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„Му пікодсіа піе Ьисііет шппу сигіт итоги
і з/ан'пу саго] зІа\ѵоі“.
(К а г а т х і п).

к

пагогіпаі ШеоІоЬіі і піазіаса |а>е
й Ьіеіагизкіт ріЗтіепзілѵіе.

Назіеізкі Ьізіогук і різтіеппік Кагатхіп
(-Н826) зкахай \ѵузе] хтіезсапу]а 8Іо\ѵу, каЬ
айсіаЬпис Разіеіи, асі іак томпака й ]акопу
саз, хасИоріегіпіа гохпа] сихупзсупа], а х\ѵіагпис ]а]е й'Л'аки па записи зіаЬіе, па зѵ/о] пагосі, па іакопуіа дисізоѵ/у]а Ьакассі і каЬ іат
5 ика с і з1а\ѵу, і гохити, і хѵіеіісу.
I заргайЗу, хагах ра іт, ]акЬу разіизпу
..апопаі гахитпа] гасіхіе, ѵ/іаіікі Ризкіп (1 1837)
шаЪиіпаі зііа] Ізіепі]аІпаІіа тазіака ракахай
зѵѵіеіи йзіи кгази газіе]зкаі тоѵ/у, Ьакассіе
і шіеііс сіизу газіе]зкаЬа пагосіи.
Наш Ьіеіагизат, зіайіаіисут ріегзу]а заЫ, іак и різтіепзіѵѵіе ргукохут, іак і й акиіпут, пасі кіісат Кагатхіпа ѵ/агіа хасіитасса.
Каи ту ргазІеЗхіт Ьіе1агизки]и Піегаіиги, ф/к
ратіх тпозіѵ/а ризіазІоСЦа тпоЬісЬ у/іегза^Іеіай, зтаі Гат хпа]8хіет сазіа ѵ/іаіікісіз 8азіаітіеппіай и Ііаііпіе кгазу (Кираіа, Коіаз,
ВаЫапоѵѵіс і іпз.), аіе зизіт таіа, а паЗІа
сазіа і ргозіа пісоИа піа хпа^хіет х Ьакпу
Ы-еІагизка] НІохоНспа] сіиткі, х каііпу Ьіеіаг'изка] пагоЗпа] іЗеоІоЬіі. Ах ха зтаі зраіука’егп ту й Ьіеіагизка] Іііегаіигу гохпуск Гііо-
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хоНспусЬ паѵѵіеѵѵай — таіег]а1іхти, рапіеіхти.
котипіхти, ргутііуйпаЬа іаппака аіеіхти
і іт раИоЬпуск ра паіигу з\ѵа]е] сихус'Ь ЬіеІагизка] пагоНпа] Низу, — газргасойкі-х іНеоІоЬіспусЬ, хЬоНпусЬ х зисеіпа], таі:ег]аІпа] і НисЬо\ѵа] ргугоНа] Ьіеіагиза, зіасЬой Ьіеіагизка]
Ниткі й тіпийзсупіе, зисазпазсі і сііа ЬиИисупі хпа]зсі й Ьіеіагизка] Ікегаіигу сіахка. Неіут \ѵіаіікіт и паз піеНаскорат и зѵга]е]
Іхѵогсазсі сазіа па\ѵаі Ьгазас і пазу пагоНпу]а
хѵоіаіу, ]ак Кираіа і Коіаз. ЗаргайНу ѵѵускоИхіс, зіо ту сНосат Ьус зіайпу і гахитпу
сихо] з!а\ѵа] і сихут гохитат. Неіах, іак
зіизпа зкахай Кагатхіп і ]ак каха х\ѵуса/пу
саІаѵЛесу гохит, гее піетаИсута]а. РгайНа,
кеіу аф'отпу і зитпу Гакі и Ьіеіагизка] Іііегаіигу ііитасусса ІоЬка — ИаЬеіиІ паѵѵика аЬ
Ьіеіагизкіт пагоНхіе (Ызіогу]а, е’то1оЬі]а5. агскеоІоЬі]а, тііо1оЬі)а, пагоЬпа]а рзусЬа}оЫ]а,
Н1о1оЬі]а і іпз.) ]азсе іоікі й хагоИки, Пук
\ѵіеіті Ігисіпа, а сазіа і саікот піета’Пёуте
ргу кеікігп зіапіе Ииско\ѵаЬа пазаЬа гахшіссш
Ьіеіагизкати раеіи, сі аііиіат різт'іеппіки,
сі па‘і і ііІохаГи \ѵу!а\ѵіс і заЬгас и ееіазе іу]а раазоЬпу]а азаЫіѵѵазсі Ьіеіагизка] Низу,
х ]акісЬ тохпа і ігеЬа Ьуіо-Ь патаіашас аЬгаг
пагосіпа-НІохоНспаЬа, заргайНу ЬіеІагизкаЬа
з.-асЬи, \ѵіаНисаНа пагоН Ьіеіагизкі сіа ]аЬопапа ройпаЬа, ]ак сІисЬочѵаЬа, Іак і таіег]а!паЬа аНгаИхеппіа. ТІитаса Иепу зитпу й паза]
Іііегаіигу Гакі аИзиіпазсі ЫуЬіе]зака НІохоНспа-іИеоІоЬіспака Ьіеіагизкака хтіезіи і іо]е.
зіо йзіе пазу і раеіу і аЬиІат різтіеппікЁ —
Ьеіа йзіо ЬаНипсу сихаскісЬ зкоі і ргу іут
Ьеіа йзіо ріегахѵахпа ІиНхі таіо] паЬуТа] киііигу аЬиІат, а й Ьаііпіе хѵіеИу Ьіеіагизка) зи~
зіт затаѵѵикі. 2гахитіегіпіе аИпак ]акоЬ<&
й ЬгатаНхкіт хуссі аИ]отпаЬа (акіи піе
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ітіапзаіе ]аЬо піепагтаіпазсі і раігеЬу ркопаі рарга\ѵу. Ігахитіегіпіе Ьеіа] зргаѵѵу и па
дут Ьіеіагизкіт хуссі азаЫі\ѵа ѵ/ахпа]е, Ьо
и паз асізиіпазс ЬіеІагизкаИа пагоапа-гііоіоНспака 1\ѵог5І\ѵа — Ьеіа заргайНу паі^ѵіапк§а]а Ые1аизка]а пагос!па]а ігаЫесІуіа.

II. АЬ Яуёсі і ргасу ЫеІагизкаЬа пагосІпаИа
ШеоІоЬа К. 8\ѵа|ака.
2 ИазіиІезпісЬ ЬіеІагизкісЬ раеіай і різтіеппікай аНзиІпазс ЬіеіагизкаЬа пагоИпа-ГіІохоНспаЬа і\ѵогзі:\ѵа, ]ак пази ігаЬіеНу]и, адсий ріегзу па]ху\ѵіе] і й тіеги зіі з\ѵаісЬ гаЬій зргоЬу ракапас іаіе — Ьеіа Кахітіег
8\ѵа]’ак.
ЛЬ хуссі з\ѵаіт ракіпий пат Ьеіу раеі
парізапу йіазпа] гико] ЬіоЬгаНспу пагуз па
райЬоНа На 8Аѵа]е] ргаНсазпа] зтіегсі, ]акі
гтіазса]ет іиі саікот.
„РаНхійзіа ]а й \ѵіозсу Вагапі, 5\ѵіапсіапзкаЬа раѵд 19.11.1890 Ь. х Ьаской зіаіап ройшаіоспікай. Оа ЬаНой 10, Н. хп. На зкапсеппіа
пагоИпа] зкоіу, тизій рга]'зсі йзіе ЬіеНу і хигЬу зіаІапзкаЬа Нхісіасі, каі:ога]е та]е па\ѵисусса сіахко] ргасу сЫеЬагоЬа. Иакіз саз хуіі
ту й ЫисЬіт хазсіепки, ]ак агепНаіагу, хакіпіепут и ЫисЬіт Іезіе. Тат ргузіозіа тпіе
зрайпіас гоі ратоспіка разіуга Магсіпа, каіогу Гакіуспа Ьуй таіт ріегзут ,,\ѵисусіеІет“.
Ѵ/агі: ]оп изратіпки Нхіеіа ІаЬо, зіо Ьуй іурат іугапа, аіе тіей аИпи ИоЬги]и зіагапи:
хпай зтаі кахак і \ѵіа!ікі Іік ргуріеѵѵак — аИ
зтіезпусЬ і піа\ѵіппусЬ На паігазризпіеізусЬ
па з\ѵіесіе. Разіа з1го]пусЬ кахкай-ріезпіай
та]е] ЬаЬкі, і:\ѵогу пагоИпу]а ріегакахапу тпіе
Магсіпат, зтаі рихаіі та]и Нхісіаси]и й]а\ѵи.
ОоЬгу іаіа то], хагаЬійзу па зугасЬ і
тазіе х кагой, зіо х Магсіпат Іге4 Ьуіо тпіе
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Ьапіас ра га]зіосЬ і аігутайзу харатоки 2
сі\ѵага, Ьсігіе ѵ/іек зѵѵо] Ьуй Іойсут, разіапа\ѵій тіапіе асМас „и па\ѵики“.
С1 1905 к. )а копсуй тіезіаіѵи]и зкоіи й
5\ѵіапсіапаск: и Ьосігіе ріегза] газіе]зка] ге\ѵаІисуі, каіі хсіагуіазіа \ѵахка]а ріегаасепка кгатасіхкіск ѵѵагіазсіай. Ісіеаіат таіск сіоЬгуск
госіхісай Ьуіо хмісіхіес тіапіе й сіискойпут
зіапіе. За ра]зой ра Ііпіі хуссіа, ]ака]а тпіе
хсіаѵ/аіазіа па]ргазсіе]за] і ]ака]а Ьуіа хНайпа
й таісупус'п зпаск. Эаройпійзу сас\ѵіегіи]и
кіази екхатіпат и’ Ріеігакгасіхіе й 1907
]а ]ак ѵ/озіетпассасііеіпі таіасіхік Ьуй ихо й
Зетіпагуі Вискойпа] и \Ѵі1пі. НосІ 1906 і 7
ргахуѵ/ай ]а й Ѵ/іІпі ]ак азрігапі і іабу рахпайзіа х Ьіеіагизка] ргаса] („Иаза Міѵі/а“)Ргах ігу кабу зетіпагзкісЬ зіисі у] ай ]а ргасаѵѵай піа ротпіасу аЬ Вохут зѵ/іесіе, ах па
сасхѵіегіут сіахкі зетіпагзкі зузіет хіатій
тіапіе: ]а тизій \ѵу]’есЬас и Ногу, каЬ гаіа\ѵас зѵ/аіо хс!агой]е. О Ьеіут сазіе асШай ]а
й гесіаксур „Віеіагиза" ріегзуіа з\ѵа]е ілѵогу
{„Ргаа ВоЬап^У) і расай асІШ] ргаси й гохѵѵііки Ьіеіагизка] пагобпа] ібеоІоЬіі.
РгаЬуй хіти 1912 і 1913 Ь. и Хакарапут
і х Ьеіа] ргусупу іоікі ѵ/іазпо] 1915 к. ѵ/уз\ѵіасійзіа па кзіапсіха й Ріеігакгасіхіе х гик
Ьізкира Сіеріака.
Ріегзу то] ѵ/ікагуіаі Ьуй и Ката]аск,
Ёѵѵіапс. ра\ѵ. 2а тіезіас ра ргуіехбхіе іибу
ргузіа піатіеска]’а акирасуіа. РаЬуі то] акахайзіа іат Іізпіт. За ргаЬу\ѵай іасіу сеіу Ьоб
и з\ѵа]е] госіпа] рагаНі КІизсапасЬ, Ьсіхіе Згихуй х тоіасіхіа], ]ака]а гѵ/аіазіа За поѵ/ака
хуссіа.
гМіиІ пахпасапу ]а Ьуй ѵѵікагут и Кагу*) „Віеіагиз* Иг. 28, 1913 к.

10 —
сіп (Нгоскіепзсупа), — Кагусіп, Ьсіхіе ]а хги]паѵ/ай з\ѵа]о хс!агой]е. Вуй іат ас! раіаѵѵіпу
1916 сіа хѵіазпу 1918 п. Зііпу йріуй кгулѵі і ІоЬкісЬ, каіогу ргасіхіагхай тіапіе 6 тіезіасай и
іохки, ргутизій тіапіе зикас іхпой гаіипки й
Ногаек. Нос! 1918 і хіти 1919 ]а іхпой рга\ѵіой
и Хакарапут.
1920 Носкіе, раасаз паіехби
каізаѵѵіекака, ]а хпаскосіхизіа й КІизсапаск,
а расісаз рапахмагіпіа Іііойзкака хаз1ира]и
,,исіекіпіега“ ргоказса й Ви]\ѵіс!хаск пас! \ѴіаІІо]. Аски! и ѵѵозіегі 1920 к. ]а пахпасапу й
Хазѵ/іг, ксіхіе ргаку\ѵай Оа сазай арозпіек
і ксіхіе тар хбагоре йзсепі хги]па\ѵаІазіа,
ратіта \ѵу)ехсІи й когу.
Різай и Зрііаіі Кіітаіуспут
Іакарапаіе, 21.ХП.1925 к.
К. 3\«а]ак.“

На раргаѵ/и хОагой]а раеіу йхо піа куіо
пЦака] пайхіеі. Рахитіей кеіа сіокга і зат
Іоп. С! азіаіпіек з\ѵаіск Іізіоск х Хакарапака
На айіага кеіака ак іт пагузи хаОай рп ихо
іоікі аОпако, как „зіагосі зѵ/аісЬ ток) сіаіус
кагоікі 8\ѵо] с/гіапіок“ і как пас! іт „піа Ьуіо
сЫагпо сѵго]еи.
\Ѵоз-ха хкосіпа х арозпіа] \ѵо!а] ріезпіага рас! капіес кгазаѵ/іка 1926 к. исЫозіа ]ако
]аз<*е х Хакарапака ргухміехсі й АѴіІпіи, и ѵ/акоп і х \ѵакопи позіасу па пазиікаск, і раіахус и Іліойзкир Кііпіки, сіхіе сіакагарсу раеі
кіе!агиякі зраікай сіиха сіоріир і загсіеспир
аріеки.
6 ігайпіа 1926 Кахітіег 8\ѵа]ак (Кзіопсіх
Казіапіу 8іеро\ѵіс), ]ак з\ѵіеска па айіагу
тик і сіагріеппіа, хказ і асіузой и Іерзир
кгаіпи.

III. §икайпіе Ыеіагизкаі пагосіпаі ісІеоІоЫі —
Ьаіойпаз’а теіа 2уСсіа і йѵогзіѵѵа
К. 8ѵа|ака.
СІ5ІО хуссіо і іхѵогзіѵѵа, Ьіех рагу хказзаЬа ЬіеІагизкаЬа ріезпіага Кахітіега 5\ѵа]ака,—
Иеіа асіпо Ьіахируппа]е, ройпа]е тикі і Ьоіи,
іткпіегіпіе хіисус и гахитпир і ЬагтопЦпи]и
сеіазс газсіагизапуіа Ьіеіагизкііа сіиткі, хатахас изіе зсеііпу— расіхіеіу й сіизу Ьіеіагизка],.
гах]азпіс піа]азпа]е, ракахас пагосіи іо]е, зіо
]ати па]ЬоІз ]озс зкосіпаіе і па]Ьо!з кагузпа]е, ріегаіаріс аЬпіот сіиткі і ІиЬохѵі йхѵіез
Ьіеіагизкі сЬѵ/огу агкапіхт, ракгуха\ѵапу сихаскіті йріуѵ/аті, — и піезіа асіпаіііаіе, зкгузус риіу піа\ѵо!і сіисЬа пагоди, х пиіга Ьіеіагизкака ѵѵукгазіс заргайсіу пагоИпа]е. пагосіи
Шазпаіе і ргугос1па]’е хуссіо і сіас ]ати ѵюіпу
ЫеЬ и гах\ѵіссі іаИопут хЬосіпа х ргугосіпут
хакопат хуссіа, азѵѵіесапаЬа піаЬіезпут Ыезкат скгузсііапзіѵѵа.
АЬ ргасу зѵѵа]е] и кігипки гахѵ/іссіа ЬіеІагизка] пагосіпаі ісіеоіокіі К. 5\ѵа]ак изратіпа]е, -]ак ту йхо Ьасуіі, и арізаппі з\ѵа]Ьо хус
сіа, аЬ Иеікіт-ха кігипки ]аЪо ргасу, ]ак аЬ
ргасу азпайпо] раеіа, ргакопуѵ/а]етзіа
зіирпусЬ, ихіаіусН іоікі сііа ргукіасіи, хѵіегзай
ІаЬопусЬ:
N10 різи )а (11а гаЬаѵ/у,
N1 сііа ЫісЪіѵи, апі 8Іа\му,
N1 па зтіесЬ іаЬіе, Ыагыіеѵса,
Різи )а, Ьо ріаса зеѵса.
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Зитпа, зігазпа сіиткі гѵѵисса,
II зіпіи сіаі, ]ак го) піазисса,
II сісі?! 1)а], Ьсігіе йзіепка си]е, —
N0 ргуЬоп, Ьсігіе Ьгаі г>аги]е...
{Ма]а кіга, Міезі ргасітои'у).
Оизу гЬаІеІа], г тик азаіеіа],
ОисЬа\ѵі сіотпати, а<і \міеки заплати
Сіеіа кгушахѵаЬа
Риіу кгузи.
(Зопси игіуогпати).

Сі Ыегпасігіеіпу, гтисапу, гЬііу,
Риер пю] изіапіе, сі гжаНсса зіаку —
Лікоіі, Вага, ТаЬо] ]а піазуіу.
Па\ѵіеІ і й ріекіе сіаЫе ргугуіѵайЬу. .
(/Ѵ<7 рзаіт 130).
I ЬаЬазІайІи, Вага, Т\ма]е сІ2.і\ѵу
II /огтасі? ргаіаіѵу і й гтіепасі) сази —
I з\ѵа]е гикі кхѵоіу і Іапіѵ/у
ІІгпази и піеЬа га а]супи пази.
{На рзаіт 62).
РгуІсІгі, С^гузсіе, о Вага то],
II пазу кга),
Ваізазіаѵгі з\ѵіаіоі гика]
I тое пат сіау
ІУІіата СіаЫе, о С^гузі з\ѵіаІу,
Міх пазу с0 пій:
ЗизіесІ ЫаЫ гнитій... а Ту
Наіой зсЫІій...

Ргусігі, СЫузсіе, пат \ѵіеги с?а] —
Мас Воги]и-.
Ніасца) расиіе госіпу кга]
Оизи з\ма]и.
{Ргусігі СЫузсіе).
іак, иго г Ьеіуск, игіаІусЬ сііа ргукіасіи,
піекиІкісЬ хѵіегзай К. 5\ѵа]ака, \л/іс!ас,
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хтиза]е ]ако Ьгасса ха ріаго ЫуЬока]а йпиігапаіа раігеЬа, зіо Ьаіойпа]а теіа ]аИо і\ѵогзігхѵа Ьеіа — аЫаНсус Зоіи раЗпіахѵоІпаЬа
Ьгаіа Ьіеіагиза, зкгузус риіу піашоіі Зизу ЬіеІагизкаі, ргаса\ѵас і таіісса За ВоЬа, каЬ пагоЗ расий Зизи з\ѵа]и, зикас, — ргазсіе] кахису, ЗІа з\ѵа]ііо пагоЗи іЗеоІоЬіспуск зіаспои
аЗгаЗхеппіа і \ѵух\ѵа!еппіа, пікоіі ргу Ьеіут
піа зризкаіису х \ѵока зхѵіаНа \ѵузе]заИа,
зѵѵіаііа ВохаИа. Аіе аЬ Неіут изіт ргакапаіетзіа піхе], ргуНІаЗаіисузіа Ыіхеі За К. 5\ѵаІака ]ак ЬіеІагизкаИа пагоЗпака іЗеоІоІза.

IV. К. Зодцак і Рг. ВаЬи^еѵѵіс. РасІаЬіепзиѵа
і гоЯпіса.
Різтіепзіхѵа К. 8\ѵа]ака азаЫіѵѵ’а]е, агуЬіпаіпаіе; агуЫпа!па]е ]апо ргасіизіт зѵѵаіт
хтіезіат і хасіагіпіаті. Ізкгу кгазу зуріасса,
ргайсіа, ]агка і ЬаЬаіа х іхѵогай 8\ѵа]ака, аіе
кгаза й ]'аЬо іѵ/огзі\ѵіе піа ]'озс зататеіа], а
іоікі згесізіѵ/ат, разіагесіпікат сіа с1а1е]зусЬ,
аЬиІпіе]зусЬ, Ьоіз зисеіпусН, Ьоіз Ьагтопі]пусЬ і зупіеіуспусЬ теіай, сіа теіу Ьаіойпа],
Іако] ^Іа )апо ]озс — хпа]зсі зепз, Иаіойпуіа
азпо\ѵу ЬіеІагизкаИа асігасіхегіпіа, а іак-ха асісазсі і зепз хуссіа аішіат. Такіт супат Кахітіег 8ѵ/а]ак Ьеіа. ргасіизіт роеі-НІохаг.
I каІі-Ь ту зіагосі ЬіеІагизкісЬ різтіегіпікай зикаіі расіоЬпусЬ сіа ]аЬо, сіук раНаЬіепзіхѵа кеіа]е, сЬос <ЗаІока]е і піаройпаіе,
хпа]зіі-Ь и Вакизеѵ/іса. ВаНизехѵіс — Иеіа ракиіпік, ]акі, х ІиЬохѵі сіа пагосіи па зігипаск
з\ѵа]еі Игу, іо ргах зтіесЬ, іо ргах зіоху, іо
ргах 8іО\ѵу аікгуіа] ргайсіу —- аріа\ѵа]’е пагосіпа]е Нога зосуіаіпа - екапатіспа]е і іоікі Ие^ун} ^Ьисіхіс пагосі сіа ІерзусЬ сіхіоп, ѵ/усЬасІ
х сіахкоііа раіахегіпіа ракісіаіису заглоти па
госіи. 8\ѵа]ак Ьеіа іак-ха ракиіпік, ]ак ВаЬизеѵѵіс, аіе іазсе Ьоізу асі ]ако, Ьо Ига 8\ѵаІака аріа\ѵа]е йзіи піасіоіи Ьіеіагиза, ]ак па
госіи і ргу Ііеіут, сЬос іопаті сазат зіаЬуті
і піарейпуті, аіе ріа]е іак-ха і ріезпі аЬ \ѵусИасіхіе х ігаЫспаИа раіахегіпіа пагосіи, іги(іхісса пасі гаххѵіахка] хаііасікі Ьуіи аЬиіат
і х \ѵузупі сіиткі геІіЬЦпа] і іііохоНспа] таіи-
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]е зупіеіуспу аЬгаг Ьіеіагизка] пагоЬпа] іЬеоІокіі.
Раз1а]аппа]а сіагі^а скхѵогазс і дитка
аЬ скидка] зтіегсі, Ьо-2 5\ѵа]ак, іак ѵѵіесіата,
Ьуй с’тѵогу па зискоіу, Ьіезраіоіпаіа асігіпоіа, Ьо-2 8\ѵа]ак Ьуй каіаііскіт зѵ/іаіагот,
а іак-га піах\ѵуса]па гуѵѵоіе аЬсиссіо Ьіеіагизка] пагосіпа] ігакіеЬуі і ѵ/іа!іка]е Ьискоѵѵа]е паргихагіпіе 2па]зсі Ьіеіагизкі ісіеоіокіспу
зіаск ѵѵускасіи пагоЬи 2 кепа] ]'ако ігаЫесіуі і йгезсіе гос!хапу]а хуссіот і паѵ/ііка] сазіа сіагкЦа і пахоііі\ѵу]а зитпіѵѵу й ргайсігіѵѵазс кепуск зіаской, — изіо кеіа гагат кіасігіе ѵ/угагпу асіріасаіак тикі і ракиіпазсі па
іѵ/огзіѵ/а К. 5ѵ/а]ака.
Сати тпіе тагкоіпа, па р/ас гаЫга]'е?
КгиЬо т сЬос гуссіо і зн/аЬос/а і хѵіазіеііе,
Ісігіес Ъо<1 га Ьосіат, і ройсігіеп тіпа]е,
Ма зитпу піасІиЬ то] піата иго гіеііа...
Яыаѵизуіаз тпоЬа й с/айпа) Ьисіохѵіе,
Ратпогуіі Іеіу ] па\ѵика зитпѵму.
Зіа]и ]а ргасі Ь™Ьат изіо паЬаіо\ѵіе,
ЯаЬазН & сіизу та]в] гогкі аІ)пі\ѵу...
РгаЬиіи таіісізіа зегсат гЬаІеІут,
Ргасі гогат зѵгаіт Ьаси тикі А]супу,
Нсігіе Ъгаі агіга)е \мокат азаіеіут
Риіпи, гагЬо] — і руіа]в ргусупу.
Маіизіа сіа ВоІ?а, сЬос Зоп іиі Ыаззііпу,
Во ѵѵоіи йзіт сіай, зѵ/аЬосіи запиле.
Ѣтіаіесса йзіо ріекіа, иіѵіез зшіеі гата^ііпу,
Зак сіотпаіа зі/а пас/ паті рапще...
Ас/гіп Ьуй гайзіос/у, Ьу/о тпіе піам/о/па
Рагпасі ІиЬочѵі сіс/)о/)а Згіайсас'г.
Так тизій то] гогит /гисігісса таго/па,
КаЬ зегси Ьа/исати ѵѵоіі піа с/асі...
(Сати тпіе тагкоіпа)

V. РаЗтіегіпаіа зрасіёупа К. 5\ѵа)ака.
Разтіегіпа]а зрасісупа 5\ѵа]ака аИиІат
На\ѵо1і 2паспа]а. МпоЬа т іхѵогай |аЬопусЬ
иго Аѵузіі сігикат і зіаіізіа йіазпазсіа] ЬіеіагизкаЪа Игатасігіапзіѵѵа і пагосіи аЬиІат,
а тпоНЦа ]азсе Іахас зракора й гикарізасЪ
і сака]ис па 8\ѵа]Ьо хѵусіайса.
6а с!гика\ѵапусЬ иго і>ѵогай 5\ѵа]ака паІегас: Ма]а 1-іга (гЬотік хѵіегзай), Ноіаз иНизу (таіііайпік сііа Ьіеіагизай каіаіікой), Сагки сіа], Ьгасіе... (Н1огоНспа-е1успа]’е араѵѵіеЛагіпіе \ѵіегзат и сіизіе сіігузсііапзкіт), ^пка Капсахѵу (\ѵіазко\ѵа]а сігата й ріасіосЪ
сІхіеіасЬ), НІкаИоІ (пагузу аЬ зкоНпазсі аікаЬоіи), КираІІе (ГапіагЦа-тізіегуіа, азпи1а]а па
Ьіеіагизкаі тііоІоЬіі), тпоЬа шіегзай, іхѵогай
роеіускісЬ ргога], аГогугтай, агіукиіай, гагАѵагаппіай і Ь. <і. с!гика\ѵапусЬ и „Віеіагизіе",
„Кгупісу", и каІепсІагосЬ і іпз.
□а піе<3гика\ѵапусіі сіаЬеіиІ іѵ/огай 5\ѵаІака паіегас пазіирпуіа: Огіеіа та]е] тузіі
(апіайпік 8\ѵа]ака, и ]акіт ]оп гарізѵ/ай гогпуіа зіосігіеппуіа гсіагегіпі гуссіо\ѵу]а, сЪагакіаги ріегаѵѵагпа аИиІпа ЬгатасІгкаЬа, а іакга
з\ѵа]е сіиткі, ріегагу\ѵагіпі, зикаіису йзіаИо
ИеіаЬа гпасеппіа і зепзи й зѵѵіаііе НІогоНспаскгузсЦапзка] сіиткі), аЬ геКЫдпа] ипіі па
Віеіагизі (Н1огоНспу]а і Ьізіагуспуіа пагузу),
\ѵіегзу, ЫогоНспа-геІіИііпуіа гагѵ/агагіпі, рга]екіу і зргоЬу шіегзай і Ь. 6. СІгезсіе когезропс!епсу)а й роізка) тоѵѵіе г рапіа]
Ьа] Вапсег па іету НІогоНспуіа і ге1)Ьі]пу]а«
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Ргаікіа, как йзіе іѵѵогу 5\ма]ака й сеіазсі ракахасса з>ѵіеіи, іасіу іоікі тохпа Ьисіхіе
пагуза\ѵас заргайсіу ройпу аЬгах сіискоѵѵу
раеіа х изіті ]ако азаЫіѵѵазсіаті, х изіті
расігаЬіахпазсіаті; скосасу асіпак рахпа]отісса х азпайпуті гузаті <іиско>ѵака ѵѵоЫіки
Кахітіега 5лѵа]ака, х рейпазсіа] тохпа кеіака сіакапас па радзіаѵѵіе асіпе] іоікі 5\ѵа]ако\ѵа] ,,ЛЛа]еі І_ігу", и ]ако] саікот іазпа ѵѵуІаѵѵій |оп зіаЬіе, ]'ак ЬіеІагизкаЬа раеіа ісіеоІока, ]ак ЫуЬокаЬа скгузсііапіпа і НІохоГа.
й кеіуск пагузаск аЬ К. 8\ѵа]аки ту
іак-ха арігаіетзіа ріегаѵѵахпа па „кігу“ і іоЬ
кі сазі:ко\ѵа кагузіаіет х іпзуск іАѵогай ]акопуск.

VI. К. 8ша^ак и Ьіеіагизкаі кгуіусу.
Тѵ/огу 8ша]ака, разіа хѵусЬаЗи ісЬ и
и Маіеі Ьігу“, ЫуЬіпіо] 5\ѵа]е] Зиткі, Заіукаіиёаі зтіеіа па]Ьо18а] гапу Ьіеіагизка] - аЗіиіпазсі й Ьіеіагизкіт різтіепзЬѵіе Ьѵогзіѵѵа
іЗеоІоИіспа-пагоЗпаЪа, а ^ак-іа ЗисЬснѵаІіа
газкіаЗи і гагІаЗи хпаспа] сазЬкі зисазпа] тіеІіЫепсуі, ]ака]а 2 паіигу гесай зіапо^ісса
па саіе ЬіеіагизкаЬа пагоЗи, каЬ ипезо рЬо
За аЗгаЗгеппіа, сЬос сазіа та \ѵіеЗа]ису ки_ хѵукіікаіі хгагитіеіу піерако] и Зизу
Ьеіаі іпіеііЪіепсуі і зргоЬу аЬагатс 8\ѵа]О ЗисЬо^аіе зіапоѵ/ізса, ргуріз\ѵа]ису 8\ѵарки зига]е йіазпуіа, сузіа 8иЬ]екіуйпуіа пазігоі і раЗгиИоИа-х игпой Ьоки раЗутаІі аЬ 8\ѵаіаки Ъоіаз і іу]а Ьіеіагизкііа кгуіукі ]акір гагитіеіі раеіа Ьоіз оЬ]екі:уйпа і таіахѵаіі аЬгаг ]аЬопу Ьоіз гЫігапу За ргайЗу.
81о\ѵат, зугу Ьог хаЬагейзіа! Каіа 8\ѵаіакслмаі „игу“ расаіазіа іЗеоІоЬіспа]а $рогка.
11 Ьіеіагизкаі ргезіе гогпаЬа кігипки, га ПаЗу
ігу аЗ \ѵусЬаЗи й зшіеі „кігу“, каіа ЗисЬоѵаЬа \ѵоЫіки 8\ѵа]ака раіа^ііазіа Ьоіз Згіезіаіка
агіукиіай.
Ріегзу аЪ 5«а)ако»а] ‘«огеазсі гаЬа■ «агуй Зиііта („5уп Віеіагиза", 1924, №№27,
29 30, 31), Іакі й зугока] зіассі: „Сог/ЛгЗепз
зіагаіесса іат ^укагас пазіирпаіе. Ра\ѵоЗІе
Зиііту 8\ѵа]ако\ѵуіа ріегагуѵгаппі і тикі—та
Й іѵт ѵ/іаіікіт ЗисЬочѵут раЗргте г ргусупу піа2ѵ/уса]па ЫуЬокаѴіа аЗсисаа Ьіеіаги-
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зка] пагодпа] ігакіедуі і х ргусупу сіахко]
сЬлѵогазсі і піа й іут, тоха пасітіегпут, хадаппі раеіа ѵ/укахас пагоди дагоки \ѵускасіи
г з\ѵа]ко піаіидхка сіахкока раіахегіпіа, —
аіе й іут, зіо раеі ітіеппа хатпока асіискойіепу, хатпока скгузсііапзкі НіохаГ, а хатаіа ргухіетпу, хатаіа та]'е й заЬіе ІиЬоѵ/і
да йзіако хіатпока і каІі-Ь—ра\ѵосИе Зиііту—
5\ѵа]ак хпіхійзіа х сіаіокіск \ѵу§упіай 35ѵа]ко
диска ад Вока піаЬіезпака да Ьока хіатпока,
каіі-к зіайзіа хатіезі НІохаГа скгузсЦапіпа
рапіеізіут, аЬакаі\ѵага]исут кеіу зхѵіеі ѵ/ідоту, — сіук іаду’ іоікі 8\ѵа]ак хпазойЬу зирако] з\ѵа]ти хЬаІеіати зегси і (аду (оікі хпа
зойЬу ]азпи]и гагхѵіахки ргаЫету ѵѵухѵѵаіеппіа
Ьіеіагизкака пагосіи. Лпа!іхи]ису кеіак ргах
зѵга]е зиЬ]екі:уйпуіа акиіагу „кіги“ 8у/а|акоАми, Зиііта разой\уа]есса Іак сіаіока, зіо рахуіуйпуіа ісіео1окіспу]а сіиткі раеіа, ]акі]а
]азпа таіиіис, х ройпаі \ѵіега], ѵ/ускасі пагосіи
х ]’ако ігакіесіуі, |ако ройпа]е асігасіхаппіе і ]акЦа, хтіапіаіису Ьіехраіоіпу зит раеіа па
ройпи]и міегу й ріегатоки ргайсіу і зргаѵѵіасіИхѵазсі гасіазс, Ниско\ѵа раеіа асігасіхаіис, —
ргурізѵѵаіе кеіа йзіо ітіеппа хпіхеппіи раеіа
х піаЬіезпуск ѵѵузіай сіа хіатіі. Зиііта сѵ/іег<іхіс па\ѵаІ, зіо 5\ѵа]'ак, зігасійзу ѵ/іеги й Вохака \МуЬайси, аЬгах \ѵух\ѵаІегіпіа Віеіагизі Ьасус и... геѵ/аіисуі, рейпіех, скагакіаги таіегІаіізіуспака тагкзойзкака. Зиііта паѵѵаі хіокка
раЬзтіе|еѵѵаіе пасі таіііѵ/а] 8ѵ/а]'ака сіа Вока
как разіискай пагод, ]акі токе и дако зѵ/а]->
Но хтіегімускизіаппіа, Ьо — каха ]оп —
,,разІа ге\ѵаіисуі кахас пагосіпати ріезпіаги
аЬ кеіут піе]ак ихо апаскгапіспа“. НІе ]ак
Ьеікі зид зат апаскгапіспу й зхѵаіт зиЬ]екгуѵѵіхтіе ѵ/ісіас х (ако, зіо Зиііта з\л/а]и кеіи
з(а<сіи аЬ 8ѵ/а]‘аки дгикаѵ/ай и кахесіе, ]‘ака|а
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аНхпасаіазіа хасЬоріегіпіет аИпозпа ЬаізаѵгіскаЬа катипіхти і айіаг зіассі, рейпіех,
тизій Наразахѵасса сіа ]а]е хѵутоЬай і зіо
зіагіпіа разіа гахИготи й заѵѵіеІасИ і Ьіеіа^гизка] киііигу і аНиіат гиіпу Ьіеіагиза і Гіхуспа
і НисЬохѵа 8и1іта йхо аЬ Ьепа] гехѵаіисуі тизійЬу Иаѵѵагус іпакз. Иак-ха ргайНхіхѵу Ьуй
и зхмаіт ігаЬіхтіе зит Низу хЬаІеіа] 8\ѵа]ака
і зіизпуіа ]аНо тоІЬу На ВоИа ха хмухѵ/аіегіпіе
пагоНи і йзіе |а1юпу]а Нискоѵ/а-Н1охоГіспу]а
паіиЬі іНеоІоЬіспу]а! Иак-ха іНео1оЫспу]а Ииткі 8ша]ака аЬ Ьіеіагизкіт хѵуххѵаіегіпі ріегахѵузііі з\уа]е] ЬіуЬіпіоі кгуіукай ]аЬопусЫ НеіиіиаЬзаЬіе кгуіуки 8и1іту 8ѵѵа]ак, сИос ихо
Пиха азІаЫепу зѵ/а]е] сИѵ/агоЬа], тіей таЬсутазс ргасуіас і й тіеги зіі зхѵаісЬ хагеаИахѵас. ГЯа Ьеіи кгуіуки рп ха тіезіас На зтіегсі
5\ѵа]е| х ІоЪка йкгуіа] ігопі]а] парізай ѵлегз
,,НЬ таісЬ кгуіукасіі“, и ]акіт тіх іпзут
суіа]ет:
% ргуіаііаті сЬігигЬа Іазка\ѵа расіузіі
I раХаѣуІі (ІО8І6СІ па сіизу та]в] —
Са^о піа іѵісігіей зат — ІѴу с^иіка іат
[гпа)зИ,
Зіо Ьасуй ват —зкагаіі сііа Іисі'ліе].
Расігіаспу /а, Ьо рѵайсіи зтаі ІиЫи
I й \ѵіек кагоікі то) с^асіей ]а]е а (1кгус,
Д іоікі \ѵоз пагаі )а]'е піайгпаг’ &1итІи —
АЬ 1)еІут Зиііта зкагай, )'ак та]е Ьус...
Аіе ргузка раѵа. Масіигазс асІаЬгаІа
8итІі\ѵа)е ріаго сіу г зЬаЬаіе гикі...
Мпіе гаі ѵ/іазпу, — іака/а піа Ьу\ѵа/а!
1 кгуіукай,.. і гаі гуссіа гакі.
Так, Зиііта хапаНіа зиЬ]ек1уйпа раИузой
На раеіа і ргайНхіхѵаНа ИисЬохмаИа хѵоЬІіки
]ак Низу 8\ѵа]ака й хпасеппі азаЬізіут, іак
4 Ьѵогай іаЬопусІі и зѵ/аіт кгуіуспут пагузіе
ліе раИай пат. ННпак-ха ігеЬа аНхпасус, зіо
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Зиііта „2 ргуіасіа] скігигЬа — кгуіука“, ]'ак
каіа 8ѵѵа)ак, расіузой ба раеі:а й Гогтіе аИиІат сіаіікаіпаі і киііита].

СІхпой-ха сігиЫ кгуіук Кагітіега 8\ѵЗ]'ака
Лпіоп Маѵ/іпа й СІ2Ѵ/ІОСІ1 зіассіаск: „К. 5\уа]ак‘‘
і „Нбкаг па абкаг“ („Віеіагизкаіа 5рга\ѵа“
1926 Н. № 9і№ 20), баіе] зпиіису биткі 8иПту, и Гогтіе, па гаі, ИгиЬо] і таіа киЦитз]
2а]зой іак сіаіока, біо 2 5и/а]’ака ггаЪій 2Ѵ/уса]’паНа ЬіагЬогпіка і, ]ак і Зиііта, геѵѵаіисуІапега тагкзузіака, ]’акі, зігасійБу йзіакиіи
хміеги й ВоЬа, и зргахѵіасіінѵазс, иѵѵіегуй 1о!кі
,,й пагоб“ і, гее ]азпа]а, и зііи Нгуспи]и. Л.
Маѵѵіпа Ыез паітіепзака гагитіелпіа і сЬгузсіІапзкаИа Воііа і )аЬопа] зргахѵіасіііѵѵсізсі тіі
іпзут Ьеіак Ьахѵога аЬ 5ѵ/а]аки: 8\ѵа]ак Ьасуй
5осу)а1пу]а 2ІуЬіабу і ]ак ргаскіайпік каѣаііека]
сегкѵ/у й Ьеіут изіт ,,раѵ/іпіеп Ьуй Ьасус
Маі\ѵу5е]зц]и \ѵоІи“. АІе іак Ьус піе таЫо
і 8\ѵа]ак игезсіе „йігасій ѵ/іеги й Ьегш Гіа]\уу5е]5и]и ЗргаѵѵіаЛіѵѵазс". С! „Ілгу“ ту йзіибу і Ьасут „БІгазеппиіи сІисЬоѵѵиіи скати
раеіа кзіапсіга, иігасійзаНа \ѵіеги й Ма)ѵ/у5еі§и]и 8рга\ѵіа61і\ѵа5с“. Асісіизупаі и ігаЫесіуі
5\ѵа]ака Ьуіа „\ѵіега й пагосГ* гатіезі „хѵіегу
й ВоИа“.— Оа ЬеІ:каЬа саікот Гаізуѵѵака аЬ
5ша]аки ѵ/уѵ/асіи Я. Маѵѵіпа сіарой па расізіахѵіе ріегаѵѵагпа іаИопаЬа ѵ/іегзи „Л]супу
тііар, и ]акіт раеі, чѵісіас, Ьисіису й зіапіе
сІисЬоАѵаі сіергезіі, зіо гс!ага)есса і 2 саіаѵѵіекат гбагохѵут, а іут Ьоіб таЫо Ьеіа 2<1агусса 2 саіаѵ/іекат зтіагоіпа сЬѵ/огут, тіг
тзут кага:
7,от то) сіагетпа зика)е шуЬайсу,
Міа ѵѵісіги зііпус^ тіг Ьгасі ра&апау —
1 піе сака)и г гик Вогана Оайсу
иго гЬайІеппіа г с)оІі аріаѵ/апа).
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I іоікі и затут Ыагсіоппі тахѵіегу
Ізкга пасігіеі и роріеіе і!е]е:
Ізкга пасігіеі, зіо гапа Ыаг тіегу
Поіі пагосіпаі с/изи гагаі)ге]е.
Ізкга Ъіагхѵоіпа рагагузсат зіапіе,
Аг імѵаѵ зс!)а\ма)иё піаЫезпу]а гогу,
I сіисі) пагосіпу асімагпа райзіапіе:
Вайпіасі Ьисігіе сіаііпу і ЬОГУ-

Ріегамѵагпа па раНзіа\ѵіе кеіака 'лйегзи,
]акі Ьасіа] па]Ьо!з іазкгаѵѵа \ѵуга2а]'е асігіп
г тпокіск татепіай сіиско\муск ріегагу\ѵаппіай і зитпіѵмай раеіа й зрга\ѵіе гагѵѵіагкі
ргоЫету \ѵуг\ѵа1еппіа паго^и, Л. ГЧаѵ/іпа
і рахкахѵій 8\ѵа]ака шіегу й Вока, аЬ іакіт
зат 8\ѵа]ак кага, зіо ]оп кеіака Вока „і й
ріекіе зикайЬу“.
На кеіи]и сіиха скагакіегпи]и „кгу^уки’1
аЬ 8\ѵа]аки Апіопа Ма\ѵіпу а разгеНпа і 5иІіту сіай сіазкапаіпу асікаг сіахѵоіі рахѵагпу
гпайса Ьіеіагизка] Іііегаіигу Зхѵіеіагаг, и зіассі: „К. 8и/а]ак, ]ак раеі геІіЬрпу“ (,,Віе1. Кгупіса“ № 20, 1926 И.), и ]ако] тіг іпзут суіаІет: „Ѵ/оз-га й \ѵіегзу Ьепут, Х]ай1а]исутз1а
ілѵогат тітаіоіпаіуа пазіго)и, саИо сіокахат—
’Л'усіаіпа геПЬЦпу гтіезі изіаЬо гЬогпіки, —
зіошу: „и затут Ыагсіопт піа\ѵіегу‘', ^геЬа
гагитіес піе ]ак піа\ѵіеги й Вока, а іоікі ]ак
піашіеги й. ротас Воги]и, и зргаѵ/іе хѵугѵ/аІегіпіа Віеіагизі, зіо хѵугагпа \ѵупіка]е за гтіезіи раріагесіпісіі зігоі ѵѵіегзи: „піе сака)и г гик
Вогана Вайсу иго гЬайІеппіа г гіоіі аріакѵапа^1
„ХЬайІегіпіа како? — пагосіи Ыеіагизкака!

ТгеЬа ратіаіас, — різа Зѵ/іеіахаг сіаіе] —
зіо тотапіу зитпіѵѵай (тіг іпзут і геіікі]пуск), зргасішай зиргос \лю!і Воха] і к. р.
ігар!а]исса са)а\ѵіеки. Ріезпіагу пагоЗай рапіа-
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шоіепуск (паргукіаН роізкака) паНіа-х сазіа
аНсиѵѵаіі п1е]ки]и когус На Вока ха іо]е, зіо
Иоп сіегріс піа\ѵоІи іск а]супу і піе ратакаіе й ]а]е \мух\ѵа!егіпі і \ѵуках\ѵаіі кеікі з\ѵо]
пазіго] и зтаі ]акіск \ѵіегзаск, аіе-х пікоти
і й каіахѵи піа ргускоНхііа гаЬіс х іск аіеізіай!
МаЧ КазсіоІ піа Іісус кеікіск зитпіхѵай
кгаскойпуті (ха ѵ/упіаікат ігухѵаіуск) і іоікі
хаНа]ес, как хѵіегису піе раННаѵ/айзіа Ьепут
скчѵіііпат Ниско\ѵа]е ргозігасуі і резутіхти...

5ат Міскіеи/іс, ѵ/уНаіпу геПЬЦпу і каіаІіскі ріазпіаг, и тотапсіе раігу]аіуспа^а асіса]и, каха й з\ѵа]е] ітргошіхасуі х III сазікі
„Огіа<1ай“, §іо ]оп піа \ѵіеНа]е, сі ВоН ]озс
„О]сет змѵіаіа, сгу іег... Сагет? , а Ьеікіск
ргукіаИай тохпа ргуѵ/іезсі зтаі.
Ргуѵѵіесіхіепу ѵѵіегз Кахітіега 8\ѵа]ака іут
Ьоіз піа плоха Ьус Ьгапу рад и\ѵаки ргу^НозІеНаск паН іакопут 5\ѵіеІ2аЫаНат, зіо й іпзут
ѵѵіегзу „Сату тпіе тагкоіпа ]оп \ѵуках\уа]е
хгахитіегіпіе аНпозпа пеиІгаІпаИа зіапоѵ/ізса
ВоЬа На йзіаіакіск ІиНхкісЬ зргай (Пук ~хпаса
і На зргай пасу]апаІпусИ), раНсугкі\ѵа]ису іо]е, зіо Вок НаИ са!а\ѵіеки \ѵоІпи]и ѵ/оіи гаЬіс
іо’іе, зіо ]оп іоікі скоса, ракіНа]ису аНпак
га заЬо] ргахѵа зиНхіс ра зтіегсі іакопуіа
йсупкі...

РгакІаНа’ису хкогпік хміегзай „Ма]а рга“,
хгахи тохпа ргакапасса, зіо ]ако каіойпуті
таіуѵѵаті х]’ай1а]исса руіаііпі геП1)1]пу]а і па~
су]оіюіпу}сі. Оашіпи)ису й хЬогпіки іоп ѵеіі
^і/пу йаіе таЬсутазс зсѵ/іегсігіс, зіо кзіопсіг
З’^а}‘ак г]'ай1а)'есса ргасіизіт раеіат геПЬіІуут
і /азпіе )ак Ь^^кі хаітіе расезпще тіезса
й Ірзіогуі Ые/агизкаіе Іііегаіигу...
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5го К. 8\ѵа]ак ]ак зуп зіеіапіпа асісиѵ/ай
„скати ргасойпусЬ", зосуіаіпуіа копігазіу
і рапаѵѵагіпіе ргаѵѵа сіигеізака па з\ѵіесіе —
піе рас1ІаЬа]е зитпі\мат, аіе йзіо Ьеіа піе
ріагесус ргупсурат геІіЬіі, ]ака]а гЬасІ2а]есса
па рейпу гасіукаіігт и зрга\ѵасЬ ЬгатасккісЬ...

Неіак зата хИас1ха]есса Казсіоі и рейпусЬ хѵурасікасіі і па агигпир ЬагасЬи, іак
8іо і іиіака піа Ьасут ріегазкосіу кз. 8\ѵа]аки 2 Ьоки ге1іЫі“... Ѵ/оз па]ЬоІз ]азкга\ѵу]а
з!о\ѵу аЬ 8\ѵа]аки 8\ѵіеіагага й изротпіепа)
роіетіспа] 2 Л. Иаийпо] зіассі.
СІгезсіе ігеЬа асігпасус, зіо іо]-2а Л. Ма\міпа (Я. кискіе\ѵіс), ]акі саікот Ыеграсізіайпа з\ѵо] ЬіагЬогпу зиЬіекіуѵѵігт ргурізай К.
5м/а]аки й изротпіепусИ сазорізіасЬ, райіагуй
гпаспа рагпіе] 1б]е-7 зата]е й зіассі „Випі
ргосій ВоИа“ („Лдбітае жыцьцё. Лекцыі і стацьці з беларускае адраджэнскае літэратуры,
Кніжка I. Вільня. Выд. Бел. Выд. Т-ва, 1929),
расісогкімаіису асіпасазпа,
8ѵ/а]ак ЬипіиІесса „п/е ргосі ісіеі Во&а, а ргосі ЫаззіПа
іа] ісіеі". В Ьеіа ]ак \ѵіес!а]ет, сІ2\ѵіе ѵ/іаіікіІа гогпісу, Ьо ргусупа} ЬепаЬа „ЫаззіПа" то
га Ьус і паза г!а]а \ѵоІа і п1а2папу]а пат
гуссіоѵ/уіа Вогуіа іаіпісу. Такіт супат А.
Г4а\ѵіпа Ііеікіт зѵ/аіт арозпіт ѵѵуѵѵасіат аЬ
8ѵуа]аки й рейпа] тіегу і зат ріегасогкпий
іо]е, зіо сѵ/іегсігій піадайпа.
ЛЬиіат-2а 2 разіагосі изісН 8\ѵа]ако\ѵусЬ
кгуіукай Ьзсіа] па]Ьо!з акагайзіа ЫуЬокіт
і ргайсігіѵѵа йзіезіагоппа таіи]исут сІисЬоѵѵу
ѵ/оЫік 8ѵѵа]ака, ск. 8і. Нгупкіехѵіс и зіассі
„8уп Ѵ/іозкі“ („ВіеІ. Кгупіса" 1926, № 31), ]акі кгипіойпа аЗтаІахѵай 8Аѵа]ака, }ак ѵѵіегпаЬа зупа пагосіи і аЗпасазпа іпіеІіЬіепіа, зика-
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]исаЬа сПа 8\ѵа]йо пагоНи ргайсіу хЬосІпа ]ак
2 Нхуспа], іак і сііісНохѵаі ргугосіа] НеіаЬа па).
*
госіи

*) Аргаса йзротпіепусп кгуіукай аЬ Зыга]аки )а§се
,
1. Зѵѵіеіагаг — Ма;а кіга К. Зѵѵа]ака (ізіеі.
Кгупіса" Мг. 1, 1926 Ь.)
2. К 5. Ад Зіапкіеѵѵіс — Кахітіег Зѵѵа]ак
( Віеі. Кгупіса” Мг. 16, 1926 Ь.).
3: А И і с — 2а К. Зѵѵаіакот („Віеі. Кгупіса Тчг.
19 і 21 1926 Ь )•
4. А р а п а 5 Койгаіа — З'ѵѵзіак — 1}п)опізі („Віеі •
Кгупіса" Иг. 19. 1927 Ь.).
5. VI ріегкуіа йЬодкі зтіегсі К. 5'л’а)ака („Віеі
Кгупіса" Ыг. 19. 1927 Ъ
6. Р. С. — К. Сваяк („Сялянская Ніва“, № 19,
1926 г ).
7. Др. I. Д в а р ч а н і и — Хрэстаматыя новай
беларускай літэратуры. Бел . Выд. Т-за — Вількя, 1927.
8гг. 435—439.
різаіі:

VII. К. $мга|ак і ге1іііі|а.
На райзіахѵіе ілѵогай 8ѵ/а]ака тохпа
ІоЬка ргакапасса, зіо Ьеіа — ргасіизіт Ьіеіагизкі пагоНпу раеІ-НІохаГ 2 сЬгузсЦапзкіт
зшіеіаЫасіат, "раеі Ьіеіагизка] ісіеоІоЫі, ]акі
йсіакаіе асі сихоЬа гохити і сихо] зіаѵѵу і кііса пагосі зикас ргайсіу зша]е) Ьіеіагизка], аріогіа] па піерагизпут, ѵѵіеспут Гипсіатепсіе
піаЬіезпаі сЬгузсі іапзка] ЛЬ]а\ѵу.
Віа 8\ѵа]ака 8\ѵіеІ с!ис1іо\ѵу, 8\міеі піа\ѵісіоту Ьоіз геаіпу, сутзіа Ьеіу хѵідоту. СІзіах
геКЬЦпазс 8\ѵа]ако^ѵусЬ іхѵогай, каіі ісЬ сіакіасіпа ргаапаііхахѵас — пазкгох сЬгу8сЦапзка]а.
8,л/а]ак, иххѵузуйзузіа па піесІазіаЬаІпуіа сііа
2\ѵуса]паЬа саіахѵіека ѵѵузупі сИгузсЦапзка]
паѵ/икі, ихЬгоійзузіа й зѵѵіаііо СИгузІОАѵа,
аЫасіаіе йзіи ракиіпиіи Віеіашз і па аИиІпусН
сЬгузсііапзкісЬ расІзіахѵасЬ, х зііа} хѵудаіпака
сіазіесісука і тузіісіеіа, зпиіе сіиткі аЬ \ѵухшаіепса] ісіеоІоЫспа} расіагоху ЬіеІагизкаЬа
пагосіи, 8упіехи]ису й ѵ/асіпо 8исе1па]е і зіго)па]'е йзіо іо]е, зіо Ьіеіагизи ргугосіпа, зіо
ѵпасіхіе ]аЬо заргайЗу сіа \ѵух\ѵа!егіпіа.
Неіак ѵ/узока йхпіайзузіа сіисііат, 8\ѵа-’
ак сЫока Ьасус і зтаі Ьасус — еіаіе] і Ьоіз
сутзіа тпоЬца, раріегасіхійзуіа іаЬо і ]ати
зисазпу]а Ьіе1агизкі]а раеіу і різтіегіпікі, сіа1е] 1 Ьоіз — сутзіа ]аЬо кгуіукі. ЛЬагпийзу
Ьеіак х \ѵузупі йзіи ігаЬіесІуіи Ьіеіагизка] піашоіі, ]ак ІгаЬіспир сеіазс х асІпаЬо Ьоки, —
г сігиЬоЬа-х и пасізііпаі паіихіе іѵюгасу зупіеІуспа се1и]и сіитки, ]ак 51го]пи]и і ргайсІхІАѵа
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Ые1агизки]и і заргайсіу гсЫпЩи гагѵѵіагас Ке
пи пагос!пи]и ігаЬіесіуіи, — 5ѵѵа]ак рас! кеіут
пасЗтіегпут сіахагат Ьпіесса, піагах сНізіа}есса, зегса ]аЬо піагах парайпіа]есса Ьогуса],
зитпіѵѵат, піаѵміега] и зкиікойпазс ]аЬопусЬ паіиЬай, аіе рас! парогат Іиспазсі раеіа
2 ВоЬат, рагі парогат іаЬопа] зііпа] хѵіегу
геііЬЦпа], сЬтагу 2 сіизу іаЬопа] ихпой гпіка]ис і йзіираіис тіезса хѵіеспа гу\ѵаі:\ѵогпут
казиікат зопса — \ѵіегу і раеі с!а1е], Ьоіз
хѵугагпа, Ьоіз зтіеіа Ьис!и]е Ьіеіагизкі пагосіпу ѵѵугдѵаіепсу зѵ/іеіаЫасі.
Ьесіг іоікі Ыізпіе па піеЫе гагпіса,
ОисЬ то), о Вог а, па сіаЫе сака)'е
Виза гас1а]е, ]ак сіогсіги ігаыіса,
I сіе/а г зіоІ)пат (іа сіаЫе йгс1усЬа)е.
(N0 рзаіт 62).

Міг зіІпусЬ зтіеіа піа зикай аріекі,
Вуіі рппіе Ь'^кі гаЬахѵу ]аЬопу...
]Чіа ЬуІо Ьогсіут зегса та/о, Вога,
№е \ѵупазііаз русЬа] та]о пока...
Сот-га піасіоіи зегса тпіе пагога?
Сот гог и зитпіпу гасіайзіа ^уЬока?...
Сийзіа ракогпут и &ІуЬіт ізіоіу,
Визу піа стисій сЬпаГзупаіи сЬ^а/а)‘...
Зіоппіа піа та)и (іа гуссіа ас^оіу,
Ріегасі изіетоспа) гІуЫаіу папаіа)...
{N0 рзаіт 150).

Рас/азс тпіе зегса аіупіот гараІа)е,
Зіо піе рагЪуйзіа Тпа)е] )‘а аріекі —
Тпо] ОисЬ аМеспу тіапіе аіиІа)е,
СіаЫе іа ргаЬпи, Вога то], па піекі.
(/Ѵа рзаіт 62).

ѴШ К. 8ѵѵа]*ак — ипі)опІ5Ь
5\ѵа]ак, ихпіаіу й ѵ/уз піаЬіезпи]и і йхЬго]епу й ѵѵіеспаіе зуѵіаііо \ѵіегу пасіргугосІпаК
Іокка сіакіесіхій шіаіікі азпайпу піесіаскор
и хуссі дискоѵѵугп пагосіи. Скгузсі]апзі:ѵ/а —
кеіа асіхіпаіа азпочѵа киііигу і акиіат ргайсіхіѵѵака хуссіа пагосіи — Іисіхкіті ргухіетпуті іткпіегіпіаті й Віеіагизі гахсіхіеіепа па
сігчѵіе \ѵагоху]а сазсі. $ата геііЬі]а, зато кепа хагаіо Ьіеіагизкака Ъуіи пагосіпака, едаіхтат Ьіеіагизкіск зизіесіхіай, а сазіа х\ѵуса]пуск ѵ/огакай, — иргехапа сіа ргасу па хкики
Ыеіагизкати пагосіи. Ѵ/огакі Ьіеіагиза і Ргайсіи Ма]\л/узе]зи]и йргекіі па зіихки піаргайсіхіе.

$\ѵіаіаг~сигак гаіегпиіи
&ики расіпіай-.
Зчѵіаіупіи пат паіегтци
Зі/кот гапіай.
Вазвіеіізіа, гагіеіізіа
ЫіаЫез кирсу,
1} ріогупу асігіеіізіа —
Май Iай Мизсу.
МагОсІпу гаі, пагос/пу Ьоі
Міа кѵапіе ісі)'
\Ѵіас1ис па гсігіек, ш іа сіис па Ьоі
ЗІарусЬ, кгухѵускРгусігі, СЬі’узсіе, пат хсіеги сіа] —
Мое Воги/и;
Міасса} раси]е госіпу кг а]
сіизи зѵ/а]и.
(Ргусігі, СЬ^узсіе).

29 —

Ситка] ісІеоІоЬіспа], Іесиса] Ье1и]и азпайпи]и Ьіеіагизки]и сЬхѵагоЬи і ігаЬіе^у]и
пагос!пи]'и, ра\ѵоЛе 8\ѵа]ака, ]озс ге!іЬі]па]а
йпі]а, аЬ]адпагіпіе каіаіісіѵѵа і рга\ѵазіай]а
й ѵ/айпе] \ѵіегу рай иіасіа] Нрозіаізка] 8ѣаИсу, — ]ак Ьеіа Ьасут 2 піесігикахѵапусЬ ]аЬо
іѵѵогай, — 2 гасЬашагіпіет изісЬ азаЫі\ѵазсіай
киІіита-пагосіпусЬ і аЬгасІаАѵусЬ рга\ѵазіайпусЬ Ьіеіагизай. I зіизпа. С1 паза] Ьізѣогуі йпуа
ге1іЬі]'па]а й Іерзут сазіе зи<а]Ьо ізпаѵ/агвііа,
каіі і зата піа Ьуіа ]азсе гег]есІ2Іепа сигаскіті раІИуспуті і киііитуті йріуѵѵаті і акиІат па ргасіаЬи райігасізоі-касІОАѵаЬа з\ѵа]ко
ізпахѵаппіа, зіаіазіа . заргайсіу Ьіеіагизка] пагосіпаі \ѵіега], и Іут гпасеппі, зіо Ьеіа]а ѵѵіега, Ьеіка]а Гогта сЬгузсііапзіма, па]Ьо!з асіраѵлесіаіе Ьіеіагизка] ргугосігіе і кикигаіпа-раіііуспут і ЫеокгаНспут хѵагипкат ЬіеіагизкаЬа раіагеппіа, ]ак, зкагат, 1асіпзка]е каіаПсЬѵа й кеікіт Ьоіз-тіепз гпасеппі зіаіазіа
ѵ/іега] пагосіпаі роізка]. 8\ѵа]ак, раеі-ПІогаГ,
сіазкапаіпа кеіа асапій Ьасіа] ріегзу^г Ьіеіагизкіск різтіеппікай і <І2Іе]асой і й з\ѵа]е]
„кігу“ зпий сіиткі аЬ геІікі]пут ипіопігтіе
па Віеіагизі. О аЬ]ас1папут скгузсііапзЬѵіе па
Віеіагизі 8\ѵа]ак, ]ак зкагапа, Ьасуй ісіеоІоЫспа па]Ьо1з айра\ѵіесІпи]'и Ьіеіагизкати пагосіи
Гогти сіігузсііапзіѵ/а і й кеіа] Гогтіе Ьасуй
асігіпиіи расізіахѵи сіа йзіезіагоппака гагѵ/іссіа
ЬіеІагизкаЬа пагосіи 2 гасЬахѵаппіет изісЬ ]аЬо пагосіпусЬ азаЫі\ѵазсіай.
С1 Ьѵогзіѵ/іе 8\ѵа]ака зраіука]ет ту іакга скіеіисуск ЬіеІагизкісЬ раЬапзкіск ЬаЬой,
зраіукаіет асігуйза] зіагасіайпиіи раЬапзкир
ѵ/іеги, аіе йзіо Ьеіа зраіукаіет райрагайка\ѵапа]е Скгузіи, зраіука]ет изіо Ьеіа, тогпа
зкагас, асЬгузсапут, ргуЬгапут и \ѵоргакки
скгузсцапзка] киНигу.
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С^осаз іу гпас, ]аки]и хѵіеги
Зат ргугпа^и і ріезпіа] аріа^а/и?
Зкаги піазтаі, Ьо гпас іиі ігеЪа тіеги,
Аргос іаІ)о піа йзіо каги, зіо гпа]и.
За ѵѵіеги й те]ка]е хѵіаііка, АЬ]аЗпаппіе,
Сі ]ак гачѵис ]аі)о г /асіпу —1/піопігт
I й ріагипа кгуиЗска^а ргугпаппіе
I й с&гузсііапзкі гпой іѵѵіаіу паіигаіігт.
(УЗіеги піагогити ргосій).

Зіапѵіап аЬѵаЗ тапійзіа )а ргупіас,
I гоЗпа; том?а}и ОагЬоіуа ргазіайіас...
А то1 зіаЬгу та]в ра]3ис каіі га тпо] —
2іатІіса гоЗпа/а, іу ЬиЗг іаЗу Ьаго}'
(Тезіатепі).
8\ѵа]ак тоспа ѵѵіегус, зіо сазіпа сіиско\ѵака аЬіасІпагіпіа па Віеіагизі ргу]Лхіе піекаіі
і зіо іасіу Віеіашз зіапіесса заргайсіу зіайпа].
СІ \ѵіег§у „Маіе] тихіе" 5>ѵа]ак ратазіаски паіскпіопа арІ8\ѵа]е, ]ак ]оп, ѵуукасіаАѵапи]и й сіиткаск 8\ѵаіск Михи — Віеіагиз,
и розіасі сагойпа] (кіайсупу— кгазипі ріегзу
гах зраікай „разіизкот и рок*, сігиііі гах каіі
й зкоіи

Масі шургайіаіа
I гагапсукат г казсіо/а
РаЬаІуаз/ай Іа Іа,
]ак „ргу аѵЫе гаг ігесі Ъасуй,‘* ,,гаг сас\ѵіегіу,
]ак пагоЗи Ьаѵ^агуй аЪ Во^и',
ріаіу
і арозпі, )ак затіей аЗ ігиЗи" і ]ак игезсіе,
и татепі 8\ѵа]Ьо «Зискоѵѵака ргукпіесагіпіа
зіо і:ак ёазіга х 5\ѵа]акот хНагаіазіа, скос кНса іа]‘е, сіу пасіагта, ко ]а]е піа Ьаса, аіе коІаз си]е, а ]ака]а іак (За ]ако ргатай1а}е:
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„Ту йЬасуз тіапіе З'Л'ОІсу’№аЗ Згіагпот гпа&Рай,

Каіі ІиЗ і^°І зіапіе см/іогЗа
13 сі?асіе ЬазраЗагус,
Каіі зат ѵ/атоги зііи
Ра сЬѵуЬсіе и 3агус.
Зак гЬиЗще кіаЗки-ротазі
Міг размагкай шіеѵу
/ ЗаЬтот, зхѵаЬоЗаі, гпаппіет
2аз1уѵАес Ыагтіегу"...

Неікаіа, тохпа зкагас, 5ѵѵа]ако\ѵа такзітаіпаіа ге11Ы]па]а ргаЬгата и аЗпозтаск
іа.іе За Віеіагизкака пагоЗи. ~ЯІе та]е ]ои
іак-га і тіпітаіпиіи ргаИгати й Иеіут кігипки, ]ако) хмукапагіпіе саікот паіигаіпа чѵіаахіе
За' Ъепа] ргаЬгату арозпіар Ѵ/оз-га Иеіка]
тіпітаіпа] геПЫ]па] 8\ѵа]'акоуа] ргаЬгата]
31а Віеіашзі х]ай1а]есса хЫігеппіа сИгузсііап5Ьл/а, гахіаЗпапаЬа сиіупіо], За Ьіеіагизка;
Зизу ргу разгеЗзіхѵіе гоЗпа] тоѵ/у і апиіат
ргу разгеЗзІ:\ѵіе Ыеіагизка] пагоЗпа] киікігу.

Разіі тп’іе, Воіа, раги 1аки}и,
Каіі распіот Ітзи 5\ѵіаіиіи
2а кг а] паз гоЗпу аЗргайІас,
Во ѵѵіеіті сіагка, зіо том/а паза
Рогити і зегса пазаЬа раза
Кіа йтіе}о Во&а ѵѵузіайіас.
о
\
(Разіі тпіе, Вога).
Рапу і кзіапгоскі і йзіе сЬіо „мисопу!
Н7у ргайЗи йзіе рапіаіі!
Айіагу зѵѵіасііі, раЗЗгіеггуіѵаІі ігопу, —
2 пагоЗат-га \ѵу піа Ьуіі!
($1еЗат сіагпізіут).
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КеІіЬі]а, Іакіт супат, ]ак Ьасут, и 8ма]ака — Ьеіа піе аЬзІгаксу]а піаху\ѵа]а, а зПа
Ыогса]а, ]ака]а аЬута]е піа іоікі зргаѵѵу сіизу Шазпа] раеіа, аіе іак-ха і зргахѵу сіизу
йзіаЪо ЬіеІагизкаИа -пагосіи.

IX.

К. 8ѵѵа]’ак і зргаѵѵа пасу]апа1па|а.

Ѵ/узока, іак Ьасут, іипа]е іѵѵогсу сіисЬ
8\ѵа]акой, аіе Ьеіа піа гпаса, зіо 8\ѵа]ак піа
Ьаса йзіаЬо іаЬо, зіо сІ2Іе]есса Іиіг па гіатіі,
2 іаЬо Л]супа] Віеіагизіа]. Иіе, 8\ѵа]ак изіо
гіатпоіе Ьаса сіазкапаіпа. 8ѵѵа]ак, акипийзу
сіитки зѵ/а]и й асіѵ/іеспут з\ѵіаі:1е сЬгузсЦапзі\ѵа, 2 \ѵузі піаЬіезпа] аЫас!а]ису й сеіазсі
з\ѵа)и Віеіагиз сіагаИиіи, піа Ьіпіе й сЬаозіе
гІуЬіесіай, піа Ьопісса га піе^кад сазіка] ісіеаіи, піа зика]е ѵ/усЬасіи г пагосіпа] ігаЬіесіуі
ргу ротасу ]’ако] асіпаЬокаі і да теіу піе
\міасіисаі іеогуі, аіе гогат агііпут аЬогіа\ѵа]е
сеіазс Ьіеіагизка) пагосіпа] ігаЫесіуі і ідѵогса)
сіитка] з\ѵа]е] и зхѵіаііе сіискоѵѵаИа паісЬпіегіпіа, и зепзіе, ]ак зкагапа \ѵузе], сЬгузсіІапзкіт, зпи]е ісіеоІоЬіспи]и сіитки сЗхіеіа
гаг^ѵіагкі, сігіеіа шусЬасіи пагосіи 2 ІгаЬіспаЬа
Іаііо раіагегіпіа.
5іо\ѵат, піа Ыеагіасу па заргайсіу піа2\ѵуса]пиіи 5ѵ/а]ако\ѵи сіисЬоѵѵазс, піа Ыехігіасу па ]а]’е, ]ак зкагаи Зиііта, пасітіегпи]и раѵѵузапазс, ]оп раеі піа2\ѵуса]па геаіпу,
пазкгоз ргакіуспу, азаЫіѵ/а й гпасегіпі Ьіеіагизка] пагосіпаі ісіеоІоЬіі.
5\ѵа]ак и зѵ/аіт Ьіеіагизкіт ге1іЫ]па-НІогоГзкіт іѵѵогсут паІсЬпіеппі, зіо ]озс, ]ак
хѵіесіаіет, азпайпо] гуза] іаііо, 2 ігуѵѵоЬаі
зраЫасіаіе па ге11’Ы]па)е гагіасіпаппіе Ьіеіагизай і ріа]е з\ѵа]ти пагосіи ріезпіи аЬ ипіопігтіе. Ргаіа\ѵа Ііеіа й 8\ѵа]ака заргайсіу хѵіаііка]а. Ргаг Ьеіуіа з\ѵа]е сіиткі 8ша]ак сЬгузсі-
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Іапзіѵѵа 2 ]ако ичагзуп піакіезпуск ргуЫіга]е
сіа Ьіеіагизка] гіатіеікі, сіа гуссіа Ьіеіагизкака пагосіи і паасіуѵагоі: — Ьіеіагизкі пагоа
іак-ха ргуЫіхаіе сіа геіікіі, <1а Вока, зімагаіису іакіт супат сііа Віеіагизі аки1пу]'а, хуіеспу]а, сіагпапуіа і зс\ѵіегсігапуіа хѵіакаті кізіогуі, заргайНпуіа расізіаѵ/у пагодпа] киііигу.
С1 8\ѵаіт роеіуска-НіохоІзкіт Ьмог8І\ѵіе 8аѵз]ак, ]ак Ьасут, кагузіа]есса \ѵургака\ѵапаі у
па\ѵису, асіхіпаі заргайсіу гахитпа], зупіеіуспа-апа1Иуспа], сі ]'ак скіо скоса: апаіііуспазугЛеіуспа] теіюсіа]'.
м ,
1 іак, хЫіхуйзу Ьіеіагиза г піеЬат и гуссі геіікЦпут і кеіут затут и акиіпа киііигпут, 8\ѵа]ак сіаіе] ргаскас1х\уа]есса ра Ьіеіагизка] гіатіі і Ыіхе], иго Ьоіз ргакіуспа, Ьоіз
Ьіоіокіспа, іак зкахай-Ьу Зиііта, ак!ас1а]е ]а]е кога, ]а|е піахѵоіи. I хѵоз Іиі 5\ѵа]‘ак зраіука]есса 2 Ьіеіагизка] ргаЫета] пасу]апаІпака
\ѵу2\ѵаіегіпіа й зисазпут і зсізіут гагитіегіпі
кеіака зіоаѵэ.
_ .
□итка аЬ Ьіагсіоіпаі Віеіагизі піксігіе
піе ракісіаіе раеіа і \ѵукІіка]е й зегсу ]акопут сігійпа сиіу, сігійпа кіукокі і ігухѵаіу
акогі Іикохѵі:
Алсупу тііа] гог па заЬіе си}и,
Кис/у піа ра]с1и г затіеіа] с/иьоіи.
Аі’супу зіогпаі ргакіопу Пси ]а:
Каіипки кііса—,,гаіи]сіе г гагЬо]и!
(А]супу ті/а)).
О кга] то] госіпу! Кисіу ]а пі ЬІапи’
Нсігіе Іоз то] сігійпу тіапіе піе гакіпіе,
Зіокоіес сіитка] зхѵаіеі піе гакгапи:
За тпо]' іу йзіисіу й когпа] ^асігіпіе.
(О кга] то) госіпу}.
Витка] 8\ѵа]‘ак хѵіеспа іат, сігіе, „іа^о
ріаса тасі", сігіе ]ако „Ьгаі г Ъіасіу тагпіе]‘е“, ксігіе ,,раті]ис все сигупсу".
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О паісЬпіеппі раеі: Ьаса йхо паго6пу]а
лаШЬі бхіеіа ]аЬо \ѵо!і, Ьаса 1ерзи]'и, ихусЬо6хіаси]и паб Віеіагизіа], гаги ]е]па] Ьибисупу:

Ісігіе \ѵоз ]азпа]а раса,
Ртаѵѵісіи зхѵіесіс пат гага,
Аісупа — Масі — Віеіагиз,
Наго], гу а!
{Нутп госіпаі гіатіі).
Каіі-г сфіо сіаЫе піа ІиЪіс,
Кг а] то] госіпу, тііу,
СЬа] с/изи з\ма]и гаІ?иЬіс,
Раззігасійзу зііу.
{Сагу А]супу).
Ма]Ьо1з Нога бахпай пагоб Ьіеіагизкі й
сіахко] 8\ѵа]е] Ьізіагуспа] рабагоху аб зизіебхіай — тазкойсай і раіакой. 2 ісЬпіаЬа-2
Ьоки і пасіаіе] па]\ѵіа1ікза]а піеЬіазріека 61а
пазаЬа пагоби. /Аіе \ѵоз райзіа]ису 6а зѵѵіебатаЬа, абгобхапаЬа пасу]’апа!паЬа хуссіа,
пагоб Ьіеіагизкі зргай!а]есса і х Ьеіа) піеЪіазріека]. Нгохпу]а хѵогаЬі Віеіагизі й Ьѵогса]
битсу роеіа абусЬобхіас па Ьок і йхо ріега5іа]ис Ьус АѵогаЬаті:
А \ѵо 8ігаріапий8іа госі іо) ЬгиЬапохму!
Вуй гс/аіоки сиіпу 1>отап піе]кі по\ѵу.
Огіхѵат гсігіхѵахѵаііз піаргозапуіа 1)О8СІ,
Во г^гіатіі райзіаіі ЫеІагизкі]а козсі...

{О] па

сіу Віеіи).

Нги&ап г изсіуосіи, а кгик г гасІ?осІи
Оагта іат гуги зика]е —
■Во гіегпіе зрогпа, и хѵоіи ргазіогпа,
С&иіка рас! піеЬа йггазіа]е.
{ХаІ)Іапіе зопса)
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Ргазіакпійу-х ргаѵѵосіпа] зѵ/а]еі ГіІохоГіспа-сйгуЗсцапзка] сіитка], 8>ѵа]ак и зѵ/аіт
Ьѵогзіѵѵіе асігосіхапайа 8\ѵа]йо пагосіи піа кіс!а]е Ьіах хпозіпай х зизіесіхіаті, ]акісй пагосі йеіу аріекі ѣоікізѣо рахЬуйзіа. Міе, ]оп
заказе х іті зихуссіа па азпохмасй Ьгасіхѵа,
]ак гойпусй х гойпуті і Аѵоіпусй х хѵоіпуті,
8іо, ѵйесіата, тайсута іоікі ргу ройпа] затазіо]пазсі кохпайа х йеіусй пагойай і ргу
іут кохпайа па з\ѵа]’еі иіазпа] іегуіогуі, кохпа
йа па радзіахѵасй \Ѵузе]за] Зргачѵіасііпѵаза.
I й Йеіа 8\ѵа]ак з^ѵіаіа \міега:
Оазс Воі) каііз Ьисігіе Іисі пагосіи Ъгаіат,
А Ризпіак Мазкойси сіа ЬесЬіікі з\ѵаіат!...
(О) па Виз сіу Віеіи).

Ніе ]ак хайзіоду, іак і сіаріег 8ѵ/а]ак
зѵѵаісЬ сіитак-іаіисіеппіай піе ракійа]е па
райсіагохіе, ]оп зпи]е ісй Заіе], сіа капкгеіпаИа хѵупіки, ]оп иЬіга]е ісй и \ѵоргаіки Іойіспазсі, ргадитапа] сіа капса. Зоп-ха ГіІохаГ,
<іук ]ати таіа кісіас пагосіи іюікі зату]а
ійеаіу \ѵо1і, Ьіех ракахагіпіа іусй йагой, зіо
Аѵіайис На ]а]е. Ѵ/оз-ха 8\ѵа]ак йепуіа сіагойі
раках\ѵаіе і ргу іут саікот хйосіпа х зѵѵаіт
Гііохсйзка-сйгузсііапзкіт зѵ/іеіайіасіат.
ІЧіе хіахуйзу ракогпа гикі, те й Ьіахйхіеіпазсі, ра\ѵосі1е 8\ѵа]ака, та]ет ту сакас
зѵ/а]йо ѵѵухѵѵаіегіпіа, ргозіасу іазкі іусй, ]акі]а паз рапіа\ѵо1і!і —
Ас]?, іут ргакіоп ]а зсугу разуІа]и,
СІ/іо \ѵо]паті гуіѵів, ргуІ)опат і пагу\ѵа],
Ргакіоп і іут, ракіопу сі)іо зк!ас1а}е
Азіізіѵѵи — і Ыисіи — і гозказу Іапі\ѵа1~
(N0 кгуІІасЬ\

РасІ парогат ѵ/іеіісу кгуйсіу пагосіпаі
8\ѵа]ак сйізіа]есса й \ѵуЬагу теіосіу ЬагасЬу.
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Еакі зата] ЬагасЬу, Гакі хтаЬагіпіа ха \ѵоіи
Віеіагизі, ргайда, діа 8\ѵа]ака рзс ]азпут,
адпо іоікі піа ІоЬкі діа ]’аНо хѵуЬаг теіоду
хтаЬагіпіа — сі та]е пагод кагузіасса зііа]
геѵ/аіисуіпа] и Ьаізаѵ/іскіт гахитіегіпі, сі дагоЬа] іѵ/огса] ргасу і хтаЬагіпіа е\ѵа!ису|паЬа
ізсі ]оп та]е да теіу:
ІѴагосІгіе тііу то)! Сіаріег иго піа гпа]и,
Сут та]ез іу каіѵас сіагки]'и заЫе (Іоіи:
ОаЬѵот га гко ріасіс (зіо й зегсу ]'а с^амаіи),
Сі іѵога&а Зизус и кгуѵѵі—и \ѵаІ)пі—и умиІ?оІІі...

Ѣата]изіа ]'а зат ііѵа]е]и кгуисіа] гЪііу,
А загса тпіе кгуѵѵіо] гИ\ѵа]есса асі Ьоіи,
Зіо іѵіеспа іу сісрі, ]ак Во^ат рагаЬуіу,
Зак гсіап ракиіпаіа зика:ез заЫе \ѵоІі.
(N0 кгуііасі]).
Сігезсіе гахѵѵаЬа ріегатаііаіе, сдгузсцапзкі зѵ/іеіаЫад раеіа дахѵодхіс ]а!іо да зирако]и і да \ѵуЬаги теіоду \ѵух\ѵа1егіпіа пагоди — е5ѵо1ису]па]‘:

ТѴш (1а]-га, Вога, ргугскасі сази,
Каіі-Ь пагоЗ то] піа гпай рарази:
ОгиЬісЬ расайЬу Ъіс;
Во ц'іеіті ріекпа, зіо Кизпіак ЬіеЗпу,
№а Ыапий кгуцга па 1)оп зизіесіпу,
Кгуѵ/і піа зтіей ризсіс.
(РазИ тпіе Вога...)

С1рогуз1а]е хтаЬаппіе хѵуігуѵѵаіа] еѵѵоіису]па] ргаса] дхіеіа даЬга пагоди, хИодпахіуті ідеаіаті і хѵіега], |акі]а піазіе пат Кгух
СЬгузіой, пагод Ьіеіагизкі раидпіеп ізсі да
зѵ/а]Ьо ѵѵуххѵаіеппіа і ріегатоЬи пад з\ѵа)е]’
хіуЬіеда] азіаЬпіе парейпа.
Ѵ/оз „г Ьокасіи ѵѵа]по]и“ итігаіа Ьіехпадхіе]па Ьіеіагизка]а дхіайсупка Маічѵізіа за
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5Іа\ѵаті хаіи ра >ѵіа8піе зѵѵаіер Ргуѵѵіеіпа зопіеспа]а казиіка а85ѵіаса}а ]а]‘е іѵ/агук і па
кгисікаск кгухук хаіасііа. Ракиіпу аЬгахок Ье~
іу Віеіагизі ЫуЬока харай и пасітіеги йгахііѵѵи]іі <3изи раеіа. I каіі ]'оп, зіо ргу ]’ако сЬчлгагоЬіе хсЗагаІазіа піагах, Ьуй ргу зтіегсі, іа<1у
тіей пазіирпаіе ріегахуѵ/агіпіе:

ТМаІозіа тпіе, ]ак Ъу па ]а\ѵіе,
Ргузіа Маіхѵізіа й Ъіеіепка] с^изісу,
X раісат па хѵизпасі), и зитпа] разіахѵіе,
Кгухук па 1)гисІкасІ) па сугхѵопа] зіигсу!
Так ргах с<}\ѵіІіпи па да тпо] зіаіаіа,,
Ёаіозпут хмокат а^агпиіа Іога,
Міапіе гидозпазс іаду а^агіаіа,
Ноіазат гуспут кгукпий ]'а „о Вог аВ
Маіхѵізіа сіс!]а зсізпи/а тпіе ЬоІай,
Саіо тпіе гаг г ріасат расаіахмаіа’.
С1)ос Ьіегпасігіеіпу, сіуоз Ыедпу, сі)ос кхмоіу,
Так ]ак пагод паз — сісІ)иіка кагаіа —
N/0 іѵас падгіеі пЦ)дгіе і пікоіі.
Ргаси] сут тог аз, как гтіепзус ЪіагдоИеК
Во ]а дагпаіа, зіо й паза] гіо] доіі
Зкгуіа даго&а па Іоз і ргухѵоііе...
N0 кгуг тпіе зитпа ]апа ракагаіа,
Зіогка ггазііа ]в] і\маг тагтигохѵу,
I ]ак аЪІосак рахѵоіпа гпікаіа,
Міапіе аЪпіайзу сагат іа]'е тому.
(О, кга] то] годпу)
Так, теіоЗа 8\ѵа]ако\ѵа, ]аки]и ]оп зиііс
Ьіеіагизкати пагосіи дхіеіа ]а1іо 5ѵух\ѵа1ептаа
пазкгоз еАѴОІисуіпа]а, Ьо іоікі Ьеіака]а |озс
Патока] зргаѵ/іасіііѵ/а], асіхіпа] і заргайсіу ѵѵ'іа8исаі <3а теіу. Кахитіеппіе Ьеіа] теіосіу Зша]акот саікот, зкахас тохпа, хкоЗпаіе х пауика] скгуясЦапзка], ]ака]а, гесіазпаіа, и 5ша~
Іака і хгасІхПа ]а]‘е. Ту)а ѵ/угахегіпіа й 5\лга]а-

ЗЭка, і іу]а піаіазпазсі ідеоІоЬіспуіа, 2 ]акісЬ
дазигуіа іаЬо кгуіукі рагаЫІі ѵѵуѵѵаду ріагесаёуіа саІкот азпо\ѵат зѵѵіеіаЫади 8\ѵа]ака,
2]ай1а]исса ріодат піагпаппіа паІегпаЬа апі
сЬгузсдапзка] іііогоііі, апі дизу 8ѵ/а]ака, а іак2а ріодат зиЬіекіуйпазсі і едоіхти Іидгіе],
ІакЦа 2\ѵуса]па 2ада]ис дгиЫсЬ Ьасус іакіті,
Іакіті ]О8С заті.

2ог то) — ка2а 8\ѵа]ак — сіагетпа зика]е
[хѵуЬайсу,
N10 \ѵісІхи зііпусі) тіг Ьгасі ра^апа], —
I піе сакаіи г гик ВогаЬа Оайсу
ІІго гЬай/еппіа г сіоіі арІа\ѵапа].

Ѵ/оз-2а Ьеіу]а 8\ѵа]ако\ѵу]а зіоѵ/у піа іо
зіо піе ріагесас паза] іегіе, ]ак ту Ьеіа Ьасу1і, аіе ]а]е расѵѵіагдгаіис. 8\ѵа]ак піе сака]е
пагодпаЬа уѵугѵ/аіеппіа 2 гик зііу іігуспа],
сЬосЬу діа іаЬо, зіо іако] зііу піа Ьасус ракиізіо, піе сака]е іак-2а ѵѵугѵ/аіегіпіа пагодпаЬа 2 гик ВоЬа, сЬосЬу дгіеіа іаЬо, зіо ВоЬ
піа гоЬіс
сидай
Ьіег раігеЬу, і зіо дай
пат зѵ/аЬоди і запи]е ]а]е, ]ак кага 8ѵ7а]ак,
а іакга аргаса зѵѵаЬоду да]е зхѵіаііо з\ѵа]е]
ргайду і ротас діа доЬгусЬ зргай, хѵукапаппіе ісЬ ракіда]ису саіаѵѵіеки.
Ндпак, ]ак гайзіоду, дисЬо\ѵа]а ргозігасу]а й 8\ѵа]ака сЬиіка ргасЬодгіе, тіпа]ис
зитпіѵ/у, зитпіѵ/у, ргайда, піа й зат іакі
ізпа\ѵагіпіа ВоЬа, ]ак Ма]\ѵузе]заі 8ргаѵ/іад1іѵѵазсі, аЬсут8\ѵа]ак пікоіі піа зитпіе\ѵа]есса,
аіе й зргаѵ/и Во2а] ротасу й рейпусЬ ЬіеіагизкісЬ 2уссіо\ѵусЬ татепіасЬ і аЬиІат и іакі
шугѵ/аіегіпіа пагоди. 8итпіеѵѵасса-2 и Ьеіу]а
гесу \ѵо1па когпати. СЬіо-2 гагЬада]е іа]пісу
Вогуіа! Нізіогуіа ѵ/іеда]е
ѵ/урадкі ргадсазпа] зтіегсі пагодай. Бита]ет, зіо ]ак
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раазокпуск Іисіхкіск асіхіпак піа ]озс арозпіаі
теіа] іскпу]'а
8асазпу|а ріалу, іак
і раазокпуск пагодай арозпіа] теіа] и гахитіегіпі скгузсі]апзкіт піа |озс і кус піа тога
ѵ/укіиспа затаіикпу пасу|апа!іхт, аЬо асіагАѵапу а8 хуссіоѵѵуск а8ѵѵіеспуск ргаАмой кохуск геуѵоіисуіпу таіег]а!іхт. йук ѵѵоз-ха, каИ-Ь кіеіагизкі пагосі з\ѵа]и пасу]апа1пи]и ргаси ѵѵіой іоікі сіхіеіа кеікіск теіай і каІі-Ь ]’ако \ѵух\ѵа1еппіе тіеіа па тесіе ѵѵухѵѵаіісса
х рас! сихуск едоіхтай па іо]'е іоікі, каЬ и іакоі сі іпзаі Могшіе зіихус 8\ѵа]ти-х едоіхти
Шазпати, 8ук ргупатзі ра скгузсЦапзки сіита]ису, піата пцакіск ра8зіай ргуху\ѵас іиі
ротас Вока і сакас ас! ]’ако піе]кака \ѵухигаіегіпіа. 2па]ису 8\ѵа]ака азакізіа, хпа)ису,
сеіазс ]'акопуск іѵѵогай і хпа]ису скіка-х піа
когз ас! Иауѵіпу ] 8иІіту скгузсЦапзкиіи ісіеоІокци і Ниска ]‘акопака, зтіе|ет сѵѵіегсіхіс,
зіо і 5\ѵа]ак 8\ѵа]е кепу}а зитпіхѵу гахитіей
піа іпакз ас! паз.
Аіе скгузсЦапіпи піеіка ігасіс изіаки]и
пас!гіе|и і \ѵіеги ]ак и ѵ/ух\ѵа!еппіе х сіиско\ѵа] піа5ѵоІі хіа азаЬізіака, іак іут Ьоіз піеіка
кеіака гакіс асіпозпа 8а \ѵух\ѵа!еппіа х піезргаѵѵіасіііхѵазсі з>ѵа]ко паго8и. Зѵѵаіак іак
і разіираіе.
I іоікі и затут Ъіагсіоппі піаіѵіегу —
[каха 5>уа]ак —
Ізкга пасігіеі й роріеіе Ііе)е:
Ізкга паа/хіеі, зіо гапа Ъіаг тіегу
Ооіі пагосіпаі гіизи гагаЬге]е.
СІ затут, каха раеі, „Ыагііоппі піаіѵіегу1'
й ѵ/ухѵѵаіеппіе пагосіи і й піаѵѵіегу й су]и піа
Ьуіо-Ь ротаё, „ізкга пас/гіеі іІе]е“, ізкга пасіхіеі па іоіе, зіо Ьіахтіегпа)а гапа сіоіі пагосіпа] гахакге]е Ьіеіагизкиіи 8изи. 2паса, хпа]з!азіа, ]ак Ьасут, и 8\ѵа]'ака і ипега, ко па-
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сігіеіа Ьіаг хѵіегу піа Ьу\ѵа]е. I \ѵоз-га Ьепа]а
ізкга пасігіеі, ]ака]'а гагаЬге]е пагосіпуіа сіизу,
|апа, ]ак схѵіегсіхіс 5\ѵа]ак,
...Ыагѵѵоіпа рагагузсат зіапіе,
Аг іѵѵаг зсЬаѵѵаіис піаЫезпуіа гогу,
I сіисі) пагосіпу ас1\ѵагпа райзіапіе:
Райпіасі Ьисігіе сіаііпу і І)огу.
Висіаѵ/ас Ьисігіе па хІотасЬ а]супи
Рико) таіуліпаі, г аЬпіот Рготеіе]а,
А зат ]ак гаіуіпіе, <1азс іезіатепі зупи,
Как піе гтаіека А/супу ісіеіа...
Неіак з1го]па та!и]е 5т/а]ак ЬагасЬи пагосіи 2а 55ѵа]и \ѵоІи. Неіу]а ѵ/узеруіа сі\ѵа
ѵѵіегзу раѵѵосііе Маѵ/іпу і Зиііту, ]ак ту йго
Ьасуіі, таре Ьахѵагус аЬ іут, зіо 8\ѵа]ак зігасійзу ѵѵіеги й ВоЬа і □аЬопир зрга\ѵіасіІі\ѵа8с,
зіайзіа таіегіаіізіут і га теіосіи ЬагасЬу сііа
пагоди ѵѵуЬгай заЬіе гет/аіисур, рейпіег и гпасегіпі і гагитіеппі гехмаіисуі Ьаізахѵіскаі. Ѵ/озга сіитас Ьеіак піе с!а]е пат пЦакаЪа рга\ѵа,
]ак кеіа ѵ/ісіас 2 хѵузе] зкагапака, ЬѵогзЬѵа
8ѵѵа]ака. Меіосіаі ЬагасЬу сііа пазаЬа раеіаНІогаГа заргайсіу асіралѵіесіпа] 2]ай1а|есса еѵѵаІисуіпаіа, ройпа]а ІиЬоуѵі <іа пагоНи, заргайсіу
іѵѵогса]а ргаса, аЬ ге\ѵаІисуі-г аЬиІат 8\ѵа]ак
тайсус і каіі зраі:ука]ет и ]аЬо імюгсазсі
с\ѵіаг^2Іе]зу]а зіоѵѵу, ]акіті ]оп кііса пагосі сіа
ЬагасЬу, і каіі йзротпіепу]а кгуіукі 5хѵа]ака
зіо’іѵу Ьепу|а аЬа\ѵіагка\ѵа гасіарс гагитіес
и гпасеппі ге\ѵа!ису]пут, сіук асісазсі тогпа
г іті гЬасігісса. СЬгузсі|апзка|а раІііуспа-Ьгатаскка]а па\ѵика, ]ак гѵіесіаіет, <1агѵа1а]е
агигпа Ьагапіс з\ѵа]‘о гуссіо асі ЬапсіускаЬа
парами і паѵ/аі: и аЬагопіе гуссіа з\ѵа]Ьо йіазпаЬа сіагѵѵаіаіе рагЬа\ѵіс гуссіа парасІарсаЬа,
паѵѵика Ьепа сІа2\ѵа1а]е г агиггат и гикасЬ
\ѵа]а\ѵа^ 2 \могаЬат, ]акі піезргаѵ/іаЫіхѵа парай па сур Ьаскайзсупи, ]ака]а ізпи]е Ьіех
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зиріагеспазсі зргаииасіііуѵазсі і акиіат рга\ѵи
ргугоНпати, кепа]а-2 па\ѵика Загмаіаіе игезсіе іак-ха агихпа райзіас іакоти пагойи сі
кгатасІхіапзЬѵи ргосій ]айпа] іугапіі, рка]а
Ь\ѵа1іи]е ргугосіпуіа ргашу ]ако і как тзур
Ьоіз косіпуіа зрозаЬу ЬагасЬу ха ѵ/оіи иго
ѵуукагузіапу і піе сіаѵѵіаИ На теіу. Зіоѵѵат,
как тгоііазіа 8\ѵа]аки і аЬ геѵѵаіисуі, аук
іак-ха іапа іпакз гузашаіазіа й паіскпіопуск
Ниткаск раеіа, сутзіа й іакопуск кгуіукай,
]акі]а йгезсіе і заті зіагіпіа і гикаті і папаті,
іак \ѵіеНа]ет, аНтаск^арсса аН ѣе] гешаіисуі, ]аки]’и ]азсе іак піаИайпа \ѵусЬ\уа1а1і, а
Іак’аіа та]е тіезса па йзскоНпіск хіетіаск
Віеіагизі.
. , ,
СІхпой-ха, ]ак 8\ѵа]ак аНпозіизіа сіа Ьаізашіхти, з\ѵіе4сас з!о\ѵу ]ако: „Різай ро^саз
Ьаізаѵѵігти, зика]ису расіесЬі", парізапуіа 4.IV
1919 к. па пагузіе „Так каха Ииск
*
‘ (х тізіукі
Ыеіагиза).
, .
\
Міе ак сут іпзут йгезсіе зѵ/іесіса іаКха пазіирпу хѵіегз 5\ѵа]ака 2 ]акопа] тііоіокіспа] Гапіагуі ,,Кира11е“, иіохапу й ѵ/изпу 8\ѵа):
*
гохука
.
,
А(1 тпоЬа Іеі г шааоіі Ьіеа
Та]кот тіпа\ѵа1і ту ігопу,
Вуй іак-га саз, каіі йзіе паз
N0 зсіа^ паіуапіаіі суг\ѵопу.
}
**
ЗігуЬоІ)
ирай, каІі-Ъу йзіай,
Ѵѵасі з\ѵо] расігіеііс тіг паті,
А ту ра\ѵіек — піата каіек
Міа Ьисігіет піасіоіі зупаті.
Ісігіе па зѵгіеі гизаіпу схѵіеі
Оа ргасу з\маЬос1па] па \ѵоІі,
Ісігіе ЬагоІ па$ РгаРаѵ ІОІ:
,,Кгу\ѵа\ѵу па сузіут ро!і“.
*) Зѵѵагогук — ѵѵоіаі, зуп Зопса**) ЗігуЬоЪ — рап 2 иэскосіи.

X. К. 8\ѵа]акі зргахѵу §осу|а1пу]а.
Наіойпу іоп 8\ѵа]ако\ѵаі кігу заргайсіу
геПЫ]па-ЫохоНспу й хпасегіпі сЬгузсііапзкіт.
Неіу іоп аЗпак піе азіаіесса асіхіпокіт, асіагѵѵапут асі хуссіа, піергакіуспут. Міе.ТопЬеіу хуѵѵу, капкгеіпу, іоп ахуй!а]е іѵюгзіѵѵа
8\ѵа]ака. иак ту ихо Ьасуіі, зата ге!іЬі]а
8\ѵа]ака сіазкапаіпа хЫіхапа сіа Ьіеіагизка]
сіизу і, кахайЬу, агЬапіспа х ]е] хіисапа. ОхіеІа ЬеіаЬа і раігу]аіухт 8\ѵа]ака а\ѵіе]епу іакха ісІеоІоЬіспуті сИгузсііапзка-ПІохоНспуті
сіиткаті.
РгуЫасІаіисузіа-х ]азсе Ыіхе] сіа 8\ѵа]акоѵ/аЬа і\ѵогзі\ѵа, хпаісіхіет и ]’ако ]азсе асіпи іакха зкахас тохпа ізіоіпи]и сіитки —аЬ
зргаѵѵасЬ ЬгатасІхкісЬ ЬіеІагизкаЬа пагосіи,
Іакі]а іакха й хпасеппі ісІеоІоЫспут аз\ѵіеіІепу скгузсЦапзка] ЬгатасЗхка] < Н1охоН]а].
2 ройпаі зіизпазсіа] зкахас тохпа, зіо йзіа
Ига 8ѵѵа]ако\ѵа зкіасіаіесса х ігосЬ зігип, х ]акісЬ кохпа]а іЬга]е па іга]’пу іасі — геИЬЦпапагосіпа-Ьгатасіхкі і зіо й іопіе кохпа] х ісЬ
Іеіі — тоіу\ѵат, азпайпут, Ьаіойпут кикат
х]ай]а]есса таіуй ге!іЬі]пу. Я каіі-х ихпой зігипу Ііеіа] Іігу ха]кга]ис гахат, сіук, ргайсіа, ікгаІис ]апу зііпіеі і Ьоіз Ьагтопі]па, аіе сихѵасса й ісЬ іопасЬ іо]е-х, зіо і па раазоЬпа]
зігипіе.
Оук \ѵоз-ха й іѵѵогзіхѵіе 8\ѵа]ака зраіука]ет Іак-ха і таіуѵѵу па Іету зосу)а!пу]а
і, ]’ак хайзіоду, зра1ука]ет іат іак-ха ісіеоіоЬіспуіа пагузу сіхіеіа гахѵѵіахкі ЬіеіагизкісЬ
зосуіаІпусЬ ѵ/іакоѵѵусЬ хІуЬіесІай.
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5\,ѵа]ак ]азсе й тоіасіазсі з\ѵа;е], ]ак зіаіапзкі зуп, касуй і кіукока а<ісиуѵай зосу]а1пу]’а кгуйсіу.
СІ 1906 к. 8\ѵа]ак сіхіеіа паѵ/икі хпаскосіхісса и Ріесіагкигхіе і ѵѵоз—дак кеіа харізапа й іако сіпіайпіки, — ]'акЦа ]оп асііиі ѵ/упозіе йгахаппі:
„Р і е с і а г к и г к. 26-Ѵ1І1 (іа 15-к а к а зі г у с п і к а. Ріегза]е йгахагіпіе па Еапіапсе—
ргукга]е, ка1иса|е. \Ѵукгихка ѵѵикіа. кисіхі
согпу]а, Ьгисіпуіа... А іиі раіасу, ротпікі,
тазіу Ьакаіуіа — сіхіеіа гик икокіск. На кгуѵ/і і козсіаск зіаіс скагозу когас!!“...
А \ѵоз ргузіа \ѵа]‘па па Віеіагиз і 8\ѵа]ак»
]ак сіискойпу разіуг иіазпуті хѵасаті акіасіаІе йзіи іи]’и хисіазс, и ]аки]и ]’апа зріскпиіа
пагосі Ьіеіагизкі. \Ѵоз ]ак \ѵутойпа ]оп кеіа
аріз5ѵа]е й іут-га сіпіайпіки зѵѵаіт:
„>Міазпа расупа]есса... Нгутіс іхпой па
Тгопсіе... (1 госіпа] рагаНі тпока піасіоіі. ТуГиз рапи]е. кисіхі тгис...
8іакоппіа Ьуй и Хіаіопсе (ѵ/іозка — зитіегпа] рагаНі). 8ігазеппа]а скѵѵагоЬа рокіасіат раіахуіа азок х сіхіезіаіак. Зраѵѵіасіай
азоЬ 15. Воха, коікі сіагріеппіа, коікі Ьіахсіоппа] піасіоіі.
ріегза] скасіе скѵѵогу таіасіу тихсупа. Ргозіс, как ]ако гаіа\ѵай... Си-

]е, зЬо кека ратіогсі .. Міезрако]пу. Вуіпазс
Вохи]и і піезтіагоіпазс з\ѵа]‘еі сіизу іак хуѵ/а
асісихѵаіе, зіо кеіут токку ххѵіагпис <1а Во
ка скоску па]ко!з (апаіуспака кіахѵѵіегса.
Віесіпу, кіеЗпу... Руіа]изіа: „Сі тохаз таіісса?“. — „Ту, о]2а таіізіа ха тіапіе"... Ми
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й сІгиИиіи скасіпи. Ргу рагохіе зугокЦа пагу.
Сіезпа. Коікі зіет]ай \ѵузіа!епсай хухѵіе іиі.
Ргу пагасЬ кіепсус. тихсупа х аЬ\ѵіахапа] Ьа1а\ѵо]. 2 ріегзаЬа раЫасіи \ѵі<3ас, зіо іуГизпу.
На пагасЬ с!х\ѵіе каЬіеіу. ^псас Ьіехпасіхіеіпа... АѴосісіа] с!\ѵа іохкі. Иа ріегзут тихсупа
й зіггазпут раіе, па сІгиЬіт таіасіхіса. Ргу ]е]пут іохки—каіузка. С1 кисіе ЬіесІпу]а, зсЬхѵагеІу]а сіхіесі таікі. 8!исЬа]ис таісупа] зро\ѵіесіхі і сЬос пісоЬа піе гахитіеіис, илес!а]’ис,
зіо ігеЬа... ріакас. Лапу ріасас, ]ак зіаіуіа:
Ьога ѵ/исус ісЬ ]азсе й каІузкасЬ...
Віесіпу]а, Ьіесіпуіа! Васкі ѵѵазу сіегріас
зитпуіа пазіесікі \ѵа]'пу тоха ха ЬгасЬі з\ѵа]е... Н ѵ/у ха зіо?... Та]піса х іа]пісай... /АсЬ,
рейпа \ѵу сіегрісіе ха „\ѵіа!ікісЬ“ ЬеіаИа
зѵ/іеіи — аНага піа\ѵіппа]а. 2а когсіазс і русЬи ас! рсехусіепіай, сагой і тіпізігай ВоИ
гохит асіаЬгай... иапу зіаіізіа хаЫйсаті тііІопай... Сі ѵ/аза ракиіа асікиріс ісИпир
\ѵіпи?“...

Неіа зосу]а1па]е аНсиссіо й 8\ѵа]ака зіогах раЫуЫаіесса і паЬіга]е гахтасйи і зНу.
На кагіассу зіагосі ]аЬо і\ѵогай х 1919 Ь. рас!
хаИаІойкат „Асісупіасса ѵѵосу зіарут" (х кагезрапсіепсуі х рга\ѵіпсу]а]) зраіукаіет Ьеі:ки]и хасіетки: ,,8[асЫа х Віеіагизі хсігасіхііа
пагосі з\ѵоі і х кгар йсупііа піезіа расіоЬпа]е
сіа гупки, кисіу ріуѵ/ис сихупсу, \ѵукир1а]ису
ЬіеІагизки]и хіатіи, ка1ога]а Ьуіа сеіа] зрасіхіеіа] Іерза] Ьисіисупі Віеіагиза. Раіііука затакиЬзіхѵа пазусЬ рапой піагах ихо гахіііа
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згпаі кгуѵѵі ЬіебпаЪа пагоби. Аіе \ѵоз рп Ьеіа ротпіс і Ьибгіе саз, каіі гасЬипки 2 ргабагу гахаба]’е.“
Аіе \ѵо2тіет и гикі Ьіги 8ѵѵа]ака, па ]ако] ту іиі ракиізіо ргабизіт і аріга]етзіа
і ргуЫебгітзіа 2 Ьоки зосуіаіпака (іа раегіі
ІаЬопа]
8\ѵа]ак ]ак зуп ргасойпа] Віеіагизі тисусса бизо], Ьасасу ЬаЬассіе, аб ]акоЬа сазіа \ѵіе]е кгуйсЗа] Іибгко], а йзрака]\ѵаіесса,
ѵѵуаЬгагарсу зіаЬіе зіеіапіпат ргу ргасу, ]акі „2 рІиИот ібгіе,“ ргуратіпарсу, зіо рп
„когтіс з\міеі.“
Зак Ъаси сЬагазіѵѵо сІ)аготай,
2лісІо8па тпіе,
Во г ісі) іе] зіикі, іусі? гаіотай,
Кгу\ѵіо] расфпіе...
АЗпи расіесфи й гуссі та]и,
Асікиі ЬиЗи,
Каіі гіатіеіки игаЫа/и,
2 р/и^от іЗи.
I сІ)ос тпіе сіагка і Ьагоіпа,
Зрако^и піеі,
Аіе й сіизу йго піетагкоіпа —
За когтіи зѵѵіеі.
(Мпіе зитпа).
8\ѵа]ак рас! ир!у\ѵат, ѵѵідас, геѵ/аіисуі
2ааск\ѵос\ѵа]е Ьіеіагизай ба по\ѵа] ргасу па
піхѵіе зосуіаіпа], аіе 2 рйпа] ігопі]а] 6аЗа]е,
зіо сіотпуіа Іибсу пазу іак и Иеіут кігипки
гагаИпаІізіа, зі:о
N0^01 ЗоЪгуіа ЬиЗупкі
Расаіі йго ги]па\ѵас —
„НоЗгіе кагиб иго зрасупки,
ТѵеЬа йзіо папой зкЗаЗас"
(Не] ЬиЗиісіе).

- 47 —

\ѴО8-га Зѵѵаіак ргагі Ьеіка] гехѵаіисуіа]
зосѵіаіпаі, ргагі Ьеікіт зрозаЬат зикаппіа
хѵусЬаНи х зосу]а!пусЬ ЬіеіагизкісЬ гіуЬіесіаи
Иеіак ргазсіегаЬаіе пагоЗ 8\ѵо] и іут-га
хѵіегзу:
, , . >
ОоЪѵа Іисісу, аЬу зтіе/а,
Тоікі ротпісіе адпо:
СЬіо Ьис1и]е піа итіеіа,
2 ргасу Ьисіхіе тіес (Ігаппіо.
Зѵѵаіак габхіс Ьіеіагизи й Ьеіа] 8рга5Ѵіе
Ьеіак:
Кагюахга ріегз сут ггоЫз,
Асііісу — ѵасІ>ипак гсіа] —
А саЬо піе иіагоріз —
Кагитпіе]заЬа зруіа].
.
2ЛаЪус ігеЬа ріегз гіатіеіки.
Во кгаіпа-таіка йзіт:
СЬІаЬок гоііхіс і кисіхіеіки
Огіесіат госіпут, піа сигут.
8іо и паз гіатіі піа зіаіа
То піа (Ігі^а апі сисі —
Сигупіа пат рапаіѵа/а,
Вгіогіа зкиги, ]ак іо] Ьгисі.
Оаіе] 8\ѵа]ак и іут-га затут ѵ/іегзу
<І2Іс, каЬ Ьіеіагиз ргабизіт ргаси з\ѵа]и аа<іай 5\ѵа]ти кга]и, каЬ аз\ѵіасай
?^.2иь
і ѵѵіесіаі ргутизай хіатіи гаЗхіс,
а =шисуйзіа, зіо ігеЬа, а піе іако] ризсіа у у
і каЬ рагпай іакіт супат ЗоЬга з\ѵаіс5л шогаИай:
КаЬ піа сіасі іт га/езсі
ВѵѵаіЪо (ІисЪа і з\ѵо] ігисі
I 1\ѵо) кг а] піа сіас аЬзіезсі:
ХгоЫз №<* — Ьисігіе сиіі.
Висігіез тіес гіатіеікі аоу/аі,
Зкоіу ггоЪіасса г (Іѵ/аѵой
I а\ѵіеска] і кагора)
2тогаз рапзкісі? зіас^пои.
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Не] Ь и сіи] сіе: та]е Іисіхсу,
Ёуссіо поіѵа]'е пайкгиі),
На\маі зопкі с&а] ргасписса —
С1)іо піа \ѵогаІ) — Ьисігіе с!ги!).
Заргайсіу, ас! ЬеіуИ 8\ѵа]ако\ѵѵсЬ зосурІокіспа - ісіеоІоИіёпусЬ ргеіисіуіай іак і \ѵіе]е
хсіагоѵѵаі 8етокгасу]а], хѵузгшіа] х затаЬа
пиіга Ьіеіагизка] ргугосіу і ]едпа] раІгеЬу.
Ргайсіа, и ЬеіусЬ ]ако зіоѵ/асіі сихѵасса паѵ/аі: поікі саікот ѵ/угахпу|а хсіагохѵака гасіукаііхти, аіе аЬ гехѵаіисуі Ьаізахѵіска], ]’акир
йЬасуІі и 8\ѵа]ака 8и1іта і азаЬПхѵа М. Маѵѵіпа — піата іат і зратіпи.
Ліе ісЫот сіаіе], сіук зраігкаіет и 8\ѵаІака іазсе піезіа по\ѵа]е, Ьоіз хѵугахпа]е й кеіут кігипки. АѴоз ѵ/іегз „Зіаскат сіагпізіут“
разхѵіасапу, ]ак хѵісіас, асіпати х Іахѵагузай
кзіапсіхой ЬЫагизай. СІ Ііеіут хѵіегзу 8\ѵа]ак,
хѵукахайзу ргусупи хѵагохазсі тпоЫск и пазут кгаі сіа кохпа] Ьіеіагизка] рга]аѵ/у, азаЬІіхѵах и хуссі казсіеіпа-геііііііпут і хаасЬхѵосійзу з\ѵа]Ьо зіаЬги сіа хѵукхѵаіазсі ха зхѵіаіир зргахѵи, зат игезсіе сіа кепуск хѵогаИай
х\ѵагас\ѵа]есса х пазіирпуті зіахѵаті:

Нагое! Ъуй азоЬпа, іхѵагуй 8\ѵа]и зі/и,
Киііигу піа тіей а і\ѵагуй,
А \ѵу тіта\ѵоІі караіі таІ)іІи,
Во сіис^ іѵаз г газказу йго &пій...

ѵѵіесіаісіе сіокга, са^о пат раігеЬа —
Иат ігеЬа хіатіи тіес ^ѵса]е],
Му с})осат раргозіи сіазіасса сіа піеЬа,
А піе тіта рапзкісЪ сіххѵіаге].
Татаз зхѵіаіу різа, зіо хЬуіак ас! зігаіѵу,
Ас! гесу капіеспа] и хуссі
Ізсі та;е Ьіесіпут, а ]паса) — кгуіѵаіѵу
2!ас!х1е]а пахой іге‘ піазсі.
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/ сіуіох Іуеіа зройпій — зтіаісіезіа ІиЗхі —
С1)ос то ] сЬгузсі]ате Ъуіі:
АЗпак-га кагаіі ,,ра зтіегсі зіо-г ЬисІ2Іе?“
/ заті <3!а Ъгисіусі гуіі.
Ргаг ЬеІ:у]а йхо зіо\ѵу, )ак Ьасут, Ьа\ѵога заргайсіу піа Іоікі з\ѵіаіу Татаз х Зіагесіпіашіесса, аіе [акха і Епсукііка „Кегит N0хѵагит“ Ьахѵопа ХІП х капса ѵѵіеки XIX, На
лога раЫуЫепаіа, сіазі:а8а\ѵапаіа сіа Ьіеіагизка] паіигу і ЬіеЗагизкіск \ѵагипкай, 1<Зео1оЫ]’а...
СЬгузсііапзка] Оетокгасуі’
СІзіо зсазсіе сііа ЬіеІагиза й ]'аЬопа] пасіхіеі па зосу]‘а1па]е ’Л’уххѵаІегіпіе 8\ѵа]ак
Ьасус и іут, зіо
каіі
\ѵогаЬі пагосіи
тагаіпа хЬпііі ас! хЬуікай і гозказу, пагосі Ьеіу сЬос и Ьіасіхіе, аіе азіайзіа СНгузіи
„ѵѵіегпу ]ак зуп“ і зіо ѵ/оз іиі хасіаіак рейпу
па зосуіаіпа]е \ѵух\ѵа!егіпіе Ьіеіагиза:
Так \ѵоз сігіе пам/ика, пагосі паз иЬо&і,
РагЬайІепу зшіеіи і сіоіі асігіп,
Асіпак исфаіѵай зтаі г С1)гузІо\ма] сіагоір,
I ѵѵіегпу Зати Ьуй, ]ак зуп.
ІѴисопу/а'г з\ѵіеіи, паЗиіу]а \ѵіеІті,
8\маіт ризіасіитзіхѵат Псіуіт,
Ниіаіі „гаЗизкі1' —
1)впу]а зеіту,
8іо гпіисЬаІіз г Зис^ат Ыа'ріт.
NагоЗ то/ іу ЫеЗпу, раЗгіаки] іу Бори,
Біо тогаз сіаріег ракахас
БаЬгапи/и зі/и па Іи/и Загони,
НсЗхіе то г па зѵѵаЪосЗи зрахпас.
С1)1о зуп 1\мо]~зуп шіозкі-піасі/аі сіуиісеі изіапіе,
Ргаігес зѵ/а/е ѵ/осу па (Згіегі,
Ідгіес Ьо рага — рага гтіегіхмусі/зіаппіа —
,,Ра1охап іарог па кагепБ
(Біасфат Ъмагпізіут).

XI.

лапозіпу К. Зѵѵаіака да ргугору.

Наіойпут іакіагат іѵ/огзіша 5у/а]ака,
]ак Ьасут, х]ай1а]исса азаЬізіуіа ріегахуѵ/аппі
і Н1охаНспа-ге1Шупа}а Нитка й азѵуіаііеппі
скгузсііапзкіт. СІ зи/іаііе ііеіаі ѵ/узока] іИеоІоЬіспа] Ниткі Ьисіиіе рп Ые!агизки]'и іНеоІоЫіи
й Ьаііпіе пасуіапаіпа] і зосуіаіпа]. Я!е піе хаЬуѵѵа|то апі па сЬѵѵіііпи, зіо 5\маіак піа іоікі
НІохаГ, аіе рп і раеі гахат і іакока еіетепіи _ НІохоГзкаЬа сі роеіускака Ьоіз и ]акопут іхѵогзішіе — шукаха х сазат Ьіеззіагоп
па]а кгуіука. \Ѵоз-ха зшо] раеіускі іаіепі 5\ѵаак хѵукахай піа іоікі й Ьаііпіе геПИЦпа}, ^па
госіпа] і зосуіаіпа], аіе іак-ха й каііпіе асісиссіа кгазу ргугоНу і Ьіеіагизкаііа Ьуіи.
РгайНа, ]ак ту йхо зкахаіі \ѵузе], 5\ѵа]ак — кеіа ріазпіаг кгазу піе ИІа зата] кга
зу, аіе кеіа ріазпіаг кгазу Нхіеіа ]азсе піе]ка] \ѵузе]заі, Ьоіз ЫуЬока] і акиіпа] теіу.
□хіеіа кеіаііа й і\ѵогзі\ѵіе 5\ѵа]ака затазіо]пака тіезса сПа ргугоНу ЬаИа] піе зраіукаіет
саікот: арізаппіе й ]аЬо ргугоНу і ]а]е кгазу
зраіука]ет и ]ако ]ак-Ьу тітасЪосіат, ]акЬу йр!есіепа]‘е й піехѵіаііка] тіегу й іѵ/огзідѵа
Іако ргупсуро\ѵа]е — геІіЫіпа-пагосіпа-зосу]а!па)е, зраіукаіет и 8\ѵаіака арізаппіе ргугоНу, ]ак-Ьу Пизігасуіи ЬеіусЬ іако азпайпуск
теіай, іак-Ьу ргукіаН, ихог игезсіе.
Зак асіагкѵапу асі ^гиЗгіе] (Згіасіпа,
АЗкіпіеп сіисі) то] асі Вогана йіоппіа,
Зак Пзі рагойЫу, зисІ)а]а Іуаііпа,
Зак рагаЪуіа ЫеЗпа&а гакогіпіе...
(N0 рзаіт 150).
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гіатіеісу, Ыагюосіпаі і Ігигіпа]',
Яяіібаі гака] раіисіпіа^а зопса,
Сіа&іе зикаіи й сіатогіе Ыисіпа],
РУа: /ига/^о йіоппіа зитщи Ыагкопса...
I ЬаЬазІайІи, Вога, Т\ѵа]е сігіхѵу —
V /огтас'р рга]а\ѵу і й гтіепаск саза...
I Ы&Зпи сіи за та] и агуй!а]е
Р&шшэс ргазіогай Іулйегсігіака козтози,
Сѵ^па} теіосіуі Ьоіаз то] зика]е,
гаріа)асі кіітп і\ѵогсати Іози.
(N0 рзаіт 62).
Я ѵ/оз аЬгахок токіікай, ]акі 8ѵ/а]ак
ітааіи]е заргайсіу ра тазіаски, аіе ]акі іак-ха
ісж: іиі іоікі аЬгахкот, ііизігасуіа], ѵ/іа8иса]
сакаіѵіека йа гагкаИкі іа]пісу Ьуіи.
.„...На йхНогкіл таізііпут зитпа зитіас
.ігейсу. кісіаіису Гапіазіуспуіа сіепі па карсу
? кгуіаті.
Сізупіи пагиза]е
іоікі ИиІЬа
]акі 2гу\ѵаіисузіа сазат зііпіе] \ѵагизус Ьуііпки іга\ѵи і рас!ута]е зискЦа Іізіоскі.
Оз іартпаіа, піеаНИасІпаіа паѵ/оскіс па кохпаЬа ^гуНоіи... Міезіас зрако^па зраЫасІаіе
окаі хітпут \ѵокат зѵ/аіт. СісИі раЫасі
■з- іаіе ]оп и кохпу киіосак, 8а кохпаі хасіеп? — ]ак-Ьу зѵ/аіт зІаЬут зѵѵізііот скоса
■ гхрхзпіс — аікгус іа]піси Ьуіи...“
(7Ѵ/е ратіог-пагагігііізіа').

Па іѵ/огсуск кгуІІасЬ зѵ/аіск
5оа]ак іи8у,
Разса ^сігіе зитіс гигііѵѵа,
НаНот скоса з^іеі аЬпіасі,
Ніігіе паѵосі Ьіасігіс ригіиѵа
■
ріаса та]а тасі...
Вог
зіпі гслаі \м1с1т8]е,
игкогкі, ]аѵу, піѵѵу,

іткпіесса
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НЗгіе то] Ъѵаі г ЫаЗу тагпіе/е,
Ск)ос сіѵіагогу, піеіапіѵѵу,
(Вога, ггаізіа).
Ѵ/огтіет сііа ргукІаНи ]а§се піекиік
8Іго]пусЬ 8\ѵа]ако\ѵусІі таіипкай ргугосіу:
Зѵгіесіс гогка /азпа-сиЗпа па ыѵіеі Вогу йинез»
Ік разѵѵіесіе іопіе хѵіозка, &огу, заЗ і Іез.
2уіѵа лоска аЬагпика зоппу секу кга],
Зака\ѵіе]ка аЗаг\ѵайзіа, Ьуй па з\ѵіесіе та].
[Ріеёта X
Вуко Ьеіа й посу сіс^о} і 1а’]отпа}..~
13 гпіатогіе і тіезіас ІеЗг ркуй.
кеЗг гогкі тіЬсіеІі й \ѵузі піеаЬ]‘атпа]:
I ІиЗгі расісЫі і Ьог сіотпу зпій.
(Зак тсеск[Ѵіесіег заІе]'е, тіасіеііси Ьопіе,
Нопіе уѵісіугаті, /ак ЬигЬаті скрмаі.
Міезіас кгу\ѵа\ѵу і)1апий ргаг акоппіег
13 зеѵсу гЬиЗгій тпіе зтаРкисіазпу гак
(УЗіесіег заке/е)^
В ѵѵоз ѵ/іаіікі і сагойпу аЬгах Ьіеіагизкаі;
хѵозіепі й Хадизкі:
Рагоакку Іізі, капа]иса]е зопса,
Іт&ка, іитап, ріис^оіа, ЫегЗагогга~.~
2.аЗизкі ]3ис, затіека йго ргугоска,
АЬтуй иго сіогсіг \ѵазіеііпи Зата\ѵіпи,
ВігуЪок) игіай и гикі йзіо аЗ РоЗа,
А Мокза аіѵазка арозпіи/и Іуаііпи.
Сака)е йзіо, каіі ОагЬок йкаЗатпуг
ккаЗгіеггус гекі й зко\ѵу ІаЗаѵѵаіу,
Каіі Ріаіго й піеЬіе ^азраЗагпу
к)Іа ЫеЗпусі) Зиз гасупіс Вогу сІ)аіу
Зрасупіе і зтіеѵс и гітки й татогпи,
Насісірпіе гжіег, гас&кос&піе й Іезіе ріизка
13 сіетги мойк гаѵгу)е іак ігумогпа,
Зак-Ьу зкапака к>3гіе ]аІ)опа]а Засизка.
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/Ѵо’ Ьоіаз іо] 8\ѵагоі) разіес ргасіѵѵіезпіе
I ріегзут ріагипот гаг\ѵаІіс тос ЗігуЬоЬа:
Зкгизеуг іо с/, гіатіі ріаіопка зсегпіе,
I йзіо гу\мо]е гпой ра^огпіесса (Іа Во1)а.
(ІѴа \ѵозіеп).
Так, 8\ѵа]ак піах\ѵу2а]па ЬіуЬока асісила]е ргугосіи і заргайбу ра тазіаски ]а]е
таіаіе, пікоіі піа ху скосіхіасу асіпак х ѵ/узу
пі з\ѵа]е] геІіІіііпа-НІохоНспаі сіиткі, піко
те ріегаз1а]ису зикас изіисіу арозпіа] ргу су
ну — Вока.
Виза ]аЬо, ]ак зат каха й ѵѵіегзу „Ви
за та]’а“:
...и кг а/ {апіагіі Ьи1а]е
й &ииегс1па]’ іт1)1е ра аЫокасІ) рІу\ѵа]е,
Зіо зопс аЬІасІаіе и 8ѵ/іеі1а] ргаггосу.
Пиза ]аЬо, іак
Маіуі рузпакгу/у кира]есса й тогасі)
X ргатіеппіай заікапусЬ, кира]всса й
(тогасіу
X ыасіоіи сисіойпа]. 17 піеЬа игІаіа]'е
Аг/от зіѵіеіаіѵісіат — і й ріекіа зрасІа}е.
Ваіеі Иеіак каха 8\ѵа]ак аЬ заЬіе:
Риіз гу\ѵоІ)а йзіез\ѵіеіи, І'л’огсу зораі си]іі,
Ра(7гійІа]и гагзпоюу [отту піехЬасІапу,
ъаы'іезізіаі зкаіа] и ЬогасЬ пасики,
В‘і&1ус!) гсіаппіай фгоуи 1)ірпоіуга\ѵипу.
Зыіеі сагойпу-сисіойпу тіапіе йгіай и аЬо]ту,
.Ыараійзу асіѵ/іеспаі гигЬо) ісіеаіи,
Тиогай (ігійпусЬ изіисіу ийсіги сеіу рІО]ту
I ёи/и па<7 заЬо] изіеЬуіи паѵ/аіи.
{Виза та}а)
Піатаіа Іак-ха тіезса йсіхіаіаіе 8и/а]ак
и з«а]е] ілѵогсазсі і з\ѵа]ти 3\ѵіе(и сузіа азаЬізіати, з\ѵа]е] піасіихіе-ігаіііесіуі, ]ака]а па зата] гагу рагіказііа ]ако зііу, сіхіакиіису сати
расЗ раЬгоха] зтіегсі аЗЬуѵ/аІазіа бзіо і\ѵог-
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5і\ѵа іаЬо, зтаі 8раіука]ет іак-га т^сеппіай-зитпі\ѵай и зикаппі гагѵ/іагкі іа]тс<у
Ьуіи акиіат, зраіука]ет игезсіе й Зша>кж
саз асі сази таіухѵу зитпу]а аЬ зѵ/аіеі шігіпосіе, Аѵупікаіиса] асісазсі 2 ]ако піасЫп.
і 2 зіапи каіаііскака зи'іеіага. Зуге] айвак.
пад кеіут изіт піа Ьисігіет іиі гаігутінлжсса; гаг сігіеіа іако, зіо кеіа йзіо затазго.у
пака тіезса й 8\ѵа]ака піа та]е, а скик.
гаг — зіо йзіезіагоппаіа кгуіуспа]‘а арзга™
сойка Зѵѵа]’ако\ѵа] і\ѵогсазсі Ьисігіе іоік?.
ѣасіу таксута], каіі йзіе іѵѵогу іакопур раЬасас зѵ/іеі сігикат, Ьо кагузіаппіе 2 зсЬ
и зіапіе гикарізпут, сазіа піеаргасашапута,
піе йрагаЗкаѵ/апут, а сазіа і сііаоіуспуш
і піасуіаіпут — гес сіига тагисіпа]а і піаг’лусаіпа ігисіпаіа. йу йгезсіе йзіезіагоппаіа і »у~
сегру\ѵа]исаіа кгуіука 5ѵ/а]ака кеіут гахат
піе ймасііосігііа й ріап кеіуск пагузаы. Неіут гагат ізіо тпіе іоікі аЬ ѵѵукагапіе ЫеІагизкати Ъгатаскіапзіхѵи іако ргагіизіт Ьакассіа Зѵ/аіакоѵ/а] Ьігу, ]ако]е Ьіезразгесіпу^ю
та]‘е асіпозіпу сіа 5\ѵа]ака, ]ак раеіа—скгухсіІапзкака ГіІогаГа і Ьіеіагизкака пагосіпайа
ісіеоіока, зіо, акиіат кагису, і зкапоѵѵіс азггаДпу]а скагакіегпуіа гузу йзіе] 8\ѵаіакош.«/
іхѵогсазсі.

XII. Аішіпу ѵѵувпай.
ВаЗа] изіо саІаѵѵіесЬѵа ріегаху\ѵа]е зіагіпіа сіахкі кгухуз и \ѵа йзісЬ ЬаІіпасЬ 8Аѵа]Ьо
хуссіа: и екапатіспа], зосу]а!па], геІіЬЦпа],
еіуспа], киііигпа]. 2а ріегза]е тіе]зса
\ѵухѵѵаіегіпі саіа\ѵіесі\ѵа х ЬеікаЬа раіахегіпіа
хтаііа]исса тіх заЬо] гохпу]а Зиткі, гохпуіа
Зокігупу, гохпу]а зѵ/іеіаЫаЗу. Ыа]ЬоІз паргихапи]и і \ѵуігу\ѵаіи]и ЬагасЬи ха Іисіхкі]а Зизу
хѵіаЗис Зѵ/а кга]пі]а таЬиіпу]а кігипкі: сЬгузсі]апзіѵ/а, ргаЗизіт каіаІісі\ѵа, і таіег]аІізіуспу котипіхт.'
СИіо х ЬеіусЬ кігипкай ріегатоха і, ріегатоНзу, сі \ѵу1есус са1а\ѵіесіѵ/а т. ]аЬопа]
зисазпа] ЫуЬока] і ЗисЬоѵгаі і Нхуспа] піаЗиЬі? Ѵ/О8 ізіоіа йзіеі зисазпа] ргаЫету.
Иа то] раЫасІ, пасііа таЬсута,
с,а
зоѵѵа ріегатоха іо], сііа каЬо й ЬагасЬіе сіоогу]а йзіе зрозаЬу і ргадизіт зрозаЬу зііу
Нхуспа], Ьеіа хпаса — ЬіахЬохпу таіег]аіізіуспу катипіхт. Аіе тоспа ѵ/іеги, зіо каіі
і кеіак зіапіесса, Зук ріегатоЬа зисазпаЬа
котипіхти Ьисіхіе заргайЗу іоікі сазоѵ/а]а.
□иза са!а\ѵіеса]а, зіо позіс и заЬіе „аЬгах
Вогу“, харгаЬпіе заЬіе ѵѵоіі, аЗрахѵіеЗпаЪа з\ѵаіе] паіигу хуссіа і й гехиІіасіехпо]Зхіе]аЬо.2по]Зхіе-х аЗра\ѵіеЗпа]е 8\ѵа]е] паіигу хуссіо Зиза
ІиЗхка]а и іе] паѵ/ису, ]ака]а х ѵ/узі піаЬіезпа] азѵѵіаі!а]е раігеЬу са!а\ѵіека і таіег]а!пу]а і ЗисЬо\ѵу]а — Ьеіа й сЬгузсі]апзіѵ/іе, аЬпойІепут
ракиіа] ]аЬо \ѵухпайсай, аЗгоЗхапут і аЬ]аЗпапут и \ѵаЗпи \Ѵіа1іки]и С1пі]и і Заіагпаѵ/а-
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пут да зисазпусН ІидхкісЬ, ]ак зосуіаіпусіз,
Гак і да изіакісЬ іпзусЬ зІизпусН раГгеЬай.
Ргудхіе саз, каіі і катипіхт зисазпу
рад иріуѵѵат Ргайду рахЬидхіесса йзіаНо ГаЬо, зіо й іт ]озс Гаізат, рахЬидхіесса геііЬіі таГег]а!1хти, даГагпиіесса да заргайдпа]
паГигу саіахѵіеса] і да ]а]е заргайдпусИ ра
ГгеЬай; а Гаду пазГиріс каіі йхо піа зупіеха
сЬгузсЦапзГхма і катипіхти, дук ісЬ хЫіхегіпіе і зиргасойпісіхѵа па кагузс аілиіпа Іидхки]и. Ѵ/іеги, зіо ЬеГа піекаіі пазГиріс: Іез ехігетез зе іоисЬепі — кга]пазсі зсЬодхіасса
тіх заЬоі — каха тидга]а Ггапсизка]'а раЬахѵогка.
ІЧіезГа радоЬпа]е, каіі піа зизіт Го]е,
ѵ/укахай и зхѵаіт сазіе і Гхѵагес зисазпайа
котипіхти кепіп и з\ѵа]е] Ьиіагсу х каіаііскіт кзіапдхот, каіі Ьеіак кахай:

„Саіаѵ/іесіма іткпіесса да захѵіеіухти.
Заѵѵіеіухт — Ьеіа іоікі ки/езіуіа сази. СІ ргасіаЬи зоіпі Ьадой піа Ьидхіе зіагод пагодай
іпза] Госту йгадай. Лдхіпа]а — па та]и дитки — разіагод гиіп зисазпусЬ іпзіуіисуіай
азіапіесса ЬіегагсЬікаіа1іска]а, Ьо й ]о] зузіетаіуспа Гіади]исса іу]а, каіогу]'а ргахпасапу діа кігаѵ/агіпіа. іпзуті. Місіііо піа годхісса
апі Ьізкират, апі раріехат, Гак ]ак годхісса
кпіахіет, кагаіот, сагот; каЬ зіасса ра\ѵадугот, кігайпікот и Казсіеіе КаГаІіскіт, Гге*Ьа хмукахас хдоіпазс да ГіеіаЬа. Ма Ьеіа}
тидга] копзіуіисуі ітіеппа і аріга]есса Ьеіа
\ѵіа1іка]а тага!па]а зііа каіаІісГхѵа, дхіеіа |ако] ]апо ад 2 іузіас Ьадой зргасійіаіесса ріегатохпа йзіт Ьигат і каіогаіа хгоЬіё ]аЪо
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піеріегагпохпут і й Ьисіисупіе. 8і1а Каіаіісі\ѵа — Иеіа ѵ/укіиспа зііа тага1па)а, а піезііа ргутизи. Са1а\ѵіесі\ѵа асіпак раігаЬи]е
і асіпе) і сігиЬо). I сіхіеіа ЬеіаЬа )а ргасІЬаси
— кахай кеііп, ргусІ8ка)ису сІаЬііпут Ьоіазат
Ьеѣуіа 8Іо\ѵу — ]а ргасІЬаси, зіо й Ьисіисупіе
Ьисіхіе ѣоікі аЬпа (опта йгасіай: заѵѵіеіу і асіпа геІіЬЦа — каіаіісіша. Так ѵѵаа, ]ак і то]
Меаі зройпіасса... зкаЗа іоікі, зіо ту аЬисІ\ѵа ЬеіаЬа піе сіасака)ет“. („Оззегѵаіоге Котапо“ 23.ѴПІ.1924; раѵѵосііе „Ргхеді. Каіаііскі“ 27.IX.1931, № 37).
Ва ЬеіаЬа ІгеЬа Іоікі ИаЬас, зіо каіаіісі\ѵа кепа]е, аЬ ]акіт Иаѵѵога кепіп — Ьеіа
Ьисіхіе Ѵ/іаІікаіе СЬгу8сі]ап8ка}е ЛЬ]асІпагіпіе,
\Ѵіа!іка]а 8из\ѵіеі:паіа С1пЦа.
А 8ІО-2 х Ьіеіагизкіт пагоЬат? С1 катипіітіе зисазпут піата Віеіагизі і |а]е пагоЗи, Ьо й Ьеіа] іеогуі пагосі ]ак ігакі аЬиІат
піе ргухпа]есса. Висіисупіа Віеіагизі й Ьепут
асігосіхапут, аЬ]ас!папут, 8и8\ѵіеіпут сЬгу8сі]ап8І:\ѵіе. АЬ
Ьеіут-ха Іаіисіей и паісЬпіопусЬ ЬиткасЬ 8\ѵаісЬ Ьіеіагизкі раеітузіісіеі Кахітіег 8\ѵа]ак. Ва ЬеіусЬ-2а Спи
так Ьисіис ]азсе піагаг ѵ/агосасса аулу ВгеІагизі, ]акі)а Ьисіис сЗаІе] ргасаѵ/ас пасі Ыеіагизка] пагосіпа] ісіеоІоЬііа).

2 М I Е 5 Т.

Ваі.
1.

II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Ѵ/ахпа8с паго^па] ісІеоІоЬіі і піазіаса ]а]е й Ьіеіагизкіт різтіепзіѵѵіе
АЬ хуссі і ргасу ЬіеІагизкаЬа пагосІпаЬа іНеоІоИа К. 8\ѵа]ака
8икагіпіе Ьіеіагизка] пагобпа] ісіеоІоЬіі — ЬаІойпа]а теіа гуссіа і іѵѵог8і\ѵа К. 5\ѵа]ака
К. 8\ѵа]ак і Ег. ВаЬизеѵ/іс. РасіаЬіеп8І\ѵа і гохпіса
Разтіегіпаіа зрасісупа К. 8ѵ/а]ака
К. 8ша]ак и Ыеіагизка] кгуіусу
К. 8\ѵа]ак і РеІіЪЦа
К. 8\ѵа]ак — ипЦотзЕ
К. 8ѵ/а]ак і зргаюа пасу]апа!па]а .
К. 8\ѵа]ак і зргаѵ/у 8осу]а1пу]а . .
Нсіпозіпу К. 8\ѵа]ака сіа ргугосіу
АЬиІпу ѵ/узпай ’

5

8
И
14
16
18
26
28
33
43
50
55

ііііі^ін7іДіі<і>У.ціі>Діі йЭТіііИ

Кпігкі іако-х айіага: |
1.

ООКТЯВ

ЕВЯМСІ5ЯК

8КЯВУМЯ, I

РІЕВ8У БВСІКЯВ ВІЕЕЯВСІ8К1
1 5 2 5- 1 925.
Ѵ/у8аппіе ВіеІагизкаЬа ГЯа\ѵикоѵ/аІіа Т-\ѵа,
\Ѵі1піа, 1925 Ь.
ЬгахЗапка] і Іасіпка].
Кпіхка хѵусіапа
ВІЕЕЯВС18КЯЗЯ МО\ѴЯ й 8КОЕЯСН
2.
ВІЕЕЯВСІ8І XVI і XVII 8Т.

Ѵ/усІаппіе „Віеіагизка] Кгупісу".
ХѴііпіа, 1928.

|
|
М
.|
Й
И

|
|

3.

ЕООМЯЗН МОѴ/Я й 5ХѴІЯТУМІЯСН. В
\Ѵу8аппіе „Сгузсцапзка] Виткі“.
Ѵ/іІпіа, 1929.

4.

Е В Я N С 15 В Я Н С1 5 Е V/
ІаЬо хуссіо і і\ѵогса8с
и ігуссаіуіа йкодкі зтіегсі
(1900 — 1930)
\Ѵус1агіпіе
Віеіагизкаііа Іпзіуіиіи
Назрасіагкі і Киііигу
ХѴіІпіа, 1 93 0.

5.

с

ВІТЯУТ ВЯЛІКІ ІБЕЛЯРУСЫ
Выданьне
Беларусксга
Нацыянальнага Камітэту
Вільня, 1930.

НЯЕОйИУ 5КЕЯВ:
КпіНагпіа „РаЬопіа“
ХѴіІпіа, Еисіѵ/ізагзкаіа 1.

Кпіхкі ѵѵугіайпіа
„СЬгу$сі|ап8ка) Вишкі“.
Эг. М. А. — Вок (Шогоііспу пагуз) ... 30 кг.
„ „ „ — Саіашіек..........................................25 »
Кз. Ог. I. Везес — 2 кізіогуі Ароіокіеіукі
Скгуйсі]'апзкаі
............... 1,00 хі.
РгоТ. Ог. I. Тагазеѵѵіс — 2іо і Іакагзйѵа
па )ако
............................................................ 30 кг.
ѴѴ. А. — Лак Кахіик заЬгайзіа На зро\ѵіе8хі
50 „
,, — Кагіико\ѵа]е 2апітзі\ѵа . . . .
50 „
„ — Лак Напиіа гЬігаІазіа йАгкіепіупи
25 „
I. 8. — Вигапіес Каі^ѵѵіасіеізаі Огіеѵѵу Магуі 30 »
I. В. — Ріезпі 2а1Ьу (КаЬохпа]е гагигагаппіе
тикі 1 зтіегсі 2Ьайсу пазака Лехиза
Скгузіиза).........................................................20 „
Л- Вуііпа — Оагока Кгуга............................ 30 „
Кз. Р. Таіагупоѵѵіё— 5’анаіу ІхуНаг СкІеЬагоЬ 30 „
Р. 2. — 2іагпіаікі х гоНпаіе )ипаска]е піюу 20 ,
Ріоіг 2агіита — Кираііе
......................... 50 „
Кз. А(І. 5іапкіе\ѵіс — РоНпаіа тпо\ѵа й Зѵѵіаіупіаск............................................................. 1.50 гі.
АН. Зіапкіеѵѵіс — Кагітіег 5^а]ак ... 50 кг.
К. N. — 5ѵѵіа(у Рут
...................................... 50 „
НаЗаѵѵік „Скгузсііапзка) Оиткі га 1928 к. . 5 гі.
,
,
„
1929 к. . 5 гі.
1930 к. . 5 гі.
2акагу зрайпіа)исса скиіка і акигаіпа: ра аігутаппі
йзіе] ѵѵагіазсі кпігкі, ако пакіасіпо] ріаіа) (ха роЬгапіет) ра аігутапі ігесіа] сазікі хѵагіазсі хакаги.
Оіа кпікагпіай і 81а іуск, скіо м/урізѵаіе піа тіепз,
Іак па Ю хі., 8а]'есса зкіНка.

Кпікагпіа

Наіоипу зкіай:
„Ракопіа“ Еиймзагзкаіа

1,

№Ппіа.
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