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CIvitrbs'GMeb"dUk
EMPÉDOCLES

VVnnccMMeerrIInnllUUttllaass''eennAAkk~~̈̈ggGGUULLSSBB""¥¥aaddTTII8844

ttaammeeyyaabbll''rrbbss''GG~~kkppgg  GGMMeebb""ddUUkkFF¬¬aabb''VVnneeFFII√√CCaassiissßßrrbbss''BBIIttaaKK˙̇rr  ..  KKaatt''
mmaannkkMMeeNNIItteennAA®®ssuukkGGaa®®KKIIyy""gg''  kk~~̈̈ggeekkaaHHssIIuussIIuull  EEddlleennAATTIIeennaaHH®®kkuumm®®KKYYssaarrrrbb--
ss''KKaatt''mmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHHll∫∫IIll∫∫aajjGGssççaarr¥¥CCaaggeeKKTTSSggGGss''  ––  KKaatt''mmaannccMMeeNNHHddwwggdd**
ee®®CCAA®®CCHHbbMMppuuttkk~~̈̈ggEEpp~~kkeevvCCÇÇssaaÂÂss††  ..  KKaatt''mmiinn®®ttwwmmEEttmmaannllkk≈≈NN::CCaavvaaKKiiµµnnmm~~aakk''®®bb--
kkbbeeddaayyssMMnnYYnneevvaahhaarrEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT  KKaatt''EEffmmTTSSggmmaannkkaarrbbiiuunn®®bbssbb''xxaaggttaakk''EEtt
ggkkMMNNaaBB¥¥kkaaBB¥¥eeXX¬¬aaggnniiggkk~~̈̈ggeevvTTnnmm††́́ nnBBiiFFIIeeKKaarrBBbbUUCCaa®®BBHH..  BBYYkkGG~~kk®®ssuukkeennAAGGaa®®KKII
yy""gg''mmaanneesscckkII††eeKKaarrBBeekkaattxx¬¬aaccCCaaGGttiibbrriimmaa  ccMMeeJJHHbbuuKKlliikkPPaaBBrrbbss''KKaatt''  eeddaayy
TTuukkrrUUbbKKaatt''xxııss''hhYYssBBIIeellIImmnnuussßßmm~~aappggTTSSggLLaayy  ..  llUUEE®®kkss  ((  GG~~kkkkvvIILLaattSSgg  ))
bbnnÊÊaabb''BBIIVVnneerroobbrraabb''eerrOOggdd**GGssççaarr¥¥KKYYrreessII∆∆ccssrreessIIrreennAAkk~~¨̈ggeekkaaHHssIIuussIIuullkkaallNNaa
mmkk  VVnnbbEEnnƒƒmmffaaGG~~kk®®ssuukkkk~~̈̈gg®®bbeeTTsseennHHVVnnssnnµµtt''ffaa  KKµµaannGGII√√dd**llÌÌ®®bbeessIIrreennAAeellII
eekkaaHHrrbbss''BBYYkkeeKKCCaaCCaaggmmaannvvtt††mmaannrrbbss''mmnnuussßßmm~~aakk''dd**mmaanntt´́mm¬¬ddUUeecc~~HHeeTT  ..  BBYYkkeeKK
VVnnccaatt''TTuukkkkMMNNaaBB¥¥kkaaBB¥¥eeXX¬¬aaggrrbbss''KKaatt''eessIIµµnnwwggTTMMnnaayyrrbbss''®®BBHH  ..

kkaarreeKKaarrBBrrbbss''GG~~kkppggccMMeeJJHHKKaatt''  BBMMuuEEmmnnKKµµaannmmUUlleehhttuueennaaHHeeTT  ..  mmaann®®BBwwttii††kkaa
rrNN__CCaaee®®ccIInneennAAkk~~¨̈ggCCIIvviittrrbbss''KKaatt''  EEddllVVnnbbNN††aall[[mmaannmmeennaasseeJJççttnnaarrbb--
ss''GG~~kk®®ssuukkeekkIIttkkaarrrrMMeeCCIIbbrrMMCCYYll  ..  GG~~kkxx¬¬HHmmaannmmnniiÊÊllssggßß&&yyffaa  KKaatt''VVnnee®®bbIImmnn††GGaa
KKmmGGUUmmGGaamm  ..  ssaaTTIIrruussVVnneeFFII√√eesscckkII††ttMMNNaallffaa  eeQQµµaaHHKKrryy""aass--eeLLGGuuggttSSgg
EEddll®®ttUUvvCCaassaavv&&kkrrbbss''TTssßßnnvviiTTUUmm~~aakk''eennHH  VVnneeJJllffaaxx¬¬ÁÁnnFF¬¬aabb''CCYYyyKKaatt''[[eessBB
BBiiFFIImmnn††GGaaKKmmeennHH  eehhIIyyCCYYnneeBBllxx¬¬HH  GGMMeebb""ddUUkkEEffmmTTSSggVVnnssMMEEddggbbgg˙̇aajjffaa  KKaatt''
eeccHHkk∫∫ÁÁnnGGUUmmGGaammssmm©©aatt''eennHHxx¬¬HH@@eeTToottppgg  BBIIee®®JJHHKKaatt''VVnneeJJll®®VVbb''KKrryy""aassffaa
KKaatt''ccgg''bbee®®ggoonnEEttmmnnuussßßeennHHmm~~aakk''KKaatt''  GGMMBBIIkk∫∫ÁÁnnGGaaff··kkMMVVMMggEEddlleeKK®®ttUUvvee®®bbII  eeddIImm∫∫II
BB¥¥aaVVllmmnnuussßßssBB√√yy""aagg  ––  eeFFII√√mmnnuussßßccaass''[[eeTTAACCaammnnuussßßeekkµµgg,,  bbeeggII̊̊ttkkmm¬¬SSgg
xx¥¥ll'',,  bbnnÏÏËËrrkkMMhhwwgg´́nnxx¥¥ll''BB¥¥¨̈HH,,  bbeeggII̊̊tt[[mmaannTTwwkkeePP¬¬øøggnniiggkkMMeeddAA,,  eennAATTIIbbMMppuuttbb††ll''CCII
vviittccMMeeJJHHmmnnuussßßss¬¬aabb''eeJJllKKWWeeFFII√√[[mmnnuussßßeennHHvviill®®ttLLbb''mmkkvviijjBBIIzzaannbbrreellaakk..

ssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  xx¥¥ll''ppaatt''BBIIxxaaggeeCCIIgg´́nnssmmuu®®TTeemmDDIIEETTrraa""eeNN  VVnneeVVkkVVcc
ssaaccxx¬¬SSggeeBBkkeeTTAA    eeFFII√√[[EEpp¬¬eeQQIITTSSggLLaayyeennAAeellIIEEppnnddIIeennHH    FF¬¬aakk''vviinnaassxxççaatt''xxççaayy  
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eeddaayyKKµµaann{{ssffGGII√√EEkkkkuunnVVnn  ..  GGMMeebb""ddUUkkkk**VVnn[[eeKKBBnn¬¬HHEEss∫∫kksstt√√llaa  eehhIIyy
yykkmmkkeeddrrCCaaff~~kk''ddaakk''TTwwkk,,  rrYYccKKaatt''kk**yykkffgg''eennHH        eeTTAAddaakk''rraayyVV""yyeennAAeellIIkkMMBBUUll
PP~~MM  ..  eeKKVVnneeJJllGGHHGGaaggffaa  eennAAeeBBlleennaaHH  ®®BBHHJJyyppaayyppaatt''eeBBjjkkmm¬¬SSggTTSSggbb""uu--
nnµµaannkk**®®ttUUvvss©©bb''ss©©aatt''rrlltt''VVtt''ssUUnn¥¥GGss''eeTTAAvviijj  ..

GGMMeebb""ddUUkkVVnnEEppÌÌkkCCMMeennOOeeTTAAeellII®®TTwwssII††rrbbss''BBIIttaaKK˙̇rrEEddll®®ttUUvvCCaa®®KKUUrrbbss''KKaatt''  eehhII
yyEEddllBBYYkk®®kkuummBBIIttaaKK˙̇rrTTSSggbb""uunnµµaann  EEttggEEttmmaanneesscckkII††eexxııIImmrreeGGIImmccMMeeJJHHQQaammsstt√√
EEddlleeKKbbUUCCaaff√√aayy®®BBHH..  GGMMeebb""ddUUkk´́ff©©mmYYyyEEddllKKaatt''ccgg''eeFFII√√BBiiFFIIbbUUCCaayyJJÔÔ  kk**VVnnssUUnn¥¥
rrUUbbeeKKaaBBIITTwwkkXXMMµµ̈̈nniiggeemmßßAAssaaLLII  rrYYcckk**VVnneeFFII√√kkaarrBBiiXXaattrrUUbbGGss''TTSSggeennHHff√√aayyBBYYkkeeTTvv--
ttaa  ..

GGaa®®KKIIyy""gg''eennAAkk~~̈̈ggssmm&&yyGGMMeebb""ddUUkk  CCaaTTII®®kkuuggmmYYyydd**FFMMeeFFgg  ..  eeKKVVnneeFFII√√kkaarrrraabb''
eeTTAAmmaannmmnnuussßßccMMnnYYnn880000,,000000nnaakk''  ..  eeKKVVnn®®bbssiiTTiiÏÏnnaammTTII®®kkuuggeennHHffaa  CCaaTTII®®kkuuggdd**
FFMMnniiggdd**llÌÌ®®bbeessIIrr  ..  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††dd**mmaanntt´́mm¬¬  EEddllpp††ll''nnUUvveesscckkII††ssuuxx®®ssYYll  nniigg
kkaarree®®ssIIbb®®ssaallssbb∫∫aayy  KKWWCCaaåått††mmKKiitt´́nnkkaarrrrss''eennAAkk~~¨̈ggTTIIeennaaHH  ..  kkaallNNaaKKaatt''
nniiyyaayyBBIIGG~~kk®®ssuukkGGaa®®KKIIyy""gg'',,  GGMMeebb""ddUUkkVVnneeJJllffaa  BBYYkkGG~~kkTTSSggeennHHKKiittEEttBBIIssbb∫∫aa
yyddaacc''bbeegg˙̇øørr  hhaakk''ddUUccCCaaeeKKmmaannvvaassnnaa®®ttUUvvss¬¬aabb''eennAAkk~~̈̈gg®®BBwwkk´́ff©©EEssÌÌkk,,  mm""¥¥aaggvviijj
eeTToott  BBYYkkeeKKxxMM®®bbwwggEE®®bbggkkssaaggvvSSgg®®VVssaaTTdd**llÌÌ@@  hhaakk''ddUUccCCaaBBYYkkeeKKmmaannvvaassnnaa
rrss''eennAATTIIeennaaHHrrhhUUttCCaanniiccççCCaakkaall  ..  KKaatt''mmiinnEEddllVVnnnnwwkkPP~~kkccgg''kkaann''mmuuxxnnaaTTIIFFMMddMMuu
kk~~¨̈ggkkiiccççkkaarrssaaFFaarrNN::eennaaHHeeLLIIyy  ..  CCaaee®®ccIInnddggee®®ccIInn®®KKaaNNaass''  EEddllGG~~kkppggccgg''
eellIIkkKKaatt''[[mmaannmmuuxxttMMEENNggCCaa®®BBHHeeccAAeennAArraaCCaaNNaacc®®kkGGaa®®KKIIyy""gg''  kk**bb""uuEEnn††KKaatt''mmiinn
EEddllVVnnTTTTYYllyyll''®®BBmmmm††ggNNaaeeLLIIyy  ..  KKaatt''ccUUllcciitt††mmaannCCIIvviittppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneess©©øømm
ss©©aatt''  CCaaCCaaggmmaannkkiittii††yyssff˚̊MM̈̈eeff˚̊IIgg˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyKKaatt''ccUUllcciitt††eennAAqq©©aayyBBIIssPPaaBBssµµ̈̈KKssµµaa--
jjrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVll  ..  KKaatt''CCaaGG~~kk®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBByy""aaggmmuuttmmSS  nniiggCCaaGG~~kkKKSS®®TTrrddΩΩaa
PPiiVVll®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..

´́ff©©mmYYyyKKaatt''®®ttUUvvVVnneeKKGGeeJJIIÇÇjj[[eeTTAAccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggBBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyy  ––  lluuHHddll''
eemm""aaggeevvllaaEEddllGG~~kkppgg®®ttUUvveeLLIIggttuu,,  GGMMeebb""ddUUkkeeddaayysseegg˚̊tteeXXIIjjffaa  KKµµaannnnrrNNaamm~~aa
kk''eellIIkkmm˙̇ËËbbmm˙̇aarrmmkkeessaaHH  eehhIIyykk**KKµµaanneeXXIIjjnnrrNNaamm~~aakk''ttÌÌËËjjEEttÌÌrrppggEEddrr  KKaatt''kk**mmaann
GGaakkaarr::TTaass''cciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg  ..  KKaatt''mmaannbbMMNNggccgg''[[eeKKbbMMeerrIIKKaatt''PP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBCC  ..  GG~~
kkEEddllVVnnGGeeJJIIÇÇjjKKaatt''mmkkTTIIeennaaHHkk**eeJJllffaa  ––  ««  ssMMuuGGtt''®®TTSSbbnnii††ccssiinneeTTAA  xxMM∆∆̈̈kkMMBBuugg
EEttccSSeellaakkFFMMmm~~aakk''mmkkBBII®®BBwwTTÏÏssPPaa  EEddll®®ttUUvvmmkkccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggBBiiFFIICCbb''eellooggrrbbss''eeyyII
gg  »»  ..  eennAAeeBBllEEddlleeccAA®®kkmmmm~~aakk''eennHHmmkkddll''  mmççaass''ppÊÊHHnniiggBBYYkk®®kkuummeePP∆∆øøvvTTSSggbb""uunnµµaann
VVnneeddIIrrffyyee®®kkaayy        eeddIImm∫∫IITTuukkkkEEnn¬¬ggkkiittii††yyssdd**xxııgg''xxııss''bbMMppuutt    CCUUnnccMMeeJJHHbbuuKKll
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eennaaHH  ..  bbnnii††ccee®®kkaayymmkk  CCnneennHHkk**VVnn®®ttUUvvGG~~kkppggee®®CCIIsseerrIIss[[eeFFII√√CCaaeess††cc´́nnBBiiFFII
CCbb''eellooggEEffmmeeTToott  ––  bbuuKKlleennHHkk**VVnnssMMEEddggnnUUvvssJJÔÔaa®®kkGGWWtt®®kkTTmm  ccUUllcciitt††bbggaa
bb''eeKK‰‰gg  nniiggmmaannqqnnÊÊ::ssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinn´́nnrraaCCaanniiyymmpp††aacc''kkaarr  ..  KKWWCCnneennHHVVnnbbggaabb''
bbJJÇÇaa[[eePP∆∆øøvvTTSSggGGss''eellIIkk®®ssaa®®kkhhmmGGkkeeLLIIggKKµµaann®®bbNNII  ®®BBmmTTSSgg[[yykk®®ssaa
eennaaHHCCHHeeTTAAeellIImmuuxx  [[ccUUllkk~~̈̈gg®®ccmmuuHH´́nnBBYYkkEEddllmmiinn®®BBmmeellIIkkEEkkvv®®ssaaeeLLIIggppwwkk  ..
PP¬¬aamm@@eennaaHH  GGMMeebb""ddUUkk≤≤ttmmaannnniiyyaayyssII††ffaaGGII√√TTSSggGGss''˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††´́ff©©EEssÌÌkkbbnnÊÊaabb''mmkk
KKaatt''  VVnneeFFII√√kkaarreekkaaHH®®bbCCMMuueehhAArraaÂÂss††®®bbCCaa  ..  KKaatt''VVnneeFFII√√kkaarreeccaaTT®®bbkkaann''CCaaååLLaaÚÚkk
TTSSggccMMeeJJHHGG~~kkeeFFII√√eesscckkII††GGeeJJIIÇÇjjddll''KKaatt''  nniiggccMMeeJJHHGG~~kkEEddllmmaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaa
eekkaaggkkaacceeqqIIµµgg´́qqµµeennAAkk~~̈̈ggeeBBllCCbb''eelloogg  ..    KKaatt''VVnnbbgg˙̇aajjddll''EEPP~~kkGG~~kkTTSSggGGss''
KK~~aaffaa    GGMMeeBBIITTSSggeennHHKKWWCCaakkaarrccaabb''eeppII††mm´́nnrrbbbbCCiiHHCCaann''pp††aacc''kkaarrnniiyymm  eehhIIyyffaaGGMMeeBBII
JJllaakkMMEEhhggkkMMhhll''EEbbbbeennHH  mmaannllkk≈≈NN:ppÊÊ¨̈yy®®ssLLHHnnwwggcc∫∫aabb''  ®®BBmmTTSSggeessrrIIPPaa
BBrrbbss''ssaaFFaarrNNCCnn  ..  bbnnÊÊaabb''BBIImmaannkkaarrkkaatt''eeTTaassGG~~kkTTSSggBBIIrrmmkk  KKaatt''kk**VVnnss--
mm¬¬aabb''GG~~kkTTSSggBBIIrrPP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBCC  ..  KKaatt''mmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHHll∫∫II®®ttgg''ffaa  KKaatt''mmaanneeCCaaKKCC&&yy
eeTTAAeellIIssPPaa  ««11000000nnaakk''»»  ((ssPPaa´́nnccaass''®®BBwwTTÏÏaaccaarr¥¥))    ˘̆˘̆˘̆eehhIIyyeeddaayyKKaatt''EEttggEEtt
mmaanncciitt††llMMeeGGooggeeTTAAxxaagg®®bbCCaaCCnn  KKaatt''kk**VVnnbbJJÇÇaa[[BBYYkkeeccAA®®kkmmTTSSggLLaayymmaannGGaa
NNttii††®®ttwwmmEEttbbIIqq~~SSbb""uueeNNˆ̂aaHH  bbnnÊÊaabb''mmkk®®ttUUvvpp¬¬aass''bb††ËËrreeddaayymmnnuussßßeeppßßgg  eeddIImm∫∫II[[mmnnuu--
ssßßmm~~aa  kk''@@mmaannllTTÏÏPPaaBBGGaacceeLLIIggkkaann''kkaarrssaaFFaarrNN::VVnnnnwwggeeKKEEddrr  ..

eellaakk®®KKUUeeBBTT¥¥GGaa®®kkuuggVVnneessII~~rrssMMuuddll''®®BBwwTTÏÏssPPaa  nnUUvvTTIIkkEEnn¬¬ggeeddIImm∫∫IIssaaggssgg''
vviimmaannmmYYyyCCaakkiittii††yyssddll''““BBuukkrrbbss''KKaatt''  EEddllFF¬¬aabb''mmaannss~~aa´́ddGGssççaarr¥¥eennAAkk~~̈̈ggvviiCCÇÇaa
CCIIvv::rrbbss''KKaatt'',,  eeJJllKKWWKKaatt''FF¬¬aabb''eeFFII√√CCaa®®KKUUeeBBTT¥¥dd**BBUUEEkkeellIIssnnrrNNaa@@TTSSggGGss''®®KKbb''
kkaallssmm&&yy  ..  GGMMeebb""ddUUkkkk**VVnneeggIIbbeeLLIIggeennAAkkNN††aallssPPaa  eehhIIyykk**VVnnbbEEgg√√rrqqnnÊÊ::
rrbbss''BBYYkk®®bbCCaaCCnnmmiinn[[eeFFII√√ttaammeesscckkII††eessII~~rrssMMuueennHHeeLLIIyy  BBIIee®®JJHHKKaatt''VVnnyyll''ffaa
TTeegg√√IIEEbbbbeennHH  vvaammaannllkk≈≈NN:ppÊÊ¨̈yynnwwggssmmPPaaBB  EEddllGG~~kkppggEEttggEEttssgg√√aattccgg''
VVnn,,  KKWWeeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkMMuu[[mmnnuussßßNNaamm~~aakk''eeggIIbbeeLLIIggxxııss''CCaaggGG~~kkdd´́TTCCaaddaacc''xxaatt
..  KKWWyyuuttii††FFmm··EEbbbbeennHHeehhIIyy,,  eeyyaaggttaammeeyyaabbll''rrbbss''KKaatt'',,  EEddllCCaammUUllddΩΩaann´́nn
eessrrIIPPaaBBrrbbss''ssaaFFaarrNNCCnn  ..  

CCmm©©WWBBiissVVnnmmkkrraatttt∫∫aattGGss''mmYYyyrryy::eeBBlleennAAkk~~¨̈gg®®ssuukkeessllIInnuunnEEddllVVnn
bbNN††aall[[mmaannmmnnuussßßss¬¬aabb''CCaaee®®ccIInnnnaakk''..  mmnnuussßßmm~~aakk''@@EEddlleennAArrss''kkaann''EEtt®®TTuuDD
ee®®TTaammeeTTAA  ..  mmaann®®ssII@@mmYYyyPPaaKK  VVnnpp††ll''kkMMeeNNIIttddll''kkUUnnmmuunnEExx  ..  GGMMeebb""ddUUkkVVnn
yyll''ffaa  CCmm©©WWeennHHVVnn®®ttUUvvbbNN††aalleeLLIIggeeddaayyTTwwkkssÌÌ̈̈yyrrllYYyy´́nnTTeenn¬¬EEddllhhUUrrmmkk
ee®®ssaacc®®ssbb''TTII®®kkuuggeennHH  ..    KKaatt''kk**VVnnbbeeJJççøøsspp¬¬ËËvvTTwwkkeeddaayymmeeFF¥¥aaVVyyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  nnUUvv
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eeddIImmTTwwkkEEddllhhUUrrmmkkttaammddggGGUUrrBBIIrr  EEddllKKaatt''VVnnbbEEgg√√rr[[FF¬¬aakk''eeTTAAkk~~̈̈ggTTwwkkssÊÊwwggeess
llIInnuunn  ..  TTeegg√√IIVVnnxxaarrXXSSggrrSSggrraaTTwwkkmmiinn[[mmaannBBiissBBuull˘̆˘̆˘̆  ……FF¬¬aakk''eeTTAAkk~~̈̈ggssPPaaBBBBuukk
rrllYYyy  CCmm©©WWBBiisskk**VVnnrrlltt''rrllaayy‰‰gg@@eeTTAAvviijjVVtt''mmYYyyrrMMeeBBCC  ..  BBYYkkGG~~kk®®ssuukkeennAA
eessllIInnuunn  kk**VVnneerroobbccMMkkaarrCCbb''eellooggssbb∫∫aayyyy""aaggGGFFiikkGGFFmm..  GGMMeebb""ddUUkkeennAAeeBBll
eennaaHH  kk**VVnnmmkkbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnneennAAeessllIInnuunnppggEEddrr  ––  GG~~kkppggVVnneeFFII√√kkaarrrrYYmm®®bbCCMMuuKK~~aa  eeddII
mm∫∫IIpp††ll''kkiittii††yyssCCUUnnKKaatt''  ..  BBYYkkeeKKVVnneeFFII√√bbUUCCaayy&&JJÔÔ  CCaasskk˚̊aarr:bbUUCCaaCCUUnnccMMeeJJHHKKaatt''
hhaakk''ddUUccrrUUbbKKaatt''CCaa®®BBHHCCaammççaass''  EEddlleeFFII√√[[KKaatt''mmaannkkaarrssbb∫∫aayyrrIIkkrraayykk~~¨̈ggcciitt††CCaa
BBnn''eeBBkk  ..

�                                    �

�

GGMMeebb""ddUUkkVVnnssnnµµtt''eennAAkk~~̈̈gg®®TTwwssII††ccMMbbggrrbbss''KKaatt''nnUUvvFFaattuuTTSSggbbYYnn  ––  TTwwkk,,  ddII,,  eePPII¬¬gg
nniiggxx¥¥ll''  ..

KKaattcceeccssffaa  eennAAkk~~¨̈ggrrvvaaggFFaattuuTTSSggbbYYnneennHH  vvaaEEttggEEttmmaannccMMNNggeemm®®ttII  EEddll
eeFFII√√[[FFaattuuTTSSggeennHHrrYYmmccUUllKK~~aa  nniiggkktt††aa´́nnkkaarrEEbbkkVVkk''  EEddlleeFFII√√[[FFaattuuTTSSggeennHHEEbbkk
XX¬¬aatteeccjjBBIIKK~~aa  ..  KKaatt''VVnnbbEEnnƒƒmmeeTToottffaa  FFaattuuTTSSggbbYYnneennHHzziitteennAAkk~~̈̈ggssPPaaBBpp¬¬aass''
bb††ËËrrrrUUbb  ……BBuukkrrllYYyy  ((  GGnniiccççaassJJÔÔaammiinneeTToogg  ))  CCaanniiccççnniirrnn††̆̆ ˘̆˘̆  bb""uuEEnn††KKµµaannGGII√√@@EEddll®®ttUUvv
ss¬¬aabb''VVtt''rrUUbbeennaaHHeeTT  ..  eennHHCCaacc∫∫aabb''FFmmµµttaaEEddllEEttggEEttmmaannCCaanniiccççCCaakkaallttSSggBBIIeeddII
mmeerrooggmmkk  eehhIIyyEEddllnnwwggmmaanntteeTTAAeeTToottCCaaeerrooggddrraabb  eennAAkk~~¨̈ggGGnnaaKKttkkaall≤≤ttmmaa
nnGGaakk''xxaann  ..

‹‹  ´́ff©©KKWW®®KKaann''CCaaddMMuueePPII¬¬ggmmUUllmmYYyyddMMuuEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..
‹‹  ®®BBHHcc&&nnÊÊmmaannrraaggssMMEEbb""tt  mmaannllMMnnSSddUUccCCaaffaass  ..
‹‹  ´́ppÊÊeemmXXeeFFII√√eeLLIIggeeddaayyvvttƒƒ̈̈FFaattuumm""¥¥aagg  mmaannllMMnnSSddUUccCCaaEEkkvv  ..
rrII‰‰ccMMEENNkk®®BBllwwggmmnnuussßßvviijj  KKWWCCaaFFaattuumm""¥¥aaggEEddllGGaaccrrtt''ccUUllkk~~̈̈gg®®KKbb''rrUUbbkkaa--

yy˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyKKaatt''kk**VVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  kkaatt''eennAAccSSVVnnffaakkaallBBIICCaattiimmuunn@@  KKaatt''FF¬¬aabb''mmaannkkMM
eeNNIIttCCaakkUUnn®®ssII,,  bbnnÊÊaabb''mmkkCCaasstt√√®®ttII,,  bbnn††mmkkeeTToottCCaasstt√√ss¬¬aabb˘̆˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH  KKaatt''kk**FF¬¬aabb''mmaannrrUUbbrraaggCCaarruukk≈≈CCaattiiEEffmmeeTToottppgg  ..

eesscckkII††ss¬¬aabb''rrbbss''TTssßßnnvviiTTUUrrUUbbeennHH  ®®ttUUvvVVnneeKKeellIIkkyykkmmkkbbrriiyyaayyeeddaayy
rreebboobbeeppßßgg@@KK~~aa  ..  mmttiiTTUUeeTTAAVVnnyyll''ffaa  eeddaayyKKaatt''mmaannccMMNNgg''ccgg''kk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnneeTTAA
CCaa®®BBHHxx¬¬SSggeeBBkk  eehhIIyyeeddaayyKKaatt''VVnnssmm¬¬wwggeeXXIIjjffaa  mmaannmmnnuussßßee®®ccIInnKK~~aa  EEddllccSS
EEttBBwwggEEppÌÌkkCCMMeennOOeellIIrrUUbbKKaatt''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆      KKaatt''kk**VVnnssMMeerrccEEkk¬¬ggxx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaa®®BBHHrrhhUUtt  
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ddll''ccuuggccbb''́́ nnCCIIvviittrrbbss''KKaatt''  ..  KKWWeennAAkk~~̈̈ggmmUUlleehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyy  EEddlleennAAeeBBllEEdd
llKKaatt''ddwwggxx¬¬ÁÁnnffaa  rrUUbbkkaayyrrbbss''KKaatt''kkMMBBuuggEEttmmaannssPPaaBB®®TTuuDDee®®TTaammeeddaayyCCrraaPPaaBB
KKaatt''kk**VVnnccgg''bbJJççbb''CCIIvviittKKaatt''  kk~~̈̈ggssPPaaBBCCaakk''EEss††ggGGssççaarr¥¥  ®®bbEEhhllKK~~aannwwggGGBB∏∏ËËtt--
eehhttuummYYyy  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnBB¥¥aaVVllÂÂssII††mm~~aakk''eennAAGGaa®®KKIIyy""gg''[[CCaassHHeess∫∫IIyyeerraaKK˘̆˘̆˘̆  nnaaggÂÂssII††
eennaaHHeeQQµµaaHHbb""gg''eett  EEddllVVnn®®ttUUvv®®KKUUeeBBTT¥¥ee®®ccIInnKK~~aaeeVVHHbbgg''eeccaalleeTTAAeehhIIyy  eehhIIyy
EEddllVVnnFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggssPPaaBBCCiittddaacc''xx¥¥ll''eeTTAAeehhIIyyEEddrr  KKaatt''kk**VVnneerroobbccMMBBiiFFII
bbUUCCaayy&&JJÔÔmmYYyydd**mmhhaaååLLaarriikk  EEddlleennAAkk~~̈̈gg{{kkaasseennaaHH  KKaatt''VVnnGGeeJJIIÇÇjjGG~~kkmmuuxx
GG~~kkkkaarrccMMnnYYnn8800nnaakk''  kk~~̈̈ggeeKKaall®®VVff~~aa[[BBYYkkeeKKeeCCOOffaa  KKaatt''VVnnVVtt''rrUUbbeeTTAAeehhIIyy  ––
eennAAeeBBllEEddllBBiiFFIICCbb''eellooggVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAccbb''ssBB√√®®KKbb''kkaallNNaa,,  eehhIIyyeennAAeeBB
llEEddlleePP∆∆øøvvmm~~aakk''@@ffyyxx¬¬ÁÁnneeTTAAssMMrraakkeennAAee®®kkaammeeddIImmeeQQII  ……kk**eeTTAAeennAAkkEEnn¬¬ggeeppßßgg
eeTToott˘̆˘̆˘̆  GGMMeebb""ddUUkkeeddaayyKKµµaannnniiyyaayyssII††GGII√√TTSSggGGss''kk**VVnneeLLIIggeeTTAAeellIIkkMMBBUUllPP~~MM((eePPII¬¬gg))
eeGGttNNaa˘̆˘̆˘̆eehhIIyykk**eellaattccUUlleeTTAAkkNN††aallGGNN††aatteePPII¬¬ggEEttmm††gg  ..  GGUUrraa""ss  ((Horace))
EEddllVVnneeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyGGMMBBIImmrrNNPPaaBBeennHHVVnnssrreessrrffaa  ––

Deus immortalis haberi Dùm cupit Empedocles, ardentem frigidus

AErhnam Insiluit...

GGMMeebb""ddUUkkmmaannllkk≈≈NN::CCaammnnuussßß®®ttwwmm®®ttUUvvNNaass''  ..  KKaatt''EEttggTTuukksskk''EEvvggFF¬¬aakk''rrMM
ssaayy  eehhIIyymmaannJJkk''mm˚̊̈̈ddeeFFII√√BBIIss¬¬wwkkLLËËrrIIeeyyeennAAeellIIkk∫∫aall  ..  KKaatt''mmiinnEEddlleeddIIrrttaamm
pp¬¬ËËvvff~~ll''  eeddaayyKKµµaannmmnnuussßßee®®ccIInnEEhhrrhhmmKKaatt''eennaaHHeeLLIIyy  ..  KKaatt''EEttggEEttjj¨̈SSgg[[GG~~kk
ppggEEddllVVnneeXXIIjjrrUUbbKKaatt''  mmaanneesscckkII††eekkaatteeKKaarrBBccMMeeJJHHKKaatt''®®KKbb''@@KK~~aa  ..  eennAA®®KKbb''
eeBBlleevvllaa  KKaatt''FF¬¬aabb''EEttJJkk''EEss∫∫kkeeCCIIggssEE®®ggkkmmYYyy  EEddllmmaannJJssssııaann''˘̆˘̆˘̆..  eennAA
eeBBllEEddllKKaatt''VVnneellaattccUUlleeTTAAkk~~¨̈ggeePPII¬¬ggkkaallNNaa  ccMMhhaayyPP~~MMeePPII¬¬ggEEddllCCHHmmkk
yy""aaggxx¬¬SSgg  VVnneeFFII√√[[EEss∫∫kkeeCCIIggrrbbss''KKaatt''rrbbUUttmmYYyyccMMeehhooggeeccjjmmkkxxaaggee®®kkAAvviijj
eehhIIyyEEddll®®ttUUvvGG~~kkppggVVnnrrkkeeXXIIjj  ..  eeKKkk**VVnnddwwggGGMMBBIIll∫∫iicckkll∫∫®®kkLLiicc®®kkLL¨̈cc
rrbbss''KKaatt''  ..  

ddUUeecc~~HHeeTTAA  bbuurrsskkMMsstt''GGMMeebb""ddUUkk  eeddaayymmiinnVVnn®®bbuugg®®bbyy&&tt~~CCaammuunn  kk**VVnnbbNN††aa
ll[[PP¬¬aatt''ccMMNNaabb''EEbbkkkkaarrNN__̆̆ ˘̆˘̆  KKaatt''mmiinnVVnnEE®®bbkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®BBHHCCaammççaass''  kk**mmaannffaa
nn::®®ttwwmmEEttCCaaGG~~kkqqrreeVVkkeeTTAAvviijj  ..

kk**bb""uuEEnn††  KKaatt''FF¬¬aabb''mmaannKKuuNNssmm∫∫ttii††ee®®ccIInn  ––  KKaatt''FF¬¬aabb''eeFFII√√CCaaBBllrrddΩΩmm~~aakk''dd**llÌÌ  eehhII
yymmiinnEEddllccgg''VVnnppll®®bbeeyyaaCCnn__BBIInnrrNNaaeeTT  ..  eennAAeeBBllEEtteebb""ttuugg  ((  rraaCCaapp††aacc''
kkaarreennAAGGaa®®KKIIyy""gg''  ))  ““BBuukkrrbbss''KKaatt''VVnnss¬¬aabb''eeTTAA,,  GG~~kkxx¬¬HHccgg''eeFFII√√kkaarrbbHHeeVVrrtteeNNII††mm
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rraaCC¥¥eennAAGGaa®®KKIIyy""gg''  ..  GGMMeebb""ddUUkkkk**VVnneeFFII√√kkaarrrrYYmm®®bbCCMMuu®®bbCCaaBBllrrddΩΩPP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBCC  VVnn
bbnnßßaabbBBiiss´́nnkkaarrbbHHeeVVrr  eeddaayymmiinneeFFII√√[[eerrOOggeennHHppÊÊ¨̈HHFF¬¬aayyEEvvggqq©©aayy˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeeddIImm∫∫II
ccgg''bbgg˙̇aajjffaa  KKaatt''eeKKaarrBBnnUUvveeKKaallKKMMnniitteessIIµµPPaaBB,,  KKaatt''kk**VVnnEEcckk®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''
KKaatt''  CCaammYYyyCCnnttSSggLLaayyNNaa  EEddllmmaannkkaarrxx√√HHxxaattCCaaggrrUUbbKKaatt''  ..

TTssßßnnvviiTTUUrrUUbbeennHHVVnnccMMeerrIInnllUUttllaass''eennAAkk~~̈̈ggGGUULLSSBB""¥¥aaddTTII8844  ..  ®®bbCCaaCCnneennAA
GGaa®®KKIIyy""gg''VVnnssgg''rrUUbbssMMNNaakkmmYYyy[[KKaatt''  eehhIIyyVVnnrrkkßßaaeesscckkII††eekkaatteeKKaarrBB
nniigg®®ssLLaajj''ccMMeeJJHHrrUUbbKKaatt''  TTuukkeessIIµµnnwwgg®®BBHH  ..

KKaatt''mmaannGGaayyuuee®®ccIInnNNaass''eehhIIyy  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''ss¬¬aabb''eeTTAA  kk**bb""uuEEnn††eeKKmmiinn
ddwwggffaa  KKaatt''mmaannGGaayyuubb""uunnµµaanneeddaayycc∫∫aass''llaass''eennaaHHeeTT  ..⁄⁄

❑                         ❑
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