫɟ ɫɭɝɟɪɢɲɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ Äɩɭɬɟɜɟ³ Ɉɜɚʁ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ
ɭɤɨɥɢɤɨɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɩɭɬɧɢʁɟɨɱɭɜɚɧɚɥɢɨʃɟɦɭɫɜɟɞɨɱɢɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɧɚɫɥɟɻɟ



 ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
 Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

 Ⱦɟɮɢɧɢɲɭʄɢɟɥɟɦɟɧɬɢɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

5LWD5XL])UDQFLVFR-DYLHU5RGUtJXH]-RVp0&RURQDGR ,GHQWLILFDWLRQDQGDVVHVVPHQWRIHQJLQHHUHGURDG
KHULWDJH$PHWKRGRORJLFDODSSURDFK -RXUQDORI&XOWXUDO+HULWDJH  ɫɬɪ±

 - +H GIS-based Cultural Route Heritage Authenticity Analysis and Conservation Support in Cost-surface
and Visibility Study Approaches$7KHVLV6XEPLWWHGLQ3DUWLDO)XOILOOPHQWRIWKH5HTXLUHPHQWVIRUWKH'HJUHH
RI'RFWRUDORI3KLORVRSK\LQ$UFKLWHFWXUH7KH&KLQHVH8QLYHUVLW\RI+RQJ.RQJ

 Ɇ Ɇɚɪɢʄ ɉɪɢɦɟɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɨʁ ɬɟɪɟɧɫɤɨʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢ
Ȼɟɨɝɪɚɞ  Ɉ ɩɪɢɦɟɧɢ ɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ɦɨɞɟɥɨɜɚʃɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢɯ ɩɭɬɚʃɚ ɢɡ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɧɟɨɥɢɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɪɡɢɧɟ ɤɪɟɬɚʃɚ ɤɪɨɡɩɟʁɡɚɠ ɜɢɞɟɬɢ ɢɫɬɢ ¶0RGHOLQJREVLGLDQWUDGHURXWHV GXULQJ ODWH
1HROLWKLF LQ WKH VRXWKHDVW %DQDW %DQDW UHJLRQ RI 9UãDF XVLQJ *,6¶  ɋɬɚɪɢɧɚɪ /;9   Ⱥɪɯɟɨɥɨɲɤɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɬȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ±

ɈɜɚɤɚɜɩɪɢɫɬɭɩɩɪɢɦɟʃɟɧʁɟɭɍɇȿɋɄɈɜɨʁɫɬɭɞɢʁɢɨÄɉɭɬɟɜɢɦɚ ɫɜɢɥɟ³ȼɢɞɟɬɢ7:LOOLDPVThe Silk
Roads. An ICOMOS Thematic Study,&2026ɫɬɪ

.6XJLRɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɂɥɭɫɬɪɚɬɢɜɚɧɩɪɢɦɟɪɨɜɚɤɜɨɝɫɥɭɱɚʁɚʁɟɉɭɬ ɫɜɢɥɟȼɢɞɟɬɢ Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɚɞɪɠɚʁ ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɞɢɧɚɦɢɱɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɢ
ɨɤɪɭɠɟʃɟ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ,


ϭϳϬ


ɍɫɥɭɱɚʁɭɨɜɨɝɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɧɚɜɟɞɟɧɢɩɪɢɫɬɭɩɫɟɦɨɠɟɫɟɩɪɢɦɟɧɢɬɢɭɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɦ
ɤɨɪɚɤɭɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ Ɍɚɛɟɥɚ 1 

Ɉɜɞɟ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɩɨɞɫɟɬɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɧɚ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɜɟʄ ʁɟ ɪɟɱ ɨ  ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɟɧɟɪɢɫɚɥɢ
ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɮɨɧɞ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɚ ɧɚɫɥɟɻɚ ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɨ ɧɨɜɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɥɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɧɟ ɩɨɞɭɞɚɪɚ ɫɟ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ɢɥɢ ɜɪɫɬɚɦɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚ ɜɟʄ ɢɯ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁɢ ɩɨɜɟʄɚɜɚ ʃɢɯɨɜ ɡɧɚɱɚʁ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɮɨɤɭɫɢɪɚɧɚʁɟɫɚɦɨɧɚɧɚɫɥɟɻɟɩɨɜɟɡɚɧɨɫɚɰɢʂɟɦ
ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɭɬɢɰɚʁɢɦɚ ɍ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɫɟ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɫɤɢ ɦɟɬɨɞ ɭɡ ɨɫɥɚʃɚʃɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɯ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɢɡɜɨɪɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɟ ɢ ɧɟɨɛʁɚɜʂɟɧɟ ɚɪɯɢɜɫɤɟ
ɝɪɚɻɟɤɚɨɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɨɢɡɜɟɞɟɧɢɦɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɨɪɟɫɬɚɭɪɚɬɨɪɫɤɢɦɪɚɞɨɜɢɦɚ

Ʉɚɤɨɛɢɫɟɭɧɚɩɪɟɞɢɥɨɭɩɪɚɜʂɚʃɟɢɡɚɲɬɢɬɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɟɥɟɦɟɧɬɢɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ
ɞɨɛɪɭ ɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ Ʉɨɪɚɤ VIII  Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɤɚɬɚɥɨɝɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɱɢʃɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɦɫɬɚɧɞɚɪɞɚɤɨʁɢɫɟɬɢɱɭɫɬɪɭɤɬɭɪɟɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨɪɢɲʄɟɧɟɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ Ʉɚɬɚɥɨɝ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧ ʁɟ ɤɚɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɚɥɚɬɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɭɨɤɜɢɪɭɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɯɫɦɟɪɧɢɰɚɢ
ʃɢɦɟ ɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭʁɭ ɫɜɢ ɞɟɮɢɧɢɲɭʄɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɨɞ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯɤɨɪɚɤɚ

 ɉɥɚɧɢɪɚʃɟ ± ɩɪɟɝɥɟɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɨɛɢɦɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɚɬɪɢɛɭɬɚ ɢ ɨɞɚɛɢɪ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɻɟʃɟ ɢɡɛɨɪ ɚɥɚɬɚ ɡɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟɢɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɩɪɨɰɟɫɚ
 ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɩɭɬɟɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɧɚɬɟɪɟɧɭɢɚɪɯɢɜɫɤɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
 Ɉɛɪɚɞɚɢɚɧɚɥɢɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚ
 ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɩɨɞɚɰɢɦɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɢɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ




 ɉɪɟɚɦɛɭɥɚ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɂɫɬɨ

 Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ


ϭϳϭ


 ɍɧɨɫɩɨɞɚɬɚɤɚɭɛɚɡɭɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨʁɚʄɟɝɟɧɟɪɢɫɚɬɢɩɨɩɭʃɟɧɮɨɪɦɭɥɚɪɤɚɬɚɥɨɝɚɡɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɫɩɨɦɟɧɢɤ ɤɨʁɢɭɤʂɭɱɭʁɟɬɟɤɫɬɤɚɪɬɟɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟɢɥɢɞɪɭɝɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɤɨʁɢɫɟɤɨɪɢɫɬɟɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢɭɩɪɚɜʂɚʃɟɩɭɬɟɦɤɭɥɬɭɪɟ

Ɏɨɪɦɭɥɚɪ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɞɟɬɚʂɟ ɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢ
ɥɨɤɚɰɢʁɢɩɟɪɢɨɞɭɝɪɚɞʃɟɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɩɨɞɚɰɢɦɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɡɚɲɬɢɬɟ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨʁ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɬɢɥ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɩɥɚɧ

ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɚ

ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ

ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

ɫɩɨʂɧɚ

ɞɟɤɨɪɚɰɢʁɚ 

ɢ

ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ʃɟɝɨɜɨɦ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɡɧɚɱɚʁɭ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɩɪɢɤɭɩʃɟɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɮɨɪɦɢɪɚɫɟɆɨɞɟɥɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ Ʉɨɪɚɤ IX 

 ɉɪɢɦɟɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ɰɢʂɭ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɉɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ
ɦɨɧɚɲɬɜɚ

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟɬɟɦɟɢɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ

ɉɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɉɭɬɟɜɢ
ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ʁɟ ɬɟɦɚ ɉɭɬɟɜɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɝɟɧɟɪɢɫɚɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ Ⱦɨɤɚɡɢɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɉɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ
ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɂɄɈɆɈɋɨɜɨɦ ɉɨɜɟʂɨɦ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɫɟ
ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ ɩɪɨɜɟɪɟ ɞɚ ɥɢ ɬɟɦɚ ɉɭɬ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚ
ɂɄɈɆɈɋɨɜɟPrima facie ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟ:

L ɂɡɪɚɡɢ ɞɢɧɚɦɢɱɤɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɟɧɟɪɢɫɚɥɢ ɪɚɡɦɟɧɟ ɢɡɦɟɻɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɝɪɭɩɚ
ɜɟɡɚɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚ

ɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɩɨɤɪɟɬɧɢʁɟɫɚɦɨɜɟɪɫɤɢɜɟʄɢɞɪɭɲɬɜɟɧɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɮɟɧɨɦɟɧ Ɋɟɱ Äɢɫɢɯɚɡɚɦ³ ɝɪ ਲıȣȤĮıȝȩȢ  ɭ ɦɨɧɚɲɤɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ,9 ɜɟɤɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ
ɤɨɧɬɟɦɩɥɚɬɢɜɧɢ ɦɨɧɚɲɤɢ ɧɚɱɢɧ ɠɢɜɨɬɚ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɧ ɧɚ ɦɨɥɢɬɜɭ ɤɨʁɢ ɫɭ



 ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ  ɨɞɚɛɪɚɧɚ  ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ
ɤɨɞ ɂɫɢɯɚɡɚɦ Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ¶ɭ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɧɚɭɱɧɢ ɫɢɦɩɨɫɢɨɧ 650 ɝɨɞɢɧɚ ɫɚɛɨɪɫɤɨɝ ɬɨɦɨɫɚ (13512001) : ɋɜɟɬɢ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɉɚɥɚɦɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ ɫɚɞɚɲʃɨɫɬɢɋɪɛɢʃɟɈɫɬɪɨɝɌɪɟɛɢʃɟɫɬɪ

ϭϳϮ


ɭɩɪɚɠʃɚɜɚɥɢ Äɢɫɢɯɚɫɬɢ.³  ɋɜ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɋɢɧɚɢɬ ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɲɢɪɟʃɭ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ
ɭɱɟʃɚ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɢ Ȼɚɥɤɚɧɭɲɬɨ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɥɨ ɩɭɬ ɭɨɛɥɢɱɚɜɚʃɭ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɯɢʂɚɞɭɝɨɞɢɲʃɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɜɟɬɚ ɢ ɧɚɫɬɚɧɤɭ
Äɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ³ȻɨɝɨɫɥɨɜʂɟɋɜȽɪɢɝɨɪɢʁɚɉɚɥɚɦɟɤɨʁɟʁɟɛɢɥɨɩɪɟɞɦɟɬ
ɞɟɛɚɬɟ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɋɚɛɨɪɢɦɚ ɨɞ  ɞɨ  ɬɡɜ Äɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟ ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɡɟ³
ɤɨʁɚʁɟɭɤʂɭɱɢɜɚɥɚɫɜɟɞɪɭɲɬɜɟɧɟɝɪɭɩɟɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɩɨɤɪɟɬʁɟɩɨɫɬɚɨɞɪɭɲɬɜɟɧɢɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɨɩɪɟɞɟʂɢɜɚʃɟɦ ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɭ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɦ
ɪɚɬɭ  ɭ ȼɢɡɚɧɬɢʁɢ ɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɢ
ɜɟɪɫɤɟ ɩɨɤɪɟɬɟ ɨɞ ;,9 ɞɨ ;9 ɜɟɤɚ ɚɥɢ ɨɫɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɞɚɯɧɭɨ ɞɭɯɨɜɧɢ ɠɢɜɨɬ
ɰɪɤɜɟɧɭ ɢ ɞɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɭɬɢɰɚɨ ʁɟ ɧɚ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɭɦɟɬɧɨɫɬ
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ  ɢ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɜɟɬɚ ɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɢ




 Ɉ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɬɟɪɦɢɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɟɡɭʁɟ ɡɚ ɦɨɧɚɲɤɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɤɨɞ - 0H\HQGRUII Ä,V
+HV\FKDVPWKH5LJKW:RUG"5HPDUNVRQ5HOLJLRXV,GHRORJ\LQWKH)RXUWHHQWK&HQWXU\´Harvard Ukrainian
Studies 9RO  2NHDQRV (VVD\V SUHVHQWHG WR ,KRU âHYþHQNR RQ KLV 6L[WLHWK %LUWKGD\ E\ KLV &ROOHDJXHV DQG
6WXGHQWV  ɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

 ɉɨɝɥɟɞɚɬɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɜɟɡɚɧɭ ɡɚ ɋɜ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Äɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɨɝ ɩɨɩɢɫɚ ɩɭɬɟɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ³ɭɨɜɨɦɪɚɞɭ

Ʉɚɤɨɛɢɫɦɨɧɚɩɪɚɜɢɥɢɪɚɡɥɢɤɭɢɡɦɟɻɭɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɟɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢɢɰɪɤɜɟɧɨɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ
ɩɨɤɪɟɬɚɭ;,9ɜɟɤɭɤɨʁɢʁɟɭɤʂɭɱɢɜɚɨɢɞɭɯɨɜɧɭɨɛɧɨɜɭɫɚɋɜȽɪɢɝɨɪɢʁɟɦɋɢɧɚɢɬɨɦɡɚɩɨɬɨʃɢɮɟɧɨɦɟɧ
ɤɨɪɢɫɬɢɦɨ ɢɡɪɚɡ Äɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ³ Ɉ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɬɟɦɭ - 0H\HQGRUII ,V
+HV\FKDVPWKH5LJKW:RUG" ɫɬɪɩɨɫɟɛɧɨɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

 Ɉ ɉɚɥɚɦɢɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɭ ȹɨɧ Ɇɚʁɟɧɞɨɪɮ ȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ ɫɬɪ  Ɉ ɞɨɤɬɪɢɧɚɪɧɢɦ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚɩɨɛɟɞɟɩɚɥɚɦɢɡɦɚɨɛɢɦɧɨʁɟɩɢɫɚɨȹɨɧɆɚʁɟɧɞɨɪɮɢɞɢɫɤɭɬɨɜɚɨɨɬɨɦɟɞɚɥɢʁɟɩɚɥɚɦɢɡɚɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɞɨɤɬɪɢɧɚɪɧɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɭ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ -RKQ 0H\HQGRUII &RQWLQXLWLHV DQG
'LVFRQWLQXLWLHVLQ%\]DQWLQH5HOLJLRXV7KRXJKW Dumbarton Oaks Papers  

 Ɉ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨʁ ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɡɢ / &OXFDV The Hesychast Controversy in Byzantium in the Fourteenth
century: A consideration of the Basic Evidence /RV$QJHOHV  3K' 'LVVHUWDWLRQ $$9DVLOLHYHistory
of the Byzantine EmpireYRO,,0DGLVRQ

-0H\HQGRUII ,V+HV\FKDVPWKH5LJKW:RUG"  ɫɬɪ;ȹɆɚʁɟɧɞɨɪɮȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟɫɬɪ
ɈɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚÄɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝɢɫɢɯɚɡɦɚ³ɭȻɭɝɚɪɫɤɨʁ7&KRORYD¶%XOJDULDQ6FKRODUVDQG&OHULFVLQ
WKH(XURSHDQ3ROLWLFVDWWKH(QGRIWKHWK&HQWXU\DQGWKHEHJLQQLQJRIWKHWK&HQWXU\¶Codrul Cosminului
-XO9RO,VVXHɫɬɪ

 Oxford Dictionary of Byzantium HG $ .D]KGDQ HW DOLL  9RO ,, 1HZ <RUN 2[IRUG  ɫɬɪ  /
&OXFDV The Hesychast Controversy in Byzantium in the Fourteenth century: A consideration of the Basic
Evidence ɞɨɤɬɨɪɫɤɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ /RV$QJHOHV/&OXFDVÄ7KH7ULXPSKȠI0\VWLFLVPLQ%\]DQWLXPLQ
WKH)RXUWHHQWK&HQWXU\³)URP%\]DQWLQH6WXGLHVLQ+RQRURI0LOWRQ9$QDVWRVByzantina kai Metabyzantina
HG6SHURV9U\RQLVMUYRO0DOLEX Ⱦɪɭɲɬɜɨɢɤɭɥɬɭɪɚɭɜɟɤɭ ɬɟɤɫɬʁɟɩɪɨɱɢɬɚɧɧɚXIV Congrès
International d’Études Byzantines%XFKDUHVWɚɲɬɚɦɩɚɧʁɟɭɡɛɨɪɧɢɤɭɫɚɨɜɨɝɤɨɧɝɪɟɫɚ  ɢɭȹ
Ɇɚʁɟɧɞɨɪɮ ȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɂɡɪɚɡ Äɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢɫɢɯɚɡɚɦ³ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ȳɨɜɚɧɚ
Ʉɚɧɬɚɤɭɡɢɧɚ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ɏɢɥɨɬɟʁɚ Ʉɨɤɢɧɨɫɚ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ;,9 ɜɟɤɚ ȼɢɞɟɬɢ ȹ Ɇɚʁɟɧɞɨɪɮ
ȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ȿɩɚɪɯɢʁɚ ɀɢɱɤɚ Ʉɪɚʂɟɜɨ  ɫɬɪ  Ⱦɪɭɝɚɱɢʁɢ ɫɬɚɜ ɨ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɨɞɩɨɥɢɬɢɱɤɟɜɥɚɫɬɢɭȼɢɡɚɧɬɢʁɢɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɧɚɭɱɧɢɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦ
650 ɝɨɞɢɧɚ ɫɚɛɨɪɫɤɨɝ ɬɨɦɨɫɚ (1351-2001). ɋɜɟɬɢ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɉɚɥɚɦɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ ɫɚɞɚɲʃɨɫɬɢɋɪɛɢʃɟ±
Ɉɫɬɪɨɝ±Ɍɪɟɛɢʃɟɨɤɬɨɛɪɚ
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ȳɟɪɨɦɨɧɚɯȺɦɮɢɥɨɯɢʁɟɋɢɧɚɢɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜ ɡɧɚɱɚʁɫɬɪ

ϭϳϯ


ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭɨɩɲɬɟ ɛɢɥɢ ɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɫɪɟɞʃɟɦ ɜɟɤɭ ɨ ɱɟɦɭ
ɫɜɟɞɨɱɢɨɛɢɦɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ





LL ɉɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɩɨɜɟɡɚɧɢɯɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɜɟɡɚɦɚ

ɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɢɦɚ ɩɚɧɨɪɬɨɞɨɤɫɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɱɢɬɚɜɨɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɜɟɬɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɰɪɤɜɟɧɨɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɦɪɟɠɨɦ ɢ ɦɨɧɚɲɬɜɨɦ ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɫɟ ɲɢɪɢɥɢ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɢ
ɭɱɟʃɚɌɟɨɥɨɝɢʁɚɱɭɜɟɧɨɝɢɫɢɯɚɫɬɟɋɜȽɪɢɝɨɪɢʁɚɉɚɥɚɦɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚʁɟɤɚɨɡɜɚɧɢɱɧɨ
ɭɱɟʃɟɭȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨʁɰɪɤɜɢɤɨʁɟʁɟɧɚɧɟɤɢɧɚɱɢɧɩɨɫɬɚɥɨɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟɉɪɢɯɜɚɬɚʃɟɦ
ɉɚɥɚɦɢɧɨɝ ɭɱɟʃɚ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɋɚɛɨɪɭ  ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɚɥɨ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦ
ɠɢɜɨɬɭ ȼɢɡɚɧɬɢʁɟ ɢ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɩɪɟɭɡɢɦɚ ɰɪɤɜɟɧɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭ
ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɫɚ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ
ɩɨɤɪɟɬɚɭʁɟɞɢɧɢɥɚʁɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟɰɪɤɜɟɨɞɤɨʁɢɯɫɭɦɧɨɝɢɛɢɥɢɭʁɟɞɧɨɢɢɫɬɚɤɧɭɬɢ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɢɤɨʁɢɫɭɨɞɪɠɚɜɚɥɢɜɟɡɟɦɟɻɭɫɨɛɨɦɌɚɤɨɻɟɦɨɧɚɲɬɜɨɤɨʁɟʁɟÄɥɭɬɚɥɨ



Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚɨɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɦɩɨɤɪɟɬɭɢɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨʁɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢɤɨɞɧɚɫɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚʁɟɤɨɞȼɟɫɧɚ
Ɋɢɫɬɢʄɂɫɢɯɚɡɚɦ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚ,.ɐɟɧɬɚɪɡɚɰɪɤɜɟɧɟɫɬɭɞɢʁɟɇɢɲ

 ȳɟɪɨɦɨɧɚɯ Ⱥɦɮɢɥɨɯɢʁɟ ɋɢɧɚɢɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɋɪɛɢʁɟ ;,9 ɢ ;9 ɜɟɤɚ  ɭ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ
Ɋɚɜɚɧɢɰɚ 1381ఇ1981, ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɨ ɲɟɫɬɨʁ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢȻɟɨɝɪɚɞ

ɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɩɨɤɪɟɬɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟɞɜɨʁɚɤɚɩɪɢɪɨɞɚɭɜɢɞɭɚɧɚɯɨɪɟɬɫɤɟɫɬɪɚɧɟɢɫɢɯɚɡɦɚɤɨʁɚɫɟɨɞɧɨɫɢ
ɧɚɞɭɯɨɜɧɢɠɢɜɨɬɢɞɪɭɲɬɜɟɧɟɫɬɪɚɧɟɤɨʁɚɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɨɦɰɪɤɜɟȺȿɌɚɯɢɚɨɫ
ɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɡʁɚɜɚɨɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɭɱɟʃɚɩɨɫɬɚɥɚɨɛɚɜɟɡɧɚɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɟɡɚɟɩɢɫɤɨɩɫɤɭɫɬɨɥɢɰɭɞɨɤɫɟ
ɨɞ ɜɟʄ ɭɫɬɨɥɢɱɟɧɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɪɚɠɢɥɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɤɧɭ ɚɧɬɢɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɯ ɭɜɟɪɟʃɚ ɂɫɢɯɚɡɚɦ ɧɢʁɟ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɚʁɟɞɢɧɨɄɢɩɚɪɫɤɚɰɪɤɜɚɭȼɢɡɚɧɬɢʁɢȼɢɞɟɬɢȺɧɬɨɧɢɫȿɦɢɥɌɚɯɢɚɨɫ ɂɫɢɯɚɡɚɦɭɞɨɛɚɰɚɪɚ
Ʌɚɡɚɪɚ ɭɈ ɤɧɟɡɭ Ʌɚɡɚɪɭ, ȻɟɨɝɪɚɞɭɪɂɜɚɧȻɨɠɢʄɢȼɨʁɢɫɥɚɜȳȭɭɪɢʄ ȻɟɨɝɪɚɞɎɢɥɨɡɨɮɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬ
 ɫɬɪ

ɂɡʁɚɜɚɨɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɭɱɟʃɚɩɨɫɬɚɥɚɨɛɚɜɟɡɧɚɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɟɡɚɟɩɢɫɤɨɩɫɤɭɫɬɨɥɢɰɭɞɨɤɫɟ
ɨɞ ɜɟʄ ɭɫɬɨɥɢɱɟɧɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɬɪɚɠɢɥɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɤɧɭ ɚɧɬɢɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɯ ɭɜɟɪɟʃɚ ɂɫɢɯɚɡɚɦ ɧɢʁɟ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɚʁɟɞɢɧɨɄɢɩɚɪɫɤɚɰɪɤɜɚɭȼɢɡɚɧɬɢʁɢȼɢɞɟɬɢȺɧɬɨɧɢɫȿɦɢɥɌɚɯɢɚɨɫ ɂɫɢɯɚɡɚɦɭɞɨɛɚɰɚɪɚ
Ʌɚɡɚɪɚ ɭɈ ɤɧɟɡɭ Ʌɚɡɚɪɭ, ȻɟɨɝɪɚɞɭɪɂɜɚɧȻɨɠɢʄɢȼɨʁɢɫɥɚɜȳȭɭɪɢʄ ȻɟɨɝɪɚɞɎɢɥɨɡɨɮɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬ
 ɫɬɪɩɨɫɟɛɧɨ

 ÄɄɚɞɚ ɫɭ ɢɫɢɯɚɫɬɢ ɞɨɲɥɢ ɧɚ ɜɥɚɫɬ, ɨɧɢ ɜɢɲɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɢɩɨɫɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɜɥɚɱɟ ɢɡ ɫɜɟɬɚ ɞɚ ɛɢ
ɠɢɜɟɥɢ ɤɚɨ ɩɭɫɢʃɚɰɢ. ɇɚɩɪɨɬɜ, ʃɢɯɨɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ʁɟ ɢɡɧɟɧɚɻɭʁɭʄɟ ɜɟɥɢɤɚ.³ȼɢɞɟɬɢ
ɂɫɬɨ

ȺȿɌɚɯɢɚɨɫɧɚɜ. ɞɟɥɨ

ɂɥɭɫɬɪɚɬɢɜɚɧɩɪɢɦɟɪɠɢɜɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɡɚʁɟɞɧɢɰɟɢɫɬɨɦɢɲʂɟɧɢɤɚɫɚɋɜɟɬɟɝɨɪɟɢɁɟɬɟɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ
ʁɟɭɩɢɫɦɢɦɚɤɢɪɋɢɥɭɚɧɚ
ɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɤɪɭɠɨɤ ʁɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚɨ ɤɢɪ ɋɢɥɭɚɧɚ ɫɬɚɪɰɚ ɂɫɚɢʁɭ Ɋɨɦɢɥɚ ɢ ɦɨɧɚɯɚ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɚ ɨ ɤɨʁɟɦ
ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɛɢɪɤɟ ɩɢɫɚɦɚ Äȿɩɢɫɬɨɥɢʁɟ ɤɢɪ ɋɢɥɭɚɧɨɜɟ³ ɢɡ ɩɟɪɢɨɞɚ  Ⱦ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ
ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ'%RJGDQRYLüEpistolije kir Siluanove
%HRJUDG

ϭϳϰ


ɛɨɝɚ ɪɚɞɢ³ɩɪɟɤɨɬɟÄɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɟɱɢʁɢɫɟɭɬɢɰɚʁɲɢɪɢɨɞɚɥɟɤɨ
ɢɡɜɚɧɰɪɤɜɟɧɟɫɮɟɪɟɩɨɜɟɡɚɥɢɫɭɪɚɡɥɢɱɢɬɟɞɟɥɨɜɟɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɚɪɨɞɚɬɨɤɨɦ
ɩɨɫɥɟɞʃɟɝɜɟɤɚʃɟɧɨɝɩɨɫɬɨʁɚʃɚɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɩɨɤɪɟɬʁɟɨɫɢɦɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢɯɬɟɤɫɬɨɜɚ
ɢ ɢɞɟʁɚ ɲɢɪɢɨ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɬɡɜ Äɪɟɧɟɫɚɧɫɟ³ ɉɚɥɟɨɥɨɝɚɭ ɤɚɫɧɨɦ ;,9ɜɟɤɭɭɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ
ɫɜɟɬɭ ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɰɚɪɫɬɜɚ ɩɨɞ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɦ
ɩɨɤɪɟɬɨɦ ɩɨɝɨɞɨɜɚɥɚ ʁɟ ɨɩɲɬɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɫɜɟɫɬ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ
ɧɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟɦ ɟɬɧɢɱɤɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɰɢʁɚ ɫɯɜɚɬɚ ɤɚɨ ɱɢɬɚɜ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ
ɧɚɪɨɞ ɩɚ ʁɟ ɫ  ɩɪɚɜɨɦ ɧɚɡɜɚɧ ɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬɫɤɢɦ ɩɨɤɪɟɬɨɦ



 ɇɩɪ ɋɜ ɇɢɤɨɞɢɦ

Ɍɢɫɦɚɧɫɤɢ ɨɫɟʄɚɨ ɫɟ Äȿɜɚɧɻɟʂɟɦ ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɢ Ƚɪɤ ɢɋɪɛɢɧɢɊɭɦɭɧʁɟɪɧɟɝɥɟɞɚɲɟ
ɧɚ ɬɟɥɟɫɧɨ ɩɨɪɟɤɥɨ ɫɜɨʁɟ ɧɟɝɨ ɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɭ ɫɜɟɬɨɫɬ ɢ ɛɨɝɨɭɝɨɞɧɨɫɬ³ ɇɟɤɟ ɨɞ
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɫɭɢÄɮɟɧɨɦɟɧ ɞɭɯɨɜɧɟ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɛɧɨɜɟ ɭ XIV ɜɟɤɭ³ɢ
Äɲɢɪɨɤɚ ɜɟɪɫɤɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɨɪɢɨ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɫɤɭɩ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ,
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ³


LLL Ⱦɨɤɚɡɢ ɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɚ ɢɥɢ ɟɬɧɢɱɤɢɯ
ɝɪɭɩɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɤɭɥɬɭɪɚ

Ⱦɨɤɚɡɢ ɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɜɟɡɚ ɦɟɻɭ ɧɚɪɨɞɢɦɚ
Ȼɚɥɤɚɧɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɬɢ ɩɭɬɟɦ ɢɡɜɨɪɚ ɨ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɞɟɥɨɜɚʃɭ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɯ
ɢɫɢɯɚɫɬɚ ;,9 ɜɟɤɚ ɭ ȼɢɡɚɧɬɢʁɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ ɋɪɛɢʁɢ Ɋɭɦɭɧɢʁɢ ɢ Ɋɭɫɢʁɢ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɢ




3'HYRV©/DYHUVLRQVODYHGHOD9LHGH65RP\ORVªDijzantion, ;;;,  ɫɬɪ
 $ (OLDQ ©%\]DQFH HW OHV 5RXPDLQV ɚ OD ILQ GX 0R\HQ $JHª Proceedings of the XIIIth. International
Congress of Byzantine Studies Ʌɨɧɞɨɧ ɫɬɪ

ȾɈɛɨɥɟɧɫɤɢȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ ɤɨɦɨɧɜɟɥɬɉɪɨɫɜɟɬɚȻɟɨɝɪɚɞ

The Oxford Dictionary of Byzantium

ɋɜ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟ ɌɪɧɨɜɫɤɢɫɟÄɩɨɫɬɚɪɚɨ ɞɚ ɧɢɤɨ ɧɟ ɫɚɡɧɚ ɨɞɚɤɥɟ ʁɟ ɢ ɤɨʁɟ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ³Äʃɟɝɨɜɨ ɪɨɞɧɨ
ɦɟɫɬɨ ʁɟ Ƚɨɪʃɢ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦ ɚ ɛɪɚʄɚ ɢ ɫɪɨɞɧɢɰɢ ɇɟɛɟɫɤɟ ɜɨʁɫɤɟ³ ɚ Äɨɧ ʁɟ ɛɢɨ ± ɟɞɟɦɢɬ ɬʁ ɪɚʁɫɤɢ
ɱɨɜɟɤ³  'U96O.LVHONRY³äLWLHWRQDVY7HRGRVLM7¶UQRYVNLNDWRLVWRULþHVNLSDPHWQLN³6RILMD
VWUɉɪɟɦɚȺɦɮɢɥɨɯɢʁɟɋɢɧɚɢɬɢɢʃɢɯɜɡɧɚɱɚʁ

ȾɈɛɨɥɟɧɫɤɢȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ ɤɨɦɨɧɜɟɥɬɉɪɨɫɜɟɬɚȻɟɨɝɪɚɞ

Ĉ6S5DGRMLþLü7YRUFLLGHODVWDUHVUSVNHNQMLåHYQRVWL%HRJUDGVWU$UKLP-XVWLQ3RSRYLüäLWLMD
]DGHFHPEDU  ဩ

 -RKQ 0H\HQGRUII Ä,V +HV\FKDVP WKH 5LJKW :RUG" 5HPDUNV RQ 5HOLJLRXV ,GHRORJ\ LQ WKH )RXUWHHQWK
&HQWXU\´ Harvard Ukrainian Studies 9RO  2NHDQRV (VVD\V SUHVHQWHG WR ,KRU âHYþHQNR RQ KLV 6L[WLHWK
%LUWKGD\E\KLV&ROOHDJXHVDQG6WXGHQWV  ɫɬɪɩɨɫɟɛɧɨ

 ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ  
ɫɬɪ
Ⱥ(Ɍɚɯɢɚɨɫɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


ϭϳϱ


ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɩɪɟɞɚʃɢɦɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɀɢɬɢʁɚ ɋɜ
Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ ɋɜ ȳɟɮɪɟɦɚ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɜɪɟɞɧɨɦ
ɤʃɢɠɟɜɧɨɦ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ ɢɧɫɩɢɪɢɫɚɧɨɦ ɢɫɢɯɚɡɦɨɦ ɭʁɟɞɧɨ ɫɭ ɢ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɩɨɭɡɞɚɧɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɤɨʁɢ ɧɚɫ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʁɭ ɨ ɠɢɜɨɦ ɤɪɟɬɚʃɭ ɢ ɞɟɥɨɜɚʃɭ
ɩɪɨɬɚɝɨɧɢɫɬɚɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɲɢɪɨɦȻɚɥɤɚɧɚɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɦɨɧɚɲɬɜɨʁɟɛɢɥɨ
ɜɟɨɦɚ ɩɨɤɪɟɬɧɨ ɛɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɭɱɟɫɬɚɥɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɨɪɚɜɤɚ ɛɢɥɚ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɚ ɢɥɢ
ɢɡɧɭɻɟɧɚ ɋɜ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɋɢɧɚɢɬ ɭɱɟɫɬɚɥɨ ʁɟ ɦɚʃɚɨ ɦɟɫɬɚ ɛɨɪɚɜɤɚ Äɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬ
ɬɪɚɝɚʃɟɦ ɡɚ Ȼɨɝɨɦ ɢɥɢ ɫɢɥɨɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ³ɨɞɧɨɫɧɨɪɚɞɢɦɢɫɢɨɧɚɪɫɬɜɚɢɩɨɬɪɚɝɨɦɡɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɚɫɤɟɬɫɤɢɦ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɦ ɚɥɢ ɛɟɠɟʄɢ ɩɪɟɞ ɧɚɩɚɞɢɦɚ ɧɚ ȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨ
ɰɚɪɫɬɜɨ ɭ ɬɨɦ ɩɟɪɨɞɭ ɋɜ ȳɟɮɪɟɦ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɢɧɭɻɟɧ ɞɚ ɧɚɩɭɫɬɢ ɋɜɟɬɭ ɝɨɪɭ ɧɚɤɨɧ
ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɬɭɪɫɤɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɭ ɩɟɬɨʁ ɞɟɰɟɧɢʁɢ ;,9 ɜɟɤɚ ɢ ɨɞɥɚɡɢ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ
ɉɥɨɜɞɢɜɚɭȻɭɝɚɪɫɤɨʁɩɚɭɫɪɩɫɤɭɡɟɦʂɭɋɜɊɨɦɢɥʁɟɬɚɤɨɻɟɛɢɨɜɟɨɦɚɩɨɤɪɟɬɚɧ
ɚɫɤɟɬɚɤɨʁɢʁɟɩɪɟɲɚɨȻɚɥɤɚɧɢɭʃɟɝɨɜɨɦɀɢɬɢʁɭɫɟɧɚɧɟɤɨɥɢɤɨɦɟɫɬɚɩɨɧɚɜʂɚɤɚɤɨ



ɉɪɢɦɟɪɢɢɡɜɨɪɚɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɨɞɚɛɪɚɧɟɫɪɩɫɤɟɡɟɦʂɟɌɋɬɚɪɨɞɭɛɰɟɜ ɉɢɫɚɧɢɢɡɜɨɪɢɨɰɪɤɜɚɦɚ
ɢɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚɩɨɞɢɡɚɧɢɦɢɥɢɨɛɧɚɜʂɚɧɢɦɭɨɛɥɚɫɬɢɦɚɅɚɡɚɪɟɜɢʄɚɢȻɪɚɧɤɨɜɢʄɚ,Ʉɬɢɬɨɪɫɤɢɧɚɬɩɢɫɢ 
ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ ;/9   ± ɢɫɬɚ ɉɢɫɚɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɨ ɰɪɤɜɚɦɚ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɩɨɞɢɡɚɧɢɦ ɢɥɢ
ɨɛɧɚɜʂɚɧɢɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ ɢ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ ,, ɉɨɜɟʂɟ  ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ XLVI   ɫɬɪ ±
ɢɫɬɚ ɀɢɬɢʁɚɠɢɜɨɬɨɩɢɫɢɢɨɩɢɫɢɩɪɟɧɨɫɚɦɨɲɬɢʁɭ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ XLVII  ɫɬɪ



ȼɆɚɪɤɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɆɆɢɥɢʄɟɜɢʄɩɪɟɧɨɫɢɩɪɟɞɚʃɟɨɫɟɞɚɦɫɢɧɚʁɢɬɚɤɨʁɟʁɟɩɨɢɦɟɧɰɟɧɚɛɪɨʁɚɨ
ɂɊɭɜɚɪɚɰȼɢɞɟɬɢɭȭɊɚɞɨʁɢɱɢʄȽɪɢɝɨɪɢʁɟ ɢɡ Ƚɨɪʃɚɤɚɫɬɪ

ɋɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨ

 ' %DOIRXU ¶6DLQW *UHJRU\ RI 6LQDL¶V /LIH 6WRU\ DQG 6SLULWXDO 3URILOH¶ LQ Saint Gregory the Sinatire,
Discourse of the TransfigurationHG'%DOIRXU$WKHQV

 ȭ Ɍɪɭɮɭɧɨɜɢʄ ɀɢɬɢʁɟ ɫɜɟɬɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȳɟɮɪɟɦɚ ɨɞ ɟɩɢɫɤɨɩɚ Ɇɚɪɤɚ  Ⱥɧɚɥɢ Ɏɢɥɨɥɨɲɤɨɝ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ  ɫɬɪ±Ⱦ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ ɭɒɟɫɬ ɩɢɫɚɰɚ XIV ɜɟɤɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ
±ɫɚɧɚɜɟɞɟɧɨɦɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

 Ɉ ɦɚɫɨɜɧɢɦ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɫɚ ɋɜɟɬɟ ɝɨɪɟ ɧɚɤɨɧ Ɇɚɪɢɱɤɟ ɛɢɬɤɟ   ɩɢɲɟ
ɦɨɧɚɯ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɭ ɀɢɬɢʁɭ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ Äɇɟ ɩɪɨɻɟ ɡɚɬɢɦ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɚ Ⱥɝɚɪʁɚɧɢ ɭɛɢɲɟ ɨɧɨɝ
ɧɚʁɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢʁɟɝ ɜɥɚɞɚɪɚ ɞɟɫɩɨɬɚ ɍɝʂɟɲɭ, ɲɬɨ ɢɡɚɡɜɚ ɜɟɥɢɤɢ ɦɟɬɟɠ ɢ ɫɬɪɚɯɨɦ ɢɫɩɭɧɢ ɫɜɟ ɦɨɧɚɯɟ ɭ
ɋɜɟɬɨʁ Ƚɨɪɢ, ɨɫɨɛɢɬɨ ɨɧɟ ɭɫɚɦʂɟɧɟ ɢ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɧɚ ɩɭɫɬɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɠɢɜʂɚɯɭ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɭ ɦɧɨɝɢ
ɨɬɲɟɥɧɢɰɢ ɬɚɞɚ ɧɚɩɭɫɬɢɥɢ ɋɜɟɬɭ Ƚɨɪɭ³ȼɢɞɟɬɢȳɭɫɬɢɧɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ɏɚɝɢɨɝɪɚɮɫɤɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɤʃɢɠɟɜɧɚ ɞɟɥɚ ɤɚɨ ɢɡɜɨɪ ɡɚ ɬɟɦɭ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ ɫɭ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɉɭɬ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɜ. Ɋɨɦɢɥɚ ɨɜɨɝɪɚɞɚɈɠɢɬɢʁɧɨɦɠɚɧɪɭɭɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨʁɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɂɫɬɨɪɢʁɚ
ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢȻɟɨɝɪɚɞɈɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɨʁɜɪɟɞɧɨɫɬɢɯɚɝɢɨɝɪɚɮɢʁɟ /HVYLHVGHVVDLQWV
D %\]DQFH *HQUH OLWWHUDLUH RX ELRJUDSKLH KLVWRULTXH"  HG P. Odorico, P. A. Agapitos 3DULV  Ɉ ɦɟɬɨɞɢ
ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɤɭɥɬɚ ɫɜɟɬɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɯɚɝɢɨɥɨɲɤɨʁ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨʁ ɪɚɜɧɢ ɜɢɞɟɬɢ ɤɨɞ Ⱦ ɉɨɩɨɜɢʄ Ɉ ɧɚɫɬɚɧɤɭ
ɤɭɥɬɚ ɫɜɟɬɨɝ ɋɢɦɟɨɧɚ, ɋɬɟɮɚɧ ɇɟɦɚʃɚ — ɫɜɟɬɢ ɋɢɦɟɨɧ Ɇɢɪɨɬɨɱɢɜɢ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɩɪɟɞɚʃɟȳɄɚɥɢʄ
Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ ± ɢɫɬɚ ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ȳɟɮɪɟɦ ± ʁɟɞɚɧ ɩɨɡɧɨɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɫɤɢ ɤɭɥɬ 
Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ȼɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɢɬɭɬɚ XLIII

Ɉɞɜɚɫɯɜɚɬɚʃɚɦɨɧɚɲɤɟɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɬɢɭɡɚɩɚɞɧɨɦɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɭɜɢɞɟɬɢɤɨɞ.DOOLVWRV
RI 'LRNOHLD“St Maximos of Kapsokalyvia and Fourteenth-Century Athonite Hesychasm” IURP
&KU\VRVWRPLGHV-XOLDQ +UVJ .DWKHJHWULD(VVD\V3UHVHQWHGWR-RDQ+XVVH\IRUKHUWK%LUWKGD\&DPEHUOH\


Ⱦɉɨɩɨɜɢʄɉɚɬɪɢʁɚɪɯȳɟɮɪɟɦɫɬɪ

.DOOLVWRV:DUH¶-HVXV3UD\HULQ6W*UHJRU\6LQDL¶Eastern Churches Review IV 1  ɫɬɪ

Ⱦɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɪɟɮ

ȳɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨ

ϭϳϲ


ɫɜɟɬɚɰ ɛɟɠɢ ɨɞ ɫɩɨʂɧɢɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩʂɚɱɤɚɲɚ ɢ ɨɫɜɚʁɚɱɚ  ɢɥɢ ɦɟɬɟɠɚ ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɧɚɯɚ
ɤɨʁɢɫɭɝɪɚɜɢɬɢɪɚɥɢɤɚʃɟɦɭɪɚɞɢɩɨɭɤɟ

LY ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɭɤɨɪɟʃɟɧɟ ɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɠɢɜɨɬɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
Ȼɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟɭɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦɡɟɦʂɚɦɚɤɚɨɬɟɤɨɜɢɧɚɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɪɤɟɬɚ
ɐɪɤɜɟɧɨɩɨʁɚʃɟ
 ɉɨɭɤɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɜɟɡɚ ɫɚ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɢɥɢ ɠɢɜɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚɦɚ ɢɞɟʁɚɦɚ
ɜɟɪɨɜɚʃɢɦɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚɢɞɟʁɚɨɦɨɥɢɬɜɢ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟɬɪɚɞɢɰɢʁɟɢɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɫɤɢɯɡɟɦɚʂɚ
Ɍɪɚɞɢɰɢʁɟɫɜɟɬɤɨɜɢɧɚɜɚɲɚɪɚɢɫɥ

Y ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɩɪɚɤɫɟ  ɩɨɩɭɬ ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ ɢ
ɜɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɫɥɚɜɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ  
ɩɨɜɟɡɚɧɟɫɚɡɧɚɱɚʁɟɦɢɮɭɧɤɰɢʁɨɦɩɭɬɚ

ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ɏɢɥɨɬɟʁ Ʉɨɤɢɧɨɫ  ±  ɢ  ±  
ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɥɢɬɭɪɝɢʁɟɢɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝɠɢɜɨɬɚɭɱɟɧɢɤɢɛɢɨɝɪɚɮɜɟɥɢɤɨɝɜɨɻɟɢɫɢɯɚɫɬɚ
Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɉɚɥɚɦɟ ɫɩɪɨɜɟɨ ʁɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɟ ɪɟɮɨɪɦɟ ɢ ɤɚɨ ɜɟɨɦɚ ɩɥɨɞɚɧ ɩɢɫɚɰ
ɨɫɬɚɜɢɨʁɟɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɩɨɥɟɦɢɱɤɢɯɫɚɫɬɚɜɚɭɤRMɢɦDɛɪDɧɢɢɡDɫɬɭɩDɢɞHMHɢɫɢɯDɫɬɢɱɤRɝ
ɩRɤɪHɬD ɢ ɯɢɦɧRɝɪDɮɫɤɟ ɫDɫɬDɜɟ ɤDɧRɧɟ ɦRɥɢɬɜH DɤDɬɢɫɬɟ  ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɭɬɢɰɚʁ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɭ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɭ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɢɯ ɢ ɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
;,9ɜɟɤɚɞɨɨɝɥɟɞɚɫɟɭɞɟɥɢɦɚɢɫɢɯɚɫɬɚȳɟɮɪɟɦɚɢɋɢɥɭɚɧɚɢɂɫɚɢʁɢɧɨɦɩɪɟɜɨɞɭ



)+DONLQɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɟɝɦɟɧɬ
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ɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɩɨɤɪɟɬɤɚɨɞɟɨɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɢɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɫɤɢɯɡɟɦɚʂɚʁɟÄɡɧɚɱɚʁɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ʃɢɯɨɜɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ³ ɤɨʁɚ ɢɯ ɱɢɧɢ Äʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɨɦ³ Ⱦ
Ɉɛɨɥɟɧɫɤɢȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ ɤɨɦɨɧɜɟɥɬɫɬɪ

ɉɨɩɭɬɫɚɛɨɪɚɧɚɩɪɚɡɧɢɤɩɨɫɜɟʄɟɧȻɨɝɨɪɨɞɢɰɢɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭȻɚɡʁɚɲɬɪɚɞɢɰɢʁɚɤɨʁɚɫɟɩɨɜɟɡɭʁɟɫɚ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɦɩɨɤɪɟɬɨɦ

ȺȿɌɚɯɢɚɨɫɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɨɠɢɜɨɬɭɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɎɢɥɨɬɟʁɚɄɨɤɢɧɨɫɚ

 7DWMDQD 6 6XERWLQ*ROXERYLü +LPQRJUDIVNL VDVWDYL )LORWHMD .RNLQD X KLODQGDUVNLP UXNRSLVLPD¶
Hilandarski zbornik    ɫɬɪ  Ɍ ɋɭɛɨɬɢʄ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɥɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɪɟɩɢɫɟ ɄRɤɢɧRɜɢɯ
ɯɢɦɧRɝɪDɮɫɤɢɯɫDɫɬDɜDɢɡɪɭɤRɩɢɫDɯɢɥDɧɞDɪɫɤRɝɦDɧDɫɬɢɪDɭɞɨɞɚɬɤɭɩɨɦɟɧɭɬɨɝɪɚɞɚɈɜɢɫɚɫɬɚɜɢɫɭ
ɪDɧRɩɪHɜHɞHɧɢɧDɫɥRɜHɧɫɤɢMHɡɢɤɧDMɜHɪRɜDɬɧɢMHɨɞɫɬɪɚɧɟɫɪɩɫɤɢɯɦRɧDɯDɭɏɢɥDɧɞDɪɭɁDɩɢɫɢɤRMɢ
ɫɜHɞRɱH R ɧDMɪDɧɢMHɦ ɩɪHɜRɞɭ ɞHɥD ɎɢɥRɬHMD ɄRɤɢɧRɫD ɧD ɫɥRɜHɧɫɤɢ MHɡɢɤ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ ɪɭɤRɩɢɫɭ ɤRMɢ MH
ɧDɫɬDRɭɦDɧDɫɬɢɪɭɏɢɥDɧɞDɪɭɫɪHɞɢɧRɦ;,9ɜHɤDɡDɜɪHɦHʃɟɝɨɜɨɝɢɝɭɦDɧɫɬɜDɭȼHɥɢɤRMɅDɜɪɢ


ϭϳϳ


ɫɩɢɫɚ ɉɫɟɭɞɨȾɢɨɧɢɫɢʁɚ Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬɚ Ȼɭɝɚɪɫɤɢ ɦɨɧɚɯ ȳɟɮɪɟɦ   ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ
ɫɪɩɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ  ɢ   ʁɟɬɨɤɨɦ ɫɜɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚɭ ɢɫɩɨɫɧɢɰɢ ɀɞɪɟɥɨ
ɤɨɞ ɉɟʄɢ  ɢɥɢ ²  ɧɚɩɢɫɚɨ ɩɟɫɦɟ ɩɪɨɠɟɬɟ ɦɨɬɢɜɢɦɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦ
ɡɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɭ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɬɪɢ ɤɚɧɨɧɚ ɏɪɢɫɬɭ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ ɢ Ɂɚ ɰɚɪɚ ɤɚɨ ɢ 
ɨɫɦɨɝɥɚɫɧɢɯɫɬɢɯɢɪɚɄɢɪ ɋɢɥɭɚɧɚɭɬɨɪÄɉɚɫɯɚɥɢʁɟ³ɢɡɩɢɫɚɨʁɟɢɡɁɟɬɟ
ɫɜɨʁɚɩɢɫɦɚÄȿɩɢɫɬɨɥɢʁɟ ɤɢɪ ɋɢɥɭɚɧɨɜɟ³ɢɡɩɟɪɢɨɞɚɢɡɦɟɻɭɢɫɚɱɥɚɧɨɜɢɦɚ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɤɪɭɝɚ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɫɬɚɪɰɟɦ ɂɫɚɢʁɨɦɦ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɨɦ ɢ ɦɨɧɚɯɨɦ
ȽɪɢɝɨɪɢʁɟɦɂɧɨɤɂɫɚɢʁɚɛɢɨʁɟÄuomo universale´ɫɪɩɫɤɟɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟɢɫɬɨɪɢʁɟ
ɩɢɫɚɰ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰ ɞɢɩɥɨɦɚɬɚ ɢ ɦɨɝɭʄɟ ɩɪɨɬɨɦɚʁɫɬɨɪ ɉɪɟɜɟɨ ʁɟ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɨɤɨ
 ɞɟɥɨ ÄCorpus Areopagiticum“ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ
Äɤɚɦɟɧ ɬɟɦɟʂɚɰ ɫɪɩɫɤɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ, ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɭɱɟʃɚ, ɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɭɬɢɰɚɥɚ ɧɚ ɫɜɟɬɨɧɚɡɨɪ ɞɪɭɲɬɜɚ³ ɋɜ ȳɟɮɬɢɦɢʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ
ɩɢɫɚɰɚ ;,9 ɜɟɤɚ ɫɩɪɨɜɟɨ ʁɟ ɪɟɮɨɪɦɟ ɛɭɝɚɪɫɤɨɝ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚɨ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ Ɉɧ ʁɟ ɩɪɟɜɨɞɢɨ ɢ ɪɢɝɨɪɨɡɧɨ ɭɪɟɻɢɜɚɨ ɩɪɟɜɟɞɟɧɟ ɜɟɪɫɤɟ
ɪɭɤɨɩɢɫɟɢɬɚɤɨɻɟɛɢɨɭɤʂɭɱɟɧɭɩɪɚɤɫɭɩɪɟɩɢɫɢɜɚʃɚɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢɯɬɟɤɫɤɬɨɜɚɲɬɨ




ȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɧɚɨɜɭɬɟɦɭ
ɨɛɭɯɜɚɬɚɚɥɢɧɢʁɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɧɚȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ɉɪɟɬɟɱɟɢɫɢɯɚɡɦɚɭɫɪɩɫɤɢɦɡɛɨɪɧɢɰɢɦɚ;,9ɜɟɤɚ ɭ
ɋɬɭɞɢʁɟ ɢɡ ɫɪɩɫɤɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ ɋɄɁ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɢɫɬɢ ȳɨɜɚɧ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ ɭ
ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨʁ ɢ ɫɬɚɪɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢȻɟɨɝɪɚɞɢɫɬɢ ɋɬɚɪɚɫɪɩɫɤɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɭɋɬɭɞɢʁɟ
ɢɡ ɫɪɫɤɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢɋɄɁȻɟɨɝɪɚɞɢɫɬɢɒɟɫɬ ɩɢɫɚɰɚ XIV ɜɟɤɚɉɪɨɫɜɟɬɚɋɄɁ
Ȼɟɨɝɪɚɞ  Ƚɟɨɪɝɢʁɟ Ɉɫɬɪɨɝɨɪɫɤɢ Ɉ ɜɟɪɨɜɚʃɢɦɚ ɢ ɫɯɜɚɬɚʃɢɦɚ ȼɢɡɚɧɬɢɧɚɰɚ ɉɪɨɫɜɟɬɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɆɆɅɚɡɢʄɉɪɨɞɨɪ ɢɫɢɯɚɡɦɚ ɭ ɋɪɛɢʁɭ ɩɨɫɥɟ 1371. ɢ ʃɟɝɨɜ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɞɚʂɢ ɬɨɤ ɫɪɩɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɈɬɚɱɧɢɤȻɟɨɝɪɚɞ

 Ʉʃɢɠɟɜɧɢ ɫɬɢɥɨɜɢ Äɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɨɝ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɦɚ³ ɢ ɩɥɟɬɟɧɢʁɟ ɫɥɨɜɟɧɫ³ ɧɚɫɬɚɥɢ ɫɭ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟɞɭɯɨɜɧɫɨɬɢȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

 Ⱦ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ' %RJGDQRYLü
Epistolije kir Siluanove%HRJUDG

ȭɨɪɻɟ Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬɨɜɚ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɱɨɜɟɱʁɟɝ ɬɟɥɚ ɭ ɩɪɟɜɨɞɭ ɢɧɨɤɚ ɂɫɚɢʁɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ
ɜɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚ  ɫɬɪ±'M7ULIXQRYLüPisac i prevodilac inok Isaija.UXãHYDF
90RãLQ¶=KLWLHVWDUWVD,VDLLLJXPHQDUXVVNRJRPRQDVWLUD\DQD$IRQH¶LQYubileinyi sbornik Russkogo
arkheologicheskogo obshchestva v Korolevstve Yugoslavii  %HOJUDGH 65DGRMþLüUzori i dela
starih srpskih umetnika%HRJUDG±

%RULV0LORVDYOMDYLFQDYGHORVWU

(.DáXåQLDFNLµ:HUNHGHV3DWULDUFKHQYRQ%XOJDULHQ(XWK\PLXV ± ¶Nach den besten
Handschriften hrsg, 0XQLFKɫɬɪ±

Ⱥɧɬɨɧɢɫ ȿɦɢɥ Ɍɚɯɢɚɨɫ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  ɫɚ ɫɬɚɪɢʁɨɦ ɥɢɬɪɚɬɭɪɨɦ ɨ ɨɜɨʁ ɪɟɮɨɪɦɢ ɛɭɝɚɪɫɤɨɝ
ɩɪɚɜɨɩɢɫɚ

35XVHYHWDO ɌɴɪɧɨɜɫɤɚɄɧɢɠɨɜɧɚɒɤɨɥɚ± Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɋɢɦɩɨɡɢɭɦ ȼɟɥɢɤɨ Ɍɴɪɧɨɜɨ,
11–14 Ɉɤɬɨɦɜɪɢ 1971, 6RILD5XVHYHWDOɉɨɯɜɚɥɧɨ ɫɥɨɜɨ ɡɚ ȿɜɬɢɦɢɣ ɨɬ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɐɚɦɛɥɚɤ,
6RILDɫɬɪ±+5&RRSHU6ODYLF6FULSWXUHV7KH)RUPDWLRQRIWKH&KXUFK6ODYRQLF9HUVLRQ
%RVWRQɫɬɪ36LUNXɅɢɬɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ Ɍɪɭɞɵ ɉɚɬɪɢɚɪɯɚ ȿɜɮɢɦɢɹ ,,6W3HWHUVEXUJ

ϭϳϴ


ʁɟɞɨɩɪɢɧɟɥɨɲɢɪɟʃɭɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɯɩɪɚɤɫɢɭȻɭɝɚɪɫɤɨʁɉɨɩɟɫɧɢɱɤɨɦɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ
ɢɡ ɨɜɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɡɧɚɬɢ ɫɭ ɢ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ Ɋɚɲɤɢ ɢ ȳɚɤɨɜ ɋɟɪɫɤɢ Hɩɢɫɤɨɩ Ɇɚɪɤɨ
ɉɟʄɤɢ ɧɚɩɢɫɚɨ ʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɠɢɬɢʁɟ ɫɜɨɝ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɨɰɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢɫɢɯɚɫɬɟ
ȳɟɮɪɟɦɚɚɦɟɻɭɫɪɩɫɤɢɦɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɢɦɩɢɫɰɢɦɚɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚ
ɧɚɥɚɡɢɫɟɢɞɟɫɩɨɬɋɬɟɮɚɧɅɚɡɚɪɟɜɢʄɞɚɩɨɦɟɧɟɦɨɫɚɦɨɧɟɤɟȺɋɬɟɪɟɬɡɨɜɚɫɦɚɬɪɚ
ɞɚ ɫɟ ɮɪɟɫɤɨɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɪɚɡɜɢʁɚɥɨ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɢɫɢɯɚɡɦɚ
ɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɚɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢɢɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɩɨɤɪɟɬɭɬɢɰɚɥɢɫɭɧɚÄɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɟ³ɩɪɚɜɰɟɭ
ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɭ ɞɨɛɚ ɪɟɧɟɫɚɧɫɟ ɉɚɥɟɨɥɨɝɚ ɭ ɫɚɦɨɦ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ ɢ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ
Ɍɭɦɚɱɟʃɟ ɫɜɟɬɥɨɫɬɢ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɢɤɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ;,9 ɜɟɤɚ ɦɨɠɟ
ɩɨɜɟɡɚɬɢ ɫɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɦ ɩɨɤɪɟɬɨɦ ɩɪɟɤɨ ɭɱɟʃɚ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɉɚɥɚɦɟ ɨ ɬɚɜɨɪɫɤɨʁ
ɫɜɟɬɥɨɫɬɢ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ÄɌɪɢʁɚɞɟ ɭ ɨɞɛɪɚɧɭ ɫɜɟɬɢɯ ɢɫɢɯɚɫɬɚ³ ɚ ɞɟɥɨ ɉɫɟɭɞɨ ±
Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚɭɂɫɚɢʁɢɧɨɦɩɪɟɜɨɞɭɭɬɢɰɚɥɨʁɟɧɚɧɚɲɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɢɠɢɜɨɩɢɫɧɚɪɨɱɢɬɨɭ
;,9 ɜɟɤɭ ɍ ɝɪɱɤɨɦ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ ɛɨɝɨɩɨɡɧɚʃɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɤɚɨ ɫɜɟɬɥɨɫɧɨ
ɜɢɻɟʃɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɡɛɨɝɰɚɧɬɪɚɥɧɟɛɢɛɥɢʁɫɤɟɬɟɦɟÄɫɜɟɬɥɨɫɬɢ³ɢÄɬɚɦɟ³ɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɚ
ɞɨɝɦɚɫɟɫɦɚɬɪɚɧɚɫɬɚɜɤɨɦɝɪɱɤɨɝɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨɝɩɪɟɞɚʃɚ




6LUNXɄ ɂɫɬɨɪɢɢ ɂɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ʉɧɢɝ ɜ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ɜ 14th ɜɟɤɟ ,6W3HWHUVEXUJɫɬɪɇɚɜɟɞɟɧɨ
ɩɪɟɦɚ$6WUH]RYDHesychasm and Art: The Appearance of New Iconographic Trends in Byzantine and Slavic
Lands in the 14th and 15th Centuries$183UHVVɫɬɪ

2ɭɬɢɰɚʁɭɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢɧɚɫɬɚɪɭɫɪɩɫɤɭɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɨɞ;,,,ɜɟɤɚɤɨɞȾɨɦɟɧɬɢʁɚɧɚ 
  ɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɨɝ ɦɨɧɚɯɚ ɚɭɬɨɪɚ ɀɢɬɢʁɚ ɫɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɨɤɨ   ɢ ɀɢɬɢʁɚ ɫɜɟɬɨɝ ɋɢɦɟɨɧɚ
  ɤɨɞ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɚ   ɬɚɤɨɻɟ ɏɢɥɚɧɞɚɪɰɚ ɚɭɬɨɪɚ ɀɢɬɢʁɚ ɫɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɨɤɨ  
ɀɢɬɢʁɚ
ɫɜɟɬɨɝ
ɉɟɬɪɚ
Ʉɨɪɢɲɤɨɝ
ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɞɟɥɚ³
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ Ⱦɚɧɢɥɚ ,,   ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɤɚ ɋɜ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɉɚɥɚɦɟ ɢ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɢɝɭɦɚɧɚ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɏɢɥɚɧɞɚɪɚ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩ Ȼɚʃɫɤɢ ɨɞ  ɚɭɬɨɪɚ Äɀɢɬɢʁɚ ɫɜɟɬɢɯ ɤɪɚʂɟɜɚ ɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ
ɫɪɩɫɤɢɯ³ɢɫɥɭɠɛɢɬɢɦɫɜɟɬɢɬɟʂɢɦɚ³ Äɉɨɧɨɜɨɫɟɩɨɜɭɤɚɨɧɚɏɢɥɚɧɞɚɪɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟ³ Ɍɚʁ
ɭɬɢɰɚʁ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚ ɭ ɩɪɟɨɤɭɩɚɰɢʁɚɦɚ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ ɭɱɟɧɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɨɫɬɚɥɟ
ɨɫɧɨɜɚɩɚɥɚɦɢɬɫɤɟɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟɬɟɨɥɨɝɢʁɟȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ

 $QLWD 6WUHW]RYD Hesychasm and Art 7DFKLDRV Hesychasm as a creative force %HOJUDGH  0 /D]Lü
(VWHWLNDDVNHWL]PD

ȹɆɚʁɟɧɞɨɪɮȼɢɡɧɚɫɥɟɻɟɫɬɪɈɜɞɟɆɚʁɟɧɞɨɪɮɫɬɚɜʂɚɨɪɢɮɢɧɚɥɧɭɪɟɮɟɪɟɧɰɭɍɩɨɪɟɞɢɫɚ
00 9DVLF ³/¶KHV\FKDVPH GDQV O¶eJOLVH HW O¶DUW GHV 6HUEHV GX 0R\HQ $JH´ ɭ Recueil Uspenksij , 3DULV
  ɫɬɪ  ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɫɚ 1 . *ROHL]RYVNLM Äɉɨɫɥɚɧɢɟ ɢɤɨɧɨɩɢɫɰɭ ɢ ɨɬɝɨɥɨɫɤɢ ɢɫɢɯɚɡɦɚ ɜ
ɪɭɫɫɤɨɣ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ ;9 ± ;9, ɜɜ³ ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɣ ȼɪɟɦɟɧɧɢɤ    ɫɬɪ  ±  Ä
ɂɫɢɯɚɡɦɢɪɭɫɫɤɚɹɠɢɜɨɩɢɫɶȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɣȼɪɟɦɟɧɧɢɤ  ɫɬɪ±

 Ɍɚɜɨɪɫɤɚ ɫɜɟɬɥɨɫɬ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɬɟɨɥɨɝɢʁɢ ʁɟ ɫɜɟɬɥɨ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢɥɨ ɧɚ ɩɥɚɧɢɧɢ Ɍɚɜɨɪ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɂɫɭɫɨɜɨɝ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ „ɍɡɟ ɂɫɭɫ ɉɟɬɪɚ, ȳɚɤɨɜɚ ɢ ȳɨɜɚɧɚ, ɛɪɚɬɚ ʃɟɝɨɜɨɝ, ɢ ɢɡɜɟɞɟ ɢɯ ɧɚ ʁɟɞɧɭ ɝɨɪɭ
ɜɢɫɨɤɭ, ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɢ ɫɟ ɩɪɟɞ ʃɢɦɚ: ɢ ɡɚɫɢʁɚ ɥɢɰɟ ȵɟɝɨɜɨ, ɤɚɨ ɫɭɧɰɟ, ɨɞɟɠɞɚ ȵɟɝɨɜɚ ɩɨɫɬɚ ɛɟɥɚ ɤɚɨ
ɫɜɟɬɥɨɫɬ. ɂ ɝɥɟ, ʁɚɜɢ ɫɟ Ɇɨʁɫɢʁɭ ɢ ɂɥɢʁɢ, ɫ ȵɢɦ ɛɟɫɟɞɢɲɟ³ Ɇɮɏɍɉ 

 ɋ Ɋɚɞɨʁɱɢʄ ɍɡɨɪɢ ɢ ɞɟɥɚ ɫɬɚɪɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɭɦɟɬɧɢɤɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ   ȭ Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ
Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬɨɜɚ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɱɨɜɟɱʁɟɝ ɬɟɥɚ ɭ ɩɪɟɜɨɞɭ ɢɧɨɤɚ ɂɫɚɢʁɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɜɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ    ɫɬɪ  )LOLS ,YDQRYLü ¶9L]XHOQL DVSHNW RERåHQMD SR 'LRQLVLMX $UHRSDJLWX¶ Zbornik
radova Vizantološkog instituta XLVIIɫɬɪ

Ɇɟʁɟɧɞɨɪɮȼɢɡɧɚɫɥɟɻɟɫɬɪ

Ɇɟʁɟɧɞɨɪɮȼɢɡɧɚɫɥɟɻɟɫɬɪ

ϭϳϵ


ɍɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɭɭɆɨɪɚɜɫɤɨʁɋɪɛɢʁɢɧɚɫɬɚʁɟɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɤɚɨɫɢɧɬɟɡɚ
ɞɨɦɚʄɟ ɢ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɲɬɨ ɨɫɥɢɤɚɜɚ ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɪɚɡɦɟɧɭ ɢɡɦɟɻɭ
ȼɢɡɚɧɬɢʁɟ ɢ ɋɪɛɢʁɟ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɉɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ
ɩɨɤɪɟɬɚɩɨɩɭɬɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢɯɢɝɭɦɚɧɚɢɡɪɟɞɨɜɚɭɝɥɟɞɧɢɯɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯɦɨɧɚɯɚɂɫɚɢʁɟ
ɋɢɫɨʁɚɢȾɨɪɨɬɟʁɚɦɨɝɥɢɫɭɞɚɩɪɟɧɨɫɟɭɬɢɰɚʁɟɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟɬɪɚɞɢɰɢʁɟɝɪɚɻɟʃɚɧɚɬɥɨ
Ʌɚɡɚɪɟɜɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɯ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɂɫɚɢʁɚ ʁɟ
ɨɛɧɨɜɢɨɩɨɪɭɲɟɧɢɦɚɧɚɫɬɢɪɋɜɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧɚɧɚɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢɭɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨʁɬɪɚɞɢɰɢʁɢ
ɝɪɚɻɟʃɚ Äɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɢ ɨɛɥɢɤ ɨɫɧɨɜɟ ɫɚ ɩɟɜɧɢɱɤɢɦ ɚɩɫɢɞɚɦɚ, ɨɞɚɜɧɨ ɩɨɡɧɚɬ ɧɚ Ⱥɬɨɫɭ,
ɢɦɚɨ je ɩɨɬɩɭɧɨ ʁɚɫɧɭ ɨɛɪɟɞɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ³ 
ɂɫɚɢMɚ ʁɟ ɥɢɱɧɨ ɩɨɩɭ ɇɢɤɨɞɢɦɭ Äɫɭɝɟɪɢɫɚɨ ɨɛɥɢɤ ɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ʃɟɝɨɜɟ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ȼɥɚɲɤɨʁ³ ɂɫɚɢʁɚ ʁɟ Äɦɨɪɚɨ ɨɫɬɚɜɢɬɢ ɬɪɚɝɨɜɟ
ɫɜɨʁɢɯ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɢ ɧɚ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɦɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ³
ɋɥɟɞɛɟɧɢɰɢ Ƚɪɢɝɨɪʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ ɫɭ ɫɟ ɭ ɜɪɟɦɟ ɰɚɪɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɧɚɫɟɥɢɥɢ ɭ ɤDʃRɧɭ ɪHɤH ɢ
ɤɥɢɫɭɪɢɪHɤH0ɥDɜHɢɐɪɧɢɰɟɝɞɟɫɭɨɫɧɨɜɚɧɟɦɧRɝHɢɫɩRɫɧɢɰHɢɦDɧDɫɬɢɪɢɌɟɪɟɧɫɤɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚ ɩRɤDɡDɥD ɫɭ ɜHɥɢɤɢ ɛɪRM DɪɯHRɥRɲɤɢɯ ɥRɤDɥɢɬHɬD
ɢɫɩRɫɧɢɰD ɢ ɦDʃɢɯ ɦDɧDɫɬɢɪD ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɜɟʄɢɧɚ ɢɦD ɦDɥɭ ɬɪɢɤRɧɯDɥɧɭ ɰɪɤɜɭ ɫD
ɧDɪɬHɤɫRɦ Ɇɨɧɚɯɭ ɋɢɫɨʁɭ ɫɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ ɭɥɨɝɚ ɤɬɢɬɨɪɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɢɫɨʁɟɜɚɰ ɭ ɫɟɥɭ
ɋɢɫɟɜɚɰ ɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ Ʉɧɟɡ Ʌɚɡɚɪ MH ɩɨɦɚɝɚɨ ɡɢɞɚʃɟ ɢ ɞɚɪɨɜɚɨ
ɩɨɜɟʂɚɦɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ȼɚɜɟɞɟʃɚ ɭ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɨɦ ɠɞɪɟɥɭ ɧɚ ɱɢʁɟɦ ɝɪɚɻɟʃɭ ɝɪɚɻɟʃɭ MH
ɛɢɥɨ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɋɢɧɚʁɢɬ ɦɥɚɻɢ ɤɨʁɢ MH ɩɪɟɛɟɝɚɨ \ ɋɪɛɢʁɭ ɡɛɨɝ
Ɍɭɪɚɤɚ Ɂɚɞɭɠɛɢɧɚɪɫɬɜɨ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɯ ɦɨɧɚɯɚɤɬɢɬɨɪɚ ɨɝɥɟɞɚɥɨ ɫɟ ɭ ɫɤɪɨɦɧɢɦ
ɰɪɤɜɚɦɚ ɧɟɩɪɢɦɟɪɟɧɢɦ ɜɟʄɢɦ ɨɤɭɩʂɚʃɢɦɚ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɭɬɢɰɚɥɟ ɧɚ ɝɥɚɜɧɟ ɬɨɤɨɜɟ
ɪɚɡɜɢɬɤɚɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ





Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ
ɂɫɬɨ

ɂɫɬɨ.

ɂɫɬɨ.

 ȼ Ɋɢɫɬɢʄ Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɫɬɪ  ɋ ɇɨɜɚɤɨɜɢʄ Ɂɚɤɨɧɫɤɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɫɬɪ  ɂ
Ɋɭɜɚɪɚɰ Ɉ ɤɭɱɚʁɢɧɫɤɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɩɨ ɡɚɩɢɫɢɦɚ ɋɬɚɪɢɧɚɪ 9, Ȼɟɨɝɪɚɞ   ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ
Ȼɟɥɟɲɤɟ ɫɚ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɫɬɪ  ȭ ɆɚɧɨɁɢɫɢ ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɫɬɚɪɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɫɬɪ  ȭ
ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ Ⱦɜɚ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɩɥɚɧɚ  ȭ ȼɭɥɨɜɢʄ Ʉɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɪɭɲɟɜɢɧɚ ɋɢɫɨʁɟɜɰɚ ɫɬɪ  Ƚ
Ȼɚɛɢʄ Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɤɬɢɬɨɪɚ ɫɬɪ  ȼ ȳ ȭɭɪɢʄ ɋɪɩɫɤɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɫɚɛɨɪɢ ɫɬɪ  Ȼ
Ʉɧɟɠɟɜɢʄɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɐɪɧɢɰɟɫɬɪ ɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɭ
ɧɚɩ   Ɋ ɉɪɨɤɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɫɬɪ   ɋ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄɉɪɢɥɨɝ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɢɫɨʁɟɜɰɚȽɥɚɫɧɢɤȾɄɋȻɟɨɝɪɚɞ

Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


ϭϴϬ


ɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢɩɨɩɢɫɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

ɍɨɜɨʁɮɚɡɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɮɨɪɦɢɪɚɫɟɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢɩɨɩɢɫɩɭɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɟɡɚʁɟɧɨɞ
ɫɚ ɢɧɜɟɧɬɚɪɨɦ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɭ ɩɪɢɥɨɝɭ  ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɞɚɛɪɚɥɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢ
ɩɭɬɟɜɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɚ ɞɚʂɟ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɨɝ ɩɨɩɢɫɚ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɤɨʁɢɫɭɞɨɩɭʃɟɧɢɩɪɢɦɚɪɧɢɦɢɡɜɨɪɢɦɚ

Ȼɪɨʁɧɢ ɢ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɩɪɨɭɱɟɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɭɤɪɲɬɚʁɭɧɚɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢɫɜɚɤɚɤɨɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɟɨɛɢɦɨɜɨɝɪɚɞɚȳɟɞɧɚɨɞɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɉɭɬɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ʁɟ ɋɜ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ
ɉɚɥɚɦɚɤɨʁɢʁɟɮɨɪɦɭɥɢɫɚɨɦɨɧɚɲɤɨɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɡɚɫɧɨɜɚɧɨɧɚ
ɫɬɚɪɢʁɨʁ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨʁ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɩɨɬɜɪɻɟɧɨ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɋɚɛɨɪɢɦɚ  ɢ ɩɨɫɦɪɬɧɨ
 ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧ ɍ ɪɚɧɨʁ ɦɥɚɞɨɫɬɢ ɲɤɨɥɨɜɚɧ ɧɚ ɰɚɪɫɤɨɦ ɞɜɨɪɭ
Ⱥɧɞɪɨɧɢɤɚ,,ɩɨɫɬɚʁɟɢɫɤɭɲɟɧɢɤɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭȼɚɬɨɩɟɞɧɚɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢɚɡɚɬɢɦɫɥɭɠɢɭ
ȼɟɥɢɤɨʁɅɚɜɪɢɋɜȺɬɚɧɚɫɢʁɚɚɨɧɞɚɫɟɩɨɫɜɟɬɢɨɚɫɤɟɬɫɤɨɦɠɢɜɨɬɭɍɫɥɟɞɧɟɦɢɪɧɢɯ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɢɯ ɬɭɪɫɤɢɦ ɧɚɩɚɞɢɦɚ ɨɞɥɚɡɢ ɭ
ɋɨɥɭɧ ɝɞɟ ʁɟ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟɧ ɡɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ  Ɂɚɬɢɦ ɠɢɜɢ ɨɬɲɟɥɧɢɱɤɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ ɭ
ɨɤɨɥɢɧɢȼɟɪɢʁɟɭɌɟɫɚɥɢʁɢɞɚɛɢɫɟɜɪɚɬɢɨɧɚɋɜɟɬɭȽɨɪɭɭɛɥɢɡɢɧɢɅɚɜɪɟȺɬɚɧɚɫɢʁɚ
ȺɬɨɧɫɤɨɝɍɫɜɪɯɟɨɞɛɪɚɧɟɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɧɚɰɪɤɜɟɧɢɦɫɚɛɨɪɢɦɚɩɢɲɟɌɪɢʁɚɞɟ
ɭ ɨɞɛɪɚɧɭ ɫɜɟɬɢɯ ɢɫɢɯɚɫɬɚ   ɍɦɪɨ ʁɟ  ɧɨɜɟɦɛɪɚ  ɢ ɝɨɬɨɜɨ ɨɞɦɚɯ
ɩɪɨɥɚɜʂɚɧ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɢ ɋɨɥɭɧɭ ɤɚɨ ɫɜɟɬɚɰ ȵɟɝɨɜɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢ
ɩɪɢʁɚɬɟʂɢɂɫɢɞɨɪɄɚɥɢɫɬɢɎɢɥɨɬɟʁɩɨɫɬɚɥɢɫɭɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢɩɚɬɪɢʁɚɪɫɢɚɩɨɬɨʃɢɝɚ
ʁɟɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɨ




ȺɧɬɨɧɢɫȿɦɢɥɌɚɯɢɚɨɫɂɫɢɯɚɡɚɦ ɭ ɞɨɛɚ ɰɚɪɚ ɅɚɡɚɪɚȺɦɮɢɥɨɯɢʁɟɋɢɧɚɢɬɢȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɢ
ɞɪ

 Ɇɚɪɤɨ ɉɟʄɤɢ ɀɢɬɢʁɟ ɫɜɟɬɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȳɟɮɪɟɦɚ $UKLP -XVWLQ 3RSRYLü Žitija ȴ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
Ɂɚɩɢɫɢ ɢ ɧɚɬɩɢɫɢɢɞɪ

ȹɆɚʁɟɧɞɨɪɮȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟɫɬɪ

ɀɢɬɢʁɟɋɜȽɪɢɝɨɪɢʁɚɉɚɥɚɦɟɤɨʁɟʁɟɫɚɱɢɧɢɨɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢɩɚɬɪɢʁɚɪɯɎɢɥɨɬɟʁɄɨɤɢɧɨɫ-0H\HQGRUII
$6WXG\RI*UHJRU\3DODPDV ɞɪɭɝɨɢɡɞɚʃɟ/RQGRQɢ1HZ<RUN ɫɬɪ±-RKQ$0F*XFNLQ¶
*UHJRU\ 3DODPDV   7ULDGV LQ 'HIHQVH RI WKH +RO\ +HV\FKDVWV¶ ɭ $UWKXU +ROGHU Christian
Spirituality: The Classics5RXWOHGJHɫɬɪɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢɩɚɬɪɢʁɚɪɯɎɢɥɨɬɟʁɄɨɤɢɧɨɫ ±
ɢ± ɉɚɥɚɦɢɧɛɢɨɝɪɚɮɢɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚɢɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝɠɢɜɨɬɚɨɛɟɥɟɠɢɨʁɟɢ
ɝɥɚɜɧɟ ɩɪɚɜɰɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɟɦɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ Ⱥ Ɍɚɯɢɚɨɫ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  ɫɚ
ɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɨɠɢɜɨɬɭɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɎɢɥɨɬɟʁɚɄɨɤɢɧɨɫɚ

ϭϴϭ


ɋɚɦɉɚɥɚɦɚʁɟɭɀɢɬɢʁɭ ɋɜ. ɉɟɬɪɚ Ⱥɬɨɫɤɨɝɤɨʁɟʁɟɧɚɩɢɫɚɨɢɫɬɢɰɚɨɞɚʁɟ
ɋɜɟɬɚ ɝɨɪɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɛɢɥɚ ɫɤɭɩ ɦɚɥɢɯ ɢɫɩɨɫɧɢɰɚ ɚ ɞɚ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɟɪɚɫɥɚ ɭ ɜɟɥɢɤɟ
ɡɚɞɭɠɛɢɧɟɋɜȺɬɚɧɚɫɢʁɚȺɬɨɫɤɨɝɄɚɬɨɥɢɤɨɧȼɟɥɢɤɟɅɚɜɪɟɋɜȺɬɚɧɚɫɢʁɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ
ɩɨɫɥɟ   ʁɟ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ɡɚ ɋɜɟɬɭ ɝɨɪɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɝ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɛɨɱɧɢɦ ɤɨɧɯɚɦɚ ɢ
ɤɭɩɨɥɨɦɧɚɫɪɟɞɢɧɢɫɚɬɪɨɱɥɚɧɢɦɨɥɬɚɪɫɤɢɦɩɪɨɫɬɨɪɨɦɤɚɨɰɟɥɢɧɨɦɩɨɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢɦ
ɭɡɨɪɢɦɚ ɢ ɧɚɪɬɟɤɫɨɦ ɫɚ ɛɨɱɧɢɦ ɤɚɩɟɥɚɦɚ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɤɭɩɨɥɨɦ ɢ
ɤɚɬɢɯɭɦɟɧɨɦɟɤɫɨɧɚɪɬɟɤɫɨɦɤɚɨɨɬɜɨɪɟɧɢɦɬɪɟɦɨɦɇɟɩɨɡɧɚɬɟɫɭɝɪɚɻɟɜɢɧɟɤɨʁɟɛɢ
ɩɨɫɥɭɠɢɥɟ ɤɚɨ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɢ ɭɡɨɪ ɡɚ ɤɚɬɨɥɢɤɨɧ Ʌɚɜɪɟ Ʉɚɬɨɥɢɤɨɧ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȼɟɥɢɤɟ
Ʌɚɜɪɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɨɛɪɚɡɚɰ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɩɚ ɤɚɬɨɥɢɤɨɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɂɜɢɪɨɧɚ ɢ ȼɚɬɨɩɟɞɚ ɢɡ  ;, ɜɟɤɚ ɭ
ɛɢɬɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɨɧɚɜʂɚʁɭ ɡɚɦɢɫɚɨ ɤɚɬɨɥɢɤɨɧɚ ȼɟɥɢɤɟ Ʌɚɜɪɟ
ɨɫɢɦɭɩɨɬɤɭɩɨɥɧɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢɋɜɟɬɚɝɨɪɚʁɟɭɩɢɫɚɧɚɧɚÄɅɢɫɬɭ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ³ɢ
ɩɨɞɡɚɲɬɢɬɨɦʁɟɍɇȿɋɄɚ


ɋɥ. 33 -Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȼ. Ʌɚɜɪɚ ɋɥ. 34-Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɂɜɢɪɨɧ ɋɥ. 35-Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȼɚɬɨɩɟɞ
(Ⱥɭɬɨɪ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ: Vlasis Vlasidis)


Ⱦɨɥɚɡɚɤ ɋɜ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ ɧɚ ɋɜɟɬɭ ɝɨɪɭ ɨɤɨ   ɚ ɡɚɬɢɦ ɨɫɧɢɜɚʃɟ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚɭɉɚɪɨɪɢʁɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɤʂɭɱɧɟɞɨɝɚɻɚʁɟɡɚɲɢɪɟʃɟɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚ



 -RKQ $ 0F*XFNLQ ¶ *UHJRU\ 3DODPDV   7ULDGV LQ 'HIHQVH RI WKH +RO\ +HV\FKDVWV¶ ɭ $UWKXU
+ROGHUChristian Spirituality: The Classics5RXWOHGJHɫɬɪ

*0LOOHW5HFKHUFKHVDX0RQW$WKRVBCH  ɫɬɪ

&0DQJRArchitetturaɫɬɪ

ɈɜɨɫɭɬɪɢɧɚʁɫɬɚɪɢʁɚɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɚɤɚɬɨɥɢɤɨɧɚȼɄɨɪɚʄɆɒɭɩɭɬȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɪ

81(6&2:RUOG+HULWDJH/LVWKWWSZKFXQHVFRRUJHQOLVW ɩɪɢɫɬɭɩʂɟɧɨʁɚɧɭɚɪ 

ȺȿɌɚɯɢɚɨɫɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɨɠɢɜɨɬɭȽɪɢɝɨɪɢʁɚɋɢɧɚɢɬɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɂ ɉɨɦɹɥɨɜɫɤɿɣ ɀɢɬɿɟ ɿɠɟ ɜɨ ɫɜɹɬɵɯɴ ɨɬɰɚ ɧɚɲɟɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ Ɉɬɲɢɬɚ ɩɨ ɪɭɤɨɩɢɫɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɋɢɧɨɞɚɥɶɧɨɣ ɛɢɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝɴ  Ɉɞ ɧɨɜɢʁɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢɡɞɜɚʁɚɦɨ ' %DOIRXU Saint

ϭϴϮ


ɭ ;,9 ɜɟɤɭ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ʁɟ ɛɢɨ ɧɟɭɦɨɪɚɧ ɩɭɬɧɢɤ ɢ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɩɭɬɭ ɨɞ ɋɦɢɪɧɟ ɭ Ɇɚɥɨʁ
Ⱥɡɢʁɢ ɋɢɧɚʁɚ ɝɞɟ ɫɟ ɡɚɦɨɧɚɲɢɨ ɢ ɩɨɞɜɢɡɢɜɚɨ ɩɪɟɤɨ Ʉɪɢɬɚ ɞɨ ɋɜɟɬɟ ɝɨɪɭ ɝɞɟ ʁɟ
ɭɩɨɡɧɚɨɢɫɢɯɚɫɬɟɢɡɤɪɭɝɚɋɜȽɪɢɝɨɪɢʁɚɉɚɥɚɦɟɫɚɡɧɚʁɟɦɨɢɡɀɢɬɢʁɚɤɨʁɟʁɟɧɚɩɢɫɚɨ
ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ʉɚɥɢɫɬ Ȼɨɪɚɜɢɨ ʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɂɜɢɪɨɧɚ ɢ ȼɟɥɢɤɟ
Ʌɚɜɪɟ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɭ ɢɫɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɚɨ ɢ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɉɚɥɚɦɚ ɨɞ ɨɤɨ  ɞɨ
ɩɨɱɟɬɤɚ ɬɭɪɫɤɢɯ ɧɚɩɚɞɚ  ɤɚɞɚ ɫɭ ɨɬɢɲɥɢ ɭ ɋɨɥɭɧ ɚ ɡɚɬɢɦ ɩɨɧɨɜɨ ɢɯ
ɝɨɞɢɧɚ Ɉɛɨʁɢɰɚ ɫɭ ɠɢɜɟɥɚ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ȼɚɬɨɩɟɞ ɢ ȼɟɥɢɤɨʁ Ʌɚɜɪɢ ɢ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɬɚɦɨ ɫɪɟɥɢ Ɉɫɧɢɜɚʃɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɜ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɉɚɪɨɪɢʁɟ ɧɚ ȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨȻɭɝɚɪɫɤɨʁ ɝɪɚɧɢɰɢ ɨɤɨ  ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ Äɧɨɜɢɦ
ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ³Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟɋɢɧɚɢɬʁɟɭɉɚɪɨɪɢʁɢ
ɨɤɨɨɫɧɨɜɚɨɱɟɬɢɪɢɥɚɜɪɟɚɦɨɧɚɯȺɦɢɪɚɥɢɫʁɨɲʁɟɞɚɧɦɚɞɚɫɟɫɦɚɬɪɚɞɚɛɢɥɨ
ɜɢɲɟɦɚɧɚɫɬɢɪɚɭɨɜɨɦɧɟɧɚɫɟʂɟɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɉɚɪɨɪɢʁɫɤɢɦɚɧɚɫɬɢɪʁɟɛɢɨɡɧɚɱɚʁɚɧ
ɤʃɢɠɟɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɩɨɞ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂɫɬɜɨɦ ɰɚɪɚ ɂɜɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ 



 ɢ

ɩɪɟɫɬɚɨ ʁɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɚɤɨɧ ɭɩɨɤɨʁɟʃɚ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ ɢɚɤɨ ɝɚ ʁɟ ɰɚɪ ɞɜɚ ɩɭɬɚ
ɨɛɧɨɜɢɨ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɤɚɞɚ ɫɭ ɝɚ ɤɨɧɚɱɧɨ ɭɧɢɲɬɢɥɢ Ɍɭɪɰɢ ɩɨɫɥɟ  Ɉɞ
ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯɦɨɧɚɯɚɋɢɧɚɢɬɚɨɜɢɯɭɱɟɧɢɤɚɢɫɬɢɱɭɫɟȽɟɪɚɫɢɦɂɫɢɞɨɪɄɚɥɢɫɬȳɨɫɢɮ
ɇɢɤɨɥɚʁ Ⱦɚɜɢɞ Ⱦɢɫɢɩɚɬ Ɇɚɪɤ Ʉɥɚɡɨɦɟɧɫɤɢ ȳɚɤɨɜ Ⱥɪɨɧ Ɇɨʁɫɢʁ Ʌɨɧɝɢɧ ɂɫɚɢʁɚ
Ʉɥɢɦɟɧɬ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɟ Ⱦɢɜɧɢ ɋɜ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟ Ɍɪɧɨɜɫɤɢ ɋɜ Ɋɨɦɚɧ Ɍɪɧɨɜɫɤɢ ɋɜ Ɋɨɦɢɥ
Ɏɭɞɭɥ ɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɞɚ ɫɭ ɭ ɉɚɪɨɪɢʁɢ ɛɨɪɚɜɢɥɢ ɫɜ ɇɢɤɨɞɢɦ Ɍɢɫɦɚɧɫɤɢ ɢ ɋɜ
ȳɟɮɪɟɦ



Gregory the Sinaite: Discourse on the Transfiguration$WKHQVɫɬɪ±ɫɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɨɦɫɬɚɪɢʁɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ

'%DOIRXUɧɚɜɞɟɥɨɫɬɪɫɚɧɚɩɨɩɨɝɪɟɲɧɨʁɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢɄɚɥɢɫɬɚ

 - 0H\HQGRUII Introduction à l’étude de Grégoire Palamas 3DULV  ɫɬɪ    ɇɚɜɟɞɟɧɨ
ɩɪɟɦɚ.:DUHµ7KH-HVXV3UD\HULQ6W*UHJRU\RI6LQDL´(DVWHUQ&KXUFKHV5HYLHZ  ɫɬɪ

 $ 6WUH]RYD Hesychasm and Art: The Appearance of New Iconographic Trends in Byzantine and Slavic
Lands in the 14th and 15th Centuries$183UHVVɫɬɪ

ȾɈɛɨɥɟɧɫɤɢȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ ɤɨɦɨɧɜɟɥɬɉɪɨɫɜɟɬɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

$OLFH0DU\7DOERWLQ7KH2[IRUG'LFWLRQDU\RI%\]DQWLXP

ȺȾɟɥɢɤɚɪɢɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

$6WUH]RYDɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ɉɆɚɞɠɚɪɨɜ ɀɢɜɨɬɴɬ ɧɚ ɢɡɬɨɱɧɨɬɪɚɤɢɣɫɤɢɬɟ ɛɴɥɝɚɪɢ ɜ ɬɟɯɧɢɬɟ ɩɟɫɧɢ ɢ ɪɚɡɤɚɡɢ ɋɨɮɢɹ 
ɫɬɪ

 ɉ ɉɚɜɥɨɜ Ɉɬ ɉɚɪɨɪɢɹ ɢ Ɍɴɧɨɜɨ ɞɨ ɉɟɱ ɢ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ Ɂɚ ɜɪɴɡɤɢɬɟ ɦɟɠɞɭ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɢ ɫɪɴɛɫɤɢɬɟ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɩɪɟɡɏ,9ɜ ȼɥɚɫɬ ɢ Ɇɨʄ. ȼɥɚɫɬɟɥɚ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɨɞ 1365. ɞɨ 1402Ʉɪɭɲɟɜɚɰɫɬɪ


ϭϴϯ





ɋɥ. 36. - ɉɚɪɨɪɢʁɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ (Ⱥɭɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɉɉɟɬɪɨɜ 


ɋɜ Ⱥɬɚɧɚɫɢʁɟ Ɇɟɬɟɨɪɫɤɢ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ȳɨɜɚɧɨɦ ɍɪɨɲɟɦ
ɉɚɥɟɨɥɨɝɨɦ ɫɪɩɫɤɢɦ ɟɩɢɪɫɤɢɦ ɢ ɬɟɫɚɥɢʁɫɤɢɦ ɞɟɫɩɨɬɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɠɢɜɨɬ ɨɤɨɧɱɚɨ ɤɚɨ
ɦɨɧɚɯ ȳɨɚɫɚɮ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ ɋɜ ȳɨɚɫɚɮ Ɇɟɬɟɨɪɫɤɢ ɨɫɧɢɜɚɱ ʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ȼɟɥɢɤɨɝɆɟɬɟɨɪɚɫɚɤɚɬɨɥɢɤɨɧɨɦɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚɧɚɫɬɟɧɚɦɚɜɢɫɨɤɨɭɡɞɢɝɧɭɬɢɦɢɡɧɚɞ
ɨɤɨɥɧɨɝ ɩɟʁɡɚɠɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɭɛɭ ɬɟɫɚɥɢʁɫɤɟ ɪɚɜɧɢɰɟ ɧɚ ɞɨɦɚɤɭ ɜɚɪɨɲɢɰɟ
Ʉɚɥɚɛɚɤɟɉɪɜɨɫɭɫɚɝɪɚɻɟɧɟɢɫɩɨɫɧɢɱɤɟʄɟɥɢʁɟɭ;,ɢɥɢ;,,ɜɟɤɭɚɫɪɟɞɢɧɨɦ;,9ɜɟɤɚ
ɧɚɫɬɚʁɟɢɩɪɜɢɦɚɧɚɫɬɢɪɫɚɰɪɤɜɨɦɋɪɟɬɟʃɚɢɡɝɪɚɻɟɧɨɦɭɫɬɟɧɢɦɚʃɨɦʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɨɦ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɨɦ ɩɪɚɜɨɭɝɚɨɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɫɚ ɚɩɫɢɞɨɦ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɡɚɫɜɟɞɟɧɨɦ
ɩɨɥɭɨɛɥɢɱɚɬɢɦ ɫɜɨɞɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɫɪɟɞɢɧɢ ɩɪɟɫɟɱɟɧ ɩɨɩɪɟɱɧɢɦ ɩɨɥɭɨɛɥɢɱɚɫɬɢɦ
ɫɜɨɞɨɦɆɚɧɚɫɬɢɪȼɟɥɢɤɢɆɟɬɟɨɪɩɨɞɢɝɧɭɬʁɟɤɪɚʁɟɦ;,9ɜɟɤɚɢʃɟɝɨɜɤɚɬɨɥɢɤɨɧɭ
ɨɛɥɢɤɭ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɤɭɩɨɥɨɦ ɤɚɫɧɢʁɟ ʁɟ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧ ɡɚ ɨɥɬɚɪɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɨɜɟ
ɜɟʄɟɰɪɤɜɟɫɚɝɪɚɻɟɧɟɭ;9,ɜɟɤɭɍɩɨɡɧɢʁɢɦɜɪɟɦɟɧɢɦɚɧɚɫɬɚʁɭɢɞɪɭɝɢɦɚɧɚɫɬɢɪɢ
ɱɢʁɟ ɫɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɩɨɞɢɠɭ ɩɨ ɭɡɨɪɭ ɧɚ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɭ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɭ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɤɨʁɢ ɫɚ
ɤɚɬɨɥɢɤɨɧɨɦ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ ȼɟɥɢɤɨɝ Ɇɟɬɟɨɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚʁɡɧɚɬɧɢʁɟ Äɪɟɩɥɢɤɟ³
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯɤɚɬɨɥɢɤɨɧɚɢÄɢɡɪɚɡɢɬ ɩɪɢɦɟɪ ɭɬɢɰɚʁɚ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, ɤɨʁɢ ɫɟ
ɫɧɚɠɧɨ ɨɫɟɬɢɨ ɧɚ ɱɢɬɚɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ɍɟɫɚɥɢʁɟ³ Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ
ÄɆɟɬɟɨɪɢ³ɭɩɢɫɚɧɨʁɟɧɚɍɇȿɋɄɈɜɭɅɢɫɬɭɋɜɟɬɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɝɨɞɢɧɟ



ɈɠɢɜɨɬɭɋɜȺɬɚɧɚɫɢʁɚɆɟɬɟɨɪɫɤɨɝɭȳɉɨɩɨɜɢʄɀɢɬɢʁɚ ɡɚ ɚɩɪɢɥȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ
Ɉɠɢɜɨɬɭɋɜȳɨɚɫɚɮɚȼɟɥɢɤɨɦɟɬɟɨɪɫɤɨɝɭȳɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɄɨɪɚʄɆɒɭɩɭɬɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ƚɋɭɛɨɬɢʄ ɉɨɱɟɰɢɦɚɧɫɬɢɪɫɤɨɝɠɢɜɨɬɚɢɰɪɤɜɚɦɚɧɚɫɢɪɚɋɪɟɬɟʃɚɭɆɟɬɟɨɪɢɦɚ ɁɅɍɆɋ  
ɫɬɪ

ȼɄɨɪɚʄɆɒɭɩɭɬɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɄɨɪɚʄɆɒɭɩɭɬɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ

81(6&2:RUOG+HULWDJH/LVWKWWSZKFXQHVFRRUJHQOLVW ɩɪɢɫɬɭɩʂɟɧɨɞɟɰɟɦɛɚɪ 


ϭϴϰ




ɋɥ. 37. - ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ
(ȼɟɥɢɤɢ Ɇɟɬɟɨɪ)

ɋɥ. 38. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ʉɟɮɚɥɚɪɟɜɨɤɨɞ Ʉɢɥɢɮɚɪɟɜɚ
(Ⱥɭɬɨɪ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ: Ʉ. ɇɢɤɨɥɨɜ)


Ȼɭɝɚɪɫɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɭɱɟɧɢ ɦɨɧɚɫɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟ ɢ ȳɟɜɬɢɦɢʁɟ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɬɪɧɨɜɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɫɢ
Ʉɢɩɪɢʁɚɧ Äɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ʉɢʁɟɜɚ ɢ Ɇɨɫɤɜɟ ɢ ɰɢʁɟɥɟ Ɋɭɫɢʁɟ³ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɐɚɦɛɥɚɤ ±
Äȼɥɚɲɤɨ-Ɇɨɥɞɚɜɫɤɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ³ ɢ Äɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ʉɢʁɟɜɚ, Ɋɭɫɢʁɟ ɢ Ʌɢɬɜɚɧɢʁɟ³
Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ Ȼɭɝɚɪɢɧ Äɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ʉɢʁɟɜɚ ɢ Ʌɢɬɜɚɧɢʁɟ³ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɏɢɥɨɡɨɮ ɢ
ɞɪɭɝɢ ɋɥɚɜɧɢ ɛɭɝɚɪɫɤɢ ɦɨɧɚɯ ɋɜ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟ Ɍɪɧɨɜɫɤɢ   ɛɢɨ ʁɟ
ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɭɱɟɧɢɤȽɪɢɝɨɪɢʁɚɋɢɧɚɢɬɚɱɢʁɚʁɟɞɟɥɚɩɪɟɜɨɞɢɨɧɚɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɢ
ɭɱɢɬɟʂ ȳɟɮɬɢɦɢʁɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɛɭɝɚɪɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɨɞ  ɞɨ  Ɉ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟɜɨɦ
ɠɢɜɨɬɭ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɢɡ ɀɢɬɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭɡ ɪɟɡɟɪɜɭ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ
ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢɄɚɥɢɫɬɌɟɨɞɨɫɢʁɟɫɟɭɩɨɡɧɚɨɫɚɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɦɞɨɤɬɪɢɧɚɦɚɢɩɪɚɤɫɚɦɚɭ
ɉɚɪɨɪɢʁɫɤɨɦɦɚɧɚɫɬɢɪɭɚɧɚɤɨɧɫɦɪɬɢȽɪɢɝɨɪɢʁɚɋɢɧɚɢɬɚɨɫɧɨɜɚɨʁɟɦɚɧɚɫɬɢɪɧɚɝɨɪɢ
ɄɟɮɚɥɚɪɟɜɨɤɨɞɞɚɧɚɲʃɟɝɄɢɥɢɮɚɪɟɜɚɨɤɨɩɨɞɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂɫɬɜɨɦɰɚɪɚɂɜɚɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɢ ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɉɚɪɨɪɢʁɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟɜ



ɈɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚÄɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝɢɫɢɯɚɡɦɚ³ɭȻɭɝɚɪɫɤɨʁ7&KRORYD¶%XOJDULDQ6FKRODUVDQG&OHULFVLQ
WKH(XURSHDQ3ROLWLFVDWWKH(QGRIWKHWK&HQWXU\DQGWKHEHJLQQLQJRIWKHWK&HQWXU\¶Codrul Cosminului
-XO9RO,VVXHɫɬɪɍɨɜɨɦɩɪɟɝɥɟɞɭʁɟɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧȳɟɮɪɟɦ

The Oxford Dictionary of Byzantium,,,ɫɬɪ

ȺȿɌɚɯɢɚɨɫɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɨɠɢɜɨɬɭȽɪɢɝɨɪɢʁɚɋɢɧɚɢɬɚ

 91 =ODWDUVNL ɀɢɬɢɟ ɧɚ Ɍɟɨɞɨɫɢɣ Ɍɴɪɧɨɜɫɤɢ 6RILD   ɫɬɪ  Ⱦɢɫɤɭɫɢʁɚ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɩɢɬɚʃɟ
ɚɭɬɨɪɚɌɟɨɞɨɫɢʁɟɜɨɝɠɢɬɢʁɚɤɨɞ-9$)LQHLate Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth
Century to the Ottoman Conquest8QLYHUVLW\RI0LFKLJDQ3UHVVɫɬɪ

ɈɜɨɦɟɫɬɨɧɢʁɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨɢɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟɫɟɧɚɥɚɡɢɥɨɭɛɥɢɡɢɧɢɞɚɧɚɲʃɟɝɝɪɚɞɚɄɢɥɢɮɚɪɟɜɨ
ɝɞɟɫɭɥɨɰɢɪɚɧɢɨɫɬɚɰɢɦɨɧɚɲɤɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚ.3HWNRYThe Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth
Century: The Records of a Bygone Culture%ULOOɫɬɪ

91=ODWDUVNLɀɢɬɢɟ ɧɚ Ɍɟɨɞɨɫɢɣ Ɍɴɪɧɨɜɫɤɢ6RILDɫɬɪ±

ȾɈɛɨɥɟɧɫɤɢɧɚɜ. ɞɟɥɨ, ɫɬɪ

ϭϴϱ


ɦɚɧɚɫɬɢɪ ʁɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɭɝɥɟɞɭ ɩɨɫɬɚɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ
ɰɟɧɬɚɪɝɞɟɫɭɩɪɟɜɨɻɟɧɚɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɚɢɬɟɨɥɨɲɤɚɞɟɥɚɠɢɬɢʁɚɢɨɞɥɭɤɟɟɤɭɦɟɧɫɤɢɯ
ɫɚɛɨɪɚ ɉɪɟɞ ɤɪɚʁ ɠɢɜɨɬɚ ʁɟ ɫɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɬɢɲɚɨ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞ ɝɞɟ ʁɟ ɭɦɪɨ
 Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟɜ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɤɨɞ Ʉɢɥɢɮɚɪɟɜɚ ɩɨɪɟɞ ɭɬɢɰɚʁɚ ɦɨɧɚɯɚ ɇɢɤɨɞɢɦɚ ɢ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ʉɭɬɥɭɦɭɲɚ ɛɢɨ ʁɟ ɜɟɡɚ ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭɬɢɰɚʁ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ
ɩɨɤɪɟɬɚ ɲɢɪɢɨ ɭ Ɋɭɦɭɧɢʁɭ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɭɧɢɲɬɟɧ ɬɨɤɨɦ ɬɭɪɫɤɢɯ ɨɫɜɚʁɚʃɚ
Ȼɭɝɚɪɫɤɟɩɚʁɟʃɟɝɨɜɞɚɧɚɲʃɢɢɡɝɥɟɞɩɪɨɢɡɜɨɞɨɛɢɦɧɟɨɛɧɨɜɟ

ɋɜȳɟɮɬɢɦɢʁɟ  ɩɨɫɥɟɞʃɢɩɚɬɪɢʁɚɪɯɌɪɧɨɜɚ  ɢɌɟɨɞɨɫɢʁɟɜ
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɭɱɟɧɢɤɩɪɢɫɬɭɩɢɨʁɟɦɚɧɚɫɬɢɪɭɄɟɮɚɥɚɪɟɜɨɨɤɨɚɨɤɨɨɬɢɲɚɨ
ɭɐɚɪɢɝɪɚɞɩɚɨɤɨɧɚɋɜɟɬɭɝɨɪɭɞɚɛɢɫɟɨɤɨɜɪɚɬɢɨɭȻɭɝɚɪɫɤɭɢɨɫɧɨɜɚɨ
ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ Ɍɪɨʁɢɰɟ ɤɨɞ Ɍɪɧɨɜɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɤʃɢɠɟɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
ȳɟɜɬɢɦɢʁɟ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɨ ɧɨɜɭ ɲɤɨɥɭ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ȼɚɱɤɨɜɨ  ɝɞɟ ɫɟ ɭɩɨɤɨʁɢɨ
ȻɚɱɤɨɜɫɤɚɤʃɢɠɟɜɧɚɲɤɨɥɚɢɡɧɟɞɪɢɥɚʁɟɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚɎɢɥɨɡɨɮɚ Ʉɨɫɬɟɧɟɱɤɨɝ ɤɨʁɢ
ʁɟ ɫɚ Ʉɢɩɪɢʁɚɧɨɦ ɢ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟɦ ɐɚɦɛɥɚɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɝɥɚɜɧɟ ɩɪɨɩɚɝɚɬɨɪɟ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɭɬɢɰɚʁɚɭɋɪɛɢʁɢȼɥɚɲɤɨʁɆɨɥɞɚɜɢʁɢɢɊɭɫɢʁɢɆɚɧɚɫɬɢɪȻɚɱɤɨɜɨʁɟ
 ɩɨɞɧɟɬ ɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Äɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɟ ɥɢɫɬɟ³ ɧɚɫɥɟɻɚ ɡɚ ɭɩɢɫ ɧɚ
ɍɇȿɋɄɈɜɭÄɅɢɫɬɭ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ³





ɂɫɬɨ
$6WUH]RYDɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȾɈɛɨɥɟɧɫɤɢɧɚɜ ɞɟɥɨ

Ɉɦɨɧɚɯɭɇɢɤɨɞɢɦɭɩɨɝɥɟɞɚɬɢʃɟɦɭɩɨɫɜɟʄɟɧɩɨɫɟɛɚɧɫɟɝɦɟɧɬɨɜɨɝɪɚɞɚ

'-'HOHWDQW 6RPH$VSHFWVRIWKH%\]DQWLQH7UDGLWLRQLQWKH5XPDQLDQ3ULQFLSDOLWLHV The Slavonic and
East European Review  ɫɬɪȾɈɛɨɥɟɧɫɤɢɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɈɲɢɪɟʃɭɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ
ɩɨɤɪɟɬɚ ɭ ɪɭɦɭɧɫɤɟ ɤɧɟɠɟɜɢɧɟ ɢɡ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟɜɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ e 7XUGHDQX La littérature bulgare du XIVe
siècle et sa diffusion dans les pays roumains3DULV,PS1DWLRQDOHɫɬɪ

 - 9 $ )LQH Late Medieval Balkans  ɋɜ ȳɟɮɬɢɦɢʁɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ɩɢɫɰɟɦ ;,9
ɜɟɤɚɋɩɪɨɜɟɨʁɟɪɟɮɨɪɦɟɛɭɝɚɪɫɤɨɝɩɪɚɜɨɩɢɫɚɬɚɤɨɻɟɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚȺȿɌɚɯɢɚɨɫ
ɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

-9$)LQHɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


 - 9 $ )LQH ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  0 +HSHOO µ7KH +HV\FKDVW 0RYHPHQW LQ %XOJDULD 7KH 7XUQRYR
6FKRRODQGLWV5HODWLRQVZLWK&RQVWDQWLQRSOH¶Eastern Churches ReviewYROQRɫɪ

ɇɚɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɭɥɢɫɬɭɭɩɢɫɭʁɟɫɟɧɚɫɥɟɻɟɤɨʁɟɢɫɩɭʃɚɜɚɨɞɪɟɻɟɧɟɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟɭɨɤɜɢɪɭɍɇȿɋɄɈ
ɜɢɯ ÄɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɦɟɪɧɢɰɚ³ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ÄɄɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ.³ȼɢɞɟɬɢUNESCO World Heritage Centre Tentative ListsKWWSZKFXQHVFRRUJHQWHQWDWLYHOLVWV
ɩɪɢɫɬɭɩʂɟɧɨɞɟɰɟɦɛɚɪ 


ϭϴϲ


ɋɥ. 39. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ. Ɍɪɨʁɢɰɟ ɤɨɞ Ɍɪɧɨɜɚ

ɋɥ . 40. -Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ȼɚɱɤɨɜɨ


Ⱦɨɫɟʂɚɜɚʃɟɦɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɭɋɪɛɢʁɭɩɭɧɟɫɟɢɨɛɧɚɜʂɚʁɭɨ
ɱɟɦɭɫɜɟɞɨɱɟɨɫɬɚɰɢɮɪɟɫɚɤɚɧɚʃɢɯɨɜɢɦɫɬɟɧɚɦɚɢɫɩɨɫɧɢɰɟɭɤɥɢɫɭɪɚɦɚɆɟɬɨɯɢʁɫɤɟ
ȻɢɫɬɪɢɰɟɭɨɤɨɥɢɧɢɉɟʄɢȾɟɱɚɧɚɢɉɪɢɡɪɟɧɚɉɨɞɜɢɠɧɢɤɭʁɟɞɧɨʁɬɚɤɜɨʁɢɫɩɨɫɧɢɰɢ
ɭɨɤɨɥɢɧɢɉɟʄɢɋɜȳɟɮɪɟɦɢɫɢɯɚɫɬɚɢɩɪɢʁɚɬɟʂɢɫɢɯɚɫɬɚɩɚɬɪɢʁɚɪɚɯɚɭɐɚɪɢɝɪɚɞɭ
ɤɚɨ ɢ ȳɟɜɬɢɦɢʁɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ɍɪɧɨɜɫɤɨɝ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ  ɢ ɢɫɬɟ
ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɩɨɦɢɪɟʃɟ ɫɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɲɬɨ ʁɟ
ɨɦɨɝɭʄɢɥɨɦɚɫɨɜɧɨɞɨɫɟʂɚɜɚʃɟɭɋɪɛɢʁɭɫɪɩɫɤɢɯɝɪɱɤɢɯɢɛɭɝɚɪɫɤɢɯɦɨɧɚɯɚɫɚɋɜɟɬɟ
ɝɨɪɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɧɚɲɤɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɋɜ ȳɟɮɪɟɦ ʁɟ ɪɨɻɟɧ ɨɤɨ  ɢɥɢ  ɭ
Äɬɪɧɨɜɫɤɨɦ³ɤɪɚʁɭȻɭɝɚɪɫɤɨʁɚɫɜɨʁɦɨɧɚɲɤɢɯɚɛɢɬɭɫɮɨɪɦɢɪɚɨʁɟɧɚɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢɝɞɟ
ʁɟ ɞɨɲɚɨ ɨɤɨ  ɢ ɨɛɢɲɚɜɲɢ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟɨɛɢɬɟʂɢɡɚɞɪɠɚɨɫɟɭɁɨɝɪɚɮɭɇɚɤɨɧ
ʁɟɞɧɨɝɨɞɬɭɪɫɤɢɯɧɚɩɚɞɚɧɚɋɜɟɬɭɝɨɪɭɨɤɨɩɟɬɟɞɟɰɟɧɢʁɟ;,9ɜɟɤɚȳɟɮɪɟɦɫɚʁɟɞɧɢɦ
ɫɜɨʁɢɦ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɨɞɥɚɡɢ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɭ ɝɞɟ ʁɟ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɉɥɨɞɜɢɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɡɚɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂɚɚɨɞɚɜɞɟʁɟɨɬɢɲɚɨɭɫɪɩɫɤɭɡɟɦʂɭɍɰɪɤɜɟɧɨɫɟɞɢɲɬɟɭ
ɉɟʄɢ ɩɪɢɫɬɢɝɚɨ ʁɟ ɨɤɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɝɞɟ ɝɚ ʁɟ ɞɨɱɟɤɚɨ ɥɢɱɧɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȳɨɚɤɢɧɢʁɟ ɢ
ɨɦɨɝɭʄɢɨ ɦɭ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɬɚɧɢ ɭ ɢɫɩɨɫɧɢɰɢ Ⱦɟɱɚɧɫɤɟ ɩɭɫɬɢʃɟ ɭ ɤɥɢɫɭɪɢ Ⱦɟɱɚɧɫɤɟ
Ȼɢɫɬɪɢɰɟ ɤɨʁɚ ɞɚɧɚɫ ɧɢʁɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɍ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɲɟɫɬɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ



ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ
 Ⱦ ɉɨɩɨɜɢʄ ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ȳɟɮɪɟɦ ± ȳɟɞɚɧ ɩɨɡɧɨɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɫɤɢ ɤɭɥɬ  Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ
ȼɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ;/,,,ȻɟɨɝɪɚɞɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɆɚɪɤɨɉɟʄɤɢɀɢɬɢʁɟɫɜɟɬɨɝ
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȳɟɮɪɟɦɚ ɭ Ⱦ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ɒɟɫɬ ɩɢɫɚɰɚ XIV ɜɟɤɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɢɫɬɢ ɉɟɫɧɢɱɤɚ
ɬɜɨɪɟɧɢʁɚɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚȳɟɮɪɟɦɚ ɏɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ  ɫɬɪ

ȼȭɭɪɢʄ ɋɪɩɫɤɢɞɪɠɚɜɧɢɫɚɛɨɪɢɭɉɟʄɢɢɰɪɤɜɟɧɨɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɨ Ɉ ɰɚɪɭ ɅɚɡɚɪɭȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ
ɑɆɚɪʁɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɌɟɦɧɢʄɤɢɡɛɨɪɧɢɤ,,,ɫɬɪȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ⱦɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

 Ⱦ ɉɨɩɨɜɢʄ ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ȳɟɮɪɟɦ ɫɬɪ  ɢɫɬɚ ɉɭɫɬɢʃɟ ɢ ɋɜɟɬɟ ɝɨɪɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɋɪɛɢʁɟ
ɉɢɫɚɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɨɛɪɚɫɰɢ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ  Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɜɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
XLIV  Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪ


ϭϴϳ


ɩɪɨɜɟɨ ʁɟ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɉɟʄɤɨʁ ɩɭɫɬɢʃɢ ɭ ɢɫɩɨɫɧɢɰɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɩɟʄɢɧɫɤɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭ ɋɪɟɞʃɨʁ ɝɨɪɢ ɭ ɤɥɢɫɭɪɢ ɉɟʄɤɟ ɛɢɫɬɪɢɰɟ ɢ
ɛɥɢɡɢɧɢ ɉɟʄɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɝɞɟ ɫɬɜɚɪɚ ɫɜɨʁɚ ɤʃɢɠɟɜɧɚ ɞɟɥɚ ɬɪɢ ɦɨɥɟɛɧɚ ɤɚɧɨɧɚ ɢ
ɨɫɦɨɝɥɚɫɧɟ ɫɬɢɯɢɪɟ ȳɟɮɪɟɦ MH ɤɚɨ ɨɥɢɱɟʃɟ ɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɋɜɟɬɟ ɝɨɪɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɡɚ
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɧɚɫɚɛɨɪɭɚɜɟʄɫɟɩɨɜɥɚɱɢɭɢɫɢɯɚɫɬɪɢʁɭɭɛɥɢɡɢɧɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɢɯ
ɋɜ Ⱥɪɯɚɧɻɟɥɚ ɝɞɟ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɞɟɜɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɇɚɤɨɧ  Ʉɨɫɨɜɫɤɟ ɛɢɬɤɟ ʁɨɲ
ʁɟɞɧɨɦ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ    ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɤɨɧɚɱɧɨ ɢ ɬɪɚʁɧɨ
ɩɨɜɭɤɚɨ ɭ ɫɜɨʁɭ ɩɭɫɬɢʃɭ ɭ ɉɟʄɢ ɝɞɟ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ ɫɜɨʁɢɯ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɨɫɚɦ ɝɨɞɢɧɚ
ɋɚɯɪɚʃɟɧ ʁɟ ɭ ɧɟɤɚɞɚɲʃɨʁ ɢɫɩɨɫɧɢɰɢ ɚɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɇɢɤɨɞɢɦɚ ɢɫɩɨɞ ɫɚɪɤɨɮɚɝɚ ɭɡ
ɫɟɜɟɪɧɢɡɢɞɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚ

Ɇɟɻɭɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢɦɢɝɭɦɚɧɢɦɚɤɨʁɢɫɭɛɢɥɢɧɚɢɡɜɨɪɢɲɬɭɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚ
ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɋɬɚɪɚɰ Ʉɢɪ  ɂɫɚɢʁɚ Ⱦɨɪɨɬɟʁ ɢ ɦɨɝɭʄɟ ɋɢɫɨʁɟ
ɉɨɭɡɞɚɧɨ ɞɚɬɨɜɚɧɢ   ɤɚɬɨɥɢɤɨɧ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɏɢɥɚɧɞɚɪɚ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯ ɤɚɬɨɥɢɤɨɧɚ ɤɪɨɡ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢ ɭɩɢɫɚɧɢ ɤɪɫɬ ɫɚ ɤɭɩɨɥɨɦ ɭ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦ ɨɞɧɨɫɧɨ ɛɨɱɧɢɦ ɚɩɫɢɞɚɦɚ ɢ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɨɥɬɚɪɫɤɢɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɢ ɩɪɢɩɪɚɬɨɦ ɫɚ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɨɬɜɨɪɟɧɢɦ ɬɪɟɦɨɦ ɢɫɩɪɟɞ
ɩɪɢɩɪɚɬɟɋɩɨʂɧɢɧɚɪɬɟɤɫɜɟɪɨɜɚɬɧɨɢɡɞɟɜɟɬɟɞɟɰɟɧɢʁɟ;,9ɜɟɤɚɩɨɧɚɜʂɚɩɪɨɫɬɨɪ
ɡɚɬɟɱɟɧɨɝ ɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɨɝ ɧɚɪɬɟɤɫɚ ɉɨ ɭɤɭɩɧɢɦ ɫɬɢɥɫɤɢɦ ɨɛɟɥɟɠʁɢɦɚ ɫɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɢɫɤɚɡɚɧɢɦ ɡɚɧɚɬɫɤɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢ ɤɚɬɨɥɢɤɨɧ ʁɟ ɛɥɢɡɚɤ ɨɫɬɜɚɪɟʃɢɦɚ
ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɫɜɨɝ ɞɨɛɚ ɩɨɩɭɬ ʁɭɠɧɭ ɰɪɤɜɭ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ
Ʌɢɩɢɫɚ





Ⱦɉɨɩɨɜɢʄ ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ȳɟɮɪɟɦɫɬɪ±ɢɫɬɚɉɭɫɬɢʃɟ ɢ ɋɜɟɬɟ ɝɨɪɟɫɬɪ
Ⱦɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɢȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ɂɡɦɢɪɟʃɟɫɪɩɫɤɟɢɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟɰɪɤɜɟ Ɉ
ɤɧɟɡɭ ɅɚɡɚɪɭȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

Ⱦɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ⱦ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ȼ ȭɭɪɢʄ Ⱦ Ɇɟɞɚɤɨɜɢʄ ɏɢɥɚɧɞɚɪ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɋ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɏɢɥɚɧɞɚɪɚ ɐɪɤɜɟ ɢ ɩɚɪɚɤɥɢɫɢ  ȹɁ    ɫɬɪ  3 0\ORQDV 5HPDUTXHV
DUFKLWHFWXUDOHVVXUOH&DWKROLFRQGH&KLODQGDU HZ  ɫɬɪ

ȼɄɨɪɚʄɆɒɭɩɭɬȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȼɄɨɪɚʄɆɒɭɩɭɬɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ


ϭϴϴ




ɋɥ .41. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɏɢɥɚɧɞɚɪ (Ⱥɭɬɨɪ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ: Ɍ. ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ)


ɋɬɚɪɚɰɂɫɚɢʁɚ ɨɤɨ±ɤɪɚʁ;,9ɜɟɤɚ ɭɱɟɫɧɢɤɭɩɨɦɢɪɟʃɭɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟɢ
ɫɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭɱɟɧɢ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢ ɦɨɧɚɯ ɢ ɩɢɫɚɰ ɩɪɟɜɟɨ ʁɟ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ  ɝɨɪɢ ɨɤɨ 
ɞɟɥɨCorpus Areopagiticum ɉɫɟɭɞɨ ȾɢɨɧɢɫɢʁɚȺɟɪɨɩɚɝɢɬɚɧɚɫɬɚɪɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɱɢɦɟ
ʁɟɨɬɜɨɪɟɧɩɭɬɡɚɲɢɪɟʃɟɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɟɬɟɨɥɨɝɢʁɟɭɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨʁɋɪɛɢʁɢɍɨɤɜɢɪɭ
ɨɜɨɝ ɩɪɟɜɨɞɚ ɂɫɚɢʁɚ ɨɫɬɚɜʂɚ ɡɚɩɢɫ ɨ ɩɨɪɚɡɭ ɋɪɛɚ ɭ ɛɢɰɢ ɧɚ Ɇɚɪɢɰɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ Ʉɚɨ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɭ Ʌɚɡɚɪɟɜɨʁ ɋɪɛɢʁɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɨʁɟɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɭɦɢɫɢʁɭɪɟɲɚɜɚʃɚɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɫɪɩɫɤɨɝɰɪɤɜɟɧɨɝɫɩɨɪɚɤɨʁɚɫɟ
ɨɞɧɨɫɢɥɚ ɧɚ ɢɡɦɢɪɟʃɟ ɢ ɫɤɢɞɚʃɟ ɚɧɚɬɟɦɟ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɛɚɱɟɧɟ ɧɚ ɫɪɩɫɤɭ
ɰɪɤɜɭ ɩɨɫɥɟ Ⱦɭɲɚɧɨɜɨɝ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɚ ɱɢʁɚ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɛɢɥɚ ɛɨʁɤɨɬ
ɫɪɩɫɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɂɫɚɢʁɚ ʁɟ ɤɚɤɨ ʃɟɝɨɜ ɛɢɨɝɪɚɮ ɧɚɜɨɞɢ ɭɫɩɟɨ ɞɚ
ɭɦɨɥɢɫɪɩɫɤɨɝɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɋɚɜɭɞɚɩɪɢɫɬɚɧɟɧɚɢɡɦɢɪɟʃɟɢɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚMHɭɫɩɟɲɧɨ



ȺȿɌɚɯɢɚɨɫɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɨɠɢɜɨɬɭɂɫɚɢʁɟ
 Ⱦ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɋɚ ɫɬɚɪɢʁɨɦ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ ɨ ɂɫɚɢʁɢɧɨɦ ɩɪɟɜɨɞɭ ɉɫɟɭɞɨȾɢɨɧɢɫɢʁɚ Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬɚ Ȼ ɋ Ⱥɧɝɟɥɨɜ ɂɡ ɫɬɚɪɚɬɚ ɛɴɝɚɪɫɤɚ
ɪɭɫɤɚ ɢ ɫɪɴɛɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ,, ɋɨɮɢɹ  ɫɬɪ  ȼ Ɇɨɲɢɧ Ɉ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢʁɢ ɪɭɫɤɨ
ʁɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ ɜɟɡɚ  ɋɥɨɜɨ 11-12   ɫɬɪ   ɋ Ɋɚɞɨʁɱɢʄ ɍɡɨɪɢ ɢ ɞɟɥɚ ɫɬɚɪɢɯ
ɫɪɩɫɤɢɯ ɭɦɟɬɧɢɤɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  Ʉ ɋɬɚɧɱɟɜ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹɚɬɚ ɧɚ ɉɫɟɜɞɨȾɢɨɧɢɫɢɣ
ȺɟɪɨɩɚɝɢɪɡɚɨɛɪɚɡɧɨɬɨɩɨɡɧɚɧɢɟɢɧɟɣɧɨɬɨɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɛɫɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɧɚȻɴɝɚɪɢɚ ɋɬɚɪɨɛɴɝɚɪɫɤɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ    ɫɬɪ  Ɉ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɭ ɉɫɟɭɞɨ  Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɚ Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬɚ % 0LORVDYOMHYLü %DVLF
3KLORVRSKLFDO 7H[WV LQ 0HGLHYDO 6HUELD  Balcanica ;;;,;   Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɫɚ ɫɬɚɪɢʁɨɦ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

ȾȻɨɝɚɞɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ%0LORVDYOMHYLüɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪȴɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɁɚɩɢɫɢ ɢ ɧɚɬɩɢɫɢ,,,ɛɪɫɬɪ

ȼȭɭɪɢʄ ɋɪɩɫɤɢɰɪɤɜɟɧɢɫɚɛɨɪɢɭɉɟʄɢɢɰɪɤɜɟɧɨɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɨ ȻɨɠɢʄɂȭɭɪɢʄȻ ɭɪ Ɉ ɤɧɟɡɭ
ɅɚɡɚɪɭɧɚɭɱɧɢɫɤɭɩɄɪɭɲɟɜɚɰɎɢɥɨɡɨɮɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

Ɇɉɭɪɤɨɜɢʄ ɋɪɩɫɤɢɩɚɬɪɢʁɚɪɫɢɫɪɟɞʃɟɝɚɜɟɤɚ  Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋ. ɇ. Ⱦ.ɤʃ;9²;9,ɫɬɪ²
ȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚ«ɫɬɪ


ϭϴϵ


ɢɡɜɪɲɢɥɚ ɡɚɞɚɬɚɤ \ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ ɩɨɱɟɬɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ʁɟ ɡɜɚɧɢɱɧɨ
ɩɪɢɡɧɚɬɚɚɥɢɭɡɫɩɭɲɬɚʃɟɯɢʁɟɪɚɪɯɢɫɤɨɝɫɬɟɩɟɧɚɞɪɠɚɜɧɟɭɩɪɚɜɟɫɚɰɚɪɟɜɢɧɟɫɩɭɫɬɢɨ
ɧɚ ɤɧɟɠɟɜɢɧɭ ɋɚ ɞɟɥɨɜɚʃɟɦ ɂɫɚɢʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɫɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɋɜ Ⱥɪɯɚɧɻɟɥɚ ɭ
Ʉɭɱɟɜɢɲɬɭ ɭ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɢ ɢ Ɋɻɚɜɚɰ ɍɛɨɠɚɰ  ɤɨɞ Ʉɨɫɨɜɫɤɟ Ʉɚɦɟɧɢɰɟ ɧɚ Ʉɨɫɨɜɭ
Ɇɟɻɭɫɨɛɧɚɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɪɟɲɟʃɚɭɟɥɟɜɚɰɢʁɢɤɨɞɋɜ$ɪɯɚɧɻɟɥɚɭɄɭɱɟɜɢɲɬɭ
Ɋɻɚɜɰɚ ɢ Ⱦɪɟɧɱɟ ɭɬɢɰɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɤɚɤɨ ɫɟ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɚ ɫɯɟɦɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɩɪɟɤɨɋɜȺɪɯɚɧɻɟɥɚɢɊɻɚɜɰɚɩɪɟɧɟɥɚɧɚɩɪɜɟɦɨɪɚɜɫɤɟɝɪɚɻɟɜɢɧɟ


ɋɥ. 42. - ɐɪɤɜɚ ɋɜ. Ⱥɪɯɚɧɻɚ ɭ Ʉɭɱɟɜɢɲɬɭ

ɋɥ. 43. - ɐɪɤɜɚ ȼɚɜɟɞɟʃɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɭ ɍɛɨɲɰɭ
(Ɋɻɟɜɰɭ)






ɋɪɩɫɤɭɞɟɥɟɝɚɰɢʁɭɫɭɱɢɧɢɥɢɂɫɚɢʁɚɫɜɟɬɨɝɨɪɚɰɌɟɨɮɚɧɂɫɚɢʁɢɧɢɭɱɟɧɢɰɢɇɢɮɨɧɢɋɢɥɜɟɫɬɟɪɢ
ÄɬɥɶɤɨɜɚɬɟɥɇɢɤɨɞɢɦȽɪɱɢʄɢɡɄɨɫɬɭɪɚɂɊɭɜɚɪɚɰɈɤɧɟɡɭɅɚɡɚɪɭɇɨɜɢɋɚɞɫɬɪ²ɇ
Ⱦɭɱɢʄ ɀɢɜɨɬɨɩɢɫɫɬɚɪɰɚɂɫɚɢʁɟ ȽɥɚɫɧɢɤɫɬɪȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚ«ɫɬɪ

ȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚ«ɫɬɪ

 Ⱥɭɬɨɪ ɨɜɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɟ ɞɚɬɢɪɚ ɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ;,9 ɜɟɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɨɝɢʁɟ ɫɚ Ʌɟɫɧɨɜɨɦ ɢ Ɇɚɪɤɨɜɢɦ
ɆɚɧɚɫɬɢɪɨɦȭɋɬɪɢɱɟɜɢʄɫɦɚɬɪɚɞɚɫɭɫɜȺɪɯɚɧɻɟɥɢɭɄɭɱɟɜɢɲɬɭɢɊɻɚɜɚɰɦɨɝɥɢɛɢɬɢɩɨɞɢɝɧɭɬɢɡɚ
ɜɪɟɦɟɂɫɚɢʁɢɧɨɝɛɨɪɚɜɤɚɭ¶ɡɚɩɚɞɧɨʁɡɟɦʂɢ¶ɢɞɚɬɢɪɚɢɯɭɫɪɟɞɢɧɭ;,9ɜɟɤɚɧɚɨɫɧɨɜɭɚɧɚɥɨɝɢʁɟɨɛɥɢɤɚ
ɢɚɧɚɥɢɡɟɧɟɤɢɯɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɯɪɟɲɟʃɚɋɜȺɪɯɚɧɻɟɥɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɅɟɫɧɨɜɨɆɚɪɤɨɜɦɚɧɚɫɬɢɪɢɞɪȭ
ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ Ⱦɜɚ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɩɥɚɧɚ  ɫɬɪ  ɢɫɬɢ ɏɪɨɧɨɥɨɝɢʁɚ ɪɚɧɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɲɤɨɥɟ  ɫɬɪ
ɢɫɬɢ ɍɥɨɝɚɫɬɚɪɰɚɂɫɚɢʁɟɭɩɪɟɧɨɲɟʃɭɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟɬɪɚɞɢɰɢʁɟɭɆɨɪɚɜɫɤɭɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɭɲɤɨɥɭ 
Ɂɛɨɪɧɢɤ ɜɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ   ɫɬɪ ² ɩɨɫɟɛɧɨ  Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ
Ɋɻɚɜɚɰ ɍɛɨɠɚɰ ɨɛɭɯɜɚɬɚɎɨɥɢʄɆɅɭɤɢʄɆ  ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɩɪɟɝɥɟɞɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ Ʉɨɫɨɜɚ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɚɪɢɧɟ Ʉɨɫɨɜɚ, 9,9,, ɉɪɢɲɬɢɧɚ
     ɉɨɩɨɜɢʄ ɋ   Ʉɪɫɬ ɭ ɤɪɭɝɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ    Ɋɢɫɬɢʄ ȼ   Ɇɨɪɚɜɫɤɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɄɪɭɲɟɜɚɰɫɬɪ


ȼɊɢɫɢɬʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ϭϵϬ


Ⱦɨɪɨɬɟʁɛɢɜɲɢɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢɢɝɭɦɚɧɨɫɚɦɞɟɫɟɬɢɯɝɨɞɢɧɚ;,9ɜɟɤɚɦɨɝɭʄɟɞɚɫɟ
ɩɨɦɢʃɟɭɀɢɱɤɨʁɩɨɜɟʂɢ  ɤɚɨɤɬɢɬɨɪɦɚɧɚɫɬɢɪɚȾɪɟɧɱɟɭɢɫɬɨɢɦɟɧɨɦɫɟɥɭ
ɤɨɞ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɰɚ ɀɭɩɫɤɨɝ ɇɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɩɢɫɚɧɢ ɢɡɜɨɪ ɜɟɡɚɧ ɡɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ʁɟ ɩɨɜɟʂɚ
ɢɡɪɚɻɟɧɚɫɚɜɨɲɬɚɧɢɦɩɟɱɚɬɨɦɧɚɡɟɥɟɧɨʁɫɜɢɥɢɢɡɞɚɬɚɭɀɢɱɢɦɚɪɬɚɝɨɞɢɧɟ
ɤɨʁɚɫɟɱɭɜɚɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧɧɚɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢɤɨʁɨɦɦɭɫɟɩɨɡɚɩɨɜɟɫɬɢɤɧɟɡɚ
Ʌɚɡɚɪɚ ɢ ɫɚ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɨɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɋɩɢɪɢɞɨɧɚ ɞɨɞɟʂɭʁɭ ɢɥɢ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɩɨɫɟɞɢ ɭ
Ɋɚɫɢɧɢ ɢ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɭ ɢ ɩɪɢɞɜɨɪɢɰɚ ɇɚɭɩɚɪɚ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɩɨɞ ʁɚɤɢɦ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɦɭɬɢɰɚʁɟɦɭɮɨɪɦɢɪɚʃɭɨɫɧɨɜɟɢɫɨɥɭɧɫɤɢɦɭɬɢɰɚʁɟɦɭɧɚɱɢɧɭɝɪɚɻɟʃɚ
ɐɪɤɜɚɢɦɚɨɫɧɨɜɭɭɨɛɥɢɤɭɭɩɢɫɚɧɨɝɤɪɫɬɚɫɚʁɟɞɧɨɦɤɭɩɨɥɨɦɢɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚɫɚɨɛɥɢɦ
ɚɩɫɢɞɚɦɚɲɢɪɢɫɟɤɚɨɥɬɚɪɫɤɨɦɞɟɥɭɚɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɚɢɻɚɤɨɧɢɤɨɧ³ɢɫɤɚɱɭ´ɢɡɬɟɥɚ
ɰɪɤɜɟ ɩɨ ɞɢʁɚɝɨɧɚɥɚɦɚ ɤɚɨ ɡɚɫɟɛɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɲɬɨ ʁɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɫɥɭɱɚʁ ɭ ɦɨɪɚɜɫɤɨʁ
ɲɤɨɥɢ ɦɨɝɭʄɟ ɢ ɭ ɱɢɬɚɜɨʁ ɞɨɦɚʄɨʁ ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ Ɉɥɬɚɪɫɤɢ
ɩɪɨɫɬɨɪʁɟɬɪɨɫɬɪɚɧɫɚɩɨɥɭɟɥɢɩɫɚɫɬɨɦɨɥɬɚɪɫɤɨɦDɩɫɢɞɨɦɤɨʁɚʁɟɫɩɨʂɚɩɟɬɨɫɬɪɚɧɚɚ
ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɚ ɢ ɻɚɤɨɧɢɤɨɧ ɫɭ ɫɩɨʂɚ ɩɨɥɢɝɨɧɚɥɧɢ ɚ ɢɡɧɭɬɪɚ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɢ ɐɪɤɜɚ ʁɟ
ɡɚɫɜɟɞɟɧɚɤɭɩɨɥɨɦɧɚɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɦɤɨɰɤɚɫɬɨɦɩɨɫɬɨʂɭɢɩɨɥɭɨɛɥɢɱɚɫɬɢɦɫɜɨɞɨɜɢɦɚɭ
ɩɪɚɜɰɢɦɚ ɤɪɚɤɨɜɚ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɚ ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɚ ɢ ɻɚɤɨɧɢɤɨɧ ɫɭ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ʁɟɪ ɫɭ ɛɢɥɢ ɡɚɫɜɟɞɟɧɢ ɤɪɫɬɚɫɬɢɦ ɫɜɨɞɨɜɢɦɚ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ
ɪɟɦɢɧɢɫɰɟɧɰɢʁɚ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɧɟɩɨɧɨɜʂɟɧɚ ɭ ɦɨɪɚɜɫɤɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ
ɋɦɟʃɢɜɚʃɟɦ ɩɪɢɬɟɫɚɧɨɝ ɤɚɦɟɧɚ ɢ ɨɩɟɤɟ ɭ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨʁ ɬɟɯɧɢɰɢ ɝɪɚɻɟʃɚ ɫɥɢɱɧɨʁ
ɞɟɪɫɨɜɚʃɭ ɞɨɛɢʁɟɧɚ ʁɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɚ ɩɨɥɢɯɪɨɦɢʁɚ Ⱦɪɟɧɱɚ ɧɟɦɚ ɡɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɰɪɤɜɟ



 Ɉ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɭ ɦɨɧɚɯɚ Ⱦɨɪɨɬɟʁɚ Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄ ɉɪɨɛɥɟɦ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ⱦɪɟɧɱɟ  Ɂɛɨɪɧɢɤ ɡɚ
ɥɢɤɨɜɧɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ  ɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

 Ɉ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɢ ɞɪ ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ ɫɚ ɫɬɚɪɢʁɨɦ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ Ɋɟɫɬɚɭɪɚɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ Ⱦɪɟɧɱɢ ɡɚɩɨɱɟɥɢ ɫɭ ʁɨɲ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɬɨ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɪɜɟ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɧɚɨɜɨʁɦɨɪɚɜɫɤɨʁɝɪɚɻɟɜɢɧɢɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɩɪɨɮȻɪɚɧɢɫɥɚɜɚȼɭɥɨɜɢʄɚɉɪɨɮȼɭɥɨɜɢʄ
ɨɛɚɜɢɨʁɟɨɜɚɢɚɪɯɟɨɥɨɲɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɚɥɢɤɬɢɬɨɪɫɤɨɦɟɫɬɨɧɢʁɟɬɚɞɚɛɢɥɨɨɬɤɪɢɜɟɧɨȾɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
Ⱦ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚ ɢ Ɇ ȼɚɥɬɪɨɜɢʄɚ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ ɡɛɢɪɰɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɦɭɡɟʁɚ ɋɪɛɢʁɟ ɚ
ɬɟɤɫɬɨɜɢɫɭɨɛʁɚɜʂɟɧɢɭɫɪɩɫɤɢɦɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɧɨɜɢɧɚɦɚɇɨɜɢɋɚɞɛɪɢɛɪɢɇɚ
ɨɫɧɨɜɭɨɜɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɤɨʁɚɭɡɰɪɬɟɠɟɩɨɫɟɞɭʁɟɢɧɢɡɡɧɚɱɚʁɧɢɯɡɚɩɚɠɚʃɚɢɤɨɦɟɧɬɚɪɚȻȼɭɥɨɜɢʄʁɟ
ɭɪɚɞɢɨ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɡɚɩɨɱɟɨ ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɭ ɢ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȼɢɞɟɬɢ Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄ ¶ Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɪɚɞɨɜɚɧɚɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɢɪɭɲɟɜɢɧɚȾɪɟɧɱɟ¶Ɂɛɨɪɧɢɤ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ9,9,,ɫɬɪ
 ɢɫɬɢ ¶Ʉɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ⱦɪɟɧɱɟ¶ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ , Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɢɫɬɢ ɉɪɨɛɥɟɦ
ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ⱦɪɟɧɱɟ  Ɂɛɨɪɧɢɤ ɡɚ ɥɢɤɨɜɧɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ    ɫɬɪ  Ƚɨɞɢɧɟ 
ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ʁɟɞɧɨɦɟɫɟɱɧɢ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɚɪ Ƚɨɪɞɚɧɟ Ɍɨɲɢʄ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɞɪ Ɇɢɪɤɚ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ ȼɢɞɟɬɢ Ƚ Ɍɨɲɢʄ Ⱦ Ȼɭɥɢʄ ɉɪɢɥɨɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
Ⱦɪɟɧɱɚ Ƚɥɚɫɧɢɤ ȾɄɋȻɟɨɝɪɚɞ

ɉɨɜɟʂɨɦʁɟȾɪɟɧɱɢɞɚɪɨɜɚɧɨɬɪɢɞɟɫɟɬɚɤɫɟɥɚɭɨɛɥɚɫɬɢɨɤɨɄɭɱɟɜɢɲɬɚɢɭȻɪɚɧɢɱɟɜɭɢɫɚɱɭɜɚɧɚʁɟɭ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɭɫɚɜɨɲɬɚɧɢɦɩɟɱɚɬɨɦɧɚɡɟɥɟɧɨʁɫɜɢɥɢɭɦɚɧɋɜɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧɚɧɚȺɬɨɫɭɉɪɟɦɚȼɆɨɲɢɧɭ
ɋɚɦɨɞɪɠɚɜɧɢ ɤɧɟɡ Ʌɚɡɚɪ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɇɟɦɚʃɢʄɤɨɝ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɨɞ Ɇɚɪɢɰɟ ɞɨ Ʉɨɫɨɜɚ  ɭ Ȼɨɠɢʄ ɂ
ȭɭɪɢʄȻ ɭɪ Ɉ ɤɧɟɡɭ ɅɚɡɚɪɭɧɚɭɱɧɢɫɤɭɩɄɪɭɲɟɜɚɰɎɢɥɨɡɨɮɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɫɬɪ

ɈɜɚɪɢʁɟɬɟɬɢɦɚɩɥɚɧɚɰɪɤɚɜɚɭɦɨɪɚɜɫɤɨʁɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɜɢɞɟɬɢȭɋɬɪɢɱɟɜɢʄȾɜɚ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɩɥɚɧɚ
ɰɪɤɚɜɚ, ɫɬɪ

ϭϵϭ


ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɭ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɭ ɩɨɞɟɥɭ ɤɨɪɞɨɧ ɜɟɧɰɢɦɚ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɭ ɩɨɞɟɥɚ
ɤɨɥɨɧɟɬɚɦɚ ɋɪɟɞʃɚ ɡɨɧɚ ʁɟ ɨɠɢɜʂɟɧɚ ɧɢɡɨɦ ɩɥɢɬɤɢɯ ɧɢɲɚ ȳɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢ ɤɚɦɟɧɢ
ɩɪɨɡɨɪɢɫɚɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɦɩɥɚɫɬɢɤɨɦɧɟɭɤɥɚɩɚʁɭɫɟɭÄɲɟɦɭ³ɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ɍ ɩɥɢɬɤɨɪɟʂɟɮɧɢɦ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢɦ ɦɨɬɢɜɢɦɚ ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɨɬɢɜ ɭɠɟɬɚ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɢɡɞɜɚʁɚ ɢ ɮɢɝɭɪɚɥɧɟ ɦɨɬɢɜɟ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɛɢʂɤɟ ɦɢɬɫɤɟ ɠɢɜɨɬɢʃɟ ɢ ʂɭɞɟ
ɨɫɥɢɤɚɜɚɚɫɤɟɬɢɡɚɦʃɟɧɢɯɧɚɪɭɱɢɥɚɰɚɚɥɢɢɧɟɭɤɨɫɬɦɚʁɫɬɨɪɚ


ɋɥ. 44. - ɐɪɤɜɚ ȼɚɜɟɞɟʃɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɭ Ⱦɪɟɧɱɢ

ɋɥ. 45. -ɐɪɤɜɚ Ɋɨɻɟʃɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɭ
ɇɚɭɩɚɪɢ


ɋɢɫɨʁɟ ɋɢɧɚɢɬ ;,9 ɜɟɤ  ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ ɢɝɭɦɚɧ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɝɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɭɤɨʁɢɫɟɩɨʃɟɦɭɧɚɡɢɜɚɋɢɫɨʁɟɜɚɰɆɨɧɚɯ ɋɢɫɨʁɟɩɨɧɟɤɢɦ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɛɢɨ ɢɝɭɦɚɧ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɏɢɥɚɧɞɚɪɚ ɢ ɩɨ ɩɪɟɞɚʃɭ ɞɭɯɨɜɧɢɤ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ
ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɢɦ ɬɭɦɚɱɟʃɢɦɚ ɛɢɨ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢɤ
Ʌɚɡɚɪɟɜɨɝ ɜɥɚɫɬɟɥɢɧɚ ɭ ɉɟɬɪɭɲɤɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɐɟɩɚ ȼɭɤɨɫɥɚɜɢʄɚ Ɉɫɧɨɜɧɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ



ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ
ɋɇɟɧɚɞɨɜɢʄȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ ɨɞ IX - XVIII ɜɟɤɚɇɚɭɱɧɚɤʃɢɝɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

 ɇɚɞɟɠɞɚ Ʉɚɬɚɧɢʄ Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚ ɤɚɦɟɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɉɪɨɫɜɟɬɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɍɩɨɪɟɞɢɬɢɫɚȼɭɥɨɜɢʄɟɦ

 Ʌ ɉɚɜɥɨɜɢʄ Ʉɭɥɬɨɜɢ ɥɢɰɚ ɤɨɞ ɋɪɛɚ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɚɰɚɫɬɪ  ȼ ɩɟɬɤɨɜɢʄ ɉɪɟɝɥɟɞ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɫɬɪ
Ȼȼɭɥɨɜɢʄ ɍɱɟɲʄɟɏɢɥɚɧɞɚɪɚɢɫɪɩɫɤɟɬɪɚɞɢɰɢʁɟɭɮɨɪɦɢɪɚʃɭɦɨɪɚɜɫɤɨɝɫɬɢɥɚ Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɲɤɨɥɚ
ɢ ʃɟɧɨ ɞɨɛɚȻɟɨɝɪɚɞ ɫɬɪ  ȽȻɚɛɢʄ Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɤɬɢɬɨɪɚ ɭ Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɢɧɢ  Ɇɨɪɚɜɫɤɚ
ɲɤɨɥɚ ɢ ʃɟɧɨ ɞɨɛɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɑ Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ ȶɭɩɪɢʁɚ ɉɚɪɚʄɢɧ ȳɚɝɨɞɢɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɩɪɟɝɥɟɞ,Ɍɟɦɧɢʄɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ,,,ȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɇɚɜɟɞɟɧɨɩɪɟɦɚȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ.
ɞɟɥɨɫɬɪ

 ȼ Ɋɢɫɬɢʄ Ɉ ɩɨɫɬɚɧɤɭ ɰɪɤɜɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɢɫɨʁɟɜɚɰ ɢ ʃɟɧɨɦ ɤɬɢɬɨɪɭ  ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ   
ɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ


ϭϵϮ


ɢɡɜɨɪɤɨʁɢɫɟɜɟɡɭʁɟɡɚɋɢɫɨʁɚʁɟɩɨɜɟʂɚɤʃɟɝɢʃɟɆɢɥɢɰɟɢɡɤɨʁɨɦɦɭʁɟɩɨɞɚɪɢɥɚ
ɢɦɚʃɟɭɨɤɨɥɢɧɢɉɚɪɚʄɢɧɨɜɨɝȻɪɨɞɚɤɨʁɟɫɟɡɚɬɢɦɜɪɚʄɚȼɟɥɢɤɨʁɅɚɜɪɢ

Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɦɟɫɬɭ ɋɢɫɟɜɰɭ  ɤɦ ɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ ȶɭɩɪɢʁɟ ɧɚ ɨɛɚɥɢ ɪɟɤɟ
ɐɪɧɢɰɟ ɉɨɫɜɟɬɚ ɰɪɤɜɟ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁ ɬɟɦɢ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ
Äɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɟ Ɍɚɜɨɪɫɤɨɦ ɧɟɫɬɜɨɪɟɧɨɦ ɫɜɟɬɥɨɲʄɭ³  ɝɨɜɨɪɢ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ
ɋɢɫɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɦ ɩɨɤɪɟɬɭ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɫɚ ɝɪɨɛɨɦ ɋɜ ɋɢɫɨʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ
ɩɨɦɢʃɟɫɟɝɨɞɢɧɟɁɚɩɭɫɬɟɨʁɟɤɪɚʁɟɦ;9,,ɜɟɤɚȳɟɞɚɧɞɨɤɭɦɟɧɬɭɤɚɡɭʁɟɞɚʁɟ
ɋɢɫɨʁɟɢɦɚɨɧɟɤɭɡɟɦʂɭɤɨʁɚɧɢʁɟɛɢɥɚɜɟɡɚɧɚɡɚɦɚɧɚɫɬɢɪɱɢɦɟɦɨɠɟɞɚɫɟɢɦɩɥɢɰɢɪɚ
ɞɚɦɚɧɚɫɬɢɪʁɨɲɭɜɟɤɧɢʁɟɛɢɨɨɫɧɨɜɚɧɩɪɟɞɨɤɞɪɭɝɢɨɬɤɪɢɜɚɞɚʁɟɛɢɨɢɝɭɦɚɧ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚɢɞɚʁɟɦɚɧɚɫɬɢɪɛɢɨʃɟɝɨɜɨɝɪɨɛɧɨɦɟɫɬɨɢɰɟɧɬɚɪʃɟɝɨɜɨɝɩɪɨɫɥɚɜʂɟʃɚ
ɍɥɨɝɚ ɋɢɫɨʁɚ ɤɚɨ ɢɝɭɦɚɧɚ ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɤɬɢɬɨɪ
ɡɚɞɭɠɛɢɧɟ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦɞɚɤɬɢɬɨɪɨɜɨɩɪɚɜɨɭȼɢɡɚɧɬɢʁɢɧɟɢɫɤʂɭɱɭʁɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚ
ɤɬɢɬɨɪ ɛɭɞɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɝɭɦɚɧ ɫɜɨʁɟ ɡɚɞɭɠɛɢɧɟ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɩɨɪɬɪɟɬɚ
ɞɜɚ ɤɬɢɬɨɪɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧ ɤɚɨ ɞɟɫɩɨɬ ɋɬɟɮɚɧ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɞɟɫɩɨɬ ɋɬɟɮɚɧ ɨɫɧɨɜɚɨ ɭɡ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɜɨ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪ
ɢɫɬɚɤɧɭɬɨɝ ɢɫɢɯɚɫɬɟ ɋɢɫɨʁɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɪɚɬɢɥɚɰɚ Ɇɨɠɟ ɫɟ ɩɨɜɭʄɢ ɚɧɚɥɨɝɢʁɚ ɫɚ
ɨɫɧɢɜɚʃɟɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɀɞɪɟɥɨ Ƚɨɪʃɚɤ  ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɨ ɰɚɪ Ʌɚɡɚɪ ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ




ȽȻɚɛɢʄ Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢɩɨɥɨɠɚʁɤɬɢɬɨɪɚ\ȾɟɫɩɨɬɨɜɢɧɢɆɨɪɚɜɫɤɚɲɤɨɥɚɢʃɟɧɨɞɨɛɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɫɬɪȼɉɟɬɤɨɜɢʄɉɪɟɝɥɟɞɫɩɨɦɟɧɢɤɚɫɬɪɉɪɟɦɚȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɋɚɛɪɚɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɨɦɚɧɚɫɬɢɪɭɋɢɫɨʁɟɜɰɭɢɦɨɧɚɯɭɋɢɫɨʁɭɋɇɨɜɚɤɨɜɢʄɁɚɤɨɧɫɤɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ
ɂɊɭɜɚɪɚɰɈ ɤɭɱɚʁɢɧɫɤɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɩɨ ɡɚɩɢɫɢɦɚɋɬɚɪɢɧɚɪ9,ȻɟɨɝɪɚɞȭȻɨɲɤɨɜɢʄ
Ȼɟɥɟɲɤɟ ɫɚ ɩɭɬɨɜɚʃɚȭɆɚɧɨɁɢɫɢɇɟɤɨɥɢɤɨ ɫɬɚɪɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚȭɋɬɪɢɱɟɜɢʄ
Ⱦɜɚ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɩɥɚɧɚȭȼɭɥɨɜɢʄɄɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚɪɭɲɟɜɢɧɚɋɢɫɨʁɟɜɰɚȽȻɚɛɢʄȾɪɭɲɬɜɟɧɢ
ɩɨɥɨɠɚʁɤɬɢɬɨɪɚ\ȾɟɫɩɨɬɨɜɢɧɢɆɨɪɚɜɫɤɚɲɤɨɥɚɢʃɟɧɨɞɨɛɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȼȳȭɭɪɢʄ
ɋɪɩɫɤɢɞɪɠɚɜɧɢɫɚɛɨɪɢȻɄɧɟɠɟɜɢʄɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɐɪɧɢɰɟ
ɫɚ ɫɬɚɪɢʁɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ ɭ ɧɚɩ   Ɋ ɉɪɨɤɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ   ɋ
Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ ɉɪɢɥɨɝ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɢɫɨʁɟɜɰɚ Ƚɥɚɫɧɢɤ ȾɄɋ  Ȼɟɨɝɪɚɞ  ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɧɚɜ.
ɞɟɥɨ ɫɬɪ  ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɟɦɚ ȼ Ɋɢɫɬɢʄ Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɫɬɪ  ɢɫɬɢ Ɉ ɩɨɫɬɚɧɤɭ ɰɪɤɜɟ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɢɫɨʁɟɜɚɰ ɢ ʃɟɧɨɦ ɤɬɢɬɨɪɭ  ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ    Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɆɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪ

 ɑ Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ ɧɚɜ, ɞɟɥɨ ɫɬɪ ဩ   ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɟɦɚ  Ⱥ Ɋɚɞɨɜɢʄ ɋɢɧɚɢɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜ
ɡɧɚɱɚʁɫɬɪ

ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɋɢɫɨʁɟɫɟɩɨɦɢʃɟɤɚɨɞɭɯɨɜɧɢɨɬɚɰɢɜɥɚɫɧɢɤɧɟɤɢɯɞɨɛɚɪɚɭɩɟɬɪɭɲɤɨʁɨɛɥɚɫɬɢ ɉɚɪɚʄɢɧ ɭɩɨɜɟʂɢ
ɤɨʁɭʁɟɢɡɞɚɥɚɩɪɢɧɰɟɡɚɆɢɥɢɰɚɠɟɧɚɰɚɪɚɅɚɡɚɪɚ

Ɉɧɫɟɩɨɦɢʃɟɤɚɨɞɭɯɨɜɧɢɨɬɚɰɢɜɥɚɫɧɢɤɧɟɤɢɯɞɨɛɚɪɚɭɩɟɬɪɭɲɤɨʁɨɛɥɚɫɬɢ ɉɚɪɚʄɢɧ ɭɩɨɜɟʂɢɤɨʁɭ
ʁɟ  ɢɡɞɚɥɚ ɩɪɢɧɰɟɡɚ Ɇɢɥɢɰɚ ɠɟɧɚ ɰɚɪɚ Ʌɚɡɚɪɚ Ⱦɪɭɝɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ʁɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɢɡɜɨɪ ɢɡ
ɝɞɟɫɟɋɢɫɨʁɟɩɨɦɢʃɟɤɚɨɛɢɜɲɢɢɝɭɦɚɧ

%&YHWNRYLüµ0DQDVWLU6LVRMHYDFLPRQDK6LVRMH¶Istorija umetnosti± %HOJUDGH ±  

ɋɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨ, ɫɬɪ

ϭϵϯ


ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɡɚ ɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧɨɝ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ Ƚɨɪʃɚɱɤɨɝ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɭɱɟɧɢɤɟ Ⱦɪɭɝɚ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɰɪɤɜɭ ʁɟ ɫɚɝɪɚɻɟɧɚ ɤɚɨ ɩɪɢɞɜɨɪɢɰɚ ɧɟɤɨɝ ɜɥɚɫɬɟɥɢɧɚ ɦɨɝɭʄɟ
ɐɪɟɩɚ ȼɭɤɨɫɥɚɜɢʄɚ ɢɡ ɉɟɬɪɭɲɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɉɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ɰɪɤɜɭ ʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɨɫɧɭʁɟ
ɞɟɫɩɨɬɋɬɟɮɚɧɩɨɫɥɟɢɥɢɧɟɤɢɜɟʄɢɜɥɚɫɬɟɥɢɧɢɩɨɫɜɟɬɢɨʁɟɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɭɲɬɨ
ɨɫɥɢɤɚɜɚ ɧɨɜɢ ɢɦɩɭɥɫ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɤɨɧɬɟɦɩɥɚɬɢɜɧɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɞɨɤ ʁɟ ɋɢɫɨʁɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɡɚɢɝɭɦɚɧɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚ

ɉɥɚɧ ʁɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɫɚɠɟɬɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ
ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦ ɫɚ ɤɭɩɨɥɨɦ ɧɚɞ ɫɪɟɞʃɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɝɪɚɻɟɧɨɦ
ɩɪɢɩɪɚɬɨɦ ɫɚ ɝɨɪʃɨɦ ɟɬɚɠɨɦ ɢ ɛɨɱɧɢɦ ɩɪɨɥɚɡɢɦɚ ɉɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɚ ɢ ɻɚɤɨɧɢɤɨɧ
ɫɥɨɠɟɧɨɝɫɜɟɬɢɥɢɲɬɚɫɭɭɜɢɞɭɩɨɥɭɤɪɭɠɧɢɯɧɢɲɚɭɭɝɥɨɜɢɦɚɫɜɟɬɢɥɢɲɬɚɡɚɫɜɟɞɟɧɟ
ɩɨɥɭɤɚɥɨɬɚɦɚ Ɏɚɫɚɞɟ ɫɭ ɪɚɲɱɥɚʃɟɧɟ ɩɨɦɨʄɭ ɥɟɡɟɧɚ ɧɚ ɩɥɢɬɤɨɦ ɫɨɤɥɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚ
ɩɨɞɭɠɧɢɦɡɢɞɨɜɢɦɚɡɚɜɪɲɚɜɚʁɭɮɪɢɡɨɦɫɥɟɩɢɯɚɪɤɚɞɚɩɨɞɤɪɨɜɧɢɦɜɟɧɰɟɦɐɪɤɜɚʁɟ
ɫɚɡɢɞɚɧɚ ɨɞ ɬɟɫɚɧɟ ɫɢɝɟ ɢ ɨɞ ɤɚɦɟɧɚ ɢ ɪɟɱɧɢɯ ɨɛɥɭɬɚɤɚ ɭ ɫɨɤɥɭ Ɏɚɫɚɞɟ ɫɭ ɛɢɥɟ
ɨɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɟ ɢ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɨɫɥɢɤɚɧɟ ɢ ɡɚɲɬɢʄɟɧɟ ɬɪɟɦɨɦ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɢɫɨʁɟɜɚɰ ɫɚ
ɰɪɤɜɚɦɚɭɨɤɪɭɠɟʃɭɱɢɧɢɫɜɨʁɟɜɪɫɧɭɋɜɟɬɭɝɨɪɭ




ɉɨɝɥɟɞɚɬɢɩɨɝɥɚɜʂɟɨɉɭɬɭɤɭɥɬɭɪɟɦɨɧɚɯɚȽɪɢɝɨɪɢʁɚ
 ȭ ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ Ⱦɜɚ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɩɥɚɧɚ ɰɪɤɚɜɚ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟ ɲɤɨɥɟ  Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ
ɜɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ   Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ȼ Ɋɢɫɬɢʄ Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɫɬɪ  Ɋ
ɉɪɨɤɢʄɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɉɟɬɪɭɲɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢɄɪɚɝɭʁɟɜɚɰɫɬɪ

 Ⱥɩɫɢɞɟ ɫɭ ɢɡɧɭɬɪɚ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɟ ɫɩɨʂɚ ɫɟɞɦɨɫɬɪɚɧɟ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɪɟɬɤɨ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨʁ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ȳɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɤɨɞ Ʌɟɲʁɚ ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɉɟɬɪɭɲɤɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ʌɟɩɟɧɰɚ ɤɨɞ Ȼɪɭɫɚ ȼ Ɋɢɫɬɢʄ Ɉ
ɩɨɫɬɚɧɤɭ ɰɪɤɜɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɢɫɨʁɟɜɚɰ ɢ ʃɟɧɨɦ ɤɬɢɬɨɪɭ  ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ    Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

Ʉɭɩɨɥɚɜɟʄɟɝɪɚɫɩɨɧɚɛɢɥɚʁɟɩɨɞɢɝɧɭɬɚɩɪɟɤɨɩɚɧɞɚɧɬɢɮɚɧɚɧɢɫɤɨɦɤɨɰɤɚɫɬɨɦɩɨɫɬɨʂɭɩɨɞɭɩɪɬɚ
ɥɭɤɨɜɢɦɚ ɧɚ ɦɚɫɢɜɧɢɦ ɩɢɥɚɫɬɪɢɦɚ Ɍɚɦɛɭɪ ʁɟ ɫɩɨʂɚ ɛɢɨ ɞɟɫɟɬɨɫɬɪɚɧ ɫɚ ɩɪɢɫɥɨʃɟɧɢɦ ɤɨɥɨɧɟɬɚɦɚ ɧɚ
ɫɚɫɬɚɜɢɦɚɫɬɪɚɧɢɰɚɢɥɭɱɧɢɦɫɢɫɬɟɦɨɦɢɫɩɨɞɬɚɥɚɫɚɫɬɨɝɤɪɨɜɧɨɝɜɟɧɰɚɋɚɞɚɲʃɚɤɭɩɨɥɚʁɟɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɚ
ɩɨ ɩɪɨʁɟɤɬɭ Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɢɡɜɟɨ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɡ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɚ ȼ Ɋɢɫɬɢʄ
Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪɊɉɪɨɤɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɰɪɬɟɠɚ ɤɬɢɬɨɪɫɤɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɪɚɞɢɨ ɢ ɨɛʁɚɜɢɨ ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɫɚɡɧɚʁɟ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɧɚɞ
ɩɪɢɩɪɚɬɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɫɩɪɚɬ ɫɚ ɨɥɚɤɲɚɧɨɦ ɝɨɪʃɨɦ ɟɬɚɠɨɦ ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ  Ȼɟɥɟɲɤɟ ɫɚ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɋɬɚɪɢɧɚɪ
ɬɪɟʄɚɫɟɪɢʁɚ 9,,,,;ɫɥȼɊɢɫɬɢʄɆɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ

ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


ϭϵϰ


ɋɥ. 46. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɢɫɨʁɟɜɚɰ 

ɋɥ . 47. -Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ. ɉɟɬɤɚ ɂɡɜɨɪ


ɇɚɤɨɧɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯɞɨɝɚɻɚʁɚɢɡɢɝɨɞɢɧɟɦɨɧɚɫɢɢɡɤɪɭɝɚȽɪɢɝɨɪɢʁɚ
ɋɢɧɚɢɬɚ Ȼɭɝɚɪɢ Ɋɨɦɢɥ ɢ ʃɟɝɨɜ ɭɱɟɧɢɤ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɞɨɥɚɡɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɟ Ɋɚɜɚɧɢɰɭ ɢ
ȽɨɪʃɚɤɈɊɨɦɢɥɨɜɨɦɩɭɬɭɨɫɢɦɯɚɝɢɨɝɪɚɮɢʁɟɀɢɬɢʁɟ ɋɜeɬoɝ Ɋoɦɢɥaɫɚɡɧɚʁɟɦɨɢ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɯ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɤDʃRɧɭ ɪHɤH ɢ ɤɥɢɫɭɪɢ ɪHɤH 0ɥDɜH ɝɞɟ ɫɭ
ɨɫɧɨɜɚɧɟɦɧRɝHɢɫɩRɫɧɢɰHɢɦDɧDɫɬɢɪɢɨɞɤɨʁɢɯɜɟʄɢɧɚɢɦDɦDɥɭɬɪɢɤRɧɯDɥɧɭɰɪɤɜɭ
ɫDɧDɪɬHɤɫRɦɢɞɪɭɝɢɯɫɥɟɞɛɟɧɢɤɚȽɪɢɝRɪɢMDɋɢɧDMɫɤRɝɋɜɊɨɦɢɥɧɟɭɦɨɪɧɢɚɫɤɟɬɚ
ɭ ɫɬɚɥɧɨʁ ɩɨɬɪɚɡɢ ɡɚ ɦɨɧɚɲɤɢɦ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɦ ɢ ɧɨɲɟɧ ɬɚɥɚɫɢɦɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ
ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɱɢʁɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɩɭɬ ɩɨɞɫɟʄɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɭɱɢɬɟʂɚ ɫɜ
Ƚɪɝɨɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ ɋɜ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɚ Ɍɪɧɨɜɫɤɨɝ ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɚɛɪɚɬɚ ɢɡ ɉɚɪɨɪɢʁɟ ɢ ɋɜ
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȳɟɮɪɟɦɚ Ɋɨɦɢɥɨɜɚ ɩɨɤɪɟɬʂɢɜɨɫɬ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɥɚ ʁɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɦ
ɨɛɭɯɜɚɬɨɦʃɟɝɨɜɢɯɩɭɬɨɜɚʃɚɇɚɤɨɧɲɬɨʁɟɩɪɟɲɚɨɰɟɨȻɚɥɤɚɧɬɨɤɨɦɞɪɭɝɟɩɨɥɨɜɢɧɟ
;,9 ɜɟɤɚ ɨɞ ɪɨɞɧɨɝ ȼɢɞɢɧɚ ɢ ɩɨɫɬɪɢɝɚ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɋɜ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ Ɉɞɢɝɢɬɪɢʁɟ ɭ
Ɍɪɧɨɜɭ ɩɨɫɥɭɲɚʃɚ ɭ ɉɚɪɨɪɢʁɫɤɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ ɭɞɨɫɬɨʁɟʃɚ ɜɟɥɢɤɟ
ɫɯɢɦɟ ɭ Ɂɚɝɨɪɢ ɚ ɡɚɬɢɦ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɢ Ⱥɜɚɥɨɧɢ ɭ ɞɚɧɚɲʃɨʁ Ⱥɥɛɚɧɢʁɢ ɤɨɧɚɱɧɨ ɫɟ
ɧɚɫɟɥɢɨɭɛɥɢɡɢɧɢɦɚɧɚɫɬɢɪɚɊɚɜɚɧɢɰɚɭɋɪɛɢʁɢɭɤɨʁɟɦʁɟɫɚɯɪɚʃɟɧ





ȾɨɝɚɻɚʁɢɤɨʁɟɌɚɯɢɚɨɫɧɚɜɨɞɢɫɭɝɨɞɢɧɟɤɧɟɡɅɚɡɚɪʁɟɩɪɟɭɡɟɨɜɥɚɫɬɭɫɪɩɫɤɨʁɞɪɠɚɜɢɆɚɪɢɱɤɚ
ɛɢɬɤɚ ɬɭɪɫɤɨ ɨɫɜɚʁɚʃɟ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɤɪɚʁ ɞɢɧɚɫɬɢʁɟ ɇɟɦɚʃɢʄɚ ɭɦɢɪɟ ɛɭɝɚɪɫɤɢ ɰɚɪ ɂɜɚɧ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɝɨɞɢɧɟȺɧɞɪɨɧɢɤɉɚɥɟɨɥɨɝɭɫɬɚʁɟɩɪɨɬɢɜȳɨɜɚɧɚ9ȼɢɞɟɬɢIbidɫɬɪ

 Ⱥ ȿ Ɍɚɯɢɚɨɫ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  ɫɚ ɫɬɚɪɢʁɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɫɜ Ɋɨɦɢɥɚ ɢ
ȽɪɢɝɨɪɢʁɚɢɡȽɨɪʃɚɤɚ

 ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɉɨɩɨɜɢʄ ɉɨɫɥɟɞʃɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɚ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ ɭ ɤɚɫɧɨɦ  ɢ  ɜɟɤɭ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ
ɫɟɜɟɪɧɨɝȻɚɥɤɚɧɚ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɜɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ  

ȳɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ϭϵϱ


ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ɫɚ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɞɨɥɚɡɢ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɭ ɭɬɜɪɻɟɧ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ȼɚɡɧɟɫɟʃɭ ɧɚ ɨɛɚɥɢ ɪɟɤɟ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ ɭ ɫɟɥɭ ɋɟʃɟ  ɤɦ ɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ
ȶɭɩɪɢʁɟ  ɩɨɞɢɝɚɨ ʁɟ ɤɧɟɡ Ʌɚɡɚɪ ɏɪɟɛɟʂɚɧɨɜɢʄ ɡɚ ɫɜɨʁɭ ɝɪɨɛɧɭ ɰɪɤɜɭ ɉɥɚɧ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ʁɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɩɟɬ ɤɭɩɨɥɚ ɭ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦ ɢ ɬɪɨɱɥɚɧɢɦ ɨɥɬɚɪɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ Ɏɚɫɚɞɟ ɫɭ
ɨɠɢɜʂɟɧɟ ɤɨɪɞɨɧɫɤɢɦ ɜɟɧɰɢɦɚ ɩɢɥɚɫɬɪɢɦɚ ɢ ɤɨɥɨɧɟɬɚɦɚ ɫɚ ɚɪɤɚɞɧɢɦ ɮɪɢɡɨɦ
ɩɥɢɬɤɨɪɟʂɟɮɧɨɦɤɚɦɟɧɨɦɩɥɚɫɬɢɤɨɦɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢɯɛɢʂɧɢɯɢɡɨɨɦɨɪɮɧɢɯɦɨɬɢɜɚɫɚ
ɬɪɚɝɨɜɢɦɚ ɛɨʁɟ ɢ ɤɟɪɚɦɨɩɥɚɫɬɢɱɧɢɦ ɲɚɯɨɜɫɤɢɦ ɩɨʂɢɦɚ ɢ ɤɪɫɬɚɫɬɢɦɥɨɧɱɢʄɢɦɚ ɢ ɧɚ
ɤɪɚʁɭɡɭɩɱɚɫɬɢɦɜɟɧɰɢɦɚɐɪɤɜɚʁɟɢɡɧɚɞɫɩɨʂɚɲʃɟɝɩɥɢɬɤɨɝɤɚɦɟɧɨɝɫɨɤɥɚɨɡɢɞɚɧɚ
ɫɦɟʃɢɜɚʃɟɦ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢɯ ɪɟɞɨɜɚ ɩɟɲɱɚɪɚ ɫɚ ɩɨ ɬɪɢ ɪɟɞɚ ɨɩɟɤɟ ɢ ɲɢɪɨɤɢɦ
ɦɚɥɬɟɪɧɢɦɫɩɨʁɧɢɰɚɦɚɤɨʁɟɢɫɩɚɞɚʁɭɭɩɨʂɟɉɪɜɨɛɢɬɧɚɩɪɢɩɪɚɬɚɨɡɢɞɚɧɚɢɫɬɢɦ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɧɚ ɢɫɬɢ ɧɚɱɢɧ ɤɚɨ ɰɪɤɜɚ ɢɦɚɥɚ ʁɟ ɩɥɚɧ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ
ɫɥɟɩɨɦ ɤɭɩɨɥɨɦ



 ɢ ɛɢɥɚ ɡɚɦɢɲʂɟɧɚ ɤɚɨ ɨɬɜɨɪɟɧ ɬɪɟɦ ɫɚ ɛɨɱɧɢɦ ɞɜɨʁɧɢɦ

ɩɪɨɥɚɡɢɦɚ Ɏɪɚɝɦɟɧɬɢ ɩɥɢɬɤɨɪɟʂɟɮɧɟ ɩɥɚɫɬɢɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨʁ
ɩɪɢɩɪɚɬɢɭɝɪɚɻɟɧɢɫɭɭɡɢɞɨɜɟɞɚɧɚɲʃɟɩɪɢɩɪɚɬɟɤɨʁɭʁɟɧɚɫɬɚɪɢɦɬɟɦɟʂɢɦɚɝɪɚɞɢɨ
ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɋɬɟɮɚɧɝɨɞɢɧɟȺɪɤɨɫɨɥɢMɭɦɭʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨɦɭɝɥɭɩɪɢɩɪɚɬɟɫɜɟɞɨɱɢ
ɨ Ɋɨɦɢɥɨɜɨɦ ɤɭɥɬɭ ɢ ɱɢɬɚɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɤɨɥɧɢɯ ɮɪɟɫɚɤɚ ɚɪɤɨɫɨɥɢʁɭɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ʁɟ ɫɚ




ɈɩɲɢɪɧɢʁɟɨɋɜɊɨɦɢɥɭɊɚɜɚɧɢɱɤɨɦɜɢɞɟɬɢɭʃɟɝɨɜɨɦɀɢɬɢʁɭ ɩɨɞʁɚɧɭɚɪɨɦ ɧɚɩɢɫɚɧɨɦɨɞɨɜɨɝ
ɩɪɟɩȽɪɢɝɨɪɢʁɚȶɭɬʂɢɜɨɝ

 Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɨ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢ ȼ ɉɟɬɤɨɜɢʄ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  Ȼ
ȼɭɥɨɜɢʄ ɊɚɜɚɧɢɰɚȻɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ȭ Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ ɋɪɩɫɤɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɢɫɢ ɫɬɪ
 Ⱦ Ɇɚɞɚɫ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ Ⱥɉ  Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɢɫɬɢ ¶Ⱥɪɯɟɨɥɨɲɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ¶ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ ; Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ȳ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɋɪɩɫɤɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ
ɫɤɭɥɩɬɭɪɚ ɫɬɪ  Ɇ ȴɭɛɢɧɤɨɜɢʄ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ 
ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɨ ɲɟɫɬɨʁ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ 1381-1981, ɢɡɞ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɋ
Ɇɚɧɞɢʄ ɋɬɚɪɢ ɪɚɜɚɧɢɱɤɢ ɧɚɪɬɟɤɫ  ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɨ ɲɟɫɬɨʁ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ 1381-1981, ɢɡɞ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ
Ɋɚɜɚɧɢɰɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  Ɋ ɉɪɨɤɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɉɟɬɪɭɲɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ  ɫɬɪ  ȼ Ʉɨɪɚʄ ɂɡɜɨɪɢ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ  ɂɡɦɟɻɭ ȼɢɡɚɧɬɢʁɟ ɢ Ɂɚɩɚɞɚ
ȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɇɄɚɬɚɧɢʄȾɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚ ɤɚɦɟɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚɫɬɪȾɊɚɞɭɥɨɜɢʄ ȳɟɞɚɧ
ɡɚɧɢɦʂɢɜ ɩɨɤɭɲɚʁ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ Ʌɚɡɚɪɟɜɟ ɩɪɢɩɪɚɬɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ  Ƚɥɚɫɧɢɤ ȾɄɋ  Ȼɟɨɝɪɚɞ
 ɫɬɪ  ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  Ɍ ɋɬɚɪɨɞɭɛɰɟɜ ɉɢɫɚɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɨ ɰɪɤɜɚɦɚ ɢ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚɩɨɞɢɡɚɧɢɦɢɥɢɨɛɧDɜʂDɧɢɦɭɨɛɥɚɫɬɢɦɚɅɚɡɚɪɟɜɢʄɚɢȻɪɚɧɤɨɜɢʄɚ,,,ɀɢɬɢʁɚɠɢɜɨɩɢɫɢɢ
ɨɩɢɫɢ ɩɪɟɧɨɫɚ ɦɨɲɬɢʁɭ  ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ ;/9,,   Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɆɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɉɪɜɨɛɢɬɧɭɩɪɢɩɪɚɬɭʁɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚɨȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ

ɈɥɢɱɧɨɫɬɢʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚɋɬɟɮɚɧɚɆȶɨɪɨɜɢʄȴɭɛɢɧɤɨɜɢʄ Ⱦɚɫɤɚɥɋɬɟɮɚɧ ɋɩɨɦɟɧɢɰɚɫɬɪ
ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ϭϵϲ


ɫɟʄɚʃɟɦ ɧɚ ɩɭɫɬɢʃɚɤɚ Ɏɪɟɫɤɚ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɟɩɢɡɨɞɭ ɢɡ Ɋɨɦɢɥɨɜɨɝ ɀɢɬɢʁɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɨɧ
ɩɨɪɟɞɢɫɚɥɚɜɨɦɧɚɝɪɨɛɭɫɜȽɟɪɚɫɢɦɚ

ɇɟɩɨɡɧɚɬɢ ɦɨɧɚɯ ɪɚɜɚɧɢɱɤɨɝ ɛɪɚɬɫɬɜɚ Äɧɟɩɨɡɧɚɬɢ Ɋɚɜɚɧɱɚɧɢɧ³ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɤ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱦɚɧɢɥɚ ,,, ɭ ɀɢɬɢʁɭ ɫɜɟɬɨɝɚ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜɢɨ
ɧɟɝɞɟ ɢɡɦɟɻɭ  ɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɫɜɟɞɨɱɢ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ Ʌɚɡɚɪ ɩɨɞɢɝɚɨ ʁɨɲ ʁɟɞɧɭ
ɰɪɤɜɭ ɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ ɫɚ ɛɨɥɧɢɰɨɦ ɧɚɤɨɧ ɨɫɧɢɜɚʃɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ ɢ
ɨɤɭɩʂɚʃɚ ʃɟɧɨɝ ɛɪɚɬɫɬɜɚ  ɚ ɩɪɟ ɤɧɟɠɟɜɟ ɫɦɪɬɢ  ɝɨɞɢɧɟ Ɋɚɡɦɚɬɪɚɧɚ ʁɟ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɨɜɟɰɪɤɜɟɫɚɉɟɬɪɭɲɨɦɤɨɞɐɪɧɢɰɟɢɋɢɫɨʁɟɜɰɟɦɚɥɢʁɟɬɨɨɞɛɚɱɟɧɨ
ɡɛɨɝɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚɢɢɡɝɥɟɞɚɝɪɚɻɟɜɢɧɚɱɢʁɢɫɭɫɟɨɫɬɚɰɢɨɱɭɜɚɥɢɨɤɨ
ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɯɪɚɦɨɜɚ ɩɚ ɢɡɝɥɟɞ ɢ ɦɟɫɬɨ ɨɜɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɨɫɬɚʁɭ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢ ɉɪɟɦɚ
ɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɟɞɚʃɭɭɢɫɩɨɫɧɢɰɢɭɛɥɢɡɢɧɢɊɨɦɢɥɨɜɟɩɟʄɢɧɟɢɧɚɤɦɨɞɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
Ɋɚɜɚɧɢɰɟ ɠɢɜɟɨ ʁɟ Ⱥɧɞɪɟʁ ɋɢɧɚɢɬ  ɉɟʄɢɧɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɩɨɞɜɢɡɢɜɚɨ ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ɭ
ɛɥɢɡɢɧɢ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɪɭɞɚɪɫɤɟ ɩɪɭɝɟ ɋɟʃɟɊɚɜɧɚ ɪɟɤɚ 
ȳɨɲʁɟɞɚɧɢɫɢɯɚɫɬɚȼɚɜɢɥɨɋɢɧɚɢɬɜɟɡɭʁɟɫɟɡɚɦɚɧɚɫɬɢɪɊɚɜɚɧɢɰɭȵɟɝɨɜɚɢɫɩɨɫɧɢɰɚ
ɭɤɥɢɫɭɪɢɪɚɜɚɧɢɱɤɟɪɟɤɟɧɢʁɟɩɪɨɧɚɻɟɧɚɦɚɞɚɫɟɧɟɧɚɫɟʂɟɧɨɦɟɫɬɨɧɚɨɜɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɡɨɜɟȼɚɜɢɥɨɢɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɩɟʄɢɧɫɤɢɯɨɬɜɨɪɚɫɟɧɚɥɚɡɢɧɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟɪɟɤɟ






ɆȻɟɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɂɫɬɨɪɢʁɚɢɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɫɬɪ

ȭɌɪɢɮɭɧɨɜɢʄ ɈɠɢɬɢʁɭɫɜɟɬɨɝɚɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚ , ɋɩɢɫɢ ɨ ɄɨɫɨɜɭɩɪɢɪɆȽɪɤɨɜɢʄȻɟɨɝɪɚɞ
ɫɬɪ    ɫɚ ɫɬɚɪɢʁɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ ɢɫɬɢɋɪɩɫɤɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɢɫɢ ɫɬɪ  Ɍ ɋɬɚɪɨɞɛɭɰɟɜ
ɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɋɬɇɨɜɚɤɨɜɢʄ ɇɟɲɬɨɨɤɧɟɡɭɅɚɡɚɪɭ ,Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɍȾ  ɫɬɪ±ɋɩɢɫɢ ɨ Ʉɨɫɨɜɭ, ɫɬɪ
Ɍɋɬɚɪɨɞɛɭɰɟɜɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɊɄɚɬɢʄ ɆɟɞɢɰɢɧɫɤɟɩɪɢɥɢɤɟɭɫɪɩɫɤɢɦɡɟɦʂɚɦɚɭɞɨɛɚɄɨɫɨɜɫɤɟ
ɛɢɬɤɟ , ɋɜɟɬɢ ɤɧɟɡ Ʌɚɡɚɪ. ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɨ ɲɟɫɬɨʁ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ Ʉɨɫɨɜɫɤɨɝ ɛɨʁɚ 1389–1989Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɫɬɪɌɋɬɚɪɨɞɛɭɰɟɜɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ɇ ȭ Ɇɢɥɢʄɟɜɢʄ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ , Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɍȾ    ɫɬɪ ± ȼ Ɋ ɉɟɬɤɨɜɢʄ
Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ, ȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɢɧɚɩȭɌɪɢɮɭɧɨɜɢʄɋɪɩɫɤɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɢɫɢ, ɫɬɪ
Ɍɋɬɚɪɨɞɛɭɰɟɜɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɅɉɚɜɥɨɜɢʄɄɭɥɬɨɜɢ ɥɢɰɚ ɤɨɞ ɋɪɛɚ ɢ ɆɚɤɟɞɨɧɚɰɚɫɬɪȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ɉ Ɍɨɦɢʄ Ɉɩɲɬɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɨ ɩɪɢɜɪɟɞɢ ɭ Ƚɨɪʃɨʁ Ɋɟɫɚɜɢ  Ƚɥɚɫɧɢɤ ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɦɭɡɟʁɚ   
ȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚ ɫɬɪ ɢɫɬɢ ɍɱɟɲʄɟ ɏɢɥɚɧɞɚɪɚ ɢ ɫɪɩɫɤɟɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɭ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɦɨɪɚɜɫɤɨɝ
ɫɬɢɥɚ Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ɢ ʃɟɧɨ ɞɨɛɚɫɬɪȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ϭϵϳ


ɋɥ . 48. - Ʌɟɲɬɢʁɚɧɫɤɚ ɩɭɫɬɢʃɚ

ɋɥ. 49. - Ʌɟɲʁɟ


ɍɞɚɧɚɲʃɟɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɋɜ ɉɟɬɤɟɭÄɅɟɲɬɢʁɚɧɫɤɨʁ ɩɭɫɬɢʃɢ³ ɤɨɞɉɚɪɚʄɢɧɚ
ɧɚɥɚɡɢɫɟɩɨɩɪɟɞɚʃɭɝɪɨɛ ɛɟɡɢɦɟɧɨɝ ɋɢɧɚɢɬɚ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢɤɨɦɩɥɟɤɫɫɚɰɪɤɜɨɦ
ɋɜ ɉɟɬɤɟ ɞɚɬɢɪɚɧɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟ  ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɫɟɥɭ ɂɡɜɨɪ ɤɨɞ ɉɚɪɚʄɢɧɚ ɧɚ
ɞɟɫɧɨʁ ɨɛɚɥɢ ɪɟɱɰɟ Ƚɪɡɟ  ɤɦ ɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ Ʌɟɲʁɚ  ɉɪɜɨɛɢɬɧɚ ɩɨɫɜɟɬɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɧɬɨ
ɋɜɉɟɬɤɢɚɤɬɢɬɨɪʁɟɧɟɩɨɡɧɚɬɐɪɤɜɚʁɟɭɩɥɚɧɭɫɚɠɟɬɚɜɚɪɢʁɚɧɬɟɭɩɢɫɚɧɨɝɤɪɫɬɚɫɚ
ɤɭɩɨɥɨɦ ɧɚɞ ɫɪɟɞʃɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦ ɫɚ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɢɦ
ɚɩɫɢɞɚɦɚ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɦ ɩɪɢɩɪɚɬɨɦ ɢɡɞɭɠɟɧɟ ɩɪɚɜɨɭɝɚɨɧɟ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɨɞɟʂɟɧɨɦɩɚɪɨɦɧɚɫɩɪɚɦɧɢɯɩɢɥɚɫɬɟɪɚɩɨɞɭɠɢɧɢɧɚɞɜɚɧɟʁɟɞɧɚɤɚɬɪɚɜɟʁɚɐɪɤɜɚ
ʁɟɡɢɞɚɧɚɪɟɱɧɢɦɨɛɥɭɰɢɦɚɚɡɚɬɢɦɨɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɚɢɨɫɥɢɤɚɧɚɛɟɡɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɭɤɪɚɫɚɢ
ɫɩɨʂɚɲʃɟɝɫɨɤɥɚ

ɇɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɩɨɦɟɧ ɢɡ ɰɪɤɜɟ ʁɟ ɭ ɬɭɪɫɤɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɧɚ ɤɚɪɬɢ
ɫɟɥɚɧɚɝɪɚɧɢɰɢɢɡɦɟɻɭȺɭɫɬɪɢʁɟɢɌɭɪɫɤɟɢɡɭɰɪɬɚɧʁɟɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɢɡɧɚɤɡɚɰɪɤɜɭ



 ɑ Ɇɢɬɪɨɜɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ Ɍɟɦɧɢʄɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ,,, ɫɬɪဩ ဩȼ ɉɟɬɤɨɜɢʄɉɪɟɝɥɟɞ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɫɬɪȭɋɩɊɚɞɨʁɢɱɢʄɌɜɨɪɰɢ ɢ ɞɟɥɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢɫɬɪȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


Ʌɉɚɜɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ʁɟ ɞɚɬɭʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟɞɦɟ ɢɥɢ ɨɫɦɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ;,9 ɜɟɤɚ ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  Ɋ
ɉɪɨɤɢʄɫɦɚɬɪɚɞɚʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧɚɫɪɟɞɢɧɨɦ;,9ɜɟɤɚɊɉɪɨɤɢʄɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪ
ɉɨ ɑ Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄɭ ɨɜɚʁ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɩɨɬɢɱɟ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ Äɫɢɧɚʁɚɰɚ³ ɢɦɚɨ
ɰɪɤɜɭɑɆɚɪʁɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɋɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɫɬɪ  ɩɥɚɧ  Ɋɉɪɨɤɢʄ
ɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ɋ ɉɪɨɤɢʄ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɚ ɰɪɤɜɚ ɫɚ ɬɪɢ ɤɭɩɨɥɟ ± ɧɚɞ ɧɚɨɫɨɦ ɩɪɢɩɪɚɬɨɦ ɢ
ɩɚɪɚɤɥɢɫɨɦɊɉɪɨɤɢʄɧɚɜ, ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɡɜɨɪɧɢɨɛɥɢɰɢɫɚɱɭɜɚɧɢɭɝɥɚɜɧɨɦɞɨɩɨɱɟɬɤɚɫɜɨɞɨɜɚȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɇɚɥɨɤɚɥɢɬɟɬɭʁɟɩɪɨɧɚɻɟɧɮɪɚɝɦɟɧɬɤɪɭɠɧɨɝɭɤɪɚɫɚɨɞɫɢɜɨɝɩɟɲɱɚɪɚɫɚɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɨɦ
ʂɭɞɫɤɨɝɥɢɤɚȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȻɄɧɟɠɟɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ϭϵϴ


ɩɨɪɟɞɫɟɥɚɂɡɜɨɪɫɚɥɨɤɚɰɢʁɨɦɧɚɞɟɫɧɨʁɨɛɚɥɢɪɟɤɟȽɪɡɟɎɄɚɧɢɰɨɩɢɫɭɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ɋɜɉɟɬɤɚɩɪɢɞɨɞɚʁɟɰɪɬɟɠɫɚɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɦɚɧɚɥɢɡɨɦɟɧɬɟɪɢʁɟɪɚɢɟɤɫɬɟɪɢʁɟɪɚȼ
ɉɟɬɤɨɜɢʄɢȭȻɨɲɤɨɜɢʄɢɡɧɨɫɟɦɢɲʂɟʃɟɞɚʁɟɰɪɤɜɚɋɜɉɟɬɤɚɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚɚɥɢɞɚ
ɚɥɢɞɚʁɟɩɪɟɩɪɚɜʂɚɧɚ

Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɫɚ ɰɪɤɜɨɦ ȼɚɜɟɞɟʃɚ ɭ ɀɞɪɟɥɭ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɨɦ ɢɫɩɨɞ ɩɥɚɧɢɧɟ
ȳɟɠɟɜɚɰɧɚɥɟɜɨʁɨɛɚɥɢɤɥɢɫɭɪɟɪɟɤɟɆɥɚɜɟɨɞɤɪɚʁɚ;9, ɢɥɢɨɞ;9,,,ɜɟɤɚɩɨɡɧɚɬ
ɤɚɨ Ƚɨɪʃɚɤ ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɦɚʁɚ  ɞɨ ɤɪɚʁ  ɛɢɥɟ ɫɭ ɢɡɞɚɬɟ ɱɟɬɢɪɢ ɩɨɜɟʂɟ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɀɞɪɟɥɭ ɞɜɟ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɫɧɢɜɚɱɤɚ ɢ ʁɟɞɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɭ
ɋɢɧɚɢɬɭɢɞɜɟɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɋɩɢɪɢɞɨɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɩɨɬɜɪɻɭʁɭɅɚɡɚɪɟɜɟɩɨɜɟʂɟɩɨɡɧɚɬɟɧɚ
ɨɫɧɨɜɭɢɡɝɭɛʂɟɧɨɝɩɪɟɩɢɫɚɢɡ;9,,,ɜɟɤɚɋɚɥɢɱɧɨɲʄɭɦɨɧɚɯɚȽɪɢɝɨɪɢʁɚɭɱɟɧɢɤɚ
ɋɜɊɨɦɢɥɚɢɡɦɚɧɚɫɬɢɪɚɀɞɪɟɥɨɩɨɝɪɟɲɧɨʁɟɩɨɢɫɬɨɜɟʄɢɜɚɧɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢȽɪɢɝɨɪɢʁɟ
ȼɨʁɥɨɜɢɱɤɢɱɢʁɟɫɟɦɨɲɬɢɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭȼɨʁɥɨɜɢɰɢɩɨɦɢʃɭɢɡɜɨɪɢɦɚɢɡ;9,,,ɢC;,;
ɜɟɤɚ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ Äɋɢɧɚɢɬɨɦ³ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȼɨʁɥɨɜɢɰɭ ɩɨɞɢɝɚɨ ɤɧɟɡ Ʌɚɡɚɪ ɩɨɫɥɟ
ɡɚɭɡɢɦɚʃɚ ɡɟɦɚʂɚ ɨɤɨ Ⱦɭɧɚɜɚ   Ɇɨɲɬɢ ɦɨɧɚɯɚ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɛɢɥɟ ɧɟɤɨ ɜɪɟɦɟ ɭ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɉɪɟɲɤɨɜɢɰɢ ɚ ɞɚ ɨɜɞɟ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɧɟɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɭ ɬɚɤɨɻɟ
ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɭ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɋɚ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟɦ ɫɟ ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɢɜɚɨ ɢ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ
Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ Ʉɭɦɚɧɢɱɤɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɚɡɧɭʁɟ  ɞɟɰɟɦɛɪɚ ɢ ɭɩɨɤɨʁɢɨ ɫɟ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ



Ɋɉɪɨɤɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ
 Ɉɧ ɡɚɩɚɠɚ ɞɚ ɫɭ ɛɨɱɧɟ ɚɩɫɢɞɟ ɝɥɨɦɚɡɧɟ ɲɬɨ ʄɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢɝɪɚɬɢ ɨɞɥɭɱɭʁɭʄɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ
ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯɨɛɥɢɤɚɢɭɨɱɚɜɚɞɚɫɭÄɤɭɩɨɥɟ ɧɟɥɨɝɢɱɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɟ³ɎɄɚɧɢɰɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ȼ ɉɟɬɤɨɜɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɫɬɪ 
Ɋɉɪɨɤɢʄɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪ

ɂɊɭɜɚɪɚɰɈɤɭɱɢʁɚɧɫɤɢɦɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚɩɨɡɚɩɢɫɢɦɚɫɬɪɆȼɚɫɢʄɀɢɱɚ ɢ Ʌɚɡɚɪɢɰɚɫɬɪ
Ɇɉɭɪɤɨɜɢʄ Ɉɝɨɪʃɚɱɤɢɦɩɨɜɟʂɚɦɚ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɢ ɜɟɫɧɢɤ9,,,ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɫɬɪȭ
ɋɩɊɚɞɨʁɢɱɢʄ ȽɪɢɝɨɪɢʁɟɢɡȽɨɪʃɚɤɚ ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɱɚɫɨɩɢɫ,,,Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪȭ
ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ ɏɪɨɧɨɥɨɝɢʁɚɢɫɬɢȾɜɚ ɜɚɪɢʁɚɬɟɬɚ ɩɥɚɧɚɫɬɪɈɢɫɬɨɪɢʁɢɢɚɪɯɢɬɤɬɭɪɢ
ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɫɬɪ   ȼ ɉɟɬɤɨɜɢʄ ɉɪɟɝɥɟɞ
ɫɬɪȺȾɟɪɨɤɨɆɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɚɆɇɢɤɨɥɢʄ ȼɥɚɫɬɟɥɢɧɫɬɜɨɦɚɧɚɫɬɢɪɚɀɞɪɟɥɚ Ƚɨɪʃɚɤɚ 
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɱɚɫɨɩɢɫȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȾɆɢɬɨɲɟɜɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪ ȽɨɪʃɚɤȽɨɪʃɚɤɫɬɪ
Ɇɐɭʃɚɤ ɉɪɢɥɨɝɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚȽɨɪʃɚɤɚɭȽɨɪʃɚɱɤɨʁɤɥɢɫɭɪɢ Viminacium - Ɂɛɨɪɧɢɤ
ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɦɭɡɟʁɚ ɭ ɉɨɠɚɪɟɜɰɭ  ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ  ɫɬɪ  ȼ Ʉɚɫɚɥɢɰɚ ɋɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɢ ɰɪɤɜɟɧɢ
ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɫɬɪɇɚɜɟɞɟɧɨɩɪɟɦɚȼɊɢɫɬɢʄɆɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪ

 Ɍ ɋɬɚɪɨɞɭɛɰɟɜ ɉɢɫɚɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɨ ɰɪɤɜɚɦɚ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɩɨɞɢɡɚɧɢɦ ɢɥɢ ɨɛɧDɜʂDɧɢɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ
ɅɚɡɚɪɟɜɢʄɚɢȻɪɚɧɤɨɜɢʄɚ,,ɉɨɜɟʂɟ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ XLVI  Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɩɨɫɟɛɧɨ

ȼɊɢɫɬɢʄɆɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪ

 ɂɫɰɪɩɧɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɚ ɫɬɚɪɢʁɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ ɤɨɞ Ɏ Ȼɚɪɢɲɢʄɚ Ɉ ɩɨɜɟʂɚɦɚ ɤɧɟɡɚ
ɅɚɡɚɪɚɇɚɜɟɞɟɧɨɩɪɟɦɚȼɊɢɫɬɢʄɆɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪ

Ɂɚɩɢɫɢɡ;,;ɜɟɤɚɭɤɨʁɟɦɫɟɩɨɦɢʃɭɦɨɲɬɢȽɪɢɝɨɪɢʁɚɋɢɧɚɢɬɚɭȼɨʁɥɨɜɢɱɤɨɦɦɚɧɚɫɬɢɪɭɞɨɤɫɟɭ
ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɫɟ ɩɨɦɢʃɭ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟɜɟ ɦɨɲɬɢ ɭ Ƚɨɪʃɚɤɭ ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɞɜɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ȼɢɞɟɬɢ Ʌ ɉɚɜɥɨɜɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ ဩ ȭ ɋɩ Ɋɚɞɨʁɢɱɢʄ Ʉʃɢɠɟɜɧɚ ɡɛɢɜɚʃɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɤɨɞ
ɋɪɛɚɫɬɪȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


ϭϵϵ


  ɢ ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɞɚɛɭɞɟ ɤɬɢɬɨɪ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚȽɪɢɝɨɪɢʁɚɬɚɉɥɚɧɝɥɚɜɧɟɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ
ɰɪɤɜɟʁɟɭɨɛɥɢɤɭɫɚɠɟɬɟɜɚɪɢʁɚɧɬɟɭɩɢɫɚɧɨɝɤɪɫɬɚɫɚɤɭɩɨɥɨɦɧɚɤɭɛɢɱɧɨɦɩɨɫɬɨʂɭɭ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ

ɫɚ

ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦ

ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɢɯ

ɚɩɫɢɞɚ

ɢ

ɢɫɩɨʂɚɜɚ

ɢɡɜɟɫɧɟ

ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢ ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɨɡɢɞɚɧɚ ɥɨɦʂɟɧɢɦ ɢ ɩɪɢɬɟɫɚɧɢɦ ɤɚɦɟɧɨɦ ɢ ɨɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɚ
ɞɚɧɚɫ ɛɟɥɢɦ ɦɚɥɬɟɪɨɦ ɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɪɭɦɟɧɤɚɫɬɨ ɨɛɨʁɟɧɢɦ ɦɚɥɬɟɪɨɦ ɫɚ ɞɭɛɨɤɢɦ
ɭɪɟɡɚɧɢɦ ɢɦɢɬɚɰɢʁɚɦɚ ɮɭɝɚ ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɧɚɤɨɧ ;9,,, ɜɟɤɚ ɩɪɟɬɪɩɟɥɚ ɜɢɲɟ ɨɛɧɨɜɚ
ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭʄɢ ɩɪɜɨɛɢɬɧɢ ɢɡɝɥɟɞ ɩɥɚɧɚ ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɧɚɤɧɚɞɧɨɝ ɞɨɡɢɻɢɜɚʃɚ ɩɪɢɩɪɚɬɟ
ɩɪɢɛɢʁɟɧʁɟɲɢɪɨɤɩɪɨɥɚɡɭɦɟɫɬɨɪɚɧɢʁɟɝɡɚɩɚɞɧɨɝɭɥɚɡɚɭɰɪɤɜɭɐɪɤɜɚɋɜɇɢɤɨɥɟɭ
ɫɚɫɬɚɜɭ ɢɫɩɨɫɧɢɰɟ ɭ ɩɟʄɢɧɢ ɢɡɧɚɞ ɝɥɚɜɧɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ɀɞɪɟɥɚ   ɭ ɩɥɚɧɭ ʁɟ ʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ ɡɚɫɜɟɞɟɧɚ ɩɨɞɭɠɧɢɦ
ɩɨɥɭɨɛɥɢɱɚɫɬɢɦ ɫɜɨɞɨɦ ɫɚ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɨɦ ɚɩɫɢɞɨɦ ɢɡɧɭɬɪɚ ɪɚɜɧɢɯ ɡɢɞɨɜɚ ɢ
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɝɪɚɻɟɧɢɦɭɥɚɡɧɢɦɩɪɟɬɩɪɨɫɬɨɪɨɦɫɚɜɟɥɢɤɢɦɥɭɱɧɨɡɚɫɜɟɞɟɧɢɦɨɬɜɨɪɨɦ
ɧɚʁɭɠɧɨʁɫɬɪɚɧɢ



ɋɥ. 50. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɀɞɪɟɥɨ

ɋɥ . 51. - Ʉɚɩɟɥɚ ɋɜ. ɇɢɤɨɥɟ


ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɡɚɩɢɫɭ ɢɡ ɏ9,ɏ9,, ɜɟɤɚ ɩɨɦɢʃɟ ɫɟ Ⱦɚɧɢɥɨ ɋɢɧɚɢɬ ɱɢʁɟ ɦɨɲɬɢ
ɩɨɱɢɜɚʁɭ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ȼɥɚɝɨɜɟɲɬɟʃɟ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɝɪɚɞɚ ɀɞɪɟɥɚ ɇɟɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɥɢ



ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ
Ɍɪɚɜɟʁɢɫɭɧɟʁɟɞɧɚɤɟɞɭɠɢɧɟɢɡɚɩɚɞɧɢɬɪɚɜɟʁʁɟɞɜɨɫɬɪɭɤɨɞɭɠɢɨɞɢɫɬɨɱɧɨɝɉɪɨʁɟɤɰɢʁɟɢɫɬɨɱɧɨɝɢ
ɡɚɩɚɞɧɨɝɬɪɚɜɟʁɚɫɭɭɨɛɥɢɤɭɪɨɦɛɨɢɞɚɭɦɟɫɬɨɩɪɚɜɨɭɝɚɨɧɢɤɚȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɫɬɪ  ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ


ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

 ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɋɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟ  Ⱦ Ɇɢɬɨɲɟɜɢʄ
Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȽɨɪʃɚɤɫɬɪȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ʌɉɚɜɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪဩȼɉɟɬɤɨɜɢʄɉɪɟɝɥɟɞ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɫɬɪ


ϮϬϬ


ɫɭ Ⱦɚɧɢɥɨɜɟ ɦɨɲɬɢ ɨɫɬɚɥɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɢɫɩɨɫɧɢɰɢ ɡɚɡɢɞɚɧɨʁ ɭ
ɩɟʄɢɧɢ Ⱦɚɧɢɥɨ ɋɢɧɚɢɬ ɫɟ ɩɨɦɢʃɟ ɭ ;9,, ɜɟɤɭ ɭ ɨɤɬɨɢɯɭ ɩɟɬɨɝɥɚɫɧɢɤɭ ɢɡ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɒɢɲɚɬɨɜɰɚ Ɇɨɝɚɨ ʁɟ ɛɢɬɢ ɭɱɟɧɢɤ ɦɨɧɚɯɚ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ
ȻɥɚɝɨɜɟɲɬɟʃɟɩɪɜɢɩɭɬɫɟɩɨɦɢʃɟɭɡɚɩɢɫɭɂɧɨɤɚɢɡȾɚɥɲɟɭɪɭɤɨɩɢɫɧɨɦʁɟɜɚɧɻɟʂɭ
ɢɡɡɚɞɭɯɨɜɧɢɤɚɤɢɪȼɢɫɚɪɢɨɧɚɇɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝɦɨɧɚɯɚɢɡȾɚɥɲɟȾɟɫɩɨɬ
ɋɬɟɮɚɧ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɨ ɡɚ ɩɪɟɩɢɫɢɜɚʃɟ ɤʃɢɝɚ ɢ ɩɨɜɟɪɢɨ ɦɭ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɧɚ
ɢɡɜɨɪɭɪɟɤɟȾɚʁɲɟɭɁɜɢɠɞɭɆɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɢɡɥɚɡɭɢɡɤɥɢɫɭɪɟɆɥɚɜɟɢɡ
ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɱɟɬɜɪɬɢɧɟ ;,9 ɢɥɢ ɩɨɱɟɬɤɚ ;9 ɜɟɤɚ ɱɢɧɟ ɢɫɬɨɢɦɟɧɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ
ɪɭɲɟɜɢɧɚɦɚɢɩɟʄɢɧɚɡɚɡɢɞɚɧɚɦɚɫɢɜɧɢɦɡɢɞɨɦɫɚɞɜɚɜɟɥɢɤɚɭɥɚɡɧɚɨɬɜɨɪɚɢɱɟɬɢɪɢ
ɦɚʃɚ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ Ȼɥɚɝɨɜɟɲɬɟʃɭ ɚ ɤɬɢɬɨɪ ʁɟ
ɧɟɩɨɡɧɚɬɉɥɚɧʁɟɭɨɛɥɢɤɭɫɚɠɟɬɟɜɚɪɢʁɚɧɬɟɭɩɢɫɚɧɨɝɤɪɫɬɚɫɚɤɭɩɨɥɨɦɧɚɞɫɪɟɞʃɢɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɝɪɚɻɟɧɨɦ ɩɪɢɩɪɚɬɨɦ
ɩɪɚɜɨɭɝɚɨɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨʁɭ ɫɭ ɨɞ ɧɚɨɫɚ ɨɞɜɚʁɚɥɚ ɞɜɚ ɫɥɨɛɨɞɧɚ ɫɬɭɩɰɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ
ɨɱɭɜɚɧɢ Ɏɚɫɚɞɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɨɠɢɜʂɟɧɟ ɫɥɟɩɢɦ ɚɪɤɚɞɚɦɚ ɢ ɩɢɥɚɫɬɪɢɦɚ ɫɚ ɭɫɟɱɟɧɢɦ
ɤɨɥɨɧɟɬɚɦɚ ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɡɢɞɚɧɚ ɩɪɢɬɟɫɚɧɢɦ ɩɟɲɱɚɪɨɦ ɢ ɬɟɫɚɧɢɰɢɦɚ ɫɢɝɟ ɢ
ɨɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɚɫɚɨɩɨɧɚɲɚʃɟɦɮɭɝɨɜɚʃɚɲɢɪɨɤɢɦɦɚɥɬɟɪɧɢɦɫɩɨʁɧɢɰɚɦɚɩɪɟɤɨɫɜɟɠɟɝ
ɦɚɥɬɟɪɚɚɩɨɞʁɟɛɢɨɨɞɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯɨɩɟɤɚ

ɍ ɛɥɢɡɢɧɢ Ȼɥɚɝɨɜɟɲɬɟʃɚ ɧɚ  ɦ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨ  ɧɚ ɨɛɚɥɢ Ɇɥɚɜɟ ɧɚɥɚɡH VH
ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɬɪɚɝɨɜɢɦɚɧɚɫɬɢɪɚɆɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚɢɡɞɪɭɝɟɩɨɥɨɜɢɧɟ;,9ɜɟɤɚɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ




Ʌɉɚɜɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ
ɂɫɬɨɫɬɪ

ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ɂɚɩɢɫɫɭɭɰɟɥɢɧɢɨɛʁɚɜɢɥɢɋɇɨɜɚɤɨɜɢʄɋ' ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɟ ɢɡɥɨɠɛɟ ɭ ɄɢʁɟɜɭȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ
ɩɨɫɟɛɧɨɫɬɪɫɨɩɢɫɨɦɪɭɤɨɩɢɫɚɢɦɢɧɢʁɚɬɭɪɚȴɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɋɬɚɪɢ ɋɪɩɫɤɢ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɧɚɬɩɢɫɢ,
ɛɪ  ɫɬɪ ɢ ɭ ɩɪɟɜɨɞɭ ȭ ɋɩ ɊɚɞɨʁɢɱɢʄȺɧɬɨɥɨɝɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ 
ɫɬɪɂɬɞɭɧɚɫɬɚɜɤɭɪɟɮɟɪɟɧɰɟȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȴɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɁɚɩɢɫɢɢɧɚɬɩɢɫɢȼɆɚɪɤɨɜɢʄ,ELGHPɫɬɪȭɋɩɊɚɞɨʁɢɱɢʄɋɬɚɪɚɫɪɩɫɤɚ
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬȻɝɞɫɬɪɇɚɜɟɞɟɧɨɩɪɟɦɚȻȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȳɭɠɧɚɩɨɥɨɜɢɧɚɰɪɤɜɟɧɟɝɪɚɻɟɜɢɧɚɤɨʁɚɫɟɪɚɧɢʁɟɦɨɝɥɚɫɚɝɥɟɞɚɬɢɧɟɩɨɜɪɚɬɧɨʁɟɢɡɝɭɛʂɟɧɚɞɨɤɫɭ
ɡɢɞɨɜɢɧɚɫɟɜɟɪɧɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢɨɱɭɜɚɧɢɩɨɧɟɝɞɟɞɨɜɢɫɢɧɟɨɞɦȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ɇɟʁɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɫɜɟ ɬɪɢ ɚɩɫɢɞɟ ɛɢɥɟ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɟ ɩɨɥɢɝɨɧɚɥɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɟɬɨɫɬɪɚɧɟ ɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚʁɟɩɪɜɨɛɢɬɧɨɨɥɬɚɪɫɤɚɚɩɫɢɞɚɛɢɥɚɫɩɨʂɚɩɟɬɨɫɬɪɚɧɚɞɨɤɫɭɛɨɱɧɟɤɨɧɯɟɛɢɥɟɬɪɨɫɬɪɚɧɟ
ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɫɚɧɚɩ

ȭȻɨɲɤɨɜɢʄɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ.


ϮϬϭ


ɤɬɢɬɨɪɚ ɂɫɬɨɢɦɟɧɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɪɭɲɟɜɢɧɚɦɚ ɩɨɞɢɝɧɭɬɚ ɤɚɨ ɫɟɞɢɲɬɟ
Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɭ ɩɥɚɧɭ ɢɡɞɭɠɟɧɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɭɩɢɫɚɧɨɝ
ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɤɭɩɨɥɨɦ ɧɚ ɞɜɚ ɩɚɪɚ ɩɢɥɚɫɬɚɪɚ ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɫɥɨɛɨɞɧɚ ɫɬɭɩɰɚ ɧɚɞ ɫɪɟɞʃɢɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɦɭɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢɫɚɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦɩɨɥɭɤɪɭɠɧɢɯɤɨɧɯɢɢɧɚɤɧɚɞɧɨɞɨɡɢɞɚɧɨɦ
ɩɪɢɩɪɚɬɨɦ ɩɟɬɨɫɬɪɚɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɫɚ ɨɫɥɢɤɚɧɢɦ ɮɚɫɚɞɚɦɚ ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɡɢɞɚɧɚ
ɥɨɦʂɟɧɢɦ ɤɚɦɟɧɨɦ ɢ ɨɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɚ ɚ ɫɬɨɩɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɫɬɭɛɚɰɚ ɫɭ ɨɞ ɨɩɟɤɟ ɍ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭʁɟɠɢɜɟɥɚɤɨɥɨɧɢʁɚɢɫɢɯɚɫɬɚ





ɋɥ. 52. ɢ 53. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ȼɥɚɝɨɜɟɲɬɟʃɟ


ɋɥ. 54. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚ
(Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚ ɢɡ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ)


ɇɢɤɨɥɚʁɋɢɧɚɢɬʁɟɩɪɟɦɚɩɪɟɞɚʃɭɠɢɜɟɨɢɭɩɨɤɨʁɢɨɫɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɇɢɦɧɢɤɭ
ɢɡɦɟɻɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɍɭɦɚɧɚ ɢ Ƚɨɪʃɚɤɚ ɚ ɩɨɪɟɞ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɝɪɨɛ
ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɩɨɡɧɚɬ ɭ ɧɚɪɨɞɭ ɤɚɨ Äɋɜɟɬɢʃɚ³ ɍ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɟɩɨɦɢʃɟɭɩɨɩɢɫɢɦɚɢɡɞɪɭɝɟɩɨɥɨɜɢɧɟ;9,ɜɟɤɚȳɟɞɚɧɨɩɢɫɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ
ɰɪɤɜɟ ɢɡ ɩɪɜɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ;9,,, ɜɟɤɚ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɫɬɚɪɨʁ ɰɪɤɜɢ ɨɞ ɤɚɦɟɧɚ ɫɚ




ȼɉɟɬɤɨɜɢʄɉɪɟɝɥɟɞɫɬɪȭȻɨɲɤɨɜɢʄɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟɫɬɪ
 Ⱥ Ⱦɟɪɨɤɨ Ɇɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɫɬɪ  Ɇ ɐɭʃɚɤ ȼɟɥɢɤɚ ɰɪɤɜɚ ɫɬɪ  Ⱦ
Ɇɚɞɚɫ Ⱥ Ƚɚʁɢʄ ɇɚɞɝɪɨɛɧɟ ɩɥɨɱɟ ɫɬɪ  ȼ Ʉɚɫɚɥɢɰɚ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɫɬɪ
ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ɉɱɭɜɚɧɚ ʁɟ ɜɢɫɢɧɚ ɡɢɞɨɜɚ ɧɚ ʁɭɠɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɞɨ  ɦ ɞɨɤ ʁɟ ɨɥɬɚɪɫɤɚ ɚɩɫɢɞɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɭɧɢɲɬɟɧɚ ȼ
Ɋɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ

ɋɉɨɩɨɜɢʄɄɪɫɬ ɭ ɤɪɭɝɭɫɬɪ

ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ƚ Ȼɨʁɤɨɜɢʄ ɇ ȭɨɤɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɭ ɩɨ ɫɪɩɫɤɢɦ ɢ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ
ɩɨɩɢɫɢɦɚ ɢɡ XVIII ɜɟɤɚɉɨɠɚɪɟɜɚɰɫɬɪ

ϮϬϮ


ɤɚɦɟɧɢɦ ɫɜɨɞɨɦ ɧɟɨɤɪɟɱɟɧɚ ɢ ɩɨɤɪɢɜɟɧɚ ɲɢɧɞɪɨɦ ȳɨɚɤɢɦ ȼɭʁɢʄ ɛɟɥɟɠɢ ɞɚ ʁɟ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɩɪɟɦɚɩɪɟɞɚʃɭɝɪɚɻɟɧɭɜɪɟɦɟɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚɡɚɬɢɦɭɜɪɟɦɟɄɨɱɢɧɨɝɪɚɬɚɢ
ɩɨɫɥɟ ɩɚɞɚ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɚ ɞɨ ɬɟɦɟʂɚ ɩɨɪɭɲɟɧ ɚ ɨɛɧɚɜʂɚ ɝɚ Ɇɢɥɨɲ Ɉɛɪɟɧɨɜɢʄ 
ɌɚɤɨɻɟɧɚɜɨɞɢɞɚʁɟɰɪɤɜɚɩɨɫɜɟʄɟɧɚɋɜɇɢɤɨɥɚʁɭɢɞɚɫɟÄɧɚɞɟɫɧɨɤɪɨɡɰɪɤɜɭɢɞɟɧɚ
ʁɟɞɧɚ ɜɪɚɬɚ ɭ ʁɟɞɧɭ ɦɚɥɭ ɤɚɩɟɥɭ ɩɨɤɦɪɢɜɟɧɭ ɬɪɫɤɨɦ ɤɚɨ ɢ ɰɪɤɜɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɩɨɱɢɜɚʁɭ
ɦɨɲɬɢɫɜɟɬɢɬɟʂɚɇɢɤɨɥɚʁɚɍɜɪɟɦɟɩɢɫɚʃɚɨɜɨɝɩɭɬɨɩɢɫɚɫɟɥɨɇɢɦɧɢɤɜɢɲɟɧɢʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɫɜɟɬɨɜɧɚ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɚ ɢ ɡɚɫɜɟɞɟɧɚ
ɩɨɥɭɨɛɥɢɱɚɫɬɢɦ ɫɜɨɞɨɦ ɫɚ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɨɦ ɨɥɬɚɪɫɤɨɦ ɚɩɫɢɞɨɦ ɭ ɲɢɪɢɧɢ ɛɪɨɞɚ ɧɚ
ɢɫɬɨɤɭɋɚɞɚɲʃɢɢɡɝɥɟɞɰɪɤɜɟɦɚɧɚɫɬɢɪɚɇɢɦɧɢɤɞɚɬɢɪɚɢɡɨɛɧɨɜɟɝɨɞɢɧɟɤɚɞɚ
ɫɭɡɢɞɨɜɢɨɞɥɨɦʂɟɧɨɝɤɚɦɟɧɚɧɚɞɡɢɞɚɧɢɨɩɟɤɨɦɲɬɨʁɟɭɨɱʂɢɜɨɢɞɚɧɚɫɧɚɮɚɫɚɞɚɦɚ
ɰɪɤɜɟ ɚ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɨɛɧɨɜɚ ɫ  ɤɪɚʁɚ ;; ɜɟɤɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚɥɚ ʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɢ
ɠɢɜɨɩɢɫɚʃɟɯɪɚɦɚ

ɋɥ. 55. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɇɢɦɧɢɤ

ɋɥ. 56. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɭɤɭɦɢʁɚ


ɍ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɋɭɤɭɦɢʁɢ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɝɪɨɛ ɩɭɫɬɢʃɚɤɚ
Ɇɚɪɬɢɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ Ɋɭɤɭɦɢʁɚ ɫɟ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɭʁɟ ɫɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɨɦ
ȼɪɥɢɲɬɟɢɥɢȼɚɪɥɢɲɬɟɢɡɤɚɫɧɢʁɢɯɬɭɪɫɤɢɯɩɨɩɢɫɚɥɨɰɢɪɚɧɨɝɢɡɦɟɻɭɫɟɥɚɊɭɤɨɦɢʁɟɢ
Ɇɚɤɨɜɰɚ ɚ ɭ ɧɟɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɢɡ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɪɟɧɨɜɢʄɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪ




ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɚɤɫɢɦɚɊɚɞɤɨɜɢʄɚɢɡɝɨɞɢɧɟɂɫɬɨɫɬɪ
ȳȼɭʁɢʄɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢʁɟ ɩɨ ɋɪɛɢʁɢ,ɋɄɁȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ɂɫɬɨ.

ɂɫɬɨ.

 ɉɨɞɚɰɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ KWWSVSRPHQLFLNXOWXUHRUJUVVUNXOWXUQD
GREUDNRPSOHNVPDQDVWLUDQLPQLN ɩɪɢɫɬɭɩʂɟɧɨɞɟɰ 

'0LWRãHYLü5XNXPLMDL%UDGDþD/3DYORYLüFLWGHORVWU9O3HWNRYLü3UHJOHGVSRPHQLNDVWU
ɊɟɮɤɨɞȺɦɮɢɥɨɯɢʁɟɋɢɧɚɬɢɢʃɢɯɨɜɡɧɚɱɚʁ 


ϮϬϯ


Ɋɭɤɨɦɢʁɚ ɧɚɡɢɜɚ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ȼɪɚɞɚɪɚɰ ɉɪɟɦɚ ɡɚɩɢɫɭ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ
ɰɪɤɜɚɩɨɫɜɟʄɟɧɚȼɚɡɧɟɫɟʃɭɏɪɢɫɬɨɜɨɦɛɢɥɚʁɟɫɚɝɪɚɻɟɧɚɨɞɤɚɦɟɧɚɫɚɤɚɦɟɧɢɦɫɜɨɞɨɦ
ɢɩɨɤɪɢɜɟɧɚɰɪɟɩɨɦɢɬɭɫɟɧɚɥɚɡɢɥɚɝɪɨɛɧɢɰɚɋɜɆɚɪɬɢɪɢʁɚɋɢɧɚɢɬɚɄɧɟɡɆɢɥɨɲ
Ɉɛɪɟɧɨɜɢʄʁɟɭɩɟɪɢɨɞɭɢɡɬɟɦɟʂɚɫɚɝɪɚɞɢɨɧɨɜɭɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɭɰɪɤɜɭɤɨʁɭʁɟ
ɩɨɫɜɟɬɢɨɋɜɇɢɤɨɥɢȾɚɧɚɲʃɚɰɪɤɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɊɭɤɭɦɢʁɟʁɟʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɟɨɫɧɨɜɟɫɚ
ɚɩɫɢɞɨɦɢɩɪɢɩɪɚɬɨɦɫɚɞɜɨɫɥɢɜɧɢɦɤɪɨɜɨɦɢɛɟɡɤɭɛɟɬɚɐɪɤɜɚʁɟɝɪɚɻɟɧɚɥɨɦʂɟɧɢɦ
ɤɚɦɟɧɨɦɢɨɛɪɚɻɟɧɢɦɩɟɲɱɚɪɨɦɡɚɢɜɢɱʃɚɤɟɢɞɨɩɪɨɡɨɪɧɢɤɟɛɟɡɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɭɤɪɚɫɚɢ
ɩɨɞɜɚɩɪɨɡɨɪɚɧɚɫɟɜɟɪɧɨɦɢʁɭɠɧɨɦɡɢɞɭɢɜɪɚɬɢɦɚɧɚɡɚɩɚɞɧɨʁɢʁɭɠɧɨʁɫɬɪɚɧɢ

ɍ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɍɭɦɚɧɭ ɤɨɞ Ƚɨɥɭɩɰɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɦ ɋɜ Ⱥɪɯɚɧɻɟɥɭ Ƚɚɜɪɢɥɭ ɱɭɜɚʁɭ
ɫɟ ɦɨɲɬɢ Ɂɨɫɢɦɟ ɋɢɧɚɢɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨ ɩɪɟɞɚʃɭ ɠɢɜɟɨ ɭ ɤɚɦɟɧɨʁ ɩɟʄɢɧɢ ɝɞɟ ɫɟ
ɞɚɧɚɫ ɧɚɥɚɡɢ ʃɟɝɨɜɚ ɢɫɩɨɫɧɢɰɚ ɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ ɨɛɚɜʂɚɨ ɭ ɰɪɤɜɢ ȶɟɥɢʁɟ ɤɨɞ
Ƚɨɥɭɩɰɚ ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɢɡɜɨɪɢ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɚɥɢ ʁɟ
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɜɢɲɟ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɟɞɚʃɚ ɩɨɩɭɬ ɨɧɨɝ ɞɚ ʁɟ Ɇɢɥɨɲ Ɉɛɢɥɢʄ ɛɢɨ ɤɬɢɬɨɪ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɉɪɟɦɚ ɞɪɭɝɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ Ɇɢɥɨɲ Ɉɛɢɥɢʄ ʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɫɚɝɪɚɞɢɨ ɧɚ ɦɟɫɬɭ
ɝɞɟʁɟɧɟɯɨɬɢɰɟɭɛɢɨɫɬɚɪɰɚɁɨɫɢɦɭɉɪɟɦɚɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɟɞɚʃɭɆɢɥɨɲʁɟɢɦɚɨɞɜɨɪɭ
ɞɚɧɚɲʃɟɦɫɟɥɭȾɜɨɪɢɲɬɟȿɬɢɦɨɥɨɲɤɢɫɟɧɚɡɢɜɦɚɧɚɫɬɢɪɚɦɨɠɟɞɨɜɟɫɬɢɭɜɟɡɭɫɚ
ɤɨɪɟɧɨɦ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ ɬɢɦɜɨɫ ɝɪɨɛ  ɢɥɢ ɤɨɪɟɧɨɦ ɥɚɬɢɧɫɤɢɯ ɪɟɱɢ ɬɭɦɭɥɨ ɭɤɨɩɚɬɢ  ɢ
ɬɭɦɭɥɭɫ ɝɪɨɛ  ɲɬɨ ɛɢ ɭɤɚɡɢɜɚɥɨ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɝɪɨɛɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɢɡ ɚɧɬɢɱɤɨɝ ɢɥɢ
ɪɚɧɨɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɫɟ ɩɨɦɢʃɟ ɭ ɬɭɪɫɤɢɦ ɩɨɩɢɫɢɦɚ ɢɡ ɞɪɭɝɟ
ɩɨɥɨɜɢɧɟ;9,ɜɟɤɚɍɦɚɧɚɫɬɢɪɭʁɟɧɚɫɬɚɨɌɭɦɚɧɫɤɢɚɩɨɤɪɢɮɧɢɡɛɨɪɧɢɤɍɡɚɩɢɫɭ
ɢɡ ɩɪɜɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ;9,,, ɜɟɤɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɤɚɨ ɫɬɚɪɚ ɢ ɫɚɡɢɞɚɧɚ ɨɞ



 Ƚ Ȼɨʁɤɨɜɢʄ ɇ ȭɨɤɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɭ ɢ ɩɨ ɫɪɩɫɤɢɦ ɢ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ
ɩɨɩɢɫɢɦɚ ɢɡ XVIII ɜɟɤɚɉɨɠɚɪɟɜɚɰɫɬɪ

 Ƚɚɜɪɢɥɨ ȼɢɬɤɨɜɢʄ ɂɡɜɟɲɬɚʁ Ɇɚɤɫɢɦɚ ɟɤɫɚɪɯɚ Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɨɝ ɭɱɟɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤʃ  Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɫɬɪȽȻɨʁɤɨɜɢʄɇȭɨɤɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɆȭɆɢɥɢʄɟɜɢʄɉɨɦɟɧɢɤ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ʂɭɞɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȽȻɨʁɤɨɜɢʄ
ɇȭɨɤɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȾɆɢɬɨɲɟɜɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪ Ɍɭɦɚɧ ɤɨɞ ȽɨɥɭɩɰɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨɅɉɚɜɥɨɜɢʄɧɚɜ, ɞɟɥɨɫɬɪȼ
Ɇɚɪɤɨɜɢʄɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɦɨɧɚɲɬɜɨɫɬɪɆɆɢɥɢʄɟɜɢʄɄɧɟɠɟɜɢɧɚɋɪɛɢʁɚ,,ɫɬɪȺɊɚɞɨɜɢʄ
ɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɈɜɨɩɪɟɞɚʃɟɡɚɛɟɥɟɠɢɨʁɟȳȼɭʁɢʄɈɧɬɚɤɨɻɟɛɟɥɟɠɢɞɚɫɟɭɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨʁɰɪɤɜɢɧɚɥɚɡɟɦɨɲɬɢ
ɁɨɫɢɦɟɋɢɧɚɢɬɚɤɨʁɢʁɟɨɜɞɟɠɢɜɟɨɤɚɨɩɭɫɬɢʃɚɤȽȻɨʁɤɨɜɢʄɇȭɨɤɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɢ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

 Ɂɛɨɪɧɢɤ ʁɟ ɢɡ ɞɪɭɝɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ;9, ɜɟɤɚ ɢ ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ ɚɪɯɢɜɭ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɡɧɚɧɨɫɬɢ ɭ
Ɂɚɝɪɟɛɭɂɫɬɨɫɬɪ

ϮϬϰ


ɤɚɦɟɧɚɫɚɤɚɦɟɧɢɦɫɜɨɞɨɦɢɩɨɤɪɢɜɟɧɚɰɢɝɥɨɦɐɪɤɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɌɭɦɚɧʁɟɫɪɭɲɟɧɚ
 ɚ ɫɚɞɚɲʃɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɩɨɞɢɝɧɭɬɚ  ɋɚɞɚɲʃɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɬɪɟʄɭɝɪɚɻɟɜɢɧɭɤɨʁɚʁɟɭ;;ɜɟɤɭɩɨɞɢɝɧɭɬɚɧɚɦɟɫɬɭɰɪɤɜɟɢɡ;,9ɜɟɤɚɫɚɡɢɞɚɧɚʁɟɭ
ɧɟɨɦɨɪɚɜɫɤɨɦɫɬɢɥɭɩɨɭɡɨɪɭɧɚɄɚɥɟɧɢʄɧɚɨɫɧɨɜɭɬɢɩɫɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɢɡɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ
ɤɪɚʂɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ



ɋɥ. 57. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɍɭɦɚɧ

ɋɥ. 58. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɍɭɦɚɧ ɧɚ ɪɚɡɝɥɟɞɧɢɰɢ ɢɡ
1908. ɝɨɞɢɧɟ



ɍ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ȼɢɬɨɜɧɢɰɢ ɤɨɞ ɉɟɬɪɨɜɰɚ ɧɚ Ɇɥɚɜɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɝɪɨɛ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɝ
ɚɧɨɧɢɦɧɨɝ ɋɢɧɚɢɬɚ ɧɚɫɟɜɟɪɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɞɟɥɚ ɰɪɤɜɟɤɨʁɢʁɟɞɚɧɚɫɩɪɚɡɚɧ
Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɍɫɩɟʃɭ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɞɚɧɚɫ ɋɜ Ɍɪɨʁɢɰɢ
ɫɚɝɪɚɻɟɧɚɩɪɟɝɨɞɢɧɟɤɚɨɩɪɢɞɜɨɪɢɰɚɨɛɥɢɠʃɟɝɢɫɬɨɢɦɟɧɨɝɮɟɭɞɚɥɧɨɝɭɬɜɪɻɟʃɚ
ɧɟɩɨɡɧɚɬɨ ɤɬɢɬɨɪɚ ɉɥɚɧ ɰɪɤɜɟ ʁɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɫɚɠɟɬɨɦ
ɜɚɪɢʁɚɧɬɨɦ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɢ ɤɭɩɨɥɨɦ ɚ ɩɪɢɩɪɚɬɚ ʁɟ ɞɨɞɚɬɚ  ɢ ɬɚɞɚ ʁɟ ɩɪɨɲɢɪɟɧ
ɭɥɚɡ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɡɢɞɭ ɰɪɤɜɟ ɂɡɧɚɞ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɜɪɚɬɚ ɩɪɢɩɪɚɬɟ ʁɟ ɭɝɪɚɻɟɧɚ ɤɚɦɟɧɚ
ɩɥɨɱɚ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɫɚ ɧɚɬɩɢɫɨɦ ɧɚ ɫɬɚɪɨʁɟɪɦɟɧɫɤɨɦ ɢ ɫɬɚɪɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ
ɩɪɟɧɟɬɚ ɢɡ ɰɪɤɜɟ ɭ Ɉɪɟɲɤɨɜɢɰɢ ɩɨɡɧɚɬɟ ɤɚɨ ȳɟɪɦɟɧɫɤɚ ɤɨʁɚ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɰɪɤɜɢ ɫɜɟɬɢɯ



ɂɫɬɨɫɬɪ
ɂɫɬɨɫɬɪ

 Ɍ Ɇɢɬɪɨɜɢʄ ɏɢɩɟɪɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ ɩɚɪɚɞɨɤɫ Ɂɚɲɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟɩɨɬɪɟɛɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɤɢ ɨ ɫɬɢɥɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ
ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɚɭɋɪɛɢʁɢ ɭɊɟɥɢɝɢʁɚ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ. Ɉɞ ɦɢɫɬɢɱɧɨɝ ɞɨ (ɢ)ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢ
vice versaɁɛɨɪɧɢɤ ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɋȺɇɍ  ɫɬɪ

ɅɉɚɜɥɨɜɢʄɧɚɜɞɟɥɨɫɬɪȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜɞɟɥɨɫɬɪ

 ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  ȼɢɬɨɜɧɢɰɭ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ ɨɫɧɨɜɚɨ ɤɪɚʂ Ɇɢɥɭɬɢɧ ȳ ȼɭʁɭʄ
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢʁɟ,ɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɉɪɜɢɨɩɢɫɰɪɤɜɟʁɟɧɟɬɚɱɚɧɤɨɞɆɊɢɡɧɢʄɚ Ɇɚɧɚɫɬɢɪȼɢɬɨɜɧɢɰɚ 
ɋɬɚɪɢɧɚɪ9ȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɂɫɩɪɚɜɚɧɨɩɢɫɰɪɤɜɟɞɚʁɟȭȻɨɲɤɨɜɢʄɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ
ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟɫɬɪ


ϮϬϱ


ɚɩɨɫɬɨɥɚɉɟɬɪɚɢȳɚɤɨɜɚɤɨʁɭʁɟɝɨɞɢɧɟɩɨɞɢɝɚɨȼɥɚɞɨɫɢɧȻɚɛɭɝɨɜ


ɋɥ. 59. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȼɢɬɨɜɧɢɰɚ


ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɚ ɰɟɥɢɧɚ ɧɚ ɫɤɪɨɜɢɬɢɦ ɢ ɩɨɧɟɤɚɞ ɬɟɲɤɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ ɧɚ Ɇɨʁɫɢʃɫɤɨʁ ɩɥɚɧɢɧɢ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ÄɆɨʁɫɢʃɫɤɚ ɋɜɟɬɚ ɝɨɪɚ³ ɢ ɜɟɡɭʁɟ ɡɚ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ  Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɨɞ
ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɢ ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ Ɇɨʁɫɢʃɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɢ ɰɪɤɜɟ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɡɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɞɨɛɪɨ ± ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɚ ÄɆɨʁɫɢʃɫɤɟ
ɩɥɚɧɢɧɟ³ ɢ Äɋɬɚɥɚʄɤɚ ɤɥɢɫɭɪɚ³ ɩɪɟɞɟɥɢ ɫɭ ɢɡɭɡɟɬɧɢɯ ɨɞɥɢɤɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɇɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ʁɟ ɨɱɭɜɚɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ Ɋɨɦɚɧɚ ɤɨɞ
ȭɭɧɢɫɚɭɤɨʁɟɦɫɟɱɭɜɚʁɭɦɨɲɬɢɊɨɦɚɧɚɋɢɧɚɢɬɚɤɨʁɢʁɟɩɨɞɢɝɚɨɤɧɟɡɅɚɡɚɪ





ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɆȾɢɧɢʄȻɪɚɧɢɱɟɜɨ ʁɭ ɫɪɟɞʃɟɦ ɜɟɤɭɋɁ
ɉɪɟɦɚɧɟɤɢɦɩɪɟɞɚʃɢɦɚɭÄɆɨʁɫɢʃɫɤɨʁɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢ³ʁɟɛɢɥɨʁɟɨɤɨɦɚɧɚɫɬɢɪɚɢɥɢɛɨɝɨɦɨʂɚ
Ɇ ȭ Ɇɢɥɢʄɟɜɢʄ Ʉɧɟɠɟɜɢɧɚ ɋɪɛɢʁɚ,, ɫɬɪ Ʌɉɚɜɥɨɜɢʄ Ʉɭɥɬɨɜɢ ɥɢɰɚ ɤɨɞ ɋɪɛɚ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɚɰɚ
ɫɬɪȾɪɑɆɚɪʁɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɌɟɦɧɢʄɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ,,,ɫɬɪɇɚɜɟɞɟɧɨɩɪɟɦɚȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ.
ɞɟɥɨɫɬɪ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɋɊɋɛɪ

 Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɒɭɦɚɞɢʁɫɤɨɝ ɉɨɦɨɪɚɜɫɤɨɝ Ɋɚɲɤɨɝ ɢ Ɋɚɫɢɧɫɤɨɝ ɭɩɪɚɜɧɨɝ
ɨɤɪɭɝɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɢɡɪɚɞɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɒɭɦɚɞɢʁɫɤɨɝ
ɉɨɦɨɪɚɜɫɤɨɝɊɚɲɤɨɝɢɊɚɫɢɧɫɤɨɝɭɩɪɚɜɧɨɝɨɤɪɭɝɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ ɤɨʁɭʁɟɞɨɧɟɥɚ
ȼɥɚɞɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɧɚɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁʁɭɥɚɝɨɞɢɧɟ

 2 ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɋɜ Ɋɨɦɚɧ 9 3HWNRYLü Pregled spomenika ɫɬɪ  ɉɪɟɞɚʃɟ ɨ Ɋɨɦɚɧɭ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ
ɋɢɧɚɢɬɚ ɱɢʁɭ ʁɟ ɝɪɨɛɧɢɰɭ ɨɛɧɨɜɢɨ ɫɥɭɝɚ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ 0 9 9HVHOLQRYLü Sveti Roman 1Lã  Ɉ
Ɋɨɦɚɧɭ ɩɪɟɩɢɫɢɜɚɱɭ ɢɡ ɏɢɥɚɧɞɚɪɚ Ĉ 7ULIXQRYLü Inok Isaija .UXãHYDF  ɫɬɪ  ' %RJGDQRYLü
Istorija stare srpske književnostiɫɬɪɇɚɜɟɞɟɧɨɩɪɟɦɚȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


ϮϬϲ


ɋɥ. 60. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ. Ɋɨɦɚɧ

ɋɥ. 61. - ɐɪɤɜɚ ɋɜ. ɇɟɫɬɨɪ


ɋɜ ɇɟɫɬɨɪ ɋɢɧɚɢɬ ɩɪɟɦɚ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ ɪɨɻɟɧɢ ɛɪɚɬ Ɋɨɦɚɧɚ ɋɢɧɚɢɬɚ
ɩɨɞɢɝɚɨʁɟɰɪɤɜɭɋɜɇɟɫɬɨɪɚɤɨɞɫɟɥɚȼɢɬɤɨɜɢɰɟɧɚɆɨɪɚɜɢɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɛɥɢɡɢɧɢ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚɋɜɊɨɦɚɧɚɇɟɫɬɨɪ ʁɟɩɪɢɩɚɞɚɨɡɧɚɱɚʁɧɢɦɞɭɯɨɜɧɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɜɪɟɦɟ
ɤɧɟɡɚ ɅɚɡɚɪɚɚɩɪɟɞɚʃɟɝɚɭɛɪɚʁɚɭÄɫɟɞɦɨɪɢɰɭ ɫɢɧɚʁɚɰɚ.³ɉɨɫɬɨʁɟɦɢɲʂɟʃɚɞɚʁɟ
ɰɪɤɜɚɫɚɝɪɚɻɟɧɚɧɚɬɟɦɟʂɢɦɚɤɚɫɧɨɚɧɬɢɱɤɨɝɦɚɪɬɢɪɢʁɭɦɚɛɚɡɢɥɢɤɚɥɧɟɮɨɪɦɟɡɚɧɟɤɨɝ
ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɜɟɰɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɤɚɞɚ ɢ ɭɬɜɪɻɟʃɟ Ƚɪɚɞɚɰ ɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɨɩɭɬ ɛɚɡɢɥɢɤɟ ȿ ɢ
ɐɚɪɢɱɢɧɨɝ ɝɪɚɞɚ  ɇɚ ɬɟɦɟʂɢɦɚ ɫɬɚɪɟ ɰɪɤɜɟ ɩɨɞɢɝɧɭɬɚ ʁɟ ɧɨɜɚ ɰɪɤɜɚ  ɇɚ
ɩɪɜɢɦɜɨʁɧɢɦɤɚɪɬɚɦɚɢɡɰɪɤɜɚɭɛɟɥɟɠɟɧɚɤɚɨɦɚɧɚɫɬɢɪɋɜɇɟɫɬɨɪ

ɇɚɪɨɞɧɨ ɩɪɟɞɚʃɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȳɚɤɨɜɚɰ ɢ ɋɬɟɜɚɧɚɰ ɞɜɨʁɢɰɢ
ɛɪɚʄɟȳɚɤɨɜɭɢɋɬɟɜɚɧɭɫɥɢɱɧɨɤɚɨɢɦɚɧɚɫɬɢɪɟɋɜɊɨɦɚɧɢɋɜɇɟɫɬɨɪɛɪɚʄɢɊɨɦɚɧɭ
ɢ ɇɟɫɬɨɪɭ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɬɟɜɚɧɚɰ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɋɜ ȳɨɜɚɧɭ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɫɟɥɚ
ɋɬɟɜɚɧɚɰ  ɤɦ ɨɞ ɋɬɚɥɚʄɚ  ɢ ɞɚɬɨɜɚɧ ʁɟ ɭ ɤɪɚʁ ;,9 ɢ ɩɨɱɟɬɚɤ ;9 ɜɟɤɚ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɟɞɚʃɚ ɩɨ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɰɪɤɜɭ ɩɨɞɢɝɚɨ ɦɨɧɚɯ ɋɬɟɜɚɧ ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ



ɆɆɢɥɢʄɟɜɢʄɄɧɟɠɟɜɢɧɚɋɪɛɢʁɚ,,ɫɬɪɅɉɚɜɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɆȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄɧɚɜ.
ɞɟɥɨ ɫɬɪ  Ⱥ Ɋɚɞɨɜɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  Ɉ Ⱦɭɦɢʄ ɇ ɒɨɤɢʄ Ɇ ɋɬɟɜɢʄ ɉɥɚɧɢɧɚ ɧɟɞɨɫɚʃɚɧɢɯ
ɫɧɨɜɚ. ɋɟɬɢ ɇɟɫɬɨɪ ɤɨɞ ȼɢɬɤɨɜɰɚɄɪɭɲɟɜɚɰɫɬɪ

Ȼȼɭɥɨɜɢʄ ɍɱɟɲʄɟɏɢɥɚɧɞɚɪɚɢɫɪɩɫɤɟɬɪɚɞɢɰɢʁɟɭɮɨɪɦɢɪɚʃɭɆɨɪɚɜɫɤɨɝɫɬɢɥɚ Ɇɨɪɚɜɫɤɚɲɤɨɥɚɢ
ʃɟɧɨɞɨɛɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ȼ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ  ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ
ɫɬɪ

ɈȾɭɦɢʄɇɒɨɤɢʄɆɋɬɟɜɢʄɉɥɚɧɢɧɚ ɧɟɞɨɫɚʃɚɧɢɯ ɫɧɨɜɚ. ɋɟɬɢ ɇɟɫɬɨɪ ɤɨɞ ȼɢɬɤɨɜɰɚɄɪɭɲɟɜɚɰ
ɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

 Ⱥ Ɋɚɞɨɜɢʄ ɧɚɩɨɦɢʃɟ ɞɚ ɫɚɦɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɟ ɨɜɞɟ ɪɚɞɢ ɨ ɤɬɢɬɨɪɢɦɚ
Äɫɢɧɚɢɬɢɦɚ.³ȼɢɞɟɬɢȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɂɡɜɨɪɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɚɤ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟȾɨɤɬɨɪɫɤɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ϮϬϳ


ɰɪɤɜɚ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɩɨɞɢɝɧɭɬɚ ɤɚɨ ɦɨɧɚɲɤɚ ɡɚɞɭɠɛɢɧɚ ɧɟɤɨɝ ɨɞ Äɦɨɧɚɯɚɢɫɢɯɚɫɬɚ³ ɉɥɚɧ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ʁɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɜɟɨɦɚ ɤɪɚɬɤɢɦ
ɩɨɩɪɟɱɧɢɦ ɤɪɚɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɨɛɪɚɡɭʁɭ ɩɟɜɧɢɱɤɟ ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɚ ɭ ɡɢɞɭ ʁɭɠɧɟ ɩɟɜɧɢɰɟ ʁɟ
ɩɪɚɜɨɭɝɚɨɧɚ ɧɢɲɚ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɪɭɲɟɜɢɧɚɦɚ ɭ ɫɟɥɭ ȳɚɤɨɜɚɰ ɭ Ɇɨʁɫɢʃɭ
ɩɨɫɜɟʄɟɧɚɋɜɆɚɪɤɭɞɚɬɨɜɚɧɚʁɟɭɤɪɚʁ;,9ɢɥɢɩɨɱɟɬɚɤ;9ɜɟɤɚɉɨɩɭɬɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ɋɬɟɜɚɧɰɚɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟʁɟɭɩɢɬɚʃɭɦɨɧɚɲɤɚɡɚɞɭɠɛɢɧɚɧɟɤɨɝɨɞÄɦɨɧɚɯɚ-ɢɫɚɯɢɫɬɚ³
ɉɨ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ ɤɬɢɬɨɪ ʁɟ ɦɨɧɚɯ ȳɚɤɨɜ ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɨɜɚʁ ɩɥɚɧ ɧɚɡɢɜɚ Äɩɥɚɧ
ɭɩɪɨɲʄɟɧɨɝ

ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ

ɛɟɡ

ɩɢɥɚɫɬɚɪɚ

ɭ

ɧɚɨɫɭ,

ɫɚ

ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ

ɡɢɞɚɧɨɦ

ɩɪɢɩɪɚɬɨɦ³


ɋɥ. 62. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȳɚɤɨɜɚɰ

ɋɥ. 63. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɬɟɜɚɧɚɰ



ɐɪɤɜɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɋɜ ɇɢɤɨɥɢ ɭ ɫɟɥɭ ȭɭɧɢɫɭ ɩɨɡɧɚɬɚ ɢ ɤɚɨ ȭɭɧɢɫɢʁɚ ɱɢʁɢ ɫɭ
ɨɫɬɚɰɢ ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɞɨ ;; ɜɟɤɚ ɢ ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ
ɉɪɟɱɢɫɬɨʁ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ ɢ ɫɜ ɇɢɤɨɥɢ ɫɪɭɲɟɧɚ ʁɟ ɞɚ ɛɢ ɧɚ ʃɟɧɢɦ ɬɟɦɟʂɢɦɚ ɛɢɥɚ
ɫɚɝɪɚɻɟɧɚ ɰɪɤɜɚ ɋɜ ɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧɚ ɐɪɤɜɚ ȭɭɧɢɫɢʁɚ ɱɢɧɢɥɚ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɜɟʄɟɝ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚɢɡ;;,ɢɥɢ;,,ɜɟɤɚɤɨʁɢʁɟɛɢɨɫɚɝɪɚɻɟɧɧɚɨɫɬɚɰɢɦɚɜɟʄɟɝ
ɚɧɬɢɱɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚɧɚɲʃɚ ɰɪɤɜɚ ɋɜ ɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧɚ ʁɟ ɫɚɝɪɚɻɟɧɚ ɧɚ
ɬɟɦɟʂɢɦɚ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȼɚɪɥɚɦɨɜɰɚ ɫɚ ɯɪɚɦɨɦ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢɦ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɭ




ɂɫɬɨ
ɂɫɬɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɂɡɜɨɪɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɚɤ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟȾɨɤɬɨɪɫɤɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

 Ʉ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɋɬɚɪɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ɇɨʁɫɢʃɭ ɫɬɪ   Ɋ ɋɬɚɧɢʄ ɋɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɋɬɚɥɚʄɭ ɢ
ɨɤɨɥɢɧɢ ɫɬɪ  ɫɚ ɫɬɚɪɢʁɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɂɡɜɨɪɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɚɤ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ȾɨɤɬɨɪɫɤɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɢɧɚɩ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɉɪɜɨɛɢɬɧɚɩɨɫɜɟɬɚʁɟɦɨɝɥɚɞɚɛɭɞɟȻɨɝɨɪɨɞɢɰɢɡɚɬɨɲɬɨɭɬɨɦɤɪɚʁɭɧɢʁɟɛɢɥɨɰɪɤɚɜɚɢɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ɩɨɫɜɟʄɟɧɢɯɋɜɇɢɤɨɥɢɈȾɭɦɢʄɇɒɨɤɢʄɆɋɬɟɜɢʄɉɥɚɧɢɧɚ ɧɟɞɨɫɚʃɚɧɢɯ ɫɧɨɜɚ. ɋɟɬɢ ɇɟɫɬɨɪ ɤɨɞ
ȼɢɬɤɨɜɰɚɄɪɭɲɟɜɚɰɫɬɪ


ϮϬϴ


ɉɪɟɫɜɟɬɟȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟ³

ɇɚɡɢɜɦɟɫɬɚɭɤɨʁɟɦɫɟɧɚɥɚɡɢɰɪɤɜɚɋɜȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟȭɭɧɢɫɞɨɜɨɞɢɫɟɭɜɟɡɭɫɚ
ɩɭɫɬɢʃɚɤɨɦ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɟɦ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɭ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ Ɍɚʁ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɟ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɭɱɟɧɢɤ ɋɜɌɟɨɞɨɫɢʁɚ Ɍɪɧɨɜɫɤɨɝ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɪɟɜɟɨ ÄɆɚɪɝɚɪɢɬ³ ɋɜ
Ɂɥɚɬɨɭɫɬɚ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɟ ɭ Äɫɢɯɚɫɬɢɢ³ ɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɟ ɨɛɢɬɟʂɢ  ɝ  ɢɥɢ ɫɢɧ
ɠɭɩɚɧɚ ȼɭɤɨɫɚɜɚȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɭɤɚɡɭʁɟɧɚɬɨɞɚɢɨɜɞɟɪɚɞɢɨɤɬɢɬɨɪɢɦɚ
ɫɢɧɚɢɬɢɦɚ


ɋɥ. 64. - ɐɪɤɜɚ ɫɜ. ɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧɚ ɭ ȭɭɧɢɫɭ

ɋɥ. 65. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ʌɢɩɨɜɚɰ



Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ ɝɨɫɩɨɞʃɟɝ ɭ ɫɟɥɭ Ʌɢɩɨɜɰɭ ɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪ
ɅɢɩɨɜɚɰɭɩɨɞɧɨɠʁɭʁɭɠɧɟɫɬɪɦɢɧɟɩɥɚɧɢɧɟɅɟɫɤɨɜɢɤ ɤɦʁɭɠɧɨɨɞȺɥɟɤɫɢɧɰɚ ɫɚ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɦɰɪɤɜɨɦɩɨɡɧɚɬɨɦɩɨɞɧɚɡɢɛɨɦɋɜɋɬɟɮɚɧɩɨɭɡɞɚɧɨʁɟɞɚɬɢɪɚɧɭɩɟɪɢɨɞ
ɩɪɟɉɪɜɨɛɢɬɧɚɩɨɫɜɟɬɚɧɟɩɨɡɧɚɬɚɞɚɧɚɲʃɚɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɭɉɪɟɦɚɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɩɪɟɞɚʃɭɂɧɨɤ Ƚɟɪɦɚɧɱɢʁɟɫɟɢɦɟ ɩɨɦɢʃɟ ɭ ɧɚɬɩɢɫɭɢɡɧɚɞ ɩɨɪɬɚɥɚ ɡɚɩɚɞɧɢɯ ɜɪɚɬɚ
ɨɫɧɢɜɚɱ ʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɚ ɠɢɜɟɨ ʁɟ ɢ ɩɨɞɜɢɡɢɜɚɨ ɫɟ ɭ ɩɟʄɢɧɢ ɭ ɫɬɟɧɢ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ



ɈȾɭɦɢʄɇɒɨɤɢʄɆɋɬɟɜɢʄɉɥɚɧɢɧɚ ɧɟɞɨɫɚʃɚɧɢɯ ɫɧɨɜɚ. ɋɟɬɢ ɇɟɫɬɨɪ ɤɨɞ ȼɢɬɤɨɜɰɚɄɪɭɲɟɜɚɰ
ɫɬɪ

 ɂɦɟ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɨɦɢʂɟɧɨ ɤɚɨ ɢ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɦɟɻɭ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɦɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɡɛɨɝ
ɜɟɥɢɤɨɝ ɭɜɚɠɚɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɝɚʁɢɥɢ ɩɪɟɦɚ Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɭ Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬɭ ɢ ɞɟɥɢɦɚ ʃɟɦɭ ɩɪɢɩɢɫɢɜɚɧɢɦ Ⱥ
Ɋɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ

ȴɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɋɬɚɪɢ ɫɪɩɫɤɢ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɧɚɬɩɢɫɢ,ɛɪɫɬɪ

ɑɆɚɪʁɚɧɨɜɢʄɧɚɜɞɟɥɨɫɬɪ

ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ɇ ȼɚɫɢʄ ɀɢɱɚ ɢ Ʌɚɡɚɪɢɰɚ ɫɬɪ  ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɋɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟ 
ɋɬɚɪɢɧɚɪ ,, Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ʁɟ ɰɪɤɜɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɋɜ ɋɬɟɮɚɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɪɟɞɚʃɚȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ϮϬϵ


ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝ ɯɪɚɦɚ ɉɨ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ ɫɟ ɭ ɬɨʁ ɩɟʄɢɧɢ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɢ
ɢɫɩɨɫɧɢɤ ɋɬɟɜɚɧ  ɚ ɩɨ ɞɪɭɝɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ ɪɚɞɢɥɨ ɫɟ ɨ ɋɬɟɮɚɧɭ Ⱦɟɱɚɧɫɤɨɦ ɚ
ɩɪɨɫɥɚɜʂɚʃɟ ɋɜ ɋɬɟɮɚɧɚ ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɪɚɲɢɪɟɧɨ ɭ ɨɤɨɥɢɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ƚɟɪɦɚɧ ʁɟ
ɦɨɝɚɨɛɢɬɢɭɝɥɟɞɧɢɜɥɚɫɬɟɥɢɧɍɬɨɦɫɥɭɱɚʁɭɅɢɩɨɜɚɰɛɢɩɨɩɭɬɅɟɲʁɚɢɋɢɫɨʁɟɰɚ
ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɟɪɚɫɬɚʃɚ ɛɚɲɬɟɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɭ ɦɚɧɫɬɢɪɫɤɟ Ɍɚɤɜɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬʁɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢʁɚɨɞɦɢɲʂɟʃɚɞɚʁɟɦɨɧɚɯȽɟɪɦɚɧɢɡɅɢɩɨɜɰɚɢɫɬɚɥɢɱɧɨɫɬ
ɫɚ ɦɨɧɚɯɨɦ Ƚɟɪɦɚɧɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɦ ȳɨɜɚɧɨɦ ɢ ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɨɦ Ɇɚɤɚɪɢʁɟɦ
ɠɢɜɨɩɢɫɰɟɦ ȴɭɛɨɫɬɢʃɟ ɩɨɞɢɝɚɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ɂɪɡɟ ɭ ɜɪɟɦɟ ɰɚɪɚ Ⱦɭɲɚɧɚ ɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ
ɜɪɟɦɟȻɚʁɚɡɢɬɚɪɚɡɨɪɟɧɈɜɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɟɡɚɫɧɢɜɚɧɚɢɫɬɢɦɦɨɧɚɲɤɢɦɢɦɟɧɢɦɚɢ
ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ɫɭ Ɂɪɡɟ ɢ Ʌɢɩɨɜɚɰ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɭ ɞɨɤ Ƚɟɪɦɚɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ʁɨɲ
ɫɪɟɞɢɧɨɦ ;,9 ɜɟɤɚ ɩɨɞɢɝɚɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ɂɪɡɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɠɢɜ ɭ ɜɪɟɦɟ ɨɛɧɨɜɟ ɢ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚɨɩɲɬɟɠɢʄɚɭɅɢɩɨɜɰɭɝɨɞɢɧɟ

Ƚɟɪɦɚɧɨɜ ɧɚɬɩɢɫ ʁɚɫɧɨ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɡɚɩɪɚɜɨ ɨɫɧɨɜɚɨ ɨɩɲɬɟɠɢʄɟ Äɜɚɡɦɨɝɨɯ ɢ
ɨɫɬɚɜɢɯ ɨɩɲɬɟɠɢʄɟ ɜ ʃɟɦ³  ȭ ɋɬɪɢɱɟɜɢʄ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɨ ɞɚ ʁɟ ɰɪɤɜɚ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɩɪɟ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɩɲɬɟɠɢʄɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɬɚɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ
Ɉɜɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ Ƚɟɪɦɚɧ ɨɛɧɨɜɢɨ ɰɪɤɜɭ  ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɨ ɨɩɲɬɟɠɢʄɟ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɤɧɟɡɚ
ɋɬɟɮɚɧɚɢʃɟɝɨɜɨɝɛɪɚɬɚȼɭɤɚɝɨɞɢɧɟɱɟɫɬɨɫɟɩɪɟɜɢɻɚɥɚɢɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɭ ɩɨɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ ʁɟ ɋɜ ɋɬɟɮɚɧɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɛɢɥɚ ɩɪɢɞɜɨɪɢɰɚ ɨɛɥɢɠʃɟɝ
ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ ɝɪɚɞɚ Ʌɢɩɨɜɰɚ ɚ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɨɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɫɚɦɟ ɰɪɤɜɟ ɭ
Ʌɢɩɨɜɰɭɩɪɭɠɢɥɚɫɭɞɪɚɝɨɰɟɧɚɫɚɡɧɚʃɚɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɩɪɜɨɛɢɬɧɟɧɚɦɟɧɟɰɪɤɜɟɢʃɟɧɭ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɭ Ƚɪɨɛɨɜɢ ɭɤɨɩɚɧɢ ɭ ɰɪɤɜɢ ɧɟɫɩɨʁɢɜɢ ɫɚ ɨɩɲɬɟɠɢʄɟɦ ɢ ɝɪɨɛɧɢ ɧɚɥɚɡɢ



ȺɊɚɞɨɜɢʄɋɢɧɚɢɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜ ɡɧɚɱɚʁɫɬɪ
ɂɫɬɨ.

Ɇȴɭɛɢɧɤɨɜɢʄ ɆɚɧɚɫɬɢɪɅɢɩɨɜɚɰ±ɰɪɤɜɚɫɜɟɬɨɝɋɬɟɮɚɧɚɤɨɞȺɥɟɤɫɢɧɰɚ ɫɬɪȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ.
ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȺɊɚɞɨɜɢʄɋɢɧɚɢɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜ ɡɧɚɱɚʁɫɬɪ

ȼȭɭɪɢʄ ɊɚɞɢɨɧɢɰɚɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚȳɨɜɚɧɚɁɨɝɪɚɮɚ ɁɨɝɪɚɮȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ.
ɞɟɥɨɫɬɪ

Ƚɟɪɦɚɧɨɜɧɚɬɩɢɫɢɡɧɚɞɡɚɩɚɞɧɨɝɭɥɚɡɚɭɯɪɚɦɬɚɱɧɨɩɪɟɧɨɫɢȴɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɋɬɚɪɢ ɫɪɩɫɤɢ ɡɚɩɢɫɢ ɢ
ɧɚɬɩɢɫɢ,Ȼɟɨɝɪɚɞ ɛɪ 

ȭɋɬɪɢɱɟɜɢʄȾɜɚ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɩɥɚɧɚɫɬɪ

 ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɫɬɪ  ȺȾɟɪɨɤɨ Ɇɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɚ ɫɬɪ
ȽȻɚɛɢʄ Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɤɬɢɬɨɪɚɫɬɪȽȻɚɛɢʄȼȭɭɪɢʄɉɨɥɟɬ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢɫɬɪ
ɇɚɜɟɞɟɧɢɚɭɬɨɪɢɩɪɟɦɚȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɇɟɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɫɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɨɛɚɜʂɟɧɢɯɭɅɢɩɨɜɰɭɫɚɞɪɠɢɡɧɚɱɚʁɧɟɩɨɞɚɬɤɟɁɚɜɨɞ
ɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟɭɇɢɲɭɅɨɩɨɜɚɰɊɟɝɢɫɬɚɪȺɢȻȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ɇ ȴɭɛɢɧɤɨɜɢʄ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ʌɢɩɨɜɚɰ ± ɰɪɤɜɚ ɫɜɟɬɨɝ ɋɬɟɮɚɧɚ ɤɨɞ Ⱥɥɟɤɫɢɧɰɚ  Ⱥɉ  Ȼɟɨɝɪɚɞ 
ɫɬɪ


ϮϭϬ


ɜɥɚɫɬɟɨɫɤɟɧɨɲʃɟɫɜɟɞɨɱɟɞɚɫɟɪɚɞɢɨɨɩɪɢɞɜɨɪɧɨʁɰɪɤɜɢɧɟɤɨɝɜɥɚɫɬɟɥɢɧɚɇɚɥɚɡ
ɫɬɚɪɢʁɟɝɠɢɜɨɩɢɫɚɨɬɤɪɢɜɟɧɨɝɧɚɡɚɩɚɞɧɨʁɮɚɫɚɞɢɫɜɟɞɨɱɢɨɜɟʄɨʁɫɬɚɪɨɫɬɢɰɪɤɜɟɧɟɝɨ
ɲɬɨʁɟɬɨɩɪɜɨɛɢɬɧɨɫɦɚɬɪɚɧɨɆɨɧɚɯȽɟɪɦɚɧʁɟɰɪɤɜɭɨɛɧɨɜɢɨɬɚɤɨɲɬɨɞɨɡɢɻɭʁɟ
ɩɪɢɩɪɚɬɭ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɨ ɫɥɢɤɚɪɟ ɡɚ ʃɟɧɨ ɠɢɜɨɩɢɫɚʃɟ ɢɬɚɞɚ ɫɬɚɜʂɚ ɫɜɨʁ ɧɚɬɩɢɫ ɢɡɧɚɞ
ɡɚɩɚɞɧɨɝɭɥɚɡɚɭ ɯɪɚɦ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚɰɪɤɜɚʁɟɩɪɜɨɛɢɬɧɨɝɪɚɻɟɧɚɤɚɨɩɪɢɞɜɨɪɢɰɚɚ
ɦɨɧɚɯȽɟɪɦɚɧɭɡɩɨɦɨʄɤɧɟɡɚɋɬɟɮɚɧɚɢȼɭɤɚɅɚɡɚɪɟɜɢʄɚɞɨɡɢɻɭʁɟɩɪɢɩɪɚɬɭ
ɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚɨɩɲɬɟɠɢʄɟ
ɉɥɚɧ ʁɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɫɚɠɟɬɨɝ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɤɭɩɨɥɨɦ ɧɚɞ ɫɪɟɞʃɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɭ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢɫɚɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦɫɚɩɨɥɭɤɪɭɠɧɨɦɛɨɱɧɨɦɢɨɥɬɚɪɫɤɢɦɚɩɫɢɞɚɦɚɢɧɢɲɚɦɚ
ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɟ ɢ ɻɚɤɨɧɢɤɨɧɚ Ʉɭɩɨɥɚ ɧɚ ɩɚɧɞɚɧɬɢɮɢɦɚ ɨɫɥɨʃɟɧɢɦ ɧɚ ɩɨɥɭɤɚɥɨɬɟ
ɛɨɱɧɢɯɤɨɧɯɢɢɩɨɥɭɨɛɥɢɱɚɫɬɟɫɜɨɞɨɜɟɢɫɬɨɱɧɨɝɢɡɚɩɚɞɧɨɝɬɪɚɜɟʁɚɬɚɤɨɞɚʁɟɞɢɧɢɩɚɪ
ɩɥɢɬɤɢɯ ɩɢɥɚɫɬɚɪɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɧɟɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɭɥɨɝɭ ɚ ɪɟɲɟʃɟ ʁɟ
ɫɚɨɛɪɚɠɟɧɨ ʁɟ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɚ ʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɟ ɤɭɩɨɥɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ



 ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɡɢɞɚɧɚ

ɥɨɦʂɟɧɢɦ ɤɚɦɟɧɨɦ ɩɨɦɟɲɚɧɢɦ ɫɚ ɫɢɝɨɦ ɢ ɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɚ ɞɨɤ ɫɭ ɤɭɩɨɥɚ ɢ ɫɜɨɞɨɜɢ
ɢɫɤʂɭɱɢɜɨɫɢɝɨɦɢɧɟɦɚɫɩɨʂɚɲʃɢɫɨɤɥɢɤɚɦɟɧɭɩɥɚɫɬɢɤɭɨɫɢɦɮɪɢɡɚɫɥɟɩɢɯɚɪɤɚɞɚ
ɧɚ ɬɚɦɛɭɪɭ ɤɭɩɨɥɟ ɉɪɢɩɪɚɬɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɫɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɩɨɠɭɞɧɢɦ
ɩɨɥɭɨɛɥɢɱɚɫɬɢɦ ɫɜɨɞɨɦ ɢ ɝɪɚɻɟɧɚ ɨɞ ɢɫɬɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɚɨ ɰɪɤɜɚ  Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɩɭɬ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɢɯ ɚɩɫɢɞɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɩɪɢɩɪɚɬɟ ɢ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɩɨʂɚɲʃɟɝ
ɫɨɤɥɚɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚʁɭɅɢɩɨɜɚɰȾɪɟɧɱɢɞɨɤɫɟɩɪɟɦɚɫɪɚɡɦɟɪɚɦɚɢɧɚɱɢɧɭɡɢɞɚʃɚɦɨɠɟ
ɩɨɜɟɡɚɬɢ ɫɚ Ʌɟɲʁɟɦ Ⱦɜɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɨɩɚɠɚʃɚ ɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ Ʌɢɩɨɜɰɚ ɞɨɜɨɞɟ ɨɜɚʁ
ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɭ ɜɟɡɭ ɫɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɦ ɩɨɤɪɟɬɨɦ Ⱥ Ɋɚɞɨɜɢʄ ɭɨɱɚɜɚ ɞɚ ɨɜɚʁ ɦɚɧɚɫɬɢɪ
Äɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɢ ɫɜɟ ɭ ʃɟɦɭ ɢ ɨɤɨ ʃɟɝɚ ɩɨɞɫɟʄɚ ɧɚ ɞɭɯ



ɂɫɬɨ
 ɂɫɬɨ. ɇɚ ɫɚɱɭɜɚɧɨɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɮɪɟɫɤɟ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɫɭ ɬɪɚɝɨɜɢ ɫɥɢɤɚʃɚ ɬɚɦɧɨɦ ɰɪɜɟɧɨɦ ɛɨʁɨɦ ɧɚ
ɛɥɟɞɨʁɨɤɟɪɨɫɧɨɜɢɲɬɨɭɩɭʄɭʁɟɧɚɩɪɜɨɛɢɬɧɨɠɢɜɨɩɢɫɚʃɟɮɚɫɚɞɚ

 Ⱦɟɢɫɢɫ ɭ ɥɭɧɟɬɢ ɢɡɧɚɞ ɭɥɚɡɚ ɩɨɭɡɞɚɧɨ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɨɜɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʁɟɪ ɫɟ ɜɟɡɭʁɟ ɮɪɟɫɤɨɦɚɥɬɟɪɨɦ ɤɨɦɟ
ɩɪɢɩɚɞɚɧɚɬɩɢɫɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟʁɟɨɫɬɚɬɚɤɰɟɥɢɧɟɫɚɫɰɟɧɚɦɚɢɡɋɬɪɚɲɧɨɝ ɫɭɞɚȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


ɂɫɬɨɫɬɪ

 Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ Ʌɢɩɨɜɰɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ  ȼ ɉɟɬɤɨɜɢʄ ɍɦɟɬɧɨɫɬ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɡɚ ɜɥɚɞɟ
Ⱦɟɫɩɨɬɚ ɋɬɟɮɚɧɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ  Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ;;,, Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɢɫɬɢ ɉɪɟɝɥɟɞ ɫɬɪ  ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ
ɋɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟɫɬɪȭɋɬɪɢɱɟɜɢʄȾɜɚ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɩɥɚɧɚɫɬɪ
ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɫɬɪ  ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɧɚɜ, ɞɟɥɨ ɫɬɪ  ɢ  ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ʁɟ
ɦɢɲʂɟʃɚ ɞɚ Äɤɚɞɚ ɫɟ ɢɡɭɡɦɭ ɛɨɱɧɟ ɤɨɧɯɟ, ɩɥɚɧ ɩɪɟ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɭ ɰɪɤɜɭ, ɧɟɝɨ ɧɚ ɫɚɠɟɬɭ
ɜɚɪɢʁɚɧɬɭ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɤɪɚɰɢ ɤɪɫɬɚ ɧɟ ɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭ ɭ ɤɪɨɜɧɢɦ ɝɚɛɚɪɢɬɢɦɚ³ȼɢɞɟɬɢȼɊɢɫɬɢʄ
ɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɢɩɪɢɤɚɡɩɥɚɧɚɛɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ

ɂɫɬɨ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


Ϯϭϭ


ɦɨɧɚɯɚ ɢɫɢɯɚɫɬɚ³ ɲɬɨ ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɭʄɢ ɞɚ ɫɟ Äʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨɫɬ
ɩɥɚɧɚ, ɚɪɯɚɢɱɧɢ ɨɛɥɢɰɢ ɢ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝ ɭɤɪɚɫɚ³ɧɟɦɨɝɭɩɪɢɩɢɫɚɬɢɢɫɤʂɭɱɢɜɨ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁɦɨʄɢɤɬɢɬɨɪɚɢɡɜɥɚɫɬɟɨɫɬɤɨɝɫɬɚɥɟɠɚ

Ɇɨɧɚɲɬɜɨɢɞɪɭɝɢɭɱɟɧɢʂɭɞɢɢɭɦɟɬɧɢɰɢɧɚɲɥɢɫɭɭɬɨɱɢɲɬɟɭɡɟɦʂɢɞɟɫɩɨɬɚ
ɋɬɟɮɚɧɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ ɫɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɋɟɫɚɜɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɢɡɧɟɞɪɢɨ ɭɬɢɰɚʁɧɭ ÄɊɟɫɚɜɫɤɭ ɲɤɨɥɭ.³ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɟɫɚɜɚ Ɇɚɧɚɫɢʁɚ    ɧɚ
ɨɛɚɥɢ ɪɟɤɟ Ɋɟɫɚɜɟ  ɤɦ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɰɚ  ɫɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɦ ɰɪɤɜɨɦ
ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɋɜ Ɍɪɨʁɢɰɢ ɤɨʁɭ ʁɟ ɤɬɢɬɨɪ ʁɟ Ⱦɟɫɩɨɬ ɋɬɟɮɚɧ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɩɨɞɢɠɟ ɤɚɨ ɫɜɨʁɭ ɝɪɨɛɧɭ ɰɪɤɜɭ Ɇɚɧɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɭ ɩɥɚɧɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ
ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɫɪɟɞɢɲʃɨɦ ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɦɚʃɟ ɤɭɩɨɥɟ ɧɚɞ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ɤɪɚɤɨɜɚ
ɤɪɫɬɚ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦ ɢ ɚɩɫɢɞɚɦɚ ɡɚ ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɭ ɢ ɻɚɤɨɧɢɤɨɧ
Ɍɟɠʃɚɤɚɜɟɪɬɢɤɚɥɢɧɚɮɚɫɚɞɚɦɚʁɟɧɚɝɥɚɲɟɧɚɜɢɫɨɤɢɦɫɥɟɩɢɦɚɪɤɚɞɚɦɚɢɫɩɨɞɤɪɨɜɧɨɝ
ɜɟɧɰɚ ɧɚ ɤɨɥɨɧɟɬɚɦɚ ɢ ɢɡɨɫɬɚɧɤɨɦ  ɤɨɪɞɨɧɫɤɢɯ ɜɟɧɚɰɚ ɋɬɢɥɫɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɝɨɬɢɤɟ
ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɤɚɦɟɧɢɦ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ ɤɚɩɢɬɟɥɢɦɚ ɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢ ɩɪɟɩɥɟɬ ɧɚ
ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɡɨɪɚ ɧɚ ɡɚɛɚɬɭ ɡɚɩɚɞɧɨɝ ɤɪɚɤɚ ɤɪɫɬɚ ɇɢɫɭ ɩɪɨɧɚɻɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɬɪɚɝɨɜɢ ɪɨɡɟɬɟ ɧɚɫɥɢɤɚɧɟ ɧɚ ɤɬɢɬɨɪɫɤɨɦ ɦɨɞɟɥɭ ɜɟʄ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɪɨɡɟɬɟ ɫɚ ɫɩɨʂɧɟ



ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ, ɞɟɥɨɫɬɪ
ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɨ Ɋɟɫɚɜɫɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɪɚɞɨɜɟ ɡɛɨɪɧɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ɢ ʃɟɧɨ
ɞɨɛɚ : ɧɚɭɱɧɢ ɫɤɭɩ ɭ Ɋɟɫɚɜɢ  Ȼɟɨɝɪɚɞ   Ɋɟɫɚɜɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ʁɟ ɧɟɢɡɨɫɬɚɜɧɚ ɬɟɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɧɚɲɟ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ Ⱦ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪဩɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

ɈɩɨɞɢɡɚʃɭɊɟɫɚɜɟɝɨɜɨɪɢɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɎɢɥɨɡɨɮɀɢɬɢʁɟɢɡɞɚʃɚɀɢɬɢʁɚȺɉɨɩɨɜɂɡɛɨɪɧɢɤ
ɫɥɚɜʁɚɧɫɤɢɯɢɪɭɫɫɤɢɯɫɨɲɭɧɟɧɢɟɢɢɫɬɚɬɟɢɆɨɫɤɜɚȳɒɚɮɚɪɢɤɭȽɥɚɫɧɢɤɭɋɍȾ;;9,,,
Ȼɟɨɝɪɚɞ   ȼ ȳɚɝɢʄ ɭ Ƚɥɚɫɧɢɤɭ ɋɍȾ ;/,, Ȼɟɨɝɪɚɞ   Ɏɚɤɫɢɦɢɥ ɫɚ ɦɟɫɬɨɦ
ɀɢɬɢʁɚ ɨ ɡɢɞɚʃɭ Ɋɟɫɚɜɟ ɨɛʁɚɜɢɥɢ ɫɭ ɩɪɟɦɚ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɟɦ ɩɪɟɩɢɫɭ ɢɡ Ȼɨɝɢɲɢʄɟɜɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɭ
ɐɚɜɬɚɬɭ Ȼɨɝɢʄɟɜ ɫɬɚɪɨɫɬɚɜɧɢɤ ɩɨɞ ɛɪ   ɐ Ɍɨɦɢʄ  Ɋ ɇɢɤɨɥɢʄ Ɇɚɧɚɫɢʁɚ  ɰ ɢɫɰɪɩɧɢɦ
ɩɨɞɚɰɢɦɚɨɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢɦɩɢɫɚɧɢɦɢɡɜɨɪɢɦɚɢɢɫɬɨɪɢʁɢɦɚɧɚɫɬɢɪɚȼɚɠɢɧʁɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚȺȾɟɪɟɤɨ
Ɂɚɝɨɧɟɬɤɚ Ɋɟɫɚɜɟ ɉɨɤɪɟɬ ɩɨɞ , ɛɪ  Ȼɟɨɝɪɚɞ   ɉ ɉɨɩɨɜɢʄ Ɏɚɫɚɞɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
Ɇɚɧɚɫɢʁɟ ɉɪɢɥɨɡɢ ɄȳɂɎ  Ȼɟɨɝɪɚɞ   ɀ Ɍɚɬɢʄ ɂɦɚ ɥɢ ɡɚɝɨɧɟɬɤɟ ɭ Ɇɚɧɚɫɢʁɢ ɉɪɢɥɨɡɢ
ɄȳɂɎȻɟɨɝɪɚɞɋɬɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄɅɆɢɪɤɨɜɢʄȭȻɨɲɤɨɜɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪɆɚɧɚɫɢʁɚɆ
ȼɚɫɢʄ ɀɢɱɚ ɢ Ʌɚɡɚɪɢɰɚ  ɐ Ɍɨɦɢʄ Ⱥɪɯɢɜɫɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɨ ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɢ ɢ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɢ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɇɚɧɚɫɢʁɟ ɝɨɞɢɧɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ,, Ȼɟɨɝɪɚɞ   ɋ
ɇɟɧɚɞɨɜɢʄɄɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɤɫɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɨɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɦɚɧɚɫɬɢɪɚɊɟɫɚɜɟɁɛɨɪɧɢɤɡɚɲɬɢɬɟɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ,,ȻɟɨɝɪɚɞɊɇɢɤɨɥɢʄɇɚɤɨʁɚɨɫɬɪɜɚɩɨɦɢɲʂɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɮɢɥɨɡɨɮɤɚɞɚɝɨɜɨɪɢɨ
Ɇɚɧɚɫɢʁɢ" ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ 9,,, Ȼɟɨɝɪɚɞ   ȳ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɋɪɩɫɤɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ ɫɤɭɥɩɬɭɪɚ 
 ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɨɩɫɟɪɜɚɰɢʁɚ ɨ Ɇɚɧɚɫɢʁɢ Ɇɒ  Ⱥ ɋɬɨʁɚɤɨɜɢʄ Ʉɬɢɬɨɪɫɤɢ ɦɨɞɟɥ
ɊɟɫɚɜɟɆɒɋɆɚɧɞɢʄɊɨɡɟɬɚɧɚɊɟɫɚɜɢɄɪɭɲɟɜɚɰ0&0/;;;9,ɇɄɚɬɚɧɢʄȾɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚ
ɤɚɦɟɧɚɩɥɚɫɬɢɤɚȾɌɨɞɨɪɨɜɢʄɐɪɤɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɆɚɧɚɫɢʁɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɪɚɞɨɜɢɧɚɩɪɢɩɪɚɬɢ
ȽɥɚɫɧɢɤȾɄɋȻɟɨɝɪɚɞɢɫɬɢɉɪɢɩɪɚɬɚɰɪɤɜɟɐɜɌɪɨʁɢɰɟɭɊɟɫɚɜɢȼ
Ɋɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ.

ɂɫɬɨɫɬɪ


ϮϭϮ


ɞɟɤɨɪɚɰɢʁɟ ɩɪɢɩɪɚɬɟ Ʉɚɨ ɩɨ ɨɛɢɱɚʁɭ ɤɨɞ ɫɥɢɱɧɢɯ ɩɟɬɨɤɭɩɨɥɧɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɝɥɚɜɧɚ
ɤɭɩɨɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɚ ʁɟ ɧɚ ɧɢɫɤɨɦ ɤɨɰɤɚɫɬɨɦ ɩɨɫɬɨʂɭ ɚ ɦɚʃɚ ɤɭɛɟɬɚ ɧɚ
ɧɚɞɜɢɲɟɧɢɦ ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɡɢɞɚɧɚ ɩɪɢɬɟɫɚɧɢɦ ɤɚɦɟɧɨɦ ɭɡ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɨɩɟɤɟ ɢ ɨɩɥɚʄɟɧɚ
ɩɪɚɜɢɥɧɨɬɟɫɚɧɢɦɤɚɦɟɧɢɦɤɜɚɞɟɪɢɦɚɨɞɠɭʄɤɚɫɬɨɝɩɟɲɱɚɪɚ

Ɇɨɧɚɫɢ ɢɡ Ɋɟɫɚɜɟ ɫɭ ɫɟ ɩɨɜɥɚɱɢɥɢ ɩɪɟɞ ɬɭɪɫɤɨɦ ɨɩɚɫɧɨɲʄɭ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɩɨɲɬɨ ʁɟ
Ɋɟɫɚɜɚ ɭ ɞɜɚ ɦɚɯɚ    ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɚ ɢ ɬɢɦɟ ɫɭ ɫɟ ɲɢɪɢɥɟ ɢ ɝɪɚɧɢɰɟ ɭɬɢɰɚʁɚ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ  ɉɪɜɢ ɦɨɧɚɫɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ȼɨɻɚɧɟ ɢɡ  Äɛɢɥɢ ɫɭ
ɩɨɫɬɪɢɠɧɢɰɢ ɢ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɢɡ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɟɫɚɜɟ ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ ɇɢɤɚɧɨɪ ɇɢɤɨɞɢɦ
Ɏɢɥɨɬɟʁ Ƚɟɪɚɫɢɦ Ɍɟɨɮɢɥɚɤɬ ɻɚɤɨɧ Ƚɟɪɦɚɧ ȿɥɟɮɬɟɪɢʁɟ ɢ Ⱥɤɫɟɧɬɢʁɟ  ɍ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɫɚ ɨɜɟ ɫɬɪɚɧɟ Ⱦɭɧɚɜɚ Ȼɚɡʁɚɲɭ ɭ Ȼɚɧɚɬɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɦ ɨɦɢʂɟɧɨʁ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨʁ ɬɟɦɢ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɝɪɨɛ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɝ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɋɢɧɚɢɬɚ
Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɨ ɩɪɚɡɧɢɤɭ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ Ƚɨɫɩɨɞʃɟɝ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ʁɟ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɚɧɚɫɬɚɥɚɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɞɨɥɚɫɤɚɦɨɧɚɯɚɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɭɨɜɚʁɦɚɧɚɫɬɢɪ




ɋɥ. 66. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɟɫɚɜɚ (Ɇɚɧɚɫɢʁɚ)




ɂɫɬɨ
ɉɨɝɥɟɞɚɬɢɫɟɝɦɟɧɬɚɪɚɞɚɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɦɚɧɚɫɬɢɪɊɚɜɚɧɢɰɭ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɉɆɨɦɢɪɨɜɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪ ȻɨɻɚɧɢȻɨɻɚɧɢɫɬɪဩȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ʌɉɚɜɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


Ϯϭϯ


ɍ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɋɟɫɚɜɟ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɢ ɰɪɤɜɚ ɋɜ ɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧ ɭ ɫɟɥɭ ɀɢɞɢʂɟ ɢ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ Ɋɚɞɟɲɢɧɨ ɜɨʁɜɨɞɟ Ɋɚɞɨɫɥɚɜɚ Ɇɢɯɚʂɟɜɢʄɚ ɐɪɤɜɚ ɋɜ
ɉɚɧɬɟɥɟʁɦɨɧɭɫɟɥɭɀɢɞɢʂɟɤɦɢɫɬɨɱɧɨɨɞɦɟɫɬɚɊɚɜɚɧɢɰɟɞɚɬɨɜɚɧɚʁɟɭɩɟɪɢɨɞ
ɩɪɟɝɨɞɢɧɟɢɭɨɛɟɅɚɡɚɪɟɜɟɩɨɜɟʂɟɦɚɧɚɫɬɢɪɭɊɚɜɚɧɢɰɢ

ȼɨʁɜɨɞɚ Ɋɚɞɨɫɥɚɜ Ɇɢɯɚʂɟɜɢʄ ɩɨɞɢɝɚɨ ʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɭ ɰɪɤɜɭ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ
ɉɪɟɱɢɫɬɟɭɫɟɥɭɊɚɞɨɲɢɧɭɧɚɞɟɫɧɨʁɨɛɚɥɢȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟɞɚɬɨɜɚɧɚɭɩɟɪɢɨɞ
ɇɚʃɟɧɢɦɬɟɦɟʂɢɦɚɩɨɞɢɝɧɭɬɚʁɟɞɚɧɚɲʃɚɫɟɨɫɤɚɰɪɤɜɚɉɪɜɨɛɢɬɧɚɰɪɤɜɚʁɟ
ɛɢɥɚ ɨɡɢɞɚɧɚ ɨɞ ɤɚɦɟɧɚ ɢ ɢɦɚɥɚ ʁɟ ɩɥɚɧ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɝ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ ɫɚ ɱɟɬɢɪɢ ɫɥɨɛɨɞɧɚ
ɫɬɭɩɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɧɨɫɢɥɚ ɤɭɩɨɥɭ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɦɧɨ ɫɚɝɪɚɻɟɧɨɦ ɩɪɢɩɪɚɬɨɦ ɍ ɞɜɨɪɢɲɬɭ
ɞɚɧɚɲʃɟɫɟɨɫɤɟɰɪɤɜɟɧɚɥɚɡɟɫɟɮɪɚɝɦɟɧɬɢɩɥɢɬɤɨɪɟʂɟɮɧɟɤɚɦɟɧɟɩɥɚɫɬɢɤɟ

ɍɛɥɢɡɢɧɢɩɟʄɢɧɟɤɨʁɚʁɟɫɥɭɠɢɥɚɤɚɨɢɫɩɨɫɧɢɰɚɧɟɞɚɥɟɤɨɨɞɦɚɧɚɫɬɢɪɚɊɟɫɚɜɟɢ
ɭɡ ɫɚɦɨ ɪɟɱɧɨ ɤɨɪɢɬɨ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɧɟɡɧɚɬɧɢ ɬɪɚɝɨɜɢ ɫɟɜɟɪɧɟ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɟ ɤɨɧɯɟ ɢ ɞɟɨ
ɫɟɜɟɪɧɨɝɩɨɞɭɠɧɨɝɡɢɞɚɧɟɤɚɞɚɲʃɟɦɚʃɟɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɟɰɪɤɜɢɰɟɋɜɌɪɨʁɢɰɟɐɪɤɜɚ
ʁɟɞɚɬɨɜɚɧɚɭɩɪɜɭɩɨɥɨɜɢɧɭ;9ɜɟɤɚɐɪɤɜɚʁɟɨɡɢɞɚɧɚɩɪɢɬɟɫɚɧɢɦɤɚɦɟɧɨɦ³

ɍ ɫɚɫɬɚɜɭ ɢɫɬɨɢɦɟɧɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɧɚ ɫɚɦɨʁ ɞɟɫɧɨʁ ɨɛɚɥɢ ȼɟɥɢɤɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɭ
ɩɨɞɧɨɠʁɭɅɭɱɢʄɤɨɝɛɪɞɚɤɨɞɫɟɥɚɊɚʁɤɢɧɰɚ ɧɚɥɚɡɢɫɟɰɪɤɜɚɌɨɦɢʄɫ ɤɪɚʁɚ;,9ɢɥɢ
ɩɨɱɟɬɤɚ ;9 ɜɟɤɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɋɜ Ɍɨɦɢ Ʉɬɢɬɨɪ ɭ ɩɪɜɨɛɢɬɧɚ ɩɨɫɜɟɬɚ ɫɭ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢ
ɐɪɤɜɚʁɟɭɩɥɚɧɭʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɚɩɪɟɫɜɟɞɟɧɚɩɨɞɭɠɧɢɦɩɨɥɭɨɛɥɢɱɚɫɬɢɦɫɜɨɞɨɦ
ɫɚ ɨɥɬɚɪɫɤɨɦ ɚɩɫɢɞɨɦ ɨɡɢɞɚɧɚ ɩɪɢɬɟɫɚɧɢɦ ɤɚɦɟɧɨɦ ɢ ɨɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɚ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢɯ
ɮɚɫɚɞɚ ɛɟɡ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɭɤɪɚɫɚ Ɉɱɭɜɚɧɢ ɫɭ ɢɡɜɨɪɧɢ ɨɛɥɢɰɢ ɰɪɤɜɟ ɢɡɭɡɟɜ




ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ
 Ȼɨɥɨʃɫɤɢɩɪɟɩɢɫɪɚɜɚɧɢɱɤɟɩɨɜɟʂɟ ɋɩɨɦɟɧɢɰɚɫɬɪȼɉɟɬɤɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɫɬɪȼɊɢɫɬɢʄ
ɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɇɚʁɫɬɚɪɢʁɚɜɟɫɬɨɰɪɤɜɢɭɡɚɩɢɫɭɭɪɭɤɨɩɢɫɧɨɦɨɤɬɨɢɯɭɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝɦɚɧɚɫɬɢɪɚɋɜɉɚɜɥɚɢɡɤɨʁɟɝɫɟ
ɫɚɡɧɚʁɟɞɚɤɬɢɬɨɪɜɨʁɜɨɞɚɊɚɞɨɫɥɚɜɭɫɜɨʁɦɚɧɚɫɬɢɪɭɊɚɞɟɲɢɧɭɫɚɰɪɤɜɨɦȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟɩɪɟɱɢɫɬɟɲɚʂɟɢɡ
Ȼɟɨɝɪɚɞɟ ʁɟɞɧɨɝ ɩɪɟɩɢɫɢɜɚɱɚ ɞɚ ɬɚɦɨ ɩɪɟɩɢɫɭʁɟ ɤʃɢɝɟ ɡɚ ɞɟɫɩɨɬɚ ɋɬɟɮɚɧɚ ɜɢɞ Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɍȾ ;/,9
Ȼɟɨɝɪɚɞȴɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɫɬɚɪɢɫɪɩɫɤɢɡɚɩɢɫɢɢɧɚɬɩɢɫɢɤʃ,ɛɪɆȼɚɥɬɪɨɜɢʄɈɫɬɚɰɢ
ɫɬɚɪɟ ɰɪɤɜɟ ɢ Ɋɚɞɨɲɢɧɭ  ɧɢʁɟ ɧɚ ɠɚɥɨɫɬ ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ ɧɚɦɟɪɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɚɰɢ ɰɪɤɜɟ ɨɛʁɚɜɟ ɞɨɰɧɢʁɟ ɭ
ɧɚɰɪɬɭ ɢ ɨɩɢɫɭ  Ȼ ɉɟɬɤɨɜɢʄ ɉɪɟɝɥɟɞ  Ɉ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɬɢɬɨɪɚ Ɋɚɞɨɫɥɚɜɚ Ɇɢɯɚʂɟɜɢʄɚ Ƚ Ȼɚɛɢʄ
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢɩɨɥɨɠɚʁɤɬɢɬɨɪɚ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȭȻɨɲɤɨɜɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪ ɆɚɧɚɫɢʁɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɎɄɚɧɢɰɋɪɛɢʁɚ,,ɫɬɪȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɢ


Ϯϭϰ


ɩɪɟɩɪɚɜɤɢ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢɯ ɨɬɜɨɪɚ ɢ ɧɚɤɧɚɞɧɨɝ ɩɪɨɛɢʁɚʃɚ ɭɥɚɡɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɚ
ɩɪɢɩɪɚɬɚɭɨɛɥɢɤɭɨɬɜɨɪɟɧɨɝɬɪɟɦɚɤɚɫɧɢʁɟʁɟɩɪɢɡɢɞɚɧɚ

Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ȳɚɤɨɜɢʄ ɫ  ɤɪɚʁɚ ;,9 ɢɥɢ ɩɨɱɟɬɤɚ ;9 ɜɟɤɚ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ
ɢɫɬɨɢɦɟɧɨɝɦɚɧɫɬɢɪɫɤɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧɚɞɟɫɧɨʁɨɛɚɥɢȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟɤɨɞɫɟɥɚȾɭɛɨɤɟ
ɩɨɫɜɟʄɟɧɚʁɟɋɜȳɚɤɨɜɭɉɪɜɨɛɢɬɧɚɩɨɫɜɟɬɚɢɤɬɢɬɨɪɫɭɧɟɩɨɡɧɚɬɢɉɥɚɧɩɪɜɨɛɢɬɧɟ
ɰɪɤɜɟɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ʁɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɭɩɪɨɲʄɟɧɨɝ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɚ ɫɚ ɚɩɫɢɞɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɡɧɭɬɪɚ
ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɟɞɨɤʁɟɨɥɬɚɪɫɤɚɚɩɫɢɞɚɫɩɨʂɚɬɪɨɫɬɪɚɧɚɚɛɨɱɧɟɩɟɬɨɫɬɪɚɧɟɎɚɫɚɞɟɫɭɛɟɡ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɭɤɪɚɫɚ ɫɚ ɫɩɨʂɚɲʃɢɦ ɩɥɢɬɤɢɦ ɤɚɦɟɧɢɦ ɫɨɤɥɨɦ Ɉɡɢɞɚɧɚ ʁɟ
ɩɪɢɬɟɫɚɧɢɦɤɚɦɟɧɨɦɢɨɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɚɋɚɱɭɜɚɧɢɫɭɢɡɜɨɪɧɢɨɛɥɢɰɢɰɪɤɜɟɞɨɩɨɱɟɬɤɚ
ɩɨɥɭɨɛɥɢɱɚɫɬɨɝ ɫɜɨɞɚ ɩɪɢɩɪɚɬɚ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɢɡɢɞɚɧɚ ɡɚɩɚɞɧɢ ɡɢɞ ɰɪɤɜɟ ɭɤɥɨʃɟɧ ɚ
ɭɥɚɡ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨʁ ɚɩɫɢɞɢ ʁɟ ɧɚɤɧɚɞɧɨ ɩɪɨɛɢʁɟɧ Ɇɨɝɭʄɢ ɫɭ ɭɬɢɰɚʁɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɯ
ɨɛɥɢɤɚ ɢɡ ɫɭɫɟɞɧɟ ɉɟɬɪɭɲɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɟ ȳɚɤɨɜɢʄɚ ɢ Ɍɨɦɢʄɚ ɚ ɧɚʁɛɥɢɠɟ
ɩɚɪɚɥɟɥɟɛɢɥɢɛɢɨɛɥɢɰɢɚɩɫɢɞɚɇɚɦɚɫɢʁɟɡɚȳɚɤɨɜɢʄɢÄɐɪɤɜɟ,,³ɡɚɌɨɦɢʄ

Ɇɚɧɚɫɬɢɪȳɨɲɚɧɢɰɭɢɡɩɨɫɥɟɞʃɟɞɟɰɟɧɢʁɟ;,9ɜɟɤɚɧɚɥɚɡɢɫɟɧɚɥɟɜɨʁɨɛɚɥɢ
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Ɂɚɫɚɞɚɫɟɭɨɤɜɢɪɭɫɬɪɭɱɧɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɨɜɚʁɦɚɧɚɫɬɢɪɩɨʁɚɜʂɭʁɟɫɚɦɨɭȼɉɟɬɤɨɜɢʄɉɪɟɝɥɟɞɫɬɪ
ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ɂɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɨ ȳɨɲɚɧɢɰɢ ɩɪɢɥɚɠɟɦɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɭ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɢɪɟɞɢɨ Ȼ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɢɡ
ɁɚɜɢɱɚʁɧɨɝɦɭɡɟʁɚɭȳɚɝɨɞɢɧɢɃȼɭɢɱɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɩɨ ɋɟɪɛɢɢɋɜɟɫɤɚȻɭɞɢɦɶɫɬɪɆ
Ɇɢɥɢʄɟɜɢʄ Ʉɧɟɠɟɜɢɧɚ ɋɪɛɢʁɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ȳ Ɇɢɲɤɨɜɢʄ Ɍɨɩɨɝɪɚɮɫɤɢ ɪɟɱɧɢɤ
ȳɚɝɨɞɢɧɫɤɨɝɨɤɪɭɝɚȽɥɚɫɧɢɤɋɍȾ  ɆɢɬɪɆɢɯɚɢɥɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɫɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪȴɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɋɬɚɪɢ ɫɪɩɫɤɢ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɧɚɬɩɢɫɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɛɪ
).DQLW]Das Königreich Serbien und das Serbenvolk von der Römerzeit bis zum Gegenwart. Land und
Bevölkerung/HLS]LJɫɬɪ ɎɄɚɧɢɰɋɪɛɢʁɚɁɟɦʂɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ
 Ɇɉɨɩɨɜɢʄɂɫɬɨɪɢɫɤɚ ɭɥɨɝɚ ɫɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟȻɟɨɝɪɚɞɑȾɆɚɪʁɚɧɨɜɢʄ ȶɭɩɪɢʁɚ
ɉɚɪɚʄɢɧɢȳɚɝɨɞɢɧɚ Ɍɟɦɧɢʄɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ  ɫɬɪɆȾɪɚɝɢʄ Ɇɚɧɚɫɬɢɪȳɨɲɚɧɢɰɚ ɉɨɥɢɬɢɤɚ
ʁɭɧɫɬɪɋɆɢʁɚɬɨɜɢʄȻɟɥɢɰɚ. ɇɚɫɟʂɚ ɢ ɩɨɪɟɤɥɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚȻɟɨɝɪɚɞȾȾɚɱɢʄ
Ɇɚɧɚɫɬɢɪȳɨɲɚɧɢɰɚ Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɉɐ  ɫɬɪȻɄɧɟɠɟɜɢʄ ɐɪɤɜɚɭɫɟɥɭɊɚɦɚʄɢ ɁɅɍɆɋ
  ȾɄɚɲɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪ ȳɨɲɚɧɢɰɚȻɟɨɝɪɚɞɉɉɚʁɤɢʄ Ɉɢɫɬɨɪɢʁɢɦɚɧɚɫɬɢɪɚȳɨɲɚɧɢɰɟ 
ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ,;  ɫɬɪȾɆȾɚɱɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪ ȳɨɲɚɧɢɰɚ. ɂɡ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɫɬɚɪɟ ȳɚɝɨɞɢɧɟ
Ȼɟɨɝɪɚɞ  Ⱦ Ʉɚɲɢʄ ɐɪɤɜɟ ɭ ɤɪɭɲɟɜɚɱɤɨɦ ɤɪɚʁɭ ɞɨ ɉɪɜɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɭɫɬɚɧɤɚ, Ʉɪɭɲɟɜɚɰ ɤɪɨɡ ɜɟɤɨɜɟ
Ʉɪɭɲɟɜɚɰ  ɫɬɪ   ɂ Ȼɨɠɢʄ ɋɪɩɫɤɟ ɡɟɦʂɟ ɭ ɞɨɛɚ ɋɬɟɮɚɧɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ  Ɇɨɪɚɜɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ɢ
ʃɟɧɨ ɞɨɛɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  Ⱦ Ⱦɚɱɢʄ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȳɨɲɚɧɢɰɚ ɉɚɪɚʄɢɧ  Ⱦ Ɇ ɋɬɟɩɤɨɜɢʄ
ȳɨɲɚɧɢɰɚɤɨɞɋɜɟɬɨɡɚɪɟɜɚ Ʉɚɥɟɧɢʄ  ɫɬɪɊɋɬɚɧɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟɰɪɤɜɟɭɋɬɚɥɚʄɭ
ɢ ɨɤɨɥɢɧɢ  ɋɬɚɪɢɧɚɪ ɧɫ ;;;   ɫɬɪ  Ɉ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ȳɨɲɚɧɢɰɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɢ
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚɨɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɦɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭȳȼɟɫɟɥɢʄɈɩɢɫɶ ɦɨɧɚɫɬɢɪɚ ɭ ɋɪɛɢɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɆɆɢɥɢʄɟɜɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪɢɭɋɪɛɢʁɢȽɥɚɫɧɢɤɋɍȾ  ɫɬɪȼɆɚɪɤɨɜɢʄɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ
ɦɨɧɚɲɬɜɨ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȼɊɉɟɬɤɨɜɢʄɆɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ ɒɭɦɚɞɢʁɢ
Ȼɪɚɫɬɜɨ  ɫɬɪɢɫɬɢ ɇɢɤɨɥɚɫɜ ɭɋɬɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄɇɚɪɨɞɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ ɫɪɩɫɤɨ-ɯɪɜɚɬɫɤɨɫɥɨɜɟɧɚɱɤɚ ,,, Ɂɚɝɪɟɛ   ɢɫɬɢ ɉɪɟɝɥɟɞ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɪɨɡ ɩɨɜɟɫɧɢɰɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ


Ϯϭϱ


ɪɟɱɢɰɟ ȳɨɲɚɧɢɰɟ ɭ ɫɟɥɭ ɉɪʃɚɜɨɪɭ ɨɤɨ  ɤɦ ɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ ȳɚɝɨɞɢɧɟ  ɩɪɟɦɚ ɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɩɪɟɞɚʃɭɩɨɞɢɝɚɨʁɟɤɧɟɡɅɚɡɚɪʁɟɧɚɝɪɨɛɭɩɭɫɬɢʃɚɤɚȳɨɲɚɤɨɝɚʁɟɧɟɧɚɦɟɪɧɨɭɛɢɨ\
ɥɨɜɭ ɢ ɧɚɡɜɚɨ ɝɚ ɩɭɫɬɢʃɚɤɨɜɢɦ ɢɦɟɧɨɦ ɉɭɫɬɢʃɚɤȳɨɲ ɧɚɡɢɜɚɧɢ ɋɜ ȳɨɲ ɋɢɧɚɢɬ
ɠɢɜɟɨʁɟ ɢ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɫɟ ɭ ɩɟʄɢɧɢɢɫɩɨɞ ɛɪɞɚ ɒɚɪɟɧɢɤɚ ɤɨɞ ȳɨɲɚɧɢɰɟɚʃɟɝɨɜɝɪɨɛ
ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ʁɭɠɧɨ ɨɞ ɡɚɩɚɞɧɨɝ ɭɥɚɡɚ ɭ ɰɪɤɜɭ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɛɢɥɚ
ɩɨɫɜɟʄɟɧɚɋɜɇɢɤɨɥɢɤɚɨɢɞɚɧɚɫɢɥɢɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟʁɟɞɧɨɦɫɜɟɬɨɦɪɚɬɧɢɤɭɫɜɟɬɨɦ
ȭɨɪɻɭɢɥɢɫɜɟɬɨɦȾɢɦɢɬɪɢʁɭɄɬɢɬɨɪʁɟɧɟɩɨɡɧɚɬ

ɐɪɤɜɚ ɢɦɚ ɩɥɚɧ ɫɚɠɟɬɨɝ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɤɭɩɨɥɨɦ ɧɚɞ ɫɪɟɞɢɲʃɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ
ɨɥɬɚɪɫɤɨɦ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɨɦ ɚɩɫɢɞɨɦ ɫɚ ɧɢɲɨɦ ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɟ ɭ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɦ ɭɝɥɭ ɢ
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɝɪɚɻɟɧɨɦ ɩɪɢɩɪɚɬɨɦ ɫɚ ɤɭɩɨɥɨɦ Ƚɥɚɜɧɚ ɤɭɩɨɥɚ ɩɪɟɤɨ ɩɚɧɞɚɧɬɢɮɚ ɢ
ɫɜɨɞɨɜɚɨɫɥɨʃɟɧɚʁɟɧɚɩɢɥɚɫɬɪɟɞɨɤɤɭɩɨɥɭɧɚɞɩɪɢɩɪɚɬɨɦɧɟɲɬɨɦɚʃɟɝɩɪɟɱɧɢɤɚɢ
ɧɚɧɢɠɟɦɤɨɰɤɚɫɬɨɦɩɨɫɬɨʂɭɧɨɫɟɱɟɬɢɪɢɩɪɢɫɥɨʃɟɧɚɥɭɤɚɤɨʁɢɩɨɩɭɬɤɨɧɡɨɥɚɢɡɥɚɡɟ
ɢɡɦɚɫɟɡɢɞɨɜɚɐɪɤɜɚʁɟɡɢɞɚɧɚɥɨɦʂɟɧɢɦɨɛɥɢɱɚɫɬɢɦɤɚɦɟɧɨɦɬɟɫɚɧɢɰɢɦɚɫɢɝɟɢ
ɨɩɟɤɨɦ  ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɦɚ ɨɠɢɜʂɟɧɢɦ ɫɥɟɩɢɦ ɚɪɤɚɞɚɦɚ ɢ ɡɚɜɪɲɟɧɢɦ ɤɪɨɜɧɢɦ ɡɭɩɱɚɫɬɢɦ
ɜɟɧɰɟɦɨɞɨɩɟɤɟɫɥɢɤɚʃɟɦɫɟɨɩɨɧɚɲɚɥɨɡɢɞɚʃɟɭɬɟɯɧɢɰɢɨɩɭɫɥɢɫɬɚɬɭɦɢɤɪɫɬɚɫɬɢ
ɥɨɧɱɢʄɢɂɚɤɨʁɟɬɪɢɤɨɧɯɨɫɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɪɟɲɟʃɟɩɥɚɧɚɩɨʁɚɜɚɰɪɤɚɜɚ

Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ȼ Ʉɨɪɚʄ  ɇ ɉɟɬɪɨɜɢʄ Ⱥɪɯɟɨɥɨɲɤɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɢ ɧɚɥɚɡɢɲɬɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ II.
ɐɟɧɬɪɚɥɧɚ ɋɪɛɢʁɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ȭ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ ɋɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɢɫɬɨ
ɫɬɪ  0 .RODULü -RãDQLFD  Enciklopedija Jugoslavije  =DJUHE  ɫɬɪ  Ⱦ Ɍɚɫɢʄ ɐɪɤɜɟɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɢɮɪɟɫɤɨɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɚ – ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɥɟɩɨɬɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ%9XMRYLü
-RãDQLFD  Likovna Enciklopedija Jugoslavije  =DJUHE  ɫɬɪ  ɋ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɋɪɛɢʁɟ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɢɫɬɢ ȳɨɲɚɧɢɰɚ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɢ ɋɪɛɢʁɟ ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɟɦɚ Ȼ
ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ Ɂɢɞɧɨ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȳɨɲɚɧɢɰɟ  ɢ Ʌɢɤɨɜɢ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɢ ɋɢɦɟɨɧɚ ɇɟɦɚʃɟ ɭ
ȳɨɲɚɧɢɰɢ Ʉɨɪɟɧɢ,9ɫɬɪ

 ɉ ɉɚʁɤɢʄ Ɉ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȳɨɲɚɧɢɰɟ  ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ ,;  ɫɬɪ  ɫɚ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɨɦ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ ɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɉɜɨ ɩɪɟɞɚʃɟ ʁɟ ɫɥɢɱɧɨ ɨɧɨɦɟ ɨ ɫɬɚɪɰɭ Ɂɨɫɢɦɢ ɢ Ɇɢɥɨɲɭ Ɉɛɢɥɢʄɭ Ⱥ
Ɋɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɅɉɚɜɥɨɜɢʄɄɭɥɬɨɜɢ ɥɢɰɚ ɤɨɞ ɋɪɛɚ ɢ ɆɚɤɟɞɨɧɚɰɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨɫɬɪȺɊɚɞɨɜɢʄ ɋɢɧɚɢɬɢɢ
ʃɢɯɨɜ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɋɪɛɢʁɟ ɭ  ɢ  ɜɟɤɭ  Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ 1381-1981. ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɨ ɲɟɫɬɨʁ
ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɇɚɨɫɧɨɜɭɨɫɬɚɬɚɤɚɮɢɝɭɪɚɧɚɫɟɜɟɪɧɨɦɡɢɞɭɩɪɢɩɪɚɬɟɤɨʁɢɩɪɢɩɚɞɚʁɭɩɨɪɬɪɟɬɢɦɚɩɨɪɨɞɢɰɟɞɟɫɩɨɬɚ
ȭɭɪɻɚȻɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɉɪɢɥɨɝɧɚʁɫɬɚɪɢʁɨʁɢɫɬɨɪɢʁɢɰɪɤɜɟɭȳɨɲɚɧɢɰɢ Ɂɨɝɪɚɮ  ɫɬɪɢɫɬɢ
Ɇɚɧɚɫɬɢɪȳɨɲɚɧɢɰɚ 
Ʉɪɨɡ ɋɪɛɢʁɭ ɢ ɐɪɧɭ ȽɨɪɭɩɪɋɊɢɫɬɚɧɨɜɢʄȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦȳɨɲʁɟɊɇɢɤɨɥɢʄɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɨɤɬɢɬɨɪɫɤɭ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɭɧɚ ʁɭɠɧɨɦ ɡɢɞɭ ɩɪɢɩɪɚɬɟ ɫɚ ɩɨɪɨɞɢɰɨɦɧɟɤɨɝ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɝ ɜɥɚɫɬɟɥɢɧɚ Ɋɇɢɤɨɥɢʄ ɉɪɢɥɨɝ
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɠɢɜɨɩɢɫɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȳɨɲɚɧɢɰɟ  ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ ,;  ɫɬɪ  Ȼ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ʁɟ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɨ ɩɨɪɬɪɟɬɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɞɟɫɩɨɬɚ ȭɭɪɻɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɡɢɞɭ ɩɪɢɩɪɚɬɟ Ȼ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɉɪɢɥɨɝ
ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɨʁ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɰɪɤɜɟ ɭ ȳɨɲɚɧɢɰɢ  Ɂɨɝɪɚɮ    ɫɬɪ  ɢɫɬɢ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȳɨɲɚɧɢɰɚ  Ʉɪɨɡ
ɋɪɛɢʁɭ ɢ ɐɪɧɭ ȽɨɪɭɩɪɋɊɢɫɬɚɧɨɜɢʄȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ

ɂɫɬɨɫɬɪ

Ϯϭϲ


ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɛɟɡ ɛɨɱɧɢɯ ɤɨɧɯɢ ɨɞɚɜɧɨ ʁɟ ɩɪɢɜɥɚɱɢɥɚ ɩɚɠʃɭ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɟ ɰɪɜɟ ɫɚ ɤɭɩɨɥɨɦ ɩɨɩɭɬ Ɋɚɦɚʄɟ ȳɨɲɚɧɢɰɟ
Ʉɨɩɨɪɢɧɚ ɢ ȼɪɚʄɟɜɲɧɢɰɟ ɢ ɧɢɡɚ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭ ɧɟɬɢɩɢɱɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟ ɧɨɫɟ ɢɡɪɚɡɢɬɚ
ɨɛɟɥɟɠʁɚɦɨɪɚɜɫɤɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɈɞɫɭɫɬɜɨɛɨɱɧɢɯɤɨɧɯɢɢɱɟɫɬɨɨɞɫɭɫɬɜɨɩɪɢɩɪɚɬɚ
ɬɭɦɚɱɢ ɫɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɢɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟɦ ɛɟɡ ɜɟɥɢɤɢɯ ɯɨɪɨɜɚ ɐɪɤɜɟ ɛɟɡ ɛɨɱɧɢɯ
ɤɨɧɯɢ ɨɛɪɚɻɟɧɟ ɫɭ ɤɚɨ ɡɚɫɟɛɧɚ ɰɟɥɢɧɚ Äɫɤɭɩɢɧɚ³ Äɩɨɞɝɪɭɩɚ³  ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɦɨɪɚɜɫɤɟ
ɫɬɢɥɫɤɟɝɪɭɩɟ
ɇɚɤɨɧɡɚɜɪɲɟɬɤɚɨɛɢɦɧɢɯɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɨɪɟɫɬɚɭɪɚɬɨɪɫɤɢɯɪɚɞɨɜɚɬɨɤɨɦɢ
ɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɢɠɢɜɨɩɢɫɭɦɚɧɚɫɬɢɪɚȳɨɲɚɧɢɰɟɫɚɫɬɚɜʂɟɧʁɟɞɟɬɚʂɧɢɩɨɩɢɫ
ɢɤɨɧɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚȼȭɭɪɢʄʁɟɠɢɜɨɩɢɫȳɨɲɚɧɢɰɟÄɞɚɬɨɜɚɨɭɜɪɟɦɟɨɤɨ
ɝɨɞɢɧɟɰɪɤɜɭʁɟɨɞɪɟɞɢɨɤɚɨɡɚɞɭɠɛɢɧɭɧɟɩɨɡɧɚɬɟɜɥɚɫɬɟɥɟɢɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚ³ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨ
ʁɟʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɤɚɤɨɩɨɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɦɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɦɚɧɚɬɩɢɫɚɬɚɤɨɢɩɨɢɡɛɨɪɭɫɰɟɧɚ³



 Ⱥ Ⱦɟɪɨɤɨ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɭ ɦɨɪɚɜɫɤɭ ɫɬɢɥɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ȼɪɚʄɟɜɲɧɢɰɭ Ɋɚɦɚʄɭ
ɒɚɬɨɪʃɭɢɄɨɩɨɪɢɧȺȾɟɪɨɤɨɆɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪȭȻɨɲɤɨɜɢʄɧɚɝɥɚɲɚɜɚɞɚ
ɛɨɱɧɟɤɨɧɯɟɧɟɦɚʁɭȼɪɚʄɟɜɲɧɢɰɚɢɄɨɩɨɪɢɧȭȻɨɲɤɨɜɢʄȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪɆɟɫɬɨɦɨɜɢɯɰɪɤɚɜɚ
ɭ ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɢ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɛɚɜɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ȼ ȭɭɪɢʄ ɭ ɇɚɫɬɚɧɚɤ ɫɬɪ  ɢ ɋɪɩɫɤɢ ɞɪɠɚɜɧɢ
ɫɚɛɨɪɢ ɫɬɪ  ɢ ȼ Ʉɨɪɚʄ ɭ ɂɡɜɨɪɢ ɫɬɪ  ɇɚ ɧɟɤɟ ɨɞ ʃɢɯ ɩɨɧɨɜɨ ɫɤɪɟʄɟ ɩɚɠʃɭ Ƚ Ȼɚɛɢʄ Ƚ
Ȼɚɛɢʄȼȭɭɪɢʄɉɨɥɟɬ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢɫɬɪɉɨʁɟɞɢɧɟɫɭɪɚɡɦɚɬɪɚɧɟɭɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ȭɆɚɧɨɁɢɫɢ
ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɫɬɚɪɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɫɬɪ  Ȼ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ ɐɪɤɜɚ ɭ ɫɟɥɭ Ɋɚɦɚʄɢ ɫɬɪ  Ɋ
ɋɬɚɧɢʄ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȼɪɚʄɟɜɲɧɢɰɚ ɫɬɪ   ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ Ɋ ɉɪɨɤɢʄ
Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɨɪɟɫɬɚɭɪɚɬɨɪɫɤɢɪɚɞɨɜɢɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɰɪɤɜɟɦɚɧɚɫɬɢɪɚȳɨɲɚɧɢɰɟɫɬɪɢɞɪɭɝɢ 
ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɟɦɚ ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  Ɂɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɪɟɫɬɚɭɪɚɬɨɪɫɤɢɦ
ɪɚɞɨɜɢɦɚɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɢɠɢɜɨɩɢɫɭɰɪɤɜɟɦɚɧɚɫɬɢɪɚȳɨɲɚɧɢɰɟɩɨɝɥɟɞɚɬɢɧɚɩɨɦɟɧɭɨɭɧɚɫɬɚɜɤɭɨɜɨɝ
ɪɚɞɚ

ȼȭɭɪɢʄɇɚɫɬɚɧɚɤɫɬɪɢɫɬɢɋɪɩɫɤɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɫɚɛɨɪɢ

ȼɄɨɪɚʄɂɡɜɨɪɢɫɬɪ

ȽȻɚɛɢʄȼȭɭɪɢʄɉɨɥɟɬ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢɫɬɪ

Ɉɜɢɦɝɪɚɻɟɜɢɧɚɦɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭɰɪɤɜɟɫɚɩɥɚɧɨɦɭɨɛɥɢɤɭɫɚɠɟɬɟɜɚɪɢʁɚɧɬɟɭɩɢɫɚɧɨɝɤɪɫɬɚɫɚɤɭɩɨɥɨɦɢ
ʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɡɚɫɜɟɞɟɧɟ ɩɨɥɭɨɛɥɢɱɚɫɬɢɦ ɫɜɨɞɨɦ ɫ ɨʁɚɱɚɜɚʁɭʄɢɦ ɥɭɰɢɦɚ ɛɟɡ ɤɭɩɨɥɟ ɉɥɚɧ
ɤɭɩɨɥɧɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ ɩɪɨɢɫɬɢɱɟ ɢɡ ɨɫɧɨɜɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ ɧɚ ɫɚɠɟɬɢɦ ɦɨɪɚɜɫɤɢɦ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɢɦɚ ɞɨɤ ɫɟ
ʁɟɞɧɨɛɪɨɞɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ ɜɟɡɭʁɭ ɡɚ ɪɚɲɤɭ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɭ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɩɨɩɭɬ ɋɜ ɇɢɤɨɥɟ ɭ ɋɬɭɞɟɧɢɰɢ ɢ ɋɜ
ɉɟɬɪɚɢɉɚɜɥɚɭɀɢɱɢɆɨɪɚɜɫɤɟɰɪɤɜɟɛɟɡɛɨɱɧɢɯɤɨɧɯɢɜɪɟɦɟɧɫɤɢɢɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɩɪɢɩɚɞɚʁɭɬɨɤɨɜɚ
ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɞɟɥɟ ɢ ɧɟɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɫɬɢɥɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ȿ Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ ɋɤɭɩɢɧɚ
ɦɨɪɚɜɫɤɢɯɫɩɨɦɟɧɢɤɚɛɟɡɛɨɱɧɢɯɤɨɧɯɢ Ʉɪɭɲɟɜɚɱɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ  ɫɬɪ

ɂɡɪɚɞɚɫɭɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɟɩɟɬɪɭɲɤɟɰɪɤɜɟɛɟɡɛɨɱɧɢɯɤɨɧɯɢɋɜȳɨɜɚɧȽɥɚɜɨɫɟɤɢɋɜɉɟɬɤɚɭɁɚɛɪɟɝɢ
ɋɜȭɨɪɻɚɭȽɆɭɬɧɢɰɢɢɰɪɤɜɚɄɪɚɫɚɤɨɞɉɚɪɚʄɢɧɚɡɚɬɢɦɌɨɦɢʄɰɪɤɜɚɭɝɪɚɞɭȻɨɪɚɱɭɆɪʃɢɧɚɰɪɤɜɚ
Äɐɪɤɜɢɧɚ³ɧɚɪɭɞɧɢɤɭɆɚɪɤɨɜɚɰɪɤɜɚɤɨɞɋɥɨɜɰɚȾɨɤɦɢɪɢɌɪɟɫɢʁɟɞɨɤʁɟɩɨɝɪɟɲɧɨɭɤʂɭɱɟɧȾɨɛɪɭɧ
ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ɋ ɉɪɨɤɢʄ Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɨɪɟɫɬɚɭɪɚɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȳɨɲɚɧɢɰɟ 
ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ,;  ɫɬɪɉɉɚʁɤɢʄ ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɪɚɞɨɜɢɧɚɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɢɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɭ ɒɭɦɚɞɢʁɢ ɢ ɉɨɦɨɪɚɜʂɭ  Ƚɥɚɫɧɢɤ ȾɄɋ    ɫɬɪ  ɢɫɬɢ ɇɟɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟɭɒɭɦɚɞɢʁɢɢɉɨɦɨɪɚɜʂɭ ɁɁɋɄ  ɫɬɪȿɊɚɞɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨ
ɫɬɪɊȽɚɲɢʄ Ʉɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚɠɢɜɨɩɢɫɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚȳɨɲɚɧɢɰɟ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ,;  ɫɬɪ
Ⱦ Ɇɢɥɢɫɚɜʂɟɜɢʄ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȳɨɲɚɧɢɰɚ ɐɪɬɟɠɢ ɮɪɟɫɚɤɚ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞ

Ɋɇɢɤɨɥɢʄ ɉɪɢɥɨɝɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭɠɢɜɨɩɢɫɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚȳɨɲɚɧɢɰɟ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ,;  ɫɬɪ

 ȼ ȳ ȭɭɪɢʄ Ɂɢɞɧɨ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɲɤɨɥɟ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɢɫɬɢ ȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟ ɮɪɟɫɤɟ ɭ
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȽȻɚɛɢʄȭɨɪɻɟɜɢʄȼȳȭɭɪɢʄ ɉɨɥɟɬɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɂɫɬɨɪɢʁɚ

Ϯϭϳ


ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɧɨɜɢɯ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ  ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɫɭ ɢ ɫɧɢɦʂɟɧɢ
ɨɫɬɚɰɢ ɡɢɞɧɨɝ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɚ ɭ ɫɜɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɯɪɚɦɚ ɢ ɬɚɞɚ ʁɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧ ɜɟʄɢ ɞɟɨ
ɫɰɟɧɚɢɮɢɝɭɪɚɫɜɟɬɢɬɟʂɚɧɚɬɩɢɫɢɫɭɩɪɨɱɢɬɚɧɢɩɪɟɩɢɫɚɧɢɢɤɚɥɤɢɪɚɧɢɚɫɭ
ɨɬɤɪɢɜɟɧɢ ɢ ɩɪɨɭɱɟɧɢ ɭɥɨɦɰɢ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɝ ɮɪɟɫɤɨ ɠɢɜɨɩɢɫɚ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ
ɤɬɢɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɜɥɚɞɚɪɫɤɢɯ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɯ ɧɚɥɚɡɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ȼ
ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ʁɟ ɨɫɥɢɤɚɜɚʃɟ ȳɨɲɚɧɢɰɟ ɞɚɬɨɜɚɨ ɭ ɩɟɪɢɨɞ  ɍ ɫɬɭɞɢʁɢ Ɍ
ɋɬɚɪɨɞɛɭɰɟɜ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚɦɚ ɧɟɛɟɫɤɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ ɭ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ ȳɨɲɚɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚɬɨɜɚɧɚ ɨɤɨ
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɞɨɩɪɢɧɟɥɚ ɫɭ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɭ ɚɧɚɯɨɪɟɬɫɤɨɝ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ȳɨɲɚɧɢɰɟ ɢ  ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ ɩɭɫɬɢʃɚɱɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɚɤ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɩɪɚɬɢ ɢ ɨɥɬɚɪɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɇɚɪɨɱɢɬɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢʁɚ

ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ,, Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ   ɢɫɬɢ ɋɪɩɫɤɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɭ ɫɪɟɞʃɟɦ ɜɟɤɭ Ʉʃɢɝɚ ɞɪɭɝɚ
;,9;9,ɜɟɤȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɫɥ 

 % &YHWNRYLü 7 6WDURGXEFHY 5H]XOWDWL WHUHQVNLK LVWUDåLYDQMD QD åLYRSLVX PDQDVWLUD -RãDQLFH 
Ⱦɚɤɬɢɥɨɝɪɚɮɢɫɚɧɢ ɪɭɤɨɩɢɫ ɫɚ ɮɨɬɨ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ Ɂɚɜɢɱɚʁɧɢ ɦɭɡɟʁ ȳɚɝɨɞɢɧɚ  Ȼ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ Ɍ ɋɬɚɪɨɞɭɛɰɟɜ ɇɟɤɨɥɢɤɨ
ɡɚɩɚɠɚʃɚ ɨ ɮɪɟɫɤɚɦɚ ɞɨʃɟ ɡɨɧɟ ɭ ȳɨɲɚɧɢɰɢ  ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ ;;9,,;;9,,,   ɫɬɪ  , 0
'MRUGMHYLü00DUNRYLü 2QWKH'LDORJXH5HODWLRQVKLS%HWZHHQWKH9LUJLQDQG&KULVWLQ(DVW&KULVWLDQ$UW
$SURSRVRIWKH'LVFRYHU\RIWKH)LJXUHVRIWKH9LUJLQ0HGLDWUL[DQG&KULVWLQWKHQDRVRI/HVQRYR Ɂɨɝɪɚɮ
 ɫɬɪɧɚɩ

 Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɬɢɱɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɜɥɚɞɚɪɫɤɨɝ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɢ  ɥɢɤɨɜɚ ɜɥɚɫɬɟɥɟ ɢɡ ɩɪɢɩɪɚɬɟ ɢ
ɞɟɥɨɜɢ ɮɢɝɭɪɚ ɫɜɟɬɢɯ ɪɚɬɧɢɤɚ ɢɡ ɧɚɨɫɚ ɜ Ȼ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɍɥɨɦɰɢ ɮɪɟɫɤɨ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɚ ɢɡ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ȳɨɲɚɧɢɰɟ  Ƚɥɚɫɧɢɤ ȾɄɋ    ɫɬɪ  Zaviþajni muzej Jagodina. Stalna izložbena postavka.
KatalogHG%&YHWNRYLüL6'RGLü-DJRGLQDɉɟɬ ɞɟɫɟɬɥɟʄɚ
ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬɢ. ɉɟɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɚ Ɂɚɜɢɱɚʁɧɨɝ ɦɭɡɟʁɚ ɭ ȳɚɝɨɞɢɧɢ  ɭɪ Ȼ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɢ ɋ
Ⱦɨɞɢʄȳɚɝɨɞɢɧɚ
ɛɪ

 Ȼ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɉɪɢɥɨɝ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɨʁ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɰɪɤɜɟ ɭ ȳɨɲɚɧɢɰɢ  Ɂɨɝɪɚɮ    ɫɬɪ  ɢɫɬɢ
Ɇɚɧɚɫɬɢɪȳɨɲɚɧɢɰɚ 
Ʉɪɨɡ ɋɪɛɢʁɭ ɢ ɐɪɧɭ ȽɨɪɭɩɪɋɊɢɫɬɚɧɨɜɢʄȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

 Ɍ ɋɬɚɪɨɞɭɛɰɟɜ ɉɪɟɞɫɬɚɜɚ ɇɟɛɟɫɤɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ ɭ ɤɭɩɨɥɢ ɉɪɢɥɨɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ  Ɍɪɟʄɚ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɜɢɡɚɧɬɨɥɨɝɚ. Ʉɪɭɲɟɜɚɰ 10 – 13. ɦɚʁ 2000. Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɭɪ ȴ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɇ
ɊɚɞɨɲɟɜɢʄȿɊɚɞɭɥɨɜɢʄȻɟɨɝɪɚɞ±ɄɪɭɲɟɜɚɰɫɬɪɫɥȻɐɜɟɬɤɨɜɢʄ Ʌɢɤɨɜɢɋɜ
ɋɚɜɟɢɋɜɋɢɦɟɨɧɚɇɟɦɚʃɟɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭȳɨɲɚɧɢɰɢ Ʉɨɪɟɧɢ ,9  ɫɬɪ±ɧɚɪɨɱɢɬɨɫɬɪ

 6 3HWNRYLü 7KH /LYHVRI+HUPLWV LQ WKH :DOO 3DLQWLQJV RI WKH.DWKROLNRQRI WKH 0RQDVWHU\ DW -RãDQLFD 
Byzantine East, Latin West.
Art Historical Studies in Honor of Kurt Weitzmann3ULQFHWRQɫɪɢɫɬɢ ɀɢɜɨɬɢɩɭɫɬɢʃɚɤɚɭ
ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɭɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ȳɨɲɚɧɢɰɟ  Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɐɪɤɜɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  7 6WHSSDQ 0|QFKH XQG 1RQQHQ  Reallexikon zur
byzantinischen Kunst9,6WXWWJDUWFROV%&YHWNRYLü1HZO\,GHQWLILHG7KHPHVLQWKH1DUWKH[
3URJUDPPH RI -RãDQLFD $ 'LVSOD\ RI (UHPLWLF )HUYRXU VW ,QWHUQDWLRQDO &RQJUHVV RI %\]DQWLQH 6WXGLHV
/RQGRQ  % &YHWNRYLü 7KH (UHPLWH 7UDGLWLRQ LQ /DWH 0HGLHYDO 6HUELD 6RPH $VSHFWV DQG 3UREOHPV RI
5HVHDUFK  Analecta Iberica , ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH 7KH 5RFN&XW 0RQXPHQWV RI (DVW DQG 6RXWK (XURSH
7ELOLVL±%RUMRPL±$NKDOWVLNKH*RUL*HRUJLD7ELOLVLɫɬɪ ɧɚɝɪɭɡɢɧɫɤɨɦ Ɂɚ
ɩɪɢɤɚɡ ɫɤɭɩɚ ɜ ɢɫɬɢ ɉɟʄɢɧɫɤɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɂɫɬɨɱɧɟ ɢ ȳɭɠɧɟ ȿɜɪɨɩɟ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɧɚɭɱɧɢ ɫɤɭɩ
Ɍɛɢɥɢɫɢ±Ȼɨɪʇɨɦɢ±Ⱥɯɚɥɰɢɯɟ±Ƚɨɪɢ Ƚɪɭɡɢʁɚ ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ ȽɥɚɫɧɢɤȾɄɋ  ɫɬɪ
ȻɐɜɟɬɤɨɜɢʄɅɢɤɨɜɢ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɢ ɋɜɟɬɨɝ ɋɢɦɟɨɧɚ ɇɟɦɚʃɟ ɭ ȳɨɲɚɧɢɰɢɫɬɪ

Ϯϭϴ


ɫɜɟɬɢɯɦɨɧɚɯɚɢɩɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂɚɋɜȿɜɬɢɦɢʁɚȼɟɥɢɤɨɝɭɩɪɨɫɬɨɪɭɻɚɤɨɧɢɤɨɧɚɧɚɫɩɪɚɦ
ɥɢɤɨɜɚɫɜɟɬɨɝɋɢɦɟɨɧɚɇɟɦɚʃɟɢɫɜɟɬɨɝɋɚɜɟɋɪɩɫɤɨɝɩɨɫɬɚɜʂɚɩɢɬɚʃɟɦɨɝɭʄɟɤɭɥɬɧɟ
ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɛɨɱɧɢɯ ɨɥɬɚɪɫɤɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɱɟɫɬɨ
ɢɦɚɥɢ ɭɥɨɝɭ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɩɚɪɚɤɥɢɫɚ ɍ ɨɜɨʁ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨʁ ɢɤɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ ɛɨɱɧɢɯ
ɨɥɬɚɪɫɤɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɭɨɱɢɬɢ ɨɞʁɟɤ ɫɨɥɭɧɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ ʁɟɪ ɫɭ ɭ ɜɢɲɟ ɫɨɥɭɧɫɤɢɯ
ɰɪɤɚɜɚ ɭɩɪɚɜɨ ɭ ɻɚɤɨɧɢɤɨɧɭ ɢ ɩɪɨɬɟɡɢɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɞɚɛɪɚɧɟ ɬɟɦɟ
ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɧɚɞɚɯɧɭʄɚ



ɋɥ. 67. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȳɨɲɚɧɢɰɚ

ɋɜ ɦɭɱɟɧɢɤ ȳɨɜɚɧ ɋɬʁɟɧɢɱɤɢ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨɫɟ ɭ ÄɅɟɲɬɢʁɚɧɫɤɨʁ ɩɭɫɬɢʃɢ³ɝɞɟ
ʁɟɡɚɞɟɫɩɨɬɚɋɬɟɮɚɧɚɩɪɟɩɢɫɢɜɚɨÄɉɚɧɟɝɢɪɢɤ³Ɂɛɨɝɬɭɪɫɤɟɧɚʁɟɡɞɟɩɨɜɭɤɚɨɭ
ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜȳɨɜɚɧɚ ɉɪɟɬɟɱɟ ɩɨɡɧɚɬ ɩɨɞ ɢɦɟɧɨɦ ɋɬʁɟɧɢɤ²ɤɦʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨɨɞ




67RPHNRYLü 3ODFHGHVVDLQWVHUPLWHVHWPRLQHVGDQVOHGpFRUGHO¶pJOLVHE\]DQWLQH Liturgie, conversion et
vie monastique. Conférence Saint-Serge XXXV semaine d’études litrugiqueHG$07ULDFFD$3LVWRLD5RPD
ɫɬɪ*%DELüLes chapelles annexes des églises byzantines. Fonction liturgique et programmes
iconographiques3DULVɫɬɪȻɐɜɟɬɤɨɜɢʄɅɢɤɨɜɢ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɢ ɋɜɟɬɨɝ ɋɢɦɟɨɧɚ ɇɟɦɚʃɟ ɭ
ȳɨɲɚɧɢɰɢɫɬɪ

 6K ( - *HUVWHO &LYLF DQG 0RQDVWLF ,QIOXHQFHV RQ &KXUFK 'HFRUDWLRQ LQ /DWH %\]DQWLQH 7KHVVDORQLNH 
DOP  ɫɬɪȻɐɜɟɬɤɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ɉ ɋɜ ȳɨɜɚɧɭ ɋɬʁɟɧɢɱɤɨɦ 0 3URWLü 6Y PXþHQLN -RYDQ 6WMHQLþNL  Pravoslavlje    VWU  Ɋ
ɋɬɚɧɢʄ ɇɟɩɨɡɧɚɬɢɡɚɩɢɫɢɡȳɟɠɟɜɢɰɟ±Ɉɤɨɩɪɨɛɥɟɦɚɧɚɫɬɚɧɤɚɰɪɤɜɟɭȳɟɠɟɜɢɰɢɢɦɚɧɚɫɬɢɪɚɋɬʁɟɧɢɤɚ 
ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ X Ȼɟɨɝɪɚɞ   ɫɬɪ  6 'XãDQLü 3HþDW PDQDVWLUD 6WMHQLND L]  JRGLQH  Vesnik
muzejskog i konzervatorskog društva156%HRJUDGဩɫɬɪဩȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ.ɞɟɥɨɫɬɪ

ɑɭɜɚɨɫɟɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭɋɜɉɚɜɥɚɭɋɜɟɬɨʁȽɨɪɢɚɫɚɝɨɪɟɨɭɩɨɠɚɪɭɍȳɟɪɨɦɨɧɚɯȺɦɮɢɥɨɯɢʁɟ
ɧɚɜ.ɞɟɥɨɫɬɪ

Ϯϭϵ


ɑɚɱɤɚDɧɚ²ɤɦɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɨɞɫɟɥɚȳɟɠɟɜɢɰɟ\ɫɚɦɨʁɩɥɚɧɢɧɢȳɟɥɢɰɢɉɪɟɦɚ
ɩɪɟɞɚʃɭɞɨɲɚɨʁɟɫɚɋɜɟɬɟɝɨɪɟɡɚɢɝɭɦɚɧɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɋɬʁɟɧɢɤɚɤɨʁɢʁɟɭʃɟɝɨɜɨɜɪɟɦɟ
ɢɦɚɨ Äɫɬɨɬɢɧɭ ɤɚɥɭɻɟɪɚ ɢ ɫɟɞɚɦ ɩɢɫɚɪɚ³ ɢ ɩɨɞɜɢɡɢɜɚɨ ɫɟ ɭ ɨɛɥɢɠʃɨʁ ɩɟʄɢɧɢ
ɩɨɡɧɚɬɨʁɤɚɨÄɩɟʄɢɧɚ ɋɜ. ȳɨɜɚɧɚ³ ɇɚʁɜɢɲɟɜɪɟɦɟɧɚɩɪɨɜɨɞɢɨʁɟɭɩɨɫɬɭɢɦɨɥɢɬɜɢ
ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ʁɟ ɫɢɥɚɡɢɨ ɧɟɞɟʂɨɦ ɢ ɩɪɚɡɧɢɰɢɦɚ ɧɚ Ʌɢɬɭɪɝɢʁɭ ɢ ɤɚɞɚ ɫɭ ɢɡ ɨɛɥɢɠʃɢɯ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɨɤɭɩʂɚɥɢ ɦɨɧɚɫɢ ɪɚɞɢ ɩɨɭɤɟ ɉɨɫɬɪɚɞɚɨ ʁɟ ɦɭɱɟɧɢɱɤɢ ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ
ɦɨɧɚɯɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɬʁɟɧɢɤ ɛɚɜɢɨ ɫɟ  ɩɪɟɩɢɫɢɜɚɱɤɨɦ ɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭ ɨ ɱɟɦɭ ɫɜɟɞɨɱɢ
Äɩɢɫɚɪɧɢɰɚ³ɧɚɡɚɩɚɞɧɨʁɫɬɪɚɧɢɦɚɧɚɫɬɢɪɚɆɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚɰɪɤɜɚʁɟɩɪɟɨɛɧɨɜɟ
ɝɨɞɢɧɟɛɢɥɚɩɨɫɜɟʄɟɧɚɊɨɻɟʃɭȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟɚɫɚɞɚɲʃɚɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɚɰɪɤɜɚʁɟɩɨɫɜɟʄɟɧɚ
ɋɜ ȳɨɜɚɧɭ ɉɪɟɬɟɱɢ Ⱦɚɧɚɲʃɚ ɰɪɤɜɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɤɨʁɚ ʁɟ
ɢɡɝɨɪɟɥɚ ɚ ɡɜɚɥɚ ɫɟ ɋɬɟɧɢɤ ɢɥɢ ɂɫɬɧɢɤ ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɡɚɫɜɟɞɟɧɚ MH ɩɨɥɭɨɛɥɢɱɚɫɬɢɦ
ɫɜɨɞɨɦɢɧɟɦɚɤɭɛɟɬɚɇɚɡɚɩɚɞɧɨʁɫɬɪɚɧɢɞɨɝɪɚɻɟɧʁɟɨɬɜɨɪɟɧɬɪɟɦɨɞɞɪɜɟɬɚȽɪɚɻɟɧɚ
MHɨɞɤɚɦɟɧɚɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɝɨɛɥɢɤɚ\ɞɟɛɟɥɨɦɫɥɨʁɭɦɚɥɬɟɪɚɚɫɩɨʂɚɨɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɚɋɚɦɨ
ɫɭ ɨɤɜɢɪɢ ɨɤɨ ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ ɭɥɚɡɧɢɯ ɜɪɚɬɚ ɤɚɨ ɢ ɢɜɢɰɟ ɡɢɞɨɜɚ ɢɡɪɚɻɟɧɢ ɨɞ ɩɪɚɜɢɥɧɨ
ɨɛɪɚɻɟɧɨɝ ɤɚɦɟɧɚ ɍ ɩɨɞɭ FH ɧɚɥɚɡɟ ɨɪɧɚɦɟɧɬɢɫɚɧɟ ɛɟɥɟ ɦɟɪɦɟɪɧɟ ɩɪɟɧɟɬɟ ɢɡ ɰɪɤɜɟ
ɨɛɥɢɠʃɟɝɦɚɧɚɫɬɢɪɚȳɟɠɟɜɢɰɟ

Ɇɨɧɚɲɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɢɥɚ ɩɪɟɩɢɫɢɜɚʃɟɦ ɤʃɢɝɚ
Äʂɭɛɨɫɬɢʃɫɤɚ ɩɭɫɬɢʃɚ,³ɮɨɪɦɢɪɚɧɚʁɟɨɤɨɦɚɧɚɫɬɢɪɚȴɭɛɨɫɬɢʃɟɤɨɞɌɪɫɬɟɧɢɤɚ
Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚɰɪɤɜɚɩɨɞɢɝɧɭɬɚɨɤɨ ɩɨɭɡɞɚɧɨɩɪɟ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨʁɟɤɚɨɢɞɚɧɚɫ
ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɍɫɩɟʃɭ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɢ ɡɚɞɭɠɛɢɧɚ ʁɟ ɤɧɟɝɢʃɟ Ɇɢɥɢɰɟ ɩɨɬɨʃɟ ɦɨɧɚɯɢʃɟ
ȳɟɜɝɟɧɢʁɟ ɉɥɚɧ ʁɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɭɩɢɫɚɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɚ ɤɭɩɨɥɨɦ ɧɚ



 Ɉ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɋɬʁɟɧɢɤɭ Ɂ ɋɢɦɢʄɆɢɥɚɧɨɜɢʄ Ɍɪɚɝɨɜɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɬʁɟɧɢɤɚ ɭ ɩɥɚɧɢɧɢ ȳɟɥɢɰɢ 
ɋɬɚɪɢɧɚɪɧɫ,ȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɂɁɞɪɚɜɤɨɜɢʄ ɐɪɤɜɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɋɬʁɟɧɢɤɚɭɩɥɚɧɢɧɢȳɟɥɢɰɢ
ɤɨɞɑɚɱɤɚ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ,9ȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ɇɉɪɨɬɢʄɋɜ. ɦɭɱɟɧɢɤ ȳɨɜɚɧ ɋɬʁɟɧɢɱɤɢɫɬɪȳɟɪɨɦɨɧɚɯȺɦɮɢɥɨɯɢʁɟɧɚɜ.ɞɟɥɨɫɬɪ

Ɋɋɬɚɧɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɆɉɪɨɬɢʄɋɜ. ɦɭɱɟɧɢɤ ȳɨɜɚɧ ɋɬʁɟɧɢɱɤɢɫɬɪ

Ɇɉɪɨɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪȳɟɪɨɦɨɧɚɯȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ɋ ɋɬɚɧɢʄ ɇɟɩɨɡɧɚɬɢ ɡɚɩɢɫ ɢɡ ȳɟɠɟɜɢɰɟ ± Ɉɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɰɪɤɜɟ ɭ ȳɟɠɟɜɢɰɢ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ɋɬʁɟɧɢɤɚ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ XȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

,=GUDYNRYLü &UNYDPDQDVWLUD6WMHQLNDXSODQLQL-HOLFLNRGýDþND ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ,9  Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ
ɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɡɜɨɪɢɜɟɡɚɧɢɡɚȴɭɛɨɫɬɢʃɭɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢɦɪɟɞɨɦ*0LOOHWL'ancien art serbe/HVpJOLVHV3DULV
ɫɬɪ0ȼɚɫɢʄɀɢɱɚ ɢ ɅɚɡɚɪɢɰɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȼɉɟɬɤɨɜɢʄɉɪɟɝɥɟɞ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɤɪɨɡ ɩɨɜɟɫɧɢɰɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  Ⱥ Ⱦɟɪɨɤɨ Ɇɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɚ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ y ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  Ɋ ɇɢɤɨɥɢʄ Ʌɚɡɚɪɢɰɚ ɢ ȴɭɛɨɫɬɢʃɚ
ɌɭɪɢɫɬɢɱɤɚɲɬɚɦɩɚȻɟɨɝɪɚɞȼȭɭɪɢʄ ɇɚɫɬɚɧɚɤɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝɫɬɢɥɚɆɨɪɚɜɫɤɟɲɤɨɥɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɡɚ
ɥɢɤɨɜɧɭ ɭɦɟɬɧɨɫɬ  Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ  ɫɬɪ  Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ 9,,
Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  Ɇ ȴɭɛɢɧɤɨɜɢʄ Ɉ ȼɭɤɚɞɢɧ ȴɭɛɨɫɬɢʃɚ ± ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ  Ⱥɉ 

ϮϮϬ


ɧɢɫɤɨɦɤɭɛɢɱɧɨɦɩɨɫɬɨʂɭɧɚɞɫɪɟɞɢɲʃɢɦɩɪɨɫɬɨɪɨɦɭɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢɫɚɬɪɢɤɨɧɯɨɫɨɦ
ɢ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɢɦ ɧɢɲɚɦɚ ɡɚ ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɭ ɢ ɻɚɤɨɧɢɤɨɧ Ɍɚɦɛɭɪ ɤɭɩɨɥɟ ɫɟ ɩɪɟɤɨ
ɩɚɧɞɚɧɬɢɮɚ ɨɫɥɚʃɚ ɧɚ ɜɢɫɨɤɟ ɥɭɤɨɜɟ ɭɝɚɨɧɢɯ ɬɪɚɜɟʁɚ ɤɨʁɟ ɧɨɫɟ ɱɟɬɢɪɢ ɫɥɨɛɨɞɧɚ
ɫɬɭɩɰɚ ɉɪɢɩɪɚɬɚ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɝɪɚɻɟɧɚ ɫɚ ɰɪɤɜɨɦ ɫɚ ɩɪɜɨɛɢɧɬɨ ɨɬɜɨɪɟɧɢɦ
ɩɪɨɥɚɡɢɦɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɤɪɢɜɟɧɚ ɫɥɟɩɨɦ ɤɚɥɨɬɨɦ ɜɟɥɢɤɨɝ ɪɚɫɩɨɧɚ ɚ ɭ ʃɟɧɨɦ
ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɧɚ ɡɚɩɨɱɟɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢɲɬɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɜɨɞɢ ɤɚ
ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɡɚɦɢɲʂɟɧɨʁ ɝɚɥɟɪɢʁɢ ɢɥɢ ɤɚɬɢɤɭɦɟɧɢ ɇɚ ɩɪɚɝɭ ɩɨɪɬɚɥɚ ɲɬɨ ɜɨɞɢ ɢɡ
ɩɪɢɩɪɚɬɟ ɭ ɧɚɨɫ ɭɤɥɟɫɚɧ ʁɟ ɧɚɬɩɢɫ ɩɪɨɬɨɦɚʁɫɬɨɪɚ Ɋɚɞɚ Ȼɨɪɨɜɢʄɚ ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɨɡɢɞɚɧɚ
ɩɪɢɬɟɫɚɧɢɦ ɤɚɦɟɧɨɦ ɩɟɲɱɚɪ ɨɛɥɭɬɚɤ ɤɪɟɱʃɚɤ  ɢ ɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɚ Ɏɚɫɚɞɚ ʁɟ ɨɠɢɜʂɟɧɚ
ɫɥɟɩɢɦ ɚɪɤɚɞɚɦɚ ɤɨɥɨɧɟɬɚɦɚ ɤɨɪɞɨɧɫɤɢɦ ɜɟɧɰɢɦɚ ɢ ɩɥɢɬɤɨɪɟʂɟɮɧɨɦ ɤɚɦɟɧɨɦ
ɩɥɚɫɬɢɤɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɚ ɦɨɬɢɜɢɦɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢɯ ɩɪɟɩɥɟɬɚ ɧɚ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ
ɜɪɚɬɚ ɱɟɥɢɦɚ ɚɪɯɢɜɨɥɬɢ ɢ ɭ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɨɡɟɬɚɦɚ ɇɚ ɮɚɫɚɞɚɦɚ ʁɟ ɰɪɜɟɧɨɦ ɛɨʁɨɦ
ɨɩɨɧɚɲɚɧ ʄɟɥɢʁɚɫɬɢ ɧɚɱɢɧ ɡɢɞɚʃɚ ɢ ɧɚɫɥɢɤɚɧɢ ɫɭ ɦɨɬɢɜɢ ɪɨɡɟɬɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢɯ
ɩɪɟɩɥɟɬɚɢɲɚɯɨɜɫɤɨɝɩɨʂɚ



ȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȾɉɚɜɥɨɜɢʄ ɂɫɩɢɬɢɜɚɱɤɢɪɚɞɨɜɢɧɚɰɪɤɜɢɦɚɧɚɫɬɢɪɚȴɭɛɨɫɬɢʃɟɢɩɪɟɞɥɨɝ
ɡɚʃɟɧɛɭɞɭʄɢɢɡɝɥɟɞ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ9,,,ɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞ
ɫɬɪ  ɋ ȭɭɪɢʄ ȴɭɛɨɫɬɢʃɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ  ȳ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɋɪɩɫɤɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ ɫɤɭɥɩɬɭɪɚ
ɇɨɜɢɋɚɞɫɬɪɊɇɢɤɨɥɢʄ¶Ɂɚɩɢɫɨʂɭɛɨɫɬɢʃɫɤɢɦɫɬɪɚɧɚɦɚɢɨɬɪɫɬɟɧɢɱɤɨɦɢɤɨɧɨɦɭ
Ɇɚɤɚɪɢʁɭ¶  Ƚɥɚɫɧɢɤ ȾɄɋ  Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɇ Ʉɚɬɚɧɢʄ Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚ ɤɚɦɟɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚ
ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɲɤɨɥɟɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȼɊɢɫɬɢʄ
ɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ

ɂɫɬɨ

 Ƚ Ɍɨɦɨɜɢʄ Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ ʄɢɪɢɥɢɱɤɢɯ ɧɚɬɩɢɫɚ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɛɪ   ɫɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɨɩɪɨɬɨɦɚʁɫɬɨɪɭȴɭɛɨɫɬɢʃɟɭɧɚɩɨɦɟɧɢ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ϮϮϭ





ɋɥ. 68. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȴɭɛɨɫɬɢʃɚ

ɋɥ. 69. - Ɂɚɩɢɫ ɂɧɨɤɚ ɢɡ Ⱦɚɥɲɟ
(Ɋɭɤɨɩɢɫ ɢɧɨɤɚ ɢɡ Ⱦɚɥɲɟ,
Ɋɚɞɨɫɥɚɜʂɟɜɨ ʁɟɜɚɧɻɟʂɟ, 1429,
ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ)


0ɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɨɻɟʃɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɢɡɝɪɚɞɢɥɚ ʁɟ ɨɤɨ  ɝɪɭɩɚ ɨɞ 
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯ ɦɨɧɚɯɚ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɞɟɫɩɨɬɚ ɋɬɟɮɚɧɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ ɩɪɟɞɜɨɻɟɧɚ ɂɧɨɤɨɦ ɢɡ
Ⱦɚɥɲɟ  ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɦɨɥɛɭ ɞɟɫɩɨɬɚ ɞɨɲɚɨ ɭ Äɩɭɫɬɢʃɭ ʂɭɛɨɫɬɢʃɫɤɭ³ ɪɚɞɢ
ɩɪɟɩɢɫɢɜɚʃɚ ɤʃɢɝɚ ɨɤɨ  ɢɥɢ  Ɉɜɨ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɢɡ ȳɟɜɚɧɻɟʂɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɂɧɨɤɢɡȾɚɥɲɟɩɪɟɩɢɫɚɨɡɚɤɢɪȼɢɫɚɪɢɨɧɚɩɪɟɩɢɫɚɨɂɡɢɫɬɨɝɡɚɩɢɫɚɫɚɡɧɚʁɟɦɨ
ɢ ɞɚ ʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɨɫɧɨɜɚɧ ɭ ɩɪɨɯɨɞɧɨɦ ɧɟɧɚɫɟʂɟɧɨɦ ɢ ɪɚɧɢʁɟ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɭ
ɩɨɞɧɨɠʁɭɝɨɪɟȼɢɫɨɤɚɤɨʁɟɫɟɧɚɥɚɡɢɧɚɢɡɜɨɪɭɪɟɤɟȾɚɥɲɟ

Ʉɚɫɧɢʁɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɩɪɟɢɦɟɧɨɜɚɥɨ ʁɟ ȼɢɫɨɤɭ ɝɨɪɭ ɭ ȭɭɥɭ ɚ Ⱦɚɥɲɭ ɭ Ⱦɚʁɲɭ
ȭɭɥɚ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɢɡɦɟɻɭ ɫɟɥɚ Ɋɚɤɨɜɟ Ȼɚɪɟ Ɍɭɪɢʁɟ Ʉɭɱɟɜɚ ɢ ɒɟɜɢɰɟ ɚ ɢɡ ʃɟɧɢɯ
ɡɚɩɚɞɧɢɯ ɩɚɞɢɧɚ ɢɡɜɢɪɚɥɟ ɫɭ ɬɪɢ ɪɟɱɢɰɟ ɢ ɫɜɟ ɬɪɢ ɫɭ ɧɨɫɢɥɟ ɢɦɟ Ⱦɚʁɲɚ ɉɪɜɚ ʁɟ



 ȼ ɉɟɬɤɨɜɢʄ ɩɪɟɝɥɟɞ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɫɬɪ  ȼ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ɫɬɪ  ɑ
Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ/M6WRMDQRYLüZapisi i natpisi IEULVWUဩȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ.
ɞɟɥɨɫɬɪɢ'%RJGDQRYLüIstorija stare srpske književnostiVWUĈ7ULIXQRYLüDespot Stefan
Lazareviü, Književni radovi6.=VWUဩȼɟɡɚɧɨɡɚɢɞɟɧɬɢɬɟɬɂɧɨɤɚɢɡȾɚɥɲɟɭɩɨɪɟɞɢɬɢ0
0LOLüHYLüKneževina Srbija IIဩɉɋɵɪɤɭɈɱɟɪɤɢ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɫɧɨɲɟɧɢɣ ɛɨɥɝɚɪ ɢ
ɫɟɪɛɨɜ ɜ XIV ɢ XVII ɜɟɤɚɯɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ

ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢɫɬɪ

ɆɊɢɡɧɢʄ ɋɬɚɪɢɧɫɤɢɨɫɬɚɰɢɭɫɪɟɡɭ Ɂɜɢɲɤɨɦ  ɋɬɚɪɢɧɚɪ9ȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɎɄɚɧɢɰ
ɋɪɛɢʁɚ,ɫɬɪȼɉɟɬɤɨɜɢʄɉɪɟɝɥɟɞɫɬɪȼȳȭɭɪɢʄ ɋɥɢɤɚɪɊɚɞɨɫɥɚɜɢɮɪɟɫɤɚɄɚɥɟɧɢʄɚ 
Ɂɨɝɪɚɮ  Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  Ƚ Ȼɚɛɢʄ Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɤɬɢɬɨɪɚ \ Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɢɧɢ  Ɇɨɪɚɜɫɤɚ
ɲɤɨɥɚ ɢ ʃɟɧɨ ɞɨɛɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȼɊɢɫɬɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɆɊɢɡɧɢʄɢɫɬɨ

ϮϮϮ


ɢɡɜɢɪɚɥɚ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɯ ɨɫɬɚɬɚɤɚ ɭ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɦ ɩɨʂɭ ɝɞɟ ɫɭ
Ɇ Ɇɢɥɢʄɟɜɢʄ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ Ɇ Ɋɢɡɧɢʄ ɭɛɢɰɢɪɚɥɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ⱦɚɥɲɭ ɞɪɭɝɚ ɞɜɚ
ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɧɢɠɟɭɩɪɟɞɟɥɭɋɬɚɪɚȾɚʁɲɚɧɚɤɪɚʁɭɤɚɨɧɫɤɨɝɚɬɚɪɚɩɪɟɦɚɫɟɥɭɌɭɪɢʁɢɝɞɟ
ɢ ɞɚɧɚɫ ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɪɚɝɨɜɢ ɧɟɤɚɞɚʃɟɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɢ ɬɪɟʄɚ ɭ Ɋɚɤɨɜɨʁ Ȼɚɪɢ ɢ ɫɜɟ ɬɪɢ ɫɭ ɫɟ
ɭɥɢɜɚɥɟ ɭ ɉɟɤ ɤɚɨ ʃɟɝɨɜɟ ɞɟɫɧɟ ɩɪɢɬɨɤɟ Ⱦɚɧɚɫ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɨɜɚ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ʁɟɪ ɫɭ
ɨɫɬɚɥɟ ɞɜɟ ɭɧɢɲɬɟɧɟ ɢ ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɢʁɢɦ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɢɦɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɨ ɧɚ ʃɟɧɨɦ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɭ Ⱦɚɧɚɫ ɧɟɦɚ ɜɢɞʂɢɜɢɯ ɬɪɚɝɨɜɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɉɛɚ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɚ
ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚɭɆɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɦɩɨʂɭɢɋɬɚɪɨʁȾɚʁɲɢɭɠɢɜɚʁɭɩɪɟɬɯɨɞɧɭɡɚɲɬɢɬɭ

ɋɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɛɢɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨ ɦɨɧɚɲɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ɇɚ
ɨɫɧɨɜɭɨɩɢɫɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɨɫɬɚɬɚɤɚɨɜɨɝɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚɆɊɢɡɧɢʄɚɦɨɠɟɫɟ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟ ɩɫɨɬɨʁɚʃɟ ɞɜɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɡɞɚʃɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɝɥɚɜɧɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝ
ɯɪɚɦɚ ɉɪɟɦɚ Ʉɚɧɢɰɨɜɨɦ ɨɩɢɫɭ ɪɟɱ ʁɟ ɨ ɩɥɚɧɭ ɫɚ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɢɦ ɨɛɥɢɤɨɦ ɋɚ
ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚ ʁɟ ɞɟɰɟɧɢʁɚɦɚ ɜɚɻɟɧ ɤɚɦɟɧ ɩɚ ʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ⱦɚɥɲɚ ɨɫɬɚɨ ʁɟɞɢɧɨ ɭ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɢɡɜɨɪɢɦɚ

ɈɛɥɚɫɬȻɪɚɧɢɱɟɜɚɭɩɪɜɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢ;9ɜɟɤɚɛɢɥɚʁɟɧɟɦɢɪɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɩɨɫɥɟ ɫɜɟ ɱɟɲʄɟ ɩɨʁɚɜɟ Ɉɫɦɚɧɥɢʁɚ ɧɚ Ⱦɭɧɚɜɭ ɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɡɚɭɡɢɦɚʃɚ Ƚɨɥɭɩɰɚ ɢɡɜɟɫɧɢ
ɞɟɥɨɜɢ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɚ ɢ ɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɞɨɲɥɢ ɫɭ ɩɨɞ ɬɭɪɫɤɭ ɜɥɚɫɬ ɢ ɩɪɟ ɤɨɧɚɱɧɨɝ ɩɚɞɚ
Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɢɧɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɢɰɚʁɟɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɧɚɤɨɧ ɫɦɪɬɢ ɞɟɫɩɨɬɚ
ɋɬɟɮɚɧɚɢɩɪɟɞɚʁɟȽɨɥɭɩɰɚɌɭɪɰɢɦɚɦɚɧɚɫɬɢɪɫɬɪɚɞɚɨɚɦɨɧɚɫɢɧɚʁɩɪɟɢɡɛɟɝɥɢɭɝɪɚɞ



 ɂɫɬɪɚɠɢɜɚɱ Ɇɢɯɚɢɥɨ Ɋɢɡɧɢʄ ɩɚɠʂɢɜɨ ʁɟ ɩɪɟɝɥɟɞɚɨ ɬɚɞɚ ʁɨɲ ɜɢɞʂɢɜɟ ɨɫɬɚɬɤɟ ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɢɯ
ɰɪɤɚɜɚɢɦɚɧɚɫɬɢɪɚɭɁɜɢɠɞɭɢɩɨɥɚɡɟʄɢɨɞɨɧɨɝɞɟɥɚɬɟɤɫɬɚɂɧɨɤɚɢɡȾɚɥɲɟɨɜɞɟɭɛɢɰɢɪɚɨɦɚɧɚɫɬɢɪ
ȾɚɥɲɭȾɟɫɟɬɚɤɝɨɞɢɧɚɩɪɟʃɟɝɚɆɆɢɥɢʄɟɜɢʄʁɟɬɚɤɨɻɟɛɢɨɭɛɟɻɟɧɞɚʁɟȾɚɥɲɚɡɢɞɚɧɚɭɩɪɚɜɨɧɚɨɜɨɦ
ɦɟɫɬɭɧɚɨɫɧɨɜɭɪɚɡɜɚɥɢɧɚɧɟɤɟɰɪɤɜɟɤɨʁɚʁɟɩɨɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɟɞɚʃɭɛɢɥɚɦɚɧɚɫɬɢɪɢɬɪɚɝɨɜɚɝɪɚɞɚɤɨɞ
ɢɡɜɨɪɚȾɚɥɲɟɆɊɢɡɧɢʄɢɫɬɨɆɆɢɥɢʄɟɜɢʄɢɫɬɨ

 ɉ Ɇɢɪɤɨɜɢʄ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ⱦɥɚɲɚ ɭ ɋɬɚɪɨʁ Ⱦɚʁɲɢ ɤɨɞ ɫɟɥɚ Ʉɚɨɧɚ  ɋɜɟɬɢʃɟ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɚ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ
Ɋɭɤɭɦɢʁɚ  ɫɬɪ  ɢɫɬɢ  Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜɟɬɨɝ ɇɢɤɨɥɟ ɤɨɞ ɫɟɥɚ Ʉɚɨɧɚ  ɋɜɟɬɢʃɟ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɚ
ɆɚɧɚɫɬɢɪɊɭɤɭɦɢʁɚɫɬɪ

ɂɫɬɨ.

 ɍɫɥɨɜɢ ɱɭɜɚʃɚ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɩɨɦɟɧɢɱɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɄɭɱɟɜɨɊɟɝɢɨɧɚɥɧɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨ


ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ɇ Ɋɢɡɧɢʄ ɢɫɬɨ ɫɬɪ  ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɩɢɫɚ ɂɧɨɤɚ ɢɡ Ⱦɚɥɲɟ ȴ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ, ɋɬɚɪɢ ɫɪɩɫɤɢ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɧɚɬɩɢɫɢ,ɛɪ

ɎɄɚɧɢɰɋɪɛɢʁɚ IɫɬɪÜȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɈɨɜɢɦɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚɆȾɢɧɢʄȻɪɚɧɢɱɟɜɨ ɭ ɫɪɟɞʃɟɦ ɜɟɤɭɋɁɫɬɪɆɋɩɪɟɦɢʄ
ɉɨɱɟɬɚɤ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ȭɭɪɻɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ  ɂɋɇ ,, Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  ɍɫɥɟɞ ɨɜɢɯ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ
ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɬɢɬɨɪɢ ɬɪɚɠɟ ɦɟɫɬɚ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɛɢɜɲɟ ɞɪɠɚɜɟ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ
ɡɚɞɭɠɛɢɧɚȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ϮϮϯ


ȼɢɲɟɫɥɚɜɧɚɥɚɡɟɭɬɨɱɢɲɬɟɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭȻɥɚɝɨɜɟɲɬɟʃɚɤɨɞɝɪɚɞɚɀɞɪɟɥɚɧɚɆɥɚɜɢɧɚ
ɩɨɡɢɜ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ ȼɢɫɚɪɢɨɧɚ Ⱥɪɯɟɨɥɨɲɤɢ ɨɫɬɚɰɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫɚ ɬɪɢ
ɰɪɤɜɟɨɞɤɨʁɢɯʁɟɝɥɚɜɧɚɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚɰɪɤɜɚɩɨɫɜɟʄɟɧɚɪɨɻɟʃɭȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨ
ɨɫɬɚɥɚɧɟɞɨɜɪɲɟɧɚɭɧɢɲɬɟɧɢɫɭɜɢɲɟɞɟɰɟɧɢʁɫɤɢɦɜɚɻɟʃɟɦɤɚɦɟɧɚ

ɍɦɚɧɚɫɬɢɪɭȻɥɚɝɨɜɟɲɬɟʃɚɤɨɞɀɞɪɟɥɚɭȽɨɪʃɚɤɭɩɪɟɩɢɫɚɨɊɚɞɨɫɥɚɜʂɟɜɨ
ʁɟɜɚɧɻɟʂɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɫɥɢɤɚɪɨɦ ɦDɧɚɫɬɢɪɚ Ʉɚɥɟɧɢʄɚ ɦɚʁɫɬɨɪɨɦ Ɋɚɞɨɫɥɚɜɨɦ ɝɞɟ ʁɟ
ɨɫɬɚɜɢɨɤɪɚɬɚɤɚɭɬɨɛɢɨɝɪɚɮɫɤɢɡɚɩɢɫɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɦɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟɦɨɬɟɝɨɛɚɦɚɠɢɜɨɬɚɭ
ɋɪɛɢʁɢ  ɜɟɤɚ Ɉɜɚʁ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢ ɦɨɧɚɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɧɚ ɪɟɰɢ Ⱦɚɥɲɢ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
Ȼɥɚɝɨɜɟɲɬɟʃɚ ɤɨɞ ɀɞɪɟɥɚ ɭ Ƚɨɪʃɚɤɭ ɩɢɫɚɪ ɤɚɥɢɝɪɚɮɫɤɨɝ ɑɟɬɜɨɪɨʁɟɜɚɧɻɟʂɚ
ÄɊɚɞɨɫɥɚɜʂɟɜɨɝ ʁɟɜɚɧɻɟʂɚ³ ɢɡ  ɫɚ ɫɥɢɤɚɪɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ʉɚɥɟɧɢʄɚ Ɋɚɞɨɫɥɚɜɨɦ
ɦɨɝɚɨ ʁɟ ɛɢɬɢ ɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢ ɦɨɧɚɯ ɢ ɩɢɫɚɪ ɚ ɩɨɫɥɟ ɩɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɜɪɚɬɢɨ ɫɟ ɭ
ɨɤɪɢʂɟɋɜɟɬɟɝɨɪɟɢɭɏɢɥɚɧɞɚɪʁɟɢɡɋɪɛɢʁɟɞɨɧɟɨɫɜɨʁɬɟɤɫɬÄɂɫɬɨɪɢɤɢʁɚ³

Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɢɧɟ ɜɟɡɭʁɟ ɫɟ ɞɨɥɚɡɚɤ ɭɱɟɧɢɯ ɜɢɡɚɧɬɢɧɰɚ Ⱥɧɞɨɧɢʁɚ Ɋɚɮɚɢɥɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ʉɚɧɬɚɤɭɡɢɧɚ ɚ ɭ Ɂɟɬɢ ɇɢɤɨɧɚ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɰɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɏɢɥɨɡɨɮ
Ʉɨɬɟɧɫɤɢ



 ɢ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɐɚɤɛɥɚɤ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɞɪɭɝɨɦ ɫɧɚɠɧɨɦ ɬɚɥɚɫɭ ɭɱɟɧɢɯ

Ȼɭɝɚɪɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɩʂɭɫɧɭɨ ɋɪɩɫɤɭ Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɢɧɭ ɧɚɤɨɧ ɩɚɞɚ
Ȼɭɝɚɪɫɤɟ  Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɏɢɥɨɡɨɮ Ʉɨɫɬɟɧɫɤɢ  ɦɥɚɻɢ ʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɤ
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȳɟɮɬɢɦɢʁɚ ɚɥɢ ɧɟ ɢ ʃɟɝɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧ ɭɱɟɧɢɤ ɭɱɢɨ ʁɟ ɤɨɞ ȳɟɮɬɢɦɢʁɟɜɨɝ
ɭɱɟɧɢɤɚȺɧɞɪɨɧɢɤɚɭȻɚɱɤɨɜɫɤɨɦɦɚɧɚɫɬɢɪɭɬɨɤɨɦɩɪɜɟɞɟɰɟɧɢʁɟ;9ɜɟɤɚɫɜɟɞɨ
ɤɚɞɚɫɭɝɚɧɟɫɢɝɭɪɧɟɩɪɢɥɢɤɟɭȻɭɝɚɪɫɤɨʁɧɚɝɧɚɥɟɞɚɩɪɟɛɟɝɧɟɭɋɪɛɢʁɭɋɜɟɫɪɞɧɨɝɚ



ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ ɞɟɥɨɫɬɪ
ɂɫɬɨɫɬɪ

 Ⱦ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ² ȭ Ȼɭɛɚɥɨ ɉɢɫɚɧɚ ɪɟɱ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɫɪɟɞʃɟɦ ɜɟɤɭ.
Ɂɧɚɱɚʁ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɩɢɫɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɭ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭȻɟɨɝɪɚɞ

ȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢɫɬɪ

ɂɫɬɨ.

Ȼȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɉɨȭɋɩɊɚɞɨʁɢɱɢʄɭ ɋɬɚɪɚ ɫɪɩɫɤɚ ɤɧɶɢɠɟɜɧɨɫɬȻɝɞɫɬɪ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɭɫɟɩɪɢɩɢɫɭʁɟ
ɛɭɝɚɪɫɤɨ ɩɨɪɟɤɥɨ ɚ ɩɨ ɉ ɉɨɩɨɜɢʄɭ ɋɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɟ XV ɢ XVII ɜɟɤɚ  ɫɬɪ ;/,  ɨɜɚʁ
ɜɟɥɢɤɢɢɩɥɨɞɧɢɩɢɫɚɰɫɩɨɱɟɬɤɚ;9ɜɟɤɚɦɨɝɚɨMHɞɚɛɭɞɟɢɆɚɤɟɞɨɧɚɰɢɡɫɟɥɚɄɨɫɬɟɧɰɚɤɨɞɉɪɢɥɟɩɚ
ɢɥɢɢɡɌɪɚɤɢʁɟɇɚɜɟɞɟɧɨɩɪɟɦɚȻȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ɉɨ ɇɟɨɮɢɬɭ ɢɡ ;,9 ɜɟɤɚ ɨɧ MH ɛɟɡ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɟɬɧɢɱɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɢ ɡɚ ʃɟɝɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ MH
Äɛɭɥɝɚɪɨɚɥɛɚɧɢɬɨɜɥɚɯ³ɇɚɜɟɞɟɧɨɩɪɟɦɚȻȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 ȳɟɪɨɦɨɧɚɯ Ⱥɦɮɢɥɨɯɢʁɟ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɢ ȼ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ..., ɫɬɪ  ɇɚɜɟɞɟɧɨ
ɩɪɟɦɚȻȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɈɫɧɨɜɧɚɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚɨɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɭɎɢɥɨɡɨɮɭɜɟɨɦɚʁɟɨɛɢɦɧɚɢɨɛɭɯɜɚɬɚɆɄɚɲɚɧɢɧɋɪɩɫɤɚ
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɫɬɪ  ɫɚ ɫɬɚɪɢʁɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ ɉ ɉɨɩɨɜɢʄ ɋɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɟ XV ɢ XVII
ɜɟɤɚȻɟɨɝɪɚɞȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ

ȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


ϮϮϰ


ʁɟɩɪɢɯɜɚɬɢɨɞɟɫɩɨɬɋɬɟɮɚɧɅɚɡɚɪɟɜɢʄɢɨɦɨɝɭʄɢɨɦɭɞɚɭȻɟɨɝɪɚɞɭɜɨɞɢɲɤɨɥɭɭɤɨʁɨʁ
ɫɟɫɬɢɰɚɥɨɧɟɤɢɨɛɥɢɤɜɢɲɟɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɤɚɞɚɫɭɍɝɚɪɢɡɚɭɡɟɥɢȻɟɨɝɪɚɞɨɬɢɲɚɨ
ʁɟ ɭ ɜɪɚʃɫɤɢ ɤɪɚʁ ɤɨɞ ʄɟɫɚɪɚ ɍɝʂɟɲɟ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ʁɟ ɩɪɟɜɟɨ ÄɌɭɦɚɱɟʃɟ ɉɟɫɦɟ ɧɚɞ
ɩɟɫɦɚɦɚ³ Ɍɟɨɞɨɪɢɬɚ Ʉɢɪɫɤɨɝ ɝɪɱɤɢ ɩɭɬɨɩɢɫɧɨɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɫɩɢɫ ɨ ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ
Äɋɦɨɬɪɟɧɢʁɟ ɜɟɚɫɟʂɟɧɟ³ ɢ ɧɚɩɢɫɚɨ ʁɟ Äɋɤɚɡɚɧɢʁɟ ɨ ɩɢɫɦɟɧɢɦɚ³ ɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɨʁ
ɪɟɮɨɪɦɢɢÄɀɢɬɢʁɟ ɞɟɫɩɨɬɚ ɋɬɟɮɚɧɚ³ɢɡɦɟɻɭɢ

ɂɡ ɩɢɫɚɧɢɯ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɩɨɡɧɚɬɨ ɧɚɦ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɞɟɫɩɨɬ ɋɬɟɮɚɧ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ
ɝɪɚɞɢɨ ɡɚɞɭɠɛɢɧɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢɥɢ ɭ ɛɥɢɠɨʁ ɨɤɨɥɢɧɢ ɨɞ  ɞɨ  ɚ ʁɟɞɢɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɚɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɤɚɦɟɧɨɝ ɧɚɞɜɪɚɬɧɢɤɚ ɫ ɭɤɥɟɫɚɧɢɦ ɤɬɢɬɨɪɫɤɢɦ
ɧɚɬɩɢɫɨɦ ɨ ɨɛɧɨɜɢ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɟ ɍɫɩɟʃɭ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɤɨʁɭ ʁɟ
ɫɩɪɨɜɟɨ ɞɟɫɩɨɬ ɋɬɟɮɚɧ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ ɇɟɤɚɞɚɲʃɚ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ
 ɧɚɥɚɡɢɥɚɫɟɭɞɨʃɟɦɞɟɥɭȻɟɨɝɪɚɞɫɤɟɬɜɪɻɚɜɟɢɢɦɚɥɚʁɟɬɪɢɤɨɧɯɚɥɧɢɩɥɚɧ
ʁɟɞɧɭ ɤɭɩɨɥɭ ɭ ɩɪɢɩɪɚɬɭ ȼɟʄ ʁɟ ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚɦɟɧɚ ɛɨɱɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ
ɦɨɪɚɜɫɤɢɦ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɢɦ ɡɞɚʃɢɦɚ ɡɚ ɯɨɪɨɜɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɟɜɧɢɰɟ ɩɪɟɭɡɟɬɚ ɫɚ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɚ Ɉ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɍɫɩɟʃɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɧɚɦ
ɝɨɜɨɪɢɢɢɡɜɨɪɧɢɨɩɢɫɞɟɫɩɨɬɚɋɬɟɮɚɧɚɝɞɟɨɧʁɚɫɧɨɤɚɠɟɞɚʁɟɩɪɢɡɢɞɚɨɩɟɜɧɢɰɟɤɨʁɟ
ɫɭɩɪɟɦɚɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɢɦɥɢɤɨɜɧɢɦɢɡɜɨɪɢɦɚɛɢɥɟɭɨɛɥɢɤɭɛɨɱɧɢɯɚɩɫɢɞɚɈɜɨʁɟ
ʁɟɞɢɧɢ ɩɢɫɚɧɢ ɢɡɜɨɪ ɤɨʁɢ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟɞɚɫɭɛɨɱɧɟɚɩɫɢɞɟɭɦɨɪɚɜɫɤɨʁɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢɛɢɥɟ
ɧɚɦɟʃɟɧɟɡɚɩɟɜɧɢɰɟ




ɂɫɬɨɫɬɪ
 ȭ Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ Ɍɭɦɚɱɟʃɟ Äɉɟɫɦɟ ɧɚɞ ɩɟɫɦɚɦɚ³ ɨɞ Ɍɟɨɞɨɪɢɬɚ Ʉɢɪɫɤɨɝ ɭ ɩɪɟɜɨɞɭ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ
Ɏɢɥɨɡɨɮɚ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɡɚ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɭ   ɫɬɪȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

 Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɏɢɥɨɡɨɮ ɢ ʃɟɝɨɜ ɀɢɜɨɬ ɋɬɟɮɚɧɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ ɞɟɫɩɨɬɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɉɨ ɞɜɢʁɟɦɚ ɫɪɩɫɤɨ
ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ɪɭɤɨɩɢɫɢɦɚ ɢɡɞɚɨ ȼ ȳɚɝɢʄ  ȽɋɍȾ    ɫɬɪ  Ʌ Ɇɢɪɤɨɜɢʄ ɋɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ
ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɟ XV ɢ XVII ɜɟɤɚȻɟɨɝɪɚɞȾɟɫɩɨɬɋɬɟɮɚɧɅɚɡɚɪɟɜɢʄɋɥɨɜɚ ɢ ɧɚɬɩɢɫɢȻɟɨɝɪɚɞ
ɊɆɚɪɢʄ ɌɪɚɝɨɜɢɝɪɱɤɢɯɢɫɬɨɪɢɱɚɪɚɭɞɟɥɢɦɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚɎɢɥɨɡɨɮɚ Ƚɥɚɫ  ɫɬɪ
ȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɈɩɨɫɬɨʁDʃɭɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɫɤɟɰɪɤɜɟɭȻɟɨɝɪɚɞɭɨɤɨɝɨɜɨɪɢɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩȾɚɧɢɥɨ,,ɭɩɀɢɜɨɬɢ
ɤɪɚʂɟɜɚ ɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɫɪɩɫɤɢɯ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ  Ɉɩɢɫ ɰɪɤɜɟ ɭ ɜɪɟɦɟ ɞɟɫɩɨɬɚ ɋɬɟɮɚɧɚ ɤɨɞ
ɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚɎɢɥɨɡɨɮɚɀɢɬɢʁɟɫɬɪɈɨɛɧɨɜɢɭɞɟɫɩɨɬɨɜɨɜɪɟɦɟɫɜɟɞɨɱɢɮɪɚɝɦɟɧɬɧɚɞɜɪɚɬɧɢɤɚȻ
ȼɭʁɨɜɢʄ ɇɚɬɩɢɫ ɞɟɫɩɨɬɚ ɋɬɟɮɚɧɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ  ɁɅɍ  ɇɨɜɢ ɋɚɞ  ɫɬɪ  Ɇ ɉɨɩɨɜɢʄ
ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚɰɪɤɜɚɍɫɩɟʃɚȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟɭȻɟɨɝɪɚɞɭ ɁɇɆ,;;Ȼɟɨɝɪɚɞ0&0/;;,;ɫɬɪɫɚ
ɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɐɪɤɜɚʁɨɲɧɢʁɟɥɨɰɢɪɚɧɚɧɚɬɟɪɟɧɭȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


ϮϮϱ





ɋɥ. 70. – Ʌɟɜɨ: Ⱦɟɨ ɧɚɞɜɪɚɬɧɢɤɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɍɫɩɟʃɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɫɚ
ɤɬɢɬɨɪɫɤɢɦ ɧɚɬɩɢɫɨɦ ɂɡɜɨɪɰɪɬɟɠɚȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ ; ɞɟɫɧɨ: ɉɨɥɨɠɚʁ ɰɪɤɜɟ
ɍɫɩɟʃɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɂɡɜɨɪɰɪɬɟɠɚȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɫɥ


















Ɉɞɚɛɢɪɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯɩɪɢɦɟɪɚ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɂɧɜɟɧɬɚɪɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɉɪɢɥɨɝ 
ɝɟɧɟɪɢɫɚɧɨɝ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɨɝ ɩɨɩɢɫɚ ɢɡɞɜɨʁɟɧ ʁɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢ ɉɭɬ

ϮϮϲ


ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɝɟɧɟɪɢɫɚɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɦɨɪɚɜɫɤɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɦɚɧɚɫɬɢɪɟɊɚɜɚɧɢɰɭɋɢɫɨʁɟɜɚɰɢɀɞɪɟɥɨ ɉɪɢɥɨɝ 

ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟɢɚɧɚɥɢɡɚɢɡɜɨɪɚ


ɉɪɢɦɚɪɧɢ ɢɡɜɨɪ ɨ Ɋɨɦɢɥɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʃɟɝɨɜɨ ɀɢɬɢʁɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɤɚɤɨ ɫɚɦ ɧɚɫɥɨɜ
ɤɚɠɟɧɚɩɢɫɚɨʃɟɝɨɜɭɱɟɧɢɤȽɪɢɝɨɪɢʁɟɭɦɟɫɬɭɆɟɥɚɧɚɧɚɋɜɟɬɨʁɝɨɪɢɤɪɚʁɟɦ;,9
ɜɟɤɚ Ɉɪɢɝɢɧɚɥɧɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ Ɋɨɦɢɥɨɜɨɝ ɀɢɬɢʁɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ʁɟ ɧɚ ɝɪɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɞɨɤ ʁɟ
ɫɥɨɜɟɧɫɤɚɜɟɪɡɢʁɚɧɚɫɬɚɥɚɩɨɦɨɞɟɥɭɝɪɱɤɨɝɨɪɢɝɢɧɚɥɚɉȺɋɢɪɤɭʁɟɩɪɜɢɨɬɤɪɢɨɢ
ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɬɟɤɫɬ ɆɟɻɭɬɢɦɂȾɭʁɱɟɜʁɟɨɬɤɪɢɨʃɟɝɨɜɝɪɱɤɢ
ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɤɨʁɢ ʁɟ Ɏ ɏɚɥɤɢɧ ) +DONLQ   ɨɛʁɚɜɢɨ Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ ɉ Ⱦɟɜɨɫ 
ɞɨɤɚɡɚɨɞɚɫɥɨɜɟɧɫɤɚɜɟɪɡɢʁɚɩɨɬɢɱɟɨɞɝɪɱɤɨɝɨɪɢɝɢɧɚɥɚɢɞɚɫɭɨɫɧɨɜɧɟɫɬɚɜɤɟɨɫɬɚɥɟ
ɧɟɩɪɨɦɟʃɟɧɟ ɉɪɟɜɨɞ ɀɢɬɢʁɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɜɟɪɡɢʁɢ
ɊɨɦɢɥɨɜɨɦɀɢɬɢʁɭɤɚɨɢɡɜɨɪɭɫɚɡɚɤʂɭɱɤɨɦɞɚʁɟɢɡɜɨɪɫɚɫɬɚɜʂɟɧɧɚȽɪɱɤɨɦɞɨɤʁɟ
ɫɪɩɫɤɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɩɪɟɜɨɞ Ɋɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɢ ɝɪɱɤɟ ɜɟɪɡɢʁɟ Ɋɨɦɢɥɨɜɨɝ
ɀɢɬɢʁɚ ɉɪɟɜɨɞ ʁɟ ɧɚɱɢɧɢɨ ɪɚɜɚɧɢɱɤɢ ɦɨɧɚɯ ɩɪɟ  ɀɢɬɢʁɟ ʁɟ ɩɢɫɚɧɨ ɧɚ
ȽɪɱɤɨɦɪɚɞɢɲɬɨɲɢɪɟɝɊɨɦɢɥɨɜɨɝɩɪɨɫɥɚɜʂɚʃɚȿɧɝɥɟɫɤɢɩɪɟɜɨɞɬɟɤɫɬɚɡɚɫɧɢɜɚɫɟ
ɧɚɝɪɱɤɨɦɨɪɢɝɢɧɚɥɭɢɎɏɚɥɤɢɧɨɜɢɦɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ

ɈɊɨɦɢɥɨɜɨɦɩɭɬɭɨɫɢɦɢɡɯɚɝɢɨɝɪɚɮɢʁɟɀɢɜoɬ ɋɜeɬoɝ Ɋoɦɢɥaɫɚɡɧɚʁɟɦɨɢɧɚ
ɨɫɧɨɜɭɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɯɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚɭɤDʃRɧɭɪHɤHɢɤɥɢɫɭɪɢɪHɤH0ɥDɜHɝɞɟɫɭɨɫɧɨɜɚɧɟ
ɦɧRɝH ɢɫɩRɫɧɢɰH ɢ ɦDɧDɫɬɢɪɢ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɜɟʄɢɧɚ ɢɦD ɦDɥɭ ɬɪɢɤRɧɯDɥɧɭ ɰɪɤɜɭ ɫD



ȭɋɩɊɚɞɨʁɢɱɢʄµȽɪɢɝɨɪɢʁɟɢɡȽɨɪʃɚɤɚ¶ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɱɚɫɨɩɢɫ  ɫɬɪ
 & 3DYOLNLDQRY ¶ 7KH$WKRQLWH 3HULRG LQWKH/LIHRIVDLQW5RP\ORVRI9LGLQ¶6\PPHLNWD  ɫɬɪ


3$6\UNXZitie prepodobnago Romila6W3HWHUEXUJ

'XMFHY8QIUDJPHQWGHODYLHGH6W5RPLOH%\]DQWLQRVODYLFD  

 ) +DONLQ 8Q HUPLWH GHV %DONDQV DX ;O9H VLHFOH /D YLH JUHFTXH LQHGLWH GH 6W 5RP\ORV %\]DQWLRQ
  ɫɬɪ 

3'HYRV³/DYHUVLRQVODYHGHOD9LHGH65RP\ORV´Byzantion ɫɬɪ

ȳɭɫɬɢɧɉɨɩɨɜɢʄȳɉɨɩɨɜɢʄɀɢɬɢʁɚ ɫɜɟɬɢɯ ɡɚ ʁɚɧɭɚɪȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȭɊɚɞɨʁɢɱɢʄȽɪɢɝɨɪɢʁɟ ɢɡ Ƚɨɪʃɚɤɚɫɬɪ

ȭɊɚɞɨʁɢɱɢʄȽɪɢɝɨɪɢʁɟ ɢɡ Ƚɨɪʃɚɤɚɫɬɪ

ȭɊɚɞɨʁɢɱɢʄȽɪɢɝɨɪɢʁɟ ɢɡ Ƚɨɪʃɚɤɚɫɬɪ

ȭɊɚɞɨʁɢɱɢʄȽɪɢɝɨɪɢʁɟ ɢɡ Ƚɨɪʃɚɤɚɫɬɪ

ȭɊɚɞɨʁɢɱɢʄȽɪɢɝɨɪɢʁɟ ɢɡ Ƚɨɪʃɚɤɚɫɬɪ

 %DUWXVLV 0DUN .KDOLID %HQ 1DVVHU  $QJHOLNL ( /DLRX 'D\V DQG 'HHGV RI D +HV\FKDVW 6DLQW $
7UDQVODWLRQRIWKH*UHHN/LIHRI6W5RP\ORVByzantine Studies/Etudes Byzantines  


ϮϮϳ


ɧDɪɬHɤɫRɦ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɟɞɛɟɧɢɤɚ ȽɪɢɝRɪɢMD ɋɢɧDMɫɤRɝ Ɉɫɢɦ ɠɢɬɢʁɚ ɩɨɜɟʂɟ ɫɭ
ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɢ ɩɨɧɟɤɚɞɚ ʁɟɞɢɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɡɚ ɛɪɨʁɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɦɨɧɚɲɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɭ ɬɨɦ
ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɨɫɧɢɜɚɱɤɟ ɤɚɨ ɢ ɨɫɬɚɜɧɢɧɫɤɟ ɩɨɜɟʂɟ ɡɚ ɱɥɚɧɨɜɟ ɜɢɫɨɤɨɝ
ɩɥɟɦɫɬɜɚ Ɂɚ ɨɜɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɫɭ ɩɨɜɟʂɟ ɢɡɞɚɬɟ ɡɚ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
Ɋɚɜɚɧɢɰɟɢɀɞɪɟɥɚɫɚɱɭɜɚɧɟɭɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨʁɮɨɪɦɢɢɥɢɭɤɚɫɧɢʁɢɦɩɪɟɩɢɫɢɦɚ

Ɂɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɀɢɬɢʁɚ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟɦɨ ɦɟɬɨɞɭ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɉɪɟɞɦɟɬɚɧɚɥɢɡɟʁɟɡɚɩɪɚɜɨɩɪɨɰɟɫɊɨɦɢɥɨɜɨɝɤɪɟɬɚʃɚɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɨʁɚɜɚɨɤɨʁɨʁɞɨɤɭɦɟɧɬɫɚɞɪɠɢɩɨɞɚɬɤɟȺɧɚɥɢɡɚɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦɩɨɞɚɬɚɤɚɢɡ
ɢɡɜɨɪɚɩɨɦɨʄɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɡɚɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɤɨʁɟɫɩɚɞɚʁɭ
- Ɉɛʁɟɤɬɢɢɦɟɫɬɚɩɨɜɟɡɚɧɢɫɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚɢɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ
- ɋɬɪɭɤɬɭɪɟɩɨɜɟɡɚɧɟɫɚɫɜɪɯɨɦɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ ɬɜɪɻɚɜɟɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢ
ɡɢɞɨɜɢɢɬɞ 
- Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɧɚɫɥɟɻɟ ɩɨɩɭɬɫɚɤɪɚɥɧɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɦɚɧɚɫɬɢɪɟɰɪɤɜɟ
ɢɢɫɩɨɫɧɢɰɟɤɨʁɢɫɭɩɨɜɟɡɚɧɢ 
- ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɭ ɜɢɞɭ ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɢ ɦɭɡɢɱɤɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɢ
ɞɟɥɚ
- ɉɪɢɦɟɪɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɭɪɛɚɧɢɯ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɚɰɚ
ɧɚɫɟʂɚɜɚʃɚ
- Ɍɪɚɞɢɰɢʁɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɪɚɤɫɟɢɨɛɢɱɚʁɢɩɨɜɟɡɚɧɢɫɚɩɭɬɟɦɤɭɥɬɭɪɟ
- Ʉɭɥɬɨɜɢɥɢɱɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɟ ɡɚɬɢɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɲɭ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɩɨɫɬɭɩɤɟ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɫɬɭɞɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁɚ ɨɫɬɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɢ ɞɪ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ  ɚ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɫɟ ɫɪɟɻɭʁɭ ɨɛɪɚɻɭʁɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɞɨɤɚɡɚɥɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɢɥɢ ɢɡɜɟɥɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ ɉɨɞɚɰɢ ɫɟ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɜɢɞɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɢɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚʃɟɦɩɪɢɫɭɫɬɜɚɢɥɢɨɞɫɭɫɬɜɚ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɬɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɭʁɭ ɚ ɨɧɞɚ ɫɟ ɫɟɥɟɤɬɭʁɭ ɢ



 ɋɉɨɩɨɜɢʄ ɉɨɫɥɟɞʃɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɚ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ ɭ ɤɚɫɧɨɦ ɢ ɜɟɤɭ ɭɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɫɟɜɟɪɧɨɝ
Ȼɚɥɤɚɧɚ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɜɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ  

Ɍɋɬɚɪɨɞɭɛɰɟɜ ɉɢɫɚɧɢɢɡɜɨɪɢɨɰɪɤɜɚɦɚɢɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚɩɨɞɢɡɚɧɢɦɢɥɢɨɛɧDɜʂDɧɢɦɭɨɛɥɚɫɬɢɦɚ
ɅɚɡɚɪɟɜɢʄɚɢȻɪɚɧɤɨɜɢʄɚ,,ɉɨɜɟʂɟ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ ;/9,  Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɩɨɫɟɛɧɨ

ȼɢɞɟɬɢ ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɂɄɈɆɈɋ-ɨɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɨ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

ϮϮϴ


ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʁɭ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɛɪɚɡɚɰ Ɍɚɛɟɥɚ 2  ɉɪɢɤɭɩʂɟɧɢ
ɩɨɞɚɰɢɫɟɨɛɪɚɻɭʁɭɢɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭɤɚɤɨɛɢɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɨɩɭɬɤɭɥɬɭɪɟɋɜɊɨɦɢɥɚ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ

ɀɢɬɢʁɟ ɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɞɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ȻɭɝɚɪɫɤɨȽɪɱɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɪɨɻɟɧ ɭ
ȼɢɞɢɧɭ Ɂɚɩɨɱɟɨ ʁɟ ɦɨɧɚɲɤɢ ɠɢɜɨɬ ɩɨɫɬɪɢɝɚɜɲɢ ɫɟ ɫɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɦ
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ Ɉɞɢɝɢɬɪɢʁɢ ɭ Ɍɪɧɨɜɭ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɂɚɝɨɪɚ ɢ ɞɨɛɢɨ ɢɦɟ Ɋɨɦɚɧ  ɋɚ
ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɫɚɩɨɞɜɢɠɧɢɤɨɦ ɂɥɚɪɢɨɧɨɦ ɨɬɩɭɬɨɜɚɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɭɱɟ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɤɨɞ
ɱɭɜɟɧɨɝ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɞɚ ɩɨɞɢɡɚɨ ɫɜɨʁ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɭ ɩɭɫɬɢʃɢ
ɉɚɪɨɪɢʁɢ Ɍɚɦɨ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ ɞɨ ɋɢɧɚɢɬɨɜɨɝ ɭɩɨɤɨʁɟʃɚ ɚ ɨɧɞɚ ɡɛɨɝ ɪɚɡɛɨʁɧɢɱɤɢɯ
ɧɚɩɚɞɚ ɧɚɩɭɫɬɢɥɢ ɫɭ ɉɚɪɨɪɢʁɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂɟɦ ɢ ɧɚɫɬɚɧɢɥɢ ɫɟ ɭ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɦ
ɦɟɫɬɭ Ɇɨɤɪɢɧ ɭ Ɂɚɝɨɪɢ ɭɞɚʂɟɧɨɦ ɞɚɧ ɯɨɞɚ ɨɞ Ɍɪɧɨɜɚ Ɋɨɦɢɥ ɫɟ ɭ ɜɢɲɟ ɧɚɜɪɚɬɚ
ɤɪɟɬɚɨ ɢɡɦɟɻɭ ɉɚɪɨɪɢʁɟ ɢ Ɂɚɝɨɪɟ ɛɟɠɟʄɢ ɨɞ ɭɩɚɞɚ ɪɚɡɛɨʁɧɢɤɚ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɇɚɤɨɧ
ɫɦɪɬɢ ɫɜɨɝ ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂɚ ɢ ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɛɭɝɚɪɫɤɢ ɰɚɪ ɂɜɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɨɛɟɡɛɟɞɢɨ ɦɢɪ ɭ
ɉɚɪɨɪɢʁɢ Ɋɨɦɢɥ ɢ ɂɥɚɪɢɨɧ ɫɟ ɫɭ ɫɟ ɧɚɫɬɚɧɢɥɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɋɢɧɚɢɬɨɜɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
Ɉɜɞɟ ɢɦ ɫɟ ɩɪɢɞɪɭɠɭʁɟ ɢ ɦɨɧɚɯ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɩɢɫɚɰ ʃɟɝɨɜɨɝ ɀɢɬɢʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɲɚɨ ɢɡ
ɐɚɪɢɝɪɚɞɚ ɇɚɪɟɞɧɢ ɫɟɝɦɟɧɬ ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɩɢɫɭʁɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɧɚɱɢɧ ɠɢɜɨɬɚ ɨɛɭɡɟɬ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɦɬɢɯɨɜɚʃɟɦɭɫɜɨʁɢɦɤɟɥɢʁɚɦɚɚɡɚɬɢɦɫɟɨɤɭɩʂɚɥɢʁɟɞɧɨɦɧɟɞɟʂɧɨɢɡɚ
ɜɪɟɦɟ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɍɫɥɟɞ ɭɱɟɫɬɚɥɢɯ ɧɚɩɚɞɚ Ɍɭɪɚɤɚ ɚ ɧɟɦɨɝɚɜɲɢ ɞɚ ɫɟ ɫɤɥɨɧɟ ɭ ɤɭɥɭ
ɋɢɧɚɢɬɨɜɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɫɚ ɦɨɧɚɫɢɦɚ ɡɛɨɝ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɩɢɫɚɧɨɝ ɩɭɫɢʃɚɱɤɨɝ ɧɚɱɢɧɚ
ɠɢɜɨɬɚɬɪɨʁɢɰɚɦɨɧɚɯɚɫɟɜɪɚʄɚʁɭɭɫɜɨʁɟɩɪɟɻɚɲʃɟɤɟɥɢʁɟɭɆɨɤɪɢɂɩɚɤɊɨɦɢɥ
ɫɟ ɪɚɞɢ ɨɬɲɟɥɧɢɲɬɜɚ ɜɪɚɬɢɨ ɭ ɉɚɪɨɪɢʁɭ ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɤɨɧ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɥɢɲɟɧ ɫɜɚɤɨɝ
ɨɩɲɬɟʃɚ ɫ ʂɭɞɢɦɚ ɨɫɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɥɚɡɢɨ ɭ ɋɢɧɚɢɬɨɜ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɭɞɨɫɬɨʁɢɨ
ɜɟɥɢɤɟɫɯɢɦɟɢɞɨɛɢɨɢɦɟɊɨɦɢɥ. Ɇɟɻɭɬɢɦɭɫɥɟɞɫɜɟɱɟɲʄɢɯɬɭɪɫɤɢɯɢɧɜɚɡɢʁɚɧɚ
ɨɜɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɦɨɧɚɫɢɫɭɧɚɩɭɫɬɢɥɢɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɭɤɭɥɭɢɊɨɦɢɥɫɟɜɪɚʄɚɭɁɚɝɨɪɭ




ȳɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ, ɞɟɥɨɫɬɪ
ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ.

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ

ɂɫɬɨ.


ϮϮϵ


ɀɢɬɢʁɟɧɚɫɞɚʂɟɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɞɚʁɟɡɛɨɝɡɚɜɢɫɬɢɦɨɧɚɯɚɤɨʁɢɫɭɠɢɜɟɥɢɭɛɥɢɡɢɧɢ
ɊɨɦɢɥɦɨɪɚɨɞɚɧɚɩɭɫɬɢɬɨɦɟɫɬɨɢɨɬɢɲɚɨɧɚɋɜɟɬɭɝɨɪɭɌɚɦɨʁɟɩɪɨɦɟɧɢɨɦɧɨɝɚ
ɦɟɫɬɚɢɡɛɟɝɚɜɚʁɭʄɢɦɟɬɟɠɦɨɧɚɲɬɜɚɩɪɢɜɭɱɟɧɨɝɪɚɞɢɞɭɯɨɜɧɢɯɩɨɭɤɚ, ɩɚɫɟɧɚɫɬɚɧɢɨɭ
Ɇɟɥɚɧɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ȼɟɥɢɤɟ Ʌɚɜɪɟ ɝɞɟ ɦɭ ɫɟ ɩɪɢɞɪɭɠɭʁɟ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɞɨɲɚɜɲɢ ɢɡ
Ɂɚɝɨɪɟ ɍɫɤɨɪɨ ɫɟ ɩɪɟɫɟɥɢɲɟ ɭ ɩɨɞɧɨɠʁɟ Ⱥɬɨɫɚ ɫɚ ɫɟɜɟɪɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɩɨɬɪɚɡɢ ɡɚ
ɢɞɟɚɥɧɢɦ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɦ ɚɥɢ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ʁɟ ɩɨɱɟɥɨ ɞɚ ɦɭ ɩɪɢɫɬɢɠɟ ɢ ɭ ɨɜɨ ɧɨɜɨ
ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟ ɍɛɪɡɨ ɭ Ɇɚɪɢɱɤɨʁ ɛɢɰɢ  ʁɟ ɫɬɪɚɞɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢɤ ɋɜɟɬɟ
ɝɨɪɟ ɞɟɫɩɨɬ ɍɝʂɟɲɚ ɢ ɩɨɞɫɬɪɟɤɧɭɬ ɦɚɫɨɜɧɢɦ ɦɨɧɚɲɤɢɦ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ Ɋɨɦɢɥɨ ɫɚ
ɫɜɨʁɢɦɭɱɟɧɢɰɢɦɚɧɚɩɭɲɬɚɋɜɟɬɭȽɨɪɭɊɨɦɢɥɨɨɞɥɚɡɢɭȺɜɥɨɧɭɤɨʁɚɫɟɧɚɥɚɡɢɥɚɫɟ
ɧɚ ɦɟɫɬɭɞɚɧɚɲʃɟɝ ɝɪɚɞɚ ȼɚɥɨɧɚ ɧɚɚɥɛɚɧɫɤɨʁɨɛɚɥɢȳɚɞɪɚɧɫɤɨɝɦɨɪɚɚɥɢɩɨɠɟɥɢ ɞɚ
ɧɚɩɭɫɬɢɢɨɜɨɦɟɫɬɨʁɟɪɫɭɦɭɞɨɥɚɡɢɥɢÄɦɧɨɝɢ ɠɢɬɟʂɢ ɬɨɝɚ ɤɪɚʁɚ ɢ ɨɞ ɦɨɧɚɯɚ ɢ ɨɞ
ɦɢɪʁɚɧɚ,³ ɩɚʁɟɨɬɢɲɚɨɫɚɫɜɨʁɢɦɭɱɟɧɢɰɢɦɚɭɦɚɧɚɫɬɢɪɊɚɜɚɧɢɰɭ





ɂɫɬɨ,ɫɬɪ
ɂɫɬɨ.

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ


ϮϯϬ


Ɍɚɛɟɥɚ 2 - ɉɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɜ. Ɋɨɦɢɥɚ


ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɡɜɨɪɚ Ɋɨɦɢɥɨɜɨɝ ɀɢɬɢʁɚ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɦɨɝɭ ɫɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɩɟɬ ɫɟɝɦɟɧɚɬɚ ɩɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɟ
ȽɪɱɤɟȺɥɛɚɧɢʁɟɢɋɪɛɢʁɟ(Ɍɚɛɟɥɚ 3)ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɫɟɝɦɟɧɬɢɢɦɟɫɬɚɲɟɦɚɬɫɤɢɫɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢɧɚɤɚɪɬɢ Ʉɚɪɬɚ 1 


Ϯϯϭ


Ɍɚɛɟɥɚ 3 – ɋɟɝɦɟɧɬɢ ɉɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɜ. Ɋɨɦɢɥɚ

Ʉɚɪɬɚ 1 – ɒɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɉɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɜ. Ɋɨɦɢɥɚ (Ⱥɭɬɨɪ: Ɇ. Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ)


ϮϯϮ


Ɍɚɛɟɥɚ 4 – ɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɉɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɜ. Ɋɨɦɢɥɚ

Ⱦɟɬɚʂɧɨɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɨɝɩɭɬɚɢɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ

ɇɚɨɫɧɨɜɭɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯɫɟɝɦɟɧɚɬɚɉɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɋɜɊɨɦɢɥɚɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢ
ɫɭ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɟɬɚʂɧɨɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚ Ɋɨɦɢɥɨɜɨ
ɤɪɟɬɚʃɟ ɤɚ ɋɪɛɢʁɢ ɭɤɥɚɩɚ ɫɟ ɭ ɝɥɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ Äɫɢɧɚɢɬɫɤɢɯ³ ɦɨɧɚɲɤɢɯ ɫɟɨɛɚ ɩɪɟɦɚ
ɫɪɩɫɤɢɦɤɪɚʁɟɜɢɦɚɢɡɉɚɪɨɪɢʁɫɤɟɩɭɫɬɢʃɟɩɪɟɤɨȻɭɝɚɪɫɤɟɢɋɜɟɬɟȽɨɪɟɡɚɬɢɦɢɡɋɜɟɬɟ
ȽɨɪɟɩɪɟɤɨɆɚɤɟɞɨɧɢʁɟȺɥɛɚɧɢʁɟɩɚɢɁɟɬɟɢɧɚɤɪɚʁɭɢɡɉɚɥɟɫɬɢɧɟɢɫɚɋɢɧɚʁɚɩɪɟɤɨ
ɄɪɢɬɚɋɜɟɬɟȽɨɪɟɆɚɤɟɞɨɧɢʁɟɢɉɚɪɨɪɢʁɟɚɭɨɜɟɩɭɬɟɜɟʁɟɭɤʂɭɱɢɜɚɧɩɨɜɪɟɦɟɧɨɧɚ
ɩɨɫɪɟɞɚɧ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧ ɧɚɱɢɧ ɢ ɐɚɪɢɝɪɚɞ Ɋɨɦɢɥɨɜ ɩɭɬ ɩɪɟɤɨ Ⱥɥɛɚɧɢʁɟ ɢ
ɉɪɢɦɨɪʁɚɩɨɤɚɡɭʁɟɞɚɫɭɫɟɋɜɟɬɨɝɨɪɰɢɡɚɞɪɠɚɜɚɥɢɭɩɪɢɦɨɪɫɤɢɦɡɟɦʂɚɦɚɧɚɪɨɱɢɬɨ



ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ϯϯϯ


ɭ Ɂɟɬɢ ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢɢɡɜɨɪɢɝɨɜɨɪɟɨɛɨɪɚɜɤɭɫɬɚɪɰɚ ɂɫɚɢʁɟ ɫɚ ɇɢɤɚɧɞɪɨɦ ɢ Äɢɧɨɦ
ɧɟɤɨɦ ɛɪɚɬɢʁɨɦ³ ɭ Äɡɚɩɚɞɧɨʁ ɡɟɦʂɢ³ ɝɞɟ ɩɨɞɢɠɟ ɦɧɨɝɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɟ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟ ɫɚ Ɂɟɬɨɦ ɀɢɜɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ɋɜɟɬɟ ɝɨɪɟ ɢ ɫɪɩɫɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ
ɨɥɢɱɟɧɚ ɭ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ ȿɩɢɫɬɨɥɢʁɚɦɚ ɦɨɧɚɯɚ ɋɢɥɭɚɧɚ ɢɡ Ɂɟɬɟ ɡɛɢɪɤɚ ɩɢɫɚɦɚ ɢɡ
ɩɪɟɩɢɫɤɟ ɫɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ ɫɬɚɪɚɰ ɂɫɚɢʁɚ
Ɋɨɦɢɥ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɋɢɧɚɢɬ Ɇɥɚɻɢ ɢɡ ɩɟɪɢɨɞɚ  ɝɨɞɢɧɟ Äɧɚɝɨɜɟɲɬɚɜɚ ɜɟɥɢɤɭ
ɦɢɝɪɚɰɢʁɭ ɫɜɟɬɨɝɨɪɚɰɚ, ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɪɟɤɨ Ɂɟɬɟ, ɤɚ ɦɨɪɚɜɫɤɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɭ ɬɨɤɭ
ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɜɟɤɚ³ɈɞɩɭɬɟɜɚɤɨʁɢɫɭɜɨɞɢɥɢɨɞɁɟɬɟɭɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɋɪɛɢʁɟ
ɩɨɡɧɚɬɢɯɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦɁɟɬɫɤɢɩɭɬ ÄVia de Zente³ ɢɡɞɜɚʁɚɫɟɩɭɬɤɨʁɢɨɞɋɤɚɞɪɚɜɨɞɢɭ
ɉɨɞɝɨɪɢɰɭɚɨɞɚɬɥɟɫɭɞɨɥɢɧɨɦɪɟɤɟɐɢʁɟɜɧɟɨɛɥɚɫɬɉɥɚɜɫɤɨɝʁɟɡɟɪɚɢɞɨɥɢɧɟɅɢɦɚ
ɢɩɭɬɢɡɋɤɚɞɪɚɩɪɟɤɨȾɚʃɚɭɉɪɢɡɪɟɧ

ɉɪɢɡɪɟɧ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɜɚɠɚɧ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢ ɱɜɨɪ ɝɞɟ ɫɭ ɫɟ ɭɤɪɲɬɚɥɢ ɜɚɠɧɢ
ɩɭɬɟɜɢ ɫɚ ɨɧɢɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚ ȳɚɞɪɚɧɫɤɨɝ ɦɨɪɚ ɢɡɜɨɞɢ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬ ɋɪɛɢʁɟ ɉɭɬ ɢɡ
ɉɪɢɡɪɟɧɚɡɚɄɨɫɨɜɨɉɨʂɟɩɪɟɤɨɞɚɧɚɲʃɢɯɫɟɥɚɊɟɱɚɧɢȾɭʂɚɢɁɚɩɥɠɚɧɢɩɨɦɢʃɟɫɟ
ɭɩɨɜɟʂɢɦɚɧɚɫɬɢɪɭɋɜȺɪɯɚɧɻɟɥɢɤɚɨɢɜɟʄɢɛɪɨʁɦɟɫɬɚɤɨʁɚɢɞɚɧɚɫɩɨɫɬɨʁɟɫɚɫɤɨɪɨ
ɧɟɩɪɨɦɟʃɟɧɢɦɢɦɟɧɢɦɚɈɜɢɦɩɭɬɟɦʁɟɦɨɝɥɨɞɚɫɟɩɪɟɤɨɉɪɨɤɭɩʂɚɩɭɬɨɜɚʃɟɧɚɫɬɚɜɢ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɦ Äȼɟɥɢɤɢɦ ɩɭɬɟɦ³ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɞɭɞɚɪɚɨ ɫɚ ɪɢɦɫɤɢɦ Ä9LD 0LOLWDULV³ Ɉɞ
ɇɢɲɚ ɫɟ ɢɞɟ ɤɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɦ Ȼɨɥɜɚɧɭ ɪɢɦɫɤɨɦ  Praesidium Pompei  ɩɚ
ɉɚɪɤɢɧɨɜɨɦɛɪɨɞɭ ɞɚɧɚɲʃɟɦɉɚɪɚʄɢɧɭ ɡɚɬɢɦɩɪɟɤɨɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝɦɟɫɬɚɊɚɜɧɨɧɚ
ȼɟɥɢɤɨʁ Ɇɨɪɚɜɢ ɞɚɧɚɲʃɚ ȶɭɩɪɢʁɚ ɪɢɦɫɤɢ Horreum Margi  ɢɲɥɨ ɫɟ ɭ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɨ ɧɚ
ɱɢʁɟɦ ʁɟ ɦɟɫɬɭ ɨɞ  ɫɟɥɨ Ʉɨɫɬɨɥɚɰ Ɉɜɚʁ ɩɭɬ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ɭ ;,9 ɜɟɤɭ ɢ ɨ ɬɨɦɟ
ɫɜɟɞɨɱɟɞɟɪɛɟɧɞɫɤɚ ɫɟɥɚɤɨʁɚɫɭɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚɥɚɬɭɪɫɤɟɩɭɬɟɜɟɄɪɚɜʁɟɞɚɧɚɫɄɪɚɜʂɟ
ɤɦɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɨɞɇɢɲɚɢȾɚɜɢɞɨɜɚɰɫɟɜɟɪɧɨɨɞɇɢɲɚɤɨʁɚɫɟɩɨɦɢʃɭɭȼɢɞɢɧɫɤɨɦ
ɞɟɮɬɟɪɭ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ȳɨɲɚɧɢɰɚ ɭ ɧɚɯɢʁɢ ɋɜɪʂɢɝ ɤɨʁɚ ɢ ɞɚɧɚɫ ɩɨɫɬɨʁɢ  ɤɦ
ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ ɋɨɤɨɛɚʃɟ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɉɚɪɚʄɢɧɚ Ɉɜɚ ɫɟɥɚ ɬɚɤɨɻɟ ɫɜɟɞɨɱɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚ
ɩɪɚɜɰɭ ɇɢɲɉɚɪɚʄɢɧ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɤɚɪɚɜɚɧɫɤɢ ɩɭɬ ɤɨʁɢɦ ʁɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚɥɚɬɨɜɚɪɧɚɫɬɨɤɚɍɩɨɜɟʂɢɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚɦɚɧɚɫɬɢɪɭɊɚɜɚɧɢɰɢɝɨɞɢɧɟ



ɂɫɬɨɫɬɪ
ɂɫɬɨ.

ȾȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɂɫɬɨɪɢʁɚ ɫɬɚɪɟ ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

Ƚɒɤɪɢɜɚɧɢʄɉɭɬɟɜɢ ɭ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɢ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ


ɂɫɬɨ

ɂɫɬɨ


Ϯϯϰ


ɩɨɦɢʃɟɫɟÄȼɟɥɢɤɢ ɩɭɬ³ɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɨɧɚɫɬɚɪɢɪɢɦɫɤɢɩɭɬÄVia militaris³ɨɞɧɨɫɧɨ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢÄɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ ɩɭɬ³ɌɚɤɨɻɟʁɟɦɨɝɭʄɟɞɚɫɟÄȼɟɥɢɤɢ ɩɭɬ³ɨɞɧɨɫɢɨɧɚ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɩɭɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɜɨɞɢɨ ɩɪɟɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɢ Ʉɨɜɢɧɚ ɢ
ɩɪɟɥɚɡɢɨȾɭɧɚɜɧɚɩɪɨɫɬɨɪɭɩɨɦɟɧɭɬɢɯɫɟɥɚɚɨɞɚɬɥɟɞɨɥɢɧɨɦɪɟɤɟɆɨɪɚɜɟɢɥɢɆɥɚɜɟ
ɭɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɋɪɛɢʁɟ
ɂɡ ɀɢɬɢʁɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ɧɚɩɭɲɬɚ ɪɨɞɧɢ ȼɢɞɢɧ ɢ ɨɞɥɚɡɢ ɭ ɦɚɧɫɬɢɪ
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ Ɉɞɢɝɢɬɪɢʁɟ ɭ Ɍɪɧɨɜɭ ɭ Ɂɚɝɨɪɢ ɝɞɟ ɫɟ ɡɚɦɨɧɚɲɢɨ ɢ ɞɨɛɢɨ ɢɦɟ Ɋɨɦɚɧ
Ɂɚɝɨɪɚ ʁɟ ɲɢɪɨɤɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨʁ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ ɢ ɩɨɦɢʃɟ ɫɟ ɢ
ɬɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɛɭɝɚɪɫɤɨɝ ɰɚɪɫɬɜɚ ɭ ɩɨɜɟʂɢ ȳɨɜɚɧɚ Ⱥɫɟɧɚ ,, Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤɭ  Ɉɜɚʁ
ɢɡɪɚɡ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦ ɡɚ Ȼɭɝɚɪɫɤɭ ɭ ɜɟɧɟɰɢʁɚɧɫɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɢɡ ;,9
ɜɟɤɚɆɚɧɚɫɬɢɪȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟɈɞɢɝɢɬɪɢʁɟɭɌɪɧɨɜɭɭɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦɢɡɜɨɪɢɦɚɫɟɧɚɡɢɜɚ
Äɫɜɟɬɨɦ ɝɨɪɨɦ³ɬɨɩɨɧɢɦɨɦɤɨʁɢɦɫɟɨɡɧɚɱɚɜɚɢɲɢɪɟɩɨɞɪɭɱʁɟʁɭɠɧɨɨɞɐɚɪɟɜɰɚɢ
ɌɪɚɩɟɡɢɰɟɆɟɻɭɬɢɦɨɜɚɰɪɤɜɚɧɢʁɟɩɪɟɰɢɡɧɨɥɨɰɢɪɚɧɚɇɨɜɚɚɪɯɟɨɥɨɲɤɚɨɬɤɪɢʄɚ
ɦɨɝɥɚɛɢɞɚɩɪɭɠɟɧɨɜɟɩɨɞɚɬɤɟɡɚɈɜɨɦɦɚɧɚɫɬɢɪɭɦɨɝɥɚɛɢɞɚɩɪɢɩɚɞɚɧɨɜɨɨɬɤɪɢɜɟɧɚ
ɰɪɤɜɚ ɢɡ ;,,, ɜɟɤɚ ɭ Ɏɪɚɧɚɱɤɨʁ ɱɟɬɜɪɬɢ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ ɭɬɜɪɻɟʃɚ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨɝ
ɌɪɧɨɜɚɩɪɟɫɬɨɧɢɰɟȾɪɭɝɨɝɛɭɝɚɪɫɤɨɝɰɚɪɫɬɜɚ  ɚɞɚɧɚɲʃɟɝȼɟɥɢɤɨɝɌɪɧɨɜɚ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɚɧɚɞɪɚɧɨɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦɛɚɡɢɥɢɤɨɦ
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.3HWNRYThe Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The Records of a Bygone Culture,
%ULOO/HLGHQ%RVWRQɫɬɪ

9O*MX]HOHYVenecianski dokumenti za istorijata na Blgarija i blgarite ot XII–XV v*HQHUDO'HSDUWPHQW
RI$UFKLYHVDWWKH&RXQFLORI0LQLVWHUVRIWKH5HSXEOLFRI%XOJDULD6RILDɫɬɪ

 ɍ ɀɢɬɢʁɭ ɋɜ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɚ Ɍɪɧɨɜɫɤɨɝ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ʉɚɥɢɫɬɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ
ɈɞɢɝɢɬɪɢʁɟɭɤɨʁɟɦʁɟɠɢɜɟɨɫɜɟɬɢɌɟɨɞɨɫɢʁɟɧɚɡɢɜɚɫɟɬɨɩɨɧɢɦɨɦÄɋɜɟɬɚ ɝɨɪɚ³ȳȿɪɞɟʂɚɧ Ɍɪɧɨɜɨ
ɉɪɢɧɰɢɩɢɢɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚʃɚɫɚɤɪɚɥɧɟɬɨɩɨɝɪɚɮɢʁɟɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟɛɭɝɚɪɫɤɟɩɪɟɫɬɨɧɢɰɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ
ɪɚɞɨɜɚ ȼɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ;/9,,ɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦɨɬɨɩɢɰɢɫɜɟɬɢɯ
ɝɨɪɚ

 Ƀ Ⱥɥɟɤɫɢɟɜ Ȼɟɥɟɠɤɢ ɡɚ ɪɚɧɧɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚ ɬɴɪɧɨɜɫɤɢɬɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ  Studia protobulgarica et
mediaevalia eruopensia, ȼ ɱɟɫɬ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼɟɫɟɥɢɧ Ȼɟɲɟɜɥɢɟɜ ȼɟɥɢɤɨ Ɍɴɪɧɨɜɨ   ȳ
ȿɪɞɟʂɚɧɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ
$0 7DOERW ³+RO\ 0RXQWDLQ´ LQOxford Dictionary of Byzantium YRO ,, (QJOLVK 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV
 DQGKHU³/HVVDLQWHVPRQWDJQHVj%\]DQFH´LQLe sacre et son inscription dans l’espace à Byzance
et en Occident. Etudes comparéesHG0.DSODQ 3DULV3XEOLFDWLRQVGHOD6RUERQQH 3DQHOSDSHUV9,
Monastic Mountains and Deserts3URFHHGLQJVRIWKHVW,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRI%\]DQWLQH6WXGLHV9RO,,
$EVWUDFWVRI3DQHOSDSHUV /RQGRQ ±36RXVWDOHGHeilige Berge und Wüsten, Byzanz und sein
Umfeld 9LHQQDgVWHUUHLFKLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ 

  Ɉ ɨɬɤɪɢʄɭ ɩɪɨɮ ɏ ȼɚɱɟɜɚ ɢɡ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɦɭɡɟʁɚ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ Ɍɪɧɨɜɭ ɢɡ  1HZO\
)RXQG %DVLOLFD 6KHGV /LJKW RQ8QNQRZQ %\]DQWLQH &LW\ 5HDVRQ:K\9HOLNR 7DUQRYR:DV 0DGH&DSLWDORI
6HFRQG %XOJDULDQ (PSLUH ɧɚ KWWSDUFKDHRORJ\LQEXOJDULDFRPQHZO\IRXQGEDVLOLFDVKHGVOLJKW
RQXQNQRZQE\]DQWLQHFLW\UHDVRQZK\YHOLNRWDUQRYRZDVPDGHFDSLWDORIVHFRQGEXOJDULDQHPSLUH
ɩɪɢɫɬɭɩʂɟɧɨɮɟɛɪɭɚɪ 


Ϯϯϱ










ɋɥ. 71. - Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ. Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ Ɉɞɢɝɢɬɪɢʁɟ ɭ Ɍɪɧɨɜɭ (ɂɡɜɨɪ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ:
BTA/Archaeological Team)


ɄɚɤɨɫɟɭɀɢɬɢʁɭɞɚʂɟɩɪɨɩɨɜɟɞɚɋɜɊɨɦɢɥɫɚɂɥɚɪɢɨɧɨɦɨɞɥɚɡɢɭɦɚɧɚɫɬɢɪ
ɋɜ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ ɭ ɉɚɪɨɪɢʁɢ Ⱦɟɛɚɬɚ ɨ ɬɨɦɟ ɝɞɟ ɫɟ ɬɚɱɧɨ ɧɚɥɚɡɢɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ
Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɋɢɧɚɢɬɚ ɭ ɉɚɪɨɪɢʁɢ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɬɪɚʁɟ ȳɨɲ ʁɟ Ɏ ɏɚɥɤɢɧ ɬɭɦɚɱɟʄɢ Ɋɨɦɢɥɨɜɨ
ɠɢɬɢʁɟɧɚɝɥɚɫɢɨɩɨɬɟɲɤɨʄɟɭɥɨɰɢɪɚʃɭɨɜɨɝɦɟɫɬɚȾɨɫɚɞɚɫɟɭɧɚɭɰɢɢɡɞɜɨʁɢɥɨɫɟ
ɧɟɤɨɥɢɤɨɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢɨɭɛɢɤɚɰɢʁɢɉɚɪɨɪɢʁɟɁɚɦɚɧɚɫɬɢɪɨɦɋɜȽɪɢɝɨɪɢʁɚɋɢɧɚɢɬɚ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɩɥɚɧɢɧɟɋɬɪɚɧʇɚɢɲɢɪɟɦɨɤɨɥɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɭȻɭɝɚɪɫɤɨʁɚɥɢɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ
ɉɨɫɟɛɧɨʁɟɪɚɡɦɚɬɪɚɧɨɝɪɚɧɢɱɧɨɭɬɜɪɻɟʃɟɭȿɪɤɟɫɢʁɢɢɡɦɟɻɭȻɭɝɚɪɫɤɟɢȼɢɡɚɧɬɢʁɟɨɞ
 ɞɨ  ɜɟɤɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɚ ɨɤɨɥɧɢɦ ɛɪɞɢɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɢ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɫɟ ɨɞ
ʁɟɡɟɪɚ Ȼɭɪɝɚɫ ɞɨ ɪɟɤɟ Ɇɚɪɢɰɟ Ⱦɚɧɚɫ ʁɟ ɤɚɨ ɉɚɪɨɪɢʁɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɨɡɧɚɱɟɧɨ
ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɨ ɧɚɥɚɡɢɲɬɟ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɧɚɫɟʂɚ ȼɨɞɟɧ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ ɤɨʁɟ ɫɭ Ȼɪɚʄɚ ɒɤɨɪɩɢɥ
ɨɩɢɫɚɥɢ  ɇɨɜɢʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɪɟɢɫɩɢɬɭʁɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɉɚɪɨɪɢʁɚ
ɡɚɩɪɚɜɨ ɧɚɥɚɡɢɥɚ ɧɚ ɩɥɚɧɢɧɢ ɋɬɪɚɧʇɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ Ȼɭɝɚɪɫɤɟ ɢ
Ɍɭɪɫɤɟ





ɏɚɥɤɢɧMHɫɦɚɬɪɚɨɞɚʁɟɧɟɦɨɝɭʄɟɩɪɟɰɢɡɧɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢɨɜɨɦɟɫɬɨ)+DONLQɧɚɜ. ɞɟɥɨ%\]DQWLRQ
  ɫɬɪ

Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚɭɤɨʁɨʁɫɟɫɭɦɢɪɚʁɭɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɜɟɡɚɧɚɡɚɭɛɢɤɚɰɢʁɭɉɚɪɨɪɢʁɟɫɭɦɢɪɚɥɚʁɟ$'HOLNDUL
(LQ%HLWUDJ]XKLVWRULHVFKJHRJUDSKLVFKHQ)UDJHQDXIGHP%DONDQµ3DURULD¶1HXH$QJDEHQ]XU/RNDOLVLHUXQJ
GHV .ORVWHUJHELHWHV YRQ *UHJRULRV 6LQDLWHVµ Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine
Studies London 2006 :LHQ  ɫɬɪ  Ɇ ɇɢɤɨɥɨɜ ɉɢɫɚɧɨɬɨ ɡɚ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɉɚɪɨɪɢɹ 
Proceedings of The National Museum of History ;;9,,,ɋɨɮɢɹɫɬɪ
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ɂɡ Äɀɢɬɢʁɚ³ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ʁɨɲ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɫɜɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɋɜ
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɭ Ɍɪɧɨɜɭ ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ɱɭɨ ɞɚ ɡɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɜɟʄ ɬɚɞɚ ɱɭɜɟɧɨɝ ɋɜ  Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ
ɋɢɧɚɢɬɚ ɭ Äɩɭɫɬɢʃɢ³ ɉɚɪɨɪɢʁɢ ɢ ɬɚɦɨ ɨɞɥɚɡɢ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɫɚɩɨɞɜɢɠɧɢɤɨɦ
ɂɥɚɪɢɨɧɨɦɞɚɫɟÄɧɚɭɱɟ³Äɞɭɯɨɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ³Ɂɚɬɢɦɫɭɞɟɬɚʂɧɨɨɩɢɫɚɧɚɡɚɞɭɠɟʃɚ
ɤɨʁɚɋɜɊɨɦɢɥɩɪɟɞɭɡɢɦɚɭɢɡɝɪɚɞʃɢɋɢɧɚɢɬɨɜɨɝɦɚɧɚɫɬɢɪɚɞɨɧɨɫɢɨʁɟɞɪɜɟɧɟɝɪɟɞɟ
ɢɡɲɭɦɟɤɚɦɟʃɟɢɜɨɞɭɢɡɪɟɤɟɚɫɚɤɪɟɱɨɦɢɜɨɞɨɦʁɟɩɪɚɜɢɨɦɚɥɬɟɪɋɜɊɨɦɢɥʁɟ
ɩɨɫɥɭɠɢɜɚɨ ɭ ɤɭɯɢʃɢ ɢ ɯɥɟɛɚɪɧɢɰɢ ɩɨɦɚɝɚɨ ɛɨɥɟɫɧɢɰɢɦɚ ɩɚ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ
ɋɢɧɚɢɬɨɜ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚɨ ɤɭɯɢʃɭ ɯɥɟɛɚɪɧɢɰɭ ɦɨɠɞɚ ɢ ɛɨɥɧɢɰɭ ɚ ɢɦɚɨ ʁɟ ɢ
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɭ ɤɭɥɭ ȵɟɝɨɜɚ ɡɚɞɭɠɟʃɚ ɞɚʁɭ ɧɚɦ ɫɥɢɤɭ ɋɢɧɚɢɬɨɜɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɭ
ɉɚɪɨɪɢʁɢɢɢɥɭɫɬɪɭʁɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɦɚɧɚɫɬɢɪɚɢɫɭɝɟɪɢɲɟɨɛɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
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ɂɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɞɚ ʄɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢ ɞɚɬɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɩɭɫɬɢʃɚɱɤɨɦ ɢɥɢ
ɩɨɥɭɩɭɫɬɢʃɚɱɤɨɦɠɢɜɨɬɭɢɞɟɚɥɧɨɦɡɚɭɩɪɚɠʃɚɜɚʃɟɭɧɭɬɚɪʃɟɦɨɥɢɬɜɟɢɡɜɟɫɬɚɧɛɪɨʁ
ɢɫɢɯɚɫɬɢʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚɨ ʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɬɢɩɚ ɥɚɜɪɟ ɝɞɟ ɫɭ ɦɨɧɚɫɢ ɠɢɜɟɥɢ \ ɨɞɜɨʁɟɧɢɦ
ɤɟɥɢʁɚɦɚ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɨɦ ʁɟɞɧɨɝ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɨɰɚ ɢɥɢ ɢɝɭɦɚɧɚ ɢ ɫɚɫɬɚʁɚɥɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ
Ɇɟɻɭɬɢɦ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ MH ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɨɠɢɜʂɚɜɚʃɭ ɤɢɧɨɜɢʁɫɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɤɚɨ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɲɤɨɥɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɨɫɜɟɬɢɨ ɭɫɚɦʂɟɧɢɱɤɨɦ ɭɩɪɚɠʃɚɜɚʃɭ Äɦɨɥɢɬɜɟ
ɫɪɰɚ³ ɩɚ ɫɭ ɦɧɨɝɢ ɤɢɧɨɜɢʁɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ  ɩɨɝɨɬɨɜɨ \ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɢɦɚɥɢ ɨɫɚɦʂɟɧɢɯ
ɦɨɧɚɯɚɤɨʁɢɫɭɱɢɧɢɥɢʁɟɞɧɭɡɚɜɢɫɧɭɥɚɜɪɭȽɪɢɝɨɪɢʁɟɜɦɚɧɚɫɬɢɪɭɉɚɪɨɪɢʁɢɛɢɨʁɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɤɚɨɥɚɜɪɚɢɨɜɚʁɦɨɞɟɥɫɭʃɟɝɨɜɢɭɱɟɧɢɰɢɩɪɟɧɨɫɢɥɢɲɢɪɨɦȻɚɥɤɚɧɚ
Ɇɨɞɟɥ ɦɨɧɚɲɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɢ ɤɨɦɛɢɧɭʁɟ ɤɢɧɨɜɢɨɧɚ ɢ ɥɚɜɪɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɨɤɨ ; ɢ
ɨɩɫɬɚɥɚ ɬɨɤɨɦ ;,9 ɢ ;9 ɜɟɤɚ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ ɭ ɬɪɢ ɨɛɥɢɤɚ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭ ɥɚɜɪɚ ɱɢʁɟ ʁɟ
ʁɟɡɝɪɨ ɤɢɧɨɜɢʁɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɫɩɨʂɚɲʃɢɯ ɡɚɜɢɫɧɢɯ ɤɟɥɢʁɚ ʁɟɡɝɪɨ
ɥɚɜɪɟ ʁɟ ɩɨɲɬɨɜɚɧɨ ɦɟɫɬɨ ɢɫɬɚɤɧɭɬɨɝ ɩɭɫɬɢʃɚɤɚ ɫɚ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɤɟɥɢʁɚɦɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɢ
ɥɚɜɪɚ ɤɨʁɭ ɱɢɧɢ ɝɪɭɩɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɤɢɧɨɜɢʁɫɤɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ʃɟɧɨ
ʁɟɡɝɪɨ ɞɨɤ ɫɭ ɞɪɭɝɢ ɡɚɜɢɫɧɟ ɤɟɥɢʁɟ ɋɜɚɤɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ɫɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɧɨɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦɩɚʁɟɩɪɜɢɨɛɥɢɤɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɤɨɭɬɜɪɻɟɧɨɝ
ɤɢɧɨɜɢʁɫɤɨɝɦɚɧɚɫɬɢɪɚɫɚɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɨɦɰɪɤɜɨɦɭɫɪɟɞɢɧɢɢɬɪɩɟɡɚɪɢʁɨɦɡɚɩɚɞɧɨ
ɨɞ ʃɟ ɩɨɩɭɬ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȼɟɥɢɤɟ Ʌɚɜɪɟ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɉɥɚɧ ɥɚɜɪɟ ɨɤɨ ɩɨɲɬɨɜɚɧɨɝ
ɚɧɚɯɨɪɟɬɫɤɨɝɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚɤɚɨʁɟɡɝɪɚɮɨɪɦɢɪɚɫɟɩɨɫɬɟɩɟɧɢɦɢɫɩɨɧɬɚɧɢɦɞɨɞɚɜɚʃɟɦ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɩɭɬ ɰɪɤɜɟ ɬɪɩɟɡɚɪɢʁɟ ɤɨɧɚɤɚ ɉɚɪɨɪɢʁɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ
ȽɪɢɝɨɪɢʁɚɤɚɨɢɥɚɜɪɟɤɨʁɟɫɭɨɫɧɢɜɚɥɢʃɟɝɨɜɢɭɱɟɧɢɰɢɲɢɪɨɦȻɚɥɤɚɧɚɢɦɚɥɟɫɭʁɟɞɚɧ
ɨɞ ɨɜɢɯ ɨɛɥɢɤɚ Ʉɚɤɨ ɢɡ ɀɢɬɢʁɚ ɋɜ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɢ ɨɧ ɫɚɦ ɠɢɜɟɨ ɭ
ɤɟɥɢʁɢ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ɦɚɧɫɬɢɪɚ ɭ ɉɚɪɨɪɢʁɢ ɨɜɚ ɦɨɧɚɲɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɦɨɝɥɚ ʁɟ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɤɚɨ ɥɚɜɪɚ ɱɢʁɟ ʁɟ ʁɟɡɝɪɨ ɤɢɧɨɜɢʁɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ
ɫɩɨʂɚɲʃɢɯɡɚɜɢɫɧɢɯɤɟɥɢʁɚ
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ɍ ɪɟɝɢɨɧɭ ɐɪɧɢɰɟ ɭ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɉɟɬɪɭɫ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɚɥɚ ɨɞ
ɄɭɱɚʁɫɧɢɯɩɥɚɧɢɧɚɞɨȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟɤɪɚʁɟɦ;,9ɢɩɨɱɟɬɤɨɦ;9ɜɟɤɚɧɢɤɥɟɫɭɛɪɨʁɧɟ
ɢɫɩɨɫɧɢɰɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɚ ɰɪɤɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɦɚɥɟ ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɢɤɨɧɯɨɫɧɨɝ
ɨɛɥɢɤɚɢɧɚɪɬɟɤɫɫɚɩɪɚɬɟʄɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɢɢɫɩɨɫɧɢɰɚɦɚɭɨɤɨɥɧɢɦɩɟʄɢɧɚɦɚɋɚɦɨ
ɬɪɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɜ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɭ Ʌɟɲʁɭ ɋɜ ɇɢɤɨɥɟ ɭ Ɂɚɛɪɟɝɢ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ
ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚɭɋɢɫɨʁɟɜɰɭɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɫɭɤɚɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɤɢɧɨɜɢʁɫɤɢɦɚɧɚɫɬɢɪɢ
ɫɚ ɰɪɤɜɨɦ ɭ ɫɪɟɞɢɲɬɭ ɨɤɪɭɠɟɧɨɦ ɫɟɤɭɥɚɪɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ Ʌɟɲʁɟ ɢ
ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɟ ɥɨɰɢɪɚɧɢ ɜɚɧ ɤɥɢɫɭɪɟ ɪɟɤɟ ɐɪɧɢɰɟ ɞɨɤ ʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ ɇɢɤɨɥɟ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧɭɤɥɢɫɭɪɢȼɟʄɢɧɚɢɫɩɨɫɧɢɰɚɨɫɬɚɥɚʁɟɧɟɢɫɬɪɚɠɟɧɚɆɚɧɚɫɬɢɪɋɜ
ɇɢɤɨɥɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ʁɟ ɤɚɨ ɤɢɧɨɜɢʁɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɢɡɜɨɪɢ ɢ ɤɟɥɢʁɟ ɛɢ
ɨɦɨɝɭʄɢɥɢ ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɥɚɜɪɚ ɫɚ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɤɢɧɨɜɢʁɫɤɨɦ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ ȳɨɜɚɧɚ Ʉɪɫɬɢɬɟʂɚ ɧɚ ɨɛɚɥɢ ɪɟɤɟ ɐɪɧɢɰɟ ɭ ɉɟɬɪɭɲɤɨʁ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɧɚɫɬɚɨ ɢɡ ɩɪɜɨɛɢɬɧɟ ɤɟɥɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ʁɟ ɛɢɬɢ ɫɤɢɬ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɜ
ɆɚɪɢʁɚɉɟɬɪɭɲɚɊɭɲɟɜɢɧɟɰɪɤɚɜɚɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɩɨɡɧɚɬɟɤɚɨɰɪɤɜɟ,,,,,,ɦɨɝɥɟɛɢ
ɛɢɬɢ ɦɚɥɟ ɡɚɜɢɫɟ ɤɟɥɢʁɟ ɫɤɢɬɨɜɢ  ɨɛɥɢɠʃɟɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɜ ɇɢɤɨɥɟ  ɢɥɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ
ɋɢɫɨʁɟɜɰɚ ɤɚɨ ʁɟɡɝɪɚ ɥɚɜɪɟ Ʉɪɚʁɟɦ ;,9 ɢɥɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ;9 ɜɟɤɚ ɤɥɢɫɭɪɚ ɪɟɤɟ
ɐɪɧɢɰɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚ ʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɤɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɨɥɨɧɢʁɭ ɢɫɢɯɚɫɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɠɢɜɟɥɢ ɭ
ɥɚɜɪɚɦɚɫɚʁɟɡɝɪɨɦɭɤɢɧɨɜɢʁɫɤɨɦɦɚɧɚɫɬɢɪɭɨɤɪɭɠɟɧɟɤɟɥɢʁɚɦɚȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ ɨɜɟ ɰɟɥɢɧɟ ɛɢɨ ʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ʌɟɲʁɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚ ɤɢɧɨɜɢʁɟ ɢ ɥɚɜɪɟ ɫɚ ɤɟɥɢʁɚɦɚ
Ɇɨɧɚɯ ȳɨɜɚɧ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɩɢɫɚɨ ɤʃɢɝɭ ɭ Äɥɟɲɬɢʁɚɧɫɤɨʁ ɩɭɫɬɢʃɢ³ 
ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟɭɢɫɢɯɚɫɬɪɢʁɢɤɨʁɚʁɟɩɪɢɩɚɞɚɥɚɥɚɜɪɢɅɟɲʁɚɈɜɚʁɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧɦɨɞɟɥ
ɥɚɜɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɫɬɚɞɢʁɭɦ ɟɜɨɥɭɰɢʁɟ ɨɜɨɝ ɬɢɩɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɆɚɧɚɫɬɢɪȽɨɪʃɚɤ ɀɞɪɟɥɨ ɫɚɤɚɩɟɥɨɦɋɜɇɢɤɨɥɟɧɚɪɟɰɢɆɥɚɜɢɬɚɤɨɻɟʁɟɛɢɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɤɚɨ ɥɚɜɪɚ ɫɚ ɤɢɧɨɜɢʁɫɤɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɨɦ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɡɚ ɦɨɧɚɯɚ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ
ɩɢɫɰɚ ɝɪɱɤɨɝ ɀɢɬɢʁɚ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɇɟɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɜɚɧ
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ɦɚɧɚɫɬɢɪɚɆɢɬɪɩɨɥɢʁɟɧɚɆɥɚɜɢɩɨɫɬɨʁɚɥɟɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟɤɟɥɢʁɟɢɥɢɜɟɪɨɜɚɬɧɨɫɤɢɬɤɨʁɢ
ɮɨɪɦɢɪɚ ɦɨɞɟɥ ɥɚɜɪɟ ɫɚ ɤɢɧɨɜɢʁɫɤɢɦ ʁɟɡɝɪɨɦ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɧɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭ ɞɚʂɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɇɚɠɚɥɨɫɬ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɟʄɢɧɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ʁɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨ ɫɬɟɧɚɦɚ ɢ ɧɢɫɭ
ɢɫɩɢɬɚɧɟɩɪɟɦɞɚɫɭɦɨɝɥɟɞɚɛɭɞɭɤɨɪɢɲʄɟɧɟɤɚɨɢɫɢɯɚɫɬɟɪɢɨɧɢ

ɆɨɧɚɲɤɟɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢʁɟɭɤɥɢɫɭɪɢɪɟɤɟɐɪɧɢɰɟɢɭɜɚɥɢɪɟɤɟɆɥɚɜɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ
ɤɚɨɥɚɜɪɚɫɚɤɢɧɨɜɢʁɫɤɢɦʁɟɡɝɪɨɦɧɚɫɟʂɟɧɟɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɦɚɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɤɨʁɢ
ɫɭɞɨɲɥɢɧɚɋɜɟɪɧɢȻɚɥɤɚɧɢɡɉɚɪɨɪɢʁɟ ɋɜɊɨɦɢɥ ɢɫɚɋɜɟɬɟɝɨɪɟ ɦɨɧɚɯȽɪɢɝɨɪɢʁɟ
ɋɢɫɨʁɟ ɂɧɨɤ ɢɡ Ⱦɚɥɲɟ  ɞɨɤ ʁɟ ɜɟʄɢɧɚ ɨɫɬɚɥɚ ɚɧɨɧɢɦɧɚ ɞɨɤ ɫɭ ɤɟɥɢʁɟ ɩɨɡɧɚɬɟ ɤɚɨ
Äɫɤɪɢɩɬɨɪɢʁɟ³ ɡɚ ɩɪɟɩɢɫɢɜɚʃɟ ɤʃɢɝɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɨɤɨ ȴɭɛɨɫɬɢʃɟ ȳɨɲɚɧɢɰɟ ɢ
Ɋɚɜɚɧɢɰɟ Ɉɜɚʁ ɦɨɞɟɥ ɥɚɜɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɤɪɚʁʃɢ ɫɬɚɞɢʁɭɦ ɟɜɨɥɭɰɢʁɟ ɨɜɨɝ ɬɢɩɚ ɭ
ɫɦɢɫɥɭɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝɩɥɚɧɢɪɚʃɚɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɧɢʁɟɩɨɡɧɚɬɨɞɚɥɢʁɟ
ɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɞɚʂɟɪɚɡɜɢʁɚɧɭɦɨɞɟɥɩɪɢɦɟʃɟɧɧɚɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚɆɟɬɟɨɪɚɢɡ;,9ɜɟɤɚ
ɝɞɟʁɟɥɚɜɪɚɮɨɪɦɢɪɚɧɚɤɚɨɝɪɭɩɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯɤɢɧɨɜɢʁɚɨɞɤɨʁɢɯʁɟɫɜɚɤɚɫɦɚɬɪɚɧɚ
ɤɟɥɢʁɨɦɥɚɜɪɟɋɬɚɝɨɢɱɢʁɟʁɟʁɟɡɝɪɨɛɢɥɨɦɚɧɚɫɬɢɪȾɭɩʁɚɧɢ

ɋɥɟɞɟʄɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɩɟɪɢɨɞ ʁɟ ɛɨɪɚɜɚɤ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ ɭ ɦɟɫɬɭ Ɇɟɥɚɧɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ȼɟɥɢɤɚ Ʌɚɜɪɚ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ ɝɨɪɢ ɍɫɥɟɞ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɧɚɤɨɧ
Ɇɚɪɢɱɤɟ ɛɢɬɤɟ  ɤɚɞɚ ʁɟ ɫɬɪɚɞɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢɤ ɋɜɟɬɟ ɝɨɪɟ ɞɟɫɩɨɬ ɍɝʂɟɲɚ
ɞɨɥɚɡɢɞɨɦɚɫɨɜɧɢɯɦɨɧɚɲɤɢɯɦɢɝɪɚɰɢʁɚɚɩɨɫɟɛɧɨɩɭɫɬɢʃɚɤɚɉɨɞɫɬɪɟɤɧɭɬʃɢɦɚ
ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɧɚɩɭɲɬɚ ɨɞɥɚɡɢɭ Äɧɟɩɨɡɧɚɬɨ ɦɟɫɬɨ,“ ɡɜɚɧɨ Ⱥɜɥɨɧɚ
ɞɚɧɚɲʃɭ ȼɚɥɨɧɭ ɧɚ ɚɥɛɚɧɫɤɨʁ ɨɛɚɥɢ ȳɚɞɪɚɧɫɤɨɝ ɦɨɪɚ ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɨɩɢɫɚ Äɧɟɩɨɡɧɚɬɨ
ɦɟɫɬɨ³ɦɨɠɟɞɚɫɭɝɟɪɢɲɟɞɚʁɟɨɜɨɦɟɫɬɨɬɚɞɚɧɢʁɟɛɢɥɨɩɨɡɧɚɬɢɦɨɧɚɲɤɢɰɟɧɬɚɪɈɞ
ɞɨȼɚɥɨɧɚʁɟɛɢɥɚɧɚʁɜɟʄɚɬɪɝɨɜɚɱɤɚɥɭɤɚɩɨɫɟɛɧɨɭɪɚɡɦɟɧɢɫɚȼɟɧɟɰɢʁɨɦɢ
ȾɭɛɪɨɜɧɢɤɨɦɤɨʁɨɦʁɟɭɩɪɚɜʂɚɨȳɨɜɚɧɄɨɦɧɢɧɞɨɫɜɨʁɟɫɦɪɬɢɨɞɤɭɝɟȳɨɜɚɧ
Ⱥɫɟɧ Ʉɨɦɧɢɧ ɲɭɪɚɤ ɤɪɚʂɚ ɋɬɟɮɚɧɚ Ⱦɭɲɚɧɚ ɛɪɚɬ ɤɪɚʂɢɰɟ ȳɟɥɟɧɟ ɢ ɛɭɝɚɪɫɤɨɝ ɰɚɪɚ
ɂɜɚɧɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɇɚɫɥɟɞɢɨɝɚʁɟʃɟɝɨɜɫɢɧȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɤɨʁɢʁɟɜɥɚɞɚɨɞɨɨɤɨ



ɂɫɬɨɫɬɪ
ɂɫɬɨȭȻɨɲɤɨɜɢʄɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ȳɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ.
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ɉɉɚɜɥɨɜ ɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ


ϮϰϬ


ɤɚɞɚʁɟɩɨɫɥɟɞʃɢɩɭɬɩɨɦɟɧɭɬɭɢɡɜɨɪɢɦɚɉɪɟɦɚɞɪɭɝɢɦɬɭɦɚɱɟʃɢɦɚɨɧʁɟɩɨɝɢɧɭɨ
 ɭ Ɇɚɪɢɱɤɨʁ ɛɢɰɢ ɚ ɡɚɬɢɦ ɝɚ ʁɟ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɧɚɫɥɟɞɢɥɚ ʃɟɝɨɜɚ ɫɟɫɬɪɚ ɭ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɧɚɡɜɚɧɚ Ʉɚɧɢɧɚ ɍ ɝɪɱɤɨʁ ɜɟɪɡɢʁɢ ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɟ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ
ɩɪɨɩɨɜɟɞɚ ɫɟ ɤɚɤɨ ɫɭ ɭɩɪɚɜɢɬɟʂɢ ɨɜɨɝ ɦɟɫɬɚ ɱɢɧɢɥɢ ɪɚɡɧɟ ɧɟɩɪɚɜɞɟ ɚ ɦɨɧɚɫɢ ɢ
ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɛɢɥɢɧɟɞɨɫɬɨʁɧɢɫɜɨɝɩɨɡɢɜɚɬɟɢɯʁɟɨɧɩɨɡɢɜɚɨɧɚɬɪɚɝɩɪɚɜɨʁɜɟɪɢɡɛɨɝ
ɱɟɝɚʁɟɬɚɦɨɫɬɟɤɚɨɜɟɥɢɤɢɭɝɥɟɞȼɥɚɞɚɪɢɤɨʁɢɫɟɩɨɦɢʃɭɭɬɟɤɫɬɭɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟɫɟ
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ Ȼɚɥɲɢʄɟ Ȼɚɥɲɚ Ȼɚɥɲɢʄ ʁɟ ɨɠɟɧɢɨ ʄɟɪɤɭ ȳɨɜɚɧɚ Ʉɨɦɧɢɧɚ  ɩɚ ɫɟ
ɪɟɮɟɪɟɧɰɚ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ Ȼɚɥɲɭ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ȼɚɥɨɧɨɦ ɨɞ  ɞɨ
ȻɚɥɲɢʄɢɫɭɞɨɛɢɥɢȼɚɥɨɧɭɄɚɧɢɧɭȻɟɪɚɬɢɏɢɦɚɪɭɤɚɨɦɢɪɚɡʄɟɪɤɟȳɨɜɚɧɚ
ɄɨɦɧɢɧɚɤɨʁɚɫɟɭɞɚɥɚɡɚȻɚɥɲɭȻɚɥɲɢʄɚɤɨʁɢʁɟɩɨɝɢɧɭɨ
ɉɨɠɟɥɟɜɲɢ ɞɚ ɧɚɩɭɫɬɢ Ⱥɜɚɥɨɧɭ ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ɫɟ ɨ ɬɨɦɟ ɭ ɝɪɱɤɨʁ ɜɟɪɡɢʁɢ ɬɟɤɫɬɚ
ɫɚɜɟɬɭʁɟɫɚɧɟɤɢɦɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɦɫɬɚɪɰɟɦɭɐɚɪɢɝɪɚɞɭɩɭɬɟɦɪɚɡɦɟɧɟɩɢɫɚɦɚɞɨɤɦɭ
ɭ ɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɜɟɪɡɢʁɢ Ȼɨɝ ɞɚʁɟ ɡɧɚɤ ɭ ɫɧɭ Ɉɜɚʁ ɦɨɧɚɯ ɤɨɦɟ ʁɟ ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ɩɢɫɚɨ ɧɢʁɟ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɚɥɢɝɚɦɨɠɞɚɬɪɟɛɚɬɪɚɠɢɬɢɭɭɱɟɧɢɰɢɦɚɋɜȽɪɢɝɨɪɢʁɚɋɢɧɚɢɬɚɤɨʁɢ
ɫɭ ɬɚɤɨɻɟ ɛɨɪɚɜɢɥɢ ɭ ɉɚɪɨɪɢʁɫɤɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɉɨɡɧɚɬɢ ɛɭɝɚɪɫɤɢ ɢɫɢɯɚɫɬɚ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟ
ɌɪɧɨɜɫɤɢɞɨɲɚɨʁɟɫɚɭɱɟɧɢɰɢɦɚɭɦɚɧɚɫɬɢɪɋɜɆɚɦɚɧɬɚɭɐɚɪɢɝɪɚɞɭ  ɚʃɟɝɨɜɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɫɭɩɨɫɥɟʃɟɝɨɜɟɫɦɪɬɢɤɨʁɚʁɟɭɫɥɟɞɢɥɚɭɛɪɡɨɩɨɞɨɥɚɫɤɭɩɪɟɲɥɢɭɦɚɧɚɫɬɢɪ
ɋɬɭɞɢɨɧɆɟɻɭʃɢɦɚɫɭɛɢɥɢɛɭɞɭʄɢɩɚɬɪɢʁɚɪɯȿɜɬɢɦɢʁɟɌɪɧɨɜɫɤɢɜɟʄɩɨɦɟɧɭɬɤɚɨ
ɛɭɞɭʄɢɌɪɧɨɜɫɤɢɩɚɬɪɢʁɚɪɯɢɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɝɪɱɤɟɰɪɤɜɟɧɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧɚɛɭɝɚɪɫɤɢʁɟɡɢɤɢ
Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɐɚɦɛɥɚɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɫɜɨɝ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɝ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ ±
 ɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭɋɬɭɞɢɨɧɢɫɚɫɬɚɜɢɨɧɟɤɟɨɞɫɜɨʁɢɯɬɟɤɫɬɨɜɚ

ɈɧɫɚɫɜɨʁɢɦɭɱɟɧɢɰɢɦɚɨɞɥɚɡɢɭɋɪɛɢʁɭɭɦɟɫɬɨɡɜɚɧɨɊɚɜɚɧɢɰɚɢɧɚɫɬɚɧɢɨɫɟ
ɛɥɢɡɭɦɚɧɚɫɬɢɪɚɉɪɟɫɜɟɬɟȼɥɚɞɢɱɢɰɟɧɚɲɟȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟɍɝɪɱɤɨɦɬɟɤɫɬɭɫɟɤɚɠɟɞɚ
ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɨɞɥɚɡɢ ɭ ɦɟɫɬɨ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ
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Ϯϰϭ


Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟɩɨɪɟɞɤɨʁɟɝɫɟɧɚɫɟɥɢɨɞɨɤɫɪɩɫɤɢɬɟɤɫɬɬɨɢɫɩɪɚɜʂɚɢɬɚɱɧɨɛɟɥɟɠɢɞɚʁɟ
ɨɛɢɬɟʂ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ȼɚɡɧɟɫɟʃɚ ɲɬɨ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰ ɀɢɬɢʁɚ ɛɢɨ ɜɢɲɟ
ɭɩɭʄɟɧ ɭ ɞɨɦɚʄɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɰ ɀɢɬɢʁɚ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɧɟɤɢ ɪɚɜɚɧɢɱɤɢ
ɦɨɧɚɯɫɜɨʁɩɪɟɜɨɞʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨɩɪɟɩɪɟɧɨɫɚɦɨɲɬɢʁɭɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚɭɊɚɜɚɧɢɰɭ  
ʁɟɪɭɬɨɦɫɥɭɱɚʁɭɧɟɛɢɩɪɨɩɭɫɬɢɨɞɚɧɚɜɟɞɟɩɨɞɚɬɚɤɞɚɋɜɊɨɦɢɥɩɨɱɢɜɚɩɨɪɟɞɤɧɟɡɚ
Ʌɚɡɚɪɚ ɉɨ ɫɜɟɦɭ ɫɭɞɟʄɢ ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ʁɟ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɞɨɲɚɨ ɭ ɜɟʄ ɢɡɝɪɚɻɟɧ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɩɨɫɜɟɦɭɫɭɞɟʄɢɩɪɟɝɨɞɢɧɟɍɬɜɪɻɟɧɢɦɚɧɚɫɬɢɪɊɚɜɚɧɢɰɚɭɫɟɥɭɋɟʃɟ
ɤɨɞʄɭɩɪɢʁɟɫɚɰɪɤɜɨɦɩɨɫɜɟʄɟɧɨɦɤɚɨɢɞɚɧɚɫȼɚɡɧɟɫɟʃɭɩɨɞɢɝɚɨʁɟɤɧɟɡɅɚɡɚɪɤɚɨ
ɫɜɨʁɭɝɪɨɛɧɭɰɪɤɜɭɉɋɪɟʄɤɨɜɢʄʁɟɨɛʁɚɜɢɨÄɊɨɞɨɫɥɨɜ ɫɪɩɫɤɢɯ ɰɚɪɟɜɚ³ɝɞɟɫɬɨʁɢ
ɞɚ ɤɧɟɡ Ʌɚɡɚɪ ɝɪɚɞɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɭ ɧɚɤɨɧ ɫɚɛɨɪɚ ɭ ɉɟʄɢ Ⱦɚɬɢɪɚʃɟ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɰɪɤɜɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɞɜɚ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚ ɫɚɱɭɜɚɧɚ ɩɪɟɩɢɫɚ
ɤɬɢɬɨɪɫɤɟ ɩɨɜɟʂɟ ɫ¶ ɤɪɚʁɚ ;9,, ɢ ɩɨɱɟɬɤɚ ;9,,, ɜɟɤɚ ÄȻɨɥɨʃɫɤɨɝ³   ɢ
Äȼɪɞɧɢɱɤɨɝ³ 



 ɫɤɨɪɨ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɨɫɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɭ Äȼɪɞɧɢɱɤɨɦ

ɩɪɟɩɢɫɭ³ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ  ɝɨɞɢɧɚ ɭɡ ɩɨɬɩɢɫ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɚ ɭ ÄȻɨɥɨʃɫɤɨɦ
ɩɪɟɩɢɫɭ³ɫɚɩɨɬɩɢɫɢɦɚɤɧɟɡɚɢɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚȳɟɮɪɟɦɚÄȻɨɥɨʃɫɤɢɩɪɟɩɢɫ³ɱɢʁɚ
ɫɭɢɫɬɢɧɢɬɨɫɬɢɬɚɱɧɨɫɬɧɟɭɩɢɬɧɟɩɪɜɢʁɟɩɭɛɥɢɤɨɜɚɨȻȼɭɥɨɜɢʄ

ɇɚ ɞɚɬɨɜɚʃɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭɬɢɰɚɥɚ ɫɭ ɦɢɲʂɟʃɚ ɞɚ ʁɟ ɧɚɪɬɟɤɫ
ɧɚɤɧɚɞɧɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ɡɚ ɜɪɟɦɟ Ʌɚɡɚɪɟɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɛɚɜɢɨ
ɩɢɬɚʃɟɦ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɝ Ɋɚɜɚɧɢɱɤɨɝ ɧɚɪɬɟɤɫɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɢɡɝɪɚɻɟɧ



ȭɊɚɞɨʁɢɱɢʄ ȽɪɢɝɨɪɢʁɟɢɡȽɨɪʃɚɤɚ ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɱɚɫɨɩɢɫ  Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪ
ɂɫɬɨ.

ɅɢɬɟɪɚɬɭɪɭɨɦɚɧɚɫɬɢɪɭɊɚɜɚɧɢɰɚɫɭɦɢɪɚɨʁɟȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨ,ɫɬɪ

ɉɋɪɟʄɤɨɜɢʄ Ɋɨɞɨɫɥɨɜɫɪɩɫɤɢɯɰɚɪɟɜɚ Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɪɩɫɤɨɝ ɍɱɟɧɨɝ Ⱦɪɭɲɬɜɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪ


ɂɫɬɨɫɬɪ

ɋȶɢɪɤɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɱɤɚ ɯɪɢɫɨɜɭʂɚɭɊɚɜɚɧɢɰɚ±ɧɚɪɨɱɢɬɨ±

 ȼ Ɋɢɫɬɢʄ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɨ ɪɚɞɨɜɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ ɞɚɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ȼɪɞɧɢɱɤɨɝ
ɩɪɟɩɢɫɚ  ɢɨɧɟɤɨʁɢɞɚɬɨɜɚʃɟɡɚɫɧɢɜɚʁɭɧɚɤɚɫɧɢʁɟɨɬɤɪɢɜɟɧɨɦȻɨɥɨʃɫɤɨɦɩɪɟɩɢɫɭ  ȼ
ɊɢɫɬɢʄɆɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪ

 Ɂɚ ȼɪɞɧɢɱɤɢ ɩɪɟɩɢɫ ɜ Ⱥ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄ ɉɨɜɟʂɟ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ± ɫɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ
ɫɬɚɪɢʁɢɦɢɡɞɚʃɢɦɚȾɚɬɭɦɧɚɜɟɞɟɧɩɪɟɦɚɢɫɬɨ

ɁɚȻɨɥɨʃɫɤɢɩɪɟɩɢɫɤɨʁɢʁɟɨɬɤɪɢɨɇɊɚɞɨʁɱɢʄɜɇɊɚɞɨʁɱɢʄɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ ɭ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨʁ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɰɢ ɭ Ȼɨɥɨʃɢ Ƚɨɞɢɲʃɚɤ ɋɪɩɫɤɟ ɤɪɚʂɟɜɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ  ɋɄȺ     ± Ⱥ
Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄɉɨɜɟʂɟ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ±ɫɚɧɚɜɟɞɟɧɢɦɪɚɧɢʁɢɦɢɡɞɚʃɢɦɚɨɞɚɤɥɟʁɟɩɪɟɭɡɟɬɨɱɢɬɚʃɟ
ɞɚɬɭɦɚɢɫɬɨɁɚɩɨɬɩɢɫɟɭɩɋȶɢɪɤɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɱɤɚ ɯɪɢɫɨɜɭʂɚ±

ȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚ. ȵɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɢ ʃɟɧɚ ɭɥɨɝɚ ɭ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɉɨɦɨɪɚɜʂɚɋɚɨɩɲɬɟʃɚ
 ɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

 ɉ ɉɨɩɨɜɢʄ  Ɂɚɩɚɞɧɢ ɡɢɞ ɰɪɤɜɟ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ  ɉɄȳɂɎ    ɫɬɪ  Ɉ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɫɭ ɧɚɤɧɚɞɧɨ
ɩɪɨɛɢʁɟɧɚ ɫɟɜɟɪɧɚ ɜɪɚɬɚ ɭ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɡɢɞɭ ɧɚɨɫɚ ɂɫɬɨ ɫɬɪ     Ɇ ȼɚɫɢʄ ɀɢɱɚ ɢ
ɅɚɡɚɪɢɰɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȭȻɨɲɤɨɜɢʄ ɉɪɨɛɥɟɦɢɫɪɩɫɤɟɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɉɢɬɚʃɟɧɚɪɬɟɤɫɚɢɟɤɫɨɧɚɪɬɟɤɫɚ  ɋɄ
ȽɥɚɫɧɢɤɦɚʁɫɬɪɢɫɬɢȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɫɪɟɞʃɟɝ ɜɟɤɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ


ϮϰϮ


ɧɚɤɧɚɞɧɨɧɚɨɫɧɨɜɭɱɟɝɚʁɟɭɬɜɪɞɢɨɜɪɟɦɟɢɡɝɪɚɞʃɟɊɚɜɚɧɢɰɟɩɨɫɥɟɦɚɪɬɚ
ɢ ɩɪɟ  ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɨ ɪɟɫɬɚɭɪɚɬɨɪɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɰɪɤɜɢ
ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɫɭɜɪɲɟɧɚɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚɬɟɦɟʂɚɢɡɢɞɨɜɚɧɚɪɬɟɤɫɚɢɞɨɲɥɨɫɟɞɨɡɚɤʂɭɱɤɚ
ɞɚ ɫɭ ɬɟɦɟʂɢ ɰɪɤɜɟ ɢ ɩɪɢɩɪɚɬɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɡɚɫɟɛɧɨ ɍ ɤɚɫɧɢʁɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ʁɟ
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɩɪɚɬɚ ɡɢɞɚɧɚ ɧɚɤɧɚɞɧɨ ɚ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɛɢɥɚ ɛɢ ɩɪɨɛɢʁɟɧɚ ɫɟɜɟɪɧɚ ɜɪɚɬɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɡɢɞɭ ɧɚɨɫɚ ɉɪɟɦɚ ȼ Ɋɢɫɬɢʄɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɚɰɪɤɜɟɛɟɡɩɪɢɩɪɚɬɟɛɢɥɚMHɡɚɜɪɲɟɧɚɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɢɧɟɩɚ
ʁɟɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚɰɪɤɜɚɫɚɩɪɢɩɪɚɬɨɦɩɨɞɢɝɧɭɬɚɢɡɦɟɻɭɢɝɨɞɢɧɟ





 Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄ Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɫɚ ɬɟɪɟɧɚ  Ɂɛɨɪɧɢɤ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ 
  Ȼɟɨɝɪɚɞ ɫɬɪ ɢɫɬɢ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ ȵɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɢ ʃɟɧɚ ɭɥɨɝɚ ɭ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ
ɉɨɦɨɪɚɜʂɚ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ  ɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ±
±±ɢɫɬɢ ȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɊɚɜɚɧɢɰɟ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ. ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɨ ɲɟɫɬɨʁ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ
1381-1981Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪ±

ȻȼɭɥɨɜɢʄʁɟɫɦɚɬɪɚɨɞɚʁɟɤɪɚʁʃɢɞɚɬɭɦɜɪɟɦɟɢɡɝɪɚɞʃɟɧɚɤɧɚɞɧɨɩɪɢɡɢɞɚɧɟɩɪɢɩɪɚɬɟȻȼɭɥɨɜɢʄ
Ɋɚɜɚɧɢɰɚ ɫɬɪ  ɢɫɬɢ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ  Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ. ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɨ ɲɟɫɬɨʁ
ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ 1381-1981Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɫɬɪ

 Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄ Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɫɚ ɬɟɪɟɧɚ  Ɂɛɨɪɧɢɤ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ 
 ȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɢɫɬɢɊɚɜɚɧɢɰɚ. ȵɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɢ ʃɟɧɚ ɭɥɨɝɚ ɭ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ
ɉɨɦɨɪɚɜʂɚ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ    Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɫɬɪ


 ɋ Ɇɚɧɞɢʄ ɋɬɚɪɢ ɪɚɜɚɧɢɱɤɢ ɧɚɪɬɟɤɫ  Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ. ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɨ ɲɟɫɬɨʁ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ
1381-1981ȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɊɇɢɤɨɥɢʄ ɄɚɞɚʁɟɩɨɞɢɝɧɭɬɚɢɠɢɜɨɩɢɫɚɧɚɊɚɜɚɧɢɰɚ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ
   Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɫɬɪ  Ȼ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɇɨɜɢ
ɩɪɢɥɨɡɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɤɬɢɬɨɪɫɤɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɟ ɭ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ    Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɆȻɟɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚ
ɂɫɬɨɪɢʁɚɢɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚ. ȵɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɢ ʃɟɧɚ ɭɥɨɝɚ ɭ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɉɨɦɨɪɚɜʂɚɋɚɨɩɲɬɟʃɚ
  ɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪȻɐɜɟɬɤɨɜɢʄɧɚɜ.
ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȼɊɢɫɬɢʄɆɨɪɚɜɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɫɬɪ

Ϯϰϯ


ɋɥ. 72. - Ɉɫɧɨɜɚ ɰɪɤɜɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ ɫɚ ɨɞɜɨʁɟɧɢɦ ɬɟɦɟʂɢɦɚ ɰɪɤɜɟ ɢ ɩɪɢɩɪɚɬɟ
(Ⱥɭɬɨɪ: Ȼ. ȼɭɥɨɜɢʄ)


Ɍ ɋɬɚɪɨɞɛɭɰɟɜ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɩɪɢɩɪɚɬɟ ɛɚɪɟɦ ɩɪɟɞ ɤɪɚʁ
ɝɪɚɞʃɟ ɡɢɞɨɜɚ ɧɚɪɬɟɤɫɚ ɬɟɤɥɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɱɟɦɭ ɫɜɟɞɨɱɢ ɥɭɤ ʁɭɠɧɨɝ ɡɢɞɚ ɩɪɢɩɪɚɬɟ
ɤɨʁɢ ɭɥɚɡɢ ɭ ʁɭɠɧɢ ɡɢɞ ɧɚɨɫɚ ɧɚ ɬɚɤɚɜ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɭ ɩɪɢɩɪɚɬɚ ɢ ɧɚɨɫ ɩɨɞɢɡɚɧɢ ɭ ɢɫɬɨ
ɜɪɟɦɟ Ɉɫɬɚɰɢ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɝ ɠɢɜɨɩɢɫɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɨɬɜɨɪɚ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɜɪɚɬɚ ɢ
ɞɨɜɪɚɬɧɢɤɚɫɜɟɞɨɱɟɞɚɫɭɫɟɜɟɪɧɚɜɪɚɬɚɢɡɦɟɻɭɩɪɢɩɪɚɬɟɢɧɚɨɫɚɩɨɫɬɨʁɚɥɚɫɭɩɪɟɧɟɝɨ
ɲɬɨʁɟɡɚɜɪɲɟɧɨɨɫɥɢɤɚɜɚʃɟɯɪɚɦɚɢɞɚɧɚɡɚɩɚɞɧɨɦɡɢɞɭɧɚɨɫɚɧɢʁɟɛɢɥɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɢɡɦɟɧɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɛɢɥɟ ɭɡɪɨɤ ɤɚɫɧɢʁɢɯ ɞɨɫɥɢɤɚɜɚʃɚ ɧɚɪɬɟɤɫɚ ɧɚ ɦɨɞɟɥɭ ɧɚ ɤɬɢɬɨɪɫɤɨʁ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɢ ɉɪɢɯɜɚʄɟɧɨ ʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɰɪɤɜɟ ɡɚɩɨɱɟɬɚ ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ
ɢɞɚʁɟɡɚɜɪɲɟɧɚɞɨɤɪɚʁɚɥɟɬɚɝɨɞɢɧɟɚɠɢɜɨɩɢɫɚɧɚʁɟɭɬɪɢɧɚɜɪɚɬɚɞɨ
ɨɤɨ





ȺɭɬɨɪɰɪɬɟɠɚȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɫɬɪɫɥ79,,
Ɍɋɬɚɪɨɞɛɭɰɟɜ ɈɉɨɪɬɪɟɬɢɦɚɭɊɚɜɚɧɢɰɢ Ɂɛɨɪɧɢɤ ȼɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ;/,;  ɫɬɪ


ɂɫɬɨ

ȼȳȭɭɪɢʄɁɢɞɧɨ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɲɤɨɥɟLa peinture murale de l’Ecole de la MoravaȻɟɨɝɪɚɞ
±ɢɫɬɢȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟ ɮɪɟɫɤɟ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢȻɟɨɝɪɚɞȽȻɚɛɢʄȭɨɪɻɟɜɢʄȼȳȭɭɪɢʄ
ɉɨɥɟɬ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢɭɂɫɬɨɪɢʁɚɫɪɩɫɤɨɝɧɚɪɨɞɚ,,Ȼɟɨɝɪɚɞ ɂɋɇ,, ±

Ɍɋɬɚɪɨɞɭɛɰɟɜ ɉɢɫɚɧɢɢɡɜɨɪɢɨɰɪɤɜɚɦɚɢɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚɩɨɞɢɡɚɧɢɦɢɥɢɨɛɧDɜʂDɧɢɦɭɨɛɥɚɫɬɢɦɚ
ɅɚɡɚɪɟɜɢʄɚɢȻɪɚɧɤɨɜɢʄɚ,,ɉɨɜɟʂɟ ɫɬɪ


Ϯϰϰ


ɋɥ. 73. - Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢ ɢɡɝɥɟɞ ʁɭɠɧɟ ɮɚɫɚɞɟ
ɧɚɪɬɟɤɫɚ

ɋɥ. 74. - ɋɩɨʁ
ɩɪɢɩɪɚɬɟ ɢ ɧɚɨɫɚ

ʁɭɠɧɟɮɚɫɚɞɟ


ɂɫɬɨɱɧɢɞɟɨʁɭɠɧɨɝɡɢɞɚɧɚɪɬɟɤɫɚɩɪɟɬɪɩɟɨʁɟɨɲɬɟʄɟʃɟɡɚɜɪɟɦɟɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɚɪɤɨɫɨɥɢʁɭɦɚ ɡɚ Ɋɨɦɢɥɨɜɭ ɝɪɨɛɧɢɰɭ ɚ ɧɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɫɪɟɞʃɟɝ ɨɬɜɨɪɚ ɫɚ
ɨɛɟʁɭ ɫɬɪɚɧɚ ɫɭ ɫɚɱɭɜɚɧɢ ɨɫɬɚɰɢ ɠɢɜɨɩɢɫɚ ɤɨʁɢ MH ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢ ɢ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɯ ɮɭɝɚ ɫɚ ɢɫɩɭɲɬɟɧɢɦ ɫɩɨʁɧɢɰɚɦɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɦɚ ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ʁɟ ɭɦɪɨ 
ʁɚɧɭɚɪɚ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɩɨɫɥɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɩɪɟ  ɚ ʃɟɝɨɜ ɝɪɨɛ ʁɟ ɭ ɩɪɢɩɪɚɬɢ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝ ɯɪɚɦɚ ɝɞɟ ɫɭ  ɩɪɟɧɟɫɟɧɟ ɦɨɲɬɢ ɫɚɦɨɝ ɫɜ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ
ȺɪɤɨɫɨɥɢMɭɦ ɭ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨɦ ɭɝɥɭ ɩɪɢɩɪɚɬɟ ɫɜɟɞɨɱɢ ɨ Ɋɨɦɢɥɨɜɨɦ ɤɭɥɬɭ ɢ ɱɢɬɚɜ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɤɨɥɧɢɯ ɮɪɟɫɚɤɚ ɚɪɤɨɫɨɥɢʁɭɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ʁɟ ɫɚ ɫɟʄɚʃɟɦ ɧɚ ɩɭɫɬɢʃɚɤɚ ɚ ʁɟɞɧɚ
ɮɪɟɫɤɚɢɥɭɫɬɪɭʁɟɟɩɢɡɨɞɭɢɡɊɨɦɢɥɨɜɨɝɀɢɬɢʁɚɭɤɨʁɨʁɫɟɨɧɩɨɪɟɞɢɫɚɥɚɜɨɦɧɚɝɪɨɛɭ
ɫɜ Ƚɟɪɚɫɢɦɚ ɋ  ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɟ ɮɪɟɫɤɨɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨ ɨɱɭɜɚɧɢɯ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ
ɩɪɢɩɪɚɬɟɩɨɤɥɚɩɚɫɚɩɟɪɢɨɞɨɦɞɨɥɚɫɤɚɊɨɦɢɥɚɭɊɚɜɚɧɢɰɭɩɨɫɬɨʁɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚʁɟ
ɩɪɢɩɪɚɬɚ ɩɨɞɢɝɧɭɬɚ ɪɚɞɢ ɨɜɨɝ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝ ɢɫɢɯɚɫɬɟ ɉɨɫɬɨʁɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɞɚ ʁɟ
ɊɚɜɚɧɢɱɤɚɩɪɢɩɪɚɬɚɫɚɝɪɚɻɟɧɚɪɚɞɢɩɪɨɫɥɚɜʂɟʃɚɊɨɦɢɥɨɜɨɝɤɭɥɬɚ



ȺɭɬɨɪɰɪɬɟɠɚȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɫɬɪɫɥ7;;9
ȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɫɬɪ

 Ȼ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ Ⱥɪɤɨɫɨɥɢʁɢ ɭ ɏɢɥɚɧɞɚɪɭ ɢ ɭ ɫɪɩɫɤɢɦ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɭ Ɉɫɚɦ ɜɟɤɨɜɚ
ɏɢɥɚɧɞɚɪɚɂɫɬɨɪɢʁɚɞɭɯɨɜɧɢɠɢɜɨɬɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɭɦɟɬɧɨɫɬɢɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɨɤɬɨɛɚɪɭɪȼɄɨɪɚʄ
Ȼɟɨɝɪɚɞ

ɆȻɟɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɂɫɬɨɪɢʁɚɢɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɈɬɨɦɟɞɚʁɟɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɧɚɪɬɟɤɫɫɪɭɲɟɧɢɞɚɜɢɲɟɧɟɩɨɫɬɨʁɢɜɢɞɟɬɢȻȼɭɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚɫɬɪ
Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɩɪɜɨɛɢɬɧɢ ɠɢɜɨɩɢɫ ɧɟɫɬɚɨ ɫɚ ɪɭɲɟʃɟɦ ɢɫɬɢ ɧɚɜ. ɞɟɥɨ ɫɬɪ  2 ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɩɪɢɩɪɚɬɟ\ɫɬɚɪɨʁɫɪɩɫɤɨʁɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢȻɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɇɨɜɢɩɪɢɥɨɡɢɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭɤɬɢɬɨɪɫɤɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɟ


Ϯϰϱ








ɋɥ. 75. - Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɝ ɧɚɪɬɟɤɫɚ ɋɥ. 76. - ɋɬɟɜɚɧɨɜ ɧɚɪɬɟɤɫ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ
Ɋɚɜɚɧɢɰɟ ɫɚ Ɋɨɦɢɥɨɜɢɦ ɝɪɨɛɨɦ
Ɋɚɜɚɧɢɰɚ ɫɚ ɚɤɪɨɫɨɥɢʁɭɦɨɦ


ɀɢɬɢʁɟɫɟɡɚɜɪɲɚɜɚɦɨɥɢɬɜɨɦɡɚɫɚɜɯɪɢɫɬɨʂɭɛɢɜɢɧɚɪɨɞɨɛɢɬɟʂɢÄɫɬɚɞɨ³ɝɞɟ
ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɦɨɲɬɢ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɤɪɭɝɚ ʃɟɝɨɜɢɯ

\ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ  ɋɚɨɩɲɬɟʃɟ ;;9,   ɫɬɪ  Ɋɟɮ  ȅ ɪɚɜɚɧɢɱɤɨɦ ɧɚɪɬɟɤɫɭ ɞɨɫɚɞ MH
ɧɚʁɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɩɢɫɚɨ Ȼ ȼɭɥɨɜɢʄ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ ȵɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɢ ʃɟɧɚ ɭɥɨɝɚ \ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ
ɉɨɦɨɪɚɜʂɚɋɚɨɩɲɬɟʃɚ9,, Ȼɟɨɝɪɚɞ ²² Ɍɚɤɨɻɟ FIȭȻɨɲɤɨɜɢʄɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɪɩɫɤɟ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɉɢɬɚʃɟ ɧɚɪɬɟɤɫɚ ɢ ɟɤɫɨɧɚɪɬɟɤɫɚ ɋ Ʉ Ƚɥɚɫɧɢɤ  ɦɚʁ  ² 9
.RUDü/HVRULJLQHVGHO DUFKLWHFWXUHGHO (FROHGHOD0RUDYD\ɆɨɪɚɜɫɤɚɲɤɨɥɚɢʃɟɧɨɞɨɛɚȻɟɨɝɪɚɞ
²ȼ.RSDKȺɪɯɟɨɥɨɲɤɚɨɩɚɠɚʃɚȠɩɪɢɩɪɚɬɢɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚ\ɏɢɥɚɧɞɚɪɭɏɢɥɚɧɞɚɪɟɤɢɡɛɨɪɧɢɤ
Ȼɟɨɝɪɚɞ ²ɋɆɚɧɞɢʄɋɬɚɪɢɪɚɜɚɧɢɱɤɢɧɚɪɬɟɤɫ\ɆɚɧɚɫɬɢɪɊɚɜɚɧɢɰɚɋɩɨɦɟɧɢɰɚȠɲɟɫɬɨʁ
ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ² Ɋ ɉɪɨɤɢʄ ɋɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɩɟɬɪɭɲɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ  ² Ⱦ Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ ȳɟɞɚɧ ɡɚɧɢɦʂɢɜ ɩɨɤɭɲɚʁ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ Ʌɚɡɚɪɟɜɟ ɩɪɢɩɪɚɬɟ \
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭɊɚɜɚɧɢɰɢȽɥɚɫɧɢɤȾɄɋ Ȼɟɨɝɪɚɞ  

 ɋ Ɇɚɧɞɢʄ ɋɬɚɪɢ Ɋɚɜɚɧɢɱɤɢ ɧɚɪɬɟɤɫ  Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɨ ɲɟɫɬɨʁ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ
Ȼɟɨɝɪɚɞ   ɂɞɟʁɚ ɞɚ ʁɟ Ƚɨɪʃɚɤ ɫɚɝɪɚɻɟɧ ɢ ɭɫɬɭɩʂɟɧ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɭ ɚ ɟɤɫɨɧɚɪɬɟɤɫ ɫɚɝɪɚɻɟɧ ɡɚ
Ɋɨɦɢɥɚɚɨɜɨɫɜɟɞɨɱɢɨɡɧɚɱɚʁɭɨɛɨʁɢɰɟ ɫɬɪ ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɨɞɨɥɚɫɤɭɭɋɪɛɢʁɭɩɨɩɨɡɢɜɭɚɧɟɩɨ
ɩɪɨɜɢɻɟʃɭɢɥɢɫɚɜɟɬɭ ɫɬɪ ɏɢɩɨɬɟɡɚɞɚʁɟɊɨɦɢɥɬɪɟɛɚɥɨɞɚɜɨɞɢɊɚɜɚɧɢɰɭ ɫɬɪ Ⱦɪɭɝɚɯɢɩɨɬɟɡɚ
ʁɟɨɩɪɢɩɪɚɬɢɤɚɨɧɚɱɢɧɭɢɫɤɚɡɢɜɚʃɚɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɢɧɨɜɢɯɜɥɚɞɚɪɚÄɉɪɢɩɪɚɬɚMHɛɢɥɚɫɜɚɤɚɤɨɞɨɡɢɞɚɧɚ
ɩɨɫɥɟɄɨɫɨɜɫɤɟɛɢɬɤɟDʃɟɧɢɫɭɤɬɢɬɨɪɢɦɨɝɥɢɛɢɬɢɫɚɦɨɤɧɟɝɢʃɚɪɟɝɟɧɬɤɢʃɚɢʃɟɧɢɦɚɥɨɥɟɬɧɢɫɢɧɨɜɢ
ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ MH ɢɡɜɪɲɟɧ ɱɢɧ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɚ \ ɤɬɢɬɨɪɫɬɜɭ ɧɚɞ ɦɚɧɚɫɬɢɪɨɦ ɲɬɨ MH \
ɫɢɦɛɨɥɢɱɧɨʁ ɪɚɜɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɢ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨ ɧɚɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɚ ɜɥɚɞɚɜɢɧɭ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ Ⱦɨɡɢɻɢɜɚʃɟ
ɩɪɢɩɪɚɬɚ ɢ ɫɩɨʂɧɢɯ ɩɪɢɩɪɚɬɚ ʁɟɫɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɛɪɚɻɢɜɚɧ \ ɧɚɭɰɢ ɚɥɢ ɤɨɦɟ ɫɜɚɤɚɤɨ
ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ ɩɨɫɟɛɚɧ ɧɚɩɨɪ ɂɩɚɤ ɱɢɧɢ FH ɞɚ ɞɨɡɢɻɢɜɚʃɟ ɜɥɚɞɚɪɫɤɢɯ ɡɚɞɭɠɛɢɧɚ ɢɦɚ ɤɨɧɨɬɚɰɢʁɭ
ɫɢɦɛɨɥɢɱɧɨɝɢɫɤɚɡɢɜɚʃɚɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɢɧɨɜɢɯɤɬɢɬɨɪɚɧɚɜɥɚɞɚɪɫɤɨɦɩɨɥɨɠɚʁɭȅɬɨɦɟɫɜɟɞɨɱɟɩɪɢɩɪɚɬɟ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɡɢɻɢɜɚɧɟ ɭɡ ɦɚɭɡɨɥɟʁɟ ɢ ɜɥɚɞɚɪɫɤɟ ɡɚɞɭɠɛɢɧɟ ɫɪɩɫɤɢɯ ɤɪɚʂɟɜɚ D ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɚɧ ɩɪɢɦɟɪ ʁɟɫɭ
ɫɜɚɤɚɤɨɩɪɢɩɪɚɬɚɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚ\ɏɢɥɚɧɞɚɪɭɢɩɪɢɩɪɚɬɚ\ɦɚɧɚɫɬɢɪɭɊɟɫɚɜɢ³ɉɪɟɦɚȻɐɜɟɬɤɨɜɢʄɧɚɜ
ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɡɜɨɪɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟȻȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɫɥɌ;;,,

ɂɡɜɨɪɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟȻȼɭɥɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪɫɥɌ;;,
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ɭɱɟɧɢɤɚɤɨʁɢɫɭɨɫɧɨɜɚɥɢɫɤɢɬɫɤɭɦɨɧɚɲɤɭɡɚʁɟɞɧɢɰɭɭɨɤɨɥɢɧɢɊɚɜɚɧɢɰɟɩɨɭɡɨɪɭɧɚ
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɟɫɤɢɬɨɜɟɋɜɊɨɦɢɥɢʃɟɝɨɜɢɭɱɟɧɢɰɢɦɨɝɥɢɫɭɫɟɧɚɫɟɥɢɥɬɢɭɊɚɜɚɧɢɰɢɩɨ
ɩɪɟɩɨɪɭɰɢɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚȳɟɮɪɟɦɚɢɥɢɋɚɜɟ,9ɍ Ⱦɚɧɢɥɨɜɨɦ „ɋɥɨɜɭ ɨ ɤɧɟɡɭ Ʌɚɡɚɪɭ“
ɤɚɠɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɨɧ „ɝɨɪɢ ɢ ɯɨɥɦɢ ɢɫɩɥɧɢɥ ɛɟɲɟ ɢɧɨɱɚɫɤɢɯ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɠɢɥɢɲɬ, ɢɠɟ
ɭʁɟɞɢʃɟɧɢʁɟɦ ɢ ɜɫɚɤɢɦ ɛɟɡɦɥɜɢʁɟɦ ɫɟɛɟ Ȼɨɝɭ ɩɪɢɫɜɨʁɟɲɟ“ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɭ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ
ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɤɚɨ Äɫɢɧɚɢɬɢ³ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ ɫɚɫɜɢɦ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ɫɭ ɨɧɢ
ɛɢɥɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɫɤɢɬɫɤɭ ɦɨɧɚɲɤɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ
ɦɨɞɟɥɥɚɜɪɟɋɜȽɪɢɝɨɪɢʁɚɋɢɧɚɢɬɚɭɉɚɪɨɪɢʁɢȵɢɦɚɨɫɢɦɋɜɊɨɦɢɥɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭɋɜ
Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɜɟʄ ɩɨɦɢʃɚɧ ɩɢɫɚɰ ɀɢɬɢʁɚ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ ɡɚɬɢɦ ɋɜ ɋɢɫɨʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚɋɢɫɨʁɟɜɰɚɚɬɭɫɭɛɢɥɢɢȺɧɞɪɟʁɁɨɫɢɦɚȾɚɜɧɢɥɨɢȼɚɜɢɥɉɪɟɦɚɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɩɪɟɞɚʃɭɤɨʁɟʁɟɢɞɚɧɚɫɫɚɱɭɜɚɧɨɭɫɟɥɭɋɟʃɟȺɧɞɪɟʁɋɢɧɚɢɬʁɟɠɢɜɟɨɭɢɫɩɨɫɧɢɰɢɭ
ɛɥɢɡɢɧɢɊɚɜɚɧɢɰɟ ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ȼɚɜɢɥ ɋɢɧɚɢɬ ɫɟ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɭ ɤɥɢɫɭɪɢ Ɋɚɜɚɧɢɱɤɟ
ɪɟɱɢɰɟ ɧɚ ဩ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ ɨɞ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ Ɂɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɭ ɜɟɡɭʁɭ ɫɟ
ɫɢɧɚɢɬɢɁɨɫɢɦɚɢȾɚɧɢɥɨɊɨɦɢɥɨɜɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɢɭɱɟɧɢɤɦɨɧɚɯȽɪɢɝɨɪɢʁɟɨɫɧɨɜɚɨ
ʁɟɦɚɧɚɫɬɢɪȽɨɪʃɚɤɭɡɩɨɦɨʄɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚɅɨɤɚɥɧɚɬɪɚɞɢɰɢʁɚɤɚɠɟɞɚɫɟɫɚɦ
ɋɜ Ɋɨɦɢɥ ɧɚɫɟɥɢɨ ɭ ɩɟʄɢɧɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ ɉɪɟɦɚ ɧɚɜɨɞɢɦɚ ɋ ɉɨɩɨɜɢʄ ɭ
ɛɥɢɡɢɧɢɊɚɜɚɧɢɰɟɩɨɫɬɨʁɢɩɟʄɢɧɚɤɨʁɭɧɚɪɨɞɧɚɬɪɚɞɢɰɢʁɚɜɟɡɭʁɟɡɚɋɜɊɨɦɢɥɚɞɨɤ
ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ÄɊɨɦɢɥɨɜa ɩɟʄɢɧa³ ɪɚɡɪɭɲɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɪɭɞɚɪɫɤɟ ɩɪɭɝɟ
ɋɟʃɟ ± Ɋɚɜɧɚ ɊɟɤD Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɛɟɥɟɠɢ ɭɫɦɟɧɭ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɨ ɪɚɤɢ ɢɫɩɨɫɧɢɤɚ ɋɜ
ɊɨɦɢɥɚɭɊɚɜɚɧɢɰɢÄɤɨʁɢ ɫɭ ɬɭ ɢɫɩɚɲɬɚɨ, ɩɪɟɦɢɧɭɨ ɢ ɩɨɫɜɟɬɢɨ ɫɟ³




 ȳ ɉɨɩɨɜɢʄ ɀɢɬɢʁɟ ɧɨɜɨʁɚɜʂɟɧɨɝ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝ ɨɰɚ ɧɚɲɟɝ Ɋɨɦɢɥɚ Ɋɚɜɚɧɢɱɤɨɝ  ɀɢɬɢʁɚ ɫɜɟɬɢɯ ɡɚ
ʁɚɧɭɚɪȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ɉɉɚɜɥɨɜɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ
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ȺɊɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨɫɬɪ

ɋɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ɈɝɪɨɛɭɋɜɊɨɦɢɥɚȾɉɨɩɨɜɢʄɋɪɩɫɤɢɜɥɚɞɚɪɫɤɢɝɪɨɛɭɫɪɟɞʃɟɦɜɟɤɭȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

ɋɉɨɩɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ⱥɦɮɢɥɨɯɢʁɟɋɢɧɚɢɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜ ɡɧɚɱɚʁɫɬɪ

ȼɆɚɪɤɨɜɢʄɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ

Ϯϰϳ



ɋɥ. 77. - Ɉɪɢɝɢɧɚɥɧɢ ɠɢɜɨɩɢɫ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɨɦ ɡɢɞɭ ɩɪɜɨɛɢɬɧɟ ɪɚɜɚɧɢɱɤɟ ɩɪɢɩɪɚɬɟ ɫɚ ɞɟɫɧɢɦ
ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ ɞɨ ɚɤɪɨɫɨɥɢʁɭɦɚ ɋɜ. Ɋɨɦɢɥɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɪɨɫɥɚɜʂɚʃɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɤɭɥɬɚ


ɉɨɥɨɠɚʁɤɬɢɬɨɪɫɤɢɯɩɨɪɬɪɟɬɚ\ɡɚɩɚɞɧɨɦɬɪɚɜɟʁɭɯɪɚɦɚɫɚɥɢɤɨɜɢɦɚɫɜɟɬɢɯɦɨɧɚɯɚ
ɢɩɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂɚɫɜɟɞɨɱɟɨɩɨɫɟɛɧɨɦɨɞɧɨɫɭɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚɢɦɨɧɚɲɬɜɚɋɜɉɚɜɥɟ
Ɍɢɜɟʁɫɤɢ Äɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɚɭɡɨɪ ɦɨɧɚɲɬɜɭ ɚɧɚɯɨɪɟɬɫɤɨɝ ɬɢɩɚ³ ɢ ɭɡɨɪ Äɦɨɪɚɜɫɤɢɦ
ɫɢɧɚɢɬɢɦɚ³ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɦɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɧɚɫɟɥɢɥɢ ɭ
Ɇɨɪɚɜɫɤɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɧɚɫɥɢɤɚɧ ɢ ɭ Ɋɟɫɚɜɢ ɉɪɟɦɚ ʁɟɞɧɨɦ ɬɭɦɚɱɟʃɭ ɥɢɤ ɨɜɨɝ
ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɧɚɫɥɢɤɚɧ ʁɟ ɭ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɫɚ ɤɬɢɬɨɪɫɤɢɦ ɩɨɪɬɪɟɬɢɦɚ ɜɥɚɞɚɪɫɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɤɚɨ ɥɢɤɨɜɧɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɡɚ ɫɭɤɨɛ ɞɢɧɚɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ ɢ
ȻɪɚɧɤɨɜɢʄɢɡɭɝɥɚɅɚɡɚɪɟɜɢʄɚɈɜɞɟʁɟɬɚɤɨɻɟɢɡɧɟɫɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɞɚʁɟɩɨɪɬɪɟɬɫɤɚ



 ɂɡɜɨɪ Ȼ ɀɢɜɤɨɜɢʄ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ Ɋɚɫɩɨɪɟɞ ɠɢɜɨɩɢɫɚ  Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ. ɋɩɨɦɟɧɢɰɚ ɨ ɲɟɫɬɨʁ
ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɢɰɢ 1381-1981Ȼɟɨɝɪɚɞɫɥ

&Ɋɚɞɨʁɱɢʄɉɨɪɬɪɟɬɢ ɫɪɩɫɤɢɯ ɜɥɚɞɚɪɚ y ɫɪɟɞʃɟɦ ɜɟɤɭɋɤɨɩʂɟ

 Ɉ ɫɥɢɤɚɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɤɚɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɭ ɩɪɢɜɪɠɟɧɨɫɬɢ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɦɨɧɚɲɬɜɭ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ɞɨɛɪɢɯ
ɨɞɧɨɫɚ ɫ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɨɦ ȳɟɮɪɟɦɨɦ ɚ ɩɪɢɬɨɦ ɧɟ ɭɥɚɡɟʄɢ ɭ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɤɬɢɬɨɪɫɤɢɯ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɤɚɨ ɞɟɥɚ
ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɞɟɬɢ Ɇ ȴɭɛɢɧɤɨɜɢʄ Ɋɚɜɚɧɢɰɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ;,,, ɭ Ȼ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɇɨɜɢ
ɩɪɢɥɨɡɢɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭɤɬɢɬɨɪɫɤɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɟ\Ɋɚɜɚɧɢɰɢ ɋɚɨɩɲɬɟʃɟ;;9,ɫɬɪ

ɊɇɢɤɨɥɢʄɄɚɞɚMHɩɨɞɢɝɧɭɬɚɢɠɢɜɨɩɢɫɚɧɚɊɚɜɚɧɢɰɚ

ɍɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢʁɟɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɞɚMHɨɜɚʁɥɢɤɩɨɧɨɜʂɟɧɢ\ɠɢɜɨɩɢɫɭɊɟɫɚɜɟɢɬɨɧɚɢɫɬɨɦ
ɦɟɫɬɭɢɡɧɚɞɫɟɜɟɪɧɢɯɜɪɚɬɚɧɚɨɫɚɋɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄȭȻɨɲɤɨɜɢʄɅɆɢɪɤɨɜɢʄɆɚɧɚɫɢʁɚȻɟɨɝɪɚɞ
 9 5 3HWNRYLü /D SHLQWXUH VHUEH GX PR\HQ kJH  ɝɞɟ ɫɬɨʁɢ Ä2Q \ YRLW DXVVL OD ILJXUH GH 3DXO GH
7KHEDvGH % 3 ɉɟɬɤɨɜɢʄ ɉɪɟɝɥɟɞ  & Ɍɨɦɢʄ 3 ɇɢɤɨɥɢʄ Ɇɚɧɚɫɢʁɚ ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɠɢɜɨɩɢɫ  3
ɇɢɤɨɥɢʄ Ɍɪɢ ɦɨɪɚɜɫɤɚ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ   Ɋ ɇɢɤɨɥɢʄ Ʉɚɞɚ MH ɩɨɞɢɝɧɭɬɚ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɚɧɚ
ɊɚɜɚɧɢɰɚɫɦɚɬɪɚɱɚɤɞɚMHɫɜɉɚɜɥɟɌɢɜɟʁɫɤɢɛɢɨɩɪɢɤɚɡɚɧɧɚɢɫɬɨɦɦɟɫɬɭ\ɊɚɜɚɧɢɰɢɢɊɟɫɚɜɢɞɚɛɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɭɡɨɪ Äɦɨɪɚɜɫɤɢɦ ɫɢɧɚɢɬɢɦɚ³ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɦɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɭ Ɇɨɪɚɜɫɤɨʁ
ɋɪɛɢʁɢ ɉɪɟɦɚ Ȼ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ  ɇɨɜɢ ɩɪɢɥɨɡɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɤɬɢɬɨɪɫɤɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɟ \ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ 
ɋɚɨɩɲɬɟʃɟ;;9,ɫɬɪ

Ȼɐɜɟɬɤɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

Ϯϰϴ


ɰɟɥɢɧɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɡɢɞɭ ɧɚɨɫɚ ɭ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢ ɤɧɟɡ Ʌɚɡɚɪ
ɤɧɟɝɢʃɚ Ɇɢɥɢɰɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɫɢɧɨɜɢ ɋɬɟɮɚɧ ɢ ȼɭɤ ɩɪɟɫɥɢɤɚɧɚ ɭɡ ɩɪɨɛɢʁɚʃɟ ɫɟɜɟɪɧɢɯ
ɜɪɚɬɚɢɞɨɡɢɻɢɜɚʃɟɩɪɢɩɪɚɬɟɧɚɤɨɧɫɦɪɬɢɤɬɢɬɨɪɚɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚɭɄɨɫɨɜɫɤɨɦɛɨʁɭ
Ɇɟɻɭɬɢɦ ɭ ɧɨɜɢʁɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɞɚ ʁɟ ɤɬɢɬɨɪɫɤɚ ɮɪɟɫɤɚ ɢɡɪɚɻɟɧɚ
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɚ ɠɢɜɨɩɢɫɨɦ ɧɢɠɢɯ ɡɨɧɚ ɭ ɯɪɚɦɭ ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɡɪɚɫɬɚ ɤɧɟɠɟɜɨɝ
ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɫɢɧɚ ɋɬɟɮɚɧɚ ɪɨɻ   ɩɪɢɤɚɡɚɧɨɝ ɧɚ ɩɨɪɬɪɟɬɫɤɨʁ ɰɟɥɢɧɢ ɨɫɥɢɤɚɜɚʃɟ
ɰɪɤɜɟɡɚɜɪɲɟɧɨɨɤɨɝɨɞɢɧɟɆɢɲʂɟʃɚɞɚʁɟɮɪɟɫɤɚɫɚɩɨɪɬɪɟɬɢɦɚɢɡɪɚɻɟɧɚɧɚ
ɦɟɫɬɭ ɩɪɜɨɛɢɬɧɢɯ ɮɢɝɭɪɚ ɋɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ ɢ ȳɟɥɟɧɟ ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɤɬɢɬɨɪɚ ɭ
Ʉɨɫɨɜɫɤɨɦ ɛɨʁɭ  ɢ ɨɫɥɢɤɚɜɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟ ɋɜ ɉɚɜɥɚ Ɍɢɜɟʁɫɤɨɝ ɢɡɧɚɞ ɢɡɧɚɞ ɜɪɚɬɚ
ɩɪɨɛɢʁɟɧɢɯɤɚɧɚɤɧɚɞɧɨɩɨɞɢɝɧɭɬɨʁɩɪɢɩɪɚɬɢɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚɫɭɭɜɪɟɦɟɤɚɞɚʁɟɩɨɪɬɪɟɬɫɤɚ
ɮɪɟɫɤɚɜɟʄɛɢɥɚɜɟɨɦɚɩɨɡɥɟɻɟɧɚȾɟɬɚʂɢɫɩɨʁɟɜɚɻɨɪɧɚɬɚ ɥɢɧɢʁɚɫɚɫɬɚɜɚɮɪɟɫɚɤɚ 
ɧɚ ɫɬɚɪɢʁɢɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɩɨɭɡɞɚɧɨ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɭ ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɢɡɪɚɻɟɧɢ ɧɚ ɦɚɥɬɟɪɭ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɦɧɚɤɨɧɲɬɨʁɟɧɚɫɥɢɤɚɧɋɜɉɚɜɥɟɌɢɜɟʁɫɤɢɧɚɤɪɚʁɭɡɢɞɚɢɡɧɚɞɫɟɜɟɪɧɢɯ
ɜɪɚɬɚ ɚ ɩɪɟ ɫɥɢɤɚʃɚɮɢɝɭɪɚ ɫɜɟɬɢɯɦɨɧɚɯɚɭʁɭɠɧɨɦɞɟɥɭɡɚɩɚɞɧɨɝɡɢɞɚɁɧɚɱɢɞɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɋɜ ɉɚɜɥɚ Ɍɢɜɟʁɫɤɨɝ ɭɡɨɪɚ ɩɭɫɬɢʃɚɱɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɟɨ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɝɠɢɜɨɩɢɫɚʃɚɯɪɚɦɚɤɨʁɟʁɟɡɚɜɪɲɟɧɨɞɨɝɨɞɢɧɟɞɚɤɥɟɭɩɟɪɢɨɞɭɤɚɞɚ
ʁɟɋɜɊɨɦɢɥɜɟʄɛɢɨɫɚɯɪɚʃɟɧɭɪɚɜɚɧɢɱɤɨʁɩɪɢɩɪɚɬɢɈɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɚɦɨɠɟɞɚɝɨɜɨɪɢɨ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɦɨɧɚɲɬɜɚɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɨɝɩɨɤɪɟɬɚɭɨɤɨɥɢɧɢɊɚɜɚɧɢɰɟȺɧɚɥɢɡɚɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝ
ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɫɰɟɧɚ ɢɡ ɰɢɤɥɭɫɚ ɏɪɢɫɬɨɜɢɯ ɱɭɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ
ɪɚɜɚɧɢɱɤɢ ɫɥɢɤɚɪ ɛɢɨ ɫɚɫɜɢɦ ɞɨɛɪɨ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ ɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢ ɞɚ ʁɟ
ɜɟɪɨɜɚɬɧɨɛɨɧɟɤɢɭɱɟɧɢɦɨɧɚɯɚɧɟɦɚʁɫɬɨɪɢɡɟɫɧɚɮɫɤɢɯɪɟɞɨɜɚ




ɂɫɬɨɫɬɪ
Ɍɋɬɚɪɨɞɛɭɰɟɜ ɈɩɨɪɬɪɟɬɢɦɚɭɊɚɜɚɧɢɰɢ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ȼɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ;/,;
ɫɬɪɩɨɫɟɛɧɨ

ɂɫɬɨ,ɫɬɪɢɋɬɚɪɢʁɨɦɢɤɨɧɨɝɪɚɮɫɤɨɦɚɧɚɥɢɡɨɦɚɧɚɨɫɧɨɜɭɭɡɪɚɫɬɚɤɧɟɠɟɜɨɝɫɬɚɪɢʁɟɝɫɢɧɚ
ɋɬɟɮɚɧɚ ɪɨɻ ɤɚɨɞɟɱɚɤɚɨɞɫɟɞɚɦɞɨɞɟɫɟɬɝɨɞɢɧɚɤɬɢɬɨɪɫɤɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚʁɟɨɛɢɱɧɨɞɚɬɨɜɚɧɚɭ
ɜɪɟɦɟɨɤɨɝɨɞɢɧɟȼɢɞɟɬɢɂɫɬɨɫɬɪ

ɂɫɬɨ.

ɂɫɬɨɫɬɪɢ

 Ɋ ɇɢɤɨɥɢʄ ɉɪɢɥɨɝ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɠɢɜɨɩɢɫɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɟ  ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ ,9 Ȼɟɨɝɪɚɞ  
ɫɬɪɌɚɤɨɻɟɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧɧɚɱɢɧɫɥɢɤɚʃɚɦɟɻɭɫɨɛɧɨɩɨɜɟɡɚɧɢɯɦɟɞɚʂɨɧɚɫɚɥɢɤɨɜɢɦɚɫɜɟɬɚɰɚɭɰɪɤɜɚɦɚ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚɊɚɜɚɧɢɰɟɆɚɧɚɫɢʁɟɄɚɥɟɧɢʄɚɢɋɢɫɨʁɟɜɰɚʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭɫɥɢɤɚɪɫɬɜɭɢɡɢɩɪɜɟɩɨɥɨɜɢɧɟ;9
ɜɟɤɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɪɛɢʁɟɢɆɚɤɟɞɨɧɢʁɟɜɢɞɟɬɢɊɇɢɤɨɥɢʄɀɢɜɨɩɢɫ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɋɚɜɚɧɢɰɚɫɬɪ


Ϯϰϵ






ɋɥ. 78. - Ʌɟɜɨ: ɐɪɬɟɠ ɮɪɟɫɤɟ ɋɜ. Ƚɟɪɚɫɢɦɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɚɤɪɨɫɨɥɢʁɭɦɚ ɋɜ. Ɋɨɦɢɥɚ ɭ ɩɪɢɩɪɚɬɢ ɭ
Ɋɚɜɚɧɢɰɢ; ɞɟɫɧɨ: ɐɪɬɟɠ ɮɪɟɫɤɟ ɤɬɢɬɨɪɚ ɢ ɋɜ. ɉɚɜɥɚ Ɍɢɜɟʁɫɤɨɝ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɡɢɞɭ
Ɋɚɜɚɧɢɱɤɨɝ ɧɚɨɫɚ


ɇɚɤɪɚʁɭɩɭɬɨɜɚʃɟɋɜɊɨɦɢɥɚɝɟɧɟɪɢɫɚɥɨʁɟɢɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɨɞɧɨɫɧɨɩɨɤɪɟɬɧɨ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɭ ɜɢɞɭ ɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɜɟɪɡɢʁɟ ɀɢɬɢʁɚ ɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ Ɇɨɧɚɯ
ȽɪɢɝɨɪɢʁɟʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɞɨɧɟɨɠɢɬɢʁɟɤɨʁɟʁɟɭɊɚɜɚɧɢɰɢɩɪɟɜɟɞɟɧɨɧɚɫɥɨɜɟɧɫɤɢʁɟɡɢɤ
ɋɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɪɟɜɨɞ ɠɢɬɢʁɚ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ʁɟ  ɧɚɫɬɚɥɨ ɭ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ ɨɤɨ  ɞɟɥɨɜɚʃɟ
ɧɟɤɨɝɦɨɧɚɯɚ Ɋɚɜɚɧɢɱɚɧɢɧɚ ɉɪɟɜɨɞʁɟɡɚɜɪɲɟɧɩɪɟɩɪɟɧɨɫɚɦɨɲɬɢʁɭɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚɭ
Ɋɚɜɚɧɢɰɭ ɬɨ ɡɧɚɱɢ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɩɪɟ ʁɟɫɟɧɢ  ɝɨɞ  ʁɟɪ ɛɢ ɭ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɭ ɀɢɬɢʁɭ
ɫɬɚʁɚɨɬɚʁɜɚɠɚɧɩɨɞɚɬɚɤȾɚʁɟɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɛɢɨɪɚɜɚɧɢɱɤɢɦɨɧɚɯɭɤɚɡɭʁɟɢɬɨɞɚʁɟɭ
ɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁɜɟɪɡɢʁɢɀɢɬɢʁɚɢɡɦɟʃɟɧɨɢɦɟɦɚɧɚɫɬɢɪɚɋɜȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟɭȼɚɡɧɟɫɟʃɟʁɟɪʁɟ
ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɛɢɨɛɨʂɟɭɩɨɡɧɚɬɫɚɧɚɡɢɜɨɦɦɚɧɚɫɬɢɪɚɨɞɦɨɧɚɯɚȽɪɢɝɨɪɢʁɚ

ɂɧɜɟɧɬɚɪɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ





ɐɪɬɟɠȻɀɢɜɤɨɜɢʄɚɂɡɜɨɪɆȻɟɥɨɜɢʄɊɚɜɚɧɢɰɚ. ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ
ɫɥ

 ɐɪɬɟɠ Ȼɀɢɜɤɨɜɢʄɚ ɂɡɜɨɪ: Ȼɐɜɟɬɤɨɜɢʄ ɇɨɜɢ ɩɪɢɥɨɡɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɤɬɢɬɨɪɫɤɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɟ ɭ
Ɋɚɜɚɧɢɰɢ ɋɚɨɩɲɬɟʃɚ  ɫɬɪɫɥ

 ȭ Ɋɚɞɨʁɢɱɢʄ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɢɡ Ƚɨɪʃɚɤɚ  ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɱɚɫɨɩɢɫ    Ȼɟɨɝɪɚɞ ɫɬɪ  Ⱥ
Ɋɚɞɨɜɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨɫɬɪ

ȭɊɚɞɨʁɢɱɢʄɧɚɜ. ɞɟɥɨ,ɫɬɪ

ɂɫɬɨ.

ϮϱϬ


Прилог 10 - Каталогизадија манастира Богородица Петрушка (Блага Марија Петруша, Пајсијевица)
Место Поповац, општина Параћин
Локација
Историјски подаци и ктитор
У истом односу у којем се налази манастир Лешје са црквом св. Богородице налази према средњовековном граду Петрусу на брду Бабе, црква манастира Богородица Петрушка (Блага Марија
Петруша, Пајсијевица) налази се испод истоименог града Петруса на реци Црници. Година оснивања манастира непозната, као и његов ктитор.
Материјално наслеђе
Црква са варијететом плана триконхалног облика, са развијеном олтарском апсидом и припратом, двема манастирским зградама и испосницом (hesychasterion) у оближњој пећини лоцираној испод
тврђаве на планини Чокоће. Испосница је била активна крајем XIV и почетком XV века. Црква и сви манастирски објекти саграђени су на веома малом простору. Црква има истовремену правоугаону
припрату. Наос је проширен певницама и знатно ужи од припрате. У продужетку бочних апсида, уз олтарску апсиду су проскомидија и ђаконикон, полуобличасто засведени. Главни део цркве је такође
био засведен полуобличастим сводом, са куполом која није очувана. Највећа висина очуваних зидова цркве је до 4,12 m. Зидана је од ломљеног камена, речних облутака и местимично од сиге. Вероватно
су зидови касније омалтерисани. Зна се да је била сликана, али очуваних фресака нема јер је шездесетих година XX векаскинут остатак живописа из лунете изнад улаза. Западно од цркве, прислоњени уз
стеновиту литицу, налазе се два објекта издељена на 5 просторија. Грађени су од ломљеног камена у кречном малтеру са видљивим лежиштима греда које су носиле спратну конструкцију. Црква Блага
Марија грађена је у духу моравске школе, настала је у другој деценији XV века, да би потпуно запустела одмах после 1459. или 1516.
Нематеријално наслеђе
Услед недостатка историјских извора, нисмо у могућности да сазнамо више о нематеријалном наслеђу ове монашке заједнице.

Сл. 109 – Основа манастира Богородица Петрушка

Институционални подаци
Категорија
Редни број у централном регистру
Датум уписа у централни регистар
Редни број у локалном регистру
Датум уписа у локални регистар
Надлежни завод који води локални регистар
Основ за упис у регистар
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Извори

Сл. 110. – Основа цркве Богородица Петрушка

Сл. 111. – Црква манастира Богородица Петрушка

Културна добра од великог значаја
СК 274
04.09.1982.
50
11.08.1982..
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 357/1. од 30.06.1975. год
Службени гласник СРС 28/83
С. Поповић, нав. дело, стр. 233-236.

Сл. 112. – Црква манастира Богородица Петрушка

Прилог 11 - Каталогизација манастир Благовештења
Место Горњачка клисура, општина Жагубица

Локација
Историјски подаци и ктитор
Још један монашки комплекс на уском платоу на десној обали Млаве посвећен је Благовештњу. Имао је триконхалну цркву и додатне грађевине, укључујући пећ за керамичку производњу и
троспратни исихастерион (испосницу) у пећини изнад комплекса. Овде је живела група исихаста, у келијама (ћелијама) у пространој пећини чији је улаз затворен масивним зидом. Овај манастир је
био центар керамичке производње, попут манастира св. Николе у клисури Црнице. Исихаста Инок из Далше преписао је књигу за овај манастир, под покровитељством Деспота Стефана Лазаревића.
Материјално наслеђе
Црква манастира Благовештења са пратећим објектима изграђена је на равним платоима добијеним системом каскадно распоређених потпорних зидова. Основа цркве је типични моравски
триконхос, па је датована у крај XIV века. У средишту олтарске апсиде пронађена је дводелна камена чесна трпеза. Комплекс манастира Митрополије налази се на просторној заравни испод Малог
Вукана. Основа цркве је у облику тролиста са полукружним певничким апсидама. На месту где почињу проширења певничких конхи налазе се пиластри, а у линији пиластра и четири зидана ступца, што
није уобичајено код цркава моравског стила. У унутрашњости цркве пронађено је неколико комада декоративне камене пластике и делови велике камене розете на поду спољне припрате. Источно од
Велике су остаци Мале цркве (Богородица Пречиста), једнобродне правоугаоне основе са изнутра полукружно, а споља тространом апсидом. Зидови цркве су обложени тесаним квадерима сиге. На
очуваним површинама зидова у унутрашњости цркве откривени су остаци живописа из XIV века. Читав комплекс археолошки је истражен између 1979. и 1981, са упоредо обављеним конзерваторским и
рестаураторским радовима.
Нематеријално наслеђе
Манастир се везује за исихастичку духовност и праксу.

Слика 113. – Основа цркве манастира Благовештење
Слика 114. – Фотографија манастира Благовештење
Институционални подаци
Категорија
Културна добра од великог значаја
Редни број у централном регистру
СК 542
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
6
Датум уписа у локални регистар
25.03.1983
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културе Крагујевац бр.724/1 од 13.07.1977.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Службени гласник СРС 14/79.
Извори
Ђ.Бошковић, Средњовековни споменици североисточне Србије, 188-189; М.Цуњак, Светиње Горњачке клисуре, 69-86) Црква посвећена
Благовештењу саграђена је крајем XIV века. С. Поповић, нав. дело, стр. 250.

Прилог 12 - Каталогизација манастира Лешје са црквом св. Богородице
Место Лешје, општина Параћин
Локација
Историјски подаци и ктитор
Манастир Лешје са црквом св. Богородице, налази се изнад села Лешје на северозападној страни брда Бабе, изнад којег се налази, средњовековни град Петрус. Постоје различита датовања цркве
св. Богородице у Лешју. Б. Вуловић је приликом ископавања на локалитету Лешје констатовао две грађевине, од којих је једна, старија једнобродна са попречно постављеном припратом са западне
стране, и једна црква у облику слободног крста, са полукружном апсидом „рашког типа“, које се везује за Немањино присуство на овом терену. Вукослав је вероватно одлучио да на истим темељима
подигне нову цркву, „али са свим карактеристикама, које одговарају светогорцима и њиховом богослужењу и као такву је поклања Хиландару пре 1360. године.“ Према Урошевој повељи од 1360
године, јасно се види да је црква сазидана за време Урошеве владавине, после 1355, а пре 1360 године, јер се каже да је „Вукослав цркву подигао са његовом (Урошевом) дозволом“.
Материјално наслеђе
Ова црква представља најстарију триконхалну цркву у Поморављу, која је подигнута на култном месту из XII века. У градњи су уочљиви светогорски утицаји (смањена величина наоса).
Проскомидија и ђаконикон су издвојени и имају улаз из централног дела наоса и директну везу са олтарским простором. Укупна дужина цркве је 11,60 m, док ширина износи 6 m. Зидана је од сиге, а
очувана висина зидова је око 0,50 m. Њихова дебљина је око 0,80 m. Црква манастира Лешје је данас обновљена у стилу који не одговара градитељским карактеристикама исихастичког наслеђа.
Нематеријално наслеђе
Имајући у виду везу породице Вукославић са манастиром Хиландар и присуство Ромила и његових ученика у манастиру Раваница, чини се могућим да су већина монаха у заједници Богородице у
Лешју били следбеници добро утемељеног исихастичког покрета који се простирао из Свете горе и Парорије у северни Балкан. Манастир је служио као преписивачки центар из којег су дистрибуирани
рукописи везани за исихастичке духовнике и теме.

Сл. 115. – План основе Манастира Лешје

Сл. 116. – План основе цркве Манастира Лешје

Институционални подаци
Категорија
Редни број у централном регистру
Датум уписа у централни регистар
Редни број у локалном регистру
Датум уписа у локални регистар
Надлежни завод који води локални регистар
Основ за упис у регистар
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Извори

Сл. 117. –Манастир Лешје

Сл. 118. – Црква Манастира Лешје

Културна добра од великог значаја
СК 154
19.10.1981.
21
16.10.1981.
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр.359/1. од 30.06.1975. год.
Службени гласник СРС 28/83
Б. Вуловић, Црква св. Богородице у средњовековној Кулајни — необјављени резултати једног истраживања, Зборник за ликовне уметности 8,
Нови Сад 1972, 387—398. Прокић, дисертација, стр. 98. Реф. 9 и 10 код Прокића. С. Поповић, Последња исихастичка прибежишта, стр. 225.

Прилог 13 - Каталогизација Манастира Митрополија
Место Горњачка клисура, општина Жагубица

Локација
Историјски подаци и ктитор
Нема историјских података. Ктитор је непознат.
Материјално наслеђе
Манастир познат у литератури као Митрополија, са триконхалном црквом и заштитним бедемима. Неколико пећина у близини није још испитано. Остаци манастира Митрополија и
Благовештење, представљају јединствену целину са средњовековним градом Ждрелом. Чинио га је сложени систем, фортификација (бедема, преградних зидова, кула мотриља...), стамбених
целина, три манастирска комплекса и бројних испосница у пећинама, који су прилагођени конфигурацији терена. Остаци Митрополије чине „Велика црква“ са манастирским конацима и
стотинак метара источно „Мала црква“. „Велика црква“ има триконхалну основу са полукружним певничким апсидама и потпуно разореном олтарском апсидом на истоку, услед деловања
бујичних вода оближњег потока и дозиданом полигоналном припратом на западу. Датује се у крај XIV века. „Мала црква“ има једнобродну основу са споља тространим, а изнутра полукружним
олтаром на истоку и накнадно дозиданом припратом на западу. У наосу су откривени гробови ктитора, а на зидовима у доњој зони су очувани делови живописа. Све три цркве чине исихастички
центар, настао по доласку Григорија, писца Ромиловог Житија у Моравску Србију.
Нематеријално наслеђе
Манастир се везује за исихастичку духовност и праксу.

Сл. 119. – План основе цркве Манастира Митрополија

Институционални подаци
Нема података.
Извори

Сл. 120. – Црква Манастира Митрополија

Сл. 121. – Црква Манастира Митрополија

Ђ. Боковић, Средњовековни споменици североисточне Србије, 187; М. Цуњак, Светиње Горњачке клисуре, стр. 87-90. Ђ. Бошковић, Средњовековни
споменици североисточне Србије, стр. 189. Регионални завод Смедерево, http://spomenicikulture.org.rs/sr/kulturna-dobra/ostaci-manastira-mitropolija-i-blagovetenje, посећено: септембар 2016.

Прилог 14 - Каталогизација манастира Намасија са црквом св. Николе
Место Забрега, општина Параћин
Локација
Историјски подаци и ктитор
Нису сачувани историјски подаци. Ктитор непознат.
Материјално наслеђе
Манастир Намасија (манастир св. Николе) на пространој обали Црнице (налази у горњем делу клисуре Црнице, око 1,5 km североисточно од села Забреге), може да се датира у касни XIV
или рани XV век, са црквом триконхалног плана и припратом, са малом једнобродном капелом додатом уз јужни зид цркве. Присуство монашких ћелија и трпезарије и керамичке производње, на
основу чега се може закључити да је ово било највеће монашко насеље у ждрелу Црнице. Непознати су историја и оснивач манастира. Црква Светог Николе је мања триконхална грађевина са
правоугаоном припратом. Припада првим црквама моравске Србије чији су ктитори били монаси. Димензије цркве са припратом су 13,40x7,60 m, дебљина зидова 0,80 m и очувани су у висини до 1
m. Зидани су од ломљеног камена у кречном малтеру, прошарани крупним црвеним речним облутком. Кров је био од ћерамиде. Олтарска и певничке апсиде су споља тространог, а унутра
полукружног облика. У северозападном углу брода цркве узидана је камена крстионица. Подови цркве и припрате покривени су плочама од пешчара. Уз јужни зид припрате касније је дозидан
параклис правоугаоног облика, димензија 5,30x2,60 m, дебљине зидова 0,50 m, очуваних до 1,30 m. У унутрашњости параклиса, у доњим зонама је очуван део живописа: фриз са палметама
исликаним белом бојом на црвеној подлози. У апсиди су остаци фигуре светитеља. Манастирска црква се може датовати у XV век, а капела се на основу живописа везује за XVI век. Од 1972. до
1979. вршена су археолошка истраживања и конзервација очуване архитектуре. Комплекс је у потпуности истражен.
Нематеријално наслеђе
Услед недостатка историјских извора, нисмо у могућности да сазнамо више о нематеријалном наслеђу ове монашке заједнице.

Сл. 122. – Основа плана манастира св. Николе
Сл. 123. – Основа плана манастира св. Николе
Сл. 124. – Фотографија манастира Намасија
Институционални подаци
Категорија
Културна добра од великог значаја
Редни број у централном регистру
СК 273
Датум уписа у централни регистар
04.09.1982.
Редни број у локалном регистру
49
Датум уписа у локални регистар
11.08.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 361/1. од 30.06.1975. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Службени гласник СРС 28/83

Сл. 125. – Фотографија цркве манастира Намасија

Прилог 15 - Каталогизација манастира Раваница
Место Сење, општина Ћуприја

Локација
Историјски подаци и ктитор
Манастир Раваницу са црквом Вазнесења, моћним утврђењем, трпезаријом и келијама, подигао је кнез Лазар у осмој деценији XIV века. Средином девете деценије истог столећа храм је
живописан, а измењена ктиторска композиција досликана је након Лазареве погибије на Косову 1389. После преноса кнежевих моштију из Приштине у Раваницу манастир је постао место ходочашћа и
центар из којег се ширио култ светог кнеза и косовских мученика.
Материјално наслеђе
Раваничка црква, први споменик моравског градитељства, триконхос је са основом уписаног крста и пет купола на наглашеним коцкастим постољима. Фасаде су рашчлањене колонетама, нишама
и кордонским венцима. Црква је зидана наизменичним редовима камена и опеке и украшена керамопластичним декоративним елементима као и изузетно богатом плиткорељефном пластиком.
Накнадно дозидани отворени нартекс, срушен у турским нападима, обновљен је и исликан фрескама између 1717. и 1729. Раваница је први споменик моравског сликарства, наглашене лирске
осећајности и декоративности, и са иконографским програмом инспирисаним богослужењем. У куполама су слике Христа, Богородице, небеских сила и пророка, у олтару су представе везане за
Христов живот, док су у наосу циклуси Великих празника, Чуда, Парабола и представе светих ратника и монаха. Радови на конзервацији архитектуре изведени су од 1956–1962, а сликарства 1964. и
1970.
Нематеријално наслеђе
После преноса кнежевих моштију из Приштине у Раваницу манастир је постао место ходочашћа и центар из којег се ширио култ светог кнеза и косовских мученика.

Сл. 126. и 127. – Подужни пресек и план основе Манастира Раваница
Институционални подаци
Категорија
Редни број у централном регистру
Датум уписа у централни регистар
Редни број у локалном регистру
Датум уписа у локални регистар
Надлежни завод који води локални регистар
Основ за упис у регистар
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију

Сл. 128. и 129. – Фотографије Манастира Раванице

Културна добра од великог значаја
СК 244
22.06.1982.
1
02.09.1981.
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.304/48. од 05.03.1948. год.
Службени гласник СРС 14/79

Прилог 16 - Каталогизација манастира св. Петка
Место Извор, општина Параћин
Локација
Историјски подаци и ктитор
Једини историјски извор је турски дефтер из 1516. Ктитор је непознат.
Материјално наслеђе
Црква Св. Петке се налази у саставу истоименог манастира на изласку из Честобродичке клисуре у Извору, око 16 km источно од Параћина. Судећи према једном турском дефтеру, најстарији
помен ове цркве потиче из 1516. Сматра се да је настала још у другој половини XIV века, а њено подизање приписује се неком од учених монаха „синајита“. После Раванице и Сисојевца, то је највећа
црква Петрушке области. Првобитна грађевина је била тролисне основе, са припратом. Данашњи изглед добила је у великој мери у првој половини XVIII века, када су поновљени сводови, пробијен зид
између припрате и наоса, реконструисана купола над наосом и изграђена још једна над припратом. Параклис са кубетом са јужне стране додат је приликом обнове у првој половини XIX века.
Неуобичајено, на олтарској апсиди постоје три прозора. Није поуздано утврђено до које је мере сачувана средњовековна црква, јер није детаљно истражена, али је сигурно била сачувана до сводова и
лукова. Са старе грађевине остали су само малобројни фрагменти декорације, међу којима је најзначајнија розета са представом људске главе, а има и уломака двоструког преплета. Зидана је речним
облутком утопљеним у малтер, и највероватније је првобитно била малтерисана. Крајем седамдесетих година изведени су непотпуни конзерваторски радови: заштићена је капела, куполе, кров и фасаде
цркве.
Нематеријално наслеђе
Манастир се везује за исихастичку духовност и праксу.

Сл. 130. – Основа манастира св. Петка
Институционални подаци
Категорија
Редни број у централном регистру
Датум уписа у централни регистар
Редни број у локалном регистру
Датум уписа у локални регистар
Надлежни завод који води локални регистар
Основ за упис у регистар
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију

Сл. 131. – Фотографија манастира св. Петка
Културна добра од великог значаја
СК 259
22.06.1982.
34
08.06.1982.
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 286/1. од 08.05.1972. год.
Службени гласник СРС 28/83

Сл. 132. – Фотографија манастира св. Петка

Прилог 17 - Каталогизација манастира Сисојевац
Место Сисевац, општина Параћин
Локација
Историјски подаци и ктитор
Манастир Сисојевац, из касног XIV или раног XV века, са манастиркском црквом посвећеном Преображењу и великим монашким насељем, према традицији, основао је монах Сисоје. Преподобни Сисоје Синаит
је био један од монаха синаита из друге половине XIV века који су у Србију дошли за време Кнеза Лазара, био је Хиландарски игуман, савременик Романа Раваничког и његов ученик. Живео је у једном селу код Раванице,
па се верује да је село по њему добило назив Сисевац, а манастир Сисојевац. Један документ указује да је Сисоје имао неку земљу која није била везана за манастир, чиме може да се имплицира да манастир још увек није
био основан пре 1398, док други открива да је био игуман намастира и манастир био гробно место и центар његовог култа. Улога Сисоја као игумана, не искључује могућност да је био ктитор задужбине, с'
обзиром да ктиторово право у Византији не искључује могућност да ктитор буде истовремено игуман своје задужбине. На основу оштећеног портрета два ктитора, од којих је један идентификован као деспот Стефан
Лазаревић, претпоставља се да је деспот Стефан основао, уз патријархово одобрење, манастир истакнутог исихасте Сисоја и његових пратилаца. Може се повући аналогија са оснивањем манастира Ждрело (Горњак), који је
основао цар Лазар, уз сагласност патријарха, за прослављеног Григорија Горњачког и његове ученике. Према томе, цркву је основао деспот Стефан око 1402 и посветио је Преображењу, што осликава нови импулс
исихастичког контемплативног монаштва. Старији идентификовани ниво фресака у олтарском простору указује на то да је Сисоје био странац.
Материјално наслеђе
По свом облику црква припада моравским споменицима сажете триконхалне основе али нема моравски пластични украс на фасадама. Наос је рашчлањен на три травеја, са куполом над средњим делом и
истовремено сазиданом припратом квадратне основе. Све три апсиде су споља седмостране а изнутра полукружне. Фасаде су украшене низом витких лезена повезаних плитким слепима аркадама, а изнад њих, до самог
кровног венца развијен је фриз слепих аркадица које се ослањају на једноставно профилисане конзоле. Црква је била споља омалтерисана и украшена сликаном декорацијом. Фреско сликарство у храму сачувано је
само у бледим фрагментима. Датовано је по, данас уништеном, портрету деспота Стефана, у време после 1402. године. Ни ктиторски портрет на јужном зиду више се не види. У олтару су поред уобичајених
композиција биле и старозаветне сцене: Жртва Аврамова и Три младића у пећи огњеној. У наосу се разазнају неке сцене из циклуса Христових чуда и Парабола, стојећи свети ратници а изнад њих попрсја светитеља у
медаљонима. Осамдесетих година реконструисан је наос, а 1993. и припрата храма. Централно постављена триконхална црква посвећена Преображењу имала је нартекс са једним спратом, како је приказано на ктиторовом
портрету. Недалеко од манастира је Сисојева пећина са сличном традицијом као Ромилова пећина, недалеко од Раванице. Међутим, не знамо да ли је Сисоје користио ову пећину као свој исихастрион. Верује се да се његов
гроб налази у југозападном углу главног брода. То је археолошки испитивано током радова на конзервацији 1931. године, када је закључено да је гроб опљачкан. Према томе, тачна локација Сисојевог гроба остаје непозната.
Нематеријално наслеђе
Манастир се везује за исихастичку духовност и праксу.

Сл. 133. – Основа плана манастира Сисојевац
Институционални подаци
Категорија
Редни број у централном регистру
Датум уписа у централни регистар
Редни број у локалном регистру/ Датум уписа
Надлежни завод који води локални регистар
Основ за упис у регистар
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију

Извори

Сл. 134. и 135. – Пресек и основа плана манастира Сисојевац

Сл. 136. – Фотографија манастира Сисојевца

Културна добра од великог значаја
СК 139
19.10.1981.
2/02.09.1981.
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Решење Заводa за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.307/51. од 29.03.1951. год.
Службени гласник СРС 14/79.

Он се помиње као духовни отац и власник неких добара у петрушкој области (Параћин) у повељи коју је 1398. издала принцеза Милица, жена цара
Лазара. Први писани извор у којем се помиње Сисоје као бивши игуман манастира Преображења је из 1509. С. Поповић, нав. дело, стр. 243. B.
Cvetković, Manastir Sisojevac i monah Sisoje, Istorija umetnosti 26/1–2, (Belgrade, 2002) 55–76, посебно стр. 65. С. Поповић, нав. дело, стр. 243-244. С.
Поповић, нав. дело, стр. 245. С. Поповић, нав. дело, реф. 114.

Прилог 18 - Каталогизација цркве манастира св. Јована Главосека
Место Поповац, општина Параћин

Локација
Историјски подаци и ктитор
Нису сачувани историјски подаци. Ктитор непознат.
Материјално наслеђе
Једнобродна црква манастира св. Јована Главосека (Јована Крститеља), првобитно покривена полуобличастим сводом и украшена са нешто камене пластике, припратом и тремом и манастирским
зградама могла је да буде (или настане из) изолована анахоретска келија за угледног монаха из манастира Богородице Петрушке и његова прва независна ћелија. У том случају је вероватно била
савремена (недатираној) Петруши. У следећој фази је претворена у мали манастир (скит), такође зависан од манастира Богородице Петрушке. У то време је црква увећана нартексом и подигнуте су
манастирске зграде, највероватније почетком 15. века, када су се неки други мали манастирски комплекси такође појавили у овој области. Трећа фаза изградње, поменута у натпису из 1507, укључивала
је додавање западног трема и вероватно неку обнову цркве и манастирских зграда.
Нематеријално наслеђе
Услед недостатка историјских извора, нисмо у могућности да сазнамо више о нематеријалном наслеђу ове монашке заједнице.

Сл. 137. – Основа манастира св. Јована Главосека

Сл. 138/9. – Основа Цркве манастира св. Јована Главосека

Институционални подаци
Категорија
Редни број у централном регистру
Датум уписа у централни регистар
Редни број у локалном регистру
Датум уписа у локални регистар
Надлежни завод који води локални регистар
Основ за упис у регистар
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Извори

Сл. 140. – Манастир св. Јована Главосека

СК 275
04.09.1982.
51
11.08.1982.
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 358/1. од 30.06.1975. год.
Службени гласник СРС 28/83
Везано за назив манастира погледати: С. Поповић, нав. дело. С. Поповић, нав. дело, стр. 236-239.

Сл. 141. – Црква манастира св. Јована Главосека

Прилог 19 - Каталогизација цркава I, II и III
Општина Параћин
Локација
Историјски подаци и ктитор
Нису сачувани историјски подаци. Ктитор непознат.
Материјално наслеђе
Недалеко од манастира св. Никола, на обалама Црнице су остаци три цркве од притесаног камена са три полукружне апсиде, две бочне апсиде и једном олтарском, и припратом, у литератури познате
као цркве I, II и III. Није познато коме су посвећене, нити њихови ктитори, али вероватно датирају с' почетка XV века и могуће је да су ово мале келије зависне од већих манастира, скитови (sketai), св.
Николе или Сисојевца. С. Поповић сматра да су све три цркве, I, II и III , ћелије (или келије) припадале монашкој насеобини типа лавре, са киновијским средиштем, окружену зидом, са црквом
триконхалног типа у центру и кулу квадратне основе на улазу.
Нематеријално наслеђе
Услед недостатка историјских извора, нисмо у могућности да сазнамо више о нематеријалном наслеђу ове монашке заједнице.

Сл. 142. – Основа Цркве 1

Институционални подаци
Нема података.
Извори

С. Поповић, нав. дело, стр. 245.

Сл. 143. – Основа Цркве 2

Сл. 144. – Основа Цркве 3

Прилог 20 - Каталогизација Манастира Ждрело (Горњак)
Место Горњак, општина Жагубица
Локација
Историјски подаци и ктитор
Оснивач манастира је Монах Григорије (Григорије Синаит Млађи, Григорије Краснописац, Григорије Ћутљиви, Григорије Горњачки), Ромилов ученик и писац његовог Житија. Оснивач је манастира св. Николаја
Чудотворца на Светој Гори, који је због њега познат под именом Григоријат, а од кнеза Лазара је добио манастир Ждрело у Браничеву (касније назван манастир Горњак), у којем и данас почивају његове свете мошти.
Григорије је познат као писац Ромиловог Житија и погрешно идентификован као Григорије Синаит у XVII веку. Документарни извори који се везују за манастир су Лазарева повеља из 1378, и потврдна повеља патријарха
Спиридона из 1379.
Материјално наслеђе
Манастирски комплекс имао је главну триконхалну цркву која је касније обновљена (рестаурисана) и Григоријеву испосницу у пећини изнад цркве, са капелом св. Николе. Током рестаурације дошло се до
артефаката на основу који су довели до датирања манастирског комплекса у крај четрнаестог века. Црква је после XVIII века претрпела више обнова, углавном задржавајући првобитан распоред плана. План је у облику
триконхоса сажете варијанте уписаног крста, са три неједнака травеја по дужини и куполом над средњим простором. Приликом знатно каснијег дозиђивања припрате, уместо ранијег западног улаза у цркву, начињен је
широк пролаз. Западни травеј је двоструко ужи од источно. У плану су испољене извесне неправилности. Пројекције источног и западног травеја показују слику ромбоида уместо правоугаоника, док спољашње линије
подужних зидова, због закошавања нису паралелне. Апсиде су изнутра и споља полукружне. Фасаде су прекривене белим малтером. Постоји сведочење да су првобитно биле од рументкасто обојеног малтера, са дубоким
урезаним имитацијама фуга. По један једноделни лучно завршен прозорски отвор постављен је по средини облице сваке апсиде, док је нешто мањи отвор на јужном зиду према истоку. Сви прозори су у истом нивоу.
Сводови су полуобличасти. Конструкцију куполе носе прислоњени лукови који леже на пиластрима. Североисточни пиластер у виду конзоле излази из масе зида на висини од 1,70 м. Тамбур куполе је изнутра кружан,
споља осмостран, са изузетно узаним отворима на свакој страници. Купола је на благо надвишеном кубичном постољу. Црква је озидана ломљеним и притесаним каменом, а затим омалтерисана.
Нематеријално наслеђе
Манастир се везује за исихастичку духовност и праксу.

Сл. 145. и 146. – Подужни пресек и план основе манастира Горњак
Сл. 147. – Фотографија манастира Горњак
Сл. 148. – Фотографија манастира Горњак
Институционални подаци
Категорија
Културна добра од великог значаја
Редни број у централном регистру
СК 569
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
35
Датум уписа у локални регистар
01.04.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр.437/1 од 18.07.1973.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију Службени гласник СРС 14/79.
Извори Овако се потписао у Ромиловом Житију. Литература везана за монаха Григорија из Руске православне енциклопедије: Качаловский В. Серб. жития и летописи как источник для истории юж. славян в XIV и XV вв. // Слав. сб. СПб.,

1876. Вып. 3. С. 183-222; Βέης Ν. Α. Συμβολὴ εἰς τὴν ῾Ιστορίαν τῶν Μονῶν τῶν Μετεώρων // Βυζαντίς. 1909. Τ. 1; ᾿Ακολουθίαι τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς Γρηϒορίου τοῦ κτίτορος τῆς ἐν ῾Αϒίῳ ῎Ορει ῎Αθῳ ῾Ι. Μ. τοῦ Γρηϒορίου καὶ τῆς
῾Αϒίας ῾Οσιοπαρθενομάρτυρος ᾿Αναστασίας τῆς ῾Ρωμαίας μετὰ ἐπιμνημοσύνου πρὸς τοὺς κτίτορας τῆς μονῆς λόϒου. Θεσσαλονίκη, 1921; Grujić R. Grigorije // Stanojević S. Narodna enciklopedija srpsko-horvatsko-slovenacka. Zagreb, 1925.
Knj. 1. C. 782; Розов В. Синайцы в Сербии в XIV в. // Вsl. 1929. Т. 1. С. 16-21; Радоjичић Ђ. Сп. Григориjе из Горњака // ИЧ. 1952. Књ. 3. С. 85-106; он же. Књњижевна збивањњя и стварањња код Срба у средњњем и у турско доба.
Нови Сад, 1967. С. 189-214; Мечев К. Личността на писателя: Към характеристиката на изобразителна стил в Житието на Ромил Видински у мон. Григория // Лит. мисъл. София, 1972. T. 16. № 2. С. 76-92; Jустин (Поповић), архим.
Житиjе прп. оца нашег Григориjа Ћутливог или Горњачког // Он же. Житиjа светих за децембар. Београд, 1977. С. 251-259; Γεώρϒιος (Καψάνης), ἀρχιμ. Περὶ τοῦ κτίτορος τῆς ἐν ῎Αθῳ ῾Ι. Μονῆς Γρηϒορίου καὶ τῆς σχέσεως αὐτοῦ πρὸς τὸν
῞Οσ. Γρηϒορίον τὸν Σιναΐτην // Παράδοση. ᾿Αθήνα, 1979. Τευχ. 12-14. Σ. 108-116; Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). ῾Αϒιολόϒιον. Σ. 101-102; Милеуснић С. Свети срби. Крагуjевац, 1989. С. 143-145; Петр (Пиголь), игум. Прп. Григорий
Синаит и его духовные преемники. М., 1999. С. 140-154; Афонский патерик. М., 2002р. Т. 2. С. 407-408; Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 2. Σ. 263. Житије преподобног Ромила Раваничког, прев. са грчког Ј. Поповић, у: „Житија светих –
јануар“, Београд 1972, стр. 501–517. С. Радојичић, Григорије из Горњака, 85-105 Вероватно од маја 1379. до крај 1380. биле су издате четири повеље манастиру Ждрелу – две кнеза Лазара (једна оснивачка и једна Григорију Синаиту)
и две патријарха Спиридона (потврде Лазаревих повеља) познате на основу изгубљеног преписа из XVIII века. Исцрпна дипломатичка анализа с навођењем свих издања и старијом литературом у вези са њиховим датирањем код Ф.
Баришића, О повељама кнеза Лазара, 358-362. Уп. важнију литературу на ову тему: И. Руварац, О кучијанским манастирима по записима, 36-38; М. Васић, Жича и Лазарица, 114; М. Пурковић, О горњачким повељама, Браничевски
весник VIII, Пожаревац 1940, 153-158; Ђ. Сп. Радојичић, Григорије из Горњака, Историјски часопис III/1951-1952, Београд 1952, 85-105. За хронологију, Ђ. Стричевић, Хронологија, 116-117; исти, Два варијатета плана, 215-216. О
историји и архитктури: Ђ. Бошковић, Средњовековни споменици североисточне Србије, 189, 193; В. Петковић, Преглед, 69-70; А. Дероко, Монументална, 199; М. Николић, Властелинство мнастира Ждрела (Горњака), Историјски
часопис, Београд, 1973, 149-155; Д. Митошевић, Манастир Горњак, Горњак, 1975, 33-37; М. Цуњак, Прилог проучавања манастира Горњака у Горњачкој клисури, Viminacium - Зборник народног музеја у Пожаревцу 2, Пожаревац,
1987, 41-50; В. Касалица, Средњевековни црквени споменици, 107-109.) М. Цуњак, Светиње Горњачке клисуре, 61-67 С. Поповић, нав. дело, стр. 249 Ђ. Бошковић, Средњевековни споменици североисточне Србије, 189. В. Ристић,
Моравска архитектура, стр. 214-215.

Прилог 21 - Каталогизација Цркве св. Никола Манастира Ждрело (Горњак)
Место Горњак, општина Жагубица
Локација
Историјски подаци и ктитор
Оснивач манастира је Монах Григорије (Григорије Синаит Млађи, Григорије Краснописац, Григорије Ћутљиви, Григорије Горњачки), Ромилов ученик и писац његовог Житија. Оснивач је манастира св. Николаја
Чудотворца на Светој Гори, који је због њега познат под именом Григоријат, а од кнеза Лазара је добио манастир Ждрело у Браничеву (касније назван манастир Горњак), у којем и данас почивају његове свете мошти.
Григорије је познат као писац Ромиловог Житија и погрешно идентификован као Григорије Синаит у XVII веку. Документарни извори који се везују за манастир су Лазарева повеља из 1378, и потврдна повеља патријарха
Спиридона из 1379.
Материјално наслеђе
Изнад самог манастира, y пећини окомите стене сазидана je црква св. Николе, позната као испосница — капела Григорија Синаита, млађег. Капела св. Николе имала је фреске, чији су остаци сачувани и датирају се
на крај XIV века. Црква св. Николе у саставу испоснице манастира Ждрела, саграђена у пећини изнад главне манастирске цркве, са њене североисточне стране. У плану је једнобродна грађевина с апсидом на источној
страни и истовремено грађеним улазним претпростором са великим, лучно засведеним отвором на на јужној страни. Северни зид цркве делимично залази у стену пећине. Улаз у цркву из претпростора налази се на
западној страни. Апсида је изнутра равних зидова, с правоугаоном плитком нишом. Њен североисточни унутрашњи део покрива закошен зид са линијом закошавања у правцу исток-запад. Два мања, једноставна
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Ɇɨɞɟɥɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟ

ɋɚɤɭɩʂɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɢ ɢɡ
ɬɟɪɟɧɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɫɭ ɭ ɛɚɡɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɟɝɚ ʁɟ ɢɡɪɚɻɟɧ ɞɢɝɢɬɚɥɧɢ
ɦɨɞɟɥ ɫɚ ɝɟɨɪɟɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚ ɢ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɜɢ
ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɫɭɦɚɩɢɪɚɧɢɧɚɤɚɪɬɢɢɨɡɧɚɱɟɧɢɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚɄɚɨɩɨɞɥɨɝɭ
ɡɚɦɨɞɟɥɤɨɪɢɫɬɢɥɢɫɦɨɞɢɝɢɬɚɥɧɭɤɚɪɬɭɪɢɦɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɡɚɫɧɨɜɚɧɭɧɚɩɨɡɧɚɬɨʁɌɚɛɭɥɢ
ɉɨʁɬɢɧɝɟɪɢʁɚɧɢ Ʉɨɪɢɲʄɟɧ ʁɟ ɢ ɫɥɢɱɚɧ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ÄVici.org³ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢ ɚɬɥɚɫ
ɤɥɚɫɢɱɧɟɚɧɬɢɤɟɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɭɤɨʁɢɪɚɡɜɢʁɚʁɭɞɨɛɪɨɜɨʂɰɢɩɨɭɝɥɟɞɭɧɚȼɢɤɢɩɟɞɢʁɭ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ÄORBIS: The Stanford Geospatial Network Model of the Roman World³ ɩɪɭɠɚ
ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɦɪɟɠɢ ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ ɩɭɬɟɜɚ ɭ Ɋɢɦɫɤɨʁ ɂɦɩɟɪɢʁɢ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚʃɟ
ɜɪɟɦɟɧɚɢɬɪɨɲɤɨɜɚɩɭɬɨɜɚʃɚɍɩɨɫɥɟɞʃɟɜɪɟɦɟɞɨɫɬɭɩɧɢɫɭɪɚɞɨɜɢɢɡɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ
ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɟȼɢɡɚɧɬɢʁɟȻɭɝɚɪɫɤɟɢɋɪɛɢʁɟȺɩɥɢɤɚɰɢʁɚÄȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝ ɚɬɥɚɫɚ ɝɪɱɤɨɝ
ɦɨɧɚɲɬɜɚ³ ɫɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɤɚɪɬɚɦɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚ ɢ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɞɨ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚɡɚɫɚɞɚɩɨɫɬɨʁɢɫɚɦɨɭɩɪɨɬɨɬɢɩɭ

Ɉɫɢɦ ɉɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɜ. Ɋɨɦɢɥɚ ɱɢʁɟ ʁɟ ɢɫɯɨɞɢɲɬɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɋɚɜɚɧɢɰɢ ɭ
ɦɨɞɟɥ ɫɭ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɢ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɋɜ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ ɨɫɧɢɜɚɱɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ƚɨɪʃɚɤ ɢ
ɋɜɋɢɫɨʁɚɨɫɧɢɜɚɱɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɋɢɫɨʁɟɜɰɚɤɨʁɢɫɭɩɨɜɟɡɚɧɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɇɚɬɚʁɧɚɱɢɧɫɭ
ɫɚɤɪɚɥɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɦɨɪɚɜɫɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɭ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɦ ɉɟɬɪɭɲɤɨʁ ɢ
Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɫɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɧɚɫɥɟɻɟɦ ɜɚɧ ɧɚɲɟ
ɡɟɦʂɟ ɩɭɬɟɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɢ ɫɬɢɥɫɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɪɨɡ ɨɜɟ ɩɭɬɟɜɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ

Ⱦɢɝɢɬɚɥɧɢ ɦɨɞɟɥ ɉɭɬɚ ɤɭɥɬɭɪɟɋɜ Ɋɨɦɢɥɚ ʁɟɚɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɧɚ Ä*RRJOH



 Omnes Viae: Roman Routeplanner, KWWSRPQHVYLDHRUJ ɞɟɰɟɦɛɚɪ   Ɇ ɉɨɩɨɜɢʄ Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ
ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɢ Ƚɂɋ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɩɪɨɲɥɨɫɬ" Ɉ ɭɩɨɬɪɟɛɢ
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  Ɇ ɉɨɩɨɜɢʄ Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɢ Ƚɂɋ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ
ɩɪɨɲɥɨɫɬ" Ɉ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɭ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɧɚɭɤɚɦɚ  Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ
ȼɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Lɫɬɪ

ȼɢɞɟɬɢɆɉɨɩɨɜɢʄ ȾɚɥɢɫɭɤɥɚɫɢɱɧɚɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝɫɜɟɬɚɢȽɂɋɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ
ɩɪɨɲɥɨɫɬ" Ɉ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɭ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɧɚɭɤɚɦɚ  Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ
ȼɢɡɚɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Lɫɬɪɫɚɫɬɚɪɢʁɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ
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0DSV³ɩɥɚɬɮɨɪɦɢɇɚɦɚɩɢʁɟɨɡɧɚɱɟɧɨɤɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɻɟɢɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɢɥɢɫɚɜɪɟɦɟɧɢ
ɩɭɬɟɜɢɤɨʁɢɢɯɩɨɜɟɡɭʁɭɭɨɤɜɢɪɭɩɭɬɚɤɭɥɬɭɪɟɈɞɚɛɢɪɨɦɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟɦɨɝɭʄɟ
ʁɟ ɩɪɟɝɥɟɞɚɬɢ ɞɟɬɚʂɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ ɝɪɚɮɢɱɤɟ ɩɪɢɥɨɝɟ ɭ ɜɢɞɭ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢ ɰɪɬɟɠɚ Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɦɨɞɟɥɚ ʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɨɞɫɬɪɚɧɟɫɬɪɭɱɧɢɯɥɢɰɚɢɡɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɤɭɥɬɭɪɧɢɦɧɚɫɥɟɻɟɦ
ɁɚɜɨɞɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɎɚɤɭɥɬɟɬɚ« ɬɚɤɨɲɬɨɭɧɨɫɟɬɟɤɫɬɢɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟɐɢʂ
ɢɡɪɚɞɟ ɦɨɞɟɥɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɪɢɤɚɠɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɭɬɟɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢ
ɩɨɜɟɡɭʁɭʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɞɭɯɨɜɧɢɩɪɨɫɬɨɪȼɢɡɚɧɬɢʁɟɨɞɐɚɪɢɝɪɚɞɚɩɪɟɤɨɋɜɟɬɟȽɨɪɟɞɨ
ɆɨɪɚɜɫɤɟɋɪɛɢʁɟɢɊɭɦɭɧɢʁɟɢɨɦɨɝɭʄɚɜɚɞɚɫɟʁɚɫɧɢʁɟɫɯɜɚɬɢɩɪɟɧɨɲɟʃɟɫɬɢɥɫɤɢɯɢ
ɬɢɩɨɥɨɲɤɢɯɭɬɢɰɚʁɚɭɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ
























Ϯϲϰ


V ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У протеклим годинама појавила су се нова историографска тумачења места моравске
архитектуре у архитектури позног тзв. византијског света, којима се афирмишу нови приступи
валоризације и презентације средњовековног сакралног наслеђа у Србији у оквиру шире
византијске културне баштине. Сагледавање и тумачење утицаја светогорског монаштва и
византијске исихастичке традиције на српску средњовековну архитектуру, који су се
преносили историјским путевима, могу допринети да се посебно место моравске архитектуре
као дела тзв. византијског света реафирмише у већој мери и омогући нов концепт њене
савремене презентације у оквиру ширих међународних путева културе.

У првом, уводном, поглављу образложен је проблем и предмет истраживања,
размотрени су циљеви и задаци истраживања и формулисане су основне научне
хипотезе и методе проучавања. Затим су приказани теоријски извори, тумачења и
досадашња истраживања кроз најзначајнија акта међународних организација о
путевима културе, као и релевантна истраживања средњовековног сакралног наслеђа.
У другом поглављу приказана су основне дефиниције и сагледан настанак и развој
концепта путеви културе у заштит, који је анлизиран кроз најзначајнија документа
релевантних међународних организација везана за концепт пута културе: УНЕСКО-а,
ИКОМОС-а и Савета Европе, која представљају основне теоријске изворе за
проучавање ове теме. Затим су разматране могућности унапређења заштите и
презентације културног наслеђа кроз путеве културе, што представља један од
основних циљева овог рада. На крају поглавља је дата анализа домаћег законског
оквира и степена примене међународних аката везаних за путеве културе, као основног
предуслова примене овог концепта код нас.
У трећем поглављу анализиран је програм Путеви културе Савета Европе, покренут
низом препорука од 1964. године којима се подстиче јачање свести о значају културног
наслеђа на путевима и раскршћима европске цивилизације, и којим се и данас успешно
унапређује заштита и презентација културног наслеђа. Најпре је набројано 29 путева
културе који су укључени у програм Савета Европе, од 1987. године до данас, а
детаљније је приказано 8 путева културе, који обухватају различите типове културног
наслеђа. Дате су најважније информације које се односе на тему и историјски значај
сваког од анализираних путева културе (најважније културно наслеђе и његов значај,
територијални обухват пута културе и датум када је укључен у програм, као и назив и
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организације која управља тим путем културе). Како би програм Савета Европе био
схваћен у ширем друштвено-политичком контексту, приказане су основе културне
агенде ове организације, која се поклапа са европским интеграцијама и нагласком на
теме заједничког европског идентитета и заједничког европског наслеђа. Посебно су
издвојени квалификациони фактори за сертификацију путева културе који се кандидују
за укључивање у програм Путева културе Савета Европе. Указано је на
карактеристичне примере заштита и презентација средњовековног сакралног наслеђа у
оквиру анализираног програма, који се доводе у везу са домаћим средњовековним
сакралним наслеђем у оквиру теме овог рада. С' тим у вези приказани су Пут
клинијских знаменитих места, Европски пут цистерцијанских опатија и Путеви
православног монаштва, који формирају тему „монашких путева културе“ у оквиру
програма Путеви културе Савета Европе.
Четврто поглавље рада, представља његов најзначајнији научни допринос, а
посвећено је испитивању могућности примене концепта путева културе у циљу
унапређења заштите и презентације средњовековног сакралног наслеђа у Србији, што је
анализирано на примеру споменика моравске архитектуре. На почетку је разматрана
сама моравска архитектура, са својим оригиналним карактеристикама у стилском
смислу, али и одступањима, као репрезентативни опус националног градитељства.
Затим су проучаване историјске околности крајем XIV и почетком XV века у којима је
ова архитектура настајала, како би се издвојио утицај исихастичког покрета на
богослужење и црквено појање, чији је значај за проучавани предмет, а који до сада у
нашој историографији није био довољно истраживан и тумачен. Истакнут је утицај
исихастичког покрета на промене у богослужењу и црквеном појању код нас, а самим
тим и допринос у настанку сакралне моравске архитектуре. Дата су различита теоријска
тумачења хронологије утицаја исихастичког покрета у српским земљама, као и обима
овог утицаја, што је такође детаљно проучавано. На крају овог поглавља приказане су
промена у уметности и градитељству проистакле из ових утицаја. Након тога поглавље
је усмерено на заснивање модела Пута културе исихастичког покрета, који укључује
попис споменика моравске архитектуре према надлежним заводима за заштиту
споменика културе. Иновативност овог сегмента представља дефинисање основне
методологије формирања пута културе, која се састоји из 9 методолошких корака.
Затим следи примена методологије у циљу формирања Пута културе исихастичког
монаштва, која укључује кораке као што су дефинисање теме и прелиминарно
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истраживање, прелиминарни попис потенцијалних елемената путева културе, одабир
репрезентативних примера, прикупљање и анализа извора, идентификација пута
културе, детаљно проучавање комуникационог пута и културног наслеђа, инвентар и
модел пута културе.
У завршном петом поглављу, закључним разматрањима, сумирани су резултати
истраживања и научни доприноси, донешени су одређени закључци везани за
могућност практичне примене концепта пута културе у процесу заштите и презентацију
средњовековног сакралног наслеђа у Србији, и идентификовани правци могућих даљих
истраживања.
Главна хипотеза рада заснива се на претпоставци да примена концепта пута
културе у заштити и презентацији средњовековног сакралног наслеђа у Србији
омогућава њено боље међународно препознавање, разумевање и подизање свести о
интернационалном значају. Стога се циљеви овог докторског рада односе на
испитивање узајамне везе светогорског монаштва (исихазма) и средњовековне сакралне
моравске архитектуре у Србији, а самим тим и путева културе који су донели ове
утицаје у средњовековну Србију, што доприноси реафирмацији специфичног места
моравске средњовековне архитектуре као дела византијског света. На основу
проучавања византијске исихастичке традиције и кретања светогорског монаштва, као
и критичког осврта на архитектуру и ставове до сада изнете у историографији,
докторски рад тумачи аспекте историјског контекста који дају посебан карактер
моравској архитектури. Хипотеза о утицају светогорског монаштва и византијске
исихастичке традиције потврђена је одређеним литургијским променама које су се
шириле специфично географски, што је утицало на архитектуру моравских грађевина и
њихов триконхални облик. Атоски исихазам, кроз развој посебног стила литургијске
музике у другој половини XIV века, имао је значајан утицај реформу византијског
обреда у Цариграду, али и на регионалне токове уметничких промена. Света Гора је
прихватила улогу најзначајнијег центра у монашком православном свету1288, а
светогорско монаштво имало је велику улогу у литургијском развоју у XIV веку1289.
Паламина одбрана исихастичке теологије и праксе у исихастичком спору током
средине XIV века, донела је потврду атоске монашке странке и прокрчила пут њеном

1288

John Meyendorff, 'Mount Athos in the Fourteenth Century: Spiritual and intellectual Legacy', DOP 42
(1988), стр.157.
1289
R. Taft, 'Mount Athos...', стр. 191-194.
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потпуном освајању црквене хијерархије.1290 Један од најзначајнијих исихаста за тему
овог рада, био је цариградски патријарх Филотеј Кокинос, биограф Григорија
Паламе.1291 Сам Филотеј, који се као монах формирао под утицајем синаита, а касније
населио у Великој Лаври на Атосу, као цариградски патријарх подстицао је
стандардизовање палестинског обреда према светогорском прегледу нео-саваистичке
синтезе путем два литургијска списа које је саставио док је био монах у Великој Лаври.
Први се односи на божанску литургију и церемонијалну припрему дарова у протезису
која јој претходи, док се други, мање познат, односи на низ правила за вечерње службе
и бдења.1292 Показало се да су ови Филотејеви списи били изузетно утицајни, не само у
грчком говорном подручју,1293 већ и у византијском комонвелту словенског света.1294 У
периоду ренесансе Палеолога, по први пут је забележен нови музички стил који је
примењиван у литургијском појању, калофонија, који је цветао у дугом периоду од
краја латинске окупације у Четвртом крсташком рату 1261. до пада Цариграда 29. маја
1453.1295

Ширење исихазма у византијском комонвелту није прошло без последица по
словенске земље. А.Е. Тахиаос је у Исихазам у доба цара Лазара

1296

свеобухватно

описао последице које је победа исихазма у православној цркви 1351. године имала на
црквену администрацију, литургијске обичаје и деловање исихаста у словенским
земљама у последњој четвртини XIV века. Важно је разликовати два аспекта
исихастичког утицаја: мистицизам исихазма заснован праволавној догми и, друштвени
карактер исихазма у црквеној политици. Тај друштвени карактер исихазма односи се на
успињање припадника овог покрета у црквеној хијерархији у периоду после званичног
одобравања исихастичке доктрине. Победа исихазма има панортодоксни карарктер, а
ширење исихастичког покрета у словенским земљама је проучено путем извора о
животу и деловању истакнутих исихаста у Бугарској, Србији, Румунији и Русји.1297
Значајна је исихастичка политика цариградског партијарха Филотеја, а његово поновно
устоличење 1375. године сведочи о значају исихаста у црквеној хијерархији. На тај
1290

Исто, стр. 160-165.
Филотејеве литургијске реформе описане су у поглављу II
1292
R. Taft, 'Mount Athos...', стр. 191-194.
1293
R. Taft, The Byzantine Rite...,, стр. 82-84.
1294
Видети поглавље II, стр. 11-12.
1295
Arsinoi Ioannidou, нав. дело, стр. 210.
1296
Антонис, Емил Тахиаос , нав. дело.
1297
Ibid, стр. 103.
1291
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православнх

цркава

чији

су

великодостојници присталице овог покрета.1298 Исихзам као покрет православног
зилотизма је у доба кнеза Лазара био потпуно прихваћен у балканским земљама и
Русији.1299
Димитрије Бодановић у раду Измирeњe Српскe и Визaнтиjскe црквe1300 износи тезу
да су свеобухватне културне промене у књижевности и ликовним уметностима, које су
се већ увелико дешавле, биле предуслов помирења српске и византијске цркве. За
разлику од наведеног аутора, Војислав Ђурић у раду Српски државни сабори и црквено
градитељство1301 наглашава значај државних сабора као преломну тачку од које се
преноси утицај исхазма у догматском, црквеном и политичком смислу. Као последица
одлука донетих на државним саборима из 1374. и 1375. године у областима кнеза
Лазара, Вука Бранковић и Ђурђа I Балшића, системски је фаворизована триконхосна
основа заснована на литургијској намени простора светогорског храма. На тај начин су,
претпоставља аутор, створени обрасци за друге ктиторе моравских споменика. Ове
претпоставке остају до краја неразјашњене, услед недостатка информација о
поменутим саборима и променама у манастирском устројству и литургијским
обичајима овог периода у Србији.
Милоје Васић у монографији Жича и Лазарица1302 на примерима „краљевских
задужбина“ илуструје утицај исихазма на одређене елементе црквеног плана, куполе,
припрате и певница. „Краљевске задужбине“, засноване на византијској основи
Немањине цркве св. Николе и романском спољашњем обликовању Студенице, у
литургичком смислу ослањају се на одредбе Никодимовог типика (типика св. Саве
освећеног). У архитектонском смислу, утицај исихазма манифестује се у певничким
парклисима на Жичи1303, спољашњем нартексу у Милутиновом Хиландару, Дечанима и
највероватније манастиру у Парорији1304. Душaнoвa црквa св. Aрхaнђeлa прекида овај
низ „крaљeвских зaдужбинa“ свojoм oснoвoм у oблику уписaнoг крста са једновремено
зидaним спoљaшњим нaртeксoм, па тиме сaнкциoнишe прoписe типикa кojи je прeвeo

1298

Ibid
Ibid
1300
Димитрије Богдановић, нав. дело.
1301
Војислав Ђурић, нав. дело.
1302
Милоје Васић, нав. дело.
1303
Ibid, стр. 90.
1304
Ibid, стр. 205.
1299
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Никoдим (типика св. Саве Освећеног).1305 Васић је поборник тезе о новог исихастичког
покрета на српску уметност XIII и XIV века, када исихаст Јаков долази на српски
архиепископски престо. Исихазам, као повратак конзервативном православљу,
манифестовао се кроз архаизам у уметности (архитектура, живопис, скулптура,
орнаментика), док је у литургијском смислу везан за типик св.Саве Освећеног и
Синајски типик Григорија Синаита. Уредбом типика св.Саве Освећеног о литургијској
употреби црквеног простора може се објаснити основа развијеног уписаног крста цркве
св. Богородице у Пећи, која је утицала на Душанове св. Арханђеле, као и основа
сажетог уписаног крста цркве св. Димитрија у Пећи која је утицала на Лазарицу.
Триконхални план Лазарице манифестује тријумф исихазма у Србији који су
омогућили цариградски исихасти и њихове присталице, међу којима је био и сам кнез
Лазар. Прихватање исихастичког учења као услов за укидање анатеме, било је повезано
са окретањем ка архитектонским облицима из прошлости попут триконхалног облика
црквене основе из Сирије из времена св. Саве Освећеног.
Иако нико од анализираних истраживача није доказао утицај исихазма на настанак
моравске школе, одређена тумачења могу да укажу на то да је литургија утицала на
црквени план моравских споменика. А. Тахиаос је описао ширење исихазма у
словенским земљама, на основу чега можемо да претпоставимо хипотезу о могућим
уметничким манифестацијама наведених Филотејевих литургијских реформи, али
промене није довео у везу са уметничким променама. За разлику од А. Тахиаоса, који је
дао опис историјског контекста политичко-црквених дешавања у словенским земљама
у XIV веку, В. Ђурић и Д. Богдановић су направили посредну везу исихазма и
уметничких промена. Њихова тумачења су интересантна са становишта хронологије
моравске архитектуре, јер уметничке промене везују за државне саборе у Пећи 1374. и
1375. године. Поменути аутори доказали су исихастички утицај само у домену црквене
хијерархије и промену литургије. Посредну везу исихазма, литургијских обичаја и
црквеног плана претпоставио је В. Ђурић, међутим због недостатка података није успео
да објасни на који начин су ови сегменти повезани. Исихазам као утицај конзерватизма
у православљу на континуитет примене архитектонских елемената и формирање
архитектоснких облика у средњевековној Србији, наглашен је у раду М. Васића.
Међутим, овакво гледиште је одавно одбачено, с обзиром да није узета у обзир нова
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исихастичка црквена политика која је пресудно утицала на целокупну сакралну
уметност.1306
Аспект литургиjских прoмeнa који је дeтeрминисao трикoнхaлни oблик у мoрaвскoj
шкoли, односио се на нови стил у литургијској музици и био је под утицајем исихазма.
У питaњу je исихaстички кaлoфoнични нaпeв, рaзвиjeн из исихaстичкoг мoлитвeнoг
мeтoдa нa Свeтoj Гoри у 14. вeку. Oвaj нaпeв je зaхтeвao изузeтнe aкустичкe
прeдиспoзициje aпсидaлних прoстoрa, нajпрe збoг тoгa стo je сaдржao висoку, дo тaдa
нeрaзвиjeну мeлoдичнoст, кoja сe вeзуje зa рeфoрму визaнтиjскoг oбрeдa. Кaлoфoнични
нaпeв шириo сe спeцифичнo гeoгрaфски, штo oбjaшњaвa зaштo су сe oви aпсидaлни
трикoнхoсни oблици jaвљaли углaвнoм у рeгиoнaлним шкoлaмa пoпут мoрaвскe, aли нe
у Цaригрaду и Грчкoj. Акустичне перформансе моравског триконхалног црквеног
простора повољне су за извођење ових мелодијски захтевних напева калофоничног
стила. Ако узмемо у обзир да је калофонија развијена на Светој гори, где су апсидални
простори били саставни део атоских грађевина, јасно је да је нови музички стил
захтевао и одређене просторне обрасце, по угледу на светогорске, као физички оквир за
извођење сложених напева. Претпоставка је да су једино специфични акустични услови
били одговарајући за врхунске перформансе калофоничног музичког стила, па су ове
музичке промене имале утицаја и на формирање специфичне архитектуре. На основу
свега наведеног, долази се до закључка да функцију моравских апсида треба тражити у
калофоничном кратема стилу, који је због своје високе мелодичности захтевао изузетну
акустику шкољкастих простора.
Други рaзлoг зa примeну oвaквих прoстoрa je пoтрeбa зa усмeнoм eдукaциjoм
црквeних пojaцa o нoвoм, кaлифoничнoм стилу, пa су збoг нeдoстaткa музичких
мaнускриптa мoрaвскe грaђeвинe билe прилaгoђeнe зa дугoтрajнo хoрскo увeжбaвaњe
нoвoг стилa. Апсидални простори у моравској архитектури изражавали су потребу за
усменом едукацијом црквених појаца у овом веома захтевном стилу. Иако се на основу
општег успона српске средњевековне културе у периоду између срeдинe XIII и XV
вeкa, може посредно закључити да је и тадашња црквенопојачка активност била на
високом нивоу, наука бележи спорадично присуство писаних извора, неумских
зборника.1307 Ово се објашњава усмeним нaчинoм прeнoшeњa црквeних мeлoдиja у
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живој бoгoслужбeнoј прaкси.1308 В. Пено сматра да усмeни нaчин прeнoшeњa знaњa сa
учитeљa нa учeникe никaкo ниje могао да буде дoвoљaн у случају слoжeниjих нaпeва
кojи би прaтили свeчaнa прaзничнa бoгoслужeњa, пошто је технички захтеван
мелодијски репертоар било немогуће меморисати, па је захтевао помоћ у нoтнoм нeумскoм зaпису.1309 Ово је тим пре било немогуће, услед богатства појачке традиције
која се огледала у бројним варијантама мелодија на исти текст, што нарочито тoкoм
XIV и XV вeкa пoтврђуjу грчки нeумски збoрници типa aкoлутиje, псaлтикe,
aнтoлoгиje, мaтимaтaриoнa и др.1310 Српска срeдњoвeкoвна црквeна традиција
заснивала се на двojeзичним бoгoслужeњима чиjи су учeсници били и српски и грчки
служaшчи, кao и српски и грчки aрхoнди.1311 У појачким традицијама народа чинили
визaнтиjски кoмoнвeлт, тaкoђe нeмa примaрних музичких извoрa, односно постоји
спорадично присуство нотих књига које би нам говориле о појачким традицијама тог
времена.1312 Празничне свечаности су могле да, поред редовни и стандардизованих
песама,

садрже

и

мелодијски

развијене

калофоничне

мелодије

у

појачком

репертоару.1313 Међутим, мало је вероватно да су појци могли ове мелодије да певају
без неумског обрасца, тим пре што су целоноћна бдења и још свечанија богослужења,
готово незамислива без калофоније као вештине појања.1314 Зато се шема триконхосног
простора, по В. Пено може схватити као индиректan, али индикативan феномен, који
говори о начину едукације српских средњевековних појаца.1315 Пено сматра да је
простор тролисна основа усвојена онда када се указала потреба за практичним
смештањем великих хорова испред олтара1316, али је овај став дискутабилан са
становишта постојања маих апсида за по једног певача у малим црквама. Образовање
појаца у домену теорије oktoehosa, подразумевало је савладавање правила о неумским
нотацијама и меморисање широког спектра различитих црквених песама, које је
захтевало доста времена, али и простор за учене музичаре. Ктитори оваквих цркава су
обезбедили простор који ће чекати долазак образованих музичара и тиме узели у обзир
стварне потребе учесника у литургији у њиховој заједници.1317 Међутим, услед
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недостатка већег броја словенских или барем двојезичних грчко-словенских рукописа
не може се претпоставити да су српски појци стекли музичку писменост и да су
користили калофоничне напеве који су постали изузетно популарни током 15. векa.1318
Jeдaн oд дoкaзa дa je кaлoфoничнo пeвaњe билo пoзнaтo и кoд слoвeнских нaрoдa
jeстe и дoкумeнт Aнтхoлoгиoн Aтхoс Лaврae E-108 сa крaja XIV вeкa, усaмљeни
литургиjски рукoпис кojи сaдржи кaлoфoничнe црквeнe пeсмe нa грчкoм и
слoвeнскoм.1319 Ова музичка антологија садржи напеве са грчким и словенским
текстовима, па се претпоставља да је кодекс коришћен у грчко-словенској заједници, у
грчкој сфери утицаја.1320 Кодекс Лавре Е-108 сведочи о иновацијама променама у
богослужбеном певању под утицајем манастирског живота, када су старе силабичне
мелодије су прошириване и улепшаване, што је резултирало веома мелизматичним
напевима, односно новим музичким стилпм, тзв. калофонијом. Кодекс садржи Велики
исон Јована Кукузеља, песму чији су велики знаци записани интервалским ознакама,
значајним за музичку интерпретацију мелодије.1321 Разноврсни литургијски напеви
датог рукописа, илуструју начин на који је нови стил утицао на све жанрове
византијске музике. Напеви на словенском језику на почетку рукописа прилагођени су
понављањем и украшавањем делова текста или појединачних речи, као и уметањем
слогова без значења, што су све карактеристике калофоније. G. Wolfram закључује да
су за позни византијски музички период карактеристичне су и кратиме, тип вокалне
музике без текста, што је „контемплативан напев упражњаван током дугачких
литургијских обреда.“1322
Попут средњевизантијске синтезе, која је објединила студитску синтезу, нову
иконографију и архитектуру средњевизантијског периода, можемо условно рећи да је у
регионалним деловима царства, дошло до поствизантиске синтезе, која је под утицајем
јачања хагиоритског монаштва и исихазма, спојила локалне традиције са тада
актуелним изменама византијског обреда. То су простори словенских народа попут
Србије, Румуније, Бугарске и Зете, у којима је синтеза уметности и обредних реформи
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изнедрила особене подухвате нa пoљу aрхитeктурe, мoнумeнтaлнoг сликaрствa,
икoнoписa и примeњeнe умeтнoсти, кao и у дoмeну писaрскe дeлaтнoсти. Исихастичко
учење, које је било обавезујуће за присталице византијског црквено-политичког
уређења, је на тај начин постао уједињујући фактор за соловенске земље византијског
света.
Иако је веза паламитских кругова и византијске уметности XIV века, такозване
„ренесансе Палеолога“, одбачена као неоснована, у овом раду се поставља питање о
утицају исихазма на регионалне школе, попут моравске. У досадашњој литератури из
области историје архитектуре и уметности, исихазам је посматран као историјски
контекст у којем се одвијао пренос светогорских традиција грађења, путем насељавања
одбеглих светогорских монаха.1323 Међутим, у постојећој литератури није објашњена
последица прихватања званичног учења исихазма на формирање архитектоснких
облика, кроз прихватање одређених литургијских промена, посебно оних које су се
односиле на литургијску музику. Ово је највероватније последица проучавања главних
токова позне византијске архитектуре у којој исихастички утицај није успео да
произведе иновативне промене.

Проучавање исихастичког утицаја на развој архитектонских облика, заснива се на
теоријском постулату о одређености сакралне архитектуре на њеној функцији, односно
богослужбеним обичајима. У раду није прихваћена идеја да су светогорски монаси
пренели атоски план у српску сакралну архитектуру, а да пре тога није дошло до
промена

литургијских

обичаја

или

праксе

црквеног

појања.

Овај

аргумент

поткрепљујемо тврдњом да је атоски тип цркве у моравску школу пренет као „идеална
схема“ са знатним одступањима од његовог оригиналног архитектонског обликовања.
Начин транспоновања атоске идеалне схеме, који је детаљно описао Б. Вуловић,1324
указује на то да се на атоски тип није угледало као на модел архитектонске грађевине,
већ као на функционалну схему која је поред свог богослужбеног имала и одређени
симболички значај. Ово функционално одређење моравских споменика, упућује нас да
проучавање историјског контекста настанка моравске школе усмеримо на кретања у
литургијској традицији Византије у периоду XIV века. Испоставиће се да су промене до
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којих је дошло у богослужбеном устројству и појачкој пракси позне византје, уско
везане за процват монашког утицаја светогораца у словенским земљама, што се у
архитектонском смислу може повезати са употребом певница и прихватањем атоског
триконхалног плана у моравској архитектури. Музичка иновативност, настала под
утицајем најдубљих исихастичких контемплативних стања, захтевала је специфичне
просторе како за обуку појаца, тако и за извођење сложених калофоничних кремата.

Исихазам је утицао на формирање моравске архитектуре као регионалне школе
путем литургијских промена које je светогорско монаштвo, као центar духовности
православног света XIV века, преносило у словенске земље. Исихазам је, дакле, преко
револуције у музици, тзв. палеолошке музичке ренесансе, утицао на настанак и развој
моравске архитектуре. Прихватање триконхалног плана у моравској архитектури било
дириговано калофонијским напевима који су прихваћени путем исихазма и
литургијских промена, а који су настали на Светој гори под утицајем исихастичких
контемплативних молитви. Светогорски исихасти су на територију Србије прихватили
и преносили шему триконхалних простора из практичних разлога,

специфичних

акустичких карактеристика простора, које су одговарале изведби исихастичког
калофоничног стила, тзв. кратеме.
Докторски рад даје значајан допринос у ужој области историја и теорија
архитектуре, кроз нове погледе везане за проучавање порекла типа моравске сакралне
архитектуре као дела средњовековних споменика у Србији, а тиме и у области
проучавање и заштита градитељског наслеђа, што се огледа у унапређењу приступа
заштити и презентацији средњовековног сакралног градитељства кроз концепт путева
културе. Основни научни допринос истраживања састоји се у успостављању везе
моравске архитектуре са ширим контекстом византијског наслеђа, што ће омогућава
формулисање адекватне заштите и презентација овог наслеђа кроз пут културе у
оквиру шире групе споменика византијског света. Дакле, допринос истраживања се
односи на

осавремењавање и интернационализацију односа према заштити и

презентацији средњовековног сакралног наслеђа у Србији. Примена концепта путева
културе као савременог приступа културном наслеђу омогућава укључивање наших
средњовековних сакралних споменика у програм Путеви културе Савета Европе и
квалификација ових споменика у оквиру листе Европских путева културе Савета
Европе. У складу са принципима формулисаним у међународним повељама и
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препорукама релевантних аутора и институција (Савет Европе, ИКОМОС, ИКРОМ и
УНЕСКО) у овој области формиране су препоруке за унапређење заштите и
презентације

овог

корпуса

наслеђа.

Истраживање

повезује

проучаваних средњовековних сакралних споменика у Србији

теоријски

оквир

и савремену праксу

заштите и споменичке презентације културног наслеђа, чиме се потврђује основна
хипотеза истраживања о унапређењу приступа културном наслеђу кроз концепт пута
културе. Методолошки допринос предложеног рада се огледа се у унапређењу
савремене методологије заштите и споменичке презентације градитељског наслеђа код
нас на примеру средњовековних сакралних споменика. Практична примена резултата
научног рада огледа се у дефинисању предлога мера за превазилажење неадекватних
приступа у заштити и споменичкој презентацији градитељског наслеђа у Србији, у
односу на савремене методологије и праксе у овој области, кроз указивање на
могућности примене концепта пута културе као савременог приступа заштите и
презентације средњовековних сакралних споменика.
Монашки културни утицај (утицај монаштва)1325 светогорског исихазма на
сакралну архитектуру средњовековне Србије односи се на пренос „идеалне схеме“ као
архитектонског оквира за одвијање за одвијање црквене службе, чиме културни
споменици постају резултат монашког утицаја, односно бочен апсиде моравске
архитектуре могу да се објасне монашким утицајем. Монашки културни утицај био је
заснована на црквеној доктрини и филозофији исихазма, који је произвео литургијске
измене и калофоничне доприносе архитектонском обликовању корпуса сакралних
споменика моравске архитектуре.
Моравска архитектура, као комплексан феномен српске сакралне средњовековне
архитектуре, резултат је многоструких културних утицаја, међу којима је исихастички
покрет с' краја XIV и почетком XV века имао велики значај за њен настанак и развој,
кроз заступање идеалне шеме атоског типа. Пан-европски исихастички покрет
допринео је да се припадност сакралних споменика моравске архитектуре изрази као
материјална манифестација исихастичког културног утицаја и као део византијског
света и омогућио да се ови споменици штите и презентују кроз пут културе монаштва
исихастичког

покрета.

Моравска

архитектура

део

је

шире

групе

сакралне

1325

Притом, када се говори о кутлурним утицајима мора се нагласити теорија полигенезе - формирање
моравске архитектуре је зависило од великог броја фактора, јер је у суштини било полицентрично.

282

средњовековне архитектуре византијског света везане за исихастички покрет као
европске вредности и заједничког наслеђа, односно манифестује се у више Европских
земаља и повезује шире културно наслеђе у јединствени пут културе. Монашки покрет
исихазма имао је изузетан социјални, односно црквено-политички и догматски значај за
уметничко стваралаштво позног средњег века, а својим реформама литургијских
обичаја имао особен културни утицај на моравску архитектуру у Србији.
Научни допринос докторског рада огледа се у унапређењу заштите и споменичке
презентације споменика културе кроз концепт путева културе, као и компаративним
тумачењима утицаја на формирање карактера моравске архитектуре, посебно кључним
питањима везаним за њен настанак и развој. Кроз примену међународне методологије
везане за формирање путева културе, дефинисан је сам модел пута културе везан за
моравску архитектуру и изихистички монашки покрет, што ће приликом будућег
деловања у дефинисању приступа презентацији и промовисању споменика културе
везаних за моравско сакрално градитељство допринети њиховом одрживом коришћењу
и управљању. Успостављање везе моравске архитектуре са ширим контекстом
византијског наслеђа, омогућава формулисање адекватније међународне презентација
овог наслеђа кроз пут културе, као дела шире групе византијских споменика, а самим
тим и осавремењавање и интернационализацију односа према заштити и презентацији
средњовековног сакралног наслеђа у Србији. Остварени резултати овог научног рада
примењиви су на две групе проблема. Прва група проблема односи се на досадашњу
недовољну примену концепта путева културе у теорији и пракси везаној за заштиту и
презентацију градитељског и културног наслеђа уопште, као и сама потреба за
унапређењем такве ситуације, која из овога произлази. Друга група проблема односи се
на нове аспекте у проучавању домаћег средњовековног сакралног наслеђа у оквиру
више научних дисциплина, као што су теологија, музикологија, историја уметности и
архитектуре, очување културне баштине, просторно планирање и одрживи развој, као и
примену концепта путева културе на домаће средњовековно сакрално наслеђе како би
се постигло унапређење њихове заштите кроз интернационализацију, односно
укључивање међународних институција у процес заштите, чиме се превазилазе
одређена ограничења појединачних националних система заштите. Кроз рад је
потврђено да се кроз концепт путеви културе повезују природни, културни и
градитељски аспекти савремене заштите и презентације културне баштине у циљу
њеног адекватнијег одрживог коришћења.
283

V ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Извори
1.1. Примарни извори:

Документација музеја и завода за заштиту споменика културе:
 Документација Републичког завода за заштиту споменика културе о споменицима
моравске архитектуре, Београд
 Документација Архива Српске академије наука и уметности - САНУ о средњовековним
сакралним споменицима, Београд
 Документација Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ о средњовековним
сакралним споменицима, Београд
 Документација Завода за заштиту споменика културе о споменицима моравске
архитектуре, Крaљево
 Документација Народног музеја о споменицима моравске архитектуре, Крушевац
 Документација “Аристотел” о споменицима Свете Горе, Солун
 Документација Музеја византијске културе о споменицима византијске архитектуре,
Солун

1.2. Секундарни извори - објављени изворни текстови препорука, прописа, закона:


„Венецијанска декларација INTBAU - за очување споменика културе и целина у 21-ом
веку“, у: Инфо – урбанистички завод Београда, 20 (2007), стр. 32-34.



ICOMOS, Avoiding the Existing Confusion on the Concept of Cultural Routes,
http://www.icomos-ciic.org/CIIC/NOTICIAS_2_2006.htm



Европска конвенција о пределу, Гласник ДКС, 32 (2008), стр. 18-22.



Evropska perspektiva održivog razvoja, (Kotor: EXPEDITIO, Centar za održivi prostorni
razvoj – Kotor, 2005).



Evropske konvencije i preporuke u oblasti kulturnog nasleđa, (Kotor: EXPEDITIO, Centar za
održivi prostorni razvoj – Kotor, 2005).



Закон о културним добрима (Службени гласник републике Србије, ", бр. 71/94)



Закон о култури РС (Службени гласник републике Србије бр. 72/2009)



-: Културно наслеђе – избор најзначајнијих докумената Савета Европе у области
културног наслеђа, (Београд: Центар за очување наслеђа Косова и Метохије, 2004).



Конвенција о заштити и унапређењу разноликости културних израза, (Београд:
Министарство културе републике Србије, 2009).

284



Конвенција о заштити нематеријалне културне баштине, (Београд: Министарство
културе републике Србије, 2009).



Оквирна конвенција Савета Европе о значају културног наслеђа за друштво, Гласник
ДКС, (2008)32, стр. 22-27;



„Резолуције о путевима културе Савета Европе CM/Res(2007)12 и CM/Res(2010)53“, у:
Гласник друштва конзерватора Србије, 36 (2012), 19-26.

1.3. Интернет извори:



Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и
забележителните места, Bulgarian National Committee of the International Council on
Monuments and sites (ICOMOS), http://www.icomos-bg.org/, 19.5.2013.



European Comission, http://ec.europa.eu/index_en.htm, 19.5.2013.



Varna
Declaration,
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/Commissions/CultureEducation/EventsAndMeetings
/2006/Wien_18-20_10_06/VarnaDeclaration.pdf, 19.5.2013.



European Institute of Cultural Routes, http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=en ,
19.5.2013.



ICOMOS, Avoiding the Existing Confusion on the Concept of Cultural Routes,
http://www.icomos-ciic.org/CIIC/NOTICIAS_2_2006.htm, 19.5.2013.



ICOMOS
Charter
on
Cultural
Routes
http://www.icomos.org/charters/culturalroutes_e.pdf, 15. 2. 2013.



ICOMOS, International Congress of the
ciic.org/CIIC/PAMPLONA_ingl.htm, 19.5.2013.



Regional Programme on Cultural and Natural Heritage in South East Europe (RPSEE),
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/see/default_en.asp, 19.5.2013.



Resolution (98) 4 on the Cultural Routes (Council of Europe, 1998),
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=470017
и
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Res(98)4&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=
COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC
864, 13.6.2013.



Resolution CM/ RES (2007) 12 on the Cultural Routes (Council of Europe, 2007),
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194679, 13.6.2013.



Resolution CM/Res(2010)52 on the rules for the award of the “Cultural Route of the Council
of
Europe”
certification
(Council
of
Europe,
2010),
http://www.bmwfj.gv.at/Tourismus/Veranstaltungen/Documents/Resolution%2052%20on%20
Cultural%20Routes.pdf, 13.6.2013.

ICOMOS

(ICOMOS,
CIIC,

2008),

http://www.icomos-

285



Resolution CM/Res(2010)53 establishing an Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes
(Council
of
Europe,
2010),
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/PartialAgr/Html/CulturalRoutes201053.htm, 13.6.2013.



Routes
as
Part
of
our
Cultural
Heritage
http://whc.unesco.org/archive/routes94.htm, 20.11.2012.



The Venice Charter (Venice: ICOMOS, 1994), http://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf,
15.2.2013.



UNESCO- NWHF, Sustainable Tourism and Cultural Heritage - A Review of Development
Assistance
and
Its
Potential
to
Promote
Sustainability,
http://www.nwhf.no/res/222006s9u7c6k6m2j/culture_fulltext.pdf, 19.5.2013.



Council of Europe, www.coe.int, 19.5.2013.



Cultural Corridors of South – East Europe, http://www.seecorridors.eu, 19.5.2013.



Cultural Corridors of South East Europe, Funding
http://www.seecorridors.eu/?w_p=98&w_l=2 , 19.5.2013.



Council of Europe, Forward planning: Function of Cultural Heritage in a changing Europe,
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Resources/heritage_en.asp,: фебруар 2013.



Cultural Corridors of South East Europe, Funding
http://www.seecorridors.eu/?w_p=98&w_l=2, 19.5.2013.

(UNESCO,

and

and

1994),

Implementation,

Implementation,

286

2. Литература
Релевантна литература која се односи на монашки утицај светогорског исихазма,
средњовековну архитектуру у Србији и споменике моравске архитектуре:
1. Bakić-Hayden, Milica, ‘Dva metoda kontemplacije - joga i isihastička molitva - ogled iz
uporedne religije’, Glasnik Etnografskog instituta SANU, 56.2 (2008), 171-183
2. Beck, H. G., Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, (München: 1959)
3. Blagojević, Miloš, 'On betrayal or unfaithfulness of Vuk Branković', Zbornik Matice srpske za
istoriju, 79 (2009), 18-27
4. Бoгдaнoвић, Димитрије, 'Измирeњe Српскe и Визaнтиjскe црквe', у О кнезу Лазару,
Београд, ур. Иван Божић и Војислав Ј. Ђурић (Београд: Филозофски факултет, 1975),
81-103
5. Bojanin, Stanoje, 'Charte de Vuk Branković par laquelle il libère le monastère de Chilandar du
paiement du „tribu turc“', Stari srpski arhiv, 9 (2010), 147-158
6. Bork, Robert Odell и William W. Clark, Abby McGehee, New Approaches to Medieval
Architecture (Ashgate: 2011)
7. Božanić, S., 'Brvenik in the middle ages', Rad muzeja Vojvodine, 47-48 (2005-2006), 81-87
8. Бошковић, Ђурђе, Архитектура средњег века (Београд, 1962)
9. Бошковић, Ђурђе и Бранислав Вуловић, 'Царичин град – Куршумлија – Студеница',
Старинар, 7-8 (1958), 173 – 180
10. Бошковић, Ђурђе 'О сликаној декорацји на фасадама Пећке патријаршије', Старинар,
13 (1968)‚ 91-100
11. Валтровић, Михаило, 'Поглед на стару српску црквену архитектуру', Глас СКА 17
(1889), 1- 39
12. Василије, Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији,
(Београд, 1920)
13. Васић, Mилоје, Жича и Лазарица, (Београд: Геца Кон, 1928)
14. Вуловић, Бранислав, 'Црква св. Богородице у средњевековној Кулајни', Зборник за
ликовне уметности, 8 (1972), 387 – 398
15. Вуловић, Бранислав, Раваница, њено место и њена улога у сакралној архитектури
Поморавља (Београд, 1966)
16. Дамљановић, Т. (уредник) Валтровић и Милутиновић – документи 1, теренска грађа
1871 – 1884, (Београд: Историјски музеј Србије, 2006).
17. Дамљановић, Т. (уредник) Валтровић и Милутиновић – документи 2, теренска грађа
1872 – 1907, (Београд: Историјски музеј Србије, 2007)
18. Дероко, Александар, Монументална и декоративна архитектура у средњевековној
Србији (Београд, 1953)

287

19. Dubowchik, Rosemary, 'Singing with the Angels: Foundation Documents as Evidence for
Musical Life in Monasteries of the Byzantine Empire', Dumbarton Oaks Papers, 56 (2003),
277-296
20. Ђурић, Војислав, 'Српски државни сабори у Пећи и црквено градитељство', у О кнезу
Лазару, Београд, ур. Иван Божић и Војислав Ј. Ђурић (Београд: Филозофски факултет,
1975), 105-124
21. Ђурић, Војислав Ј., 'Настанак градитељског стила моравске школе: Фасаде, систем
декорацје, пластика', Зборник за ликовне уметности, 1 (1965), 33-65
22. Ioannidou, Arsinoi, 'The Kalophonic Settings of the Second Psalm in the Byzantine Chant
Tradition (Fourteenth-Fifteenth centuries): A Dissertation In-Progress', Proceedings of the 1st
International Conference of the ASBMH, 1 (2007), 210-223
23. Јуришић, А., Нова Павлица – резултати археолошких радова (Бeoгрaд: Републички
завод за заштиту споменика културе, 1989)
24. Konomos, Dimitri, 'Muzička tradicija Svete Gore’, Zbornik Matice srpske za scenske
umetnosti i muziku, 22-23 (1998), 15-26
25. Кораћ, Душан и Радивој Ђ. Радић, 'Један податак о антиисихастичком расположењу
међу Србима средином XIV столећа', Хиландарски зборник, 10 (1998), 221-233
26. Кораћ, Војислав, Шупут, Марица, Архитектура византијског света (Народна књига:
Београд, 1998)
27. Kriticou, Flora, 'A method of Kalophonic Composition and Kalophonic formulae' (назив
оригинала: 'Μία μέθοδος της καλοφωνίας και συνθέσεως των καλοφωνικών θέσεων'),
Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH, 1 (2007), 87-109
28. Krivosheine, Basil Fr., The Ascetic and Theological Teaching of Gregory Palamas, (1938;
Reprint, London: Geo. E. J. Coldwell Ltd, 1954)
29. Lingas, Alexander Leonidas, 'Hesychasm and Psalmody', Mount Athos and Byzantine
Monasticism, 28th Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, март 1994, ур.
Anthony Bryer и Mary Cunningham (Birmingham: Variorum, 1996), 155-168
30. Lingas, Alexander Leonidas, 'Sunday Matins in the Byzantine Cathedral Rite: Music and
Liturgy' (doktorska disertacija, The Faculty of Graduate studies, School of music, The
University of British Columbia, June 1996)
31. Мајендорф, Јован, Свети Григорије Палама и православна мистика (са енглеског прев.
Јован Олбина), (Београд: 1983)
32. Мајендорф, Џон, Византијско богословље (Крагујевац: Каленић, 2008)
33. Mango, Cyril, 'Approaches to Byzantine Architecture', Muqarnas, 8 (1991), 40-44
34. Марјановић-Душанић, Смиља, 'Хрисовуља краља Душана о даровању манастира Светог
Николе Мрачког у Орехову манастиру Хиландару', Стари српски архив, 2 (2003), 55-68
35. Марковић, Василије, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији
(Београд: 1920)
36. Meyendorff, John, Byzantine Hesychasm: Historical, Theological and Social Problems
(London: Variorum Reprints, 1974)

288

37. Meyendorff, John, Byzantine Theology, Historical Trends and Doctrinal Themes (New York,
1983)
38. Meyendorff, John, 'Continuities and Discontinuities in Byzantine Religious Thought',
Dumbarton Oaks Papers, 47 (1993), 69-81
39. Mихaилoвић, M. и Mирко Кoвaчeвић, Нoвa Пaвлицa (Бeoгрaд: Републички завод за
заштиту споменика културе, 1989)
40. Millet, Gabriel, L'ancien art serbe (Paris: 1919)
41. Milosavljević, Boris, 'Basic philosophical texts in Medieval Serbia', Balcanica, 39 (2008), 79102.
42. Milosavljević, Boris, 'Monaško-asketski spisi u srpskoj srednjovekovnoj filozofiji', Gledišta,
40.1-2 (1999), 78-92.
43. Miodrag, Predrag, 'Molitveni zapisi na hilandarskim liturgijskim svicima', Hilandarski
zbornik, 11 (2004), 167-174
44. Obolensky, Dimitri, The Byzantine Commonwealth (London: 1971/1974; поново штампано
New York: 1982)
45. О кнезу Лазару, научни скуп, ур. Божић и Ђурић, Крушевац, 1971 (Београд:
Филозофски факултет, 1975)
46. Острогорски, Григорије, 'Света Гора после маричке битке', Зборник филозофског
факултета, 11 (1970), 227 – 281
47. Пено, Весна, 'О напеву у православном црквеном појању – прилог типологији црквених
напева', Музикологија, 3 (2003), 219-234
48. Пено, Весна, 'Статус појачке књиге у српској појачкој традицији', Музикологија, 11
(2011), 39-52
49. Пено, Весна, 'Типиком непрописане причасне песме у новијој традицији српског
црквеног појања', Музикологија, 4 (2004), 121-152
50. Пено, Весна, 'Традиционално и модерно у црквеној музици - оглед о канону и
инвентивности', Музикологија, 6 (2006), 233-250
51. Peno, Vesna, 'Two Aspects of Utilization of Improvisation in the Orthodox Church Chanting
Tradition', New Sound, 32 (2008), 25-34
52. Покришкин, П., Православнаја церковнаја архитектура XII—XIII стол, в њињејшем
Сербском Корољевствје (С. Петербург, 1906)
53. Поповић, Даница, 'Пустиње и свете горе средњевековне Србије: писани извори,
просторни обрасци, градитељска решења', Зборник византолошког института, 44
(2007), 253-278
54. Поповић, Светлана, 'Последња исихастичка пребивалишта у касном 14. и 15. веку у
манастирима северног Балкана', Зборник радова византолошког института, 48 (2011),
217-257
55. Rentel, Alexander, "A Critical Edition of the 14th Century Patriarchal Diataxis of Dimitrios
Gemistos" (doktorska disertacija, Pontifical Oriental Institute in Rome, January 2004)

289

56. Risitć, Vlаdislаv, 'Izvоri i rаzvitаk mоrаvskе аrhitеkturе' (dоktоrskа disеrtаciја, Univеrzitеt u
Bеоgrаdu, Filоzоfski fаkultеt, 1993)
57. Sas – Zaloziesky, W., Die byzantinische Baukunst im den Balkanländern und ihre
Differenzierung unter abendländischen und islamischen Einwirkungen (München, 1955)
58. Spremić, Momčilo M., 'La famille serbe des Brankovic - considérations généalogiques et
héraldiques', Zbornik radova Vizantološkog instituta, 41 (2004), 441-452
59. Stevović, Ivan, 'Arhitektura Moravske Srbije - lokalna graditeljska škola ili epilog vodećih
tokova poznovizantijskog graditeljskog stvaranja', Zbornik radova Vizantološkog instituta,
43(2006), 231-253
60. Stevović Ivan, 'Istorijski izvor i istorijsko-umetničko tumačenje - Bogorodičina crkva u
Toplici', Zograf, 35(2011), 73-92
61. Стевовић, Иван, Каленић (Београд: Филозофски факултет: 2006)
62. Стричевић, Ђорђе, 'Два варијетета плана цркава моравске архитектонске школе',
Зборник радова Византолошког института, 3 (1955), 213-220
63. Стричевић, Ђорђе, 'Средњевековна рестаурација рановизантијске цркве
Куршумлије', Зборник радова византолошког института, 4 (1956), 199-211

код

64. Стричевић, Ђорђе, 'Улога старца Исаије у преношењу светогорских традиција у
моравску архитектонску школу', Зборник радова Византолошког института, 3 (1955),
227-231
65. Subotin-Golubović, Tatjana S., 'Himnografski sastavi Filoteja Kokina u hilandarskim
rukopisima’, Hilandarski zbornik, 11 (2004), 247-272
66. Swain, Joseph P., Historical Dictionary of Sacred Music (Lanham: Scarecrow Press, Inc.,
2006)
67. Татић, Жарко М., Трагом велике прошлости (Београд, 1929)
68. Taft, Robert F., 'Mount Athos: A Late Chapter in the History of the Byzantine Rite',
Dumbarton Oaks Papers, 42 (1988), 179-194
69. Taft, Robert F., The Byzantine Rite: A Short History (Collegeville, MI: The Liturgical Press,
1992)
70. Тахиаос, Антонис Емил, 'Исихазам у доба цара Лазара', у: О кнезу Лазару, Београд, ур.
Иван Божић и Војислав Ј. Ђурић (Београд: Филозофски факултет, 1975), 93-103
71. The Oxford Dictionary of Byzantium, ур. Alexander P. Kazhdan, 2 (New York: Oxford, 1991)
72. Touliatos-Banker, Diane H., ‘Nonsense Syllables in the Ancient Greek and Byzantine
Traditions', Journal of Musicology 7.2 (1989), 231-243
73. Touliatos-Banker, Diane H., 'State of the Discipline of Byzantine Music', Acta Musicologica,
50.1/2 (Jan. - Dec., 1978), 181-192
74. Touliatos-Banker, Diane H., The Byzantine Amomos Chant of the Fourteenth and Fifteenth
Centuries, Analecta Vlatadon, 46 (Thessalonica: Patriarchal Institute for Patristic Studies,
1984)
75. Folić, Nađa, 'Trikonhos : Poreklo i mesto u razvoju arhitektonskih oblika’, neobjavljena
doktorska disertacija (Beograd: Arhitektonski fakultet, 1991)
290

76. Hussey, Joan M., Oxford History of the Christian Church: The Orthodox Church in the
Byzantine Empire (Oxford: 1986)
77. Hamilton, Arnott J., Bzyantine Architecture and Decoration (London, 1956)
78. Conomos, Dimitri, Byzantine Trisagia and Cheroubika of the Fourteenth and Fifteenth
Centuries (Thessaloniki: Patriarchal Institute for Patristic Studies, 1974)
79. Conomos, Dimitri, 'Communion Chants in Magna Graecia and Byzantium', Journal of the
American Musicological Society, 33.2 (2008), 241-263
80. Conomos, Dimitri E., The Late Byzantine and Slavonic Communion Cycle: Liturgy and Music
(Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1985)
81. Conomos, Dimitri, 'The musical tradition of Mount Athos', Journal of Orthodox Life and
Thought, 68 (1997) 5-17
82. Црнчевић, Дејан: „Градитељско дело, контекст, значење: приступи проучавању на
примеру архитектуре Моравске Србије“, Историјски часопис, 57(2008),93-106
83. Ćurčić, Slobodan, “Architecture in the Byzantine sphere of influence ground the middle of the
fourteen century, Dečani i vizantijska umetnost sredinom XIV veka”, Medunarodni naucni
skup povodom 650 godina manastira Decana, NIRO (Beograd: "Jedinstvo", 1989)
84. Шмеман, Александар, Увод у Литургичко богословље (Шибеник, 2005)
85. Шмeмaн, Aлeксaндр, Ввeдeниe в литургическое богословие (Пaриз, 1961)
86. Šuica, Marko, 'Vuk Branković and the meeting of vassals at Serres', Zbornik radova
Vizantološkog instituta, 45 (2008), 253-266
87. Živojinovic, Mirjana B., 'Hilandarski i evergetidski tipik: podudarnosti i razlike', Zbornik
radova Vizantološkog Instituta, 33 (1994), 85-102
88. White, Walker Andrew, 'The Artifice of Eternity: A Study of Liturgical and Theatrical
Practices in Byzantium' (dоktоrskа disеrtаciја, Faculty of the Graduate School of the
University of Maryland, College Park, 2006)
89. Williams, Edward, 'John Koukouzeles’s Reform of Byzantine Chanting for Great Vespers in
the Fourteenth Century' (докторска дисертација, Yale Univerity, 1968)
90. Wolfram, Gerda, 'The Anthologion Athos Lavra E-108: A Greek- Slavonic Liturgical
Manuscript', Музикологија, 11 (2011), 25-38

291

Релевантна литература која се односи на путеве културе и њихов друштвено-политички
контекст:
1. Ashworth, G., P. Howard: European Heritage Planning and Management (Exeter, England:
Intellect, 1999)
2. Barnett, C.: “Culture, policy, and subsidiarity in the European Union: From symbolic identity
to the governmentalisation of culture”, у: Political Geography, 20/4(2001), стр. 405-426
3. -: Between Europeanization and Local Societies: The Space for Territorial Governance, ур.
Bukowski, J., S. Piattoni, и други (. London: Rowan & Littlefield, 2003)
4. Briedenhann, J. и Wickens, E.: "Tourism Routes as a Tool for the Economic Development of
Rural Areas – Vibrant Hope or Impossible Dream?", Tourism Management, 25/1 (2004), стр.
71-79
5. Brooks, Graham: „Heritage as a driver for development: Its contribution to sustainable
tourism in contemporary society“, у: ICOMOS 17th General Assembly (Paris, 27.11.2.12.2011)
6. Vileikis, Ona, Van Balen, Koen и Santana Quintero, Mario: „A tool for world heritage
documentation, management and decision making: The silk roads cultural heritage resource
information system (CHRIS)“, у: ICOMOS 17th General Assembly (Paris, 27.11.-2.12.2011)
7. Grabow, S. The Santiago De Compostela Pilgrim Routes: the Development of European
Cultural Heritage Policy and Practice From a Critical Perspective (European Journal of
Archaeology April 2010 13), стр. 89-116.
8. Delanty, G.: “The idea of a cosmopolitan Europe: On the cultural significance of
Europeanization”, у: International Review of Sociology, 15/3 (2005), стр. 405-421.
9. During, R.: Cultural heritage discourses and Europeanisation. Discursive embedding of
cultural heritage in Europe of the Regions, докторска теза (Wageningen:Wageningen
University, 2010)
10. Zabbini E.: „Cultural Routes and Intangible Heritage“, AlmaTourism, 5 (2012), стр. 59-80
11. Zhou, L.: “Cultural Routes and the Network Construction of the World Cultural Heritage
Conservation”, у: 15th ICOMOS General Assembly and International Symposium:
‘Monuments and sites in their setting - conserving cultural heritage in changing townscapes
and landscapes’ (XI’AN, China, 17-21.10.2005)
12. Kremezi, Catherine: „Le projet 'itineraires culturels du Sud-Est Européen'.Participation et
proposition grècque“, у: Estrategias relativas al patrimonio cultural mundial. La salvaguarda
en un mundo globalizado. Principios, practicas y perspectivas. 13th ICOMOS General
Assembly and Scientific Symposium (Madrid: Comité Nacional Español de Icomos-Actas,
2002), стр. 34-36
13. Krestev, Todor: „Itinéraires culturels - synthèse des valeurs matérielles et immatérielles. Le
cas de l'Europe du Sud-Est“, у: 14th ICOMOS General Assembly and International
Symposium: ‘Place, memory, meaning: preserving intangible values in monuments and sites’
(Victoria Falls, Zimbabwe: 27-31.10.2003)
14. Mariotti A.: „Local System, Networks and International Competitiveness: from Cultural
Heritage to Cultural Routes“, AlmaTourism, 5 (2012), стр. 81-95

292

15. Martorell Carreño, Albert: ) „The transmision of the spirit of the place in the living cultural
routes: the Route of Santiago de Compostela as case study“ , у: 16th ICOMOS General
Assembly and International Symposium: ‘Finding the spirit of place – between the tangible
and the intangible’ (Quebec, Canada: 29.9.- 4.10.2008)
16. Martorell Carreño, Alberto, „Cultural routes: Tangible and intangible dimensions of cultural
heritage“, у: 14th ICOMOS General Assembly and International Symposium: ‘Place, memory,
meaning: preserving intangible values in monuments and sites’, 27 – 31.10.2003, Victoria
Falls, Zimbabwe, http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers/A1-5%20%20Martorell.pdf – 13.6.2013.
17. Majdoub W.: “Analysing cultural routes from a multidimentional perspective”, у: Alma
Tourism, 2 (2010), стр. 29-37
18. Meyer, D.: „Tourism routes and gateways: Examples and a selection of key isues for
development of tourism routes and gateways and their potential for pro-poor tourism“
(London: Overseas Development Institute, 2004)
19. Murray M., Graham B.: „Exploring the dialectics of route-based tourism: the Camino de
Santiago“, Tourism Management, 18/8 (1997), 513-524
20. -: Networking sites and supporting the Sustainable development of the territories through
cultural tourism: Tools, Education and structuring Cooperation, Advanced School of Tourism
Sciences, (Rimini: UNESCO/UNITWIN Network “Culture, Tourism, Development”, 2008)
21. Обрадовић, Марија: „Концепт путева културе у одрживој заштити и споменичкој
презентацији културног наслеђа“, у: „Одрживи развој и уређење бањских и
туристичких места у Србији“, ур. Мила Пуцар и Бошко Јосимовић, Институт за
архитектуру и Урбанизам Србије – ИАУС, Београд, 2010, 185-202
22. Обрадовић, Марија: „Одрживи развој културног наслеђа на Дунаву: преглед
међународних путева културе на Дунаву“, у: „Одрживи развој Подунавља у Србији –
књига 1“, ур. Саша Милијић, Тијана Црнчевић и Бошко Јосимовић, Институт за
архитектуру и Урбанизам Србије – ИАУС, Београд, 2012, 143-167.
23. Ono, Wataru: „A case study of a practical method of defining the setting for a cultural route“,
у: 15th ICOMOS General Assembly and International Symposium: ‘Monuments and sites in
their setting - conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes’ (1721.10.2005, Xi'an, China)
24. Richards, G. и други: Cultural Corridors in South East Europe: Refinement of concept and
development of pilot projects, (Strasbourg: Council of Europe, 2008)
25. Rodríguez-Villasante Prieto и Juan Antonio: „Analytic schemes for the territory of the cultural
routes and their settings. Towards the standardization on the methodology“, у: 15th ICOMOS
General Assembly and International Symposium: ‘Monuments and sites in their setting conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes’ (Xi'an, China, 1721.10.2005)
26. Staneva, Hristina: „Sustainable conservation systems for preservation of monuments, sites in
their settings“, у: 15th ICOMOS General Assembly and International Symposium:
‘Monuments and sites in their setting - conserving cultural heritage in changing townscapes
and landscapes’ (Xi'an, China, 17-21.10.2005)
27. -: Strategy for Identifying, Preserving, Sustainably Using and Promoting Cultural Corridors of
South
East
Europe
(Strasbourg:
Council
of
Europe,
2006),
www.seecorridors.eu/filebank/file_293.pdf - јануар 2009.
293

28. Sugio, K. “Intangible Heritage and Cultural Routes in a universal content”, International
Congress of IOCMOS CIIC (Pamplona, Navarra, Spain, June 21-23, 2001)
29. Suárez-Inclán Ducassi, Maria Rosa: „A new category of heritage for understanding,
cooperation and sustainable development. Their significance within the macrostructure of
cultural heritage. The role of the CIIC of ICOMOS: Principles and methodology“, у: 15th
ICOMOS General Assembly and International Symposium: ‘Monuments and sites in their
setting - conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes’ (Xi'an, China:
17-21.10.2005)
30. Tsilimigkas, Giorgos: „Questions Sur la Diffusion de l’Esprit du Lieu : Le Cas des Routes
Culturelles en Europe du Sud-Est“, у: 16th ICOMOS General Assembly and International
Symposium: ‘Finding the spirit of place – between the tangible and the intangible’ (29.9.4.10.2008, Quebec, Canada)
31. -: The Study on European Cultural Routes Impact on SMEs Innovation and CompetitivenessBuilding new capacities for a competitive and sustainable tourism in Europe, Competitiveness
and Innovation Framework Programme (CIP) (Brussels: European Parliament, 2011)
32. Harmsen, R. and T. M. Wilson: „Introduction: approaches to Europeanization“, у: Yearbook
of European Studies (Amsterdam: Rodopi, 2002), 13-26
33. Conti, Alfredo: „The route and its setting, changing relations over time. A case study“, у: 15th
ICOMOS General Assembly and International Symposium: ‘Monuments and sites in their
setting - conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes’ (Xi'an, China,
17-21.10. 2005)
34. Csapo, J. and Berki, M.: "Existing and Future Tourism Potential and the Geographical Basis
of Thematic Routes in South Transdanubia, Hungary", Proceedings of Besançon International
Conference: Tools and Methods of Territorial Intelligence (Besançon, 2008), http: //www.
Territorial‐intelligence.eu/index.php/eng/Scientific‐events/International‐conferences/
Besancon‐2008/Proceedings‐of‐Besan%C3%A7on‐2008 ‐ фебруар 2009.
35. Yang, Li xia и Zhu, Guang ya: „Protecting, managing and sustaining cultural routes and their
settings: Cultural consistency and diversity“, у: 15th ICOMOS General Assembly and
International Symposium: ‘Monuments and sites in their setting - conserving cultural heritage
in changing townscapes and landscapes’ (Xi'an, China, 17-21.10.2005)

294

Релевантна литература која се односи на савремену интегративну
ревитализацију и презентацију културног и градитељског наслеђа:

заштиту,

1. Антић, И. и Живановић, К. „Одрживо коришћење наслеђа као предуслов успешног
управљања“, у: Гласник ДКС, бр. 34 (2010), стр. 9-12.
2. Бранди, Ч. Теорија рестаурације, (Београд: Генерална дирекција за сарадњу у развоју
министарства спољних послова Италије, Министарство културе републике Србије,
2007).
3. Бргуљан, В. Извори споменичког права у Југославији, (Београд: Службени гласник,
2000).
4. Бргуљан, В. Међународни систем заштите културних и природних добара – увод и
збирка општих аката, (Београд - Загреб: Републички завод за заштиту споменика
културе, 1985).
5. Бргуљан, В. Споменичко право, (Београд: Републички завод за заштиту споменика
културе, 2006).
6. Вићентијевић, Д. и Красојевић, Б. „Валоризација културног наслеђа кроз културни
туризам“, у: Гласник ДКС, бр. 34 (2010), стр. 12-15.
7. Vokić, D. Teorijski okviri konzervatorske – restauratorske prakse, ( Zagreb: Art Studio
Azinović).
8. Вученовић, С. Урбана и архитектонска конзервација, том 1 – Свет_Европа, (Београд:
Друштво конзерватора Србије, 2004).
9. Деметер, Г. „Културни предели – теоретска разматрања“, у: Гласник ДКС, бр. 33
(2009), стр. 63-67.
10. Dushkina, N. „The challenge of change and the 20 th - century Heritage, in: Conservation and
Preservation – Interactions between Theory and Practice in memoriam Alois Riegl (18581905), Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific
Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation and Restoration, 23-27. April
2008, (M. Falser, W. Lipp, A. Tomaszewski, ed.), p. 187-199.
11. Закон о заштити културних добара. 1997, Службени гласник Р Србије, бр. 28.
12. Закон о културним добрима. 1994, Службени гласник Р Србије, бр.71.
13. -: „Инструменти и методологија за изучавање, конзервацију и валоризацију културног
наслеђа“, у: Гласник ДКС, бр. 33 (2009), стр. 33-36.
14. Jokilehto, J. A history of Architectural Conservation, (London: Butterworth – Heinemann,
1999).
15. Јокилето, Ј. “Конзервација и развој у историјским урбаним просторима“, Гласник ДКС,
28 (2004), стр. 9-14.
16. Јокилето, Ј. „Конзервација између теорије и праксе“, Гласник ДКС, 27 (2003), стр. 9-14.
17. Јокилето, Ј. „Новији међународни трендови у заштити културног наслеђа“, Гласник
ДКС, 25 (2001), стр. 11-14.
18. Јокилето, Ј. “Планирање насеља и конзервација“, Гласник ДКС, 26 (2002), стр. 21-27.
295

19. Jokilehto, J. The idea of conservation. An overview, у: Conservation and Preservation –
Interactions between Theory and Practice in memoriam Alois Riegl (1858-1905), Proceedings
of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the
Theory and the Philosophy of Conservation and Restoration, 23-27. April 2008, (M. Falser,
W. Lipp, A. Tomaszewski, ed.), стр. 21 – 35.
20. Jokilehto, Ј. World Heritage: Defining the outstanding universal value, http://www.ct.cecibr.org, 2006. – 10.05.2011.
21. Корошец, Ј. Jokilehto, J. “Aesthetics in the world Heritage Context”, у: Values and Criteria
in Heritage Conservation, Proceedings of the International Conference of Icomos, Iccrom and
Fondazione Romualdo Del Bianco, Tomaszewski, A. (ed.), (Florence: Edizioni Polistampa, 2
– 4. March 2007), стр. 183-192.
22. Корошец, Ј. „Културно наслеђе у културном пејзажу“, у: Зборник радова Прве
регионалне конференције о интегративној заштити, Европски центар за мир и развој
Универзитета за мир Уједињених нација, Београд, 2008, стр. 130-139.
23. Кораћ, В. „О природи и смислу обнове градитељских споменика“, у: Зборник заштите
споменика културе, књ. 26-27 (1978), стр. 149-152.
24. Кораћ, В. „Заштита градитељских целина од изузетног значаја“, у: Саопштења, књ. 3536 (2003-2004), стр. 263-268.
25. Котур, М. „Трећа регионална конференција о интегративној заштити: Очување
културног и природног насљеђа у условима глобалних промјена“, у: Гласник ДКС, бр.
33 (2009), стр. 302-304.
26. Kovacs, E. “Theoretical and practical issues of conservation in the context of tourism”, in:
Conservation and Preservation – Interactions between Theory and Practice in memoriam
Alois Riegl (1858-1905), Proceedings of the International Conference of the ICOMOS
International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation and
Restoration, 23-27. April 2008, (M. Falser, W. Lipp, A. Tomaszewski, ed.), p. 201-212.
27. Krstić, B. Spomenička baština svjedočanstvo i budućnost prošlosti, (Sarajevo-ZagrebBeograd: Synopsis-Synopsis-JP Službeni glasnik, 2010).
28. Krstić, B. Zakonodavstvo arhitektonske baštine, (Beograd: Republički zavod za zaštitu
spomenika kulture, 2006).
29. Културно наслеђе у културном пејзажу, у: Зборник радова Прве регионалне
конференције о интегративној заштити, Европски центар за мир и развој
Универзитета за мир Уједињених нација, Београд, 2008, стр. 130-139.
30. Куртовић-Фолић, Н., Јадрешин-Милић, Р. „Културно наслеђе Србије – стратегија
очувања, управљања и коришћења“, у: Зборник Четврте регионалне конференција о
интегративној заштити: Процјена потреба и приоритета у заштити културног и
природног насљеђа, (Бањалука: Републички завод за заштиту споменика културног и
природног насљеђа Републике Српске, 2010), стр. 27-31.
31. Kurtović-Folić, N., Milošević, G., Roter-Blagojević, M., Nikezić, A.: „Arheološki park kao
integrisani deo kulturnog predela – savremeni pristup zaštiti i prezentaciji arheološkog
nalazišta Mеdijana kod Niša“, u: Zbornik radova Prve regionalne konferencije o integrativnoj
zaštiti (Beograd: ECPD, 2008), st. 203-226.
32. -: Културни пејзаж – савремени приступ заштити културног и природног наслеђа на
Балкану, Зборник радова Прве Регионалне конференције о интегративној заштити,
(Београд: Европски центар за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација,
2008).
296

33. Лукић, М. Градитељско наслеђе у просторном плану републике Србије, у: Саопштења,
бр. XXXVII – XXXVIII (2005-2006), стр. 189-198.
34. Marquis-Kyle, P. and Walker, M. The illustrated Burra Charter: good practice for heritage
places, (Burwood: Australia ICOMOS, 2004).
35. Мароевић, И. „Како истакнути повијесност споменика архитектуре код његове
обнове?“, у: Гласник ДКС, бр. 2 (1978), стр. 11-12.
36. Миличић, О. и Нојковић, С. „Заштита културног предела“, у: Гласник ДКС, бр. 33
(2009), стр. 16-19.
37. Ненадовић, С. „Развој схватања о обнови архитектонских споменика у Србији“, у:
Зборник заштите споменика културе, књ. 26-27 (1978), стр. 143-147.
38. Ненадовић, С. „Развој схватања о обнови архитектонских споменика у Србији почев од
прве стручне екскурзије“, у: Гласник ДКС, бр. 2 (1978), стр. 7-8.
39. Nenadović, S. Zaštita graditeljskog nasleđa, (Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u
Beogradu, 1980).
40. Nešković, J. Revitalizacija spomenika kulture, (Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u
Beogradu, 1986).
41. Николић, М. „Заштита нематеријалног културног наслеђа“, у: Гласник ДКС, 33 (2009),
стр. 27-30.
42. Николић, М. (2010): Компаративна анализа и валоризација принципа и метода
заштите и презентације на карактеристичним археолошким локалитетима у Србији,
магистарска теза. Београд: Архитектонски факултет
43. -:Одрживи развој Србије: наша заједничка будућност: национална стратегија
одрживог развоја, (Београд: Министарство за науку и технолошки развој: Кабинет
потпреседника владе за европске интеграције,2009).
44. Оквирна конвенција Савета Европе о значају културног наслеђа за друштво. 2008,
Гласник ДКС, 32 стр. 22-27.
45. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, (Paris:
UNESCO – World Heritage Centre, 2008).
46. Павловић, Д. Међународни симпозијум о културном и споменичком туризму, Гласник
ДКС, 31 (2007), стр. 249.
47. Philippot, P. Размишљања о значењу културног пејзажа, у: Зборник радова Прве
регионалне конференције о интегративној заштити, Европски центар за мир и развој
Универзитета за мир Уједињених нација, Београд, 2008, стр. 323-326.
48. Ротели, А. „Значај културног наслеђа за развој територије“, у: Гласник ДКС, бр. 33
(2009), стр. 23-27.
49. Roter Blagojević, M. - Milošević, G.- Jadrešin Milić, R. - Nikolić, M. „A New Life of the Old
Ottoman Fortress – Investigation of Renewal and Protection Potentials of the Ram medieval
Fortress on the Danube“, у: Proceedings 5th International Congres on Science and
Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, vol. II,
Diagnostics and Restoration (1st Part), Istambul, (22-25.11.2011, Roma: Associazione
Investre in Cultura and Valmar,), стр. 27-33.

297

50. Slobodan Ćurčić, Architecture in the Balkans: From Diocletian to Süleyman the Magnificent,
(New Haven, CT: Yale University Press, 2010)
51. Spelsberg, I. „Cultural landscape – an expanding notion and its challenges for conservation“,
in: Conservation and Preservation – Interactions between Theory and Practice in memoriam
Alois Riegl (1858-1905), Proceedings of the International Conference of the ICOMOS
International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation and
Restoration, 23-27. April 2008, (M. Falser, W. Lipp, A. Tomaszewski, ed.), p. 173-186.
52. -: Споменичко наслеђе Србије – непокретна културна добра од изузетног значаја,
(Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1998).
53. Стеле, Ф. „Основни принципи рестаураторства“, у: Зборник заштите споменика
културе, књ. 1 – св. 1 (1950), стр. 15-22.
54. Стеле, Ф. „Заштита споменика културе: Принципи, уверења, искуства“, у: Зборник
заштите споменика културе, књ. 11 (1960), стр. 9-26.
55. Стовел, Х. „Културни пејзажи: Нови приступ очувању културног наслеђа“, Гласник
ДКС, 27 (2003), стр. 14-19.
56. Стовел, Х. „Мониторинг културног наслеђа“, Гласник ДКС, 26 (2002), стр. 16-27.
57. Стојаковић, А. „Обнова споменика културе у Србији између два рата“, у: Рашка
баштина II, (Краљево: 1980), стр. 259-275.
58. Schmuckle-Mollard, C. “Viollet-Le-Duc and his followers. French theories in the 19 th and
the 20 th centuries”, in: Conservation and Preservation – Interactions between Theory and
Practice in memoriam Alois Riegl (1858-1905), Proceedings of the International Conference
of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of
Conservation and Restoration, 23-27. April 2008, (M. Falser, W. Lipp, A. Tomaszewski, ed.),
p. 37-45.
59. Szmygin, B. “Formal analysis of doctrinal texts in heritage protection”, in: Conservation and
Preservation – Interactions between Theory and Practice in memoriam Alois Riegl (18581905), Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific
Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation and Restoration, 23-27. April
2008, (M. Falser, W. Lipp, A. Tomaszewski, ed.), p. 97-106.
60. -: The Venice Charter Revisited – Modernism, Conservation and Tradition in the 21st
Century, Matthew Hardy (ed.), (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing,
INTBAU, 2008).
61. -: The image of heritage – changing Perception, Permanent Responsibilities, Proceedings of
the International Conference of the Icomos International Scientific Committee for the Theory
and the Philosophy of Conservation and Restoration, Tomaszewski, A., Giometti, S., ed.,
(Florence: Edizioni Polistampa, 6 – 8. March 2009).
62. Tyler, N. Historic Preservation – an Introduction to its History, Principles and Practice,
(Newyork – London: W.W.Norton and Company, 2000).
63. Filden, B. i Jokileto, J. Smjernice za upravljanje područjima svjetskog kulturnog nasljeđa,
(Kotor: Ministarstvo kulture i medija republike Crne Gore, projektor – Centar za kulturno
nasljeđe, 2005).
64. -: Conservation - Principles, Dilemmas and Uncomfortable Truths, Alison Richmond – Alison
Bracker, ed., (London: Victoria and Albert Museum, 2009).
65. -: Conservation at the Millennium“, vol. 14 – no.3, (Los Angeles: The Getty Conservation
Institute, 1999).

298

66. Croci, G. The Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage, Vol. I,
(Southampton: 1998).
67. Чанак-Медић, М. „Будућност заштите градитељских целина предвиђена начелима
заступљеним у међународним документима“, у: Гласник ДКС, бр. 20 (1996), стр. 30-33.
68. Шекарић, Б. Концепт културног пејзажа у контексту очувања културног и природног
наслеђа, у: Зборник радова Прве регионалне конференције о интегративној заштити,
Европски центар за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација, Београд,
2008, стр. 246-265.
69. Шурдић, Б. Европске конвенције – прилика Србије за реформу политике у области
културног наслеђа, Гласник ДКС, 32 (2008), стр. 9-13.

299

3.0. Попис скраћеница

ДКС - Друштво конзерватора Србије
РЗЗЗСК - Републички завод за заштиту споменика културе
УНЕСКО (UNESCO) - Организација Уједињених нација специјализована за културу, науку и
образовање у целом свету
ИКОМОС (ICOMOS) - међународни савет за споменике и пределе (International Council on
Monuments and Sites)
ИКРОМ (ICCROM) - Међународни центар за студије очувања и рестаурације културних
добара (International Center for Study of Preservation and Restoration of Cultural Properties)
СЕ - Савет Европе (Council of Europe)
WTO Светска туристичка организација (World Tourist Organisation)
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VII МЕЂУНАРОДНА АКТА О ПУТЕВИМА КУЛТУРЕ
(Превод: М. Обрадовић)
1.0 УНЕСКО-в извештај са експертског састанка на тему Путеви као део нашег
културног наслеђа (1994)1326
1. ЦИЉ САСТАНКА
Када је ходочаснички пут Сантијаго де Компостела додат на листу Светског наслеђа у
Картагени, 1993, Шпанија је најавила своју намеру да окупи стручњаке да детаљније
размотре питање "путева културе". Одбор Комитета за светску баштину је одобрио ову
иницијативу на састанку одржаном у јулу 1994., у Паризу. Следећи закључци са
састанка експерата који је одржан у Мадриду 24. и 25. новембра 1994. поднети су
Комитету светске баштине и генералном директору УНЕСКО-а на разматрање.
2. БОГАТ И ПРОДУКТИВАН КОНЦЕПТ ЗА СВЕТ ДАНАШЊИЦЕ
a). Концепт путева наслеђа се показао као богат и плодан, нудећи повлашћен оквир у
којем сви могу да се руководе узајамним разумевањем, плуралистичким приступом
историји и култури мира. Он се заснива на кретању становништва, сусретима и
дијалозима, културној размени и интеракцији,и одвија се у простору и времену.
b). Природа концепта је отворена, динамична и евокативна, спајајући закључке
глобалног стратешког истраживања које тежи, да у оквиру наслеђа, побољша
препознавање „економских, социјалних, симболичних и филозофских димензија и
сталне и безбројне интеракције са природним окружењем у свој својој разноликости.“
3. ШИРОКИ СПЕКТАР ИНИЦИЈАТИВА
a). Стручњаци су забележили бројне иницијативе засноване на идеји кретања и
дијалога. Оне се спроводе од стране УНЕСКО-а (нпр. Пут свиле и Пут робова), Савета
Европе (Европски путеви културе) и других група и организација.
б). Ове иницијативе потпадају у глобалну визију размена, које укључују материјалне,
културне и духовне размене, комбинујући материјалне и нематеријалне елементе,
културу и природу.
ц). Прихватање ових путева културног наслеђа води ка истраживачком раду о значају
размена које генеришу, подстиче истраживачке експедиције, отвара пут за културни
туризам и - још један веома важан аспект – програме подизања опште свести и шеме
омладинске обуке.
д). Заштита и промоција ових путева културног наслеђа захтева вешто управљање и,
нарочито, пажљиву контролу нивоа туризма који утиче на њих, као и учешће
становника који живе у областима кроз које се путеви укрштају. Такође се упућује на
политику планирања земљишта у оквиру трајног развоја.
е). Стручњаци препоручују да Комитет за светско наслеђе и генерални директор
УНЕСКО-а затраже да земље спроводе овај нови приступ, на националној, регионалној
и светској основи.

1326

UNESCO, Report on the Expert Meeting on Routes as a Part of our Cultural Heritage (Madrid, Spain,
November 1994), WHC-94/CONF.003/INF.13, Paris, 30.11.1994, http://whc.unesco.org/archive/routes94.htm
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4. УКЉУЧИВАЊЕ ПУТЕВА КУЛТУРЕ КАО ДЕЛА СВЕТСКОГ НАСЛЕЂА
a). Захтев да се задржи изузетнa универзалнa вредност требало би да буде опозван.
b). Концепт путева наслеђа:
- заснива се на динамици кретања и идеји размена, са континуитетом у простору
и времену;
- односи се на целину, где пут има већу вредност од збира елемената који га чине
и кроз које стиче свој културни ЗНАЧАЈ;
- наглашава размену и дијалог између земаља или између региона;
- је вишедимензионални, са различитим аспектима који развијају и доприносе
његовој основној сврси, која може бити религиозна, комерцијална,
административна или друго.
ц). Пут наслеђа се може сматрати специфичним, динамичним типом културног
пејзажа, баш као што су недавне дебате довеле до њиховог прихватања у оквиру
Оперативних смерница.
д). Идентификација пута наслеђа заснива се на прикупљању предности и материјалних
елемената, који сведоче о значају самог пута (види референтни документ * [3] у
прилогу 3).
е). Тест аутентичности се примењује на основу значаја и других елемента који чине
пут наслеђа.
У обзир ће се узети дужина пута, и вероватно учесталост његовог коришћења данас,
као и легитимни захтеви за развој народа на који утиче.
Ове тачке ће се разматрати у оквиру природне окоснице пута и његових
нематеријалних и симболичних димензија.
ф). Стручњаци предлажу следећи додатак Оперативним смерницама. Нови параграф ће
следити параграф 40. Овај предлог је изнет у исто време као и сугестије са другог
састанка експерата одржаног у Канади по питању канала.
ПРЕДЛОЖЕНИ НОВИ ПАРАГРАФ
Пут наслеђа се састоји од материјалних елемената чији културни значај
проистиче из размена и вишедимензионалног дијалога међу земљама или
регионима, што илуструје интеракцију кретања дуж пута, у простору и времену.
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2.0 Међународне препоруке и резолуције Савета Европе везане за путеве културе
2.1 Резолуција о путевима културе CM/Res(98)4 и допуна1327
(усвојена од стране Комитета министара 17. марта 1998. године, на 623. заседању
заменика министара)
Комитет министара, у складу са одредбама члана 15.б Статута Савета Европе,
Сматрајући да је циљ Савета Европе постизање већег јединства међу чланицама и да се
тај циљ може остварити заједничким деловањем на пољу културе;
Сматрајући да је један од главних циљева европске културне сарадње промовисање
европског идентитета у свом јединству и различитости;
Сматрајући да указивање на утицаје, размене и догађаје који су формирали европски
идентитет може да олакша развијање свести о европском држављанству које се заснива
на заједничким вредностима;
Сматрајући да је веома важно да младе генерације стекну свест о европском идентитету
и држављанству, као и о заједничким вредностима на којима су они засновани;
Сматрајући да је, како би се ове заједничке вредности препознале, неопходно
промовисати тумачење историје Европе засновано на њеном материјалном, духовном и
природном наслеђу, чиме се истичу везе које обједињују различите културе и области
Европе;
Примећујући да се до препознавања европских вредности и заједничког европског
наслеђа може доћи уз помоћ путева културе који прате историју народа, миграције и
ширење главних европских токова цивилизацијских токова на пољу филозофије,
религије, културе, уметности, науке, технологије и трговине;
Свесни да су такви путеви погодни за дугорочне програме европске сарадње на пољу
истраживања, унапређивања наслеђа, културе и уметности, културних и образовних
програма размене намењених младима, културног туризма у Европи и одрживог
културног развоја;
Сматрајући да таква сарадња покреће и повезује велики број појединаца, организација,
институција и структура у Европи, те да на тај начин доприноси процесу изградње
Европе;
Сматрајући да је у циљу повећања користи од ове сарадње, која захтева значајна
кадровска и финансијска средства, неопходно установити формални оперативни оквир;
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Сматрајући а један такав оквир омогућава да се ради на остваривању заједничких
циљева и да пружа гаранцију квалитета предузетих иницијатива,
Усваја правила која се налазе у додатку ове резолуције, као формални оквир сарадње за
програм Путеви културе Савета Европе.
Додатак Резолуцији (98) 4
Правила
Ова правила треба сматрати формалним оквиром за спровођење програма Путеви
културе Савета Европе. Окосница програма треба да буде одређена тема која, да би се
квалификовала за програм, мора да испуни низ критеријума наведених у делу I. Свака
тема требало би да буде обрађена у низу пројеката сарадње. У делу II Правила наведене
су приоритетне области деловања ових пројеката. Иницијатори пројеката морају да
формирају мрежу како би унапредили сарадњу и омогућили размену искустава. Да би
добиле потврду, ове мреже морају да задовоље низ критеријума, наведених у делу III.
Три категорије потврда које додељује Савет Европе наведене су у делу IV.
I. Листа критеријума прихватљивости који се односе на теме
Да би се једна тема могла сматрати прихватљивом у контексту овог програма, она
мора да задовољи критеријуме:
7.

Тема мора да представља европске вредности и да буде заједничка за неколико
земаља Европе;
8. Тема мора бити истражена и разрађена од стране неколико група стручњака за
различите научне дисциплине, из различитих крајева Европе, како би се могло
гарантовати да за активности и пројекте који је илуструју постоји консензус;
9. Тема мора да пружи илустрацију европског сећања, историје и наслеђа, да се
тиче на бар једне од трију тема датих у општем концептуалном оквиру
програма (народи, миграције, велики цивилизацијски токови) и да допринесе
тумачењу разноликости данашње Европе.
10. Тема мора да буде погодна за културне и образовне програме размене, намењене
младим људима, те да, самим тим, буде у складу са идејама и напорима Савета
Европе на том плану.
11. Тема мора да омогући развијање различитих иницијатива и пројеката који могу
да служе као узор и који нуде нов приступ проблемима на плану културног
туризма и одрживог културног развоја;
12. Тема мора да омогући реализацију дугорочних, мултилатералних пројеката
сарадње у различитим областима деловања (в. листу приоритетних области
деловања у делу II) успостављањем мултидисциплинарних мрежа смештених у
неколико чланица Савета Европе (види листу критеријума за мреже у делу III).
II. Листа приоритетних области деловања
У оквиру сваке од тема мора да буде покренуто неколико дугорочних,
мултидисциплинарних пројеката сарадње (критеријум бр. 6, у делу I); у циљу
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оптималног остваривања циљева програма, Савет Европе утврдио је приоритете за пет
области деловања, које су нарочито погодне за такву врсту пројеката сарадње.
1. Сарадња у истраживању и развоју
У овој области деловања, пројекти морају:
 да се баве обједињавањем великих европских тема, омогућавајући
обједињавање уситњених знања;
 да покажу да ове теме на репрезентативан начин указују на европске
вредности које су заједничке за неколико европских култура;
 да приказују развој тих вредности и различите облике које они попримају у
Европи;
 да буду погодни за истраживање и интердисциплинарну анализу, како на
теоријском, тако и на практичном нивоу.
2. Унапређење сећања, историје и европског наслеђа
У овој области деловања, пројекти морају:
 да унапређују материјално и нематеријално наслеђе, појашњавају његов
историјски значај и истакну његове сличности у различитим деловима
Европе;
 да узму у обзир и промовишу повеље, конвенције, препоруке и рад Савета
Европе, УНЕСКО-а и ИКОМОС-а, који се односи на обнову, заштиту и
унапређење наслеђа;
 да осим споменика и локалитета који се обично користе у туристичке сврхе
идентификују и унапређују и друге европске културне знаменитости, посебно
у сеоским областима и индустријским зонама које се налазе у процесу
економског реструктурирања;
 узму у обзир материјално и нематеријално наслеђе етничких или социјалних
мањина у Европи;
 да на пољу обуке доприносе развијању свести у јавности и код оних који
одлучују о сложеном појму наслеђа, о потреби да се заштити као део
одрживог развоја, као и изазовима и могућностима које оно представља за
будућност Европе.
3. Културни и образовни програми сарадње за младе Европљане
У овој области деловања, пројекти морају:
- да подразумевају организовање дугорочних активности са једнаким групама
младих људи, у циљу промовисања размена на свим нивоима, с идејом
развијања појма европског држављанства, богатог у својој разноликости;
- да нагласе значај личних и стварних искустава, кроз посете местима и
контакте;
- да подстичу свеобухватнији приступ организовањем размена младих људи, не
само из различитих дисциплина, већ и из различитих социјалних слојева и
области Европе;
- да представљају пилот програме са ограниченим бројем земаља учесница и да
располажу са довољно средстава за ваљану процену; та процена треба да
пружи прототипове који могу да послуже као референтни модели;
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4. Савремена културна и уметничка пракса
У овој области деловања, пројекти морају:
-

-

да подстичу расправу и размену на мултидисциплинарној основи, између
различитих културних и уметничких израза и сензибилитета карактеристичних
за различите земље Европе;
да укажу на нове праксе у савременој културној и уметничкој пракси, које у
креативном смислу у највећој мери нуде нови приступ, и повежу их са
историјом развоја знања; ове праксе се могу односити на визуелне или сценске
уметности, уметничке занате, архитектуру, музику, књижевност или било који
други вид културног израза;
да подстичу мреже и активности које руше границе између професионалаца и
непрофесионалаца, посебно када је у питању обука из одређених области,
намењена младим Европљанима.
да доводе до успостављања мрежа између иницијатора пројекта и његових
учесника.

5. Културни туризам и одржив културни развој
У овој области деловања, пројекти морају:
да узму у обзир локалне, регионалне, националне и европске идентитете;
да унапређује дијалог између градских и сеоских култура, између области с југа,
севера, истока, запада Европе, као и између развијених и неразвијених области;
- да отварају могућности за сарадњу између Европе и других континената,
засновану на посебним афинитетима који постоје у одређеним областима;
- да се на плану културног туризма баве развијањем свести код јавности,
скретањем пажње оних који одлучују на нужност заштите наслеђа, као
сегмента одрживог развоја одређене области, и настоје да и понуди и потражњу
учине што разноврснијим како би подстакли развој квалитетног туризма који
има европску димензију;
-

III. Листа критеријума који се односе на мреже
Иницијатори пројеката формираће мултидисциплинарне мреже смештене у
неколико држава чланица. Формирање мрежа мора да одобри Савет Европе, у складу са
посебним поступком оцењивања. Ове мреже, поред тога, морају бити подвргнуте
периодичном оцењивању.
1. Критеријуми за одобравање мрежа
Да би биле одобрене, мреже морају:
-

да изаберу тему или један аспект теме која чини део Програма путеви културе
Савета Европе;
да поднесу концептуални оквир који се заснива на истраживању изабране теме, а
који су прихватили различити партнери у оквиру мреже;
да у читав пројекат (или пројекте), или један његов део, укључе неколико
земаља чланица, чиме се, међутим, не искључују активности билатералне
природе;
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-

да планирају да у пројекат укључе, где је могуће, барем једну од недавних
потписница Европске конвенције о култури;
да обезбеде одрживост предложених пројеката како у финансијском тако и у
организационом погледу;
да имају правни статус, било у форми удружења, или савеза удружења;
да раде у складу са демократским принципима;
да доставе сав материјал неопходан за оцењивање њиховог пројекта (пројеката)
и вредновање њихових активности (в. тачке 2 и 3 ниже).

2. Оцењивање предложене мреже
Да би предложена мрежа добила потврду, мора да након повољног мишљења
надлежних државних органа прође кроз поступак оцењивања, који се заснива на
следећим критеријумима:
- предложена тема мора да буде у складу са квалификационим критеријумима
наведеним у делу I. 1 или да се уклапа у неку од постојећих тема програма
путеви културе Савета Европе;
- предложена мрежа мора:
- да понуди свеобухватни програм и наведе његове циљеве, методе, партнере,
земље учеснице (оне које већ учествују и оне које би требало да се укључе),
поља деловања и генерални средњорочни и дугорочни план за развој програма;
- да идентификује, у разним земљама чланицама, главне иницијаторе, учеснике и
друге потенцијалне партнере који би могли да чине мрежу; да наведе, уколико
је то могуће, друге партнерске организације на међународном нивоу;
- да наведе области на које се пројекат односи;
- да наведе детаље о свом финансијском и оперативном плану;
- да пружи основни документ (документа) који се односи на њен правни статус.
3. Евалуација мрежа
У циљу да задрже одобрени статус, мреже морају на сваке две године да подносе
извештај који омогућава Савету Европе:
- да процени своје активности како би се утврдило да ли задовољавају основне
критеријуме (види тачку 1 горе)
- да провери да ли спровођење њихових пројеката одговара одабраним
критеријумима за развој теме и њених поља деловања (види делове I и II
изнад).
IV. Листа категорија путева и одговарајућа потврда
Потврде које додељује Савет Европе, одговарају трима категоријама путева:
1. Прва категорија
Предлози могу да припадају овој категорији уколико:
организоване су око пан-европске теме;
предлажу, у вези са овом темом, различите пројекте у различитим европским
регионима и промовише дугорочну сарадњу у неколико поља деловања;
- подстичу активне мреже, успостављајући комуникацију између региона и
земаља и, окупљају интердисциплинарне вештине.
-
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Одговарајућа потврда за ову категорију је Главни Пут културе Савета Европе.
Додељује се од стране комисије одговорне за праћење путева културе на предлог
саветодавног одбора.
2. Друга категорија
Предлози могу да припадају овој категорији уколико:
организовани су око теме која има ограничен европски утицај како историјски,
тако и географски;
- развијају пројекте који се односе на једно или више поље деловања;
- окупљају различите учеснике у оквиру мрежа.

-

Одговарајућа потврда за ову категорију је Пут културе Савета Европе.
Додељује се од стране комисије одговорне за праћење путева културе на предлог
саветодавног одбора.
3. Трећа категорија
Предлози могу да припадају овој категорији уколико:
- односе се на једну од тема (пан-) европских путева Савета Европе;
- развијају иницијативу у вези са једним од поља деловања;
- тичу се догађаја или активности једнократне природе.
Одговарајућа потврда за ову категорију је: У оквиру Путева културе Савета
Европе, на начин да ове речи претходе називу активности.
Додељује се од стране Дирекције за образовање, културу и спорт.

Додатак
Образложење о правилима у додатку Резолуцији (98) 4 о Путевима културе Савета
Европе1328
Увод
Програм Путеви културе Савета Европе је инструмент за тумачење европских
вредности. Он доприноси изградњи Европе црпећи богатство Европског наслеђа у свим
његовим димензијама.

1328

Explanatory memorandum concerning the rules Appended to Resolution (98) 4 on
the cultural Routes of the Council of Europe, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=465059&Site=COE
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Дакле, програм превазилази музеолошко означавање европског простора:
- објашњавајући утицаје, размене и догађаје који су успоставили европски идентитет у
његовом јединству и различитости, олакшава подизање свести о европском идентитету,
посебно међу младима;
- стављањем нагласка на европске вредности, настоји да успостави везе између
различитих делова Европе, између различитих заједница и између различитих токова
мишљења у Европи.
Разноликост предлога и акција које покреће, одражава сложеност култура и друштава
који су обликовали данашњу Европу.
I. Теме
Теме, око којих су путеви културе развијени, могу да предложе земље чланице, локалне
или регионалне власти, иницијатори пројекта (културне структуре, универзитети,
удружења или институције), или сам Секретаријат у вези са одређеним задатком
институције. Критеријуми прихватљивости наведени у Правилима, користе се за избор
тих тема; сваки од критеријума одговара циљу програма. Да би тема била прихваћена,
мора да задовољи све критеријуме.
Да се успоставила кохерентност и обезбедио концептуални оквир за избор тема, у
програму су одабране су три главне области: народи, миграције и ширење главних
европских филозофских, религијских, уметничких, научних, техничких и трговачких
кретања.
Народи
Одабране теме треба развити због посебног доприноса ових народа основама европске
цивилизације и значајних утицаја који су имали.
Осим доприноса археолошком и историјском знању, ове теме треба да омогуће
тумачење данашње Европе кроз бољу анализу њене текуће комплексности, нарочито у
погледу своје културне разноликости.
Миграције
Oдабране теме треба да објасне кретања становништва, било добровољно или
присилно, чак и она која су се догађала у малој мери; такође треба да укажу на промене
настале у оквиру региона по досељавању заједница другачије културе далеко од своје
постојбине.
Оне би требало да објасне како су миграције, упркос умешаној напетости и немиру,
резултирале плодном мешању култура и како су створени, или стварани, нови културни
идентитети.
Ширење главних европских цивилизацијских токова у области филозофије, религије,
уметности, науке и технологије и трговине
Одабране теме треба да нагласе догађаје који су обликовали европску цивилизацију.
Оне треба да се заснивају на ширењу ових идеја у Европи и томе како су оставиле свој
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траг на одређеним локацијама и областима у више европских земаља. Такође треба да
узму у обзир богатство и разноликост народних традиција и култура.
Треба напоменути да термин путеви обухвата низ појмова:
Историјски путеви (до данас)
Ово се нужно односи на идеји размене током историјског периода дуж физичког
итинерера. Они укључују ходочаснике путеве, трговачке путеве морем или копном, и
миграционих путева народа и заједница, и имају не само историјску, већ и савремену
димензију.
Обиласци и путеви
Они дају бољи увид у европске теме, на локалном или на интер-регионалном нивоу и
повезују се у различитим регионима Европе. Прекограничне су природе и доносе
заједничке људске, културне, социјалне, географске и економске карактеристике које
претходе актуелним националним границама.
Географске мреже
То су мреже малих и великих градова, који су у прошлости делили заједничке интересе
и циљеве (као што су Ханзеатски градови) или мреже места која репродукцију почетни
модел (на пример утврђени градови, манастири, итд).
Културне мреже
Ово су мреже места креативности, вештина и обуке, фокусирани на савремене културне
и уметничке праксе.
II. Приоритетне области деловања
Да би се истакле различите компоненте сваке теме и постигли опште циљеви програма,
изабрано је пет области деловања:
- сарадња у области истраживања и развоја;
- унапређење европског сећања, историје и наслеђа;
- културне и образовне програме размене младих Европљана;
- савремене културне и уметничке праксе;
- културни туризам и одрживи културни развој.
Ове области деловања су изведене из општих циљева програма и служе као радни
оквир за пројекте сарадње на различитим европским темама.
Програм не покрива све могућности сваког поља деловања. Приоритетне области су
наглашене у горе поменутом програму. Свака мрежа ће саставити сопствени програм,
узимајући у обзир што већи број области деловања.
Важно је поновити да, у складу са циљевима програма Путеви културе, пројекти
сарадње:
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- нису ограничени на подстицање истраживачких размена, у уобичајеном смислу те
речи, у универзитетском пољу;
- немају за примарни циљ прописе или методе за очување или заштита европског
наслеђа;
- не треба да замене постојеће активности размене младих Европљана;
- нису усмерени само ка омогућавању боравка креативних уметника или културних
манифестација у ширем смислу;
- не треба се ограниче само на подстицање развоја нових туристичких производа, иако
могу бити високог квалитета, или само пружање оперативне олакшице за доделу
финансијских средстава у области регионалног планирања.
III. Теме и мреже
Свака тема представља основу за мрежу која се састоји од различитих појединаца,
институција, организација и структура укључених у развој теме о којој је реч.1329
Ове мреже се понашају као преносне структуре, које спроводе дугорочне пројекте
сарадње и стварају могућности за размену и иновацију.
Критеријуми наведени у Правилима омогућавају:
- да се идентификују главни захтеви које мрежа мора да испуни да би била одобрена;
- да се размотри захтев сваке мреже, не само на основу предложене теме, већ и на
основу целокупног програма;
- да се на сваке две године оцењује релевантност њеног деловања у односу на циљеве
програма.
Мреже нарочито морају:
- да обезбеде да дискусије о датој теми укључују стручњаке из различитих земаља,
евентуално формирање врсту међународне комисије за одређене путеве;
- да се поставе на основу чврстог језгра заједничких циљева, а не на основу
институционалног груписања које би радило искључиво у складу са стратегијама
позиционирања и могућностима финансирања.
- да доведу у везу два нивоа:
* теорију: разматрање, истраживање и концепцију;
* праксу: организацију пројекта, одлучивање и делање;
- да су усмерене на различите јавности:
* локалну, регионалну, националну и европску јавност;
* ширу јавност, младе, не тако младе и туристе;
* стручну јавност, посебно кроз развијање свести и обуку за научнике, доносиоце
одлука, одговорне за просторно планирање, туристичке раднике, културних радника и
особље локалне и регионалне власти.
- да у пројекте сарадње окупи следеће:
* у погледу структуре:
. институције, културна удружења;
. административни департмани, регионалне и локалне власти;
* У смислу стручности:
. . научна експертиза;
1329

Уколико мрежа, која је покренула једну од тема, постала неактивна, тему би касније преузела друга
мрежа.
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. . уметничка експертиза;
. . техничка експертиза;
. . економска експертиза;
- да организује интердисциплинарне размене, обједињујуће вештине, искуство и знање.
IV. Категорије и потврда
Три категорије дефинисане у Правилима и одговарајућа потврда, одговарају
различитим идентификацијама.
Разликују се:
- предлози везани за европску тему стварају оквир за трајну сарадњу и покрива
неколико области деловања овог програма. Целокупан пројекат може да садржи и
једнократне акције, средњорочне и дугорочне акције и пилот акције;
- предлози који одговарају пројектима који су се, у једној од области деловања
програма, показали да су експерименталног карактера, који могу послужити као
референца за друге регионе у Европи, али чија је тема не испуњава све услове да буде
тема у оквиру овог програма, и који нису организовани у мрежу;
- предлози који се односе на програм једнократне акције чија је тема од европског
значаја (нпр. изложбе).
Прва и друга категорија захтевају постављање сигнализације у подручја (историјских
путева, обилазака, итд). Пошто постављање сигнализације и коришћење логоа не може
да се стави под директну контролу Савета Европе, задужени за пројекте ће бити
одговорни за ово.
Карактеристика Главног пута културе Савета Европе1330 је ограничена на пројекте
који испуњавају све услове из Правилника који се односе на тему, приоритете, области
деловања и мреже.
2.2 Резолуција о путевима културе CM/Res(2007)12 и допуна
- Резолуција CM/Res(2007)12 о Путевима културе Савета Европе1331
(усвојена од стране Комитета министара
заседању заменика министара)

10. октобра 2007. године,

на 1006.

Комитет министара, у складу са одредбама члана 15.б Статута Савета Европе,
Сматрајући да је циљ Савета Европе постизање већег јединства међу чланицама, и да
се тај циљ може остварити заједничким деловањем на пољу културе;

1330

Реч „пут“ не треба у ограниченом смислу физичких путева, већ као општи појам који карактерише
програм у целини и дефинише његову оригиналност, и као такав одговара самом концепту програма.
1331
Council of Europe, Resolution CM/Res(2007)12 on the cultural routes of the Council of Europe, 2007,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194679
и
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Res(2007)12&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&Bac
kColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

312

Сматрајући да су главни циљеви европске културне сарадње унапређивање европског
идентитета у његовом јединству и разноликости; очување разноликости европских
култура; подстицање међукултурног дијалога, као и допринос спречавању конфликата
и помирењу;
Сматрајући да указивање на утицаје, размене и догађаје који су формирали европски
идентитет, може да олакша развијање свести о европском држављанству које се заснива
на заједничким вредностима;
Сматрајући да је веома важно да младе генерације стекну свест о европском идентитету
и држављанству, као и о заједничким вредностима на којима су они засновани;
Сматрајући да је, како би се ове заједничке вредности потврдиле и учиниле
опипљивијим, неопходно промовисати тумачење историје Европе засновано на њеном
материјалном, духовном и природном наслеђу, чиме се истичу везе које обједињују
различите културе и области Европе;
Примећујући да се до препознавања европских вредности и заједничког европског
наслеђа може доћи уз помоћ путева културе које прате историју народа, миграције и
ширење главних европских цивилизацијских токова на пољу филозофије, религије,
културе, уметности, науке, технологије и трговине;
Свесни да су такв путеви погодни за дугорочне програме европске сарадње на пољу
истраживања, унапређивања наслеђа, културе и уметности, културних и образовних
програма размене, намењених младима, културног туризма у Европи и одрживог
културног развоја,
Сматрајући да таква сарадња покреће и повезује велики број појединаца, организација,
институција и структура у Европи, те да на тај начин доприноси процесу изградње
Европе;
Сматрајући да је у циљу обезбеђивања интелектуалне и техничке подршке за ову
сарадњу, која захтева значајна кадровска и финансијска средства, неопходно
установити формални оперативни оквир који би омогућио реафирмацију основних
вредности, квалитативну и квантитативну процену спровођења, обуку учесника и
кохерентну комуникацију;
Сматрајући да један такав оквир омогућава да се ради на остваривању заједничких
циљева, и да представља гаранцију квалитета предузетих иницијатива;
Усваја ову резолуцију којом се поништава и замењује Резолуција (98) 4 о путевима
културе Савета Европе од 17. марта 1998. године;
Усваја правила која се налазе у додатку ове резолуције, као формални оперативни
оквир за програм Путеви културе Савета Европе.
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Додатак Резолуцији CM/Res(2007)12
Правила
Ова правила треба сматрати формалним оквиром за спровођење програма Путеви
културе Савета Европе. Окосница путева треба да буде одређена тема која, да би се
квалификовала за програм, мора да испуни низ критеријума, наведених у делу I.
Свака тема или подтема требало би да буде обрађена у низу пројеката сарадње. У делу
II Правила, наведене су приоритетне области деловања ових пројеката. Покретачи
пројеката морају да формирају мрежу, како би унапредили сарадњу и омогућили
размену искустава. Да би добиле одобрење, ове мреже морају да задовоље низ
критеријума, наведених у делу III.
Када неку тему или подтему одобри надлежни одбор и када одобрена мрежа предузме
активности сарадње везане за њу, она може да добије потврду Пут културе Савета
Европе, која је представљена у делу IV.
I. Листа критеријума прихватљивости који се односе на теме
Теме за програм Путеви културе Савета Европе одобрава одбор који је задужен за
програм. Да би се једна тема могла сматрати прихватљивом у контексту овог програма,
она мора да задовољи све доле наведене критеријуме:
1. тема мора да репрезентује европске вредности и да буде заједничка за неколико
земаља Европе;
2. тема мора бити истражена и разрађена од стране неколико група стручњака за
различите научне дисциплине, из различитих крајева Европе, како би се могло
гарантовати да за активности и пројекте који је илуструју постоји консензус;
3. тема мора да пружи илустрацију европског сећања, историје и наслеђа, да се тиче
бар једне од трију тема датих у општем концептуалном оквиру програма (народи,
миграције, велики цивилизацијски токови) и да допринесе тумачењу разноликости
данашње Европе;
4. тема мора да буде погодна за културне и образовне програме размене, намењене
младим људима, те да, самим тим, буде у складу са идејама и напорима Савета Европе
на том плану;
5. тема мора да омогући развијање различитих иницијатива и пројеката који могу да
служе као узор, и који нуде нови приступ проблемима на плану културног туризма и
одрживог културног развоја;
6. тема мора да буде подесна за развој туристичких производа у сарадњи са
туристичким агенцијама и оператерима, намењених различитим групама јавности,
укључујући и школске групе;
7. тема мора да омогући реализацију дугорочних, мултилатералних пројеката сарадње у
различитим областима деловања (види листу приоритетних области деловања у делу II)
успостављањем мултидисциплинарних мрежа смештених у неколико држава чланица
Савета Европе (види листу критеријума за мреже у делу III).
II. Листа приоритетних области деловања
У оквиру сваке од тема, мора да буде покренуто неколико дугорочних,
мултидисциплинарних пројеката сарадње (критеријум бр. 7, у делу I); у циљу
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оптималног остваривања циљева програма, Савет Европе утврдио је приоритете за пет
области деловања, које су посебно погодне за такву врсту пројеката сарадње.
1. Сарадња у истраживању и развоју
У овој области деловања, пројекти морају:
- да се баве обједињавањем великих европских тема, омогућавајући обједињавање
уситњених знања;
- да покажу да ове теме на репрезентативан начин указују на европске вредности
које су заједничке за неколико европских култура;
- да приказују развој тих вредности и различите облике које оне попримају у
Европи;
- да буду погодни за истраживање и интердисциплинарну анализу, како на
теоријском, тако и на практичном нивоу.
2. Унапређење сећања, историје и европског наслеђа
У овој области деловања, пројекти морају:
- да унапређују материјално и нематеријално наслеђе, појашњавају његов
историјски значај и истакну његове сличности у различитим деловима Европе;
- да узму у обзир и промовишу повеље, конвенције, препоруке и рад Савета
Европе, УНЕСKО-а и ИKОМОС-а, који се односи на обнову, заштиту и
унапређење наслеђа, планирање предела и просторно планирање;
- да, осим споменика и локалитета који се обично користе у туристичке сврхе,
идентификују и унапређују и друге европске културне знаменитости, посебно у
сеоским областима и индустријским зонама које се налазе у процесу економског
реструктурирања;
- да узму у обзир материјално и нематеријално наслеђе етничких или социјалних
мањина у Европи;
- да кроз адекватну обуку, доприносе развијању свести код оних који одлучују,
професионалаца и најшире јавности о сложеном појму наслеђа, потреби да се
оно, као средство одрживог развоја, заштити, тумачи и представља, као и о
изазовима и могућностима које оно представља за будућност Европе.
3. Културни и образовни програми сарадње за младе Европљане
У овој области деловања, пројекти морају:
- да подразумевају организовање активности са групама младих људи, у циљу
промовисања размена на свим нивоима, са идејом развијање појма европског
држављанства, богатог у својој разноликости;
- да ставе нагласак на лична и стварна искуства, кроз посете местима и контакте;
- да подстичу свеобухватнији приступ, кроз организовање размена младих људи
који потичу из различитих социјалних слојева и области Европе;
- да представљају пилот програме са ограниченим бројем земаља учесница и да
располажу са довољно средстава за ваљану процену; та процена треба да пружи
прототипове који могу да послуже као референтни модели;
- да покрећу програме и планове сарадње у којима би учествовале образовне
установе на различитим нивоима.
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4. Савремена културна и уметничка пракса
У овој области деловања, пројекти морају:
- да подстичу расправу и размену на мултидисциплинарној и међукултуралној
основи, између различитих културних и уметничких израза и сензибилитета,
карактеристичних за различите земље Европе;
- да подстичу активности и уметничке пројекте који истражују везе између
наслеђа и савремене културе;
- да укажу на нове праксе у савременој културној и уметничкој пракси, које у
креативном смислу, у највећој мери нуде нови приступ, и повежу их са
историјом развоја знања; ове праксе се могу односити на визуелне или сценске
уметности, уметничке занате, архитектуру, музику, књижевност или било који
други вид културног израза;
- да подстичу мреже и активности које руше границе између професионалаца и
непрофесионалаца, посебно када је у питању обука из одређених области,
намењена младим Европљанима;
5. Културни туризам и одрживи културни развој
У овој области деловања, пројекти морају:
- да узму у обзир локалне, регионалне, националне и европске идентитете;
- да активно укључе штампане и радиодифузне медије и максимално искористе
потенцијал електронских медија, како би се подигла свест о културним
циљевима пројеката;
- да унапређују дијалог између градских и сеоских култура, између области са
југа, севера, истока и запада Европе, као и између развијених и неразвијених
области;
- да унапређују дијалог и разумевање између већинских и мањинских, домаћих и
досељеничких култура;
- да отварају могућности за сарадњу између Европе и других континената,
засновану на посебним афинитетима који постоје у одређеним областима;
- да се, на плану културног туризма баве развијањем свести код јавности,
скретањем пажње оних који одлучују на нужност заштите наслеђа, као сегмента
одрживог развоја одређене области, и настоје да и понуду, и потражњу учине
што разноврснијима, како би подстакли развој квалитетног туризма који има
европску димензију;
- да настоје да остваре сарадњу са јавним и приватним организацијама у области
туризма, у циљу развијања туристичких производа и инструмената намењених
свим потенцијалним циљним групама.
III. Листа критеријума који се односе на мреже
Иницијатори пројеката формираће мултидисциплинарне мреже смештене у неколико
држава чланица. Формирање мрежа мора да одобри Савет Европе, у складу са
посебним поступком оцењивања. Ове мреже, поред тога, морају бити подвргнуте
периодичном оцењивању.
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1. Критеријуми за одобравање мрежа
Да би добиле одобрење, мреже морају:
- да изаберу тему или један аспект теме одобрене од стране одбора задуженог за
програм Путеви културе Савета Европе, или да предложе нову тему;
- да поднесу концептуални оквир који се заснива на истраживању изабране теме, а
који је прихваћен од стране различитих партнера у оквиру мреже;
- да у читав пројекат (или пројекте), или један његов део, укључе неколико
земаља чланица, чиме се, међутим, не искључују активности билатералне
природе;
- да имају намеру да у пројекат укључе што већи број држава потписница
Европске конвенције о култури (ЕТС бр. 18), као и других држава, тамо где је то
могуће;
- да обезбеде да предложени пројекти буду одрживи, како у финансијском, тако и
у организационом погледу;
- да имају правни статус, било у форми удружења, или савеза удружења;
- да раде у складу са демократским принципима;
- да доставе сав материјал неопходан за оцењивање њиховог пројекта (пројеката)
и вредновање њихових активности (види тачке 2 и 3 ниже).
2. Оцењивање предложене мреже
Да би нека предложена мрежа добила одобрење, мора да прође кроз поступак
оцењивања, који се заснива на следећим критеријумима:
- предложена тема мора да буде у складу са квалификационим критеријумима
наведеним у делу I, или да се уклапа у неку од постојећих тема програма
Путеви културе Савета Европе;
- предложена мрежа мора:
- да понуди свеобухватни програм и наведе његове циљеве, методе, партнере,
земље учеснице (оне које већ учествују и оне које би требало да се укључе),
поља деловања и генерални средњорочни и дугорочни план за развој програма;
- да идентификује, у разним земљама чланицама, главне иницијаторе, учеснике и
друге потенцијалне партнере који би могли да чине мрежу; да наведе, уколико је
то могуће, друге партнерске организације на међународном нивоу;
- да наведе области на које се пројекат односи;
- да наведе детаље о свом финансијском и оперативном плану;
- да приложи основни документ (документа) који се односи на њен правни статус.
IV. Потврда
1. Потврда Пут културе Савета Европе може се издати пројектима који одговарају
одобреној теми и испуњавају критеријуме пет приоритетних области деловања (део I,
горе).
Потврду издаје одбор задужен за програм Путеви културе, на предлог саветодавног
одбора. Посебно се подстичу пројекти и теме који доприносе остваривању основних
политичких циљева Савета Европе. Потврда Пут културе Савета Европе може се
издати само уколико је одобрена мрежа која је одговорна за пројекат.
2. Након издавања потврде, пун назив Пут културе Савета Европе и лого Савета
Европе морају се ставити на сав материјал за комуникацију, укључујући и саопштења
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за штампу. Приручник са препорукама (или вадемекум) биће стављен на располагање
мрежама, посебно у погледу ознака на путевима.
Кад год је то могуће, потврда, заједно са логом Савета Европе, мора стајати на
путоказима и таблама које означавају путеве културе.
3. Оцењивање мрежа одговорних за пројекте који су добили потврду Пут културе
Савета Европе.
Да би задржале статус који су добиле, мреже морају сваке три године да поднесе
извештај који ће Савету Европе омогућити да оцени њихове активности и утврди да ли
оне и даље задовољавају критеријуме из делова II, III и IV. 2 горе.
Ако одбор задужен за програм Путеви културе утврди да нису задовољени услови из
делова I, II, III и IV. 2 горе, он ће издати препоруку како би осигурао да се ови услови
задовоље. Уколико се у року од годину дана не поступи по препоруци, одбор може да
повуче потврду
2.3 Резолуција о путевима културе CM/Res(2010)52 о правилима за доделу
потврде "Пут културе Савета Европе"1332
(усвојена од стране Комитета министара 8. децембра 2010. године, на
састанку заменика министара)

1101-ом

Комитет министара, у складу са одредбама члана 15. б Статута Савета Европе,
сматрајући да је циљ Савета Европе постизање већег јединства међу чланицама и да се
тај циљ може остварити заједничким деловањем на пољу културе;
сматрајући да су главни циљеви европске културне сарадње унапређивање европског
идентитета у његовом јединству и разноликости; очување разноликости европских
култура; подстицање међукултурног дијалога, као и допринос спречавању конфликата
и помирењу;
сматрајући да указивање на утицаје, размене и догађаје који су формирали европски
идентитет може да олакша развијање свести о европском држављанству које се заснива
на заједничким вредностима;
сматрајући да је веома важно да младе генерације стекну свест о европском идентитету
и држављанству, као и о заједничким вредностима на којима су они засновани;
сматрајући да је, како би се ове заједничке вредности потврдиле и учиниле
опипљивијим, неопходно промовисати тумачење историје Европе засновано на њеном

1332

Council of Europe, Resolution CM/Res(2010)52 on the rules for the award of the “Cultural Route of the
Council
of
Europe”
certification,
2010,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Res(2010)52&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet
=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
и
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImag
e=1734454&SecMode=1&DocId=1671428&Usage=2
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материјалном, духовном и природном наслеђу, чиме се истичу везе које обједињују
различите културе и области Европе;
примећујући да се до препознавања европских вредности и заједничког европског
наслеђа може доћи уз помоћ путева културе које прате историју народа, миграције и
ширење главних европских цивилизацијских токова на пољу филозофије, религије,
културе, уметности, науке, технологије и трговине;
свесни да су такви путеви погодни за дугорочне програме европске сарадње на пољу
истраживања, унапређивања наслеђа, културе и уметности, културних и образовних
програма размене, намењених младима, културног туризма у Европи и одрживог
културног развоја;
сматрајући да таква сарадња покреће и повезује велики број појединаца, организација,
институција и структура у Европи, те да на тај начин доприноси процесу изградње
Европе;
сматрајући да је у циљу обезбеђивања интелектуалне и техничке подршке за ову
сарадњу, која захтева значајна кадровска и финансијска средства, неопходно
установити формални оперативни оквир који би омогућио реафирмацију основних
вредности, квалитативну и квантитативну процену спровођења, обуку учесника и
кохерентну комуникацију;
сматрајући да један такав оквир омогућава да се ради на остваривању заједничких
циљева и да представља гаранцију квалитета предузетих иницијатива;
с обзиром на Резолуцију CM/Res(2010)53 којом се успоставља Проширени парцијални
споразум о Путевима културе (у даљем тексту "EPA");
У вези са циљевима и активностима EPA,
Усваја ову резолуцију којом се поништава и замењује Резолуција CM/Res(2007)12 о
Путевима културе Савета Европе од 10. октобра 2007;
Усваја правила за доделу потврде Пут културе Савета Европе која се додају овој
резолуцији.
Додатак Резолуцији CM/Res(2010)52
Правила
Потврда "Путеви културе Савета Европе", може се издати пројектима који се баве
темом која је у складу са критеријумима прихватљивости у делу I у наставку, укључују
приоритетне активности као што је назначено у делу II и које представља једна мрежа
која испуњава критеријуме у делу III.
I.

Листа критеријума прихватљивости који се односе на теме

Теме морају да задовоље следеће критеријуме:
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1. тема мора да представља европске вредности и да буде заједничка за неколико
земаља Европе;
2. тема мора бити истражена и разрађена од стране неколико група стручњака за
различите научне дисциплине, из различитих крајева Европе, како би се могло
гарантовати да за активности и пројекте који је илуструју постоји консензус;
3. тема мора да пружи илустрацију европског сећања, историје и наслеђа и да
допринесе тумачењу разноликости данашње Европе;
4. тема мора да буде погодна за културне и образовне програме размене, намењене
младим људима, те да, самим тим, буде у складу са идејама и напорима Савета
Европе на том плану;
5. тема мора да омогући развијање различитих иницијатива и пројеката који могу
да служе као узор и који нуде нов приступ проблемима на плану културног
туризма и одрживог културног развоја;
6. тема мора да буде подесна за развој туристичких производа у сарадњи са
туристичким агенцијама и оператерима, намењених различитим групама
јавности, укључујући и школске групе.
II.

Листа приоритетних области деловања

Пројекти морају да се односе на следеће приоритетне области деловања, и да испуне
критеријуме набројане у наставку за сваку област деловања:
1.

Сарадња у истраживању и развоју

У овој области деловања, пројекти морају:
- да се баве обједињавањем великих европских тема, омогућавајући обједињавање
уситњених знања;
- да покажу да ове теме на репрезентативан начин указују на европске вредности
које су заједничке за неколико европских култура;
- да приказују развој тих вредности и различите облике које оне попримају у
Европи;
- да буду погодни за истраживање и интердисциплинарну анализу, како на
теоријском тако и на практичном нивоу.
2.

Унапређење сећања, историје и европског наслеђа

У овој области деловања, пројекти морају:
- да унапређују материјално и нематеријално наслеђе, појашњавају његов
историјски значај и истакну његове сличности у различитим деловима Европе;
- да узму у обзир и промовишу повеље, конвенције, препоруке и рад Савета
Европе, УНЕСКО-а и ИКОМОС-а, који се односи на обнову, заштиту и
унапређење наслеђа, планирање предела и просторно планирање;
- да осим споменика и локалитета који се обично користе у туристичке сврхе
идентификују и унапређују и друге европске културне знаменитости, посебно у
сеоским областима и индустријским зонама које се налазе у процесу економског
реструктурирања;
- да узму у обзир материјално и нематеријално наслеђе етничких или социјалних
мањина у Европи;
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3.

да адекватном обуком доприносе развијању свести код оних који одлучују,
професионалаца и најшире јавности о сложеном појму наслеђа, о потреби да се
оно, као средство одрживог развоја, заштити, тумачи и представља, као и о
изазовима и могућностима које оно представља за будућност Европе.
Културни и образовни програми сарадње за младе Европљане

У овој области деловања, пројекти морају:
- да подразумевају организовање активности са групама младих људи, у циљу
промовисања размена на свим нивоима, с идејом развијања појма европског
држављанства, богатог у својој разноликости;
- да нагласе значај личних и стварних искустава, кроз посете местима и контакте;
- да подстичу свеобухватнији приступ, организовањем размена младих људи који
потичу из различитих друштвених слојева и области Европе;
- да представљају пилот програме са ограниченим бројем земаља учесница и да
располажу са довољно средстава за ваљану процену; та процена треба да пружи
прототипове који могу да послуже као референтни модели;
- да покрећу програме и планове сарадње у којима би учествовале образовне
установе на различитим нивоима.
4.

Савремена културна и уметничка пракса

У овој области деловања, пројекти морају:
- да подстичу расправу и размену на мултидисциплинарној и међукултуралној
основи, између различитих културних и уметничких израза и сензибилитета
карактеристичних за различите земље Европе;
- да подстичу активности и уметничке пројекте који истражују везе између
наслеђа и савремене културе;
- да укажу на нове праксе у савременој културној и уметничкој пракси, које у
креативном смислу у највећој мери нуде нов приступ, и повежу их са историјом
развоја знања; ове праксе се могу односити на визуелне или сценске уметности,
уметничке занате, архитектуру, музику, књижевност или било који други вид
културног израза;
- да подстичу мреже и активности које руше границе између професионалаца и
непрофесионалаца, посебно када је у питању обука из одређених области,
намењена младим Европљанима.
5.

Културни туризам и одржив културни развој

У овој области деловања, пројекти морају:
- да узму у обзир локалне, регионалне, националне и европске идентитете;
- да активно укључе штампане и радиодифузне медије и да максимално искористе
потенцијал електронских медија како би се подигла свест о културним
циљевима пројеката;
- да унапређују дијалог између градских и сеоских култура, између области с југа,
севера, истока и запада Европе, као и између развијених и неразвијених области;
- да унапређују дијалог и разумевање између већинских и мањинских, домаћих и
досељеничких култура;
- да отварају могућности за сарадњу између Европе и других континената,
засновану на посебним афинитетима који постоје у одређеним областима;
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III.

да се на плану културног туризма баве развијањем свести код јавности,
скретањем пажње оних који одлучују на нужност заштите наслеђа, као сегмента
одрживог развоја одређене области, и настоје да и понуду и потражњу учине
што разноврснијима како би подстакли развој квалитетног туризма који има
европску димензију;
да настоје да остваре сарадњу са јавним и приватним организацијама у области
туризма, у циљу развијања туристичких производа и инструмената намењених
свим потенцијалним циљним групама.
Листа критеријума који се односе на мреже

Иницијатори пројеката формираће мултидисциплинарне мреже смештене у неколико
држава чланица Савета Европе. Такве мреже морају:
- да поднесу концептуални оквир који се заснива на истраживању изабране теме, а
који су прихватили различити партнери у оквиру мреже;
- да у читав пројекат (или пројекте), или један његов део, укључе неколико
земаља чланица Савета Европе, чиме се, међутим, не искључују активности
билатералне природе;
- да планирају да у пројекат укључе што већи број држава потписница Европске
конвенције о култури (ЕТС бр .18), као и друге државе, тамо где је то могуће;
- да обезбеде одрживост предложених пројеката како у финансијском тако и у
организационом погледу;
- да имају правни статус, било у форми удружења или савеза удружења;
- да раде у складу са демократским принципима.
У прилог представљања својих пројеката, мреже морају:
- да понуде свеобухватни програм и наведу његове циљеве, методе, партнере,
земље учеснице (оне које већ учествују и оне које би требало да се укључе),
поља деловања и генерални средњорочни и дугорочни план за развој програма;
- да идентификују, у разним земљама чланицама Савета Европе, главне
иницијаторе, учеснике и друге потенцијалне партнере који би могли да чине
мрежу; да наведу, уколико је то могуће, друге партнерске организације на
међународном нивоу;
- да наведу области на које се пројекат односи;
- да наведу детаље о свом финансијском и оперативном плану;
- да приложе основни документ (документа) који се односи на њихов правни
статус.
IV.

Потврда

1.
Потврду Пут културе Савета Европе издаје Управни одбор EPA који може,
уколико је потребно, да потражи савет од једног или више стручних консултаната, а
након консултација са Управним одбором за културу (CDCULT) и Управним Одбором
за културно наслеђе и пејзаж (CDPATEP), и уколико Управни одбор сматра да је
неопходно, другим релевантним пододборима или телима Савета Европе.
У случају негативног мишљења од стране CDCULT-а или CDPATEP-а, неопходна је
сагласност Комитета министара за издавање потврде.
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Пројекти и теме који помажу у постизању политичких циљева Савета Европе, посебно
се подстичу.
2.
Након издавања потврде, пун назив Пут културе Савета Европе и лого Савета
Европе морају се ставити на сав материјал за комуникацију, укључујући и саопштења
за штампу. Приручник са препорукама (или вадемекум) биће стављен на располагање
мрежама, посебно у погледу ознака на путевима.
Кад год је то могуће, потврда, заједно са логом Савета Европе, мора стајати на
путоказима и таблама који означавају путеве културе.
3.
Оцењивање мрежа одговорних за пројекте који су добили потврду Пут културе
Савета Европе.
Мреже морају сваке три године да подносе извештај који ће Управном одбору ЕПА
омогућити да оцени њихове активности и утврди да ли оне и даље задовољавају
критеријуме из делова I, II, III и IV. 2 горе.
Ако Управни одбор EPA, утврди да нису задовољени услови из делова I, II, III и IV. 2
горе, он ће издати препоруку како би осигурао да се ови услови задовоље. Уколико се
за годину дана не поступи по препоруци, Управни одбор EPA може да повуче потврду,
након консултација са CDCULT и CDPATEP.
У случају да CDCULT или CDPATEP сматра да потврда не треба да се повуче, биће
потребна сагласност Комитета министара за повлачење потврде.
Пошто добију сертификат у складу са Резолуцијом CM/Res(2007)12, мреже су предмет
поступка процене описаног у тачки IV. 3 ове резолуције.
Управни одбор EPA одлучује о практичним модалитетима примене ове одлуке. Он
може да усвоји пословник о раду у том смислу.

2.4 Резолуција о путевима културе CM/Res(2010)53 којом се успоставља
проширен парцијални споразум (ЕПА)1333
(Усвојена од стране Комитета министара 8. децембра 2010, на 1101-ом састанку
Заменика министара)
Представници Комитета министара Аустрије, Азербејџана, Бугарске, Кипра,
Француске, Грчке, Италије, Луксембурга, Црне Горе, Португалије, Руске Федерације,
Словеније и Шпаније,

1333

Council of Europe, Resolution CM/Res(2010)53 establishing an Enlarged Partial Agreement on Cultural
Routes,
2010,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1719265
,
као
и:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/PartialAgr/Html/CulturalRoutes201053.htm
и
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/PartialAgr/Html/CulturalRoutesStatute.htm
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Имајући у виду успех програма Путеви културе Савета Европе, заснованог на
Резолуцији CM/Res(2007)12 Комитета министара за Путеве културе Савета Европе,
који је постао основни инструмент за подизање свести о заједничком европском
наслеђу, камен темељац европског држављанства, средство за побољшање квалитета
живота и извор друштвеног, економског и културног развоја;
Истичући значај путева културе, као реалне слике европских прекограничних
итинерера, плурализма и разноврсности европске културе засноване на заједничким
вредностима, и као средства за интеркултурни дијалог и разумевање;
Констатујући са задовољством да је 29 путева културе добило сертификацију Пут
културе Савета Европе, а активности мрежа којима је одобрено да спроводе ове путеве
су у сталном порасту, обухватајући већи део континенталне Европе и шире.
Констатујући да путеви културе сада организују и спроводе, сваке године, стотине
културних догађаја, образовне размене и туре које укључују на стотине хиљада људи,
стотине организација и локалних заједница;
Препознајући да у циљу постизања максималног домета и утицаја, постојећи путеви
културе, као и многи други у настајању, захтевају обимнију стручну помоћ и подршка;
Истичући суштински допринос Европског института за путеве културе, са седиштем у
Луксембургу, у изради и ширењу информација и суочавању са повећаним потребама за
техничком помоћи у успостављању путева културе, и захваљујући влади Луксембурга
на континуираној и великодушној подршци Институту током дугог низа година;
Имајући у виду исказану намеру Владе Луксембурга да, у оквиру новог билатералног
споразума са Саветом Европе, настави да обезбеђује годишњи добровољни
финансијски допринос за покривање оперативних трошкова Европског института за
путеве културе како би му било омогућено да испуњава задатке поверене од стране
EПA;
Констатујући са задовољством чврсто партнерство које је успостављено између Савета
Европе и Европске уније у области путева културе и културног туризма, и
подржавајући континуирано јачање тог партнерства у будућности;
Потврђујући важност путева културе у вези са прекограничном културном сарадњом и
развојем одрживог културног туризма који се ослања на локално знање, вештине и
културна добра, који промовишу Европу - укључујући и мање познате регионе - као
дестинацију која нуди јединствено културно искуство;
Свесни потребе да се обезбеди оперативни инструмент са довољним капацитетом да
подржи развој и унапређење постојећих и нових путева културе;
Имајући у виду одлуку од 8. децембра 2010 (CM/Del/Dec(2010)1101/7.2ab) којом је
Комитет министара овластио државе чланице, које то желе, да наставе овај циљ у
оквиру Савета Европе путем Проширеног парцијалног споразума;
У светлу Резолуције CM/Res(2010)52 Комитета министара о правилима за додељивање
потврде Пут културе Савета Европе;
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С обзиром на статутарну резолуцију Res(93)28 о парцијалним и проширеним
споразумима усвојеним од стране Комитета министара 14. маја 1993. на својој 92.
седници;
Узимајући у обзир да је Резолуција Res(96)36 којом се успостављају критеријуми за
парцијалне и проширене споразуме Савета Европе, коју је усвојио Комитет министара
17. октобра 1996, на 575-ом састанку заменика министара, допуњена Резолуцијом
CM/Res(2010)2, коју је усвојио Комитет министара је 5. маја 2010, на 1084-ом састанку
заменика министара,
Решава на следећи начин:
1. Овим се формира Проширени парцијални споразум о путевима културе, који би
се спроводио у складу са одредбама садржаним у Статуту у прилогу ове
резолуције;
2. Персонал ЕПА биће део Секретаријата Савета Европе;
3. Европски институт за путеве културе деловаће уз финансијску подршку Владе
Луксембурга, под покровитељством и уз помоћ EПA, у спровођењу свог
програма активности, на основу споразума између Генералног секретара Савета
Европе и надлежних органа Луксембурга, као и оперативног споразума између
председника Европског института за путеве културе и извршног секретара EПA.
4. EPA ће бити успостављен као пилот пројекат, за почетни период од три године,
на крају којег ће Комитету министара бити представљен извештај о његовим
достигнућима и конкретном доприносу. На основу овог извештаја, Комитет
министара размотриће мандат ЕПА и одлучује о његовој будућности.
Додатак Резолуцији CM/Res(2010)53
Статут Проширеног парцијалног споразума о путевима културе
Члан 1 – Циљеви и задаци
1.1 Циљеви
Проширени парцијални споразум (EПA) ће допринети промовисању европског
идентитета и држављанства кроз знање и свест о заједничком наслеђу Европе и
развијању културних веза и дијалога у Европи, као и са другим земљама и регионима.
Он ће настојати да обликује заједнички културни простор кроз развој путева културе са
циљем да се подстиче подизање свести о наслеђу, образовању, умрежавању, квалитету
и одрживом прекограничном туризму и другим сродним активностима.
ЕПА ће допринети јачању потенцијала путева културе, културне сарадње, одрживом
територијалном развоју и социјалној кохезији, с' посебним акцентом на теме од
симболичког значаја за европско јединство, историју, културу и вредности и откривање
мање познатих дестинација. Споразум ће ојачати демократску димензију културне
размене и туризма кроз учешће најширих слојева мрежа и удружења, локалних и
регионалних власти, универзитета и професионалних организација. Споразум ће
допринети очувању разноврсности наслеђа путем тематски заснованих и алтернативних
туристичких итинерера и културних пројеката.
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ЕПА ће допринети развоју и промоцији концепта пута културе у свим њеним
аспектима, како би се подигла глобална свест о Европи као туристичкој дестинацији
јединствене вредности и квалитета.
Дефиниције
Пут културе: пројекат сарадње културе, едукативног наслеђа и туризма чији је циљ
развој и промоција итинерера или серије итинерера заснованих на историјском путу,
културном концепту, представи или феномену међународне важности и значаја за
разумевање и поштовање заједничких европских вредности.
Оператер пута културе: организација или група организација законски регистрована у
једној или неколико држава чланица Савета Европе, или јавна установа која носи
правну, финансијску и моралну одговорност за управљање и функционисање путева
културе и представља пут vis-à vis1334 Савету Европе.
Потврда Пут културе Савета Европе: потврда која се додељује путевима културе који
задовољавају критеријуме наведене у CM/Res(2010)52 Комитета министара о
правилима за додељивање потврде Пут културе Савета Европе.
1.2

Задаци

Доношење политике и успостављање стандарда
ЕПА ће обезбедити савете и стручну помоћ за развој, спровођење, евалуацију и
промоцију путева културе, нарочито подвлачећи експертизу Европског института за
путеве културе. То подразумева експертизу у:
- успостављању и функционисању мрежа пројекта и организација и развијање
споразума о сарадњи;
- истраживања о историјском контексту путева и развој културних и образовних
садржаја и активности путева културе;
- развој одрживе туристичке понуде засноване на путевима културе, чиме се
доприноси економској добробити региона;
- припреми и реализацији финансирања и стратегије промоције;
- обуци и изградњи капацитета за оператера пута културе, нарочито у вези са
Саветом Европе и другим међународним стандардима у области наслеђа и
културе, као и стандардима професионалне праксе у области туризма;
- промовисању, транспарентности и свим другим аспектима који се односе на
усаглашеност са стандардима Савета Европе.
ЕПА ће подржати умрежавања и размену између оператера путева културе и других
партнера у области културног туризма, посебно за:
- развој заједничке визије и стратегије за путеве културе као туристичке
производе;

1334

vis-à-vis, франц. – директно (прим. аут.)
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-

развој партнерства како би се повећали расположиви ресурси за културни
туризам у Европи;
идентификацију и ширење добре праксе.

ЕПА ће допринети развоју нових оријентација и стандарда у вези са путевима културе
и туризмом, као одговор на изазове и проблеме савремених друштава.
ЕПА ће даље развијати методологије за промоцију прекограничног културног туризма.
ЕПА ће додељивати потврду Пут културе Савета Европе у складу са Резолуцијом
CM/Res(2010)52 Комитета министара о правилима за додељивање потврде Пут
културе Савета Европе.
1.3 Програм активности
ЕПА ће спроводити програм активности према одлуци Управног одбора.
Члан 2 - Приступање и чланство
2.1 Свака држава чланица Савета Европе или земље потписнице Европске конвенције о
култури може да се придружи ЕПА путем саопштења упућеном Генералном секретару
Савета Европе.
2.2 Комитет министара, у свом саставу ограничен на представнике држава чланица
ЕПА, може већином из члана 20. д Статута Савета Европе, позвати било коју државу
нечланица Савета Европе да се придружи ЕПА, након консултација ЕПА чланица које
нису чланице Савета Европе. Држава нечланица, која добије такав позив, обавестиће
генералног секретара о својој намери да постане члан ЕПА.
2.3 Европска унија је позвана да се придружи ЕПА.
2.4 Земље чланице Савета Европе и друге уговорне стране Европске конвенције о
култури, које нису приступиле ЕПА, могу да затраже статус посматрача са ЕПА за
период од највише две године. Одлуке у таквим случајевима, укључујући и могућу
финансијску подршку од стране посматрача, донеће Управни одбор ЕПА.
2.5 Парламентарна скупштина, Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе
и Конференција међународних невладиних организација, може учествовати у раду ЕПА
у складу са чланом 3.4 испод.
Члан 3 - Управни одбор
3.1 Управни одбор ЕПА ће бити састављен од по једног представника ког именује
сваки члан ЕПА, као и два представника Европске уније – једног који представља
Европску комисију и један који представља Европски парламент.
3.2 Управни одбор ће из реда својих чланова изабрати биро састављен од
председавајућег, једног потпредседника, три друга члана, за мандат од две године, који
се може обновити само једном.
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3.3 Управни одбор ће:
- бити одговоран за опште спровођење задатака поверених ЕПА;
- додељивати потврду Пут културе Савета Европе у складу са Резолуцијом
CM/Res(2010)52 Комитета министара о правилима за додељивање потврде Пут
културе Савета Европе;
- усвојити нацрт годишњег програма активности ЕПА и поднети га, у складу са
финансијским прописима Савета Европе, генералном секретару Савета Европе, у
вези са израдом нацрта годишњег буџета, пре слања органу успостављеном на
основу члана 5.2 испод;
- одлучивати о пројектима у складу са политичким приоритетима Савета Европе;
- надгледати односе са Европским институтом за путеве културе, како би се
осигурала конзистентност између акција Института и програма активности
ЕПА;
- пратити спровођење програма активности;
- усвојити и послати годишњи извештај активности Комитету министара.
3.4 Управни одбор састајаће се једном годишње. Одбор може да позове представнике
релевантних тела Савета Европе да присуствују састанцима, без права гласа, у складу
са тачкама дневног реда.
3.5 Управни одбор може да одреди оперативне послове свом бироу. Биро сазива
председник Управног одбора најмање једном годишње.
3.6 Управни одбор доноси одлуке двотрећинском већином гласова, а сваки члан има
један глас. Процедурална питања решаваће се већином гласова. По свим другим
питањима, Управни одбор ће усвојити свој пословник о раду и све друге мере за
реализацију својих активности.
3.7 Како би се Генерални секретар отпустио са места руководиоца ЕПА за финансијску
годину о којој је реч, Управни одбор ће доставити Комитету министара годишње
обрачуне заједно са оценом и свим коментарима, као и извештај сачињен од стране
Спољног ревизора, како је наведено у финансијским прописима.
Члан 4- Саветодавни форум за путеве културе
4.1 Састанак представника оператера путева културе, мрежа, међународних
организација и платформи за наслеђе и туризам, локалних и регионалних власти,
организација цивилног друштва, привредних комора, фондација и других донаторских
организација, професионалних организација у области туризма, наслеђа и културе или
других надлежних органа одржаваће се једном годишње у облику Саветодавног форума
за путева културе.
4.2 Учешће на форуму ће се одржати на позив или прихватањем регистрације од стране
Секретаријата ЕПА.
4.3 Форум ће расправљати о трендовима и изазовима у вези са путевима културе и
обезбедити платформу за размену искустава, преиспитивање напретка у спровођењу
путева културе, дебате о новој професионалној пракси, покретање нових иницијатива и
развој партнерстава.
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Члан 5 - Буџет
5.1 Средства ЕПА ће обухватати:
- годишње доприносе од сваког члана који се придружује ЕПА и, уколико је
потребно, доприносе од стране посматрача у складу с чланом 2.4;
- било које друге уплате, донације или завештања, у складу са одредбама става 5.4
испод.
ЕПА може да прима доприносе од Европске Уније.
5.2 Буџет ЕПА и специфични ниво доприноса годишње ће усвајати орган састављен од
представника у Комитету министара држава чланица које учествују у ЕПА и
представника осталих чланица, које ће тако имати право да гласају.
5.3
Расходи који се односе на спровођење програма активности и заједничких
издатака Секретаријата покриће буџет парцијалног споразума који финансирају
чланице ЕПА и, уколико је потребно, посматрачи. Расходи за седиште ЕПА, као и они
који се односе на особље и оперативне трошкове Европског института за путеве
културе, појавиће се у рачунима ЕПА, као информативна ставка.
5.4 ЕПА такође може да прима добровољне и друге доприносе у вези са делокругом
споразума, под условом да их Управни одбор одобри пре њиховог прихватања. Ови
доприноси се уплаћују на посебан рачун, отворен под условима из члана 4.2
финансијских прописа Савета Европе, које надгледа Управни одбор и биће намењени
наведеним циљевима и задацима, под условом да су у складу са циљевим Статута.
5.5 Имовина ЕПА се стиче и њоме се располаже у име Савета Европе и као таква
ужива повластице и неповредивост који се примењују на имовину Савета под условима
које прописују постојећи споразуми.
5.6 Путни и трошкови смештаја за лица која присуствују састанцима Управног одбора
сноси држава или организација о којој се ради.
5.7 Путни и трошкови смештаја за лица која присуствују Саветодавном форуму о
путевима културе платиће учесници, осим уколико Управни одбор не одлучи
другачије, на основу издвајања за посебне намене наведених у оперативном буџету
ЕПА.
5.8 Финансијски прописи Савета Европе примењиваће се, mutatis mutandis1335, за
усвајање и управљање буџетом ЕПА.
Члан 6 - Секретаријат
6.1 Секретаријат ЕПА, на челу са извршним секретаром, обезбеђује Генерални секретар
Савета Европе.

1335

mutatis mutandis, лат.- уз потребне исправке (прим. аут.)
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6.2 Извршни секретар може позивати институције и независне стручњаке из области
које су обухваћене програмом.
6.3 Седиште ЕПА ће се налазити у Луксембургу, у просторијама Европског института
за путеве културе, захваљујући љубазности Владе Луксембурга.
Члан 7 - Измене и допуне
Комитет министара, у свом саставу ограничен на представнице држава чланица ЕПА и
након консултација са ЕПА чланицама који нису чланице Савета Европе, може да
усвоји измене и допуне овог статута уколико је остварена већина, како је предвиђено
чланом 20. д Статута Савета Европе.
Члан 8 – Иступање
8.1 Сваки члан може иступити из ЕПА путем изјаве која се шаље генералном секретару
Савета Европе.
8.2 Генерални секретар потврђује пријем изјаве и о томе обавештава чланове ЕПА.
8.3 По аналогији са чланом 7 Статута Савета Европе, иступање ступа на снагу:
- на крају финансијске године у којој је достављено, уколико је такво обавештење
достављено током првих девет месеци те финансијске године;
- на крају наредне финансијске године, уколико је обавештење о иступању дато у
последња три месеца финансијске године;
8.4 У складу са чланом 18, финансијских прописа Савета Европе, Управни одбор ће
испитати финансијске консеквенце иступања чланице и донети одговарајуће мере.
8.5 Генерални секретар ће одмах обавестити дотичну чланицу о последицама њеног
иступања.
3.0 ИКОМОС-ова Повеља о путевима културе (2008)1336
(Припремио ИКОМОС-ов Међународни научни комитет за путеве културе
(International Scientific Committee on Cultural Routes, CIIC), ратификовала 16. Генерална
скупштина ИКОМОС-а, Квебек (Канада), 4. октобра 2008)
Преамбула
Као резултат развоја науке и очувања културног наслеђа, нови концепт путева културе
показује еволуцију идеја у погледу визије културних добара, као и растућу важност
вредности које се односе на њихово окружење и територијалне размере и, открива
макроструктуру наслеђа на различитим нивоима. Овај концепт уводи модел нове етике
конзервације која сматра да су ове вредности, као заједничко наслеђе које надилази
националне границе, и које захтева заједничке напоре. Поштујући прирођену вредност
1336

The ICOMOS Charter on Cultural Routes, 2008, http://www.icomos.org/charters/culturalroutes_e.pdf и
http://www.international.icomos.org/charters/culturalroutes_e.pdf
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сваког појединачног елемента, пут културе препознаје и наглашава вредност свих
конститутивних елемената као целине. Такође помаже да се илуструје савремена
друштвена концепција вредности културног наслеђа као ресурса одрживог друштвеног
и привредног развоја.
Овај опширнији појам културног наслеђа захтева нове приступе у поступању у много
ширем контексту како би се описале и сачувале значајне везе које су директно у спрези
са његовим културним и историјским окружењем. Концепт пута културе је иновативан,
комплексан и вишедимензионалан. Он уводи и представља квалитативно нови приступ
теорији и пракси очувања културног наслеђа.
Путеви културе представљају интерактивне, динамичке и еволутивне процесе људских
интеркултурних веза које рефлектују богату разноликост утицаја различитих народа на
културно наслеђе.
Иако су путеви културе историјски резултовали како из мирољубивих, тако и
непријатељских сусрета, они представљају један број заједничких димензија које
надилазе њихове изворне функције, и нуде изузетан амбијент за културу мира
засновану на везама у заједничкој историји, као и толеранцији, поштовању и
уважавању културне разноликости која карактеришу укључене заједнице.
Разматрање путева културе као новог концепта или категорије, није у супротности нити
се преклапа са другим категоријама или врстама културних добара - споменика,
градова, културних пејзажа, индустријско наслеђа, и сл. - које могу постојати унутар
путање датог пута културе. Тиме се једноставно укључује у заједнички систем који
побољшава њихово значење. Овај интегрисани, интердисциплинирани и заједнички
оквир ствара нове односе међу њима помоћу иновативних научних перспектива које
омогућавају вишестрано, комплетно и прецизније виђење историје. Овај приступ не
само да подстиче разумевање и комуникацију међу народима света, већ и повећава
сарадњу у очувању културног наслеђа.
Иновација коју концепт путева културе уводи, открива наслеђе као специфичан
феномен људске покретљивости и размене који се развиo путем комуникационих
путева који су омогућили њихов ток и који су се користили или наменски служили
конкретним или нарочитим циљевима. Пут културе може бити пут нарочито створен да
служи овој сврси или пут који потпуно или делимично користи већ постојеће путеве
који су се користили се за различите сврхе. Међутим, иза његовог карактера као начина
комуникације и транспорта, постојање и значење пута културе се може објаснити
једино његовим коришћењем за такве посебне намене кроз дуго раздобље историје и
генерисањем културне вредности и вредности наслеђа које одражавају међусобне
утицаје између различитих културних група, као резултат властите нарочите динамике.
Стога, путеви културе нису просто начини комуникације и транспорта који могу
укључивати културна добра и повезују различите народе, већ посебан историјски
феномен који се не може створити из нечије имагинације и воље да успостави скуп
повезаних културних добара која поседују заједничке карактеристике.
Путеви културе су се понекад појављивали као пројекат, a priori планиран људском
вољом, која је имала довољно снаге да предузме одређене циљеве (на пример, путеви
Инка и Римског Царства). У другим случајевима, они су резултат дугог еволутивног
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процеса у којем се колективне интервенције разних људских фактора подударају и
усмеравају према заједничком циљу (као што је пут у Сантјаго, путеви афричких
трговачких каравана или пут свиле). У оба случаја, то су процеси који произлазе из
људске решености да се постигне одређени циљ.
С’ обзиром на културно богатство, разноврсност међусобних односа и
карактеристичних добра, директно повезаних с разлогом постојања путева културе (као
што су споменици, археолошки остаци, историјски градови, народна архитектура,
нематеријално, индустријско и технолошко наслеђе, јавни радови, културни и
природни пејзажи, превозна средства и други примери примене специфичних знања и
техничких вештина), њихово проучавање и управљање захтева мултидисциплинарни
приступ који илуструје и оживљава научне хипотезе и подстичу повећање историјског,
културног, техничког и уметничког знање.
Циљеви ИКОМОС-ове Повеље о путевима културе
-

-

-

да се успоставе основна начела и методе специфичног истраживања за
категорију путева културе које се односе на друге претходно успостављене и
проучаване категорије добара културног наслеђа.
да се предложе основни механизми за развој знања, вредновање, заштиту,
очување, управљање и конзервацију путева културе.
да се дефинишу основне смернице, начела и критеријуми за исправну употребу
путева културе као ресурса одрживог друштвеног и економског развоја,
поштујући њихову аутентичност и интегритет и адекватно очување историјског
значаја.
да се успоставе основе за националну и интернационалну сарадњу која ће бити
кључна за предузимање пројеката истраживања, заштите и развоја везаних за
путева културе, као и за финансирање тих настојања.

Дефиниција
Пут културе је сваки пут комуникације, било да је копнени, водени, или неког другог
типа, који је разграничен физички и такође се одликује својом специфичном
динамичком и историјском сврхом да служи специфичној и тачно одређеној сврси, која
мора испунити следеће услове:
a) мора произаћи и одражавати интерактивна кретања људи, као и
вишедимензионалну, континуирану, и узајамну размену роба, идеја, знања и
вредности међу народима, земљама, регијама или континентима у дужем
периоду времена.
b) тиме, мора да промовише међусобни утицај дотичне културе у простору и
времену, што се види, како у њиховом материјалном и нематеријалном наслеђу,
c) да буде интегрисана у динамички систем историјских односа и културних
особености везаних своје постојање.
Дефинисање елемената путева културе:
контекст, садржај, интер-културни значај у целини, динамички карактер и
окружење.
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1. Контекст: Путеви културе се појављују у природном и/ или културном
контексту, у којима врше утицај и које карактеришу и обогаћују новим
димензијама као део интерактивног процеса.
2. Садржај: Пут културе морају нужно бити подржани од стране конкретних
елемената који сведоче о богатом културном наслеђу и обезбеђују физичку
потврду његовог постојања. Сви нематеријални елементи служе да дају смисао и
значење разноврсним елементима који чине целину.
1. Незаменљиви физички елемент који одређује постојање пута културе је сам
комуникациони пут, као инструмент који служи осмишљеном пројекту или
пројекту у настајању кроз људску активност у циљу постизања одређених
циљева.
2. Други основни материјални елементи су материјална културна добра која се
односе на његову функцију историјског пута (станице, царинарнице, места за
складиштење, одмор и смештај, болнице, продавнице, луке, одбрамбена
утврђења, мостови, средства комуникације и транспорта; индустријски,
рударски и други објекти, као и они повезани са производњом и трговином,
који одражавају техничке, научне и социјалне програме и напредак у својим
различитим епохама; урбани центри, културни пејзажи, светим местима,
верски објекти итд. ) као и на нематеријалне елементе наслеђа који сведоче о
процесу размене и дијалога између народа који су укључени на путу.
3. Интер- културни значај у целини: Концепт путева културе подразумева
вредност целине која је већа од збира његових делова и даје путу његово
значење.
1. Пут културе представља културно добро обогаћено различитим културама
генерише и надмашује их у укупној вредности, пружајући знатан број
заједничких обележја и система вредности.
2. У оквиру његовог укупног идентитета, вредност његових делова обитава у
њиховом заједничком, подељеном, вишеструком значењу.
3. Његов шири обим допушта културно повезивање народа, земаља, региона и
континената.
4. Та шира обима је значајна како са аспекта укључених териториј тако и са
аспекта свеобухватног управљања различитим елеменатима наслеђа који су у
њу укључени. Истовремено културна разноликост коју пут културе
подразумева пружа алтернативу процесу културне хомогенизације.
4. Динамичан карактер: Осим присутних физичких доказа о свом историјском
путу, заједно са елементима културног наслеђа, путеви културе укључују
динамички фактор који делује као проводник или канал кроз који теку
реципрочни културни утицаји.
1. Динамика пута културе се не придржава природних закона или повремених
феномена, већ искључиво људских процеса и интереса, те је стога разумљива
само као културни феномен.
2. Овај витални флуид културе огледа се не само у материјалном или
материјалном аспекту, већ и у духу и традицијама који чини нематеријално
наслеђе пута културе.
3. Разумевањем пута културе као скупа динамичких елемената културне
комуникације између народа, његова културна добра се могу уважавати у

333

својим истинским историјским и просторним димензијама, што омогућава
свеобухватан и одржив приступ очувања пута као целине.
5. Окружење: пут културе је уско везан за своје окружење и чини његов
неодвојиви део.
1. Географска средина је помогла обликовање пута културе, одређујући његову
путању или делујући на његов развој током времена.
2. Територијално окружење, природно или културно (урбано или рурално),
пружа оквир за пут културе, дајући им свој нарочиту атмосферу, коју
карактеришу елементи и вредности како физичке тако и нематеријалне
природе, те је то од темељне важности за разумевање, очување и коришћење
пута.
3. Пут културе повезује и повезује географију са врло разноврсним својствима
наслеђа, што чини јединствену целину. Путеви културе и њихово окружење
су повезани са својим разноврсним пејзажима, природним или културним,
који су само једна од њихових компоненти које имају своје посебне
карактеристике и идентитет, зависно од различитих подручја и регија кроз
које пролазе. Различити пејзажи доприносе да се окарактеришу различити
делови пута као целине, обогаћују га својом разноликошћу.
4. Однос с природом је посебно деликатан у неким деоницама, у другима је то
однос са урбаним или руралним окружењем, а у подручјима са споменицима
изолованим од других зграда (као што су капеле, манастири, фонтане,
мостови, гранични прелази, итд.), однос тих споменика са својим пејзажем
обликује природу тог дела пута културе.
5. Заштита и очување путева културе захтева темељно познавање историјских,
природних и културних карактеристика њиховог окружења. Све неопходне
интервенције морају да се уклопе у тај контекст и да поштује његове
одређујуће карактеристике тиме што ће олакшати њихово разумевање, не
нарушавајући традиционални амбијент, било да је то природни, културни
или комбинован.
6. Мора се обезбедити оцртавање окружења пут културе, где ће се јасно
означити границе, добро дефинисане, регулисане тампон зоне, што треба да
омогући очување укључених материјалних и нематеријалних културних
вредности у својој пуној аутентичности и интегритету. Таква заштита мора
да укључи вредности различитих пејзажа који су саставни део пута културе и
обезбеђују његову карактеристичну атмосферу.
Специфични индикатори
Као основни индикатори разликовања који се примењују на категорију путева културе,
треба узети у обзир следеће: структура пута и њен физички супстрат, као и историјске
податке о њеном коришћењу за остварење одређеног циља; све физичке структуре
повезане са конкретном сврхом и функцијом пута културе; комуникациони елементи,
те постојање културних манифестација заједничког порекла дуж (или у одређеним
тачкама) пута као што су праксе, традиције, обичаји, и заједничка употреба религијске,
ритуалне, језичке, празничне, кулинарске, или сличне природе; међусобни утицаји на
музику, књижевност, архитектуру, ликовне уметности, рукотворине, научна
достигнућа, техничке и технолошке вештине и друга материјална и нематеријална
културна добра, чије пуно разумевање произлази из историјских функција пута
културе.
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Типови путева културе
Путеви културе се могу класификовати на следећи начин:
• Према свом територијалном обиму: локални, национални, регионални,
континентални или интерконтинентални.
• Према свом културном циљу: унутар одређеног културног региона или
проширени у различитим географским подручјима која су делила или деле
процес узајамног утицаја у формирању или еволуцији културних вредности.
• Према свом циљу или функцији: друштвени, економски, политички или
културни. Те карактеристике учествују у заједничком вишедимензионалном
контексту.
• Према свом трајању: оне које се више не користе у односу на оне које се и
даље развијају под утицајем друштвено-економске, политичке и културне
размене.
• Према својој структуралној конфигурацији: линеарни, кружни, крстасти,
радијални или мрежни.
• Према свом природном окружењу: копненом, воденом, мешовитом, или
другом физичком окружењу.
Идентификација, интегритет и аутентичност:
 Prima facie индикатори
За идентификацију и процену сврхе, седећи аспекти се могу иницијално сматрати као
prima facie, неубедљив доказ о постојању пута културе:
 Изрази динамичких друштвених, економских, политичких и културних
процеса који су генерисали размене између различитих културних група
везаних подручја;
 Препознатљива заједничка обележја различитих географских и културних
подручја повезаних историјским везама;
 Докази мобилности и успостављених веза између народа или етничких група
различитих култура;
 Специфичне културне карактеристике укорењене у традиционалном животу
различитих друштвених заједница;
 Елементи наслеђа и културне праксе - попут церемонија, фестивала и
верских прослава који представљају заједничке вредности различитих
заједница у одређеним културним и историјским подручју (подручјима) повезане са значајем и функцијом пута.


Процес идентификације

Неопходно да се у процесу идентификације пута културе узме у обзир његова
специфична функција како би служио конкретној и добро дефинисаној сврси,
материјалне и нематеријалне вредности његовог наслеђа које су динамично генерисане
као резултат реципрочних културних утицаја, његову структуралну конфигурацију,
укупан географски и историјски контекст, природно и културно окружење, било да је
ово друго урбано или рурално, и његове пратеће карактеристичне вредности окружења,
везе са пејзажима, трајање и симболичка и духовна димензија, што све доприноси
његовој идентификацији и разумевању његовог значаја.
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Нематеријална добра пута културе су фундаментална за разумевање њеног значаја и
повезаних вредности наслеђа. Зато се материјални аспекти морају увек проучавати
заједно са другим вредностима нематеријалне природе.
У циљу компаративне евалуације, треба такође узети у обзир привремено трајање и
историјски значај различитих делова пута у односу на целину.
У случају живог пута културе, треба одржавати везе и динамичке функције заједно са
одређеном, добро дефинисаном сврхом, која омогућавају његово постојање и служи за
дефинисању и идентификацију пута, чак иако су историјски процеси претрпели
промене током времена и укључени су нови елементи. Ове нове елементе треба
вредновати у оквиру њихових функционалних веза са путем културе, и може десити да
се културна добра која имају вредности наслеђа не могу сматрати компонентама пута
културе зато што не чине његов део.


Аутентичност

Сваки пут културе треба да очигледно испуни критеријуме аутентичности и
веродостојно изрази своју вредност у условима природног и културног окружења,
узимајући у обзир своје одређујуће елементе и карактеристичне особине материјалне и
нематеријалне природе:
 Ове критеријуме треба применити на сваком проучаваном сегменту пута
како би се проценио њихов значај у односу на укупан значај пута током
његовог историјског развоја, и како би се потврдила аутентичност
изгледа/плана његове структуре кроз/путем/преко трагове пута.
 Аутентичност такође треба да буде евидентна, у природном и културном
контексту сваког потеза пута који је предмет анализе и процене, као и у
другим материјалним и нематеријалним елементима наслеђа, укључених у
његову историјску функцију и окружење.
 Чак иако је очигледно да одређени сегменти материјалних трагова пута
културе нису очувани, његово постојање у овим подручјима треба показати
кроз историографију, нематеријалне елементе и нематеријалне изворе
информација који доказују њихово право значење, као саставне компоненте
пута и доказ његове аутентичности.
 Технике и методологије које се корите за заштиту, конзервацију и
управљање путевима културе, без обзира да ли су традиционалне или
недавно спроведене, морају узети у обзир критеријуме аутентичности.


Интегритет

Потврда интегритета пута културе мора се неизоставно заснивати на довољно
репрезентативним материјалним и нематеријалним доказима и елементима који
сведоче о његовом глобалном значају и вредностима у целини и омогућавају потпуно
представљање карактеристика и значаја историјских процеса који су генерисали пут
културе.
Треба задржати/одржавати доказе о историјским везама и динамичним функцијама,
који су неопходни за препознатљиви карактер пута културе. Осим тога, треба обратити
пажњу на то да ли су физичке структуре и/или њене значајне карактеристике у добром
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стању и да ли се контролише утицаја процеса пропадања, као и да ли пут рефлектује
могуће нежељене ефекте развоја, запуштања или занемаривања.
Методологија
Концепт пута културе захтева специфичну методологију истраживања, процене,
заштите, очувања, конзервације, коришћења и управљања. Имајући у виду његов обим
и вредност у целини, као и територијалне димензије, ова методологија захтева
утврђивање система координираних и целовито вођених активности.
Неопходно је почети са идентификацијом пута као целине, као и његових посебних
сегмената, заједно са пописом добара која га сачињавају и анализом њиховог стања
очуваности, што ће олакшати израду стратешког плана његове заштите. Неопходно је
да овај план укључује мере за подизање свести о путу и стварање интересовања код
јавности и приватних ентитета. Такође је потребно формулисати координиране мере и
одређене законске инструменте за заштиту, коришћење и управљање свим његовим
елементима као саставним деловима вредности и значаја пута у целини.
1. Истраживање
Проучавање путева културе може се проширити на различита географска подручја,
која могу бити веома удаљена. Стога се саветује да се успоставе истраживачки тимови
лоцирани на главним, карактеристичним тачкама пута који се проучава.
Истраживачка методологија, уз усвајање праксе и индикатора за ваљану
идентификацију и оцену значаја наслеђа у различитим сегментима пута културе, не
треба да изгубе из вида значење пута у целини, како би се избегао сваки губитак
значења или историјске важности пута.
Истраживачки тимови који раде на овој категорији културног наслеђа требало би да
буду мултидисциплинарне и кооперативне природе. Треба успоставити заједничке
радне критеријуме, засноване на принципу да се почиње са испитивањем делова, али да
се не изгуби из вида пројекат у целини. Исто тако, треба користити заједничке, унапред
стандардизоване, методолошке инструменте за скупљање података. План пројекта
треба да укључи механизме за координирање који ће олакшати комуникацију и
сарадњу истраживача, како би се омогућио пренос података о раду и достигнућима
сваког тима.
Истраживачи треба да имају на уму да присуство различитих типова културних добара
дуж пута културе, само по себи не мора да значи да су она саставни делови тог пута
или да су одговарајуће објекти проучавања у вези са њим. Једини елементи које треба
нагласити у научном истраживању пута културе су они који су повезани са одређеним
циљем пута и утицајима који произилазе из његове функционалне динамике.
1. Финансирање
С' обзиром на обим и циљ задатака који се тичу идентификације и истицања вредности
пространог пута културе, потребно је обезбедити финансијска средства у фазама, што
ће омогућити уравнотежен, координиран напредак истраживачких пројеката, такође као
и заштиту, коришћење и управљање пројектима који се односе на његове различите
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сегменте. Пожељно је утврдити заједничку процену вредности које треба очувати како
би се успоставила скала приоритета за активности за спровођење одговарајућих
стратегија. За ово је потребно прибавити финансијска средства путем билатералних или
вишестраних споразума, као и путем одређених тела која би се наменски посветила
проучавању и истицању вредности пута. Уз то, регионална тела, чија се јурисдикција
подудара у потпуности или парцијално, са историјским путем културе, требају да
одреде како ће најбоље побудити интересовање укључених држава и придобију их за
сарадњу. Такође је важно да се, уколико је могуће, придобију филантропске
институције и приватни донатори.
2. Заштита- Процена- Очување/Конзервација
Пут културе са својим окружењем захтева нове инструменте за оцену, заштиту,
конзервацију и евалуацију. Није довољно гарантовати заштиту елемената културног
наслеђа на делимичној или насумичној основи. Треба припремити прецизне пописе
ових елемената, као и процену њихове аутентичности и целовитости како би се
идентификовали утицаји на вредности пута културе, а тиме утицаји на његов значај.
Такође је неопходно контролисати утицај процеса пропадања и развити стратегије за
спречавање негативних ефеката развоја и занемаривања. Све ово захтева успостављање
система координираних законских мера и одговарајућих инструмената који гарантују
да ће пут бити очуван, а његова вредност и значај истакнути на холистички начин.
Разумевање вредности наслеђа је фундаментално пре било какве интервенције на
путевима културе која може утицати/променити њихов значај.
3. Одржива употреба - Релација са туристичким активностима
У погледу коришћења, путеви културе могу служити за промовисање активности од
друштвеног и економског значаја, од изузетне важности за стабилан развој.
Треба водити рачуна да се избегне конфузија око концепта туристичких путева - чак
укључујући оне од културног значаја – и путева културе. Међутим, треба такође
препознати да су путеви културе реалност која може имати огромну важност за
територијалну кохезију и одрживи развој. Са ове тачке гледишта, треба чинити напоре
како би се промовисало знање о путевима културе, као и њиховом адекватном и
одрживом коришћењу у туристичке сврхе, увек уз адекватне мере са циљем да се
избегну ризици.
Са овим циљем, заштиту и промовисање пута културе треба хармонично да интегрише
додатну инфраструктуру - за туристичке активности, доступне путеве, информације,
интерпретације и презентације - уз битан услов да то не угрози значење, аутентичност и
интегритет историјских вредности пута културе, као кључног елемента који се преноси
посетиоцима.
Туристичке посете треба управљати на рационалним основама, у складу са претходним
студијама утицаја животне средине и плановима јавног коришћења и учешћа
друштвене заједнице уз мере контроле и надзора како би се спречио негативан утицај
туризма.
Развој пута културе у туристичке сврхе треба да у сваком случају гарантује да је
приоритет дат учешћу локалне заједнице као и локалним и регионалним туристичким
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организацијама. Треба усмерити све напоре ка спречавању монопола великих
интернационалних компанија или моћних компанија са седиштем у развијеним
земљама кроз које пролази пут културе.
С' обзиром на чињеницу да је пут културе инструмент за кооперацију и разумевање
што омогућава холистичко разматрање сусрета култура и цивилизација који формирају
тај пут, такође требамо имати у виду да независно од релативног значаја сваког од
његових сегмената, промоција позитивног развоја у сваком од њих води до повећаног
интересовања за пут и доводи до користи за друге делове.
4.

Управљање

Разумевање значаја пута културе постаје основа/фундаментални принцип који се тиче
управљања путевима културе. То значи да треба омогућити да све активности које су
везане за истраживање, оцену и друштвену спознају о њима буду спроведене на
координиран и хармоничан начин. Ово такође захтева унакрсну координацију која
гарантује комбинацију политика везаних за заштиту, очување, конзервацију,
територијално уређење, одрживи развој, коришћење и туризам. Зато је потребно
припремити заједничке пројекте како би се обезбедио одрживи развој на националном
(покрајински, регионалним, локални ниво итд.) и интернационалном нивоу, као и
успостављање алата за управљање, намењених заштити пута од природних катастрофа
и свих врста ризика који би могли да утичу на целовитост и аутентичност пута културе,
а тиме и његов значај.
5.

Учешће јавности

Заштита, конзервација/ очување, промоција и управљање путем културе захтева
подстицање подизање опште свести и учешће становника подручја која деле пут
Међународна сарадња
Познати су значајни примери путева културе чији историјски путеви укључују
различите државе. Из овог разлога, међународна сарадња је неопходна за истраживање,
процену и заштиту добара који чине међународне путеве културе.
Када постојећи путеви културе укључују државе са различитим степеном развоја,
препоручује се да развијеније земље обезбеде средства за економску, техничку и
логистичку сарадњу, као и размену информација, искуства и истраживача.
Нарочито је пожељно да УНЕСКО и друге међународне организације утврде механизме
сарадње (финансијске, техничке и логистичке) како би помогле да се подстичу и
спроводе пројекти везани за путеве културе који су значајни за више од једне земље.
Путеве културе треба посматрати као симбол уједињења људи. Историјске везе
развијене дуж путева културе могу да послуже за промоцију пројеката заснованих на
обнови сарадње између народа који су делили извесне вредности и знања из
прошлости.
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4. 0. ИКОМОС-ов Формулар за идентификацију пута културе
Формулар за идентификацију пута културе
1. Назив пута културе
2. Врста употребе (функција) пута културе
- Примарна сврха (верско путовање, трговина, стратешко, политичко и
административно управљање територијом, и тд.)
- Секундарна сврха, уколико је има.
- Друге индуковане сврхе, уколико их има.
- Примарна и данашња сврха, према потреби.
3. Региони и/или државе тренутно укључени у пут
4. Физичка природа пута
- Копнени (назначити да ли је пут асфалтиран или земљани, стаза, и тд, да
ли је сачуван цео пут или само сегменти, да ли је претрпео измене или
губитак аутентичности, итд. Такође назначити да ли пут прелази
пустињу, планинске пролазе, и тд.)
- Морски
- Речни
- Језерски
- Мешовит (спецификовати)
5. Путања пута културе (укључује мапу која спецификује просторне границе),
аутентичност пута културе и опис одговарајуће географске области
6. Приближна дужина (у километрима, наутичким миљама)
7. Превозна средства и облици кретања коришћени за путовања (пешице,
коњи, мазге или магараци, камиле, колица, вагони и кочијама, бродови, итд;
појединачна или групна путовања; путовања у организацији приватних или
државних институција, пословних фирми или верских ентитета, итд)
- Историјске превозна средства (навести)
- Данашња превозна средства, уколико их има
8. Учесталост коришћења, брзина и трајање историјских и актуелних
путовања дуж пута културе (назначити у месецима, недељама, данима,
периодима у току године, фазама, итд. У неким случајевима, као што су
поједини афричких каравански путеви, укључити трајање различитим фазама
пута које се рачунају у данима)
9. Главне саобраћајнице пута културе
10. Прекретнице или главне фазе трасе (на пример, од града до града, луке до
луке, итд)
11. Сигнали, ознаке, знаци и симболи који идентификују пут и пут културе
који треба пратити* (физички остаци самог пута, као што су његов материјал,
пут, извори, ознаке, мостови и друге структуре, као и других повезаних
елемената као што су болнице, крчме, грбови, верска места, манастири, царина,
луке , градови, урбани центри, итд)
* Укратко навести ове елементе, док ће детаљнији опис бити
обезбеђен у сегменту „Садржано наслеђе“ који је укључен испод.
12. Тачке снабдевања, поправке и одмора. Места карантина или друге периоде
чекања ради уласка, изласка или транзита.
13. Историјски оквир и догађаји који су релевантни за конфигурацију пута
културе
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14. Период употребе
- Историјска употреба
- Тренутна употреба, према потреби
15. Значај пута културе
- Репрезентативни (за културу или цивилизацију, веру, управу
територијом, значајан допринос упознавању са и дефинисању исламске,
западне, будистичке или других култура.)
- Евокативни (на културу или цивилизацију из прошлости, религију, и
тд.)
- Други
16. Симболичка вредност пута
17. Релевантни ритуали
18. Инспиративна вредност
19. Динамика коју је генерисао пут културе*
* „Културна вредност пута културе може се измерити динамиком
(комерцијалном, филозофском, верском) коју је генерисао или му
је био наклоњен (пренос робе, знања, вештина) и симболичком
вредности коју представља за свакога ко га користи (или за било
кога ко га је користио или ће га користити).“
20. Садржано наслеђе* (Набрајање, опис и евалуација елемената који сведоче о
разменама које су се догодиле):
* Према државама и зонама, независно од детаљнијих описа које
треба дати у појединачним евиденционим картицама за сваки пут
културе
- Материјални садржаји: физички елементи наслеђа (антрополошки,
етнографски, археолошки, архитектонски, и тд.)
- Културни садржаји нематеријалне или духовне природе:
нематеријално наслеђе
- Садржај животне средине: културни пејзаж, утицај природног
пејзажа, и тд.
- Власништво, управљање и правна заштита добара која чине наслеђе
- Стање очуваности, аутентичност и интегритет наслеђа
21. Степен учешћа становника који живе у земљама кроз које пролази пут
културе у евалуацији и очување пута културе (оптимална, умерена,
минимална или непостојећа)
22. Степен учешћа власти државе која је у питању, у евалуацији и очувању
пута културе. Потенцијал да оствари свој интерес.
23. Други слични путеви културе
24. Референце (историјске, културне, верске и тд.)
25. Раније спроведене и текуће студије и истраживачки рад
26. Библиографија
27. Фотографије
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