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Рогеѵѵолі 

Ѵаіепйпо ВгакепЬег^ із а суЬегпейсіап, а пеигоапаштізі:, апсі а 

тизісіап. Не зеекз іо ипсіегзіапсі Ьоѵѵ Ае Ьеаийіиі зіхисШгез оі 

Ае Ьгаіп сопзйййе а тасЬіпе Ааі: сап епаЫе из іо ехЬіЬіі: зисЬ 

зкіііесі ЬеЬаѵіог аз Ааі: іпѵоіѵесі іп ріауіп^ тизіс. 5іпсе Ае еагіу 

1960з, I Ьаѵе йігпесі іо Ѵаіепйпо (от сіеіаііесі пеигоапашту апсі 

іо г Ііѵеіу еззауз Ааі: сиі: аѵѵау Ае іесЬпісаІ сіеіаііз іо іііитіпасе 

Ае кеу іззиез оі лѵЬаі: ѵѵе тау саіі суЬегпейсз ог агййсіаі іпіеііі- 

§епсе ог со^пійѵе зсіепсе. 

Опе оі Ае тозі: ехсійп§ оі Аезе еззауз Нас! Ае тозі: Іогтісіа- 

Ые оі Аіез: “Тахіз, Кіпезіз апсі Эесиззайоп,” риЫізЬес! іп 

1965. Тахі$ із Ае гейех-огіетесі тоѵетепі: оі а Ігееіу тоѵіп§ 

ог^апізт іп геіайоп іо а зоигсе оі зйтиіайоп; кіпезіз, Ьу соп- 

йгазі, із тоѵетепі: Ааі: Іаскз огіепшіоп Ьиі: сіерепсіз оп Ае іп- 

(епзку оі зйтиіайоп; апсі а сіесиззаііоп із а Ьапсі оі пегѵе йЬегз 

Ааі: соппеаз опе Ьаіі оі Ае Ьосіу іо Ае оррозке Ьаіі оі Ае 

Ьгаіп. ТЬе Аіе ѵѵаз ІогЬісІАп^, Ае еззау ѵѵаз с1е1і§Ьі1и1. Ву сіе- 

зі§піп§ Іійіе ѵеЬісІез Ааі: тоѵесі агоипсі іп гезропзе іо зтеіі апсі 

ѵізіоп, ВгакепЬег^ §аѵе Ьіз геасіегз ѵіѵісі іпзі§Ьіз іпіо Ьоѵѵ Ае 

Ьгаіп ті^Ьі: Ьаѵе еѵоіѵесі зо Ааи оііааогу іприі: §оез іо Ае 



X РСЖЕАХЮІШ 

зате зісіе оі *Ье Ьгаіп лѵЬіІе ѵізіоп, юисЬ, апсі Ьеагіп^ зепсі гііеіг 

іпрт іо *Ье оррозие зісіе о( *Ье Ьгаіп. 

Наѵіп§ зЬагес! гЬіз рарег ѵѵпЬ йгіепсіз апсі зшсктз оѵег (Ье 

уеагз, I ѵѵаз сІеІі^ЬгесІ іо Ьеаг Ігот Ѵаіепйпо, а* а ѵѵогкзЬор іп 

1983, *Ьаі: іи Нас! ргоѵісіесі *Ье писіеиз іог *ЬІ5 Ьоок. ѴеЬісІе$: 

Ехрегітепіз іп ЗупіЬеііс РзусЬоІо^у І5 Іип іо геасі, апсі гіііз Іип 

І5 Ьеі^ЬіепесІ Ьу *Ье іпсгесІіЫе іііизіхайош о( Масіек АІЬгесЬі;. 

Віи и І5 зегіоиз Іип апсі \ѵі11 Ьеір тапу реоріе, зресіаіізі; апсі 

Іаутап аііке, §аіп Ьгоасі іпзі^Ьіз іто *Ье ѵѵауз іп \ѵЬісЬ ітеііі- 

§епсе еѵоіѵесі іо §иісІе іпіегасиоп \ѵіі;Ь а сотріех \ѵогЫ. 

МісЬаеІ А. АгЫЬ 

АтЬегзі, МаззасЬизеШ 
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Іпігойисііоп 

Ьеі іЬе РгоЫет о{ іЬе Міпсі 
Віззоіѵе іп Уот Міпсі 

ТЬІ5 І5 ап ехегсізе іп йсііопаі зсіепсе, ог зсіепсе йсііоп, іі 

уои Ііке іЬаі Ьеііег. N01 іог атизетепі: зсіепсе йсііоп іп іЬе зег- 

ѵісе зсіепсе. Ог іизі зсіепсе, іі уои а^гее іЬаі йсйоп І5 рап о{ іі, 

а1\ѵауз ѵѵаз, апсі аіѵѵауз ѵѵііі Ье аз 1оп§ аз оиг Ьгаіпз аге опіу 

тіпизсиіе йга^тепіз о{ іЬе ипіѵегзе, тисЬ іоо зтаіі іо ЬоЫ аіі іЬе 

{асіз о{ іЬе \ѵогМ Ьиі поі іоо ісііе іо зресиіаіе аЬоиі іЬет. 

I Ьаѵе Ьееп сіеаііп^ іог тапу уеагз лѵііЬ сегіаіп зігисіигез ѵѵііЬіп 

апітаі Ьгаіпз іЬаі зеетесі іо Ье іпіегргеіаЫе аз ріесез о{ сотриі- 

іп§ тасЬіпегу Ьесаизе о{ іЬеіг зітріісііу апсі/ог ге^иіагііу. МисЬ 

о^ іЬіз ѵѵогк із опіу іпіегезііп^ іі уои аге уоигзей іпѵоіѵесі іп іі. Аі 

іітез, іЬои^Ь, іп іЬе Ьаск о{ ту тіпсі, лѵЬіІе I \ѵаз соипііп^ йЬегз 

іп іЬе ѵізиаі §ап§1іа о{ іЬе Йу ог зупарзез іп іЬе сегеЬгаІ согіех о{ 

іЬе тоизе, I Ыі кпоіз ипііе, сіізііпсііопз сііззоіѵе, сіійісиіііез сіізар- 

реаг, сіійісиіііез I Нас! ехрегіепсесі тисЬ еагііег ѵѵЬеп I зіііі ЬеЫ ту 

йгзі паіѵе рЬіІозорЬісаІ арргоасЬ іо іЬе ргоЫет о{ іЬе тіпсі. ТЬіз 

ргосезз о{ ригійсаііоп Ьаз Ьееп, оѵег іЬе уеагз, а скІі^ЬійіІ ехрегі- 

епсе. ТЬе іехі I \ѵапі уои іо геасі із сіезі^песі іо сопѵеу зоте о{ іЬіз 



2 ѴЕНІСЬЕЗ 

*о уои, іі уои аге ргерагесі іо Ь)11оѵѵ те по* *Ьгои§Ь а \ѵогМ геаі 

Ьгаіпз Ьи* *Ьгои§Ь а *оу ѵѵогісі *Ьа* \ѵе \ѵі11 сгеа*е *о§е*Ьег. 

>№е ѵѵііі *а1к опіу аЬои* тасЬіпез \ѵі*Ь ѵегу зітріе іп*егпа1 з*гис- 

*игез, *оо зітріе іп {ас* *о Ье іп*егез*іп§ йгот *Ье роіп* о{ ѵіе\ѵ о{ 

тесЬапісаІ ог е1ес*гіса1 еп^іпеегіп^. Іп*егез* агізез, га*Ьег, \ѵЬеп 

ѵѵе Іоок а* *Ьезе тасЬіпез ог ѵеЬісІез аз і{ *Ьеу \ѵеге апітаіз іп а 

патгаі епѵігоптеп*. >№е ѵѵііі Ье *етр*есІ, *Ьеп, *о изе рзусЬоІо^і- 

саі Іап^иа^е іп сІезсгіЬіп^ *Ьеіг ЬеЬаѵіог. Апсі уе* ѵѵе кпо\ѵ ѵегу 

ѵѵеіі *Ьа* *Ьеге із по*Ьіп§ іп *Ьезе ѵеЬісІез *Ьа* \ѵе Ьаѵе по* ри* іп 

оигзеіѵез. ТЬіз ѵѵііі Ье ап іп*егез*іп§ есІиса*іопа1 §ате. 

Оиг ѵеЬісІез тау тоѵе іп ѵѵа*ег Ьу )е* ргориізіоп. Ог уои тау 

рге{ег *о іта^іпе *Ьет тоѵіп§ зотеѵѵЬеге Ье*\ѵееп ^аіахіез, \ѵі*Ь 

пе^Іі^іЫе §гаѵі*а*іопа1 риіі. КететЬег, Ьоѵѵеѵег, *Ьа* *Ьеіг ]е*з 

тиз* ехреі та**ег іп огскг *о йіпс*іоп а* аіі, апсі *Ьіз ітрііез ге- 

рІепізЬтеп* о{ *Ье Ьюсі з*огез ѵѵі*Ьіп *Ье ѵеЬісІез, \ѵЬісЬ ті§Ь* Ье а 

ргоЫет Ье*ѵѵееп ^аіахіез. ТЬіз зи^ез*5 ѵеЬісІез тоѵіп§ оп *Ье 

зигіасе о{ *Ье еаг*Ь *Ьгои§Ь ап а^гісикигаі Іапсізсаре \ѵЬеге *Ьеу 

Ьаѵе §оос! зиррог* апсі сап еазііу йпсі *Ье йюсі ог Ьіеі *Ьеу пеесі. 

(Іпсіеесі *Ье йгз* {еѵѵ сЬар*егз Ьеге соп)иге ир іта^ез о{ ѵеЬісІез 

зѵѵіттіп^ агоипсі іп *Ье \ѵа*ег, ѵѵЬіІе 1а*ег \ѵЬа* сотез *о тіпсі аге 

1і**1е саг*з тоѵіп§ оп Ьагсі зиііасез. ТЬіз із по ассісіеп*, іі *Ье 

еѵо1и*іоп о{ ѵеЬісІез і *о 14 іп апу \ѵау гейес*з *Ье еѵо1и*іоп о{ 

апітаі зресіез.) 

I* сіоез по* та**ег. Се* изесі *о а \ѵау о{ *Ьіпкіп§ іп \ѵЬісЬ *Ье 

Ьагсіѵѵаге о{ *Ье геаіігайоп о{ ап ісіеа із тисЬ Іезз ітрог*ап* *Ьап 

*Ье ісіеа кзек. ЫогЬег* ^іепег ѵѵаз етрЬа*іс аЬои* *Ьіз \ѵЬеп Ье 

{огти1а*есІ *Ье *і*1е о{ Ьіз {атоиз Ьоок: СуЬетеіісз, ог Сопігоі 

апсі Соттипісаііоп іп Апітаіз апсі МасЫпез. 



ѴеЬісІе 1 

Сеиіщ Агоипсі 

ѴеЬісІе і І5 ециірресі ѵѵкЬ опе зепзог апсі опе тоюг 

(й^иге і). ТЬе соппесгіоп І5 а ѵегу зітріе опе. ТЬе тоге *Ьеге І5 о{ 

гііе циаіку іо ѵѵЬісЬ гііе зепзог І5 Шпесі, *Ье {азіег (Не тоюг §оез. 

Ье* гііе циаіку Ье (етрегашге апсі Іеі: гііе й)гсе ехегіесі Ьу гііе 

тошг Ье ехасгіу ргорогйопаіе іо гііе аЬзоІиіе (етрегашге (гііе 

(етрегашге аЬоѵе гего сіе^геез Кеіѵіп) теазигесі Ьу *Ье зепзог. 

ТЬе ѵеЬісІе ѵѵііі тоѵе, \ѵЬегеѵег іі І5 (іЬе аЬзоІиіе іетрегашге І5 
по\ѵЬеге ециаі іо гего), іп *Ье сіігесгіоп іп ѵѵЬісЬ іи Ьаррепз іо Ье 

роіпйп§. Іі ѵѵііі 5Іо\ѵ сіоѵѵп іп соЫ ге^іопз апсі зреесі ир ѵѵЬеге іі І5 
\ѵагт. 

Неге \ѵе Ьаѵе іпіхосіисесі а Ьк о{ Агізюіеііап рЬузісз. Агізюгіе, 

Ііке еѵегуЬосІу еізе Ьеілѵееп *Ьіз апсіепі Сгеек рЫІозорЬег апсі (Ье 

1е55 апсіет каііап рЬузісізі; СаЫео, (Ьои§Ь(: і\\аі гііе зреесі о{ а 

тоѵіп§ Ьосіу І5 ргорогиопаіе іо *Ье й)гсе гііа* сігіѵез іі. ТЬіз І5 тіе 

іп то8( іпзіапсез, патеіу \ѵЬеп гііеге І5 йгісйоп іо зіоѵѵ сіоѵѵп *Ье 

ѵеЬісІе. Ыогтаііу йгісйоп \ѵі11 зее іо к іілаі іЬе ѵеіоску Ьесотез 

гего іп *Ье аЬзепсе о{ апу й)гсе, іілаі к ѵѵііі зіау аі а сегіаіп зтаіі 

ѵаіие іог а сегіаіп зтаіі к>гсе, аі а Ьі^Ьег ѵаіие іог а Ьі^Ьег к>гсе, 

апсі 80 іопіі. 

соигзе, аз уои аіі кпо\ѵ, *Ьіз із пои ігие іог Ьеаѵепіу Ьосііез 



/ 

Рщиге і 

ѴеЬісІе і, *Ье зішріезі: ѵеЬісІе. ТЬе зреесі *Ье шоіог (гесгап^иіаг Ьох ах 

*Ье хаі\ епсі) І8 сопітоііесі Ьу а зепзог (Ьа1{ сігсіе оп а 8*а1к, ах *Ье копх 

епсі). Могіоп І5 а1\ѵау$ {Ъпѵагсі, іп *Ье сіігесйоп *Ье аггоѵѵ, ехсер* {о г 

регшгЬайоп8. 
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(езресіаііу к уои сЫпк іпѵезі: азіхопотісаі ите іп оЬзегѵіп^ Лет). 

ТЬеіг ѵеіосііу І5 а сотріісагесі гезик оі аіі Ле Іогсез Лаі: еѵег Ьіі: 

Лет. ТНІ5 І5 апоЛег геазоп (от 1етп§ оиг ѵеЬісІез тоѵе іп ѵѵа*ег 

ог оп Ле зигіасе оі Ле еагЛ гаЛег Лап іп отег зрасе. 

Іп ЛІ5 Агізіюіеііап \ѵогЫ оиг ѵекісіе питЬег і тау еѵеп соте 

іо гезі:. ТНІ5 \ѵі11 Ьарреп ѵѵЬеп іі епіегз а соЫ ге^іоп ѵѵЬеге Ле 

Іогсе ехегіесі Ьу кз тоіог, Ьеіп§ ргорогйопаіе іо Ле (етрегатге, 

Ьесотез зтаііег Лап Ле Ігісйопаі Іогсе. 

Опсе уои Іеі: Ігісйоп соте іпш Ле рістге, оЛег атагіп^ Ліп§8 

тау Ьарреп. Іп оиіег зрасе ѴеЬісІе і ѵѵоиЫ тоѵе оп а зіхаі^Ьі: 

соигзе ѵѵіЛ ѵагуіп^ зреесі (Ле ^гаѵкайопаі риіі о( пеі^ЬЬогіп^ 

^аіахіез аѵега^ез ои* іо поЛіп§). N01 50 оп еагЛ. ТЬе Ігісйоп, 

ѵѵЬісЬ І5 поЛіп§ Ьиі: Ле зигп о( аіі Ле тісгозсоріс Іогсез Лаі: агізе 

іп а зкиайоп іоо теззу іо Ье апаіугесі іп сіеіаіі, тау поі: Ье цике 

зуттеіхісаі. Аз Ле ѵеЬісІе ризЬез Іогѵѵагсі а^аіпзі: Ігісйопаі 

Іогсез, іі ѵѵііі сіеѵіаіе кот кз соигзе. Іп Ле 1оп§ гип іі ѵѵііі Ье зееп 

іо тоѵе іп а сотріісаіесі іга)есіогу, сигѵіп§ опе ѵѵау ог Ле оЛег 

ѵѵіЛоиі аррагепі §оосІ геазоп. II к із ѵегу зтаіі, кз тойоп ѵѵііі Ье 

цике еггайс, зітііаг іо “Вго\ѵпіап тойоп,” опіу ѵѵіЛ а сейаіп 

сігіѵе асісіесі. 

Іта^іпе, поѵѵ, ѵѵЛаі: уои ѵѵоиЫ Ліпк іі уои заѵѵ зисЬ а ѵеЬісІе 

з\ѵіттіп§ агоипсі іп а ропсі. к із гезкезз, уои ѵѵоиЫ зау, апсі сіоез 

поі; Ііке ѵѵагт ѵѵа*ег. Виі: іі із цике зйірЫ, зіпсе к із поі: аЫе іо йігп 

Ьаск іо Ле пісе соЫ зроі: іи оѵегзЬоі: іп кз гезкеззпезз. Апуѵѵау, 

уои ѵѵоиЫ зау, к із аыѵе, зіпсе уои Ьаѵе пеѵег зееп а рагйсіе оі 

сіеасі тайег тоѵе агоипсі цике Ііке Лай 



ѴеЬісІе 2 

Реаг апсі А%%ге$$іоп 

ѴеЬісІе г І5 ^епегаііу зітііаг іо ѴеЬісІе і ехсері Ааі к 

Ьаз то зепзогз, опе оп еасЬ зісіе, апсі то тоіогз, гі^Ьг апсі 1ек 
(й^иге г). Уои тау Аіпк о{ іі аз Ьеіп§ а сіезсепсіапі о{ ѴеЬісІе і 

Агои^Ь зоте іпсотріеіе ргосезз о{ Ьіоіо^ісаі гесіиріісаііоп: то 

о{ Ае еагііег Ьгапсі зіиск іо^еАег зісіе Ьу зісіе. А^аіп, Ае тоге Ае 

зепзогз аге ехсііесі, Ае {азіег Ае тоіогз гип. 

С){ соигзе уои гюйсе гі^Ьі аѵѵау Ааі ѵѵе сап таке Агее кіпсіз о{ 

зисЬ ѵеЬісІез, сІерепАп^ оп ѵѵЬеАег ѵѵе соппесі (а) еасЬ зепзог іо 

Ае тоіог оп Ае зате зісіе, (Ь) еасЬ зепзог іо Ае тоіог оп Ае 

оррозііе зісіе, ог (с) ЬоА зепзогз іо ЬоА тоіогз. >Ѵе сап іт- 

теАаіеІу Азтізз сазе (с), іо г Аіз із поАіп§ Ьиі а зотеѵѵЬаі тоге 

Іихигіоиз ѵегзіоп о{ ѴеЬісІе і. ТЬе Акегепсе Ьетееп (а) апсі (Ь), 

Ьоѵѵеѵег, із ѵегу іпіегезііп^. 

Сопзісіег (а) йгзі. ТЬіз ѵеЬісІе \ѵі11 зрепсі тоге ііте іп Ае ріасез 

ѵѵЬеге Аеге із Іезз о{ Ае зіик Ааі ехсііез ііз зепзогз апсі \ѵі11 зреесі 

ир ѵѵЬеп іі із ехрозесі іо Ьі^Ьег сопсепігаііопз. К Ае зоигсе о^ Ае 

зіик (зау, Іі^Ьі іп Ае сазе о{ Іі^Ьі зепзогз) із Агесііу аЬеасІ, Ае 

ѵеЬісІе тау Ьіі Ае зоигсе ипіезз іі із сіейесіесі кот ііз соигзе. И 

Ае зоигсе із іо опе зісіе (й^иге 3), опе о( Ае зепзогз, Ае опе пеагег 

іо Ае зоигсе, із ехсііесі тоге Аап Ае оАег. ТЬе соггезропАп^ 



Рщиге 2 

ѴеЬісІе 2, \ѵігЬ гѵѵо шотгз апсі Гѵѵо 8еп8ог8; оі:Ьег\ѵІ8е Ііке ѴеЬісІе і. ТЬе 

соппесиоп8 сШег іп а, Ь, апсі с. 



Рідиге з 
ѴеЬісІез га апсі гЪ іп *Ье ѵісіпігу а $оигсе (сігсіе ѵѵкЬ гау$ ешапайп§ 

{гот іх). ѴеЬісІе гЪ огіепіз шѵѵагсі гЬе зоигсе, га аѵѵау {гот іх. 
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тошг ѵѵііі ѵѵогк Ьагсіег. Апсі аз а сопзециепсе Ле ѵеЬісІе ѵѵііі Шгп 

а\ѵау кот Ле зоигсе. 

Ыоѵѵ Іен из іту Ле оЛег зсЬете о{ зепзогу-тошг соппесйопз, 

(Ь) іп й^иге 3. N0 сЬап^е і( Ле зоигсе із значке аЬеасІ. И к із го 
опе зісіе, Ьоѵѵеѵег, \ѵе пойсе а сіікегепсе \ѵкЬ гезресі: го ѴеЬісІе г а. 

ѴеЬісІе гЬ ѵѵііі шгп іоѵѵагсі Ле зоигсе апсі еѵепшаііу Ьіі: к. ТЬеге 

із по езсаріп^: аз 1оп§ аз гЬ зіауз іп Ле ѵісіпігу о{ Ле зоигсе, по 

таКег Ьо\ѵ іи зШтЫез апсі Ьезішез, іг \ѵі11 Ьк Ле зоигсе копЫІу 

іп Ле епсі. Опіу іп Ле ипіікеіу сазе гіт а зігоп§ регШгЬайоп іп кз 

соигзе такез іг шгп ехасйу а\ѵау кот Ле зоигсе, апсі по кігЛег 

регШгЬайоп оссигз, сап іг езсаре кз кйе. 

Ьеі: ѴеЬісІез га апсі гЬ тоѵе агоипсі іп Лек \ѵогМ к>г а лѵЬіІе 

апсі \ѵашЬ Лет. ТЬеіг сЬагасШгз аге цике оррозке. ВоЛ оізілке 

зоигсез. Виі га Ьесотез гезііезз іп Лек ѵісіпку апсі Гепсіз го аѵоісі 

Лет, езсаріп^ ипйі к закіу геасЬез а ріасе ѵѵЬеге Ле іпйиепсе о{ 

Ле зоигсе із зсагсеіу кк. ѴеЬісІе га із а соѵраіш, уои ѵѵоиісі зау. 

N01 зо ѴеЬісІе гЬ. к, йю, із ехскесі Ьу Ле ргезепсе о{ зоигсез, Ьи* 

гезоіигеіу шгпз йтагсі Лет апсі Ькз Лет ѵѵіЛ Ьі§Ь ѵеіоску, аз к 

к ѵѵапіесі го скзйоу Лет. ѴеЬісІе гЬ із Асскеззіѵе, оЬѵіоизІу. 



ѴеЬісІе 3 

Ьоѵе 

ТЬе ѵіоіепсе ѴеЬісІе гЬ, по Іезз Лап Ле соѵѵагЛсе о{ 

кз сотрапіоп га, аге іхакз іЪаі саіі Лг ітргоѵетепі:. ТЬеге І5 

зотеЛіп^ ѵегу сгисіе аЬоиі: а ѵеЬісІе Лап сап опіу Ье ехскесі Ьу 

Ле Ліп^з к зтеііз (ог зеез ог {ееіз ог Ьеагз) апсі кпо\ѵз по зооЛіп§ 

ог геіахіп^ зитиіі. ^СЛа* сотез іо тіпсі І5 іо іпігосіисе зоте іпЬі- 

Ькіоп іп Ле соппесгіопз Ьеілѵееп Ле зепзогз апсі Ле тоюгз, 

зѵѵксЬіп^ Ле зі§п о{ Ле іпйиепсе йгот розкіѵе іо пе^айѵе. ТЬіз 

лѵііі Іе* Ле тоюг зіоѵѵ сіоѵѵп ѵѵЬеп Ле соггезропЛп^ зепзог із 

ассіѵасесі. А^аіп ѵѵе сап таке ілѵо ѵагіапіз, опе ѵѵіЛ зігаідЬі: апсі 

опе ѵѵіЛ сгоззесі соппесйопз (й^иге 4). ВоЛ \ѵі11 зіоѵѵ сіоѵѵп іп Ле 

ргезепсе о{ а з(гоп§ зйтиіиз апсі гасе ѵѵЬеге Ле згітиіиз із \ѵеак. 

ТЬеу ѵѵііі ЛегеЛге зрепсі тоге гіте іп Ле ѵісіпігу о{ Ле зоигсе 

Лап аѵѵау йгот к. ТЬеу лѵііі астаііу соте іо тез* іп Ле іттеЛаіе 

ѵісіпііу о{ Ле зоигсе. 

Ви* Неге ѵѵе пойсе а Лйегепсе ЬеПѵееп Ле ѵеЬісІе \ѵіЛ зігаі§Ьі: 

соппесйопз апсі Ле опе ѵѵіЛ сгоззесі соппесйопз. АрргоасЬіп^ 

Ле зоигсе, Ле йгзі: (й^иге 4а) ѵѵііі огіет Шѵѵагсі к, зіпсе оп ап 

оЫіцие соигзе Ле зепзог пеагег іо Ле зоигсе \ѵі11 зіоѵѵ сіоѵѵп Ле 

тоюг оп Ле зате зісіе, ргосіисіп^ а йігп шѵѵагсі Лап зісіе. 

ТЬе ѵеЬісІе ѵѵіЛ зігаі§Ы: соппесйопз ѵѵііі соте іо тез* {асіп§ Ле 



\ 

Рі^иге 4 

ѴеЬісІе з, \ѵкЬ іпЬіЬкогу іпйиепсе *Ье $еп$ог5 оп *Ье тогогз. 
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зоигсе. ТЬе ѵеЬісІе ѵѵі*Ь сгоззесі соппесйопз (й§иге 4В) (от апаіо- 

§оиз геазопз ѵѵііі соте *о гез* ксіп§ а\ѵау кот *Ье зоигсе апсі 

тау по* з*ау *Ьеге ѵегу 1оп§, зіпсе а зІі^Ь* рег*игЬа*іоп соиЫ саизе 

і* *о сігік аѵѵау кот *Ье зоигсе. ТЬіз ѵѵоиЫ Іеззеп *Ье зоигсе’з 

іпЬіЬкогу іпЯиепсе, саизіп§ *Ье ѵеЬісІе *о зреесі ир тоге апсі тоге 

аз і* §е*з аѵѵау. 

Уои ѵѵііі Ьаѵе по сіікісику §іѵіп§ патез *о *Ьіз зог* о( ЬеЬаѵіог. 

ТЬезе ѵеЬісІез ыке *Ье зоигсе, уои ѵѵііі зау, Ьи* іп сіікегеп* \ѵауз. 

ѴеЬісІе за ьоѵез і* іп а регтапеп* \ѵау, з*ауіп§ сіозе Ьу іп циіе* 

асітігайоп кот *Ье *іте і* зро*з *Ье зоигсе *о аіі кі*иге *іте. 

ѴеЬісІе зЬ, оп *Ье о*Ьег Ьапсі, із ап ехршкек. I* Іікез *Ье пеагЬу 

зоигсе аіі гі§Ь*, Ьи* кеерз ап еуе ореп (от о*Ьег, регЬарз з*гоп§ег 

зоигсез, ѵѵЬісЬ і* ѵѵііі заіі *о, §іѵеп а сЬапсе, іп огсіег *о йпсі а тоге 

регтапеп* апсі §га*і^уіп§ арреазетеп*. 

Ви* *Ьіз із по* уе* *Ье кіИ сіеѵеіортеп* о{ ѴеЬісІе 3. Ѵ^е аге по\ѵ 

геасіу *о таке а тоге сотр1е*е тосіеі изіп§ аіі *Ье ЬеЬаѵіогаІ *гаі*з 

а* оиг сіізрозаі. Саіі і* ѴеЬісІе 3с. >Ѵе §іѵе і* по* )из* опе раіг о( 

зепзогз Ьи* кшг раігз, *ипес! *о сіікегеп* циаікіез о{ *Ье епѵігоп- 

теп*, зау 1і§Ь*, *етрега*иге, оху^еп сопсеп*га*іоп, апсі атоип* о{ 

ог^апіс та**ег (й^иге 5). Ыо\ѵ \ѵе соппес* *Ье йгз* раіг *о *Ье 

то*огз ѵѵі*Ь ипсгоззесі ехсі*а*огу соппес*іопз, аз іп ѴеЬісІе га, *Ье 

зесопсі раіг \ѵі*Ь сгоззесі ехсі*а*огу соппес*іопз, аз іп ѴеЬісІе гЬ, 

апсі *Ье *Ьігс1 апсі *Ье к>иг*Ь раігз \ѵі*Ь іпЬіЬкогу соппес*іопз, 

сгоззесі апсі ипсгоззесі, аз іп ѴеЬісІез зЬ апсі 3 а. 

ТЬіз із поѵѵ а ѵеЬісІе ѵѵі*Ь геаііу іп*егез*іп§ ЬеЬаѵіог. I* сіізіікез 

Ьі^Ь *етрега*иге, *игпз аѵѵау кот Ьо* ріасез, апсі а* *Ье зате *іте 

зеетз *о сіізііке 1і§Ь* ЬиІЬз ѵѵі*Ь еѵеп §геа*ег раззіоп, зіпсе і* *игпз 

*оѵѵагс! *Ьет апсі с1ез*гоуз *Ьет. Оп *Ье о*Ьег Ьапсі і* сіейпкеіу 

зеетз *о ргекг а ѵѵе11-оху§епа*есІ епѵігоптеп* апсі опе соп*аіпіп§ 

тапу ог^апіс тоіесиіез, зіпсе і* зрепсіз тисЬ о( і*з *іте іп зисЬ 

ріасез. Ви* і* із іп *Ье ЬаЬі* о{ тоѵіп§ е1зе\ѵЬеге ѵѵЬеп *Ье зирріу о{ 

еі*Ьег ог^апіс та**ег ог (езресіаііу) оху^еп із 1о\ѵ. Уои саппо* Ьеір 

ас!ті**іп§ *Ьа* ѴеЬісІе 3 с Ьаз а зуз*ет о{ ѵашез, апсі, соте *о 
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Ліпк оі к, кыоѵѵьеосе, зіпсе зоте оі Ле ЬаЬкз к Ьаз, Ііке сіе- 

зіхоуіп^ Іі^Ьі: ЬиІЬз, тау Іоок цике кпоѵѵІесІ^еаЫе, аз к Ле ѵеЬісІе 

кпоѵѵз Лаі Іі^Ьі: ЬиІЬз іепд іо Ьеа* ир Ле епѵігоптепі: апсі сопзе- 

циепку таке іи ипсотІогіаЫе іо Ііѵе іп. Іі аізо іоокз аз к іи кпо\ѵз 

аЬоис Ле роззіЬПку оі такіп§ епег^у ой* оі оху^еп апсі ог^апіс 

тайег Ьесаизе іі ргеіегз ріасез \ѵЬеге Лезе *\ѵо соттоЛйез аге 

аѵаіІаЫе. 

Ви*, уои ѵѵііі зау, Ліз із гісіісиіоиз: кпоѵѵіесі^е ітрііез а Яо\ѵ оі 

іпіогтайоп Ігот Ле епѵігоптепі: іп*о а 1іѵіп§ Ьеіп§ ог а* Іеазі: 

іп*о зотеЛіп§ Ііке а 1іѵіп§ Ьеіп§. ТЬеге ѵѵаз по зисЬ іхапзтіззіоп 

оі іпіогтайоп Неге, ^Ѵе ѵѵеге іиз* ріауіп^ ѵѵіЛ зепзогз, тошгз, апсі 

соппесйопз: Ле ргорегйез Ла* Ьаррепесі іо етег^е тау Іоок Ііке 

кпоѵѵіесі^е Ъиі геаііу аге пой >Ѵе зЬоиЫ Ье сагекіі \ѵіЛ зисЬ ѵѵогсіз. 

Уои аге гі^Ьй >Ѵе ѵѵііі ехріаіп іп а 1а*ег сЬар*ег (оп ѴеЬісІе 6) 

Ьоѵѵ кпоѵѵіесі^е тау еп*ег а зузіет оі соппесйопз. Апсі \ѵе \ѵі11 

іпігосіисе ап акегпайѵе ѵѵау оі іпсогрогайп^ кпо\ѵ1есІ§е іп*о Ле 

зузіет іп оиг сЬар*ег оп ѴеЬісІе у. Іп апу сазе, опсе кпо\ѵ1есІ§е із 

іпсогрога*есІ, Ле гезикіп^ ѵеЬісІе тау Іоок апсі ЬеЬаѵе цике Ііке 

оиг ѴеЬісІе 3 с. 

МеапѵѵЬіІе I іпѵке уои іо сопзісіег Ле епогтоиз ѵѵеакЬ о( іі(- 

Іегеп* ргорегйез Ла* ѵѵе тау §іѵе ѴеЬісІе 3 с Ьу сЬоозіп^ ѵагіоиз 

зепзогз апсі ѵагіоиз сотЬіпайопз о( сгоззесі апсі ипсгоззесі, ехск- 

а*огу апсі іпЬіЬкогу, соппесйопз. 

II уои сопзісіег Ле роззіЬПку оі 5*гоп§ апсі \ѵеак іпЯиепсез кот 

Ле зепзогз іо Ле тоіогз, уои геаііге Ла* Ле ѵагіеіу Ьесотез еѵеп 

§геа*ег. ТЬе ѵеЬісІе тау по* саге тисЬ аЬои* \іфі Ьи* саге ѵегу 

тисЬ аЬои* *етрега*иге. кз зепзе оі зтеіі тау Ье тисЬ кеепег Іог 

ог^апіс тайег Лап к із Іог оху^еп ог ѵісе ѵегза. Апсі Леге тау Ье 

тапу тоге Лап іиз* Іоиг раігз оі зепзогз апсі Іоиг зепзогу циаі- 

і*іез: Ле ѵеЬісІез тау Ье ециірресі ѵѵіЛ аіі зог*з оі зЬге\ѵс! сіе- 

*ес*огз оі епег^у апсі оі сЬетісаІз. Ви* Ліз із Ьез* Лзсиззесі іп 

соппесйоп ѵѵіЛ а пеѵѵ ісіеа іпсогрога*есІ іп Ле ѵеЬісІез оі Ле пех* 

сЬар*ег. 



ѴеЬісІе 4 

Ѵаіиез апсі Зресіаі Та$1е$ 

^Ѵе аге по\ѵ іп а розігіоп іо сгеаге а пеѵѵ Ьгапсі о{ ѵеЬісІе, 

зШгйп^ {гот аіі гііе ѵагіейез о{ ѴеЬісІе 3, Ьу ѵѵогкіп^ оп *Ье 

соппесйопз Ьеілѵееп зепзогз апсі тоіогз. ТЬеу ѵѵеге, ир іо полѵ, о{ 

ілѵо ѵегу зітріе кіпсіз: *Ье тоге гЬе зепзог ѵѵаз ехскесі, *Ье {азіег 

(Ье соггезропсііп^ тоШг гап, ог, акегпайѵеіу, гііе тоге гііе зепзог 

\ѵаз ехскесі, гііе зіоѵѵег *Ье тоюг гап. >Ѵе сіісі по* саге ѵѵЬа* *Ье 

гиіез о{ *Ье сіерепсіепсе ѵѵеге, аз 1оп§ аз *Ьеу ѵѵеге о{ *Ье пашге 

“*Ье тоге, *Ье тоге” ог “*Ье тоге, *Ье Іезз.” ТЬе ѵаз* сіазз о{ 

тагііетайсаі ктсйопз скзсгіЬіп^ зисЬ сіерепсіепсез із зотейтез 

саііесі топоШпіс. ОЬѵіоизІу, *Ьеге із зотеЛіп^ ѵегу зітріе- 

тіпсіесі аЬои* сгеашгез ^оѵегпесі Ьу зисЬ ипсопсікіопесі Іікез ог 

сіізіікез, апсі ѵѵе сап еазііу зее Ьоѵѵ зисЬ *Ье-гпоге-*Ье-теггіег Ье- 

Ьаѵіог соиЫ Іеасі іо сіізазіег. ТЬіпк ѵѵЬа* Ьаррепз іп *Ье сазе о{ а 

*епс1епсу іо {оііоѵѵ сіоѵѵпЬііі зіорез! 

Ье* из сопзісіег *Ье {оііоѵѵіп^ ітргоѵетепі:. ТЬе асйѵагіоп о{ а 

сегіаіп зепзог ѵѵііі таке *Ье соггезропсііп^ тошг шп {аз*ег, Ьи* 

опіу ир іо а роіп*, \ѵЬеге *Ье зреесі о{ *Ье тоіог геасЬез а тах- 

ітит. Веуопсі *Ьіз роіп*, іі *Ье зепзог із ас*іѵа*есІ еѵеп тоге 

з*гоп§1у, *Ье зреесі ѵѵііі сіесгеазе а^аіп (й^иге 6). ТЬе зате зогі: о{ 

сіерепсіепсе, \ѵі*Ь а тахітит еШсіепсу ап а сег*аіп Іеѵеі о{ зепзог 
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Рі^иге 6 

А попііпеаг сіерепсіепсе Ае зреесі Ае шоюг V оп Ае ітепзку оі 

зйтиіайоп I, ѵѵіА а тахітит А г а сейаіп ітепзііу. 

асйѵайоп, сап Ье еп^іпеегесі (от Ае іпЬіЬкогу соппесйопз Ье- 

йѵееп зепзог апсі тотг. >Ѵе тау зеі: Ае тахітит еШсіепсу Ае 

ѵагіоиз зепзогз а* апу Іеѵеі \ѵе сЬоозе, апсі ѵѵе тау еѵеп ріау \ѵіА 

сіерепсіепсез Ьаѵіп§ тоге Аап опе тахітит. Апу ѵеЬісІе соп- 

зйчісіесі ассогАп^ іо Аіз ргезсгірйоп ѵѵе \ѵі11 аззі^п іо а пе\ѵ 

Ьгапсі, ІаЬеІесІ 4а. соигзе, і{ уои Ііке, уои сап кеер зоте о{ Ае 

соппесйопз о{ Ае оЫ топоюпіс Іуре апсі тіх Ает \ѵіА Ае 

поптопойтіс опез іп еѵегу роззіЫе сотЬіпайоп. 

Уои ѵѵііі Ьаѵе а Ьагсі йте іта§іпіп§ Ае ѵагіеіу о{ ЬеЬаѵіог 

Азріауесі Ьу Ае ѵеЬісІез о{ Ьгапсі 4а. А 4а ѵеЬісІе ті^Ьі: паѵі^аге 

Юѵѵагсі а зоигсе (аз ѴеЬісІе гЪ ѵѵоиЫ) апсі Аеп шгп а\ѵау \ѵЬеп 

Ае зйтиіиз Ьесотез зі:гоп§, сігсіе Ьаск апсі Аеп шгп а\ѵау оѵег 

апсі оѵег а^аіп, регЬарз скзсгіЬіп^ а йга^есюгу іп Ае Агт о{ а 

й^иге еі^Ьй Ог іи ті§Ы: огЬіі; агоипсі Ае зоигсе а* а йхесі Азіапсе, 

Ііке а заіеііке агоипсі Ае еагА, кз соигзе Ьеіп§ соггеаесі шѵѵагсі 

Ае зоигсе Ьу а ѵѵеакег зйтиіиз апсі а\ѵау Аот Ае зоигсе Ьу а 

зйюп^ег зйтиіиз, скрепАп^ оп \ѵЬеАег Ае зйтиіиз ітепзку із 
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оп опе зісіе ог *Ье о*Ьег оі *Ье тахітит скзсгіЬіп^ *Ье зепзогу- 

то*ог сіерепсіепсе (й^иге у). ѴеЬісІе 4а ті^Ь* Ііке опе зог* оі 
зйтиіиз \ѵЬеп іи І5 \ѵеак Ьи* по* ѵѵЬеп і* І5 *оо з*гоп§; к ті^Ь* Ііке 

апо*Ьег згітиіиз Ье**ег *Ье з*гоп§ег к Ьесотез. I* ті§Ь* *игп а\ѵау 

кот а ѵѵеак зтеіі апсі скз*гоу *Ье зоигсе оі а з*гоп§ опе. I* ті^Ь* 

ѵізі* іп акегпайоп а зоигсе оі зтеіі апсі а зоигсе оі зоипсі, *игпіп§ 

а\ѵау кот Ьо*Ь ѵѵкЬ а сЬап^е оі *етрега*иге. 

>№а*сЬіп§ ѵеЬісІез оі Ьгапсі 4а іп а Іапсксаре оі зоигсез, уои ѵѵііі 

Ье сІе1і§Ь*есІ Ьу *Ьеіг сотр1іса*есІ *гаіес*огіез. Апсі I ат зиге уои 

\ѵі11 Іееі *Ьа* *Ьеіг тойѵез апсі *аз*ез аге тисЬ *оо ѵагіесі апсі 

іп*гіса*е *о Ье ипсіегзиюсі Ьу *Ье оЬзегѵег. ТЬезе ѵеЬісІез, уои ѵѵііі 

зау, аге ^оѵегпесі Ьу шзтшстз оі ѵагіоиз зог*з апсі, аіаз, ѵѵе іиз* 

ск>п’* кпо\ѵ Ьо\ѵ Ыа*иге тапа^ез *о етЬосІу іпз*іпс*з іп*о а ріесе 

оі Ьгаіп. 

Ѵои к>г§е*, оі соигзе, *Ьа* ѵѵе Ьаѵе оигзеіѵез сіезі^песі *Ьезе 

ѵеЬісІез. 

Ви* іпз*іпс*з аге а 1о\ѵ1у зог* оі ЬеЬаѵіог апуѵѵау. ^е сап сіо 

Ье**ег. Ье* из ітргоѵе оп *уре 4а Ьу асісііп^ а пеѵѵ зог* оі соппес- 

*іоп Ье*\ѵееп зепзогз апсі то*огз. ТЬіз *іте *Ье іпйиепсе оі *Ье 

зепзог оп *Ье то*ог із по Іоп^ег зтоо*Ь; *Ьеге аге сіейпке Ьгеакз. 

ТЬеге тіфі Ье а гап^е оі ітепзкіез оі зепзогу з*іти1а*іоп іо г 

\ѵЬісЬ *Ье то*ог із по* ас*іѵа*ес! а* аіі апсі *Ьеп, ипсіег з*гоп§ег 

з*іти1і, *Ье то*огз аге гиппіп§ а* кіП зреесі. Ог еізе, *Ьеге ті§Ь* Ье 

зтоо*Ь сЬап^ез оі то*ог ас*іѵа*іоп іог сег*аіп гап^ез, ѵѵкЬ аЬгир* 

сЬап^ез іп Ье*ѵѵееп. А ѵегу Іікііке ра**егп \ѵои1с! Ье: по ас*іѵа*іоп 

ир *о а *ЬгезЬо1с1 ѵаіие оі *Ье зйтиіиз, апсі іпсгеазіп^ ас*іѵа*іоп 

Ьеуопсі *Ье *ЬгезЬо1с1, з*аг*іп§ \ѵі*Ь а сег*аіп йхесі тіпітит (й^иге 

8). Ѵои аге Ьу поѵѵ ехрегіепсесі іп *Ье аг* оі сгеа*іѵе іпѵеп*іоп апсі 

\ѵі11 Ьаѵе по сіікісику скеатіп^ ир тоге зсЬетез оі *Ьіз зог*. 

Іп а \ѵау *Ьезе пеѵѵ ѵекісіез, ѵѵЬісЬ ѵѵе сак 4Ь, аге акеасіу соп- 

*аіпес! іп *Ье ѵаз* сіазз оі ѵекісіез 4а, зіпсе аЬгир*пезз оі ЬеЬаѵіог 

сап оі соигзе Ье зіти1а*ес! \ѵі*Ь апу сіе^гее оі арргохіта*іоп Ьу 

кіпс*іопа1 сіерепсіепсез *Ьа* аге іп геа1і*у, та*Ьета*іса11у зреак- 



Рщиге 7 

Тга^есишез ѵеЬісІез Ьгапсі 4а агоипсі ог Ьегѵѵееп зоигсез. 
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Рі^иге 8 

Ѵагіоиз Ьігагге кіпсіз оі сіерепсіепсе оі *Ье зреесі оі *Ье шогог (огсІіпа*е) 

оп *Ье іп*еп$і*у оі $*іти1а*іоп (аЬзсізза) іп ѴеЬісІе 4В. 

іп§, сопйпиоиз. Могеоѵег, і( й:іс*іоп ріауз а гоіе, аз \ѵе Ьаѵе аі- 

геасіу сіесісіесі і* зЬоиЫ, ЛгезЬоЫз іп то*ог ас*іѵа*іоп \ѵоиЫ епзие 

патгаііу: *Ье ѵеЬісІе ѵѵііі з*аг* тоѵіп§ опіу ѵѵЬеп *Ье к>гсе ехег*есІ 

Ьу *Ье тоШг ехсеесіз а сег*аіп ѵаіие, зиШсіеп* *о оѵегсоте *Ье 

іпійаі й:іс*іоп. 

№Ьа*еѵег *Ьеіг огі^іп, ЛгезЬоЫз іп зоте ЬеЬаѵіог ра**егпз 

таке а \оі о{ сШегепсе іп *Ье еуе ск *Ье оЬзегѵег. ТЬезе сгеашгез, 

*Ье оЬзегѵег \ѵоиЫ зау, ропскг оѵег *Ьеіг оесізіоыз. ^Ьеп уои 

соте сіозе *о (Нет \ѵі*Ь а Іиге, іі *акез *Ьет зоте *іте іо §е* 

§оіп§. Ѵе* опсе *Ьеу Ьаѵе сіесісіесі, *Ьеу сап ас* ^иі^е циіскіу. ТЬеу 

сіо іпсіеесі зеет іо ас* іп а зроп*апеоиз ѵѵау: попе о{ *Ьіз раззіѵе 

Ьеіп§ а**гас*есІ опе ѵѵау ог *Ье о*Ьег *Ьа* ѵѵаз зо оЬѵіоиз іп *Ье 

ѵеЬісІез о{ *Ье тоге Іоѵѵіу *урез. Уои ѵѵоиЫ аітоз* Ье *етр*есІ *о 

зау: \ѵЬеге сіесізіопз аге Ьеіп§ тасіе, *Ьеге тиз* Ье а ѵѵіиь *о таке 

*Ьет. ѴС^Ьу по*? Рог аіі ѵѵе кпоѵѵ, *Ьіз із по* *Ье ѵѵогз* сгі*егіоп іог 
ез*аЫізЬіп§ *Ье ехіз*епсе о{ {гее ѵѵііі. 



ѴеЬісІе 5 

Ьо§іс 

Ап нЬіз роіпп ѵѵе аге геасіу По таке а йтсіатеппаі сіізсоѵ- 

егу. Ьаѵе ^апЬегес! еѵісіепсе Іог ѵѵЬап I ѵѵоиЫ Ііке іо саіі нЬе 
“Іаѵѵ оі ирЬіІІ апаіузіз апсі сІоѵѵпЬіІІ іпѵеппіоп.” >№ЬаП I теап І5 

нЬіз. ІП І5 рІеазигаЫе апсі еазу іо сгеаПе іінпіе тасЬіпез нЬап сіо 

сегнаіп Пгіскз. Іи І5 аізо цике еазу іо оЬзегѵе нЬе Іиіі герегноіге оі 
ЬеЬаѵіог о( нЬезе тасЬіпез—еѵеп і( к §оез Ьеуопсі ѵѵЬап \ѵе Нас! 

огі^іпаііу ріаппесі, аз к океп сіоез. Вин к із тисЬ тоге сікйсиін Но 

знагп йгот нЬе оинзісіе апсі Но Игу но §иезз іпнегпаі зНгисНиге )изн 

йгот нЬе оЬзегѵаНіоп о( ЬеЬаѵіог. Ін із асниаііу ітроззіЫе іп нЬеогу 

Но сіенегтіпе ехаспіу ѵѵЬан нЬе Ьісісіеп тесЬапізт із \ѵіпЬоиП ореп- 

іп§ нЬе Ьох, зіпсе нЬеге аге аіѵѵауз тапу сІіЯегепп тесЬапізтз ѵѵінЬ 

ісіепнісаі ЬеЬаѵіог. (}ике арагн Ігот нЬіз, апаіузіз із тоге сікйсиін 

нЬап іпѵеппіоп іп нЬе зепзе іп ѵѵЬісЬ, ^епегаііу, іпсіисніоп накез 

тоге ніте Но регіогт нЬап сіесіисніоп: іп іпсіисніоп опе Ьаз но 

зеагсЬ Іог нЬе ѵѵау, ѵѵЬегеаз іп сіесіисніоп опе Іоііоѵѵз а знгаі^ЬнІог- 

ѵѵагсі ранЬ. 

А рзусЬоІо^ісаІ сопзециепсе о( нЬіз із нЬе 1о11оѵѵіп§: ѵѵЬеп \ѵе 

апаіуге а тесЬапізт, ѵѵе Непсі но оѵегезнітане інз сотріехіну. Іп нЬе 

ирЬШ ргосезз о( апаіузіз, а §іѵеп сіе^гее о( сотріехіну оЯегз тоге 

гезізнапсе но нЬе ѵѵогкіп^з о( оиг тіпсі нЬап ін ѵѵоиЫ к ѵѵе епсоип- 
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іегесі іі склѵпЬіІІ, іп Ле ргосезз оі іпѵепііоп. Ьаѵе аігеасіу зееп 

Ліз Ьарреп ѵѵЬеп Ле оЬзегѵег оі ѴеЬісІе 4В соп)есШгес! Лаі Ле 

ѵеЬісІе сіоез зоте Ліпкіп§ Ьеіоге к геасЬез а сіесізіоп, зи§§езііп§ 

сотріісаіесі іпіегпаі ргосеззез \ѵЬеге іп геаіііу (Неге \ѵаз поЛіп§ 

Ьиі а ЛгезЬоЫ сіеѵісе ѵѵаіііп^ Іог зиЛсіепі асііѵаііоп. ТЬе раііегпз 

оі ЬеЬаѵіог сіезсгіЬесі іп Ле ѵеЬісІез оі іуре 4а ипскшЬіесПу зи^езі 

тисЬ тоге сотріісаіесі тасЬіпегу Лап (На* ѵѵЬісЬ ѵѵаз асіиаііу 

изесі іп сіезі^піп^ Лет. 

>№е тау по\ѵ іаке ріеазиге іп Ліз апсі сгеаіе зітріе “Ьгаіпз” (от 
оиг ѵеЬісІез, ѵѵЬісЬ \ѵі11 іпсіеесі (аз ехрегіепсе зЬоѵѵз) іах Ле тіпсі 

оі еѵеп Ле тозі ріауіиі апаіузі. АН \ѵе Ьаѵе іо сіо із іпігосіисе 

зресіаі еіетепіз, саііесі ЛгезЬоЫ сіеѵісез, \ѵЬісЬ ѵѵііі Ье еіЛег іпіег- 

розесі Ьеіѵѵееп зепзогз апсі тоіогз ог соппесіесі іо еасЬ оЛег іп 

сотріехез Лап гесеіѵе зоте іприі йгот Ле зепзогз апсі §іѵе зоте 

оиіриі іо Ле тоіогз. 

ТЬе іпсііѵісіиаі ЛгезЬоЫ сіеѵісе із оі Ле зітріезі зогі: к §іѵез по 

оиіриі іі ііз іприі; Ііпе саггіез а зі^паі Ьеіоѵѵ Ле ЛгезЬоЫ, апсі іи 

§іѵез ЛИ оиіриі Ьеуопсі Ле ЛгезЬоЫ. >№е ѵѵііі аізо изе апоЛег 

ѵагіеіу §іѵіп§ оиіриі аіі Ле ііте ипіезз Ле іприі; саггіез а зі^паі 

аЬоѵе Ле ЛгезЬоЫ. ЕасЬ оі Лезе сіеѵісез із йііесі ѵѵіЛ а кпоЬ 

\ѵЬісЬ тау Ье іигпесі іо зеі Ле ЛгезЬоЫ, зо Лаі Ле іприі; \ѵоиЫ 

Ьесоте еііесііѵе ѵѵіЛ опе, і\ѵо, ог апу зресійесі питЬег оі іприі; 

асйѵаиоп ипііз. (ТЬе \ѵогс! ЛгезЬоЫ оі соигзе ітрііез Лаі, (от а 
§іѵеп ЛгезЬоЫ ѵаіие, апу іприі зігоп^ег Лап Ле опе зресійесі 

\ѵоиЫ аізо Ье ейесііѵе.) 

ѴС^е аге поі Іітііесі іо Ле іурез оі соппесііопз Лгои^Ь \ѵЬісЬ Ле 

ЛгезЬоЫ сіеѵісез асііѵаіе еасЬ оЛег. >№е сап аізо изе апоЛег кіпсі, 

саіі Лет “іпЬіЬііогу,” \ѵЬісЬ соипіегасі Ле асііѵаііоп Лаі сотез 

йгот оЛег зоигсез (й^иге 9). 

Іп огсіег іо таке а Ьгаіп оиі о( ЛгезЬоЫ сіеѵісез, \ѵе тау соп- 

песі Лет ю^еЛег опе іо опе, ог тапу іо опе, ог опе іо тапу, ог 

тапу іо опе апсі опе іо тапу, іп ѵѵЬісЬеѵег ѵѵау \ѵе Ііке. ^СЛеп уои 

аге скзі§піп§ Ьгаіпз, іі із ітрогіапі Іог уои іо кпоѵѵ Лаі іп опе о( 
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Рщиге 9 

Ноѵѵ іЬгезЬоІсІ сіеѵісез ас* оп еасЬ о*Ьег. Ехріапагіоп зутЬок: ТЬе 

сігсіез 8*апсі Ь)г гЬгезЬоМ сіеѵісез. ТЬе Ь-зЬаресІ ЬЬег ЬеГѵѵееп В апсі С 

8*апсІ8 Іюг іпЬіЬкіоп; *Ье репе*га*іп§ ЬЬег ітот А го С теапз ас*іѵа*іоп. 

ЕасЬ ас*іѵе еіетеп* соп*гіЬи*е8 опе ипі* ас*іѵа*іоп *о *Ье еіетеп* 

(гЬге8Ьо1сі сіеѵісе) іо ѵѵЬісЬ і* 8епсІ8 ап ас*іѵа*іп§ соппесгіоп. ТЬе 

*Ьге8Ьо1сі сіеѵісе Ьесоте8 ас*іѵе ѵѵЬеп *Ье ас*іѵа*іоп геасЬе8 а* 1еа8* *Ье 

гЬге8Ьо1с1 ѵаіие іпсіісагесі ѵѵі*Ьіп *Ье сігсіе. Ап іпЬіЬі*огу соппесгіоп гі*от 

ап асгіѵе еіетет 8иЬ*гас*8 і Іхот *Ье 8ит аіі *Ье ипі*8 асгіѵагіоп 

геасЬіп§ *Ье 8ате *аг§е* еіетепі:. А пе§а*іѵе *Ьге8Ьо1сі (ог *Ьге8Ьо1сі о) 

Ітр1іе8 ас*іѵі*у іп *Ье аЫепсе ех*егпа1 асгіѵагіоп. 5исЬ ап еіетет сап 

Ье 8ІІепсес1 Ьу а согге8ропс1іп§ атоит іпЬіЬігіоп. 

*Ьезе іЬгезЬоМ сіеѵісез *Ье отри* сіоез по* арреаг Іттес1іа*е1у 

ироп ас*іѵа*іоп о{ *Ье іпри*, Ьи* опіу айег а зЬог* сіеіау, зау опе 

*еп*Ь о{ а зесопсі. Эигіп^ *Ьіз *іте *Ье §ас!§е* регкптпз і*5 1і**1е 

са1си1а*іоп, ѵѵЬісЬ соп5І5*5 о{ сотрагіп^ *Ье циап*і*у о^ і*5 асгіѵа- 

*іоп лѵі*Ь і*5 гіігезЬоЫ. 

Уои сап аігеасіу §ие55 зоте о{ *Ье *Ьіп§5 *Ьа* а ѵеЬісІе Й**ес1 

лѵі*Ь *ЬІ5 50г* о{ Ьгаіп сап сіо, Ьи* уои \ѵі11 5*і11 Ье зигргізесі ѵѵЬеп 

уои зее і* іп ас*іоп. ТЬе ѵеЬісІе тау 5І* *Ьеге (от Ьоигз апсі *Ьеп 

зисісіепіу 5*іг ѵѵЬеп і* 5І§Ь*5 ап оііѵе §гееп ѵеЬісІе *Ьа* Ьиггез а* а 

сег*аіп гігециепсу апсі пеѵег тоѵез {аз*ег *Ьап 5ст/5ес. 5іпсе оиг 

Ьгапсі 5 ѵеЬісІе І5 по* Іп*еге5*ес1 іп апу о*Ьег ѵеЬісІез, уои ті^Ь* зау 

*Ьа* *Ье оііѵе §гееп ѵеЬісІе І5 і*5 зресіаі йгіепсі. Ѵои ѵѵііі Ьаѵе *о 

сопсіисіе *Ьа* ѴеЬісІе 5 Ьаз 5оте*Ьіп§ Ііке ргорег поипз іп Ьі§ 

тіпсі, ЫАМЕ5 *Ьа* гекг *о ѵегу раг*іси1аг оЬ)ес*5, Ііке Іатез, Саі- 

си**а, ог |ирі*ег. 
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Рщиге юа 

А пепѵогк *Ьа* §іѵе8 а 8І§па1 \ѵЬеп а Ьиг8* оі 3 рике8 рге8еп*8 ігзеіір, 

ргесесіесі апсі ІоПоѵѵесІ Ьу а раи8е. 

> 

Рі^иге юЬ 

А пеілѵогк оі гЬгевЬоІсі сіеѵісез гЬаг еті*8 а рике Іог еѵегу *ЬігсІ рике іп а 

го\ѵ іп *Ье іпри*. 

Ви* ѴеЬісІе 5 сап сіо тисЬ тоге Лап *Ьа*. I* сап соип* (й^иге 

іо), I* тау а550сіа*е опіу \ѵі*Ь ^гоирз оі Лиг ѵеЬісІез, по* тоге 

апсі по* 1е55, *о таке а раг*у оі йѵе. Ог і* тау ѵізі* еѵегу *еп*Ь 

зоигсе і* епсоип*ег5 оп і*5 ѵѵау. Ог і* тау Шгп а\ѵау Ігот а ѵеЬісІе 

\ѵЬо5е питЬег оі зепзогз к а тикіріе оі зеѵеп, ітріуіп^ *Ьа* зисЬ 

ѵеЬісІез Ьгіп§ Ьасі Іиск. Іп зоте \ѵау, і* зеетз *о орега*е ѵѵі*Ь 

ЖШВЕК8. 

II уои й* 5исЬ а ѵеЬісІе ѵѵі*Ь а ѵегу Іаг^е питЬег оі зЬгеѵѵсПу 

соппес*ес! ЛгезЬоЫ сіеѵісез, уои тау §е* і* *о ріау а раззаЫе §ате 

оі сЬе55. Ог уои тау таке і* зоіѵе риггіез іп ьосіс ог ргоѵе 

Леогетз іп еисіісіеап §еоте*гу. Ѵои геаііге ѵѵЬа* I ат сігіѵіп^ а*: 

\ѵі*Ь епои^Ь ЛгезЬоМ сіеѵісез і* сап сіо апу*Ьіп§ а сотри*ег сап 

сіо, апсі сотри*ег5 сап Ье тасіе *о сіо аітоз* еѵегу*Ьіп§. 

Ви* ѵѵЬеге І5 *Ье тетогу, зоте оі уои ѵѵііі азк, геаіігіп^ *Ьа* 
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тозі: Ае асгіѵкіез о{ а А^каі сотриіег сопзізі: о{ ри«іп§ сіаіа 

іпю тетогу, *акіп§ Ае сіаіа оиі: а^аіп іо регкпгп зоте саісиіа- 

гіоп, рипіп^ Ае гезикз Ьаск іто Ае тетогу, апсі 50 к>гА. ТЬе 

апзѵѵег: Аеге І5 гоот іог тетогу іп а пеілѵогк о{ АгезЬоЫ сіе¬ 

ѵісез, і( к І5 Іаг^е епои^Ь. Іта^іпе а АгезЬоЫ сіеѵісе соппесіесі іо 
а 5еп50г іог гесі Ь^Ьп >ХАеп іі із асгіѵагесі Ьу Ае гесі 1і§Ь*, іі 
асйѵаіез апоАег АгезЬоЫ сіеѵісе ѵѵЬісЬ іп шгп із соппесіесі Ьаск 

іо Ае йгз* сіеѵісе. Опсе а гесі Іі^Ьі: із зі^ЫесІ, Ае іѵѵо сіеѵісез \ѵі11 

асгіѵаіе опе апоАег к>геѵег. Таке а \ѵіге кот Ае оиіриі о{ опе о{ 

Ае ілѵо АгезЬоЫ сіеѵісез апсі соппес* іі іо а Ьеіі: Ае гіп§іп§ о^ Ае 

Ьеіі Аеп зі^паіз Ае кіс* Ааи аі зоте гіте іп Ае рази Аіз рагпсиіаг 

ѵеЬісІе заііесі іп Ае ѵісіпку о^ а зоигсе о{ гесі 1і§Ьп 

ТЬіз із ап еіетепіагу зогі: о^ мемоку. к із пои Акісик іо ипсіег- 

зіапсі Ьоѵѵ оиі; о{ зисЬ еіетепшгу тетогу зЮгез (сопзізгіп^ о{ 

гесіргосаііу соппесіесі АгезЬоЫ сіеѵісез) сотріех тетогіез сап Ье 

зупАезігесІ, ѵѵіА Ае роззіЬіІку о{ 8Юпп§ ехіхетеіу сотріех 

еѵепіз. Виі: Аеге із а Іітк іо Ае циапАу о{ іасіз Ае ѵеЬісІе сап 

зШге Аіз ѵѵау. Рог іпзіапсе, \ѵЬеп зі:огіп§ питЬегз, к Ае ѵеЬісІе 

Ьаз а Ьапк о{ іеп еіетепіагу тетогу сіеѵісез, к саппоі: йі: апу 

пшпЬег Ааі Ьаз тоге Аап геп А§кз (іп Ьіпагу поіапоп), зіпсе 

еасЬ еіететагу сіеѵісе сап аі тоз* гететЬег опе А§к Ьу Ьеіп§ 

асгіѵе ог іпасгіѵе (“опе Ьк о{ іпкптагіоп”). 

ТЬеге із а іхіск Ааі сап Ье изесі Ьу оиг Ьгапсі 5 ѵекісіез іо 
оѵегсоте Ае іпіхіпзіс Ііткагіоп о{ Аеіг зюга^е сараску. Іта^іпе 

а ѵеЬісІе іпѵоіѵесі іп а саісиіагіоп іп ѵѵЬісЬ питЬегз оссиг іЪаі аге 
тисЬ Іаг^ег Аап Ае питЬег о{ рапз іп Ае ѵекісіе’з оѵѵп ітегіог. 

Уои ті^Ьі: Аіпк Ааі зисЬ а іазк ѵѵоиЫ Ье Ыгеѵег Ьеуопсі Ае 

сотргеЬепзіоп о{ Аа* рагпсиіаг ѵеЬісІе. N01: зо іі \ѵе етріоу Ае 

к>11оѵѵіп§ зігаіе^у. Ьеі’з іхапзкг оиг ѵеЬісІе іо а Іаг^е, запсіу 

ЬеасЬ. ТЬе ѵеЬісІе сап сга\ѵ1 оп Ае ЬеасЬ, 1еаѵіп§ тагкз іп Ае 

запсі іпАсагіп^ Ае зиссеззіоп о{ А§кз іп Ае Іаг^е питЬегз Аа* 

етег^е кот кз саісиіагіопз. ТЬеп іі сап сгаѵѵі Ьаск, к>11о\ѵіп§ 
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кз оѵѵп іхаск, ю геас! о К гЬе сЬ^кз апсі ри* гЬет Ьаск іто гЬе 

саісиіайоп. 

ТЬе ѵеЬісІе І5 пеѵег аЫе іо сотргеЬепс! *Ьезе Іаг^е питЬегз аі 
апу опе тотеги. Виі: изіп§ кзек аз ап іпзіхитепі: іп а Іаг^ег 

зсЬете іпѵоіѵіп^ гііе епѵігоптепі:, апсі рапіу сіігеаесі Ьу к, к епсіз 

ир \ѵкЬ *Ье соггесі гезик. (Ск соигзе, іо Ье оп гііе за(е зісіе, \ѵе 

шиз* зиррозе іЪаі гііе запсіу зиікасе Ьаз по Ііткз.) И уои ѵ/апі а 
сопсгеіе ехатріе, іЬіпк о{ *Ье ѵеЬісІе саісиіайп^ гііе сіікегепсе 

(зтаіі епои^Ь іог іі іо сотргеЬепс!) ЬеПѵееп пѵо 1аг§е питЬегз, 

\ѵЬісЬ іі сап ргосіисе Ьии пои сотргеЬепс!. к \ѵі11 ргосіисе опе 

питЬег Ьу 1еаѵіп§ тагкз оп кз ѵѵау а1оп§ (Ье ЬеасЬ. к \ѵі11 рго¬ 

сіисе гііе огііег питЬег оп кз \ѵау Ьаск. Апсі гііеп іи дѵііі теазиге 

гііе сіікегепсе Ьу соипйп§ *Ье питЬег о{ тагкз і\\аі аге іп сіеіаик 

ог іп ехсезз о{ (Ье йгз* питЬег. 

Ьаіег оп, \ѵе дѵііі Іеагп Ьо\ѵ іо іпсогрогаіе іпю а ѵеЬісІе зоте- 

йЬіп§ ^иі^е апаіо^оиз іо *Ье запс! отзісіе, апс! аітозі: аз Ьоипсііезз 

іп кз сараску. 
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8еІесііоп, іЬе Ітрег$опаІ 
Ещіпеег 

Іп Ліз сЬаріег Ліп^з §еі: з1і§Ьі:1у ои* о{ Ьапсі. Ѵои тау 

ге^геі; Ліз, Ьиі; уои ѵѵііі зооп пойсе Лаі: к І5 а §оосІ ісіеа ю §іѵе 

сЬапсе а сЬапсе іп Ле ЛпЛег сгеаиоп о{ пе\ѵ Ьгапсіз ѵеЬісІез. 

ТЬІ5 ѵѵііі таке аѵаіІаЫе а зоигсе ітеііі^епсе Лаі: І5 тисЬ тоге 

роѵѵегЛІ Лап апу еп§іпеегіп§ тіпсі. 

Ой* о{ Ле соііесйоп ѵеЬісІез Лаі: ѵѵе Ьаѵе ргосіисесі іог Ле 

ригрозез о{ оиг ехрегітетаиоп, ѵѵе ѵѵііі сЬоозе зоте о{ Ле тоге 

сотріісаюсі зресітепз апсі риі: (Нет ото а Іаг^е (аЫе. соигзе 

Леге ѵѵііі аізо Ье зоте зоигсез о{ 1і§Ьі, зоипсі, зтеіі, апсі зо ЛгЛ 

оп Ле *аЫе, зоте о{ Лет Яхесі апсі зоте о^ Лет тоѵіп§. Апсі 

Леге ѵѵііі Ье ѵагіоиз зЬарез ог Іапсітагкз, іпсІиЛп^ Ле сіій Лап 

зі^паіз Ле епсі о{ Ле іаЫе юр. 

Ыоѵѵ уои апсі I ѵѵііі §аЛег а рІепйЛІ зирріу о{ таіегіаіз (йп, 

ріазйс, ЛгезЬоЫ сіеѵісез, ѵѵЬееІз, тоюгз, зепзогз, ѵѵігез, зсгеѵѵз 

апсі Ьокз) апсі ргосеесі ю ЬиіЫ ѵеЬісІез, іакіп§ аз оиг тосіеіз 

ѵеЬісІез Лаі: ѵѵе ріск Лот Ле опез сігсиіайп^ оп Ле *аЫе. ЕасЬ 

йте ѵѵе сору а ѵеЬісІе, \ѵе \ѵі11 риі: ЬоЛ Ле тосіеі апсі кз сору 

Ьаск оп Ле *аЫе, ріск ир апоЛег ѵеЬісІе, сору к, апсі зо оп. Ск 
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соигзе ѵѵе \ѵі11 по* ріск ир ѵеЬісІез Аа* Ьаѵе Іаііеп оп Ае Яоог 

Ьесаизе Аеу Ьаѵе ргоѵесі Аеіг оѵѵп іпаЬіІігу *о соре ѵѵіА Ае епѵі- 

гоптеп*. >№е ѵѵііі Ье сагеіиі іо ргосіисе ѵеЬісІез а* а расе Аа* 

гои^Ыу та*сЬе5 Ае га*е а* ѵѵЬісЬ ѵеЬісІез Іаіі оІІ Ае *аЫе, іо 
ргеѵеп* Ае гасе Ігот с!уіп§ ои*, оп опе Ьапсі, апсі іо ргеѵеп* Ае 

*аЫе Ігот Ьесотіп^ ипсіиіу сгоѵѵсіесі, оп Ае оАег. 

Ыо*е Аа* \ѵЬі1е \ѵе аге ріауіп^ Аіз §ате, ѵѵе ѵѵоп’* Ьаѵе *іте іо 
*ез* Ае ЬеЬаѵіог ог іо 5*ис1у Ае ѵѵігіп§, 1е* аіопе іо ипсіетапсі Ае 

Іо^іс оі Ае ѵеЬісІез Аа* ѵѵе ріск ир аз тосіеіз (от соруіп§. Ыог 

зЬоиЫ ѵѵе. АН ѵѵе аге азкесі іо сіо із іо зІаѵізЫу соппес* Ае раг*з 

ассогАп^ іо Ае ра**егп іп Ае тосіеі. 

Ыо*е аізо Аа* ѵѵЬеп \ѵе сіо Аіз іп а Ьиггу, ѵѵе аге Ьоипсі іо таке 

оссазіопаі тізіакез. Іи тау Ье оиг Іаиі* ѵѵЬеп оиг сору оі а рег- 

Іес*1у \ѵе11-*е5*есІ ѵеЬісІе Іаііз о(( Ае *аЫе аз зооп аз ѵѵе ри* іі 
сіоѵѵп. Ви* іі із аізо роззіЫе Аа* ѵѵе ѵѵііі ипѵѵі**іп§1у іп*гос!исе а 

рагйсиіагіу зЬгеѵѵс! ѵагіа*іоп іп*о Ае ра**егп о( соппесйопз, зо 

Аа* оиг сору ѵѵііі зигѵіѵе Іогеѵег ѵѵЬіІе Ае огі^іпаі тау *игп ои* іо 
Ье ипй* Іог зигѵіѵаі аІ*ег аіі. 

Іі сіоез зеет зигргізіп^ Аа* еггогз агізіп§ іп Ае зіорру ехеси*іоп 

оі а *азк зЬоиЫ ас* аз §егтз Іог ітргоѵетеп*. ѴСАа* із Іезз аз*оп- 

ізЬіп§ із Ае сгеайѵе роѵѵег о( а зресіаі зол о( еггог сопзізйп^ о( 

пеѵѵ сотЬіпаиопз о( рагйаі тесЬапізтз, еасЬ о( \ѵЬісЬ із по* 

с1ізгир*ес1 іп і*з оѵѵп \ѵе11-*е5*есІ 5*гис*иге. ТЬіз сап еазііу Ьарреп 

ѵѵЬеп ѵѵе ріск ир опе ѵеЬісІе аз а тосіеі Іог опе раг* о( Ае Ьгаіп 

апсі Аеп Ьу тІ5*аке ріск ир апоАег ѵеЬісІе аз а тосіеі Іог апоАег 

раг* о( Ае Ьгаіп. 5исЬ еггогз Ьаѵе а тисЬ §геа*ег сЬапсе о( *гап- 

зсепАп^ Ае іп*е11і§епсе о( Ае огі^іпаі ріап. 

ТЬіз із ап ітрог*ап* роіп*. II Ае Іиску ассіскп*5 Ііѵе оп Іогеѵег, 

Аеу ѵѵііі аізо Ьаѵе а тиккисіе оі сіезсепсіапіз, Іог Аеу \ѵі11 з*ау оп 

Ае *аЫе аіі Ае *іте ѵѵЬіІе Ае Іезз Іиску опез соте апсі §о. ТЬеге- 

Іоге, Аеу Ьаѵе а тисЬ §геа*ег сЬапсе оі Ьеіп§ ріскесі ир Ьу Ае 

соруі5*5 аз тосіеіз Іог Ае пех* §епега*іоп. ТЬиз ѵегу §оос! ісіеаз 
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итѵішп^іу іпіхосіисесі іто *Ье ѵѵігіп^, гіюи^Ь ітргоЬаЫе, сіо Ье- 

соте цике ѵѵісіезргеасі іп *Ье 1оп§ гип. 

ТЬіз зЮгу із цике оЫ апсі §оез Ьу гііе пате о{ Эапѵіпіап еѵоіи- 

иоп. Мапу реоріе (ктЧ Ііке *Ье ісіеа *Ьаі: еѵегугіііп^ Ьеаийкіі апсі 

тагѵеіоиз іп ог^апіс патге зЬоиЫ Ье сіие іо гііе зітріе соорега- 

йоп гергосіисйоп, еггогз, апсі зеіесйоп. ТЬіз І5 по ргоЫет (от 
из. Ьаѵе сопѵіпсесі оигзеіѵез {На* Ьеаийкіі, тагѵеіоиз, апсі 

зЬгеѵѵсІ тасЬіпез сап Ье тасіе ои* іпог^апіс таИег Ьу *Ьіз зіт- 

ріе Іхіск. Могеоѵег, ѵѵе аігеасіу кпо\ѵ гііаі: апаіузіз із тисЬ тоге 

сікйсик *Ьап зупіЬезіз. ѴСЧіеге *Ьеге Ьаз Ьееп по сопзсіоиз еп- 

§іпеегіп§ аі аіі, аз іп *Ье сазе о{ оиг іуре 6 ѵеЬісІез, апаіузіз \ѵі11 

песеззагііу ргосіисе *Ье Еееііп^ о{ а ту$іегіои$ зирегпашгаі Ьапсі 

§иісІіп§ *Ье сгеаиоп. >№е сап іта^іпе іУіаі іп тозі: сазез оиг апаіу¬ 

зіз о{ Ьгаіпз іп і:уре 6 ѵеЬісІез \ѵоиМ Еаіі ако^е&ег: (Ье \ѵігіп§ і\іаі 
ргосіисез Леіг ЬеЬаѵіог тау Ье зо сотріісаіесі апсі іпѵоіѵесі гіЬаі: 

ѵѵе ѵѵііі пеѵег Ье аЫе іо ізоіаіе а зітріе зсЬете. Апсі уеі іі \ѵогкз. 
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Сопсери 

>Ѵе Ьаѵе аігеасіу изесі Ле ѵѵогсі кпоѵѵіесі^е, еѵеп і( іп а 

зотеѵѵЬаі: Іасейоиз ѵѵау, ѵѵЬеп \ѵе сіізсиззесі гііе ргорегйез оі ѴеЬі¬ 

сІе 3. Апсі ѵѵе Ьаѵе іизі: оЬзегѵесІ Ьо\ѵ а ргосезз акіп іо Эагѵѵіпіап 

еѵоіийоп тау іпсогрогаіе кпоѵѵіесі^е іпіо тасЬіпез іп а тузіегі- 

оиз ѵѵау, гЬои^Ь іи І5 поі: іттесііаіеіу оЬѵіоиз гЬгои^Ь \ѵЬа* сЬап- 

пеі гііе кпо\ѵ1ес!§е (аЬоіи гііе сіап^егз соппеаесі ѵѵкЬ а сіій) 

етегесі (Ье “Ьгаіп” ог іп ѵѵЬаі: Іогт к із сотаіпесі гЬеге. Іп ЬогЬ 

сазез ѵѵе аге геіеггіп^ іо йхесі, іпЬогп кпоѵѵіесі^е Лаг, ѵѵЬе&ег 

гі^Ы: ог ѵѵгоп§, Ьеіоп^з іо гііе іпсііѵісіиаі ѵеЬісІе Іог ЬеПег ог Іог 

\ѵогзе. ТЬіз із йпе Іог а зеі: епѵігоптепі: Ьиі: тау Ье сагазіхорЬіс 

\ѵЬеп гііе сопсііиопз сЬап^е. ТЬегеІоге, іп а ргесіоиз ѵеЬісІе іЪаі 
\ѵе Іоѵе, \ѵе зЬоиЫ ЬиіЫ іп тесЬапізтз о( асіаргаиоп го таке к 
тоге ЙехіЫе. N01 опіу \ѵі11 оиг ѵеЬісІе гЬеп Ье ргерагесі го тее* 

саіазіхорЬіс еѵепіз Ьиі; к ѵѵііі аізо Ье геасіу го соре \ѵігЬ а ^геаГег 

ѵагіеіу о( зішаиопз апсі Лиз Ье 1е55 сопйпесі ю а рагйсиіаг 

епѵігоптепі:. 

>Ѵе ргосеесі аз Іоііоѵѵз. Рігзі:, ѵѵе Ьиу а гоіі оі а зресіаі ѵѵіге, 

саііесі Мпетотх, ѵѵЬісЬ Ьаз (Ье Іо11оѵѵіп§ ітегезип^ ргорегіу: кз 

гезізіапсе із аі: йгз* ѵегу Ьі§Ь апсі з(ауз Ьі§Ь ипіезз (Ье (ѵѵо сотро- 

пеп(з (Ьа( іи соппес(з аге аі: (Ье зате (іте (гаѵегзесі Ьу ап еіестс 
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сиггепі. ЗХТіеп іЬіз Ьаррепз, іЬе гезізіапсе о{ Мпетоігіх сіесгеазез 

апсі гетаіпз Іоѵѵ (от а лѵЬіІе, Ііиіе Ьу Ііиіе геіигпіп^ іо ііз іпіііаі 

ѵаіие.* Ыоѵѵ Іеі’з риі а ріесе Мпетоігіх Ьеіѵѵееп апу і\ѵо 

іЬгезЬоЫ сіеѵісез о{ а Еаігіу сотріісаіесі ѵеЬісІе о{ іуре 5. ТЬіз І5 а 

\оі оі ѵѵігіп§, Ьиі іЬе ейесі І5 поі §геаі аі йгзі, сіие іо іЬе Ьі§Ь 

гезізіапсе о{ Мпетоігіх. Ѵегу Ііиіе сиггепі: \ѵі11 зргеасі йгот ап 

асііѵе сотропепі іо аіі іЬе оіЬег сотропепіз іо \ѵЬісЬ іі із 

соппесіесі. 

Аз іЬе ѵеЬісІе (ѵѵЬісЬ із поѵѵ іуре 7) тоѵез агоипсі апсі ехрегі- 

епсез ѵагіоиз зііиаііопз іп ііз епѵігоптепі, зоте о{ ііз Мпетоігіх 

соппесііопз ѵѵііі сЬап^е іЬеіг зігеп^іЬ. Зиррозе а^геззіѵе ѵеЬісІез 

іп іЬаі рапісиіаг епѵігоптепі: аге ойеп раіпіесі гесі. ТЬеп іЬе зеп- 

зог (от гесі іп оиг іуре 7 ѵеЬісІе \ѵі11 оііеп Ье асііѵаіесі іо^еіЬег ѵѵііЬ 

іЬе іЬгезЬоЫ сіеѵісе іЬаі гезропсіз іо а^геззіѵе ЬеЬаѵіог, апсі іЬе 

Мпетоігіх \ѵіге соппесііп^ іЬе і\ѵо \ѵі11 Ьаѵе ііз гезізіапсе сіе- 

сгеазесі зо оЙеп іЬаі іи ѵѵііі поі: Ьаѵе ііте іо геіигп іо ііз іпіііаі 

ѵаіие. ТЬе сопзециепсе із оЬѵіоиз: еѵегу йте іЬе ѵеЬісІе зепзез 

гесі, іЬе ѵѵЬоІе зеі о^ тоѵетепіз ѵѵііЬ \ѵЬісЬ іі погтаііу гезропсіз 10 

а^геззіѵе ЬеЬаѵіог \ѵі11 Ье асііѵаіесі. 5о оиг ѵеЬісІе ѵѵііі іигп а\ѵау 

йгот ііз сіап^егоиз {еііоѵѵ. ТЬе епЬапсес! соппесііоп Ьеіѵѵееп іЬе 

сотропепіз гергезепіз ѵѵЬаі рЬіІозорЬегз саіі аззосіатісж, іЬе 

аззосіаііоп о{ іЬе соіог гесі ѵѵііЬ а^геззіоп. Моге ^епегаііу, \ѵе 

тау зау а пеѵѵ ссжсерт Ьаз агізеп іп іЬе ѵеЬісІе: \ѵЬепеѵег ап 

а^геззіѵе ѵеЬісІе із агоипсі, еѵеп і( іі із Ыие ог §гееп, оиг іуре 7 

ѵеЬісІе ѵѵііі “зее гесі.” Аз ^аг аз \ѵе аге сопсегпесі, іЬіз сап теап 

* I сіоп’г саге і{ гЬе еіесггісіапз зЬисЫег. ТЬеу кпо\ѵ ѵегу \ѵе11 гЬаг еѵеп і{ МпегпоГгіх 

із пог аѵаіІаЫе соттегсіаііу аз а \ѵіге, іг сап Ье зітиіагесі Ьу а зітріе сігсиіг. Апсі 

гЬеу аізо кпо\ѵ гЬаг зисЬ гЬіп^з ехізг іп апітаіз’ Ьгаіпз. И уои \ѵапг а ^аігіу геаіізгіс 

ехріапагіоп Мпетоггіх \ѵіге, гЬіпк а тагегіаі гЬаг сЬап^ез ігз сопсіисгапсе аз 

а Ьтсгіоп гетрегашге: гЬе сиггепг Ьеагз гЬе глѵо сотропепгз соппесгесі Ьу 

Мпетоггіх, апсі гЬе гетрегашге сЬап^е аг гЬе глѵо епсіз гЬе соппесгіоп іпсіисез 

гЬе сЬап^е іп гезізгапсе. 
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опіу: нЬе ѵеЬісІе сіоез зоте оі нЬе пЬіп^з іп сіісі ргеѵіоизіу опіу 

\ѵЬеп іп ѵѵаз сопйгоппесі ѵѵінЬ нЬе соіог гесі. 

ТЬІ5 ргосе55 оі Нгапзіапіп^ пЬіп^з нЬан Ьарреп Но^епЬег іп нЬе 

епѵігоптепп іппо “сотріехез” оі аспіѵіпу \ѵіі;Ьіп нЬе ѵеЬісІез І5 оі 
зисЬ §геап ітрогпапсе нЬан ѵѵе ои^Ьп по Іатіііагіге оигзеіѵез ѵѵінЬ іі 
зоте тоге. Опе сопзециепсе, ѵѵе Ьаѵе аігеасіу зееп, І5 сопсерн 

Іогтапіоп. №Ьеп іи Ьаррепз ЬеП\ѵееп сЫІегепП сапе^огіез оі пЬіп^з 

(зисЬ аз гесі соіог апсі а^геззіоп), ѵѵе ргеіег іо саіі іи аззосіапіоп. 

Вин іп тау Ьарреп ѵѵінЬіп а зіп^іе саПе^огу, зау зтеіі, \ѵЬеп а 

питЬег оі сЬетісаІз сііззоіѵесі іп нЬе аіг аге Ігециепніу регсеіѵесі 

По^енЬег, зисЬ аз Ьигпесі ріазніс, ІиЬгісаніп^ Йиісі, апсі Ьанпегу асісі, 

ѵѵЬісЬ аге зен Ігее ѵѵЬеп а ѵеЬісІе із ѵѵгескесі. 5о іі із іизнійесі Іог 

зигѵіѵіп^ ѵеЬісІез Но зноге нЬе “зтеіі оі сІеанЬ” іп огсіег но Ье аЫе, 

ІаПег оп, но ісіепнійу сіап^егоиз ге^іопз оі нЬеіг епѵігоптепн. ТЬіз із 

сіопе Ьу нЬе Іогтапіоп оі а пеѵѵ оііаспогу сопсерн. 

Ѵізиаі сопсерНз тау Ье когтей іп а зітііаг таппег. ТЬе 

зПгащЬнпезз оі а Ііпе іп сііііегепп рагнз оі нЬе ѵізиаі йеЫ, Іог ех- 

атріе, тау соте Но зі^пійу нЬе сіап^егоиз сіій ан нЬе зісіе оі нЬе 
наЫе. Апсі нЬе тоѵетепн оі тапу оЬ)еснз іп сЫІегепн сіігеспіопз 

тау соте Но гергезепн нЬе сопсерн “ге^іоп сгоѵѵсіесі ѵѵінЬ ѵеЬісІез.” 

Вин ѵізиаі сопсерНз сап Ье Игеапесі тоге еШсіепнІу Іанег оп \ѵЬеп \ѵе 

ргоѵісіе оиг ѵеЬісІез ѵѵінЬ нЬе а ргіогі сапе^огу оі зрасе. Рог по\ѵ, 

ѵѵе зЬоиМ ехріоге зоте оі нЬе рЬіІозорЬісаІ ітріісаніопз оі нЬе 
ргосезз оі сопсерн Іогтаніоп. 

ЬеН рЫІозорЬегз ѵѵаНсЬ а Ьгеесі оі Пуре 7 ѵеЬісІез апсі ІеН пЬет 

зресиіане аЬоиН нЬе ѵеЬісІез’ ЬеЬаѵіог. Опе рЫІозорЬег зауз: ТЬіз 

із аіі ѵегу ѵѵеіі, Ьин Іеагпіп^ Но гесо^піге зінианіопз нЬан аге оі зоте 

ітрогнапсе із а Раігіу Нгіѵіаі регіогтапсе, езресіаііу іі ін із сіопе нЬе 
Ьагсі ѵѵау, Ьу ге\ѵагс! апсі рипізЬтепн. ІН ѵѵоиЫ Ье а сііііегепп тап- 

нег аІпо^епЬег іі нЬезе ѵеЬісІез соиЫ Іогт нЬеіг оѵѵп сопсерНз іп 

циіен тесііпапіоп, \ѵінЬоиП ап ехнегпаі НиНог Пе11іп§ пЬет \ѵЬан із 

ітрогнапн. Вин пЬеу пеѵег ѵѵііі, Ьесаизе аЬзнгасНіоп із опе оі нЬе 

ро\ѵегз нЬан із ипіцие но нЬе Ьитап тіпсі. 
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Ви( Іоок, зауз апо(Ьег рЫІозорЬег, I іиз( ѵѵа(сЬесІ ап авзткас- 

тіоы Ьеіп§ таек Ьу опе о{ (Ьезе сгеашгез. к \ѵаз тоѵіп§ агоипсі іп 

а спу\ѵсІ о{ реасекіі, ипраіп(есІ §гау ѵеЬісІез \ѵЬеп і( тег а ѵеЬісІе 

раіп(ес1 гесі (Ьа( ргоѵесі (о Ье а^геззіѵе; (Ьеп іі те( а §гееп ѵеЬісІе 

(Ьа( аЬо ргоѵесі іо Ье а^геззіѵе. >№Ьеп ту ѵеЬісІе теі; апогііег 

раіп(есІ Ыіоѵѵ, (Ьіз опе раіп(есІ Ыие, іі іттесІіа(е1у (Ьои§Ь( (Ьа( 

(Ьіз опе ѵѵаз а^геззіѵе (оо. Апсі іі (игпесі а\ѵау іп а Ьиггу. ТЬіз із а 

(гие аЬз(гас(іоп, (Ье сопсёр( о{ соіог геріасіп^ (Ье іпсііѵісіиаі соі- 

ог5 гесі апсі §гееп о{ (Ье огі^іпаі ехрегіепсе. Ог іі уои \ѵізЬ, \ѵе сап 

зау (Ьа( а сеыекаілхатісж Ьаз (акеп ріасе йгот раг(іси1аг соіогз 

іпсІіса(іп§ сіап^ег (о (Ье ^епегаі сіап^ег зщпаі “соіог.” 

5иге епои^Ь, зауз (Ье (Ьігсі рЫІозорЬег, Ьи( (Ьа( із по( сІНйсик 

(о ехріаіп еі(Ьег. І( Ьаз зоте(Ьіп§ (о сіо \ѵі(Ь (Ье ѵѵау соіогз аге 

герге5еп(ес! Ьу (Ье ас(іѵі(у о{ (Ье е1ес(гопіс раг(5 іп (Ье §ас!§е(. 

ІІпс1оиЬ(ес11у іп аіі (Ье тезз о{ ѵѵігез (Ьеге ѵѵііі Ье опе \ѵіге (Ьа( 

зі^пійез “§гау” аз (Ье еѵеп тіх(иге о{ аіі соіогз. ТЬеп (Ьеге ті§Ь( 

ѵѵеіі Ье опе (Ьа( зі^пійез “по( §гау,” апсі (Ьа( опе ѵѵаз ас(іѵе ѵѵЬеп 

(Ье гесі ѵеЬісІе арреагесі. 5о (Ье “по( §гау” \ѵіге Ьасі (Ье з(гоп§ез( 

согге1а(іоп ѵѵі(Ь а^геззіѵепезз, апсі (Ьіз ѵѵаз Іеагпесі. N0 \ѵопс!ег 

(Ьіз “по( §гау” ѵѵіге Ьіпс(іопесІ аз а сіап^ег зі^паі \ѵЬеп (Ье Ыие 

а^геззог аггіѵесі. 

АН гі§Ь(, зауз (Ье к>иг(Ь рЫІозорЬег, Ьи( поЬосІу іп Ьіз тіфі 
тіпсі еѵег зизрес(ес1 апу(Ьіп§ тоге туз(егіоиз ЬеЬіпсІ (Ье “Часику 

о{ ^епегаіігайоп.” 

Ріпе, зауз I, аз 1оп§ аз уои асітк і(. 
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Зрасе, ТЫщ$, апсі Моѵепгепіз 

гаке Ае пех* згер іп Ае ітргоѵетеги оі оиг ѵеЬісІез 

ргітагііу аз а Іаѵог іо оигзеіѵез, іо кеер Аіп^з ііду апсі іо таке 
Ае \ѵігіп§ іезз ситЬегзоте. Виі: ѵѵе ѵѵііі йпсі А ап Ае іпігосіисгіоп 

о( іпіегпаі тарз о( Ае епѵігоптепі: із о( іпезгітаЫе ѵаіие (от Ае 

ѵеЬісІез іооу такіп§ іі тисЬ еазіег (от Ает іо Азсоѵег Ае сгиА 

аЬои* Аеіг епѵігоптепі:. 

ѴСАа* I теап Ьу а тар із Аіз: іаке а зеі: о( рЬоюсеІІз, зау опе 

ЬипАесІ оі Ает, Віи іпзіеасі о( АзтЬиип^ Ает теззііу оѵег Ае 

зигіасе о( Ае ѵѵЬоІе ѵеЬісІе, аггап^е (Нет іп а пеаі: зциаге о( іеп Ьу 

іеп рЬоюсеІІз оп Ае (топі зигіасе о( Ае сазіп§ (й^иге и). Ыоѵѵ (іі 
а Іепз оп юр о( Ае аггау, такіп§ іі: іпю а сатега. Ѵои кпоѵѵ Ааи 

і( еѵегуАіп^ із зеі: соггесГІу, Ае іпѵегюсі іта^е о( Аіп^з іп (топі о( 

Ае ѵеЬісІе \ѵі11 Ье рго)есі:ес1 опю Ае аггау. ОІ соигзе, уои саппоі: 

ріск ир а регіесі: ТѴ рісШге \ѵіА )изі: опе ЬипАес! рЬоюсеІІз, Ьиі: 

уои \ѵі11 §еі: а рісШге. Іи \ѵі11 поі: Ье зсгатЫес! іпіогтаиоп аЬоиі: 

Ае оиізісіе \ѵогЫ; іі: ѵѵііі Ье а гергезетагіоп о( Ае огсіег о( Аіп^з, 

о( Аеіг пеі^ЬЬогЬоосІ геіайопз апсі, гои^Ыу, о( Ае Азіапсез Ье- 

Ілѵееп Ает. 

Іи із еазу іо таке §оосІ изе о( Аіз огсіегііпезз. >№е тау Ьиіісі 

пеілѵогкз о( АгезЬоІсІ сіеѵісез Ааі: сап Азйп^иізЬ атоп§ гапсіот 



Рі^иге іі 

ѴеЬісІе 8 \ѵііЬ а Іеш еуе. 
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епѵігоптеп*з апсі епѵігоптеп*з Ла* соп*аіп Іитрз о{ та**ег, 

Ліп^з Ла* тоѵе апсі огсіегесі з*гис*игез. 

ВиіЫ уоигзек ап аггау о{ ЛгезЬоЫ сіеѵісез, еасЬ соппес*ес! *о а 

§гоир пеі§ЬЬогіп§ рЬо*осе11з, зау Л>иг о{ Лет аггап^есі іп а 

зциаге (й^иге 12). Ыоѵѵ аз 1оп§ аз Ле ѵеЬісІе із зиггоипсіесі Ьу 1і**1е 

іпзі^пійсап* оЬіес*з ог Ьу оЬіес*з цике Лг аѵѵау, аіі о{ Ле рЬо*о- 

сеііз ті§Ь* зее іиз* а Лѵѵ Лезе Ліп^з, аіі іп тоге ог Іезз Ле зате 

питЬегз. Сопзециеп*1у, Ле рЬо*осе11з \ѵі11 аіі Ьесоте асйѵе 

гои^Ыу іо Ле зате сіе^гее. Еѵеп к зоте рЬо*осе11 ассЫеп*а11у зеез 

а Лѵѵ тоге Ліп^з Лап кз пеі^ЬЬогз апсі сопзециеп*1у §іѵез а 1і**1е 

тоге ои*ри*, Ле еЛес* ѵѵііі ргоЬаЫу Ье аѵега^есі от Ьу Ле 

ЛгезЬоЫ сіеѵісез, ѵѵЬісЬ аіѵѵауз асісі Ле отри* о{ Лиг пеі§ЬЬогіп§ 

рЬо*осе11з. Вт \ѵЬеп а Іаг^ег оЬ)ес* арреагз іп Ле пещЬЬоЛоос! о^ 

оиг ѵеЬісІе, к \ѵі11 Ье зееп Ьу опе ог тоге §гоирз о{ рЬо*осе11з Ла* 

аге аіі соппес*есІ *о Ле зате ЛгезЬоЫ сіеѵісе. ТЬіз сіеѵісе ѵѵііі Ье 

ас*іѵа*ес! тисЬ тоге з*гоп§1у Лап Ле оЛегз апсі Лиз ѵѵііі Лтс- 

*іоп аз ап оЬ]есі сіеіесіог, о{ іпезйтаЫе ѵаіие (от Ле ѵеЬісІе. 

I* ті§Ь* Ье еѵеп тоге изеЛіІ *о сопз*гис* а зе* о{ шоѵетепі 
сіеіесіогз соппес*ес! \ѵіЛ Ле аггау о{ рЬо*осе11з (й^иге 13). Рт Ле 

отри* о{ еасЬ рЬо*осе11 іп*о а сіеіау, а сіеѵісе Ла* §іѵез оЛ а зі^паі 

а 1і**1е ѵѵЬіІе аЛег к Ьаз гесеіѵесі опе. ЫоЛіп^’з еазіег Лап Ла*. 

А зІи^ізЬ ЛгезЬоЫ сіеѵісе \ѵі11 сіо. Ыоѵѵ таке а пе\ѵ аггау о{ 

ЛгезЬоЫ сіеѵісез. ЕасЬ із соппес*ес! ѵѵіЛ опе рЬо*осе11 ѵіа а сіеіау 

сіеѵісе, апсі \ѵіЛ апоЛег пеі§ЬЬогіп§ рЬоюсеІІ 1оса*есІ *о Ле гі§Ь* 

Лгес*1у, ѵѵіЛои* а сіеіау сіеѵісе. ТЬезе ЛгезЬоЫ сіеѵісез Ьесоте 

асйѵе опіу ѵѵЬеп Леу гесеіѵе а зі^паі Лот ЬоЛ сЬаппеІз. Еѵегу 

*іте а Ьгі^Ь* оЬ)ес* тоѵез Ьу Лот ІеЛ *о гі^Ь*, к ѵѵііі еіісі* а зі^паі 

іп опе рЬо*осе11, \ѵЬісЬ ѵѵііі Ье з*огес! (ог а зЬог* ѵѵЬіІе іп Ле сіеіау. 

Ву Ле *іте Ле оЬ)ес* еііскз а зі^паі іп Ле пеі^ЬЬогіп^ рЬо*осе11, 

Ле сіеіау \ѵі11 §іѵе оЛ кз зі^паі аз ѵѵеіі зо Ле *ѵѵо зі^паіз ѵѵііі Ьі* Ле 

тоѵетеп* с!е*ес*ог—ЛгезЬоЫ сіеѵісе а* Ле зате йте, такіп§ к 

асйѵе. ОЬѵіоизІу, а зро* тоѵіп§ іп Ле оррозке Лгесйоп ѵѵііі по* 

Ьаѵе Ле зате еЛес* Ьесаизе і* \ѵі11 Ьі* Ле Лз* ЛгезЬоЫ сіеѵісе йгз* 



4 

Рі$иге 12 

Ап оЬіесг сіегесгог. ЕасЬ гЬе гЬгезЬоІс! сіеѵісез оп гЬе гі^Ьг гезропск 

опіу ѵѵЬеп йшг пеі§ЬЬогіп§ зепзогз аггап§ес! іп а зциаге аге асгіѵе 

го§егЬег. 

< 

Рідиге 13 

А 8ег тоѵетепг <іегесГог8 (С) ^ог тоѵетепг Р*от гі§Ьг го ІеіРг. ТЬе 

гЬгезЬоІсІ сіеѵісез С Ьесоше асгіѵе ѵѵЬеп гЬеу гесеіѵе іприг сіігесгіу іхот 

гЬе 5еп5ог Р го гЬе ІеіРг, апсі аг гЬе загпе гігпе гесеіѵе іприг іпсіігесгіу, ѵіа а 

сіеіау еіешепг Э, ітот гЬе пеі§ЬЬогіп§ 8еп8ог го гЬе гі§Ьг. 
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апсі Ле 5Іи§§І5Ь опе акегѵѵагсі—50 Леіг оиіриі ѵѵііі поі соіпсісіе ап 

Ле пехі Іеѵеі. ТЬиз оиг тоѵетепі; сіеіесіогз аге сіігесйопаі. 

>№е сап соигзе таке сІіЯегепі: зеіз тоѵетепі; сіеіесіогз іог 
сІіЙРегепі: сіігесйопз 50 Лаі по тоѵетепі; \ѵі11 езсаре Ле айепііоп 

о{ оиг ѵеЬісІе. ^е сап аізо таке {Нет іог ѵагіоиз ѵеіосійез, ог 

еѵеп Й)г оЬ)есі;5 о{ ѵагіоиз зігез. Іп огсіег іо сіо іЬіз, ѵѵе йгзі таке 

ап аггау о{ оЬіесі сіеіесіогз, аз іп й^иге 12, апсі соппесі іЬеіг 

оиіриіз іп раігз іо іЬе тоѵетепі; сіеіесіогз. Опіу тоѵетепі; о{ 

оЬіесіз о{ а сегіаіп зіге, сіейпесі Ьу іЬе ѵѵігіп§ о{ іЬе іпсііѵісіиаі 

оЬіесі сіеіесіогз, ѵѵііі еіісіі асііѵііу іп (Не тоѵетепі; сіеіесіог. >№е 

тау аізо ргосеесі іЬе оіЬег ѵѵау агоипсі. Рігзі ѵѵе таке ап аггау о{ 

тоѵетепі; сіеіесіогз, аіі іипесі іо тоѵетепі; о{ іЬе зате ѵеіосііу іп 

іЬе зате сіігесііоп. ТЬеп \ѵе іаке іЬе оиіриі о{ зеіз о{ пеі§ЬЬогіп§ 

тоѵетепі; сіеіесіогз апсі соппесі еасЬ зеі іо а іЬгезЬоЫ сіеѵісе, 

ѵѵЬісЬ іЬеп асіз аз ап оЬ]ес( сіеіесіог. Виі іЬіз оЬ]ес( сіеіесіог зеез 

ап оЬ]ес( опіу аз а зеі; о{ роіпіз, аіі тоѵіп§ іп іЬе зате сіігесйоп. 

ТЬіз, Ьу іЬе ѵѵау, із Ьоѵѵ \ѵе Ьитапз зее сегіаіп оЬ]ес(з іоо—зисЬ 

аз а сийІейзЬ тоѵіп§ оп іЬе запсіу осеап йоог, по тайег Ьоѵѵ 

§оос! іЬе тітісгу о^ іЬе Ьеазі. 

АпоіЬег ѵѵеіі-кпоѵѵп ѵѵау іо таке §оос! изе о{ ап аггау о{ рЬоіо- 

сеііз із ѵѵЬаі із ойеп саііесі Іаіегаі іпЫЬіііоп (й^иге 14). Маке ап 

аггау о^ іЬгезЬоІс! сіеѵісез ЬеЬіпсІ іЬе аггау о{ рЬоіосеІІз. Соппесі; 

Лет опе-іо-опе іо іЬе рЬоіосеІІз, зо іЬаі еасЬ \ѵі11 Ье асііѵаіесі Ьу 

Іі^Ьі іп іЬе соггезропсііп^ розійоп. Ыоѵѵ іпігосіисе Іаіегаі іпЬіЬі- 

ііоп: Іеі еасЬ асііѵе іЬгезЬоЫ сіеѵісе риі а Ьгаке оп іЬе асііѵііу о{ 

ііз пеі^ЬЬогз, зо іЬаі іЬе тоге іі із асііѵаіесі, іЬе тоге ііз пеі^ЬЬогз 

аге іпЬіЬііесІ. Ѵои сап еазііу зее іЬаі іЬеге ѵѵііі Ье ап ипеѵеп таісЬ 

Ьейѵееп пеі§ЬЬогіп§ іЬгезЬоЫ сіеѵісез гесеіѵіп^ сіійегепі атоипіз 

о{ ехсііаііоп: іЬе опе тоге зігоп^іу ехсііесі ѵѵііі риі іЬе оіЬег опе 

сотріеіеіу оиі о{ Ьизіпезз. ТЬиз, іпзіеасі о{ §еіііп§ а сопііпиоиз 

сІізігіЬиііоп о{ асііѵііу гейесііп^ аіі іЬе зЬасІез о{ іЬе епѵігоптепі 

зееп Ьу іЬе рЬоіосеІІз, уои ѵѵііі §еі а гергезепіайоп о{ ізоіаіесі 

Ьгі§Ьі зроіз. Опіу іп Ле сазе о^ ап епіігеіу ипіЛгт іііитіпаііоп 
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Рі^иге 14 

Ріѵе ЛгезЬоІсІ сіеѵісез, ехскесі Ьу гіЬа* шапу 8ешог8, еасЬ соппесгесі го ігз 

пеі§ЬЬог8 Ьу іпЬіЬкогу соппесиопз. Шкогт ехскаиоп *Ье ѵѵЬоІе 8еі 

\ѵі11 Ье зиЬсІиесІ Ьу Ле ІпЬіЬкогу ітегасгіопз, ѵѵЬіІе ізоіаіесі 8роі8 оі ехсі- 

гаиоп ѵѵііі 8*апс1 ои*. 

ѵѵііі аіі Ле ЛгезЬоЫ сіеѵісез зіау а* Ле зате Іеѵеі (акЬои^Ь гііеге 

аге сіікісикіез ах. Ле Ьогсіегз Ле аггау). Виі: іп Ле сазе ипі- 

к>гт іііитіпаиоп, Ле ЛгезЬоІсІ сіеѵісез \ѵі11 аізо іпЬіЬк еасЬ оЛег 

Ьу Ле зате атоит. ТЬиз ипкогтку \ѵі11 Ье \ѵеак1у гергезетесі, 

ѵѵЬісЬ із аіі гі^Ьі:, (от ипкогтку із ипітегезйп^. 

к із цике сіеаг Лаі: Лезе Іхіскз, апсі а питЬег оЛег іхіскз Ла* 

уои ті^Ьі: іпѵепі:, аге опіу роззіЫе ѵѵЬеп Леге із ап огсіегіу герге- 

зетаиоп ск Ле “зепзогу зрасе” зотеѵѵЬеге іп Ле Ьосіу о( Ле 

ѵекісіе. ТЬіз пеесі поі: Ье г-сіітепзіопаі ѵізиаі зрасе, аз іп гііе ех- 

атріез )изі; сіізсиззесі. к тау Ье з-сіітепзіопаі іасйіе зрасе; \ѵе сап 

гергезепі: ітегпаііу, іп а з-сіітепзіопаі аггау, аіі гііе роітз Лап Ле 

ѵеЬісІе іюисЬез Ьу теапз а іоіпіесі агт саггуіп^ а іасиіе зепзог. 

>№е сап аізо гергезепі: з-сіітепзіопаі ѵізиаі зрасе, і( \ѵе разз Ле 

зі^паіз кот Гѵѵо еуез Лгои^Ь а сіеѵісе х\іах реікогтз Ле зогі: 

сотришіоп кпоѵѵп аз “зіегеозсоріс ѵізіоп” іп Ьитап рзускоіо^у. 

^е сап іпѵепі: аіі зоіХз Ьігагге ітегпаі зрасез \ѵЬісЬ \ѵе тщЬі: 

изе хо Ше іп а сопѵепіепі: ѵѵау Ле іпкгтакоп геасЬіп^ Ле ѵеЬісІе. 

Тѵѵо-сіітепзіопаі ѵізиаі зрасе сотЬіпес! \ѵкЬ опе іетрогаі сіітеп- 

зіоп тау Іеасі хо а гергезетайоп аіі Ле іта^ез, разі: апсі ргез- 
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ел*, іп а з-сіітешіопаі зрайаі аггау \ѵі*Ьіп *Ье ѵеЬісІе. Іпзрігесі Ьу 

5оте оі *Ье *Ьіп§5 *Ьа* аге кпоѵѵп аЬои* апітаі Ьгаіпз, ѵѵе соиЫ 

аЬо іпѵеп* а з-сіітепзіопаі аггау Іог *Ье Й1іп§ оі асоиз*іс іпіогта- 

*іоп, \ѵі*Ь опе сіітепзіоп гергезепйп^ *Ье Ігециепсу, *Ье зесопсі *Ье 

ітепзку, апсі *Ье *ЬігсІ *Ье рЬазе оі *Ье асоиз*іс зі^паіз. 

Сигіоизіу, ѵѵЬеп ѵѵе соп5*гис* іп*егпа1 зрасез Іог ѵеЬісІез, ѵѵе аге 

по* еѵеп сопйпесі Ьу *Ье з-сіітепзіопаіку оі Іатіііаг зрасе *Ьа* 

зеетз *о Ііті* оиг іттесІіа*е іпшкіѵе ипсІег5*апсІіп§. I* із сііійсиі* 

*о іта^іпе зоіісіз оі тоге *Ьап 3 сіітепзіопз, зау а 4-сктепзіопаІ 

сиЬе ог а 5-сІітепзіопаІ зрЬеге. Іп Іас*, ѵѵЬеп ѵѵе *Ьіпк о1 ап огсіі- 

пагу з-сіітепзіопаі сиЬе, ѵѵе *епсІ *о іта^іпе 5оте*Ьіп§ Ііке а Ьох 

\ѵі*Ь 6 зциаге зісіез. II ѵѵе ѵѵап* *о іта^іпе а 4-сйтепзіопаІ сиЬе, ѵѵе 

попсе *Ьа* *Ье зісіез \ѵои1с! Ьаѵе *о іп*егзес*. Ви* ѵѵе саппо* рістге 

*Ьіз, зо ѵѵе §іѵе ир. 

Оп *Ье о*Ьег Ьапсі, к із цике еазу *о іта^іпе ог *о сігаѵѵ 

пе*ѵѵогкз оі тоге *Ьап 3 сіітепзіопз (й^иге 15). ТЬе с!га\ѵіп§ 

зЬоѵѵз зрЬегез соппес*есІ Ьу \ѵігез. ТЬе пепѵогк із *ги1у 4-сІі- 

тепзіопаі, зіпсе іп огсіег *о зресііу *Ье соогсІіпа*е5 оі опе оі *Ье 

Ьаііз (ог *Ье ра*Ь *Ьа* Іеасіз Ігот опе Ьаіі *о а сег*аіп о*Ьег Ьаіі), 

уои Ьаѵе *о іпс!іса*е Ьоѵѵ тапу 5*ерз *о тоѵе іп сіігесйопз х, у, 2, 

апсі \ѵ. II уои сЬзге^агсІ сІІ5*апсе апсі ап^іез оп *Ье сігаѵѵіп^ (уои 

сап’* кеер *Ьет ециаі оп а рго)есгіоп еѵеп іп *Ье сазе оі а 3- 

сіітепзіопаі пе*), апсі іі уои іта^іпе *Ье пе* сопйпиесі асі іпйпкит 

іп аіі 4 сіігесйопз, *Ье пе*ѵѵогк ѵѵііі Іоок *Ье зате по тапег ѵѵЬісЬ 

Ьаіі уои зі* оп ог іп \ѵЬісЬ оі *Ье 4 сіігесйопз уои Іоок. Ыоѵѵ, уои 

соиМ еѵеп ЬиіЫ *Ье пе*ѵѵогк, ог а ріесе оі к, ои* оі зрЬегез апсі 

\ѵігез: уои ѵѵоиЫ Ье аЫе *о ЬоЫ іп уоиг Ьапсіз а з*гис*иге *Ьа* із 

іптпзісаііу 4-сІітепзіопаІ, *Ьои^Ь оі соигзе соііарзесі (“рго- 

)ес*есІ”) іп*о *Ье 3 сіітепзіопз оі зрасе іп ѵѵЬісЬ уоиг Ьапсіз тоѵе. 

(Ап агсЬкес* зітііагіу соііарзез Ьіз ЬиіЫіп^з іп*о *Ье 2-сІітеп- 

зіопаі зрасе оі Ьіз сігаѵѵіп^ ЬоагсІ.) Уои соиЫ еѵеп зі* оп уоиг 

пейѵогк апсі зциазЬ і* іп*о а г-сіітепзіопаі Іек. к ѵѵоиЫ по* та*- 

*ег. А Іоизе йпсііп^ і*з ѵѵау а!оп§ *Ье ѵѵігез ѵѵоиісі 5*і11 по*ісе *Ье 
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Рщиге 15 

А Ьшг-сіітепзіопаі сиЬе. ЕасЬ ес!§е із тагкесі Ьу іЬгее Ыаск сіоіз оп а 

Ііпе, соппесгесі Ьу а ѵѵіге. 

4-сЬтепзіопаІ соппесгіѵііу, ргоѵісіесі іі Нас! гЬе песеззагу тагЬе- 

тайсаі аситеп. 

ТЬе роіп* I ѵѵапі: іо таке І5 гііе зресіаі ѵігте о( пеілѵогкз аз 

оррозесі іо 50ІісІ5. Опсе уои Ьаѵе сіесісіесі го гергезепі: зрасе Ьу 

сіізсопипиоиз, сіізсгеіе роіпіз ѵѵкЬіп гіЬе ѵеЬісІе, уои сап гергезепі: 

“пеізЬЬогЬоосІ” Ьу теапз о{ Ііпез соппесйп^ і:Ье роітз. ТЬіз §іѵез 

уои і:Ье Ьгеесіот іо тітіс аіі зогіз о{ зрасез, іпсіисііп^ зрасез йіаі а 

Ьитап тіпсі саппо* іта^іпе. Сап Ле ѵеЬісІе іта^іпе зисЬ зрасез? 

>Ѵе тиз* Шгп іо гііе рЫІозорЬегз а^аіп. Ье* из азк а рЬіІозорЬег 

лѵЬе&ег ѴеЬісІе 8 із епсіоѵѵесі ѵѵкЬ гііе а ргіогі сопсері о{ зрасе, іог 

1:Ыз із а {атіііаг циезйоп іо Ьіт. Опіу, іп 1:Ыз сазе гііе рЬіІозорЬег 

саппоі; )изі: сіозе Ьіз еуез апсі Іоок іпзісіе Ьітзеіі к>г ап апзѵѵег. Не 

ѵѵііі Ьаѵе іо іпѵепі: ехрегітепЫ зішайопз іп ѵѵЬісЬ (Ье ѵеЬісІе 

соиЫ сіетопзіхаіе кз ргорег изе о{ ап іпіегпаі гергезепіаиоп о{ 

зрасе. А зітріе іезі: тоѵе гііе ѵеЬісІе йгот кз ргезепі: розкіоп а 
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сегіаіп сіізіапсе іп а сегіаіп кігесііоп, апсі іЬеп а^аіп іп апоіЬег 

кігесііоп. К іЬе ріасе \ѵЬеге іЬе ѵеЬісІе \ѵаз Ьеіоге Нас! зоте Іаѵог- 

аЫе соппоіаііопз, іі ті^Ьі ѵѵапі іо Ьаск. >Ѵі11 іі тоѵе Ьаск 
ехасііу іЬе ѵѵау іі сате, ог ѵѵііі іи сЬоозе (Не кіа§опа1, ѵѵЬісЬ із іЬе 

циіскезі ѵѵау іо §еі іЬеге? К к Ьаз ап іпіегпаі гергезепіаііоп оі 2- 

сіітепзіопаі еисіісіеап ^еотеігу (іЬаі із, іі іі Ьаз г-сіітепзіопаі 

зрасе Ьиііі іп а ргіогі), іі ѵѵііі Ьеасі сіігесііу Ю\ѵагс1 іЬе §оа1. 

Ыоѵѵ іЬІ5 іпіегпаі гергезепіаііоп оі зрасе із зотеіЬіп^ іЬаі ѵѵе 

соиЫ ѵегу еазііу ѵѵіге іпіо іЬе пеіѵѵогк ѵѵііЬіп іЬе ѵеЬісІе. ]изі 

іта^іпе а г-сіітепзіопаі зЬееі тасіе оі а таіегіаі ѵѵЬісЬ Ьаз 

еѵегуѵѵЬеге іЬе зате сопсіисіапсе ѵаіие Іог еіесігіс сиггепіз. ТЬіз із 

кейпек аз іЬе сиггепі (іп атрегез) сііѵісіесі Ьу іЬе ѵоііа^е аррііесі 

(іп ѵоііз) іог а \ѵіге оі а сегіаіп іЬіскпезз апсі а сегіаіп Іеп^іЬ. Ыо\ѵ 

к \ѵе арріу а ѵоііа^е кікегепсе Ьеіѵѵееп іѵѵо роіпіз оп іЬе зЬееі, 

іЬе сиггепі іЬаі Яоѵѵз іЬгои^Ь іЬе таіегіаі із зігоп^езі (іЬе сиггепі 

сіепзііу, сиггепі рег сгозз-зесііопаі агеа, із Ьі^Ьезі) а1оп§ а зігаі^Ьі 

Ііпе соппесііп^ іЬе іѵѵо роіпіз. И ѵѵе Іеі опе оі іЬе іѵѵо роіпіз 

гергезепі іЬе ріасе \ѵЬеге іЬе ѵеЬісІе із апсі іЬе оіЬег роіпі іЬе 

ріасе \ѵЬеге іі ѵѵапіз іо §о, ѵѵе сап еазііу сопзігисі а сіеѵісе іЬаі ѵѵііі 

сіеіегтіпе іЬе Ьезі соигзе Іог іЬе ѵеЬісІе Ьу ѵѵау оі а зітріе теа- 

зигетепі оі сиггепі сіепзііу іп кікегепі сіігесііопз оп іЬе зЬееі. 

5о \ѵе ѵѵюиік сопсіисіе іЬаі ѴеЬісІе 8 сіоез Ьаѵе іЬе а ргіогі 

сопсері оі 2-сІітепзіопаІ зрасе. СоиЫ ѴеЬісІе 8 етЬоку іЬаі оі 3- 

апсі 4-кітепзіопаІ зрасе аз лѵеіі? То ѵѵіге ап іпіегпаі гергезепіа- 

ііоп оі з сіітепзіопз іпіо іЬе ѵеЬісІе, ѵѵе соиЫ изе а Ыоск оі іЬе 
зате таіегіаі оиі оі ѵѵЬісЬ \ѵе таке іЬе 2-кітепзіопаІ зЬееі, \ѵііЬ 

тапу еіесігокез етЬеккек іп іі іо ргокисе ѵоііа^е кікегепсез апк 

теазиге сиггепіз. Виі іоѵ 4 сіітепзіопз ѵѵе аігеаку кпоѵѵ іЬаі ѵѵе 

Ьаѵе іо гезоп іо 4-кітепзіопаІ пеіѵѵогкз, зіпсе ѵѵе аге поі аЫе іо 

таке (ог еѵеп іта^іпе) 4-кітепзіопаІ Ыоскз. Іп ргіпсіріе, іЬіз 

коез поі таке тисЬ оі а кікегепсе. >Ѵе соиЫ зіііі теазиге зЬогіезі 

кізіапсез Ьу іЬе теіЬок оі сиггепі сіепзііу апаіузіз. Ѵ^е соиЫ аізо 

изе іЬе 4-кітепзіопаІ пеіѵѵогк іп тоге сотріісаіек ѵѵауз іо Іеі іЬе 
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ѵеЬісІе зЬоѵѵ о(( кз Ьиік-іп а ргіогі сопсерп о( Ьі^Ьег сіітепзіопаі 

зрасе. К нЬе ѵеЬісІе соиісі Наік, ѵѵе ѵѵоиісі азк к по гопапе іп кз тіпсі 

а 4-сІітеп5Іопа1 сиЬе, 1еН из зау 90 сіе^геез, агоипсі опе о( нЬе ахез. 

ТЬеге аге зисЬ ехегсізез іп Ьитап І(} НезПз, изіп§ 2-сЬтепзіопаІ 

ріспигез о( 3-сіітепзіопаі сіісе ѵѵіпЬ пЬгее зісіез зЬо\ѵіп§. ТЬе пЬгее 

зісіез аге сіесогапесі іп сЬкегепН ѵѵауз. ТЬе циезпіопз аге оі пЬіз зогН: 

із сиЬе А )изі: апопЬег ѵіеѵѵ оі сиЬе В, С, Э, ог Е? 5оте Ьитапз 

Ьаѵе НгоиЫе ѵѵіпЬ з-сіітепзіопаі сіісе, аіі ѵѵіпЬ 4-сЬтепзіопаІ опез. 

Вин а ѵеЬісІе епсіоѵѵесі ѵѵіпЬ а пеНѵѵогк Ііке нЬе опе іп й^иге 15 

ті^Ьн ѵегу лѵеіі разз нЬе І(} НезП Іог 4-сІітепзіопаІ сиЬез к нЬе 

циезніоп ѵѵаз розесі іп а іап^иа^е к соиЫ ипсіегзпапсі. 

I сап Ьеаг тузек наікіп^ но нЬе рЬіІозорЬегз а^аіп. ТЬе роіпн I 

ат такіп§ із нЬаН огсіегіу гергезепнаніоп о( зрасе іп а ѵеЬісІе із 

тоге нЬап іизн сопѵепіепсе оі сопзнгисніоп. Ін ргоѵісіез Іог еазу 

НезНз оі геаііну. ѴС^е Ьаѵе зееп Ьоѵѵ еазу к із но кпін пеН\ѵогкз нЬап 

ѵѵііі геасн Но іта^ез тоѵіп§ ан сегнаіп зреесіз. К нЬезе сап Ье накеп 

аз іта^ез оі оЬ)есНз іп нЬе ѵѵогісі оинзісіе, нЬе ѵеіосіну оі нЬе тоѵе- 

тепн оі нЬе іта^ез ѵѵііі знау Ьенѵѵееп сегнаіп геазопаЫе Ьоипсіз, сііс- 

нанесі Ьу нЬе рЬузісаІ Іалѵз §оѵетіп§ нЬе тоѵетепп оі нЬе оЬіесНз. 

Іп рагпісиіаг, нЬеге ѵѵоп’п Ье апу тоѵетепп оі іпйпіне ѵеіосіну; 

нЬеге ѵѵюп’п Ье апу зисісіеп сіізріасетепн. Сопніпиіпу оі тоѵетепп, 

по таннег ап ѵѵЬап ѵеіосіну, із а ргітагу сгінегіоп Іог нЬе рЬузісаІ 

геаііну оі ап оЬ)есН. АІзо, нЬе сопніпиіпу апсі сегнаіп ге^иіагініез о1 

нЬе сЬап^е оі зЬаре оі а зЬас!о\ѵ іпсіісане нЬап нЬе зЬас!о\ѵ із сазн Ьу 

а зоіісі оЬ]есН. ТЬіз, поо, соиЫ Ье Еаігіу еазііу скпеспесі Ьу а пеН\ѵогк 

лѵінЬ 2-сІітепзіопаІ соппесніѵіну. Апсі о1 соигзе ісіепніну о1 зЬаре 

іггезресніѵе оі тоѵетепп (а зНгоп§ сіие Іог оЬ)есНз кееріп^ а сег¬ 

наіп ^еотеНгісаІ геіаніоп лѵіпЬ а §іѵеп ѵеЬісІе) сап аізо Ье скпеспесі 

Ьу зисЬ пепѵѵогкз. >№е ѵѵііі паке ир нЬіз роіпн а^аіп Ігот а сііііегепп 

роіпн оі ѵіеѵѵ іп нЬе пехн сЬарНег. Неге ін ѵѵаз зиійсіепп Но зЬоѵѵ нЬап 

іп оиг ѵеЬісІе, )изн аз іп нЬе рЬузісз оі геіаніѵіну, нЬе гесо^піпіоп, ог 

еѵеп нЬе ехізНепсе, о1 оЬ)есНз із геіанесі по нЬе сіітепзіопаііну оі 

зрасе, іппегпаі апсі ехнегпаі. 
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ЗЬарез 

ѵѵііі ітргоѵе оп оиг ѵеЬісІез зоте тоге, а1оп§ *Ье 

Ііпез оиШпес! іп *Ье сопзіхисйоп о{ *Ье ргесесііп^ Ьгапсі 8, Ьи* ѵѵі*Ь 

а сЬЙегеп* ітепйоп *Ьіз йте. ѵѵііі *гу іо (игпізЬ оиг ѵеЬісІез 

\ѵі*Ь а сопѵепіепі; зе* о{ ісіеаз гекггіп^ іо *Ье зЬарез о{ *Ьіп§з, 

езресіаііу іо зЬарез аз ѵѵе зее гііет \ѵі*Ь оиг еуез (апсі аз а ѵеЬісІе 

зеез (Нет іі іі із ециірресі ѵѵігіі а §оосІ сатега-іуре еуе). 

Рігзі: о{ аіі, іі ѵѵе ѵѵап* іо сопзісіег зЬаре іпсіерепсіепііу о{ соіог 

апсі о*Ьег іггеіеѵап* сіеіаііз, \ѵе тиз* ргосіисе ап ои*1іпе сігаѵѵіп^ о{ 

*Ьіп§з іп *Ье ѵізиаі йеЫ о{ *Ье ѵеЬісІе, аз а сігакзтап ѵѵоиісі ѵѵі*Ь а 

репсіі. (^еЬзіег’з сіісйопагу сіейпез зЬаре аз “*Ье циаіку о{ а і\\іп% 

*Ьа* сіерепсіз оп *Ье геіайѵе розійоп о{ аіі роіп*з сотрозіп^ і*з 

оигііпе ог ех*егпа1 зиіЧасе.”) ТЬіз із по* ѵегу сікйсиі* іі *Ьіп§з 

з*апс! ой* сіеагіу а^аіпз* *Ьеіг Ьаск^гоипсіз—іог іпз*апсе іі *Ьезе 

*Ьіп§з аге Ьігсіз іп *Ье зку ог ѵеЬісІез оп а ѵѵЬі*е зЬее*. >№е сап *Ьеп 

изе *Ье *гіск о{ 1а*ега1 іпЬіЬійоп, ѵѵЬісЬ ѵѵе Ьаѵе аігеасіу Іеагпесі 

(й^иге 14). Опіу зЬагр Ьоипсіагіез \ѵі11 Ье раззесі оп *о *Ье пех* 

Іеѵеі, *ЬегеЬу ргос!исіп§ а риге Ііпе сігаѵѵіп^. Іі *Ье іп*егіог о{ *Ье 

й^иге гергезеп*ес! із циі*е Ьото^епеоиз, зау аіі Ыаск, *Ьеге \ѵі11 Ье 

опіу *Ье ои*1іпе ог зЬаре. 

Ье* из сопз*гис* (к*ес*огз іог е1етеп*агу ргорег*іез о{ зЬаре. 
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Рі^иге 16 

А с!е*ес*ог Іог Ьііагегаі зуттеіху. ТЬеге із ап аггау о! еіетепіз ото 

\ѵЬісЬ ап іта§е із рго]ес(ес1. Еіететз зуттеігісаііу зрасесі \ѵкЬ гезресі: ю 

кіе тісНіпе епЬапсе еасЬ окіег. ТЬеге ѵѵііі Ье а 5П*оп§ асиѵайоп оі кіе 

аггау к)г Ьііагегаііу зуттетсаі іта§е5. 

ТЬе йт ргорегіу кіа* сотез іо тіпк із Ьііагегаі зуттеггу. кз 

кетсюг із еазу іо сопзіхисі: апк епогтоизіу ѵаІиаЫе (й^иге 16). 

А^аіп ѵѵе таке ап аггау о{ кігезЬоЫ кеѵісез ото \ѵЬісЬ а рістге 

о{ кіе ехіегпаі ѵѵогік із рго)есі:ес1 Ьу теапз о{ а зикаЫе сатега 

зузіет (ѵѵе сап йкег (Ье рістге йгзі: кігои^Ь а петюгк \ѵіі;Ь “1аі> 

егаі іпЬіЬкіоп” іо епЬапсе геіеѵат сіеіаіі). Опе Ьак о^ іі гесеіѵез а 

рістге о{ кіе гі§Ьі: Ьак о{ кіе ѵізиаі епѵігоптет, еѵегукііп^ т кіе 

гі§Ьі: о{ кіе ѵеЬісІе; кіе окіег Ьак гесеіѵез а рістге о^ кіе Іек Ьак 

о{ кіе ѵѵюгісі. Ыоѵѵ \ѵе соппесі: Ьу а \ѵіге еасЬ раіг о{ кігезЬоІк 

кеѵісез оссируіп^ зуттетсаі розкіопз оп кіе гі^Ь* апсі Іек зікез. 

ТЬгои^Ь кіе ѵѵіге кіе кігезЬоЫ кеѵісез іпйиепсе опе апокіег іп 

зисЬ а ѵѵау гЬаі; ѵкіеп кіеу Ьокі гесеіѵе іпрт, кіеу Ьесоте тисЬ 
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тоге асгіѵе Лап ѵѵЬеп опіу опе о{ Лет із асгіѵагесі. ІГ із сіеаг поѵѵ 

Лаг \ѵЬеп Ле ѵеЬісІе {асез а зуттеггісаі зЬаре (ѵѵіЛ а ѵеггісаі ахіз 

о{ зуттеггу, зисЬ аз ап иргі^Ьг Ьитап й^иге зееп йот Ле йопг 

ог йот ЬеЬіпсІ), Леге ѵѵііі Ье тисЬ тоге асгіѵігу іп Ліз аггау о{ 

ЛгезЬоЫ скѵісез Лап Леге ѵѵііі Ье іп апу оЛег сазе. Рог еѵегу 

еіетепг ехсігесі оп опе зісіе о{ Ле ѵеЬісІе, ігз зутйіеггісаі еіетепг 

оп Ле оЛег зісіе ѵѵііі аізо Ье ехсігесі, ѵѵіЛ Ле сопзециепг гесір- 

госаі епЬапсетепГ. 

Ьег’з пог гаік аЬоиГ ап иргі^Ьг Ьитап й^иге; Лаг іпггосіисез ап 

ипіпгепсіесі аезЛегіс азресг. ТЬіпк опіу о{ а ѵѵогЫ рориіагесі Ьу 

ѵеЬісІез о{ Ле ѵагіоиз кіпсіз Лаг ѵѵе Ьаѵе Ьееп Ьиі1Лп§. ІІр Го поѵѵ 

\ѵе Ьаѵе пог Гаікесі тисЬ аЬоиГ Ле ехГегіог арреагапсе о^ оиг 

ѵеЬісІез, аІЛои^Ь ѵѵе Ьаѵе ітріісігіу аззитесі Лаг Ле ѵеЬісІез аге 

тасіе о{ Гѵѵо Ьаіѵез, тіггог іта^ез о{ опе апоЛег: Гѵѵо тогогз, опе 

оп еасЬ зісіе, Гѵѵо позггііз, а зуттеггісаі сазіп§ Ііке ап аиГотоЫІе. 

СЙ соигзе зисЬ ѵеЬісІез, зееп йот Ле зісіе, аге поі; зуттеггісаі: 

Леіг зепзе ог^апз аге іп йопг, Леіг тогогз аге іп Ле Ьаск, апсі 

Леіг ргеѵаіепг тоѵетепг із аіѵѵауз іп Ле зате “Лпѵагсі” Лгес- 

гіоп. Ыог аге Ле ѵеЬісІез зуттеіхісаі іп Ле ир-сіоѵѵп Лгесгіоп іі 
Леу тоѵе агоипсі оп зигіасез, аз оиг ѵеЬісІез тозгіу сіо; іо г геа- 

зопз соппесгесі ѵѵіЛ ^гаѵігагіоп, Леге ѵѵііі Ье ѵѵЬееІз (ог оЛег 

іпзГгитепГз о{ Іосотогіоп) оп Ле зісіе о{ Ле ѵеЬісІез {асіп§ Ле 

§гоипсІ, Ле зо-саііесі ипсіегзісіе. 

Виг Леге аге §оос! геазопз іо г Ле ѵеЬісІе іо Ье зуттеггісаі іп 

Ле Лгесгіоп регрепЛсиІаг іо ЬоЛ Ле “йопг-Ьаск” апсі Ле “ир- 

сіоѵѵп” Лгесгіопз—а1оп§ Ле ахіз сіейпесі Ьу Ле раіг о{ сопсергз 

“гі^Ьг” апсі “Іей:.” >Ѵе Ьаѵе зееп Ліз еагіу оп іп Ле сазез о{ 

ѴеЬісІез 2, 3, апсі 4, ѵѵЬісЬ зЬоѵѵес! зигргізіп^іу ІіРеІіке ЬеЬаѵіог оп 

Ле Ьазіз о{ раігесі, ѵегу зітріе, зуттеггісаі соппесгіопз ЬеГѵѵееп 

ілѵо зепзе ог^апз апсі Гѵѵо тогогз. ТЬе кіпсі о{ ЬеЬаѵіог аззосіагесі 

ѵѵіЛ Гѵѵо зуттеггісаі геіпз §оѵегпіп§ Ле тогогз із опе іп ѵѵЬісЬ ап 

оЬіесг із ізоіагесі йот Ле епѵігоптепг аз а раггпег іп ЬеЬаѵіог. 

ТЬе ѵеЬісІе’з тоѵетепгз аге сіігесгесі Ьу йесІЬаск, еіЛег Гигпіп^ 
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Ае ѵеЬісІе Шѵѵагсі Ае оЬ)есі: ог Шгпіп§ Ае ѵеЬісІе аѵѵау Аот Ае 

оЬ)еа. 

Сопзісіег Ае йгзі: сазе: ІеесІЬаск Ааи такез Ае ѵеЬісІе Шгп 

Юѵѵагсі Ае оЬ)есі:. Ап оЬзегѵег ті^Ьі: зау Ааи оиг ѵеЬісІе Ьаз Ааи 

оЬіесі: оп кз тіпсі ог оиг ѵеЬісІе рауз аиепйоп іо Ааі оЬ]ес(. ѴС^еІІ, 

ѵѵЬа* к Ае оЬ]ес( із апоАег ѵеЬісІе? ѴС^Ьаі: \ѵоиЫ Ае зкиапоп Іоок 

Ііке іо Аа* ѵеЬісІе, апсі Ьоѵѵ зЬоиМ к геаа? ОЬѵіоизІу Ае зки- 

айоп іп ѵѵЬісЬ а ѵеЬісІе зеез апоАег ЬеаАп^ Агесгіу солѵагсі к, 

ѵѵЬеАег іп ап іпциізкіѵе, а АіепсИу, ог ап а^геззіѵе тоок, із а 

зресіаі сазе апсі лѵеіі ѵѵогА зресіаі аиепйоп. ТЬе сіеіесюг (от Ъі\аі- 
егаііу зуттешсаі зЬарез, ѵѵЬісЬ ѵѵе Ьаѵе )изі: скзсгіЬесІ, ргоѵез 

Ьеіріиі Неге: ѵѵе тау соппес* іі іо Ае оиіриі іп зисЬ а \ѵау аз іо 

№§§ег Ае тесЬапізтз Ааі §оѵегп Ае арргоргіаіе геасйопз іо 
“апоАег ѵеЬісІе Іасіп§ те” ог “апоАег ѵеЬісІе Ьаѵіп§ те іп 

тіпсі.” (РегЬарз опе зЬоиМ геасиѵаіе Ае ЬеаиАиІ *егт “сопАоп- 

*аиоп”: Аотз сотіп§ ш^еАег, Іасіп§ еасЬ оАег.) Іп Іас*, іі із 

сіеаг Ааі Ьііаіегаііу зуттеіхісаі сопй^игайопз іп а пашгаі ѵѵогісі 

сотаіпіп^ опіу ѵеЬісІез (апсі по оАег тап-тасіе оЬіесіз, зисЬ аз 

сЬигсЬез ог топшпетз) ѵѵоиЫ тозку зі^піЕу )изі: Ааі: а рагйпег 

іп іпіегасііоп ѵѵіА Ае оЬзегѵег. 

ТЬеге із а геіайоп Ьеілѵееп Ьііаіегаі зуттеіху іп зепзогу (езре- 

сіаііу ѵізиаі) зрасе апсі Ае сопсер* о( “Аои,” Ае ргопоип о( Ае 

зесопсі регзоп зіп^иіаг. ТЬіз Ьаз Ьееп изесі Ьу Ае ЬиіЫегз о( *ет- 

ріез апсі сЬигсЬез ѵѵЬо, Ьу а роіпіесііу зуттеіхісаі агсЬкестге, 

еѵоке Ае ргезепсе о( ап аЬзігасі Аои, а рагтег іп сопѵегзайоп 

аіѵѵауз Іасіп§ Ае оЬзегѵег. ТЬе зате ргіпсіріе сап Ье оЬзегѵес! іп 

Ьіоіо^у: сеіхаіп Йоѵѵегз, зисЬ аз огсЬісіз, асіорі; Ьііаіегаііу зуттеі- 

гісаі зЬарез іп огсіег іо Ье ассеріесі аз “рагтегз” Ьу іпзеаз ѵѵіА 

сіеіесіогз кеуесі іо Аіз іуре оі зуттеіху. 

I ѵѵат уои іо поіе і\\аі зотеАіп^ пеѵѵ апсі ѵегу ітроіхапі: Ьаз 

сгер* іпш оиг Азсиззіоп о( а сіегесюг \ѵіА Ьііаіегаі зуттеіху. ѴС^е 

сіесісіесі іо §іѵе оиг іуре 9 ѵеЬісІез а зузіет оі соппесгіопз ЬеГѵѵееп 

соіхезропАп^ роіпіз оп Аеіг гі^Ьі: апсі 1еА зісіез. Іп огсіег іо ех- 
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ріаіп Ьоѵѵ изейіі зисЬ а зуз*ет ѵѵоиісі Ье, ѵѵе Нас! *о іпѵоке по* опіу 

*Ье ех*егпа1 арреагапсе о*Ьег ѵеЬісІез (ѵѵЬісЬ оиг ѵеЬісІе ті§Ь* 

тее*) Ьи* *Ьеіг ЬеЬаѵіог аз лѵеіі. ТЬіп^з аге §е**іп§ сотр1іса*есІ: 

\ѵе аге по Іоп^ег ѵѵогкіп^ оп іпсііѵісіиаіз *акеп Ьу *Ьетзе1ѵез Ьи* 

оп *Ье тетЬегз о{ а соттипі*у іп ѵѵЬісЬ *Ьеге аге сотр1іса*есІ 

іп*егас*іопз ЬеПѵееп ѵеЬісІез о{ *Ье зате ог о{ сіікегеп* кіпсіз. 

Еѵегу ітргоѵетеп* *Ьа* ѵѵе іпѵеп* (от *Ье 1а*ез* Ьгеесі о{ ѵеЬісІез 

ри* іп сігсиіаиоп ѵѵііі еі*Ьег к>гсе о*Ьегз ои* о{ Ьизіпезз Ьу а рго- 

сезз о{ Эапѵіпіап зе1ес*іоп (зее ѴеЬісІе 6) ог таке о*Ьегз сЬап^е 

*Ьеіг ЬеЬаѵіог *Ьгои§Ь Іеагпіп^ (зее ѴеЬісІе 7). Ск соигзе, *Ьіз 

такез к сЬШсик *о {огезее ѵѵЬа* ѵѵііі астаііу ѵѵогк ои* аз ап 

“ітргоѵетеп*.” 5оте*ітез *Ье пе* екес* ѵѵііі Ье соп*гагу *о ѵѵЬа* 

ѵѵе ехрес*, сіие *о ип^огезееп геас*іопз о{ *Ье епѵігоптеп*. Ви* 

сег*аіп §геа* іпѵепиопз ѵѵііі зигѵіѵе аіі ѵісіззіпккз апсі \ѵі11 Ье 
іттипе *о аіі зЬгеѵѵс! сіекпзез. I зизрес* *Ьа* *Ье сІе*ес*ог о{ Ьііа*- 

егаі зутте*гу, ѵѵЬісЬ ргоѵісіез іпй)гта*іоп аЬои* “Ьеіп§ іп зоте- 

опе’з Ь)сиз о{ а**еп*іоп,” Ьеіоп^з *о *Ьіз са*е§огу. Еѵеп іп Ьіоіо^у 

\ѵі*Ь аіі і*з сотр1іса*есІ іп*егас*іопз Ье*ѵѵееп зресіез, *Ье зутте*гу 

сІе*ес*ог Ьаз гетаіпесі о{ ргітагу ітрог*апсе. Ап іпзес* іп зеагсЬ 

о{ а зехиаі та*е сіоез по* геаііу саге к і* §е*з оссазіопаііу зісіе- 

*гаскес! Ьу ап огсЬісі аз 1оп§ аз і*з зутте*гу с!е*ес*ог зегѵез *Ье 

гі^Ь* ригрозе іп *Ье таргку о{ сазез. 

0*Ьег іпзес*з Еаіі (от сіікегеп* кіпсіз о{ Яоѵѵегз, (от *Ьозе ѵѵі*Ь 

гасііаі зутте*гу, Ііке сіаізіез. >Ѵе сап аізо сопз*гис* гасііаі зут- 

те*гу с1е*ес*огз (от оиг *уре 9 ѵеЬісІез: *Ьезе с1е*ес*огз ті^Ь* іпсіі- 

са*е зіп^иіагкіез іп *Ье ѵѵогЫ, зоигсез (тот ѵѵЬісЬ зоте*Ьіп§ 

етапа*ез іп аіі сЬгес*іопз. А гасііаі зутте*гу с!е*ес*ог соиЫ аізо Ье 

Ьазесі оп *Ье {ас* *Ьа* по тоѵетеп* із регсеіѵесі оп арргоасЬіп^ а 

ра**егп Ііке *Ьа* о{ й^иге 17. ТЬе ріс*иге гетаіпз ісіепйсаі *о кзек. 

А ЬтсІатеп*а1 са*е§огу о{ {огт із регіосііску. А гере*і*іѵе ра*- 

*егп тау зі^піЕу тапу ітрог*ап* зі*иа*іопз. I* тау зі^піЕу а соііес- 

*іоп о{ ісіепйсаі іпсііѵісіиаіз. ТЬеп а^аіп, а регіосііс ра**егп Іек оп 

*Ье ^гоипсі тау Ье *Ье *гаск о{ а ѵеЬісІе тоѵіп§ Ьу зоте зог* о{ 
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Рі^иге 17 

А ра«егп Жа* і$ іпѵагіат іо сЬап§ез оі зсаіе. А ѵеЬісІе арргоасЬіп§ Йіе 

сетег оі Йіе й§иге Ьаз а сопзсаш: ѵізиаі три* (ргоѵісіесі \ѵе таке гЬе 

й§иге 1аг§е епои§Ь апсі *Ье Ііпез іпйпкеіу іЫп). ТЬе аЬзепсе оі регсеіѵесі 

шоѵешепі: тау Ье изесі аз сііа^позйс Іог й§иге$ \ѵі*Ь гасііаі зуттеігу. 

регіосііс 5*ерріп§ тесЬапізт. Ог *Ье раиегп тау Ье §епега*есІ Ьу 

зоте озсіііаіогу тоѵетепі: іп *Ье (огт о{ а з*апсІіп§ \ѵаѵе—ап 

іпсіісаиоп з*огесІ епег^у. Рог аіі *Ьезе геазопз регіосііс рапетз 

аге Ьаррепіп^з о{ §геа* ітрогіапсе іп *Ьіз \ѵогЫ; *Ьеу аге іиз* 

аз кіпсіатепіаі аз Ьі1а*ега11у зуттетсаі ог гасііаііу зуттеіхі- 

саі й^игез. 5о ѵѵе зЬоиМ ециір оиг ѵеЬісІез \ѵкЬ скгеаогз (от 
регіосіісііу. 

ТЬіз сап Ье сіопе іп ѵагіоиз зітріе ѵѵауз. Рог іпзіапсе, \ѵе сап 

§іѵе *Ьет регіосііс іетріаіез ѵѵі*Ь сЬкегеп* зрасіп§ апсі 1е* Лет 

тагсЬ *Ье рістге о{ *Ье епѵігоптепі: ѵѵі*Ь *Ье Іетріаіез Ьу *Ье 

та*Ьетайса1 ргосезз о{ сго$$-соггеІаііоп. ТЬіз із *Ье ргіпсіріе о{ 

Роигіег апаіузіз. І*з *есЬпіса1 геаіігайоп сіоез по* гециіге іоо тисЬ 

іп^епиііу. Апо*Ьег ітегезип^ с!е*ес*ог о{ зрайаііу регіосііс іпри* із 

ітрііскіу соп*аіпес1 іп *Ье пеГѵѵогк сІезсгіЬес! іп *Ье ргеѵіоиз сЬар- 
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*ег аз Іаіегаі іпЬіЬійоп. Ьаѵе зееп гіш зисЬ ап аггау о{ 

гіігезЬоЫ сіеѵісез пе^іесіз сопйпиоиз ехскайоп апсі епЬапсез соп- 

Іхазіз. к §іѵез тахішаі отри* (от ра*сЬез ехсішіоп зрасесі 

зиШсіетІу (ат араг* зо *Ьа* *Ьеу ѵѵопк сІізйігЬ еасЬ огііег Ьу ІпЬіЬі¬ 

йоп. Рог а регіосііс райегп, *Ье зрасіп^ із сіеіегтіпесі Ьу *Ье 1еп§*Ь 

апсі зігеп^сЬ о{ *Ье іпЬіЬкогу соппесйопз. И ѵѵе *е5* *Ье 1а*ега1 

ІпЬіЬійоп сіеѵісе ѵѵі*Ь зтресі райегпз, ѵѵе ѵѵііі пойсе *Ьа* к §іѵез 

*Ье зате оифи* по тайег Ьоѵѵ *Ье зіхірез аге огіеп*есІ к *Ье ІпЬіЬі¬ 

йоп \ѵогкз іп аіі сіігесйопз. 

Такеп *о§е*Ьег, ѵеЬісІез о{ фрез 8 апсі 9 Ьаѵе ргоѵісіесі тисЬ 

пе\ѵ еѵісіепсе (от оиг Іаѵѵ о{ ирЬШ апаіузіз апсі сІоѵѵпЬіІІ зутЬезіз. 

А ргоЫет *Ьа* *ахез *Ье тіпсіз о{ рзусЬоІо^ізіз ѵѵЬеп *Ьеу сіеаі 

\ѵі*Ь геаі апітаіз ог Ьитапз, *Ьа* о{ іпЬогп сопсер*з, {оипсі тапу 

зоіийопз \ѵЬеп ѵѵе айаскесі к йгот *Ье СІоѵѵпЬіІІ, зутЬейс сіігес- 

йоп. >№е Ьиік ѵегу зітріе Ьото^епеоиз пейѵогкз апсі *Ьеп сііз- 

соѵегесі *Ьа* *Ьеу сопіаіп ітріісі* сіейпійопз о{ зисЬ сопсер*з аз 

З-сІітепзіопаІ зрасе, сопйпиоиз тоѵетеп*, геаіку о{ оЬіесіз, 

тиійшсіе о{ оЬ]ес(з, апсі регзопаі геіайоп. Моге апсі тоге ѵѵе 

аге 1озіп§ оиг (еаг о{ рЬіІозорЬісаІ сопсер*з. 

ТЬе ехегсізез іп зутЬейс рзусЬоІо^у сопіаіпесі іп *Ьіз сЬар*ег 

сіеаі тозгіу ѵѵі*Ь ѵізиаі три*. к із о{ соигзе еазу *о іта^іпе а ргіогі 

сопсер*з іп о*Ьег са*е§огіез о{ іпри*, зисЬ аз *Ье *ас*і1е ог окас*огу 

іпри*з. к із ^ике е1етеп*агу іо ргоѵісіе *Ье ѵеЬісІе ѵѵі*Ь ск*ес*огз о{ 

аигаі регіосІісі*у. ТЬеу ѵѵоиЫ сіеіесі; ѵагіоиз Ьгециепсіез іп *Ье 

ригеіу йте-скрепскп* (попзрайаі) іпри* сіегіѵесі йгот опе о{ *Ье 

ѵеЬісІе’з еагз (тісгорЬопез). ТЬе а ргіогіз о{ йгециепсу, *Ье зо- 

саііесі гезопа*огз, Ьаѵе Ьееп Ьазіс іо Ьитап аисікогу *Ьеогу (от а 

1оп§ *іте. 
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ТЬе гіте Ьаз соте іо зк Ьаск апсі сопзісіег Ае зіхап^е 

ѵагіеіу о{ ѵеЬісІез Ааі: рориіаіе оиг ІаЬогаШгу. ТЬеу аіі §о аЬои* 

Аеіг Ьи5Іпе55 ассогАп^ іо сегіаіп гиіез, зоте о{ ѵѵЬісЬ \ѵе ипсіег- 

зіапсі, Ьесаизе ѵѵе іпѵетесі Ает оигзеіѵез, апсі зоте \ѵе сІопЧ, 

Ьесаизе Аеу етег^есі Аот а зогі: о{ Эагѵѵіпіап еѵоіийопагу рго- 

сезз. ТЬе оЬ)есі:5 Аеіг іпіегезі: аге сіейпесі Ьу зітріе ргорегпез 

зисЬ аз зтеіі апсі соіог, ог Ьу тоге аЬзіхасі: ргореггіез, зисЬ аз Ае 

регіосіісігу о{ Аеіг соіогіп^ ог Ае зуттеіху о{ Аеіг оиАпе. Рог- 

таі ргорегйез тау зіапсі (от еѵеп тоге аЬзіхасі: сіейпійопз, аз \ѵе 

Ьаѵе зееп іп Ае сазе о^ Ьііаіегаі зуттеіху зі§пі(уіп§ Ае зішагіоп 

о{ “зотеЬосІу Ьаѵіп§ те іп тіпсі.” 

5оте о{ оиг ѵеЬісІез зеет іо тоѵе агоипсі зтооАІу, аз іі аі- 
ігасіесі апсі гереііесі Ьу Ае зоигсез о{ ѵагіоиз йеЫз о{ Агсе 

зирегітрозесі оп опе апоАег. ОАегз арреаг іо таке зисісіеп сіесі- 

зіопз, гоизіп^ Аетзеіѵез Аот а гаАег рЫе^тайс сопАиоп іо 

Гаке ой оп ізоіаіесі ѵептгез, аЙег ѵѵЬісЬ Аеу гезите Аеіг $іаіе оі 
гезі:. ТЬе ѵеЬісІез зеет іо кпоѵѵ Аеіг епѵігоптепі: гаАег лѵеіі, зо 

тисЬ зо Ааі Аеу аге аЫе іо геасЬ зоте оЬіесіз ѵѵіА сіозесі еуез, 

зо іо зреак, аррагепйу оп Ае Ьазіз о{ зоте ітегпаіігесі тар оп 

ѵѵЬісЬ Ае оЬіесг’з Іосагіоп із гесогсіесі. Оп Ае ѵѵЬоІе, Аезе ѵеЬісІез 
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аге зигргізіп^іу зтаг*, езресіаііу сопзісіегіп^ *Ье Іітігесі атоип* о{ 

іп*е11і§епсе *Ьа* ѵѵе, *Ьеіг сгеа*огз, Ьаѵе іпѵез*есІ іп (Нет. 

Ви* сіо *Ьеу *Ьіпк? I тиз* Вгапкіу асіті* *Ьа* іі апуЬосІу зи§- 

§ез*ес1 *Ьа* *Ьеу *Ьіпк, I ѵѵоиЫ оЬіес*. Му таіп аг^итеп* ѵѵоиісі Ье 

*Ье (о11олѵіп§: N0 та**ег Ьоѵѵ 1оп§ I ѵѵа*сЬес! (Нет, I пеѵег заѵѵ опе 

о{ Лет ргосіисе а зоіийоп *о а ргоЫет *Ьа* з*гиск те аз пеѵѵ, 

\ѵЬісЬ I ѵѵоиісі §1асИу іпсогрога*е іп ту оѵѵп теп*а1 іпз*гитеп*а- 

*іоп. Апсі ѵѵЬеп *Ьеу сате ир \ѵі*Ь зоіийопз I аігеасіу кпеѵѵ, *Ьеігз 

пеѵег гетіпсіесі те о{ *Ьіпкіп§ *Ьа* I тузек Нас! сіопе іп *Ье раз!:. I 

гециіге зоте огі§іпа1і*у іп *Ьіпкіп§. И і* із 1аскіп§, I саіі *Ье регіог- 

тапсе а* Вез* геазопаЫе ЬеЬаѵіог. Еѵеп і( I сіо оЬзегѵе а ѵеЬісІе 

сіізріауіп^ а зоіийоп іо а ргоЫет *Ьа* ѵѵоиЫ по* Ьаѵе оссиггесі іо 
те, I сіо по* сопсіисіе *Ьа* *Ье ѵеЬісІе із *Ьіпкіп§; I ѵѵоиЫ га*Ьег 

зиррозе *Ьа* а зтаг* со-сгеа*ог о{ ѵеЬісІез Нас! Ьиіі* *Ье *гіск іп*о 

*Ье ѵеЬісІе. I ѵѵоиЫ Ьаѵе *о зее *Ье ѵеЬісІе’з зтагйіезз агізіп^ ои* 

о{ по*Ьіп§, ог га*Ьег, ои* о{ по*-зо-зтаг* ргетізез, ЬеЛге I соп- 

сіисксі *Ьа* *Ье ѵеЬісІе Ьасі сіопе зоте *Ьіпкіп§. 

Ви* *Ьіз сіоез по* теап *Ьа* ѵѵе саппо* сгеа*е ѵеЬісІез *Ьа* ѵѵоиісі 

за*із^у *Ьіз сопс1і*іоп. >№е зЬаІІ сіо *Ьіз ^гасіиаііу, з*аг*іп§ ѵѵі*Ь *Ье 

ргоЫет о{ Ьаѵіп% Шеа$. Ье* из *аке опе о{ *Ье ѵеЬісІез о{ *уре 7, 

*Ье опез ѵѵі*Ь *Ье Мпето*гіх соппес*іопз *Ьа* іп*гос!исе *Ье екес*з 

о{ ехрегіепсе іп*о *Ье Ьгаіп. ТЬіз ѵеЬісІе Ьаз Ьееп агоипсі (от зоте 

*іте апсі Ьаз аЬзогЬес! а §геа* сіеаі о{ кпоѵѵіесі^е аЬои* *Ье ѵѵогЫ. 

ТЬіз кпоѵѵіесі^е *акез *Ье {огт о{ з*а*із*іса1 согге1а*іопз Ье*ѵѵееп 

е1етеп*агу еѵеп*з іп *Ье ѵеЬісІе’з зепзогу зрасез ог з*а*із*іса1 сог- 

ге1а*іопз Ьейѵееп тоге сотріех еѵеп*з гергезеп*ес! іп зоте 

ЛгезЬоЫ сіеѵісез о{ і*з іп*егіог (ог Ье*\ѵееп е1етеп*агу еѵеп*з апсі 

сотріех еѵеп*з). 

Зиррозе *Ье ѵеЬісІе Ьаз Іеагпесі *Ьа* сег*аіп оЬ)ес*з, А, В, С, Э, 

аге зі*иа*ес! пеаг *Ье гіт о{ *Ье *аЫе *ор оп ѵѵЬісЬ і* Ііѵез: а Ьгокеп- 

склѵп ѵеЬісІе, а 1і§Ь*, а Ьа**егу, а ЫН, а зирріу о{ зсгеѵѵз. I* Ьаз 

Іеагпесі *о аззосіа*е *Ьезе оЬ)ес*з \ѵі*Ь *Ье сопсер*з “таг^іп о^ *Ье 

ипіѵегзе” апсі “сіап^егоиз сіік.” Оп і*з оссазіопаі ехсигзіопз *о- 
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ѵѵагсі іЬе таг^іп о{ іЬе ипіѵегзе, іи ѵѵііі аізо Ьаѵе поіісесі іЬе пеі^Ь- 

ЬогЬоосІ геіаііопз атоп§ раігз іЬезе оЬіесіз: іЬе зсгеѵѵз аге пехі 

іо іЬе Ы11, іЬе Іі^Ьі пехі іо іЬе Ьаііегу, апсі 50 іогіЪ. Опе сіау, аЛег 

епои^Ь ехсигзіопз, іЬе ѵеЬісІе ѵѵііі зисісіепіу геаііге Лап аіі іЬезе 

раігесі аззосіаііопз (А пехі іо В, В пехі іо С . . . , Ъ пехі іо А) 

таке зепзе і( іЬе ѵѵЬоІе зііиаііоп І5 зееп аз а сіозесі сЬаіп. ТЬе 

ѵеЬісІе по\ѵ Ьаз іЬе ісіеа о{ а йпііе Ьоипсіесі ипіѵегзе, \ѵііЬ оЬ)есі5 

А іо Ъ тагкіп§ іЬе таг^іпаі сіозесі Ііпе. Опсе іЬіз “іта^е” ог 

“ісіеа” І5 ^епегаіесі от о{ іпсііѵісіиаі ііетз о{ кпоѵѵіесі^е, іі із іЬеге 

іо зіау. Іі тау, іп {асі, Ье іттесііаіеіу гесогсіесі оп іЬе тарз, 

ѵѵЬозе изе ѵѵе Ьаѵе сіізсиззесі. К зо, ѵѵе ѵѵііі оЬзегѵе іЬаі (огеѵег 

айег іЬе ѵеЬісІе тоѵез агоипсі тисЬ тоге ехрепіу. 

>№е тизі Ье сагеЬіІ, Ьоѵѵеѵег, поі іо Іеі іЬе ргосезз о{ асциігіп^ 

пеѵѵ ісіеаз іпіегіеге ѵѵііЬ іЬе сіеіаііесі кпоѵѵіесі^е іЬаі оиг ѵеЬісІе Ьаз 

аззісіиоизіу соііесіесі апсі сагеЬіНу зіогесі іп тапу аззосіаііѵе соп- 

песііопз сіигіп^ ііз Имейте, ^е кпо\ѵ іЬаі іЬіз тау Ьарреп іп 

Ьитапз ѵѵЬо аге оѵегіу сіесіісаіесі іо іЬе сіеѵеіортепі о{ ісіеаз. 

ТЬеу іепсі іо соппесі тапу іпсііѵісіиаі сазез іпіо ^епегаі саіе^огіез 

апсі іЬеп изе іЬе саіе^огіез аз і( іЬеу \ѵеге іЬіп^з, 1озіп§ іЬе роіеп- 

ііаі (от саіе^огігіп^ іп оіЬег \ѵауз Ьу гететЬегіп^ еасЬ іпзіапсе. 

Іп іЬе ехатріе о{ іЬе сіізсоѵегу о{ іЬе таг^іп о( іЬе ипіѵегзе, I 

сап зее іЬіз сіап^ег. ТЬе ісіеа о( а сіозесі сЬаіп о{ оЬ)есіз тау Ье зо 

зігоп§ іЬаі іі кеерз іЬе іта^ез о{ іЬезе оЬ)есіз регтапепііу асііѵе 

іп іЬе ѵеЬісІе’з Ьгаіп. ТЬе сопзециепсе із іЬаі аззосіаііопз \ѵі11 

сіеѵеіор Ьеі\ѵееп еѵегу оЬ)есі оп іЬе таг^іп—апсі еѵегу оіЬег оЬ- 

)есі оп іЬе таг^іп. ТЬе зегіаі огсіег іЬаі Іесі іо іЬе огі^іпаі ісіеа \ѵі11 

іЬегеЬу Ье Іозі ог аі Іеазі зиЬтег^ес! іп а зузіет о^ тисЬ зігоп^ег, 

таззіѵе аззосіаііопз. ТЬе \ѵау оиі іп оиг сазе \ѵоиЫ Ье іо Іеі іЬе 

ехсііаііоп сігсиіаіе іп іЬе сіозесі сЬаіп аззосіаііопз. ТЬіз \ѵои1с! 

зігеп^іЬеп іЬе аззосіаііопз гергезепііп^ іЬе зегіаі огсіег о{ іЬе оЬ- 

)есіз апсі ѵѵоиісі поі а11о\ѵ сгозз-аззосіаііоп іо сіеѵеіор. 

Неге аге зоте тоге ехатріез о^ ісіеаз іЬаі тау агізе іп ѵеЬісІез. 

ТЬеге аге соіпз 1уіп§ агоипсі оп іЬе Йоог іп іЬе ипіѵегзе о^ іЬе 
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ѵеЬісІез. 5оте оі Ле соіпз аге сіесогатсі \ѵііН а рістге оі а Ьитап 

Ьеасі апсі оЛегз аге (ксогагес! ѵѵіЛ а питЬег. Опе оі оиг ѵеЬісІез 

Ьаз аігеасіу Іеагпесі іо гесо^піхе апсі ю Лзйп^иізЬ Ле йѵо іурез оі 

соіп5. ТЬа* із, Леге аге Лзйпсі: райегпз оі асйѵку, зау іѵѵо ЛІІег- 

ет ЛгезЬоЫ сіеѵісез Ьесотіп^ асйѵе \ѵЬеп опе ог Ле оЛег кіпсі 

оі соіп І5 зееп Ьу Ле еуе оі Ле ѵеЬісІе. Ыо\ѵ опе оі Ле соіпз 

зЬо\ѵіп§ а Ьитап Ьеасі І5 Яірресі агоипсі Ьу Ле ѵеЬісІе—апсі зисі- 

сіепіу іі зЬоѵѵз Ле питЬег. ТЬіз Ьаррепз а^аіп апсі а^аіп ипйі, Ьу 

Ле Іеагпіп^ ргосезз Ла* \ѵе Ьаѵе аігеасіу іпсогрогаіесі іп оиг ѵеЬі¬ 

сІез, ап аззосіайоп із когтей: “Ьеасі, Яірріп§, питЬег.” ОІ соигзе, 

Ле аззосіайоп аізо ѵѵогкз Ле оЛег \ѵау агоипсі. Опсе Ле аззосіа¬ 

йоп із асциігесі, Ле ѵеЬісІе кпоѵѵз Лаг, акег асЫіп§ Ле асйоп оі 

Яірріп§ іо Ле зі§Ьйп§ оі “питЬег,” Ле рістге оі Ле Ьеасі ѵѵііі Ье 

зееп. Іи тау аізо Ье геіпіогсесі Ьу Ле сотгагу ехрегіепсе, \ѵЬеп Ле 

Яірріп§ о( соіп5 зЬо\ѵіп§ Ле питЬег геѵеаіз Ле Ьеасі. 

ѴС^е тау саіі Ле ѵѵЬоІе сотріех о( ЬеасІ-Яірріп^-питЬег апсі 

питЬег-Яірріп^-ЬеасІ Ле ісіеа о( а соіп ѵѵіЛ йѵо Іасез. Іи агізез іп 

Ле ѵеЬісІе аІЛои^Ь Ле *ѵѵо Іасез оі а зіп^іе соіп аге пеѵег зееп 

№§еЛег. ТЬе ісіеа оі а соіп ѵѵіЛ гѵѵо Іасез сап агізе еѵеп іі Леге 

аге зогпе соіпз агоипсі ѵѵіЛ Ьитап ЬеаЯз оп ЬоЛ зЫез, аз 1оп§ 

аз Лезе соіпз езсаре Ле ѵеЬісІе сіигіп^ Ле рЬазе оі “§еиіп§ Ле 

ісіеа.” 

Неге’з апоЛег ехатріе. Моѵіп§ Лгои^Ь а ^агсіеп, а ѵеЬісІе 

Япсіз оиі; Лаг Яо\ѵег питЬег опе оі а го\ѵ із а зоигсе оі ІооЯ, 

Яо\ѵегз 2 іо 7 аге пои (Леу аге роізопоиз), Яо\ѵег питЬег 8 із 

а^аіп а зоигсе оі Іоосі апсі зо аге Яоѵѵегз 15, 22, апсі зо ІогЛ. Акег 

а \ѵЬі1е іі тау Ьарреп Лап іп Ле Ьгаіп оі Ле ѵеЬісІе опіу опе оі у 
ЛгезЬоЫ сіеѵісез (соппестЯ іп а сігсиіаг ІазЬіоп) а1\ѵауз Ьесотез 

асйѵе іп іетрогаі соіпсЫепсе ѵѵіЛ Ле йпЛп§ оі а зоигсе оі Іоосі 

іп а Яоѵѵег. ТЬіз із а^аіп “§ейіп§ Ле ісіеа”: Лап рагйсиіаг 

ЛгезЬоЫ Яеѵісе ѵѵііі Ье аззосіаіесі ѵѵіЛ Ле Іоосі ЯпЛп§ зузгет— 

\ѵіЛ Ле сопзециепі; асіѵапт^е оі Ьеіп§ аЫе іо ргесЬсі зоигсез оі 
Іоосі ѵѵіЛои* Ьаѵіп§ іо іпѵезі: тисЬ епег^у іп Ле ргосезз оі зпіЛп§ 
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агоипсі. >Ѵе шиз* зиррозе, о{ соигзе, *Ьа* *Ье йте іи *акез іот опе 
*ЬгезЬо1сІ сіеѵісе *о Ьесоте асйѵе акег апо*Ьег Ьаз Ьееп асйѵа*есІ 

І5 ехас*1у *Ье зате аз *Ье йте к *акез іо §е* кот опе Йоѵѵег іо *Ье 

пех* ог, Ьейег зйіі, *Ьа* *Ье асіѵапсетепі: о{ асйѵку Ьу опе з*ер іп 

*Ье гіп§ о{ *ЬгезЬо1сІ сіеѵісез із *гі§§егесІ Ьу еасЬ Йоѵѵег. 

АН о{ *Ьіз із по* сотр1іса*есІ іп ргіпсіріе Ьи* Ьогіп§ іо сапу ой* 

іп ск*аі1. >Ѵе геіу оп *Ье ргосезз о{ Эагѵѵіпіап зеіесйоп *Ьа*, з*аг*- 

іп§ ѵѵі*Ь *Ье ѵеЬісІез о{ *уре 6, Ьаз іпйосіисесі а §геа* ѵагіе*у о{ 

сІіЯегеп* райегпз о{ соппесйопз іп*о *Ье ѵеЬісІез ѵѵі*Ьои* оиг еѵеп 

по*ісіп§ і* (акЬои§Ь ѵѵе сіо гесо^піге *Ье ѵеЬісІез’ §геа*1у іпсгеазей 

сотріехку о{ ЬеЬаѵіог). >Ѵе сап \ѵе11 іта^іпе *Ьа* *Ье ѵеЬісІе соиЫ 

§е* *Ье ісіеа “есЬЫе Йоѵѵег” еѵеп к *Ье опіу йоѵѵегз *Ьа* ѵѵеге есЬЫе 

ѵѵеге *Ьозе ѵѵЬозе огйіпаі питЬегз ѵѵеге зциаге ог \ѵЬозе огйіпаі 

питЬегз ѵѵеге ргіте. ТЬеге із, Ьоѵѵеѵег, а сотріісайоп іп *Ье сазез 

о{ зциагез апй о{ ргіте питЬегз. К *Ьезе питЬегз §е* *оо Іаг^е, *Ье 

ѵеЬісІе Ьаз *о реікогт а 1оп§ апй іп*гіса*е йапсе Ьейѵееп опе 

Йоѵѵег апй *Ье пех* іп огскг *о йпй ои* ѵѵЬе*Ьег *Ье Йо\ѵег’з пит- 

Ьег із зциаге ог ргіте, 1еаѵіп§ тагкз оп *Ье еаг*Ь апй ге*гасіп§ 

*Ьет ассогйіп^ *о сотр1іса*есІ гиіез. >Ѵе Ьаѵе зееп *Ьіз Ьек>ге, а* 

*Ье епй оі *Ье сЬар*ег оп ѴеЬісІе 5, \ѵЬісЬ аізо Ьай кз 1іті*а*іопз. 

N0 зисЬ сікйсику агізез к *Ье ѵеЬісІе Ьаз *о йпй ои* ѵѵЬе*Ьег а 

питЬег із еѵеп ог осЫ, ог ѵѵЬе*Ьег а питЬег із а тикіріе оі зіх ог 
о^ еіеѵеп, аз 1оп§ аз *Ье ѵеЬісІе сап соип* *о еіеѵеп. 

Іп *Ьіз сЬар*ег ѵѵе \ѵеге опіу іп*егез*есІ іп *Ье §епега1 ісіеа о{ 

“§е**іп§ ісіеаз.” Кеаскгз \ѵЬо ѵѵап* *о кпо\ѵ ехас*1у ѵѵЬа* кіпсі о{ 

пе*ѵѵогк о{ *ЬгезЬо1сІ сіеѵісез із песеззагу *о са1си1а*е питЬегз *Ьа* 

аге зциаге, ог ргіте ог ѵѵЬа*еѵег, тиз* геай *Ье *ех*Ьоокз оі аи*о- 

та*а *Ьеогу. 



ѴеЬісІе 11 

КиІе$ апсі Ке§иІагіііе$ 

Мозі: о( уои \ѵі11 пог уеі: Ье сопѵіпсесі Ааі: Ае ргосезз о( 

§еШп§ ісіеаз аз іі ѵѵаз сіезсгіЬесі іп Ае ргеѵіоиз сЬаріег Ьаз апу- 

Аіп§ іо сіо ѵѵіА Аіпкіп§. Іі із пог зигргізіп^, уои ѵѵііі зау, А ап 

оссазіопаііу зотеАіп^ сііскз іп Ае ѵѵогкіп^з о( а Іаігіу сот- 

ріісаіесі Ьгаіп апсі Ігот Аеп оп Ааі Ьгаіп із аЫе ю регіотт а тск 

(ап аІ^огіАт, аз зоте реоріе зау) А а* сап Ье изесі іо ^епегаге 

сотріісаіесі зециепсез о( питЬегз ог о( оАег іта^ез. к із аізо поі: 

зигргізіп^ Ааи Аезе тау оссазіопаііу таісЬ зециепсез о( еѵепгз ог 

Аіп^з іп Ае лѵогісі о( Ае ѵеЬісІе. 

I \ѵі11 зЬоѵѵ уои Ааи Аіз із )изі: опе зіер іп Ае Агесйоп оі 
сгеагіп^ ЬеЬаѵіог акіп го Аіпкіп^. Іп Ае Іо11о\ѵіп§ сЬаргегз \ѵе 

\ѵі11 іпіхосіисе тоге еіететз оі Ае Аои^Ьі: ргосезз, такіп§ пе\ѵ 

ѵеЬісІез іо зЬо\ѵ пеѵѵ іхіскз, пеѵѵ іурез оі регіогтапсе. Іп Ае епсі 

оиг ѵеЬісІез \ѵі11 зигргізе из Ьу ск>іп§ зоте геаі Аіпкіп§. 

>Ѵе ѵѵап* ю ециір ѴеЬісІе 11 ѵѵі А а Ьгаіп аЬоиг \ѵЬісЬ іі сап Ье 
заісі—іп а тоге гаАсаІ ѵѵау Аап іі соиЫ Ье заісі аЬоиГ ргеѵіоиз 

еАйопз—Ааі іі із а тосіеі о( Ае ѵѵогЫ. >Ѵе аігеасіу іпіхосіисесі 

раггіаі азресіз о( Аіз тосіеі ісіеа, \ѵЬеп \ѵе гаікесі аЬоиі Ае изеіиі- 

пезз о( іпіегпаі тарз гергезепип^ ехіегпаі зрасез (ѴеЬісІе 8), апсі 

\ѵЬеп \ѵе сІезсгіЬесІ а Іеагпіп^ ргосезз (ѴеЬісІе 7) Аа* сіізсоѵегз 
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*Ьіп§5 іп гЬе епѵігоптет апсі езіаЫізЬез *Ьеіг ітегпаі тосіеіз 

(саііесі сопсеріз). Виг *ЬІ5 І5 по* епои^Ь. ТЬезе *Ьіп§з тоѵе 

агоипсі, Ьап§ а^аіпзі: еасЬ о*Ьег, аззосіаіе апсі сііззосіаіе, §го\ѵ апсі 

Ьгеак. Ьаѵе ако§еі:Ьег тіззесі *Ьезе сіупатіс азресіз ир іо по\ѵ. 

ѵѵііі ітгосіисе *Ьезе сіупатісз Ьу ітргоѵіп^ оп *Ье зузіет ск 

Мпетоіхіх соппесйопз акеасіу ітгосіисесі іп *Ье *уре 7 ѵекісіе. 

Уои ѵѵііі гететЬег *Ьа* *Ьезе соппесйопз Ьейѵееп еіететз іп *Ье 

ѵеЬісІе’з Ьгаіп ѵѵеге о{ сіійегет зіхеп^гііз апсі соиЫ Ье тасіе тоге 

ейесйѵе ѵѵЬеп *Ье еіететз *Ьеу соппес*есІ ѵѵеге океп асйѵаіесі 

*о§еі:Ьег. ТЬІ5 йігпесі от іо Ье ѵегу сопѵепіет, Ьесаизе 50 тапу о( 

*Ье {ас*з аЬот *Ье ѵѵогЫ *Ьа* аге ітегезйп^ апсі ітропат іо из 

(апсі іо *Ье ѵеЬісІез) тау Ье ехргеззесі аз *Ьіп§з ог еѵетз *Ьа* *епсІ 

іо оссиг *о§е*Ьег. Рог *Ьіз геазоп іі із ипіікеіу ііааі \ѵе ѵѵііі §іѵе ир 

*Ье *гіск о{ аззосіайѵе 1еагпіп§ іп апу Ьіггііег сіеѵеіортет о{ тоге 

гейпесі ѵеЬісІез. 

Вт ѵѵе зооп сіізсоѵег *Ьа* *Ьеге аге ітрогіат ріесез о{ кпо\ѵ1- 

есі^е аЬот *Ье ѵѵогісі ехргеззесі іп а сіійегет й)гт: еѵетз (Наг сіо 

поі: ргезет іЬетзеІѵез аі *Ье зате йте Ьт іп зиссеззіоп—раігз о^ 

еѵетз, о{ ѵѵЬісЬ опе із аіѵѵауз *Ье йгз* апсі *Ье о*Ьег *Ье зесопсі, 

Ііке Іі^Ьтіп^ апсі іЬипсІег, зѵѵіп^іп^ а Ьаттег апсі Ькйп§ *Ье паіі, 

ог, іп *Ье ѵѵогісі о{ ѵеЬісІез, теейп§ а зоигсе о{ йюсі апсі *азйп§ *Ье 

йюсі. №Ъеп ѵѵе сіізсоѵег а раіг о{ зисЬ еѵетз, ѵѵе *епсІ іо *Ьіпк *Ьа* 

опе із *Ье саизе о{ *Ье о*Ьег, ѵѵЬа*еѵег *Ьа* теапз. Вт *Ьіз тау 

Іеасі іо ѵѵгоп§ ітегргешіопз, (от іпзіапсе \ѵЬеп Ьо*Ь еѵетз аге 

ргосіисесі Ьу а гііігсі Ьісісіеп еѵет, опіу ѵѵкЬ сІіЯегет сіеіауз. Мозг 

о{ *Ье йте, Ьоѵѵеѵег, ѵѵЬеп ілѵо еѵетз ге^иіагіу оссиг іп зиссез¬ 

зіоп, к із по ассіскт. Апсі к сегіаіпіу із цзейіі (ог а ѵекісіе іо 

кпоѵѵ ѵѵЬа* іо ехрес* ѵѵЬеп еѵетз оссиг *Ьа* Ьаѵе ітрогіат, роззі- 

Ыу сіап^егоиз, сопзециепсез. 

>№е соиЫ изе оиг оісі зирріу о{ Мпетоіхіх \ѵіге ю§е*Ьег \ѵкЬ а 

Іійіе еіесіхопісз іо іпсогрогаіе іто *Ье ѵеЬгсІез’ Ьгаіпз аіі Лозе 

сіеіауесі соіпсісіепсез о{ еѵетз \ѵе Ьаѵе Ьееп скзсгіЬіп^. ѴСТіа* \ѵе 

ѵѵат іо асЬіеѵе із а соппесйоп Ье*ѵѵееп *Ье *ѵѵо ітегпаі гергезеп- 
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*а*іѵез ап еѵеп* А апсі ап еѵеп* В зисЬ {На*, \ѵЬеп *Ье гергезеп*а- 

*іѵе А І5 ас*іѵа*ес! Ьу *Ье іпри*, *Ье гергезеп*а*іѵе В із ас*іѵа*ес! Ьу 

*Ье соппесйоп, Ьи* по* ѵісе ѵегза. ТЬе соппесйоп ѵѵоиісі *Ьеп 

гергезеп* *Ье {ас* *Ьа* “В оЙеп {оііоѵѵз А” ог, і{ уои ѵѵізЬ, *Ье 

саизаі *іе Ье*ѵѵееп А апсі В. ТЬіз ѵѵоиісі {о гее из *о сіо а га*Ьег 

сотр1іса*есІ \ѵігіп§ {ог еѵегу зисЬ соппесйоп. Іп огскг по* *о Ьиг- 

сіеп оиг сопз*гис*іѵе іта§іпа*іоп *оо тисЬ, лѵе рге{ег *о Ьиу а 

сШегеп* зог* о{ ѵѵіге, саііесі Ег§о*гіх, ѵѵЬісЬ сопс1ис*5 іп опе сіігес- 

*іоп опіу апсі Ьаз ап іпсгеазесі сопс!ис*апсе ѵѵЬеп і* із іп*егрозес! 

Ьейѵееп е1етеп*з *Ьа* аге ас*іѵе іп зиссеззіоп ѵѵі*Ьіп а ЬгіеЕ *іте. 

>№е тиз* Ье саге{и1, о{ соигзе, *о іпз*а11 *Ье ѵѵіге іп *Ье гі§Ь* сіігес- 

*іоп, сопс!ис*іп§ {гот *Ье еіетеп* *Ьа* *епс1з *о Ье ас*іѵе йгз* *о *Ье 

опе *Ьа* *епс1з *о Ье ас*іѵе зесопсі. 

Опсе а^аіп \ѵе ѵѵііі зее *о і* *Ьа* аіі о{ *Ьіз Ьаррепз аи*ота*і- 

саііу. Р1еп*у о{ Ег§о*гіх ѵѵіге ѵѵііі Ье іпз*а11ес1 ЬеПѵееп аз тапу 

е1етеп*з аз роззіЫе зо *Ьа* \ѵЬа*еѵег зециепсез оссиг сап Ье ге- 

согсіесі іп *Ье зуз*ет. 0{ соигзе *Ьеге ѵѵііі Ье по Іаск о{ оррог*ипі*у 

{ог Іеагпіп^. №і*Ь аіі *Ье тоѵетеп* іп *Ье ѵѵогЫ агоипсі *Ье ѵеЬі- 

сіе, \ѵі*Ь аіі *Ье па*ига1 Іаѵѵз орега*іп§, апсі ѵѵі*Ь аіі *Ье о*Ьег 

ѵеЬісІез сіізріауіп^ Еаігіу ге^иіаг ЬеЬаѵіог оп *Ье Ьазіз о{ аіі *Ье 

*гіскз *Ьа* \ѵе (ог *Ье ргосеззез о{ еѵо1и*іоп) Ьаѵе Ьиіі* іп*о *Ьет, 

тапу зециепсез о{ еѵеп*з \ѵі11 гереа* *Ьетзе1ѵез апсі *Ьеу \ѵі11 Ье 

ѵѵог*Ь 1еагпіп§. 

Уои тау азк \ѵЬу лѵе сіісі по* изе Ег§о*гіх ѵѵіге іп *Ье йгз* ріасе 

(ѴеЬісІе 7) ѵѵЬеп ѵѵе йгз* §аѵе оиг ѵеЬісІез *Ье сарасі*у *о Іеагп, 

з*аг*іп§ ѵѵі*Ь *Ьозе сотріехез о{ ргорегйез *Ьа* {гециеп*1у оссиг 

*о§е*Ьег Ьесаизе *Ьеу Ье1оп§ *о опе “*Ьіп§.” >№е изесі *Ье Мпето- 

*гіх ѵѵіге, \ѵЬісЬ із ісіеаі {ог аззосіайопз, Ьесаизе і* соиріез еіе- 

теп*з іп а зутте*гіса1 {азЬіоп; опсе соиріесі, еасЬ о{ *Ье ргорегйез 

сап гесаіі *Ье о*Ьег іп циі*е *Ье зате ѵѵау. Рог еасЬ Мпето*гіх 

соппесйоп ѵѵе соиЫ Ьаѵе изесі *ѵѵо Ег§о*гіх ѵѵігез (опе {ог еасЬ 

сіігесйоп) *о оЬ*аіп аітоз* *Ье зате гезиі*. Ви* *Ьеге аге Гѵѵо геа- 

зопз *о Іеаѵе *Ьіп§з аз *Ьеу аге. 

Рігз* о{ аіі, \ѵе сіоп’* ѵѵап* *о §о Ьаск іп еѵоіийоп апсі сЬап^е 
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Аіп^з Ааг Ьаѵе аігеасіу ргоѵесі Го Ье сопѵепіепг, зіпсе \ѵе ті§Ьг 

Іозе зоте асіѵапга^е Ааг ѵѵе Ьаѵе пог еѵеп геаІігеА (КететЬег Ае 

Іаѵѵ ирЬШ апаіузіз апсі сІоѵѵпЬіІІ зупАезіз: \ѵе пт Ае гізк о{ пог 

ипсІегзГапАп^ апу Іоп^ег ѵѵЬаг ѵѵе ргеѵіоизіу риг го^еАег.) 5ес- 

опсі, іг І5 ргоЬаЫу а §оосІ ісіеа іо кеер Ае глѵо ргосеззез сопсерГи- 

аііу зерагагесі—Ае аззосіагіопз о{ еіетепгагу ргореггіез іпго 

Аіп^з ог сопсергз оп опе Ьапсі апсі Ае зециепсіп^ сопсергз оп 

Ае оАег Ьапсі, опе сопггоііесі Ьу Ае Мпетоггіх, Ае оАег Ьу Ае 

Ег^оггіх зузгет. ТЬе Г\ѵо кіпсіз Іеагпіп^ ргосіисе Гѵѵо АЙегепг 

кіпсіз о{ кпоѵѵіесі^е, Ііке §ео§гарЬу апсі Ьізгогу, ог зузгетагіс гооі- 

о§у апсі апітаі ЬеЬаѵіог, гейггіп^ іо ѵѵЬаг кіпсіз о{ Аіп^з ехізг 

апсі іо Ьоѵѵ Аеу сіеѵеіор апсі іпгегасг. 

И ѵѵе ІеГ оиг іта^іпагіопз §о апсі ігу іо \ѵогк оиг іп сіегаіі ѵѵЬаг 

кіпсіз о{ Аіп^з Ае Мпетоіхіх зузгет ѵѵііі Азсоѵег іп а геаі ѵѵогісі, 

апсі ѵѵЬаг кіпсіз о{ сіупатіс 1а\ѵз ѵѵііі Ье іпсогрогагесі іп Ае Ег§о- 

Ггіх зузгет, ѵѵе зооп Азсоѵег Ааг Ае Гѵѵо кіпсіз о{ кпоѵѵіесі^е аге 

регЬарз геіагесі тоге Аап ѵѵе Ьасі аззшпесі іпігіаііу Аг геазопз о{ 

сопсергиаі сопѵепіепсе. РігзГ о{ аіі, іг \ѵои1с! зеет Ааг Ае ргосезз 

о{ аЬзггасГіп^ Аіп^з йот Ае епѵігоптепг—сопсерг Агтагіоп аГ 

Ае тозг еіетепгагу Іеѵеі—тизг оссиг ргіог го Ае ргосезз о{ Аз- 

соѵегіп^ Ае сіупатіс ргореггіез о{ Аезе Аіп^з. Рог Ае 1а\ѵз о{ 

5иссе55Іоп5 о{ еѵепГз гейг го Ае сіеѵеіортепг апсі го Ае сотЬіпа- 

гіоп о{ Аіп^з гаАег Аап Аеіг еіетепгагу ргореггіез. ТЬіз із йтіі- 

іаг йот оиг оѵѵп Ьитап ехрегіепсе: ІізГепіп^ го а пе\ѵ Іап^иа^е 

ѵѵе ѵѵапг Го Іеагп, ѵѵе тизг йгзГ Азсоѵег іпАѵісІиаІ \ѵогА, ог гоогз 

о{ ѵѵогсіз (зотеАіп^ Ііке Ае тогрЬетез іп Ііп^иізгіс Гегтіпоіо^у), 

ЬеАге ѵѵе сап еѵеп Ьоре Го Азсоѵег Ае гиіез Ааг §оѵегп гЬеіг изе. 

Аізо, іп Ае сіеѵеіортепг о{ а зсіепсе іг із ойеп аррагепг Ьо\ѵ гЬе 

Азсоѵегу апсі сіепотіпагіоп о{ рЬепотепа ргесесіез Ае сіейпігіоп 

о{ Ае Іаѵѵз о{ гЬеіг ггапзйгтагіоп. СЬетізГгу Ьасі го §о Агои^Ь а 

сіезсгіргіѵе рЬазе ЬеАге Ае рЬузісз ипсіегіуіп^ Ае ѵагіегу о{ зиЬ- 

згапсез соиЫ Ье ипсіегзгоосі. 2оо1о§у Ьасі го Ье гахопотіс ЬеАге 

іг ѵѵаз ог^апігесі Ьу Ае Аеогу о^ еѵоіигіоп. 
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Оп Ае оАег Ьапсі, ригеіу сіезсгірііѵе сіаззійсаііоп І5 поі опіу 

Ьогіп§, іі І5 аЬо роіепііаііу тіз1еаАп§. Іі тау Іеасі іо Ае ѵѵгоп§ 

саіе^огіез \ѵЬеп іі І5 поі ^иісіесі Ьу ап Іеазі Ае іпіиіііоп оі а Аеогу 

оі Ае ипАг1уіп§ ргосеззез. А сепіигу оі тісгозсоріс апаіоту Ьаз 

йііесі Ае ІіЬгагіез \ѵіА АоизапА оі Ьеаиіііиііу іііизігаіесі ѵоіитез 

Ааі аге поѵѵ ѵегу гагеіу сопзиііесі Ьесаизе Ае сіезсгірііѵе саіе^о- 

гіез оі Ае оМ Ьізіоіо^у Ьаѵе Ьееп Іаг^еіу зирегзесіесі Ьу Ае пеѵѵ 

сопсеріз оі ЬіосЬетісаІ суіоіо^у. ТЬе ехатріе йгот Ііп^иізіісз 

Ааі \ѵе Ьаѵе іизі тепііопесі тау ѵѵеіі зегѵе іо ргоѵе Ае сопігагу 

роіпі, ѵѵіА ѵѵогсі гооіз—тогрЬетез—ѵѵогА аз Ае зе^тепіз оі 
зреесЬ Ааі тизі Ье Іеагпесі. >ХАі1е іи із ігие Ааі Аезе сЬипкз оі 
теапіп§ іп зоте Іап^иа^ез (Іаг^еіу іп Еп^ІізЬ) соіпсісіе ѵѵіА 

асоизіісаііу лѵеІІ-сІейпесІ ерізоАз (Ае зуІІаЫез, ѵѵЬісЬ Ае паіѵе 

Іізіепег сап гесо^піге), іи із сегіаіпіу ігие Ааі а Ьеііег, тоге §епега1 

сіейпіііоп оі тогрЬетез ог ѵѵогА із сіегіѵесі йгот §гаттаг. ѴСАг А 

(I изе Аіз іегт Іоозеіу) аге Ае зе^тепіз оі зреесЬ Ааі \ѵе Азсоѵег 

аз Ае иііітаіе рапісіез оі §гаттаг. И ѵѵе Нас! по ісіеа ог по 

ехрегіепсе оі §гаттаг, \ѵе ті^Ьі пеѵег Азсоѵег Ааі Аезе аге Ае 

ріесез Ааі аге зЬиЙЯесІ агоипсі іо Агт зепіепсез. >№е ті^Ьі рго- 

розе а Айегепі, іпсоггесі зе^тепіаііоп оі зреесЬ, (от ехатріе, а 

зе^тепіаііоп іпіо зуІІаЫез іп а Іап^иа^е \ѵіА роІузуІІаЬіс ѵѵогсіз. 

ѴСАгА Ьесоте теапіп^АІ іпзоіаг аз Аеу аге изесі іп а §гаттаі- 

ісаі зузіет. 

Іп оАег ѵѵогсіз, аЬзігасііп^ теапіп^АІ сЬипкз йгот Ае епѵігоп- 

тепі (Аіп^з, еѵепіз) апсі Азсоѵегіп^ Ае гиіез оі Аеіг ЬеЬаѵіог аге 

іѵѵо ргосеззез Ааі сопАііоп еасЬ оАег апсі аге песеззагііу іпіег- 

Іасесі, Ііке Ае Іеагпіп^ о( Ае ѵосаЬиІагу апсі Ае Іеагпіп^ о( §гат- 

таг іп а Іап^иа^е соигзе. 

Сотіп§ Ьаск іо ѴеЬісІе и, іі зеетз Ііке а §оосІ ісіеа іо Іеі Ае 

сіізсоѵегіез оі Ае Ег^оігіх зузіет іпйиепсе Ае Іеагпіп^ ргосезз іп 

Ае Мпетоігіх зузіет, оп ѵѵЬозе іпіііаі аЬзігасііопз іі іп іигп сіе- 

репА. I сіоп’і ѵѵапі ю ѵѵогк Аіз от іп сіеіаіі, Ьиі зотеАіп^ Ііке 

Ае АИоѵѵіп^ зсЬете ѵѵоиЫ сіеагіу Ье роззіЫе. ^е Ьаѵе аігеасіу 
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сіезсгіЬесі гЬе сопсіігіопз (от гЬе зйеп^гЬепіп^ ап Ег^ойіх \ѵіге. 

ТЬезе сопсіігіопз аге ЕиШПесі ѵѵЬеп ап еіетепг, зау а гЬгезЬоЫ 

сіеѵісе, аг опе епсі о{ гЬе ѵѵіге Ьесотез асгіѵе зЬоггІу Ьек>ге апогЬег 

еіетепг Ьесотез асгіѵе ах гЬе огЬег епсі. >Ѵе Ьаѵе аізо зееп гЬаг іг 

І5 тозгіу ^гоирз о{ зисЬ еіетепгз, зйоп^іу іпгегсоппесгесі апсі гер- 

гезепгіп^ “гЬіп^з,” гЬаг Ьесоте ааіѵе іп зиссеззіоп. Ыо\ѵ Іег’з 

іпйосіисе гЬе гиіе гЬаг \ѵЬепеѵег гЬе Ег^оггіх ѵѵігез Ьесоте 

зйеп^гЬепесІ, гЬе Мпетойіх ѵѵігез ѵѵігЬіп еасЬ о( гЬезе §гоирз \ѵі11 

аЬо Ьесоте зйеп^гЬепесІ. 

ТЬиз сопсергз аге езгаЫізЬесІ іп гЬе ѵеЬісІе езресіаііу ѵѵЬеп гЬеу 

арреаг іп ге^иіаг зециепсез. Но\ѵ ѵѵоиісі гЬіз Іоок го из? >Ѵе \ѵоиЫ 

погісе, оЬзегѵіп^ гЬе аррагепгіу еггагіс ЬеЬаѵіог о{ а ѵеЬісІе іп ігз 

ѵѵогісі, (Нан гЬе ѵеЬісІе сіізріауз раггісиіагіу \ѵе11 сіейпесі геасгіопз 

хо еѵепгз гЬаг аге кпоѵѵп хо Ьаѵе сопзециепсез. Таке, (от ехатріе, 

а ѵеЬісІе арргоасЬіп^ ап оЬзГасІе ах Ьі§Ь зреесі. >Ѵе \ѵои1с! пог Ье 

зигргізесі хо зее гЬе ѵеЬісІе рготргіу геасг хо ігз регсерйоп о{ гЬе 

сіап^ег о{ а соііізіоп. Зітііагіу, ѴеЬісІе 11 \ѵі11 циіскіу гететЬег 

ѵѵЬісЬ о{ ігз о\ѵп ЬеЬаѵіог райегпз ге^иіагіу апсі циіскіу еіісіі; а 

геасгіоп (гот огЬег ѵеЬісІез. >Ѵе оЬзегѵе гЬаг аіхег ап іпігіаі Іеагп- 

іп§ регіосі ѴеЬісІе и ѵѵііі еігЬег ргосіисе гЬезе ЬеЬаѵіог райегпз 

йгециепгіу ог роіпгесііу аѵоісі гЬет. Іх \ѵі11 изе гЬет аз зі^паіз. Іх 
ѵѵііі аізо Іеагп Лозе зі^паіз гЬаг ге^иіагіу ргесесіе сеггаіп ЬеЬаѵіог 

райегпз о{ огЬег ѵеЬісІез. АЙег а ѵѵЬіІе ѴеЬісІе и \ѵі11 геасг хо 
гЬезе ргетопігогу зі^паіз ]из( аз іх геасгесі, Ье^оге гЬе 1еагпщ§, хо 
гЬе ЬеЬаѵіог гЬаг ге^иіагіу к>11о\ѵесІ гЬе зі^паіз. 

Виг іх ѵѵоиісі Гаке ргоіоп^есі оЬзегѵагіоп го погісе гЬіз раггісиіаг 

азресг о{ Іеагпіп^ іп гЬе ѵеЬісІез. Аз а тайег о( {асг, \ѵе ті^Ьг пог 

Ьаѵе зизресгесі іг к \ѵе Ьасі пог іпггосіисесі а ріесе о^ оиг о\ѵп 

рЬіІозорЬу іпго гЬе сопзггисгіоп о{ гЬезе ѵеЬісІез. Аз оиг Ьгаіп 

сЬіМгеп Ьесоте тоге еійсіепг, \ѵе погісе гЬаг гЬе “1а\ѵ о{ ирЬіІІ 

апаіузіз апсі сіоѵѵпЬііі зупгЬезіз” Ьесотез тоге апсі тоге сотреі- 

1іп§. Рог гЬе гіте Ьеіп§, гаке гЬе тезза^е іп гЬіз й)гт: зіпсе уои 

ѵѵеге пог загізйесі ѵѵігЬ гЬе йгзг теа^ег зЬоѵѵіп^ о{ іпГеИщепсе іп 
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оиг ѵеЬісІез, \ѵе згапесі асісііп^ а (е\ѵ тоге тск§, Ьоріп§ гЬаг йЬеу 

\ѵоиМ сопѵіпсе уои а Ііпіе тоге. ТЬе йт тек \ѵе Ггіесі \ѵа§ Ле 

сосііп^ о( йЬе епѵігоптепі: іп йЬозе Гегтз гЬаг уіеісі а тахітит о( 

согге1айоп8 апсі Іо^ісаі зтісшге, іп ойЬег \ѵогсІ§, іп Ле то8Г 

теапіп^иі гегтз. 
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Тгаіт о{ ТЪоифі 

Аі *Ьіз зіа^е, і( уои ѵѵапі: іо Ье сгігісаі, к І5 еазу к>г уои 

іо таіпіаіп ікаі ир ю по\ѵ уои Ьаѵе пои сіізсоѵегесі апугіЬіп^ іп оиг 

ѵеЬісІез і\\аі §оез Ьеуопсі огсііпагу Іеагпіп^. Тгие, гііезе сгеашгез 

зеетесі іо Ьесоте тоге апсі тоге аЫе іо сіеаі ѵѵкЬ НЬе асіѵегзігіез 

о{ *Ьеіг епѵігоптепі:, поі: опіу Ьу а ргосезз о{ Оапѵіпіап зеіесгіоп 

Ьиі: аЬо Ьу асгіѵе аззітііагіоп о{ іпк>гтайоп кот гЬе ѵѵогісі. Виг 

*Ьіпкіп§ І5 сіійегепп к І5 а ргосезз гЬаг сап §о оп (от а 1оп§ гіте, аз 

еѵегуопе \ѵЬо Ьаз сіопе зоте сопзсіоиз гЬіпкіп^ кпо\ѵз. ТЬіпкіп^ 

сап Ье оЬзегѵесІ іп о*Ьег реоріе аз \ѵе11, \ѵЬеп ѵѵе §еі: ѵегЬаІ ог 

попѵегЬаІ еѵісіепсе іог а зиссеззіоп о( тепЫ зшез гЬаг аге §иісксІ 

Ьу зоте сгкегіоп о{ рІаизіЬіІку ог Іо^іс—тепЫ згагез Лаг гейесі: 

Ле ехріогаиоп о{ ѵагіоиз Ыіпсі аііеуз апсі еѵептаі аггіѵаі аі а 
гезик. Зотейтез ѵѵе зеет іо попсе зисЬ тепЫ орегагіоп еѵеп іп 

а топкеу ог іп а ск>§. Виі поі: уе* іп а ѵеЬісІе. 

ТЬе роззіЬіІку о^ зизгаіпіп^ 1оп§ зиссеззіопз о^ сіізипсі: Ьгаіп 

зшез іог (Ье ригрозе о{ ехріогіп^ кпо\ѵ1есІ§е аігеасіу іпсогрогагесі 

іп гіЬе Ьгаіп із ѵѵЬаі: \ѵе \ѵі11 іпіхосіисе іп а пе\ѵ Ьгапсі о^ ѵеЬісІе, 

\ѵЬісЬ \ѵе \ѵі11 саіі ѴеЬісІе 12. 

Рігзі: а гетагк оп раЛоІо^у. АН гЬе Іагег ѵеЬісІез, Ье§іппіп§ 

\ѵкЬ гуре 7, аге іп сопзгапі: Яап^ег оі гиппіп§ іпго а сопсіігіоп 
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цике апаіо^оиз по ерііерзу (\ѵЬісЬ із аізо опе оі кіе тозп соттоп 

к>гтз оі сіегап^етепп оі апітаі Ьгаіпз). ТЬе зпгеп§кіепіп§ оі кіе 

соппеспіопз Ьепѵѵееп кіе еіетеппз оі кіе Ьгаіп, ѵѵЬісЬ із ап кіе Ьазіз 

оі аззосіапіѵе Іеагпіп^, етЬосІіез кіе сіап^ег оі гесіргосаі аспіѵа- 

піоп Ьеуопсі соппгоі. Іп а рориіапіоп оі еіетеппз іп \ѵЬісЬ ехск- 

апогу соппеспіопз аЬоипсІ, іі кіе питЬег оі аспіѵе еіетеппз геасЬез 

а сегпаіп сгіпісаі Іеѵеі, сЬапсез аге кіе гетаіпіп^ опез \ѵі11 аізо 

Ьесоте аспіѵапесі. ТЬезе еіетеппз, іп Пит, кеер кіе вг5і 5еі асйѵе. 

А тахітаі сопсііпіоп оі аспіѵіпу із кіеп езпаЫізЬес! апсі таіппаіпесі 

иппіі кіе зирріу оі епег^у із ехЬаизПесІ. ТЬіз тахітаі асйѵайоп 

такез по зепзе іп Пегтз оі кіе іпкптапіоп огсііпагііу Ьапсііесі Ьу 

кіе Ьгаіп, \ѵЬісЬ із кеуесі іо раппегпз оі рагпіаі аспіѵапіоп оі кіе 

еіетепі. Ыесеззагііу кіе гезик із сіізогсіегіу, іпекеспіѵе ЬеЬаѵіог. 

ТЬеге аге ѵагіоиз ѵѵауз оі сіеаііп^ ѵѵіпЬ кііз сіап^ег, апсі I ргорозе 

пЬе к>11оѵѵіп§ іог оиг ѵеЬісІез. 

Ьеп еѵегу кігезЬоІсІ сіеѵісе іп кіе ѵеЬісІе’з Ьгаіп Ье ПоисЬесІ Ьу а 

зресіаі \ѵіге кігои^Ь ѵѵЬісЬ ѵѵе сап соппгоі кз пЬгезЬоЫ. Іі \ѵе зеп 
кіе пЬгезЬоМз Ьі§Ь, кіе пЬгезЬоЫ сіеѵісез \ѵі11 Ьесоте асйѵе опіу 

\ѵЬеп кіеу аге ѵегу зпгоп^іу аспіѵапесі Ьу кіе іприП кіеу гесеіѵе кот 

окіег пЬгезЬоЫ сіеѵісез ог кот кіе зепзогз. Рог а Іоѵѵег пЬгезЬоЫ, 

1е55 іприі: ѵѵііі зикісе. 5о к ѵѵе ѵѵапсЬ кіе орегапіоп оі кіе Ьгаіп— 

апсі іп райісиіаг кіе попаі атоипп оі аспіѵіпу іп к—ѵѵе сап аіѵѵауз 

ргеѵепп ап айаск оі ерііерзу Ьу гаізіп§ аіі кіе пЬгезЬоЫз. Іі кіеге із 

поп тисЬ аспіѵіпу, ѵѵе сап Іоѵѵег аіі кіе кігезЬоЫз апсі кіегеЬу 

епсоига^е кіе сігсиіапіоп оі аспіѵіпу кігои^Ь кіе Ьгаіп. к із оі 
соигзе цике еазу іо Іеп кііз Ьарреп аипотапісаііу. АН ѵѵе пеесі 

(й^иге і8) із а Ьох кіап гесеіѵез аз кз іприі: пЬе питЬег оі асйѵе 

Ьгаіп еіетепі ап кіаП тотепі апсі саісиіапез арргоргіаПе кігезЬ- 

оЫз, ѵѵЬісЬ к кіеп зеПз Іог кіе ѵѵЬоІе Ьгаіп. Іп геаі Іііе, кіе іприі: 

Іог гЬіз гЬгезЬоЫ сопіхоі сіеѵісе ті^Ьі: Ье Ле гаіе оі сЬап^е о( кіе 

питЬег оі асйѵе еіетепі, іп огсіег іо §іѵе к ап оррогтпку іо 
Іогезее кіе саіазіхорЬіс ехріозіоп о( асйѵігу Ьеіоге іи Ьаррепз. Вин 
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Рі^иге і8 

В І8 Ае Ьгаіп, ѵѵЬісЬ гесеіѵез іприі I апсі еІаЬогаіез ап оиіриі О. Аі Ае 

зате ііте іі 8І§паІ8 Ае Іеѵеі асііѵііу А іп ііз іпіегіог іо а зресіаі Ьох іЬаі 

саісиіаіез арргоргіаіе іЬгезЬоІсІз Ѳ Йэг Ае еіетепіз іп В. 

Аг ригрозез о{ іііизігаііоп іі ѵѵііі зиАсе і{ Ае АгезЬоЫ сопігоі 

сіеѵісе ѵѵогкз )изі оп Ае атоипі о{ асііѵііу іп Ае Ьгаіп. 

ТЬе ейесі о{ Аіз §1оЬа1 пе^аііѵе АесІЬаск оп Ае асііѵііу о{ а 

ѵеЬісІе’з Ьгаіп із іііизігаіесі іп й^иге 19, ѵѵЬісЬ 5Ьо\ѵ5 Ае питЬег 

о{ асііѵе еіетепіз аз а Апсііоп о{ Ае питЬег о{ асііѵе еіетепіз а 

тотепі еагііег. >ХАеп Ае асііѵііу із 1о\ѵ, іі ѵѵііі а^аіп Ье 1о\ѵ аі Ае 

пехі тотепі:. (Рог ѵегу Іоѵѵ ехсііаііоп, Аеге тау еѵеп Ье а іеп- 

сіепсу (ог Ае асііѵііу іо сііе оиі, зіпсе а тіпітит сіепзііу о{ асйѵе 

еіетепіз іп Ае Ьгаіп із гециігесі іо асііѵаіе Ае пехі зеі о{ еіетепіз, 

Ьиі Аіз із поі зЬоѵѵп іп й^иге 19.) Рог ѵегу Ьі§Ь Іеѵеіз о{ ехсііа¬ 

ііоп—Ааі із, (от а ѵегу Іаг^е питЬег о{ асйѵе еіетепіз—\ѵе тау 

іта^іпе Ааі Ае АгезЬоЫз аге іттеАаіеІу зеі зо Ьі§Ь Ааі Ае 

асііѵііу ѵѵііі Аор іо а ѵегу Іоѵѵ Іеѵеі аі іЬе пехі тотепі. Іпіег- 

теАаіе Іеѵеіз о{ асііѵііу ѵѵііі Іеасі іо тахітит асііѵііу аі Ае пехі 

тотепі (зее Ае тісісііе рап о{ Ае сигѵе іп й^иге 19). Ьаіег оп \ѵе 

ѵѵііі соте Ьаск іо Аіз сигѵе, ѵѵЬісЬ Ьаз іпіегезііп^ рЬіІозорЬісаІ 

ітріісаііопз. Рігзі Іеі из ѵѵаісЬ Ае орегаііоп о{ а Ьгаіп Ааі соп- 
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Рі^иге 19 

ТЬе Ьшсгіоп с1е8сгіЬіп§ *Ье пех* пишЬег асиѵе еіететз А, + \ §іѵеп *Ье 

ргезет пишЬег асиѵе еіететз А,, к сап Ье зееп Ьу кегаиоп (іЫІоѵѵ гЬе 

Ііпез 8Гагйп§ кот *Ье аггоѵѵ пеаг а) гЬаг *Ье 8*аі:е8 а Ьгаіп сопіхоііесі Ьу 

8іісЬ а гиіе аге цике ипргесІісгаЫе. 

Ып5 тапу Іеагпесі аззосіаиѵе соппесиопз ѵѵЬіІе к із Ьеіп§ соп- 

сгоПесІ Ьу гііе {еесІЬаск ск а (ЬгезЬоЫ сопіхоі сіеѵісе. 

>№е Ьаѵе аігеасіу погісесі гіт *Ье ѵеЬісІе’з Ьгаіп Ьаз а Гепскпсу 

іо ехріосіе іпю Яі8 ск асгіѵку Ьесаизе ск гіЬе аЬипсІапсе ск гесір- 

госаі асиѵайоп Ьепѵееп кз еіететз, а зкиапоп гетіпізсепі: ск гііе 

сЬаіп геасйоп іп а Ыоск ск игапіит. Виі; тозі: ск гЬезе ехріозіопз, 

і( еѵегугіііп^ ѵѵогкз ой* *Ье ѵѵау \ѵе Ьаѵе ріаппесі, зЬоик! гаке ріасе 

ѵѵкЬіп Іітісесі ^гоирз еіететз *Ьа* аге йесі *о§е*Ьег Ьу раггіси- 
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Іагіу 5(гоп§ аззосіайѵе соппесйопз. 5исЬ зе(5 е1етеп(5 агізе аз 

“сопсер(5” гергезепйп^ (Ьіп^з ог еѵеп(з (Ьа( Ьаѵе окт ргезеп(есІ 

(Ьетзеіѵез іп (Ье епѵігоптепй 

Ье( опе зисЬ (Ьіп§ арреаг іп (Ье зепзогу зрасе о{ ѴеЬісІе 12. ТЬе 

ехріозіоп о{ ас(іѵі(у ѵѵііі Ьарреп іп (Ье соггезропсііп^ зе( о{ 

(ЬгезЬоЫ сіеѵісез гезропзіЫе (ог (Ьа( сопсерй ТЬіз ітрііез ап іп- 

сгеазе о{ (Ье питЬег о{ асйѵе е1етеп(5 іп (Ье Ьгаіп, апсі (Ье 

(ЬгезЬоЫ соп(го1 сіеѵісе ѵѵііі іттесІіа(е1у геас( іо іи Ьу гаізіп^ аіі 

(Ье (ЬгезЬоЫз. А тотеп( 1а(ег тапу е1етеп(5 (Ьа( \ѵеге ргеѵіоизіу 

ас(іѵе ѵѵііі Ье зііепй Ви( (Ье е1етеп(5 рег(аіпіп§ іо (Ье сопсер( іп 

циезйоп аге Іікеіу іо з(ау асйѵе. ТЬіз І5 Ьесаизе (Ье 5(гоп§ гесір- 

госаі соппесйопз ѵѵі(Ьіп (Ье зе(, опсе ас(іѵа(есІ, §иагап(ее а ѵегу 

Ьі§Ь Іеѵеі о{ ехсішіоп (от еасЬ еіетепі; о{ (Ье зе(. ТЬіз Іеѵеі із зо 

Ьі^Ь (Ьа( (Ье ас(іѵі(у (Ье е1етеп(5 тау зигѵіѵе (Ье гаізіп^ о{ (Ье 

(ЬгезЬокЬ. ТЬиз (Ье йгз( іп(еге5(іп§ ейес( сТ оиг гесеп( іппоѵайоп 

із (Ье (оси8Іп§ о{ іпсііѵісіиаі сопсер(з—о{ райегпз (Ьа( Ьаѵе (Ьеіг 

оѵѵп іп(егпа1 соп5І5(епсу—ап (Ье ехрепзе о{ Ьаск^гоипсі ас(іѵі(у. 

>№е §геа(1у арргесіа(е (Ьіз е#ес( іп а ѵѵе11Типс(іопіп§ Ьитап Ьгаіп, 

ѵѵЬеге іі із ойеп саііесі (Ье росшшс ор аттеытіоы. 

Ви( (Ьеге із тоге. Уои гететЬег (Ьа( \ѵе Ьаѵе Іп5(а11ес1 пои опіу 

Мпето(гіх ѵѵіге (от сопсері: й)гта(іоп Ьи( аізо Ег§о(гіх \ѵіге, 

ѵѵЬісЬ гергезеп(5 ѵѵі(Ьіп (Ье Ьгаіп (Ье геіайоп о{ (етрогаі зиссез- 

зіоп, о{ сопзециепсе ог саизаіку. ТЬиз (Ье е1етеп(з по\ѵ ас(іѵе іп 

(Ье Іопе зигѵіѵіп^ сопсер( айег (Ье аи(ота(іс гаізіп^ о{ (Ье 

(ЬгезЬоИз аізо Ьаѵе зоте Ег§о(гіх \ѵігез айасЬес! (о (Ьет. ТЬезе 

Ег§о(гіх ѵѵігез Іеасі (о (Ье е1етеп(з (Ьа( Ьаѵе ойеп Ьееп ас(іѵа(ес! 

айег (Ье сопсер( іп циезйоп, (Ье сопзециепсез о{ (Ье ас(іѵе соп- 

сер(, зо (о зреак. ОЬѵіоизІу, (Ьеге ѵѵііі Ье тоге (Ьап опе роззіЫе 

пех( з(ер к>г аіі Ьи( (Ье тоз( с!е(егтіпесІ 5І(иа(іоп5. 

5о ѵѵе тиз( азк оигзеіѵез Ьо\ѵ (Ье ѵеЬісІе’з Ьгаіп йпсіз (Ье соп- 

сер( (Ьа( йЯІоѵѵз (Ье опе і( ргезеп(1у ЬоЫз. ТЬе сЬоісе, і( (игпз ои(, 

із циі(е аи(ота(іс. Атоп§ аіі (Ье е1етеп(з ас(іѵа(ес! Ьу (Ье ргезеп( 

сопсер( (Ьгои^Ь (Ье Ег§о(гіх ѵѵігез, (Ьеге \ѵі11 Ье зоте §гоирз 
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зігоп^іу соппесіесі Ьу Мпетоігіх ѵѵігез Ьесаизе іЬеу а^аіп кгт 

сопсеріз. ТЬезе ^гоирз \ѵі11 оі соигзе і^пііе ѵѵііЬ рапісиіаг аіасгііу 

Ьесаизе іЬе іпіегпаі соппесііопз ѵѵііЬіп еасЬ §гоир ѵѵііі ргоѵісіе ап 

ехріозіѵе кіск іо іЬе асііѵаііоп кот ехіегпаі зоигсез, іЬаі із, кот 

іЬе асііѵе сопсері. Ыо\ѵ уои сап зее \ѵЬаі ѵѵііі Ьарреп. ТЬе 

іЬгезЬоЫ сопігоі, аіагтесі Ьу аіі іЬіз §го\ѵіЬ оі асііѵііу, \ѵі11 
циіскіу гаізе іЬе іЬгезЬоІск, зтоіЬегіп^ тозі оі іЬе асііѵііу апсі 

Іеаѵіп^ опіу іЬе тозі гезізіапі §гоир оі еіетепіз асііѵаіесі. Аз ѵѵе 

Ьаѵе аігеасіу зееп, іЬіз \ѵі11 Ье іЬе §гоир ѵѵііЬ іЬе зігоп^езі гесір- 

госаі соппесііопз. Іп іегтз оі сопсері \ѵе тау риі іи іЬіз \ѵау: іЬе 

пехі сопсері, атоп§ аіі іЬе сопсеріз іЬаі аге роззіЫе сопзе- 

циепсез оі іЬе ргезепі опе, ѵѵііі Ье іЬе тозі сопзізіепі ог Іатіііаг 

опе—іЬе опе тозі зігоп^іу езіаЫізЬес! Ьу ехрегіепсе. 

Ыоіе іЬаі ѵѵііЬ аіі іЬезе Ьискііп^ апсі §го\ѵіп§ ехріозіопз іЬе 

іЬгезЬоІск Ьаѵе Ьееп гаізесі аЬоѵе іЬе Іеѵеі аі ѵѵЬісЬ іЬеу ѵѵеге зеі 

кг іЬе ргеѵіоиз сопсері. Іі із іЬегекге ѵегу Іікеіу іЬаі іЬе ргеѵіоиз 

сопсері \ѵі11 Ье ехііп^иізЬесІ. 5о іЬе зузіет ѵѵііі поі з\ѵіп§ Ьаск іпіо 

ііз кгтег сопсііііоп Ьиі ѵѵііі епсі ир \ѵііЬ а сіікегепі сопсері. ТЬіз 

пе\ѵ сопсері ѵѵііі Ьаѵе ііз о\ѵп сопзециепсез етЬосІіесІ іп Ег^оігіх 

\ѵігез. Апсі іЬезе \ѵі11 а^аіп таіегіаііге іп а пе\ѵ сопсері Ьу ѵѵау оі 
іЬе зециепсе оі еѵепіз іЬаі \ѵе Ьаѵе )изі сІезсгіЬесІ. ТЬе ргосезз ѵѵііі 

сопііпие аз 1оп§ аз уои \ѵізЬ ог аз 1оп§ аз іЬе сЬаіп оі сопсеріз 

сіоез поі Іеасі Ьаск іо іЬе сопсері кот \ѵЬісЬ іі зіагіесі. 

ТЬе ирзЬоі із зотеіЬіп^ ѵегу тисЬ акіп іо іЬіпкіп^, іо іЬаі 

ргосезз зо Іатіііаг іо оиг іпігозресііоп, ѵѵЬеге іта^ез арреаг іп 

зиссеззіоп ассогсііп^ іо гиіез геЯесііп^ іЬе геіаііопз Ьеіѵѵееп іЬе 

іЬіп^з іЬеу зіапсі кг. ТЬіз ргосезз §оез оп іп оиг тіпсіз ѵѵЬеп ѵѵе 

ігу іо й^иге оиі іЬе Ьезі ѵѵау іо §еі кот опе роіпі іо апоіЬег іп 

а ктіііаг сііу Ьу 1еіііп§ оиг іта^іпаііоп ргосіисе зиссеззіопз оі 

зігееі согпегз (ог оіЬег Іапсітагкз) ѵѵЬозе геіаііопз оі §ео§гарЬіса1 

ргохітііу \ѵе Ьаѵе ехрегіепсесі. Іі із аізо опе оі іЬе ігіскз ѵѵе изе іо 
сіеіегтіпе іЬе сопзециепсез оі роззіЫе тоѵез іп а §ате оі сЬезз, 
ог іЬе сопзециепсез оі зоте зіаіетепі іп а сіізсиззіоп. ТЬіз сЬаіп- 
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іп§ іп*егпа1 з*а*ез із ехас*1у ѵѵЬа* \ѵе ріаппесі *о іп*госІисе іп*о 

*Ье Ьгаіп о{ ѴеЬісІе ню таке кз тесікайопз Іоок тоге Ікеііке, 

тоге Ііке оиг оѵѵп, по* опіу іп *Ье *іте *Ьеу гаке Ьи* аізо іп *Ье 

ипк>гезееп гои*ез *Ьеу сап к>11оѵѵ. 

ТЬеге із ап ітрог*ап* ргорег*у *Ьа* *Ье Ьгаіп о( ѴеЬісІе іг 
зЬагез ѵѵкЬ *Ье Ьгаіпз о{ оиг кііоѵѵ теп. Сопзісіег а^аіп *Ье сигѵе 

о{ й^иге 19, ѵѵЬісЬ зЬоѵѵз *Ье питЬег о{ асйѵе е1етеп*з аз а ктс- 

*іоп о{ *Ье питЬег о{ асйѵе е1етеп*з а тотеп* еагііег. ТЬе ехас* 

зЬаре о{ *Ье сигѵе із по* ѵегу ітрог*ап*, аз 1оп§ аз к Ьаз а тах- 

ітит апсі си*з *Ье сЬа^опаІ (А* = Аі + 1). 5*аг* \ѵі*Ь а сег*аіп ѵаіие а 

оп *Ье аЬзсізза апсі йпсі *Ье огс!іпа*е о{ *Ье пех* ѵаіие Ь оп *Ье 

сигѵе. Ри* *Ьа* ѵаіие Ь а^аіп оп *Ье аЬзсізза апсі йпсі с, апсі зо оп. 

Уои ѵѵііі Ье зигргізесі *о йпсі *Ьа* *Ье зиссеззіоп о{ ѵаіиез а, Ь, с 
. . . сіоез по* зеет *о к>11о\ѵ апу гиіез апсі із іп ^епегаі цике 

ипргес!іс*аЫе. Ыоѵѵ уои ѵѵііі гететЬег *Ьа* й^иге 18 сІезсгіЬез *Ье 

ейес* о{ *ЬгезЬо1с1 соп*го1 оп *Ье ас*іѵі*у о{ *Ье Ьгаіп о( ѴеЬісІе 12. 

>Ѵе тау *аке а, Ь, с ... аз *Ье питЬег о{ ас*іѵе е1етеп*з іп *Ье Ьгаіп 

іп зиссеззіѵе тотеп*з о{ *іте. М *Ьеге аге ѵегу к\ѵ е1етеп*з, *Ье 

зиссеззіоп ѵѵііі Ьу песеззку Ьесоте гере*і*іои5 акег а зЬог* \ѵЬі1е. 

Ви* к>г а Еаігіу Іаг^е Ьгаіп *Ье зиссеззіоп \ѵі11 Ье *ги1у ипргес!іс*аЫе 

*о ап оЬзегѵег, (от апу ргас*ісаЫе з*ге*сЬ о( *іте. 

I Норе уои геаііге ѵѵЬа* *Ьіз теапз. К уои соиЫ оЬзегѵе *Ье іппег 

ѵѵогкіп^з о{ *Ье ѵеЬісІе’з Ьгаіп, зау, Ьу \ѵа*сЬіп§ 1і§Ь* ЬиІЬз соп- 

пес*ес! *о *Ье *ЬгезЬо1с1 сіеѵісез, апсі *Ьезе 1і§Ь* ЬиІЬз 1і* ир еѵегу 

*іте *Ье соггезропсііп^ еіетеп* Ьесате ас*іѵе, уои соиЫ по* еѵеп 

ргесііс* Ьоѵѵ тапу 1і§Ь*з ѵѵоиЫ \іфі ир іп *Ье пех* тотеп*, 1е* 

акте ѵѵЬа* кіпсі о{ райегп *Ьеу ѵѵоиЫ к>гт. (Рог апу §іѵеп пит¬ 

Ьег *Ьеге аге о{ соигзе тапу сопз*е11а*іопз \ѵі*Ь *Ьа* питЬег о( 

ас*іѵе е1етеп*5!') А* *Ьіз роіп* ѵѵе зЬоиЫ а^аіп іпѵі*е оиг рЬіІозо- 

рЬегз *о соттеп*. 

I ѵѵоиЫ сіаіт *Ьа* *Ьіз із ргоо{ о{ ркее шиь іп ѴеЬісІе 12. Рог I 

кпоѵѵ о{ опіу опе ѵѵау о{ сіепуіп^ *Ье роѵѵег о{ сіесізіоп *о а сгеа- 

*иге—апсі *Ьа* із *о ргесііс* а* апу тотеп* ѵѵЬа* і* \ѵі11 сіо іп *Ье 
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кііиге. А кіііу сіеіегтіпесі Ьгаіп зЬоиЫ Ье ргесІісіаЫе \ѵЬеп ѵѵе аге 

іпкптесі аЬоиі ііз тесЬапізт. Іп іЬе са§е ѴеЬісІе 12, \ѵе кпо\ѵ 

іЬе тесЬапкт, Ьт аіі ѵѵе сап ргоѵе із гЬаг \ѵе \ѵі11 поі Ье аЫе іо 

Ьэгезее іі§ ЬеЬаѵіог. ТЬиз іі і§ поі сіеіегтіпесі, аі 1еа8і іо а Ьитап 

оЬзегѵег. 

I кпо\ѵ \ѵЬаі іЬе рЬіІозорЬегз ѵѵііі геріу. ТЬеу \ѵі11 §ау іЬаі аі- 

іЬои^Ь іЬіз тау Іоок Ііке кее ѵѵііі, іп ксі іі І5 поі. ѴСТіаі іЬеу Ьаѵе 

іп тіпсі \ѵЬеп іЬеу изе іЬаі іегт із іЬе геаі ро\ѵег сіесізіоп, а 

к>гсе оиізісіе апу тесЬапісаІ ехріапаііоп, ап а^епі іЬаі і§ асіиаііу 

сіезігоуесі Ьу іЬе ѵегу аііетрі іо риі іі іпіо а рЬузісаІ кате. 

То ѵѵЬісЬ I ап8\ѵег: ѵѵЬоеѵег таек апітаЬ апсі теп тау Ьаѵе 

Ьееп заіізйесі, Ііке тузек, а сгеаіог о^ ѵеЬіс1е§, ѵѵііЬ зотеіЬіп^ іЬаі 

к>г аіі іпіепі8 апсі ригрозез Іоокз Ііке кее \ѵі11 іо апуопе \ѵЬо скак 

\ѵііЬ ЬІ5 сгеаіигез. ТЬіз аі Іеазі гиіез оиі іЬе роззіЬіІііу о{ репу 

ехріоііаііоп о{ іпсІіѵісІиаЬ Ьу теапз о{ оЬзегѵаііоп апсі ргесіісііоп 

о^ іЬеіг ЬеЬаѵіог. РигіЬегтоге, іЬе іпсІіѵісІиаЬ \ѵі11 іЬетзеІѵез Ье 

ипаЫе іо ргесіісі циііе \ѵЬаі \ѵі11 Ьарреп іп іЬеіг Ьгаіпз іп іЬе пехі 

тотепі. N0 сІоиЬі іЬіз \ѵі11 асісі іо іЬеіг ргіеіе, апсі іЬеу \ѵі11 сіегіѵе 

кот іЬіз іЬе ке1іп§ іЬаі іЬеіг асііопз аге ѵѵііЬоиі саизаі сіеіег- 

тіпаііоп. 
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Роге$іфі 

Апсі іпсіеесі—ЛИоѵѵіп^ ир Ле Іазі: зетепсе о{ Ле ргеѵі- 

оиз сЬаріег—іи тау Ье заісі Лаі: Ле іпіегпаі гитЫіп^з ѴеЬісІе 

і2 аге ах, Іеазі: аітіезз, іі поі: гапсіот, сопзіхаіпесі аз Леу аге опіу 

Ьу Ле гиіез о{ рІаизіЬіІку зіюгесі іп Ле ѵеЬісІе’з тетогіез 

(МпетоШх апсі Ег^оіхіх) Ьиі: поі; сіеіегтіпесі Ьу Лет. 

I ат зиге Лаі: тоз* о{ уои ѵѵііі поі: Ьеііеѵе Лаі: “аітіезз зиссез- 

зіоп о{ іта^ез” із ап ассигаіе сіезсгірйоп о{ ѵѵЬаі §оез оп іп уоиг 

тіпсіз тозі: о{ Ле йте. Ѵои ѵѵііі поі: Ье ітргеззесі Ьу оиг ѵеЬісІез 

аз 1оп§ аз Леге із по еѵісіепсе о{ зоте ригрозе §шс1ш§ Леіг ЬеЬаѵ- 

іог апсі зоте сіігесйоп іп Леіг Ліпкіп§. ТЬезе аге ѵігйіез ѵѵе аге 

ріеазесі іо зее іп оиг сЬіІЛеп. ѴСЛу зЬоиЫпк ѵѵе ігу іо тосіі^у оиг 

Ьгаіп сЬіЫгеп, Ле ѵеЬісІез, іп Ліз сіігесйоп? к ѵѵопЧ Ье ЛЛсик іп 

ргіпсіріе, апсі іі: теапз а Іо* іо Лозе рЬіІозорЬегз ѵѵЬо Ііке іо Ліпк 

Ла* §оа1-Лгесі:есІ ЬеЬаѵіог із Ле опе ргорегіу Ла* §іѵез 1іѵіп§ 

Ьеіп^з Леіг ѵегу зресіаі зШиз ѵѵіЛіп Ле рЬузісаІ ипіѵегзе. 

ТЬеге аге *ѵѵо азресіз о{ §оа1-Лгесі:есІ ЬеЬаѵіог ѵѵе шиз* соп- 

зісіег. Рігзі:, Ле §оа1 Ііез іп Ле Лйіге. Рог іпзгапсе, Ле еайп§ оі Ле 

тоизе із Ле §оа1 сіеіегтіпіп^ Ле тоѵетепгз оі Ле са* поѵѵ. ѴС^е 

Ьаѵе Ле зресіаі сазе о{ ап еѵеп* сіейпесі (от а 1а*ег йте Ьаѵіп§ 

еагііег екес*з, цике сопйагу го Ле е#ес*з Лаг ѵѵе аге изесі *о 
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сопзісіегіп^ іп рЬузісз. Зесопсі, (Ье §оа1 І5 скзігаЫе Ьу і(з ѵегу 

сІейпі(іоп. саппо( (аік аЬои( §оа1з ѵѵі(Ьои( йгз( §е((іп§ з(гаі§Ь( 

(Ье сопсер(з оі §оосІ апсі Ьасі. 

Ье( из (аке (Ье йгз( ргоЫет йгз(, (Ьа( оі ас(іп§ (оѵѵагсі (Ье Ьпиге 

ог іп ассогсіапсе ѵѵі(Ь ап еѵеп( іп Іийіге (іте. ТЬіз із оЬѵіоизІу 

попзепзе іі ѵѵе (аке і( (о теап ап ас(іоп (Ьа( із по\ѵ а сопзециепсе 

оі зоте(Ьіп§ (Ьа( ѵѵііі Ьарреп опіу іп (Ье Ьі(иге. Ноѵѵеѵег, іі із ап 
епигеіу с!і#егеп( тайег—апсі іі сіоез таке зепзе—іі \ѵе (аке іі іо 
теап ап асгіоп (Ьа( із а сопзециепсе оі зоте(Ьіп§ \ѵе ехрес( іо 
Ьарреп іп (Ье Ьпиге, зіпсе (Ьа( ехресшіоп тау \ѵе11 Ье аѵаіІаЫе 

Ьеіоге (Ье асйоп із ріаппесі. ТЬеге із по ѵіоіайоп оі (Ье Іаѵѵ оі 
саиза1і(у іп (Ьіз. АН ѵѵе пеесі із а тесЬапізт іо ргесіісі: Іи(иге 

еѵеп(з Іаз( епои^Ь зо (Ьа( (Ьеу ѵѵііі Ье кпоѵѵп Ьеіоге (Ьеу ас(иа11у 

Ьарреп. 

ТЬеге аге оі соигзе заіе ргесіісйопз—апсі о(Ьегз (Ьа( аге пои зо 

заіе. ѴС^е Ьаѵе по ргоЫет ргесІіс(іп§ (Ье Іи(иге оі а го11іп§ з(опе 

опсе іи із оп і(з \ѵау с!о\ѵп (Ье зіоре оі а Ьііі. Ви( іі із пои зо сег(аіп 

\ѵЬе(Ьег а с!о§ ѵѵііі Іеаѵе і(з сот!ог(аЫе ріііолѵ ѵѵЬеп іі із зЬоѵѵп а 
ріесе оі саке. 0(Ьег тойопз аге ргасйсаііу ипргес!іс(аЫе, Ііке (Ьа( 

оі а сЬіЫ р1ауіп§ іп (Ье тісісііе оі (Ье з(гее(. Ѵе( (Ье ргіпсіріе оі (Ье 
ргесіісйоп із ѵегу зітііаг іп (Ьезе сазез. >№е Ьаѵе зееп епои^Ь гоіі- 

іп§ з(опез апсі Ьип^гу сіо^з (Ьа( (Ье регсерйоп оі опе зійіайоп 

іттесІіа(е1у Ьгіп^з іо тіпсі і(з сопзециепсез. 5(огесІ зециепсез оі 
еѵеп(з аге аіі \ѵе пеесі Іог ргесіісйоп, (о§е(Ьег ѵѵі(Ь а тесЬапізт 

Іогсіп§ Лет іо зреесі ир іп (Ье гергосіисйоп ѵѵЬеп песеззагу, (ог 

ехатріе, іп сіап^егоиз зійіайопз. Сотріісайопз тау агізе ѵѵЬеп 

зеѵегаі с!і#егеп( ргесіісйопз аге арргохіта(е1у ециаііу Іікеіу. Іп а 

§оосІ ргесіісйоп (Ьеге тиз( Ье (Ье роззіЬі1і(у о( ргесІіс(іп§ ѵагіоиз 

ои(сотез, §іѵеп а сег(аіп зійіайоп, апсі о( кееріп§ (Ье ѵагіоиз 

ои(сотез іп тіпсі іп рагаііеі. ТЬіз із лѵЬаі; ѵѵе сіо ѵѵЬеп ѵѵе сігіѵе 

(Ьгои^Ь а з(гее( ѵѵЬеге сЬіМгеп аге аі ріау. 

Ыо\ѵ ѵѵе ѵѵап( іо іпсогрога(е ргесіісйоп іп(о (Ье ѵеЬісІез оі (уре 

13. Сіеагіу, (Ье ргегециізі(ез аге аіі Леге іп ргеѵіоиз (урез оі ѵеЬі- 
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сіез. ѵѵеге сагеАІ Ш гергосіисе іпзЫе Ае ѵеЬісІез’ Ьгаіпз тапу 

гиіез апсі ге^иіагійез Аа* §оѵегп Ае ѵѵогЫ. ТЬіз \ѵау ѵѵе соиЫ 

зреак о{ Ае ѵеЬісІез’ Ьгаіпз аз тосіеіз о{ Ае ѵѵогЫ, аз тіпіашге 

еАйопз о{ ехіегпаі, риЫіс зрасе. ТЬеіг Ьгаіпз \ѵеге рориіаіесі \ѵіА 

раиегпз о{ асйѵку Аа* тітіскесі Ае асгіѵійез геаі оЬіеаз іп 

Аеіг епѵігоптепі:. >№е пойсесі Ааі Аезе Ьгаіпз (аз тосіеіз о{ Ае 

епѵігоптепі:) геаііу сате іо Іке опіу \ѵЬеп Ае сіупатіс азресіз 

Ае лѵогЫ ѵѵеге аізо гергезепіесі, зо іЪаі а §іѵеп (ипсгіопаі зіаіе о( 

Ае еіетепіз Ае Ьгаіп ѵѵоиЫ еѵоіѵе іто Ае пехі: зШе ассогАп^ 

іо Ае зате гиіез і\\аі таке Ае ѵѵогЫ еѵоіѵе Аот опе тотепі іо 
Ае пех*. >№е сіісі Аіз Ьу изіп§ Ег^оігіх ѵѵіге, \ѵЬісЬ асйѵаіез Ае 

еіетепіз о{ Ае Ьгаіп іп Ае зате огсіег аз Ае зециепсе о{ еѵепіз іо 
ѵѵЬісЬ Аеу соггезропсі. Апсі ѵѵе ітріісігіу аззитесі Ааі: Ае Ег§о- 

іхіх ѵѵігез ѵѵоиЫ Ье іхаіпесі іо гергосіисе зециепсез о{ асйѵайоп аі 
Ае зате расе аз Ае огі^іпаі оссиггепсе о{ Ае зециепсез о{ еѵепіз. 

Виі: Аіз із а зотеѵѵЬаі: ^гашкоиз аззитрйоп: Ае Ег^отх \ѵігез 

соиЫ ѵѵогк {азіег, ог зіоѵѵег, Аап Ае зециепсез Ааи аге ітргеззесі 

ироп Ает. Ьеі: Ает гергосіисе Ае зециепсез аі а тоге гарісі расе 

апсі уои \ѵі11 Ьаѵе а Ьгаіп Ааі: ѵѵогкз аз а ргеАсШг (й^иге 20). 

>№е ѵѵапі: іо іаке а сіозег Іоок аі ѵѵЬаі: §оез оп іп а ѵеЬісІе 

ециірресі ѵѵіА зисЬ а ргеАсЮг. КететЬег Ааі: Ае АгезЬоЫ сіе- 

ѵісез іп Ае Ьгаіп аге ипсіег Ае іпйиепсе о{ ілѵо кіпсіз о( іприі: Йгзі:, 

Агесйу ог іпйігесйу (ѵіа ітегрозесі йкегз) йот Ае зепзез апсі, 

зесопсі, йот опе апоАег. Опіу Ае 1а«ег кіпсі о{ іпйиепсе із 

текшей Ьу Мпетоіхіх ог Ег^оіхіх ѵѵігез. Сопзісіег а сегтіп зШе: 

Ае ѵеЬісІе іп циіеі: сопіетріаиоп о{ Ае ѵѵогЫ, Ае АгезЬоЫ соп- 

іто\ аі тез*, апсі Ае АгезЬоЫз зеі: Ьі§Ь епои^Ь зо Ааи опіу а й\ѵ 

Ыеаз зіапсі оиі: оѵег Ае Ьаск^гоипсі. (ТЬезе Ыеаз аге о{ соигзе 

гергезепіесі Ьу §гоирз о{ асйѵе АгезЬоЫ сіеѵісез \ѵіА Аеіг 

Мпетоіхіх сгозз-соппесгіопз.) 

ТЬе еѵоіийоп о{ Ае ѵеЬісІе’з тепЫ зШе тау Ье айеаесі іп 

Агее \ѵауз. Ріт, теАшіоп. Еѵеп к Ае Ьгаіп із аі ециіІіЬгіит, 

ѵѵіА Ае АгезЬоЫз йхесі, к саппоі Ье еппгеіу аі ециіІіЬгіит Ье- 
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Рі^иге 20 

А ргесІіс*ог \ѵі*Ь зоте аихіііагу ециіртеп*. ТЬе Доѵѵ Ше із гергезетесі 

Ьу *Ье Шт (ог *аре) Ьеіп§ итѵоипсі Іхот *Ье гееі тагкесі /иіиге апсі 

епсІіп§ ир оп *Ье гееі тагкесі ра$1. Опіу опе тотеп* *іте, 10, із аѵаіІаЫе 

аз іпри* *о *Ье тасЬіпе. ТЬе три* із 5*огесі, Ьоѵѵеѵег, (ог *Ьгее ипі*з 

*іте оп *Ье епсііезз *аре а зЬог*-*егт тетогу. Ргот *Ьеге Ьо*Ь *Ье 

ргезеп* іпри* апсі *Ье соп*еп* *Ье зЬог*-*егт тетогу аге геіауесі *о *Ье 

ргесІіс*ог ѵѵЬісЬ сотри*ез *Ье Ьтіге *Ьгее ипі*з о^ *іте аЬеасІ. ТЬе ргесііс- 

*ог соп*аіпз з*а*із*іса1 іпіЪгта*іоп аЬои* *Ье раз* етЬосІіесІ іп *Ье Ег§о*гіх 

ѵѵігез іп і*з іп*егіог. ТЬе ргес!іс*іоп ІЪг 10 + з із 5*огес1 оп апо*Ьег зЬог*- 

*егт тетогу ип*і1 і* із геасіу *о Ье сотрагесі, Ьу а зресіаі сотрага*ог, *о 

*Ье геаі іпри* I апсі *о *Ье іпри* *Ьгее ипі*з о( *іте Ьаск. (ТЬіз <іер*Ь іп *іте 

о^ *Ье сотрага*ог із сІезігаЫе іп огсіег *о аззезз *Ье сіупатіс ргорег*іез о^ 

*Ье ргес!іс*ог.) ТЬе сотрага*ог іп *игп еті*з зі§паІ5 *Ьа* тау тосіііу *Ье 

ргесіісюг ог з\ѵі*сЬ і* о# (Ьгокеп агго\ѵ). 
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саизе *Ье Мпето*гіх соппесйопз Ье*ѵѵееп *Ье асйѵе е1етеп*з \ѵі11 

зіоѵѵіу §гоѵѵ іп роѵѵег, *Ье іоп^ег *Ье ісіеа із оп. Ви* *Ьіз тау по* Ье 

аррагеп* к>г а лѵЬіІе, ипіезз пеѵѵ е1етеп*з аге гесгиі*есІ *о таке *Ье 

ісіеа тоге ропсіегоиз, *ЬегеЬу ирзе**іп§ *Ье ециіІіЬгіит апсі так- 

іп§ *Ье Ьгаіп §о оп а *Ьіпкіп§ *оиг, аз \ѵе Ьаѵе аігеасіу зееп (ѴеЬі- 

сіе 12). 

Бесопсі, *Ьіп§з тау Ьарреп іп *Ье епѵігоптеп*. ТЬе ѵеЬісІе’з 

теп*а1 з*а*е ѵѵііі сЬап^е ассогсііп^ *о пе\ѵ іпри* йгот і*з зепзогз. 

ТЬе *гапзі*іоп Ьгот опе з*а*е *о *Ье пех* \ѵі11 Ье аісіесі Ьу *Ье Ег§о- 

*гіх ѵѵігез іп *Ье сазе о^ а зециепсе о{ еѵеп*з *Ьа* Ьаз оссиггесі 

Ье^оге, Ьи* *Ье Ег§о*гіх соппесйопз аге *оо ѵѵеак Ьу *Ьетзе1ѵез *о 

е#ес* *Ье *гапзі*іоп ѵѵі*Ьои* *Ье Ьеір о{ *Ье зепзогз’ три*. 

ТЬігсІ, *Ье зепзогз тау зі^паі а сопс1і*іоп о{ *Ье епѵігоптеп* *Ьа* 

Ьаз аіѵѵауз еѵоіѵесі іп а сег*аіп ѵѵау іп *Ье раз*. ТЬе Ег§о*гіх соп¬ 

песйопз іп *Ьіз сазе ѵѵііі Ье ѵегу з*гоп§. Апсі *Ье пех* з*а*е о{ *Ье 

ѵеЬісІе’з Ьгаіп ѵѵііі Ье еп*іге1у с1е*егтіпес1 Ьу *Ьет. Аз а гезиі* *Ье 

ѵеЬісІе ѵѵііі Ье Ыіпсі *о *Ье геаі іпри* *Ьа* {оііоѵѵз. Моз* о{ *Ье *іте 

*Ьіз ѵѵііі по* Ьиг* *Ье ѵеЬісІе Ьесаизе *Ье зециепсе о{ еѵеп*з ѵѵііі Ье 

*Ье зате аз і* Ьаз Ьееп іп *Ье раз*. 

Ви* оссазіопаііу *Ье гаге еѵеп* Ьаррепз апсі *Ье іпри* сІазЬез 

ѵѵі*Ь *Ье іп*егпа1 ргес!іс*іоп. ТЬіз ѵѵііі гезиі* іп а ^агЫесІ сопсіійоп 

*Ьа* саппо* сіеѵеіор Ьіг*Ьег іп апу соЬегеп* ѵѵау. >№е \ѵап* *о аѵоісі 

*Ьіз, езресіаііу іп ѵіеѵѵ о{ *Ье {ас* *Ьа* сіізсгерапсіез Ьейѵееп геа1і*у 

апсі ехрес*а*іопз аге іп*егез*іп§ апсі зЬоиМ Ье апаіугесі іп с1е*аі1. 

Еѵеп*иа11у ѵѵе ѵѵоиЫ Ііке *о ргоѵісіе *Ье ѵеЬісІе \ѵі*Ь а сіеѵісе *Ьа* із 

йігпесі оп Ьу іиз* *Ьезе сіізсгерапсіез апсі атепсіз *Ье зуз*ет о{ 

гиіез изесі {ог *Ье ргесіісйоп, зо *Ьа* *Ье ѵеЬісІе ѵѵііі кпо\ѵ Ье**ег *Ье 

пех* *іте і* тее*з *Ье зате зі*иа*іоп. 

Рігз*, ѵѵе ргоѵісіе *Ье ѵеЬісІез ѵѵі*Ь *ѵѵо зерага*е гергезеп*а*іопз о{ 

*Ье епѵігоптеп*, опе іп *Ье ргес!іс*ог, *Ье о*Ьег іп ап ециаііу Іаг^е 

епзетЫе о{ е1етеп*з *Ьа* гесеіѵе опіу *Ье {гезЬ іпри* {гот *Ье 

зепзогз апсі сіо по* е1аЬога*е оп і*. ТЬезе *ѵѵо ЬаІЕ Ьгаіпз аге соп- 

пес*ес! роіп* *о роіп* *о еасЬ о*Ьег, зо *Ьа* *Ье сіізсгерапсіез Ье- 



75 | Роге$і%Ьі 

іѵѵееп іЬеіг зіаіез асііѵііу сап Ье сіеіесіесі аз еазііу аз іЬе 

сіійегепсез Ьеіѵѵееп іѵѵо сІга\ѵіп§5 і{ уои ЬоЫ іЬет опе оп юр 

іЬе оіЬег а^аіпзі іЬе Іі^Ьі. ТЬе іесЬпісаІ геаіігаііоп із еазу. 5ау іЬе 

і\ѵо Ьаі^ Ьгаіпз аге соппесіесі Ьу іпЬіЬіюгу соппесйопз Ьеіѵѵееп 

соггезропсііп^ роіпіз. ТЬеге ѵѵоп’і Ье тисЬ асііѵііу і{ іЬе іѵѵо раі- 

іегпз асііѵаііоп аге ехасііу ециаі, Ьесаизе о{ іЬе гесіргосаі іпЬі- 

Ьіііоп. Виі і{ опе о{ іЬе іѵѵо гергезепіаііопз сопіаіпз зоте асііѵііу 

поі ргезепі іп іЬе оіЬег, іЬіз ѵѵііі зіапсі оиі зігоп^іу. 

ѴС^е \ѵапі оиг ѵеЬісІез іо Ье іта^іпаііѵе, Ьиі таіпіу геаіізііс. 

ТЬаі’з \ѵЬу іп іЬе сазе о^ сопйісііп^ іпіогтаііоп ѵѵе ѵѵапі іо іаке 

іЬе іпіогтаііоп йгот іЬе геаіізііс Ьа1{ Ьгаіп тоге зегіоизіу іЬап 

іЬаі Ьгот іЬе ргесіісіог. ѴС^е тау іпсогрогаіе а гиіе: ѵѵЬеп іп йоиЬі, 

Ьеііеѵе іЬе зепзогз. Апсі ѵѵе сіо іЬіз Ьу іпігосіисіп^ а тесЬапізт 

іЬаі зітріу іигпз оіі іЬе ргесіісіог іп сазез о{ сопйісі. Виі \ѵе ѵѵапі 

іо §о опе зіер ^агіЬег; \ѵе \ѵапі іо есіисаіе іЬе ргесіісіог іо таке іі 

тоге геаіізііс. ТЬіз із поі аз еазу аз іі тау зоипсі. КететЬег іЬаі 

іЬе еѵепі іп іЬе епѵігоптепі іЬаі саизесі іЬе ргесіісіог іо таке іЬе 

\ѵгоп§ ргесіісііоп Ьеіоп^з іо іЬе разі Ьу іЬе ііте іЬе сІазЬ Ьеіѵѵееп 

іЬе і\ѵо Ьа1{ Ьгаіпз геѵеаіз іЬе тізіаке. 

ТЬиз \ѵе \ѵапі зотеіЬіп^ Ііке зЬогі-іегт тетогу (й^игез 20, 

2і), а іЬігс! гергезепіаііоп о{ іЬе епѵігоптепі 1а§§іп§ ЬеЬіпсІ іЬе 

оіЬег і\ѵо, зо іЬаі, і{ песеззагу, іЬе разі із аѵаіІаЫе аі апу ііте а 

іеѵѵ зіерз Ьаск. 5исЬ а тепіаі есЬо із поі йіМсиІі іо іпсогрогаіе іп 

іЬе ѵеЬісІе’з Ьгаіп. |и5і соппесі еѵегу еіетепі о{ іЬе зепзогу \\а\( 

Ьгаіп ѵѵііЬ апоіЬег еіетепі іЬаі Ьесотез асііѵе опе ипіі о{ ііте 

айег іЬе йгзі, апсі \ѵііЬ уеі апоіЬег зеі о{ еіетепіз іЬаі Ьесотез 

асііѵе і\ѵо ипііз о{ ііте Іаіег, апсі уои Ьаѵе ап еМсіепі зЬогі-іегт 

тетогу. 

Ыо\ѵ ѵѵііЬ а кѵѵ асісііііопаі ріесез о{ ециіртепі, ѵѵе сап ^геаііу 

ітргоѵе іЬе ргесіісіог Ьу такіп§ іі тоге ЙехіЫе апсі ореп іо пеѵѵ 

ехрегіепсез. ^е сіо поі \ѵоггу аЬоиі оссазіопаі \ѵгоп§ ргесіісііопз, 

езресіаііу і{ іЬе тізіакез аге поі ^аіаі опез. Кпоѵѵіесі^е із іпсогро- 

гаіесі аіі іЬе ііте іп іЬе Мпетоігіх апсі Ег^оігіх соппесііопз, апсі 
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Рі^иге 2і 

Ьеагпіп§ Ьу іпгегпаі герегігіоп о( опе-гіте еѵепгз. I із гЬе три*. О із гЬе 

Оагѵѵіпіап Ьгаіп ѵѵЬісЬ етігз іисі^тепгз оп гЬе сІезігаЬіІігу оі гЬе іприг апсі 

8еГ8 Гѵѵо зѵѵігсЬез ассогс!іп§1у (гЬгои§Ь гЬе Ьгокеп аггоѵѵз). Оп гЬе ІеІГ: 

погтаі орегагіоп, ѵѵігЬ гЬе Оагѵѵіпіап Ьгаіп циіезсепг. ТЬе геаіізгіс Ьгаіп 

К Іеесіз *Ье ргесіісгог Р апсі аЬо ап ореп сЬаіп оі гѵѵо сіеіау еіетепгз сі. Оп 

гЬе гі§Ьг: гЬе Оагѵѵіпіап Ьгаіп О зі§па1з етогіопаі іпри*. ТЬе г\ѵо зѵѵігсЬез 

аге гЬгоѵѵп го гЬе гі§Ьг, гЬе ргесіісгог І8 по 1оп§ег Іесі Ьу гЬе геаіізгіс Ьгаіп 

Ьиг гесеіѵез гЬе сопгепгз оі гЬе Гѵѵо сіеіау еіетепгз сі го ѵѵЬісЬ іп гит іг 

§іѵез оигриг. ТЬе іпіогтагіоп ргесес!іп§ гЬе етогіоп геѵегЬегагез гЬгои§Ь 

гЬе ргесіісгог апсі гЬе сіеіау еіетепгз ипгіі гЬе Оагѵѵіпіап Ьгаіп саітз сіоѵѵп 

а§аіп апсі зегз гЬе зѵѵігсЬез го гЬе погтаі розігіоп. 

гЬе згагізгісаі кпоѵѵіесі^е аЬоиГ гЬе ѵѵогісі гЬеу гергезепг із пеѵег 

сотріеге (Ьу ігз ѵегу згагізгісаі пагиге!). ВиГ гЬіз ріесетеаі іеагпіп^ 

тау пог Ье зиШсіепГ ѵѵЬеп гЬе опе оссазіопаі скѵіагіоп Ігот гЬе 

згагізгісз із а ѵегу ітроггапг опе (іп гЬе §оос! ог іп гЬе Ьасі зепзе). 

5ау, іог ехатріе, гЬаг тозг оі гЬе гіте §гееп ѵеЬісІез сіізріау реасе- 

(и\ ЬеЬаѵіог, ЬиГ гЬеге із ап оссазіопаі §гееп ѵеЬісІе ѵѵЬозе а^гез- 

зіѵепезз із раггісиіагіу ѵісіоиз. ІГ ѵѵоиЫ Ье ѵѵгоп§ го аззосіаге гЬе 
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ргорегіу “99% реасеіиі” ѵѵкЬ гііе соіог §гееп апсі іо геас* іпсіійег- 

епгіу іо гііе зі^Ьі: оі §гееп, зіпсе зоопег ог Іагег ап епсоитег ѵѵкЬ 

*Ье §гееп таѵегіск І5 Ьоипсі іо *аке ріасе апсі *Ье ѵісйт шиз* Ье оп 

*Ье сіеіепзіѵе. Іи із ЬеПег *Ьеп іо §іѵе зресіаі луеі§Ьі іо *Ье гаге Ъиі 
сіесізіѵе ехрегіепсе апсі іо сопзісіег §гееп ѵеЬісІез аз ^епегаііу 

Вас!/ 

Но\ѵ із іЬіз сіопе? аге *а1кіп§ аЬот “§оосІ” апсі “Вас!” аз іі 
гііезе сопсеріз \ѵеге еазу іо сіейпе. ОІ соигзе *Ьеу аге по*, Вт *Ьеге 

із а ѵѵау от о( *Ьіз сЫйсику. КететВег *Ье ѵеЬісІез оі оиг еагііег 
тосіеіз. ТЬеу ѵѵеге Іаігіу зітріетіпсіесі сотрагесі іо *Ье опез ѵѵе 

аге поѵѵ сіеѵеіоріп^, Вт *Ьеу \ѵеге еійсіеп*. ТЬе *уре 6 ѵеЬісІез, 

\ѵЬісЬ ипсіегѵѵет а ргосезз оі Эагѵѵіпіап зеіесйоп, кпоѵѵ опе (Ьіп§ 

Іог сег*аіп: *Ье аѵоісіапсе о( сіап^ег апсі *Ье зеагсЬ Іог асіѵата^е. 

Апсі *Ьеу кпо\ѵ *Ьіз еѵеп *Ьои§Ь по опе (пекЬег *Ье ѵеЬісІез’ Ьиіісі- 

егз пог *Ье ѵеЬісІез гііетзеіѵез) Ьаз апу ісіеа о( а сіейпкіоп о( §оосІ 

ог Вас!. ТЬе *уре 6 ѵеЬісІез зітріу тоѵе Іогѵѵагсі *о\ѵагсІ §оосІ 

*Ьіп§з апсі Ьаск аѵѵау йгот сіап^егоиз *Ьіп§з. Вт *Ьіз із аіі ѵѵе 

пеесі. 

Са*сЬ опе о( *Ьозе Эагѵѵіпіап ѵеЬісІез о( іуре 6, *аке аѵѵау кз 

тошгз, апсі уои Ьаѵе а с!е*ес*ог Іог §оосІ апсі Вас!. ТЬе ѵѵіге *Ьа* 

\ѵет іо *Ье Іогѵѵагсі то*ог зі^паіз “§оосІ” апсі *Ье ѵѵіге *Ьа* ѵѵет 

10 *Ье Ьаскѵѵагсі то*ог зі^паіз “Вас!.” 5о ѵѵе сап іпсогрога*е *Ье 

Вгаіп о( ѴеЬісІе 6 іто *Ье Вгаіп о( ѴеЬісІе 13 апсі *ЬегеЬу ргоѵісіе 

11 ѵѵкЬ ітрогіапі, апсіеп*, ітикіѵе кпо\ѵ1есІ§е. 

>№е сап по\ѵ риі *Ье ріесез *о§е*Ьег. ЗЬогМегт тетогу, Пѵо 

зіерз Васк іп ите Іог еѵегуЛіп^ *Ьа* Ьаррепесі, із аігеасіу *Ьеге. 

ТЬе ргесіісшг із *Ьеге. А зѵѵксЬ *Ьа* тотетагііу Шгпз оіі *Ье 

*І Норе уои гететЬег сЬас ѵѵе аге опіу Са1кіп§ аЬоиС ііссіе тасЬіпез. Іс ѵѵоиЫ Ье 

ѵѵгоп§ Со сіее сЬе и$еІи1пе$$ оі опе-іп8Сапсе 1еагпіп§ іп ѵеЬіс1е8 а8 а іи8СІйсасіоп Іог 

ргеіисіісе апсі 8ирег8СІСІоп іп Ьитап ЬеЬаѵіог. №е сіо Ьаѵе ѵа8СІу тоге сотріех 

Ьгаіп8 сЬас епаЫе и8 Со таке сЬе с1іа§по8І8 оі §оос1 апсі Ьасі іпсіерепсіепс оі 

8ирегЬсіа1 тагкег8 8исЬ а8 сЬе 8Ьаре ог сЬе соіог о^ сЬе са8Іп§. 
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ргесіісюг іп іЬе сазе о{ а сопйісі: Ьегѵѵееп ргесіісгіоп апсі геаіігу із 

аізо *Ьеге. ТЬе Эапѵіпіап еѵаіиаюг із геасіу іо зщпаі раггісиіагіу 

зіпізіег ог )оуоиз еѵетз. ТЬе пе\ѵ іхіск: й^иге 21. 

^ѴЬепеѵег Ле Эапѵіпіап еѵаіиаюг Э зі^паіз ап ипріеазат Шгп 

іп *Ье геаі соигзе о{ еѵетз, ог а ѵегу ріеазат опе, гііе ргесіісйп^ 

ЬаІЕ Ьгаіп Р із сіізсоппесіесі кот Ле іприі; к погтаііу гесеіѵез 

йгот Ле геаіізйс (зепзогу) ЬаІЕ Ьгаіп, К. Іпзіеасі (Ье ргесЬсгіп^ Ьак 

Ьгаіп гесеіѵез кз іприі: йгот і:Ье зЬогМегт тетогу іѵѵо згерз Ьаск. 

5о іі: \ѵі11 а^аіп Лгои^Ь Ле Ілѵо іпзіатз ргесесііп^ гЬе ітрогтт 

Ьаррепіп^. Аі: Ле зате ііте кз отрт із соппеаесі іо Ле іприі: о{ 

1:Ье зЬогМегт тетогу. 5о к ѵѵііі гесеіѵе оѵег апсі оѵег а^аіп ѵіа 

гііе зЬогМегт тетогу 1:Ье зиссеззіоп о^ Ле ілѵо еѵетз, а апсі Ь, 

ипгіі сЬе Эапѵіпіап еѵаіиаюг Э Ьаз саітесі с!о\ѵп апсі еѵегуі:Ьіп§ із 

зѵѵксЬес! Ьаск іо погтаі. 

ТЬе пеі: ейесі: із іЬаі: зиссеззіопз о{ еѵетз Іеасііп^ іо зігоп^іу 

етогіопаі сопзециепсез аге іпсогрогагесі йгтіу іп гЬе Мпетоіхіх- 

Ег^оіхіх зузіет еѵеп к Леу оссиг опіу гагеіу. ТЬе ітегпаі геѵег- 

Ьегагіоп зеі: ир Ьу і:Ье Эагѵѵіпіап еѵаіиашг агойсіаііу такез ир Й)г 

Леіг Іоѵѵ йгециепсу апсі тгпз гііет іто Ьі^ЬТгециепсу еѵетз іп 

Ле іппег ѵѵогкіп^з о^ гЬе Ьгаіп. 

>Ѵе тау геіах поѵѵ апсі оЬзегѵе ѴеЬісІе 13 іп асиоп. кз ро\ѵег 

о{ ргесіісгіоп із цике аррагет ѵѵЬеп к (оііоѵѵз а тоѵіп§ оЬ)есі: 

агоипсі, зау апогііег ѵеЬісІе саггуіп^ а зоигсе о^ апгасгіоп. >ѴЬеп 

гііе оЬ)есі: іетрогагііу сіізарреагз ЬеЬіпсІ ап оЬзтсІе, ѴеЬісІе 13 

ѵѵііі Ьеасі юѵѵагсі (Ье ріасе ѵѵЬеге к із Іікеіу іо зЬоѵѵ ир а^аіп. >Ѵе 

аізо попсе тоге ресиііаг ргореггіез. Рог по оЬѵіоиз геазоп, ѴеЬі¬ 

сІе 13 зеетз іо аѵоісі сегтіп ріасез апсі ѵеЬісІез іп кз епѵігоптет, 

апсі іі: зеетз іо Ьаѵе ап іггагіопаі акесгіоп (от зоте огііег ріасез 

апсі ѵеЬісІез. К ѵѵе ѵѵаісЬ к 1оп§ епои^Ь, ѵѵе тау йпсі от гііаі: гііеге 

аге іпсіеесі геазопз іог гііезе ісііозупсгазіез. ТЬе ѵеЬісІе тау аз- 

зосіаіе а опе-гіте еѵет ѵѵкЬ гіііз ог гііаі: ріасе ог ѵеЬісІе, апсі асі: 

ассогсііп^іу. ѴеЬісІе 13 гететЬегз (асі$ тисЬ аз \ѵе сіо, іпсііѵісіиаі 

іасіь апсі еѵетз о{ кз раз* ехрегіепсе. ТЬіз гететЬегіп^ із сіікег- 
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ел* бгот гііе тетогу ѵѵе Ьаѵе сопзісіегесі Ье{оге, ѵѵЬісЬ сопзізіесі іп 

гііе тоісііпз о{ ЬеЬаѵіог ассогсИп^ го *Ье ипсЬап^іп^ гиіез апсі 

ге^иіагійез о{ гііе епѵігоптепі:, регсеіѵесі гіігои^Ь *Ье зшізйсз о{ 

тапу іпсііѵісіиаі еѵепіз. ТЬе ѵеЬісІез о{ іуре 13 сіегіѵе гііеіг ехрегі- 

епсез {гот гаге Ьи* ітрогіапі: Ьаррепіп^з. ТЬеу ѵѵііі Ье цике сіі{- 

{егет, опе {гот *Ье о*Ьег, Ьесаизе еасЬ ѵеЬісІе Ьиіісіз ир кз оѵѵп 

сЬагасіег Ьазесі оп *Ье рагйсиіаг ехрегіепсез о{ кз еагіу 1і{е. 



ѴеЬісІе 14 

Е§оІі$т апсі Оріітізт 

Аз игле §оез оп, ѵѵе §го\ѵ айесііопаіе іоѵѵагсі Ле сіі- 

ѵегзійесі сгоѵѵсі о{ оиг ѵеЬісІез, кот Ле ѵегу зітріе опез іо Ле 

тоге сотріех тосіеіз Лзріауіп^ іпіегезііп^ зосіаі іпіегасііопз апсі 

зотеіітез циііе іпзсгиіаЫе ЬеЬаѵіог. >№е сап ріау ѵѵіЛ Лет, \ѵе 

тау §еі іо кпоѵѵ Лет регзопаііу (апсі Леу тау §еі іо кпо\ѵ из), 

ѵѵе сап іеазе Лет, іезі Лет, іеасЬ Лет ігіскз, апсі Іеі Лет Іоѵе ог 

й§Ьі еасЬ оЛег. >№е сіо поі (ееі, Ьоѵѵеѵег, Лаг Леу зЬоѵѵ апу 

регзопаіііу, поі: еѵеп Ле тозі сотріех опез о{ іуре 13. Іи із ЛЛ- 

сик іо зау лѵЬаи ѵѵе теап Ьу Лаі. 
РегЬарз ѵѵе ѵѵоиісі ассері Лет тоге геасіііу аз рагіпегз іі Леу 

§аѵе тоге сопѵіпсіп^ еѵісіепсе о^ Леіг о\ѵп сіезігез апсі ргоіесіз. 

>№е поіісе Лаі оиг &11о\ѵ теп изиаііу зеет іо Ье акег зотеЛіп^, 

ѵѵЛеп Леу §о аЬоиі Леіг Ьизіпезз ог ѵЛеп ѵѵе сопѵегзе \ѵіЛ Лет. 

Эеаііп^ ѵѵіЛ реоріе із іпіегезііп^ Ьесаизе о{ Ле сЬаІІеп^е Леіг 

сопііпиоиз іпіегпаі зсЬетіп^ зеетз іо ргоѵісіе. ТЬе зузіет о{ сіе¬ 

зігез ѵѵе зизресі ЬеЬіпсІ Леіг зсЬетіп^ тау Ье рап о{ ѵѵЛаі \ѵе саіі 

Ле регзопаіііу. к тау Ье Ле Іаск о{ іизі зисЬ ргоіесіз Лаі ѵѵе 

поіісе іп оиг ѵеЬісІез. >№е саппоі Ьеір {ее1іп§ Лаі Леу аге сігіѵеп 

Ьу песеззііу гаЛег Лап Лаѵѵп Ьу §оа1з—іп зрііе о{ аіі Ле екогіз 
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\ѵе риі іто Лет, іп зрке оі зресіаі тесЬапізтз Лап аге арі: іо 
аЬоІізЬ Іоѵѵіу Іогтз оі саизаіку, апсі іп зрке оі Ле ргеЛсЮг Лап 

зеетз іо Ла\ѵ тойѵез Лот а ІиПіге зШе о( Ле ѵѵогісі. 

Опсе ѵѵе Ьаѵе пойсесі Ліз, ѵѵе сап оі соигзе, іп а Іазі: сгеайѵе 

еЯогі, епскпѵ а пе\ѵ кіпсі оі ѵеЬісІе, оиг Іазі:, ѴеЬісІе 14, лѵіЛ а 

сегіаіп атоит оі зузіетайс е^ойзт, дѵіЛ а *оисЬ оі Ле ріеазиге 

ргіпсіріе, іп огскг іо таке іи Іоок тоге Ііке оиг Іеііоѵѵ Ьитапз. 

>Ѵе ргосеесі аз 1о11о\ѵз. 

КететЬег Лаі оиг тоге зорЬізйсаіесІ ѵеЬісІез аігеасіу Ьаѵе 

Ьиік іто Лет тапу сотропетз Лаі соте іп Ьапсіу іо г Ліз пеѵѵ 

рго)есі. ѴС^іЛ Ле ітгосіисиоп оі Ле Ег§оігіх ѵѵігез (ѴеЬісІе іо) 

ргеЛсйоп Ьесате опе оі Ле ѵеЬісІез’ тетаі ЬаЬкз. Іп ѴеЬісІе 13 

Ле ирсіайп^ оі Ле ргеЛсіог \ѵаз §геагіу ітргоѵесі Ьу а тесЬапізт 

§іѵіп§ §геаі ѵѵеі^Ьі: іо гаге Ьт ітрогтт еѵетз. ТЬіз ѵѵаз асЬіеѵес! 

Ьу іпсогрогайп^ іпю Ле Ьгаіп оі ѴеЬісІе 13 апоЛег, тоге ргіті- 

йѵе, Эапѵіпіап Ьгаіп Лап сотгіЬтесІ аіі Ле апсіет іпіогтайоп 

аЬоиі §оосІ апсі Ьасі Ліп§з кз апсезіогз Ьасі асситиіагесі Лгои§Ь 

Ле ^епегайопз. 

5й11 еагііег, \ѵе Ьасі пойсесі (ѴеЬісІе 12) Лаі Ле зиссеззіоп оі 
тетаі зтез ЛсШесІ Ьу Ле Ег^оіхіх соппесйопз ѵѵаз еззетіаііу 

гапсіот апсі ^иі^е ипргеЛсіаЫе (регЬарз еѵеп ипргеЛсіаЫе аз а 

тайег оі ргіпсіріе Ьесаизе оі Ле ресиііаг таЛетайсаІ ргорегіу 

ѵѵе аззосіаіе дѵіЛ Ле Іипсйоп оі й^иге 19). ТЬе гапсіотпезз оі Ле 

сіесізіопз тасіе Ьу ѴеЬісІе 12 іп раг* гейесіесі Ле зшізйсаі пайіге 

оі Ле кпоѵѵ1есІ§е іпсогрогаіесі іп Ле Ег^оіхіх соппесйопз апсі Ле 

сотіпиоиз ирсіайп^ оі Ліз кпо\ѵ1ес1§е Ьу ап оп§оіп§ Іеагпіп^ 

ргосезз. Іі аізо сіерепсіесі оп Ле ѵегу пайіге оі Ле ргосезз Лап 

такез Ле Ьгаіп зѵѵіп§ Лот опе зШе оі асйѵку іо Ле пехі: сіигіп^ 

акегпаіе ерізосіез оі гаізіп^ апсі Іоѵѵегіп^ Ле ЛгезЬоЫз, атотай- 

саііу ітрозесі Ьу Ле тесЬапізт оі ЛгезЬоМ сотгоі. >Ѵе ѵѵііі по\ѵ 

§іѵе Ліз ргосезз ап орйтізйс зіат зо Лап Ле ритр оі Лои^Ьіз іп 

Ле Ьгаіп оі Ле ѵеЬісІе \ѵі11 ргосіисе а зиссеззіоп оі тоге апсі тоге 
рІеазигаЫе тетаі іта^ез. >Ѵе ѵѵііі сопѵіпсе оигзеіѵез іп Ле епсі 
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Лаі: зисЬ орйтізт поі: опіу Іеасіз іо пісе Леатз Ьиі: аЬо Ьаз 

оЬ)есйѵе1у ІаѵогаЫе сопзециепсез. 

>№е ѵѵііі аззите Лаі: тозі: оі Ле йте Ле ипсейаіпіу аз іо Ле 

пехі: зШе, §іѵеп а сегіаіп зШе оI асйѵку, із поі: опіу ап ипсег- 

гаішу Іог Ле оЬзегѵег Ьиі: ап іпЬегепі: ипсегтіпіу іп Ле зепзе Лаі: 

Ле ргеЛсШг роіпіз Юѵѵагсі {аі Іеазі:) іѵѵо зіаіез Лаі: аге ециаііу 

Іікеіу аз а сопйпиайоп оі Ле ргезепі: зШе оі Ле Ьгаіп (апсі Леге- 

Іоге оі Ле ѵѵогЫ). 5исЬ а сіііетта іп ргеѵіоиз ѵеЬісІез ті^Ьі: Ьаѵе 

Ьееп сксісіесі Ьу а гапсіот еГетет Ьиік іто Ле Ьгаіп (Іог ех- 

атріе, Ьу а Сеі^ег соитег такіп§ кз сіесізіопз оп Ле Ьазіз оі 

ѵѵЬеЛег ог поі: к ѵѵаз Ьк Ьу а созтіс гау ѵѵіЛіп Ле Іазі: 1:епЛ оі а 

зесопсі). Виі: Ігот поѵѵ оп \ѵе ѵѵііі ітрозе Ле Іоііоѵѵіп^ гиіе Іог 

ѴеЬісІе 14: ѵѵЬеп сЬоозіп^ атоп§ зеѵегаі ециаііу Іікеіу пехі: Ьгаіп 

зтез, сЬоозе Ле тозі: ріеазіп^ опе. 

Уои Ьаѵе аігеасіу ^иеззесі Ьоѵѵ ѵѵе ѵѵат го асЬіеѵе Ліз. ^е Ьоісі 

Ле ргезепі: зШе Іог а зЬогі: йте (по ргоЫет, зЬогМегт тетогу 

із аігеасіу Леге) ѵѵЬіІе Ле ргеЛсШг із а11о\ѵес! іо §о циіскіу 

Лгои^Ь кз ѵагіоиз ргеЛсйопз. Ап Ле зате йте Ле Ьиік-іп ^а^- 

ѵѵіпіап еѵаіиаіюг із азкесі іо еѵаіиаіе Лезе ргеЛсйопз (от Леіг 

ІаѵогаЫе ог ипІаѵогаЫе азресіз. Іі: ѵѵііі іп ^епегаі соте ир \ѵіЛ 

ЛІІегепі ѵаіиез Іог Ле ЛНегеп* ргеЛсйопз. ѴСЛеп Ліз із сіопе, Ле 

ргеЛсЮг циіскіу §оез опсе а^аіп Лгои^Ь кз ргеЛсйопз апсі зюрз 

аі: Ле ргеЛсйоп ѵѵкЬ Ле Ьі^Ьезі: зсоге Іог рІеазигаЫепезз. ТЬіз із 

Леп Ле пехі: зШе оі Ле Ьгаіп. 

ѴС^е сіоп’і: пеесі тоге Лап Лай ^е тау риі: Ле ѵеЬісІез Ьаск оп 

Ле іаЫе апсі теЛше аЬоиі: Леіг ЬеЬаѵіог. А зирегйсіаі оЬзегѵег, 

ог ап ітрайепі: опе, ѵѵііі поі: пойсе апуЛіп§ зресіаі. >№е, аз 

сгеаШгз оі ѵеЬісІез апсі ехрегіепсесі оЬзегѵегз оі Леіг ЬеЬаѵіог, сіо 

пойсе зиЬгіе сЬап^ез іп оиг Іаіезі: регіесіесі Ьгаіп сЫЫгеп. №е 

кпоѵѵ Леіг газіез: ѵѵе Ьаѵе атріе оррогтпку іо зее ѵѵЬісЬ зоигсез 

оі зйтиіі, ѵѵЬісЬ зкиайопз апсі ѵѵЬісЬ оЛег ѵеЬісІез Леу аге ай 

ітасіед Ьу апсі ѵѵЬісЬ Леу аѵоісі. ТЬеіг геасйопз іо Лезе Ліп^з іп 

Ле раз* ѵѵеге цике Лгесі апсі еазііу оЬзегѵаЫе \ѵЬеп Ле оЬіесі: ѵѵаз 
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іп Ае ѵісіпі*у Ае ѵеЬісІе. Эіз*ап* зоигсез апсі зі*иа*іопз Ас! по* 

зеет *о айес* Ает тисЬ. 

Ыоѵѵ і* І5 АНегеп* ѵѵіА *уре 14 ѵеЬісІез. ТЬеу тоѵе Агои^Ь 

Аеіг \ѵогЫ ѵѵіА сопзіз*еп* с!е*егтіпа*іоп, аіѵѵауз сіеагіу а&ег 

зоте*Ьіп§ Аа* ѵегу оЛеп ѵѵе саппо* §иезз а* Ае ои*зе*—зоте- 

Аіп§ Аа* тау по* еѵеп Ье Аеге ѵѵЬеп Ае ѵеЬісІе геасЬез Ае ріасе 

і* \ѵап*5 *о §е* *о. Ви* і* зеетз *о Ье а §оос1 з*га*е§у, Аіз гиппіп§ 

айег а сігеат. М05* о{ Ае *іте Ае сЬаіп о{ ор*ітІ5*іс ргеАсйопз 

Аа* зеетз *о ^иісіе Ае ѵеЬісІе’з ЬеЬаѵіог ргоѵез *о Ье соггес*, апс! 

ѴеЬісІе 14 асЬіеѵез §оа1з Аа* ѴеЬісІе 13 апс! і*5 ргесіесеззогз 

“соиЫпЧ еѵеп сігеат оЬ” ТЬе роіп* із Аа* \ѵЬі1е Ае ѵеЬісІе §оез 

Агои^Ь і*5 ор*ітІ5*іс ргеАсйопз, Ае зиссеззіоп о{ іп*егпа1 з*а*ез 

ітрііез тоѵетеп*5 апсі ас*іопз о{ Ае ѵеЬісІе і*зе1Ь ѴСАіІе Аеат- 

іп§ апс! з1еер\ѵа1кіп§, Ае ѵеЬісІе *гапзАгтз Ае \ѵогЫ (апс! і*5 оѵѵп 

розійоп іп Ае \ѵогЫ) іп зисЬ а \ѵау Аа* и1*іта*е1у Ае 5*а*е о{ Ае 

\ѵогЫ із а тоге {аѵогаЫе опе. 

^Ѵе оЬзегѵе а* зоте з*а§е Ьо\ѵ опе о{ Ае ѵеЬісІез о{ *уре 14 із 

ѵѵаі*іп§ Аг апоАег ѵеЬісІе *о арреаг. ТЬіз о*Ьег ѵеЬісІе саггіез а 

ѵегу арреаііп^ зоигсе \ѵЬісЬ ѴеЬісІе 14 іп*епА *о *ар. I* зеетз *о 

Ье \ѵаі*іп§ ітра*іеп*1у, зіпсе еѵегу поѵѵ апсі Аеп і* регАгтз Ае 

то*іопз Аа* аге аззосіа*ес1 ѵѵіА Ае *арріп§, аз і{ Ьу ап*ісіра*іп§ 

і*з о\ѵп ЬеЬаѵіог іп Ае ргезепсе о{ Ае сіезігесі еѵеп*, і* соиЫ 

ассе1ега*е Ае еѵеп*’з оссиггепсе. “ТЬіз із ѵегу Ьитап,” \ѵе зау. 

“НаѵепЧ \ѵе аіі А1* ап иг§е *о гип *о Ае сіоог 1оп§ ЬеАге *Ье 

сІоогЬеІІ гіп^з, ѵѵЬеп \ѵаі*іп§ ітра*іеп*1у А г а Ьеіоѵесі Аіепсі?” 

Іпсіеесі, і* із аЬеггап* ЬеЬаѵіог с!іс*а*ес! Ьу а ѵегу зиЬ)ес*іѵе Іалѵ о{ 

саиза1і*у, Ьи* і* сіоез зеет *о гейес* а Ьазіс а**і*ис!е о{ Ьитапкіпсі, 

Аіз ігга*іопа! Ьеііе^ іп Ае ейесйѵепезз о{ опе’з оѵѵп ас*іопз. 



ТЬІ5 рогііоііо ѵеЬісІез, §оте ріасісііу аі ге§1:, то§1: тасііу сагеепіп§ 

оѵег гЬе Іапсізсаре гЬе апізс Масіек АІЬгесЬі’з іта§іпайоп, 

Ши8(га(е§ опіу а &\ѵ *Ье тапу тагѵеіоиз “сгеашге§” іп§рігесі Ьу 

Ѵаіепйпо ВгакепЬег§’§ гехг. 





■5 V . 



















Віаіодісаі Ыоіез 

оп Йіе ѴвЬісІез 

ТЬе ргесесІіп§ іапіазу Ьаз гооіз іп зсіепсе. I \ѵі11 по\ѵ 

зкеісЬ а к\ѵ (асі$ аЬоіи апітаі Ьгаіпз і\іаі Ьаѵе іпзрігесі зоте о{ 

гііе ргореггіез о{ оиг ѵеЬісІез, апсі *Ьеіг ЬеЬаѵіог ѵѵііі гііеп зеет Іезз 

^гаткоиз гііап іи тау Ьаѵе зеетесі ир іо *Ьіз рот*. I Ьаѵе Ьееп 

сіігеаіу ог тсЬгес*1у іпѵоіѵесі іп тозі: о{ *Ье гезеагсЬ I зЬаІІ теп- 

йоп. ТЬезе по*ез зЬоиЫ по* Ье *акеп аз а *геа*ізе оп Ьгаіп зсіепсе 

Ьи* аз а зегіез сЬзсоппес*ес1 апсі цш*е регзопаі еззауз. 

ТЬе ѵігіиез о{ сгоззесі соппесііож 
(ѴеЬісІез 2, 3, апсі 4) 

ѴеЬісІез і іо 4, *Ье еагіу апсез*огз о{ *Ье \ѵЬо1е Ьгеесі, 

зргіп§ йгот ап а**етр* іо ипсІег5*апсІ *Ьа* ѵегу сигіоиз Ьазіс {ас* о{ 

Ьгаіп зсіепсе, *Ье сгоззесі гергезеп*а*іоп о{ *Ье ѵѵогісі іп *Ье (ѵег*е- 

Ьга*е) Ьгаіп. ТЬе ^епегаі ргіпсіріе із аррагеп* іп *Ье рго)есйоп о{ 

ѵізиаі зрасе оп*о *Ье Ьгаіп. А тііііоп ог зо ЙЬегз о{ *Ье *\ѵо ор*іс 

пегѵез саггуіп§ зі^паіз йгот Ьо*Ь еуез *о\ѵагсІ *Ье Ьгаіп сгозз еасЬ 

о*Ьег іп зисЬ а \ѵау аз іо гергезеп* іп *Ье 1е{* Ьгаіп ап іта^е о{ 

еѵегу*Ьіп§ іо *Ье пфі о{ *Ье апітаі апсі ѵісе ѵегза іп *Ье гіфі 

Ьгаіп. ]из* Ьо\ѵ тапу ЙЬегз о{ *Ье пфі еуе асшаііу зее роіп*з о{ 
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Йіе гі^Ьі; ЬаЙ Йіе ѵізиаі йеЫ І5 а циезйоп гііа* оЬѵіоизІу сіерепсіз 

оп (Не розіиоп о{ (Не еуез іп Йіе Ьеасі. Іп а йо§ ог а тоизе гіЬе гі§Ьг 

еуе Іоокз ю (Не гі^Ьі: апсі Йіе ІеЙ еуе іо Йіе 1 ей, Ьиі: іп а саг ог а 

топкеу—апітаіз ѵѵійі Й>пѵагс1 1оокіп§ еуез Ііке оигзеіѵез—еасЬ 

еуе 5ее5 аітозі: ециаі рогпопз о{ Йіе гі^Ьі: апсі ІеЙ Ьаіѵез о( Йіе 

ѵѵогісі. ТЬе йЬегз іп йіе орйс пегѵез іп еасЬ о( йіезе сазез ехасйу 

й>11оѵѵ йіе гиіе Йш еѵегуйііп^ йот Йіе гі^Ьг \ѵог1с1 §оез іпю Йіе 

ІеЙ Ьгаіп апсі ѵісе ѵегза, ѵѵЬісЬ такез й>г а гайіег тоге сот- 

ріісагесі зсЬете іп Йіе сазе о^ еуез роіпип§ йилѵагсі. Іпсісіепгаііу, 

Йіе зате гиіе із ѵаіісі й>г Йіе зепзе о{ ШисЬ, \ѵЬеге а^аіп іпй>гта- 

йоп йот Йіе ІеЙ ЬаЙ о{ Йіе зкіп із геіауесі іо Йіе гі^Ьг ЬаЙ о( Йіе 

Ьгаіп апсі ѵісе ѵегза. ТЬе тоіог зузіет із аізо сгоззесі: Йіе пегѵе 

сеііз ѵѵЬозе асгіѵйу із тозі: еѵісіепйу аззосіагесі \ѵкЬ а сепаіп 

тоіог ас* аге оп *Ье зісіе о{ *Ье Ьгаіп оррозке іо іЪаі оі *Ье ІітЬ 

Ьеіп§ тоѵесі. ТЬиз Йіеге із зоте )изййсаиоп (от зауіп§ гЬаг *Ье 

Пѵо Ьаіѵез о{ *Ье ѵѵогісі аге гергезетесі іп *Ье оррозйе Ьаіѵез о^ *Ье 

Ьгаіп. Ви* \ѵЬу зЬоиЫ Йііз Ье зо? 

5іпсе іі ѵѵаз йгз* сіізсоѵегесі, *Ье йс* о{ сгоззесі рго)есйоп Ьаз 

ргезепіесі а риггіе, апсі ѵагіоиз ехріапаиопз Ьаѵе Ьееп апетріесі. 

ТЬезе Ьаѵе гап^есі йот зітріе тесЬапісаІ іпгегргешіопз *о 

е1аЬога*е сопзтісгіопз іпѵоіѵіп^ аг^итепгз аЬои* іта^е ргосезз- 

іп§ \ѵі*Ьіп *Ье сепігаі пегѵоиз зузіет. А* *Ье зітріез* Іеѵеі іі Ьаз 
Ьееп аг^иесі іЪаі *Ье аЬипсІапсе о{ сгоззесі йЬег ЬипсПез такез *Ье 

Ьгаіп тесЬапісаІІу тоге з*аЫе, Ьу а 1асіп§ ог \ѵеаѵіп§ ейес*. Ап- 

ойіег ѵегу ^епегаі аг^итепі: ріасез *Ье огі^іп о{ ЙЬег сгоззіп^з іп 

*Ье іхапзйіоп йот а ргітійѵе (Ьурогііегісаі) Ьгаіп \ѵіі;Ь зрЬегісаІ 

зуттеггу іо *Ье Ьі1а*ега11у зуттетсаі Ьгаіп о( тозі: апітаіз 

(й^иге 22). Й із аг^иесі гЬаі аз а тесііап ріапе Ьесотез сіейпесі іп 

Йііз іхапзйіоп, \ѵе тау гепате *Ье соппесйопз, іпкіаііу зиррозесі 

іо Ье гапсіот, аз сгоззесі апсі ипсгоззесі: *Ье Іоп^езі: апсі йіегей>ге 

тозі ітропапі: ЙЬег ЬипсПез ѵѵііі Ье Ле опез йіаі сгозз (Ье тесііап 

ріапе. Арагі; йот \ѵеак роітз іп гЬіз аг^итепі:, іі зЬоиЫ Ье ѵаіісі 

йзг іпѵегГеЬгаге аз \ѵе11 аз ѵегіеЬгаге Ьгаіпз. Виг \ѵЬі1е сгоззесі рго- 
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Рі^иге 22 

А зітріе ехріапагіоп оі сгоззесі соппесиопз іп (Ье Ьгаіп. ѴС^Ьеп а тесііап 

ріапе Ьесотез сіейпесі іп ап апітаі \ѵі(Ь зрЬегісаІ зутте(гу, й еасЬ оі (Ье 

е1етеп(з із соппес(ес1 (о еасЬ оі (Ье о(Ьегз, (Ьеге аге тоге йЬегз сгоззіп§ 

(Ье тесііап ріапе (Ьап ЙЬегз з(ауіп§ оп опе зісіе. ТЬіз 1і((1е сШегепсе Ьаз 

Ьееп іпѵокесі аз (Ье апсез(ог оі (Ье тисЬ тоге ітрозіп§ сгоззесі соппес- 

(іопз іп ѵег(еЬга(ез. 

)есиоп тау оссиг іп іпѵег(еЬга(е Ьгаіпз, і( сіоез поі зеет (о Ье (Ье 

^епегаі гиіе. 

РоззіЫу (Ье Ьез( кпо\ѵп ехріапаиоп (Ье сгоззесі гергезеп(а- 

(іоп (Ье \ѵог1сі іп (Ье Ьгаіп із (Ьа( ргоѵісіесі Ьу Катоп у Са]а1 го 

ассоип( зресійсаііу іог (Ье сгоззіп^ о^ (Ье оргіс пегѵез, \ѵЬісЬ Ье 

іп(егрге(ес1 аз а соггесйоп о^ (Ье іта^е іпѵегзіоп (Ьа( оссигз йэг 

геазопз о{ §еоте(гіса1 орйсз іп сатега еуез (і). Ніз аг§итеп( із аз 

{оііоѵѵз. Зиррозе (Ье гі§Ь( апсі ІеЙ Ьаіѵез о^ (Ье ѵізиаі йеісі аге 

рго)ес(есІ, \ѵі(Ь ор(іса1 іпѵегзіоп, оп(о (Ье гіфі апсі ІеЙ: ге(іпае. И 
(Ьезе (\ѵо ЬаІР іта§ез \ѵеге ргоіес(ес! Ьу ипсгоззесі йЬег Ьипсііез 

оп(о (Ье гі§Ь( апсі ІеЙ: Ьаіѵез о^ а соттоп гесеіѵіп§ зигіасе, (Ьеге 

\ѵоиЫ Ье а тісіііпе сЬзсоп(іпиі(у іп (Ье тарріп§ о^ (Ье ѵізиаі йеісі 

оп (Ьіз зийасе (й^иге 23А). Катоп у Са;а1 за\ѵ (Ье сЬіазтаІ сгозз- 

іп§ аз а зітріе теапз о( аѵоісііп^ (Ьіз сЬзсоп(іпиі(у (й^иге 23В). 

ТЬе о(Ьег зепзогу апсі то(ог зу5(етз, ассогсііп^ (о (Ьіз (Ьеогу, 

ас!ар(ес1 зесопсіагііу (о (Ье сгоззесі гергезеп(а(іоп оі (Ье ѵѵогісі іп 
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А В 

Рі^иге 23 

Кашоп у Са)а1’5 ехріапайоп Йіе сгоззесі соппесйош, 51:агйп§ {тот Йіе 

іпѵегзіоп іп Йіе Іепз еуе: Йіе сго55Іп§ геезтЫізЬез Йіе сопгіпику Йіе 

аггоѵѵ В, ѵѵЬісЬ ѵѵоиЫ ойіег\ѵІ5е Ье гергезетесі оп Йіе Ьгаіп іп Йіе а\ѵк- 

ѵѵагсі ІазЬіоп оі А. 

*Ье Ьгаіп. И ѵізиаі іта^ез о{ оЬіесіз іо гііе тіфі аге Ьеіп§ ргосеззесі 

іп *Ье 1ек Ьгаіп, іі із есопотісаі іо Іеі іЬе тоюг соттапск іог 
асйопз сіеаііп^ ѵѵкЬ гЬезе оЬ]есі:5 (апсі ргезитаЫу ехестесі \ѵкЬ 

*Ье гі^Ьі: ехіхетійез) аізо агізе іп *Ье 1 еіі ЬетізрЬеге. 

Зеѵегаі оЬ)есйоп5 іо Катоп у Са)а1’5 аг^итепі: тау Ье гаізесі, 

Ьо*Ь оп *Ье ЬазІ5 *Ье геазопіп^ іпѵоіѵесі апсі іп гііе Іі^Ьі: о{ 

ехрегітетаі гезикз зіпсе Ьіз йте. 

1. Сго55Іп§ із зикісіепі:, Ьіи по* песеззагу, йзг соггесйоп о{ ори- 

саі іпѵегзіоп. Рог ехатріе, а і8о° глѵізі: о{ ипсгоззесі йЬег ЬітсИез, 

ог *Ье ециіѵаіеп* іп*егпа1 сгоззіп^ о{ йЬегз \ѵі*Ьіп еасЬ Ьітсііе, 

ѵѵоиісі регтк соггесйоп ѵѵкЬоіи іпѵегзіоп о{ *Ье іта^е (й^иге 

24:А,В). Зітііагіу, гесигѵесі апсі ипсгоззесі ЬипсИез рго)есйп§ опш 

*Ье роз*егіог роіез о{ *Ье орйс ІоЬез \ѵои1с! аізо соггес* к>г сіізсоп- 

йпику (С). 

2. ТЬе со^епсу о{ СаіаГз аг^шпеп* ргезиррозез ап асіѵата^е іп 

а сопйпиоиз ипЬгокеп гергезепшіоп о{ *Ье ѵізиаі йеЫ іп *Ье 
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С 

Рщиге 24 

А ѵѵеакпезз оі Саіаі’з аг^итепй сго55Іп§ (А), ог йѵІ5йп§ (В) іпсііѵісіиаі 

ЬипсНез, ог а сіеюиг іо Ае Ьаск оі Ае Ьгаіп (С) \ѵои1с! сіо Ае зате йіск. 

Ьгаіп. К (Не гесеіѵіп^ зигАсе І5 ісіетійесі ѵѵіА Ае ѵізиаі раг* Ае 

тісІЬгаіп, Ае зо-саііесі орйс гесшт—аз Катоп у Са)а1 аррагетіу 

сіісі—Аеп ехрегітетаі зйіАез о{ Ае Шро^гарЬу о{ Ае рго|есйоп 

оп Ае іестт аге регйпет. К. М. Саге, (от ехатріе, Аипсі іп Ае 

йго^ ап огсіегіу рго)есйоп о{ Ае \е(і ѵізиаі йеЫ ото Ае тіфі 
*естт апсі ѵісе ѵегза (2). Апсі Ае огіепшіоп о{ Ае йѵо рго)ес- 

йопз І5 іпсіеесі зисЬ {На* а сотіпиоиз райегп іп Ае ѵізиаі йеЫ із 

гергезетесі а^аіп аз а сотіпиоиз райегп оп Ае іесіаі зигАсе, 

еѵеп іі рай о{ Ае райегп із зееп Ьу опе еуе апсі апоАег рай Ьу Ае 

оАег еуе. Вт іи із ААсик іо зее \ѵ1т изе Ае орйс йстт такез 

о{ Аіз сотіпиііу, зіпсе Аеге із по сотіпиііу о{ Ае §гау зиЬзіапсе 

асгозз Ае тісіііпе. ТЬе Пѵо Ьаіѵез о{ Ае іесіа\ пегѵе пеі: аге ^иііе 
зерагай. Іі сіоез поі: тайег тисЬ Ьоѵѵ Ае йѵо ріесез аге огіетесі 

іо опе оАег ѵѵЬеп Ае соппесйоп із тасіе ѵіа йЬег Ьипсііез о{ Ае 

ѵѵАйе зиЬзтпсе. Непсе Ае орйс йстт о{ Ае Ао§ сіоез поі: рго- 

ѵісіе а §оосІ Ьазіз Аг ап ехріапайоп о{ ЙЬег сгоззіп^ іп *егтз о{ 

^еотейка! орйсз. 



ІОО ВІОШСІСАЬ ЫОТЕ5 ОЫ ТНЕ ѴЕНІСЬЕЗ 

ТЬе сотроипсі еуе о{ іЬе /Іу: 

гесопзігисйоп о{ сопііпиііу іп іЬе 
ѵізиаі гергезепШіоп (ѴеЬісІе 8) 

I Ьаѵе тузек §іѵеп еѵісіепсе {ог *Ье соггес*пезз о{ *Ье 

Са)а1 ргіпсіріе іп апо*Ьег зуз*ет о{ тикіріе ЯЬег сгоззіп^з {оипсі 

іп *Ье ѵізиаі зуз*ет о{ *Ье Яу. ТЬеге *Ье сотр1іса*есІ \ѵеаѵе о{ *Ье 

ЯЬегз Іеасііп^ {гот *Ье сотроипсі еуе *о *Ье Ьгаіп ехас*1у сотреп- 

за*ез {ог *Ье сіізгирйоп о{ *Ье іта^е ргосіисесі Ьу еасЬ о{ *Ье Іепзез 

рго)есйп§ зтаіі іпѵег*е<3 рогйопз о{ *Ье ѵізиаі Яеісі оп*о *Ье аггау 

о{ *Ье 1і§Ь* зепзкіѵе е1етеп*з (3). 

ТЬе сотроипсі еуе о{ *Ье Яу із сотрозесі о{ аЬои* 3,000 пеагіу 

іс!еп*іса1 зиЬипкз, саііесі оттайсііа, еасЬ ециірресі ѵѵі*Ь і*з о\ѵп 

зерага*е ор*ісз апсі соп*аіпіп§ 8 зерага*е рЬо*озепзі*іѵе е1етеп*з, 

*Ье гЬаЬЯотегез. ЕасЬ гЬаЬЯотеге із а зресіаіігесі рог*іоп о{ опе 

сеіі, *Ье зо-саііесі гейпиіа сеіі. ТЬе иррег епсіз о{ 7 о{ *Ьезе гЬаЬЯо- 

тегез іп еасЬ оттайсііит аге аггап^есі іп а ѵегу ге^иіаг райегп, 

Іосаіігесі іп *Ье {осаі ріапе о{ *Ье іпѵег*іп§ ор*іса1 зуз*ет. ТЬіз 

райегп із саііесі гейпиіа (зтаіі ге*іпа) {ог а ѵегу §оос! геазоп: го 

еасЬ гЬаЬЯотеге соггезропсіз а Ііпе о{ зі^Ьг, апсі *о *Ье \ѵЬо1е 

гейпиіа 7 Ііпез о{ зі§Ь*, ѵѵЬісЬ іп*егзес* а сіізгаі ріапе іп а райегп 

ѵѵЬісЬ із *Ьа* о{ *Ье гейпиіа го*а*ес! Ьу і8о°. 

ТЬе орйсаі іп{огта*іоп сЬзсге*е1у §а*Ьегес! Ьу *Ье е1етеп*з о{ 

*Ье гейпиіа, апсі *гапз{огтес1 Ьу *Ье ѵізиаі рі§теп*з іп*о *Ье кіпЯз 

о{ зі^паіз *Ьа* аге сопѵеуесі Ьу пегѵе ЯЬегз, із саггіеЯ Яоѵѵп іп*о *Ье 

йгзі; ѵізиаі §ап§1іоп—*Ье Іатіпа §ап§1іопагіз ог зітріу Іатіпа— 

*Ьгои§Ь а Ьипсііе о{ 8 ЯЬегз етапа*іп§ {гот *Ье Ьазе о{ еасЬ 

оттайсііит. I* ѵѵііі соте аз по зигргізе *Ьа* *Ьіз пегѵе Ьипсііе із іп 

{ас* *ѵѵіз*есІ Ьу і8о°. ТЬе рогйоп о{ *Ье ѵізиаі епѵігоптеп* зееп Ьу 

еасЬ оттайсііит Ьаз Ьееп іпѵейесі Ьу *Ье Іепз орйсз апсі соиЫ 

по* й* соп*іпиоиз1у іп*о *Ье §1оЬа1 рісйіге ргоѵіЯеЯ Ьу *Ье попіп- 

ѵег*іп§ аггау о{ оттайска (ап оттайсііит роіп*іп§ {опѵагсі зеез 

а рогйоп о{ *Ье епѵігоптеп* зі*иа*ес! іп {гоп* о{ *Ье апітаі, опе 
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роіпгіп^ Ьаскѵѵагсі зеез а розгегіог роггіоп о{ гЬе ѵізиаі йеЫ, апсі 

50 оп) ип1е55 іг ѵѵеге йгзг ге-гогагесі Ьу і8о° іп гЬе йЬег Ьипсііе 

ргоіесгіп^ Го гЬе §ап§1іоп (й^игез 25, г6). 

ТЬеге І5 еѵеп тоге ргесізіоп іо Ье сіізсоѵегесі іп гЬіз зузгет: 

гегіпиіае о{ пеі§ЬЬогіп§ оттагісііа Ьаѵе гЬеіг Ііпез о{ зі^Ьг 50 

огіепгесі гЬаг еасЬ І5 рагаііеі, ѵѵігЬ §геаг ргесізіоп, іо апогЬег Ііпе о{ 

зі^Ьг іп еасЬ о{ 6 пеі§ЬЬогіп§ оттаисііа (4). ТЬіз теаш гЬаг у 
гегіпиіа сеііз о{ у сіікегепг оттагісііа гесеіѵе ргесізеіу гЬе зате 

ѵізиаі іпіогтайоп. (Неге I зітріійр зІі^ЬгІу, 1еаѵіп§ оиг гегіпиіа 

сеіі питЬег 8, \ѵЬісЬ \ѵоиЫ сотріісаге гЬе іззие Ьиг ѵѵоиЫ пог 

сЬап^е гЬе аг^итепг.) ТЬе 1а\ѵ о{ гЬе гегіпа-го-1атіпа-ргоіесгіоп І5 

гЬіз: аіі гЬе еіетепгз гЬаг Іоок аг гЬе зате роіпг о{ гЬе ѵізиаі ЙеЫ 

зепсі гЬеіг ахоп іпго гЬе зате сотраггтепг о{ гЬе §ап§1іоп (й^иге 

2.6) (5). 

Рі^иге 25 

Оіа^гат оі гЬе еуе апсі ѵізиаі §ап§1іа оі гЬе Йу. Со із гЬе согпеа, а зег оі 

Іепзез (іп геаіігу аЬоиг 3,000). Ке із гЬе гейпа, ѵѵігЬ гЬгее Іі^Ьг-зепзігіѵе 

еіетепгз (“гЬаЬйотегез,” іп геаіігу у Іог еасЬ Іепз) аггап§ей \ѵігЬ гЬеіг 

гірз іп гЬе Іосаі ріапез гЬе Іепзез. ЕасЬ Іепз рго)есгз ап іпѵеггесі іта§е: 

гЬе сотріісагесі ѵѵеаѵе оі гЬе ахопз Ьеіоѵѵ гЬе гегіпа, Пах, сотрепзагез Іог 

гЬіз апсі гесопзггисгз гЬе §1оЬа1 рісгиге оп гЬе Йгзг ѵізиаі §ап§1іоп, Ьа. 

ТЬеге аге йіггЬег іпѵегзіопз оі гЬе рісгиге іп гЬе оигег сЬіазт (СЬе) апсі 

гЬеп а§аіп іп гЬе іппег сЬіазт (СЬі) Ьегѵѵееп гЬе зесопсі (Ме) апсі гЬе гЬігсІ 

(ЬЬа, ЬЬз) ѵізиаі §ап§1іа, Ьиг гЬезе аге пог геасіііу ехріаіпесі оп йлпсгіопаі 

^гоипсіз. СЬе із ап ехатріе оі ап іпѵегзіоп гЬаг із пог Ьегѵѵееп гЬе гѵѵо 

Ьаіѵез оі гЬе Ьгаіп Ьиг Ьаррепз зерагагеіу ѵѵігЬіп еасЬ ЬаІЙ 



102 ВІОЬОСІСАЬ ЫОТЕ5 (Ж ТНЕ ѴЕНІСЬЕЗ 

ТЬе гі^ог ѵѵіЛ ѵѵЬісЬ Ліз ргіпсіріе І5 саггіесі Лгои^Ь І5 езресіаііу 

азіопізЬіп^ іп ехсерйопаі ге^іопз о{ Ле еуе, зисЬ аз пеаг Ле таг- 

§іп (ѵѵѣеге ап оттапЛит Ьаз Лѵѵег пещЬЬогз Лап еІзеѵѵЬеге) ог 

пеаг Ле “ециаюг,” ѵѵЬеге Ле аггап^етепі: о( Ле гейпиіа сЬап^ез 

аЬгирі:1у. Ноггісі^е апсі МеіпегігЬа^еп сіесіісагесІ а ѵегу сіііі^епі: 

зшсіу іо Ле ргесізіоп о( Ліз ѵѵігіп§ апсі Л>ипсІ аЬзоІтеІу по ехсер- 

йопз (6). Іи І5 еазу іо сопѵіпсе опезек Лаг Іеагпіп^ ріауз по раг* іп 

Ле езіаЫізЬтепі: о{ Ліз і:уре оі соппесйоп Ьесаизе опе йпсіз Ле 

ѵѵЬоІе аггап^етепі: геасіу тасіе іп Ле Іаіе зіа^ез о^ рирагіоп, 1оп§ 

Ьеіоге Ле сотроипсі еуе Ьаз еѵег гесеіѵесі ѵізиаі три* (ехсер* (от 
зиЬсІиесІ апсі ЛЛизе 1і§Ь*, ѵѵЬісЬ тау йкег Лгои^Ь Ле іпѵоіисге о( 

Ле рира). 

ОЦасіогу огіепШіоп: сопігоі о{ ЬеЬаѵіог 
Ьу зуттеігісаі гегпз (ѴеЬісІез і 1:о 4) 

Іі І5 пісе іо зее іп Ле ргесеЛп^ ехатріе Ьо\ѵ а Ьк о^ 

рЬузісз, Ле ^еотеіхісаі орйсз о( а Іепз, із іпсогрога*есІ ргесізеіу іп 

а пегѵе пег. Ви* I Ьаѵе аізо аг^иесі Ла* Ле Іепз іп Ле ѵепеЬгаіе еуе 

ргоѵісіез по сопѵіпсіп^ ехріапаиоп (ог Ле сгоззесі гергезетаиоп 

оі Ле ѵѵогісі іп Ле Ьгаіп (7). I ргорозесі а ЛЛегеп* ехріапайоп, 

ѵѵЬісЬ *акез аз а з*агйп§ роіп* Ле опе зепзе ог^ап Ла* Ьаз ап 

ипсгоззесі геіайоп ѵѵіЛ Ле сегеЬгаІ ЬетізрЬегез, Ле зепзе о( зтеіі 

(й^иге 27). ЕасЬ о^ Ле Пѵо окас*огу *гас*з (Ле Ьипсііез о( йЬегз 

саггуіп^ зі^паіз Лот Ле позе іо Ле Ьгаіп) §оез зіхаі^Ь* іо Ле 

сегеЬгаІ ЬетізрЬеге оп Ле зате зісіе. ТЬе соппесйопз Лот Ле 

ЬетізрЬеге іо Ле тоюг зузіет аге сгоззесі, Ьоѵѵеѵег, \ѵЬісЬ теапз 

Ла* а сег*аіп зтеіі Ьаз а з*гоп§ег еЛесі оп Ле тоіог зузіет оп Ле 

зісіе оррозке Ле поз*гі1 іі Ькз йгзг ог тоге 5*гоп§1у. ТЬіз Ьгіп^з *о 

тіпсі зсЬетез Ііке Лозе іп ѴеЬісІез гЬ апсі 3 Ь, \ѵіЛ аіі Ле ргорег- 

йез ѵѵе Лзсиззесі Леге. 

ТЬе тозі: ітрогіап* пегѵоиз раЛѵѵау іп оиг ргітогЛаІ ѵег*е- 
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Рі^иге 26 

Ехріапагіоп оі *Ье йЬег рапегп Ках Ьеілѵееп гегіпа апсі Ьгаіп. 123, 234, 

345 аге роіп*5 іп ѵізиаі зрасе зееп Ьу *Ьгее ас!)оіпіп§ Іепзез. ТЬеіг ргоіес- 

гіоп І5 іп *Ье огсіег 321, 432, 543. ТЬе ВЬегз геезгаЫізЬ *Ье огі§іпа1 огсіег 

12.345* 

Ьга*е апсезШгз тау лѵеіі Ьаѵе Ьееп *Ьа* Ьеілѵееп *Ье позе апсі а зе* 

о{ тизсіез изесі іог Іосотоиоп, зіпсе іп *Ье \ѵа*ег *Ье Ьизіпезз 

Ь)11о\ѵіп§ сЬетісаІ ^гасііепіз із сегіаіпіу ітрогіапі:. ТЬе сіеіаііз, 

Ьоѵѵеѵег, аге по* сіеаг. Рігз* о{ аіі, ѵѵе (кт’* кпо\ѵ \ѵЬа* кіпсіз о{ 

то*огз гііезе ргітіиѵе ѵегіеЬгаіез изесі. И *Ьеу ѵѵеге ргореііесі 

ргітагііу Ьу а раіг о{ йпз, *Ье сазе із апаіо^оиз *о *Ьа* о{ оиг 

ѵеЬісІез о{ *уре 2, іп *Ье зепзе *Ьа* *Ье *Ьги5* ргосіисесі Ьу *Ье 

то*ог оп опе зісіе о{ *Ье апітаі (ог ѵеЬісІе) такез і* тгп *оѵѵагсІ 



Ю4 I ВЮЬОСІСАЬ ЫОТЕ5 ОЫ ТНЕ ѴЕНІСЬЕБ 

О О 

Рщиге 27 

Сго55Іп§ оі ѵізиаі (V) апсі *асЫе (Т) три*. АЬо *Ье то*ог ои*ри* із 

сгоззесі (М). Опіу *Ье окас*огу іпри* (О) із ипсгоззесі. 

*Ье оррозке зісіе. ТЬе соп*гагу із *гие (от а йзЬ, \ѵЬісЬ геііез таіпіу 

оп а Ьепсііп^ о{ кз Ьосіу (от Іосотоиоп. Іп *Ьіз сазе *Ье соп*гас*іоп 

о{ *Ье тизсіез оп опе зісіе гезикз іп *Ье апітаі *игпіп§ *о *Ье зате 

зісіе. Аізо, к із по* сіеаг ѵѵЬе*Ьег к із асІѵап*а§еоиз (от а ЙзЬ *о 

Шгп *оѵѵагсІ *Ье зоигсез *Ьа* ас*іѵа*е кз 1осото*іоп, а зиррозкіоп I 

изесі *о ехріаіп *Ье сгоззіп^ ЬеПѵееп *Ье окас*огу іпри* апсі *Ье 

то*ог ои*ри*. Ве *Ьіз аз к тау, *Ьіз зог* о{ ехріапагіоп о{ *Ье 

сгоззесі рго]есйоп о{ *Ье \ѵог1с! іп *Ье Ьгаіп тау Ьаѵе кз тегкз. к 

с!га\ѵз оп а Іаг^е Ьосіу о{ оЬзегѵаиопз оп апітаі огіеп*а*іоп апсі 

Іосотойоп ипсіег *Ье іпйиепсе о{ ѵагіоиз сЬетісаІ апсі рЬузісаІ 

згітиіі, ѵѵі*Ь *Ье оісіег ѵѵогк лѵеіі зиттагігесі іп Ргаепкеі апсі 

Сипп (8). Опе о{ *Ье огі§іпа*огз о{ *Ьіз *гас!і*іоп, Іасциез ЬоеЬ, іп 

а зиссеззіоп о^ Ьоокз ргора§а*есІ а тесЬапізйс арргоасЬ цике 

зітііаг *о *Ьа* о{ оиг ѵеЬісІез (9). ТЬе ои*Ьигз* о{ гооіо^ісаі \ѵогк 

іп *Ьіз йеЫ ѵѵаз Іаг^еіу рготр*есІ Ьу пе§а*іѵе геасиопз *о Ьіз ісіеаз. 

Везісіез ѴеЬісІез г апсі 3, *Ье ѵегу зітріе, зо *о зреак, опе- 
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сіітепзіопаі ЬеЬаѵіог ѴеЬісІе і Ьаз Ьіоіо^ісаі соитеграгіз іп 

Ьогіі гііе оЫег Ікегатге апсі зоте гесет ѵѵогк оп Ьааегіа (іо). 

ОгіепШіоп апсі оЪ]есі $хайоп 
іп /Лез (ѴеЬісІе 4) 

ѴеЬісІе 4, \ѵкЬ кз попііпеаг геіаиоп ЬеПѵееп зепзогу 

три* апсі тогог оифи*, аізо Ьгіп^з іо тіпсі зоте пеигорЬузіоІ- 

о§у. 5исЬ іприиоифи* сЬагааегізисз аге цике соттоп а* аіі 

ІеѵеЬ. Моѵетепі: о{ ап оЬ]ес( І5 пои регсеіѵесі ѵізиаііу к іи І5 іоо 

зіоѵѵ ог іоо іаы апсі гесеіѵез ап оритаі гезропзе а* а сег*аіп ап§и- 

Іаг ѵеіоску *Ьа* І5 лѵеіі кпоѵѵп (от Йіез апсі іог теп (и). 

ѴСТіеп *Ье попііпеаг геіаиоп о{ іприиоифи* із кіггііег сот- 

р1іса*есІ Ьу ѵагуіп^ сЬагасіегізисз о{ а вен о{ сіеіесіюгз сіерепсііп^ 

оп гііеіг розкіоп іп а зепзогу йеісі, *Ье епзиіп^ ЬеЬаѵіог тау Ье- 

соте цике сотріісаіесі. Ог, *Ье о*Ьег \ѵау агоипсі, іи із зотеитез 

ро55ІЫе іо ехріаіп азЮпізЬіп^Іу сотріех ЬеЬаѵіог, зисЬ аз *Ьа* о{ 

а Йу паѵі§аип§ гіігои^Ь а гоот апсі Іапсііп^ оп а Ьап^іп^ Іатр, Ьу 

іпѵокіп^ по*Ьіп§ Ьи* а зе* о{ аітозі: ісіеписаі, гагііег зітріе тоѵе- 

теп* сіеіесіюгз ѵѵЬозе оифи*, \ѵеі§Ь*есІ іог розкіоп, сопѵег^ез оп 

а к\ѵ тоюпеигопз. ТЬіз ісіеа арреагз іп зоте гесеп* ѵѵогк Ьу 

КеісЬагск (12) апсі Ьаз кз ргесигзог іп еагіу ехріапаиопз о{ рЬо*о- 

игорізт (13). 

Сопзісіег а^аіп *Ье сотроипсі еуе о{ ап іпзеси >№е Ьаѵе аігеасіу 

зееп *Ьа* к із сотрозесі а §геа* питЬег о{ аітозі: ісіеписаі ипкз, 

еасЬ ѵѵкЬ кз Іепз апсі аззосіаіесі зепзогу апсі пеигаі аррагаиіз. к із 

а іасі гіт іп тапу іпзеаз тозі: о{ *Ье іпкптаиоп *Ьа* еп*егз *Ье 

Ьгаіп кот *Ье еуе із по* аЬои* ѵѵЬеге \іфі апсі сіагк зро*з аге іп *Ье 

ѵізиаі йеЫ Ьи* аЬои* ѵѵЬеге зоте*Ьіп§ тоѵез апсі іп ѵѵЬа* сіігес- 

*іоп, іпсіерепсіеп* о{ ѵѵЬа* іі із *Ьа* тоѵез. ТЬіз із о{ соигзе ітрог- 

*ап* іпіогтаиоп ѵѵЬеп ап іпзес* \ѵап*з го соп*го1 кз о\ѵп розкіоп 

іп кз ѵізиаі епѵігопщеп* сіигіп^ Йі^Ьг. Ко*а*іоп о{ аіі роіп*з о^ *Ье 
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ѵізиаі ЙеЫ агоипсі а сеггаіп ахіз тозг Іікеіу зі^пійез зітріу Ааг Ае 

апітаі Ьаз ігзеіі Ьееп Гигпіп^ (іп Ае оррозіге йігесгіоп) агоипсі 

{На* ахіз. 

Рогѵѵагсі тоѵетепг оі а Йуіп§ йу ргойисез а тоге сотріісагесі 

ѵізиаі Йоѵѵ йеІА Ае рапогата зГгеатз Агои^Ь Ае ѵізиаі ЙеЫ іп а 

Ьаскѵѵагсі йігесгіоп, ѵѵіА Ае йоѵѵіп§ тогіоп зеетіп^іу етапагіп^ 

йгот Ае роіпг оі Іогѵѵагсі рго)есйоп оі Ае сіігесйоп оі Йі^Ьг. ВиГ 

Ае ѵеіосігу оі Ае Йоѵѵ скрепйз оп зеѵегаі ІасГогз, іпсіийіп^ Ае 

ап§1е Ае Ііпе оі зі^Ьг Іогтз ѵѵіА Ае йігесгіоп оі тойоп оі Ае 

апітаі апсі Ае йізгапсе йгот Ае еуе оі Ае ѵагіоиз оЬіесГз 1огтіп§ 

Ае ѵізиаі епѵігоптепг. ТЬе теазигетепг оі Ае ѵеіосігу ѵесгогз іп 

еѵегу рагг оі Ае ѵізиаі йеій оі а йуіп§ іпзесг оЬѵіоизІу ргоѵійез а 

§геаг сіеаі оі іпіогтагіоп, Ьиг ѵѵе аге Ьагй риг \ѵЬеп ѵѵе ггу го 

іпѵепг 5сЬете5 Ааг ѵѵоиій ехГгасГ Ае геіеѵапг іпіогтагіоп Іог Ае 

Іііе оі Ае іпзесг, апсі таке изе оі іг. 

Опсе а^аіп, іг тау Ье зітріег Аап іг Іоокз: апоАег іпзгапсе оі 

Ае Іаѵѵ оі ирЬіІІ апаіузіз апсі йоѵѵпЬіІІ зупАезіз. Опе оі Ае оЬзег- 

ѵагіопз аЬоиГ Йуіп§ йіез ѵѵаз Аеіг гепйепсу го паѵщаге гоѵѵагй 

ізоіагей оЬіесГз оп а Ьото^епеоиз Ьаск^гоипй. ТЬеу сіо Аіз іп 

ѵегу сотріісагей ехрегітепгз Ьу КеісЬагйг. Апсі Аеу аізо сіо іи іп 

геаі НА ѵѵЬеп Аеу зеггіе оп а ЬгапсЬ ог оп зотеЬойу’з позе. А 

зітріе ехріапайоп із Аіз (й^иге 28). Сепегаііу, регсеіѵесі тойоп 

іп Ае ѵізиаі йеій такез Ае йу тгп іп Ае сіігесйоп оі Ае тойоп. 

ТЬе еііесг оі Ае регсеіѵесі тогіоп тау Ье йійегепг іо г йійегепг 

йігесгіопз, Ьоѵѵеѵег. 5ау, тойоп оі ап оЬіесг іп Ае Ьаскѵѵагсі 

йігесгіоп іп Ае гі^Ьг ЬаН йеій такез Ае йу Гит гоѵѵагй Ае гі^Ьг 

тоге ѵі^огоизіу Аап Ае Іогѵѵагй тойоп оі Ае зате оЬ)есГ іп Ае 

зате розігіоп такез Ае Йу йігп гоѵѵагй Ае 1е1г. Тгу го іта^іпе 

ѵѵЬаг Ьаррепз іі Ааг оЬіесГ ѵѵі§§1е5 (ог іі Ае Йу’з Ьеасі ѵіЬгаГез, 

ѵѵЬісЬ Ьаз Ае зате еАесг). >ХйгЬ еѵегу ѵѵі§§1е гоѵѵагй Ае Ьаск Ае 

йу Гигпз гоѵѵагй Ае оЬ)есг а Ііггіе тоге Аап іг Гигпз а\ѵау Ігот іг 

ѵѵіА Ае ѵѵі§§1е іп Ае оррозіге йігесгіоп. Іп гЬе епсі Ае Йу \ѵі11 Ье 

1асіп§ Ае оЬ)есг. 
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Рі^иге 28 

ТЬе шгпіп§ непсіепсу іпсіисесі Ьу тоѵетет іп гѵѵо оррозке сіігесгіопз 

тау поі Ье оі Йіе зате та§пітс!е (гергезетесі Ьу Йіе сіійегепі: 1еп§йі5 апсі 

сіігесиош оі Йіе аггоѵѵз). ТЬіз ѵѵііі ргосіисе а непйепсу іо шгп ноѵѵагсі 

\ѵі§§1іп§ оЬіесгз оп а знайопагу ог ѵоісі Ьаск§гоипс1. ТЬе йійегепсе Ье- 

Гѵѵееп Йіе Іопѵагсі апсі Ьаскѵѵагй геасиоп тау ѵагу ассогйіп§ іо розійоп 

іп Йіе еуе (аггоѵѵз). 

Іп геаіку Йііп^з аге зІі^Ьйу тоге сотрНсаПей ЬиН 5ПІ1 оі Йіе 

зате паШге. Іі зеетз Йіан Йіе йійегепсе Ьепѵееп Йіе ейеснз оі 

Іопѵагй апсі Ьасклѵагй тойоп ѵагіез іп а зузнетайс \ѵау оѵег Йіе 

ѵізиаі йеій. ТЬиз Іог еѵегу рапегп іп нЬе ѵізиаі йеій йіеге іѵііі Ье а 

пен Шгпіп§ Пепйепсу, сотроипйей оин оі Йіе тапу соптЬийопз 

о( Нигпіп^ Пепйепсу йгот еасЬ роіпн оі Йіе ѵізиаі йеій. ТЬе сот- 

рЬсаПей нгаіесногу оі а йу іп уоиг гоот тау Ье, іп а \ѵау, а ресиііаг 

50ГН о( іта^е оі Йіап гоот, Йіе ѵеіосіну апсі Йіе тапеиѵегз о( Йіе Йу 
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Ьеіп§ сотріегеіу сіегегтіпесі Ьу ЯЬе іпкіаі ѵеіоску Яіе Яу апсі Ьу 

гііе ЯізтЬийоп ѵізиаі сіегаіі іп ЯЬе епѵігоптепЕ 

АпоЯіег \ѵе11-кпо\ѵп шнапсе о{ попііпеаг іпрт-отриі: геіа- 

иоп5 І5 аррагеп* іп Яіе геасгіопз о( тапу апітаЬ го Яіе о( 

оЯЬег апітаЬ ог тоѵіп§ оЬ)есі:5. ТЬіз сіерепск іп а сигіои$ таппег 

оп ЯЬе зіге Ле оЯіег апітаі (ог оЬ^есі:): §та11 §ресітеп5 еіісіі: 

ргеу-сагсЬіп^ ЬеЬаѵіог, ѵегу Іаг^е опе§ еіісіі: Яі^Ьі:, апсі ітег- 

тесііаге-зіге оЬ)есі:5 аге ехатіпесі іп тоге сіенаіі. ЗотеЯііп^ о( гЬіз 

50ГІ: Ьаз Ьееп зЬо\ѵп еѵеп а* ЯЬе Іеѵеі о^ е1есі:горЬу§іо1о§іса1 §шс1іе§ 

о^ зіп^іе пеигопз іп гЬе ѵізиаі зузгет о^ Яіе ЮаЯ (14). 

МсСиІІосЬ—РіМз пеигопз апсі 
геаі пеигопз (ѴеЬісІе 5) 

ѴеЬісІе 5 із, о( соигзе, ап етЬоЯітепі: о^ Яіе оЫ МсСиІ- 

ІосЬ апсі Ріпз “Ьо^ісаі саісиіиз о{ ЯЬе ісіеаз іттапепі: іп пегѵоиз 

асиѵііу” (15). ТЬІ5 \ѵаз опе о{ сЬе §геаі: Ьоозсегз о{ тосіегп Ьгаіп 

зсіепсе. І*з ехрегітепЫ Ьазіз із іп еІесігорЬузіоІо^ісаІ зтсііез оп 

ЯЬе зріпаі согсі.* ТЬе іпЯиепсе о^ опе іприі: пегѵе (“розГегіог 

гооі:”) о{ сЬе зріпаі согЯ оп опе оигриг пегѵе (“апгегіог гооі:”) із 

ипскг сеггаіп сопсііиопз “топозупаргіс”: сЬе ЯЬегз о^ ЯЬе розГе- 

гіог гооі: Яігесгіу сопіасі гЬе тоюпеигопз Ігот \ѵЬісЬ ЯЬе ЯЬегз оі 
(Не атегіог гооі: огі§іпаі:е. 

*А ^Іоззагу тау Ье ЬеІрЕдІ іог геасіегз \ѵЬо аге по* Сгаіпесі іп сЬе Ьіоіо^ісаі зсі- 

епсез. Ыеигоп: а зресіаі кіпсі сеіі сіеѵосесі Со зі^паі Сгапзтіззіоп іп сЬе пегѵоиз 

зузСет. Оеп&гііев: изиаііу гатібесі аррепсіа^ез оі^ сЬе пеигоп, ѵѵЬісЬ саггу зі^паіз 

Соѵѵагсі сЬе сепегаі рагС сЬе пеигоп. Ахоп: а зіп§1е изиаііу гатібесі аррепсіа^е 

сЬе пеигоп ѵѵЬісЬ саггіез зі^паіз а\ѵау ігот сЬе сепСег о^ сЬе пеигоп. Ыегѵе: а 

Ьипсііе о^ ахопз. Зупарве: сЬе ріасе ѵѵЬеге сЬе ахоп о^ опе пеигоп Сгапзтісз зі^паіз 

Со а сіепсігіее (ог сеіі Ьосіу) о^ апосЬег. Моіопеигоп: а пеигоп о^ сЬе сепегаі пегѵоиз 

зузСет соппессесі со а тизсіе. Зепвогу пеигоп: а пеигоп сіігесСІу соппесСес! Со, апсі 

іпйиепсесі Ьу, а зепзе ог^ап. 
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ѴС^Ьеп гііе соорегайоп о{ ѵагіоиз іприі: пегѵез іп (Ье асйѵаиоп о{ 

зріпаі тоюпеигопз ѵѵаз апаіузесі, (Ьгее (асі$ етег^есі. ТЬеу шгпесі 

оиі: іо Ье йіпсІатепЫ сіізсоѵегіез аЬоиі: (Ье сотртайопаі ргорег- 

йез зупарзез, еѵеп Ьеіоге йЬе гесЬпіциез еіестсаі гесогсііп^ 

о{ зіп^іе пеигопз \ѵеге сіеѵеіоресі (іб). Рог зоте гЬе тойтеи- 

гопз, гііе соп)оіпесІ асйѵку о{ зеѵегаі іпригз І5 песеззагу іп огсіег іо 
асйѵаіе (Нет. Іп оіЬег сазез гііе йЬегз о{ опе іприі: пегѵе аге Ьу 

Летзеіѵез зиШсіепі іо геасЬ (Не гЬгезЬоЫз о{ (Не пеигопз. Апсі 

йпаііу, а гЬігсІ кіпсі о{ зішайоп зеетесі іо ітріу і\\аі зоте ЙЬегз 

іпЬіЬк гЬе тоюпеигопз, іп гЬе зепзе і\\аі гііеіг асйѵаиоп (гот 
огіЬег зоигсез із тасіе іпейесйѵе. ТЬезе іпкгепсез (тот тасго- 

зсорісаі іприйоифиі: ехрегітепгз \ѵеге 1а*ег сопйгтесі \ѵкЬ ті- 

сгоеіесігосіе зйісііез; (Ьеу \ѵеге ехріаіпесі аз сопзециепсез о{ (Не 

еіестсаі ргорепіез о( Ле пеигаі сеіі тетЬгапе апсі о^ гЬе іп- 

Йиепсе о{ сЬетісаІ іхапзтійег зиЬзіапсез оп гііезе ргорегйез (І7)* 

Іп Аеіг ^атоиз рарег МсСиІІосЬ апсі Рійз зіуіігесі (Не (ипсйопаі 

геіайопз о{ пеигопз соппесгесі Ьу зупарзез аз (Ье {ипсіатетаі 

орегайопз о^ (Ье саісиіиз о^ ргорозійопз: соп)ипсйоп, с1із)ипс- 

йоп, апсі пе^айоп (апсі, ог, апсі поі). ТЬезе аге {ипсіатетаі іп (Ье 

зепзе і\\аі гііеу ѵѵеге (Ье йгзі: Іо^ісаі геіайопз іо Ье изесі (от і\\аі 
ригрозе іп апйцику Ьу гЬе Сгеек рЬіІозорЬегз. Виі: (Ьеу аге поі: 

ипіцие; тапу ойЬег зеіз о{ зисЬ {ипсіатетаі геіайопз \ѵоиЫ сіо, ог 

еѵеп опе зіп^іе геіайоп (*Ьеге аге йѵо геіайопз ѵѵкЬ іЬіз ргорегіу: 

поі ЬоіЪ, апсі ЪоіЪ поі), ѵѵЬісЬ соиісі о{ соигзе Ье саііесі (ипсіатеп- 

іа\ \ѵкЬ тисЬ тоге гі^Ьй 

Із іи ап ассісіепі:, (Ьеп, гіЬаі: соп)ипсйоп, сІІ8)ипсйоп, апсі пе§а- 

йоп \ѵеге йгзі сіейпесі Ьу (Ье рЬіІозорЬегз апсі гіЬеп гесіізсоѵегесі аз 

ЙіпсІатепЫ ргорегйез о{ пеигопз апсі зупарзез іп Ле зріпаі согсі? 

Ог із йЬе пегѵоиз зузіет геаііу сопзйчіаесі оиі: о{ (Ьезе орегайопз, 

\ѵкЬ гЬе сопзециепсе гЬаі: гЬе рЬіІозорЬегз сап юпіу сіізсоѵег іп 

гііеіг о\ѵп гЬіпкіп^ (Ье Іаѵѵз йіаі таке іЬеіг Ьгаіпз йск? Ог сіісі 

5Ьеггіп§і:оп сІезсгіЬе гЬе рЬепотепа о{ ^асіікайоп, оссіизіоп, апсі 

іпЬіЬійоп іп іегтз гЬаі: \ѵеге зиЬсопзсіоизІу зи^езгесі іо Ьіт Ьу 
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Ле рЬіІозорЬісаІ *еасЬіп§з іо ѵѵЬісЬ Не ѵѵаз зиЬіесіесІ іп Ьіз зсЬооіз 

апсі реЛарз ітріісігіу Лгои^Ь ісіеаз іпсогротесі іп Ле Еп^ІізЬ 

Іап^иа^е? I Ьаѵе по апзѵѵег. 

ТЬе МсСиІІосЬ—Рійз Леогу оі пегѵе пеіз І5 опе оі Ле гооіз оі 

Ле Леогу оі аиіотаіа (і8), 50 тисЬ 50 Лаі: іп Ле еагіу уеагз зоте 

реоріе ѵѵЬо геаііу Нас! сотрийп^ тасЬіпегу іп тіпсі изесі Ле 

лѵогсіз “пеигоп” апсі “зупарзе” апсі с!ге\ѵ Ла^гатз Лаі: \ѵеге огі^і- 

паііу ітепсіесі іо сіерісі: геаі пегѵе пеіз іп апітаі Ьгаіпз (19). 

Іі ѵѵаз іпсіеесі ргасйсаі іо зреак оі пеигопз апсі оі ЛгезЬоЫ 

сіеѵісез зупопутоизіу, Ьиі: Леге аге §оос! геазопз \ѵЬу I ргеіеггесі 

Ле Іайег *егтз іп Ле сіезсгірйоп оі Ле ѵеЬісІез’ Ьгаіпз. Яеаі 

пеигопз Ьаѵе ргорегйез Лаі: %о іа г Ьеуопсі Ле зітріе ЛгезЬоЫ 

сіеѵісез ѵѵе изесі аз Ьиі1Лп§ Ыоскз Іог оиг ѵеЬісІез’ Ьгаіпз. Тгие, 

Ле тоз* ітрогіапі: зі^паі Ьу ѵѵЬісЬ райегпз оі асйѵку аге герге- 

зетесі ѵѵіЛіп апітаі Ьгаіпз із Ле “асйоп роіепйаі,” ап ехріозіѵе 

еѵепі: Лаі: Ьаррепз іп кз епйгеіу ог сіоез поі: Ьарреп аі аіі апсі, 
ѵѵЬеп іі Ьаррепз, із ргора^аГес! ѵѵіЛ ипсІітіпізЬес! іпгепзку а1оп§ 

Ле йЬегз 1еаЛп§ іо оЛег пеигопз. ТЬіз оЬѵіоизІу ітрііез Ле соп- 

сери оі ЛгезЬоЫ Ьесаизе а сегіаіп тіпітаі іпіепзку оі ехскайоп із 

гециігесі іо зеі: о іі Ле ехріозіѵе еѵепі;. Ви* іі із сІеЬагаЫе ѵѵЬеЛег 

Лезе ЛгезЬоЫз ріау Ле гоіе Лаі: ѵѵе аззі^п Лет \ѵЬеп \ѵе Ліпк оі 
Іо^ісаі сотришіоп Ьу теапз оі ЛгезЬоЫ сіеѵісез. Рігз* оі аіі, іі із 
ЛЛсик іо іта^іпе зисЬ сотришіоп ѵѵіЛоиі: а сіоск Лаг кеерз 

зіхісі: огсіег іп йте. Іп Ле МсСиІІосЬ—Рійз Леогу, аз іп Л^каі 

сотрийгз, Ле Гетрогаі соогЛпай із гергезепйсі Ьу а зециепсе оі 

Лзсгей іпзіапй, ѵѵіЛ аіі Ле сЬап^ез іп Ле асйѵку оі Ле пеілѵогк 

Ьаррепіп^ ЬеПѵееп опе іпзіапі: апсі Ле пехй 

Іп геаі Ьгаіпз Ліз із Ьагсііу зо. ТЬе ехасг роіт іп йте аі \ѵЬісЬ 

ап асйоп роіепйаі агізез іп а пеигоп сіерепсіз поі: опіу оп Ле йте 

аі ѵѵЬісЬ Ле ехскайоп геасЬез Ле пеигоп Ьиі: аізо оп Ле іпгепзку 

оі ехскайоп (й^иге 29). ]изі; аз Ле ройпйаі асгозз а сопсіепзог 

геасЬез а сейаіп ѵаіие Іазйг Ле зйоп^ег Ле сиггепі: Лаі: сЬаг^ез 

Ле сопсіепзог, Ле сгкісаі Іеѵеі оі Ле ройпйаі асгозз Ле пегѵе сеіі 
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Рщиге 29 

Оерепсіепсе *Ье ас*іоп ро*еп*іа1 оп *Ье іп*епзі*у 5*іти1а*іоп. ТЬе 

$Ьаре *Ье гарісі ехсигзіоп *Ье ро*еп*іа1 Е (аЬоѵе *Ье сІазЬесІ Ііпе) сіоез 

по* сЬап§е \ѵі*Ь сІіЙегеп* ітепзіиез 5*іти1а*іоп, ѵѵЬіІе *Ье сЬаг§іп§ *іте 

гециігесі *о шее* *Ье гЬгезЬоІс! із зЬог*ег й)г Ьі§Ьег іп*епзі*у з*іти1а*іоп 

(иррег сигѵе). 

тетЬгапе (ѵѵЬісЬ *гі§§егз *Ье зріке) І5 аізо геасЬес! тоге циіскіу 

\ѵЬеп *Ье ехсі*а*іоп із з*гоп§. ТЬиз *Ье атоип* о{ ехсі*а*іоп аЬоѵе 

*Ье *ЬгезЬо1сІ із Іоз* іп *Ье огсііпагу *ЬгезЬо1сІ еіетеп* а сотри*- 

іп§ сіеѵісе Ьи* по* іп *Ье Ьгаіп \ѵЬеге і* *гап5Іа*е5 іп*о *Ье *іте о{ 

оссиггепсе о{ *Ье ас*іоп ро*еп*іа1. А сопзециепсе о{ *ЬІ5 із *Ье 

скзупсЬгопігайоп о{ ас*іоп ро*еп*іаІ5 т^егесі Ьу зупсЬгопоиз 

ехсі*а*іоп іп а Ыоск о{ пегѵе *І55ие. ^Ье*Ьег *ѵѵо зрікез \ѵі11 тее* 

ог по* а* а сег*аіп зупар*іс )ипс*іоп, апсі Ьепсе \ѵЬе*Ьег *Ье Іо^ісаі 

орега*іоп регіогтесі Ьу *Ьа* )ипс*іоп ѵѵііі оссиг, тау сіерепсі оп 

)и5* *Ье5е ип\ѵап*есІ сіеіауз (й^иге 30). ТЬе зітріе іп*егрге*а*іоп о{ 

а пегѵе пе* аз ап аи*ота*оп \ѵі*Ь а йхесі з*гис*иге, орега*іп§ зуп- 

сЬгопоизІу оп а сЬзсге*е *іте зсаіе, *Ьегей)ге Ьесотез Іезз Іікеіу. 

ТЬіз із по* *о зау *Ьа* пеигопз тау по* оссазіопаііу *гі§§ег аіі- 

ог-по*Ьіп§ геас*іопз. Ѵегу циіск асгіопз, зисЬ аз оссиг іп зі*иа*іопз 
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оі сіап^ег ог іп геас*іоп-*іте ехрегітеп*5 іп а рзусЬоІо^ісаІ ІаЬо- 

га*огу, ог іп 5рог*5, тиз* Ье ^оѵегпесі Ьу 5ециепсе§ оі ѵегу Іе\ѵ 

асйоп ро*еп*іаІ5 іп Ле пеигопз оі Ле то*ог 5у5*ет. ѴСйЛ пеигоп§ 

ргос!исіп§ асйоп ро*еп*іаІ5 ап а Ігециепсу оі Ле огсіег оі іо ог юо 

рег зесопсі, Ле геасйоп *о а 5*іти1и5 Ла* оссигз іп 1е§§ Лап о.і 

зесопск шиз* Ье *гі§§егесІ Ьу Ле йт, ог Ьу Ле йгз* Іе\ѵ асйоп 

ро*еп*іаІ5. 

Ноѵѵеѵег, іп тапу оЛег 5І*иа*іоп5, лѵеіі 5*иЛесІ Ьу пеигорЬуз- 

іо1о§І5*5, Ле зі^паі \ѵі*Ьіп Ле Ьгаіп соггезропЛп^ го а зепзогу 

5йти1и5 І5 а Ьигз* оі асйоп ро*еп*іаІ5 гаЛег Лап а зіп^іе асйоп 

ро*еп*іа1. Іп зисЬ Ьиг5*5, ѵегу соттопіу Ле Ігециепсу ѵагіе§ \ѵіЛ 

Рі^иге 30 

ТЬе еііес* сІезсгіЬесІ іп Й§иге 29 аррііесі го а зшаіі пегѵе пег. Іп *ЬІ5 й§иге 

еіЛег А, В, ог С аіопе, ог йѵо ог Лгее оі Леш іп сошЬіпайоп, ас*іѵа*е 

Ле іп*егпеигоп Іх ѵѵЬісЬ Ьаз а ЛгезЬоІсІ ециаі го опе ипі* оі ехсі*а*іоп. 

Виг Ле тоге три* е1етеп*5 Ла* аге асйѵе, Ле зоопег іп*егпеигоп Іх ѵѵііі 

ргосіисе і*5 ро*еп*іа1. ТЬиз ѵѵЬеп А, В, С, апсі О аге асйѵе а* Ле зате 

*іте, соіпсісіепсе оі Ле отри* оі І! апсі І2 а* Е тау по* оссиг апу тоге. 

ТЬІ5 І5 *о зЬоѵѵ Ла* ЛгезЬоІсІ е1етеп*5 оп а Лзсгеіе *іте зсаіе тау по* Ье 

ап ассига*е <1е$сгір*іоп оі пеигопз. 



Еѵоіийоп ИЗ 

*Ье іп*епзі*у о{ *Ье зйтиіиз. Воггоѵѵіп^ *егтз Ьот сотри*ег еп- 

§іпеегіп§: (Неге І5 ап апаіо^ие ргіпсіріе іпѵоіѵесі іп *Ьіз ѵѵЬісЬ І5 

циі*е к>геі§п *о *Ье сІі§і*а1 орегайоп о{ *Ье МсСиІІосЬ—Рі**з пегѵе 

пег, ог *о *Ье аи*ота*іоп о{ аи*ота*а *Ьеогу. >№е аге {аг Ьот 

ипскгз*апсІіп§ *Ье сосіе ог, ѵѵЬа* із тоге Іікеіу, *Ье сЬЬегеп* кіпсіз 

о{ сосіез *Ьа* аге изесі Ье*ѵѵееп пегѵе сеііз іп *Ье Ьгаіп. Опе роіп* о{ 

іпЬ)гта*іоп *Ьеогу, Ьо\ѵеѵег, гетаіпз ѵаіісі: аіі тезза^ез сап Ье 

гергезеп*ес! іп *Ьеогу Ьу сЬзсге*е зі^паіз оп а 1іті*есІ питЬег о{ 

е1етеп*з. ТЬіз І5 *Ье геазоп ѵѵЬу *Ье ѵеЬісІез’ Ьгаіпз, тасіе ои* о{ 

*ЬгезЬо1сІ сіеѵісез ѵегу сіійегеп* Ьот Ііѵе пеигопз, тау з*Ш сіізріау 

5оте ѵегу Ікеііке ргорегйез о{ іп^огтайоп ЬапсИіп^. 

Моз* геасіегз ѵѵііі Ьаѵе гесо^пігесі *Ье ѵеЬісІе 1еаѵіп§ тагкз оп 

*Ье ЬеасЬ аз а ѵегу е1етеп*агу ѵегзіоп о{ а Тигіп§ тасЬіпе. Рог 

*Ьозе \ѵЬо аге по* {атіііаг ѵѵі*Ь *Ьіз сопсер*, I гесоттепсі еі*Ьег 

Тигіп^’з огі^іпаі апісіез ог Міпзку’з Ьоок о{ 1967, ог *Ье ѵегу 

Ргіепсііу іп*гос!ис*іоп іп ]. Затрзоп (20). 

ТЬе ѵегу Іазі; зеп*епсе оп ѴеЬісІе 5 тиз* Ьу песеззку гетаіп 

сгурйс, Ьесаизе *Ье ісіеа із по* уе* Риііу ѵѵогкесі ои*. ѴТіа* I ге^ег *о 

із *Ье іпсгеазе іп сотри*іп§ роѵѵег о{ а Ьгаіп *Ьа* із епсіоѵѵесі ѵѵі*Ь 

*Ье ро\ѵег о{ Іеагпіп^. N0 сІоиЬ* *Ьіз такез і* роззіЫе іот *Ье Ьгаіп 

*о \ѵгі*е с!о\ѵп і*з оѵѵп гесогсі іп *Ье райегп о{ і*з іп*егпеигопа1 

соппесйопз, апсі *Ьеп геасі і* оЬ а^аіп. Ви* *Ье ѵѵау *Ьіз із сіопе із 

ѵегу сіійегеп* Ьот *Ье ѵѵау а Тигіп§ тасЬіпе ѵѵогкз ѵѵі*Ь і*з *аре, 

ргіп*іп§, апсі геасііп^ Ьеасіз. 

Еѵоіийоп (ѴеЬісІе 6) 

ТЬе §ате ѵѵе аге ріауіп^ *о §епега*е *Ье ѵеЬісІез о{ *уре 

6 ЬизЬез ир тоз* о{ *Ье сотр1ехі*у о{ Эагѵѵіпіап еѵоіийоп. Му 

аіт ѵѵаз по* *о таке ргора^апсіа (от *Ьіз *Ьеогу. I* із аіі *оо оЬѵі- 

оизіу соггес* к>г *Ье реоріе \ѵЬо аге епсЬап*ес! Ьу і*з роѵѵег 

о{ сіетузййсайоп, ѵѵЬіІе о*Ьегз \ѵі11 {огеѵег іпѵеп* сікйеикіез апсі 
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соипіегаг^итепіз. ТЬе 8еІ{і$к Сепе Ьу Эаѵѵкіпз (21) І5 а Ьоок оп 

еѵоіийоп {На* зЬоиЫ арреаі іо рзусЬоІо^ізіз. Іі І5 по* \ѵеі§Ьі:есІ 

сіолѵп Ьу ап оЬзсиге сіезіге кш Ьіоіо^у зЬоиЫ по* агізе кот рЬуз- 

ІС5 акег аіі. ОІ соигзе кіеге аге кіе сіаззісз оі еѵоіийопагу кіеогу 

(22). Ргерагек Ьу Эаѵѵкіпз, еѵеп кіе геакег ѵѵі*Ь по іпіегезі: іп 

Ьіоіо^у ѵѵііі еп)оу кіе тіогтакоп-^епегайп^ сараску о( кіе еѵоіи¬ 

йопагу ргосе55 іп ап асіѵепйіге іп рзусЬоІо^у. 

Мешогу (ѴеЬісІез 7, іо, и, 12, 13, 14) 

Ве§іппіп§ ѵѵікі ѴеЬісІе 7, ѵѵе сопзікегесі а ргорегіу оі 

пегѵе йззие иптаісЬесІ Ьу апукііп^ іп ргезепйкау *есЬпо1о§у, кіе 

кізтЬиіесІ тетогу асйп§ оп кіе Іо^ісаі зйгисшге оі кіе пейѵогк 

кзек. Іп пеагіу аіі *есЬпіса1 геаіігайопз, іпсіикіп^ е1ес*гопіс зіти- 

Іакопз оі пегѵе пе*з, іпіогтайоп кт §оез іп*о кіе тетогу із 

керозкесі зерага*е1у, оиізісіе оі кіе сотрийп^ тасЬіпегу, океп іп 

ециіртепі: кш із епйгеіу кікегеп* кот кіа* коіп§ кіе сотрийп^. 

ТЬІ5 із Ьесаизе пеікіег Мпетойтх пог Ег§о*гіх \ѵіге аге соттег- 

сіаііу аѵаіІаЫе. Іпсіеесі, к ап еп^іпеег геакз аЬои* оиг ѵеЬісІез, I 

ат зиге Ье ѵѵііі Ье іггішесі Ьу кіе §1іЬ \ѵау іп \ѵЬісЬ I Ьаѵе аззшпесі 

кіе ІеазіЬіІку оі зотеі:Ьіп§ ѵѵЬісЬ іо Ьіт ѵѵоиік арреаг аз кіе таіп 

*есЬпіса1 ргоЫет іо Ье зоіѵесі.* Но\ѵеѵег, I ат пог аіопе. Іккеу’з 

“сопккіопаі ргоЬаЬПку тасЬіпе” аззитез еіететз ѵѵікі ргорег- 

йез зітііаг іо а ріесе оі Ег§о*гіх \ѵіге (23), апк ЗгеіпЬисЬ’з “Ьегп- 

таіхіх” коез по* ѵѵогк ѵѵікіои* Мпето*гіх іипсйопз (24). 

ТЬезе тосіеіз апк тапу окіегз, по*аЫу *Ье ѵегу іпйиепйаі (ѵег- 

Ьаііу Іогти1а*ек) токеі Ьу Э. О. НеЬЬ (25), \ѵеге аіі сгеа*ек ипкег 

кіе ітргеззіоп кіа* “аззосіакоп” із кіе тоз* ітрог*ап* ргіпсіріе 

Ьу ѵѵЬісЬ іпіогтайоп аЬои* кіе епѵігоптеп* із іпсогрога*ек іп*о 

*РгоІе550г 5геІапо Сгезрі Ке^Ьіххі іп Мііап сіісі геасі сЬе тапизсгірс апсі \ѵаз іг- 

гігагесі. I гЬапк Ьіт согсііаііу Іог Ьі§ соттепез. 
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(Ье Ьгаіп. >№Ьеп (Ьіп^з оссиг (о§е(Ьег, (Ье пеигопз (Ьа( зі^паі (Ьеіг 

оссиггепсе \ѵі11 аЬо Ье 5отеЬо\ѵ соппес(ес! іп (Ье Ьгаіп. І5 (Ьіз 

аззитрпоп соггес(? КісЬагсІ 5и((оп апсі Апсігеѵѵ Ваг(о (26) аг^ие 

(Ьа( і( із регЬарз іоо зітріе ап аззитрпоп, іп ѵіе\ѵ о{ етег^іп^ 

іпй)гта(іоп аЬои( (Ье сотріехку о{ (Ье орегаиоп іпсііѵісіиаі 

пеигопз. Апсі (Ьеу аг^ие (Ьа( аззосіаиоп тау по( Ье зиШсіеп( (о 

ргосіисе (Ье е#ес(з (Ьа( ти5( Ье ехріаіпесі іп со§пі(іѵе рзусЬоІо^у. 

ѴО^е Ьаѵе аігеасіу сіізсиззесі (іп ѴеЬісІез 13 апсі 14) (Ье азрес( о{ 

ргесіісйоп, \ѵЬісЬ (Ьезе аи(Ьогз 5(ге55. 

А( (Ьіз роіп( \ѵе азк іпз(еас1 \ѵЬе(Ьег (Ьеге І5 апу с!ігес( рЬузіо- 

Іо^ісаі еѵісіепсе, Ьазесі оп тісгое1ес(гос!е зпісііез оп зіп^іе пеигопз, 

ѵѵЬісЬ такез (Ье рЬепотепоп о{ аззосіаиоп тоге сопсге(е, еѵі¬ 

сіепсе Ьеуопсі (Ье а1то5( іпезсараЫе Ьи( іпс!ігес( аззитрпоп 

сіегіѵесі йгот рзусЬоІо^у. ТЬе апзѵѵег, зіпсе НиЬеІ апсі >Хйезе1 
(27) І5 уез, (Ьеге І5 зисЬ еѵісіепсе, а( 1еа5( о{ (Ьіз (огт: аг(ійсіа11у 
іпсіисесі зциіп( іп кіиепз, \ѵЬісЬ с1І5гир(5 (Ье погтаі соорега(іоп 

Ье(\ѵееп (Ье (ѵѵо еуез, Ьаз (Ье е#ес( (Ьа( зоте (Ье погтаі соп- 

пес(іоп5 Ье(ѵѵееп (Ье еуез апсі (Ье сопісаі пегѵе сеііз \ѵі11 по( Ье 

{огтесі. Аррагеп(1у, (Ье раиегп о{ (Ьезе соппесиопз із тоЫес! Ьу 

ехрегіепсе. 

ТЬе ргіпсіріе (Ьа( сап Ьез( ехріаіп (Ьезе оЬзегѵаиопз із (Ье (о\- 

1о\ѵіп§ (й^иге 31). А сог(іса1 пегѵе сеіі (Ьа( із а( ЙГ5( сікйізеіу Ьи( 

\ѵеак1у соппес(ес! (о а Іаг^е питЬег о{ іпри( йЬегз Ігот Ьо(Ь еуез, 

\ѵі(Ь (іте апсі ехрегіепсе ріскз (Ьозе ЙЬегз {гот (Ье гіфі апсі (Ье 

1 ей еуе (Ьа( тоз(1у саггу (Ье зате зі^паіз. ТЬе сог(іса1 пегѵе сеіі 
(Ьеп такез з(гоп§ соппес(іоп \ѵі(Ь (Ьет а( (Ье ехрепзе о{ (Ье о(Ьег 

іпри( йЬегз. ТЬіз \ѵау і( із аззигесі (Ьа( іпсііѵісіиаі пегѵе сеііз о{ (Ье 

ѵізиаі сог(ех гесеіѵе зщпаіз {гот соггезропсІіп§ ротопз о{ (Ье Гѵѵо 

гейпаз апсі Ьепсе {гот (Ье зате роіп( іп (Ье ѵізиаі йеісі. ТЬе 

ргіпсіріе о{ аззосіаиоп І5 аррагеп( іп (Ьіз: ге1а(ес! ас(іѵі(у Іеасіз (о 

(Ье такіп§ о{ а соппес(іоп. А( а тоге тасгозсоріс Іеѵеі (Ье рЬузі- 

оіо^у о{ аззосіаиоп \ѵаз ез(аЫізЬес1 Ье{оге (Ье іп(гос1ис(іоп о{ (Ье 

тісгое1ес(гос!е (28). ТЬе раігіп§ о{ е1ес(гіса1 з(іти1і (о с!і{{егеп( 
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іпріМ Ігот іЬе ІеМ еуе іпріИ Пот 1Ье гідМ еуе 

Рщиге 31 

Кейпетепі: о{ *Ье ргоіесгіоп о! ѵізиаі три* оп*о *Ье ѵізиаі сог*ех Ьу а 

1еагпіп§ ргосезз. РіЬегз кот Ьо*Ь еуез геасЬ *Ье сог*ех іп а гои§Ь *оро- 

§гарЬіса1 огсіег, зисЬ *Ьа* ЬипсНез о! ВЬегз кот соггезропсііп^ ріасез о{ 

*Ье Гѵѵо еуез аге іпі:егтіп§1ес1 іп *Ье зате сотратпеп* о{ *Ье сог*ех. 

5иЬзециеп*1у іпсііѵісіиаі согисаі пеигопз ріск ЯЬегз кот Ьо*Ь еуез ѵѵЬісЬ 

аге то5*1у асгіѵе а* *Ье зате гіте (X) апсі таке з*гоп§ соппесйопз \ѵі*Ь 

*Ьет (с1о*5). ТЬиз согйсаі пеигопз Ьесоте соппес*есі *о гейпаі еіетепгз 

Ьаѵіп§ ехаску *Ье зате соогсііпагез іп *Ье гі§Ь* апсі Іек еуез. 

раг*5 о{ *Ье Ьгаіп Нас! *Ье сопзециепсе *Ьа* опе о{ *Ье ілѵо Іосі 

уіеісіесі ЬеЬаѵіогаІ екесез о{ згітиіагіоп ргеѵіоизіу аззосіагесі опіу 

\ѵі*Ь *Ье о*Ьег Іосиз. 

Іп $еагсЪ о{ ап еп§гат: іЬе апаіоту 
о{ тетогу (ѴеЬісІез 7, и) 

Іп а \ѵау кЬезе гезикз аге цике оЬѵіоиз апсі соиЫ Ье 

ехресгесі. Сгап*есІ кіа* зщпаіз аге саггіесі Ьу ЯЬегз апсі зупарзез 

^гот кЬе зепзе ог^апз кігои^Ь кЬе Ьгаіп *о кЬе тизсіез, Ьоѵѵ ѵѵоиік 
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\ѵе ехріаіп пЬап а Іе\ѵ пеигопз іп пЬе асоизпіс сепПегз о( а гап’з 

Ьгаіп, гезропсііп^ по пЬе зоипсі о( а Ьиггег, ап йгзп Ьаѵе по іпйиепсе 

оп пЬе топопеигопз оі пЬе гап’з Іогераѵѵ ЬиП акег зоте пгаіпіп^ 

ге^иіагіу Іеасі іо тоѵетепп пЬеге, к поп Ьу зиррозіп^ зоте апа- 

Потісаі гегоипіп^, пЬап із, сЬап^ез іп пЬе зупарзез оі пЬе пеПѵѵогк? 

к із ап еппігеіу сІіЯегепИ таппег іі \ѵе азк лѵЬаі: ехасПІу Ьаз Ьар- 

репесі іп пЬе піззие, апсі ап \ѵЬап Іеѵеі. ТЬеге аге зпііі реоріе ѵѵЬо 

пЬіпк Лап пЬе ^гоѵѵпЬ оі пеѵѵ сіепсігіпез І5 іпѵоіѵесі, ог пЬе сіе^епега- 

піоп оі аігеасіу ехізпіп^ опез, лѵЬіІе опЬегз ргеіег іо пЬіпк іп Пегтз 

оі ахопаі ^гоѵѵпЬ ог сіе^епегапіоп. к І5 ІазЬіопаЫе поѵѵ іо зау пЬап 

пЬе сЬап^ез ргоЬаЫу паке ріасе іп аігеасіу ехізпіп^ іпсііѵісіиаі 

зупарзез пЬап аге геасіу іо Іеагп. Вин пЬіз Ьагсііу ехріаіпз пЬе 

сЬап^ез іп пЬе зіге оі пЬе Ьгаіп, ѵѵЬісЬ зоте сіаіт аге аззосіапесі ѵѵіпЬ 

пЬе асциізіпіоп оі іпіогтапіоп: пЬе тоге іпіогтапіоп із асциігесі Ьу 

пЬе Ьгаіп, пЬеу зау, пЬе Ьі§§ег пЬе Ьгаіп Ьесотез (29). Іп ІасП пЬе 

зупарзез оссиру опіу а Піпу каспіоп о( пЬе ѵоіите оі пЬе Ьгаіп. 

к із по Іоп^ег ІазЬіопаЫе, Іискііу, но іта^іпе пЬап пЬе іпіогта- 

піоп оі сотріех ехрегіепсез гезісіез іп іпсііѵісіиаі тоіесиіез оі пЬе 

Ьгаіп. ТЬеге із о( соигзе ріеппу о( гіЬописІеіс асісі іп пЬе сеіі Ьосііез 

оі пегѵе сеііз, апсі к із поп цике сіеаг ѵѵЬаП іп сіоез пЬеге. ВиП пЬіз із 

поп а §оос! геазоп Іог зиррозіп^ пЬап іпз Іаг^е іпіогтапіоп зпога^е 

сарасіпу, погтаііу сіеѵопесі по §епепіс іпіогтапіоп, іп пЬе Ьгаіп 

сосіез Ьаррепіп^з оі пЬе іпЛѵісІиаГз Іке. ТЬіз ісіеа із аспиаііу іг- 

гіпапіп^ зіпсе пЬе асісііпіопаі тесЬапізтз іп ітріісіпіу гециігез аге 

тоге сотріісапесі пЬап пЬе ІасПз іп іппепсіз По ехріаіп. Но\ѵ із пЬе 

іпіогтапіоп аЬоиП пЬе Іасе, пЬе пате, апсі пЬе иППегапсез оі зоте- 

Ьосіу \ѵЬот I )изп теп сіізпіііесі сіоѵѵп По пЬе тіпизсиіе сосіеѵѵогсі 

пЬап йпз іппо опе тоіесиіе о( опе сеіі (ѵѵЬісЬ опе?) іп ту Ьгаіп? 

Апсі ѵѵогзе зпііі, Ьо\ѵ із пЬе тасгозсоріс раППегп о( аспіоп ропеппіаіз 

іп пегѵе сеііз пЬап зщпаіз ту теепіп§ пЬап регзоп а^аіп сотрагесі 

по пЬе тіпизсиіе Пгасе Іек еагііег зо пЬап I тау Ье аЫе По гесо^піге 

Ьіт? ѴСЙІ1 іп епсі ир іп пЬе зате сеіі іп а рагаііеі зПгапс! оі гіЬопи- 



и8 | ВЮЬОСІСАЬ ЫОТЕ5 ОЫ ТНЕ ѴЕНІСЬЕБ 

сіеіс асісі? Апсі Ьоѵѵ сіо I §е( (Ье іпІогта(іоп ои( оі (Ье тоіесиіе 

ѵѵЬеп I ѵѵап( (о скзсгіЬе (Ьа( регзоп? 

ТЬе ехрегітеп(а1 арргоасЬез (о (Ье циез(іоп оі (Ье апаютісаі 

патге оі (Ье еп^гат аге аіі таггесі Ьу а ІипсІатеп(а1 сікйсику. 

(Еп^гатз аге (Ье тетогу (гасез роз(и1а(есІ шапу уеагз а§о Ьу 

рзусЬо1о§із(5,1оп§ Ьеіоге (Ьеге \ѵаз апу Норе оі еѵег йпсііп^ опе іп 

(Ье Ьгаіп.) Биррозе \ѵе Ьаѵе зоте ісіеа аЬои( (Ье апаютісаі 

сЬап^ез гезропзіЫе Іог тетогу апсі \ѵап( (о ргоѵе к. ^е ргезеп( 

зоте іпри( іо опе апітаі, Ьи( по( іо апо(Ьег апітаі, іп огсіег (о 

изе іі аз а соп(го1. Іі із по( (Ьа( (Ье соп(го1 апітаі Ьаз ехрегіепсесі 

по(Ьіп§ лѵЬіІе (Ье ехрегітеп(а1 апітаі гесеіѵесі кз іприі;: іі Ьаз Нас! 
кз оѵѵп ехрегіепсез апсі кз оѵѵп (Ьои§Ь(з. Іп огсіег іо сотраге (Ье 
(гасез Іек іп (Ье Ьгаіпз о( (Ье (\ѵо апітаіз Ьу (Ье (\ѵо с!і#егеп( 

іпри(з, ѵѵе ѵѵоиісі Ьаѵе іо кпоѵѵ ехас(1у ѵѵЬеге (Ье іпІогта(іоп 

епсіесі ир іп (Ье (ѵѵо апітаіз. Іп (ги(Ь ѵѵе сІопЧ. Моз( Іікеіу, (\ѵо 

іпри(з (Ьа( тау Ьаѵе епйгеіу с!і#егеп( теапіп^з аге гергезеп(есІ іп 

(Ье Ьгаіп іп цике (Ье зате ѵѵау, аз сіікизе райегпз о( ас(іѵі(у іп ап 

епогтоиз пе(ѵѵогк о( пеигопз. 

Биррозе (Ье еп^гат ѵѵеге етЬосІіес! іп сЬап^ез (Ьа( аге ѵегу 

еазііу ѵізіЫе іп (Ье е1ес(гоп тісгозсоре, ог роззіЫу іп (Ье \іфі 
тісгозсоре: а сЬап^е іп (Ье (Ьіскпезз о( ахопаі (егтіпаіз, а сЬап^е 

іп (Ье питЬег оі зупарйс ѵезісіез, ог а сЬап^е іп (Ье атоип( оі 

рге- ог роз(зупар(іс (Ьіскепіп^. N0 та((ег \ѵЬа( кіпсі о( іпіогта- 

(іоп ѵѵе ргезеп(есІ іо (Ье апітаі, іп (Ье епсі ѵѵе \ѵоиЫ ехрес( іо зее 

зоте зупарзез о( опе кіпсі апсі зоте о( (Ье о(Ьег, Іог іпіогтайоп 

тиз( Ье гергезеп(есІ іп а райегп оі е1етеп(з іп с!і#егеп( з(а(ез, ог 

еізе іи ѵѵоиЫпЧ Ье іпіогтайоп аі аіі. Ви( с!і#егеп( райегпз сап 

опіу Ье сЬзйп^иізЬесІ іі (Ьеу аге ипсіегзюосі іп еѵегу ск(аі1. Іп о(Ьег 

ѵѵогсіз, (Ьеу саппо( Ье сІізйп^иізЬесІ аі (Ье ргезеп( з(а§е оі оиг 
кпоѵѵіесі^е оі (Ье Ьгаіп. 

ТЬеге із оі соигзе (Ье роззіЬіІку оі ітрозіп^ іприі; оі а Ьги(а11у 

аЬпогтаІ кіпсі, Ьу кееріп§ ап апітаі епйгеіу іп (Ье сіагк ог Ьу 

кееріп§ опе оі кз еуез Ыіпсіесі. Іп (Ьезе сазез, \ѵЬісЬ аге саііесі 
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скргіѵаиоп ехрегітеп*з, апа*отіса1 сЬап^ез сап іпсіеесі Ье ІоипЯ 

іп *Ье Ьгаіп, Ьи* і* гетаіпз циез*іопаЫе ѵѵЬе*Ьег *Ьеу аге оі *Ье 

зате кіпсі аз *Ье сЬап^ез ипсіегіуіп^ тетогу іп *Ье погтаі ир- 

Ьгіп§іп§ о( ап апітаі. Іи \ѵоиЫ по* Ье зигргізіп^ і( *Ье сіеѵеіортеп* 

оі *Ье Ьгаіп іиз* сіоез по* Ьарреп іп *Ье погтаі ѵѵау іп а тоизе *Ьа* 

пеѵег зеез *Ье \іфі о( Яау, регЬарз Іог геазопз соппес*ес! ѵѵі*Ь ап 

аЬпогтаІ сопсіійоп о( *Ье Ьогтопаі зуз*ет га*Ьег *Ьап Іаск оі 
зепзогу іп1огта*іоп. 

ТЬеге аге зоте апітаіз, Ьоѵѵеѵег, іп \ѵЬісЬ *Ье сІергіѵа*іоп ех- 

регітеп*, зо *о зреак, із а раг* оі погтаі сіеѵеіортеп*, апсі *Ье 

соп*го1з аге аізо ІигпізЬесІ Ьу па*иге. ѴСТіа* I Ьаѵе іп тіпсі із *Ье 

сотрагізоп о( Ьгаіпз іп ге1а*есІ зресіез, зисЬ аз гаЬЬі* апсі Ьаге, га* 

апсі §иіпеа рі§—о( ѵѵЬісЬ опе із Ьогп ѵегу ітта*иге апсі *Ье о*Ьег 

із Ьогп а* а тисЬ 1а*ег з*а§е іп і*з етЬгуопіс сіеѵеіортеп*. Ка*з аге 

Ьогп *іпу, пакесі, Ыіпсі, Ьеіріезз сгеашгез, ѵѵЬіІе §иіпеа рі§з гезет- 

Ые *Ье асіиі* апітаі іп *Ьеіг арреагапсе апсі *Ьеіг ЬеЬаѵіог іт- 

тес!іа*е1у акег Ьіг*Ь. К *Ье сіеѵеіортеп* о( *Ье Ьгаіп із зшсііесі іп 

*Ье *\ѵо зресіез Ігот еагіу з*а§ез оп (30), і* арреагз *Ьа* *Ьеге аге 

по §геа* сіійегепсез, ехсер* *Ьа* *Ье ехі* Ігот *Ье и*егиз Ьаррепз а* 

а 1а*ег с!а*е оп *Ье с!еѵе1ортеп*а1 саіепсіаг іп опе сазе *Ьап і* сіоез 

іп *Ье о*Ьег. 

ТЬеге аге зоте з*а§ез іп *Ье сіеѵеіортеп* о( *Ье га* Ьгаіп *Ьа* 

Ьарреп акег Ьіг*Ь апсі сап Ье іпЯиепсес! Ьу епѵігоптеп*а1 з*іти1і: 

*Ьіз Япсііп^ \ѵаз зотеитез Ьаііесі аз а рагасіі^т оі *Ье апа*оту о( 

іеагпіп^. ТЬе зате ерізосіе іп *Ье сіеѵеіортеп* оі *Ье §иіпеа р'щ 
Ьгаіп *акез ріасе ѵѵЬеп *Ье 1е*из із еп*іге1у (ог аітоз* еп*іге1у) 

зЬіеЫесІ йгот епѵігоптеп*а1 іпЯиепсез іп *Ье та*егпа1 ѵѵотЬ. 

ТЬиз *Ье з*гис*игез *Ьа* Яеѵеіор а* *Ьа* *іте (Іог ехатріе, *Ье 

сіепсігііез апсі ахопз о( сог*іса1 пеигопз, с!епс1гі*іс зріпез, тоз* 

зупарзез) а* Іеаз* іп *Ье §иіпеа рі§ апсі ргезитаЫу аізо іп *Ье 

погтаі га* сіо по* епсосіе тезза^ез Ігот *Ье епѵігоптеп*. 

ѴС^е Ьаѵе *о *аке а сіозег Іоок (31): *Ье апа*отіса1 сЬап^ез *Ьа* 

зиЬзегѵе тетогу тиз* Ье Япег *Ьап *Ьа*. 5сЬйг ргезеп*з зоте 
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§оосІ сапсІісІа*е5, зиЬ*1е сіі^егепсез ЬеПѵееп *Ье Ьіоіо^ісаііу ташге 

Ьи* рзусЬоІо^ісаІІу іпехрегіепсесі Ьгаіпз о{ пе\ѵЬогп §иіпеа рі§з 

апсі *Ье Ьгаіпз асіиі* ехрегіепсесі апітаіз: сіійегепсез іп *Ье 

зЬаре о{ зупарзез оп е1ес*гоп тісго^гарЬз апсі сіійегепсез іп *Ье 

питЬег о{ зупар*іс ѵезісіез, аз \ѵе11 аз циі*е тасгозсоріс сіійег- 

епсез іп *Ье зЬаре о{ *Ье “сІепсІгі*іс зріпез,” \ѵЬісЬ саггу тоз* о{ *Ье 

зупарзез іп *Ье сегеЬгаІ сог*ех. такез *Ьезе сЬап^ез §оосІ 

сапсіісіаіез іот тетогу *гасез із {На* *Ье ѵагіапсе іпсгеазез \ѵі*Ь 

а§е. >№е ѵѵоиісі Ье сіізарроітесі к зоте сЬап^е іп *Ье з*гис*иге 

зупарзез а#ес*есІ аіі зупарзез ск *Ье сегеЬгаІ сог*ех іп *Ье зате 

ѵѵау. >№е ѵѵоиісі *Ьеп саіі і* ап е#ес* о{ а§іп§ га*Ьег *Ьап ск Іеагп- 

іп§, зіпсе тетогу *гасез ои§Ь* *о сІі#егеп*іа*е Ье*\ѵееп пеигопз іо 
Ье е#ес*іѵе. 

Мар$ апсі іЬеіг иве (ѴеЬісІез 8, 9) 

Іі із аіі іоо оЬѵіоиз *Ьа* ѴеЬісІез 8 апсі 9 Ьаѵе по* 

зргип§ тегеіу йгот сгеайѵе {апсу. ТЬеу іпсогрога*е *Ье опе азрес* 

о{ апітаі Ьгаіпз *Ьа* Ьаз Ьееп *Ье таіп *Ьете о{ Ьгаіп гезеагсЬ (от 
*Ье раз* Ьипсігесі уеагз: *Ье гергезеп*а*іоп о{ ех*егпа1 зрасез іп *Ье 

зрайаі соогсІіпа*е5 о{ *Ье пегѵоиз зуз*ет. ѴС^е изесі *о *Ьіпк іп 

*Ье раз* *Ьа* зисЬ тарз о{ *Ье \ѵогЫ (ог о{ *Ье Ьосіу зшіасе) іп *Ье 

Ьгаіп ѵѵеге а ргего§а*іѵе о{ *Ье ргітагу зепзогу апсі то*ог йеЫз, 

(от ехатріе, іп *Ье сегеЬгаІ сог*ех. Ви* гесеп*1у тоге гейпесі *есЬ- 

піциез Ьаѵе геѵеаіесі а зиссеззіоп о{ ѵізиаі, *ас*і1е, аисІі*огу, апсі 

то*ог тарз, соѵегіп^ тоз* о{ *Ье аѵаіІаЫе зрасе іп *Ье Ьгаіп (32). 

Опе \ѵопс!егз ѵѵЬеге *Ье зог* о{ сотри*а*іоп *Ьа* із по* ге1а*ес! іп 

апу оЬѵіоиз ѵѵау *о §еоте*гіса1 зрасе *акез ріасе. Іп*иі*іѵе1у, \ѵе 

Ьаѵе по изе (от 2- ог з-сіітепзіопаі Саг*езіап соогс!іпа*ез іп *Ье 

соп*ех* о{ Іап^иа^е ог іп *Ье аЬз*гас* ѵѵогісі о{ сопсер*з ге1а*ес! Ьу 

а ти1*і*ис1е о{ аззосіа*іѵе соппесЫопз, по\ѵас!ауз океп сІезсгіЬес! 
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шккг *Ье ЬеасЬп^ “зетап*іс пе*з” (33). Іпткіоп тау о{ соигзе Ье 

тізіеасііп^ іп *Ьіз йеЫ, аз ѵѵе аге *оЫ Ьу ЬіеЫісЬ апсі АгЫЬ (34) 

апсі аізо Ьу зоте *Ье сіізсиззатз *Ьеіг рарег, ѵѵЬо роіп* оіи 

*Ьа* зітріе саг*о§гарЬу саппо* Ье *Ье ѵѵЬоІе з*огу еѵеп іп рогйопз 

*Ье сегеЬгаІ сог*ех *Ьа* аге сіеагіу ге1а*есІ, рот* Ьу роіп*, *о 

зоте зепзогу зрасе. Марз аге теапіп^іезз, *Ьеу \ѵагп из, ипіезз ѵѵе 

Ьаѵе а ргосезз к>г изіп§ *Ьет. ТЬе сопсер* о{ *Ье ѵѵюгісі §гарЬ, 

\ѵЬісЬ *Ьеу ргорозе, такез *Ье сіізипсйоп Іезз сказ*іс Ье*\ѵееп іп- 

к>гта*іоп ЬапсПіп^ іп §еоте*гіса11у сіейпесі зрасез апсі іпкита- 

*іоп ЬапсНіп^ іп *Ье аЬз*гас* зрасез Іап^иа^е апсі *Ье Ііке. 

ТЬеге із по скшЬ* іп ту тіпсі аЬои* *Ье ктс*іопа1 ітрог*апсе о{ 

*Ьезе огсіегіу гергезеп*а*іопз, циі*е іп *Ье зрігі* о{ *Ье *гіскз сіе- 

зсгіЬес! іп ѴеЬісІе 8, акЬои^Ь іп *Ьеогу о*Ьег ехріапайопз аге 

роззіЫе оп етЬгуоІо^ісаІ ^гоипсіз. К *Ье ргоЫет із *о соппес* а 

тііііоп зепзе сеііз *о а тііііоп сеііз іп *Ье Ьгаіп, опе о{ *Ье зітріез* 

зоіийопз із о{ соигзе *о 1е* а ѵѵЬоІе Ьипсііе о{ йЬегз йпсі і*з \ѵау, 

іпз*еасІ о{ зресі^уіп^ *Ье асЫгезз к>г еасЬ іпсііѵісіиаі йЬег. ТЬе рге- 

зегѵесі огсіег іпч*Ье рго)еспоп тау )из* Ье сіие *о *Ье ргезегѵесі 

пеі^ЬЬогЬоосІ геіайопз о{ *Ье ЙЬегз іп *Ье Ьипсііе, апсі і* ѵѵоиісі Ье 

ісііе *Ьеп *о зреси1а*е аЬои* *Ье ктс*іопа1 теапіп§ о{ *Ье гезикіп^ 

тар. 

ТЬіз саппо* Ье *Ье \ѵЬо1е з*огу, Ьо\ѵеѵег. ТЬе *гіскз гециігіп§ ап 

іп*егпа1 гергезеп*а*іоп о{ пеі^ЬЬогЬоосІ, ѵѵЬісЬ \ѵе іп*гос!исесІ іп 

ѴеЬісІез 8 апсі 9, Ьаѵе сіеагіу Ьееп іпзрігесі Ьу кіпсиопаі ргіпсіріез 

кпоѵѵп *о орега*е іп апітаі Ьгаіпз. А §геа* сіеаі із кпо\ѵп аЬои* *Ье 

сЬагас*егіз*ісз о{ тоѵетеп* ск*ес*огз іп *Ье ѵізиаі 5уз*етз о{ ѵагі- 

оиз апітаіз, іпс1ис!іп§ Йіез, аз \ѵе Ьаѵе акеасіу зееп. Сеііз *Ьа* 

гезропсі *о тоѵіп§ зйтиіі Ьаѵе Ьееп ісіепййесі іп *Ье ге*іпа о{ *Ье 

гаЬЬі* (35). Іп а Ьее*1е (СЫогорЬапиз) *Ье ргорегйез апсі *Ье аг- 

гап^етеп* о{ а зе* о{ ѵізиаі тоѵетеп* ск*ес*огз ѵѵеге сіейпесі іп а 

циап*і*а*іѵе ѵѵау Ьу Наззепзіеіп, КеісЬагск, апсі Ѵаг)и (36), аі- 

*Ьои§Ь *Ье соггезропсІіп§ Ьіз*о1о§у соиЫ по* Ье ісіепййесі ѵѵі*Ь 

сег*аіп*у. Іп *Ье йу (37), тисЬ тоге із кпоѵѵп поѵѵ аЬои* *Ье 
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ѵагіоиз Іеѵеіз о{ іпш^гайоп іп Ле ѵізиаі §ап§1іа, іпсІиЛп^ зоте 

пеигоапаюту геѵеаііп^ йЬег раиегпз зисЬ зшрепсіоиз ргесізіоп 

Ла* Леу зеет го Ье іакеп оіи зоте тесЬапісаІ ѵеЬісІе’з Ьгаіп 

(38). 

Ьаіегаі іпЬіЬійоп аізо Ьаз зоіісі ехрегітепгаі Липсіаиопз. 5іпсе 

іг ѵѵаз Лзсоѵегесі іп Ьитап ѵізиаі (39), аиЛюгу, апсі іасіііе (40) 

регсерйоп, іг ѵѵаз аізо сІезсгіЬесІ аз а ргіпсіріе пеигопаі іпгег- 

асйоп іп Ле еуе Ле ЬогзезЬое сгаЬ Ілтиіиз РоІурЬетиз (41) 

апсі акег (На* іп аіі гоо тапу оЛег зітайопз. кз зітрііску апсі 

роѵѵегкіі іпЛгтайоп-ЬапсІІіп^ ргорегйез іпѵкесі таЛетагісаІ 

Лгтаіігайоп (42) апсі ѵагіоиз зресиіайопз оп кз гоіе аз а Ьазіс 

сотришіопаі сіеѵісе іп сепіхаі пегѵе пеіз, зисЬ аз Ле сегеЬеІІит 

(43) апсі Ле сегеЬгаІ согШх (44). 

А лѵогсі аЬои* Ле ісіеа Лаі: Іесі го Ле сопзігисйоп о( й§иге 15: 

пегѵѵогкз тау Ье зуттетс іп апу питЬег о{ сіітепзіопз апсі зйіі 

Ье Ьоизесі сопкогіаЫу іп Ле з-сіітепзіопаі зрасе зиггоипЛп^ из, 

ог еѵеп іп Ле 2-сІітепзіопаІ зрасе о{ а Ла\ѵіп§. ТЬіз \ѵаз )изі: 

іпіепсіесі аз а ѵѵагпіп^ го пеигоапаштізгз \ѵЬо саппос аЬзйгас* 

кот ѵѵЬаі: Леу зее. Іг із сопсеіѵаЫе Лаг Ле ехаа апаіузіз о{ а 

ріесе пегѵе йззие тау геѵеаі а соппесйѵку поі аг аіі аррагет іп 

Ле ехшгпаі зЬаре, (от іпзіапсе а тііу 4-сІітепзіопаІ пеілѵогк сот- 

ргеззесі іпю ап огсііпагу з-сіітепзіопаі Ьосіу. Виг I кпо\ѵ по 

зисЬ сазе. 

УНіаг Ьаррепз із Лаі: оссазіопаііу а зепзогу тапкоИ о{ тоге Лап 

Пѵо сіітепзіопз із рго)есі:ес1 опш Ле изиаі кіпсі о{ согі:ех-1іке пегѵе 

пеі: ѵѵЬісЬ, (от аіі ѵѵе кпоѵѵ, із еззепйаііу 2-сІітепзіопаІ. ТЬеге із а 

ѵѵеіі-кпоѵѵп ехатріе іп ѵізіоп. АІЛои^Ь еасЬ еуе гесеіѵез а ілѵо- 

сіітепзіопаі рістге о{ Ле ѵізиаі епѵігоптепі:, Ле сотЬіпайоп о( 

Ле Гѵѵо рісШгез ргоѵісіез іпЛгтаиоп аЬоиі: Лгее-Лтепзіопаі ѵі¬ 

зиаі зрасе. Апсі іпсіеесі, Ле іѵѵо рісшгез аге Ьгои^Ьі: ш^еЛег іп 

опе апсі Ле зате ріесе о{ согіех, Ле ѵізиаі сопех, \ѵЬеге Ліз 

іпЛгтаиоп із ргезитаЫу ехіхасшсі. Виг ЬеЛге з-ЛтепзіопаІ 

зрасе із гесопзіхисшсі, Ле іѵѵо рісшгез аге рго)есі:ес1 опш Ле сот- 
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саі зиііасе іп а ресиііаг \ѵау, \ѵіА пагго\ѵ зіхірез Ае рісшге 

Ітот опе еуе акегпайп^ \ѵігЬ зтрез Аот Ае оАег еуе, аіі оп Ае 

зате ріапе, зЬагіп§ Ае зате 2-АтепзіопаІ соогАпаіез о{ Ае сог- 

Гех (45). №е згііі сктк кпо\ѵ Ьо\ѵ Ае гЬігсі Атепзіоп о{ зрасе, 

\ѵЬісЬ І5 І05І; іп Ае ргоіесиоп, із Іаіег ге^аіпесі Агои^Ь зіегео- 

зсоріс ѵізіоп апсі \ѵЬеге к із гергезетес! іп Ае Ьгаіп, Ьиг к зеетз 

аітозі: сепаіп гЬаг кз гергезепшіоп із пои огАо^опаІ іо Аа* о{ 

Ае оАег пѵо Атепзіопз, гЬаг із, го Ае ріапе о{ Ае ѵізиаі сопех. 

Опе заѵіп§ Аои§Ь(: іі Ае скгесиоп о{ сопйпиоиз Гга)есі:огіе5 із 

опе о{ Ае роітз о^ Ае огскгіу гергезетаиоп о{ зепзогу зрасез, 

Ае І055 о{ опе Атепзіоп іп Ае рго)есйоп сіоез по* тапег тисЬ, 

зіпсе а сопйпиоиз йга)ес*огу іп Ае огі^іпаі зрасе аіѵѵауз Ьаз аз кз 

іта^е а сопйпиоиз Ііпе іп Ае рго)есйоп, апсі а Азсопйпиоиз Ііпе 

Ьаз а Азсопйпиоиз рго)есйоп тозі: о{ Ае йте. 

ЗЬарез. ТЪе гпогрЬегпез о{ ѵізиаі 

регсерііоп (ѴеЬісІе 9) 

ѴеЬісІе 9 із езресіаііу сіесІісагесІ го Ае тетогу о{ Сезгак 

рзусЬоІо^у. Ікісіег Аіз скпотіпайоп, \ѵЬісЬ теапз поАіп§ Ьи* 

Ае зтсіу о{ Ае сопсер* о{ зЬаре, а §гоир о{ ЬгіПіапг рзусЬоІо^ізіз 

сіигіп^ Ае йгз* Аігсі оі Аіз септгу зе* ои* го Азсоѵег Ае 1а\ѵз Аа* 

таке зітііаг зЬарез Іоок зітііаг іо Ьитапз (46). Но\ѵ гі§Ьг Аеу 

\ѵеге іп такіп§ ап іззие ои* о{ Аіз ргоЫет Ьесате сіеаг *о 

еѵегуЬосІу, іпсІиАп^ сотри*ег еп^іпеегз, \ѵЬеп, тисЬ 1а*ег, Аеу 

тес! іо сопзіхис* еАсіеп* тасЬіпез Аг Ае Азсгітіпайоп о{ Агтз 

(47) (епету аігріапез, ЬапсКѵгійеп асІАеззез, йігЬиІеп* ог попйіг- 

Ьиіеп* сіоис! райегпз). 

Сезшк рзускоіо^ізіз ѵѵеге по* зо зиссеззАІ, Ьо\ѵеѵег, іп Аеіг 

а**етр*з ап ге1а*іп§ Аеіг сіізсоѵегіез го йіпсйопаі ргіпсіріез оі 
Ьгаіп рЬузіоІо^у. N01 епои^Ь ѵѵаз кпоѵѵп а* Ае йте аЬои* Ае 

пеигопз апс! Аеіг соппесйопз іп Ае Ьгаіп, апсі \ѵЬа* \ѵаз кпоѵѵп 
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ѵѵаз океп ргезепіесі іп а Л>гт Лаі: іепсіесі го оЬзсиге Ле сотриіег- 

Ііке азресіз. Тосіау тисЬ тоге І5 кпоѵѵп аЬои* Ле Ьгаіп, Ьиі: 

рго^гезз І5 зіоѵѵ іп Ліз йеЫ апсі \ѵе зйіі Ьаѵе го геіу тозгіу 
оп зресиіапоп (48). аге іизі: Ье§іппіп§ го §газр зоте о{ Ле 

сосіеѵѵогсіз Ле Ьгаіп изез іп са*е§огІ2Іп§ зЬарез, Ле еіететз о( 

теапіп§ Лаі ѵѵе рго)есі: іпю оиг ѵізиаі епѵігоптепі: ог, го изе а 
*егт Лот Ііп^иізгісз, гііе тогрЬетез о{ ѵізиаі регсериоп. Неге аге 

зоте ехатріез. 
Сіизіегіп^ І5 ипскшЫесИу Ле тозі: Ліпсіатетаі еіетепс Л>гт 

регсерйоп, Ле тозі: оЬѵіоиз тогрЬете іп Ле Ьгаіп. ТЬе Ріеіасіез 

аге регсеіѵесі аз а ипкагу оЬ)еа іп Ле зку Ьесаизе о( Ле гагііег 

ипкогт Ьгі^Ьтезз о{ а питЬег о{ зіагз сіизіегіп^ іп Лап ге^іоп. 

Апсі іпсіеесі, Ле тогрЬете “Іосаі сіепзку” іп Ліз сазе соггезропсіз 

го а рЬузісаІ геаіку, Ле ^гаѵішіопаі соирііп^ апсі соттоп огі^іп 

о{ Лезе зіагз. АпоЛег ехатріе: а питЬег о{ зоипсіз, аіі гісЬ іп 

Ьі§Ь Лециепсу сотропетз, іпсіісаіе Ле ргезепсе о^ ап апітаі 

тоѵіп§ пеагЬу іп Ле ипсІегЬгизЬ. ТЬе пеигопаі асйѵку сіизіегіп^ 

іп Ле ге^іоп о{ Ле асоизйс зузіет ѵѵЬеге Ьі^Ь Лециепсіез аге 

гергезетесі із іттесішеіу сіізсоѵегесі Ьу оЛег пеигопз, ѵѵЬісЬ ге- 

Іау зі^паіз го ап аіегйп^ зузіет іп Ле Ьгаіп. 

Сіизіегіп^ о{ пеигопаі асйѵку тау Ье а Лаог еѵеп аЛег зеѵегаі 

зіа^ез о{ аЬзігасйоп Лот Ле зепзе сіаіа, аз \ѵЬеп ѵѵе іттесііаіеіу 

регсеіѵе тоѵетепі: о{ сіізрагаге оЬіесіз іп \ѵіс!е1у зерагаГес! райз о{ 

Ле ѵізиаі йеісі ѵѵЬеп Леіг тоѵетепі: із іп Ле зате сіігесйоп апсі аг 
Ле зате ѵеіоску. ТЬіз із Ле “соттоп Ліе” рЬепотепоп о{ Се- 

згак рзусЬоІо^у, гесетіу гергорозесі аз а риггіе іп пеигорЬузіоІ- 

о^у Ьу Н. В. Вагіоѵѵ (49). Неге Ле с1изі:егіп§ із поі: іп а ге^іоп о( 

Ле Ьгаіп ѵѵЬеге ѵізиаі зрасе із тарресі Ьиі: регЬарз іп апоЛег 

ге^іоп ѵѵЬеге ѵѵе тау зиррозе ап огсіегіу гергезепшіоп о{ ѵеіосі- 

йез оссигз. 

ТЬе сіеіесйоп о{ сіизіегз Ьаз а сіеаг соипіеграгі: іп пеигоапай 

оту. ТЬе пеигопз іп Ле Ьгаіп аге Ьі^Ыу ЬгапсЬесІ, зіаг-зЬарес! 

оЬіесіз ѵѵЬозе зіге іп тапу сазез, поіаЫу іп Ле сегеЬгаІ сойех, із 



125 I 5Ъаре$ 

Іаг^ег Ьу ап іеаз* а {ас*ог іо Лап *Ье зерагайоп Леіг сепгегз. 

ТЬеіг сіепсігійс іхеез аге іаігіу ипіЛгтІу соѵегесі ѵѵі*Ь зупарзез, 

зеѵегаі Лоизапск Лг еасЬ пеигоп, Лгои^Ь ѵѵѣісЬ *Ьеу гесеіѵе Леіг 

три*. (ТЬеу аге аЬо соппес*ес1 *о еасЬ о*Ьег.) ТЬи§ еасЬ гезропск 

*о *Ье асйѵайоп а сіоисі зупарзез сеп*егес1 агоипсі к, апсі *Ье 

сіоисіз оі зупарзез Ье1оп§іп§ *о пеі§ЬЬогіп§ пеигопз оѵегіар §епег- 

оизіу. 5оте сіепсігійс іхеез оі зтаііег пеигопз аге еѵеп ЛИу соп- 

*аіпес! \ѵі*Ьіп *Ье сіепсігійс зргеасі оі Іаг^ег пеигопз (й^иге 32). >№е 

Рщиге 32 

Ргот Саіаі, 19и. Со1§і рістге оі *Ье иррег Іауегз оі *Ье Ьитап ѵізиаі 

сойех. Опіу а зтаіі регсеп*а§е оі *Ье *о*а1 пеигопаі рориіайоп із зЬоѵѵп, 

аіі оі *Ьет оі *Ье ругатісіаі кіпсі. ТЬе $іге оі *Ьеіг сіепсігійс гашійсайоп 

ѵагіез а §геа* сіеаі. Опіу раг* оі *Ье арісаі сіепсігкез аге зЬоѵѵп Іог зоте 

епогтоиз пеигош оі *Ье Іоѵѵег Іауегз, *Ье зргеасі оі ѵѵЬісЬ §геа*1у ехсеесіз 

*Ьа* оі *Ье о*Ьег пеигопз іп *Ье рістге (азсепсііп^ сіепсітез тагкесі с). 



12.6 | ВІОЬОСІСАЬ ЫОТЕ5 (Ж ТНЕ ѴЕНІСЬЕБ 

геаііге Ьо\ѵ \ѵе аге аЫе Го зее сіепзігіез сіогз изіп§ пеигопз ѵѵігЬ 

Іаг^е сіепсігігіс зргеасі ап гЬе зате гіте аз \ѵе гезоіѵе іпсііѵісіиаі 

сіогз, апсі еѵеп гЬе сопгоигз о{ іпсііѵісіиаі сіогз, изіп§ гЬе зтаііег 

пеигопз (Не зате ге^іоп іп гЬе ѵізиаі соггех. 

ТЬеге із еѵеп зотегЬіп^ Ііке а пеигопаі “гоот” етЬосІіесІ іп гЬіз 

зГгисГиге. Рі^иге 3 3 §іѵез гізе іо гЬе {о11о\ѵіп§ оЬзегѵаГіоп. Іп гЬе 

гергосіисгіоп о{ рагг о{ ап еі^ЬгеепгЬ-сепгигу егсЬіп§ аЬоѵе, гЬе 

зтоогЬпезз апсі сигѵагиге о{ гЬе зкіп із асІтігаЫу гепсіегесі Ьу 

Рі^иге зз 

ТЬе пеигопаі гоот еііесг. іпге§гаге ѵізиаііу оѵег гЬе ЬагсЬіп§, ѵѵЬісЬ 

асІтігаЫу гепсіегз гЬе зтоогЬ зкіп іп гЬе еп§гаѵіп§ аЬоѵе. Виг зЬі!гіп§ оиг 

§1апсе го гЬе апітаіз Ьеіоѵѵ, \ѵе аге геасіу іттесііагеіу го соипг гЬе 1е§з оі 

гЬе сепгіресіе ог го сІезсгіЬе гЬе зЬаре оі гЬе Ьоок зсогріоп’з сіаѵѵз, сіегаііз 

Іаг йпег гЬап гЬе зрасіп§ оі гЬе Ііпез оі гЬе ЬагсЬіп§. 
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ѵагіагіопз іп гЬе сіепзігу оі циазі-рагаііеі Ыаск апсі ѵѵЬіге Ііпез. 

Іпсііѵісіиаі Ііпез аге зееп опіу і( аггепгіоп із сігаѵѵп езресіаііу го 

гЬет. Оп гЬе сопггагу, іі \ѵе §1апсе ап гЬе 1е§5 оі гЬе сепгіресіе 

Ьеіоѵѵ, гЬе зе^тепгз оі гЬе Ьосііез оі гЬе гЬгее аггЬгоросІз, ог гЬе 

зЬаре оі гЬе сіаѵѵз оі гЬе Ьоок зсогріоп, аіі гЬеіг зггисгигаі скгаііз 

аге іттесііагеіу гесо^пігесі аз зисЬ \ѵігЬ гЬе Іиіі зрагіаі гезоіигіоп 

оиг еуез аііогсі. Ыоге гЬаг гЬе регіосіісігу оі гЬе сепгіресіе із паг- 

гоѵѵег гЬап гЬаг оі гЬе ЬагсЬіп^ аЬоѵе апсі гЬе зтаіі питЬегз пехг 

Го гЬе гооіо^ісаі іііизггагіопз аге по Іаг^ег гЬап гЬе зрасіп^ оі гЬе 

Ііпез оі гЬе зНасЙп^. 

ТЬіз оЬзегѵагіоп ітрііез (Нан ѵѵе аге аЫе іо зѵѵігсЬ гарісііу йгот 

опе зег оі йігегз го апогЬег, такіп^ аѵаіІаЫе го гЬе Іогт- 

регсеіѵіп^ тесЬапізт сіійегепг Ьапсіз оі гЬе зрасе-йгециепсу зрес- 

Ггит. Іп Гегтз оі (Не пеигопз іп гЬе соггех (й^иге 32), іг зеетз гЬаг 

зегз о( зтаііег апсі Іаг^ег пеигопз (Ьу а Іасгог о( аг ІеазГ 5) сап Гаке 

оѵег іп гЬе сосііп^ оі гЬе ѵізиаі іприг, сіерепсііп^ оп ѵѵЬісЬ зег оі 

пеигопз ргоѵісіез гЬе рісгиге гЬаг такез гЬе тозг зепзе Го гЬе Ьгаіп. 

АпогЬег саге^огу о( ѵізиаі регсергіоп із гЬе сопгіпиігу оі Ііпез 
апсі оі Гга)есгогіез. Ьіке сіизгегіп^, іг із ітріісігіу етЬосІіесІ іп гЬе 

зГгисГиге о( пегѵе пегз аз ѵѵе зее гЬет ипсіег а тісгозсоре; іг аізо 

ргоѵісіез §оос! еѵісіепсе Іог гЬе изеіиіпезз о( іпгегпаі тарз. ІГ сег- 

Гаіпіу із пог сЫйсик Го іпѵепг а пеГѵѵогк о( “пеигопз” ѵѵігЬ соппес- 

гіопз ЬеГѵѵееп пеі^ЬЬогз (й^иге 34) ргоѵісііп^ Іасііігагіоп зисЬ гЬаГ 

гЬе іприг Ьесотез еііесгіѵе опіу і( опе о( гЬе пеі§ЬЬогіп§ еіетепгз 

Ьаз гесеіѵесі іприг а тотепг еагііег. 5исЬ а пеГѵѵогк ѵѵоиісі §іѵе а 

тисЬ зГгоп^ег гезропзе Іог а рагсЬ о( ехсігагіоп тоѵіп§ зтоогЫу 

оѵег ігз зигіасе гЬап Іог с!із)оіпг рагсЬез ог сіізсопгіпиоиз тоѵе- 

тепг. ТЬіз із а соттоп Гуре о( соппесгіѵігу (Іог ехатріе, іп гЬе 

зузГет о( ахоп соііагегаіз іп гЬе сегеЬгаІ соггех), акЬои^Ь Іог 

зоте геазоп гЬе Іасііігагіп^ соппесгіопз ЬеГѵѵееп пеі^ЬЬогз зеет го 

Ье Іезз еазііу скгесгесі іп гЬе еіесггорйузіоіо^ісаі ехрегітепгз гЬап 

гЬе іпЬіЬігогу опез. 
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Рі^иге 34 

А пегѵѵогк пЬап гезропсіз по соппіпиоиз пгаіеспогіез. №і§ЬЬогіп§ еіетеппз 

ехсіпе еасЬ опЬег зиЫітіпаІІу. ТЬеу сап Ье Іиііу ехсіпесі Ьу пЬе іприп (Ыаск 

йопз) опіу \і а пеі§ЬЬог \ѵаз ехсіпесі а тотепп Ьеіоге. ТЬиз опіу соп- 

піпиоиз пгаіеспогіез (Ьг ехашріе пЬе опе іпсіісапесі Ьу пЬе 5ПІрр1іп§) аге 

регсеіѵесі. 

ІИ І5 сіеаг пЬап а пеПѵѵогк зисЬ аз пЬе опе іп й^иге 34 сап ргоѵісіе 

пЬе тозі; сопѵіпсіп^ сіиез Іог пЬе сіізпіпспіоп Ьепѵѵееп геаі оЬіеспз 

апсі гапсіот поізе ог Ьаііисіпапіопз, Іог пЬе тозп соттоп пЬіп§ 

пЬап сап Ье заісі аЬоиП рЬузісаІ оЬ)есИ5 із гЬаг пЬеу тоѵе ах геа- 

зопаЫе зреесіз ѵѵіпЬоиП Ьгеакз іп пЬеіг ПгаіесПогіез. ТЬе сІізПигЬіп^ 

пЬіп§ із пЬап, ах Іеазп іп ѵізиаі регсерпіоп, пЬе соппіпиіпу о( а Ііпе із 
пои песеззагііу сіеиесиесі аи иЬіз игіѵіаі Іеѵеі. Капігза (50) Ьаз §іѵеп 

ехатріез іп \ѵЬісЬ Ііпез сап Ье зееп иЬаи аге пои аи аіі сопиаіпесі іп 

иЬе раииегп ргезепиесі (й^иге 35). ТЬеу аге аррагепніу сопзигисиесі, 



і29 I 5каре$ 

Рі§иге 35 

Сотоигз *Ьа* аге по* рге$еп* іп *Ье рісшге аге гесоп5*гис*есі *Ьгои§Ь ап 

ас*іѵе ргосе$$ о! іп*егрге*а*іоп. а: ^гот Вгип$\ѵік, 1935; Ь: й-от Кеппесіу, 

1974; с, сі, апсі е: {хот Капізга, 1974, аіі цио*е<1 іп Ме*г§ег, 1975. 

іп тисЬ *Ье зате ѵѵау Й)г еѵегу оЬзегѵег, Ьу зоте ас*іѵе ргосезз 

*Ьа* тау Ьаѵе і*5 гоо*5 раг*1у іп ехрегіепсе апсі раг*1у іп іпЬогп 

тесЬапізтз. Іеагп йгот *ЬІ5 *Ьа* і* І5 зотеѵѵЬа* агййсіаі апсі 

ітпесеззагу *о сігаѵѵ а зЬагр Ііпе Ье*ѵѵееп регсершаі апсі со^пійѵе 

ргосеззез (51). 

I* \ѵоиЫ Ье зигргізіп^ іі шгпесі ои* *Ьа* *Ье ѵізиаі са*е§огу 

Ы1а*ега1 5утте*гу із по* ге1а*есІ *о *Ье 5утте*гіса1 Ьиіісі *Ье 

*\ѵо Ьаіѵез *Ье Ьгаіп апсі *о *Ьеіг роіп*-*о-роіп* соппесйопз іп 

*Ье §ітр1е \ѵау I 5и§§е5*есІ іп ѴеЬісІе 9. ТЬіз ѵегу 5*гоп§ еіетеп* 

Й)гт, тіггог 5утте*гу ѵѵі*Ь гезрес* *о а ѵегйсаі Ііпе 5І*иа*есІ іп 

йгоп* *Ье апітаі (52), Ьаз ап оЬѵіоиз соип*еграг* іп пеиго- 

апа*оту: *Ье соттіззигез соппес*іп§ 5утте*гіса1 роіп*5 *Ье 
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гі^Ьі апсі 1 еЛ Ьгаіп. ТЬе тозі ітрозіп^ соттіззиге, Ле согриз 

саііозит, сопіаіпз аЬоиі 200 тііііоп йЬегз іп тап, аЬоиі опе 

ЬипЛесІ іітез тоге Лап Ле ЙЬегз іп Ле іѵѵо орііс пегѵез. Ву ап 

аг^итепі о{ зЬеег іпЛгтаііоп сарасііу, Ліз зузіет о{ ЙЬегз тизі 

сіо тоге Лап зітріу сотраге Ле ѵізиаі іприі іп Ле і\ѵо Ьаіѵез о{ 

Ле ѵізиаі йеЫ, ѵѵЬісЬ аге ргоіесіесі ото Ле ілѵо Ьаіѵез о{ Ле 

Ьгаіп. N0 скшЬі Ьііаіегаі зуттеігу із аізо ап ітрогіапі ргорегіу 

іп оЛег зепзогу ог тоіог сопіехіз. Асіиаііу, Ле ргітагу ѵізиаі 

агеа із опе о{ Ле ехсерііопз іп Ле §епега1 зсЬете о{ саііозаі 

соппесііопз: іі сопігіЬиіез ѵегу Лѵѵ ЙЬегз Ю Ле согриз саііозит, 

Ьиі Ле зесопсіагу апсі іегііагу ѵізиаі агеаз, лѵЬеге Ле Ьі^Ьег-огскг 

й^иге апа1узІ5 із зотеіітез зиррозесі іо іаке ріасе, аге аЬипсІапіІу 

соппесіесі Ьу ЙЬегз Ьеіѵѵееп зуттеігісаі роіпіз іп Ле гі^Ьі апсі 1 еЛ 

Ьгаіп. 

Іп зоте сазез еѵеп Ле ѵѵіісіезі зресиіаііопз сіо поі Іеасі іо заііз- 

Лсіогу ехріапаііопз. Опе §оосІ Ліп§ аЬоиі сотриіег іесЬпоІо^у 

із Ле ро55ІЬі1ііу о{ іттесііаіеіу ігапзіаііп^ зресиіаііопз іпіо та- 

сЬіпез. ТЬеіг ѵѵогЛ із ЛегеЬу циіскіу геѵеаіесі апсі Ле іигпоѵег о{ 

ісіеаз із іпсгеазесі. >№е сап по Іоп^ег (опсііе оиг ісіеаз аЬоиі Ле 

Ьгаіп ѵѵіЛ Ле зесиге Еееііп^ Лаі Леіг Іаізійсаііоп із Ьеуопсі іесЬпі- 

саі ЕеазіЬіІііу. Мозі ісіеаз сап Ье ігапзіаіесі іпіо сотриіег рго- 

§гатз апсі аге Лиз еазііу риі іо Ле ехрегітепіаі іезі. 

Апсі уеі тапу азресіз о{ регсерііоп аге зіііі а тузіегу. ЫоЬосІу 

кпоѵѵз Ьу ѵѵЬаі ргіпсіріе ѵѵе аге аЫе іо гесо^піге лѵіЛоиі Еаіі 

іпсііѵісіиаі Ьитап Іасез оиі о{ тііііопз. Еѵеп іі \ѵе гесіисе Ле ргоЬ- 

Іет іо іЬаі о{ Ле гесо^піііоп о{ ргойіез, \ѵе поіісе Лаі Ле регсер¬ 

ііоп апсі Лзііпсііоп о{ сопіоигз Ьаз Ьу по теапз Ьееп ЛНу 

ипсіегзіоосі. Сопіоигз аге ехігасіесі оиі о{ Ле огі^іпаі ѵізиаі іприі 

тозі Іікеіу Ьу Ле ргосезз о{ Іаіегаі іпЬіЬіііоп, ѵѵЬісЬ із Іатіііаг іо 

из Лот Ле Лзсиззіоп о{ ѴеЬісІе 8 (й^иге 14). N0 сІоиЬі Леу саггу 

тозі о{ Ле іпЛптаііоп ѵѵе пеесі іп сіеаііп^ ѵѵіЛ Ле оЬ)есіз оі оиг 
епѵігоптепі, аз ѵѵе аіі кпо\ѵ Лот Ле изе о{ Ла\ѵіп§з аз Ле тозі 



Рщиге з 6 

Ѵагіоиз кіпсіз агго\ѵЬеасІ5. ТЬеіг еззепсе із сІезсгіЬесі Ьу іЬе аЬзігасі 

Й§иге оп іЬе гі§Ьі. 

хѵісіезргеасі теапз попѵегЬаІ соттипісаііоп (аі Іеазі Ье^оге іЬе 

іпігосіисііоп о{ рЬою^гарЬз). 

Виі Ьо\ѵ сопіоигз аге {игіЬег апаіугесі іп іЬе Ьгаіп і§ поі аі аіі 

сіеаг, ехсері іот опе іЬіп§: іі ргоЬаЫу І5 поі сіопе іЬе \ѵау сот- 

риіег еп^іпеегз сіо іі, )исІ§іп§ йгот іЬе теа^ег зиссезз іЬеіг 

аііетріз іо геріасе Ьитап оЬзегѵегз \ѵііЬ тасЬіпез іп сгисіаі зііиа- 

ііоп5. I іЬіпк \ѵЬаі \ѵе Ьитапз сіо іп іЬе регсерііоп о{ сопіоигз 

тизі етЬосІу аі Іеазі іЬе і\ѵо ргіпсіріез іііизігаіесі іп й^игез 36 апсі 

37. Рог опе іЬіп§, \ѵе саіе^огіге зЬарез гои^Ыу Ьу іЬе ргезепсе ог 

аЬ§епсе о{ аррепсіа^ез, ѵѵЬісЬ тау іпіегіеге ѵѵііЬ оиг тоіог асіз 

\ѵЬеп \ѵе сіеаі ѵѵііЬ ап оЬіесі о{ іЬаі зЬаре, апсі Ьу іЬе геіаііѵе 

розіііоп о^ іЬозе аррепсіа^ез. Рог іпзіапсе, іЬе сіап^егоиз Ьтсііоп 

о( а ЬагЬесІ аггоѵѵЬеасІ із Риііу сІезсгіЬесІ Ьу іЬе аЬзігасі зсЬете 

іЬаі \ѵе саіі ап агго\ѵЬеас! іп іесЬпісаІ ^гарЬісз апсі із циііе іпсіе- 

репсіепі о{ іЬе скіаіЬ о{ іЬе сопіоиг (й^иге 36). Оп іЬе оіЬег Ьапсі, 

\ѵе іаке іп а зигргізіп^ атоипі о^ іпіогтаііоп аЬоиі тіпиіе ѵагіа- 

ііоп5 о{ сигѵаіиге. >№е аге аЫе іо сіеіесі іттесііаіеіу іЬе сіізсоп- 

ііпиііу іп іЬе зесопсі сіегіѵаііѵе о{ сигѵез іЬаі аге сотрозесі о{ іот 
агсз оі сігсіез, лѵЬіІе зотеіЬіп^ іп оиг регсерііоп (іЬе “іппег 

еуе”?—іЬе §аге сіоез по зисЬ іЬіп§) ^Іісіез ріеазапііу а1оп§ іЬе 

зтооіЫу сЬап§іп§ сигѵаіиге о{ іЬе опе ігие еііірзе (й^иге 37). 
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ѴѴМісМ і5 Ніе еі I ірзе? 

Рі§иге 37 

Оегеспоп сіізсопппитез іп *Ье зесопсі сіегіѵайѵе. Ріѵе оі гЬезе сигѵез 

аге сотрозесі агсз сігсіез оі сііРРегепг гасііі. Опіу опе соггезропсіз го 

а 5Іп§1е а1§еЬгаіс ехргеззіоп оі зесопсі <іе§гее. к із еазііу ісіетійесі Ьу 

еѵегуопе (кош ЗсЬеЯегз, 1911) (53). 

Іі І5 *етрйп§ іо *Ьіпк НиЬеІ апсі ѴС^іезеІ’з Ііпе зе^тепі: скгес- 

*огз іп *Ье ѵізиаі согГех аз *Ье еіетепіз а сШегепгіаІ апаіузіз ск 

сигѵез іп ѵізиаі зрасе (54). аге іо\А іЪаі іп апу зтаіі ге^іоп 

*Ье согГех аЬоиі: Ьак а тіііітеіег асгозз (Неге аге гергезепіаиѵез 

ск аіі огіепшіопз іп *Ье зеі: Ііпе зе^тепі: сіеіеаогз, апсі Леге аге 

зоте йіа.1 зее ѵѵЬке Ііпез апсі огЬегз *Ьаі: зее Ыаск Ііпез ог еѵеп 

сііѵісііп^ Ііпез ЬеПѵееп ѵѵЬке апсі Ыаск. 5іпсе Ьак а тіііітеіег 

сопех іп *Ье сепіхаі раг* *Ье ѵізиаі йеЫ соггезропсіз ю Ііиіе 

тоге *Ьап *Ье ипк гезоіийоп *Ье ѵізиаі зузіет, \ѵе %еі гііе 

ітргеззіоп {На* Ьезісіез Іосайоп апсі соіог, огіепіаиоп із апогііег 

сіітепзіоп іп ѵѵЬісЬ (Не ѵізиаі іпри* із сосіесі а* гЬе еіетепгагу Іеѵеі. 
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Ви* \ѵе кпо\ѵ ѵегу Ііиіе аЬоиі: гЬе роззіЫе тесЬапізтз оі ітегас- 

йоп Ьепѵееп гііе пеі§ЬЬогіп§ Ііпе зе^тепі: сіеіеаогз ѵѵе шиз* розт- 

Іаіе іп огскг іо ехріаіп оиг ргойсіепсу іп гііе сіеіесйоп поі опіу оі 

сигѵашге Ьиі аізо оі сЬап^ез оі сигѵашге (й^иге 37). ТЬе ІеаШге 

скшсшгз оі НиЬеІ апсі >Хйезе1 ир ш поѵѵ ехріаіп опіу йгз*, по* 

зесопсі апсі гііігсі екгіѵапѵез. 

Ап іпЬогп саіе§огу о{ асоизііс 
/огт регсерііоп (ѴеЬісІез 8, 9) 

Іп асоизгісз зоте о( *Ье іпЬогп са*е§огіез оі регсериоп 

аге \ѵе11 сіоситепшсі іп *Ьеіг геіайоп іо ркузіоіо^ісаі Іас*з. То 

тоз* оі из а теіосіу ріауесі іп сіійегеп* кеуз гетаіпз ргасйсаііу 

ісктісаі іо кзек. ТЬіз ѵегу азШпізЬіп^ Іас* із ѵѵеіі ехріаіпесі Ьу *Ье 

йпсііп^ *Ьа* іп *Ье сог*ех о( *Ье Ьгаіп, аз оп а ріапо кеуЬоагсІ, 

Ігециепсіез аге гергезепгесі оп а Іо^агкЬтіс зсаіе (й^иге 38) (55). 

ТЬе гезикіп^ шапзіаиопаі зуттеіху Іог *опе раиегпз сЬагас*ег- 

ігесі Ьу сопзіапі; йгециепсу гагіоз із опе о( *Ье Ьазіс Іас*з о( тизіс. 

Іи тау гейес* оиг аЫІку іо гои^Ыу гесо^піге *Ье зЬаре о( а зоіісі 

Ьосіу Ьу *Ье асоизгіс йгециепсіез іі еткз ѵѵЬеп іи із тесЬапісаІІу 

зоііскесі. ТЬіз раиегп із іпсіерепсіепі: о( *Ье зіге о( *Ье оЬ)еа ѵѵЬеп 

іи із сіейпесІ іп *егтз оі йгециепсу гагіоз. 

Зігисіиге о( іЬе сегеЬгаІ согіех (ѴеЬісІе и) 

>№е аге §етп§ го оиг тоге со^пкіѵе ѵеЬісІез, питЬегз 

іо іо 14. Ргот Неге оп іі Ьесотез іпсгеазіп^іу сікйсик іо ргоѵіск 

сіігесі: )изййсаиоп Іог *Ье ѵеЬісІез Ьу роіпгіп^ ои* ехрегітепЫ 

Іас*з аЬои* апітаі Ьгаіпз. КагіЬег, *Ье соппесгіоп із \ѵі*Ь Ьо*Ь 

кіпсіз оі рзусЬоІо^у: зегіоиз асасіетіс рзусЬоІо^у аЬои* апітаі 
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Рі^иге 38 

Ап а ргіогі тизіс: гЬе 1о§агігЬтіс ріог асоизгіс йгециепсіез іп гЬе 

Ьгаіп. АЬоѵе (йгот Типшгі, 1962): рго)есйоп гЬе Іхециепсу зсаіе 

(пишЬегз згапсі Іюг кіІоЬеггг) оп гЬе тісЫІе есгозуіѵіап §упі5 (МЕ5) апсі 

а§аіп оп гЬе апгегіог есгозуіѵіап §упі5 (АЕ5) гЬе с!о§ соггех. ВогЬ 

рго)есйоп5 аге Ііпеаг оп а 1о§агігЬтіс зсаіе Ьегѵѵееп аЬоиГ 250 апсі 8,ооо 

(16,000) Ьеггг. ОоиЫіп§ о^ гЬе йгециепсу соггезропсіз го ециаі сіізгапсез 

оп гЬе соггех. Опіу Іюг ѵегу 1о\ѵ ігециепсіез гЬіз геіагіоп Ьгеакз сіоѵѵп. 

Веіоѵѵ (ігот Еѵапз, 1968): а зітііаг ріог іп гЬе ѵепггаі сосЫеаг писіеиз о^ 

гЬе саг. Ьо^атЬт о^ ^гециепсу ѵегзиз розігіоп іп гЬе писіеиз І5 Ііпеаг (55). 
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Іеагпіп^ апсі ЬеЬаѵіог оп іЬе опе Ьапсі, апсі іЬе іпігозресііѵе рзу- 

сЬоІо^у оі іЬіпкіп^ (о! ѵѵЬісЬ ѵѵе аге аіі зресіаіізіз) оп іЬе оіЬег. 

Ноѵѵеѵег, іЬе сіізііпсііоп Ьеіѵѵееп іѵѵо кіпсіз оі аззосіаііоп, 

ѵѵЬісЬ І5 іпігосіисесі іп ѴеЬісІе іі, із поі опіу арреаііп^ оп рЬПо- 

зорЬісаІ ^гоипсіз Ьиі тау йпсі ап іпіегргеіаііоп іп іегтз оі 
пеигоапаіоту. То таке іЬіз рІаизіЫе, I ѵѵііі ргоѵісіе ап іпігосіис- 

ііоп іо іЬе сегеЬгаІ согіех Ьу циоііп^ йгот зоте оі ту гесепі 

рарегз (5 6). 

Ассогсііп^ іо зотеѵѵЬаі сііѵег^епі езіітаіез, іЬе питЬег оі пегѵе 

сеІЬ іп ЬоіЬ ЬетізрЬегез оі іЬе сегеЬгаІ согіех оі тап атоипіз іо 

аЬоиі іо Ьііііоп. ТЬе та)Огііу оі іЬезе Ье1оп§ іо а іуре саііесі іЬе 

ругатісіаі сеіі. Іі І5 сЬагасіегігесІ, атоп§ оіЬег іЬіп^з, Ьу ап ахоп 

1еаѵіп§ іЬе согіех аі опе роіпі іп огскг іо геепіег іі аі апоіЬег апсі 

іо таке зупарііс соппесііопз іЬеге. Сотрагесі іо іЬе іо10 іпіегпаі 

соппесііопз оі іЬе согіех, іЬе питЬег оі аііегепі йЬегз епіегіп^ 

іЬе согіех Ігот ге^іопз оиізісіе іЬе согіех зеетз геіаііѵеіу зтаіі. 

ТЬе йЬегз Ьгіп§іп§ іпіогтаііоп Ігот аіі іЬе зепзез Ю^еіЬег сіо поі 

ехсеесі іЬе огсіег оі та^пііисіе іо6, оі ѵѵЬісЬ іЬе Іаг^езі питЬег 

Ьеіоп^з іо ѵізиаі іприі. Іі І5 сііійсиіі іо езіітаіе іЬе та^пііисіе о1 

йЬег ЬипсПез геасЬіп^ іЬе согіех Ігот оіЬег рагіз о( іЬе Ьгаіп, 

аЬЬои^Ь іЬе питЬег оі сеііз іп іЬе іЬаІатиз, Ігот ѵѵЬісЬ іЬе §геаі- 

езі рап о1 іЬІ5 зо-саііесі попзресійс іприі іо іЬе согіех огі^іпаіез, 

тау зегѵе аз ап иррег Іітіі. Іі сіоез поі ехсеесі іЬе огсіег оі 

іо8. Ргот іЬіз \ѵе тау іпіег іЬаі іЬе іпіегпаі, согіісо-согіісаі соп¬ 

песііопз о( іЬе согіех аге аі Іеазі іо іітез, регЬарз юо іітез тоге 

роѵѵегіиі іЬап іЬе соппесііопз о( іЬе согіех лѵііЬ іЬе ехіегпаі 

\ѵогЫ. Іі Іоііоѵѵз іЬаі іЬе согіех із а тасЬіпе іЬаі таіпіу ѵѵогкз оп 

ііз о\ѵп оиіриі ог, іо риі іі сііііегепііу, ѵѵогкз іп а гейехіѵе тосіе. 

ТЬіз §геаі іпіегпаі сотріехііу, сотрагесі іо іЬе сотріехііу о1 

іЬе іприі апсі іЬе оиіриі, із сЬагасіегізііс Іог іЬе сегеЬгаІ согіех. 

ТЬе Іасі іЬаі іЬе согіех о( тап (апсі о( оіЬег таттаіз) із іЬе 

Іаг^езі ріесе о1 §гау таііег о( іЬе \ѵЬо1е Ьгаіп із геіаіесі іо іЬіз 

сотріехііу. Опіу іЬе сегеЬеІІит сотез сіозе іо іЬе сегеЬгаІ согіех 
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ѵѵіА кз зигксе агеа, Ьиі: по* ѵѵкЬ кз ѵоіите. ТЬе орйс *есйіт, *Ье 

тозі: ітргеззіѵе “согіех” о{ Іоѵѵег ѵепеЬшез, І5 кг Іезз сотріех: 

*Ье питЬег о{ пеигопз іп *Ье (ко§) *есйіт із аЬои* *Ье зате аз *Ье 

питЬег о{ йЬегз еп*егіп§ *Ье *есйіт. 

ТЬеге аге §оос! геазопз іо сопзісіег *Ье тозі: питегоиз сеіі *уре, 

*Ье ругатісіаі сеііз, аз *Ье Ьазіс пеигопаі ециіртепі: о( *Ье согіех. 

ТЬе §геаі: та)огку о{ *Ье зупарзез іп *Ье сегеЬгаІ сопех Ьаѵе ру¬ 

гатісіаі пеигопз оп Ьо*Ь *Ье ргезупарйс апсі роз*зупарйс зісіез. к 

із поі: епйгеіу сегшп, Ьи* к із а іРаігІу зак аззитрпоп, *Ьа* *Ье 

соппесйопз Ьейѵееп *Ье ругатісіаі сеііз аге ехсішогу. ТЬе геа- 

зопз іог *Ьіз аззитрпоп аге *Ье к>11о\ѵіп§: 

1. ТЬе сегеЬгаІ согіех (апсі езресіаііу *Ье Ьірросатраі ге^іоп) із 

*Ье ріесе о{ пегѵоиз йззие тозі: зизсерйЫе іо ерііерйс асйѵку 

(57). И епои^Ь пеигопз аге асйѵагесі, *Ье тозі сііѵегзе зйтиіі сап 

ргосіисе зек-зизшпесі зеігигеііке асйѵку іп *Ье сопех. Опе \ѵау о( 

с!оіп§ *Ьіз із іо таке ап еіесйгіс сиггепі: разз Лгои^Ь *Ье гіззие. 

ТЬіз ргезитаЫу ехскез іпсіізсгітіпаіеіу ехсішогу аз \ѵе11 аз іп- 

ЬіЬкогу пеигопз. ТЬе кс* гЬаі: а зеігиге епзиез зЬо\ѵз кш *Ье 

ехсішогу соппесйопз ргеѵаіі оѵег *Ье іпЬіЬкогу опез. к із геа- 

зопаЫе, кіеп, іо таке *Ье ругатісіаі сеііз, *Ье тозі: питегоиз сеіі 

*уре, гезропзіЫе іог *Ье ехсішогу соппесйопз. 

2. ТЬе ЙЬегз о{ *Ье согриз саііозит, \ѵЬісЬ аге ахопз о^ ругаті¬ 

сіаі сеііз, сегшпіу таке ехсішогу соппесйопз зіпсе кіеу сопѵеу 

ерііерйс асйѵку кот опе зісіе о{ *Ье Ьгаіп іо *Ье огіЬег (“тіггог 

к>сиз” (58)). ТЬеіг ехсішогу пайіге Ьаз аізо Ьееп сіігесііу оЬ- 

зегѵесі Ьу е1есіхорЬу5Іо1о§іса1 теапз (59). 

3. ТЬе ахопз о{ согйсаі ругатісіаі сеііз Аа* геасЬ кізгапі: ріасез, 

зисЬ аз кіе зріпаі согсі, таке ехсішогу соппесйопз. 

А ругатісіаі сеіі о{ аѵега^е зіге (іп *Ье тоизе) Ьаз аЬои* 5,000 

зупарзез оѵег ѵѵЬісЬ к гесеіѵез ехсішіоп. ТЬіз із зЬо\ѵп Ьу теа- 

зигетепіз о{ кіе Іеп^гЬ о^ кепсккез, Ьу соипйр^ кіе питЬег о{ 

зо-саііесі кепсігкіс зріпез рег 1еп§1:Ь о^ кепсігке, апсі кот кіе еіес- 

*гоп-тісгозсоріс оЬзегѵайоп кіа* тозі “зріпез” гесеіѵе опіу опе 
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зупарзе. ТЬе питЬег зупарзез Аа* Ае ахоп а ругатісіаі сеіі 

\ѵігЬ аіі кз ЬгапсЬез такез І5 аЬои* ециаі го Аіз питЬег. ТЬе 

циезгіоп агізез аз *о Аѵег^епсе апсі сопѵег^епсе іп Аіз зузгет о( 

зупаргіс соппесиопз Ьепѵееп ругатісіаі сеііз. ТЬе циезйоп сап Ье 

Агтиіаіесі Айз: кот Ьо\ѵ тапу Акегеп* пеигопз сіо Ае 5,000 

акегеп* зупарзез о( а ругатісіаі сеіі сіегіѵе, апсі *о Ьо\ѵ тапу 

Акегеп* сеііз сіоез опе сеіі АзтЬиГе кз 5,000 екегеп* соппес- 

гіопз? ТЬе апз\ѵег: кот аЬои* 5,000 апсі іо аЬои* 5,000 гезикз кот 

^еотетсаі сопзіАгагіопз, рапісиіагіу кот Ае зиаі^Ьиіезз апсі 

Ае зрагзе ЬгапсЬіп^ о{ Ае ахоп соііагегаіз, \ѵЬісЬ опіу а11о\ѵ тиі- 

иріе соппесиопз \ѵіА Ае АпАкіс *гее о{ апоАег ругатісіаі сеіі 

іп Ае гаге сазе Аа* а соііагегаі Ьаррепз го пт рагаііеі го а Ап- 

Аке (6о). 

ТЬе оѵегаіі рістге із опе о^ а Іаг^е сопісаі тіхіп§ тасЬіпе Аа* 

іхапзткз зщпаіз кот еѵегу сеіі *о аз тапу аз роззіЫе оАег сеііз 

апсі іпѵегзеіу а11о\ѵз зі^паіз кот тапу оАег сеііз го сопѵег^е оп 

еасЬ сеіі. 

ТЬе соппесиопз Ьепѵееп ругатісіаі сеііз аге соііесгесі іп *\ѵо 

Азипс* зузіетз о^ йЬегз (й^иге 39). ТЬе йЬегз о( Ае А-вувІет аге 

Ае ахопз о^ ругатісіаі сеііз, ѵѵЬісЬ иаѵегзе Ае \ѵЬке зиЬзіапсе 

апсі еп*ег Ае сопех а^аіп іп Акегеп* ріасез іп огсіег іо іегтіпаге 

(таіпіу) іп Ае иррег Іауегз о{ Ае сонех. ТЬеге Аеу таке зупарис 

соппесиопз \ѵіА Ае зо-саііесі арісаі АпАкез о( оАег ругатісіаі 

сеііз. ТЬе В-вувіет сопзізіз о^ ЬгапсЬез о{ Ае ругатісіаі сеіі ахоп, 

\ѵЬісЬ згау \ѵіАіп Ае сопех апсі таке зупарис сотас* \ѵіА Ае 

зо-саііесі Ьазаі АпАкез о^ пеі§ЬЬогіп§ ругатісіаі сеііз. 

ТЬе аззшприоп Аа* ЬоА Ае А- апсі Ае В-гегтіпаІз о^ Ае 

ехскаюгу ругатісіаі сеіі ахоп Гегтіпаіе таіпіу оп оАег ругаті¬ 

сіаі сеііз Ьаз по* Ьееп ргоѵесі Агеску Ьу еіесигоп-тісгозсорісаі 

оЬзегѵаиоп, Ьи* к із іпезсараЫе оп циаптаиѵе §гоипА. ТЬе Ьиік 

о{ Ае розгзупаргіс зкез аге кігпізЬес! Ьу АпАкіс зріпез оі руга- 

тікаі сеііз. ТЬе §геа*ег раг* о^ Ае ахопаі ргезупарис зресіаііга- 

*іопз а^аіп Ье1оп§ *о ругатісіаі сеііз. ТЬе та)оп*у о^ Ае акегетз 
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Рідиге 39 

ТЬе зкеіеюп сопех: ругатісіаі сеііз \ѵійі 1оп§-гап§е (А) апсі зЬогы-ап^е 

(В) соппесйопз. ТЬе окасюгу іприі: го гЬе иррег Іауегз апсі огЬег 8еп80гу 

іприі: го і:Ье тісЫІе 1ауег8 аге аЬо 8Ьо\ѵп (Ьот ВгакепЬег§, 1978). 

а ругатісіаі сеіі шиз* соте йгот ругатісіаі сеііз, апсі ѵісе ѵегза. 

ТЬе таіп Ьуро&езіз аЬоиі: 1:Ье гоіе о{ 1:Ье ругатісіаі сеІЬ І5 

зирропесі Ьу іпсіігесі: еѵісіепсе: іі атоп§ Ле айегепі: йЬегз о{ а 

пеигоп *Ьеге аге зоте і\\аі океп Ьесоте асйѵе зітикапеоизіу, (Ье 

зупарзез *Ьезе ЙЬегз аге зіхеп^ЬепесІ.1 Ьаѵе аігеасіу тепйопесі, 

іп 1:Ье сіізсиззіоп о{ тетогу, 1:Ье оЬзегѵайоп зиррогйп^ гіііз аз- 

зитрйоп. ТЬе рго)есйоп о( соггезропскп^ роітз гііе гі^Ьі: апсі 

1ек ѵізиаі йеЫз оп Ле ѵізиаі согГех скрепсіз оп а Іеагпіп^ ргосезз 

іп ѵѵЬісЬ а йЬег йгот еасЬ еуе із еѵісктіу соппесіесі іо опе апсі іЬе 

зате согйсаі пеигоп—ргезитаЫу а ругатісіаі сеіі—іп ѵігше о{ 

гЬеіг зітііаг асйѵку раиегпз (й^иге 31) (6). КаизсЬескег апсі 

5іп§ег (62) зЬоѵѵес! *Ьаі: *Ьіз Ьаррепз ассогскп^ іо а гиіе цике 

зітііаг іо Ле опе розтіагесі Ьу НеЬЬ. 

I аззите іУіа.1 еасЬ ругатісіаі сеіі із сараЫе о{ сіізсоѵегіп^ сог- 
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геіаіек асііѵііу атоп§ кз айегепі йЬегз аіі оѵег кз сіепсІгігіс ігее. 

ТЬе сопзіеііаііоп ск айегепіз ѵѵЬозе зупарзез аге зігеп^іЬепек Ьу 

іЬе Іеагпіп^ ргосезз сопзізіз іп ^епегаі о{ айегепіз оп іЬе арісаі 

сіепсігііез аз \ѵе11 аз айегепіз оп Ьазаі сіепсігкез. Эие іо іЬе соппес- 

ііоп о{ іЬе арісаі сіепсігігез іо кізіапі пеигопз (А-5узіет) апк іЬаі 

о{ іЬе Ьазаі сіепсігііез іо пеі§ЬЬогіп§ пеигопз (В-5узіет), іп еасЬ 

еіетепіагу Іеагпіп^ ргосезз іп опе ругатісіаі сеіі іЬе іпйптаііоп 

сопсегпіп^ іЬе сопсііііоп о{ іЬе ѵѵЬоІе согіех із Ьгои^Ьі іпіо геіа- 

ііоп ѵѵііЬ іпйптааііоп ѵѵііЬіп іЬе сопіехі о{ іЬе агеа. 

ТЬіз сап Ье йігіЬег іпіегргеіесі: іЬе іЬіп^з о{ оиг ехрегіепсе, іЬе 

“іегтз” о{ іЬе сопісаі гергезепіаііоп аге сотрозесі йот кійегепі 

зепзе циаііііез апсі аге сопзециепііу кеіесіесі Ьу іЬе арісаі сіепсігіііс 

ігеез о{ ругатісіаі сеііз аз сопзіеііаііопз о{ асііѵііу іп іЬеіг 1оп§- 

гап^е сопісо-сопісаі айегепіз. Оп іЬе сопігагу, іЬе гиіез о{ іЬе 

еѵоіиііоп апсі тосіійсаііоп о{ іЬезе іегтз аге тоге Іікеіу зресійесі 

іп іегтз о{ іпсііѵісіиаі зепзогу тосіаііііез апсі аге іЬегей>ге соп- 

іаіпек ѵѵііЬіп іЬе сопйпез о{ сопісаі агеаз. к ѵѵоиЫ іЬеп Ье іЬе 

Ьизіпезз о{ Ьазаі сіепсігкез іо сіеіесі іЬезе гиіез іп іЬе асііѵііу о{ 

айегепіз іЬеу гесеіѵе йот пеі§ЬЬогіп§ сеііз о{ іЬе зате агеа. ТЬе 

сіізііпсііоп о{ іѵѵо рагіз о{ іЬе сіепсігіііс ігее, іурісаі о{ іЬе согіісаі 

ругатісіаі сеііз, ассогсііп^ іо іЬіз ѵіе\ѵ гейесіз іЬе Іо^ісаі сіізііпс¬ 

ііоп Ьеіѵѵееп Іегтз апсі геіаііопз Ьеі\ѵееп іегтз. ТЬе ипііагу Іеагп- 

іп§ ргосезз, ѵѵЬісЬ \ѵе аззите іо іпѵоіѵе іЬе \ѵЬо1е о{ іЬе сіепсігіііс 

ігее, ітрііез іЬаі іЬе Іеагпіп^ о{ іегтз апсі іЬе Іеагпіп^ о{ іЬеіг 

геіаііопз сопсііііоп еасЬ оіЬег. ТЬіз із іЬе огі^іп о{ іЬе ісіеа іЬаі 

таке ѴеЬісІе н зтагіег іЬап ііз ргекесеззогз. 

Й \ѵе аззі^п іо іЬе ругатісіаі сеііз іЬе іазк о^ 1еагпіп§ зеіз о{ 

айегепіз \ѵііЬ соггеіаіесі асііѵііу, ѵѵе тау еѵеп кегіѵе йот іЬіз а 

гоіе й>г іЬе іпЬіЬііогу “зіеііаіе сеііз,” \ѵЬісЬ зеет іо Ье ргейгеп- 

ііаііу Іосаіек іп іЬе ріасез \ѵЬеге іЬе ехіегпаі іприі іо іЬе согіех 

тееіз іЬе ругатісіаі сеііз—іп іЬе йшпЬ Іауег о{ іЬе согіех апсі 

рапісиіагіу іп іЬе ргітагу зепзогу ге^іопз. Ьеі из аззите іЬаі а 

ругатісіаі сеіі сап опіу Іеагп іо гесо^піге (апсі іЬегей>ге іо 
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зі:геп§і:Ьеп кз зупарзез ѵѵкЬ) зеі:5 о{ айегепіз гііаі: Гепсі го Ьесоте 

асйѵе го^еіЬег. к саппо* Іеагп іо гесо^піге а сопзіеііайоп о{ асйѵ- 

ку сЬагасіегігесІ Ьу зоте йЬегз Ьесотіп^ асйѵе, апсі зоте ЙЬегз ап 

*Ье зате йте гетаіпіп^ іпасйѵе. Іп {ас*, іп огсіег іо Іеагп а соп- 

Іипсйоп о{ зисЬ пе^агесі апсі поп-пе^агесі *егтз, *Ье Іеагпіп^ тесЬ- 

апізт іпзісіе *Ье пеигоп ѵѵоиЫ Ьаѵе іо Ье сопзіскгаЫу тоге 

сотріісаіесі *Ьап к іі опіу Нас! іо гесо^піге соп)ипсйоп5 о{ розкіѵе 

*егтз. 5й11, тозі: о{ *Ье сопсер*з ѵѵе Іеагп сопзізі: о{ пе§аі:есІ апсі 

поп-пе§аі:есІ циаікіез: тап І5 а {еа*Ьег1езз Ьіресі, а гіп§ із а сіізс о{ 

а рагйсиіаг пшегіаі ѵѵкЬ аЬзепсе о{ гіЬа* пшегіаі кот а сепіхаі 

ге^іоп, апсі 50 оп. 

ТЬІ5 ккйсику із Вез* скак ѵѵкЬ Ьу іта§іпіп§ *Ьа* еасЬ три* 

йЬег, Ьезісіез геасЬіп^ зоте согпсаі ругатісіаі сеііз сіігеску 

*Ьгои§Ь ехскаюгу зупарзез, іпЬіЬкз о*Ьегз ѵіа іп*егрозесІ іпЫЬі- 

*огу іп*егпеигопз. ТЬіз такез аѵаіІаЫе іо *Ье сопісаі Іеагпіп^ 

тесЬапізт а зе* о{ ругатісіаі сеііз з*апсІіп§ {ог *Ье соггезропсііп^ 

іприі: Ьеіп§ ас*іѵе, апсі апо*Ьег зе* зі§па1іп§ *Ье соггезропсііп^ 

іприі: Ьеіп§ іпасйѵе. ТЬе Іеагпіп^ ргосезз тау 1ітк кзек іо *Ье 

с!е*ес*іоп о{ зітикапеоиз ас*іѵі*у о{ тетЬегз о{ *Ьезе *\ѵо зе*з апсі 

*Ьиз соп)оіп пе§а*ес! апсі поп-пе§а*ес! *егтз \ѵі*Ь *Ье зате еазе 

ѵѵкЬ ѵѵЬісЬ іі: сопіоіпз поп-пе§а*ес! *егтз. 

I гесеп*1у ргорозесі а тосіеі (от огіеп*а*іоп апсі сіігесйоп- 

зепзкіѵе Ііпе ск*ес*огз іп *Ье ѵізиаі сог*ех, \ѵЬісЬ аззщпз *о а зе* о{ 

іпЬіЬкогу пеигопз іп агеа 17 *Ьіз гоіе о{ зѵѵі*сЬіп§ *Ье зі§п о{ *Ье 

іприі: (63). ТЬіз тау Ье іиз* а зресіаі сазе о{ а §епега1 ргіпсіріе о{ 

*Ье сог*ех. 

Сеіі аззетЫіез; етЬосіітепіз 

о{ ісіеаз (ѴеЬісІез 7, іо) 

ѴеЬісІез юіо 14 орега*е \ѵігЬ ісіеаз *Ьа* з*апс! {ог *Ьіп§з 

ог зкиайопз іп *Ьеіг епѵігоптеп*, апсі *Ье ісіеаз аге гергезеп*ес! іп 
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(Ье Ьгаіпз (Ье ѵеЬісІез Ьу §гоирз о{ ас(іѵе е1етеп(з (Ьа( аге 

5отеЬо\ѵ (іесі (о§е(Ьег Ьу гесіргосаі ас(іѵа(іп§ соппесйопз. 

тау азк: ѵѵЬу аге (Ьіп^з по( гергезеп(есІ Ьу зіп^іе е1етеп(з ог, 

цике аЬз(гас(1у, Ьу ра((егпз о{ ас(іѵі(у ѵѵЬісЬ аге поі; сопз(гаіпесІ 

Ьу (Ье сопсікіоп (Ьа( (Ье асйѵе е1етеп(з ехске еасЬ о(Ьег? ТЬе 

ап5\ѵег І5 о{ соигзе: Ьесаизе (Ье ѵеЬісІез аге сагісаШгез геаі 

Ьгаіпз апсі ап ргезеп( іи із а^аіп кзЬіопаЫе (о (Ьіпк о{ §гоирз 

соппес(есІ пеигопз, зо-саііесі сеіі а$$етЫіе$ (64), аз (Ье саггіегз о{ 

іпсііѵісіиаі кетз о{ теапіп§ ог, к \ѵе \ѵізЬ, аз (Ье тогрЬетез іп (Ье 

1ап§иа§е о{ (Ье Ьгаіп. 

І( із ітрог(ап( (о геаііге (Ьа( (Ьеге із по Іо^ісаі геазоп (ог (Ьіз 

іп(егрге(а(іоп. Зиррозе (Ье роіп( із іп(егпа1 гергезеп(а(іоп о^ 

(Ьіп^з іп зисЬ а \ѵау (Ьа( апу Іаг^е епои^Ь зиЬзе( о^ (Ье ск(аіІ8 (Ьа( 

сЬагас(егіге а (Ьіп§ \ѵі11 Ье 5икісіеп( (о еѵоке (Ье (Ьіп§ іп кз еп- 

(іге(у. ТЬіз із ипск>иЬ(ес11у а §оосІ ргіпсіріе, зіпсе к такез к>г 

есопотісаі изе о{ сЬаппеІ сараску ипсіег (Ье аззитриоп (Ьа( (Ье 

ехіз(епсе о{ (Ьіп^з із (Ье таіп гесіипсіапсу іп (Ье ѵѵогісі, ѵѵкЬ 

“(Ьіп^з” 5(апсІіп§ (от Ьипсііез о{ <іе(аі1з еасЬ о{ ѵѵѣісЬ, ѵѵЬеп і( 

ргезеп(з і(зек, гаізез (Ье ргоЬаЬі1і(у (от (Ье гез( о{ (Ьет (о ргезеп( 

(Ьетзеіѵез аз \ѵе11.* Шскг (Ьезе сігситз(апсез а НеЬЬіап аззет- 

Ыу о{ аіі (Ье пеигопз \ѵЬісЬ іпсііѵісіиаііу гергезеп( (Ье <іе(аі1з о{ а 

(Ьіп§ із іпсіеесі а §оосІ сосіеѵѵюгсі (от (Ьа( (Ьіп§, зіпсе к гергезеп(з іп 

і(з іп(егпа1 ехсі(а(огу соппес(іопз (Ье сопсікіопаі ргоЬаЬіІкіез (Ьа( 

сЬагас(егіге (Ье (Ьіп§ кзек. Ви( а зіп^іе пеигоп (Ьа( гесеіѵез ехск- 

а(огу зупарзез кот а зе( о{ акегеп(з гергезеп(іп§ (Ье <іе(аі1з о{ а 

(Ьіп§ із аізо а §оосІ сосіеѵѵогсі, ѵегу тисЬ к>г (Ье зате геазопз, к 

і(з (ЬгезЬоЫ із зе( арргоргіа(е1у зотеѵѵЬеге ЬеПѵееп (Ье ѵаіие (от 
“аіі акегетз ас(іѵе” апсі (Ьа( (от “опе акегеп( ас(іѵе.” І(, (оо, \ѵі11 

*к уои \ѵапг го §газр сЬе теапіп§ сегтз зисЬ аз сЬаппеІ сарасігу, гесіипсіапсу, 

апсі сопсітопаі ргоЬаЬіІігу, уои тизг геасі тоге іпіЪгтаиоп гЬеогу сЬап I сап раск 

іпго а (Ъогпоге. ТЬеге аге тапу іпСгосІисгогу Сехгз, опе о^ гЬе Ьезг згііі Ьеіп§ 

ЗЬаппоп апсі Ѵ^еаѵег’з МаіЬетаіісаІ ТЬеогу о{ Соттипісаііоп (1949). 
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гезропсі (о зиЬзе(5 (Ье сІе(аіІ5 (Ьа( сЬагас(егіге (Ье (Ьіп§, (Ье зіге 

о{ (Ье зиЬзе( Ьеіп§ ск(егтіпесІ Ьу (Ье (ЬгезЬоЫ. 

ТЬе геазопз \ѵЬу ѵѵе (Ьіпк а§аіп іп (егтз сеіі аззетЫіез аге 

тоге етрігісаі. Сеіі аззетЫіез Ьаѵе гесеп(1у §аіпес! зиррог( Ь:от 

пеигорЬузіо1о§у іп (ѵѵо ѵѵауз. Рігз(, тапу уеагз гесогсІіп§ ге- 

зропзез о{ зіп§1е пеигопз іо зепзогу зйтиіі Ьаѵе зЬоѵѵп (Ьа( по 

ѵегу сотр1іса(есІ ог ѵегу ипіцие іпри( І5 пеесіесі (о ас(іѵа(е а 

пеигоп. ТЬе тоз( еШсіеп( зйтиіі (ог согйсаі пеигопз аге га(Ьег 

е1етеп(агу сопй§ига(іопз о{ (Ье зепзогу іприі:, зисЬ аз тоѵіп§ 

Ііпез іп паггоѵѵ ге§іопз о{ (Ье ѵізиаі йеісі (65) ог сЬап§іп§ йгециеп- 

сіез іп сег(аіп сіеіітігесі ге§іопз о{ (Ье асоизйс зрес(гит (66). 

ТЬезе зішріе ‘Теайігез” саппо( іпс!ерепсІеп(1у саггу теапіп§ Ьи( 

тиз( Ье ге1а(ес! іо теапіп§Ьі1 еѵеп(з іп (Ье зате \ѵау аз (Ье 

рЬопетез о{ 1іп§иіз(ісз аге ге1а(ес! іо ѵѵогсіз ог зеп(епсез. ТЬе 

\ѵЬо1е теапіп§Ьі1 еѵеп( тиз( Ье зі§па1есІ іп (Ье Ьгаіп Ьу а зе( о{ 

пеигопз, еасЬ соп(гіЬи(іп§ а рагйсиіаг азрес( \ѵЬісЬ (Ьа( еѵепі: 

тау Ьаѵе іп соттоп ѵѵі(Ь тапу о(Ьег еѵеп(з. 

ТЬе зесопсі Ііпе о{ еѵісіепсе із сіегіѵесі йгот (Ье пеигорЬузіо1о§у 

о{ 1еагпіп§. І( ѵѵаз опе о{ НеЬЬ’з роіп(з (Ьа( сеіі аззетЫіез герге- 

зеп(іп§ (Ьіп§з іп (Ье Ьгаіп аге ЬеЫ (о§е(Ьег Ьу ехсі(а(огу соппес¬ 

йопз Ье(ѵѵееп (Ье пеигопз о{ ѵѵЬісЬ (Ьеу аге сотрозесі апсі (Ьа( 

(Ьезе соппесйопз аге ез(аЫізЬесІ (Ьгои§Ь а 1еагпіп§ ргосезз. ТЬе 

тоз( пашгаі ѵѵау іп ѵѵЬісЬ зисЬ 1еагпіп§ соиЫ (аке ріасе із (Ье 

(гапзкптайоп о{ а з(а(із(іса1 согге1а(іоп, зау, а Ь:ециеп( соіпсі- 

сіепсе о{ а сег(аіп зе( о{ е1етеп(агу ^еайігез іп (Ье іпри(, іп(о 

зупар(іс соппесйопз Ье(\ѵееп (Ье соггезропсІіп§ пеигопз. ѴС^е Ьаѵе 

аігеасіу зееп Ьоѵѵ зоте гесеп( оЬзегѵа(іопз оп (Ье р1аз(ісі(у о^ (Ье 

соппесйопз о{ зіп§1е пеигопз сап іпсіеесі Ье ехріаіпесі Ьу іпѵокіп§ 

зисЬ а тесЬапізт (67). 

ТЬе апа(оту о^ (Ье сог(ех, аз I Ьаѵе )из( зке(сЬес1 і(, аізо такез 

§оос1 зепзе іп (егтз о{ (Ье (Ьеогу о{ сеіі аззетЫіез (68). \ѵе \ѵап( 

(о Ье геасіу (о ЬиіЫ ир р1еп(у о{ сеіі аззетЫіез, \ѵе пеесі р1еп(у о{ 

пеигопз. ТЬе сегеЬгаІ сог(ех іп {ас( соп(аіпз аЬои( аз тапу 
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пеигопз аз іЬе тез* о{ іЬе Ьгаіп. ТЬезе ои^Ьі іо Ье гісЫу соппесіесі, 

\ѵііЬ а Ьі§Ь сЬѵег^епсе зі^паіз кот еасЬ пеигоп іо аз тапу аз 
роззіЫе оіЬег пеигопз іп іЬе сопех. >№е Ьаѵе аігеасіу зееп іЬаі іЬе 

ругатісіаі сеііз сіо іЬеіг Ьезі іп іЬіз гезресі. ТЬіз сііѵег^епсе (апсі 

соггезропсІіп§ сопѵег^епсе) із песеззагу іп огсіег іо ргоѵісіе аз 

тисЬ кеесіот аз роззіЫе (от іЬе сЬоісе о{ рагіпегз іп іЬе сіеѵеіор- 

тепі сеіі аззетЫіез. Ріпаііу, тозі зупарзез ои^Ьі іо Ье ехсіі- 

аіогу, зіпсе сеіі аззетЫіез аге ЬеЫ іо^еіЬег Ьу ехсііаіогу зупарзез. 

АЬоиі іЬгее оиі о{ Ыиг зупарзез іп іЬе сопех аге іуре I, рге- 

зитаЫу ехсііаіогу (69). 

ТЬгезЬоЫ сопігоі апсі іЬе ритр 
о( іЬоифіз (ѴеЬісІез 12, 13, 14) 

ТЬгезЬоЫ сопігоі із ѵѵЬаі такез ѴеЬісІе 12 зресіаі. 

ТЬеге із опіу іпсіігесі еѵісіепсе (ог іЬіз іп апітаі Ьгаіпз, Ьиі іі із 

сіікісиіі іо зее Ьоѵѵ іЬеу соиЫ \ѵогк оіЬегѵѵізе, езресіаііу татта- 

Ііап Ьгаіпз \ѵііЬ іЬеіг епогтоиз соііесііоп о{ сопісаі пеигопз гесір- 

госаііу соппесіесі Ьу розіііѵе кесІЬаск, ап ехріозіѵе зііиаііоп 

іпсіеесі. ТЬгезЬоЫ сопігоі тау Ье тоге іЬап а песеззагу еѵіі; іп 

ксі, іі сіоез іпігосіисе іпіегезііп^ сіупатісз іп ап оіЬепѵізе аіі-іоо- 

гі§Ы тесЬапізт о{ “сеіі аззетЫіез” апсі аззосіаііопз. I Ьаѵе 

зЬо\ѵп іЬаі зотеіЬіп^ акіп іо іЬіпкіп^ тау гезиіі кот іЬе сіупат¬ 

ісз о{ іЬгезЬоЫ сопігоі (70), апсі Раіт (71) Ьаз §опе а 1оп§ \ѵау 

Ю\ѵагс1 зЬоѵѵіп^ іЬе роіепііаііііез о{ іЬіз ргіпсіріе. ТЬаі іЬіз тау Ье 

сЬаоііс (72), апсі іЬегек>ге ипргесІісіаЫе, уои тау ог тау поі 

ассері аз зиШсіепі ехріапаііоп о{ іЬе кеесіот о{ іЬои^Ьі. 

Оп іЬе іприі зЫе о{ іЬе іЬгезЬоЫ сопігоі ѵѵе пеесі а тесЬапізт 

іЬаі сап циіскіу сіізсоѵег іЬе ехріозіѵе і^піііоп о{ сеіі аззетЫіез. 

А сеіі аззетЫу тау Ье сотрозесі о{ пеигопз сІізігіЬиіес! оѵег \ѵіс!е 

ге^іопз о{ іЬе сегеЬгаІ сопех; іЬегек>ге, іЬіз тесЬапізт зЬоиЫ 

гесеіѵе іприі кот іЬе епііге сопех. ТЬе ріесе о{ §гау зиЬзіапсе 
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ассотрапуіп^ *Ье согГех *Ье ЬетізрЬеге іЬгои^ЬоШ: кз ехгепі; із 

*Ье саисіаге писіеиз, апсі іи Ьаз Ьееп 5Ьо\ѵп іо гесеіѵе три* кот 

еѵегуѵѵЬеге іп ап огсіегіу *оро§гарЬіса1 рго)есйоп (73). 

А гесеп* зтсіу Ьу ^іізоп, Ниіі, апсі ВисЬ\ѵаЫ (74) ргоѵісіез 

еѵісіепсе (от ѵегу екесйѵе ргора^аиоп о{ іпри* кот сіікегепі: раг*з 

о{ *Ье сегеЬгаІ сог*ех кігои^Ьои* *Ье саисіаіе писіеиз, ^иі^е іп 

ассогсіапсе ѵѵікі *Ье ісіеа *Ье саисіаге писіеиз аз *Ье с!е*ес*ог о{ 

оѵегаіі согисаі асйѵку. I зи^ез* *Ьа* *Ье зтатт-саисіаіе сот- 

ріех І5 раг* *Ье тесЬапізт (от согйсаі кігезЬоІсІ сопггоі ргоЬа- 

Ыу ѵіа *Ье раІеозіхіатт-ЛаІатиз Іоор. 

ТЬе Іаз* Г\ѵо ѵеЬісІез, іп*госІисіп§ *Ье ісіеа ргесіісйоп, гереа* 

ѵѵЬа* Ьаз океп Ьееп сіізсиззесі Ьу рзусЬоІо^ізіз. I аш ипаЫе іо зау 

ѵѵЬегііег *Ье ісіеа о{ орйтізис ргесіісйоп із огщіпаі \ѵі*Ь те (75); I 

ргезите іі Ьаз оссиггесі іо окіегз. Іі зеетз іо те зиШсіеп* го *аке 

а\ѵау апу аига о{ тузіегу кот §оа1-сІігесі:есІ ЬеЬаѵіог. 
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