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CIvitrbs'edm"U®KIt
DÉMOCRITE

‹‹  eekkIItteennAAqq~~SSTTII33´́nnGGUULLSSBB""¥¥aaddTTII7777,,  ss¬¬aabb''eeTTAAeennAAqq~~SSTTII44´́nnGGUULLSSBB""¥¥aaddTTII110055  ..
KKaatt''VVnnrrss''eennAAGGss''rryy:eeBBll110099qq~~SS  ..

�                               �

�

mmttiirrbbss''GG~~kkppggVVnnyyll''ffaa  TTssßßnnvviiTTUUeeddmm""UU®®KKIIttmmaannkkMMeeNNIItteennAAGGaabb''EEDDrr,,  bb""uu
EEnn††mmaannGG~~kkxx¬¬HHeeTToottVVnnyyll''ffaa  KKaatt''mmkkBBIImmIIeeLLtt__̆̆ ˘̆˘̆  eehhIIyymmUUlleehhttuuEEddlleeKKyyll''
ffaa  KKaatt''mmkkBBIIGGaabb''EEDDrr  KKWWmmkkBBIIKKaatt''VVnnddkkffyyxx¬¬ÁÁnneeTTAArrss''eennAATTIIeennaaHH  ..  CCaaddMMbbUUggKKaatt''
VVnnccaabb''eeppII††mmeerroonnssUU®®ttCCaammYYyyBBYYkkmm""aassßßflflÈÈ  ((BBYYkkGG~~kk®®VVCC∆∆eennAAeeGGoorr""gg''EEddllee®®bbIImmnn††GGaa--
KKmmKKaaffaa))  nniiggBBYYkkkkaall''eedd  EEddll®®BBHHeeccAAEEssflflrreekkßß  VVnnTTuukk[[bbMMeerrII““BBuukkKKaatt'',,  eeddaayy
eehhttuuffaaeess††ccGGggeennHH  VVnnmmkk®®CCkkeennAAkk~~̈̈ggllMMeennAAzzaannrrbbss''““BBuukkKKaatt''  eennAAeeBBllEEdd
ll®®TTgg''VVnnccUUllmmkkbbeeggII̊̊ttccMMVVMMggrrSSggCCll''CCaammYYyyBBYYkk®®kkiikk  ..  KKWWeeddaayyssaarrBBYYkkGG~~kkTTSS
ggeennHHeehhIIyy  EEddlleeddmm""UU®®KKIIttVVnneeccHHGGMMBBII®®TTwwssII††ssaassnnaarrbbss''®®BBHH  eehhIIyynniiggttaarraassaa
®®ss††  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkKKaatt''VVnnCCaabb''cciitt††CCaammYYyynnwwggTTssßßnnvviiTTUULLWWssIIBB  EEddllVVnnbbgg˙̇aatt''bb--
ee®®ggoonnKKaatt''BBIIvviiTT¥¥aassaaÂÂss††BBiieessaaFFnn__hh√√flflÈÈssIIuukk  ..  KKaatt''mmaannccMMNNUUllcciitt††xxaaggee®®kkbbCCJJÇÇkk''
ccMMeeNNHHvviiCCÇÇaaxx¬¬SSggeeBBkkeeTTAA  rrhhUUttddll''KKaatt''VVnnssmm©©MMEEttmm~~aakk''‰‰ggeerrooggrraall''́́ ff©©  eennAAkk~~̈̈ggxxÊÊmm
EEddllssgg''eeLLIIggkkNN††aallssYYnncc∫∫aarrmmYYyy  ..

´́ff©©mmYYyy““BBuukkrrbbss''KKaatt''VVnnnnSSsstt√√eeKKaammYYyyeeddIImm∫∫IIyykkeeTTAAbbUUCCaayy&&JJÔÔnn__  eehhIIyyKKaa
tt''kk**VVnnyykkeeKKaaeennaaHH  eeTTAAccggCCaabb''nnwwggxxÊÊmmEEddllkkUUnnrrbbss''KKaatt''kkMMBBuuggssiikkßßaa  ..  eeddaayy
CCaabb''GGaall&&yynnwwggkkaarreerroonnssUU®®ttxx¬¬SSggeeBBkk  eeddmm""UU®®KKIIttmmiinnVVnnTTSSggææ““BBuukkrrbbss''KKaatt''nnii--
yyaayyssII††ffaaeemm††ccppgg  eehhIIyyKKaatt''mmiinnTTSSggddwwggeeTToottppggffaa  mmaanneeKKyykkeeKKaammYYyymmkk
ccggeennAAEEkk∫∫rrrrUUbbKKaatt''  rrhhUUttddll''eeBBll““BBuukkKKaatt''vviill®®ttLLbb''mmkkvviijjCCaaeellIIkkTTII22  eehhIIyy
ddaass''ssttiiGGaarrmmµµNN__rrbbss''KKaatt''[[eeccjjppuuttBBIIkkaarrssµµwwggssµµaaFFii  eeddaayy®®VVbb''KKaatt''ffaa  mmaann
eeKKaammYYyyeennAAEEkk∫∫rreennaaHHEEddll®®ttUUvvyykkeeTTAAeeFFII√√BBiiFFIIbbUUCCaaff√√aayy®®BBHH  ..

eeddmm""UU®®KKIItt  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnssiikkßßaass√√aaFF¥¥aayynn__dd**yyUUrrllgg''  ee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''LLWW--
ssIIuuBB  kk**VVnnssMMeerrcccciitt††eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAA®®bbeeTTsseeppßßgg@@  eeddIImm∫∫IICCEECCkkBBiiPPaakkßßaaCCaammYYyynnwwgg
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GG~~kk®®VVCC∆∆  eehhIIyynniiggeeddIImm∫∫II[[VVnn®®CCYYtt®®CCaabbkk~~̈̈ggbbJJÔÔaajjaaNN  nnUUvvccMMeeNNHHvviiCCÇÇaadd**llÌÌ@@®®KK
bb''EEbbbbyy""aagg  ..  KKaatt''VVnnEEcckkssmm∫∫ttii††eekkrr††ii__mmrrttkkrrbbss''““BBuukk  CCaammYYyynnwwggbbggbbÌÌËËnn®®bbuuss
@@rrbbss''KKaatt''TTSSggGGss''eeddaayyTTTTYYllyykkssMMrraabb''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''  nnUUvvccMMEENNkkEEddllmmaannCCaa®®VVkk''
ffII√√eebbIICCaaccMMEENNkkttiiccttYYccCCaaggeeKKkk**eeddaayy  BBIIee®®JJHHccMMEENNkkeennHHVVnnCCYYyyssMMrrYYllyy""aagg
ee®®ccIInnddll''kkiiccççkkaarrBBiieessaaFFnn__TTssßßnnvviiCCÇÇaarrbbss''KKaatt''  nniiggkk~~̈̈ggeessaahhflfluuyyeeFFII√√ddMMeeNNIIrr  ..  KKaa
tt''VVnnee®®ttccccrreeTTAAddll''®®bbeeTTsseeGGyyIIBBÊÊ  EEddlleennAATTIIeennaaHHKKaatt''VVnneerroonnssUU®®ttGGMMBBIIeerrxxaa
KKNNiitt  ((Géométrie))  ..  ttBBIIeennaaHHeeTTAAeeTToott  KKaatt''VVnnqq¬¬ggeeTTAA®®bbeeTTsseeGGtt¥¥ËËBBII,,  rrYYccqq¬¬gg
eeTTAA®®bbeeTTssEEBBrrßß,,  rrYYccccUUlleeTTAAkk~~¨̈gg®®bbeeTTsskkaall''eedd  ..  eennAATTIIbbMMppuutt  eeddaayyeehhttuuEEttmmaann
kkaarrccgg''eeccHHccgg''ddwwggxx¬¬SSggeeBBkk  KKaatt''kk**VVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrrrrhhUUttddll''®®bbeeTTss≤≤NNÎÎaa  eeddIImm∫∫II
eeTTAAee®®kkbbCCJJÇÇkk''ccmm¬¬ggyykkvviiTT¥¥aassaaÂÂss††rrbbss''BBYYkkttaa≤≤ssII  ((Le science des Gymno-

sophistes ))  ..  KKaatt''ccgg''ddwwggccgg''ssaall''GGMMBBIIGG~~kk®®VVCC∆∆nniiggGG~~kkbbiiuunn®®bbssbb''TTSSggLLaayy  kk**
bb""uuEEnn††ccMMeeJJHHxx¬¬ÁÁnnKKaatt''ppÊÊaall''  KKaatt''mmiinnccgg''[[GG~~kkNNaaddwwggææBBIIrrUUbbKKaatt''eeTT  ..  KKaatt''VVnnnniiyyaa
yyffaa  KKaatt''VVnnmmkkrrss''eennAA44--1100´́ff©©eennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn  EEddlleennAATTIIeennaaHHKKaatt''VVnneeXXII
jjssUU®®kkaatt  EEttmmiinnVVnn[[ssUU®®kkaattssaall''rrUUbbKKaatt''vviijjeeTT  ..  KKWWCCaanniissßß&&yyFFmmµµCCaattiirrbbss''
KKaatt''  EEddllccUUllcciitt††rrss''eennAAllaakk''xx¬¬ÁÁnnBBYYnnGGaattµµaa  ––  mmaanneeBBllxx¬¬HHKKaatt''VVnnEEss√√ggeeTTAA®®CCkk
eennAAkk~~̈̈ggKKuuhhaarrnniiggkk~~̈̈ggmm""uuggeexxµµaacc  kk~~̈̈ggeeKKaallbbMMNNggkkMMuu[[nnrrNNaamm~~aakk''rrkkKKaatt''eeXXIIjj  ..
eeTTaaHHCCaayy""aaggeennHHkkII††  KKaatt''VVnnbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnnmm††ggeennAAkk~~̈̈ggvvSSggrrbbss''eess††ccddaarrIIyyuuss˘̆˘̆˘̆  eehhII
yy´́ff©©mmYYyyEEddllkkßß®®ttGGggeennHHmmaannvviittkk˚̊kk~~¨̈gg®®BBHHTT&&yyCCaaGGttiibbrriimmaaeeddaayy®®ssIIEEddll®®TTgg''
VVnn®®ssLLaajj''CCaaggeeKKbbMMppuutt  eennAAkk~~̈̈ggccMMeeNNaammhh√√ËËgg®®ssIIss~~MMTTSSggLLaayyrrbbss''®®TTgg''eennaaHH
eeTTIIbbnnwwggVVnnss¬¬aabb''eeTTAA  eeddmm""UU®®KKIItteeddIImm∫∫IIllYYggeellaamm®®BBHHGGgg  kk**VVnnssnn¥¥aannwwgg®®TTgg''ffaa
nnwwggeeFFII√√[[nnaaggrrss''eeLLIIggvviijj  llwwkkNNaaeebbIIeess††ccddaarrIIyyuussGGaaccrrkk[[KKaatt''VVnn  eennAA®®KKbb''
rrddΩΩEEddllKKaatt''kkaann''kkaabb''  nnUUvvmmnnuussßßbbIInnaakk''EEddllmmiinnEEddllCCYYbb®®bbTTHHnnUUvveerrOOggeehhttuuGGII√√dd**KKYYrr
[[TTaass''cciitt††eessaaHHkk~~¨̈ggmmYYyyCCIIvviitt  eeddIImm∫∫IIyykkeeQQµµaaHHBBYYkkeennaaHHmmkkccaarreellIIpp~~ËËrreexxµµaaccrrbbss''
eess††cc®®ssII  ..  llTTÏÏppllVVnn[[ddwwggffaa  eennAAJJsseeBBjj´́ppÊÊddIIGGaassIIuuTTSSggmmUUll  eeKKmmiinnGGaacc
rrkkVVnnssUUmm∫∫IImmnnuussßßEEttmm~~aakk''  EEddllmmaannkkiittii††yyssrrss''eennAAkk~~̈̈ggssuuPPmmggll≤≤tteexxççaaHH  ddUUcc
EEddllVVnnEEccggeeddmm""UU®®KKIItteennaaHHppggeeTT..  TTssßßnnvviiTTUUrrUUbbeennHHkk**eeqq¬¬øøtt{{kkaass®®VVbb''ddll''eess††
ccffaa  CCaakkMMhhuussmmYYyyFF©©nn''NNaass''  EEddll®®TTgg''VVnnbbeeNN††aayyxx¬¬ÁÁnn[[lliiccllgg''kkbb''xx¬¬ÁÁnneeTTAA
kk~~̈̈ggeesscckkII††GGss''ssggÙÙwwmm  BBIIee®®JJHHKKµµaannmmnnuussßßNNaamm~~aakk''eennAAeellIIPPBBEEppnnddIIeennHH  EEddll
GGaacceeccoossvvaaggeesscckkII††TTuukk≈≈llMMVVkkeevvTTnnaaVVnneennaaHHeeLLIIyy  ..

eennAAeeBBllEEddlleeddmm""UU®®KKIIttVVnnvviill®®ttLLbb''mmkkrrss''eennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkGGaabb''EEDDrrvviijj,,  KKaatt''
VVnnrrss''eennAAqq©©aayyBBIIeeKKBBII‰‰ggkk~~̈̈ggssPPaaBB®®kkII®®kkEEmmnnEETTnn  KKWWeeddaayyeehhttuuffaa  KKaatt''VVnnccaa
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yyvvaayy®®TTBB¥¥FFnnrrbbss''KKaatt''eennaaHHeexxÊÊccxxIIÊÊGGss''rrllIIggeeTTAAeehhIIyy  ..  bbÌÌËËnn®®bbuussrrbbss''KKaatt''
eeQQµµaaHHddaamm""aassKKuusskk**mmaannkkaattBB√√kkiiccçç®®ttUUvvpp††ll''rrbbss''rrbbrr[[KKaatt''xx¬¬HH@@  eeddIImm∫∫IICCYYyy[[KKaatt''
mmaannllTTÏÏPPaaBBrrss''eennAAtteeTTAAeeTToott  ..  mmaanncc∫∫aabb''EEccggmmYYyyeennAAkk~~¨̈ggssmm&&yyeennaaHH  EEddllddaa
kk''TTNNÎÎkkmmµµccMMeeJJHHCCnnEEddllVVnnbbMMpp¬¬aajj®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyhhaamm®®VVmmmmiinn
[[yykkssBBrrbbss''CCnn®®bbeePPTTeennHHeeTTAAkkbb''eennAAEEkk∫∫rrpp~~ËËrreexxµµaacc““BBuukkmm††aayyxx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ..  eedd
mm""UU®®KKIIttEEddllssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈ggllkk≈≈NN:EEbbbbeennHH  eehhIIyyEEddllmmiinnccgg''[[®®kkuummss®®ttUUvvrrbbss''
xx¬¬ÁÁnnGGaaccnniiyyaayyffaaGGIIffaavvaa""nn''VVnn,,  kk**VVnnssUU®®tteennAAccMMeeJJHHmmuuxx®®bbCCaaCCnn  nnUUvvss~~aa´́ddrrbbss''
xx¬¬ÁÁnnmmYYyyeeQQµµaaHHffaa  Diacosme ..  GG~~kkppggVVnnyyll''eeXXIIjjffaa  eessoovveePPAAeennHHmmaannffII√√´́dd
nniiggeeTTBBeekkaassll¥¥CCaaBBnn''eeBBkk  eeTTIIbbeellIIkkEEllgg[[KKaatt''rrYYccxx¬¬ÁÁnnBBIITTmm©©nn''cc∫∫aabb''eennAAxxaagg
eellII  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  eeKKVVnneeFFII√√GGMMeeNNaayyCCaa®®VVkk''ddll''KKaatt''550000ttmm¬¬wwgg  ®®BBmm
TTSSggVVnnssgg''rrUUbbssMMNNaakkrrbbss''KKaatt''eennAATTIIssaaFFaarrNN:eeppßßgg@@eeTToottppgg  ..

�                              �

�

eeddmm""UU®®KKIItteeccHHEEttBBIIeessIIcckkÌÌaakkkkÌÌaayy≤≤ttmmaannQQbb''QQrr  ..  ssMMeeNNIIccEEddllBBMMuummaann
QQbb''ssMMrraakkeennHH  KKWWeekkIItteeLLIIggeeddaayyssaarrEEttkkaarrssJJÇÇwwggKKiittdd**®®CCaallee®®CCAA  nniiggeesscckkII††
eemmtt††aakkrruuNNaaFFmm··  EEddllKKaatt''mmaannccMMeeJJHHPPaaBBTTnn''eexxßßaayy  nniiggGGMMnnYYttrrbbss''mmnnuussßßeellaakk
EEddllnnSSKK~~aabbeeggII̊̊ttKKMMeerraaggkkaarrNN__ccEEmm¬¬kk@@®®ccUUgg®®ccaaggrraabb''rryyrraabb''JJnn''eennAAkk~~¨̈ggttMMbbnn''mmYYyy
EEddllKKaatt''yyll''ffaaGGII√√@@  kk**®®ttUUvvBBwwggJJkk''eeTTAAeellIIkkaarrppßßggssMMNNaagg  nniiggkkaarrCCYYbb®®bbTTHHKK~~aa
eeddaayy´́ccddnn¥¥´́nnGGaattUUmm  ..  yyUUeevvNNaall''  ((GG~~kkkkvvII®®kkiikk))  EEddllVVnneeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyBBIITTII
®®kkuuggGGaabb''EEDDrrVVnneeJJllffaa  ––  xx¥¥ll''GGaakkaasseennAATTIIeennaaHHmmaannssPPaaBB®®kkaass''XXµµwwkk  BBiiVVkk
ddkkddeeggIİ̇mmCCaaBBnn''eeBBkk,,  ccMMEENNkk‰‰mmnnuussßßvviijjmmaannllkk≈≈NN::qqÁÁtt@@PPII¬¬eePPII¬¬  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyGG~~kk
nniiBBnnÏÏrrUUbbeennHHkk**VVnnTTaajjeeyyaabbll''ffaa  eehhttuuEEddlleeddmm""UU®®KKIIttVVnneekkIItteennAAkk~~̈̈ggttMMbbnn''eennaaHH
KKWWmmkkBBIImmnnuussßßFFMM@@mmaannbbJJÔÔaaxxııss''xx¬¬HHGGaaccmmaannllTTÏÏPPaaBBeeccjjmmkkBBIITTIIkkEEnn¬¬ggEEddllmmaann
®®bbCCaaCCnnrrss''eennAAdd**ssaammaann¥¥nniigg®®kkGGWWtt®®kkTTmmCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  GG~~kkkkvvIIddEEddllVVnneeJJll
ffaa  eeddmm""UU®®KKIIttVVnnppÊÊ̈̈HHssMMEENNIIcceessIIµµKK~~aaTTSSggGGss''  ccMMeeJJHHeesscckkII††TTuukk≈≈®®BBYYyy  kk**ddUUccccMMeeJJHH
eesscckkII††ssbb∫∫aayyrrbbss''mmnnuussßßeellaakk  ..  GG~~kkkkvvIIVVnnccaatt''TTuukkTTssßßnnvviiTTUUrrUUbbeennHH  CCaaddYYgg
®®BBllwwggmmYYyydd**rrwwggbbwwuuggmmuuttmmSS  EEddllKKµµaannGGII√√GGaacceeFFII√√[[rreeggaaHHrreeggIIVVnn˘̆˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uu--
eeNNˆ̂aaHHVVnnccaatt''TTuukkffaaCCaammnnuussßßmm~~aakk''  EEddllVVnnyykkee®®BBggvvaassnnaammkkccggCCaabb''nnwwggeeCCII
ggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggmmiinn[[rruuHHeerrIIeeTTAANNaarrYYcc  ..

BBYYkkGG~~kk®®ssuukkGGaabb''EEDDrr  lluuHHVVnneeXXIIjjKKaatt''eessIIcc®®KKbb''eeBBlleevvllaaddUUeecc~~HH  kk**nnwwkkssµµaa
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nnffaaKKaatt''CCaammnnuussßßqqÁÁtt  ..  BBYYkkeeKKkk**VVnnbbJJÇÇËËnnmmnnuussßß[[eeTTAArrkkeellaakk®®KKUUeeBBTT¥¥GGflflÈÈbb""UU®®kkaa
tt  eeddIImm∫∫II[[mmkkBB¥¥aaVVlleerraaKKrrbbss''KKaatt''  ..  GGflflÈÈbb""UU®®kkaattkk**VVnnmmkkddll''TTII®®kkuuggGGaabb''EEDDrr
eeddaayyVVnnyykkff~~SSssgg˚̊ËËvvrrbbss''KKaatt''mmkkCCaammYYyyppgg  ..  CCaaddMMbbUUggKKaatt''VVnnyykkTTwwkkeeddaaHH
[[eeddmm""UU®®KKIIttppwwkk  ..  eeddmm""UU®®KKIIttssJJÇÇbb''ssJJÇÇwwggeemmIIllTTwwkkeeddaaHHrrYYcceeJJllffaa  ––  ««  eennHHKKWWCCaa
TTwwkkeeddaaHHrrbbss''BBEEBBeexxµµAA  EEddlleeTTIIbbnnwwggeekkIIttkkUUnnVVnnmm††gg  »»  ..  GGflflÈÈbb""UU®®kkaattmmaannkkaarrPP∆∆aakk''eeppIIÌÌ
ll®®ssLLSSggkkSSgg˘̆˘̆˘̆  KKaatt''eeggOOggqq©©ll''ffaaeehhttuuGGII√√CCnneennHHGGaaccddwwggBBIIkkaarrBBiittllaakk''kkMMVVMMgg
eennaaHHVVnn  ..  eellaakk®®KKUUeeBBTT¥¥kk**VVnnBBiiPPaakkßßaaCCaammYYyynnwwggTTssßßnnvviiTTUU  ..  KKaatt''mmaannkkaarreessII∆∆cc
ssrreessIIrrccMMeeJJHHbbJJÔÔaajjaaNNnniiggccMMeeNNHHddwwggdd**®®CCaallee®®CCAArrbbss''eeddmm""UU®®KKIItt  ..  KKaatt''VVnn
eeJJllffaa  KKWWBBYYkkGG~~kk®®ssuukkGGaabb''EEDDrreeTTAAvviijjeeTT  EEddll®®ttUUvvkkaarrff~~SSssgg˚̊ËËvv˘̆˘̆˘̆  KKWWmmiinnEEmmnnTTssßß
nnvviiTTUUEEddllKKaatt''mmaannPPaarr:mmkkBB¥¥aaVVlleennaaHHeeLLIIyy  ..  GGflflÈÈbb""UU®®kkaattVVnnvviill®®ttLLbb''eeTTAAvviijj
eeddaayymmaannkkaarrvveegg√√ggvvgg√√aann''ssµµaarrttII  ..

‹‹  eeddmm""UU®®KKIItt,,  CCaammYYyynniiggeellaakk®®KKUUrrbbss''KKaatt''KKWWssIIuuBB  VVnnyyll''ffaa  ®®TTwwssII††ddMMbbUUgg´́nn
vvttƒƒ̈̈FFaattuuTTSSggGGss''  KKWWhh√√ËËggGGaattUUmm  eehhIIyynniiggssPPaaBBllMMhhTTeeTT  ..

‹‹  GGII√√@@kk**eeddaayymmiinnGGaacceeccjjrrUUbbrraaggmmkkBBIITTeeTT˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyGGII√√@@kk**eeddaayykk**mmiinnGGaaccvvii
ll®®ttLLbb''eeTTAACCaaTTeeTTvviijjeennaaHHVVnnEEddrr  ..

‹‹  ccMMeeJJHHGGaattUUmmvviijj  KKWWCCaaFFttuuTTIIccuuggbb""UUccbbMMppuutt  EEddllmmiinnGGaaccEEbbggEEcckk  ……TTTTYYll
nnUUvvssPPaaBBBBuukkrrllYYyyVVnn  eehhIIyykk**mmiinnGGaaccEE®®bbrrUUbbeeTTAACCaarrbbss''eeppßßgg˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®JJHHssPPaa
BBrrwwggbbwwuuggss&&kkii††ssiiTTiiÏḮ́ nnFFaattuuGGaattUUmm  EEddllmmaannGGII√√GGaacckkaacc''bbMMVVkk''VVnn@@kkaarrJJrrrrbbss''eennHH
mmiinn[[EE®®bbkk¬¬aayyrrUUbb  ..

‹‹  KKaatt''VVnnGGHHGGaaggffaa  eeddaayyssaarrhh√√ËËggGGaattUUmmTTSSggeennHHeehhIIyy  eeTTIIbbvvttƒƒ̈̈FFaattuueehhIIyy
nniiggBBiiPPBBeeppßßgg@@  VVnn®®ttUUvvååbb∫∫ttii††kkeeLLIIgg  eehhIIyyGGaaccrrss''VVnnmmYYyyrryy::eeBBll  ––  kk**bb""uu
EEnn††ssMMNNll''́́ nnvvttƒƒ̈̈TTSSggeennaaHH  kk**VVnnkkeekkIItteeLLIIggCCaavvttƒƒ̈̈eeppßßggffIIµµ@@eeTToott  ..

‹‹  ssUUmm∫∫IIEEtt®®BBllwwggmmnnuussßß  ®®ttUUvvVVnnKKaatt''ccaatt''TTuukkCCaabbJJÔÔaajjaaNNeennaaHH  kk**VVnn®®ttUUvv
bbgg˚̊bbeeggII̊̊tteeLLIIggeeddaayyssaarrhh√√ËËggGGaattUUmmTTSSggeennHHEEddrr˘̆˘̆˘̆  kk**ddUUccKK~~aannwwgg®®BBHHGGaaTTiitt¥¥,,  ®®BBHH
cc&&nnÊÊ  nniiggttaarraaTTSSggLLaayyEEddrr  ..

‹‹  hh√√ËËggGGaattUUmmTTSSggeennHHeeccHHEEttmmaannccllnnaavviillccuuHHeeLLIIggCCaanniiccççCCaakkaall˘̆˘̆˘̆  CCaaeehhttuu
bbNN††aall[[GGII√√@@EEddllmmaannkkMMeeNNIIttkk~~̈̈ggeellaakkeennHH  eeccHHEEttbbnn††kkMMeeNNIIttddll''KK~~aayy""aaggrrBBuu
yy  ..  eehhIIyyeeddaayyssaarrEEttccllnnaavviillccuuHHeeLLIIggeennHHCCaaccllnnaaddEEddll@@˘̆˘̆˘̆  KKWWCCaa®®bbFFaann
ssaacc''eerrOOggmmYYyyEEddlleeddmm""UU®®KKIIttyyll''ffaammkkBBIIddMMeeNNII®®BBhhµµlliixxiitt  eehhIIyyEEddll®®bbTTaajj
[[KKaatt''yyll''ffaa  vvttƒƒ̈̈ssBB√√yy""aaggEEddlleekkIIttmmaanneeLLIIggkk~~̈̈ggeellaakkeennHH  KKWWmmaanneeddaayyssaarr
EEttkkaarrccSSVVcc''  ..
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eeGGBBIIKKYYrr  ((  TTssßßnnvviiTTUU®®kkiikkmm~~aakk''eeTToott  ))  EEddllVVnnbbeeggII̊̊tt®®TTwwssII††rrbbss''KKaatt''  eeddaayy
BBwwggEEppÌÌkkeeTTAAeellIImmUUllddΩΩaannKKMMnniitt®®bbUUeeddmm""UU®®KKIIttppggEEddrreehhIIyyEEddllmmiinnVVnnTTTTYYllssaall''
ffaa  kkaarrccSSVVcc''CCaacc∫∫aabb''ccaatt''EEccgg®®ttYYtt®®ttaaBBiiPPBBeellaakk  kk**mmaannkkaattBB√√kkiiccçç®®ttUUvvbbeeggII̊̊ttccll
nnaaEEbbkkXX¬¬aattrrbbss''GGaattUUmm  ((Mouvement de déclination))  EEddll®®ttUUvvyykkeeTTAAbbkk
®®ssaayyeeBBjjmmYYyyCCIIvviittrrbbss''KKaatt''  ..

‹‹  eeddmmUU""®®KKIIttVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  FFaattuu´́nn®®BBllwwggVVnn®®ttUUvvrraayyVV""yyeeBBjjJJssTTIIkkEEnn¬¬
ggrrbbss''rraaggkkaayyppgg  KKWWeehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaeeyyIIggeeccHHEEttmmaannmmeennaasseeJJççttnnaa
eennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg´́nnrrUUbbkkaayyrrbbss''eeyyIIgg  BBIIee®®JJHHGGaattUUmmnniimmYYyy@@´́nn®®BBllwwgg  vvaa®®ttUUvvTTaakk''
TTggCCaabb''KK~~aaCCaammYYyynnwwggGGaattUUmm´́nnrrUUbbkkaayynniimmYYyy@@ppggEEddrr  ..

‹‹  GGMMBBIIhh√√ËËggttaarraavviijj  eeddmm""UU®®KKIIttVVnnyyll''ffaa  pp˚̊aayyTTSSggLLaayyeennaaHH  mmaannccllnnaa
eennAAkk~~̈̈ggvvaallllMMhhGGaakkaass  EEddlleeJJrreeBBjjeeddaayyeessrrIIPPaaBBbbrriibbUUNN··̆̆ ˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHeeTTAAKKWWKKµµaa
nnddMMuummUUlleehhIIyyrrwwgg  EEddllccggBBYYkkeeKK[[CCaabb''CCaaccMMNNggeennaaHHeeTT  ..  mmaannccllnnaaEEttmmYYyy
mmuuxxKKtt''  KKWWccllnnaaeeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaagglliicc  ..  ttaarraaTTSSggGGss''eennaaHH®®ttUUvveebbIIuuggeeTTAACCaammYYyynnwwgg
xx¥¥ll''KKYYcc  eehhIIyyEEddllmmaannEEppnnddIICCaammCCŒŒmmNNÎÎll  ..  eehhIIyypp˚̊aayynniimmYYyy@@  mmaannccll
nnaakkaann''EEttyyWWtt@@eeTTAA  eebbIIeeKKccUUllmmkkddll''CCiittEEppnnddII  BBIIee®®JJHHkkmm¬¬SSggvviillCCMMuuvviijjEEppnnddII
eennaaHH  kkaann''EEttmmaannllkk≈≈NN:TTnn''eexxßßaayyeeTTAA  eebbIIkkaallNNaaKKMMnnYYcceennHHxxiittmmkkddll''EEkk∫∫rr
mmCCŒŒmmNNÎÎll  ..  ddUUeecc~~HHeeTTAABBYYkk®®kkuummpp˚̊aayy‰‰NNaa  EEddllmmaannllMMnnSSeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAATTiissxxaa
ggeekkIItt,,  ttaammBBiittkkMMBBuuggEEtteeFFII√√ddMMeeNNIIrreeddaayyyyWWtt@@eeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaagglliicc,,  rrII‰‰ccMMEENNkk
pp˚̊aayyEEddllmmaannllMMnnSSddUUccCCaannwwggff˚̊ll''eennaaHH  ttaammBBiittmmaanneell∫∫ØØnneellOOnneellIIssqq©©aayyBBIIBBYY
kkGG~~kkdd´́TT  KKWWGGaacceeFFII√√ddMMeeNNIIrrvviillmmYYyyCCMMuurrbbss''xx¬¬ÁÁnnVVnnkk~~̈̈ggrryy::eeBBll2244eemm""aagg  ..  ´́ff©©EEdd
ll®®ttUUvvmmaannddMMeeNNIIrryyWWttyyaa""vvbbnnii††cc  kk**VVnnssMMeerrcckkaarree®®ttccccrrvviillmmYYyyCCMMuurrbbss''xx¬¬ÁÁnnGGss''
rryy::2244eemm""aaggnniigg44--1100nnaaTTII  ..  rrII‰‰®®BBHHcc&&nnÊÊvviijjEEddllmmaannddMMeeNNIIrryyWWttCCaaggttaarraa‰‰eeTToo
tt@@TTSSggGGss''  kk**VVnnssMMeerrccddMMeeNNIIrrrrbbss''xx¬¬ÁÁnnrrhhUUttddll''2255eemm""aagg  ––  eemm""¬¬aaHHeehhIIyy®®BBHH
cc&&nnÊÊhhaakk''ddUUccCCaaKKµµaannkkMMeerrIIkkrrMMeeBBIIkkeeddaayyccllnnaaxx¬¬ÁÁnneeqqııaaHHeeTTAArrkkpp˚̊aayyeennaaTTiissxxaaggeekkIItt
eennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††®®BBHHcc&&nnÊÊ®®ttUUvvXX¬¬aattqq©©aayyeeddaayypp˚̊aayyxxaagglliicc  EEddllvviillVVnnmmYYyyCCMMuummkk
TTaann''ddMMeeNNIIrrGG~~kkee®®kkaayyeeKKeennHH  kk~~¨̈ggrryy::eeBBll3300´́ff©©ee®®kkaayymmkk  ..

�                                 �

�

eeKKVVnneeJJllffaa  ccMMNNUUllcciitt††dd**xx¬¬SSgghhYYssnniissßß&&yykk~~¨̈ggkkaarrssiikkßßaass√√aaFF¥¥aayynn__
VVnnbbNN††aall[[eeddmm""UU®®KKIItt  kk¬¬aayyeeTTAACCaaxx√√aakk''EEPP~~kkTTSSggssgg≈≈aaggeennAAeeBBllccuuggccbb''eeTTAA  ..
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eemm""¬¬aaHHeehhIIyyKKaatt''kk**GGss''mmaannssmmttƒƒPPaaBBkk~~̈̈ggkkaarrBBiieessaaFFnn__mmuuxxvviiCCÇÇaaGGII√√eeppßßgg@@eeTToott  ..  KKaa
tt''VVnnyykkffaassssııaann''mmYYyybbJJççSSggBBnn¬¬WẂ́ ff©©ccUUllkk~~̈̈ggEEPP~~kkrrbbss''KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHeehhIIyykkMMeeddAA
eennHHkk**VVnnbbNN††aall[[KKaatt''eemmIIllGGII√√EEllggeeXXIIjjTTSSggGGss''  ..

eeddaayyeeddmm""UU®®KKIIttddwwggffaa  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''ccUUllvv&&yyccaass''CCrraaTTnn''eexxßßaayyrreexxkkrrxxaakkmmkkddll''
EEkk∫∫rreesscckkII††ss¬¬aabb''rrYYcckkaallNNaaeehhIIyy  KKaatt''kk**VVnnddwwggBBIIeesscckkII††VVrrmm∏∏rrbbss''bbÌÌËËnn®®ssIIrrbb
ss''KKaatt''  EEddllmmaannkkaarrPP&&yy®®BBYYyyxx¬¬aaccKKaatt''®®ttUUvvss¬¬aabb''mmuunneeBBllbbuuNN¥¥eessEErrHH  eehhIIyyxx¬¬aa
ccEE®®kkggmmrrNN::TTuukk≈≈eennaaHH  nnwwggeeFFII√√[[BBYYkkeeKKxxkkxxaannmmiinnVVnnbbMMeeBBjjkkmmµµvviiFFIIff√√aayy®®BBHH®®ssII
®®kkiikk  ..  eeddmm""UU®®KKIIttkk**VVnn[[eeKKyykknnMMbb&&uuggeekk††AAmmkkddaakk''rrMMuuCCMMuuvviijjxx¬¬ÁÁnnKKaatt''̆̆ ˘̆˘̆  BBIIee®®JJHHkkii¬¬nnnnMMbb&&uu
ggeeFFII√√[[KKaatt''VVnnssuuxx®®ssYYllddll''kkaayy  eehhIIyyCCYYyyFFaattuukkMMeeddAAFFmmµµCCaattiirrbbss''KKaatt''[[mmaa
nnddMMeeNNIIrrbbnn††eeTTAAeeTToott  ..  eennAAeeBBllBBiiFFIIbbuuNN¥¥bbIÍ́ ff©©VVnnccbb''ssBB√√®®KKbb''kkaallNNaa  eeddmm""UU
®®KKIIttkk**VVnn[[eeKKeeddaaHHnnMMbb&&uuggeeccjj  eehhIIyyKKaatt''kk**VVnn®®ttUUvvddaacc''xx¥¥ll''PP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBCC  ..
eennAAeeBBlleennaaHH  KKaatt''VVnnccUUllkk~~̈̈ggGGaayyuu110099qq~~SSeeTTAAeehhIIyy  eeyyaaggttaammmmttiirrbbss''®®bbCCaa--
CCnnTTUUeeTTAA  ..⁄⁄
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