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РКЕРАСЕ

Зеуегаї уеаг» ЬеГоге сотіп§; ш іЬ  ЬесЬ Шаіеаа іо Куй/ іп 2004 
іо епсоига§е ІІкгаіпе’з “Огагще Кеуоіиііоп,” М&сіач Науеі 
штсіегесі '«Л а і Еааіегп Еигореап» соиМ оґґег іо аШи- 
епі апсІ сіетеїоресі сіетосгасіе» іп іЬе Жеаі. Апсі Ье сопсіисіесі, 
ри22Ііп§1у, іЬа і % е ои§Ьі іо Ьауе §к/еп Л е т  іЬе Ьепейі . . . 
оґ іЬе ипідие ехрегіепсе §Ь/еп іо из Ьу Ііґе ипсіег іоіаіііагіап 
сопсИііоп», апсі Ьу оиг ге8І8іапсе іо іЬозе сопс1іііоп8 ”г Ш іеп 
гесаііесі іосіау іп 2017, НауеГз гетагк  зеетз  іо геаопаіе. НІ8 
даогсіз аеет іо апіісіраіе вдіїаі зо те  гейесіп/е регзопа Ьаге 
Ьееп аауіпд аЬоиі іЬе ргітасу оґ1й/іп§ Лгои^Ь, апсі Нуіп§ Ьу, 
сегіаіп Ьазіс еіЬісаІ уаіиез, Ііке зЬагіщ  іЬе гиіе оПада, апсі 
соттип іоп .

Виі іґ іЬе ехрегіепсе Науеі гесаііесі ч/аа “ипідие” іп 
іЬе аепзе іЬаі т о з і Шезіегп Еигореап соипігіез Ьасі поі Іп/есі 
іЬгои^Ь зиск а Ьааіс Ьізіогісаі апсі ехізіепііаі ехрегіепсе, 
даЬаі ехасіїу іЬе “Ьепейі”? ТЬе Ьепейі, Науеі сіаітесі, 
■«гаа а ІЄ880П, Апсі іЬе ІЄ880П дааз іЬаі зоте Ьізіогісаі 8Ііи- 
аііопа апсі аоте єуєпіз гедиіге аосіеііеа апсі іпсітсіиаіз іо 
ипсіегіаке ґипсіатепіаі “тогаї 8е1ґ-ехатіпаііоп,” ап ехатіпа- 
ііоп оґ теііаі Ье саііесі іЬе “тога ї тіпсі.”2 Науеі азаегіесі іЬаі 
іЬе реп/азіуе С0ПСІІІІ0П8 оґ Еигореап аосіеііеа іосіау, а!іЬои§Ь 
по 1оп§ег іоіаіііагіап, опсе а§аіп гедиіге 8исЬ ґипсіатепіаі 
еікісаі 8сгиііпу.

Апсі даЬу?

Весаизе, Нас/еі сіаітесі, іЬе “сіісіаіогзЬір оґ топеу, оґргоґ- 
іі, оґ соп8іапі есопотіс §гоііуіЬ, апсі іЬе песеззііу . . . оґ ріип- 
сіегігщ іЬе еагіИ даііЬоиі ге§агсі ґог теііаі №І11 Ье іеґі іп а ґеда
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сіесасіез . . . еаппоґ еіїееґдаеіу Ье сопґгопґесі ехсерґ іЬгои^Ь 
а педа т о га ї еґГогґ, ґкаґ із, ґкгои§;к а ігапз/огтаїіоп о/іке зр іг- 
ії апсі ґке 1ш т а п  геіаґіопзкір ґо ИГе апсі ґке даогісі.”3 Регкарз 
НауеГз теап іп §  дааз ипсіеаг, кіз с іа іт з  тізґакеп? Оп ґигґкег 
гейесґіоп, кодаеуег, дакаґ Науеі дааз зауіп§ І8 шозґ ргоЬаЬІу 
ґгие.

Рог аґґег ґке ЬІоосИезґ оґ сепґигіез апсі зґШ аґ ґке сіееріу 
■уіоіепґ Ье§іппіп§8 оґ дако кподаз дакаґ кіп сі оґ педа сепґигу, оиг 
одап ґ ітез  іп Еигоре ґосіау аге ехґгаогсііпагу іп аґ Іеазґ ґдао 
аепаеа. Рігзґ,1І1Є8Є ґіте8 аге сіоиЬІу “ипґкіпкаЬіе” — ґосіау, дає 
сап пеіґкег ґкіпк ґііе іттеп зіґіез оґзиіґегіщ, пог сап дає ґкіпк 
ґке іттеп8І1іе8 оґ ґііе ел/іІ8 ґкаґ сопґіпие Іо дагеак зиск зиґ- 
ґегіпд. Уеґ дає т и з ґ  ґіііпк І і іе т  Ьоґіі. Ткезе даоиісі 8еет ґо Ье 
атоп§ ґке зегіоиз 1е880П8 оґоиг ЬІ8ґогіап8. ТЬеу аге аЬо дакаґ 
І кауе саііесі еізедакеге, іп а Капґіап есЬо, Йіе 1е880П8 оґ “ґке 
педаґдае зиЬІіте.”4

Апсі, 8есопсІ, оиг одап ґ іт ез  іп Еигоре ґосіау аге аіво сіоиЬІу 
“геуоіиґіопагу.” ТЬе т о 8ґ ґипсіатепґаі р а ґґе т  оґ іпґе11і§іЬ і1іґу 
ґЬаґ каз зґгисґигесі ґЬе тосіегп ега (ґЬе “зсіепґійс даогІсЬпеда”) 
по Іоп^ег с о т т а п с із  а депегаї іпґеІІесґиаі сопзепаиз. Апсі 
а з іт іїа г іу  т о а ґ  ґипсіатепґаі р а ґґет  оґ іпґе11і§іЬДіґу ґЬаґ т і§ Ь ґ  
с о т та п с і а педа §епегаі іпґеІІесґиаі сопзепаиз (а “розґ-зсіеп- 
ґійс даогіскледа”?) Ьа8 уеґ ґо сгузґаіііге. ТЬеве даоиісі з е е т  ґо Ье 
атопд; ґЬе 8егіои8 1е880П8 оґоиг зосіаі 8сіепґІ8Ґ8 .

Зиск ипґЬіпкаЬІе і т т е п 8Іґіе8 апсі зиск педа геуоіиґіопз ґо
сіау ргоґоипсіїу аґґесґ ґке ипсіегзґапсНп£з апсі ргасґісез оґ еґкі- 
саі іпдиігу. Рог ґке кізґогісаі апсі зосіаі зиЬзґіґиґіопз оґ опе 
аЬзоіиґеіу Ьазіс раґґегп оґ іпґе!1і§іЬі1іґу ґог апоґкег сап іеауе 
а іт о з ґ  поґкіпд;, апсі езресіаііу поґ еґкісаі іпдиігу апсі гейес- 
ґіоп, ипскапдесі.

ЕХгеп ґосіау, ґкеп, НагеГз даогсіз аге зґііі зоЬегіпд;. Ткеу даеге 
ґке даогсіз оґ а ґкои§кґГи1 апсі ехрегіепсесі регзоп, ап еґкісаііу 
гейесґдае апсі гезропзіЬіе Еигореап. Уеґ дає сап по іопдег аз- 
з и т е  ґкаґ гейесґіуе апсі гезропзіЬіе Еигореапз зкаге апу £еп- 
егаї ипсіегзґапсікщ о ^ и з ґ  дакаґ із т е а п ґ  Ьу НауеГз іпзрігіп§, 
Ьиґ йпаїіу тузґегіоиз, ґаік оґ “а педа т о га ї еґґогґ,” оґ ипсіегґак- 
іп£ “а педа сегґаіп т о га ї зеїґ-ехатіпаґіоп,” оґ т о га ї ейогґ іґзеїґ
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аз “а  ігапз/огтаііоп о/іке зрігіі апсі іке китап  геїаііопзкір іо 
Іііе апсі іке даогісі,” апсі а “тога ї тіпсІ.”

Миск Іезз сап дає аззите іка і гейе сідає апсі гезропзіЬІе 
Еигореапа іосіау зкаге апу іпіеііесіиаі сопвепаиа аз іо дакаі 
І8 іо Ье ипсіегзіоосі Ьу а сіізсірііпесі, зизіаіпесі, ріигаіізііс, апсі 
ащиесі іпдиігу іпіо іке ргасіісаі еікісаі та ііе гз  Науеі 80 іт -  
рогіапііу Ьгоицкі іо оиг аііепііоп. Рог іосіау, іке паіиге— поі 
]и з і оґ еікіс8 Ьи і оґ еікісаі іпдиігу іізеїґ— І8 педаїу іп диезііоп.

А і іке сепіег оґ ікіз ргоЬІетаііс зііиаііоп атоп§ зиск ге- 
Йе сідає рег80П8 іосіау І8, І ікіпк, а даісіезргеасі зеі оґ кезііа- 
ііоп8, сіоиЬіа, сопґизіопа, диезііопз, апсі ігоиЬ1іп§ даоггіе8 акоиі 
аі Іеазі ідао сгисіаі І38ие8.5 Оп іке опе капсі, дає пеесі іо сотрге- 
кепсі тоге ґиііу ̂ изі дакаі із іке паіиге оґ еікісаі гаііопаІііу апсі 
тога ї геазоп. Апсі, оп іке оікег, дає пеесі іо сіеіегтіпе ґгезкіу 
Іизі дакаі аге іке Іеазі іпарргоргіаіе 1о§ісз, тосіеіз, ісііотз, сііз- 
соигзез, іпзіііиііопз, апсі ргасіісез даіік дакіск іо ґазкіоп а рик- 
Исіу ауаііакіе, ркіІозоркісаПу ассоипіакіе, 8рігііиаІ1у гезропздае 
уєгзіоп оґ тога ї геазоп апсі еікісаі гаііопаІііу.

Тке даогк ік а і ґоііодаз із ргезепіесі іп іке 1і§к і оґікозе регзізі- 
іп§ сопсегпз. Миск оґ ікіз даогк агозе & от  уагіоиз сопґегепсез 
іп Шсгаіпе, Роіапсі, іке Сгеск КериЬІіс, апсі еізедакеге. І а т  уегу 
§гаіеґи1 іо іке сот/епегз оґікезе сопґегепсез ґог ікеіг іпуііаііопз, 
апсі іо ікеіг рагіісірапіз ґог ікеіг сгііісаі диезііопз апсі сопзігис- 
ідае с о т т е п із .

Аз іп ііз  с о тр а п іо п  у о іи т е ,  а топ о^ гар к  еп ііііес і 
Оп іке Маіше апсі Огоипсіз о/Регзопз, апсі опсе а§аіп Ьу даау 
оґ аскподаіесі§етепіз, І одае зіпсеге ікапкз ґог іке іпіеИесІиаІ 
ска11еп§ез, іке зепзіЬІе ехресіаііопз, апсі іке іпзіііи ііопаі зир- 
рогі іп сШГегепі даауз, іо іке Ькгаіпіап Саікоііс Ипдаегзііу іп 
Ідада, Икгаіпе; іке Раїаску Шідаегзііу іп О іотоис, Сгеск ЕериЬ- 
Ііс; іке Аішсіетіе іпіегпаїіопаї]йг Ркйозоркіе іп Ьіескіепзіеіп; 
іке Іпзіііиі іпіетаііопаї йе ркйозоркіе іп Рагіз; апсі іке Еоуаі 
Зосіеіу оґ Сапасіа іп Оііадаа.

ЗресіЬсаіІу, І одае диііе зресіаі ікапкз іо іке ргоґеззіопаі, 
соїіе^аі, апсі регзопаї зиррогі оґ Магііп Са^ікаті, Магіапо 
Сгезро, Сгезіада РогеЬзкі, Уоіосіутуг Тигскупоузкуу, Ргапк


