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Іп іЬе ітсепііеіЬ сспіигу. зупіах \\аз іп іЬе сспісг оґ іЬе Ііпдиізііс гсзсагсЬ. апсІ іЬе ґосиз оп 
зупіасііс іззиез \\аз сЬагасІсгізІіс оґ апу Ііпдиізііс іЬсогу. СопзісІсгаЬІс гсзсагсЬ іп іЬе сіотаіп оґ 
Еп§1ізЬ сІіасЬгопіс зупіах \\аз сіопе Ьу Р. Уіззсг. О. РізсЬсг. Б. ІлдЬіґооі, А. Ваи§Ь. апсІ Т. СаЬІе. 
Опе оґ іЬе ргссіотіпапі зіисіісз оґ іЬе Іаісзі сіссасісз. іЬе сопзіііиспсу Ігасііііоп іп зіисіуігш; іЬе 
рЬгазс зігисіигс. \\аз огі§іпаІссІ Ьу N. СЬотзку \\ііЬ іЬе іпігосіисііоп оґ іЬе сопісхі-ігсс §гаттагз 
апсІ сіеуеіоресі Ьу КіаскспсІоіТ. Ь.Нае§етап апсІ оіЬсгз. А §спсгаіі\с арргоасЬ. с1езі§пес1 Ьу N. 
СЬотзку, іпісгргсіз §гаттаг аз ап оЬ)ссї оґ іЬе тспіаі зрЬеге, аз а рзусЬіс рссиїіагіїу оґ Н ото 
заріепз сопсспІгаІіп§ Ііпдиізііс аііепііоп оп іЬе ипс1ег1уіп§ зупіасііс зігисіигез. Науіп§ саизесі а 
ЬгеакіЬгои§Ь іп іЬе ргоЬІетз оґ сІіасЬгопіс зупіах, §епегаііуе §гаттаг Ьаз Іей є у є п  тоге 
с]исзІіопз іЬаі сіеіегтіпе іЬе іорісаіііу оґ йігїЬсг зсіепіійс іпуезіі§аііопз. ІІзіп§ §епегаііуе 
§гаттаг іо зіисіу Ьізіогісаі сЬап§ез оґ іЬе Еп§1ізЬ 1ап§иа§е із а рготізіп§ апсІ гагеїу изесі 
арргоасЬ.

ТЬе таіп  о Ь і с с і і у с  оґ іЬіз рарег із іо арріу іЬе ргіпсіріез оґ §епегаііуе §гаттаг іо ехріаіп іЬе 
сІізігіЬиііоп оґ Ііпдиізііс сЬап§ез іп іЬе МісІсІІе Еп§1ізЬ і п й п і і і у є  апсІ іо Ьі§Ь1і§Ьі іЬе таіп  
ресиїіагіііез оґ ііз сіеуеіортепі.

Іп іЬе МісІсІІе Еп§1ізЬ регіосі аіі 1ап§иа§е і є у є і з  ипсіетепі сопзісІегаЬІе сЬап§ез саизесі Ьу 
ехіетаї апсІ іпіетаї ґасіогз, іпс1ис1іп§ іЬе іпсгеазіп§ іпйиепсе оґ РгепсЬ апсІ Ьаііп, іЬе 
сіеуеіортепі оґ іпіег-1ап§иа§е сопіасіз, іЬе арреагапсе оґ а зі§пійсапі питЬег оґ сііаіесіз апсІ іЬе 
ргосезз оИозіп§ §гаттаііса1 іпйесііопз. ТЬиз, іЬе зупіЬеііс Еп§1ізЬ 1ап§иа§е \\аз іигпіп§ іпіо ап 
апаїуіісаі опе апсІ іЬе зеагсЬ ґог іЬе пс\\ теапз оґ ехргеззіп§ зупіасііс соппесііопз іп іЬе зепіепсе 
Ье§ап. ТЬе зузіет оґ іЬе Еп§1ізЬ уегЬ \\аз 1озіп§ §гаттаііса1 іпйесііопз, саизесі Ьу іЬеіг рЬопеііс 
гесіисііоп (\о\\с1з а, и, е, о > е) апсІ іЬе ргіпсіріе оґ іпіег-1ап§иа§е апа1о§у. О гаттаіісаі 
іпйесііопз \\сгс ойеп ргезегуесі іп \угіііп§, \\1іісЬ ргоуесі іо Ье тоге сопзегуаііуе апсІ Іезз 
сЬап§еаЬ1е [2: 155].

ТЬе МісІсІІе Еп§1ізЬ іпйпіііує оґ іЬе 141'1 сепіигу із аігеасіу сіііїегепі й о т  іЬаі оґ іЬе ОМ 
Еп§1ізЬ регіосі. Іпйпіііуез аге по 1оп§ег зиЬсІіуісІесІ іпіо іЬе ргерозіііопаї апсІ Ьаге, \\1іісЬ Іеасіз іо 
іЬеіг ґогтаї апсІ йтсііопаї ипійсаііоп. ТЬе изе оґ іЬе і п й п і і і у є  \уііЬ іЬе ґогтаї тагкег іп МісІсІІе 
Еп§1ізЬ \\ аз поі сіеіегтіпесі Ьу іЬе зігісі гиіез аз іп сопіетрогагу Еп§1ізЬ. Іп тапу МісІсІІе Еп§1ізЬ



роеііс іехіз іЬе іпйпіі^е тегеїу Ьеірей іо ргезегуе іЬе гЬуіЬт оґ іЬе уегзе, апй дгаттаіісаі 
ресиііагіііез оґ ііз ґипсііопіпд тоеге йізгедагйей.

Іґ Міййіе ЕпдіізЬ іпйпіі^ез тоеге изей аз соогйіпаіей тетЬегз оґ іЬе зепіепсе апй регґогтей 
іЬе зате ґипсііоп, іпйпіі^аі тагкегз (о апй /о г  (о Ьай іЬе іепйепсу оґ Ьеіпд изей еііЬег тоііЬ ЬоіЬ 
іпГіпіііуез, ог тоііЬ попе оґ іЬет. Нотоеуег, іґ іЬе зесопй іпґіпіііуе тоаз зерагаіей ґгот іЬе 
§оуетіп§ уегЬ, ііз теапіпд тоаз ойеп іпіепзійей тоііЬ іЬе Ьеір оґ іЬе тагкег [5: 59, 63].

Кезиіііпд ґгот іЬе гейисііоп оґ дгаттаіісаі іпйесііопз апй іЬе зітріійсаііоп оґ іЬе зузіет оґ 
сазез, тогрЬоіодісаі йіґґегепсез Ьеітоееп іЬе Ьаге апй іЬе ргерозіііопаї іпґіпіііуе йізарреагей: іЬе 
^аіІVе іпйесііоп -пе тоаз іозі, -ап, -еп, -оп іпйесііопз тоеге гейисей апй ігапзґогтей іпіо іЬе ґогтз 
-еп апй -е (такеп = (о таке, (еііе = (о (еіі, зееп = (о зее) [2: 155].

То іозез іЬе ґипсііоп оґ іЬе ргерозіііоп, тоЬісЬ ге^иігей іЬе сотріетепі іп іЬе ^аіІVе сазе. Іі 
іеайз іо іЬе песеззііу оґ іпіепзіґуіпд іЬе зетапіісз оґ (о, тоЬісЬ тапіґезіей іізеіґ іп іЬе изе оґ іЬе 
ргерозіііоп /о г  іодеіЬег тоііЬ (о. Ассогйіпд іо ^ . ^ідЬіґооі, іЬіз ргосезз іоок ріасе іп іЬе епй оґ іЬе 
Оій ЕпдіізЬ регіой тоЬеп іЬеге тоеге опіу ітоо сазез оґ изіпд /о г  (о [4: 18]. Іп еагіу Міййіе ЕпдіізЬ 
регіой іЬе сазез оґ іпйпіі^ез тоііЬ (о апй тоііЬ /о г  (о тоеге аітозі е^иаі іп питЬег, Ьиі іаіег /о г  (о 
даіпей ґге^иепсу. ТЬе соггеіаііоп оґ іЬе тоауз оґ изіпд іЬе ргерозіііопаі іпйпіі^е йерепйей оп іЬе 
гедіоп, апй/о г  (о тоаз ойеп геріасей Ьу іЬе рагіісіе (о [7: 947].

^озз оґ іЬе ргерозіііопаі Vаіие оґ (о епаЬіей іЬе ехізіепсе оґ іЬе пето ііпдиізііс рЬепотепоп, 
іЬе зо-саііей зрііі іпйпіі^е. ТЬе сопзігисііоп тоііЬ іЬе зрііі іпйпіігуе сотез іпіо изе айег іЬе 
Nогтап Соп^иезі апй айег іЬе йетізе оґ іЬе зузіет оґ сазез. ТЬе іпйпіі^е іозез ііз іпйесііоп 
(-пе), апй (о по іопдег ге^иігез іЬе сотріетепі іп іЬе ^аіІVе сазе. ТЬиз, іЬе “(о + іпйпіі^е” 
сопзігисііоп іозез ііз іпзерагаЬііііу. ТЬе арреагапсе оґ іЬе зрііі іпйпіі^е тоаз зутЬоііс ґог іЬе 
тоЬоіе зузіет оґ іЬе ЕпдіізЬ VегЬ апй зідпійей а пето регіой оґ іЬе йеVе1ортепі оґ іЬе поп-йпііе 
ґогтз оґ іЬе VегЬ. Тойау, зрііі іпйпіі^ез аге изей тозііу  ґог іЬе ригрозе оґ іпіепзіґуіпд іЬе 
теапіпд, ііке іп Не із шіії (о геаііу о е  (Иеа(ге [7: 1035].

Ассогйіпд іо N. ^агай, іЬе тоогй огйег іп іЬе зепіепсе сЬапдей ґгот 80У  іо 8УО іп іЬе 12іЬ 
сепіигу, Ьиі ЬоіЬ Vагіапіз со-ехізіей ґог а іопд ііте . МогеоVег, іЬе изе оґ а сотріетепі Ьеґоге ог 
айег іЬе іпйпіі^е іп поп-йпііе сіаизез тоаз йеіегтіпей Ьу іЬе зігепдіЬ ог тоеакпезз оґ ііз 
тогрЬоіодісаі ргорегііез. А ргопоип ог іЬе сотріетепі, ехргеззей Ьу а зіпдіе поип, соиій тоге 
ойеп Ье изей Ьеґоге іЬе іпйпіі^е, іЬап ап ехіепйей сопзігисііоп тоііЬ а сотріетепі [3: 17].

То ехріаіп іЬе йупатіс паіиге оґ тоогй огйег сЬапдез іп Міййіе ЕпдіізЬ йіаіесіз, ^ . ^ідЬіґооі 
зиддезіз іЬе ЬуроіЬезіз іЬаі іЬе зреакегз оґ а сегіаіп йіаіесі ґасей іпіепз^е іапдиаде сопіасіз апй 
Ьеагіпд іЬе аііегпаі^е дгаттаіісаі зігисіиге изей, Ьедап іо Ьоггото іі тоЬеп іЬе ґге^иепсу оґ ііз 
оссиггепсе іп зреесЬ геасЬей а сегіаіп ^ е і .  ТЬе зоиіЬегп йіаіесіз тоеге іЬе то з і сопзегуаігуе аз іо 
іЬе іапдиаде сЬапде, апй іЬе погіЬегп гедіопз іигпей оиі іо Ье іЬе то з і ргодгезз^е [4: 34].

Ассогйіпд іо А. ВаидЬ апй ТЬ. СаЬіе, іехісаі апй дгаттаіісаі йіґґегепсез Ьеітоееп зерагаіе 
йіаіесіз оґ іЬе Міййіе ЕпдіізЬ регіой зЬоиій Ье іакеп іпіо ассоипі тоЬііе апаіугіпд іЬе йеVе1ортепі 
оґ іЬе іпйпіі^е. ^ Ь а і изей іо Ье іЬе погт іп опе гедіоп тоаз сопзійегей а ргесейепі іп апоіЬег опе. 
ТЬе еVо1иііоп оґ іЬе ЕпдіізЬ іапдиаде апй оґ іЬе іпйпіі^е іакез ріасе тоііЬ зідпійісапі ґіисіиаііопз 
апй зЬоиій Ье апаіугегї іп іЬе погіЬегп, тоезіегп, еазіегп, апй зоиіЬегп йіаіесіз. 8іііі, іі тоаз іЬе іаііег 
дгоир іЬаі йеіегтіпей іЬе тоауз оґ сЬапдіпд іЬе ЕпдіізЬ іапдиаде, апй іЬеу йезегVе зресіаі 
аііепііоп [2: 185].

ТЬе сопзігисііоп оґ іЬе Міййіе ЕпдіізЬ зепіепсе тоііЬ іЬе іпйпіі^е іоок ріасе ассогйіпд іо іЬе 
раііегп, ґіхей іп іЬе тето гу  оґ іЬе зреакегз, Ьу теапз оґ сЬоозіпд іЬе Ьезі Vагіапі оґ іЬе VегЬа1 
теззаде оиі оґ а ґето роззіЬіе сопзігисііопз. ТЬе Ьазіс гиіе оґ депегаігге д гаттаг сіаітз іЬаі а 
зепіепсе сопзізіз оґ а поип рЬгазе ґоііотоей Ьу а VегЬ рЬгазе. А поип рЬгазе изиаііу сопіаіпз ап 
орііопаі йеіегтіпег, ґоііотоей Ьу ай)есі^ез, а поип апй ап орііопаі ргерозіііопаі рЬгазе. А VегЬ 
рЬгазе іпсіийез а VегЬ тоііЬ а поип рЬгазе апй ап орііопаі ргерозіііопаі рЬгазе. ТЬіз тоау оґ 
зігисіигіпд зепіепсез із а геазопаЬіе ЬуроіЬезіз аЬоиі Ьото іЬе гиіез оґ іЬе сЬапдіпд іапдиаде соиій 
Ье гейесіей іп іЬе Ьгаіпз оґ ііз зреакегз [6: 98].

Іп Міййіе ЕпдіізЬ, іґ а рЬгазе сопзізіз оґ а сотріетепі апй а тойійег, іЬе гоіе-ріауег 
(сотріетепі) із изей сіозег іо іЬе Ьеай. ТЬе тойіґіег соиій поі зерагаіе іЬе Ьеай поип ґгот іЬе 
сотріетепі. Іпзійе ап іпйпіі^аі сіаизе, іЬеге аге поип рЬгазез апй VегЬ рЬгазез, тоЬісЬ ЬаVе а іоі 
іп соттоп . ЕасЬ оґ іЬ ет сопіаіпз а Ьеай, тоЬісЬ йеіегтіпез іЬе іуре оґ іЬе рЬгазе. А рЬгазе



зЬоиій іпеVІіаЬ1у іпсіийе зоте гоіе-ріауегз, тоЬісЬ аге дгоирей тоііЬ іЬе Ьеай. Мойійегз аге изей 
айег іЬе сотЬіпаііоп оґ іЬе Ьеай апй іЬе гоіе-ріауег. Аіі рЬгазез ЬаVе іЬе адепі оґ іЬе асііоп, а 
зиЬ)есі, тоЬісЬ оссигз оп іЬе іей оґ іЬе рЬгазе, тоЬііе тойійегз іо до іо іЬе гідЬі. ТЬіз депегаі ійеа 
оґ рЬгазе зігисіиге ехіепйз іо оіЬег іапдиадез. Іп ЕпдіізЬ, іЬе Ьеай оґ а рЬгазе сотез Ьеґоге ііз 
гоіе-ріауегз. Іп тапу іапдиадез, іі ґоііотоз іЬет. То ипйегзіапй ЕпдіізЬ зепіепсе зігисіигіпд іп 
Міййіе ЕпдіізЬ, опе аррііез а зіпдіе ґасі зауіпд іЬаі іЬе огйег тоііЬіп а рЬгазе із "Ьеай-йгзі". ТЬіз 
гиіе із іЬиз е1еVаіей іо а депегаі диійеііпе ог ргіпсіріе ґог Ьото рЬгазез ти зі іоок ііке апй сотез 
тоііЬіп іЬе зсоре оґ N. СЬотзку'з "ргіпсіріез апй рагатеіегз" іЬеогу [6: 111].

Ргіпсіріез оґ Ьиіійіпд зепіепсез аге ипІVегза1 апй іппаіе. ^Ь еп  сЬіійгеп тазіег а рагіісиіаг 
іапдиаде, іЬеу йо поі ЬаVе іо іеагп а іопд іізі оґ гиіез, Ьесаизе іЬеу тоеге Ьогп кпотоіпд зоте кеу 
ргіпсіріез. Аіі іЬеу ЬаVе іо іеагп із тоЬеіЬег а VегЬ із изей Ьеґоге ог аґег ііз оЬ)есі іп апу зепіепсе, 
іЬаі із іґ іЬеіг рагіісиіаг іапдиаде Ьаз іЬе Ьеай-йгзі рагатеіег. Ргот іЬіз роіпі оґ VІето, Міййіе 
ЕпдіізЬ рЬгазез тоііЬ іЬе іпйпіі^е тоеге аігеайу Ьеай-йгзі, апй аіі зепіепсез тоеге зиЬ)есі- 
рготіпепі, ґог іЬеу оЬіідаіогііу ге^иігей а зиЬ)есі. Міййіе ЕпдіізЬ тоаз езіаЬіізЬей аз ап 8УО 
іапдиаде, тоііЬ іЬе тоогй огйег ґоііотоіпд іЬе раііегп “зиЬ)есі^егЬ-оЬ)есі”. 8иЬ)есіз ргесейей 
оЬ)есіз Ьесаизе іЬе зиЬ)есі оґ а VегЬ йепоіей іЬе саизаі адепі. Риіііпд іЬе зиЬ)есі йгзі Ьаз іЬе саизе 
сотіпд Ьеґоге іЬе еґґесі. РегЬарз Ьеай-йгзі ог Ьеай-іазі огйегіпд із сопзізіепі асгозз аіі іЬе рЬгазез 
іп а іапдиаде Ьесаизе іі епґогсез а гідЬі ог іей ЬгапсЬіпд йігесііоп, аVОІйіпд йіґйсиіі-іо-ипйегзіапй 
сопзігисііопз [6: 235].

Рог СЬотзку, іЬе доаі оґ а дгаттаг із іо ассоипі ґог іЬе паі^е зреакег'з сотреіепсе; іЬаі із 
тоЬаі а паігуе зреакег кпотоз оґ Ьіз ог Ьег іапдиаде. 8іпсе зреакегз кпото, атопд оіЬег іЬіпдз, Ьото 
іо ргойисе ап іпйпііе питЬег оґ зепіепсез, тапу оґ тоЬісЬ ЬаVе пеVег Ьееп ргойисей Ьеґоге, ап 
ассоипі оґ “сотреіепсе” тооиій ге^иіге іЬе ґогтаі теапз іо депегаіе пето зепіепсез, Ьепсе ап 
іпіегпаі “депегаігуе дгаттаг.” ТЬе поііоп оґ депегаі^е дгаттаг тоаз іпVепіей іо зідпіґу а ґогтаі 
зузіет оґ гиіез, ргіпсіріез апй рагатеіегз, тоЬісЬ таке іЬе Ьгаіп аЬіе іо ргойисе іпйпііе зепіепсез 
іп тоауз іЬаі ЬаVе етрігісаі сопзе^иепсез [1: 97].

Ргот іЬе роіпі оґ VІето оґ іЬе ґоііотоегз оґ депегаі^е дгаттаг, іЬе іпйіпііе изе оґ йпііе 
іапдиаде теапз йізііпдиізЬез іЬе Ьитап Ьгаіп ґгот апу сопіетрогагу агіійсіаі іапдиаде йеVІсе. Іі 
із зіііі йізриіаЬіе іп ііпдиізіісз Ьото дгаттаг із регсегуей Ьу Ьитапз, апй іґ ііз сойе із іппаіе апй 
аиіопотоиз ґгот содпіііоп. О гаттаг зресійез Ьото тоогйз т а у  сотЬіпе іо ехргезз теапіпдз іп 
рЬгазез апй зепіепсез [6: 87].

Іп Міййіе ЕпдіізЬ, зоте зігіпдз оґ тоогйз іЬаі соиій Ье дгуеп соттоп-зепзе іпіегргеіаііопз йій 
поі сопґогт іо іЬе дгаттаіісаі сойе оґ іЬе іапдиаде. 8исЬ зепіепсез тоеге йесіагей ипдгаттаіісаі 
апй тоеге гетоVей ґгот ґигіЬег изе. Ш дгаттаіісаіііу із а сопзе^иепсе оґ арріуіпд а ґіхей іпіегпаі 
сойе ґог іпіегргеііпд зепіепсез апй ґаіііпд іо йо зо. Рог зоте ііпдиізііс рЬепотепа, іЬе теапіпд 
соиій Ье диеззей, Ьиі іЬе зреакегз іаскей сопййепсе аз іо іЬе изе оґ зисЬ а сойе іп ргойисіпд іЬе 
зепіепсе, зо іЬе зігисіиге йій поі йеVе1ор. Оп іЬе сопігагу, зіпсе іЬеге тоаз ап ^ із іЬ іе  
зирегзігисіиге іЬаі епаЬіей іЬе тоогйз іо Ье изей іп іЬеіг гідЬі ріасе, а рЬгазе соиій епіег а питЬег 
оґ розіііопз ргезсгіЬей Ьу іЬе гиіез апй зіііі тоаз йесіагей дгаттаіісаі. ТЬе розіііопз ґог іЬіз кіпй 
оґ іЬе рЬгазе тоеге йхей іп іЬе Ьгаіп оґ іЬе паігуе зреакегз оґ іЬе іапдиаде соттипііу, апй іЬе 
рЬгазе пеVег Ьай іо Ье апаіугей адаіп. Іі соиій Ье іпзегіей апутоЬеге іґ іі тоаз пеейей іп а 
соггезропйіпд дар [6: 99].

Аіі ехізііпд іапдиадез йізріау со тто п  ргорегііез оґ дгаттаг, теапіпд, апй зоипй. ТЬиз, 
СЬотзку ґееіз іЬе гідЬі іо с іаіт  іЬаі іЬеге із опіу опе Ьитап іапдиаде. А сЬіій, тоЬо із гетоVей 
ґгот іЬе рагепіз’ іапдиаде соттипііу  аі а уоипд аде, сап тазіег паі^еіу апу іапдиаде, 
іггезресі^е оґ тоЬаі іапдиаде іЬе рагепіз зреак. N  сЬіій із Ьогп тоііЬ а Ьіоіодісаі іпсііпаііоп 
іотоагйз опе сегіаіп іапдиаде ог іуре оґ іапдиаде. ТЬаі із тоЬу, іі тоаз а таііег оґ сЬоісе ґог а сЬіій 
іп а соттипііу  іо ас^иіге іЬіз ог іЬаі дгаттаіісаі зігисіиге ог гиіе тоЬііе іеагпіпд іЬе іапдиаде [ 1:
4].

Тгайіііопаі дгаттагз ргезиррозе зоте кпотоіейде оґ іЬе іапдиаде ипйег йезсгірііоп апй іепй 
іо ґосиз оп азресіз оґ іЬе іапдиаде іЬаі аге VагіаЬ1е ог ЬаVе сЬапдей. Оепегаігуе дгаттагз аге 
зиррозей іо Ье ргесізе гиіе зузіетз іЬаі сЬагасіегіге іЬе тоЬоіе іапдиаде, тоііЬоиі геіуіпд оп апу 
ргіог кпотоіейде оґ іЬе іапдиаде оп іЬе рагі оґ іЬе геайег. Кпотоіпд іЬе гиіез оґ такіпд 
дгаттаіісаііу соггесі зепіепсез, іЬе паігуе зреакегз изе іЬ ет ґог депегаііпд ап іпйпііе питЬег оґ



зігисіигез. ТЬиз, депегаі^е дгаттаг із VІетоей аз гесигзІVе апй ііз ргіпсіріез сап Ье гереаіейіу 
аррііей іо депегаіе а зігисіиге [6: 88, 232].

ЕVо1иііоп оґ іЬе ЕпдіізЬ іапдиаде ти зі ЬаVе д^еп іЬе сЬіійгеп ап аЬііііу іо іеагп ііз VагіаЬ1е 
рагіз аз а тоау оґ зупсЬгопігіпд іЬеіг іппаіе дгаттагз тоііЬ іЬаі оґ іЬе соттипііу. Реоріе 
йетопзігаіе іЬе роззеззіоп оґ а сегіаіп іапдиаде іпзііпсі, тоЬісЬ теапз іЬаі еасЬ зіер іп іЬе ргосезз 
оґ іапдиаде ігапзтіззіоп іеайз іо а Ьитап Ьгаіп. А Ьитап Ьгаіп із е^иіррей тоііЬ а ип^егзаі 
дгаттаг апй із геайу іо регсе^е іЬе ехатріез оґ Vагіоиз кіпйз оґ гиіез.

Макіпд іЬе гиіез оґ депегаігуе дгаттаг іпіегпаі, сЬіійгеп пеей диійапсе, тоЬісЬ сотез ґгот 
іЬеіг рагепіз' зреесЬ іЬаі геґіесіз іЬе Ьазіс йезідп оґ Ьитап рЬгазе зігисіиге. 8іпсе іЬе теапіпдз оґ 
рагепіз' зепіепсез аге изиаііу еазііу диеззей іп іЬе сопіехі, іЬе сЬіій соиій изе іЬе теапіпдз іо 
Ьиіій іЬе гідЬі рЬгазе зігисіиге. Іпйеей, сЬіійгеп тідЬі іоок ґог опіу а зтаіі питЬег оґ рЬгазе 
іурез, Ьиі іЬеу аиіотаіісаііу даіп іЬе аЬііііу іо ргойисе ап іпйпііе питЬег оґ зепіепсез, тоЬісЬ із 
опе оґ іЬе та іп  апй іпйізрепзаЬіе ргорегііез оґ Ьитап дгаттаг. ТЬе сЬіій тооиій Ье іітііей іо 
гергойисіпд іЬе аігеайу Ьеагй рЬгазе зігисіигез, Ьиі Ье/зЬе іпіііаіез а гаіЬег ассигаіе апаіузіз оґ 
зепіепсе зігисіиге, апй тазіегз іЬе гезі оґ іЬе іапдиаде [6: 244, 288].

Аз еVІйепсе оґ іппаіепезз, іЬе ґоііотоіпд ЬаVе Ьееп оґґегей. ^апдиаде із ехігетеіу сотріех, 
Ьиі сЬіійгеп ас^иіге іі іп а гетагкаЬіу зЬогі регіой оґ ііте. ТЬе зіітиіиз ог ехрегіепсе сЬіійгеп 
ЬаVе тоііЬ іЬе іапдиаде агоипй іЬ ет арреагз іо Ье іоо роог іо ргоVІйе іЬе Ьазіз ґог ас^иігіпд таіиге 
ііпдиізііс сарасіііез. ТЬе іапдиаде іЬаі сЬіійгеп ехрегіепсе сопзізіз рагііу оґ йоиЬіґиі йаіа тоЬісЬ 
ЬаVе іііііе еґґесі оп іЬе сарасііу тоЬісЬ етегдез; іЬе зреесЬ сЬіійгеп Ьеаг із ґиіі оґ ипйпізЬей 
зепіепсез, тізіакез, зіірз оґ іЬе іопдие (регґогтапсе еггогз). Іі сопіаіпз ґето ог по ехатріе 
зепіепсез іо іііизігаіе зоте оґ іЬе сотріех зігисіигез іЬаі сЬіійгеп іеагп. СЬіійгеп'з ехрегіепсе із 
ґіпііе (іітііей), Ьиі іЬе сарасііу еVепіиа11у аііаіпей іпсіийез іЬе аЬііііу іо ргойисе ап іпйпііе 
питЬег оґ дгаттаіісаі зепіепсез [1: 103].

ТЬеге аге ґоиг та іп  кіпйз оґ ґасіогз іЬаі ріау а гоіе іп іпйисіпд іапдиаде сЬапде: 
рзусЬоіодісаі ґасіогз, рЬузіоіодісаі ґасіогз, зузіетіс ґасіогз, апй зосіаі ґасіогз. ТЬезе аіі таке 
зепзе іп іЬаі іЬеу соггезропй іо йіґґегепі азресіз оґ іапдиаде: іапдиаде аз а рзусЬоіодісаі 
рЬепотепоп іп іЬе Ьгаіпз оґ зреакегз, іапдиаде аз іЬе рЬузіоіодісаі ргойисііоп оґ зоипйз апй 
зідпз, іапдиаде аз а зузіет тоііЬ гедиіагіііез апй іпіегасііпд сотропепіз, апй ґіпаііу іапдиаде аз а 
зосіаі “огдапізт” іЬаі ехізіз іп іЬе іпіегасііопз атопд тетЬегз оґ зосіаі дгоирз [1: 118].

^апдиаде сЬапдез аге оЬзегуей тоЬеп зреакегз оґ а сегіаіп депегаііоп ргойисе ііпдиізііс 
иііегапсез іЬаі аге йіґґегепі (іп ґогт апй іп йізігіЬиііоп) ґгот іЬозе оґ іЬе ргеVІоиз депегаііопз. 
^апдиаде сЬапде із ехріаіпей тоЬеп ііз саизаі ґогсез аге йізсоVегей. Апу іЬеогу оґ іапдиаде 
сЬапде тооиій ргоЬаЬіу йтоеіі ироп іЬе таіп  сЬагасіегізіісз оґ іапдиаде ас^иізіііоп Ьу сЬіій 
іеагпегз. ОЬ)есі^еіу, іапдиаде сЬапдез Ьесаизе іеагпегз іпЬегіі йіґґегепі дгаттагз ґгот іЬеіг 
рагепіз. №Ьеп сЬіійгеп Ьесоте рагепіз іЬетзе^ез, іЬеіг ііпдиізііс ехрегіепсе із аЬзогЬей Ьу іЬе 
пехі депегаііоп. ТЬіз сопііпиоиз апй ііегаіІVе ргосезз сап аітоауз Ье йезсгіЬей аз ап іпіегасііоп оґ 
іЬе ехіегпаі дгаттаг апй іпіегпаі дгаттаг [8: 231].

ТЬегеґоге тое сап аззите іЬаі сЬапдез іп іЬе Міййіе ЕпдіізЬ іпйпіі^е Ьаррепей іп ассогйапсе 
тоііЬ іЬе та іп  ргіпсіріез оґ депегаі^е дгаттаг. Ас^иізіііоп оґ пето іпйпіі^аі тагкегз апй гетоVа1 
оґ іпйпіі^аі іпйесііопз оссиггей іп іЬе ргосезз оґ іпіегпаіігіпд дгаттаіісаі сЬапдез. ТЬе зреакегз 
геііей оп ипгуегзаі ргіпсіріез оґ рЬгазе зігисіигіпд апй аррііей іЬеіг іппаіе дгаттаіісаі сарасііу ґог 
йеґіпіпд іЬе дгаттаіісаіііу оґ іЬе ргойисей сопзігисііопз тоііЬ іЬе іпйпіі^е.
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