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НИ8дАННАЯ  ЛИОТОВКА  Г.  8.  mEXAHOBA

СООбщиЛа  Е.  Кушева
`  Неизданная  листовЕ{а  Г.  В.  Плеханова і1879  г.

Одним шв @шиводов  наріqдши`феск.ог.о  піерmсща  деятелвшости Г.  В.  Пле-
ханов,а   явілIяется  его   пое,здка  на  'дон   в   1878   г.  `для   піропаігаIндьі  qред,и
казаков.  волінова`вшихся  по  повод'у івведения  у  них.з©мства.  О  ней рас-
сюавывtает   оаIм   Пл,ехаjніов   в   авоем   предислоtвіии  к   рtуоокоіму   и,здаіни`ю
іюніигіи  А.  Туmа:   «Летіом   1878  г.  вол\ніоtв,ались  доінак\ие   кIазаtюи  по   случ,аю
ввсідения  у  них  зе'м\ства,  которое `было  огромным  шагом  наз,ад )сравнш-
тіе.льніо   с  Iи,х  піоічтіи   піеірвоібытным   саміоуіпрарліени`е„м.  Віерные   св.Ое'й  «бунг
тарской»   проіграмме,   8іомлев.ольцы   по\спешіил]и   отправ.иться   на   дсm   и
заDшзат'ь  аніош,еtния  с  н,еідоівіоліьн`ыіміи.  Я  бш  о\дшм 'ив іпіеtр`выk  погпаівшіих
туда   чліеінов   «З,еімліи   и   Воли\».   ОвнаікюімшвшиіGь   с   п,оложеініиіем   дел   m
уібед,ившись,   чтіо   оіно   tбіліаг,оіпіріиія'тнIо   д+пя   аг`и'тациіи,,   я   ніа!пиісіал   об   эт.Оім
в Пете`рIбуріг,  от`кіуда неміе,дленіно  дIвинулся  к,о  мне  на. jпоімощь Алеікса\нд`р
Михайлоtв.  Но\ т`ак   как  я   опешил  отпеічатат,ь  «В.о3зів аініие   к  сліав-
н о tм у  в о й с :к у  д о ін с ,к о .м у»,  ёоставленіное  на,ми,  ч"нте'лліигентаіми»,

Е%g\б%Ч,3,Т#де<'$ПРнО#аГб::#Е'Р:',%:ЕFЁЗйЕ'g#Ит,Ёа%FпБ:Г@и:?:,е`ВЕ,3kадТав:шЕIс::
п@іиез\да  Міихайлtоіва  в  Ростовша-дону.  Это   бы'ло  уже   оісенью   и   в.сего
не|ак|ОлIык|о  дней  епуlстя  п,оIсле  ,бlОлыII,о,г,о  «пр|olвала»,  п|Огуби|вшего  Олыгу
Натанісіон,  Адриа,на   Міm{а,йліова   и   міноігих   дірупиіх   ніаших   надежных-  и
опьmных  това`рищей» 1.   Об  упіомяінутой  Пле,хIаніоIвым   про,кламаЦии  го-
вtоріит  двіукратно   в   своей  ,кшіиг\е  `о   «З.еім,ле  іи  віолtе»   и   в  tстатьіе  ,о  Пліе-
ханове  ,и  О.  В.  Аптекмаш,  пIовторя,я   приіведеінное   Плехан.Оівь"   іна8ва-
[m.е   «ВОзG®аніиіе  к  слав'нс"'у  свойску   донtскому»  и   добавляя:   «еюли  не
о,шибаюісь,  воt3зраіние   этіо   было   наіписаіно  самиім  Плехановым,   а  наjпе-
ча"аfно  в  ніаш,е.й  піодпольніой  "ипоігр,афии» 2.

В  каічіестве  іплОх@іновісZюй  листоіык]и  к  `каізаюаім  Ш.   М.  ЛеIин  'и.здал  в
1і924  іг.  uз,о   вторtс"  томіе   «Иісторіик,очрев,олюционніоіг,о  обор,hиіка»  «Посла-
ние лураjн.Qких каза1ков  к.о  ,всем  браIтmм  каізакаім», датіиiроів,анное  1878  го-

Ё8#ь,#аiПi:'3Т3)g,аОmей»С8УТ8дЕОакFРgтфо%,еgт,вВлЕЕЕ%ТКgiоЕоЧiГоеfл?а#иТ;КОg
плюmаIновісIаиім   «Возізвіаніиіам»   вістріечаtет   серьазіныіе   возріажіения.   ГЬіежде
вtсоI`о,  шаізвіание  ивдаінініой  Ш.  М.  Леівmніьпм  пірIоікламіаіщи,и  совіоем  ніе  с,ов.
піадает  с  пЬиведенным   саімиtм  Пліехаін.овым   и   Аптеікімаінс"  3аіголовкоім.
КlРО|Ме  ТЮГto,   еСть  m   Х|ро|нолоIlи|чОСюаjя  ШIеув1я©К}а,   к|o'тоРУЮ   Ш.   М.   ЛаВ|ИН
отіМе`'шЬл  и   объяіанял  ніеточноіствю   Пліех,анIОва  ,в   ивлоіжіенииі  ніек)от\орыD{

і         подріоібн,остей   дела. ЛлехіаінIов   гоtвоір\ит,   что   іо!н  пріиехал   в   'Петеірtбуріг

1   А.   Тун.   И,стор`ия   рев.   двіижепи\й  пз   Рсюоииh   Переtв,од   В.   Засулич,
д.2%iЛЁГОАВ:тИ:gГ#а#дЬ,8ЕИе€Л"ТgТ€зЧм#'Яи'ВЬОоеg:;;ЪРkГгi}:~.ig24,стр.

299  и  е го  жtе  «двіе  дорісmиіе  теніи»,  «Быліое»,1921,  №  16,  істр\.  6.
8   Истоір,ико-іріе\волюционн`ый   ,сбор,ціик,   11.   Л.,   1924,   кр.   325Ч28,

ніаш,еім.у  нап`+tаівjlе.ніиію.  Э'та  міолIодежь,` mашdо-г-5ь

с Jеще `не  інаm,еічаташн"  тек`стом  вФі3зва'ния  через  не.сжольжо  дней  піоIсле
Ф1Iр.о;валіа»   3емлеIвIольцев   (12   оіктяібіря),   т.   е.   оіколо   1б   іоктяIбря;   тот   же
раоокаі3  іо.н  піовт,оріяет  в   свіои,х  воIопоіміинаінияіх  оіб  А.  д.  Міик,айл.оіве  и  в
окуібjlіикіоuзіаішш{   Л.   Г.   дейJч,еuіI   анаімtечікак   на   не`кіотіоріыіе   наріодювольче.
сжие   м`еім'уары,   со'пров,оIждая   е\го   таіки,ми   піодроібIнIОістяіми,   котоірые   не
оіставляют  сIоіміне)ніий  в  тоічініости  уI{аізанtной  иім  даты  піріиеізда  и  подтвкр-

g#зааЕ::gддаРiУиГрИ:МвИ"g':е.Ж%fг:а:Т'gд]авМ#ьУу:ЁЖТ;О';Г'аgi'Иlеб.#У:tF;gтЕ
ЭтIо   хрIоінолоіличесжое   несо,вtпадеtние   разъя,аніяіется  «Автіо,биіоіIірафичесmи-
мIи  заімIетками»   Алекtсаш,дра  МихайліоIва,  где   оIн   пиіш,ет:   tЗ   коще   сеш~
"бря   187`8  г.  я  был  іпослаін   в  3емлю  івойіака  доIнtGкош)  іс  nUp о'кл ама-
ціияім и   для  ,орtгаініиsации   дела   ореди   ікаізаіков   при\   поtмощи   радика-
dюів,  жшзішіих ш'а  дIоіну.  Ніо  вследстівіиtе  (псmроміа  13  актября  в  Піе"рібург|е
я   Iв`о;3віратился   ісюда» 2.    Очевіиідно,    с    казtацкщ.и   волненіияіми    1878   г.
свяізаны   две   земл,еволь'чеоки.е  пр,оtкламации:  іодIна   иіз   ниіх-Шіоалаіhие
луг`ашскшх  ікаtзакіоів»  -  быmа  напіе\чачіаша  ещ.е  до  пр"ща  Плехшіов,а  в

Fя%ре#бYB7Г8Тг.В'З#ТоажfgМ#Хватйь:О`:;]:М#jИх:ОйТлЪО:Здп:р,#:lиf#НйiКс:ЕёевСе:-
ооmавл"иIи:  3а  этю  гО!в|Орm харlа1ктерный  длlя  пlиаашиlй  МmОа`йлlоlв|а  крИ-
поднятый   тон   піріо,клаіма'циіи,  и   міноігсжіратінIое   поtвтіоре"е    в  Iн`ёй  `о6ра-

ЖЯплgхРаГО:ЯЗk3.m#РйГоашЯу:B,%КЛ#Мааg#Ё~m:ЁЁкР'аНрТgев?олТю&#,gt:ер%%ПИ=
ПР8Т`g.елЖюмРанРУпТiОмПеЁ#а,е=,'Fв::#izF:ГиГеВкЮ,еiТ#Ёg:',у°g:#;iРо7ЁокГаму»
в   аписIке  :иіадіаний  tПеторбурігіской   волыной   "пографии.    «ВОзш3а,ние>

g3#g#:,е%%:#ыб:,#Lо3бg:еоЁ:о:п,hч:а+т:g;р:gужАе.вкв]яgт73о:ьkg:3:кЁ:мьплияг:
нар   23-24 ,н.о,я`бр`я   1879  г.  и  іпри  ареісте  наіродовольчіеіQкой  "Imіграфии

:оС,а'Пе}?Н:ОТhП8gi:§еЕЕВ:а8Я,п]#gонЕ.;,o%gГеекСееt:gg,оБ::а:Ьg'.И*Ка(;П"е;)еРпбеFа'#ьf;
віо3згваниіяк  Ж  славін,оім.у  ,войIоку  казаіцtкс"іу»,  а  протоікол  второіго   о6ь1с-
ка   от,мечаег    эікIземіпляр    тогіо    же    возвваініия,    укавывая    еіго 'дату.-
]д8Z:у.ГL=п:Ич:Т':s:°яЕ::3:а#ц,Ги"мПdеЖбg&Г:С#ЯочГЕ%Т:ГаНриТеИхПаОвГРваgГк:;g..

ре  187,8  ,г.  ів  Петерібург  іи  выIзвав  с доіна  А.  Михайловіа,  ПлехаIнов  заIнял-
ся  "есте  ,с  ним  віоостаіновлеши.®м  зіе.млев,ольческой  о'р'гани3аіции и  изда-

iЁ::#:9i;Зи;Ё;Е:ЁЗфЁЁлЁЁЁ§i{Ён:и§Ё:;i3§оЁi:е;мВ;леЁгiЁjЬ;i:%Ё::оg:::%:ЬшЁЁ5::Ёеgб;ЁЕ:ЁП#аЁй.
СноТйа»М.hКтапКл3Е,:Елн"Е,е^5,,`зЕ"&^сп:ьз.=..ис.у`ат_ь_:,.:_с_о"k-6Ьi;-.;.ёрёЯеаиЧi;:ёлл#;%Ё*
ной»  ревіофциіоішіоій  міолодежіи,  не `п;>инанлIежаівшіеjй  к ніа1щему  общост-
ыу,  \но   сісшупgствtшзіавшей  ніаш,ецм.v   Iтя,п,`я,р ,трu,,,іm    с}md   п,,,^n.^`~^ --.----- ___  _  -

%ь:ЁГцЁ?3&Е::+ЛлDей%:ЁтВ:юg:ЁF#а[;;,цН:;дБЯ:.»;вТ:i±::В±ГF!§±#go=ОдбЁЛ#gИFеНм:;.

ЁГ3iр;jс;%ЁО:i;:ЁjЁЁ:ЁХЁЁ:g;лЁigЁи;:;,!иЁа';:Ё:i:;:Ё;;Ё8;iс:;ОЁВЁiiЁ:Р:::дЁННi;;а:сЁ:еЁ;тЁiИ



38 в.  кушЕвА

Е;#tРа;Т:Иа:F::оЬ:ЁЕ:аlg890о:ге;КЁшкр#О#о%=::%ЁF#;jli:,iJЧ:д%i:Ц:И;#:С;:ЕЁХF:;ЯкgЗОа:;{';!
н,а  іпршіаmеж\Iюсть   этой   "офіеопtоtндёнтіIи`и  IL'iехаіноіву   нет  -Она   не `
была  вшлюч)ена   Пліехіансувъ"  в   вьішедший   в   1905  г.   тIОім   em  ріашнш

Ё§%:gж%д:е:lл;ийПоЧлне:?еаgУ:Гkв°ь::FмаFЁ:1аеГ«;L:ЁЁ;:§оilБ>Ее%Ле#а:»еаВс::gа:=ТрйеСіл:#;е;е*НЬе;t
Пп:а:пУзовв::Р±ИiШоКН:''В:u::С`о:н:ЧезРе:мО:Ме:о:::::ке::»п::°:ШиСзЮвОеГдОенУиРеО`Ксе:яЦ;аан:ОеР:|

казаіцк"и   волненіия,ми   1,878   г.~,сохрани,вшаяіся    в   архиве _ «Земли  "

Жg.Т;:а:С:тg'%±Ре#:еТи:`Е:Гля%:Тн:о"`8стНаав,д±lяНсУ;gРреуд#п#gtL'%Т'Шс:ЕСтЯь'яВLИ#:ИаТ:?а.

iЁЁi;:«З§#вЁТ#,iЁ:ЁОtЁ:г'#ЁBВ:ЁЕ:i#:FЬ°:ПтЖgі:с3о$о::ЧЕ{,:::еТ:9вТЕа::Ёк:#МОО%Ё§:
ЖСg8:ТньЯB`М,а8Р73ег.(ПмО.КВТп=п]=еиОАТЯiЕg)тк;ЗвсОкд*НйОйоб'Е%зkааЗлаиЧ'ЬяТ*маgк?d
ВОіроінежак,ой  ку.б.`  `и  заехали  также  на  яірмаIріку  в  Урюпинс'кую  +ст\аініиіц}t]

к  указанТОМУ__Т_ЗLF.lНИТ„КНТ:#  Ai оlУ=:Ь.СТГп :]е.

н';шFа.Р:ЕйИзСн#ьОЛВд€еХэ:мЕУгgра:ЗhdиНиЁUОЁЁТ:t;г#;Я;::±i':.«':€с;j6:-о]#:е=аРе.трПу#ае»,ХйТigВ2$
СТg.о7.4.в`.   Аптекман.   vказлтgI*я,`Ltt,Б.ылое»,1921,  №  16,  СТР.  6.            j

UТеРг:дЁТЭh:8х*вТ.Р.вtы6З.-іt,7`iа22.. стр.  8o   (письмо  плеханов

З8м#,Яи[8в8о?,иГ;).и  шc;родной  воли»,   М ,  l932,  стр.  307-31s.`:I

г`:#еЕн:'#
Лаярову  от
ь-  Б  Архнв1,   `

НF.И3дАННі;\Я  ЛИОТОВКА  Г.  В.   11ЛЕХАНОВА зо

Хснп|е`рскотО  \Окр|Уm  .ОбЛа|стm  войаЮа  доШОКОго,   Откуда  в|кр|н(у,лись  В ` ВО.
роніеж ,ві  оіктяібре1.  Очеів\идно,  іоб  этой  я"маркіе  и  іиде'т  ,речь  в  упомя-
нут`Ой    стать`е.

Таюим  оі6р',азс",  Ic  гдіеятtеmьшоістъю  Плtехаінюів\а лша   доIщ7  в   1s78-79  гг.
сшяI3аны   тріи  юігю   лиітіеріатурн'ых   прIОиізівіедешіия:   «ВО`з\зівіаtш\іе   )к   слапзіImм.у
войс|ку  дlонIС`кому»,  ,ОО|стаВле\н|ное `,иIм   |ООВIмеtСтlно  |с  д|о|нlОк'иtми  ревО'люlци.o-
шер`ам\и,   іи  ,дв,е  ікіоріреіс'п,ОіцдіонщIии   чdИіз  іКаіменскіой  іс'таііщы»   в   «Зе`м.ле  ,и
вrОліе».   ПОследнmе   нIео,дшоікріатно   іпеJрIепtечаітывіал,иісь   в   ,сіоIбріаішіж   \сIочи-
нешй  ,Плеханіоівіа,  «,ВоI3зваIнmе»  же  до  гсих  іпор  оставіалосъ  ніеіивдйm,ым.
ЕгQ   печ,а"ый   эмз,ампляр   был  ів   Iріуках   у  В.  Бурtцев,а  ,в   1906  г.2К  со-
жа.ле,ниію,  мін,е  нIе  удалоtсь  інай"  отIпечіаітаніноіго  в  <Ліетерібургской  вюль-
ной   тішіоі1ір,аф'ии»   покіст`а   «Во\э3ва1ниія».   Од,ин   эік]земпліяірt   еIго, , иіз   чиtсліа
найденныи  `при   оібыске    у   Фишеір   ш  іКвятковіског,о,   был   іперgдан  ів
]в87]98ьГ5  g.  ::Е  ,3:,ЕеЛи:зЕИяFт  Е,зП#LО:бЕ е:,крК9#а:нТУв КбВиТjТлКi:оВ+:аКкОуГ ОаtаЁа:zт:;4 ::т::

mОліищии.   ОдIніаік(О   в   наіСітіо,ящtее   віромя   не   удіалоСЬ    обНіаIръПж"тіь    еіго  ів
оітделе   пешати   Міоіак.    а1ріхіивIа   ріеIвіоілюціии   m    вінешшtе`й    по`литіи,кіи,    куда
поіступилJа де.партаімеIнтіокая ібиб,71иотека. В деле Ёа л.`77  сохрашнлся лишь
1`ектіографкровашіный   оттиіск   «Возізп3аінIия»,   сделаінтдый   окIоло   8   декаібря
]з%7а9mГ±:,а,:']а'вiОьТп:е`:::`#::;L,аТj°Щк°аР:О::#Чg,'3йgкУТjН::ЗТсh:J:j:::J:оТ:ааТлРо,;:ОЕ#,'gэВт%i

Е:%Е,т:еЕГа°дТТ#:g8%6.ТЁГр:иРвЬе{дЛе.и,Z:,,йm:Ё#®:%к,€:Л«ав,g,з,3ТвРа#иТ:Т»СЯп,еВч,ае+Т;Еi;Лt:
именіно  піо  эт,Ому   гектютрафирIOLвіаjнному   оттиіску.   Пл€хашюві  \говсюил   о   -
«ВоIgзівIаIнIиі»,  ікіак  о  іпріоиізвіедеjніи  mоллеIк"Iвічоім.  Но  ніет  сюмініеіния,   чтіо
еГго   іоік'оIнчаітіелъ\ніаія   р,едаіиціиія   пріиніа`дmіе,жіит   Плр=х'аін;оіву   ~   п`о   со\діаріжmL
нjию  «ВО3зФаіние» близко  плеханов,ским  коріреіс'понденцияім из Каіме,шской
стаjнIиціы,   га  істіиліь   Фг+О   тж  жtе   прост,  `я\Оен  и  tсж,агг.   "аік   и  ві  друпи,х'  шз.
віеслшы`х   \щріо`кламіац,иж   .Пліех,ашо"   э`тоіг,О   париtод@.

Славноhу   войску   I{азацкому   донсkому,   Уральскоіму,   Кубанскому,
Терскому  и  проч.  и  іпроч.

во3звАн`иЕ.
Братья  казаки!

Х'оір`оішо  іи  віолыно  жил.olсь  віам  ів  \стіаір\ин}  "а  в!ашж  вемmях,  I$отіорьiіе
кровью   свіоіе`ю  Iоmіоіавали  віы  от   не',приятtеіля.

Не  ібъ1,л,о   у  шаіс  Епи   бліаігоtр,одных,   ніи   чіеірm,   саіми  выіб\иріали   віы   авіо.е
НачальСТ|во,  евlоlе|г,о  На|ка|зшlоп`О  и  пРlО"ИK  а,та|ма|нlolв.  не  Lстlе,сIня7пи  Ва.с  СЛуЖ-
бою:   вы  іслужи7ш1,   скіо,льікоfім,оіг`ли  іи  ,ок.ольк,о   хіотели,   и   за   эту   с`71ужбу
піолучіили  івы  грам`аты  ша  іов,о\и  земли, ,чтобы  быть  им  ,в  вегчніом  у  ваjс
вліащіеінии,   со  віс`еімIи   поляіми,,   лугаIміи,   лесаіми,   оізіеіріаіміи   и   ріыбніымиі  лов-
ляімtи.  О  те'періешниж  наілоігах  и  тіяігіо\стж  не  был,о  и  `слутху.    §

t{Б:h'F3.:,»:;::П;6:9ПХi:I:;Vс,:Зсет:і`Б:3]:.   В`ОЛЯФ     НаКаНУНе   Воронежского    счезда.f
•~ 3  Моск.  архив  революции  и  в:1ешней  политики,  Ш  Отд.,  3  эксп.,  1879 г.,
№  700'  ч.  1.

Hи4р!]у'л:;:3ГхеПрИаеспУоЖр%ж:ЕЕ#НЕЛ:евВолЭюТ:иоВнРнеоМйЯс;:Е:О:g#огБgБпРоаяС5:`лПсКяе,
видимо,  несколько  позднее -Iто  сообщению  С.   Н.  Ва.пка,   ттервые   извё-

:ББкg;ееgг:еT2Ез%:яр:аьфа]::3;:;:Е:е,н:и:х:::с:тьу=дце:н5\:,нс€т:у3д:е5н:т%:ви,вkд=тл$е:,етн:тЁ:б:н.а±у;#:е.Ё
тербурге   1   февраля  того  же  го,да,

(
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Так ф[аили жIОгjlФ.т+о вщ, арраброе  войско  назащкое,  но  уже да"ю  н"-
ли  сі[іаанятв  ваіс  поше(мнопу.  Стали  назначаіть  вам  Нат&аізЕюго  Ата`,мана иа
Піетчерібуіріга[,]   .вtвели   тяжіелую   слущбу   ш   не   тіоль,кіо   піеріеісгпаLлtи   даівtать
3а  .неtе  жалIоtвіаінъ,е,  н,o,  ,вопреки   пріежш1м   ца\рск'иім   грамагга",  поделили
землю  на іпа\йки\:  офицеріам  дали  по  200,  а  проістым  \кавакам іпо  30 дёс.;
тепіерь   ввюідят   ®еімствіо.   @   іоtніо   отбікріаіегг   у   віа`с  леаа[,]   обліаігает   зіеімлЮ
податями,  ,а  потом  и  совісем  qравшя,ет  ва.с  с  юріеістьія`наіміи.

давніо   Iст,аірик!и   mр|едісгоавыівіаіліи,,    что    лшшат    кавакIав    вісех    их   пIРіав',
чтіо   будут  істос.нія`тъ  tих  и  нIаіступит  біольшая  аьдутіа  в  жавгаіцmж  землях.

Вы   оаіміи  ізінаете,   что  IсбыліФсь  \их  пріе,доказаішие.
Вевде  был,и  ,омуты.  Ур,альцав  за  то,  чтіо  не   хотели  піодшинятьtая  ,но-

вому  іпо.ложен,ию,  целыми , оотніями  осылали  в  іGиібирь  и  в  Туріке'стан,
в  Чер,н`оім[орье  `вIолінсюалаісь  Полтаівіс[{ая  tстаніица;  іна  д,он`у  Лугаtніцев  таіс-`
наmи   |пIо    о|стр|о|г,аtм   m  |гр|озили1   Gшбирь\ю   із.а   і`.о,   чтіо   н|е   Dютіеліи  отда.'т`ь
3ем'ству   л€ісіові,   которые   пю   царским  гр\ама'таtм   должініы   піриніадле,жать
иаваjкаім[.]

Бtріаітіья  ікаізак\и!   Бы,ло   вріемя,  п3іаtши   деды  іи   отцы   присяmuLг  слъгжиггь
ціаір\ю  іи  ю'тіеtчіоств'у  тіол\ь'ко  тогдаі  жогда  Iпсл'учіалiи  віа   э'тIb \ віолъшше   граL

Ё;#i+dП:Р:]:е[#ТЁаgЁ;#Б::И:юВ:#::ййиГь:РЛ;=jitti;:Ё;тfьgК:И:±:j:g,i;:Ё#аz;:\i#:'М#,ЕВ;:ю:
даП3lаГIъ   п3|СаМ   по|рIО|В|Н'У;   Не   |П,Л1а'т1игГЬ   За   Н|Ое   НалОГ|ОВ;   Не   ВВ|Од|ИТЬ   ЗемЮТ"'
и  шtех  ікаjзаіков  уіравінія'ть  \в   пріавіах, ` чт(Обы  не  бьшо,   кіаjк   теперъ,  чіер"
и  бmпоріодIных,   а  слtужбу``віоам  .сіправtля'ть   ,г1юіріовініу  ш  піо  сщіле  возміоіж-t
ноіс"и.  дqды  в:аtшіи  зніаліи.  к,аm шад,о  п\о,стуmггь[,]   ш  вам`ніе  мЬшает  пріи.
по`ьшить   стаіринный  казаіцкіий   обьіічіай.

6фуgЁтд3:#iFтg:лЁЕь:В±#kg,%#аiМкаТЁ`е'`у#,:л#а:,:Ё,::,d:\Р'ЕСЬЯkПсТк,оШаk,:gаЖlеУ;н:

д.алекіо   ікріеіміит   іс'ліаів.а      ка1защкая!      Зінают      каIзіаіцкую     хіраtбіроіст,ь   [Siіс]
и ніемцы,  и  фр,а`інцузы,  и  віенгры,  .и  турIки,  щ  черкеісы,  и  англшчаіне;  в\ыл
заtслужиліи  э'ту  ,сл,аву  сЪіоtею  удалью,  вы  эаіплIаmиліи  віа  н\еIе  кріоівь'ю  свtоею
И1   \Г|o`лоВаМ|И   |СвIаих   бРатье|В.    Не'уЖ|елИ    Же    ст|Р|УС)иТ   К|а|3наЩК\О|е    В|ОйЮ|КО,    Hte
суміеет  віытріОбовель  тtех піріаів,  на котор,ых  жиши  и  слуtжmлm  еіг,о  предmи?

пиЕ%Iй,\Т=Та;gm=,Е:беМдУа#ТнЕhРна:СпрНkеятЕ#:].СЪа:3з#:!':%]яЕiХgg#МкаИ.{
за;чф"во.   если   Iне  hвернет   теперь   прежцих    вIольшостей.   Что    до.были
крIОвіью   деды,   не   до'лжіны   отд`авать\  без   б,оя   внукиі!

\


