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ОгоИоЬускі РапзІАУОАУу 

ЕІпІАУегзуІеІ Ресіа§о§ісхпу 

іт. ІАУапа Ргапкі

Несепг]а гохргалуу т§г Еууу 8хеІосЬ „ОЬгах Хусідуу ау роЬкіе] тузіі 

ЬІ8іогусгпе] окге8и II Кгесгурозроіііе]. 8уп(егу, рагазупїегу і росіг^сгпікі 

сІгіе]6\у оісху8Іусй”, ргаса сіокїогзка нарізала росі кіегипкіет сіг ЬаЬ. 

Лоаппу РІ8иІіп8кіе], ргоГ. ІЖ, та8гупорІ8, 204 зігопу, Кхєзхоау 2022

XV е АУзроІсхезпе] роїзкіе) ЕІ8Іогіо§гайі розауі^сопо піетаїо иАУа§і ге1ас)от 

РоїакбАУ хе зауоігпі йізіогусхпуті з^зіасіаті, а Іакхе Аууіазпіепіи сесії 

копзІгиоАУапіа іск оЬгахи ау тузіі йізїогусхпе] і ау ЗАУІадотозсі зроіесхпе). 

СкуЬа па]Ьагс!хіеі іпІепзуАУпіе ргоАуасЩ Іе Ьадапіа ргхесізїаАУІсіеІе 

гхе82ОАУ8кіе£о згосІОАУІзка, со хпаїахіо одхАУІегсіесПепіе ау Іісхпусії аПукиІасІї і 

топо§гаГіас!і. 8хсхе§6Ііщ иАУа§ф хаугосопо па зіозипкі рокко-худоАУзкіе, 

скагакіегухиі^се 8І$ піетаї^ хіохопозсщ па ргхе8їгхепі АУІекбАУ, і піегхадко 

копШкЮАУО8сіа, а ау ІаІасИ II ауощу ЗАУЇаїоАУе] Аууі^коАУут 1га§іхтет. ^Уіазпіе 

ау пигсіе іе] 1іІ8Іогіо§гаГіС2пеі їгасіус^і згодоАУІзка гхе8/ОАУ8кіе§о ]е81 парізапа 

гесеп/ОАУапа гохргаАУа йокіогзка Еауу Зхеїосії, розАУІфсопа копзІшоАУапіи 

оЬгахи ХусібАУ ау роїзкіе] 1іІ8їогіо§гаГіі окгези ті^дхуАУо]еппе§о. Оузегїасіаіезі 

8АУОІ8Ц копіупиасіа Іетаіусхп^ і скгопо1о§ісхп^ хпапе] па ІІкгаіпіе ргасу, 

рготоіогкі Еауу 8/єіосіі, Доаппу Різиііпзкіе] „Хусіхі ау роїзкіе] тузіі 

йізіогусхпеї доЬу рогохЬіогоАуеі (1795-1914). Зупіеху і рагазупіеху <1хієі6ау 

Роккі”.

Зігикіига дузегіаді )езІ роргаАУпа. ОсіроАУІасІа розІаАУІопут хасіапіот і 

<1а)е піохІІАУОзс х дозіаіесхп^ рєаупозсі^ АУузАУІеіІепіа £ІбАУпусй ргоЬІетбАУ 

ха§ас!піепіа. Маїегіаі ргхесізіаАУІопу хозїаі ау икіадхіе сйгопо1о§ісхпо- 
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ргоЬ1ешо\уут 1о§ісхпіе і копзекхуепїпіе. ОузеПасіа зкіаба зіф хе дузї^ри, їгхесЬ 

гохсіхіаібуу (робхіеіопуск па робгохсіхіаіу), уупіозкбсу, зрізи суукогхузіапуск 

хгбсіеі і ІкегаШгу (\у икіабхіе Іуро1о§ісхпо-а1ГаЬеІусхпут).

XVе \У8Іфріе Аиіогка па]ріег\у \узкахи]е па акШаїпозс \ууЬгапе§о ргхех 

зіеЬіе іетаїи, зіизхпіе ху/гаса и\уа§е па Ьгак са1озсіо\¥е§о оргасолуапіа 

ргоЬІети копзігикср оЬгахи 2ус1б\¥ \у роїзкіе] тузіі Ьізіогусхпе] Оги§іе] 

Кхесхурозроіііе]. СІбхупут ргхебтіоіет бузеїіасіі Е. Зхеїоск за „зупїеху, 

рагазутеху огах робгесхпікі сіхіеібху рісхузіусЬ, кїбге хуузхіу зроб рібга 

кізіогукбуу роїзкісЬ” (з. 4). Хаихуахту, хе іакіе окгезіепіе ргхесітіоїи Ьасіап іезі 

хуугахпіе су^хзхе піх ргхесізіаичопе су ргасу. Вслуіет, зак хахпасхуіа зата 

Аиіогка, \у ргасу отбсуііа госупієх зупіеіусхпе оргасосуапіа х хакгези Ьізіогіі 

рОАУЗхескпеі, апаїіхосуаіа рго§гату паисхапіа і апіоіо^іе Ьізіогусхпе, а піекіебу 

зі^§а!а Іех бо їекзібсу риЬІісузІусхпусЬ. 2 1е§о \ух§1$сІи, тоіт хбапіет, аузгіо 

Ьуіо об гахи \у ІуШІе гохрга\уу хахпасхус іппе ууукогхузїапе ргхех Аиіогк^ 

хгббіа.

Иазіерпіе Е. Зхеїоск о^азпйа арагаї ро^сіслуу і ка1е§огухас]е з\уоіск 

Ьасіап. 81изхпіе, па росізіахуіе Іеогеїусхпуск гохсуахап к1азукб\у роїзкіе] 

кізіогіо^гаГіі, }егхе§о Ма1егпіскіе§о і Іегхе§о Торо1зкіе§о, бейпіціе 

росІ8їа\уо\¥е рсуфсіа „зупїеха”, „рагазупїеха” і „з^іаботозс Ьізіогусхпа”. \¥гах 

х піті у/урабаіоЬу окгезііс хпасхепіе ро)фсіа „роїзкі Ьізіогук”. Ргхесіех схуЦі^с 

ргас$ иісіхіту, хе хозїаіа отбсуіопа ідуогсхозс Іак хпапусЬ Иіз1огукб\у 

худоуузкіе^о росЬобхепіа, ]ак: Ма]ега ВаІаЬапа, Мо]хезха Зскогга, 1§пасе§о 

ЗсЬірега, Аіекзапбга НаШкі, Етапиеіа Кіп§еЬ1ита і іппусЬ. Кахет х Іут піе 

суіебхіес схети хі§пого\уапа хозїаіа зризсіхпа пр. икгаіпзкіск §а1ісуізкісЬ 

Ьабасху, кібгху \¥ схазаск II Кхесхурозроіііеі гохлуахаїі ргоЬІет хазіесіїапіа 

ргхех 2ус1б\¥ їегуїогіблу хаскобпіоикгаіпзкісЬ. Кбхупіех хе \ух§1$с1и па 

розіагуіопе хабапіа Ьабасусхе паїехаїоЬу хбеГтіо\уас ро]фсіа:. „тузі 

кізіогусхпа” і „оЬгах ИізІогіо§гаГісхпу”.
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Коїеіпут рогазхопут хує „^Узіфріе” ргоЬІетет Ьуіо окгезіепіе гат 

сНгопо1о§іс2пусИ ргасу. Е. 8хе1оск саїкіет зіизхпіе хузкахціе па зрбіпозс 

сіхуисіхіезіоіесіа ті?бхухуоіеппе§о х ихуа§і па ргосезу роїіїусхпе, зроіесхпо- 

§озро<1агсхе, Иізіопо§гаНсхпе і есіикасуіпе, іакіе хаскобхіїу ху II 

Кхесхурозроіііе). ХгезхЦ окге8 тіебхухуо)еппе) Роїзкі ]езї рориіатут 

оЬзхагет хузрбісхезпуск зіибібху зроіесхпо-китапізіусхпусії. \¥ ххуі^хки х іут 

отбхуіепіе ргхех Аиїогке ху ріегхузхут гохсіхіаіе гохргахуу ргоЬІетбху 

1іІ81огіо§гаГісхпусІі х росхаіки XX хуіеки (1900-1918) хуута§а хуі?кзхе§о 

сіоргесухохуапіа. Міехуаірііхуіе їак хпасх^се розхегхепіе гат сйгопо1о§ісхпуск 

оргасохуапіа рохуіппо хпаїехс осіххуіегсіесіїепіе V/ їуШІе ргасу. \¥^1рі? ху 

сєіохуозс озоЬпе) апаїіху ха§абпіеп 1іІ8їогіо§гаіїсхпус1і росхаіки XX хуіеки хе 

хух§1?с!и па Такі, хе хозіаіа опа оргасохуапа хує хузротпіапе) хуухе) кзцхсе і 

агіукиїаск І. Різиііпзкіер .Іезіі Е. 8хе1оск ргхергохуасіхйа )акез похує Ьабапіе 

ргоЬІетаіукі хубохузкіе) ху зупіехасй, рагазупїехаск і робг?схпікас1і росхаіки 

XX хуіеки, ху рогбхупапіи х Ьадапіаті ]е) рготоіогкі, Іо паїехаїо Іо 

Ьеххух§1фсІпіе ойпоіохуас.

Дезіі сИосіхі о коп8їгикс](? ргасу, Аиіогка хууЬгаІа икіад скгопо1о§ісхпо- 

ргоЬІетохуу. 2§ос1піе х пі^ ху Іекзсіе ргасу осіпоіохуиіе і апаїіхціе ко1е)по, 

с!ігопо1о§ісхпіе хухтіапкі о Хусіасії ху ргасаск паикохууск і сіусіакїусхпусИ 

роїзкісЬ кізіогукоху сіхуисіхіезіоіесіа ті$сіхухуоіеппе§о. Зхуіадоті піетохпозсі 

ізіпіепіа )акіе§око1хуіек іс!еа1пе§о рос1е)8сіа бо зузіетаіухаср і ргехепїаср 

ха§абпіеп ЕІ81огіо§гаГісхпус1і, хаихуахату, хе робе)зсіе хууЬгапе ргхех Е. 

Зхеїоска зргахуіа зроге ргоЬІету. Ха]Ьагдхіе] хуібосхпут х пісй )езі 

рохуІагха)^се зіф ху їекзсіе хухтіапкі о їусії затусй їетаїасЬ х кізіогіі зіозипкоху 

роїзко-хубохузкіск, схазет Ьех робкгезіепіа гбхпісу )акозсіохуе), а сх^зіо 

ііозсіохує]. 5езІ їо зхсхе§б!піе хуісіосхпе ху обпіезіепіи бо ерокі згебпіохуіесха і 

хусхєзпо похуохуїпе), §бхіе ііозс іпГогтаср хгбсіїохуусії о оЬеспозсі 2-уббху па 

хіетіаск бахупе) Кхесхурозроіііе) )езІ піехуіеіка, со о§гапісха Ьабасху і 

бубакіукбху ху іск Іп1егрге1ас]аск (т.іп. бо Іакіск кхуезїіі )ак: ро]ахуіепіа зі? 
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2у<іб\у па хіетіасЬ роїзкіск, скхуаіепіе іоіегапсуще] роїііукі Кахітіегха 

\¥іе1кіе§о сху роїеріепіе х]а\¥І8ка Іісігууу). Хагухукщ’ф ргхурпзхсхепіе, хе 

Ьагсіхіе^ зкиіесхпе ЬуІоЬу росіеізсіе ргоЬ1етол¥о-скгопо1о§ісхпе, кібге 

апаїіхоууаІоЬу осепу кізіогіо^гайсхпе \уес11и§ окгезбху зіозипкбху роїзко- 

хусіоу/зкісй об згебпіохуіесха бо обхузкапіа ргхех Роїзкф піероб1е§1озсі. Ргху 

іакіт ростеш хпікпфІуЬу Іісхпе рохуібгхепіа, тохпа Ьу іех ууугахпіе] рокахас 

гбхпісе сху сйагакіег сіузкиз)! ч/ осепасй піекїбгусії азрекібуу тіпіопе^о біа1о§и 

роІ8ко-хус1о\¥8кіе§о. Аіе іа и\уа§а та осхуууізсіе сЬагакіег роїетісхпу, 

ропіехуах кахду аиіог та ргаууо уууЬгас зігикіиге зууоісіі Ьабап.

Е. 8хе1оск копсху зи-б) „АУзі^р” кгбіка сйагакіегузіуЦ кізіогіо^гайі 

ргоЬІети, ргхухуоїц^с бозс хуусхегриіасо сІогоЬек зууоісіі роїзкісй 

роргхесіпікбуу. X піехгохитіаіусії рохуоббуу Аиіогка саїкохуісіе ротіп^іа 

ІіІегаШгф хубохузк^, икгаіпзк^, атегукапзкц іір. сіоїусхаса іетаіи ]е] Ьабап. АЬу 

хабетопзїгоу/ас хазабпозс Іе] и\уа§і ргхуіосхе па]\уахпіе]8хе икгаіпзкіе ргасе 

па їетаі. АУіеІе ргхудаіпусії тГогтаср, ргхебе уузхузікіт о скагакїегхе 

рогб\упа\усхут, то§1а Е. Вхеїоск ихузкас бхі^кі Гипбатепіаіпе] топо§гаГіі 

Іууоуузкіеі Ьабасхкі Окзапу Кибе^ «Національно-освітня політика урядів 

Польщі щодо населення Галичини в 20-30-х роках XX століття: реалізація 

та рецепції» („Роїііука пагобоууо-озууіаїоууа гх^ббуу роїзкісН у/оЬес Іибпозсі 

баїіср уу Іаїаск 20-30. XX ууіеки. Кеа1іхас]а і гесерсіа”, Еууоуу 2019), \у кібге] 

обгеЬпе сх^зсі розууіесопе за ргоЬІетаіусе хубоуузкіе]. ІчГіе тпіе] §гипіо\упа 

]езі топо§гайа хЬіогохуа «Освіта національних меншин в Україні: історичні 

традиції, правові засади, сучасні виклики (XX - початок XXI століть)» 

(„Есіикасіа тпіе]зхозсі пагобоууусії па Икгаіпіе: ігабус]е Ііізіогусхпе, робзіаууу 

ргауупе, уузрбісхезпе ууухиттіа (XX - росх^іек XXI ууіеки)”, Еууоуу 2018). 

Оргбсх уузротпіапуск ргас, ргоЬІетаіука гесерср Иізіогіі тпіе]зхозсі 

пагобоууусії, \у іут Нізіогіі хубоуузкіе], V/ зхкоіаск П Кхесхурозроіііе] Ьасіапа 

]езі їакхе ргхех іакісЬ икгаіпзкісЬ кізіогукбуу ]ак В. Зіирагук, Т. 7а\\1іогос1піа, 

А. Д¥азу1уик і ууієіи іппуск.
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пазі^рпусії ігхесії гохбгіаіаск Е. 8хе1ос1і сЬгопо1о§ісхпіе уууіазпіа 

х]ал¥Ізко копзігиоАУапіа оЬгахи 2усІ6\¥ \у роїзкісЕї зупіехаск, рагазупіегаск і 

росіг^схпікаск осі росхаіки XX \уіеки сіо иуЬиски II \¥ору з\уіаіо\уе]. 

8/схе§61по8сі ріеглузга с/ф8с икахціе е\уо1ис]ф \уіхегипки 2убб\у \у Іііегаіигхе 

паикохуеі і сіусіакіусгпеі ріепузхуск бекасі XX \уіеки, кіесіу аиіогху рохо8Іа\уа1і 

роб дотіпці^сут \урІу\\'ет пеоготапіухти. сіги^іез сх^зсі ргасу АиІоГка 

рг2еапа1іхо\уаІа зупіеху і рагазупіеху ориЬІікохуапе \¥ Іаіаск 1918-1939. роїи 

І є] сіосіекагі Ьабалусхусії V/ ріепузге) ко1е]позсі гпаїахіу зіф оргасо\уапіа 

зупіеіусгпе і о§61пе хагузу кІ8Іогіі роїііусгпеі аиІог8І\уа: А. 8хеЦ§о\У8кіе§о, 

8оЬіезкіе§о, К.. 6гобескіе§о, М. ВоЬгхупзкіе§о, О. Наїескіе^о, 

Копорсгупзкіе§о, Ь. Ко1апко\У8кіе§о і іппусЬ. Хазї^рпіе Оокіогатка 

зкопсепіго\уа1а зіф па Ьасіапіи ргоЬІетаїукі хубохузкіе] V/ ргасасії 2\уцхапус1і 2 

окгезіопуті зиЬсіузсурІтаті Еіізіогіі - \¥о]8ко\¥О8СІ (М. Кикіеіа), екопотіі (І. 

Киїко\¥8кіе§о, Р. Вщака), киїіигу (8. Коїа, А. Вгйскпега), ргау/а (8. КиігхеЬу) 

і іп. озіаіпіе] С2ф8сі гогрга\уу Е. 8ге1ос1і зкиріїа 8І^ па апаїігіе росігесгпікоху 

і іппеі Іііегаїигу сіусіакіусхпе] (рго§гату, орохуіасіапіа кізїогусхпе, ротосе 

пайкове), \у кібгуск \¥ їакіт сху іппут зіорпіи харгехепїохуапо сеску 

1іІ8їогус2пеі §епеху с!іа1о§и роІ8ко-хус1о\У8кіе§о. 8\¥о]а апаїіхф ргхергодуасігіїа 

скгопо1о§іс2піе, Ьіог^с роб и\уа§? сіаіф ууусіапіа апаїіхохуапусії сіхіеі огах 

глугасаі^с и\уа§$ па ргхехпасгепіе росіг^сгпікбху сііа гбхпусії ка!е§огіі 

у/іеко\¥усІі і 1урб\у зхкбі. Васіапе лу гохбхіаіе сЕуасІхіезсіа Іаі Аиіогка робхіеіііа 

па б\уа окгезу, \ууЬіега]ас ха сехиг^ геібгт^ оАуіаїои’а І. Іфбгхеіехуісга.

Е. 8хе1ос1і піехлуукіе бокіабпіе хЬабаІа \У8ротпіапе ргоЬІету, оріегаі^с 

8І$ па рга\¥Іе Ауусгегрці^сут хазоЬіе \У8рб1с2Є8пе] Іііегаіигу ЬІ8Іогіо§гаГіс2пе] і 

сіусіакїусхпеі. Со \уахпе, Аиіогка пази-іеСІа у/уЬгап^ ргоЬІетаїукф \у зхегокіск 

8ро1ес2по-ро1ііус2пус1і і іпіеіекіиаіпуск копіекзіаск окгези ті^бгухуоіеппе^о, 

итіе]фіпіе икахи^с схуіе1піко\уі роіфхпу \ур!у\у хузрбісхезпусії сіузкиз]! 

Ібео1о§іс2пус1і і хтіап гг^бг^суск па ргакіук^ Ііізіогіо^гаГісхп^ і тос1уГікасі<? 

тосіеіі сіусіакіусгпусії. О боЬге] кикигхе Ьадахусге] Оокіогапікі зхуіасісгу іакхе 
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исіапа ргбЬа осіїхуогхепіа хгббеї ро§1^ббху кізіогукбху боїусх^суск бхіе)6ху 

зіозипкбху роїзко-хубохузкіск. XV іугп сеіи х піетаї^ егисіуда хапигха зі^ ху 

зхуіаі Ьіо§гаГіі іпіеіекіиаіпуск кізіогукбху і сіусіакіукбху піе Іуїко Ьабапе§о 

бхуибхіезїоіесіа, аіе і схазбху хусхезпіе)зхуск. Е. 8хе1оск схц]е зі$ бозс 

зхуоЬосІпіе \¥ кізіогіо§гаГіі отахуіапуск кхуезііі, зіаіе ргхуїасхаіас хупіозкі 

зхуоіск роргхебпікбху, а схазет роїетіхцізс х піші. На рохуіухуп^ осеп^ 

хаз1и§ціе гбхупіех бокопапу ргхех Аиіогк^ орІ8 ікопо§гайі XV робгфсхпікаск 

зхкоіпуск, розхуі^сопе) 2убот і зїозипкот роїзко-хубохузкіт, со кіегиіе 

и\уа§е схуіеіпіка па охусхєзп^ кізіогіо§гаГісхпд гесерс]ф. На озокпа роскхуаіф 

хазіи^ціз тегуїогусхпе хупіозкі Оокіогапікі, ху кібгуск зхегоко і 

копзігикіухупіе робзитохуціа апаїіхохуапу таіегіаі.

Оргбсх хузротпіапуск ргхеб скхуіі^ рохуіухупуск азрекібху гесепхохуапе) 

гохргахуу, хузротпуту Іакхе іга§тепіу тпіе) ибапе. \¥утіепіопа хуухе) 

зкгириіаіпозс Е. 8хе1ос1і V/ розхикіхуапіаск ху^ікбху хубохузкіск ху ргасаск 

Ііізіогукбху роїзкіск та їех пе§аїухупу азрекі, ]акіт іезі тіеззсаті ргхезабпа 

8хсхе§61охуозс. Скобхі о хаихуахепіе пахуеі рріебупсхуск хухтіапек піе о 

скагакіегхе хуагїозсіцізсут, Іесх Іуїко зіхуіегбхаі^сут ]акіз Такі, кібге піе 

розхегхаі^ пазхе] хуіебху Шзїогіо^гаіїсхпе]. Так іезі па ргхукіаб ху ргхурабки 

ргасу М. Кикіеіа „Хагуз хусузкохусзсі ху Роїзсе”, Оокіогапіка хаихуаха кгбікіе 

хухтіапкі о Хубаск о ігезсі саїкохуісіе іпГогтасуіпе] (з. 92). Маїо 

ргхекопухуіцасе ихуахату Іакхе Те^ ргбЬу хууіазпіепіа Ьгаки ху^кбху 

хубохузкіск ху отахуіапуск оргасохуапіасЬ На ргхукіаб апаїіхиі^с кзцхк$ 

хузротпіапе§о Іхубгсу роїзкіе) кізіогіі хурізкохуе], Е. Зхеїоск хаихуаха: 

„7пікота ііозс іпГогтас)і розхуі^сопуск ху Іагу^іе... 2усіот зхуіабсхус тохе о 

Іут, хе Кикіеі ипікаі отахуіапіа іск гоїі ху бхіе]аск роїзкіск хуо]єп” (з. 92). АЬу 

оброхуіебхіес па Іак ігибпе руїапіе о Ьгак ху^ікбху хубохузкіск ху іхуогсхозсі М. 

Кикіеіа паїеху хпасхпіе §1?Ьіе) хапигхус зіф ху Ьіо§гаГі£ Кикіеіа і ргхезшбіохуас 

Ьагбхіеі гбхпогобпе хгбсііа.
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Ха піе с!о копса идапе иАуахату гоаупієх АУуЬгапе ргхех Аиіогке роде]8сіе 

до апаїіху таїегіаіи кізІогіо§гаГісхпе§о орагіе§о па дхіеіаск, а піе іск аиїогаск. 

РоАУоди)е іо ХАУукІе хпасх^се роАУібгхепіа ау ргхурадкаск, кіеду кізіогусу Ьуіі 

Ідубгсаті оргасоАУап зупіеіусхпуск )ак і родгфсхпікбАУ. Схазаті ргоАуадхі їо 

па\уеІ до ргхуіосхепіа ідепіусхпуск суІа(б\у (пр. зігопу 75 і 76)

Ро\уахпіе]8хут ЬІедет іезі хаАУфхепіе ргхех Аиіогке Ьаху хгбдІОАУе) 

ЗАУОіск Ьадап до ІекзіоАУ о скагакіегхе о§б!пут і дудакіусхпут. XV Іеп зрозбЬ 

роха іеі хаіпїегезоАУапіет рохозІаАУаІо ауієіє ІекзІОАУ риЬІісузІусхпуск, 

гесепхепскіск, ерізіоіатуск, ратіеїпікагзкіск і іппуск. Іск оргасоАУапіе 

рохАУоШоЬу паїотіазі одІАУогхус Ауахпу ргоЬІет іпіеіекїиаіпе) гесерді 

рогизхапуск ау гохргаАУІе ха§адпіеп кізІогіо§гаГісхпуск. Вех хуукогхузїапіа 

АУзротпіапуск ІекзіОАУ зрозігхехепіа і Аупіозкі Е. Зхеїоска АУу^Цдаіз дозс 

„кегтеїусхпіе”, ропіе\уах схуіеіпік піе \уіє, )ак ро1зко-худо\¥зкі дузкигз 

тіфдху\уо)еппеі роїзкіе] „зосіокитапізіукі” і дудакГукі зхкоіпе) Ьуі одкіегапу 

хагб\упо \¥ згодолуізки ха\уодо\уут ]ак і \у зроіесхепзілуіе. ОЬібг Ьуі іедпак 

хпасхпу, скоску хе у/х§1еди па ізіпіепіе \¥ II Кхесхурозроііїе] худоАУзкіск 

іпзІуШсіі кикигаїпуск і паико\ууск (ХудоАУзкіе§о ІпзіуШШ №ико\уе§о \у 

ХУіІпіе і Іпзіуіиіи №ик .Іидаізіусхпуск ау \¥агзхаАУІе) огах Іісхпуск схазорізт. 

0§61піе гхесх Ьіог^с, пазхут хдапіет, і§погоАуапіе гесеріуАУпе§о котропепіи 

Ьадагі кізіогіо§гаГісхпуск іезі па]зІаЬзхут рипкіет гесепхоАУапе) ргасу.

V/ Хакопсхепіи Е. Зхеїоск піе їуїко хекгаїа ргхедзШАУІопе ргхех пц ау 

гохдхіаіаск коїісоАУе Аупіозкі, аіе Іакхе хауі^хіє ргхедзїаАУІІа зупіеіусхп^ ауіх^ 

АУІод^суск пшіоау роїзкіе] кізіогіо§гаГіі окгези тіфдхуАУо]еппе§о ау азрексіе 

хгохитіепіа ргхех )еі ргхедзІаАУІсіеІі §епеху зІозипкоАУ роїзко-худоАУзкіск і 

ргехепІас]і оЬгахи ХудоАУ ау Іііегаїигхе дудакіусхпе]. ^дпосхезпіе аує 

АУпіозкаск Аиїогкі, )ако па]1ерзхе§о хпаАУсу Ьадапе§о ргхех зіекіе ргоЬІети, 

сксіаіо Ьу зіф изіузхес о кізІогіо§гаГісхпуск і ргоЬІетоАУо-Іетаїусхпуск 

регзрекіуАУаск Ьадапіа іе] АУІеІоазрекїоАУе^о ІетаШ.
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Оепегаїпіе гесепхоххапа гохргахуа ]езІ зхегоЦ рапогата кзхіаііохуапіа зі$ 

і тосіуйкаср оЬгахи зроіесхпозсі хусіохузкіе] XV роїзкіе] ЬІ8їогіо§гайі окгези 

ті^сіхухуоіеппе§о. Іакіт оЬгахіе тохпа хуутіепіс хуіеіе іппуск ргоЬІетбху, 

кібге сксіаІЬут хоЬасхус XV ргасу, аіе ЬуІуЬу 1о гасхе] хусхепіа піх ихуа§і. Е. 

8хе1ос1і окахаїа 8Іф сіобга зіуіізік^, со зргахуііо, хе )еі Іекзі Ьуі іпіегезці^су V/ 

обЬіогхе і ргхе]гхуз1у XV осепіе.

Робзитохурі^с, тохпа зіхуієгсіхіс, хе гохргахх-а Е. 8хе1осказезі па хуузокіт 

рохіотіе тегуїогусхпут. Аиіогка хеЬгаІа і оргасохуаіа гбхпогосіпу і оЬзхегпу 

таїегіаі 1іІ8іогіо§гаГісхпу. Харгоропохуапе ргхех пі^хупіозкі х¥по8ха]ако8сіох¥о 

похує гохшпіепіе зресуйкі гесерсіі ргхезхіозсі зроіесхпозсі худохузкіе] XV 

роїзкіе] Ііізіогіо^гайі II Кхесхурозроііїе]. Копкіисіїуас, ]ез1ет ргхекопапу, хе 

^оxр^аxVа т§г ЕxVу 8хе1ос1і «ОЬгах 2уск^ XV роїзкіе] тузіі кізїогусхпез окгези 

II Кхесхурозроіііеі. 8уп1еху, рагазупіеху і росігфсхпікі с1xіе^6xV о^схузІусЬ», 

парізапа роб кіегипкіет рго£. ІЖ йг йаЬ. Іоаппу Різиііпзкіе], осіроххіасіа 

XVута§апіот 8^аxVІапут ргху иЬіе§апіи зіф о зїоріеіі докїога. АУоЬес 

роxVуx8xе§о xVпіо8ки^е о сіоризхсхепіе т§г Еу/у 8хе1ос1і бо сіаїзхусії еіарбху 

ргхехуосіи сіокіогзкіе^о.
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