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CIvitrbs'GarIstUt
ARISTOTE

eekkIItteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggqq~~MMaaTTII--11´́nnGGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII  9999  ..  ss¬¬aabb''eeTTAAvviijjeennAAqq~~MMaaTTII  33  ´́nnGGUULLMMaaBB¥¥""aadd
TTII111144,,  kk~~̈̈¨̈ggCCnnµµaayyuu  6633qq~~MMaa  ..  

GGaarrIIssttUUttVVnnzziitteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaammTTssßßnnvviiTTUUrrdd**mmaanneekkrr††__eeQQµµaaHHll∫∫IICCaaTTIIbbMMppuutteennAA
kk~~̈̈ ¨̈ggbbuurraaNNkkaall  ––  eeQQµµaaHHKKaatt''ssBB√√́́ ff©©eennAAEEttmmaannssPPaaBBrrnnÊÊWWrrssuuHHssaayyeennAA®®KKbb''ssaa--
llaaeerroonn  ..  KKaatt''ÂÂttUUvvCCaakkUUnn®®bbuussrrbbss''nnIIkkUUmm""aaKKuuss,,        eellaakk®®KKUUeeBBTT¥¥mm~~aakk''EEddllÂÂttUUvvCCaa
mmiitt††PP&&kk††iirrbbss''GGaammIInnttaass,,  eess∂∂cceennAAmm""aaeessDD√√aann''  ..  KKaatt''mmaannEEss®®ssLLaayyccuuHHmmkkBBIImm""aa
kkaaGGuugg  EEddllÂÂttUUvvCCaaeeccAArrbbss''eeGGssKKUULLaaBB  ..  KKaatt''mmaannkkMMeeNNIItteekkIItteennAAss††aaeeyyoorr
eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggTTIIÂÂkkuuggmm""aaeessDD√√aann'',,  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggqq~~MMaaTTII11  ´́nnGGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII9999  ..    KKaatt''VVnnÂÂttUUvvFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnn
kkMM®®BBaaVVtt''bbgg''““BBuukkmm††aayyttMMaaggBBIIeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggvv&&yykkuummaarrPPaaBBmmkkeemm¬¬""HH  ..  GG~~kkEEddllmmaannPPaarr::TT--
TTYYllxxuussÂÂttUUvv  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrGGbb''rrmm¥¥rrbbss''KKaatt''VVnneeVVHHbbgg''rrUUbbKKaatt''eeccaall  ..  eemm¬¬""aaHHeehhIIyy
GGaarrIIssttUUtt  eeBBllccUUllvv&&yyCCMMTTgg''kk**VVnnFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnneeTTAAkk~~̈̈ ¨̈ggGGVVyymmuuxxeeppßßgg@@˘̆˘̆˘̆  eeTTAAkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarr
ssbb∫∫aayyee®®ssIIbb®®ssaallBBaassvvaallBBaasskkaallEEddllVVnnbbNN††aall[[KKaatt''VVtt''bbgg''®®TTBB
¥¥FFuunnGGss''rrllIIgg  ..

CCaaddMMbbUUggKKaatt''VVnnccuuHHeeQQµµaaHHCCaayyuuTTÏÏCCnnssµµ&&®®KKcciitt††ccUUlleeFF√√IIsswwkkss®®ggaamm,,    kk**bb""uuEEnn††eeddaa
yymmuuxxrrbbrreennHH    mmiinnssmm®®ssbbnnwwggCCMMeennaarrcciitt††rrbbss''KKaatt''BBIIkkMMeeNNIItt,,        KKaatt''kk**VVnneeqq¬¬øøtt
eeTTAAssYYrreehhaarraaeennAAPP~~MMeeddllhh√√,,  eeddIImm∫∫II®®KKaann''EEttccgg''ddwwggffaa  KKaatt''nnwwggÂÂttUUvveeFF√√IIGG√√IIss®®mmaabb''tteeTTAA
´́ff©©mmuuxxeeTToott..  eehhaarr""aaVVnnbbBBaaÇÇaarr[[KKaatt''eeFF√√IIddMMeeNNIIrreeTTAAÂÂkkuuggGGaaEEtt˙̇nn,,    ®®BBmmTTMMaagg[[xxMM®®bbwwgg
hh√√wwkkhh√√WWnnxxaaggEEpp~~~~kkvviinn&&yyTTssßßnnvviiCCÇÇaa  ..  eennAAeeBBlleennaaHH      KKaatt''VVnnccUUllkk~~̈̈¨̈ggGGaayyuu1188qq~~MMaa
rrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  KKaatt''VVnnxxMM®®bbwwggEE®®bbggeerroonnssUU®®ttGGss''rryy::eeBBll2200qq~~MMaa  eennAAGGaakkaaeeddmmII
ee®®kkaammkkaarrddwwkknnMMaarrbbss''VV¬¬ttuugg,,        eehhIIyyeeddaayyKKaatt''VVnnccaayyvvaayybbMMpp¬¬aajj®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††ii
rrbbss''KKaatt''eexxÊÊccxxÊÊIIGGss''rrllIIggrrYYcceeTTAAeehhIIyy,,      KKaatt''kk**mmaannkkaattBB√√kkiiccççeeddIImm∫∫IIrrkkkk´́®®mmcciiBBççiiaamm
CCiivviittyykkff~~MMaaeeTTAAllkk''̆̆ ˘̆˘̆ff~~MMaaxx¬¬HHKKaatt''eeFF√√IIeeddaayy´́ddxx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,  eennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn  ..

GGaarrIIssttUUttmmaannTTmm¬¬aabb''bbrriieePPaaKKEEttbbnn††iiccbbnn††ÁÁccbb""uueeNNˆ̂aaHH,,  eehhIIyynniiÂÂnnÊÊaakk**rriittEEttttiiccttYYcc
NNaass''eeTTAAeeTToott  ..  eeddaayyKKaatt''®®ssLLaajj''kkaarrssiikkßßaa®®ssaavv®®CCaavveeBBkkeeTTAA,,    eeddIImm∫∫IITTbb''TT--
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ll''nnwwggkkaarrgggguuyyeeddkk,,  KKaatt''VVnnyykkffMMaaggssııaann''mmYYyyddaakk''EEkk∫∫rrEE®®KKddMMeeNNkkrrbbss''KKaatt''
®®ssNNuukkeennAAeeBBllccUUllTTMMeerrttKKaatt''llaattssnnÏÏwwgg´́ddrrbbss''KKaatt''mm≈≈aaggrrhhUUttddll''ffMMaaggssııaann'',,
eeddaayyeennAAkk~~̈̈ggkkNN††aabb''́́ ddmmaannkkaann''ddMMuuEEddkkmmYYyyppgg  ..    eennAAeeBBllEEddllKKaatt''llgg''llkk''ssflfl
bb''kk~~̈̈ ¨̈ggGGaarrmmµµNN__      ddMMuuEEddkkkk**rrbbUUttFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~̈̈ ¨̈ggffMMaaggssııaann''bbNN††aall[[llaann''……sseemm¬¬ggyy""aagg
xx¬¬MMaagg  eeFF√√II[[KKaatt''PP∆∆aakk''®®kkjjaaggLLIIggvviijjmmYYyyrrMMeeBBCC  ..      LLaaEEGGflflrrkkVVnneeFF√√IIrrVVyykkaarrNN__ffaa
KKaatt''mmaannsseemm¬¬gg®®ssYYyy  ((eejj""vv@@))  ,,  EEPP~~kkttUUcc@@,,  eehhIIyyeeCCIIggkk**ttUUcceeTToott      eehhIIyyffaaKKaatt''
ccUUllcciitt††eess¬¬øøkkBBaakk''ssÌÌaattVVttppUUrrppgg''  ..

GGaarrIIssttUUttmmaannbbBBaaÔÔaassµµaarrttIIvvaagg´́vvNNaass''    eehhIIyyGGaaccyyll''ccMMeeNNaaTT¥¥dd**llMMVVkk@@
eennaaHHyy""aaggqqaabb''rrhh&&ssCCaaTTIIbbMMppuutt  ..    mmiinnyyUUrrbb""uunnµµaannKKaatt''kk**ccaabb''eepp††IImmmmaanneeTTBBeekkaassll¥¥
xxııgg''xxııss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssaallaarrbbss''VV¬¬ttuugg,,  ®®BBmmTTMMaaggmmaanneekkrr††__eeQQµµaaHHxxııss''ll∫∫IIBBIIeellIIBBYYkkbbNNÎÎii
ttssPPaa‰‰eeTToott@@TTMMaaggGGss''  ..  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggGGaakkaaeeddmmII  ((bbNNÎÎiittssPPaa))    eeKKBBMMuuhhflflaannssee®®mmccGG√√II
TTMMaaggGGss''  eebbIIkkaallNNaaeehhIIyyeeKKmmiinnVVnnTTTTYYlleeyyaabbll''rrbbss''GGaarrIIssttUUtt,,      ff√√IItt∫∫iittEEtt
eeyyaabbll''eennHH    CCYYnnkkaallmmiinnssUUvvssmm®®ssbbCCaammYYyyeeKKaallCCMMhhrrrrbbss''VV¬¬ttuuggkk**eeddaayy  ..
BBYYkkssaavv&&kk‰‰eeTToott@@VVnnssmm¬¬wwggeemmIIllmmkkGGaarrIIssttUUtt,,    eeddaayyccaatt''TTuukkffaaCCaaGG~~kk®®VVCC∆∆mm~~aa
kk''dd**xxııgg''xxııss''sseemm∫∫IImmGGssççaarr¥¥NNaass''  ..    mmaannGG~~kkxx¬¬HHGGnnuueellaammttaammeeyyaabbll''rrbbss''GGaarrII
ssttUUtteeddaayyeeTTAATTTTwwggCCaammYYyynnwwggeeyyaabbll''rrbbss''eellaakk®®KKUUFFMMEEffmmeeTToottppgg  ––  KKWWVV¬¬ttuugg
..    GGaarrIIssttUUttkk**VVnnddkkxx¬¬ÁÁnnffyyeeccjjBBIIbbNNÎÎiittssPPaa  EEddllCCaaeehhttuubbNN††aall[[VV¬¬ttuugg
mmaannkkaarrGGaakk''GGnn''®®ssBBnn''cciitt††CCaaxx¬¬MMaagg  ..      eellaakk®®KKUUFFMMVVnnccaatt''TTuukkffaaGGaarrIIssttUUttCCaassaavv&&kk
mm~~aakk''bbHHeeVVrr      eehhIIyyEEttggEEttff©©ËËrrffaabbuuKKlleeccHHEEtt®®bbqqMMaaggnnwwggrrUUbbKKaatt'',,        ddUUccCCaakkUUnneessHH
mmYYyy  EEddll®®bbqqMMaaggnnwwggmmaattaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  

BBYYkkGG~~kkTTIIÂÂkkuuggGGaaEEtt˙̇nnVVnnee®®CCIIsseerrIIssyykkGGaarrIIssttUUttbbBBaaÇÇËËnneeTTAAeeFF√√IICCaarrddΩΩTTUUttttMMNNaa
ggTTIIÂÂkkuuggrrbbss''BBYYkkxx¬¬ÁÁnneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggvvMMaaggeess∂∂cchh√√flflÈÈll¬¬IIBB,,        ““BBuukkrrbbss''GGaaeeLLccssgg''--LLWW®®kkgg''  ((
Alexandre-le-Grand ))  ..    GGaarrIIssttUUttkk**VVnnssMMNNaakk''GGss''mmYYyyrryy::eeBBlleennAAmm""aaeess--
DD√√aann''  eeddIImm∫∫IIbbMMeeBBjjkkiiccççkkaarrTTUUtt[[BBYYkkTTIIÂÂkkuuggGGaaEEtt˙̇nn  ..      eennAAeeBBllEEddllKKaatt''®®ttLLbb''mmkk
vviijj  KKaatt''VVnnsseegg˚̊tteeXXIIjjffaa  TTssßßvviiTTUUeessNNUU®®kkaattVVnnÂÂttUUvveeKKee®®CCIIsseerrIIss[[bbgg˙̇aatt''
bbee®®ggoonneennAAkk~~¨̈¨̈ggGGaakkaaeeddmmII  ..        eennAAeeBBllEEddllGGaarrIIssttUUttVVnnsseegg˚̊tteeXXIIjjffaakkEEnn¬¬gg
eennHH®®ttUUvveeKKyykkVVtt''eeTTAAeehhIIyy,,    KKaatt''kk**VVnneeBBaallffaa  KKYYrr[[eeGGoonnxxµµaass''NNaass''EEddllGGaa
rrIIssttUUttÂÂttUUvvEEttbbiiTTmmaatt''eennAAeess©©øømm    eennAAeeBBllEEddlleessNNUU®®kkaattmmaannGGMMNNaaccnniiyyaayy..
KKaatt''kk**VVnnbbeegg˚̊IIttÂÂkkuummbbkkßßmmYYyyeeTToott  eehhIIyykk**VVnnbbgg˙̇aatt''bbgg˙̇aajjccMMeeNNHHvviiCCÇÇaammYYyyeeppßß
gg  BBIIGG√√II@@EEddllKKaatt''VVnneerroonnssUU®®ttGGMMBBIIeellaakk®®KKUUFFMMrrbbss''KKaatt''  KKWWVV¬¬ttuugg  ..
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eekkrr††__eeQQµµaaHHll∫∫IIll∫∫aajjrrbbss''GGaarrIIssttUUttEEddllGG~~kkppggyyll''ffaaeeccHHBBUUEEkkeessÊÊIIrr®®KKbb''mmuuxx
nnUUvvmmuuxxvviiCCÇÇaanniiggvviiTT¥¥aassaa®®ss††ee®®ccIInnyy""aaggeehhIIyy        CCaaBBiieesssseennAAkk~~̈̈ ¨̈ggTTssßßnnvviiCCÇÇaanniiggnn--
eeyyaaVVyy,,  VVnnEENNnnMMaacciitt††eess∂∂cchh√√flflÈÈll¬¬IIBB  [[ee®®CCIIsseerrIIssyykkrrUUbbKKaatt''eeTTAA[[bbgg˙̇aatt''bbgg˙̇aa
jjkkUUnn®®bbuussrrbbss''®®TTgg''  ..    eennAAeeBBlleennaaHH  GGaaeeLLccssgg''eeTTIIbbnnwwggmmaannGGaayyuu1144qq~~MMaa..
GGaarrIIssttUUttVVnnTTTTYYllyykkmmuuxxggaarrffµµIIeennHH,,  eehhIIyykk**VVnnssMMNNaakk''eennAAccMMnnYYnn88qq~~MMaa    CCaammYYyy
nnwwggGGaaeeLLccssgg'',,  eeddIImm∫∫IICCYYyyGGbb''rrmm¥¥ddll''kkUUnneess∂∂cceennHH  nnUUvvmmuuxxvviiCCÇÇaaBBiieessss@@  ,,  eehhIIyy
eebbIIeeyyaaggttaammrrVVyykkaarrNN__́́ ff©©ee®®kkaayymmkkrrbbss''BB¬¬ËËttaakk,,    EEddllKKaatt''VVnnllaakk''mmiinnbbgg˙̇aa
jjnnrrNNaamm~~aakk''eeTToottTTMMaaggGGss''  ..    ccMMeeNNHHddwwggxxaaggEEpp~~~~kkTTssßßnnvviiCCÇÇaa    mmiinnVVnneeFF√√II[[KKaatt''
mmaannvviinn&&yyttwwggrrwwuuggbb""uunnµµaanneeTT  ..  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijjKKaatt''xxMM®®bbwwggEE®®bbggeeFF√√IIkkaarrrrkkssIIuummaannVVnn,,
eehhIIyymmaannkkaarrllaayyLLMMeennAAkk~~¨̈¨̈ggbbBBaa˙̇aanneeyyaaVVyyCCaaee®®ccIInnkkaallkk~~¨̈¨̈ggssmm&&yyKKaatt''eennAAkk~~¨̈¨̈
ggvvMMaaggrrbbss''eess∂∂ccmm""aaeessDD√√aann''  ..  eess††cchh√√flflÈÈll¬¬IIBBkk**xxMMeellIIkkssÊÊÁÁyykkiitt††iiyyssrrbbss''KKaatt''eeddaa--
yykkssaagg®®ssuukkss††aaeeyyoorreeLLIIggvviijj  EEddllCCaa®®ssuukkkkMMeeNNIIttrrbbss''GGaassrrIIttUUtt  ,,    eehhIIyy
EEddllFF¬¬aabb''VVnnTTTTYYllkkaarrhhiinneehhaacceeddaayyssaarrsswwkkss®®ggaamm..    eess∂∂cc®®TTgg''VVnnbbBBaaÇÇËËnn
GG~~kk®®ssuukkeeddIImmeennAAss††aaeeyyoorr[[eeTTAArrss''eennAATTIIeennaaHHeeLLIIggvviijjTTMMaaggGGss''eeddaayyssuuxxssaann††,,
KKWWeeddaayyeehhttuuffaa®®bbCCaaCCnnmmYYyyPPaaKKeennAATTIIeennaaHHFF¬¬aabb''VVnnVVtt''bbgg''eessrrIIPPaaBB,,  eehhIIyymmYYyy
PPaaKKeeTToottkk**VVnnrrtt''ccaakkeeccaallTTIIkkEEnn¬¬gg  ..    

GGaarrIIssttUUttbbnnÊÊaabb''BBIIVVnnccaakkeeccjjBBIIvvMMaaggGGaaeeLLccssgg''kkaallNNaammkk,,  kk**®®ttLLbb''mmkk
rrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggTTIIÂÂkkuuggGGaaEEtt˙̇nnvviijj  EEddlleennAATTIIeennaaHHeeKKVVnnpp††ll''kkiitt††iiyyss[[KKaatt''®®KKbb''@@KK~~aa..  
KKWWeeddaayyssaarrEEtteess∂∂cchh√√flflÈÈll¬¬IIBB  eeddIImm∫∫IICCaarrgg√√aann''eellIIkkTTwwkkcciitt††ddll''GGaarrIIssttUUttVVnnkkssaagg

GGMMeeBBIIllÌÌCCaaee®®ccIInnccMMeeBBaaHHGG~~kkTTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn  ..  GGaarrIIssttUUttkk**VVnnee®®CCIIsseerrIIssyykkTTIIkkEEnn¬¬gg
mmYYyyeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggttMMbbnn''llIIeess  ((  kkkknn  ––  Lycée EEddll´́ff©©ee®®kkaayymmkkmmaanneeQQµµaaHHffaavviiTT¥¥aa--
ll&&yy,,  KKWWCCaa®®ssuukkmmYYyyeennAA®®bbeeTTss®®kkiikk    EEddllGGaarrIIssttUUttVVnnee®®CCIIsseerrIIssyykkeeFF√√IICCaaTTII
kkEEnn¬¬ggssaallaaeerroonn  ))  ˘̆˘̆˘̆yykkTTIIkkEEnn¬¬ggmmYYyyEEddllmmaannddMMaa´́®®BBeeQQIICCaaCCYYrreeddIImm∫∫IIbbeegg˚̊IIttssaa
llaaffµµIIrrbbss''KKaatt''  ..  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBll®®bb®®kkttIIFFmmµµttaa      KKaatt''EEttggbbgg˙̇aatt''bbgg˙̇aajjBBYYkkssaavv&&kkrrbb
ss''KKaatt''  eeddaayyeeddIIrreellggkkMMssaann††eennAATTIIeennaaHH,,    eemm¬¬""aaHHeehhIIyyGG~~kkppggkk**nnMMaaKK~~aaeehhAAGG~~kkbbeegg˚̊IItt
®®kkuummbbrriiss&&TTffµµIIeennHHffaaCCaaBBYYkkÂÂkkuummeebb""rrIIVV""eettTTIIss¥¥aagg  ((  Péripatéticiens ))  ..    mmiinnyyUUrrbb""uu
nnµµaannvviiTT¥¥aall&&yyrrbbss''GGaarrIIssttUUttkk**ccaabb''eepp††IImmmmaanneekkrr††__eeQQµµaaHHrrnnÊÊ„„rrll∫∫II,,    eeddaayyeehhttuuffaammaa
nnmmnnuussßßmm~~aarrxx~~aann''xx~~aabb''EEss√√ggmmkkBBII®®KKbb''TTiissTTII  eeddIImm∫∫II®®KKaann''EEttVVnnmmkkss∂∂aabb''GGaarrIIssttUUtt,,
EEddllkkiitt††iinnaammVVnnÂÂttUUvvppßßBB√√ppßßaayyeennAAeeBBjjBBaass®®bbeeTTss®®kkiikk  ..

❑
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GGaaeeLLccssgg''VVnneess~~IIrrssMMuu[[GGaarrIIssttUUtteeFF√√IIkkaarr®®ssaavv®®CCaavvCCaaBBiieesssseennAAkk~~̈̈ ¨̈ggmmuuxxvviiCCÇÇaa
vviiTT¥¥aassaa®®ss††BBiieessaaFFnn__  ::    ®®TTgg''VVnnbbBBaaÇÇËËnnBBYYkkGG~~kk®®bbmmaajj''nniiggBBYYkkGG~~kkeennssaaTTCCaaee®®ccIInn
rrUUbb  ddUUcckkggTT&&BBmmYYyy  eeddIImm∫∫IICCYYyypp††ll''BB··ttmmaannGGMMBBIIFFmmµµCCaattii®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggEEddllGGaarrIIssttUUtt
ÂÂttUUvvkkaarrccgg''ddwwgg˘̆˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHEEffmmTTMMaaggVVnnbbBBaaÇÇËËnn®®VVkk''880000ttmm¬¬wwgg    eeddIImm∫∫II[[
KKaatt''mmaannllTTÏÏPPaaBBccaayyvvaayyeeFF√√IIkkaarrssiikkßßaa®®ssaavv®®CCaavveeTToottppgg  ..  

GGaarrIIssttUUttkk**VVnneeVVHHBBuummııppßßaayyeessoovveePPAArrbbss''KKaatt''TTaakk''TTggnnwwggbbrrmm&&ttƒƒvviiCCÇÇaa  ((  Mé

taphysique ))  eehhIIyynniiggvviiTT¥¥aassaa®®ss††BBiieessaaFFnn__  ((  Physique ))  ..  eess∂∂ccGGaaeeLLccssgg''
VVnnTTTTYYllddMMNNwwggeennHHeennAAccMMeeBBllEEddll®®TTgg''kkMMBBuuggCCaabb''cc∫∫MMaaggeennAATT√√IIbbGGaassIIuu..  eess∂∂ccGGgg
eennHHEEddllmmaannmmhhiiccœœiittaaFFMMeeFFgg  eehhIIyyEEddllmmaanneeKKaall®®VVff~~aaeeFF√√IICCaammnnuussßßTTII11eennAAkk~~̈̈ ¨̈gg
eellaakk  eennAAkk~~̈̈ ¨̈gg®®KKbb''mmuuxxvviiCCÇÇaa,,  kk**mmaannkkaarree®®kkvvee®®kkaaFFyy""aaggxx¬¬MMaagg        EEddllccMMeeNNHHddwwggnniigg
vviiTT¥¥aassaa®®ss††rrbbss''GGaarrIIssttUUttTTMMaaggbb""uunnµµaann  VVnnÂÂttUUvvyykkeeTTAAEEcckkccaayyddll''mmnnuussßßssaa--
mm&&BBaaÔÔ  ..  ®®TTgg''VVnnssMMEEddggnnUUvveeTTaammnnssßßeennHH      eeddaayyVVnnssrreessrrlliixxiitteepp∆∆IImmkkGGaarrIIss
ttUUttmmaanneesscckk††IIddUUeecc~~HHffaa  ––  

««  BBIIGGaaeeLLccssgg''mmkkGGaarrIIssttUUtt,,˘̆˘̆˘̆eellaakk®®KKUUmmiinnKKYYrreeVVHHBBuummııppßßaayyeessoovveePPAArrbbss''
eellaakk®®KKUUEEddllTTaakk''TTggnnwwggvviiTT¥¥aassaa®®ss††BBiieessaaFFnn__eennaaHHTTaall''EEtteessaaHH,,          KKWWBBIIee®®BBaaHHffaa
eeyyIIggcc∫∫aass''CCaaKKµµaannssƒƒaannPPaaBB””tt††¨̈ ¨̈gg””tt††mmGG√√IIeennAABBIIeellIIGG~~kkdd´́TTeennaaHHtteeTTAAeeTTootteeTT,,
®®bbssiinneebbIIGG√√II@@EEddlleellaakk®®KKUUVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonneeyyIIggxx∆∆MM̈̈          CCaaBBiieesssseennaaHHÂÂttUUvvyykk
eeTTAAppßßBB√√ppßßaayyBBaassvvaallBBaasskkaallddll''mmnnuussßß®®KKbb''®®bbeePPTT  ..        xx∆∆MM̈̈ ¨̈ssUUmmCCMMrraabbeellaakk
®®KKUUttaamm®®ttgg''eeTTAAccuuHHffaa        xx∆∆MM̈̈ ¨̈ÂÂttUUvvkkaarrmmaannccMMeeNNHHddwwggxxııgg''xxııss''eellIIssBBIIGG~~kkdd´́TTTTMMaaggGGss'',,  
CCaaCCaaggmmaannmmhhiiTTÏÏÚÚTTÏÏxx¬¬MMaaggBBUUEEkkeennaaHHeeTTAAeeTToott  »»  ..

GGaarrIIssttUUtteeddIImm∫∫IIss®®mmaallkkMMhhwwggrrbbss''eess∂∂ccGGggeennHHkk**VVnneeqq¬¬IIyyttbbffaa  KKaatt''VVnn
bbeegg˚̊IItt®®TTiiss∂∂IIGGss''TTMMaaggeennHH[[eeXXIIjjBBnn¬¬WẂ́ ff©©  eeTTAAttaammEEbbbbbbTTmmYYyyEEddll®®TTwwss∂∂IIGGss''TTMMaagg
eennHHmmiinnGGaacceeXXIIjjBBnn¬¬WW´́ff©©eessaaHHeeLLIIyy..  KKWWKKaatt''ccgg''nniiyyaayyffaaKKaatt''VVnnbbEEgg√√ggddaann˘̆˘̆˘̆
ddaakk''sseemm¬¬øøkkbbMMBBaakk''bb®®BBaaççaass''eennAAkk~~̈̈ ¨̈gg®®TTwwss∂∂IIrrbbss''KKaatt''    rrhhUUttddll''KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''GGaacc
yyll''VVnneeLLIIyy  ..  

GGaarrIIssttUUttmmiinnssUUvvVVnnCCaaeeFF√√II[[eess∂∂ccGGaaeeLLccssgg''ssBB√√hhÚÚTT&&yybb""uunnµµaanneeTT  ..
eess∂∂ccmmaanneerrOOggTTaass''cciitt††CCaammYYyyKKaatt''CCaaxx¬¬MMaaggBBIIee®®BBaaHHKKaatt''VVnnkkaann''eeCCIIggTTssßßnnvviiTTUUrrkkaa
llIIssEEttnneeddaayyccMMhhxx¬¬MMaaggeeBBkk  ..  kkaallIIssEEttnneennHHÂÂttUUvvCCaaeeccAAkkµµÁÁyyrrbbss''GGaarrIIssttUUtt,,
eeBBaallKKWWCCaakkUUnn®®bbuussrrbbss''kkµµÁÁyy®®ssIIrrbbss''KKaatt''  ..  

kk~~̈̈ ¨̈ggGGttiittkkaall,,  GGaarrIIssttUUttFF¬¬aabb''VVnnyykkeekkµµggmm~~aakk''eennHHeeTTAAcciiBBaaççiimmeennAAppÊÊHHKKaatt'',,
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FF¬¬aabb''VVnnpp††ll''nnUUvvkkaarrGGbb''rrmm¥¥®®KKbb''yy""aagg  ..  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''VVnnccaakkeeccjjBBIIGGaaeeLL--
ccssgg''eeTTAAKKaatt''VVnn®®bbKKll''eeccAAkkµµÁÁyyeennHH  [[eeTTAAeess∂∂cceeddIImm∫∫II[[eeddIIrrttaamm®®TTgg''eeTTAAeeFF√√IIsswwkk
ssÂÂggaamm˘̆˘̆˘̆  eeddaayyVVnnpp††MMaaeepp∆∆IICCaammYYyynnwwgg®®TTgg''yy""aaggBBiieessssBBiissaalleeTToottppgg  ..
kkaallIIssEEttnnnniiyyaayyss∂∂IImmiinnssUUvvKKiittEE®®kkggCCaammYYyynnwwggeess∂∂cc,,      eehhIIyymmaannnniissßß&&yymmiinn
ssUUvvccuuHHss®®mmuuggCCaammYYyynnwwgg®®TTgg''eeTT  ..      KKWWbbuuKKlleennHH‰‰ggEEddllVVnnXXaatt''XXMMaagg®®bbCCaaCCnn
mm""aaeessDD√√aann''kkMMuu[[eellIIkkddMMeekkIIggeess∂∂ccddUUccCCaa®®BBHHGGaaTTiieeTTBB  ,,  rreebboobb®®bbCCaaCCnnEEBBrrßß  ..

GGaaeeLLccssgg''EEddllssÌÌbb''eexxııÈÈmmkkaallIIssEEttnnCCaaxx¬¬MMaagg      BBIIee®®BBaaHHEEttCCnneennHHmmaannkk∫∫aall
rrwwggBBnn''eeBBkk  ˘̆˘̆˘̆kk**VVnneeqq¬¬øøttrrkkeeXXIIjj{{kkaasskkMMccaatt''CCnneennHHeeccaall  ..  eess∂∂ccVVnneeccaaTTkkaa
llIIssEEttnnffaammaann®®bbLLaakk''®®bbLLËËssCCaammYYyynnwwggGGMMeeBBIIXXuubbXXiitt    rrbbss''ssaavv&&kkrrbbss''xx¬¬ÁÁnnKKWW
EEGGflflrrmmUULLaaGGflfluuss,,  eehhIIyy®®TTgg''kk**mmiinnGGnnuuBBaaÔÔaatt††[[CCnnCCaabb''eeccaaTTkkaarrBBaarrxx¬¬ÁÁnnEEddrr  ..  GGaaeeLLcc--
ssgg''kk**bbBBaaÇÇaarr[[ccaabb''kkaallIIssEEttnneeTTAAeeVVHHCCaaccMMNNIIsstt√√sswwgg˙̇  ..      GG~~kkxx¬¬HHVVnneeBBaallffaa
®®TTgg''[[yykkeeTTAABB¥¥ÁÁrrkk  ..        GG~~kkxx¬¬HHeeTToottVVnnGGHHGGaaggffaakkaallIIssEEttnnVVnnÂÂttUUvvss¬¬aabb''eennAA
ee®®kkaammGGMMeeBBIITTaarruuNNkkmmµµ,,  vvaayyddMM®®ccMMFFaakk''  ..

ttMMaaggBBIImmaannkkaarrddaakk''eeTTaasskkaallIIssEEttnnkkaallNNaammkk      GGaarrIIssttUUttkk**mmaanneekkIIttcciitt††
KKMMnnMMuuyy""aaggxx¬¬MMaaggCCaammYYyynnwwggGGaaeeLLccssgg''  ..    ccMMEENNkkGGaaeeLLccssgg''vviijjkk**eeqq¬¬øøtt{{kkaassrrkk
mmeeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''yy""aaggeeddIImm∫∫IIBB¥¥aaVVTTGGaarrIIssttUUtt  ..  eess∂∂ccVVnneellIIkkddMMeekkIIggkkiitt††iiyyssrrbb
ss''eessNNUU®®kkaatthhYYsscceennÊÊaall  ®®BBmmTTMMaaggVVnneepp∆∆IIGGMMeeNNaayyyy""aaggee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaaccMM--
MMeeBBaaHHTTssßßvviiTTUUrree®®kkaayyeennHH  ..  GGaarrIIssttUUtt  eekkIItteesscckk††II®®ccEENNnnnniinnÊÊaarryy""aaggxx¬¬MMaagg  ..
GG~~kkxx¬¬HHVVnneeccaaTTEEffmmeeTToottppggffaaGGaarrIIssttUUtteennHHeehhIIyy          EEddllVVnnXXuubbXXiittCCaammYYyy
nnwwggGGgg''TTIIVV""EETTrr  eeddaayy[[rrUUbbmmnn††eeTTAACCnnee®®kkaayyeennHHllaayyff~~MMaabbMMBBuull  EEddlleeKKssggßß&&yy
ffaaVVnnÂÂttUUvvbbBBaaÇÇËËnneeTTAA[[eeFF√√IIKKtt''eess∂∂ccGGaaeeLLccssgg''  ..

GGaarrIIssttUUtt  eebbIIeeTTaaHHCCaammaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaarrwwggbbwwuuggyy""aaggNNaakk**eeddaayy  kk**VVnnbbgg˙̇aajj
nnUUvvllkk≈≈NN::TTnn''eexxßßaayyCCaaee®®ccIInnppggEEddrr  ..          bbnn††iiccee®®kkaayyBBIIeeBBllEEddllKKaatt''VVnnllaa
ccaakkbbNNÎÎiittssPPaarrbbss''VV¬¬ttuugg,,        KKaatt''VVnnffyyxx¬¬ÁÁnneeTTAArrss''eennAACCaammYYyynnwwggEEGGflflrrmmIIjj""aass
EEddllCCaaeess∂∂ccpp††aacc''kkaarreennAAGGaarrttaann  ..  eeKKmmiinnVVnnddwwggeeddaayycc∫∫aass''llaass''eeTTffaammaannmmnn††
eess~~hh__GG√√II  EEddllVVnn®®bbTTaajjcciitt††KKaatt''[[eeTTAAeennAATTIIeennaaHH  ..    kk**bb""uuEEnn††mmaannGG~~kkxx¬¬HHVVnneeBBaall
ffaa  GGaarrIIssttUUttVVnneeFF√√IIddMMeeNNIIrreeTTAATTIIeennaaHH  eeddIImm∫∫IIee®®ttkk®®ttGGaallkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarr®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBIIGGVV--
yymmuuxxEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

GG~~kkxx¬¬HHVVnneeBBaallffaaGGaarrIIssttUUttVVnneerroobbGGaaBBaahh__BBiiBBaahh__CCaammYYyynnwwggbbÌÌËËnn®®ssII,,      xx¬¬HH
eeTToottffaaCCaammYYyynnwwgg®®bbBBnnÏÏccuuggrrbbss''eess∂∂ccpp††aacc''kkaarrEEGGrrmmIIjj""aass  ..  eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk††II
KKaatt''VVnnssMMEEddggbbgg˙̇aajjnnUUvvttNN˙̇aa®®kkLLaabb''EEppnnddIICCaammYYyynnwwgg®®ssIImm~~aakk''eennHH,,          EEddllCCaa
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eehhttuubbNN††aall[[KKaatt''eeFF√√IIBBiiFFIIBBlliikkmmµµssaakk˚̊aarr::bbUUCCaaccMMeeBBaaHHnnaagg  ddUUccEEddllGG~~kkTTII®®kkuuggGGaa--
EEtt˙̇nnFF¬¬aabb''eeFF√√IIccMMeeBBaaHH®®BBHH®®ssII  eessEErr""ss--eeGGeeLLWWssIIuunnddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..    mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ,,
KKaatt''EEffmmTTMMaaggVVnnssrreessrrkkMMNNaaBB¥¥CCaakkiitt††iiyyssccMMeeBBaaHHeess∂∂ccEEGGrrmmIIjj""aass    EEddllVVnn
GGnnuuBBaaÔÔaatt††[[KKaatt''eerroobbkkaarrCCaammYYyy®®ssIImm~~aakk''eennHH  ..

❑

GGaarrIIssttUUttVVnnEEcckkTTssßßnnvviiCCÇÇaa  CCaa®®TTiiss∂∂IInniiggCCaakkiiccççkkaarrGGnnuuvvtt††nn__  ..  TTssßßnnvviiCCaaÇÇGGnnuu
vvtt††nn__  KKWWCCaavviinn&&yyEEddllbbee®®ggoonneeyyIIgg    GGMMBBIIeesscckk††IIBBiittTTMMaaggLLaayyEEddllGGnnuuBBaaÔÔaatt††[[eeyyII
ggyykkmmkkeeFF√√IIkkiiccçç®®bbttiibbtt††eellIIssttiissµµaarrttIIrrbbss''eeyyIIgg,,  ddUUccCCaavviiTT¥¥aa--vviinniiccœœ&&yy  ((Logique))
EEddllpp††ll''[[eeyyIIggnnUUvvssuuPPaassiitt    ss®®mmaabb''[[eeyyIIggrrss''ssuuxx®®ssYYllkk~~̈̈¨̈ggCCiivviitt´́nnssggmm,,
EEddllpp††ll''ssIIllFF··mm  nniiggllTTÏÏiinneeyyaaVVyy[[eeyyIIggCCaaeeddIImm  ..

TTssßßnnvviiCCÇÇaakk~~̈̈ ¨̈ggffaann::CCaa®®TTiiss∂∂IIGGnnuuBBaaÔÔaatt††eeyyIIggrrkkeeXXIIjjeesscckk††IIBBiittssMMrraabb''EEvvkkEEjjkk
GGFFiibb∫∫aayy  ddUUccCCaabbrrmm&&ttƒƒvviiCCÇÇaa  (( Métaphysique ))  nniiggrrUUbbvviiTT¥¥aa  ((  Physique ))  ..  eeyyaagg
ttaammeeyyaabbll''KKaatt'',,  vvaammaanneeKKaallCCMMhhrrbbIIyy""aagg    EEddllTTaajjVVnnmmkkBBIIkk∫∫ÁÁnnvviiCCÇÇaaBBIIFFmmµµCCaa
ttii  ––  KKWWkkgg√√HH,,  vvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuueeddIImm,,  nniiggrrUUbbrraagg®®TTgg''®®TTaayy  ..  

eeddIImm∫∫IIbbgg˙̇aajjffaa  ««kkgg√√HH»»  kk**ÂÂttUUvvccaatt''TTuukkCCaaeeKKaallCCMMhhrrppggEEddrr,,      KKaatt''VVnneeBBaall
ffaa  vvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuueeddIImmEEddllkkssaaggqq¬¬aakk''́́ qq~~~~ee®®KKOOggrrbbss''ee®®bbII®®VVss''GG√√IImmYYyy  ®®ttUUvvmmaann  ««kkgg√√HH»»
´́nnee®®KKOOggrrbbss''eennaaHH  ..  CCaa””TTaahhrrNN__,,    eeKKÂÂttUUvvccaatt''TTuukkffaavvttƒƒ̈̈FFaattuueeddIImmEEddllkkssaaggttuu
kkaarriiyyaall&&yy,,  vvaaÂÂttUUvvEEttmmaannkkgg√√HH  ´́nnrrUUbbrraagg®®TTgg''®®TTaayyrrbbss''ttuu--kkaarriiyyaall&&yy,,    eeBBaall
mmuunnnnwwggkkssaaggqq¬¬aakk''́́ qq~~ttuukkaarriiyyaall&&yymmYYyy,,  vvaaTTaall''EEttvvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuueeddIImm    BBMMuummaannrrUUbbrraagg®®TTgg''
®®TTaayyCCaattuu--kkaarriiyyaall&&yyeennaaHHeeTT  ..

GGaarrIIssttUUttmmiinnVVnnccaatt''TTuukkkkgg√√HH    CCaaeeKKaallCCMMhhrrss®®mmaabb''ssaaggssgg''rrUUbbkkaayyeennaaHH
eeLLIIyy,,  kk**bb""uuEEnn††CCaaeeKKaallCCMMhhrr´́nnTTiiddΩΩPPaaBBxxaaggee®®kkAAeeddIImm∫∫IIpplliittkkmmµµ,,    kk~~̈̈ ¨̈ggllkk≈≈NN:EEdd--
llffaapplliittkkmmµµKKWWCCaakkaarrEE®®bb®®bbYYllBBIIssPPaaBBkkaarrNN__mmYYyy          EEddllvvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuueeddIImmmmiinnTTaann''
mmaannrrUUbb  eeTTAAssPPaaBBkkaarrNN__mmYYyyeeTToottEEddllvvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuummaannrrUUbb  ––    CCaa””TTaahhrrNN__eeQQIIkk††aarr
EEddllmmiinnTTaann''mmaannrrUUbb  EEddllkk¬¬aayyeeTTAACCaattuu  ..

GGaarrIIssttUUttVVnnpp††ll''nnUUvvnniiyymmnn&&yyBBIIrrxxuussKK~~aaGGMMBBIIvvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuu  ..    nniiyymmnn&&yyTTII11    mmaann
llkk≈≈NN::CCaaGGvviiCCŒŒmmaann  ((  Caractère négatif ))  ..  vvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuueeddIImm,,  KKaatt''eeBBaall,,    KKWWBBMMuuEEmmnn
CCaaFFaattuu,,  ……CCaassPPaaBBllaattssnnÏÏwwgg,,  ……CCaaKKuuNNssmm∫∫tt††ii  KKWWBBMMuummaannllkk≈≈NN::GG√√IITTMMaaggGGss''  ..
ddUUeecc~~HHeebbIIeeyyaaggttaammeeyyaabbll''KKaatt'',,  FFaattuueeddIImmrrbbss''eeQQII  KKWWBBMMuuEEmmnnCCaaTTMMhhMMrrbbss''vvaa,,
BBMMuuEEmmnnCCaarrUUbbrraagg®®TTgg''®®TTaayy,,  BBMMuuEEmmnnCCaaBB··NNssMMbbuurr,,  BBMMuuEEmmnnCCaassPPaaBBrrwwgg,,  BBMMuuEEmmnnCCaallkk
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NN:ss©©ÁÁttEEhhgg  ……kk**CCaassPPaaBBeessIImmssÌÌiitt,,  BBMMuuEEmmnnCCaakk¬¬iinn,,  eeBBaallBBMMuuEEmmnnGG√√II@@TTMMaaggGGss''CCaa
ee®®KKaaHHff~~aakk''ccrraaccrrEEddllmmaanneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssaacc''eeQQIIeennaaHHeeLLIIyy  ..  

nniiyymmnn&&yymmYYyyeeTToottmmaannllkk≈≈NN::CCaavviiCCŒŒmmaann,,  ((  Caractère positif )),,  eehhIIyykk**
BBMMuummaannccMMNNuuHHnnUUvvKKuuNNPPaaBBppggEEddrr,,    ddUUccEEttnniiyymmnn&&yyTTII11ddUUeecc~~aaHH‰‰gg  ..    KKaatt''VVnneeBBaa
llffaa  vvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuueeddIImm  KKWWCCaa®®bbFFaann  (( sujet ))  EEddllrrbbss''ee®®bbII®®VVss''GG√√IInniimmYYyy@@  ®®ttUUvvssaagg
ssgg''eeLLIIgg  eeyyaaggttaamm≤≤TTÏÏiiBBll´́nn®®bbFFaanneennaaHH  ..  eeKKeennAAEEttccgg''ddwwggffaaeettIIGG√√IIeeTTAACCaa®®bb--
FFaannTTII11EEddllmmaann≤≤TTÏÏiiBBllssaaggssgg''qq¬¬aakk''́́ qq~~~~ee®®KKOOggrrbbss''ee®®bbII®®VVss''TTMMaaggLLaayy  ..  

TTssßßnnvviiTTUUrrddEEddllVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnffaa    eeddIImm∫∫IIssaaggssgg''rrUUbbkkaayymmYYyyeennAAkk~~̈̈ ¨̈gg
FFmmµµCCaattii,,  vvaa®®ttUUvvmmaanneellIIssBBIIvvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuueeddIImm,,    KKWWeeKKÂÂttUUvvmmaanneeKKaallCCMMhhrrmmYYyyeeTToott  EEddll
eeKKeehhAAffaarrUUbbrraagg®®TTgg''®®TTaayy  ..  GG~~kkxx¬¬HHVVnnyyll''ffaa    rrUUbbrraagg®®TTgg''®®TTaayyeennHH    KKWWKKµµaannGG√√II
eeppßßggBBIIssPPaaBBxxMMaaKK~~aa´́nnPPaaKKIIeeppßßgg@@EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggrrUUbbmmnn††́́ nnFFmmµµCCaattii  ..  GG~~kkxx¬¬HHVV
nnGGHHGGaaggffaa  vvaa®®ttUUvvEEttmmaannKKuuNNssmm∫∫tt††iissMMxxaann''GG√√IImmYYyy      EEddllmmaannllkk≈≈NN::xxuussBBIIvvttƒƒ̈̈ ¨̈
FFaattuueeddIImm  ,,EEddllbbNN††aall[[eeBBllNNaaEEddlleeKKkkiinnÂÂssUUvvssaaLLIIeeTTAA      vvaakk¬¬aayyeeTTAACCaarrUUbb
rraagg……ssPPaaBBkkaarrNN__ssMMxxaann''mmYYyyeeTToott  EEddlleeFF√√II[[ÂÂssUUvvssaaLLIIkk¬¬aayyeeTTAACCaaeemmßßAA  ..
rrYYccbbnnÊÊaabb''BBIIVVnnyykkmmkkllaayyTTwwkk,,      eemmßßAAEEddlleeKKVVnn®®ccVVcc''®®ccbbll''bbBBaaççËËllKK~~aaeennaaHH
kk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaaddMMuuVV""eett  ((  VVyyGGrr  ))  ˘̆˘̆˘̆  eennAATTIIbbMMppuutt    eennAAeeBBllEEddlleeKKyykkddMMuuVV""eett
eennaaHHeeTTAAccMMGGiinn      kk**vvaakk¬¬aayyeeTTAACCaarrUUbbrraagg……ssPPaaBBkkaarrNN__mmYYyyffµµIIeeppßßggmmYYyyTToott    EEddll
bbNN††aall[[eemmßßAAVV""eettkk¬¬aayyeeTTAACCaannMMbbuu&&gg  ..  

GG~~kkTTMMaaggGGss''KK~~aaeennAAxxaaggeellIIVVnnTTTTYYllssaall''ffaammaannkkaarrEE®®bbkk¬¬aayyssPPaaBBkkaarrNN__
……rrUUbbrraaggssMMxxaann''eennHH  eennAA®®KKbb''rrUUbbkkaayy‰‰eeTToott@@TTMMaaggGGss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggFFmmµµCCaattii  ..  ””TTaahhrr--
NN__ddUUccCCaaeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggrrUUbbkkaayyrrbbss''sstt√√eessHH,,  ee®®kkAAEEttBBIIqqÌÌwwgg,,  ssaacc'',,  ssrr´́ss®®bbssaaTT,,  xxYYrr
kk∫∫aall,,  QQaammEEddllhhUUrrttaammssrr´́ssFFMM@@eeTTAAcciiBBaaççiimm®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg´́nnee®®KKOOggssaarrBBaagg;;
eehhIIyyee®®kkAABBIIvviiBBaaÔÔaaNNrrbbss''sstt√√EEddllCCaaeeKKaallCCMMhhrrjjMMaauugg[[mmaanneekkIIttccllnnaa,,
GG~~kkTTMMaaggGGss''KK~~aaeennAAxxaaggeellII  ((®®kkuummvviinniiccœœ&&yyeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssaallaarrbbss''GGaarrIIssttUUtt))      VVnnccaatt''
TTuukkffaammaannrrUUbbrraaggssMMxxaann''mmYYyyeeTToottrrbbss''sstt√√EEddlleeKKeehhAAffaa®®BBllwwgg..  GG~~kkTTMMaaggGGss''
KK~~aaVVnnccaatt''TTuukkffaa  ssPPaaBBkkaarrNN__……rrUUbbrraaggEEbbbbffµµIIee®®kkaayyeennHH      BBMMuuVVnnTTaajjeeccjjBBIIvvttƒƒ̈̈ ¨̈
FFaattuueeddIImmeennaaHHeeTT,,  kk**bb""uuEEnn††VVnnTTaajjeeccjjBBIImmhhiiTTÏÏiiÚÚTTÏÏ  ……≤≤TTÏÏiiBBll´́nnvvttƒƒ¨̈¨̈FFaattuueeddIImm
rreebboobbCCaaGGvvttaarrrrbbss''®®BBHH..  KKWWCCaassPPaaBBkkaarrNN__ssMMxxaann''EEddllmmaannGGaakkaarr::ddaacc''EELLkkEEmm
nnEETTnnBBIIvvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuueeddIImm  ((KKµµaannGG√√IITTaakk''TTggKK~~aaeeTT))˘̆˘̆˘̆KKWWBBMMuuEEmmnnCCaakkaarrEE®®bbkk¬¬aayy,,  bb††ËËrr®®TTgg''®®TTaayy
GG√√II,,  ……BBMMuuEEmmnnCCaakkaarrEE®®bbkkaaLLaaBBIIvvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuueeddIImmeennaaHHppgg  ..

❑
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GGaarrIIssttUUttVVnnccaatt''TTuukkffaarrUUbbkkaayyGG√√II@@kk**eeddaayyEEddllssƒƒiittmmaanneennAAeellIIEEppnnddIIeennHH
ÂÂttUUvv®®bbKKMMuueeLLIIggeeddaayyFFaattuu44yy""aagg  ––  KKWWddII,,  TTwwkk,,  xx¥¥ll'',,  eePP¬¬IIgg  ..        ddIIeehhIIyynniiggTTwwkkmmaann
TTmm©©nn''FF©©nn''BBIIee®®BBaaHHmmaannCCMMeennaarreeTTAArrkkmmCCŒŒmmNNÎÎll((TTIIkkEEnn¬¬ggkkNN††aall))  ´́nnBBiiPPBBeellaakk..
ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj  TTwwkknniiggxx¥¥ll''eeccHHEEttrrssaatt''eeTTAAqq©©aayyBBIImmCCŒŒmmNNÎÎll˘̆˘̆˘̆eeTTAAttaammGGMMeeBBIIEEddll
vvaaGGaacceeFF√√IIVVnn  ..  BBIIee®®BBaaHHrrbbss''ee®®kkaayyeennHHCCaarrbbss''FFuunn®®ssaall  ..

ee®®kkAABBIIFFaattuuTTMMaagg44eennHH,,  GGaarrIIssttUUttVVnnTTTTYYllssaall''ffaammaannFFaattuuTTII--55  mmYYyyeeTToott,,
EEddll®®bbKKMMuueeLLIIggeeddaayyee®®KKOOgg´́ppÊÊGGMMBBrr  ((eemmXX)),,      eehhIIyyEEddllmmaannccllnnaavviillCCMMuuvviijjCCaa
rrgg√√gg''mmUUllCCaanniiccçç..  KKaatt''VVnnyyll''ffaaeennAABBIIeellIIxx¥¥ll'',,  eehhIIyyeennAABBIIee®®kkaammEEpp~~kkmmYYyyEEdd--
llCCaassPPaaBBeekkaagg´́nnffaann®®BBHHcc&&nnÊÊ,,  mmaannffaannGGKKIImmYYyydd**FFMMeeFFgg      EEddllFFaattuueePP¬¬IIggeeccHHEEtt
eehhaaHHeeLLIIggeeTTAArrkk˘̆˘̆˘̆®®bbEEhhllKK~~aannwwggFFaattuuTTwwkkEEddlleeccHHEEtthhUUrreeTTAArrkkTTIIzzaannssmmuu®®TTddUU--
eecc~~aaHH‰‰gg  ..

✫ --  ˘̆˘̆˘̆GGaarrIIssttUUttVVnnbbBBaaÇÇaakk''ffaa  vvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuueeddIImmGGaaccEEbbggEEcckk≤≤tteeccHHccbb''    eehhIIyyffaa
vvttƒƒ̈̈FFaattuuTTMMaaggeennHHmmaannssmm∫∫ËËrrBBaasseeBBjjsskklleellaakkeeyyIIggTTMMaaggmmUUll,,  eehhIIyyKKaatt''VVnn
bbEEnnƒƒmmffaaKKµµaannssPPaaBBGG√√IICCaaTTMMeennrr  ……®®bbeehhaaggkk~~̈̈ ¨̈ggTTeeTTeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggFFmmµµCCaattiieessaaHHeeLLIIyy  ..
KKaatt''ffaacc&&®®kkvvaalleennHH  mmaannkkMMeeNNIIttCCaanniiccççnniirrnn††rr__  ..  ccMMEENNkk´́ff©©FF¬¬aabb''EEttvviillddUUeecc~~HH‰‰ggttMMaa
ggBBIIeeddIImmeerrooggmmkk,,  eehhIIyytteeTTAA´́ff©©mmuuxxeeTToott  ´́ff©©eennAAEEttvviillttaammrreebboobbEEttmmYYyy      eeddaayy
KKµµaannQQbb''QQrr..  rrII‰‰kkMMeeNNIIttrrbbss''mmnnuussßßmmYYyyCCMMnnaann''@@FF¬¬aabb''EEtt®®bb®®BBiitt††eekkIItteeLLIIggbbnn††
bbnnÊÊaabb''KK~~aattaammrreebboobbeennHH‰‰gg  eeddaayyKKµµaannkkaarrccaabb''eepp††IImmeeLLIIggBBIIddMMbbUUggeennaaHHeeTT  ..  ®®bbssiinn
eebbIImmaannmmnnuussßßxx¬¬ÁÁnnmmYYyyEEttmm~~aakk''‰‰ggBBIIddMMbbUUggTTIIBBiittEEmmnneennaaHH,,  KKaatt''eeBBaall,,    ˘̆˘̆˘̆  bbuurrsseennaaHH
nnwwggcc∫∫aass''CCaaeekkIItteeLLIIggeeddaayyKKµµaannEEmm""KKµµaann““;;  EEddllCCaaeerrOOggmmYYyyKKYYrr[[GGaa®®kkkk''eemmIIll
NNaass''  ..  KKaatt''VVnneeFF√√IIkkaarrvviinniiccœœ&&yy®®ttiiHHrriiHHrreebboobbddUUeecc~~HHEEddrreeTTAAeellIIsstt√√bbkkßßaa--bbkkßßII  ..
vvaammiinnGGaaccmmaannssflfluuttmmYYyyCCaaddMMbbUUggEEddll[[kkMMeeNNIItteeTTAAbbkkßßII,,  eehhIIyyvvaammiinnGGaaccmmaannbbkkßßII
EEttmmYYyyCCaaddMMbbUUggEEddllpp††ll''kkMMeeNNIItteeTTAAddll''ssflfluutt;;  BBIIee®®BBaaHHbbkkßßIIvvaaeeccjjBBIIssflfluutt  ccMMEENNkk
ssflfluuttvviijjvvaaeeccjjBBIIbbkkßßII  ..      eehhIIyyeeKKGGaaccvviinniiccœœ&&yyeeddaaHH®®ssaayyrreebboobbddUUeecc~~HHEEttddEEddll
eeddaayyxxMM®®bbwwggeeLLIIggbbnn††eeTTAAeellIĬ̆ ˘̆˘̆eeddaayyKKµµaannKKiitteerrOOggccaabb''eepp††IImmeennAAeeBBllNNaammYYyyeeTT  ..
KKaatt''eeFF√√IIkkaarr®®ttiiHHrriiHHttaammrreebboobbddEEddlleennHH  CCaammYYyynnwwggBBUUCCsstt√√eeppßßgg@@EEddllmmaanneennAAkk~~̈̈ ¨̈--
ggcc&&®®kkvvaalleennHH  ..    

✫ --  ˘̆˘̆˘̆  KKaatt''VVnnGGHHGGaaggffaa  ´́ppÊÊeemmXXBBMMuussaall''ssPPaaBBBBuukkrrllYYyyeeTT    ˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyff√√II
eebbIIPPaaKKeennAAxxaaggee®®kkaamm®®BBHHcc&&nnÊÊ    bb""uuEEnn††EEddllzziitteennAABBIIeellIIEEppnnddII  ((  choses sublunaires

––    GG√√II@@EEddlleennAAcceenn¬¬aaHH®®BBHHcc&&nnÊÊnniiggEEppnnddII  ))    ˘̆˘̆˘̆GGaaccssaall''ssPPaaBBBBuukkrrllYYyyxx¬¬HH@@  kk**bb""uu
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EEnn††rrbbss''GGss''TTMMaaggeennHHmmiinnGGaaccssaabbssUUnn¥¥VVnneeLLIIyy  rrbbss''GGss''TTMMaaggeennHH®®KKaann''EEttVV--
nnpp¬¬aass''bb††ËËrrTTIIkkEEnn¬¬ggEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  kkMMeeTTcc´́nnvvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuuGG√√IImmYYyy  vvaaGGaacckk¬¬aayyeeTTAACCaavvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuuGG√√II
mmYYyyeeppßßggeeTToott  ..  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyvvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuu  EEddll®®bbKKMMuucc&&®®kkvvaallTTMMaaggmmUUll    mmaann‰‰kkPPaaBB
……eennAAmmaannssPPaaBBEEttddEEddllCCaanniiccççCCaakkaall  ..  GGaarrIIssttUUttVVnnGGHHGGaaggffaa˘̆˘̆˘̆        GG√√II@@EEddll
mmaannBBaasseeddaayyTTwwkkssmmuu®®TTssBB√√́́ ff©©  kkaallBBIIeeddIImmKKWWCCaaddIIeeKKaakk,,  ˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyGG√√II@@EEddllmmaann
rrUUbbrraaggCCaaddIIeeKKaakkssBB√√́́ ff©©  kkaallBBIIeeddIImmmmaannBBaasseeddaayyTTwwkkssmmuu®®TT  ..      bbuuBB√√eehhttuuccMMbbgg
´́nneerrOOggeennHH  ˘̆˘̆˘̆KKWWbbNN††aallmmkkBBIITTwwkkee®®CCaaHH,,  GGUUrr,,  EE®®BBkkTTeenn¬¬    EEttggEEtthhUUrrnnMMaayykkddIIxxßßaacc''
nniiggll∫∫bb''eeTTAACCaammYYyy˘̆˘̆˘̆eemm¬¬""aaHHeehhIIyyeeqq~~rrssmmuu®®TTeeccHHEEttxxiitteeTTAAmmuuxxbbnn††iiccmm††gg@@,,  ccMMEENNkk
TTwwkkssmmuu®®TTvviijj  kk**eeccHHEEtteexxIIcceeTTAA@@ppggEEddrr  eehhIIyyeeddaayyeeBBlleevvllaa  eeccHHEEtthhUUrreeTTAA@@
≤≤ttGGaakk''eeddaayyKKµµaannxx√√HHxxaatt,,    kkaarrllaannGGNN††aattrrbbss''ddIIccUUllkk~~̈̈ ¨̈ggTTwwkk  ……kk**kkaarrllaannGG--
NN††aattrrbbss''TTwwkkccUUllkk~~̈̈¨̈ggddIIeennHH  GGaacc®®bb®®BBiitt††eeTTAAkk~~̈̈ ¨̈ggrryy::eeBBllrraabb''rryyBBaann''qq~~MMaa  ..      KKaatt''
VVnnbbEEnnƒƒmmffaa  eennAATTIIkkEEnn¬¬ggCCaaee®®ccIInnEEddllTTwwkkssmmuu®®TT  kkaallBBIIeeddIImmFF¬¬aabb''xxiitteeTTAAeellIIddII,,
eeddaayymmaannTTIIkkEEnn¬¬ggxx¬¬HHmmaannkkMMBBss''xxııss''TTaall''EEttEEmmnnEETTnn    eennAAeeBBllEEddllTTwwkkeennHHVVnn
ddkkffyyeeTTAAvviijjVVnnbbnnßßll''ssMMbbkkxx¥¥ggeexxççAAhhUUrrEEhhrrBBaasseeBBjj      mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH
eessaatt,,  ®®bbssiinneebbIIeeKKCCIIkkCCMMeerrAAeeTTAAkk~~̈̈ggddIIEEffmmeeTToott  CCYYnnkkaalleeKKGGaaccrrkkeeXXIIjjyyuuff˚̊aanniigg
ee®®KKOOgg®®bbddaabb''xx¬¬HHrrbbss''nnaavvaaeeTToottppgg  ..      GGUUvvIIdd  (( Ovide ))  VVnnccaatt''TTuukkffaakkaarrvviinniiccœœ&&yy
EEbbbbeennHH  CCaaEEppnnKKMMnniittbbss''  BBIIttaaKK˙̇&&rr  ..  

kk**bb""uuEEnn††GGaarrIIssttUUttVVnnGGHHGGaaggffaa  ,,  kkaarrEE®®bbkk¬¬aayyrrUUbb  BBIITTwwkkssmmuu®®TTeeTTAACCaaddIIeeKKaakk  ˘̆˘̆˘̆
eehhIIyyBBIIddIIeeKKaakkeeTTAACCaaTTwwkkssmmuu®®TT  VVnn®®bb®®BBiitt††eeTTAACCaaee®®ccIInnBBaann''qq~~MMaa,,  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyVVnnCCaa
vviiBBaaÔÔaaNNrrbbss''mmnnuussßßCCaattii      mmiinnVVnnccggccMMaaGGMMBBIIssPPaaBBkkaarrNN__́́ nnGGttiittkkaallGGss''TTMMaagg
eennHHeeTT  ..  KKaatt''VVnnbbEEnnƒƒmmeellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToottffaa  vvaammaannee®®KKaaHHff~~aakk''´́ccddnn¥¥xx¬¬HH    EEddll
nnMMaabbNN††aall[[VVtt''bbgg''rrhhUUttTTMMaaggvvttƒƒ̈̈ssiill∫∫::bbuurraaNNEEffmmeeTToott    EEddllmmnnuussßßVVnnxxMMqq¬¬aa
kk''́́ qq~~~~  ––    bbuuBB√√eehhttuuTTMMaaggGGss''eennHH  KKWWCCmm©©WWeebb""ss††  ((  BBiiss  ))  ,,  ssÂÂggaamm,,  kkaarrddaacc''BBUUCC,,  ssPPaaBB
rreeggIIrrEEppnnddII,,  GGKKIIPP&&yy,,  ˘̆˘̆˘̆……kk**̆̆ ˘̆˘̆    ssPPaaBBhhiinneehhaacceexx¬¬aaccppßßaarrGGNN††rrkkbb∫∫dd**FFMMsseemm∫∫IImm
EEmmnnEETTnnEEddlleeFF√√II[[mmnnuussßßkk~~̈̈ ¨̈ggddMMbbnn''mmYYyyvviinnaassppuuttBBUUCC,,    ……BBMMuueennaaHHeessaatteeTT  mmaanneennAA
ssll''bbYYnn--ddbb''nnaakk''  EEddllrrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAArrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggvvaallrreehhaaddΩΩaann,,    rreebboobbCCaammnnuu--
ssßß´́®®BB  ..  eehhIIyy®®kkuummBBYYkkeeKK  kk**VVnnpp††ll''kkMMeeNNIItteeTTAABBBBYYkkmmnnuussßßmmYYyy®®kkuummeeppßßggeeTToo
tt,,  EEddlleennAAeeBBlleevvllaaee®®kkaayymmkkkk**VVnnccaabb''eepp††IImmddMMaaddMMNNaaMMeeFF√√IIEE®®ssccMMkkaarr,,  bbeegg˚̊IIttssii
ll∫∫::ffµµII@@  ……kk**rrkkeeXXIIjjssiill∫∫::ccaass''@@  ..      eemm¬¬""aaHHeehhIIyy  mmttiiddEEddll@@rrbbss''mmnnuussßßCCaattii
kk**VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkvviijj,,  vviillvvll''@@,,  CCaaee®®ccIInneellIIkkee®®ccIInnssaarrrraabb''GGssgg≈≈&&yy  ((  rraabb''mmiinn
GGss''  ))  ..    ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaffaaeeddaayymmiinnVVcc''KKiittGGMMBBIIssPPaaBBpp¬¬aass''bb††ËËrr®®ttLLbb''ccuuHHeeLLII
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II
gg˘̆˘̆˘̆  nniiggbbddiivvtt††nn__vviillvvll''®®ttLLbb''FFaattuuGGss''TTMMaaggeennHHeeTT,,      mm""aassIIuunn´́nncc&&®®kkvvaallTTMMaaggmmUUll
eennAAEEttddEEddll  ≤≤ttmmaannssaall''ssPPaaBBBBuukkrrllYYyy  ..  

❑

GGaarrIIssttUUttVVnnsseegg˚̊ttBBiiccaarrNNaayy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''  GGMMBBIIGG√√II@@EEddllGGaaccbbeegg˚̊IItt[[mmaann
ssuuPPmmggllccMMeeBBaaHHmmnnuussßßeennAAeellIIEEppnnddIIeennHH  ..  KKaatt''VVnnbbddiieessFFCCaaTTII11    nnUUvvTTssßßnn::
rrbbss''BBBBYYkkGG~~kkee®®ttkk®®ttGGaallkk~~̈̈ ¨̈ggeesscckk††IIssee®®mmIIbbnniiwwggkkaammttNN˙̇aa  ˘̆˘̆˘̆    nnwwggssPPaaBBqq©©aajj''
®®KKbb''yy""aaggeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggCCIIvviitt  ..  mmttiirrbbss''GG~~kkTTMMaaggeennaaHHVVnnccaatt''TTuukkffaa      ssuuPPmmggllzziitteennAA
kk~~̈̈ ¨̈ggeesscckk††IIssbb∫∫aayy´́nnxx¬¬ÁÁnn®®VVNN  ..    GGaarrIIssttUUttkk**VVnnppÊÊ̈̈¨̈jjppÊÊaall''[[GG~~kkTTMMaaggeennaaHHvviijj
ffaa  eesscckk††IIssbb∫∫aayyEEbbbbeennHH  BBMMuuzziitteezzrrVVnnyyUUrreeLLIIyy  ˘̆˘̆˘̆    BBIIee®®BBaaHHkkaarree®®ssoovvee®®ssIIbb
vvaaEEttggbbeegg˚̊IItt[[mmaannkkaarreexxııIImmrreeGGIImm  ˘̆˘̆˘̆    mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH      vvaabbNN††aall[[GGggkkaayy
TTnn''eexxßßaayy  ˘̆˘̆˘̆  vvaabbeegg˚̊IItt[[mmaannkkaarrvveegg√√ggvvgg√√aann''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssttiissµµaarrttII  ˘̆˘̆˘̆  ((  kkkknn ––  ®®TTiiss∂∂II
rrbbss''GGaarrIIssttUUtteennHHeeccjjBBIIllTTÏÏii®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa    EEddll´́ff©©ee®®kkaayyeeTTAA  eennAAssttvvttßßrr__  
TTII1199,,  TTssßßnnvviiTTUUrrGGaall¬¬WWmmgg††  Schopenhauer VVnnyykkeeTTAAbbkk®®ssaayyyy""aaggBBiiss∂∂aarr
eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeessoovveePPAAdd**eeqq~~IImmrrbbss''KKaatt''  ––  ««    The  World as Will and Idea ˘̆˘̆BBiiPPBB´́nnccMM--
NNgg''rrbbss''sstt√√eellaakk  eeyyaaggttaammqqnnÊÊ::nniiggKKMMnniitt      »»        ))..  

✫ --  GGaarrIIssttUUttkk**VVnnTTaatt''eeccaallppggEEddrr  nnUUvvTTssßßnn::rrbbss''BBYYkkGG~~kkeellaaPPllnn''nniigg
rrbbss''BBYYkkGG~~kkmmaannmmhhiiccœœiittaa  ˘̆˘̆˘̆EEddllVVnnkkssaaggssuuPPmmgglleennAABBIIeellIIkkiitt††iiyyss  eehhIIyy
EEddllVVnnee®®bbIIvviiFFIIdd**GGyyuutt††iiFF··mm®®KKbb''EEbbbbyy""aagg    eeddIImm∫∫II[[EEttVVnnssee®®mmcceeTTAAddll''eeKKaall
eeddAAeennHH  ..

✫ --  KKaatt''VVnneeBBaallffaa      kkiitt††iiyyssvvaaEEttggEEttzziitteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggtt´́mm¬¬GG√√II@@EEddllpp††ll''kkiitt††ii--
yyss  ..  KKaatt''VVnnbbEEnnƒƒmmffaa  BBYYkkmmnnuussßßeellaaPPllnn''EEttssggÙÙwwmmffaa  nnwwggVVnnTTTTYYllkkiitt††ii--
yyss  eeddaayyee®®BBaaHHEEttKKuuNNFF··mm……KKuuNNssmm∫∫tt††iixx¬¬HH@@  ((  ””TTaahhrrNN__      ddUUccCCaaeesscckk††IIkk¬¬aa
hhaann,,  ccMMeeNNHHddwwgg,,  eesscckk††IIeess~~hhaaCCaattii    ))    ˘̆˘̆˘̆EEddllBBYYkkeeKKbbgg≈≈MM[[GG~~~~kkppggeeCCOOffaaBBYYkkeeKK
mmaanneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggxx¬¬ÁÁnn  ..  ddUUeecc~~HHeebbIIeeyyaaggttaammTTssßßnn::rrbbss''BBYYkkmmnnuussßßeellaaPPllnn'',,  ssuuPPmm--
ggllEEttggmmaannvvtt††mmaanneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggKKuuNNFF··mmeeTTAAvviijjeeTTeettII  ??      BBMMuuEEmmnneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggkkiitt††iiyysseennaaHH
eeTT  ..  eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk††II  ˘̆˘̆rrbbss''GGss''TTMMaaggeennHH  ssuuTTÏÏsswwggEEtteennAAxxaaggee®®kkAAxx¬¬ÁÁnneeyyIIgg  ..  

✫ --  eennAATTIIbbMMppuutt,,  KKaatt''VVnnbbddiieessFFmmttiirrbbss''CCnnkkMMNNaajj''ee®®kkAAtt®®mmaa˘̆˘̆˘̆EEddllVVnn
ccaatt''TTuukkffaaeesscckk††IIssbb∫∫aayyEEttggEEttmmaanneennAAkk~~¨̈¨̈gg®®TTBB¥¥FFnn  ..    KKaatt''VVnneeBBaallffaa®®TTBB¥¥
ssmm∫∫tt††iimmiinnEEmmnnCCaarrbbss''llÌÌBBIIxx¬¬ÁÁnnvvaaeennaaHHeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®BBaaHHvvaaEEttggEEtteeFF√√II[[GG~~kktt∫∫iitteett∫∫øø
ttrrkkßßaaTTuukk®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iieennHHeekkIIttmmaanneesscckk††IITTuukk≈≈    ˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeeccHHEEtteeFF√√II[[®®BBYYyyVVrrmm∏∏CCaa
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nniiccççCCaakkaallmmiinnhhflflaannyykkvvaaeeTTAAee®®bbII®®VVss''  ..    eeddIImm∫∫II[[®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iimmaann®®bbeeyyaaCCnn__
eeKK®®ttUUvvyykkvvaaeeTTAAee®®bbII®®VVss'',,  ÂÂttUUvvyykkeeTTAAEEcckkccaayyddll''eeKK‰‰gg[[rrbbUUtteeccjjBBIÍ́ ddrrbb--
ss''xx¬¬ÁÁnneeyyIIgg  ˘̆˘̆˘̆ccMMEENNkkssuuPPmmggllvviijjCCaarrbbss''nnwwggnn±±̆̆ ˘̆˘̆  EEddlleeKKÂÂttUUvvEEttxxMM®®bbwwggrrkkßßaavvaa
TTuukk[[KKgg''vvgg''  ..

✫ --  eennAAccuuggccbb''eeTTAA,,  TTssßßnn::ppÊÊaall''rrbbss''GGaarrIIssttUUttVVnnccaatt''TTuukkffaa  ssuuPPmmggll
zziitteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggsskkmmµµPPaaBB        EEddllssmm®®ssbbCCaaTTIIbbMMppuuttCCaammYYyynnwwggvviiccaarrNNBBaaÔÔaaNNrrbbss''
eeyyIIgg˘̆˘̆˘̆  eehhIIyynniiggkkaarr®®bb®®BBiitt††GG√√II@@[[ÂÂttUUvvnnwwggeeKKaallCCMMhhrr´́nnKKuuNNFF··mm  ..    KKaatt''VVnnGGHH
GGaaggffaasskkmmµµPPaaBB´́ff¬¬ff~~ËËrrCCaaTTIIbbMMppuutt´́nnvviiccaarrNNBBaaÔÔaaNNrrbbss''eeyyIIgg      KKWWssƒƒiitteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarr
®®ssaavv®®CCaavvnniiggsskkmmµµPPaaBBEEbbkk®®VVCC∆∆aaeennAAkk~~¨̈¨̈ggeerrOOggFFmmµµCCaattii,,  eerrOOggeemmXX,,  eerrOOggpp˚̊aayy,,
eerrOOggGG√√II@@EEddlleennAAkk~~̈̈ ¨̈ggFFmmµµCCaattiiTTMMaaggmmUUlleehhIIyyCCaaBBiieessss    KKWWvvttƒƒ̈̈ ¨̈sskk††iissiiTTÏÏEEddllCCaakkMM--
eeNNIIttddMMbbUUgg´́nnFFmmµµCCaattii  ..  eeTTaaHHCCaayy""aaggeennHHkk††II  ˘̆˘̆˘̆KKaatt''VVnnsseegg˚̊tteeXXIIjjffaa      mmnnuussßß
eeyyIIggmmiinnGGaaccmmaanneesscckk††IIssbb∫∫aayyeeBBjjeelljjeessaaHHeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆    eebbIIeeyyIIggBBMMuummaann®®TTBB¥¥
FFnn®®KKbb''®®KKaann''ssMMrraabb''ffaann::rrbbss''eeyyIIgg,,  BBIIee®®BBaaHHffaaeebbIIKKµµaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iiTTMMaaggeennHHeeTT
˘̆˘̆˘̆eeKKmmiinnmmaannllTTÏÏPPaaBBeeFF√√IIGG√√II@@EEddlleeKKccUUllcciitt††,,  ®®BBmmTTMMaaggmmiinnGGaaccGGnnuuvvtt††nn__GG√√II@@eeTTAAttaamm
eeKKaallCCMMhhrr´́nnssIIllFF··mmVVnneeLLIIyy  ..  CCaa””TTaahhrrNN__    eeKKmmiinnGGaacceeFF√√II[[mmiitt††PP&&kk††iirrbbss''
eeKKmmaanneesscckk††IIssbb∫∫aayyrrIIkkrraayykk~~̈̈ ¨̈ggcciitt††VVnneessaaHHeeLLIIyy  ˘̆˘̆˘̆””bbmmaaeebbIIeeKKCCaammnnuussßß®®kkII
®®kkrreehhmmrrhhaammrrss''eennAAkk~~¨̈¨̈ggeesscckk††IIxx√√HHxxaatt  ˘̆˘̆˘̆BBIIee®®BBaaHHffaaeennAAeellIIeellaakkeennHH        eesscckk††II
ssbb∫∫aayyrrIIkkrraayykk~~̈̈ ¨̈ggCCIIvviitt  KKWWllTTÏÏPPaaBBeeFF√√IIGGMMeeBBIIllÌÌccMMeeBBaaHHmmnnuussßßEEddlleeyyIIgg®®ssLLaajj'',,
eemm¬¬""aaHHeehhIIyyssuuPPmmggllÂÂttUUvvmmaannvvttƒƒuü̈bbIIyy""aaggCCaammUUllddΩΩaann  ––  KKuuNNssmm∫∫tt††ií́ nnssttiissµµaarrttII
ddUUccCCaabbBBaaÔÔaajjaaNN  nniigg¨̈kkaarreeccHH®®bbuugg®®bbyy&&tt~~~~  ;;    KKuuNNssmm∫∫tt††iieennAAkk~~̈̈ ¨̈ggrrUUbbkkaayy  ddUUccCCaa
eessaaPP&&NNPPaaBB,,    rrUUbbss®®mmss'',,  kkmm¬¬MMaaggkkMMEEhhgg,,  ssuuxxPPaaBB  ;;  KKuuNNssmm∫∫ttiieennAAkk~~̈̈ ¨̈ggPP&&BB√√vvaa--
ssnnaa  ddUUccCCaa®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iieehhIIyynniiggbbuuNN¥¥sskk††ii  ..    KKaatt''yyll''ffaa    ssIIllFF··mmCCaarrbbss''
mmiinn®®KKbb''®®KKaann''eeddIImm∫∫IIeeFF√√II[[mmnnuussßßmmaannssuuPPmmgglleennaaHHeeLLIIyy  ––        eeKK®®ttUUvvkkaarrddaacc''xxaatt
mmaannKKuuNNssmm∫∫tt††iikk~~̈̈ ¨̈ggGGggkkaayy  eehhIIyynniigg®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iiee®®kkAAxx¬¬ÁÁnn,,        eehhIIyyeebbIIeeTTaaHHCCaa
GG~~kk®®VVCC∆∆kk**ÂÂttUUvvmmaannTTuukk≈≈EEddrr  ˘̆˘̆˘̆eebbIIeeKKxx√√HH®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iiGGss''TTMMaaggeennHH  ..    kk**bb""uuEEnn††KKaatt''VVnn
bbBBaaÇÇaakk''ffaa      CCIIvviittGGVVyymmuuxxEEttggEEttnnMMaa[[mmnnuussßßmmaannTTuukk≈≈eeTTaasseeddaayyeeccoossmmiinnrrYYcc˘̆˘̆˘̆
eehhIIyyeebbIIeeTTaaHHCCaammnnuussßßmm~~aakk''rrss''eennAAkk~~¨̈ggssPPaaBBssmm∫∫ËËrrNN__ssbb∫∫aayyyy""aaggNNaakk††II,,
mmnnuussßßeennHHmmiinnGGaaccssaall''ssuuPPmmgglleessaaHHeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆      ®®bbssiinneebbIIxx¬¬ÁÁnneeKKbbeeNN††aayy[[
FF¬¬aakk''xx¬¬¬¬ÁÁnnccUUllkk~~̈̈¨̈ggCCiivviittGGVVyymmuuxx  ..          GG~~kk®®VVCC∆∆kk**mmiinnGGaacceeccoossvvaaggrrYYccBBIICCIIvviittee®®ssIIbb
®®ssaallVVnnEEddrr  ®®KKaann''EEttGG~~kk®®VVCC∆∆GGaacceeccHHTTbb''xx¬¬ÁÁnnVVnnmmYYyyPPaaKK  ..    eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaa
kk††II,,  GGVVyymmuuxxeehhIIyynniiggKKuuNNFF··mmmmiinnEEmmnnCCaarrbbss''BBIIrrEEddllmmiinnGGaaccccuuHHss®®mmuuggnnwwggKK~~aa
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VVnneennaaHHeeTT  ..    KKaatt''eeBBaallCCaa””TTaahhrrNN__ffaa  mmnnuussßßEEttmm~~aakk''˘̆˘̆˘̆        GGaaccCCaammnnuussßßmmaann
yyuutt††iiFF··mmppgg˘̆˘̆˘̆  GGaacceeccHHTTbb''xx¬¬ÁÁnn®®VVNN,,  eeccHH®®bbuugg®®bbyy&&tt~~~~ppgg˘̆˘̆  kk**bb""uuEEnn††CCaammnnuussßßEEddll
GGaaccmmaanneesscckk††IIee®®ssIIbb®®ssaallyy""aaggxx¬¬MMaaggppggEEddrr..  

✫ --  KKaatt''VVnnTTTTYYllssaall''ffaa  mmaannmmiitt††PPaaBBbbIIssNNƒƒaann    ––  mmiitt††PPaaBBTTII11  EEddllVVnn
mmkkeeddaayyssaarrEEttkkaarrCCaabb''ssaacc''QQaamm;;        mmiitt††PPaaBBTTII22  ˘̆˘̆˘̆  KKWWmmaanneeddIImmkkMMeeNNIIttBBIIeesscc
kk††II®®ssLLaajj'';;        mmiitt††PPaaBBTTII33˘̆˘̆˘̆  KKWWVVnnmmkkBBIIeesscckk††IIss√√aaKKmmnn__nniiggssPPaaBBrraakk''TTaakk''TTTTYYll
eePP∆∆øøvv  ..  

✫ --  KKaatt''mmaannCCMMeennOOffaa  GGkkßßrrssaa®®ss††CCaammeeFF¥¥aaVVyyCCYYyymmnnuussßßCCaattii[[®®bbwwggEE®®bbgg
{{bb®®kkeessaabbyykkKKuuNNFF··mm  ..    KKaatt''VVnnbbBBaaÇÇaakkffaaGGkkßßrrssaa®®ss††KKWWCCaavvttƒƒ̈̈sskk††iissiiTTÏÏCCaagg
eeKK  EEddllCCYYyyllYYggeellaammmmnnuussßßeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggvv&&yyccaass''CCrraa  ..  

✫ --  KKaatt''VVnnTTTTllYYssaall''ddUUccCCaaVV¬¬ttuuggppggEEddrr  ˘̆˘̆˘̆  ffaammaannvvtt††mmaann´́nnvvttƒƒ̈̈ ¨̈sskk††iissiiTTÏÏii
TTII11  ˘̆˘̆˘̆CCaaeeddIImmccmmEEddllbbeegg˚̊IItteeLLIIgg[[mmaannvvaallvvdd∂∂ssggßßaarrnniiggee®®BBggvvaassnnaarrbbss''mmnnuu
ssßßCCaattii  ..  

✫ --  KKaatt''eeCCOOffaa  KKMMnniittnniiggmmeennaasseeBBaaççttnnaarrbbss''mmnnuussßßeeyyIIggTTMMaaggGGss''      KKWWEEttgg
eekkIItteeccjjeeLLIIggBBIIvviiBBaaÔÔaaNN  ˘̆˘̆˘̆yy""aaggNNaammiijjmmnnuussßßEEddllxx√√aakk''BBIIkkMMeeNNIItt˘̆˘̆˘̆      mmiinnGGaacc
ssaall''rrUUbbrraagg®®TTgg''®®TTaayy´́nnBBiiPPBBeellaakkVVnneeTT,,  ccMMEENNkkmmnnuussßßff¬¬gg''BBIIkkMMeeNNIItt  kk**mmiinn
GGaaccddwwggBBIIPPiinnPPaaKK´́nnsseemm¬¬ggyy""aaggddUUcceemm††ccEEddrr  ..

✫ --  KKaatt''VVnnTTTTYYllssaall''ffaa  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggbbBBaa˙̇aanneeyyaaVVyyrrbbss''rrddΩΩ,,  rreebboobb®®KKbb''®®KKgg
CCaarraaCCaanniiyymm  CCaarrddΩΩaaPPiiVVlldd**llÌÌ®®bbeessIIrrCCaaggeeKKbbMMppuutt,,  KKWWeeddaayyeehhttuuffaa      eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarr
®®KKbb''®®KKggttaammrreebboobbeeppßßgg@@eeTToott,,  mmaannmmnnuussßßee®®ccIInneeBBkk  EEddlltteeNN††IImmKK~~aaeeFF√√IICCaaGG~~kk
®®KKbb''®®KKgg  ..  kk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggeennHH  kk**ddUUcckk~~̈̈ ¨̈ggkkggTT&&BB  EEddllddwwkknnMMaaeeddaayyeemmdd**llÌÌEEttmm~~aakk''    ee®®ccIInn
EEttmmaanneeCCaaKKCC&&yyCCaaggkkggTT&&BB  EEddTTTTYYllbbBBaaÇÇaarrBBIIeemmeekkIIyyee®®ccIInnKK~~aa,,    eehhIIyykk~~~~̈̈ ¨̈ggkkaarrddwwkk
nnMMaarrddΩΩkk**mmaannllMMnnMMaaddUUeecc~~HHEEddrr  ..        eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBllEEddllBBYYkkttMMNNaaggrraa®®ss††nniiggBBYYkkmmnnuussßß
ssMMxxaann''@@eennAAkk~~¨̈¨̈ggssaaFFaarrNNrrddΩΩ  EEttggEEtteeFF√√IIkkaarrrrYYmm®®bbCCMMuuKK~~aaeeddIImm∫∫IIssee®®mmcceesscckk††II,,
kk~~¨̈¨̈ggeeBBlllleennaaHHeess∂∂ccEEttmmYYyyGGggVVnnvvaattyykkTTIIkkEEnn¬¬ggGGss''rrYYccee®®sscceeTTAAeehhIIyy  @@
kkMMBBuuggEEtteerroobbccMM®®bbuuggee®®bboobbGGnnuuvvtt††nn__KKMMeerraaggkkaarrNN__rrbbss''®®TTgg''  ..  BBYYkkGG~~kk®®KKbb''®®KKggssaa--
FFaarrNNrrddΩΩmmiinnVVnnrrvvIIrrvvll''kk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjrrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeennaaHHeeTT  eennAAeeBBllNNaa
EEddllBBYYkkeeKKVVnnTTTTYYlleesscckk††IIcc®®mmuuggccee®®mmIInnmmaannVVnneeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..      BBYYkkeeKKee®®ccIInn
EEttmmaannmmeennaasseeBBaaççttnnaa®®ccEENNnnnniinnÊÊaaKK~~aa‰‰ggeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk    ̆̆ ˘̆˘̆eemm¬¬""aaHHeehhIIyyeerrOOggeennHHkk**
bbeegg˚̊IItt[[mmaannkkaarrEEbbkkVVkk''  ˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeennAATTIIbbMMppuutteeTTAA      ssaaFFaarrNNrrddΩΩkk**eeccoossmmiinnrrYYccBBII
eeKKpp††ÁÁll®®BBllMMVVnn  ..    ccMMEENNkkeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggrrbbbbrraaCCaanniiyymmvviijj,,    eess∂∂ccBBMMuummaannppll®®bbeeyyaa--
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CCnn__GG√√IIee®®kkAAEEttBBIIppll®®bbeeyyaaCCnn__́́ nnrrddΩΩrrbbss''®®TTgg''  ––      eemm¬¬""aaHHeehhIIyyrrddΩΩrrbbss''®®TTgg''EEttggEEtt
mmaannkkaarrcc®®mmuuggccee®®mmIInnllUUttllaass''eeTTAAmmuuxxCCaanniiccçç..  

✫ --  ´́ff©©mmYYyy  eeKKVVnnssYYrrGGaarrIIssttUUttffaa  eettIIBBYYkkmmnnuussßßPPrrPPUUttVVnnccMMeeNNjjGG√√IIeeTTAA  ..
KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyffaa  ––  ««  BBYYkkeennHHccMMeeNNjj®®ttgg''́́ ff©©NNaammYYyyGG~~kkppggEEllggeeCCOOBBYYkkeeKKbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆  eebbIIeeTTaaHHCCaaeennAAkk~~¨̈¨̈ggkkaall::eeTTss::mmYYyyEEddlleeKKnniiyyaayykkaarrBBiittkk**eeddaayy  »»  ..

✫ --  mmaannCCnnmm~~aakk''VVnnbbeennÊÊaassddll''KKaatt''ffaa    KKaatt''VVnnddaakk''TTaannddll''mmnnuussßßmm~~aakk''
EEddllCCaabbuuKKllkkMMNNaaccmmaanncciitt††GGaa®®kkkk''  ..  GGaarrIIssttUUttVVnneeqq¬¬IIyyffaa  ––  ««  xx∆∆MM̈̈ ¨̈mmiinnEEmmnnmmaann
kkaarrGGaaNNiittBBIIee®®BBaaHHCCnneennHH      CCaammnnuussßßcciitt††GGaa®®kkkk''eennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆xx¨̈¨̈∆∆MMmmaannkkaarrGGaaNNiittGGaassUUrr
BBIIee®®BBaaHHvvaaCCaammnnuussßß  ..  

✫ --  KKaatt''EEttggnniiyyaayyCCaaFFmmµµttaaddll''mmiitt††PP&&kk††ii  nniiggddll''BBYYkkssaavv&&kkrrbbss''KKaatt''ffaa
vviiTT¥¥aassaa®®ss††mmaannnnaaTTIIssMMrraabb''®®BBllwwggmmnnuussßß  kk**ddUUccCCaaBBnn¬¬WWss®®mmaabb''EEkkvvEEPP~~kkddUUeecc~~aaHHEEddrr˘̆˘̆
eehhIIyy®®bbssiinneebbIIxxaaggÚÚssKKll''mmaannCCaattiill√√IIgg  ˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††llTTÏÏppllEEpp¬¬pp˚̊aaxxaaggccuugg  CCaarrgg√√aa
nn''mmaannrrssCCaattiiEEppÌÌmmllÌÌNNaass''  ..  

✫ --  mmaanneeBBllxx¬¬HH,,  KKaatt''mmaannkkMMhhwwggyy""aaggxx¬¬MMaagg  nniiggBBYYkkCCnnCCaattiiGGaaEEtt˙̇nn  ˘̆˘̆˘̆  ..    KKaatt''
VVnnss∂∂IIbbeennÊÊaass[[BBYYkkeennHHffaa˘̆˘̆˘̆BBYYkkeeKKVVnnrrkkeeXXIIjjÂÂssUUvvssaallII  eehhIIyynniiggcc∫∫aabb''  ˘̆˘̆˘̆  kk**
bb""uuEEnn††eeKKee®®bbII®®VVss''EEttÂÂssUUvvssaallII  ˘̆˘̆˘̆mmiinnVVnnee®®bbII®®VVss''cc∫∫aabb''eeTT  ..

✫ --  ´́ff©©mmYYyyeeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaa    eettIIGG√√IIeeTTAAEEddllGGaaccrrllbb''rrllaayyeeTTAAvviijjqqaabb''CCaagg
eeKK  ??    KKWWeesscckk††IIddwwggKKuuNN,,  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyy  ..  

✫ --  eettIIGG√√IIeeTTAACCaaeesscckk††IIssggÙÙwwmm  ??  KKWWCCaakkaarryyll''ssbb††iiyyll''ssUUggrrbbss''mmnnuussßßmm~~aa
kk''EEddllmmiinneeddkk,,  KKaatt''eeBBaall  ..  

✫ --  ´́ff©©mmYYyy  DDIIyy""UUEEhhßßnnVVnnbbgg˙̇aajjEEpp¬¬́́ ®®CCmmYYyyddll''GGaarrIIssttUUtt  ..        eeddaayyyyll''
eeXXIIjjffaa  eebbIIKKaatt''mmiinnTTTTYYllyykkEEpp¬¬́́ ®®CCeeTT˘̆˘̆˘̆DDIIyy""UUEEhhßßnncc∫∫aass''CCaammaanneerrOOggeessIIccccMMGGkk
[[KKaatt''CCaammiinnxxaann    KKaatt''kk**TTTTYYllyykkEEpp¬¬¬¬́́ ®®CC  ®®BBmmTTMMaaggeeBBaalleeddaayyeessIIccppggffaa  ––  ««
DDIIyy""UUEEhhßßnn  VVnnVVtt''bbgg''EEpp¬¬́́ ®®CC  ˘̆˘̆˘̆®®BBmmTTMMaaggVVnnVVtt''bbgg''KKMMeerraaggkkaarrNN__EEddllKKaatt''ccgg''
GGnnuuvv&&tt††nn__CCaammYYyyEEpp¬¬́́ ®®CC  »»  ..

✫ --  GGaarrIIssttUUttVVnneeBBaallffaa  mmaannkkaarrccMMVVcc''ssMMxxaann''bbIIyy""aaggss®®mmaabb''eekkµµgg        KKWWkkaarr
hh√√wwkkhh√√WWnn®®VVCC∆∆aa,,  kkaarrhhaatt''®®VVNNeehhIIyynniiggvviinn&&yy  ..  

✫ --  eennAAeeBBllEEddlleeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIImmaanneerrOOggGG√√IIxxuussKK~~aaeeTTAA  rrvvaaggGG~~kk®®VVCC∆∆
eehhIIyynniiggCCnnll©©gg''eexx¬¬AA  ..  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyffaa  ˘̆˘̆xxuussKK~~aaddUUccEEttBBYYkkmmnnuussßßrrss''eehhIIyynniigg
BBYYkkmmnnuussßßss¬¬aabb''  ..  

✫ --  KKaatt''VVnneeBBaallffaa  vviiTT¥¥aassaa®®ss††  KKWWCCaaee®®KKOOggllMMGGss®®mmaabb''ssPPaaBBssmm∫∫ËËrrssbb∫∫aa
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yy  ˘̆˘̆nniiggCCaaTTIICC®®mmkkss®®mmaabb''CCIIvviittEEddllCCYYbb®®bbTTHHnnwwggeesscckk††IIGGPP&&BB√√  ..    KKaatt''VVnnbbEEnnƒƒmm
ffaa  CCnnNNaaEEddllVVnnpp††ll''kkaarrGGbb''rrMMddll''eekkµµgg  ˘̆˘̆®®ttUUvvccaatt''TTuukkffaaCCaa““BBuukkrrbbss''eekkµµggeennaaHH
CCaaggCCnnEEddllCCaaGG~~kkVVnnbbeegg˚̊IIttvvaa,,,,  BBIIee®®BBaaHHCCnnee®®kkaayyeennHH            ®®KKaann''EEttVVnnpp††ll''®®ttwwmm
CCIIvviittbb""uueeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkGG~~kkEEddllVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnvvaa˘̆˘̆˘̆  KKWWVVnnpp††ll''kk∫∫ÁÁnnrrss''eennAA
eeddaayyssuuxxssbb∫∫aayyccMMeeBBaaHHrrUUbbvvaa  ..

✫ --    ss®®mmss''……eessaaPP··NNPPaaBBrrUUbbkkaayy    ˘̆˘̆mmaannllkk≈≈NN::ssMMxxaann''CCaagglliixxiittpp††MMaaeepp∆∆II
GG√√II@@TTMMaaggGGss''  ..  

✫ --    ´́ff©©mmYYyy  CCnnmm~~aakk''VVnnssYYrrKKaatt''ffaa    eettIIÂÂkkuummBBYYkkssaavv&&kkrrbbss''KKaatt''®®ttUUvveeFF√√IIyy""aagg
NNaa  eeddIImm∫∫IIUUTTaajjyykkeePPaaKKppllccMMeeNNjj[[VVnnee®®ccIInnCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  BBYYkkeeKK®®ttUUvvEEtt,,
KKaatt''eeBBaall  ,,  xxMM®®bbwwggEE®®bbggeeddIIrr[[VVnnTTaann''BBYYkkGG~~kkeennAACCYYrrmmuuxxeeKK  ,,    mmiinnEEmmnneennAArrgg''ccMMaa[[
BBYYkkCCYYrrxxaaggee®®kkaayymmkkTTaann''xx¬¬ÁÁnneeKKeennaaHHeeLLIIyy  ..  

✫ --    bbuurrssmm~~aakk''VVnnGGYYttGGaaggffaa      xx¬¬ÁÁnneeKKmmaannssBBaaÇÇaattiiCCaaBBllrrddΩΏ́ nnTTIIÂÂkkuuggdd**FFMMCCaagg
eeKKTTMMaaggGGss''  ..  
««  eerrOOggeennHHmmiinnssMMxxaann''eeTT,,  GGaarrIIssttUUttVVnneeqq¬¬IIyyttbbeeTTAACCnneennHHvviijj,,  ®®ttUUvvKKiittffaaeettII‰‰gg

VVnneeFF√√IIGG√√IIxx¬¬HH  eeddIImm∫∫II[[VVnnssmmsskk††iieeFF√√IICCaassmmaaCCiikk´́nnmmaattuuPPUUmmiidd**ll∫∫IIll∫∫aajjxxÊÊrrxxÊÊaarreennaaHH
»»  ..  ((  kkkknn ––  KKWWBBaakk¥¥XX¬¬aaccuuggee®®kkaayyeennHHeehhIIyy  EEddlleellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIIeekkNNˆ̂WWDDII
VVnnyykkeeTTAAss®®mmYYccss®®mmMMaaggrrUUbbmmnn††--ssuuPPaassiittrrbbss''eellaakkddUUeecc~~HHffaa  ––          ««  ccUUrr‰‰ggkkMMuu
ssYYrrffaa  eettII®®bbCCaaCCaattiirrbbss''‰‰ggVVnneeFF√√IIGG√√IIxx¬¬HHccMMeeBBaaHH‰‰gg  ˘̆˘̆˘̆  ccUUrr‰‰ggssYYrrffaa  eettII‰‰ggVVnneeFF√√II
GG√√IIxx¬¬HHccMMeeBBaaHH®®bbCCaaCCaattiirrbbss''‰‰gg  !!  »»  ))    ..

✫ --  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa  GGMMBBIICCIIvviittsstt√√eellaakk,,  KKaatt''EEttggEEttnniiyyaa
yyddUUeecc~~HHffaa  ––  ««  vvaammaannBBYYkkmmnnuussßßxx¬¬HHEEddllxxMMeekkIIbb®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iiCCaaxx¬¬MMaagg
hhaakk''ddUUccCCaaBBYYkkeeKKeennaaHHGGaaccrrss''eennAACCaanniiccççnniirrnn††rr__CCaaGGmmtt::,,  ccMMEENNkkBBYYkkGG~~kkxx¬¬HHeeTTootteeccHH
EEttBBIIccaayyvvaayy®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iieeddaayy≤≤tteebbIIKKiitt˘̆˘̆  hhaakk''ddUUccCCaaeeKKrrss''VVnn®®ttwwmmEEttddll''́́ ff©©
©©EEssÌÌkkEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH‰‰gg  ..

✫ --  eennAAeeBBllEEddlleeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIGG√√IIeeTTAACCaammiitt††PP&&kk††ii,,  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyffaa  ––  ««  KKWWCCaa
®®BBllwwggEEttmmYYyy,,EEtteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggrrUUbbkkaayyxxuussKK~~aa  »»  ..

✫ --  ´́ff©©mmYYyybbuurrssmm~~aakk''VVnneeBBaallmmkkkkaann''KKaatt''ddUUeecc~~HHffaa  ––        ««  eettIIeeyyIIgg®®ttUUvvmmaann
GGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaEEbbbbNNaaccMMeeBBaaHHmmiitt††PP&&kk††iirrbbss''eeyyIIgg  ..  ««  KKWW,,  GGaarrIIssttUUtteeqq¬¬IIyy,,      eeTTAAttaamm
EEbbbbbbTTmmYYyyEEddlleeyyIIggccgg''[[eeKKeeFF√√IImmkkccMMeeBBaaHHeeyyIIggvviijjddUUeecc~~aaHHEEddrr  »»  ..  

✫ --    KKaatt''VVnnEE®®sskk””TTaannCCaajjwwkkjjaabb''yy""aaggddUUeecc~~~~HHffaa  ––  ««  {{!!  mmiitt††ssmm¬¬aajj''TTMMaagg
LLaayyeeGGIIyy  !!  eennAAeellIIeellaakkeennHH  KKµµaanneeTTmmiitt††ssMMLLaajj''  »»  ..  
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✫ --  CCnnmm~~aakk''VVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaaeeyyIIggccUUllcciitt††®®ssLLaajj''®®ssIIrrUUbbssÌÌaatt
˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkk®®ssIIrrUUbbGGaa®®kkkk''eeyyIIggmmiinnEEddll®®ssLLaajj''eessaaHHeeLLIIyy  ..  GGaarrIIssttUUttVVnneeqq¬¬II
yyttbbvviijjffaa  ––  ««  ‰‰ggkkMMBBuuggEEtteeccaaTTssYYrr  nnUUvvssMMnnYYrrrrbbss''mmnnuussßßxx√√aakk''  »»  ..

✫ --  eennAAeeBBllEEddeeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIKKaatt''VVnnTTaajjppllccMMeeNNjjGG√√IIxx¬¬HHeeTTAA
GGMMBBIITTssßßnnvviiCCÇÇaarrbbss''KKaatt''      ––  ««  KKWW,,  GGaarrIIssttUUtteeBBaall,,      llTTÏÏPPaaBBEEddllxx∆∆MM̈̈ ¨̈GGaacceeFF√√IIGG√√II@@BBII
cciitt††xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eennAAeeBBllEEddllGG~~kk‰‰eeTToott@@eeFF√√IIeeddaayyssaarrEEttkkaarreekkaattEE®®kkgg´́nncc∫∫aabb''  »»  ..

˘̆˘̆  eeKKVVnnnniiyyaayyffaa  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''VVnnssMMNNaakk''eennAAkk~~¨̈¨̈ggTTIIÂÂkkuuggGGaaEEtt˙̇nn,,
KKaatt''mmaannkkaarrTTaakk''TTggyy""aaggCCiittddwwttCCaammYYyynnwwggmmnnuussßßbbiiuunn®®bbssbb''mm~~aakk''    eeccHHmmnn††eess~~~~hh__
mmkkBBIIyyUUeedd  ,,  eehhIIyyEEddllVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnKKaatt''ddll''TTIICCee®®mmAAGGMMBBIIvviiTT¥¥aassaa®®ss††      nniigg
ssaassnnaarrbbss''BBYYkkCCnnCCaattiieeGGyyIIBBÊÊ  ,,  CCaaBBiieessssGGMMBBIIccMMeeNNHHddwwggTTMMaaggLLaayyEEddllkkaall
ssmm&&yyeennaaHH    GG~~kkppggEEtteeFF√√IIddMMeeNNIIrree®®ttccccrreeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAA{{bb®®kkeessaabbyykkBBIIkk~~̈̈ ¨̈gg
TTwwkkddIÍ́ nn®®bbeeTTsseeGGyyIIBBÊÊeeddaayyppÊÊaall''  ..

GGaarrIIssttUUtt  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnccMMnnYYnn1133qq~~MMaa  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggvviiTT¥¥aall&&yyrrbbss''KKaatt''
˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBllEEddllKKaatt''kkMMBBuuggEEttVVnnTTTTYYlleekkrr††iieeQQµµaaHH  dd**ll∫∫IIssuuHHssaayyCCaaTTII
bbMMppuutt      kk**®®ssaabb''EEttVV®®ttUUvvTTTTYYllkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''ppggEEddrrffaaCCaaCCnnmmiinneeCCOO®®BBHH  ((TTmmiiLL
≤≤ttssaassnnaa  ))    BBIIssMMNNaakk''eeGGrrIIeemmIIdduugg  EEddllCCaa®®BBHHssggÙÙmm~~aakk''rrbbss''®®BBHHeessEErr""ss  ..  

kkaarrnnwwkkrrÆÆkkeeXXIIjjGGMMBBIITTuukk≈≈eeTTaassTTNNÎÎkkmmµµrrbbss''ssUU®®kkaatt  VVnneeFF√√II[[KKaatt''mmaanneesscc
kk††IIPPiittPP&&yyttkk˚̊mmµµaarrhhUUttddll''KKaatt''VVnnssee®®mmccrrtt''eeccjjyy""aagg®®bbjjaabb''BBIITTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn..
KKaatt''kk**VVnnffyyxx¬¬ÁÁnneeTTAArrss''eennAAmm††MM̈̈ ¨̈  kkaall''ssIIuu--ddWWeebb  ((  Chalcis d'Eubée ))  ..        BBYYkk®®kkuumm
mmnnuussßßmmYYyyPPaaKKVVnneeBBaallffaa  GGaarrIIssttUUttVVnnTTTTYYlleesscckk††IIss¬¬aabb''          eeddaayyeehhttuuEEtt
eesscckk††IIttUUcccciitt††hhµµÁÁrrhhµµggBBIIee®®BBaaHHKKaatt''eemmIIllGGaa··ffkkMMVVMMggmmiinnFF¨̈̈̈¬¬HHGGMMBBIITTwwkkeeCCaarr      nniiggTTwwkknnaacc
´́nnssmmuu®®TTGGWWrrIIBB  ..    GG~~kkxx¬¬HHeeTToottVVnneeBBaallffaa  KKaatt''VVnneellaattssMMyyuuggxx¬¬ÁÁnneeTTAAkk~~̈̈ ¨̈ggssmmuu
®®TTeennHH,,  eehhIIyyeennAAeeBBllEEddllKKaatt''kkMMBBuuggEEttFF¬¬aakk''eeTTAA    KKaatt''VVnnEE®®sskkffaa    ––  ««  ssUUmm[[
GGWWrrIIBB®®ssUUbbyykkrrUUbbxx∆∆MM̈̈ ¨̈eeTTAAccuuHH,,      BBIIee®®BBaaHHxx∆∆MM̈̈ ¨̈mmiinnGGaaccyyll''VVnnGGMMBBIICCMMeerrAAGGaa··ffkkMMVVMMgg´́nnmmhhaa
KKggaarreennHHeeLLIIyy  ..  eennAATTIIbbMMppuutt,,    mmnnuussßßxx¬¬HHeeTToottVVnnbbBBaaÇÇaakk''ffaaKKaatt''VVnnss¬¬aabb''eeTTAAeeddaa
yyssaarrCCmm©©WWccuukkeeBBaaHH,,  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggCCnnµµaayyuu6633qq~~MMaa,,  KKWWBBIIrrqq~~MMaabbnnÊÊaabb''BBIImmrrNN::PPaaBBrrbbss''eess∂∂ccGGaa
eeLLccssgg''  EEddll®®ttUUvvCCaassaavv&&kkrrbbss''KKaatt''  ..  

®®bbCCaaCCnneennAA®®ssuukkss††aaeeyyoorrVVnnssgg''TTIIkkEEnn¬¬ggGGaassnn::bbnn''®®ssnn''  ssMMrraabb''rrUUbbKKaatt''
˘̆˘̆˘̆  hhaakk''ddUUccCCaaKKaatt''eennaaHHCCaa®®BBHHGGaaTTiieeTTBB  ..

GGaarrIIssttUUttVVnnTTuukkeesscckk††IIççbbNN††MMaammYYyy    EEddllmmaanneeQQµµaaHHGGgg''TTIIVV""EETTrr    CCaaGG~~kkGGnnuu
vvtt††qqnnÊÊ::ccuuggee®®kkaayyrrbbss''KKaatt''  ..
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KKaatt''VVnnbbnnßßll''bbuu®®ttmm~~aakk''eeQQµµaaHHnnIIkkUUmm""aaKKuuss,,  nniiggbbuu®®ttIImm~~aakkeeTToottEEddllVVnnTTTTYYll
eerroobbGGaaBBaahh__BBiiBBaahh__  CCaammYYyynnwwggeeccAArrbbss''eeddmm""aarr""aaTTuuss,,  eess∂∂cceennAALLaaeesseeddmm""UUnn  ≥≥

❑                            ❑

❑


