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Когпу пагоа па зѵіесіе та]е ратіаікі з'ѵаіеі
тіпийзсупу, та(е зѵѵаіск зіайпуск Іисігіе]. Когпу па
гоа і кеіуіа ратіаікі і ИеіусИ Іийгіеі запиіе, ]‘ак
па]сіагагеі§у зкагЬ пагосіпу.
Маіес іак-га зм/а]е ратіаікі, з\ѵа]е з\ѵіаіазсі
і паз пагоа Віеіагизкі.
Ііхо тіпиіа Ьоіз райіузіасу касіой, ]’ак Віеіагизу зіаіізіа пагодат і расаіі сіитас, пазкоікі іт рагхѵаіаіі хѵопкаѵуіа аЬзІа\ѵіпу, зша]’и Ьіеіагизкиіи аитки. А аитаппіе Віеіагизай піа Ьуіо Ьіагріойпут.
№гоа Ьіеіагизкі питай і ічагуй з\ѵа]’и йіазпиіи Ьіеіа
гизкиіи кикиги. ]ак хѵупік кеіаі пагойна] іѵог&гёсі,
ту та)ет піа таіа гикарізпуск і азаЫі\ѵа йгикалѵапуск Ьіеіагизкіск кпік — ЬіЫеізкісЬ, ЬоказІигеЬпуск, кпіЬі гакопай, гуссіарізу зѵѵіаіуск, Іеіарізі,
араѵѵіааайпі, гогпака гойи акіу, кгатаіу і іп§.
Іізіе Ьеіуіа ратіаікі Ьіеіагизка] кикигу гпаскокгіасса ріега\ѵа2па й АѴіІепзкіт Сепігаіпут Агскіѵѵіе
і ХѴіІепзкаі Ипіхѵегзуіеска] ВіЫіаіесу, й ХѴісіеЬзкіт
Сепігаіпут Агскіѵѵіе, й Ріеігакгаагкаі РиЫіёпа] ВіЬІіаіесу, й Китіапсайзкіт Михеі й Мазктсіе, й Мазкойзкіт Агспі\ѵіе Міп. ]изіусуі, а іак-га ра піекаІогуск ЫЫіаіекаск і агскпѵаск Хаскоапіа] Ейгору.
Ргуратіпаіису Ьіеіагизкаіе кикигпаіе ЬаЬассіе,
ігеЬа пат ргайизіт разикас Ііаіойпаі ргуёупу ЬиіпаЬа ]ако гозіи.
Лапе]' г ріегзусЬ і ЬаІойпусЬ ргусуп гозіи ЬіеІагизка] кикигу, Ьіагитойпа, х]ай!а]есса агикагзкѵа
па Віеіагизі. Огіакиіису йгикагзіѵѵи, ко^па/а гааЬуса
кикигу ргойкай пазуск ІакСе] таЫа аазіахѵасса
й зрайсупіе пахѵіеізут ракаіеппіат і Іаксеі такіа
<іа1еі гахѵѵіѵѵасса і ра§угасса.

\Ѵоз-ха зіоіеіа й закаѵѵіки тіпиіа 400 Ьайой,
Іак ѵѵіаіікі і зіайпу Віеіагиз йгикаг Ргапсізак Вкагупа 2 Роіаска газпахѵай йгикагпіи „ѵѵ йоти росііхѵоЬо ти2а ]акиЬа ВаЬіса, паізіагзеЬо Ьигтізіга зіаіѵпаііо і лѵіеІікаВо тіезіа \Ѵі1епзкако“.
Неіа Ьуіа ріегзаіа йгикагпіа ]’ак и Віеіагизі, іак
і акиіат па ІІзсЬойгіе Ейгору. И іо] саз и \Ѵі1пі
]а5се піа Ьуіо апі роізка], апі ]’ако] іп§а] йгикагпі.
14 Ьеіа] йгикагпі Рг. Вкагупа й 1525 к. пайгика\ѵай
ріегзи]‘и й пазут кгаі кпіхки „АрозіоГ и зіагазіаѵѵіапзка] тоуѵіе за гпаспа] йатіезка] тоѵѵу ЬіеІагизка]. 2а Ьеіа заргаййу \ѵіа1іка]‘е йхіеіа Віеіагизкі
пагой зхѵаіти Ьіеіагизкати кикигпіки ра\ѵіпіеп разіаѵѵіс ратіаіпік, как ратіас аЬ іт пікоіі піа зёегіа
г йизу пагойпа], как ітіа іаЬо Ьуіо 2па]'ота кохпати Віеіагизи ай таІоЬа йа зіагоЬа.
II зисазпусЬ айпак АѵагипкасЬ зхѵаіЬо гуссіа
Віеіагизкі пагой іак изіагѵіс з\ѵаіЬо хѵіаПкаЬа зупа,
Іак Ьеіа паіехус, — піа 2гпо2а. АІе і тойскі аЬуізсі
Ьеіаіе \ѵіа1іка]е киііигпаіе зѵѵіаіа Віеіагизкі пагой
іак-ха піе рахѵіпіеп.
.
Тут, сут гто^ат, ра\ѵіппу ту з!а\ѵіс зюіеіт
Вкагупайзкі іиЬіІе].
Оук-2а і Ьеіаіа зкготпа]а ргаса й ёаіугосіізоіпу]а йЬоЙкі ріегза] йгикаѵапа] кпгёкі па гойпа}
гіатіі та]’е па тесіе гЬийгіс и Віеіагизкіт^ пагоЙ2Іе
ратіас аЬ ѵѵіаіікіт з\ѵаіт зупіе, арізлуаіису расаікі
йгикагзі\ѵа пааЬи! і па йзсЬойпіа-зІаѵѵіапзкісЬ гіегпІасЬ, а іак-га ргуратіпаіиёу гуссіо Рг. Зкагупу, ]'аЬо йгикагзкиіи ргаси і ]‘а]е киііигпаіе хпасепте. )
*) I) кеіа) ргасу аиіог кагузіаизіа іакіті кпіЗкаті:
Р, \Ѵ. \Ѵіааітігоѵѵ — „Оокіог Ргапсізк 8когіпа“ 1888 іі.
1. Зѵѵіепсіскіі — „Робаікі кпііюріеСаіапіа па хіетІаск Іікгаіпу". 2одѵк\ѵа 1924 Ь.
I. 1. Кгазге\ѵ5кі — ІѴіІпо, IV, 1842 г.
р. ОоЬгіапзкіі — „Орізапііе гикорізіеі \уііепзкоі
РиЫіСпоі ВіЫіоііекі, ХѴіІпо 1882 Ь. „Ьііоріз" (іікгаіпзкі іуапіодѵік) 14г.14г. 11—-16. Вегііп, 1924 Ь.
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I. Расаіак сігикагзілѵа пааНи! і іаЬо
хпасегіпіе.
□ойЬа саіахѵіек дитай аЬ зрозаЬіе йігулѵаііѵѵаппіа і разугаппіа зѵѵаісЬ дитак, ах раки] піа ргудитай гпакай, ]акі]а пагѵ/ай Іііагаті. Неіуті Шагаті па гогпусІі сІгайІапусЬ і катіеппуск рІііасЬ,
а разіа і па раріегу зіай ]оп аЬагпасас зіо\ѵу, ѵ/угагаіисуіа диткі ]’аИопу]’а. Аіе, гдаЬуйёу Ьеіу зрозаЬ
гатасаѵѵас з\ѵаіе диткі і радгіаіісса іті 2 іп§уті,
іхѵогёу дисЬ саіа\ѵіека па кеіут піа зрупійзіа,
а іткпийзіа сіа даіеізаЬа гагхѵіссіа і да §іо-гах іо
Ьо1§ака раіерзаппіа НеіаЬа зрозаЬи. I пісоЬа дгійпаЬа. ЁоЬка заЬіе ргадзіаѵѵіс, ]ак тпоЬа ігидой \ѵутаЬаІа різаппіе і ріегарізѵѵайпіе кпігак, сНос-Ьу
паѵѵаі і піа Ьизіпут, а зіаіохѵут ріагот, і ]’ак дгіеІа ЬеіаЬа піатпоЬііа тіеіі да кпі2кі дозіир!
Аіе саНо (оікі саіахѵіек піа ріегатога, саЬо
іоікі піа хѵудитаіе! Оук ріегатоЬ ]’оп и капсу піахѵукоди і йзіе піедасііхѵаіу різапаі гико] кпігкі. СаІа\ѵіек дадитайзіа, зіо каіі ѵѵугагас, сі адііс г іакоЪа теіаіи Шагу, дук тогпа г іск зкіазсі іакі]а сЬосаз зіохѵу і \ѵугагеппі, а разіа тогпа ісЬ 1айёе],
скиісеі і адгаги й Ьоізут Ііки адЬіс па раріегу. Ргудитай ёаіаѵѵіек дгик.
„ХѴудитка зкіазсі кпіЗки гискотуті сагапкаті — каЕа ргаі. 1. Зѵѵіепсіскі („Росаікі кпіЬоріеіаіапіа па гіетІасН Икгаіпу") і адЬіс 2 ісЬ хпаспу Іік

— 8 —

адпако хтіезіи і гахтіеги — таМа х]’а\ѵісса іоікі
й ди2а азхѵіесапут і йзіезгагоппа \ѵугаЫепут азіагодки рготузіи і іесітікі. Во дитас аЬ \ѵахпазсі
і раігекіе разугебпіа кпіхкі г ихѵакі па ]‘а]е акиіпу
гтіезі — ток іоікі саіахѵіек ѵѵіаіікаі азхѵіеіу; газусса па дайка1еіпі)а дозіеду, зіо ѵѵутаЬаІі йкіади
хпаспуск козіай, ди2а сіагрііхѵа] \ѵуІгу\ѵа!азсі й ск\ѵіІіпасЬ піайдасай, а іак-ха Ьузігака і хітпока гахзидки і гохити діа зскодаппіа йзіск іескпіспуск
ріегароп — ток іоікі хѵіаіікі іѵѵогсу диск изіезіагоппа аз\ѵіесапака та]'зка — тескапіка. Адпо і дгико]е Ьуіо такёутут и рейпа] тіегу іоікі й Міатіесдупіе, кгаіпіе піа зіоікі Ьакаіа] скіекат, таіакот, тіодат, зкоікі ргасаѵѵііазсіа], акигаіпазсіа]
з\ѵа]’ко ргугодпака 2ускагз(\ѵа, з(о х аскѵѵоіаіи хайзіоду Ігидхііазіа діа йіазпака ізіпа\ѵаппіа. II ЬагасЬіе ха 1ерза]’е ізіпаѵѵаппіе, ха ройпу піехаіехпу даскод х по\ѵака, пікоти піахпапаЬа хагаіа, ха гадазс
зскодапуск ігидпазсіай — хгадхійзіа тізіегпу ѵѵупаскод дгикахѵаппіа кпіхак“.
I іак и Міатіессѵпіе й тіезсіе Мойипсуі
й 1456 к. Іокап Оиіепкегё ріегзу ѵѵудитай дгик
і хасаіі дгикахѵас кпіхкі. Оук зкізпа ]оп то2а Ьус
пах\ѵапу Ьаскат дгикагзкѵа па зѵѵіесіе.
Раіаѵѵійзузіа іакіт супат и зіагедхіпіе Ейгору
§іика дгикагзкѵа, раѵѵоіі разугаіазіа па йзіи ИіатіеКупи, а (ак-2а і па зизіедпііа зіагопу. I харгайду, дгикагзкѵа йхо Ьуіо: и 1465 к. и Кутіе СІІа1і]’а),
1470 к. и Рагу2у (Ргапсуіа), 1478 к. и 2епе\ѵіе
і Ргахіе (§\ѵа]'сагуіа і Сескііа), 1480 к. и Ьопдупіе
(Апкіца), 1489 к. и Ьізакопіе (РагІикаЩа), 1491 к.
и Кгакахѵіе (Роізса), 1499 к. и Мадгусіе (Нізрапііа),
1525 к. и ХѴіІпі (Ьіпѵа—Віеіагиз), 1564 к. и Мазкхѵіе
(Казіеіа), 1574 к. и Ь\ѵо\ѵіе (Икгаіпа).
Разугаіисузіа кеіак и гохпуск кгаіоск, дгикагзіѵѵа адпасазпа гах\ѵі\уа!азіа і зіахѵаіазіа йзсіаЯ Іер-

— 9 —
§ут. Ьііагу та]’зку ѵугаЫаІі гохпа] шіаіісупі, ЬгиЬіпі і іоггпу, а іак-ха даЬайШі гохпуі'а ргуЬайкі сіхіеіа
йргуЬоЗаппіа (кики, — ]’ак хазіайкі, Ііпіі, Ьгагѵіигу
(таіипкі) і іпз.
Аіе піа іоікі гахѵ/і\ѵа!азіа іак Ьи]’па зіагапа
\ѵопка\ѵаіа дгикагзіѵѵа. Ках\ѵі\ѵайзіа іак-ха і разугайзіа хтіезі дгикахѵапаЬа зіслѵа. Тоікі да 1500 к
па1іда}ис 16.000 ріегзадгикай, х диха гохпагодпупі
хтіезіат. I іак сіа ЬеіаЬа сази йхо Ьуіі еігикалѵапу:
ВіЫіі, таіііѵѵіеппікі, арасѵіадаппі, сЬгопікі, 1акагзкі]'а
кпіЬі, хакопу, Ьізіогуі, ТіІохоПі, різтіеппікі—раеіу і іпз.
Зіоѵѵат, гахсѵіѵѵаіазіа дгикагзісѵа зугока, ЫуЬока і ЬаЬаіа. ІЗго х Ьеіаііа хѵісіас, ]’ак Іидхі хѵузока
]’аЬо сапііі. I заргайду, хпасеппіе дгикагзідѵа діа киііигу Іидхко] іак \ѵахпа]е, зіо й паз саз Ьіах дгикагзка] зіикі (гидпа заЬіе Ьеіи киііиги і ргадзіа\ѵіс.
8ат I. ОиіепЬег^ паггѵай дгикагзі\ѵа: „тазіасіѵѵа лад тазіасісѵат, пахѵика пад па\ѵикаті“. Так
Іапо і ]озс. Охіакиіису скики, кпіхка Ьіех рагайпабпіа скиісеі таЫа \ѵу]зсі й зхѵіеі, ]ак дайліе], каіі ]аІе ігеЬа Ьуіо ріегарізуѵѵас гико].
Оаіеі, ріегарізас кпіхки адгахи тоЗла Ьуіо іоікі адпи, а скикаѵѵас, паГ і ргу диха ]’а§се піе гаххѵііа] скикагзка] зіису, глохла й сЬиікіт сазіе ]’акі сЬасіа Іік кпіхкі адпаЬо і іаЬо загпаЬа хтіезіи.
АдЬеіиІ іазпа, зіо <кик и2о па раёаіки зѵѵа]'Ьо
ізІпа\ѵаппіа тіей хѵіаіікі йріуй і па сапи кпіхкі. Ріегэрізгѵаппіе ко2па| кпіхкі раазоЬки \ѵутаЬа1а тпоЬа
ёэзи і кидой. □гика'ѵаппіе кпіхкі зкагасііа ёаз
і ргаси. /паса, селу па кпіхкі ііеіут затут рагѵіппу Ьуіі рапіхісса.
Такіт супат кпіЗка, дгикахѵапаіа х Іако] ІоЬказсіа], ихгазіаіа, §іо да Ііки і дазіаѵѵаіазіа, зіо гах,
да зугеізусЬ коіай Іидхіе], ЕугѵисусЬ сазіа й ЫисЬісЬ,
хакіпиіуск і таіа хпапусЬ киікосЬ з\ѵіеіи, ліазиёу
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й заЬіе похѵуіа диткі, по\ѵу]'а ісіеі, поѵѵуіа гдаЬуікі
І'л'огсаііа Іисігкока дисЬи.
□а ѵѵупасЬоди сігики йзіа азѵѵіеіа й Ейгоріе
Ьадаі Аѵукіиспа гпасЬодгіІазіа й гикасЬ дисЬа\ѵіепзОѵа, і когпа]а поѵѵаіа 1\ѵогса]’а дитка ІаЬосазпаЬа
саіаѵ/іека тизііа ргасІіодгіс ргаг зііа геІіЬііпаЬа раЫади тапасЬа-Іеіарізса. Вгик-га раѵ/оіі дитки Іидгкиіи \ѵу\ѵіей па §угокі зѵѵіеі і аддай ]’а]’е па зисі зугока] Іидгко) зизроіпазсі, гоЬіасу ]а]е Ьеіут иіазпазсіи
аЬиІпа Іисігка] і ѵ/узіаѵ/ій ]’а]е па кгуіуки, даратаЬа]'и<!у ]’о] да даіеізайа гапѵіссіа.
Ва ѵѵупасЬоди дгики кпігкі різапу Ьуіі й Ей
горіе Ьадаі \ѵук!испа раіасіпзки і Ьеіут затут Ьуіі
дазіирпу іоікі діа піатпоЬісЬ азѵѵіесапусЬ і ЬаЬаіусЬ
з1а]’ой кгатадхіапзіѵа; дгик-га, гагусЬодгіасузіа па]'зугеі і паіМуЬіеі, ргутизій піа2у\ѵиіи й2о тоѵѵи 1асіпзки]и йзіирас раѵѵоіі тіеізса гуѵѵут пагодпут
тоѵѵат, даратаЬаіиёу Ьеіак райзіамас поѵѵут пагодат і ЬгатадхіапзМат 2 по\ѵут гтіезіат гуссіа.
81о\ѵат, ріегзуіа дгикагу дгіеіа \ѵа2пазсі дгика\ѵапаЬа з1о\ѵа зІиЗпа тоЬис Ьус пагѵѵапу Оѵагсаті і гакіадсукаті зисазпа] киііигу і суѵѵііігасуі.
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II. Расаікі гігикагзЫа Ьіеіагизкака
і аііиіат изскосІпіа-зІамгіапзкаЬа.
Эгикагзкаіа §іика, ]’ак ту йЗо адгпасуіі, расайзузіа й Ыіатіессупіе, рахѵоіі разугаіазіа па зизіедпі]а кгаіпу і йге§сіе сіакасПазіа да зіахѵіап, ]ак
да гаскодпіск, Іак да райдгіоппуск і йзскодпіск,
Ьеіа гласа: да Сескай, Раіакой, ЗегЬай і Вайкагай,
Віеіагизай, Мазкойсай і Скгаіпсай.
Адпак, Ьеіа зіика даскодгііа да зіахѵіапзкіск
пагодай рахѵоіі, азаЫіхѵа да зіахѵіап йзскодпіск, ]ак
паідаіе] Іахасуск ад Хаскодпіа] Ейгору. 1 дхіеіа кеіака Віеіагизу, Ідкгаіпсу і Мазкойсу, піа токису
дахѵоіі дойкі саз газпахѵас дгикагзіхѵа й зхѵаіск кгаІоск, Ьуіі ргути§апу кагузіас г дгикагпіай зѵѵаіск
паіЬІііеі§уск зизіедгіай.
2 гаскодпіск зіахѵіап, ]ак ту иго йзраттак,
ріегзуіа рагпаіізіа г дгикагзіхѵат 1476 к. Сескі
й Ргагіе і й 1491 к. Раіакі й Кгакахѵіе.
Ад кеіуск, ]'ак паіЫі2е]§уск зизіедгіай, дгикагзіхѵа дазіаіозіа да зіахѵіап райдгіоппуск: ЗегЬай
і Вайкагай и Сеііпіі 1493 к.
Аіе паз іиі сікахѵіас дгикі йзскодпіа-зіахѵіапзкіІа, дгикі ргодкай Ігоск зхѵаіаскіск пагодай: Віеіагизай, Ѵкгаіпсай і Мазкойсай.
Ріегзуіа дгикахѵапу]а кігуііса] кпігкі й зіагазіаѵѵіапзка] тохѵіе, ргагпасапуіа ргадизіт діа Віеіагизі і Скгаіпу, Ьуіі дгикахѵапу піе па Васкай§супіе,
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•аіе й Ро1§су й Кгака\ѵіе. Огикаіѵакліет кпігак сііа
пазуск зіагоп гаітайзіа іат піетіес §\ѵаіро1і Еі]о1.
II 1491 к. ]оп хѵудай ра зіага-зіаѵіапзки кпгёкі:
„Окіоіск", „Сазоз1о\ѵіес“, сіхлѵіе „Тгіоді" і „РзаКуг“.
КпіЬі Ецоіа 2]’ай1а]’исса адпак-га ратіаікаті
Ьіеіагизка-йкгаіпзкака дгики па сигупіе. Неіа сіалѵоіі
Іазпа \ѵідас, ]’ак г розіезіойіай і й\ѵапай хѵудайса,
іак і г затока гтіезіи кпіЕак.
Оіа ргукіади іѵогтіет піекаікі хѵугагеппіай
г кпік Еііоіа. И капсу „Озтокіазпіка" (Окіоіск) суіа]ет: Оокопсапа Ьузё
*)
зі]а кпіка ои хѵіеіікот
Ьгадіе ои Кгакаіѵіе, ргі діеггаѵѵіе ѵѵіеІікаЬо
когоіа роізкако Кагітіга, і йокопСапа Ьузс тіезёапіпот
Кгакоіѵзкут
§\ѵа)ро1іот Еіеоіет.
Ако іхпой па 383 Іізсіе к Сазазіоѵѵіе рі^асса кеіак:
„іо іезс іісЬа до іоі кпіку, |ако ітаіис ііеігасіі
Ьуіі оі росаіки аг <1о копса одна ііеігадг, родіа
Іедіпоіе, і іуг осііп Іізі родіа дгикоЬо".
ХѴогтіет іак-га пікаіогуіа раазоЬпуіа зіохѵу
г кпік Еі]’о1а, ]’ак: кіоЬіе, ѵѵ зоЬіе, оісіи, ргагпік,
ргагпи|еС, тисіпік, і\ѵоети, іго]сіи, сіаѵѵзоти
і іпзуіа.
Лак г сеіуск ргухѵіесігіепуск зкагай, іак і г кеіуск раазокпуск зіой ѵѵісіас, зіо кпікі Еі]'оІа Ьіагитойпа Ьуіі ргагпаСапу діа Віеіагизі і Икгаіпу і §іо
]'апу піе Ьіег радзіа\ѵу рахѵіппу Ьус гаксапу да Ьіеіагизка-йкгаіпзкіск ріегзадгикай.
А зіаіазіа кеіа іак: аЬо гикарізу, 2 ]'акіск дгикаѵай Еі]’о1, Ьуіі раскодЗаппіа Ьіеіагизка-йкгаіпзкака,
і йіо тіеіі адзіиріеппіе ад то\ѵу зіага - зіаѵѵіапзка) па кагузс тоѵѵай Ьіеіагизка), сі йкгаіпзка], ду
іакіт супат ріегаізН й дгикі, — аЬо дгикагу, сі
кагекіагу й Еііоіа Ьуіі Віеіагизу і Сікгаіпсу, і ]'апу,
*) ІЗѵѵаЬа: &С, с, 4г — ра зіага - зіаѵіапзки ріЗасса —
<ТЬ, ТЬ, ДЬ.
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зкіасіаіису зіоѵѵу, аЬо ісЬ раргайіаіису, даризкаіі Ьіеіагизка-йкгаіпзкііа „ратуІкГ.
. Разіа падгикаѵѵаппіа йзротпіепусЬ піекаікіск
кпгёак, Еі]ОІ Ьуй ха ргаси зѵѵаіи агузіаѵѵапу і іакіт
Супат Ьуй ргути§апу зрупіс ]а]’е 11 Ю] іазсе
ёаз
„зііпуіа ЬеіаЬа зхѵіеіи“
піа йзіе па дгикаѵѵапаіе зіохѵа Ыадхіеіі Іазкаѵѵут хѵокат. ]апу
)аЬо ріегаѵѵахпа Ьа]’а1ізіа, ]'ак агихха поѵѵусЬ дитак,
поѵѵусЬ зхѵіеіаЫадай.
Каіі §іика дгикагзкаіа зіаѵѵаіазіа зіо-гах зіайпіеі§а] і сиікі аЬ ]О] разугуіізіа па ИзсЬосі Ейгору,
Віеіагизу ріегзуіа разіагод зѵѵаісЬ зизіедхіай хадита1і дгикаѵѵас кпгёкі заті і ргадизіт сііа Віеіагизі.
Оаріас Ьеіа] теіу радпіайзіа ѵѵисопу іаЬо сази ВіеІагиз „\ѵ ІекагзкісЬ паикасЬ сіокіог Ргапсізк 5ко-

гіпа іг зіаѵѵпаііо Ьгайа Роіоска".
Айпак і ]‘оп, \ѵійас, піе йѵѵагай таЬсутут
ргузіиріс да Ьеіа] ргасу й з\ѵа]’еі годна] Віеіагизі
і зройпіс §\ѵа]’е ріапу раіесЬай и Сезкиіи РгаЬи.
А ріапу ]аЬо Ьуіі піаххѵусаіпуіа і піе іакі]а, ]’ак сЬосЬу ИепусЬ, зіо дгикаѵаіі кпіхкі й Рі]ОІа.
11 ЬепусЬ Ьуіа теіа падгикаѵѵас кпіЬі діа аЬиІпаЬа й^уіки йзсЬодпісЬ зіаѵѵіап то\ѵа] зіага - зіаѵѵіапзкаі, і Юікі ргурадкат, ]ак іѵіедаіет, и тоѵѵи
зіага - зіачѵіапзкиіи йкгадаіізіа зіохѵу і щугагеппі ЬіеЬгизка-йкгаіпзкііа.
Ріапу Ег. Зкагупу Ьуіі киду зуге]§у]‘а і ЫуЬіер
§уіа. ]оп падитайзіа „ѵѵугогитіепііа гаді ргозіусЬ
Іидіе]“ падгикаѵѵас діа Віеіагизі кпі^кі й тоѵѵіе
Ьіеіагизка].
ХѴоз-ха ад 1517 Ь. Зкагупа ргаЬу\ѵа]е й2о
и Ргахіе, дгіе ргаси]е пад ріегакіадат ВіЬІіі па Ьіе1агизки]и тоѵѵи, гоЬіс хасЬаду дгіеіа ргуЬаіаѵѵаппіа
Шагай, а іак-ха паіадйаппіа йзіе] дгикагзка] зргаѵѵу.
Зѵѵаіе] ѵѵіаііка] іде]а] хапіайзіа Зкагупа іак га§иса, §іо
йхо й 1517 — 1519 Ь. Ь. Ьуіі ріегакіадхіепу па іа-
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Носазни]'и 1ііегаіигпи]‘и Ніеіагизкиіи тохѵи і падгикаѵѵапу 22 Ьіеіагизкііа кпгёкі ЙіагоНа Накопи, а іак-2а
і Рзаііуг.
Віеіагизкаіа 5кагупайзка]’а ВіЫі]’а іозс іакіт
супат піа іоікі ріегза] дгикахѵапа] ВіЬ1і]а] па йзсНодгіе зіахѵіанзіхѵа, аіе да іаНо ]'апа іозс і ріегза] ВіЫііаі и нагодна] тохѵіе зіагод іаНо-2 зІаѵѵіанзВѵа.
Адпак. ѵѵідас, піе зіадгіеіазіа лазати Зкагупіе
па ёигупіе і ]оп, падгикахѵайзу Рзаііуг і зѵѵаіи ВіЫііи ѵѵіагіаіесса па Віеіагиз і азіада]'е й ЛѴіІпі, каЬ даІеі ѵѵіазсі дгикагзки]’и ргаси йго па годна] гіатіі,
дгіе 1525 Н. „хѵ доти росііѵѵоНо тиЕа ]акиЬа ВаЬіеа, паізіагзеНо Ьигтізіга зІаѵѵпаНо і хѵіеІікаНо тіезіа
АУіІензкаНо1*, і ѵѵудаіес „Аро8іо1а“ і „Ма1и]и Родогоіпиіи Кпігуси". I іак Рг. Зкагуна, (ак Надут, зіагод зхѵаісН зизіедгіай ріегзу газнаѵѵай дгикагти па
годна] гіатіі і зіхѵагуй поѵѵу пагодпу кігипак.
Зразіагод изсНодпісН зіахѵіап, іак паідаіе] ІаЕасусЬ ад ХасЬодпіа] Ейгору — Васкайзсупу 6иіепЬегеа, зіика дгикагзіѵѵа Ьада] §1о паірагпіе] да]сіа Мазкойсай. Огикагзіхѵа сіа^зіо иа Ьеіака кга]и
а2 ргаг іакісЬ 100 Надой ад зхѵа]Ьо хѵупаскоди,
і ргаг Надой .39 ад ]аНо газпаѵѵайпіа Зкагуно]
и ХѴіІпі. Аднак піеІЬа зкагас, §іо Мазкхѵа Ьуіа саікот аддгіеіепа зд Ейгору і піа хѵіедаіа, зіо іат
дгіеііазіа. N16! ХѴагпіеізуіа хѵіезікі Ейгору, сНос.ёазІа
ди2а рогпа, аіе дасНодгіІі да Мазкхѵу, ди2а ]а]е сікахѵііі і паі’ сазіа гтизаіі )’а]е Зуссіо іагпахѵас па гад
Ейгору Эук і аЬ дгикагзВѵіе Мазкхѵіе даипо Ьуго
ѵѵіедата, аіе адгаги піа Ьуіо таНсутазсі газпахѵас
іаНо іат. Когпуіа хѵіезсі г Ейгору, а іак-га і аЬ
дгикагзіѵѵіе гапозііі й Мазкѵѵи гаг ёигагіетпу]а
разіу і кирсу, а дгиНі гаг і йіазпуіа кирсу тазкойзкііа, зіо тіеіі Напд1о\ѵу]а гпозіпу г Ейгора].
Витка газпахѵас и МазкАѴІе йіазпаіе огикагзі\ѵа
райзіаіа й2о й 1551 Н., каіі іат адЬуйзіа іак-гхѵапу
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ЗіоЫахѵу ЗаЬог, каіогу гхѵіагпий рііпиіи йѵѵаііи па
1О]'е, ]’ак рзаѵѵаіі кпікі іакосазпуіа різагу, ріегарізхѵаІису ісЬ. Охіеіа ріегатокі ЬеіаЬа гіа, саг Іхѵап Нгогпѵ г тіігараіііат Макагат разіапахѵііі газпахѵас
иіазпиіи сігикагпіи і аййас ]'а]е рай кігайпісілѵа з\ѵаісЬ Іисігіеі, а піа ёи2упсай.
Огикагпіи гакіаіі й сепігу Мазкхѵу, ]’ак-гаг іат,
йгіе асІЬуѵѵайзіа капйаі гикарізпуті кпігкаті. 5гикагпіа Ьуіа каіоѵѵа й 1563 к.
Хакайёукаті йгикагпі Ьуіі: Іхѵап Ріойогохѵ, йу1'акап, г гойи Мазкохѵіес і Ріоіг Мзсізіахѵіес, ВіеІагиз
2 Макііойзёупу.

№затріег§ гасаіі ]‘апу йгикахѵас „Арозіоіа",
Іакока і зкопсуіі 1-Ьа закахѵіка (тагса) 1564 к., раргасахѵайзу пай іт 10 тіезіасай г Іізпіт.
Ргаг зезс тіезіасай ра кеіут, й\ѵа йзротпіепуІа йгикагу хѵуризсііі й іе]’-2а Мазкхѵіе Йгикиіи кпі^ки:
„Сазоз1о\ѵ“.
Ргаса й ріегза] йгикагпі й Мазкхѵіе Ріаіга
Мзсізіайса, Віеіагиза, ракагхѵаі’е, зіо й хазпаѵѵаппі
тазкойзкаііа йгикагзіхѵа йараток піатаіа і Віеіагиз, іакі, хѵійас, иго Ьуй гагпаіотіепу г Ьіеіагизкіті
Вкагупайзкіті йгикаті, а іак-га і акиіат г йгикагзіхѵат Ег. Зкагупу й Віеіагизі і й ЬіНѵіе.
Аіе зитпу Ьуй Іоз НеіусЬ ріегзусЬ гакіайсукай
тазкойзкаЬа йгикагзіхѵа. Хаігйгазс кпіЕпусЬ різагой
г айпако Ьоки, а 1ийгка]'а сіатпаіа — г йгикока,
піе йгатаік Ріегзуіа тазкойзкііа йгикагу Ьуіі аЬхѵіпахѵасапу й Ьегегіі, а йгикагпіа Ьуіа зраіепа.
8ийи га зѵѵаіи „кегегЦи" піе сакаіі кеіуіа йги
кагу, ]апу іаікот ракійа]’ис Мазкхѵи і йсіакаіис
и Віеіагиз, йгіе йгикагзВѵа та]‘е йіо таспіеізу Ьгипі
і га ргазіирак піа Іісусса.
I. Ріойогохѵ, игіайзу зхѵа]’и зіатіи, пайгикахѵа-

пу;а кпіЗкі і пікаіогуіа дгикагзкііа ргуіаду, гагат
г Ріаігот Мзсізіайсат каіа 1566 й. ргуЬу\ѵа]е
да ХѴіІпі.
I) йеіу саз и ХѴіІпі адЬухѵайзіа 5о]т, па ]акіт
1. Ріодогоѵѵ і Р. Мзсізіаіѵіес гпа]‘отіасса гйеітапат
Іііойзка-Ыеіагизкіт Куйогат Сйадкіеѵѵісат. Неітап
ргупіай дгикагой па§усй лѵіеііілѵа і гаргарапаѵ/ай іт
гакіазсі дгикатіи й 2аЫида\ѵіе *), х іакойа і зат
]оп Ьуй годат. Огцкагу хйадгіИзіа і й 1569 й. 17-йа
закаѵѵіка (тагса) падгика\ѵа1і й 2аЫидаизка]’ дгикагпі дахѵоіі уѵіаіікиіи кпіЗки „]е\ѵапйіеІі(е РоиёШе1по]‘е“.
Неітап К. Сйадкіеѵѵіс Ьуй, іак па іо] саз, саІаѵѵіек дига азѵѵіеёапу, ду йагаёу Ьіеіагизкі раігуіоі.
2а ргукіадат Рг. Зкагупу ]оп ргапіайзіа пагодпут
кігипкат. Зоп Ьуй (аду іак-2а гасікайіепу іде]а]
ріегакіади зіага - зіаѵѵіапзкісй кпій па гу\ѵи]и Ьіе}агизки]’и тоѵѵи. АѴоз, §іо зат йеітап аЬ йеіут йа-

ѵѵога: „РотубШ-яе ЬуІ іезту і зіе, іхе Ьу зци кпіІіи, ѵиугагитіепі}
*а
гасіі ргозіусіі іисііе], ргіеіогуіі па ргозіи]
*и
тоідѵи". Так іоп кагай аЬ „]е\ѵапЙіе1іі“. Айпак, дгіеіа Ыігеі пат піаѵѵіедатусй ргусуп,
„Іе\ѵапйіе11е“, хатіезі то\ѵу „ргозіаГ, ]'ак шугагайзіа
Сйайкіеѵѵіё, Ьуіо падгикашпа то\ѵа] зіага-зіаѵѵіапзка].
11 1570 й. и іут-2а 2аЫийамѵіе ѵуузай ]а§се
„Рзаііуг1*, пайгикаѵѵапу й2о айпут I. Ріойогохѵут,
Ьо каіа віагедгіпу 1569 й. Р. Мзсізіаѵѵіес ракіпий
Іайо і раізой и ХѴіІпіи, сігіе каіа 1574 к. айпа\ѵій
ріегагѵѵапаіе ра Зкагупіе Ыеіагизкаіе йгикагзіхѵа.
Разіа Ьеіайа I. Ріодогоѵѵ піадоййа азіахѵайзіа
й 2аЫийаѵѵіе. Неітап разіагей, а да’ іайо сіагріей
іаду піатаіа і тагаіпа, Ьо й 1569 Ь. \Ѵіа1іка]е
Кпіахзіѵѵа Ьііойзкаіе (Віеіагиз, Еііхѵа і Окгаіпа) Ьуіо
*) 2аЬіидай — тіазіеска па Віеіагизка] хіатіі, Віеіазіоскайа раѵѵіеіи.
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даіисапа да РоВёу, сако ]’оп Ьуй ѵѵіаіікіт ргасійпікат, дук і аріека пад дгикагзіѵѵат Ьуіа кеітапи
піе й ЬаІаАѵіе.
Іхпой 1. Ріодогохѵ Ьуй ргутігёапу §икас Ьо1§
идгіаспака Ьгипіи діа зхѵа]еі іде]'паі дгикагзка] дхіеІаіпазсі. Ігпой Ыаге ]оп зіатіи, дгикагзкі]’а ргуіаду,
хаЫидайзкііа і тазкойзкца кпі2кі і каіа 1572 к. ріегапозісса й клѵой, дхіе і хакіадаіе дгикагпіи.
\Ѵо8, г кеіа] дгикагпі й 1574 к. 15-к’а Іиіака
ѵѵускодхіс „Арозіоі”, — ріегзаіа дгика\ѵапа]’а кпі2ка
па йкгаіпзка] хіатіі.
Такіт супат и 1924 к., тіпиіа 350 кадой
ад сази падгика\ѵайпіа ріегза] кпіхкі па/іатіі ІІкгаіпзкаі і 360 кадой ад падгикаѵѵаппіа ріегёа] кпі2кі
па хіатіі Мазкойзка], а зіоіеіа, й 1925 к. и закаѵѵіки тіезіасу тіпиіа 400 кадой ад падгикаѵѵаппіа
ріегзаі кпігкі па гіатіі Віеіагизкаі і й тоѵѵіе хпаспа
ргуЫігапа] да тоѵѵу Ыеіагизка].
Віеіагизкі Зкагупа і сазат, і годпут тіеізсат,
і кіукіпіо] ідеі, і Іікат падгикаѵѵапуск кпіхак хпаёпа
аріагедхій_ зхѵаіск зизіедгіай: Іікгаіпсай і Мазкойсай.
Оук пад іт-2а й даіеізут і гаігутаітозіа.

Й'ЛѴЛІ
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III. Саз, и іакіш гуй Рг. Зкагупа.
Саз, и іакіт 2уй Рг. Зкагупа, й Иізіогуі Віеіагйзі адхпаСаіесса, ]’ак баз па]ко1зака гах\ѵіссіа ВіеіагизкаЬа пагоди, ]’ак хаіаіаіа раса й 2уссі іаЬопут.
Радзіаиу, сі 1ер§ зкахас гагодкі іакока гахгѵіссіа й Зкагупайзкі саз — пагод па§ \ѵупіез г зѵѵаіе]
тіпий§ёупу. Ыагод па§ ха саз зхѵаіе] ройпа] затаЬуіпазсі да XIII зі. і ха саз зѵѵаіко іак-2а саікот
ѵѵоіпака, аіе зироіпака х Ьііойсаті 2уссіа й XIII
і й XIV зі. зіагтагѵайзіа йхо й иугахпиіи пасуіи,
а іак-2а паЬгай раіііуёпака і киііигпака Нагій.
Каіі Ыеіагизка-Іііойзкаіа дхіаг2а\ѵа дхіеіа гохпуск ргусуп к у Іа ргутиЗапа й 1386 к. хкадхісса па
йпііи х Роіёса], іо, скасіа дитка зато] ипіі й2о іаду гахкіадаіа кеіи дхіагЗахѵи, ]‘ак йазіки роізкака
ЬазрадагзіАѵа, іо йзіо-2 ад Ьеіа] ипіі а2по да йпіі
ЬиЫіпзка] 1569 коди затазіоіпазс Віеіагизка-Ькойзка] ВхіагЯахѵу, а Ііеіут затут і пазака пагоди,
азіаіазіа ізіпаѵас даіе]. Ыахѵаі азпайпаіа дитка йпіі,
— как діа Ьіеіагизка-Іііойзкаі ЗхіагЗаѵѵу куй Кагоі
Роізкі і адпаёазпа УѴіаІікі Кпіах Ьііойзкі й адпеі
азокіе, й раіііуёпут 2уссі патака кга]’и піе хтакіа
йігутасса. ЛѴіаІікііа кпіахі кіеіагизка-іііойзкііа, ]'ак
казрадагу кгаіи, сазіа куіі гохпуіа ад азоку кагаіа
роізкака, а хаіейуіі ад іаііо іоікі (агтаіпа, па раріегу, ргузіакаіису па уѵіегпазс кагопіе роізкаі.

— 19 —

*

Ііпиігаппаіе Яуссіо дхіаг2а\ѵу паза] азіаіесса Іакха піеха1е2пут. Неіа дхіаг^ахѵа та]’е з\ѵа]'о азоЬпаіе
\ѵо]'зка, з\ѵо] зкагЬ, з\ѵа]'е йгаду. Охіаг2айпа]’ тоѵѵа]',
тоѵѵаі Ьгатаіпазсі і киііигу ]озс тоѵѵа ЬіеІагизка]‘а’
. . Кикига паза й Ьеіу баз гахѵѵіѵѵаіазіа Ьиіпа
і сѵѵііа ргуЬоёа.^ А как дхіеіа іакісЬ ргусуп х]'айІайзіа хазЮ] іа}е, іо зѵѵіадотуіа зупу пагода і Ьгатадхіапіе хпасЬодхіІі г ]’аЬо ѵѵусЬад і йтіеіа гаіалѵаіі
ра!а2еппіе.
2уссіо ргаз\ѵіеІпа]‘е кгаіи Ьуіо й іо] баз Ьадаі
хѵукіибпа й гикасЬ дисЬахѵіепзІѵѵа. ОисІіа\ѵіепзІ\ѵа
ОисІіа\ѵіепзРѵа
зіаіаіа даѵѵоіі пігка кикигпа і тагаіпа. X Ьеіаі ргусупу ѵѵу/айіайзіа хазіо] ■ й киііигпут гуссі.
. Оу.к гпаіЛізіа Іидхі зхѵіескца — такпаіу і ра1гу)оіу, ;ак Ьеітап КуЬог СЬадкіеѵѵіс, ]’ак пікаіогуіа
ѵііепзкуа Ьигтізігу, тіазбапіе і іп§„ іакца йхіаіі
па зіаЬіе аЬагопи піа іоікі ргаѵѵой раіііубпуск і ЬгатадгккЬ кга]’и, аіе Іак-2а і зрга\ѵи Зуссіа іаИо
гепЬцпаЬа, киІІигпаЬа і тагаІпаЬа.
2 теіаті аЬагопу і гахѵѵіссіа Ьіеіагизкаі кикиГУ- хѵіегу і тагаіпазсі райзіаіі агЬапіхасуі г зѵѵіескісЬ
іиагіе], ргаххѵапуіа ЬгасІ\ѵаті, да іакісЬ паіе^ѵіі піегатагпа тіайапіе і іакі)а ’ц Зк'агупаОзкІ /а" Ьѵіі
Аѵіеіті разугуизузіа па Віеіагизі.
у
Віеіагизкііа Ьгасіѵѵу, каЬ даріас киііигпа-геіікііпа-тагаіпусп гпеіай, га/итіеіі хпаёейпіе
кпі^кі
і уѵіаіікиіи па ]'а]‘е г\ѵагаё\ѵа!і й\ѵаки. Пгіеіа папізаппіа, а Іут Ьоіз падгика\ѵаппіа кпігкі, Ьгасіѵѵу піе
§када\ѵа!і ат Ьгозу, апі гаскодай.
КпіЬаті Ьгатаіпазсі Й Зкагупайзкі баз зіи^уіі
Ьада] ѵукіиспа ктЬі ЬіЫеізкЦа і ЬоЬазІи2еЬпуіа
и тоѵѵіе зіага-зіаѵѵіапзка]. Аіе тоѵѵа Ьеіа Іаду каіі
ізіпаѵѵаіа и2о тоѵѵа ^уѵѵа/а пагода, Ьуіа піе/’гагитіеіа діа зугокісЬ з1а]’ой Ьгатадхіапзіѵѵа. Огіеіа ЬеІапа па кгаіосЬ зіагопак кпіЯкі ргосі піехгахитіе-
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ІусЬ зіага-зіахѵіапзкісй зіой, сі сеІусЬ ѵѵугаЕеппіай,
пасірізуѵѵаіізіа іуІа-2 зіоѵѵу, сі ѵѵуга2еппі ра Ьіеіагизки. Такііа пайрізу хѵѵаіізіа „Оіоззу". Неіуіа пасірізу (Йарізкі) ргу ріегарізхѵаппі кпі2кі й\ѵойхі1ізіа
й вату іекзі кпігкі. Такіт супат и Вкагупайзкі
саз кпігкі Ьгатаіпазсі, зіо да тому, ргасізіайіаіис
сЫзіаппіе тіх тохѵа] зіага-зіахѵіапзка] і Ьіеіагизка].
Ргодкі пазуіа ЬеіаЬа бази піа 2у1і іоікі зхѵаіт
хаткпіопут хуссіот: ]апу тіеіі разіаіаппуіа хпозіпу хх Ейгора]. АзаЫіѵѵа Кгакай і РгаЬа Ьуіі киііигпу
путі сепігаті, киду хатохпуіа Віеіагизу й Ьеіу саз
бига сазіа разуіаіі уѵиёусса гігіасіе] з\ѵаісЬ.
\Ѵагипкі Ьгатадхкца кгаіи іак-ха й іо] саз
Іазсе паіе^аіі да Іер^усЬ.
Воізуіа Ьагабу Віеіагизі і пікаіогуіа тіазіескі
кігахѵаіізіа ргаѵѵат’іак ххѵапут МаЬс1еЬиг8кіт,_ ]акоІе да'ѵѵаіа тіезіат піезіа райоЬпа]’е да сіаріегазпіаЬа
затайгаааѵ/аііпіа. Неіаіе рга^ѵа далѵаіа такёутазс
лазати тіазсапзіхѵи агЬапіхахѵасса і гагѵѵіѵѵас зѵ/ащ
киііиги.
. , .
2уссіо-2 хѵіозкі, гуссіо Ьіеіагизкака зіеіапіпа
й іоі ёаз іак-ха Ьуіо таЬсутут. Зіеіапіп паз Ьуй
іагіу )а§ёе ргайпа ріега\ѵахпа уѵоіпут, а екапатіспа}а га1е2па§с іазсе піа Ьуіа зіга§па]‘а. ]оп ток ріегаЬгасса 2 айпако тіе]’зса па дгиЬо]е, сі аа агиЬока рапа, сі па хіатіи хѵоіпиіи, ]‘ака]'а іаау іазсе та
Ьуіа гѵѵіойзузіа. Радаікі ріасій зіеіапіп іак-га піе
ѵѵіаіікііа. РапЗёупа акапсаіпа гайіадаіа зіеіапіпат
Іоікі разіа 1569 Ь.
Ргу іакіт зіапіе кгаіи — раіііуспут, киКигпут
і Ьгатасігкіт, гее хгахитіеіаіа, поѵѵуіа йиткі, поѵѵуіа зѵѵіеіараЫасіу тіеіі ІоЬкі йа іаЬо дозіир і г здуа]Ьо Ьоки іак-2а з1и2у1і Ьидхісіеіет кгаіи да йа1е]8аЬа гахѵѵіссіа.
.
..
II іоі саз и Хаскодпіа] Ейгоріе и2о зііпа гаххѵіѵѵайзіа Ьитапігт. Нитапіхт
кеіа кігипак
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Іидгко] диткі, іакі датаЬайзіа Ьо1§а] разапу діа
йзіаЬо Іидгкока, гіетзкака, зиргос диткі дисііалѵіепзйѵа, 2\ѵагасайзаЬа й\ѵаЬи Ыіги ѵѵукіиспа па зрга\ѵу дѵигка-геІіЬцпуіа.
Кігипак Ьеіу піа Ьуй ёи2ут і па§ут ргойкат:
кеіа іоп ргайизіт зкігахѵай йиткі Рг. Зкагупу да
]ако хѵіаііка] дгикагзка] і Іііегаіигпа} ргасу діа з\ѵа}Ііо Віеіагизкака пагоди.

IV.

'

ХуСсіо Рг. Зкагупу.

N13 тпоЬа \ѵіез(ак да]§к> да паз аЬ 2уссі \ѵіаІікаЬа ЬіеІагизкаЬа киііигпіка Рг. Зкагупу. I піёоЬа
дгійпаЬа: гаг, 510 тіпиіа йго ад сази Зкагупу 400
Ьадой г доЬга] Іізка], а дгиЬі гаг, зіо Рг. Зкагупа
хѵіаіікіті зхѵаіті диткаті аріагедгій зисазпазс з\ѵа]'и
па сеіуіа зіаіессі. Оук піатпоКЦа іаЬо й 1у]а сазу
гагитіеіі і сапііі. Огіеіа ЬеіаЬа таіа гасЬахѵаІазіа
і ѵѵіезіак аЬ 2уссі Рг. Зкагупу.
Зіайпіа, каіі адЬу\ѵа]’есса дѵіаіікаіа зргахѵа киіІигпаЬа адгад2ейпіа ВіеІагизкаЬа пагоди, дгіеіа іакока ]‘а§се 400 Ьадой пагад Рг. Зкагупа газіа^ай
гіегпіе і гакіадай азпоѵѵу, ту іазпа адси\ѵа]'ет піедасЬуѵаі ѵѵіезіак аЬ Зкагупіе і ргутігёапу хЬігаё аЬ
іт сЬос іо]’е,
да паз да]§1о. Неіак Ьу\ѵа]’е Ьада]
гайзіоду г лѵіаіікіті Іидгті!
Саз пагадгіпай Рг. Зкагупу ргурадаіе Ьо1§тіеп§ па 1490 Ь. АѴіедатут ]’озс, <ио Зкагупа
й 1504 Ь. разіирій и Кгакайзкі ипіѵѵегзуіеі, и |акі
ргутаіі капдудаіай, тіейЗусЬ піа тіеп§ 14 Ьадой
ад годи, гпаса, ргуЬІіхпа па 1490 Ь. ргурада]ис ]аЬо
пагадгіпу.
I Іак Ьод пагадгіпай Зкагупу Іоікі ргуЫігпу.
2а1о]’е рейпа] ]озс іаЬо пагодпазс і тіезса расЬод2айпіа. Ра пагодпазсі Зкагупа — Віеіагиз, годат
г Роіаски: ЙІг зІаѵѵпаЬо Ьгада Ро1оска“, сазіа ка2а ]‘оп аЬ заЬіе й з^аісЬ ѵудайпіасЬ. „Аг... паго-
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2епуі ѵѵ гизкот іахуки", іак-2а аЬ заЬіе ѵѵугахаіесса Зкагупа й изіирпут зіоѵѵіе сіа кпіЬі Оапііеіа.
Ц іп§уск радоЬпуск изіирпуск зіоѵѵаск гадѵіес )оп
Ьеіиіи „гизкщи" тоѵѵи зѵѵаіеі ргугодпа}: „ргігохепуі іахук". А й ргадзіойі да зхѵаіеі ріегёаі дгикашапа] кпікі (Рзаііуг 1517 к.) Зкагупа аЬі’азпіаі'е
зѵѵаіи дгіеіпазб па кагузс Віеіагизкака пагода:
„злѵоіеі Ьгаііі Кизі“, дгіеіа Ьіеіагизкака різтіепзіѵѵа,
„папоіе] з іо]’е ргісупу, іге тіа тііозііѵѵуі Вок
з іоііо іагука па зѵѵіеі рибШ“.
А как Аѵогтіет рад и\ѵаки рейпазс ТііоіоЬіі,
кізіогуі і еіпокгаііі, 51о і Ьепаіа то\ѵа „гизкаіа"
1 кепа „Ьгаіі]'а Кизі“, аЬ ]акіск каЕа Зкагупа, кеіа
]озс іа]’а-2 зіаппіа§піа]а й зѵѵаіеі азпоѵде Ьіеіагизка]а то\ѵа і (о]-ха зіадпіа§пі Віеіагизкі пагод, дук
та тоЗа Ьус и паз зитіаѵѵайпіа аЬ іут, зіо з’аргайду Зкагупа ѵѵіадхіес з\ѵа|и Ьиіагки аЬ Ьіеіагизкаі
тохѵіе, аЬ Віеіагизкіт пагодхіе і зіо іоп зат Віеіагиз „ргігогепуі".
. , МоІ.Ьуй хѵіегу Рг. Зкагупа, — ргахѵазіайпаі,
сі каіаііска], — парейпа піа\ѵіедата.
ЛаІ10 Ріег§а)е ітіа ]игу (Оіе.)гйі), хпапаіе ріегаа2Ра (скос піа ѵукіидпа) зіагод рга\ѵаз1айпуск;
даіс] Іо] Гакі, зіо ]ак кага ХѴІадітігоуѵ и зѵѵаіеі топокгаШ аЬ Зкагупіе, й капсу XV зк і паѵѵаі и раСаіки XVI зі. и Роіаски піа Ьуіо іа§се піхѵодпака
каіакскака казсюіа, а йзіе Раіаёапіе Ьуіі Віеіагизу
ргадѵазіайпуіа, а іак-2а йгезсіе йзіа Шегаіигпаіа дхіеіаіпазс Зкагупу і ргукаіаѵѵайпіе да }а]е - ргатай1а]ис га ргаѵ/азіайпиіи ѵѵіеги Зкагупу.
; •
,Ьоки' ІаЬо дгико/е (рахпіеізаіе)
ітіа: Ргапсіёак, ітіа ріегаѵѵа2па каіаііскаіе, іако
разіа^аппаіа іиспазс г ѴѴіІпіа] і йхкадаи'айпіе й ка(а іскіт Кгакам/іе і каіаііска} гакгапісаі, а іак-2а іоі
“!к1’
и
[ ХУ! /к па Віеіагизі Ьуіі зіагойпікі йпп Каіаііскака Казсіоіа г Ргаѵѵаз1айпа| Сагкѵѵоі,
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Іаки]’и (йпі]'и) разугай и паз ѵѵіадоту тазкойзкі
йсіакаё тіігараШ Іхусіог, — ргатай!а]'ис и рейна]
тіегу і га хѵіеги каіаііскиіи Ег. Зкагупу.
81о\ѵат, парейпа \ѵіега Ег. Зкагупу піахѵіесіата]а. ѴѴіедату га іо]е іоікі іакі, 5іо іоп піа Ьуй
аЬагопсат, сі зіагоппікат адпаЬо г изротпіепусЬ
\ѵугпанпіай и хѵигкіт гпаёеппі. ]оп Ьуй хѵіаіікіт
Віеіагизат сЬгузсііаніпат і Ьитапізіат акиіат, каіогу дай ВіЫі]іі, ]’ак азно\ѵи Іасіу йзіака] ѵѵіеду, ВіеІагизкати Хагоди й ]’аЬо годна] Ьіеіагизка] тохѵіе
і гакіай азно\ѵу да йѵодгін ЬеіаЬа нагоди й аЬиІпа1идгки]'и зіат]и.
АЬ ЬаскосЬ Ег. Зкагупу і аЬ ]аЬо 2уссіо\ѵусЬ
\ѵагинкасЬ Ьада] зіо піаѵ/іедата пісоЬа. 2 акіай
XVI зі. ѵѵіедата іоікі (О]’е, зіо зіатіа Зкагупай Ьуіа
гато2па]‘а: тіеіа й Роіаски піагисЬотиіи та]етазс
і Ьуіа й гпозіпасЬ г ХѴіІпіа] і г Міатіессуна].
2позіпу Ьеіуіа тіеіі \ѵіа!іка]е гпасейніе й 2уссі
Зкагупу. Ргаг ісЬ зіатіа Зкагупай тіеіа разіаіаппу
зіук г кикига] 2асЬодпіаі Ейгору, а ргадизіт г киіІигпут сепігат кгаіоѵѵут ѴѴіІпіа]. 2 \Ѵі1пі й іо] ёаз,
]’ак йго ѵѵіедаіет, тпоЬі]’а Віеіагизу і ЬіЮйсу іегдгіІі па пахѵики гаЬгапіси акиіат, а па]Ьо1з и роізкі
Кгакай.
□ук \ѵоз-2а і Ег. Зкагупа, аігутай§у раёаіко5ѵи]‘и па\ѵики дота, та]’ису |акісЬ Ьадой 14, арупийзіа іат-2а.
I) гикарізпусЬ акіасЬ КгакайзкаЬа иплѵегзуіеіи
1504 Ь. Ьаѵѵогусса: „Егапсізсиз Ьисе сіе Ріосгко,
зоіѵіі 2
§іо ра Ьіеіагизки гпаёа: Егапсі§ак зуп
Еиказа г Роіаска гаріасій 2 Ьго§у. Не(у]’а д\ѵа Ьгозу, ]ак изіирпаіа ріаіа, \ѵутаЬа!азіа ад колпака разіираіиёаЬа й ипіѵѵегзуіеі зіидепіа.
Разіа дѵѵисЬ Ьадой паАѵикі й Кгакаѵ/іе й 1506 Ь.
Ег. Зкагупа дазіай іат ріег§и]и ѵѵисопиіи зіиріей
Ьакаіага Ыогоііі. АЬ Ьеіут гдагейпі й іуссі Ег. Зка-
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гулу йзратіпаіесса й іуск-2а акіаск ипіхѵегзуіеіи,
и іакісЬ кахѵогусса, зіо й 1506 к. ті2 іггёугаі акутай изротпіепиіи зіиріеп „Егапсізсиз сіе Роіосгко,
ЬШіиапиз“.
II іо] саз па гакгапіспуск ипіхѵегзуіеіаск \ѵису1і зіет зѵѵаЬойпуск па\ѵик, «Зук рга]'§ой іск іак-га
Зкагупа і й Кгакаѵ/іе. \Ѵоз кеіуіа паѵѵикі: кгатаіука, Іокіка, гуіогука, Ягука, агуітеіука і ^еотекуіа,
тигука, азкапотііа і паѵѵика йкіаёас каіапсіаг.
Зіагосі ргаТезагой Зкагупу Ьуй ѵѵусіаіпу іакоёазпу ѵѵисопу ]ап О1ойо\ѵзкі і Міскаі \Ѵгасіз1а\ѵзкі.
Аргаса кіогокі Зкагупа сікахѵійзіа піатаіа
іеоіокііа] і тесіусупа). Тео1окі]и ток ]’оп гпаізсі
й Кгакахѵіе і, хѵісіас, и тіеги таксутазсі гпаіотійзіа іат і г кеіа] пахѵика].
/пасла
Ьо15 кіораіи
тіей Гг. Зкагупа
г тесіусупа].
Вуй, ргайсіа, й Кгакайзкіт ипіѵѵегзуіесіе айсігіеі тесіусупу, аіе, іак кайа •Ьика§е\ѵіс и з\ѵа]‘еі ргасу „Нізіоца згкбі \ѵ Когопіе
і V ХѴіеІкіт Кзі^зіхѵіе ЬПехѵзкіт (111. 1851г. зк. 27),
аддхіеі кеіу Ьуй и гапіарасігіе і іоікі й 1526 к. Ьуй
у/уриздапу ріег§у тейук. \Ѵоз-2а і Зкагупа, іак ]'ак
і іпзуі’а зіийепіу Кгакайзкака ипі\ѵегзуіеіи, \ѵисопи]‘и
зіиріеп йокіага тесіусупу раѵѵіпіеп Ьуй акутас гакгапісаі.
„11 1505 к. Ег. Зкагупа ракіпий Кгакай і ргах
5езс кайой піекйгіе хѵисуйзіа гакгапіса] іеоІоЫі
і тесіусупу. Аіе ксігіе — піаѵѵіесіата. Тиі піесігіе
Зкагупа гсіаЬуй по\ѵіци \ѵисопи]и зіиріеп — сіокіага
„ехітіагит агііит**.*) Аргаса па\ѵикі, Зкагупа ргуЫасіайзіа сіа кикигпака 2уссіа Ейгору і рагпа\ѵайзіа
Ыііе] г сігикагзкаі §іика].
□а зіайпаі и іо] ёаз ѵѵисеіпі гаіісайзіа йпі\ѵегзуіеі и Ііаііі, и тіезсіе Радиі. №}Ьо1з іоп зіаѵѵійзіа
) Неіа гпаСа — зіаті зѵѵаЬойпусіі па\ѵик.
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тедусупа]. Ѵ/оз-2а па§ Зкагупа й 1512 кодхіе і ргуЬуй зіисіу. \Ѵоз зіо да\ѵіедуѵѵа]’ет8Іа ту аЬ Ьуссі
іиі Зкагупу х дакитепіай 1512 к. й Радиі.
РгуЬуйЗу й Ради]'и, па§ таіаду ѵѵиСопу хѵѵіагпийзіа да хазіирпіка ргуога докіага Тадеи§а Мизаіі,
]'акі, у/ідас, рахпайзіа па хѵагіаясі кеіака Віеіагиза
і хааріекахѵайзіа іт. Зкагупа гадай екгатіепа\ѵасса
па докіага тедусупу.
Т. Мизаіі зкіікай зскод ргаіезагой тедусупу
і агпаітій іт, §іо г даІокісЬ кгаіой ргуЬуй и Радиіи диха ѵѵисопу, аіе Ьіедпу, таіадхіап (досііззітиз і'иѵепіз раирег), иЗо гласису \ѵисопи]и зіиріеп
докіага „агііит", ра ітіепі Ргапсі§ зуп Еиказа, Зкагупа, Кизіп г РоІаска (дотіпиз Ргапсізсиз Зсогіпа
де Роіосгко Киікепиз) і ргозіс дах\ѵо!іс хда\ѵас
]ати екхагпіел па докіага тедусупу дагта (де ёга-

ііа зресіаіі ас атоге Г)еі).

8сйод, 5ѵуз1искай§у й\ѵа2па затока Зкагупи,
ргускііійзіа да і’аііо ргозЬу.
Ыа дгикі дгіеп 6-На Іізіарада й ргузиіпазсі 14
ргаіезагой тедусупу адЬуйзіа Зкагупу раріагедпі
екгатіеп, ]‘акі Зкагупа хдай диха доЬга і Ьуй даризсапу хдаѵ/ас екгатіеп да!е]§у — па докіага те
дусупу.
Ргаг піекаікі дгіоп, 9 Іізіарада 1512 Ь., заЬгаІазіа й Ьізкирзкі раіас изіа тедуспа)а радиапзка)а
КоІеЬііа і расайзіа екгатіеп Зкагупу.
Сзіе ргаТезагу гада\ѵа!і іати руіаппі, а 8кагупа йзіт адкагѵай піагѵѵуёаіпа гагитпа і САѴіогда
Ьагапій зѵѵаіе диткі. II капсу Зкагупа адпакаіозпа
Ьуй ргухпапу докіагат тедусупу.
Неіак зіайзіа па§ Зкагупа па ІІзсЬодгіе Ейгору ріег§ут докіагат тедусупу, аЬо іак іоп зат
радрізхѵайзіа: „іѵ ІекагзкісЬ паикаск докіог“, сі
іак-2а: „ѵѵ паикасЬ ѵѵугѵѵоіепуск і ІекагзкісЬ

докіог“.
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Разіа кеіака йгпой гасігаіесса зіей Зкагупу.
Маіасіу йокіаг ра§ой, рейпа, ріесЬаіо] йатой, сіа
Роіаска, і Іиі расай §икас кгаЗоѵѵуск зрозакай, как
газраёас йгикаѵѵакпіе іак раігекпуск Віеіагизкати
пагойи кпіЕак. Ракуѵѵай ]‘оп іак-2а і й ХѴіІпі, зіаіісу
Віеіагизка-Ьйойзкаі йгіагЗаѵѵу, і рагпаіотійзіа г тпопіті ѵѵііепзкіті тіа^сапаті і кгаібукаті, па ко§1
каіогуск разіа і йгикаѵѵай з\ѵа]’е кпійкі.
'У°А ^кагупа гайитай хѵіаіікѵци Йитки —
ріегакіазсі йзіи Вікк’і'и па іакосазпиі'и кіеіагизкиі’и
1і(ега(игпи]'и тоѵѵи і пайгикахѵас ]а]’е.
Оакуй заЬіе Зкагупа раігекпуіа гикарізу і каіа
1516 к. раіескай и СесЬііи, йа Ргакі. Кгакай актіпии Зкагупа, йзратіпаіиеу, ѵѵійас, зитпу капіес
гі]о!а.
С 1517 к. Зкагупа й2о гпаскойгісса й Ргагіе,
йхіе ргасще пай ріегакіайат кікіеізкіск кпіЬ і пай
1СП пайгикахѵабпіет. 2паі§1ізіа азоЬу, зіо ратайаіі
ркагуте, сут таЫі. Ргайизіт Ьуіі |ати ратоспу,
іак пгаЗті, іак, тайсута, і гикарізаті і тагаіпаі
рагайа], ѵѵііепзкііа тіа^апіе: Воййап Опкай, ІакиЬ
ВаЬіё і іп§.
• ч $чаГхПа, 2а*.а2Уй и Ргагіе йіазпиіи йгикагпіи
1 и па]1ерзуск піатіескіск та/зігой гакагай ггаЬіб
багапкі (Шагу) і раІгеЬпуз’а йгикагзкііа ргуіайу.
Кпійі \ѵуризка]'е Зкагупа й з\ѵіеі айпи га айпе]. Ріегёут раіалѵійзіа па]’Ьо15 раІгеЬпу й ргакіусу
РзаНуг 6-Ьа Зпійпіа 1517 к., 2а іт изіе іп§уіа Ай
1517 йа 1519 к. к. — гпабус га й\ѵа кайу, — 8кагупа й Ргагіе хѵурцзсій 22 кпіікі.
ІАѵа йзіск розіезіойіаск Зкагупу гпаскойгіасса
хѵугагеппі: Кпікарууйапа „роѵѵіеіепііет, ргасеіи
1 "'Ук^айот 8коппу“. Ако ]’а§ёе іазпіе) и робіезіойі йа. кпікі. Езк'г: „дѵуіохепа ргасеіи і уѵуііезпіепа роѵѵіеіепііет 8когіпу“. А ]’озс і іакЦа ѵѵугаЗеппі: „Кагаі іезту іізпиіі". 7 кеіака ѵѵійаё,
зат
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Зкагупа каіі і піа Ьуй зкіадаіпікат кпііак, дук ]’оп
ріегакіадай іск па Ьіеіагизкиіи тохѵи і, таксута,
зат кагекіаѵ/аи іск.
Адпак, ргаса Зкагупу й Ргагіе ра хѵуйайпі
йзротпіепуск кпігак — и 1519 к. зрупііазіа. ХѴісіас,
піе зіасігіеіазіа )’ати іат, сіакпиіа іако па Васкайзсупи. „Ьиді, -> ка2а Зкагупа, — ікдіе ггодііізіа
і изкогтіепу зис, ро Ьогіе, к іоти тіезіи \ѵіё!іки>и Іазки ітаіис“. 2ак1а§сі дгикагзіхѵа па годпа]

хіатіі, хѵідас, Ьуіо каіойпа] теіа] Зкагупу.
Эук ракісіаіе па§ дгикаг Ргаки, гаЬігаіе гзаЬо]
кпіЗкі, сагапкі, дгикагзкца ргуіаду і ріегаЬігаіесса
й ХѴіІпіи і іи! и сіотіе Ьигтізіга ]акиЬа ВаЬіба гакіадаіес дгикагпіи, й іако] дгики}е й 1525 к. „Аро5ІоІа“ і „МаПЦи Родогогпиіи Кпі2іси“.

1 хѵоз, па кеіуск дгѵѵіоск кпіЯкаск па гаі і зру
пііазіа й ѴѴіІпі дгикагзка-хѵудаѵѵіескаіа і Шегаіигпаіа
дгіеіаіпазс Зкагупу. §іо га ргусупу? Ыарейпа піахѵіесіата, аіе тизііа іск Ьус тпока і гогпака годи.
Ргасіизіт зисазпуіа іати Ьакаёу—тіа§ёапіе—
піе гагитіеіі ]’ак паІеЗусса дгикагзка] і Іііегаіигпаі
дгіе]'а1пазсі Зкагупу, дук і аріека іск кгазо\ѵа]а те
гайзіоду Ьуіа рейпаіа. Зіаппіа ]апа Ьуіа, а гайіга
іа]’е такіо піа Ьус — рапзка}а Іазка па гаЬут капі
Іехдгіс; ВіЫіі, Арозіаіа і РасіагоЕпа] Кпііусу Зкагупайзкіт тесепаіат такіо Ьус гизіт дозус. Оаіе)
іск Йитсу такіо піа Ьус скоди.
ЬІіа зргуіаіі іак-Еа ргасу Зкагупу іако азаЬізіу]*а хѵагипкі. ]оп аЬіадпіей и АѴіІпі саікот. Вгаі 8кагупу, Іхѵап, х іакіт Ргапсізак тіей зироіпиіи таіетазс’, гаЫиіай зхѵаіе зргахѵу, а кеіут затут і та1ег]а1па]е раіаЕеппіе з\ѵа]ко Ьгаіа. Раёаіізіа зидоѵѵу]а
ргасезу, іакі]а таіа іако, §іо адгуѵѵаіі Зкагупи ад
кикигпаі ргасу, аіе дахѵіаіі да іако, зіо таіетазс іа
ко Ьуіа зкапіізкахѵапа. Зидохѵаіа сіа^Ьа сіакпиіазіа
ад 1529 да 1532 к.

Аргаса йзіако кеіака, й 1530 к. асіѵѵіесіай \Ѵі1піи ра2аг, акіагпий§у й роріеі 2/з тіезіа, а й 1533 к.
8іга§па]'е тагаѵ/оіе рахѵіеіга.
}аісе й 1535 к. Рг. Зкагупа 2уй, ко ітіа іако
йзратіпаіесса й кеіут кокгіе й зикоѵѵаі зргачѵіе
Іхѵ. Зкагупу, гагкігапа] и Роіаски, і каѵѵогусса ак
іт, ]'ак ак 2у\ѵут.
Разіа йго кеіака, как Зкагупа тіей іакіск ка
кой 45, Ьоіз зіакой ак іт піатазака, кук акигаіпа
сіахѵіесіасса, кхіе і как ]’оп ратіог, піата такёутазсі.
1 (ак піахѵіеката тпокаіе г гуссіа АѴіаІікака
Віеіагиза Рг. Зкагупу, аіе ікеі ]'ако пат кокга ѵѵіекату. Разіа койкіск Ііскаіессіай Віеіагизкака пагоки,
разіа койка] ]’ако зріаёкі, ікеі Вкагупу й\ѵазкгез1і
ка гуссіа папоѵѵа і гу^ис зіаппіа зіагок паз.
Азіаікі кгикагпі Рг. Зкагупу й 1575 к. ріега]ё1і
ка Матопіёай и 1е)-2а \Ѵі1пі, каіогуіа каіеі кгикахѵаіі кіеіагизкііа кпігкі. 1 зіаппіа§піаіе кгикатѵакпіе
кіеіагизкіск кпіхак — каіеізу еіар такиіпа] ікеі
Зкагупу, ікеі зІиЕеппіа Віеіагизкати пагоки.

мзд
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V. Зкагупайвкца сігикі й Ргагіе і ісЬ
азаЫпѵазсі.
I) Ргагіе, ]’ак ту йіо Ьачѵагуіі \ѵу§е|, Рг. 8кагупа гапіайзіа <1гика\ѵаппіет Ьіеіагизкіск кпгёак.
I) ёазіе ті2 1517 — 1519 к. і Ьуіа іиі падгика\ѵапа
„ВіЫііа гизка Аѵуіогепа йокіогот Ргапсізкот
$когіпо]и іг зГаѵѵпако Іігасіа РоГоска, Воки ко
<Ш і Іисііет розроіііут к сіоЬготи роиёепі]и“.
Рас! Ьеікіт гакаіойкат ВіЫіі \ѵіедату 22 кпіЬі 8(агока Хакопи.
\Ѵоз кеіуіа кпікі: 1) Кпіка Іо\ѵа, 2) Ргііёі 8оІотопслѵу, 3) Кпіка Ргіетиагозіі ]ізиза, 8упа 8ігаско\ѵа, 4) Кпіка Еккіегіаяіа, 5) Кпіка Ріезпі Ріезпіеі
8оІотопо\ѵуск, 6) Кпіка Ргіетисігозіі Зоіотопо\ѵу, 7—10) Кпікі СагзЬѵ, 11) Кпіка ]ізиза Ыаѵіпа,
12) Кпіка ІисііГ, 13) Кпіка Вуіі]’е, 14) Кпіка Ізскосі,
15) Кпіка ЬеѵѵИ, 16) Кпіка Сізі, 17) Кпіка \Ѵіогогакопііе, 18) Кпіка КиГ, 19) Кпіка Зисііеі Іхгаііелѵуск,
20) Кпіка Езкг, 21) Кпіка Ріаё 5іегіеті]'а, 22) Кпіка
Ргогока Оапіііа.
II ѵѵусіаѵѵіеска-Шегаіигпаі ргасу й Ргагіе Зкагупа кагузіайзіа гикарізпуті кпікаті кгаіоѵѵуті, сігикаті Рі]’оІа, сігика\ѵапаі ВіЫііа] ёезка] г 1506 к.
і ВіЫііа] Іасіпзка], а іак-2а йіо гпаёпа гагмйзутізіа (ігикаті піатіескіті. Озіе кеіуіа гикарізу і агикі Ьуіі г гогпуск какой раігекпу Зкагупіе.
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Кга]О\ѵу]а гикарізпуіа ЬіЫеізкЦа кпіЬі Ьуіі раігеЬпу Зкагупіе рад\ѵо]’па. ^пу даіі азпохѵи діа ріегаѵѵоди па Ьіеіагизкиіи то\ѵи, а Так- іа разШЗуІі га
гат і ракагбукат іусЬ тіегай и кагузіайпі сигуті
дгикаті, га ]’акі]’а ізсі піеіііа, каЬ піе адапѵасса ад
годпаЬа Ьгипіи.
Іг зіага-зІахѵіапзкісЬ ЬіЫеізкісЬ кпіЬ и Зкагупу
рад гикоі Ьуіі Ьадаі изіе, га Аѵупіаікат кпіЬі Ргетидгозс 8оіотопа“, „ІидіГ, „Езііг“ і „Ріезпі Ріезпіе] . 2 іекзіи ЬеіусЬ ЗкагупайзкісЬ кпіЬ ичдас
п-а]Ьо1за}а гаіегпазс ад ВіЫіі Сезка].
Кгаіоѵуіа гикарізу, а іак-2а і дгикі Еііоіа даіі
Зкагуте йгогу да Шагай |аЬо дгикагпі й Ргагіе.
ТгеЬа \ѵіедас, зіо пааЬиі ріег^адгикі дига сіезпа
гѵѵіагапу г раріагедгій^уті ісЬ гикарізаті
да 1і*агай. игогагп дхіеіа \ѵугагкі Шагай гайзіойу 8Іи2у1і
Іііагу и гикарізасЬ. ж]акіті Іііагаті дхіе різаіі, іакоііа Іогту гаЬіІі Іііагу да дгика\ѵабпіа, каіогуі’а сазіа
да іаЬо Ьухуаіі радоЬпуіа да гикарізпусЬ, §іо па
ріегзу раЫад ісЬ тогпа ргупіас га гикарізпуіа. Так
Ьуіо г Іііагаті ріегзадгикай ІасіпзкісЬ, піатіескісЬ,
ггапсизкісЬ і, гагитіеіесса, зіа\ѵіапзкісЬ, г разіагод
ІакісЬ дѵіаіікіт радаЬіепзіѵѵат да гикарізай адтіаса]исса ргаиизіт кпіЬі піетса Рі]*о1а.
Оук піе§іа радоЬпа)е ігеЬа адгпасус і аЬ ІііатаеЬ Зкагупу. Ргайда, зкагупайзкца Іііагу ргадзіайІа]'ис х]ахуізса зкіадгіепаіе, ]‘ак ра гагтіегу, іак і ра
іогтіе: ]’апу піе г адпаЬо іакоЬа йгоги, аіе йзіо-2
Іііагу Зкагупу позіас па заЬіе иугагпа зіед Шагай
гикарізпуск ЬіеіагизкісЬ акіай XVI зі., 2 іеі іоікі
гогтса], §іо киду ад ісЬ ргаѵѵііпіеізуіа, таіис іп§у
гагтіег, а іак-га пікаіогуіа Іііагу і ісЬ иргуЬо2аппі
таріс татаіа радаЬіепзіѵѵа да сезкісЬ і піатіескісЬ.
Аргаса ЬеіаЬа, гикарізпу/а кгаіо\ѵу/а кпіЬі даіі
Ькагупіе ргаАѵаріз, кігуіайзкиіи питагасуіи і газіайкі.
Міа тіпий Зкагупа і дгикай Рцоіа, каЬ піе
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зкагузіас г іск. Міекаіогуіа райакіепзВѵу ті2 йгикаті Зкагупу і Рі]'о1а зхѵіейсас аЬ кеіут.
II ѵуйаппіаск Рі]'о1а зраіукаіесса зргока питагасуі па Іізіоск, а Зкагупа кеіи зргоЬи ргупіай га
азпоѵѵи і йго й іако кпікаск зраіукаіет изіе іізіу
питагаѵѵапуіа кігуіайзкіті Іііагаті. Кагтіег Шагай
акиіат, а азаЫіѵѵа піекаіогуск Шагай ѵѵіаіікіск,
и Зкагупу 10]‘-га, зіо і й Рі]о1а.
2 изіск зіага - зіаѵѵіапзкіск ѵѵуйаппіай Іоікі
й Рі]'о1а і Зкагупу й капсу коЯпака аййхіеШ і азоЬпака гакаіойки гпаскойгіасса Шѵа рипкіу г гуз
ка]: (:—)
ЛѴусіайпі Зкагупу зіика] йгикагзка] ріега\ѵу§а]ис
изіе раріагейпііа зіага-зіаѵіапзкііа йгикі, а іак-2а
2]’ай1а]’исса 1ер§уті ай піатіескіск і \ѵепесуіапзкіск
раёаіки XVI зі.
2 ВіЫіі сезка] Зкагупа Ьгай ргукіай, ]'ак то2па хѵугагасса акиіат гухѵоі тоѵѵа], а йхіеіа кеіака
піатаіа ]’оп Ьгай г ]а]"е ёезкіск зіой, ѵѵуга2екпіай,
а пахѵаі і сеіуск гѵѵагоіай.
ВіЫі]а Іасіпзкаіа (хѵиіёаіа) і піатіескаіа зіиіуіі
Зкагупіе Ьайа] ѵѵукіиспа ргукіайат йгикагзка] §Шкі.
Кахтіег изіск ргаЕзкіск кпік Зкагупу піеѵѵіаіікі:
и 4° (и ?ас\ѵіегіки). Эук і зат ]'оп ісЬ га\ѵіе ,,та-

Іуті кпігусаті“.

Раріега й хѵуйаппіаск Зкагупу таіес \ѵайхіапуІа гпакі, ]ак парг.: ЬусаСаіа каіаѵѵа, кгуі саіугосккапіеспу і іпз. Неікі]'а гпакі зраіукаіисса й піекаіогуск піатіескіск Аѵуйаппіаск г 1481 — 1523 к.
Ріегзу гакаіойпу Іізі ко2па] кпіЕкі Зкагупу
акагпайапу кігуіайзка] Шага] „аг", ргуЬгапу кгахѵіига], рай ]’ако] гтіазсаіесса гакаіоіѵак кпікі г ракагаппіет па ріегакіай кпікі Зкагупа] г Роіаска, ІІзіо
кеіа пайгикаѵѵапа гакаіойпуті Шагаті і скогаЗа
йЬгапа.
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Лозе іак-2а й ргахзкіск хѵудайпіаск Зкагупу
тпоЬа хазіаѵѵак. Код зѵѵо] ]апу ѵѵіадис ад з!а\ѵіапзкісЬ гикарізпуск і дгика5ѵапусЬ ѵѵудайпіай. Хазіайкі
Зкагупу Ьуіі \ѵіа!ікца, г саіахѵіесуті ТіЬигаті і г ЬегЬат Зкагупу, ргадзіайіаіисут зопса, ргукгуіа]е тіезіасат и зіагедхіпіе, і хазіайкі таіуіа, ]’ак 1іпіе]кі
г Ьіеіуті гузипкаті па согнут Топіе хкгазак і Іізсіа.
Ыакапіес изротніт аЬ па]’Ьо1з сікаѵѵаі азаЫідѵазсі ргаЯзкісЬ ѵѵудайпіай Зкагупу — аЬ кгашіигаск, ргадзіайІаіиёусЬ гохпуіа ЬіЬІеізкііа зсепу.
X 81ага-з1а\ѵіапзкісІі кпіЬ іоікі „ОкіоісЬ1* Рі]'оІа таІе адпи кгаѵѵіиги ѴкгуЕаѵѵайпіа. 1 зат хѵѵуба] і гаЬоіа
йхіаіу ад піетсай. Мет кеіуск кгахѵіиг раіазпіаіе
зато Зкагупа кеіак: „Кіо-Ьу как тіегі ргозіуті

Іидті Ьгаііі гпо]еі скоііеі ]азт*е]*е гагитіеіі |акоѵѵут оЬусаіет ЬуІ скгат оидіеіап Кіѵѵоі, Зіоі,
ТгеЬпік і Кіху ігіесезкііе, 1о]е ѵѵзіе ѵѵута1е\ѵапоіе пігеі хпаідіеё“. (Ізскод, 4 Ь).
А й дгикіт тіеізсу Зкагупа аЬ кеіут іак ка-

„РоІохіІ іезті ѵѵзісіі кпіЬаск оЬгахсі скгати
Нозродпіа і зозидоѵѵ Леко, і доти Сагіеѵѵа...
А (о діа іоііо, аЬу Ьгаіі]’а то|а Киб Іиді розроііІуІе ёіиёі, тоЫі Іеріеі гахипііе(і“. (Сагзіѵѵ, 119 Ь).
2а:

Ріегза] кпіхкаі, ѵиудапа] и Ргахіе Зкагупо], Ьуй
„РзаКуг" 1517 к. II ргадтоѵѵіеда „РзаЙуга" Зкагупа
ргадизіт аЬіазпіаіе теіи ѵѵудаппіа кеіаі кпікі, ка-

хису: „діеііет таіут росаіок ѵѵзіакоіе доЬго)е
паикі“. А й ргадтохѵіе да йзіаіе ВіЫіі Зкагупа аЬ
РзаИугу кеіак кахѵога: „с1юзсе§іІі итіеіі Нгагпаііки
і!і рогизку Ьоѵѵогіасу Нгатоіи ]еге докгіе сезіі
ітоѵѵііі исіб, хпаідіе§ АѴхироІпоіе ВіЫіі РзаМуги
Сіі Іеіе“. X кейка Ьаёут, з(о Зкагупа з\ѵоі Рзакуг
ргахпасаіе, ]ак радгиспік, діа ѵѵидейпіа кгатаіу. Неіак разіираіису, скасіей Зкагупа дакадхіс ітіеппа
зѵѵаіти Віеіагизкати пагоди, іакоти РзаНуг Ьуй
ріегЗа] кпі2ка] і дхіеіа \ѵиСейпіа кгатаіу, дхіеіа та-
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Іііѵѵаи й гохпугп сазіе і дгіеіа дискойпака ріаіаппіа
і ёуіаппіа. N1 асіпа г кпігак з\ѵ. Різакпіа піа Ьуіа
й іако] раёапіе і гак разугапа зіагод Віеіагизкака
пагоди, /ак Рзакуг. Оук сіхіеіа кеіака Зкагупа пазатріегад хѵусіай кеіи кпіхки, а ѵѵудай ]’а]’е й то
ме зіага-зіамапзка]’: „піе гизаіису затоіе рзаКугі
пі\ѵс!ет2е“. Міе паги§а]’ису пі й сут, мдас, дхіеіа
іаИо, каЬ піе адзіга§ус тазай гогпуті пампаті ад
ріег§а] дгикаѵѵапа] кпгёкі.
Адпак, Рг. Зкагупа, іак ту доЬга й2о іако
меда/ет, піа Ьуй хѵѵусаіпут ѵѵудайсот кпік, аіе
Ьуй гаскоріепу ідеіаі дас Віеіагизкати пагоди ВіЫіIй и іако Ьіеіагизкаі томе. Оук і й РзаПугу, скос
и азпоѵѵи ракіадхіепу іекзі зіага-зіамапзкі, йзіо-2
Зкагупа ймой піезіа за з\ѵа]’еі акиіпа] ідеі, кеіа
Іозб. зіомгу Ьіеіагизкііа, гатіапіаіисуіа піеггагитіеіуіа діа §угокіск тазай зіохѵу зіага-зіамапзкііа.
\Ѵоз зіо Рг. Вкагупа ка2а й дгико] дазсі зхѵа]ко ргадзіойіа да Рзакуга: „роіохіі іезті паЬосіеск

піекаіогуіа §Іоіѵа діа Іидіе/ ргозіуск гизкіт |агукот, сіо коіогоіе зіоѵѵо гпатіепщес".
01а ргукіади \ѵоз піекаіогуіа Ьіе1агизкі]‘а зіоѵѵу, йзіайіепуіа Зкагупаі и Рзаііуг па тіеізса зіагазіам’апзкіск і кгескіск:
аѵсіпіі, испіі (гатіезі зілѵогіО
ѵѵзіекда
шупои,
ігогхѵаіі
ігіаіі,
пагоду
Іагусу,
ѵѵоиіісасіі
зіоііпаск,
робіо
ѵѵзкиіи,
з’хади
ѵѵзріас,
скиІепЦе
кагдіепце
доЬго зоіхѵогі доЬгіт
оиЫагі ЬГакуіт і іп§.

2паса, й азпоѵѵи Рзакуга Зкагупа раЬЯуй Іекзі
зіага-зіамапзкі, ргуіагпаѵѵай^у Іако кеіак да гагитіейпіа „ргозіуск Іидгіеі". А ргуіагпаѵѵай ]'оп (екзі
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зіага-зіаѵѵіапзкі піа іо], дхіе піагѵѵусаіпа тпока зіой
піеггагитіеіуск, ]ак зІаАѵіапзкісЬ, іак і кгескіск, аіе
іекзі иго гЬіеІагизсапу г XV—XVI зк
Аз1а]есса сіаріег пат ргукіедгісса скос кгуски
Ыі2е] да Зкагупайзкаі ВіЫіі, гІо2апа], ]’ак ѵѵіесіа]ет,
г 22 кпіЬ Зіагойа Хакопи.
Рг. Зкагупа па расаіки когпа] кпі2кі гтіазёаіе
5дѵа]е йіазпуіа ргадзіойі і піекаіогу]а сазат іпзу]а
йасіаікі. Неіу]‘а ргадзіойі і дадаікі ракаги]ис пат
Зкагупи піа іоікі ]’ак иудайса і ріегакіадёука, аіе
іак-га і зша]по госіи Іііегаіага.
Неіу]а ргадзіойі, „Ргедо5Іо\ѵііе“, аЬо ёазат
„РгедтоІ\ѵа“, Рг. Вкагупа гтіазёаіе ргасі койпа]
кпігка]. II ргадто\ѵаск кеіуск кажэгусса аЬ гтіезсіе
кпігкі й акиіпуск зіосѵаск, аЬ радгіеіе іекзіи кпікі
і аЬ гпаёеппі ]а]е діа іидгіе]. Ыіа Ьисігіет ріегаіісас
іиі изіск изротпіепуск Зкагупайзкіск ргадто\ѵай;
діа ргукіади гтіа^саіет іиі сазіки ргадтоѵѵу да
ріегёа] кпіЬі „}о\ѵа“, аЬ гпасеппі і кагузсі каіога]
хѵоз §іо ка^а Зкагупа: „ХѴзіакоти сеіоѵѵіеки роігеЬпа сезіі ропіеге ]езі гіегсаіо хііі]а пазеііо,
Іекагзіуѵо дийсѵѵпоіе, роііесЬа ѵѵзіет зтиіпут,
паЬоІеі іут опіге зис
Ьіедасіі і ѵѵпіетозсасЬ
роіогепу. Ргоіох ]а Ргасіёек Зкогіпіп зуп 8роІоска ХѴІекагзкісЬ паикаск Оокіог, гпа]ису зіе]е
іге
паіѵѵуззаіа тидгойс ЕахтузІепі]е зтіегсі
ірогпапі]е затоко зіеЬіе іѵѵзротіпапііе паргііди§ёі]е гіесі. Казаі ]езті іізпиіі" і к. д.
РадоЬпуіа ргадтохѵу Зкагупа гтіазёай па ра
саіки ріегзуск §азсіоск кпік, пісока, адпак піе каѵуогаёу ак ВіЫіі йсеіазсі і піе 2\ѵагаёа]’иёу йѵѵакі па
йгаіетпуіа адпозіпу ті2 зако] раазокпуск кпігак.
I іоікі, чѵуда]ису 4 кпіЬі „СагзіАѴ“, Зкагупа
ріег§у гаг гакгапий гтіезі акиіпу йзіе] ВіЫіі, дгіеІасу іа]е па 4 ёазсі: „Кпіііі іге рі§иё паики і зиду
Ьогііа" (Іе&аіез), іге різис діеіа Ьуѵѵ§а]а і Іеіорі-
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запца“ (Ьізіогіаіез), „опіидгозіі огахитіе ропаисе“ (заріепііаіез), „ргогосезілѵа" (ргорЬеіаІез).
Такі радгіеі Зкагупа гасагрпий г ргадтоѵѵу
зѵѵ. Ніегопіта да іуск-2а кпіЬ Сагзіѵѵай.
Аргаёа Ьеіа] ичаііка} акиіпа] ргасітоѵѵу да кпікі „Сагзіѵѵ", Зкагупа гтіазёаіе ]’азсе кагоікЦа ргад
тоѵѵу да коЕпа] кпіЬі, арізѵѵаіису кагоіка гтіезі
коЗпаі г ісЬ.
Эаіеі, раёупаіибу г кпіЬі „]ізиза Каѵѵіпа" і да
капса, Зкагупа гтіазсаіе іакца-2 ргадтоѵѵу, г іе]
Іоікі гогпісаі, §іо йѵѵодгіс и ісЬ поѵѵу зрозаЬ \ѵуІазпіеппіа піекаіогуск арізагіпіай Зіагока Хакопи.
Неіу поѵѵу зрозаЬ, ]’ак аЬ іт зат Зкагупа ка2а:
„дисконте гахитіеіибі", азпоѵѵу\ѵа]есса па рагаІеіаск, кеіа хпаса, зіо зсепу (піекаіогуіа араѵѵіадайпі) Зіагока Хакопи гахитіеіисса, ]ак Іікигу, ]ак рейпа]е радакіепзіѵѵа да араѵѵіадаппіай 2 ІѴоѵѵаІіа На
копи, азаЫіѵѵа й адпозіпасЬ да азоЬу Скгузіа.
ІІзіе ргагзкііа кпіЬі аЬагпасапу кодат, как ]’апу ѵѵу]’51і.
Аргала ргадтоѵѵай, и Зкагупайзкіск ѵѵудаппіаск и Ргахіе хпаскодгіасса іазсе, піекаіогу}а іп§у]а
дадаікі. Оа Ики іакісЬ дадаікай, диха ѵѵагпуск
и гпасейпі Шегаіигпа-кізіагуспут, паіейас ѵѵіегЗу
Зкагупу. \Ѵоз, адгіп г іск г „Кпікі Езііг":
№е кора] род дгиііот зѵѵоіт ]’ату
зат ѵѵѵѵаііззіа ѵѵ піи.
Міе зіаѵѵ Атапіе Магдоскеіи зуЫепісіе
зат роѵѵізпіе§ па піеі.
]озс іак-2а ]а§ёе й Зкагупайзкіск рга2зкіск
дгикаск падрізу за гтіезіат раазокпуск аддгіеіай
(га ѵѵупіаікат РзаИуга), іак кеіа ггоЫепа і й сезкаі
ВіЫіі 1506 к.
N3 кеіут і гакопсут па§ акіад Ыеіагизкака
Зкагупайзкака дгики па сиЯупіе, а ргузіиріт да іако-2 па годна] хіатіі — й Шііпі
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VI.

ЗкагупайзкЦа йгикі й Ѵііпі.

I) Ьіеіагизкіск сазорізіаск га 1917 к. Йгіепіа-сігіе тоЕпа зраікас зіассі,
ра8\ѵіаёопу]'а Рг.
ёкагупіе. I) кеіу Иод ргурадаіа 400 Іессіе ріегзака
Ьіеіагизкака дгики па сигупіе: — й Ргагіе Севка/
Рг. Зкагупа зкопсуй з\ѵа]и ргаси пад ѵѵудаЛпіет
Ьіеіагизка] ВіЫіі. Зіоіеіа іак-2а ргурада/е 400-Іессіе
Ьіеіагизкаі кпіЗкі, аіе й2о Судана/ піе па си2упіе,
а й ЗАѵаіт кгаі — й \Ѵі1пі.
РіегаЬгайёузіа т. Ргакі й ХѴіІпіи, Рг. Зкагупа
паіадгій Іиі з\ѵа]и дгикатіи й ВаЬіёа і й 1525 к.
й закаѵѵіки тіезіасу падгикаѵѵай „Арозіоіа".
Во1§ - тіепз и кеіут сазіе лѵудай Рг. Зкагупа
і дгиЬид’и кпі2ки, пах\ѵай§у ]‘а|е „Маіаіа Росіогойпаіа
Кпгёіса".
Му й раріагедпіт аддхіеіе дай2е] гаігут1і\ѵа1ізіа пай Зкагупайзкіті хѵудабпіаті й Ргагіе, Ьо зиѵѵіаг ісЬ г кга]’ет і г Віеіагизкіт паго^ат, ]ак ра
зѵѵаіти ргагпаёейпіи, іак і ра тспѵіе, хіайіаіесса Ьа4аі агЬапіСпа]. \ѴіІепзкі]а мудаппі Іако-2 \ѵіа1ікаЬа
Зкагупу — ііеіа Ьіагитойпа да1е]§а]е ргадой2айпіе
Іако ргаЕзкіск дгикай, іак х коки іескпіспака, Іак
і ідеіпака.
РасіаЬіепзкѵа хѵііепзкіск хѵусіаппіай Зкагупу да
РгаЕзкіск ра Ікагаск і раріегу заргайду ракагѵѵаіеё
па Ю]е,
іапу — ргасіай2еппіе ѵудаѵѵіеска] ргасу
Зкагупу, іоікі ріегапіезіепаіе й ЛѴіІпіи.
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АзаЫі\ѵазсі хѵіІепзкісЬ \ѵудаппіай (Ьоізаіа сазе
Іііагаи, гузипкі і Ша\ѵіигу) ракагѵаіис па іиіи-г зц\ѵіаг г дгикагзіѵѵат піатіескіт, зіо і й ргаЯзкісЬ.
I гаргайду. ХѴодпуіа глакі па раріегу ѵѵіІепзкісЬ
уудаптаи Зкагупу, ті2 іпзут, ]’озс Гуіа §к>
і и рга2зкісЬ.
’
ХѴіІепзкца ѵѵусіайпі Зкагупу, ]’ак і ргагзкііа,
та]ис гаЬаІойпу Іізі і кігуіайзкиіи питагасуіи Іізіой
I радгіеіепу па піекаікі азоЬпусй кпігак. (Арозіоі
4 кп., п>а!а]а Родогогпаіа кп. — Ьо1§ га 25 кп.).
\Ѵі]епзкі]’а ѵѵусіаппі Зкагупу та]’ис тіеп§уіа 1іІагу й іекзсіе, сут ргаЗзкца. Рга2зкі)а Шагу іекзіи
зпі2ас \ѵі1епзкіт га Шагу \ѵіа1ікі]'а.
5раіука]'исса іак-2а і похѵуіа ѵѵіаіікііа Шагу
и хѵпепзкісЬ уудаппіасЬ, и гаткасЬ.
5раіука]есса йгезсіе Шага С г гузипкаті, гохпа]а ад ргайзкісЬ, радоЬпа]‘а да рахпіеі§усй ХаЫидайзкісЬ і МатопісайзкісЬ.
Тоікі й ХѴіІепзкісЬ \ѵудаппіасЬ гпасйодхіасса
теѵѵіаІікі]а Шахѵіигу і хазіайкі, іакііа Зкагупа зат
паху\ѵа]е „2азіа\ѵісаті“.
Неіуіа ргукгазу да хѵіІепзкісЬ ЗкагупайзкісЬ
ѵѵудаппіай саікот радоЬпу да іакісЬ-ха піатіескісЬ
\ѵепесу]'апзкіс1і і іпз. хасЬодпіа-ейгореізкісШ ЫзсйодшаЬа, ѵѵігапіуізкаЬа й ісЬ піата пісоЬа.
Рахпай§у сЬос аЬцІпа Ьеіу ѵѵопка\ѵу Ьок \ѵіІепзкісЬ Зкагупайзкісй Аѵудаппіай, ргуЫедхітзіа да
ісЬ Ьоки йпШгапаЬа, ідеіпаЬа.
« с-Рагас^и гахтіаЗсегіпіа та!аг]’аШ й „Арозіо■ .^кагупа зат Ьеіак ка?а: „Оокопапа іезі зііа

кпіпа гоѵѵіетаіа .арозіоі, $еге гатука|еі ѵѵзоЬіе
раіріегѵѵіеі ШеапЦа арозіоізкаіа. Роіот розіапі]еі зіѵіаіусЬ арозіоі, зоЬогпусіі зіедт“.
ЛѴіІепзкі „Арозіоі" Зкагупу — Ьеіа ріег5а)а
дгика\ѵапа]а кпі^ка па хіетІасЬ ЬіеІагизка-ШойзкісЬ
і аЬиІат ла йзсЬодгіе Ейгору.
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I) азпохѵи ѵѵіІепзкаЬа „Арозіоіа** іак-2а, іак
і й азпо\ѵи рга2зкісЬ лѵусіайпіай, ракіайгіепу іекзі
8іага-з1а\ѵіапзкі. Аіе, піа Ыейхіасу па Ье1и}и азпспѵи,
іѵііепзкі „АрозіоГ, іак і сігикі рга2зкі]’а, та]е піатаіа і ёузіа ЬіеІагизкаЬа еіетепіи. Ко2пиіи азоЬпи]'и Сазе Арозіоіа Зкагупа раріега<12аіе ргайтоѵѵаіи,
аЬ заЬіе, айпак, піёоЬа піе йзратіпаіису.
Зкагупа й разІазІойіасЬ зіѵо] „АрозіоГ гаѵѵіес
„ѵѵук!а(1от“, Ьеіа гласа — гаіісаіе, іак і ВіЫі/и,
йа ріегакІайгіепусЬ па Ьіеіагизкиіи то\ѵи, а Ьеіа
йгіеіа іаЬо, §іо }оп піеггагитіеіуіа йіа зугокісЬ пагойпуск тазай зіага-з!а\ѵіапзкііа і кгескца зіоѵѵу
і \ѵуга2еппі ріегакіай па тоіѵи Ьіеіагизкиіи.
Вііги й\ѵа йзіек зіага-зіаіѵіапзкіек іекзіаск
„Арозіоіа", }ак гикарізпусЬ, іак і йгикаѵѵапуск
и XVI зі. зраіукаіесса тпоЬа зіой ЬгескісЬ. II 8кагупу йзіе іапу хатіепіепу Ьіеіагизкіті.
№оз, піекаіогуіа г ісЬ:
зкагЬот
хатіезЬ каго]'и,
ёогпуі
„ піЬіег,
патіезпікот
п
апТіраіот,
хѵіасіагіеіѵі
„
ікіетопи,
зіаиіііе!
„
агсЬіііекіоп,
тоѵѵсеіи
„
гііогот.
Міатаіа іак-га ]’озс и „Арозіоіе" зіой і ѵѵуга2ейпіай зіага-зІаѵіапзкісЬ, іак-2а гатіепіепусЬ Ьіе
іагизкіті.
Міей іак-2а рай гико} Зкагупа, дгикиіису „Арозіо!а“, і іекзі сезкі, Ьо ]'озс и іт, ]ак і й ВіЫіі, сезкііа з1о\ѵу і ееіуіа \ѵугахеппі.
Аргаса „Арозіоіа", уѵудай 8кагупа й АѴіІпі, іак
ту й2о йзратіпаіі, „Маіиіи Ройого2пи]'и Кпі2іси“.
II зкіасі Ьеіаі кпі2усу йхѵасЬосігіас: „РзаИуг гироіпаіа, Сазозіоѵѵіес, АкаНзіу і Капопу, Зезіойіепіес кгаікіі, Зѵѵіеісі кгаікіі’е і розкаііі’а па тпоііо 1еіа“.
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Неіаіа ріаіаіа зк!адо\ѵа}а сазс кпігусу „Разска1і]а“ да зіаппіа піаіѵіедатаіа. А дгіеіа кеіака піа\ѵіедату і код Аѵудаппіа „Радаго^паі Кпі2усу“.
2 Разскаііі тоЕпа Ьуіо-Ь даЬісса акигаіпака сази
ѵѵудаппіа кпігусу. Аіе йзіо-2 кеіу саз ргурадаіе Ьоізтіепз іак-га па 1525 к.
Адкиі Іакі пагой? Максута — адкеіиі. II саз
зрупіекпіа Зкагупо] и Ргагіе дгикагзка] дхіеіаіпазсі
(1519—1520), и АѴепесуі раіаѵѵііізіа Ігу поѵѵуіа зіагазіаѵ/іапзкііа кпгёкі: „81игеЬпік“, „Рзаііуг" і „Моіійѵоз!о\ѵ“ Аѵіадотака Ьайкага-зегЬзкака дгикага ВоЗудага ІѴикохѵіда. Зкагупа \ѵідас Ьуй г кеіуті ѵѵудаппіаті гпа]'оту, а азаЫі\ѵа г МаІіНѵазІоѵѵат. Неіу
МаШ\ѵаз1ой диЗа пат ргуратіпа]’е „Ма1и]’и РадагоЗпи]’и Кпі2уси“. II разіазіойі да Ма1і1\ѵазіоѵѵа ІѴикоѵѵіё тіг іпзут ка2а, зіо ]'ако то2па паѵѵаі Ьгас
г заЬо]’и й дагоки. Зкагупа зѵѵаіе] кпігусу падай
скагакіаг кпіЗкі да паЬа2епзі\ѵа діа зугокіск тазай,
ХѴідас кеіа ]'ак г затока зкіади ]‘а]’е, Іак і г пагоѵѵи.
Рзаііуг, зіо йхѵаізой и зкіад „Маіо] Родого2паі
Кпігісу", дига таіа с!ут гогпісса ад ргайзкака. Міе
ка\ѵогасу й2о аЬ іп§уск Іііагаск, аЬ іпзут ргахѵарізіе піекаіогуск Шагай, и АѴіІепзкіт РзаНугу Зкагупа
ргаризсій „НІачѵу па Ьосіеск", а 1ак-2а і аЬіазпіеппі
піеггагитіеіуск зіой „гизкіт ]’агукот“.
Хаіоіе
й (екзсіе „Рза1іуга“ азіаіозіа піатаіа акіазпіеппіай
г ргаізкака РзаИуга, а піекаіогуіа зіохѵу Зкагупа
іпакз ак]азпій Іиі, ]’ак и ргагзкіт РзаНугу.
Азіаіпуіа сазсі „Маі. Родог. Кпі2ісу“, дгіеіа
Іако, зіо ргадизіт 2]'ай1а]исса таіііѵѵіеппікат,—тоѵѵа]
з\ѵа]'еі паіегас да дгикай зіага-зіахѵіапзкіск. Адпак,
Зкагупа і іск ргуЫігій да гуіѵоі Ьіеіагизкаі тоѵѵу,
й\ѵод/іасу й іск тпока поѵѵуск зіой і ѵ/угагЕекпіай
гатіезі зіага-зіаѵѵіапзкіск.
II кеіуск кт7каск зраіукаіисса 1акі]'а з!о\ѵу
і хѵугайейпі г Ьіеіагизка] тоѵѵу, йіѵіедгіепуіа 8кагу-
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по): „Іер§і ѵѵзіесіі ІлѵагіеГ*, „па іоЬіе СІігізіоз
іеісі рояі\уаГ‘, „пай гогиш соіоѵѵіеёіі", „коскапца“, „2паідіес“, „ѵѵ доЬгоіІіѵѵозіі", „Іерзі“ і к. д.
I іак, газпаѵѵайзу дгикагзіѵѵа діа Віеіагизі,
а іак-2а і діа йзіако 8Іа\ѵіапзкака йзскоди, дайзу
й гикі Віеіагизі паіраігаЬпіеізиіи й іу]’а сазу дгика\ѵапи]’и кпі2ки и то\ѵіе, ргуЫгёапа] да тоѵѵу 2у\ѵо]
Ыеіагизка], — Зкагупа, г ѵѵіедатуск Ьоіз-тіепз ргубуп, пагаі, зрупій з\ѵа]’и \ѵіа!ікиіи ргаси па хіетіаск
Ьіеіагизка-Іііойзкіск.

ШЙШМЖЙ

VII. Меі Зкагупайзкіск йгикай.
Ег. Зкагупа, ]'ак Ьіеіагизкі раігуіоі і саіаѵѵіек
изіезіагоппа аз\ѵіеёапу, йагаѵѵай Ногат з\ѵа]Ьо пагоди і сіезуйзіа ]’аЬо гадазсіа] і §сазсіет. )оп гайзіоду іазпа Ьаёуй изіе піедазіаікі киІіигпаЬа 2уссіа
ВіеІагизкаЬа пагоди, а Ьасуй ісЬ іа§ёе іазпіе], каіі
гайпа\ѵай зисазпа]’е ]ати 2уссіо Віеіагизі г 2уссіот
гасЬодпіа] Ейгору.
II Зкагупайзкі саз муіайіаіазіа па Віеіагизі
піазіаёа піа Іоікі дгикахѵапаі, аіе і гикарізпа] кпі2кі
й раігеЬпа] ІісЬіе. Вук піа сігіѵѵа, зіо ёуіас і різас
итіеіі піа тпоЬЦа. Такіт §саз!ійсат Ьуіо диска\ѵіепзі\ѵа, сіу аЬиІат гатогпуіа кіазу. Ыагой Ьуй
сіотпу, піаЬгапіаІпу. Асі кгатаіпусЬ кіазай да §угокісй пагодпусЬ тазай Ьгатаіпазс дазіаАѵаІазіа ди2а піагпаспа. Тоікі іу)’а, зіо ргахпаёаіізіа да сагкойпа] зіи2Ьу, аЬо
рараіі й азаЫіѵѵиіи Іазки
зАѵаіко рапа, — паѵѵи<2а1ізіа суіас, а сазат і різас.
Ыаѵѵика кгатаіу адЬу\ѵаіазіа па сагкойпа-зіаѵѵіапзкіск Ьоказ1и2еЬпуск, сі ЬіЫеізкісЬ кпі2каск.
5іи2ус разугеппіи Игатаіпазсі і азхѵіеіу аЬиІат,
а 1ак-2а йгтаса\ѵаппіи і раЫуЫеппіи 2уссіа тагаіпака зіагод Віеіагизкака пагоди — июз Ьаіойпаіа
іде]’а дгикагзка] дгіеіаіпазсі Зкагупу. 1де]’а кеіаіа
бупѵопа] піікаі ргасйодгіс ргаг изіе ЗкагупайзкЦа
кпіЬі.
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II па)'Ьо1за] разапіе й ВіеІагизкаЬа пагоди Ьу1а па]Ьо1з зіагод ]аЬо разугапаіа кпіЬа Рзаііуг. КпіЬа Иеіаіа па]’Ьо1§ зіигуіа і ргакіуспати пахѵисаппіи
Ьгатаіпазсі. Вук да падгикаѵѵаппіа |а]’е Вкагупа й
Ргагіе пазатріегз і йхіайзіа.

\Ѵоз зіо аЬ Ііеіут Ьахѵога паз дгикаг и ргадзіойі да Рзаііуга: „ѴѴзіако різапре ВоЬот ѵѵо-

дсііпіепоіе роіехпо іезі коисепци ікооЫісепііи
ізргаѵѵіепци ікопакагапци ргаАѵгіу... Вис Ьо дѵпіеі
рзаіту іакоЬу зокгоѵѵіёсе изісіі дгаЬісЬ зкагЬоѵѵ
АѴзіакіі піетозсі дисііоипуі іііеіезпуі оихдгаиіаІис. Оизи ізтузіу озѵѵіеёсаіис, Ьпіеѵѵ і ]'агозс
оизтігіаіііс тіг і роко] сіпіаі".
Міх Ьеіуті іде)аті тагаіпуті Вкагупа хѵугахпа
ргахѵодхіс і ідеі ргазАѵіеіпуіа, Ьо даіеі и 1ут-2а
ргадзіойі Иеіак каха: „Оіеііет таіут росаіок

ѵѵзіакоіе доЬго]'е
іѵпаисе".

паикі

(іогозіут

ротпогепіе

I іак дгикахѵас Рзаііуг ракігахѵаіі Зкагупи
ргазѵѵіеіпа-тагаіпуіа.

ідеі

14 ргадзіойі да йзіеі ВіЫіі Зкагупа іазсе іазпіе}
Ьахѵога аЬ ргаз^ѵіеіпаі ідеі: „Скозсезііі, — ка2а

Зкагупа, — итіед Іігатаііки ііі рогизкі Ііоѵѵогіасі Нгатоіи
доЬге ёезіі і тоѵѵііі иёіс, хпа}діе§і ѴѴ/ироІпоі ВіЫіі РзаГіуги Лі
Аіе ігеЬа іиі адхпадус, зіо Вкагупа киІ1иту]а
ідеі ргах з\ѵа]‘е кпіЗкі рга\ѵодхій піа й хѵигкіт гахитіеппі пахѵисаппіа Ьгатаіу, аіе киду зуге)! В §кагупайзкі саз и Ейгоріе ра хѵузеізусЬ зкоіаск па\ѵисаіі іак 2\ѵапусіі зіатіосЬ зѵѵаЬодпусЬ паѵѵик, аЬ
ІакісЬ ту й^о йзратіпаіі. АѴоз-2а Вкагупа ріегапіайзіа іті. Ргах ЗАѵаіе кпійкі іоп дитай піа іоікі дас
Віеіагизкати пагоди рапіассіе аЬ ЬеіусЬ па\ѵикасЬ,
аіе пахѵаі дас пікаіогиіи таЬсутазс ргузхѵоіс ісЬ.
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1 заргайду Зкагупа й зхѵаісЬ ргасізіойіаск і
разІазіощасЬ, пи? іп§ут, изратіпаіе,
кпіЬі 5^а
ИЗД '
”ПаЦС’еПІІа 8І^ті паик ”У-

ІЭД8кагупа

та

Вгіеіа пахѵиёаппіа Іокікі „опа2е исіс гдоѵѵогіот гогогпаЪ ргаичіи оікгуѵѵсіу сіі кпіИи Іо\ѵа
111 розіапуа Арозіоіа Раѵѵ/а“.
’
„Азёеііге ротузІіН итіеіі Вііогіки, Іе2е іезі
Кгазпотоѵѵпобс, сіі кпіііі 8оІотопо\ѵу. Аіо зиб
<п паѵѵикі зГо\ѵіезпуіе“.
л

раіе], діа паіѵисаппіа тихукі, Зкагѵпа піе пахпаеаіиСу пцака] азоЬпа) ЬіЫеізка] кш7кі, гаігіё
изш ВіЫци: ,Л>гетпогезйѵо зНскоѵѵ і ріебпіеізѵѵіе
іусй, рохѵзіеі кпігіе зіеі гпаігііезі".

ріа па\ѵисеппіа ігоск сІгиЬісЬ „\ѵу2\ѵоІепѵс1і“
паіуик Зкагупа гасіхіс Ьеікца кпіііі ВіЫік
ЬиЬоІі]езі итіеВ АгіітіеНки, ^ге хѵокгаісіе Апіе
іеѵѵу само си.
Ракііхе ітаіі ргіеіі осіта
паѵѵики Ніеотіеігіді, іеіе рогизкі зкагиіейн'а
иТг г™е/еп|,е-..
кпікі
Ізиза
№иІіпа
ёаік» ’ Лі?0"0™" 1,1 2'ѵ,е2‘,°се5іі, паісііе§ паросагки кшйі зіе|е о зоіѵѵогепіі зоіпіеса ітіезіаса
1о7п!есе«. Ма,С1,е§ ^°*8и8'е Иатѵіпіе, іако з<о]аГо

1 іак ісіеі йгикай Рг. Зкагупу — Ьеіа паЗѵгрп
І?геипсіеаЫуЬ1еЙПІе киНиГУ "а п^^пут Леіагизкіт
пТГ* е^2іе п,е
геду ргуротпіс,
паккпіеАтет діа Зкагупу да радоЬпаі дхіеіаіпазсі Ьіагитоіі-
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па разіигуй китапіхт, ]’акі Ьи]’па й 10] саз газсѵѵііай и Ііаііі і акиіат и Хаскодпіа] Ейгоріе, ду каІойпаі ісіеіаі іакока Ьук> радускодгіс ]'ак па}Ыі2е]
да Зуссіа Іидгкока, да дизу саіахѵіека і газкгу\ѵас
)а]'е іаіпісу і Ьакассіе.
Ыіезтіагоіпу Оапіе, зіайпу Реігагка, Воккасіо
і іпз. ѵѵіаіікііа раеіу — раігуіоіу зопіеспа] Ііаііі,
ргадѵѵіезпікі китапіхти, Ілѵагсу піезтіагоіпусіі Іііегаіигпуск іѵѵогай и2у\ѵо] пагодпаі тоѵѵіе, Ьуіі доЬга
ѵѵіедату Вкагупіе і зіиіуіі Ьакаіуті йгогаті да ]’ако киііигпа-ргазѵѵіеіпаі дхіеіаіпазсі.

VIII.

Модѵа 8кагупу.

5ат Зкагупа й зѵѵаісіі ргасізіойіаск сѵѵіегсіхіс,
]оп рі§а кпіхкі „гизкіт іахукот“. Оук (геЬа
пат пай Ьеіут кгусЬи хаігутасса.
Хіетіі, гапіаіуіа^йзсіюсіпіті зіахѵіапаті, Ьеіа
хпаса: Віеіагизаті, Окгаіпсаті і Мазкойсаті, ха
базой Зкагупу, а іак-ха ргай іт і кгусЬи разіа (ако,
ххѵаіізіа аЬиІпут ітіепіет „гизкіті", а тоѵѵа йзісЬ
ісЬ „гизкар. Ыахой Ъеіу Ьуй ргайизіт раіііуспу.
Мзіе ігу Ьеіуіа пагойу, райзіайзуіа х ЫіхкісЬ
і зжцаскісЬ йазіаЬіе ріатіоп изсЬосіпіа-зІаѵѵіапзкісЬ,
тіеіі тпоЬа баЬо тіх заЬо] райоЬпаЬа. I \ѵоз-ха
зіаіазіа іак, зіо зіагой ЬеіусЬ пагойай, па расаіки
ісЬ ЬізіагуспаЬа хуссіа, раШуспиіи йіасіи йхіаіі й гикі сіаіокііа пагтапу х ріетіепі „Киз“. ]апу ха\ѵа]о\ѵу\ѵа1і зіаѵѵіап і кігахѵаіі іті. X ісЬ райзіаіі кпіахі
„гизкііа". ІсЬ раіоткі, паіигаіпа, хтіа§а!ізіа х зіауѵіапаті і ралѵоіі пісока йЕо зироіпака й заЬіе
х пагтапзкіт ріетіепіет „Киз“ піа тіеіі. Айпак,
пахой „гизкі" хаігутайзіа ха іті і раЗугуйзіа гахат
х иіасіаі па изіе йзскоііпіа-зІаАѵіапзкііа хіетіі.
Охіеіа ЬеіаЬа і різтіепзілѵа х кепаііа сази, ]’ак
зіагой Мазкойсай, іак Віеіагизай і Окгаіпсай, хѵѵаІазіа кеіут акиіпут ітіепіет „гизкаіе". Аіе кеіа
піа хпаса,
іапо Ьуіо піеікіт хизіт айпаШоѵѵут.
Ыіе. Шо й Зкагупайзкі саз Віеіагизу, Окгаіпсу
і Мазкойсу зіапаѵѵііі саікот азоЬпуіа пагосіпазсі,
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когпа]’а г іск, ргайда, тіеіа (]ак і сіаріег та]е)
тпока сако зироіпака, аіе піа тіепз і гогпака.
I \ѵоз-га, скасіа ]’азсе різтіепзіѵѵа когта] г ісЪ г\ѵаІазіа акиіпа „гизкіт“, Іо іапо йго гаргайду куіо,
піа кіедгіасу па зироіпу й ісЬ еіетепі изскодпіазіаѵѵіапзкі, іак-2а і кіеіагизкіт, икгаіпзкіт і тазкойзкіт гаіе^па асі іако, й ]акоі 2 кеіуск тслѵай зіо
різаіазіа: ра кіеіагизки, йкгаіпзки, сі тазкойзки.
А різиду, скос і ргуігутііхѵаіізіа зіага-зіауѵіапзка]
тоѵѵу, ]'ак азпохѵу, іо, /аіегпа ад іако, іако]’ пагодпазсі куй кеіу різтіеппік, сі ргозіа ріегаргёсук, да
то\ѵу іако]’-2а пагодпазсі і гЫігайзіа іск і\ѵог, ко
іоп ако сазіа гаЬій ратуікі па кагузс зхѵаіе] пагод
пазсі, ако зхѵіедата йхѵодгій Зуѵѵуіа пагодпуіа зіоѵѵу гатіезі и?о піеггагитіеіуск зіага-зіаѵѵіапзкіск.
Зкагупа ѵѵугагпа З5ѵа]и тохѵи гаѵѵіе „гизкі ]агук“ і Аѵугагпа ]'а]е адгогпіѵаіе ад „іагука зіоѵѵіепзкако“. Видису-2 зат Ьіеіагизат 2 Роіаска
і ргагпасаіиёу зѵѵаіе кпікі діа дакга ітіеппа зуа]'ко
пагоди, пагоди Віеіагизкака, різай іск, сі Іерз ріегаѵѵодгій па тоши ітіеппа Ьіеіагизкиіи. Марерзуті
здѵіедкаті кеіака — ]ако^2 иіазпуіа кпікі.
01а расАѵіегдгаппіа кеіака рада]‘от іиі ргукіаду Зкагупайзка] то5ѵу г ]’ако кпі2ак. Адпасазпа гагпасаіет, §іо §таі кати ]апа тога гдасса і піе
Ьіеіагизка], ргозіа діа іако, зіо й тпокіт піе радокпа да зіакпіазпіаі Ыеіагизка) то\ѵу і й тпокіт
гогпаіа ад ]’а}е. О адка/ па кеіа тизіт ргуротпіс
ѵѵоз §іо:
Зіоіеіа зѵіаікиіет 400 кадой Зкагупайзкака
дгики. А га 400 кадой, как піе гтіапііазіа апі ігоскі тоѵѵа Віеіагизкака пагоди — гизіт піетаксута. Ко2па]'а 2у\ѵа]‘а то\ѵа гаххѵіѵѵаіесса і гтіапіаІесса, скос и азпоАѵіе зхѵаіеі азіаіесса іе] зата]-2а.
Неіак ]О5С 2 то\ѵа] роізка], тазкойзка] і г когпаі
іп^а]. бук і Ьіеіагизкаіа тйѵѵа, §іо га сазой Вкагу-
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пу Ьуіа ]а§се піа іак йаіока а<1 то\ѵу зіага-зіахѵіапзка], па іако] ѵѵисуйзіа Ьгатаіу і зат Зкагупа, ха
400 Ьайой айЬіеЫа ай ]'а]'е піаЬухѵаІа йаіока.
Оаіеі, аргаса йрГуѵѵай паізі!піеі§ѵсЬ па то\ѵи
Зкагупу тоѵѵу зіага-з1а\ѵіапзкаі, (азпо\ѵа) тіеіі па
]’а]’е іак-2а йріуй: то\ѵа Йезкаіа, (зіохѵу і гѵѵагоіу),
Ьо 2 ёезкісЬ Згика\ѵапусЬ кпіЬ кагузіайзіа Зкагупа
й Ргагіе, то\ѵа роізкаіа і Іііойзкаіа (зіоіѵу), Ьо
й 2уссі раіііуспут і киКигпут Ьуіа іасіу зіуёпазс,
Іак 2 Раіакаті, Гак і Іліойсаті.
Айпак изіе Ьеіуіа сихуіа йріуіѵу і гаіе2пазсі
то\ѵу Зкагупу й азпоіѵіе піе хтіапіаіис і іапа піе
ріегазіаіе Ьус, гЬойпа за з\ѵаіт базат, Ьіеіагизкар
□Іа ргукГайи гтіа§са]’ет іиі айгуйкі тоіѵу
Зкагупу.1) „Ропіеге оіргігогепца гѵѵіегі сЬойіа§ёце шризіупі гпаіис ]’ату зѵѵоіа. Ріісі 1еГа|и§<Я)*а
роѵѵогйисЬи ѵѵіейаіис Ьпіегйа зѵѵоіа. КіЬу ріуіѵа]*и§ёце ротогіи іѵѵгіекасЬ сп]иё ѵѵігу зѵѵоіа.
Рсеіу ііут ройоЬпаіа Ьогопіас иЦеѵѵ зѵѵоісіі. Таког ііийі ііісііе ггосіііізіа і изкоггпіепу зис роЬохіекіоти тіезіи ѵѵіеіікиіи Газки ітаіий** (Кп. ]ийі0.
„О зісЬ кпіЬасЬ ѵѵзіеіа ВіЫіі ройіе таГозіі
гохити то}еко гохгііеГу ѵѵокгаісіе роГохуск.
А ѵѵсетЬусІізіа отуІісЬ Кагитпіеі§ііе рорга\ѵ(іе
рго§и ѵѵаз, Ша Вока і (Па розроіііоко йоЬгоЬо".
(РгайзІ. й ВіЫіі).
„&о хпатіепоѵѵаГа |езі піеѵѵоіа ііеіезпаіа
зупоѵѵ Іхгаііеѵѵусіі ѵѵоіекірсіе, піепа§и!і піеѵѵоіи
(Іігёпиіи... }екіріеі рогизкуі зкахиіеізіа Ііетпозіі,
АзіусЬ паз ѵѵуѵѵіейіе зуп Ьохіі. Киріпа піеораііта]а іазпіе гпатіепоѵѵаіа 2асаііе Ьіехзіетіепі
8упа Воіііа“. (ІзсЬой).
О Вііги йзіе ргукГаду Зкагупай зкаі тоѵу, а (ак-ха аЬиГат суіаіу за Зкагупайзкіск кпій, ХтіеіСапуіа и паЗа] ргасу,
ихіаіу і \ѴГадітігоѵа (Ргапсізк Зкогіпа 1888 Ь.).
Аиіог.
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Шо г ЬеіусЬ ргукіадай ЬаСут, ]ак тпоЬа Ыеіагизказсі й тоѵѵіе Зкагупу.
01а ройпазсі, рахѵодіе \Ѵ1адітіго\ѵа, дадаіот
зіоѵѵу тоѵѵу Зкагупу,
азіаіізіа й пагодгіе а2 да
зіайпіа, раіазпіаіиёу Іоікі пікаіогуіа, тіеп§ ггагитіеіуіа.
Віеіагизкііа зіоѵѵу,
йіучѵапуіа Зкагупор

Ьогхдуі, Ьоггдо
Ьогопіс
Ьгаіаппа
ЬиЬоп
ѵѵігу
АѴІСЙОГ
Аѵопкаск

ѵуЫедок
Ьозродаг

ЬгаЫі
кгогпуі
Ьи2у
доЬго
дакика
доіа
дпгёаізіа
диріо, 2 диріа
ѵѵдутіепа
діадіа
діадкоѵѵпа
2і\ѵоіа хЬаѵііі

§іаппіа§піаіе іск
гпасеппіе:
сйиікі (а), зкогу (а)
Ьагапіс
Ьга1а\ѵа даёка, ріатіеппіса
Ьпіогду гуЬ
аѵісЬог
газіеі'зкаіе „>ѵпіе“,
роізк. „пахеѵѵпзігг"
Ьаізігик
рапиіиёу, йазрадаг (саг,
кягоП

таіетазс, а іак-2а даЬго
й тагаіпут хпаёейпі.
ёазіка
дги2ас

расЬѵдпа
дхіадхіпа (2опка дгіадгкі)
рагЬаѵѵіс іуссіа, гаЫё
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ВіеГагизкца зГоѵѵу,
йхуѵѵапуіа Зкагупор

8іаппіа§піа]'е ісЬ
гпасейпіе:

хихеіка
хаЬгезес ріез
гаЬасіки /акасіаі
гаЬиЬіІ
гагиСаІ ти2 (ііехѵіси
гіетіеіпоіе 2і1іе
гогіапіса
гагпіса
кагётаг
кіікип
роізк. \ѵохпу
киіпіі хиЬ
Іетіе§
ІісЬо, оі ІісЬоіу
Іоіокаті|
(зок ідгіе ^аіокат)
іисіі
ІиСуй, ігарій, рарай
тіеіпіе
теіпа
паѵѵіѵѵаі'о
паѵѵоі (и кгозпасЬ)
паітіі
піеоЬіегдіепуі коб
оЬоЦу
аЬаду
оЬозкотіпіеіис гиЬу
оЬгок
окоііёпуі
О5ОІ
азоі, таіаёа]
рагисЬа
рокиЬііі
росіхѵогіе
росіого2пуі
рор
рози!у
ргіЬо2еко зпи
ргоЗіга
ргаіога
ргозіирка
ргіаЕопот ц\ѵо!еі рігоЬи
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ВіеГагизкі'іа зіоѵѵу,
йхуѵѵапуіа Зкагупо):

8іаппіа§піаіе іск
зпасегіпіе;

рика
га*аІ
агаіу, зіеіапіп
гокоііака
гакоіпік
гогпо
гиЬіеЗі
гиЬіагу, тіегу, кгапісу
гикамісаск гіеіегпуск
гисісзіа
рагисусса га како
зіепогаііеі
зкгіпіа
зозіаму гикі
зизіаму
зіапомізсе
зіапоміЗса
зіагозіа
іогк
піеііатіі
піа сіатій, піе гагитіей
идаіпуск токкісеѵѵ
игйогкі
'
игосіпаіа роіа
сокоі
зарка
ёеріеік’моко піекіЬкоко іагука
5°*от
газіеізкі: §1ет
]ак г сеіуск асігуйкай, іак і г раазоЬпуск, паіЬоіз скагакіегпуск зіой і хѵугаЗейпіай тому 8кагупу ]‘азпа мігіас ]’а|'е Ьіеіагизказс. Ріагесус кеіати
піетаксута. А как’ да кейка дааасігіот, зіо йіо
й іо)’ саз ізіпахѵаіа й Ьіеіагизка] мутоміе (ігіекакпіе
і сіекаппіе, кагоікаіе „й“, акаппіе, а іак-2а •’ іпзуіа
сіаріегазпі]а азаЫімазсі Ьіеіагизкаі тому, «Дук Ьисігіегп тіес ройпа)'е рапіассіе аЬ Ьіеіагизказсі 8кагупаизка) тому.
®—ООЕ>0~®

IX. Хпаёегіпіе (ігикагзкаі Зкагупайзка]
йгіеіаіпазсі йгіеіа (1а1е]§аЬа гагхѵіссіа гігикагзіѵѵа [й Віеіагизі і Ьіеіагизка] киііигу.
ЬісЬііа 2уссіо\ѵу]а хѵагипкі, ]’ак ту йго Ьахѵагу1і ѵѵу§еі, піе даіі хѵіаіікати Ьіеіагизкати дгикаги
сіалѵіазсі да капса 1’аЬо дгикагзки]’и і 1і1егаіигпи]и
ргаси сііа „Іиди розроШако". О 1525 Ьойгіе, сі
то2а кгуски рагпіе], падгикахѵайзу й ХѴіІпі „Арозіоіа" і „Мак РодогоЕп. Кпі2іси“, Зкагупа Ьуй ргути§апу зрупіс з\ѵа]'и ісіеіпиіи гаЬоіи. Разіа зкагапаЬа Ьоди й2о Ьо1§ пісоЬа піаѵѵіедата, каЬ Зкагупа
дгіе 510 даіе] дгикаѵѵай.
Адпак, хіагпіаіу, кіпиіуіа лѵіаіікіт киИигпікат
и госіпиіи гіатіи, піе хаЫосЬІі: іапу дхіе-піе-дгіе па
Віеіагизі і й Ьііхѵіе аЬусВосіхіІі і сіахѵаіі ріосі.
8кагупайзкі]’а хѵудайпі зхѵаіе] дазкапаіпазсіа]
і ргуйоЯзРѵат г Ьоки ѵѵопкахѵаЬа, а іак-2а 2ухѵо]
пагодпа) тснѵаі, ггагитіеіа) діа §угокіск тазай, Ьу1і ргукіадат і ргусупа] іакорйа да1е]§аі гаЬоіу іак и
Віеіагизай, іак і й зизіедхіай.
Так, паргукіад, Іхѵап Ріодогоѵѵ, дгикаг Мазкойзкі тіей ’ргу заЬіе да ротаёу Ьіеіагиза Ріаіга Мзсізіайса і, дгикиіису й Мазкѵѵіе 1563— 1564 к. кпікі,
рейпа-2 ѵѵіедай ад Ьеіаііа Віеіагиза аЬ дгикаск 2кагупу і Ьгай ісЬ заЬіе га йгог.
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АзаЫіЛѵа ѵѵугахпа ѵѵідас иріуй Зкагупу — і іо
2 Ьоки ідеіпаЬа — па дгикагзЬѵа йкгаіпзкаіе. Ідеіа
дгикаАѵас з\ѵ. Різабпіе й пагодпаі тоѵѵіе ра 2кагупіе
пазатріегад ргухѵііазіа па Ѵ/аІупі. II сЬиікіт ёазіе
ра 2кагупіе па ХѴаІупі ра]’ай1а]’есса а2 4 кпі2кі, дгика\ѵапу]’а ра йкгаіпзки: ]еѵѵапЬіе!1е 1556 — 1561 Ь.
й т. Ріегазорпісу, ]еѵѵапЬіе11е 1571 Ь. и ХѴІадхітігу,
1Чо\ѵу 2акоп 1581 Ь. и т. СЬага§е>ѵіе і ]елѵапЬіе11е
1595 к, и -киски. 2а ргукіадат Зкагупу йкгаіпзкііа
дгикагу й2о іак-2а дгикиіис кпгёкі дгіеіа даЬга „Іисіи розро1каЬо“.

Аіе, гес ггагитіеіаіа, па]’Ьо1§а]‘е гпасейпіе 2ка-'
гупайзкііа дгикі тіеіі діа даІеі^аЬа гаххѵіссіа ЫеіагизкаЬа дгикагзЛѵа і Ьіеіагизка] киііигу.
Ма]’и па дитсу „КаіісЬізіз” 2утопа ВидпаЬа,
\ѵудапу й Міазіѵгёу й 1562 Ь. і „Еѵѵапіііеіііе** ВахуІа СіаріпзкаЬа Ьіех аЬагпасеппіа коди ѵѵудаппіа.
Міазуѵігзкі „КаіісЬізіз1* 2]ай1а{есса іѵугахпут
паз1еда\ѵаппіет Зкагѵпайзкісй дгикай, ]’ак г Ьоки
и'ОпкагѵаЬа, іак і іде]’паЬа.
_ Ьііагу, іакіті падгикахѵапа Ьо1§а]а сабс „КаіісііІ8Іза“, іакі]а-2, ]ак і й ЗкагупайзкісЬ ргаІзкісЬ
дгикасЬ. А іхпой Іііагу, іакіті падгикаѵапу ргадзіойі
іаЬо-2 „КайсІіІ8І8а“, іакііа, іак Іііагу ЗкагупайзкісЬ
дгикай уѵіІепзкісЬ.
]азпа, §іо 2утоп Видпу, айіог ИКаіісЬізІ8а“,
сі то’ \ѵудайсу іаЬо, хаках\ѵаіиёу Шагу, іак ихог
даѵѵаіі Іііагу 2кагупайзкісЬ Шикай.
Ыіа тіепзу іак-2а йріуй тіеіі дгикі 2кагупу
і па ідеіпу Ьок „КаіісЬізіза“.
КпіЕка кеіаіа падгикаѵѵапа іак-2а ра Ьіеіагизки
і х радоЬпуті ргадзіойіаті.
\Ѵоз діа ргукіади пікаіогуіа тіеізсу г іаЬо:
„Оокопсапа іезі зі|а кпіка гогѵіетаіа Нгіесезкіт
Іахукот КаіісЬізіз... ВоЬи ко сіі і розроіііут Іи-
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(Нет іахука гизкаііо к пакахаГри і НоЬготи паисепііи... Коіогоіе ѵѵіегу ]'езі іу? Скгізііапзкоіе
ѵѵіегу.
ѵѵіпіеп оитіеіі Скгізііапіп? Соіугі гіесі итіеіі, і ѵѵодіе іоко хііі та]ес“.
]е\ѵапЬіе11е Сіаріпзкака іак-2а зтаі и сут хаІегпаіе ад Зкагупайзкіск дгикай кіезразгедпа, аЬо
ргу разгедпісіѵѵіе піазхѵійзкаііа „Каіісйізіза*1. Ыадгика\ѵапа ]’апо Ьіахитойпа іуті-х Іііагаті, §іо і „КаНскізіз“, Ьо Так ]’ак ]’оп, радоЬпаіе «За дгикай Зкагупу і іу]'а-2, зіо і „Каііскізіз", та]е гохпісу ад кеіуск-2а дгикай.
Аргаса кеіака, й ]е\ѵапкіе11і Сіаріпзкака зраіука]’исса ѵѵіаіікца Іііагу й гаткаск, ёіо і й Зкагупайзкіск ѵѵііепзкіск дгикаск, па расаіки гахдхіеіаи
і й хакаіойкаск. Ьііагу Ьеіу]‘а, ѵѵідас, хуйсот ріега]зіі й дгикагпіи Сіаріпзкака.
]еАѵапЬіе1Іе СіаріпзкаЬа падгика\ѵапа іак-2а
ра Ьіеіагизки. „ЛеѵуапкіеІі|е,—каха зат Сіаріпзкі,—

ѵуиЬоЬо' то]еі сігикагпі оітіепіе \ѵудгико\ѵапо“.
С?аз ѵѵудаппіа піашіедату, аіе й коЗпут хѵурадки
піехадойка разіа „Каііскізіза“.
Мазкойзкііа дгикагу: „Мозк\ѵіііп“ 1\ѵап Ріодого\ѵ і Віеіагиз Ріоіг Мзсізіаѵ/іес — и 1564 Ь. х Мазкхѵу ріегаскодхіас па Віеіагиз і й ХаЫидаич’е, кагузіаіису х ргускііпазсі кеітапа Кукога СкадкіеАѵіёа,
й 1569 к. дгикиіис „}е\ѵапІііе1ііе“. Віа?епзі\ѵа кеіуск дгикагой піа й іпзу кга], аіе й Віеіагиз, Ьіеіагизкаіа пагодпазс адпако х іск, а 1ак-2а ргускііпазс
да дгикагзка-\ѵуда\ѵіескаі зргаѵѵу пеітапа — Ьіахи;
тойпа зхѵіедсас ак ѵѵіаіікіск ир1у\ѵаск Зкагупайзкаі
ргасу і ак )а]'е хпаспут ра§угеппі.
Оаіе] Ьасут, зіо Ріоіг Мзсіз1а\ѵіес ракідаіе 2аЫидай і ріегакігаіесса й ѴѴіІпіи, дхіе й 1575 к. и дгикагпі Ьгаіой Кихту і Викі Матопіёай ргадай2а]е
дгикагзкиіи ргаси, ргагѵѵапиіи Зкагупа].
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Такіт супат Зкагупайзкаіа дгикагзкаіа іде]’а,
ракіпий§у зіаду й Мазкѵѵіе і й Ьіеіагизкіт ХаЫида\ѵіе, ѵѵіагпиіазіа іхпой и ХѴіІпіи, ]’ак и сепіг Ьіеіаги
зка] киііигу, і раёаіа даіе] сѵѵізсі і гахѵѵідѵасса. Огикагпіа Матопісай, ]’ака]’а зтаі зіо х дгикагзкісЬ
ргуіадай аігутаіа й зрадки ра Зкагупіе, й капсу
ХѴІ зі. гахѵѵі\ѵа]е зугокиіи і гохпагодпиіи ѵѵусіа'ѵѵ'іеска-дгикагзки]и дхіеіаіпазс. Матопісу дгики]'ис кпі? •
кі піа іоікі сііа Віеіагизі, Ыі\ѵу і Вкгаіпу, аіе іак-2а
діа Мазкойзёупу і діа райдхіоппусй зіадѵіап.
Разіа Кигту і -Еикі Матопісай гах\ѵіѵѵай ргаси зѵѵаісЬ раріагедпікай зуп Кихту, Ьахѵоп Матопіс, каіогаЬа хѵудаміескаіа дхіеіаіпазс ракіда]'е хпаспуіа зіаду іазсе й ріегзаі ракпѵіе XVII зі.
РоЬас х дгикагпіа] Матопісай, рад иріуѵѵат
доЬгаЬа расаіки Зкагупу, й ЛѴіІпі райзіаѵѵаіі іп§у]'а.
Так, паргукіад, ад 1585 Ь. да 1604 Ь. ргасаѵѵаіа іиі
и2о дгикагпіа каіаііскаіа, й 1596 Ь.—дгикагпіа сагкойпаЬа Ьгасіѵѵа, ад 1608 Н да 1628 Ь. — дгикагпіа
5\ѵ.-ТгаіескаЬа тапазіуга, ад 1611 Ь. да 1652 Ь. —
дгикагпіа
Зѵѵ.-ОисЬайзкаИа
тапазіуга й ХѴіІпі
і й ]ейі, (каіа \Ѵі1пі), дгикагпіа й Ъб’зки, МаЫІошіе
і іпз.
Изіе Иеіуі’а дгикагпі па ргасіайи іакісЬ 75 На
дой (1574 — 1650) хѵудаіі, ]’ак ка2а ргак I. 3\ѵіепсіскі], 110 кпіЬ, каіогуіа да]5Іі да паз. А ігеЬа ѵѵіедас, зіо йзіа Ьеіа]’а рахпіеізаіа й пазут кгаі \ѵудаѵѵіеска-дгикагзкаіа дхіеіаіпазс ]'озс харгайду дхісіа
іде] Зкагупу, Ьо Ьада] изіа ]’апа позіс па заЬіе зіа
ду ЗкагупацзкісЬ дгикай, ]ак х Ьоки \ѵопка\ѵа-іес!іпіспаЬа, іак і х Ьоки ідеіпаЬа, сі хтіезіи.
Аіе па Ьеіут піа зрупіаіесса хпасебпіе Зкагу
пу па роіі киііигу Ьіеіагизкаі і аЬиІат кгаіоѵѵа].
Іі ]’аЬо киііигпаі дхіеіаіпазс! і’озс азаЫіхѵуіа гузкі,
па іакііа іак-2а тизіто іиі хѵѵіагпис иѵѵаЬи.
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Рг. Зкагупа з\ѵаіті кпіікаті кіпий и Ьіеіагизки]’и хіатіи хіегпіе Ьіеіагизка] пагодпа] кикигу
і зіегпіе Іикохѵі сіа зѵѵа]ко кга]и і пагоди. ]оп ріег§у азтіеіійзіа рагѵѵас г Ьіагди§па] зіага-зІаѵѵіапЗсупа) і ххѵіаглис \ѵосу пазака пагоди па іако пагодпи]и 2у\ѵи]'и тслѵи, а кеіут затут і па іако дискохѵуіа Ьакассі. Неіка} іде]’а] Зкагупу когтісса
і зіакпіа Хагод Віеіагизкі і та]’е ]’а}е га рисіа\ѵодпиі’и гогки 8\ѵа]’ко адгадге/іпіа.
Зкагупа ргах 8\ѵа]’е кпіЗкі кіда]’е й Ьіеіагизкиіи
ди§и гіегпіе докга згагитіеіака детакгаіузти: ізсі
й пагод і ргасаАѵас діа даЬга „Іиди розро1ііако“.
]оп ріег§у ргузіирій да кикигпа] ргасу, таіиСу па
хѵоки паі§уге]'зуіа і паісіатпіеізуіа Ьіеіагизкііа зіа1апзкі]'а тазу. Каёкгус дизи пагоди і ракіікас ]а]’е
зііу (іа іуссіа — Ьуіо теіа] ргасу Зкагупу. А сіиткі Ьеіуіа пазака сігикага зхѵіегу і сіаріег: і ту зіайпіа піе да Сако іпёака іткпіетзіа.
Зкагупа зуѵаіті кпігкаті даіиёаіе Віеіагиз да
акиіпа-ейгареізкаі киііигу. Зоп ріегзу й паз ихѵодгіс
рапіассіе аЬ зіаті зѵѵаЬодпуск паАѵикаск, каіогуіа
й XVIГзк гахѵііізіа й паз ]’ак паІеЯусса.
Хпаіотіс іак-2а Зкагупа Віеіагиз і акиіат
г іпіеіекіиаіпаі ргасаі Хаскодпіа] Ейгору. Так, паргукіад, ]’оп ріегапозіс па Ьіеіагизкі кгипі тодпиіи
р іо] саз хакгапісаі пахѵики аЬ ргаѵѵіе: „закопу
і ргаѵѵа, — ]’ак зат ка2а, — ітіге Іидіе пахіетіі
зргаѵѵоѵѵаіізіа іта]ис“. \Ѵоз
аЬ кеіут Рг. 8кагупа каѵѵога й ргадзіойі да кпікі „Могозакопце":
„РоігеЬа ііе2 ѵѵіедаіі, іхе Закон ііі ргаѵѵо газпоІіёпіезіа оііидіеі пазуѵѵаіес. Ледіпоіе розроіііоіе
(}из паіигаіе) ропіезе оі дѵзіесЬ пагодоѵѵ розроііііе зоЫида]ето іезі... Огико]’е ргаѵѵо іазуСезко]'е
(]'из йепкит), оі тпокіск іЬо /азукоѵѵ искѵѵаіепо
Іезі... Ыіекоіезе ргаѵѵо Кісегзко]’е ^ііі \ѵо]еппо]е
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Іеге па ѵѵоіпіе 8оЫида]'ето Ьудѵаіес... Іпо|е рак
рга\ѵо Міезёзкоіе іпоіе тогзкоіе, а іпо)е киріеёко}е“.
ВІоѵѵат, Ег. Вкагупа, ]ак ѵѵіаіікі киИигпік, паи
Віеіагизкати пагоди йзіо, зіо ток, а ток диіа
тпока, Ьо ракіай азпоѵѵу і ггиЬу рай пагосіпу ЬіеІагизкі дот, ЬидаѵаАпіе іакока зіаппіа Віеіагизкі
пагод, раѵѵод1е*йгогай зѵѵаіко ѵіаіікака зупа, і Аѵіадгіес даіе].
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