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Розглянуто передумови створення номенклатури спеціалізованого житла для
мігрантів. Архітектурно-планувальні рішення висвітлено як один з методів розв’язання
глобальних викликів ХХІ століття. Педагогіка, а саме педагогічна технологія у разі
взаємозв’язку із засобами архітектури здатні стимулювати мігрантів до інтеграції у нове
суспільство. Проблемам якісної інтеграції мігрантів у нове суспільство приділено мало
уваги, не розкрито потенціалу інтеграції мігрантів через житло. Мало дослідженою
залишається тема локалізації житла для мігрантів у структуру міста та її зв'язок з
рівнем інтеграції в соціум та культуру приймаючого суспільства. Поза увагою багатьох
досліджень залишається можливість застосування квартир малих площ, міні квартир,
квартир з покімнатного заселення, житлових одиниць капсульного типу.

Ключові слова: житло для мігрантів, педагогічна технологія, модернізм, типи
житла, інтеграція мігрантів у суспільство.

Постановка проблеми
В� сучасних� умовах� важко� вирішувати� конкретні� суспільні� проблеми� в� межах� тільки� однієї�

наукової� дисципліни?� Постає� проблема� пошуку� конкретних� засобів:� що� можуть� знадобитися� у�
вирішенні� явищ� міждисциплінарного� характеру?� Одним� з� таких� явищ� є� глобальна� міграція:� що�
створює� цілу� низку� негативних� тенденцій?� Прикладом� цього� є� проблеми� мігрантів� та� їхньої�
інтеграції�в�ЄС�v5w?�
�

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Проаналізовано� багато�міждисциплінарних� досліджень:� таких� як� �Теорія� ігор��E?� EJHMO]� та��

�?�[MQ��LGQSGK:�історичний�екскурс�В?�Н?�Горлова���Виникнення�комунальних�квартир�в�перші�роки�
радянської�влади�:�Беатріс�Коломни�з�її�оглядом�містобудівної�школи�першої�половини�ХХ�століття�
та� її� педагогіки� �Радикальна� педагогіка�:� матеріалів� Ксенії� Малич� та� Z?� cPGaGHGH� з� вивчення�
модернізму:� а� також� праці� в� напрямі� педагогічних� технологій:� зокрема� роботи� Коджаспірових:�
Кузьмінського?�
�

Мета статті. Висвітлення�взаємодії�архітектури�та�соціальних�наук�у�вирішенні�глобальних�
проблем:�які�постають�перед�людством�у�ХХІ�столітті?�Розкрити�потенціал�архітектури�та�її�засобів:�
як�регулятора�суспільних�процесів?�

Виклад основного матеріалу
Архітектура як педагогічна технологія.�Зіставлення�термінів��архітектура��та��педагогіка��

не�є�звичним�для�широкого�кола�науковців?�Найвідомішим�сучасним�науковцем:�котрий�практикує�
розгляд� взаємозвrязку� архітектури� та� педагогіки� є� Беатріс� Коломна� f�GRLHP�� �MKMWPQRg?� Для�
розуміння�поставленого�тезису�необхідно�уточнити�дефініції?�Так�термін��архітектура��має�багато�
трактувань�та�визначень?�Зупиняємось�на�визначенні�класика�сучасної�архітектури�o�Бйорка�Інґлеса�
f�URHdG�XQSGKIgz��Архітектура�o�це�мистецтво�та�наука:�яка�гарантує:�що�наші�міста�та�будівлі�справді�
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вписуються�в�те:�як�ми�хочемо�жити�нашим�життямz�процес�прояву�нашого�суспільства�у�нашому�
фізичному� світі�� v3w? Ця� дефініція� розкриває� суть� поданого� терміну� та� його� суспільну� вагу?� Тут�
відображено�як�цінність�архітектури�для�кожної�окремої�особистості:�так�і�для�розвитку�суспільства�
загалом?� Отже:� архітектура� повинна� слугувати� інструментом� для� покращення� якості� суспільства?�
Мається� на� увазі� допомога� у� вихованні� як� корінного� мешканця� держави:� так� і� щойно� прибулим�
особам?� Термін� �педагогічна� технологія�� найвсеохопніше� розкрито� в� термінологічному� словнику�
Каджаспірових:� як� �система�способів:�прийомів:� кроків:�послідовність�виконання�яких� забезпечує�
розвrязання� завдань� виховання:� навчання� та� розвитку� особистості� вихованця:� а� сама� діяльність�
подана�процедурно:�тобто�як�визначена�система�дій��v,w? Розуміння�важливості�взаємозвrязку�цих�
двох� наук� є� запорукою� успішних� змін� та� корегування� процесів:� повrязаних� з� розвитком� та�
прогресом?�

Заглянувши� в� історію� минулого� століття:� ми� можемо� наочно� побачити:� як� певна� теорія�
ставала� наріжним� каменем� виховання� та� змін� суспільств� у� цілих� країнах?� Інструментом:� що� мав�
виконувати�ці�зміни�та�творити�нову�реальність� ставала�архітектура?�Тут�ми�можемо�побачити�як�
позитивний:� так� і� негативний� досвід?� Досить� нагадати� утопічні� соціально7політичні� ідеї:� котрих�
дотримувався� великий� геній� та� законодавець� багатьох� розгалужень� у� розвитку� архітектури� o� Ле�
Корбюзьє?�Його�ідею�будівництва�нового�на�розчищеній�від�пережитків�минулого�території�можна�
побачити�на�прикладі�Плану�Вуазен�vyw?��
�

��

Проектжитлової забудови Пруіт-Іґоу (Pruitt-Igoe) [5]
�

Ідею�перекроювання� засобами�архітектури� fзокрема�урбаністикиg�вже�наявних�та�усталених�
норм:� ієрархій� та� взаємозвrязків� прочитано� через� весь� маніфест:� написаний� в� описі� поданого�
проекту?� Гасло� Ле� Корбюзьє� �будинок:� як� машина� для� житла�� стає� основоположною� ідеєю� для�
низки� ісоціальних� жител� в� багатьох� країнах?� Ці� рішення� часто� характеризувались� великими�
масштабами�реалізації�та�кількістю�людей:�яким�адресовано�житло?�Запроектоване�нове�житло�мало�
виховувати� нового� громадянина:� який� відповідав� �духу� нового� часу�?� Досвід� функціонування�
такого�житла� показав� багато� застережень� та� недоліків� поданих� соціально7архітектурних� експери7
ментів?�Архітектура�не�завжди�перевиховувала�та�змінювала�людей?�

Негативними� прикладами� є� Пруіт7Іґоу� f\HJPLL7XSMGg� в� Сент7Луісі:� США� vuw чи� нескінченні�
депресивні�спальні�райони�масової�забудови�на�теренах�країн�колишнього�соціалістичного�табору?�
Доволі�слушними�є�тези�Беатріс�Коломни�про�поданий�період�в� історії?�Вона�використовує�термін�
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�радикальна�педагогіка�� та� створила�відповідний�проект�o� �Радикальна�педагогікаz�реконструкція�
архітектурної� освіти�?� Цей� проект� є� атласом� інтенсивних:� але� недовговічних� експериментів� з�
архітектурної�освіти:�які�глибоко�трансформували�ландшафт:�методи�та�політику�дисципліни�після�
Другої�світової�війни?��

Як� виклик� нормативного� мислення:� вивчено:� переглянуто� і� змінено� післявоєнне� поле�
архітектури?�Ці� експерименти� є� радикальними� в� буквальному� значенні� з� латинського� HRaP�� fHMMLg:�
основи� чи� основи� чогось?� Нові� методи� навчання� задали� основи� і� порушували� припущення:� а� не�
зміцнювали�та�поширювали�їх?�Вони�діяли�як�зусилля�окремих�закладів:�але�мали�тривалий�вплив?�
Значна�частина�сучасного�архітектурного�вчення�сьогодні�має�корінь�з�їхньої�парадигми?�Проект�є�
�відкритим� архівом�� з� ty� тематичних� досліджень:� що� спонукає� дискусії� щодо� історії� та�
майбутнього�архітектурної�педагогіки�vsw? Як�ми�можемо�зробити�проміжний�висновок�o�вплив�та�
взаємозвrязок�технології�педагогіки�та�архітектури�є�наглядним?�

Аналіз помилок, зроблених з досвіду реалізації певних соціально-політичних візій
минулого століття.� Як� не� допустити� таких� помилок� у� майбутньому:� для� цього� необхідно�
проаналізувати� подані� процеси?� Узагальнюємо� технічну� педагогіку� як� процес� реалізації� мо7
дерністських�ідей�в�культурі� і�світобаченні�засобами�архітектури�та�урбаністики?�Це�узагальнення�
можемо� обґрунтовувати� бажанням� модерністів� творити� нову� реальність� і� виховувати� нових�
особистостей?�Аспект�творення�та�виховання�є�невідrємною�складовою�педагогічного�процесу?�

На� початку�~~� століття� завдяки� стрімкому� розвитку� будівельних� технологій� виникли� нові�
принципи� архітектурного� проектування?� Відмовившись� від� традиційного� декору� і� орнаменту:�
архітектори� зосередилися� на� тектоніці:� функціональності� і� формі?� Здавалося:� нова� архітектура� не�
тільки� змінить� міста:� а� й� допоможе� побудувати� нове� суспільство:� зробивши� щасливими� тисячі�
людей?�Така�соціальна�ангажованість�і�революційний�пафос�стали�відмінною�рисою�шкіл�і�течій:�які�
в� історії� архітектури� об|єднують� терміном� �модернізм�?� Модерністів� завжди� лаяли?� Спочатку�
прихильники� консервативних� напрямів:� які� не� вірили:� що� можна� відмовитися� від� спадщини�
класичної� архітектури?� Потім� наступне� після� модерністів� покоління� архітекторівz� після� Другої�
світової�війни�вони�намагалися�пом|якшити�безкомпромісний�і�повчальний�тон�своїх�учителів�vtw? �
Після� війни� істотно� скоротився� житловий�фонд� багатьох� країн� Європи?� Ситуація� загострювалась�
поверненням� солдат:� міграційними� процесами?� Розруха� у� містах:� катастрофічна� нестача� житла�
спонукали� архітекторів� до� пошуку� виходу� із� кризової� ситуації:� прийняття� нових� рішень?�
Відбувалась�переорієнтація�будівельного�виробництва�на�користь� індустріалізації:� велися�пошуки�
нових�технологічних�методів�і�архітектурних�рішень�v*w? Саме�в�такий�активний�спосіб�та�спраглий�
до�новаторських:�масштабних�рішень�модерністи�мали�змогу�просувати�свої�ідеї?�

І�нарешті:�архітектори�5+s4o5+t4�років�o�до�цього�часу�світ�зовсім�втомився�від�монотонності�
і� одноманітності� інтернаціонального� стилю?� Все:� у� що� вірили� модерністи:� піддавалося� сумнівуz�
втеча� від� історії:� соціальний� експеримент:� типове� житлове� будівництво:� самодостатність�
залізобетонної� конструкції:� грандіозність� містобудівного� розмаху?� Ситуацію� посилило� і� те:� що�
життя�у�нових�районах�виявилося�не�таким�щасливим:�як�мріяли�їхні�творці?�5u�липня�5+t3�року�о�
5u� годині� ,3� хвилини:� коли� була� підірвана� перша� багатоповерхівка� модерністського� житлового�
мікрорайону� Прютт7Айгоу� в� американському� місті� Сент7Луїс� fдив?� нижчеg:� американський�
архітектор�і�критик�Чарльз�Дженкс�констатував��смерть�нової�архітектури�?�

Дослідник�європейської�післявоєнної�архітектури�Б?�С?�Черкес�одного�разу�зауважив:�що��чим�
більше� трагедія:� тим� яскравіше� уявлення� про� рай�?� Можливо:� величезна� кількість� фантастичних�
урбаністичних�проектів�5+u4o5+s4�років�якраз�свідчить�про�бажання�якомога�швидше�потрапити�в�
майбутнє:� заслужене� довгими� стражданнями� і� багатьма� помилками?� Цей� ескапізм� став� окремим:�
дуже� плідним� напрямом� архітектурної� думки?� Архітектори� враховували� те:� що� на� зміну� FMWM�
GOMQMWPOJI:�тобто�рядовому�сучасному�споживачеві:�повинен�прийти�FMWM�KJaGQI�o�людина�граюча?�
Нова�архітектура�повинна�була�не�визначати�вчинки:�а:�навпаки:�надихати�жителів�міста�на�участь�у�
спонтанних�акціях� і� діях?�Автори�цієї� ідеї:� члени�французького��Ситуаціоністського� інтернаціоналу�:�
розглядали�місто�як�область�перетину�різноманітних�емоційних�та�ігрових�зон?�Уявляючи�місто:�що�
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живе�за�цими�законами:�архітектори�складали�мегаполіси:�в�яких�все�циркулює�в�єдиному�ритмі:�а�
за�будь7які�допоміжні�функції�відповідають�роботи?�Здебільшого�у�таких�проектах�місто�або�підняте�
над� землею:� або� ледь� стикається� з� нею?�Людині:� вже� не� привrязаній� до�місця� роботи� і� не� скутій�
соціальними� зобов|язаннями:� залишається� лише� подорожувати:� насолоджуватися:� творити� v+w?�
Одними� з� головних� причин� невдач� багатьох� амбітних� проектів� модерністів� було� бажання�
радикально� міняти� світогляд:� цінності� та� побут� великих� суспільних� мас?� Добровільно� навrязати�
радикальні� зміни� великому� колу� людей� є� проблематичним?� Багато� з� реалізованих� радикальних�
концепцій� основувались� на� застосуванні� сили� та� насильства� v54w? Повторення� таких� методів� у�
майбутньому�не�є�допустимим?�

Успішне використання методів педагогічної технології в сучасній архітектурі та
суспільстві.� Архітектура� fа� саме� урбаністика:� як� її� складоваg� має� досвід� успішного� виховання�
громадян� через� реалізацію� цілої� низки� підходів?� Йдеться� про� програму� �дорожньої� дієти�� v55w:�
котра� показала:� як� можна� знизити� аварійність� у� місті:� звузивши� смуги� руху� транспорту� та��
змусивши�водіїв�та�пішоходів�не�порушувати�нові�правила�безпеки?�Виконання�невеликого�переліку�
змін�допомагає�зберегти�десятки�життів�щодня�у�багатьох�містах�США�та�Європи?�Напрацювання�
теоретиків�урбаністів� та�волонтерів� стають�основами�державних�програм�окремих�штатів� та�міст� v53w?�
Причинами�успішності�цього�процесу�є�зацікавленість�усіх�учасників�у�кінцевих�позитивних�змінах�
та�результатах?�Інтереси�усіх�сторін�враховано�і�ніхто�не�відчуває:�що�його�комфорт�реалізований�за�
чийсь�кошт?�Відповідний�підхід�потрібно�реалізовувати�в�інших�проектах?�

Практичне� використання� взаємозвrязку� архітектури� та� педагогічних� технологій� можна�
реалізовувати� у� вирішенні� нагальних� глобальних� проблем?� Керівник� Міжнародного� валютного�
фонду� Крістін� Лагард� визнає� проблеми� глобальної� міграції:� як� одного� з� найпріоритетніших�
викликів�сучасного�світу�v5,w?�

Однією� з� проблем� міжнародної� міграції� є� неготовність� мігрантів� адаптовуватись� до� нових�
суспільних� умов?� Нетерпимість� корінного� населення� до� мігрантів:� що� не� мають� бажання�
інтегровуватись� у� сформоване� суспільство:� стає� також� проблемою?� Мотивами� для� навчання��
fу� нашому� розумінні� o� це� інтеграція� в� нове� суспільствоg� є� соціальні:� спонукальні:� пізнавальні:�
професійно7ціннісні� та� меркантильні� стимули� v5yw? Якщо� перші� чотири� ми� не� можемо� на� 544�x�
реалізувати�засобами�архітектури:�то�останній�пункт�o�завиграшки?�Архітектор�може�запропонувати�
широку�номенклатуру�житла:�яке�відповідно�до�рівня� інтеграції�мігранта�у�суспільство�може�бути�
запропоноване� мігранту?� Що� більший� рівень� інтеграції� мігранта� у� суспільство:� то� кращі� умови�
можуть�надаватися?�Уся�лінійка�номенклатури�житла�для�мігрантів�повинна�завершуватись�вільним�
виходом� мігранта� в� ринок� нерухомості� o� як� рядового� представника� суспільства?� Ця� модель� не�
зумовлює�кардинальних�змін�у�суспільстві?�Головним�завданням�є�відсіювання�мігрантів�на�тих:�хто�
бажає� інтегруватись� та� прийняти� цінності� та� правила� нового� суспільства� та� мігрантів:� котрі� не�
хочуть�налагоджувати�з�ним�співпрацю?�В�цьому�разі�можна�трактувати�теорію�ігор�v5uw:�а:�отже:�
мігрант� шукатиме� найвиграшніший� для� себе� шлях?� � Меркантильна� складова� мотивації� у� аспекті�
інтеграції� є� універсальним� підходом� до� вирішення� цього� питання� у� різних� регіонах� та� країнах?�
Відмежувавшись�від�емоцій�та�оцінних�суджень�створюється�новий�патерн�у�взаємодії�мігранта�та�
приймаючого� суспільства?� У� цьому� підході� є� одна� засторога� o� матеріальні� блага� не� повинні�
спонукати� мігранта� до� паразитування� на� наданих� йому� благах?� Отже:� постає� необхідність�
сформулювати�конкретні��правила�гри�:�за�якими�мігрант�змушений�інтегруватись�у�суспільство�та�
отримувати� щоразу� кращі� умови� проживання� або� виходити� з� програми� інтеграції?� Потрібно�
підкреслити�виключення�насильного�чи�примусового�шляху�навrязування�цієї� інтеграції�мігранту?�
Взаємодія� сторін� повинна� відбуватись� добровільно� з� усвідомленням� кінцевої� мети?� Мігрант� як�
людина�повинен�зберігати�почуття�гідності?�Здебільшого�мігранти�надають�перевагу�внормованому�
та� адаптованому� для� проживання� середовищу� o� на� відміну� від� приміщень:� де� не� забезпечуються�
відповідні�гігієнічні�вимоги�v5sw?��

27



�

Висновки
У�статті�наглядно�показано�взаємодію�архітектури�та�соціальних�наук�у�вирішенні�глобальних�

проблем:� які� постають� перед� людством� у�ХХІ� столітті?�Матеріал� статті� у� стислих�межах� показує�
потенціал�архітектури�та�її�засобів:�як�регулятора�суспільних�процесів?�

Взаємозвrязок� архітектури� та� педагогічної� технології� стає� невідворотним� через� наростання�
глобальних� викликів?� Одним� з� них� стає� неврегульована� міграція?� Адаптація� мігрантів� до� нового�
середовища� є� можливою� через� ефективну� інтеграцію:� котра� повинна� реалізовуватись� згідно� з�
розробленої�цілісної�стратегії�перевиховання�мігранта?�Архітектура�має�цілу�низку�інструментарію:�
котрий� здатен� посприяти� цьому� процесу?� Перед� архітекторами� постає� необхідність� створити�
функціональні� моделі:� котрі� відповідають� поставленим� завданням?� Архітектурні� моделі� повинні�
вливатись� як� у� масштаб� житлової� одиниці� певної� споруди:� так� і� у� масштаб� міста� та� його�
інфраструктури?� Сьогодні� існує� нагальна� потреба� у� різнопрофільному� вивченні� такого� явища:� як�
неврегульована� міграція?� Архітектурний� аспект� є� одним� з� маловисвітлених:� і� постає� потреба� в�
подальших�наукових�напрацюваннях�за�цією�тематикою?�

Ця� стаття� створює� базис� для� подальших� напрацювань� за� поданою:� малодослідженою�
тематикою?�
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EFG� RHLPOKG� OMQIPaGHI� LFG� THGOMQaPLPMQI� NMH� LFG� OHGRLPMQ� MN� R� HRQSG� MN� ITGOPRKP�Ga� FMJIPQS� NMH�
WPSHRQLI?�YHOFPLGOLJHRK�RQa�TKRQQPQS�aGOPIPMQI�RHG�IFMbQ�RI�R�WGLFMa�MN�IMK[PQS�LFG�SKM`RK�OFRKKGQSGI�MN�
LFG� LbGQL]7NPHIL� OGQLJH]?� \GaRSMS]� fQRWGK]:� TGaRSMSPORK� LGOFQMKMS]g:� PQ� OMQUJQOLPMQ� bPLF� LFG�WGRQI� MN�
RHOFPLGOLJHG:�ORQ�ILPWJKRLG�WPSHRQLI�LM�PQLGSHRLG�PQLM�R�QGb�IMOPGL]?�EFG�THM`KGWI�MN��JRKPL]�PQLGSHRLPMQ�MN�
WPSHRQLI�PQLM�R�QGb�IMOPGL]�RHG�`GPQS�TRPa�KPLLKG�RLLGQLPMQ?�EFG�TMLGQLPRK�MN�PQLGSHRLPMQ�MN�WPSHRQLI�LFHMJSF�
FMJIPQS�PI�QML�aPIOKMIGa?�EFG�LMTPO�MN�KMORKP�RLPMQ�MN�FMJIPQS�NMH�WPSHRQLI�PQ�LFG�ILHJOLJHG�MN�LFG�OPL]:�FRI�
`GGQ� KPLLKG� HGIGRHOF?�YQa�LFG�HGKRLPMQIFPT�MN�FMJIPQS� KMORKP�RLPMQ� KG[GK�MN� PQLGSHRLPMQ�MN�WPSHRQLI� PQLM� LFG�
IMOPGL]� RQa�OJKLJHG� MN� LFG� FMIL� IMOPGL]?��PLFMJL� RLLGQLPMQ� LM�WRQ]� IOPGQLPNPOHGIGRHOF� PI� LFG�TMIIP`PKPL]� MN�
JIPQS�RTRHLWGQLI�MN�IWRKK�RHGRI:�WPQP�RTRHLWGQLI:�RTRHLWGQLI�PQ�R�HGIPaGQLPRK�HMMW:�ORTIJKG�abGKKPQS?�

XQ� WMaGHQ� OMQaPLPMQI:� PL� PI� aPNNPOJKL� LM� IMK[G� ITGOPNPO� IMOPRK� THM`KGWI� bPLFPQ� MQK]� MQG� IOPGQLPNPO�
aPIOPTKPQG?� EFGHG� PI� R� THM`KGW� MN� NPQaPQS� OMQOHGLG�WGRQI� LFRL� WR]� `G� QGGaGa� PQ� IMK[PQS� TFGQMWGQR� MN�
PQLGHaPIOPTKPQRH]�QRLJHG?��QG� IJOF�TFGQMWGQMQ� PI� SKM`RK�WPSHRLPMQ:�bFPOF�OHGRLGI� R�QJW`GH�MN� QGSRLP[G�
LHGQaI?�YQ�G�RWTKG�MN�LFPI�PI�LFG�THM`KGWI�MN�WPSHRQLI�RQa�LFGPH�PQLGSHRLPMQ�PQLM�LFG��_�v5w?�

EFG� RHLPOKG� RQRK]�GI� LFG�WRQ]� PQLGHaPIOPTKPQRH]� HGIGRHOF:� IJOF� RI� ��RWG�EFGMH]��E?� EJHMO]:� RQa��
�?�[MQ��LGQSGKh�FPILMHPORK�G�OJHIPMQ��MHKM[��?��EFG�GWGHSGQOG�MN�OMWWJQRK�RTRHLWGQLI�PQ�LFG�GRHK]�]GRHI�
MN��M[PGL�TMbGH�h��GRLHPOG��MKMWQR�PLI�HG[PGb�MN�JH`RQ�TKRQQPQS�IOFMMK�MN�LFG�NPHIL�FRKN�MN�LFG�LbGQLPGLF�
OGQLJH]�RQa�PLI�TGaRSMS]��HRaPORK�TGaRSMS]�h�WRLGHPRKI�`]��IGQP]R��RKPd�RQa�cPGaGHGH�Z?�MQ�LFG�ILJa]�MN�
WMaGHQPIW:�RI�bGKK�RI�IOPGQLPNPO�bMHdI�PQ�LFG�aPHGOLPMQ�MN�TGaRSMSPORK�LGOFQMKMSPGI:�PQ�TRHLPOJKRH�LFG�bMHd�
MN��MURITPHM[:��J�WPQId]?��

EFG� PQLGHOMQQGOLPMQ�MN�RHOFPLGOLJHG�RQa�TGaRSMSPORK� LGOFQMKMS]�`GOMWGI� PQG[PLR`KG� PQ� LFG� KPSFL�MN�
LFG�HPIG�MN�SKM`RK�OFRKKGQSGI?��QG�MN�LFGIG�OFRKKGQSGI� PI�JQHGSJKRLGa�WPSHRLPMQ?�YaRTLPQS�WPSHRQLI�LM�LFG�
QGb� GQ[PHMQWGQL� PI�TMIIP`KG� LFHMJSF� GNNGOLP[G� PQLGSHRLPMQ?� XL� IFMJKa�`G� PWTKGWGQLGa� PQ� ROOMHaRQOG�bPLF�
LFG� aG[GKMTGa� PQLGSHRK� ILHRLGS]� MN� HG7GaJORLPMQ� MN� LFG�WPSHRQL?� EFG� RHOFPLGOLJHG� FRI� R� QJW`GH� MN� LMMKI:�
bFPOF�RHG�R`KG�LM�OMQLHP`JLG�LM�LFPI�THMOGII?�YHOFPLGOLI�RHG�NROGa�bPLF�LFG�QGGa�LM�OHGRLG�NJQOLPMQRK�WMaGKI?�
�MaGKI� LFRL� WGGL� LFG� IGL� LRIdI?�YHOFPLGOLJHRK� WMaGKI� IFMJKa� NPL� `MLF� LFG� IORKG� MN� R� HGIPaGQLPRK� JQPL� MN� R�
TRHLPOJKRH�`JPKaPQS�RQa� LFG� IORKG� MN� LFG� OPL]� RQa� PLI� PQNHRILHJOLJHG?��JHHGQLK]:� LFGHG� PI� RQ�JHSGQL� QGGa� NMH�
PQLGHaPIOPTKPQRH]�ILJa]�MN�LFG�TFGQMWGQMQ�MN�PHHGSJKRH�WPSHRLPMQ?�EFG�RHOFPLGOLJHRK�RITGOL�PI�MQG�MN�LFG�NGb�
KPL�RQa�LFGHG�PI�R�QGGa�PQ�LFGPH�NJLJHG�IOPGQLPNPO�aG[GKMTWGQLI�MQ�LFG�IJ`UGOL?�
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