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Віеі. Огик, іт. Рг. Зкагупу \Ѵі1піа, Ха\ѵаІпа]а б.

^1)566/80

„Ву\ѵа] гсіаго\ѵу, тигускі пагоагіе,
2у\мі й зсазсі, гуыі й зіѵаіюсігіе,
[ сазат зратіат рга Лазки 1ыаЦ)о,
8(о гіртш га рѵ ай сіи Ша сіаЬга і\ѵаЦ)о!

/1 каіі з!о\ѵа ріаго]сігіе й сігіеіа,
Тасіу га ргайсіи зіапа\мізіа зтіеіа,
Во асіпо ргайсіаі, и &гатаскгіе гЬосІпа,
Оагсігез^аго сігіе, зіагазсі з\ѵаЬо сіпа...

А каІітіапіейзротпІ8,8суѵаратаіізіа,
То /а г (а])о з\ѵіеіи іаЬіе асІаг\ѵизіа“.
(2 різтай К. Каііпойзка^а
(іа Ъіеіагизка^а пагосіи
рас! зуЫепісу“).

I.

Ідеошца
тіг акіат 25.Ш.18 к.
і ргасаі К. Каііпойзкака 1862—1864 к

8Іа\ѵаті, |акі]а гтіезсапу па расаіки
Ьеіаі ргасу, зіайпу пагосіпу ЬагасЬіі; паз Казіиз Каііпойзкі гагмікмайзіа г Ьіеіагизкіт
пагоНат и масіпут 2 ргасізтіегіпуск зхѵаісЬ
Іізігой, різапусіі и шазігогіе піегасіойЬа ргасі
з\ѵа]е] зтіегсіа]. {(ліііег — Нізіогіа роіѵзіапіа 7863 г. і. 1, 776 і пазі. и сіарізки}. СІ
різтіе Ьеіут, )ак Ьасут, Каііпойзкі 2асіа]е, каЬ Ьіеіагизкі пагосі, га ]акі скиіка тіей
Іоп гіагус гуссіо зма]о, ротпій аЬ іт, га
зіо г зша]Ьо Ьоки ргугака]е іак-га аЬ Ьеіут
пагосігіе ротпіс і памаі асіііикписса г іаЬо
зміеіи.
Ргасізтіегіпи]и моіи міаІікаЬа ЬагаёЬИа
пазаЬа, 4міаіки]ису йгасузіа Иеіу ]иЬПе], зрайпіаіет ]ак паіегусса. Зіаппіа зміаікиіет
15-у|а йЬосікі аЬміезсаппіа піегаіегпазсі ВіеІагизі, а гагат г Ьеіут і 70 у]а йкосікі ріегза] Ыеіагизка] сазорізі „Ми2уска]а Ргайсіа",
гесіакіагат і мудайсот ]ако] Ьуй КазіиЗ Ка
ііпойзкі {Карскій — Бѣлоруссъг ПЦ 3, 83—86,
Оіеізгіог — Раті^іпікі 1 370—377). І^исасу
Ьеіу]а сіма ]’иЫ1еі й масігіп і гагат ісЬ зіагіпіа зміаікціису, пі асІпаЬо г ісЬ піе ратіапза]ет, а паасімагоі — раміа1ісма]ет, Ьо сіарайпіа]ет. То]е йзіо, ёаЬо з\ѵа]'е] ргаса] аЬиЬт, а ргасіизіт „Мигуска] Ргайда)“, а іак-га
і зтіегсіа] зма]е] Закапай К. Каііпойзкі аіа
Ьіеіагизкака пагосіи зіетскіезіаі Ьасіой іати,
2таЬа]исузіа га моіи і доіи ЬеіаИа пагосіи,—
акі аЬміезсаппіа піегаіегпазсі Віеіагизі 25.111,18
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расіаЬгай, хкагпий и сеЫс, ргукгаз^ій, Зарои»
пій і ѵ/угахій ]ак ]айпи]и — ихо зисазпи]и —
ѵюіи, Ыеіагизкака пагоЗи За ѵоІпаЬа і затазі’оіпаЪа хуссіа. 51о\ѵат, хіагпіо, ]ако]е па
Шеіагизка) кгатаЗхка-раІііуспа] пі\ѵіе раз^іеіай Каііпойзкі, акі 25.111.18 ххай, ка;узіа]ису5Іа рІаНот кепака хіагпіасі сііа зіаиЬу ааіе}заі. Зак Ьасут, заргайбу тіх ріаіпассаіуті
йІюЗкаті аЬ^іезсаппіа Віеіагизі піехаіехпа]
і ті2 70 икобкаті „Михуска) РгайЗу" ізпи]е
іЗеохѵаіа ІиспаЗс.

II.

Міезса К. КаІіпонзкаЬа й пахѵису.

„Каіі іу тіапіе йзротпіз — ка2а Каіі
пойзкі с?а ЬіеІагизкаЬа пагоди — ]а да сіаЬіе х іако з^ѵіеіи адахѵ/изіа“. Ѵ/оЗ-ха пагод
Ьіеіагизкі аЬ ѵѵіаіікіт ЬагасЬісіе з\ѵаіт заргайду йзротпій і заргайду да ]ако адаххѵайзіа. Зіаіазіа Ьеіа адпак разіа сеІаЬа гади дхіезіаікай кадой разіа тисапіска] зтіегсі ]ако.
1864 кодхіе Каііпойзкі раѵѵіз па
зуЬіепісу, а пагод, ха ]акі ]оп хіахуй зіаЬіе
й аскхѵіагу па айіагу Ргайду, даіе] ЬіЬіей
и піа\ѵо1і киііигпа], екапатіспа-зосу]аІпа] і раІііуспа]. Міаѵ^оіи кеіи пад Ыеіагизкіт пагодат ігутаіі кгерка зизіедхі пазу х хаскади
і йзскоди. Па пагод паз Ыадхіеіі ]апу \ѵукІиспа іоікі ргах акиіагу з\ѵа]Ьо пагодпаЬа затаІиЬзіѵ/а. СІзіо іо]е, зіо пагод паз тіей, зизіедхі Ьеі:у]а; ѵ/уріагадха]ису адпу адпусЬ, аЬо
зхѵаіт іісуіі, аЬо хасігаіі, хасіатпіаіі і ризкаіі
й піаратіас. Ізіо іт аЬ ѣо]е, каЬ дакахас,
зіо Ьіеіагизкі пагод — Ьеіа „ізкопі гизкі] па
год", аЬо зіо Ьеіа „од \ѵіекоѵ/ роізкі 1ид“.
Такіт супат, Ьіеіагизкі пагод діа раіакой
і діа газіе]сай и Ьізіогуі зіайзіа геса], зіайзіа
кагузпут таіефіат дхіеіа роізка] і газіе]зка] киНигай. С] ЬеікісЬ хѵагипкасЬ ракахас
ргайдхіѵгу зѵ/о] і\ѵаг, хаЬаѵ/агус аЬ заЬіе з\ѵаіе] то\ѵа], Ьагапіё з\ѵа]и іпдуѵѵідиаіпазс Ьуіо
піа ІоЬка, Во каіі пагод Ьеіу і ргаЬаѵ/агуѵѵай
аЬ заЬіе зіохѵа ргайду, каіі ѵѵузіирай и 5ѵаЬагопи зіаЬіе ргах зІайпусЬ зупой з\ѵаісЬ, ]ак
Каііпойзкі, іо іу]а-х зизіедхі Ьоіаз Ьеіу Ыизуіі аЬо, паѵѵаі, газсЬодхіасузіа х ргайда],
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ргасізіайіаіі ]ако й 8\ѵаіт, кагузпут заЬіе
зѵ/іаііе. \Ѵоз-ха й Ызіогуі роізка] і газіеізка]
Каііпойзкі ргасізіайіепу х\ѵуса]па аЬо ]ак
„затоіиЬіѵ/уі Ьіехитпу] тіаііехпік", аЬо Іак
„роізкі Ьокаіег пагосіоѵ/у о кгагісоѵ/усіі піесо роді^сіаск". ЯЗпак роккЦа і га5Іе]зкі]а
кізіогукі і разу/о)ти та1и]ису КаГтойзкака,
сазіа тітаѵ/оіпа, ако піе ргу8а]ису хпасегіпіа рейпут Гакіат, аЬ іт тпока каѵ/огас
сузсіизіегіка] ргайсіу.
\Ѵоз-2а паіе^па ргаапа!іха\ѵас изіе іу]а
сіакитепіу, іакЦа асіпозіасса сіа азоку Какпойзкака, а іак-ха ѵ/уЬгас і изратіпай аЬ іт
і аргасаѵ/агіпіай асірашіесіпуіа Гакіу і паіехпа]е сіас іт азміаііегіпіе, паІеЗа ргаскізіт сіа
кізіогукай Ьіеіагизкіск, а іак-2а і Іііойзкіск,
ко Каііпойзкі хіетіі кеіуск пагосіай гах\ѵахай
]ак асіпо се!а]е. Так ]апо і зіаіазіа. Ріегзут
ракагай пат ргайскі\ѵу і\ѵаг КаІіпойзкаЬа 1ііойзкі ргаГезаг Я. ^пиіаіііз -(,,7563 теіи викіііто ѵеіке]аі Ьіеіиѵо]е. I Казіапііпаз Каііпаизказ“ и „Зѵіеііто ОагЪаз“
7—2 1921)^
Неіа ]оп хѵ/іагпий и\ѵаЪи па іо]е, зіо тіг
райзіапсаті 1863 Ь., ]акісЬ г\ѵуса]па хаіісаіі
8а раіакой, Ьуіі заргайсіпуіа пагосіпу]а кегоі
Іііойзкііа (кз. Нпі. ГЛаскіешіс), а іак-га і Ьіе1агизкЦа, ]ак Каііпойзкі ]ак5]а ізіі па райзіаппіе ргосій сага, ргосій рапзсупу, зпііі зпу аЬ
ѵ/оіі і сіоіі пагоЗи Піойзкаііа і Ьіеіагизкака
і гтакаіізіа ха з\ѵа]1зо госіи раіііуспиіи зата8Іо]пазс ИеіусЬ пагосіай, ха затазіоіпазс з\ѵа]ко кга]и.
Ргузой игезсіе іак-ха саз, каіі ]ак-Ьу.
зрайпіаіису ргаЗзтіегіпиіи \ѵо!и Каііпойзкапа,
изротпПа аЬ іт і Ьіе1агизка]а паѵ/ика. ВіеІагизкііа ѵ/исопу]а, ]ак ргаі. Іііпаіойзкі (А’зторыя Беларусі у 19 і у пач. 20 ст. 123 —127
г 138—142), х піаратіасі, х зтаііеіпіск ріез-
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піай па х\ѵіаНо кхіеппа]'е расаіі ѵ/укаЬу\ѵас
зіайпиіи азоки пазака пагокпака кего]а Каііпойзкака. Вхіаки]ису Ьіеіагизка] паѵ/ису азоЬа ]ако зіаіа рори!агуха\ѵасса, ѵ/іезікі аЬ іт
зіаіі ргапікас и пагокпу]а кизсу, азаЫі\ѵа-х
и кизу Ьіеіагизка] тоіакхі. СІ Міепзки, и ЬіеІагизка] зсепіспа] ІііегаЬигу ра]аѵ/ііазіа па\ѵаі
кгата: „Казіиз Каііпойзкі", ]ака]а піекаікі ка
стой іати Ьуіа йІиЫопа] р]’еза] Міепзкака
Ыеіагизкака ігеаіги. 81оѵ/ат, ратіас аЬ зіайпут Каііпойзкіт заргайку акхуіа й паз. Хасікайіеппіе іт райзіаіа хпзспа]е, азаЫіѵ/з й
кеіуск какоск, как ѵ/ураіі 70 икоккі „МиЕуска] Ргайку“ і каіі й Ьикисут Носкіе ргурака]ис Іак-ха 70 икоккі кахпі ]акопа]. Зіаппіа
й Віеіагизай* аЬ Каііпойзкіт, каіі ]азсе піе
зіѵѵагуіазіа саікот, сіук іѵ/огусса — паѵѵаі:
і й па\ѵису — ІеЫепка }ак аЬ ЬагасЬісіе ха
піехаіехпазс Віеіагизі і ргуіут и зисазпут
гахитіеппі
Так, зтаі и пеіут ргайку, аіе да ргайНу хакгасіа]есса кгуска і піаргайсіу, каіі ту
тосіегпіхиіет Ьізіюгуіи і зшаісЬ заргайсІпусЬ
пагокпуск Иего)ай х ргасі 70 какой хтиза]ет
ка\ѵагус сіаріегазпіт пазут Ьіеіагизкіт раіііуспут ]ахукот і ргуріз\ѵа]ет іт пазу]’а зисазпу]а ісіеаіу. Вук, ]ак Ьасут, заргайкпа]е
тіезса Каііпойзкака й паѵ/ису паіехпа піе
акахпасапа какеіиі піа іоікі й раіакой і газіеісай, зТо ]озс саікот паіигаіпут, аіе іакха і й паз Ьіеіагизай. Вакапас кеіака раѵ/іппа паѵ/ика Ые1агизка]'а.
Так, Каііпойзкі — кеіа заргайку Ьіеіагизкі затазі:о]пік, аіе зша)ко сази і таіако]
Ьіеіагизка] паѵ/ису паіеха зракора і ѵ/уігу\ѵа!а гахіазпіс зиіпазс кеіа] ]ако затазіоіпіска] ікеі, ]а]е кгапісу, іегуіогуіи, па ]ако] ікеаіу зѵ/а]е гадай хкхіе]зпіс і йгезсіе \ѵагипкі,
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и ]акіск ]оп 2уй і ргасамай, ко га зіетсігіезіаі касіой, дакЦа асісіхіаіаіис паз асі іако сази, как гуй Каііпоизкі, и гуссі пазака пагосіи, а іак-га і й пазут рапіассі, зтаі зіо
гтіапііазіа.
Ѵ/оз-га, та]ису кеіа йзіо па ратіасі, пазкоікі раг\ѵаІа]ис тпіе сіезпуіа гаткі кеіака
геГегаіи і йгасузіазс зіагіпіазпіака сіпіа, зкіас!а]'и ]а аЬ Каііпойзкіт і ]акопа] ргасу зѵ/а]е
йшакі. I каІі-Ь кеіа зкготпа]а ргаса та]а й
Ьіеіагизка] — сіу ] піеЬіеІагизка] — пахѵису
ѵѵукіікаіа ЬоІза]е гасікайіегіпіе кепа] зіайпа]
азоЬа], ракІуЫаіису аЬ ]еі хѵіесііі і каІі-Ь игЬисіхііа йсігіаспазс Ла ]а]е й пазут пагоскіе,
]а йчѵага-Ьу, зіо сіаріай зша]е] теіу.

П1. Саз, каіі 2уй К. КаПпойзкі.
К. Каііпойзкі 2уй и іут сазіе, каіі ВіеІагиз разіа Нойііаміеспа] зма]е] зріаскі, ^кіНаіа 2 зіаЬіе піамоіи рапзсупу і ргаЬиН2а1азіа На помака 2уссіа. Ѵ/іазпа готапіугти
Іипаіа пас] каіашо] Віеіагизі, а 2 іт ргусИоИгііа сіа Ьіеіагизкака пагоИи і ]акопа]е пасу]апа!па]е аНгаИ2егіпіе.
С1 Ейгоріе рапамай іаНу готапіу/т и Іііегаіигу і й пам/ису, ]акі <3аскоИгій і (За паз.
Хіагпіаіу пасу]апаІпуск іНе]ай, ггоН2апуск готапіугтат, Игіаки]ису зіуспазсі 2 Ейгора]
азміесапуск кіазай пазака кга]и, Накасііізіа
і На Віеіагизай. Оазкапаіпут ргамаИпікот
Ьепуск 1Ие]ай и паз Ьуй На зма]Ьо гакгуссіа
(1832) ХХ/іІепзкі йпіѵ/егзуіеі.
X тигой ЕеіаЬа йпіѵ/егзуіеіи, аЬо раИ
]аИо йріухѵат, ра]а\ѵі]ізіа ЬіеІагизкЦа готапѣукі, раеіу-різтіегіпікк Нап Вагзсейзкі, Нк
Куріпзкі, Иап Сесаі, а іак 2а і Ьаска Ьіеіагизкака кгазпака різтіепзіѵ/а Ѵ/іпсик ОипіпМагсіпкіечѵіс.
X тигой кеіака 2 ипі\ѵегзуіеіи ра]а\ѵіІі«іа іак 2а Ьіеіагизкііа готапіукі.і й паѵѵису,
дакЦа ИазІеНгѵѵаІі Ые1агизки]и Ызіогуіи, рга\ѵа, томи. Оа кеікіск па!е2ас: ипЦаскЦа
зхѵіазсеппікі: ргаЕ М. ВаЬгойзкі і Ріаіоп $азпойзкі, а іак га ргаЕ ІЬпаі Вапііоміс, Иаг.
Иагаземіс і іпз.
ВиНгіІізіа іаИу іак-2а На пасуіапаІпаЬа
гуссіа і Ьгаіпі]а пагоНу Піойзкі і йкгаіпзкі.
ЗіагоН пагоНи Іііойзкака ргасамай іаНу 5.
Оайкапіаз
1864) зіайпу раігу]оі і рібтіегі”
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пік, Ьізкир М. Ѵаіапсіиз (-(- 1875), Іѵѵіпзкіх
(І* 1883) і іпз. СІхпой-ха йкгаіпзкі пагод Ьисіхій піезтіагоіпу Зеѵ/сепка (-{- 1861), ікга)ису
па кокхіе ргагосу]а ріезпі ]‘ати.
Рапа\ѵай ігаду й Ейгоріе і готапіухт
раіііуспу. РаІо'Л'а 19 ш. кеіа саз раіііуспуск
пасу]апа!іхтай, саз пагодпуск геѵѵаіисуіай,
саз Ьида\ѵаппіа пасу]апа!пусй дхіаг2ай і і\ѵагегіпіа пасуіапаіпуск киііигай, акиіат кагису
— Неіа саз пагода\ѵо1зі\ѵа і пагодаз}ай]а.
Ідеаіу кеіуіа хпаскодхііі ху\ѵу адкаіозак
і па пазусН хіетіаск, дхіе рапаѵ/аіа сагзка]’а
газіе]зкаіа иіада, а іак-5а ісіеі кепу)а хпаскодхіИ хуѵѵу адкаіозак і па хіетіаск еіпакгаііспа газіеізкісЬ. Ракіоппікі кеіуск ідеаіай, зупу
Казіеі: Негсеп, Вакипіп, Одагіехѵ і іпз. ха
\ѵіегпазс кеіут ідеаіат Ьуіі хтизапу ракіпис
5\ѵа]и Ьаскаизсупи і зкгухѵасса ас! сагзка] раІісуі хаНгапіса). ЛЗпак ргасу дхіеіа азѵ/аЬа82еппіа ас! сагзкака аЬзоіиіухти Разіеі, а х
]е] гагат і йзісИ іусЬ пагоЗай, зіо рас! Разіе)а] хпаскоскііізіа, Ьепу]а з!айпу)а ЬагасЬііу
етіНгапіу піе ракіЗаІі і па сигупіе. С1 НасІосЬ
1858—1861 Негсеп шус!а]е й ЬопЗупіе зѵ/о]
зіайпу „КоІокоГ1, пагосіашоізкі Ии! ]’акока піазіесса ра йзіе] Вазіеі. Сазоріз кеіа па зѵ/аіск
зіагопкаск зугока і асікгуіа гахѵтѵа^е ісіеіи
\ѵух\ѵа!еппіа пагобай, зіо хпаспоскііізіа расі
Казіеіа] і /Ьи8а\ѵаппіа іт \ѵо!пака хуссіа.
Ѵ/оз-2а й „Коіокоіе" \ѵугаЫа!азіа ісіеоіоЫ]а раіііуспа] затазіоіпазсі йзіск іуск пагосіай, іакі]а затазіоіпазсі Ііеіа) хахаЗаІі-Ь. I
іак Вакипіп (,,Оо Роізкі, Розр і 81оіѵіап“.
Т/итасеппіе г газіе/зкака} різа: „Му ІиЬіт
іоікі пагод, \ѵіегут и ]ако і скосат іако, сако ]оп скоса. Сако адпак ігека пагоди? Райіогут ха „Коіокоіат": хіатіі і \ѵо!і і ѵ/оіпазсі* (зіг. 29).

Вакипіп и йзротпіепа] ргасу раітіеппа
\ѵуІіса]'е йзіе пагосІу сагзка] Разіеі: Ьіеіагизой,
раіакой, икгаіпсай, Іііѵѵіпой, Гіпай, Іаіузой
і іп§. і ргухпаіе іт рга\ѵа па затазіоіпазс
и Гес1егасу]па] Іиспазсі тіх заЬо], аЬо і рга\ѵа па ройпи]и піехаіе^пазс. Вакипіп йатаИа]‘есса, каЬ кохпати пагосіи Ьуіа сіапа зѵѵаЬоНа йіасіхіс Іоз з\ѵо] раіііуспу, ]ак ]’оп іоікі
хасізоса. НеікісЬ затусй раЫасЗай ігутайзіа
і Негсеп, \ѵузках\ѵа]’ису ісЬ асіпак Ьоіз зрако]па і азсіаго?па. Рес!егасу]и |апу гахитіеП, іак ѵ/оіпу за]'их шоІпусЬ пагосіай.
Ргах „КоІокоГ і іпзу]а сігикі зІайпусЬ
газіе]зкісЬ пагодаѵ/оісай, рас!оЬпу]а ісіеі НасЬосіхііі, ]‘ак ту зкахаіі, і ба Віеіагизі, кіѣѵ/у
СІкгаіпу і Роізсу, ргасіизіт сіа зіидепзка] тоІасіхі ЬеіусЬ кга]ой, ]’ака]а зіисіуіахѵаіа ріегаѵѵахпа й РіесіагЬигхіе і Мазк\ѵіе, Ьисіхіасу ]а]е сіа похѵака хуссіа.
Виткі раіакой аЬ райзіаппі ісЬ ргосій
Казіеі і Вакипіп і Негсеп радігутііѵ/аіі йзіе]
сіизо]. иапу хѵіегуіі, зіо х райзіагіпіет зІасЬіу, райзіапіе іак-ха і пагосі роізкі, а х іт га
гат райзіапис іак-га і пагоду Ьіеіагизкі, 1ііойзкі і йкгаіпзкі і зіо Іакіт супат и хпаспа] тіегу хЬисІисса ісЬ пагос1а\ѵоІ8кі]а, асісаісі затазі:оіпіскі]'а, Гес1егасу]пу]а ісіеаіу.
Вакипіп \ѵіегуй, зіо „ро!зка]е райзіаппіе заргайсіу разутіе пагосІу ЬуйзаЬа Ѵ/іаІікаИа Кпіазіѵ/а ВііойзкаЬа да затаахпасегіпіа
й кігипки ройпа] піехаіехпазсі, аЬо ргупатзі
да Гес1егасуі*(„ Нисъ на М. А. Бакунина хъ А. И.
Герцену і Н. П. Огареву съ біографическимъ ввегеніемъ и объяснительными примѣчаніями Дродомановаи 8іг. 82). Н раіакой асіпак, сі Іерз —
и Ьи]па] зІасИіу, пасуіапаііхт роізкі йхіай
ѵ/іегсй і ]апу раНпіаІі райзіаппіе іоікі сіхіеіа
зіаЬіе, Віеіагиз, Вііѵ/и і СІкгаіпи гахитіе]ису,
]ак зкІасіоАѵу]а сазі^ Л^пеІ зисеіпа] Роізсу.
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Ракі Ьеіу зутраіуі газіеізка] детокгасуі да
роІзкаЬа райзіаппіа азіидхій саікот. Ьерзуіа
адпак Іидхі Віеіагизі—]ак Каііпойзкі і Іліѵ/у —
]ак кз. Л. Маскіеѵѵіс, ргу ротасу роізкака
райзіаппіа, па\ѵаі і ргу ротасу райзіаппіа
зІасЬоскаЬа, піе ракідаіі даіе] падхіеі йхѵ/агизус зѵ/а]’е пагоду іак-ха да райзіаппіа, адпак ха ісЬ и1азпи]и \ѵо!и і доіи.

ЛІе зіайпуіа кепу]а газіе]зкііа детокгаіу тіе'і ргосій роізкака райзіаппіа і хазсіагоЬі іак-ха сЬагакіаги зосуіаіпака. дапу Ьуіі
ргосій зіаскоска] Роізсу, а зіаіаіі ха Роізс
зіа1апзки]и. „ВЬ]а\ѵіесіе Роізс зіаіапзка], а іаду тпока х ріатіоп зІаѵѵіапзкісЬ, а Ьада]
изіе, ха ѵ/аті ро]дис“ (Оо Роізкі... 5б~57),
різай Вакипіп.
Раѵ/одіе газіе]зкіск детакгаіай, Роізс
ра\ѵіппа Ьус піе зіаскоска] і піе адхіпа] зисеіпа] дхіагхаша] и тіеЗаск 1774 Ь., а рахѵіппа зіѵѵагус х хіетіай дайпіе]за] Роізсу за]их
Аѵоіпуск пагодай, хіи^апуск хѵоіпа] іедегасуіа].
Оа Гедегасуі Ьеіа] тіеіа даіисусса іак-2а
і Казіе]а, Ьо і ]апа тіеіа Ьус исіаЬпиіа й
райзіагіпіе ргосій сагухти, ітрегуіаііхти
і ргосій зосуіаІпаЬа йсізки. Ліе газіе]зкати
пагоди іак-ха ігеЬа Ьуіо ракахас, сати ]апу
та]ис ізсі гахат х раіакаті. „Каіі й Казіеі
па хѵазуск зсіаЬоЬ піа йЬасас радхіеіи хіатіі
і \ѵо!і ргаѵ/іпсуіат — каха Вакипіп,— іо паз
\ѵат зраЬад пісоЬа піе ратоЗа, а паз хаИиЬіс“ (ІТисъма... 88).

\Ѵоз-2а \ѵіа!ікі]а Ьеіу]а ідеі тіеіі зііпу
йріуй і па ЬіеІагизки]и детакгаіуспи]и іпіеПкіепсуіи. Раіііуспу готапіухт заргайду Іипай пад Ьіеіагизка] зіагопка] и іогтіе з\ѵа]Ьо годи піехаІехпіскісЬ іде]ай.

- 15 —

Рас! іаЬо раѵѵіехѵат ісіе]а Иеіа газіа,
кгеріа і ргуЫгаІа зіогах ѵ/уга2піе]зу]а Гогту.
СІгезсіе й сЗгиЬо] раіоѵ/іе 19 \ѵ. Ьіе1агизка]а
пасу]апа1па]'а ісіе]'а расаіа зігоісса й ѵ/угахпа
5Осу]а1па-ра1ИуСпи]и Ые!агизка-паго(1пи]и ѵ/оргаіки. Вуй Ьеіа заргайсіу Ьіеіагизкі раіііуспу готапіухт, па саіе ]акоЬа зіай і\ѵагес
ІаЬопу па Віеіагизі, паз зіайпу Казіиз Каііпойзкі, гесіакіаг і ѵ/усіаѵѵіес ріегза) Ыеіагизка] сазорізі „Ми2уска]а Ргайсіа".

IV. АЬ Зуёсі К. КаІіпойбкаЪа.
АІе скіо-2 іакі Каііпойзкі? РгуЫесігітзіа
<іа ]ако Ыі2е]. К. К. габгіизіа 1838 к. 21 зіисігіепіа зі. зі. и Мазіайіапаск, баіайзка] рагаНі, Ѵ/айка\ѵузкака ра\ѵ. 2 бгоЬпа] Ьіеіагизка] каіаііска] зіаскіу, рейпіег, иго зроізсапа]. Меігука аЬ іакопуск пагасігіпаск і( аЬ
скгозсіе гпаскосігісса й казсіеіпут агскіѵѵіе
й 8\ѵІ5Іасу. Рагпіе] Ьаскі ]’ако паку'і піеѵ/іаНскі б\ѵог Закизойки, зіо гпаскосігійзіа га 10
ѵѵіогзі аН Йѵѵізіасу, (л тле тіеіі ікаски]и ЕаЬгуки і сіхіе Казіиз ргаѵѵобгій зѵ/а]'е таіасіуіа
іеіу. Ѵ/исуйзіа зріагза й 5\ѵізіасу, сігіе зкопсуй ріас кіаз ргокітпагіі. Раз'іа ргукаіайіайзіа ргухѵаіпа і й 1855 к. разіирій и Мазкойзкі йпіхѵегзуіеі:, сігіе ргаЬуй 1/г косій. Рахіа,
2 ргусупу р1ега]егс1и і Мазклѵу й РіесіагЬигк
зіагзака Ьгаіа ]ако Ѵ/ікіага (-|- 1862) іисіу-2,
ріега]'ескай і Казіих і разіирій па рга\ѵа, ]ако]е зкопсуй 2 зіорпіет капсіусіаіа й 1860 к.
УѴисуйзіа ]ак зіурепсіузі. Висіису 8іи8епіат,
Казіих изіе] сіизо] паіе/уй ба геѵ/аіису]пуск
кигікой тоіабгі, ]ака]а Ьуіа іабу раб зііпут
иріу^ѵат кегсепайзкака „Коіокоіа". Ого іиі
]'оп \ѵугаЫай ^\ѵа]и зосу]а!пи]и і раШуспир
ібеоІокЦи і зпій зпу аЬ \ѵо!і Ьіеіагизкака пагоби, а іакга і аЬ \ѵо1і пагобай изіако Ьуй§ака Ѵ/іаІікака Кпіазіѵѵа Ькойзкака.
Ра зкапсегіпі йпі\ѵегзуіескіск па\ѵик, Каііпойзкі зикай и бгіаггайпуск изіапохѵаск разабу, аіе йго й раіісуі Ьуй рабаггопу і разабу пцака] аігутас піа ток. 1861 і 1862 к.
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ргаЬууѵай кгусЬи й Ьаскі. Ра8Ьаіойси]и ргаси
да райзіагіпіа \ѵіой Ьіахируппа. КаЬ ргукгусса ргасі ра1ісу]а| і каЬ ]ак па)Ыі2е] Ьус сіа
ЬіеіагизкаЬа пагоди, Каііпойзкі ргах піекаіогу саз Ьуй різагат и хѵадпе] г Ьтіп Ногасігіепзсупу. Ніе ]ак расіаггоппу і йзсіаі зикапу раіісуіа], ргутизапу Ьуй ракіпис і Ье1а]е
тіезса.Нсігіейзу з\ѵііки 2 затасІ2Іе1и,ѵ/апсіга\ѵай
ра йзіеі Ногасігіепзсупіе асі уѵіозкі сіа хѵіозкі,
Ьогаса Ьисігіасу паго8 сіа хѵугхѵаіегіпіа. 2игайзіа іасіу ѵѵусіитапаі тіапіизка] \Ѵазі! 5\ѵііка.
Вагесу Ьисігіе іиі аЗгпаСус, зіо Каііпой
зкі, ]ак Ьеіа ѵѵісіас х теігукі, х\ѵайзіа 8\ѵа]пут ітіет: Ѵ/іпсепіу-Казіапіу і зіо зат ]оп
зіаЬіе 25ѵай і расірізѵѵай ]ак \Міпсепі:у, а й
Ызіогуі Ьасіаі ѵѵукіиспа уѵіесіату, ]ак Казіапіу.
кеіат 1862 Ь. иготіейрп па!а82апи]и й
Віеіазіоки ра1а]’етпи]'и сігикагпіи і йго іѵусіаѵѵай Ьіеіагизкиіи сазоріз „Мигускиіи Ргай8и“.
СІ2О й Ьеіут сазіе Каііпойзкі, сігіеіа йгхѵагизагіпіа пагосіи й кігипки райзіагіпіа, тіей з\ѵа]и агЬапігасуіи, сіа ]ако] паіехуіі Іисігі, ]ак
]оп, \ѵуИасіа\ѵапуіа й Ьегсепайзка] зкоіе і ]ак
]'оп позіасу]а й зегсу ісіеаіу зосу]а1паЬа і раІИуспа-пасуіапаІпаЬа \ѵуг\ѵа]егіпіа пагосіи. ЛгЬапігасуіа ЬеіаЬа кігипки зріагза 25ѵа1азіа
агііапігасуіаі „РисЬи“, а разіа 2\ѵаіазіа аЬиіат агЬапігасуіа] ,,сугдѵопусЬ“, сі сіетокгаіай,
каЬ асігохпіс }а]е асі райзіапзка] агЬапігасуі
Ьи]па зІасЬоска] „ЬіеіусЬ“, па саіе ]ако] зіа]а!і Ьи]пу]а гіетіейіазпікі, зіо Іагисіеіі аЬ
Роізсу Ьізіагуспа), ]'ак зисеіпа] роізка-пагосіпа] сІ2Іаг2аѵ/іе рас! ісЬ, хѵіесіата, кіга\ѵіесіѵ/ат.
Наіа\ѵа сіетокгаіай Каііпойзкі піа чѵіегуй и
с!оЬгу]а Аѵупікі райзіагіпіа, каіі ]аЬо Ьисігіе
гаЬіс Ьи]па]а зІасЫа, па зсіаЬосЬ ]ако] саікот піа Ьуіо хѵіеіасса \ѵо!і 81а пагоЗай пасуІапаіпа] і раІИуспа], а ісіеаіу зосу]а!пу]‘а сЬос
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і Ьуіі па зсіакоск кепуск %гу\ѵіеза^ѵапуіа, іо
асіпак ѵ/агіазс іск Ьуіа 8и2а і 8и2а зштшійпа]а. Каііпойзкі й\ѵахай, зіо райзіагіпіе та]ис гаЬіс зіаіапіе і 8гоЬпа]а аЬіа8піеіаіа зіаскіа, а Ьи}пу}а хіетіейіазпікі токис, ргай8а,
ргутас и райзіагіпі йсазсіе, аіе й ѣусЬ тіа]зсоск, 8хіе іск паго8 піа хпа]'е, Ьо тпокііа х
іск тіеіі па з\ѵаіт зитіегіпі сазіа і 8иха сіахкЦа кгаскі асіпозпа зіаіапзі^ѵа і сіхіеіа кеіака
ра8саз райзіагіпіа
зіаіапіе хатіезі Ьісса х
сагзкіті па]ехпікаті, токис акіагписса ргосій такпаіай, ха дакіск, >ѵіесіата, сагзкЦа
й!а8у хазіиріасса і кеікіт супат и гехиііасіе
зіаіапіе аруписса іазсе й Ьоіза] піахѵоіі, ]ак
8акеіиІ.

Каіі-х райзіагіпіе АѵуЬискІа і как па саіе
Іако, кагузіа]ису х зѵѵаіеі ІісЬошаі, Гіпапза\ѵа] і агиЗпа] ріегаѵѵакі, ѵ/укіиспа зіаіі ЬіеіуІа, Каііпойзкі а8 райзіагіпіа піе агіѵ/іагпийзіа,
Іак-Ьу, х8а}есса, паіехуіазіа-к хгаЬіс, аіе 8а
]’ако сіаіисуйзіа. Оаіисуйзузіа-х 8а Ьіеіуск, ]оп
пікоіі піе хтіапій зхѵаіск рак1а8ай, апі ріегазіай ргаса\мас 8аІе] 8хіе1а зша]е] і8ео!окіі.
Раіііуспака гохити й Каііпойзкака скѵ/аіаіа
8а\ѵо1і. Райзіагіпіе Ьіеіуск ]'оп газуй зкагузіас
81а
зхѵаіск
теіай.
СІсазсіе й райзіагіпі
хЫіхаІа іако 8а паго8и, а іат ]оп Ьуй з\ѵо]
саіахѵіек, іат. іако зугока хпаіі, іат ітіа іа
ко зіуіо ѵ/іаіікіт і зіайпут, іат такіі іако
разіискас. Каііпойзкі Ьіехкгапіспа паго8 ІиЬій
і Ьіехкгапіспа й іако \ѵіегуй. Каііпойзкі заѵіэіа хѵіегуй, зіо йзіо?-8укі й8азса ]ати ра8піас
паго8 па покі ра8саз акиіпа} ха^ѵіагискі і зіо
паго8 кеіу, гахЬи82апу 8а хѵоіі, Ьи8хіе ха
Іаіе хтакасса а2 8а ріегатоЗпака капса ]’ак
х зііаі тазкойзкаі, іак і х зЛа] роізкіск та
кпаіай. С1 кеіуск з\ѵаіск 8иткаск і ріапаск,
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|ак Ьасут, Каііпойзкі гузи]есса пат ]ак сузіа] ѵѵабу раіііуспу готапіук.
СІ капсу 1862 Ь. КаІіпойзкаЬа зраіука|ет и \Ѵі1пі, бхіе рп ргаху\ѵа]е па Хагессу
|ак Макаге^іс. КаІі-2 и зіибхіепі 1863 к. ѵ/уЬисЫа райзіаппіе, раб рго2\ѵізсат СагпоскаІіа аЬпіай рп аЬахѵіахкі катізага Ногабгіепзсупу, бгіе райзіапзкир гаЬоіги агЬапігахѵай
<1азкапа1па, аЬ сут здѵіебсас ]аЬопу]а ргасійпікі, іакі]а пахпасарсу ]ако іибу, тіеіі тіх
іпзут па йѵбесіе рагЬусса ]'аЬо 2 сепіги, рк
зкобпаЬа и ісЬ гахитіегіпі зерагаСузСа, затазіоріка. СІ Ногабгіепзсупіе Каііпойзкі піекаікі тіезіасай Ьибхій пагоб і кігахѵай райзСаппіет и зепзіе ргабизіт раіііуспут, Ьо ігеЬа
лѵіебас, зіо \ѵа]зко\ѵут ра\ѵабугот рп піа Ьуй.
СІ Сгайпі тіезігсу 1863 Ь. и Ѵ/іІпіи па
зіапоѵ/ісза ЫепегаЬИиЬегпаСага х піеакгапісапа] букігаіагзка] иіаба] ргуЬуй дѵіеаату
Мигайрй. Ма ріасоск УѴіІпі бу ] ра йзіт
кгаі хатііизііізіа \ѵізіе!ісу, кга] паройпійзіа
зСоЬпат, раШазіа ЬаЬаСа Іибхка]'а кгой. Ггопі
райзіапзкі сЬиіка хаіатайзіа. Ріегзу]а ріегарихаіізіа, Ьо Ьуіо ] саЬо, Ьиру]а хіетіейіазпікі. бапу ріегзу]а баіі хпакі гохпаИа сЬагакІаги ба хЬобу х игабат.
СІ расаіки Іірпіа Каііпойзкі йхпой ргуЬу\ѵа]е й ХѴіІпіи, бхіе, Ьасасу ройпу гахЬгот
ЬіеІусЬ, изіи сіахазс райзСаппіа Ьіаге па зіаЬіе, зіапо\ѵісса Гакіуспут букіагат райзіапзка] аксуі й кгар і Аѵіабхіе* ]а)е ба капса.
Ногабхіепзсупа, ха ргупаІеЗпазс ]ако] ба хіатіеі Ь. \Ѵіа1ікаЬа кпіазЬѵа ІііойзкаЬа Каііпой
зкі іак Ьогаса хтаЬайзіа х Ѵ/агза\ѵа], абузіа
раб иіаби райзСапзкісЬ агЬапіхасу]ай Ьеіа]-ха
\Ѵагза\ѵу й хпійпі тіезіасу 1863 Ь. Сіаріег
паз букіаіаг, кгурсузіа раб ргохѵбзсат Саг-
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койзкаЬа, ххѵіагпий изіи 8>лга]и й\ѵаЬи па Ьіеіагизкі]а сазікі \Ѵі1епасупу, а іак-2а па йзсЬосіпі]а ЬіеІагизкЦа хіетіі: па Міепзсупи, МаЬіІёйзсупи, АѴііеЬзсупи. 8ргаѵ/а асіпак ізіа йхо
зіаЬа. РіегатоЬа Ьуіа й2о іайпа ра зіагапіе
Мигай]'оѵѵа, ]’акі хгиспа і піе Ьіах ѵѵупіки сіакахѵѵай, зіо зіаіап пасіхіаііс іак зіесі хіатіо|
і сіас іт па1е2пи]и \ѵо!и хтоЗа іоікі саг газіеізкі, а піе хіетіейіазпікі, ]акца азаЬізіа
хасікай!епу]'а й зіаіапзка] піа\ѵо!і і ]'акЦа іак
сіахка зіаіапат сіаіізіа й хпакі. Каііпойзкі
асіпак піе х\ѵахай па пізіо і ЬагасЬи ѵѵіой сіаІе]. СІ ротас Ьуй ]ати ]аЬопу асіпасіитіес,
ѵѵіаіікі раігуіоі пагосіи ІііойзкаЬа, кз. Нпіоп
Маскіедѵіс, ]акі пахпасапу Каііпойзкіт ша]ехѵосіаі хіатіеі еіпаЬгаНспа Іііойзкісіі, райегоізки хтаЬайзіа ха уѵоіпазс ІііойзкаЬа пагосіи.
Ітіа сіукіаіага зіаіазіа ]азсе ЬоІ8 зіайпут.
2\ѵа1і іаЬо кагаіот кга}и, а йгасі ^уіихуй изіе
зііу, каЬ ихіас ]аЬо, аіе сіойЬа ]ати кеіа піе
йсіаѵѵаіазіа. Сігезсіе асіхіп х ]аЬо зиргасойпікай, РагаНіапо\ѵіс, ]акі ргаса\ѵай и Міепзсупіе, хіойіепу і аЬпасіхіеіепу аЬіасапка] игаіааѵэс ]аЬо хуссіо, хапсіагтзкати раікойпіки
Ьо8іе\ѵи КаІіпойзкаЬа ѵѵусіай — раках\ѵаіису^
8іо 2у\ѵіе ]‘оп и зѵѵіаіа-іапзкісЬ тигосИ и Ѵ/іІпі і 8Іо кгуіесса расі ітіет і ргохѵ/ізсат
Ѵ/іЬа1сіа Мііахепса.
29.1.64 Каііпойзкі Ьуй ихіаіу і разасіЗапу
й 4атіпікап8кі]а типу й Ѵ/іІпі, сіхіе йгасіахѵаіа ѵѵа]еппа]а 41е^са]а катіаЦа па саіе х раікойпікат Зеідипоѵ/ут. 81айпу ѵ/іахіеп паа
ргасі каті8і]а] ігутайаіа х хѵіаііка] рауѵаЬа]
і Ьосіпазсіа]. Расі 8Іесіхі\ѵат ігутаіі ]аЬо Ьо1$
тіеаіаса. КатіаЦа сіи2а 2асіа1а сіаЬісса асі
]аЬо ѵ/усіасу іа]пай агЬапіхасуі. Ргарах.усу|и
Ьеіи уѵіахіеп адкіпий х раЬагсІа]. Ооп кахай,
§іо каіі азаЬізіаіа Ьггтасіхкаіа тиЗпазс ]озс
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споіа], іо зрірпзЬѵа рзс тагаіпа аЬгудІут
і 8Іо Ьгатадхіапзі\ѵа хЬида\ѵапа]е па зрірпзі\ѵіе піаѵѵагіа пахоѵѵу Ьгатадхіапзіѵѵа,
зіо катізЦа, ]ак адхіп х ЬгатадхкісЬ огкапай, піа то2а адпіас ад ]аИо рга\ѵа ЬеІак дитас і разіирас. „Ргакапагіпіе кеіка]е—
кахай Каііпойзкі — ]а уѵугаЬій ргаса] і хуссіот“. Каіі-х катізЦа харуіаіа й ]аЬо аЬ ргусупасЬ Неіак дитас і паротпііа аЬ зкиікасіі
]*аІіо Ьеіуск ргакапаппіай, паѵюдхіасу диткі
■аЬ зтіегсі, рп адкахай: „Ргусупу і зкиікі ]а
доЬга аЬдитай, а зуѵіедатазс иіазпа] дазіо]пазсі і іаЬо зіапомізса, ]'ако]е ]а ха]тай и
Ьгатадхіапзі\ѵіе піе рахѵѵаіарс тпіе ізсі іпза] дагоЬа]“ (Дтьло Временнаго Полевого Ауди
торіата при ш пабѣ войскъ Виленскаго Военна
го Округа. О дворянинѣ Гродненской губ. и
уѣзда Викентіѣ Калиновскомъ. № 280, Ьас.
34—35. 17 Охіагг. Агсіу. и \ѴПпі).

С1 гехиііасіе, па радзіаѵѵіе дадхіепусЬ
зіедса] катізіі, \ѵа]еппу ра!а\ѵу зид па саіе
х раік. Сіеіпіпдат ргузидхій КаІіпойзкаИа па
зтіегс ргах газзігаіаппіе. Мигайрѵѵіі, ѵѵідас
Ьеіа піе радаЬаіазіа, Ьо рад ргузидат хпасіюдхісса хасіетка: „хЬода, аіе кахпіс ргах
раипезагіпіе". Таду зид, па саіе х Ьіеп. Ротіяут, разіапо\ѵи ріегзир ріегаЫадхіей папоѵѵа
5 разіапаѵ/ій КаІіпойзкаИа рахѵіезіс. Иа Ьеіа]
разіапоАѵіе Мигайрй иіазпагиспа парізай:
„зодіазіеп, ізроІпіР ргідо\ѵог \ѵ Ѵ/і1піе“. Ргузид зройпіепу 10.ІП зі. зі. 64 Ь. а Ьадх. ІСР/а
па Тикізкіт ріасу.
Неіак зкопсуй паз хѵіаіікі ЬагасЬіі ха
чѵоіи пагоди, азіарсузіа илегпут з\ѵаіт ідеаІат а2 да зата] зтіегсі. Каіі суіаіі ргузид
і пахѵ/аіі ]аЬо зІасЬсісат, рп кгукпий: „піаргайда, и паз піата зІасЬіу, и паз изіе гой-
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пу]а", га зіо ра1іста]8іаг Ьгогпа ракі\ѵай ]ати раісат {(ліеізгіог I 570—571}.
П ѵ/оз кгусЬи сЬагакіегузіукі КаііпойзкаЬа, ргайизіт ]’ак са!а\ѵіека, ]аки]и радаре й
зѵѵаісЬ ратіаіпікасЬ Сіеізіаг,
Ьаіаѵѵа райзіапзкаЬа катііеіи й АѴііпі разіа аЬ]айпагіпіа
ЬіеІусЬ 2 супѵопуті, ]акі, каЬ рагЬусса піаіиЬаЬа і ЬгогпаЬа <На Ьи]па] зІасЬіу копкигепіа, пагпасуй Каііпойзкака, іак иго йзратіпаІазіа, катізагат Ногайгіепзсупу.
Раѵѵойіе
(аіеізіога Каііпойзкі — Ьеіа „саіаѵгіек ѵ/іаііка] епегЬіі, пагойпік сіа зріки казсіе], (іа капса ѵѵіегпу зѵ/аіт раіііуспа-пагойпіскіт ійеаІат. Неіа саіаѵѵіек 2 гакго]ет па кего]а.
СІтіей рази/іасасса Ьіег Ьгапіс, тіей пайгхѵусаіпа зііпу сііагакіаг. Каііпойзкі Ьуй игогат
ѵѵуігуѵѵаіака і йтіеіака копбрігаіага, Тоікі
асігіп ]оп итіей ргасахѵас и ХѴіІпі расісаз па]хѵіаІікзаЬа іегоги. <-)оп, каіогака зіагаппа зикаіі, па когпир екгекисур ргускоскій рай
Ьгати йатіпікапзкісЬ тигой, Ьасуй ѵ/іедгіепусИ па зтіегс і рай ЬгогЬа] агузіи й когпу
саз, апі па сЬѵ/іІіпи піа ігасій епегЬіі. Міей
зоіпі акагЦай исіакас, айпак азіайзіа па зіапоѵѵізсу. Йоп ріегзу райпіай зсіаИ ЬагасЬу га
ѵ/оіи пагойи, ]оп арозпі і 2Іок ай іегоги Мигай]оѵ/а“ (Сііеізгіог I, 256—8}.

„ЬиЬій папой, — суіа}ет и іпзут т1е]’зсу й Сперіога — и іт Ьасуй Ьийисупіи, аіе
га зигоѵѵа зийгій зІасЬіи, ]аки]и гпай Ьо1§
2 ргас зкга]па-йетокгаіуспусЬ і газіеізкісЬ
різтіеппікай, ]ак 2 гуссіа. \Ѵуігу\ѵаіазо піейагайпапа], ]ак і азаЬізіа] затаасішіагпазсі.
Вуй паіргуЬагерут, па]сузсіеізут, піейазіаЬпиіут игогат копзрігаіага. Неіу айгіп
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саіахѵіек \ѵагі Ьуй зоіпіай. \Ѵіа1іка]а й іт Ьу}а зііа і ргаййа расиссіа. 2ѵ/аіі ]айо сЬатат,
а іоп і ІиЬій Ьеіа, хайзіосіу уѵозіга \ѵузіира]ису ргосій зІасИіу. Каііпойзкі Ьуй піахѵѵусаіпут“ (Сіеізгіог И, 48).

V.

„МиЯускаіа Ргаийа“.

□іо 2 іаЬо, 8ІО ту зкагаіі, азаЫі\ѵа 2
сЬагакіегузіукі іаЬо сани і іуск уѵагипкай, и
ІакісЬ 2уй К. Каііпойзкі і 2 ]аЬо кагосіегікар сіи2а раѵѵіагсЬойпа] ЬіоЬгаГіі Ьасут, зіо Каііпой
зкі Ьеіа Ьуй Ьіеіагизкі пагосіпік, ]акі гтаЬайзіа ргасіизіт га зосуіаіпуіа рга\ѵу Ьіеіашзкака пагогіи, а іак-га і га ]ако ѵ/оіи раіііуспи]и й зепзіе, ]ак аЬ Ьеіут пігеі иЬасут, Гесіегасуі 2 Роізса], ]ак заргайау „хѵоіпуіа 2 \ѵо1путі і гойпуіа 2 гойпуті“. Неіу іаЬіеІІопзкі
раасогкпиіу ЬиЫіпзкаі ИпЦа] — Иеа[ и іт
2уй, ]'ак Ьасут, ]азсе тоспа і тіей ]азсе \ѵіаПка]е гпасегіпіе.
И Ьеікіт зепзіе, аіе киду й ]агсе]зусЬ
і ѵ/уга2піе]зусЬ ГогтасЬ, ргаазіахѵісса пат
азоЬа КаІіпойзкаЬа, каіі ту ргуЫеЬгітзіа 8а
іусЬ агикаѵѵапусЬ аакитепіай, ]акі]а ра іт
азіаіізіа і каіі ргузІисЬа]ет5Іа аа сЬагакіегузіукі ]аЬо ]ак раіііука, ]аки]’и ]'ати аа]ис ^УІа
азоЬу, 2 ]акіті ]оп зраіукайзіа, зиргасойпісай, а паѵѵаі і гтаЬайзіа, аЬзЫ\уа]ису з\ѵа]е
пагоапіскі]а ЬіеІагизкЦа іаеаіу.
Лак-га ѵѵутойпа аЬ Ьеіут зхѵіеаса ]аЬо
Ьіе1агизка]а яМи2уска]а Ргайаа“, ]’ако] зіаппіа зѵѵіаікиіет 704у]а йкоакі, а іак-2а і ]аЬо
іпзуіа Ьіеіагизкііа агикі! РгуЫеагітзіа аа ісЬ
Ыіге]. Хаспіот аа „Мигуска] Ргайау".
□ ЬіаЬиса] Ьіеіагизка] Іііегаіигу, а іак2а і й піеЬіеіагизка], аакеіиі 2ѵ/уса.іпа рапаѵѵаіа ргакапаппіе, зіо Каііпойзкі расай \ѵуааѵѵас зхѵаіи „Мигуски]и Ргайаи“ й 1863 Ь., как
ѵгуЬисЬіа райзіаппіе. Тутсазат ігеЬа ѵ/іеаас,
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зіо „Ми2уска]а Ргайба" ѵ/усИобгба йго й
1862 Ь. Такіт супат зіоіеіа Іеіат
1120
ргураба]е 71 Ьоб. Му з\ѵіаіки]ет зіагіпіа
70-1у]а йЬобкі Ьеіа] Ьагеіу, Ьо зіагіпіа ргура<іа]ис 15-іуіа йЬосІкі аЬѵѵіезсагіпіа Ыіегаіегпазсі Віеіагизі, 2 сут з'иЫІе] „Мигуска] Ргай6у“ і ІоЬіспа і ібеохѵа іак зіго]па ЬагтапІ2и|е!
1 іак № 1 Ьіеіагизка] Ьагеіу „Ми2уска]а
Ргайба", ]‘аки]и \ѵуба\ѵай і гебагіа\ѵай Каііпойзкі, Ьуй и2о й аЬіегіи ра зіоІасЬ Ногабгіепзсупу й раіОАѵіе Іірпіа 1862 Ь., а № 2 іат2а кигзаѵ/ай и расаіки хѵіегазпіа іагіо-2 Коби.
НЬ Ьеіут бапозіс тіпізіги йпиігапусгі зргай
Ногабгіепзкі ЬиЬегпаіаг и різтіе 17.ІХ.1862
га № 12.
Ріегзу]а питагу „Ми2. Ргайбу“ ра]а\ѵі!ізіа й Віегазсіе]зкіт ра\ѵ. НЬ ра]айіегіпі ісЬ
Ногабгіепзкі ИиЬегпаіаг 10.ѴІП.62 И. бапіоз
тіпізіги йпиігапусЬ зргай. То] бига піесіагрііѵ/ійзіа і 22.ѴІІІ.62 Ь. ІгеЬаѵѵай аб ЬиЬегпаіага зсізІусЬ бабгіепуск: сЫо „Ми2. Ргайби“
разуга]е, абкиі Ьіаге і Ьбгіе ]’апа бгики]есса.
Ма Ьеіа ЬиЬегпаіаг бай тіпізіги абкаг, зіо
зіебгіѵ/а аЬ Ьеіут изіт піе баіо пЦакісИ гегиНаІай, рабай ргу Ьеіут з\ѵа]е ботузіу і
йгезсіе різай Ьеіак: ...,,и\ѵа2а]и зѵѵаіт аЬахѵіагкат изротпіс аЬ з\ѵіе2ут бапіазіегіпі
тпіе ЬіеіазіоскаЬа гапбагтзкаИа зіаЬ-аНсега,
зіо па бпіасЬ ]"оп аігутай закгеіпа баіисапу]а іиі коріі ігосЬ Ьгазиг, 2 ]акісЬ б\ѵа питагу „Мигускаі Ргаибу“ і абогхѵа ба раіакой
сепігаІпаЬа пагобпаИа к-іи, зіо ріегзу питаг
(рабсугкпиіа айіагат) „Мигуска] Ргайбу", ра\ѵобІе ракагаппіа ЬобпусЬ ѵѵіегу азоЬ, Ьуй
разугапу зіагоб зіаіап каіа б>ѵисЬ тіезіасай“
(А. Л. Миловидовъ — Архивные матеріалы
Муравьевскагѳ Музея, относящіеся къ польско
му возстанію 1863—4 г. і. 1, Ьас. 144-5).
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5ѵѵоі Ьеіу бапоз ЬиЬегпаіаг, ]ак зкахапа, різай 17.1Х.1862 Ь., хпаса — піата зитпі\ѵи, зіо питаг ріегзу „Мих. Ргайбу** заргай6у йхо Ьуй па зѵ/іесіе й раіоѵ/іе Іірпіа 1862 Ь.
2 зепзи-2 ЬепаЬа ЬиЬегпаіагзкаЬа бакитепіи \ѵуЫаба]‘е, зіо бгиЬі екхетріаг „Миг.
Ргайбу“ — Неіа Ьуй сігикі )а)е питаг, ]акі
Ьуй ихо разугапу зіагоб зіаіап, каіі ЬиЬегпаіаг різай зѵѵа]о бапіазіегіпіе
Ьеіа хпаса.
ргупатзі й ріегза) раіо^ѵіе ^ѵіегазпіа 1862 Ь.
№ 1 „МиЗуска] Ргайбу“ — Ьеіа зіаппіа
\ѵіа1іка]'а гебказс. Ра\ѵоб1е сиіак ]О~зс абхіп
екхетріаг ]’аЬо й Віеіагизка] бхіаг^айпа) ЬіЬІіоіесу й Міепзки.
№ 2-Ьа хпасЬобхісса абхіп екхетріаг и
Оизіаѵ/а ЬоиЫззе-Віззіег и Ѵ/агзаѵѵіе (Кгакохѵзкіе Ргхебт. 30).
№ З-Ьа — абхіп екхетріаг и ЬіЫіоіесу
іт. Ѵ/гоЫеѵѵзкісЬ и Ѵ/іІпі. Саз ѵ/усЬайи й
з\ѵіеі піаѵѵіесіату.
№ 4 іак-ха бига гебкі і таіа ѵ/іебату.
Раѵ/осііе сиіак )озс ]аЬо абхіп екхетріаг іакха й Міепзки, гахат х питагат ріегзут.
№ 5-Ьа абхіп екхетріаг хпасЬобхісса й
изротпіепаі ЬіЫіогесу іт. АѴгбЫехѵзкісЬ^а
сІАѵа й Эхіаг2айпут АгсЬілѵіе й ХѴіІпі (Ьуйзу
Мигай]ойзкі Михе)) раб № 18/63 и „5ІебзЬѵіеппут біеіе* аЬ „Аѵохтиііііеіпот Іізікіе .
„Михуска]а Ргайба“, хпа]бхіепут раіісуіа) и
Охізпіепзкіт раѵ/іесіе. Митаг Ьеіу Ьуй и аЬіеЬи й расаіки ІиіаЬа 1863 Ь.; па зіебсусп
акіасЬ хахпасапа, зіо зіебхіѵѵа расаіа 4.11.63.
2паса, питагу 3 і 4 тизііі ѵѵуізсі й ЗАѴіеі и
капсу 62 сі й расаіки 63 Ьоби.
№ 6 ,,Ми2уска] Ргайбу“ — и б\ѵисЬ екхетрІагасЬ — хпасЬобхісса іак-ха й Вхіагхайпут /АгсЬіѵпе й Ѵ/іІпі, гахат х питагат
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ріаіут и зргаѵѵіе аЬ изротпіепут „\ѵохтиііііеіпот Іізікіе". Ыитаг Ьеіу іак-ха Ьуй па]дхіепу й расаіки ІиіаЬа 1863 Ьоди й Сгізпіепзсупіе.
№ 7 „Мигуска] Ргайду", Іікат дхіезіас
5іик, хпасЬодхісса іак-2а й Огіаг2. НгсЬ. и Ѵ/іІпі
(„Дшй7. Ро/.“ ТѴг. 1520—1522, 1864, Т. І.Ьас.
270). Неіу гштаг Ьуй ра!ісу]аз 2па]дгіепу а2
ихѵозіегі 1864 Ь. и Ргихапзкіт ра\ѵіесіе, піедаіока сіѵ/ага Кі\ѵаіусу, іаду йіазпісу ВоЬизіайзка]. С1 зІедсусЬ акіасЬ Ьаѵѵогусса, зіо
Ьеіа „роІзкЦа геѵѵо!исіоппу]а ргок!атасуі“.
„Михуска]’а Ргайда" дгикаѵѵапа іасіпка],
даѵ/оіі сузіа] Ьіеіагизка] то\ѵа], 2 Ьогадхіепзкіті азаЫі\ѵазсіаті, па дхѵисЬ ЬасупасЬ адпаЬо Іізіка гахтіегат ѵѵазтіогкі. КгусЬи ЬоІзу ас! іпзусЬ № зіоту. Маріегасігіе „Мигуска] Ргайсіу" гайзіобу зіаіс №, а й капсу агпасапа, зіо каз1и]’е: Ьгозу 5. Сізіе питагу ра8різапу тіапіизка] — Зазко Назрасіаг 2 рас!
ХѴіІпі. СЫаІепа зіаппіа парейпа, зіо рад Ьеіа] тіапіизка] кгуіесса Казіиз Каііпойзкі.
КаЬ Ыіге] гарахпасса 2 гтіезіат „Ми2уска] Ргайду“, рагѵѵоіи заЬіе іиі ргуіасус
и\ѵіез питаг 2, ]ак 2 \ѵіедатусЬ па]гапіе]‘зу і ]ак па]Ьо!з сЬагакіегпу. \Ѵоз ]оп:

№2.

Э 2 і е с і и к і!

Каіі ВоЬ зідѵагуи изісЬ Іисігіе] \ѵоіпуті
і изіт дай адгіпакиіи дизги, іак зкиіге Ьеіо
ихіаіо зіа, згіо адгіп тагпи]е да і пад Іидгті гЬуікиіе, а дгиЬі Ьіедпу рапзгсгупи зіигус, аІЬо аЬгокі и кахпи ріасіс.
Когпу ра з\ѵо]‘ети іаІки]’е, па з\ѵа]и зіогопи сіаЬпіе. Саг ка2е зхіо ]оп доЬге пат
дита]е а рапу кахис, зіо ]апу доЬге дита-
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]ис пат хгаЬісі, а тихук Ьіе8пу а8 іск 8аЬгозсі ]ак ргара8ай іак і ргара8а]е.
КаЬ газіаікаѵ/ас 1и8хіат и схот ргаи8а,
]а різхи різто, а різаи Ьи8и ]ак Вок і зитІепіе кахе, \ѵу а8по тіепіе іакоко затоко
тихука ]ак і ѵѵу, раз!иска]сіе 8оЬге. Вуи іо
каіізсі паго8 пазх \ѵо!пу і Ьакаіу. Ыіе ротпіас кеіако пазхуіе Ьаскі і 8хіе8у, по Да хѵусхуіаи и зіагуск кзщхкаск, зхіо іак каіізсі Ьуѵѵаіо. Рапзхсхупу іак8у пі]’акоі піе Ьуіо. I піета схеко іати 8хі\ѵо\ѵасі зіа, Ьо Ьуіо Іези
зхтаі, роіа коікі сЬосхезх, а ІисІхіеД іо таіо,
іак пазхіох зіихус рапзхсхупи ха хіетіи, каіі
кохпу ток Іези ѵѵусіегаЬіс, скаіи заЬіе разіа\ѵіс і тіесі з\ѵа]’е роіе.
N0 и зизіе8хі\ѵіе х паті хуи Иіетіес
і МазкаІ. /А8пати і Ьгикоти Ьакасіѵ/о пазха]е каіоіо и осху — как іск іак коіка зскарііа, 8а і скасіеіі паз хакпас х пазхе] Ьаскоизхсхупу. ТгеЬа Ьуіо Ьагапісі зіа, іо Кагоі
ка2е ска8хіет Ьагапісі, а іиі піе изіе і8ис,
8а і таіо пазхуск разхіо.
ѴѴукпаІі іо Мазкаіа і Міетса по каЬ
хепкі 8а і 8хіесі кеіуск зхіо ска8хі!і па \ѵа|пи тіеіі ха схут ргахусі, іак Кагоі пазх і парізаи іако)е рга5ѵо: Неіуіе зхіо піе скосхис
ізсі Ьагапісі з\ѵа]е] хіетіі, піеска] аЬгаЫа]ис
роіе кеіут зхіо Ь]ис зіа ха ѵ/оіпазс і зхсхазсіе изіск. 1 кеіак Ьуіо 8оико: а8піе Ьагапііі
кга]’и, а 8гикі]е іо кагаіі іо зіе]‘а1і, іо казііі,
іо 2а1і. 2 кеіиі іо і ихіаіазіа кеіа рапзхсхупа.
5и8хіесіех сіеріег заті сху тохпо Ьуіо хгаЬісі зрга\ѵіе81і\ѵіе] ]ак хгаЬіи каіізсі пазх Ка
гоі Роізкі 8а і Ыіойзкі? N0 как МазкаІ х
Гііетсот скіігозсіе]и паз ра8Ьій і разхои
Г38 тазкоизкі, іак і изіо хгаЬіІо зіа ра схагіоизки.
,
8іаи хагах МазкаІ зѵ/о] щ8 и\ѵо8хіс и
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тийук На\ѵа] раНаікі, На і рапзгсгупи ]езгсге
зіийу, аІЬо ріасі аЬгок и кагпи! Так )ака]ай
іиі ийе зрга\ѵіеИ1і\ѵозс, каіі изіегіко згіо сіайко 2>ѵа1а]ис па тийука, каіі 2 ]еЬо Нгіегис
азіаіпіи згкиги, Ь]ис і ріакас піе сіа]ис! Нсгипіаіі іо Ьуіі тийукі, иЫеИгіеІі згіо кіерзко,
На] НаАѵа] Ьипіа>ѵасі зіа раИ Казсіизгка]и, а
Казсіизгко іо кайе: каіі тийукі сЬосгис ийе
заті Ьагапісі здѵа]и гіетіи, іак піесЬа] Йе
піе зіийас рапзгсгупу, На і піе ріасіас и каг
пи аЬгоки га гіетіи. Оі Ьеіо іак зргаѵѵіаНІі\ѵозс! Ио згіой каіі Мазкаі зрупіи МапісЬдѵезі
Казсіизгкі каЬ піе раЬипіачѵасі изісЬ тийукой. 01а іаЬо іо і раЬіІі Мазкаіе Казсіизгки,
Ьо каЬ тийукі изіе гагот Ьуіі гЬипіахѵаІі зіа
і исЬаріІі ха закіегу, пайу і козу, іакЬу Ма
зка! тизіеиЬу ргаразсі Ьег ргазіапіа і ту
па \ѵіек хѵіекои ийе ЬуІіЬу \ѵо!пу]е.
Так 2 ЬеіаЬо різта і >ѵіНпо, зхіо тийу
кі рапзкЦе і кахіоппуіе піе раѵѵіппу ріасіс
апі схупзхи рапот апі аЬгоки и кагпи ха
гіетіи, Ьо Ьеіа гіетіа На паз паіейус, по ка
іі ЬиНхіе \ѵа]па 2 Мазкаіот га пазги ѵѵоіпазс,
іо іо] сгаз ігеЬа изіт ізсі па \ѵа]пи ргосій
Мазкаіа. А іо Ніа іаЬо: каЬ сЬисге] ргаЬпас
Мазкаіа г ]еЬо заЬасгут г^Нот і каЬ пікоіі
пі]ако] пікоти тийукі рапзгсгупу піе зіийуіі
і пі]акаЬо и кагпи аЬгоки піе ріасііі і каЬ
па \ѵіек хѵіекои пагоН пазх Ьуи \ѵо1пу і згсгазІіхѵу. А каіі Аѵаз сИіо ЬиНгіе раНтайІас гаЬісі
іпасге]: сгу іо Зргаипік, сгу іо Акгийпу, сгу
]о Оарзезог, сгу іо Рап, іо 5ѵу ]еЬо піе з!исЬа]сіе
Ьо іо реипо азгикапзі^о, згіо га сагзкі]е аІЬо
рапзкі]е Ьгозгу ѵ/іесгпо] пазге] гЬиЬу сЬосге!!
Иазко ЬазраИаг г раИ ХѴіІпі.
Казгіи]е Ьгозгу 5.
(2 асірізи р. Ватапа Кіегзпойзка^а:
Розіа Оегемта к/ЗІопіта; скѵог Сетегезпік}.
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Ьасут, зіо й ріегзи]и сагЬи Каііпойзкі хакііка]е ЬіеІагизкісЬ зіаіап, каЬ ]апу піе ріасііі
раЗаікай апі йгаЗи газіеізкати, апі роізкіт
рапот, каЬ піе сЬасіхіІі па рапзсупи, каЬ те
Захѵаіі газіе]сат гекгиіа, ~а гусЫаѵѵаІізіа За
райзіаппіа ргосій газіе]сай, каЬ, ]ак ЬиЗгіе
райзіаппіе, гагат г раіакаті ]з1і Ьіс глазка^
Іой, Ьо — кага — ѵ/а]па Ьепа ЬиЗгіе „га
пази \ѵо!пазс“, \ѵа]па Ьепа ЬиЗгіе па іо]е,
„каЬ пагоЗ паз па ѵѵіекі хѵіекай Ьуй ѵѵоіпу
’і’ зсазІі\ѵу“. Рейпіе-2, ЬеІу]а сазіуіа^Зиткі и
КаІіпойзкаЬа аЬ шоіпа^сі й ріегзир сагЬи Заіусас ѵѵоіпазсі зосу]а!па], аіе аЗпасазпа раЗсогкі\ѵа]исса іЗеаІу і хѵоіпазсі аЬиІат, гпаса
— ѵ/оіпазсі зѵ/аіЬо гоЗи пагоЗпа-раЬіуспа].
ЛЬ іткпіегіпі КаІіпойзкаЬа За хЗаЬуссіа
Ьіеіагизкати пагоЗи й піекаіогут гпасеппі
пагоЗпа-раІііуспа] затазіоразсі Шазпа] ЬагасЬоі ЬеіаЬа пагоЗи і аЬ іут, зіо гах\ѵагаи
іоп Ьеіу пагоЗ і кга] аЬиІат, ]ак піезіа саЬ
кот затазіюіпаіе, го2па]е аЗ Раіакой і Роізсу, Ьасут ті2 іпзут іак-га г ЬеікісЬ ^Уга;
геппіай и пазіирпусЬ №№ „Миг. РгайЗу . Моз
Іапу:
...„Мат июіпазсі ігеЬа піе іако], ]аки]и
пат саг зсЬоса Засі, по ]акир ту заті тигукі ратіе2 заЬо]и хгоЬіто... М’ат^ саПо
хЗасі аЗ піекаЬа, Ьо ѣо] іоікі гпіе, сЬіо разіе]е“ (ТѴг. 5 „Миг. Рг.“).
_
...,,РаЗ тазкаіот гаЬусі ігеЬа, зіо ]озс
и паз паза Ьаскайзсупа“ (/Ѵг- 5 „Миг. Рг. ).
...„И Роізсу тигукі іакзата, ]ак і хѵу
зраЗгіеіаІіз па сага...“
...„РатоЬ-Ьу і пат Ргапсиг, ]ак ратаЬа]е т’и2укот и Роізсу, аіе ти2укі тайсас,
а саг ка2а, зіо ]апу Зауѵоіпу...
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...„Иіе^Ьак сіитаіі тигукі и Роізсу...
оіагіто ^сігихпа гахот ха пазир ѵѵоіпазс... Я
Ьисіхіе й паз исоіпазс, |ако] піа Ьуіо пазут
агіесіат і Ьаскат (УѴг. 7 „Миг. Рг.“).
^Заргайсіу, кеіу]а сазікоѵ/уіа ѵѵуЬагкі х
„Михуска| Ргаисіу" \ѵутойпа пат зхѵіесісас,
зіо Каііпойзкі шѵаЗай Ьіеіагизкі пагосі ха
пагосі затазіюру, азоЬпу асі Раіакой, Ьо \ѵугахпа ]’ако асі Раіакой асіго2піѵѵа)е.
ЯІшіат-ха кахису — хтіезі питагой
„МиХускаі Ргайсіу“ аргаса 1 і 4, ]акіск Ьасус тпіе піе йсіаіозіа, расіоопу Ьоіз-тіепз сіа
хтіезіи питати сігикока, іоікі ріегакахапу
іпзуті зіаѵѵаті сіу Ьоіз Ьагаса й іск хакіікаІе Каііпойзкі Ьіеіагизкіск зіаіап піе сіаѵѵас
газіе]'сат гекгиіа.
2а іо]е питаг зозіу ,,Ми2уска] Ргайсіу"
зіапоуѵіс зѵ/аіііо госіи азаЬІіуѵазс — ]’оп и\ѵіез
саікот раз\ѵіасапу зргаѵѵат геПкЦпут, сі
зсізіеі каЕису: зргауѵіе рауѵагоіи ргаѵуазіайпуск Ьіеіагизай и ипЦи.—Неікака госіи хакіік
Каііпойзкака сіа Ьіеіагизай саікот хгахитіе1у. ^кік\ѵіс!асу]а ипіі (]ак і ]а]е хауѵосіхагіпіе,
ак сут пагосі хакуйзіа), Ьуіа хіисапа х тпокіті кхѵаііаті, аЬ сут и пагосіхіе Ьуіа ]азсе
іасі^у ху\ѵа|а ігасіусуіа. АѴо^-ха Каііпойзкі хасіай хакгапис кеіи Ьаіисир гапи, каЬ і па
асісіпки геіікі]*пака хуссіа йхЬисіхіс и пазут
пагосіхіе піепа\ѵізс сіа сагзкака па Віеіагизі
рапашаппіа. СІгезсіе уѵузіиріеппіе пазака райзіапса ха ге1ікі]пи]'и ипір тохпа іак-ха Нитасус, ]’ак ргупатзі расізѵ/іесіатаіе іткпіегіпіе Ьіеіагизка] ]ако сіизу сіа зикаппіа зупіегу, сіа §икагіпіа тоспака і па]Ьо!з асіраАѵіесіпака кгипіи сіхіеіа хакараппіа геІікЦпака гоѵѵи,
]акі гахсіхіог Ьіеіагизкі пагосі па сіххѵіе ѵѵагоху]а сазкі. Неікіт Ьптіат, кеікіт зрозаЬат, и ѵѵасаск ]ако зизіт зсуга таЫа гуза-
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ѵѵасса ітіеппа ипі]а.— Неіа]а г зата]а іета
кгусЬи гасар1а]есса і й питагу зіотут „Мигѵскаі РгайЗу“.
Хпасегіпіе „Мих. Ргайс1у‘‘ (Па Віеіагизаи
заргайсіу \ѵіа]іка]е. Неіа ріегза]а Ьахеіка, ]акаіа Ьуіа різапа раЬіеІагизки і ]ака]а Ьішхііа
пагосі паз На >ѵо!пазсі зосуіаіпа] і пасурпаіпа].
Ргайсіа, х Ьоки Віеіагизай, сііа ркісп Ьіе1агизка]а пасу]апа1па]а зргаига таіо]е та]е
гпасеппіе, аЬо ]акца х Каііпойзкіт таіа хпаіотуіа, то2па ёазат зраікасса х хакігіаті,
зіо „Михѵска]а Ргайс1а“ — Ьеіа пі]’ака]а пахеіа, Ьо ]апа \ѵусИосІхііа іоікі па
ЬасупкасЬ Іізіка гахтіегат Ьоіз-тіепз ѵѵазгтогкі агкиза. \Ѵоз-ха хакісі Ьеіу зизіт піазіизпу.
Мо2па хакісіас „Михуска] Ргайсіхіе“ тіхегпу
хѵуЫаа, Іак і іо]е, зіо ]апа заргайду те рааоЬпа 6а Ьахеі и пазут зисазпут гахитіеппі, асіпак ]"озс ]апа з\ѵа]Ьо госіи Ьахегка].
СЬагакіаг Ьахеіу па6а]’е ]е] рагас1ка\му питаг,
іакісЬ изісЬ (ѵ/іесІатусЬ ИаЬеіиІ), ]ак ]а ихо
йзратіпай, Ьуіо зіет, а іак-ха скагакіаг Пагеіу пасіаіе ]'е] па йзіск питагосп зіаіу пагой „Михускаіа Ргайсіа“ і йгезсіе уѵузока
ісіеіпу Игатасіхкі і — аргаса зата] тохѵу
Ьіеіагизка] — акиіат Ьіеіагизка - пасу]апаіпу
гтіезі. ЗІоѵѵат, „Михускаіа Ргайда“ — Пеіа
ріегзаіа Ьіеіагизкаіа кахеіка, ѵ/усіапаіа и іакоі Гогтіе і іакіт зрозаЬат, ]ак ЬеіаПа \ѵутаЪаІі геѵ/оіисуіпа-пагобпіскііа теіу Р1е^У“
сіайса і гедакіага Зазкі Назрасіага х рас Ѵ/і
пі — Казіизіа КаІіпойзкаИа.
Сікаѵѵа асіхпасус, зіо піекаіогуіа роізкііа айіагу „Ми2уски]и Ргайсіи“ Ьіех пуакісП
газсіагоЬ хаПса]ис да х^усара] ргезу,
И^и
Ьагеі, сазорізіай. Так паре: Счвіого«зкі
(„віЫіодга/іа сігикбѵ 1865 г.“) „Ми2уски)и
Ргайс!и“ хтіазсаіе й асісіхіеіе ргезу, сазор:-
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зіай, и асИхіеІе, дакі паху\ѵа]е: ргаза \ѵзроІсхезпа, сЬос та]е асісіхіеіу: сіокитепіу, сігикі
иіоіпе, а хпаса — й\ѵаха]’е ]а]е га сазоріз.
То]е-х гоЬіс В. Ьітапойзкі („Нізіогіа
Роѵ/зіапіа Nаго сіи Роізкіедо" 1865-4 г., Ьас.
171), ]*акі ка2а, зіо Каііпойзкі >ѵусіа\ѵай
„Ыаіогизкіе різетко
Іис1о\ѵе“
„Михускир
Ргаи4й“.
Так-ха га сазоріз й>ѵаха]‘е „Ми2. Ргайсіи“
і іакі ріегзагасіпу хпайса Ьіеіагизка] Іііегаіигу,
]ак М. Нагескі, іакі, рас!а]'ису зріз ЬіеіагизкісЬ Нахе! і хигпаіай, „Мих. Ргайсіи“ зіаѵѵіс
па саіе ісЬ. (Гісторыя Бел. Літ&ратуры,
Вілъня, 1920, бач. 206), а йгпой и дгиЬіт хѵусіагіпі з\ѵа]’е) Шегаіигу (Мазкіѵа—кетпІ)гас1,
1924, Ьас. 214) „Мих. Ргайс1и“ паху\ѵа]е Ьіеіагизка) сазорізіа].
Так, ,,Ми2. Ргайс1а“ Ьеіа ріегза]а Ьіеіагизка]'а сазоріз, Ьахеіка, ,,різетко“, ]ак сІоЬга
раіакі кахис, аЬо різто, ]ак парк, и № 2 „Ми2.
Ргай4у“ хѵугахійзіа аЬ ]од зат Каііпойзкі,
Ьо-х пахоѵѵа сазоріз заргайсіу расЬосіхіс асі
з1о\ѵа різто, зіо та]е сйагакіаг риЫіспа-Ьгатасіхкі і \ѵусЬо4хіс саз асі сази. „Ми2. Ргайс1а“
ітіеппа і ]озс Ьеікіт різтот, сазорізіа]. Ыахо\ѵіе Ьеіа] рейпіе-х піе ріегазкасІЗаіе Іо)
Гакі, зіо ко2пу питаг „Ми2. Ргайсіу“ хтіазса]е
й заЬіе х\ѵуса]'па іоікі асіпи зіасіеіки, Ьо Іік
зіасіе] і ргузиіпазс гохпусЬ ЬіаЬисусЬ ѵ/іезіак
и ]'ако]' сазорізі, зсізіа Ьахѵогасу, сіа ізіоіу зата] сазорізі піе паіеха. Нсіохдѵаті йгезсіе
пахучѵас
„Ми2. Ргайсіи",
ітіеппа сіхіеіа
асізиіпазсі й ]О] сЬагакіаги сазорізі й зусазпут
гахитіегіпі, )ак Ьеіа піекаіюгуіа <1ита]‘ис, іакха піа то2па, Ьо асіох\ѵай пісМо піе питеги}е, пісЬіо піе паху\ѵа]е ісЬ асіпо] пахоѵ/а]
і пісЬіо Х5ѵуса]’па па ргурасЗкоигусЬ асіоххѵасЬ
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піе агпаса]е сапу ]а]е, а біо Ьасут и капсу
когпаЬа питаги „Миг. Ргайсіу". 5Іо\ѵат, сЬагакіаги сазорізі „Миг. Ргайсігіе" асітоѵ/іс гіі]ак піа тохпа, Ьо ]апа заргайсіу та]е й заЬіе
іо]*е йзіо, біо зіапом/іс зиіпазс рапіассіа СаЗОрІЗІ.
РгоБІу Ьоа Ьііойсу 6\ѵіаіка\ѵа1і зіоіессіе
5\ѵа]е] ргеБу, ]'аки]и расай тіезіаспік „Мизіс!аѵітаі“... Ѵ/оз-ха тіезіаспік Ьеіу, аргаса 1ііойзка] тоѵѵу, пісоЬа ІііойзкаЬа піа тіей, Ьо
арізѵѵай уѵукіиспа аЬ ргоіезіапБкісЬ геІіЬі]пусЬ тізцасЬ зіагосі раЬапзкісЬ пагосіай,
асіпак-ха іііойсу ас! ]аЬо ѵ/уѵ/одхіас гасіаАѵосі
5\ѵа]е] ргезу.
Ргайсіа, Ьепу Іііойзкі тіеБІаспік, х\ѵіагапу г Іііойзкіт пагосіат іоікі то\ѵа], Гогта]
і регуобуспут з\ѵаіт \ѵусЬо82аппіет Ьоіз расіоЬпу сіа Ьахеіу, ]ак паза „Ми2уска]а Ргай
сіа", ха іо]‘е Ьеіа арозпіа]а г Ьіеіагизкіт па
госіат гѵѵіагапа піа іоікі тоѵѵа], аіе іак2азата і Ьгатасігка-пагосіпут гтіеБІат.
2паса, „Ми2уска]а Ргайсіа" —~Ьеіа паза
ріегза]а сазоріз, Ьеіа хѵіаііка] \ѵагпа5сі паз
раіііуспа-киііигпу сіакитепі, іакоЬа 70-іу]а
йЬосікі Ьіе1аги5ка]е ЬгатасІ2Іап5і\ѵа зіаппіа
йгасузіа 5^ѵіаіки]е. \ѴоБ-2а, каіі сЬіо г Віеіаги5ай|піайѵ/ахпа і Ьіег паіехпа] разапу асіпоБійзіа'ь (іа „Михуска]е Ргайс1у“ х ргусупу ]а]е
тігегпаЬа \ѵуЫасіи, Ьуй-Ьу іут ЫЬЩпут
СЬатат, ]акі зтіа]ай5Іа г зѵ/а]Ьо Ьаскі.
„Ми2уска]а Ргайсіа" — Ьеіа гагосіак, расаіак,
тасі Ывіагизка] зисазпа]
ргезу.
Неіа іапа ргасіегаЫІа і ракахаіа сіагоЬи зріагза: „Гоману" (1884), и ]акіт~ ргаѵѵосіхіасса ісіеі Ьи8а\ѵаппіа Віеіагизі й Гесіегасуі г &азіе]а), „Свабодзе" (1903), а разіа
„Каза] йо1і“ (1906), „Иаза] Ыіѵ/іе", „Віеіаги-
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зи’\ ]акЦа затазіюіпа] раіііуспа] Ьіеіагизка) ісіеі ]азсе піа тіеіі, і йгезсіе „\Ѵо1па|
Віеіагизі", „Віеіагизка] Кгупісу" і йзіт іут
пазут сазорізіат, ]акЦа дѵусЬосіхіІі разіа
„Михуска]е Ргайду“ і ]акі]а \ѵусЬосіхіас
зіагіпіа.
Ніе аргаёа „Михуска] Ргайсіу", ргупат5і, ]ак^сѵ/іегдхіас піекаіогу]‘а айіагу, ѵѵусіаѵѵай
Каііпойзкі 1ак-2а іпзи]и ЬіеІагизки]и Ьахеіки:
„Ниіагки сІишсЬ зизіесіай“, аЬ ]'ако] ѵѵіесіата
зіагіпіа тіх іпзут іо]е, зіо уѵузіа ]а]е ігу питагу. (Зіапізіаиг Хіеііпзкі — ,,Ргаза іаіпа'“
,„3ѵгіаі“ 30.ХІ.1912 Ьас. 21-22. йіііег I, 176.
С. Мазііеіѵзкі — кіііѵа і Віаіогиз, 274)*).
СІсазпік райзіагіпіа, кігайпік зргай «ігикагзкісЬ, Сіііег схѵіегсіхіс, зіо Каііпойзкі Ьуй
Ьѵагсот Ьіеіагизка) регу]ос1успа] Іііегаіигу.
Вус тоха, зіо „Михуска]а РгайНа“ сі „Ниіагка“^ѵусЬ°<іхі]і й гоипусЬ асізіирасЬ сази і заргайсіу Ьуіі ріегзуті Ьіеіагизкіті регу)огіукаті. СІ5іапа\ѵіс адпак тпіе ЬеіаЬа піе йсіаіо5іа. Йа „Михуска] Ргайскіе", ]'ак ихо йзратіваіазіа, пасЗгика\ѵапу іоікі рагасікахѵу питаг,
а сіаіу ра^ай1егіпіа ]а]е па зхѵіеі піата. „НиІагкі“ Ьасус тпіе піе йсіаіозіа зизіт.
То]’-ха йзротпіепу ОіІІег ка2а, зіо сіисЬ
ѵѵоіпазсі, сіхіакиіису ргасу КаІіпойзкаЬа й Ьіеіагизкіт пагосіхіе гоз і ігеЬа Ьуіо кгусЬи ]азсе сази, каЬ пагосі Ьеіу ѵѵуз^ирій затасіхіеіпа. Ме]а затазіоіпіскаіа, ]ак Ьасут, Ьисіхапа]а Каііпойзкіт тіх іпзут і ргах Ьіеіагизки]и Піегаіиги рга]айІаіазіа і заргайсіу харизсаіа кагегіпі.
) С^зіого\ѵзкі, Ьітапоѵгзкі і іпз. сѵѵіегсігіас,
.,пиіагки“ «гусіадаай Нг’упіеѵѵіескі і §шагсе.

VI.

Рі§ту „г рай §уЬіепісу“.

Артаса „Ми2уска] Ргайду" і „Ниіагкі“ дѵудаѵѵай і різай Каііпойзкі і іпзу)а тесу,
2 дакісЬ ѵпедату]а ]'аЬо різту да ЬіеіагизкаЬа пагоди „2 рад зуЬіепісу": адгіп да\ѵо!і
сіойЬі і дига кагосіегікііа (Сііііег I, 527—555).
Різту Ьеіу]а, ]ак ]а й2о йзратіпай, Каііпой
зкі різай и хѵазігогіе, сакарсу іат зтіетсі,
адки) ріегазіай да дгики. АЬ ісЬ СППег кага,
зіо Ьеіа „різта Ьіаіогизкіе до Іиди, кіоге КаІіпохѵзкі \ѵкг6ісе рггед зтіегсід парізаі і рггезіаі па пазхе г^се до дгики" (Сліііег I 176, сіарізак). СІ ріегзут Іізсіе аргаса йзіаЬо іаЬо,
зіо Ьуіо й „Мигуска] Ргайдгіе", гпасЬодгіт
кгуски і по\ѵака. Тиі: 5ѵуга2піе] \ѵузі:ира]е еіетепі Ьіекгизкі пасуіапаіпу. СІ „Мигускаі
Ргайдгіе", ргупатзі й питагоск аргаса 1 і 4,
Каііпойзкі пікоіі Ьіеіагизай піе пагуѵѵай ЬіеІагизаті. Неіа і ггагитіеіа. СІ іо] саз, каіі й
пагодхіе ду і зіагод іпіеІіЫепсуі, піа Іісасу
адгіпак, піа Ьуіо пцака] пасу]апа1па] Ьіеіагизка] зѵ/іедатазсі, і каіі ізіа кгуѵѵаѵѵа]а ЬагасЬа 2 газіеісаті, Ьіеіагизай пагу\ѵас Ьіеіагизаті Ьеіа гпасуІа-Ь іо]е, зіо гаЬіс 2 ісЬ газіе]'сай і рарісЬас и Ьок Мазкхѵу, а іак-2а Ьеіа
гпасуІа-Ь хгухѵас 2 раіакаті, ]акЦа Ьуіі адхіпуті КаІіпойзкаЬа за]’игпікаті. \Ѵоз-2а іаду
2\ѵуса]’пут пахоѵ/ат и ]аЬо Ьіеіагизай Ьуіо
зіохѵа — тиЗукі, Ьгаіу ти2укі. Разіа-г з\ѵа]Ьо агузіи, каіі Ьуіо йхо ]’азпут, зіо райзіаппіе й пазут кгаі гІікАѵідаѵѵапа, Каііпойзкі Аѵугахайзіа й зепзіе раіііуспут і Ьіеіагизка-па-
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суіапаіпут зтаі: зтіаіе] і ЗАѵаЬадпіе]. С1 з\ѵаІсЬ дгикасЬ, разіа з\ѵа]Ьо агузіи, Ьіеіагизай
Іоп пагу\ѵа]е — тиЗукі ЬіеГагизу, разіаготи 2ак1іка]’ису ісЬ да райзіагіпіа гагат г раІакаті і й Ьоіз аЬ]екі:уйпусЬ ІагЬасЬ та!и]'е
ро1зка]е й мазут кгаі рапаѵѵагіпіе: „каіі пат
— кага Каііпойзкі и хѵадпут г зхѵаісЬ Іізіюй
„г рас! зуЬіепісу" — рас! роізкіт гддат піе
хаизіт Ьуіо доЬга, Іо ]ак тазка! зіаи паті
рга\ѵіс, ггаЬіи ]оп діа тиЗукои сгузіаіе ріекІа па з\ѵіесіе“. и дгикасЬ КаІіпойзкаЬа ЬеіаЬа регу]ади зраіукаіет і іакца \ѵугагеппі,
зіо „саг г рапой рагдутай сіаЗагу, а па тихукои паІаЗуи". СІ ЬеіусЬ з!о\ѵасЬ си]есса ЬаІису даког Ьи]‘пут хіетіайіазпікат, ]акі]а йго
іаду дгіеіа зѵ/аісИ азаЬізіусЬ іпіагезай ізіі па
йзіиркі тазкаіот, хѵіедата, козіат зіаіап
і гауѵодгііі г сагзкіт игадат дгиЗЬи. Ніе і й
Ьеіут сазіе Каііпойзкі, гее хгагитіе1а]а, Ьоіз
та]е падгіеі діа ЬіеІагизкаЬа пагоди па Роізё,
]ак па Разіе]и.
Каііпойзкі $с\ѵіагдга]’е, зіо райзіагіпіе
ргутизііа раіакой ра]зсі па >ѵіа!ікі]а йзіиркі
<!Іа ЬіеІагизкаЬа пагоди, Ьо ітіеппа дгіаки]ису райзіагіпіи раіакі ѵѵудаіі тапИезі, ]акі
сЬоё Роізс і г пазуті хіетіаті йѵѵаха]е га
ееіазе, изіоЗдукі падгіа1а]е зіаіап гіатіо),
а іак-За да]е Ьеіати пагоди, ]ак ]оп ѵѵугаЗа]есса, „затаигадзіѵѵа". 1 заргайду — тапі^езі Ьепу пагодат ЬуйзаЬа ХѴіаІікаЬа КпіазЬѵа ЬііюйзкаЬа ргугакай з\ѵа]Ьо годи айіапоті]и, затайгадзіѵАа, и ]акіт Ьуіо тіезса і па
па§У пасу]апа1пуіа. и Ьепут „тапіГезсіе" й агі. 3 роізкі райзіапзкі йгад ргугакаіе:
а) Ад\ѵа]а\ѵагіпіе і ройпа]е йсѵѵіагдгепзііе піегаіехпізсі гіатіеі Роізсу, Ь’Ьѵу і Ризі,
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а

b) ИаЗхіаІегіпіе зіаіап хіатіо],
c) Койпазс изісЬ,
8) ХІисапут х Роізса] Ьгаіпіт пагоЗат
І_лі\ѵу і Ризі ргухпагіпіе па]зуге]зака гахуѵіссіа пасуіапаіпазсі і то\ѵу... (Оекгеі Тутсгаз.
В.2ЦСІІІ Натосіохѵедо г 10/Ѵ—1863.).
Сіхпой-ха „Хаіаіаіа Нгатаіа", \ѵуЗапа]’а
раіакаті сііа йкгаіпсай, и § 12 ргугакаіа^іт
ргаѵѵа „йхууѵас тоѵѵу, ]ако] сЬіо хаскоса .
Ц Згикаск кеіака регуіаЗи Каііпойзкі
Іазсе гах ііитаса, сати Ьіеіагизу раѵ/іппу
Заіе] Ьісса і іо гахат х раіакаті, раЗсогкі\ѵа]ису тіх іпзут таксутазс хЗакуссіа^ргу
ротасу Роізсу Ьі^іагизка] аіа Ьіеіагизаи §ко~
Іу. ЙКа1і щЗ роізкі — каха ]оп — изіт Ьгаі
піт пагоЗат За]е затаигаЗзі\ѵа, тазкаі та
Іа іако, зхіо кеіак піа гоЬіс, по ]азхсхе іатг
кЗхіе хуіі раіакі, Іііоису і Ьіеіагизу хаѵѵоЗхіс
тазкоизкЦа зхкоіу, а и кеіуск зхкоіаск исхис
ра тазкойзки, Иахіе пікоіі піе расхи]езх
і 5Іо\уа: ра роізки, ра Іііоизки 8а і ра Ьіеіа'’
гизки, ]ак пагоа іаЬо сЬосхеы. (1 іут-2а Изсіе Каііпойзкі хѵуІіса]е йзіе іу]’а хахіекі^]акісп
пагоа аахпаѵ/ай а8 сагзкісіі иіааай, і бгезсіе
іак каха: „Оз іо аіа схаИо кахет, зхіо роЬ
зка]е ахіеіо — Ьеіо пазхе ахіеіо, кеіа аѵоіпазсі ахіеіо". Зак Ьасут, Каііпойзкі ]азсе
ѵ/іегуй и ро!зка]е райзіаппіе, а гахат х іт
уѵіегуй і й хахіеізпіегіпіе ЬіеІагизкісЬ пагоа-"
пусЬ іаеаіай. \Ѵоз Зхіе готапіук сузіа] ѵ/аЗу!
МаЗхіеіа па ротас х хаЬгапісу, аЬ ]ако|
Іаіисіеіі раіакі, акахаіазіа ризіор Каііпойзкі
каха, зіо сакас ихо па Иепи]и ротас піагпа
саЬо, а затут ігеЬа Ьгасса хсіаЬуѵ/ас ѵ/оіпазе. „Ту аЗпак, МагоЗхіе — різа рп За ЬіеІагизкаЬа пагоЗи — піе ЗахуЗа]зіа, За х схут
тохезх іЗхі \ѵа]аѵ/асі ха 8\ѵа]ко Вока, ха
55ѵа]О рга^ѵа, ха з\ѵа]и скѵ/аіи, ха з\ѵа]и Ьас"
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каизгсгупи*. Ргугу\ѵа]е Ь\ѵаИ адкідас Ь\ѵаЬ
іат, кагузіа]исузіа йзіті таЬсутуті зрозаЬаті. ,Д каіі пагоду гаЬгапісгпуіа г дгі>ѵа
гагіпиизгу го* зкагис: згаІопу]а! Ту пагодгіе
ЛѴіаІікі і Сгезпу, ргаида] іт адкагу: згіо ]апу
заті ргусгупа], згіо Ьеіо па ісЬ зитіегіпіе
сіахкіт ЬгесЬат ІагеИ
СІгезсіе й д\ѵисЬ арозпісЬ з^аісЬ ІізіосЬ,
різапусЬ іак-2а „2 рад зуЬіепісу", Каііпойзкі
загдеспа га2Аѵііѵ/а]есса 2 Ьіеіагизкіт пагодат,
ргозіасу ротпіс аЬ іт, а іак-га кііса пагод
Ьеіу да да!е]за] ЬагасЬу, кагузіаіисузіа 2 райзіаппіа й Роізсу, ]’ако]'е іат ]азсе піа Ьуіо
гііікѵѵідахѵапут. „Магодгіе — різа Каііпойзкі
— Іак іоікі рас2и]ез2, згіо Ьгаіу і\ѵа]е 2 рад
Ѵ/агзгаѵѵу Ьщсса га ргаиди і зхѵаЬоди, іаИду
і іу піе азіаѵѵаізіа ггади, по исЬаріизгу га
82іо гтоЗезг — га казн, зіакіеги і сеіа] Ьгатадо] ідгі \ѵа]а\ѵасі га зѵѵар С2аІа5ѵіесга]е
і пагодпа]'е ргадѵа, га зѵ/а]и ѵ/іеги, га з\ѵа]и
гіатіи годпи]и“. Тиі иго, ]ак Ьасут, зіайпу
паз ЬагасЬіі ^ѵугагпа радсогкіѵ/аіе раігеЬи
ЬагасЬу ЬіеІагизкаЬа пагоди і га іаЬо пагод"
па|е ргахѵа.

VII.

К. Каііпойзкі — Віеіагиз.

Казіиз Каііпойзкі, ]ак Ьеіа лѵісіас х |аЬо
Ягикай Ьуй Ьіагитойпа, хкосіпа г йиспат
8\ѵаШо' сази, зѵ/іедатут Ьіеіагизат і шюи
ЬагасЬи га затазіоіпазс ЬіеіагизкаЬа пагоди,
аіе й гаткасЬ роізка] Гедегасуі, ]аки]и ]оп
гагитіей, ]ак уѵоіпу зарг АѵоІпусЬ пагоЗаи.
Асіпак зіагогі тпоЬісЬ роІзкісЬ аазіесісукаи
тіпийзсупу пазаЬа кга]и і зіагосі роІзкаЬа
Ьгатабхіапзіѵ/а йсіогіазіа ргакапапте, зіо
К. Каііпойзкі Ьіеіагизат та Ьуй, та пней
пііакісЬ раІііуспусЬ ріапай аапозпа пагогіи
ЬіеіагизкаЬа, гогпусЬ агі ріапай аЬиІпа-ро зкісЬ, і піа Ьасуй пцака] гогпісу ті2 раіакаті 2 Роізсу і Ьіеіагизаті й Ьізіагуспа] Ьііѵѵіе.
Оа роізкаі пасуіапаіпазсі текаіогу]а 2
раіакой га1іса]ис К. КаІіпойзкаЬа Згіеіа іаЬо
іоп Ьуй зІасЬсісат. \Ѵоз-2а па паз раЫаЗ
5ргауѵа зІасЬоЫѵѵа апіігосЬа ]ати те ріегазкаб^аіа Ьус Ьіеіагизат Ьо-2 ^іеЗата зіо
зІаскосЬѵа аігутііѵаіі и сіаите]за] Роізсу га
гогпуіа газІиЫ піаіоікі раазоЬпу]а Ьіеіагизу,
аіе іакга па\ѵаі сеіу]а
УѴіеЗай аЬ Ьеіут Іак2а і К. Каііпойзкі, аЬ
сут і йзратіпай и ѵ/адпут 2 питагои зѵаіеі МиЗускаі Ргайсіу“, .
” Зіагоппікі роізказсі К. Каііпойзкака
дгіас Іак2а, Йо ргоЗкі ІаЬо расйодхіігг 5'а<*’
іу X еіпакгангпаі Роізсу. Ѵоз-*а зрга^а Ье
іаЬа раскоЗгаппіа іакга піареипа]а. За ріегаЫесІхій зіаскоскііа гадаздоЛу К^'п?и5Х
и „НегЬагхасЬ робкіе? АНата Воп.ескаЬа
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(Л IX) і Зеи/егупа ІУгизка^а (Л VI) і піе зраікай іат пЦакісЬ расізіай сіитас, зіо паз К.
Каііпойзкі — сЬос-Ьу й сЗаІокіск з\ѵаісЬ ргосікасЬ — 2 расЬосігаппіа Ьуй раіакот.
Оаризсійзу-2, зіо ргосікі КаІіпойзкаЬа
расЬосігіІі заргайсіу 2 Роізсу, сіук і Ьеіа піе
ріегазкасІ2а]е Ьіеіагизказсі Казіизіа КаІіпой
зкаЬа. 5рга\ѵа й іут, зіо каІі-Ь піе]кі рга-ргаргасігіесі К. КаІіпойзкаЬа і хѵузай 2 Роізсу,
сіук Ьеіа тизіІа-Ь Ьус сіига сіайпа і іо] гос!
КаІіпойзкісЬ, 2 ]акісЬ >ѵузайпаз Казіиз, и XIX
зк иго Ьуй-Ьу гЬіеІашзсапу сіагезіу, зіо і ЬуІо заргайсіу 2 Казіизіот Каііпойзкіт.
Оа іаЬо-2 тизіто ратіаіас, зіо аЬ піе
са] ргупаіегпазсі сіа ]ако] пасу]апа!пазсі, азаЬП\ѵа как" зргахѵа ісігіе аЬ іпіе!іЬіепсу]и, газиса]е і Ьасіа] із1оі:па]е, — ]ак и\ѵа2а]ис зисазпур \ѵисопу]а сіазіесісукі пасу]апа!пазсі —
гпасегіпіе та]е сіисЬо\ѵа]е азаЬізіа]е расиссіо
саіахѵіека сіа ]ако] пасу]апа!пазсі і копкгеіпа]а ргаса сНа сіаЬга ]а]е, а ітіеппа Ьеіа ргасіизіт зіо сіа Ьіеіагизказсі і Ьасут и Казіизіа
КаІіпойзкаЬа, ]акі йзіе з\ѵа]е зііу і 2уссіо па>ѵаі асі(іай Ьіеіагизкати пагосіи.
Сікаѵ/а йгезсіе іак2а і іо]е, зіо К. Каіі
пойзкі піа ІиЬій зІасЫу, пісоЬа 2 ]о] ]аЬо піа
Іисуіа, 2\уай зіаЬіе й „Миг. Ргайдгіе" „тигукот сіу ]зсе і ипі]аска] дѵіегу", а і:ак2а пікоіі
піЬсіхіе піе па/уѵѵай зіаЬіе раіакот, а пагу\ѵай сазіа Ьізіагуспут паго\ѵат — іііуѵіп, ]ак
іасіу пагу\ѵа!і піа іоікі затусЬ Ш\ѵіпой, аіе
іак2а і Ыеіагизай, ]акі]а й Ьізіогуі гагат
г Іііигіпаті <іу і г икгаіпсаті гЬисіаѵ/аІі зироіпи]и сігіагЗаиш \ѴіаІіка]е Кпіазіѵа ІЛ:ойзка]е.
РоІзкуа піека1огу]а Ызіогукі, 2а1іса]ису
К. КаІіпойзкаЬа сіа раіакой, ріега\ѵа2па ракііка]исса па „Різто Лазкі Ьазрасіага 2 рас!
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Ѵ/іІпі ба тигукой хіатіі ро!зка]“, и Іакіт
айіог хакіікаіе кіеіагизай ба райзіагіпіа гагат
2 раіакаті, Ьо „ту - ка2а - „гушето па
гіатіі роізка], ]ето скіек роізкі, ту раіакі
г ѵѵіекои \ѵіесгпуск!“
Нбог\ѵа кеіа заргайбу те]ка]а бгійпа]а.
□иск кеіа] абогѵ/у гпаскобхісса й ]аипаі зиріагеспазсі г изіті іпзуті \ѵузе]изротпіепуті бгикаті К. Каііпойзкака й 5^п51^
ргабизіт пасу]апа1пут. Максута^ зіо ]оп кеіак
ргатайіай ба кіеіагизай каіаіікой,-]акі]а габу
бгіеіа абпоіка^азсі геіікіі г раіакаті і бпеіа
акиіпаі сіетпаіу, парейпа Іісуіізіа раіакаті
і іакіск раіакі іакіті-2 Іісуіікак іск уа^геі
ргосійзіа\ѵіс тазкаіот. Мок іак-га К. Каііпойзкі пагіѵас изіск кіеіагизай раіакаті
і Віеіагиз г кіѣ\ѵо] гіатіо] роізка] — и гпасегіпі раіііуспут зіо 4а тіпийзсупу, з^о па
гіетіаск ініеруск рапахѵаіа каіізсі Иоізс, каэ
зіаіапат ргуротпіс, зіо тазкаі іиі піаѵ/іеспу.
НІе зкагас, зіо „ту ]‘ато скіек роізкі^, зКагас сіа зіаіап, т іакіті Каііпойзкі Ьуи шпе]
Низоі, іакіск как Аѵузока сапій ргаси,
кега
піа й Иизіе Каііпойзкака. АѴіебаіет, зіо ЬіеІагизкііа Игикі, как гакіікас зіаіап ба раизіаппіа, ѵѵубаѵ/аіа іак-га і ки]па]а зіаспга.
УѴоз-іа пасііа таксута, зіо ^піескіа г ]а]е
зкагузіай г рориіагпазсі Каііпойзкака і ггакш
гѵѵуёаіпу расііок, раЗзуѵ/аіисузіа расі ]ако зугока зіаіапат ^іебати]и тіапіизки: базка казрасіаг г раб ЛѴіІпі. Вус тога — бакіабпур
зіибуі паб Каііпойзкіт,. азакіі^а кіеіагизкіск
Ъізіогукай, ѵѵуіазпіас і кеі:и]и піауѵугагпазс,
кібаіисиіи сіегі ]ак па пасуіапаіпазс, іак і па
Ьіеіагизкііа і акиіпа кга]о\ѵуіа затаз1:о]піскі]а
ібеаіу ]ако. Лбпак райіага]ет -- іо]е изіо,
зіо ту й кеіут зепзіе ак Каііпойзкіт зкаіа-
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1і, 8Іи2ус пат сіазіаіаспут сіокахат і ]аЬо
Ьіеіагизказсі і ]аЬо ЬіеІагизкісИ раІііуспусЬ
затазіоріскісИ ісіеаіай.
Неіа йзіо іак ]азпа и Ьізіогуі, зіо парг»
у/ііепзкі ргаі. 5і. Казсіаікойзкі (гесепгі]а па
кпрки аЬ райзіаппі й кііѵѵіе 1865
А. 9апиІаіііза. Аіеп. Ц7Ц. Мг. 5—4, зіг. 587, \МПпо,
1925), ]акі аріга]иёузіа ітіеппа па Ьепи асЗогѵ/и КаІіпойзкаЬа, ргуріз\ѵа]е ]ати ісіеаіу акиЬ
па-ро1зкі]а, а йзіох-сіукі хачѵіе ]аЬо „зиі депегіз зерагаіузіат“, 8\ѵа]Ьо госіи затазіоіпікат.
Я Ьепа 8ата8іо]піска]е іткпіегіпіе КаііпойзкаЬа, ппкпіеппіе й рейпа] тіегу асісіхіаіісса
асі Роізсу ті2 іпзут рейпіех арігаіазіа і па
]ако Ьіеіагизказсі.
Иіекаіогуіа х роІзкісЬ сіазіесісѵкай азоЬу КаііпойзкаЬа (ІѴасІаѵ Зіисіпіскі — Рок
1865. тпо 1925, 74—76). ха!іса]ису ]ако На
раіакой и зепзіе пасуіапаіпут і раіііуспут,
рак!іка]'исса па |аЬо Шазпагиспа парІ8апа]е
ракахагіпіе зіесіса] катізіі і сіаіисапаіе сіа ]аЬопа] зіесіса] зрга\ѵу (Раіаѵѵу Аисіуі. Иг. 280 и
ргіагх. /\ѵсІ). й \Ѵі1пі). Оазіесісукі Иепу]а іак
САѴіегсіхіасу аріга]исса па іут тіе]8су ИепаИа
сіакитапіи, сіхіе Каііпойзкі рга8сіегака]е Ра8Іе]и ргасі сіаіисаппіет сіа ]а]е Ьіех хазсіагоЬай пазаЬа кга]и, Ьо каха, 8іо кга] паз х Роізса] Іисас зііпуда і тпокі]а 5ѵих1у і, каЬ ихпой
піа \ѵук1ікас піазсазсіай, ]акіт Ьуіі райзіагіпі,
>ѵих1у Ьепу]а ІгеЬа гах\ѵіах\ѵас ргаси]ису паЛ
Ьеіут сіойЬа, итіеіа і зузіетаіуспа. 2паса,
ргупсуро\ѵа Каііпойзкі хкасіхайзіа па гахЫуіагіпіе ѵѵихіой, зіо Іисуіі паз х Роізса], саЬо
пікоіі піе зкахай-Ьу саіа\міек, ]акі расиѵ/ай8Іа-Ь раіакот. НЬиіат Каііпойзкі й Ьепут
з\ѵаіт ракахаппі піксіхіе з\ѵа]е] роізказсі піа
\ѵузойѵ/а]е, а паасі\ѵагоі — ^ѵузой>ѵа]е азоЬ-
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пазе пазаЬа кга]и асі Роізсу, каіі ка2а, зіо
ро1зка]е райзіагіпіе піа Ьгаіа рад и\ѵаЬи
іпіагезай кііхѵу (хпаса — іакіа і Віеіагизі),
зіо Ьііѵѵа с\ѵіага2іе]за]а ад
Роізсу і зіо
дхіеіа ЬеіаЬа кга] паз піе сЬасіей ізсі па райзіаппіе, зіо йгад газіе]зкі піа та]е зрасиссіа
й зегсасЬ Іііойсай, (хпаса— і Ьіеіагизай) і аЬиІат Каііпойзкі ]айпа ргосійзі:ай1а]е Роізсу
кга] паз, піе ]ак ро!зки]и рга\ѵіпсу]и ]'аки]и,
аіе ]ак саікот азоЬпу кга] г азоЬпуті ад
раіакой пагодаті, ]акі адпак 2 Роізса] Ьізіогу]а заргайду
іисуіа, азаЫІАѵа ]азсе й іо]
саз, тпоЫті \ѵиг1аті.
Оу і аЬ заЬіе азаЬізіа іак-ха Каііпойзкі
каха, зіо ]оп піе сЬасіей ізсі па райзіаппіе,
Ьо ]апо, ]ак Ьи]па з1асЬоска]е, піеока доЬгаЬа кга]и ргупіезсі піе таЫо, аіе каіі зіайзіа
Гакі, ]оп, ]ак зуп з\ѵа]ко пагоди, діа даЬга
]ако
разѵѵіасій зіаЬіе
саікот.
51о\ѵат,
пі]акіск радзіай піата Іісус К. Каііпойзкака
раіакот, а йзіо ргатай1а}е ха іут, зіо ]оп
Ьіеіагиз, Ьо ]оп заргайду іакіт Ьуй.

VIII.

К. Каііпойзкі — х тай а г ха раШуёпиІи затазіоіпаЗД Віеіагизі і Іліѵу.

НЬ Ьіеіагизкісй (гагат і Іііойзкісй) раіііуспусй 8атазіо]піскісй іткпіеппіасй К. Каііпойзкайа тохпа йхо ргакапасса х изіайо Аѵузеі зкахапайа. Ліе аЬ Йеіа] іак \ѵа2па] зрга\ѵіе та]ет ]’азсе Ьоіз \ѵугахпу]а сіоѵѵасіу, ]акісй тайскот ргаізсі пі]ак піатоЗпа. Не1кі]'а
докаху таіет ту й гохпусй, ]ак зисазпусй
Каііпойзкати, іак і рахпіе]зусй, айіагай, и ]'акісЬ зраіука)ет ]айопи]и сйагакіегузіуки, ]ак
раіііука. Ргуіаси іиі ргупатзі піекаіогусй.
Оіеізіог, зіаЬга рга\ѵіпсу]'апа!пайа к-іи
паззйа кга]и й ріегзут іотіе здѵаісй изратіпай аЬ раіііуспусй ргакапагіпіасй КаііпойзкаЙа йаѵ/ога Ьеіак: .изіе] сіизо] і зегсат асИапу пагосіи і Ьаскайзсупіе, аіе ргазіакпиіу
зкга]'піті 1еогу]аті, ргу іут Ііѣойзкі зерегаіузіа" {(ліеізгіог I, 221—222, 237—238).
СІхпой-ха й скийіт іотіе йзратіпай іаЬо-2 Сіе]зі:ога ті2 іпзут іак суіа]ет: „Каіі
уѵуЬисЫа райзіагіпіе, ріегаѵѵахпа ]оп (Каііпойзкі) зргасайзіа х \Магза\ѵа] ха хаскоЗпЦа ра\ѵіеіу Ногасіхіепзсупу, Ьо Каііпойзкі ргу Иеіут Ьуй да рейпа] зіиріепі зерагаіузіут"
{(ліе/згіог II, 48). Маіасйоизкі, рга\ѵа]а гика
Каііпойзкайа па адпут х пагадай аЬ раизіаппі, йеіак ха]а\ѵій Іати-х <3іе]зіаги: „Оахѵоіі
пат йеіа] Ыахдхіеіпа] гоіі, Ѵ/агза\ѵа піе гахитіе]’е пазусй раігеЬ, ту заті раѵпппу гадхіс
аЬ Іозіе Ьііѵѵу, ту йзіе іиі заЬгапу]а разіапалѵііі гах пагезсіе заг\ѵас 1и]и хаІеЗпаЗс, ]ака)а
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паз ЬиЬіс {Оіеізгіог 11, 48). Оаіе] Ьуй абсуіапу рга]екі по\ѵусЬ абпозіпай тіх Роізса]
і Віеіагизіа] 2 кііхѵо]. Раѵѵобіе ЬеіаЬа рга]екіи Ьііойзкі Катііеі, бизо] ]акоЬа Ьуй Каііпойзкі, Суіа]ет сіаіе] и 6іе]зі:ога: „Ьуй заргайбу піегаіегпут игабат ас! Ѵ/агза\ѵу, \ѵагзайзкі й іт катізаг тіей Ьоіаз іоікі багабсу“ (Сііе]82іог И, 63).
Зерегаіузіут хахѵіе КаІіпойзкаЬа Сіе]зіог, Ьеіа гпаса іакіт, ]акі іткпийзіа ба зідѵагегіпіа 2 Віеіагизі і кЛіхѵу затаз1о]па], азоЬпа] бхіагхаѵѵу. Ргу Ьеіут ту піе ра\ѵіппу хаЬусса, зіо зіо\ѵа Піойзкі абпо1ка5ѵа ахпаса]е
і Ьіеіагизкі, Ьо Віеіагиз и іо] ]азсе саз (бу-]
сіаріег тпоЬЦа Ьеіа ]азсе гоЬіас) пагу\ѵа1і
25ѵуса]па Ьізіагуёпа-раіііуспут паго\ѵат: кііхѵа, ргах и\ѵаЬи па іо]е, зіо Віеіагиз иѵѵасЬобгііа й зкіаб б2Іагга\ѵу: \ѴіаіікаЬа Кпігзі:\ѵа
кііойзкаЬа. Огіеіа Ьеіа] ргусупу іакісЬ-2а па2о\ѵай 61а пазаЬа пагоби і кга]и ігута]исса
і іпзу]а айіагу, 2 ]акіті іиі Ьибхіет зраіукасса.
АѴіа1іка]е й зргаАѵіе раіііукі КаІіпойзкаЬа
та]е гпасеппіе і Ьоіаз \Ѵ. Раіса, ЫіхкаЬа са!а\ѵіека ба Мигай]оуѵа, ]акі хаЬабай ]ати різас Ьізі:огу]и райзіаппіа й пазут кгаі, кагу8іа]исузіа, ѵбебата, 2 затусЬ зѵ/іехусЬ і айіепіуспусЬ кгупіс і \ѵіезіак. Огіеіа Ьеіа] теіу
Каіс па\ѵаі аб\ѵіеба\ѵай іигетпу]а сеіі \ѵіа2піай і газруіухѵай аЬ і:ут, саЬо зат піа ѵѵіебай, а зіо різису Ьізіогу]и, \ѵіебас тизій.
ѴЛ)з-2а Ьеіу Ьізіогук и з\ѵа]е] кпігіе: „Свѣ
дѣнія о польскомъ мятежѣ въ Сѣверо-Зап. Рос
сіи 1863 г.а аЬ Каііпойзкіт різа ті2 іпзут
пазі:ирпа]е.
На руіаппіе, ]ак бхіе]асу ѵ/агзайзкі]а
і кга]оѵуу]а битаіі рабхіаіісса йіаба] — Каіс

ргадизіт адкаг\ѵа]е, зко кека]е рукагіпіе ]апу
гаг\ѵіаг\ѵа1і дагока] 8Іа\ѵіапзка] Гедагасуі. ОаІеі 2 ігопі]а] різа дазіойпа: „Ьгіе]асу Ѵ/агза\ѵу і зіе\ѵіего-гарадпака кга]и га йіади й зепзіе йга]етпуск адпозіпай і й зепзіе гаіегпазсі Ьидисуск зіаѵ/іапзкіск Гедегакуйпуск сазсіп, Іікегаіпа какоѵ/у Ьуіі гагдог зѵѵо] раддас
(каіі піе раддаіі) зііе киіака рзейдо-пагодпуск
ргадзкайпікой, а как-га кгаіі адгіп и дгикока
се!у]'а кегукогуі“ (Ратчь 88). Иакигаіпа, дак Ьасут, кеки ра!ікуспи]и ЬагасЬи Каііпойзкака
га затазко]пазс пазуск гіатіеі ас! Роізсу,
Какс зкага]есса ргасЫаѵ/іс и зѵѵіакіе азаЬізкуск іткпіегіпіай, аіе діа паз зіаппіа ]азпа,
зіо кепу]а піЬу азакізкуіа піерагагитіегіпі ЬуІі ^акіуспа піерагагитіегіпіаті ЫуЬока ідеоѵ/уті, ]акЦа Ьагапііі ад \Ѵагза>ѵу затазіоіпазс
пазака кга]и і пазака пагоди. Каііпойзкі Ьуй
сузсіе]'зут ргадикіат изіск Дедегасу]пуск
Ьгедпіай“ ,,Кс4окоІа“ — рі§а даіе] Ра^с. Аіе
кеіа піе радакаіазіа Ьіеіут і ]апу кеікіск,
|акі]а ізіі га зосу]а1пи]и ге\ѵа1ису]и і „радутаіі зргаѵѵу пасу]апа1пу]а“ піа роізкца, іск
гагаг ргуЬігаІі да гик. ,,Каііпойзкі г пазіго]ет
Негсепайзка] зкоіу, па саіе затаіикпуск азоЬай г ?уг\ѵопуск Ііѣхѵіпой, зіо]ка рга\ѵодгій
іде]и затазіоіпазсі кіі\ѵу“ (Ратчь 180—185)...
„Ѵ/агзайзкі сепігаіпу к-і ігеЬаѵѵай піайскііпа
гаіегпазсі ад зіаЬіе кіЬѵѵу, аіе Каііпойзкі ігеЬа^ѵай ргаѵ/а 1іі\ѵіпат газрагадгасса затут
зоЬо]'и. НаАѵаі: как і райзіаппіе \ѵуЬискіа,
зрог кеку ті2 ХѴагзаѵѵа] і ХѴіІпіа] піа зрупій5Іа“ (Ратчъ 186).
ЗІоуѵат, Раке та!и]е Каііпойзкака, ]ак
чѵугагпака і зкаіака ЬагасЬіка га ра!ікуспи]и
зата8ко]пазс Віеіагизі і кікѵѵу.
Ргукосут и кека] зргаѵде коіаз ]азсе
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а8пако роізкака кізіогука \Ѵ. Ргхукогоизкака. Нізіогук кеіу різа: ...,,К-і Іііойзкі, зкіа8хіепу 2 кагасуск каіой гпо1а8хі, ѵѵіой хайхіаіуІа зрогу аЬ піехаІеЗпазс Ьіі\ѵу... Ма]ѵ/укііпіе]'зут и катііесіе Ьуй Каііпойзкі, розіас іакока пата1а\ѵапа]а па]8азкапа1е]зулгн і па]Ьоіз х8есу8а\ѵапуті гузаті... Ѵ/ухпайса іеогуі
ріега\ѵагоіи зосуіаіпака... са!а\ѵіек а8пак кіазргеспа сузіу, лѵіаііка] епегкіі і піайскііпака
скагакіаги. Вуй ]оп кіех хазсіагокай уѵухпайсат Ге8егасуіпуск ргакгатай Негсепайзкака
„Ко1акаіа“... каЬ зіаѵѵіапзкііа паго8у рахкуйзузіа 8езроіуспуск рапой і сихока ]агта >ѵуіхѵагуіі Ге8егасу]и піехаІеЗпуск 8хіагхай, іакі]а
хѵокак зіакі'е 8Аѵако8па такіік хус і гах\ѵі\ѵас
изіе 8\ѵа]е паго8пу]а азакііхѵазсі. Ѵ/оз-ха Ка
ііпойзкі кеШ]'и іеогу]и й\ѵа йзіе] ]а]е зугупіе
зіазауѵай 8а Сііхѵу. РаАѵо81е ]ако Ёіілѵа ра\ѵіппа гахат х Роізса] 8аЬіѵ/асса піехаІеЗпазсі,
хтакасса, как рахкусса сихока па]ех8и, аіе
раАѵіппа зіапауѵіс асіхіпки азоЬпиіи, саікот
піехаіехпиіи а8 Роізсу і хуѵіахапир х до] Іоікі ѵѵихіаті Ге8егасу]путі. 2ко8па х кеіареогу]ад, иско8хіасу й ІіЧойзкі катііеі, Каііпойзкі піе скасіей ргутас пі]‘акіск х ^агзахѵу
гакасіай, а скасіей, как кеіу катИеі: кігаѵ/ай
райзіаппіет затасіхіеіпа і й асіпозіпаск 8а
паго8пака (роізкака В. 5.) йга8и ха]тай зіапоѵѵізса Ша8у гойпа] і пікоти піера81ек!аі...
...СІ райзіагіпі Каііпойзкі касуй рга8изіт
піехаіехпазс І_іі\ѵу, а разіа зосу]а!пи]и геѵѵаІисуіи... 10 сі П.ІП.бЗ Л88хіеІ (роізкака райзіапзкака йга8и, зіо кігаѵѵай райзіагіпіет паЗака кга]и А. 5.) хакіікай Іііойзкіск супѵопуск і ахпа]тій іт, зіо Катііеі іск ]озс гахѵ/іахапу і ріегазіай ізпаАѵас. Иа кеіа куіі ргаіезіу, зіо Ѵ/агза\ѵа піа та]е пЦакака ргачѵа
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ѵѵугазас ІИойзкісЬ зргай і зіо Іііойзкі Катііеі
Іікѵ/ідаѵ/асса і піа 4ита]е. ЛзаЫіѵѵа когаса
і зіапойка ргаіезіаѵѵай К. Каііпойзкі. Таксіу
Лсісіхіеі ха]ашш, зіо ргохѵ/ізсу іск аЬѵ/іезсіс и
хакгапіспуск кахеіаск, ]ак хсігасіпікай кга]и,
а йхо іасіу тазкаіі заті раігаріас хгаЬісхіті
па!е2пу рагасіак. Лсіпак Каііпойзкі ]азсе ра
здай Тутсазоѵѵати \Ѵагзайзкати йгасіи й
\Ѵагза\ѵіе ргаіезі, аіе асікахи па ]ако піа ЬуІо. Ьііойзкі Катііеі ізпаѵ/ас ріегазіай“... (РггуЬого\ѵзкі — Огіеіе 1865 г. і. 111, 1-55}. 5Іо\ѵу
РгхуЬогойзкака іакіт супат ]'азпа пат таІи]ис і ра1Иуспи]и іс!ео1окі]и Каііпойзкака
і ѣуЗ’а зрозаЬу, ]акіті раіакі х іт ѵ/а]а\ѵа!і.
Скагакіегпу]а іак-ха ѵѵіезікі аЬ кеіут
изіт ра4а]'е пат ]азсе й з\ѵаіск изратіпаск
3. К. Запойзкі. „Катііеі: ѵ/агзайзкі — су!:а]ет
іиі — Ьуй сепігаіпут іоікі Ла Роізсу... азаЬІі\ѵа катііеі ѵ/ііепзкі йрігайзіа ргу затайгасізіѵѵіе і азоЬпазсі. Нпіе\ѵайзіа паѵѵаі хаіо]е,
зіо Сепіг. К-і хаЬгай рас! 8\ѵа]и Шасіи ракгапіспуіа ра\ѵіе(:у кога^хіепзка] ИиЬегпі“ (7. Л.
Запоѵѵзкі ~ Раті&пікі о роіѵзіапіи зіусгпіоіѵет і. I, 15}. ЛЬ зіаЬгаск \ѵі1епзкака катііеіи Запойзкі різа сіазіойпа — ,,ВуІі Ьеіа таіас1у)а Іисіхі, ройпуіа хараіи ІиЬохѵі сіа з\ѵа]е]
Васкайзсупу. Маізіайпіеізу х ісЬ Каііпойзкі...
РЗпозіпу Ьіі\ѵу сіа Роізсу гахитіей ]‘оп іоікі
]ак Гес1егасу]пу]а — х ройпа] піехаіехпазсіа}
ІЛ\ѵу. 4оп зизіт піе йхпаѵѵай иіасіу сепігаіпаЬа к-іи“ (7. К. Запоѵ/зкі I, 426}.
Міе асігесу Ьидхіе йгезсіе ргуіасус аЬ
скагакіагу раіііукі Каііпойзкака Ьоіаз ]азсе
асіпако кізіогука райзіагіпіа 1863 к. В. !_ітапойзкака, и іакока суіаіет:
„Вуй ]оп зсугут пагосіпікат (1исІо\ѵсет).
Тгутайзіа ргакапаппіа, зіо іоікі райзіагіпіе
зіаіап сіазс \ѵо!пазс Іііойзкіт пагосіат. Магосі
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діа ]зЬо піа Ьуй іоікі агиххат, аіе ргадизіт
теіа]*. Аз\ѵаЬадхіс зіаіап, хгаЬіс ісЬ Ьгатадхіапаті — \ѵоз ЬаІойпа]а теіа. Аіе зіаіапіе
да ЬеіаЬа до]дис іоікі йіазпут зіагагіпіет,
затадхіеіпа Аѵіедхіепа] ЬагасЬо]. БиЬій )оп
Роізс, и\ѵа2ай, зіо ипі]а х
Ьуіа Ьізіагуспа]
капіеспазсіа] і зіо капіеспазсіа] Ьеіа] азіаіесса даіе], аіе адпасазпа хахдгозпа ргазсіегаЬай ройпа] гойпазсі і затазіоіпазсі Ыіхѵу.
Сізѵ/іедатіегіпіе і агЬапіхахѵзгіпіе пагоди йѵ/ахай ха паіѵ/ахпіе]‘зиіи дхіе^пазс. Бхіеіа Ьеіа]
теіу зироіпа х Геіікзат Кахапзкіт \ѵуда\ѵай
и ХѴіІпі (?!—А. 5.), ЬіеІагизки]и пагодпи]и (1идоѵщ) Ьахеіки рад пах. „Ми2уска]а Ргайда“...
{Воіезіаѵѵ Ьітапоѵѵзкі — Нізіогіа Роѵѵзіапіа
Иагосіи Роізкіедо 1863-4, 171}.
Неіак зата ргадз1ай1а]ис КаІіпойзкаЬа
тпоЬЦа іпзуіа изратіпу, а іак-ха і гохпу]а
іЫзІагуспуіа ргасу ро!зкі]а (ОгаЬіес), газіе]зкіЗ'а (Брянцев), Ьіеіагизкі]а (ІИпаіойзкі) і Іііойзкі)а (Лапиіаіііз). Аіе даѵ/оіі пат ЬепусЬ ріегзагадпа] ѵ/агіазсі Иаіазой аЬо ЫезразгедпусИ
исазпікай райзіагіпіа, паѵ/аі сазат хпа]'исусЬ
КаІіпойзкаЬа азаНізіа і х іт ргаси]исусЬ, ]ак
Спеізіог, аЬо Ьаіазой іусЬ, зіо різаіі 8\ѵа]и
Ызіогуіи па радзіахѵіе ріегзагадпусЬ кгупіс,
сі па радзіаѵ/іе хѵіезіак ад Іидхіе] — исазпі
кай райзіагіпіа і па\ѵоспусЬ з\ѵіедкай, ]ак Ьеіа гаЬій — раѵѵодіе ]аЬо йІазпусЬ зіой—РгхуЬогойзкі.
2 изісЬ ргуіосапусЬ Ьаіазой гохпусЬ Ьізіогукай аЬ раіііуспа] ідеоІоЬіі К. КаІіпойзка
Ьа ]азпа Ьасут, зіо ]оп заргзйду іткпийзіа
*да піеха!е2пазсі Віеіагизі і кііѵѵу йіедегасу]па] Іиспазсі х Роізса] і зіо й Ьепи]и Гедегасу]'и Віеіагиз х кіі\ѵо] тіеіі й\ѵа]зсі ]ак заргайду \ѵо!пу]"а, гойпуіа, раіііуспа затазіо]пу]а дхіагхаѵѵу. СІ сут-ха тіеіа Аѵугахасса
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зиіпазс Ьепа] Гедегасуі, Ьепа] іиспазсі 2 Роізса] — Ызігогукі піе Ьа\ѵогас. Оу-] ггагитіеіа:
Каііпойзкі аЬ Ьеіут па]тіепз дитай. дако
Ьа]а\ѵут і каіойпут гадагіпіет Ьуіо аддѵа]а\ѵас лазати кгар затазіоразс, піегаіегпазс, а Ноггла Іиспазсі 2 Роізса]—Ьеіа зргаѵ/а
Ьуіа саікот дгиЬагадгіа]а і піаізіоіпаіа.
АІе 2 ЬеіаЬа піа \ѵупіка]е, зіо К. Каіі
пойзкі зизіт піа гліей копкгеітаЬа рапіассіа
аЬ Гедегасуі. Тако]е рапіассіе ]оп тіей. Каіі
пойзкі гагитіей Гедегасур іак, ]ак іаду гагитіеіі іаЬо зисазпікі.
2а сазай КаІіпойзкаЬа, сіу ]азсе і ргад
іт, ізпаѵ/аіа і ргасахѵаіа з!айпа]е икгаіпзка]е
Ьгасі\ѵа з>ѵ. Кігуіу і МіаГода.
2адагіпіет
Ьеіа] агкапігасуі Ьуіо зугус ідер зіаѵ/іапзка]
Іедпазсі і Еедегасур з1а\ѵіапзкісЬ пагодай.
Ко2лу пагод — рауѵодіе ідеоіокіі ЬепаЬа Ьгасі\ѵа — тіей іѵѵагус затадгіеіпиіи гезриЫіки
і кагузіас 2 изісЬ пагодпусЬ рга\ѵой, „тіес
з\ѵар то\ѵи, з\ѵа]и Іііегаіиги, з\ѵо] Ьгатадгкі 1ад“. ОгЬапат ГедегасураЬа зироІлаЬа
йгади, газарсут зироілуіа діа йзісЬ зрга>ѵу,
тіей Ьус зо]т, гіоЗалу 2 разіой изісЬ пагодай. ЛгЬалігасуіа зѵѵ. Кігуіу і МіаГода
ітклиіазіа да аЬиіпа] гойпазсі і \ѵо1па$сі, дазказа\ѵапліа зіапоѵѵусЬ ргухѵііеіай, зказаѵѵаппіа
рапзсупу, зугеппіа аз\ѵіеіу зіагод пагоди, да
аЬиІлаЬа хѵуЬагпаЬа ргаѵѵа, АѵуЬагпазсі йгадайсай і 1. р.
\Моз-2а раІііусла]а ргаЬгата ЬгасЬѵа рзс
\ѵугагпа д2Іаг2айпа-піе2#1егпіска]а, а ]а]е Гедегаіігт рзс аЬаріогіу па азлоѵ/іе аЬиІпаз1а\ѵіапзка].
ЗіаЬгу Ьгасіѵѵа: Козіотагоѵ/, О. Магко\ѵіё, Вііогегзкі, Ниіак і ідеоѵѵа да ісЬ гЫігалу]а Зеѵѵселко і Ки1і§ и 1847 Ь. Ьуіі а^зіалѵалу і азидгапу па ззуіки. АІе йкгаіпзка]а

пагодпа]а дитка піе ратіогіа. С1 1860 к. и
РіесіагЬигхіе райзіаіа по\ѵа]а йкгаіпзкаіа ра1Иуспа-пагодпа]а агкапіхасуіа , Нготада", рка]а даіе] ргаса\ѵа!а- й диски ідеі Ьгасіхѵа Кігуіа і МіаГода.
Такі]а г „Нготаду" райзіаіі
і й іпзуск кагадоск. Ма]81айп1е]8а]‘ Ьуіа „51ага Нготада1' й Кі]е\ѵіе, да |ако] паІехуІІ^Апіапохѵіс, Руізкі, Огакотапай, Капізкі і іпз.
(д радоЬпут дизіе да Ьгасіхѵа Кігуіу
і МіаГода
ргасахѵай
іаду, ак ]акіт Ьуіо
изротпіепа хѵузе], Негсеп, \ѵуда]ису 8\ѵо]
„Коіокоі", и ]акіт різай агіукиіу („С1кгаіпа“
1860 к.) Козіотагоѵ/, гагѵ/і\ѵа]ису й изротпіе-пут іпасегіпі ідеі йзіезіадѵіапзкаі Гедегасув
затазіоіпуск пагодай. (Аіекзапсіег ■Ьоіоскі —„икгаігізка тузіроІііусгпа“и хигпаіе:,, Ѵ^8СІ)осі
ОгіепГ.^г. $—2, 1952—35, 12—-15, Магзгаѵа).
7. кеі'уті іде]аті К. Каііпойзкі зіукайзіа,
іті гуй і іск рга\ѵодхій и хуссіо діа даЬга
Ьіеіагизкака пагоди.

IX.

К. Каііпойзкі і йаіеізу Іоз ідеі піег&ІеЗпабсі Віеіагизі.

I іак Каііпойзкі — кеіа ріегзу паз \ѵіаПкі ЬагасЬіѣ ха ѵ/оіпазс зосу]а!пи)и і ха затазЬоразс пагодпа-раіііуспиіи ЬіеіагизкаЬа
пагоди, а іак-?а сазікоѵѵа і ха хѵоіпазс пагодай, хазіаІаіисусЬ Ьуйза]е \Ѵіа1іка]е Кпіазіѵѵа
І_ліойзка]е. 2а Ііе[и]и \ѵіа1іки]'и іде]и ]оп хтаЬайзіа, ргасаѵѵай і па айіагу 1иЬо\ѵі Ьаскайзсупу і пагосіи хіахуй та!адо]'е хуссіо 8\ѵа]о.
2пасеппіе КаІіпойзкаЬа діа Ьіеіагизкаі
раіііуспа) затазіоіпіска] диткі заргайду \ѵіа1іка]е. 5рга\ѵа раіііуспа] і кгатэдхка] затазіоіпазсі пазака Кга]и і зргаѵ/а затазіоіпазсі
киііигпаі пагодай кеіака кга]и, а й ісЬ Ики
ИЬіеІагизай, хатіогіа гахат х ХѴіаІікіт Иѵѵот
Заріека], ]акока зіоіеіа 300 Іессіе зтіегсі ргурасіа|е, аіе хатіогіа сазохѵа. Рга]з1о 230 касіой
і кеіи]и зрга\ѵи йзкгазій ітіеппа К. Каііпойзкі і раѵ/із ха ]‘а]е па зуЬіепісу. Ооп заргайсіу йзкгазій сіхіагхайпіскиіи ГеЗегасу]пи]и іЗе]'и хіатіеі ЬуйзаЬа Ѵ/іаі. Кп. Иііойзкака, ]акіт
]апо Еакіуспа Ьуіо ]азсе разіа ИиЫіпзка] СІпіі,
ха сазой И\ѵа ЗаріеЬі, — аіе Каііпойзкі йхо
ргаЗизіт х\ѵагос\ѵай и\ѵаки па пагод Ьіеіагизкі, па ]ако зосу]а!пуіа і ра1Иуспа-пасу]апа1пу]'а раігеЬу ра\ѵод!е зисазпака заЬіе гахитіеппіа і хасай іакіт Еупат и ]ако гахѵѵіссі
еги хтакаппіа ха ройпи]‘и піехаіехпазс Віеіагизі.
СІ іо] саз, каіі пагод Ьуй ]азсе ройпут
піаѵѵоіпікат, Ьо зіакпай ]азсе й іагтіе рапз-
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супу, каіі саікогп гаЬуйзузіа Ьуй аЬ заЫе затут и зепзіе пасу]апа1пут, каіі сіагріей іак2а піаѵѵоіи ра!ііуспи]и газіе]зкака па ]ако паІехсіи, каіі, акиіат камогасу, сіетга Ьіезргаз\ѵіеіпа]а і, гсіа\ѵаІазіа, ЬіегпасІ2Іе]па]а /аіа
Ьаіа Віеіагиз, и іо] каги саз: расіпіас зсіа^к
га ѵѵугѵѵаіеппіе пагосіи, изіиріс и іак піагойпи]и ЬагасЬи га \ѵо1и кеіака пагосіи і тіес
ѵѵіеги й зепз кеіка] ЬагасЬу
заргайсіу то^к
іоікі ѵ/іаіікі Писк, з\ѵа]ко госіи кіепі]. КаИпойзкі-г заргайсіу Ьуй кеікіт.
...
Ргайсіа — \уагогу]а зііу ріегатакіі ѵ/іаіікака зупа Віеіагизі і гаѵѵіаіі ]ако па зуЬіепіси, ігуитГи]ису, зіо гагат г іт пагайзіосіу
гатисуіі і ]акопи]и ѵ/іа!іки]и ісіе]и аЬ ѵ/оіпазсі і затазіо]пазсі Ьіеіагизкака пагосіи. Та^к
]апу сіитаіі, а Каііпойзкі іпакз і іасіу сіитай.
СІ різтіе зѵ/аіт г-расі зуЬіепісу, різапут зіагті кгу\ѵа\ѵуті, Ьо сака]ису зтіегсі, ргугакай
]азсе пагосіи 85ѵа]ти ІиЬати, „тигукот
зшаіт сіагакіт пт іако §\ѵіеіи асіа2\ѵасса.“
Нсіагѵѵасса зѵ/а]е] ісіе]а], зѵ/аіті сіиткаті,
изкгазіс іск папо\ѵа, гараііс іті зугокі]а па
госіпуіа тазу і ѵѵіезсі іск сіа ройпака \ѵуг\ѵаІегіпіа. I піа ігеЬа Ьус тізіукат, каЬ Ьасус,
зіо кеіа йзіо зіаппіа заргайсіу гоЬісса.
Каііпойзкі га\ѵіз па зуЬіепісу, ]ак аск\ѵіага 85ѵа]е] ІиЬоѵ/і сіа пагосіи, сіа ргайсіу у/у
8е]за] і зрга\ѵіасіІішазсі, ]ак аск\ѵіага зуѵа]ко
раіііуспака готапіугти. _ Аіе пісока, кеіак
ІгеЬа Ьуіо. ^копа]а зтіегс, §тіегс ѵюіаіа,
зіаіазіа гіагпіот изкгазеппіа пазака пагоаи,
зіаіазіа сіиЗа ріосіпа] и зкиікаск з\ѵаіск СІ ]акіск ігуссас касіой ра зтіегсі Каііпойзкака
]акопу зисазпік, а таксута і~ гпа]оту, раігуагск пазака зисазпака асігасігегіпіа Рг. ВаНизеѵѵіс раѵ/іой сіаіе] ісіе]и Каііпойзкака, аіе
паѵѵисапу і паіскпіопу ]ако ргукіасіат, ра-
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\ѵіой ]а]е іпза] дагока], іпзут зрозаЬат, да
гока] Ьидхеппіа й пагодхіе з\ѵіедатазсі пасуІапаіпаі і зосуіаіпа]. НеІ:ут іде]ат зіихуіі
і зіаппіа ]'азсе адсазсі зіихас ]акопу]а піезтіагоітуіа „Віеіагизкаіа Видка" і „5тук",
2агах-ха разіа зтіегсі Вакиземіса (і* 19С0),
па затут рагохіе пазака XX зВ ра]ай!а]исса
йхо піа ѣоікі азсЬу, зіо даіе] Ьидхіас Ьіеіагизкі пагод да аЬагопу з\ѵаіск кгатадхка ека
патіспуск рга\ѵой і зіо Ьидхіас и іт Ьіеіагизки]'и пасу]'апа1пи]и Зѵѵіедатазс, аіе ра]ай1аІисса йхо расаікі кгатадхка-раіііуспуск дитак, ргадизіт д\ѵиск: х ідеоІоЬі]а] геѵѵаіису]па зосуіаіізкуспа] і скгузсііапзка едѵаіисуіпа],
]акі]‘а ргаси з\ѵа]и ргаѵ/одхіас и2о зрозаЬат
агкапіхаѵѵапут, кгатадхкіт, зрозаЬат Іакіуспа адхіпут, зіо заргайду ѵѵіадхіе да теіу, да
піехаІеЗпазсі пазака пагоди.
Ргузіа йгезсіе зизхѵіеіпаіа ѵ/ата і хѵіаііка]а газіе]зка]а гехѵаіисуіа. Казіе]а, іигта пагодай, ираіа і піекаіогуіа х ЬеіусЬ пагодай
раіѵѵагуіі зѵ/а]е йіазпу]а пагодпу]а сЬаіу. йа
Ьеіа) Ьидохѵу Ьгаіізіа і Ьіеіагизу. Ѵ/оІи з\ѵа]и
хус Зуссіот дѵоіпут і затазіоіпут ѵ/уіашііі
]апу ЬгатаМазпа па зхѵіеі и\ѵіез 25.111.18 Ь.
ргах зіаЬгай ВіеІ. Ваду КезриЫікі, ]ака]а год
з\ѵо] \ѵу\ѵодхі!а й ргозіа] Ііпіі ад ИзіеЬіеІагизкака КапЬгези, зіо адЬуйзіа й зегсу Віеіагизі Міепзки й зпіехпі 1917 Ь.
Я аксіе 25.1П.1918Ь. акахайзіа пат ихпой
Каііпойзкі, ]аЬопу]а ідеаіу й'лгазкгезіі й\ѵа
йзіе] 2\ѵа]е] кгазіе. СІѵѵазкгезіі ]апу х Ьоіза]
ихо зііа], и зугеізусЬ ихо гаткаск.
Як! 25.ПІ.18 к., зпи]ису даіе] дитки ѵѵіаіікака Каііпойзкака, аіе йхо піеакіадаіисузіа
па пцаки]и Іиспазс, па п!]аки]и Гедегасур
апі х Роізса], апі Іак-ха х Вазіеіа], хгаЫй]‘азсе кгок иріегад і ѵ/у]а\ѵій \ѵо1и Ьіеіагизкака
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паго8и, зіо ]оп ѵ/оіпу і саікот а8 пікогіа піегаіегпу, зго ]оп зат Иазрабаг па з\ѵа]е] гіатіі.
Ргай8а, і Ьеіу акі іак і азіайзіа акіат
па рзріегу. Ргаѵ/іезсі ]аЬо й суп піе 8аІі пат
зата!иЬпу]а зизіе8гі пазу, іу]а-2 затуіа, зіо
гтагіаіізіа 2 Каііпойзкіт і зіо гашіаіі ]аЬо, га
гат 2 і8е]аті іагіопуті, па зуЬіепіси. НІе
і Ьеіа пірасот. Віеіагизу піа ра8а]ис 8исгіат:
8итки Каііпойзкаііа г-ра8 зуЬіепісу аЬ ѵ/оіі
і зсазсі паго8и, ргаг акі 25.111.1811., ргаг піа8айпи]и ргаси пасу]апа!па] сазікі „Нгата8уи і
ргаг ргаси сіаріегазпісЬ ЬіеІагизкісгі киііигпусіі і раІііуспусЬ піегаІеЕпусЬ аггіапігасуіай
рга\ѵо8гіас и гуссіо. /А зкиікі ргасу Ьеіа] \ѵі8а\ѵоспу]а: зіагіпіа ІгеЬа зсѵ/іег8гіс, зіо паго8
паз та]е йго лѵіаіікі гараз з\ѵіе8атазсі і зосуіаіпа] і раіііуспа-пасуіапаіпа] і зіо паго8
Ьеіу та]’е ]айпи]и \ѵо!и Зус і Ьус Иазрабагот
па зѵѵа]еі гіатіі. I ргудгіе саз — то’ піа зкога, аіе ргу8гіе,— каіі \ѵо!и Ьеіи з\ѵа]и ]оп ѵ/уІаѵ/іс і й суп асігіепіе. Віа Ьеіака ігеЬа ііоікі
асіраѵ/іесіпаііа сази, а8ра\ѵіе8паЬа ра\ѵа8уга,
КаІіпойзкаИа похѵаИа, зисазпаНа ігеЬа. \Ѵіегут, зіо ]оп заргайсіу ргу]8гіе!...
Ргайсіа, 2у\ѵіето й сазіе, каіі ЬгиЬа]а зі}а рапи]е па зхѵіесіе. ]ака]а і паз дизус і сізпіе 8а гіатіі, ту асіпак \ѵіе8а]‘ето, зіо рапа\ѵаппіе ]Э]’е піа \ѵіеспа]е. Му гухѵіот и сазіе,
каіі піа г\ѵопіс пат пЦакі „Х\ѵоп“ тіІаЬиспу,
]акі 2\ѵапій раіакот, каіі ]апу кгуѵ/аѵ/ііізіа й
райзіаппі, гхѵисузіа 8а 5\ѵа]е затаЬуіпазсі.
Міта^ѵоіпа руіа]ет іи! — 8гіе ро!зкі]а Негсепу, Вакипіпу, Одагіедѵу, а іак-га 8гіе Ьеѣкі]а затуіа \ѵіаІікі]а зІасЬоіпуіа 8исЬі зисазпа] Разіеі сі сугхѵопа], іат и 8оти, сі Ьіе1а]—па етіЬгасуі? Міата а8каги па Неіа руіагіпіе. Мат гѵ/опіас зіагіпіа піе г\ѵапу зрагіа8у і ргугпагіпіа, а гхѵапу іпзу]а, саікот іпзуіа.
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НІе і Ьеіа пісоЬа. 5рга\ѵіад1і\ѵазс ріегатаЬа]е. Адпо іоікі Ьоіз 1иЬо\ѵі і \ѵіегу да пагоди і асЬхѵіата] ргасу пад іт, х пагодат
діа пагоди, ]ак гаЬій Каііпойзкі, а іаду —хакопси ]'аЬо-х зіашаті — „хдаЬидхіет іаки]и
ѵ/оіпазс и паза] Ьаскайзсупіе, ]ако] апі пазу
Ьаскі, апі пазу дхіаду піа Ьасуіі"...
1 іакду Ьгаіот зѵѵаіт, зіагіпіазпіт пазут
ріегатоЗсат і хѵаіадагат ад зсугаИа ЬіеіагизкаИа зегса ргасіаЬпіет гики з\ѵа]’и дхіеіа
хЬгаііаппіа, дхіеіа йзкгазеппіа ѵ/іаІікаЬа ідеаіи:
\ѵо1пу]'а х хѵоіпуті, гойпуіа х гойпуті, аЬ
сут зпій, дхіеіа саііо ргасаѵѵай і ха зіо ра\ѵіз па зуЬіепісу паз зіайпу КазіиЗ Каііпойзкі!..

X. Ароіпііа йѵѵаЬі і ЬіЫіоЬгаіі|а.
/АзоЬа Казіизіа Каііпойзкака дайпо тіа
піе с і к а \ѵ і 1 а, расіакѵ/аіа і сагаѵ/аіа. Накосіи-х
Ыіхе] 2 ]е] рахпасса сіаіі тпіе 70-ѣу]а йкосікі
)акопа] „Михуска] Ргайсіу", ріегза] Ьіеіагизка]
сазорізі, аЬ ]ако], ]ак і аЬ затут Каііпойзкіт,
зіоікі зиріагеспуск і Ьаіатиітуск паі\ѵагуІазіа
рапіассіай!\Ѵоз-ха ЬИ2е]за]е хпаіотзілѵа 2 „Ми2.
Ргайс1а]“ Ыі2е] тіапіе рагпартПа і 2 ]а]е гесіакіагат Казіизіот Каііпойзкіт, аЬ ]акіт і аЬ
Ьіеіагизка] пагодпа] ргасу іакока райзіаіа й
тіапіе сіитка парізас азоЬпир топокгаН]и.
2 кеіа] теіа] ргазіисЦаѵ/ай ]а йзіе с!азі:ирпу]а,
сіаіусасуіа Каііпойзкака кгупісу, ]’ак агскійпу]а, і:ак і гохпуіа аргасаѵѵаппі і закгай піатаіа
раігекпака таіегіаіи. Тутсазат пасіузіі 15-уіа
йкосікі аЬ\ѵіезсаппіа піегаіехпазсі Віеіагизі,
гагат г ]акіті Ые!агизка]е Ьгатасігіапзілѵа
й Ѵ/іІпі разіапауѵііа асіз^іаікаѵ/ас і 70-у]а
йЬосікі Ьіеі. ргезу, а каіойпу геГегаі па кеіу
расІ\ѵоіпу геНкі ]иЬі1е] сіагисуіа аргасаѵ/ас
і ргасуіас тпіе. За \ѵуЬгай іети, ]ака]а агпасапа й гакаіойки кеіа] кпіхусу, а ]аки]и ЬіеІагизкаіе кгатаскіапзіѵ/а саікот аргаЬа^аіа.
КаІі-2 геГегаі кеіу Ьуй аргаса\ѵапу і ргасуіапу,
и тіапіе асіраіа йзіака]а аскѵ/оіа ргаса^ас
сіаіе] пас! азокпа] топокгаРЦа] аЬ К. Каііпой
зкіт, а кеіа гаіут, зіо й з\ѵаіт геГегасіе ]а
ЬасЗа] изіе ка!ойпу]а руіаппі ак Каііпойзкіт
гакгапий і й тіеги зіі зхѵаіск зіагайзіа па’і
гагАѴІагас іск, а ріегасі ѵѵуризкат геГегаіи
й зѵ/іек сігикат азокпа] кпігуса], ]а тіей таксутазс зіо]е-і:оіе й іт ]азсе Наройпіс. Рейпіе-2,
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азоЬпа]а топоЬгаГЦа аЬ Каііпсйзкіт Ьуіа-Ь
ди2а рахадапар ]апа даіа-Ь Ьоіз теіодуспа]е
і Ьоіз па\ѵико\ѵа]е аЬ іт аргасахѵагіпіе, а іак2а тизііа-Ь тіес ріегадгик изіск ѵѵіедатусЬ
і дазіирпусЬ агукіпаіпусЬ дакитепіай, аіе
руіагіпіе, сі Ьуіа-Ь і ]ак сЬиіка Ьуіа-Ь таЬсутазс падгикаѵ/ас ]а]е й ЬіеіагизкісЬ зисазпусЬ
магипкасЬ, сіа іако] ргасу іак-2а тіапіе піе
хасЬ\ѵос\ѵаіа.
5іо\ѵат, хгаЬій ]а, зіо тоЬ, піасЬа] сЬіо
хтоха — хгоЬіс Іерз. Вита]и, зіо іати, сЬіо
„хтоха 1ер§“ і сЫо ргузіиріе сіа даіеруск
зіисіуіай пае! Каііпсйзкіт, па зіо ]оп заргайду хазіихуй— саікот Ьіезкагузпа] піа Ьидхіе
і Ьеіа та)а кпіхуса і пі2е] радапа]а аЬ Каііпойзкіт, і аЬ руіаппіасЬ х іт хшіахапусЬ, ЬіЬИоЬгаН]'а.

„Ми2уска}а Ргайгіа" Кг. Кг. 1—7. Вііхеізу]а ѵѵіезікі аЬ Ьеіа] сазорізі радай ]а па з^аіт
тіезсу Ьеіаі кпіхусу. .Вшіе^егі ЛВ8/Ѵ Мг. 5
1933 Ь. па Ьас. 12 різа, 8Іо „йзіе зіет пита
гой сазорізі „Михуска]а Ргайс1а“ хпасЬосіхіасса і ріегасЬойѵ/аіисса й зргаѵ/аск ,,Его Опе
раторскаго Величества Собственной Канцеля
ріи, Отдѣленіе ІИ Экспедиціи 1 № 320, часть 2.
О возмутительныхъ возваніяхъ“,— аргаса ЬеіаЬа па іут-2а тіе]зсу іо]-2а „Віи1еіеп“ зехѵіагсіха]е, зіо йзіе питагу «Мих. Рг.* „ройпазсіи
хтіезсапу й кпіхіе /АЬигзкаЬа“, |аки]и ]‘а іиі:
радара, а ]ако] азаЬізіа зраікас тпіе піе йдаіозіа.
Рібту }а§кі Назрадага 2 ра<3
(Ка
зіизіа КаІіпойзкаЬа) да ЬіеІагизкаЬа пагоди
х рад зуЬіепісу, іакЦа расупа]исса ад зіой.^
а)
сіа пазаЬа киіка сіаіасіеіа \ма5а
Ъагеіка"... Неіа різто дахѵоіі дойЬа]е, таіа
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2папа]е, та)е й заЬіе аксепіу хѵугагпа Ьіеіагизкі]а пагосіпіскііа.
b) „Магузка согпоЬгеи-’а ^акиЬка та]а“...
С1 Иеіугп різтіе К. Каііпойзкі рас! ітіет Магузкі, ]'ак Ьеіа ѵѵісіас 2 іекзіи ]ако, газитіеіе
Віеіагиз.
c) „Вгаіу та]е, тихукі гос1пу)е“.
СІзіе ігу ЬеЬуіа різту расіаіе Сііііег (I,
327-335) и з\ѵа]еі ргасу, ]’ака]а аЬагпасапа па
з\ѵаіт тіезсу. Сііііег пагу\ѵа]е ісіі різтаті КаІіпойзкаЬа: „7 рас! зуЬіепісу". СЬагакіегпа, зіо
й сіѵ/искі арОБпісЬ різтасп зіоѵѵу: — Віеіагиз,
Ьіеіагизу, Ьіеіагизкі — піе зраіука]’исса, ]апу
2атіапіа]'есса зіаѵѵаті: Магузка, тигукі, тигускі. Ргупатзі Ьеі:ак расіапу Ьепу)а різту й
Сііііега, ЬіеІагизу-2 2>ѵуса]па й2у\ѵа]ис зіой:
Віеіагиз, Ыеіагизу, Ьіеіагизкі. ЛгуЫпаІи Ьасус
тпіе піе йсіаіозіа, ]ак піе йЗаІозіа сіачѵіесіасса,
сігіе ]апу ]О5С і сі ]'озс апиіат.

„Ріі§то ас! Лабка
На Михукой хіаріН роізкар.

г рас!\Ѵі!пі

Неіаіе ріБто,
гаЬасІкоѵѵаЬа гтіезіи, аЬиІат гесіказсі піезіапошіс. Міг іпзут ?о!:оЬгаН]а ]аЬо гпасЬосігісса
й ІИпаіойзкаЬа Ызіогуі, аЬ ]ако] изратіпаіесса
па з\ѵаіт тіезсу.

^Іейёаіа зргаша Ыг. Иг. 5 і 6 „Ми^уска.
РгабЙу“. (Раіаи/у Лисіуіогуіаі, № 18, 1863 Ь.
и Огіагг. АгсИ. й Ѵ/іІпі).

51ес!ёа]а і 8идо\ѵа|а зргаша Казіизіа КаІіпойакаЬа (РаІ. /Зисіуі. №280, 1864 Ь. и ВгіагЗ.
/ЗгсЬ. й Ѵ/іІпі).

ЗІЫ&аіе ракагабпіе Зутола Каііпоизка'
Ъа (Ьаёкі Казіизіа). (РаІ. Либуі. № 917, 1854 Иі. II, Ьас. 388-9 и Огіагг. НгсИ. й Ѵ/іІпі).

Осіріз теігукі игосігепіа ѴѴіпсегНе^о КаІіпоѵгзкіе^о, гарізапе) ѵ/ кзі^дасЬ теігукаі-
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пусЬ Заіохѵзкіедо гх-как раг. Козсіоіа ха 1838
гок рос! № 22^ па зіг. 59, ргхеспо\ѵу\ѵапуск
ѵ/ агсИіѵ/от Зѵнзіоскіедо Козсіоіа.

Агурскій — Очеркі по історіі револю
ціоннаго двіженія Белорусіі. 1863—1917. Мінск
1928. (С1 Ьеіа] кпіхіе та]'е Ьус ріегаскик изісЬ
зіатіосЬ питагой „Мих. Рг“.).
Бакунін М. А. — Письма къ Я. И. Герце
ну и Н. П. Огареву съ біографическимъ введѣніемъ и объяснительными примѣчаніями
М. Драгоманова. СПБ. 1906.
Вакипіп М. — По Роізкі, Коз]і і 5іс\ѵіап
(ріегакі. х газіе]'зкаЬа). Бѵ/бѵѵ 1905.
Брянцев П. Д.— Польскій мятежъ 1863 г
Вильно 1892.
Цьвікевіч Іван — Кастусь Каліноускі.
(К 60-ці годзьдзю Яго сьмерці). Біографічнагістарычны нарыс. („Полымя“ № 2(10) Менск—
1924.
„Пѵ/абхіезсіа рщс Іаі Розуі \ѵ Роізсе
(1863--1888)“. Хагуз Ьізіогусхпу.
бдзіогсѵѵзкі 1- — ВіЫіодгаііа 8гикб\ѵ
ЗоіусхдсусИ роѵѵзіапіа зіусхпіоѵ/едо 1863-65.
\Ѵагзха\ѵа 1923. (№Ка 435, 533, 632, 656).
Герцен А. — Статьи о Польшѣ. С.-Пе
тербург 1907.
ОпэЬіес I. — Рок 1863, Рохпагі 1929.
СІеуяхІОГ ЛйкбЬ - Раті^іпікі х Іаі
1857—1865, і. I і II, Ѵ/іІпо 1913.
ОПІег А^аіоп — Нізіог)а рохѵзіапіа пагосіи роізкіедо 1861-64. Т. I. Рагух 1867.
Дапоюкі I. К. — Раті^іпікі о роѵ/зіапіи
зіусхпіоѵѵет і. I (зіусхеп—та]' 1863 г. ѣѵ/бѵ/
1923.
^пиіаіііз А. — 1863 т. Зикіііто ѵеіке]аі Біеіиѵо]е: I Казіапііпаз Каііпаизказ (,,8ѵіеііто ПагЬаз" № 1—2, Каипаз 1921).
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ЛапиІаіНз Аи^изіуп. — Ро\ѵзі:апіе \ѵ 1_іЬ
шіе 1863—1864 г.
ЛѴіІпо, 1922.,

Тіотасхепіе т Іііеѵ/зкіедо,

Ігнатоускі Ул. — Псторыя Беларусі у
XIX і у пач. XX ст. Менск 1927.
Каго агскуѵаз. РеЗадаѵо V. Зіеропаіііз
I Каипаз. 1925 (зіг. 222—225).
Прус. Кесепхца па „Каго агсЬ.“. „Крывіч“ 1925, № 1 (9), стар. 113—114.
Е. Ф. Карскій —Бѣлорусы II], 3. Петро
град 1922.

Каліноускі Кастусь і яго жМиіуска]а
Ргаййа" (Да 70 лецьця беларускай прэсы).
(„Шлях Моладзі" № 2 (49). Вільня 1933.
„Колоколъ". 1858-1861.
КоЗсіаІкохѵзкі Зіапізіа^ѵ. КесепхЦа кпіхусу Запи1а]1іза аЬ райзіаппі. („Ніепеит Ѵ/іІегізкіе“, ХѴіІпо 1923, № 3—4.
к А. — Букіаіог кИхѵу (\Ѵ зхезёсіхіезіаіз
госхпісз хдопи). („Ргхеді. Ѵ/і1егізкі“ № 6, 1924).
Ьісх — Копзіапіу Каііпоѵ/зкі („Сах. Ѵ/іІегізка" 1906, № 17).
ІЛтапоіѵзкі Воіезіа^ѵ — Нізіогіа роѵ/зіапіа пагосіи роізкіедо 1863-4 г. Бхѵоѵѵ 1908.
Миловидовъ И. А.— /Архивные матеріалы
Муравьевскага музея, относящіеся къ поль
скому возстанію 1863-4 г. г. въ предѣлахъ
Сѣверо-зап. края. Ч. 1. переписка по поли
тическимъ дѣламъ гражданскага управленія
съ 1.1.1862 по май 1863. Вильно 1913.
Мосолов А. И.—Виленскіе очерки 1863-65
г. Муравьеское время. СПБ 1898.
Никотин И. А.— Записки. С-Петербургъ
1905.
N. — Кастусь Каліноускі. („Савецкая
Беларусь"), 1923, № 86.
Ратіасі зргаѵіас11і\ѵаЬа (Віеіагизкі КаіепДаг „8\ѵа]ак“ па 1919 Ь.) Ѵ/іІпіа.
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Рад\ѵо]пу ЗиЬіІе] (За 15 иЬоЗкай аЬѵѵіезсагіпіа піехаіехпазсі Віеіагизі і 70-іусЬ
иЬоЗкай Ьіеіагизка] ргезу). (Скгу8сЦап2ка]‘а
□ итка“ № 3 (84), \ѴіІпіа 1933.
РаЗмору Віеіагизкі ЗиЬіІе] (15 іу]а йЬоЗкі аЬ\ѵіе8саппіа піехаіехпазсі Віеіагизі і 70 ѣу]а
йкоЗкі Ьіеіагизка] ргезу). („Віеі. Кгупіса"
№ 13 (512). ХѴіІпіа 1933.
РггуЬогоѵѵзкі ѴѴаІегу — Бхіеіе 1863 г.
ѣ 111. Кгакбдѵ 1897.
Ратчь Василій — Свѣдѣнія о польскомъ
мятежѣ 1863 г. въ Сѣверо-Западной Россіи.
Вильна, 1867.
70 у]а йЬоЗкі ріегза]е Ьіе1агизка]е сазорізі. (Віиіеіегі ЛЬ]е8п. Віеі. 5іи8. Нгѣапігасу|ай.
НВЗА № 5 Ііріегі 1933, РгаЬа).
70-Іессіе Ьі^І. ргезу („Ми2уска)а Ргай8а“
1863 И.) („Бел. Крыніца“ № 6, 1933 г.) ХѴіІпіа.
8ѵѵа]ак — Ратіасі зргауѵіасПіуѵаЬа (,,Нотап“, ХѴіІпіа 1916 № 1).
$(шІпіскі ѴѴасІаш — Рок 1863 — хѵугокі
8е ;егсі, \Ѵі1егізкіе хгдсііа агсЫ\ѵа!пе. \Ѵі1по 1923.
Таіоска 111. Кз. — 2 тіпиіуск роізкаЬіеІагизкісЬ асіпозіп („Віе1аги8ка]е 2уссіо“
№ 9, 1919 \Ѵі1піа).
Таіоска 111 Кз. — Скіо Ьуй Копхіапі
Каііпойзкі? (РвѵѵосІІе 3. Сіеізіога). (Віеі. 2уссіо“ № 10, 1919. Ѵ/іІпіа).
Трызна Іван — Кастантын Каліноускі
(гістарычны нарыс). („Беларускі Сьцяг“ № 4,
1922, Каипаз.
2іе1іпзкі 5ІЯПІ5ІЭАѴ—Ргаза іаіпа (,,5\ѵіаГ'
30.ХІД912).

К апіес.
АѴіІпіа, 15.ѴІП.1933.
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I. І8ео\ѵа]а Іиспазс тіх акіат 25.III.18 “
і ргаса] К. КаІіпойзкаЬа 1862—1864 :
II. Міезса К. Каііпойзкака й паѵѵис
. .
III. Саз, каіі хуй К. Каііпойзкі.
IV. НЬ Зуссі К. КаІіпойзкаЬа . . .
V. „Ми2уска]‘а Ргайсіа4'
VI. Різту „2 рас! зуЬіепісу»44. . . .
VII. К. Каііпойзкі — Віеіагиз. . . .
VIII. К. Каііпойзкі — хтаЬаг га раііі
пи]’и затазіоіпазс Віеіагизі і Віі
IX. К. Каііпойзкі і 8а1е]зу Іоз піегаі
пазсі Віеіагизі
X. МрозпЦа й5ѵаЫ і ЬіЫіоЬгаГі]а

Кпіхкі СаЬо-ж айіага:
1. ЬОКТАВ ЕВАМСІ8АК 8КАВУГЯА,
РІЕК8У БВСІКАК ВІЕЕАКСІ8І
1 5 2 5 — 1 9 2 5.
\Ѵу8аппіе Віеіагизкаііа Маѵѵикоѵѵаіла Т-\ѵа
\Л/і1піа, 1925 к.
КпіЗка ѵѵусіапа Ьгахйапка] і Іасіяка].

2. ВІЕЕАКСІ8КАЗА МО\ѴА й 8КОЕАСН
В1ЕЕАВС18І XVI і XVII 8Т.
У/удагіпіе „Віеіагизкаі Кгупісу".
ХѴіІпіа, 1928.
3. КСЮИАЗА МО\ѴА й 8\ѴІАТУГЛАСН
Ѵ/удагіпіе „Скгузсііапзкаі Биткі".
\Ѵі1піа, 1929.
4. Е К А N С I 8 В А Н II 8 Е \Ѵ I С
ІаЬо хуссіо і 1\ѵогса2с
и ігуссаіуіа йіюсікі зтіегсі
(1900-1930).
\Ѵу8агіпіе Віеіагизкака Іпзіуіиіи
Назрасіагкі і Кикигу.
\Ѵі1піа, 1930.
5. В I Т А У Т В Я Л I К 1 I БЕЛАРУСЬ!
Выданные
Беларускага Нацыянальнага Камітэту
Вільня, 1930.

6.

КА2ІМІЕК
8 \Ѵ А 3 А К
Иагуз аЬ ]аЬопа) і<ЗеоіоЬіі,
и ріаіуіа йкодкі ^гпіегсі.
Ѵ/усіагіпіе „СЬгузсЦапзка] Биткі".
ѴѴіІпіа, 1931.

Наіойпу 8 к I а 8:
Кпікагпіа „РаІіопіа“, ХѴіІпіа 2а\маІпа)а 1.
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