


Я ОКІ&КІО ВАІЫѴбіА

Таѵо аикёіи Ьокёіи, коріапбіи гепііап, 
Коріа тй зц  т іп іу з  Ііпк йапдаиз зкііаи 
Киг іусігіо I тёіупё} к гу ііи т  [га&уіа 
І-йкезііз вѵаіопіц, іе т ё з  зидгіаиіц...

Огакёбіоз коіопайоз - зикЩиоіоз ріуіов 
6 гей раѵегдіа ак( та зіа із ізгіісійіаіз,
Ракегі ѵііга іц  ѵагзоз І&ЬагзіуІоз 
Ро Ііекпаіз, даііпдаіз доіікоз ребіаіз.

Зріпбіпбіат аПогіаиз аикзо ѵеШгобупе 
ШИа гѵакіц Ііерзпоз кіЬ ігкё ііт іѵа ід ійёз ■ 
Тоі  ѵізо( зѵепіоѵёз зіаіиіц дгапсііпё/
8аѵо дго ііи  р ігтаз ѴІейрабІиІ кіаиріез.

іг дагзаі ѵагдопц, каір д іезтё Ьаіапсіііо, 
Ѵегісіатіез зибйИа даийезіи діііи , 
иипдсіата зѵепіоѵщ [ роетщ зкІапсИіц 
ЗтІІкаІц, ѵПгаіц, іѵакіц  /г дёііц.

Каір тепи, ѵіз іокіа  - пеаізііШ гёзі,
КаІ ѵігййпе ЬоШ о сІеЬезц гетіез...
Каір идпіпіз віиірав заѵо к гу ііи т  йѵіѳзі 
Тагр ѵізц кіа/опщ іе т ё з  ракеіёз...

Кип. Козіаз бѳгпуз



иг
Нокіёкіо §ѵ. Маіо Вайпубіа уга ѵіепаз іёкіііаизіі] ізіогігто 
ІаікоШгріо пеодоіікіпіо зііііаиз кйгіпіц - іеідіа Ыеіиѵоз 
агсГіііекійгоз іг тепо ізіогцоз іугіпёіріаі. Із кигіоз ризѳз 
Ьекеііаиіит \ Покізк], іаи ргіе тіезіо ргіеідц ак{ раігаикіа 
дгакзійз Ьаіпусіоз апзатЫіо Ьокзіаі. иоз зііиеіаз у рас 
Ізрйсііпдаі іёгуёкёр пакіі, каі 2006 т . Ьиѵо ігепдіаз 
зресіаіиз Ьаіпусіоз арзѵіеіітаз.

ЕЫ
Рокізкіз 31 МайИеѵѵ сИигсН із опе о* ІМе то з і ЬеаиШиІ 
ріесез оТ пео-доіНіс зіуіе іго т іИе регіосі о! Нізіогізт, аз 
іМе гезеагсМегз о і ийіиапіап агсИіІесІиге апсі агі Иізіогу
поіісе. Из дгасеТиІ зіеер Іоѵѵегз аПгасІ уоиг еуе эХ (Ііе 
арргоасИез сгі іИе Іоѵѵп Тгот апу зісіе. Из зіІИоиейе із



иг
Ѵііпіаиз Кигуоз агсМуѵе іззаидоіі сіокитепіаі Ьуіоіа, касі 
рігтоіі Ьайпусіа Вокізкуіе Ьиѵо разіаіуіа аріе 1500 теіиз. 
Каі ]і зисіедё аг ёіаір зипуко, 1708 -1713 т . кипідаік&іепёз 
ЕІепоз Кгозіпзкіепёз-ТугепНаигіепёз гйрезсіи Ьиѵо 
разіаіуіа пща. тесііпё Ьаіпубіа. Л зисіедё 1864 т .

ЕЫ
ТИе сіоситепіз ргезегѵесі іп №іе АгсНіѵѳ оі Ѵііпіиз Сигіа 
тапііѳзі 1Ма( №е Тігзі сМигсМ іп Вокізкіз ѵѵаз ЬиіІІ аі 
агоипсі 1500. ѴѴНеп іі ЬигпесІ ог ѵѵаз оіііегѵѵізе сіезігоуесі, 
№е сіисИезз ЕІепа Кгоёіпзкіепѳ-ТугепИаішепё айепсіѳсі 
(о !Не сопзігисііоп апсі Ьиіісііпд оі а пеѵѵ ѵѵоосіеп сГіигсГі 
іп 1708-1713. И регізііесі іп ІІатез іп 1864.

иг
Маирзіоз Ьаіпусіоз Типсіаіогіиті Шро Вокізкіо дгаіаз 
Ріеіпоісіаз ТугепНаигаз. Саго ѵаісійіоз ѵіеііпіпкаі пеЬиѵо 
раіапкйз Ьайпусіоз зІаІуЬоз ісіёіаі. Уга ізіік^з газіаз, 
кигіате диЬегпаіогіиз ѵісіаиз геікаіц тіпізігиі сіѳзіо, касі 
пёга ЬйііпуЬёз зіаіуіі паод Ьайпусі̂  іг касі Нокіёкіо 
тіезіеііз ргікіаизо дгаіо ТугепИаиго йѵагиі, кигіо 
ѵаісіуіоіаі сіаіуѵаѵ^ таіёіе ргіеё ѵаісігі̂ . Табіаи зиіѳікиз 
ѵузкиро Моііеіаиз Ѵаіапсіаиз сііріотайіз іг ііакіпдо 
іипсіаіогіаиз разіапдаз, кіійіуз Ьиѵо ареііоз іг ЬШіпі 
Іѳісіітаі паіцаі Ьаіпуйіаі зіаіуіі Ьиѵо іёгйріпіі.

ЕЫ
Веупоісі ТугепМаиг, іЬе Соипі оі Кокіёкіз, Ьесате Ше 
^ипсіег о* а пеѵѵ сЬигсЬ. Ѵіседегепіз оИзагізІ доѵегптѳпі 
ѵѵеге поі ТаѵоигаЫе іо (Ііе ісіеа о! сИигсІі сопзігисііоп.
А йоситѳпі зигѵіѵесі іп ѵѵііісіі Ше доѵегпог ехріаіпз *о ІМе 
Міпізіег о! Іпіегіог іПаі ІНеге із по пеесі іо Ьиіісі а пеѵѵ 
сИигсИ іп Рокіёкіз аз Йокіёкіз ІоѵѵпзЫр Ьеіопдз іо Соип* 
Тугеп&аиг' тапог апсі ііз асітіпізігаіогз Іоок раП іп ап 
апіі-доѵегптепіаі геЬеІІіоп. ЕѵепІиаІІу, Маѵіпд ипііесі ІИе 
ейогіз оі іпЛиѳпііаІ Іипсіег апсі сііріотаііс зкіііз оі №е 
Ьізііор М оііф з Ѵаіапсіиз, аІІ оЬзіасІез ѵѵеге оѵегсоте 
апсі песѳззагу регтіззіопз ѵѵеге гесеіѵесі.





иг
Вайпусіоз агсМІекШпі ргоіеЩ 1866 т . рагепдё Ргусігі- 
сііаз Оизіаѵаз Іоп Засіпіаз. №иіоіі гаисіопц ріуіц Ьайпу- 
біа Ьиѵо зіаіота зисіѳдизіозіоз ѵіеіоіе. Рігтазіз зІаІуЬоз 
еіараз Ігико 10 теіц. 1877 т . дгиосігіо 4 6. Ьайпусіа 
Ьиѵо разѵепііпіа іг ргасіёіоз Іаікуіі ратаісіоз. Іпіе^его 
{гапдоз сіаг Ігйко, Ьеі ]аи зіоѵёіо Іаікіпаз аііогіиз, Ьиѵо 
зитогЛиоІі із Рагуііаиз аіѵегіі ѵагдопаі. Радгіпсііпі Ьгоп- 
2іп| аикзиоЦ аііогіц Іипсіаіогіиз Ьиѵо игзак^з Рагугіціе.

ЕЫ
ТІіе агсііііесіигаі ргоіесі о! ІИе сИигсИ ѵѵаз тасіе Ьу 
РгіесігісЬ (Зизіаѵ ѵоп Зсііасііі іп 1866. ТИе пеѵѵ гесІ-ЬгіскесІ 
сКіигсИ ѵѵаз ЬиіІІ іп іііе  ріасе о! іііе  Ьигпесі опе. ТІіе Іігзі: 
зіаде о! сопзігисііоп Іазіес110 уеагз. Оп ІЬе 4* оТ 
РесеплЬег 1877, Иіе с&игсН ѵѵаз сопзесгаіесі апсі Моіу 
зегѵісе Ьедап. ТИе іпіѳгіог Иас! поі Ьееп ТиІІу едиірресі уеі, 
Иоѵѵеѵег, ІИе сИигсЬ ІіасІ а іетрогагу аііаг, апсі ІЬѳ огдап, 
ЬгоидГО {гот Ргапсе, ѵѵаз іпзіаііесі. ТИе (ипсіег МасІ 
огсіегесі іИѳ Мідіі огтоіи аііаг Іо Ье ЬгоидИі Тгот Рагіз.





п
1880 т . ,  т іг и з  д га іи і Н Т угепМ аиги і, сіагЬиз р е гё т ё  іо  
зе зи о  Магца Т угепН аига ііё -Р ёегсІгіескіепё . Л  р и о зе іё р  
р іа іе зп іи з  и ш ю іи з  пе і Ь гоііз іг зШ пдёзі, касі з іе  т а іс іо з  
п а т а і іа р іц  риоёпйз іг з ііііп д і. { іа ко з  іа т  іи гё іо  р з  з ко п із  
іг т е п іп із  із з ііа ѵ іп іт а з , ІоЬ и Ііп Іаз КаВ Д е. М .Р зе гс ігіеск іе - 
пёз и й з а ку т и , Ѵ іепо іе  д уѵе п ^з а гсЬ іІе кІа з Ѳ еогдаз 
Ѵ егпегіз зи р го іе к іа ѵо  ѵа гр іпёз Ь окё і^, ёѵ. іШ о га р о  ко р іу - 
с і^  іг с іекогаѵо ѵ із ^  Ь айпусіоз ѵісіц. А п іга іа т е  зІа ІуЬ о з 
е іа р е  з іг іо гт и о Ш з  (гіпа гіз В о к ізк іо  Ь айпусіоз а п за т Ы іо  
ій г із  (Ьайпубіа, Ь окё іаз, кор іуб іа ) уга іё з к ііііп із  ге іёкіпуз, 
із іо г іг т о  Іа ікоШ гр іи  Ы еіиѵоіе п е іи гіп ііз  апа іодц . К о т р іе к -  
зо  Іе г ііо г ііз  іи о з іа  зѵе п іо гіа и з (ѵога із а к т е п ц  с о ко ііо  іг 
аййгіпёз іід й гіп іц  р іу іц  іи о з іо з .

ЕЫ
АЙег с о и п і О. Т уге п й а и га з ' сІеаІН іп 1880, Міз з із іе г М агуа 
Т угепГ іа и га іІё -Р зе гс ігіе скіепё  о ѵ е ііо о к  аІІ ІИе ѵѵогкз. ЗЬе 
пигіигесі ѵѵісіег зѵѵіпд о ! с о п з іги с ііо п  ІМап Мег ЬгоІГіег апсі 
а й е тр іе с і (о  т а к е  і і і із  ргауег Моизе з т а г і апсі з іу ііз й .
Нег іп п а іе  іа з іе  апсі а п  ес іиса ііоп , асяиігесі іп Ііаіу, ІіасІ а 
Ьід іт р а с і ироп  Мег ѵѵогк. М. Р ёе гс ігіескіе пё  ІіасІ іМе Ь еіігу 
Іоѵѵег апсі 31 *1озерГѴз СИареІ сіезідпесі апсі ІІ іе  іп іе гіо г 
сіесога іей  Ьу а гс іій е с і О еогд ѴѴегпег, гезій іпд  іп Ѵ іеппа. 
Т г іп о т іа І ѵ о іи т е  о і Н о к іё к із  сИигсИ е п зе т Ы е  (сИигсИ, 
ЬеІІгу, сЬареІ), й згте с і сіигіпд ІЬе зесопсі з іа д е  оі 
с о п з іги с ііо п , сіісі п о і Иаѵе апа іод ие з іп и іііи а п іа  іп ІЬѳ 
регіосі о і Н із іо г із т . ТНе Іегтііо гу сгі е п зе т Ы е  із зиггоипсіесі 
ѵѵ іііі с ііи гс ііуа гс і орепѵѵогк Ь гіск іе п се : ііз  рІіпіИ  із  о ! з іо пе .
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ЗІаіуЬоз сіокитѳпіиозѳ аізізріпсіі, іод 1880 т . раЬаідоіе 
Ьаіпусіоз ргезЬііегііа Ьиѵо реПѵагкота. Ма( дгаЛепё 
М.РзегсІгіескіепё тапё, касі сіісіузіз ргаЬапдиз аііогіиз 
даіі аігосіуіі рег йетаз, ІосІёІ раз Веідірз теізігиз Ьиѵо 
игзакуіаз ^йиоііпіз сіісііпдо доіізко зііііаиз Ьаісіакітаз. 
ёі ісіёіа рагеікаіаѵо егсіѵезпёз, риоёпезпвз ргезЬііегуоз. 
АІіогіаиз ѵіеіа регкеИа ] арзісіоз дііитз, зитйгуіі паіуі 
йѵаідгсііпіаі зкііаиіаі, о дгіпсіуз ѵізоіе ргезЬііегіріе ізкіоіоз 
ЬаІіо іг гаисіопо тагтиго ріокёіётіз. 1882 т . Ьиѵо 
аІдаЬепІоз аііогіаиз сіаіуз: ^гиоііпё тепза, рааикзиоіоз 
Ьгопгоз геіаЬиІаз, ШЬегпакиІіз іг Ьокзіеііз. АІіогіц зитоп- 
(аѵо рег ігіз гііепаз. Оісіузіз аііогіиз радатіпіаз Рагуйіаиз 
теізігц РІасісІиз Роиззіеідие ВизапсІ сІігЫиѵёзе. Назуіі- 
піиозе заИіпіиозе т іп іта , касі аііогіаиз рігтіпіз зитапу- 
таз ѵёііаи сіаг Ьиѵо ІоЬиІіпатаз - із зопц раріісіуіаз радаі 
Ѳ.Ѵегпегіо ріезіп] іеп раі Рагуііиіе радатіпіотіз огпа- 
тепііпётіз сіаіітіз. Таі пераіеісіё котрогісірз ѵіепіізито. 
Меодоіізкц Іогтц аііогіиз ргітепа іиѵеіуго кйгіпі.

ЕЫ
ТИе сіоситепШІіоп оі сопзІгисЛіоп геѵеаіз Ѵг\а\ №іе сНигсН 
ргезЬуіегу ѵѵаз Ьеіпд гезігисіигесі іп іИе епсі оі 1880. 
Соипіезз М. Рёегсігіескіепё іііоидИІ №ак {Не Нідіі Іихигіоиз 
аііаг т ід ііі зеет іоо Іоѵѵ, іЬиз зііе даѵе ап огсіег 1о Веідіап 
тазіегз (о сіезідп ап оак ЬаІсІасИіп іп ітргеззіѵе доіПіс 
зіуіе. ЗисН сіезідп гедиігесі тоге зрасіоиз апсі тоге 
сіесогаіесі ргезЬуІегу. ТИе аііаг ѵѵаз тоѵесі (о ХЬе сІерІМ оі 
арзѳ, пеѵѵ зіеііаг ѵаиКіпд ѵѵаз зеі, (Іоогз ѵѵегѳ ТІаддесІ ѵѵіІИ 
ѵѵМіІе апсі гесі тагЫе. Іп 1882 іИе рагіз оі аііаг ѵѵеге 
ЬгоидИі: оак тепза, геІаЬиІе оі огтоіи, (аЬегпасІе апсі 
Іиггеіесі сап ору. ТМе аііаг ѵѵаз аззетЫесі іп ІМгеѳ сіауз.
"ІТіе таіп аііаг ѵѵаз тасіе іп Рагіз, іп Ше ѵѵогкз о* Іатоиз 
тазіегз РІасісіиз РоиззіеЩие-Низапсі. ѴѴгіПеп зоигсез 
тепііоп Йіаі ІМе огідіпаі сіезідп о 1 іМе аііаг Іаіег ѵѵаз 
ітргоѵесі: о гп а т е  піаі р а гіз  аЙег С. ѴѴегпегЪ р іс іи ге з 
ѵѵеге асісіесі (о іИе зісіез о( аііаг. К сіісі поі сіо апу Ііагт іо 
Йіе епіііу о! сотрозШоп пео-доіМіс аііаг гетіпсіз оі 
д о Іс ІзтіІИ '3  ѵѵогк.





У
Веідііоз 1_еѵепо тіезіо Лозѳ^о іг Ыисіѵіко Ооіегіц сІігЫиѵі 
тѳізігаі радатіпо ѵіз^ Ьагпубіоз тесііп^ ігапд^: закукіц, 
зопіпіиз аііогіиз, кіаизукіаз, ргезЬКегуоз ІѵогеІ?, сіигіз, 
зіаіиз, зиоіиз, ѵагдопц зріпЦ іг кііа. Зіч (гпеізігц сІагЬаз 
разііутёіо ргоТезіопаІіа іг пераргазіаі кгиорёбіа сігогіто 
тапіега. Каі кигіе іугіп0іо]аі Мгііпа, кай закукіа і Рокізк| 
аіѵегіа із рагосіоз Рагугіиіе. Оісіеіёз тепіпёз ѵеПёз уга 
закукіоз Моге̂ е̂ аі, ѵаігсіиоіапіуз ёѵепіиозіиз.

ЕЫ
ТИе І_еиѵеп тазіегз тасіе аІІ ѵѵоосіеп ериіртепі о* іііе 
сЬигсІі: іМе риіріі, зісіе-аііагз, соггіеззіопаіз, аііаг гаііз, 
сіоогз, зіаііз, ЬепсЬѳз, огдап'з зѵѵѳІІ Ьох, ѳіс. ТИе ѵѵогк оТ 
Іііезе тазіегз ѵѵаз сіізііпдиізііесі іот ііз рго^еззіопаі апсі 
теіісиіоиз сагѵіпд. боте гезеагсііегз агдиѳ ІМаі ІЬе риіріі 
ѵѵаз ЬгоидШгот ап ехЫЬіІіоп іп Рагіз. НідН геІіеТ о! ІЬе 
риіріі, сіерісііпд заіпіз апсі №еіг дгоирз, із ѵегу ѵаІиаЫе 
Ігот аПігііс ѵіеѵѵроіпі
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Зепіеіі ѵагдопаі Ьиѵо ракеізіі сіісіезпіаіз, Іигіпсіаіз 24 ЬаІ- 
зиз. Вайпусіоіе Ьиѵо ігепдіа кгікзіукіа, Іио теіи ѵіепіпіеіё 
□еіиѵоіе аШіпкапІі ѵізиз Іііигдіпіиз гѳікаіаѵітиз. Іпіегіего 
зраіѵіп^ дат^ ргаІиПіпо ѵіігаіаі, кигіе Ьиѵо радатіпіі 
Ѵіепоіе. Вайпусіоз ѵаПиз каісііпо теізігаз иигеіаз Зіоісіе- 
гіз іё Ііикзіѳз. Ѵга іёіік^з 1886 т . гаёуіаз теізіго Іаіёказ, 
кигіио ]із кгеірёзі і дгайеп  ̂сіёі Ігйкзіато иітокезсіо. 
Ратіпёіа, касі теізігаз аіііко иізакут^ іііп гйрезііпдаі, 
пез Ѳ.Ѵегпегіо зійіути, ѵагіаі (игѳіо Ьйіі екзропиоіаті 
рагосіоіѳ Ѵагзиѵоіѳ.

ЕЫ
ТИе оісі огдап ѵѵаз геріасесі ѵѵіИі а Ьіддег 24-ѵоісесІ огдап. 
А11Ма1 Ііте  Шѳ Ьпі ѵѵаз зеі апсі іі ѵѵаз ІИе опіу опе іп 
иііпиапіа ир Іо ІііигдісаІ зіапсіагсіз. ТИе зіаіпесі діазз 
ѵѵіпсіоѵѵз тасіе іп Ѵіеппа епгіс^есі іііе датиі оі соіоигз іп 
ІНе іггіегіог. ТИѳ Іупсіі даіе ѵѵаз тасіе Ьу ІИе тазіѳг иозерЬ 
біоісіег Ігот ІІІикзіе. Ніз ІеНег № іііе соипіезз, ѵѵгійеп іп 
1886, геѵеаіз *йаі Іаскз *Не заіагу. К із ѵѵогШ *о поіісе 
ІЬаІ ІИе ѵѵогк ИасІ Ьеѳп сіопе ѵѵігіі дгеаі ассигасу аз ІИе 
даіе, оп *Ье зиддезііоп сгі О. ѴѴегпег, ЬасІ {о Ье ехМіЬііесІ 
іп ѴѴагзаѵѵ.



ЕЙ
ТНе ^ипсіегз зоидЫ 1о гетіпсі аЬоиІ ІЬетзеІѵез іп а питЬег 
о( сИигсИ сіеіаііз: 1Ие соаіз о! агтз оі іИеіг Татіііез ѵѵеге 
гѳргѳзепіесі іп зіаіпѳсі діазз ѵѵіпсіоѵѵз, іоипсіаііоп Ьоагсі,
ІІіе Ьаск о* ІМе таіп аііаг апсі ЬеІІз Ьеаг іЬе іпзсгірйопз 
о( ІМеіг патез. ТИе Ьіддезі: Иопоиг 1о іИе Іипсіегз Іатііу із 
ехргеззесі Ьу Іѵѵо Ьгопге зсиіріигез: іі із іМе Тідиге 
зеті-іедепсіагу ЕпдеІЬгесМ ТугепМаиг ѵѵііо ІіѵесІ іп ІНе 
12№ сѳпіигу апсі №е зсиіріиге о? №іе Тоипсіег ВеупоІсІ 
ТугепМаиг, йоісііпд а сйигсй тосіеі іп Міз Напсіз. Тйе 
сГіареІ ѵѵіІМ ЬигіаІ сгурі оТ соипіз1 Іатііу із ипсіег ІГіе 
ргѳзЬуІегу апсі арзе. ТИе Іихигіоиз тагЫѳ загсорМадиз 
о! соипі П. ТугепМаиг іп ІЬѳ сепігаі пісГіе о* саІасотЬз 
із сіесогаіесі ѵѵіііі Ііоп Иеасіз.
ТІіе сііигсй ѵѵаз сопзесгаіесі оп 22 ОсЛоЬег 1885 Ьу 
Затодіііап ЬізИор Месізіоѵаз І_еопагсІаз Раііиііопіз.

иг
Рипсіаіогіаі зіѳкё заѵе ргітіпіі сіаидеіуіе Ьаіпусіоз сіеіаііц: 
ёѳітц ИегЬаі ѵаігсіиоіаті ѵіігаіиозе, уга іц ѵагсіц |гаёаі 
Іипсіасіпёіе Іепіоіе, апі закукіоз, ап* сіісійіоіо аИогіаиз 
даііпёз зіепеіёз, ѵагриозе. Тасіаи сіісіііаизіа радагЬа (ип- 
сіаіогіц дітіпѳі іёгеікёіа сіѵіеіц ёеітоз аізіоѵц Ьгопгіпѳтіз 
зкиірійготіз. Таі ризіаи Іедепсііпіо XII а. дуѵепизіо 
ЕпдеІЬгесМІо Тугепііаиго Тідйга іг (ипйаіогіаиз дгаіо 
Неіпоісіо ТугепМаиго, гапкоіе Іаікапбіо Ьаіпубіоз тосіеі], 
зкиірійга. Ро ргезЫІегііа іг арзісіе уга коріусіа зи Вокізкіо 
дгаіц зеітоз Іаісіоііто кгірш. Сепігіпёіе каіакотЬц пізоіе 
Іійіц даіѵоз риозіа ргаЬапдц тагтигіпі дгаіо НТугепМаиго 
загкоТад^.
Вагпубіа копзекгиоіа 1885 т . зраііо 22 сі. Іетаібіц 
ѵузкиро Месізіоѵо І_еопагсІо Раііиііопіо.





иг
Вайпусіоз апзатЫіз, зитапуіаз сіѵіеіц Юпсіаіогіц, сіѵіеіц 
агсМііекІц, гѳаіігиоіаз раіугизіц теізігц, XIX а. Иеіиѵоіе 
Ііко пергаіепкіаз огідіпаіити Ьеі тепіпе гаізка. Кіек Ліп- 
сіаіогіатз каіпаѵо Ьаіпусіоз апзатЫіо зІаІуЬоз іг гепдіто 
сіагЬаі, пёга йіпота. Кіаизіаті аріе аикоз сіусіі, дга(ц 
дітіпёз сііріотайзкаі аізакусіаѵо: „йіеѵаз йіпо, т и т з  
пёга геікаіо зкаібіио(і“.

1998 - 2002 т .  Ьиѵо гезіаигиоіаз Ьайпусіоз Ьокзіаз 
іг зиіѵагкуіаз ипікаіиз Ьокёіо Іаікгосііз, гезіаигиоіа 
ёѵ. ііиогаро коріусіа.

Рокіёкіо ёѵ. ара&аіо еѵапдѳіізіо Маіо Ьайпубіоз апзат- 
Ыіз - ВезриЫікоз пекііпоіатоіі киІЮгоз ѵеПуЬё, разкеІЫа 
киіійгоз ратіпкіи.

ЕЫ
ТЬе сІіигсИ епзетЫе, сопігіѵесі Ьу іѵѵо Іипсіегз апсі 
Іѵѵо агсМіІесіз, геаіігесі Ьу зкіііесі тазіегз, гетаіпесі 
ипзиграззесі іп Ш іиапіа Тог ііз огідіпаіііу апсі аПізІіс 
ехргеззіоп ііігоидііоиі йіе 19ІН сепіигу. К із зйІІ 
ипкпоѵѵп Иоѵѵ тисЬ Ше ргерагаііоп апсі Ьиіісііпд о(
ІЬе сІіигсЬ епзетЫе соз* іо іііе  йіпсіегз. ѴѴЬепеѵѳг 
азкесі аЬоиІ ІЬе атоипі оТ Ьепеіасііоп, соипГз 
іа т ііу  ѵѵоиісі сііріотаіісаііу апзѵѵег: “ОосІ кпоѵѵз,
Иіѳге'3 по пеесі Ьг из Хо соипі.”

Іп ІЬе регіосі оТ 1998-2002 ІНе сИигсИ Іоѵѵег апсі 31 ^зерІѴз 
ОіареІ ѵѵеге гезіогесі апгі ипідие іоѵѵег сіоск ѵѵаз теплей.

ТІіе СЬигсИ сотріех оТ 31 МаШіеѵѵ, ІМе арозііе апсі 
еѵапдеіізі, із а сиііигаі ѵаіие, ргезегѵесі Ьу Зіаіе. II із 
іпсіисіесі іпіо Иіе Іізі о\ сиііигаі топитеп із.

і





КІІ08 Іапкуііпоб Вокіёкіо тіѳзіо ѵіѳіоз

1. ІМѳргікІаизотуЬѳз аікёіѳ (Рокіёкіо зѳпатіѳз- 
іуіе). Л зизііогтаѵо XVIII а. раЬаідоіе - XIX а. 
ргасігіоіе. М іезіо сепіго ріапаз кіазісізііп із, 
ѵіепіпіеііз Іа ір дегаі іёіікфз І_іеШѵоіе.

2. М ергікІаизотуЬёз ратіп кіа з (ІМергікІаизо- 
туЬ ёз а.). Ратіпкіаз, зкігіаз ЫеШѵоз ІЧергі- 
кІаизотуЬёз 10 -те с іи і, разіаіуіаз Вокізкуіе 
1931 те іа із . Зкыіріогіиз - ВоЬегіаз Апііпіз 
(ѵугезпузіз). ё із ратіп кіа з уга пе (ік  ргаеіііез 
геіікѵца, Ьеі іг іаи ііп іо  а ід іт іт о  зітЬ о Ііз.

3. Кокіёкіо сіѵаго гй та і - Кгаёіо ти гіѳ іи з  
(Тугѳпііаигц аі. 5). Рйгпаі разіа іуіі 1801 тѳ іа із  
к іа з іс ігто  зШ и ті радаі п ѳ ііп о то  агсНіІѳкІо 
ргоіѳкЦ. Ро рѳгз іа іуто  {д ір  Ьагоко ѳ іетеп іц . 
ІЭѵаго гйтиозѳ ізікйг^з Вокіёкіо кга§іо ти гіѳ іи з , 
ки гіа те  уга аріе 70 ій кз і. екзропаіц. Ве кііц  
ѳкзрогісуц біа ѵеікіа ізрйеііпда сіѵагц ізіогііоз іг 
киІШгоз екзрогісца.

4. Р атіпкіаз зоѵіеіц окирасірз а и ко тз  а іт іп іі 
(Ѵуіаиіо д.). 8киІрШгіп§ ко тр о гіс ііз  кйгё 
зкиіріогіиз ВоЬегІаз Апііпіз (іаипезпузіз) іг 
агсЫ іекІвз Еидепуиз М ііійпаз. Разіаіуіаз 1993 
те іа із . СегЛге з!оѵі "РйріпіоіёІіз“ . Арііпк \\ ізсіё- 
Ііоіа сІаидуЬё песіісіеііц апШаріц зи іге т іу іе  
йиѵизіц іт о п іц  ѵагсіаіз.

5. Вокізкіо т іѳ з іо  Уопдіпо ёѳркоз рагказ (Таі- 
коз д.) зкігіаз дагзіаизіо Ыѳіиѵоз сІіѳѵасІігЫо 
Ыопдіпо ёѳркоз (1907-1985) а іт іп іт и і. Рагкѳ 
ѳзапйіоз зки ірійгоз - іа і ёіиоіаікіпіц тѳсійіо 
сігойѳіц іпіѳгргѳіасі]ОБ радаі і_.ёѳркоз кйгуЬ^.

6. Коріубіа (Ѵеіпіакаіпуіе, Нокіёкіо ргіетіезііз).
1864 т .  Зісце ѵіеіоіе Ьиѵо зи тапу іа  (гепдіі 
Каіѵагііц коріубіаз. А гсііііекіаз О.Ѵегпегіз. 
З и та п ута з  пеЬиѵо ідуѵепсііпіаз, Ьаідіа з іа іу іі 
ѵіепа коріубіа. иоз аііогііуе - М агірз зіаіиіа.

ОМіѳг Іапсітагкз о! ВокіЙкіз, ѵгогНі 
зідЫзѳѳіпд:
1 .Зриагѳ о! ІпсІѳрѳпсІѳпсѳ (іп Вокіёкіз 
ОкЯоѵѵп). II Іогтѳсі іп Шѳ ѳпсі о і 18іІі іп 
Ше Ьедіппіпд оМШИ сепіигу. ТИе 
сіаззісізііс ріап о ! №е с ііу  сепіге із ійе 
опіу опе зо ѵѵеІІ ргезегѵесі іп ІЛИиапіа.

2.М опитепІ о і ІпсіерепсІепсе (іп !1іе  
Зяиаге о і Іпсіерепсіепсе). ТЫз т о п и т е п і 
іо  с о т т е т о га іе  №е 10ІН аппіѵегзагу о !
« іе  Іпсіерепсіепсе оГ Ш іиап іа  ѵѵаз егесіесі 
іп Кокіёкіз іп 1931 Ьу зсиіріог ВоЬегіаз 
АгЛіпіз (зепіог). ТИе т о п и т е п і із поі опіу 
Иіе геііс о і ІІіе  раз! Ьиі аізо іНе зутЬ оІ о і 
паііопаі геЬігІІі.

3.Вокізкіз Мапог ВедіопаІ М изеит 
(ТугепНаиги аі. 5). ТНе Мапог т а з  Ьиііі іп 
сіаззісізііс зіуіе аЙег ІИе ргоіесі Ьу 
ипкпоѵѵп агсЫІесі іп 1801. АЙег 
гѳсопзкисНоп іі асяиігѳсі Ьагояиѳ 
ѳ іѳ тѳп із. ТИѳ Мапог Иоизѳз Нѳдіопаі 
тизѳигп о і Вокіёкіз ѵѵііМ 70 НюизапсІ 0І  
ѳхИіЬііз. ТЬѳ т о з і ітргѳззіѵѳ ѳхЫЬКіоп 
(ѳііз аЬоиІ сазііѳ Иізіогу апсі сиПигѳ; 
Ьѳзісіѳз і(, №ѳгѳ агѳ зѳѵѳгаі т іп о г 
ѲХІ1ІЫ1ІОПЗ.

4.М опитѳпІ іп с о т т ѳ т о га ііо п  оНМѳ 
ѵ іс ііт з  о іЗ оѵіѳ іоссира ііоп  (Ѵуіаиіо д.). 
Зсиіріиге епзетЫ е сіезідпесі Ьу зсиіріог 
ОоЬегіаз А пііпіз (іипіог) апсі агсііііесі 
Еидепііиз Міііипаз ѵѵаз ЬиіИ іп 1993. 
“Виріпіоіеііз” зіапсіз іп №е тісісііе, 
зиггоипсіесі ѵѵііИ а питЬег о ! зта ІІ 
ІотЬ зІопез саггуіпд №е п а те з оТ реоріе 
ѵѵПо регізЬесІ іп ІІіе  ехііе.

5.Рагк о і ѵѵоосі зсиІрШгез (Таікоз д.). ТПе 
рагк із сіесіісаіесі Іо №е т о з і Іа то и з  іо ік  
зсиіріог Ыопдіпаз ёерка (1907-1985). 
М осіет ѵѵоосі сагѵегз, іпіегргеііпд Иіе 
ѵѵогкз о і Ыопдіпаз ёерка, сгеаіесі пеѵѵ 
ітргеззіѵе зсиіріигез.

6.СМареІ (іп Ѵеіпіакаіпіз, оп №е оиізкігів 
о і Рокізкіз). СЬареІз о і Саіѵагу Ьу 
агсМіівсІ 6 . Ѵѳгпѳгіз ѵѵѳгѳ ігЛѳпсіѳсі іп Шіз 
ріасѳ іп 1864. ТИѳ ргоіѳсі ѵѵаз поі ИіИу 
ѳтЬосІіесІ, ІНиз, опіу опѳ сНарѳІ ѵѵаз 
сопзігисіесі. 81 Магу'з зіа іиѳ ѵѵаз іп ііз  аііаг.
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