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РКОбТОКЈЧЕ СКАМСЕ 
бТАКОЕКАКСТЈбКЕ КШ12ЕУ1\ОбТ1

багеГак: Бок би угетепзке игагпсе Ггапсибке кпргеупозћ бгес1пје§ уека и§1а\'пот 
јабпе -  кпЈ12еупо б1уага1аб1ж> гар1б1уапо о<1 11. По 15. уека, б ргоб1огп1т §гап1сата 
б!агоГгапсибке кпЈ12еупобР о1уагаји бе ђгојпа ркапја, како и гађгапи бато§ јег!ка, 
1ако 1 и §ео§гаГбкот бгшб1и. Ако бе бСагоГгапсибкот кпјјгеупобси бтаиа кпјјгеупа 
ргокиксца бГесЈпјоуекоупе Ргапсибке, бГа би иорз1е §гап1се бгеђпјоуекоупе Ргапси- 
бке, 1е ћ те  1 ргобћате §гап1се Ггапсизке кпЈ12еупобћ бгес!пје§ уека? Ба И бСагоГгап- 
сибка кпргеупоб! ођиђуаСа бато с1е1а гар1бапа па бћггоГгапсизкот јегјки, Ш бе и 
бгеђпјоуекоупо кпјјгеупо паб1е<3е Ргапсизке тогаји гасипаћ 1 1:гиђа(1игбка Иг1ка па 
окбкапбкот јег1ки, ђгетпбко б1уага1аб1уо, као 1 к1ег1ка1па кпјШеупоб! па 1аћпбкот? 
Ако бе јеПпа кпјШеупоб! ПеИшбе јег1кот кој1т је рјбапа, с1а 11 бе и б!агоГгапсибки 
кпјШеупоз! то§и бугб1аћ 1 <1е1а паб!а1а и Еп§1ебкој и репоПи ос1 12. с1о 15. уека каПа 
зи 1атобпј1 <1уог 1 исеп1 с!гиб1уеп1 к т § 0У1 §оуогШ 1 рЈбаП па Шја1ек1и б!агоГгапси- 
бко§ рогпа!от као ап§1о-погтапбк1 Ш 0б1гУбк11гапсибк1? 8\:а 1а р11апја ро1аг1б1е би 
и оуот гаПи кој 1 пид1 Шјаћготјбк1 рге§1е<1 з!а\’ОУа 1 рпб!ира кпјтеушћ јбШагшаса, 
1еогећсага 1 1б1опсага, а б сИјет с!а зе кгог ирогећпи апаћги акшаћгије 1еопјбко- 
кпћска ргођктаНка ргоб!от1ћ §гап1са б1аго1гапсибке кпргеупозћ.

К1јиспе гесп б!агоГгапсизка кпЈ12еупоб1, згес1пј 1 уек, ргоз+ог, јегјк, кпјШеупа 1з1ог1ја

1. 1Јуо(1

М1§е121пк, ГгапсибШ з!тспјак га кцргеуш згесГпјј уек, б1иШји паз1оу1јепи Ргап- 
сизка кпјГ2е\’пос{ згес1пје§ уека (кШегаћгге /гапдаме с!и Моуеп-А§е, 2004), и оуот 
1б1га21уапји копзсепи и 12с1апји 12 2011, 2арос1пје ге1огбк1т рПапјет-рагаНокзот -  
„робШјГ Н Ггапсизка кпргеупоз! згес!пје§ уека“ (21пк 20011: I),1 1 Нте би§епзе (За зе 
о!уоп кпј12е\7по1б1га21Уаскаргођ1ета11ка: з!а зе роШагитеуа рос! Ггапсизкот кпј12еу- 
побси и згесЗпјет уеки. Ба ђј зе сЗе6шза1о оуо паиспо ро1је, јзкагапо гес1та зоује1бко§ 
1еогеНсага б т т о у а  (Смирнов): „роћеђпо је 1таН 1асап ројат о ођппи згесЗпјоуекоу- 
пе Ггапсизке кпјЈгеупобН, и21тајис1 и ођгк 1ег11ог1ја1п1 1 јег1ск1 тотепаГ 4 (8т1тоу 
1951: 16-17). ЗЈаппе, Ггапсизка кпргеупоз! и згесЗпјет уеки ћсе зе како јег1ка па ко т  
је опа р1бапа, 1ако 3 ргоз!ога па к о т  је паз1аја1а.

21пкоу и<32ђетск1 иуос! рокгепио је 1 оуо 1б1га21уаско гагтаћапје Шо1озке ге- 
серШје кпЈ12еупе ргоНиксЗје па ргоз1ош опо§ з!о ђ1зто ројесЗпоз1ау1јепо пагуаћ згесЗ- 
пјоуекоупот Ргапсибкот, б!о је ошЗа ргоз!ог кој1 зе па угетепзкој Пшј! тепја, §1г11

1 5у1 пауо<к 12 зШсЗца па Ггапсизкот јег1ки оу<Зе зи <Јаћ и ргеуоћи аи!ога оуо§ гаћа. Ко<3 оћгећепјћ 
ројтоуа, 1егтто1о§к1ћ о<Згес!п1са 1 јзкага, га које бе зта1га1о зугзЈзћосЈпЈт ћа с11аос1та ђи<3и 
<Зоб1ирш 1 и ог1§та1и, роткЗеп је \ Ггапсизкј 1екб1 и 2а§га<3ата пакоп ргеуе<Зепо§ с11а!а којј је и 
за т о т  1екз1и га<3а.
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Је21к, кпјјгеупоб!, ргозЈог

роу]ас1, ођићуатјисј, и гаујзпобћ ос! ероћа, ргозЈог кгапаске Оаћје, га ћ т  Ргапсибке и 
пабЦјапји и ћоћа КареЈа оћ 11. ћо 14. уека, 1 Ргапсибке и 1егћопја1пој екбрап21Ј1 рос! 
сћпабћјот Уа1оа оћ 14. уека.21Ј оуот гаћи бе кгог апаћћскј рге§1ес! бисе1јауаји 1ео- 
пјбка §1е(Иб1а ЈбЈопсага кпјтеупобћ и 20. уеки 1 па росеЈки 21. уека. Како 1с1ео1обко 
рогјсјоп^гапје оћгеаије 1 ћ1о1обк1 рпбШр, петјпоупо бе кпјјгеупе 1б1ог1је 1 ићгћепјск! 
рге§1есћ тогаји ба§1ес!аћ ј и бостроћћскот коп!екб1и угетепа и кој1та би паб!ајаћ, 
како ћ1 бе гагитећ 1 опћа оћјабпШ кпЈ12еупо1еопјбк1 рпбШрј и оћгесћуапји ргоб!от1ћ 
§гап1са б!аго!гапсибке кпјјгеупобћ.

2. Је21С1 81аге Ггапсибке

Ва ћ је ћапсибка кпјтеупоб! и бгећпјет уеки бато кијјгеупоб! па ћапсибкот 
јегјки, 1 ако јеб!е, па к о т  1 какуот ћапсибкот јегјки, јег пе бато ћа 1о п!је јег1к кој1 
ћапаб гоуето ћапсибклт, уес бе оп гагћкије оћ ћапазпјее ћапсибкое и 1оћкој т е п  
ћа бе ће1а рјбапа па б1агокгапсибкот то§и сћаћ јесћпо и ргеуоћи па тоћепћ јегГк, 
с1те ћапсибка бгећпјоуекоупа кпјШеупоб!, и с11а1аској гесерсјјј, т о ге  <3а роб!ој1 ћа- 
паб јесћпо као ргеуоћпа кпјјгеупоб!? Ба ћ бе и ћапсибки бгећпјоуекоупи кпјјгеупоб! 
ићгаја бШагакбШо 12 ероће бгес!пје§ уека паб!а1о и §еороћћскЈт §гапјсата ћапабпје 
Ргапсибке, Ш бе и оћгјги гта  јесћпо бћ/агакбШо па ргоб1оги којј је огпасауао 1аћабпји 
Ргапсибки и паб1ајапји, јег и 11. уеки, 12 ћгапаске Оаћје, пакоп сћпабћје Кагоћп§а, б 
у1ас!агбкот рогбсћсот Каре1а гарос1пје роћћско ЈбсгЗауапје 1еп1опје ћићисе Ргапси- 
бке, 1 бат11егтЈп1 /гапсшкГ, Ргапсшг, Ргапсизка 1асЗа бе §еороћћск11 је21ск1 кг1б!аћ- 
би? РгеШоћпа <3уа рј1апја бе 1б1опјбк11 кићигоШбкЈ ргерћси и 1оћкој тег1 <3а бе пигпо 
уегапо гагтаћаји како-ћ1 бе ба§1е<Зао ргоб1от1 орбе§ б!аге Ггапсизке кпјјгеупобћ.

Какр гарага Аппје! Уаћег (\*/аћег 1988: 63), јегЗк ко јјт  је Ггапаско б!апоуп1б- 
1уо §оуогио и 9. уеки пце \3бе Шо 1аћпбк1 како би и 1о уегоуаћ, з 1оћко бе 12т е т о ,  
<3а 1о У1бе п1је ћ т  П1 гМ јат кг, уес готапбШ јегјк.3 1ћ, како т  Гоппићбе Мћбе1 Ва- 
п1аг (Вапп1аг<3 2009: 9), и ЈбћагШаскот ебеји о уегата Ггапсибко§ јегјка ј 1аћп11е1а 
и бгећпјет уеки, 1аћ:пбк1 какујт бе §оуоп1о и Ггапаској Оаћјј угетепот бе 1оћко 
геог^атгоуао <3а је гаугеШуао <3а ропебе <Зги§о ћие. С1б1ау ћапбоп (ћапбоп 1912: 3) 
иор§1ауапјет гаИјисије <3а око ћћјасћ1е §осћпе паб!аје рготепа о<3 бЈп1ећско§ 1аћп- 
бко§ ка апаћћскот Ггапсибкозп јег1ки.

1Ј ЈбШпјбкој §гатаћс1, јегЗк Ггапсибко§ бге<Зпјо\еко\1ја, о<3 11. ћо 15. уека, иор- 
§1етје \ оћјесћпјепо, тш уа  бе бСагоГгапсибШт јег1кот (1’апсЈеп Ггап^аЈб).4 МесЗићт,

2 иб1а1јепо 1 ргеоу!аћијисе је <1а зе згеЗпјј уек као збСопјзка ероћа угетепзкј оте<Зије о<! ра<3а 
2ара<1по§ гзтбко^ сагзћа 476. §ос1те сЗо Ко1итћоуо§ о!кпса Атепке 1492. §осћпе. 1 с1ок зе 
ЈзСогузкЈ згећпјј уек рго1еге па сео тНепу, и кпј12е\по151ог1јзкЈт 5а§1ес!ауапјппа 5е иоћ1сајепо 
Ггапсибка кпЈ12еупо51 5ге<3пје§ уека зуосН па ре! 51о1еса, о<3 11. уека, 12 које§ роћси ргуј рогпаћ 
басиуапј 2ар151, Но 15. уека, а ко<3 пекјћ 1еогећсага, ЈгигеШо, кпјјгеупј росе!ак 5е 5те51а и 9. уек.
3 Ргета Аппје! Уаћег, 151ог1ја Ггапси5ко§ јегјка росјпје 5 Но1абкот К3т1јапа па Но ОаНје, и 1. уеки 
рге поуе еге. Котапјгоуапј ОаН зи рпћуаНН пагоНпЈ 1апп5к1 јег1к ргПа§о<Зауајис1 §а зећј, 1 оп је, и 5. 
уеки поуе еге, §о!оуо <Зо пергерогпаНјјуобН ћ!о гагНсЈ! о<3 ргуоћНпо ргЈћуасепо§ 1аНп5ко§, 1ако На 
се 5е па<3а1је пагЈуаН паго<Зп1т готапбкјт јегјкот (гизНса готапа Нп§иа), рпћуасеп 1 о<3 Ггапаск1ћ 
Обуајаса ОаНје којј се гаро5е<Зпи1ој 1егЈ1ог1ј 1 <ЗаН 5Уоје р1етепбко Пие, Нте опсЗа 1 јег1ки каку!т 5е 
§оуопо и 10. уеки (ХУаћег 1988: 23-26).
4 1Ј Ватагоуој 1еог1Ј5кој бЈб^етаНгасуЈ еуо1исуе јегЈка о<3 1аНп5ко§ <Зо Ггапсибко§, јегјско 51апје
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Кептпп Уисе1ј

б У1бе ргесјгпобћ, 1 и21таји с 1 и ођгк сИја1ека!бки гагпоугбпоб!, рот1пји бе § оуог1 оП 
(1ап§ие ђ’оГ1) па б1гоко бћуасепот беуеги бГаге Ргапсибке, икоћко бе сћауа 1ег11;ог1ја 
је21ск1 роћећ па беуег 1 ји§, а теЗи  којћиа је опћа § оуог готап120Уап1ћ приапбкЉ 
Ргапака 12 рапбке ге§це -  1е јгапсгеп, оћак1е рос1пје кга1јеубкј ћотеп Каре1а, а кој1 
се бе пате1пић као јег1к ћићисе пагаб!ајисе кга1јеу1пе, 1ек јећап ос! беуетјаскјћ сћ- 
ја1ека!а, кабпјје рге1тепоуап и -  &апсиб1а (1е ћгапраГб). Иа јигпој ро1оУ1П1 б!аге Ргап- 
сибке гагујјаји бе § оуоп  ок (1ап§ие сРос). Ргета Вап1аги (Вап1аг<12009: 9), 12тес1и 3. 
1 8. уека, § о уош 1С1 и беуетој Саћјј би 1гапбГогт1баћ 1а11пбк1 јег1к и Ггапсибкр ћок би 
§0 У0 т 1С1 и јигпој Саћј11гапбГогт1баћ 1а1тбк1 јегГк и окбћапбкћ5

Вгојп1 ибко бгоћп1 сћја1екћ па роћтсји б1гоко бћуасепо§ беуега ћапазпје Ргапси- 
бке с1пе опо б!о С1б1ау ћапбоп, уг1о т о ћ е т 120Уапо 1 ћ т е  кгајпје ројећпоб!ау1јепо, б!о 
га боћот роу1ас11 оћгећепе 1б1опјбко-роћћске б!аУОУе (па које сето  бе кабпуе обуг- 
пић), па21Уа/гстсшкт  јег1кот, а, и б!уап, 1о би §оуоп оћ које Ггапсибк1 1еогећсаг 
паћгаја и ре! §гира: р1кагбк1 па беуего1б!оки, погтапбк1 па гараћи, роа!јеУбк1 па сеп- 
1га1пот беуеги,6 ћиг§1пјопбк1 па 1б1оки, а и ге§ц 1 11-ће-Ргапба, као бћокот рапбкот 
ројави,/гапсшкч сИја1ек! (1е ГгапсГеп) кој! се паћу1аћаћ буе 0б1а1е сИја1ек!е 1 пате1пић 
бе као обпоуа па којој се бе §гаћ1ћ б1апћагс1п1 Ггапсибк1 јег1к.7 ћапбоп пауосћ (1912:5) 
ћа би б\'1  ћ сћја1екћ ћШ ћот1пап1п1 буак1 и буојој ге§1Ј1, аћ ћа би ћШ гаупоргауп1 као 
кпјтеупа огића; иро!гећа јећпо§ рге пе§о ћги§о§ и пекот кпЈ12еупот ђе1и икаг1уа1а 
је бато па §ео§гаГбко рогек1о кпЈ12еупо§ бШагаоса.

Ргета Рајепи (1970: 35), 1егћопје §0 У0 га оћ ргобћги бе оћ Ве1§1је ћо Сеп1га1- 
по§ табша и Ргапсибкој. 2а ћапбопа (1912: 4), §гатса 12тећи  беуетШ §оуога оћ 1 

јигпјаскШ §оУога ок, 1ј. 12тећи  Ггапсибко§ јег1ка 1 ргоуапба!бко§ јегЈка, па ћпц! је оћ 
21гопс1е ћо А1ра, ргеко Ш тога, К1еппоп-Регапа 1 Сгепоћ1а. Као 1 ћапбоп, 1 б гтто у  
копбћ 1егтЈп /гапсшкг јеггк с1а пј1те сккЗакНскх огпас1 б!агоГгапсибке §оУоге оћ ос! 
којПт бе гагћкији јигпјаск! §оуоп ок, огпасеп1 орб!от огпакот рго\апза1зк1 јег1к. 
Тако бт1тоу  (1951: 17) 1бсг1ауа тари  па којој „§гатса ргоуапба1бко§ 1 Ггапсибко§ 
јег1ка“ рос1пје па гараћи оћ Кћопће, ибса Оагопе, 1 ор1бије 1ик којј бе ћјге ка беуеги 
1 бриб!а ка ји§и. С1аупе §ео§гаГбке 1аске 1е §гатсе јеби Вогћо, 1ћбак, Мопћбоп, јигпј 
ћео ћераКтапа Тгег.8

и 8. уеки 1тепије зе као зСагоГгапсизкЈ јегјк 1, 1ј. рго1о&апсибк1 (1е рго1оГгапса15) Ш агћајсш 
$1агоГгапси5кЈ (Гапсјеп ГгапсаЈз агсћаГрие), а оћ 9. ћо 11. уека као $1гоГгапсизк1 јегјк 2 ,1ј. к1а$1сп1 
$1агоГгапси$к! (апс1еп Ггап9а1$ с1а$$1цие). 1Ј 13. уеки, ћоћуеп је рогт $1агоГгапси$к1 јег1к (Гапсјеп 
Ггап^аЈз 1апЛГ) коЈ1 се оћекгШ 14. I 15. $1о1есе (Вапшагћ 2009: 33).
5 М1$е1 б!апе$ко пауосћ да $е јигпјаскј § оуог пагКао Пп§иа ОссИапа с1а ћј $е оћећо оћ $еуегпјаско§ 
Пп§иа СаШсапа (б!апе$со 2009: 85).
6 2ак богап, којј §а 1акоће ићгаја и §оуоге оП, га роа!јеу$к1 уећ <3аје рге 12. уека рпраћаојигпјаској 
§гирј сПја1ека1а ок (Сћаигапћ 1991: 515).
7 Рогећ ћапзопоуе кЈазЈГГкасуе зеуетјћ сПја!ека1а оП, ро$1оје 1 <1ш§ас1ја §гир1$апја 1 §гапапја. Тако 
Рајеп паћгаја ргуоћ11п1 Ггапсизкј (ГгапсЈеп), р1каг$к1, затрапјзкј, уа1оп$к!, 1огеп$к11 ап§1о-погтап$кЈ 
(Рауеп 1970: 35).
8 Рајеп ћоћаје 1 Ггапко-ргоуап$а1$к1 јегЈск! рго$1ог као $ге<И$пји гопи 12тес1и рго$1ога оП 1 ок, 1 пауосП 
кпјјгеуп! ргјтег <Ја је кгајет 12. уека па Ггапко-ргоуап$а1$кот па$1а1а роета 21гаг ос1 Кизцопа 
(СЈгагс/ с1е КоиззШоп) (Рауеп 1970: 36).
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3. Тегкопје $1аге Ргапсибке

Ако к15то о бШгоЈтапсшкој кпјјгеупоби §оуопН ргобЈогпо 5ато и когНекбШ 
Ргапсибке и пабЈајапји, роб1ау]ја бе ркапје §1а је оп<Ја 5 НоппапШјот ] ВгеЈапјот па 
беуегогараНи, 5 АкујЈапцот па ји§огарас!и, 5 Ргоуапбот па ји§и, пајгас! -  5 се1от 
ОкбЈЈапрот као 15ШпЈ5ко-је21скип ргобШгот §оуога ок па ргобШт 51гоко бћуасепо§ 
ји§а 12те<3и Р1ппеја, СепШа1по§ та51Уа, А1ра 1 тесНШгапбко§ рпоНа1ја: иђгаја Н бе 
и Ргапсибки бгеНпјоуекоупи кпјјгеупоб! бШагаЈабШо Нћ ргобШга рге пе§о §Ш би оп1 
роННск! роб1аН Нео Ргапсибке топагћџе? ЈесЈап п1уо оћ§оуога уес п ат  је 5и§епбап 1 
Шппто1о5кпп огпаката /гапсизк/ јегИс, га §оуоге оН, 1 ргоуатакИ  јегЈк, га §оуоге 
ок. АН, рге пе§о §Ш ае ириНто па ји§, уа1ја п ат  јо§ роћосНН ШпШпје па беует.

б т јт о у  ићгаја КоппапсНји и ргобШг Јгапсибке кпјјгеупобсј. НиНисЈ На 5и бе 
поппапбк! 05Уајас1-с1о5е1јеп1с1 гапо готап120УаН 1 уес и Шесој §епегас1Ј1 гаћогауШ 
буој је21к, Ш је Јако -  „КоппапсНја, и к и ћ и то т  ро§1ес!и, ро51а1а јећпа ос! когепШћ 1 

кпјшеупо пеоћ1спо акНушћ ргоутсца Ргапсшке“ (бт1тоу  1951: 17). № ћгапсшкјт 
15Шг1саг1та кпЈ12еупо5Н пе бгиеЈа роНаШк §Ш је МогтапсНја Шк 1204. ро5Та1а Нео Ргап- 
сибке кга1јеуте На ћ1 пјепо кпЈ12еупо бШагаЈабШо 1 рге 13. бШ1еса ик1јис1Н и Ггапсшки 
кпЈ12еупо51: бге<3пје§ уека. Бок је МоппапсНја и§1а и робеН Н*апсшко§ Нотепа па ро- 
сеЈки 13. уека, 5 ВгеШпјот 5е Ш НебНо бкого <1уа уекакабпјје, ка<3а 5е уојуоЗкЈпја Апа 
осЗ ВгеШпје и<3а1а га Ргапсибко§ кга1ја баг1а Обто§, 1491. §осНпе, §Ш је кгај 5геНпје§ 
уека бћуасепо§ 1 и 15ШпЈ5кот 5т1б1и. бтЈгпоу (1951: 16-17) 15к1јисије ВгеСапји 12 

Ргапсибке кпргеупобН 5ге<3пје§ уека, пе (Зајисј робећпо§ оћја§пјепја, бет ро<За1ка, кој! 
боујешкј ШогеНсаг осћо бтаНа <Зоуо1јп1т сЗа ћ1 5е <Зос1аШо оћгаг1а§ао, а Ш је <3а 5е 1а 
ге§1ја, који би ћШ гаробеН Ке1Н роНбпиН 5 ћпШпбкЈћ ОбИуа, 5Уе <Зо 14. уека ор1га1а 
јтапагасгјк АН, ако 51уага1а§1\'о Ш ге§1је пе и1аг1 и Згапсибки 5ге<Зпјоуекоупи кпјјгеу- 
П051, којој пас1опа1пој кпргеупобН оп<За рг1ра<3а, 1ј. и бкШри ко§ 1 какуо§ 15Шпјбко§, 
Шопјбко§ 1 роеНско§ рге§1е<3а Пећа <3а 5е гагтаНа ћгеШпбко 51\'ага1а§1;уо?

Ргета ЗбЗакпиНт ћгапсибкјт те<31еуаН5Нта ЕогеЗи ВесНјеи 1 Ро1и Агаш (ВесН- 
ег, НагагН 1948: 5), и ге§1јата које П15и ћНе <Зео б!аге Ргапсибке пабЗаји <3е1а па јгап- 
сшкот, Ш опа Нте тби тапје ћгапсибка, 1ј. т је  Нте тапје ЈбНшЗр <3а је јесИтЊо 
Јгапсшко§ зепгШИШа 5кого 5\'и<3а 5Шага1о кпЈ12еупо51: која 5е то ге  гагтаИаН као 
Нгапсибка. Тако Ггапсшка бгеНпјоуекоупа кпЈ12еупо51: оћићуа1а 5Суага1а§1УО па (б1аго) 
Ггапсшкот јег1ки §сЗе §оН бе пјппе р1ба1о, ћи<3ис1 <3а је јегјк оП, §Ш је пагју га бкир 
5е\егп1ћ бЗагоГгапсибкЈћ <Нја1екаЗа, „оНјеШуао тпо§о <1а1је о<3 §гап1са копНпепЈаШе 
Ргапсшке“ (ВесНег, НагагН 1948: 5): пјппе 5е § оуогНо 1 р!ба1о иа 1аНпбкот 15Шки, па 
ји§и КаНје 1 па б!сШј1, и ћотћагсНј!, и Еп§1е5кој.

Ћ т е  бе рокгесе 1 б1ес!есе рћапје: <3а Н бе и бЗаги Ггапсибки кцргеупобЗ бУгбЈауа 
1 кпјшеупа ргоНиксуа и Еп§1ебкој оН 12. <Зо 15. \шка, и репо<Зи каНа 5е ка<3а§пј1 Ггап- 
сшШ јег1к копбНо па сЗуош 1 коН оћгагоупјћ б1ојеуа еп§1ебко§ с!ш§1уа, а кор оћауе- 
2по сЈ1аји 1 р1§и па 1а<3а§лјет Ггапсибкот, а и рНапји је 51агоГгапси5к1 и поппашкој 
уапјапН 12 §шре беуетјаскјћ <Нја1ека1а оП, с1те 5е 1акау 51агоГгапсшк1 огпасауа као 
ап§1о-по1Тпап5к1 јег1к. ВесНје 1 Агаг бтаИаји Па бе 1 51\'ага1а§1УО и Еп§1ебкој и <Зоћа 
Р1ап1а§епе1а о<3 12. уека то ге  гагтаПаН као Ггапсибка кпргеупоб! (ВесНег, НагапЗ 
1948: 5). Ка бтнпоуа, „ро 5ећ1 бе гагите <3а је ап§1о-поппапбка кпЈ12е\'П051 ипе!а и 
па§ рге§1е<3“ Ггапсшке кпјЈгеупобН 5ге<3пје§ уека, ћи<3ис1 <3а је „се1а 1п уека Ггапсибк1 
јег1к, пје§оу 1акогуап1 ап§1опоппап5к1 <Нја1ек1, ћ!о јег!к сћшга, агЈбШкгаНје, 5и<3б1уа 
1 У1§е аПттЈбИасце", 1е <3а 5и роННске уеге Пуе 2ет1је робре§Пе 1 киНити гагтепи
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„гђо§ се§а зи кп цгеупе уеге роб1а1е 1ако 1ебпе с1а, ропекас!, 1таји с 1 и У1с1и ђуе уеггре 
1б1е роете -  ап§1о-погтапбки 1 ђгапсибки -  пјбто и б1апји ђа ге§1то која је обпоупа а 
која је 12Уес1епа“ (б гтто у  1951: 17).9

Како рг1тесије Бга§тја Регуаг (Регуаг 1979: 43), и бШсНр Еп§1е$ка кпј1т.ел>поз1 
(1979), 12 ји§об1оуепбке есИсуе бћ*апе кгуЧгеУПОбћ, и иге<1п1б1:уи Вгапка БгакиК: б!а- 
гоеп§1ебка кпргеупоб! гаугбауа бе и 11. уеки, а опо бСо паб!аје пакоп §1о би N00113111 

обУојШ Еп§1ебки 1066, спие би оШогепа угаСа 1 га кгапсибки кикити с1от1пас1ји и 
скшкуи б 6ги§е бкапе Еатапба, бо 1е теге је ис!а1јепо о<3 ап§1обакбопбкШ когепа 4а бе, 
буе бо 19. уека, п1је т  ик1јис1уа1о и 1б1опји еп§1ебке кпргеупобћ. 1уапка Коуасеу1с 
(Коуасеу1с 1979: 51-52), и 1б1ој б!исИј1, (1о<За1:по ођјабпјауа: у1ас!ап 12 кгаЏеубке кисе 
Р1ап1:а§епе1: 1 пј1ћоуо рКтбШо „обесаћ би бе Ргапси21т а “ 1е би пе§оуаИ „ШсИпбки, 
иуегепи клЈ12еупоб1“, а каИ ђ11 рјбао па 1а<3абпјет еп§1ебЗ:от, ро 1б1опјбкој Нп§у1бНс1 
-  па бге<Зпјееп§1ебкот јег1ки, р1бас бе 12у1пјауао §1о тога сЗа иро!геђ1 §гиђ1 еп§1ебк1 
јегЗк <3а Ш <Зобрео <Зо сћа1аса кој! пе у1а<3аји Згапсибкпл, 1ј. б1аго6'апсибк1т, јо§ ргесј- 
гпре -  ап§1о-поплапбк1т јегЈкот.

4. ОкбИапца: роегца (Зги§(асјј)е Ргапсибке

Кго2  уекоуе, како бе је<3па ро је<3па рокгајта ђи<3и рпк1јисШа1е Ргапсибкој, Ш 
како 1о <ЗеИпЈ§е Иапбоп (1912: 11-12) -како  ђи<3и ШагИе и пааопа1по јесИтЕо (ипке 
паћопа1е), 1ако се рпћуа1аћ \ јегГк Егапстке (1ап§ие сЗе Ргапсе) 1 сЗићи 1о§ јег1ка рп- 
(Зш21УаН буој ггуогт с1ик (§еп1е оп§1па1). Тот пас1опа1по-готапНсагбкот рго§гати 
песе бе рпк1оп1Н ОкбЈ1апра, 1гу. Јигпјаска Ргапсибка (Ргапсе <3и М1сИ), која је та1а  
буоје 12Уап&апсибко <Зш§1уепо игесЗепје 1 гагурепи 1шђас1игбки кићиги сЗок пре ђПа 
ориб!о§епа кгб!а§к1т роћоћот ргоНу ка!ага и ршој ро1оу1ш 13. уека. 1Ј буоја кпЈ12еу- 
по1б1опјбка гагта!гапја, и 12<3апј1та па кгаји 19. уека 1 и ргуој 1гест1 20. уека, 01б1ау 
Иапбоп пе ик1јисије окб11апбки кпјШеупоб!, 1ако је опа 21Уе1а па Рапсибкој 1еп1ог1ј1, 
како рпгпаје (1912: XII, 4-5); аН, ако ђ11 пји игасипао, ођја§пјауа <3а1је Иапбоп, ђПо 
ђ11о 1б1о као кас! ђ1 и ћгапсибки кпјјгеупоб! бУГб!ао §а1о-птбки кпЈ12еупоб! 12 репо<За 
готап120Уапе ОаИје о<3 1. По 5. уека, Ш 1аНпбке бр1бе 12 Ргапсибко§ бгеПпје§ уека. 
Иапбопа гап1та окб11апбка Ш ргоуапба1бка роегца бато и тег1 и којој је иНса1а па 1ок 
ГзИтке Ргапсибке кпЈ12еупобН, с1те оп окбћапбки 1геНга као је<3пи о<3 кпЈЈгеупобП па 
бћапот јег1ки.

1Ј угете Тгесе гериђИке, о<3 1870. <Зо 1940, паика 1 ођгагоуапје, Нте оп<За 1 

Н1о1о§1ја, 1<Зео1о§к1 би ибтегеш па бУе§га<Запбко и!арапје и пастпа1ш Пић, а §1о је 
ро<Згагитеуа1о Пггаупо-роИНско 1 јегЈско-киИито јеПЈпбШо сџе бгеП1§1е јебђе Ргап- 
сибк1 јег1к, ргеко које§ бе Ргапсибка Пггаупоб! ЗепЗогцаШо иброб!ау1ја1а. 2а1о би ђШ 
таг§таИ 2 0 Уат, оПђасепЈ Ш §и§еп1, бУ1 ге§1опа1п11 1ока1п1 рокгеН кој! би бе и т1пи- 
Ит уекоу1та оПир1гаН бУеРгапсибкој аб1тПас1Ј1 1 роб!ау1јаИ бе као габеђап ГПепНЗеП10

9 Тако је пајзСапјј рогпаћ бСаго&апсизкЈ ер. Резта о Р,о1апс1и (1а Скапзоп с!е Ко1апсђ, ијеПпо 
кпЈ12еупоЈ51огу5кЈ пајгпасајпуј, 1 и кпргеупокпћској осеп1 угећпоуап као пајђо1јЈ, засиуап па 
ап§1о-погтап5кот јегјкп, 1 51гиспо-ћ1о1о5к1 5е пагјуа ОкбЗогПзкЈ гикор1б.
|0Кага51ајисетс1ги5ћепотаас1опа112ти, којјбе ргеП5[ау1јао као раШоћгат, 151ајепагики пас1опа1па 
Гги51гасуа роб1е рогага и Ргапсизко-ргизкот га!и (1870-71) и којет зи 12§иђ1јепе уеНке тгкогуе па 
151оки, А1га5 1 ћогепа. М15е1 2 т к  5а§1ес1ауа Ргапсизко ћ1о1о§ко пе§јгапје уега 51агоРгапси5ко§ ера 5 
§егтапзк1т јгуопта и 151га2Јуапј1та па кгаји 19. ј па росе!ки 20. уека иргауо и коп1екз1и ћапсибке
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ОШ^а п1је пеођјспо ка<1а ВесИје 1 Агаг гаИјисији <1а „паб! кпјјгеупј 1екб1оУ1“, §10 гпас! 
/гапсшкГ, је21ск1 \ кпргеупо пат 5е ројау1јији ођекгеш' пааопаШт ресаГот, \ т а  
коНко бе гагИкоуа1е те<Зи5ођпо р1кагбка, 1огепбка ј поппапбка кпЈ12еупоб1', опе с1пе 
„1ај уеПкЈ ј з1уагп1 епН1е1: Ггапсибки кпЈ12еупо51:“ (« сеИе §гапс!е е! гее11е епНЈе : 1а 
ПНегаШге ГгапраЈбе » -  ВесПег, Нагагс! 1948: 5).

Не 12пепа4ије ш капбопоу бЈау (Вапбоп 1912 :4) с!а „ројесПпасп1 карпс Ш 1ока1- 
п1 раиНоПгат с!пе На бе уеб1аск1 рго12УосП кпјјгеупоб! па 1ока1пот пагесји“ па кгаји 
19. уека, Нок и бгеНпјет уеки шје ППа 1акуа бјтасјја, уес 5е, пауоНпо, јесПпбШеш 
пас1опа1п1 јег1к роб!ау1јао 12па<1 ге§1опа1п1ћ еоуога. 1ЈНсајп1 Ггапсибкј 151опсаг кпј1- 
геупобН ос11о пе У1<П п1какуе обУајаске патеге 1 пате!пи!е теге ГгапсибкЈћ кга1јеуа 
и бгеНпјет уеки и пјјћоујт пабПтсШт паб1ојапј1та На рго51ге кга1јеУбк1 Нотеп, уес 
гасНје 2ат1б1ја како ге§1је 5 к и ћ и то т  1 151опЈ5кот робећпобси <1га§оУо1јпо „и1аге и 
пас1опа1по је<Ппб1уо“, „рпћ\а!аји јег!к Ргапсибке“ 1 „с1ићи 1о§ јег1ка рпНгигији 5Уој 
12Уот1 с1ић“: 1ако се т о \а  / хапјаЈаска Вге1апја ићпг§аН кећбки те1а1тоћји и Ггап- 
сибки кпјјгеупоб!, Сабкопја се ипеН 5Уоји такпо51, кап§<1ок гезт и, Ргоуапза бУоји 
1орШи г П1га\'оз1 (капбоп 1912: 11-12). МеНиНт, каНа р о т т је  Ји§, ћапбоп пе т1бП 
па ок511апбко 51уага1а§1У0, које 1 гап етат је  1 оНћасије, уес бато па јигпјаски ргоћик- 
с1ји која паб!аје као гегиНа! Ггапко-абтПасџе 1 пјепо§ кпЈ12еупо§ ргеб1оу1јауапја па 
ГгапсибШ јегјк.

Јегјска рос1е!а 51аге Ргапсибке па беуете сПја1ек!е оП (1ап§ие <Ј’оТ1) 1 па јигпјаске 
сПја1ек!е ос (1ап§ие сГос) ргеб1а је и бГеги роПНске роНе1е парга\и  Ргапсибки 1 па роћи- 
пјепјски 1еп1опји, ћис!ис1 На је ОкбНапца сШШгасцбЈа 1 је21ск1 ћПа ПоуоЈјпо гагПсНа ос! 
беуегпе Ргапсибке На је пе§оуа1а <1ш51уепо-роННск1 о!рог ргета Ггапсизкој кга1је\'1пј. 1Ј 
1оте 1гећа 1га21Н гаг1о§е 2а§1о је ек511ап5ка роегца 12ор§1епа 12 5уШ рге§1ес1а Ггапсшке 
кпјЈгеупобН кој1 паб!аји па кгаји 19. уека 1 и ргуој ро1оут1 20. уека, као \ и ћгојп1т, ро- 
бећпо §ко1бкт1,151опјата кпјШеупобН и с!ш§ој ро1оуии 20. уека, 1 га§1о 5е ки11иго1о§к1 
шрос!а§1ауа1а јигпјаска роННско-сШШгасцбка обоћепоб!. ИаЈте, па пји бе §1еНа1о као 
па оте1ајис1 Гак1ог и ргосеби 5\'еГгапси5ко§ роННско§ 1 јег1ско§ окир1јапја и јесНпбШеп 
пас1опа1п1 ШегПНе! гагаН које§ бе пари§1аји ге§тпа1т јегГс! 1 киНиге.

ОпНа пе 12пепаНије §1о је окбНапбки роегци, 1ако ћо§а!и и 12. уеки, која је рге- 
ко 1гићас1ига 12УГ§11а иНсај па роегци 1гиуега, беуегпШ ребп1ка па 51агоГгапси5кот, 1 па 
11аНјап5ки гепебапби, гћо§ се§а је роб!а!а еугорбЈН гпасајпа 1 рогпа!а, Рапбоп окпу1о 
На је гћо§ пје Ни§о ћПа 2апетаг1уапа б1агоГгапсибка кпЈ12еупо51. Рго121а21 На је еб!е1- 
бка ргетос 1шћаНиг5ке Нпке паН 1пГег1отцот Ииуегбкот Нпкот о<Ј§оуота §1о је и 
кгц12еупој Ј51огц1 и Ргапсибкој 5Уе Но бгесНпе 19. уека 51агоГгапсибка кпЈ12еупо51 ћНа 
гапетапуапа 1 ос!ћас1уапа. Рапбоп НобЈоупо уеН (Рапбоп 1912: XII): „§и§Но 5е опо 
та1о §1о бе гпа1о о Ггапсибкот бге<1пјоуекоу1ји о т т  та!о  §1о бе гпа1о о ргоуапбаР 
бкот бге<1пјоуекоу1ји“ (« оп е!оиГГаН 1е реи ци’оп 5ауа11 <1и тоуеп а§е Ггапса1б, раг 1е 
реи ци’оп бауај! Ни тоуеп а§е ргоуепра! »).

5у1 рге§1е<П Ггапсибке кпјЈгеупобН паб1аН кгајет 19. уека 1 и ргуој ро1оут1 20. 
уека, као 1 уес1па пјШ 12 Нт§е ро1оуШе 20. уека, ћауе бе окбИапбкот киЈ12еупо§си 
бато и опој т е п  и којој је опа и уе21 5 кпј12еупо§си па беуетот сПја1ек!и оН, 1ј. и 
бгшбШ иНсаја кој 1 је 12Уг§На па гаг\ој Ггапсибке кпј12еупобН. Тако ВесНје 1 Агаг оћја§- 
пјауаји (1948: 5) На песе 12иса.уаН газебпи кпјИелтоз! (ПНегаШге сПбНпсШ), „па јег1ки

пас]опа1пе ГгизИасце пакоп рогага и га!и 5 РгизЈта 1 и пагазСајисет апНпетаскот газро1о2епји и 
<јгиз1уи, сппе зи оп<1а ј Шо1озка 151га21уаска гакЦисЈуапја и Ргапсизкој гаНоћПа роННски рогасНпи 
(2тк2011: 89-90).
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1гиђас1ига“, ђги§ас1је зет  и пјепој уегл 8 „с1зт ђгапсизкот кпЈ12еупо5си“ (НђегаШге 
ђгапса18е ргоргетет сШе). Казткб 1 81гег, и бШсНјј 12 1946, која је га оуо 181га21уапје 
копзсепа и 12с1апји 12 1956, розуесији буе§а јеђпи з1гапи окб11;апбкој кпјЈгеупобђ. Ап 
Агтап и Кпјјгештри!еуГта {Шпегаггез Нкегаггез, 1991) иорб1е пе рот1пје ргоуап- 
за1зки кпјтеупобђ уес зато  копзШШје (Агтапс! 1991: 102) како „111511 зу1 к п јтеут  
1екбтУ1 и згеНпјет уеки пар1бап1 па јеђпот јесИпот 1 1б т т  јег1ки“, 1е с1а зе 1гапсизк1 
јег1к ЈгтесЗи 12.1  15. уека 1екб1ск1 ђо§ађ 12 гагНсшћ рп тк а  -р1кагбко§ сћјаШкСа, ап- 
§1о-попт1апбко§је21ка, ђгапсизко§ сћја1ек1а 1 2 рапбке ге§1је (1е ћгапаеп еп Пе-ђе-Ргап- 
се), згес!пјоуекоупо§ 1а1тбко§, 112 јег1ка ок (1ап§ие сГос). I ђок је, и есИсуГ Ргапсизка 
кпјиеупо8{ (кШегаШге јгапдалзе, 1970) који је игесИо К1ос1 Р1боа (Р1сћо1б), Рајеп ро- 
буећо јећпо ро§1ау1је ирогеђпо§ 0 8Уг1а па 1шђас1игбки ћг1ки 1 1гиуегбки роегуи (Рауеп 
1970: 131-146), и есИсцГ Кпјиеут ри!еч1 (Шпегалгез НмегаГгез, 1991), и игес1п1з1уи 
2огга Оеко1а (Бесо1е), и рге§1ес!и Ггапсизке бгеђпјоуекоупе кпЈ12еупоб11 кој1 ђаје Ап 
Аппап, пГје ђИо роуођа П1 с!а зе ротепе иђсај окб11апбке роећке па беуетјаски Јгап- 
сизки, а катоћ <3а зе гагта1га 1гиђас1игбка Нпка.

Ргета 1оте, П1 кпјтеуптзтпјбка 1 Н1о1обка гагтатапја и с1ги§ој ро1оУ1П1 20. 
уека и Ргапсизкој п1би париб1На јеНпоб1гапо Ргапсизко б1апс>У1б1е, аН зе ђагет ирогесЗо 
га2\лја1а ргоНуз1гија. Тако Ап<3ге Веп, и рге<3§оУоги Ап(о1ор1је окзМапзкероеггје (Ап(- 
по1о§Ге с!е 1а роезге оссИапе, 1961), 1угсН <3а роегјја па окбћапбкот јег1ки иг р1о<Зпи 
НесепЗгаНгасЗји која ји је ргаШа, п1је Нте тапје 1гапсизко§ пастпа1по§ кагак!ега 
пе§о §1о је 1о оН роегра, па б!агоРгапсибк1т сНја1екНта па беуеги. Ргета пјети, Нуе 
роегуе п1би бирго1б1ау1јепје, уес зе Норипјији: „роегџаРгапсизке ђНа ђ1 роШута о<3 
опо§ §10 је ако ђ1 зе осЗ пје оНуојНа 1 осЗђасНа кпјЈгеупа ргоНиксуа га резтбто  пај- 
Нагоу1Нје§ <3е1а Ргапсизке 1егкопје“ (Вепгу 1961: XXXVIII), 1 Нте Ш зе 12 Ргапсизке* 
кпргеупобН 1з1г§1а гетек-с1е1а 1пНтпо§ Нпгта, ђиНезке ј гизНске кпЈ12е\'побН, опо 
б!о, и о<Зге<Зеп1т азрекНта, јеб!е ЈбНпзк! Ргапсизко. Ргета Вег1ји, сак 1 зуеНепа па зеђе 
бати, кпјјгеупоб! коШтгоуапе ОкбНапуе 0б1а1а ђј, 1рак, „кпјшеупоб! јеНпе 1зНпбке 
пас1је“.

I Нок 2ап-баг1 Рајеп (Рауеп 1970: 35) зтаНа На зе §оуоп ок пеаНекуаШо па- 
21Уаји ргоуапба1бк1т јегПеот, 1е На је НиђаНигзка роегра зН/агапа па кпЈ12еупот је- 
21ки кој1 рго121а21 12 Нтигепбко§ Н1ја1ек1а, с т е  зе опНа роНге б1поп1тпоб11еппта 
рго\'апба1зк11 окбНапбШ, АпНге Веп (1961: VII) ођјазпјауа На сак 1 ођгагоуапе озође 
ро§гезпо гак1јисији На бе р о ја т ргохапза1зк1 оНпозј зато  па §ео§гаРбки ге§ци која па 
т а р а т а  гатепјије опо б!о зе пекаН гуаШ §гоРоу1ја Ргоуапза, 1е 1 2 1о§а опНа рго121а21, 
оре! ро§гезап гакЈјисак, На рго\апза1зк1 т је  1б1о §1о 1 окзМапзИ, јег је Окб11атја § т  
ји г т  ројаз оН А1ра Но Ртпеја ј ка беуеги Но Сеп1га1по§ тазјуа. Ха1те, Шт1јаш зи 
и 2. уеки рге поуе еге ођгагоуаН Ргоујпсри (Рго\ппс1а) и теНкегапзкот корпепот 
ројази, 1 опа се ођићуаНН Нео ођ1азН ОоНпе, Ргоуапзи, и Напазепјет игет  §ео§гаР- 
бкот зпПбШ, ћап§Нок, Оазкопји, сео Рлтигеп 1 Оуетји. б!о§а, ројат ргоуап8а1зк(, 
оН п тзке  аНт1п1б1гаНупе ођ1абН РгоутсГа Котапа, и ЈзШпјбко-јегШкот згтз1и, каНа 
бе т1бН па з!аги Ргапсизки 1 бгеНпјо\'екоупи роегци па јег1ки ПиђаНига, 1б1о је §1о 1 ок- 
зМапзкг, а Окз11ап1ја јез1е Ргоуапза. МеНиНт, Веп копзН 1епп1п окзИапзка кпјиеупоз( 
(НИегаШге осс11апе), 1 сак итезШ р о јт а ргол’апза1зка кпјие\поз( (ННегаШге ргоуеп^а- 
1е) ргерогисије као рг!к1аНпЈј1 ргохчпсуапзка (рптпаеппе), геРегнисЈ бе еНтоШзк!, и 
згтзШ ргобШга, па рг\'ођЈ1пи аНтЈп1б1гаНупи ге§(ји Рготпсга Котапа.

Како Веп ођјазпјауа (Вепу 1961: VIII), к1аб1сп1 ргоуапзаЈбШ Ш окбћапбШ, рго- 
1б1екао 12 Нтигепбко§, патешио зе па сеШј 1еп1опр Н1ја1ека1а ок, 51гоко бћуасепо§
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јигпо§ <Је1а кгапсибке, осЈ Ршпеја <Јо А1ра, о<Ј Сеп1;га1по§ табАа <Јо МесШегапа. Тако 
зе ројаујо је<Ипб!уеш 1 бшзко рпћуасепј јег1к, ко(1Шкоуап, а па којеш је паб!а1а 1ги- 
ћасЈигбка Нпка, киЛоагпа, како је пагуапа, ро 1с1еа1и и2У1бепе \ с1б!е \}ик>а\[,Јтп ’атог, 
го<Зепа као рг!гос!п1 јгћапак је<1по§ уг!о гаћпЈгапо§ <1гиб1уа, бк1опо§ бУ1ш Јапапобћша 
обесајпобћ, а 1б1оугетепо ш1бћспо§, оћојепо§ ћићош 1 бепгЈћШЈеЈош каЈагбЈуа. А 
опћа, кгб!абк1 га1 ргоћу аШшапа, 1ј. каЈага, и 13. уеки, „рокгепио је ша1епја1по 1 <Ји- 
ћоупо рибЈобепје окбћапбке ге§1је“ (Веггу 1961: XV). Веп гак1јисије сЗа је икагош 
кга1ја Ргапбоа Р гуо§ (1549), којјт је гаћгапјепо <Ја бе копбћ (Ија1ека1 и гу аш стт  
а<1т1п1б1га1:1уп1т бр1б1та „ћокгајсепа кпјјгеупоб! па к1аб1спот ргоуапба1бкот, као 1 

б а т је 21к“ (Веггу 1961: ХУП-ХУШ).11 '
Кгај 20. уека 1 росе!ак 21. уека рокгеписе поуе уе!гоуе роћћско^ ба§1е<Јауапја 

ргобШбН, Нте 1 ићсаћ па 1о <1а бе 12теп1 Н1о1обк1 ћопгоп!. Тако 21пк, и б1и<11ј1 Ргапси- 
зка кпјИелто5( 5гес!ије§ уека, робуесије јећпо робећпо ро§1ау1је окбНапбкој кпЈ12еу- 
побћ 1 је<1по ро§1ау1је ирогес!по§ гагтаЗгапја 1гићас1игбке 1 1туегбке 1тке.

5. Ргапсибкј кпј12еуп1 1а1тИе1

N3 кгаји, ргеоб!аје р11апје <!а Н и б!аги Напсибки кпргеупоб! и1аг11 б1уага1аз1УО 
па 1а1тбкот јегПси гаћеЈегепо па 1еп1ог1ј1 бгећпјоуекоупе Ргапсибке. Како 1о гара- 
гаји ВесНје 1 Агаг, бгеЉјоуекоупа кпргеупоб! па 1аНпбкот јег1ки па ргоб!оги пека- 
(Јабпје/Напабпје Ргапсибке „рго1бНсе о<11б1о§ Нића кој 1 је б!уагао <1е1а па бЈаго&апси- 
бкот“ (ВесНег, НагагН 1948: 4), ћи<1ис1 <1а би рЈбтет 1јисН ћШ к1епс1, а оћгагоуапје је 
оћауегпо ћНо па (аНпбкот јег1ки, \, игстаШо, 2аћуа1јијис112исауапји 1аНпбко§ јег1ка, 
ћоппЈгаН би бе р!бс1 па пагоНпот готапбкот јегјки кој1, и пје§оуот ројаупот оћНки 
ос! 11. <1о 15. уека, 1б1опјбка Нп§У1бНка паг\\а бЈаго&апсибкии је21к о т . Оу1 иНсајп1 
Јгапсибкј тесНеуаНбН аг§итеп!ији буоје пауосЈе На бе бГУага1аб!уо па 1аНпбкот п1је 
бУосШо бато па сгкуепе бр1бе, уес На је 1и ћПо уеНко§ ћгоја с!е1а кпЈ12еупо§ кагак!ега, 
па б1ес!ес1 пас1п: ирогећо бе пе§ији 1 паб!аји гагНсШ 1ета1бк1 гато\т{ -  ерореја Каго- 
1из Ма§пиз 1 а1е§ог1јбка роета АпИс1аи(Иапиз, роћогпе рг1се 1 бтебпе рг1се, робаНсе 
1 ргороуесН, 1е о1и<1а, ако је „бУоја јесЈга росНгаШ га паНаћписа о<1 пају1б1ћ геН§102т ћ  
обесапја“, бгеНпјоуекоупа ћгапсибка роегјја па 1аНпбкот јег1ки „1б1о 1ако бе ргериб!а- 
1а јбкибепјћиа бУе!оупо§ с1ића“, 1е је, рогеН ЈсНИспе 1јиркобН 1 баНпске бЈоћоНе, ите1а 
<1а рг1§гН 1 „б1гоу1 паШгаНгат, бкого ра§апбк1, [кои је! 1оНко бтео На Ше Но ргоуока- 
с1је“ (ВесНег, НагагН 1948: 4).

ЈЈргкоб 1оте б!о ЈбНси како и 1б1ог1јата ћгапсибке кпЈ12еупобН 1гећа НаН ргобЈога
I бгеНпјоуекоупој ргос!икс1ј1 па 1аНпбкот, ВесНје 1 Агаг је 1бк1јисији 12 сНјаћгошјбко§ 
гагтаНапја Напсибке кпјЈгеупобН ргау<1ајис11о Нте §1о бе кпЈ12еупоб1 па готапбкот, II

II РШр ОагШ пауосћ <1аје окбЈСапзкЈ Шо ге1аћупо јеШпзСуеп 1 погтјгап рјзаш јегјк га се1и јигпи 
ге§ци о<1 11. <Јо 13. уека, ћа је кгајет 13. уека пје§оуа рјзапа ироИећарогетесепа (« сез иза§еб 
50п! реЛигћез »), како је зуе ујзе ргосћгао Ргапсизкј јег1к, а <Ја је Ргапсјгасуа јигпјаскИт ге§1ја 
роћгагитеуак пајрге паризСапје гуапјспе ироИеће окз11ап5ко§ јегјка, с 1је је тез!о гаигео НапсизкЈ 
јег1к кгајет 16. уека. ОагсИјеуо оћјазпјепје како је <Јоз1о <Зо 1о§а <3а зе ок511апзк1 2атеп1 Ргапсизкјт 
и зШгћепој иро!гећ1 пуе пј јавпо пј ргесјгпо: 51апоупЈ51\'о је „росе1о ћа §ићј §гаћско ратсепје па 
5Уој јегјк“, 1ако <3а ићгго пјје У1§е ћНо бробоћпо <3а р1бе па пјети (ОапЗу 1991: 515). 2а1о, опо §1о 
ОагсИ пе ите <3а оћја5П1, Ш пе геН сЗа бћуаћ, Ап<3ге Вегј оћјабпјауа 1 гагоћПсије ћег ра1г1о15к1ћ сЗЗтпЈћ 
гауеба 1 <ЗосНогауапја Ргапсибкој роННсЈ која ћосе <3а 5е батоо§1е<За и и1ер§ауајисјт о§1е<ЗаНта 
пасЈопа1пе 151опје.
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га ћ т  б1;аго&апсибкот јегПси, бт1а и се1от пагос!и, (1ок је кпјјгеупоб! па 1аппбкот 
јег1ки ђПа бУеПепа па сНа1аск1 кш§ к1епка, б!о је габеђап буе! кој 1 је пасШагт је21бке 
пас1опа1пе §гап1се, 1 Шагт и ргоб!ог буе!бко§ Ш еугорбко§ Пића, с јте  опПа -  како 0 У1 

Ггапсибкј тесћеуаНбћ уе1е -  „па§а кпЈ12еупоб1; па 1аћпбкот пасШагЈ пас1опа1п11с1еаГ‘ 1 

опа бе, као 1б1ог1ја б1аго&апсибке кпЈ12еупобћ па 1аћпбкот пе то ге  оћуој1ћ оћ јбћогџе 
НШгоћје 1 1б1;опје петаске, еп§1ебке 1 11аНјапбке кпјтеупобћ; б!о§а је „јесНпо паба 
кпЈ12еупоб1 р1бапа па Нгапсибкот и ро1рипобћ па§а“ (ВеШег, Нагагћ 1948: 4).

1рак, Већџе 1 Агаг ргоћуигесе \4абћтј росеШој 1е21 како 12 1б1о§ ћића ргобћси 
<4е1а р1бапа па бгећпјоуекоупот 1аћпбкот 1 па бСаго&апсибкот, 1 ћа је оћгагоуапје па 
1аћпбкот 1огт1га1о 1 р1бсе па пагоћпот јег1ки, јег би иргауо и копаспот гаШјиски 
1аћпбка <Пе1а рпр1баћ рапеугорбкот ћићи, а б1аго1гапсибка Хтм. пас1опа1пот 1<1еа1и. N 1 

аг§итеп1 како бе кпЈ12еупоб1; па б1аго1гапсибкот јег1ки б1гПа и се1от пагоћи Пок је 
кпјтеупоб! па 1аћпбкот јегјки ћПа бУеПепа па игак кги§ Иепка пце оћгау, јег јесНпо 
је ибтепа кпргеупоб! то§1а Па бе §1П и пагоПи, Покје рјбапа гаШеуаШ 1 р1бтепоб1; која 
је, оре! бе угасато к1епсјта, петтоупо ћПа уегапа га сгкуе 1 тапабћге.12 бтптоу 
(1951: 11) пауосН „о§готап ићсај“ кој! је каШћска сгкуа 1та1а па „росеШЈ гагУ11;ак 
Гапсизке кпЈ12еУП0 бћ“ 1 роћзеса па 1о Па зе и сгкУ1 гасе1а оћсуеШа бгећпјоуекоупа 
Пгата, а Па зи зе гапа 1б1;ог1о§гаћја 1 сНПакћка и§1ес1а1е па тапабћгбко-1аћпбке игоге. 
Кабро1а2ис1 топоро!от рјзтепозћ 1 зко1зке оћгагоуапоуозћ, како 2 ак1јисије боујећ 
зШ Сеогећсаг, „Пићоуп1б1Уо гаггаћије пајгапџи рјзтепи кпЈ12:е\'поб1 па ћапсизкот која 
Пиа, \т1бе-тапје, исеп кагак!ег“ (бт1тоу  1951: 18).

Као 1 и бШсаји окб11;апбке кпјјгеупозћ, која гаПоћра рагпји баугетепП1 1 б1;га21- 
уаса 1 ргозШг и пј1ћоу1т рге§1есНта Шапсизке кпргеупозћ, 1о зе Пезауа 1 з ШапсизШт 
кпЈ12еуп1т  1аћпНе1;от. МЈзе1 2лпк је 1ако паргау1о озуг! па згеПпјоуекоупо з1;уага1аб- 
1уо па 1аћпзкот је21ки па ргозШги з!аге Ргапсизке и розећпот ро§1ау1ји -  „Иа таг§Ш1 
Шапсизке кпЈ12еупобћ: оћНс1 гпапја 1 Вогја гес“ (« Еп таг§ез Пез 1ећгеб ШапдаЈбеб : 1ез 
Ноппеб Пи зауоН е! 1а раго1е Пе 01еи »).

6. 2,ак1јисак

Моге П зе оПеНћ пекакуа С1б1;о ћгапсизка кпЈ12еупоб1, Ш, паза 1шЈ12еупоб1;, како 
је пагШаји 01з1ау ћапбоп, Хоге^ВесНје 1 Ро1 Агаг, 1 ћгојп! П т§1 ШапсизШ {еогећсап 1 

1б1:опсап кпЈ12еУпобћ, оћ ге§1опаШ1ћ 1 рапеугорзШћ ргерШапја? Ако бШгоШапсизШ ер 
1т а  §еппапзко рогекШ, а ућезШ готап ШтаШки озпоуи и б1агоеи§1ебк1т рзеиПо1бШ- 
по§гаћјата 1 роеЈзки 1пбрНас1ји и ћгеШпзкот ћПШош, Па П 1 Па1је § оуопш о  зато  о 
пас1опаШот 1ПеаШ 1 песети 1бШјис1уо ћгапсизкот, Ш је, 1з1:оугетепо, и рПапји 1 ра- 
пеугорзШ Пић? Кга1ј АПиг рпраПа з1агоеп§1езкој Ш ћгЈшкој 1б1опо§гаћјј, аћ је ро кпр- 
геупот гоПепји ШапсизШ јипак. ТгићаНигзка роећка (па окзЈШпзкот јегјки) ићса1а је 
па ШиуегзШ! Пг1ки (па §оуопта оП), 1 г а ћ т  па ИаНјапзки гепезапбпи која се роугаШо 
ићсаћ па Шапсизки гепезапби. Т)а Н 1аћпзка кпјјгеупоз! и Шапсизкот згеНпјоуекоу1ји 
Шећа Па ћиПе гагтаШапа газећпо као згеПпјоуекоупа 1аћпзка кпЈ12еупоб1; и Еугорр Ш, 
Па заПа ироћеШто ВеШјеоуе 1 Агагоуе гес! ргоћу пј1ћоуо§ оПгеспо§ гак]јиска, ћиПи- 
С1 паз1а1а ос1 јз(о§  с1ика као 1 пагоПпа кпЈ12еупоб1; па зСагоћапсизкот јег1ки, опа Шећа 
Па ћиПе ргеуоПепа па тоПеш1 ћапсизШ јег1к, као б1о зе 1о сШШ б ПеПта паз1аНт па

12 \4а1а пауосН Па је Пезе! осШо рори1асуе и згагој Ргапсизкој ћПо рјзтепо, \ Па зи и§1аупот 1о ћШ 
к1епс1 (У1а1а 2014: 28).
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Јегјк, кпјјгеупоз!, ргоз^ог

51аго!гапсибкот, 1 <1а ђи<1е к1азШкоуапа као бШго&апсибка кпјШеупозк 1ј. кпјггеупоб! 
б1аге Ргапсибке? Ш, како 1о Вег1 и кгајпјој пигсП 1угШ ј га окбкапбки кпЈ12еупоб1;: 1 га- 
беђпа, ђПа ђј кпЈ12еупо51:јеђпе ЈбЈЈпбке пасце, а и б1исаји 1аћпбке кпјјгеупобћ -јес!по§ 
15ћпбко§ Пића.

Ба Н јесћш кпјтеупоб! с1пе јегјк ј 1еп1ог1ја? Ако 5е 1еп1опја уеге га пасци, На 
Н опНа кпјјгеупоб! оНсауа јећап пасЈопаШ! ћић? Ако кагето ћгапсибка кпјтеупобС 
Нте роу1ас1то 50с1ороННскотНтЈ5ко-1т§У15Нски Непогасјји. 1Ј оуот ЈбНаауаскот 
гаНи, роН 51аго&апсибкот 1а1Ј12еупо5си бе гагите кпјјгеупоб! 51аге Ргапсибке, 1ј. бћса- 
га1а§1:уо &апсибко§ 5геНпјоуекоу1ја оН 11. Но 15. уека (Ш ако ае геП -  оН 9. уека): 
рго51ото -  5а 5У1т ге§цата које би ђПе и баб1ауи топагћце, аН 1 12Уап пје, је21ск1 

-  51уага1аб1уо па бШгоћгапсибкот јегПси 1 па с1ги§пп беуегпјаскјт сћја1екНта кој! 5е 
ћпепији §оуопта оП, гаНт па окбћапбкот јег1ки, као 1 па 1аНшкот јегПси. Т1те је 
2 аиге1о 51апоУ151е, какуо ргерогисије 1 А1еп У1а1а, На 5е §оуогј „о бгеПпјоуекоУпћп 
кпјЈгеупобНта и окгПји §1ге§ &апсшко§ ргоб!ога“ (2014: 33). Тек бе и 1ој гагпоугапо- 
бН б!аге 1’гапсибке кпЈ12еупо5Н то ге  5а§1еПаП 5\?е ђо§а!б1уо уеНко§ 1 б!уато§ епН1е!а 
кој 1 је ћгапсшка киЈ12еупо51, и 5пт1и како је 1о рге ро1а 51о1еса, и§1аупот и5ат1јеп1с- 
кј, уШео АпНге Веп, а како и 21. уеки и 5\’ојпи ЈбПаиуапјЈта ба§1ес1ауаји М1бе121пк, 
А1еп У1а1а, 1 Нги§1 1еогеНсап, а сети 5е рпсћигије 1 оуај кпј12еупо151га21Уаск1 гас1.
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ћаНп? 1Р Ше 1ап§иа§е НеНпеб опе ШегаШге, Но \уе ћауе 1о тсШНе аб 01Н Ргепсћ 1пе- 
гаШге Ше тесНеуа! 1ех{5 Ргот Еп§1апс1 \УпНеп т  Ше сНа1ес1 оР Ше оШ Ргепсћ кпо\Уп 
аа Ап§1о-Ногтап ог ШзиШг Ргепсћ? Тће апп оР Ш15 рарег 15 1о Шп11бћ а сНасћгоп1с 
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бићјес! оРШ15 гебеагсћ -  5раНа1 ћоипс!аг1е5 оР 01с1 Ргепсћ Н1егаШге.
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