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ЫёІагизкаЬа

Ад. Зіапкіешіс

МаИпизейзкі
—РАйЫЖ ВАСНКУМ^-

ВаЬгойзкі
(Ра шуіокай Ые/агизка^а асігасігеппіа).

5Ѵі1піа 1937.
Шугіаппіе Віеіаги$каЬа ХѴусіашіесіша „Віеіргез".

ВіеІаги8ка)а Эгикагпіа іт. Ег. Зкагупу й ѴЛІпі.

ж 0 Т) ию / лип

СІзіирпоіе зіоѵга.
Разіа іаЬо, ]ак \Ѵіа1іка]е Кпіахзіѵѵа кііойзка)е,
а гагат г іт і Віеіагиз, и 1569 Ь. й ЬиЫіпіе раЗрізаіа г Роізса] ра1ііуспи]и ОпЦи і разіа іако, ка
іі й 1596 Ь. и Віегазсі пазіирііа ипі]'а сагкойпа|а,—
расайзіа гапіараЗ раіііуспу ] киііигпу ВіеіагизкаЬа Нагони. Неіу гапіараЗ акапсаіпа пазіирій и 18
зІаЬоЗгЗгі. Каіі й раёаіки 19 зіаІіоЗгЗгіа (ігакіаі
и Туііісіе 1807 Ь.) изіе Ьіеіагизкі]а гіетіі аЗ РоІзсу асіузіі За Казіеі, Ыеіагизкаіа киііига Ьуіа
гпізсапа і гапіарайзу акапсаіпа. Так 2\ѵзпу]а „\ѵузе]зу]'а“ зіаі ЬіеІагизкаЬа пагоЗи, кеіа гпаса —
рапу, ЗисЬа\ѵіепзі:\ѵа, а паѵѵаі і тіазсапзіхѵа ракіпиіі Ьіеіагизкі пагоЗ, ЬіеІагизки]и тоѵш, киііиги,
а тпокЦа па\ѵаі і \ѵіеги і ріегапіаIізіа саікот киііига] роізка]. Та]а йгпой сазіка Ьеіака „игузераЬа“ ЬіеІагизкаЬа ЬгатаЗгіапзіма, ]ака]а ігутаіазіа
ргачѵазіаіца і ЗисЬоига га Роізсаі піе разіа, рамНагпиІа й Ьок аЗпаиНегпа] Разіеі, ]а]е кикигу і тоѵѵу. ЛзаЫі\ѵа ]агка Ьеіа гагпасуіазіа, ггагитіеіаіа гее,
и 19 зіаЬоЗгЗіі, каіі йзіа Віеіагиз арупиіазіа рас!
Разіеіа].
С1 18 зі. Ьіеіагизкаіа то\ѵа і киііига кгусЬи
Іазсе ігутаіазіа й ипі]асі\ѵіе. СІ Иеіут сазіе, азаЬІіѵѵа рас! капіес 18 зі., ата! изіо па Віеіагизі пііе]§а]е \ѵіазко\ѵа]е ЗисЬаміепзЬѵа Ьуіо йпі]аскіт.
ОисЬа\ѵіепзі\ѵа-2 Ьеіа, сЬос Ьуіо иго Зига іак-га
зроізсапут, ]азсе и паѵисаппі пагоЗи Ігутаіазіа

3

САѵіогсіа Ьіеіашзказсі.
*)
Скагакіегпа, зіо Віеіагизу
йпі]аіу ігутаіізіа )азсе 8ѵѵа]’еі тоѵѵу і разіа зказаѵѵагіпіа СІпіі Мікс1а]ет I (1839), Каіі ха 8ѵѵа]и \ѵіеги сіаѵѵіаіозіа іт піатаіа расіагріес. \Ѵагзайзкі агГ Длу \<лАЛсУЬІ5киР №. СкозсіеК — РоріеІ, |акі й „Раті^іпікаск“ арІ8\ѵа]е 8\ѵа]о ргакуѵѵагіпіе па ззуісу й ГІойкагасіхіе і з\ѵа]'е зраікаппі х ззуіпуті Віеіагизаті
йпі]аі:аті, аЬ кеіут \ѵоз зіо різа: „5ат іезхсхе
зроіукаіет 8хіа8о\ѵ, кідгху іесіпа ріезгі зріечѵаіі
роЬіаІогизки, итіеіі Оісхепазхі ХскоАѵаз Маг)а
).
**
Рас! капіес 18 зі. і ргах изіо 19 эк, азаЬііѵ/а
разіа зказахѵагіпіа СІпіі, как зтаі Віеіагизай, піа
скосасу рас! сагзкіт ргутизат ]зсі й ргаѵѵа8Іай]е,
исіакгіа й каіаіісіма роізка-іасіпзкаіе,— Ьіеіагизка] тоАма] сазікоѵа кагузіаіазіа іак-ха і Іасіпзкаіе 8иска\ѵіепзіѵѵа, каЬ Ьус хгахитіеіут 81а
пагоди.
Наѵ/агуіа раЬіеіагизки іак-2а і зіаскіа, азаЫі\ѵа й \ѵако1ісаск, раіохапуск 8а1ока ад роізкіск
киНигпуск сепігай. 8\ѵіе8сус аЬ кеіут 8. Сесаі,
Іакі, гах\ѵаха]ису аЬ Ыеіагизка] то>ѵіе, каіоги]и пахуѵѵаіе „кгеѵѵіскар, и 1846 к. різа кеіак: „Оозіаіесхпе хазіапоѵѵіепіе зі§ па8 іа тспѵа, кіога 'ѵ раті^сі пазхе] хуіасу )езхсхе зіагизхко\ѵіе рапоѵ/іеті^дгу зека то\ѵіс ІиЬіІі, кідга сіоЦсі тодѵіа рапоѵѵіе
і екопотоАѵіе х ѵ/Іозсіапаті, \ѵ кібге] різапо піеб8уз и паз акіа игха8о\ѵе, — рохозіа]е
саіозсі
Іакіетиз хсіоіпети, тогхе и^озсіапіпоуѵі, со зі$;
ргхех пайка ѵ/хпіезіе 8о діакзхедо гозігха^піепіа
8озкопа1е хпапедо зокіе і^хука"
).
***
*) М. Гарэцкі—Гіст. Бел. Літ. Вільня, 1921, бач. 55.
**) ЛгсуЬ. \Ѵ. СЬозсів^РоріеІ — Раті^іпікі, 1 И, Кгакбхѵ 1915, Ьас. 184.
***) Ріозпкі АѴіеЗпіасхе г паб Иіетпа і Эхѵѵіпу. ХѴіІпо1846, Ьас V.
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ЯИиіат-га ѵлегпугп Віеіагизат азіайзіа Ьіе
іагизкі зіаіапзкі пагод, піа Ыедгіасу паѵѵаі па іо]е,
да саЬо ]аЬо тасусИа-Ызіогуіа даіи^уіа: да роізкаЬа каіаіісіхѵа, сі да газіе]зкаЬа рга\ѵаяіай|а.
2пакат Ьеіа] ѵѵіегпазсі Віеіагизі й пазут пагодгіе
Ьуіа і ]озс ]аЬо Ьегоіспа]а инегпазс з\ѵа]е] Ьіеіагизка] тоине. \Ѵоз-ха зѵѵаіи годпир тоѵѵи, ]ак
гпак гуссіа, ]ак гадаіак па 1ерзи]и Ьидисупіи,
Ьіеіагизкі пагод инета ріегасЬой\ѵай і ріегакагѵѵай
2 ракаіеппіа па ракаіеппіе, сака]изу гагу, сака]ису йзсЬоди зопса, сака]ису рагу 35ѵа]Ьо пагодпаИа адгадгеппіа.
Ыагезсіе пазіай і Ьеіу саз, игезсіе йгуізіа
пад пагодат гага )аИо Іерза] доіі. I дгійпа! Видгіс
2 дойЬаЬа зпи Ьіеіагизкі пагод расаіі |акгаг іу]а,
зіо каіусИаІі ]аЬо да зпи: Ьіеіагизка]а ара!асапа]а
§ІасЫа і 2 іако)-га зіасЫу годат — каіа1іска]е
дисЬаинепзіи/а аЬидѵѵусЬ аЬгадай — ІасіпзкаЬа
і зіаѵѵіапзкаЬа (ипцаскаЬа).
Расаікі ЬіеіагизкаЬа пасу]апа!паЬа адгадгегіпіа Ьіеіагизкі]*а Ьізіогукі адпозіас да расаіки 19
зіаЬодгдгіа, гагпаса]ису адпасззпа, зі:о ріегзу]а
Ьоіз-тіепз 30 Надой НеіаЬа зіаЬодгдгіа, — Ьеіа
саз „піази/іедатаНа" пазаИа адгадгеппіа, Иеіа саз,
каіі расупаіпікі НеіаИа адгадгеппіа, азаЫіѵѵа й ЬаІіпіе Іііагаіигу і паишкі, піа та]ису Ьіеіагизка) пасуіапаіпа] зипедатазсі, расупаіі й ИеіусЬ ЬаІіпасЬ
ргаса\ѵас, кігщисузіа піе]ка] Ыіге] піеагпасапаі
ІиЬой]и да йзіаЬо годпаЬа, ЬіеіагизкаЬа.
2 ИеіаЬа пазігоіи да Ьіеіагизказсі >ѵугаз га
гат. разіа 1812 Ь. ріегзу Ьіеіагизкі Іііагаіигпу і\ѵог
„Епеіда,“ а піейгаЬаиле ра іт (1828) ѵѵугаг и зко1е іасіпзкаЬа кзіапдга МаЬпизейзкаЬа ріегзу Ыеіаѵизкі зіаіапзкі раеі Райіик ВасЬгут і—й Іут-га
<5азіе і рагпіе) СЗО у]а ] 40-\ѵу]а Наду 19 зіаЬодгдііа) па піѵѵіе Ьіеіагизка] па\ѵикі ргаси]'е ргаіезаг
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\ѵі1епзкака йпі\ѵегзуіеіи ІЛ. ВаЬгоОзкі,
ипцаскі
зѵѵіазсегіпік і кагузіа]есса хухѵут Ьіеіагизкіт зіо\ѵат и паѵ/исагіпі пагосіи ах сіа зата] 8\ѵа]е]
зтіегсі.
1 Макпизейзкі х зѵѵаіт Васкгутат і ВаЬгойзкі х з\ѵа]'е] па\ѵикоѵ/а] ргаса] і х з^ѵаіті Ьіеіагизкіті кахагіпіаті ргусупііізіа сіа депеху, сіа муіокай і расаікай зисазпака пасу)апа.Іпа-з\ѵіесІатака
Ьіеіагизкака асігасіхепзкака гиски. Такіт ёупат
аЬосіѵѵа ]апу хазіихуіі па іо]е, как Віеіагизу Ьоіз
іск запаѵѵаіі і Іерз хпаіі. 2 кеіка] теіа] різи аЬ
іск і ]а з\ѵа]іі кеіи]и зкготпи]и ргаси. Оу Ьоіз сут
зкготпи]и, Ьо Ьасіа] пісока іиі суіас піа хпоісіхіе поуѵака, агукіпаіпака і піахпапока; кеіа ргаса—кеіа
хЬог и ѵѵасіпи сеіазс изіако ігжіо, зіо аЬ Макпизейзкіт і ВаЬгойзкіт ихо сігикаѵѵаіазіа і зіо ]озс
рагазкісіапут ра гохпуск кпіхкаск і сазарізаск.
С1 таіерха кеіа] ргасу суіас. аЬ кепуск сі\ѵиск хазіихапуск сііа Ьіеіагизкака пагоЬи азоЬаск хпо]сіхіе
Ьасіа] изіе кепу]а \ѵіезікі заЬгапу]а і йрегасіка\ѵапу]а й сеіазс.
Оита]и, зіо ] кеіка]а ргаса ЬиЬхіе кагузпа]:
х\ѵуса]пу Ьіеіагизкі суіас харахпа]есса ргах ]а]е
х хазіихапуті расупаіпікаті Ьіеіагизкака асігадхеппіа, а Ьіеіагизкі зіисіепі, хатіезі: різас зѵ/а]е
акаНетіскі]а ргасу сазіа зизіт па сиху]а пат іету, хтоха і ргах кеіи]и кпіхуси хааскхѵосісса раргасаѵ/ас па пі\ѵіе гоНпа] тіпийзсупу.
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I.

МАНМЦ§Ей8КІ.
,

*

ИКВЯННІ

МаЬпизейзкі

*

*

АЬ МаЬпизейзкіт піезіа парізас хЬігайзіа ]а
сіайпо. Міес!асЬ\ѵаі аИпак аЬ іт зуге]зусЬ ѵѵіезіак
ас! ЬеіаЬа тіапіе хсіхіегх\ѵай. ЭаЬеіиІ зуге| різай
аЬ МаЬпизейзкіт А. ЗапиІа]і:І8 и 1913 Ь. и Ьіеіагизкіт Іііагаіигпут Зигпаіе „Ма!а8а]а Віеіагиз"
и агіукиіе „АЬ таіасіут раесіе г Кгозупа"
*)
На расаіки з\ѵа]Ьо агіукиіи А. ^пиіаіііз рі§а:
„СІ асіпе] зіаго] кпіхсу, парізапа] рароізки, рас!
хаЬаІойкат: „Рохѵіезс х схази то]едо схуіі ргхудо<3у 1Ие\ѵзкіе“ (Рохпагі 1858), тохпа ргасуіас кагосіегіка]е ара\ѵіасіагіпіе аЬ іут, |ак хаЬіпий асіхіп
зіаіапзкі сЫорсук — раеі, каіогу й сІгиЬо] зіагапіе тоЬ-Ьу зіасса Ьог8азсіи і з!а>ѵа] пагосіи (Ьас.
252—3, 257 265). Айіаг \ѵузе) пахгоапа] кпіхкі різай З5ѵа]е йзратіпу зтаі: Иасіой разіа ЬеіаЬа хсіагейпіа. МпоЬа саЬо ріегаЫиіай, тпоЬа саИо хаЬуйзіа, Нхіе зіо хгахитіей іпаса], сут ]апо Ьуіо
заргайсіу,- а сіхіе саЬо і зизіт піа ѵѵіесіай.
Сікадѵу піа ігоікі сЫорсук, аіе і іо]е, ргу ]акісЬ \ѵагипкасЬ ]оп Ьуй хаЬиЫеп. 2 іусЬ сазай —
ка2а сіаіеі А. ^пиіаіііз — хасЬахѵаІізіа сіакитепіу
аЬ Ьеіут хсіагегіпі. Кагузіаіисузіа іті, ]а і пасіитап газкахас аЬ изіт, ]ак Ьу!о заргайс!у“.
Оаіе] А. Л. аріз\ѵа]е па ра8зі:а\ѵіе іусЬ сіакитепіай і аЬ раесіе х Кгозупа і аЬ Кз. МаЬпизейзкіт, ргоЬагзсу Кгозупзкіт, и зкоіе іакоЬа ІО]
сЫорсук ишсуйзіа і хазтакаѵѵай різас Ьіе!агизкі]а
*) „Ма}ас1а]а Віеіагиз", РіесіагЬигН, 1913 Ь. Ьас. 10—16.
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ѵѵіегзу. МагаІ, Л.
піе зкагай, зіо Ьеіа Ьуіі га 6акитепіу, сі йзіо ]оп г ісЬ ѵѵукагузіай і сігіе ]апу
гпасЬобгіасса.
2аіут абпак, зіо агіукиі Л. 6апиІа]ііза абгіпу
аЬ МаЬпизейзкіт і аЬ ВасЬгутіе і зіо таіа \ѵіебату Ьіеіагизкати Ьгатабгіапзіиш, Ьо-2 і „Маіа6а]а Віеіагиз" г 1913 Ь. іак-2а ]озс зіагіпіа йго Ьа6а] з\ѵа]Ьо госіи гебказсіа], — рагѵѵоіи заЬіе Ь.епу
агіукиі рабас и сеіазсі. \Моз ]оп:
„Неіа Ьуіо — кага А. 3. — и тіазіески Кго*)
зупіе
й расаіки XIX зіаіессіа. Міазіеска і ѵ/акоіісу
Ьуіі раб кпіагіет Масіе]ет Еабгіѵ/Шат. Кагис, піа
бига сіаЗка гуіозіа гусЬагат тіазіеска Кгозупа
раб Ьеіуті рапаті: и гогпу]а сазу ]апу аігутаіі
аб кпіахіой ргухѵііеі і ІЬоіу, Сазе гусЬагой Кгозупа
абЬуѵѵаІа рапзеупи, а сазс Іісуіа зігЬіе тіазсапаті ѵѵоіпуті аб ргуЬоппа] раѵѵіппазсі.
ГПа сігеппа гуіозіа і зіаіапат рагосЬа (ргоЬагзса), каіогусЬ Ьуіо 60 сЬаі, Ьо кзіапсігу рарасіаіізіа йзіо с!оЬгу]а Іисігі. СІ расаікасЬ XIX зіаіессіа Ьуй кзіопсіг Маіізейзкі, а разіа ]аЬо — МаЬпизейзкі. Кгозуп Іісуйзіа ЬаНзіа] рагасЬхѵііа). РгоЬагзса зіаѵѵііі кпіагі КасІгІАѵШу, а Ьізкир ѵѵііепзкі
гасѵѵіагсігай ]аЬо. Маіізейзкі гаіагуй рагасЬ\ѵі]а!пи]и зкоіи і \ѵисуй и
зіаІапзкісЬ сігіасіе]. РаЗІа
]аЬо зтіегсі МаЬпизейзкі \ѵіой сіаіе] раса1и]и з\ѵаіт раріагесіпікат гаЬоіи.
МаЬпизейзкі Ьуй саіаѵѵіек зѵ/іеііу, ишеопу;
піе]кі саз )оп \ѵисуй сігіасіе] кпіагіа Масіе]а Касігіѵѵіііа — Казіапіа і Апіапіпи. Каіі Згіесі ѵѵугазіі, іо зіай піераігеЬпут кпіагіи і аігутай ЬаЬаіи]и рагасЬѵѵі]и — Кгозуп.
АЬ заЬіе ]оп таіа сіитай; 61а зіаЬіе кз. МаЬ
пизейзкі тпоЬа піе ѵѵутаЬай. СЬасіей ратаЬсу,
зкоікі гбаіей, ргозіут Іибгіат. йасЬобай ]оп тіей
*) Міесіаіока ад Вагапаичб.
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піатаіа, дхіеіа ЬеіаЬа дагта сИгузсій, міапсай, а
Ьіадпіе]зут і Ьгазті ратаЬай. Вуйзу адхіпокіт,
ххуйзіа за змаіті Іидхті, хмукзіа х іті, ріегапіай
ісЬ томи, зргазсіей, ]ак аЬ іт кахаіі Ьагадхк?]а
і дмогпуіа рапу, сіу дхімамаіізіа, зіо ]оп Ьамагуй
„тихускіті“ ргукахкаті і раЬамогкаті. Іпзу]а памаі
дитаіі, зіо ]оп піа й ройпут гохитіе. Неіа іак
іт хдамаіазіа. МаИпизейзкі Ьуй саіаміек гахитпу:
хЫіхуйзузіа сіа пагоди, ]оп сЬасіей радпіас Ьеіу
пагод, зугус азміеіи зіагод ]аЬо. Каіі ]оп ргуізой
и Кгозуп, ]ак музе] Ьуіо зкахапа, хпа]зой и2о рагасЬмі]а1пи]и зкоіи іат, аіе Ьидупак акахайзіа піамуЬодпу; ]оп раЬидамай пому Ьидупак, аЬзугпіе]зу і Іерзу ха ріегзу.
8ат ]оп хайзіоду й зкоіе піа мисуй. \Ѵисусіеіет Ьуй агЬапізіу Лгіойзкі, аЬо ]аЬо ратоспік,
зіагу казсіеіпу дхіед — РагаН]апом1с. Аіе мідас,
§іо ]оп зат сікамійзіа зкоіа]. Ніадхіей ха миспіаті, іпіегезамайзіа ісЬ розіираті, азаЫіма Ьоіз
хдоіпуті ратіх іті.

й 1828 Ьодхіе й зкоіе Ьуіо 51 миспіай, х ісЬ
35 сЫорсукаб і 16 дхіайсупак, ихгозіат ад 7 да
13 Ьадой. \Л/ису1і ісЬ іат суіас, різас, Іісус і каіесЬіхти. Зтаі кіай ргасу каіа зкоіу і ратоспік
ргоЬагзса кз. Ріиз НагЬасейзкі, каіогу сЬасіей памисус зіаІапзкісЬ дхіасіе] изіаЬо іаЬо, саЬо мисас
ра дгиЬісЬ зкоіасЬ рапзкісЬ дхіасіе]. доп суіай іт
кахкі Ехора, роІзкаЬа раеіа Кагиземіса і „АѴіадотозсі Ьгикоме," ка!огу]а мусЬадхіІі й \Ѵі1пі і й каіогусЬ піа гах різаіі аЬ дгеппут ра!а2еппі зіаіап
1 аЬ раігеЬіе зказамас рапзсупи. СЬасіей ]оп, ]ак
х ЬеіаЬа мідас, хгаЬіс х зіаіап дита]исусЬ Іидхіе].
Ѵ/ідас, зкоіа тіеіа доЬгусЬ Іидхіе]-кігайпікой, каіі
2 Ьеіа] зкоіу музіі і йтіеіуіа хазіирпікі зма]е] ідеі;
х ЬеікісЬ міадоту пат Катіпзкі, каіогу мугаззу,
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итісіа і зсуга аізіаі\ѵай ргосій рапа рга\ѵу 5\ѵаісЬ
зизіесігіай, зіаіап Кгозупа.
. рі^спі
суіа]ису іо]е, зіо різаіі
\ѵіаіікі]а різтіегіпікі, ріегагу\ѵа]ису іо]е, зіо і ]апу.
сИасіеП Ьеіак зата парізас піезіа рас!оЬпа]е сіа
іаЬо, зіо ёуіаіі і ріегагу\ѵа1і. СЫорсукі расупа]’ис
різас \ѵіегзу, рэпу іо зіага]исса різас па зрзсіоЬи
іусЬ агуЬіпаІай, зіо суіаіі, іо гпой ргоЬи]ис парізас зѵар, Ьіагису іо]е. зіо )апу заті сиіі і Ьасуіі.
2 сузіа ЬеікісЬ сЫорсукай хѵіасіоту пат іоікі
аагіп, Рахѵаі ВасИгут. Висіису и §ко!і, ]оп ѵѵіеіті
зрасІаЬай різас шіегзу. Мпока хѵіегзай 2 Магизеѵѵіса, Ьа]ек Егора і <іг. итіей ]оп паратіас; ріегарізу\ѵай, зіо рарасЫазіа, піа іоікі 8гикаѵѵапа]е, аіе
і гикарізпа]е:). Райіика, пасупа]исаЬа сіитас сГизуіа сіахкар тигуска]а сЫа, і Ьагеіі \ѵоскі, каіі ріегарізууѵай зЬхѵу і хѵіегзу аЬ тигуска] зхѵаЬосІгіе.
АѴіесіаіису, зіо Иеіа й сІгиЬіск кга^асіі тогпа, іаНог хасіаіі ]апу і й зіаЬіе.
То рейпа, зіо Кгозупзка]’а зкоіа гаг\ѵіІа зѵѵіаоотазс и зіаіап. Ргаса МаЬпизейзкаЬа расіпіаіа
і гатохпазс ісЬ. Зайзіт ггагитіеіа, зіо ]апу раАуіппу Ьуіі си/іогсіа аізіаіѵ/ас зѵѵа]е ргаѵѵу ргосі
йзісЬ, сЬіо сЬасіей ісЬ пагизус. 8кога гіахѵііазіа
раігеЬпазс ЬеіаЬа.
Кгозуп ріега^зой сіа кп. Нпіапіпу КасігіѵѵШ,
каіога]а ѵѵу§Іа гатиг га ргозіаЬа зіасіісіса 8іапізіахѵа иигаИи. ₽азкагу\ѵаІі, зіо Ьеіа Ьуй ЬіесІпу
зІасЬсіс; скіаки]ису іоікі Ыігка] ргуіагпі г кпіагіет
Казі^піут ЕасІгіхѵШат, аХапійзіа г ]аЬо зіазігоі
Нпіапіпа] каіа 1822 Ь. Ргу]есЬайзу и Кгозуп, иигаЬа расай гахѵасігіс азоЬпуіа рагасікі.
? ^*ег§У ‘ Р>е5п> рарасіаіі й Кгозуп гохпуті сіагоИаті.
Ябпу Ьгаіізіа 2 кпііі, скиЬца сЬасігіИ й гикарізпусЬ гаріхіаск;
Ьеіак Ьуіо 2 \ѵіег§ат „РагНахѵог Мигукой” (Рогтслѵа СЫорбѵ)
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Ріегзут супат раі:геЬа\ѵай сіакитепіай и хусЬагой Кгозупа па іо]е, сі ]апу зіаіапіе, сі тіазбапіе і іакіт ргаѵѵат чѵаіасіхіе]ос хіатіо]? ЗтаісЫо
пахѵѵай зіаЬіе тіазсапаті, тіеіі сіакитепіу і ракахаіі ісЬ Зигахіе. Зоп, гахпіесіхійзу ісЬ, зкахай зіаіапат, зіо сіакитепіу ЫаЬі]а і піа таре зііу, паѵ/аі зиіій уѵіагпис гапіе] харіасапу]а ха ісЬ и сіхѵог
Ьгозу. Ргу Ьеіут ЗигаЬа расай катогпікаті тіегус хіатіи і аЗЬігас ]а]е зііа].
Сі Ьеіи зрогки йтіазаіазіа пасаізіша. СІ ІигаЬі зііа Ьуіа \ѵіаІіка]а. ЛаЬо зѵѵаИіег кп. КасіхіѵѵШ
Ьуй Маѵ/гИгасккіт тагзаікат зІасЫу. ВойЬасіаЬпиіазіа зргаѵ/а. □апа копсуіазіа й Ногасіпі й НиЬетзкіт Ргайіеппі й 1826 Носкіе, 29 ІиіаЬа, скіе
Ьуіо ргухпапа, зіо кгозупіапіе йзіе тихукі, а піе
тіазсапіе і зіо піаргайпа ѵ/аіаскіерс рапзка] хіатІо], піе ріасіасу расіаікай і піе ас1Ьу\^а]‘ису рапзеупу. СІ Ьеіа] зргаи'іе тпоЬа ргасаигай сііа зіаіап
Катіпзкі, каіогу гапіе] \ѵисуйзіа й Кгозупзка] зко1е Вуй ісЬ сЬасіаіа]ет, асіѵѵакаіат, ра\ѵіегаппут.
□оп-ха і й іигтіе зіасіхіей.
Разіапайіегіпіе НиЬегпзкаНа Ргайіеппіа ѵ/уріа
ргосій тихукой. Зіаіапіе піе разіисЬаІі пасаізіѵ/а.
ЗигаЬа іасіу сіапіоз НиЬегпаІаги, зіо зіаіапіе Ьипіи]исса, скіеіа ЬеІаЬа ігеЬа разіас \ѵо]зка. Неіа
Ьуіо \ѵіазпо] 1818 Ьосіи.
Я іасіу ІоЬка Ьуіо ѵ/укіікас \ѵо]зка. Вуй, ха
сіѵ/а Ьасіу сіа ЬеіаЬа, \ѵус!аскіеп иках, ра каіогати
хаЬасІуѵѵаіазіа зисіхіс ЬипіирсусЬ зіаіап па тіе]зсу
ѵ/аіеппут зисіот і Ші-ха мурайпіас ргуИаѵѵог зи8и. Хасхѵіагсіхаіе Ьеікі ргуЬахѵог НиЬегпаіаг, а каіі
ѵ/іпаѵѵаіуск акахасса Ьоіе] ха 9 саіа\ѵіек, ргах катііеі тіпізігай ргуЬахѵог ісіхіе па хасхміегсігаппіе
затоЬа Сага, аіе й икахіе Ьуіо іак-ха зкахапа, зіо
рапу ра\ѵіппу дѵіесіас тіеги рга\ѵой зхѵаісЬ і піе
пасіихуѵ/ас ісЬ.
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С1 Кгозуп ргу]есЬа!а тпоЬа пасаізі\ѵа: ЬиЬегпаіаг, тагзаіак зІасЬіу, га зи8г8гіай ргузіі йіапу.
Зіаіапіе Ьуіі раза8гапу рас! хѵагіи. Іпзу]а зригаіізіа і ргугпаіі ргаму рапа 8игаЬі. Аіе разіа, ріегаЬахѵагуйзу г кзіап8гот МаЬпизейзкіт, раргаѵѵііізіа,
зіаіі йрігасса. Рапу і паса!зі\ѵа игіаѵѵаіізіа па кзіап8га, зіо ра8ігут1і\ѵа]е тигукой.
8и8 Ьуй зкогу, аіе піе тііазсіѵѵу. С! іт газіа8ай зат Еа8хі\ѵШ, зѵ/аЬіег 8игаЬі, ргегу8епі Ьго8гкаЬа зисіи і аіісегу. Ѵ/іпаѵ/асіІі 12 саіаѵѵіек, т ЬеіаЬа Ики 8 кгозупзкісЬ зіаіап і 4 саіаѵѵіекі гохпаЬа зіапи. 9 Ьуіо іиі-га газисііапа \ѵа]еппут зисіот,
а па ігосЬ тіейзіа Ьус ]азсе ргуЬа\ѵог. НиЬегпаіаг Ьуй іиі-2а, тоЬ-Ьу гасчѵіег8гіс ргуЬа\ѵог зисіи,
аіе 8гіе1а іаЬо, зіо гази8гапусЬ Ьуіо Ьоіз га 9 саІаѵѵіек, іо зргахѵи ігеЬа Ьуіо сіаѵѵосігіс 8а затоЬа
Сага; 8гіе!а ЬеіаЬа ЬиЬегпаіаг ргазій Мазіесіпіка
СагзкаЬа Ьгаіа сЬиісе] ракігахѵас зрга\ѵи 8а Сага,
паѵѵаі ратіта катііеіи тіпізігай.
*

*

*

Каіі йгпіаіазіа Ьеіа)а зрга\ѵа, іо гчѵіагпиіі й\ѵаЬи па зкоіи і па кз. МаЬпизейзкаЬа. Оапіазіі Неіа 8игаЬа і Ра8гіѵѵШ.
Ргу ЬиЬетаіагу кп. Ка8гі\ѵі!І зіай 8акагас кз.
МаЬпизейзкати, зіо ргусупа Ьипіи Ьеіа ]оп і ]аЬо зкоіа. Кз. МаЬпизейзкі та]'е, той, Нгата8пу
йріуй па паго8, тоЬ-Ьу \ѵу]зсі 8а ісЬ і йЬаѵѵагус
зиракагусса ріег 8 рапат, аіе кз. МаЬпизейзкі ЬеіаЬа ггаЬіс піе сИасіей, ззуІа]исузіа па сЬ\ѵагоЬи,
а га хѵукгуссіо зко8па] зкоіу Ьгагій, аргаса іаЬо,
рагаіісса Ьізкири.
НиЬегпаіаги ракагайзіа 8гійпут Ьеіу саіаѵѵіек,
зайзіт піе ра8оЬпу 8а 8гиЬісЬ. Зайзіт г8гісей,
зргазсіей і г тигукаті ігута]е.
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С1 адпако 2 \ѵыспіай, ВасЬгута, хпа]$1і ѵ/іег§у, каіогуіа ракагаіізіа радаггоппуті. Ра1ісу]а зіаІа зикас дгикісЬ ѵѵіегзай і Ьоіе]. Сіаріег расаіазіа
по\ѵа]а зрга\ѵа аЬ зкоіе.
Айіаг „Роуѵіезсі 2 сіази то]едо“ радаре піе
зайзіт акигаіпу]а ѵ/іезікі аЬ \ѵукгуссі зкоіу Раѵ/осііе ]аЬо зіой, іехсіхііі й Кгозуп дгіеіа ЬеіаЬэ зат
Мауѵазіісай і гекіаг ѵѵііепзкака йпіѵѵегзуіеШ Реіікап і 2 гахЬахѵогай 2 кзіапдгот МаИпизейзкіт даѵѵіедаіізіа, ]ака]а зкодпа]а ]аЬо зкоіа. Оакитепіу,
каіогуті ]а кагузіайзіа, а іт ігеЬа \ѵіегус, пісока
аЬ Ьеіут піа кагис. 5рга\ѵа Ьуіа іпаса], кгусЬи
ргазсіе] і ]азпіе]. Ногадхіепзкі ЬиЬегпаіаг, аігутай§у гаІаЬи ^игаЬі і Кадгіи/іііа аЬ Ьипсіе зіаіап, раІесЬай па тіезса зат. дигаЬа і Радгіѵліі зкагаіі,
зіо ргусупа] изіати зкоіа.
Расаіозіа зІесігІАѵа аЬ зкоіе. Сіііо ишсус, саЬо ѵѵисас, зкоікі \ѵиспіай, ]ак па2уѵ/а]исса. КасігіѵѵіН іоікі ѣасіу йЬасуй, зіо ]оп сіаіока 2а]зой и з\ѵа]е] гаІаЬіе, зіо піеіка зайзіт гакгумас зкоіи, а
сЬаріІа-Ь ггаЬіс піекаіогуіа ріегатіепу й зкоіе:
ігеЬа асізипис зкоЗпаЬа саіахѵіека агЬапізіака Нгіойзкака, сіас діа сІаЫасІи зкоіу Ьоіз гдоІпаЬа чѵікагака, і каЬ зат ргоЬагзс піе пагпасай ѵшсусіаіой
і іск ратоспікаи.
\Ѵідас, зіаготи Макпизейзкати зіедаѵ/асіеі
піа гаг зкпѵій разіки і ргаг ііеіа даѵ/іеду^айзіа,
]ак ѵ/исуіі ѵ/испіай. Кз. Макпизейзкі зіай ск>ѵа!іс
Райіа Васіігута, зіо ]‘оп Ьоіе] уѵіегзай паратіас
\ѵіеда]е, а піа іоікі іу]а, зіо й ]аЬо йгіаіі.
Кпіаг Радгіѵ/іІІ и іаЬо-г зіеда\ѵасіе1а Ьеіак
зѵпедсуй аЬ зкоіе і аЬ Макпизейзкіт: „Кз Макпизейзкі пікоіі піе да\май па\ѵик, раігеЬпусЬ діа
пагоды, а, гаргозапу ргузіа\ѵат, піе скасіей зігутІІАѴас зіаіап ад Ьипіи, дадгіепа]е ргузіаѵ/ат аЬ]айІегіпіе ргасуіай риЫіспа й казсіеіе, аіе тихукот
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ракагаіазіа, §іо ]оп ігута]е іскпіщи зіагапи, піе
кагузіай 2 85ѵа]ко раіагеппіа сіхіеіа й8рака]егіпіа,
і піа скоса йпашагус зіеіап ра]зсі па гаЬоіи. Ыо$
Ье1кі)а айпозіпу і Ьуіі ргусупа] іаПо йкоги, зіо 2
Іако зкоіу піа тога \ѵу]зсі пісока йоЬгака, Ьо ]оп
зат піе зіагайзіа, а іо|, скіо хѵисуй йгіасіе], РагаЛ’апоѵ/іс, піа гйаіей пахѵисус йгіасіе] раѵѵіппазсі
іскпіака зіапи і йтаса\мас ргахѵііу йоЬга] тагаіпазсі, Ьо ІиЬій Аѵуріс, і гагат 2 йгикіті ріаай гогпу)а гаіаЬу па рапа. Нргаса іако ргу тпіе ра гакасіи Макпизейзкака сЫорсукі йекіата^ѵаіі піакогу]а сПз зіаіапзкіск сігіасіеі Ьа]кі і ѵѵіегзу, кеіа
Ьуй па]Іерзу йокаг, ]акі кігипак зкоіу. Яйпасасіаріег парейпа зкагас піе таки, каЬ кеіа зкоіа ЬуІа ргусупа] изіск кеіуск зитпуск гйагеппіай, Ьо
}& й кеіут й\ѵагу піа 2уй і йзіа сігаЬіага Ыакока
йріуѵ/и па\ѵик тпіе піе\ѵіас!ота“.
□ игака кога] аагуѵ/айзіа аЬ зкоіе і аЬ \ѵисусіеіи РагаН]апо\ѵіси, пагу\ѵа]ису |ако Ьипіайзсукот,
Міа тогпа, той, ]ати сіагахѵас іако, зіо ]'оп и
зѵѵаіск гарагіаск пагу\ѵа]е ^ѵиспіай тіазсапаті,
а піе зіаіапаті, і заЬггпуіа іакіті, кага, хѵисусіаіаті сігіесі такіі паѵѵисусса піа зіоікі таіііѵ/у,
зкоікі йитак аЬ ргу\ѵі!е]аск і хѵоіпазсіаск, і йтаса\ѵагіпіа й ирогзіѵѵіе <3у зіаро) піепаѵ/ізсі да сіуѵогпусЪ гакайай, а ]акіск паѵѵик па\ѵиса]ис и зкоіе,
тогпа раЬасус, как райгігасса па \ѵисусіаіой.
\Ѵупікат изіако кеіака Ьуіо гакгуссіо 8коіу;
кз. Макпизейзкака йгіаіі рай пайгог \ѵа]еппа] ка
тапйу, а разіа аййаіі рай пайгог раіісуі.
Вуйзу рай пайгогат, ргуЬііу когат, рэтіог
кз. Макпизейзкі 24 зпіегпіа 1828 койи, таіису каІа 70 кайой.
Тутсазат зргахѵа аЬ зкоіе ізіа з\ѵа]е] сагайо]
23 зіийпіа 1829 койи 2 Ѵ7агза\ѵу Ѵ/іаіікі Кпіаг
Казіапіуп, Ьгаі Сага, гагаЬгайзу йзіи зргахѵи, ргу-
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5Іай іакі хаИасі и ХѴііпіи: ргухпас МаЬпизейзкаЬа
піехѵіпаѵ/аіут, хѵ/оіпіс асі паскоги, а Ногаскіепзкати НиЬегпаіаги га піеаЫаНпу разіирак ггаЬіс
АѵуЬаѵ/аг.
Кз. МаИпизейзкі піа тоЬ иго ЬеіаЬа ра^ис:
]аЬо сіеіа зрасухѵаіа й тіогіѵѵаі зсіискіопа] ііатіі.
МіекаіогусЬ зіаіап зазіаіі. СЬаскіІі сиікі, зіо
Райіи ВасЬгута Ьуіі гбайзу й гекгиіу. Оита]и, зко
Ьеіа піаргайсіа. кізпіе таіу Ьуй па Ьеіа. ^ти Ьу1о 15 Ьасіой. *) —
Неікца ѵ/іезікі аЬ Кз. Маііпизейзкіт і аЬ
Райіики ВасЬгутіе па расізіаѵѵіе йзротпіепа] кпіхкі
і сіакитапіай расіай пат Л. □апиІа]ѣіз.
Агіукиі А. Л „АЬ таіасіут раесіе г Кгозупа"
раріегаска]е ГаіаЬгаІЦа, рас! ]ако] парізапа: Кз.
МаЬпизейзкі. 2 \ѵоргаікі тогпа зискіс, зіо Ьеіа
Ьуй гутзка-каіаііскі тапасЬ сіатіпікапіп. Ргаг иѵ/аЬи па іо]’е, зіо А. Л. й з\маіт агіукиіе аЬ азоЬіе
МаІіпизейзкаЬа: аЬ ]аЬо пасуіапаіпазсі і аЬ ]аЬо
расііоскагіпі і Ь. сі. піе расіаіе пісоЬа, а зискіасу
г ЫаЬгаНі, зіо Ьеіа Ьуй сіатіпікапіп, — ]’а гаЬій
зіакЦа-іакЦа сіоёіесіу й асіраѵ/іесіпусЬ дгикамапусН
кгупісасЬ, сіаіусасусЬ Хакопи А]сой Оатіпікапай,
каЬ 2па]зсі зко сіакіасіпіе]8аіе аЬ МаЬпизейзкіт.
\Ѵіа1іка]а та]а Ьуіа гасіазс, каіі й кпігсу „\Ѵіасіотозсі о сіотіпікапасЬ ргоѵѵіпсуі 1 Неузкіе]“(\ѴоІупіак, С2. 1, Кгако\ѵ 1917) па Ьас. 243 гпа^зой |а
рго2\ѵізса сіатіпікапіпа МаЬпизейзкаЬа, ра ітіепі
Масіе], ]акі гаскійзіа 1761 Ь., гакоппікат зіайзіа
й 1781 К., Ьуй зіагзут гакопи й АѴегкасЬ расІѴ/іІпіаі (Каіѵѵагуіа): 1798—1801 і асі 1810 ах сіа зтіегсі 25.VII.1839 Ь.
*) М. Нагескі сіаІіа<1Аѵа]есса, Міо й м/о]зки ]оп Ьуй, асіIиі уѵіагпийзіа, хуй и КгоМупіе і ратіог 1891 К.
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Яабазс абпак та]а азіуіа, каіі іа Ьеіу]а ѵѵіезікі аЬ МаЬпизейзкіт, игіаіу]а й \МоІупіака, рагайпай 2 ѵѵіезікаті аЬ іт и бапи!а]ііза. Рахѵобіе АѴаІупіака: Масіе] МаЬпизейзкі піа Ьуй и АѴегкасЬ
1 піадѵіебата сіхіе Ьуй, а гласа тоЬ Ьус и Кгозупіе, аб 1801 8а 1810 і ратіог 25.Ѵ1І.1839, а рашобіе бапиІа]ііза: МаЬпизейзкі Ьуй и Кгозупіе тіг
іпзут и 1828 Ь., каіі абЬу^ѵаІазіа зіебгіѵѵа й зргашіе Райіика ВасЬгута, і ратіог и іут-га 1828 Ь.
24.ХІІ Рахѵобіе УѴоІупіака МаЬпизейзкі ратіог,
та]ису 78 Ь. (1839 — 1761), а рахѵобіе бапи!а]ііяа — 70.
8Іо\ѵат, райзіа]е руіагіпіе, сі МаЬпизейзкі,
2 раб ]акоЬа аріекі \ѵу]зай ріегзу Ьіеіагизкі зіаІапзкі раеі Райіик ВасЬгут, — Ьеіа іо] зату Ма
сіе] МаЬпизейзкі, зіо ргаг бойЬца Ьабу Ьуй зіагзут батіпікапай и Ѵ/егкасЬ раб Ѵ/іІпіа]?
бак Ьасут 2 5ѵузе]зкагапаЬа, па руіагіпіе Ье
іа ігеЬа Ьуіо-Ь абкагас, зіо Ьеіа гогпу]а азоЬу.
Нбпак, піа та]ису раб гико] іусЬ бакитапіай, ]акіті кагузіайзіа бапиІа]ііз і піе ргазіабгійзу йзіаЬо гуссіа і бгіе]па§сі Масіе]а МаЬпизейзкаЬа, аб
газисаЬа сѵѵіегбгаппіа аЬ ісЬ іогзатазсі сі гогпазсі паіега йзігутасса.
Ргу Ьеіут абпак паіега ]азсе гай\ѵагус, зіо
аіісу]аІпа]е зіапоѵѵізса зіагзаЬа батіпікапай и \ѴегкасЬ таЫо і піе ріегазкабХас іакіуспа ргаЬу\мас
па ргаѵѵіпсуі, парг. и Кгозупіе, і зрайпіас аЬахѵіагкі ргоЬагзса, та]ису — аЬ сут схѵіегбгіс бапиіа]ііз, — газіирпіка й азоЬіе хѵікагаЬа кз. Рі]а НагЬасейзкаЬа. Тут Ьоіз Ьеіа Ьуіо таЬсутут, зіо аб
пароіеопайзка] и паз >ѵа]пу, аб 1812 Ь. і аг ба
акапсаІпаЬа зказахѵагіпіа Накопи йатіпікапай и
1844 Ь., гакоп Ьеіу аЬиІат Ьуй бига рабирайзу
і й іакісЬ парг. ІѴегкасЬ, бгіе МаЬпизейзкі Іісуйзіа
іабу зіагзут, Ьуіо й піекаіогусЬ ЬабосЬ, ]ак с\ѵіег-
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<І2Іс 5Моіупіак, изіаЬо іоікі ра піекаікі гакогіпікай.
Кігаѵ/ас іті тоЬ МаЬпизейзкаЬа газіирпік, а ]'оп
5ат 2 іуіиіат зіагзаЬа (зирегіог), тоЬ ргасахѵас
и пагоНпа] Ьизсу.
2а Ьеіут ргатай!а]е іак-га і іо]е, зіо ]ак раНа]е 1о]-2а Ѵ/оІупіак, Масіе] МаЬпизейзкі аргаса
зіагзупзіѵѵа паИ сіатіпікапаті й МегкасЬ, тіей
іуіиі: „ргаесіісаіог депегаііз" (Ьаіойпу ргара\ѵіесІпік), „Раіег зеи Оосіог Ргоѵіпсізе" (а]сіес аЬо ИокІаг ргаАѴІпсуі) і сіа іаЬо й АѴегкасЬ Ьуй заЬгайзу
ЬаЬа1и]и і сеппир ЬіЫцаІеки. 2 ИеіаЬа хѵісіас, зіо
Масіеі Маііпизейзкі Ьуй саіаѵѵіекат 8\ѵіеЫут, 1иЬіасут ргазѵлеіи і паѵѵики, ]ак Ьеіа ргасІ8іайІа]е
і иапійа]і:І8.
Ясіпо іоікі хѵугагпа па ріегазкоскіе іогзатаясі Масіе]а МаЬпизейзкаЬа г \Ѵегак і МаЬпизейзкаЬа 2 Кгозупа зіаіс гогпу Ьосі зтіегсі й АѴоІупіака
і й Лапиіаіііза.
Акапса1па]е Іакіт супат ѵѵугазеппіе Ьеіа]
зрга\ѵу ракісіа]ет іут, зіо разіа паз Ьисіис сіа |а]е Ьгасса.
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ЛѴіег^у Райіика ВасЬгута.
2па)отіасу8Іа па радзіа^ѵіе агіукиіи Я. дапи1а]ііза 2 МаЬпизейзкіт, рагпаіотііізіа ту і х
ріегзут Ьіеіагизкіт зіаіапзкіт раеіат Райіикот
ВасЬгутат. Ядпак піетаЬсута Ыігеізаіе хпа]отзіхѵа х іт Ьіег рагпаппіа ]аЬо ѵѵіегзай. Оук ргуЬіедхітзіа да ісЬ. СІзісЬ ѵміегзай \ѵіедатусЬ і ]акі]а пазу Ьізіогукі ргуріз\ѵа]ис ВасЬгути }озс ігу:
»2аЬга], хаЬга], сЫорса та!у“, ..Ниіагка Оапііу г
$сіарапат“ і „Кагтоѵѵа рапа 2 тигукот“.
Ріегзу илегз Н. дапиіаіііз зраікай и изротпіепа] кпігіе (Роюіезс г сгази то}'едо...), ад>ѵадгиЫ]а ріега]8Іі й пагод і ад пагоди й зѵаіт сазіе
гарізай ісЬ Ьіеіагизкі еіподгаГ М. Еедагойзкі.
*)

Ріегзу хѵіегз аріа\ѵа]е сіахко]е хуссіо радсаз
рапзсупу. И іт ВасЬгут аріз5ѵа|е зѵѵар й1азпа]'е
Зуссіо. Васки ріезпіаго\ѵаЬа гаЬПі кі|аті, тасі іи2ус, зіазіга ріаса, а ]аЬо затоЬа кгозупзкі рап
2да|е й тазкаіі. \Ѵіег§ гхѵогапу па Іад пагодпу, аіе
зѵіедса іа к ха і аЬ гпаіотзЬѵіе ріеЗпіага г \ѵіегзат іпіеІіЪіепзкіт. доп дазіахѵай 2 ЬіЫЦаіекі Кз.
МаНпизейзкаЬа раеіуск’]а роізкца ічѵогу, асЬѵоЬ
па ісЬ суіай, ріегарізѵѵай, ѵ/исуйзіа паратіас і іакіт зрозаЬат ріегасЬодгій да ЬѵогзЬѵа йІазпаЬа.
*) „Ьисі Віаіогизкі" П1, 14—18.
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ѴѴіегз ,,2аЬга], гаЬга], сЫорса" парізапу заргайсіу
раеіуспа, 2 зсугут расиссіот геаіпазсі зѵѵаіЬо раІагегіпіа і 2 зитпут пазіго]ет.

ХАНКЛи, 2ЛНКАЛ, СНЛОРёА МАІ.Ѵ...
2аЬга], гаЬга], сЫорса таіу,
I й зкгураскі і й сутЬаІу.
А ]а 2аЬга]и и сіисіи,
Во й Кгозупіе 2ус піа Ьисіи.
Во й Кгозупіе рап зіагсігііу,—
Васка кцаті гаЬііу,
Масі іигус, зіазкга ріаса...
Нскіе-х іу роісігіез, піеЬагаса?

Нсігіе ]а ра]с!и? Мііу Вога?
Ра]сШ й зѵ/іеі, и Ьіегсіагогга,
й \ѵайка!ака аЬіагпизіа,
ЗІогпа па \ѵаз аЬгігпизіа.
Висіг 2сіаго\ѵа, тасі тііа!
КаЬ іу тіапіе піе гадгііа,
КаЬ іу тіапіе піе кагтііа,
^сазіійзаіа іу-Ьу Ьуіа!
КаЬ ]а кагзипот гагігійзіа,
^-Ьу Ьіег рапой аЬуйзіа:
СІ рапзсупи-Ь піе раЬпаІі,
I й тазкаіі піе асісіаіі.

Мпіе разіизкот \ѵіек піа Ьусі
I й тазкаІасЬ Ігисіпа гусі,
А ]а і газсі Ьа]изіа,
Нсігіе-г ]а, ЬіеЗпу, аЬіатизіа?
•

ЯПКВК2ВХМВ* —- ■ ■- гн-татѵ.-ЛТ.IV--- -

і.

О], кагапіе, ка2апіе!
5ІО-2 піа зіей іу па тіапіе? \
КаЬ ]а Ьоізу піе радгоз
□у асі Ьаска\ѵусЬ; каіоз.
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ОгиЬі \ѵіегз: „Ниіагка Мсіарапа г Оапііат*
зкіайат з>ѵаіт йа ріегзаЬа піерайоЬпу, аіе й\ѵіез
]аЬо іоп і гтіезі ргуратіпа]'е ріегзу. ХѴіегз Ьеіу
Ьуй йига разугапу й пагойхіе, |ак гикарізпу Ьѵог
піачѵіейатаЬа айіага. М. Нагескі й з>ма]е] ргасу
йаризка]е таЬсутазс, зіо ВасЬгут піе райрізайзіа расі Ьеіут ѵѵіегзат па\ѵаі і тіапіизка}, ЬаІисузіа рапой. Неіу хѵіегз зугока аріз\ѵа]е ргуЬоппіскаіе гуссіо ЬіеІагизкісЬ зіаіап і сакаіе зказаѵѵагіпіа рапзсупу, ]ако]е піазіе саг. СЬагакіегпа,
зіо ргуЬоппу зіеіапіп паз піепахѵійхіей рапой, а сіа
сага Ьуй ргусЬіІпу і ]ати ѵѵіегуй. Неіа зѵѵіейса аЬ
ройпут раіііуспут Ыехргазѵѵіессі й іаЬопут Хуссі.
НиТЛККА ОАМІІ.Ѵ х мсіарамам.

Хузойзуз Оапііа зѵИаіут сіпіот г Зсіарапат,
СЬагозаі раЬойа] зіеіі рай рагкапат,
Оу ] пи-2 іаікахѵасі, йу ) пи-2 Ьа\ѵагусі,
Міо йаіе] 2 паз Ьийгіе, ]ак ту Ьийгіет гусі.
Наѵѵогас па зчпесіе, и Ьоіаз іа!ки]ис,
Яй кзіапйха, ай гуйа изіе Іийгі си]'ис,
Міо \ѵо!пазс пат, Ьіейпут, йазс саг Ьіегайкіайпа,
Тоікі зіо 2 рапаті піе йа]йгіета Іайи.

СаЬо айпу сЬосис, іо йгиЬіт піатііа,
йак согі ріегай й]аЫат, ргахесса ісЬ зііа,
Саг іт раіигаіе, а ]апу сЬііги]ис,
2то\ѵійзуз 2 заЬо]и, саги іак іаікиіис:
„Рапіе па^азпіе]зу, зіо 2 ЬеіаЬа Ьийгіе,
Оайзу изіт ѵѵоіпазс, кагап іо]е гЬийгіе,
Міо тигук Ьіаг рапа Ьус пЦак піа тога,
РаЬ]исса, ракоіас, зсіегагу Ту, Вога;

Май іт ігеЬа зіо сіхіегі 2 кпиіат зіас пай кагкат»
КогЬі каЬ Іагаіі Аѵогат га сЬ\ѵа]\ѵагкат,
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Нгаху ]ак піа Ьидгіе ад д\ѵага пад сЬатат,
2аЬ}исса, ракоіас па >ѵіек 5ѵіакой атеп!

Михук Ьіех Ьагеікі ріегаЬус піа то2а,
Р|апу піа изіиріс, зсіега2у Ту, Во2а,
А Іак зіапіе Ьісса, каіа ]ати ігеЬа,
СЬос дхіасіот и сЬасіе піата кизка сЫеЬа.
Р\ ]ак рапа та]е, іо тихук Ьаісса,
СЬос кагу піа ѵ/охтіе, іо сЬос падгухусса,
Во хпа]е, зіо рап ісЬ га изіо зкага}е;
2 сЬата піс піа Ьидхіе, іак рапа піа та}е“.
Оі, Ьгасіе, рапу іак радІуЬас итіеіис,
Ргад сагот и \ѵоски па паз ріе^сі зтіеіис,
Іт Ьеіа піазтазпа козіка й Ьогіе зіапіе,
□ак ти2ук Ьіах рапа \ѵо!пазсі дазіапіе.

5іо сЬосис, іо Ьа}ис, ІЬис, ]ак заті хпа}ис,
ХѴіегус іт саг зтіеіа, іапу Іазки та}ис,
А ту, Ьіедпу, Ьгасіе, сіегріт зкгох піаѵ/оіи,
Ргакііпаіет хуссіе, з\ѵа]и Ьогки доіи.
Ргайда, зіо піа сиіі дгіаду пі аісоѵѵіе,
КаЬ пад тихукаті піа Ьуіі рапохѵіе,
йу сіаріег па зхѵіесіе йзіо іпасаі зігоіас,
О2о па зіагтіаЬі ду зигдиіу кгоіас.

Тгезпис іапу, іорпис, иго ісЬ піа Ьидгіе,
Во йго гесу зіаіі и сага и Іидхі:
КаЬ Ьуй тихук хѵоіеп, ду саг іаЬо рапат,
КаЬ піа зтіей пікоіі хч^ас рап іаЬо сЬатат.

Видхіе іо}е, Ьгасіе, дахдхот, то} Зсіарапіе,
§іо рап па паз зкаха: то] касЬапу рапіе.
Му па ісЬ піа Ыапіет і заркі піа хдутіет,
СЬос Ьііхка паз Ьидис, піа кіапіайзуз тіпіет.
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Носіхіе і игадпік скхѵапаЬег’і зігоіс,
КайЬазу, ріасепі па іагеісу кгоіс,
Ріегазіапіе кіікас зіогаха, зігагохкі,
КаЬ зисЬісЬ с1а\ѵа(і с!ге\ѵак расі ігупо2кі;
\Ѵасіу, каЬ ргупіезіа з\ѵіеха|е т кгупісу,
КаЬ тізкі і іохкі расіаіа Ьіаіегікі,
ЗаЬапу і гопсііі, ]ак Іизіга, ]азпіепкі.

ХѴусѵѵагас піа Ьисіхіе ха ргахи і пісі,
Ріегазіапіе іойсу, рарісЬас і Ьісі,
ГЯіа Ьисіис Ьапіасі лѵаііу асі райпосу
На ргуЬоп, хаіійзу Ьагеіка^ 5ѵосу;

Ракіпіе паз 1а]ас ха казЬи, Ьагагіпіе,
2а хпіѵѵо, ЬгаЬіегіпіе і зіаЬой зкіагіагіпіе,
8іо сазат зрахпійзіа зіасі сіа гаЬоіу,
5іо гоЬіз ратаіи, ]’ак-Ьу Ьіех асЬѵѵоіу.
Н Іак сазат ргусіхіез саЬо раргазісі,
ГІіатаз сут Ьагасі, піатаз сут казісі:
Висіх Іазкай, рапоски, рагаіи] й ргуЬосіхіе —
Лх ]‘оп кгусус, Іа)е — піатаз капса, Ьосіхіе.
Я капіа сі сЫеЬа сіазіас хѵіеіті ігисіпа:
Рап зат піехсІагоАѵу, рапі піезіа писіпа,
РгусЗхі дгиЬіт гахат — а іутсазат й роіі
Міа хгоЬіз и роги гаЬоіу пікоіі,
Во і па ргуЬопіе піатаз сут гаЬісі,
I йсіота па роіі пі па рагоЬ \ѵусі:
Ідхі, сЬос іу ігезпі, піе разракас1а]'ис,
Мі]ака]е йѵ/аЬі пасі паті піа та]ис.
ОахсІЗот гаЬі сіота, раЬосіа ]ак Ыізпіе,
□иза а пі\ѵос!па и сЬасіе піа різпіе,
На ргуЬоп Ьіах зсоіи х зіагрот і х казо]и,
\Ѵа1е сіа Ьагаппіа, копі х Ьагапо]и.
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Тоі — раііс ѵѵиЬоІІе, іо] гуЬи Іахѵісі,
Тати зіапаѵѵасі, кизіу сіегаЬісі,
То] раѵ/іахіе \ѵосІки, а іо] тики, хЬохха —
КаЬоі хакас1а]ис, зсіегаху Ту, Воха!
Тати зіепа ЬгаЬіс, іати зіоЬ зкіасіасі,
Тати іогру кіазсі, іати расіахѵасі —
2Ьіп, ргарасіхі, ІісЬа! Оа Согіа гаЬоіу,
йхі\ѵа, зіо піа зіапіе сазат і асИѵ/оіу!

Ргусіхіе ѵ/озіегі, хагах: „0а| сіхіакіа!" — Катаре,
НгуЬе, ]а]су, кигу іоікі асіЬігаіис.

Лсізур таЬахупи, асісіаі сіа хіагпіасі,
СЬос Ьіах кизка сЫеЬа азіаѵ/аізіа й сЬасіе,
I супз і расіаікі асісіаі Ьіех асікіасіи,
На гекгиіа, рапа — піатаз зкіасікат іасіи!

Ма зіо)кі, сіагоЬі
ІКаЬ іапу и хуссі
Сати па зіагохи
Сати іу зіакіегу,

Ьапіа]ис й піасіхіеіі,
расіескі піа тіеіі!
ргуёсі арахпійзіа?
гусііа йхіас хаЬуйзіа?

йхіе іѵуо] тіесЬ,
, гезаіа і зіеска?
2а зіо іат іако]е х \ѵо]іат Ьуіа зргеска?
Вга\ѵагпи зі:аго2и асіЬу\ѵаі Ьіах зсоіи,
Тат і й сіхіегі і й посу піа зкопсуз гаЬоіи!
Л й уѵаіойпі, ]ак согі и ріекіе, Іайсузіа,
Иіатаз іат зраЬасіхі, сі ріас, сі таіізіа.
Сі сіох.сіх, сі ха\ѵіе]а, сі тагох па]Ьо!зу,
Сут Ьогза пасіѵ/огіе, іо іут ргуках Ьогзу.
йзіаѵѵаі сіа гаЬоіу раго]и, Ьіах зргеёкі,
>ѴусіаЬпис х-расі Іахѵу, §сіаЬпис сіаЬіе х ріескі:
Ту ісіхі таіасісі, іу и тіуп таіосі,
Кагіоріи заскісі, іу ісіхі раіосі.
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Тати ЬуНІа разѵ/іс, а іати Ьаѵѵіескі,
Ту На кор па ѵагіи, іу іНхі На Ьгескі,
Ту зіира] На копі, а іу 2а з\ѵігіпіаті,
Ма1а]а На касак, Ьоіза га Ьизіаті.
Так согіа ріскарс, йзіиНу зіисЬас ігеЬа,
Сазіа піатаз каіі 2]езсі кизка сЬІеЬа,
Впіот зігаѵ/у пікоіі сіоріа] піе зказіиіез,

РоіиИгіегі кагоікі, зарпис піата сази,
НИ сіуѵипа, чѵоііа Позе кгуки, Ьаіази;

I, |ак согі, игаИпік зіагИхііу і хіозпу,
РоЫаН Ьузігу, зігоЬі і Ьоіаз Напозпу,
Иак зіапіе роз>уо]ти Іа]ас і кгусасі,
То Низа і г сіеіат тизіе газіаѵѵасі;
Л па гіозс дак ігаріз, іо расузсіс гиЬу,
ЗсЬоріз арІахѵисЬи, аг кгой ро]Нхіе г ЬиЬу,
Сиргупа піа рейпа, Ьо раНзкиЬіе киза,
Раргаѵ/іс ЬагоНи і раНзкиЬіе \ѵиза.
Я зіо паНазс зігасЪи, а зіо паНгухуззіа,
Сі ріас, сі зкас ргаН іт, сі |ак сЬос таіізіа,
Міс іо піе ратога, сакас капса тизіз,
СЬос ргайНа, аИпак-ха, іагука ргукизіз.

— Хагах кагкі зкгисіас! Ьеіа іт ипѵіесса,
СЬѵ/апаЬегзЬѵа хЬіпіе, рапзЬѵа ісЬ тіпіесса.
ЫіасЬаі Пазе ВоЬ іоікі \ѵо1пазсі ргухНасі,
ВиНис рапу заті зіогкі раіукасі;

На роіі, Нхіе коііз зосЬ Ьуіо ]ак таки, —
Гііа хпо]Нис хаЬопа і гаііі пі хпаки, —
йзіо іаіа аНІоЬат, іаху ЬиИгіе хѵойки,
/хѵіахис рапу зкога Ьіах ІиИгіе] Ьаіойки;
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А ра зіепахасіасЬ піа ро]скіе8 га Іезат,
Во сЬіо-х казіс Ьисігіе? СЬіЬа ]оп зат г Ьіезат!
РгуЬоп ]ак игуѵіесса ] іаіакі піа зіапіе,
Зкопсусса асігаги ісЬпа рапа\ѵагіпіе.

Тасіу іапу сЬіЬа, зіо Ьіасіа, рахпа]ис,
Во сіаріег пікоіі пат піе зраЬас!а]ис:
Ісіхі, іоікі, сЬатіе! СИ і йзіа Ьаѵѵогка!
2 паза] ргасу Ьгозу зк1ас!а]ис сіа хѵогка.
йа] пат, Вога, іоікі зкогагіка ргухсіасі,
КаЬ таЫі зрако]па разіасігіесі й сЬасіе,
Рапа піе Ьа]асса і ѵѵоііа хаЬасІай,
Вуіо-Ь и паз Ьоіе] і сІаЬга і іасіи.

Міе асіхіп зкагай-Ьу: ,,Мо] рапіе Зсіарапіе,
Висіг Іазкай, зіаЬоппіа ргусігі па Ьагаппіе,
2ар1аси, зіо сЬосаз, уѵосіка] расазіи]и,
А сііа і\ѵаісЬ Нхіеіак Ьазсіпса сіагиіи;
Каіі Іазка, хайіта расіЬіаху х казо]и,
2опка, сіоскі т зіеграт, а зуп г Ьагапо]и,
Майріегасі і кгозу, Ьо тпіе гаг ріасісі,
Во ]'а сіаЬіе гпа]и, піа йтіе]ез кгисісі*.
А оз каіі ІісЬа, ]’ак ѵѵиха, ргусізпіе,
Міе асіхіп хазіоЬпіе і піе асігіп різпіе,
Во Носкіе пае! паті хсіхіекахѵасса згоЬа,
Ргускіе і па рапа кагагіпіе асі ВоЬа.

^пу паз Ыитііі, ріакас піе сіалѵаіі,
\Ѵіпіеп сі та \ѵіпіеп, Ьіех капса кагаіі,
А сіаріег іт затут іо]е сіазіапіесса,
51о пат сіазіиі Ьуіа, іо па ]сЬ зсайріесса.
МіасЬа] сіазс ВоЬ саги пазати хс!агой]е;
МіасЬа] паза] сіоіі зказіи]ис раптѵіе;
ИіасЬа] ]аЬо госіи ВоЬ зсазсіе Ьаіи]е,
§іо ]оп пази Ьгассіи уѵоіпаёсіи сіаги]е.
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А куш рапогп пазут, зіо паз хѵіеіті сігаіі,
Оай-Ьу ВоЬ, каЬ іо]е па заЬіе дагпаіі:
Наіодпати зуіу зраЬадас піа тизіс,
Ракиі Ьіаду Ьеіа] зат й ЬиЬіе піа йкизіс.
Ѵ/оз іаду рагпа]ис, ра сати сЬипі: ІісЬа,
Зак хѵайкі рад 1а\ѵа], піа иіегас сісЬа,
РазкгаЬис сиргупи ]ак піа зЬапіе спІеЬа,
Зак ВоЬ і саг зсЬоса, тизіс, іак і ігеЬа.

Мога-Ь Ьоіе] Ьгдугуй Зсіарапи Оапііа,
Аіе па раЬіЬіеі \ѵо]1а пакгисііа,
Зак зіай гаЬад зігоіс, ]ак расай кгуёасі,
Мизііі Ьахѵогки зѵ/а]и ріегазіасі.
Сігезсіе й ігесіт кагосіегікіт ѵѵіегзу „Каіто>ѵа рапа 2 тигукот" та!и]есса газріаіа зіаіап 2
рапаті разіа ргуЬопи.

КАХМОХѴА РАМА 2 МШУКОМ РАбЬА
РКУНОНСІ.
— Зак таіеззіа, Зсіарапіе?
— Адгуй, паііазпіе]зу рапіе,
Сати іѵѵа]а Оагоіа
Иіа ргусЬодгідо тпіе па гаЬоіа?
Зизус, ЬгаЬіс рііпіе ігеЬа,
Оат ріепіопдгу, дат і сЬІеЬа.
— йго рапзкі сЫеЬ дакисуй,
Зак рап паз доЬга тисуй:
□оЬга рапу Ьапдіаѵѵаіі,
ЗіиЬі па заЬак тіапіаіі!
2пасегіпіе іѵѵогай Р. ВасЬгута й іут, зіо |апУ раізіі и пагод і зіо\ѵат зхѵаіт Ьіеіагизкіт Ьидгііі пасу]апа!пи]и з\ѵіедатазс, а 2тіезіат з\ѵіедатазс зосу]а!пи]и. „Зоп — ргайди кага аЬ ВасЬгутіе Нагескі — паз ріегзу різтіегіпік 2 тигу-
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кой. Міей изіе хасіаікі, каЬ зіасса Ьіеіагизкіт §ей^епкат, аіе асізиіпазс адикасуі і 2уссіо\ѵа]е ЬпіЬіегіпіе Іиі ріегатаЫі. Сізіогсіукі зѵѵаіт таіазіѵіесіатут і хасіизапут зіоѵѵат зкахай ргосій хпіаѵѵаЬі і йсізки і кіпий зіесі и кізіогуі пасуіапаІпаЬа
і ІіІагаіигпаЬа ас!гасІ2егіпіа“.*)
Н <3а ЬеіаЪа ігеЬа
дасіас,
каІі-Ь піе МаЬпизейзкі, піе ]аЬо ІиЬой
сіа пагосіи і ргайсіу і піеіаЬо зкоіа—-піа тіеіа-ЬЬіеІагизкаіа Ьізіогу]а і іакоЬа Васкгута, ]акокатаіе.

*) „Гіст. Бел. ЛІт. Вільня 1921, бач. 62,
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М. ВаЬгойзкі

ІА. ВаЬгойзкі, ипцаскі зипазсенпік, ргаіезаг
^Л/ііепзкаЬа йпі\ѵегзуіеіи, и Ьіеіагизкіш — расізѵѵіебатут )азсе — абгабЗегіпі іак-ха абуЬгай ѵѵіаііки]и гоіи. Сікаѵѵу Ьеіу са1а\ѵіек іут, зіо ]оп ипіІаі рабігутКхѵаб Ьіеіагизказс ах ба капса з\ѵа]Ьо
2уссіа. боп г МаЬпизеизкіт — Ьеіа бхійпу зутЬоІ зупіеху Віеіагизі хасЬобпіа] і йзсЬобпіа], Неіа
зутЬо! іайо, зіо і зіагіпіа й Ьіеіагизкіт абгабхеппі 2)ай1а]есса ріегзагабпа) ргаЫета]. Оук ргуЫебхітзіа Ыіхе] да ІА. ВаЬгойзкаЬа, ]акі іак Ьобпу
паза] іпѵаЬі, а ]акі іак таіа б паз хпапу.
М. ВаЬгойзкі габхійзіа 8.ХІ.1784 Ь. и \Ѵи1су,
па Рабіазу (сіайп. ѵ/а]. Ра41азка]е), сігіе ]аЬо Ьаска Ьуй ипі]аскіт ргоЬагзсат. Мисуйзіа зріагза б
КІезсеіасЬ, раѵл Віеізкі, и ипі]аска] рагаН|а1па|
зко!е, іасіу й ОгаЫсупіе и Рцагаи(1797—1803), сЫе)
и сіхіаггабпаі ргизка] Ьітпахіі й Віеіазіоки (1803—
1806). Ра зкапсегіпі Иітпахіі, піа тоЬису х піебазіасу
згобкай исіасса па Аѵузе]зуіа пахѵикі, М. ВаЬгойзкі
бауѵай ргу\ѵаіпа Іексуі і зат дѵисуйзіа ргухѵаіпа.
НзаЫіюа расай ргасаигас ихо й Ьеіут сазіе паб
то\ѵа] зіага-зіаѵ/іапзка], каіога) расаікі ѵѵупіез х
ЬаскайзкаЬа боти і азаЫіжа х Кіезсеізка) зкоіу,
па саіе ]ако| зіа]ай Нпі. Зазпойзкі, рахпіе] базіо]пік йпуаска] Сегкѵѵу, хѵіаіікі хпайса Ьгека - ипЦаскаЬа аЬгаби. ОоЬга] іак-2а акахца) 81а рахпагіпіа
гобпа) тіпийзсупу, киііигу і зіагазіаѵѵіапзка] то-
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Ьуй ипцаскі тапазіуг и ЗиргазИ, ВіеіазіоскаЬа раѵѵ., сіхіе й ЬіЫЦаѣесу Ьуіо зтаі ЬаЬаіусЬ гикарізпусЬ і сігикаѵ/апусЬ Ьіеіагизкіск, икгаіпзкісЬ
і зіага-зіаАѵіапзкісЬ хаЬуікай. Маіасіу ВаЬгойзкі са8іа асіѵѵіесіѵ/ай ЗиргазІ і ргазіесігѵ/ай и Пепа] ЬіЬііріесу.
1808 Ь. ВаЬгойзкі 8азіайзіа й Наіойпи]и 5етіпагуіи; Ьуіа Ьеіа \уузе]за}а хѵисеіпіа ргу \Ѵі1епзкіт ипі5ѵегзуі:есіе;саІ:угосЬЬас1о5ѵу кигз паѵѵик зкопсуй іиі М. ВаЬгайзкі й 1812 Ь. за зіорпіет таЬізіга ІеоІоЫі. Висіису й ип’шегзуіесіе, сігихуй 2
закгеіагот ипіѵѵегзуіеіи, г Піойсат Каг. Копігутат, гпайсат изсЬо8пісЬ тоѵ/ай. И 1813 -14 зіиЗТаѵѵаи ргаѵѵа, ЬеЬга]’зкі і ііаЦапзкі ]ахукі і аігутай
зіоріеп таЬізіга ргаАѵа. \Ѵакасуі ргамосігій па Ра8Іазу, а8\ѵіе8\ѵа]ису сазіа тапазіуг и Зиргазіі і гоЬіасу іат падѵикоѵу]а гах\ѵіесІКі. Иго іасіу паігарій ]оп па з!а8у з1а\ѵіапзка] (Ые1агизка])2аЫис1айзкаі сігикагпі, ]аки]и й 1568 Ь іаЫуй РуЬог СЬа^кіехѵіс, а іак-іа па зіасіу тазкойзкісп скикагои
І\ѵапа Еіосіогоѵѵа і Сітаііеіа Мзсізіайса (Ьіеіагиз),
Іакі]а, ѵ/уЬпапу]а г Мазкхѵу 1564 Ь., гпа]§П ргурупізса й 2аЫи8аѵ/іе і Іиі \ѵу8гика\ѵа!і піекаікі зіагіпіа йго сіиха ге8кісЪ зіаѵ/іапзкіск кпііак. ВаЬгойзкі арізай Іозу ЬеІусЬ сігикагой і ісЬ сігикі хаЫи«Ьйзкііа і іпзуіа.
Н8 1814 8а 1817 Ь. М. ВаЬгойзкі йхо 8асепІат і ѵѵукТа“8а]ё“и~ѴЛТёп8кіт йпіѵегзуіесіе Зй. Різагіпіе, 1ео1оЬЦи тага!пи]и і ра!ііуспу]а пауѵикі.
1815 Ь. разѵѵізсапу па ипЦаскаЬа зхѵіазсеппіка. С1
1816 Ь. \ѵук!а8аіе іак-2а і й Наіойпаі Зетіпагуі
і Ьуй пагпасапу зіаЬгат ип^аска] тіігараііска]
к’пзузіогуі й АМіІпі. С! 1817 Ь. паіпасаіесса капопікат Віегазсіе]зкіт. 8ѵ/аіті г8о1пазсіаті 2\ѵіагпий іоп па зіаЬіе йхѵаЬи ипіѵ/егзуіеіи і Ьуй хѵузіапу гаЬгапіси, каЬ іат з1ис1]ачгай з\ѵ. Різаппіе, а
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іак га как зіифажай гложу йзско8пі)а аНиіат
і гложу зіажіалзкца. Зіисіуіат кеіут ВзЬгойзкі а<і8ажайзіа гакгапіса] ріас касіой (1817—1822).
2аЫапіса] раЬужай ижа йзіск Ьоізуск киііигпусЬ селігаск і гараглайзіа г изіті зіайпуті іа8у
жисопуті НІоІокаті-изско^пікаті. Нсіпасазпа 2 зіисіІаті ЬіЫі]путі і йзскосіпіск тожай, зіисііажай тога
Іазсе Ьоіз зіажізіуки, та]ису 8а ]а]‘е паскіі ас! гагіпіа] тоіагіазсі. Эа 1819 к. Ьуй и \Ѵіепіе, сігіе гарагпайзіа г жисопуті зіажізіаті: Корііагет, БоЬгоизкіт, Наика] і Липдтапат. (Л 1819 расай ра
жаго? ра зіажіаткіск гіетіаск. Я8жіе8ай Сескі}и,
МагажЦи, Кгаіпи, С_когжасу]и. Ргасажай и ЬіЫі]’аібкаск. и Ргагіа, \Ѵсіекга8гіе, ВиЫапіе, Кадигіе,
ОиЬгойпіки. Разіа ріега]ескай и Иаіуи. Я8жіе8ай’:
\Ѵепесу]'и, Вопопди, Ногепсуіи і Кут, дгіе й \ѴаІукапзка] ЬіЫі]а!есу, кагузіаіису 2 жіеіііжаёсі жисопака кагЛупаіа Нпдеіо Маі, аргасажай зріз па]~
зіагеізуск зіажіапзкіск гикарізай і сігикай. Неіу
зріз сіугекіаг Ѵ/аіукапзка] ЬіЫЦаіекі 1о]-2а каг8.
Маі итіазсій и зжаіт жусіажіесіжіе: Моѵа СоІІесІіо Ѵеіегит Раігит к V. рас! пагожат; „Со^ісез
Зіаѵісі ВіЫіоікесэе Ѵаіісапае", когаса га кеіи ргаси сігіакиіису М. Вакгойзкати.
СІ^жупіки зжаіск з!:ис!у]ай М. ВаЬгойзкі зіайзіа яіайпут жисопут ЬіЬІізІут і огіепіаіізіут.
2пай тожу: кгески)и, Іасіпзки]и, кекга]зки]‘и, скаі8е]зки)и, зугу]8ки)и і агаЬзки^и, піе кажогасу иго
ак кгипіобпут гпагіпі тожай гужуск: Ггапсизка),
піатіеска], ИаЦапзка), апкіеізка). Вуи іак 2а жисо
пут зіажізіат акиіат і жіаіікіт гпайсат тожу
Ьіеіагизка) і зіага-зіажіапзка].
~ ѴЛагпийзузіа й \ѴіІпіи, М. ВаЬгойзкі Ьуй пагпасапу іиі пас!гжуса)пут ргаіезагат зж. Різагіпіа.
Ла~к пажикожа]а зііа, Ьуй асіпут 2 жусіаіпуск. Нргаса ргаіезигу сазіа кажагуй кагаппі ра жііепзкіск
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сегкѵѵасЬ-казсіоіаск, 8а саЬо тіей ѵѵіаііки ]и ас кию іи і іаіепі.
5.ѴП.1823 Ь. М. ВаЬгойзкі аігутай и >Ѵііепзкіт ипіигеТзуІесіе^акіагаі: іеоІоЬіі і Ьуй пахпасапу й2о хѵѵусаіпут ргаГезагат іаЬо-х ипіхѵегзуіеіи.
Висіису рга^езагат, М. В. кіга\ѵай Ьіеіагизкіт
Ьигікот і хЬігай гохпуіа ЬіеІагизкі]а таіагіаіу.
„Ро \ѵо]пасЬ парс1еопо\ѵ5кісЬ—різа Віеіігізкі,—
д8у ѵ/ гохтаііуск кга]асЬ хасх^Іа ргхеЬисІхас зі^
ісіеа пагосіохѵозсі, \ѵ ХѴіІпіе дгопо тіосіхіеху, ргхеѵѵаіпіе зупо\ѵіе кзі^ху ипіскісЬ,
розхикі\мапіи 8апусЬ 41а зѵѵе] пагосіоиюзсі і геІід]і, хасх^іі хЬіегас
і осісхуіуѵ/ас зіаге регдатіпу. Схедо іппедо зхикаіі, а со іппедо хпаіехіі. /.атіазі: Ьоѵѵіет хгосіеі
4о <1хіе|6\ѵ козсіоіа гизкіедо и/ Роізсе, ойзхикаіі
таіег]аІу 4о скіеіоѵ/ зіагохуіпедо ргаша кга]о\ѵедо. Йа схеіе іе] тіосіхіеху зіаі МісЬаі ВоЬгоѵгзкі,
Ідпасу йапііоѵѵісх, Нпіопі Магсіполѵзкі“.К)
Рас\ѵіагсІ2аіису Ьеіа, Кагзкі сіасіа]е, зіо Ыеіагизка]'а йпі\кегзуіеска]а тоіасіх, па саіе ]акоі зіа]ай М. В., хЬігаіа Ые1агизкда таіаг]аіу раѵосііе
ргаЬгату, иіохапа] іут-ха ВаЬгойзкіт.*)
)
**
Ніе й паѵѵикохѵут М. ВаЬгойзкэЬа гахЬопіе
1824 к. пазіира]е ріегагуй: рп Ьуй рахЬайІепу ргаГезигу. СІ Ьеіут сазіе Ьуіі >ѵіейату]а хатіезкі зіийепска] тоіасіхі (НІотаіу і Ніагеіу). йа зрга\ѵу тоІайхі Ьуіі хатіезапуіа і рариІату]а зіагосі ]а|е і ]е|
зргуіа]исуіа ргаіезагу — х раіакоб 1_еіе\ѵеІ, СіоіисЬобзкі і іпз., а х оіеіагизай паз М. ВаЬгоизкі,
ОапіІО5ѴІс і іпз.
Хбагеппіе Ьеіа]е зіо сіа азоЬу М. ВаЬгойзкаЬа й паѵѵису акиіат піа\ѵуіазпіепа)е: піаѵ/іесіата
сіакіасіпа, хазіо ітіеппа сагзка]а газіеізкаіа йіасіа
*) и. ВіеИпзкі, — СІпіѵегз^іеі ХМіІепзкі, И, Ьас. 386—7.
**) Карскі 111, 3, бач. 78.
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рагЬаѵііа ]ако рга^езигу й МІепзкіт ипіхѵегзуіесіе й затут газс^іесіе )ако.
Різтіегіпікі і \ѵисопу]а роізкца, ]ак 3. Віеіігізкі,
и з\ѵаіеі ра\ѵа2па] ігоскіатома] ргасу „Сіпіхѵегзуіеі \МіІегізкі“, сѵуіегсіхіс, зіо Кигаіаг УѴіІепзкака
Зкоіпака \Ѵокгики Мслѵазіісай рагЬахѵій рга^езигу
М. ВаЬгойзкака гагат г ке!е\ѵеІет і Оапііоѵѵісат
га зракаНпазс зіиНепзка] тоіаИгі, ѵѵуЗаІепа] гипіѵегзуіеіи га ргупаіегпазс На Т-ѵѵа Рііагеіай і Еі*)
Іатаіай.
Тутсазат и Іііагаіигу газіе]зкаі зраіука]ет
саікот іпзу ракІаН па кеіи зрга\ѵи. Так парг. зѵѵа]ак М. ВаЬгойзкака, газіе]зкі кіепегаі Рахѵаі ВаЬгойзкі, и кпігусу аЬ гуссі і уѵисопа] Нгіе]пазсі рга),
**
Гезага
ргуёупа] \ѵуНаіеппіа М. В. г ипіѵѵегзуіеіи й\ѵага]е іпігукі роізка] рагіуі ѵ/агоха) На ВаЬ
гойзкака. 5рга>ѵа й іут, ]ак кага Ра\ѵаІ ВэЬгойзкі, зіо рга^езаг ЛА. В., ]ак кагасу зіагоппік кгекайзскоИпіаІіа ипі]аскака аЬгаНи, зргасійіайзіа разугагіпіи зіагоН ипЦаска] ипіѵегзуіескаі тоіаНгі,
азаЫі\ѵа зіагоН іе] тоіаНгі, зіо гускіаѵѵаіазіа На
задпазсепзіма, Иискойпа] Іііагаіигу й роізка} тоѵѵіе,
а іак-га зргасійіайзіа Іасіпігасуі і роіопігасуі ипіІаскісЬ аЬгаНай. \Ѵоз 2а піескіа г раіакой рагіозсі
ха кеіа ггакій па ]ако Иапоз сагзкіт иІаНат, дак
па зкоИпака й ипіѵѵегзуіесіе Нхіеіаса, ]акі й ѵѵупіки і куй х ипі\ѵегзуіе1:и ѵѵуИаІепу.
Мат гНа]есса, зіо |озс кгуска ргайНу й ѵѵаНпуск і Нгикіск. 2 изіако \ѵіНас, зіо ІА, Вакгойзкі
Ьуй Ьіеіагиз, ]оп На роізказсі піе расиѵѵайзіа. Иоп
кгерка Ьуй ххміахапу г Ьіеіагизка] пагоНпазсіа] і х
Ьіеіагизка] Сіпііаска] Сегк\ѵа]. Иоп зіагайзіа й Сіпіі
гаска\ѵас і йхтоспіс изскоНпіе-зіаѵгіапзкЦа ргуп*) 3. Віеііпзкі — Сіпіѵѵегзуіеі: У/іІепзкі II, Ьас. 549.
?:*) іат-2а, ПІ, Ьас. 128—9.
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суру. Вуй зіагогіпікат кігуіісу, і ѵуузіирай ргосій
Іасіпкі й ргасу з>ѵа]е): „О ѵѵріуѵпе козсіоіа ггутзкіедо па ]§гук зіохѵіагізкі рос! ѵѵгдізсіет ІИигдр
иѵѵагапу, озоЫіхѵіе \ѵ Оаітаср". С! Ьеіа] ргасу М.
В. хакісіаіе сіаітаіат, зіо ]апу гатіезі кігуіісу йху\ѵа]ис іасіпки. М. В. сіатаЬайзіа іак-га, каЬ ОэпіІоѵѵіс ІЛойзкі Зіаіиі сігика\ѵай кігуііса), ]‘акі ]оп
ріегарізай Іасіпка] і Ьеіак сіитай сігикаѵ/ас. И
1820 Ь. Ьуй ргусіитайзу Іііагу й роізкіт аИаЬесіе,
ихЬосІпіепуіа 2 кігуііса].
\Ѵоз-2а піа сігіѵа, зіо М В. тизій зргуіас ПІагеска] і ГПотаска] тоіасіхі, ]ака]а й гпаспа] сазісу Ьуіа Ьіеіагизка], 2 ипцаіай і ]ака]а аЬиІат ЬуІа 2 Ьіеіагизка] зроізсапа) з!асЫ:у, гпаіа Ьіеіагизкири тоѵѵи і гаітаіазіа зіисЦаті пае! тіпийзеупаі
і то\ѵзі ЬіеіагизкаЬа пагосіи, саЬо зат М. В. Ьуй
чѵусіаіпут ѵ/исопут сіазіесісукат.
2 скиЬоЬа-2 игпой Ьоки, М. В. ]ак піе раіак
і ]ак ѵѵисопу, каіогу хѵусЬосІгій сіаіе] га гаткі іткпіеппіаи роІзкісЪ НІотаіай і НІагеіай, і ]ак іакі,
каіогу зргасійіайзіа сіа!е]за] роіопігасуі і Іасіпігасуі, зизіт ІоЬка тоЬ зіасса аНага) роізка] раіііукі, іасіу іак таЬиІпа] и кгаі пазут і й РіесіагЬиггіе.
М. ВаЬгойзкі, рагЬайІепу ипіѵ/егзуіескаі каіесігу, Ьуй ѵѵузіапу й тапазіуг и 2уго\ѵісу і іат
ігутапу Ьуй рас! пасігогат. СІгезсіе і іиі, раЬасІгшзузіа г Іозат, ргузойзу да зіаЬіе, ѵуисопу паз игіайзіа га сіозіесіу пас! зіа^ізіука]. СІ Ьеіут Ьоіз-тіепз
сазіе ггаЬій Іоп ѵѵіаіікаіе аікгуссіе й ЬіЫііаіесу й
Зиргазіі, сігіе гпазой піаг\ѵуса]па сеппу ротпік
зЬага-зІэѵуІапзка] тоѵу, 2 ЬеіаЬа сази >ѵіейату й
Нізіогуі ІИагаіигу і й ЛІоІоНіі зіаѵѵіапзка) рас! па
хота) „ЗиргазІзкаИа гикарізіГ. Зкіасіайзіа Ьеіу гаЬуіак, каіі хпазой ]аЬо ВаЬгойзкі, г 253 агкизай
регЬатіпоАѵуск іп 4°, и 37 гІогапусЬ ззуікосЬ. Ха-
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Ьуіак Ьеіу расгіоНхагіпіет змаіт зіаЬа]е XI, а па|музе] XII зі.
Ліе мисопу х Ьеікіт ітіет, іміахапу па Ьгипсіе памикі х тпоЬіті мисопуті іак-2а і газіе]зкіті, піа тоЬ ИойИа азіамасса й міазкома] Ыизу.
С1 1826 Ь. М. В. Ьуй сагзка] Іазка] міегпиіу йхпой
па мііепзкиіи каіеНги. Сіаріег ихо аргаса мукіаИай ипімегзуіескісЬ зм. Різагіпіа, и Зетіпагуі Наіойпа] мисуи ипі]аскісЬ кіегукай тому зіагазіаміапзка]. 2 мукІаИомусЬ паіаіак райзіай рамоіі „Кигз
81аміапзка] ЬіЫіоЬгаГіі", и іакіт изіе хпапуіа ратіаіпікі зіагазіаміепзка] тому Ьуіі раНИапу Иазкапаіпа] кгуіусу і гахаЬгапу]'а зіо На Ьгатаіукі
і раІеогігаНі. Кигз Ьеіу йбсіах катріекіамапу, па
хаі, ]'ак і тпоЬЦа іпзуіа М. В. ргасу, зміеіи Нгикат піе раЬасуй.
1827 Ь. 11/ѴІ Кигаіаг Ма^азіісай аН ітіа тіпізіга харгарапаѵѵай М. ВаЬгойзкати й ипіѵ/егзуіескіт казсіеіе Иа\ѵагус кахагіпі й тоѵ/іе зіагазіашіапзка], аЬо й тоѵѵіе па]ЬоІ8 На зіагазіа^іапзка]
хЫіхапа]. \Л/іНас, ізіо іиі иІаИат аЬ іоіе, каЬ ка
хагіпі Ьеіуіа піа Ьуіі роІзкЦа і каЬ тома] Ьуіі хЫіхапу На тому газіеізка]. М. В. ра НоГіЬа] гахмахіе,
Ней аНках аИтоОпу, зугока і Ьгипіойпа іагіо тоІумиіису. На аНпо іоікі Ьуй ]оп Ьаіому — ]ак різай и Ьепа] аИтоміе — каЬ миспі ]аЬо — ипцаіу, ргумаіпа смісуіізіа й пагоИпусЬ томасЬ, а Ьеіа Нхіеіа іагіо, каЬ зіайзузіа Низразіугаті, х кагузсіа] мисуіі ВохаЬа 8Іома, ихума]ису тому пагоНи.
1832 Ь. ипімегзуіеі \ѴіІепзкі Ьуй хасупіепу.
Азіаіазіа На1ойпа)а 8етіпагу]а, кийу і ріега]зой
мисус М. В.
1833 Ь. і Ьеіа 8етіпагу]а Ьуіа зказамапа
і М. В. и зПе міеки, та^ису 49 Ь. Ьуй ргутизапу
х ргаГезига]' гахзіасса пахайзіоИу. ВисЬойпу]'а йіа-
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бу пахпасуіі ]аЬо па... ргоЬагзса б Зе газета (Ргигапзкі ра\ѵ.), бхіе ]оп і азіайзіа ба капса хуссіа.
Сати па зіаіо, и сіотпу киі? Візкир ипцаскі
б, Зіетазка, ргаѵ/обхіасу з\ѵа]е ріалу й зргаѵіе
баіисегіпіа йпЦаіай сіа Рга\ѵа8Іай]а, 6а Ьеіа] гаЬоіу хабаб иргеЬсу і М. ВаЬгойзкаЬа. Вуіа-Ь Ьеіа
\ѵіа1іка]а хбаЬуса. М. В. — Ьеіа \ѵусЬаѵ/айса сеіаЬа ракаіеппіа кіеги ипі]аскаЬа і іаЬо-2 Зіетазкі,
зіайпу й кгаі і ха кга]ет і зіслѵа |аЬо іиі зтаі-Ьу
\ѵа2уіа. \Ѵо8-ха харгарапа\ѵас ргозіа хбгаби СІпіі,
}аки]и М. В. ІиЬій, х ]ако] хгоззіа, піа Ьу!о хгиспа
і ЬуІо-Ь зргахѵа] Ьіехпа6хіе]па], бук б. Зіетазка
ѵ/укіпий )аЬо й Ыиз, каЬ хтизіс ]аЬо тіаксе] х іт
Ьаѵѵагус, а па ѵѵурабак, каІі-Ь па абзіирзіхѵа піе
хЬабхійзіа, — бук каЬ Ьуй піазкобпу.
Арупийзузіа й Ьеіут ЬіехЬаіойі, М. В. абпак
ігутайзіа СІпіі тоспа. йгезсіе-х, каіі па ипцасккЬ
ЫзкирзкісЬ зіаІісасЬ хазіеіі сагзкЦа аЬіепіу: 8іетазка, 2иЬко, Сихупзкі), каіі Іозу СІпіі Ьуіі йхо
зкопсапу, і каіі зсізпиіу зіатрі Ьгаіа (зат Ьуи
Ыаххеппу), раігаЬачмаи сЬиісе] рабтоЬі аб Зіетазкі, а піе ЬагасЬу х іт, бу піе абхпасаіисузіа зііпут сЬагакіагат, М. В. й 1837 Ь. разіа піекаікі
Ьабой пасізки, бай Зіетазсу газрізки аЬ здѵаіт
баіисеппі ба сагзкаЬа Рга5ѵазІай|а. Такіт супат
М. В. х Ракіат бакапапут хЬабхійзіа, ргупатзі
^опкаѵѵа, аіе ба іікжібасуі СІпіі рахуіубпа піе ргусупіизіа.
РіегасЬоби М. В. х СІпіі й Рга\ѵаз1ай}е, аргаса йзротпіепусЬ ргусуп, зргуіаіа іак-2а і ]аЬо ЬіеІагизкаіа зіусНца. ЗутЬаІет Ьеіа] зіусЬіі Ьуй изсЬобпі аЬгаб. Тутсазат С1пі]а Ьуіа зроізсапа, аЬгаб
хіасіпіхаѵѵапу, а Рга^аз!ай]е аЬгаб Ьепу хасЬа\ѵаіа
сузіут і )аЬо ^ѵузока запаіѵаіа і кгерка ігутаіазіа
С1 Зегазеѵѵіе хЬпагіпік паз и ѵѵоІпусЬ сЬѵШпасЬ аб аЬаѵѵіахкай рагаН]а1пусЬ разѵѵіасаизіа
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йзсіах зіаіѵізіусу і Ьіеіагизагпайзііѵи зресу)аіпа.
Езігеіскег и 8\ѵа]еі ЬіЫіокгаНі (і. 1) каіа, зіо й
1846 к. М. В. гліей иго Ьаіоѵиіи (іа 8гики кпіки
, НІ8Іог]а 8гикаггі зіоіѵіагізкіск па кііѵѵіе".
□а зѵѵаіск рагаН]ап Ьуй 8азі:ирпу і 8оЬгу.
5іопіа8гіе1і і зіѵіаіа каіѵагуй кахаппі хайзіо8у й
тоѵ/іе Ьіеіагизкар
*)
8ат зіаЬіе М. В. пахуѵ/ай сазат Киікепиз, пагомѵат акиіпут іа8у 81а Ьіеіагизай і йкгаіпсай, а
па\ѵаі сазат Роіопиз (раіак). А8пак піа Ыесігіасу
па кеіа Ьуй ]’оп Ьіеіагизат, Ьо йзіе] 8\ѵа]еі Нзлер
пазсіа] і паѵѵикоіѵа] ргаса), изіт змѵаіт хуссіот
а8 тоІаНазсі 8а зтіегсі Ьуй саікот хгоззузіа г Іозат ЬіеіагизкаЬа паго8и.
)
**
Ратіог М. В. а8 скаіегу 21.IX.1848, та]ису
64 Ьа8у 2уссіа.
ВаЬаіи]и і сеппи]и зѵ/а]и ЬіЫЦаіеки зат ргасіай, Ьи8ису й сіагкіт та1аг)а1пут раіахеппі, а
ргасу й гикарізаск, піекаіогуіа каіоіѵуіа 8а 8гики,
і йзіакЦа іпзу)а раріегу ёазіко\ѵа Ьуіі рагазсіакшапу гпа]отуті зизіе8хті і ргуіасіеіаті, асазікоу/а Ьуіі зрака\ѵапу й тіазок і а8аз!апу]а Ьізкири
8. Зіетазки, ]акі пізсасу ипЦаскца Ьіе1агизкі]а гаЬуікі, па81а таксута, §іо хпізсуй і кеіуіа. С1 \ѵупіки йзіако кеіака, ргасу М. В , азаЫша піа 8гикаѵапу]а і 8аіусасу]а Ьіе1агиза\ѵіе8у, аЬо ракіпиіі,
аЬо рагазкі8апу ра гогпуск ЫЫііаіекаск кгармуск
і хакгапіспуск.
АМіе8ата Іак-іа, зіо М. В. парізай ргаси „О
скагакіегузіусхпуск ]^хуко\ѵуск хуѵгоіаак Іи8и ЬіаІогизкіедо", аіе Іоз кеіа] ргасу, Ьи8иса] ѣоікі й ги*) Кз. Лап Сіеріак—Кз. МісЬаІ ВоЬгохѵзкі (Кзіеда /Ьіогоѵѵа „СЬагііаз”, РеіегзЬигд, 1894) і Т. В. Кипріановичъ —
Жизнь І.Семашки, Вильна, 1893, бач. 164, другі дапісак.
**) Ул. Талочка — Да справы нацыянальнасьці праф.
М. Баброускага („Калосьсе” Кн. 4, Вільня, 1935).
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карівіе, па ріегаскашагіпі й МагсіпойзкаЬа, іак-іа
піаѵіебату. бати-і ргурІ85ѵа]ис і „Кгбікіе хеЬгапіе паикі сЬггезсіапзкіе] Ла ѵ/іе8піако\ѵ то\ѵщсусЬ рхукіет роізко-гизкіт ѵууіпапіа гхутзко-каіоііскіедо" г 1835 Ь.
*

*

«•

С1 изіаЬо ѵѵузеркагапаЬа тогпа хгаЫс па8іирпу]а капсаіка\ѵу]а ѵгузпаѵу:
a) МаЬпизейзкаЬа Іисуіа х Ьіеіагизка) зіусЬіІаі расиссіо зіаіапзка] ргуЬоппа] кгуйбу і хгахитіеппіе раігеЬу азАѵіеіу па]ЬоІ8 гЫігапа] ба пагоби, абНеІи! а:заЫі\ѵа]а ]аЬо аріека паб Райіикот
ВасЬгутат, ріегзут Ьіеіагизкіт пагобпут раеіат. Віеіагизка] пасузапаіпа] зАУІебатазсі іиі: ]азёе піата.
b) Иіата Ьеіка] зхміебатазсі і й М. ВаЬгойзкаЬа, абпак рп зтаі ба ]а|е Ыі2е|. Ргусупа] ЬеіаЬа ]аЬо йпііасказс, изсЬобпі Ьгека-зіаѵіапзкіі
аЬгаб ]аЬо сагкхѵу. Неіа ]’ати піе рахдѵаіаіа хіісса
2 роізка] і га8Іе]зка] зіусЬца], ѵѵубхіаіаіа ]ако г то
га роІзкаЬа аЬо рагпіе] газіеізкаЬа. Ргахизіо хуссіс
8ѵа]о М. В., Аѵіебгіепу піе]кіт ЬіоІоЬіспа-еіпіспут
расиссіот, ргаса>ѵаи па піѵѵіе Ьіеіагизка] і Ьеіут
гусЬіауѵай ]а|е раб зіайЬи хіагпіаі: і пасу]апа1па
і зосуіаіпа зѵіебатаЬа зисазпаЬа ЬіеІагизкаЬа абгабЗепзкаЪа гисЬи.
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Кгупісу і ргасу аЬ М. ВаЬгойзкіт.

I.
Акты Изд. Вил. Арх. Ком. XVI.
Текі М. ВаЬгойзкада й ВіЫ. Хатоівкіск гкр.
275, 872, 1657.
Киѵаі. \МІ. й Миг. Сгагіогузкісд, іека 45.
АгсЬ- Рапзіѵѵ. й Ц/Ппі, 1824, N 274.
Агсі). Акі. Оа\мпусІу- Коіед. Оисі). дг.-каі. N 2051
(и іут-ха ЯгсЬ. Рагізіѵ. й УѴііпі).

II.
Віеііпзкі доге?—Сіпіѵѵегзуіеі: \Ѵі1егізкі. I, II, III.
Кгакбѵѵ, 1899—1900.
Бобровскій Павел — Михаіл Кириллович Боб
ровскій. СПБ, 1899.
„
„ Тое-ж у „Русская Старина" (ліпень
4 лістапад 1888, травень і чэрвень 1889)
„
„ Ученый славист-оріентапист (Русск.
Старина, 1888).
„
„К біографіи М. К. Бобровскага.
СПБ, 1890.
„
„
Судьба Супрасьльской рукописи.
СПБ, 1887.
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„
„ Переписка и ученое путешествіе
М. Бобровскаго. СПБ, 1839.
„
„ Русская Греко-Уніятская Церковь.
СПБ, 1890.
„
„ Противодействіе базиліянскаго орде
на, Вильна, 1888.
„
„ Подготовка реформ в русской гре
но-уніятской церкви. СПБ, 1889.
„
, Ант. Юр. Сосновскій. Вільна, 1890.
„ •
„К біографіи А. Ю. Сосновскага.
Вильна, 1891.
СЪагкіеѵѵісг И/.—Вех зіеги Ьивоіі. \Ѵііпо, 1929
„
„ Ріасу8 Запкомзкі. \Ѵі1по, 1891.
„
„ ХтіегхсЬ СІпір Козсіеіпеі па кіЬѵіе
і Віаіогизі. \Ѵі1по, 1929.
Сіеріак Зап Кз. — Кз. М. ВоЬгоигзкі (Кзіэда
хЬіогоѵга „СЬагііаз". РеіегзЬигд, 1894.
Филевич I. — Вопрос о возсоединеніи зап.русск. уніятов (Варш. У нив. Ізвестія, № 7, 1891).
Францев В.—Польское словяноведеніе. Пра
га, 1906.
Янковскій Плакид — Протоерей М. Бобров
скій (Лит. Епарх. Ведомости, 1864, № 1—2).
„
„ Тое-ж „Холмскій месячник*4, 1867 г.
„
„ Древняя Харатейная псалтырь (Лит.
Епарх. Вед., 1866).
Кшіріанович Г. — Жизнь Іосифа Семашки.
Вильна, 1893.
Коялович М. — К предстоящему 50-летію
возсоединенія (Церковный Вестник, 1889, бач. 223).
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„
,, Заметка об ответе П. Бобровскага
(Церк. Вестник, 1889, бач. 350).
„
„ Исторія возсоединенія западно-рус
ских уніятов. СПБ, 1873.
Мозсіскі Непгук — Ѵ/іІпо і Ѵ/агзхамѵа ѵѵІІІсг.
„Огіаббіѵ". АѴагзгауѵа, 1908.
(Семашко I.) — Записки Іосифа митр. Литов
скаго. I, II, III. СПБ, 1884.
Зутоп АІЪіп — Бе зетіпагіо ргіпсіраіі Ѵііпепзі. Зргаѵ/агсіаса К.-КаБ ПисЬ. Акасіетіі й РіесіагЬигхіе га 1887—88.
Талочка Ул. — Да справы нацыянальнасьці
праф. М. Баброускага („Калосьсе*, кн. 4, 1935).
Жуковой П. — Лсабетіа Саезаг. Кот. СаіЬ.
Ессіезіазі. РеіегзЬ. ХѴіІпо, 1888.
„
„О профессорах богословскаго фа
культета Вил. Унив. СПБ, 1888.

III.
сазарізу х сази М. ВаЬгойзкаЬа:
Огіеппік \УіІепзкі.
Огіе/е ОоЬгосгуппозсі кга]о\ме] і гадгапісгпе].

IV.
Иеіиѵізкоіі Епсікіоресіііа, III і, агі. ргаЕ М.
Віггузкі.
Ро/зкі 3/оитік Ыодга/ісгпу — Кгак6\ѵ, 1936.
агі. \Ѵ. СЬагкіе\ѵіса.
Венгеров С. — Критико- біографическій сло
варь русских писателей и ученых. IV т., 1891.
бач. 29 -- 40.
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1. Вокіаг Ргапсізак Зкагупа, ріегзу бгикаг ВіеІагизі (1525—1925). ХѴііпіа, 1925 к.

2. ВіеІаги$ка]а тоша й зкоіаск Віеіагизі XVI і
ХѴН зіак. \Ѵі!піа, 1928 к.

3. Кос1па]а толѵа й зшіаіупіаск. Ѵ/іІпіа, 1929 Ь.
4. Ргапсіз ВаЬизеАѵіё ]ако Зуссіо і іѵѵогсазс (и
ігуссаіуіа йкобкі зтіегсі). ѴЛІпіа, 1930 к.

5. Вітаут Вялікі і Беларусь!. Вільня, 1930 г.
6. Кахітіег 8ша]ак пагуз аЬ іакопа] ісІеоІоЬіі
(и ріаіуіа йЬосікі зтіегсі). Ѵ/іІпіа, 1931 к.
7.

Казіиз Каііпойзкі, „Михуска]а ргайсІа“ і ісіе|а
піехаіехпазсі Віеіагизі.

\ѴіІпіа, 1933 к.

8. праф. Браніслау Эпімах-Шыпіла з яго жыцьця
і працы. Вільня, 1935 г.

9. Да Гісторыі беларускага палітычнага вызваленьня. Вільня, 1935 г.
10. 3 жыцьця і дзейнасьці Казімера Сваяка (у дзе сятыя угодкі яго сьмерці). Вільня, 1936 г.

11. МаЬпи$ей$кі, Райіик ВасЬгут, ВаЬгой&кі (сіа
хѵуіокай Ьіеіагиякака асігасігегіпіа). >Ѵі1піа, 1937 к.
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