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CIvitrbs'V¬tug
PLATON

****((  eekkIItteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggqq~~MMaaTTII11  ´́nnGGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII8888˘̆˘̆˘̆    ss¬¬aabb''eeTTAAvviijjeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggqq~~MMaaTTII11  ´́nnGGUULLMMaaBB¥¥""aadd
TTII110088,,  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggCCnnµµaayyuu  8811  qq~~MMaa  ))  ..

�

VV¬¬ttuugg  EEddllmmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHHll∫∫IIll∫∫aajj  eeddaayyssaarrEEtt””tt††mmKKttii  nniigg®®TTwwss∂∂IIiidd**xxııgg''
xxııss''rrbbss''KKaatt''VVnn®®ttUUvvGG~~kkppggccaatt''TTuukkffaa  CCaaGG~~kkCCaabb''nniissßß&&yyCCaammYYyy®®BBHH  ……CCaaGG~~kkVV
nnTTTTYYllss~~aa´́ddGGMMBBII®®BBHH  ..  KKaatt''VVnneekkIIttmmkkeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggGGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII8888eeccjjBBIIvvgg''®®ttkkUUll
mmYYyy  EEddllzziitteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaamm®®ttkkUUllGG~~kkFFMMddMMuuCCaaggeeKKeennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn  ..    KKaatt''VVnn
ccuuHHBBII®®ttkkUUllkkUU®®DDuuss  ttaammEExxßß““BBuukkrrbbss''KKaatt''  EEddllmmaanneeQQµµaaHHffaaCCaaGGaarrIIssttuugg,,nniiggBBII
®®ttkkUUllssUULL¨̈̈̈ggttaammEExxßßrryy::mm††aayyKKaatt''  EEddllmmaanneeQQµµaaHHffaa  eebb""rrIIccss¥¥ËËnn  ..    mmuunnddMMbbUUgg
eeKKVVnnddaakk''nnaammeeQQµµaaHHKKaatt''ffaaCCaaGGaarrIIssttUUkkkk**bb""uuEEnn††eeddaayyKKaatt''mmaannrrUUbbrraaggxxııss''®®ssLLHH



FÉNELON                                                                                                                                                    114433

FFMMFFaatt''  mmaannff©©aassTTUUllaayy  eehhIIyymmaannssµµaarrIIkkTTTTwwggyy""aagg®®kkaass''    eeKKkk**VVnn®®bbssiiTTÏÏiinnaamm
KKaatt''ffaaCCaaVV¬¬ttuugg  eehhIIyyrrhhssßßnnaammeennHHkk**VVnnnniitt¥¥eennAACCaammYYyyKKaatt''CCaarraaggrrhhUUttmmkk  ..  

eeKKVVnnnniiyyaayyffaa  kkaallKKaatt''eennAACCaakkuummaarrkk~~̈̈ ¨̈ggGG®®ggiiggeennAAeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  mmaannsstt√√XXµµMM̈̈CCaa
ee®®ccIInnVVnneehhIIrrmmkkbbnn††kk''TTwwkkXXµµMM̈̈rraayyBBaasseennAAeellIIbbbbUUrrmmaatt''rrbbss''KKaatt''  ..  eemm¬¬""aaHHeehhIIyy
eeKKkk**VVnneeXXIIjjnnUUvv  ssBBaaÔÔaa´́nnssaarriikkaalliinneeffaagg      ……eeTTBBeekkaassll¥¥xxaaggbbeeBBaaççjjssMMnnYYnn
eevvaahhaarrrrbbss''VV¬¬ttuuggEEddllKKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''eeTToottGGaaccee®®bboobb®®bbddUUccVVnneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaa
mmCCnnCCaattii®®kkiikk  ..

kkaalleennAAkk~~~~̈̈ ¨̈ggssmm&&yyyyuuvv&&yyVV¬¬ttuugg  VVnnxxiittxxMMeerroonnssUU®®ttGGMMBBIIkk∫∫ÁÁnnvviiCCÇÇaakkMMNNaaBB¥¥nnii--
BBnnΩΩ  ..  KKaatt''VVnnssrreessrr  bbeeBBaaççjjkk®®mmggkkMMNNaaBB¥¥      ssMMEEddggGGMMBBIImmeennaasseeBBaaççttnnaall√√IIgg
CCUUrrcctt''nniigg®®kkEEGGbb®®kkGGUUbbccMMnnYYnnBBIIrr  nniiggeerrOOggeell≈≈aanneessaakknnaaddkkmmµµBBIIrrEEddrr  ˘̆˘̆˘̆..  kk**bb""uuEEnn††KKaa
tt''VVnnyykkss~~aa´́ddGGss''TTMMaaggeennHHeeVVHHccUUlleeTTAAkk~~̈̈ ¨̈ggeePP¬¬IIgg  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''VVnnssee®®mm
cccciitt††®®bbKKll''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''TTMMaagg®®ssuuggeeTTAATTssßßnnvviiCCÇÇaavviijj  ..  KKaatt''eeTTIIbbnnwwggmmaannGGaayyuu2200qq~~MMaa
eennAAeeBBllEEddll““BBuukkKKaatt''VVnnnnMMaaxx¬¬ÁÁnnKKaatt''eeTTAAssMMuuddll''ssUU®®kkaatt  [[CCYYyygg˙̇aatt''bbgg˙̇aajjpp¬¬ËËvv  ..
kkaalleeBBllrraa®®ttIIEEddlleeTTIIbbkknn¬¬ggeeTTAAssUU®®kkaattVVnnyyll''ssbb††iieeXXIIjjffaaKKaatt''VVnn{{bbkkUUnn
kk©©aannmmYYyyCCaabb''nnwwgg®®TTUUgg  EEddlleennAAeeBBlleennaaHHvvaaeeTTIIbbdduuHHss¬¬aabbPP¬¬aammeeTTAA  vvaakk**ccaabb''eepp††IImmTTTTHH
ss¬¬aabbeehhIIrryy""aaggxxııss''®®ttEEddttkkbb''BBBBkkeennAAeellIIeemmXX    eeddaayyEE®®sskkee®®ccooggBBiieerraaHHxxÊÊrrxxÊÊaarr
eeBBjjnnPPaall&&yy  ..  TTssßßnnvviiTTUUrrrrUUbbeennaaHH    kk**VVnnyyll''ffaassuubbiinn††rrbbss''KKaatt''KKWWCCaacc∫∫aass''CCaa
VVnnssMMeeddAAeeTTAAVV¬¬ttuuggeennaaHH‰‰gg,,  EEddllKKaatt''VVnneeFF√√IIkkaarrssaakkll∫∫ggBBiieessaaFFnn__CCaammYYyy,,
eehhIIyyeennaaHHeehhIIyyCCaa®®bbpp~~ËËll  ……BB··ttmmaannddwwggCCaammuunn  nnUUvveekkrr††iieeQQµµaaHHrrnnÊÊWWssuuHHssaayy    EEddll
ssaavv&&kkrrbbss''KKaatt''nnwwgg®®ttUUvvVVnnTTTTYYlleennAAkk~~̈̈ ¨̈gg´́ff©©NNaammYYyy  ..  

VV¬¬ttuuggVVnneennAAbbee®®mmIIssUU®®kkaattyy""aaggeessµµaaHH®®ttgg''CCaaeerrooggrrhhUUttmmkkddrraabbNNaaKKaatt''eennHH
eennAArrss''  kk**bb""uuEEnn††eennAAeeBBllEEddllssUU®®kkaattVVnnss¬¬aabb''eeTTAA  VV¬¬ttuuggkk**VVnneeTTAAPPÇÇaabb''xx¬¬ÁÁnnCCaammYYyy
nnwwgg®®kkaaTTIIll  EEddllCCaaGG~~kkeessµµaaHH®®ttgg''nnwwggeeKKaallCCMMhhrrrrbbss''eehhrr""aaKK¬¬IItt  ˘̆˘̆˘̆nniiggCCaammYYyyEEGGflflrr
mm""UUEEssnnEEddlleeddIIrrttaammddMMbbUUnnµµaannrrbbss''  VV""rreemm""nnIIdd  ..    eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggGGaayyuu2288qq~~MMaa,,      CCaammYYyynnwwgg
ssaavv&&kk‰‰eeTToott@@rrbbss''ssUU®®kkaattCCaaee®®ccIInn,,  KKaatt''VVnneeFF√√IIddMMeeNNIIrreeTTAAeemmkk˙̇aarr  eeddIImm∫∫IIEEss√√ggrrkk
ccMMeeNNHHddwwggEEpp~~kkvviiTT¥¥aassaa®®ss††ee®®kkaammkkaarrddwwkknnMMaarrbbss''GGWWKK¬¬IIDD  ..  BBIIeennaaHHeeTTAAeeTToott  KKaatt''VVnn
ccaakkeeccjjeeqqııaaHHeeTTAA®®ssuukkssIIuuEErr""nn    eeddIImm∫∫IIeeTTAAeerroonnKKNNiittssaa®®ss††ee®®kkaammkkaarrbbgg˙̇aatt''bbgg˙̇aa--
jjrrbbss''eettGGUUDDrr..    bbnnÊÊaabb''mmkkeeTToottKKaatt''VVnnqq¬¬ggkkaatt''mmkkGGflflIIttaallII    eeddIImm∫∫II®®ssgg''yykkccMM--
eeNNHHddwwggBBIIssaavv&&kkdd**ll∫∫IIll∫∫aajjbbIInnaakk''rrbbss''BBIIttaaKK˙̇&&rreennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssmm&&yyeeeennaaHHKKWW    hh√√flflIILLËËLLaa
yyuuss,,  GGrrCCIIttaa  ddWWttaarr""gg'',,  nniiggGGWWrrIITTuuss  ..  bb""uuNNˆ̂wwggeehhIIyy    KKaatt''mmiinnVVnnssbb∫∫aayycciitt††nnwwgg
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GG√√II@@EEddllKKaatt''VVnneeccHHddwwggGGMMBBIIGGss''eellaakk®®KKUUFFMM@@GGss''TTMMaaggeennHHeeTT  ..  KKaatt''VVnnccaakkeecc--
jjeeTTAA®®bbeeTTsseeGGyyIIBBÊÊEEffmmeeTTootteeddIImm∫∫IIhhaatt''eerroonnyykkkkaarrBBiieessaaFFnn__BBIIBBYYkkbbNNÎÎiittnniigg
BBYYkksseemm††ccssggÙÙeennAATTIIeennaaHH  ..        eehhIIyyKKaatt''mmaanneeKKaall®®VVff~~aaeeFF√√IIddMMeeNNIIrreeTTAA®®bbeeTTss
≤≤NNÎÎaaEEffmmeeTTootteeddIImm∫∫IIeeTTAAeerroonnssUU®®ttBBIIBBYYkkeesskkmmnn††GGaaKKmm    ((BBYYkkmm""aayyII--mm""aayyaa  ––  Ma-

ges ))  ˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††kkaalleennaaHH  mmaannss®®ggaammeekkIItteeLLIIggeennAATT√√IIbbGGaassIIuu˘̆˘̆˘̆  KKaatt''kk**VVnnxxkkxxaann
kk~~̈̈ ¨̈ggKKMMeerraaggkkaarrNN__ddMMeeNNIIrrccuuggee®®kkaayyeennaaHHeeTTAA  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIVVnneeFF√√IIddMMeeNNIIrrssBB√√TTIIkkEEnn¬¬ggEEss√√ggrrkkccMMeeNNHHvviiCCÇÇaaddUUeecc~~HHeehhIIyy,,    VV¬¬ttuuggkk**
VVnnvviill®®ttLLbb''mmkk®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nnvviijj..  KKaatt''VVnnmmkkttMMaaggllMMeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggPPUUmmiimmYYyyEEddllmmaann
eeQQµµaaHHffaa  GGaakkaaeeddmmII    ((  kkkknn ––  ddUUeecc~~HH  BBaakk¥¥ffaa  Académie,,  ……BBaakk¥¥  Academy ˘̆˘̆˘̆
mmaanneeddIImmkkMMeeNNIIttBBIIeeQQµµaaHHPPUUmmiirrbbss''VV¬¬ttuuggeennaaHH‰‰gg  ))  ..  PPUUmmiieennaaHH  CCaaTTIIkkEEnn¬¬ggmmiinnssUUvv
ssÌÌaatt  EEddllVV¬¬ttuuggVVnnee®®CCIIsseerrIIsseeddaayyeeKKaallbbMMNNgg  BBIIee®®BBaaHHKKaatt''yyll''ffaa    KKWWCCaaTTII
kkEEnn¬¬ggccMMaaVVcc''eeddIImm∫∫IIEEkkeerraaKKFFaatt''rrbbss''KKaatt''    EEddllbbNN††aall[[ssuuxxPPaaBBrrbbss''KKaatt''FF¬¬aakk''
TTnn''eexxßßaayy  ..  rreebboobbEEkkeerraaKKddUUeecc~~HHmmaann®®bbssiiTTÏÏPPaaBBBBiittEEmmnn,,    BBIIee®®BBaaHHeennAATTIIeennaaHH  KKaatt''
®®ttUUvvccaajj''FFaattuuGGaakkaass    eehhIIyykk**VVnnccaabb''eepp††IImmeekkIItteerraaKK®®KKuunnssnnÏÏMMGGss''rryy::eevvllaammYYyy
qq~~MMaakknn¬¬HH..  kk**bb""uuEEnn††eeddaayyssaarrKKaatt''xxMM®®bbwwggGGtt''®®TTMMaa  ttmmmm˙̇ËËbbccMMNNIIyy""aaggxxÇÇaabb''xxÇÇÁÁnnKKaatt''kk**VVnn
yykkCC&&yyCCMMnnHHeeTTAAeellIIeerraaKK®®KKuunnccaajj''eennHH      ˘̆˘̆˘̆eehhIIyyssuuxxPPaaBBrrbbss''KKaatt''kk**mmaannssPPaaBB
rrwwggbbwwuuggeeLLIIggvviijjCCaaGGttiibbrriimmaa  ..  

VV¬¬ttuugg  KKaatt''VVnneeTTAAeeFF√√IIssiikkss®®ggaammbbIIddgg  ..    eellIIkkTTIImmYYyyeennAAttaaNNaakk,,  eellIIkkTTII
BBIIrreennAAkkUUrrMMuuaagg  ((  kkUUrriinnffUUss  )),,  eellIIkkTTII33  eennAAeeddLLËËss  ,,  eehhIIyyeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMMVVMMggCCaaeellIIkkccuugg
ee®®kkaayyeennHH,,  KKNNbbkkßßrrbbss''KKaatt''kk**VVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yy  ..  

KKaatt''VVnneeFF√√IIddMMeeNNIIrrbbIIddggeeTTAA®®ssuukkssIIuussIIuullppggEEddrr;;  eennAAeellIIkkTTIImmYYyy  KKWWeennAAkk~~̈̈ ¨̈gg
kkaarrccgg''ddwwggccgg''ssaall''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH,,  mm¥¥""aaggvviijjeeTToottKKWWKKaatt''ccgg''eeTTAAeeXXIIjjTTiiddΩΩPPaaBB´́nnPP~~MM
eePP¬¬IIggeeGGttNNaa  ..  kkaallssmm&&yyeennaaHH,,  KKaatt''mmaannGGaayyuu4400qq~~MMaarrYYcceeTTAAeehhIIyy  ––      KKaatt''VVnn
eeTTAAeellggvvMMaaggeess∂∂ccmmYYyyGGgg  eehhAAffaakkBBaaççaass''eeddnnIIss--LLWWTTIIiirr""gg''    EEddllCCaaeess∂∂ccpp††aacc''kkaarr
kk**bb""uuEEnn††EEddllmmaanneeKKaall®®VVff~~aaccgg''CCYYbbeellaakkTTssßßnnvviiTTUU..  eessrrIIPPaaBBEEddllKKaatt''VVnnee®®bbII
hhYYsseeBBkkkk~~¨̈¨̈ggkkaarrCCEECCkkEEvvkkEEjjkkCCaammYYyynnwwggeess∂∂cceeddnnIIss  GGMMBBIIGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr˘̆˘̆˘̆
kk**VVnnbbNN††aall[[eess∂∂cceennHHmmaanneesscckk††IIee®®kkaavvee®®kkaaFFyy""aaggxx¬¬MMaaggrrhhUUttddll''ccgg''yykkrrUUbb
KKaattee''TTAA®®bbhhaarrCCIIvviitt  ..    CCaassMMNNaaggllÌÌ  eennAAeeBBlleennaaHHmmaanneeQQµµaaHH  DDIIyy""uugg  eehhIIyynniigg
GGaarrIIssttUUEEmm""nn  VVnnCCYYyyGGgg√√rrkkrreess∂∂cc[[eellIIkkEEllggeeTTaassrrbbss''KKaatt''  ..    kkBBaaççaass''eeddnnII
sskk**VVnneellIIkkEEllggCCIIvviitt[[VV¬¬ttuugg    kk****bb""uuEEnn††VVnn®®bbKKll''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''eeTTAAkk~~̈̈ ¨̈ggkkNN††aabb''́́ ddrrbb
ss''bb""UUllIIdd        EEddllCCaaGGKKrrddΩΩTTUUtt´́nnBBYYkkLLaaeesseeddmm""UUnn®®bbccMMaaeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggvvMMaaggrrbbss''eess∂∂ccpp††aacc''
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kkaarr,,  ®®TTgg''kk**VVnnbbBBaaÇÇaa[[CCnneennHHyykkVV¬¬ttuuggeeTTAAllkk''ddUUccCCaaxx∆∆MM̈̈ ¨̈kkBBaaÇÇHHeeKK  ..    GGKKrrddΩΩTTUUttrrUUbb
eennHH  kk**VVnnnnMMaayykkVV¬¬ttuuggeeTTAAeeGGyyIInn,,  eehhIIyykk**VVnnllkk''rrUUbbKKaatt''eennAATTIIeennaaHH  ..      BBYYkkGG~~kk
®®ssuukkeennAAeeGGyyIInnVVnnbbeegg˚̊IIttcc∫∫aabb''mmYYyyEEddllEEccggffaa  [[EEttmmaannGG~~kk®®ssuukkGGaaEEtt˙̇nn‰‰
NNaamm~~aakk''ccUUllxx¬¬ÁÁnneeTTAAkk~~̈̈ ¨̈ggeekkaaHHeennaaHH  nnwwgg®®ttUUvvyykkeeTTAA®®bbhhaarrCCIIvviitteeccaall  ..    KKWWeennAAee®®kkaa
mmeellss´́nncc∫∫aabb''eennHHeehhIIyy,,  EEddllCCnnmm~~aakk''eeQQµµaaHHqqrrmm""nn''eeDDIIrr  VVnnTTaammTTaarr[[ddaakk''eeTTaa
ssBBiinn&&yyrrUUbbKKaatt''eeddaayy®®ttUUvvyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  ˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††eennAATTIIeennaaHHmmaannBBYYkkCCnnxx¬¬HHVVnnGGHH
GGaaggffaacc∫∫aabb''eennHH  VVnn®®ttUUvvbbeegg˚̊IItteeLLIIggss®®mmaabb''ddaakk''eeTTaassmmnnuussßß˘̆˘̆˘̆    kk**bb""uuEEnn††mmiinnEEmmnn
ss®®mmaabb''GGnnuuvvtt††nn__eeTTAAeellIITTssßßnnvviiTTUUrreennaaHHeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  GG~~kkppggkk**ssuuxxcciitt††yykkrrUUbbKKaatt''®®ttwwmm
EEtteeTTAAllkk''ddUUrrbbnn††KK~~aaEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  CCaaPP&&BB√√llÌÌccMMeeBBaaHHKKaatt''eeTToott,,  CCnnmm~~aakk''eeQQµµaaHHGGaaeeNN
ssIIuurrII  mmkkBBIIssIIuuEErr""nnVVnneennAAkk~~̈̈ ¨̈gg®®ssuukkeennaaHHEEddrr  ..    kk~~̈̈ ¨̈̈̈ggeeBBlleennaaHH,,  KKaatt''kk**VVnnTTiijjVV¬¬ttuugg
eeddaayyeeccjj´́ff¬¬2200mmIInn  ((  BBIIrrBBaann''®®VVkk''lluuyy®®kkiikkCCMMnnaann''eeddIImm  eebbIIKKiittCCaaTTmm©©nn''®®VVkk''
®®bbmmaaNN770000®®kkaamm  ))  rrYYcckk**VVnnbbBBaaÇÇËËnnKKaatt''eeTTAA[[mmiitt††PP&&kk††iiKKaatt''vviijjeennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn  ..
ccMMeeBBaaHHbb""UUllIIdd,,  GGKKrrddΩΩTTUUttmmkkBBIILLaaeesseeddmm""UUnnEEddllVVnnllkk''VV¬¬ttuuggmmuunneeKK,,      CCnneennHHkk**
VVnn®®ttUUvvcc∫∫MMaaggccaajj''kkaa®®bbflflÈÈyy""aa,,  eehhIIyykk**VVnn®®ttUUvvvviinnaassss¬¬aabb''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggTTwwkk  CCaaTTNNÎÎkkmmµµ
EEddllKKaatt''®®ttUUvvVVnnTTTTYYlleeddaayyssaarrEEttVVnneeFF√√IIVVbbddll''TTssßßnnvviiTTUUeeQQµµaaHHVV¬¬ttuugg,,
ddUUccEEddllGGaarrkkßßbbBBaaççËËllrrUUbbVVnn®®VVbb''CCnneennHHCCaammuunn  eeyyaaggttaammssMMddIIGG~~kkppgg..  eess∂∂cc
kkJJççaass''eeQQµµaaHHeeddnnIIss  eeddaayyddwwggffaaTTssßßnnvviiTTUUrrrrUUbbeennHH    VVnnvviill®®ttLLbb''eeTTAA®®kkuuggGGaa--
EEtt˙̇nnvviijjeehhIIyy,,  kk**mmaanneesscckk††IIPP&&yyxx¬¬aaccKKaatt''ssggsswwkkeeddaayybbkkeekkrr††iieess∂∂cc  ..      eess∂∂cc
pp††aacc''kkaarrkk**VVnnssrreessrrlliixxiittmmYYyyEEffmmeeTToottppggeeddIImm∫∫IIeeTTAAssMMuuxxaammaaeeTTaassBBIIKKaatt''  ..
VV¬¬ttuuggVVnnssrreessrrttbbeeTTAAvviijjffaakkMMuu[[eess∂∂cc®®BBYYyyVVrrmm∏∏BBIIeerrOOggeennHH[[eessaaHH  eeddaayy
eehhttuuffaaKKaatt''mmaannkkiiccççrrvvIIrrvvll''CCaammYYyynnwwggTTssßßnnvviiCCÇÇaaee®®ccIInneeBBkkNNaass''KKµµaann  eeBBll‰‰--
NNaaeeTTAArrvvIIrrvvll''CCaammYYyynnwwggeess∂∂cceennaaHHeeTT  ..      mmaannmmiitt††PP&&kk††iixx¬¬HHVVnnnniiyyaayyccMMGGkk[[KKaatt''
ffaa  KKaatt''VVnn®®ttUUvveess∂∂cceeddnnIIsseeVVHHbbgg''eeccaall  bb""uuEEnn††VV¬¬ttuuggVVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaa  ––    ««  mmii
nnEEmmnneeddnnIIsseeTT  EEddllVVnneeVVHHbbgg''eeccaallVV¬¬ttuugg,,  KKWWVV¬¬ttuuggeeTTAAvviijjeeTT    EEddllVVnn
eeVVHHbbgg''eeccaalleeddnnIIss  »»  ..

�

KKaatt''VVnneeFF√√IIddMMeeNNIIrrCCaaeellIIkkTTII22  eeTTAAssIIuussIIuull,,  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssmm&&yyrraaCC¥¥GGMMNNaaccrrbbss''
eeddnnIIsseess∂∂cceekkµµgg,,  EEddll®®ttUUvvCCaakkUUnnrrbbss''eess∂∂ccmmuunn    eeddaayyssggÙÙwwmmffaannwwggVVnnEENNnnMMaa
[[CCnnpp††aacc''kkaarreennHHmmaanncciitt††GGaaNNiittGGaassUUrr  eeddaayypp††ll''eessrrIIPPaaBBeeTTAAddll''®®bbCCaannuurraa®®ss††,,  
eebbIIBBMMuueennaaHHeessaatteeTTeeddaayyCCMMrruujj[[CCnneennHH  eeFF√√IIkkaarr®®KKbb''®®KKggeeddaayyeesscckk††IIss¬¬ËËttbbUUttnniigg
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eemmtt††aakkrruuNNaa,,  kk**bb""uuEEnn††bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnssMMNNaakk''eennAATTIIeennaaHH44EExx,,    KKaatt''kk**VVnnsseegg˚̊tteeXXIIjj
ffaa  CCnnpp††aacc''kkaarrmm~~aakk''eennHHeennAAmmaannÚÚkkBBaarrEEttddEEddll  BBMMuummaannkkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrreessaaHHeeLLIIyy,,
eeBBaallKKWWmmiinnVVnnTTTTYYlleemmeerroonnBBIIrrUUbbKKaatt''  vvaaEEbbrrCCaaVVnnnniirreeTTssDDIIyy""uugg[[eeTTAArrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈
ggPPaaBBxxççaatt''®®BBaatt''  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  CCnnpp††aacc''kkaarrCCMMnnaann''ee®®kkaayyeennHH      VVnnbbnn††kkaarr
CCiiHHCCaann''®®bbEEhhllKK~~aannwwgg““BBuukkrrbbss''xx¬¬ÁÁnnEEddrr  VV¬¬ttuuggkk**VVnnvviill®®ttLLbb''eeTTAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn
vviijjeebbIIeeTTaaHHCCaammaannkkaarrGGgg√√rrkkrrBBIICCnnpp††aacc''kkaarryy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..    eeddnnIIsseess∂∂cceekkµµgg
VVnnccaatt''vviiFFaannkkaarrNN__®®KKbb''EEbbbbyy""aaggeeddIImm∫∫II®®bbTTaajjcciitt††TTssßßnnvviiTTUUrr[[rrss''eennAATTIIeennaaHH..    

VV¬¬ttuuggVVnneeFF√√IIddMMeeNNIIrr''CCaaeellIIkkTTII33  eeTTAAssIIuussIIuull        eeddIImm∫∫IIeess~~IIrrssMMuuddll''CCnnpp††aacc''kkaarr
GGnnuuBBaaÔÔaatt††[[DDIIyy""uuggvviill®®ttLLbb''mmkkrrss''eennAATTIIeennaaHHvviijj,,    mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeeddIImm∫∫IIssMMuu[[
eess∂∂cceekkµµggmm~~aakk''eennHH  llHHbbgg''llkk≈≈NNHHrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaaeess∂∂ccEEffmmeeTToottppgg  ..  kk**bb""uuEEnn††
eeddnnIIsseess∂∂cceekkµµggEEddllVVnnssnn¥¥aaCCaammYYyyVV¬¬ttuuggrrYYcceehhIIyyffaannwwggeeFF√√IIddUUeecc~~aaHH      mmiinnVVnn
eeKKaarrBBssMMddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnnvviijj    CCaaeehhttuu[[VV¬¬ttuuggss∂∂IIbbeennÊÊaassyy""aaggxx¬¬MMaaggddll''eess∂∂cc        ffaammiinn
VVnneeKKaarrBBBBaakk¥¥ssccçç::  ..  eeddnnIIsseess∂∂cceekkµµgg  kk**xx∆∆aall''ee®®kkvvee®®kkaaFFyy""aaggxx¬¬MMaagg  eehhIIyyVV¬¬¬¬--
ttuugg®®bbEEhhllCCaannwwgg®®ttUUvvGGss''CCIIvviitteeTToottppgg,,    ®®bbssiinneebbIIGGrrCCiittaaddWWttaarr""gg''mmiinnVVnnbbBBaaÇÇËËnn
rrddΩΩTTUUttmm~~aakk''eeTTAAttvvaakk~~¨̈¨̈ggeerrOOggeennHH˘̆˘̆˘̆®®BBmmCCaammYYyyKK~~aanniiggnnaavvaammYYyyeeTToottppggeeddIImm∫∫IIddwwkkyykk
VV¬¬ttuugg®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..

eeddaayyssaarrEEtteesscckk††IIGGgg√√rrkkrrrrbbss''GGrrCCIIttaaddWWttaarr""gg''  eeddnnIIssmmiinn®®ttwwmmEEttVVnneellII--
kkEEllggeeTTaass[[VV¬¬ttuuggbb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT          kk**bb""uuEEnn††EEffmmTTMMaaggVVnnCCYYyypp††ll''nnUUvvee®®KKOOggccMMaaVVcc''
ssBB√√yy""aaggkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarreeFF√√IIddMMeeNNIIrrEEffmmeeTToottppgg  ..      VV¬¬ttuuggkk**VVnnffyyxx¬¬ÁÁnnmmkkrrss''eennAA®®kkuugg
GGaaEEtt˙̇nnvviijj  ˘̆˘̆˘̆  eeddaayyKKµµaanneeBBllNNaaccaakkeeccjjBBIITTIIeennaaHHmm††ggeeTTootteeLLIIyy  ..˘̆˘̆˘̆

eennAAGGaaEEtt˙̇nn,,  VV¬¬ttuugg®®ttUUvvVVnneeKKTTTTYYlleeddaayykkiitt††iiyyssdd**mmhhaaeellIIssllbb''  ..  kk**bb""uuEEnn††
ff√√IIeebbIIGG~~kkppggVVnnCCMMrruujjKKaatt''BBII®®KKbb''TTiiss[[ccUUllrrYYbbrrYYmmyykkkkEEnn¬¬ggeekkAAGGIIkk~~̈̈ ¨̈ggrrddΩΩaaPPiiVVllkk††II
KKaatt''kk**VVnnbbddiieessFF  eeddaayyKKaatt''yyll''eeXXIIjjffaa  KKaatt''cc∫∫aass''CCaa  nnwwgg  BBMMuuVVnnccMMeeNNjjGG√√II
eeTT      eennAAkkNN††aallssPPaaBBGGaaNNaaFFiibbeettyy¥¥nniiggGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy´́nnssggmmrrbbss''KKaatt''nnaa
ssmm&&yyeennaaHH  ..  kk**bb""uuEEnn††KKµµaannssBBaaÔÔaaGG√√II  EEddlleeFF√√II[[eeKKddwwggGGMMBBIIeesscckk††II®®ssLLaajj''    EEddllVV¬¬
ttuuggVVnnTTTTYYllGGMMBBIIiimmhhaaCCnneennAAkk~~̈̈ ¨̈gg´́ppÊẾ́ nn®®bbeeTTss®®kkiikkTTMMaaggmmUUll    CCaaCCaagg®®BBiitt††iikkaarrNN__
EEddlleekkIIttmmaanneeLLIIgg  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''VVnneeTTAAeeFF√√IITTssßßnnkkiiccççeennAATTIIkkEEnn¬¬ggEEddllkkMMBBuu
ggEEttmmaannkkaarr®®bbkkYYttkkiiLLaaGGUULLMMaaBBIIkkeennaaHHeeTT..  eennAAeeBBlleennaaHH  KKaatt''VVnn®®ttUUvvGG~~kkppggTTTTYY--
ll  ddUUcc®®BBHHCCaammççaass''EEddllcc¥¥¨̈̈̈ttccuuHHBBIIeellIIeemmXXddUUeecc~~aaHH‰‰gg  ..    ccMMEENNkkmmnnuussßßnnaannaammaann
llaayyLLMMKK~~aaee®®ccIInnssaassnn__  ee®®ccIInnssBBaaÇÇaattii  mmkkBBII®®KKbb''TTiissTTIÍ́ nn®®bbeeTTss®®kkiikkEEddllccUUll
cciitt††ssbb∫∫aayyTTssßßnnaarrVVMMmmeehhaarrII,,    eehhIIyyEEddllVVnnmmkkkkaann''TTIIeennaaHH  eeddaayyssaarrEEtt



FÉNELON                                                                                                                                                    114477

kkaarrssMMEEddggGGssççaarr¥¥´́nnkkiiLLaaGGUULLMMaaBBIIkk  ˘̆˘̆˘̆kk**®®ssaabb''EEttVVnneeVVHHbbgg''eeccaallTTiiddΩΩPPaaBB´́nnkkaarr
ssMMEEddggkkaarr®®bbNNMMaaggeessHH,,    nniiggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aarrvvaaggkkIILLaakkrrTTMMaaggLLaayy    eehhIIyyEEbbrrCCaa
mmkkssbb∫∫aayy  nnwwggTTiiddΩΩPPaaBBmmnnuussßßmm~~aakk''        EEddlleeKKVVnnnniiyyaayyBBIIllkk≈≈NN:llÌÌ®®bbeessIIrr
®®KKbb''yy""aagg  ..

VV¬¬ttuuggVVnnrrss''eennAAllIIvveeBBjjmmYYyyCCIIvviittrrbbss''KKaatt''  ..  eehhIIyyKKaatt''VVnneeKKaarrBBkk∫∫ÁÁnnttMM--
NNmmdd**ttwwggrrwwuuggCCaaTTIIbbMMppuuttTTaakk''TTggnnwwggCCIIvviittee®®ssIIbb®®ssaall  mm¥¥""aaggvviijjeeTToottKKaatt''bbrriieePPaaKK
EEttmm˙̇ËËbbee®®kkoommee®®kkaaHH  EEddllxx√√HHxxaattnnUUvvssPPaaBBqq©©aajj''CCaaTTIIbbMMppuutt..  KKaatt''mmaanneesscckk††IIGGtt''FFµµtt''
mmiinneeccHH®®cceeLLaatteettaattttUUggeehhIIyyssUUmm∫∫IIEEttBBIIkkaallKKaatt''eennAAGGaayyuueekkµµggxxççIIkk††II,,  eeKKmmiinnEEddll
VVnneeXXIIjjKKaatt''ssbb∫∫aayyeessIIcckkÌÌaakkkkÌÌaayyeeBBjjTTMMhhwwggddll''mm††ggNNaaeeLLIIyy..    KKaatt''eeccHH
TTbb''xx¬¬ÁÁnnmmiinn[[mmeennaasseeBBaaççttnnaaddwwkknnMMaaKKaatt''    nniiggeeccHH®®KKbbssgg˚̊tt''ttNN˙̇aarrbbss''KKaatt''CCaanniiccçç
''̆̆ ˘̆˘̆  rrhhUUttddll''KKaatt''mmiinnEEddllVVnnssMMEEddggbbgg˙̇aajjkkMMhhwwggddll''mm††ggNNaaeeLLIIyy  ..        ddUUeecc~~HH
eehhIIyy  VVnnCCaaeeKKnniiyyaayyffaa  mmaannyyuuvvCCnnmm~~aakk''EEddllVVnneeTTAArrss''CCaammYYyyKKaatt''CCaayyUUrrqq~~MMaa
eehhIIyyEEddllVVnnvviill®®ttLLbb''  mmkkrrss''eennAACCaammYYyy““BBuukkmm††aayyxx¬¬ÁÁnnvviijj,,  kk**mmaannkkaarrPP∆∆aakk''eeppÌÌII
llCCaaxx¬¬MMaaggeennAAeeBBllEEddlleeXXIIjj““BBuukkxx¬¬ÁÁnnmmaannkkMMhhwwgg˘̆˘̆˘̆rrhhUUttddll''yyuuvvCCeennHHVVnnllaann''
mmaatt''ffaa  xx¬¬ÁÁnnmmiinnEEddlleeXXIIjjVV¬¬ttuuggmmaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaEEbbbbeennHH  ssUUmm∫∫IIEEttmm††ggkk**KKµµaannEEddrr
..    mmaannmm††ggbb""uueeNNıı̂̂aaHHEEddllKKaatt''hhaakk''ddUUccCCaammaannkkaarrrrssaabb''rrssll''xx¬¬HH@@  KKWWeennAAeeBBllEEdd--
llxx∆∆MM̈̈ ¨̈bbee®®mmIIKKaatt''mm~~aakk''VVnn®®bb®®BBiitt††kkMMhhuussmmYYyydd**FF©©nn''FF©©rrEEmmnnEETTnn  ..      KKaatt''kk**VVnnbbBBaaÇÇaa[[
ddaakk''eeTTaassCCnneennHH  ttaammrryy:CCnnmm~~aakk''eeTToott  ˘̆˘̆˘̆eeddaayyKKaatt''eeBBaallffaa  KKaatt''mmaannkkMMhhwwggxx¬¬HH
@@eennAAkk~~̈̈ggxx¬¬ÁÁnnEEddllCCaaeehhttuummiinnGGnnuuBBaaÔÔaatt††[[KKaatt''mmaannssmmttƒƒPPaaBBddaakk''eeTTaassCCnneennHHeeddaa
yyxx¬¬ÁÁnnKKaatt''VVnneeLLIIyy  ..  ff√√IIeebbIIKKaatt''mmaannCCMMMMeennaarrBBIIFFmmµµCCaattiiCCaammnnuussßßmmaannllkk≈≈NN:ee®®kkoo
mm®®kkmm  eehhIIyyccUUllcciitt††KKiittBBiiccaarrNNaaEEvvggqq©©aayy,,  ddUUccEEddllVVnnkktt''ssMMKKaall''GGaarrIIssttUUtt,,
bb""uuEEnn††KKaatt''mmaannllkk≈≈NN::TTnn''PP¬¬nn''    eehhIIyymmaannkkaarrssbb∫∫aayyee®®ttkk®®ttGGaalldduuHHeeccjjBBIIcciitt††
xx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeessaatt      KKaatt''ccUUllcciitt††nniiyyaayyeellggccMMGGnn''EEddllmmiinnmmaann
eeFF√√II[[xxUUccxxaattddll''nnrrNNaa  ––  ddUUccCCaammaanneeBBllxx¬¬HH    KKaatt''VVnnpp††ll''eeyyaabbll''[[eessNNUU--
®®kkaattnniiggDDIIyy""uugg  EEddllmmaannllkk≈≈NN::CCaammnnuussßßkkaaccrrjjuü̈¨̈""ggrrjj¨̈̈̈MMaaggxx¬¬MMaaggeeBBkk  [[xxMMeeFF√√IIbbuu--
NN¥¥TTaanneeTTAA  ˘̆˘̆˘̆eeddIImm∫∫II[[®®BBHH®®bbTTaannÚÚkkBBaarr®®ssYYllbbYYllss¬¬ËËttbbUUttCCaaggeennHHbbnn††iicc  ..  

VV¬¬ttuuggmmaannssaavv&&kkCCaaee®®ccIInn  ––  BBYYkkEEddllmmaannss~~aa´́ddCCaaggeeKK    KKWWeessııIIssIIuubb,,  EEddll®®ttUUvv
CCaakkµµÁÁyybbeegg˚̊IIttrrbbss''KKaatt'',,  CCaakkUUnnbbÌÌËËnn®®ssIIrrbbss''KKaatt''eeQQµµaaHHbb""UUttUUnn    EEddllVVnneerroobbkkaarrCCaa
mmYYyyeeQQµµaaHHGGWWrrIImmWWuudduugg;;  eessNNUU®®kkaatt  CCnnEEddllmmkkBBIIkkaall''eessddUUnnII  eehhIIyynniiggGG~~kk®®VVCC
∆∆GGaarrIIssttUUttdd**ll∫∫IIll∫∫aajj  ..  eeKKVVnnnniiyyaayyffaa  eettGGUU®®hh√√aass††kk**VVnnzziitteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaamm
ssiissßßrrbbss''KKaatt''EEddrr  ccMMEENNkkeeddmm""UUssEEttnnvviijjVVnnTTuukkrrUUbbKKaatt''CCaa®®KKUUVVFF¥¥aayynn__CCaanniiccçç
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CCaakkaall  ..  ttaammBBiittCCnnee®®kkaayyeennHH,,        kk~~~~̈̈ ¨̈ggssmm&&yy´́ff©©mmYYyyVVnnrrtt''eeKKcceevvssBBIIkkNN††aabb''
´́ddeeQQµµaaHHGGgg''TTIIVV""eeTTIIrr  ˘̆˘̆˘̆..  eeddaayyxxµµMMaaggss®®ttUUvveeQQµµaaHH  GGaaqqaass--GGgg''TTIIVV::""eeTTIIrreennaaHHVVnn
bbBBaaÇÇËËnnmmnnuussßß[[eeTTAAccaabb''xx¬¬ÁÁnneeddmm""UUssEEttnn  eeddaayyssnn¥¥aannwwggKKaatt''eennHHffaa  nnwwgg[[KKaatt''eennHH
rrYYccCCIIvviitt[[EEtteeccjjBBIITTIIkkEEnn¬¬ggllaakk''xx¬¬ÁÁnnmmkk,,  eeddmm""UUssEEttnnkk**VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjddUUeecc~~HHffaa––
««  ssUUmm®®BBHHeeFF√√IICCaassaakkßßIIccuuHH,,  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnss∂∂aabb''eessNNUU®®kkaatt        nniiggVV¬¬ttuuggrraayyrraabb''GGMMBBII
ssPPaaBBGGmmtt::´́nnddYYgg®®BBllwwggrrYYcceehhIIyy˘̆˘̆˘̆xx∆∆MM̈̈EEllggccgg''VVnnCCIIvviittmmYYyy      EEddllrrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈gg
kkaarreeGGoonnxxµµaass''  eehhIIyyssuuxxcciitt††TTTTYYllyykkeesscckk††IIss¬¬aabb''mmYYyydd**ssuuccççrriittvviijj!!  »»  ..        eeKK
GGaaccrraabb''VVnnffaammaann  ®®ssIIBBIIrrnnaakk''kk**VVnnTTTTYYllffaann::CCaassaavv&&kkrrbbss''VV¬¬ttuuggppggEEddrr  ––
®®ssIImm~~aakk''eeQQµµaaHHLLaasseettnnII  ddWWmm""gg''TTIIeeNN  ˘̆˘̆˘̆  ®®ssIImm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHH  GGaass¥¥ËËeett  ddWWBB¬¬IIyy""aa--
ssIIuu,,  ®®ssIITTMMaaggBBIIrrnnaakk''eennHHmmaannTTmm¬¬aabb''eess¬¬øøkkBBaakk''ddUUccCCaammnnuussßß®®bbuuss˘̆˘̆˘̆      BBIIee®®BBaaHHkkaallBBII
ssmm&&yy  eennaaHHsseemm¬¬ookkbbMMBBaakk''ddUUeecc~~HH      vvaassmmsskk††iinnwwggTTssßßnnvviiCCÇÇaaEEddll®®ssIITTMMaaggBBIIrrVVnn
{{bb®®kkeessaabbyykkeeFF√√IICCaavviiCCÇÇaaCCIIvv::  ..      VV¬¬ttuuggVVnnpp††ll''tt´́mm¬¬dd**xxııgg''xxııss''CCaaTTIIbbMMppuuttddll''vviiCCÇÇaa
´́nneerrxxaaKKNNiitt    ((  Géométrie ))  eeddaayyKKaatt''VVnnyyll''ffaa  CCaavviiCCÇÇaaEEmmkkFFaaggmmYYyyssMMxxaann''
ccMMaaVVcc''rrbbss''TTssßßnnvviiCCÇÇaa,,  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyKKaatt''kk**VVnn[[qq¬¬aakk''GGkkßßrreennAA®®ttgg''pp¬¬ËËvvccUUll  bbNNÎÎiitt
ssPPaarrbbss''KKaatt''  ((  Académie ))    ffaa  ––  ««  CCnnNNaaEEddllmmiinneeccHHvviiCCÇÇaaeerrxxaaKKNNiitt    mmiinn
VVcc''ccUUllmmkk~~̈̈¨̈ggTTIIeennHHeeTT  »»  ..  

ss~~aa´́dd´́nnssMMeeNNrrTTMMaaggGGss''rrbbss''VV¬¬ttuugg,,    eeddaayymmiinnKKiittBBIIkkMMrrgglliixxiittrrbbss''KKaatt''
EEddllmmaannccMMnnYYnn1122,,    mmaannllkk≈≈NN::CCaakkaarrCCEECCkkBBiiPPaakkßßaaKK~~aa  ..      eeKKGGaaccEEcckkeessoovveePPAA
´́nnkkiiccççBBiiPPaakkßßaaTTMMaaggeennHHCCaabbIIccMMEENNkk  ..        eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggEEpp~~kkTTII11--  VV¬¬ttuuggVVnneeFF√√IIkkaarr®®bbqqMMaagg
nnwwggBBYYkkssUUhh√√flflÈÈss††̆̆ ˘̆˘̆  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggEEpp~~kkTTII22  KKaatt''VVnnssaakkll∫∫ggeeFF√√IIkkaarrGGbb''rrmm¥¥BBYYkkyyuuvvCCnn,,
eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggEEpp~~kkTTII33  ssMMeeNNrrrrbbss''KKaatt''ssMMeeddAAeeTTAArrkkBBBBYYkkmmnnuussßßccaass''TTMMuu    EEddllmmaannkkaarr
BBiiccaarrNNaaee®®CCAA®®CCHHrrYYccmmkkeehhIIyy  ..          eeKK®®ttUUvvEEvvkkEEjjkkkkiiccççPPiiPPaakkßßaaxxaaggeellIIeennHHCCaaBBIIrr
ssNNÏÏaannEEffmmeeTToott  ––  TTII11--ssMMeeNNrrGG√√II@@EEddllVV¬¬ttuuggVVnnddaakk''eeQQµµaaHHxx¬¬ÁÁnn‰‰gg    eennAAkk~~̈̈ ¨̈gg
kk®®mmgglliixxiittrrbbss''KKaatt''kk††II,,  eennAAkk~~¨̈¨̈ggeessoovveePPAAcc∫∫aabb''rrbbss''KKaatt''kk††II  ……eennAAkk~~¨̈¨̈ggeessoovveePPAA
Epinomis rrbbss''KKaatt'',,  KKWWKKaatt''VVnnttaakk''EEttggeeLLIIggCCaa®®TTwwss∂∂IIppÊÊaall''rrbbss''KKaatt''..  kk**bb""uuEEnn††
ccMMeeBBaaHHeessoovveePPAA‰‰eeTToott@@EEddllKKaatt''VVnnddaakk''eeQQµµaaHHrrbbss''GG~~kkdd´́TT˘̆  ddUUccCCaaeeQQµµaaHHssUU--
®®kkaatt,,  TTIIeemm"",,  VV""rreemm""nnIIDD  ……eessNNuugg    eennaaHHKKaatt''VVnnccaatt''TTuukkffaaCCaa®®TTiiss∂∂IImmiinnTTaann''®®VVkkdd
®®bbCCaa˘̆˘̆˘̆EEddllKKaatt''mmiinnVVnnTTTTYYllxxuuss®®ttUUvveessaaHHeeLLIIyy  ..    ff√√IIeebbIIVV¬¬ttuuggVVnnnniiyyaayyllÌÌ
BBIIssUU®®kkaattyy""aaggNNaakk††II,,  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggkkiiccççBBiiPPaakkßßaarrbbss''TTssßßnnvviiTTUUrrmm~~aakk''eennHHEEddllssmmTTMMnngg
nnwwggrreebboobbKKrruuvviiCCÇÇaaeeddjjeeddaallKK~~aakkaallssmm&&yyeennaaHH,,    BBMMuuEEmmnnVVnnnn&&yyffaassMMeeNNrrrrbbss''
VV¬¬ttuuggTTaakk''TTggnnwwggssUU®®kkaattTTMMaaggGGss''eennaaHH  VVnnllaatt®®ttddaaggmmeennaasseeBBaaççttnnaaBBiitt®®VV--
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kkddrrbbss''ssUU®®kkaatteennaaHHeeLLIIyy      BBIIee®®BBaaHHmmaannmm††ggTTssßßnnvviiTTUUee®®kkaayyeennHHkkaallBBIIssmm&&yy
EEddllKKaatt''eennAArrss''̆̆ ˘̆  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnGGaannkkiiccççBBiiPPaakkßßaammYYyynniiBBnnÏÏeeddaayyVV¬¬ttuugg  mmaannccMMNNgg
eeCCIIggffaa  ––    ««  llIIssIIuuss,,  GGMMBBIImmiitt††PPaaBB  »»  ,,  KKaatt''VVnnEE®®sskk  ddeegg˙̇aayyeeTTAAeellIÍ́ ppÊÊeemmXXffaa

««    {{!!  ®®BBHHCCaammççaass''dd**mmaannVVrrmmIIeeGGIIyy  !!  ˘̆˘̆˘̆  yyuuvvCCnnmm~~~~aakk''eennHHeeccHHEEttnniiyyaayyCCMMnnYYss
xx∆∆MM̈̈ ¨̈̆̆ ˘̆˘̆  xx∆∆MM̈̈ ¨̈mmiinnEEddllVVnnKKiittBBIIeerrOOggTTMMaaggeennHHppgg  »»  ˘̆˘̆˘̆..

�

kk∫∫ÁÁnnssiill∫∫::nniiBBnnÏÏrrbbss''VV¬¬ttuugg,,      eebbIIeeyyaaggttaammkkaarrkktt''ssMMKKaall''rrbbss''GGaarrIIssttUUtt
EEddll®®ttUUvvCCaassaavv&&kkrrbbss''KKaatt'',,  mmaannkkMMBBss''kkMMBBrrEEddllzziitteennAA®®ttgg''cceenn¬¬aaHHssiill∫∫::kkMMNNaa
BB¥¥  nniiggkkaarrssrreessrrrreebboobbssMMrraayy..        ssIIeessrruuggVVnneeXXIIjjTTwwkk´́dddd**xxııgg''xxııss''GGssççaarr¥¥
rrbbss''VV¬¬ttuugg  kk**KKµµaannkkaarrllMMVVkkGG√√IIeessaaHH  kk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrGGHHGGaaggffaa  ®®bbssiinneebbII®®BBHHyyUUBBIIeeTTIIrr
VVnnssee®®mmccee®®bbII®®VVss''PPaassaarrbbss''mmnnuussßß˘̆˘̆˘̆        eennaaHH®®TTgg''nnwwggssrreessrr……nniiyyaayyss∂∂II
rreebboobbKK~~aannwwggVV¬¬ttuugg  ..  

VV""eennssIIyyuussmmaannTTmm¬¬aabb''eehhAAVV¬¬ttuugg  ffaaCCaaGGUUEEmmrr  ´́nnTTssßßnnvviiTTUUrr  ((    Homère ––
GG~~kkkkvvII´́nnCCnnCCaattii®®kkiikkdd**ll∫∫IIll∫∫aajjCCaaggeeKK  ))  ..  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyeeyyaabbll''EEbbbbeennHH
kk**®®ssbbKK~~aaCCaammYYyynnwwggkkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''kkMMaaggTTIIllIIyyaaggEEddllVVnnbbBBaaÇÇaakk''ffaaVV¬¬ttuugg
mmaanneeTTBB¥¥eekkaassll¥¥xxaaggssMMnnYYnneevvaahhaa®®bbEEhhllKK~~aannwwggeeTTBB††aappgg  nniiggGGUUEEmmrrppggEEddrr  ..  
®®TTwwss∂∂IIrrbbss''VV¬¬ttuugg®®ttUUvvVVnn®®bbKKMMuueeLLIIggeeddaayyddkk®®ssgg''eeccjjBBIIKKMMnniittrrbbss''TTssßßnnvviiTTUUbbII
nnaakk''  ..  KKaatt''mmaannCCMMeennOOttaammeeGGrr""aaKK¬¬IItt      kk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggGG√√II@@EEddllTTaakk''TTggnnwwggrrUUbbvviiTT¥¥aa  ((  Physi-

que ))  nniiggGG√√II@@EEddllzziitteennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnMMaarrbbss''ee®®KKOOggvviiBBaaÔÔaaNN  ..      KKaatt''eeKKaarrBBttaamm
BBIIttaaKK˙̇&&rrkk~~̈̈ ¨̈gg®®TTiiss∂∂IIbbrrmm&&ttƒƒvviiCCaaÇÇ  ((  bbrrmm++GGtt††::++  vviiCCÇÇaa    ==  Métaphysique ))  ˘̆˘̆˘̆..  ccMMeeBBaaHHGG√√II@@
EEddllTTaakk''TTggnnwwggnneeyyaaVVyyeehhIIyynnwwggssIIllFF··mm,,    VV¬¬ttuuggVVnnTTuukkssUU®®kkaatteennAAkkMMBBUUll
eellIIeeKKTTMMaaggGGss''̆̆ ˘̆˘̆eehhIIyyss®®mmbbss®®mmYYllttaamm®®TTiiss∂∂IIrrbbss''ssUU®®kkaattTTMMaagg®®ssuugg  ..  

eeyyaaggttaammssMMeeNNrrrrbbss''BB¬¬ËËttaarrKK,,  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeessoovveePPAATTII11  ´́nnEEppnnKKMMnniittrrbbss''TTssßß
nnvviiTTUUrr,,  CCMMBBUUkkTTII33VV¬¬ttuuggVVnnTTTTYYllssaall''eeKKaallCCMMhhrrbbIIyy""aagg´́nneesscckk††IIBBiitt  ––  ®®BBHH,,  vvttƒƒ̈̈
FFaattuu  eehhIIyynniiggKKMMnniitt  ..  ®®BBHH  KKWWCCaabbBBaaÔÔaajjaaNNTTUUeeTTAAeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggcc®®kkvvaall;;    vvttƒƒ̈̈ ¨̈FFaattuuKKWWFFaattuu
eeddIImm  EEddllGGnnuuBBaaÔÔaatt††[[mmaannkkMMeeNNIItt  nniiggeesscckk††IIBBuukkrrllYYyy  ((  eesscckk††IIss¬¬aabb''  ))  ;;    KKMMnniitt
KKWWvvttƒƒ¨̈¨̈GGrrUUbbiiyy  ……FFaattuu≤≤ttrrUUbb  EEddllmmaanneennAAkk~~¨̈¨̈ggbbBBaaÔÔaajjaaNNrrbbss''®®BBHH  ..  VV¬¬ttuugg,,
ttaammeeddaayyBBiitt,,  VVnnTTTTYYllssaall''ffaaBBiiPPBBeellaakkCCaass~~aa´́ddEEddll®®BBHHVVnnbbeegg˚̊IItteeLLIIgg
kk**bb""uuEEnn††KKaatt''VVnnssnnµµtt''ffaakkaarrbbeegg˚̊IItteennHH      BBMMuuEEmmnnCCaakkaarrbbeegg˚̊IItteellaakkeeddaayyBBiitt®®VVkkdd
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eennaaHHeeTT  ––  BBIIee®®BBaaHHKKaatt''VVnnyyll''ffaa®®BBHHGGaaTTiieeTTBB®®KKaann''EEttVVnnssaaggssgg''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH
eeTTAAeellIIvvttƒƒ̈̈FFaattuueeddIImmEEddllmmaannmmkkrrYYccee®®sscc®®KKbb''kkaall          ……mmiinnddwwggCCaaBBIIkkaallNNaammkk
ppggeeTT  ..  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyttaammeeyyaabbll''rrbbss''VV¬¬ttuugg,,        ®®BBHHCCaammççaass''EEddllVVnnbbeegg˚̊IIttPPBB
EEppnnddIIeennHH˘̆˘̆˘̆  KKWW®®KKaann''EEttVVnn®®ttYYss®®ttaayybbMMVVtt''ssPPaaBBGGaannaaFFiibbeettyy¥¥,,          eeddaayyVVnn
pp††ll''rrUUbbrraaggeeTTAAddll''vvttƒƒ̈̈FFaattuueeddIImmEEddllmmaanneeTTAAeennaaHH®®ssaabb'',,        ddUUccCCaassƒƒaabb¥¥kkrrnniiggCCaagg
ssMMNNgg'',,  EEddllkkaatt''……ccMMaaggddMMuuffµµeeddIImm∫∫IIpp††ll''rrUUbbrraagg[[eeKKhhddΩΩaannddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..

GG~~kkxx¬¬HHVVnnyyll''ffaa  VV¬¬ttuuggcc∫∫aass''CCaaVVnnCCYYbb®®BBHHBBiitt,,  ttaammEExxßßrryy:´́nnbbBBaaÔÔaajjaaNN
rrbbss''KKaatt'',,  ……eeddaayyssaarrEEttKKaatt''VVnnGGaanneessoovveePPAArrbbss''BBYYkkeeGG®®bbWW  ((  GGflflÈÈ®®ssaaEEGGll  ))  ..
kk**bb""uuEEnn††eeKKKKYYrrTTTTYYllssaall''ffaaVV¬¬ttuuggVVnnzziitteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaamm´́nnBBBBYYkkmmnnuussßß        EEddll
ssMMaagg--bb""UUll  (( Saint - Paul ))    VVnnrraabb''ffaaVVnnssaall''®®BBHHrrYYccee®®sscckk**BBiittEEmmnn    kk**bb""uuEEnn††
mmiinnVVnneellIIkktt´́mm¬¬®®TTgg''BBiitt®®VVkkdd'',,    EEbbrrCCaavveegg√√ggvviillvvll''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggGGMMnnYYtt´́nnmmeennaasseeBBaaçç
ttnnaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAAvviijj  ..  ttaammeeddaayyBBiitt,,  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssMMeeNNrr  Epinomis rrbbss''KKaatt'',,
VV¬¬ttuuggVVnnEEcckkvvNNˆ̂::®®BBHHCCaabbIIssNNΩΩaann  ––      ®®BBHHCCaann''xxııss'',,    ®®BBHHFFuunnTTaabb    nniigg®®BBHHff~~aakk''
kkNN††aall..    ®®BBHHCCaann''xxııss'',,  eebbIIeeyyaaggttaammVV¬¬ttuugg,,  CCaaBBYYkk®®BBHHEEddllrrss''eennAAkk~~~~̈̈ ¨̈gg´́ppÊÊeemmXX
xxııss''qq©©aayyEEssnnssll''BBIIeellIIkk∫∫aallmmnnuussßß˘̆˘̆˘̆    CCaa®®BBHHdd**””tt††̈̈ ¨̈gg””tt††mm  eeddaayyssaarrEEtt®®TTgg''
mmaannllkk≈≈NN::  GGssççaarr¥¥  nniiggTTIIkkEEnn¬¬ggllÌÌ®®bbeessIIrrEEddll®®TTggKKgg''''eennAA,,  ccMMEENNkkBBBBYYkkmmnnuu--
ssßßeellaakkvviijjGGaaccTTaakk''TTggnnwwgg®®BBHHzzaanneellIITTMMaaggeennHH        eeddaayyssaarrEEttEExxßßrryy::´́nn®®BBHH
ff~~aakk''kkNN††aallEEddllrrss''eennAAkk~~¨̈¨̈ggxx¥¥ll''eehhIIyy  EEddllGG~~kkppggeehhAAffaa®®BBaayybbiissaacc  ..
®®BBHHCCaann''ee®®kkaayyeennHHss®®mmaabb''mmnnuussßßeellaakkkk**hhaakk''ddUUccCCaarrddΩΩmmÂÂnn††IIrrbbss''®®BBHHCCaann''xxııss''..
®®BBHHFFuunnkkNN††aalleennHH  nnMMaayykkbbBBaaÇÇaarrBBIIxxaaggeellIImmkk[[mmnnuussßß      ˘̆˘̆eehhIIyynnMMaayykkddgg√√aayy
nniiggkkaarrbbnn''®®ssnn''rrbbss''mmnnuussßßeeTTAAff√√aayy®®BBHHxxaaggeellIIvviijj  ..          ®®BBHHnniimmYYyy@@®®KKbb''®®KKgg
BBiiPPBBeellaakkeeTTAAttaamm®®kkssYYggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  CCaa®®bbFFaann´́nnBBaakk¥¥TTMMnnaayynniiggkkaarr®®ttaass''ddwwgg
((®®TTgg''jjaaNN))  ,,  CCaaGG~~kkttuubbEEttgg[[mmaannGGBB˙̇ËËtteehhttuu®®KKbb''yy""aagg        nniiggGGMMeeBBIIGGssççaarr¥¥EEddll
eekkIItteeLLIIggeennAAeellIIEEppnnddII  ..  eeKKGGaaccssnn~~~~iiddΩΩaannVVnnffaa        VV¬¬ttuuggTTMMnnggddUUccCCaaVVnn®®ss´́mm
GGMMBBIIllkk≈≈NN::rrbbss''®®BBHHFFuunnkkNN††aalleennHH˘̆˘̆˘̆          eeddaayyVVnnddkk®®ssgg''yykkKKMMnniittGGMMBBIIeerrOOgg
eeTTBB††aaEEddllmmaannssrreessrreennAAkk~~̈̈ ¨̈ggKKmmııIIrr  ((ssBBaaÔÔaaccaass''  )),,  EEddllTTMMnnggddUUccCCaaKKaatt''FF¬¬aabb''VVnn
GGaannddwwggeerrOOggxx¬¬HH@@CCaammuunn  ..  KKaatt''VVnnGGnnuumm&&ttffaammaannCCMMBBUUkk®®BBHHTTIIbbIĬ̆ ˘̆˘̆      EEddlleennAAee®®kkaamm
CCaann''ff~~aakk''́́ nn®®BBHHCCMMBBUUkkTTII22  ––      KKaatt''VVnnccaatt''TTuukkffaa®®BBHHCCMMBBUUkkee®®kkaayyeennHHVVnnrrss''eennAAEEtt
ttaammTTwwkkssÊÊwwgg,,TTeenn¬¬bbwwggbbYYrr˘̆˘̆˘̆..      ttaammeeyyaabbll''VV¬¬ttuugg,,    KKWWCCaaBBYYkkGGaarrkkßßGG~~kkttaaEEddllmmaann
llkk≈≈NN::®®ttwwmmEEttCCaa®®BBHHBBaakk''kkNN††aallEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  EEddllmmaanneettCC::GGaaccpp††ll''ssuubbiinn††ccMM--
eeBBaaHHmmnnuussßßeellaakk˘̆˘̆˘̆    eehhIIyyEEddllGGaaccbbeegg˚̊IItteehhttuueePPTTGGssççaarr¥¥CCaaee®®ccIInneeTToottddUUccCCaa
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®®BBHHFFuunnkkNN††aallppggEEddrr  ..  KKaatt''EEffmmTTMMaaggVVnnGGHHGGaaggeeTToottffaa˘̆˘̆˘̆  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggFFaattuuTTwwkk--ddII--
eePP¬¬IIggxx¥¥ll''˘̆˘̆˘̆  nniiggeennAA®®KKbb''TTIIzzaann´́nnEEppnnddIIeennHH˘̆˘̆˘̆EEttggEEttmmaann®®BBHHBBaakk''kkNN††aall
ssMMNNaakk''eennAABBaasseeBBjj,,  CCYYnnkkaallkk**[[BBYYkkeeyyIIgg  ((mmnnuussßß))  eemmIIlleeXXIIjjeeTTAA    ˘̆˘̆˘̆  CCYYnn
kkaallkk**eeKKcceeTTAAVVtt''mmiinn[[BBYYkkeeyyIIggeeXXIIjjeessaaHHeeLLIIyy  ..  KKWWTTMMnnggCCaaddUUeecc~~HHeehhIIyy
VVnnCCaammaannbbBBÇÇaakk''GGMMBBIIGG~~kkttaaTTwwkk,,  GG~~kkttaaxx¥¥ll'',,  BBYYkkGGaabbFFµµbb'',,      BBYYkkee®®mmjjKKgg√√aall  EEddll
mmaannnniiTTaanneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggkkaaVVll  ((  cc∫∫aabb''tt®®mmaaCCMMnnaann''eeddIImmbbMMppuuttrrbbss''GGflflÈÈ®®ssaaEEGGll  ))..  

�

VV¬¬ttuuggVVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnGGMMBBIIvviiCCÇÇaa´́nnkkaarrccaabb''CCaattiikkMMeeNNIItt  ((La Métempsychose))
EEddllKKaatt''VVnnddkk®®ssgg''yykkBBII  BBIIttaaKK˙̇rr˘̆˘̆˘̆        eehhIIyyEEddllKKaatt''VVnnyykkeeTTAA®®kk´́LLttaamm
EEbbbbbbTTrrbbss''KKaatt'',,      ddUUccEEddlleeKKVVnnGGaanneennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeessoovveePPAAkkiiccççPPiiPPaakkßßaarrbbss''KKaatt''EEdd
llmmaannccMMNNggeeCCIIggffaa  EEhh√√®®dd,,  eehh√√dduugg,,  TTIIeemm""̆̆ ˘̆˘̆nniiggeessoovveePPAAdd´́TT@@eeppßßggeeTToott  ..    ff√√II
eebbIIVV¬¬ttuuggVVnnnniiBBnnÏÏGGttƒƒbbTT´́nnkkiiccççPPiiPPaakkßßaammYYyydd**llÌÌ®®bbNNiittTTaakk''TTggnnwwggssPPaaBBGGmmtt
::´́nnddYYgg®®BBllwwgg  kk**bb""uuEEnn††KKaatt''mmaannkkaarrPP&&nn††®®ccLLMMdd**FF©©nn''FF©©rrGGMMBBIIeerrOOggeennHH..  TTII11--TTaakk''TTggnnwwgg
ddYYgg®®BBllwwgg,,  KKaatt''VVnnyyll''ffaarrbbss''eennHHmmaann®®bbKKMMuuCCaaBBIIrrccMMEENNkk,,        mmYYyyccMMEENNkkmmaann
FFaattuuCCaaGGaattµµ&&nn  mmYYyyEEpp~~kkeeTToottmmaannFFaattuuCCaarrUUbbkkaayy  ..        TTII22--TTaakk''TTggnnwwggeeddIImmkkMMeeNNIItt
´́nn®®BBllwwggddEEddll,,  KKaatt''VVnnGGHHGGaaggffaarrbbss''eennHH  EEttggeekkIIttmmaannmmuunnrrUUbbkkaayy      ˘̆˘̆˘̆KKWWCCaa
≤≤ÂÂnnÊÊIIyy__GGaarrmmµµNN__EEddllcc¥¥¨̈̈̈ttBBIIeellIIeemmXXeeddIImm∫∫IIpp††ll''CCiivviittddll''rrUUbbkkaayy˘̆˘̆˘̆        eemm¬¬""aaHHeehhIIyy
rrbbss''eennHHEEttggEEttvviill®®ttLLbb''eeTTAAeellIIeemmXXvviijjeennAAeeBBllNNaaEEddllrrbbss''eennHHVVnnEE®®bb
kk¬¬aayyeeTTAACCaaFFaattuubbrriissuuTTÏÏeeLLIIggvviijj  ((  llaaggeeccjjGGss''BBIIee®®KKOOggmmiinnbbrriissuuTTÏḮ́ nnrrUUbbkkaayy  ))
..    ddUUeecc~~HHeehhIIyy    VVnnCCaaeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggrryy::eeBBllCCaaee®®ccIInnqq~~MMaa  ddYYgg®®BBllwwggVVnn®®ttUUvvee®®bbII®®VVss''
eeddIImm∫∫IIpp††ll''CCIIvviittddll''rrUUbbkkaayyeeppßßgg@@CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHeeTTAA  KKWWCCaaddMMeeNNIIrrvviillvvll''
mmiinneeccHHccbb''mmiinneeccHHeehhIIyy    ((  kkkknn ––  KKWWCCaa®®TTiiss∂∂IIddkk®®ssgg''eeccJJBBIIBBuuTTÏÏnniiyymm  ))    ˘̆˘̆˘̆  BBII
PPaaBB®®bbLLaakk''®®bbLLËËsseeTTAAssPPaaBBbbrriissuuTTÏÏ,,  BBIIssPPaaBBbbrriissuuTTÏÏeeTTAAssPPaaBB®®bbLLaakk''®®bbLLËË--
ss˘̆˘̆˘̆  BBIIEEppnnddIImmkk´́ppÊÊeemmXX    nniiggBBIÍ́ ppÊÊeemmXXmmkkEEppnnddIIssaarrCCaaffµµIIeeddIImm∫∫IIccUUllmmkkssNNÏÏiitt
eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggrrUUbbkkaayyffµµII®®ssLLaaggmmYYyyeeTToottEEddlleeKKpp††ll''CCiivviittnniiggsskkmmµµPPaaBB  ..  eeddaayyKKaatt''
VVnnyyll''ffaaddYYgg®®BBllwwggTTMMaaggeennHHBBMMuuVVnneePP¬¬ccnnUUvvGG√√II@@TTMMaaggbb""uunnµµaannEEddllCCaaCCIIvviittBBiieessaaFFnn__
eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggrrUUbbkkaayyeeppßßgg@@EEddlleeKKFF¬¬aabb''VVnnssNNΩΩiittrrYYccmmkkeehhIIyy,,  VV¬¬ttuuggkk**VVnnGGHHGGaagg
ffaaccMMeeNNHHddwwggEEddllddYYgg®®BBllwwggVVnn®®bbEEmm®®bbmmUUllTTMMaaggeennHH          BBMMuuEEmmnnCCaaccMMeeNNHHddwwggffµµII
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eeffµµaaggeennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††CCaakkaarrnnwwkkrrÆÆkkeeXXIIjjeeddaayy®®sseeBBcc®®ssBBiill  Réminiscences

GGMMBBIIeerrOOggccaass''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggCCIIvviittGGttiittEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH‰‰gg  ..        eemm¬¬""aaHHeehhIIyyeeddaayyssaarrEEttkkaarrccMMaa
CCaattiikkMMeeNNIIttTTMMaaggeennHH  VV¬¬ttuuggkk**VVnnGGHHGGaaggffaa  ˘̆˘̆˘̆  ddYYgg®®BBllwwggEEttggEEttmmaannkkMMeeNNIIttmmuunn
rrUUbbkkaayy  ˘̆˘̆˘̆..

kk**bb""uuEEnn††eeddaayymmiinnVVcc''llaattssnnÏÏwwggEEvvggqq©©aayy      eeTTAAeellII®®TTiiss∂∂IIrrbbss''TTssßßnnvviiTTUUmm~~aakk''
eennHH    eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk††IIKKaatt''VVnnGGFFiibb∫∫aayyeerroobbrraabb''GGMMBBIIeerrOOggccMMaaCCaattiieennHHeeddaayy®®ttYYss
@@EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH,,  GG~~kkppggGGaaccbbBBaaÇÇaakk''ffaaKKMMnniittrrbbss''KKaatt''  ˘̆˘̆˘̆      TTaakk''TTggnnwwggccMMNNuucceeppßßgg@@
dd´́TTeeTToott  mmaannllkk≈≈NNHHffµµIITTMMeennIIbbnniiggxxııgg''xxııss''EEmmnnEETTnn˘̆˘̆˘̆    rrhhUUttddll''eeKKVVnnccaatt''TTuukk
ffaaeeTTBBeekkaassll¥¥rrbbss''KKaatt''KKWWCCaanniissßß&&yyrrbbss''®®BBHHssuuTTÏÏssaaFF..  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyeennAAeeBBll
EEddllKKaatt''VVnnss¬¬aabb''eeTTAA  GG~~kkppggVVnneeKKaarrBBrrUUbbKKaatt''sswwggEEtteessµµIInnwwgg®®BBHHmmYYyyGGgg
EEddllVVnncc¥¥¨̈̈̈ttccuuHHBBIIeellIÍ́ ppÊÊeemmXXmmkkddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..

VV¬¬ttuuggVVnnTTTTYYllmmrrNN::PPaaBB  eennAAqq~~MMaaTTII11  ´́nnGGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII110088,,  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggGGaayyuu
8811  qq~~MMaa  ˘̆˘̆˘̆  eennAAccMḾ́ ff©©ddEEddllddUUccKK~~aannwwgg´́ff©©kkMMeeNNIIttrrbbss''KKaatt''  ..⁄⁄




