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— ȦȜȥȓȫȔȦȜȥȓȫȢȟǻȦȦȓ țȪȜȨȤȢȲ
— ǧȤȧȘȯ
— ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ
— ȧȣȢȤȓȘȡȜȞȧȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡȓ
— ȧȫȜȟȜȭș
— ȨǻȟȢȟȢȗǻȫȡȜȝ
— ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȜȝ
— ȨȢȟȰȞȟȢȤȡȜȝ
— ȨȢȟȰȞȟȢȤȜȥȦȜȫȡȜȝ
— ȨȔȞȧȟȰȦșȦ
— ȩȧȦǻȤ ǻțȡȔțȖȢȲ
— ȩȧȘȢȚȡǻȝ
— ȪșȡȦȤȔȟȰȡȜȝ
— ȪșȤȞȢȖȡȜȝ
— ȪȜȦȧǿȦȰȥȓȪȜȦȧȖȔȡȡȓ
— ȫȔȥȦȜȡȔ
—ȫȜȥȟȢ ȡȔȣȢțȡȔȫșȡȡȓȡȢȠșȤȔ 

ȣșȤǻȢȘȜȫȡȢȗȢȖȜȘȔȡȡȓ—ǻțȪȜȨȤȢȲ
— ȫȟșȡȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȦ
— ȲȤȜȘȜȫȡȜȝ
— ȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȜȝ

ǦȞȢȤȢȫșȡȡȓȡȔțȖȢȕȟȔȥȦșȝ
Ǘǻȡȡ
ǗȢȟȜȡ
ǙȡǻȣȤȢȣ
ǙȢȡșȪ
ǛȜȦȢȠ
ǜȔȞȔȤȣ
ǜȔȣȢȤǻț
ǶȖȔȡȢǩȤȔȡȞ
ǟȜȁȖ
ǟǻȤȢȖȢȗȤ
ǟȤȜȠ
ǠȧȗȔȡ
ǠȰȖǻȖ

— ǗǻȡȡȜȪȰȞȔ
— ǗȢȟȜȡȥȰȞȔ
— ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȔ
— ǙȢȡșȪȰȞȔ
— ǛȜȦȢȠȜȤȥȰȞȔ
— ǜȔȞȔȤȣȔȦȥȰȞȔ
— ǜȔȣȢȤǻțȰȞȔ
— ǶȖȔȡȢǩȤȔȡȞǻȖȥȰȞȔ
— ǟȜȁȖȥȰȞȔ
— ǟǻȤȢȖȢȗȤȔȘȥȰȞȔ
— ǟȤȜȠȥȰȞȔ
— ǠȧȗȔȡȥȰȞȔ
— ǠȰȖǻȖȥȰȞȔ

ǡȜȞȢȟ
ǣȘșȥ
ǤȢȟȦȔȖ
ǥǻȖȡșȡ
ǦȧȠ
ǧșȤȡȢȣ
ǪȔȤȞǻȖ
ǪșȤȥȢȡ
ǪȠșȟȰȡ
ǬșȤȞȔȥ
ǬșȤȡǻȖ
ǬșȤȡǻȗ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ǡȜȞȢȟȔȁȖȥȰȞȔ
ǣȘșȥȰȞȔ
ǤȢȟȦȔȖȥȰȞȔ
ǥǻȖȡșȡȥȰȞȔ
ǦȧȠȥȰȞȔ
ǧșȤȡȢȣǻȟȰȥȰȞȔ
ǪȔȤȞǻȖȥȰȞȔ
ǪșȤȥȢȡȥȰȞȔ
ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȔ
ǬșȤȞȔȥȰȞȔ
ǬșȤȡǻȖșȪȰȞȔ
ǬșȤȡǻȗǻȖȥȰȞȔ

ǣȥȡȢȖȡǻȥȞȢȤȢȫșȡȡȓ

ǦȞȢȤȢȫșȡȡȓȣȤȜȞȠșȦȡȜȞǻȖțȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȥȦȲ
ȔȕȩȔț
— ȔȕȩȔțȰȞȜȝ
ȔȖȥȦȤ
— ȔȖȥȦȤǻȝȥȰȞȜȝ
ȔȖȥȦȤȔȟ — ȔȖȥȦȤȔȟǻȝȥȰȞȜȝ
ȔȘȜȗ
—ȔȘȜȗșȝȥȰȞȜȝ
ȔțșȤȕ
—ȔțșȤȕȔȝȘȚȔȡȥȰȞȜȝ
ȔȟȕȔȡ
— ȔȟȕȔȡȥȰȞȜȝ
ȔȠșȤ
—ȔȠșȤȜȞȔȡȥȰȞȜȝ
Ȕȡȗȟ
—ȔȡȗȟǻȝȥȰȞȜȝ
ȔȤȔȕ
—ȔȤȔȕȥȰȞȜȝ
ȕȔȟȞ
—ȕȔȟȞȔȤȥȰȞȜȝ
ȕȔȬȞ
—ȕȔȬȞȜȤȥȰȞȜȝ
ȕșȟȰȗ
—ȕșȟȰȗǻȝȥȰȞȜȝ
ȕǻȟȢȤ
—ȕǻȟȢȤȧȥȰȞȜȝ
ȕȢȟȗ
—ȕȢȟȗȔȤȥȰȞȜȝ
ȖǻȤȠ
—ȖǻȤȠșȡȥȰȞȜȝ
ȗȤșȪ
—ȗȤșȪȰȞȜȝ
ȗȤȧț
—ȗȤȧțȜȡȥȰȞȜȝ
ȘȔȡ
—ȘȔȡȥȰȞȜȝ
șȤțȓȠȢȤȘȢȖ—șȤțȓȠȢȤȘȢȖȥȰȞȜȝ
șȥȦȢȡ
—șȥȦȢȡȥȰȞȜȝ
ǿȖȤ
—ǿȖȤșȝȥȰȞȜȝ
ǿȗȜȣșȦ
—ǿȗȜȣșȦȥȰȞȜȝ
ǻȥȣȔȡ
—ǻȥȣȔȡȥȰȞȜȝ
ǻȦȔȟ
—ǻȦȔȟǻȝȥȰȞȜȝ
ȞȔȕȔȤȘ
—ȞȔȕȔȤȘȜȡȥȰȞȜȝ
ȞȔțȔȩ
—ȞȔțȔȩȥȰȞȜȝ
ȞȔȟȠ
—ȞȔȟȠȜȪȰȞȜȝ
ȞȔȡȔȘ
—ȞȔȡȔȘȥȰȞȜȝ
ȞȔȤȔȞȔȟȣ —ȞȔȤȔȞȔȟȣȔȞȥȰȞȜȝ
ȞȔȤȔȫ
—ȞȔȤȔȫȔȁȖȥȰȞȜȝ
ȞȜȤȗ
—ȞȜȤȗȜțȰȞȜȝ
ȞȜȦ
—ȞȜȦȔȝȥȰȞȜȝ
ȞȢȤ
—ȞȢȤșȝȥȰȞȜȝ
ȟȔȦ
—ȟȔȦȜȡȥȰȞȜȝ
ȟȔȦȜȥ
—ȟȔȦȜȥȰȞȜȝ
ȟȜȦ
—ȟȜȦȢȖȥȰȞȜȝ

ȠȔȤ
— ȠȔȤǻȝȥȰȞȜȝ
ȠȢȟȘ
— ȠȢȟȘȢȖȥȰȞȜȝ
ȡǻȘșȤȟ
— ȡǻȘșȤȟȔȡȘȥȰȞȜȝ
ȡǻȠ
— ȡǻȠșȪȰȞȜȝ
ȡȢȤȖ
— ȡȢȤȖșțȰȞȜȝ
ȢȥșȦ
— ȢȥșȦȜȡȥȰȞȜȝ
ȣȢȟȰȥ
— ȣȢȟȰȥȰȞȜȝ
ȤȢȥ
— ȤȢȥǻȝȥȰȞȜȝ
ȤȧȠ
— ȤȧȠȧȡȥȰȞȜȝ
ȥȔȔȠ
— ȥȔȔȠȥȰȞȜȝ
ȥșȤȕ
— ȥșȤȕȥȰȞȜȝ
ȥȞȔȡȘȜȡȔȖ— ȥȞȔȡȘȜȡȔȖȥȰȞȜȝ
ȥȟȢȖȔȪ — ȥȟȢȖȔȪȰȞȜȝ
ȥȟȢȖșȡ — ȥȟȢȖșȡȥȰȞȜȝ
ȥȟȢȖ·ȓȡ — ȥȟȢȖ·ȓȡȥȰȞȜȝ
ȦȔȘȚ
— ȦȔȘȚȜȪȰȞȜȝ
ȦȔȦȔȤ
— ȦȔȦȔȤȥȰȞȜȝ
ȦȧȖ
— ȦȧȖȜȡȥȰȞȜȝ
ȦȧȤ
— ȦȧȤșȪȰȞȜȝ
ȦȧȤȞȠ
— ȦȧȤȞȠșȡȥȰȞȜȝ
ȦȲȤȞ
— ȦȲȤȞȥȰȞȜȝ
ȧȗȢȤ
— ȧȗȢȤȥȰȞȜȝ
ȧȘȠ
— ȧȘȠȧȤȦȥȰȞȜȝ
ȧțȕ
— ȧțȕșȪȰȞȜȝ
ȧȞȤ
— ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝ
Ȩǻȡ
— ȨǻȡȥȰȞȜȝ
ȨȤȔȡȪ
— ȨȤȔȡȪȧțȰȞȜȝ
ȩȢȤȖ
— ȩȢȤȖȔȦȥȰȞȜȝ
ȫșȥ
— ȫșȥȰȞȜȝ
ȫșȫșȡ
— ȫșȫșȡȥȰȞȜȝ
ȫȧȖȔȥ
— ȫȧȖȔȥȰȞȜȝ
ȬȖșȘ
— ȬȖșȘȥȰȞȜȝ
ȬȖșȝȪ
— ȬȖșȝȪȔȤȥȰȞȜȝ
ȬȢȦȟ
— ȬȢȦȟȔȡȘȥȰȞȜȝ
ȓȣȢȡ
— ȓȣȢȡȥȰȞȜȝ

ǦȞȢȤȢȫȧȲȦȰȥȓȦȔȞȢȚȣȤȜȞȠșȦȡȜȞȜȡȔȥȰȞȜȝțȰȞȜȝȪȰȞȜȝ

7
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ǕȕȤșȖǻȔȦȧȤȜ
Ǖǡ
—
ǕǡǨ
—
ǕǢǨ
—
ǕǢǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ—
ǖǡǭ
—
ǗǙǶǟ
—


ǗǶǡǭ
—
ǗǥǨȞȤȔȁȡȜ
—
ǗǥǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ—
ǗǨǕǢ
—
ǗǨǫǗǟ
—
ǗǪǨǧǚǡǕǦ
—
ǘǟǭ
—
ǙǕǥǩ
—
ǙǶǡ
—
ǙǶǡǨ
—
ǙǡǟǙǨ
—
Ǚǡǣǡ
—
ǙǡǣǡǤ
—
ǙǡǨǢǙǡ
—


ǙǡǨǣǡ
—


Ǚǡǭ
—
ǙǤǖ
—
ǙǥǶǡ
—
Ǚǥǡ
—
Ǚǧǘ
—
ǶǠ

—





Ƕǡǩǚ 
—


ǶǢǣ
—
ǶǥǠǶ
—
Ƕǧǭ
—
ǟǙǶǡ
—
ǟȜȁȖȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤǻȓ —
ǟǡǡ
—


ǟǤ ȕ Ǩ
—
ǟǤǜǨ
—
ǟǤǥǦ
—
ǟǪǶ
—
ǠǢǖ
—
ǡǚǪǤ
—


ǡǟǙǨ
—

ǕȞȔȘșȠǻȓȠȜȥȦșȪȦȖȧǤșȦșȤȕȧȤțǻ
ǕȞȔȘșȠǻȓȠȜȥȦșȪȦȖǨȞȤȔȁȡȜȦșȣșȤǢǕǡǨ
ǕȞȔȘșȠǻȓȡȔȧȞǨȞȤȔȁȡȜȦșȣșȤǢǕǢǨ
ǕȞȔȘșȠǻȓȡȔȧȞǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥȔȘȓȡȥȰȞȢȁǦȢȪǻȔȟǻȥȦȜȫȡȢȁǥșȥȣȧȕȟǻȞȜ
ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȠșȠȢȤǻȔȟȰȡȜȝȕȧȘȜȡȢȞȠȧțșȝǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ ǟȜȁȖ
ǗȥșȥȢȲțȡȜȝ(ȘȢȡȜȡǻ—ǗȥșȤȢȥǻȝȥȰȞȜȝ ȘșȤȚȔȖȡȜȝǻȡȥȦȜȦȧȦ ț—
ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ ȞǻȡșȠȔȦȢȗȤȔȨǻȁǻȠǦǕǘșȤȔȥȜȠȢȖȔ ǡȢȥȞȖȔ
ǗȥșȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȠȧțșȝǻȠǧǭșȖȫșȡȞȔ — ȦșȣșȤǢǡǶǨ
ǗșȤȩȢȖȡȔǥȔȘȔǨȞȤȔȁȡȜ
ǗșȤȩȢȖȡȔǥȔȘȔǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ
ǗȥșȧȞȤȔȁȡȥȰȞȔȔȞȔȘșȠǻȓȡȔȧȞ
ǗȥșȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝȪșȡȦȤȔȟȰȡȜȝȖȜȞȢȡȔȖȫȜȝȞȢȠǻȦșȦ
ǗȜȭǻȩȧȘȢȚȡȰȢȦșȩȡǻȫȡǻȠȔȝȥȦșȤȡǻ —ǡȢȥȞȖȔ
ǘȔȟșȤșȓȞȔȤȦȜȡǧǘǭșȖȫșȡȞȔ ǪȔȤȞǻȖ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȔȤȩǻȖǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁǩșȘșȤȔȪǻȁ ǡȢȥȞȖȔ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȠȧțșȝ ǡȢȥȞȖȔ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȠȧțșȝǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ — ȦșȣșȤǢǡǶǨ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȠȧțșȝȞȡȜȗȜǻȘȤȧȞȔȤȥȦȖȔǨȞȤȔȁȡȜ ȘȢ ȦșȣșȤǡǟǙǨ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȠȧțșȝȢȕȤȔțȢȦȖȢȤȫȢȗȢȠȜȥȦșȪȦȖȔ ǪȔȤȞǻȖȘȢ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȠȧțșȝȢȕȤȔțȢȦȖȢȤȫȜȩȠȜȥȦșȪȦȖǻȠǣǦǤȧȬȞǻȡȔ ǡȢȥȞȖȔ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȠȧțșȝȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȡȔȤȢȘȡȢȗȢȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢȗȢȠȜȥȦșȪȦȖȔ 

ǟȜȁȖȘȢ ȦșȣșȤǢǡǨǢǙǡ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȠȧțșȝȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȢȕȤȔțȢȦȖȢȤȫȢȗȢȠȜȥȦșȪȦȖȔ ȘȢ 
ȦșȣșȤǢǪǡǨ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȠȧțșȝǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ȦșȣșȤǢǡǧǭ
ǙșȤȚȔȖȡȔȣȧȕȟǻȫȡȔȕǻȕȟǻȢȦșȞȔǨǥǦǥȦșȣșȤǢǖǨǗ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȤșȥȣȧȕȟǻȞȔȡȥȰȞȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȠȧțșȝ —
ǙșȤȚȔȖȡȜȝǥȢȥǻȝȥȰȞȜȝȠȧțșȝ ǦǤȕ
ǙșȤȚȔȖȡȔǧȤșȦȰȓȞȢȖȥȰȞȔȗȔȟșȤșȓ ǡȢȥȞȖȔ
ȖǻȘȘǻȟȤȧȞȢȣȜȥȡȜȩȨȢȡȘǻȖǻȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȁǶȡȥȦȜȦȧȦȧȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ 


ǻȠǧǘǭșȖȫșȡȞȔǢǕǢǨ
ȦȔȞȢȚ—ǶȡȥȦȜȦȧȦȟǻȦșȤȔȦȧȤȜǻȠǧǘǭșȖȫșȡȞȔǢǕǢǨ
ǶȡȥȦȜȦȧȦȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖȥȦȖȔȨȢȟȰȞȟȢȤȜȥȦȜȞȜȦȔșȦȡȢȟȢȗǻȁǻȠǡǥȜȟȰȥȰȞȢȗȢ 
ǢǕǢǨ
ǶȡȥȦȜȦȧȦȡȔȤȢȘȡȢȁȢȥȖǻȦȜ
ǶȡȥȦȜȦȧȦȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ ǤȧȬȞǻȡȥȰȞȜȝȘǻȠ ǥǕǢ
ǶȡȥȦȜȦȧȦǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ ǪȔȤȞǻȖț—ǶǠ
ǟȜȁȖȥȰȞȜȝȘșȤȚȔȖȡȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȠȧțșȝ — ȦșȣșȤǢǡǶǨ
ǟȜȁȖȥȰȞȔȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤǻȓǻȠǤǶǬȔȝȞȢȖȥȰȞȢȗȢȦșȣșȤǢǡǕǨ
ǟȜȁȖȥȰȞȜȝȠǻȥȰȞȜȝȠȧțșȝǟȜȁȖȥȰȞȜȝȩȧȘȢȚȡȰȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȜȝǻȡȔȧȞȢȖȜȝȠȧțșȝ 
ǻȠȣșȤȔȦȢȤȔǡȜȞȢȟȜǣȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȜȫȔ ȘȢ
ǟȢȠȧȡǻȥȦȜȫȡȔȣȔȤȦǻȓ ȕǻȟȰȬȢȖȜȞǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ
ǟȢȠȧȡǻȥȦȜȫȡȔȣȔȤȦǻȓǜȔȩǻȘȡȢȁǨȞȤȔȁȡȜ
ǟȢȠȧȡǻȥȦȜȫȡȔȣȔȤȦǻȓǥȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢǦȢȲțȧ
ǟȜȁȖȥȰȞȜȝȩȧȘȢȚȡǻȝǻȡȥȦȜȦȧȦ — ȦșȣșȤǢǕǣǡǕ
ǠȰȖǻȖȥȰȞȔȡȔȧȞȢȖȔȕǻȕȟǻȢȦșȞȔǻȠǗǦȦșȨȔȡȜȞȔǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜ ț—ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔ
ǡȧțșȝșȦȡȢȗȤȔȨǻȁȦȔȩȧȘȢȚȡȰȢȗȢȣȤȢȠȜȥȟȧǶȡȥȦȜȦȧȦȧȡȔȤȢȘȢțȡȔȖȥȦȖȔ
ǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜ ǠȰȖǻȖ 
ǡȧțșȝȞȡȜȗȜǻȘȤȧȞȔȤȥȦȖȔǨȞȤȔȁȡȜ ț
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ǕȕȤșȖǻȔȦȧȤȜ
ǡǢǕǤ 


ǢǕǡǨ
ǢǕǢǨ
ǢǕǣǡǕ
ǢǖǨǗ
ǢǙǶ
ǢǜǦǟ
ǢǡǕǨ
ǢǡǕǭ
ǢǡǶǨ
ǢǡǠ

Ǣǡǧǭ
ǢǡǨǢǙǡ

ǢǢǙǥǫǨ
ǢǤǖǨ
ǢǦǛǨ
ǢǦǤǨ
ǢǦǪǨ
Ǣǧǭ
ǢǪǡ
ǢǪǡǨ
ǣǪǡ
ǤǙǡ
ǥǕǢ
ǥǕǧǕǨ
ǥǙǕǠǡ
ǥǙǖ
ǥǙǶǕ
ǥǢǖ
ǥǤǫ
ǥǩ
ǦȢȲțǥǦǥ
ǦǤǨ
ǦǪǡ
ǧǕǥǦ
ǨǕǡ
ǨǕǢ
ǨǕǤǫ
ǨǗǕǢ
ǨǗǨ
Ǩǘǟǫ
ǨǢǙǶǤ
ǨǤǫ
ǨǤǫ ǟǤ 
ǪǪǡ
ǫǙǕǡǠǡǨ
ǫǙǶǕǟ
ǫǙǶǕǨ
ǫǶǡǭ
ǫǡǭ
ǫǢǖ

ǬǶǡ


Ǭǡǧ

ǭǢǜ

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—


—

—

ǡȧțșȝȡȔȤȢȘȡȢȁȔȤȩǻȦșȞȦȧȤȜȦȔȣȢȕȧȦȧǦșȤșȘȡȰȢȁǢȔȘȘȡǻȣȤȓȡȭȜȡȜ
ǤșȤșȓȥȟȔȖǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȜȝ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȔȞȔȘșȠǻȓȠȜȥȦșȪȦȖǨȞȤȔȁȡȜ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȔȞȔȘșȠǻȓȡȔȧȞǨȞȤȔȁȡȜ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȔȞȔȘșȠǻȓȢȕȤȔțȢȦȖȢȤȫȢȗȢȠȜȥȦșȪȦȖȔǻȔȤȩǻȦșȞȦȧȤȜ ț
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȕǻȕȟǻȢȦșȞȔǨȞȤȔȁȡȜǻȠǗǶǗșȤȡȔȘȥȰȞȢȗȢ
ȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȜȝǻȡȥȦȜȦȧȦ ǻțȡȔțȖȢȲ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝțȔȣȢȖǻȘȡȜȞ©ǦȢȨǻȓǟȜȁȖȥȰȞȔª
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȠȧțȜȫȡȔȔȞȔȘșȠǻȓǨȞȤȔȁȡȜǻȠǤǶǬȔȝȞȢȖȥȰȞȢȗȢ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝȧǠȰȖȢȖǻǻȠǕȡȘȤșȓǭșȣȦȜȪȰȞȢȗȢ ț
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝǻȥȦȢȤǻȁǨȞȤȔȁȡȜ ț
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝȧǠȰȖȢȖǻǢȔȧȞȢȖȢȩȧȘȢȚȡǻȝȨȢȡȘȠȜȦȤȢȣȢȟȜȦȔ
ǕȡȘȤșȓǭșȣȦȜȪȰȞȢȗȢ ț
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ ǟȜȁȖ 
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȡȔȤȢȘȡȢȗȢȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢȗȢ 

ȠȜȥȦșȪȦȖȔ ț
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȜȝȤșȥȦȔȖȤȔȪǻȝȡȜȝȪșȡȦȤǨȞȤȔȁȡȜ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȣȔȤȟȔȠșȡȦȥȰȞȔȕǻȕȟǻȢȦșȞȔǨȞȤȔȁȡȜ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȥȣǻȟȞȔȚȧȤȡȔȟǻȥȦǻȖǨȞȤȔȁȡȜ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȥȣǻȟȞȔȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖǨȞȤȔȁȡȜ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȥȣǻȟȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖǨȞȤȔȁȡȜ
ǢȔȧȞȢȖșȦȢȖȔȤȜȥȦȖȢǻȠǭșȖȫșȡȞȔ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȩȧȘȢȚȡǻȝȠȧțșȝ ǟȜȁȖ—
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȩȧȘȢȚȡǻȝȠȧțșȝǨȞȤȔȁȡȜ ǟȜȁȖț
ǣȘșȥȰȞȜȝȩȧȘȢȚȡǻȝȠȧțșȝ
ǤșȤȬȜȝȘșȤȚȔȖȡȜȝȠȧțșȝ —
ǥȢȥǻȝȥȰȞȔȔȞȔȘșȠǻȓȡȔȧȞ
ǥȔȘǻȢȦșȟșȗȤȔȨȡșȔȗșȡȦȥȦȖȢǨȞȤȔȁȡȜ
ǥȢȥǻȝȥȰȞȜȝȘșȤȚȔȖȡȜȝȔȤȩǻȖȟǻȦșȤȔȦȧȤȜǻȠȜȥȦșȪȦȖȔ ǡȢȥȞȖȔ
ǥȢȥǻȝȥȰȞȔȘșȤȚȔȖȡȔȕǻȕȟǻȢȦșȞȔ ǡȢȥȞȖȔ
ǥȢȥǻȝȥȰȞȜȝȘșȤȚȔȖȡȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȔȤȩǻȖ ǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤȗ
ǥȢȥǻȝȥȰȞȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȕǻȕȟǻȢȦșȞȔ ǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤȗ 
ǥȢȥǻȝȥȰȞȔȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡȔȪșȤȞȖȔ
ǥȢȥǻȝȥȰȞȔǩșȘșȤȔȪǻȓ
ǦȢȲțǥȔȘȓȡȥȰȞȜȩǦȢȪǻȔȟǻȥȦȜȫȡȜȩǥșȥȣȧȕȟǻȞ
ȘȜȖǢǦǤǨ
ǦȧȠȥȰȞȜȝȩȧȘȢȚȡǻȝȠȧțșȝ
ǧșȟșȗȤȔȨȡșȔȗșȡȦȥȦȖȢǥȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢǦȢȲțȧ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȔȞȔȘșȠǻȓȠȜȥȦșȪȦȖ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȔȞȔȘșȠǻȓȡȔȧȞ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȔȖȦȢȞșȨȔȟȰȡȔȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡȔȪșȤȞȖȔ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȖǻȟȰȡȔȔȞȔȘșȠǻȓȡȔȧȞ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝȖǻȟȰȡȜȝȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȗȤșȞȢȞȔȦȢȟȜȪȰȞȔȪșȤȞȖȔ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȜȝǻȡȥȦȜȦȧȦȣșȘȔȗȢȗǻȞȜ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡȔȪșȤȞȖȔ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡȔȪșȤȞȖȔǟȜȁȖȥȰȞȢȗȢȣȔȦȤǻȔȤȩȔȦȧ
ǪȔȤȞǻȖȥȰȞȜȝȩȧȘȢȚȡǻȝȠȧțșȝ ț
ǫșȡȦȤȔȟȰȡȜȝȘșȤȚȔȖȡȜȝȔȤȩǻȖȠȧțșȝȟǻȦșȤȔȦȧȤȜǻȠȜȥȦșȪȦȖȔǨȞȤȔȁȡȜ ǟȜȁȖ
ǫșȡȦȤȔȟȰȡȜȝȘșȤȚȔȖȡȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȔȤȩǻȖǨȞȤȔȁȡȜȖǟȜǿȖǻ
ǫșȡȦȤȔȟȰȡȜȝȘșȤȚȔȖȡȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȔȤȩǻȖǨȞȤȔȁȡȜ ǠȰȖǻȖ
ǫșȡȦȤȔȟȰȡȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȠȧțșȝǻȠǧǭșȖȫșȡȞȔ —
ǫșȡȦȤȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝǧǘǭșȖȫșȡȞȔ —
ǫșȡȦȤȔȟȰȡȔȡȔȧȞȢȖȔȕǻȕȟǻȢȦșȞȔǕǢǨǥǦǥ —ț—ǫǢǖ
ǻȠǗǶǗșȤȡȔȘȥȰȞȢȗȢț—ǢǖǨǗǟȜȁȖ
ǬșȤȡǻȗǻȖȥȰȞȜȝȢȕȟȔȥȡȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȠȧțșȝǻȠǗǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ț 
—— ǬșȤȡǻȗǻȖȥȰȞȜȝȘșȤȚȔȖȡȜȝȠȧțșȝ——ǬșȤȡǻȗǻȖȥȰȞȜȝ
ȘșȤȚȔȖȡȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȠȧțșȝ
ǡȧțșȝȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩȥȦȔȤȢȚȜȦȡȢȥȦșȝǻȠǗǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢǬșȤȡǻȗǻȖȥȰȞȢȗȢ
ȗȧȕșȤȡȥȰȞȢȗȢțșȠȥȦȖȔ — 
ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȜȝȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝțȔȣȢȖǻȘȡȜȞ
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ǦȞȢȤȢȫșȡȡȓȡȔțȖȕǻȕȟǻȝȡȜȩȦșȞȥȦǻȖ
ǖȧȦ
ǗȜȩ
ǠșȖ
ǬȜȥ
ǤȢȖȦȢȤ
ǫȔȤ
ǫȔȤ
ǫȔȤ
ǫȔȤ
ǪȤ
ǪȤ
ǶȢȖ
Ǥȥ
ǤȤȜȦȫ
ǚȞȞȟ
Ǥǻȥȡ
ǤȤșȠ
ǦȜȤ
Ƕȥ
ǜȔȩ
ǶǿȤ
ǤȟȔȫ
Ƕǿț
ǣȥ
ǶȢȁȟ
ǕȖ
ǕȖȘ
ǡȔȞ
ǡȔȞ
ǡȦ
ǡȞ
ǠȞ
Ƕȡ
Ǚǻȁ
ǶȔȞ
ǤșȦ
ǤșȦ
Ƕȡ
Ƕȡ
Ƕȡ
ǥȜȠ
ǟȢȤ
ǟȢȤ
ǚȨ
ǩȟȣ
ǧȜȠ
ǾȖȤ
ǣȕǕȣȢȞ
ǣȘȞȤ

`

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ǖȧȦȦȓ
ǗȜȩǻȘ
ǠșȖǻȦ
ǬȜȥȟȔ
ǤȢȖȦȢȤșȡȡȓǜȔȞȢȡȧ
ǤșȤȬȔȞȡȜȗȔǫȔȤǻȖ
ǙȤȧȗȔȞȡȜȗȔǫȔȤǻȖ
ǧȤșȦȓȞȡȜȗȔǫȔȤǻȖ
ǬșȦȖșȤȦȔȞȡȜȗȔǫȔȤǻȖ
ǤșȤȬȔȞȡȜȗȔǪȤȢȡǻȞȜ
ǙȤȧȗȔȞȡȜȗȔǪȤȢȡǻȞȜ
ǟȡȜȗȔǶȢȖȔ
ǤȥȔȟȦȜȤ
ǤȤȜȦȫǻǦȢȟȢȠȢȡȢȖǻ
ǟȡȜȗȔǚȞȞȟșțǻȔȥȦȢȖȔ ȔȕȢǤȤȢȣȢȖǻȘȡȜȞȔ
ǤǻȥȡȓȡȔȘȣǻȥȡȓȠȜ
ǟȡȜȗȔǤȤșȠȧȘȤȢȥȦǻǦȢȟȢȠȢȡȢȖȔ
ǟȡȜȗȔǤȤșȠȧȘȤȢȥȦǻǶȥȧȥȔȥȜȡȔǦȜȤȔȩȢȖȢȗȢ
ǟȡȜȗȔȣȤȢȤȢȞȔǶȥȔȁ
ǟȡȜȗȔȣȤȢȤȢȞȔǜȔȩȔȤǻȁ
ǟȡȜȗȔȣȤȢȤȢȞȔǶǿȤșȠǻȁ
ǤȟȔȫǶǿȤșȠǻȁ
ǟȡȜȗȔȣȤȢȤȢȞȔǶǿțșȞǻȁȟȓ
ǟȡȜȗȔȣȤȢȤȢȞȔǣȥǻȁ
ǟȡȜȗȔȣȤȢȤȢȞȔǶȢȁȟȔ
ǟȡȜȗȔȣȤȢȤȢȞȔǕȖȔȞȧȠȔ
ǟȡȜȗȔȣȤȢȤȢȞȔǕȖȘǻȓ
ǤșȤȬȔȞȡȜȗȔǡȔȞȔȖșȝȥȰȞȔ
ǙȤȧȗȔȞȡȜȗȔǡȔȞȔȖșȝȥȰȞȔ
ǾȖȔȡȗșȟǻǿȖǻȘǡȔȦȖǻȓ
ǾȖȔȡȗșȟǻǿȖǻȘǡȔȤȞȔ
ǾȖȔȡȗșȟǻǿȖǻȘǠȧȞȜ
ǾȖȔȡȗșȟǻǿȖǻȘǶȢȔȡȡȔ
ǙǻȁȔȣȢȥȦȢȟǻȖ
ǦȢȕȢȤȡșȣȢȥȟȔȡȡȓǶȔȞȢȖȔ
ǤșȤȬșȥȢȕȢȤȡșȣȢȥȟȔȡȡȓǤșȦȤȔ
ǙȤȧȗșȥȢȕȢȤȡșȣȢȥȟȔȡȡȓǤșȦȤȔ
ǤșȤȬșȥȢȕȢȤȡșȣȢȥȟȔȡȡȓǶȢȔȡȡȔ
ǙȤȧȗșȥȢȕȢȤȡșȣȢȥȟȔȡȡȓǶȢȔȡȡȔ
ǧȤșȦǿȥȢȕȢȤȡșȣȢȥȟȔȡȡȓǶȢȔȡȡȔ
ǤȢȥȟȔȡȡȓǤȔȖȟȔȘȢȤȜȠȟȓȡ
ǤșȤȬșȣȢȥȟȔȡȡȓǤȔȖȟȔȘȢȞȢȤȜȡȦȓȡ
ǙȤȧȗșȣȢȥȟȔȡȡȓǤȔȖȟȔȘȢȞȢȤȜȡȦȓȡ
ǤȢȥȟȔȡȡȓǤȔȖȟȔȘȢșȨșȥȓȡ
ǤȢȥȟȔȡȡȓǤȔȖȟȔȘȢȨȜȟȜȣ·ȓȡ
ǙȤȧȗșȣȢȥȟȔȡȡȓǤȔȖȟȔȘȢǧȜȠȢȨǻȓ
ǤȢȥȟȔȡȡȓǤȔȖȟȔȘȢǿȖȤșȁȖ
ǣȕ·ȓȖȟșȡȡȓǕȣȢȞȔȟǻȣȥȜȥǣȘȞȤȢȖșȡȡȓǶȢȔȡȡȔǖȢȗȢȥȟȢȖȔ
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ǖǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȫȡǻȥȞȢȤȢȫșȡȡȓ
ǖǻȢȗȤȔȨǻȓ
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ǖȢȟȰȬȔȞȢȖǠǢ©ȀȩȔȖȣȢșȦǻțțȔȥȟȔȡȡȓ«ªǤȢȬȧȞȜǥȢțȘȧȠȜǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓǟ
ǙȡșȖȡȯșțȔȣȜȥȞȜȣȟȔȖȔȡȜȓǕǝǖȧȦȔȞȢȖȔȡȔȬȩȧȡș©ǟȢȡȥȦȔȡȦȜȡªȘȟȓȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓ
ǕȤȔȟȰȥȞȢȗȢȠȢȤȓȖ—ȗȗǧȔȬȞșȡȦ
ǘȢȤȟșȡȞȢǗǤǕȟȰȕȢȠȯȜȤȜȥȧȡȞȜǭșȖȫșȡȞȔȖȥȢȕȤȔȡȜȜǗǗǧȔȤȡȢȖȥȞȢȗȢǟǦ
ǔ
Ǘǘ>ǘȢȤȟșȡȞȢǗǤ@ǟȔȤȦȜȡȯȤȜȥȧȡȞȜȜȢȨȢȤȦȯǭșȖȫșȡȞȔǟǦǔ
ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǙȢȞȧȠșȡȦȜȦȔȠȔȦșȤǻȔȟȜȘȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁ—ǗȜȘȗșȣșȤșȤȢȕ
ȦȔȘȢȣǨȣȢȤȓȘǠǶǗȡȧȫȞȢȖȔǣǶǤȢȟȓȡȜȫȞȢǾǣǦșȤșȘȔǗǣǦȧȘȔȞǟ
ǛȧȤǤǧȤșȦȓțȧȥȦȤǻȫǪȤȢȡǻȞȔȢȥȦȔȡȡȰȢȁȠȔȡȘȤǻȖȞȜǧǭșȖȫșȡȞȔȡȔǨȞȤȔȁȡȧǟ
ǛȧȤǤǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȜȝǤșȦșȤȕȧȤȗǟ
ǛȧȤǤǠǻȦȢȣșȤȬșțȩȤȢȡǻȞȜȚȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟ
ǛȧȤǤǙȧȠȔȣȤȢǣȗȢȡȰǜȩȤȢȡǻȞȜȚȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟ
ǛȧȤǤǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȜȝǟȜȁȖǟ
ǛȧȤǤǧȤȧȘȜǻȘȡǻǟȢȕțȔȤȓǟ
ǤȢȖȡșțǻȕȤȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǥșȘȔȞȔȘǦǾȨȤșȠȢȖȔǟǧǮȢȘșȡȡǻ
țȔȣȜȥȞȜ ǛȧȤȡȔȟ 
©ǜȔȣȢȖǻȦªȠȢȖȔȠȜȡȔȤȢȘǻȖȥȖǻȦȧǨȣȢȤȓȘȣȤȜȠǖǪȢȠșȡȞȔǟ

ǜǶǩǗ

ǜȔȣȜȥȞȜǶȥȦȢȤȜȫȡȢȨǻȟȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȖǻȘȘǻȟȧ>ǗǨǕǢ ǨǕǢ @

ǜǢǧǭ
ǶȖȔȞǻȡ
ǶȖȔȞǻȡ

ǜȔȣȜȥȞȜǢȔȧȞȢȖȢȗȢȦȢȖȔȤȜȥȦȖȔǻȠșȡǻǭșȖȫșȡȞȔ
ǶȖȔȞǻȡǳǣǟȢȠșȡȦȔȤȘȢ©ǟȢȕțȔȤȓªǭșȖȫșȡȞȔǤȢșțǻȁȘȢțȔȥȟȔȡȡȓǟ
ǶȖȔȞǻȡǳǣǟȢȠșȡȦȔȤȘȢ©ǟȢȕțȔȤȓªǭșȖȫșȡȞȔǤȢșțǻȁ—ȤȤǟ

©ǟȔȖȞȔțª>ǕȡȦȢȟȣșȤ@

ǭșȖȫșȡȞȢǧ©ǟȔȖȞȔțªǤȢșȠȔǤșȤșȞȟȔȘȜȠȢȖȔȠȜȡȔȤȢȘǻȖȥȖǻȦȧǟ

ǟȔȦȔȟȢȗǡȧțșȲ
ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ

ǟȔȦȔȟȢȗǡȧțșȓȧȞȤȔȜȡȥȞȜȩȘȤșȖȡȢȥȦșȝǗǗǧȔȤȡȢȖȥȞȢȗȢǦȢȥȦǖǙǘȤȜȡȫșȡȞȢ
ǬșȤȡȜȗȢȖǧ

ǟǡǧ

ǟȜȤȜȟȢǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞșȦȢȖȔȤȜȥȦȖȢǨȦǟ

©ǟȢȕțȔȤª
©ǟȢȕțȔȤª

ǟȢȕțȔȤȰǧǭșȖȫșȡȞȔǦǤȕ
ǬȜȗȜȤȜȡȥȞȜȝǟȢȕțȔȤȰȜǘȔȝȘȔȠȔȞȜǙȖșȣȢȱȠȯȡȔȠȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȢȠȓțȯȞșǧǘǭșȖȫșȡȞȔ
ǦǤȕ
ǟȢȕțȔȤȰǧǭșȖȫșȡȞȔǟȢȬȦȢȠǤǦșȠșȤșȡȞȔǦǤȕ
ǟȢȕțȔȤȰǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟȢȬȦȢȠǙǚǟȢȚȔȡȫȜȞȢȖȔǦǤȕ
ǭșȖȫșȡȞȢǧǟȢȕțȔȤǨȦǗȜȘȗșȧȣȢȤȓȘǻȘȢȣǥșȘȥȦǻȣȢȓȥȡșȡȡȓȘȤȔ
ǠǖǻȟșȪȰȞȢȗȢǗǻȡȡǻȣșǼǟȔȡȔȘȔ—

ǖȢȟȰȬȔȞȢȖ
ǖȢȟȰȬȔȞȢȖ
ǖȧȦȔȞȢȖ
ǘȢȤȟșȡȞȢ
ǘȢȤȟșȡȞȢ
ǙȢȞȧȠșȡȦȜ
ǛȧȤ
ǛȧȤ
ǛȧȤ
ǛȧȤ
ǛȧȤ
ǛȧȤ
ǛȧȤȡȔȟ

©ǟȢȕțȔȤª
©ǟȢȕțȔȤª
©ǟȢȕțȔȤªǨȦ.
ǟȢȡȜȥȰȞȜȝ

ǟȢȡȜȥȰȞȜȝǣǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǘȤȧȬǻȖȥȰȞȜȝǪȤȢȡǻȞȔȝȢȗȢȚȜȦȦȓǨȣȢȤȓȘȣȤȜȠ
ȣȢȞȔȚȫȜȞȜǗǠǦȠǻȟȓȡȥȰȞȢȁǟ

ǟǦ

ǟȜșȖȥȞȔȓȥȦȔȤȜȡȔ
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ǖǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȫȡǻȥȞȢȤȢȫșȡȡȓ

ǠȜȥȦȜ

ǠȜȥȦȜȘȢǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǨȣȢȤȓȘȦȔȞȢȠșȡȦǗǦǖȢȤȢȘǻȡȔǗǤǡȢȖȫȔȡȲȞȔ
ǡǡǤȔȖȟȲȞȔǗǠǦȠǻȟȓȡȥȰȞȢȁǢǤǬȔȠȔȦȜǟ

ǠȜȥȦȧȖȔȡȡȓ

ǤȢȖȡșțǻȕȤȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǥșȘȔȞȔȘǦǾȨȤșȠȢȖȔǟǧ
ǠȜȥȦȧȖȔȡȡȓ

ǠǢǗ

ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȡȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȦȡȜȞ

ǠǨ

ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȔǨȞȤȔȁȡȔ

ǡȔȟȓȤȥȰȞǻȦȖȢȤȜ

ǤȢȖȡșțǻȕȤȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǨȣȢȤȓȘǣǢȢȖȜȪȰȞȜȝ>ǟǧ@
ǡȔȟȓȤȥȰȞǻȦȖȢȤȜ

ǡȢȞȤȜȪȰȞȜȝ
ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ

ǙȡșȖȡȜȞȩȧȘȢȚȡȜȞȔǕǢǡȢȞȤȜȪȞȢȗȢǦȢȥȦȔȖȜȦșȟȰȔȖȦȢȤȖȥȦȥȦȜȣȤȜȠ
ǢǠǤȤȜȝȠȔȞǡ
ǢȢȖȜȪȰȞȜȝǣǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȓȞȠȔȟȓȤǠǡ

Ǣǧǚ

ǢȔȤȢȘȡȔȦȖȢȤȫǻȥȦȰȦȔșȦȡȢȗȤȔȨǻȓ ț— ǢȔȤȢȘȡȔȦȖȢȤȫǻȥȦȰȦȔșȦȡȢȟȢȗǻȓ 


Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ


Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ
Ǣǭǟ

Ǣǭǟ
Ǣǭǟ

Ǣǭǟ


ǜȕǻȤȡȜȞȣȤȔȪȰ«!ȡȔȧȞȢȖȢȁȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȁȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁǗȥǻ—ǟ
ǤșȤȬȢȁǻȘȤȧȗȢȁ—
ȦȤșȦȰȢȁ—
ȫșȦȖșȤȦȢȁ—
ȣ·ȓȦȢȁ—
ȬȢȥȦȢȁ—
ȥȰȢȠȢȁ—
ȖȢȥȰȠȢȁ—
ȘșȖ·ȓȦȢȁ—
ȲȖǻȟșȝȡȢȁȘșȥȓȦȢȁ—
ȢȘȜȡȔȘȪȓȦȢȁ—
ȘȖȔȡȔȘȪȓȦȢȁ—
ȲȖǻȟșȝȡȢȁȦȤȜȡȔȘȪȓȦȢȁ—
ȫȢȦȜȤȡȔȘȪȓȦȢȁ—
ȣ·ȓȦȡȔȘȪȓȦȢȁ—
ȬǻȥȦȡȔȘȪȓȦȢȁ—
ȥǻȠȡȔȘȪȓȦȢȁ—
ȖǻȥǻȠȡȔȘȪȓȦȢȁ—
ȘșȖ·ȓȦȡȔȘȪȓȦȢȁ—
ȘȖȔȘȪȓȦȢȁ—
ȘȖȔȘȪȓȦȰȣșȤȬȢȁǻȘȖȔȘȪȓȦȰȘȤȧȗȢȁ—
ȘȖȔȘȪȓȦȰȦȤșȦȰȢȁ—
ȘȖȔȘȪȓȦȰȫșȦȖșȤȦȢȁ—
ȘȖȔȘȪȓȦȰȣ·ȓȦȢȁ—
ȘȖȔȘȪȓȦȰȬȢȥȦȢȁ—
ȘȖȔȘȪȓȦȰȥȰȢȠȢȁ—
ǡȔȦșȤǻȔȟȜȘȖȔȘȪȓȦȰȖȢȥȰȠȢȁǻȘȖȔȘȪȓȦȰȘșȖ·ȓȦȢȁȡȔȧȞȢȖȜȩȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȜȩȞȢȡȨșȤșȡȪǻȝ
ȘȤȧȞȢȠȡșȖȜȩȢȘȜȟȜ
ǪǪǪȡȔȧȞȢȖȔȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȔȞȢȡȨșȤșȡȪǻȓǧșțȜǻȠȔȦșȤǻȔȟȜǙȢȡșȪȰȞ
ǪǪǪǶȡȔȧȞȢȖȔȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȔȞȢȡȨșȤșȡȪǻȓǡȔȦșȤǻȔȟȜǠȧȗȔȡȥȰȞ
ǪǪǪǶǶȡȔȧȞȢȖȔȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȔȞȢȡȨșȤșȡȪǻȓǡȔȦșȤǻȔȟȜǠȧȗȔȡȥȰȞ
ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǻǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȔȞȧȟȰȦȧȤȔǜȕǻȤȡȜȞȣȤȔȪȰȦȤȜȘȪȓȦȰȦȤșȦȰȢȁȡȔȧȞȢȖȢȁ

ȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȁȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁǟǬșȤȞȔȥȜ
ǡȔȦșȤǻȔȟȜȁȡȔȧȞȢȖȢȁȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȁȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁǨȞȡǬșȤȞȔȥȜ
ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǻȡȔȤȢȘȡȔȞȧȟȰȦȧȤȔǜȕǻȤȡȜȞȣȤȔȪȰǡǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ ȁ ȡȔȧȞȢȖȢȁ

ȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȁȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁǨȞȡǬșȤȞȔȥȜ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȢȤșȦȤȢȥȣșȞȦȜȖȜǻȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜǜȕǻȤȡȜȞȣȤȔȪȰǗȥșȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȁ 
ȡȔȧȞȢȖȢȁȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȁȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁǬșȤȞȔȥȜ

ǖǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȫȡǻȥȞȢȤȢȫșȡȡȓ
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Ǣǭǟ

Ǣǭǟ


ǜȕǻȤȡȜȞȣȤȔȪȰǗȥșȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǪǪǪ9ǶǶȡȔȧȞȢȖȢȁȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȁȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁ
ǬșȤȞȔȥȜ
ǜȕǻȤȡȜȞȣȤȔȪȰǡǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ ȁ ȡȔȧȞȢȖȢȁȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȁȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁ
ǬșȤȞȔȥȜ

ǤǗǧ>ǨȦ@
ǤǜǧǨȦ
ǤǜǧǨȦ

ǤȢȖȡșȖȜȘȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ>ǨȦ@ǗȔȤȬȔȖȔǠ—
ǭșȖȫșȡȞȢǧǤȢȖȡșțǻȕȤȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖǨȦǟ—
ǭșȖȫșȡȞȢǧǤȢȖȡșțǻȕȤȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖǨȦǟ—ǧ—

ǤȢȩȜȟșȖȜȫ

ǤȢȩȜȟșȖȜȫǠǦȞȔțȔȡȜȓȢȡȔȥșȟșȡȡȯȩȠșȥȦȡȢȥȦȓȩǟȜșȖȥȞȢȝȗȧȕșȤȡȜȜȜȟȜǦȦȔȦȜȥȦȜȫșȥȞȜș
ȜȥȦȢȤȜȫșȥȞȜșȜȪșȤȞȢȖȡȯșțȔȠșȦȞȜȢȖȥșȩȘșȤșȖȡȓȩȥșȟȔȩȠșȥȦșȫȞȔȩȜȗȢȤȢȘȔȩȖȣȤșȘșȟȔȩ
ȗȧȕșȤȡȜȜȡȔȩȢȘȓȭȜȩȥȓ>ǟ@ǖǻȟȔǫșȤȞȖȔ

ǥǠ

ǥȔȘȓȡȥȰȞșȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȥȦȖȢ

ǦȖǻȦȜ

ǦȖǻȦȜǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǜȕȥȦȔȦșȝȘȢȤǻȫȫȓțȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓȣȢșȦȔǢȰȲǞȢȤȞ
ǤȔȤȜȚǦǻȘȡșȝǧȢȤȢȡȦȢǠ>ǧ@ ǜǢǧǭǧ 
ǦȖǻȦȜǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǜȕȥȦȔȦșȝȘȢȤǻȫȫȓțȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓȣȢșȦȔǢȰȲǞȢȤȞǠ
ǧ ǜǢǧǭǧ 

ǦȖǻȦȜ
ǦǗǭ

ǦȖǻȦȢȖȔȖșȟȜȫǭșȖȫșȡȞȔǜȕȠȔȦșȤǻȔȟǻȖȣȤȢȦȖȢȤȫǻȥȦȰǧǘǭșȖȫșȡȞȔǨȦǟ

ǦǻǬ
ǦȣȢȗȔȘȜ
ǦȣȢȗȔȘȜ

ǦȟȢȖȢǻǬȔȥ
ǦȣȢȗȔȘȜȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔǨȣȢȤȓȘȞȢȠșȡȦǕǶǟȢȥȦșȡȞȔǟ
ǦȣȢȗȔȘȜȣȤȢǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǨȣȢȤȓȘǗǦǖȢȤȢȘǻȡȔǡǡǤȔȖȟȲȞȔǟ

ǨǶǛ

ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȚȧȤȡȔȟ

ǩȤȔȡȞȢ
ǬȔȟȜȝ

ǩȤȔȡȞȢǶǜǻȕȤȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖǨȦǟ—
ǬȔȟȜȝǡǟǛȜȦȦȓǻȦȖȢȤȜǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ ǜȖǻȘȠȔȦșȤǻȔȟǻȖȘȢȝȢȗȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁ 
ǤșȤțȤȢȥȞȢȠșȡȦǗǦȠǻȟȓȡȥȰȞȢȁǟ

ǭǚ

ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȔșȡȪȜȞȟȢȣșȘǻȓ

ǭǦ

ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȜȝȥȟȢȖȡȜȞǨȦǟ—ǟ>ȗșȖȜȘ@

ǭǦȦ>@

ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩȤǻȫȫȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓȣȢșȦȔ
>ǟ@>ǗȜȣ@
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩȤǻȫȫȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȔǟ>ǗȜȣ@
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣǗȜȘȔȡȡȓțȘǻȝȥȡșȡȢțȡȔȗȢȘȜ
ȁȤǻȫȡȜȪǻȣșȤșȣȢȩȢȖȔȡȡȓǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ

ǭǦȦ>@
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
ǭǦȦ
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ǖǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȫȡǻȥȞȢȤȢȫșȡȡȓ
ǭǦȦ
ǭǦȦ

ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ

ǦȞȢȤȢȫșȡȡȓȦȢȣȢȡǻȠǻȖ
ȧȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȫȡȜȩȢȣȜȥȔȩ



ǨȞȤȔȁȡȥȰȞǻ
Ǚ
—ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞ
ǟ
—ǟȜȁȖ
Ǡ
—ǠȰȖǻȖ
ǣ
—ǣȘșȥȔ
ǦǻȠȨ —ǦǻȠȨșȤȢȣȢȟȰ
ǧ
— ǧșȤȡȢȣǻȟȰ
Ǫ
—ǪȔȤȞǻȖ
ǥȢȥǻȝȥȰȞǻ
Ǡȗ
—ǠșȡȜȡȗȤȔȘ
ǡ
—ǡȢȥȞȖȔ
Ǥȗ
—ǤșȦȤȢȗȤȔȘ
ǦǤȕǤȕ— ǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤȗǤșȦșȤȕȧȤȗ

15

©ǧǕ Ǣǚ ǙǕǞ ǘÐǦǤǣǙǝ ǢǶǟÐǡǨª — ȖǻȤȬ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȣȜȥȔȡȜȝ Ȗ ǣȤȥȰȞǻȝ ȨȢȤȦșȪǻ ȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢ
Ȗ ȥǻȫ — ȡȔ ȣȢȫ ȦȤȔȖ  ǬȜȥȦȢȖǻ ȔȖȦȢȗȤȔȨȜ Ȗ
«ǡȔȟǻȝȞȡȜȚȪǻª ǶǠǩǔǦ ȦȔȧ©ǖǻȟȰȬǻȝ
ȞȡȜȚȪǻª ǶǠ ǩ  ǔ  Ǧ   ǤșȤȬȢȘȤȧȞ ȧ ȖȜȘ
©ǟȢȕțȔȤªȥ
Ǩ ȤȓȘȞȢȖǻȝ ȠșȘȜȦȔȦȜȖȡǻȝ șȟșȗǻȁ ȖȦǻȟșȡȢ ȤȢțȘȧȠȜ
ȣȤȢ țȠȔȤȡȢȖȔȡș Ȗ ȡșȖȢȟǻ ȚȜȦȦȓ ȣȢȫȧȦȦȓ ȖǻȘȫȔȲ ǻ
ȤȢțȣȧȞȜ ǙȤȔȠȧ ȧȖ·ȓțȡșȡȢȗȢ ȣȢșȦȔ ȢȩȔȤȔȞȦșȤȜțȢȖȔȡȢ
ȫǻȦȞȢ ©«´Ǧ>ȔȠȢȦȡǻȥȦȰ@ȡȔȫȧȚȜȡǻµ ȕȧȟȢ ȖȜțȡȔȫșȡȢ
ȝ ȣȤȜȥȧȘȚșȡȢ țȢȞȢȟȔ țȢȖȡǻȬȡǻȠȜ ǻ ȦȢ ȖȢȤȢȚȜȠȜ
ȥȜȟȔȠȜ — DE ,PSHULXPª ǖȔȤȔȕȔȬ ǳ ǦȔȠȢȦȡǻȥȦȰ 
ǧșȠȜ ǻ ȠȢȦȜȖȜ ȣȢșțǻȁ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ 
Ǧ   Ǩ ȥȜȟȰȡǻȝ ȣȢțȜȪǻȁ ȣȢȫ ȦȖȢȤȧ — ȠȢȖȡȢǻȡșȤ
Ȫǻȝȡș țȖșȤȦȔȡȡȓ ȘȢ ǖȢȗȔ ǻț ȣȤȢȩȔȡȡȓȠ ȧȤȓȦȧȖȔȦȜ ȝ
ǻȡ ȢȘ Ȧǻǿȁ ȘȤȔȠȜ ȓȞȧ ȣșȤșȚȜȖȔǿ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝ ©ǧȔ
ȡș ȘȔȝ ǘȢȥȣȢȘȜ ȡǻȞȢȠȧ  ǴȞ Ƞșȡǻ ȦșȣșȤ ȥȦȔȤȢȠȧ 
Ǩ ȡșȖȢȟǻ ȣȤȢȣȔȘȔȦȜ  ǡȔȤȡș ȟǻȦȔ ȞȢȤȢȦȔȦȜª  ǙȖȔ
ȢȥȦȔȡȡǻ ȤȓȘȞȜ ȥȦȤȢȨȜ ȘȢȡȢȥȓȦȰ ȣȢȘǻȕȡȧ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȲ
ȖȣȟȜȖȓȞȢȁȡȔȫȜȦȔȫȔȣȢȥȜȟșȡȢȫȔȥȦȞȢȖȜȠȁȁȣȢȖȦȢȤȢȠ
ǤȔȤȦǻȲ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȢ ǻȡȦȜȠǻțȢȖȔȡȢ
țȔȖȘȓȞȜȤǻțȡȜȠȨȢȤȠȔȠȢȥȢȕȢȖȢȗȢțȔȝȠșȡȡȜȞȔȓȠșȡǻ
ȔȦȔȞȢȚȫșȤșțȖȜȢȞȤșȠȟșȡȡȓȥȧȕȥȦȔȡȦȜȖȔȦȔȥȦȔȤȢȠȧ
ǚȟșȗǻȝȡȢȚȧȤȟȜȖș ȥȔȠȢȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ©ȥȦȔȤȜȝª ȭȢ
ȝȢȗȢ ȣȤȜȞȟȔȘȔǿ ȘȢ ȥșȕș ȤǻȫȡȜȝ ȣȢșȦ ȣǻȘȞȤșȥȟȲǿ
ȗȟȜȕȜȡȧȦȤȔȗǻȫȡȢȗȢȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȟȲȘȜȡȜȘȟȓȓȞȢȁ
Ȗ©ȡșȤȢțȤȜȖȡǻȝșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡǻȝȟȔȡȪǻȖȢȟȓȘȢȟȓȥȟȢȖȢ
ȣȤȔȖȘȔȥȟȔȖȔȭȔȥȦȓȥȔȠșȖȢȟȓ—ȣșȤȬȢȥȦȜȠȧȟȭȢ
ȘȔǿ ȚȜȦȦȓ Ȗȥǻȝ ȥȜȥȦșȠǻ ȪǻȡȡȢȥȦșȝª ǙțȲȕȔ Ƕ ǗȢȟȓ 
ǧȔȠȥȔȠȢǦ ǗȢȘȡȢȫȔȥȓȞǻȧȖǻȤȬǻ©ǣȝȗȟȓȡȧȓ
ȣȢȘȜȖȟȲȥȓª ȟșȞȥșȠȔ ȥȦȔȤȜȝ ȧȖȜȤȔțȡȲǿ ȥșȠȔȡȦȜȞȧ
ȡșțȖȢȤȢȦȡȢȥȦǻ ȫȔȥȧ ȖȦȤȔȫșȡȢȗȢ Ȗ ȡșȖȢȟǻ ǴȞ ȥȟȧȬȡȢ
țȔȖȖȔȚȜȖ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ ȣȢȡȓȦȦȓ ȖȢȟȓ ȥȖȢȕȢȘȔ ȧ ȥȞȟȔȘǻ
ǻȘǻȢȟșȞȦȧǭșȖȫșȡȞȔȠȢȚșȕȧȦȜȤȢțȗȢȤȡȧȦșȣȔȤȔȘȜȗȠȢȲ
ȖȢȟȓ — ȣȤȔȖȘȔ — ȘȢȕȤȢ — ȥȟȔȖȔ ȡȔ ȣȤȢȦȜȖȔȗȧ
ȣȔȤȔȘȜȗȠǻȡșȖȢȟȓ—ȡșȣȤȔȖȘȔ—ȦȰȠȔ—ȡșȘȢȟȓ—
ȥȔȠȢȦȔ ȘȜȖ ǡȢȝȥǻǿȡȞȢ Ǖ ǦȟȢȖȢ Ȗ ȔȣșȤȪșȣȪǻȝȡǻȝ
ȥȜȥȦșȠǻȣȢșȦȜȫȡȢȗȢȦșȞȥȦȧǙșȞȢȘȧȖȔȡȡȓǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
ȖǻȤȬȔǟǦ ǢșȖȢȟȓțȠȧȬȧǿ©ȣȤȢȣȔȘȔȦȜª
©ȠȔȤȡș ȟǻȦȔ ȞȢȤȢȦȔȦȜª Ȕ Ȫș Șȟȓ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȣȢ
ȖǻȟȰȡȔȥȠșȤȦȰȫȢȗȢȡșȣȢȕȔȚȔǿȬȡǻȞȢȠȧ
ǙȤȧȗȔȥȦȤȢȨȔȣȢȫȜȡȔǿȦȰȥȓȨȢȤȠȧȟȢȲȕȟȜțȰȞȢȲȘȢ
ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȢȁ©ǣȝȣǻȘȧȓȥȦșȣȢȠȟȧȗȢȠǧȔȤȢțȖȔȚȧ
ȥȖȢȲȦȧȗȧªȡȔȦȔȞșȁȁȣȢȩȢȘȚșȡȡȓȖȞȔțȧǿȖȜȗȧȞ©Ȣȝª
ǻȡȖșȤȥǻȓ ȣǻȘȠșȦȔ ǻ ȣȤȜȥȧȘȞȔ ȢȕȤȔț ©ȥȦșȣȢȠȟȧȗȢȠª
ǩȢȟȰȞȟȢȤ ȨȢȤȠȧȟȔ ȠǻȥȦȜȦȰ ǻȠȣȟǻȞȔȪǻȁ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ țǻ
ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȦȦȓȠȟȲȘȜȡȜȞȢȦȤȔȣȤȔȗȡșȕȢȘȔȝȡȔȓȞȜȝȥȰ

ǧ
ȫȔȥ ȤȢțǻȤȖȔȦȜ ȣȧȦȔ ȡșȖȢȟǻ ȖȜȝȦȜ ȧ ȬȜȤȢȞȜȝ ȣȤȢȥȦǻȤ
ȣȢȗȧȟȓȦȜ ȣǻȦȜ  ©ȥȦșȣȢȠȟȧȗȢȠª ȭȢ Șȟȓ ȡȢȥǻȓ ȧȞȤ
șȦȡȢȠǻȨȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȢțȡȔȫȔǿ ȖȜȤȖȔȦȜȥȓ ȣȢțȔ
ȠșȚǻȥǻȤȢȁȕȧȘșȡȭȜȡȜȘȢȟȧȫȜȦȜȥȓȘȢșȦȡǻȫȡȜȩȤșȔȟǻȝ
țȟȜȦȜȥȓ țǻ ȥȖǻȦȢȠ ȚȜȖȢȁ ȢȘȧȩȢȦȖȢȤșȡȢȁ ȣȤȜȤȢȘȜ ȤǻȘ
ȡȢȁ țșȠȟǻ ȖȜȕȔȖȜȦȜȥȓ ȖǻȘ ȣșȫȔȟǻ ȦȔ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ǢȔ
ȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȜȝȞȢȟȢȤȜȦȠǻȡǻȔȦȲȤȜȣǻȘȦȤȜȠȧǿȨȢȟȰȞȟȢȤ
ȥȞȟȔȘȢȖȜȞ ǻț ȞȧȣȟșȦȡȢȲ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȲ ȣȔȤȡȜȠ ȤȜ
ȠȧȖȔȡȡȓȠ ȦȢȫȡȜȠȜ ȚǻȡȢȫȜȠȜ ȤȜȠȔȠȜ ǤȢȤȧȬșȡȡȓ
ȥȜȟȔȕǻȫȡȢȁȥȩșȠȜȣȤȜȦȔȠȔȡȡȢȁȥȞȟȔȘȢȖȜȞȧȦȔȞȢȗȢ
ȦȜȣȧȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓțȢȞȤȧȤȡȔȤȢȭșȡȢȠȧȘȢȘș
Ȗ·ȓȦȜȥȞȟȔȘǻȖȭȢȖȞȔțȧǿȡȔȝȢȗȢȢȥȢȕȟȜȖșȥșȠȔȡȦȜȫȡș
ȡȔȖȔȡȦȔȚșȡȡȓ
ǨȥȜȟȰȡǻȝȣȢțȜȪǻȁȞǻȡȪǻȖȞȜȦȖȢȤȧțȖȧȫȔȡȡȓȠȢȦȜȖǻȖ
ȤȢțȣȧȞȜ ȕșțȡȔȘǻȁ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȥȣȤȜȫȜȡșȡȜȩ ȡșȖȢȟșȲ
ȝ ȖǻȘǻȤȖȔȡǻȥȦȲ ȖǻȘ ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȜ ȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȢ ȘȤȔ
ȠȔȦȜțȧǿȦȰȥȓ©ǢșȝȘȜȞȔȚȧȦȰțȪǻȁȩȔȦȜǢșȣȧȥȞȔȲȦȰ
ȣȢȗȧȟȓȦȜªǢȔȥȖǻȘȢȠșȘȤȔȠȔȦȜȫȡșțȔȗȢȥȦȤșȡȡȓȞǻȡȪǻȖȞȜ
ȖȞȔțȧǿ ȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓ ȢȥȦȔȦȢȫȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ ț ȖȔȤǻȔȡȦȢȠ ȧ
©ǡȔȟǻȝȞȡȜȚȪǻª©ǢșȝȘȜȞȔȚȧȦȰȥȜȘȜȖȩȔȦǻǤǻȘșȬ
țȔȖȦȤȔȣȢȗȧȟȓȦȜª  Ǩ©ǖǻȟȰȬǻȝȞȡȜȚȪǻªȖȔȤǻȔȡȦ
©ȣǻȘșȬțȔȖȦȤȔȣȢȗȧȟȓȦȜª ȠȔǿȦȰȥȓȡȔȧȖȔțǻ—ȢȦȤȜȠȔȦȜ
ȥȖȢȕȢȘȧ țȔȠǻȡșȡȢ©ȡșȣȧȥȞȔȲȦȰȣȢȗȧȟȓȦȜª—ȦȢȕȦȢ
ǻȠȣȟǻȪȜȦȡȜȠȡǻȞȢȟȜțȔȓȞȜȠȧȗȔȘȧǿȦȰȥȓȕșțțȔȣșȤșȫȡș
ǻȠȣșȤȔȦȜȖȡșȤǻȬșȡȡȓȡșȢțȡȔȫșȡȜȩȢȥǻȕ
ǜȧȠȢȖȟșȡȜȝȞȢȡȦșȞȥȦȡȢȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȝȥȠȜȥȟȢȘșȤ
Țȧǿ Ȗ ȦșȞȥȦǻ ȢȕȤȔț ȩȔȦȔ ǣȥȢȕȟȜȖȢ ȔȞȪșȡȦȢȖȔȡȜȝ ȧ
ȥȞȟȔȘǻ HQMDPEHPHQW·ȧ ©ț Ȫǻȁ ȩȔȦȜ  Ǣș ȣȧȥȞȔȲȦȰ ȣȢ
ȗȧȟȓȦȜª  Ȗǻȡ ȢțȡȔȫȧǿ ȦȧȦ ȟȢȞȧȥ ȡșȖȢȟǻ ȧȖ·ȓțȡșȡȡȓ
ȓȞ ȣșȤȜȨȤȔț ȞȔțȔȤȠȜ  ǻ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓǿȦȰȥȓ ȧ ȥȞȟȔȘǻ
ǻȘǻȢȥȦȜȟȲȣȢșȦȔȣȢțȜȦȜȖȡǻȝȥȜȠȖȢȟǻȪǻȢȕȤȔțȧȩȔȦȔ—
ǨȞȤȔȁȡȔȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȔȤǻȘȡȔțșȠȟȓǧȜȠȣǻȘȞȤșȥȟȲǿȦȰȥȓ
ȖǻȘȦǻȡȢȞ ȗǻȤȞȢȁ ǻȤȢȡǻȁ ȓȞȜȠ țȔȕȔȤȖȟșȡȢ Ȫșȝ ȢȕȤȔț Ȗ
ȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȠȧ ȖǻȤȬǻ ǟȢȡȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȔ ȥȣȢȟȧȫȧȖȔȡǻȥȦȰ
ȣșȤ ȜȨȤȔțȔ Ȫȓ ȩȔȦȔ ȡȔ ȣȤȢȦȜȖȔȗȧ ȦȜȣȢȖȜȠ Șȟȓ
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ǧǕǖ$ǬǢǝǟǣǗ

ȣȢșȦȜȫȡȢȁȠȢȖȜǭșȖȫșȡȞȔȢȕȤȔțȔȠ©ȥȖȢȓȩȔȦȔª©ȡȔȬȔ
ȩȔȦȔª ©ȕǻȟșȡȰȞȔ ȩȔȦȔª ȣǻȘȦȤȜȠȧǿ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȣȢ
țȜȦȜȖȡǻȝȥșȠȔȡȦȜȪǻ
ǴȞǻȡȜțȞȔǻȡȖǻȤȬǻȖȣșȤǻȢȘȧțȔȥȟȔȡȡȓȥșȤșȘȓȞȜȩ
©ǢșȗȤǻǿȥȢȡȪșȡȔȫȧȚȜȡǻª©ǶȡșȕȢȡșȖȠȜȦșǻțȔȥȣȔȡǻ
ȩȖȜȟǻª ©ǜȔȤȢȥȟȜ ȬȟȓȩȜ ȦșȤȡȔȠȜª ©Ǣș ȠȢȟȜȟȔȥȓ țȔ
ȠșȡșªȤȢțȗȟȓȡȧȦȔȠǻȡǻȔȦȲȤȔȖȜȤȔȚȔǿȘȤȔȠȧȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȣȢȤȢȘȚșȡȧȣȤȜȠȧȥȢȖȜȠȖȜȗȡȔȡȡȜȪȦȖȢȠȡșȖȢȟșȲȣȢșȦȔ
ǢȔȦȔȟȓǦȟȧȩȔȝ

ǧǕǖÉǬǢǝǟǣǗ ǗȔȥȜȟȰ ǣȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȜȫ —
 —ȥȣȤȔȖȡȜȞǬșȤȞȔȥȣȢȖǟȜȁȖȗȧȕȟȜȣ
ǩǙȢȕȤȚȜȡȥȰȞȜȝțȔȤȢțȣȢȤȓȘȚșȡȡȓȠǧțȔȔȤșȬȦȧȖȔȖ
ǭșȖȫșȡȞȔțȖȜȡȧȖȔȫșȡȢȗȢȖȡȔȥȟǻȘȢȞȬȦȧȫȡȢȥȦȖȢȤșȡȢȁ
Ȥșȟǻȗ ȥȧȣșȤșȫȞȜ ǻ ȘȢ  ȟȜȣ ȦȤȜȠȔȖ ȝȢȗȢ Ȗ ȥȦȔȡȢȖǻȝ
ȞȖȔȤȦȜȤǻȖǡȢȬȡȔȩȔȣȢȦǻȠȧǬșȤȞȔȥȔȩȘȔȟǻȖǻȘȤȓȘȜȖǻț
ȥȢȪȰȞȜȠȘȢǟȜǿȖȔȣǻȘȡȔȗȟȓȘȣȢȟǻȪǻȁǤȤȢȗȔȡșȕȡǻȘǻȁǧ
ȦȔǩǙȢȕȤȚȜȡȥȰȞȢȗȢȣȢșȦȥȖǻȘȫȜȖȧȥȖȢǿȠȧȣȢȓȥȡșȡȡǻ
ȥșȤȣ©ǦȢȕȔȫȢȗȢȥȜȡȔȫșȤȞȔȥȰȞȢȗȢǻȥȣȤȔȖȡȜȞȔª
ȖǻȡțȗȔȘȧȖȔȖȧȟȜȥȦǻȘȢȣȢȘȤȧȚȚȓǡȔȞȥȜȠȢȖȜȫǻȖȚȢȖȦ
 ǦȖȢǿ ȢȕȧȤșȡȡȓ ț ȣȤȜȖȢȘȧ ȣǻȘȟȢȥȦǻ ȝ ȠǻțșȤȡȢȥȦǻ
ȢȥȢȕȜ ǧ ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȖ ȦȔȞȢȚ ȧ ȟȜȥȦǻ ȘȢ ǣ ǪȤȢȣȔȟȓ
ȟȜȥȦȢȣ
ǤșȦȤȢǛȧȤ

«ɌȺғȻȱɊ ȿɄɋɉȿȾɂғɐȱȲª ȦȢȡȢȖȔȡȜȝ ȣȔȣǻȤ ȢȟǻȖșȪȰ
ð  — ȤȜȥȧȡȢȞ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȞȢȡȔȡȜȝ ȣǻȘ ȫȔȥ
ǟȔȤȔȦȔȧȥȰȞȢȁșȞȥȣșȘȜȪǻȁ—ȫșȤȖǢȔȔȤȞȧȬǻ
ȣȤȔȖȢȤȧȫȧȗȢȤǻȫȢȤȡȜȟȢȠȣȢțȡȔȫșȡȢ©ǔ—ªǢȔ
țȖȢȤȢȦǻȧȖșȤȩȡȰȢȠȧȟǻȖȢȠȧȞȧȦǻȢȟǻȖȪșȠ©ðª
ȣȢȥșȤșȘȜȡǻ ȫȢȤȡȜȟȢȠ ©ª ȧ ȖșȤȩȡȰȢȠȧ ȣȤȔȖȢȠȧ
ȞȧȦǻȢȟǻȖȪșȠ©ªǨȡȜȚȡȰȢȠȧȣȤȔȖȢȠȧȞȧȦǻȬȦȔȠ
ȣȜ ©Ǚǡǭ ǘ— ª ȦȔ ©ǘǟǭ ǔ  ª ȦȧȬȬȲ
ȫȢȤȡȢȗȢȞȢȟȰȢȤȧǤȢȡȜȚȡȰȢȠȧȞȤȔȲ—ȖȢȘȓȡȜȝțȡȔȞ
-:+Ǖ70$1   ȡȜȚȡȲ ȦȤșȦȲ ȫȔȥȦȜȡȧ ȪȜȨȤ
țȤǻțȔȡȢǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȧǢǡǧǭ ǔȗ— 
ȦȤȔȖșȞȥȣșȘȜȪǻȓȓȞȧȢȫȢȟȲȖȔȖǣǕȡȦȜȣȢȖ
ȖȜȤȧȬȜȟȔțǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢȧȞȤǻȣȟșȡȡȓȖȗȢȤȜǟȔ
ȤȔȦȔȧ ȡȔ ȤȢțȖǻȘȞȧ ȤȢȘȢȖȜȭ ȞȔȠ·ȓȡȢȗȢ Ȗȧȗǻȟȟȓ ǦșȤșȘ
ȁȁ ȫȟșȡǻȖ ȕȧȖ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ǥȜȥȧȡȢȞ Ȗǻȡ ȖȜȞȢȡȔȖ ȣǻȘ

ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȔȕǻȤșȞȥȣșȘȜȪǻȁ
ǧȢȡȢȖȔȡȜȝȣȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰ

ȫȔȥȦȤȜȦȜȚȡșȖȢȁȥȦȢȓȡȞȜȦȔȕȢȤȧȖȣȡȫȔȥȦȜȡǻȘȢȟȜȡȜ
ǕȣȔțȜȤ ǕȣȔȚȔȤ  Ǩ ȣșȝțȔȚǻ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȢ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ
ȣȢȕȧȦȧȖȔȡȡȓ ȦȔȕȢȤȧ ȥșȤșȘ ȥȧȖȢȤȢȁ ȔțǻȝȥȰȞȢȁ ȣȤȜȤȢȘȜ
ǤȤȢȠșȡǻ ȖȤȔȡǻȬȡȰȢȗȢ ȥȢȡȪȓ ȖȜȘǻȟȜȟȜ ȡȔ ȣșȤșȘȡȰȢȠȧ
ȣȟȔȡǻȘȢȟȜȡȜșȞȥȣșȘȜȪǻȝȡǻȡȔȠșȦȜȓȞǻȠȜȦșȪȰțȢȕȤȔțȜȖ
ȧȞȢȡȦȤȔȚȧȤǻȡȔȥȜȫșȡȜȠȦȢȡȢȠȖǻȘȡȜȩȣȤȢȥȦȓȗȡȧȟȔȥȓ
ȘȢȖȗȔȦǻȡȰȣșȤșȘȔȡȔ Ƞ·ȓȞȜȠȤȢțȦȧȬȢȖȧȖȔȡȡȓȠȢȟǻȖȪȓ
ǤȢȤȧȫǻțȡȔȠșȦȔȠȜ—ȤșȠȔȡșȡȦȦȤȜȡȢȗȜȘȟȓȤȢțȖșȘșȡȡȓ
ȖȢȗȡȲ ȕǻȟȓ ȢȘȡǻǿȁ ț ȡȜȩ ȧȚș ȣȢȤȔǿȦȰȥȓ ȫȢȟȢȖǻȞ ǻȡ
ȘȤǻȠȔǿ ȕǻȟȓ ȖȩȢȘȧ ǜȔ ȦȔȕȢȤȢȠ ȤȢțȞȜȡȧȟȔȥȓ ȘȢȟȜȡȔ
țȔȠȞȡșȡȔ ț ȢȕȢȩ ȕȢȞǻȖ ȡșȖȜȥȢȞȜȠȜ ȣȔȗȢȤȕȔȠȜ Ȕ ȡȔ
ȘȔȟȰȡȰȢȠȧȣȟȔȡǻ— ȗȢȤȔȠȜǤȡǕȞȦȔȧțȧȭșȟȜȡȢȲǕȤȦ
ȞȔȣǻȔȕȢǟȧȠȔȞȞȔȣǻȓȞȔȧȦȖȢȤȜȟȔȥȓȠǻȚȗȢȤȔȠȜǕȞȘȚȢȟ
ȟǻȖȢȤȧȫ  ȦȔ ǚȘȠȜ ȣȤȔȖȢȤȧȫ  ǤșȝțȔȚ țȔȨǻȞȥȢȖȔȡȢ
ȟǻȡǻȓȠȜțȟșȗȞȜȠȬȦȤȜȩȧȖȔȡȡȓȠȧȦǻȡȓȩ ȘȜȖǤșȝțȔȚǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǥȜȥȧȡȞȜ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǜȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȥȩȢȚȜȩ
ȡȔȠșȦǻȖȘȜȖȡȔǻȡȤȜȥȧȡȞȔȩ ǤǜǧǨȦǧǔ
 țȔȖȦȢȤȥȰȞȢȲȡȧȠșȤȔȪǻǿȲȫȔȥȧǟȔȤȔȦȔȧȥȰȞȢȁ
șȞȥȣșȘȜȪǻȁ ǤǜǧǨȦǧǔ—ȦȔ— 
ǧȖǻȤȧȟȤǻȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓȣǻȘȢȣȜȥȢȖȢȲȡȔțȖȢȲ©ǠȔȗșȤȰ
ȖȥȦșȣȜ ȣȔȟȔȦȞȜȥȢȟȘȔȦȯȜȫȔȥȢȖȢȝȢȞȢȟȢȥȟȢȚșȡȡȯȩ
Ȗșȭșȝª ǟȔȦȔȟȢȗ ǡȧțșȲ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȥ 
ǔ ȓȞ©ǦȦȔȡȧȥȦșȣȧª ǢȢȖȜȪȰȞȜȝȥǔ 
©ǧȔȕǻȤ ȧ ȥȦșȣȧª ǡȔȟȓȤȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ ȥ  ȧȣșȤȬș
Ȥșȣ ȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢ ȥ  ǔ   ǡǻȥȪȓ țȕșȤǻȗȔȡȡȓ
Ȗ Ǖ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȗȢ Ǘ ǟȢȩȢȖȥȰȞȢȗȢ Ǧ ǖȤȔțȢȟȰ
ǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȠȢȟȢȘȬȢȗȢ țȗȢȘȢȠ—ȧǬǡǧǘǟǭ
Ǚǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ 
ǧȖ.ǤǜǧǨȦǧǔ
ǠǻȦǖȢȟȰȬȔȞȢȖǟȢȥȦșȡȞȢǕǨȠǻȤȕȔǿȖǚǣȚȜȖȧȦȰ
ȥȦșȣȜ«ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢțȔǟȔȥȣǻǿȠǟǟȢȥȦșȡȞȢǕǜȔ
ȠȢȤȓȠȜțȔȗȢȤȔȠȜǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȡȔǕȤȔȟȰȥȰȞȢȠȧȠȢȤǻǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢțȔǟȔȥȣǻǿȠǪȧȘȢȚȘȢȞȧȠȢȣȢȖǻȘȰǟ

ǣȟșȡȔǦȰȢȠȞȔ

«ɌȺғȻȱɊɌɊȺғɇɋɉɈɊɌɍȼɋɌȿɉɍғª ȣȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰ
ð  — ȠȔȟȲȡȢȞ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȞȢȡȔȡȜȝ ȡș ȤȔȡ
 ȦȤȔȖ — ȫșȤȖ  ȣǻȘ ȫȔȥ ȥȧȩȢȣȧȦȡȢȗȢ ȣșȤșȩȢȘȧ
ȦȤȔȡȥȣȢȤȦȧǕȤȔȟȰȥȰȞȢȁȢȣȜȥȢȖȢȁșȞȥȣșȘȜȪǻȁȖǻȘǣȤȥȰȞȔ
ȘȢǥȔȁȠȔǢȔȔȤȞȧȬǻȧȖșȤȩȡȰȢȠȧȣȤȔȖȢȠȧȞȧȦǻȡȧȠșȤȔ
Ȫǻȓ—©ªǡǻȥȪșȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓȢȤȜȗǻȡȔȟȧȡșȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢ
ǟȢȣǻȲțȡȰȢȗȢȤȢȕȢȦȜȡșȖǻȘȢȠȢȗȢȩȧȘȢȚȡȜȞȔȡȔȞȟșǿȡȢ
ȡȔȔȤȞȧȬǔȔȟȰȕȠȔȟȲȡȞǻȖ©ǖȔȬȞȜȤǻȓǟȜȤȗȜțǻȓǻ
ǦșȤșȘȡȓǕțǻȓªȭȢțȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȧǙǶǡ ǻȡȖǔ
ǝ—ǶǶ  ǢȔ ȢȕȞȟȔȘȜȡȪǻ ȔȟȰȕ ȡȔȣȜȥ ȢȟǻȖȪșȠ
©Ǣ Ǥ ǖșȞȟșȠȜȬșȖȧ 3 0 ǬșȤȡȯȬșȖȮ ª ǙȢ
ȔȟȰȕ ȖȩȢȘȓȦȰ ȔȞȖȔȤșȟǻ ȦȔ ȤȜȥȧȡȞȜ ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ
ǣǤǬșȤȡȜȬȢȖȔȦȔǻȡȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖǨȥǻȖȢȡȜȣǻȘȣȜȥȔȡǻ
țȔȖȜȡȓȦȞȢȠȦȜȩȭȢȡȔȔȤȞȧȬȔȩ—
ǡȔȟȲȡȢȞ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ȣȤȢȥȦȔȖȟșȡȢȁ ȡȧȠșȤȔȪǻȁ
ȠǻȥȦȜȦȰȥȓȠǻȚȥȦȢȤǻȡȞȔȠȜǻȦȢȘǻȓȞȡȔȔȤȞȧȬȔȩ
—ȡȔȞȟșǿȡȢȞȢȣǻȁțȖǻȘȢȠȜȩȤȢȕǻȦǭșȖȫșȡȞȔ©Ǚȧ
ȥȦȔȡȢȖȔȠȢȗȜȟȔª©ǨȞȤǻȣȟșȡȡȓǶȤȗȜțȞȔȟȔª©ǨȞȤǻȣȟșȡȡȓ
ǥȔȁȠª©ǖșțȖȢȘȡǻȣǻȥȞȜªȦȔǻȡ ȘȜȖǤǜǧǨȦǧ

ǧǕǗǧǣǠ2ǘǶǴ

ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȔȕǻȤȦȤȔȡȥȣȢȤȦȧȖȥȦșȣȧ
ǤȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰ

ǔ ǜȔȗȞȢȠȣȢțȜȪǻȓțȢȕȤȔȚșȡȡȓȡșȕȔȲȤȦ
ȢȫșȤșȦȧȦȔǻȡȘșȦȔȟșȝȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȠȔȡșȤǻ
ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ ȔȞȖȔȤșȟȰȡȜȩ ȠȔȟȲȡȞǻȖ ȦȢȗȢ ȫȔȥȧ ȦȢȠȧ
ȠȢȚȡȔȣȤȜȣȧȥȦȜȦȜȭȢȪșȦșȚȞȢȣǻȓțȡșȖǻȘȡȔȝȘșȡȢȗȢ
ȘȢȥǻȢȤȜȗǻȡȔȟȧǭșȖȫșȡȞȔ
ǠǻȖȢȤȧȫ ȡȔ ȠȔȟȲȡȞȧ țȔȨǻȞȥȢȖȔȡȢ ȕșȤșȗ ȤǻȫȞȜ ȡȔ
ȞȤȔȲ ȓȞȢȗȢ ȤȢțȦȔȬȢȖȔȡȢ ȘȖǻ ȞȢȡȧȥȢȣȢȘǻȕȡǻ ȲȤȦȜ ȦȔ
ȞȜȕȜȦȞȧ ȣșȤșȘ ȡȜȠȜ ȕǻȟȓ ȖȢȗȡȲ ȥȜȘȓȦȰ ȫȢȟȢȖǻȞȜ
ȗȢȦȧȲȫȜ ȁȚȧ Ȗ ȣǻȘȖǻȬșȡȜȩ ȘȢ ȦȤȜȡȢȗȜ ȞȔțȔȡȔȩ ǤȤȔ
ȖȢȤȧȫ —țȖȜȖȜȥȦș ȤȧȥȟȢ Ȥ ǶȤȗȜț ȡȔ ȁȁ ȣȤȜȕșȤșȚȡǻȝ
țȢȡǻ ȣȔȥȧȦȰȥȓ ȖșȤȕȟȲȘȜ ǠǻȡǻȲ ȗȢȤȜțȢȡȦȧ ȣȤȔȖȢȤȧȫ
ȨȢȤȠȧȲȦȰ ȖȜȥȢȞǻ ȗȢȤȜ ȟǻȖȢȤȧȫ — ȤȓȘ ȲȤȦ ǢȔ ȡșȕǻ
ȘǻȔȗȢȡȔȟȰȡȢ ȣȤȢȥȦȓȗȟȔȥȓ ȩȠȔȤȔ ǟȢȟȢȤȜȦ ȔȞȖȔȤșȟǻ
ȣȢǿȘȡȧǿ ȥǻȤȢȞȢȤȜȫȡșȖǻ ȦȔ ȥȖǻȦȟǻ ȕȟȔȞȜȦȡȢȤȢȚșȖǻ
ȖǻȘȦǻȡȞȜ ǡȔȝȥȦșȤȡȢ ȖȢȟȢȘǻȲȫȜ ȦșȩȡǻȞȢȲ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣșȤșȘȔȖȟǻȤȜȫȡȜȝȡȔȥȦȤǻȝȖȤȔȡǻȬȡȰȢȁȣȤȜȤȢȘȜ
ǧȖǻȤ ȧȣșȤȬș țȗȔȘȔȡȢ ǻ ȤșȣȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ
©ǧȔȕǻȤȦȤȔȡȥȣȢȤȦȧȖȥȦșȣȧª ǡȔȪȔȣȧȤȔǡǶǢșȖǻȘȢȠǻ
ȠȜȥȦșȪȰȞǻȦȖȢȤȜǧǘǭșȖȫșȡȞȔǡȜȥȦșȪȰȞȔȥȣȔȘȭȜȡȔ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȲ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ  ǟ  ǗȜȣ 
Ǧ 
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔ
ǠǻȦǖȧȦȡȜȞǦǻȖșȤȥȰȞȜȝǖǡȜȥȦșȪȰȞǻȦȖȢȤȜǧǘǭșȖȫșȡȞȔ
ȤȢȞǻȖțȔȥȟȔȡȡȓ ǙȢȣǻȘȗȢȦȢȖȞȜǻȦȢȠǻȖȔȞȔȘșȠǻȫȡȢȗȢȖȜȘȔȡȡȓ
©ǤȢȖȡȢȗȢțǻȕȤȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖǧǘǭșȖȫșȡȞȔª ǗǻȥȡȜȞǕǢǨǥǦǥ
 ǔ  ǖȧȦȡȜȞǦǻȖșȤȥȰȞȜȝ ǖ ǙȢ ȠșȦȢȘȜȞȜ ȔȦȤȜȕȧȦȧȖȔȡȡȓ
ȠȜȥȦșȪȰȞȢȁȥȣȔȘȭȜȡȜǧǘǭșȖȫșȡȞȔ// ǢǭǟǗșȤȜȞǻȖȥȰȞȔǶ
ǙȢǻȥȦȢȤǻȁȔȟȰȕȢȠȧțǕȤȔȟȰȥȰȞȢȁșȞȥȣșȘȜȪǻȁǗȟǻȦȢȣȜȥȬȔȡȜǻ
ȟȲȕȢȖǻǟǛȧȤ.

ǣȟșȡȔǦȰȢȠȞȔ

ǧǕǗǧǣǠÐǘǶǴ ȗȤ ƲƠƳƲƮƪƮƢрƠ — ȣȢȖȦȢȤșȡȡȓ
ȖǻȘ ƲƠƳƲƮ — Ȧș ȥȔȠș ǻ ƪƮƢрƠ — ȥȟȢȖȢ  Ȗ ȩȧȘȢȚ
ȦȖȢȤǻ—ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȔȨǻȗȧȤȔȣȢȖȦȢȤȥȣǻȟȰȡȢȞȢȤșȡșȖȜȩ
ȨȢȤȠȔȟȰȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȔ ǧ  ȔȕȢ ȤǻțȡȢȞȢȤșȡșȖȜȩ ȥȟǻȖ
ǻț ȦȢȦȢȚȡȜȠ ȫȜ ȣȢȘǻȕȡȜȠ țȡȔȫșȡȡȓȠ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȔ ǧ 
ț ȠșȦȢȲ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȦȔ șȠȢȪǻȝȡȢșȞȥȣȤșȥȜȖȡȢȗȢ
ȣǻȘȥȜȟșȡȡȓ ȖȜȥȟȢȖȟșȡȡȓ Șȟȓ țȔȦȤȜȠȔȡȡȓ ȧȖȔȗȜ ȡȔ
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ȖȜȤȔȚșȡȡǻ ȣșȖȡȢȗȢ ȣȢȡȓȦȦȓ ȝ ȧȖȜȤȔțȡșȡȡǻ ȝȢȗȢ Ǩ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁǧ ȣȢȤȓȘǻțȣȢȘǻȕȡȢȲȘȢȡșȁȝȬȜȤȬș
ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢȲȨǻȗȧȤȢȲȣȟșȢȡȔțȠȧ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȦȰȥȓ
ȓȞ ǻț ȠșȦȢȲ ȢȤǻǿȡȦȧȖȔȡȡȓ ȡȔ ȡȔȤȢȘȡȢȣȢșȦȜȫȡȧ ȦȔ
ȡȔȤȢȘȡȢȤȢțȠȢȖȡȧ ȠȢȖȧ ȦȔȞ ǻ Ȗ ȪǻȟȞȢȠ ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡǻȝ
ȔȖȦȢȤȥȰȞǻȝȠȔȡșȤǻ
ǩȢȤȠȔȟȰȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȧǧȖȢȥȡȢȖȡȢȠȧȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ
ȦțȖșȦȜȠȢȟȢȗǻȫȡȜȠȜȨǻȗȧȤȔȠȜ Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȡȓȠȧȠșȚȔȩ
ȢȘȡȢȗȢ ȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ Ȥșȫșȡȡȓ ȘȖȢȩ ȫȟșȡǻȖ ȦȢȗȢ
ȥȔȠȢȗȢȥȟȢȖȢȦȖǻȤȡȢȗȢȗȡǻțȘȔȞȢȟȜȢȘȜȡǻțȡȜȩȧȦȓȗȧǿȧ
ȥȨșȤȧȥȖȢȗȢȖȚȜȖȔȡȡȓȡǻȕȜȣȢȬȜȤȲȲȫȜȥȖȢǿțȡȔȫșȡȡȓ
ȔȕȢȡȔȖǻȦȰȥȦȜȠȧȟȲǿȧȦȖȢȤșȡȡȓȡǻȕȜȖȜȘǻȟȓȲȫȜǻțȥșȕș
ǻȡȞȢȠȣȢȡșȡȦ 
Ȕ  ȧ ȘǻǿȥȟǻȖȡȢǻȠșȡȡȜȞȢȖȜȩ ȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓȩ — ț
ǻȠșȡȡȜȞȢȠȧȨȢȤȠǻțȡȔȩǻȘȡȢȗȢȖǻȘȠǻȡȞȔ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȁț
Ȧ țȖ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȠ Ȣȕ·ǿȞȦȢȠ  ©ȤȔȘȧ ȤȔȘȓȦȰª ©ȥȟȧȚȕȧ
ȥȟȧȚȜȟȜª©ȭșȣȜȭșȣȜȟȜª©ȭșȡȓȦȭșȡȜȟȔªȦȔǻȡȘȖǻȫǻ
ȖȚȜȦȔȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȔȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȓ©ȖǻȤȬǻȖǻȤȬȧȲª©ȖǻȤȬǻ
ȖǻȤȬȧȖȔȦȜª ©Ǣș Șȟȓ ȟȲȘșȝ Ȧǻǿȁ ȥȟȔȖȜ  ǡșȤșȚȔȡǻ
ȦȔ ȞȧȫșȤȓȖǻ  ǣȪǻ ȖǻȤȬǻ ȖǻȤȬȧȲ ȓª ©Ǣș Șȟȓ ȟȲȘșȝ
Ȧǻǿȁ ȥȟȔȖȜª  ț ǻȠșȡȡȜȞȢȠ ȧ ȨȢȤȠǻ ȢȤȧȘȡȢȗȢ ȖǻȘȠǻȡȞȔ
ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȁțȣǻȘȥȜȟȲȖȔȟȰȡȜȠțȡȔȫșȡȡȓȠ ©Ǧ>ȢȦȡȜȞ@
ǕȖȜȘȢȠȖȜȘȔȦȜȥȟȜȩȢȠȥȟȜȩȔȦȜª ©ǦȢȦȡȜȞªȤ —
ȡȔȤȢȘȡȢȤȢțȠȢȖȡȜȝ țȖȢȤȢȦ ©ǖȧȖȔǿ ǻȡȢȘǻ ȘȜȖȟȲȥȓ 
ǙȜȖȧȲȥȰȘȜȖȢȠǻȣșȫȔȟȰǣȩȖȔȦȜȦȰȘȧȬȧª ©ǨȡȔȬǻȠ
ȤȔȁ ȡȔ țșȠȟǻª  ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȁ ț ȢțȡȔȫșȡȡȓȠȧȦȢȫȡșȡȡȓȠ
ȘȢ ǻȠșȡȡȜȞȔ ©țȔȘțȖȢȡȜȟȜ Ȗ ȧȥǻ ȘțȖȢȡȜª ©ȥȖȢȁȠ ȥȧ
ȘȢȠ ȥȧȘȓȦȰª ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȔ ȔȖȦȢȤȥȰȞȔ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȓ ț
ȦȔȖȦȢȟȢȗǻȫȡȜȠ ȣǻȘȠșȦȢȠ ȘȢ ȘǻǿȥȟȢȖȔȣȤȜȥȧȘȞȔ ©ǮȢȕ
ȟȔȡȜȬȜȤȢȞȢȣȢȟǻǶǙȡǻȣȤȢǻȞȤȧȫǻǖȧȟȢȖȜȘȡȢȕȧȟȢ
ȫȧȦȜǴȞȤșȖșȤșȖȧȫȜȝª—ȣȤȢǙȡǻȣȤȢ ©ǴȞȧȠȤȧȦȢ
ȣȢȩȢȖȔȝȦșª 
ȕ ȧȣȤȜȞȠșȦȡȜȞȢȖȢǻȠșȡȡȜȞȢȖȜȩȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓȩ
ȞǻȟȰȞȔȤȔțȢȖȢ ȖȚȜȦǻ ȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ ©ȖȢȟȰȡȔȓ ȖȢȟȓª
ǻ ©ȘȜȖȢ ȘȜȖȡș ǿ ª ȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ ©ȥǻȤǻ ȥǻȤȢȠȔȩȜª
ǻ ©ȥǻȤǻȥǻȡȰȞȜȝ ȥǻȤȓȞª — ȣȤȢ ȖȕȢȗȧ ȟȲȘȜȡȧ ȣȢȤȓȘ
ǻț ȦȔȞȜȠȜ țȖȢȤȢȦȔȠȜ ȭȢ ȖȜȤȔțȡȢ ȣșȤșȗȧȞȧȲȦȰȥȓ ț
ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȔȡȔȟȢȗȔȠȜ — ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȔȖȦȢȤȥȰȞǻ
ȧȦȖȢȤșȡȡȓ ©ȟșȘȔȫș ȟșȘȔȭȢª ©ȣȢȗȔȡȪǻ ȣȢȗȔȡǻª ©Ǖ
ȟȲȘș ȦȜȩȢ  ǖșț ȖȥȓȞȢȗȢ ȟȜȩȢȗȢ ȟȜȩȔ  ǫȔȤȓ ȘȢ ȞȔȦȔ
ȣȢȖșȘȧȦȰª ©ǪȢȫȔȟșȚȔȫȢȗȢȝȡșȕ·ȲȦȰª ©ǕȖȜȣȤșȦșȥȓ
ȡȔȫȧȚȜȡȧǭȧȞȔȦȜȘȢȕȤȢȗȢȘȢȕȤȔ!ǖȤȔȦșȤȥȦȖȔ
ȕȤȔȦȡȰȢȗȢª ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȤȤ—36,  
Ȗ  Ȗ ǻȠșȡȡȜȞȢȖȜȩ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȓȩ ǻț țȔȞȔȠ·ȓȡǻȟȢȲ
ȨȢȤȠȢȲ ȢȤȧȘȡȢȗȢ ȖǻȘȠǻȡȞȔ ©ǦȠșȤȞȔȟȢȥȓ ȢȗȢȡȰ
ȢȗȡșȠ  ǟȤȧȗȢȠ țȔȣȔȟȔȟȢª ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ
ȘȢȟȓª ȤȤ —  Ȫș țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ țȖȢȤȢȦȜ țǻ
țȡȔȫșȡȡȓȠ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȢȘȜȡȢȞȢȥȦǻ ©ǣȘȡȜȠȢȘȡȔ  Ƕ
ȖȜȤȢȥȦȔȟȔȝȘǻȖȧȖȔȟȔª ©ǤșȦȤȧȥȰª ©ǣȘȡȜȠǿȘȜȡșȣȤȜ
ȘȢȟȜȡǻǗȥȦșȣȧȞȤȔȝȘȢȤȢȗȜǦȦȢȁȦȰȘșȤșȖȢȖȜȥȢȞșª
©ǨǖȢȗȔțȔȘȖșȤȠȜȟșȚȔȟȔȥȢȞȜȤȔª 
ȗ ȖǻȡȦȜȣȔȩȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȜȩȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȝ©ȗȢȟȔȡȔ
ȗȢȟȢª©ȗȢȟǻȘȢȗȢȟȔª©ȡȔȟȜȩȢȟȜȩȜȝªȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁ
ȖǻȘȢȠȢȗȢȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȢȗȢțȖȢȤȢȦȧ©ǜȡȢȖȧțȔȕǻȟǻȟȔ

18

ǧǕǵȔȥǦǶǥǥ

ǜȜȠȔȕǻȟȔª ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞªȤȤ— ©ǗȕȔȝȤȔȞȔȩ
ȕǻȟǻȟȜ  ǦȡǻȗȜ ȕǻȟǻª ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª 
ȤȤ— 
ǗȜȣȔȘȞȜ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȁ ǧ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ
ȡșȫȜȥȟșȡȡǻ ©Ȗ ȢȘȜȡȢȞǻȝ ȥȔȠȢȦȜȡǻª ©ȡȔ ȫȢȤȡǻȠ
ȖȢȤȢȡǻȞȢȡǻª©ǙȔȖȡǿȞȢȟȜȬȡǻȝȦȔȓȥȡȜȝǤȤȜȥȡȜȦȰȥȓ
ȥȢȡ Ƞșȡǻª ©Ǡª  țȡȔȠșȡȜȦș ©ȟȔȡȜ ȬȜȤȢȞȢȣȢȟǻª
ȡȔȤȢȘȡȢȣȢșȦȜȫȡș©ȘȧȠȞȧ ȘȧȠȧ ȗȔȘȔȦȜª
ǙȜȖȦȔȞȢȚǤȟșȢȡȔțȠ
ǣȟșȞȥȔȡȘȤǧȔȤȔȡșȡȞȢ

ǧǕǵ ȔȥǦǶǥǥ ǪȔȥȔȡ ǧȔǼ ȔȥǦǻȤȤ ǚȟȰǪȔȥȔȡ 
Ǥȡ ǦȧȘȔȡ  — ȔȤȔȕ ȥȧȘȔȡ ȣȢșȦ ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ȠȧȥȧȟȰ
ȠȔȡȥȰȞȢȠȧȧȡȦǻǕȟȰǕțȗȔȤ ǟȔȁȤ ǥȔțȢȠǻțǙȚǻȟǻǕȕȘ
ȔȤǥȔȩȠȔȡȢȠ ȖȜȘȔȖ ȣȢșȦȜȫȡȧ țȕ ©ǟȔȥȜȘȜ ǻț ǦȧȘȔȡȧª
ǟȔȁȤ   ǗǻȘȢȠǻ ȝȢȗȢ ȞȔȥȜȘȜ ©ǕȦȕȔȤȔª ©ǟȖǻȦȜ
ȡȔ ȬȟȓȩȔȩ ȞȢȩȔȡȡȓª ǕȖȦȢȤ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȣȧȕȟǻȞȔȪǻȝ ȧ
ȣșȤǻȢȘȜȪǻ  Ȣȣȧȕȟ ȧ ȗȔț ©ǕȥǦȧȘȔȡ ȔȟȰȘȚȔȘǻȘª
ȥȦ©ǗșȟȜȞȜȝȣȢșȦǨȞȤȔȁȡȜª
ǳȤǻȝǟȢȫȧȕșȝ

ɌȺȾɀɂғ ɐɖɄȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍғ ɊȺ ȱ ɒȿȼɑȿғ ɇɄɈ
ǶȠ·ȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ț ȩ ȕȧȟȢ ȖǻȘȢȠș Ȗ ǧȧȤȞșȥȦȔȡ
ȞȤȔȁ ȘȢ ȥȞȟȔȘ ȧ ȓȞȢȗȢ ȖȩȢȘȜȟȔ ȫȔȥȦȜȡȔ ȡȜȡǻȬȡȰȢȁ
ǥșȥȣȧȕȟǻȞȜ ǧȔȘȚȜȞȜȥȦȔȡ ǨȞȤ ȦșȔȦȤȔȟȰȡǻ ȦȤȧȣȜ ȭȢ
ȗȔȥȦȤȢȟȲȖȔȟȜ Ȗ ȠǻȥȦȔȩ ȞȤȔȲ ȥȦȔȖȜȟȜ ©ǢȔțȔȤȔ ǦȦȢ
ȘȢȟȲª ȦȔ ȢȣșȤȧ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª țȔ ȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȲ ȣȢșȠȢȲ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǖȔȗȔȦȢ ȧȞȤ ȥșȟȓȡȣșȤșȥșȟșȡȪǻȖ ȓȞǻ ȣȤȜ
ȕȧȟȜ ȘȢ ǧȧȤȞșȥȦȔȡȧ Ȗ ȩ ȥȣȤȜȓȟȜ ȣȢȬȜȤșȡȡȲ
ȖǻȘȢȠȢȥȦșȝȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔȦȔȝȢȗȢȣȢșțǻȁȥșȤșȘȠǻȥȪșȖȢȗȢ
ȡȔȥșȟșȡȡȓ ǧȔȘȚ ȫȜȦȔȫ Ƞǻȗ țȡȔȝȢȠȜȦȜȥȓ ț ȦȖȢȤȫǻȥȦȲ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȫșȤșț ȤȢȥ ȣșȤșȞȟȔȘȜ ǻ ȥȦȔȦȦǻ ȭș Ȗ  ȥȦ
ǢȔ ȥȦȢȤǻȡȞȔȩ ȤȢȥ ȗȔțșȦ ©ǧȧȤȞșȥȦȔȡȥȞȜș ȖșȘȢȠȢȥȦȜª
©ǧȧȤȞșȥȦȔȡȥȞȜȝȞȧȤȰșȤªȦȔǻȡȡȔȘȤȧȞȢȖȔȡȢȠȔȦșȤǻȔȟȜ
ȣȤȢȧȞȤȣȢșȦȔțȢȞȤȥȦǟǧȜȠȔǿȖȔ©ȤȢȞǻȖȖǻȘȘȡȓ
ȥȠșȤȦǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª ǧȧȤȞșȥȦȔȡȥȞȜȝ ȞȧȤȰșȤ
  ȡȢȓȕ   ȖȜȘȖȢ ©ǧȧȤȞȪșȡȦȤȢȘȤȧȞª ȖȜ

ǧǘǭșȖȫșȡȞȢ
ǜȕǻȤȞȔȣȢșțǻȝǦȦȔȟǻȡȔȕȔȘ
ǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ

ǧǘǭșȖȫșȡȞȢ
ǜȕǻȤȞȔȣȢșțǻȝǦȦȔȟǻȡȔȕȔȘ
ǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ

ȣȧȥȦȜȟȢȧȞȤȠȢȖȢȲȕȤȢȬȧȤȧǢǪȢȠȜȡȔ©ǭșȖȫșȡȞȢǻ
ȞȢȠȧȡǻȥȦȜȫȡȔȤșȖȢȟȲȪǻȓªǭȜȤȢȞșȢțȡȔȝȢȠȟșȡȡȓȦȔȘȚ
ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȥȦǻțȦȖȢȤȫǻȥȦȲǭșȖȫșȡȞȔȣȤȜȣȔȟȢȡȔȣȢȫ
ȩ  ȗȔț ©ǧȢϋȜȞȜȥȦȢȡȜ ȥȧȤȩª Ȣȣȧȕȟ ȣșȤȬȧ
ȥȦ ȣȤȢ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ȦȔȘȚ ȠȢȖȢȲ ©ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢª
ǥ ǙȚȔȟǻȟȔ ǗȜȥȖǻȦȟȲȲȫȜ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ
ȦȔȘȚȣȢșȦȔǕǠȔȩȧȦǻȔȖȦȢȤȤȢțȣȢȖǻȖȣȤȢȖȬȔȡȧȖȔȡȡȓ
ȣȔȠ·ȓȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȖǻȖ ȨȔȞȦȜ ț ȝȢȗȢ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ȘȔȖ
ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻȣȢȤǻȖȡȓȖțȡȔȫșȡȡȓȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȧȞȤ ȞȧȟȰȦȧȤȜ țǻ țȡȔȫșȡȡȓȠ
ǣǤȧȬȞǻȡȔȘȟȓȤȢȥǻȓȡȦȔǦȔȔȘǻȘȟȓȦȔȘȚȜȞǻȖǣȥȢȕȟȜȖș
ȠǻȥȪș Ȗ ȣȢȣȧȟȓȤȜțȔȪǻȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ȡȔȟșȚȜȦȰ
ǕǠȔȩȧȦǻȖǻȡȣșȤșȞȟȔȖȦȔȘȚȠȢȖȢȲǭșȖȫșȡȞǻȖ
©ǜȔȣȢȖǻȦªǤǻțȡǻȬș©ǜȔȣȢȖǻȦªǻȡȦșȤȣȤșȦȧȖȔȟȜǡǖȔȫȔǿȖ
 ǡǧȧȤȥȧȡțȔȘșȦȔǡǕȠǻȡțȔȘș ȢȕȜȘȖȔ— 
Ǖ ǙșȩȢȦǻ — ȣȢșțǻȲ ©ǘȢȦȢȖȢ ǤȔȤȧȥ ȤȢțȣȧȥȦȜȟȜª
 ǤȢșȦȜǡǧȧȤȥȧȡțȔȘșǡǕȠǻȡțȔȘșǕǙșȩȢȦǻ
ǡǥȔȩǻȠǻǕǦȧȩȔȝȟǻ;ǳȥȧȨǻȣșȤșȞȟȔȟȜȡȜțȞȧ
ȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔ ȧȥȰȢȗȢ ȭȢȖȜȝȬȟȜȢȞȤșȠȜȠȖȜȘ
©ǜȕǻȤȞȔ ȣȢșțǻȝª ǦȦȔȟǻȡȔȕȔȘ   Ǩ ȡȔȥȦȧȣȡǻ ȤȢȞȜ
țȘǻȝȥȡșȡȢȡȢȖǻȣșȤșȞȟǻȖȜȘȔȡȢȦȤȜțȕȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔ
©ǜȕǻȤȞȔ ȣȢșțǻȝª ǦȦȔȟǻȡȔȕȔȘ   ©ǜȔȣȢȖǻȦ ǜȕǻȤȞȔ
ȣȢșțǻȝª ǦȦȔȟǻȡȔȕȔȘ —ȣșȤșȞȟȔȘǻȖ©ǤșȤȟȜȡȔ
ȖșȟȜȞȢȁȤǻȞȜǤȢșțǻȁȣȢșȠȜª ǙȧȬȔȡȕș —ȣȢȡȔȘ
ǧȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔȣșȤșȞȟȔȘȔȟȜȦȔȘȚȠȢȖȢȲǡǕȠǻȡ
țȔȘș ǡ ǡǻȤȬȔȞȔȤ ǡ ǧȧȤȥȧȡțȔȘș ǡ ǟȔȡȢȔȦ
ǟ ǟȧȦȕǻ Ǖ ǙșȩȢȦǻ Ǧ ǪȔȟǻȠȬȢ Ǧ ǙȔȖȤȢȡȢȖ
ǕǕȘȩȔȠǦǙȚȔȖȩȔȤȜțȔȘșǡǥȔȩǻȠǻȦȔǻȡȥșȤșȘȡȜȩ
ȡȔȝȕǻȟȰȬș—ǕǦȧȩȔȝȟǻȦȔǡǕȠǻȡțȔȘș
ǨǧȔȘȚȜȞȜȥȦȔȡǻȬȜȤȢȞȢȖǻȘțȡȔȫȔȟȜȲȖǻȟșȝȡǻȬșȖȫ
ȘȔȦȜ ǙȢ ȟǻȦȡȰȢȗȢ ȲȖǻȟșȲ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔǡǧȧȤȥȧȡțȔȘșȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖȥȦ©ǨȟȲȕȟșȡșȪȰ
ȡȔȤȢȘȧª ȗȔț ©ǧȢϋȜȞȜȥȦȢȡȜ ȥȧȤȩª  ǖșȤșț 
ǧȢȗȢȚȤȢȞȧǡ3DȩǻȠǻȖȜȥȦȧȣȜȖǻțȣȤȜȖǻȦȔȡȡȓȠȡȔ9,
ȣȟșȡȧȠǻ ǤȤȔȖȟǻȡȡȓ ǦȣǻȟȞȜ ȤȔȘȓȡȥȰȞȜȩ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ
ǦȢȲțȧǥǦǥȧǟȜǿȖǻȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȠȧȬșȖȫȲȖǻȟșȲ
ǤȤșțȜȘǻȓǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜǧȔȘȚȜȪȰȞȢȁǥǦǥȡȔȘȔȟȔǻȠ·ȓ
ȧȞȤȣȢșȦȔǙȧȬȔȡȕȜȡȥȰȞȢȠȧȣșȘǻȡȦȢȖǻǙȢȟǻȦȡǻȩ
ȤȢȞȢȖȜȡȖǻȘȘȡȓȥȠșȤȦǻǭșȖȫșȡȞȔțǻȥȦȤȢțȘȧȠȔȠȜȣȤȢ
ȦȖȢȤȫǻȥȦȰȧȞȤȣȢșȦȔȖȜȥȦȧȣȜȟȜǡǧȧȤȥȧȡțȔȘș ©ǢȔȬ
ǟȢȕțȔȤª©ǣȕȤȔțǙȡǻȣȤȔª ǕǙșȩȢȦǻ ©ǗȥǻȠ·ȁȖȢȟȰȡǻȝ
ȡȢȖǻȝª ǖǥȔȩǻȠțȔȘș ©ǠȲȕȟȲȦșȕșǨȞȤȔȁȡȢª ȦȔǻȡ
 ȢȗȟȓȘ ȣșȤșȞȟȔȘǻȖ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔȘȚ ȠȢȖȢȲ
ȖȣșȤȬșȣȢȘȔȖȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰǦǙȔȖȤȢȡȢȖ—ȥȦ©Ǩ
ǧȔȘȚȜȪȰȞǻȝǥǦǥª ǥǠǔ 
ǤȢȠǻȦȡș ȠǻȥȪș Ȗ ȦȔȘȚ ȟȤǻ  ȥȦ ȣȢȥǻȟȔ ȬșȖȫ
ȦșȠȔǨȞȤȣȢșȦȢȖǻȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȡȜțȞȧȦȖȢȤǻȖǕǠȔȩȧȦǻ
©ǗǻȘȣȢȖǻȘȰ ȡȔ ´ǜȔȣȢȖǻȦµ ǭșȖȫșȡȞȔª  ȖǻȤȬ
ȥȦȖȢȤșȡȢ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ǻ ȖȣșȤȬș ȡȔȘȤȧȞ Ȗ ȧȞȤ ȣșȤșȞȟ 
ȝȢȗȢ Ț — ©ǢȔ ȕșȤșțǻ ǙȡǻȣȤȔª   ; ǳȥȧȨǻ ©ǙȢ
ǭșȖȫșȡȞȔª  ǕǦȧȩȔȝȟǻ©ǢȔȝȞȤȔȭȜȝȥȜȡȡȔȤȢȘȧª
  ǻ ©ǗȜțȖȢȟȜȠȢ ǖȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧ ǧȔȤȔȥȔª  
ǥǗȔȩȢȕȢȖȔ©ǪȟǻȕǧȔȤȔȥȔª  ȦȔǻȡǣȕȤȔțǭșȖȫșȡȞȔ

ǧǕǛǝǖ$ǾǗ

ǧǘǭșȖȫșȡȞȢ
ǜȔȣȢȖǻȦǜȕǻȤȞȔȣȢșțǻȝ
ǦȦȔȟǻȡȔȕȔȘ

ǧǘǭșȖȫșȡȞȢǤșȤȟȜȡȔ
ȖșȟȜȞȢȁȤǻȞȜǙȧȬȔȡȕș
ǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ

ȖȜȖșȘșȡȢȖȣȢșȠǻǡǟȔȡȢȔȦȔ©ǙȡǻȣȤȢȖǻȩȖȜȟǻª  
Șș ǿ ȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȁ ț ©ǟȔȦșȤȜȡȜª Ǩ ǙȧȬȔȡȕȜȡȥȰȞȢȠȧ
ȣșȘǻȡȦǻǻȠǧǘǭșȖȫșȡȞȔȥȜȥȦșȠȔȦȜȫȡȢȣȤȢȖȢȘȜȟȜ
ȡȔȧȞȬșȖȫȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁǧȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔȖȩȢȘȜȟȜȘȢ
ȣȤȢȗȤȔȠȦȔȘȚȥșȤșȘȡȰȢȁȬȞȢȟȜǤȜȥȰȠșȡȡȜȞȜȞȤȜȦȜȞȜ
ȝ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȪǻ ȤșȥȣȧȕȟǻȞȜ ȕȤȔȟȜ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȬșȖȫ
ȲȖǻȟșȓȩ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȖȜȥȦȧȣȔȟȜ ț ȘȢȣȢȖǻȘȓȠȜ ȡȔ ȡȔȧȞ
ȬșȖȫȞȢȡȨșȤșȡȪǻȓȩȭȢȁȩȢȤȗȔȡǻțȢȖȧȖȔȖǶǠ
ǤșȤ ûHYFHQNR ǧ ǡȔoPŗȔMǻ üH·UKR 6WDOLQRERG 
ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǘ ǡȔȫȠȧȔȜ ȬșȮȤωȢ ǦȦȔȟȜȡȢȕȢȘ  ǭșȖ
ȫșȡȞȢǧǘǗȔȥȜȓȦǦȦȔȟȜȡȢȕȢȘǭșȖȫșȡȞȢǧǘǙȧȤȤȔț
ȘȔȤȰȒǭșȮȤωȢǙȢȥȦȢȡωȢǙȧȬȔȡȕș
ǠǻȦ ǙȔȖȤȢȡȢȖ Ǧ ǧȔȤϋȧȠȔȜ ȔȥȔȤωȢΒ ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȔ țȔ
ȕȢȡȜ ȦȢϋȜȞΒ  ǭȔȤρȜ ȥȧȤȩ  ǔ  ǙȔȖȤȢȡȢȖ Ǧ Ǩ
ǧȔȘȚȜȪȰȞǻȝ ǥǦǥ >ǗǻȘțȡȔȫșȡȡȓ ȥȦȢȤǻȫȫȓ ț Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔ@  ǥǠ  ǔ  ǧȧȤȥȧȡțȔȘș ǡ ǦȣǻȖșȪȰ ǙȡǻȣȤȔ 
ǭȔȤρȜ ȥȧȤȩ  ǔ  >ȦȔȘȚ ȠȢȖȢȲ@ ǧȧȤȥȧȡțȔȘș ǡ ǢȔȬ
ǟȢȕțȔȤȰǤȤȔȖȘȔȠȔȤȦȔǙȧȡǣǜǦȧȟȦȔȡȢȖǭǡ
ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ǧȔȘȚȜȞȜȥȦȔȡ  Ǣǭǟ  ǭȢȘȜȞȧȟȢȖ Ǫ ǟȔȤȔȖȔȡ
ȟȲȕȢȖǻ ȦȔ ȖȜțȡȔȡȡȓ  ǦȔȘȢȜ ǭȔȤρ  ǔ  Ǚȧȡ Ǖ ǜ ǝț
ȜȥȦȢȤȜȜ ȟȜȦșȤȔȦȧȤȡȯȩ ȥȖȓțșȝ ȦȔȘȚȜȞȥȞȢȗȢ Ȝ ȧȞȤȔȜȡȥȞȢȗȢ
ȡȔȤȢȘȢȖ ǙȧȬȔȡȕș  ǭȢȘȜȞȧȟȢȖ Ǫ ǧȤȔȘȜȪǻȁ ǻ ȡȢȖȔȦȢȤȥȦȖȢ
Ȗ©ǟȔȦșȤȜȡǻªǧǭșȖȫșȡȞȔȦȔ©ǙȡǻȣȤȢȖȜȩȩȖȜȟȓȩªǡǟȔȡȢȔȦȔ
ǢǭǟǭȢȘȜȞȧȟȢȖǪǤȢȘȢȤȢȚǟȢȕțȔȤȓȡȔȥȩǻȘǕȘȔȕȜȒȦȖȔ
ȥȔȡȮȔȦȕșȤșț>ȦȔȘȚȠȢȖȢȲ@ǕȕȘȧȤȔȩȠȔȡȢȖǕǶȠȢȠȢȖǡ
ǜȔȖȚȘȜțȡȔȤȢȘȢȠǧȢϋȜȞȜȥȦȢȡȜȥȢȖșȦȜȕșȤșț>ȦȔȘȚ
ȠȢȖȢȲ@ ǘȧȟȠȧȤȢȘȢȖ Ǩ ǘȢȤȘǻȥȦȰ Ȗȥǻȩ  ǧȢϋȜȞȜȥȦȢȡȜ ȥȢȖșȦȜ
  ȕșȤșț >ȦȔȘȚ ȠȢȖȢȲ@ ǟȢȤȢȦȜȫ Ǘ ǧȔ ȭȢ ȤȢțǻȗȤǻȖȔǿ
ȣȢȟȧȠ·ȓ  ǘȔțșȦȔȜ ǡȧȔȟȟȜȠȢȡ   ȕșȤșț >ȦȔȘȚ ȠȢȖȢȲ@
ǟȔȠȔȤȢȖ Ǖ ǖȢȤȢȡȢȖ ǧ ǗșȟȜȞȜȝ ȥȜȡ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧ 
ǪȔȞȜȞȔȦȜǨțȕșȞȜȥȦȢȡȕșȤșț>ȦȔȘȚȠȢȖȢȲ@Ǫȧȥșȝȡǡ
ǴȥȞȤȔȖȔ țǻȤȞȔ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǧȢϋȜȞȜȥȦȢȡȜ ȥȢȖșȦȜ   ȕșȤșț
>ȦȔȘȚ ȠȢȖȢȲ@ ǜȔȝȡȜȘȘȜȡ ǡ Ǚȟȓ ȦȢȗȢ ȭȢȕ ȥȟȢȖȔ ȕȟȜȥȦǻȟȜ 
ǬȔȖȢȡȢȡȜǧȢϋȜȞȜȥȦȢȡȕșȤșț>ȦȔȘȚȠȢȖȢȲ@ǭȢȞȔȟȢǣ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝ ȣȢșȦ  ǕȘȔȕȜȒȦ ȖȔ ȥȔȡȮȔȦ   ȕșȤșț >ȦȔȘȚ
ȠȢȖȢȲ@ǴȅȒǦǤȢșȦȭȢȣȢȞȢȤȜȖȥȖǻȦǪȔȞȜȞȔȦȜǨțȕșȞȜȥȦȢȡ
ȕșȤșț>ȦȔȘȚȠȢȖȢȲ@ǣțȔȤȔȩȬȜǥǧȔȤȔȥǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȚȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰȣȢșȦȔ ǕȘȔȕȜȒȦȖȔȥȔȡȮȔȦ
ȥǻȫ>ȦȔȘȚȠȢȖȢȲ@

ǣȟșȞȥȔȡȘȤǙȧȡǡȧȩȔȠȠȔȘǭȧȞȧȤȢȖ
ǭȔȠȥǻȘȘǻȡǦȢȟșȩȢȖ
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ǧǕǙǜÉǗǕǪȔȦǻȤȢ —" —ȓȣȢȡȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰ
ǻ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǣȘȡȜȠ ǻț ȣșȤȬȜȩ ȣȢȫȔȖ ȣșȤșȞȟȔȘȔȦȜ
ǭșȖȫșȡȞȔȓȣȢȡȠȢȖȢȲǧșȞȥȦȜȣȧȕȟǻȞȧȖȔȟȜȥȓȧȤǻțȡȜȩ
ȖȜȘ©ǥȢȥǻȓȕȧȡǼȔȞȧȞșȡȞȲª ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓțȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ  ǧ  ȣ·ȓȦȰ ȣȢșțǻȝ  ©ǦșȞȔȝ ȞȔȝǼȢ
ȥǻȥȲª ǜȕǻȤȞȔȥȖǻȦȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁȖȜțȖȢȟșȡȡȓ  ȬǻȥȦȰ
ȖǻȤȬǻȖ ©ǦșȞȔȝȥǻȘțǻȡȘțșȡȥȲª ǤȢȖȡȔțȕǻȤȞȔȥȖǻȦȢȖȢȁ
ȣȢșțǻȁǧȬǻȥȦȰȣȢșțǻȝ ©ǟȢȡȡǻȦǻȡȢȥȢȤșȡȣȢª
ǥȔȘȓȡȥȰȞȜȝǦȢȲțȥȰȢȗȢȘȡǻǬȣ·ȓȦȰȦȖȢȤǻȖ 
Ǧǻȕȧȓ ǧșȝȥȧȞș ǟȢȠȔȪȧ ǟȔȪȧȥȧȞș ǡȧȤȔȁ ǧȔȞȔȲȞǻ
ǙțȲȗș ǧȔȞȔȥǻ ǟȧȤȢȘȔ ǧȔȪȧȢ ǻ ǧ ȣǻȘȗȢȦȧȖȔȟȜ ȢȞȤșȠș
ȖȜȘȣȢșțǻȝǭșȖȫșȡȞȔȓȣȢȡȠȢȖȢȲ©ǴȞȧȠȤȧ«ª ǧȢȞǻȢ
 ǢǥǿțȡǻȞȢȖȔțȔȧȖȔȚȧȖȔȟȔȭȢǧȓȞǻȕǻȟȰȬǻȥȦȰ
ȣșȤșȞȟȔȘȔȫǻȖ ȓȣȢȡ ȞȢȤȜȥȦȧȖȔȖȥȓ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȜȠȜ
ȣǻȘȤȓȘȡȜȞȔȠȜ ǥǿțȡǻȞȢȖȔ Ǣ Ǘ ǡȢȖȡȔ ȥȣșȪȜȨǻȞȔ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȓȣȢȡȥȰȞȢȗȢȣȢșȦȜȫȡȢȗȢȣșȤșȞȟȔȘȧǦȩǻȘȡȜȝ
ȥȖǻȦǔǦ ǨȥȦ©ǙȢȤǻȫȫȓțȘȡȓȥȠșȤȦǻ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔª ȧ ȗȔț ©ǕȞȔȩȔȦȔª ǬșȤȖȢȡȜȝ ȣȤȔȣȢȤ
ȕșȤșț ǧȡȔȗȢȟȢȥȜȖȡȔȡșțȠǻȡȡǻȝȔȞȦȧȔȟȰȡȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȢșțǻȁ
ǠǻȦ ǖȢȡȘȔȤșȡȞȢ Ƕ ǥȢțȞȢȬǻ ǻ țȟȜȘȡǻ ȓȣȢȡȥȰȞȢȁ ȣȢșțǻȁ
ǴȣȢȡȥȰȞȔȞȟȔȥȜȫȡȔȣȢșțǻȓȖȞȢȡȦșȞȥȦǻȥȖǻȦȢȖȢȁȦȔȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȟǻ
ȦșȤȔȦȧȤȜǟ

ǶȖȔȡǖȢȡȘȔȤșȡȞȢ

ǧǕǛǝǖÉǾǗ ǕȕȘǻȟȰȘȔ  Ƞ ǤșȤȢȖȥȰȞ
ȦșȣșȤ ǟȜțȜȟȢȤȘȔ ǟȔțȔȩȥȦȔȡ —  ǕȟȠȔȦȜ
ǟȔțȔȩȥȦȔȡ —ȞȔțȔȩȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰ
ǢȔȤȢȘȡȜȝȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǟȔțȔȩȥȰȞȢȁǥǦǥ  ǜȔȞǻȡȫȜȖ
 ǟȔțȔȩ ȧȡȦ ǕȟȠȔ
Ǖ Ȧ Ȕ   Ș  Ȥ  Ȩ ǻ ȟ Ȣ ȟ   ȡ Ȕ ȧ Ȟ
 ȣȤȢȨ  ǕȖȦȢȤ
țȕ ȖǻȤȬǻȖ ©ǢȢȖȜȝ ȤȜȦȠª
  ©ǗȜȕȤȔȡșª —
 ǧ —  ©ǣȥǻȡȡǿ ȟȜȥ
Ȧȓª  ȦȔǻȡȡȜțȞȜȣȢ
șȠ— ©ǤȤȢȤȜȖª  ©ǥȓ
ȦȧȖȔȡȡȓª  ȦȔǻȡȣ·ǿȥ
ǧ—ȣșȤȬȜȝȣșȤșȞȟȔȘȔȫ
ȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔȞȔțȔȩȠȢ
ȖȢȲțȔȤșȘǧȖȜȝȬȢȖ
ǕǧȔȚȜȕȔǿȖ
©ǟȢȕțȔȤª ȘȢ ȓȞȢȗȢ Ȗǻȡ ȤȔ
țȢȠǻțǡǙȔȧȟșȦȕȔǿȖȜȠȣșȤșȞȟȔȖȤȓȘȦȖȢȤǻȖȧȞȤȣȢș
ȦȔ țȢȞȤ ȣȢșȠȧ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȖǻȤȬǻ ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª
©ǜȔȣȢȖǻȦª©ǣȝȦȤȜȬȟȓȩȜȬȜȤȢȞǻȁª©ǦȔȘȢȞȖȜȬȡșȖȜȝ
ȞȢȟȢ ȩȔȦȜª ©Ǣș ȗȤǻǿ ȥȢȡȪș ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª ©ǙȢȕȤȢ ȧ
ȞȢȗȢ ǿ ȗȢȥȣȢȘȔª ©Ƕ ȡșȕȢ ȡșȖȠȜȦș ǻ țȔȥȣȔȡǻ ȩȖȜȟǻª
©Ƕ ȖȜȤǻȥ ȓ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ ǚȘȧȔȤȘȧ ǦȢȖǻª
ȧȥȰȢȗȢ  ȦȖȢȤǻȖ  ǞȢȗȢ ȣșȤșȞȟȔȘȜ ȖȠǻȭșȡȢ ȦȔȞȢȚ
Ȗ ȧȥǻȩ ȡȔȥȦȧȣȡȜȩ ȖȜȘ ȦȖȢȤǻȖ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ©ǤȢșȠȜª
ǕȟȠȔǕȦȔ   ©ǗȜȕȤȔȡǻ ȦȖȢȤȜª ǕȟȠȔǕȦȔ 
 ©ǗǻȤȬǻȕȔȟȔȘȜª ǕȟȠȔǕȦȔ ȞȔțȔȩ
ȠȢȖȢȲǕȖȦȢȤȥȦȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȔȤȔȥ—ǻȡȔȬȣȢ
șȦª ©ǢșțȔȕȧȦȡȓ ȖșȟȜȞȔ ȟȲȘȜȡȔª ȢȕȜȘȖǻ —  
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ǧǕǛǝǾǗ

©ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȞȔțȔȩȥȰȞȜȝ ȡȔȤȢȘª   ©ǢȔȥȦȔȖȡȜȞ
ȞȔțȔȩȥȰȞȜȩȣȢșȦǻȖª  ȦȔǻȡȡȔȘȤȧȞȧȣșȤǻȢȘȜȫȡȜȩ
ȖȜȘȔȡȡȓȩȤșȥȣȧȕȟǻȞȜǨȞȤȣȢșȦȢȖǻȣȤȜȥȖȓȦȜȖȖǻȤȬȢȖȔȡȧ
ȘȤȔȠȧ ©ǧȔȤȔȥª   ȖǻȤȬǻ ©ǦȜȤȘȔȤ·ȓª ©ǥȢțȠȢȖȔ ț
ǧȔȤȔȥȢȠª ȢȕȜȘȖȔ— ǨȫȔȥȡȜȞȲȖǻȟșȝȡȜȩțȔȩȢȘǻȖ
ȖǕȟȠȔǕȦǻ  ȦȔǟȜǿȖǻ  
ǧȖǧȔȤȔȥǧȔȚȜȕȔǿȖǕǤȤȜȖǻȦȦȢȕǻǨȞȤȔȁȡȢǕȟȠȔǕȦȔ
>ȞȔțȔȩȠȢȖȢȲ@ǥȢțȠȢȖȔțǧȔȤȔȥȢȠǧȔȚȜȕȔǿȖǕǧȖȢȤȜ
ǕȟȠȔǕȦȔ  ǧ  >ȞȔțȔȩ ȠȢȖȢȲ@ ǧșȕș ȡȔȬ ȕșȥȥȠșȤȦȡȯȝ
ǟȢȕțȔȤȰǦȢȖșȦȥȞȔȓǨȞȤȔȜȡȔǔϗȥȦȔțǖȤȔȦȡȔȬ
ȘȤȧȗȡȔȬǦȕȥȦǕȟȠȔǕȦȔ>ȞȔțȔȩȤȢȥȠȢȖȔȠȜ@

ǥȔȧȬȔȡǟȔȝȬȜȕȔǿȖȔ

ǧǕǛɂғǾǗ ǦȔȦȔȡȗȧȟ  ȨȢȤȦ ǕȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȥȰȞȜȝ
ȦșȣșȤ Ƞ ǩȢȤȦ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟȔțȔȩȥȦȔȡ —  ȦȔȠ
ȥȔȠȢ —ȢȩȢȤȢȡșȪȰȥȔȘȧǭșȖȫșȡȞȔȡȔȣȖǻǡȔȡȗȜȬȟȔȞȧ
ǤǻȘȫȔȥțȔȥȟȔȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȘǻȘǻȕȔȦȰȞȢǧȣȤȔȪȲȖȔȟȜ
Ȗ ȥȔȘȧ ȗȔȤȡǻțȢȡȧ ǻ ȦȢȖȔȤȜȬȧȖȔȟȜ ț ȣȢșȦȢȠ —
ǧțȕșȤǻȗȔȖȥȔȘǭșȖȫșȡȞȔȘșȞǻȟȰȞȔȤȢȞǻȖȕȧȖȝȢȗȢȘȜ
ȤșȞȦȢȤȢȠ — — ȘȜȤșȞȦȢȤ ǡȧțșȲ — ȠșȠȢ
ȤǻȔȟȰȡȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧǧǘǭșȖȫșȡȞȔȧǩȢȤȦǻǭșȖȫșȡ
ȞȔ ǧ țȕǻȟȰȬȜȖ ȤȢțȠǻȤ ȥȔȘȧ ȘȢ  ȗȔ țȕșȤǻȗ țșȠȟȓȡȞȧ
ȞȤȜȡȜȪȲȞȔȠǻȡȡȜȝȥȦǻȟșȞȥȣȢȡȔȦȜȠȧțșȲǗȔȚȟȜȖȧȤȢȟȰ
ȖǻȘǻȗȤȔȖȧȖǻȘȡȢȖȟșȡȡǻȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔǭșȖȫșȡȞȢȖǻ—
ȗǻȣȥȢȖȢȗȢȣȢȗȤȧȘȘȓǙǻȓȟȰȡǻȥȦȰǧȧțȕșȤșȚșȡȡǻȣȔȠ·ȓȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǻ ȝȢȗȢ ȠȧțșȲ ȖǻȘȕȜȦȢ ȡȔ ȬȣȔȟȰȦȔȩ ȣșȤǻȢ
ȘȜȫȡȜȩ ȖȜȘ ȘȜȖ ǦȔȘǻȖȡȜȞ ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȗȢ ȥȔȘȧ 
ǥȔȘȓȡȥȰȞȔ ǨȞȤȔȁȡȔ   ȕșȤșț  ǣȘȡȧ ț ȖȧȟȜȪȰ
ǩȢȤȦȧǭșȖȫșȡȞȔȡȔțȖȔȡȢǻȠșȡșȠǧ
ǟȔȕǻȕȧȟȟȔǦȜȘǻȜȞȧȟȜ

©ǧǕǟÉǴǟǧǝǟǣǠɂғǦǱǠǶǠeǴª—ȘȜȖ©11—
ǧȔȞȔȓȞȦȜȞȢȟȜȥȰȟǻȟșȓª
ǧǕǠǕǠÉǾǗǦǱǟǝǞǡȔȦȖǻȝǕȤȢȡȢȖȜȫ 
ȥ ǡȢȩȡȔȦȞȔ ȦșȣșȤ ǤȢȣǻȟȰȡȓȡȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǛȜȦȢȠ
Ȣȕȟ —  ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȣȢșȦ ǻ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗ
ǤȜȥȔȖ ȠȢȖȔȠȜ ǻȘȜȬ ȧȞȤ ȤȢȥ ǜȔȞǻȡȫȜȖ ǟȜȁȖ ǻȡȦ
ȣȤȢȨȢȥȖǻȦȜ  ǨȫȜȦșȟȰțȗȢȘȢȠ—ȣȤȔȪǻȖȡȜȞȤșȘ
ȗȔțșȦțȔȖȟǻȦȞȜȁȖȦșȔȦȤǻȖǤǻȘȫȔȥȡǻȠȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁȖǻȝȡȜ
ȕȧȖȖǻȝȥȰȞȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȦȢȠǨȤȢȞȜȤȢțȗȤȢȠȧǻȘȜȬȥȰȞȢȁ
ȞȧȟȰȦȧȤȜ Ȗ ǦȢȲțǻ ǥǦǥ ǧ  ȕȧȟȢ țȔȔȤșȬȦȢȖȔȡȢ ȝ
țȔȥȟȔȡȢ Ȗ ǦșȤșȘȡȲ ǕțǻȲ ©ǦȦșȣȟȔȗª  ǗȜȝȬȢȖȬȜ ȡȔ
ȖȢȟȲȖǻȡȣȢȖșȤȡȧȖȥȓȘȢȟǻȦȤȢȕȢȦȜǕȖȦȢȤȡȜțȞȜ
ȣȢșȦȜȫȡȜȩțȕȠȢȖȢȲǻȘȜȬ©ǗȧȟȜȫȞȜȦȔȖȧȟȜȪǻª  
©ǢȔȪȰȢȠȧȦȜȚȡǻª  ©ǗǻȘȧȥȰȢȗȢȥșȤȪȓª  ©Ǘ
ȠȢȁȝǨȞȤȔȁȡǻª  ©ǖȔȦȰȞǻȖȭȜȡȔª  ©ǠȲȕȢȖª
  ȦȔ ǻȡ ǘșȤȢȁȞȧ ȖǻȝȡȜ ȖǻȘȢȕȤȔțȜȖ ȧ Ȟȡ ȖǻȤȬǻȖ ǻ
ȡȔȤȜȥǻȖȤȢȥȠȢȖȢȲ ȧȥȣǻȖȔȖȦǻțǜǟȔȪȢȠ ©ǥȢțȖǻȘȞȔ
ȕȢǿȠª  ©ǦȦȔȟǻȡȗȤȔȘȥȰȞǻȖǻȤȬǻª  ©ǠșȗșȡȘȔª
 ©ǦȢȟȘȔȦǻȣȤȔȣȢȤª  ȧȞȤ—©ǧȖȢȁȥȜȡȜª
 ȦȔȖȘșȓȞȜȩȘȤȔȠȦȖȢȤȔȩ
ǙȢ ȟǻȦȡȰȢȗȢ ȲȖǻȟșȲ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ

ǭșȖȫșȡȞȔǧȧȥȣǻȖȔȖȦȢȤȥȦȖǻțǡǥȧȕȔȬȢȖȜȠȡȔȣȜȥȔȖ
ȣ·ǿȥȧ©ǦȖǻȦȔȡȢȞªȧȓȞǻȝȖǻȘȦȖȢȤșȡȢȠȔȟȢȖǻȘȢȠȜȝȣșȤǻȢȘ
ȕǻȢȗȤȔȨǻȁǭșȖȫșȡȞȔ—ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓȧǗǻȟȰȡǻ—
ȣșȤȬǻ ȥȦȧȘǻȁ ț ȠȔȟȓȤȥȦȖȔ Ȗ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ Ǵ ǥȧȥȦșȠȔ
ǥȧȥȦșȠȔȥȔ  Ǩ ȲȖǻȟșȝȡǻ Șȡǻ ȘȤȔȠȧ ȣȢȞȔțȔȟȜ ǥǻȖȡșȡ
ȠȧțȘȤȔȠ ȦșȔȦȤ ȤșȚ Ǖ ǛȜȟǻȡȥȰȞȜȝ  ȦȔ ǥșȥȣȧȕȟ
ȦșȔȦȤ ȲȡȢȗȢ ȗȟȓȘȔȫȔ ȤșȚ ǡ ǾȤșȪȰȞȜȝ  Ǩ ǟȜǿȖǻ
ȣȤșȠ·ǿȤȔ ȖǻȘȕȧȟȔȥȓ  ȕșȤșț  ǥȢȟǻ ȖȜȞȢȡȧȖȔȟȜ
ǕǤȔțșȡȞȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ǡǤȔțȜȫ ǙȧȥȓǘȧȥȜȞȢȖȥȰȞȔ 
țȔȥȟȧȚșȡȜȝȔȤȦȜȥȦǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥǤǙȢȖȗȔȟȰ ǥȧȥ
ȦșȠȔȥ ȦȔǻȡ
ǧȖǦȖǻȦȔȡȢȞǙȤȔȠȔȡȔȘǻȁǟ

ǠșȖǙȤȢȕ·ȓțȞȢ

ǧǕǠǕǠÉǞ ǠșȢȡǻȘ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ 
ȥ ǦȔȖȜȡȪǻ ȦșȣșȤ ȥȠȦ ǖȔȟȔȞȟǻȝȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǪȔȤȞǻȖ
Ȣȕȟ —  ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȣȢșȦ ȣȧȕȟǻȪȜȥȦ
ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǜȔȞǻȡȫȜȖ ǠǻȦ ǻȡȦ ǻȠ ǣ ǡ ǘȢȤȰȞȢȗȢ
  ǕȖȦȢȤ ȞȡȜȚȢȞ ȣȢșțǻȁ ©ǣȥǻȡȡǻ ȗȡǻțȘȔª  
©ǙȢȣȢȞȜ ȦȖǻȝ ȫȔȥª  
©ǗȢȘȔ Ȗ ȣȤȜȗȢȤȭǻª  
©ǢȔȢȘȜȡȪǻțǻȥȖǻȦȢȠª  
©ǟȤȜȟȢȠ ȣȢ țșȠȟǻª  
©ǤȢȦǻȞȖȢȘȜȚȜȖȢȁª  
©ǢșȧȤȔȩȢȖȔȡȜȝȫȔȥª  
© ǖ ș ț ȣ Ȥ Ȝ Ȧ ȧ ȟ Ȱ ȡ Ȕ  Ȧ ș ȫ ǻ ȓ ª
 ȦȔǻȡǠȔȧȤșȔȦǙșȤȚ
ȣȤșȠǻȁǨȞȤȔȁȡȜǻȠǧǭșȖ
ȫșȡȞȔ   țȔ țȕ ȣȢșțǻȝ
©ǗȜȕȤȔȡșª  
ǭșȖȫ ȦșȠȔȦȜȞȧ Ȗ ȘȢ
ȤȢȕȞȧǧȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢȡȜț
ǠǧȔȟȔȟȔȝ
ȞȢȲȣȢșțǻȝȧȠǻȭșȡȜȩțȢȞȤ
ȧ țȕ ©ǛȧȤȔȖȟȜȡȜȝ ȟșȠǻȬª   Ǩ ȖǻȤȬǻ ©ǙȧȠȜª
ȢȕȤȔțȜ ǙȡǻȣȤȔ ȖȜȬȡșȖȢȗȢ ȥȔȘȧ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȩȤȧȭǻȖ ȓȞǻ
ȣȔȘȔȲȦȰ©ȭȢȕțȔȗȧȕȜȦȜȥȓȧȦȤȔȖȔȩªȖȜȞȟȜȞȔȲȦȰȖȧȓȖǻ
ȤȓȘȞȜ ǻț ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȖǻȤȬȔ ©ǦȔȘȢȞ ȖȜȬȡșȖȜȝ ȞȢȟȢ
ȩȔȦȜª ǦȣȜȤȔȲȫȜȥȰ ȡȔ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȝ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
ȟǻȤȜȞȜȢȕȤȔțȥȔȘȧ ȘȜȖǣȕȤȔțȜȞȢȡȪșȣȦȜȧȣȢșȦȜȫȡǻȝ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ — ȤȢțȘ ǦȔȘ  ǧ ȣǻȘȡȢȥȜȦȰ
ȝȢȗȢ ȘȢ ȤǻȖȡȓ ȥȜȠȖȢȟȧ ȖȦȤȔȫșȡȢȁ ȧȞȤ ȠșȡȦȔȟȰȡȢȥȦǻ
Ȗ ©ǖȔȟȔȘǻ ȣȤȢ ȖȜȬȡșȖȜȝ ȥȔȘȢȞª țȕ ©ǘȟȜȕȢȞȜȝ ȥȔȘª
  ȧ ȓȞȢȠȧ ©ȩȤȧȭǻ ȡș ȗȧȘȧȦȰ Ƕ ȥǻȠ·ȓ ȡș ȖșȫșȤȓª
Ǩ ȣȢșțǻȁ ©ǥȢțȩȢȘȜȦȰȥȓ ȞȢȟȔȠȜª ȡȔȣȜȥȔȡǻȝ ȧ ȚȔȡȤǻ
ȠȢȟȜȦȖȜ ǧ țȢȕȤȔțȜȖ ȤȢȞȜ țȔȥȟȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ țȢȞȤ
ȝȢȗȢ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ ȡȔ ǟȢȥȔȤȔȟǻ ǗǻȤȬ ©ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ
ǨȞȤȔȁȡǻ  ȤȢȞȧª ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢ ȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧ ȣȤȜȁțȘȧ
ȣȢșȦȔ ȡȔ ǖȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧ ǧȧȦ ȓȞ ǻ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǶȘș ǻ ȡș
ȠȜȡȔǿª țȕ©ǧȔȞȔȣȢȤȔª ȔȖȦȢȤțȢȥșȤșȘȚȧǿȦȰȥȓ
ȡȔȖȜȥȢȞǻȝȠǻȥǻȁǭșȖȫșȡȞȔȓȞȜȝȣȢȚșȤȦȖȧȖȔȖȚȜȦȦȓȠ
țȔȘȟȓ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȣȤȢȕȧȘȚșȡȡȓ ȡȔȪǻȁ ǤǻȘ ȖȣȟȜȖȢȠ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȖǻȤȬȔ ©ǡșȡǻ ȢȘȡȔȞȢȖȢª ȡȔȣȜȥȔȡȢ ȝ
ȣȢșțǻȲǧ©ǶȚȜȦȜȡșȠȢȚȟȜȖȢª

ǧǕǠǱǞ2ǢǶ
ǧȖ ǙȢȤȢȗȢȲ ȕșțȥȠșȤȦȓ  ǥȔȘȓȡȥȰȞȔ ǛȜȦȢȠȜȤȭȜȡȔ 
ȕșȤșțǙȧȬȔȡȔȤȢȘȧǗǻȡȡȜȪȰȞȔȣȤȔȖȘȔȕșȤșțǥȓȘȞȜ
ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǟȢȕțȔȤșȖȔ țȢȤȓ ǗǻȤȬǻ ȤȔȘȓȡȥȰȞȜȩ ȣȢșȦǻȖ ȣȤȢ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȔǟǗȜȕȤȔȡșǟ
ǠǻȦǤȤȢȞȢȨ·ǿȖǶǾȘȡǻȥȦȰȥȖǻȦȧȖȣȢșțǻȁǠșȢȡǻȘȔǧȔȟȔȟȔȓ
ǗǻȦȫȜțȡȔ  ǔ  ǤȤȢȞȢȨ·ǿȖ Ƕ ǶȥȦȢȤǻȢȥȢȨȥȰȞǻ ȠȢȦȜȖȜ Ȗ
ȣȢșțǻȁǠșȢȡǻȘȔǧȔȟȔȟȔȓǭșȖȫșȡȞȢǻǤȢȘǻȟȟȓǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰ
ǟȔȠ·ȓȡșȪȰǤȢȘǻȟȰȥȰȞȜȝǤȤȢȞȢȨ·ǿȖǶǤǤȢșȦȜȞȔǠșȢȡǻȘȔ
ǧȔȟȔȟȔȓ ǢȔȖȫ ȣȢȥǻȕȡȜȞ Șȟȓ ȖȜȭȜȩ ȡȔȖȫ țȔȞȟȔȘǻȖ ǟȔȠ·ȓȡșȪȰ
ǤȢȘǻȟȰȥȰȞȜȝ

ǧȔȤȔȥǟȤșȠǻȡȰ

ǧǕǠÉǮǚǢǟǣ ǚȟȰȖǻȡȔ ǾȖȗșȡǻȖȡȔ 
ǖǿȟȗȢȤȢȘ ȦșȣșȤ ǥǩ —  ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ
ȠȔȝȥȦȤȜȡȓ ȩȧȘȢȚ ȖȜȬȜȖȞȜ ǻ ȣșȘȔȗȢȗ Ǭȟșȡ ǢȔȪ
ȥȣǻȟȞȜ ȠȔȝȥȦȤǻȖ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȠȜȥȦȖȔ   ǢȔȖȫȔȟȔȥȓ
Ȗ — Ȗ ǟȜȁȖ ȧȫȭǻ ȣȤȜȞȟȔȘȡȢȗȢ ȠȜȥȦȖȔ Ǩ
 —  ȩȧȘȢȚȡȜȞ ȖȜȬȜȖȞȜ Ȗ ǥșȥȣȧȕȟ ȕȧȘ ȠȢ
Șșȟșȝ ț  — ȖȜȞȟȔȘȔȫ ȖȜȬȜȖȞȜ ȦȔ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ
ȧ ǟȜȁȖ ȧȫȭǻ ȣȤȜȞȟȔȘȡȢȗȢ ȠȜȥȦȖȔ ț  — ǟȜ
ȁȖ ȩȧȘȢȚȣȤȢȠȜȥȟȢȖȜȝ ȦșȩȡǻȞȧȠ  ț  — țȔȖ
ȖǻȘȘǻȟșȡȡȓȘșȞȢȤȔȦȣȤȜȞȟȔȘȡȢȗȢȠȜȥȦȖȔǧȢȗȢȚȤȢȞȧ
țȔȣȢȫȔȦȞȧȖȔȟȔ ȥȣșȪǻȔȟǻțȔȪǻȲ ©ȩȧȘȢȚȡȓ ȖȜȬȜȖȞȔª
2000— — țȔȖ ȞȔȨșȘȤȜ ȩȧȘȢȚ ȦșȞȥȦȜȟȲ ǻ ȠȢȘș
ȟȲȖȔȡȡȓ ȞȢȥȦȲȠȔ ǟȜȁȖ ǻȡȦȧ ȘșȞȢȤȔȦȣȤȜȞȟȔȘȡȢȗȢ
ȠȜȥȦȖȔǻȘȜțȔȝȡȧǻȠǡǖȢȝȫȧȞȔǧȥȦȖȢȤȲȖȔȟȔțȤȔț
ȞȜ ȩȧȘȢȚ ȦșȞȥȦȜȟȲ ȥșȤșȘ ȤȢȕǻȦ — ȣȔȡȡȢ ȦȞȔȡȜȡȜ
Șȟȓ ǻȡȦșȤ·ǿȤȧ ȢȘȓȗ
ȢȕȞȟȔȘȜȡȞȜȘȟȓȞȡȜ
ȚȢȞ ȣȔȣȞȜȔȘȤșȥȜ
ǕȖȦȢȤȞȔȣȔȡȡȢ©ǤȤȔ
Ȫǻ ȥȟȔȖȔª ©ǦȖȓȦȢ
ǟȜǿȖȔª ȢȕȜȘȖȔ—ȖȜ
ȬȜȖȞȔ ȡȔ ȖȢȖȡǻ
 ǢǡǨǢǙǡ 
ǢȔ ȬșȖȫ Ȧș
ȠȔȦȜȞȧ ȖȜȞȢȡȔȟȔ
ȨȧȦȟȓȤ ȫșȥȧȫȔȠȧ
ȟǻȡș ȤȧȬȡȜȞȢȖȜȝ
ȬȢȖ   Șȟȓ ȖȜȘ
©ǟȢȕțȔȤȓªȧȦȢȠȔȩ
ǻ ȦșȠȔȦȜȫȡș ȣȔȡȡȢ
©ǢșțȔȕȧȘȰȦșȣȢȠ·ȓ
ȡȧȦȜ ȡșțȟȜȠ ȦȜȩȜȠ
ȥȟȢȖȢȠª ȤȢȗǻȚȞȔ
ȬȢȖȞȖǻȥȞȢțȡǻȡȜȦȞȜ
ȗȟȔȘȰ  ȢȕȜ
ȘȖȔ — ǢǡǨǢǙǡ 
ǟșȤȧȖȔȟȔ ȣǻȘȗȢȦȢȖ
ȞȢȲȖȜȬȜȖȞȜȖȜȤȢ
ȕ ǻ Ȗ   Ȣ ȕ Ȟ ȟ Ȕ Ș Ȝ ȡ Ȣ Ȟ
ǚǧȔȟȔȭșȡȞȢǧșȠȔȦȜȫȡșȣȔȡȡȢ Ǖ   Ǖ Ȥ ț Ȕ ȩ Ȕ ȡ Ȣ Ȗ Ȣ ȁ
©ǢșțȔȕȧȘȰȦșȣȢȠ·ȓȡȧȦȜȡșțȟȜȠ Șȟȓ ȔȟȰȕ ©ǧ ǭșȖ
ȦȜȩȜȠȥȟȢȖȢȠªǥȢȗǻȚȞȔȬȢȖȞ ȫșȡȞȢªȘȖȢȩ—ǚǦș
ȖǻȥȞȢțȡǻȡȜȦȞȜȗȟȔȘȰ
ȟșȠșȡȦȰǿȖȢȁ Șȟȓ Ȟȡ

21

ǤǩșȘȫșȡȞȔ©ǦȟȢȖȢȣȤȢǟȢȕțȔȤȓª ȖȥǻȦȤȜ— 
ǘ ǟȟȢȫȞȢ Șȟȓ ȔȟȰȕ ©ǳȖǻȟșȝȡȜȝª Ǡ ǤȢȬȜȖȔȡȜȞ ȘȢ
ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȕȜȘȖǻ —   Ȕ ȦȔȞȢȚ ȣȔȡȡȢ
©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȞȖǻȦȜ ȠȢȁ«ª Ǡ ǦȜȡȜȪǻ ©Ǖ ȧ ȥșȟȔȩ ȧ
ȖșȥșȟȜȩ ǻ ȟȲȘȜ Ȗșȥșȟǻ«ª ǘ ǜȔȗȤșȕșȟȰȡȢȁ ȤȧȬȡȜȞȔ
ȣȔȡȡȢ ©ǨȞȤȔȁȡȔª Ǡ ǗȢȤȢȣȔȝ ȧȥǻ —   ǻ ȤȧȬȡȜȞȔ
țȥȜȟȧșȦȢȠǭșȖȫșȡȞȔǕǠȔȣȫȜȡȥȰȞȢȁ  ǧȖȢȤȜǧ
șȞȥȣȢȡȧȖȔȟȜȥȓț
ǧȖ ǳȕȜȟșȝȡȔȓ ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȔȓ ȖȯȥȦȔȖȞȔ ȣȢȥȖȓȭșȡȡȔȓ
ȟșȦȜȲȥȢȘȡȓȤȢȚȘșȡȜȓǧǘǭșȖȫșȡȞȢǟȔȦȔȟȢȗǟ
ǠǻȦ ǙȢȟǻȡȥȰȞȔ ǡ ǡȔȝȥȦȤȜ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȠȜȥȦșȪȦȖȔ ǨȞȤȔȁȡ
ȥȰȞȢȁ ǥǦǥ ǙȢȖǻȘȡȜȞ ǟ  ǡȔȞȥȜȠȢȖȜȫ ǟ ǦǻȖȞȢ Ǘ
ǚȟȰȖǻȡȔǧȔȟȔȭșȡȞȢ—ǕǢǧǗǻȥȡȜȞȔȤȩșȢȟȢȗǻȁȠȜȥȦșȪȦȖȔ
ȞȧȟȰȦȧȤȡȢȁȔȡȦȤȢȣȢȟȢȗǻȁǔ

ǕȡȡȔǧȜȦȔȤșȡȞȢ

ǧÉǠǠǶǢǢ—ȘȜȖǥșȖșȟȰ.
ǧǕǠǱǞÐǢǶ 7DJOLRQL ǡȔȤǻȓ ǦȦȢȞȗȢȟȰȠ—
 ǡȔȤȥșȟȰ ǩȤȔȡȪǻȓ  — ǻȦȔȟ ǻ ȨȤȔȡȪ
ȕȔȟșȤȜȡȔ ȕȔȟșȦȠșȝȥȦșȤ ȣșȘȔȗȢȗ ȖȜȘȔȦȡȔ ȕȔȟșȤȜȡȔ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȥȦȜȟȲ ǤșȤȬȢȲ ȣȢȫȔȟȔ ȦȔȡȪȲȖȔȦȜ ȡȔ
ȣȧȔȡȦȔȩǗȫȜȟȔȥȓȖǤȔ
ȤȜȚǻ ȧ ȥȖȢȗȢ ȕȔȦȰȞȔ
ǩǻȟǻȣȣȢǧȔȟȰȝȢȡǻǤșȤ
ȬȔ ȖȜȞȢȡȔȖȜȪȓ ȣȔȤȦǻȁ
ǦȜȟȰȨǻȘȜ   Ȗ
ȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȠȧ ȕȔȟșȦǻ
Ǜ ǭȡșȝȪȗȢȨȨșȤȔ
Ǩ — ȭȢȤǻȫȡȢ
ȗȔȥȦȤȢȟȲȖȔȟȔȖǦȔȡȞȦ
ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ǖȤȔȟȔ
ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȖȜȥȦȔȖȔȩ
ȖȜȞȢȡȧȖȔȟȔ ȦȔȡȪȲ
ȖȔȟȰȡǻ ȥȢȟȰȡǻ ȡȢȠș
ȤȜ ©ǡșȦșȟȜȞª ©ǟȔ
ȫȧȫȔª ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȔ
ȫȜȖ ǧ Ȗ ȕȔȟșȦǻ ©ǘǻȦȔ
ȡ Ȕ ª  ǘ   ǭ Ƞ ǻ Ș Ȧ Ȕ  ȝ
ǛǖȧȖ·ǿǡȔȤǻȓǧȔȟȰȝȢȡǻ
Ǚǩǚ ǣȕșȤȔ ȧȣșȤ
ȖȕȔȟșȦǻ©ǪǻȦȔȡȔª
ȬșȕȔȟșȦȣȢȥȦȔȖȟșȡȢȖ
ǤȔȣǻȤȟǻȦȢȗȤȔȨǻȓ
ǤșȦșȤȕȧȤțǻȟȜȥȦȢȣ
1ȘȜȖǤȟșȭșșȖǕǢȔȬȕȔȟșȦǦǤȕǦ 
ǤȢșȦ țȗȔȘȔȖ ȣȤȢ Ȫș Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǖȟȜțȡșȪȯª Ǩ ȣȢ
ȖǻȥȦǻ ©ǪȧȘȢȚȡȜȞª ȡȔțȖȔȖ ǧ ©ȢȫȔȤȢȖȔȦșȟȰȡȜȪșȝª Ȝ
©ȫȔȤȢȖȡȜȪșȝªȔȁȁȦȔȡșȪȰ—©ȖȢȟȬșȕȡȯȠȜȣȢȟșȦȔȠȜª
ǧȧȦȚșȡȔȣȤȜȞȟȔȘǻȥȦȔȖȟșȡȡȓȣșȦșȤȕȣȧȕȟǻȞȜȘȢȠȜȥȦȖȔ
ǧ ȣȢȞȔțȔȖ ȨȔȤȜȥșȝȥȦȖȢ ȣȧȤȜȦȔȡȢȞ ȓȞǻ ȢȥȧȘȚȧȖȔȟȜ
ȦȔȡȪǻȖȡȜȪȲ țȔ ȡșȠȢȤȔȟȰȡǻȥȦȰ Ȕȟș ȡș ȣȤȢȣȧȥȞȔȟȜ
ȚȢȘȡȢȗȢȁȁȞȢȡȪșȤȦȧǭșȖȫșȡȞȢǻȤȢȡǻȫȡȢȡȔțȖȔȖȞȔȫȧ
ȫȢȠȔȡǻǿȲțȔȗȔȟȰȡșțȔȩȢȣȟșȡȡȓǻȥȣȔȡȡȔȤȢȘȡȜȠȦȔȡȪșȠ
ȞȔȫȧȫșȲȭȢȥȦȔȖȣȢȣȧȟȓȤȡȜȠȧǥȢȥǻȁȣǻȥȟȓȖȜȥȦȧȣǻȖǧ
©ǗșțȘșȞȔȫȧȫȔȜȘȢȠȔȜȡȔȧȟȜȪșȜțȔȤȔȕȢȫȜȠȥȦȢȟȢȠ
ȜȖȦȤȔȞȦȜȤșȜ«țȔȢȕșȘȢȠȜțȔȧȚȜȡȢȠ—ȥȟȢȖȢȠ
ȖȥșȗȘȔ Ȝ ȖșțȘș ȞȔȫȧȫȔª    ǜȔȩȢȣȟșȡȡȓ ȞȔȫȧȫșȲ
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ǧǕǠǱǢ(

ȡșȢȠȜȡȧȟȢțȔȣȢȖǻȥȦȲ©ǪȧȘȢȚȡȜȞªǻǟǖȤȲȟȟȢȖȔǻ
ǚǘȧȕșȤȔ—ȢȥȦȔȡȡǻȝȣȤȜȥȖȓȦȜȖȁȝȖǻȤȬ©ǧșȤȣȥȜȩȢȤȔª
ǣȘȡȔȞȧȫȔȥǻțȡȔȝȢȠȥȦȖȔțǧțȔȞȧȟǻȥȔȠȜȁȁȢȕȢȚȡȲȖȔȫǻ
ȣȢȕȔȫȜȟȜ ȭȢ ©ȟșȗȞȔȓ ȞȔȞ țșȨȜȤ ȢȫȔȤȢȖȔȦșȟȰȡȜȪȔ
ȟșȚȔȟȔ Ȗ ȖȢȟȰȦșȤȢȖȥȞȜȩ ȞȤșȥȟȔȩ ȥ ȤȔțȜȡȧȦȯȠ ȤȦȢȠ
Ȝ ȤȔțȘȧȦȯȠȜ ȞȔȞ ȧ ȔȤȔȕȥȞȢȝ ȟȢȬȔȘȜ ȡȢțȘȤȓȠȜ Ȕ ȣȢ
ȟȜȪȧ ȞȔȞ ȠȧȦȡȯș ȤȧȫȰȜ ȖșȥȡȢȝ ȦșȞȧȦ ȥȠșȬȔȡȡȯș ȥ
ȕșȟȜȟȔȠȜȤȧȠȓȡȔª  ǫșȖȜȘȢȖȜȭșțȔȣȢȖǻȥȦȲ
ȥȣȤȔȖȜȟȢȡșȣȤȜǿȠȡșȖȤȔȚșȡȡȓȡȔșȥȦșȦȔǟǖȤȲȟȟȢȖȔ
ǟȔȫȧȫȧțȗȔȘȔȡȢȦȔȞȢȚȧȣȢȖǻȥȦǻ©ǡȧțȯȞȔȡȦª
ǠǻȦ ǦȢȟȢȖȰșȖ Ǣ ǡȔȤȜȓ ǧȔȟȰȢȡȜ  ȔȣȤșȟȓ  ȗ —
ȔȣȤșȟȓȗǦǤȕ

ǳȤǻȝǦȦȔȡǻȬșȖȥȰȞȜȝ

ǧǕǠǱǢe — ȠǻȥȦșȫȞȢ ǨȠȔȡȥȰȞȢȗȢ ȣȢȖ ǟȜȁȖ ȗȧȕ
ȦșȣșȤȠǻȥȦȢȤȔȝȢȡȡȜȝȪșȡȦȤǬșȤȞȔȥȢȕȟǥȢțȦȔȬȢȖȔȡș
ȡȔ ȢȕȢȩ ȕșȤșȗȔȩ Ȥ ǘǻȤȥȰȞȢȗȢ ǧǻȞȜȫȧ ȦȔ ȝȢȗȢ ȣȤȜȦȢȞȜ
ǧȔȟȰȓȡȞȜ ǜȔ ȡȔȝȣȢȬȜȤșȡǻȬȢȲ ȖșȤȥǻǿȲ ȡȔțȖȔ ǧ
ȣȢȩȢȘȜȦȰ ȖǻȘ Ȥ ǧȔȟȡș ȥȧȫȔȥȡȔ ǧȔȟȰȓȡȞȔ  — ȣǻȘ
ȦȔȞȢȲȡȔțȖȢȲȤǻȫȞȧțȗȔȘȔȡȢǡǻȥȦșȫȞȢțȔȥȡȧȖȔȖ
ȫșȤȡǻȗ ȖȢǿȖȢȘȔ ǡ ǟȔȟȜȡȢȖȥȰȞȜȝ ȕȟ  ǤșȤȬȔ
ȣȜȥșȠȡȔ țȗȔȘȞȔ ȣȤȢ ǧ ȖǻȘȡȢȥȜȦȰȥȓ ȘȢ  ǜ 
ȖȢȡȢ ǻ ȡȔȖȞȢȟȜȬȡǻ ȥșȟȔ ȣșȤșȝȬȟȜ ȧ ȖȟȔȥȡǻȥȦȰ ȣȢȟȰȥ
ȠȔȗȡȔȦȔ ǩ ǤȢȦȢȪȰȞȢȗȢ ǧȢȗȢ Ț ȤȢȞȧ Ȗ ȠǻȥȦșȫȞȧ ȤȢț
ȣȢȫȔȟȢȥȓ ȕȧȘǻȖȡȜȪȦȖȢ ȗȤȔȨȥȰȞȢȗȢ ȘȖȢȣȢȖșȤȩȢȖȢȗȢ
ȘșȤșȖ·ȓȡȢȗȢȕȧȘȧȬȖșȝȪȔȤȥȰȞȢȠȧȥȦȜȟǻǨȥșȤșȘȥȦ
ȧ ǧ ȡȔȤȔȩȢȖȧȖȔȟȢȥȓ  ȘȖȢȤǻȖ ǻț  ȞȤǻȣȔȞȔȠȜ
Ǩ ȠǻȥȦșȫȞȧ ȘǻȓȟȔ ȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡȔ ȪșȤȞȖȔ ȣȤȔȪȲȖȔȟȜ
ȣȔȣșȤȢȖȔ ȝ ȪșȗșȟȰȡȔ ȨȔȕȤȜȞȜ ȕȧȟȜ ȞȢȡȦȢȤȔ țȔȁȚȘȚǻ
ȘȖȢȤȜȞȤȔȠȡȜȪǻȤșȥȦȢȤȔȪǻȓȡșȖșȟȜȞȔȟǻȞȔȤȡȓȔȣȦșȞȔ
ǢȔȥșȟșȡȡȓțȔȝȠȔȟȢȥȓȩȟǻȕȢȤȢȕȥȦȖȢȠȦȞȔȪȦȖȢȠȤșȠǻȥ
ȡȜȪȦȖȢȠȦȢȤȗǻȖȟșȲ
ǭșȖȫșȡȞȢȕȧȖȧǧȢȫșȖȜȘȡȢȞȢȟȜȧȫșȤȖȝ
ȖșȤșȥ ȖǻȘȖǻȘȧȖȔȖ ȤǻȘȡǻ ȠǻȥȪȓ Ǩ ȟȜȥȦǻ ȖǻȘ  ȟȲȦ 
ȘȢ ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ ț ǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢ ȧȞȤǻȣȟșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȜȥȔȖ ©ǜșȠȟȓȞȔ Ȝț ǧȔȟȰȡȢȗȢ Ȝ ǡȜȩȔȝȟȔ
țșȠȟȓȞȔ Ǧ>șȤȔȞȢȖȥȞȢȗȢ@ ȢȕȡȜȠȜ Ȝ ȣȢȪșȟȧȝ ȦȔȞ

ǕȤȩǻȦșȞȦȢȤǕǟȟșȠșȡȥǡȜȥȟȜȖȥȰȞȜȝȣȔȟȔȪȗȤȔȨȔ
ǤǭȧȖȔȟȢȖȔ—ǧȔȟȰȡșǦȧȫȔȥȡșȨȢȦȢ

ȞȔȞ ȓ ȕȯ șȗȢ ȣȢȪșȟȢȖȔȟª Ǡ ǖȢȟȰȬȔȞȢȖ țȔțȡȔȫȔȖ
ȭȢ ȪȜȠ țșȠȟȓȞȢȠȦȔȟȰȡǻȖȪșȠ ȕȧȖ Ǿ ǦșȤșȘȡȜȪȰȞȜȝ
ǖȢȟȰȬȔȞȢȖ  ȥ —  ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȜȓțȡȢ
ȥȦȔȖȜȖȥȓ ȘȢ Ǿ ǦșȤșȘȡȜȪȰȞȢȗȢ ǻ Ȗ ȟȜȥȦȔȩ ȘȢ ǖȤ ǜȔ
ȟșȥȰȞȢȗȢ țȗȔȘȧȖȔȖ ȝȢȗȢ ȣȤȜȖǻȦȡȜȠ ȥȟȢȖȢȠ ȟȜȥȦȜ ȖǻȘ
—ȖșȤșȥȖǻȘȞȖǻȦ ǜȗȔȘȞȔȣȤȢǧǿ
ȖȣȢȖǻȥȦǻ©ǤȤȢȗȧȟȞȔȥȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠȜȡșȕșțȠȢȤȔȟȜª
Ȗ ȓȞǻȝ ȗșȤȢȝ ȗȢȥȦȲȲȫȜ ȧ ǖȧȘȜȭǻ ȣǻȘ ǠȜȥȓȡȞȢȲ
ȠȜȟȧǿȦȰȥȓ ȣȤȜȤȢȘȢȲ ȤǻȘȡȢȗȢ ȞȤȔȲ ©ǡȡș ȞȔțȔȟȢȥȰ
ȫȦȢȓȖȜȚȧȡȔȕșȥȞȢȡșȫȡȢȠȗȢȤȜțȢȡȦșȜǜȖșȡȜȗȢȤȢȘȞȧ
Ȝ ǧȔȟȰȡș Ȝ ȘȔȚș ȥȔȠȧȲ ǨȠȔȡȰª    Ǩ ȖǻȦȔȟȰȡǻ
ȤȔȝȢȡȡȢȗȢǡȧțșȲǻȥȦȢȤǻȁȩȟǻȕȢȤȢȕȥȦȖȔ ȤȢțȦȔȬȢȖȔȡȜȝȧ
ȞȢȟȜȬȡȰȢȠȧȣȔȟȔȪǻȗȤȔȨȔǭȧȖȔȟȢȖȔ ǿǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȔ
ȥȖǻȦȟȜȪȓǶȠșȡșȠȣȢșȦȔȖǧȡȔțȖȔȡȢȖȧȟȜȪȲ
ǗȔȘȜȠǡȜȥȜȞ

ǧǕǡÉǥǬǚǢǟǣ ǙȔȖȜȘ ǣȖȥǻȝȢȖȜȫ 
ȠǦȦȔȤȜȝǟȤȜȠȦșȣșȤǟǻȤȢȖȥȰȞȢȗȢȤȡȧǕȖȦȢȡȢȠȡȢȁ
ǥșȥȣȧȕȟǻȞȜ ǟȤȜȠ —  ǠșȡǻȡȗȤȔȘ ȦșȣșȤ ǦȔȡȞȦ
ǤșȦșȤȕȧȤȗǥǩ — ȤȢȥȦȔȧȞȤȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰȟǻȦ
ȞȤȜȦȜȞǜȔȞǻȡȫȜȖȖǻȘȘǻȟșȡȡȓȤȢȥȟȤȜǠșȡǻȡȗȤȔȘǻȡȦȧ
ǻȥȦȢȤǻȁȨǻȟȢȥȢȨǻȁǻȟȤȜ  ǜ—ȘȢȪșȡȦǙșȤȚ
ǻȡȦȧ ȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖȥȦȖȔ ǠșȡǻȡȗȤȔȘ   — ȞȔȡȘ
ȨǻȟȢȟȡȔȧȞȖȜȞȢȡȧȖȔȫȢȕȢȖ·ȓțȞǻȖȣȤȢȨȖǟǻȤȢȖȥȰȞȢȠȧ
ȣșȘ ǻȡȦǻ ȦșȣșȤ Ƞ Ǘ·ȓȦȞȔ ǥǩ  ǤȤȢȦȓȗȢȠ —
ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȡȔ ȤǻțȡȜȩ ȣȢȥȔȘȔȩ Ȗ ǶǠ — — țȔȖ
ȖǻȘȘǻȟȧ ȤȢȥ ȟȤȜ țȗȢȘȢȠ ȥȦȔȤȬȜȝ ȡȔȧȞ ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞ
ȖǻȘȘǻȟȧǻȥȦȢȤǻȁȧȞȤȟȤȜȦȔǻȡ ǙȤȨǻȟȢȟȡȔȧȞ  
ȣȤȢȨǨ——ȣȤȢȨȤȢȥȟȤȜȖǬșȤȡǻȖȧȡȦǻ
țȖǻȟȰȡșȡȜȝ țȔ țȖȜȡȧȖȔȫșȡȡȓȠ ȧ ©ȞȢȥȠȢȣȢȟǻȦȜțȠǻª Ǩ
— ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȥȦȔȤȬȜȠ ȡȔȧȞ ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞȢȠ Ȗ
ǶȡȦǻ ȤȢȥ ȟȤȜ ǤȧȬȞǻȡȥȰȞȜȝ ǙǻȠ  ǕȖȦȢȤ Ȟȡ ©ǧșȠȔ
ȖȢȝȡȯ Ȗ ȟȜȦșȤȔȦȧȤșª   ©ǤȧȦȰ Ȟ ȤșȔȟȜțȠȧ ǣ
ȦȖȢȤȫșȥȦȖș ǟȢȡȥȦ ǩșȘȜȡȔª   ©ǠȜȦșȤȔȦȧȤȔ Ȝ
ȱȥȦșȦȜȞȔª  ©ǝțȜȥȦȢȤȜȜȤȧȥȥȞȢȗȢȞȟȔȥȥȜȫșȥȞȢȗȢ
ȤȢȠȔȡȔǤȧȬȞȜȡǠșȤȠȢȡȦȢȖǘȢȗȢȟȰª  ȕȤȢȬȧȤȜ
©ǡȔȤȞȢ ǗȢȖȫȢȞ ǟȤȜȦȜȞȢȕǻȢȗȤȔȨǻȫȡȜȝ ȡȔȤȜȥª
 
ǢȔȣȜȥȔȡȔ Ȗ ǨȨǻ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȖǻȘȥȧȦȡȢȥȦǻ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȁ
ȟȤȜȘȢȞȦȢȤȘȜȥșȤȦȔȪǻȓǧ©ǧȖȢȤȫǻȥȦȰǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ
ǻ ȤȢȥǻȝȥȰȞȔ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔª
ȘȢȢȣȤȔȪȰȢȖȔȡȔ ȖȜȝȬȟȔ ȢȞȤșȠȜȠ ȖȜȘ ǡ   —
ǿȘȜȡȔ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫȔ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓ ȭȢ ȣȢȕȔȫȜȟȔ ȥȖǻȦ
ȧȤȢȞȜȡǻȠȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁȖǻȝȡȜǨȡǻȝȘȢȥȟǻȘȡȜȞȣȤȔȗȡȧȖ
ȘȢȖșȥȦȜȦșțȧȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔ—țȔȫȜȡȔȦșȟȓȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢ
ȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȢȗȢȤșȔȟǻțȠȧȓȞȖȧȞȤȦȔȞǻȖȤȢȥȟȤȔȩ
ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓȲȫȜ ȥȦȜȟȰ ǻ ȠșȦȢȘ ȤșȔȟǻțȠȧ ȞȤȜȦ ȦȔ Ȥș
ȖȢȟȲȪǻȝȡȢȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȢȗȢǤȤȔȪȲǧțȡȔȫȡȢȲȠǻȤȢȲ
ȡȔȣȜȥȔȡȢțȗǻȘȡȢțȣȔȡǻȖȡȜȠȜȦȢȘǻȣȔȤȦǻȝȡȜȠȜȣȤȜȣȜȥȔȠȜ
Ȗ ȗȔȟȧțǻ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔ țȔȨǻȞȥȢȖȔȡȜȠȜ țȢȞȤ ȧ
©ǧșțȔȩȘȢȤǻȫȫȓțȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓǧǘǭșȖȫșȡȞȔª
ǫǟ ǟǤ ȕ Ǩ   ȖȢȡȔ ȤȢțȖȜȖȔǿ ȣȢȥȦȧȟȰȢȖȔȡǻ

ǧ$ǢǣǗǕ

ȖȟȔȘȢȲ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȡȔ
ȬȜȤȢȞȢȠȧ ǻȥȦȢȤȜȞȢȟǻȦ
ȠȔȦșȤǻȔȟǻǙȢȣȢțȜȦȜȖȡȜȩ
ȤȜȥ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȠȢȚȡȔ
ȖǻȘȡșȥȦȜȦșȭȢȔȖȦȢȤȣȢ
ȥȟǻȘȢȖȡȢ ȣǻȘȞȤșȥȟȲȖȔȖ
ȣșȤȬǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔȣșȤșȘ
ǡ ǬșȤȡȜȬșȖȥȰȞȜȠ ȦȔ
ǡ ǙȢȕȤȢȟȲȕȢȖȜȠ ǜȔȗȔ
ȟȢȠ ȤȢȕȢȦȔ ǧ ȩȢȫ ǻ ȡș
ȠȔȟȔ ȖȔȗȢȠȢȗȢ ȡȔȧȞ țȡȔ
ȫșȡȡȓ ȡȔȖǻȦȰ ȡȔ ȫȔȥ ȥȖȢǿȁ
ȣȢȓȖȜ ȘȜȖ ȘȢȞȟ ǭșȖ
ȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȢǤǻȘȥȧȠȞȜ
ȝ ȣȤȢȕȟșȠȜ ǟ 
ǙǧȔȠȔȤȫșȡȞȢ
ǧȖȢȤȫǻȥȦȰǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ Ǧ   țȔȖȘȓȞȜ ȞǻȟȰȞȢȠ
ȣȢȟȢȚșȡȡȓȠȭȢȡșȧțȗȢ
ǻȤȢȥǻȝȥȰȞȔȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢ
ȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ Ș ȚȧȖȔȟȜȥȓ ț ȢȨǻȪ ȘȧȠ
>ǡ@ǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ
ȞȢȲ ȣșȖȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȣȤȢ
ȦȜȥ ȦȢȓȟȔ ȣȢȥȜȟșȡȡȲ ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȢȁ țȔȔȡȗȔȚȢȖȔȡȢȥȦǻ
ȤȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔǧȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖȦȔȞȢȚ
ȞǻȟȰȞȔ ȥȦȔȦșȝ ȧ ȡȔȧȞ țȕ ǻ ȣȤșȥǻ ©ǤȤȢțȔ ǭșȖȫșȡȞȔª
 ©ǦȔȦȜȤȔȖȣȤȢțǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔǻȤȢȥǻȝȥȰȞȔȤș
ȖȢȟȲȪǻȝȡȢȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȔª  ȦȔǻȡ
ǧȖ ǤȤȢțȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǠǻȦșȤȔȦȧȤȔ ǻ ȠȜȥȦșȪȦȖȢ 
ȕșȤșțǤȢșțǻȓǭșȖȫșȡȞȔǻȤȢȥǻȝȥȰȞȔȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȔ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ  ǢȔȧȞ țȔȣȜȥȞȜ ǶȡȦȧ ȠȢȖȜ ǻ ȟȤȜ ǕǢ ǨǥǦǥ ǟ
ǧ
ǠǻȦǧȯȫȜȡȔǤǙǚǧȔȠȔȤȫșȡȞȢǧȖȢȤȫșȥȦȖȢǧȔȤȔȥȔǭșȖ
ȫșȡȞȢ Ȝ ȤȧȥȥȞȔȓ ȤșȖȢȟȲȪȜȢȡȡȢȘșȠȢȞȤȔȦȜȫșȥȞȔȓ ȟȜȦșȤȔȦȧȤȔ
ȘȜȥ   >ǗǻȘȗȧȞ ȡȔ ȘȢȞȦȢȤ ȘȜȥșȤȦȔȪǻȲ@  ǧȜȫȜȡȔ Ǥ ǜǻȕȤ
ȦȖ Ǩ  Ȧ ǟ  ǧ  ǟȡ  ǛȧȤȔȖȥȰȞȔ Ƕ ǢȢȖȔ ȣȤȔ
Ȫȓ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȔ ȗȔțșȦȔ   ȞȖǻȦ — ǥșȪ
ȡȔ Ȟȡ ǧȔȠȔȤȫșȡȞȢ Ǚ ǧȖȢȤȫǻȥȦȰ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻ ȤȢȥǻȝ
ȥȰȞȔ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ >ǡ@  ǖșȤȡ
ȬȦșȝȡ ǡ ǤȤȢ ȞȡȜȗȧ ȣȤȢȨ Ǚ ǧȔȠȔȤȫșȡȞȔ ©ǧȖȢȤȫǻȥȦȰ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǻȤȢȥǻȝȥȰȞȔȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȔª
ǤȤȢȣȔȗȔȡȘȜȥȦǻȔȗǻȦȔȦȢȤǔǧȔȠȔȤȫșȡȞȢǘǚǦȧȘȰȕȔ
ȢȘȡȢȗȢ ȥșȠșȝȥȦȖȔ ǢȔ ȞȤȧȦȯȩ ȣȢȖȢȤȢȦȔȩ ȥȢȖșȦȥȞȢȝ ȜȥȦȢȤȜȜ 
ǗȢȥȣȢȠȜȡȔȡȜȓǟ

ǣȟșȞȥȔȡȘȤǖȢȤȢȡȰ

ǧÉǢǙǣǥǶ 7DQGRUL ǙșȚȰȢ ǖȧȘȔȣșȬȦ —
ȧȗȢȤ ȣȤȢțȔȁȞ ȣȢșȦ șȥșȁȥȦ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ȩȧȘȢȚȡȜȞ
ȗȤȔȨǻȞ ǙǻȝȥȡȜȝ ȫȟșȡ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȟȤȜ ȦȔ ȠȜȥȦȖ
ǻȠǶǦșȫșȡǻ  țȔȞǻȡȫȜȖȧȗȢȤȡǻȠȖǻȘȘǻȟșȡȡȓ
ǖȧȘȔȣșȬȦ ȧȡȦȧ ǻȠ Ǡ ǚȦȖșȬȔ ǜ  — ȖȜȞȟȔȘȔȫ
ȠȢȖȧȖȜȬȔȩǖȧȘȔȣșȬȦȔǜ—ȡȔȦȖȢȤȫǻȝȤȢȕȢȦǻ
ǕȖȦȢȤ ȤȢȠȔȡǻȖ ȢȣȢȖǻȘȔȡȰ țȕ ȖǻȤȬǻȖ ȞȡȜȚȢȞ Șȟȓ
ȘǻȦșȝȤȔȘǻȢȣ·ǿȥȣȤȔȪȰțșȦȢȟȢȗǻȁǤșȤșȞȟȔȘȔȫțȡǻȠȦȔ
ȔȡȗȟȠȢȖ Ǩ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȠȧ ȘȢȤȢȕȞȧ— ȥșȤǻȓȣșȤșȞȟ
ȧȞȤ ȠȔȝȥȦȤǻȖ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȥȟȢȖȔ — Ǡșȥǻ ǨȞȤȔȁȡȞȜ
Ǥ ǧȜȫȜȡȜ ǡ ǥȜȟȰȥȰȞȢȗȢ Ǘ ǦȢȥȲȤȜ ǡ ǖȔȚȔȡȔ
Ǖ ǡȔȟȜȬȞȔ Ǘ ǡȜȥȜȞȔ Ǚ ǤȔȖȟȜȫȞȔ Ǘ ǟȢȤȢȦȜȫȔ
ǠǤșȤȖȢȠȔȝȥȰȞȢȗȢǡǦȜȡȗȔȁȖȥȰȞȢȗȢǥǧȤșȦȰȓȞȢȖȔ
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ǗǻȤȦȧȢțȨȢȤȠȜǧȣșȤșȞȟȔȖȧȞȤȠȢȖȢȲȣȢȡȔȘȣȢșțǻȝ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȘȤȧȞ ȧ țȕ ©ǗǻȤȬǻª ǖȧȘȔȣșȬȦ 
ȧȣȢȤȓȘǤǡǻȬȟșȁ țȢȞȤ©ǤșȤșȕșȡȘȓª©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜ
ȠȢȁª  ©ǡȜȡȔȲȦȰȘȡǻȠȜȡȔȲȦȰȡȢȫǻª©ǧȤȜȟǻȦȔª
©ǣȝ ȦȤȜ ȬȟȓȩȜ ȬȜȤȢȞǻȁª ©1 1 — ǦȢȡȪș țȔȩȢȘȜȦȰ
ȗȢȤȜȫȢȤȡǻȲȦȰª©ǢȧȭȢȕțȘȔȖȔȟȢȥȓȥȟȢȖȔª©ǶȖȜȤǻȥ
ȓ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª ©ǪȧȥȦȜȡȔª ȦȔ ǻȡ ǧ ȡȔȟșȚȜȦȰ ȢȘȜȡ ǻț
ȡȔȝȞȤȔȭȜȩ ȣșȤșȞȟ ©ǜȔȣȢȖǻȦȧª   țȔ ȦȢȫȡǻȥȦȲ
ȣșȤșȘȔȫǻ țȠǻȥȦȧ ǻ ȩȧȘȢȚ ȢȕȤȔțȡȢȥȦǻ ȦȖȢȤȧ ǗȜȥȦȧȣȜȖ
 ȡȔ ȡȔȧȞ ȞȢȡȨ Ȗ Ƞ ǢǻȤșȘȰȗȔțȔ ț ȘȢȣȢȖǻȘȘȲ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȲ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ǣȞȤșȠǻ ȣȢșȦȜȫȡǻ ȦȖȢȤȜ ǧ
ȣșȤșȞȟȔȟȜȧȞȤȠȢȖȢȲǤǡȢȖȫȔȡȦȔǶǤșȦȤȢȖȪǻȝ
ǠǻȦ%DUiW06HYFVHQNRNRQIHUHQFLD1\LŅHJ\Ki]iQ.iUSiWL
,JD]6]RÉSULOLV

ǘȔȟȜȡȔǘșȤȔȥȜȠȢȖȔ

ǧǕǢǟ ǡȔȞȥȜȠ ȥȣȤȔȖȚ — ǦȞȧȤȞȢ ǾȖȗșȡ ǶȖȔȡȢȖȜȫ
 ȥ ǤǻȟȰȞȢȖȭȜȡȔ ȦșȣșȤ ǡ·ȓȘșȟȰȥȰȞȢȗȢ
Ȥȡȧ ǡǻȡ Ȣȕȟ ǖǻȟȢȤȧȥȰ —  ǡǻȡȥȰȞ
ȣȢȩȢȖȔȡȜȝ ȧ ȤǻȘȡȢȠȧ ȥșȟǻ  — ȕǻȟȢȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ
ǻ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǢȔȤȢȘȡȜȝ
ȣ Ȣ ș Ȧ  ǖ ǻ ȟ Ȣ Ȥ ȧ ȥ ǻ      
ȔȞȔȘ ǕǢ ǖǻȟȢȤȧȥȰȞȢȁ ǥǦǥ
      ȟ Ȕ ȧ Ȥ ș Ȕ Ȧ  Ǚ ș Ȥ Ț 
ȣȤșȠǻȁ ǦȢȲțȧ ǥǦǥ  
ǠșȡǻȡȥȰȞȢȁ ȣȤșȠǻȁ  
ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ȘșȞǻȟȰȞȢȩ ȗǻȠ
ȡȔțǻȓȩ ǖȧȖ ȔȤșȬȦȢȖȔȡȜȝ
 ȝ  ǕȖȦȢȤ ȫȜȥ
ȟșȡȡȜȩ țȕ ȣȢșțǻȝ ©ǢȔ șȦȔ
ǡǧȔȡȞ
ȣȔȩª  ©ǢȔȞȔȠșȡǻțȔ
ȟǻțǻ ȝ țȢȟȢȦǻª   ©ǟȢȖȦȢȞ ȖȢȘȜª   ©ǟȟȲȫ
ȚȧȤȔȖȟȜȡȜȝª   ©$YH ǡȔULDª   ©(UUDWDª
 ȖȜȘȔȡȢ ȣȢȥȠșȤȦȡȢ  ȦȔ ǻȡ ȡȜțȞȜ ȣȢșȠ ǤșȤș
ȞȟȔȘȔȖ ȤǻȘȡȢȲ ȠȢȖȢȲ ȦȖȢȤȜ Ǥ ǧȜȫȜȡȜ Ǘ ǦȢȥȲȤȜ
ǡǥȜȟȰȥȰȞȢȗȢǡǖȔȚȔȡȔǡǢȔȗȡȜȕǻȘȜȦȔǻȡǭșȖ
ȫșȡȞȢȖǻ ȤȓȘȞȜ ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁ  ǠȜȩȢ Ƞșȡǻ ț
ȖȔȠȜǢȔȭȢȥȦȔȟȜȡȔȣȔȣșȤǻǦȧȠȡȜȠȜȤȓȘȔȠȜ"ªǧ
ȖțȓȖ șȣǻȗȤȔȨȢȠ ȘȢ ȥȖȢȗȢ ȦȖȢȤȧ ©ǣȝ ȖȜ ȣǻȥȡǻª  
ǨȞȤ ȣȢșȦȢȖǻ ȣȤȜȥȖȓȦȜȖ ȖǻȤȬǻ ©ǗǻȥȡȜȞȢȖǻ ȥȖȢȕȢȘȜª
©ǧȔȤȔȥȧª©ǟȢȕțȔȤșȖǻª©ǤǻȥȡȓǟȢȕțȔȤȓª Ȗȥǻ— 
ǤșȤșȞȟȔȖȕǻȟȢȤȠȢȖȢȲȧȤȜȖȢȞǻțȣȢșȠȜ©ǘȔȠȔȟǻȓªȖǻȤȬ
©ǡșȡǻȢȘȡȔȞȢȖȢȫȜȕȧȘȧª ȢȕȜȘȖȔ— 
ǧȖǟȢȕțȔȤșȖǻǤȤȔȣȢȤǔǤǻȥȡȓǟȢȕțȔȤȓǧȔȡȞǡ
ǤșȤȔȣǻȥȞȔțțȓȠȟȒȝǡǻȡȥȞ

ǦȖǻȦȟȔȡȔǟȢȟȓȘȞȢ

ǧÉǢǣǗǕǟȔȦșȤȜȡȔ FǟȔȤȔǬȜȤȔȔȦșȣșȤ
&ȧȦǪȢȟȰȥȰȞȢȗȢȞȢȧȚȧȡȧǥșȥȣȧȕȟǻȞȔǧȧȖȔǥǩ —ȦȧȖ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȪȓ ǻ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫȞȔ ǢȔȤȢȘȡȔ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȪȓ
ǧȧȖȜǜȔȞǻȡȫȜȟȔǕȕȔȞȔȡȥȰȞȜȝȧȫȜȦșȟȰȥȰȞȜȝǻȡȦ
—ȔȥȣǻȤȔȡȦȧȤȧǡȢȥȞȢȖȧȡȦȧǻȠǡǠȢȠȢȡȢȥȢȖȔ
ǕȖȦȢȤțȕȣȢșțǻȝ©ǙȚșȤșȟȢª  ©ǤǻȥȡȓǪșȠȫȜȞȔª
  ©ǙșȡȰ ǪșȠȫȜȞȔª   ȦȔ ǻȡ ȡȜțȞȜ țȕ ȢȣȢ
ȖǻȘȔȡȰȣȢȖǻȥȦșȝȤȢȠȔȡǻȖȣ·ǿȥǤșȤșȞȟȔȟȔȖǻȤȬǻǭșȖ
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ǧǕǢǴǬǟ(ǗǝǬ

ȫșȡȞȔ©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª  ©11—ǦȢȡȪș
țȔȩȢȘȜȦȰ ȗȢȤȜ ȫȢȤȡǻȲȦȰª ȭȢ ȧȖǻȝȬȟȜ ȘȢ ȖȜȘ ȦȖȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǦȢȡ ǤȢșțǻȁª ǟȜțȜȟ   ȦȧȖ ȠȢȖȢȲ
ǤǻțȡǻȬș ȣșȤșȞȟ ȖǻȤȬȔ ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁª  
ȖȞȟȲȫșȡȢȘȢțȕȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔȦȧȖȠȢȖȢȲ©ǜȔȣȢȖǻȦª
ǟȜțȜȟ ǨȣșȤșȞȟȔȘȔȩȡȔȕȟȜȚșȡȜȩȘȢȢȤȜȗǻȡȔȟǻȖ
țȕșȤșȚșȡȢǭșȖȫșȡȞȢȖǻȦȤȢȣȜǻȨǻȗȧȤȜ
ǦȔȝȟȜȞȠȔȔǟȢȠȕȧ

ǧǕǢǴǬǟeǗǝǬ ǙȔȡȜȟȢ ǶȖȔȡȢȖȜȫ ȣȥșȖȘ — ǘ Ȥ Ȝ
ȪȰȞȢǖȧȘșȖȢȟȓǖȧȘȜȖȢȟȓǙȓȘȰȞȢ
ǙȔȡȜȟȢǢșȖǻȘȢȠȜȝțȣȢȠǻȚȗȧȤ
ȦȧǣǣȕȔȫȡȜȝǩșȘȢȤǬȢȤȡȢȗȢȤȔ
ȥǙǻȘȜȟǻȖȦșȣșȤ
ǟȔȠ·ȓȡȞȢǖȧțȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ
ǠȰȖǻȖ Ȣȕȟ — 
ȥǜȔȞȢȠȔȤ·ȓȦșȣșȤǖȧȥȰȞȢȗȢ
Ȥȡȧ ǠȰȖǻȖ Ȣȕȟ  — ȧȞȤ
ȚȧȤȡȔȟǻȥȦȣȧȕȟǻȪȜȥȦȣȢșȦ
șȞȢȡȢȠǻȥȦ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȣȢ
ȟǻȦ ǻ ȪșȤȞ Șǻȓȫ ǤȢȩȢȘȜȖ
ț ǻ  ȥ Ȗ ȓ ȭ ș ȡ Ȝ ȫ Ȣ ȗ Ȣ  Ȥ Ȣ Ș ȧ 
ȓȞȜȝ ȘȔȖȡȢ ȣșȤșȥșȟȜȖȥȓ
țǻ Ǧȩ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ǘȔȟ Ȝ
ȫȜȡȧǜȔȞǻȡȫȜȖǠȰȖǻȖ
ǙǧȔȡȓȫȞșȖȜȫ
ȘȧȩȢȖȡȧȥșȠǻȡȔȤǻȲǻȦșȢȟȢ
ȗǻȫȡȜȝȨȦǠȰȖǻȖȧȡȦȧȖȜȥȖȓȫșȡȜȝȡȔȥȖȓȭșȡȜȞȔ
ȣȤȜțȡȔȫșȡȜȝ ȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȢȤȢȠ ȞȔȣșȟȔȡǻȁ Ȗ ǜȔȞȢȠȔȤ·ȁ
Șș țȗȢȘȢȠ ȥȦȔȖ ȣȔȤȢȩȢȠ ǻ ȣșȤșȕȧȖȔȖ ȡȔ Ȫǻȝ ȥȟȧȚȕǻ ȘȢ
ȞǻȡȚȜȦȦȓǢȔȣȢȫȩ—ȢȤȗȔȡǻțȔȦȢȤȡȔȦȩȡșȡȡȜȞ
ȦȔǻȘșȢȟȢȗȡȔȤȢȘȢȖȥȰȞȜȩȗȤȢȠȔȘȢȘȜȡǻțțȔȥȡȢȖȡȜȞǻȖǻ
ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞǻȖ ȡȔȤȢȘȢȖȥȰȞȢȁ ȣȤșȥȜ Ǩ — —
ȣȢȥȢȟ ȘȢ ȔȖȥȦȤ ǙșȤȚȔȖȡȢȁ ǥȔȘȜ ǤȢȫșȥȡȜȝ ȫȟșȡ ȦȖȔ
©ǤȤȢȥȖǻȦȔª
ǢȔȟșȚȔȖȘȢȣșȤȬȜȩǻȡȔȝȔȞȦȜȖȡǻȬȜȩȣȢȣȧȟȓȤȜțȔȦȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ Ȗ ǘȔȟȜȫȜȡǻ ǜȔȩȢȣȜȖȥȓ ȡșȲ
țȔȖȘȓȞȜ Ǘ ǖșȤȡȔȦȢȖȜȫȧ ȓȞȜȝ ȧȟǻȦȞȧ  ȦȔǿȠȡȢ
ȣȤȜȖǻț ȘȢ ǠȰȖȢȖȔ ȥȣȜȥȞȜ ȣȢșȠȜ ©ǟȔȖȞȔțª ȣȢȥȟȔȡȡȓ
©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȦȔ ǻȡ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ǻ
ț ȓȞȜȠ ǧ țȧȥȦȤǻȖȥȓ ȧ ȣȢȠșȬȞȔȡȡǻ Ǘ ǭȔȬȞșȖȜȫȔ
ǗȢțȡȓȞ ǡ ǢșȘȤȧȞȢȖȔȡȔ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȓ ǗȢȟȢȘȜȠȜȤȔ
ǭȔȬȞșȖȜȫȔǢșȘǻȟȓȖșȤșȥǦ ǤǻȘȖȣȟȜȖȢȠ
ǗǖșȤȡȔȦȢȖȜȫȔǧȢȤȗȔȡǻțȧȖȔȖȥșȤșȘȖȜȩȢȖȔȡȪǻȖǠȰȖǻȖ
ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȥșȠǻȡȔȤǻȁ ȣșȤȬȧ Ȗ ǘȔȟȜȫȜȡǻ ȡȔȤȢȘȢȖȥȰȞȧ
ȗȤȢȠȔȘȧǻȫșȤșțȟȰȖǻȖȞȡȜȗȔȤȓǡǙȜȠșȦȔȭȢȡȔȟȔȗȢȘȜȖ
țȖ·ȓțȞȜ ț Ǚ ǟȔȠșȡșȪȰȞȜȠ ȥȦȔȖ ȣȢȬȜȤȲȖȔȦȜ ȥșȤșȘ
ȗȔȟȜȪȰȞȜȩ ȟȰȖǻȖ ȦșȤȡȢȣ ȥȦȔȡǻȥȟȔȖǻȖ ȣșȤșȠȜȥȰȞȜȩ
ȕșȤșȚȔȡ  ȗǻȠȡȔțȜȥȦǻȖ ȟȰȖǻȖ ȥșȠǻȡȔȤȜȥȦǻȖ ǻ ȥȦȧȘșȡȦǻȖ
ȧȡȦȧȦȖȢȤȜȡȔȘȘȡǻȣȤȓȡȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖȣșȤșȘȧȥǻȠǭșȖ
ȫșȡȞȔ ©ǟȢȕțȔȤª©ǢȢȖȯșȥȦȜȩȢȦȖȢȤșȡȜȓǤȧȬȞȜȡȔ
Ȝ ǭșȖȫșȡȞȜª ǠșȝȣȪȜǼ  ȣȢșȠȜ ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡǻȫª
©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ©ǘȔȠȔȟǻȓª ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª
ȕȔȟȔȘȧ ©ǧȢȣȢȟȓª ȪȜȞȟ ©ǤȥȔȟȠȜ ǙȔȖȜȘȢȖǻª ȖȜȘȔȡǻ

ȢȞȤșȠȜȠȜ ȞȡȜȚșȫȞȔȠȜ©ȠșȦșȟȜȞȔȠȜª  Ȕ ȦȔȞȢȚ
ȚȧȤȡ ©ǣȥȡȢȖȔª ǦȣȤȜȓȟȢ ȪȰȢȠȧ ȝ ȟȜȥȦȧȖȔȡȡȓ ǧ
ǻț Ǥ ǟȧȟǻȬșȠ ǢȔȩȟǻȞ Ǿ Ǧ     
ǣȥȞǻȟȰȞȜȣȤȜȠǻȤȡȜȞǻȖ©ǟȢȕțȔȤȓªȦȔ©ȠșȦșȟȜȞǻȖª
ȕȤȔȞȧȖȔȟȢȁȩțȔȣȢȤȔȘȢȲǧȣșȤșȣȜȥȧȖȔȟȜǴȞȥȖǻȘȫȜȖ
Ǘ ǭȔȬȞșȖȜȫ ȥȔȠ ǻȡǻȪǻȔȦȢȤ ©ȣȜȟȰȡȢ ȣșȤșȣȜȥȧȖȔȖª
©ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ´ǟȢȕțȔȤȓµª >ǭȔȬȞșȖȜȫ Ǘ@ ǴȞ ȠȜ
ȣȢȥȦȧȣȔȟȜȘȢȥǻǻȓȞȕȜȡȔȠȘȔȟȰȬșȣȢȥȦȧȣȔȦȜ ǙȢȣȜȥ
țǡȢȥȦǻȖǗșȟȜȞȜȩ ǥȧȥȰȫșȤȖ ǜȔȥȣȢȗȔȘȔȠȜ
ǕǗȔȩȡȓȡȜȡȔ©ȖȜȞȟȲȫȡȧțȔȥȟȧȗȧªȖȦȢȠȧȭȢȣȤȢȦȓȗȢȠ
ȗȢȤȢȞȧȡȔȖȫȔȡȡȓȧǠȰȖǻȖȘȧȩȢȖȡǻȝȥșȠǻȡȔȤǻȁ —
 ȖǻȡȣǻțȡȔȖ©ȞȤȔȥȢȦȧȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȣȢșțǻȁǻȣȤȢțȜªȠȔȖ
ǧ ǻț ȤȧȞ ȓȞȢȗȢ Ȗǻȡ ȘǻȥȦȔȖ țȢȞȤ ©ȣșȤșȣȜȥȔȡǻ ȣȢșȠȜª
ǭșȖȫșȡȞȔ ǗȔȩȡȓȡȜȡǕǦ ǦȣȜȥȢȞ©ǟȢȕțȔȤȓª
ȤȧȞȢȲ ȥșȠǻȡȔȤȜȥȦȔ ǡȜȞȢȟȜ ǡȜȩȔȟșȖȜȫȔ ȦȢȖȔȤȜȬȔ
ǧ ȟȰȖǻȖ ȡȔȤȢȘȢȖȥȰȞȔ ȗȤȢȠȔȘȔ ȣȢȘȔȤȧȖȔȟȔ ȦșȤȡȢȣ
ȗȤȢȠȔȘǻ ǖȔȤȖǻȡȥȰȞȜȝ ǣ Ǧ   ǜȔȖȘȓȞȜ ȥȣȜȥȞȔȠ
ȦȖȢȤǻȖ ȭȢ ȁȩ ȡȔȘȥȜȟȔȟȜ ȝȢȠȧ ǟ ǘȢȤȕȔȟȰ ǻ ǧ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ ȣȢșțǻȲ ȖǻȘȞȤȜȖ Șȟȓ ȥșȕș ȡȔ ȣȢȫ 
ǳ ǩșȘȰȞȢȖȜȫ Ǩ ȟȜȥȦȔȩ ȘȢ ǩșȘȰȞȢȖȜȫȔ ȩ
ǧ ȡȔțȜȖȔȖ ȔȘȤșȥȔȦȔ ©ȡȔȬȜȠ ǟȢȕțȔȤșȠ țȣǻȘ ǬȢȤȡȢȁ
ǘȢȤȜªȡȔȖȢȘȜȖȝȢȠȧțȔȖțǻȤșȪȰǭșȖȫșȡȞȔȣȢșțǻȲȓȞȢȗȢ
ȡș ȤȔț ȪȜȦȧȖȔȖ ©ǧȜ ȕȤȔȦȜȞȧ țȔ ȡȜȠ ȝȘșȬ ȝȢȗȢ ȘǻȟȢ
ȣȤȢȖȔȘȜȬ ! ȥȦȔȡȰ ȡșȣȢȖȜȡȡȜȠ ǤȤȢȤȢȞȢȠ ȤǻȘȡȢȗȢ
ȥȟȢȖȔª ȘȜȖȟȜȥȦȧȖȔȡȡȓǳǩșȘȰȞȢȖȜȫȔțǟǘȢȤȕȔȟșȠ
ǻ ǧ țȔ — ǤȜȥȔȡȡȓ ǣȥȜȣȔ ǳȤǻȓ ǩșȘȰȞȢȖȜȫȔ
ǤșȤȬșȣȢȖȡșǻȞȤȜȦȖȜȘǠǧǡȔȦșȤǻȔȟȜȘȢ
ȚȜȦȦǿȣȜȥȜ ǣ ǳ ǘȢȤȘȜȡȥȰȞȢȗȢǩșȘȰȞȢȖȜȫȔ Ǧ 
         ǧ ȣșȤȬȜȝ țȖșȤȡȧȖ
ȧȖȔȗȧ ȡȔ Ȧș ȭȢ ȦȖȢȤȜ ț ȘșȕȲȦȡȢȁ țȕ ©ǤȢșțǻȁª  
ǩșȘȰȞȢȖȜȫȔ ©ȡș ȕȧȟȜ «! ȭș ȥȣǻȖȜ ȣȢ ǧȔȤȔȥȢȖȢȠȧ
ȟȔȘǻª Ȕȟș ©Ȗ ȡȔȝȡȢȖǻȬȜȩ ȥȖȢȁȩ ȦȖȢȤȔȩ ȖțȓȖ ȥȢȕǻ ȡȔȬ
ȣȢșȦȦȧȥȔȠȧȢȥȡȢȖȧȞȢȦȤȔȕȧȟȔȧǧȔȤȔȥȔȦǿȡȔȤȢȘȡȔ
ȣȢșțǻȓ ǻ ȡȔȤȢȘȡȔ ȘȧȬȔª ǖȧȘșȖȢȟȓ ǘ ǦȟǻȖȪș ȣȤȔȖȘȜ
©']LHQQLNȢȖǻ/LWHUDFNȢȠȧªȣȤȢȡȔȬȢȗȢǖȔȦȰȞȔǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǗșȫșȤȡȜȪǻǬǦ ǢșȖȘȢȖțǻǧ
ȢȤȗȔȡǻțȧȖȔȖ ȘȤȧȗȧ ȡȔȤȢȘȢȖȥȰȞȧ ȗȤȢȠȔȘȧ țȗȧȤȦȢȖȔȡȧ
ȡȔȖȞȢȟȢ ȟȰȖǻȖ ȚȧȤȡ ©ǗșȫșȤȡȜȪǻª —  ǻ
©ǡșȦȔª ȖșȤșȥ—ȥǻȫȟȲȦ—ȗȤȧȘ 
ȧȖȜȘȔȖȔȡȡǻȓȞȜȩȕȤȔȖȔȞȦȜȖȡȧȧȫȔȥȦȰ
ǦȦ©ǦȟǻȖȪșȣȤȔȖȘȜ´']LHQQLNȢȖǻ/LWHUDFNȢȠȧµȣȤȢ
ȡȔȬȢȗȢ ǖȔȦȰȞȔ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª ǗșȫșȤȡȜȪǻ 
Ǭ — —  Ǭ    ȟȜȥȦȢȣ  —
ȥǻȫțȔȣǻȘȣȜȥȢȠǘȤȜȪȰȞȢǖȧȘșȖȢȟȓ ǧȖǻȘȣȢȖǻȖ
ȡȔ ȥȧȣșȤșȫȟȜȖǻ ȠȔȦșȤǻȔȟȜ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȟȰȖǻȖ
ȗȔț ©']LHQQLN /LWHUDFNLª ǫș ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȥȦȢȥȧȖȔȟȢȥȓ
ȔȡȢȡǻȠȡȢȁȣȧȕȟ©ǦȣȢȗȔȘȜțȣȢȘȢȤȢȚǻǡȢȥȞȖȔª 
ȚȢȖȦ>ȣȢȟȰȥȠȢȖȢȲ@ ȧȓȞǻȝȔȖȦȢȤ—ȣȢȟȓȞȖǻȝȥȰȞ
ǻȡȚșȡșȤ ȞȔȣǻȦȔȡ — țȖȢȘȜȖ țȡȔȫșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
©ȘȧȠª ȘȢ ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȡȡȓ ȢȥȢȕȜȥȦȜȩ ȧȤȔț țȔțȘȤȢȭǻȖ
ǻ ȡșȡȔȖȜȥȦǻ ȣȢșȦȔ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȥȦ ©ǥȢțȧȠȢȖȢȣȢȟǻȦȜȫȡȜȝ
Ȥȧȩ ȡȔ ǥȧȥǻ ǭșȖȫșȡȞȢ — ǦȧȟȜȠȔª   ȥșȤȣ
țȔ ȣǻȘȣȜȥȢȠ 0 : >ȣȢȟȰȥ ȠȢȖȢȲ@  ȭȢ ȦȤȔȞȦȧȖȔȟȔ

ǧǕǢǴǬǟ(ǗǝǬ

ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ ȣȢșțǻȲ ȓȞ ȤșȣȤșțșȡȦȔȪǻȲ ȣȢȤȜȖȧ ȘȢ
©ȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻ ǥȧȥǻª ȦȢȕȦȢ ǨȞȤȔȁȡȜ  L ȖȢȘȡȢȫȔȥ
ȧȞȤȣȢȟȰȥ ȕȤȔȦșȤȥȦȖȔ ǡȔȖ ȡȔ ȧȖȔțǻ ǧ ǻ ȡșȖșȟȜȫȞȜȝ
ȔȡȢȡȥȤșȪșȡțǻȲ ȡȔ ©ǟȢȕțȔȤª  Ȗ ȡșȣǻȘȣȜȥȔȡȢȠȧ
ȢȗȟȓȘǻ ©ǥȧȥȰȞȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔª ']LHQQLN /LWHUDFNL 
 PDMD >ȣȢȟȰȥ ȠȢȖȢȲ@  Șș ȥȦȖșȤȘȚȧȖȔȟȢȥȓ ȧ ȘȔȖȡǻȩ
ȦȖȢȤȔȩ țȢȕȤȔȚȔȲȫȜ ©ȖǻȝȡȜ ȠǻȚ ȞȢțȔȞȔȠȜ ǻ ǥǻȫȫȲ
ǤȢȥȣȢȟȜȦȢȲª ǭșȖȫșȡȞȢ ©ȥȦȔȖȔȖ «! ȥȞȤǻțȰ ȡȔ ȕǻȞ
ȞȢțȔȞǻȖªȔ©ȖȡȔȝȡȢȖǻȬȜȩȫȔȥȔȩª©ȣȢǿȘȡȔȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜ
țǤȢȟȰȭșȲȣȢȘȔǿȖȗȔȤȡȢȠȧȥȖǻȦȟǻªǗȢȥȦȔȡȡǻȝȣȢȘȔȫǻ
©ǦȟǻȖȪȓȣȤȔȖȘȜª ȥǻȫ ȖǻȘțȡȔȫșȡȢȣȤȜȩȜȟȰȡȧ
ȘȢǭșȖȫșȡȞȔ©ȘȢȣȜȥȰǖȢȗȘȔȡȔǜȔȟșȥȰȞȢȗȢª—ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ
ȣșȤșȘȤȧȞ ']LHQQLN/LWHUDFNLOLVWRSDGDȕșțȡȔțȖȜ
ȧȤȧȕȤȜȪǻ©3U]HZRGQLNª ȧȤȜȖȞǻȖǻțȤșȣȟǻȞȜ 7\JRGQLN
3R]QDĸVNL   OLVWRSDGD ȦȔȞȢȚ ȕșț ȡȔțȖȜ țȔ
ȣǻȘȣȜȥȢȠǦǙȢȟșȡǼȔȧȤȧȕȤȜȪǻ©5R]PDLWHZLDGRPRŋFLª
ǻț ȣȢȠǻȦȞȢȲ ©1DGHVãDQRª  ȧ ȓȞȜȩ ǻț ȣȢȞȟȜȞȢȠ ȡȔ
ǳǖǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ ©%=DOHVNLª ȥȣȤȢȥȦȢȖȧȖȔȟȜȥȓȨȔȞ
ȦȢȗȤȔȨǻȫȡǻȣȢȠȜȟȞȜȝȢȘȡȢȕȢȞȜȝ—ȟȜȬșȞȤǻțȰȣȤȜțȠȧ
©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª — ȣȢȗȟȓȘ ȡȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȥȦ ©ǦȣȢȗȔȘȜ
ț ȣȢȘȢȤȢȚǻ ǡȢȥȞȖȔª ǣȫșȖȜȘȡȢ ǧ ȣǻȬȢȖ ȥȟǻȘȢȠ țȔ
ǴǠȓȠȢȠȣȢȟȰȥȣȧȕȟǻȪȜȥȦȢȠǻȣȢȖǻȥȦȓȤșȠțǻǠȰȖȢȖȔ
ȢȘȡȜȠțǻȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞǻȖ©']LHQQLND/LWHUDFNLHJRªȓȞȜȝ
ȡȔȗȢȟȢȥȜȖ ȭȢ ȘȢ ȣȢȣșȤșȘȡǻȩ țȔȧȖȔȗ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȦȖȢȤȜ ȘȢȘȔȡȢ Ȗ ȗȔțșȦǻ ©ȣȢȖȡǻ ȖȜțȡȔȡȡȓ ǻ ȥȜȠȣȔȦǻȁ
ȥȟȢȖȔ ǖȢȗȘȔȡȔ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢª - / -HV]F]H MHGQR VãRZR
R 6]HZF]HĸFH  ']LHQQLN /LWHUDFNL   VW\F]QLD
6 ǘǗșȤȖșȥȣȤȜȣȧȥȞȔȖȭȢǦȦȔȡǻȥȟȔȖǙȢȟșȡǼȔ—
Ȫș ȣȥșȖȘ ǜ ǦșȤȔȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ȓȞȜȝ ȢȥȦȔȡȡǻȠȜ ȤȢȞȔȠȜ
ȣǻȘȣȜȥȧȖȔȖȥȓ ǙȢȟșȡǼȔ ǻ ȗȔȘȔȖ ȭȢ ȣșȤșȘȤȧȞȢȖȔȡǻ
ȧȤȜȖȞȜ ©țȔȞǻȡȫȧȖȔȟȜȥȓ ȣȢȥȜȟȔȡȡȓȠ ȡȔ ȔȖȦȢȤȜȦșȦ
ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢª ǗșȤȖșȥ ǘ Ǧ —  ǤȤȢȦș ȔȖ
ȦȢȤ ȘȢȣȜȥȧ ȡȔȘǻȥȟȔȡȢȗȢ ȘȢ ȣȢțȡȔȡȥȰȞȢȗȢ ȦȜȚȡșȖȜȞȔ
ȣȤȜțȡȔȖȔȖȥȓȭȢȘșȥȓȦȰȤȢȞǻȖȣȤȢȖǻȖ©ȧȣșȖȡǻȝȢȞȢȟȜȪǻ
ǤȢȘǻȟȟȓªǻȖȜȓȖȟȓȖȘȢȕȤȧȢȕǻțȡȔȡǻȥȦȰǻțȚȜȦȦȓȠȞȤȔȲ
țȢȞȤǟȔȠ·ȓȡȪȓȔȦȔȞȢȚȥȧȥǻȘȡǻȩǣȘșȥȜȦȔǪȢȦȜȡȥȰȞȢȁ
țșȠȟǻ 7\JRGQLN3R]QDĸVNLOLVWRSDGD6 
Șș ǜ ǦșȤȔȞȢȖȥȰȞȜȝ ȡș ȚȜȖ Ǩ ȣșȤȬȢȘȤȧȪǻ ȤșȣȟǻȞȜ
Ǧ ǙȢȟșȡǼȜ ǻȠ·ȓ ȦȔ ȣȤǻțȖȜȭș ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ țȔțȡȔȫșȡȢ
ȓȞ ȦȢȗȢ ȩȦȢ ȣșȤșȞȔțȧȖȔȖ ȥȟȢȖȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȞȔțȔȡǻ ȘȢ
©ȣȢȟȓȞǻȖȣȢȞȔȤȔȡȜȩȤȔțȢȠǻțȡȜȠȡȔțȔȥȟȔȡȡȓȘȢǣȤșȡ
ȕȧȤȗȔ ǖȗ ǜȔȟșȥȰȞȜȝ ª ©%K =DOHVNLª ȩȢȫȔ ȣȤȜ ȖǻȘ
ȫȜȦȧȖȔȡȡǻȦșȞȥȦȧțȤȧȞȢȣȜȥȧȫȜȧȘȤȧȪǻȠȢȗȟȔȥȦȔȦȜȥȓ
ȣȢȠȜȟȞȔ—ȠȔȟȢȕȜȕȧȦȜ©%U=DOHVNLª 
ǗǻȘ©ǦȟǻȖȪȓȣȤȔȖȘȜª—ȣșȤȬȢȁȖȗȔȟȜȪȰȞȢȧȞȤȣȤșȥǻ
ȡȔȧȞȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡȢȁ ȥȦȔȦȦǻ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ — ȖțȓȟȢ
ȣȢȫȔȦȢȞ ȧȞȤ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȢ Ȗ ǘȔȟȜȫȜȡǻ ȧ ȤȔȡǻȬș
ȢȣȤȜȟȲȘȡșȡȜȩȥȦȔȦȦȓȩǻȣȤȢȠȢȖȔȩǩǘȔȤȔȥșȖȜȫȔǶǗȔ
ȗȜȟșȖȜȫȔǧǠȜȥȓȞȔȦȔǻȡȡȔȓȖȡǻȦǻȟȰȞȜȣȤȜȡȔȗǻȘȡǻțȗȔȘȞȜ
ȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔ ǡșȦȢȲȤȢțȖǻȘȞȜǧȕȧȟȢț·ȓȥȧȖȔȦȜ©ȦȢ
ȥȦȔȡȢȖȜȥȰȞȢ ȓȞș ǧȔȤȔȥ Ȗ ȡȔȬǻȝ ȟǻȦșȤȔȦȧȤǻ țȔȝȠȔǿª
Ȕ ȦȔȞȢȚ ȝȢȗȢ ȥȦȢȥȧȡȢȞ ȘȢ ȗȔȟȜȫȔȡ ǗșȫșȤȡȜȪǻ 
ǬǦ ǤșȤșȟǻȫșȡȢ©ȣșȤȬȜȩȡȔȬȜȩȟǻȦșȤȔȦȢȤǻȖª
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ȧ ǘȔȟȜȫȜȡǻ ȓȞǻ ȫȜȦȔȟȜ ȝ ȣșȤșȣȜȥȧȖȔȟȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȣȢșțǻȁ ǡ ǭȔȬȞșȖȜȫ  ȣȧȕȟǻȫȡȢ ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȟȜȥȓ ȣȤȢ
ȡȰȢȗȢ ǴǘȢȟȢȖȔȪȰȞȜȝǡǨȥȦȜȓȡȢȖȜȫ ȔȟșțȔȧȖȔȚșȡȢ
ȭȢȬȜȤȢȞșȢțȡȔȝȢȠȟșȡȡȓțȝȢȗȢȘȢȤȢȕȞȢȠȣȢȫȔȟȢȥȓȖ
ǘȔȟȜȫȜȡǻ ȭȢȝȡȢ ȣȢ ȥȠșȤȦǻ ȣȢșȦȔ  Ǭ  Ǧ  
ǥȢțȗȟȓȘ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣȢȥȦȔȖȟșȡȢ
ȖȞȢȡȦșȞȥȦȣȢȟǻȦǻȥȦȢȤǻȁȧȞȤȡȔȤȢȘȧȖǻȘȞȡȓȚȜȩȫȔȥǻȖ
ȘȢțȔȡșȣȔȘȧȞȢțȔȪȰȞȢȁȘșȤȚȔȖȜȔȖǻȘȦȔȞ©ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ
ȡȔȬȢȁ ȡȔȤȢȘȡȢȥȦǻ ȫșȤșț ȟǻȦșȤȔȦȧȤȧ ȡȔȤȢȘȡȧª ǧȔȠ
ȥȔȠȢ  ǦȦȔȦȦȓ țȔȥȖǻȘȫȧǿ șȤȧȘȜȪǻȲ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢ
ȞȔțȔȡȢȡȔȦȟǻǿȖȤȢȣȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖȣșȤșȘȧȥǻȠȘȢȕȜȣȤș
ȤȢȠȔȡȦȜțȠȧȦȔȤȢȠȔȡȦȜțȠȧ—țȔȩǻȘȡȜȩ ǞǩǭȜȟȟșȤ
ǞǗ ǵșȦș ǙȚǵ ǖȔȝȤȢȡ Ǘ ǦȞȢȦȦ ȦȔ ǻȡ  ȤȢȥ
ǣ ǤȧȬȞǻȡ ǡ ǠșȤȠȢȡȦȢȖ ǣ ǟȢȟȰȪȢȖ  ǻ ȣȢȟȰȥ
ǕǡǻȪȞșȖȜȫǜǟȤȔȥǻȡȥȰȞȜȝǳǦȟȢȖȔȪȰȞȜȝǦǵȢ
ȭȜȡȥȰȞȜȝ ǳǖ ǜȔȟșȥȰȞȜȝ  ǴȞ ȡȔȗȢȟȢȬșȡȢ ©ǧȔ
ȤȔȥȢȖȔ ȣȢșțǻȓ ȠȢȗȟȔ ȭȢȘȢ ȥȖȢǿȁ ȩȧȘȢȚȡȜȫȢȁ ȪǻȡȡȢȥȦǻ
ȣȢȤǻȖȡȓȦȜȥȓțȦȖȢȤȔȠȜȖșȟȜȞȜȩȣȢșȦǻȖǻȡȬȜȩȡȔȤȢȘǻȖª
 Ǭ  Ǧ   ǜȗȔȘȔȡȢ ȣȢȟȰȥ ȣșȤșȞȟȔȘȜ
Ǘ ǦȜȤȢȞȢȠȟǻ Ǡ ǦȢȖǻȡȥȰȞȢȗȢ Ǖ ǵȢȚȔȟȫȜȡȥȰȞȢȗȢ 
ȖȜȤǻțȡșȡȢ ©ȩȢȤȢȬș ȣșȤșȘȡǿ ȥȟȢȖȢ Ȗ ȞȢȦȤǻȠ ȖȜȥȦȧȣȔǿ
ȣǘȢȤȚȔȟȫȜȡȥȰȞȜȝȖȢȕȢȤȢȡǻȡȔȬȢȗȢȞȢȕțȔȤȓȣȤȢȦȜȖ
ȣȔȡȔǦȢȖȜȡȥȰȞȢȗȢª ǬǦ ǦȣȢȥȦșȤșȚșȡȢ
ȣȢȘǻȕȡȢȥȦǻ ȝ ȖǻȘȠǻȡȡȢȥȦǻ ȠǻȚ ȣȤȢțȢȲ ǘ ǟȖǻȦȞȜ
ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔ ȦȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȲ ȣȢșțǻǿȲ ©ǟȖǻȦȞȔ
ȠȔȟȲȖȔȖȦǻȟȰȞȢȡȔȥȦȢȓȭȧȚȜțȡȰȡȔȤȢȘȡȧǧȔȤȔȥȢȞȤǻȠ
ȦȢȗȢȕȜȥȦȤȜȠȣȢȗȟȓȘȢȠȣșȤșȟǻȦȔȖǻȖȥȲȡȔȬȧȞȤȜȖȔȖȧ
ȕȧȖȔȟȰȭȜȡȧǻțȔțȜȤȔȖȢȤȟȜȡȜȠȢȞȢȠȖȦȔȝȡȜȕȧȘȧȭȢȗȢª
©ǧȔȤȔȥ—ȣȢșȦǻȥȦȢȤȜȞȣȤȢȤȢȞȡȔȬȢȁȥȟȔȖȜȔȞșȤȢȖȡȜȞ
ȡȔȬȢȗȢ Șȧȩȧª  Ǭ  Ǧ   ǕȡȔȟǻțȧȲȫȜ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ ȣȢșțǻȲ ǧ ȖȤȔȩȧȖȔȖ ȘȧȠȞȜ ȖȜȥȟȢȖȟșȡǻ ȧ
ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȪǻǤǟȧȟǻȬȔȦȔǡǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȔǣȥȢȕȟȜȖȧ
ȧȖȔȗȧ ȣȤȜȘǻȟȜȖ ȣȢșȠȔȠ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ǻ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ȣȢȥȟȔȡȡȲ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȖǻȤȬȧ ©ǤșȤșȕșȡȘȓª
ǣȥȠȜȥȟȲȲȫȜ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª ȘǻȝȬȢȖ ȖȜȥȡȢȖȞȧ ȭȢ
ǭșȖȫșȡȞȢ ©țȔȣȢȖǻȘȔǿ ȡȔȠ ! ȭȢ ȖȚș ȡș ȞȤȢȖȔȖȜȠ
ȕȢǿȠ Ȕ ȣȤȔȖșȘȡȜȠ ȥȖȓȦȜȠ ȚȜȦȦȓȠ ȡȔȠ ȦșȣșȤ ȚȜȦȜ ǻ
ȦǻȟȰȞȢ ȦȜȩȢ ȥȠȜȤȡȢ ȘȢȕȧȖȔȦȜȥȓ ȥȖȢǿȁ ȣȤȔȖȘȜª 
ǬǦ 
ǢȔ ©ǦȟǻȖȪș ȣȤȔȖȘȜª ȖǻȘȗȧȞȡȧȖȥȓ Ǵ ǠȓȠ ȓȞȜȝ
ȧ ȥȦ ©Ǯș ȢȘȡș ȥȟȢȖȢ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔª ']LHQQLN
/LWHUDFNL   VW\F]QLD ȣǻȘȣȜȥ - / >ȣȢȟȰȥ ȠȢ
ȖȢȲ@  ȥȦȖșȤȘȚȧȖȔȖ ȣȢȟȓȞȔȠ ǿ ȕȟȜțȰȞȜȠ ȖȢȟșȟȲȕȡș
ȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ ȝȢȗȢ ȣȤȢȦșȥȦ ȣȤȢȦȜ
ȘșȥȣȢȦȜțȠȧ ȦȔ ȥȢȪȣȢȟǻȦ ȧȦȜȥȞǻȖ ȢȕȥȦȢȲȖȔȡȡȓ ȡȔȪ
ȣȔȠ·ȓȦǻ ȝ ȥȔȠȢȕȧȦȡȢȥȦǻ ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ ȔȖȦȢȤ țȔȩȢȖȔȡȜȝ
ȣǻȘ ȣȥșȖȘ *HQWH 5XWKHQXV QDWLRQH 3RORQXV ȠȢȚȟȜȖȢ
ǳ ǘȢȤȢȬȞșȖȜȫ — ȘȜȖ ǢȔȩȟǻȞ Ǿ ǢȔȩȟǻȞ ǣ ǘȢ
ȤȢȬȞșȖȜȫǳȟǻȓȡǩȤȔȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰ
ǙȤȢȗȢȕȜȫǗȜȣǦ— ȧȥȦ©ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȢȤȓȘǻțǟȤȔȥǻȡȥȰȞȜȠª ']LHQQLN/LWHUDFNLPDUFD
>ȣȢȟȰȥ ȠȢȖȢȲ@  ȢȕȧȤȲȖȔȖȥȓ ȣȤȢȫȜȦȔȡȢȲ Ȗ Ǵ ǠȓȠȔ
țȗȔȘȞȢȲ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ ȔȖȦȢȤ ȥȦ ȧ ©ǗșȫșȤȡȜȪȓȩª ȥȦȔȖȜȖ
ǭșȖȫșȡȞȔȡȔȤǻȖȡǻțǜǟȤȔȥǻȡȥȰȞȜȠ
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ǧǕǥǕǖ$ǥǝǢǣǗ

ǢȔȣȤȜȞǻȡȪǻȣșȤȬȢȗȢȖǘȔȟȜȫȜȡǻȠȧțȘșȞȟȔȠȔȪǻȝȡȢȗȢ
ȖșȫȢȤȔ Ȗ ȣȔȠ·ȓȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞȜȝ ȖǻȘȕȧȖȥȓ  ȟȲȦ
 ȕșȤșț   Ȗ ǤșȤșȠȜȬȟǻ ȧ ȦșȔȦȤ țȔȟǻ ©ǤǻȘ
ǤȤȢȖȜȘǻȡȡȓȠª țȔȩȢȘȔȠȜ ȗȧȤȦȞȔ Ǖ ǗȔȩȡȓȡȜȡȔ ȣȤȢ
țȖȧȫȔȟȔ țȔȖșȤȬȔȟȰȡȔ ȣȤȢȠȢȖȔ ȓȞȧ ȡȔȣȜȥȔȖ ǧ Ȕ
ȖȜȗȢȟȢȥȜȖ©ȣ>Ȕȡ@ǘªǻȓȞȔȖȜȞȟȜȞȔȟȔțȔȩȖȔȦȧȥȟȧȩȔȫǻȖ
ǯǗșȫșȤȡȜȪǻȖȣȔȠ·ȓȦȰǧȔȤȔȥȔǙȢȣȜȥȰțǤșȤșȠȜȬȟȓ
ǡșȦȔ  ǔ   ȠȔȤȪȓ Ǧ    ǫș ȣșȤȬș
ȣȤȜȟȲȘȡșȥȟȢȖȢȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔȡȔțȩȦșȤșȡȔȩǨȞȤȔȁȡȜ
ȡȔȥȞȤǻțȰȣȤȢȡȜțȔȡșȧȞȤȣȔȦȤǻȢȦȜțȠȢȠȡȔȪȞȧȟȰȦȧȤȡȜȠ
ȣȤȢȥȖǻȦȡȜȪȦȖȢȠ ǻ ȡȔȤȢȘȢȟȲȕȥȦȖȢȠ ǜȔțȡȔȫȜȖȬȜ ȭȢ
©ȡȔȬǖȔȦȰȞȢǟȢȕțȔȤǧȔȤȔȥª©ȖȜȝȬȢȖǻțȣǻȘȥǻȟȰȥȰȞȢȁ
ȥȦȤǻȩȜªȓȞȧȢȥȖȓȦȜȖ©ȥȖȢǿȲȫȧȘȢȦȖȢȤȡȢȲȣǻȥȡșȲªǻȭȢ
©ȦȓȚȞȔȘȢȟȓțȕǻȘȚșȡȢȗȢȡȔȬȢȗȢȟȲȘȧ—ȪșȕȧȟȔȝȢȗȢ
ȡȔȝȕǻȟȰȬȔȤȔȡȔªǧțȔȞȟȜȞȔȖȗȤȢȠȔȘȧȣȤȜȞȟȔȥȦȜ©ȤȧȞ
ȡȔȝȞȤǻȣȬȜȩȘȟȓȢȥȖǻȦȜȦșȠȡȜȩȧȕȢȗȜȩȕȤȔȦǻȖª©ǖȔȦȰȞǻȖ
ǻ ȠȔȦșȤǻȖ ȤȧȥȰȞȜȩª ȦȢȕȦȢ ȧȞȤ  ǧ ȡȔȥȦȔȖȟȓȖ ȭȢȕ ȧ
ȁȩȡǻȩ Ȣȥșȟȓȩ ȖȜȦȔȟȔ ©ȢȤȟȜȡȔ ȘȧȬȔ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȣȢșȦȔª
ȠȢȟȢȘșȫșȦȢȖȔȤȜȥȦȖȢȡȔȣȢȧȠȟȓȖȣǻțȡȔȖȔȦȜ©ȥȖȢǿȤǻȘȡș
ȡȔȬ ȟȲȘ ȝȢȗȢ ȠȢȖȧ ȝȢȗȢ țȖȜȫȔȁª ©ȡȔȬȧ ǻȥȦȢȤǻȲª ǻ
ȢȕȡȓȦȜ©ȕȤȔȦȕȤȔȦȔȖșȟȜȞȜȠȢȗȡșȠȡȔȤȢȘȡȢȁȟȲȕȢȖǻª
ȘǻȖȫȔȦȡȔȣȧȫȧȖȔȖțȔȫȔȤȢȖȧȖȔȦȜȥȓǭșȖȫșȡȞȢȖȢȲ©ȣǻȥȡșȲ
ȕȢȞȤȔȭȢȁȡǻȗȘșȡșȡȔȘȜȕȟșȦșªǻȡșȥȢȤȢȠȜȦȜȥȓȤǻȘȡȢȗȢ
ȥȟȢȖȔ ǨȤșȬȦǻ ȡȔȗȢȟȢȥȜȖ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ©ȣǻȥȡȓ —
Ȫș ȥȣǻȟȰȡȔ ȥȟȔȖȔ ǘȔȟȜȫȔǨȞȤȔȁȡȜª țȔȣȢȖǻȦ ©ȗȤȓȘȧȭȢȁ
ȭȔȥȟȜȖȢȁȘȢȟǻǥȧȥǻǨȞȤȔȁȡȜª ǖȧȘșȖȢȟȓǤȤȢȭȔȟȰȡȔȤǻȫ
ȗȢȖȢȤșȡȔȡȔȖșȫșȤȡȜȪȓȩȖǤșȤșȠȜȬȟǻȖȣȔȠ·ȓȦȰǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǡșȦȔǔǦ— 
ǤȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡǻȕȤȢȬȧȤȜǧȓȞȜȝțȔȟȲȕȞȜȪȜȦȧȖȔȖ
ȔȕȢȝȕȤȔȖțȔșȣǻȗȤȔȨȤȓȘȞȜțȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔț·ȓȖȜȟȜȥȓ
ȣǻȘȖȣȟȜȖȢȠȧȞȤȡȔȪȖȜțȖȦȔȡȔȪȣȤȢȥȖǻȦȡȰȢȁȣȔȦșȦȜȞȜ
ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ Ǩ ©ǤȜȥȰȠǻ ȘȢ ȗȤȢȠȔȘȜª Ǡ 
ȣǻȘȣȜȥ ǢșȖǻȘȢȠȜȝ țȣȢȠǻȚ ȗȧȤȦȧ  ȖȜȥȟȢȖȜȖ ȣȤȢȦșȥȦ
ȣȤȢȦȜ țȔȕȢȤȢȡȜ ȟȰȖǻȖ ȠȢȟȢȘǻ ȣȤȢȖșȥȦȜ ©ȡșȖȜȡȡȜȝ
ȖșȫǻȤȘșȞȟȔȠȔȪǻȝȡȜȝȖȡȔȬǻȠȞȔȥȜȡǻȖȫșȥȦȰȦȔȣȔȠ·ȓȦȰ
ȖșȟȜȞȢȗȢ ȣȢșȦȔª ǻ ȣșȤșȞȢȡȧȖȔȖ ©ȥȟȔȖȡȜȩ ȗȔȟȜȫȔȡª
ȧ ȘȢȪ ǻȟȰȡȢȥȦǻ ȣȤȜȝȡȓȦȜ țȔ ȢȥȡȢȖȧ ȟǻȦ ȠȢȖȜ ©ȓțȜȞ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǗȢȖȫȞȔ ǟȧȟǻȬȔª ǨȞȔțȧȲȫȜ ȡȔ ȬȜȤȢȞȧ
ȫȜȦȔȪȰȞȧ ȔȧȘȜȦȢȤǻȲ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȦȔȖȜȖ ȡȔȘȘȡǻȣȤȓȡ
ǨȞȤȔȁȡȧțȔȣȤȜȞȟȔȘȗȔȟȜȪȰȞȢȧȞȤȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔȠȓȞȜȠ
țȔȩȢȦǻȟȢȥȓ ȠȔȦȜ ȘȖǻ ȟȤȜ ©Șȟȓ ȢȕȤȔțȢȖȔȡȡȜȩ ǻ Șȟȓ
ȣȤȢȥȦȢȡȔȤȢȘǻȓª ǦȖǻȝ ȠȔȡǻȨșȥȦ ȡȔȤȢȘȢȖȥȰȞȢȗȢ Ȥȧȩȧ
©ǤȜȥȰȠȢȡȔȤȢȘȢȖȪǻȖȤȧȥȰȞȜȩȘȢȤșȘȔȞȦȢȤȔȣȢȟǻȦȜȫȡȢȁ
ȫȔȥȢȣȜȥǻ´ǥȧȥȰµȓȞȢȣȤȢȦșȥȦǻȠșȠȢȤǻȔȟª ǗǻȘșȡȰ
ȣǻȘȣȜȥǩșȘȢȤǬȢȤȡȢȗȢȤȔȟȜȥȦȔțȖșȤȡșȡȢȘȢǟǘȢȤȕȔȟȓ 
ǧȣȢȘȔȖȔȖȓȞ©ȗȧȤȦȢȖȜȝȢȘțȜȖª©ǻȥȣȢȖǻȘȡȜȞǻȖȖșȟȜȫȡȢȗȢ
țȔȖǻȦȧȡȔȬȢȗȢȡșțȔȕȧȦȡȰȢȗȢȞȢȕțȔȤȓǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ
´ȖȥȖȢȁȝȩȔȦǻȥȖȢȓȣȤȔȖȘȔǻȥȜȟȔǻȖȢȟȓµª—ȦȔȦȖșȤȘȜȖ
ȭȢ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢ ȥȖǻȘȢȠȔ ȧȞȤ ǻȡȦșȟǻȗșȡȪǻȓ ȡȔȤȢȘȜȟȔȥȓ
©ȣǻȘ ȥȟȢȖȔ ȣșȤȬȢȗȢ ȡȔȬȢȗȢ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȣȤȢȤȢȞȔ —
ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª Ǩ ȕȤȢȬȧȤǻ ©ǗǻȘȢțȖȔ ȘȢ ȥȖǻȫȡȰȢȗȢ
ǗȜȘǻȟȧǧȢȖȔȤȜȥȦȖȔ´ǻȠșȡȜǭșȖȫșȡȞȔµª ǠȣǻȘȣȜȥ
Ǚ«ǧ ȡȔȣȜȥȔȡǻȝǻțȡȔȗȢȘȜȝȡȔȣșȤșȘȢȘȡǻȩȤȢȞȢȖȜȡ

ȥȠșȤȦǻǭșȖȫșȡȞȔǧȔȣșȟȲȲȫȜȘȢ©țȔȖǻȦȡȜȩȣȢȞȟȜȞǻȖ
ǟȢȕțȔȤȓ ȡȔȬȢȗȢª ȣȤȢȣȢȡȧȖȔȖ ȖȜȘȔȖȔȦȜ ȡșȣȢȟǻȦ ȟǻȦ
ȡȔȧȞ ȚȧȤȡ ©ȡȔȥȞȤǻțȰ ȡȔȤȢȘȡȜȝ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝª ȓȞȜȝ
ȖǻȘȡȢȖȜȖ ȕȜ ȦȤȔȘȜȪǻȲ ȣșȦșȤȕ ©ǣȥȡȢȖȜª ǤȢ ȥȧȦǻ ǧ
ȖȜȞȟȔȖȣȤȢȗȤȔȠȧȓȞȧȡȔȤȢȘȢȖȪǻȤșȔȟǻțȢȖȧȖȔȟȜȖǻȘ
ȖȚȧȤȡ©ǜȢȤȓª
ǙȢȩȤȢȞȢȖȜȡȥȠșȤȦǻǭșȖȫșȡȞȔǧȥȞȟȔȖǻȖȜȘȔȖ
ȕȤȢȬȧȤȢȲȖǻȤȬ©ǤȢȠȜȡȞȜȣȢǧȔȤȔȥǻª ǠȣǻȘȣȜȥ
ǖȧȘȜȖȢȟȓ  ǫș  ȞȔȦȤșȡǻȖ ȡȔȣȜȥȔȡȜȩ ȥȞȟȔȘȢȖȜȠ
ȥȜȟȔȕǻȫȡȜȠ ȖǻȤȬșȠ ȭȢ ȣȢȘșȞȧȘȜ ȣșȤșȩȢȘȜȦȰ ȧ
ȥȦȢȣȢȖȜȝȩȢȤșȝțǻȥȩșȠȢȲȤȜȠȧȖȔȡȡȓǕ%%ǕȞȢȚȡȧ
ȥȦȤȢȨȧȘȢȣȢȖȡȲǿȘȖȢȥȟǻȖȡȜȝȣȢȖȦȢȤ—ȥȦȖșȤȘȚȧȖȔȟȰȡȢ
ȢȞȟȜȫȡȜȝ©ǤȢǧȔȤȔȥǻªȔȕȢțȔȣȜȦȔȟȰȡȜȝ©ǤȢǧȔȤȔȥǻ"ª
ǤȢșȦțȔȞȟȜȞȔǿȗȔȟȜȪȰȞȜȩȧȞȤȔȁȡȪǻȖȘȢǿȘȡȔȡȡȓȡȔȖȞȢȟȢ
ȣȢȥȦȔȦǻȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȘȢȞȧȟȰȦȧȤȡȜȪȰȞȢȁȣȤȔȪǻ
ȝȣȢȬȜȤșȡȡȓȡȔȪȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻȣȤȢȤȢȞȧǿȖȜțȡȔȫȡȧȤȢȟȰ
ǘȔȟȜȫȜȡȜ Ȗ ȡȔȪ ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ǧ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢ
țȔȥȦȢȥȢȖȧȖȔȖȡȔȪȘșȠȢȞȤȔȦȣǻȘȩǻȘȘȢǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁȦȔ
ȣȢȣȧȟȓȤȜțȔȪǻȁǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȖǻȤȬȢȦȖȢȤǻȖ
ǠǻȦ >ǭȔȬȞșȖȜȫ Ǘ@ ǴȞ ȠȜ ȣȢȥȦȧȣȔȟȜ ȘȢȥǻ ǻ ȓȞ ȕȜ ȡȔȠ
ȘȔȟȰȬș ȣȢȥȦȧȣȔȦȜ ǙȢȣȜȥ ț ǡȢȥȦǻȖ ǗșȟȜȞȜȩ   ǥȧȥȰ 
 ȫșȤȖ  ȫșȤȖ ǗȔȩȡȓȡȜȡ Ǖ ǦȣȢȠȜȡȜ ț ȚȜȦȦȓ Ǡ 
ǗȢțȡȓȞǡǢșȘȤȧȞȢȖȔȡȔȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȓǗȢȟȢȘȜȠȜȤȔǭȔȬȞșȖȜȫȔ
ǢșȘǻȟȓ   ȖșȤșȥ —  ȖșȤșȥ ǤșȦȤȜȞșȖȜȫ Ǘ ǶȥȦȢȤǻȓ
ȞȧȟȰȦȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥșȤșȘ ǼǻȠȡȔțǻȓȟȰȡȢȁ ȠȢȟȢȘǻȚȜ ǤșȤșȠȜȬȟȰ
ǥșȖȔȞȢȖȜȫǧǜȣșȤșȣȜȥȞȜȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖȦȜȩȤȢȞǻȖȖ
ǘȔȟȜȫȜȡǻǜǢǧǭǠǧǖȔȤȖǻȡȥȰȞȜȝǣǦȣȢȠȜȡȜ
ț ȠȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ǬȔȥȦȜȡȜ ȣșȤȬȔ ȦȔ ȘȤȧȗȔ ǢȰȲǞȢȤȞ ǟ 
ǧȤȜȟȰȢȖȥȰȞȜȝ ǟ ǤȔȠ·ȓȦǻ ȖșȟȜȞȢȗȢ ȣȔȦȤǻȢȦȔ ȝ ȡȔȤȢȘȢȟȲȕȪȓ 
ǙǻȟȢȥșȤȣǗȢțȡȓȞǡǖȔȦȰȞȢȗȔȟȜȪȰȞȢȗȢȡȔȤȢȘȢȖȥȦȖȔ
ǨȥȦȢȟǻȦȦȓȡȔȤȢȘȜȡȢǙǧȔȡȓȫȞșȖȜȫȔǟȤȔȞǻȖȥȰȞǻȖǻȥȦǻ
ǔ—ǗșȤȖșȥǘǧǘǭșȖȫșȡȞȢǻǤȢȟȰȭȔǟ
ǢșȫȜȦȔȟȲȞǡǧȔȡȓȫȞșȖȜȫǙȔȡȜȟȢǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȚȧȤȡȔȟǻȥȦȜȞȔ
Ȗ ǻȠșȡȔȩ ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ȘȢ șȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȫȡȢȗȢ ȥȟȢȖȡȜȞȔ Ǡ
 ǗȜȣ  ǘȤȜȪȔȞ Ǿ ǤȢȫȔȦȞȜ ȞȧȟȰȦȧ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ
ǤșȤșȠȜȬȟǻǘȤȜȪȔȞǾǗȜȕȤȔȡǻȧȞȤȔȁȡȢțȡȔȖȫǻȣȤȔȪǻǤșȤșȠȜȬȟȰ
 ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȣȤșȥȔ ǪȤșȥȦȢȠȔȦǻȓ Ǡ  ǧ  ǤȤșȥȔ
ǘȔȟȜȫȜȡȜ ȩ ȤȢȞǻȖ ǪǶǪ ȥȦ ǢȔȩȟǻȞ Ǿ ǤȔȡȦșȟșȝȠȢȡ ǟȧȟǻȬ
ǣȥȢȕȜȥȦǻȥȦȰ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ȠȜȥȟȜȦșȟȰ Ǩ  Ȧ ǟ  ǧ 
ǘȢȤȔȞ ǥ ǤȤȢțȖȔȡǻ ȲȤȢȘȜȖȜȠȜ ǚȥșȁ ȣȤȢ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǡ
2011.

ǾȖȗșȡǢȔȩȟǻȞ

ǧǕǥǕǖÉǥǝǢǣǗ ǠșȢȡǻȘ ǦșȠșȡȢȖȜȫ 
ȥȠȦǭȔȟȜȗȜȡșȦșȣșȤǦȧȠȢȕȟ—ǪȔȤȞǻȖ —
ȧȞȤ ȔȞȦȢȤ ȦșȔȦȤȧ ǻ ȞǻȡȢ ȦșȔȦȤ ȣșȘȔȗȢȗ ǢȔȤȢȘȡȜȝ
ȔȤȦȜȥȦ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ   ǢȔȤȢȘȡȜȝ ȔȤȦȜȥȦ
ǦȢȲțȧ ǥǦǥ   ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ǪȔȤȞǻȖ ȦșȔȦȤ ǻȡȦ
ȞȟȔȥǙǕȡȦȢȡȢȖȜȫȔ ȖǻȘȦȢȘǻȔȞȦȢȤǪȔȤȞǻȖȧȞȤȘȤȔȠ
ȦșȔȦȤȧǻȠǧǘǭșȖȫșȡȞȔǜȖȜȞȟȔȘȔȖȧǪȔȤȞǻȖ
ǻȡȦǻ ȠȜȥȦȖ ȣȤȢȨ ț   ǖȔȗȔȦȢȗȤȔȡȡȜȝ ȔȞȦȢȤ ǧ
ȧȦǻȟȜȖ ȡȔ ȥȪșȡǻ ȡȜțȞȧ ȣȤȢȖǻȘȡȜȩ ȤȢȟșȝ ǻț ȤșȣșȤȦȧȔȤȧ
ȡȔȪȦȔȥȖǻȦȢȖȢȁȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȁǨȥȖȢȁȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻȣȢǿȘ
ȡȧȖȔȖ ȡȔȣȤȧȚșȡȜȝ ȘȤȔȠȔȦȜțȠ ǻț ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȲ ȣǻȘȡș
ȥșȡǻȥȦȲȝȢȗȢȗȤǻȕȧȖȖȟȔȥȦȜȖȜȝȦȢȡȞȜȝȔȡȔȟǻȦȜȫȡȜȝȣǻȘ
ȩǻȘ ȘȢ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȢȕȤȔțǻȖ ȧȠǻȡȡȓ țȡȔȝȦȜ ȦȢȫȡȜȝ ǻ

ǧǕǥǕǢ2ǗǦǱǟǝǞ

ȖȜȤȔțȡȜȝ ȠȔȟȲȡȢȞ ȤȢȟǻ
ǜȡǻȠȔȖȥȓ Ȗ ȞǻȡȢ ©ǤȢșȠȔ
ȣȤȢ ȠȢȤșª  ǗȔȟșȤǻȝ
ǘȢȟȜȞ  ©ǟȤȢȖ ȟȲȘȥȰȞȔ —
ȡș ȖȢȘȜȪȓª  ǙȔȡȜȟȢ
ǤǻȘȢȣȤȜȗȢȤȔ ©ǤȟȔȦȢȡǟȤș
ȫșȦª  ǖșȤșȥȦ  ȦȔ ǻȡ
ǡȜȥȦ țȘȢȕȧȦȞȢȠ ǧ ǿ ȝȢȗȢ
ȦșȔȦȤ ȬșȖȫșȡȞǻȔȡȔ Ǩ ȘȢ
ȤȢȕȞȧ ȔȞȦȢȤȔ — ȤȢȟǻ ǴȤș
ȠȜȖ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩªțȔǭșȖ
ȫșȡȞȢȠ ǻȡȥȪșȡǻțȔȪǻȓ Ǡș
ȥȓ ǟȧȤȕȔȥȔ ȤșȚ Ǘ ǟȤȔȝ
ǠǧȔȤȔȕȔȤȜȡȢȖ
ȡȜȫșȡȞȢȝǣǦșȤȘȲȞ
  ǢȔțȔȤȔ ȧ ȘȤȔȠ ǻ ©ǡȔȤȜȡȔª ǡ ǜȔȤȧȘȡȢȗȢ țȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȣȢȥȦȔȡȢȖȞȔǗǟȤȔȝȡȜȫșȡȞȔ ǤȢșȦȔ
ȧȖȜȥȦȔȖǻȣ·ǿȥȜ©ǭȟȓȩªǣǖșȟȓȪȰȞȢȗȢȦȔǜǦȔȗȔȟȢȖȔ
ȤșȚȣȢȥȦȔȡȢȖȡȜȞǕǠǻȦȞȢ 
 ȕȧȖ ȢȘȡȜȠ ǻț ȖȜȞȢȡȔȖȪǻȖ ȤȢȟǻ ǴȤșȠȜ Ȗ ȟǻȦ
ȩȧȘȢȚ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ țȔ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȠȜª ǭșȖȫșȡȞȔ
ȔȖȦȢȤȜǶǡȔȤ·ȓȡșȡȞȢ
ȦȔǣǦșȤȘȲȞǻȬȟȔȡȔ
ȥȪșȡǻȦșȔȦȤȧțȗȢȘȢȠȁȁ
țȔȨǻȟȰȠȧȖȔȟȔ ǪȔȤȞǻȖ
ȥȦȧȘǻȓ ȦșȟșȕȔȫșȡȡȓ 
ǗǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁǧȪșȝ
ȢȕȤȔț ȕȧȖ ȓȥȞȤȔȖȜȠ
ȧȦǻȟșȡȡȓȠ ȡȔȪ Șȧȩȧ
ȧȞȤȡȔȤȢȘȧȖȕȢȤȢȦȰȕǻ
țȔ ȥȖȢȲ ȥȖȢȕȢȘȧ Ǘǻ
ȘȢȠȜȝ ȓȞ ȫȜȦșȪȰ ȦȖȢ
ȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ țȢȞȤ
 Ȗ ǣȘșȥǻ ȤȔțȢȠ
ț ǣ ǦșȤȘȲȞȢȠ ȖȜ
ȥȦȧȣȜȖ ǻț ȞȢȡȪșȤȦȢȠ
ȠȢȡȦȔȚșȠ țȔ ǭșȖ
ȫșȡȞȢȖȜȠȜ ©ǘȔȝȘȔ
ǠǧȔȤȔȕȔȤȜȡȢȖȧȤȢȟǻǴȤșȠȜ
ȠȔȞȔȠȜªǬȜȠȔȟȢȣȢș
ȧȖȜȥȦȔȖǻ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ǥșȚȜȥșȤȜǗǟȤȔȝȡȜȫșȡȞȢ
țǻȝ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȖȜ
ȦȔǣǦșȤȘȲȞ
ȞȢȡȔȡȡǻ ǧ țȔȣȜȥȔȡȢ
ȡȔȤȔȘǻȢȝȦșȟșȕȔȫșȡȡǻǤȢȥȦǻȝȡȢȕȤȔȖȧȫȔȥȦȰȧȬșȖȫ
ȖșȫȢȤȔȩ ȖȩȢȘȜȖ ȘȢ ȥȞȟȔȘȧ ȞȢȠǻȦșȦǻȖ ț ȧȬȔȡȧȖȔȡȡȓ
ȣȔȠ·ȓȦǻȣȢșȦȔ
ǠǻȦǘȢȤȕșȡȞȢǕǘǪȔȤȞǻȖȥȰȞȜȝȦșȔȦȤǻȠșȡǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔ
ǟ

ǠșȢȡǻȘǖȔȤȔȕȔȡ

ǧǕǥÉǢǣǗ ǘȟǻȕ ǤȔȖȟȢȖȜȫ  ǟȜȁȖ —
 ȦȔȠ ȥȔȠȢ  — ȧȞȤ ȞȢȠȣȢțȜȦȢȤ ȘȜȤȜȗșȡȦ
ȣșȘȔȗȢȗȠȧțȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝȘǻȓȫǜȔȥȟȧȚșȡȜȝȘǻȓȫȠȜȥȦȖ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ   ǙȢȞȦȢȤ ȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖȥȦȖȔ
 țȔȞǻȡȫȜȖǡȧțȘȤȔȠǻȡȦǻȠǡǠȜȥșȡȞȔȖ
ǟȜǿȖǻ ȞȟȔȥȞȢȠȣȢțȜȪǻȁǥǵȟǻǿȤȔȝǖǠȓȦȢȬȜȡȥȰȞȢȗȢ
ȞȟȔȥ ȘȜȤȜȗȧȖȔȡȡȓ ǩ ǖȟȧȠșȡȨșȟȰȘȔ ȦȔ ǡ ǡȔȟȰȞȔ 
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ǗǻȘȦȢȘǻ — ȝȢȗȢ ț  ǟȜȁȖ ȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤǻȁ 
ȖȜȞȟȔȘȔȫ ȘȢȪșȡȦ   ȣȤȢȨ   țȔȖ ȞȔȨșȘȤ
ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȧȖȔȡȡȓǠșȡǻȡȗȤȔȘȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤǻȁ — 
ȦȔȞȢȠȣȢțȜȪǻȁǟȜȁȖȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤǻȁ — 
ǧȖȢȤȫǻȝ ȠȔȡșȤǻ ǧ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻ ȥȦȜȟȰȢȖȜȝ ȥȜȡȦșț
ȓȥȞȤȔȖȜȝȦșȠȔȦȜțȠǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡȔȢȣȢȤȔȡȔȡȔȪȨȢȟȰȞȟȢȤ
ȠȔȝȥȦșȤȡșȖȢȟȢȘǻȡȡȓȢȤȞșȥȦȤȢȖȜȠȜȕȔȤȖȔȠȜǧȓȚǻȖȘȢ
ȣȤȢȗȤȔȠȡȢȁȠȧțȜȞȜȠȔȥȬȦȔȕȡȜȩȨȢȤȠȖȜȤǻȬȧȖȔȖȁȩȧ
ȥȦȜȟǻȥȦȜȪǻ ȝ ȢȕȤȔțȡȢȥȦǻ ȥȢȪǻȔȟǻȥȦȜȫȡȢȗȢ ȤșȔȟǻțȠȧ ǢȔ
ȖǻȤȬǻǭșȖȫșȡȞȔȡȔȣȜȥȔȖȤȢȠȔȡȥȘȟȓȕȔȥȔȝȨȢȤȦșȣǻȔȡȢ
©ǦȔȠȢȠȧȫȧȘȡȢªǜȘǻȝȥȡȜȖȤșȘȔȞȪǻȲȦȔȢȤȞșȥȦȤȧȖȔȡȡȓ
ȢȣșȤȜ©ǟȔȦșȤȜȡȔªǡǕȤȞȔȥȔ  
ǠǻȦ ǡȜȩȔȝȟȢȖ ǡ ǘȟǻȕ ǤȔȖȟȢȖȜȫ ǧȔȤȔȡȢȖ ǟ 
ǡǻȤȢȬȡȜȫșȡȞȢǦǘȟǻȕǧȔȤȔȡȢȖǟ

ǶȤȜȡȔǦǻȞȢȤȥȰȞȔ

ǧǕǥǕǢÐǗǦǱǟǝǞ 7DUDQRYVN\  ǟȜȤȜȟ ǩșȘȢȤȢȖȜȫ
 ǳȤ·ǿȖ ȦșȣșȤ ǧȔȤȦȧ ǚȥȦȢȡǻȓ —
 ǕȤȟǻȡǼȦȢȡ ȬȦȔȦ ǡȔȥȥȔȫȧȥșȦȥ ǦǭǕ  —
ȥșȤȕǻȔȠșȤȨǻȟȢȟȢȗȥȟȔȖǻȥȦȣșȤșȞȟȔȘȔȫțȔȞǻȡȫȜȖ
ȲȤȜȘ—ȨǻȟȢȟȨȦȜǖșȟȗȤȔȘȥȰȞȢȗȢȧȡȦȧ
—ȖȫȜȖȥȓȧǟȔȤȟȢȖȢȠȧȧȡȦǻȖǤȤȔțǻțȕȟȜțȜȖȥȓ
ț ȫȟșȡȔȠȜ ǤȤȔțȰȞȢȗȢ ȟǻȡȗȖǻȥȦȜȫȡȢȗȢ ȗȧȤȦȞȔ țȢȞȤ ț
Ǧ ǧȤȧȕșȪȰȞȜȠ ȦȔ ǥ ǴȞȢȕȥȢȡȢȠ ǜȔȩȜȥȦȜȖ ȘȢȞȦȢȤ
ȘȜȥșȤȦȔȪǻȲ   Ǩ — ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȧ ǖșȟȗȤȔȘ
ȧȡȦǻ ț—ȣȤȢȨ Ǩ—ǻ—ȖȜȞȟȔȘȔȖ
ȧǘȔȤȖȔȤȘȧȡȦǻ ǦǭǕ 
ǙȢȥȟǻȘȚȧȖȔȖȤȢȥȠșȦȤȜȞȧ—ȥȦȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȧ
ȥȟȢȖ·ȓȡȥȰȞȧ ȠșȦȤȜȞȧ ȨȢȡǻȞȧ ȥșȠȔȡȦȜȞȧ ȖǻȤȬȔ
ǘȢȟ ȣȤȔȪȓ — ©ǥȢȥǻȝȥȰȞǻ ȘȖȢȘȢȟȰȡǻ ȤȜȦȠȜª ǥȧȥȞȜ
ȘȖȢȘșȟȡȜ ȤȜȦȠȢȖȜ ǖșȢȗȤȔȘ  ,—,,  ǟȡȜȚȞȔ
ǼȤȧȡȦȧǿȦȰȥȓȡȔȥȦȔȦȜȥȦȜȫȡȢȠȧȔȡȔȟǻțǻȖșȟȜȞȢȗȢȠȔȥȜȖȧ
ȓȠȕǻȫȡȜȩȦȔȩȢȤșȁȫȡȜȩȦșȞȥȦǻȖȤȢȥȣȢșȦǻȖ—ȥȦ
ȧ ȡǻȝ ȥȨȢȤȠȧȟȰȢȖȔȡȢ ȖȔȚȟȜȖǻ ȖȜȥȡȢȖȞȜ ȭȢȘȢ țȔȞȢȡǻȖ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ ȝ șȖȢȟȲȪǻȁ ȤȢȥ ȥȜȟȔȕȢȦȢȡǻȞȜ ǢȔȤȜȥȜ
ȣȤȢ ǣ ǡȔȡȘșȟȰȬȦȔȠȔ țǻȕȤȔȡǻ ȧ Ȟȡ ©ǦȦȔȦȦǻ ȣȤȢ
ǡȔȡȘșȟȰȬȦȔȠȔª (VVD\V RQ 0DQGHO·åWDP &DPEULGJH
0DVV.QMLJDR0DQGHOMåWDPX%HRJUDG —
ȣȢȠǻȦȡȜȝ ȖȡșȥȢȞ ȧ ȤȢțȤȢȕȞȧ ȦșȢȤǻȁ ȞȢȡȦșȞȥȦȧ ǻ ȣǻȘ
ȦșȞȥȦȧǦȦǧȥșȤȕȠȢȖȢȲ©ǬȢȦȜȤȜȥȦȢȣȡȜȝȓȠȕǧǭșȖ
ȫșȡȞȔª ǬșȦȖȢȤȢȥȦȢȣȡȜ MȔȠȕ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ  -ȧȚȡȢ
ȥȟȢȖșȡȥȞȜȨȜȟȢȟȢȗǖșȢȗȤȔȘ—ǪǪǟȡ—
  ȖȜȞȢȡȔȡȧ ȓȞ ǻ ȣȤȔȪǻ ȣȤȢ ȤȢȥ ȖǻȤȬ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ
ȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȢȥȦȔȦȜȥȦȜȫȡȢȗȢȠșȦȢȘȧȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȩȔȤȔȞ
ȦșȤȜȥȦȜȪǻ ȤȜȦȠǻȫȡȜȩ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȘȤȧȗȢȗȢ țȔ ȣȢȬȜ
ȤșȡǻȥȦȲȖǻȤȬȢȖȢȗȢȤȢțȠǻȤȧȖǭșȖȫșȡȞȔǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
ǧ — ȭș ȝ ȘȢȥǻ ȡș ȣșȤșȖșȤȬșȡȜȝ ȖțǻȤșȪȰ ȬȜȤȢȞȢȗȢ
țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ ȘȢ ȖȜȖȫșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
ȤȜȦȠǻȞȜ ǣȕȤȔȩȧȡȞȔȠ ȣǻȘȘȔȡȢ ȡȔȝȥȧȦȦǿȖǻȬǻ ȫȜȡȡȜȞȜ
ȤȜȦȠȧȧȞȤȦȔȤȢȥȫȢȦȜȤȜȥȦȢȣȡȢȗȢȓȠȕȔǭșȖȫșȡȞȔ—
ȤȢțȣȢȘǻȟȡȔȗȢȟȢȥǻȖțȔȥȦȢȣȔȠȜȥȞȟȔȘȔȞȪșȡȦȡȜȩȖȔȤǻȔȪǻȝ
ȦȔ ȤȢțȦȔȬȧȖȔȡȡȓ ȥȟȢȖȢȣȢȘǻȟǻȖ — ȧ Ȥǻțȡǻ ȤȢȞȜ ȝȢȗȢ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻȘȟȓȁȩȦȟȧȠȔȫșȡȡȓȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȢȥȦȔȦȜȥȦȜȫȡǻ
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ȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȣȢ ȓȠȕǻȫȡȢȠȧ ȖǻȤȬȧ ȞǻȟȰȞȢȩ ȤȢȥ ȣȢșȦǻȖ
ȁ ȣȢȟ  ȥȦ țȢȞȤ ǣ ǤȧȬȞǻȡȔ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȦȖȢȤǻȖ
ȥȦ—©ǚȡșȁȘȜªǶǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢȦȔ©ǗșȤȗȜȟȜșȖȢȝ
ǲȡșȝȘȯ«ª ǡ ǣȥȜȣȢȖȔ ǜȘǻȝȥȡȜȖȬȜ ȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȜȝ
ȔȡȔȟǻțǧȘȢȖǻȖȕȟȜțȰȞǻȥȦȰȤȜȦȠǻȫȡȢȁǻȡșȤȪǻȁȓȠȕǻȫȡȢȗȢ
ȖǻȤȬȔǭșȖȫșȡȞȔȘȢȓȠȕȔȣȧȬȞǻȡȥȰȞȢȗȢȦȜȣȧȡȔȦȢȠǻȥȦȰ
ȓȠȕ ȝȢȗȢ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȜȩ ȣȢșȠ ȕǻȟȰȬș ȡȔȗȔȘȧǿ ȖǻȤȬ
ȘșȓȞȜȩȣȢșȦǻȖȣȧȬȞǻȡȥȰȞȢȁȗșȡșȤȔȪǻȁǨȥȦȡȔȗȢȟȢȬșȡȢ
ȝȡȔȤȜȥȔȩȥȖȢǿȤǻȘȡȢȥȦǻȤȜȦȠǻȞȜȫȢȦȜȤȜȥȦȢȣȡȢȗȢȓȠȕȔ
ǭșȖȫșȡȞȔȖȣșȤȬșȡȔȞȤșȥȟșȡȢșȖȢȟȲȪǻȲȝȢȗȢȓȠȕǻȫȡȢȁ
ȦșȩȡǻȞȜ ȖǻȘțȡȔȫșȡȢ ȖȣȟȜȖ ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȢȁ ȤȜȦȠǻȞȜ
ȡȔ ȨȤȔțȧȖȔȡȡȓ ȓȠȕǻȫȡȜȩ ȤȓȘȞǻȖ ȤȔȡȡǻȩ ȦȖȢȤǻȖ ȣȢșȦȔ
țȘǻȝȥȡșȡȢ ȥȣȤȢȕȧ ȖȥȦȔȡȢȖȜȦȜ ȥșȠȔȡȦȜȫȡǻ ȨȧȡȞȪǻȁ
ȢȥȡȢȖȡȜȩȝȢȗȢȖǻȤȬȢȖȜȩȤȢțȠǻȤǻȖǨǘȔȤȖȔȤȘȧȡȦǻǧțȔ
ȥȣȢȗȔȘȔȠȜȝȢȗȢȥȦȧȘșȡȦȔǘǘȤȔȕȢȖȜȫȔȫȜȦȔȖȥȣșȪȞȧȤȥ
ȣȤȢȧȞȤȖǻȤȬȧȖȔȡȡȓȔȞȪșȡȦȧȲȫȜȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȖǻȤȬȢȖȢȁ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁȣȢșȠȜ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ǠǻȦ ǦȜȘȢȤșȡȞȢ ǘ ǟ ǥȜȦȠǻȞȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ 
ǬȔȠȔȦȔ Ǣ Ǥ ǗǻȤȬȧȖȔȡȡȓ  ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȢ ǤǻȘȥȧȠȞȜ ȝ
ȣȤȢȕȟșȠȜǟ

ǢǻȡȔǬȔȠȔȦȔ

ǧǕǥǕǢɍғǭǚǢǟǣǦȦșȨȔȡǕȡȘȤǻȝȢȖȜȫ ǧȔȤȔȡȧȭșȡ
ȞȢ  Ƞ ǠșȕșȘȜȡ ȦșȣșȤ ǦȧȠ Ȣȕȟ —
 ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖșȪȰ ǻ Ƞȧțșǿ
țȡȔȖșȪȰ Ƕț ȝȢȗȢ ǻȠ·ȓȠ ȣȢȖ·ȓțȔȡȢ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȣȔ
Ƞ·ȓȦȞȢȢ ȩȢȤȢȡȡȢȁ ȬȞȢȟȜ
ȡȔ ǪȔȤȞǻȖȭȜȡǻ ǢȔȖȫȔȖȥȓ
ȡȔ ȥȟȢȖ·ȓȡȢȤȧȥȰȞȢȠȧ ȣǻȘ
ȖǻȘȘǻȟǻ ǻȥȦȢȤȜȞȢȨǻȟȢȟ
ȨȦȧǪȔȤȞǻȖȧȡȦȧ —
 ȖȜȞȟȔȘȔȫǻ Ǚ ǖȔȗȔȟǻȝ
ǡ ǦȧȠȪȢȖ ǩ ǭȠǻȦ țȔ
ȘȜȣȟȢȠȡȧ ȤȢȕȢȦȧ ©ǶȞȢȡȢ
ȗȤȔȨǻȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ǻȞȢ
ȡȢȣȜȥȪǻȖª ȢȘșȤȚȔȖ țȢȟȢȦȧ
ȠșȘȔȟȰ Ƕț—ȣȤȔȪȲȖȔȖ
ȧ ǡȧțșȁ ȞȤȔȥȡȜȩ ȠȜȥȦȖ
ǦǧȔȤȔȡȧȬșȡȞȢ
ǻ ȥȦȔȤȢȖȜȡȜ ȣȤȜ ǪȔȤȞǻȖ
ȧȡȦǻ ȦȔ ȡȔ ȞȔȨșȘȤǻ ǻȥȦȢȤǻȁ ȠȜȥȦȖ Ƕț  — ȘȢȪșȡȦ
ǻȥȦȢȤȜȞȢȨǻȟȢȟ ȨȦȧ ǤȢȟȦȔȖ ȧȫȜȦșȟȰȥȰȞȢȗȢ ǻȡȦȧ ț
 — ȔȘ·ȲȡȞȦȣȤȢȨ ǨȞȤ ǻȡȦȧ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ ȡȔȧȞ
ȢȘȡȢȫȔȥȡȢ — ȖȜȞȟȔȘȔȫ ǪȔȤȞǻȖ ȔȞȔȘșȠǻȁ ȦșȢȤșȦȜȫȡȜȩ
țȡȔȡȰț—ȡȔȧȞȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞȡȔȧȞȘȢȥȟȞȔȨșȘȤȜ
ǻȥȦȢȤǻȁ ȧȞȤ ȞȧȟȰȦȧȤȜ  țȔȩȜȥȦȜȖ ȘȜȥșȤȦȔȪǻȲ ȦȔ
ȢȫȢȟȜȖȥșȞȦȢȤȠȜȥȦȖȧǪȔȤȞǻȖȩȧȘȢȚǻȡȦǻ ȧ—
 — ȣȤȢȨ  Ǩ — — ȘȜȤșȞȦȢȤ ǫșȤȞǻȥȦȢȤ
ȠȧțșȲ ț—ǡȧțșȝȧȞȤȠȜȥȦȖȔ ȢȤȗȔȡǻțȔȦȢȤȡȔȧȞ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȩșȞȥȣșȘȜȪǻȝǻțȖȜȖȫșȡȡȓǻȥȦȢȤȜȞȢȞȧȟȰȦȧȤȡȢȁ
ȥȣȔȘȭȜȡȜ ǦȟȢȕȢȚȔȡȭȜȡȜ  ǧ țȔȔȤșȬȦȢȖȔȡȢ țȔ
ȥȨȔȕȤȜȞȢȖȔȡȜȠ țȖȜȡȧȖȔȫșȡȡȓȠ țȔȥȧȘȚșȡȢ ȘȢ  ȤȢȞǻȖ
ȖȜȣȤȔȖȡȜȩȦȔȕȢȤǻȖǤȢȞȔȤȔȡȡȓȖǻȘȕȧȖȔȖȡȔǜȔȕȔȝȞȔȟȟǻ
Ȥȡ ǬȜȦȜ  Ǩ ȖșȤșȥ  ǧ țȖǻȟȰȡșȡȢ ǜ  — Ȗ
ǟȧȤȥȰȞȧ ȘȜȤșȞȦȢȤ ȞȔȤȦȜȡȡȢȁ ȗȔȟșȤșȁ  țȗȢȘȢȠ — Ȗ

ǕȥȦȤȔȩȔȡǻ țȔȖ ȨȢȡȘǻȖ ǕȥȦȤȔȩȔȡ ȞȔȤȦȜȡȡȢȁ ȗȔȟșȤșȁ 
ȣșȤșȁȩȔȖȘȢǟȜǿȖȔȣȤȔȪȲȖȔȖȘȢȖǕȞȔȘșȠǻȁ
ȔȤȩǻȦșȞȦȧȤȜ ȢȥȦȔȡȡǻ ȤȢȞȜ — ȧ ȖǻȘȘǻȟǻ ȖȜȖȫșȡȡȓ
ǻȥȦȢȤǻȁ ȧȞȤ ȠȜȥȦȖȔ ȦȔ ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ   ǧ
ȤșȔȕǻȟǻȦȢȖȔȡȢ ǙȢȥȟǻȘȚȧȖȔȖ ȘșȤșȖ·ȓȡȧ ȔȤȩǻȦșȞȦȧȤȧ
ǨȞȤȔȁȡȜǻȞȢȡȢȣȜȥȢȕȤȔțȢȦȖȦȔȡȔȤȢȘȡșȠȜȥȦȖȢǕȖȦȢȤ
ȣȢȡȔȘȡȔȧȞȣȧȕȟǻȞȔȪǻȝ©ǤȔȠ·ȓȦȞȜȠȜȥȦșȪȦȖȔȥȦȔȤȢȁ
ǦȟȢȕȢȚȔȡȭȜȡȜª©ǦȦȔȤǻȩȔȦȜǪȔȤȞȢȖȔª ȢȕȜȘȖǻ—Ǫ
  ©ǡȜȥȦșȪȦȖȢ ǦȟȢȕȢȚȔȡȭȜȡȜ ;9,,—;9,,, Ȗª
Ǫ   ©Ǥ Ǚ ǡȔȤȦȜȡȢȖȜȫ ǢȔȤȜȥ ȣȤȢ ȚȜȦȦȓ ǻ
ȦȖȢȤȫǻȥȦȰª ©ǣȟșȡȔ ǟȧȟȰȫȜȪȰȞȔ ǕȟȰȕȢȠ ȔȞȖȔȤșȟșȝ
ȦȔȟǻȡȢȗȤȔȖȲȤª ȢȕȜȘȖǻ—ǟ ©ǡȢȡȧȠșȡȦȔȟȰȡȔ
ȘșȤșȖ·ȓȡȔ  ȔȤȩǻȦșȞȦȧȤȔ ǠǻȖȢȕșȤșȚȡȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜª ǟ
 ȦȔǻȡ
ǢȜțȞȧ ȤȢȕǻȦ ȣȤȜȥȖȓȦȜȖ ȠȜȥȦ ȥȣȔȘȭȜȡǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǕȖȦȢȤ ȥȦ ©ǙȢ ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ ȟșȤȠȢȡȦȢȖȥȰȞǻ ȠȢȦȜȖȜ Ȗ
´ǟȢȕțȔȤǻµ ǭșȖȫșȡȞȔª ǢȔȧȞȢȖȜȝ țȕǻȤȡȜȞ ǪȔȤȞǻȖȥȰȞȢȁ
ȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȢȁȞȔȨșȘȤȜǻȥȦȢȤǻȁǨȞȤȔȁȡȜǶǤȔȠ·ȓȦǻ
ȔȞȔȘǡǦȧȠȪȢȖȔ; ȣȧȦǻȖȡȜȞȔ©ǠȜțȢȗȧȕǻȖȥȰȞȔ
ȞȔȠ·ȓȡȜȪȓȧȠǦșȘȡșȖǻª Ǫ ȥȦ©ǙȢȣȜȦȔȡȡȓȣȤȢ
ȤȔȡȡǻ ȔȞȖȔȤșȟȰȡǻ ȣȢȤȦȤșȦȜ ȤȢȕȢȦȜ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª
ǳȖǻȟșȝȡȜȝ țȕǻȤȡȜȞ ȡȔ ȣȢȬȔȡȧ ȔȞȔȘșȠǻȞȔ ǡȜȩȔȝȟȔ
ǦșȤȗǻȝȢȖȜȫȔ ǘȤȧȬșȖȥȰȞȢȗȢ ț ȡȔȗȢȘȜ ȬǻȥȦȘșȥȓȦȢȁ
ȤǻȫȡȜȪǻ ȚȜȦȦȓ ȦȔ ȥȢȤȢȞȢȖȜȩ ȤȢȞȢȖȜȡ ȡȔȧȞȢȖȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǟ>ǧ@, ȖǻȘȗȧȞȧȡȔȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȧ
ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȲ  ǣ ǦȞȖȢȤȪȢȖȔ ©ǛȜȦȦȓ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ
ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȜȝ ȔȤȩǻȖ 
ǟȡ   ȤȢțȖǻȘȞȜ ©ǙȢ ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ ȔȤȩǻȦșȞȦȧȤȧ Ȗ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª ǡȜȥȦșȪȰȞȔ ȥȣȔȘȭȜȡȔ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȲ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ  ǟ  ǗȜȣ  
ȖȥȦȥȦȘȢȞȔȦȔȟȢȗȧȖȜȥȦȔȖȞȜ ȘȜȖǧȔȤȔȥǘȤȜȗȢȤȰșȖȜȫ
ǭșȖȫșȡȞȢǟȔȦȔȟȢȗȖȯȥȦȔȖȞȜǕȥȦȤȔȩȔȡȰ ȡȔȤȜȥȧ
©ǭșȖȫșȡȞȢȩȧȘȢȚȡȜȞª ǟ   ȥȦ ©ǢȢȦȔȦȞȜ ȘȢ
ȣȤȢȕȟșȠȜ ´ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢȣșȝțȔȚȜȥȦµª ǭșȖȫșȡȞȢ
ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ȡȔȧȞ ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȁ
ȤǻȫȫȲțȘȡȓȥȠșȤȦǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔǟ ȦȔǻȡ
ǤȤȢ ȥșȣǻȲ ȖǻȘȢȠȧ ȥȖȢȗȢ ȫȔȥȧ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©ǟȔțȔȬȞȔ
ǟȔȦȓª ȡȜȡǻ — ©ǡȢȟȜȦȖȔ țȔ ȣȢȠșȤȟȜȠȜª  ȝȘșȦȰȥȓ ȧ
ȣȧȕȟ ©ǛǻȡȢȫȜȝ ȣȢȤȦȤșȦ ǭșȖȫșȡȞȔª ǗǻȦȫȜțȡȔ 
ǔ 
ǧȖ ǢȔȧȞȢȖȔ ȥȣȔȘȭȜȡȔ ǪȔȤȞǻȖȥȰȞȜȝ ȣșȤǻȢȘ ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
—SSǡȢȡȢȗȤȔȨǻȫȡǻȖȜȘȔȡȡȓȥȦȔȦȦǻȤșȪșȡțǻȁȘȢȘȔȦȞȜ
ȦȔȤȔȡȧȬșȡȞȢțȡȔȖȫǻ ȥȦȧȘǻȁ ǻȟȲȥȦȤȔȪǻȁ ȘȢȖǻȘȞȢȖǻ ȠȔȦșȤǻȔȟȜ Ǫ
2011.
ǠǻȦǖǻȟȢȞǻȡȰǦǡȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖșȪȰșȦȡȢȗȤȔȨ>ǙȢȤǻȫȫȓ
Ǧ ǧȔȤȔȡȧȬșȡȞȔ@  Ǣǧǚ  ǔ  ǖǻȟȢȞǻȡȰ Ǧ ǗșȟșȦșȡȰ
ȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖȥȦȖȔ  ǧȔȤȔȡȧȬșȡȞȢ Ǧ Ǖ ǢȔȧȞȢȖȔ ȥȣȔȘȭȜȡȔ
ǪȔȤȞǻȖȥȰȞȜȝ ȣșȤǻȢȘ ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ — SS Ǫ 
ǤȧȪȞȢ Ǘ ǦȦșȨȔȡ ǧȔȤȔȡȧȬșȡȞȢ  ǣȕȤȔțȢȦȖȢȤȫș ȠȜȥȦșȪȦȖȢ
ǔ

ǣȟșȡȔǦȟȢȕȢȘȓȡȲȞ

ǧǕǥǕǤÉǧǕ ǶȖȔȡ ǟȧțȰȠȜȫ  ȥ ǤșȤșȖǻț
ǘȔȘȓȪȰȞȢȗȢȤȡȧǤȢȟȦȔȖȢȕȟ—ǗǻȡȡȜȪȓ —

ǧǕǥ$ǦǚǢǟǣ

ȧȞȤȔȞȦȢȤǢȔȤȢȘȡȜȝȔȤȦȜȥȦǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ  
Ǩ — ȡȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ǘȔȘȓȪȰȞȢȠȧ ȣșȘ ȧȫȭǻ 
țȔȞǻȡȫȜȖ ǟȜȁȖ ǻȡȦ ȦșȔȦȤ ȠȜȥȦȖȔ ǻȠ Ƕ ǟ ǟȔȤȣșȡȞȔ
ǟȔȤȢȗȢ Ȗ Ƕ ǬȔȕȔȡșȡȞȔ  ǗǻȘȦȢȘǻ — ȔȞȦȢȤ Ǘǻȡȡ ȧȞȤ
ȠȧțȘȤȔȠȦșȔȦȤȧǻȠǡǟǦȔȘȢȖȥȰȞȢȗȢ
ǧ — ȔȞȦȢȤ ȓȥȞȤȔȖȢȁ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȥȦǻ ț ȬȜȤȢȞȜȠ
ȤșȣșȤȦȧȔȤȡȜȠ ȘǻȔȣȔțȢȡȢȠ ȥȦȖȢȤȜȖ ȞȢȠșȘǻȝȡǻ ȤȢ
ȠȔȡȦȜȫȡǻȗȢȥȦȤȢȩȔȤȔȞȦșȤȡǻȤȢȟǻǜȦȖȢȤȫǻȥȦȲǭșȖȫșȡȞȔ
ȦǻȥȡȢȣȢȖ·ȓțȔȡȢȖȥȲȥȪșȡǻȫȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰǧǗȜȞȢȡȧȖȔȖ
ȤȢȟǻȧȣȤȔȖȜȦșȟȓǡȔȗȧȤȜȧȘȤȔȠǻ©ǡȔȤȜȡȔªǡǜȔȤȧȘȡȢȗȢ
țȔ ǭșȖȫșȡȞȢȠ  ȤșȚ ǩ ǗșȤșȭȔȗǻȡ  ȦȔ ǧȜȦȔȤȓ Ȗ
ǻȡȥȪșȡǻțȔȪǻȁ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª ǭșȖȫșȡȞȔ Ǡșȥȓ ǟȧȤȕȔȥȔ ȦȔ
Ǘ ǪȔȤȫșȡȞȔ  ȤșȚ ǩ ǗșȤșȭȔȗǻȡ  ȤȢȟǻ ȘȤȧȗȢȗȢ
ȣȟȔȡȧ Ȗ ȢȣșȤǻ ǡ ǕȤȞȔȥȔ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª  ȤșȚ
ǩǗșȤșȭȔȗǻȡȦȔȤșȚǗǦșȟșțȡȰȢȖ ǖȧȖȢȘȡȜȠǻț
ȢȤȗȔȡǻțȔȦȢȤǻȖǻȧȫȔȥȡȜȞǻȖȬșȖȫȖșȫȢȤǻȖȡȔǗǻȡȡȜȫȫȜȡǻ
ȭȢ ȖǻȘȕȧȖȔȟȜȥȓ ȣȤȢȦȓȗȢȠ — ȖȜȥȦȧȣȔȖ ǻț Șș
ȞȟȔȠȔȪǻǿȲȦȖȢȤǻȖȣȢșȦȔǜȡǻȠȔȖȥȓȖȞǻȡȢ
ǠǻȦǙșȤȞȔȫǙǦȩȢȘȚșȡȡȓǥȢțȣȢȖǻȘȰȣȤȢȡȔȤȢȘȡȢȗȢȔȤȦȜȥȦȔ
ǨǥǦǥ Ƕ ǟ ǧȔȤȔȣȔȦȧ  ǟȢȠȥȢȠȢȟȰȥȰȞș ȣȟșȠ·ȓ   ȗȤȧȘ
ǣȥȦȔȣȫȧȞǗǜȕșȤșȚșȡǻȤȢȥȜǟȧȟȰȦȧȤȔǻȚȜȦȦȓȕșȤșț

ǦȖǻȦȟȔȡȔǩȜȪȔȝȟȢ

«ǧǕǥÉǦǭǚǗǬeǢǟǣªǜȕǻȤȡȜȞ—ȡȔȧȞȖȜȘțȔȤșȘ
ǾǘȤȜȗȢȤȧȞȔȦȔǤǩȜȟȜȣȢȖȜȫȔȣȤȜȥȖȓȫșȡșǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ǟ ǣȕȞȟȔȘȜȡȞȧȦȜȦȧȟȰȡȧȥȦȢȤǻȡȞȧȨȤȢȡȦȜȥȣǻȥ
ȖȜȞȢȡȔȡȢȧȥȦȜȟǻȖȜȘȔȡȰ—ȩ—ȣșȤǻȢȘȧȣȧȕȟ
ȣșȤȬȢȗȢ ©ǟȢȕțȔȤȓª ȤșȬȦȧ ȢțȘȢȕ — țȔ ȖȜȘ  ȥȦ
Ǩ țȕ ȡȔȘȤȧȞ  ȥȦ ȤǻțȡȜȩ ȔȖȦȢȤǻȖ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ
ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȠȔȦșȤǻȔȟȜ ȭȢ ȥȦȢȥȧȲȦȰȥȓ
ȖȬȔȡȢȖȧȖȔȡȡȓ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȣȢșȦȔ ǢȔ ȢȞȤșȠȜȩ ȔȤȞȧȬȔȩ
ȧȠǻȭșȡȢǻȟȲȥȦȤȔȪǻȁȦȔȣȢȤȦȤșȦǭșȖȫșȡȞȔ
Ǩ ȥȦ ©ǗșȟȜȞȜȝ ǖȧȡȦȔȤª Ǿ ǘȤȜȗȢȤȧȞ ȖȜȥȖǻȦȟȜȖ
ȦȖȢȤȫ Ȝȝ Ȭȟȓȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻȡȦșȤȣȤșȦȧȲȫȜ ȣȢșȠȜ ț
©ǟȢȕțȔȤȓª  ȣȢșțǻȁ ©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª ©ǪȢ
ȟȢȘȡȜȝ ǴȤª ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȣȢșȠȜ
©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©ǾȤșȦȜȞª ©Ǘșȟ Ȝ
ȞȜȝ ȟȰȢȩª ©ǟȔȖȞȔțª ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª Ǖ ǠȢȕȢȘȔ ȧ
ȥȦ©ǭșȖȫșȡȞȢȓȞȗȢȟȢȥȡȔȤȢȘȡȢȁȘȧȬǻªȣǻȘȞȤșȥȟȜȖǻȥ
ȦȢȦȡșțȡȔȫșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȖǻȥȦȢȤǻȁȧȞȤȥȟȢȖșȥȡȢȥȦǻȦȔȁȁ
ǻȡȦșȗȤȔȪǻȁȧȥȖǻȦȢȖȜȝȟǻȦȣȤȢȪșȥǨȥȦǤǩȜȟȜȣȢȖȜȫȔ
©ǤȢșȦ ȢȗȡșȡȡȢȗȢ ȥȟȢȖȔª ȤȢțȞȤȜȦȢ ȥȧȦȦǿȖǻ ȔȥȣșȞȦȜ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșȦȜȞȜ ȦȔ țȖșȤȡșȡȢ ȧȖȔȗȧ ȡȔ ǟȧȟǻȬșȖȧ
ȤșȪșȣȪǻȲ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǤȢȕȢȓȡȭȜȡȔª  ǡșȦ
ȤȜȞȧ ȤȜȦȠǻȞȧ ȨȢȡǻȞȧ ȦȔ ȥȦȤȢȨǻȞȧ ©ǟȢȕțȔȤȓª ȡȔ
ȠȔȦșȤǻȔȟǻ ȣȤȜȕȟ  ȖǻȤȬȢȖȜȩ ȤȓȘȞǻȖ  ȤȢțȗȟȓȡȧȦȢ
Ȗ ȤȢțȖǻȘȪǻ ǖ ǴȞȧȕȥȰȞȢȗȢ ©ǩȢȤȠȔ ȣȢșțǻȝ ǭșȖȫșȡȞȔª
Ǩ ȥȦ ©ǤȤȜȤȢȘȔ Ȗ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔª ǣ ǙȢȤȢȬȞșȖȜȫ
ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȖȜȕȤȔȡȜȩ ȦșȞȥȦǻȖ ȕȔȟȔȘȜ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ©ǜȔ
ȕȔȝȤȔȞȢȠ ȕȔȝȤȔȞª ȣȢșȠȜ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
©ǦȟșȣȔȓª©ǾȤșȦȜȞª©ǟȔȖȞȔțª©ǗȔȤȡȔȞª©ǢșȢȨǻȦȜª
©ǡȔȤǻȓªȣȢȖǻȥȦǻ©ǗȔȤȡȔȞª©ǟȡȓȗȜȡȓª©ǢșȥȫȔȥȦȡȯȝª
©ǖȟȜțȡșȪȯª©ǪȧȘȢȚȡȜȞª©ǤȤȢȗȧȟȞȔȥȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ
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ȜȡșȕșțȠȢȤȔȟȜªȟȜȥȦȧȖȔȡȡȓǮȢȘșȡȡȜȞȦȔǻȡ țȘǻȝȥȡȜȖ
ȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȜȝȔȡȔȟǻțȣșȝțȔȚǻȖȡȔȤǻțȡȜȩșȦȔȣȔȩȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔǦȦǤǥȧȟǻȡȔ©ǙȤȔȠȔȦȜȫȡǻȥȣȤȢȕȜǭșȖȫșȡȞȔª
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȲȤȢȕȢȦȜǭșȖȫșȡȞȔȡȔȘȘȤȔȠȔȠȜ
©ǢȜȞȜȦȔǘȔȝȘȔȝª©ǦȟșȣȔȓȞȤȔȥȔȖȜȪȔª©ǢȔțȔȤǦȦȢȘȢȟȓª
ȦȔȣȢșȠȔȠȜȢȞȤșȠǻȫȔȥȦȜȡȜȓȞȜȩǿțȔȞǻȡȫșȡȜȠȜȘȤȔȠ
ȥȪșȡȔȠȜ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ©ǦȢȦȡȜȞª  ǗǻȘȢȠȢȥȦǻ ȣȤȢ
ȥȣȢȤȧȘȚșȡȡȓ ȠȢȡȧȠșȡȦȔ ȣȢșȦȢȖǻ ȥȞȟȔȘȔȡȡȓ ȣȤȢșȞȦȧ
țȕǻȤ ȞȢȬȦǻȖ ȖȜȕǻȤ ȠǻȥȪȓ ȤȢțȦȔȬȧȖȔȡȡȓ  ȖȜȞȟȔȖ
ǶǮǻȦȞǻȖȥȰȞȜȝȧȣȧȕȟ©ǤȔȠ·ȓȦȡȜȞǭșȖȫșȡȞȢȖǻȖǟȜǿȖǻª
Ǩ ȥȦ ©ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȔ ȖȜȥȦȔȖȞȔ  Ȥ Ȗ ǟȜǿȖǻª țȔ
ȣǻȘȣȜȥȢȠǤǩ ǤǩȜȟȜȣȢȖȜȫȣȢȘǻȟȜȖȥȓȖȤȔȚșȡȡȓȠȜȦȔ
ȣșȤșȟǻȫȜȖșȞȥȣȢȡȔȦȜȖȜȥȦȔȖȞȜȣȤȢȖșȘșȡȢȁȖȣȤȜȠǻȭșȡȡǻ
ȕȧȘȜȡȞȧ ǗȢȟțȰȞȢǟȔȠȥȰȞȢȗȢ ȕȔȡȞȧ țȔ ȔȘȤșȥȢȲ
ȖȧȟǪȤșȭȔȦȜȞȕȧȘȕ ǢȔȢȞȤșȠȢȠȧȔȤȞȧȬǻȖȠǻȭșȡȢ
ȨȢȦȢȗȤȔȨǻȲ ȣȟȔȞȔȦȔ ǘ ǢȔȤȕȧȦȔ ț ǻȡȨȢȤȠȔȪǻǿȲ ȣȤȢ
țȔȩǻȘ ǙȢȘȔȡȢ ȦȔȞȢȚ ȨȢȦȢ ǻț țȔȗȔȟȰȡȜȠ ȖȜȗȟȓȘȢȠ ȦȔ
ȨȤȔȗȠșȡȦȔȠȜ șȞȥȣȢțȜȪǻȁ ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȝ ȣȤȢșȞȦȜ
ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ ȠȜȦȪșȖǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȠȔȟȲȡȞȜ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȖȡȔȤȢȘȡȢȠȧȠȜȥȦȖǻȥȠșȤȦȰǻȠȢȗȜȟȔǭșȖȫșȡȞȔȠșȕȟǻ
ǤǟȧȟǻȬȔ ǜȔȖșȤȬȧǿțȕȡȢȦȔȦȞȔȩȧȘȢȚȤșȘǣǘșȤȔ
țȔȣǻȘȣȜȥȢȠǣǘ țǻȥȟȢȖȔȠȜȖȘȓȫȡȢȥȦǻȖȥǻȠȣȤȜȫșȦȡȜȠ
ȘȢȖȜȘ
ǶȤȜȡȔǖȤȜȚǻȪȰȞȔ

ǧǕǥǕǦeǗǝǬ ǟȜȤȜȟȢ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ  — "  —
ȥȦȔȤȬȜȝ ȣȢȠǻȫȡȜȞ ȡȔȗȟȓȘȔȫȔ ȁ ȢȞȤȧȗȜ ȔȞȪȜțȡȢȗȢ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓǤȢȟȦȔȖȗȧȕȞȢȟșțȰȞȜȝȥșȞȤșȦȔȤǤȤȜȓȦșȟȰ
ǕǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȗȢǣȥȦȔȡȡǻȝȣȢțȡȔȝȢȠȜȖǭșȖȫșȡȞȔț
ǧȣǻȘȫȔȥȣȢșȦȢȖȜȩȖǻȘȖǻȘȜȡǤșȤșȓȥȟȔȖȔȖȫșȤȖ
ǣȫșȖȜȘȡȢǧțȔǻȠȣȢȡȧȖȔȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȔȘȚșȣȢȥȟȔȖȬȜ
Ǖ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧ ȣȤȜȠ ©ǟȢȕțȔȤȓª  ȣȢșȦ ȧ
ȟȜȥȦǻȘȢȡȰȢȗȢȥǻȫȣȤȢȥȜȖ©«ȢȘȜȡșȞțșȠȣȟȓȤ
ȣșȤșȘȔȝ>Ȧș@ǧȔȤȔȥșȖȜȫȧª
 ǠǻȦǛȧȤǛȧȤ.
ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǕǥÉǦǚǢǟǣ ǣȟșȞȥǻȝ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ 
ȥǙȢȠȔȩȔȦșȣșȤǪȔȤȞǻȖȢȕȟ—ǦȧȠȜ —
ȧȞȤ ȔȞȦȢȤ ȤșȚ ǢȔȤȢȘȡȜȝ ȔȤȦȜȥȦ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ
  Ǥǻȥȟȓ țȔȞǻȡȫșȡȡȓ  ȘȤȔȠ ȥȦȧȘǻȁ ȣȤȜ
ǠȢțȢȖȔȦȥȰȞȢȠȧ ȤȢȕǻȦȡȜȫȢȥșȟȓȡȥȰȞȢȠȧ ȦșȔȦȤǻ ȡȔ
ǪȔȤȞǻȖȭȜȡǻ  — ȔȞȦȢȤ ǤșȤȬȢȗȢ ǪȔȤȞǻȖ ȤȢȕǻȦȡȜȫȢ
ȞȢȟȗȢȥȣȡȢȗȢȣșȤșȥȧȖȡȢȗȢȦșȔȦȤȧ ț—ǦȧȠȢȕȟ
ȘșȤȚ ȧȞȤ ȘȤȔȠ ȦșȔȦȤ ǻȠ ǡ ǮșȣȞǻȡȔ ȡȜȡǻ — ǦȧȠ
ȔȞȔȘșȠȢȕȟȦșȔȦȤȘȤȔȠȜǻȠȧțȞȢȠșȘǻȁǻȠǡǮșȣȞǻȡȔ 
ǜȔ ȣșȤǻȢȘ ȥȪșȡǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȥȦȖȢȤȜȖ ȣȢȡȔȘ 
ȤǻțȡȢȣȟȔȡȢȖȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ ȧ ȖȜȥȦȔȖȔȩ ȣ·ǿȥ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁ ȦȔ
țȔȤȧȕǻȚȡȢȁȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȁȣȢȥȦȔȖȜȖȣȢȡȔȘȥȣșȞȦȔȞȟǻȖ
ǭșȖȫ ȦșȠȔ ȧȖǻȝȬȟȔ ȧ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǧ ȭș Ȗ ȤȔȡȡǻȝ
ȣșȤǻȢȘ ȝȢȗȢ ȔȞȦȢȤȥȰȞȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ Ǩ —ȩ
Ȗǻȡ ȖȜȞȢȡȧȖȔȖ ȤȢȟǻ ȘȤȧȗȢȗȢ ȣȟȔȡȧ ȧ ȖȜȥȦȔȖǻ ©ǢȔțȔȤ
ǦȦȢȘȢȟȓªȦȔȢȣșȤǻ©ǟȔȦșȤȜȡȔªǡǕȤȞȔȥȔǨȤȢȞȜȡǻȠ
ȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁȖǻȝȡȜȣȤȔȪȲȲȫȜȖȕȤȜȗȔȘǻțȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓ
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ȖǻȝȥȰȞȢȖȜȩ ȕȔȗȔȦȢ ȖȜȥȦȧȣȔȖ ǻț ȘșȞȟȔȠȧȖȔȡȡȓȠ
ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥșȤșȘ ȓȞȜȩ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ©ǣȥǻȓ
ǘȟȔȖȔ ;,9 ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿª ©ǜȔ ȕȔȝȤȔȞȢȠ ȕȔȝȤȔȞª
©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ  ȣȥȔȟȠȧª ©1 1 —ǦȢȡȪș țȔȩȢȘȜȦȰ
ȗȢȤȜ ȫȢȤȡǻȲȦȰª ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª ȦȔ ǻȡ
ǣȥȢȕȟȜȖȜȝ ȧȥȣǻȩ ȣȤȜȡșȥȟȔ ȔȞȦȢȤȢȖǻ ȤȢȟȰ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȧ ȖȜȥȦȔȖǻ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȘȤȔȠȜ ©ǜȧȥȦȤǻȫª ǡ ǡȜȩȔȥȓ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻȝ ȘȤȧȚȕǻ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ț ǡ ǮșȣȞǻȡȜȠ 
ǦȧȠȧȞȤȘȤȔȠȦșȔȦȤǻȠǡǮșȣȞǻȡȔȤșȚǗǥȓȕǻȡȢȖ 
ǦȦȖȢȤȲȲȫȜȢȕȤȔțȣȢșȦȔȔȞȦȢȤȢȥȢȕȟȜȖȢȧȖȜȤȔțȡȲȖȔȖ
ȦȔȞǻȤȜȥȜȝȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧȓȞȟȲȘȜȡȢȟȲȕȥȦȖȢȭșȘȤǻȥȦȰ
ȘȧȬǻȘȢȕȤȢțȜȫȟȜȖǻȥȦȰȦȔȞșȥȪșȡǻȫȡșȖȦǻȟșȡȡȓȤȢȟǻȕȧȟȢ
ȖǻȘțȡȔȫșȡȢȞǻȟȰȞȢȠȔȡȔȗȢȤȢȘȔȠȜțȢȞȤȲȖǻȟșȝȡȢȲȬșȖȫ
ȠșȘȔȟȟȲǨ—ȩǧ—ȢȘȜȡțȢȤȗȔȡǻțȔȦȢȤǻȖȬșȖȫ
ȖșȫȢȤǻȖ ȡȔ ǦȧȠȭȜȡǻ ǤȢȥȦǻȝȡȢ ȖȜȥȦȧȣȔȖ ǻț ȫȜȦȔȡȡȓȠ
ȖǻȤȬǻȖ ȣȢșȦȔ ȞȢȡȥȧȟȰȦȧȖȔȖ ȥȔȠȢȘǻȓȟȰȡǻ ȦșȔȦȤȜ ȓȞǻ
ȥȦȔȖȜȟȜȡȔȥȪșȡǻȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔ
ǠșȢȡǻȘǖȔȤȔȕȔȡ

ǧǕǥÉǦǶǗǟǕ—ȥșȟȢǜȖșȡȜȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢȣȢȖǟȜȁȖȗȧȕ
ȦșȣșȤǜȖșȡȜȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢȤȡȧǬșȤȞȔȥȢȕȟǥȢțȦȔȬȢȖȔȡȔ
țȔ  ȞȠ ȖǻȘ ȤȔȝȢȡȡȢȗȢ ȪșȡȦȤȧ — Ƞ ǜȖșȡȜȗȢȤȢȘȞȜ
Ǩ ȣșȤȬǻȝ ȣȢȟ  ȥȦ ȥșȟȢ ȡȔȕȧȟȢ ȥȦȔȦȧȥȧ ȖȢȟȢȥȡȢȗȢ
ȪșȡȦȤȧ Ǥǻȥȟȓ ȖȢțț·ǿȘȡȔȡȡȓ ǤȤȔȖȢȕșȤșȚȡȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ
ț ǠǻȖȢȕșȤșȚȡȢȲ ȧ ȥȞȟȔȘǻ ǥȢȥ ǻȠȣșȤǻȁ ǧ ȣȢȦȤȔȣȜȟȔ
ȧ ȖȟȔȥȡǻȥȦȰ ȘȢ ȗșȡȟșȝȦșȡȔȡȦȔ Ǘ ǚȡȗșȟȰȗȔȤȘȦȔ ǻț
 ȘșȥȓȦȜȡȔȠȜ ȢȤȡȢȁ țșȠȟǻ ǻ  ȞȤǻȣȔȞȔȠȜ Ǥǻȥȟȓ
ȥȠșȤȦǻ ȣȢȠǻȭȜȞȔ ȧ ȦȤȔȖ  ȥșȟȢ ȧȥȣȔȘȞȧȖȔȖ ȝȢȗȢ
ȥȜȡ — Ǥ ǚȡȗșȟȰȗȔȤȘȦ ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȧȖ ȧ ǧ ȞȢȟȜ
ȬȧȞȔȖȥȢȕǻȖȫȜȦșȟȓȠȔȟȲȖȔȡȡȓȩȢȘȜȖȘȢȦȔȤȔȥǻȖȥȰȞȢȗȢ
ȘȓȞȔȢȦȪȓǾȨȤșȠȔȭȢȕȦȢȝȡȔȖȫȜȖȝȢȗȢȠȔȟȲȖȔȦȜǗ
ǕȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ȣȢșȦ țȗȔȘȧȖȔȖ ȭȢ ȖǻȘ ȧȫȜȦșȟȓȠȔȟȓȤȔ
Ȗ ǠȜȥȓȡȪǻ ©ȕșȚȔȟ Ȣȡ Ȗ ȥșȟȢ ǧȔȤȔȥȢȖȞȧ Ȟ ȘȰȓȫȞȧ
ȠȔȟȓȤȧ«!ǢȢȧȖȯǕȣșȟȟșȥȣȢȥȠȢȦȤșȟȖȡȜȠȔȦșȟȰȡȢ
ȡȔ ȟșȖȧȲ ȟȔȘȢȡȰ ȕȤȢȘȓȗȜ ȢȦȞȔțȔȟ șȠȧ ȡȔȢȦȤșț ȡș
ȡȔȩȢȘȓ Ȗ ȡșȠ ȦȔȟȔȡȦȔ ȡș ȦȢȟȰȞȢ Ȟ ȠȔȟȓȤȥȦȖȧ ȜȟȜ Ȟ
ȬșȖȥȦȖȧ ȡȜȚș Ȟ ȕȢȡȘȔȤȥȦȖȧª    ǭșȖȫșȡȞȢ
țȠȧȬșȡȜȝȕȧȖȣȢȖșȤȡȧȦȜȥȓȖǟȜȤȜȟǻȖȞȧ.
ǠǻȦǬȔȟȜȝǖǻȢȗȤȔȨǻȓǛȧȤ.

ǣȟȰȗȔǙȠȜȦȤșȡȞȢ

ǧǕǥÉǦǣǗ ǦȔȖȔ  ȦșȣșȤ ǘȢȤȡȜȝ Ȥȡ
ǥșȥȣȧȕȟǻȞȜ ǦȔȩȔ ǴȞȧȦǻȓ  ǥǩ —   — ȓȞȧȦ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǻ ȚȧȤȡȔȟǻȥȦ ǢȔȤȢȘȡȜȝ ȣȢșȦ
ǥșȥȣȧȕȟǻȞȜ   ǜȔȞǻȡȫȜȖ ǗȜȭǻ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡǻ ȞȧȤȥȜ
ȣȤȜ ǠǻȦ ǻȡȦǻ ǻȠ ǣ ǡ ǘȢȤȰȞȢȗȢ ǡȢȥȞȖȔ  ǕȖȦȢȤ
ȣȢșȦȜȫȡȜȩ țȕ ©ǥǻȘȡȢȲ ȓȞȧȦȥȰȞȢȲ ȠȢȖȢȲª  
©ǜȡȔȖ ǻ ȟȲȕȜȖª   ©ǡȢǿ ȥȧȠȟǻȡȡȓ ȡșȖȥȜȣȧȭșª
  ©ǠȲȘȜȡȔ ȥȢȡȓȫȡȢȁ țșȠȟǻª   ©ǴȞȧȦȥȰȞȔ
ȣǻȥȡȓª   ©ǢșȘȢȥȣǻȖȔȡǻ ȣǻȥȡǻª   ©ǧȔȠ Șș
Ȧșȫș ȤǻȫȞȔ ǦȜȡȓª   ȦȔ ǻȡ ȞȡȜȚȢȞ ȡȔȤȜȥǻȖ ǻ
ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȞȜ©ǦȖǻȦȜȠȢȓțȢȤșª  ȥȣȢȗȔȘǻȖ
Ƕț ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȥȣȔȘȭȜȡȜ ȣșȤșȞȟȔȖ ȤǻȘȡȢȲ ȠȢȖȢȲ
ȖǻȤȬǻ ©ǘȢȗȢȟȲª ȦȔ ©ǬȜ ȡș ȣȢȞȜȡȧȦȰ ȡȔȠ ȡșȕȢȗȢª

ȗȔț ©ǲȘșȤ ȞȢȠȠȧȡȜȥȦª
  ȕșȤșț >ȓȞȧȦ ȠȢ
ȖȢȲ@  ǙȢ ȬșȖȫ ȘȡǻȖ 
ȣșȤșȞȟȔȖ ȣȢșțǻȲ ©Ƕ ȦȧȦ
ǻ ȖȥȲȘȜ — ȥȞȤǻțȰ ȣȢȗȔ
ȡȢª  ȖțȓȖ ȧȫȔȥȦȰ ȧ
Ǚȡȓȩ ȓȞȧȦȥȰȞȢȁ ȟȤȜ ȡȔ
ǪȔȤȞǻȖȭȜȡǻ ǣȕȤȔț ȧȞȤ
ȣȢșȦȔȦșȠȔȝȠȢȦȜȖȜ©ǜȔȣȢ
ǦǧȔȤȔȥȢȖ
ȖǻȦȧª ȡȔȖǻȓȟȜ ǧ ȖǻȤȬ ©ǘȢ
ȤȜȦȰ ȖȢȗȢȡȰ ȥȖȢȕȢȘȜª   ȡȔȣȜȥȔȡȜȝ ȧ ȨȢȤȠǻ
ȤȢțȠȢȖȜțȗșȤȢȁȡșȲȣȢșȠȜǭșȖȫșȡȞȔ©ǟȔȦșȤȜȡȔª
ǖȢȤȜȥǪȢȠșȡȞȢ

ǧǕǥÉǦǣǗǕ ǟǢǝǘÉǥǢǴ — ȕȞȔ ȧȞȤ ȗȤȢȠȔȘȜ
ǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤȗȔȖȢȥȡȢȖȧȓȞȢȁȣȢȞȟȔȘșȡȢȢȥȢȕȜȥȦȧ
ȕǻȕȟǻȢȦșȞȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȞȧȣȟșȡȧ ȧ ȥȣȔȘȞȢǿȠȪǻȖ țȔ
ȤǻȬșȡȡȓȠ ȗȤȢȠȔȘȜ ȘȜȖ ǘȤȢȠȔȘȜ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻ ǻ ǭșȖ
ȫșȡȞȢ  ǶȘșȓ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ǧ Ȟ ȡȔȟșȚȔȟȔ ȢȫșȖȜȘȡȢ
ǡǮșȤȕȔȞȧȓȞȜȝǻȥȦȔȖȁȁȣșȤȬȜȠȕǻȕȟǻȢȦșȞȔȤșȠǗǻȡ
țȗȔȘȧȖȔȖ ©ǴȞ ȧȠșȤ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ȦȔ ȣȤȢȘȔȖȔȟȢȥȰ
ȝȢȗȢ țȕǻȚȚȓ ȗȤȢȠȔȘȔ ȡȔȬȔ ȧ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ȞȧȣȜȟȔ ȡȔ
ȥȖǻȝ ȞȢȬȦ ǧȔȤȔȥȢȖǻ ȞȡȜȚȞȜ ȭȢ ȠȔȖ Ȗǻȡ ȢȘ țȡȔȝȢȠȜȩ
ȦȢȭȢ ȠȔȟȲȡȞȜȝȢȗȢȝȦȔȞșǻȡȬșǧȢȘǻȓȥȦȔȖȞȔțȔȦȜȖ
ȗȤȢȠȔȘǻȭȢȘȢȕȤșȕȕȧȟȢțȔȖșȥȦȜȗȤȢȠȔȘǻǧȔȤȔȥǻȖȥȰȞȧ
ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȧȞȡȜȗȔȤȡȲȔȕȢȝȠȧțșȧȠȡȔȬȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝ
ȘȢȘȔȲȫȜ ȘȢ ǧȔȤȔȥȢȖȜȩ ȞȡȜȚȢȞ ǻ ȠȔȟȲȡȞǻȖ ȡȔȬǻ
ȣȢȘȔȤȢȖȔȡǻ ȦȔ Ȟȧȣȟșȡǻ ȗȤȢȠȔȘȢȲ ȞȡȜȚȞȜ ȦȢȭȢ ȦȢ
ȞȢȟȜȥȰȠȢȚșȕȠȔȟȜȠȜȢȦȔȞȜȝ´ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝʮ
ǻ ´Ǥȧȕȟǻȫȡȧ ȕǻȕȟǻȢȦșȞȧʮ ȓȞ ȢȦ ȧ ȫșȩǻȖª ǥȔȩȧȕȔ  ȞȜ
ȓȡȔȠ ȞȡȜȗȔȤȓǮșȤȕȔȞȔȣȤȢȞȡȜȗȔȤȡȲȝțȔȣȤȢȥȜȡȜȘȟȓ
ȘȔȟȰȬȢȁ ȣȢȥȟȧȗȜ ȡȢȓȕȤȰ  ȗȢȘȔ  >ȣȧȕȟ Ǘ ǙȢ
ȠȔȡȜȪȰȞȢȗȢ@ǨȞȤȔȁȡȔǔǦ ǡǮșȤ
ȕȔȞ ȡȔȣȜȥȔȖ ȥȦȔȦȧȦ ȕȞȜ ȭȢ ȖȣȤȢȘȢȖȚ ȞǻȟȰȞȢȩ ȤȢȞǻȖ
ǻȥȡȧȖȔȟȔ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ ȘȔȤȧȡȞǻȖ ǻ ȣȢȚșȤȦȖ ȖȜȘȔȖȪǻȖ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖȧȞȤǻȡȦșȟǻȗșȡȪǻȁțȔȗȔȟȢȠ—ǤǟȧȟǻȬȔ
ǡǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȔǗǖǻȟȢțșȤȥȰȞȢȗȢǡǢȢȠȜȥȔǗǟȢ
ȩȢȖȥȰȞȢȗȢ Ǚ ǟȔȠșȡșȪȰȞȢȗȢ ȦȔ ǻȡ ǢȔȣȤȜȞǻȡȪǻ 
ȕǻȕȟǻȢȦșȞȔȤșȠ ȢȕȤȔȡȢ ǟȔȠșȡșȪȰȞȢȗȢ Ǘǻȡ ȧȞȟȔȘȔȖ
ȥȣȜȥȞȜ ȨȢȡȘǻȖ ǧ Ȟ ȝȠȢȖǻȤȡȢ ȝ ©ǣȣȜȥ ȞȡȜȚȞȔȠ
ȭȢ ȡȔȟșȚȔȟȜ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻª ǟȡȜȗȢțȕǻȤȡșȲ ȞȢ
ȤȜȥȦȧȖȔȟȜȥȓ ȡș ȟȜȬș ȫȟșȡȜ ȧȞȤ ȗȤȢȠȔȘȜ Ȕ ȝ ǻȡ
ȠșȬȞȔȡȪǻ ȠǻȥȦȔ ȦȢȠȧ ȁȁ ȠȢȚȡȔ ȖȖȔȚȔȦȜ ȣȧȕȟǻȫȡȢȲ
ȕȞȢȲǨȚȢȖȦțȔȣȢȗȢȘȚșȡȡȓȠțǟȜȁȖȗȤȢȠȔȘȢȲ
ǡǮșȤȕȔȞȖȜȁȩȔȖȘȢȥȦȢȟȜȪǻȭȢȕȣșȤșȖșțȦȜǧȞȘȢ
ǟȜǿȖȔȔȟșțȔȖǻȘȥȧȦȡȢȥȦǻǟȔȠșȡșȪȰȞȢȗȢȧǤșȦșȤȕȧȤțǻ
ȣȤȜȖǻțȦǻȟȰȞȜȫȔȥȦȜȡȧȞȡȜȚȢȞȥȣȢȘǻȖȔȲȫȜȥȰȭȢȤșȬȦȧ
ȡȔȘǻȬȟȲȦȰ ȡȔȖșȥȡǻ  Ǩ ȟȜȥȦȢȣ  ǡ ǮșȤȕȔȞ
țȔțȡȔȫȔȖ ©Ǖ Ȧǻ ǧȔȤȔȥȢȖǻ ȞȡȜȚȞȜ ȝ ȠȔȟȲȡȞȜ ȭȢ ț ȁȩ
ȣȢȫȔȟȔȥȰ ȧ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȔ ȞȡȜȗȔȤȡȓ ȢȞȤșȠȢ
țȔȩȢȖȔȡǻ ȧ ȡȔȘșȚȡȜȩ ȤȧȞȔȩª ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ  
 Ǘ ǙȢȠȔȡȜȪȰȞȜȝ ȢȣȤȜȟȲȘȡȲȲȫȜ ț ȔȤȩǻȖȧ Ǭǡǧ
ȪȜȦȢȖȔȡȧ ȡȢȦȔȦȞȧ ǡ ǮșȤȕȔȞȔ țȔȧȖȔȚȜȖ ȭȢ ȘȔȟȰȬȔ

©ǧǕǥǕǦǣǗǕǢǶǬª

ȘȢȟȓȞȡȜȗȢțȕǻȤȡǻǭșȖȫșȡȞȔȡșȖǻȘȢȠȔ ǧȔȠȥȔȠȢ ǣȞȤșȠǻ
ȖȜȘ ț ȕȞȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȜȡǻ țȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓ Ȗ ȘșȤȚ ǻ
ȣȤȜȖȔȦȡȜȩȞȡȜȚȞȢȖȜȩțǻȕȤȔȡȡȓȩǨȞȤȔȁȡȜǻǥȢȥǻȁ
ǠǻȦǟǻȖȬȔȤǧǣȥȢȕȜȥȦșȞȡȜȚȞȢȖșțǻȕȤȔȡȡȓǧǘǭșȖȫșȡȞȔ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȕǻȢȗȤȔȨǻȥȦȜȞȔǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ

ǧȔȁȥǻȓǟǻȖȬȔȤ

©ǧǕǥǕǦǣǗǕ ǢǶǬª — ǻȥȦȢȤ ȣȢșȠȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ
ȣȜȥȔȡȔȧǤșȦșȤȕȧȤțǻȟȜȥȦȢȣ ȪȲȘȔȦȧțȔțȡȔȫșȡȢ
ȧȖȜȘ©ǤȢșțǻȁǧǘȤǭșȖȫșȡȞȔțȔȕȢȤȢȡșȡǻȖǥȢȥǻȁªǛș
ȡșȖȔǦ— ȘșȨȤȔȗȠșȡȦȜȣȢșȠȜȞȢȡȦȔȠǻȡȢȖȔȡǻ
ț ȤȧȞȢȣȜȥȡȢȗȢ ȥȣȜȥȞȧ ǡ ǮșȤȕȔȞȔ ȭȢ ȡș țȕșȤǻȗȥȓ
 —  Ǩ ȣȤȜȚȜȦȦǿȖȜȩ ȖȜȘ ȦȔ ȔȖȦȢȗȤȔȨǻ
ȤȧȞȢȣȜȥȡȢȁțȕ©ǤȢșțǻȓǧǭșȖȫșȡȞȔǧȢȠȣșȤȖȜȝª ǶǠ
ǩǔǕȤȞțȖ—țȖ ȦȖǻȤȡșȘȔȦȢȖȔȡȢǙȚș
ȤșȟȔ ȦșȞȥȦȧ — ȧȤȜȖȢȞ ț ȪșȡțȧȤȡȢȗȢ ȤȧȞȢȣȜȥȧ ȔȟȰȠ
©ǠȔȥȦǻȖȞȔª ȤȓȘȞȜ— ȡȔȖșȘșȡȜȝȖȢȣȜȥǻ
ȭȢ ȝȢȗȢ ȥȞȟȔȖ Ǥ ǟȔȤȦȔȖȢȖ ǥǢǖ ǩ  ǔ  
ȨȤȔȗȠșȡȦȜȤȔȡȡȰȢȗȢȦșȞȥȦȧȞȢȡȦȔȠǻȡȢȖȔȡǻȧȖȜȘ©ǤȢșțǻȁ
ǧ ǘȤ ǭșȖȫșȡȞȔ țȔȕȢȤȢȡșȡǻ Ȗ ǥȢȥǻȁª ǛșȡșȖȔ 
Ǧ—ȠǻȚȤȤǻȦȔǻ țȤȧȞȢȣȜȥȧ
ǡ ǮșȤȕȔȞȔ ȭȢ ȡș țȕșȤǻȗȥȓ ȣșȤȬȢȘȤȧȞ ȧ ©ǟȢȕțȔȤǻª
 Ǧ —  ȣȤȜȠǻȤȡȜȞ ©ǟȢȕțȔȤȓª  ț
ȠșȡȬȜȠȜ ȪșȡțȧȤȡȜȠȜ ȞȧȣȲȤȔȠȜ ǻ ȣȢȖȡǻȬȜȠ ȦșȞȥȦȢȠ
Ǧ— ǢȔȧȞȕȞȔǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤțȰȞȢȗȢȧȡȦȧ
ȖǻȘȘǻȟ ȤǻȘȞǻȥȡȜȩ ȞȡȜȗ ȬȜȨȤ ǚ Ƕ  ǻȡȖ ǔ  
©ǟȢȕțȔȤª  Ǧ —  ȤȧȞȢȣȜȥȡȔ țȕ 
©:LUV]\ 7 6]HZF]HQNDª ȓȞȧ ȧȞȟȔȖ Ǵ Șș ǖȔȟȰȠșȡ ț
ȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓȠȜǭșȖȫșȡȞȔ— ǶǠǩǔ
ȔȤȞ —  ©ǟȢȕțȔȤª  Ǧ —) ȫȜȥȦȢȖȜȝ
ȔȖȦȢȗȤȔȨ ț ȤȧȞȢȣȜȥȡȢȁ țȕ ©ǤȢșțǻȓ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ ǧȢȠ
ȣșȤȖȜȝª ǶǠǩǔǕȤȞțȖ—țȖ ȣȤȜȠǻȤ
ȡȜȞ ©ǟȢȕțȔȤȓª  ț ȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ
— ǶǠǩǔǦ— ȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔȧȣȤȜȠǻȤȡȜȞȧ©ǟȢȕțȔȤȓªȭȢȡȔȟșȚȔȖ
ǘǬșȥȦȔȩǻȖȥȰȞȢȠȧ ǡȧțșȝǕȤȩǻȖǨǗǕǢȧǦǭǕǢȰȲ
ǞȢȤȞ ȣȧȕȟ ǡ>ǻȓȞȢȖȥȰȞȜȝ@ Ǘ ǨȡǻȞȔȟȰȡȜȝ ©ǟȢȕțȔȤª
 ȤȢȞȧ ț ȖȟȔȥȡȢȤȧȫȡȜȠȜ ȣȢȣȤȔȖȞȔȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǭșȖȫșȡȞȢ ǢȰȲǞȢȤȞ  ǥǻȫȡȜȞ  Ǧ —
ǤȢȖȡǻȬȜȝȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡȜȝȢȣȜȥȧȥǻȩȘȚșȤșȟȦșȞȥȦȧȘȜȖ
ǤǜǧǨȦǧǦ— ǤșȤȬȢȘȤȧȞ—ȧȖȜȘ
©ǟȢȕțȔȤª Ǧ— ȘșȡȔȘȤȧȞțȣȤȜȥȖȓȦȢȲ
ǤǡȔȤȦȢȥȧ.
ǣȥȢȕȟȜȖșȠǻȥȪșȣȢșȠȜ©ǧȡªȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
ȖșȟȜȞȢȲ ȠǻȤȢȲ ȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȦȜȠ ȭȢ ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢ
Ȫș ȣșȤȬȜȝ ȦȖǻȤ ȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȢǻȥȦȢȤȦșȠȔȦȜȞȜ Ȗ ȡȰȢȠȧ
ȖȜȤȔțȡȢ țȔțȖȧȫȔȟȜ ȣȤȢȖǻȘȡǻ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ
ȠȢȦȜȖȜ ȝ ȢȕȤȔțȜ ȞȢȕțȔȤ ǨȞȤȔȁȡȔ ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȔ
ȞȢțȔȞȜȗșȦȰȠȔȡȜȠȢȗȜȟȔȥȟȔȖȔ©ȘȢȟȓȖȢȟȓªȞȢțȔȪȰȞȔ
ǻȡȔȝȕǻȟȰȬȖȔȗȢȠȜȝȥșȤșȘȡȜȩ—ȠȢȦȜȖȦȧȗȜțȔȥȟȔȖȡȜȠ
ȠȜȡȧȟȜȠ ȗșȤȢȁȫȡǻ ȢȕȤȔțȜ ȓȞȢȗȢ ȠȔȟȜ ȣȤȢȕȧȘȚȧȖȔȦȜ
ȣȢȫȧȦȦȓ ȡȔȪ ȗȢȤȘȢȥȦǻ ȝ ȡșȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȥȧȫȔȥȡȢȗȢ
ȣȢȡșȖȢȟșȡȢȗȢȥȦȔȡȧȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȜǗȟȔȥȡșǻțȖȦǻȟșȡȡȓȠ
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ȪȰȢȗȢǻȘșȝȡȢȩȧȘȢȚȞȢȠȣȟșȞȥȧȣȢȫȜȡȔǿȨȢȤȠȧȖȔȦȜȥȓ
ȣȢșȦȜȫȡȔǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨǻȓǭșȖȫșȡȞȔ.
ǶȘșȝȡȔ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȰ ȦȖȢȤȧ ȝȢȗȢ ȣȢȟǻȦ ȣǻȘȦșȞȥȦ
ȭȢȥȣȜȤȔǿȦȰȥȓȡȔȡȢȥȦȔȟȰȗǻȝȡǻțȗȔȘȧȖȔȡȡȓȣȤȢǘșȦȰȠȔȡ
ȭȜȡȧȓȞȔ©ȖȚșȡșȖșȤȡșȦȰȥȓªȔȟșȤȔțȢȠǻțȦȜȠǻȥȦȖșȤ
ȘȚșȡȡȓ ȡșȣȤȢȠȜȡȔȟȰȡȢȥȦǻ ǻȥȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦǻ ©ȣȢȖǻȞ ȡș
țȔȕȧȘșȠª țȘȢȕȧȟȜȧȦșȞȥȦǻȓȥȞȤȔȖȧȩȧȘȢȚȤșȔȟǻțȔȪǻȲ
ǗȟȔȥȡș ț ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȪȜȩ ȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȜȩ ǻȘșȝ ȨȢȤ
ȠȧǿȦȰȥȓȢȕȤȔțǭșȖȫșȡȞȔȓȞȣȢșȦȔȡȔȪȔțǻȡȬȢȗȢȕȢȞȧ
ǻȣȢșȦȔ—țȦȢȫȞȜțȢȤȧȢȨǻȪǻȢțȧ—ȣȢȟǻȦȜȫȡȢȡșȕȟȔȗȢ
ȡȔȘǻȝȡȢȗȢ Ȁȩ ȣȢȠǻȦȜȖ ȪșȡțȢȤ ©ǟȢȕțȔȤȓª  ȖȜȟȧ
ȫȜȖȬȜ ț ȦșȞȥȦȧ ȦȖȢȤȧ ȤȓȘȞȜ ȭȢ ȦȢȤȞȔȟȜȥȓ ȦșȠȜ
ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȜ ȝ ǨȞȤȔȁȡȜ ȤȤ — — —
 ǢȔȪǻȚȠȢȦȜȖȜțȖșȤȡȧȟȜȧȖȔȗȧȝȦȢȘǻȞȢȟȜȤȢț
ȗȟȓȘȔȟȜǭșȖȫșȡȞȢȖǻȣȢșțǻȁȧȥȣȤȔȖǻǟȜȤȜȟȢǡșȨȢȘǻȁȖ
ȥȰȞȢȗȢȕȤȔȦȥȦȖȔȀȩȔȞȪșȡȦȧǿǤǟȧȟǻȬȧțȔȩȢȣȟșȡǻȝ
ȢȪǻȡȪǻ ȦȖȢȤȧ ț ȓȞȢȗȢ ȝ ȣȢȫȜȡȔǿ ȔȡȔȟǻț ȣșȤȬȢȁ țȕ
ȣȢșȦȔ ȧ ȟȜȥȦǻ ȘȢ ȔȖȦȢȤȔ ȖǻȘ  ȟȜȣ  ©ǦȔȠȢș
ȠȧȚșȥȦȖșȡȡȢș Ȝț ǗȔȬȜȩ ȣȤȢȜțȖșȘșȡȜȝ Ȗ ´ǟȢȕțȔȤșʮ
ȥȔȠȢș ȢȞȢȡȫșȡȡȢș Ȝ ȥȔȠȢș ȡȔȤȢȘȡȢș ȣȢ ȥȞȟȔȘȧ Ȝ
ȣȤȢȥȦȢȦș șȥȦȰ ´ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡȢȫȰʮ ȕșț ȣȤȢȣȧȥȞȢȖ  Ǧ
ȡȜȠ ȠȢȗȧȦ ȣȢȥȣȢȤȜȦȰ ´ǧȢȣȢȟȓʮ Ȝ ´ǙȧȠȞȔʮ ȡȢ țȘșȥȰ
ȜȥȦȢȤȜȓȖȔȚȡȢșȘșȟȢª ǠȜȥȦȜȥ ǙȢȤșȫǻȘȢȘȔȡȔ
ȖȘȧȚȞȔȩǟȧȟǻȬșȖȔȣȤȜȠǻȦȞȔȥȖǻȘȫȜȦȰȭȢȣȤȜȡȔȝȠȡǻȖ
ȥșȤșȘȢȖȜȭǻȞȧȟȰȦȧȤȡȢȁșȟǻȦȜȓȞȔȢȦȢȫȧȖȔȟȔǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȢȬȜȤȲȖȔȟȜȥȓ Ȧǻ ȣȤȜȠǻȤȡȜȞȜ ©ǟȢȕțȔȤȓª ȭȢ ȖȜȝȬȟȜ
ȕșț ȞȧȣȲȤ ǧȔȞș ȣȤȜȣȧȭșȡȡȓ ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧǿ țȢȞȤ ǻ
ȤȧȞȢȣȜȥȡȔ țȕ ©:LUV]\ 7 6]HZF]HQNDª Șș țȕșȤșȚșȡȢ
ȖȥǻȖȜȟȧȫșȡǻȤȓȘȞȜ
ǗȢȥȡȢȖȧȨȔȕȧȟȜ©ǧȡªȣȢȞȟȔȘșȡȢǻȥȦȢȤȨȔȞȦ—
ȞȢțȔȪȰȞȧ ȕȜȦȖȧ ȢȫȢȟșȡȧ ǧ ǩșȘȢȤȢȖȜȫșȠ ǧȔȤȔȥȢȠ
ǧȤȓȥȜȟȢȠ ȓȞ ȡȔțȜȖȔǿ ȝȢȗȢ ©ǶȥȦȢȤǻȓ ǥȧȥǻȖª  ȣȤȢȦȜ
ȣȢȟȰȥȬȟȓȩșȦȥȰȞȢȗȢ ȖǻȝȥȰȞȔ ȞȢȤȢȡȡȢȗȢ ȗșȦȰȠȔȡȔ
Ǧ ǟȢȡșȪȣȢȟȰȥȰȞȢȗȢ ȭȢ ȖǻȘȕȧȟȔȥȓ  ȦȤȔȖ  ȣǻȘ
ǤșȤșȓȥȟȔȖȢȠ ©ǧȔȤȔȥ ǧȤȓȥȜȟȢ — ȣȜȥȔȖ ǭșȖȫșȡȞȢ ȧ
ȣȤȜȣȜȥȔȩ ȘȢ ȣȢșȠȜ ´ǘȔȝȘȔȠȔȞȜʮ — ȖȜȤǻțȔȖ ȣȢȟȓȞǻȖ
ȡȔȘ ǕȟȰȦȢȲ ǻ ȦȔ ȡǻȫ Ȗ ȞȢȦȤȧ Ȧș ȦȤȔȣȜȟȢȥȰ țȢȖșȦȰȥȓ
ǧȔȤȔȥȢȖȔȔȕȢȞȤȢȖȔȖȔ ǖȔȡȦȜȬǟȔȠșȡȥȰȞȜȝ ª  

ǡǡȜȞșȬȜȡǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓȘȢȣȢșȠȜǧǭșȖȫșȡȞȔ
©ǧȔȤȔȥȢȖȔȡǻȫªǤȔȣǻȤȦȧȬȕǻȟȜȟȢ
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ǘȢȟǻȥȦȢȤȘȚșȤșȟȢȠȦȖȢȤȧȕȧȟȔ©ǶȥȦȢȤǻȓǥȧȥǻȖªȭȢ
ȣȢȬȜȤȲȖȔȟȔȥȓȦȢȘǻȧȥȣȜȥȞȔȩǦȔȠșȧȡǻȝțȗȔȘȔȡȔȣȢȘǻȓ
ȠȔǿ ȡȔțȖȧ ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡǻȫª ǢȔ Ȫș ȘȚșȤșȟȢ ȖȞȔțȧȲȦȰ ǻ
țȗȔȘȞȔ ȣȤȢ ©ȞȤȢȖȔȖȧȲ ȜȟȜ ǧȔȤȔȥȢȖȧ ȡȢȫȰª ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ
©ǖȟȜțȡșȪȯª  ǻȖǻȘȦȖȢȤșȡȔȧȣȢșȠǻțȔȗȔȟȰȡȔȞȔȡȖȔ
ȣȢȘǻȝǻȢȞȤșȠǻȘșȦȔȟǻ ȘȜȖǶȖȔȞǻȡ 
©ǧȡªǿȣșȤȬȢȲțǻȥȦȢȤȣȢșȠȓȞǻțȔȢȕȤȔțȡȢȥȦȜ
ȟȰȢȖȜȠȟȔȘȢȠȖǻȘȕȜȖȔȲȦȰȩȔȤȔȞȦșȤȡǻȢțȡȔȞȜǭșȖȫșȡȞȢ
ȖȢȁȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻǪȧȘȢȚȢȥȢȕȟȜȖǻȥȦȰȣȢșȠȜ
ȓȞ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȦȖȢȤȧ ȖȜțȡȔȫȜȟȔ ȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡǻȥȦȰ
ȡȔ țȔȨǻȞȥȢȖȔȡș ȧ ȡȔȤ ȘȧȠȔȩ ǻ ȣǻȥȡȓȩ ȕȔȫșȡȡȓ ȡȔȪ ǻȥ
ȦȢȤǻȁ ǤȤȜȞȠșȦȡȢ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ țȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ȘȢ ȦșȠ
ȠȜȡȧȖȬȜȡȜ ȢȥȡȢȖȡȜȠ ȡȔȤȔȦȢȤȢȠ ȧ ȣȢșȠǻ ȤȢȕȜȦȰ
ȡȔȤȢȘȡȢȗȢȥȣǻȖȪȓȞȢȕțȔȤȓ©ǫșȝȢȕȤȔț—ȣȜȥȔȖǳǶȖȔ
Ȟǻȡ — ț ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ ȖȜȩȢȣȟșȡȜȝ ț ȚȜȦȦȓ ȘȜȦȓ
ȫǻȖȤȔȚșȡȡȓȣȢșȦȔ ȔțȘȤȧȗȢȗȢ—ǿȦȖȢȤȫȜȠȣșȤșȢȥȠȜȥ
ȟșȡȡȓȠȞȡȜȚȡȢȁȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁȦȤȔȘȜȪǻȁǨȥȖǻȦȢȖǻȝȤȢȠȔȡ
ȦȜȫȡǻȝȣȢșțǻȁ—ȩȤȢȞǻȖ ǗȔȟȰȦșȤǦȞȢȦȦǦǘȢ
ȭȜȡȥȰȞȜȝ ǧ ǤȔȘȧȤȔ Ǘ ǛȧȞȢȖȥȰȞȜȝ ǣ ǤȧȬȞǻȡ
ǡ ǠșȤȠȢȡȦȢȖ ǡ ǴțȜȞȢȖ ǡ ǡȔȤȞșȖȜȫ Ǡ ǖȢȤȢȖȜ
ȞȢȖȥȰȞȜȝ Ǖ ǡșȦȟȜȡȥȰȞȜȝ Ǿ ǘȤșȕǻȡȞȔ ȦȔ ȕȔȗȔȦȢ
ǻȡ  ȢȕȤȔț ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȥȣǻȖȪȓ ȕȔȤȘȔ ȥȞȔȟȰȘȔ ´ȕȔȓȡȔʮ
ȕȔȡȘȧȤȜȥȦȔ ȦȢȭȢ  ȕȧȖ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȠª ǶȖȔȞǻȡ ǳ 
Ǧ ǗȖșȘșȡȡȓȘȢ©ǧȡªȣȢȥȦȔȦǻȞȢȕțȔȤȓȓȞȪșȡȦȤ
ȠȢȚȡȔțȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȦȤȔȞȦȧȖȔȦȜȓȞȧȥȖǻȘȢȠȟșȡșȩȧ
ȘȢȚȡȰȢȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡșȤǻȬșȡȡȓȔțȘȤȧȗȢȗȢǻȓȞǻȡȦȧȁȦȜȖ
ȡȜȝȖȜȕǻȤȡȔȝȢȣȦȜȠȔȟȰȡǻȬȢȗȢȥȣȢȥȢȕȧȤșȦȤȔȡȥȟȓȪǻȁȡȔ
ȤȢȘȡȜȩǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨǻȁȥȧȥȣǻȟȰȡȢșȦȜȫȡȜȩȦȔșȥȦșȦȜȫȡȜȩ
ǻȘșȔȟǻȖǖȢȥȔȠșȡȔȤȢȘȡșȕȔȫșȡȡȓȖȜȓȖȟșȡșȖȧȞȤȘȧ
ȠȔȩ ȦȔ ǻȥȦȢȤ ȣǻȥȡȓȩ ȦȢȝ șȦȜȫȡȜȝ ȣȔȨȢȥ ȓȞȜȠ ȖȢȡȜ
ȣșȤșȝȡȓȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȕȧȟȜ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȕȟȜțȰȞǻ ǣȦȚș
ȩȧȘȢȚ ȥȖȢǿȤǻȘȡǻȥȦȰ ©ǧ ȡª ȓȞ ǻ ȥȖȢǿȤǻȘȡǻȥȦȰ ǻȡ
ȤȔȡȡǻȩǻȥȦȢȤȣȢșȠ—țȔȧȖȔȚȧȖȔȖǗǭȧȕȤȔȖȥȰȞȜȝ—
©țȧȠȢȖȟȲȖȔȟȔȥȰ ǻ ȘȢȥȖǻȘȢȠ șȣǻȫȡȜȩ ȚȔȡȤǻȖ ȧȥȡȢȣȢș
ȦȜȫȡȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǙȧȠȜ ȢȣȢȖǻȘǻ ǻȥȦȢȤȜȫȡǻ ȣǻȥȡǻ ȟș
ȗșȡȘȜȕȧȟȜȘȟȓȣȢșȦȔȘȚșȤșȟȢȠȣǻțȡȔȡȡȓȡșȦǻȟȰȞȜȘȧȩȧ
ǻȥȦȢȤǻȁ Ȕ ȝ țȔȥȢȕǻȖ ȩȧȘȢȚȡȰȢȗȢ țȢȕȤȔȚșȡȡȓª ǭȧȕ
ȤȔȖȥȰȞȜȝǗǛȔȡȤȜǦ 
ǟȢȠȣȢțȜȪǻȓ©ǧȡª—ȦȤȜȫȔȥȦȜȡȡȔȖȥȦȧȣ ȤȤ 
ȪșȡȦȤ ȫȔȥȦȜȡȔ ȤȤ —  ǻ șȣǻȟȢȗ ȤȤ — 
ǤșȤȬȔǻȦȤșȦȓȫȔȥȦȜȡȜȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰȠȢȖȟșȡȡǿȖȧȣȔȤȦǻȲ
ȔȖȦȢȤȔ ȦșȣșȤǻȬȡǻȝ ȫȔȥ țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ǤȤșȘȥȦȔȖȟșȡȜȝ
ȧ ȖȥȦȧȣǻ ȞȢȕțȔȤ Ȗ ȢȦȢȫșȡȡǻ ©ȩȟȢȣȪǻȖ ǻ ȘǻȖȫȔȦª — ȗȢȟ
ȥȧȕ·ǿȞȦ ȡȔȤȔȦȜȖȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȪșȡȦȤ ȫȔȥȦȜȡȜ ȣȢșȠȜ
ȥȖȢǿȲ ȤȢțȣȢȖǻȘȘȲȥȣǻȖȢȠ Ȗǻȡ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿ ȠȜȡȧȟȜȝ
ǻȥȦȢȤȫȔȥȗȢȟȣȢȘǻȁȖȩȧȘȢȚȦșȣșȤǻȬȡǻȝǻȥȦȢȤȫȔȥȥȲ
ȚșȦȡȜȩȣșȤȜȣșȦǻȝ ȘȜȖǬȔȥȩȧȘȢȚȡǻȝ ǧȤșȦǻȠȥȞȟȔȘ
ȡȜȞȢȠ ȠȢȖȟșȡȡǿȖȢȁ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ ȣȢșȠȜ ǿ ȣȔȤȦǻȓ ǧȔȤȔȥȔ
ǧȤȓȥȜȟȔ ȖȠǻȭșȡȔ ȧ ȤȢțȣȢȖǻȘȰ ȞȢȕțȔȤȓ Ȕȟș ǻȥȦȢȤ
ȫȔȥ ȗȢȟȢȖȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȫȔȥ țȢȕȤȔȚșȡȜȩ ȣȢȘǻȝ ȡȔȕȧȖȔǿ
ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȧ ȤȢțȘȧȠȔȩ ȡȔȘ ȘȢȟșȲ ǨȞȤȔȁȡȜ ȥȧȫȔȥȡȢȗȢ
ȔȖȦȢȤȢȖǻ ȣȢȟǻȦ ȣǻȘȦșȞȥȦȧ ǣȕȤȔț ȞȢȕțȔȤȓ ȞȢȟȢȤȜȦȡȢ

ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȜȝ Ȗ șȞȥȣȢțȜȪǻȝȡǻȝ ȫȔȥȦȜȡǻ ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ Ȗ
Ȧǻȝ ȥȔȠǻȝ ȥȜȦȧȔȪǻȁ Ȗ șȣǻȟȢțǻ ȣȢșȠȜ Ȧ ȫ ȧȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡș ȞǻȟȰȪș ǜȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȞȢȕțȔȤȓ ȧ ©ǧ ȡª
ȠȔǿȥȩȢȚǻȤȜȥȜțȢȕȤȔțȢȠȞȢȕțȔȤȓțȖǻȤȬȔ©ǤșȤșȕșȡȘȓª
ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȞȢȟȜ ȣȢȤǻȖȡȓȦȜ ȘǻȔȣȔțȢȡ ȁȩȡȰȢȗȢ ȣǻȥșȡȡȢ
ȠȧțȜȫȡȢȗȢ ȤșȣșȤȦȧȔȤȧ ǦȔȠș ȖǻțȧȔȟȰȡȜȝ ȢȕȤȔț ȡȔȤȢȘ
ȡȢȗȢȥȣǻȖȪȓȦȔȝȢȗȢȢȦȢȫșȡȡȓǻȡȬȦȤȜȩȜȭȢȝȢȗȢȘȢȠȔ
ȟȰȢȖȧȲȦȰ ©ǢȔ ȤȢțȣȧȦȦǻ ȞȢȕțȔȤ ȥȜȘȜȦȰ  ǧȔ ȡȔ ȞȢȕțǻ
ȗȤȔǿ  ǟȤȧȗȢȠ ȩȟȢȣȪǻ ȦȔ ȘǻȖȫȔȦȔ  ǴȞ ȠȔȞ ȣȤȢȪȖǻȦȔǿ
«!ǘȤȔǿȞȢȕțȔȤȖȜȥȣǻȖȧǿǕȚȟȜȩȢȥȠǻǿȦȰȥȓ«ª 
ȤȤ — —  ȨȢȤȠȧȲȦȰ ȡșȣȢȖȦȢȤȡȧ ȥȣȢȖȡșȡȧ
ȘȜȡȔȠǻȞȜșȞȥȣȢțȜȪǻȲȣȢșȠȜǪȔȤȔȞȦșȤȡȔȥȦȧȣȡȢȁȞȢȕ
țȔȤșȖȢȁ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȡȔȘȔǿ ȣȢșȠǻ șȣǻȫȡȢȗȢ țȖȧȫȔȡȡȓ ȖǻȘ
ȣȢȖǻȘȡȢȗȢȘȢȁȁȚȔȡȤȧ
ǥșȣșȤȦȧȔȤ ȞȢȕțȔȤȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ȢțȡȔȫȧǿ ȔȞȪșȡȦȧȖȔȡ
ȡȓȠȦșȠȔȦȜȞȜ©ǘȤȔǿȞȢȕțȔȤȖȜȥȣǻȖȧǿǗȜȠȢȖȟȓȥȟȢȖȔ
ȠȜǴȞȠȢȥȞȔȟǻȢȤȘȔȟȓȩȜǖȜȟȜȥȰțȞȢțȔȞȔȠȜǴȞțȕȜ
ȤȔȟȔȥȰȗȤȢȠȔȘȢȡȰȞȔǗȡșȘǻȟșȡȰȞȧȖȤȔȡȪǻǴȞȩȢȖȔȟȜ
ȞȢțȔȫșȡȰȞȔ  Ǘ țșȟșȡǻȠ ȕȔȝȤȔȪǻª ȤȤ —  ȢȦȚș
Ȗ ȁȁ ȥȞȟȔȘǻ ȣǻȘȥȧȠȞȢȖȔ Șȟȓ șȞȥȣȢțȜȪǻȝȡȢȁ ȫȔȥȦȜȡȜ ȝ
ȟșȝȦȠȢȦȜȖȡȔ Șȟȓ ȣȢșȠȜ ȦȔ ǻȡ ȤȔȡȡǻȩ ȦȖȢȤǻȖ ©ǶȖȔȡ
ǤǻȘȞȢȖȔª ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª  — ȦșȠȔ
ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȁ țȔ ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȢȲ ©´ǖȧȟȔ ȞȢȟȜȥȰ ǘșȦȰ
ȠȔȡȭȜȡȔǧȔȖȚșȡșȖșȤȡșȦȰȥȓʮªǫșȝȥȧȠȡȜȝȘȖȢ
ȖǻȤȬ ȧ ȣșȤȬȢȘȤȧȞȧ ȡȔȖǻȦȰ ȖȜȘǻȟșȡȢ ȓȞ ȠǻȞȤȢȥȦȤȢȨȧ
ȭȢ ȦȔȞȢȚ ȖȔȚȟȜȖș Șȟȓ ȔȤȩǻȦșȞȦȢȡǻȞȜ ȦȖȢȤȧ ǤȔȧ
țȔ ȭȢ ȖȜȡȜȞȔǿ ȣȤȜ ȦȔȞȢȠȧ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȢȠȧ ȖȜȤǻȬșȡ
ȡǻ—ȘȖȢȖǻȤȬȠȢȚȡȔȥȣȤȜȝȠȔȦȜȓȞȥȖȢǿȤǻȘȡȧȞȢȕțȔȤ
ȥȰȞȧ©țȔȣȟȔȫȞȧª—ȘȢțȖȢȟȓǿȥȣǻȖȪșȖǻȢȣȢȖǻȘȔȫȧțȠȢȕǻ
ȟǻțȧȖȔȦȜȥȖȢȲșȡșȤȗǻȲȡȔșȞȥȣȤșȥȜȖȡșȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȪǻǿȁ
ȦșȠȜǧȢȠȧȣȢȫȔȦȢȞȪșȡȦȤȫȔȥȦȜȡȜȣȢșȠȜ ȤȤ— 
ȣȢȘȔȡȢ ȓȞ ȣȢȫ ȣǻȥȡǻ ț ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȠ Șȟȓ ȨȢȟȰȞȟȢȤ
ȣȢșȦȜȞȜ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȠ ȣȔȤȔȟșȟǻțȠȢȠ ©ǗȥȦȔǿ ȩȠȔȤȔ
țțȔǠȜȠȔȡȧǕȘȤȧȗȔȓțȣȢȟȓǜȔȚȧȤȜȟȔȥȰǨȞȤȔȁȡȔ—
ǧȔȞȔȁȁȘȢȟȓª ȤȤ— ǣțȡȔȫșȡȔȖȦȔȞȜȝȥȣȢȥǻȕȦșȠȔ
ǨȞȤȔȁȡȜȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓȘȔȟǻȖȘȤȔȠȔȦȜȫȡȢȥȩȖȜȟȰȢȖȔȡǻȝ
ǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡǻȝȗȔȠǻțȡȔȤȢȥȦȔȡȡȓȠșȠȢȪǻȝȡȢȥȦǻ ȤȤ—
  ȓȞȧ ȣȢșȦ țȕȔȗȔȫȧǿ ȟȢȗǻȫȡȜȠȜ ȔȤȗȧȠșȡȦȔȠȜ ȦȔ
ȤȓȘȢȠǻȥȦȢȤȨȔȞȦǻȖțȔȟȧȫșȡȜȩțȧȚșȡȔțȖȔȡȢȁ©ǶȥȦȢȤǻȁ
ǥȧȥǻȖª ȔȟȰȠ ©ǜȔȣȢȤȢȚȥȞȔȓ ȥȦȔȤȜȡȔª ȤȤ — 
ǧȔȞ ȧȣșȤȬș Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ
ȥȣȢȖȡșȡȜȝ ȦȤȔȗǻțȠȧ ȝ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȡȔȣȢȖȡșȡȡȓ ȢȕȤȔț
ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȜȭȢȣșȤșȕȧȖȔǿȧȥȦȔȡǻȕșțțȔȩȜȥȡȢȥȦǻȔȦȢ
ȠȧȖȥȓȁȁȥȣǻȟȰȡȢȦȔțȔțȡȔǿțȔȡșȣȔȘȧȝȤȧȁȡȜ
ǤșȤșȚȜȖȔȡȡȓȘȢȟǻǨȞȤȔȁȡȜȠȢȦȜȖȧǿȣșȤșȩǻȘȘȢȦșȠȜ
țȕȤȢȝȡȜȩȖȜȥȦȧȣǻȖȡȔțȔȩȜȥȦȣȢȞȤȜȖȘȚșȡȢȁȖǻȦȫȜțȡȜȔ
ȘȔȟǻȝȘȢȪșȡȦȤȣȢȘǻȁȣȢșȠȜ—ȣȢȖȥȦȔȡȡȓǧȔȤȔȥȔǩșȘȢ
ȤȢȖȜȫȔǥȢțȣȢȖǻȘǻȣȤȢȪȲȣȢȘǻȲȣșȤșȘȧǿțȗȔȘȞȔȣȤȢȕȢ
ȟȲȫǻȘȟȓȡȔȪȣȔȠ·ȓȦǻǻȥȦȢȤȡșȖȘȔȫǻ—ȣȢȤȔțȞȜȣȢȖȥȦȔȡȰ
ǢȔȟȜȖȔȝȞȔ ȦȔ ǤȔȖȟȲȞȔ ȣȤȜȫȢȠȧ ȖșȥȰ ǻȥȦȢȤ ȤȓȘ ȡȔ
ȗȢȟȢȬșȡȜȝ ȔȡȔȨȢȤȜȫȡȜȠȜ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔȠȜ ȞȢȤȢȦȞȜȠȜ
ȡǻȕȜȢȕǻȤȖȔȡȜȠȜȣȢȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȠȜȥȣȢȖȡșȡȜȠȜȗǻȤȞȢȦȜǻ
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ǣǦȟȔȥȦǻȢȡǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓȘȢȣȢșȠȜǧǭșȖȫșȡȞȔ
©ǧȔȤȔȥȢȖȔȡǻȫªǤȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰȕǻȟȜȟȢ

ȕȢȟȲǗȢȡȜȡȔȫșȖȜȩȢȣȟșȡǻțȩȤȢȡǻȞȜȣȢȘǻȝ©ǣȕǻțȖȔȖȥȓ
ǢȔȟȜȖȔȝȞȢ—ǢșȥȦȔȟȢȞȤȔȖȫȜȡȜǣȕǻțȖȔȖȥȰȞȢțȔȞ
ǤȔȖȟȲȗȔ—ǜȔȡșȲȣȢȟȜȡȧȖª ȤȤ— ǨȠȢȡȢ
ȟȢțǻȪșȡȦȤȗșȤȢȓǧȔȤȔȥȔǧȤȓȥȜȟȔȠȢȦȜȖȧȲȦȰȥȓȣȤȜȫȜ
ȡȜȣȢȖȥȦȔȡȡȓȓȞșȖǻȡȢȫȢȟȜȖǙǻȓȠȜȣȢȖȥȦȔȡȪȓȖȔȦȔȚ
ȞȔȞșȤȧǿȗȟȜȕȢȞȔȥȦȧȤȕȢȖȔȡǻȥȦȰȗǻȤȞȢȲȘȢȟșȲȣȢȡșȖȢ
ȟșȡȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ǦȩȖȜȟȰȢȖȔȡȢȥȦǻ ȣȤȢȡȜȞȟȜȖȢȗȢ ȟǻȤȜț
Ƞȧ ȠȢȡȢȟȢȗ ȗșȤȢȓ ȡȔȕȧȖȔǿ țȔȖȘȓȞȜ ȨȢȤȠǻ ȣȤȓȠȢȗȢ
țȖșȤȡșȡȡȓ ȤȢțȠȢȖȜ ț ǨȞȤȔȁȡȢȲ țȔȥǻȕ ȘȢ ȓȞȢȗȢ ǭșȖ
ȫșȡȞȢȖȘȔȖȔȦȜȠșȦȰȥȓȡșȤȔțȧȤȓȘǻȦȖȢȤǻȖȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢ
ȦșȠȔȦȜȫȡȢȗȢȥȣșȞȦȤȔȤȤ— ǡȢȡȢȟȢȗȣȤȢȘȢȖȚȧǿ
ȩȖȜȟȓ țȔȣȜȦȔȡȰ ȓȞǻ ț ȢȥȢȕȟȜȖȢȲ ȣșȤșȞȢȡȟȜȖǻȥȦȲ
ȖȜȓȖȟȓȲȦȰ ȦȓȚȞǻ ȣșȤșȠǻȡȜ ȭȢ ȥȦȔȟȜȥȓ ț ǨȞȤȔȁȡȢȲ
©ǙșȣȢȘǻȟȢȥȰȞȢțȔȫșȥȦȖȢǬșȤȖȢȡǻȚȧȣȔȡȜ"ǙșȣȢȘǻ
ȟȔȥȰ ȘȢȟȓȖȢȟȓ"  ǖȧȡȫȧȞȜ" ǘșȦȰȠȔȡȜ"ª ǪȔȤȔȞȦșȤ
țȔȣȜȦȔȡȰ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȭȢ ȖȢȡȜ ȣșȤșȕȧȖȔȲȦȰ ȧ ȣȟȢȭȜȡǻ
ǻȡ ȫȔȥȧ — ȫȔȥȧ ȔȖȦȢȤȔ ǻ ȥȦȢȥȧȲȦȰȥȓ ȢȕȤȔțȧ ȥȧȫȔȥȡȢȁ
ȝȢȠȧ ǨȞȤȔȁȡȜ Ǩ ȣȢșȠǻ ȓȞ ǻ Ȗ ǻȡ ȦȖȢȤȔȩ ȡȔ ǻȥȦȢȤ
ȦșȠȔȦȜȞȧȣȢȘǻȁȠȜȡȧȖȬȜȡȜțȢȕȤȔȚșȡȢȞȤǻțȰȣȤȜțȠȧȤș
ȨȟșȞȥǻȝ ȡȔȘ ȥȧȫȔȥȡȜȠ ȥȦȔȡȢȠ ǨȞȤȔȁȡȜ ǫș ȢȥȢȕȟȜȖȢ
ȖǻȘȫȧȖȔǿȦȰȥȓȧȤȔȘȜȞȔȟȰȡȢȥȦǻȣȢȥȦȔȡȢȖȞȜȣȜȦȔȡȰțȔȗȔ
ȟȢȠ ȧ ȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȡǻ ȣȜȦȔȟȰȡȢȥȦǻ ȭȢ ț ȡȔȤȢȥȦȔȡȡȓȠ
ȘȤȔȠȔȦȜțȠȧ ȔȞȪșȡȦȧǿȦȰȥȓ țȔ ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ ȤȜȦȢȤȜȫȡȜȩ
ȨǻȗȧȤ ȣȔȧț ȡșȥȣȢȘǻȖȔȡȢȁ ȣșȤșȕȧȘȢȖȜ ȥȜȡȦȔȞȥȜȥȧ ȝ
țȠǻȡȜȔȘȤșȥȔȦȔ
ǡȢȦȜȖȧȲȫȜțȕȤȢȝȡȜȝȣȤȢȦșȥȦȣȤȢȦȜțȔȖȢȝȢȖȡȜȞǻȖ
ȣȢȫȧȦȦȓȠ ȗȟȜȕȢȞȢȁ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡȢȥȦǻ țȔ ǨȞȤȔȁȡȧ ǭșȖ
ȫșȡȞȢ ȣǻȘȡȢȥȜȦȰ ǧ ǩșȘȢȤȢȖȜȫȔ — ȗșȤȢȓ ȟȢȞȔȟȰȡȢȗȢ
ȧȞȤȣȢȟȰȥ ȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡȓ ȘȢ ȣȢȥȦȔȦǻ ȡȔȪ ȠȔȥȬȦȔȕȧ
ǗǻȡȥȦȔǿȣșȤȬȜȠǻțȤȓȘȧǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩǻȥȦȢȤȣșȤȥȢȡȔ
ȚǻȖȤșȦȤȔȡȥȟȓȦȢȤȢȠȔȖȦȢȤȢȖȢȗȢȦȤȔȗșȘǻȝȡȢȗȢȕȔȫșȡȡȓ
ȥȧȫȔȥȡȢȁ ȝȢȠȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ǕȘȚș țȠǻȥȦ ȠȢȡȢȟȢȗȧ ȣșȤ
ȥȢȡȔȚȔȓȖȡȢȖȜȩȢȘȜȦȰȣȢțȔȫȔȥȢȖǻȠșȚǻȣȢȘǻȝȭȢȟȓȗȟȜ
ȖȢȥȡȢȖȧȥȲȚșȦȧȣȢșȠȜ
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ǢȔȥȦȧȣȡǻ ȣǻȥȟȓ ȠȢȡȢȟȢȗȧ ȗșȤȢȓ ȫȢȦȜȤȜ ȗȤȔȨǻȫȡȢ
ȖȜȘǻȟșȡȜȩ ȨȤȔȗȠșȡȦȜ ȤȤ —  ȥȞȟȔȘȔȲȦȰ
ȢȥȡȢȖȡȧ ȣȢȘǻǿȖȧ ȫȔȥȦȜȡȧ ȣȢșȠȜ Ǩ ȡȜȩ țȡȢȖȧ ǻȘșȦȰȥȓ
ȣȤȢ ȠȢȦȜȖȜ țȕȤȢȝȡȢȗȢ ȖȜȥȦȧȣȧ ǻ ȠǻȥȦȜȦȰȥȓ țȔȞȟȜȞ ȘȢ
ȡȰȢȗȢȢȣȜȥȧȲȦȰȥȓȩǻȘȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡȓȝȢȗȢțȔȖșȤȬșȡȡȓ
ȣȢȘȔȡȢ șȠȢȪǻȝȡȜȝ ȣǻȘȥȧȠȢȞ Ǚǻȁ ȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ȕȜȦȖȜ
ȦȔȞȢȚ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȢ ȞȤǻțȰ ȣȤȜțȠȧ ȞȢȕțȔȤȥȰȞȢȁ ȡȔȤȔȪǻȁ ȧ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȠȧȁȝșȞȥȣȤșȥȜȖȡȢȠȧȤșȗǻȥȦȤǻțȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȠȜ
ȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȜȠȜȣȢȖȦȢȤȔȠȜȖȔȤǻȲȖȔȡȡȓȠȠȢȦȜȖǻȖȣșȤș
ȩȢȘȔȠȜ ȖǻȘ ȥȧȠȡȜȩ ȡȢȦ ȣȟȔȫȧ ǻ ȚȧȤȕȜ ȘȢ țȔȣșȤșȫșȡȡȓ
ȪȰȢȗȢ ȡȔȥȦȤȢȲ Ȕ ȘȔȟǻ ȣȤȓȠȢȗȢ țȔȞȟȜȞȧ ȘȢ țȕȤȢȝȡȢȗȢ
ȞȢțȔȪȰȞȢȗȢ ©ȘǻȟȔª ǤșȤȬȜȝ ȨȤȔȗȠșȡȦ ȤȤ — 
ȣȢȘǻǿȖȢȝșȠȢȪǻȝȡȢȢȥȢȕȟȜȖȢȥȞȢȡȘșȡȥȢȖȔȡȜȝȧȡȰȢȠȧ
ȖȜȓȖȟșȡȢ ȣȤȔȗȡșȡȡȓ ȔȖȦȢȤȔ ȘȢȥȓȗȦȜ ȣȤȢȕȧȘȚșȡȡȓ ȣȢ
ȫȧȦȦȓ ȡȔȪ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡȢȥȦǻ ț ȦȜȠ ȭȢȕ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ
ȦȤȔȗǻțȠȧȣȢȤȔțȞȜȣșȤșȦȖȢȤȜȦȜȡȔșȡșȤȗǻȲȣȤȢȦșȥȦȧ
ǣȞȤșȠȜȠȜ țȠǻȥȦȢȖȜȠȜ ȖǻȘȦȜȡȞȔȠȜ ȧ ȣȢșȠǻ ȣȤșȘ
ȥȦȔȖȟșȡȢȕȔȦȔȟȰȡǻȞȔȤȦȜȡȜ ȤȤ—— ǡȜȡȧ
ȟȜȝ ȤȢțȣȢȖǻȘȡȜȝ ȫȔȥ ȡȔȤȔȪǻȁ ȣșȤșȘȔȲȫȜ ȡȔȣȤȧȗȧ ǻ
ȘȜȡȔȠǻȞȧȕȢȝȢȖȜȩȘǻȝȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓȧȦșȣșȤǻȬȡǻȝ
ǻȥȦȢȤǟȔȤȦȜȡȧȕȜȦȖȜǭșȖȫșȡȞȢȞȢȠȣȢȡȧǿȢȤǻǿȡȦȧȲ
ȫȜȥȰțȡȢȖȧȚȦȔȞȜȡȔȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȧȣȢșȦȜȞȧǞȘșȦȰȥȓ
țȢȞȤșȠȔȣȤȢțȢȥșȤșȘȚșȡȡȓȧȖȔȗȜȡȔȣȢȥȦȔȦǻȗȢȟȗșȤȢȓ
ȣȢșȠȜ ȤȔȦȡș țȔȖțȓȦȦȓ ȓȞȢȗȢ ȣșȤșȘȔȡȢ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȠȜ
ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȓȠȜ Șȟȓ ȓȞȜȩ ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȠ ǿ
ȣȤȜȡȪȜȣ ȗǻȣșȤȕȢȟȜ ȤșȘȧȞȢȖȔȡȢȗȢ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢȗȢ țȢ
ȕȤȔȚșȡȡȓ©ǗȚșȡșȦȤȜȘȡǻȡșȦȤȜȡȢȫǻǖ·ǿȦȰȥȓȣȔȡǧȤȓ
ȥȜȟȢǣȘǠȜȠȔȡȔȘȢǧȤȧȕȔȝȟȔǧȤȧȣȢȠȣȢȟșȞȤȜȟȢȥȰª
ǨȣȢȘǻȕȡȢȠȧȚȥȦȜȟǻȣȢȘȔȡȢȝȢȕȤȔțȖȢȤȢȗȔȦȔȩȔȤȔȞȦșȤ
ȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡȓ ț ȡȜȠ ©ǶțȡșȠǻȗȥȓ ȞȢțȔȫșȡȰȞȢ  ǧȓȚ
ȞȢțȔȚȧȤȜȖȥȓǕȣȢȗȔȡȜȝǟȢȡșȪȣȢȟȰȥȰȞȜȝǙȧȚșțȖș
ȥșȟȜȖȥȓǜǻȕȤȔȖȬȟȓȩȦȧȖȥȲȘȢȞȧȣȜǧȔȝȡȧȫȔȥȦȢȖȔ
ȦȜª ȤȤ— ǗȦǻȠȡȔȖǻȦȰȧȦȔȞȢȠȧȥȦȜȟǻțȢȖȔȡȢȠȧ
ȨȢȟȰȞȟȢȤȡȜȠȜȞȟǻȬșȢȣȜȥǻȣșȤșȕǻȗȧȣȢȘǻȝȣȢșȦȘȢȥȜȦȰ
ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ©ǶȥȦȢȤǻȁ ǥȧȥǻȖª ȣșȤșȘȔȖ
ȖȔȚȟȜȖǻ ȠȢȠșȡȦȜ ȦȢȗȢ ȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡȓ ©ǤȢȟȓȞȜ «!
ȥȢȕȤȔȖȬȜȥȰ Ȗ ȖșȟȜȞȜȩ ȥȜȟȔȩ ȣȢȘ ȞȢȠȔȡȘȢȲ ǟȢȤȢȡ
ȡȔȗȢ ǘșȦȠȔȡȔ ǟȢȡșȪȣȢȟȰȥȞȔȗȢ ȣȢȖșȟȜ ȔȦȔȞȧ ȡȔ ȥȦȔȡ
ǟȢțȔȪȞȜȝ «! ǢȔȣȔȘșȡȜș ȣȢȖȦȢȤȓșȠȢ Ȝ ȖȥșȗȘȔ ȢȦ
ȕȜȖȔșȠȢ ȕȯȟȢ ȡșȥȞȢȟȰȞȢ Șȡșȝ ȥ ȖșȟȜȞȜȠ ȧȤȢȡȢȠ
ǤȢȟȰȥȞȜȠ ǢȔȞȢȡșȪ ǟȢțȔȞȜ ȘȢȚȘȔȖȬȜȥȰ ǤȢȟȰȥȞȢȗȢ
ȣȤȔțȡȜȞȔ ǤȔȡȥȞȜȠ ȦșȟȢȠ ȡȔțȯȖȔșȠȢȗȢ ȞȢȦȢȤȯȝ ȢȡȜ
ȢȦȣȤȔȖȟȓȲȦ ȥ ȣȔȟȰȕȢȲ Ȝ ȣȜȤȬșȥȦȖȔȠȜ ȖȯȥȟȔȟȜ Ȗ Ȧȧ
ȡȢȫȰȣȢȟțȞȢȠțȡȔȦȡȧȲȫȔȥȦȰȣșȩȢȦȯȥȖȢșȝȖȢȘȡȧȕȟȜ
ȚȔȝȬȧȲ ȕȔȟȞȧ Ȝ ȡȔ ȤȔțȥȖșȦș ȧȘȔȤȜȟȜ ȥ ȘȖȧȩ ȥȦȢȤȢȡ
ȡȔȥȦȔȡǤȢȟȰȥȞȜȝ«ª ǝȥȦȢȤȜȓǥȧȥȥȢȖȜȟȜǡȔȟȢȝǥȢȥ
ȥȜȜǡǦ ǤǻȘȦȤȜȠȔȡșȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȢȣȤȢȦȜ
ȥȦȔȖȟșȡȡȓȗșȤȢȁȖȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓȝȧȡȔȥȦȧȣȡȢȠȧȦșȞȥȦǻ
ǨȖǻȘȦȖȢȤșȡȡǻșȣǻțȢȘȧȕȜȦȖȜȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȢȡȔȤȢȘȡȢ
ȣǻȥșȡȡȜȝ ȣȔȤȔȟșȟǻțȠ ȞȢȟȜ Șǻȁ ȟȲȘșȝ ȥȧȣȤȢȖȢȘȚșȡȢ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȠȜȓȖȜȭȔȠȜǻȥȦȔȡȔȠȜȣȤȜȤȢȘȜ©ǠȓȗȟȢȥȢȡ
ȪșțȔȗȢȤȢȲǜǻȤȞȜțȔȥǻȓȟȜǕȞȢțȔȞȜȓȞȦȔȩȠȔȤȔ
ǠȓȩǻȖȢȕȥȦȧȣȔȟȜǴȞȥȦȔȖȠǻȥȓȪȰȥșȤșȘȡșȕȔǥșȖȡȧȟȔ
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ȗȔȤȠȔȦȔǤȤȢȞȜȡȧȟȜȥȰȟȓȬȞȜȣȔȡȞȜ—ǢǻȞȧȘȜȖȦǻ
ȞȔȦȜª ǜȔȖșȤȬȧǿ ȞȔȤȦȜȡȧ ȕȢȲ ȠȔȟȲȡȢȞ ȥȩȢȘȧ ȥȢȡȪȓ
ȡȔȘȣȢȟșȠȕȜȦȖȜ ȤȤ— 
ǧȤșȦǻȝȨȤȔȗȠșȡȦȪșȡȦȤȫȔȥȦȜȡȜȣȢșȠȜ—ȤȢțȖ·ȓțȞȔ
ȤȤ —  ȭȢ ȠǻȥȦȜȦȰ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȦȢȗȢ ȭȢ ȥȦȔ
ȟȢȥȰǤșȝțȔȚȡȔȥȟǻȘȢȞțȞȤȜȖȔȖȢȲǕȟȰȦȢȲ ©ǬșȤȖȢȡȢȲ
ȗȔȘȲȞȢȲ  Ǣșȥș ǕȟȰȦȔ ȖǻȥȦǻ«ª  ȣȤȜȖȡȢȥȜȦȰ ȧ ȤșȔȟȰ
ȡǻȥȦȰ ȞȢȡȦșȞȥȦ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȝ ǻȥȦȢȤȜȫȡȢ ȣǻȥșȡȡȜȝ
ǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ǻȡȬș ȡȔȤȢȘȡș ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȦȢȁ ȡȢȫǻ ȓȞ
ȥȜȠȖȢȟȧȞȢțȔȪȰȞȢȁȣșȤșȠȢȗȜ
ǙȜȡȔȠǻțȠȧȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȥȲȚșȦȧȣȢșȠȜȡȔȘȔǿȁȁȘȢȥ
ȞȢȡȔȟȔ ȔȤȩǻȦșȞȦȢȡǻȞȔ ǙșȓȞǻ ȨȤȔȗȠșȡȦȜ ȣȢȫȜȡȔȲȦȰȥȓ
ȓȥȞȤȔȖȜȠ țȢȤȢȖȜȠ ȢȕȤȔțȢȠ țǻ ȥȨșȤȜ ȣȤȜȤȢȘȜ ȭȢ
ȡșȥȧȦȰȣșȖȡȜȝȠǻȡǻȠȧȠǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁȣȤȢȡȔȥȦȧȣȡǻȣȢȘǻȁ
ǗǻȘȥȦȧȣȜȣȤȢȕǻȟȜȠǻȚȨȤȔȗȠșȡȦȔȠȜȤȜȦȠǻțȧȲȦȰȦșȠȔ
ȦȜȫȡȜȝȤȧȩȦșȞȥȦȧȣȢțȡȔȫȔȲȫȜȣșȤșȩȢȘȜȫȜȣȢȖȢȤȢȦȜ
ȖȤȢțȖȜȦȞȧȘǻȁȫȜȝȦȔȞȢȚȫȔȥȢȖǻǻȡȦșȤȖȔȟȜǜȢȤȢȖȜȠ
ȣȔȡȢȤȔȠȡȜȠȢȕȤȔțȢȠȣȢșȦȣȢȫȜȡȔǿǻȫșȦȖșȤȦȜȝțȠǻȥȦȢ
ȖȜȝȨȤȔȗȠșȡȦ ȤȤ— ȭȢȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓțȦȤȰȢȩ
ȞȔȦȤșȡǻȖ — șȣǻȫȡȜȝ șȣǻȟȢȗ ȞȢȕțȔȤȥȰȞȢȁ ȣǻȥȡǻ ©ǢȔȘ
ȤǻȫȞȢȲȖȫȜȥȦǻȠȣȢȟǻǡȢȗȜȟȔȫȢȤȡǻǿǙșȞȤȢȖȦșȞȟȔ
ȞȢțȔȪȰȞȔȓǧȤȔȖȔțșȟșȡǻǿªǧȧȦȠȢȦȜȖȥȟȔȖȜȞȢțȔȪȰȞȢȁ
țȣȢȣșȤșȘȡȰȢȁȥȦȤȢȨȜȤȢțȗȢȤȡȧȦȢȖȚșȖǻȡȔȥȣșȞȦǻ—
ȔȥȣșȞȦǻǻȥȦȢȤȣȔȠ·ȓȦǻǙȤȔȠȔȦȜȫȡǻȥȣȢȗȔȘȜȭȢȫȔȥȖǻȘ
ȫȔȥȧ țȤȜȡȔȲȦȰ ȧ ȘȧȠȞȔȩ ȞȢțȔȪȰȞȜȩ ȡȔȭȔȘȞǻȖ ©ǜȗȔȘȔ
ȞȢțȔȞǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȧǜȗȔȘȔȦȔȝțȔȣȟȔȫșª ȡȔȖǻȲȲȦȰ
ǻ ȡȔȘǻȲ ȡȔ ȡșȣȤȢȠȜȡȔȟȰȡǻȥȦȰ Ȧǻǿȁ ȥȟȔȖȜ ȁȁ ǻȥȦȢȤȜȫȡȢ
ȡȔȪȥȧȥȣǻȟȰȡȧțȡȔȫȧȭǻȥȦȰǧȢȠȧȣȢȣȤȜȥȧȠȡȜȝȠȢȦȜȖ
țȔȖșȤȬȔȟȰȡȜȝ ȔȞȢȤȘ șȣǻȟȢȗȧ ȠǻȥȦȜȦȰ ǻ ȢȣȦȜȠǻȥȦȜȫȡȧ
ȡȢȦȧ©ǖȧȟȢȞȢȟȜȥȰȣȔȡȧȖȔȟȜǧȔȕǻȟȰȬșȡșȕȧȘșȠ
ǧǻȁ ȥȟȔȖȜ ȞȢțȔȪȰȞȢȁ  ǤȢȖǻȞ ȡș țȔȕȧȘșȠª ȤȤ —
  ǫȜȠ ȠȢȦȜȖȢȠ ȭȢ țȡȢȖȧ ȖȔȤǻȔȦȜȖȡȢ țȖȧȫȔȦȜȠș
ȧ ©ǶȖȔȡǻ ǤǻȘȞȢȖǻª ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ǭșȖȫșȡȞȢ
țȔȣȢȫȔȦȞȢȖȧǿ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȡȔȪǻȢȥȢȨ ȘȜȥȞȧȤȥ ȥȖȢǿȁ
ȣȢșȦȜȫȡȢȁȘȧȠȞȜ
ǗșȣǻȟȢțǻȣȢșȦȔȞȪșȡȦȧǿȚȜȖȜȝȞȢȡȦȔȞȦȥȖȢȗȢȗșȤȢȓ
țǻ ȥȟȧȩȔȫȔȠȜ ©ǨȠȢȖȞ ȞȢȕțȔȤ ȥȧȠȧȲȫȜ  ǮȢȥȰ ȤȧȞȜ
ȡșȗȤȔȲȦȰǟȤȧȗȢȠȩȟȢȣȪǻȦȔȘǻȖȫȔȦȔǦȟǻțȢȡȰȞȜȖȦȜ
ȤȔȲȦȰª ȤȤ— ǧȧȦȓȞǻȖȣǻțȡǻȬǻȝșȟșȗǻȁ©ǙȧȠȜ
ȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª  ȖǻȘȦȖȢȤșȡȢȕȔȫșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȢȠ
șȠȢȪǻȝȡȢȁ ȥȧȗșȥȦȜȖȡȢȥȦǻ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȥȟȢȖȔ ǣȕȤȔț
țȖȢȤȧȬșȡȢȗȢȘȢȥȟǻțȫȜȦȔȫȔȭȢȥȣȤȜȝȠȔǿțȖșȤȡșȡșȘȢ
ȡȰȢȗȢ ȥȟȢȖȢ ȘȧȬșȲ ȠȔǿ ȣșȖȡș ȣȤȢȗȤȔȠȢȖș țȡȔȫșȡȡȓ
ȧ ȡȔȥȜȫșȡǻȝ ȤșȨȟșȞȥǻȓȠȜ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣȢșȦȔ Ƕ ȣȢȫȔȦȞȜ
ȦȔȞȜȩȤșȨȟșȞȥǻȝ—ȥȔȠșȧ©ǧȡª
ǣȕȤȔț ȞȢȕțȔȤȓ ȭȢ ȥȦȔȖ ȪșȡȦȤ ȨǻȗȧȤȢȲ ȓȞ șȞȥ
ȣȢțȜȪǻȝȡȢȁȫȔȥȦȜȡȜȦȔȞǻșȣǻȟȢȗȧȣȢșȠȜȥȣȢȖȡȜȖȁȁȢȥȢȕ
ȟȜȖȜȠ ȡȔȪ ȞȢȟȢȤȜȦȢȠ Ȕ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ǻ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȜȠ Șȧ
ȩȢȠȥȖȢȕȢȘȜȠȧȚȡȢȥȦǻȗȢȦȢȖȡȢȥȦǻȢȣȦȜȠǻȥȦȜȫȡȢȣȤȜ
ȝȡȓȦȜ ȕȧȘȰȓȞǻ ȣȢȖȢȤȢȦȜ ȘȢȟǻ ǧȔȞș ȖȤȔȚșȡȡȓ ȡȔȖǻȲǿ
ȣǻȥșȡȡș țȔȖșȤȬșȡȡȓ ȦȖȢȤȧ — ȨǻȡȔȟȰȡȜȝ ȔȞȢȤȘ ȓȞȜȠ
ǿ ȞȢȕțȔȤșȖȔ ȚȔȤȦǻȖȟȜȖȔ ȣȤȜȥȣǻȖȞȔ ©ǢșȩȔȝ ȕȧȘș ȢȦȔ
ȞșȫȞȜ  ǦȜȘǻȦȰ ȘǻȦȜ ȧ țȔȣǻȫȞȧ  Ǖ ȓ ț ȚȧȤȕȜ ȦȔ ȘȢ

ȬȜȡȞȧǕȦȔȠȡȔȝȘȧȥȖȢȲȚǻȡȞȧǢȔȝȘȧȚǻȡȞȧȣȢ
ȫȔȥȦȧȲǜȖȢȤȢȚșȡȰȞǻȖȣȢȞșȣȞȧȲª ȤȤ— ǜȢ
ȕȤȔȚșȡȡȓ ȞȢȕțȔȤȓ ȓȞ ȟȲȘȜȡȜ ȕȔȗȔȦȢȁ ȘȧȬșȖȡȢȥȦǻ
ȠȜȦȪȓ ȬȜȤȢȞȢȗȢ ȘǻȔȣȔțȢȡȧ țȡȢȖȧ Ț ȦȔȞȜ ȖȣșȤȬș
ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȬȞǻȪȧȖȔȖ ȧ ȣȢșȠǻ ©ǧ ȡª ȤȢțȖȜȡȧȖȬȜ ȝ
ȣȢȗȟȜȕȜȖȬȜȣȤȢȗȤȔȠȡȢȧ©ǤșȤșȕșȡȘǻª
ǤȤȜȞȠșȦȡȢȭȢǭșȖȫșȡȞȢȡșȖȘȔȖȥȓȧ©ǧȡªȘȢȖǻȤ
ȬȢȖȢȁȥȦȜȟǻțȔȪǻȁȘȧȠȜȔȣȜȥȔȖțȖȜȫȔȝȡȜȠȥȖȢȁȠȤȢțȠǻ
ȤȢȠ—ȥȞȟȔȘȢȖȜȞȢȠȦǻȟȰȞȜȢȥȦȔȡȡȓȣȤȜȥȣǻȖȞȔȞȢȕțȔ
Ȥȓ—ȧȤȜȦȠǻȬȧȠȞȜ   ǟȢȟșȥȥȔǩǦȦȧȘǻȁȡȔȘȣȢș
ȦȜȫȡȢȲȦȖȢȤȫǻȥȦȲǧǭșȖȫșȡȞȔǟȢȟșȥȥȔǩǩȢȟȰȞȟȢ
ȤȜȥȦȜȫȡǻ ȣȤȔȪǻ ǟ  Ǧ   ǣȦȚș ț ȚȔȡȤȢȖȢȗȢ
ȕȢȞȧ ©ǧ ȡª ǿ ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȢȲ ȩȧȘȢȚ ȨȢȤȠȢȲ —
ǻȥȦȢȤ ȣȢșȠȢȲ ț ȖȜȤȔțȡȜȠȜ șȟșȠșȡȦȔȠȜ ȥȦȜȟǻțȔȪǻȁ ȣǻȘ
ȡȔȤȢȘȡȧǻȥȦȢȤȣǻȥȡȲǕȤșȨȟșȞȥǻȁȡȔȘȘȢȟșȲǨȞȤȔȁȡȜ
ȡȔȘȔȲȦȰȪȰȢȠȧȦȖȢȤȢȖǻǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨțȠǻȥȦȧȕȔțȢȖȔȡȢȗȢ
ȡȔ ȣșȖȡȢȠȧ ȦșȠȔȦȜȫȡȢȢȕȤȔțȡȢȠȧ ȞȢȠȣȟșȞȥǻ ȭȢ
ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȖ ǻ Ȗ ȣǻțȡǻȬș ȡȔȣȜȥȔȡȜȩ
ȦȖȢȤȔȩȣȢȘǻȕȡȢȗȢȦșȠȔȦȜȫȡȢȗȢȥȣșȞȦȤȔ
ǠǻȦ ǦȠȔȟȰǦȦȢȪȰȞȜȝ Ǧ ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡǻȫª  ǦȠȔȟȰǦȦȢ
ȪȰȞȜȝǦǧǭșȖȫșȡȞȢǶȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁǬșȤȞȔȥȜǶȖȔȞǻȡǳǣ
©ǧȔȤȔȥȢȖȔȡǻȫªǶȖȔȞǻȡǟȜȤȜȟȲȞǾǤǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǟ
ǖȢȤȢȘǻȡǗǦ©ǧȔȤȔȥȢȖȔȡǻȫªǖȢȤȢȘǻȡǗǦǢȔȘȦșȞȥȦȔȠȜ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȔǟǶȖȔȞǻȡǳǣǣȕȤȔțȡȜȝȥȖǻȦǧȖȢȤȫȜȝ
ȠșȦȢȘ ǻ ȣȢșȦȜȞȔ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǴȤșȠșȡȞȢ Ǘ ǖȧȟȔ
ȞȢȟȜȥȰǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȔ« ǶțȡȢȖȢȫȔȥȡȜȩȥȦȧȘǻȝȡȔȘǭșȖȫșȡȞȢȖȢȲ
ȣȢșȠȢȲ©ǧȔȤȔȥȢȖȔȡǻȫª ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰǔ

ǗȢȟȢȘȜȠȜȤǡȢȖȫȔȡȲȞ

ǧǕǥǕǦɘғ ǟ ǘȔȟȜȡȔ ǧȜȠȢȨǻȁȖȡȔ 
ȥ ǣȤȟǻȖȞȔ ǧșȣȟȜȪȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ Ǘǻȡȡ Ȣȕȟ  — ȧȞȤ ȣȢș
ȦșȥȔ ȣȤȢțȔȁȞ ȞȤȜȦȜȞ ǻ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǜȔȞǻȡȫȜȟȔ 
ȨǻȟȢȟ ȨȦ ǬșȤȡǻȖ ȧȡȦȧ ȡȜȡǻ — ǬșȤȡǻȖ ȡȔȪ ȧȡȦ
ǻȠǳǩșȘȰȞȢȖȜȫȔ ǤȤȔȪȲȖȔȟȔȖȗȔțșȦȔȩ©ǖȧȞȢȖȜȡȔª
©ǙȢȕȔª ©ǬȔȥª ©ǦȟȢȖȢ ǤȤȢȥȖǻȦȜª ©ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȔ
ǨȞȤȔȁȡȔª ȦȔ ǻȡ ȡȔ Ȣȕȟ ȦșȟșȕȔȫșȡȡǻ ȧ ǬșȤȡǻȖ ȟǻȦ
ȠșȠȢȤ Ƞȧțșȁ ǳ ǩșȘȰȞȢȖȜȫȔ ǕȖȦȢȤȞȔ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ
țȕ ©ǦȠșȤșȞȢȖȜȝ ȠǻȥȦª   ©ǦȖǻȦȟȢ ȘȚșȤșȟȔª
  ©ǜșȤȡȔ ȣȢȟȜȡȧª   ȣȤȢțȢȖȜȩ Ȟȡ ©ǙȔȠȔ
ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ ȟȜȪȔȤȓª   ©ǛǻȡȢȫǻ ȤȢȠȔȡȜª  
©ǢȢȖșȟȜª   ©ǪȤȔȠ ȡȔ ȕȢȟȢȦǻª   ©ǟȢȖȫșȗ
ȘȟȓȠșȦșȟȜȞǻȖª  ȦȔǻȡ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȤȜȥȖȓȦȜȟȔ ȣȢșțǻȁ ©ǢȔ ǙșȡȰ ȣșȤș
ȣȢȩȢȖȔȡȡȓ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª țȕ ©ǜșȤȡȔ ȣȢȟȜȡȧª
 ©ǤȥȔȟȢȠª ȡȔțȖȔȡȔțȕȡȢȖȔȤșȘ—©ǬșȦȖșȤȦȜȝ
ȥȢȡ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª Ȣȣȧȕȟ ǠǨ   ȚȢȖȦ 
©ǟȔȤȔ ȠȢȖȫȔȡȡȓȠª țȕ ©ǢȔ ǧȤǻȝȪȲ ȘȢȭª  ȡȢȖȔ
ȤșȘ — ©Ǣǻȫ ȣșȤșȘ ȕșțȥȠșȤȦȓȠ ț  ȡȔ  ȕșȤșțȡȓ
 Ȥ ª Ȣȣȧȕȟ ǠǨ   ȚȢȖȦ  ǟȢȚșȡ ǻț
ȖǻȤȬǻȖ— ȟȔȞȢȡǻȫȡȜȝșȠȢȪǻȝȡȢȓȥȞȤȔȖȜȝ©șȥȞǻțȘȧȬǻª
ȠȜȦȪȓ ȭȢ ȢȣȤȜȓȖȡȲǿ ȡșȤȢțȗȔȘȔȡȧ ȗȟȜȕȜȡȧ ȝȢȗȢ
ȦȖȢȤȫȢȁ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ ȡșțȠǻȡȡȧ ȔȞȦȧȔȟȰȡǻȥȦȰ ȝȢȗȢ ȥȟǻȖ
ȘȟȓȥȧȫȔȥȡȢȥȦǻǤșȤȧǧȡȔȟșȚȔȦȰȦȔȞȢȚȢȣȧȕȟǻȞȢȖȔȡǻ
ȧ ȫșȤȡǻȖ ȗȔț ©ǙȢȕȔª ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡǻ ȥȦ ©ǧȔȤȔȥ ǭșȖ

ǧǕǥǕǪ$Ǣǖǚǥ(ǜǕ

ȫșȡȞȢ ǻȘȢȟ ȟȲȘȜȡȔ Ƞșȥǻȓª   ȕșȤșț  ©ǢȔȬș
ȥȖȓȦȢȖǻȘȕȧȟȢȥȰ"ǕǧȔȤȔȥȢȖș"ª ȦȤȔȖ ©ǞȢȗȢ
ȢȥȦȔȡȡǻȝȩȤșȥȡȜȝȬȟȓȩª ȦȤȔȖ 
ǕȟȲțǻȝȡǻȔȣșȟȓȪǻȁȘȢȢȕȤȔțȧȣȢșȦȔȣȤȢȥȦșȚȧȲȦȰȥȓ
ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǡșȘȜȦȔȪǻȓª Ȟȡ ©ǛȔȝȖȢȤȢȖș ȣȢȟșª  
șȣǻȗȤȔȨȢȠȘȢȓȞȢȗȢȖțȓȦȢȤȓȘȞȜțǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȢșțǻȁ
©ǙȢȟȓª ǤȤȢțȢȖǻ ȦȖȢȤȜ ǧ ȖȜȓȖȟȓȲȦȰ ȔȥȢȪǻȔȦȜȖȡȧ
ȘǻȔȟȢȗǻȫȡǻȥȦȰ ǻț ȩȧȘȢȚ ȥȖǻȦȢȠ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ
ȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢȠȧ ȝ ȞȢȡȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢȠȧ ȤǻȖȡȓȩ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ
©ǠȲȕȢȖ ǻ ȗȤǻȩ ǡȔȤǻȁ ǡȔȗȘȔȟȜȡȜª   ȤȢȠȔȡȔȩ
©ǦȠșȤȦȰ — ȥșȥȦȤȔ ȠȢǿȁ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻª   ©ǡǻȚ
ȣșȞȟȢȠǻȤȔǿȠª  ©ǘȤǻȬȡǻȫșȥȡǻȬǻțȔȩșȤȧȖȜȠǻȖª
 ȪȜȦȔȦȜțȝȢȗȢȖǻȤȬǻȖȡșȤȔțȖȣȟșȦșȡȢȘȢȘǻȔȟȢȗǻȖ
ǻȤșȣȟǻȞȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ
ǳȟǻȓǘȤȜȗȢȤȫȧȞ

ǧǕǥǕǪÉǢǖǚǥeǜǕǜǻȡȔȁȘȔǣȣȔȡȔȥǻȖȡȔ 
ǟȔȡǻȖǬșȤȞȔȥȢȕȟ —ȧȞȤȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰȠȜȥȦș
ȪȦȖȢțȡȔȖșȪȰ ǻ ȠȧțșǿțȡȔȖșȪȰ ǜȔȥȟȧȚșȡȜȝ ȣȤȔȪǻȖȡȜȞ
ȞȧȟȰȦȧȤȜ ǨȞȤȔȁȡȜ   ǜȔȞǻȡȫȜȟȔ  ȨǻȟȢȟ ȨȦ
ǟȜȁȖȧȡȦȧǻȠǧǭșȖȫșȡȞȔțȔȩȜȥȦȜȟȔȞȔȡȘȜȘȔȦ
ȘȜȥșȤȦȔȪǻȲ©ǦȜȡȦșțȣȢșȦȜȫȡȢȁȦȔȠȔȟȓȤȥȰȞȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª ǜ  ȣȤȔȪȲǿ Ȗ ǟȔȡǻȖ Ƞȧțșȁ
țȔȣȢȖǻȘȡȜȞȧ ©ǡȢȗȜȟȔ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔª ȡȜȡǻ ǭǢǜ 
ȡȔȧȞ ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞ ȣȤȢȖǻȘȡȜȝ ȡȔȧȞ ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞ
țȗȢȘȢȠ — țȔȖ ȥșȞȦȢȤȧ ȠșȦȢȘȜȫȡȢȁ ȦȔ șȞȥȞȧȤȥǻȝȡȢȁ
ȤȢȕȢȦȜțȔȥȦȧȣȡȜȞȘȜȤșȞȦȢȤȔțȡȔȧȞȤȢȕȢȦȜȣȤȢȖǻȘȡȜȝ
ȡȔȧȞ ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞ ȡȔȧȞȘȢȥȟ ȖǻȘȘǻȟȧ ©ǣȩȢȤȢȡȔ ȣȔ
Ƞ·ȓȦȢȞǻȥȦȢȤǻȁȞȧȟȰȦȧȤȜȦȔȣȤȜȤȢȘȜª
ǧǖ ȖȜȖȫȔǿ ȦȔ ȣȢȣȧȟȓȤȜțȧǿ ȚȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǻȥȦȢȤǻȲ ǬșȤȡșȫȢȁ ȗȢȤȜ ȦȔ ǭǢǜ Ǩȥǻ ȡȔȝ
ȖȔȚȟȜȖǻȬǻȡȔȣȤȓȠȜȁȁȠȧțșȝȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȕȔțȧȲȦȰȥȓȡȔ
ȡȔȧȞȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȩǤǻȘȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȢȠǧǖȧ—
ȘȢȟǻȦȡȰȢȗȢȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔ
ȥȦȖȢȤșȡȢ șȞȥȣȢțȜȪǻȲ ȠȧțșȲ  ȤșȞȢȡȥȦȤȧȝȢȖȔȡȢ
ȣșȤȬȜȝȡȔȤȢȘȡȜȝȠȧțșȝǭșȖȫșȡȞȔ—©ǧȔȤȔȥȢȖȧȥȖǻȦ
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ȟȜȪȲªǕȖȦȢȤȞȔȥȦȘȢǭǦȦȔǭǚǨȫȔȥȡȜȪȓȤșȥȣȧȕȟ
ǻ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ ȬșȖȫ ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȝ ǣȣȧȕȟǻȞȧȖȔȟȔ ȣȢ
ȡȔȘ  ȥȦ ȧ ȖǻȦȫȜțȡȓȡǻȝ ǻ țȔȤȧȕǻȚȡǻȝ ȣȤșȥǻ ȡȔȧȞ
țȕǻȤȡȜȞȔȩǨȞȢȟǻȡȔȧȞǻȡȦșȤșȥǻȖǧǖ—ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
ȣȤȢȕȟșȠȜȢȕȤȔțȡȢȗȢȠȜȥȟșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȤȢțȗȟȓȡȧȦȢȁ
ȧ ȣȤȔȪǻ ©ǭșȖȫșȡȞȢ — ȣȢșȦ ǻ ȩȧȘȢȚȡȜȞª ǟ  
Ǩ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁ ©ǦȖȓȦȜȡȓ ǢȔȧȞȢȖȢǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝ ȟǻȦȢȣȜȥ
ǧȔȤȔȥȢȖȢȁȗȢȤȜª ǟ ȡȔȢȥȡȢȖǻȫȜȥȟșȡȡȜȩȘȢȞȧȠ
ǻȥȦȢȤ ȟǻȦ ȠșȠȧȔȤȡȜȩ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȘȚșȤșȟ ǻ ȖȟȔȥȡȜȩ
ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȰ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ ȣǻȖȦȢȤȔȥȦȢȤǻȫȡȧ ǻȥȦȢȤǻȲ
ǧȔȤȔȥȢȖȢȁ ȠȢȗȜȟȜ ǤȤȢȘȢȖȚșȡȡȓȠ ȕȧȟȜ Ȟȡ ©ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢǦȖȓȦȜȡȓǻȥȧȫȔȥȡȔǨȞȤȔȁȡȔª ǟ ǻ©ǦȖȓ
ȦȜȡȓ ǻ ȗȢȟȢȘȢȠȢȤª ǟ   — ȥȣȢȗȔȘȜ ȢȫșȖȜȘȪǻȖ
ȣȤȢ ȤȢȞȜ ȗȢȟȢȘȢȠȢȤȧ — Ȗ ǟȔȡșȖǻ ȣǻȘ ȫȔȥ ȥȣȢ
ȤȧȘȚșȡȡȓȬșȖȫȠșȠȢȤǻȔȟȧ
ǨȞȡ©´ǜȔȖȢȤȢȚȜȠșȡǻȖȢȟȩȖș«µǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǻ
ǡȜȩȔȝȟȢǮșȣȞǻȡª ǟ ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻȝȟǻȦȡȰȢȠȧ
ȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓȣȢșȦȔȦȔȤǻȫȫȲȖǻȘȘȡȓ
ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ȔȞȦȢȤȔ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȖȜȖȫșȡȡȓ ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ
ǻ ȦȖȢȤȫȢȗȢ Ȭȟȓȩȧ ȔȞȦȢȤȔ ȔȤȩ ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ȘȔȡȜȩ ȡȔ
ȧȞȤșȥȦȔȖȤȔȪǻȝȡȜȩȪșȡȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜǻǥȢȥǻȁǧǖȔȦȤȜ
ȕȧȦȧȖȔȟȔ©ǤȢȤȦȤșȦȡșȖǻȘȢȠȢȗȢªȓȞȜȝțȕșȤǻȗȔȖȥȓȧǠȰȖȢ
ȖǻȖȡȔȭȔȘȞǻȖǠǤȔȖșȡșȪȰȞȢȗȢȓȞȣȢȤȦȤșȦǡǦǮșȣȞǻȡȔ
ȣȢȟȢȦȡȢ Ȣȟǻȓ  ȭȢ ȝȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȣȜȥȔȖ ȧ ǟȜǿȖǻ
 ȘȜȖǤǜǧǨȦǧǔ 
ǕȖȦȢȤ ȦșȞȥȦǻȖ ǻ ȧȣȢȤȓȘ ȣȧȦǻȖȡȜȞǻȖ ©ǡȢȗȜȟȔ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȔȠȧțșȝțȔȣȢȖǻȘȡȜȞǟȔȡǻȖǩȢȦȢȤȢțȣȢȖǻȘȰª
ǟ ©ǡȧțșȝǧǘǭșȖȫșȡȞȔȧǟȔȡșȖǻǤȧȦǻȖȡȜȞª
Ǚ   ȥȣǻȖȧȣȢȤȓȘ ȖȜȘ ©Ƕț ȞȡȜȗȜ ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȬȔȡȜª
Ǚ 
ǧȖ ǠǻȦȢȣȜȥ ǧȔȤȔȥȢȖȢȁ ȗȢȤȜ  Ǣǧǚ  ǔ  ǶȥȦȢȤǻȓ
ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȠȜȥȦșȪȰȞȢȁǻȣȢșȦȜȫȡȢȁȥȣȔȘȭȜȡȜȖȁȩțǻȥȦȔȖȟșȡȡǻ
Ǣǭǟ©ǛȜȖȢȣȜȥȡȔȓǨȞȤȔȜȡȔªǻȣȢșȦȜȫȡȔȦȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔ
ȣșȤǻȢȘȧ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª  Ǣǭǟ  Ǩ ȖǻȡȢȞ ǟȢȕțȔȤșȖǻ  Ǣǧǚ
 ǔ  ǡȔȟȲȡȞȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȤȢȞǻȖ țȔȥȟȔȡȡȓ ȡȔ ǻȥȦȢȤȜȫȡǻ
ȦȔ ȠǻȨȢȟȢȗǻȫȡǻ ȦșȠȜ  Ǣǭǟ  ǙȢȟȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȡȔȤșȫșȡȢȁ
>Ǡ ǤȢȟȧȥȠȔȞ@  ǠǨ   ȚȢȖȦ ǣȩȢȤȢȡșȪȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
ȠȢȗȜȟȜ>ǣǴȘȟȢȖȥȰȞȜȝ@ǢǧǚǔǦȣșȪȜȨǻȞȔȦȖȢȤșȡȡȓ
ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢȦȔȚȜȖȢȣȜȥȡȢȗȢ ȗȤȔȨǻȫȡȢȗȢ ȢȕȤȔțȧȧǭșȖȫșȡȞȔ
Ǣǭǟ  ǤȢșȦȜȫȡȜȝ ȦȔ ȚȜȖȢȣȜȥȡȜȝ ȗȤȔȨǻȫȡȜȝ  ȢȕȤȔț ȧ
ǭșȖȫșȡȞȔ  ǨȞȤȔȁȡȥȰȞș ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȥȦȖȢ Ǡ  ǗȜȣ 
ǤȢȤȦȤșȦ Șȟȓ ©ǧȔȤȔȥȢȖȢȁ ȥȖǻȦȟȜȪǻª  ǠǨ   ȕșȤșț ǜ
ǻȥȦȢȤǻȁ ©ǧȔȤȔȥȢȖȢȁ ȥȖǻȦȟȜȪǻª ǙȢ ȥȦȢȤǻȫȫȓ ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȗȢ
ȠȧțșȲ ȧ ǟȔȡșȖǻ  ǥǠ  ǔ  ǤșȤȬȜȝ Ƞȧțșȝ ǟȢȕțȔȤȓ
ǜ ǻȥȦȢȤǻȁ ǟȔȡǻȖȥȰȞȢȗȢ ȠȧțșȲțȔȣȢȖǻȘȡȜȞȔ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǬșȤȞȔȥȰȞȔ ȣȤȔȖȘȔ   ȥșȤȣ ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȥȖǻȦȟȜȪȓ  Ǘ ȥǻȠ·ȁ
ȖȢȟȰȡǻȝȡȢȖǻȝǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȜȝțȕǻȤȡȜȞǟǗȜȣǙȢȟȓ
ȠȜȥȦșȪȰȞȢȁȥȣȔȘȭȜȡȜǭșȖȫșȡȞȔǢǭǟǢȔǧȔȤȔȥȢȖǻȝȗȢȤǻ
ǟȔȡǻȖȥȰȞȢȠȧȠȧțșȲțȔȣȢȖǻȘȡȜȞȧǧǭșȖȫșȡȞȔ—ȤȢȞǻȖǠǨ
  ȥșȤȣ ǜȔȣȢȖǻȘȡȜȞ ǟȢȕțȔȤȓ  ǬșȤȞȔȥȰȞȔ ȣȤȔȖȘȔ 
 ȥșȤȣ ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȗȢȤȔ Ȗ ȤȢȞȜ ǗșȟȜȞȢȁ ǗǻȦȫȜțȡȓȡȢȁ ȖǻȝȡȜ 
ǥǠ  ǔ  ǠǻȦȢȣȜȥșȪȰ ǻ ȩȤȔȡȜȦșȟȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȠȢȗȜȟȜ
>ǗǦǘȡȜȟȢȥȜȤȢȖ@ǙȡǻȣȤȢǔǡȔȝȕȧȦȡǿȠșȠȢȤǻȔȟȧ
ǬșȤȞȔȥȰȞȔȣȤȔȖȘȔȟȜȣǣȟșȞȥȔǢȢȖȜȪȰȞȜȝ—ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ
ǻ ȣȢȣȧȟȓȤȜțȔȦȢȤ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǙȢ Ȥǻȫȫȓ
ț Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ȖȫșȡȢȗȢ  ǣȕȤȔțȢȦȖȢȤȫș ȠȜȥȦșȪȦȖȢ 
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ǔ  ǗǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ ǻț țȔȕȧȦȦȓ
©ǤȢȤȦȤșȦ ȡșȖǻȘȢȠȢȗȢª   Ǘ
ȥǻȠ·ȁ ȖȢȟȰȡǻȝ ȡȢȖǻȝ ǭșȖȫșȡ
ȞǻȖȥȰȞȜȝ țȕǻȤȡȜȞ ǟ 
ǗȜȣǧȔǿȠȡȜȪȲȤȢțȗȔȘȔȡȢ"
ǨȞȤȔȁȡȔ  ǔ  ǗǻȞȢȖȔ
ȦȔǿȠȡȜȪȓ ǡȢȦȢȖȜȟȢȖȭȜȡȜ 
Ǘ ȥǻȠ·ȁ ȖȢȟȰȡǻȝ ȡȢȖǻȝ ǭșȖȫ
țȕ ǟ  ǗȜȣ  ©ǮȢȕ
ȟȔȡȜ ȬȜȤȢȞȢȣȢȟǻ ǻ ǙȡǻȣȤȢ ǻ
ȞȤȧȫǻ«ªǠǨȫșȤȖ
ǠșȥȜȡ ȤȧȬȡȜȞ >ǤȤȢ ȖǻȘȖǻȘȧ
ȖȔȡȡȓ Ǡșȥǻ ǨȞȤȔȁȡȞȜ ȠȢȗȜȟȜ
ǧǭșȖȫșȡȞȔ@ǨȞȤȔȁȡȔ
ǔ©ǦșȤșȘȥȦșȣȧȬȜȤȢȞȢȗȢ
ȡȔ ǗȞȤȔȁȡǻ ȠȜȟǻȝ«ª  ǠǨ
ǜǧȔȤȔȩȔȡǖșȤșțȔ
  ȦȤȔȖ ǗǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ
©ǜȔȖȢȤȢȚȜȠșȡǻȖȢȟȩȖșª ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ȥȖȓȦȜȡȰ  ǨȞ
ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢ
ȤȔȁȡ Ȕ  ǔ  ǢȢȖǻ
ǻǡȜȩȔȝȟȢǮșȣȞǻȡǟ ȘȢȞȧȠșȡȦȜ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ
ǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ
ȠȢȗȜȟȧ  Ǣǭǟ  ǤȢȤȦȤșȦ
ǡ Ǧ ǮșȣȞǻȡȔ  ȤȢȞȧ ǙȢ ȣȜȦȔȡȡȓ ȝȢȗȢ ȔȦȤȜȕȧȪǻȁ Ȗ ȔȞȔ
ȘșȠǻȫȡȢȠȧ ȖȜȘȔȡȡǻ   ǧșțȜ ȡȔȧȞȢȖȢȁ ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȁ
ȤǻȫȫȲ ȣșȤȬȢȗȢ ȣȤȜȁțȘȧ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ ǨȞȤȔȁȡȧ ǟȔȡǻȖ
 ǣȘȡȢȝȠșȡȡǻ ȣȢșȦȜȫȡǻ ȦȔ ȠȔȟȓȤȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ǙȢ
ȣȤȢȕȟșȠȜ ǿȘȡȢȥȦǻ ȢȕȤȔțȡȢȗȢ ȠȜȥȟșȡȡȓ ȣȢșȦȔ ǻ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ 
Ǣǭǟ  ǙȢ ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ ȖȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȠȢȗȜȟȜ
ȧ — ȤȢȞȔȩ  Ǣǭǟ  ǭȟȓȩ ȘȢ ȖǻȫȡȢȁ Ȣȥșȟǻ 
ǣȥȦȔȡȡǻȠ ȬȟȓȩȢȠ ǟȢȕțȔȤȓ ǜȕ ǟ  ǣȥȦȔȡȡǻȝ Ȭȟȓȩ
ǟȢȕțȔȤȓ ȫșȤșț ȥȦȢȟǻȦȦȓ  ǣȥȦȔȡȡǻȠ ȬȟȓȩȢȠ ǟȢȕțȔȤȓ ǜȕ ǟ
 ǭȟȓȩ ǤȤȢȤȢȞȔ ǻ ǨȞȤȔȁȡȔ  ǣȥȦȔȡȡǻȠ ȬȟȓȩȢȠ ǟȢȕțȔȤȓ
ǜȕ ǟ  ©ǗǻȫȡȢ ȚȜȖș ȥșȤȪș ȡȔȤȢȘȧª ǦȜȠȢȡ ǤșȦȟȲȤȔ ȦȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȔȠȢȗȜȟȔǠǨȕșȤșțǗȔȥȜȟȰǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ
ȦȔ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȩȤșȥȦ ȡȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȠȢȗȜȟǻ  ǥȢȘȢȖǻȘ 
ǔ©ǥȔțȘȢȕȤȢȠȡȔȗȤǻȦșȥșȤȪșȖǻȞȡșȣȤȢȩȢȟȢȡșªǠǨ
 ȦȤȔȖ ǜȔ ȤȓȘȞȔȠȜ ȞȡȜȗȜ ȖǻȘȖǻȘȧȖȔȫǻȖ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȠȢȗȜȟȜ
—ȤȤ ǨǶǛǔǛȜȦȦǿȣȜȥȗșȡǻȓǙȡǻȣȤȢ
 ǔ  ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ǖȤȔȦșȤȥȦȖȢ ȦȔȤȔȥǻȖȪǻȖ  ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȖȜțȖȢȟȰȡǻțȠȔȗȔȡȡȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȡȔȤȢȘȧ
ǜȕ ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ ȡȔȧȞ ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁ ǙȢȣȢȖǻȘǻ ȦșțȜ
ȣȢȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ ǟ   ǟȜǿȖȢǤșȫșȤȥȰȞȔ ȟȔȖȤȔ Ȗ ȚȜȦȦǻ ǻ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǠǨ   ȕșȤșț ǤȢȖșȤȡșȡǻ
ȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞǻ ȤȔȤȜȦșȦȜ  ǦǻǬ  ǔ  — ǥșȪ ȡȔ Ȟȡ
ǤȢȖșȤȡșȡǻȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞǻȤȔȤȜȦșȦȜǙȢȤǻȫȫȓȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚ
ǧǭșȖȫșȡȞȔǙȡǻȣȤȢȘțșȤȚȜȡȥȰȞ>ǥșȪ@ǬșȤȞȔȭȜȡȔ
ǔ  — ǥșȪ ȡȔ Ȟȡ ǠȜȥșȡȞȢ ǡ ǟȢȤǻȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȤȢȘȧ
ǘșȡșȔȟȢȗǻȓǻȥȣȢȗȔȘȜǟ
ǠǻȦ ǜȢȤǻȖȫȔȞ ǥ ǢȢȖș ȡȔȘȕȔȡȡȓ ȬșȖȫșȡȞǻȔȡȜ  ǛȢȖȦșȡȰ
ǔ—ǥșȪȡȔȞȡǧȔȤȔȩȔȡǖșȤșțȔǜǤǭșȖȫșȡȞȢ— ȣȢșȦ
ǻ ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǟ  ǤȢȟǻȭȧȞ Ǘ ǟȡȜȗȔ ȣȤȢ ȘȖȢȩ ȣȢȕȤȔȦȜȠǻȖ
ȣȢȘȖȜȚȡȜȞǻȖǦȟȢȖȢǤȤȢȥȖǻȦȜ—ȟȜȣ—ǥșȪȡȔȞȡ
ǧȔȤȔȩȔȡǖșȤșțȔǜ©ǜȔȖȢȤȢȚȜȠșȡǻȖȢȟȩȖș«ªǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢ
ǻǡȜȩȔȝȟȢǮșȣȞǻȡǟ

ǢȔȘǻȓǣȤȟȢȖȔ

ǧǕǥÉǮǕ — ȣȢȖǻȦȢȖș ȠǻȥȦȢ ǟȜȁȖȥȰȞȢȁ ȗȧȕ ȦșȣșȤ
ȠǻȥȦȢ ȤȔȝȢȡȡȜȝ ȪșȡȦȤ ǟȜȁȖ Ȣȕȟ ǥȢțȦȔȬȢȖȔȡȔ ȡȔ
ǤȤȜȘȡǻȣȤȢȖȥȰȞǻȝȖȜȥȢȫȜȡǻȡȔȣǻȖȘȡǻǟȜȁȖȢȕȟȧțȘȢȖȚ
Ȥ ǟȢȦȟȧȝ ǻ ǘȟȜȕȢȫȜȪǻ ǤșȤȬȔ ȣȜȥșȠȡȔ țȗȔȘȞȔ ȣȤȢ
ȧȤȢȫȜȭș ǧ ȘȔȦȧǿȦȰȥȓ   ȦȧȦ ȡȔȤȔȩȢȖȧȖȔȟȢȥȓ
ȘȖȢȤǻȖ——ȝȢȠȧȡȔȘȔȡȢ

ȥȦȔȦȧȥȠǻȥȦșȫȞȔȣȢȟȰȥȞȢȤȢȟȰȣșȤșȝȠșȡȧȖȔȖȡȔ
ȠǻȥȦȢ ț ȠȔȗǻȥȦȤȔȦȢȠ ȦȢȗȢ Ț ȤȢȞȧ ȢȦȤȜȠȔȟȢ ǡȔȗȘș
ȕȧȤțȰȞș ȣȤȔȖȢ  ȣȤȜǿȘȡȔȡȢ ȘȢ ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ǻȠȣșȤǻȁ
ȣȤȢȗȢȟȢȬșȡșȣȢȖǻȦȢȖȜȠȠǻȥȦȢȠǟȜȁȖȗȧȕȖ
ȠǻȥȦǻȕȧȟȢȕȧȘȚȜȦșȟǻȖȣȤȔȪȲȖȔȟȜȪșȤȞȢȖ
ȡȢȣȔȤȔȨǻȓȟȰȡȔȬȞȢȟȔȣȢȖǻȦȢȖȔȟǻȞȔȤȡȓȘǻȓȟȔȥȢȕȢȤȡȔ
ȪșȤȞȖȔǦȖǘșȢȤȗǻȓǗșȟȜȞȢȠȧȫșȡȜȞȔ ȘșȤșȖ·ȓȡȔ 
ȞǻȟȰȞȔȡșȖșȟȜȞȜȩȪșȤȞȢȖ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȢȁȚȘȚȔȖ ȣȢȖț ǧ ȢȫșȖȜȘȡȢ ȧ ȟȜ
ȥȦȢȣǜȗȔȘȞȔȣȤȢȠǻȥȦȢǻȣȤȢȗȢȟȔȤȩǻȦȣȔȠ·ȓȦ
Ȟȧ — ȞȢțȔȪȰȞȧ ȪșȤȞȖȧ — ǿ Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǤȤȢȗȧȟȞȔ ȥ
ȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ Ȝ ȡș ȕșț ȠȢȤȔȟȜª Ȗ ȓȞǻȝ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ
ȣȢȤǻȖȡȲǿ ǧ ț ǡȜȤȗȢȤȢȘȢȠ ©ǧȔȤȔȭȔ — ȗȢȤȢȘ Ǣș
ȣȢȡȜȠȔȲ țȔȫșȠ ȘȔȟȜ ȦȔȞȢș ȗȤȢȠȞȢș ȡȔțȖȔȡȜș ȱȦȢȝ
ȗȤȓțȡȢȝȚȜȘȢȖȥȞȢȝȥȟȢȕȢȘșǢȔȖșȤȡȢșȠȢȚȡȢȥȞȔțȔȦȰ
ȫȦȢȣȢȞȢȝȡȯȝǘȢȗȢȟȰȜȠșȟȰȞȢȠȡșȖȜȘȔȟȥșȗȢȡȔȤȢȫȜȦȢ
ȗȤȓțȡȢȗȢȗȢȤȢȘȔȜȡȔȫșșȗȢȤȢȘȡȢȝǡȜȤȗȢȤȢȘȣȢȞȔțȔȟȥȓ
ȕȯ șȠȧ șȥȟȜ ȡș ȡȔȥȦȢȓȭȜȠ ȗȢȤȢȘȢȠ ȦȢ ȣȢ ȞȤȔȝȡșȝ
ȠșȤș ȣȤșȞȤȔȥȡȯȠ ȥșȟȢȠ Ǘ ǡȜȤȗȢȤȢȘș ȩȢȦȓ Ȝ ȡș
ȣȯȬȡȢȝȤȔȥȦȤșȟȟșȖȥȞȢȝȜȟȜȦȢȡȢȖȥȞȢȝȖȜțȔȡȦȜȝȥȞȢȝ
ȔȤȩȜȦșȞȦȧȤȯ Ȕ ȖȥșȦȔȞȜ șȥȦȰ ȕșȟșȡȰȞȔȓ ȞȔȠșȡȡȔȓ
ȪșȤȞȢȖȰ«!ǗǧȔȤȔȭșȜȱȦȢȗȢȡșȦǦȦȢȜȦȡȔȣȤȜȗȢȤȞș
ȥșȕș ȡȔȘ ȦȧȩȟȯȠ ȕȢȟȢȦȢȠ ȥȦȔȤȔȓ ȦșȠȡȔȓ ȘșȤșȖȓȡȡȔȓ
ȪșȤȞȢȖȰ ȦȔȞ ȡȔțȯȖȔșȠȔȓ ȞȢțȔȪȞȔȓ Ȧ ș ȣȢȥȦȤȢȝȞȜ
ȖȤșȠșȡ ȞȢțȔȫșȥȦȖȔ ǧȤȜ ȢȥȰȠȜȧȗȢȟȰȡȯȩ ȞȢȡȜȫșȥȞȜȩ
ȞȧȣȢȟȔ ȥ ȣȢȬȔȦȡȧȖȬȜȠȜȥȓ ȫșȤȡȯȠȜ ȚșȟșțȡȯȠȜ
ȞȤșȥȦȔȠȜȜȡȜȫșȗȢȕȢȟȰȬșǝȖȥșȱȦȢȦȔȞȡșȧȞȟȲȚșȦȔȞ
ȗȤȧȕȢȣșȫȔȟȰȡȢȞȔȞȣșȫȔȟȰȡȔȜȥȦȢȤȜȓșșȡșȧȗȢȠȢȡȡȯȩ
ȥȦȤȢȜȦșȟșȝª  ǫșȡȦȤȖȧȟȜȪȲȠǻȥȦȔȡȔțȖȔȡȢȡȔ
ȫșȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ ȞȢȟ Ȗȧȟ ǙȖȢȤȓȡȥȰȞȔ  ȧ ȥșȤȣ 
ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢȣȔȠ·ȓȦȡșȣȢȗȤȧȘȘȓȧȞȤȣȢșȦȢȖǻ
ǠǻȦǭȢȖȞȢȣȟȓȥǘǡǭȢȖȞȢȣȟȓȥǶǘǜȔȣȢȞȟȜȞȢȠȥșȤȪȓ
ǤȔȠ·ȓȦȞȜǻȥȦȢȤǻȁȦȔȞȧȟȰȦȧȤȜȖȚȜȦȦǻǻȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔ
ǟ

ǕȟȟȔǟȔȟȜȡȫȧȞ

ǧÉǥǖǕǶȖȔȡ ȥǖșȥȟȔȩȧȕȔȦșȣșȤǖșȥȟȔȩȧǣȫȔȠ
ȫȜȤȥȰȞȢȗȢȤȡȧǕȕȩȔțǻȓǘȤȧțǻȓ—ǦȧȩȧȠǻǕȕ
ȩȔțǻȓ ǘȤȧțǻȓ  — ȔȕȩȔț ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǻ
ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝ Șǻȓȫ ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ǦȧȩȧȠȥȰȞȜȝ ȣșȘ
ǻȡȦ ǻȠ ǣ ǡ ǘȢȤȰȞȢȗȢ ǕȖȦȢȤ țȕǻȤȢȞ ȖǻȤȬǻȖ ǻ ȣȢ
șȠ ȤȢȠȔȡǻȖ ©ǗǻȘȢȠș ǻȠ·ȓª   ©ǦȢȡȪș ȖȥȦȔǿ ȧ
ȡȔȥª   ȦȔ ǻȡ ǤșȤșȞȟȔȘȔȖ ȦȖȢȤȜ Ǡșȥǻ ǨȞȤȔȁȡȞȜ
ǣ ǘȢȡȫȔȤȔ ǡ ǖȔȚȔȡȔ ǡ ǦȦșȟȰȠȔȩȔ Ƕ ǙȤȔȫȔ
ȣȤȔȪǻǠǢȢȖȜȫșȡȞȔǖȧȖȗȢȟȢȖȢȲȲȖǻȟșȝȡȢȁȞȢȠǻȥǻȁț
ȖǻȘțȡȔȫșȡȡȓȟǻȦȡȰȢȗȢȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔǗțȓȖȧȫȔȥȦȰȧȣǻȘȗȢȦȢȖȪǻȖȜȘǭșȖȫșȡȞȢ7
ǗǻȤȬǻ ȦȔ ȣȢșȠȜ ǦȧȩȧȠǻ  ȣșȤșȞȟȔȖ ȡȜțȞȧ ȣȢșțǻȝ
ȘȢȪǻǿȁȞȡ
ǚȦșȤǻǖȔȥȔȤǻȓ

ǧ Ǖ ǥ ǟ Ð Ǘ Ǧ Ǳ ǟ ǝ Ǟ  Ǖ Ȥ ȥ ș ȡ ǻ ȝ  ǣ ȟ ș Ȟ ȥ Ȕ ȡ Ș Ȥ Ȣ Ȗ Ȝ ȫ
ȠǾȟȜȥȔȖșȦȗȤȔȘȦșȣșȤǟǻȤȢȖȢȗȤȔȘ—
ǡȢȥȞȖȔ —ȤȢȥȣȢșȦǻȣșȤșȞȟȔȘȔȫǢȔȖȫȔȖȥȓ
ȡȔ ǗȜȭȜȩ ȟǻȦ ȞȧȤȥȔȩ ȧ ǡȢȥȞȖǻ —  ǖȔȗȔȦȢ ȝ
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«ǧǕǥǠ$ª

ȖșȟȜȞȢȲ ȠǻȤȢȲ ȖȜȠȧȬșȡȢ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȓȞ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ
ǕȖȦȢȤ țȕ ©ǤșȤșȘ ȥȡǻȗȢȠª   ©ǜșȠȟǻ — țșȠȡșª
  ©ǗǻȘ ȲȡȢȥȦǻ ȘȢ ȥȦȔȤȢȥȦǻª   ©ǖȟȔȗȢȥȟȢ
ȖșȡȡȜȝȥȖǻȦª  ȦȔǻȡ
ǙȢȲȖǻȟșȝȡȜȩțȔȩȢȘǻȖǧȣșȤșȞȟȔȖȣȢșțǻȁǭșȖ
ȫșȡȞȔ ©ǢȔ Ȗǻȫȡȧ ȣȔȠ·ȓȦȰ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧª ©ǗșȫȡȢȝ
ȣȔȠȓȦȜ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȞȢȗȢª  ©ǤȟȔȫ ǴȤȢȥȟȔȖȡȜª ©ǤȟȔȫ
ǴȤȢȥȟȔȖȡȯª ©ǨȡșȘǻȟșȡȰȞȧȧȥȖȓȦȧȲª ©ǧȢȣȔȥȩȔȟȰ
ȡȢșȖȢȥȞȤșȥșȡȰșª ©ǜȣșȤșȘȥȖǻȦȔȘȢȖșȫȢȤȔª ©ǦȤȔȥ
ȥȖșȦȔ Ȝ ȘȢ ȖșȫșȤȔª  ǤșȤșȞȟȔȘȜ ǧ ȖșȟȜȞȢȲ ȠǻȤȢȲ
țȕșȤǻȗȔȲȦȰȤȜȦȠǻȞȢȠșȟȢȘǻȝȡǻȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȦȔȥȦȜȟǻȥȦȜȞȧ
ȢȤȜȗǻȡȔȟȧ
ǧșȦȓȡȔǤȔȩȔȤșȖȔǟǻȤȔǤȔȩȔȤșȖȔ

«ǧǕǥǠÉª ȦȢȡȢȖȔȡȜȝȣȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰðȦȢȡȢ
ȖȔȡȜȝȣȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰȕǻȟȜȟȢðð —
ȦȤȜ ȢȘȡȢȝȠșȡȡǻ ȤȜȥȧȡȞȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȞȢȡȔȡǻ ȧ ȥșȤȣ
 ȣǻȘ ȫȔȥ ǟȔȤȔȦȔȧȥȰȞȢȁ șȞȥȣșȘȜȪǻȁ Ȗ ȧȤȢȫȜȭǻ
ǧȔȤȟ Ȕ ȤȢțȦȔȬȢȖȔȡȢȠȧ ȕǻȟȓ țȩ ȥȩȜȟǻȖ ǟȔȤȔȦȔȧ
ȡȔ ȣȖǻ ǡȔȡȗȜȬȟȔȞȧ ǙȔȦȢȖȔȡȢ ȡȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ ȟȜȥȦȔ
ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ ȘȢ ǥ ǦȢȕȔȡȥȰȞȢȁ ȖǻȘ  ȥșȤȣ 
țǻ ȥȦȢȓȡȞȜ ȕǻȟȓ ȞȢȟȢȘȓțȓ ǧȔȤȟȔ ǧȔȞȧ ȡȔțȖȧ ȧ Ȫǻȝ
ȠǻȥȪșȖȢȥȦǻ ȠȔȲȦȰ ȘȚșȤșȟȔ ȗȢȤȜ ȞȢȟȢȘȓțǻ ǧȢȣȢȡǻȠ
ȣȢȩȢȘȜȦȰȖǻȘȗȢȤȕȔǧȔȤȟȔ țȦȧȤȞȠ—ȗȢȤȕȥșȤșȘȘȖȢȩ
ȗǻȤ ȦȤȔȖșȞȥȣșȘȜȪǻȓȡȔȫȢȟǻțǣǕȡȦȜȣȢȖȜȠ
ǻțǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢȧȞȤǻȣȟșȡȡȓȖȜȤȧȬȜȟȔȖȗȢȤȜǟȔ
ȤȔȦȔȧȡȔȤȢțȖǻȘȞȧȤȢȘȢȖȜȭȞȔȠ·ȓȡȢȗȢȖȧȗǻȟȟȓǟǻȡȪșȖȜȠ
ȥȩ ȣȧȡȞȦȢȠ ȣȢȘȢȤȢȚǻ ȕȧȟȔ ȘȢȟȜȡȔ ǟȧȗȧȥ ȖǻȘ ȓȞȢȁ ț
ȣȡ ȕȢȞȧ ȥșȤșȘȡȰȢȗȢ ǟȔȤȔȦȔȧȥȰȞȢȗȢ ȩȤșȕȦȔ ȣȢȫȔȖȥȓ
țȖȢȤȢȦȡȜȝ Ȭȟȓȩ ȡȔ țȔȩǻȘ ȭȢ ȣȤȢȟȓȗȔȖ ȫșȤșț ȘȢȟȜȡȜ
ǭȜȁȤ ǧȧȤȬ ȡȜȡǻ — ǧȢȤȜȬ  ȧȤȢȫȜȭș ǧȔȤȟȔ Șș
țȤȢȕȟșȡȢȤȓȘșȥȞǻțǻȖǻȡȔȫșȤȞǻȖǘȢȤȕǧȔȤȟȔǭșȖȫșȡȞȢ
țȢȕȤȔțȜȖǻțȤǻțȡȜȩȤȔȞȧȤȥǻȖȡȔȦȤȰȢȩȤȜȥȧȡȞȔȩ
ǢȔ ȔȤȞȧȬǻ ȣșȤȬȢȗȢ ȤȜȥȧȡȞȔ ȟǻȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ ȔȖȦȢȤ
ȥȰȞȜȝ ȡȔȣȜȥ ȢȟǻȖȪșȠ © ǧȔȤȟȯª ȭȢ ȢțȡȔȫȔǿ ȫșȤ
ȗȢȖǻȥȦȰȖȜȞȢȡȔȡȡȓǤȤȔȖȢȤȧȫȧȗȢȤǻȫȢȤȡȜȟȢȠȣȢțȡȔȫșȡȢ
©ǔ—ªǢȔțȖȢȤȢȦǻȖȗȢȤǻȧȟǻȖȢȠȧȞȧȦǻȢȟǻȖȪșȠ
©ðªȣȢȥșȤșȘȜȡǻȦȧȬȬȲ©ªȧȣȤȔȖȢȠȧȞȧȦǻ
ȢȟǻȖȪșȠ©ǔªǨȡȜȚȡȰȢȠȧȣȤȔȖȢȠȧȞȧȦǻȬȦȔȠȣȜ
©ǘǟǭª©ǙǡǭªǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȧǢǡǧǭ ǔȗ— 

ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȔȤȟȔ
ǧȢȡȢȖȔȡȜȝȣȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰ

ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȔȤȟȔ
ǧȢȡȢȖȔȡȜȝȣȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰȕǻȟȜȟȢ

ǘȢȤȜȥȦȜȝ ȞȤȔǿȖȜȘ ȠȜȦșȪȰ ȣșȤșȘȔȖ ȧ ȟșȗȞȜȩ ȥǻȤȜȩ
ȦȢȡȔȩ ȟȜȬș ȣȢȥȜȟȲȲȫȜ ȞȢȡȦȧȤ ȨȢȤȠȜ ǢȔ ȣșȤȬȢȠȧ
ȣȟȔȡǻ ȘșȦȔȟȰȡǻȬș ȣȤȢȤȜȥȢȖȔȡȢ ȤșȟȰǿȨ ǻ ȞȔȠǻȡȡȓ ȕǻȟȓ
ȣǻȘȡǻȚȚȓ ȦȔ ȡȔ ȥȩȜȟȔȩ ȗȢȤȕȔ ȟǻȖȢȤȧȫ țȢȕȤȔȚșȡȢ
ȤǻȖȡȜȡȧțȣȢȣșȤșȫȡȜȠțȜǼțȔǼȢȣȢȘǻȕȡȜȠȢȕȖȔȟȢȠțșȠȡȢȁ
ȦȢȖȭǻ ȣȤȔȖȢȤȧȫ ȡȔ ȘȔȟȰȡȰȢȠȧ ȣȟȔȡǻ — ȥȜȟȧșȦ ȗȢȤȜ
ț ȗȢȥȦȤȢȲ ȖșȤȬȜȡȢȲ ȣȢȟȢȗȜȠȜ ȥȩȜȟȔȠȜ ȭȢ ȣȟȔȖȡȢ
ȣșȤșȩȢȘȓȦȰȧȘȢȟȜȡȧǧȖǻȤȧȣșȤȬșțȗȔȘȔȡȢȣǻȘȡȔțȖȢȲ
© ǧȔȤȟȯª ǟȔȦȔȟȢȗ ǡȧțșȲ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȥ 
ǔ   ǨȣșȤȬș ȤșȣȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢ ȧ ȖȜȘ ǡȔȟȓȤȥȰȞǻ
ȦȖȢȤȜȥǔǡǻȥȪȓțȕșȤǻȗȔȡȡȓțȕǻȤȞȜǕǟȢ
țȔȫȞȢȖȥȰȞȢȗȢǗǟȢȩȢȖȥȰȞȢȗȢǦǖȤȔțȢȟȰǬǡǧǬǶǡ
ǘǟǭǙǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ 
ǢȔȔȤȞȧȬǻȘȤȧȗȢȗȢȤȜȥȧȡȞȔ—ȟǻȖȢȤȧȫȧȡȜțȧȔȖȦȢȤ
ȥȰȞȜȝȡȔȣȜȥȢȟǻȖȪșȠ©ªǤȤȔȖȢȤȧȫȧȗȢȤǻȫȢȤȡȜȟȢȠ
ȣȢțȡȔȫșȡȢ ©ǔ —ª ǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ Ȗ Ǣǡǧǭ
ǔ ȗ—  ǢȔțȖȧ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢ ȡȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ ȣȢȘǻȕȡȢȗȢ
ȤșȟȰǿȨȧ ȠǻȥȪșȖȢȥȦǻ ȘȢ țȔȨǻȞȥȢȖȔȡȢȗȢ ȡȔ ȤȜȥȧȡȞȧ
ǔ ǤǜǧǨȦǧ ǫșȡȦȤȢȠȞȢȠȣȢțȜȪǻȁȦȤȢȩȜ
țȠǻȭșȡȢȁ ȣȤȔȖȢȤȧȫ ǿ ȖȜȥȢȞȜȝ ȗȢȤȕ ȢȘȜȡ ȥȩȜȟ ȓȞȢȗȢ
ȣȢȟȢȗȜȝȘȤȧȗȜȝ—țȣȢȖșȤȩȡșȖȜȠȜȞȔȠ·ȓȡȜȠȜȣȢȞȟȔ
ȘȔȠȜ — ȥȦȤǻȠȞȜȝ ǤșȤșȘ ȡȜȠ — ȤǻȖȡȜȡȔ ȟǻȖȢȤȧȫ —
ȖȜȥȢȞȢȗǻȤȡș ȣȟȔȦȢ ȥȩȜȟȜ ȓȞȢȗȢ ȖȜȕǻȟȜȟȜ ȥȢȡȓȫȡǻ
ȣȤȢȠșȡǻȣȤȔȖȢȤȧȫ — ȠǻȚȗǻȤ·ȓǕȤȦȞȔȣǻǙȢȦȤȜȠȧȲȫȜȥȰ
ȣȤȜȝȢȠǻȖȥȖǻȦȟȢȣȢȖǻȦȤȓȡȢȁȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜȠȜȦșȪȰȦșȠȡȜȠ
ȦȢȡȢȠțȢȕȤȔțȜȖșȟșȠșȡȦȜȞȤȔǿȖȜȘȧȡȔȣșȤȬȢȠȧȣȟȔȡǻ
ȥȖǻȦȟǻȬȜȠțȠȢȘșȟȲȖȔȖȘȔȟȰȡǻȝ
Ǩ ȟȤǻ ȦȖǻȤ ȖǻȘȢȠȜȝ ȣǻȘ ȡȔțȖȔȠȜ ©ǗȢțȖȯȬșȡȜȓª
ǟȔȦȔȟȢȗǡȧțșȲǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢȥǔ ©ǖȧȗȤȜª
ǢȢȖȜȪȰȞȜȝȥǔ ǡȢȚȟȜȖȢȥȔȠșȪșȝȤȜȥȧȡȢȞ
ȣǻȘȡȔțȖȢȲ©ǦȦșȣȢȖǻȞȧȫȧȗȧȤȜªșȞȥȣȢȡȧȖȔȖȥȓȡȔ
ȖȜȥȦȔȖȪǻȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔȖǬșȤȡǻȗȢȖǻ ǟȔȦȔȟȢȗǦ
ǔ   ǡǻȥȪȓ țȕșȤǻȗȔȡȡȓ Ǭǡǧ ǬǶǡ ǘǟǭ Ǚǡǭ
ȡȜȡǻǢǡǧǭ 
ǢȔ ȔȤȞȧȬǻ ȦȤșȦȰȢȗȢ ȤȜȥȧȡȞȔ — ȟǻȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ
ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝȡȔȣȜȥȢȟǻȖȪșȠ©ǧȔȤȟȔªǤȤȔȖȢȤȧȫȧȗȢȤǻ
ȫȢȤȡȜȟȢȠ ȣȢțȡȔȫșȡȢ ©ǔ —ª ǢȔ țȖȢȤȢȦǻ ȖȗȢȤǻ
ȧȟǻȖȢȠȧȞȧȦǻȢȟǻȖȪșȠ©ðªȣȢȥșȤșȘȜȡǻȦȧȬȬȲ
©ªȧȣȤȔȖȢȠȧȞȧȦǻȢȟǻȖȪșȠ©ǔªǨȡȜȚȡȰȢȠȧ
ȣȤȔȖȢȠȧȞȧȦǻȬȦȔȠȣȜ©ǘǟǭª©ǙǡǭªǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ
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ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȔȤȟȔ
ǧȢȡȢȖȔȡȜȝȣȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰȕǻȟȜȟȢ

ȧ Ǣǡǧǭ ǔ ȗ—  Ǩ ȡȜȚȡǻȝ ȣȢȟȢȖȜȡǻ ȣȢ Ȗȥǻȝ ȗȢ
ȤȜțȢȡȦȔȟǻȔȤȞȧȬȔ—ȖȢȘȓȡȜȝțȡȔȞ-:+Ǖ70$1
ǢȔ ȣșȤȬȢȠȧ ȣȟȔȡǻ ȤȜȥȧȡȞȔ ȠȜȦșȪȰ ȟșȘȰ ȣȢȠǻȦȡȜȠȜ
ȟǻȡǻȓȠȜ ȣȢțȡȔȫȜȖ ȤșȟȰǿȨ ȤǻȖȡȜȡȜ ȡȔ ȘȤȧȗȢȠȧ — ȣȢ
Ȗȥǻȝ ȘȢȖȚȜȡǻ ȔȤȞȧȬȔ ȦȢȡȢȠ ǻ ȟǻȡǻȓȠȜ țȢȕȤȔțȜȖ ȘȖȔ
ȤǻțȡȢȠȔȥȬȦȔȕȡǻ ȗȢȤȕȜ ȤȢțȦȔȬȢȖȔȡǻ ȡȔ ȡșȖșȟȜȞǻȝ
ȖǻȘȥȦȔȡǻ ȢȘȜȡ ȖǻȘ ȢȘȡȢȗȢ ǜȔ ȡȜȠȜ — ȣȢȟȢȗǻ ȥȩȜȟȜ
ȣȟȔȦȢȧȤȖȜȥȦȜȝȞȤȔȝȓȞȢȗȢȡȔȠǻȫșȡȢȕǻȟȜȟȢȠȖȘȔȟȜȡǻ
ȣȤȔȖȢȤȧȫ ȞǻȟȰȞȢȠȔ ȬȦȤȜȩȔȠȜ ȢȞȤșȥȟșȡȢ ȗȢȤȜ ȭȢ
ȨȢȤȠȧȲȦȰ ȗȢȤȜțȢȡȦ ǙșȦȔȟȰȡȢ ȣȤȢȤȢȕȟȓȲȫȜ ȤșȟȰǿȨ
ȡȔ ȥȩȜȟȔȩ ȣȔȗȢȤȕǻȖ ȩȧȘȢȚȡȜȞ ȔȞȪșȡȦȧȖȔȖ ȧȖȔȗȧ ȡȔ
ȕȟȜȚȫȢȠȧȣȢȥȜȟȜȖȬȜȝȢȗȢȦȢȡȢȠǧȖǻȤȧȣșȤȬșțȗȔȘȔȡȢ
ȧȖȜȘǟȔȦȔȟȢȗǡȧțșȲǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢȥǔ
ǨȣșȤȬșȤșȣȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢȧȖȜȘǡȔȟȓȤȥȰȞǻȦȖȢȤȜȥ
ǔ  ǡǻȥȪȓ țȕșȤǻȗȔȡȡȓ țȕǻȤȞȔ Ǖ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȗȢ
ǗǟȢȩȢȖȥȰȞȢȗȢǦǖȤȔțȢȟȰǬǡǧǬǶǡǘǟǭǙǡǭ
ȡȜȡǻǢǡǧǭ 
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔ
ǠǻȦ ǥȧȥȢȖ Ǖ ǟȢȟȟșȞȪȜȓ ȤȜȥȧȡȞȢȖ ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǟǦ
ǔǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞǘǤǡȔȦșȤǻȔȟȜȘȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁǭșȖȫșȡȞȔ
țȔȟȜȥȦȔȠȜǖȤȢȡǻȥȟȔȖȔǜȔȟșȥȰȞȢȗȢǤȜȦȔȡȡȓȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔ
ǟ  ǗȜȣ  ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞ ǘ Ǥ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ
ȗȢȤȔȩ ǡȔȡȗȜȬȟȔȞȧ  ǤȜȦȔȡȡȓ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔ ǟ 
ǗȜȣ  ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞ ǘ Ǥ ǤșȝțȔȚǻ ǡȔȡȗȜȬȟȔȞȧ Ȗ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȔǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢ—ȩȧȘȢȚȡȜȞǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
ȤȢțȖǻȘȞȜ ȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁ ǟ  ǗȜȣ  ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞ ǘ Ǥ
ǢșȥȞȢȤșȡȜȝǤȤȢȠșȦșȝǧȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ—
ȤȢȞǻȖǟǟȢȥȦșȡȞȢǕǨȠǻȤȕȔǿȖǚǣȚȜȖȧȦȰȥȦșȣȜ«
ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢțȔǟȔȥȣǻǿȠǟǟȢȥȦșȡȞȢǕǜȔȠȢȤȓȠȜțȔ
ȗȢȤȔȠȜǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȡȔǕȤȔȟȰȥȰȞȢȠȧȠȢȤǻǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢ
țȔǟȔȥȣǻǿȠǪȧȘȢȚȘȢȞȧȠȢȣȢȖǻȘȰǟ

ǣȟșȡȔǦȰȢȠȞȔ

ǧǕǥǢÉǗǦǱǟǕ 7DUQDZVN\  ǡȔȤȦȔ ȘǻȖȢȫș —
ǦșȡȰȞǻȖȥȰȞȔ  ǠȰȖǻȖ  — ȧȞȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȪȓ
ȣȤȢȨșȥ ȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨ ǻ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ ȔȡȗȟȢȠȢȖȡȢȁ ȟǻȦ
ȧȞȤ ȔȁȡǻȞȜ țȢȞȤ ȬșȖȫșȡȞǻȔȡȜ ȧ ǦǭǕ Ǭȟșȡ Ǣǧǭ
Ȗ ǕȠșȤȜȪǻ ǨǗǕǢ ȧ ǦǭǕ ȢȕȜȘȖȔ —   
ȥǻȠ·ȓ ǦșȡȰȞǻȖȥȰȞȜȩ ȣșȤșȁȩȔȟȔ ȘȢ ȞȢȤǻȡȡȢȁ ǤȢȟȰȭǻ
ȠǻȥȦșȫȞȢ ǦȢȟșȪȰ ȡȔȘ ǗǻȥȟȢȲ  ǤǻȘ ȖȣȟȜȖȢȠ ȘȓȘȰȞȔ
ǠǴȪȞșȖȜȫȔțȔȩȢȣȜȟȔȥȓȧȞȤȣȢșțǻǿȲțȢȞȤȦȖȢȤȫǻȥȦȲ
ǖǶǕȡȦȢȡȜȫȔțȔȞǻȡȫȜȟȔȧȞȤȗǻȠȡȔțǻȲ șȞȥȦșȤȡȢȠ 
ȧǖșȤȩȦșȥǼȔȘșȡǻ ǢǻȠșȫȫȜȡȔ ȣșȤșȁȩȔȟȔȘȢǦǭǕ

ȚȜȖșȧǩǻȟȔȘșȟȰȨǻȁțȘȢȕȧȟȔȥȦȧȣǻȡȰȕȔȞȔȟȔȖȤȔǻț
ȥȢȪǻȢȟȢȗǻȁȝȔȡȦȤȢȣȢȟȢȗǻȁȖǧșȠȣȟȧȡȦǻ—ȠȔȗǻȥȦȤȔ
țȕǻȕȟǻȢȦșȞȢțȡȔȖȥȦȖȔȖǙȤșȞȥșȟȧȡȦǻ ȢȕȜȘȖȔ—ȧǩǻ
ȟȔȘșȟȰȨǻȁ  ǤȤȔȪȲȖȔȟȔ ȕǻȕȟǻȢȦșȞȔȤșȠȥȣșȪǻȔȟǻȥȦȢȠ
ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢȦȔǻȡȢțșȠȡȢȗȢȣȤȔȖȔȧǤȤȔȖȡȜȫȢȠȧǻȡȦǻ
ǤșȡȥǻȟȰȖȔȡȥȰȞȢȗȢ ȧȡȦȧ —  ǕȖȦȢȤ ȣȢșțǻȝ
ȢȣȢȖǻȘȔȡȰ ȦȔ ȣșȤșȞȟ ȦȖȢȤǻȖ ǣ ǘșȡȤǻ Ǘ ǩȢȟȞȡșȤȔ
ǚǘșȠǻȡǼȖșȓǟǡșȡȥȨǻȟȘǩǣ·ǟȢȡȡȢȤȔǙȚǧșȤȕșȤȔ
ǗǻȤȜǥǻȫǕǥȜȫǚǙǻȞǻȡȥȢȡǕǕȩȠȔȦȢȖȢȁǦǤȟȔȦ 
ȫȜȥȟșȡȡȜȩȥȦȔȦșȝȕǻȕȟǻȢȗȤȣȤȔȪȰȧȞȤȝȔȡȗȟȠȢȖȔȠȜ
©ǕȖȦȢȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȓ—ª  ȖȞȟȲȫȔǿ
ȣȢțȜȪǻȲ ȧ Ȧ ȫ  ȖȟȔȥȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ țȢȞȤ  Ȟȡ ȦȔ
ȕȤȢȬȧȤ  ǻ  ȕǻȕȟǻȢȗȤ ȡȢȦȔȦȢȞ ȦȔ ȞȤȜȦ ȖǻȘȗȧȞǻȖ
ǣȣȧȕȟǻȞȧȖȔȟȔ țȕ ȣȢșțǻȝ ©ǪȖȔȟȲ ǻȟȲțǻȲª  
©ǜșȠȟ șȦȤȧȥª   ©ǧȜȩǻ ȤȢțȠȢȖȜ ț ȖǻȫȡǻȥȦȲª
 ȢȣȢȖǻȘȔȡȰ©ǦȔȠȢȦȡǿȠǻȥȪșȣǻȘȥȢȡȪșȠª  
ȣȢșțǻȁ ǻ ȣȤȢțȜ ©ǗȜȕȤȔȡșª   ȥȦȔȦșȝ ǻ ȤȢțȖǻȘȢȞ
©ǟȟȲȫǻ ȘȢ ȪȔȤȥȦȖȔª   ǤȢșțǻȓ ǧ — șȟǻȦȔȤȡȔ
ȗȟȜȕȢȞȢ ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȔ ȠșȘȜȦȔȦȜȖȡȔ ȖȢȡȔ ȫȔȥȦȢ ȖȜ
ȡȜȞȔǿȣǻȘȖȣȟȜȖȢȠȠȧțȜȞȜȞȡȜȚȢȞȢȕȤȔțȢȦȖȠȜȥȦȖȔ
ǜ  ȤȢțȣȢȫȔȟȔ ȣȤȔȪȲ ȡȔȘ ȕǻȕȟǻȢȗȤ ȢȣȜȥȢȠ ȧȞȤ
ȟȤȜ Ȗ ȔȡȗȟȢȠȢȖȡȜȩ ȣșȤșȞȟ ǻț ȘȔȖȡȜȡȜ ȘȢ ȥȧȫȔȥȡȢȥȦǻ
ǜȔȖȘȔȡȡȓ ȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȁ — țȡȔȝȦȜ ȝ țȔȘȢȞȧȠșȡȦȧȖȔȦȜ
Ȗȥǻ ȔȡȗȟȢȠȢȖȡǻ ȣșȤșȞȟ ț ȧȞȤ ȟȤȜ ǻ Ȗȥǻ ȔȡȗȟȢȠȢȖȡǻ
ȣȤȔȪǻ ȣȤȢ ȧȞȤ ȟȤȧ ǨȞȟȔȘȔȫ ȦȔ ȞȢȠșȡȦȔȦȢȤ ȥșȤǻȁ
ȖșȟȜȞȜȩ ȕǻȕȟǻȢȗȤ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȰ ț ȔȡȗȟȢȠȢȖȡȢȁ ȟǻȦ ȧȞ
ȤȔȁȡǻȞȜ —  ȧ ȓȞȜȩ ȪșȡȦȤ ȠǻȥȪș ȡȔȟșȚȜȦȰ
ȔȡȗȟȢȠȢȖȡǻȝȬșȖȫșȡȞǻȔȡǻǖǻȕȟǻȢȗȤȣȢȞȔȚȫȜȞȜ—ȔȡȢ
ȦȢȖȔȡǻ Ȗ ȢȣȜȥǻ ȣȢȘȔȲȦȰȥȓ ȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȣȤȢ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫǻȖ
țȢȞȤǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ—ǕǘȢȡȫȔȤșȡȞȔǚǠǗȢȝȡȜȫ
ǩǥ ǠȔȝȖȥșȝ ǙȚ ǗǻȤȔ ǗǻȤȧ ǥǻȫ Ǘ ǟǻȤȞȞȢȡȡșȟȟȔ
ǟǘ ǕȡȘȤȧȥȜȬȜȡȔ ǣ ǭȔȤȪș ǡ ǦȞȤȜȣȡȜȞ ȦȔ ǻȡ 
ȖǻȘȗȧȞȜȡȔȣșȤșȞȟȔȘșȡǻȦȖȢȤȜȥȦȜȥȟǻȢȪǻȡȞȜȠȔȝȥȦșȤȡȢȥȦǻ
ȣșȤșȞȟȔȘǻȖ ǜȔȗȢȟȢȖȞȜ Ȗȥǻȩ ȦȖȢȤǻȖ țȔȨǻȞȥȢȖȔȡȢ Ȗ
ȢȤȜȗǻȡȔȟǻȝȧȣșȤșȞȟǤȢȞȔȚȫȜȞȜȣȢȘȔȲȦȰǻȡȨȢȤȠȔȪǻȲ
ȣȤȢ Ȗȥǻ ȡȔȓȖȡǻ ǻ ȫȔȥȦȢ ȖȔȚȞȢȘȢȥȦȧȣȡǻ ȖȜȘ ȖȢȡȜ ǿ
ȣȢȖȔȚȡȜȠȖȡșȥȞȢȠȖǻȥȦȢȤǻȲȤșȪșȣȪǻȁȧȞȤȟȤȜțȢȞȤ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻȖȔȡȗȟȢȠȢȖȡȢȠȧȥȖǻȦǻǕȖȦȢȤȥȦ
ȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔȔȡȗȟȦȔȧȞȤȠȢȖȔȠȜȘȢȥȟǻȘȡȜȞȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ȔȡȗȟȢȠȢȖȡȜȩȣȢȣȧȟȓȤȜțȔȦȢȤǻȖȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔ—
ǚǠǗȢȝȡȜȫǻǤǥȔȥȦȢȤȗȧǿȖȔǟȡ©ǟȟȲȫǻȘȢȪȔȤȥȦȖȔª
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȔȡȗȟȢȠȢȖȡǻȝ ȟǻȦ ȧȞȤȔȁȡǻȪǻ
țȢȞȤ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫȜȠ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȠ ǘ ǘȤȔȕȢȖȜȫȔ
ǗǡǻȓȞȢȖȥȰȞȢȗȢǙǢȜȦȫșȡȞȔȦȔǻȡ ȥȦ©ǤȢȦȤǻȕȡǻȡȢȖǻ
ȣșȤșȞȟȔȘȜǕȡȗȟȢȠȢȖȡȔǭșȖȫșȡȞǻȔȡȔȢȥȦȔȡȡǻȩȘȖȔȘȪȓȦȜ
ȤȢȞǻȖª  ǕȖȦȢȤ ȖǻȤȬȔ ȣȤȢ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȧǗȔȬȜȡǼȦȢȡǻȫșȤȖ—©ǗǻȘȞȤȜȦȦȓ
ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔª ©ǢșȘȢȠȜȦȪǻȖȡșȖȣȔȡȦșȢȡȣȢșȦǻȖª 
ǧȖ7DUDV6KHYFKHQNR — ǢȔȬșȚȜȦȦȓ2XU/LIH
0DUFKǙȢȬșȖȫșȡȞǻȔȡȜȔȡȗȟǻȝȥȰȞȢȲȠȢȖȢȲǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ
Ǭ8NUDLQLDQOLWHUDWXUHLQ(QJOLVK%RRNVDQGSDPSKOHWV
—$Q DQQRWDWHG ELEOLRJUDSK\ (GPRQWRQ$OWD 
>5HYRI@6KHYFKHQNRDQGWKHFULWLFV— 7RURQWR 
:RUOG OLWHUDWXUH 7RGD\  :LQWHU 6KHYFKHQNR LQ (QJOLVK 

ǧǕǥǢ$ǗǦǱǟǝǞ
ǢȔȬș ȚȜȦȦȓ  2XU /LIH  0DUFK ǤșȤȬǻ ȘȖȔ ȔȡȗȟȢȠȢȖȡǻ
ȖȜȘȔȡȡȓȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔȦȔȁȩȡǻȔȖȦȢȤȜ—ǗȢȝȡȜȫǻǥȔȥȦȢȤȗȧǿȖ
ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰǬ8NUDLQLDQOLWHUDWXUHLQ(QJOLVK%RRNVDQG
SDPSKOHWV —$Q DQQRWDWHG ELEOLRJUDSK\ (GPRQWRQ
$OWD8NUDLQLDQOLWHUDWXUHLQ(QJOLVK$UWLFOHVLQMRXUQDOVDQG
FROOHFWLRQV —$Q DQQRWDWHG ELEOLRJUDSK\ (GPRQWRQ
$OWD  ǕȖȦȢȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȓ ǩǻȟȔȘșȟȰȨǻȓ  8NUDLQLDQ
OLWHUDWXUH LQ (QJOLVK —$Q DQQRWDWHG ELEOLRJUDSK\
(GPRQWRQ 7RURQWR  ǕȡȗȟȢȠȢȖȡȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȔ ȧȞȤȔȁȡǻȞȔ
ȡȔ ȠșȚǻ ȦȜȥȓȫȢȟǻȦȰ  ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ  Ǭ  ǕȡȗȟȢȠȢȖȡȔ
ǭșȖȫșȡȞǻȔȡȔȢȥȦȔȡȡǻȩȘȖȔȘȪȓȦȜȤȢȞǻȖǦȖǻȦȜǤȢȖșȤȡșȡȡȓ
ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǦȖȢȕȢȘȔ   ȕșȤșț 8NUDLQLDQ OLWHUDWXUH LQ
(QJOLVK$6HOHFWHG%LEOLRJUDSK\RI7UDQVODWLRQV8NUDLQLDQ
OLWHUDWXUH$MRXUQDORIWUDQVODWLRQV9RO8NUDLQLDQOLWHUDWXUH
LQ (QJOLVK —$Q$QQRWDWHG %LEOLRJUDSK\ (GPRQWRQ
7RURQWRǕȖȦȢȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȓ—ǟ
ǠǻȦǟȢȥȦȲȞǘǤȢșȦȜȫȡȜȝȥȖǻȦǡȔȤȦȜǧȔȤȡȔȖȥȰȞȢȁǢȢȖǻ
Șȡǻ  ǬȜȥ  =RULYFKDN 5$ ELEOLRJUDSK\ RI RXWVWDQGLQJ
LPSRUWDQFH8NUDLQH1RǜȢȤǻȖȫȔȞǥǤșȤȬȜȝȡȔȧȞȢȖȜȝ
ȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȫȡȜȝȣȢȞȔȚȫȜȞțȔȡȗȟȢȠȢȖȡȢȁȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȁȧȞȤȔȁȡǻȞȜ
ǗȥșȥȖǻȦ  ǔ  =RULYFKDN 5 ©:H QHHG D ZRUOG IRUXP IRU
8NUDLQLDQ ZULWLQJª $Q LQWHUYLHZ ZLWK 07DUQDZVN\   8NUDLQH
ǔǘȢȟȰȘșȡȕșȤȗǠǕȡȗȟȢȠȢȖȡȔȧȞȤȔȁȡǻȞȔȖȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȁ
ǦǻǬǔ6KWRKU\Q'>5HYRI@0DUWD7DUQDZVN\8NUDLQLDQ
OLWHUDWXUH LQ (QJOLVK %RRNV DQG SDPSKOHWV — 0DUWD
7DUQDZVN\ 8NUDLQLDQ OLWHUDWXUH LQ (QJOLVK$UWLFOHV LQ MRXUQDOV
DQGFROOHFWLRQV—8NUDLQLDQ4XDUWHUO\6SULQJ
6KHYHORY*<>5HYRI@©8NUDLQLDQOLWHUDWXUHLQ(QJOLVK$UWLFOHVLQ
MRXUQDOVDQGFROOHFWLRQV—ª6ODYLF5HY6SULQJ
=RULYFKDN5>5HYRI@8NUDLQLDQOLWHUDWXUHLQ(QJOLVK$UWLFOHVLQ
MRXUQDOVDQGFROOHFWLRQV—6ODYRQLFDQG(DVW(XURSHDQ
5HY  2FWREHU ǙȢȪșȡȞȢ ǥ ǤȤȢ ȔȡȗȟȢȠȢȖȡȧ ȧȞȤȔȁȡǻȞȧ — ǻ
ȡș ȦǻȟȰȞȜ  ǗȥșȥȖǻȦ  ǔ  ǜȢȤǻȖȫȔȞ ǥ ǖǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȫȡȔ
ȣȤȔȪȓȗǻȘȡȔȗȟȜȕȢȞȢȗȢȣȢȬȔȡǻȖȞȧǢȔȬșȚȜȦȦȓ2XU/LIH
ǬǶȟȰȡȜȪȰȞȜȝǡǜȘǻȝȥȡșȡȔǻȟȲțǻȓǙțȖǻȡǔ
ǟȢȠȔȤȜȪȓǡǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȚȧȤȡȔȟǻȥȦȜȞȔȖǻȠșȡȔȩǠǗȜȣ
ǧȔȤȡȔȬȜȡȥȰȞȔ Ǡ ©ǟȟȲȫșȠ ȡȢȖȜȩ ȣǻțȡȔȡȰª  ǧȔȤȡȔȖȥȰȞȔ ǡ
ǟȟȲȫǻ ȘȢ ȪȔȤȥȦȖȔ ǟ  ǜȢȤǻȖȫȔȞ ǥ ǧȖȢǿȠȧ ȗșȡǻȲ Ƞǻȝ
ȥȞȤȢȠȡȜȝ ȘȔȤ ȖșȥǻȟȰȡȜȝ«  ǗȥșȥȖǻȦ  ǔ  — ǥșȪ ȡȔ
ȞȡǧȔȤȡȔȖȥȰȞȔǡǕȖȦȢȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȓ—ǟ.

ǥȢȞȥȢȟȔȡȔǜȢȤǻȖȫȔȞ

ǧǕǥǢÉǗǦǱǟǝǞǜșȡȢȡ ȠǦȔȠȕǻȤȦșȣșȤ
ǠȰȖǻȖ Ȣȕȟ —  Ƞ ǙșȦȤȢȝȦ ȬȦȔȦ ǡǻȫȜǼȔȡ
ǦǭǕ  — ȧȞȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ȚȧȤȡȔȟǻȥȦ
ǻ ȦșȔȦȤ Șǻȓȫ ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ǗȔȤȬȔȖ ȖȜȭȧ ȬȞȢȟȧ
ȚȧȤȡȔȟǻȥȦȜȞȜ  — ȦșȔȦȤ ȥȦȧȘǻȲ ǗȔȤȬȔȖȔ 
ǢȔȖȫȔȖȥȓȧǠȰȖǻȖǻǗȔȤȬȔȖȧȡȦȔȩǨȩȣȤȔȪȲȖȔȖ
ȧ ȟȰȖǻȖ ȗȔț ©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞǻ ȖǻȥȦǻª ǪȧȘȢȚ ȞșȤǻȖȡȜȞ
ȦșȔȦȤȧ ȠȔȟȜȩ ȨȢȤȠ ©ǗșȥșȟȜȝ ǠȰȖǻȖª — 
 șȠǻȗȤȧȖȔȖ ȘȢ ǢǻȠșȫȫȜȡȜ ȤșȘȔȗȧȖȔȖ ȦȜȚȡșȖȜȞ
©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȦȤȜȕȧȡȔª ǡȲȡȩșȡ  ț  ȤȔțȢȠ ǻț
ǖ ǢȜȚȔȡȞǻȖȥȰȞȜȠ ǳ ǭșȖșȟȰȢȖȜȠ — ȟǻȦȠȜȥȦ
ȠǻȥȓȫȡȜȞ ©ǕȤȞȔª  ȣșȤșȁȩȔȖ ȘȢ ǦǭǕ Ǩ ȩ
ȧ ǙșȦȤȢȝȦǻ ȥȦȖȢȤȜȖ ȗȤȧȣȧ ©ǧșȔȦȤȔȟȰȡș ȦȢȖȔȤȜȥȦȖȢª
ǤȢȥȠșȤȦȡȢ ȖȜȝȬȟȔ Ȟȡ ȣȤȢțȜ ǧ ©ǙȢȤȢȗȔ ȡȔ ǗȜȥȢȞȜȝ
ǜȔȠȢȞª   ǤșȤșȞȟȔȘȔȖ ț Ȕȡȗȟ ǻ ȨȤȔȡȪ —
ȣșȤșȖȔȚȡȢȘȤȔȠȦȖȢȤȜ
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 ȧ ȥȖȓȦȞȢȖǻȝ ȣȤȢȗȤȔȠǻ ǨȞȤ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȦșȔȦ
ȤȧǻȠǶǧȢȕǻȟșȖȜȫȔȕȧȟȜȘȖǻȥȪșȡǻȫȡǻȔȘȔȣȦȔȪǻȁǧȣȢș
țǻȝ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǤșȤșȕșȡȘȓª ȦȔ ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª
Ǩ ȦșȔȦȤǻ ©ǜȔȗȤȔȖȔª ȣȢȥȦȔȖȟșȡȢ ȘȤȔȠȧ ǧ ©ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢ  ȞȔȤȦȜȡȜ ț ȚȜȦȦȓ ȣȢșȦȔª ȣȤșȠ·ǿȤȔ ȖǻȘ
ȕȧȟȔȥȓȕșȤșțȖǟȢȟȢȠȜȁ ȤșȚǗǖȟȔȖȔȪȰȞȜȝ
ȓȞȜȝțǻȗȤȔȖǻǠǙȧȕșȟȰȦȔȧȗȢȟȤȢȟǻ—ǠǖȢȤȢȖȜȞ
ȝȢȗȢ Ț ȥȪșȡȢȗȤȔȨǻȓ  ǗȜȥȦȔȖȔ ț ȧȥȣǻȩȢȠ ȦȤȜȠȔȟȔȥȓ
Ȗ ȤșȣșȤȦȧȔȤǻ ȘȢ ȖșȤșȥ
 ǻ țȘȢȕȧȟȔ ȖȜȥȢȞȧ
ȢȪǻȡȞȧ ȦȢȗȢȫȔȥȡȢȁ ȞȤȜ
ȦȜȞȜǜȔȥȣȢȗȔȘȔȠȜǖǢȜ
ȚȔȡȞǻȖȥȰȞȢȗȢ ȤȧȞȢȣȜȥ
ȣ·ǿȥȜ ȖȦȤȔȫșȡȢ ©ǙȖȔ
ȡȔȘ Ȫ ȓȦȞȔª ǢȔȝȠȢȟȢȘȬȔ
ȟȰȖǻȖȥȰȞȔ ȕȢȗșȠȔ ȦȤȜȘȪȓ
ȦȜȩ ȤȢȞǻȖ  ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ
 ǔ  Ǧ   ǤȢșțǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȥȦǻȝȡȢ țȖȧ
ȫȔȟȜ Ȗ ȣȢȥȦȔȡȢȖȞȔȩ ©Ǘș
ȥșȟȢȗȢ ǠȰȖȢȖȔª ȣȢȣȤȜ
ȢȞȧȣȔȪǻȝȡȜȝȤșȚȜȠ—
ǨȡȔȣȜȥȔȡȧȘȟȓȤșȚ
ǜǧȔȤȡȔȖȥȰȞȜȝ
Ǘ ǭȔȬȔȤȢȖȥȰȞȢȗȢ ©ǧș
ȔȦȤ ȧ ȣ·ȓȦȡȜȪȲª ǩǻȟȔ ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǤȤȢȗȤȔȠȔ
ȘșȟȰȨǻȓ ǦǭǕ  ȘȤȔȠȧ ȖȜȥȦȔȖȜ>@ǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ
©ǤȟȔȫ ǴȤȢȥȟȔȖȡȜª ȧ ȥȣǻȖȔȖȦ  ǧ ȧȖǻȖ ȣȢșȦȜȫȡǻ ȤȓȘ
ȞȜ ǻț ǭșȖȫșȡȞȔ ǫȜȦȔȦȜ ț ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣȢșȦȔ ȡȔȓȖȡǻ ȝ ȧ
ȡșțȔȖșȤȬșȡǻȝ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡǻȝ ȘȤȔȠǻ ǧ ©ǡǻȝ ȕȤȔȦȣȢ
ȖȥȦȔȡșȪȰª  ǗȔȞȦȢȤȥȰȞȢȠȧȦȖǻȝțǻȥȪșȡȜȡșȤȔț
ȘșȞȟȔȠȧȖȔȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȦȖȢȤȜțȢȞȤȣȢșȠȧ©ǾȤșȦȜȞª
ǠǻȦ ǟȧȟȰȫȜȪȰȞȜȝ ǣ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔ ȥȪșȡǻ ©ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢª — ȫȢȦȜȤȜ ȞȔȤȦȜȡȜ ț ȚȜȦȦȓ ȣȢșȦȔ — ǜșȡȢȡȔ ǧȔȤ
ȡȔȖȥȰȞȢȗȢ ȧ ȦșȔȦȤǻ ©ǜȔȗȤȔȖȔª  ǢȔțȧȥȦȤǻȫ   ȞȖǻȦ ǢȔȬ
ȦșȔȦȤ ǟȡȜȗȔ ȘǻȓȫǻȖ ȧȞȤ ȦșȔȦȤȔȟȰȡȢȗȢ ȠȜȥȦșȪȦȖȔ —
ǢȰȲǞȢȤȞǤȔȤȜȚǦǻȘȡșȝǧȢȤȢȡȦȢǧ

ǠșȢȡǻȘǖȔȤȔȕȔȡǗǻȤȔǦȧȟȜȠȔ

ǧǕǥǢÉǗǦǱǟǝǞǡȔȤ·ȓȡǘȡȔȦȢȖȜȫ ȥǜȔ
ȖȔȘȔ ȦșȣșȤ ǡȢȥȦȜȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǠȰȖǻȖ Ȣȕȟ  — ȧȞȤ
ȩȧȘȢȚȡȜȞȥȞȟȓȤ ȚȜȖȢȣȜȥșȪȰ ǜȔȥȟȧȚșȡȜȝ ȩȧȘȢȚȡȜȞ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ   ǢȔȖȫȔȖȥȓ ȧ ǠȰȖǻȖ ǻȡȦǻ
ȣȤȜȞȟȔȘȡȢȗȢ ȦȔ ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢȗȢ ȠȜȥȦȖȔ —
ȖȜȞȟȔȘȔȫǻ Ǚ ǟȤȖȔȖȜȫ Ǵ ǜȔȣȔȥȞȢ Ǥ ǛȢȟȦȢȖȥȰȞȜȝ 
ț  — ȖȜȞȟȔȘȔȫ ȞȔȨșȘȤȜ ȩȧȘȢȚ ȥȞȟȔ ȓȞȧ Ȗǻȡ ȢȤ
ȗȔȡǻțȧȖȔȖ ȦȔȠ ȥȔȠȢ ȣȤȢȨ — — ȩȧȘȢȚȡȜȞ ȡȔ
ǠȰȖǻȖȞșȤȔȠǻȞȢȥȞȧȟȰȣȦȧȤȡǻȝȨȪǻǪȧȘȢȚȨȢȡȘȧǨȞ
ȤȔȁȡȜǥȢțȖȜȖȔȖȦȤȔȘȜȪǻȁȧȞȤȗȧȦȡȢȗȢȥȞȟȔǤȤȔȪȲȖȔȖ
ȧ ȥȦȔȡȞȢȖȢȠȧ ȚȜȖȢȣȜȥǻ ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢȣȤȜȞȟȔȘȡȢȠȧ ȦȔ
ȠȢȡȧȠșȡȦȔȟȰȡȢȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢȠȧȠȜȥȦȖǻȖȜȗȢȦȢȖȟȓȖȣȢ
ȕȧȦȢȖǻȖȜȤȢȕȜȘșȞȢȤȔȦȖȔțȜȥȖǻȫȡȜȞȜȥȞȧȟȰȣȦȧȤȧȠȔ
ȟȜȩȨȢȤȠ ȧȥǻ—— ȦșȔȦȤȟȲȥȦȤȜ Ȧǻ 
ȖǻȦȤȔȚǻ ©ǤȢȤȜ ȤȢȞȧª Șȟȓ ȥȔȡȔȦȢȤǻȲ ©ǤǻȖȘșȡȡȜȝª ȧ
ȠǧȤȧȥȞȔȖȪǻ ǠȰȖǻȖȢȕȟ ȦȔǻȡ

40

ǧǕǥǢ$ǗǦǱǟǝǞ

ǜȔȠȢȦȜȖȔȠȜȣȢșțǻȁǭșȖ
ȫșȡȞȔ ȖȜȞȢȡȔȖ țǻ ȥȞȟȔ ȥș
Ȥ ǻ Ȳ  ȥ Ȟ ȧ ȟ Ȱ ȣ Ȧ ȧ Ȥ  Ƞ Ȕ ȟ Ȝ ȩ
ȨȢȤȠ ©ǦȜȤǻȦȞȔª ©ǖșțȦȔ
ȟȔȡȡȔª țȔ ȣȢșȠȢȲ ©ǟȔȦș
ȤȜȡȔª ©ǟȢȕțȔȤª©ǟȢțȔȞª
ȘȖȔ ȖȔȤǻȔȡȦȜ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ
©ǧȢȣȢȟȓª ȧ ȥȣǻȖȔȖȦ ț
ǠǘȤȢȠȢȠȧȥǻ—ȥȞȟȢȟǻȣ
ȟșȡȡȓ    ǜȔȖȘȓȞȜ
ȞȢȟȰȢȤȢȣȟȔȥȦȜȫȡǻȝ ȖȜȤȔț
ȡȢȥȦǻ ȥȞȟȔ 7 ȥȦȖȢȤȲȖȔȖ
ǡǧȔȤȡȔȖȥȰȞȜȝ
ȢȕȤȔțȜ ȭȢ ȖǻȘțȡȔȫȔȲȦȰȥȓ
ȟǻȤȜțȠȢȠ ȦȔ ȣȢșȦȜȫȡǻȥȦȲ ǢȔțȖȔȡǻ ȤȢȕȢȦȜ ȘȖǻ ȖȔțȜ
ȦȔ ȤȓȘ ȔȡǻȠȔȟǻȥȦȜȫȡȜȩ ȥȞȧȟȰȣȦȧȤ șȞȥȣȢȡȧȖȔȟȜȥȓ
ȡȔ ǳȖǻȟșȝȡǻȝ ȩȧȘȢȚ
ȖȜȥȦȔȖȪǻ ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻȝ
ȟǻȦȦȲ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔ
ȤȢȘȚșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǧȖȢȤȜ7țȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓ
Ȗ ǢǡǨǢǙǡ ǠȰȖǻȖ
Ƞȧțșȁ șȦȡȢȗȤȔȨǻȁ ȦȔ
ȩȧȘȢȚ ȣȤȢȠȜȥȟȧ ǻȡ
ȠȧțșȓȩǨȞȤȔȁȡȜ
ǧȖ ǳȕȜȟșȝȡȔȓ ȩȧȘȢ
ȚșȥȦȖșȡȡȔȓ ȖȯȥȦȔȖȞȔ ȣȢ
ȥȖȓȭșȡȡȔȓ ȟșȦȜȲ ȥȢ
Șȡȓ ȤȢȚȘșȡȜȓ ǧ ǘ ǭșȖ
ȫșȡȞȢǟȔȦȔȟȢȗǟ
ǠǻȦǙȔȡȫșȡȞȢǣǘȧȦ
ȡȜȞȜ ǠȰȖǻȖȭȜȡȜ  Ǣǧǚ
ǡǧȔȤȡȔȖȥȰȞȜȝǠǘȤȢȠ
ǔǤșȦȤȓȞȢȖȔǩ
ǟȢȕțȔȤǦȞȟȢȟǻȣȟșȡȡȓ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞș ȗȧȦȡș ȥȞȟȢ
ǟǬșȤȡȓȞǩǠȰȖǻȖȥȰȞșȗȧȦȡșȥȞȟȢȘȤȧȗȢȁȣȢȟȢȖȜȡȜǪǪ
ȥȦȢȟǻȦȦȓǢȔȤȜȥǻȥȦȢȤǻȁǢȔȖȫȣȢȥǻȕȡȜȞǠ

ǡȔȤȜȡȔǳȤ

ǧǕǥǢÉǗǦǱǟǝǞ ǣȥȦȔȣ ǙȔȖȜȘȢȖȜȫ 
ǠȰȖǻȖ —  ǢȰȲǕȤȞ ȬȦȔȦ ǢȰȲǙȚșȤȥǻ
ǦǭǕ  — ȧȞȤ ȣȢșȦ ȞȤȜȦȜȞ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ȟǻȦșȤȔ
ȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰǻȞȧȟȰȦȧȤȡȜȝȘǻȓȫǜȔȞǻȡȫȜȖȧȞȤȔȞȔȘșȠ
ȗǻȠȡȔțǻȲ   ǢȔȖȫȔȖȥȓ ȧ ǠȰȖǻȖ ȧȡȦǻ ȡȔ ȨǻȟȢȟ
ȖǻȘȘǻȟșȡȡǻ —  țȗȢȘȢȠ — ȧ ǠȰȖǻȖ ȣȢȟǻȦșȩ
ȡǻȪǻ ȣǻȘ ȫȔȥ ȡǻȠ ȢȞȧȣȔȪǻȁ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȤșȣȢȤȦșȤȢȠ ȧ
ȗȔț ©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞǻ ȭȢȘșȡȡǻ ȖǻȥȦǻª ȦȔ ©ǠȰȖǻȖȥȰȞǻ ȖǻȥȦǻª
ǤȤȢȘȢȖȚȜȖ ǻȡȚșȡșȤȡǻ ȥȦȧȘǻȁ Ȗ ȣȢȟǻȦșȩȡǻȪǻ Ȗ ȔȖȥȦȤ
ȠǻȥȦǻǵȤȔȪ — ǤȤȔȪȲȖȔȖȥȟȧȚȕȢȖȪșȠȪșȡȦȤȔȟǻ
ǜ·ǿȘȡȔȡȢȗȢ ǨȞȤȔȁȡȢȔȠșȤȜȞȔȡȥȰȞȢȗȢ ȘȢȣȢȠȢȗȢȖȢȗȢ
ȞȢȠǻȦ șȦȧ ȢȥȦȔȡȡǻ ȤȢȞȜ — ȧ ȤȢȟǻ ȖȜȞȢȡȔȖȫȢȗȢ ȘȜ
ȤșȞȦȢȤȔ  ǦȦȧȘǻȲȖȔȖ ȕǻȕȟǻȢȦșȞȢțȡȔȖȥȦȖȢ Ȗ ǶȡȦǻ Ȧșȩ
ȡȢȟȢȗǻȁ ǙȤșȞȥșȟȰ ȧ ǩǻȟȔȘșȟȰȨǻȁ ǦǭǕ — 
ȕǻȕȟǻȢȦșȞȔȤ ǤȧȕȟǻȫȡȢȁ ȕȞȜ Ƞ ǢȰȲǕȤȞȔ Ȗ ȬȦȔȦǻ
ǢȰȲǙȚșȤȥǻ ȞșȤǻȖȡȜȞ ȞȔȦȔȟȢȗǻțȔȪǻȝȡȢȗȢ ȖǻȘȘǻȟȧ ȕȞȜ
ǟȢȠȧȡȔȟȰȡȢȗȢ ȞȢȟșȘȚȧ ȧ ǩǻȟȔȘșȟȰȨǻȁ ț  — ȧ
ȤȔȡțǻȘȢȪșȡȦȔȓȞ$VVRFLDWH3URIHVVRU ȔȚȘȢȖȜȩȢȘȧȡȔ

ȣșȡȥǻȲ  ǕȞȦȜȖȡȢȥȣǻȖȣȤȔȪȲȖȔȖȖǣȕ·ǿȘȡȔȡȡǻȧȞȤ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ©ǦȟȢȖȢªȢȕȤȔȡȜȝȝȢȗȢȥșȞȤșȦȔȤșȠ
—ȗȢȟȢȖȢȲǜȔȩȜȥȦȜȖȘȢȞȦȢȤȘȜȥșȤȦȔȪǻȲȖǨǗǨ
ǡȲȡȩșȡ ǤȢȕȔȫȜȟȔȥȖǻȦȡȜțȞȔțȕǻȤȢȞȝȢȗȢȣȢșțǻȁ
©ǦȟȢȖȔǻȠȤǻȁª ǜȔȟȰȪȕȧȤǼ ©ǡȢȥȦȜª ǢȰȲǞȢȤȞ
  ©ǦȢȦȡȓ ȥȢȡșȦǻȖª ǩǻȟȔȘșȟȰȨǻȓ   ȦȔ ǻȡ
șȥșȁȖ ©ǤȢȘȢȤȢȚ ȣȢțȔ ȖǻȘȢȠșª ǡȲȡȩșȡ   ©ǧȧȗȔ
țȔȠǻȦȢȠª ǢȰȲǞȢȤȞ ȡȢȖșȟǻȡȔȤȜȥǻȖ©ǟȔȠǻȡȡǻ
ȥȦȧȣșȡǻª ǖȧșȡȢȥǕȝȤșȥ ȦȔǻȡ
ǨȞȢȤǻȡșȡȜȝȖȧȞȤȦȤȔȘȜȪǻȲȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȖȢȘȡȢȫȔȥ
ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ ȣȢȫȧȖȔȖȥȓ Ȗ ȤǻȫȜȭǻ ȨǻȟȢȥȢȨȠȜȥȦ ȖǻȓȡȰ
ǜȔȩȢȘȧ ȥȜȡȦșțȧȲȫȜ Ȗ ȘȜȡȔȠǻȪǻ ȥȖȢȗȢ ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȦȦȓ
Ȧǻ ȘȢȠǻȡȔȡȦȡǻ șȥȦșȦȜȫȡǻ ȞȢȡȪșȣȦȜ ȭȢ ȘȔȖȔȟȜ ȝȢȠȧ
țȠȢȗȧ ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȦȜ ȖȟȔȥȡȧ ȢȕȤȔțȡȧ ȠȢȘșȟȰ ȥȖǻȦȧ
ǕȡȦȤȢȣȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȖșȞȦȢȤ ȠȜȥȦ ȬȧȞȔȡȰ ǧ țȔȗȟȜȕȟșȡȢ
ȧ ǼȤȧȡȦ ȬșȖȫ ȞȢȡȪșȣȦȧȔȟǻȥȦȜȞȜ ȓȞ ȡșțȔȣșȤșȫȡȢ
ȕȔțȢȖȢȁ Șȟȓ ȧȞȤ ȠșȡȦȔȟȰȡȢȥȦǻ ǧ țȔțȖȜȫȔȝ țȖșȤȦȔȖȥȓ
ȘȢ ȥȣȔȘȭȜȡȜ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣșȖȡȢȗȢ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔ ȓȞȢȦ Ǥ ǧȜȫȜȡȜ
ȥȦ ©ǧ Ǧ ǚȟǻȢȦ ǻ ǤȔȖȟȢ ǧȜȫȜȡȔª   țȡȔȩȢȘȜȠȢ
ȦȔȞȢȚȔȟȲțǻȁȡȔȣȢșțǻȲǭșȖȫșȡȞȔȖȔȡȔȟǻțǻȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǗǖȔȤȞȜǳǠȜȣȜǗǴȡǻȖȔȦȔǻȡ ȘȜȖțȕ©ǗǻȘȢȠșȝ
ȣȢțȔȖǻȘȢȠșª 
ǧ ȕȔȫȜȖ ȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓ ȬșȖȫ ȦȤȔȘȜȪǻȁ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȧȞȤ ȬǻȥȦȘșȥȓȦȡȜȞǻȖ țȢȞȤ ȧ ȣȢșțǻȁ Ǘ ǦȜȠȢȡșȡȞȔ
ȥȦ ©ǥșȨȢȤȠȔȪǻȓ ȫȜ ȤșȡșȥȔȡȥ"ª  ©ǗǻȘ ȬǻȥȦȘș
ȥȓȦȡȜȞǻȖ ȘȢ ȣȢșȦǻȖȘȜȥȜȘșȡȦǻȖª   ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ
ȔȖȦȢȤ ȖȜȥȦȧȣȔȖ ȣȤȢȦȜ ȦȢȗȢ ȭȢȕ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȘȓȗȔȟȜ Ȗ
ȦȢȗȧ ȣȤȢȤȢȞȔ ǻȥȦȢȤ ȣȤȔȖȘȜ ȡȔȞȜȘȔȟȜ ȝȢȠȧ ǻȥȦȢȤȜțȠ
ȥȦ©ǤȢșțǻȓȖȬȧȞȔȡȡǻȤșȔȟȰȡȢȥȦȜª ȔȞȪșȡȦȧȖȔȖ
ȡȔȦȢȠȧȭȢǭșȖȫșȡȞȢțȖșȤȦȔȖȥȓȘȢǖǻȕȟǻȁȖȣȢȬȧȞȔȩ
ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ ȥȧȗȢȟȢȥȡȢȁ ©ȡșȖǻȟȰȡȜȫȢȠȧª
ȡȔȥȦȤȢȲ ȥȦ©ǤȢșȦȢȘșȤȚȜȠȜȝȣȢșțǻǿȲª 
ǧȖȢȤȫȜȝ ȘȢȤȢȕȢȞ ǧ ȠǻȥȦȜȦȰ ȡȜțȞȧ ȣȢșțǻȝ ȣȤȜ
ȥȖȓȫșȡȜȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ țȢȞȤ ȣȢșȠȧ ©ǣȞȥȔȡȔª ȧȣșȤȬș
ȡȔȘȤȧȞ  țȗȢȘȢȠ ȧȖǻȝȬȟȔ ȘȢ ȞȡȜȚȢȞ ©ǡȢȥȦȜª
ȝ ©ǜǻȕȤȔȡǻ ȖǻȤȬǻª   ©Ǩ ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȥȖȓȦȢª
ȧȣșȤȬș Ȣȣȧȕȟ  ȖȠǻȭșȡȢ ȧ țȕ ©ǜǻȕȤȔȡǻ ȖǻȤȬǻª 
ȖǻȤȬǻ ©ǥșȗȔȕǻȟǻȦȔȪǻȓ ǭșȖȫșȡȞȔª ȧȣșȤȬș ȡȔȘȤȧȞ ȣǻȘ
ȡȔțȖȢȲ ©ǧȔȞȢȚ ȤșȗȔȕǻȟǻȦȔȪǻȓª  țȗȢȘȢȠ — ȧ țȕ
©ǜǻȕȤȔȡǻ ȖǻȤȬǻª  ©ǤȢȖșȤȡșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔª ȧȣșȤȬș
ȢȣȤȜȟȲȘȡșȡȢ  țȗȢȘȢȠ ȧȖǻȝȬȢȖ ȘȢ țȕ ©ǜǻȕȤȔȡǻ
ȖǻȤȬǻª  ©ǭșȖȫșȡȞȢ ȧ ǗȔȬȜȡǼȦȢȡǻª țȕ ©ǜǻȕȤȔȡǻ
ȖǻȤȬǻª 
ǦșȤșȘ ȥȦȔȦșȝ — ȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁ Ȗ ȧȞȤȔȁȡȢȠȢȖȡǻȝ țȔ
ȤȧȕǻȚȡǻȝ ȣșȤǻȢȘȜȪǻ ©ǤȢ ȥȟǻȘȔȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȥȟȢ
ȖȔ« ǢșȖȜȗȢȟȢȬșȡȔ ȣȤȢȠȢȖȔ ȡȔ ȥȖȓȦǻ Ȗ ȫșȥȦȰ ǧȔȤȔ
ȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª ǦȖȢȕȢȘȔ   ȕșȤșț  ©ǡǻȦ
ǭșȖȫșȡȞȔª ǦȖȢȕȢȘȔȕșȤșț ©ǬȜȣȤȢǼȔȖȟșȡȢ
ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȜȝȤǻȞ"ª ǦȖȢȕȢȘȔȕșȤșț ȞǻȟȰȞȔ
ȘșȥȓȦȞǻȖ ȘȢȣȜȥǻȖ ȣȤȢ ȟȢȞȔȟȰȡǻ ȬșȖȫ ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁ Ǩ
ȤȢȘȜȡȡȢȠȧ ȔȤȩǻȖǻ ǧȔȤȡȔȖȥȰȞȜȩ ǩǻȟȔȘșȟȰȨǻȓ ǦǭǕ 
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țȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȠȔȬȜȡȢȣȜȥ ȡșȢȣȧȕȟ ȘȢȣȢȖǻȘǻ©ǠȲȕȢȖȡȔ
ȟǻȤȜȞȔ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª ȖȜȗȢȟȢȬșȡȢȁ ȡȔ ȝ ȬșȖȫ
ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁǢǧǭȖǕȠșȤȜȪǻ ȦȤȔȖ 
ǠǻȦ ǥȧȘȡȜȪȰȞȜȝ Ǡ ǟȤȜȥȦȔȟǻțȔȪǻȓ ȣȢȡȓȦȦȓ ȟȲȘȜȡȜ Ȗ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻǣȥȦȔȣȔǧȔȤȡȔȖȥȰȞȢȗȢǢȔȬșȚȜȦȦȓ2XUOLIH
ǬșȤȖǠȔȡȢȖȜȞǜǣȥȦȔȣǧȔȤȡȔȖȥȰȞȜȝǠǧȔȤȡȔȬȜȡȥȰȞȔǠ
ǟȢȟȜ  ȡș ȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖȢ ȘȢȤǻȖȡȲǿ  ǤȢȘȢȤȢȚ ©ȣȢțȔ ȖǻȘȢȠșª
ȤȔțȢȠ ǻț ǣȥȦȔȣȢȠ ǧȔȤȡȔȖȥȰȞȜȠ  ǠǨ   ȞȖǻȦ — ǥșȪ
ȡȔ Ȟȡ ǧȔȤȡȔȖȥȰȞȜȝ ǣ ǗǻȘȢȠș ȝ ȣȢțȔȖǻȘȢȠș ǟ  ǣȥȦȔȣ
ǧȔȤȡȔȖȥȰȞȜȝǖǻȕȟǻȢȗȤȣȢȞȔȚȫ—ǟ

ǠȲȘȠȜȟȔǧȔȤȡȔȬȜȡȥȰȞȔ

ǧǕǥǢÐǗǦǱǟǕǠȲȘȠȜȟȔǗȢȟȢȘȜȠȜȤǻȖȡȔ ȘǻȖȢȫș—
ǳțșȨȢȖȜȫ  —  ǟȜȁȖ  —
ȘȤȧȚȜȡȔ ț   Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȥȦȔȤȬȢȗȢ 
ȥșȥȦȤȔ ǡ ǳțșȨȢȖȜȫȔ Ƕț ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȟȔȥȓ
ȖȟǻȦȞȧ  Ȗ ȥ ǤȢȦȢȪǻ ǤȢȦȢȞȔȩ  Șș ȁȁ ȫȢȟȢȖǻȞ ȕȧȖ
ȧȣȤȔȖȜȦșȟșȠȠȔǿȦȞȧǘǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢǙǻțȡȔȖȬȜȥȰȣȤȢ
ȔȤșȬȦǭșȖȫșȡȞȔȦȔȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȢȕȬȧȞȧțȔȬȜȟȔȝȢȗȢ
ȣȔȣșȤȜȖȠȔȦȤȔȪ ǧȔȤȡȢȖȥȞȜȝǗǗǡșȟȢȫȜȜțȚȜțȡȜ
ǭșȖȫșȡȞȔǟǦǔǦ— ǡȢȚȟȜȖȢǧ
ȥȣǻȟȞȧȖȔȟȔȥȓ ț ȣȢșȦȢȠ ǻ ȣǻȘ ȫȔȥ ȝȢȗȢ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ Ȗ
ǟȜǿȖǻ Ȕȟș ȢȥȢȕȟȜȖȢ Ȧșȣȟǻ ȥȦȢȥȧȡȞȜ ȥȞȟȔȟȜȥȓ ț ȡȜȠ
ȣǻȥȟȓȣȢȖșȤȡșȡȡȓǻțțȔȥȟȔȡȡȓǨǤșȦșȤȕȧȤȗǧȣȤȜȕȧȟȔ
ǻțȫȢȟȢȖǻȞȢȠȫșȤȖȦȢȠȧȖȢȡȜȤȢțȠȜȡȧȟȜȥȓǻț
ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȓȞȜȝ ȖȜȁȩȔȖ ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȦȤȔȖ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ
Ǩ ȟȜȥȦǻ ȘȢ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȠȢȟȢȘȬȢȗȢ  ȖǻȘ  ȟȜȣ
 ȖȢȡȔ ȣȜȬș ©ǛȔȟȰ Ƞȡș ȫȦȢ Ƞȯ ȡș țȔȥȦȔȟȜ ȧȚș
ǧȔȤȔȥȔǘȤȜȗ>ȢȤȰșȖȜȫȔ@ǭșȖȫșȡȞȔǢȔȣȜȬȜȠȡșȖȜȘȔȟȥȓ
ȟȜ Ȧȯ ȥ ȡȜȠ Ȣȡ ȣȢșȩȔȟ Ȗ ǡȔȟȢȤȢȥȥȜȲ ȥ ȦșȠ ȫȦȢȕ
ȦȔȠ ȚșȡȜȦȰȥȓª ǬǶǡ ǶȡȖ ǔ Ǖȟ  Ǥǻȥȟȓ
ȣȢȖșȤȡșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȘȢǤșȦșȤȕȧȤȗȔȖǻȘȕȧȟȔȥȓțȧȥȦȤǻȫ
ȣȤȢ ȓȞȧ Ȗǻȡ ȣȜȥȔȖ ȘȢ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȠȢȟȢȘȬȢȗȢ 
 ȖșȤșȥ  ©ǗȫȢȤȔ ȕȔȫȜȖȥȓ ȓ ț ȖȔȬȜȠ ȕȔȦȰȞȢȠ ǻ
ȠȔȦǻȤ·ȲǻțȠȢǿȲȞȧȠȔȥșȲªǜȗȔȘȧȖȔȟȔȣȤȢȪȲțȧȥȦȤǻȫ
ǻ ǧ Ȗ ȟȜȥȦǻ ȘȢ ȥȜȡȔ  ȖșȤșȥ  ©ǭșȖȫșȡȞȢ Ȧșȕȓ
ȢȫșȡȰȣȢȟȲȕȜȟȡȢȚȔȟșȟȫȦȢȠȔȟȢȥȦȢȕȢȝȣȤȢȕȯȟª
ǬǶǡ ǶȡȖ ǔ Ǖȟ  Ǩ ȟȜȥȦȧȖȔȡȡǻ ȝȘș ȠȢȖȔ
ǻ ȣȤȢ ȖǻȘȣȤȔȖȞȧ ȞȔȤȦȜȡ ǭșȖȫșȡȞȔ ǬǶǡ ǶȡȖ ǔ Ǖȟ
 ǦȣȢȖǻȭȔȲȫȜȥȜȡȢȖǻǗȔȥȜȟȲȤȔȘǻȥȡȧȡȢȖȜȡȧ
ȟȜȥȦȖǻȘȕșȤșț ȭȢ©ȡȔȘȡȓȩȖȯȝȘșȦǖȜȢȗȤȔȨȜȓ
ǭșȖȫșȡȞȜȞȔȞȦȢȟȰȞȢȣȢȟȧȫȧȣȤȜȬȟȲȦșȕșªȘȢȘȔǿǻ
ȥȖȢǿȥȧȠȡșȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓ©ǖȜȘȡȯȝǭșȖȫșȡȞȢȕȢȟșȡ
ȜȓȕȢȲȥȰȡșȖȢȘȓȡȞȔȟȜȧȡșȗȢȖȗȤȧȘȜȢȡȡșȟșȚȜȦ
ȡȢ ȘȯȩȔȡȜș șȗȢ ȦȓȚșȟȢ Ȝ ȟȜȪȢ ȢȕȤȲțȗȟȢª ǬǶǡ
ǶȡȖ ǔ Ǖȟ  ǜȗȢȘȢȠ ȦȔȞȜȝ ȥȔȠȜȝ ȘǻȔȗȡȢț
ȣȢȥȦȔȖȜȟȜȝȟǻȞȔȤǻ
ǧ ȪǻȞȔȖȜȟȔȥȓ ȠȜȥȦȖȢȠ Ǥǻȥȟȓ ȖǻȘȖǻȘȜȡ ȩȧȘȢȚ
ȖȜȥȦȔȖȢȞȢȣȜȥȧȖȔȟȔȥȖȢȁȖȤȔȚșȡȡȓȢȥȢȕȟȜȖȢȖȜȘǻȟȓȲȫȜ
ȦȖȢȤȜ ȧȞȤ ȠȜȦȪǻȖ Ǩ ȟȜȥȦǻ ȘȢ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȠȢȟȢȘȬȢȗȢ  ȖǻȘ  ȖșȤșȥ  ȣȢȤȓȘ ǻț ȞȔȤȦȜȡȔȠȜ
ǗǥǿțȔȡȢȖȔȦȔǶǦȢȞȢȟȢȖȔȖȢȡȔȖǻȘțȡȔȫȔȟȔ©ǭșȖȫșȡȞȜ
ȦȢȚș șȥȦȰ ȗȤȔȖȲȤȯ țȔ ȞȢȦȢȤȯș Ȣȡ ȣȢȟȧȫȜȟ țȖȔȡȜș
ȔȞȔȘșȠȜȞȔª ǬǶǡ ǶȡȖ ǔ Ǖȟ  ǶȡȢȘǻ ǧ
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ȘȢȤǻȞȔȟȔ ȥȜȡȢȖǻ țȔ ȡșȧȖȔȚȡǻȥȦȰ ȘȢ ȣȤȢȩȔȡȡȓ ȣȢșȦȔ
©ǭșȖȫșȡȞȢ Ȧșȕș ȞȟȔȡȓșȦȥȓ Ȝ ȥȞȧȕș țȔ ȧȩȢ țȔ ȦȢ ȫȦȢ
ȦȜȥȕȤșȩȔȟȢȕǻȪȓȖșȠȧȣȤȜȥȟȔȦȰȤȜȥȧȡȢȞȠȢȗȜȟȠșȚȘȧ
ǘȢȤȢȘȡșȝȜǣȟȰȬȔȡȢȝȘȔȥȟȢȖȔȦȖȢȜȦșȣȟȜª ǬǶǡǶȡȖ
ǔǕȟ 
ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȤȢȘȜȡǻ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȩ ȕȧȖ ȕȔȚȔȡȜȠ
ȗȢȥȦșȠ ǴȞ țȗȔȘȧȖȔȟȔ ǧ ț ȁȩȡȰȢȁ ǻȡǻȪǻȔȦȜȖȜ ȖǻȘȢȠȜȝ
ȣșȦșȤȕ ȨȢȦȢȗȤȔȨ Ƕ ǙȢȥȥ  țȤȢȕȜȖ ȢȘȜȡ ǻț
ȡȔȝȞȤȔȭȜȩȣȢȤȦȤșȦǻȖȣȢșȦȔ ǴȪȲȞǗǡǗǻȫȡȔȖǻȫǻț
ǭșȖȫșȡȞȢȠ ǶȞȢȡȢȗȤȔȨǻȓ — ȤȢȞǻȖ ǟ 
Ǧ ǜȕșȤǻȗȥȓȘȔȤȧȡȢȞǭșȖȫșȡȞȔ—©ǟȢȕțȔȤª
ț ȔȖȦȢȗȤȔȨȢȠ ©ǢȔȝȟȲȕȜȠǻȝ ȠȢȁȝ ǿȘȜȡǻȝ ȣǻȘȞȧȠȔȥǻ
ǠȲȘȠȜȟǻ ǗȟȔȘȜȠȜȤȢȖȡǻ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞǻȝ ǢșȘȢȞȧȠ ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢªǤȤȢȖǻȘ·ȁțȘǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȩǻțǤșȦșȤȕȧȤȗȔȣȢșȦ
ȣȢȖǻȘȢȠȟȓȖǴǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢȖȟȜȥȦǻȖǻȘȗȤȧȘ
©ǟȧȠȔȠȢȓǢ>ȔȘǻȓ@Ǘ>ȔȥȜȟǻȖȡȔ@țȔȡșȘȧȚȔȟȔȜȢȥȦȔȟȔȥȰ
Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤȗș Ȕ Ǘ>ȔȥȜȟȰ@ Ǘ>ȔȥȜȟȰȢȖȜȫ@ ǻ Ǡ>ȲȘȠȜȟȔ@
ǗȟȔȘȜȠȜȤȢȖȡȔȣȢȁȩȔȟȜȖǟȔȫȔȡǻȖȞȧª
ǦȖǻȦȟȔȡȔǤȢȟȢȖȡȜȞȢȖȔ

ǧǕǥǢÐǗǦǱǟǕ ǢȔȘǻȓ ǗȔȥȜȟǻȖȡȔ —
 —ȥșȥȦȤȔǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȥȦȔȤȬȢȗȢ 
ȦȔ Ǵ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ǜȔ ȥȣȢȗȔȘȔȠȜ ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ȕȧȟȔ
ȘȢȕȤȢțȜȫȟȜȖȢȲ ȝ ȢȥȖǻȫșȡȢȲ ȚǻȡȞȢȲ ȥȣǻȟȞȧȖȔȟȔȥȓ
ț ȕȔȗȔȦȰȠȔ ȘǻȓȫȔȠȜ ȞȧȟȰ
ȦȧȤȜ ȝ ȡȔȧȞȜ ǧ ȣȢțȡȔ
ȝȢȠȜȟȔȥȓ ț ǭșȖȫșȡȞȢȠ
 ȧ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ȫșȤșț
ǗǭȦșȤȡȕșȤȗȔțȔȞȢȩȔȡȢȗȢ
Ȗ ȁȁ ȥșȥȦȤȧ ǚȠǻȟǻȲ ǧȔȤ
ȡȢȖȥȰȞȜȝ ǡ Ǘ Ǧ   ǜȔ
ǻȡ ȘȚșȤșȟȔȠȜ țȡȔȝȢȠȥȦȖȢ
ȖǻȘȕȧȟȢȥȓ  ȞȢȟȜ ǭșȖ
ȫșȡȞȢ ȧȣșȤȬș țȔȖǻȦȔȖ ȘȢ
ȥǟȔȫȔȡǻȖȞȜȘșȡȔȦȢȝȫȔȥ
ȣșȤșȕȧȖȔȟȔ ǧ ǟȢȡȜȥȰȞȜȝ
ȥ   ǦȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ ȣȤȢ
ǢǧȔȤȡȢȖȥȰȞȔ
ȘȢȖȚȜȟȢȥȓ  ȧ ǤȢȦȢȪǻ
ǤȢȦȢȞȔȩ ǭșȖȫșȡȞȢȕȔȗȔȦȢȫȔȥȧȣȤȢȖȢȘȜȖțǧȘȔȤȧȖȔȖ
ȁȝȥȖȢȁȖǻȤȬǻǻȠȔȟȲȡȞȜȧȦȫȔȖȦȢȣȢȤȦȤșȦȔȥșȤȣ
ȤȔțȢȠ ǻț ȡșȲ ȢȩȤșȥȦȜȖ ȘȢȡȰȞȧ ȘȜȓȞȢȡȔ ȠǻȥȪșȖȢȁ ǤȤș
ȢȕȤȔȚșȡȥȰȞȢȁȪșȤȞȖȜǡǘȢȖ·ȓȘȢȖȥȰȞȢȗȢǗǻȘȦȢȘǻȣȢșȦ
țȖșȤȦȔȖȥȓȘȢǧ©ȞȧȠȔª©ȞȧȠȔȥȓªǗțȜȠȞȧǭșȖȫșȡȞȢ
ȕȔȫȜȖȥȓțǧȖǻȘȖǻȘȧȲȫȜȟǻȦȖșȫȢȤȜȡȔȞȜȁȖȞȖȔȤȦȜȤǻ
ǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȥȦȔȤȬȢȗȢ ȖȤȢȘȜȡǻȓȞȢȗȢȖȢȡȔȚȜȟȔ
ǜȔȖȘȓȞȜȘȤȧȚȡǻȠȥȦȢȥȧȡȞȔȠǻțȣȢșȦȢȠȧǧȢȣȜȡȜȟȢȥȓ
ȫȜȠȔȟȢȝȢȗȢȤȧȞȢȣȜȥǻȖǦșȤșȘȡȜȩȠǻȗȕȧȦȜǻțȗȔȘȔȡȜȝ
ȧ ȟȜȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ǟȧȟǻȬȔ ȖǻȘ  ȥǻȫ  ©Ǵȡ
ǘȧȥª ©ǾȤșȦȜȞª ǤǻȥȟȓȔȤșȬȦȧǭșȖȫșȡȞȔǧțȔȞȢȣȔȟȔ
ȁȩ ȧ ȥȞȤȜȡȰȪǻ ȡȔ ȖȜȣȔȘȢȞ ȢȕȬȧȞȧ ǟȢȟȜ ȡșȕșțȣșȞȔ
ȠȜȡȧȟȔ ȖȜȞȢȣȔȡǻ ȦȖȢȤȜ țȔȟȜȬȔȟȜȥȓ ȧ ǧ ǻ țȗȢȘȢȠ
ȖȢȡȔ ȁȩ ȣȢȘȔȤȧȖȔȟȔ ȡșȕȢțǻ Ǣ ǡȔȪȡșȖǻȝ — ȘȢȡȰȪǻ
ǴǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢǕȟșȞȢȟȜǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ ȠȢȟȢȘȬȜȝ 
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țȖșȤȡȧȖȥȓȘȢȘȖȢȲȤǻȘȡȢȁȥșȥȦȤȜț·ȓȥȧȖȔȟȢȥȓȭȢȣȔȣșȤȜ
țȡȜȞȟȜȦȢȠȧȡșȠȢȚȟȜȖȢȖȥȦȔȡȢȖȜȦȜȓȞǻȥȔȠșȤȧȞȢȣȜȥȜ
ȠȔȟȔǧ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝǡǗǦ— 
ǤȢȖșȤȡȧȖȬȜȥȰ ǻț țȔȥȟȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȡȢȖȜȖ
ȘȤȧȚȕȧ ț ǧ ǗȢȡȜ țȧȥȦȤǻȫȔȟȜȥȰ ȡȔ ȖșȫȢȤȔȩ ȧ
ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȩǻȥȣǻȟȰȡȜȩțȡȔȝȢȠȜȩȗȧȟȓȟȜǤșȦșȤȕȧȤȗȢȠ
ȣǻȘ ȖȤȔȚșȡȡȓȠ ȢȘȡǻǿȁ ț ȦȔȞȜȩ ȣȤȢȗȧȟȓȡȢȞ ȡȔȣȜȥȔȡȢ
ȖǻȤȬ©ǟȧȠȔȠȢȓǻȓª ǧȖǻȘȖǻȘȧȖȔȟȔȩȖȢȤȢȗȢǭșȖȫșȡȞȔ
ǶȥȡȧȲȦȰ ȥȣȢȗȔȘȜ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȩȢȦǻȖ ȢȘȤȧȚȜȦȜȥȓ
ț ǧ Ȕȟș ȖȢȡȔ ȡș ȣȢȗȢȘȜȟȔȥȓ ȕȢ ȠȔȟȔ ȘȢ ȣȢșȦȔ
ȟȜȬș ȣȢȫȧȦȦȓ ȘȤȧȚȕȜ ǻ ȣȢȖȔȗȜ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ ǡ Ǘ
Ǧ —  ǧ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢ ȦȔȞȢȚ ȖǻȤȬ ©Ǣ ǧª
©ǗșȟȜȞȢȠȧȫșȡȜȪș ȞȧȠȢª  ǗȢȡȔ Ț ȡȔ ȘȧȠȞȧ ȘșȓȞȜȩ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖțȢȕȤȔȚșȡȔȡȔȔȞȖȔȤșȟǻ©ǗǤȢȦȢȞȔȩª Ǥǜǧ
ǨȦǧǔȘȜȖǘȔȟȰȫșȡȞȢǦǟȢȠșȡȦȔȤǻ
ǭșȖȫșȡȞȢ ǕȟȰȕȢȠ  ȤȢȞȧ ǙȡǻȣȤȢȘțșȤȚȜȡȥȰȞ
 >ȨȔȞȥȜȠǻȟȰȡș ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓ@ Ǧ   ǜȕșȤșȗȟȜȥȓ
ȦȖȢȤȜ ȓȞǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȘȔȤȧȖȔȖ ǧ ȥșȣǻȓ ©ǦȦȔȤșȪȰ ȡȔ
ȞȟȔȘȢȖȜȭǻª ȫȜȥȦȢȖȜȝ ȔȖȦȢȗȤȔȨ ȖǻȤȬȔ ©ǤȤȢȤȢȞª țȔ
ȓȞȜȠȣȢșțǻȓȖȜȘȤȧȞȧǤǜǧǨȦȖȜȘ©ǟȢȕțȔȤª
ȭȢ ȞȤǻȠ ȘȔȤȫȢȗȢ ȡȔȣȜȥȧ ȠǻȥȦȜȦȰ ȘȢȣȜȥȔȡǻ ȤȓȘȞȜ ȘȢ
ȖǻȤȬǻȖ ǻ ȣȢșȠ ©ǙȧȠȞȔ — ǗǻȦȤș ȕȧȝȡȜȝ ȖǻȦșȤ ȕȧȝ
ȡȜȝª ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ
ȡǻȫª ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȓȞǻ ȖȜȟȧȫȜȟȔ ȪșȡțȧȤȔ ǜ ȁȩȡȰȢȁ
ȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȪǻȁ ȧȪǻȟǻȖ ȢȘȜȡ ȟȜȥȦ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ǧ ȖǻȘ
ȚȢȖȦȤșȬȦȧțȔȁȁȥȖǻȘȫșȡȡȓȠȖȢȡȔțȡȜȭȜȟȔ
ȭȢȕ ȡș ȖȜȥȦȔȖȟȓȦȜ ȣȢȫȧȦȦȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ țȔȗȔȟȰȡȜȝ
ȢȥȧȘǭșȖȫșȡȞȢțȗȔȘȧȖȔȖǧȧȟȜȥȦȔȩȘȢǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȠȢȟȢȘȬȢȗȢ ȦȔǴǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ǠǻȦ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ ǡ Ǘ ǢȔȘǻȓ ǗȔȥȜȟǻȖȡȔ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȔ
ǟȧȠȔȥȓ  ǻ ǧȔȤȔȥ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǪȤȢȡǻȞȔ ǟ
ǔǙȢȞȧȠșȡȦȜ.

ǠȲȘȠȜȟȔǠȜȡȲȞ

ǧǕǥǢÐǗǦǱǟǝǞǕȖȞȥșȡȦǻȝǶȖȔȡȢȖȜȫ 
ȥǟȔȟȜȡȢȖȜȪȓȦșȣșȤǗȔȤȖȜȡȥȰȞȢȗȢȤȡȧǬșȤȡǻȗȢȕȟ—
ȣǻȥȟȓȠǤȤȜȟȧȞȜȦșȣșȤȤȔȝȢȡȡȜȝȪșȡȦȤǬșȤȡǻȗ
Ȣȕȟ  — ȣȢȠǻȭȜȞ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞ ȣȢȟȦȔȖ ȗǻȟȞȜ ȖǻȘȢȠȢȁ
ȬȟȓȩșȦȥȰȞȢȁ ȤȢȘȜȡȜ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȩ ǖȔȦȰȞȜ ȠȔȟȜ 
ȘȧȬ ǻ  Șșȥ țșȠȟǻ ǜ ȖșȤșȥ  ȘȢ ȟȲȦ 
ȥȟȧȚȜȖȣȜȥȔȤșȠȣșȤȬȢȗȢȤȢțȤȓȘȧȖȞȔȡȪșȟȓȤǻȁȫșȤȡǻȗ
ȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȔțȞȖǻȦȣȤȔȪȲȖȔȖȧȞȔȡȪșȟȓȤǻȁȫșȤȡǻȗ
ȗȧȕ ȣȤșȘȖȢȘȜȦșȟȓ ȘȖȢȤȓȡȥȦȖȔ ț ȕșȤșț  ȘȢ ȫșȤȖ
—ȡȔȥȟȧȚȕǻȖȞȔȡȪșȟȓȤǻȁǤȢȟȦȔȖȘȖȢȤȓȡȥȰȞȢȗȢ
ȘșȣȧȦȔȦȥȰȞȢȗȢțǻȕȤȔȡȡȓǜȘȢȖșȤșȥ—ȞȢȤȡșȦ
ȗȢǡȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȢȗȢȣȢȟȞȧǻțȫșȤȖ—ȡȔȗȟȓȘȔȫ
ǤȤȜȟȧȪȰȞȢȗȢ ȣȢȖ ȧȫȭȔ ǥȢȕȢȦȔ Ȗ ȗȧȕ ȧȥȦȔȡȢȖȔȩ
ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓ țȔ ȚȜȦȦȓȠ ȣȢȠǻȭȜȞǻȖ ȦȔ ȥșȟȓȡ ȟȓȗȟȜ
ȖȢȥȡȢȖȧȟǻȦȦȖȢȤǻȖǧǕȞȦȜȖȡȢȣȤȔȪȲȖȔȖȧțșȠȥȰȞȜȩ
ȧȥȦȔȡȢȖȔȩ ȢȤȗȔȡǻțȧȖȔȖ ȥȖȢȁȠ ȞȢȬȦȢȠ ȔȠȔȦȢȤȥȰȞȜȝ
ȢȤȞșȥȦȤ
ǜȡȔȝȢȠȥȦȖȢǻțǭșȖȫșȡȞȢȠȖǻȘȕȧȟȢȥȓȣǻȘȫȔȥȣșȤȬȢȗȢ
ȣȤȜȁțȘȧ ȣȢșȦȔ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ǩȔȞȦ ȘȤȧȚȡǻȩ ȥȦȢȥȧȡȞǻȖ ǻț

ǭșȖȫșȡȞȢȠ ǧ ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧǿ Ȗ ȟȜȥȦǻ ȘȢ ǡ ǤșȦȤȢȖȔ
ȖǻȘ  ȚȢȖȦ  ©Ǩ ȠȢȟȢȘȢȥȦǻ ȠȢȁȝ Ȕ ȥȔȠș Ȗ Ȗǻ
ȤȢȞȜȓȦȔȞȢȚțȔȝȠȔȖȥȓȟǻȦșȤȔȦȧȤȢȲǻȠȔȲȞȤǻȠȫȜȥ
ȟșȡȡȜȩ ȤȧȞȢȣȜȥǻȖ ȘȖȔ ȦȖȢȤȜ ȘȤȧȞȢȖȔȡȜȩ«ǧȤșȕȔȥȞȔ
țȔȦȜȭȢȖȦǻȤȢȞȜȓȕȧȖțȡȔȝȢȠȜȝȦȔȡȔȖǻȦȰȘȤȧȚȜȖǻț
ȣȢȞǻȝȡȜȠ ǧȔȤȔȥȢȠ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫșȠ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȞȢȦȤȜȝ
ȡșȢȘȡȢȤȔțȢȖȢȣǻȘȦȤȜȠȧȖȔȖȠȢȁȦȖȢȤȜȥȖȢȁȠȜȣȢȩȖȔȟȔȠȜ
ȦȔȖǻȘȘȧȬǻȥȠǻȓȖȥȓȞȢȟȜȝȢȠȧȣȤȢȫȜȦȧȖȔȖȘșȭȢțǻȥȖȢȁȩ
ȦȖȢȤǻȖ ´ǙȤȧȞȧȝ ȘȤȧȚș ȘȢȕȤȢ ȖȜȝȘșʮ ǫș ȕȧȟȜ ȝȢȗȢ
ȥȟȢȖȔȣǻȘȫȔȥȡȔȬȢȗȢȣȤȢȭȔȡȡȓª ǶȡȦȤȧȞȢȣȜȥȧǢǖǨǗ
ǩǶǶǶǦȣȤǕȤȞ—țȖ ǧȖȢȤȜǧțȕșȤșȗȟȜȥȓȡș
ȣȢȖȡǻȥȦȲȔȖȦȢȗȤȔȨȘȖȢȩȦȖȢȤǻȖ©ǗȢȟȓȡȔǥȢȠȢȘȔȡǻªȦȔ
©ǤȢȕȤșȩșȡȰȞȜª ©ǟȔțȞȜª țȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȖǥȢȠșȡȥȰȞȢȠȧ
ȞȤȔǿțȡȔȖȫȢȠȧȠȧțșȁǻȥȦȢȤȜȞȢȞȤȔǿțȡȔȖȫȢȗȢțȔȣȢȖǻȘȡȜȞȔ
©ǤȢȥȧȟȟȓª
ǠǻȦ ǧȢȖȥȦȢȟȓȞ Ǣ ©ǗȢȟȓ ȡȔ ǥȢȠȢȘȔȡǻª ǣȖȞȥșȡȦǻȓ ǧȔȤ
ȡȢȖȥȰȞȢȗȢ  ǦȞȔȤȕȡȜȪȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ
ǬșȤȡǻȗǻȖǗȜȣǧȢȖȥȦȢȟȓȞǢǧǭșȖȫșȡȞȢȖȘȢȟǻȘȖȢȤȓȡ
ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȩ ȘȤȧȗȔ ȣȢȟȢȖȜȡȔ ǪǶǪ — Ȧǻ ȤȢȞȜ ǪǪ ȥȦ  
Ǣǭǟ.

ǢȔȘǻȓǧȢȖȥȦȢȟȓȞ

ǧǕǥǢÐǗǦǱǟǝǞ ǗȔȥȜȟȰ ǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ ȥȦȔȤȬȜȝ
 ȥ ǥȧȘǻȖȞȔ ȦșȣșȤ ǤȤȜȟȧȪȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ
ǬșȤȡǻȗȢȕȟ—ǬșȤȡǻȗǻȖȣȢȩȢȖȔȡȜȝȧȥȞȟșȣǻ
ǘșȢȤȗǻǿǪȢțșȖǻȦȥȰȞȢȁȪșȤȞȖȜȖȥǟȔȫȔȡǻȖȪǻ —ȣȢȠǻȭȜȞ
ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝȘǻȓȫȕȤȔȦ
Ǵ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȦȔ
Ǣ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȁ ǢȔ
Ȥ Ȣ Ș Ȝ Ȗ ȥ ȓ  Ȗ  Ȥ Ȣ Ș Ȝ ȡ ǻ
Ǘ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȦȔ ǘȔȡȡȜ ǩșȢȘȢȥǻȁȖȡȜ
ȧȤȢȘȚșȡȢȁ ǕȟșȞȥȔȡȘ
ȤȢȖȜȫ ǡȢȘțȔȟșȖ
ȥȰȞȜȝ Ǘ ǡȔȟȢȤȢȥǻȝ
ȥȰȞȜȝ ȤȢȘȢȥȟȢȖȡȜȞ
ǟǧǗȜȣ
Ǧ— ǗȜȣȧȥȞȡȜȞ
ǢǻȚȜȡȥȰȞȢȁ ȗǻȠȡȔțǻȁ
ǣǥȢȞȔȫșȖȥȰȞȜȝǤȢȤȦȤșȦ
ȖȜȭȜȩȡȔȧȞ  Șș
ȡȔȖȫȔȖȥȓțǡǘȢȗȢȟșȠ ǗǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȥȦȔȤȬȢȗȢ 
ǤȔȣǻȤȔȖȦȢȟǻȦȢȗȤȔȨǻȓ
ǤǥǿȘȞǻȡȜȠǟǖȔțǻȟǻ
ǙȤȧȗȔȣȢȟȢȖȜȡȔȥȦ
ȦȔ ȕȔȗȔȦȰȠȔ ǻȡ ȖǻȘȢ
ȠȜȠȜ Ȗ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ ȢȥȢȕȔȠȜ ǜǻ țȖȔȡȡȓȠ ȞȔȡȘȜȘȔȦȔ
ȣȤȔȖȔțȔȞǻȡȫȜȖǡȢȥȞȢȖȧȡȦ  ǦȟȧȚȕȧȤȢțȣȢȫȔȖ
ȫȜȡȢȖȡȜȞȢȠǙșȣȔȤȦȔȠșȡȦȧȗǻȤȡȜȫȜȩȦȔȥȢȟȓȡȜȩȥȣȤȔȖ
Ȕȟș țȔ ȤǻȞ ȖȜȝȬȢȖ ȧ ȖǻȘȥȦȔȖȞȧ țȗȢȘȢȠ țǻțȡȔȖȬȜȥȰ
ȭȢ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ©ȕșț ȢȥȢȕșȡȡȢȝ ȤșȖȡȢȥȦȜ Ȝ ȡșȡȔȖȜȘȓ
ǙșȣȔȤȦȔȠșȡȦª ǬǶǡǶȡȖǔǕȟ 
ǤȢȖșȤȡȧȖȬȜȥȰ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȖȜȞȟȔȘȔȫșȠ
ǛȜȦȢȠȗǻȠȡȔțǻȁǡǘȢȗȢȟȰȧȖȔȚȔȖȭȢȖǻȡțȔȥȟȧȗȢȖȧǿȡȔ
ȕǻȟȰȬțȡȔȫȧȭȧȣȢȥȔȘȧǗȟȜȥȦǻȘȢǡǡȔȞȥȜȠȢȖȜȫȔȖǻȡ
ȖǻȘțȡȔȫȔȖȣȤȢȨșȥȦȔȟȲȘȥȰȞǻȓȞȢȥȦǻǧ©ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ
ǻȘșțǻȥȦȢȤǻȁǻȦȢȠȧȡșțȡȔȲȫȜȣȢȗȢȘȜȦȰȥȓȖǻȡțȠǻȡȜȦȜ

ǧǕǥǢ2ǗǦǱǟǝǞ

ȣȤșȘȠșȦ Ȕ ȭȢ ȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ ȝȢȗȢ ȓȞȢȥȦșȝ ǻ ȘȧȬǻ ȦȢ
Ȫș ȦȔȞȔ ȟȲȘȜȡȔ ȓȞȧ țȔȖȚȘȜ ȠȢȚȡȔ ȠȔȦȜ ȡȔȣȢȩȖȔȦǻ
Ǘǻȡ ȘȢȕȤȜȝ ǻ ȠȔǿ ȥȖǻȚǻ ȣȢȫȧȦȦȓ ȓȞ ȘȜȦȜȡȔ țȔȖȚȘȜ
ȠȤǻȝȟȜȖȜȝ ǻ țȔȖȚȘȜ ȥȔȠȢȖǻȘȘȔȡȜȝ «! Ǚȟȓ ȡȰȢȗȢ ȡș
ǻȥȡȧǿ ȡǻ ȫȜȡǻȖ ȡǻ ȣǻȘȖȜȭșȡȰ ȡǻ ȫșȥȦȢȟȲȕȥȦȖȔ ǴȞȕȜ
ȡȔȖǻȦȰȖǻȡǻȡșȠȔȖȦȜȩȓȞȢȥȦșȝȓȞǻȠȔǿȦȢȝȦȢȘǻȕȓ
ȣȢȤȔȘȜȖȦȢȕǻȖțȓȦȜȝȢȗȢțȔȢȘȜȡȩȔȤȔȞȦșȤª ǘȢȗȢȟȰǢǗ
ǦȢȕȤȥȢȫǗȦǡǧǦ 
Ǥǻȥȟȓ ȥȠșȤȦǻ ȕȔȦȰȞǻȖ ǧ ȢȣǻȞȧȖȔȖȥȓ ȥǻȠȢȠȔ ȠȢȟȢȘ
ȬȜȠȜȕȤȔȦȔȠȜȝȥșȥȦȤȔȠȜǘǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝțȔȣȤȢȣȢȡȧȖȔȖ
ȥȦȔȦȜȧȣȤȔȖȜȦșȟșȠȝȢȗȢȠȔǿȦȞǻȖȔțȗȢȘȢȠǻțȔȣȢȖǻȖȁȩ
ȡșȕȢȚșȖǻ Ǩ ȥ ǤȢȦȢȪǻ Șș ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȦȢȘǻ ǧ 
ȖǻȘȕȧȟȔȥȓ ȝȢȗȢ țȧȥȦȤǻȫ ǻț ǭșȖȫșȡȞȢȠ ǤȢșȦȔ ȤȔȘȢ Ȗǻ
ȦȔȟȔ Ȗȥȓ ȤȢȘȜȡȔ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȩ ǢȔ ȫșȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ
ȥȔȘȧȥȓȓȟȔǻȟȲȠǻȡȔȪǻȓȗȢȥȣȢȘȔȤȣȤȜȥȖȓȦȜȖȝȢȠȧȖǻȤȬ
ȞȢȚșȡ ȞȧȣȟșȦ ȓȞȢȗȢ țȔȞǻȡȫȧȖȔȖȥȓ ȤȓȘȞȔȠȜ ©ǦșȤșȘ
ȡȔȥ ȥșȤșȘ ȡȔȥ  ǙȢȕȤȜȝ ǧȔȤȔȥª >ǧȔȤȡȢȖȥȞȜȝ Ǘ Ǘ@
ǡșȟȢȫȜȜțȚȜțȡȜǭșȖȫșȡȞȔǟǦǔǦ 
ǜȧȥȦȤǻȫȔȖȥȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ț ǧ ǻ ȣǻȘ ȫȔȥ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ Ȗ
ǟȜǿȖǻǤǻȥȟȓȔȤșȬȦȧȣȢșȦȔǧȣȢȘȕȔȖȣȤȢțȕșȤșȚșȡȡȓ
ȝȢȗȢȤȧȞȢȣȜȥǻȖ ǧȔȠȥȔȠȢ ǤȢȖșȤȦȔȲȫȜȥȰǻțțȔȥȟȔȡȡȓ
ȧ ȟȜȥȦǻ ȘȢ Ǥ ǟȧȟǻȬȔ  ȥǻȫ  ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȜȥȔȖ
©´Ǵȡǘȧȥʮ>©ǾȤșȦȜȞª—ǥșȘ@ȣȢȖȜȡșȡȕȧȦȰȧǗȔȥȜȟȓ
ǗȔȥ>ȜȟȰȢȖȜȫȔ@ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢȭȢȚȜȖȞȢȟȜȥȰȖǤȢȦȢȞȔȩ
ǟȜȁȖȥȰȞȢȁȗȧȕșȤȡǻȁªǢȔȭȢǤǟȧȟǻȬȧȟȜȥȦǻȘȢȣȢșȦȔ
 ȟȲȦ  ȥȣȢȖǻȭȔȖ ©ǘȧȥȔ ȡșȠȔ Ȗ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȓ ȥȰȢȗȢ ȣȔȡȔ ȘȢȕȤș țȡȔȲª ǠȜȥȦȜ ȥ   Ǥǻȥȟȓ
ȣȤȜȁțȘȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ ȣȢȡȢȖȜȟȜȥȓ ȝȢȗȢ
ȘȤȧȚȡǻȥȦȢȥȧȡȞȜțȤȢȘȜȡȢȲǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȩǨȪșȝȫȔȥǧ
ȣȤȔȪȲȖȔȖȧȤșȘȞȢȠǻȥǻȁȓȞȔȗȢȦȧȖȔȟȔȣȤȢșȞȦȥșȟȓȡȥȰȞȢȁ
ȤșȨȢȤȠȜ ǥȔțȢȠ ǻț ȡȜȠ ȧ ȥȦȢȟȜȪǻ ȣșȤșȕȧȖȔȟȔ ǻ ȝȢȗȢ
ȘȤȧȚȜȡȔ—ǠǧȔȤȡȢȖȥȰȞȔǜȟȜȥȦǻȖǧȘȢȥȜȡȔǗȔȥȜȟȓ
ȘǻțȡȔǿȠȢȥȓ ȪǻȞȔȖǻ ȣȢȘȤȢȕȜȪǻ ȪȜȩ ȣșȦșȤȕ țȧȥȦȤǻȫșȝ
ǬǶǡ ǶȡȖ ǔ Ǖȟ      ǡȢȚȟȜȖȢ
ȣȢșȦ ȣșȤșȘȔȖȔȖ ǧ Șȟȓ ȢțȡȔȝȢȠȟșȡȡȓ ȤȧȞȢȣȜȥ ȣȢșȠȜ
©ǡȔȤǻȓª ȡȔ ȔȖȦȢȗȤȔȨǻ ȦȖȢȤȧ țȕșȤǻȗȥȓ ȡȔȣȜȥ ȢȟǻȖȪșȠ
©ǤȤȢȫȜȦȔȝȦș ǻ țȔȖȦȤȔ ȖȤȔȡȪǻ ȣȤȜȬȟǻȦȰª ȟȜȥȦ ȖǻȘ
ȚȢȖȦ—ȗȤȧȘ  ȘȜȖ ȘȢȞȟ    ǧ ȓȞ ȟȲȘȜȡȔ
ȘșȟǻȞȔȦȡȔ ȝ ȡșȕȔȝȘȧȚȔ ȘȢ ȘȢȟǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȤȔȘȜȖ ȝȢȠȧ
ȥȣȔȟȜȦȜȪșȝȦȖǻȤȦȢȠȧȭȢ©ȗȢȤȰȞȢȕȯȟȢȕȯșȥȟȜȕȯ
ȠȜȠȢȟșȦȡȢș țȔȕȟȧȚȘșȡȜș ȣȢȟȢȚȜȟȢ ȣȓȦȡȢ ȡȔ ǗȔȬȧ
ȥȟȔȖȧȔȖȠșȥȦșȥȦșȠȜȡȔȡȔȬȧȡȔȤȢȘȡȧȲȟȜȦșȤȔȦȧȤȧª
ǠȜȥȦȜ ȥ   ǧ ȡș ȤȔț ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢ ȘȢȣȢȠȔȗȔȖ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ǢȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȗȤȧȘ  ǧ țȔȖșȤȬȜȖȬȜ
ȤȢȕȢȦȧ Ȗ ǘȢȟ ȞȢȠǻȦșȦǻ ȥșȟȓȡȥȰȞȢȁ ȥȣȤȔȖȜ ȖȜȁȩȔȖ ȡȔ
ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧ ǢȔȣșȤșȘȢȘȡǻ ȥȜȡ ǗȔȥȜȟȰ ȣȜȥȔȖ ȝȢȠȧ
©Ǘȯ ȣȢȟȰțȧșȦșȥȰ țȔȖȜȘȡȢȝ ȦșȣșȤȰ ȣȢȣȧȟȓȤȡȢȥȦȰȲ ȡș
ȠșȚȘȧȘȖȢȤȓȡȥȦȖȢȠȔȖȡȔȤȢȘșǗȥșȗȢȖȢȤȓȦȫȦȢ´ȣȔȡ
ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ ȣȤȜȁȘș ǻ ȣȤȜȖșțș ȡȔȠ ȖȢȟȲʮª ǬǶǡ ǶȡȖ
ǔ Ǖȟ  Ǩ ȡȔȥȦȧȣȡǻ ȤȢȞȜ ǧ ȖȣȤȢȖȔȘȚȧȖȔȖ ȧ
ȚȜȦȦȓȪȔȤȥȰȞȜȝȠȔȡǻȨșȥȦȟȲȦțȔȟȔȗȢȘȚȧȖȔȖ
ȞȢȡȨȟǻȞȦȜ ȠǻȚ ȥșȟȓȡȔȠȜ ȦȔ ȣȢȠǻȭȜȞȔȠȜ  ǧ
ȢȕȤȔȡȢ ȗȟȔȥȡȜȠ ǬșȤȡǻȗ ȗȧȕ țșȠȥȰȞȢȁ ȧȣȤȔȖȜ ǢȔȧȞ

43

ȥȣȔȘȭȜȡȔ ǧ ȘȢȞȧȠșȡȦȜ ȟȜȥȦȜ ȘȢ ȤȢȘȜȫǻȖ ȦȔ ǻȡ Ȣȥǻȕ
ȦȢȭȢțȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓȖǬǶǡ
ǠǻȦ ǳțșȨȢȖȜȫ ǡ Ǘ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȞȜȝ  ǘȜȠȡȔțȜȓ ȖȯȥȬȜȩ
ȡȔȧȞ Ȝ ǠȜȪșȝ Ȟȡȓțȓ ǖșțȕȢȤȢȘȞȢ ș ȜțȘ ȜȥȣȤ Ȝ ȘȢȣ ǦǤȕ
 ǟȢȡȜȥȰȞȜȝ ǦȣȢȗȔȘȜ  ǠȜȥȦȜ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ ǡ ǧȔ
ȤȔȥ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ǗȔȥȜȟȰ ǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ
ȥȦȔȤȬȜȝ ǪȤȢȡǻȞȔǟǗȜȣǛȧȤ.

ǦȖǻȦȟȔȡȔǤȢȟȢȖȡȜȞȢȖȔ

ǧǕǥǢÐǗǦǱǟǝǞ ǗȔȥȜȟȰ ǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ ȠȢȟȢȘȬȜȝ
 ȥ ǕȡȦȢȡǻȖȞȔ ȦșȣșȤ ǗȔȤȖȜȡȥȰȞȢȗȢ
Ȥȡȧ ǬșȤȡǻȗ Ȣȕȟ —  ǟȜȁȖ ȣȢȩȢȖȔȡȜȝ
ȡȔ ǕȥȞȢȟȰȘȢȖǻȝ ȠȢȗȜȟǻ ȣȢȦǻȠ ȣșȤșȣȢȩȢȖȔȡȜȝ ȡȔ
ǜȖǻȤȜȡ șȪȰȞȢȠȧ ȞȟȔ
ȘȢȖȜȭǻ  — ȧȞȤ ȗȤȢ
ȠȔȘȥȰȞȜȝǻȞȧȟȰȦȧȤȡȜȝ
Șǻȓȫ ȞȢȟșȞȪǻȢȡșȤ Ƞș
ȪșȡȔȦǦȜȡǗǧȔȤȡȢȖ
ȥȰȞȢȗȢ ȥȦȔȤȬȢȗȢ ǜȔ
ȞǻȡȫȜȖ ǻȥȦȢȤȜȞȢȨǻ
ȟȢȟ ȨȦ ǟȜȁȖ ȧȡȦȧ
Ǥ ǻ Ș  Ȟ ș Ȥ ǻ Ȗ ȡ Ȝ Ȫ Ȧ Ȗ Ȣ Ƞ
ǣ ǕȗǻȡȔ ȢȣȔȡȧȖȔȖ ȠȔ
ȟȓȤ ȠȜȥȦȖȢ Ǩ Ȗș
Ȥșȥ  ȤȢțȣȢȫȔȖ
ȥȟȧȚȕȧȡȔȣȢȥȔȘǻȞȔȡ
ȘȜȘȔȦȔ ȧ ȠȜȤȢȖǻ ȣȢ
ȥșȤșȘȡȜȞȜ Ȗ ǖȢȤțșȡ
ȥȰȞȢȠȧ ȣȢȖ ǬșȤȡǻȗ
ǕǘȢȤȢȡȢȖȜȫǤȢȤȦȤșȦ
ȗȧȕ  ȟȜȥȦȢȣ ȣȤȜ ǗǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȠȢȟȢȘȬȢȗȢ 
ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓȦǻ
țȡȔȫșȡȜȝȠȜȤȢȖȜȠȣȢ
ȥșȤșȘȡȜȞȢȠ ǤȔȤȔȨ ǻȁȖȥȰȞȢȁ ȘǻȟȰȡȜȪǻ ǭǻȥȦȰ ȤȔțǻȖ
ȢȕȜȤȔȖȥȓ ȣȤșȘȖȢȘȜȦșȟșȠ ȘȖȢȤȓȡȥȦȖȔ  — ǖȢȤ
țșȡȥȰȞȢȗȢ ȣȢȖ      —
ǢǻȚȜȡȥȰȞȢȗȢ ǤȢȫșȥȡȜȝ ȫȟșȡ ȟȰȖǻȖ ȦȖȔ ©ǤȤȢȥȖǻȦȔª
Ǣǧǭ ǬșȤȡǻȗ ȗȧȕ ȖȫșȡȢȁ ȔȤȩșȢȟ ȞȢȠǻȥǻȁ ȫȟșȡ ǟȜȁȖ
ȖǻȘȘǻȟȧ ȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢ ȞȢȠǻȦșȦȧ ǪǶ ȔȤȩșȢȟ ț·ȁțȘȧ
ǩǻȡȔȡȥȢȖȢ ȣǻȘȦȤȜȠȧȖȔȖ ȘǻȓȫǻȖ ȡȔȧȞȜ ȝ ȞȧȟȰȦȧȤȜ
ǣ ǟȧȟǻȬ Ǥ ǟȧȟǻȬȔ Ǚ ǴȖȢȤȡȜȪȰȞȢȗȢ ȦȔ ǻȡ 
Ǣǧǭ ȖȜȘ ©ǟȜșȖȥȞȢȝ ȥȦȔȤȜȡȯª ȦȢȭȢ ǢȔȘȔȖ ȞȢȬȦȜ
ȡȔ ȥȣȢȤȧȘȚșȡȡȓ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞǻȖ ǡ ǘȢȗȢȟȲ Ȗ ǢǻȚȜȡǻ
ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȠȧ Ȗ ǟȜǿȖǻ Ƕ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧ Ȗ
ǤȢȟȦȔȖǻ ȡȔ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ǟȜȁȖ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȁ ȕȞȜ ȡȔ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȲȘȤȧȞȔȤȡǻȧȞȤȗȤȢȠȔȘȜȖǛșȡșȖǻ
ǜǻȕȤȔȖȞȢȟșȞȪǻȲȣȔȠ·ȓȦȢȞǻȥȦȢȤǻȁȦȔȞȧȟȰȦȧȤȜȓȞȧ
țȔȣȢȖǻȖ ǬșȤȡǻȗȢȖȧ  ȡȔ ȁȁ ȢȥȡȢȖǻ ȖǻȘȞȤȜȦȢ Ǭǡǧ
ǣȞȤșȠȧ ȞȢȟșȞȪǻȲ ȥȦȔȡȢȖȜȟȜ ȠȔȦșȤǻȔȟȜ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ț
ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȥșȤșȘ ȡȜȩ ȚȜȖȢȣȜȥȡș ǻ ȗȤȔȖǻȤȧȖȔȟȰȡș
ȣȤȜȟȔȘȘȓȥȢȤȢȫȞȔȣȢȥȠșȤȦȡȔȠȔȥȞȔȔȖȦȢȗȤȔȨǮȢȘșȡ
ȡȜȞȔ ȤȧȞȢȣȜȥȜ ǻȡ ȦȖȢȤǻȖ ȧ Ȧ ȫ ȝ țȔȕȢȤȢȡșȡȜȩ
ȪșȡțȧȤȢȲ ȨȢȦȢȗȤȔȨǻȁ ȣȤȜȚȜȦȦǿȖǻ ȖȜȘ ȦȖȢȤǻȖ ț ȔȖ
Ȧ Ȣȗ ȤȔȨȔȠȜ ȣȢșȦȔ ȠȔȝȚș  ȗȤȔȖȲȤ ȔȞȖȔȤșȟșȝ
ȤȜȥȧȡȞǻȖ ȚȜȖȢȣȜȥȡȜȩ ȞȔȤȦȜȡ — țȔȗȔȟȢȠ ȣȢȡȔȘ 
ȢȘȜȡȜȪȰǦȔȠșțȔȖȘȓȞȜțȔȩȢȣȟșȡȡȲȞȢȟșȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȠ
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ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȠȔȟȲȡȞȜ—ȔȞȖȔȤșȟșȝǻțȞȤȔǿȖȜȘȔȠȜȗǻȤ
ǟȔȤȔȦȔȧȦȔǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢȧȞȤǻȣȟșȡȡȓ—ǧȖȣșȤ
Ȭș ȣȤȜȘȕȔȖ  ȞȢȟȜ ȣȢșȦ ȣȢȖșȤȦȔȖȥȓ ǻț țȔȥȟȔȡȡȓ ǻ
ȣȢȦȤșȕȧȖȔȖȗȤȢȬșȝǜȖșȤȦȔȲȫȜȥȰȘȢȕȔȦȰȞȔțȣȤȢȩȔȡȡȓȠ
ǧ ȧ ȟȜȥȦǻ ȖǻȘ  ȟȜȥȦȢȣ  ȣȜȥȔȖ ©«șȚșȟȜ Ǘȯ
ȠȢȚșȦș ȦȢ ȞȧȣȜȦș Șȟȓ Ƞșȡȓ ȫȔȥȦȰ ǲȦȢ ȕȧȘșȦ ȖȠșȥȦș
ȥ ȘȤȔȗȢȪșȡȡȯȠ ȣȤȜȢȕȤșȦșȡȜșȠ Ȝ ȣȢȠȢȭȰ ǧȔȤȔȥȧ«ª
ȪȜȦ țȔ ǙȢȤȢȬȞșȖȜȫ ǣ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȣȤȜȖȔȦȡȢȠȧ
ȟȜȥȦȧȖȔȡȡǻ  ǜǶǩǗ  ǟȡ  Ǧ    Șș
ȞǻȟȰȞȔ ȢȨȢȤȦǻȖ țȕȜȤȔȫ ȢȦȤȜȠȔȖ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȖǻȘ
ǭșȖȫșȡȞȔǧȔȞȢȚȣȔȠ·ȓȦȞȜȣȢȖ·ȓțȔȡǻțǻȠșȡșȠȣȢșȦȔ
ǧȢȘșȤȚȧȖȔȖȖǻȘȥȖȢȁȩȕȔȦȰȞǻȖȦǻȦȞȜǢǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȁ
ǘǬșȥȦȔȩǻȖȥȰȞȢȗȢǩǠȔțȔȤșȖȥȰȞȢȗȢȞȧȣȧȖȔȖȖșȘȧȫȜ
ǻȡȞȢȟȜ ȦȤȜȖȔȟǻ ȣșȤșȠȢȖȜȡȜ ǻț ȖȟȔȥȡȜȞȔȠȜ ǢȔȝȕǻȟȰ
Ȭș ȣȤȜȘȕȔȡȡȓ ǧ — Ȫș Ȟȧȣȟșȡǻ  ȧ Ǧ ǖȤȔțȢȟȰ
 ȤȜȥȧȡȞǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȜȖ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ
ǢǢȢȖȗȢȤȢȘșǘȢȤȰȞȜȝǦ ȣȢȤȧȬȧȲȫȜ
ȖȢȟȲȠșȪșȡȔȦȔȬșȖȫȞȢȟșȞȪǻȲțȔȕȤȔȟȜțǬǶǡ ȡȜȡǻȁȁ
ȤȢțȣȢȘǻȟșȡȢȠǻȚǢǡǧǭȦȔǶǠ 
ǨȣșȤȬșǧțȧȥȦȤǻȖȥȓțǭșȖȫșȡȞȢȠȞȢȟȜȣȢșȦ
ȣȤȜȁȩȔȖȧǤȢȦȢȞȜȘȢǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȥȦȔȤȬȢȗȢ ǤǻțȡǻȬș
Ȗǻȡ țȗȔȘȧȖȔȖ ȣȤȢ ȪȲ țȧȥȦȤǻȫ ©ǡșȡș ȣȤȢȝȡȓȖ ȓȞȜȝȥȰ
ȦȤșȣșȦȠșȡșȟȜȩȢȠȔȡȜȟȢȠȢȖȧȗȔȤȓȫȪǻȣșȤșȘǻȠȡȢȲ
ȥȦȢȓȖ ȦȢȝ ȫȜȁ ȖǻȤȬǻ ǻ ȣǻȥȡǻ ȓ ȖȚș ȘȔȖȡȢ țȡȔȖ ȖǻȘ ȠȢǿȁ
ȡȓȡǻǖȢȤȜȥǻȖȡȜǧșȣșȤ
ȓ Ƞǻȗ ȤȢțȤȔȩȢȖȧȖȔȦȜ
ȭȢ ȣȢȫȧȲ ȖǻȘ ȡȰȢȗȢ
ȥȔȠȢȗȢ ȭș ȓȞȜȝȥȰ ȡȢ
Ȗ Ȝ ȝ   ȭ ș  ȡ ș  ȫ ȧ Ȧ Ȝ ȝ
ȠȡȢȲȖǻȤȬȔȕȢȝȡȢȖȧ
ȣǻȥȡȲªǢȔȥȦȧȣȡȔțȧȥȦ
Ȥǻȫ ȖǻȘȕȧȟȔȥȓ ȧ ȥșȤȣ
ȖǟȔȫȔȡǻȖȪǻ©ǫȓ
țȧȥȦȤǻȫ ȕȧȟȔ ȤȔȘǻȥȡȔ
ȘȟȓȡȔȥȢȕȢȩǮșțȠȔȟ
Ȟȧ ȓ țȡȔȖ ȡȔȣȔȠ·ȓȦȰ
ȕșțȟǻȫ ȝȢȗȢ ȖǻȤȬǻȖ Ȕ
ȣȤȜȖ·ȓțȔȡǻȥȦȰ ȘȜȦȜȡȜ
ȣșȤșȦȖȢȤȜȟȔȥȓȡȔȗȟȜ
ȕȢȞȧ ȣȢȖȔȗȧ ȘȢ ȢȥȢ
ȕȜȥȦȢȥȦǻȣȢșȦȔª ǧȔȤ
ȡȢȖȥȰȞȜȝ ǡ ǗȔȥȜȟȰ
ǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ ǧȔȤȡȢȖ
ǟȔȦȔȟȢȗȣȤșȘȠșȦǻȖ
ȥȰȞȜȝ ȠȢȟȢȘȬȜȝ 
ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁȥȦȔȤȢȖȜȡȜ
—  ǪȤȢ
ǻȤǻȘȞǻȥȡȜȩȤșȫșȝǟȢȟșȞȪǻȓ
ȡǻȞȔ ǟ 
ǗǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢǟ
ǗȜȣ  Ǧ —
ǗȜȣǭșȖȫșȡȞȢǩȤȢȡȦȜȥȣǻȥ
   ǜȕșȤǻȗȥȓ
©ǟȢȕțȔȤª  ț ȘȔȤȫȜȠ ȡȔȣȜȥȢȠ ©ǗȔȥȜȟșȖǻ ǧȔȤ
ȡȢȖȥȰȞȢȠȧȠșȡȬȢȠȧȡȔȥȣȢȠȜȡǧǭșȖȫșȡȞȢª  
ȨȢȦȢȣȢȤȦȤșȦ ȣȢșȦȔ  ȣǻȘȣȜȥȔȡȜȝ ǧ ǴȪȲȞ Ǘ ǡ
ǭșȖȫșȡȞǻȔȡȔ ǗȔȥȜȟȓ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȘșȞǻȟȰȞȔ ȥȣȢ
ȥȦșȤșȚșȡȰ  ǦȞȔȤȕȡȜȪȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ ǜȕ

ȡȔȧȞȣȤȔȪȰǬșȤȡǻȗǻȖǗȜȣ ǜȕșȤșȗȟȔȥȓțȔȣȜȥȞȔ
ǭșȖȫșȡȞȔȘȔȦȢȖȔȡȔȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢȦȤȔȖǻȦȤȜȝȢȗȢ
ȟȜȥȦȜȘȢǧȖșȤșȥȥșȤȣȟȲȦ
ǧ ȡȔȘȔȖ ȞȢȬȦȜ ȡȔ ȢȕȟȔȬȦȧȖȔȡȡȓ ȠȢȗȜȟȜ ȣȢșȦȔ
ȡȔ ǬșȤȡșȫǻȝ ȗȢȤǻ ȧțȓȖ ȧȫȔȥȦȰ Ȗ ȁȁ ȧȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡǻ
țȔȠȢȖȜȖ ȝ ȢȣȟȔȦȜȖ ȫȔȖȧȡȡȜȝ ȩȤșȥȦ ȞȢȟȜ ȕȧȟȢ ȖȜ
ȗȢȦȢȖȟșȡȢ ȕȔȤșȟȰǿȨ Șȟȓ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ ȣǻȘǻȕȤȔȖ ȥȟȢȖȔ
Șȟȓ ȘȢȬȞȜ ȡȔ ȩȤșȥȦǻ ©ǦȖȢȲ ǨȞȤȔȁȡȧ ȟȲȕǻȦȰ  ǠȲ
ȕǻȦȰ ȁȁ« ǗȢ ȖȤșȠȓ ȟȲȦș  Ǘ ȢȥȦȔȦȡȲ ȦȓȚȞȧȲ ȠȜ
ȡȧȦȧ  ǜȔ ȡșȁ ǘȢȥȣȢȘȔ ȠȢȟǻȦȰª  ȖȜȞȢȡȔȖ ȁȁ ȠȔȟȲȡȢȞ
ǻ ȠȢȘșȟȰ ǤȤȢȖȢȘȜȖ ȖșȫȢȤȜ ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻ ȣȔȠ·ȓȦǻ ǭșȖ
ȫșȡȞȔȭȢȤȢȞȧȡȔȝȠȔȖȣȔȤȢȣȟȔȖȘȢǟȔȡșȖȔȭȢȕȧȞȟȢ
ȡȜȦȜȥȓ ȠȢȗȜȟǻ ȣȢșȦȔ ǣ ǠȔțȔȤșȖȥȰȞȜȝ țȔțȡȔȫȔȖ ©Ǩ
ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȩȕȧȖȗȤȔȡȘǻȢțȡȜȝȖșȫǻȤȧȣȔȠ·ȓȦȰǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȤȢȠȢȖȜ ȥȟȰȢțȜ — ȭȢ ȖȢȡȢ ȕȧȘș ȓȞ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȡș ȥȦȔȡș"ª ǤșȦȤșȡȞȢ ǣ ǥȢȟȰ ǣ ǠȔțȔȤșȖȥȰȞȢȗȢ ȧ
ȨȢȤȠȧȖȔȡȡǻ ȞȢȟșȞȪǻȁ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ȥȦȔȤȢȚȜȦȡȢȥȦșȝ
Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ  ǦȞȔȤȕȡȜȪȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ
ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǬșȤȡǻȗǻȖ  ǗȜȣ  Ǧ   Ǚȟȓ
ȣȢȣȧȟȓȤȜțȔȪǻȁȠȜȥȦȥȣȔȘȭȜȡȜǭșȖȫșȡȞȔǧȖȜȘȤȧȞȧȖȔȖ
 ȣȤȜȠ ȔȟȰȕ ț ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠȜ ȢȨȢȤȦȔȠȜ ȞȔȦȔȟȢȗ
ȖȟȔȥȡȢȁȞȢȟșȞȪǻȁȥȣȤȜȓȖȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁȠȔȦșȤǻȔȟǻȖțǻȥȖȢǿȁ
ȬșȖȫșȡȞǻȔȡȜȡȔȥȦȢȤǻȡȞȔȩ©ǟȜșȖȥȞȢȝȥȦȔȤȜȡȯªȣșȤșȘȔȖ
ȘȢȠȧțșȲǢǧǭȦȤȜȣȔȠ·ȓȦȞȜțȞȢȟșȞȪǻȁ—ȣȢȤȦȤșȦȣșȤȢ
ȝȗǻȣȥȢȖȧȣȢȥȠșȤȦȡȧȠȔȥȞȧǡȤǻȓȖȧȥȦȔȡȢȖȜȦȜȖǟȜǿȖǻ
ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞ ǭșȖȫșȡȞȧ ǻ ȡȔțȖȔȦȜ ȝȢȗȢ ǻȠșȡșȠ ȕȧȟȰȖȔȤ
țȔȟȜȬȜȖȥȣȢȗȔȘȜȣȤȢȣȢșȦȔ ǟǦǔ 
ǠǻȦ >ǘȢȤȟșȡȞȢ Ǘ@ ǕȟȰȕȢȠ ȢȨȢȤȦȢȖ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǟǦ
 ǔ  ȣǻȘȣȜȥ Ǘ ǘ  ǟȔȦȔȟȢȗ ȣȤșȘȠșȦȢȖ ȠȔȟȢȤȧȥȥȞȢȝ
ȥȦȔȤȜȡȯ Ȝ ȤșȘȞȢȥȦșȝ ǟȢȟȟșȞȪȜȓ Ǘ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȞȢȗȢ ǟ 
Ǘȯȣ  ǭșȖȫșȡȞȢ ǟȔȦȔȟȢȗ ǡȧțșȲ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ǤȔȠȓȦȜ
ǗǗǧȔȤȡȢȖȥȞȢȗȢǕǡǠȔțȔȤșȖȥȞȢȗȢȜǢǗǭȧȗȧȤȢȖȔ ǟȤȜ
ȥȧȡȞȧ ǟǦǔǡȢȗȜȟȓȡȥȞȜȝǢǡǡȧțșȝȧȞȤȔȜȡȥȞȜȩ
ȘȤșȖȡȢȥȦșȝ Ǘ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȞȢȗȢ ǬșȤȡȜȗȢȖȥȞȢȗȢ ȗȧȕșȤȡȥȞȢȗȢ
țșȠȥȦȖȔ  ǛȜȖȔȓ ȥȦȔȤȜȡȔ  ǟȡ  ǦȔȤȕșȝ Ǘ ǡȧțșȝȡȔ ǻ
ȔȤȩǻȖȡȔȬșȖȫșȡȞǻȔȡȔǗǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢǢǭǟǙșȤȞȔȫǧǗ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȤȢȘȜȡȔ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȩ  ǤșȤȬȔ ǬșȤȡǻȗǻȖȥȰȞȔ
ȡȔȧȞȢȖȔȞȢȡȨșȤșȡȪǻȓțǻȥȦȢȤȜȞȢȞȤȔǿțȡȔȖȥȦȖȔȗȤȧȘșȡȰȤ
ǧșțȜ ȘȢȣ  ǬșȤȡǻȗǻȖ  ǦȔȤȕșȝ Ǘ ©ǖȔȗȔȦȢ ȟȲȕȢȖǻ ȣȤȔȪǻ
șȡșȤȗǻȁ«ª ǤȤȢ ȠȜȥȦșȪȰȞȧ ȥȣȔȘȭȜȡȧ ǗȔȥȜȟȓ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȠȢȟȢȘȬȢȗȢ  ǨȞȤȔȁȡȔ  ǔ  ǦȔȤȕșȝ Ǘ ǜȔȥȡȢȖȡȜȞ
ǭșȖȫșȡȞǻȔȡȜ  ǤȔȠ·ȓȦȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǔ  ǗșȟȜȫȞȢ Ǘ ǡ
ǖȲȥȦǻȕȔȤșȟȰǿȨǧǘǭșȖȫșȡȞȔțȞȢȟșȞȪǻȁǗǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢȖ
ȨȢȡȘȔȩǬșȤȡǻȗǻȖȥȰȞȢȗȢȠȧțșȲǢȔȧȞȢȖȢȠșȦȢȘȜȫȡȔȞȢȡȨșȤșȡȪǻȓ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȔȤǻȫȫȲțȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓǧǘǭșȖȫșȡȞȔǧșțȜȘȢȣ
ǬșȤȡǻȗǻȖǦȧȘȔȞǗǣǭșȖȫșȡȞǻȔȡȔǗȔȥȜȟȓǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ǢǧǚǔǡȢȘțȔȟșȖȥȰȞȜȝǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞǻǪȤȢȡǻȞȔ
ǟ  ǗȜȣ  ǧȔȤȔȩȔȡǖșȤșțȔ ǜ ǗȔȥȜȟȰ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ
ȦȔ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȩȤșȥȦ ȡȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȠȢȗȜȟǻ  ǥȢȘȢȖǻȘ 
ǔ  ǟȢȦ Ǧ ǪȤȔȠ Ƞȧț ǙȢ Ȥǻȫȫȓ ǬșȤȡǻȗ ǻȥȦȢȤ ȠȧțșȲ
ǻȠ Ǘ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ   ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȞȧȟȰȦȧȤȔ  ǔ 
ǧȔȤȔȩȔȡǖșȤșțȔ ǜ ǦȖȓȦȜȡȓ ǢȔȧȞȢȖȢǻȥȦȢȤ ȟǻȦȢȣȜȥ ǧȔȤȔȥȢȖȢȁ
ȗȢȤȜ ǟ  ǭȔȣȢȤșȡȞȢ Ǘ Ǘ ǟȢȟșȞȪǻȓ Ǘ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȦȔ ȁȁ ǻȥȦȢȤȜȫȡș ǻ ȩȧȘȢȚȡǿ țȡȔȫșȡȡȓ  ǠǻȦșȤȔȦȧȤȔ ȦȔ ȞȧȟȰȦȧȤȔ
ǤȢȟǻȥȥȓ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǢǻȚȜȡ  ǗȜȣ  ǠșȝȥȦȤȢȖȜȝ
ȞȢțȔȞ ȦȔ ȝȢȗȢ ȥȞȔȤȕǻȖȡȓ ǜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦȔ ǟȧȟǻȬșȖȜȩ Ȥș
ȟǻȞȖǻȝ  ǟȔȦȔȟȢȗ ȖȜȥȦȔȖȞȜ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȖȜȘȔȦȡȢȗȢ ȧȞȤ ȞȢȟșȞȪǻȢȡșȤȔ
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Ǘ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢȠȢȟȢȘȬȢȗȢ —  ǟ 
ǤȢȗȤǻȕȡȜȝ Ǖ Ǩ ȘȖȢȕȢȁ ț ȫȔȥȢȠ  ǤȔȠ·ȓȦȰ ȥȦȢȟǻȦȰ  ǔ 
ǟȧȟǻȡǻȫ ǳ Ǵ ǠȜȥȦȜ Ǥ ǣ ǟȧȟǻȬȔ ȘȢ Ǘ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȠȢȟȢȘȬȢȗȢ ǜșȣǻȥȦȢȟȓȤȡȢȗȢțǻȕȤȔȡȡȓǫșȡȦȤȔȟȰȡȢȗȢȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ
ȔȤȩǻȖȧȠȧțșȲ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ ǻ ȠȜȥȦșȪȦȖȔ ǨȞȤȔȁȡȜ   ǦȞȔȤȕȡȜȪȓ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǬșȤȡǻȗǻȖ  ǗȜȣ 
ǤșȦȤșȡȞȢ ǣ ǥȢȟȰ ǣ ǠȔțȔȤșȖȥȰȞȢȗȢ ȧ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡǻ ȞȢȟșȞȪǻȁ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ȥȦȔȤȢȚȜȦȡȢȥȦșȝ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ  ǦȞȔȤȕȡȜȪȓ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǬșȤȡǻȗǻȖ  ǗȜȣ 
ǢȔȘȢȣȦȔǕǗǗȔȥȜȟȰǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ ȠȢȟȢȘȬȜȝ —
ȣȢȫșȥȡȜȝ ȫȟșȡ ǧȢȖȔȤȜȥȦȖȔ ©ǤȤȢȥȖǻȦȔª ȧ ǠȰȖȢȖǻ  ǦȞȔȤȕȡȜȪȓ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǬșȤȡǻȗǻȖ  ǗȜȣ 
ǦȧȘȔȞ Ǘ ǣ ǙȢ ǻȥȦȢȤǻȁ țȕȜȤȔȡȡȓ ȢȕȤȔțȢȦȖȢȤȫȢȁ ǭșȖȫșȡȞǻȔȡȜ
ǗȔȥȜȟșȠ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȠ  ǦȞȔȤȕȡȜȪȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ ǜȕ
ȡȔȧȞȣȤȔȪȰǬșȤȡǻȗǻȖǗȜȣǖȧȬȔȞǦǗȔȥȜȟȰǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ
ȠȢȟȢȘȬȜȝ —ȣȤȢȘȢȖȚȧȖȔȫȦȤȔȘȜȪǻȁȠșȪșȡȔȦȥȦȖȔǗȜțȖȢȟȰȡȜȝ
Ȭȟȓȩ  ǟȡ  ǦȜȡșȟȰȡȜȞ Ƕ Ǘ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ ȦȔ ȝȢȗȢ
ȞȢȟșȞȪǻȓ ȥȦȔȤȢȚȜȦȡȢȥȦșȝ  ǦȣșȪǻȔȟȰȡǻ ǻȥȦȢȤȜȫȡǻ ȘȜȥȪȜȣȟǻȡȜ
ȣȜȦȔȡȡȓ ȦșȢȤǻȁ ȦȔ ȠșȦȢȘȜȞȜ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǟ  Ǭ 
Ǩ  ȫ Ǭ  ǴȪȲȞ Ǘ ǗǻȫȡȔȖǻȫ ǻț ǭșȖȫșȡȞȢȠ ǶȞȢȡȢȗȤȔȨǻȓ
—ȤȢȞǻȖǟǤȢȟȢȖȡǻȞȢȖȔǦǟȢȟȜȚȡȔȤȢȘȜȖȥȓ
Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ ȠȢȟȢȘȬȜȝ "  ǖǻȟȔ ȩȔȦȔ >ǬșȤȡǻȗǻȖ@ 
ȦȤȔȖǧȢȖȥȦȢȟȓȞǢǧǭșȖȫșȡȞȢȖȘȢȟǻȘȖȢȤȓȡǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȩ
ȘȤȧȗȔȣȢȟȢȖȜȡȔǪǶǪ—ȦǻȤȢȞȜǪǪȥȦ ǢǭǟǬȧȝȞȢǧ
ǦȟȔȖșȦȡȔ ȦȤǻȔȘȔ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǬȧȝȞȢ ǧ ǦȖǻȫȔȘȢ ǪȧȘȢȚȡȜȞȜ
ǗȜȥȦȔȖȞȜǟȢȟșȞȪǻȁǗȜȕȤȔȡǻȥȦȩ—ȩȤȤ>ǟ@
ǧȢȖȥȦȢȟȓȞ Ǣ ǟȔȦȔȟȢȗȜ ǡȧțșȲ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ȥȦȔȤȢȚȜȦȡȢȥȦșȝ
ǗǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢȓȞȘȚșȤșȟȔțǻȥȦȢȤǻȁȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ
ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔǢǭǟ.

ǠȲȘȠȜȟȔǠȜȡȲȞ

ǧǕǥǢÐǗǦǱǟǝǞ ǘȤȜȗȢȤǻȝ ǦȦșȣȔȡȢȖȜȫ ǤȢȫșȞȔ
ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ  —   — ȣȢȠǻȭȜȞ
ȠșȪșȡȔȦ ȔȠȔȦȢȤ ȠȜȥȦȖȔ ȘȓȘȰȞȢ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȥȦȔȤȬȢȗȢ  Ǵ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȦȔ Ǣ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȁ
țȡȔȝȢȠȜȝ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǦȟȧȚȜȖ ȧ ǬșȤȡǻȗȢȖǻ
ǟȔȦșȤȜȡȢȥȟȔȖǻ Ǥș
ȦșȤȕȧȤțǻ ȕȧȖ ȣȤșȘ
ȖȢȘȜȦșȟșȠ ȘȖȢȤȓȡȥȦȖȔ
ǖȢȤțȡȓȡȥȰȞȢȗȢ ȣȢȖ
ǬșȤȡǻȗ ȗȧȕ ȖȢȟȢȘǻȖ
ȠȔǿȦȞȔȠȜ Ȗ ȥșȟȔȩ ǟȔ
ȫȔȡǻȖȪǻ ȦȔ ǤȢȦȢȪǻ
Ǩ ǟȔȫȔȡǻȖȪǻ ȥȦȖȢ
ȤȜȖ ȞȔȤȦȜȡȡȧ ȗȔȟș
ȤșȲ ǻ ȖșȟȜȞȧ ȞȡȜȗȢ
țȕǻȤȡȲ ȣȤȜȝȠȔȖ ȧ
ȥȖȢǿȠȧ ȠȔǿȦȞȧ ȕȔȗȔ
ǢșȖǻȘȢȠȜȝȔȖȦȢȤ
ȦȰȢȩ ȠȜȦȪǻȖ ȟǻȦșȤȔ
ǤȢȤȦȤșȦǘǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȦȢȤǻȖ ȧȫșȡȜȩ țȢȞȤ
ǤȔȣǻȤȟǻȦȢȗȤȔȨǻȓȖǻ
ǡǘȢȗȢȟȓǡǘȟȜȡȞȧ
ǗǭȦșȤȡȕșȤȗȔǠǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖȔǡǡȔȞȥȜȠȢȖȜȫȔ
ǡǡȔȤȞșȖȜȫȔǦǘȧȟȔȞȔǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȢȗȢǗȖȔȚȔȲȦȰ
ȭȢǻțǭșȖȫșȡȞȢȠǧȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓȫșȤșțǗǭȦșȤȡȕșȤȗȔ
Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ  ȫȢȠȧ Ƞǻȗ ȥȣȤȜȓȦȜ ȝ ǟ ǖȤȲȟȟȢȖ
ȓȞȜȝ ȡȔȠȔȟȲȖȔȖ ȣȢȤȦȤșȦ ǧ ȕȧȖ ȧ Ǵ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ

ǣǗȢȟȢȥȞȢȖǜȔȫȔȝȡȜȠȥȦȢȟȢȠ
ǨȠȔǿȦȞȧǘǦǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓ

ȡș țȕșȤǻȗȥȓ  ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȜȬȧȫȜ ȘȢ ǧ  ȕșȤșț 
ǻ  ȥǻȫ  ț ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ țȔȥȖǻȘȫȜȖ ȖȘȓȫȡǻȥȦȰ țȔ
©ȟȔȥȞȔȖș ȥȟȢȖȢ ȣȤȢ ȘǻȦșȝ ȠȢȁȩ ´ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖʮª ȘȤȧȗȜȝ
ȟȜȥȦ ǞȠȢȖǻȤȡȢǧȖȢȘȡȢȠȧțȟȜȥȦǻȖȘȢȣȢșȦȔȖȜȥȟȢȖȜȖ
ȥȩȖȔȟȰȡȧ ȢȪǻȡȞȧ ȦȖȢȤȧ ǠȜȥȦȜ ǧ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡș
țȕșȤșȗȟȜȥȓ ǤǻȘ ȫȔȥ ȣșȤȬȢȁ ȣȢȘȢȤȢȚǻ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ȣȢșȦ
ȧȟǻȦȞȧȖǻȘȖǻȘȔȖǟȔȫȔȡǻȖȞȧǻȣșȖȡȜȝȫȔȥȚȜȖȦȔȠ
ǧ ȢȫșȖȜȘȡȢ ȣȤȜȘȕȔȖ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȣȟǻȝȡȧ ȞȔȤȦȜȡȧ
©ǟȔȦșȤȜȡȔªȡȔțȔȠȢȖȟșȡȡȓȣȢȠǻȭȜȞȔȠȜȦșȪȰȖȜȞȢȡȔȖ
ȞȢȣǻȲȣȢȤȦȤșȦȔȞȡǡǥǿȣȡǻȡȔǗȢȟȞȢȡȥȰȞȢȗȢ ǤǜǧǨ
Ȧǧǔ ǦȞȟȔȘȡȔȖȘȔȫȔǧȡșȖȜȞȟȜȞȔȟȔȖȣȢșȦȔ
ȥȜȠȣȔȦǻȝ ǢȔ ȘȧȠȞȧ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȦȖȢȤȜȖ
ȠȢȤȔȟȰȡȜȝȣȢȤȦȤșȦǧȖȢȕȤȔțǻȣȢȠǻȭȜȞȔǕȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȖȣȢȖǻȥȦǻ©ǡȧțȯȞȔȡȦª
ǠǻȦǟȢȡȜȥȰȞȜȝǛȧȤǦȣȢȗȔȘȜǠȜȥȦȜǧȔȤȡȢȖ
ȥȰȞȜȝ ǡ Ǘ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝ ȣȢșȦ ǧȔȤȔȥ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ
ǘȤȜȗȢȤǻȝǦȦșȣȔȡȢȖȜȫǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ — ǪȤȢȡǻȞȔ
ǟǗȜȣǛȧȤ.

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǕǥǢÐǗǦǱǟǝǞǡȜȞȢȟȔǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ 
ȥ ǟȢȪȲȕȜȡȪǻ ȦșȣșȤ ǘȧȥȓȦȜȡȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǧșȤȡȢȣ
Ȣȕȟ —  ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȣȢșȦ ȣȧȕȟǻȪȜȥȦ
ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ  ȤȔțȢȠ ǻț ȥǻȠ·ǿȲ ȖȜȁȩȔȖ ȘȢ ǦǭǕ
ǤȤȔȪȲȖȔȖ ȤȢȕǻȦȡȜȞȢȠ ȡȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȩ
ǢȰȲǞȢȤȞȔ ȦȔ ǙșȦȤȢȝȦȔ ǜ  — ȤșȘ ȥȔȦȜȤȜȫȡȢ
ȗȧȠȢȤȜȥȦȜȫȡȢȗȢ ȚȧȤȡȔȟȧ ©ǡȢȟȢȦª ǢȰȲǞȢȤȞ 
ȣǻțȡǻȬș — ȗȔț ©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞǻ ȭȢȘșȡȡǻ ȖǻȥȦǻª ǡȔȝȚș
 ȤȢȞǻȖ ȖǻȘȘȔȖ ȤȢȕǻȦȡȜȫȢȠȧ Ȥȧȩȧ Ȗ ǦǭǕ ǧ —
ȗȢȟȢȖȔ ǦȢȲțȧ ȧȞȤ ȤȢȕǻȦȡȜȫȜȩ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝ ȤșȘ ȧȞȤ
ȤȔȘǻȢȣȤȢȗȤȔȠȜȖǢȰȲǞȢȤȞȧȫȟșȡȥȣǻȟȞȜȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ
©ǜȔȩǻȘȡȔ ǨȞȤȔȁȡȔª ǜȔ ȢȞșȔȡȢȠ ȖȜȝȬȟȜ țȕ ȖǻȤȬǻȖ ȦȔ
ȣȢșȠ ©ǤȔȦȤǻȢȦȜª   ©ǭȟȓȩȢȠ ȚȜȦȦȓª  
©ǗșȟȜȞș ȠǻȥȦȢª   ©ǤȢșȠȔ ȣȤȢ ǘȔȤȤǻ ǦǻȠȠȥȔª
  ȦȔ ǻȡ țȕ ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȞȜ ©Ǘ ȓȤȠǻ ȢȞȧȣȔȡȦȔª
  ©ǗȣșȤșȘ țȔȖȚȘȜ ȖȣșȤșȘª   ȞǻȟȰȞȔ
ȢȘȡȢȔȞȦȡȜȩ ȣ·ǿȥ ǻ ȖǻȤȬȢȖȔȡȜȝ ȤȢȠȔȡ ©ǚȠǻȗȤȔȡȦȜª
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ǧǕǥǢ2ǗǦǱǟǝǞ

— ȣȢȖșȤȡȧȖȥȓ
Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ǗȜȘȔȖ ȣȢșȦȜȫȡǻ
țȕ ©ǗǻȡȢȫȢȞª   ©ǜ
ȕȧȤȩȟȜȖȜȩȟǻȦª  ȦȔǻȡ
ǭșȖȫșȡȞǻȔȡȧ ǧ ȥȞȟȔ
ȘȔȲȦȰȢȞȤșȠǻȣȢșțǻȁ—©ǧȔȤȔ
ȥȢȖǻȠǻȥȪȓȖǠșȡǻȡȗȤȔȘǻª țȕ
©ǗǻȦȔȲ Ȧșȕș ǨȞȤȔȁȡȢª
  ©ǙȢ ǭșȖȫșȡȞȔª
© Ǣ Ȕ  ȥ ȟ Ȕ Ȗ ȧ  ǟ Ȣ ȕ ț Ȕ Ȥ ș Ȗ ǻ ª
ȢȕȜȘȖǻ — țȕ ©ǜ ȘȔȟșȞȢȁ
ȘȢȤȢȗȜª   ©ǙȧȠȞȜ
ȠȢȁª țȕ©ǖȧȤȩȟȜȖȜȝȣȟȜȡª
ǡǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ
  ǻ ȣȢșȦȜȫȡȜȝ ȪȜȞȟ
©ǙȧȠȔ ȣȤȢ ȥȟȔȖȧ ǟȢȕțȔȤȓª ȦȔ ȥȔȠȔ țȕ  ǖǻȟȰȬǻȥȦȰ
ȪȜȩ ȖǻȤȬǻȖ ȣȢțȡȔȫșȡȢ ȣȟȔȞȔȦȡǻȥȦȲ ȘșȞȟȔȤȔȦȜȖȡǻȥȦȲ
ȢȘȡȔȞ ȧ ȘȢȕȢȤǻ ȩȧȘȢȚ țȔȥȢȕǻȖ ȖǻȘȫȧȖȔǿȦȰȥȓ ȖȣȟȜȖ
ȣȢșȦȜȞȜǭșȖȫșȡȞȔȡȔȣȤȣȢșțǻȓ©ǙȧȠȞȔª țȕ©ǗǻȦȔȲ
Ȧșȕș ǨȞȤȔȁȡȢª  ȠȔǿ ȖȜȤȔțȡǻ ȢțȡȔȞȜ ȡȔȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȖȥȦ ȘȢ ȣȢșȠȜ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ǤȢȘșȞȢȟȜ
ǧ ǻț ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡȢȲ ȠșȦȢȲ ȘȢȕȜȤȔȖ șȣǻȗȤȔȨȜ ǻț
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ©ǤșȤșȠǻȭșȡȜȠ ȡȔ ȣȔȡȥȰȞǻ
ȥȠǻȦȡȜȞȜª—țȕ©ǗǻȦȔȲȦșȕșǨȞȤȔȁȡȢª ȦȔǻȡ
ǧ ȧȣȢȤȓȘȞȧȖȔȖ țȕ ©ǤȤȢȠșȦșǿȖǻ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ
ȡȔȤȢȘȧª ǢȰȲǞȢȤȞ ȭȢȠȔȖȡȔȠșȦǻțȔȕșțȣșȫȜȦȜ
ȡșȢȕȩǻȘȡȜȠ ȠȔȦșȤǻȔȟȢȠ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȲ ȟǻȦ ȖșȫȢȤǻȖ
ȘȢȣȢȖǻȘșȝ ȟșȞȪǻȝ ȦȔ ǻȡ
țȔȩȢȘǻȖȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩǭșȖ
ȫșȡȞȢȖǻǙȢȡȰȢȗȢȖȖǻȝȬȟȜ
Ȥǻțȡǻ țȔ ȚȔȡȤȔȠȜ ȩȧȘȢȚ
ȝ ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡǻ ȦȖȢȤȜ
ȕǻȢȗȤȡȔȤȜȥ©ǧȔȤȔȥǘȤȜ
ȗ Ȣ Ȥ Ȣ Ȗ Ȝ ȫ  ǭ ș Ȗ ȫ ș ȡ Ȟ Ȣ ª
Ƕ ǦȦșȕȧȡȔ ȣȢșțǻȁ ǭșȖ
ȫșȡȞȔ ȦșțȜ Șȟȓ ȘȢȣȢȖǻ
ȘȔȫǻȖ ©ǢȔ ȥȖȓȦȢ ǭșȖ
ȫșȡȞȔª ȘȢȕǻȤȞȔ ȣȤȜȥȖȓ
ȫșȡȜȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȖǻȤ
Ȭ ǻ Ȗ   ǧ   © Ǘ ș ȟ Ȝ Ȟ Ȣ Ƞ ȧ
ȡȔȤȢȘȡȢȠȧ ȥȣǻȖȪșȖǻª 
Ǖ ǟȔțȞȜ Ǡ ǙȠȜȦșȤȞȔ
Ǧ ǪȧȡȘȔȘțș ȣșȤșȞȟ
ǡǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ
ǤȤȢȠșȦșǿȖǻȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ
ǻț ȗȤȧț Ǡ ǙȠȜȦșȤȞȔ 
ȡȔȤȢȘȧǢȰȲǞȢȤȞ
Ǖ ǠȔȩȧȦǻ ȣșȤșȞȟ ǻț
ǧȜȦȧȟ
ȦȔȘȚ ǧ ǡȔȥșȡȞȔ  ȘȤȔȠ
șȦȲȘȜ Ǚ ǖșȘțȜȞȔ ǡ ǤǻȟȰȡȢȗȢ ȦȔ ǻȡ ǗȜȥȖǻȦȟșȡȡȲ
țȔȩȢȘǻȖțȧȬȔȡȧȖȔȡȡȓȣȔȠ·ȓȦǻǭșȖȫșȡȞȔȥșȤșȘȧȞȤȔȁȡȪǻȖ
ǟȔȡȔȘȜȝǦǭǕȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȡȜțȞȧȥȦǧ©ǜȔȠȢȤȓȠȜ
țȔ ȢȞșȔȡȔȠȜª ǥȢȕǻȦȡȜȫȔ ȗȔțșȦȔ   ȕșȤșț  ©ǜȔ
ȢȞșȔȡȢȠª ǥȔȘȓȡȥȰȞȔ ȞȧȟȰȦȧȤȔ   ȦȤȔȖ  ©ǜȔ
ȥȜȡǻȠȜȖȔȟȔȠȜª ǛȢȖȦșȡȰǔ ©ǤȢȠǻȚȘȤȧțǻȖ
ǻ ȡșȘȤȧȗǻȖª ǠǨ   ȕșȤșț  ȦȔ ǻȡ ǕȖȦȢȤ ȤșȪșȡțǻȁ
©´ǟȔȦșȤȜȡȔµȖȣșȤșȞȟȔȘǻȡȔȔȡȗȟǻȝȥȰȞȧȠȢȖȧª ǗȥșȥȖǻȦ

 ǔ   ȡȔ ȖȜȘ 6KHYFKHQNR ǧ .DWHULQD 7RURQWR

ǧȖ ǦȟȢȖȢ ǟȢȕțȔȤȓ  ǙȡǻȣȤȢ  ǔ  ǙȧȠȞȜ ȡȔȘ
©ǟȢȕțȔȤșȠª  ǥȔȘȓȡȥȰȞȔ ǨȞȤȔȁȡȔ   ȕșȤșț ǗșȟȜȫȡȔ ȝ
ȤȔȘǻȥȡȔ ȣȢȘǻȓ  ǦȣǻȖșȪȰ ȥȖȢȕȢȘȜ ǻ ȕȤȔȦșȤȥȦȖȔ ǙȢ ȖǻȘȞȤȜȦȦȓ
ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔǧǭșȖȫșȡȞȢȖǻȖǤȔȟșȤȠȢ>ǟȔȡȔȘȔ@ǟ

ǢȔȦȔȟǻȓǠȢȭȜȡȥȰȞȔ

ǧǕǥǢÐǗǦǱǟǝǞ ǴȞǻȖ ǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ 
ȥǕȡȦȢȡǻȖȞȔȦșȣșȤǗȔȤȖȜȡȥȰȞȢȗȢȤȡȧǬșȤȡǻȗȢȕȟ—
 ǟȜȁȖ  — ȣȢȠǻȭȜȞ ȕȤȔȦ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȥȦȔȤȬȢȗȢ  ȦȔ Ǣ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȁ țȡȔȝȢȠȜȝ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǨȦȤȔȦȜȖȬȜ ȕȔȦȰȞȔ Ȗ ȤȔȡȡȰȢȠȧ ȘȜȦȜȡȥȦȖǻ ȢȘșȤȚȔȖ
ȖȜȩȢȖȔȡȡȓ ǻ țȘȢȕȧȖ ȢȥȖǻȦȧ țȔ ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ ǘ ǧȔȤ
ȡȢȖȥ ȰȞȢȗȢ ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ǘȢȟ ȖǻȝȥȰȞ ǻȡȚșȡșȤȡș
ȧȫȭș ǤșȦșȤȕȧȤȗ  ǦȟȧȚȜȖ ȧ ǖȤșȥȦǠȜȦȢȖȥȰȞȧ
ȡȔ Ǥȡ ǟȔȖȞȔțǻ Ȗ ǣȤșȡȕȧȤțǻ Șș  ȢȘȤȧȚȜȖȥȓ ț
ǠǟȢȟȟȜȬȞȢȘȢȫȞȢȲȟǻȞȔȤȓǕǟȢȟȟȜȬȞȔȣȢȥȟȧȗȔȠȜ
ȓȞȢȗȢ ȞȢȤȜȥȦȧȖȔȖȥȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ǤȤȢ ȣȢșȦȔ ȘȢȖǻȘȔȖȥȓ
ȝȠȢȖǻȤȡȢ Ȗ Ȫǻȝ ȤȢȘȜȡǻ ǜ  ȧ ȖǻȘȥȦȔȖȪǻ ȢȘșȤȚȔȖ
ȖǻȘ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȥȦȔȤȬȢȗȢ  ȠȔǿȦȢȞ ȧ ȥ ǤȢȦȢȪǻ
ǤȢȦȢȞȔȩ ǭșȖȫșȡȞȢțȔȁȚȘȚȔȖȥȲȘȜȖȟǻȦȞȧǗǻȘ
ǧ ȦȔ ȝȢȗȢ ȘȤȧȚȜȡȜ ǡ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ țȔȣȜȥȔȖ ȥȣȢȗȔȘȜ
ȣȤȢȣȢșȦȔǤȤȢțȧȥȦȤǻȫǻțǭșȖȫșȡȞȢȠȧǤȢȦȢȪǻǧȦȔȞȢȚ
ȤȢțȣȢȖǻȘȔȖǠǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖȧȗȤȧȘǭșȖȫșȡȞȢ
țȖșȤȡȧȖȥȓțȟȜȥȦȢȠȘȢǧȣȤȢȖȟȔȬȦȧȖȔȡȡȓǗǭșȖȫșȡȞȔ
ȧȣȤȔȖȜȦșȟșȠȝȢȗȢȠȔǿȦȞȧǗǻȘȣȢȖǻȘȰǧȡȔȪșȣȤȢȩȔȡȡȓ
ȣȢșȦȔȡșȖǻȘȢȠȔ
ǠǻȦ Ǵ Ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȞȜȝ ǢșȞȤȢȟȢȗ   ǟȜșȖȟȓȡȜȡ 
 ȡȢȓȕ ǡȢȘțȔȟșȖȥȰȞȜȝ Ǘ ǡȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȜȝ ȤȢȘȢȥȟȢȖȡȜȞ ǟ
ǧǗȜȣǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝǡǗǧȔȤȔȥǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫǭșȖȫșȡȞȢ
ǻǴȞǻȖǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȝ — ǪȤȢȡǻȞȔ
ǟǗȜȣǜȟșȡȞȢǘǮȢțȔȣȜȥȔȡȢȖȞȡȜȗȧȚȜȦȦȓǴȞȢȖȔ
ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢǢȔȧȞȢȖȜȝȥȖǻȦǔ

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǕǥǣǢǫÌ ǦȢȗȢȠȢȡ ȥȣȤȔȖȚ ȣȤǻțȖ — ǡȢȖȥșȥȓȡ
 ȥ ǟȢȣ ȦșȣșȤ ȖǻȟȔǿȦ ǖǻȦȟǻȥ
Ȥȡ ǖȧȟȔȡǻȩ ǧȧȤșȫȫȜȡȔ —  ǾȤșȖȔȡ  —
ȖǻȤȠșȡ ȣȢșȦ ǻ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǥȢȘȜȡȔ ǧ  ȣșȤșȁȩȔȟȔ
ȘȢ ǗǻȤȠșȡǻȁ ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ǻȥȦȢȤ ȨȦ ǾȤșȖȔȡ ȧȡȦȧ
ǕȖȦȢȤ țȕ ȣȢșțǻȝ ©ǖșțȣȤȜȦȧȟȰȡǻª   ©ǥȔȡȢȞª
 ©ǗǻȤȬǻª  ©ǗǻȝȡȔª  ©ǗșȟȜȞǻȕȧȘȡǻª
  ©ǖȟȔȞȜȦȡǻ ȘȔȟǻª   ©ǜȢȟȢȦȜȝ ȖǻȞª  
ȦȔǻȡȞȡȜȚȢȞȣȤȢțȜ©ǕȘȔȖǻȓª  ©ǢȢȖșȟȜª  
ȦȔǻȡȦȖȢȤǻȖȘȟȓȘǻȦșȝǤșȤșȞȟȔȘȔȖǻțȟȤǦȩȢȘȧȤȢȥ
ȦȔȧȞȤȟȤțȢȞȤȦȖȢȤȜǡǥȜȟȰȥȰȞȢȗȢǻǤǧȜȫȜȡȜǨ
ȤȢȞȜȡǻȠȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁȖǻȝȡȜȡȔȣȜȥȔȖȕȔȟȔȘȧȣȤȢǨȞȤȔȁȡȧ
©ǟȜȁȖȥȰȞǻ ȞȖǻȦȜª ǧ ȡȔȟșȚȔȦȰ ȣșȤȬȜȝ ȣșȤșȞȟ ȖǻȤȬȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ©ǶǕȤȩǻȠșȘǻǘȔȟǻȟșȝª ȗȔț©ǘȤȔȞȔȡȦșȤȦª
  ȕșȤșț  ǻ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȔ ȝȢȠȧ ȣȢșȠȔ ©ǙȢȤȢȗȜȝ
ȗǻȥȦȰª  
ǠȲȘȠȜȟȔǜȔȘȢȤȢȚȡȔ

ǧÉǦǶǢ ǘșȢȤȗǻȝ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ ȥȣȤȔȖȚ — ǥȢțȢȖ
 ǭȧȠȓȫǻ ȦșȣșȤ ȥȠȦ ǦȠȢȟșȡȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ

ǧǕǧ$ǥǦǱǟǕǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕ

ǥǩ —  ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȞǻȡȢȤșȚ ǻ ȥȪșȡȔȤȜȥȦ
ǙșȤȚ ȣȤșȠǻȓ ǦȢȲțȧ ǥǦǥ   Ǩ  țȔȞǻȡȫȜȖ
ǠșȡǻȡȗȤȔȘ ȣȥȜȩȢȡșȖȤȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ǻȡȦ ǻȠ ǖșȩȦșȤșȖȔ Ǘ
ȧȞȤȞǻȡȢțǖȧȖȣșȤȬȜȠȘȜȤșȞȦȢȤȢȠǴȟȦȜȡȥȰȞȢȁ
  ǣȘșȥ —  ȞǻȡȢȨȔȕȤȜȞ ȤșȘ ǻ ȤșȚ
ǗǨǩǟǨ —ǪȔȤȞǻȖ ȤșȚǴȟȦȜȡȥȰȞȢȁ —
  ǣȘșȥ —  ǻ ǧȔȬȞșȡȦȥȰȞȢȁ — 
ȞǻȡȢȥȦȧȘǻȝ ǨȞȤ ȥȦȧȘǻȁ ȩȤȢȡǻȞȔȟȰȡȢȘȢȞȧȠ ȨǻȟȰȠǻȖ
— 
ǴȞȤșȚȥȦȖȢȤȜȖȡȜțȞȧȩȧȘȢȚǻȘȢȞȧȠȥȦȤǻȫȢȞǖȧȖ
ȔȖȦȢȤȢȠȥȪșȡȔȤǻȁȖȞǻȟȰȞȢȩȘȢȞȧȠȞȨǢȔșȞȤȔȡǻțȔȪǻȁǧ
ȣ·ǿȥȜǭșȖȫșȡȞȔ©ǢȔțȔȤǦȦȢȘȢȟȓª ȥȪșȡȔȤǻȝǶǟȧȟȜȞȔ
©ǨȞȤȔȁȡȨǻȟȰȠªǣȘșȥȔ ȣșȖȡȢȲȠǻȤȢȲȣȢțȡȔȫȜȖȥȓ
ȖȣȟȜȖȩȔȤȔȞȦșȤȡȢȗȢȘȟȓȦȢȗȢȫȔȥȧȖȧȟȰȗȔȤȜțȔȦȢȤȥȰȞȢȗȢ
ȣǻȘȩȢȘȧ ȘȢ ȦȖȢȤǻȖ ȞȟȔȥȜȞȜ ǨȡȔȥȟǻȘȢȞ ȪȰȢȗȢ ȔȖȦȢȤȜ
ȞȨ ȡȔȠȔȗȔȟȜȥȰ ȓȞȢȠȢȗȔ ȕǻȟȰȬș ©ȤșȖȢȟȲȪǻȢȡǻțȧȖȔȦȜª
ȣșȤȬȢȘȚșȤșȟȢ ȭȢ ȣȤȜțȖșȟȢ ȘȢ ȖȜȞȤȜȖȟșȡȡȓ ȝȢȗȢ
ǻȘșȝȡȢȩȧȘȢȚ ȥȧȦǻ ǣȥȡȢȖȡȜȝ ȞȢȡȨȟǻȞȦ ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢ
ȡȔ ȕȢȤȢȦȰȕǻ ȕǻȘȡȓȪȰȞȢȁ ȥșȟȓȡȥȰȞȢȁ ȠȔȥȜ ȝ ȞȢțȔȪȦȖȔ
ț ȞȢțȔȪȰȞȢȲ ȥȦȔȤȬȜȡȢȲ ȦȔ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȢȠ ȣȢȟȰȥ
ȬȟȓȩȦȜ ȭȢ ȥȖǻȘȫȜȟȢ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȣȤȢ ȥȢȪ țȔȠȢȖȟșȡȡȓ
ȫȔȥȧ Ǩ țȖ·ȓțȞȧ ǻț ȪȜȠ ȣȢȤȧȬșȡȢ ȦȔȞȢȚ ȔȖȦȢȤȥȰȞȧ
ȟȢȗǻȞȧ ȧ ȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡǻ ȘșȓȞȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ țȢȞȤ ǢȔțȔȤȔ ǻ
ǘȡȔȦȔ ȞȢȟȜ ȢȥȡȢȖȡș ǻȘșȝȡȢȥȠȜȥȟȢȖș ȡȔȖȔȡȦȔȚșȡȡȓ
ȣȢȫȔȥȦȜ ȣȤȜȣȔȘȔǿ ȡȔ ȢȕȤȔț ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ ȓȞ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
ȔȞȦȜȖȡǻȬȢȁȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ
ǦȜȟȰȡȢȲȥȦȢȤȢȡȢȲșȞȤȔȡǻțȔȪǻȁǧǿȣșȤșȞȢȡȟȜȖȔȗȤȔ
ȔȞȦȢȤǻȖȣșȤșȘȧȥǻȠǕǖȧȫȠȜȖȤȢȟǻǪȢȠȜǟȜȫȔȦȢȗȢȦȔ
Ǣ ǨȚȖǻȝ ȧ ȤȢȟǻ ȞȟȲȫȡȜȪǻ ǦȦșȩȜ ǥȢȕȢȦȔ ȢȣșȤȔȦȢȤȔ
ǡǖșȟȰȥȰȞȢȗȢȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖǗǟȤȜȫșȖȥȰȞȢȗȢǻǦǪȧ
ȘȓȞȢȖȔ ȥȦȖȢȤșȡȔ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȠȔȦșȤǻȔȟȧ
ȠȧțȜȞȔ ǡ ǗșȤȜȞǻȖȥȰȞȢȗȢ țȡȔȫȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȥȣȤȜȓȲȦȰ
ȘȢȥȦȢȖǻȤȡȢȠȧȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȲȧȨǻȟȰȠǻǻȥȦȢȤǻȣȢȕȧȦȢȖȜȩ
ȤșȔȟǻȝșȣȢȩȜȞȔȤȦȜȡȣȤȜȤȢȘȜȤȢțȞȤȜȦȦȲȩȔȤȔȞȦșȤǻȖǻ
ȘȧȬșȖȡȜȩȣșȤșȚȜȖȔȡȰȗșȤȢȁȖȞǻȡȢȥȦȤǻȫȞȜǴȞȖǻȘțȡȔȫȔȟȔ
ȞȤȜȦȜȞȔ©ȖȥșȖȘȔȟșȭȢȕȧȟȢȧȨǻȟȰȠǻȥȣȤȜȓȟȢȣșȖȡȢȠȧ
ȝȢȗȢȧȥȣǻȩȢȖǻȝȖǻȘǻȗȤȔȟȢȖǻȥȦȢȤǻȁșȞȤȔȡǻțȔȪǻȁȞȟȔȥȜȞȜ
ȣȢȠǻȦȡȧ ȤȢȟȰ ǣȘȡȔȞ ȖȢȡȢ ȡș ȠȢȗȟȢ ȞȢȠȣșȡȥȧȖȔȦȜ
ȦȜȠ ȕǻȟȰȬș ȖȜȣȤȔȖȘȔȦȜ ȥȖȔȖǻȟȰȡȢȗȢ ȣǻȘȩȢȘȧ ȘȢ ȦȖȢȤȧ
ǭșȖȫșȡȞȔ țȢȞȤșȠȔ ǻ ȘȢ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȜȩ ȘȚșȤșȟ ȖțȔȗȔȟǻª
ǙȧȕșȡȞȢǦǦ 
ǧȖǥșȚȜȥșȤȣȤȢȨǻȟȰȠ©ǢȔțȔȤǦȦȢȘȢȟȓªǥȔȘȓȡȥȰȞșȞǻȡȢ
ǔ
ǠǻȦǙȧȕșȡȞȢǦǗǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȦȔȝȢȗȢȗșȤȢȁȡȔșȞȤȔȡǻ
ǟ

ǗȔȟșȡȦȜȡȔǦȟȢȕȢȘȓȡ

ǧÉǦǦǣ 7DVVR  ǧȔȥȥ ǧȢȤȞȖȔȦȢ  —
  — ǻȦȔȟ ȣȢșȦ ȦȖȢȤȜȖ ȧ ȘȢȕȧ ȣșȤșȩȢȘȧ
ǻȦȔȟ ȟȤȜ ȖǻȘ ȤșȡșȥȔȡȥȧ ȘȢ ȠȔȡȰǿȤȜțȠȧ ȝ ȕȔȤȢȞȢ
ȡȔȝȕǻȟȰȬȢȲȠǻȤȢȲȝȢȗȢțȤǻȟȔȦȖȢȤȫǻȥȦȰȧȣȜȥȧǿȦȰȥȓȖ
ȩȧȘȢȚȥȜȥȦșȠȧȠȔȡȰǿȤȜțȠȧǢȔȝȖǻȘȢȠǻȬȜȝȦȖǻȤǧ—
șȣǻȫȡȔȣȢșȠȔ©ǗȜțȖȢȟșȡȜȝǾȤȧȥȔȟȜȠª  ȓȞȔȠȔȟȔ
ȬȜȤȢȞȜȝ ȤȢțȗȢȟȢȥ Ȗ ǶȦȔȟǻȁ ȦȔ țȔ ȁȁ ȠșȚȔȠȜ ȁȁ ȕȧȟȢ
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ȣșȤșȞȟȔȘșȡȢȕȔȗȔȦȰȠȔǿȖȤȢȣ
ȠȢȖȔȠȜǶȥȡȧǿȡșȣȢȖȡȜȝȧȞȤ
ȣșȤșȞȟ  ȥȦ țȤȢȕȟșȡȜȝ
ǻț ȣȢȟȰȥ ȣȢȥșȤșȘȡȜȞȔ —
ȣșȤșȞȟ Ǥ ǟȢȩȔȡȢȖȥȰȞȢ
ȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȢȫșȖȜȘȡȢ
ȕȧȖ ȢțȡȔȝȢȠȟșȡȜȝ ǻț ȪȜȠ
ȦȖȢȤȢȠ ǧ țȔ ȤȢȥ ȣșȤșȞȟ
ȨȤȔȗȠșȡȦǻȖǧȔȞȜȩȣșȤșȞȟȧ
ȝȢȗȢȫȔȥǻȥȡȧȖȔȟȢȘșȞǻȟȰȞȔ
Ǯș ȢȘȡȜȠ ȘȚșȤșȟȢȠ Ȣț
ȡȔȝȢȠȟșȡȡȓ ț ȣȢȥȦȔȦȦȲ ǧ
ȠȢȗȟȜ ȥȦȔȦȜ ȩȧȘȢȚ ȦȖȢȤȜ
ȣȤȢ ȡȰȢȗȢ ȥșȤșȘ ȓȞȜȩ
ȥȟǻȘ ȖȜȢȞȤșȠȜȦȜ ȘȤȔȠȧ
ǢșȖǻȘȢȠȜȝȔȖȦȢȤ
ǤȢȤȦȤșȦǧȢȤȞȖȔȦȢǧȔȥȥȢ ǞǗ ǵșȦș ©ǧȢȤȞȖȔȦȢ
ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓ
ǧȔȥȥȢª  țȢȞȤ ȤȢȥ ȔȖȦȢ
ȥȦ
ȤǻȖ ǟ ǖȔȦȲȬȞȢȖȔ Ǣ ǟȧ
ȞȢȟȰȡȜȞȔ ǫǻ ȦȖȢȤȜ țȡȔȫȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȥȣȜȤȔȟȜȥȓ ȡȔ
ȟșȗșȡȘȔȤȡȜȝ ȠȔȦșȤǻȔȟ Ǩ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǗȔȤȡȔȞª ǭșȖȫșȡȞȢ
țȗȔȘȧǿǻȠ·ȓǧȣȢȤȓȘțǻȠșȡȔȠȜǻȡǻȦȔȟȣȢșȦǻȖ—ǙȔȡȦș
ǙȚǖȢȞȞȔȫȫȢǠǕȤǻȢȥȦȢ  
ǙȠȜȦȤȢǢȔȟȜȖȔȝȞȢ

ǧǕǧÉǥǝǢǣǗ ǦșȤȗǻȝ ǤșȦȤȢȖȜȫ — ȫȜȡȢȖȡȜȞ
ȘșȥȓȦȢȗȢ ȞȟȔȥȧ ȣȤȜ ȞȢȠȣȔȡǻȁ Ȗ ǢȜȚȡȰȢȠȧ ǢȢȖȗȢȤȢȘǻ
ȭȢ ȕȧȘȧȖȔȟȔ țȔȟǻțȡȜȪȲ ǢȔȟșȚȔȖ ȘȢ ȘȖȢȤȓȡȥȰȞȢȁ
ȤȢȘȜȡȜ ȓȞȔ ȖȢȟȢȘǻȟȔ țșȠȟșȲ Ȗ ǢȜȚȡȰȢȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞǻȝ
ǻ ǦȜȠȕǻȤȥȰȞǻȝ ȗȧȕ ǭșȖȫșȡȞȢ țȔȩȢȣȟȲȖȔȖȥȓ ǧ ȓȞ
ȣǻȔȡǻȥȦȢȠȖǻȤȦȧȢțȢȠ ©ȞȔȞȢȗȢ ! Ȝ ȡș ȣȢȘȢțȤșȖȔȟ
ȧȥȟȯȬȔȦȰțȘșȥȰ Ȗ țȔȩȢȟȧȥȦȰȜªǻȖȟȔȥȡȜȞȢȠȕșțȪǻȡȡȢȁ
ȞȔȤȦȜȡȜ — ©ȡȔȥȦȢȓȭșȗȢ ȖșȟȜȞȢȟșȣȡșȝȬșȗȢ ǘȲȘșȡȔª
ǮȢȘșȡȡȜȞțȔȣȜȥȜȦȔȗȤȧȘ ǜȧȥȦȤǻȫǻǧǻȣȢșȦȔ
ȦȤȜȖȔȟȜ ȘȢ ȖǻȘ·ȁțȘȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ț ǢȜȚȡȰȢȗȢ ǢȢȖȗȢȤȢ
ȘȔ Ǘǻȡ ȢȦȤȜȠȔȖ țȔȘȢȖȢȟșȡȡȓ ȖǻȘ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ ȠȧțȜȞȜ
ǩǞ ǘȔȝȘȡȔ ǙȚ ǡșǿȤȕșȤȔ ȦȔ ǻȡ ȞȢȠȣȢțȜȦȢȤǻȖ ǧ
țȡȔȖ ǻ ȟȲȕȜȖ ȣȢșțǻȲ ȖǻȘ ȡȰȢȗȢ ȖȣșȤȬș ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢ
ȫȧȖ ©ǦȦȔȤȢȗȢ ȩȢȟȢȥȦȓȞȔª ǤǛ ǖșȤȔȡȚș Ȗ ȣșȤșȞȟ
ǙǠșȡȥȰȞȢȗȢ ȭȢȘșȡȡȜȞȢȖȜȝțȔȣȜȥȟȲȦ 
ǠșȢȡǻȘǖȢȟȰȬȔȞȢȖ

ǧǕǧÉǥǦǱǟǕ ǠǶǧǚǥǕǧɍғ ǥǕ Ƕ ǭǚǗǬeǢǟǣ Ǩ
ǧȔȦȔȤȥȦȔȡǻ ȖȣșȤȬș ȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖ ȥȦ ȣȤȢ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ
ǘ ǶȕȤȔȗǻȠȢȖ — ©ǤȢșȦȕȢȤșȪȰª ȗȔț ©ǞȢȟȘȯțª 
ȟȜȥȦȢȣ>ȦȔȦȔȤȠȢȖȢȲ@ ȦȔǘǟȔȤȔȠ—©ǧȔȤȔȥǭșȖ
ȫșȡȞȢ ȘȢȤǻȫȫȓțȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ª—ȚȧȤȡ©Ǖυª
ǔ ǕȖȦȢȤȜȥȦȔȦșȝȡȔȖșȟȜȖǻȘȢȠȢȥȦǻȣȤȢȚȜȦȦȓ
ǭșȖȫșȡȞȔȢȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȟȜȝȢȗȢȦȖȢȤȫǻȥȦȰȓȞȣȢșȦȔ
ȝ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ȖȞȔțȔȟȜ ȡȔ țȡȔȫșȡȡȓ ȣȢȥȦȔȦǻ ȠȜȦȪȓ ȧ
ȖȜțȖȢȟȰȡǻȝ ȕȢȤȢȦȰȕǻ ȧȞȤ ȦȔ ǻȡ ȡȔȤȢȘǻȖ ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁ
ǻȠȣșȤǻȁǨȤșȥȣȧȕȟǻȪǻȣȢȫȔȟȜȣșȤșȞȟȔȘȔȦȜȦȖȢȤȜǭșȖ
ȫșȡȞȔ ȕȟ  ǭȜȤȬș țǻ ȥȣȔȘȭȜȡȢȲ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ
ȦȔȤ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞǻȥȦȰ ȢțȡȔȝȢȠȜȟȔȥȓ  ǜ ȡȔȗȢȘȜ
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ǧǕǧǕǥǬǨǟ

ȖǻȘțȡȔȫșȡȡȓȟǻȦȡȰȢȗȢȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȣșȤǻȢȘȜȫȡȜȩ ȖȜȘ ȤșȥȣȧȕȟǻȞȜ ©ǦȢȖșȦ
κȘκȕȜȓȦȯª ©ǕȖȯȟ ȩȧȚȔȟȯȗȯª ©ǟȜțȜȟ ǧȔȦȔȤȥȦȔȡª
Ȣȣȧȕȟ ȥȦȔȦȦǻ ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ L ȣșȤșȞȟȔȘȜ
ȝȢȗȢȦȖȢȤǻȖ;ǪȔȝȤǻȧȥȦ©ǗșȟȜȞȜȝȡȔȤȢȘȡȜȝȣȢșȦª
ǻ ©ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢª ȡȔȘȤȧȞ ȦȔȦȔȤ ȠȢȖȢȲ ȧ ȝȢȗȢ
Ȟȡ ©ǤȢȬȧȞª   Ǘ ǟȔȥȔȦȞǻȡ — ©ǤȢ ȥȦȢȤǻȡȞȔȩ
ǮȢȘșȡȡȜȞȔª ©ǟȜțȜȟǧȔȦȔȤȥȦȔȡªȟȲȦ>ȦȔȦȔȤ
ȠȢȖȢȲ@ ǕǢǻȞȧȟǻȡ—©ǭșȖȫșȡȞȢȖǟȔțȔȡǻª ©ǟȜțȜȟ
ǧȔȦȔȤȥȦȔȡª   ȕșȤșț >ȦȔȦȔȤ ȠȢȖȢȲ@  ȤȢțȣȢȖǻȟȜ
ȣȤȢȣȢȖșȤȡșȡȡȓȣȢșȦȔǻțțȔȥȟȔȡȡȓȦȔȖǻȘȖǻȘȔȡȡȓǟȔțȔȡǻ.
țȔȤșȘǡǙȚȔȟǻȟȓȖǧȔȦȔȤȥȦȔȡǻȖȣșȤȬșȖȜȘȔȡȢ
©ǟȢȕțȔȤªȘȢȓȞȢȗȢȖȖǻȝȬȟȢȣȢȡȔȘȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔ
ȥșȤșȘ ȡȜȩ ȣȢșȠȜ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ©ǶȖȔȡ
ǤǻȘȞȢȖȔª©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓªȖǻȤȬ©ǜȔȣȢȖǻȦª
ȦȔǻȡȧȣșȤșȞȟȔȘȔȩǕǶȥȩȔȞȔǕǩȔȝțǻǭǡȔȡȡȧȤȔ
ǡǙȚȔȟǻȟȓǭǡȧȘȔȤȤǻȥȔ;ǧȧȨȔȡȔǢǖȔȓȡȔȦȔǻȡ
ǧȢȗȢȚȤȢȞȧȖȚȧȤȡ©ǦȢȖșȦκȘκȕȜȓȦȯªȢȣȧȕȟǻȞȢȖȔȡȢ
ȦȖȢȤȜ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ȧ ȣșȤșȞȟȔȘȔȩ ȦȔȦȔȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ
ǨȤȜȖȞȜțǻǮȢȘșȡȡȜȞȔǭșȖȫșȡȞȔȣǻȘȡȔțȖȢȲ©ǭșȖȫșȡȞȢ
Ȗ ǟȔțȔȡǻª ȡȔȘȤȧȞ Ȗ ȚȧȤȡ ©ǦȢȖșȦ κȘκȕȜȓȦȯª 
ǔ —  Ǩ ȦȤȔȖ 
ȖǻȘȕȧȖȥȓ ȣȟșȡȧȠ Ǧȣǻȟ
ȞȜ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ ǧȔȦȔȤ
ȥȦȔȡȧ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȝ ȲȖǻ
ȟșǿȖǻǭșȖȫșȡȞȔȡȔȓȞȢȠȧ
ȣǻȘȕȜȦȢ ȣǻȘȥȧȠȞȜ ȞȢȡ
ȞȧȤȥȧ ȡȔ ȞȤȔȭȜȝ ȣșȤșȞȟ
ȦȖȢȤǻȖ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ȣșȤș
ȠȢȚȪȓȠ ǡ ǙȚȔȟǻȟȲ
; ǧȧȨȔȡȧ ǭ ǡȔȡȡȧȤȧ
Ǖ ǩȔȝțǻ ȕȧȟȢ ȖȤȧȫșȡȢ
ȲȖǻȟșȝȡǻ ȬșȖȫ ȠșȘȔȟǻ
 Ȗ ȣșȤșȞȟ ȦȔȦȔȤ
ȠȢȖȢȲȖȜȝȬȟȢȘȤȧȗșȘȢ
ȣȢȖȡșȡș ȖȜȘ ©ǟȢȕțȔȤȓª
ǧǭșȖȫșȡȞȢǟȢȕțȔȤ
țȔ ȤșȘ ǚ ǙȔȖȜȘȢȖȔ ȭȢ
ǟȔțȔȡȰǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ
ȠǻȥȦȜȟȢ ȣșȤșȞȟȔȘȜ ȣȢșȠ
©ǟȔȦșȤȜȡȔª—ǕǩȔȝțǻ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª—ǦǖȔȦȦȔȟȔ
©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓª—ǕǭȔȠȧȞȢȖȔ©ǢȔȝ
ȠȜȫȞȔª — ǡ ǙȚȔȟǻȟȓ ȖǻȤȬǻȖ ©ǙȧȠȞȔ — ǧșȫș ȖȢȘȔ
ȖȥȜȡǿȠȢȤșª©ǙȧȠȞȔ—ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢȖȥȖǻȦǻȚȜȦȜª
©ǙȧȠȞȔ—ǢȔȭȢȠșȡǻȫȢȤȡǻȕȤȢȖȜª©ǧȢȣȢȟȓª©ǡșȡǻ
ȢȘȡȔȞȢȖȢ ȫȜ ȕȧȘȧª ©ǣȝ ȞȤȜȞȡȧȟȜ ȥǻȤǻȁ ȗȧȥȜª —
ǡǢȧȗȠȔȡȔ©ǜȔȣȢȖǻȦª—ǕǶȥȩȔȞȔ©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜ
ȠȢȁª  —ǕǭȔȠȧȞȢȖȔȦȔǻȡǻȧȣșȤǻȢ
ȘȜȫȡȜȩ ȖȜȘȔȡȡȓȩ ȢȣȧȕȟǻȞȢȖȔȡȢ ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȣș
ȤșȞȟǕǭȔȠȧȞȢȖȔǢǕȤȥȟȔȡȢȖȔǘǠȔȦȜȣȔǥǘȔȤȔȓ
ȦȔ ǻȡ ǨȥȣǻȬȡȢ Ȗ ȗȔȟȧțǻ ȣșȤșȞȟȔȘȧ ȦșȞȥȦǻȖ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ
ȣȤȔȪȲȖȔȟȜǚǙȔȖȜȘȢȖǻǡǢȧȗȠȔȡ
ǗȜȝȬȢȖ ȘȤȧȞȢȠ ȤȓȘ ȣȤȔȪȰ ȣȤȢ ȚȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ
ǭșȖȫșȡȞȔǨȥȦǡǘȔȝȡȧȟȟǻȡȔ©ǭșȖȫșȡȞȢǻȦȔȦȔȤȥȰȞȔ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔª ǦȢȪȜȔȟȜȥȦȜȞǧȔȦȔȤȥȦȔȡȕșȤșț 

ȝȬȟȢȥȓȣȤȢȣȢȣȧȟȓȤȜțȔȪǻȲȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔȥșȤșȘȦȔȦȔȤ
ȣȢșȦǻȖȣșȤșȞȟȔȘȜȝȢȗȢȦȖȢȤǻȖȦȔȦȔȤȠȢȖȢȲǤșȤșȞȟȔ
ȘȜ ȦȖȢȤǻȖ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ȦȔȦȔȤ ȠȢȖȢȲ ȣȤȢȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢ Ȗ
ȥȦ ©ǧȔȦȔȤȥȰȞȔ ȣȢșțǻȓ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢª ǦȢȖșȦ κȘκȕȜȓȦȯ
ǔ 
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȤȜȥȖȓȦȜȟȜ ȖǻȤȬǻ ǭ ǡȔȡȡȧȤ ©ǨȟȲȕ
ȟșȡȢȠȧ ȣȢșȦȢȖǻª Ǣ ǙȔȧȟǻ ©ǟȖǻȦȜ ȡȔ ȠȢȗȜȟȧ ȣȢșȦȔª
ȢȕȜȘȖȔ — Ȗ ȗȔț ©ǟȜțȜȟ ǧȔȦȔȤȥȦȔȡª   ȕșȤșț
>ȦȔȦȔȤȠȢȖȢȲ@ ;ǧȧȨȔȡ©ǨțȢȟȢȦȢȠȧȘȢȠǻª ǦȢȖșȦ
κȘκȕȜȓȦȯ  ǔ —  ǘ ǪȧțǿǿȖ ©ǪȖȜȟǻ ǙȡǻȣȤȔª
ǪȧțǿǿȖǘǗǻȤȬǻǻȣȢșȠȜǟȔțȔȡȰ>ȦȔȦȔȤȠȢȖȢȲ@ 
ǡǪȧȥȔȁȡ©ǖǻȟȓȠȢȗȜȟȜǟȢȕțȔȤȓª ǪȧȥȔȁȡǡǖǻȟǻȩȖȜȟǻ
ǟȔțȔȡȰ>ȦȔȦȔȤȠȢȖȢȲ@ ȦȔǻȡȡȔ9,ȣȟșȡȧȠǻ
ǤȤȔȖȟǻȡȡȓǦȣǻȟȞȜȤȔȘȓȡȥȰȞȜȩȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖǦȢȲțȧǥǦǥ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȠȧȤǻȫȫȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔ
ǭ ǡȔȡȡȧȤ ȖȜȗȢȟȢȥȜȖ ȣȤȜȖǻȦȔȡȡȓ ȖǻȘ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ
ǧȔȦȔȤȥȦȔȡȧǨȕȔȗȔȦȰȢȩȠǻȥȦȔȩȤșȥȣȧȕȟǻȞȜǻȠșȡșȠǭșȖ
ȫșȡȞȔȡȔțȖȔȡȢȖȧȟȜȪǻȬȞȢȟȜȕȞȜ
ǤșȤ ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǟȢȕțȔȤ ǟȔțȔȡȰ  >ȦȔȦȔȤ ȠȢȖȢȲ@
ǭșȖȫșȡȞȢǧǟȢȕțȔȤǟȔțȔȡȰ>ȦȔȦȔȤȠȢȖȢȲ@
ǠǻȦǙȚȔȟǻȟȰǡǗȫȜȦȜȥȓȧǭșȖȫșȡȞȔǗǻȦȫȜțȡȔǔ
ǟȔȤǻȠȧȟȟǻȡ Ǖ ǦȦȔȦȦǻ ǘȔȟǻȠȘȚȔȡȔ ǶȕȤȔȗǻȠȢȖȔ ǻ ǡȧȥȜ ǙȚȔȟǻȟȓ
ȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔǗǻȦȫȜțȡȔǔǶȕȤȔȗǻȠȢȖǘǘșȤȢȝȣȢșȦ
ǦǗǭǧ

ǥșțșȘȔǘȔȡǻǿȖȔ

ǧǕǧǕǥǬɍғǟ ǕȤȥșȡ  — "  — ȥșȟȓȡȜȡȞȤǻȣȔȞ
ȞȧȩȔȤ ȣȢȠǻȭȜȞȔ ǣ ǠȧȞ·ȓȡȢȖȜȫȔ ǻț ȥ ǡȔȤ·ȓȡȥȰȞȢȗȢ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ ț ȡȜȠ ȦȔ ȝȢȗȢ ȘȤȧȚȜȡȢȲ
ǘȢȤȣȜȡȢȲȖȢȥșȡȜȞȢȟȜǣǠȧȞ·ȓȡȢȖȜȫțȔȣȤȢȥȜȖ
ȩȧȘȢȚȡȜȞȔȡȔȠȔȟȲȖȔȦȜȣȢȤȦȤșȦȜȫȟșȡǻȖȝȢȗȢȤȢȘȜȡȜ
ǦȣȢȗȔȘȜǧȦȔȝȢȗȢȘȤȧȚȜȡȜȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔțȔȣȜȥȔȖȦȔ
Ȣȣȧȕȟ Ǘ ǖșȤșȡȬȦȔȠ ǟǦ  ǔ   ǗȢȡȜ ȖǻȘțȡȔ
ȫȔȲȦȰȥȓȘȢȥȦȢȖǻȤȡǻȥȦȲȝȪǻȞȔȖȜȠȜȣȢȘȤȢȕȜȪȓȠȜ
ǠǻȦǦȣȢȗȔȘȜǛȧȤ.

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǕǧɂғ ǮǚǗǕ ǩǣǥǧeǫǴ ǧȔȦȜȭșȖȢ  — ȨȢȤȦșȪȓ
Ȗ ǣȤșȡȕȧȤ ȗȧȕ ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ǻȠȣșȤǻȁ ȦșȣșȤ ȥȦȔȡȜȪȓ
ǧȔȦȜȭșȖȢ ǤșȤșȖȢȟȢȪȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǣȤșȡȕȧȤ Ȣȕȟ ǥǩ
ǜȔȥȡȢȖȔȡȔȓȞȨȢȤȦșȪȓǤǻȘȫȔȥȥșȟȓȡȥȰȞȢȁȖǻȝȡȜ
—ȣǻȘȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȢȠǣǤȧȗȔȫȢȖȔțȖșȤșȥ
ȣȢ ȕșȤșț  ǧ ǩ ȧȦȤȜȠȧȖȔȟȢ ȖǻȝȥȰȞȢ ǤȧȗȔȫȢȖȔ
ǜȕȜȤȔȲȫȜǻȥȦȢȤȠȔȦșȤǻȔȟȜȣȤȢȥșȟȓȡȥȰȞȧȖǻȝȡȧ
ȧǧǩȘȖǻȫǻȣȤȜȁțȘȜȖǣǤȧȬȞǻȡ
ǭșȖȫșȡȞȢȕȧȖȧǧǩȫșȤȖȞȢȟȜȝȢȗȢȖșțȟȜ
ȡȔ țȔȥȟȔȡȡȓ ȣȢ ȘȢȤȢțǻ Ȗ ǣȤșȡȕȧȤȗ țȗȔȘȧȖȔȖ ȣȤȢ Ȫș ȧ
ȣȢȖǻȥȦǻ©ǖȟȜțȡșȪȯª©«ȡșțȔȠșȦȡȢȖȮșȩȔȟȖǧȔȦȜȭșȖȧ
ȞȤșȣȢȥȦȰ Ǵ ȢȦȘȔȟ ȣȢȘȢȤȢȚȡȲȲ ȥȠȢȦȤȜȦșȟȲ Ȕ ȥȔȠ
ȢȥȦȔȟȥȓ ȡȔ ȧȟȜȪș Ȝ ȣȢȞȔ ȣșȤșȠșȡȓȟȜ ȟȢȬȔȘșȝ ȓ
ȣȤȜȣȢȠȜȡȔȟ ´ǟȔȣȜȦȔȡȥȞȧȲ ȘȢȫȞȧµ Ȝ Ƞȡș ȞȔȞ ȚȜȖȢȝ
ȣȤșȘȥȦȔȖȜȟȥȓȗȤȢțȡȯȝǤȧȗȔȫȖȫșȤȡȢȝȕȔȤȔȡȰșȝȬȔȣȞș
Ȝ Ȗ ȞȤȔȥȡȢȝ șȣȔȡȫș ȡȔ ȕșȟȢȠ ȞȢȡșª    ǨȘȤȧȗș

ǧǗǕǥǙ2ǗǦǱǟǝǞ

ǭșȖȫșȡȞȢȣȤȢȁȚȘȚȔȖȫșȤșțǧǩȡȔȣȢȫȚȢȖȦȣȢ
ȘȢȤȢțǻțǣȤȥȰȞȢȁȨȢȤȦșȪǻȡȔȠǻȥȪșȡȢȖȢȗȢțȔȥȟȔȡȡȓ—
ȘȢǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢȧȞȤǻȣȟșȡȡȓ.
ǠǻȦǖǻȢȗȤȔȨǻȓ

ǕȟȟȔǟȔȟȜȡȫȧȞ

ǧǕǧǣǦəғǢ ǘșȢȤȗǻȝ  Ƞ ǦȟRȖ·ȓȡȥȰȞ Ȧș
ȣșȤ ǙȢȡșȪ Ȣȕȟ —  ǾȤșȖȔȡ  — ȖǻȤȠșȡ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰȞȤȜȦȜȞȣșȤșȞȟȔȘȔȫǜȔȞǻȡȫȜȖ
ȨǻȟȢȟ ȨȦ ǾȤșȖȔȡ ȧȡȦȧ țȗȢȘȢȠ — ȔȥȣǻȤȔȡȦȧȤȧ ȣȤȜ
ǡȢȥȞȢȖ ȧȡȦǻ ǻȠ ǡ Ǘ ǠȢȠȢȡȢȥȢȖȔ ǜ  ȣȢ 
ȖȜȞȟȔȘȔȖȡȔȞȔȨșȘȤǻȤȢȥȟȤȜȪȰȢȗȢȚȧȡȦȧǶțȥșȤșȘ
ȩ ȔȞȦȜȖȡȢ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȧ ȗȔȟȧțǻ ȖǻȤȠșȡȥȰȞȢȧȞȤ
ȟǻȦțȖ·ȓțȞǻȖȦșȢȤǻȁǻȣȤȔȞȦȜȞȜȩȧȘȢȚȣșȤșȞȟȔȘȧǖȧȖ
ȧȞȟȔȘȔȫșȠ ȧ ȥȣǻȖȔȖȦ ț Ǘ ǟȢȫșȖȥȰȞȜȠ  ȦȔ ȔȖȦȢȤȢȠ
ȣȤȜȠǻȦȢȞ ȘȢ ©ǕȡȦȢȟȢȗǻȁ ȖǻȤȠșȡȥȰȞȢȁ ȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁ ȣȢș
țǻȁª ǟ   ȦȔ ©ǕȡȦȢȟȢȗǻȁ ȖǻȤȠșȡȥȰȞȢȁ ȞȟȔȥȜȫȡȢȁ
ȣȢșțǻȁª ǟ   ȢȕȜȘȖǻ — ȧȞȤ ȠȢȖȢȲ ȣȤșȠǻȓ
ǻȠǣǧȧȠȔȡȓȡȔǦȣǻȟȞȜȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖǗǻȤȠșȡǻȁ 
ǧ — ȔȖȦȢȤ ȡȜțȞȜ ȥȦ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǗșȟȜȞȜȝ
ȡȔȤȢȘȡȜȝ ȥȣǻȖșȪȰª ǟȢȠȠȧȡȜȥȦ ȠȔȤȦȔ ©Ǧȣǻ
ȖșȪȰ ȥȖȢȕȢȘȜª ȗȔț ©ǘȤȔȞȔȡ ȦșȤȦª   ȕșȤșț
>ȖǻȤȠșȡȠȢȖȢȲ@ ©ǦȟȔȖȔLȗȢȤȘǻȥȦȰȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȡȔȤȢ
Șȧª ǠșȡǻȡȓȡȧȗǻȢȖǔ ȖȓȞȜȩȖȜȞȟȔȖȕǻȢȗȤȔȨǻȲ
ȣȢșȦȔȦȔȥȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȖȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȝȢȗȢȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
Ǩ ȘȤȧȗǻȝ ǻ ȦȤșȦǻȝ ȥȦȔȦȦȓȩ ȤȢțȞȤȜȖ ǻȥȦȢȤǻȲ ȣșȤșȞȟȔȘǻȖ
ȣȢșțǻȝǭșȖȫșȡȞȔȖǻȤȠșȡȠȢȖȢȲȡȔȖǻȖȖǻȘȗȧȞȜȖǻȤȠșȡ
ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȥȦǻ ț ȣȤȜȖȢȘȧ ȬșȖȫ ȲȖǻȟșȁȖ ȧ  —
ȡȔȣȢȫȥȦȖȜȥȖǻȦȟȜȖȣșȤșȞȟȔȘȔȪȰȞȧȤȢȕȢȦȧǘǦȔ
ȤȓȡȔ.
ǡșȤǻǤșȦȤȢȥȓȡ

ǧǗǕǥǙÐǗǦǱǟǝǞ — ȣȔȡ ǧȖȔȤȘȢȖȥȰȞȜȝ ȗȢȟ
ȗșȤȢȝ ȣȢȣȧȟ ȣȢȟȰȥ ȖǻȘȢȠȢȁ ǻ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȟșȗșȡȘȜ ȣȤȢ
ȬȟȓȩȦȜȫȔȫȢȤȡȢȞȡȜȚȡȜȞȔ ȭȢ ȣȤȢȘȔȖ ȘȧȬȧ ȘȜȓȖȢȟȧ
ȘȜȖ %LHUQDFNL $ 7ZDUGRZVNL  6ãRZQLN IRONORUX SRO
VNLHJR :DUV]DZD  6   ǡȢȚȟȜȖȢ ǧ ȠȔȖ
ȤșȔȟȰȡȢȗȢǻȥȦȢȤȣȤȢȦȢȦȜȣȔȓȞȜȝȚȜȖȧȝȣȢȟȥȦ
Ȗ ȧȥȡǻȝ Țș ȦȤȔȘȜȪǻȁ ȡȔȖȞȢȟȢ ȪȰȢȗȢ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȢȕȤȔțȧ
Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȢ ȥȲȚșȦȜ ȫȔȥȦȞȢȖȢ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡǻ ȠȔȡȘȤǻȖȡǻ 
ȣȤȢ ȡșȝȠȢȖǻȤȡǻ ȣȢȘȖȜȗȜ ȝ ȫȔȞȟȧȡȥȰȞǻ ȘȜȖȔ ǟȢȟȜ ǧ
ȡȔțȜȖȔȲȦȰȣȢȟȰȥǩȔȧȥȦȢȠȦȢȥȣǻȖȖǻȘȡȢȥȓȦȰǻțȗșȤȢǿȠ
ȡș ȦȤȔȗșȘǻȁ ǞǗ ǵșȦș Ȕ ȡǻȠ Ȧ țȖ ©ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȞȡȜȗȜª
ȥȦ
ǭșȖȫșȡȞȢțȗȔȘȧǿȣȤȢǧȧȣȢȖǻȥȦǻ©ǤȤȢȗȧȟȞȔȥȧȘȢ
ȖȢȟȰȥȦȖȜșȠȜȡșȕșțȠȢȤȔȟȜªǜȧȥȦȤǻȖȬȜȡȔȣȢȬȦȢȖǻȝ
ȥȦȔȡȪǻȁȖǖǻȟǻȝǫșȤȞȖǻǿȖȤșȓȨȔȞȦȢȤȔȓȞȜȝȣȢȩȖȔȟȜȖȥȓ
ȭȢ ȠȢȚș ©Ȗȥș țȔȤȔț Șȟȓ ȣȔȡȔ ȘȢȥȦȔȖȜȦȰª ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ
țȔȠȜȥȟȜȖȥȓ ©ǟȔȞȧȲ Țș Ƞȡș țȔȘȔȦȰ șȠȧ țȔȘȔȫȧ ȦȔȞ
ȫȦȢȡȜȕȧȘȰ ȖȤȢȘș ȣȔȡȔ ǧȖȔȤȘȢȖȥȞȢȗȢ"ª ǗȜȥȟȢȖȟșȡș
ȕȧȟȢ ȕȔȚȔȡȡȓ ©ȜȥȦȜȡȡȢ ȖȢ ȖȞȧȥș ǧȖȔȤȘȢȖȥȞȢȗȢª Ȗ
ȠǻȥȦșȫȞȧȘșȡșȕȧȟȢȡȔȖǻȦȰȞȡȜȗȔȤȡǻȘǻȥȦȔȦȜ©ȡȢȖȧȲ
ȡșȤȔțȤșțȔȡȡȧȲ ȞȡȜȗȧª ǢșȖȘȢȖțǻ ȥȣȤȜȦȡȜȞ ȣȤȜȡǻȥ ȔȚ
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ȘȖǻ ȞȡȜȚȞȜ — ©ȡȢȖȯș ȡșȤȔțȤșțȔȡȡȯșª ǗȤȔȚșȡȜȝ
ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȡȔțȖȔȖȠșȦȜȞȧȖȔȦȢȗȢȨȔȞȦȢȤȔ©ȡȔȥȦȢȓȭȜȠ
ȥȟȧȗȢȲȣȔȡȔǧȖȔȤȘȢȖȥȞȢȗȢª  ȦȢȕȦȢȫȢȤȦȢȠ
ǣȦȚș Ȗ ȧȓȖȟșȡȡǻ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ ȥȔȠș ȫȢȤȦ ȖȜȞȢȡȧȖȔȖ
ȡșțȘǻȝȥȡșȡȡǻ țȔȖȘȔȡȡȓ ȓȞǻ ȥȦȔȖȜȖ ǧ — ȦȔȞ ȥȔȠȢ
ȓȞ ȧ ȕȔȟȔȘǻ Ǖ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ ©3DQL 7ZDUGRZVNDª  
ȦȔ Ȗ ȡȔȣȜȥȔȡǻȝ țȔ ȁȁ ȠȢȦȜȖȔȠȜ ȕȔȟȔȘǻ Ǥ ǘȧȟȔȞȔ
ǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȢȗȢ ©ǧȖȔȤȘȢȖȥȰȞȜȝª   ǣȥȞǻȟȰȞȜ
Ȗ ȧȥȡǻȝ ȦȤȔȘȜȪǻȁ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ ȡșțȘǻȝȥȡșȡȡȜȩ țȔȖȘȔȡȰ
ȣȤȜȣȜȥȧǿȦȰȥȓ ȥȔȠȢȠȧ ǧ ȘȜȖ %LHUQDFNL $ ǧȔȠ
ȥȔȠȢ 6   ȦȢ ȢȫșȖȜȘȡȢ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ
ȢȤǻǿȡȦȧȖȔȖȥȓ ȡș ȡȔ ȧȥȡȧ ȟșȗșȡȘȧ Ȕ ȡȔ ȥȲȚșȦ ȦȖȢȤȧ
ǡǻȪȞșȖȜȫȔ
ǦȦȔȡǻȥȟȔȖǥȢȥȢȖșȪȰȞȜȝ

ǧǗǕǥǙÐǗǦǱǟǝǞ ǣȟșȞȥȔȡȘȤ ǧȤȜȨȢȡȢȖȜȫ
 ȥ ǜȔȗȢȤ·ǿ ȦșȣșȤ ǤȢȫȜȡȞȢȖȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ
ǦȠȢȟșȡȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ ǥǩ —  ȥ ǟȤȔȥȡȔ
ǤȔȩȤȔ ȦșȣșȤ ȧ ȥȞȟȔȘǻ ǧȤȢȁȪȰȞȢȗȢ ȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȢȗȢ
ȢȞȤȧȗȧ ǡȢȥȞȖȜ  — ȤȢȥ ȣȢșȦ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝ Șǻȓȫ
ǢȔȖȫȔȖȥȓ ȧ ǦȠȢȟșȡ ȣșȘ
ǻȡȦǻ ț   ȦȔ ǡȢȥȞȢȖ
ǻȡȦǻ ǻȥȦȢȤǻȁ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ
ȦȔ ȟȤȜ —  ǗǻȪș
ȣȤșțȜȘșȡȦǾȖȤȢȣȥȣǻȟȰȡȢȦȜ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ — 
ȥșȞȤșȦȔȤ ȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ǦȣǻȟȞȜ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ ǦȢȲțȧ ǥǦǥ
—— ǘȢȟ
ȤșȘ ȚȧȤȡ ©ǢȢȖȯȝ ȠȜȤª
    —         —   
ǕȖȦȢȤ ȣȢșȦ țȕ ©ǙȢȤȢȗȔª
ǣǧȖȔȤȘȢȖȥȰȞȜȝ
 ©ǜȟǻȤȜȞȜȪȜȩȤȢȞǻȖª
 ǙșȤȚ ȣȤșȠǻȓ   ȣȢșȠ ©ǟȤȔȁȡȔ ǡȧȤȔȖǻȓª
ǙșȤȚȣȤșȠǻȓ ©ǗȔȥȜȟȰǧȰȢȤȞǻȡª —
ǙșȤȚȣȤșȠǻȓ ©ǖȧȘȜȡȢȞȕǻȟȓȘȢȤȢȗȜª 
ǙșȤȚȣȤșȠǻȓ ©ǜȔȘȔȟȜȡȢȲ—ȘȔȟȰª —
ǠșȡǻȡȥȰȞȔ ȣȤșȠǻȓ   ©ǜȔ ȣȤȔȖȢȠ ȣȔȠ·ȓȦǻª 
Ȣȣȧȕȟ ȦȔǻȡ
ǤșȤșȞȟȔȖȤȢȥȠȢȖȢȲȣȢșȠȧǭșȖȫșȡȞȔ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
  Ȕ ȦȔȞȢȚ ȖǻȤȬǻ ©ǙȧȠȞȔ — ǧșȫș ȖȢȘȔ Ȗ ȥȜȡǿ
ȠȢȤșª ©ǙȧȠȞȔ — ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢ Ȗ ȥȖǻȦǻ ȚȜȦȜª ©ǧȢ
ȣȢȟȓª ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁª ©Ǣ ǡȔȤȞșȖȜȫȧª ©ǦȢ
ȖȔª ©ǜȔȣȢȖǻȦª ©Ǩ Ȧǻǿȁ ǟȔȦșȤȜȡȜª ©1 1 — ǡșȡǻ
ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ ȠȜȡȔȟȢª ȧȥǻ —   ©Ǩ ȡȔȬǻȠ ȤȔȁ ȡȔ
țșȠȟǻª  ǧȣȜȥȔȖǦǡȔȤȬȔȞȧ©ǶțțȔȩȢȣȟșȡȡȓȠ
țȔȝȡȓȖȥȓǧȔȤȔȥȢȠǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫșȠǫșȣȤȢȥȦȢȭȔȥȦȓȘȟȓ
Ƞșȡșª ǧȖȔȤȘȢȖȥȞȜȝǕǧǦȢȕȤȥȢȫǗȦǡ
ǧ  Ǧ   ǥȢȥ ȣȢșȦ ȧȖȔȚȔȖ ȭȢ ȣȤȔȪȲȲȫȜ ȡȔȘ
ȣșȤșȞȟ ȖȔȚȟȜȖȢ ȠȔȦȜ ©ȭȢȥȰ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡș ȧ ȖȟȔȥȡȢȠȧ
ȘȢȥȖǻȘǻ ȣȢȫȧȦȦǻȖª ǧȔȠ ȥȔȠȢ ǡ  ǧ  Ǧ  
ȭȢȘȢȣȢȫȧȦȦǻȖȔȖȦȢȤȔȦȖȢȤȜȓȞȢȗȢȣșȤșȞȟȔȘȔǿȬǧȔȞȜȠ
©ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȠª ȕȧȟȔ țȔȪǻȞȔȖȟșȡǻȥȦȰ ǧ ©ȡșȣȢȖȦȢȤȡȜȠ
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ȖǻȤȬșȠǭșȖȫșȡȞȔª ǧȔȠȥȔȠȢǦ ǻȭȜȤȔȟȲȕȢȖȘȢ
ȧȞȤȠȢȖȜ©ǡȔȟȢȩȦȢȟȲȕȜȦȰǻȪǻȡȧǿȫȧȘșȥȡȧȠȧțȜȞȧ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȠȢȖȜ ȦȔȞ ȓȞ ȓª ǧȔȠ ȥȔȠȢ ǧ  Ǧ  
ǢȔȦȢȠǻȥȦȰȥȖȢȁȣșȤșȞȟȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔțȢȞȤȣȢșȠȜ
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ǧ ȢȪǻȡȜȖ ȞȤȜȦȜȫȡȢ ©ǡǻȥȪȓȠȜ ȖșȟȰȠȜ
ȣȤǻȥȡȢȢȥȢȕȟȜȖȢȦȔȠȘșȓȠȕȜª ǧȔȠȥȔȠȢǦ 
ǠǻȦ ǠȜȦȖȜȡȡȜȞȢȖȔ ǣ ǝ ǕȡȦȢȡȜȠȜȓ Ȗ ȦȖȢȤȫșȥȦȖș
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔ ȣȤȜȠșȤș ȣȢȱȠȯ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª Ȗ Ȥȧȥ ȣșȤ
Ǖ ǧȖȔȤȘȢȖȥȞȢȗȢ   ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȠȢȖ ȦȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤ
ȡȔȤȢȘǻȖ ǦǥǦǥ ǻ ȞȤȔȁȡ ȥȢȪǻȔȟǻȥȦȜȫȡȢȁ ȥȣǻȖȘȤȧȚȡȢȥȦǻ ǟ 
ǟȧȟǻȡȜȫǕǗǭȞȢȟȔȣȢșȦȜȫȡȢȁȠȔȝȥȦșȤȡȢȥȦǻ ©ǟȢȕțȔȤªȖȚȜȦȦǻǻ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻǣȟșȞȥȔȡȘȤȔǧȖȔȤȘȢȖȥȰȞȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢǻȤȢțȖȜȦȢȞȠȢȖ
ȦȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȔȤȢȘǻȖǦǥǦǥǻȞȤȔȁȡȥȢȪǻȔȟǻȥȦȜȫȡȢȁȥȣǻȖȘȤȧȚȡȢȥȦǻ
ǟǬșȤȡȓȖȥȰȞȔǣǢǧȖȔȤȘȢȖȥȰȞȜȝ—ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ©ǦȢȖȜª
ǭșȖȫșȡȞȔ  ǗǻȥȡȜȞ ǟȜȁȖ ȥȟȔȖǻȥȦ ȧȡȦȧ  ǗȜȣ  ǦșȤ
©ǩǻȟȢȟȢȗǻȓª

ǧșȦȓȡȔǤȔȩȔȤșȖȔǟǻȤȔǤȔȩȔȤșȖȔ

ǧǗǚǥǙǣǪǠȱғ ǖ  ǦȜȘǻȤ ǕȡȦȢȡȢȖȜȫ 
Ƞ ǖșȤșȚȔȡȜ ȦșȣșȤ ǧșȤȡȢȣ Ȣȕȟ — 
Ƞ ǟȔȠ·ȓȡȞȔǦȦȤȧȠȜȟǻȖȥȰȞȔ ȦșȣșȤ ǟȔȠ·ȓȡȞȔǖȧțȰȞȔ
ǠȰȖǻȖȢȕȟ —ȧȞȤȣȢșȦȣșȤșȞȟȔȘȔȫǢȔȖȫȔȖȥȓȧǠȰȖǻȖ
ȦȔ ǗǻȘșȡ ȧȡȦȔȩ ǢȔȟșȚȔȖ ȘȢ ȠȢȘșȤȡǻȥȦȜȫȡȢȗȢ ȟǻȦ
ȧȗȤȧȣȢȖȔȡȡȓ ©ǡȢȟȢȘȔ ȠȧțȔª ǕȖȦȢȤ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ țȕ ©Ǘ
ȥȖǻȫȔȘǻȣȟșȥȔª Ǡ ȧȣȢȤ©$QWRORJLLZVSyãF]HVQ\FK
SRHWyZ XNUDLĸVNLFKª Ǡ   ǤșȤșȞȟȔȘȔȖ ȣȢȟȰȥ
ȠȢȖȢȲ ȦȖȢȤȜ Ƕ ǩȤȔȡȞȔ ǣ ǡȔȞȢȖșȓ ǣ ǣȟșȥȓ ȦȔ ǻȡ
ǤȤȜȕǻȫȡȜȞȣȢȟȰȥȖȟȔȘȜȧǦȩǻȘȡǻȝǘȔȟȜȫȜȡǻȕȤȔȖȧȫȔȥȦȰ
ȧȖȜȕȢȤȔȩȘȢȣȢȟȰȥȥșȝȠȧȧȕȜȦȜȝȕȢȁȖȞȢȲǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ
ȖǻȝȥȰȞȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ
ǧ ȘȤȧȞȧȖȔȖ ȥȖȢȁ ȣșȤșȞȟ ǻț ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ
ȣȢȟȰȥȫȔȥȢȣȜȥȔȩȦȔǜǻȕȤȔȖȬȜȁȩȘȢȣȢȖȡȜȖ
ȘșȓȞȜȠȜȡȢȖȜȠȜǻȢȣȧȕȟȧǠȰȖȢȖǻȣǻȘțȔȗȢȟȢȖȞȢȠ
©76]HZF]HQNR:LHUV]HZ\EUDQHªǙȢȖȜȘȧȖǻȝȬȟȢ
ȦȖȢȤǻȖ L ȢȘȡȔ ȖȔȤǻȔȪǻȓ ȡȔ ȬșȖȫ ȠȢȦȜȖ ǤșȤșȖȔȚȡȢ Ȫș
ȕȧȟȜȟǻȤȜȫȡǻȣȢșțǻȁțȢȞȤ©ǗȡșȖȢȟǻȖȥȔȠȢȦǻȡșȠȔǿª
©ǘǜª©ǘȢȦȢȖȢǤȔȤȧȥȤȢțȣȧȥȦȜȟȜª©ǙȢȕȤȢȧȞȢȗȢ
ǿ ȗȢȥȣȢȘȔª ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁª   ©Ƕ ȘȢȥǻ
ȥȡȜȦȰȥȓ ȣǻȘ ȗȢȤȢȲª ©Ƕ țȡȢȖ Ƞșȡǻ ȡș ȣȤȜȖșțȟȔª ©Ƕ
țȢȟȢȦȢȁȝȘȢȤȢȗȢȁªȦȔǻȡȔȦȔȞȢȚ©ǟȔȖȞȔțªǻ©ǾȤșȦȜȞª
ǤǜȔȝȪșȖȖȜțȡȔȲȫȜȣȢșȦȜȫȡȜȝȦȔȟȔȡȦǧȡȔțȜȖȔȖȝȢȗȢ
ȣșȤșȞȟ ȣșȤșȥȣǻȖȔȠȜ ȡȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȦșȠȜ ȦȔ ȠȢȦȜȖȜ
ǢȔȝȢȗȢȘȧȠȞȧȣșȤșȞȟȔȘȔȫȣȤȔȖȜȟȰȡȢȖǻȘȦȖȢȤȲǿȟȜȬș
ȤȜȦȠǻȞȧ ȢȤȜȗǻȡȔȟȧ Ȕ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡǻ țȔȥȢȕȜ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫȔ
ȪǻȟȞȢȠ ȫȧȚǻ ȣȢșȦȜȪǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȜȖ ǜȔȝȪșȖ Ǥ ǤȤȢ
ȣȢȟȰȥȰȞǻȣșȤșȞȟȔȘȜțǭșȖȫșȡȞȔǤǗǧ>ǨȦ@ǧ
Ǧ —  ǢȔȣȤ ©ȠȢȟȢȘǻȁ ȟǻȦȔª ǧ ȣșȤșȞȟȔȘȔǿ ȓȞ
©ȘǻȦȜǠȔȘȜȖșȥȡȜǻǙȔȚȕȢȗȔª©ȥȦȔȤșȥșȡȰȞȔȠȔȦȜª—
©ȥȜȖȔ ȖȟȔȥȦȔ ȤȢȘȧª ©Ǘ ȥȔȘȢȫȞȧ ȦșȠȡȢȠȧ ȓȗȡȓȦȔª —
©Ȗ țȖȢȖȫǻȟȢȠȧ ȥȔȘȧ țȔȕȟȧȞȔȡǻ ȖǻȖȪǻª ȦȔ ǻȡ ǢșȗȔȦȜȖȡȢ
ȣșȤșȞȟȔȘȜ ǧ ȢȪǻȡȜȖ ȤșȪșȡțșȡȦ Ƕ ǠȜțȔȡǻȖȥȰȞȜȝ ȘȜȖ
ǠǢǗ  ǧ  ǟȖǻȦ Ǧ   ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ Ǡ ǕȤȔ
ȥȜȠȢȖȜȫ țȔȩȢȣȟșȡȔ ȦșȩȡǻȫȡȢȲ ȖȣȤȔȖȡǻȥȦȲ ǧ ȡș
ȡȔȘȦȢ ȖșȟȜȞȧ ȖȔȗȧ ȡȔȘȔȖȔȟȔ ȥșȠȔȡȦȜȫȡǻȝ ȦȢȫȡȢȥȦǻ

ȝȢȗȢ ȣșȤșȞȟȔȘȧ ȘȜȖ ǕȤȔȥȜȠȢȖȜȫ Ǡ ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ
ȣȢȟȰȥȰȞȜȩȣșȤșȞȟȔȘȔȩǜǶǩǗǟȡǦ— 
ǘ ǟȢȫȧȤ țȔȣșȤșȫȜȖ ȦȔȞȧ ȢȪǻȡȞȧ ǻ ȥȢȟǻȘȔȤȜțȧȲȫȜȥȰ
ǻț Ǥ ǜȔȝȪșȖȜȠ ȣǻȘȞȤșȥȟȜȖ ©´ǡȢȟȢȘȢȠȧțǻȖȥȰȞȔµ
ȫȜ ȓȞȭȢ ȩȢȫșȦș ´ȠȢȟȢȘȢȣȢȟȰȥȰȞȔµ  ȖȜȬȧȞȔȡǻȥȦȰ ǻ
ȠȔȡǻȤȡǻȥȦȰ țȔȥȦȧȣȔǿ Ȗ ȡȰȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ ȣȤȢȥȦȢȦȧª
ǟȢȫȧȤǘǭșȖȫșȡȞȢȖȣȢȟȰȥȰȞȜȩȣșȤșȞȟȔȘȔȩǗȥșȥȖǻȦ
ǔǦ ǘǟȢȫȧȤȔȞȪșȡȦȧǿȦȔȞȢȚȡȔȟȓȣȥȧȥȔȩ
ǻȞȧȤȝȢțȔȩȣșȤșȞȟǧȡȔȣȤȤȓȘȢȞǻțȖǻȤȬȔ©ǨȡșȘǻȟȲ
ȡșȗȧȟȓȟȔª©ǬȜȡșȤșȖȧȦȰȞȤȧȦȢȤȢȗǻªȣșȤșȞȟȔȘșȡȢȓȞ
©ǬȜ ȡș ȞȟșȞȢȫȧȦȰ ȖȢȟȜ Ȗ ȤȢȗȜª Ǩȥș Ȫș ȘȔǿ ȣǻȘȥȦȔȖȜ
ȞȖȔȟǻȨǻȞȧȖȔȦȜȣșȤșȞȟǧǻțǭșȖȫșȡȞȔȓȞȡșȘȢȟȔȘȡǻ
ǤșȤǭșȖȫșȡȞȢǧǘǗȜȕȤȦȖ 3RH]MHZ\EUDQHǟ
ǠǻȦǟȢȫȧȤǘǭșȖȫșȡȞȢȖȣȢȟȰȥȰȞȜȩȣșȤșȞȟȔȘȔȩǟȢȫȧȤǘ
ǠǻȦșȤȔȦȧȤȔ ȦȔ ȣșȤșȞȟȔȘ ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ǥșȪșȡțǻȁ ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡǻ
ȣȢȤȦȤșȦȜǶȡȦșȤȖ·Ȳǟǧ.

ǥȢȞȥȔȡȔǪȔȤȫȧȞ

ǧǗǚǥǙəғǢǦǱǟǕǠǻȘǻȓǣȟșȞȥȔȡȘȤǻȖȡȔ 
ǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤȗ —  ǪȔȤȞǻȖ  — ȧȞȤ
ȥȞȧȟȰȣȦȢȤȞȔǬȟșȡǦȣǻȟȞȜȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖǨȞȤȔȁȡȜ  
ǢȔȖȫȔȟȔȥȓ Ȗ ǪȔȤȞǻȖ ȩȧȘȢȚ ȦșȩȡǻȞȧȠǻ — 
ǪȔȤȞǻȖ ȩȧȘȢȚ ǻȡȦǻ
— —
ȖȜȞȟȔȘȔȫǠǖȟȢȩ ȖȜ
Ȟ ȟ Ȕ Ș Ȕ ȟ Ȕ  ȧ  ȡ Ȱ Ȣ Ƞ ȧ
— ǤȤȔȪȲȖȔȟȔ
ȧ ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȡȢȠȢȡȧ
ȠșȡȦȔȟȰȡȜȩ ȠȔȝȥȦșȤ
ȡȓȩ ǪȔȤȞȢȖȔ —
  ǕȖȦȢȤȞȔ ȦȖȢȤǻȖ
ȧ ȥȦȔȡȞȢȖǻȝ ȦȔ ȠȢȡȧ
ȠșȡȦȔȟȰȡǻȝȥȞȧȟȰȣȦȧȤǻ
ǣȥȡȢȖȡȔ ȦșȠȔ — ȗș
ȤȢȁțȠ ȠȢȟȢȘȜȩ ȘǻȖȫȔȦ
ȧ ȤȢȞȜ ȡǻȠȤȔȘȓȡ
ȥȰȞȢȁȖǻȝȡȜ©ǜȢȓǟȢȥ
ǠǧȖșȤȘȓȡȥȰȞȔǧȔȤȔȥȜȞ
ȠȢȘșȠ·ȓȡȥȰȞȔª  
ǙșȤșȖȢȤǻțȰȕȟșȡȡȓ
©ǢșȥȞȢȤșȡȔ ȣȢȟȦȔȖ
ȫȔȡȞȔ Ǡȓȟȓ ǨȕȜȝȖȢȖȞ ª  ȢȕȜȘȖǻ — ȦȢȡȢȖȔȡȜȝ
ȗǻȣȥ ȦȔǻȡ
ǢȔȬșȖȫȦșȠȔȦȜȞȧȖȜȞȢȡȔȟȔȥȞȧȟȰȣȦȧȤȜ©ǧȔȤȔȥȜȞª
ȘșȤșȖȢ ȤǻțȰȕȟșȡȡȓ  Ǣǡǧǭ  ©ǗȜ Ȗ ȡȔȝȠȔȩ
ȖȜȤȢȥȟȜȫȧȚǻȁ«ª ȟȜȦȜȝȕșȦȢȡȣǻȥȞȢȖȜȞ—
  Ǩ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ ©ǧȔȤȔȥȜȞª ȕǻȟȓ țȟȔȠȔȡȢȗȢ ȘșȤșȖȔ
țȢȕȤȔȚșȡȢ ȲȡȢȗȢ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ȓȞȜȝ ȠǻȪȡȢ ȣȤȜȦȜȥȞȔǿ
ȘȢȗȤȧȘșȝȔȤȞȧȬȣȔȣșȤȧǣȕȜȘȖǻȤȢȕȢȦȜșȞȥȣȢȡȧȖȔȟȜȥȓ
ȡȔ ȖȜȥȦȔȖȞȔȩ ȘȢ ȟǻȦȡǻȩ ȤȢȞȢȖȜȡ ȖǻȘ Șȡȓ ȥȠșȤȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔǻȟǻȦȡȰȢȗȢȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǧ ȕȤȔȟȔ ȧȫȔȥȦȰ Ȗ ȧȞȤ ȦȔ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ
ȖȜȥȦȔȖȞȔȩ ț 
ǧȖ ǪȧȘȢȚȡȓ ȖȜȥȦȔȖȞȔ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȔ ȤǻȫȫȲ ț Șȡȓ
ȥȠșȤȦǻ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟȔȦȔȟȢȗ ǟ  ǳȕȜȟșȝȡȔȓ ȩȧ
ȘȢȚșȥȦȖșȡȡȔȓ ȖȯȥȦȔȖȞȔ ȣȢȥȖȓȭșȡȡȔȓ ȟșȦȜȲ ȥȢ Șȡȓ

ǧǗ2ǥǝǠǶǧǚǥǕǧǨǥǢǶǞǩǣǠǱǟǠ2ǥǢǶ
ȤȢȚȘșȡȜȓǧǘǭșȖȫșȡȞȢǟȔȦȔȟȢȗǟǙșȤȚȔȖȡȜȝȠȧțșȝ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȔǟȔȦȔȟȢȗȨȢȡȘǻȖǟǗȜȣǶ

ǘȔȟȜȡȔǡȤȢțșȞ

ǧǗÐǥǝ ǠǶǧǚǥǕǧɍғǥǢǶ Ǟ ǩǣǠǱǟǠÐǥǢǶ ȣȤȜȣȜ
ȥȧȖȔȡǻ ǭșȖȫșȡȞȧ — ȡȔȤȢȘȡǻ ȣǻȥȡǻ ǻ ȣȢșȦȜȫȡǻ ȣȧȕȟǻ
ȪȜȥȦȜȫȡǻ ȦȔ ǻȡ ȦȖȢȤȜ ȤǻțȡȜȩ ȔȖȦȢȤǻȖ ȡȔȘȤȧȞ ȣǻȘ
ǻȠ·ȓȠ ǭșȖȫșȡȞȔ ȔȕȢ ț ȣȤȜȣȧȭșȡȡȓȠ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ
ȖȢȡ Ȝ ȡȔȟșȚȔȦȰ ȝȢȠȧ  ǣȘȡȧ ț ȗȤȧȣ ȦȔȞȜȩ ȦȖȢȤǻȖ
ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰ ȡȔȤȢȘȡǻ ȣǻȥȡǻ ȭȢ ȁȩ țȔȣȜȥȔȖ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǢȔȤȢȘȡȧ ȣǻȥȡȲ ©ǣȝ ȧ ȥȔȘȧ ȥȔȘȧ ȗȧȟȓȟȜ ȞȢȞȢȬȞȜª
ȓȞȧ ȖȟȔȥȡȢȤȧȫȡȢ țȔȨǻȞȥȧȖȔȖ ȣȢșȦ ȧ ȥȖȢǿȠȧ ȦȤșȦȰȢȠȧ
ȤȢȕȢȫȢȠȧ ǕȟȰȕȢȠǻ — ȦȔ Ȗ ȔȟȰȕ ȕȤȔȦǻȖ
ǠȔțȔȤșȖȥȰȞȜȩ ǡ ǦȦȢȤȢȚșȡȞȢ ȣȢȠȜȟȞȢȖȢ ȣȤȜȝȡȓȖ
țȔȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȜȝȖǻȤȬǭșȖȫșȡȞȔǻȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖȧȚȧȤȡ
«ǟȜșȖȥȞȔȓ ȥȦȔȤȜȡȔª  ǔ   ǴȞ ǭșȖȫșȡȞǻȖ
ȦȖǻȤ Ǘ ǙȢȠȔȡȜȪȰȞȜȝ ȡȔȘȤȧȞȧȖȔȖ ȧ ȥȦ ©ǢȢȖȢțȡȔȝȘșȡǻ
ȣȢșțǻȁ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔª ǢȢȖȔ ȗȤȢȠȔȘȔ  ǔ   ȦȔ
Ȗ ȣȤȜȠ ȘȢ ©ǟȢȕțȔȤȓª ǦǤȕ   ȡȔȤȢȘȡȧ ȣǻȥȡȲ
©ǧȔ ȗȢȟȢȖȢȡȰȞȢ ȠȢȓ ȕǻȘȡȔª ȓȞȧ ǭșȖȫșȡȞȢ țȔȡȢȦȧȖȔȖ
 ǫȲ Ț ȣǻȥȡȲ Ƕ ǩȤȔȡȞȢ ȖȖǻȖ ȘȢ ©ǟȢȕțȔȤȓª Ǡ
 ǧ   ǙȢ ȪȰȢȗȢ ȖȜȘ ȖȞȟȲȫșȡȢ ȝ ȡȔȤȢȘȡǻ ȣǻȥȡǻ
©ǣȝȧȥȔȘȧȥȔȘȧȗȧȟȓȟȔȞȢȞȢȬȞȔª©ǣȝȡȔ ȗȢȤǻ ȣȢȦǻȠ
ȕȢȪǻª©ǪȢȦȰȗȢȘȜȡȧȣȢȥȜȘȜȠȢȖȞȧȣȢȫȪǻțȦȢȕȢȲªǴȞ
ȦȖǻȤ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣșȤșȞȟȔȘșȡȢ ȝ Ȣȣȧȕȟ Ȗ Ȟȡ ȘȔȡ ȣȢșȦȔ
ǧ ǠȔȡȗș ©ǜ ǥȢȥǻȁª ǟȢȣșȡȗȔǼșȡ   ȡȔȤȢȘȡȧ ȣǻȥȡȲ
©ǣȝțǻȝȘȜțǻȝȘȜȓȥȡȔțǻȤȢȡȰȞȢªǨǤǜǧǨȦ ǟ
ǧ ǻȖǤȢȖȡȢȠȧțǻȕȤȦȖȧȦ ǟǧ 
ȧȤȢțȘ©ǙȢȘȔȦȞȜªȓȞǻȠȢȖǻȤȡȢǭșȖȫșȡȞǻȖȖǻȤȬȡȔȘȤȧȞ
ȨȢȟȰȞȟȢȤțȔȣȜȥ©ǣȫȜȡȔȬªȩȢȫǻțȔțȡȔȫșȡȢȭȢȘȔȡȜȩ
ȣȤȢȔȖȦȢȤȥȦȖȢǭșȖȫșȡȞȔȡșȠȔǿ
ǢȔȝȕǻȟȰȬȧȗȤȧȣȧȦȖȢȤǻȖȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡȜȩǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰȖǻȤȬǻȠȔȟȢȖǻȘȢȠȜȩǻȡșȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȜȩȔȖȦȢȤǻȖ
ǣȘȤȔțȧ Ț ȣǻȥȟȓ ȥȠșȤȦǻ ȣȢșȦȔ ȘȢ ȚȧȤȡ ©ǣȥȡȢȖȔª
ȡȔȘǻȥȟȔȡȢ ȖǻȤȬǻ ©ǖșțȦȔȟȔȡȡȓª ©ǙǻȖȢȪȰȞȔ ȣȤȔȖȘȔª ȝ
©ǙȧȠȞȔª ©ǴȞȤȔȡȢȞȢȥȜȣȟșȞȖǻȦȢȫȞȜȤȢȥȢȲª ȓȞȤȔȡȡǻ
ȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔǥșȘ©ǣȥȡȢȖȜªȖȜȥȟȢȖȜȟȔȥȧȠȡǻȖȭȢ
Ȫǻ ȦȖȢȤȜ ȡȔȟșȚȔȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ǻ ȣȢȘȔȟȔ ȁȩ ȓȞ ȖǻȤȬǻ
ǢșȖǻȘȢȠȢȗȢ ǔ ȔȫșȤșțȤǻȞȡȔȘȤȧȞȡȢȦȔȦȞȧ
ǡ ǜȔȩȔȤȢȖȔ  ǔ   ȓȞȜȝ ȡȔțȖȔȖ ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȗȢ
ȔȖȦȢȤȔ ȪȜȩ ȦȖȢȤǻȖ — ǣ ǕȨȔȡȔȥȰǿȖȔǬȧȚȕȜȡȥȰȞȢȗȢ ǻ
ȝȢȗȢțȕ©ǮȢȕȧȟȢȡȔȥșȤȪǻª ǦǤȕ ȘșȁȩȢȣȧȕȟ
ǨȥȣȢȗȔȘȔȩȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔ ǥȧȥȥȞȢșȥȟȢȖȢǔ 
ǣ ǕȨȔȡȔȥȰǿȖǬȧȚȕȜȡȥȰȞȜȝ ȣȢȘȔȖ ȓȞ ȦȖǻȤ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȖǻȤȬ ©Ǣș ȚȧȤȲȥȰ ȓ Ȕ ȡș ȥȣȜȦȰȥȓª ȔȖȦȢȤȥȦȖȢ ȓȞȢȗȢ
ȢȥȦȔȦȢȫȡȢȡșț·ȓȥȢȖȔȡȢȘșȓȞǻȘȢȥȟǻȘȡȜȞȜȤȢțȗȟȓȘȔȲȦȰ
ȝȢȗȢȓȞȖǻȤȬȥȔȠȢȗȢȣșȤȬȢȣȧȕȟǻȞȔȦȢȤȔǻȡȬǻȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰ
ȣȤȢȦȜȦȔȞȢȁȔȦȤȜȕȧȪǻȁǨǤǜǧǨȦȣȢșțǻȲȖǻȘȡșȥșȡȢ
ȘȢ 'XELD ǴȞ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȘȤȧȞȧȖȔȖȥȓ ȧȞȤ ȡȔȪ ȗǻȠȡ
Ǥ ǬȧȕȜȡȥȰȞȢȗȢ ©Ǯș ȡș ȖȠșȤȟȔ ǨȞȤȔȁȡȔª Ȗ ȚȧȤȡ
©ǡșȦȔª  Ǭ   ȦȔ ©ǤȢșțǻȓȩª Ǡ  ǧ   Ǩ
ȟȰȖǻȖ ȚȧȤȡ ©ǤȤȔȖȘȔª  ǔ   ȣǻȘ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠ
ǻȠ·ȓȠ Ȣȣȧȕȟ ȣȢșțǻȲ ǡ ǤșȦȤșȡȞȔ ©ǙȜȖȟȲȥȰ ȓ ȡȔ
ȡșȕȢªȦȔȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȝǭșȖȫșȡȞȢȖǻȖǻȤȬǣǕȨȔȡȔȥȰǿȖȔ
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ǬȧȚȕȜȡȥȰȞȢȗȢ ©ǘȔȤȡȢ ȦȖȢȓ ȞȢȕțȔ ȗȤȔǿª ȤȔȡǻȬș
ȡȔȘȤȧȞȖȔȟȰȠ©ǡȢȟȢȘȜȞª ;Ǭ ǫșȝȖǻȤȬ
ǣ ǕȨȔȡȔȥȰǿȖȔǬȧȚȕȜȡȥȰȞȢȗȢ ȓȞ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȧȖǻȝȬȢȖ
ȦȔȞȢȚ ȘȢ ©ǟȢȕțȔȤȓª ǤȤȔȗȔ  ǧ   ©ǤȢșțǻȝª
ǛșȡșȖȔ   ǗǻȤȬǻ ©Ǘ ȔȟȰȕȢȠª ©ǧȜ ȓȞȢȥȰ ȦȔȞ
ȥȢȕǻª ȦȔ©ǤȢȟȧȕȢȦȞȢªȡșȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȜȩȔȖȦȢȤǻȖȡȔȘȤȧȞ
ȥșȤșȘ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȧ ©ǟȢȕțȔȤǻª ǤȤȔȗȔ 
ǧ ȦȔ©ǟȢȕțȔȤǻªțȔȤșȘǣǣȗȢȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ǧ 
ȖǻȤȬǣǤȥȰȢȟ©ǙȢȥșȥȦȤȜª ©ǢșȣȜȦȔȝȠȢȁȩȦȜȣǻȥșȡȰ
ȥșȥȦȤȢ ȠȢȓ ȠȜȟȔª  — ȧ ȖȜȘ ©ǟȢȕțȔȤª ǦǤȕ  
ǟǦǔ ȧȥȦǩǟȔȠǻȡȥȰȞȢȗȢ ȔȟȰȠ©ǗȔȦȤȔª
ǦȦȤȜȝ   ©ǟȢȕțȔȤª ǟ   ©ǜȢȤȓª 
ǔ ©ǟȢȕțȔȤªțȔȤșȘǣǣȗȢȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ǧ 
©ǟȢȕțȔȤª ǟ   ©ǤȢșțǻȁª țȔ ȤșȘ ǳ ǥȢȠȔȡȫȧȞȔ
 ȦȔǻȡǗǻȤȬȡșȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢȗȢȔȖȦȢȤȔ©ǶȘȤȔȗȧȡȜǻ
ȣǻȩȢȦȔªȣȤȜȣȜȥȔȡȢǭșȖȫșȡȞȢȖǻȖȗȔț©ǥȧȥȥȞȜȝȞȧȤȰșȤª
  ǫșȝ ȖǻȤȬ ȣșȤșȘȤȧȞȧȖȔȟȜ ©ǚȟȜȥȔȖșȦȗȤȔȘȥȞȜȝ
ȖșȥȦȡȜȞª  ǔ   ©ǣȘșȥȥȞȜȝ ȖșȥȦȡȜȞª 
ǔ ǟǦ ǔ ©ǖșȥǻȘȔª ǠȞȖǻȦ
ǔ   ©ǬșȤȖȢȡȔȓ ǥȧȥȰª   ȕșȤșț ǔ   ȦȔ
ǻȡ ȖȜȘ ǤȢșțǻȲ ǡ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȔ ©ǦȟȢȖ·ȓȡȔȠª ©ǙǻȦȜ
ȥȟȔȖȜȘǻȦȜȥȟȔȖȜª ȣȤȜȣȜȥȔȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖ
ǡǦȦȢȤȢȚșȡȞȢ ǟǦǔ ȩȜȕȡȧȘȧȠȞȧȓȞȢȗȢ
ȥȣȤȢȥȦȧȖȔȖǘǟȢȖȔȟșȡȞȢ ȘȜȖȥȦǬȜȥȣȤȔȖȘǻǭșȖȫșȡȞȢ
ȡȔȣȜȥȔȖ ȖǻȤȬ ©ǦȟȔȖȓȡȔȠª"  ǜȢȤȓ  ǔ  
țȗȢȘȢȠ ȘȢ ȡȰȢȗȢ ȣȤȜǿȘȡȔȖȥȓ Ƕ ǩȤȔȡȞȢ ȘȜȖ ǩȤȔȡȞȢ
ǧ  Ǧ —  ȦȔ ǻȡ Ǩ ǠȜȥȦȧȖȔȡȡǻ ȣȢȠȜȟȞȢȖȢ
ȔȦȤȜȕȧȦȢȖȔȡȢǭșȖȫșȡȞȢȖǻȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȜȝȖǻȤȬ©ǧȤȜ
ȘȔȤȔªȧȣșȤȬșȢȣȤȜȟȲȘȡșȡȜȝȖȔȟȰȠ©ǡȢȟȢȘȜȞª 
Ǭ ǻȣǻȘȣȜȥȔȡȜȝȘȢȥǻȡșȤȢțȬȜȨȤȢȖȔȡȜȠȣȥșȖȘȢȡǻȠȢȠ
©ǥȧȱȟȰªțȗȢȘȢȠȓȞǭșȖȫșȡȞǻȖȪșȝȦȖǻȤȣșȤșȘȤȧȞȢȖȔȡȢ
ȧ ǤǗǧ >Ǩ  Ȧ@  ǧ   ȦȔ Ȗ ȫȜȞȔțȰȞȢȠȧ
ǤȢȖȡȢȠȧ ȖȜȘ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǧ   ȢȘȡȔȞ ȧ
ȠȧȦȢȠǻțȗȔȘȔȡȢȗȢȖȜȘǗǙȢȤȢȬșȡȞȢțȣȤȜȖȢȘȧȪǻǿȁ
ȣȢșțǻȁ țȔȧȖȔȚȜȖ ȭȢ ȖȢȡȔ ©ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȡș ȡȔȟșȚȜȦȰª
ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǤȢȖȡș ȖȜȘ ȦȖ Ǩ  Ȧ ǬȜȞȔǼȢ 
ǧǦ 
Ǩ ȚȧȤȡ ©ǤȢȘȮșȠª  ǔ   ȓȞ ǭșȖȫșȡȞǻȖ
ȡȔȘȤȧȞ ȖǻȤȬ ǡ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȔ ©ǗȜȝȘȧ ȡǻȫȫȲ Ȗ ȫȜȥȦș
ȣȢȟșªǭșȖȫșȡȞȢȖǻȣȤȜȣȜȥȧȖȔȟȜȦȖȢȤȜțȗȢȥȦȤȜȠȣȢȟǻȦ
țȠǻȥȦȢȠ ǤȤȜȞȟȔȘȢȠ ȪȰȢȗȢ ǿ ȫȢȦȜȤȜȤȓȘȞȢȖȔ șȣǻȗȤȔȠȔ
ȡșȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢȗȢȔȖȦȢȤȔ©ǴȖȜȟȥȓȣȔȠȓȦȡȜȞȡȔȣȟȢȭȔȘȜ
ȕȢȟȰȬȢȝªȭȢȁȁȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖǦǥșȝȥșȤȓȞȜȝȢȘȡȔȞ
ȟȜȬș ȣȢȤȧȬȜȖ ȣȤȢȕȟșȠȧ ȔȖȦȢȤȥȦȖȔ ȡȔȣȢȟȓȗȔȲȫȜ ȡȔ
ȖǻȘȥȧȦȡȢȥȦǻ ©ȣǻȘȥȦȔȖ ȡȔȖǻȦȰ Șȟȓ ȖȞȟȲȫșȡȡȓ ȦȖȢȤȧ ȘȢ
ȤȢțȘǻȟȧ ´GXELDµª ȧ țǻȕȤȔȡȡǻ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ǥǠ
ǔǦ ǫȲșȣǻȗȤȔȠȧțȔȣȜȥȔȖǤǖȔȤȦșȡǿȖțǻ
ȥȖȢǿȲȣȤȜȠ©ǭșȖȫșȡȞȢȣȤȢȣȔȠ·ȓȦȡȜȞǡȜȞȢȟǻ,Ƞȧª
țȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ Ȗ ǥǙǕǠǡ  ǴȞ ȡȔȟșȚȡȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
șȣǻȗȤȔȠȧ ȤȢțȗȟȓȘȔȖ Ǥ ǛȧȤ ȡȔȘȤȧȞȧȖȔȖȬȜ ȁȁ ȧ Ȟȡ
ǧȤșȦȰȓ ȖȥȦȤșȫȔ ǪȤȢȡȜȞȔ ȣȢȥȟșȘȡșȝ ȣȢșțȘȞȜ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȡȔǨȞȤȔȜȡȧǠȗǦȔȣǻțȡǻȬș—ȧ
ȩȤȢȡǻȪǻǧȤȧȘȯȜȘȡȜǟȢȕțȔȤȓ>ǠȲȕșȤȪȯ@Ǧ
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ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȟȜ ȝ ȘșȓȞǻ ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡǻ
ȦȖȢȤȜǨȡȢȦȔȦȪǻǦǡȢȥȞȔȟșȡȞȔ©ǨȫȔȥȦȰǧǘǭșȖȫșȡȞȔ
Ȗ ´ǟȢȟȢȞȢȟșµª ǤȤȢȟșȦȔȤȥȰȞȔ ȣȤȔȖȘȔ   ȗȤȧȘ 
ȝȢȗȢ ȡȔțȖȔȡȢ ȔȖȦȢȤȢȠ ȡȔȘȤȧȞȢȖȔȡȢȁ Ȗ ȗȔț ǣ ǘșȤȪșȡȔ
©ǟȢȟȢȞȢȟª  ȥǻȫ  ȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȪǻȁ ț ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ
©ǕȞȔȘșȠǻȓ ȠȜȥȦșȪȦȖ Ȗ ȢȕȟȢȗȢȖȢȠȧ ȝ ǻȞȢȡȢȣȜȥȡȢȠȧ
ȥȦȔȡȢȖȜȭǻª ǫȲ ȖșȤȥǻȲ ȣǻȘȦȤȜȠȔȖ Ǡ ǪǻȡȞȧȟȢȖ ȧ
Ȟȡ ©ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǖȜȢȗȤȔȨȜȓª ǡ   ȦȔ Ȗ
ǻȡ ȣȤȔȪȓȩ Ǡ ǪǻȡȞȧȟȢȖ ȖȜȥȟȢȖȜȖ ȘȧȠȞȧ ǦȢȖșȦȥȞȔȓ
ǨȞȤȔȜȡȔ  ǔ   ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ ȧ
ȡȔȣȜȥȔȡȡǻȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȪǻȁ©ǠȜȥȦǻțȣȤȢȖǻȡȪǻȁªȡȔȘȤȧȞ
ȖȗȔț©ǟȢȟȢȞȢȟªȕșȤșțțȔȣǻȘȣȜȥȢȠ©ǥȧȥȥȞȜȝ
ȫșȟȢȖșȞª Ƕ ǕȝțșȡȬȦȢȞ ȧ ȘȢȣȢȖǻȘǻ ©Ƕț ȤȢțȬȧȞǻȖ
ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔª Ǣǭǟ   ȡȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ ȥȖǻȘȫșȡȡȓ
ǗǠȔȠȔȡȥȰȞȢȗȢȖȟȜȥȦǻȘȢǶǕȞȥȔȞȢȖȔȖșȤșȥȦȔ
ȘșȓȞȜȩǻȡȠȔȦșȤǻȔȟǻȖȡȔțȖȔȖǭșȖȫșȡȞȔȔȖȦȢȤȢȠȡȔȘȤȧȞ
ȖȗȔț©ǦșȖșȤȡȔȓȣȫșȟȔª ȟȲȦ ȤșȪșȡțǻȁȡȔȗș
ȖȜȘ ©ǘȤȔȠȔȦȞȜª Ǥ ǟȧȟǻȬȔ ǦǤȕ   ǕȤȗȧȠșȡȦȜ
ȝ ȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔ ȡș ȘȔȲȦȰ țȠȢȗȜ ȤȢțȗȟȓȘȔȦȜ
țȗȔȘȔȡȧ ȤșȪșȡțǻȲ ȓȞ ȦȔȞȧ ȭȢ ȡȔȟșȚȜȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
Ǡ ǪǻȡȞȧȟȢȖ ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȖ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȡșȖǻȘȣȤȔȖȟșȡȜȝ
ȟȜȥȦȖșȤșȥȘȢ©ǟȢȟȢȞȢȟȔªțȔȣǻȘȣȜȥȢȠ©ǥȧȥ
ȥȞȜȝ ȩȧȘȢȚȡȜȞª ǴȞ ȧȥȦȔȡȢȖȜȖ Ǥ ǛȧȤ ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ
ȔȖȦȢȤȢȠ ȪȰȢȗȢ ȟȜȥȦȔ ȕȧȖ ǟ ǨȩȦȢȠȥȰȞȜȝ ǦȦȔȦȦȲ
ȣȤȢȣșȤȬȜȝȖȜȣȧȥȞȖȜȩȢȖȔȡȢȞȡȜȚȡȰȢȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢ
ǡȔȤǻȁȡȥȰȞȢȗȢ ǻȡȦȧ ȬȟȓȩșȦȡȜȩ ȘǻȖȫȔȦ ȡȔȘȤȧȞ Ȗ
ȗȔț©ǢȜȚșȗȢȤȢȘȥȞȜșȗȧȕșȤȡȥȞȜșȖșȘȢȠȢȥȦȜª ȕșȤșț
 ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻǡǙȢȕȤȢȦȖȢȤ Ǩȫșȡȯș
țȔȣȜȥȞȜǘȢȤȰȞȢȖȥȞȢȗȢȣșȘȜȡȦȔǗȯȣǦșȤȜȓ
ȨȜȟȢȟȢȗȜȫșȥȞȔȓ  Ǩ Ȟȡ ǡ ǘșȤȬșȡțȢȡȔ ©ǥȧȥȥȞȜș
ȣȤȢȣȜȟșȜª ǡǧ ȓȞǭșȖȫșȡȞǻȖȣȢȘȔȡȢȟȜȥȦ
ǙǾȨǻȠȢȖȔȘȢǗǥǿȣȡǻȡȢȁȖșȤșȥ
ǙȢǭșȖȫșȡȞȢȖǻȣȤȜȣȜȥȧȖȔȟȜǻȥȦ©ǛȜȖȢȣȜȥȡȔȓ
ǨȞȤȔȝȡȔª Ȣȣȧȕȟ ȧ ȗȔț ©ǦșȖșȤȡȔȓ ȣȫșȟȔª 
ȥșȤȣ ȕșțȣǻȘȣȜȥȧțȣȤȜȠ© ǦȢȢȕȭșȡȢ ªǜȗȔȘȔȡȜȝ
ȦșȞȥȦ ȧȣșȤȬș ȣșȤșȘȤȧȞȢȖȔȡȢ ȧ ȞȢȠșȡȦȔȤȓȩ ȘȢ ǠȜ
ȥȦȧȖȔȡȡȓ Ǧ —  ǡ ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ ȧ ȣȤȜȠ ȘȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȟȜȥȦȔȘȢǣǖȢȘȓȡȥȰȞȢȗȢȖǻȘ—ȦȤȔȖ
 ȕșț ȚȢȘȡȜȩ ȣȢȓȥȡșȡȰ ȤȢțȗȟȓȘȔȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞ
ȔȖȦȢȤȔ Ȫǻǿȁ ©ȥȣșȪǻȔȟȰȡȢȁ ȥȦȔȦȦǻª ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ  
ǜȗȢȘȢȠ ȢȗȢȟȢȬșȡȡȓ ȕȧȟȢ ȖȖșȘșȡȢ ȘȢ ǤǗǧ >Ǩ  Ȧ@
ǧǦ— ȣǻȘȤșȘȡȔțȖȢȲ©ǥșȞȟȔȠȢȖȜȝ
ȣȤȢȥȣșȞȦ´ǛȜȖȢȣȜȥȡȢȝǨȞȤȔȜȡȯµȖȫ´ǦșȖșȤȡȢȝ
ȣȫșȟȯµȤªǧȤȜȖȔȟȜȝȫȔȥȡȢȦȔȦȞȔȘȤȧȞȧȖȔȟȔȥȓȧ
țǻȕȤȔȡȡȓȩ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȤȢțȘ ©ǙȢȘȔȦȞȜª ȟȜȬș
ȧ Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ  ǧ   ȁȁ ȖȠǻȭșȡȢ Ȗ ȢȥȡȢȖȡȢȠȧ
ȞȢȤȣȧȥǻȥșȤșȘȦșȞȥȦǻȖǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȔȖȦȢȤȥȦȖȔ—ȡȔ
ȘȧȠȞȧǣǖȢȤȢȡȓȕșțȘȢȥȦȔȦȡǻȩȡȔȦșȣǻȘȥȦȔȖ ȘȜȖȘȢȞȟ
ǖȢȤȢȡȰǣǕȟȰȕȢȠȢȨȢȤȦǻȖǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǡȔȟȰȢȖȡȜȫȔ
ǨȞȤȔȁȡȔªȧȖǻȘȗȧȞȔȩȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁȣȤșȥȜȤȢȞȧǦǻǬ
 ǔ  Ǧ —  ǗǻȘȦȢȘǻ ȦșȞȥȦ ȣȧȕȟǻȞȧȲȦȰ ȓȞ
ȔȡȢȡǻȠȡȜȝ ȘȜȖǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȖȞȤȜȦȜȪǻǟ
ǧǦ 

ǗȜȣȔȘȞȜ ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȫȧȚȜȩ ȦȖȢȤǻȖ
ȤȢțȗȟȓȡȧȦȢ ȧ ȣȤȔȪȓȩ Ƕ ǩȤȔȡȞȔ Ǥ ǘȤȔȕȢȖȥȰȞȢȗȢ
ǡ ǟȢȠȔȤȢȖȔ ǡ ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖȔ Ǘ ǙȢȠȔȡȜȪȰȞȢȗȢ
ǶǕȝțșȡȬȦȢȞȔǾǟȜȤȜȟȲȞȔǤǛȧȤȔȦȔǻȡȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖ
ǠǻȦ ǜȔȩȔȤȢȖ Ǣ ǖȜȕȟȜȢȗȤȔȨȜȫșȥȞȔȓ țȔȠșȦȞȔ  ǣȥȡȢȖȔ
ǔǥșȣȡȜȡȔǗǢǟȕȜȢȗȤȔȨȜȜȣȢȱȦȔǧǘǭșȖȫșȡȞȔ
ǥȧȥȥȞȜȝ ȔȤȩȜȖ  ǔ  ǟȢȠȔȤȢȖ ǡ ǤȢ ȣȢȖȢȘȧ ȢȘȡȢȗȢ
ȥȦȜȩȢȦȖȢȤșȡȜȓ ȣȤȜȣȜȥȯȖȔșȠȢȗȢ ȣșȤȧ ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǟǦ
 ǔ  ǩȤȔȡȞȢ , ǬȜ ȥȣȤȔȖȘǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȣȜȥȔȖ ȖǻȤȬ
©ǦȟȢȖ·ȓȡȔȠª"  ǩȤȔȡȞȢ ǧ  ǕȝțșȡȬȦȢȞ ǝ ǦȧȘȰȕȔ ȟȜ
ȦșȤȔȦȧȤȡȢȗȢ ȡȔȥȟșȘȥȦȖȔ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǠȜȦșȤȔȦȧȤȡȢș
ȡȔȥȟșȘȥȦȖȢ  ǔ  ǙȢȤȢȬșȡȞȢ Ǘ ǬȧȚǻ ȦȖȢȤȜ ȣȤȜ
ȣȜȥȧȖȔȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ  ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǤȢȖȡș ȖȜȘ ȦȖ Ǩ  Ȧ
ǬȜȞȔǼȢ  ǧ  ǤȢȞȔȚȫȜȞ ȖȜȘȔȡȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ
ǤșȤȬȢȘȤȧȞȜ ȝ ȢȞȤșȠǻ ȖȜȘȔȡȡȓ ȦȔ ȥȣȜȥ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ ȣȤȢ ȡȜȩ
ǜǻȕȤȔȖ ǻ ȖȣȢȤȓȘȞȧȖȔȖ Ǘ ǙȢȤȢȬșȡȞȢ ǟȜȤȜȟȲȞ Ǿ Ǥ ǤȜȦȔȡȡȓ
ȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȁ ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȁ  Ǣǭǟ  ǟȜȤȜȟȲȞ Ǿ Ǥ ǟȡȜȗȔ
ȠǻȟȰȝȢȡǻȖ ǙȢ ǻȥȦȢȤǻȁ ȖȜȘȔȡȡȓ ©ǟȢȕțȔȤȓª ǭșȖȫșȡȞȔ   ǥǠ
ǔǛȧȤǤǟȦȢȣȜȥȔȟȖ©ǟȢȟȢȞȢȟª"ǢșȖȔǔ
ǖȢȤȢȘǻȡ Ǘ Ǧ ǧșȞȥȦȢȟȢȗǻȓ  ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȢ ǤǻȘȥȧȠȞȜ ȝ
ȣȤȢȕȟșȠȜǟǦȜȖȔȫșȡȞȢǡǶǩȤȔȡȞȢȝȣȜȦȔȡȡȓȔȖȦȢȤȥȦȖȔ
ȖǻȤȬǻȖ ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡȜȩ ǧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ  ǤȜȦȔȡȡȓ ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȁ
ǶȖȔȡǩȤȔȡȞȢǟ

ǗȔȥȜȟȰǖȢȤȢȘǻȡǣȟșȞȥȔȡȘȤǖȢȤȢȡȰ

ǧǗÐǥǝ ǡǝǦǧeǫǱǟǶ ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡǻ ǭșȖȫșȡȞȧ —
ȦȖȢȤȜ ȚȜȖȢȣȜȥȧ ȦȔ ȗȤȔȨǻȞȜ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȡșȖǻȘȢȠȜȩ
ȔȖȦȢȤǻȖ  ȭȢ ȁȩ ȣȢȠȜȟȞȢȖȢ ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
Ȗ țȔȗ ǻ ȨȔȩȢȖǻȝ ȟȤǻ ȣȤȢ ȝȢȗȢ ȠȜȥȦ ȥȣȔȘȭȜȡȧ ǤǻȘ
ȫȔȥ ȣǻȘȗȢȦȢȖȞȜ ȔȞȔȘșȠ ȖȜȘ ©ǡȜȥȦșȪȰȞȔ ȥȣȔȘȭȜȡȔª
ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ — ǧ —  ȦȔȞȜȩ ȦȖȢȤǻȖ țȔ
ȤșǿȥȦȤȢȖȔȡȢ  ǬȔȥȦȜȡȔ ț ȡȜȩ ȖǻȘȢȠȔ ȟȜȬș țȔ Ȥǻț
ȡȜȠȜ ȘȢȖǻȘȞȢȖȜȠȜ ȖȜȘ ȠȧțșȝȡȜȠȜ ȝ ȖȜȥȦȔȖȞȢȖȜȠȜ
ȞȔȦȔȟȢȗȔȠȜȔȘșȓȞǻțȗȔȘȔȡȢȖȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓȩȦȔȫȜȥȟșȡȡȜȩ
ȚȧȤȡȔȟȰȡȜȩȥȦȔȦȦȓȩǫǻȦȖȢȤȜȦȤȜȖȔȟȜȝȫȔȥȖȖȔȚȔȟȜ
ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȜȠȜ ȤȢȕȢȦȔȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ǜȡȔȫȡȔ ȫȔȥȦȜȡȔ
ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡȜȩ ȩȧȘȢȚȡȜȞȧ ȦȖȢȤǻȖ   ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ
ȢȞȤșȠǻ țȕ ȔȕȢ ȖȩȢȘȜȦȰ ȘȢ ȔȟȰȕȢȠǻȖ ǦșȤșȘ ȡȜȩ —
țȕ ȭȢ ȦȤȜȖȔȟȜȝ ȫȔȥ țȕșȤǻȗȔȟȔȥȓ Ȗ ǬǶǡ ȣǻȘ țȔȗ ȡȔ
țȖȢȲ ©ǦǻȠȡȔȘȪȓȦȰ ȔȤȞȧȬǻȖ ȔȟȰȕȢȠȧ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ
ț ȡȔȫșȤȞȔȠȜª ǴȞ ȖȜȓȖȜȟȢȥȓ Ȗȥș Ȫș — ȠȔȟȲȡȞȜ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȦȢȖȔȤȜȬȔǗǭȦșȤȡȕșȤȗȔǙȤȧȗȔȣȢȘǻȕȡȔ
ȞȢȟșȞȪǻȓ— ȦȔȭșȘȖȔȡȔȫșȤȞȜȡȔțȖȢȤȢȦȔȩ ȤȜȥȧȡȞǻȖ
ȡȔ ȣȤȓȠȢȞȧȦȡȜȩ ȞȟȔȣȦȜȞȔȩ ȣȔȣșȤȧ ȤȢțȠǻȤȢȠ ȖǻȘ  ȘȢ
ȥȠțȔȖȘȢȖȚȞȜȦȔ—ȥȠțȔȖȬȜȤȬȞȜȡȔȣșȖȡȢ
ȖȜȤǻțȔȡȜȩǻțȔȤȞȧȬǻȖȕǻȟȰȬȢȗȢ—ȥȦȔȡȘȔȤȦȡȢȗȢȠȢȚȟȜ
ȖȢ ȔȟȰȕȢȠȡȢȗȢ ȤȢțȠǻȤȧ ǚȦȲȘȜ ȖȜȞȢȡȔȡǻ ȢȟǻȖȪșȠ
ȘȖȔ ȡȔȖșȘșȡȢ ȦȧȬȬȲ  ȡȔ ȕǻȟȢȠȧ ȣȔȣșȤǻ ȡȔȘǻȝȬȟȜ
ȘȢ ȨȢȡȘǻȖ ǬǶǡ ȧ ȞȢȡȖșȤȦǻ ț ǻȠșȡȡȢȲ ȣșȫȔȦȞȢȲ ǢȔ
ȞȢȡȖ șȤȦǻ ǿ ȡȔȣȜȥ ȫȢȤȡȜȟȢȠ ©ǤȜȥȰȠȔ Ȝ ȤȜȥȧȡȞȜ
  ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢª ǢȜȚȫș ©ǤȤȜȡȔȘȟșȚȔȦȮ
ǩǠǧȞȔȫșȡȞȢȗȢȘȔªȭșȡȜȚȫș©ǤȤȜȡȔȘȟșȚȔȦȮ
Ǘ Ǘ ǖȔȤȬșȖȥȞȢȠȧ  ȗª ǫǻ ȦȖȢȤȜ ǩ ǧȞȔȫșȡȞȢ
țȕșȤ ǻȗȔȖ ȘȢ ȞǻȡȪȓ ȚȜȦȦȓ ǧȤșȦȓ ȡȔȝȕǻȟȰȬȔ ȡȔ 
ȔȤȞȧȬȔȩ ȕȧȟȔȖȟȔȥȡǻȥȦȲȤȢȘȜȡȜǜȔȞȤșȖȥȰȞȜȩȁȁ
ȣȤȜȘȕȔȖ ǡ ǘȢȤȰȞȜȝ ȧ ǡ ǖșȡȞșȡȘȢȤȨǜȔȞȤșȖȥȰȞȢȁ
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ȓȞȔ țȔȣșȖȡȓȟȔ ȭȢ Ȫș ȤȢȕȢȦȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ǙȢȥȜȦȰ
ȘȢȖȗȢ ȓȞ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȢȠȜȟȞȢȖȢ ȨǻȗȧȤȧȖȔȟȜ ȢȞȤșȠǻ
ȠȔȟȲȡȞȜ ȤǻțȡȜȩ ȔȖȦȢȤǻȖ ț ȔȟȰȕ ǡ ǣȕȤȧȫȢȖȢȁ ȦȔ
ǣǬșȤȡȜȬșȖȥȰȞȢȁȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡȜȩȩȧȘȢȚȤȢȕǻȦȠȔȟȜ
ȞȢȟșȞȪǻȢȡșȤȜȦȔǻȡȣȤȜȖȔȦȡǻȢȥȢȕȜǜȔȚȔȡȤȢȠ—Ȫș
ǻȟȲȥȦȤȔȪǻȁȘȢȟǻȦȦȖȢȤǻȖȦȔȤǻțȡȜȩȖȜȘȔȡȰ  ȣȢȤȦȤșȦȜ
  ȞȔȤȦȜȡȜ ȦȔ ȠȔȟȲȡȞȜ ȣȢȕȧȦȢȖȢȗȢ ȝ ǻȥȦȢȤ țȠǻȥȦȧ
  ȠȔȟȲȡȞȜ ȡȔ ȠǻȨȢȟȢȗ ȝ Ȥșȟǻȗ ȥȲȚșȦȜ  
ȔȡǻȠȔȟǻȥȦȜȫȡǻ ȤȜȥȧȡȞȜ   ȞȤȔǿȖȜȘȜ   ǗȜțȡȔȫȜȦȜ
ȭȢ țȗȔȘȔȡǻ ȦȖȢȤȜ ȡș ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȢȭȔȥȦȜȟȢ ȟȜȬș
ȣǻȥȟȓ ȦȢȗȢ ȓȞ ȁȩ ȠȔȝȚș ȣȢȖȡǻȥȦȲ ȕȧȟȢ țȢȥșȤșȘȚșȡȢ
ȧ Ǣǡǧǭ ǥǻțȡǻ țȔ ȥȦȜȟȰȢȖȜȠȜ ȢțȡȔȞȔȠȜ ȦșȩȡǻȞȢȲ
ȦȔ ȫȔȥȢȠ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ ȖȢȡȜ ȡȔȟșȚȔȦȜ ȣșȡțȟȲ ȢȘȡȢȗȢ
ȠȔȝȥȦȤȔȡǻȓȞȡșȠȢȗȟȜ
ǤȤȜȣȜȥȧȖȔȡȡȓǭșȖȫșȡȞȢȖǻȖșȟȜȞȢȁȞǻȟȰȞȢȥȦǻȦȖȢȤǻȖ
țȧȠȢȖȟșȡȢȕȔȗȔȦȰȠȔȣȤȜȫȜȡȔȠȜǢȔȥȔȠȣșȤșȘțȔȥȟȔȡȡȓ
ȩȧȘȢȚȡȜȞȔȪȔȤȥȰȞȔțȔȕȢȤȢȡȔȠȔȟȲȖȔȦȜȣșȤșȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓ
Ȣȥǻȕ ȓȞǻ ȣȢȣȧȟȓȤȜțȧȖȔȟȜ ȔȕȢ ȣșȤșȩȢȖȧȖȔȟȜ ȦȖȢȤȜ
ȢȣȔȟȰȡȢȗȢ ȣȢșȦȔ ȣșȤșȬȞȢȘȚȔȟȜ ȥȜȥȦșȠȔȦȜȫȡȢȠȧ
țȕȜȤȔȡȡȲ ȝȢȗȢ ȠȜȥȦ ȥȣȔȘȭȜȡȜ ǫș ȣȤȜțȖșȟȢ ȘȢ
ȖșȟȜȞȢȗȢ ȤȢțȣȢȤȢȬșȡȡȓ ȁȁ ȥșȤșȘ ȣȤȜȖȔȦȡȜȩ Ȣȥǻȕ Ȕ
ǻȡȢȘǻ—ȝȘȢȖȦȤȔȦȜȤȢȕǻȦ ȘȜȖǢșțȡȔȝȘșȡǻȠȜȥȦșȪȰȞǻ
ȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔ ǙȢȥȟǻȘȡȜȞȜȡșȠȔȟȜțȠȢȗȜȣȢȤǻȖȡȓȦȜ
ȞȢȚȡȧ ȡȢȖȢțȡȔȝȘșȡȧ ȤȢȕȢȦȧ ț ȦȖȢȤȔȠȜ ȓȞǻ ȕșț
ȥȧȠȡǻȖȧ ȡȔȟșȚȔȟȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ǻ ȞȤȜȦȜȫȡȢ ȢȪǻȡȜȦȜ
ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ȦȢȗȢ ȫȜ ǻȡ ȁȁ ȖȟȔȥȡȜȞȔ ǣȥȢȕȟȜȖȢ ȖȔȚȞȢ
ȕȧȟȢȞȢȟȜȝȬȟȢȥȓȣȤȢȔȖȦȢȤȜȦșȦȡȧȢȥȢȕȧȡȔȣȤȣȤȢ
ȥȣȔȘȞȢǿȠȪȓ ȟȲȘȜȡȜ ȓȞȔ ȥȖȢȗȢ ȫȔȥȧ ȕ\ȟȔ ȕȟȜțȰȞȢȲ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ǻ ȓȞǻȝ Ƞǻȗ ȡȔȟșȚȔȦȜ ȫȜ ȥȣȤȔȖȘǻ ȡȔȟșȚȔȖ
ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡȜȝ ȝȢȠȧ ȦȖǻȤ ǤȢȠȜȟȞȜ ȖȜȡȜȞȔȟȜ ȝ ȫșȤșț
ȡșȘȢȥȦȔȦȡȲ ȖȜȖȫșȡǻȥȦȰ ȘȢȞȧȠ ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ
ǻț ȚȜȦȦȓȠ ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȲ ȣȢșȦȔ ǧȔȞ ȦȤȔȣȜȟȢȥȓ ț
ȠȔȟȲȡȞȢȠ©ǫȜȗȔȡȞȔªȭȢȡȔȟșȚȜȦȰȣșȡțȟȲȩȧȘȢȚȡȜȞȔ
ǟ ǕȨȔȡȔȥȰǿȖȔ ț ȠȔȟȲȡȞȔȠȜ ȘȢ ȖȜȘ ǧȜȠȫȔȥȢȖȢȁ
ȞȢȠǻȥǻȁ Șȟȓ ȤȢțȗȟȓȘȧ ȘȔȖȡǻȩ ȔȞȦǻȖ ©ǙȤșȖȡȢȥȦȜª
 ȔȖȦȢȤȢȠȓȞȜȩȕȧȖǣǦșȡȫȜȟȢǦȦșȨȔȡȢȖȥȰȞȜȝ
ǗȡȔȥȟǻȘȢȞ ȣȤȢȖșȘșȡȜȩ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȰ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢ ȭȢ
ȡȜțȞȔ ȤȔȡǻȬș ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡȜȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȦȖȢȤǻȖ ǿ
ȤȢȕȢȦȔȠȜ ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ ǟ ǴȥșȖȜȫȔ ǖȢȗȔǿȖȔ
ǘ ǤȥȰȢȟ Ǥ ǟȧȟǻȬȔ ǥ ǛȧȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ǡ ǡȜȞșȬȜȡȔ
ǤǩșȘȢȦȢȖȔǡǖȔȬȜȟȢȖȔǗǭȦșȤȡȕșȤȗȔǠǛșȠ
ȫȧȚȡȜȞȢȖȔ ȦȔ ǻȡ Ǩ ȣȤȢȪșȥǻ ȣǻȘȗȢȦȢȖȞȜ ȔȞȔȘșȠ ȖȜȘ
ȠȜȥȦ ȥȣȔȘȭȜȡȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȓȖȜȟȢȥȓ ȭȢ ȤȓȘ ȤȢȕǻȦ ǿ
ȞȢȣǻȓȠȜȡșȖǻȘȢȠȜȩȠȜȦȪǻȖǻțȦȖȢȤǻȖȨȤȔȡȪȩȧȘȢȚȡȜȞȔ
ǩ ǖȧȬș ț ȞȔȤȦȜȡ Ǘ ǧȤȢȣǻȡǻȡȔ ǟ ǜșȟșȡȪȢȖȔ ȦȔ ǻȡ
ȠȔȝȥȦȤǻȖȔȕȢȞȢȣǻȓȠȜȭȢȁȩǻțȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔțȤȢȕȜȟȜ
ǗǥǿȣȡǻȡȔǖȤǜȔȟșȥȰȞȜȝǣǖȧȦȔȞȢȖȔȦȔǻȡǖǻȟȰȬǻȥȦȰ
ȦȔȞȜȩȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡȰȠȢȚȡȔȤȢțȗȟȓȘȔȦȜȓȞȡȔȧȞȣȢȠȜȟȞȜ
Ȁȩ ȖȜȣȤȔȖȟșȡȢ ȞȢȟȜ ȣȢȫȔȟȢȥȓ ȤșȦșȟȰȡș ȖȜȖȫșȡȡȓ
ȠȜȥȦȘȢȤȢȕȞȧǭșȖȫșȡȞȔǣȘȡȔȞȦȤȔȣȟȓȟȜȥȓȝȢȞȤșȠǻ
ȨȔȟȰȥȜȨǻȞȔȪǻȁ ȓȞ ȡȔȣȤ ©ǤȢȤȦȤșȦ ǡ Ǘ ǘȢȗȢȟȓª
ȡȔ ȓȞȢȠȧ ȣǻȘȤȢȕȟșȡȢ ȡȔȖǻȦȰ ȣǻȘȣȜȥ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǥǻȥȟȓ
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ȤșȖȢȟȲȪǻȁ — ȞȢȟȜ ȘșȭȢ ȣȢȟșȗȬȔȟȜ ȪșȡțȧȤȡǻ
ȧȦȜȥȞȜȔȖȟȔȘȔȘȢțȖȢȟȜȟȔ ȭȢȣȤȔȖȘȔȣǻȘȣȢȟǻȪșȝȥȰȞȜȠ
ȡȔȗȟȓȘȢȠ  ȣȧȕȟǻȫȡȢ ȖǻȘțȡȔȫȔȦȜ ȬșȖȫ Șȡǻ ȫȔȥȦǻȬȜȠȜ
ȥȦȔȟȜ ȥȣșȞȧȟȓȦȜȖȡǻ ©ȖǻȘȞȤȜȦȦȓª ©ȘȢȦȜ ȡșȖǻȘȢȠȜȩ
ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔª ȓȞǻ ȡȔȟșȚȔȟȜ ȢȞȤșȠȜȠ țȕȜȤȔȫȔȠ
ǻ ȖȟȔȥȡȜȞȔȠ ǫș ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȣȢȤȦȤșȦȜ ȁȩȡǻȩ ȤȢȘȜȫǻȖ
ǕȖȦȢȤȥȰȞȜȩ ȣǻȘȣȜȥǻȖ ǻ ȡȔȣȜȥǻȖ ȡȔ ȡȜȩ ȓȞ ȣȤȔȖȜȟȢ
ȡș ȕȧȟȢ ǻ ȚȢȘȡȜȠȜ ȘȢȞȧȠșȡȦȔȠȜ ȫȜ ȠȔȦșȤǻȔȟȔȠȜ
ȡȔȟșȚȡǻȥȦȰ ȦȢȗȢ ȫȜ ǻȡ ȠȔȟȲȡȞȔ ȣșȡțȟșȖǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȡș ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧȖȔȟȔȥȓ ǢȔȖȣȔȞȜ ȧȖȔȚȡș ȖȜȖȫșȡȡȓ
ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖȡșȤǻȘȞȢțȔȥȖǻȘȫȧȖȔȟȢȭȢȠȜȦșȪȰȡǻȞȢȟȜȡș
țȧȥȦȤǻȫȔȖȥȓ ǻ ȡș Ƞǻȗ țȧȥȦȤǻȫȔȦȜȥȓ ț ȟȲȘȰȠȜ ȓȞȜȩ Ȗǻȡ
ȡǻȕȜȦȢȣȢȤȦȤșȦȧȖȔȖǣȥȢȕȟȜȖȢȕȔȗȔȦȢȦȔȞȜȩ©țȡȔȩǻȘȢȞª
ǻ©ȖǻȘȞȤȜȦȦǻȖªȣȤȜȣȔȘȔǿȡȔțȡȔȠșȡȡǻȤȢȞȢȖȜȡȜțȢȞȤȡȔ
ǻǜȡȔȫȡȔȫȔȥȦȜȡȔȁȩȣȢȦȤȔȣȜȟȔȝȘȢȣșȤȬȢȁ
ȖșȟȜȞȢȁ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁ ǣ ǢȢȖȜȪȰȞȢȗȢ ©ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȓȞ ȠȔȟȓȤª Ǡ ǡ   ǜ·ȓȖȜȟȜȥȓ ȦȔȞǻ ©ȖǻȘȞȤȜȦȦȓª
ȝȧțȖ·ȓțȞȧțȲȖǻȟșǿȠȞȢȟȜȖȣșȤȬșȢȤȗȔȡǻțȢȖȔȡȢ
ǥșȥȣȧȕȟ ȲȖǻȟșȝȡȧ ȬșȖȫ ȖȜȥȦȔȖȞȧ Ȗ ǟȜǿȖǻ ȡȔ ȓȞǻȝ
șȞȥȣȢȡȧȖȔȟȜȥȰǻȦȖȢȤȜțȣȤȜȖȔȦȡȜȩȞȢȟșȞȪǻȝ
ǜ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔ ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȣȤȜ
ȣȜȥȧȖȔȡȰțȠșȡȬȜȟȔȥȓǦșȤșȘȦȖȢȤǻȖȭȢȦȤȜȖȔȟȜȝȫȔȥ
ȖȖȔȚȔȟȜǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠȜȕȔȗȔȦȢȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩǻțȡȔȤȢȘȡȜȠ
ȧȓȖȟșȡȡȓȠ ȣȤȢ ȡȰȢȗȢ ȓȞ ȣȤȢ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ǫș — ȞȢȣǻȁ
ț ȝȢȗȢ ȠȔȟȲȡȞǻȖ ȦȔ ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡǻ ȣȢȤȦȤșȦȜ ȝ ȚȔȡȤȢȖǻ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ ț ȧȞȤ ȣȢȕȧȦȧ ȭȢ ȁȩ ȥȦȖȢȤȜȟȜ ȡȔȤȢȘȡǻ
ȠȔȝȥȦȤȜǙȢȦȔȞȜȩȡȔȟșȚȔȦȰȖȜȞȢȡȔȡǻȖȠȔȡșȤǻȡȔȤȢȘȡȢȁ
ȞȔȤȦȜȡȜ ȞȢȣǻȁ ț ȢȨȢȤȦǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǦȧȘȡȓ ȤȔȘȔª ǻ
©ǦȦȔȤȢȥȦȜª ȢȕȜȘȖǻ —   ț ȞȔȤȦȜȡȜ Ƕ ǦȢȞȢȟȢȖȔ
©ǤȤȜȓȦșȟǻª   ǗǻȘȢȠȢ  ȞȢȣǻȝ ț ȔȖȦȢȣȢȤȦȤșȦǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔȥșȤșȘȡȜȩǻȔȖȦȢȣȢȤȦȤșȦȜȣșȤǻȢȘȧțȔȥȟȔȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȟȢȥȓ ȝ ȫȜȠȔȟȢ ȣȢȤȦȤșȦǻȖ ȧ
ȦșȩȡǻȪǻ ȢȟǻȝȡȢȗȢ ȚȜȖȢȣȜȥȧ ȚȔȡȤȢȖȜȩ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝ ǻ
ȣșȝțȔȚǻȖȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖȓȞǻȣȤȔȪȲȖȔȟȜȖȤǻțȡȜȝȫȔȥǫș—
©ǤȢȤȦȤșȦȥȔȘǻȖȡȜȞȔª©ǤȢȤȦȤșȦȥșȟȓȡȞȜª©ǬȢȟȢȖǻȞț
ȟȲȟȰȞȢȲªȣȢȤȦȤșȦǨǟȔȤȠȔȟȲȞȔ ȕșțȥȧȠȡǻȖȡȢȞȢȣǻȓ
ț ȦȖȢȤȧ ȤȔȡǻȬȢȗȢ ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ  ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȔ ȞȔȤȦȜȡȔ
©ǟȢțȔȞ ǡȔȠȔȝª ȚȔȡȤȢȖȔ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȓ ©ǖȔȡȘȧȤȜȥȦª
ȘȢȖǻȟȰȡșȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȖȦșȩȡǻȪǻȢȟǻȝȡȢȗȢȣȜȥȰȠȔȢȨȢȤȦȔ
Ǘ ǭȦșȤȡȕșȤȗȔ ȘȢ ©ǟȢȕțȔȤȓª   ǦșȤșȘ ȤȢȕǻȦ
ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡȜȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȫȜȠȔȟȢ ȝ ȞȢȣǻȝ ǻț ȦȖȢȤǻȖ
Ǘ ǭȦșȤȡȕșȤȗȔ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩ ȣȢȕȧȦȢȖǻ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȧ ǻ
ȦȔȞǻ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ ȡșȖǻȘȢȠȜȩ ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȠȔȝȥȦȤǻȖ ȓȞ ©ǧȔ
ȡșȠȔȗǻȤȬșȦȔȞȡǻȞȢȠȧȓȞȕȧȤȟȔȪǻȠȢȟȢȘȢȠȧª©ǦȖȓȦȢȖ
ȥșȟǻª©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝȩȟȢȣȫȜȞª©ǴȤȠȔȤȢȞª©ǾȖȤșȝȥȰȞș
Ȗșȥǻȟȟȓª ©ǢȔȦȔȟȞȔ ǤȢȟȦȔȖȞȔª ǧȤȔȣȟȓȲȦȰȥȓ ȦȧȦ ǻ
ȦȖȢȤȜǻȞȢȣǻȁțȦȖȢȤǻȖǶǕȝȖȔțȢȖȥȰȞȢȗȢǡǖȔȬȜȟȢȖȔ
ǻ Ǘ ǧȤȢȣǻȡǻȡȔ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȞȤȔǿȖȜȘȜ ȧȞȤ ȥșȟȔ ȦȔ ȝȢȗȢ
ȢȞȢȟȜȪȰ ǴȞ ȣǻȘȦȖșȤȘȜȟȜ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȣȤȢȖșȘșȡǻ
ȥȣǻȟȰȡȢ ȨȔȩǻȖȪȓȠȜ ǢȔȪ ȡȔȧȞȘȢȥȟ ȤșȥȦȔȖȤȔȪǻȝȡȢȗȢ
ȪșȡȦȤȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ Ǣǡǧǭ ȣǻȘ ȫȔȥ ȣǻȘȗȢȦȢȖȞȜ Ǥǜǧ Ǩ
 Ȧ ȕșțȣǻȘȥȦȔȖȡȢ ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȟȜȥȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȦȔȞǻ
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ȦȖȢȤȜ ț ȞȢȟșȞȪǻȁ ȠȧțșȲ ȓȞ ©ǦșȤșȘȡȰȢȖǻȫȡȔ ȥȪșȡȔ
ȟȜȪȔȤ ȧ ȠȢȡȔȥȦȜȤǻª ©ǦșȤșȘȡȰȢȖǻȫȡȔ ȥȪșȡȔ ȕǻȟȓ
ȠȢȡȔȥȦȜȤȥȰȞȢȁȕȤȔȠȜªȦȔȘșȓȞǻǻȡ
ǠǻȦ ǖȧȦȡȜȞǦǻȖșȤȥȰȞȜȝ ǖ ǭșȖȫșȡȞȢȩȧȘȢȚȡȜȞ Ȗ ȧȓȖǻ
ȡȔȤȢȘȧǢǭǟǬȧȝȞȢǧǙȢȣȜȦȔȡȡȓȔȦȤȜȕȧȪǻȁȠȔȟȓȤȥȰȞȜȩ
ȦȖȢȤǻȖ ǟȢȕțȔȤȓ ț ȞȢȟșȞȪǻȁ ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȠȧțșȲ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǖȧȞȢȖȜȡȥȰȞȜȝȚȧȤȡȔȟǔ

ǖȢȤȜȥǖȧȦȡȜȞǦǻȖșȤȥȰȞȜȝ

ǧǗÐǥǬǝǞ ǤǥǣǫeǦ ǭǚǗǬeǢǟǕǤǝǦǱǡeǢ
ǢǝǟǕ — ȣȢȥȟǻȘȢȖȡǻȥȦȰ ȤȢȕȢȦȜ ȡȔȘ ȟǻȦ ȦȖȢȤȢȠ —
ȖǻȘ ȖȜȡȜȞȡșȡȡȓ țȔȘȧȠȧ ȝȢȗȢ țȔȤȢȘȚșȡȡȓ ȝ ȤȢțȖȜȦȞȧ
ȘȢ țȔȖșȤȬșȡȡȓ ǣȥȡȢȖȡȜȠȜ ȠȔȦșȤǻȔȟȔȠȜ ȭȢ ȘȔȲȦȰ
țȠȢȗȧ ȤȢțȞȤȜȦȜ ǧ ȣ ǭȣ ǿ ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ȥȔȠȢȗȢ ȣȢșȦȔ
ȖǮȢȘșȡȡȜȞȧȟȜȥȦȔȩȣȢșțǻȓȩǻȣȢȖǻȥȦȓȩȥȣȢȗȔȘȜȣȢș
ȦȢȖȜȩ ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ǻ ȤșȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȓ ȣȤȢȪșȥȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȡȔȣǻȘȥȦȔȖǻȢȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȩȘȔȡȜȩȡȔȥȔȠȣșȤșȘȔȖȦȢȤȥȰȞȜȩ
ȤȧȞȢȣȜȥǻȖ — ȖǻȘ ȣșȤȖǻȥȡȜȩ ȫȢȤȡȢȖȜȩ ȘȢ ȢȥȦȔȦȢȫȡȜȩ
ȫȜȥȦȢȖȜȩ ǗȔȚȟȜȖȜȠ ȠȔȦșȤǻȔȟȢȠ ǿ ȖȟȔȥȡȢȤȧȫȡǻ ȖȜ
ȣȤȔȖȟ șȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȘșȓȞȜȩ ȦȖȢȤȔȩ ȧ ȤȢȕȢȫȜȩ
ȣȤȜȠ ǻȤȡȜȞȔȩ ©ǟȢȕțȔȤȓª  ©ǟȢȕțȔȤȓª  ȧ
ȤȧȞȢȣȜȥȡȜȩ ȥȣȜȥȞȔȩ Ƕ ǠȔțȔȤșȖȥȰȞȢȗȢ Ǥ ǖȔȤȦșȡǿȖȔ
ȦȔ ǻȡ ȘȜȖ ǦȣȜȥȞȜ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȡȔȟșȚȜȦȰȤȓȘȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȡȰȣȤȢȦȖȢȤȫȜȝ
ȣȤȢȪșȥȦȔȝȢȗȢȢȞȤșȠǻȥȦȢȤȢȡȜǗȜțȡȔȲȫȜȭȢȖȔȚȟȜȖȜȠ
ȠȢȠșȡȦȢȠ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǿ ȡȔȦȩȡșȡȡȓ ȣȢșȦ ȖȢȘȡȢȫȔȥ
țȔȣșȤșȫȧȖȔȖ ȝȢȗȢ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȜȝ ȞȧȟȰȦ ȣǻȘȞȤșȥȟȲȖȔȖ
țȡȔȫșȡȡȓ ȣȢȥȦǻȝȡȢȁ ȪǻȟșȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȁ ȣȤȔȪǻ ©ǟȔȞ
ȜȡȥȦȤȧȠșȡȦ ȖȜȤȦȧȢțȧ ȞȔȞ ȞȜȥȦȰ ȚȜȖȢȣȜȥȪȧ ȦȔȞ
ȟȜȦșȤȔȦȢȤȧȡșȢȕȩȢȘȜȠȢșȚșȘȡșȖȡȢșȧȣȤȔȚȡșȡȜșȣșȤȔª
ǮȢȘșȡȡȜȞȫșȤȖ ǨǮȢȘșȡȡȜȞȧ țȔȣȜȥȟȜȣ
  Ȗǻȡ ȤǻțȞȢ ȖȜȥȦȧȣȜȖ țȢȞȤ ȣȤȢȦȜ ȣȤȜȠǻȦȜȖȡȢȗȢ
ȧȓȖȟșȡȡȓȣȤȢȡȔȦȩȡșȡȡȓȦȔȝȢȗȢȥȦȜȠȧȟȜȓȞșȖȜȥȟȢȖȜȖ
ǟǠǻȕșȟȰȦȧȞȡ©ǚȥȦșȦȜȞȔȔȕȢǢȔȧȞȔȣȤȢȣȤșȞȤȔȥȡșª
©ǟȔȞ ȡȔȣȤȜȠșȤ ȫșȟȢȖșȞ ȦȔȞ ȖȔȚȡȢ ȦȤȔȞȦȧȲȭȜȝ Ȣ
ȖȘȢȩȡȢȖșȡȜȜ ȣȤȢȥȦȢȥșȤȘșȫȡȢ ȖșȤȜȦ ȫȦȢ ȕȧȘȦȢ ȕȯ
ǝȢȥȜȨǗșȤȡșȦȖșȟșȟȥșȕȓȖȢȖȤșȠȓȕȧȤȜȣȤȜȖȓțȯȖȔȦȰ
ȡȔȠȔȤȥȔȩȞȠȔȫȦșȘȟȓȣȢȟȧȫșȡȜȓȖȘȢȩȡȢȖșȡȜȓǟȔȞȢș
ȠȧȚȜȪȞȢșȣȢȡȓȦȜșȢȕȱȦȢȠȡșȜțȤșȫșȡȡȢȕȢȚșȥȦȖșȡȡȢȠ
ȫȧȖȥȦȖșª
ǗșȟȜȞȢȲȣǻȘȠȢȗȢȲȧȘȢȥȟǻȘȚșȡȡǻǧȣǭȣȥȦȔȲȦȰ
ǻ ȖȟȔȥȡǻ ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓ ȔȖȦȢȤȔ ȡȔȘ ȥȖȢǿȲ ȦȖȢȤȫȢȲ
ȣȤȔȪșȲ ǥȔȣȦȢȖș ȖȜȡȜȞȡșȡȡȓ ȦȖȢȤȫȜȩ ǻȠȣȧȟȰȥǻȖ
ȥȣȢȡȦȔȡȡȔ ȣȢȓȖȔ ȘșȓȞȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȡș ȤȔț ȖȤȔȚȔȟȔ ȝ
ȘȜȖȧȖȔȟȔȠȜȦȪȓȔȖȣȢȖǻȥȦǻ©ǤȤȢȗȧȟȞȔȥȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ
Ȝ ȡș ȕșț ȠȢȤȔȟȜª Ȗǻȡ ȡȔȖǻȦȰ ȡȔȠȔȗȔȖȥȓ ȘȢȞȟȔȘȡȢ
ȢȣȜȥȔȦȜȥȖǻȝȦȖȢȤȫȜȝȣȤȢȪșȥǨȥȔȠȢȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓȩ
ȣȢșȦȔ ȖȜȓȖȟșȡȜȩ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ȟȜȥȦȔȩ
ȖȜȥȟȢȖȟșȡȜȩȧȤȢțȠȢȖȔȩǻȣșȤșȞȔțȔȡȜȩȠșȠȧȔȤȜȥȦȔȠȜ
ȥȞȢȡȘșȡȥȢȖȔȡȢȝȢȗȢȦȖȢȤȫȜȝȘȢȥȖǻȘȝȢȗȢȧȓȖȟșȡȡȓȣȤȢ
ȥȖǻȝ ȦȖȢȤȫȜȝ ȣȤȢȪșȥ ȘșȓȞǻ ȖȔȚȟȜȖǻ ȗȤȔȡǻ ȝ ǻȡȦȜȠȡǻ
ȖȜȓȖȜȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁȣȢșȦȜȫȡȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻǣǕȨȔȡȔȥȰǿȖ
ǬȧȚȕȜȡȥȰȞȜȝ ȣșȤșȘȔȖ ȪǻȞȔȖș țǻțȡȔȡȡȓ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔ

©ǭșȖȫșȡȞȢ—țȔțȡȔȫȔȖȠșȠȧȔȤȜȥȦ—ȤȢțȧȠǻȖȥȔȠ
ȭȢ ȡȔȤȢȘȜȖȥȓ ȕǻȟȰȬș ȣȢșȦȢȠ ȡǻȚ ȚȜȖȢȣȜȥȪșȠ ȦȢȠȧ
ȭȢȣǻȘȫȔȥȢȕȘȧȠȧȖȔȡȡȓȞȔȤȦȜȡȜ´ȩȦȢȝȢȗȢțȡȔȖǻȘȞǻȟȰ
ȡșȥșȦȰȥȓ ȡșȥșȦȰȥȓ ȣǻȥȡȓ ȥȞȟȔȘȔȲȦȰȥȓ ȖǻȤȬǻ ȘȜȖȜȥȰ
ȧȚș ǻ țȔȕȧȖ ȣȤȢ ȭȢ ȘȧȠȔȖ Ȕ ȠșȤȭǻȝ țȔȣȜȬșȬ Ȧș
ȭȢ ȡȔȖǻȓȟȢȥȰµª ǦȣȢȗȔȘȜ  ȥ   ǦȖǻȘȫșȡȡȓ
ȣȢșȦȔ ȣȤȢ ȥȖȢȲ ȦȖȢȤȫȧ ȣȤȔȪȲ ȧ ȣșȤșȞȔțǻ ȥȧȫȔȥȡȜȞȔ
ȣșȤșȞȢȡȟȜȖȢ ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧȲȦȰȥȓ ȪǻȟȢȲ ȡȜțȞȢȲ ǻȡ
ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖȦȔȨȔȞȦǻȖ
ǙȧȚșȣȢȞȔțȢȖǻǻȞȤȔȥȡȢȠȢȖȡǻȭȢȘȢȪȰȢȗȢȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ
ȤȧȞȢȣȜȥȡȜȩȠȔȦșȤǻȔȟǻȖȣȢșȦȔǡȢȦȜȖȜȞȔȤȦȜȡȜȢȕȤȔțȜ
ȓȞǻ ȝȢȠȧ ©ȡȔȖǻȲȖȔȟȜȥȰª ǭșȖȫșȡȞȢ țȔȣȜȥȧȖȔȖ ȡȔ
ȣșȤȬȢȠȧȟǻȣȬȢȠȧȞȟȔȣȦȜȞȧȣȔȣșȤȧȞȢȦȤȜȝȣȢȦȤȔȣȟȓȖ
ȣǻȘȤȧȞȧǤǡȔȤȦȢȥțȢȞȤȤȢțȣȢȖǻȖȭȢȣșȤȬǻȦȖȢȤȜ
ȠȢȟȢȘȢȗȢǭșȖȫșȡȞȔȓȞǻȝȢȠȧȘȢȖșȟȢȥȓȕȔȫȜȦȜǻ
ȖȜȘȔȦȜ ȤȔțȢȠ ǻț Ǿ ǘȤșȕǻȡȞȢȲ ǻȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȣșȤȬȜȝ
ǭșȖȫșȡȞǻȖ ©ǟȢȕțȔȤª  ȕȧȟȜ ȡȔȣȜȥȔȡǻ ȡȔ ȞȟȔȣȦȜȞȔȩ
ȣȔȣșȤȧ ȭȢ ȁȩ ȣȢșȦ țȕșȤǻȗȔȖ ȧ ȟȧȕ·ȓȡǻȝ ȥȞȤȜȡȰȪǻ ȣǻȘ
ȟǻȚȞȢȠ ǦȔȠ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȟȜȥȦǻ ȘȢ ǣ ǟȢȤȥȧȡȔ ȖǻȘ
11—ȥǻȫȣȢȥȜȟȔȲȫȜȝȢȠȧȘȟȓȘȤȧȞȧȫȔȥȦȜȡȧ
ȣȢșȠȜ ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª țȔțȡȔȫȔȖ ©ǭȠȔȦȢȫȞȜ
ȣȔȣșȤȧȭȢȕȧȟȔȡȔȣȜȥȔȡȔ´ǬșȤȡȜȪȓµȤȢțȗȧȕȜȟȜȥȓ—
ȦȤșȕȔȕȧȘșțȡȢȖȧȞȢȠȣȢȡȧȖȔȦȰªǤșȤȖǻȥȡǻȦșȞȥȦȜȘșȓȞȜȩ
ȦȖȢȤǻȖȣȢșȦțȔȣȜȥȧȖȔȖȡȔȢȘșȤȚȔȡȜȩȟȜȥȦȔȩȡȔȫȜȥȦȜȩ
ȁȩ ȥȦȢȤǻȡȞȔȩ ȝ ǻ ȝ ȣȥȔȟȠȜ ț ȪȜȞȟȧ ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ
ȣȥȔȟȠȜª ȣȢȫ ȁ ȤșȘ ȣȢșȠȜ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª
ȦȔ ǻȡ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȣȜȥȔȖ ȡȔ ȟȜȥȦȔȩ ȢȘșȤȚȔȡȜȩ ȖǻȘ
ǗǥǿȣȡǻȡȢȁǴǟȧȩȔȤșȡȞȔȡȔȟȜȥȦǻǡǠȔțȔȤșȖȥȰȞȢȗȢ
ȘȢǶǨȥȞȢȖȔȖȔȤǻȔȡȦȫȔȥȦȜȡȜȣȢșțǻȁ©ǡȔȤȞȧǗȢȖȫȞȧª—
ȡȔȟȜȥȦǻȖǻȘǡǣǻǡǗǡȔȞȥȜȠȢȖȜȫǻȖ©ǦȢȡ—ǢȔ
ȣȔȡȭȜȡǻȣȬșȡȜȪȲȚȔȟȔª©ǤȟȔȫǴȤȢȥȟȔȖȡȜª©ǬȜȡș
ȣȢȞȜȡȧȦȰȡȔȠȡșȕȢȗȢªȦȔǻȡ—ȡȔțȖȢȤȢȦȔȩȖǻȘȕȜȦȞǻȖ
ȖȟȔȥȡȜȩ ȢȨȢȤȦǻȖ ǜȔ ȢȞȤșȠȜȠȜ ȖȜȡȓȦȞȔȠȜ ©ǤȟȔȫ
ǴȤȢȥȟȔȖȡȜª  Ȫǻ ȦșȞȥȦȜ ȠȔȝȚș ȡș ȠȔȲȦȰ țȡȔȫȡȜȩ
ȖȜȣȤȔȖȟșȡȰ ȡȔȣȜȥȔȡȢ ȁȩ ȬȖȜȘȞȢ ȝ ȟșȗȞȢ ȕșț ©ȠȧȞ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻªǕǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȜȝȥȖǻȘȫȜȖȭȢǭșȖȫșȡȞȢ
ȚȜȖȧȫȜ Ȗ ȝȢȗȢ ȕȧȘ Ȗ ǤșȤșȓȥȟȔȖǻ ©ȣȜȥȔȖ țȢȖȥǻȠ ȡș
ȖǻȘȫȧȖȔȲȫȜȣȢȦȤșȕȜȕȧȦȜȡȔȥȔȠȢȦǻǗǻȡȣȜȥȔȖȡșȠȢȖȕȜ
țȔǻȗȤȔȬȞȧª ǦȣȢȗȔȘȜȥ ǤǻȥȟȓțȔȥȟȔȡȡȓȣȢșȦ
ȡșȤǻȘȞȢ țȔȣȜȥȧȖȔȖ ȦȖȢȤȜ ȣȤȢȥȦȢ ȡȔ ȥȦǻȡǻ ǗȢȡȜ ȡȔ
ȚȔȟȰ ȡș țȕșȤșȗȟȜȥȓ Ȕȟș ȦȢȝ ȨȔȞȦ ȓȞȜȝ țȔȥȖǻȘȫȜȟȜ
ǘ ǬșȥȦȔȩǻȖȥȰȞȜȝ ȦȔ ǻȡ ȠșȠȧȔȤȜȥȦȜ ȭȢ ȦȔȞǻ țȔȣȜȥȜ
ȡȔȥȦǻȡȔȩȕȧȟȜǿȘȧȚșȣȢȞȔțȢȖȜȠǙȟȓȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜ
ǧȣǭȣȖǻȡȡȔȘțȖȜȫȔȝȡȢȖȔȚȟȜȖȜȝ
ǦȞȔțȔȡș ț ȧȥǻǿȲ ȢȫșȖȜȘȡǻȥȦȲ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ
ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȤȢȘȚȧȖȔȟȜȥȰ ȧ ȦȖȢȤȫȢȠȧ ȣȢȤȜȖǻ
ȭȢ ȣȢșȦ ȣȜȥȔȖ ȧ ȥȦȔȡǻ șȥȦșȦȜȫȡȢȗȢ țȖȢȤȧȬșȡȡȓ
ȦȖȢȤȫȢȗȢȡȔȦȩȡșȡȡȓȭȢȝȢȗȢȦȖȢȤȫȜȝȣȤȢȪșȥȦȢȫȡǻȬș
ȕșțȣȢȥșȤșȘȡǻȝȦȖȢȤȫȜȝȔȞȦȕȧȖǻȠȣȧȟȰȥȜȖȡȜȠțȡȔȫȡȢȲ
ȠǻȤȢȲ ȕȟȜțȰȞȜȠ ȘȢ ǻȠȣȤȢȖǻțȔȪǻȁ ǧȔ ȝ ȥȔȠ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȡș ȤȔț țǻțȡȔȖȔȖȥȓ Ȗ ȪȰȢȠȧ ǣȦȚș ȖǻȤȬǻ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȖȜȡȜȞȔȟȜ Ȗ ȫȔȥ șȠȢȪǻȝȡȢȗȢ țȕȧȘȚșȡȡȓ ȤȔȣȦȢȖȢȗȢ

ǧǗ2ǥǬǝǞǤǥǣǫ(ǦǭǚǗǬ(ǢǟǕǤǝǦǱǡ(ǢǢǝǟǕ

ȥȣȔȟȔȩȧȦȖȢȤȫȢȁȧȓȖȜȖȡȔȥȟǻȘȢȞȥȩȖȜȟȰȢȖȔȡȢȥȦǻȣȢșȦȔ
ȭȢ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȢ ȢȥȡȢȖȡǻȝ ȖȟȔȥȦȜȖȢȥȦǻ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȁ
ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȥȦǻȓȞȣȢșȦȔȟǻȤȜȞȔȣșȤșȘȢȖȥǻȠȦȖȢȤȫǻȥȦȰ
ȞȢȦȤȢȗȢ ǿ ȗȟȜȕȢȞȢ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȲ ǢȔȝȣșȤȬȢȲ ǻ ȖȜ
ȤǻȬȔȟȰȡȢȲ ȣșȤșȘȧȠȢȖȢȲ ȡȔȥȦȔȡȡȓ ȦȔȞȢȗȢ ȥȦȔȡȧ
ȕȧȖ țȖȜȫȔȝȡȢ ȩȧȘȢȚ ȦȔȟȔȡȦ ȣȤȜȤȢȘȡȔ ȗșȡǻȔȟȰȡȔ
ȢȕȘȔȤȢȖȔȡǻȥȦȰ ǤȤȢ Ȧș ȓȞ ȣȢȥȦȔȖȔȟȜ ȘșȓȞǻ ȣȢșȦȜȫȡǻ
ȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔȠȢȚȡȔȘȢȖǻȘȔȦȜȥȓțȝȢȗȢǮȢȘșȡȡȜȞȔ
ǤȤȜȠǻȤȢȠȟȲȦȖǻȡțȔȣȜȥȔȖȭȢȣǻȥȟȓȕșțȥȢȡȡȢȁ
ȡȢȫǻ ©ȣȢȫȧȖȥȦȖȢȖȔȟ ȥȦȤșȠȟșȡȜș Ȟ ȥȦȜȩȢȥȟȢȖȜȲ ȣȢ
ȣȤȢȕȢȖȔȟȜȕșțȠȔȟșȝȬșȗȢȧȥȜȟȜȓȡȔȣȜȥȔȟȱȦȧȖșȭȰª
>ȦȢȕȦȢ ȦȤȜȣȦȜȩ ©ǙȢȟȓª ©ǡȧțȔª ©ǦȟȔȖȔª — ǥșȘ@
ǭȧȞȔȲȫȜȣȢȓȥȡșȡȡȓȦȔȞȢȠȧȓȖȜȭȧȖǻȡȦȧȦȚșțȔȣȜȦȧǿ
ȥșȕș ©Ǣș ȥȟșȘȥȦȖȜș ȟȜ ȱȦȢ ȤȔțȘȤȔȚșȡȜȓ ȡșȤȖ"ª
ǜȖȜȫȔȝȡȢ Ȫș ȕȧȟȢ ȥȔȠș ©ȥȟșȘȥȦȖȜșª Ȕȟș ȡȔȥȟǻȘȢȞ
țȔ ȓȞȜȠ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȕșțȥȢȡȡȔ ȡǻȫ ȡșȖȘȔȟș ȥȖȔȦȔȡȡȓ ȘȢ
ǟǤǻȧȡȢȖȢȁȔȝȧȥșȣȢȣșȤșȘȡǿȚȜȦȦȓȝȘȢȟȓȣȢșȦȔǶ
ȖȜȡȜȞȡșȡȡȓȦȖȢȤȫȢȗȢǻȠȣȧȟȰȥȧǻȖșȥȰȣȤȢȪșȥȡȔȣȜȥȔȡȡȓ
ȦȤȜȣȦȜȩȔ — ȧȥș Ȫș ȡș ȠȢȚȡȔ ȖǻȘȘǻȟȜȦȜ ȖǻȘ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ
ȣȢșȦȔ ȝȢȗȢ ȡȔȝǻȡȦȜȠȡǻȬȜȩ ȡȔȥȦȤȢȁȖ ǻ ȣșȤșȚȜȖȔȡȰ
țȖ·ȓțȞǻȖǻțȡȔȖȞȢȟȜȬȡǻȠȥșȤșȘȢȖȜȭșȠȗǻȤȞȜȩǻȥȖǻȦȟȜȩ
ȘȧȠȢȞ ȣȤȢ Ȗȥș ȖȜȥȦȤȔȚȘȔȡș ȝ ȣșȤșȚȜȦș ȣȤȢ Ȧș ȫȜȠ
ȥȦȔȟȔȖȝȢȗȢȘȢȟǻȣȢșȦȜȫȡȔȠȧțȔ
ǜȔȥȩȢȚȜȩȢȕȥȦȔȖȜȡȧȥȦȔȡǻșȠȢȪǻȝȡȢȗȢțȕȧȘȚșȡȡȓ
ȣȢșȦșȞȥȣȤȢȠȦȢȠȡȔȣȜȥȔȖȖǻȤȬ©ǠȜȞșȤǻªǤȢȬȦȢȖȩȢȠȘȢ
ȡȔȣȜȥȔȡȡȓȦȖȢȤȧȕȧȟȔȖǻȘȠȢȖȔǢǜȔȕǻȟȜȖȓȞȢȁȠșȬȞȔȟȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȔȡȔȤșȫșȡȔǠǤȢȟȧȥȠȔȞȖǻȘȣȧȥȦȜȦȜȁȁțȘȔȫǻ
ȧ ǦȦȤǿȟȰȡǻ ț ȣȢșȦȢȠ ȘȢ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ ©Ǣș ȦȓȠȟȓȫȜȥȰ
ȧȚș ȖǻȘ ȗȡǻȖȧ — ȣȜȥȔȟȔ țȗȢȘȢȠ ȘȢȫȞȔ Ǣ ǜȔȕǻȟȜ
ǢǟȜȕȔȟȰȫȜȫ ǦȜȠȢȡȢȖȔ —ǧȔȤȔȥȦȧȦȚșȣȤȜȥǻȖȘȢ
ȥȦȢȟȧǻȡȔȣȜȥȔȖțȖǻȥȡǻȖǻȤȬǻȡȔȣȤȔȖȟșȡǻȣȤȢȥȦȢȣȤȢȦȜ
ȠȢǿȁȠȔȦșȤǻ©ǡȢȓȦȜȟȲȕȢȠǻȝȦȜȘȤȧȚșǢșȝȠȧȦȰ
ȡȔȠ ȖǻȤȜ ȕșț ȩȤșȥȦȔ  ǠȜȞșȤǻ ȡȔ ȣȔȠ·ȓȦȰ  ȥșȤȣȡȓ
Ȥ ª ǦȣȢȗȔȘȜȥ 
ǣȦȚș ȥȟȢȖȔ ǳȖșȡȔȟȔ ©)HFLW LQGLJLQDWLR YHUVXPª
©ǣȕȧȤșȡȡȓ ȡȔȤȢȘȚȧǿ ȖǻȤȬǻª — ǳȖșȡȔȟ ǟȡ Ƕ
ǔ   ȪǻȟȞȢȠ ǻ ȣȢȖȡǻȥȦȲ ȥȦȢȥȧȲȦȰȥȓ ȦȜȩ ȢȕȥȦȔȖȜȡ
țȔȓȞȜȩȕȧȟȢȥȦȖȢȤșȡȢȖǻȤȬǭșȖȫșȡȞȔǦȞȧȟȰȣȦȢȤȢȖǻ
ǡ ǡȜȞșȬȜȡȧ țȔȣȔȠ·ȓȦȔȟȢȥȓ ȓȞ ȧ ȝȢȗȢ ȠȔȝȥȦșȤȡǻ
ǭșȖȫșȡȞȢ ǻț țȔȣȔȟȢȠ ǻȠȣȤȢȖǻțȧȖȔȖ ȣșȤșȘ ȥȦȔȦȧǿȲ
ǤșȦȤȔ Ƕ ©ǗșȟȜȫșțȡȔ ȥȦȔȦȧȓ ǻȠȣșȤȔȦȢȤȔ ǤșȦȤȔ Ƕ ȓȞ
ȠȔȤȔȣȤȢȥȦȢȗȡǻȦȜȟȔȝȢȗȢȦȢȠȧȖȣȔȘȔȲȫȜȖȣȔȨȢȥȖǻȡ
ȫȔȥȦȢțȔȞǻȡȫȧȖȔȖȣȢșȦȜȫȡȢȲȘșȞȟȔȠȔȪǻǿȲțȖșȤȡșȡȢȲ
ȘȢȗȟȜȡȓȡȢȁȥȦȔȦȧȁǻȠȣșȤȔȦȢȤȔª ǦȣȢȗȔȘȜȥ 
Ǩ ȟȜȥȦǻ ȘȢ ǭ ǚȝȡȔȤȔ ȖǻȘ  ȥǻȫ  Ǘ ǥǿȣȡǻȡȔ
ȤȢțȣȢȖǻȟȔȭȢȣȤȜȥȖȓȦȧȘȢȣȢșȠȜ©ǧȤȜțȡȔªǭșȖȫșȡȞȢ
ȥȦȖȢȤȜȖ ȧ ȁȁ ȣȤȜȥȧȦȡȢȥȦǻ șȞȥȣȤȢȠȦȢȠ ©Ǘǻȡ țǻȥȞȢȫȜȖ
ț ȠǻȥȪȓ ȥȩȢȣȜȖ ȔȤȞȧȬ ȣȔȣșȤȧ ȭȢ ȟșȚȔȖ ȡȔ ȥȦȢȟǻ ǻ
ȣȢȫȔȖ ȣȜȥȔȦȜ ȣȢȦǻȠ ȣȢȘȔȖ Ƞșȡǻ Ȫșȝ ȣȔȣǻȤ ȞȔȚȧȫȜ
ȭȢȪș—ȣȢȥȖȓȦȔȘȢȢȘȡȢȗȢȦȖȢȤȧȓȞȜȝȖǻȡȣșȤșȘȔȥȦȰ
ȠșȡǻȣǻțȡǻȬșª ǧǘǭșȖȫșȡȞȢȜȞȡǗǢǥșȣȡȜȡȔ
>ǘșȤȬșȡțȢȡ ǡ@ ǥȧȥȥȞȜș ȣȤȢȣȜȟșȜ ǡȔȦșȤȜȔȟȯ ȣȢ
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ȜȥȦȢȤȜȜ ȤȧȥȥȞȢȝ ȠȯȥȟȜ Ȝ ȟȜȦșȤȔȦȧȤȯ ǡ 
ǧ  Ǧ   ǧȔȞǻ ȟȜȬș ȢȞȤșȠǻ ȖȜȓȖȜ ȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡȢ
ȤșȨȟșȞȥǻȝȡȢȁȣȤȜȤȢȘȜȣȤȢȪșȥǻȖȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
ǦȖǻȘȫșȡȡȓ ǣ ǕȨȔȡȔȥȰǿȖȔǬȧȚȕȜȡȥȰȞȢȗȢ ț ȣȢ
ȥȜȟȔȡȡȓȠ ȡȔ ȥȔȠȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ Ȗ ȠȢȠșȡȦ
șȠȢȪǻȝȡȢȦȖȢȤȫȢȗȢțȕȧȘȚșȡȡȓȧȠȢȠșȡȦțȔȣȜȥȧȖȔȡȡȓ
ȦȢȗȢ ©ȭȢ ȡȔȖǻȓȟȢȥȰª ȣȢșȦȢȖǻ ȖȫȧȖȔȟȔȥȓ ȣǻȥȡȓ ȣșȖȡȔ
ȠșȟȢȘǻȓ ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧȲȦȰ ȞȢȚșȡ ȣȢȥȖȢǿȠȧ ȝ ǻȡ ȥȧ
ȫȔȥȡȜȞȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ǙșȓȞǻ ȥȖȢȁ ȣȢșțǻȁ ȦȔ ȨȤȔȗȠșȡȦȜ
ȣȢșȠ ǭșȖȫșȡȞȢ ȧȓȖȟȓȖ ȥȢȕǻ ȓȞ ȣǻȥȡǻ L ȥȔȠ ȘșȞȢȟȜ
ȥȦȖȢȤȲȖȔȖȘȢȡȜȩȠȧțȜȞȧǜȔȥȣȢȗȔȘȢȠǗǟȢȖȔȟȰȢȖȔ
ȣȢșȦȥȣǻȖȔȖȣǻȥȡȲȞȢțȔȞǻȖȡșȖǻȟȰȡȜȞǻȖȦȧȤȕȤȔȡȪǻȖ©ǣȝ
ȣȢȖǻȝ ȣȢȖǻȝ ȖǻȦȤș ȫșȤșț ȠȢȤș ȦȔ ț ǗșȟȜȞȢȗȢ Ǡȧȗȧª
ț ȣȢșȠȜ ©ǘȔȠȔȟǻȓª ǦȣȢȗȔȘȜ  ȥ   ǥȢȟȰ Ƞȧț
șȟșȠșȡȦȔ ȧ ǧ ȣ ǭȣ ȘȧȚș ȖșȟȜȞȔ ȝȢȗȢ ȣȢșțǻȓ —
ȗȟȜȕȢȞș ȣȤȢȡȜȞȡșȡȡȓ ȧ ȥȨșȤȧ ȠȧțȜȞȜ ǦȔȠș ȦȢȠȧ
ȦȔȞ ȣȤȜȖșȤȦȔȟȜ ǻ ȣȤȜȖșȤȦȔȲȦȰ ȧȖȔȗȧ ȞȢȠȣȢțȜȦȢȤǻȖ
ȝȢȗȢ ȣȢșȦȜȫȡǻ ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȢȟȢȘǻȖ ȔȕȥȢȟȲȦȡȜȠ
ȣȢșȦȜȫȡȜȠȥȟȧȩȢȠǛȢȘȡȔȡȔȖǻȦȰȭȢȡȔȝȠșȡȬȔȘșȦȔȟȰ
ȠșȟȢȘȜȞȜȖǻȤȬȔȡșȠȢȗȟȔȧȡȜȞȡȧȦȜȝȢȗȢȦȖȢȤȫȢȁȧȖȔȗȜ
ǢȔȘțȖȜȫȔȝȡȢȦȢȡȞȜȝȥȟȧȩȣȢșȦȔȥȖǻȘȢȠȢȫȜǻȡȦȧȁȦȜȖȡȢ
ȣȤȜȝȠȔȖȫȜȖǻȘȞȜȘȔȖȦǻȫȜȦǻȥȟȢȖȔǜȠǻȥȦȦȖȢȤȧǻȝȢȗȢ
țȖȧȫȔȡȡȓ ȧ ȕșțȣșȤșȤȖȡȢȠȧ ȥȣȟșȦǻȡȡǻ ȧ ȕșțȣșȤșȤȖȡǻȝ
ȖțȔǿȠȢȘǻȁ țȟȜȖȔȟȜȥȓ Ȗ ǿȘȜȡȜȝ ȪǻȟǻȥȡȜȝ ȣȢșȦȜȫȡȜȝ
ȣȢȦǻȞ ǗȜȡȓȦȞȢȖȔ ȠȧțȜȫȡǻȥȦȰ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȦȖȢȤǻȖ ȣȢșȦȔ
ȖȜȞȟȜȞȔȟȔ Ȗ ǡ ǥȜȟȰȥȰȞȢȗȢ ȣȤȢȡȜȞȟȜȖȜȝ țȘȢȗȔȘ ȭȢ
©ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȟșȚȔȖ ȘȢ ȣȢșȦǻȖ ȓȞǻ ȥȣȤȜȝȠȔȲȦȰ ȥȖǻȦ
ȣșȤșȘȢȖȥǻȠȠȧțȜȞȔȟȰȡȢª ǥȜȟȰȥȰȞȜȝǡǤȢșțǻȓǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǥȜȟȰȥȰȞȜȝǡǜǻȕȤȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖǨȦǟ
ǧǦ 
ǜȔȣȜȥȜ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ țȖȢȤȢȦȔȩ
ȥȖǻȚȜȩ ȖǻȘȕȜȦȞǻȖ ȝȢȗȢ ȢȨȢȤȦǻȖ ǻ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȖȢȡȜ 
țȤȜȠȢ țȔȥȖǻȘȫȧȲȦȰ ǻȭș ȢȘȡȧ ȖȔȚȟȜȖȧ ȗȤȔȡȰ ȦȖȢȤȫȢȗȢ
ȣȤȢȪșȥȧ ȣȢșȦȔ — Ȧș ȭȢ ȣȢșȦȜȫȡǻ ȢȕȤȔțȜ ȡșȤǻȘȞȢ
ȡȔȤȢȘȚȧȖȔȟȜȥȓ Ȗ ȠȢȠșȡȦ ȤȢȕȢȦȜ ȡȔȘ ȠȜȥȦ ȦȖȢȤȔȠȜ
ȭȢ ǻȡȦșȡȥȜȖȡȔ ȣȤȔȪȓ ȧȓȖȜ ǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ
ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȖȜȞȟȜȞȔȟȔȦȖȢȤȫșȨǻȞȥȧȖȔȡȡȓȢȩȢȣȟșȡȜȩ
ȡșȲȢȕȤȔțǻȖ ȠȢȚșǻȡșțȔȖȚȘȜȢȥȡȢȖȡȜȩȔȣȢȕǻȫȡȜȩ 
ȖǻȡȨȢȤȠǻȩȧȘȢȚȦȖȢȤȫȢȥȦǻ—ȟǻȦǣȘȜȡțǻțȡȔȝȢȠȜȩ
ȣȢșȦȔ Ȗ ȢȥȦȔȡȡǻ ȤȢȞȜ ȝȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ǡ ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ
ȣȜȥȔȖ ȣȤȢ Ȫș țǻ ȥȟǻȖ ȥȔȠȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǬȜȦȔȖ Ƞșȡǻ
ǧȔȤȔȥ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ ǻ ȘșȓȞǻ ț ȦȜȩ ȥȖȢȁȩ ȦȖȢȤǻȖ ȓȞǻ
ȦȢȘǻ ȡȜȠ ȦǻȟȰȞȜ ȥȦȖȢȤȲȖȔȟȜȥȰ ǻ ȖȞȤȔȝ ȡșȤȢțȕǻȤȟȜȖȢ
țȔȣȜȥȧȖȔȟȜȥȰ ȡȔ ȬȠȔȦȞȔȩ ȣȔȣșȤȧ Ȕ ȦȢ ȝ ȣȤȢȥȦȢ ȡȔ
ȥȦǻȡȔȩȝȢȗȢȞȖȔȤȦȜȤȞȜȞșȟǻȁ´ǫș—ȞȔțȔȖȖǻȡ—ȦȔȞ
ȥȢȕǻȥȜȘȚȧȠȔȟȲȲȦȔȭȢȡȔȘȧȠȞȧȥȣȔȘșȦHȕȧȖȔ
ȝțȔȣȜȬȧȡȔȫȢȠȧȣȢȣȔȟȢµª ǦȣȢȗȔȘȜȥ 
ǴȞ ȕȔȫȜȠȢ ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ǡ ǢȢȖȜȪȰȞȢȗȢ ȦȔ ǣ ǕȨȔ
ȡȔȥȰǿȖȔǬȧȚȕȜȡȥȰȞȢȗȢȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢȥȩȢȚǻȢȕȜȘȖȔȖȢȡȜ
ȖȞȔțȧȲȦȰȡȔȤȔȣȦȢȖȜȝȥȣȔȟȔȩȦȖȢȤȫȢȗȢȣȤȢȪșȥȧȣȢșȦȔ
L ȖǻȘȤǻțȡȓȲȦȰȥȓ ȦǻȟȰȞȜ ȦȜȠ ȭȢ ȘȤȧȗȜȝ ȠșȠȧȔȤȜȥȦ
țȔțȡȔȫȔǿ ȡǻȕȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȖȫȧȖȔȟȔȥȓ ȣǻȥȡȓ ȧ ȣȤȢȪșȥǻ
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ȣȜȥȔȡȡȓ L ȡȔȖǻȦȰ ȤȔȡǻȬș ȡǻȚ Ȗǻȡ ȣȢȫȜȡȔȖ ȣȜȥȔȦȜ Ȕ
ȣșȤȬȜȝ ȧȞȔțȧǿ ȡȔ ǻȡ țȕȧȘȡȜȞ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣȢșȦȔ — ȡȔ
ȖȤȔȚșȡȡȓ ȠȜȥȦ ȢȕȤȔțȢȦȖ ȗȢȖȢȤȜȦȰ ȣȤȢ ȣșȤșȩǻȘ
ȦȖȢȤȫȢȗȢ ȣȤȢȪșȥȧ ǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ȧ ȦȖȢȤȫȜȝ
ȣȤȢȪșȥǭșȖȫșȡȞȔȣȢșȦȔ
ǴȞȭȢ ȧ ȥȖǻȦȟǻ ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ǣ ǕȨȔȡȔȥȰǿȖȔǬȧȚ
ȕȜȡȥȰȞȢȗȢȟșȗȬșțȤȢțȧȠǻȦȜțȟȲȦȢȖȔȡǻȥȦȰȧȦȖȢȤȫȢȠȧ
ȣȤȢȪșȥǻ ȤȜȦȠǻȞȢǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡȢȁ ȖȜȤȔțȡȢȥȦǻ ǻ ȗȡȧȫȞȢȥȦǻ
ȖǻȤȬǻȖǭșȖȫșȡȞȔțȤȧȩȢȠȣȢșȦȢȖȢȗȢȣȢȫȧȦȦȓǻțȚȜȦȦȓȠ
ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖȝȢȗȢȦȖȢȤǻȖȁȩȡȲȡșȖǻȘ·ǿȠȡǻȥȦȰȖǻȘȦǻǿȁȠȧț
ȩȖȜȟǻȭȢȁȁȖǻȘȫȧȖȔȖȣȢșȦǻȘȢǻȖȣȤȢȘȢȖȚȦȖȢȤșȡȡȓȦȢ
ȥȖǻȘȫșȡȡȓǡǢȢȖȜȪȰȞȢȗȢȘȔǿțȠȢȗȧȣȢȖȡǻȬșȢȥȓȗȡȧȦȜ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȖȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻțǻȡȤǻțȡȢȤǻȘȡȜȠȜȖǻȘȢȠȢȥȦȓȠȜ 
ȗȟȜȕȜȡȡȧ ȘǻȲ ȢȕȤȔțȢȦȖ ȫȜȡȡȜȞǻȖ ȣȟȔȥȦȜȫȡȢțȢȤȢȖȜȩ
ȢȕȤȔțǻȖ ȘǻȲ ȓȞȔ ȖșȟȔ ȘȢ ȡȔȘțȖȜȫȔȝȡȢ ȦȢȡȞȢȗȢ ȖǻȘ
ȫȧȖȔȡȡȓȣȢșȦȢȠȧȚșȖȥȔȠȢȠȧȦȖȢȤȫȢȠȧȔȞȦǻȣȟȔȡǻȖǻ
ȤȔȞȧȤȥǻȖ țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ ȫȜ ȡȔȖȣȔȞȜ ȞȢȡȦ
ȤȔȥȦȧȖȔȡȡȓǻȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓșȣǻțȢȘǻȖȞȔȤȦȜȡȞȔȤȦȜȡ
ȢȕȤȔțǻȖȣȢȘȔȡȜȩǻțȤǻțȡȜȩȣȢțȜȪǻȝ ©ȔȖȦȢȤȔªȢȣȢȖǻȘȔȫȔ
ȣșȤȥȢȡȔȚȔ ȣȢǿȘȡȔȡȡȓȖȥȰȢȗȢȤǻțȡȢȤǻȘȡȢȗȢȠȔȦșȤǻȔȟȧ
Ȗ ǿȘȜȡȧ ǻȘșȝȡȢșȥȦșȦȜȫȡȧ ȪǻȟǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȦȢ
ȖȔȤȜȬǻȩȧȘȢȚȡȜȞȜ țȔȖȖȔȚȧȲȦȰ ȖȟȔȥȦȜȖȜȝ ȝȢȠȧ ȤǻȘ
ȞǻȥȡȜȝ ȘȔȤ ȞȢȠȣȢȡȧȖȔȡȡȓ ȞȔȤȦȜȡ ǻ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȤȢțȧȠǻȡȡǻ
ȡȔțȜȖȔȲȦȰ ȝȢȗȢ ©ȫȧȘȢȖȜȠ ȞȢȠȣȢțȜȦȢȤȢȠª ǣȘȜȡ ǻț
ȡȜȩǩǧȞȔȫșȡȞȢȗȢȖȢȤȜȖȣȤȢȪșȦȔȞ©ǭșȖȫșȡȞȢȡș
ȕȧȖ ȚȜȖȢȣȜȥȪșȠ ǻ ȡȔ ȥȩȜȟǻ ȚȜȦȦȓ ȥȔȠ ȖȜțȡȔȖȔȖ Ȫș Ȕ
ȖȦǻȠ ȞȢȠȣȢțȜȦȢȤ Ȗǻȡ ȕȧȖ ȫȧȘȢȖȜȝ ǗȜȞȢȡȔȡȡȓ țȢȖȥǻȠ
ȡșȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȢȡȔȞȤșȥȟșȡȢȠȧȣȟȔȡȧǻȡșȤȔțȖǻȡȣȟȔȞȔȖ
ȡșȖȘȔȟȢțȠȔȟȲȖȔȖȬȜȞȔȤȦȜȡȧȦȔȞȫȧȘȢȖȢȡȜȠțȔȘȧȠȔȡȧª
ǦȣȢȗȔȘȜǦ ǢȔȥȞǻȟȰȞȜȡșȖȜȣȔȘȞȢȖȜȠǻȦȢȫȡȜȠ
ȕȧȟȢ Ȫș ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ȕȟȜțȰȞȢȗȢ ȣȢșȦȢȖȢȗȢ ȣȤȜȓȦșȟȓ
ȠȢȚȡȔȕȔȫȜȦȜȞȢȟȜțǻȥȦȔȖȜȦȜȝȢȗȢțȦȔȞȜȠȠǻȥȪșȠǻț
ȟȜȥȦȔǭșȖȫșȡȞȔȘȢǖȤǜȔȟșȥȰȞȢȗȢȖǻȘȟȜȥȦȢȣ
©ǢșȘȔȖȡȢ—ȣȜȥȔȖǭșȖȫșȡȞȢ—ȠȡșȣȤȜȬȟȔȠȯȥȟȰ
ȣȤșȘȥȦȔȖȜȦȰ Ȗ ȟȜȪȔȩ șȖȔȡȗșȟȰȥȞȧȲ ȣȤȜȦȫȧ Ȣ ȕȟȧȘȡȢȠ
ȥȯȡș Ȗ ȡȤȔȖȔȩ Ȝ ȢȕȯȫȔȓȩ ȥȢȖȤșȠșȡȡȢȗȢ ȤȧȥȥȞȢȗȢ
ȥȢȥȟȢȖȜȓ ǝȘșȓ ȥȔȠȔ ȣȢ ȥșȕș ȗȟȧȕȢȞȢ ȣȢȧȫȜȦșȟȰȡȔ
ȡȢ ȞȔȞȜș ȘȧȬȧ ȤȔțȘȜȤȔȲȭȜș ȞȔȤȦȜȡȯ ȥȢȥȦȔȖȜȟ ȓ Ȗ
ȠȢșȠ ȖȢȢȕȤȔȚșȡȜȜ ȡȔ ȱȦȧ ȜȥȦȜȡȡȢ ȡȤȔȖȥȦȖșȡȡȧȲ
ȦșȠȧǟȔȤȦȜȡȯȥȠșȟȰȫȔȝȬȜȠȜȣȢȘȤȢȕȡȢȥȦȓȠȜȗȢȦȢȖȯ
ȤȔțȧȠșșȦȥȓȖȖȢȢȕȤȔȚșȡȜȜ ȜȘȔȝȠȡșȦșȣșȤȰȥȔȠȯș
ȕșȘȡȯșȥȤșȘȥȦȖȔȓȢȞȢȫșȡșȟȕȯȡȔȘȤȔȕȢȦȢȝª
ǥșȔȟǻțȔȪǻȓȦȖȢȤȫȜȩțȔȘȧȠǻȖȧȣȢșțǻȁȘȔȖȔȟȔȥȓǭșȖ
ȫșȡȞȢȖǻ ȡșțȤǻȖȡȓȡȡȢ ȟșȗȬș ǞȢȗȢ ȤǻȘȞǻȥȡȜȝ ȘȔȤ
ȩȧȘȢȚȡȜȞȔȞȢȠȣȢțȜȦȢȤȔ ȞȢȠȣȢțȜȦȢȤȔ Ȗ ȦȢȠȧ ȤȢțȧ
ȠǻȡȡǻȖȓȞȢȠȧȣȜȥȔȖȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔǩǧȞȔȫșȡȞȢ ȘȔȖȔȖ
ȝȢȠȧ țȠȢȗȧ Ȗ ȣȤȢȪșȥǻ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȢȩȢȣȜȦȜ
ǿȘȜȡȜȠȠȜȥȦțȢȤȢȠǻȦȤȜȠȔȦȜȖȣȢȟǻȧȖȔȗȜȖȥȲǻȘșȝȡȢ
ȩȧȘȢȚ ȪǻȟǻȥȦȰ — ȧȖșȥȰ ȞȢȠȣȟșȞȥ ȢȕȤȔțǻȖ ȧ ȁȩȡȰȢȠȧ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧȟȢȗǻȫȡȢȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȢȠȧțȖ·ȓțȞȧ
ǣȘȡȔ ț ȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȜȩ ȤȜȥ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȫȜȡȡȜȞ ȭȢ ț ȓȞȡȔȝȕǻȟȰȬȢȲ ȥȜȟȢȲ ǻ

ȗȟȜȕȜȡȢȲ ȖȜȓȖȟȓȖ ȥșȕș ȧ ȦȖȢȤȫȢȠȧ ȣȤȢȪșȥǻ ȔȞȦȜȖȡȢ
ȝȢȗȢ ȣǻȘȦȤȜȠȧȖȔȖ ȤȢțȖȜȖȔȖ ǻ ȥȣȤȓȠȢȖȧȖȔȖ — Ȫș
ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȝȝȢȠȧȩȜȥȦȣșȤșȖȦǻȟșȡȡȓǻȥȣǻȖȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ
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ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȜȖ ǠșȞȦȧȤȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǜ ȨȢȟȰȞȟȢȤ
ǻȥȦȢȤȦȔȟǻȦȠȔȦșȤǻȔȟǻȖȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȘȢȕȜȤȔȖȣșȤșȖȔȚȡȢ
ȦșȭȢȥȦȔȡȢȖȜȟȢȥȧȥȣǻȟȰȡȜȝǻȡȦșȤșȥǻȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȢȝȢȗȢ
ȦȖȢȤȫȜȠȡȔȥȦȔȡȢȖȔȠǠǻȦȩȧȘȢȚȝȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡǻȦȖȢȤȜ
ǻȥȦȢȤ ȣȤȔȪǻ ȚȧȤȡȔȟȰȡǻ ȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁ ȘȔȟȜ ȣȢȬȦȢȖȩ ȘȢ
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ȡȔȣȜȥȔȡȡȓȤȓȘȧȣȢȟșȠǻȫȡȜȩȦȖȢȤǻȖ ©ǪȢȟȢȘȡȜȝǴȤª©Ƕ
ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ©ǴȞȕȜ ȖȜ țȡȔȟȜ ȣȔȡȜȫǻª ȖȥȦ ȘȢ
ȣȢșȠȜ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȦȔǻȡ ǠǻȦȢȕȤȔțȜȖȜȡȜȞȔȟȜȖȧȓȖǻ
ǭșȖȫșȡȞȔǻȣǻȘȫȔȥȤȢȕȢȦȜȡȔȘȠȜȥȦȦȖȢȤȔȠȜȦȔȣǻȘȫȔȥ
ȢȗȟȓȘȔȡȡȓȞȔȤȦȜȡǻȡȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖǕȡȔȝȫȔȥȦǻȬșțȔȘȧȠȜ
Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȥȦȔȖȔȟȜ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȞȢȠȣȟșȞȥȧ ȦȖȢȤȫȜȩ
ǻȠȣȧȟȰȥǻȖ ǢȔȣȤ ȧ ȣȢșȠǻ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȖǻȘȢȕȤȔțȜȟȜȥȓ
ȡȔȤȢȘȡǻ ȣșȤșȞȔțȜ ȣȤȢ ǟȢȟǻȁȖȭȜȡȧ ȓȞǻ ȣȢșȦ ȫȧȖ ȭș Ȗ
ȘȜȦȜȡȥȦȖǻȢțȡȔȝȢȠȟșȡȡȓțǻȥȦȢȤȠȔȦșȤǻȔȟȔȠȜȣȢȖǻȥȦȲ
ǡǬȔȝȞȢȖȥȰȞȢȗȢ©ǗșȤȡȜȗȢȤȔªȣȢȟșȠǻȞȔțȠȢȚȟȜȖȜȠȜ
ȞȤȜȦȜȞȔȠȜ Ȗ șȣǻȟȢțǻ — ȥȣȢȗȔȘȜ ȣȢșȦȔ ȣȤȢ ȥȖȢǿ
ȘȜȦȜȡȥȦȖȢȤȢțȣȢȖǻȘǻȘǻȘȔȠȢȚȟȜȖȢȝȭșȓȞǻȥȰȡșȖǻȘȢȠǻ
ȡȔȠȫȜȡȡȜȞȜ
ǧȣǭȣȠȔȖȞǻȟȰȞȔȥȦȔȘǻȝǥȢȕȢȦǻȡȔȘȤȧȞȢȣȜȥȢȠ
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȣșȤșȘȧȖȔȖȣǻȘȗȢȦȢȖȫȜȝșȦȔȣȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȡȓ
ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȰ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȁȩ țȕȜȤȔȡȡȓ ȣȢȦȤǻȕȡȜȩ
ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ǣȥȢȕȟȜȖȢ Ȫș ȩȔȤȔȞȦșȤȡȢ Șȟȓ ȤȢȕȢȦȜ ȡȔȘ
ȦȖȢȤȔȠȜ ȖșȟȜȞȢȗȢ Ȣȕȥȓȗȧ țǻ ȥȞȟȔȘȡȢȲ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢ
ȣȢȟǻȦ ǻȥȦȢȤ ȦȔ ǻȡ ȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȢȲ ǜȔ ȥȣȢȗȔȘȔȠȜ
ǣǕȨȔȡȔȥȰǿȖȔǬȧȚȕȜȡȥȰȞȢȗȢǭșȖȫșȡȞȢȤȢțȣȢȖǻȘȔȖ
ȭȢ ȣȜȬȧȫȜ ȣȢșȠȧ ©ǾȤșȦȜȞª Ȗǻȡ ȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ ț
ȘȢȥȦȧȣȡȜȠȜ ȝȢȠȧ ȘȚșȤșȟȔȠȜ ȣȤȢ ȗȧȥȜȦǻȖ ȦȔ șȣȢȩȧ
ȓȞȔ ȁȠ ȣșȤșȘȧȖȔȟȔ ©Ȕ ȭȢȕ ȡș ȣȢȗȤǻȬȜȦȜ ȣȤȢȦȜ
ȡȔȤȢȘȡȢȥȦǻ — ȡș țȔȟȜȬȔȖ ȧ ȥȣȢȞȢȁ ȚȢȘȡȢȗȢ ȫșȩȔ
ȭȢ țȧȥȦȤǻȫȔȖȥȓ ȧ ǟȜǿȖǻ ȔȕȢ Ȗ ǻȡȬȜȩ ȠǻȥȪȓȩ Ȗ ȓȞȜȩ
ȤȢțȣȜȦȧȖȔȖ ȦȢȣȢȗȤȔȨǻȫȡǻ ȝ șȦȡȢȗȤȔȨǻȫȡǻ ȣȢȘȤȢȕȜȪǻª
ǦȣȢȗȔȘȜ  ȥ   ǣ ǕȨȔȡȔȥȰǿȖȔǬȧȚȕȜȡȥȰȞȢȗȢ
ȣȢșȦȤȢțȣȜȦȧȖȔȖȣȤȢȗȢȤȪǻȖ©ȣȤȢȡȔȝȠșȡȬǻȣȢȘȤȢȕȜȪǻ
ȦȔȠȦșȬȡȰȢȗȢ ȣȢȕȧȦȧª ǫǻ ȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜ
ȞȢȤȜȥȦȔȖȣȤȜȡȔȣȜȥȔȡȡǻȣȢșȠȜ©ǟȔȖȞȔțªǜȔȘȧȠȣȢșȠȜ
©ǡȔȤǻȓªȡȔȣȜȥȔȡȢȁȠșȡȬȡǻȚțȔȣǻȖȦȢȤȔȤȢȞȧȘȢȥȠșȤȦǻ
ȖȜȡȢȬȧȖȔȖȥȓ ȭș ț ȣșȤȬȜȩ ȤȢȞǻȖ țȔȥȟȔȡȡȓ ȣȢșȦȔ ȔȕȢ ȝ
ǻȭșțȘȔȖȡǻȬȢȗȢȫȔȥȧȕșȤșțǭșȖȫșȡȞȢȘǻȟȜȖȥȓ
ȪȜȠțȔȘȧȠȢȠǻțǗǥǿȣȡǻȡȢȲ©ȖȢȠȡșȤȢȘȜȟȔȥȰȠȯȥȟȰ
ȢȣȜȥȔȦȰ ȥșȤȘȪș ȠȔȦșȤȜ ȣȢ ȚȜțȡȜ ǤȤșȫȜȥȦȢȝ ǙșȖȯ
ȠȔȦșȤȜǦȣȔȥȜȦșȟȓª—ȣȜȥȔȖȖǻȡǕȖȦȤȢȩȜȤȔȡǻȬȢȠȧ
ȟȜȥȦǻ  ȥǻȫ   ȘȢ ȦȢȗȢ Ț ȔȘȤșȥȔȦȔ ©«ȞȢȗȘȔȦȢ
ȘȧȠȔȟȓȔȡȔȟȜțȜȤȢȖȔȦȰȥșȤȘȪșȠȔȦșȤȜȣȢȚȜțȡȜȥȖȓȦȢȝ
ǡȔȤȜȜª,ȦǻȟȰȞȜȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻȚȢȖȦȠȔȝȚșȫșȤșț
ȘșȥȓȦȜȟǻȦȦȓ ȣǻȥȟȓ ȣșȤȬȜȩ țȗȔȘȢȞ ȧ ȟȜȥȦȔȩ ȘȢ Ǘ ǥǿȣ
ȡǻȡȢȁȣȢșȦȤȢțȣȢȫȔȖȤșȔȟǻțȔȪǻȲȘȔȖȡȰȢȗȢțȔȘȧȠȧ
ǗȜȖȫșȡȡȓ ȣȤȔȪǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȘ ȖȜȤȢȕȟșȡȡȓȠ ȣȢ
ȣșȤșȘȡǻȩ ȣȟȔȡǻȖ țȔȘȧȠȔȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȦȔ ȤȢȟǻ ȣȟȔȡǻȖ ȧ
ȘȔȟȰȬȢȠȧ ȦȖȢȤȫȢȠȧ ȣȤȢȪșȥǻ ȧȥȞȟȔȘȡȲǿȦȰȥȓ ȦȜȠ ȭȢ
ȞȤǻȠȡșȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢȗȢȣȟȔȡȧȣȢȖǻȥȦǻ©ǝțȡȜȫșȗȢȣȢȫȦȜ
ȕȔȤȜȡª Ȗǻȡ ȡș ȨǻȞȥȧȖȔȖ ȁȩ ȡȔ ȣȔȣșȤǻ Ȕ ȖȜȡȢȬȧȖȔȖ
ǻ ȦȤȜȠȔȖ ȧ ȗȢȟȢȖǻ ǤȤȢȦș ȥȔȠȔ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȔ ȨȢȤȠȔ
ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȦȖȢȤǻȖ ȡș ȟȜȬȔǿ ȥȧȠȡǻȖȧ ȭȢ ȣȜȬȧȫȜ ȁȩ
ǭșȖȫșȡȞȢȥȣȜȤȔȖȥȓȡȔȣșȖȡȜȝȣȢȣșȤșȘȡȰȢȡȔȞȤșȥȟșȡȜȝ
ȣȟȔȡ Ǣș ȠȢȚȡȔ ȡȔȣȤ ȡș ȣȢȗȢȘȜȦȜȥȓ ț ǳ ǶȖȔȞǻȡȜȠ
ȭȢ ȖȚș ȥȔȠȔ ©ȤȔȪǻȢȡȔȟǻȥȦȜȫȡȔ ȦȤȜȫȟșȡȡȔ ȣȢȕȧȘȢȖȔª
ȣȢșȠȜ ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª țȔȥȖǻȘȫȧǿ ȭȢ
ȣȢșȦ ȡȔȣȜȥȔȖ ȁȁ ǻȘȧȫȜ țȔ ȣșȖȡȜȠ ȣȟȔȡȢȠ ȤșȔȟǻțȧȲȫȜ
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ǧǗ2ǥǬǝǞǤǥǣǫ(ǦǭǚǗǬ(ǢǟǕǤǝǦǱǡ(ǢǢǝǟǕ

ȖȚș ȖȜȡȢȬșȡȜȝ țȔȘȧȠ ǶȖȔȞǻȡ ǳ Ǧ   ©ǨȘȔȫȡȢ
ȣȤȢșȞȦȜȤȢȖȔȡȡȯȝ ȣȟȔȡª ȣȢșȠȜ ©ǦȔȦȤȔȣ Ȝ ǙșȤȖȜȬª
țȗȢȘȢȠ Ȫșȝ țȔȘȧȠ ȫȔȥȦȞȢȖȢ ȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢ Ȗ ȣȢșȠǻ
©ǳȤȢȘȜȖȜȝª  ǭșȖȫșȡȞȢ țȗȔȘȧȖȔȖ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ
 ȟȜȣ  ǧȔȠ Țș Ȗǻȡ țȔțȡȔȫȜȖ ȭȢ ǿ Ȗ ȡȰȢȗȢ
ȭș ȢȘȜȡ ȣȟȔȡ ©ȢȥȡȢȖȔȡȡȯȝ ȡȔ ȣȤȢȜȥȬșȥȦȖȜȜ Ȗ
ǣȤșȡȕȧȤȗȥȞȢȝȥȔȦȤȔȣȜȜªǻȠǻȤȞȧȖȔȖȫȜȡșȖȞȟȲȫȜȦȜ
ȝȢȗȢȓȞȓȥȞȤȔȖȜȝșȣǻțȢȘȘȢ©ǦȔȦȤȔȣȔȜǙșȤȖȜȬȔªǤȟȔȡ
ȣȢșȠȜ ȣȤȢ ȠȔȦȤȢȥȔ ȖȜȞȟȔȘșȡȢ Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǤȤȢȗȧȟȞȔ
ȥ ȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ Ȝ ȡș ȕșț ȠȢȤȔȟȜª Șș Ȫșȝ ȣȟȔȡ
ȖȟȔȥȡș ǻ țȘǻȝȥȡșȡȢ ǜǻȥȦȔȖȟșȡȡȓ Ȗȥǻȩ ȪȜȩ ȣȟȔȡǻȖ ȦȔ
ȣȟȔȡȧȣȢȖǻȥȦǻ©ǝțȡȜȫșȗȢȣȢȫȦȜȕȔȤȜȡªȖȜȓȖȟȓǿȁȩȡȲ
ȥȣǻȟȰȡȧ ȤȜȥȧ — ȞȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡǻȥȦȰ ȦȖȢȤȫȜȩ țȔȘȧȠǻȖ
ȣȢșȦȔ ǶȘșȝȡȢșȥȦșȦȜȫȡȔ ȞȢȡȪșȣȪǻȓ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȥȞȟȔȘȔȟȔȥȓȝȤȢțȖȜȖȔȟȔȥȓȥȔȠșȡȔȥȦȔȘǻȁȤȢțȤȢȕȞȜȁȩȡǻȩ
ȣȟȔȡǻȖǖȟȜțȰȞȢȲȘȢȣȟȔȡȧǿȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȔȥȩșȠȔȓȞȧ
ǭșȖȫșȡȞȢȡȔȞȤșȥȟȜȖȧȣȢȖǻȥȦǻ©ǖȟȜțȡșȪȯª©ǦȡȔȫȔȟȔ
ȢȣȜȬȧȥȢȦȭȔȡȜșȠȠșȥȦȢȦșȣșȝțȔȚȣȢȦȢȠȢȣȜȬȧ
ȘșȝȥȦȖȧȲȭȜȩ ȟȜȪ Ȝȩ ȘȢȠȔȬȡȜȝ ȕȯȦ ȩȔȤȔȞȦșȤȯ
ȣȤȜȖȯȫȞȜȡșȘȢȥȦȔȦȞȜȜȘȢȕȤȢȘșȦșȟȜȔȣȢȦȢȠȧȚșȣȢ
ȠșȤșȥȜȟȣȤȜȥȦȧȣȟȲȞȘȤȔȠșȦșȞȥȔȠȢȠȧȘșȝȥȦȖȜȲª
   ǤȢȘǻȕȡȧ ȤȢȟȰ ȖǻȘǻȗȤȔȖȔȖ ȧ ǧ ȣ ǭȣ ȘȢȕǻȤ
șȣǻȗȤȔȨǻȖ ȓȞǻ ȣȢșȦ ȫȔȥȢȠ ȖȜțȡȔȫȔȖ ȭș ȘȢ ȦȢȗȢ ȓȞ
ȣȜȥȔȦȜ ȦȖǻȤ ǧȔȞ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǧȢ ȦȔȞ ǻ ȓ ȦșȣșȤ ȣȜȬȧª
ȣȢșȦ ȤȢțȗȢȤȦȔȲȫȜ ȟǻȤȜȫȡȧ ȦșȠȧ ǻȘș ȖǻȘ ȡȔȤȢȘȡȢȁ
ȣȤȜȞȔțȞȜ ȓȞȧ Ȗǻȡ ȧțȓȖ țȔ șȣǻȗȤȔȨ ǥȢțȤȢȕȞȔ ȣȟȔȡǻȖ ǻ
ȥȩșȠȘȢȕǻȤșȣǻȗȤȔȨǻȖ—ȥȖǻȘȫșȡȡȓȪǻȟșȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȥȦǻ
ȦȖȢȤȫȢȗȢȣȤȢȪșȥȧ
ǦȖȢȁ ȣȟȔȡȜ ȣȢșȠ ǻ ȕȔȟȔȘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș ȢȘȤȔțȧ
ȖȦǻȟȲȖȔȖ ȧ ȦșȞȥȦ Ǚȟȓ ȪȰȢȗȢ Ȗǻȡ ȠȔȖ ȖǻȘȫȧȦȜ ȣșȖȡș
șȥȦșȦȜȫȡșțȖȢȤȧȬșȡȡȓȧȖǻȝȦȜȖȢȥȢȕȟȜȖȜȝșȠȢȪǻȝȡȢ
ȦȖȢȤȫȜȝȥȦȔȡȡȔȟȔȬȦȧȖȔȦȜȥȓȡȔȢȥȢȕȟȜȖȜȝȣȢșȦȜȫȡȜȝ
ȟȔȘ ǻ ȦȢȘǻ ȤșȔȟǻțȧȲȫȜ ț ȣșȖȡȜȠȜ ȞȢȤșȞȦȜȖȔȠȜ  ȧȚș
ȖȜȡȢȬșȡȜȝ țȔȘȧȠ ȥȦȖȢȤȲȖȔȖ ȣșȤȖǻȥȡȜȝ ȦșȞȥȦ ȘȢȥȜȦȰ
ȟșȗȞȢ ǻ ȬȖȜȘȞȢ Ǘ șȣǻȥȦȢȟȓȤǻȁ ȦȔ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ ȣȢșȦȔ
ȠȔǿȠȢ ȘȧȚș ȩȔȤȔȞȦșȤȡǻ ȝ Ȫǻȡȡǻ ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ȣȤȢ Ȧș ȓȞ
ȬȖȜȘȞȢȣȜȥȔȖȖǻȡȡșȦǻȟȰȞȜȟǻȤȜȫȡǻȖǻȤȬǻȔȝȣȢșȠȜȦȔ
ȕȔȟȔȘȜǨȟȜȥȦǻȘȢǘǟȖǻȦȞȜǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔȖǻȘȗȤȧȘ
ȣȢȥȜȟȔȲȫȜȝȢȠȧȘȟȓȔȟȰȠ©ǡȢȟȢȘȜȞªȘșȓȞǻȥȖȢȁ
ȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȢțȔțȡȔȫȜȖȭȢȕȔȟȔȘȧ©ǨȦȢȣȟșȡȔªȖǻȡ
ȡȔȣȜȥȔȖ ȤȓȘȞȜ țȔȢȘȜȡȘșȡȰ©ȭȢȡȔȝȬȟȢȥȓȦș
ǻ ȣȢȥȜȟȔȲ Ȕ ´ǘȔȡȡȧȥȲµ >ȦȢȕȦȢ ´ǨȦȢȣȟșȡȧµ — ǥșȘ@
ȥȰȢȗȢȘȡȓ ȡȔȬȖȜȘȞȧ ȥȞȢȠȣȢȡȧȖȔȖ ȦȔ ǻ ȥȔȠ ȡș țȡȔȲ
ȫȜ ȘȢ ȟȔȘȧ ȫȜ ȡǻª ǦȦȖȢȤșȡȜȝ ©ȡȔȬȖȜȘȞȧª ǻ ȦȢȗȢ Ț
ȥȔȠȢȗȢȘȡȓȖǻȘǻȥȟȔȡȜȝǘǟȖǻȦȪǻǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȢȖǻȦșȞȥȦ
ȕȔȟȔȘȜȖȤȔȚȔǿȠȜȥȦȖȜȞǻȡȫșȡǻȥȦȲȘȢȖșȤȬșȡǻȥȦȲǶȪș
ȦǻȟȰȞȜȢȘȜȡǻțȕȔȗȔȦȰȢȩ ȡșȠșȡȬȤȔțȲȫȜȩ ȣȤȜȞȟȔȘǻȖ
ȤǻȘȞǻȥȡȢȁ ǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȥȦǻ ȬȖȜȘȞȢȗȢ ȕȧȤȩȟȜȖȢȗȢ ȦșȠȣȧ
ȣȤȔȪǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȔȪǻ ȭȢ ȧȖǻȡȫȧȖȔȟȔȥȓ ȥȦȖȢȤșȡȡȓȠ
ȥȣȤȔȖȚȡǻȩȣȢșȦȜȫȡȜȩȣșȤȟȜȡ
ǠȜȬș ȫȢȦȜȤȜ Șȡǻ ȣȢȦȤǻȕȡȢ ȕȧȟȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȔȕȜ ȥȦȖȢȤȜȦȜ ȦȔȞȧ ȖșȟȜȞȧ ȣȢșȠȧ  ȤȓȘȞǻȖ  ȓȞ
©ǢșȢȨǻȦȜªǤȤȢȡȔȣȜȥȔȡȡȓȣșȤȖǻȥȡȢȗȢȦșȞȥȦȧȣȢșȠȜțȔ

ȦȔȞȜȝȞȢȤȢȦȞȜȝȫȔȥǭșȖȫșȡȞȢȗȢȖȢȤȜȦȰȧǮȢȘșȡȡȜȞȧ
Ȗ țȔȣȜȥȧ ȖǻȘ  ȗȤȧȘ  ȓȞ ȣȤȢ țȖȜȫȔȝȡș Șȟȓ ȡȰȢȗȢ
ȓȖȜȭș ©Ǘ ȣȤȢȘȢȟȚșȡȜș ȱȦȜȩ ȫșȦȯȤșȩ Șȡșȝ ȣȜȥȔȟ
ȣȢȱȠȧȡȔțȖȔȡȜȓȞȢȦȢȤȢȝșȭșȡșȣȤȜȘȧȠȔȟǟȔȚșȦȥȓ
ȓ ȡȔțȢȖȧ șș ´ǢșȢȨȜȦȯ ȜȟȜ ȣșȤȖȯș ȩȤȜȥȦȜȔȡșµª
ǦȦǻȟȰȞȜȚȫȔȥȧ ȟȜȬșȫȢȦȜȤȜȘȡǻ țȔȕȤȔȟȢȖǭșȖȫșȡȞȔ
ȥȦȖȢȤșȡȡȓȣșȤȖǻȥȡȢȗȢȦșȞȥȦȧȡșȠșȡȬȥȞȟȔȘȡȢȁȣȢșȠȜ
©ǡȔȤǻȓª ȣșȤȬȔȤșȘȔȞȪǻȓ—ȤȓȘȞȜȢȥȦȔȦȢȫȡȔ—
 ȤȓȘȞǻȖ  ǤșȤȖǻȥȡȜȝ ȁȁ ȖȥȦȧȣ ȓȞȜȝ ȣȢșȦ ȢȘȤȔțȧ
Ț ȖǻȘȞȜȡȧȖ ǻ țȗȢȘȢȠ ȧȡǻȥ ȘȢ ©ǖǻȟȰȬȢȁ ȞȡȜȚȞȜª ȓȞ
ȥȔȠȢȥȦǻȝȡȜȝ ȦȖǻȤ ©ǗȢ ǶȧȘșȁ ȖȢ Șȡǻ ȢȡȜª  ț ȓȞȢȗȢ
ȣȢȫȔȟȔȥȓȤȢȕȢȦȔȡȔȘ©ǡȔȤǻǿȲªȘȔȦȢȖȔȡȢȧȫȢȤȡȢȖȢȠȧ
ȔȖȦȢȗȤȔȨǻȚȢȖȦȔȚȢȖȦȣșȤȬȧȤșȘȣȢșȠȜ
ȖȚșȣȢȖȡǻȥȦȲțȔȖșȤȬșȡȢ
ǖȧȟȜ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȝ Ȫǻȟǻ ȣșȤǻȢȘȜ ȞȢȟȜ Ȗǻȡ ȦȖȢȤȜȖ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȡȔȦȩȡșȡȡȢȢȥȢȕȟȜȖȢǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȝȕȧȤȩȟȜȖȢ
țȡȔȘțȖȜȫȔȝȡȢȲȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȥȦȲȝȠȜȥȦșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȲ
ȣȜȬȧȫȜȢȘȜȡțȔȢȘȡȜȠȣȢȤȓȘǻțȟǻȤȜȫȡȜȠȜȖǻȤȬȔȠȜȪǻȟȧ
ȡȜțȞȧȣȢșȠȦȔǻȡȦȖȢȤǻȖȖșȟȜȞȢȗȢȢȕȥȓȗȧǧȔȞȡȔȣȜȥȔȡȢ
ȖȢȥșȡȜȣȢșȠȜ©ǾȤșȦȜȞª ǻțȣȢȥȟȔȡȡȓȠȣȢȥȖȓȦȢȲ
©ǭȔȨȔȤȜȞȢȖǻª  ©ǦȟǻȣȜȝª ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ©ǟȔȖȞȔțª
ȠǻȥȦșȤǻȲ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ
ȚȜȖȜȠª ȪȜȞȟ ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟȠȜª ȖǻȤȬǻ ©ǪȢȟȢȘȡȜȝ
ǴȤª ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ȦȔ ȪǻȟȜȝ ȤȓȘ ȠșȡȬȜȩ ȣȢșțǻȝ ǻ ȥșȤșȘ
ȡȜȩ©ǜȔȣȢȖǻȦ—ǴȞȧȠȤȧȦȢȣȢȩȢȖȔȝȦșªȀȩȡȔȣȜȥȔȡȢ
ȣȤȢȦȓȗȢȠȘȜȖȢȖȜȚȡȢȞȢȤȢȦȞȢȗȢȓȞȡȔȦȔȞȧȖșȟșȦșȡȥȰȞȧ
ȦȖȢȤȫȧ ȣȤȔȪȲ ȫȔȥȧ ț  ȚȢȖȦ ȖǻȤȬǻ ©Ǣș țȔȖȜȘȧȝ
ȕȔȗȔȦȢȠȧª ȦȔ ©Ǣș ȚșȡȜȥȓ ȡȔ ȕȔȗȔȦǻȝª  ȘȢ  ȗȤȧȘ
ȖǻȤȬ ©ǴȞ ȧȠȤȧ ȦȢ ȣȢȩȢȖȔȝȦșª  ȦȢȕȦȢ ȖȣȤȢȘȢȖȚ
ȓȞȜȩȢȥȰȘȡǻȖ
ǢșȢȘȡȢȤȔțȢȖǻȥȣȔȟȔȩȜȣȢȘǻȕȡȢȁȢȥȢȕȟȜȖȢǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȁ
ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȡȔȣȤ ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȩ — ȡȔ
ȣȢȫ ȩ ȣǻȘ ȫȔȥ ȧȖ·ȓțȡșȡȡȓ Ȗ ȞȔțșȠȔȦǻ ǧȤșȦȰȢȗȢ
ȖǻȘȘǻȟȧ ȡȔ ǟȢȥȔȤȔȟǻ ȦȢȭȢ  ȥȣȔȟȔȩȜ ȠǻȚ ȓȞȜȠȜ
ȟșȚȔȟȜ ȣșȤǻȢȘȜ ȖǻȘȡȢȥȡȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȗȢ țȔȦȜȬȬȓ ȫȜ
ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ ȠșȡȬ ȕȧȤȩȟȜȖȢȁ ȣȤȔȪǻ ȘȔȲȦȰ ȣǻȘȥȦȔȖȜ
ȘǻȝȦȜȖȜȥȡȢȖȞȧȣȤȢȡșȤǻȖȡȢȠǻȤȡǻȥȦȰȦȖȢȤȫȢȁȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȞȤșȥȟȜȦȜ ȩȖȜȟșȣȢȘǻȕȡȧ ȞȤȜȖȧ ȘȜȡȔȠǻȞȜ
ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȗȢ ȣȤȢȪșȥȧ ǡȔǿȠȢ ȫȜȠȔȟȢ ȕșțȣșȤșȫȡȜȩ
ǻ ȡșȥȣȤȢȥȦȢȖȡȜȩ ȥȖǻȘȫșȡȰ ȭȢ ȝ ȦȢȘǻ ȞȢȟȜ ȦȖȢȤȫȜȝ
ȔȞȦ ǭșȖȫșȡȞȔ ȤȢțȖȜȖȔȖȥȓ ȓȞ ȣȤȢȪșȥ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ
Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȔȪǻȁ  ȖȜȡȢȬșȡȢȗȢ țȔȘȧȠȧ Ȗǻȡ ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȓȞ ǻ
ȣǻȘ ȫȔȥ ©ȖȜȕȧȩȢȖȢȗȢª ȣȢȥȦȔȡȡȓ ȡșȖșȟȜȞȜȩ ȟǻȤȜȫȡȜȩ
ȣȢșțǻȝȖǻȘțȡȔȫȔȖȥȓǻȠȣȧȟȰȥȜȖȡǻȥȦȲȖȜȥȢȞȜȠȦșȠȣȢȠ
ȡȔȖȔȟȰȡǻȥȦȲǶȠȣȧȟȰȥȜȖȡǻȥȦȰ ȧȣȢǿȘȡȔȡȡǻțȗȟȜȕȜȡȡȢȲ
ȪǻȟșȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȲ  ©ȖȜȕȧȩȢȖǻȥȦȰª ț șȟșȠșȡȦȔȠȜ
ǻȠȣȤȢȖǻțȔȪǻȁ ȣȤȜȥȞȢȤșȡȜȝȤȢȕȢȫȜȝȦșȠȣ—ȪșȖȟȔȥȡș
țȔȗȔȟȰȡȔ ȡșȖǻȘ·ǿȠȡȔ ȝ ȢȤȗȔȡǻȫȡȔ ȤȜȥȔ ȣșȤȖǻȥȡȢȗȢ
ȦȖȢȤȫȢȗȢ ȔȞȦȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞȔ ț ȤǻțȡȜȠ ȥȦȧȣșȡșȠ
ǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȥȦǻ ȖȜȓȖȟȓȟȔȥȓ ȧ ȦȖȢȤȔȩ ȠȔȟȜȩ ȟǻȤȜȫȡǻ
ȖǻȤȬǻ  ǻ ȖșȟȜȞȜȩ ȨȢȤȠ Ȥǻțȡǻ ȖȜȘȜ ȣȢșȠ ȕȔȟȔȘȜ 
ǜȢȖȥǻȠȡșȩȔȤȔȞȦșȤȡȔȖȢȡȔȟȜȬșȘȟȓȦȖȢȤȫȢȗȢȣȤȢȪșȥȧ
ǭșȖȫșȡȞȔȣșȤșȞȟȔȘȔȫȔ ǕȕȜ ȣșȤșȞȢȡȔȦȜȥȓ Ȗ ȪȰȢȠȧ

ǧǗ2ǥǬǝǞǤǥǣǫ(ǦǭǚǗǬ(ǢǟǕǤǝǦǱǡ(ǢǢǝǟǕ

ȘȢȥȜȦȰ ȕȔȫȜȦȜ ȔȖȦȢȗȤȔȨȜȫșȤȡșȦȞȜ ȝȢȗȢ ȣșȤșȥȣǻȖǻȖ
țǻ ©ǦȟȢȖȔ Ȣ ȣȢȟȞȧ ǶȗȢȤșȖǻȠª ǻț ȗȧȥȦȜȠ ȣȟșȦȜȖȢȠ
ȡȔȬȔȤȧȖȔȡȡȓȠ ȣȤȔȖȢȞ ȠȔȝȚș Ȗ ȞȢȚȡȢȠȧ ȤȓȘȞȧ ț
ȕȔȗȔȦȰȠȔ ȣȤȢȕȡȜȠȜ ȣȢȬȧȞȢȖȜȠȜ ȤșȘȔȞȪǻȓȠȜ ȦȜȩ
ȥȔȠȜȩȤȓȘȞǻȖ
ǢȔȘ ȥȦȖȢȤșȡȡȓȠ ȣșȤȖǻȥȡȜȩ ȦșȞȥȦǻȖ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȔ
ȪȲȖȔȖ ǻț ȖȜȡȓȦȞȢȖȢȲ țȢȥșȤșȘȚșȡǻȥȦȲ ǻ ȦȖȢȤȫȜȠ țȔ
ȣȔȟȢȠǥȢțȣȢȫȔȖȬȜȞȢȠȣȢȡȧȖȔȦȜȦȖǻȤȖǻȡȡȔȠȔȗȔȖȥȓȡș
ȣȤȜȣȜȡȓȦȜȤȢȕȢȦȧȔȚȘȢȪǻȟȞȢȖȜȦȢȗȢȝȢȗȢțȔȖșȤȬșȡȡȓ
ǧȔȞ ȕȧȟȢ țǻ țȗȔȘȔȡȜȠȜ ȖȜȭș ȕȔȟȔȘȢȲ ©ǨȦȢȣȟșȡȔª
ȝ ȣȢșȠȔȠȜ ©ǢșȢȨǻȦȜª ȦȔ ©ǡȔȤǻȓª ȦȔȞ ȣȜȥȔȟȜȥȓ ȝ
ǻȡ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȜ ǜ ȣȤȜȖȢȘȧ ȣșȤșȤȖȔȡȢȁ ȤȢȕȢȦȜ ȡȔȘ
ȡșȖǻȘȢȠȢȲȡȔȠ©ǠȧȡȔȦȜȞȢȲªțȔȗȧȕȟșȡȢȲȣǻȥȟȓȥȠșȤȦǻ
ȣȢșȦȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș ȕșț ȚȔȟȲ ǻ ȣȤȜȞȤȢȥȦǻ țȔțȡȔȫȔȖ ȧ
ǮȢȘșȡȡȜȞȧ țȔȣȜȥȞȖǻȦ ©ǤȢȟȧȫȜȟȠȜȟșȝȬșș
ȣȜȥȰȠȢȢȦȠȜȟșȝȬșȗȢǦșȤȗșȓǧȜȠȢȨșșȖȜȫȔǕȞȥȔȞȢȖȔ
ȡȔȞȢȦȢȤȢșȕȧȘȧȢȦȖșȫȔȦȰțȔȖȦȤȔ—ȥșȗȢȘȡȓȓȧȖȟșȞȥȓ
ȥȖȢșȲ´ǠȧȡȔȦȜȞȢȲµǚȥȟȜȕȯȡșȣȢȠșȬȔȟȢȕȓțȔȦșȟȰȡȯȝ
ǦȢȬȔȟȰȥȞȜȝȦȢȓȞȢȡȫȜȟȕȯ´ǠȧȡȔȦȜȞȧµªǨȣȤȢȪșȥǻ
ȤȢȕȢȦȜ ȡȔȘ ȣșȤȖǻȥȡȜȠ ȦșȞȥȦȢȠ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȩȢȘȜȖ
ȧ ȥȖǻȦ ȢȕȤȔțǻȖ ǻ ȞȔȤȦȜȡ ȖȜȦȖȢȤȲȖȔȡȜȩ țȕȧȘȚșȡȢȲ
ȧȓȖȢȲ țȚȜȖȔȖȥȓ ț ȡȜȠȜ ȣȢȥȣǻȬȔȖ țȔȣȜȥȔȦȜ ©Ȧș ȭȢ
ȡȔȖǻȓȟȢȥȰª—ȥȟȢȖȔșȠȢȪǻȁȘȧȠȞȜǗǻȡȦȔȞȕȜȠȢȖȜȦȜ
țȧȥǻǿȁȥȜȟȜ©ȕǻȗªțȔȡȜȠȜȭȢȕȡșȖǻȘȥȦȔȦȜȡșȖȦȤȔȦȜȦȜ
ȬȖȜȘȬșțȔȨǻȞȥȧȖȔȦȜȡȔȣȔȣșȤǻǗȜȥȢȞȜȝȤȢȕȢȫȜȝȦșȠȣ
ȦȖȢȤȫȢȗȢȔȞȦȧȕȧȖțȧȠȢȖȟșȡȜȝȓȥȞȤȔȖǻȥȦȲȝȘȜȡȔȠǻțȠȢȠ
ȝȢȗȢ ȧȓȖȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȠȔȕȧȦȰ ȫȔȥȢȠ ȖǻȘȫȧȖȔȖ ȡȔȘȠǻȤ
ȪǻǿȁȟǻȤȜȫȡȢȁȥȦȜȩǻȁȡșȥȦȤȜȠȡȢȗȢȣȟȜȡȧșȠȢȪǻȝȡȢȁȩȖȜȟǻ
ǫșȝ ©ȡȔȘȠǻȤª ȣȢȦȤȔȣȟȓȖ ȧ ȣșȤȖǻȥȡǻ ȤȧȞȢȣȜȥȜ ǻ ȣȢșȦ
ȣȢȦǻȠȬȟǻȨȧȲȫȜȦȖǻȤȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢțȠșȡȬȧȖȔȖȧȥȧȖȔȖ
țȤǻȖȡȢȖȔȚȧȖȔȖȪșȝȟǻȤȜțȠȪȲșȠȢȪǻȝȡǻȥȦȰȫȧȦȦǿȖǻȥȦȰ
ȓȞȭȢȖȢȡȜȖȜȟȜȖȔȟȜȥȰȧȡȔȘȠǻȤȡȧȤȢțȫȧȟșȡǻȥȦȰ ȡȔȣȤ
ȧ ȦȖȢȤȔȩ ȤȢȞǻȖ țȔȥȟȔȡȡȓ  ȫȜ ȕȧȟȜ ȣȢȕǻȫȡȜȠ ȠȢȦȜȖȢȠ
ǨȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡȓ ȪȰȢȗȢ ©ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȣȢȦȢȞȧª — ȢȘȜȡ ț
ȢȥȡȢȖȡȜȩ ȡȔȣȤȓȠǻȖ ȣǻțȡǻȬȢȁ ȣȤȔȖȞȜ ȟǻȤȜȫȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ
ǗȢȡȜ ȘȢ Ȥșȫǻ ȣȤȔȖȜȟȜȥȓ țȔȗȔȟȢȠ ȠșȡȬș ȡǻȚ ȦȖȢȤȜ
ȟǻȤȢșȣǻȫȡȜȩȚȔȡȤǻȖ—ȣȢșȠȜȕȔȟȔȘȜ
ǜȣșȤșȖȔȚȡȢȖȜȕȧȩȢȖȜȠǻȠȣȧȟȰȥȜȖȡȜȠȩȔȤȔȞȦșȤȢȠ
ȦȖȢȤȫȢȗȢȔȞȦȧȣȤȜȥȞȢȤșȡȜȠȦșȠȣȢȠȣȤȢȪșȥȧȣșȤȖǻȥȡȢȗȢ
ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȦȖȢȤȧ ȬȖȜȘȞȜȠ ȨǻȞȥȧȖȔȡȡȓȠ ȝȢȗȢ ȡȔ
ȣȜȥȰȠǻ ȣșȤșȕȧȖȔǿ Ȗ ȡȔȝȕșțȣȢȥșȤșȘȡǻȬȢȠȧ țȖ·ȓțȞȧ Ȧș
ȭȢ ȣșȤȖǻȥȡȜȝ ȦșȞȥȦ ȢȘȤȔțȧ Ț ȡȔȕȧȖȔȖ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȩȢȫ ǻȭș ȝ ȡș ȢȥȦȔȦȢȫȡȢȗȢ ȡșȤǻȘȞȢ ȡȔȖǻȦȰ ǻ ȘȔȟșȞȢ
ȡș ȢȥȦȔȦȢȫȡȢȗȢ  Ȕȟș Ȗȥș Ț ȖǻȘȡȢȥȡȢ ȖȜȞǻȡȫșȡȢȗȢ ȧ
ȥȖȢȁȝȢȥȡȢȖǻȖȜȗȟȓȘȧǜȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȢȘȤȔțȧȚȥȞȟȔȘȔȖȥȓ
ȞȔȤȞȔȥ ȦȖȢȤȧ ȝȢȗȢ ȥȲȚșȦȡȢȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȜȝ ȞǻȥȦȓȞ
ȥȜȥȦșȠȔ ȢȕȤȔțǻȖ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȔ ȝ ȖǻȤȬȢȖȔ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ
Ǩ ȣȤȢȪșȥǻ ȦȖȢȤșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȡȓȦȞȢȖȢ ȦȢȫȡȢ ǻ
ȖȟȧȫȡȢȓȞȤǻȘȞȢȩȦȢȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȖȡȔȤȢȘȚȧȖȔȡȧȘȧȠȞȧ
ȝ ȣȢȫȧȦȦȓ ȧȥș Ȧș ȭȢ Ȗǻȡ ȩȢȦǻȖ ȥȞȔțȔȦȜ ȖȦǻȟȜȦȜ ȧ
ȥȟȢȖșȥȡȜȝȠȔȟȲȡȢȞȧȣȢșȦȜȫȡȧȞȔȤȦȜȡȧȚȜȖȢȣȜȥȔȦȜ
ȥȟȢȖȢȠǥǻȘȞǻȥȡȢȖȜȥȢȞȜȝȥȦȧȣǻȡȰșȠȢȪǻȝȡȢȁȭȜȤȢȥȦǻ
ȦȢȫȡȢȥȦǻ ȘȧȠȞȜ ȖȜȥȢȞȔ ȞȧȟȰȦȧȤȔ ȥȟȢȖȔ ȖǻȘ ȥȔȠȢȗȢ
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ȣȢȫ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ ȦȖȢȤȫȜȝ ȔȞȦ ǭșȖȫșȡȞȔ ǤȢșȦȜȫȡȔ
ȥȖǻȚǻȥȦȰ ǻ ȦȢȫȡǻȥȦȰ ȔȥȢȪǻȔȦȜȖȡȜȩ țȖ·ȓțȞǻȖ ȧȦǻȟșȡȜȩ ȧ
ȣșȤȖǻȥȡȜȩ ȦșȞȥȦȔȩ ȠȜȦȪȓ ȝ ȣȢȤȢȘȚșȡȜȩ ȡȔȘȖȜȥȢȞȢȲ
ȦȢȫȡǻȥȦȲ ȝȢȗȢ ȩȧȘȢȚ ǻȡȦȧȁȪǻȁ ȖȤȔȚȔȲȦȰ ǪȢȫ ȣǻȥȟȓ
țȔȖșȤȬșȡȡȓ ȣșȤȖǻȥȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ ȣȢȫȜȡȔȖȥȓ ȦȤȜȖȔȟȜȝ
ȣȤȢȪșȥȧȥșȕǻȫȡȢȗȢȬȟǻȨȧȖȔȡȡȓȦȖȢȤȧȩȢȫȣȢșȦȖȡȢȥȜȖ
ȧ ȡȰȢȗȢ ȫȜȥȟșȡȡǻ ȣȤȔȖȞȜ ǻ țȠǻȡȜ ȫȔȥȦȢ ȘȧȚș ǻȥȦȢȦȡǻ
ȣȤȢȦș Ȫș ȘȧȚș ȣȢȞȔțȢȖȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿ ȗȟȜȕȜȡȧ ȦȔ
ȢȤȗȔȡǻȫȡǻȥȦȰ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȗșȡǻȓ ǭșȖȫșȡȞȔ  ȫȜȠȔȟȔ
ȫȔȥȦȜȡȔȣșȤȖǻȥȡȢȗȢȦșȞȥȦȧȣșȤșȩȢȘȜȟȔȖȢȥȦȔȦȢȫȡȧȤșȘ
ȡșȦǻȟȰȞȜȕșțȤȔȘȜȞȔȟȰȡȢȁȣșȤșȤȢȕȞȜȔȝǻțȡșțȡȔȫȡȢȲ
ȣȤȔȖȞȢȲȔȫȔȥȢȠǻțȢȖȥǻȠȕșțțȠǻȡ
ǦȦȖȢȤȲȲȫȜ ȣșȤȖǻȥȡȜȝ ȖȔȤǻȔȡȦ ǭșȖȫșȡȞȢ ȞȟȔȖ ȡȔ
ȣȔȣǻȤ ȦșȞȥȦ ȥȟȢȖȔ ǻ țȖ·ȓțȞȜ ȠǻȚ ȡȜȠȜ  țȔȞȟȔȘșȡǻ Ȗ
ȝȢȗȢ ȣȔȠ·ȓȦǻ Ȗ ȟȔȦșȡȦȡȢȠȧ ȥȦȔȡǻ ȧ ȥȦȔȡǻ ȣȢȦșȡȪǻȝȡȢȁ
ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȝ ȗȢȦȢȖȡȢȥȦǻ ȣȢșțǻȓ ȠȢȠșȡȦȔȟȰȡȢ ț
ȤǻȘȞǻȥȡȢȲ ȟșȗȞǻȥȦȲ ǻ ȣȤȜȤȢȘȡǻȥȦȲ ȢȚȜȖȔȟȔ ȣǻȘ
ȡȔȦȜȥȞȢȠȣȢșȦȢȖȢȁȧȓȖȜȝȩȧȘȢȚțȠǻȥȦȢȖȢȁȡȔȥȦȔȡȢȖȜ
ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȁȡȔȥȦȖȢȤșȡȡȓȣȢșȦȜȫȡȜȩȢȕȤȔțǻȖǻȞȔȤȦȜȡ
ǡȢȖȔȖȣȢșȦȔȕȧȟȔȥȖȢȓǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȔȔȟșȕȔțȧȖȔȟȔȥȓ
ȡȔ ȖșȟșȦșȡȥȰȞȢȠȧ ȥȟȢȖșȥȡȢȠȧ ȢȞșȔȡǻ ȚȜȖȢȁ ȡȔȤȢȘȡȢȁ
ȦȔȟǻȦȠȢȖȜȖȧȥȰȢȠȧȕȔȗȔȦȥȦȖǻȁȁȥȦȜȟǻȖǤȢȦșȡȪǻȝȡȔ
ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȡȔȣȤȢȫȧȘ ȟșȗȞȢ ț ȖȜȥȢȞȢȲ șȠȢȪǻȝȡȢ
țȠǻȥȦȢȖȢȲ ȦȢȫȡǻȥȦȲ ȖȚș Ȗ ȣșȤȖǻȥȡȜȩ ȔȖȦȢȗȤȔȨȔȩ
ȣșȤșȦȖȢȤȲȖȔȟȔȥȓ ȡȔ ȞȢȡȞȤșȦȡȜȝ ȥȟȢȖșȥȡȜȝ ȦșȞȥȦ
ȥȦȔȖȔȟȔ ȤșȔȟȰȡȜȠ ȩȧȘȢȚ ȥȟȢȖȢȠ ǻ ȞȢȚȡș ȦȢȫȡȢ
țȡȔȝȘșȡșȥȟȢȖȢțȡȔȠșȡȧȖȔȟȢȡșȢȕȩǻȘȡȧȟȔȡȞȧȖȣȤȢȪșȥǻ
Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȔȪǻȁȨǻȞȥȔȪǻȁȩȧȘȢȚțȔȘȧȠȧ
Ǩ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȠȧ țȖ·ȓțȞȧ țǻ țȗȔȘȔȡȜȠȜ ȢȥȢȕȟȜ
ȖȢȥȦȓȠȜ ȦȖȢȤȫȢȗȢ ȔȞȦȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȣȢȡȦȔȡȡǻȥȦȲ ǻȠ
ȣȧȟȰȥȜȖȡǻȥȦȲ ȖȜȥȢȞȜȠ ȦșȠȣȢȠ ȠȢȖȡȢȁ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȔȪǻȁ
ȨǻȞȥȔȪǻȁȩȧȘȢȚțȔȘȧȠȧ ȣșȤșȕȧȖȔȟȢȝȦșȭȢȖȣșȤȖǻȥȡȜȩ
ȦșȞȥȦȔȩ ȕȔȗȔȦȢ ȫȢȗȢ ȟȜȬȔȟȢȥȓ ȭș ȣȤȜȕȟȜțȡȜȠ ȡș
ȢȥȦȔȦȢȫȡȜȠȡȔȠǻȫșȡȜȠȓȞȦȜȠȫȔȥȢȖǻȥȧȦȢȣȢȣșȤșȘȡǻ
ȤȢȕȢȫǻ țȔȗȢȦȢȖȞȜ ȢȞȤșȠȜȩ ȤȓȘȞǻȖ ȦȔ ȫȔȥȦȜȡ ȦȖȢȤȧ
ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȓȞȜȩȡȔȥȔȠȣșȤșȘȥȧȦȢȥȟȧȚȕȢȖșȨǻȞȥȔȪǻȓ
ȗȢȟ ȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȘȧȠȞȜ ȣȢȫȧȦȦȓ ȢȕȤȔțȡȢȁ
ȥȜȥȦșȠȜȣȢțȡȔȫșȡȡȓȥȲȚșȦȡȢȗȢȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȤșȔȟǻțȔȪǻȓ
ȡȔȠǻȫșȡȢȗȢǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡȢȤȜȦȠǻȫȡȢȗȢȟȔȘȧ
ǤȤȔȗȡȧȫȜ ȓȞȢȠȢȗȔ ȬȖȜȘȬș țȔȞȤǻȣȜȦȜ ȢȥȡȢȖȡȜȝ
țȠǻȥȦȦȖȢȤȧȟǻȡǻȲȥȲȚșȦȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȣȢșȦȭȢȕȡș
țȕȜȦȜȤȜȦȠǻȫȡȢȁǻȡșȤȪǻȁȡșțȔȗȔȟȰȠȧȖȔȦȜȤȧȩȧȖǻȤȬȔȡș
țǻȤȖȔȦȜȦȖȢȤȫȢȗȢȦșȠȣȧȖȖȔȚȔȖȭȢȖȘșȓȞȜȩȖȜȣȔȘȞȔȩ
ȘȢȪǻȟȰȡȢ ȡș țȔȦȤȜȠȧȖȔȦȜȥȓ ȡȔ ȢȞȤșȠȜȩ ȘșȦȔȟȓȩ ǻ
ȘǻȓȖ ȣȢȘǻȕȡȢ ȘȢ ȥȞȧȟȰȣȦȢȤȔ ȓȞȜȝ ȧ ȣȢȬȧȞȧ ȢȕȤȔțȧ
ȝȘș ȖǻȘ țȔȗȔȟȰȡȢȗȢ ȢȕȤȜȥȧ ȘȢ ȣȢȘȤȢȕȜȪȰ ǟȢȡȞȤșȦȡǻ
ȘșȦȔȟǻ țȔțȖȜȫȔȝ ȖȜțȡȔȫȔȟȜȥȓ ȣǻȘ ȫȔȥ ȡȔȥȦȧȣȡȢȗȢ
șȦȔȣȧ ȦȖȢȤșȡȡȓ — ȧ ȣȤȢȪșȥǻ ȧȖȔȚȡȢȗȢ ȢȣȤȔȪȲȖȔȡȡȓ
ǻ ȣȤȔȖȞȜ ȦȖȢȤȧ ǨȤȜȖȞȜ ȝ ȤȓȘȞȜ ȓȞǻ ȣȢșȦ ȟȜȬȔȖ ȧ
ȣșȤȖǻȥȡȜȩȤȧȞȢȣȜȥȔȩȕșțȘșȦȔȟȰȡȢȁȢȕȤȢȕȞȜȓȞȤȢȕȢȫǻ
țȔȗȢȦȢȖȞȜ ȕȧȟȜ ȦȜȠȫȔȥȢȖȜȠȜ ȫȢȤȡȢȖȜȠȜ ȖȔȤǻȔȡȦȔȠȜ
ȦșȞȥȦȧǤșȤȖǻȥȡǻȦȔǻȡȤȔȡȡǻȫȢȤȡȢȖǻȔȖȦȢȗȤȔȨȜȩȢȫȁȩ
țȕșȤșȗȟȢȥȓ ȠȔȟȢ ț ȧȥǻǿȲ ȡȔȢȫȡǻȥȦȲ țȔȥȖǻȘȫȧȲȦȰ Ȫșȝ
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ǧǗ2ǥǬǝǞǤǥǣǫ(ǦǭǚǗǬ(ǢǟǕǪǨǙ2ǛǢǝǟǕ

ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ ȠșȦȢȘ ȦȖȢȤȫȢȁ ȣȤȔȪǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȥȢȕȟȜȖȢ
ȞȢȟȜ țǻȥȦȔȖȜȦȜ ȁȩ ǻț ȣǻțȡǻȬȜȠȜ ȤȧȞȢȣȜȥȔȠȜ ȣȢșȦȔ
ȭȢ ȖǻȘȕȜȖȔȲȦȰ ȘȔȟȰȬǻ țȔȖșȤȬȔȟȰȡǻ ȥȦȔȘǻȁ ȦȖȢȤȫȢȗȢ
ȣȤȢȪșȥȧ
Ǘ ȢȘȡȜȩ ȖȜȣȔȘȞȔȩ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȫȜȡȔȖ ȣȜȥȔȦȜ ȓȞ
ȦǻȟȰȞȜ Ȗ ȡȰȢȗȢ ȖȜȡȜȞȔȖ țȔȘȧȠ Ȗ ǻȡ — ȠǻȚ ȣȢȓȖȢȲ
țȔȘȧȠȧ ȦȔ ȤȢțȤȢȕȞȢȲ ȣȟȔȡȧ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ȦȖȢȤȧ ȝ
ȣȢȫ ȤȢȕȢȦȜ ȓȞ ȧȚș țȔțȡȔȫȔȟȢȥȓ ȠȜȡȔȟȢ ȫȜȠȔȟȢ
ȫȔȥȧǕȘșȓȞǻțȔȘȧȠȜȖțȔȗȔȟǻȟȜȬȜȟȜȥȓȡșțȘǻȝȥȡșȡȜȠȜ
©ǝțȡȜȫșȗȢȣȢȫȦȜȕȔȤȜȡª ȔȕȢȁȩȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢȦǻȟȰȞȜ
ȫȔȥȦȞȢȖȢ ©ǳȤȢȘȜȖȜȝªȦȔǻȡ ǢȔȥȦȧȣȡȔȨȔțȔȦȖȢȤȫȢȗȢ
ȣȤȢȪșȥȧ — ȘȔȟȰȬș ȘȢȢȣȤȔȪȲȖȔȡȡȓ ȝ ȬȟǻȨȧȖȔȡȡȓ
ȦȖȢȤǻȖ ȣǻȘ ȫȔȥ ȣșȤșȣȜȥȧȖȔȡȡȓ ȦșȞȥȦǻȖ ǻț ȫȢȤȡȢȖȜȩ
ȘȢ ȫȜȥȦȢȖȜȩ ȔȖȦȢȗȤȔȨǻȖ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣșȤșȣȜȥȧȖȔȖ
ȡȔȫȜȥȦȢ ȥȖȢȁ ȦȖȢȤȜ ȞȤǻȠ ȣȢșțǻȝ ȤȔȡȡȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ 
ȘȢ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȜȩ ȔȟȰȕȢȠǻȖ ȣșȤșȘ ȔȤșȬȦȢȠ  — ȘȢ
țȕ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ — ȘȢ ©ǡȔȟȢȁ ȞȡȜȚȞȜª
ȣǻȥȟȓțȔȥȟȔȡȡȓ—ȘȢ©ǖǻȟȰȬȢȁȞȡȜȚȞȜªǤșȤșȣȜȥȧȲȫȜ
ȦșȞȥȦȜ Ȗǻȡ ȧȖȔȚȡȢ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȡȔȘ ȡȜȠȜ ȢȘȡǻ ȥȟȢȖȔ
țȔȞȤșȥȟȲȖȔȖ ȫȔȥȢȠȡȔȖǻȦȰȡșȘȢȣȜȥȔȖȬȜȁȩȘȢȞǻȡȪȓ 
ǻ ȦȧȦ Țș ȡș ȟȔȠȔȲȫȜ ȖǻȤȬȢȖȜȩ ȤȓȘȞǻȖ țȔȠǻȡȲȖȔȖ ǻȡ
ǢȔȪȰȢȠȧȦȖȢȤȫȔȣȤȔȪȓȣȢșȦȔȡșȣȤȜȣȜȡȓȟȔȥȰǨȤǻțȡȜȝ
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ȖșȟȜȞȢȁ ȦȖȢȤȫȢȤșȘȔȞȪǻȝȡȢȁ ȤȢȕȢȦȜ ȔȖȦȢȤȔ ȡȔȕȧȟȔ
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ȣșȤșȥȦȔȖȔȖ ȣȤȔȪȲȖȔȦȜ ȡȔȘ ȥȖȢȁȠȜ ȦȖȢȤȔȠȜ ȘȢ ȞǻȡȪȓ
ȚȜȦȦȓǤǻȘȫȔȥȘȤȧȞȧȖȔȡȡȓȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢȣȤȜȚȜȦȦǿȖȢȗȢ
ȖȜȘ — ©ǟȢȕțȔȤȓª  — Ȗǻȡ ȖȜȣȤȔȖȟȓȖ ȦșȞȥȦȜ ȧ
ȥȖȢǿȠȧ ȤȢȕȢȫȢȠȧ ȣȤȜȠ Ȟȡ ©ǟȢȕțȔȤª  ȣǻȥȟȓ
ȖȜȩȢȘȧȖȥȖǻȦ©ǟȢȕțȔȤȓªȣȤȢȘȢȖȚȧȖȔȖȖȜȣȤȔȖȟȓȦȜ
ȁȩȧȤȢȕȢȫȢȠȧȣȤȜȠȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ©ǟȢȕțȔȤȓª
ǠǻȦ ǘȢȡȫȔȤșȡȞȢ Ƕ ǜ ȦȖȢȤȫȢȁ ȟȔȕȢȤȔȦȢȤǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǥǠ  ǔ  ǕȝțșȡȬȦȢȞ Ƕ ǴȞ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ǭșȖȫșȡȞȢ ǟ
 ǭșȖșȟȰȢȖ ǳ ǴȞ ȦȖȢȤȜȖ ǭșȖȫșȡȞȢȣȢșȦ  ǦǻǬ 
ǔ ȣșȤȬȢȘȤȧȞǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝțȔȥǻȖǬ —ǥșȪȡȔȥȦ
ǜȔȝȪșȖ Ǥ ǴȞ ȦȖȢȤȜȖ ǭșȖȫșȡȞȢȣȢșȦ  ǡȜ >ǗȔȤȬȔȖȔ@ 
ǔǢșȡȔȘȞșȖȜȫǾǧȖȢȤȫǻȥȦȰǧǘǭșȖȫșȡȞȔȣǻȥȟȓțȔȥȟȔȡȡȓ
— ǟǟȢȘȔȪȰȞȔǠǩǜȦȖȢȤȫȢȁȟȔȕȢȤȔȦȢȤǻȁ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȔǧșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡȜȝȔȡȔȟǻțȣȢșțǻȝ©Ǡǻȟșȓª©ǥȧȥȔȟȞȔª
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ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǥșȘ ȤȢȕȢȦȔ ȡȔȘ ȦȖȢȤȔȠȜ — ȤȤ ǟ
ǗȔȭȧȞǩǧǙȖǻȤșȘȔȞȪǻȁȣȢșȠȜǧǘǭșȖȫșȡȞȔ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ
ȞȤȜȡȜȪȓª ǜȦȖȢȤȫȢȁȟȔȕȢȤȔȦȢȤǻȁȣȢșȦȔ ǤȤȔȪǻǣȘșȥȘșȤȚ
ȧȡȦ ǻȠ Ƕ ǡșȫȡȜȞȢȖȔ ǣ  ǧ  ǦșȤǻȓ ȨǻȟȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȡȔȧȞǗȜȣǗȔȭȧȞǩǧǙȖǻȤșȘȔȞȪǻȁȣȢșȠȜǧǘǭșȖȫșȡȞȔ
©ǗȔȤȡȔȞª ǜȦȖȢȤȫȢȁȟȔȕȢȤȔȦȢȤǻȁȣȢșȦȔ ǢǭǟǗȔȭȧȞǩǧ
ǜ ȦȖȢȤȫȢȁ ȟȔȕȢȤȔȦȢȤǻȁ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǥșȘȔȞȪǻȝȡȔ ȤȢȕȢȦȔ ȡȔȘ
ȡșȖǻȟȰȡȜȪȰȞȢȲ ȣȢșțǻǿȲ — ȤȤ   ǡȢȖȢțȡȔȖȥȦȖȢ ǻ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȥȦȖȢ ǟ  ǗȔȭȧȞ ǩ ǧ ǥșȘȔȞȪǻȝȡȔ ȤȢȕȢȦȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȘ ȪȜȞȟȢȠ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª  Ǣǭǟ  ǗȔȭȧȞ ǩ
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ȤȢȞǻȖ —   Ǣǭǟ  ǗȔȭȧȞ ǩ ǤȢșȠȔ ǭșȖȫșȡȞȔ
©ǡȔȤǻȓªȧȤșȘȔȞȪǻȓȩǻȖȔȤǻȔȡȦȔȩǢǭǟǖȢȤȢȘǻȡǗǦǢȔȘ
ȦșȞȥȦȔȠȜǧǘǭșȖȫșȡȞȔǟǗȔȭȧȞǩǧȖȢȤȫȢȤșȘȔȞȪǻȝȡȔ
ȤȢȕȢȦȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȘ ȣȢșțǻǿȲ ȤȔȡȡȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ  Ǣǭǟ 
ǗȔȭȧȞ ǩ ǙȖǻ ȤșȘȔȞȪǻȁ ȣȢșȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª 
ǢǭǟǗȔȭȧȞǩǤȢșȠȔǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǟȡȓȚȡȔªȖȤșȘȔȞȪǻȓȩǻ
ȖȔȤǻȔȡȦȔȩǨȞȤȔȁȡȥȰȞșȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȥȦȖȢǥșȥȣȠǻȚȖǻȘțȕǠ
ǗȜȣǖȢȤȢȘǻȡǗǦǙȢǻȥȦȢȤǻȁȦșȞȥȦȧ©ǡȔȟȢȁȞȡȜȚȞȜª
ǧǘǭșȖȫșȡȞȔǥǠǔǗȔȭȧȞǩǧȖȢȤȫȢȤșȘȔȞȪǻȝȡȔ
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ȞȢȡȞȤșȦȜțȔȪǻȓȓȞșȦȔȣȦȖȢȤȫȢȗȢȣȤȢȪșȥȧ ǗǻȥȡȜȞǪȔȤȞȘșȤȚ
ȧȡȦǪǔǤȜȦȔȡȡȓȚȔȡȤȧȣȢșȦȜȞȜȥȦȜȟȲǗȔȭȧȞǩ
ǤȢșȠȔǭșȖȫșȡȞȔ©ǾȤșȦȜȞªǢǭǟǗȔȭȧȞǩǧȖȢȤȫȔǻȥȦȢȤǻȓ
ȣȢșȠȜ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǫȔȤǻª  ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȠȢȖȔ ǻ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ
Ȗ ȬȞȢȟǻ  ǔ  ǶȖȔȞǻȡ ǳ ǢȢȦȔȦȞȜ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȪȓ ǟ
ǤȜȦȔȡȡȓȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȁǧǘǭșȖȫșȡȞȢǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟ
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ǗȔȥȜȟȰǖȢȤȢȘǻȡ

ǧǗÐǥǬǝǞ ǤǥǣǫeǦ ǭǚǗǬeǢǟǕǪǨǙÐǛ
ǢǝǟǕ — ȣȢȥȟǻȘȢȖȡǻȥȦȰ ǻ ȦșȩȡǻȞȔ ȤȢȕȢȦȜ ǭșȖȫșȡȞȔ
țȡȔȦȧȤȜȖȦǻȟșȡȡȓțȔȘȧȠǻȖȧȦșȠȔȦȜȫȡȜȩȞȢȠȣȢțȜȪǻȓȩ
ǤȤȢ ȦȖȢȤȫȧ ȟȔȕȢȤȔȦȢȤǻȲ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ȘǻțȡȔǿȠȢȥȓ ț
ȢȞȤșȠȜȩȖǻȘȢȠȢȥȦșȝȓȞǻȖǻȡțȔȟȜȬȜȖȧȥȖȢȁȩțȔȣȜȥȔȩ
ț ȔȟȰȕȢȠȡȜȩ ȡȔȫșȤȞǻȖ țȔȖșȤȬșȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ǻ ȢȥȢȕȟȜȖȢ
ț ȡșțȔȖșȤȬșȡȜȩ ȤȢȕǻȦ ǦȣȢȫȔȦȞȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȢȕȜȖ
ȞȢȡȦȧȤȨȢȤȠȜȣȢȦǻȠȣȤȢȞȟȔȘȔȖȦǻȡǻȘșȘȔȟǻțȕǻȟȰȬȧȲȫȜ
ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȁȩ ȗȤȔȘȔȪǻȝ ǞȢȗȢ ȣȔȟǻȦȤȔ ȕȧȟȔ ȢȕȠșȚșȡȢȲ
ǣȟǻǿȲ Ȗǻȡ ȠȔȟȲȖȔȖ ȡȔ ȕǻȟȢȠȧ ǼȤȧȡȦȢȖȔȡȢȠȧ ȣȢȟȢȦȡǻ
ǣȞȤșȥȟȜȖȬȜ ȤȜȥȧȡȢȞ ȧ ȡȔȝțȔȗȔȟȰȡǻȬȜȩ ȢȕȤȜȥȔȩ
ȢȟǻȖȪșȠ ȠȜȦșȪȰ ȣșȡțȟșȠ ȤǻȘȞȢȲ ȤȧȘȧȖȔȦȢȲ ȨȔȤȕȢȲ
ȖȞȤȜȖȔȖȦȟȢȝȦǻȡǻȓȞǻȖȡȔȟșȚȡȜȩȠǻȥȪȓȩȣǻȘȥȜȟȲȖȔȖ
ȦșȠȡȢȲȨȔȤȕȢȲ ȔȥȨȔȟȰȦȢȠǻȡȞȢȟȜȫȢȤȡȢȲ ǢȔȪșȝ
ȦȢȡȞȢȬȔȤȢȖȜȝ ȦșȣȟȜȝ ȣǻȘȠȔȟȰȢȖȢȞ ȡȔȡȢȥȜȖ ȩȢȟȢȘȡǻ ț
ȘȢȠǻȬȞȢȲȕǻȟȜȟȔȣǻȖȦȢȡȜ țȔȟșȚȡȢȖǻȘȞȢȟȰȢȤȧȬȞǻȤȜ
ȔȕȢ ȥǻȤȧȖȔȦȢȕȟȔȞȜȦȡȧȖȔȦǻ ȔȕȢ țșȟșȡȞȧȖȔȦǻ  ȣǻȥȟȓ
ȫȢȗȢ ȣȤȢȣȜȥȧȖȔȖ ȦșȣȟȜȠȜ ȦȢȡȔȠȜ ȤȢȚșȖȧȖȔȦȜȠȜ ȔȕȢ
ȚȢȖȦȧȖȔȦȜȠȜ ȥȖǻȦȟǻȠǻȥȪȓȡȔȞȟȔȘȔȖȩȢȟȢȘȡǻȕȟǻȞȜǨȚș
ȖȦȔȞȢȠȧȖȜȗȟȓȘǻȦȢȡȔȟȰȡǻȝȞȢȟȰȢȤȢȖǻȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓ
ȕȧȟȜ ȖȜȤȔțȡȜȠȜ ȨȢȤȠȔ țȘȔȖȔȟȔȥȓ ȤșȟȰǿȨȡǻȬȢȲ
ǙȔȟǻ ȠȔȟȲȖȔȖ ȞȢȥȦȲȠ ȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ ȞȢȟȰȢȤȔȩ
ȧȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȲȖȔȖ ȖǻȘȦǻȡȞȜ ȦȟȔ ȘȤǻȕȡȜȠȜ ȠȔțȞȔȠȜ
ȘȢȠȔȟȰȢȖȧȖȔȖ ȢȕȟȜȫȫȓ ȦǻȟȢ ȞȢȟȜ Ȫș ȕȧȖ ȔȞȔȘșȠ

ǧǗ2ǥǬǝǞǤǥǣǫ(ǦǭǚǗǬ(ǢǟǕǪǨǙ2ǛǢǝǟǕ

șȦȲȘ ȢȗȢȟșȡȢȁ ȣȢȥȦȔȦǻ  ȖȡȢȥȜȖ ȢȞȤșȠǻ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡǻ
ȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓ ȧ ȦșȠȔȦȜȫȡǻȝ ȞȔȤȦȜȡǻ  ǢȔ ȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧ
șȦȔȣǻ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȖ ǻ ȓȥȞȤȔȖȢȫșȤȖȢȡǻ ȞǻȡȢȖȔȤ
ȞȤȔȣȟȔȞ  ȥȜȡǻ ȕșȤȟǻȡȥȰȞȔ ȟȔțȧȤ ȧȟȰȦȤȔȠȔȤȜȡ  ȦȔ ǻȡ
ȨȔȤȕȜ ǕȞȖȔȤșȟȟȲ ǭșȖȫșȡȞȢ ȠȔȟȲȖȔȖ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȡȔ
ȞȢȟȰȢȤȢȖȢȠȧ ȕȟǻȘȜȩȦșȣȟȜȩȦȢȡǻȖ ȔǻȡȞȢȟȜȡȔȕǻȟȢȠȧ
ȣȔȣșȤǻ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȫȜ ȢȘȡȧ ȨȔȤȕȧ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ
ȥșȣǻȲ  ȔȕȢ ȘȖǻ ȩȢȟȢȘȡȧȖȔȦȧ ǻ ȦșȣȟȧȖȔȦȧ  Ȕ ȦȢ ȝ
ȕǻȟȰȬș ȨȔȤȕ ȘȢ ȬșȥȦȜ  ǤȢȥȟǻȘȢȖȡǻȥȦȰ ȤȢȕȢȦȜ ȕȧȟȔ
ȦȔȞȔ ȞȢȡȦȧȤȡȜȝ ȤȜȥȧȡȢȞ ȢȟǻȖȪșȠ ǻȡȞȢȟȜ ȘșȡșȘș
ȬȦȤȜȩȧȖȔȡȡȓ  ȣȤȢȞȟȔȘȔȡȡȓ ȟșȗȞȜȩ Ȧǻȡșȝ ȩȢȟȢȘȡȜȠ
ȦȢȡȢȠ ȧȖșȘșȡȡȓ ȘȢȘȔȦȞȢȖȢȗȢ ȦșȣȟȢȗȢ ǻȡ ȞȢȟȰȢȤǻȖ Ǩ
ȡȔȝȢȥȖǻȦȟșȡǻȬȜȩ ȠǻȥȪȓȩ ȠȜȦșȪȰ ȫȔȥȢȠ țȔȥȦȢȥȢȖȧȖȔȖ
ȕǻȟȜȟȢ ȘșȓȞǻ ȘșȦȔȟǻ ȣȤȢȤȜȥȢȖȧȖȔȖ ȣșȤȢȠ ǡȔȟȲȲȫȜ
ȔȤȩǻȦ ȥȣȢȤȧȘȜ Ȗǻȡ ȢȩȢȫș ȞȢȤȜȥȦȧȖȔȖȥȓ ȟǻȡǻȝȞȢȲ țȔ
ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ ȓȞȢȁ ȥȣȢȫȔȦȞȧ ȡȔȡȢȥȜȖ ȥǻȦȞȧ ț ȞǻȟȰȞȢȩ
ȣșȤȣșȡȘȜȞȧȟȓȤȡȜȩ ȖșȤȦȜȞȔȟșȝ ǻ ȗȢȤȜțȢȡȦȔȟșȝ ȭȢ
ȘȔȖȔȟȢ țȠȢȗȧ ȦȢȫȡȢ ȖȜțȡȔȫȜȦȜ ȣȤȢȣȢȤȪǻȁ Ȕ ȣȢȦǻȠ
ȫǻȦȞȢ ȖȜȞȤșȥȟȲȖȔȖ ȢȥȡȢȖȡǻ ȠȔȥȜ ȧ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȡȜȩ
ȥȞȢȤȢȫșȡȡȓȩ ǣȦȚș ȣȤȢȪșȥ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ ȚȜȖȢȣȜȥȡȜȩ
ȦȖȢȤǻȖ ǼȤȧȡȦȧȖȔȖȥȓ ȡȔ ȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȝ ȥȜȥȦșȠǻ ȭȢ
țȔȕșțȣșȫȧȖȔȟȔ ȢȣȦȜȠȔȟȰȡȜȝ șȨșȞȦ ȡȔ ȞȢȚȡȢȠȧ șȦȔȣǻ
ȤȢȕȢȦȜ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ǙȢȖșȤȬșȡȜȠ Ȗǻȡ ȖȖȔȚȔȖ șȦȲȘ
ȣȢȫȜȡȔȲȫȜțȦȢȗȢȠȢȠșȡȦȧȞȢȟȜȡȔȡȰȢȠȧț·ȓȖȟȓȟȔȥȓ
ȩȢȫȔ ȕ ȥȧȠȔȤȡȢ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȔ ȥȖǻȦȟȢȦǻȡȰ Ǘ ȢȥȦȔȡȡǿ
ȘșȥȓȦȜȟǻȦȦȓ ȩȧȘȢȚ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȜȥȧȖȔȖ
ȖȧȗȟșȠ ȔȕȢ ǻȦȔȟ ȢȟǻȖȪșȠ ȡȔ ȦșȠȡȢȥǻȤȢȠȧ ȣȔȣșȤǻ
ǙȢȥȜȦȰȕȧȟȢȞǻȟȰȞȢȩȬȦȤȜȩǻȖȕǻȟȢȲȞȤșȝȘȢȲȭȢȕȥǻȤș
ȦȟȢ ȣșȤșȦȖȢȤȜȟȢȥȓ ȡȔ ȥșȤșȘȡǻȝ ȦȢȡ Ȕ ȨȢȤȠȔ ȡȔȕȧȟȔ
ȖȜȤȔțȡȢȁȢȕ·ǿȠȡȢȥȦǻǧȔȞȢȲȦșȩȡǻȞȢȲȤȜȥȧȡȞȔȖȜȞȢȡȔȡȢ
ȣȢȤȦȤșȦȜ Ǖǩ ǣȟȘȤǻȘȚȔ ǡ ǮșȣȞǻȡȔ ȦȔ ǻȡ ȓȞǻ
ȖȖȔȚȔȲȦȰȡȔȝȞȤȔȭȜȠȜǜȔȘȧȠȜȦșȠȔȦȜȫȡȜȩȞȢȠȣȢțȜȪǻȝ
ȖȜȡȜȞȔȟȜȖȠȜȦȪȓȣǻȘȖȣȟȜȖȢȠȚȜȦȦǿȖȜȩȖȤȔȚșȡȰȔȕȢ
ȠȔȟȜ ȟǻȦ ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ ǦȪșȡȔ ȓȞȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȔȫȜȖ ȧ
ȡȔȦȧȤǻ ȠȢȗȟȔ ȣǻȘȞȔțȔȦȜ ȝȢȠȧ ȥȲȚșȦ Șȟȓ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȁ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ ȡȔȣȤ ©ǪȟȢȣȫȜȞ ȤȢțȣȔȟȲǿ ȗȤȧȕȞȧª ȚȔȡ
ȤȢȖǻ ȦȖȢȤȜ ț ȚȜȦȦȓ ȞȔțȔȩǻȖ  ǙȢ țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȥȲȚșȦǻȖ
ȥȣȢȡȧȞȔȟȜȦȔȞȢȚȣȤȢȫȜȦȔȡǻȞȡȜȚȞȜǻȖȟȔȥȡȔȣȢșȦȜȫȡȔ
ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ȣȢșȠȜ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǦȟșȣȔȓª ȦȔ ǻȡ  ǨȦǻȠ
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ Ȗǻȡ ȢȕȜȤȔȖ ȦȔȞǻ ȥȲȚșȦȜ ȭȢ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȜ
ȝȢȗȢȢȥȢȕȜȥȦȜȠȘȧȠȞȔȠȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓȠǧȔȞȖǻȘȫȧȦȦȓ
ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȖȜȞȟȜȞȔȟȢ Ȗ ȝȢȗȢ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȢȕȤȔțȜ ǥȢ
ȕǻȡțȢȡȔǟȤȧțȢǙǻȢȗșȡȔ ȘȜȖ©ǧșȟșȠȔȞª—©ǙǻȢȗșȡª 
ǠǻȦȦȖȢȤȜȤȢțȖȜȖȔȟȜȨȔȡȦȔțǻȲǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ
ȔȟșȖǻȡȡșȣȤȔȗȡȧȖȥȞȤȧȣȧȟȰȢțȡȢȘȢȦȤȜȠȧȖȔȦȜȥȓȦșȞȥȦȧ
ȘȜȖ ǶȟȲȥȦȤȔȪǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ  Ƕț ȞȢțȔȪȰȞȜȩ ȟǻȦȢȣȜȥǻȖ
ȝȢȠȧ ȕȧȟȢ ȖǻȘȢȠȢ ȭȢ ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȜȝ ȡș ȣȤȜȝȠȔȖ
ȢȘȡȢȫȔȥȡȢ ȣȢȥȟǻȖ ȦȤȰȢȩ ȘșȤȚȔȖ Ȕȟș țȢȕȤȔțȜȖ Ȗǻȡ ȁȩ
ȤȔțȢȠ ©ǙȔȤȜ Ȗ ǬȜȗȤȜȡǻ  ȤȢȞȧª  ȥȦȖȢȤȲȲȫȜ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȲ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȩȧȘȢȚȡȜȞ ȘȢȣȢȖȡȜȖ ȥȖȢȲ
ȣȢșȠȧȡȢȖȜȠȜșȣǻțȢȘȔȠȜȡȔȖǻȦȰǻȟȲȥȦȤȧȲȫȜ©ǶȥȦȢȤǻȲ
ǦȧȖȢȤȢȖȔª ǦǤȕ ȖǻȘȦȖȢȤȜȖȫȢȦȜȤȜȥȪșȡȜȓȞȜȩ
ȧȡǻȝȡșțȗȔȘȔȡȢ
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ǭ ș Ȗ ȫ ș ȡ Ȟ Ȣ  Ƞ Ȕ Ȗ  Ș Ȣ ȕ Ȥ ȧ  ț Ȣ Ȥ Ȣ Ȗ ȧ  ȣ Ȕ Ƞ · ȓ Ȧ Ȱ   ȭ Ȣ
ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧǿȦȰȥȓ ȡȔȘțȖȜȫȔȝȡȢȲ ȞȢȡȞȤșȦȡǻȥȦȲ ȢȣȜȥǻȖ
ȧȝȢȗȢȣȤȢțǻȔȟșțȧȓȖȜȤȜȥȧȖȔȖȦǻȟȰȞȜȘȤǻȕȡǻȡȔȫșȤȞȜ
ȥȩșȠȜ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝ ǨȦǻȟȲȖȔȦȜ țȔȘȧȠȜ ȕșț ȡȔȦȧȤȡȜȩ
ȥȦȧȘǻȝ ȩȧȘȢȚȡȜȞ ȡș ȖȖȔȚȔȖ țȔ ȠȢȚȟȜȖș ǗǻȘȘȔȲȫȜ
ȣșȤșȖȔȗȧȞȢȠȣȢțȜȪǻȓȠǻțȡșȕȔȗȔȦȰȢȩȣȢȥȦȔȦșȝȣȤȜȡȔȝȠȡǻ
ȖȔȚȟȜȖǻȬǻ ȣșȤȬȢȣȟȔȡȢȖǻ Ȗǻȡ țȔȖȚȘȜ ȠȔȟȲȖȔȖ ǻț
ȡȔȦȧȤȡȜȞǻȖ Șȟȓ ȘșȦȔȟșȝ ȔȡȦȧȤȔȚȧ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȖ
ȤșȞȖǻțȜȦ ȭȢ ȕȧȖ ȧ ȝȢȗȢ ȤȢțȣȢȤȓȘȚșȡȡǻ ǧȢȠȧ
ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȘȜȡȔȠǻȫȡȜȩ ȣȢț ȧ ȓȞȜȩ ȡș Ƞǻȗ ȕȜ ȥȦȢȓȦȜ
ȡȔȦȧȤȡȜȞ ȧ ȘȢȖșȤȬșȡȜȩ ȦȖȢȤȔȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȠȔȝȚș
ȡșȠȔǿ ǤȢȬȧȞȜ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ ȝȬȟȜ ȧ ȡȰȢȗȢ Ȗ ȡȔȣȤȓȠȞȧ
țȠșȡȬșȡȡȓ ȞǻȟȰȞȢȥȦǻ ȣȢȥȦȔȦșȝ ȣȢȘȢȟȔȡȡȓ ȘȜȡȔȠǻȞȜ
ȦȔȞȧȣșȤȖǻȥȡȜȩȡȔȫșȤȞȔȩ©ǦșȟȓȡȥȰȞȢȁȤȢȘȜȡȜªȩȔȦȧ
ȣȢȖșȤȡșȡȢȞȧȦȢȠȘȢȗȟȓȘȔȫȔțȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȕȧȟȜȥȦȔȤǻ
ț ȠȔȟșȡȰȞȜȠȜ ȘǻȦȰȠȜ Ȕ ț ȘȤȧȗȢȗȢ — ȣȔȤȧȕȢȞ ȭȢ
țȔȟȜȪȓǿȦȰȥȓ ȘȢ ȘǻȖȫȜȡȜ ȦȧȤȢȞ ȧ ©ǙȔȤȔȩ Ȗ ǬȜȗȤȜȡǻ
 ȤȢȞȧª ȞȟȔȖ ȡȔ ȥȦǻȟ ȣȢȘȔȤȧȡȞȜ ȖȜȥȢȞȢ ȣǻȘȖǻȖȬȜ
ȤȧȞȜ  ǜȕșȤșȗȟȢȥȓ ȫȜȠȔȟȢ ȣǻȘȗȢȦȢȖȫȜȩ ȤȜȥȧȡȞǻȖ ȘȢ
ȚȜȖȢȣȜȥȡȜȩȞȔȤȦȜȡȠȜȦȪȓȔȟșȣȟșȡșȤȡǻșȦȲȘȜȘȢȡȜȩ
ȖǻȘȥȧȦȡǻǫșȭșȢȘȡșȥȖǻȘȫșȡȡȓȝȢȗȢȘȜȖȢȖȜȚȡȢȁțȢȤȢȖȢȁ
ȣȔȠ·ȓȦǻǖșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢțȡȔȦȧȤȜȔȕȢțȧȓȖȜȗȢȟȞȢȲȡȔ
ȢȨȢȤȦȡǻȝ ȘȢȬȪǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș ȤȜȥȧȖȔȖ ǠȜȬș ȠȔȲȫȜ
țȔȖșȤȬșȡȜȝ ȘȢ ȘȤǻȕȡȜȩ ȘșȦȔȟșȝ ȦȢȡȢȖȜȝ ȤȜȥȧȡȢȞ ȔȕȢ
șȦȲȘ ȢȟǻȖȪșȠ ȥșȣǻǿȲ ȦȧȬȬȲ Ȗǻȡ ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȖ ȝȢȗȢ
ȗȢȟȞȢȲ ǢȔ ȣșȖȡȜȩ șȦȔȣȔȩ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȡȔ
ȠșȦȔȟǻ ȩȧȘȢȚȡȜȞ ȤȢȕȜȖ ȣȤȢȕȡǻ ȖǻȘȕȜȦȞȜ ǻ ȖȜȣȤȔȖȟȓȖ
ȥȣȢȦȖȢȤșȡȡȓ ȦȢȡȧ ȓȞȭȢ ȖȢȡȢ ț·ȓȖȟȓȟȢȥȓ ȖȡȔȥȟǻȘȢȞ
ȣșȤșȦȤȔȖȟșȡȡȓȖȡȢȥȜȖȘȤǻȕȡǻȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡǻȞȢȤșȞȦȜȖȜ
ǟȢȣǻȲȲȫȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȖ ȢȤȜȗǻȡȔȟ ȧ ȝȢȗȢ
ȦșȩȡǻȪǻ ȠȔȟȲȡȞȜǟǖȤȲȟȟȢȖȔ—ȔȞȖȔȤșȟȟȲȣȢȤȦȤșȦ
ǡ ǥǿȣȡǻȡȔǗȢȟȞȢȡȥȰȞȢȗȢ ȤȢȕȢȦȜ Ǟ ǘȢȤȡȧȡǼȔ —
ȢȟǻǿȲ ȔȕȢȖǻȡȠȔȦșȤǻȔȟǻ ȤȜȥȧȡȞȜțșȥȦȔȠȣǻȖȗȤȔȖȲȤȜ
ț ȞȔȤȦȜȡ ǖǚ ǡȧȤǻȟȰȝȢ ǥșȠȕȤȔȡȘȦȔ ȦȔ ǻȡ  Ǘǻȡ
ȣșȤșȠȔȟȰȢȖȧȖȔȖ ȚȜȖȢȣȜȥȡș ȣȢȟȢȦȡȢ ȦȧȬȬȲ ȔȕȢ
ȥșȣǻǿȲ Ȗ ȢȘȡȢȠȧ ȦȢȡǻ ȣșȤșȖȢȘȜȖ ȞȢȡȦȧȤ ȡȔ ȗȤȔȖșȤȡȧ
ȘȢȬȞȧǻȣșȤșȘȔȖȔȖȬȦȤȜȩȔȠȜțȔȨǻȞȥȢȖȔȡȧȖȠȔȟȲȡȞȔȩ
ȥȖǻȦȟȢȦǻȡȰ ǖǻȟȰȬǻȥȦȰ ȥȖȢȁȩ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝ ȖȜȞȢȡȔȡȜȩ
ȥșȣǻǿȲ ȥȪșȡȜțȣȢȕȧȦȧȞȔțȔȩǻȖ©ǤȤȜȦȫȔȣȤȢȕȟȧȘȡȢȗȢ
ȥȜȡȔª ȦȔȡȜțȞȧȞȤȔǿȖȜȘǻȖȠȔȟȰȢȖȔȡȜȩȖǨȞȤȔȁȡǻȝȡȔ
țȔȥȟȔȡȡǻǭșȖȫșȡȞȢțȕȜȤȔȖȥȓȖǻȘȦȖȢȤȜȦȜȖȗȤȔȖȲȤǻȭȢ
ȕȧȟȔ ǿȘȜȡȜȠ țȔ ȝȢȗȢ ȫȔȥǻȖ țȔȥȢȕȢȠ ȣȢȬȜȤșȡȡȓ ȦȖȢȤǻȖ
ȢȕȤȔțȢȦȖ ȠȜȥȦȖȔ Ȗ ȠȔȥȔȩ ǦȔȠș ȪȜȠ ȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓ
ȣșȤșȖȔȗȔȧȥȣȔȘȭȜȡǻȩȧȘȢȚȡȜȞȔȠȢȡȢȩȤȢȠȡȜȩȔȕȢȖȞȤȔȝ
ȟȔȞȢȡǻȫȡȜȩțȔȞȢȟȰȢȤȢȠȠȔȟȲȡȞǻȖ
ǠǻȦ ǭȔȗǻȡȓȡ ǡ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǟ  ǟȔȥǻȓȡ Ǘ
ǣȨȢȤȦȜ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǗȟȔȘȜȫ Ǡ ©ǛȜȖȢȣȜȥȡȔ
ǨȞȤȔȁȡȔªǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟǗȟȔȘȜȫǠǕȖȦȢȣȢȤȦȤșȦȜ
ǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǕȟȰȕǟǴȪȲȞǗǡǛȜȖȢȣȜȥ—ȠȢȓ
ȣȤȢȨșȥǻȓǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻșȦȲȘȜǟǴȪȲȞǗǡȔȟȓȤȥȦȖȢ
ǻ ȗȤȔȨǻȞȔ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǦȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ
ǟ  ǣȖȥǻȝȫȧȞ Ǘ ǡȜȥȦșȪȰȞȔ ȥȣȔȘȭȜȡȔ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁ ȩȧȘȢȚȡȰȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ Ǡ 
ǘșȡșȤȔȟȲȞ Ǡ ǨȡǻȖșȤȥȔȟǻțȠ ǭșȖȫșȡȞȔ ǗțȔǿȠȢȘǻȓ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ ǻ
ȠȜȥȦșȪȦȖȔǟ

ǤȟȔȦȢȡǖǻȟșȪȰȞȜȝ
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ǧǚÉǧǥ Ƕ ǭǚǗǬeǢǟǣ ǥȔȡȡǻ ȦșȔȦȤ ȖȤȔȚșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔǻȠȢȖǻȤȡȢȣȢȖ·ȓțȔȡǻțȧȥȡȢȲȡȔȤȢȘȡȢȲȘȤȔȠȢȲ
ǻțȢȞȤțȖșȤȦșȣȢȠȓȞǻȣȢȕȧȦȧȖȔȟȜȖǨȞȤȔȁȡǻȡȔȣȢȫ
ȥȦǤșȤȬșȝȢȗȢțȡȔȝȢȠȥȦȖȢǻțȣȤȢȨșȥȦșȔȦȤȢȠȠȢȗȟȢ
ȖǻȘȕȧȦȜȥȓȧǗǻȟȰȡǻ — ȘșȡȔȦȢȝȫȔȥȕȧȟȢȘȖȔ
ȦșȔȦȤȣȤȜȠǻȭșȡȡȓ—ǗșȟȜȞȜȝǻǡȔȟȜȝȦșȔȦȤȜȧȓȞȜȩ
ȖȜȥȦȧȣȔȟȜ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȣȢȟȰȥ ȦȤȧȣȜ ǦȧȣȤȢȖȢȘȚȧȲȫȜ
ȥȖȢȗȢȣȔȡȔǤǚȡȗșȟȰȗȔȤȘȦȔȞȢțȔȫȢȞǧȔȤȔȥȠȢȚȟȜȖȢ
ȕȧȖȔȖ ǻ Ȗ ȦșȔȦȤǻ ǫș Ț ȣȤȜȣȧȭșȡȡȓ ȠȢȚȡȔ ȖǻȘȡșȥȦȜ ȝ
ȘȢȣșȤȬȢȗȢȤȢȞȧȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȖǤșȦșȤȕȧȤțǻ
ȦȧȦȘǻȓȟȜȦȤȜȣȧȕȟǻȫȡǻȦșȔȦȤȜǗșȟȜȞȜȝ ȔȕȢǟȔ
Ƞ·ȓȡȜȝ  ǡȔȟȜȝ ȔȕȢ ǙșȤșȖ·ȓȡȜȝ   țȡșȥșȡȜȝ
ǻ ȕǻȟȓ ǦȜȠșȢȡǻȖȥȰȞȢȗȢ ȠȢȥȦȧ ǢȢȖȜȝ ȘȖȔ ȣȤȜȘȖȢȤȡǻ
ǚȤȠǻȦȔȚȡȜȝ ǻ ǟȔȠ·ȓȡȢȢȥȦȤǻȖȥȰȞȜȝ  ȦșȔȦȤȜ ȣȤȢ ȓȞǻ
ȦȔȞȢȚ Ƞǻȗ țȡȔȦȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ǜȔ ȤȢȞȜ ȝȢȗȢ ȡȔȖȫȔȡȡȓ ȧ
Ǘ ǭȜȤȓǿȖȔ Ȗ ȠǻȥȦǻ ț·ȓȖȜȟȜȥȓ ȭș ȘȖȔ  ȖǻȘȞȤȜȦȢ
ǕȟșȞȥȔȡȘȤȜȡȥȰȞȜȝ Ȕ  — ǡȜȩȔȝȟǻȖȥȰȞȜȝ ȦșȔȦȤȜ
ǜ  ȫșȤȖ  Ǘ ǭȜȤȓǿȖ ȤȔțȢȠ ǻț ȣǻȘȠȔȝȥȦȤȔȠȜ ȦȔ
ȧȫȡȓȠȜȖȜȞȢȡȧȖȔȖȠȔȟȓȤȤȢȕȢȦȜȖȦșȔȦȤȣȤȜȠǻȭșȡȡȓȩ
ǤșȦșȤȕȧȤȗȔȖȜȗȢȦȢȖȟȓȖȦȔȞȢȚȘșȞȢȤȔȪǻȁǡǻȚȟȜȣ
ǻȟȜȥȦȢȣȖǻȡȣȤȔȪȲȖȔȖȡȔȘȩȧȘȢȚȢȨȢȤȠȟșȡȡȓȠ
ǗșȟȜȞȢȗȢȦșȔȦȤȧȭȢȝȢȗȢȞȔȣǻȦȔȟȰȡȢȣșȤșȕȧȘȢȖȧȖȔȟȜ
ǧȧȦ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ ȝ țȔȣȤȜȓȦșȟȲȖȔȖ ț
ȠȔȬȜȡǻȥȦȢȠȥȪșȡȜǤǟȔȤȦȔȬȢȖȜȠǢȔȣȤȜȞǻȡȪǻ—
ȡȔ ȣȢȫ  ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȔțȢȠ ț ǻȡ ȣǻȘȠȔȝȥȦȤȔȠȜ
ȝ ȧȫȡȓȠȜ Ǘ ǭȜȤȓǿȖȔ țȘǻȝȥȡȲȖȔȖ ȠȔȟȓȤ ȤȢȕȢȦȜ Ȗ
ǕȟșȞȥȔȡȘȤȜȡȥȰȞȢȠȧ ȝ ǡȜȩȔȝȟǻȖȥȰȞȢȠȧ ȦșȔȦȤȔȩ Ȕ
ȡȔȖșȥȡǻ  ȡȔȡȢȖȢ ȤȢțȣȜȥȧȖȔȖ ȣȟȔȨȢȡȜ ȪȜȩ ȣȤȜ
ȠǻȭșȡȰ ǶȠȢȖǻȤȡȢ ȕȟ  ȥȦȔȖȬȜ ȣǻȘȠȔȝȥȦȤȢȠ ǻ
țȘȢȕȧȖȬȜ ȘșȓȞȧ ȡșțȔȟșȚȡǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȫȔȖ ȥȔ
ȠȢȥȦǻȝȡȢ ȖǻȘȖǻȘȧȖȔȦȜ ȦșȔȦȤ Ǩ țȔȪǻȞȔȖȟșȡȡǻ ȠȢȟȢȘȢȗȢ
ȣȢșȦȔȦșȔȦȤȢȠȕȧȟȢȘȖȔȣșȤǻȢȘȜȤǻțȡȜȪȲȠǻȚȓȞȜȠȜȖǻȡ
ȖȜțȡȔȫȜȖȥȟȢȖȔȠȜȗșȤȢȓȔȖȦȢȕǻȢȗȤȣȢȖǻȥȦǻ©ǪȧȘȢȚȡȜȞª
ȭȢ ȕȧȖȬȜ ȞȤǻȣȔȞȢȠ ȖǻȘȖǻȘȧȖȔȖ ȦșȔȦȤ ȣȤȜ ȡȔȗȢȘǻ
©«ȕȯȖȔȟȢ ȣȤȢȠȯȥȟȜȬȰ ȞȔȞȡȜȕȧȘȰ ȱȦȧ ȕșȘȡȧȲ ȣȢȟ
ȦȜȡȧ Ȝ ȡșȥșȬȰșșȖȤȔșȞȡșȖȯȕȜȤȔȓ ȥȣșȞȦȔȞȟȓǝ țȔ
ȣȢȟȦȜȡȧȕȯȖȔȟȢȦȔȞȫȜȥȦȢȥșȤȘșȫȡȢȡȔȩȢȩȢȫȧȥȓȜȗȢȤȰ
ȞȢȡȔȣȟȔȫȧȥȓȫȦȢȜȡȢȠȧȜȖȢȖȥȲȚȜțȡȰȥȖȢȲȡșȣȤȜ
ȖșȘșȦȥȓȦȔȞȣȟȔȞȔȦȰȜȦȔȞȥȠșȓȦȰȥȓª  
ǦȦȔȖȬȜȖǻȟȰȡȜȠǭșȖȫșȡȞȢȘȜȖȜȖȥȓȦșȔȦȤȖȜȥȦȔȖȜ
Ȗ ȦȖǻ ȟȲȘșȝ ȓȞǻ ȥȣȤȜȓȟȜ ȝȢȗȢ ȘȧȩȢȖȡȢȠȧ țȤȢȥȦȔȡ
ȡȲ ȖȜȤȢȕȟȓȟȜ Ȗ ȡȰȢȗȢ ȞȤȜȦȜȫȡș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ȠȜȥȦ
ȓȖȜȭ ©«Ȝ ȦȔȞȔȓ ȫȧȘȡȔȓ ȣșȤșȠșȡȔ — ȗȢȖȢȤȜȦȰ ȦȢȝ
ȚșȗșȤȢȝȣȢȖǻȥȦǻ´ǪȧȘȢȚȡȜȞʮ—ǧșȣșȤȰȡȔȣȤȜȠșȤȓ
ȧȚșȜȡȔȫșȡșȜȘȧȖȦșȔȦȤȞȔȞȖȞȤșȥȟȔȜȤșȘȞȢȞȢȗȘȔ
ȖȠșȥȦȔțȔȞȤșȥȟȔȠȜȜȜȘȧȥȠȢȦȤșȦȰȡșȫȦȢȣȢȣȔȟȢȔ
ȡȢȤȢȖȟȲ ȣȢȣȔȥȦȰ ȜȟȜ ȡȔ ȕșȡșȨȜȥ ȜȟȜ ȡȔ ȣȢȖȦȢȤșȡȜș
ȕșȡșȨȜȥȔ ȜȟȜ ȩȢȦȰ Ȝ ȥȦȔȤȢș ȫȦȢȡȜȕȧȘȰ ȦȢ ȖȥșȗȘȔ ȥ
ȖȯȕȢȤȢȠǤȤȔȖȘȔȫȦȢȓȧȦȤȔȦȜȟȧȚșȦȢȦȡșȣȤȜȦȖȢȤȡȯȝ
ȥȠșȩ Ȝ ȜȥȞȤșȡȡȯș ȥȟșțȯ ȡȢ Ƞȡș Ȝȩ ȣȢȫȦȜ ȡș ȚȔȟȰª
   Ƕț Ȫǻǿȁ Ț ȣȢȖǻȥȦǻ ȖǻȘȢȠȢ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȕȧȖȔȖ ȧ ȦșȔȦȤǻ ȤȔțȢȠ ǻț ǟ ǖȤȲȟȟȢȖȜȠ Ƕ ǦȢȬșȡȞȢȠ
ǗǭȦșȤȡȕșȤȗȢȠǣǚȟȰȞȔȡȢȠǪȢȫȧȦȖȢȤǻǿțȠǻȭșȡȡȓ

ȖȫȔȥǻȞȢȟȜȖǻȘȕȧȖȔȟȜȥȓȦǻȫȜȦǻȣȢȘǻȁȢȘȡȔȞȘȢȞȟȔȘȡǻȥȦȰ
ȥȖǻȘȫșȡȰ ȔȖȦȢȤȔ ȘȔǿ țȠȢȗȧ ȣȤȜȣȧȥȞȔȦȜ ȭȢ Ȗǻȡ ȥȔȠ
ȕȧȖ ȢȫșȖȜȘȪșȠ ȢȞȤșȠȜȩ șȣǻțȢȘǻȖ ȣȤȢ ȓȞǻ ȤȢțȣȢȖǻȘȔǿ
ȗșȤȢȝ ȣȢȖǻȥȦǻ ǧȔȞ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ ȝȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȖǻȘȖǻȘȔȡȡȓ
ǡȜȩȔȝȟǻȖȥȰȞȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ Șș ȦȤȧȣȔ ǕȟșȞȥȔȡȘȤȜȡȥȰȞȢȗȢ
ȦșȔȦȤȧ ȘȔȖȔȟȔ ȖȜȥȦȔȖȧ ©ǧȤȜȘȪȓȦȰ ȤȢȞǻȖ ȔȕȢ ǛȜȦȦȓ
ȞȔȤȦȓȤȔªǗǙȲȞȔȡȚȔȧȓȞǻȝȤȢȟȰȚșȕȤȔȞȔȖȜȞȢȡȧȖȔȖ
Ǘ ǟȔȤȔȦȜȗǻȡ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȖǻȖ ȢȪǻȡȞȧ ȓȞȧ ȘȔȖ Ȫǻȝ
ȣ·ǿȥǻ ǟ ǖȤȲȟȟȢȖ ©ȣșȤșȥȢȟșȡȡȔȓȘȤȔȠȔª  ǻ ȖȜȥȟȢȖȜȖ
țȔȩȢȣȟșȡȡȓ ȖǻȘ ȞȢȥȦȲȠȔ ȧ ȞȢȦȤȜȝ ǖȤȲȟȟȢȖ ȢȘȓȗȡȧȖ
Ǘ ǟȔȤȔȦȜȗǻȡȔ ©ǤȧȕȟȜȞȔ ȕșȥȡȢȖȔȟȔȥȰ ȥȔȠȔ ȡș țȡȔȟȔ
ȢȦȫșȗȢ ǬȦȢ țȡȔȫȜȦ ȞȢȥȦȲȠ Șȟȓ ȩȢȤȢȬșȗȢ ȔȞȦșȤȔª
   ǘșȤȢȝ ȣȢȖǻȥȦǻ ȖǻȘțȡȔȫȔȖ ȧȠǻȡȡȓ ǟ ǖȤȲȟ
ȟȢȖȔȫȜȦȔȦȜȖǻȤȬǻȞȤȔȭșțȔǴǖȤȓȡȥȰȞȢȗȢǻǗǟȔȤȔ
ȦȜȗǻȡȔ ǫș ȠȢȚș ȥȖǻȘȫȜȦȜ ȣȤȢ ȞȤȜȦȜȫȡș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ȥȦȔȤȢȁ ȞȟȔȥȜȪȜȥȦȜȫȡȢȁ ȠȔȡșȤȜ ȗȤȜ ȓȞȢȁ
ȘȢȦȤȜȠȧȖȔȟȜȥȓ Ȫǻ ȔȞȦȢȤȜ ǘșȤȢȝ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢȖǻȥȦǻ
ȤȔțȢȠ ǻț ǟ ǖȤȲȟȟȢȖȜȠ ǻ Ǘ ǭȦșȤȡȕșȤȗȢȠ ȣȢȕȧȖȔȖ Ȗ
ǕȟșȞȥȔȡȘȤȜȡȥȰȞȢȠȧ ȦșȔȦȤǻ ȡȔ ȖȜȥȦȔȖǻ ©ǜȔȫȔȤȢȖȔȡȜȝ
ȘǻȠ ȔȕȢ ǦȠșȤȦȰ ǠȲȘȢȖǻȞȔ ;,ª Ǟ ǕȧȨȨșȡȕșȤǼȔ ȣș
ȤșȤȢȕȞȔ ȣȢȖǻȥȦǻ ǣ ǖȔȟȰțȔȞȔ ©ǡșȦȤ ǟȢȤȡșȟǻȧȥª  ǻț
ǗǟȔȤȔȦȜȗǻȡȜȠȧȗȢȟȤȢȟǻȤȔțȢȠǻțǗǭȦșȤȡȕșȤȗȢȠ
ȘȜȖȜȖȥȓ©ǥȢțȕǻȝȡȜȞǻȖªǞǩǭȜȟȟșȤȔ.
ǨȣȢȖǻȥȦǻ©ǪȧȘȢȚȡȜȞªțȗȔȘȔȡȢȢȣșȤȡǻȖȜȥȦȔȖȜ©ǥȢ
ȕșȤȦȘȜȓȖȢȟªǙȚǡșǿȤȕșȤȔǻ©ǩșȡșȟȟȔªǙǩǚǣȕș
ȤȔȗȔȥȦȤȢȟǻǡǧȔȟȰȝȢȡǻǙȟȓȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȝȤȢțȖȜȦȞȧ
ȦșȔȦȤșȥȦșȦȜȫȡȜȩȣȢȗȟȓȘǻȖǭșȖȫșȡȞȔȖȣșȤȬȜȝȣșȦșȤȕ
ȣșȤǻȢȘ ȝȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȖșȟȜȞș țȡȔȫșȡȡȓ ȠȔȟȢ ȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ
ț ȖǻȘȢȠȜȠȜ ȘǻȓȫȔȠȜ ȤȢȥ ȝ ȧȞȤ ȞȧȟȰȦȧȤȜ ȭȢ ț ȡȜȠȜ
ȣȢșȦ țȧȥȦȤǻȫȔȖȥȓ ȡȔ ȠȧțȟǻȦ ȖșȫȢȤȔȩ ǖȟȜȚȫȢȠȧ
țȡȔȝȢȠȥȦȖȧ ȣȢșȦȔ ț ȦșȔȦȤȢȠ ȥȣȤȜȓȟȔ țȢȞȤ ȝȢȗȢ
ȢȥȢȕȜȥȦȔȘȤȧȚȕȔǻțǦǘȧȟȔȞȢȠǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȜȠțȓȞȜȠ
ȖǻȡȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓȖȢȥșȡȜȔțȕȟȜțȜȖȥȓȣǻȥȟȓ
ȣȢȖșȤȡșȡȡȓȥȣǻȖȔȞȔțțȔȞȢȤȘȢȡȧǣȥȢȕȟȜȖȢǭșȖȫșȡȞȢ
țȔȩȢȣȟȲȖȔȖȥȓ Ǧ ǘȧȟȔȞȢȠǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȜȠ ȧ ȣȔȤȦǻȁ
ǥȧȥȟȔȡȔ Ȗ ȢȣșȤǻ ǡ ǘȟȜȡȞȜ ©ǥȧȥȟȔȡ ǻ ǠȲȘȠȜȟȔª Ǘ
ȟȜȥȦǻȘȢǘǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢȥǻȫȣȢșȦȣȜȥȔȖ©ǧȔ

ǗǦȔȘȢȖȡǻȞȢȖǘȟȓȘȔȪȰȞȔțȔȟȔǻȥȪșȡȔǗșȟȜȞȢȗȢȦșȔȦȤȧ
ǤȔȣǻȤȞȢȟȰȢȤȢȖȔȟǻȦȢȗȤȔȨǻȓ
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ȭȢȦȢțȔȢȣșȤȔȦȔȞȡȧȔȡȔȘȦȢȓȞǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȜȝȥȣǻȖȔ
ǥȧȥȟȔȡȔ!ȘȢȕȤȜȝȥȣǻȖȔȞȔȡǻȫȢȗȢȥȞȔțȔȦȰª
ǢȔȣȢȫȩǻȡȦșȤșȥǭșȖȫșȡȞȔȘȢȦșȔȦȤȧȡȔȥȦǻȟȰȞȜ
țȤȢȥȦȔǿ ȭȢ Ȗǻȡ ȣȜȬș ȞǻȟȰȞȔ ȣ·ǿȥ ǻț ȧȞȤ ȣȢȕȧȦȧ ȤȢȥ
ȠȢȖȢȲȥȣȢȘǻȖȔȲȫȜȥȰȡȔȣȢȥȦȔȡȢȖȞȧȁȩȧȣșȦșȤȕȦșȔȦȤȔȩ
ȘȜȖ ǙȤȔȠȔȦȜȫȡǻ ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȭȢ ȘǻȝȬȟȜ ȘȢ
ȡȔȥ ǣȫșȖȜȘȡȢȥȔȠșȦȢȘǻȖǻȡȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓțȣșȤȬȜȠȜ
țȤȔțȞȔȠȜ ȡȢȖȢȁ ȧȞȤ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȁ — Ȣȣȧȕȟ ȣȤȢȦȓȗȢȠ
ȩ — ȡȔ ȣȢȫ ȩ ȣ·ǿȥȔȠȜ Ƕ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ
ǘ ǟȖǻȦȞȜǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔ ǡ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȔ ǟ ǧȢȣȢȟǻ
ǦǤȜȥȔȤșȖȥȰȞȢȗȢȦȔțȤȧȞȢȣȜȥȢȠȣ·ǿȥȜǴǟȧȩȔȤșȡȞȔ
©ǬȢȤȡȢȠȢȤȥȰȞȜȝ ȣȢȕȜȦª Ǩ ȥșțȢȡǻ — ȡȔ ȥȪș
ȡǻ ǕȟșȞȥȔȡȘȤȜȡȥȰȞȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ ȥǻȠ ȤȔțǻȖ ȣȤȢȝȬȟȔ
ȣ·ǿȥȔ ǘ ǟȖǻȦȞȜǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔ ©ǭșȟȰȠșȡȞȢȘșȡȭȜȞª
ǭșȖȫșȡȞȢȕșțȣșȤșȫȡȢȕȔȫȜȖ ȪȲ ȖȜȥȦȔȖȧǤȤȜȁȩȔȖȬȜ
ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻȦȤȔȖȖȥǟȔȫȔȡǻȖȞȧȡȔǬșȤȡǻȗǻȖȭȜȡǻ
ȣȢșȦ ȕȟȜȚȫș ȣǻțȡȔȖ ȘȢȠȔȬȡǻȝ ȦșȔȦȤ ǘ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
țȗȢȘȢȠ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǡȧțȯȞȔȡȦª Ȗǻȡ ȤȢțȞȤȜȖ ȦȤȔȗșȘǻȲ
ȔȞȦȤȜȥȜ ȪȰȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ ǤșȤșȕȧȖȔȲȫȜ Ȗ ǟȜǿȖǻ ȧ ȝ
ȣȢȟ ȫșȤȖ  ǭșȖȫșȡȞȢ ȠȢȚȟȜȖȢ ȦșȚ ȖǻȘȖǻȘȧȖȔȖ
ȦșȔȦȤǧȧȦȖȜȥȦȧȣȔȟȔȤȢȥȦȤȧȣȔǕǟȔȤȔȦǿǿȖȔȧȓȞǻȝ
ȘȢ  ȫșȤȖ ȗȔȥȦȤȢȟȲȖȔȟȜ ǡ ǮșȣȞǻȡ ȝ ǣ ǡȔȤȦȜȡȢȖ
ǣȥȦȔȡȡȰȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ Ƞǻȗ ȕȔȫȜȦȜ ȡȔ ȥȪșȡǻ ț 
ȞȢȟȜ ȔȞȦȢȤ ȧȖǻȝȬȢȖ ȘȢ ȦȤȧȣȜ ǕȟșȞȥȔȡȘȤȜȡȥȰȞȢȗȢ
ȦșȔȦȤȧ Ȕ ǡ ǮșȣȞǻȡȔ — ȧ ȞȖǻȦ—ȦȤȔȖ   Ȗ
ǟȜǿȖǻȡȔȘȧȠȞȧȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖȣȢșȦȧȣșȤȬșțȧȥȦȤǻȖȥȓț
ǡ ǮșȣȞǻȡȜȠ ȢȥȢȕȜȥȦȢ ǡȢȗȟȢ ȕȧȦȜ ȭȢ ȞȜȁȖ ȦșȔȦȤ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȖǻȘȧȖȔȖ ǻ ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȥǻȫ  ȣǻȘ ȫȔȥ
ȞȢȡȦȤȔȞȦȢȖȢȗȢ ȓȤȠȔȤȞȧ ǧȢȘǻ ȦȧȦ ȖȜȥȦȧȣȔȟȔ ȣȢȟȰȥ
ȤȢȥȧȞȤ ȦȤȧȣȔ Ǥ ǥșȞȔȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ǤȢȖșȤȡȧȖȬȜȥȰ ȘȢ
ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ Ȗ ȝ ȣȢȟ ȟȲȦ  ǭșȖȫșȡȞȢ ȝ ȘȔȟǻ
ȖǻȘȖǻȘȧȖȔȖȦșȔȦȤȜțȢȞȤȧȖșȤșȥ—ȚȢȖȦțȔȩȢȣȟȲȖȔȖȥȓ
ȖǕȟșȞȥȔȡȘȤȜȡȥȰȞȢȠȧȦșȔȦȤǻȗȤȢȲȗȔȥȦȤȢȟșȤȔǡǮșȣ
ȞǻȡȔȓȞȜȝȠȔȖȖșȟȜȫșțȡȜȝȧȥȣǻȩȧ©ǢȔȦȔȟȪǻǤȢȟȦȔȖȪǻª
ȦȔ ©ǡȢȥȞȔȟǻȫȔȤǻȖȡȜȞȧª Ƕ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ ǗȜȥȦȧȣȜ
ȖșȟȜȞȢȗȢ ȔȞȦȢȤȔ Ȗ ȧȞȤ ȣ·ǿȥȔȩ ȥȣȤȜȓȟȜ ȥȦȖȢȤșȡȡȲ
ȧȞȤ ȔȠȔȦȢȤȥȰȞȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ  ȚȢȖȦ —
 ȟȜȥȦȢȣ   ǭșȖȫșȡȞȢ ȣșȤșȞȟȔȖ ȧȞȤ ǻț ȤȢȥ ȠȢ
ȖȜ ȥȖȢȲ ȣ·ǿȥȧ ©ǢȔțȔȤ ǦȦȢȘȢȟȓª Șȟȓ ȪȰȢȗȢ ȗȧȤȦȞȔ
ȟȜȥȦȢȣȣȢșȦȟȜȥȦȢȠȣȢȖǻȘȢȠȟȓȖǴǟȧȩȔȤșȡȞȔ
ȭȢ ȧȞȤ ȔȠȔȦȢȤȥȰȞȜȝ ȗȧȤȦȢȞ ǡșȘȜȞȢȩǻȤȧȤȗǻȫȡȢȁ
ȔȞȔȘșȠǻȁ Ȗ ǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤțǻ ȗȢȦȧǿ ȘȢ ȤǻțȘȖȓȡȜȩ
ȥȖȓȦȖȜȥȦȔȖȜ©ǡȢȥȞȔȟȓȫȔȤǻȖȡȜȞȔªǶǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ
©ǭșȟȰȠșȡȞȔª ǻ ©ǦȖȔȦȔȡȡȓ ȡȔ ǘȢȡȫȔȤǻȖȪǻª ǘ ǟȖǻȦȞȜ
ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔȦȔ©ǢȔțȔȤȔǦȦȢȘȢȟȲªǻȣȤȢȥȜȖȡȔȘǻȥȟȔȦȜ
ȘȢȖșȟȜȞȢȘȡǻȩȥȖȓȦȘȟȓȪȰȢȗȢȗȧȤȦȞȔ©ǬȢȤȡȢȠȢȤȥȰȞȜȝ
ȣȢȕȜȦª
ǢȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȕșȤșț  ǭșȖȫșȡȞȢ țȡȢȖȧ ȣȢȁȩȔȖ Ȗ
ǨȞȤȔȁȡȧǨǡȢȥȞȖǻȖȣȤȢȘȢȖȚȕșȤșț—ȞȖǻȦ
țȧȥȦȤǻȫȔȖȥȓ ț ǡ ǮșȣȞǻȡȜȠ ǤȢȘȢȤȢȚȧȲȫȜ ǨȞȤȔȁȡȢȲ
ț ȞȖǻȦ  ȘȢ ȞȖǻȦ  ȣȢșȦ ȕȔȫȜȖ ȖȜȥȦȔȖȜ ȧȞȤ
ȤȢȥǻȣȢȟȰȥȠȢȖȔȠȜȖǟȜǿȖǻȦȔǻȡȠǻȥȦȔȩǻȠȢȚȟȜȖȢ
ȧ ȣȢȠǻȭȜȪȰȞȜȩ ȠȔǿȦȞȔȩ Ǩ ǥȢȠȡȔȩ ȡȔ ȖǻȘȢȠȢȠȧ ȦȢȘǻ

ǩǭșȖȔȟȰǿǕȟșȞȥȔȡȘȤȜȡȥȰȞȜȝȦșȔȦȤ
ǤȔȣǻȤȟǻȦȢȗȤȔȨǻȓȦǻ

ǶȟȟǻȡȥȰȞȢȠȧȓȤȠȔȤȞȧȘșȖȜȥȦȧȣȔȟȔȩȔȤȞǻȖȘȤȔȠȦȤȧȣȔ
ȟȜȣǭșȖȫșȡȞȢȘȜȖȜȖȥȓ©ǡȢȥȞȔȟȓȫȔȤǻȖȡȜȞȔª
Ƕ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ țȔ ȧȫȔȥȦȲ ǟ ǦȢȟșȡȜȞȔ țȔȣȜȥ ȧ
ǮȢȘșȡȡȜȞȧ  ȟȜȣ   Ǩ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǟȔȣȜȦȔȡȬȔª
țȗȔȘȔȡȢ ȢȣșȤȧ ǘ ǙȢȡǻȪșȦȦǻ ©ǙȢȫȞȔ ȣȢȟȞȧª ȓȞȧ țȔ
ȥȟȢȖȔȠȜȗșȤȢȓȦȖȢȤȧȥȦȔȖȜȟȜȖǥȢȠȡȔȩȣȢȟȰȥȔȞȦȢȤȜȧ
©ǖȟȜțȡșȪȔȩª—ȢȣșȤȧȖȢȘșȖǻȟȰ©ǟȢțȔȞȖǻȤȬȢȦȖȢȤșȪȰª
ǣ ǭȔȩȢȖȥȰȞȢȗȢ ȧ ©ǡȧțȯȞȔȡȦșª — ȖȢȘșȖǻȟȰ ©ǠșȖ
ǘȧȤȢȖȜȫ ǦȜȡȜȫȞǻȡ ȔȕȢ ǤȤȢȖǻȡȪǻȝȡȔ ȘșȕȲȦȔȡȦȞȔª
ǙǠșȡȥȰȞȢȗȢǨǮȢȘșȡȡȜȞȧȫșȤȖȣȢșȦțȗȔȘȔȖ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȧȘȤȔȠȧǣǭȔȩȢȖȥȰȞȢȗȢ©ǙȖȢȠȧȚȡȜȪȓȔȕȢ
ǜȔȫȜȠȣǻȘșȬȦșȝțȡȔȝȘșȬª
ǙșȥȓȦȜȤǻȫȡȜȝ ȣșȤǻȢȘ țȔȥȟȔȡȡȓ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ ȧ
ȠȔȟȢȟȲȘȡȜȩȠǻȥȪȓȩȦȔȧȦȤȜȖȔȟȢȠȧȣȟȔȖȔȡȡǻǕȤȔȟȰȥȰȞȜȠ
ȠȢȤșȠȘșȡǻȫȢȗȢȕȧȟȢȡȔȖǻȦȰȫȜȦȔȦȜȣȢțȕȔȖȜȟȜǭșȖ
ȫșȡȞȔ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡǻȩ ȦșȔȦȤ ȖȤȔȚșȡȰ ǜ ȟȜȥȦȢȣ 
ȞȢȟȜ șȞȥȣșȘȜȪǻȓ ȣȢȖșȤȡȧȟȔȥȰ ȘȢ ǣȤșȡȕȧȤȗȔ ȧ ȡȰȢȗȢ
ț·ȓȖȜȟȢȥȓ ȕǻȟȰȬș ȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝ ȘǻțȡȔȦȜȥȓ ȣȤȢ ȡȢȖȜȡȜ
ȦșȔȦȤ ȚȜȦȦȓ ȥȣǻȟȞȧȖȔȦȜȥȓ ț ȠǻȥȪșȖȢȲ ǻȡȦșȟǻȗșȡȪǻǿȲ
ȕȧȖȔȦȜ Ȗ ȘșȞȢȗȢ ȖȘȢȠȔ ȞȢȤȜȥȦȧȖȔȦȜȥȓ ȞǻȟȰȞȢȠȔ
ȣȤȜȖȔȦȡȜȠȜȕȞȔȠȜȔȦȔȞȢȚǻȡȢȘǻȖǻȘȖǻȘȧȖȔȦȜȔȠȔȦȢȤȥȰȞǻ
ȖȜȥȦȔȖȜ Ǩ ǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȠȧ ȧȞȤǻȣȟșȡȡǻ ȣǻȥȟȓ ȣȢ
ȖșȤȡșȡȡȓțǟȔȤȔȦȔȧȥȰȞȢȁșȞȥȣșȘȜȪǻȁȖǻȡȘǻȥȦȔȖțȠȢȗȧ
ȕȤȔȦȜȧȫȔȥȦȰȧȩȢȤȢȖȢȠȧȝȘȤȔȠȔȠȔȦȢȤȥȰȞȜȩȗȧȤȦȞȔȩ
ǧȢȘǻțȢȞȤǭșȖȫșȡȞȢȢȤȗȔȡǻțȧȖȔȖȔȠȔȦȢȤȥȰȞȧȖȜȥȦȔȖȧ
ȞȢȠșȘǻȁǣǣȥȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢ©ǦȖȢȁȟȲȘȜ—ȣȢȞȖȜȦȔǿȠȢȥȰª
ȧ ȓȞǻȝ ȖȜȞȢȡȔȖ ȤȢȟȰ ȥȦȤȓȣȫȢȗȢ ǥȜțȣȢȟȢȚșȡȥȰȞȢȗȢ
ǜȕșȤșȗȟȜȥȓ ȠșȠȧȔȤȡǻ ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ȣȤȢ ȡșȁ Ǿ ǟȢȥȔȤșȖȔ
ǗȜȥȦȔȖȜȖǻȘȕȧȖȔȟȜȥȓȧȥȣșȪǻȔȟȰȡȢȢȕȟȔȘȡȔȡǻȝȞȔțȔȤȠǻ
ǙșȞȢȤȔȪǻȁȖȜȗȢȦȢȖȜȟȜȥȖȢȁȩȧȘȢȚȡȜȞȜȖȦȫǭșȖȫșȡȞȢ
ǙȟȓțȔȖǻȥȜȕȧȟȢȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȢȓȥȞȤȔȖȢȫșȤȖȢȡȧȬȢȖȞȢȖȧ
ȦȞȔȡȜȡȧțȞȜȦȜȪȓȠȜȔȟȲȥȦȤȜȝȞȔȡȘșȟȓȕȤȜțȤȢȕȟșȡȢ
ț ȕȔȗȡșȦǻȖ ǤșȤȬȔ ȖȜȥȦȔȖȔ ȖǻȘȕȧȟȔȥȓ  ȗȤȧȘ 
ǕȞȦȢȤȔȠȜ ȕȧȟȜ ȦǻȟȰȞȜ ȫȢȟȢȖǻȞȜ ©ǟȢȟȜ ț·ȓȖȜȖȥȓ ȡȔ
ȥȪșȡǻǭșȖȫșȡȞȢȦȢȥȠǻȬȡȢȕȧȟȢȡȔȡȰȢȗȢȘȜȖȜȦȜȥȓ—
țȗȔȘȧȖȔȖ Ǿ ǟȢȥȔȤșȖ — ! Ȗǻȡ ȧȘȔȖȔȖ ț ȥșȕș ȣȤȜ
ȞȔțȡȢȗȢȓȞȜȝȡǻȕȜț·ȓȖȜȖȥȓțȣȢȩȠǻȟȟȓǻȡșȘȢȥȣȔȖȣǻȥȟȓ
ȡȔȘȠǻȤȡȢȗȢ ȣșȤșȣȢȲ ! ǗțȔȗȔȟǻ ǭșȖȫșȡȞȢ țȧȠǻȖ
ȫȧȘȢȖȢțǻȗȤȔȦȜȥȖȢȲȤȢȟȰª ǖǻȢȗȤȔȨǻȓǧǘǭșȖȫșȡȞȔ
țȔȥȣȢȗȔȘȔȠȜȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖǟǦ ǢșțȔȕȔȤȢȠ

64

ǧǚ$ǧǥǶǭǚǗǬ(Ǣǟǣ

ȥȣșȞȦȔȞȟȰȕȧȟȢȣȢȖȦȢȤșȡȢǧȤșȦȓȖȜȥȦȔȖȔȔȠȔȦȢȤȥȰȞȢȗȢ
ȗȧȤȦȞȔȥȞȟȔȘȔȟȔȥȓțȓȞȜȩȢȥȰȘȖȢȩȖȢȘșȖǻȟǻȖǭșȖȫșȡȞȢ
Ȗ ȡǻȝ ȡș ȗȤȔȖ Ȕȟș ȕȧȖ ȁȁ ǻȡǻȪǻȔȦȢȤȢȠ ǻ ȠȢȚȟȜȖȢ
©ȤșȚȜȥșȤȢȠª ǜȔ ȥȖǻȘȫșȡȡȓȠ Ǿ ǟȢȥȔȤșȖȔ ȞȢȠșȡȘȔȡȦ
ǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢ ȧȞȤǻȣȟșȡȡȓ Ǖ ǡȔǿȖȥȰȞȜȝ ȣǻȥȟȓ
ȖșȫșȤǻ ȧȟȔȬȦȢȖȔȡȢȁ Șȟȓ ȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ȖȜȥȦȔȖȜ ȥȞȔțȔȖ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ©ǮșȘȤȢ Ȧșȕș ǧȔȤȔȥș ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫȧ
ȢȕȘȔȤȧȖȔȖǖȢȗȦȜȝȣȢșȦǻȚȜȖȢȣȜȥșȪȰǻȥȞȧȟȰȣȦȢȤȦȔ
ȭșȓȞȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓǻȔȞȦȢȤª ǦȣȢȗȔȘȜȥ 
Ǿ ǟȢȥȔȤșȖ țȔțȡȔȫȔȖ ȦȔȞȢȚ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔ ȤǻțȡȜȩ
ȖșȫȢȤȔȩ ȖȘȔȟȢ ȞȢȣǻȲȖȔȖ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞǻȖ ȤǻțȡȜȩ ȥȢȪ
ȥȦȔȡǻȖǣȘȡȔȞȔȠȔȦȢȤȥȰȞǻȖȜȥȦȔȖȜȖǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȠȧ
ȧȞȤǻȣȟșȡȡǻ ȦȤȜȖȔȟȜ ȡșȘȢȖȗȢ Ǩ ȟȜȥȦǻ ȘȢ Ǧ ǘȧȟȔȞȔ
ǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȢȗȢ ȖǻȘ  ȟȜȣ  ǭșȖȫșȡȞȢ ȥȞȔȤȚȜȖȥȓ
ȡȔ Ȧș ȭȢ ȣȤȢ ȡȢȖȜȡȜ ȟȤȜ ȠȧțȜȞȜ ȝ ȦșȔȦȤȧ Ȗǻȡ
ȡǻȫȢȗȢ ȡș țȡȔǿ ǧǻȟȰȞȜ ȖǻȘ Ǖ ǘȢȟȢȖȔȫȢȖȔ ȓȞȜȝ ȧ
ȚȢȖȦ  ȣȤȜȁțȘȜȖ ȧ ǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞș ȧȞȤǻȣȟșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȢȘǻțȡȔȖȥȓȣȤȢȘșȭȢțȟǻȦǻȠȜȥȦȚȜȦȦȓțȢȞȤ
ȦșȔȦȤȔȟȰȡȢȗȢǨȟȜȥȦǻȘȢǕǘȢȟȢȖȔȫȢȖȔȖǻȘȟȜȥȦȢȣ
 ȣȢșȦ țȔțȡȔȫȔȖ ȭȢ ȥȟȧȩȔȲȫȜ ȝȢȗȢ ȤȢțȣȢȖǻȘȰ
Ȗǻȡ Ȗ ȧȓȖǻ ȣșȤșȡȢȥȜȖȥȓ Ȗ ǡȢȥȞȖȧ ǤșȦșȤȕȧȤȗ ǻ ȥșȤșȘ
ȧȥȰȢȗȢ ȭȢ ȢȕȟȔȗȢȤȢȘȚȧǿ ȟȲȘȜȡȧ ȕȔȫȜȖ ǻ ȦșȔȦȤȜ
Ƕ ȦȧȦ Țș ȘȢȘȔȖ ©Ǖ șȥȟȜ ȧȖȜȘȜȦș ǣȥȦȤȢȖȥȞȢȗȢ ȦȢ Ȝ
șȠȧ ȡȜȚȔȝȬȜȝ ȣȢȞȟȢȡ țȔ șȗȢ ´ǦȖȢȜ ȟȲȘȜʮª 
ǭșȖȫșȡȞȢȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓțȘȤȔȠȔȦȧȤȗȢȠǣǤȜȥșȠȥȰȞȜȠ
ǜ ȣȢȫ ȘǻțȡȔȖȬȜȥȰȣȤȢțȔȩȢȘȜȘȤȧțǻȖȭȢȘȢȝȢȗȢ
țȖǻȟȰȡșȡȡȓȣȢșȦȘșȘȔȟǻȫȔȥȦǻȬșȣȢȤȜȡȔȖȘȧȠȞȔȠȜȧȖȜȤ
ȞȧȟȰȦȧȤȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ ȝ ǡȢȥȞȖȜ țȗȔȘȧȖȔȖ
ȥȖȢȁȩ ȣȤȜȓȦșȟǻȖ ȦșȔȦȤ ȘǻȓȫǻȖ ǻ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȖ țȢȞȤ
ǡǮșȣȞǻȡȔǦǘȧȟȔȞȔǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȢȗȢǴǟȧȩȔȤșȡȞȔ
ǥǻțȡǻȚȜȦșȝȥȰȞǻȥȜȦȧȔȪǻȁȖǻȡȫȔȥȦȢȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȖȘȤȔ
ȠȔȦȧȤȗǻȫȡȜȠȜȞȔȦșȗȢȤǻȓȠȜȡȔȣȤȕǻȝȞȧȠǻȚȠǻȥȪșȖȜȠȜ
ȖǻȝȥȰȞ ȥȟȧȚȕȢȖȪȓȠȜ — ȠȔȝȕȧȦȡǻȠȜ țȓȦșȠ ǻ ȦșȥȦșȠ
ȖȜțȡȔȫȜȖȓȞȥȲȚșȦȘȟȓȖȢȘșȖǻȟȲ țȔȣȜȥȧǮȢȘșȡȡȜȞȧ
ȖǻȘȫșȤȖ 
ǥȢțȘȧȠȧȲȫȜ ȡȔȘ ȥȧȦȦȲ ȥȔȦȜȤȜ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȁ ©Șȟȓ
ȡȔȬșȗȢȖȤșȠșȡȜȜȘȟȓȡȔȬșȗȢȥȤșȘȡșȗȢȣȢȟȧȗȤȔȠȢȦȡȢȗȢ
ȥȢȥȟȢȖȜȓª ǭșȖȫșȡȞȢ țȤȔțȞȢȠ ȦȔȞȢȁ ȥȔȦȜȤȜ ȖȖȔȚȔȖ
țȢȞȤ ȞȢȠșȘǻȁ ©ǥșȖǻțȢȤª ǡ ǘȢȗȢȟȓ ȦȔ ©ǦȖȢȁ ȟȲȘȜ —
ȣȢȞȖȜȦȔǿȠȢȥȰªǣǣȥȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢǕțȣȤȜȖȢȘȧțȔȕȢȤȢȡȜ
ȡȔȣȤȢȩȔȡȡȓȠȢȥȞȢȖȥȰȞȢȗȢȞȧȣșȪȦȖȔȣ·ǿȥȜǣȥȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢ
Șȟȓ ȥȪșȡȜ țȤȢȕȜȖ ȖȜȥȡȢȖȢȞ ©ǚȥȟȜ ȱȦȢ ȣȤȔȖȘȔ ȦȢ
ȥȔȦȜȤȔ ȞȔȞ ȡșȟȰțȓ ȕȢȟșș ȘȢȥȦȜȗȟȔ ȥȖȢșȝ ȪșȟȜ ǢȢ ȓ
ȡș ȠȢȗȧ ȣȢȡȓȦȰ ȫȦȢ țȔ ȤȔȥȫșȦ ȣȤȔȖȜȦșȟȰȥȦȖȔ ȣȢȞȤȢ
ȖȜȦșȟȰȥȦȖȢȖȔȦȰ ȡșȖșȚșȥȦȖȢ Ȝ ȠȢȬșȡȡȜȫșȥȦȖȢª țȔȣȜȥ
ȧǮȢȘșȡȡȜȞȧȫșȤȖ ǣȦȚșȖȢȪǻȡȪǻȪǻǿȁȣ·ǿȥȜ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȣșȤșȘȜȖ ǡ ǙȢȕȤȢȟȲȕȢȖȔ Ȗ ȣȢȗȟȓȘȔȩ ȡȔ
ȦȖȢȤȫǻȥȦȰȤȢȥȘȤȔȠȔȦȧȤȗȔ
ǨǢȜȚȡȰȢȠȧǢȢȖȗȢȤȢȘǻǭșȖȫșȡȞȢȠȔȖțȠȢȗȧȫȔȥȦȢ
ȖǻȘȖǻȘȧȖȔȦȜȦșȔȦȤȫȜȦȔȦȜȕȔȗȔȦȢȘȤȔȠȦȖȢȤǻȖǻȞȤȜȦȜȫȡȢȁ
ȟȤȜ ȣȤȢ ȥȪșȡǻȫȡș ȠȜȥȦȖȢ  ȚȢȖȦ  Ȗǻȡ ȕȧȖ ȡȔ
ȖǻȘȞȤȜȦȦǻ ȥșțȢȡȧ Ȗ ȠǻȥȪșȖȢȠȧ ȦșȔȦȤǻ ǦȦȔȖȜȟȜ ȘȤȔȠȧ
ǣǤȢȦǿȩǻȡȔ©ǦȧȘȟȲȘȥȰȞȜȝ—ȡșȕȢȚȜȝªǶȩȢȫȣ·ǿȥȧ

ǭșȖȫșȡȞȢȤǻțȞȢȢȥȧȘȜȖȢȘȡȔȞȥșȤșȘȖȜȞȢȡȔȖȪǻȖȖǻȘțȡȔȫȜȖ
ǡ ǡȢȫȔȟȢȖȧ țȖșȤȡȧȖ ȧȖȔȗȧ ǻ ȡȔ ȠȔȟșȡȰȞȜȝ ȢȤȞșȥȦȤ
ȭȢ Ȗ ȔȡȦȤȔȞȦȔȩ ȣȤșȞȤȔȥȡȢ ȖȜȞȢȡȔȖ ȞǻȟȰȞȔ ȡȢȠșȤǻȖ ǻț
©ǙȢȡǛȧȔȡȔªǗǕǡȢȪȔȤȦȔǻȡȔȥȔȠșȡȢȖȢțȕȧȘȢȖȔȡș
ȣȤȜȠǻȭșȡȡȓȦșȔȦȤȧȡșȖșȟȜȞșȔȟșȢțȘȢȕȟșȡșȣȤȢȥȦȢȝțǻ
ȥȠȔȞȢȠǻȡȔȣȧȕȟǻȞȧȢȥȢȕȟȜȖȢȚǻȡȢȫȧ©țȔȠșȫȔȦșȟȰȡȢ
ȡșȕȟșȥȦȓȭȧȲȜȡșȠȡȢȗȢȫȜȥȟșȡȡȧȲªȚȢȖȦǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȢȘȜȖȜȖȥȓ ȖȜȥȦȔȖȧ ȘȤȔȠȜ Ǖǩǩ ǟȢȪșȕȧ ©ǦȜȡ
ȞȢȩȔȡȡȓªǦșȤșȘȔȞȦȢȤǻȖȖǻȡȖȜȢȞȤșȠȜȖǣǗȔȥȜȟȰǿȖȧ—
ǕȠȔȟǻȲ ȦȔ ǡ ǤȟȔȦȢȡȢȖȔ — ȕȔȤȢȡȔ Ƕȡ ȔȞȦȢȤȜ țȔ
ȝȢȗȢ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓȠ ȗȤȔȟȜ ©ȟȧȕȢȫȡȢª Ǥǻȥȟȓ ȘȤȔȠȜ
ȣȢȞȔțȔȟȜȖȢȘșȖǻȟȰ©ǤȟȧȦȔȡȜȡȔªǤǙȔȡȘȤșȖȣșȤșȤȢȕȪǻ
ǤǩșȘȢȤȢȖȔ©ǤȢțȘșȬȡșȠȧȩȢȤȢȬȢȔȣȢȠȢșȠȧ—ȦȢȚș
ȟȧȕȢȫȡȢª — țȔȣȜȥȔȖ ȣȢșȦ  ȚȢȖȦ  ǭșȖȫșȡȞȢ
ȖȣșȤȬș țȖșȤȡȧȖ ȧȖȔȗȧ ȡȔ ȠȢȟȢȘȧ ȔȞȦȤȜȥȧ ǟ ǤǻȧȡȢȖȧ
©ǤȜȧȡȢȖȔȕȯȟȔșȥȦșȥȦȖșȡȡȔȜȗȤȔȪȜȢțȡȔǠșȗȞȔȓȜȗȤȜȖȔȓ
ȤȢȟȰșȝȞȟȜȪȧȜȣȢȟșȦȔȠªǦȩȖȜȟȲȖȔȟȔȣȢșȦȔȫȧȘȢȖȢ
ȖȜȞȢȡȔȡȔ Ȗ ȔȡȦȤȔȞȦǻ ȧȖșȤȦȲȤȔ ț ȢȣșȤȜ ©ǗǻȟȰȗșȟȰȠ
ǧșȟȟȰªǙȚǕǥȢȥȥǻȡǻȓȞȔȡȔȗȔȘȔȟȔǭșȖȫșȡȞȢȖǻȢȣșȤȡǻ
ȖȜȥȦȔȖȜ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ©ǟȔȞȢȖȯȦȢ ȦșȣșȤȰ ȥȣșȞȦȔȞȟȜ
ȖǤȜȦșȤșȡȔǖȢȟȰȬȢȠȦșȔȦȤș"ǪȢȦȰȕȯȢȘȡȜȠȗȟȔțȢȠ
ȖțȗȟȓȡȧȦȰȢȘȡȜȠȧȩȢȠȣȢȥȟȧȬȔȦȰª țȔȣȜȥȧǮȢȘșȡȡȜȞȧ
ȚȢȖȦ ǗȜȥȦȔȖȜȡȜȚȡȰȢȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢȦșȔȦȤȧ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȢȪǻȡȲȖȔȖ ǻț ȣȢțȜȪǻȝ ȖȜȠȢȗȟȜȖȢȗȢ ȗȟȓȘȔȫȔ
țȡȔȖȪȓ șȥȦșȦȜȫȡȜȝ ȥȠȔȞ ȓȞȢȗȢ ȖȜȩȢȖȔȡȜȝ ȡȔ ȞȤȔȭȜȩ
țȤȔțȞȔȩȤȢȥȥȪșȡǻȫȡȢȗȢȠȜȥȦȖȔ
ǢșȖȥșȖȤșȣșȤȦȧȔȤǻȡȜȚȡȰȢȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢȦșȔȦȤȧ
ȝȢȗȢ țȔȘȢȖȢȟȰȡȓȟȢ  ȚȢȖȦ  Ȗǻȡ ȕȧȖ ȡȔ ȖȜȥȦȔȖǻ
©ȞȔȞȢȝȦȢ ȞȤȢȖȔȖȢȝ ȘȤȔȠȯª ȡȔțȖȧ ȓȞȢȁ ȡș ȖȡșȥșȡȢ ȧ
ǮȢȘșȡȡȜȞǢșȥȣȢȘȢȕȔȟȔȥȰȣȢșȦȢȖǻȝȣ·ǿȥȔǡǤȢȟșȖȢȗȢ
©ǡȔȦȜǻȥȣȔȡȞȔª ȓȞȧ Ȗǻȡ ȕȔȫȜȖ  ȟȜȥȦȢȣ  ǻ
ȗȤȔ ǣ ǗȔȥȜȟȰǿȖȢȁ Ȗ ȗȢȟ ȤȢȟǻ ȢȘȡȔȞ Ȗǻȡ ȖȜȘǻȟȜȖ
Ǿ ǟȟȜȠȢȖȥȰȞȢȗȢ Ȗ ȤȢȟǻ ǩǻȟǻȣȔ ,9  ȗȤȧȘ 
ǭșȖȫșȡȞȢȘȜȖȜȖȥȓȖȜȥȦȔȖȧ©ǦȦȔȡȪǻȝȡȜȝȘȢȗȟȓȘȔȫª—
ȘȤȔȠȣșȤșȤȢȕȞȧǡǟȧȟȜȞȢȖȜȠȣȢȖǻȥȦǻǣǤȧȬȞǻȡȔ—ǻ
ȩȢȫȕȧȖȣȤȢȦȜȘȤȔȠȣșȤșȤȢȕȢȞțȔȟȜȬȜȖȥȓțȔȘȢȖȢȟșȡȜȝ
ǻ ȠȔȝȥȦșȤȡȢȲ ȣșȤșȤȢȕȞȢȲ ǻ ȕȟȜȥȞȧȫȜȠ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓȠ
ǦșȤșȘȖȜȞȢȡȔȖȪǻȖȖǻȘțȡȔȫȜȖǾǧȤȧȥȢȖȧǻǗȟȔȘȜȠȜȤȢȖȔ
ǤȢȕȔȫȜȖȬȜ  ȗȤȧȘ  ȖȜȥȦȔȖȧ ©ǦȖȓȦȞȢȖȜȝ ȥȢȡ
ȣșȤșȘ ȢȕǻȘȢȠª ǣ ǣȥȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȞȤȜȦȜȫȡȢ
ȖȜȥȟȢȖȜȖȥȓ ȣȤȢ ȣ·ǿȥȧ ǻ Ȫȓ ȢȪǻȡȞȔ țȕǻȗȔǿȦȰȥȓ ț ȦȜȠȜ
ȓȞǻȘȔȖȔȟȜȁȝȦȢȗȢȫȔȥȡǻȣȤȢȗȤșȥȜȖȡǻȞȤȜȦȜȞȜ
Ǩ ǢȜȚȡȰȢȠȧ ǢȢȖȗȢȤȢȘǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȘșȘȔȟǻ ȫȔȥȦǻȬș
țȗȔȘȧȖȔȖȥȖȢȗȢȘȔȖȡȰȢȗȢȘȤȧȗȔǡǮșȣȞǻȡȔǻȩȢȦǻȖǻțȡȜȠ
ȣȢȕȔȫȜȦȜȥȓȭșȘȢȦȢȗȢȓȞȢȘșȤȚȜȦȰȘȢțȖǻȟȡȔȖ·ȁțȘȘȢ
ǡȢȥȞȖȜȟȜȥȦȢȣȖǻȡȡȔȘǻȥȟȔȖȔȞȦȢȤȢȖǻȟȜȥȦȔ
ȧȓȞȢȠȧȣȤȢȣȢȡȧȖȔȖțȧȥȦȤǻȦȜȥȓȘșȥȰȣȢȕȟȜțȧǡȢȥȞȖȜ
ǡ ǮșȣȞǻȡ ȧ ȟȜȥȦǻ ȖǻȘ  ȟȜȥȦȢȣ  ȖǻȘȣȢȖǻȖ ȡȔ Ȫș
țȗȢȘȢȲ ǻ ȣȜȥȔȖ ȭȢ ȖȢȡȜ ȔȕȢ ȠȢȚȧȦȰ țȧȥȦȤǻȦȜȥȓ ȡȔ
ȥȜȡȢȖǻȝȘȔȫǻȖȥǢǻȞȢȟȰȥȰȞȢȠȧȔȕȢȚȖǻȡȥȔȠȣȤȜȁȘșȖ
ǢȜȚȡǻȝǢȢȖȗȢȤȢȘǢȔȪșǭșȖȫșȡȞȢȖȟȜȥȦǻȖǻȘȗȤȧȘ
ȖǻȘȗȧȞȡȧȖȥȓ ț ȖșȟȜȞȢȲ ȤȔȘǻȥȦȲ ©ǣ ȓȞ ȕȜ ȦȜ ȘȢȕȤș

ǧǚ$ǧǥǶǭǚǗǬ(Ǣǟǣ

țȤȢȕȜȖ ȓȞȕȜ ȣȤȜȁȩȔȖ ǧȧȦ ȕȜ Ȧșȕș ȣȤșȥȟȔȖȡȢȗȢ ȡȔ
ȤȧȞȔȩ ȣȢȡșȥȟȜ ȦȖȢȁ ȕșțȫȜȥȟșȡȡǻȁ ȣȢȞȟȢȡȡȜȞȜ !
ǢȔ ȦǻȠ ȦȜȚȡǻ ȣȢȫȡȧȦȰȥȓ ȦȧȦ ȘȖȢȤȓȡȥȰȞǻ ȖȜȕȢȤȜ ȧȚș
ȣȢȫȔȟȜțȕȜȤȔȦȰȥȓȣȢȖǻȦȢȖǻȣȔȡȜȦȢȠȢȚșȕȦȜțȘȧȠȔȖ
ȣȢȞȔțȔȦȰ ȥșȕș ȁȠ ȡȔ ȦȧȦșȬȡǻȝ ȥȪșȡǻ ǣȦȢ ȕ ȣȢȤȔȘȧȖȔȖ
ȦȜ ȁȩ ȩȧȦȢȤȓȡȥȰȞǻ ȘȧȬǻ Ȕ ȠȢȲ ȭȜȤȧ ȟȲȕȓȭȧȲ Ȧșȕș
ȘȧȬȧȣșȤșȡǻȥȕȜȡȔȥȔȠșȡșȕȢ!ǢșȓȢȘȜȡȣȤȢȬȧ
ȦșȕșȣȤȜȁȩȔȦȰȥȲȘȜȔȖȥǻȘȢȕȤǻǻȤȢțȧȠȡǻȟȲȘȜȣȤȢȥȓȦȰ
Ȧșȕș Ȕ ȁȩ ȦȧȦ ȦȔȞȜ ȫȜȠȔȟȢª ǦșȤșȘ ȦȜȩ ȩȦȢ ȫșȞȔȖ ȡȔ
ȣȤȜȁțȘ ǮșȣȞǻȡȔ ȣȢșȦ ȡȔțȖȔȖ ǣ ǨȟȜȕȜȬșȖȔ ț ȓȞȜȠ
ȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓȖȦșȔȦȤǻȗȤȧȘǮȢȘȢȧȠȢȖȣȤȜȁțȘȧ
ȔȞȦȢȤȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȜȥȔȖ ȭȢ ȗȢȖȢȤȜȖ ǻț ȘȜȤșȞȦȢȤȢȠ
ȡȜȚȡȰȢȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢȦșȔȦȤȧǣǗȔȤșȡȪȢȖȜȠǬșȞȔȲȫȜ
ȡȔȣȤȜȁțȘȘȤȧȗȔǭșȖȫșȡȞȢȡșȦǻȟȰȞȜȫȔȥȦǻȬșȖǻȘȖǻȘȧȖȔȖ
ȦșȔȦȤȔȝȩȢȘȜȖȡȔȖșȫȢȤȜțȧȫȔȥȦȲȔȞȦȢȤǻȖ
ǡǮșȣȞǻȡȕȧȖȧǢȜȚȡȰȢȠȧǢȢȖȗȢȤȢȘǻ—ȗȤȧȘ
ȖȜȥȦȧȣȜȖȧȞǻȟȰȞȢȩȖȜȥȦȔȖȔȩǞȢȗȢȗȤȔǻȣșȤșȘȧȥǻȠ
ȟȲȘȥȰȞǻȓȞȢȥȦǻȖȤȔțȜȟȜǭșȖȫșȡȞȔ țȔȣȜȥȜȧǮȢȘșȡȡȜȞȧ
ȖǻȘ  ǻ  ȗȤȧȘ   ǭșȖȫșȡȞȢ ȝ ȘȔȟǻ ȖǻȘȖǻȘȧȖȔȖ
ȦșȔȦȤ ȫȔȥȦȢ ȕȔȫȜȖȥȓ ț ǟ ǤǻȧȡȢȖȢȲ  ȥǻȫ  Ȗǻȡ
ȘȜȖȜȖȥȓ ȖȜȥȦȔȖȧ ȢȘȡȢȔȞȦȡȢȗȢ ȖȢȘșȖǻȟȲ Ǚ ǠșȡȥȰȞȢȗȢ
©ǤȤȢȥȦȔȫȞȔǻȖȜȩȢȖȔȡȔª ȣșȤșȤȢȕȞȧțȨȤȔȡȪȖȢȘșȖǻȟȲ
Ǡǩ ǟȟșȤȖǻȟȓ ǻ ǚ ǡǻȟȢȡȔ  Ȕ  ȥǻȫ — ©ǡȢȥȞȔȟȓ
ȫȔȤǻȖȡȜȞȔªǶǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢȧȓȞȜȩȗȤȔȟȔǟǤǻȧȡȢȖȔ
ȥǻȫȣȢșȦȕȧȖȡȔȕșȡșȨǻȥǻȔȞȦȤȜȥȜȘȟȓȓȞȢȗȢȢȕȤȔȡȢ
ȠșȟȢȘȤȔȠȧ ©ǤȔȤȜțȰȞǻ țȟȜȘȔȤǻª ǚǠǢ ǖȤǻțȕȔȤȤȔ ȦȔ
ǚ ǢȲ ǻ ȢȘȡȢȔȞȦȡȜȝ ȖȢȘșȖǻȟȰ ǣ ǖȔȚșȡȢȖȔ ©ǡșȦȞȔ
ȕȔȕȧȥȓª ȣșȤșȤȢȕȞȔ ȖȢȘșȖǻȟȲ ǚ ǙșȟǻȡȰȝȢ  ǻ ȡȔȣȜȥȔȖ
ȥȦ ©ǖșȡșȨȜȥ ȗȚȜ ǤȜȧȡȢȖȢȝ ȓȡȖȔȤȓ   ȗȢȘȔª
ǜ ȡșȁ ȖǻȘȢȠȢ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȔȫȜȖ ǻ ȖȜȥȦȔȖȜ ©ǖǻȘȡȔ
ȡȔȤșȫșȡȔª ȦȔ ©ǖǻȘȡǻȥȦȰ ȡș ȣȢȤȢȞª ǣ ǣȥȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȟȲȦǭșȖȫșȡȞȢȕȧȖȡȔȢȥȦȔȡȡǻȝȖȜȥȦȔȖǻȦșȔȦȤȥșțȢȡȧ—
©ǤȔȤȜțȰȞȜȩțȟȜȘȔȤȓȩªǨǮȢȘșȡȡȜȞȧȣȢșȦțȗȔȘȔȖȣȤȢ
ȥȖȢȁȩȖǻȘȖǻȘȔȡȰȡȜȚȡȰȢȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢȦșȔȦȤȧȩȢȫȔ
ȕșțȣșȤșȫȡȢ ȕȧȖȔȖ ȦȔȠ ȫȔȥȦǻȬș ȠȢȚȟȜȖȢ ǻ ȣǻȘ ȫȔȥ
ȤșȣșȦȜȪǻȝǶțȢȥǻȕȦȤȧȣȜǭșȖȫșȡȞȢȞȤǻȠǟǤǻȧȡȢȖȢȁ
țȗȔȘȧȖȔȖ ǡ ǡȢȫȔȟȢȖȧ ǣ ǗȔȥȜȟȰǿȖȧ Ǿ ǧȤȧȥȢȖȧ
ǚȖșȟǻȡȧǠȲȪǻȲȝǡȔȞȥȜȠǻȟǻȔȡȔǭȠǻȘȗȢȨǻȖǡǗǻȟȰȘș

ǢșȖǻȘȢȠȜȝȔȖȦȢȤǧșȔȦȤȧǢȜȚȡȰȢȠȧǢȢȖȗȢȤȢȘǻ
ǤȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰ
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Ǿ ǟȟȜȠȢȖȥȰȞȢȗȢ ǗȟȔȘȜȠȜȤȢȖȔ ǡ ǤȟȔȦȢȡȢȖȔ ǦȦ
ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǖșȡșȨȜȥ ȗȚȜ ǤȜȧȡȢȖȢȝ ȓȡȖȔȤȓ  
ȗȢȘȔªǻȞȢȤȢȦȞǻȔȟșȖȟȧȫȡǻȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜȔȞȦȢȤȥȰȞȢȁ
ȗȤȜ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ ȖȜȓȖȟȓȲȦȰ ȦȢȡȞȢȗȢ țȡȔȖȪȓ ȦșȔȦȤ
ȠȜȥȦȖȔ ǪȢȫ ȡȜȚȡȰȢȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞȜȝ ȦșȔȦȤ ǻ ȡș Ƞǻȗ
ȪǻȟȞȢȠ țȔȘȢȖȢȟȰȡȜȦȜ șȥȦșȦȜȫȡȜȩ țȔȣȜȦǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȝȢȗȢ țȔȞȤȜȦȦȓ ȡȔ ȫȔȥ ȣȢȥȦȧ ȣȢșȦ ȣȤȢȞȢȠșȡȦȧȖȔȖ
ȦȔȞȜȠțȔȣȜȥȢȠȧǮȢȘșȡȡȜȞȧȖǻȘȟȲȦ©ǠȧȫȬș
ȩȢȦȰ ȫȦȢȡȜȕȧȘȰ ȡșȚșȟȜ ȡȜȫșȗȢ ǙȤȧȗȢȝ ȘșȡȰ ȡșȦ
ȥȣșȞȦȔȞȟșȝ ȕșȘȡȯȩ ȡȜȚșȗȢȤȢȘȥȞȜȩ ȥȣșȞȦȔȞȟșȝ ǝ
ȕȧȘȦȢ ȫșȗȢȦȢ ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢȗȢ ȡșȘȢȥȦȔșȦª ǙȢ ȥȔȠȢȗȢ
ȖǻȘ·ȁțȘȧțǢȜȚȡȰȢȗȢǢȢȖȗȢȤȢȘȔǭșȖȫșȡȞȢțȧȥȦȤǻȫȔȖȥȓ
ț ȔȞȦȢȤȔȠȜ ȕȧȖȔȖ ȧ ȡȜȩ ȧȘȢȠȔ țȔȣȜȥȜ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ
ȟȲȦȦȔȕșȤșț 
Ǩ ǡȢȥȞȖǻ ț  ȘȢ  ȕșȤșț  ȣȢșȦ ȚȜȖ ȧ ȘȢȠǻ
ǡ ǮșȣȞǻȡȔ Ǖȟș Ȗ Ȫșȝ ȫȔȥ ȖȜȥȦȔȖ ȡș ȕȧȟȢ ȘȢ ȦȢȗȢ
Ț ȣșȤȬȜȝ ȦȜȚȘșȡȰ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ Ȗ ǡȢȥȞȖǻ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȩȖȢȤǻȖ ǤȤȢȦș ǡ ǮșȣȞǻȡ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȖ ȝȢȗȢ ț ȘșȓȞȜȠȜ
ȔȞȦȢȤȔȠȜ ǡȔȟȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ țȢȞȤ ț Ƕ ǦȔȠȔȤǻȡȜȠ ȦȔ
ǦǭȧȠȥȰȞȜȠȕșȤșțǭșȖȫșȡȞȢȡȔȠȔȟȲȖȔȖȣȢȤȦȤșȦ
ǡ ǮșȣȞǻȡȔ Ǩ ȘȤȧȗȜȝ ȣșȦșȤȕ ȣșȤǻȢȘ ȚȜȦȦȓ ȦșȔȦȤ
ǻȡȦșȤșȥȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȦȔȲȦȰ ȕǻȟȰȬ ȪǻȟșȥȣȤȓȠȢȖȔȡȜȠȜ
ǨȚș ȡȔȥȦȧȣȡȢȗȢ Șȡȓ ȣǻȥȟȓ ȣȤȜȁțȘȧ ȘȢ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ
 ȕșȤșț  ǭșȖȫșȡȞȢ țȧȥȦȤǻȖȥȓ ǻț Ǧ ǘȧȟȔȞȢȠ
ǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȜȠ ȓȞȜȝ ȘȢȥȓȗȡȧȖ ȦȢȘǻ ȖșȤȬȜȡ ȥȟȔȖȜ
ǗǻȘȦȢȘǻȡșȕȧȟȢȘȡȓȭȢȕȘȤȧțǻȡșȕȔȫȜȟȜȥȰǗȜȘȔȦȡȜȝ
ȥȣǻȖȔȞ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ț ȦșȔȦȤ ǤșȦșȤȕȧȤȗȢȠ ǻ
ȝȢȗȢ©ȫȔȤǻȖȡȜȪșȲȢȣșȤȢȲªǨȡșȖǻȘȢȠȢȠȧǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȣȤȜȠǻȭșȡȡǻ ȦșȔȦȤȧȪȜȤȞȧ ȥȣȢȤȧȘȚșȡȢȠȧ  Ȗǻȡ
ȞȖǻȦȥȟȧȩȔȖȢȣșȤȧ©ǖȤȢȡțȢȖȜȝȞǻȡȰªǙǩǚǣȕșȤȔ
ȧȓȞǻȝȖǻȘțȡȔȫȜȖȖȜȞȢȡȔȖȪǻȖǞǤșȦȤȢȖȔȦȔǦǘȧȟȔȞȔ
ǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȢȗȢ Ǩ ȖȜȥȦȔȖǻ ©ǡȢȥȞȔȟȰȫȔȤǻȖȡȜȞª ȓȞȧ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȘȜȖȜȖȥȓ  ȞȖǻȦ  Ȗǻȡ ȖȜȥȢȞȢ ȢȪǻȡȜȖ
ǬȧȣȤȧȡȔ — ǘȧȟȔȞȔǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȢȗȢ ȩȢȫȔ ȥȖȢȗȢ ȫȔȥȧ
ȕȔȫȜȖ ȗșȡǻȔȟȰȡȜȩ ȖȜȞȢȡȔȖȪǻȖ Ȫǻǿȁ ȤȢȟǻ ǡ ǮșȣȞǻȡȔ ȝ
ǟǦȢȟșȡȜȞȔǤȤȢȥȟȧȩȔȖȬȜȞȖǻȦȢȣșȤȧ©ǛȜȦȦȓțȔ
ȪȔȤȓª ©ǶȖȔȡǦȧȥȔȡǻȡª ǡǘȟȜȡȞȜǭșȖȫșȡȞȢțȔȟȜȬȜȖ
ȧǮȢȘșȡȡȜȞȧțȔȩȢȣȟșȡȜȝȖǻȘȗȧȞȣȤȢȠȧțȜȞȧȔȖȦȢȤȔȝ
ȖȜȞȢȡȔȖȪǻȖǞǤșȦȤȢȖȔ—ǦȧȥȔȡǻȡȔȦȔǙǠșȢȡȢȖȧ—
ǗȔȡȲ ǜȔȥȟȧȗȢȖȧǿ ȡȔ ȧȖȔȗȧ ȨȔȞȦ ȭȢ ȣȢșȦ ȧ ȦȤȔȖ
 ȦȧȤȕȧȖȔȖȥȓ ȣȤȢ ȣȢȥȦȔȡȢȖȞȧ ȢȣșȤȜ ǟ ǗǻȟȰȕȢȔ
©ǢȔȦȔȬȔ ȔȕȢ ǗȢȟțȰȞǻ ȤȢțȕǻȝȡȜȞȜª țȔȣȜȥ  ȦȤȔȖ
  — ȦȤȔȖ Ȗǻȡ ȕȔȫȜȖȥȓ ț ǡ ǮșȣȞǻȡȜȠ ȓȞȜȝ
ȣȤȜȁȚȘȚȔȖ ȘȢ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ ȡȔ ȲȖǻȟșȝ ǣ ǘșȘșȢȡȢȖȔ
ȦȤȔȖȡȔȖșȫȢȤǻȖ$ǧȢȟȥȦȢȁȔȞȦȢȤȣȤȢȫȜȦȔȖȠȢȡȢȟȢȗ
ǻț ȘȤȔȠȜ ǣ ǤȧȬȞǻȡȔ ©ǦȞȧȣȜȝ ȟȜȪȔȤª ȦȔ ǻȡ ȦȖȢȤȜ
©ǝȣȤȢȫȜȦȔȟȦȔȞȫȦȢȥȟȧȬȔȦșȟȜȖȜȘșȟȜȣșȤșȘȥȢȕȢȲ
ȲȡȢȬȧȣȟȔȠșȡȡȢȗȢȔȡșȟșȦȡșȗȢȥȦȔȤȜȞȔǮșȣȞȜȡȔ
ǘșȡȜȔȟȰȡȯȝ ȔȞȦșȤ Ȝ ȧȘȜȖȜȦșȟȰȡȯȝ ȥȦȔȤȜȞª —
țȔȩȢȣȟșȡȢ țȔȣȜȥȔȖ ǭșȖȫșȡȞȢ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ ǨȖșȫșȤǻ
ȦȤȔȖȖǻȡȘȜȖȜȖȥȓȖǡȜȩȔȝȟǻȖȥȰȞȢȠȧȦșȔȦȤǻȖȜȥȦȔȖȧ
ǕȟșȞȥȔȡȘȤȜȡȥȰȞȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ ©Ǘșȥǻȟȟȓ ǟȤșȫȜȡȥȰȞȢȗȢª
ǣ ǦȧȩȢȖȢǟȢȕȜȟǻȡȔ Șș Ȗ ȤȢȟǻ ǥȔȥȣȟȲǿȖȔ ȖȜȥȦȧȣȔȖ
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ǧǚ$ǧǥǝǗǨǟǥǕȀǢǦǱǟǝǪǧǕǖǣǥ$ǪǶǢǧǚǥǢ2ǗǕǢǝǪ

Ǥ ǦȔȘȢȖȥȰȞȜȝ ȓȞȜȝ ȦȢȘǻ ȗȔȥȦȤȢȟȲȖȔȖ ȧ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ
©ǤȢȥȟșǮșȣȞȜȡȔȓȡșțȡȔȲȟȧȫȬșȗȢȞȢȠȜȞȔª—țȔȣȜȥȔȖ
ȣȢșȦ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ țȔȧȖȔȚȜȖȬȜ ȭȢ % ǦȔȠȢȝȟȢȖ
ȓȞȜȝ ȗȤȔȖ ȤȢȟȰ ǟȤșȫȜȡȥȰȞȢȗȢ  ©ȘȔȟșȞȢ ȧȥȦȧȣȔșȦ ǦȔ
ȘȢȖȥȞȢȠȧª ǜǻȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȖȢȩ ȣȔȤȦȡșȤǻȖ ȡșȖȜȣȔȘȞȢȖș
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȜȩȜȟȰȡȜȞ ȥȪșȡǻȫȡȢȗȢ ȤșȔȟǻțȠȧ ȖǻȘȘȔȖȔȖ
ȣșȤșȖȔȗȧȔȞȦȢȤȢȖǻȠȢȥȞȢȖȥȰȞȢȗȢǡȔȟȢȗȢȦșȔȦȤȧǤǦȔ
ȘȢȖȥȰȞȢȠȧȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȢȖǻ©ȬȞȢȟȜȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓªȡȔȘ
ȔȞȦȢȤȢȠǕȟșȞȥȔȡȘȤȜȡȥȰȞȢȗȢȦșȔȦȤȧǗǦȔȠȢȝȟȢȖȜȠ—
ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȢȠ©ȬȞȢȟȜȧȘȔȖȔȡȡȓª
 ȟȜȥȦȢȣ  ȡȔ ȥȪșȡǻ ȦșȔȦȤȧȪȜȤȞȧ Ȗ ȤȢȟǻ
ǣȦșȟȟȢ Ȗ ȢȘȡȢȝȠșȡȡǻȝ ȦȤȔȗșȘǻȁ ǭșȞȥȣǻȤȔ ȖȜȥȦȧȣȜȖ
ȖșȟȜȞȜȝ ȔȨȤȢȔȠșȤ ǻ Ȕȡȗȟ ȦȤȔȗǻȞ Ǖǩ ǣȟȘȤǻȘȚ
ǦȣȢȥȦșȤǻȗȔȲȫȜ ȗȤȧ Ǖǩ ǣȟȘȤǻȘȚȔ ȧ ȖȜȥȦȔȖȔȩ ǭșȞ
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ȤșȣșȤȦȧȔȤȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ
ȡȔȥȔȠȣșȤșȘȕȔțȧȖȔȟȔȥȰ
ȡȔ ȡȔȪ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȁ
țȢȞȤ ț ȖșȟȜȞȜȠ ȧȥȣǻ
ȩȢȠ ȥȦȔȖȜȟȜ ©ǢȔțȔȤȔ
ǦȦȢȘȢȟȲªǭșȖȫșȡȞȔ
Ǩ — ȣȤȔȞ
ȦȜȞȧ ȦȔȕȢȤǻȖ ǻȡȦșȤȡȢ
ȖȔȡȜȩ ȧȣȤȢȖȔȘȜȟȜ ȡȔ
ȦșȤȜȦȢȤǻȁ ǬșȩȢȥȟȢ
ȖȔȫȫȜȡȜ ǥȧȠȧȡǻȁ Ǣǻ
ǕȨǻȬȔǤșȤȬȢȗȢȥǻȫȢȖȢȗȢ
ȠșȪȰȞș ǴȕȟȢȡȡș Ǡǻ 
ȥȖȓȦȔȡȔȫșȥȦȰǧǭșȖȫșȡȞȔ
ȖǥȔȬȦȔȦȥȰȞȢȠȧȦȔȕȢȤǻ
ȕșȤȞȔǞȢțșȨǻȖ ǤȢȟȰ
ǻȡȦșȤȡȢȖȔȡȜȩ ǢǻȠșȫȫȜȡȔ 
ȭǻȘȟȓȣȢȟȢȡșȡȜȩȖȢȁ
³ȞȖǻȦȡȓ
ȡǻȖ ǨǢǥ ǨȚș Ȗ ȣșȤ
ȬȜȩȦȔȕȢȤȔȩȣȢȟȢȡșȡǻȖȟȔȬȦȢȖȧȖȔȟȜȔȠȔȦȢȤȥȰȞǻȦșȔȦȤȜ
ȦșȔȦȤ ǻȠ Ǘ ǗȜȡȡȜȫșȡȞȔ ȘȤȔȠ ȗȧȤȦȢȞ ǻȠ Ƕ ǧȢȕǻȟș
ȖȜȫȔ
ǡȔȥȢȖȔȣȢȟǻȦȖǻȝȥȰȞ ȦțȖȣșȦȟȲȤǻȖȥȰȞȔ ǻȪȜȖǻȟȰȡȔ
șȠǻȗȤȔȪǻȓȣȤȜȕȧȟȔȧǤȢȟȰȭȧțǢȔȘȘȡǻȣȤȓȡȥȰȞȢȁǨȞȤȔȁȡȜ
Ȗ ȟȜȥȦȢȣ  ȣǻȥȟȓ ȠȔȥȬȦȔȕȡȢȁ ȠǻȟǻȦȔȤȡȢȁ ȣȢȤȔțȞȜ
ȔȤȠǻȁǨǢǥȀȁȖǻȝȥȰȞȔȤȢțȠǻȥȦȜȟȜȖȫȜȥȟșȡȡȜȩȦȔȕȢȤȔȩ
ǻȡȦșȤȡȢȖȔȡȜȩ ǧȧȩyȟȓ ǠȔȡȰȪȧȦ ǗȔȘȢȖǻȪș ǤȜȞȧȟȜȫǻ
ǕȟșȞȥȔȡȘȤǻȖǟȧȓȖȥȰȞȜȝ ǤȰȢȦȤȞǻȖǧȤȜȕȧȡȔȟȰȥȰȞȜȝ
ǖȜȘǼȢȭ ǧȔȤȡǻȖ ǬșȡȥȦȢȩȢȖȔ ǦȦȬȔȟȞǻȖ ǟȔȟǻȬ ǮȜ
ȣȰȢȤȡȢ ǧȔȕȢȤȜ ȣȢȥȦȧȣȢȖȢ ȤȢțȨȢȤȠȢȖȧȖȔȟȜ ǨȚș ț
Ȣȥșȡǻ  ǻȥȡȧȖȔȟȜ ȦǻȟȰȞȜ ǦȦȬȔȟȞǻȖ ǟȔȟǻȬ ǻ ǮȜ
ȣȰȢȤȡȢ Ȕ Ȗ ȥșȤȣ  ȟǻȞȖǻȘȧȖȔȟȜ ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȦȔȕǻȤ ȧ
ǟȔȟǻȬǻ
ǢȔ ȢȥȡȢȖǻ ȘȜȖǻțǻȝȡȜȩ ȞȧȟȰȦȧȤȡȢȢȥȖǻȦȡǻȩ ȖǻȘȘǻȟǻȖ
ȣȢȟȢȡșȡǻ ȢȘȤȔțȧ ȤȢțȗȢȤȡȧȟȜ ȔȞȦȜȖȡȧ ȞȧȟȰȦȧȤȡȜȪȰȞȧ
ȤȢȕȢȦȧ ǜȔȥȡȢȖȧȖȔȟȜ ȫȜȥȟșȡȡǻ ©ȤȢțȖȔȚȔȟȰȡǻª ȩȢȤȜ
ȢȤȞșȥȦȤȜ ȦșȔȦȤ ȗȧȤȦȞȜ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ȓȞȜȩ ȕȧȟȔ ȖȜȤǻ
ȬȔȟȰȡȢȲ Șȟȓ ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ Șȧȩȧ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ ǤȤȜ ȬȦȔȕǻ
ǕȤȠǻȁǨǢǥȧǧȔȤȡȢȖǻțȫșȤȖȣȤȔȪȲȖȔȟȔȞȧȟȰȦȧȤȡȢ
ȢȥȖǻȦȡȓ ȧȣȤȔȖȔ ȓȞȔ ȪșȡȦȤȔȟǻțȢȖȔȡȢ ȡȔȟȔȗȢȘȚȧȖȔȟȔ
ȞȧȟȰȦȧȤȡȢȢȥȖǻȦȡǻȖǻȘȘǻȟȜȖȦȔȕȢȤȔȩǻțțȔȗȔȟȰȡȢȲȖȜ
ȘȔȖȡȜȫȢȲǻȥȦȢȤȠȜȥȦȡȔȧȞȕǻȕȟǻȢȦșȫȡȢȲȨǻțȞȧȟȰ
ȦȧȤȡȢȲȥșȞȪǻȓȠȜȖȞȢȚȡȢȠȧȦȔȕȢȤǻ
ǧșȔȦȤ Ȥȧȩ ȤȢțȗȢȤȡȧȖȥȓ ȣȢȖȥȲȘȡȢ ȧ ǧȧȩȢȟǻ ȣȤȔ
ȪȲȖȔȖ ȘȤȔȠ ȦșȔȦȤ ǻȠ Ƕ ǩȤȔȡȞȔ ȧ ǤȰȢȦȤȞȢȖǻǧȤȜȕȧ
ȡȔȟȰȥȰȞȢȠȧ ȘǻȓȟȜ ȘșȞȟȔȠȔȪǻȝȡȜȝ ȦȔ ȘȤȔȠ ȖǻȘȘǻȟȜ ȧ
ǦȦȬȔȟȞȢȖǻȣȤȔȪȲȖȔȟȢȫȢȦȜȤȜȘȤȔȠǻȢȣșȤȡȜȝȗȧȤȦȞȜ

67

ȖȟǻȦȞȧ  ȦȧȦ ȧȦȖȢȤȜȟȜ ȦșȔȦȤ ǻȠ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ
ǠȔȡȰȪȧȦǻ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȟȜ ȦȤȜ ȔȤȦȜȥȦȜȫȡǻ ȗȧȤȦȞȜ Ȕ ȧ
ȞȖǻȦȦȧȦțȔȞȟȔȟȜȦșȔȦȤǻȠǧǭșȖȫșȡȞȔ
ǧșȔȦȤ Ȥȧȩ ȠǻȪȡȢ ȧȥȦȔȟȜȖȥȓ Ȗ ȡȔȝȦȤȜȖȔȟǻȬǻȝ Ȧ țȖ
ȞȔȟǻȥȰȞǻȝ ȗȤȧȣǻ ȦȔȕȢȤǻȖ ȥȧȥǻȘȡǻ ǟȔȟǻȬ ǻ ǮȜȣȰȢȤȡȢ 
ǦȣȢȫȔȦȞȧ ȡȔ ȥȪșȡǻ ȞȔȟǻȥȰȞȢȗȢ ȦȔȕȢȤȢȖȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ ȖȜ
ȥȦȧȣȔȟȜ ȔȠȔȦȢȤȥȰȞǻ ȗȧȤȦȞȜ ȧ ȓȞȜȩ ȣȤȔȪȲȖȔȟȜ ȦȔȞȢȚ
ǻȡȦșȤȡȢȖȔȡǻ ȔȞȦȢȤȜ ȘșȤȚ ȦșȔȦȤȧ ǨǢǥ — ǙșȤȚ
ȡȔȤȢȘȡȢȗȢȦșȔȦȤȧ ǣǠșȖȜȪȰȞȜȝǡǤșȖȡȜȝǤǬȧȗȔȝ
ǣǦȢȥȡȜȪȰȞȜȝǢǧȞȔȫșȡȞȢ ǜȗȢȘȢȠȦȧȦȧȦȖȢȤȜȟȜȥȰ
ȞȔȟǻȥȰȞșȘȤȔȠ ȔȤȦȜȥȦȜȫȡș ȦȖȢȡȜțȞȔȘȤȔȠȗȧȤȦȞǻȖ
ȦȤȧȣǻȢȕ·ǿȘȡȔȡȰǨǮȜȣȰȢȤȡȢțȢȞȤȘǻȓȟȢǙȤȔȠȦȖȢ
ǻȠ ǡ ǦȔȘȢȖȥȰȞȢȗȢ țǻ țȠǻȡȡȢȲ ȧȣȤȔȖȢȲ ȝ ȞȢȟșȗǻǿȲ
ȤșȚȜȥșȤǻȖ ǞǡȔȡȘțșȡȞȢ ǦǻȤȜȝ ǖǟȤȜȖȧȥǻȖǣǟȤș
ȫșȦ ǖȢȗȘȔȡǻȖȥȰȞȜȝ ǤǻȘȕȢȤȥȰȞȜȝ ǟ ǡȔȡȘțșȡȞȢ
ǟȢȥȦȜȡȥȰȞȜȝ  Ǘ ǞȢȥȜȣǻȖǦȢȕǻȡșȪȰ ȦȔ ǻȡ  ǜȡȔȫȡȧ
ȫȔȥȦȜȡȧ ȔȤȦȜȥȦȜȫȡȢȗȢ ȥȞȟȔȘȧ ȦȧȦ ȥȦȔȡȢȖȜȟȜ ȣȤȢȨșȥ
ȔȞȦȢȤȜ ǖ ǟȤȜȖȧȥǻȖ ǘ ǡȔȡȘțșȡȞȢ ǟȢȥȦȜȡȥȰȞȔ 
Ǣ ǠȧȚȡȜȪȰȞȔ Ǡ ǤȔȤȔȩȢȡȓȞǻȖȡȔ ǡ ǡȔȡȘțșȡȞȢ
ǡǾȤȢȨǻǿȖȔ ǟȢȚȧȩǻȖȥȰȞȔ ȦȔǻȡǤȢȥȦȧȣȢȖȢȖȦȔȕȢȤȔȩ
ȧȥȦȔȟȜȟȔȥȰȣȤȔȞȦȜȞȔȞȢȠȣȟșȞȥȡȜȩȟǻȦȔȤȦȜȥȦȜȫȡȜȩȦȖ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȔȓȞȜȩȣșȤșȘȕȔȫȔȟȔȔȞȦȢȤȥȰȞǻȥșȞȪǻȁ
ǣȥȡȢȖȧȤșȣșȤȦȧȔȤȧȖȥǻȩȦȔȕǻȤȡȜȩȦșȔȦȤǻȖȥȦȔȡȢȖȜȟȔ
ȡȔȪ ȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȔ ȥȢȪȣȢȕȧȦȢȖȔ ȤȢțȖȔȚȔȟȰȡȔ ȘȤȔ
ȠȔȦȧȤȗǻȓ ©ǣȝ ȡș ȩȢȘȜ ǘȤȜȪȲ«ª ©ǜȔ ȘȖȢȠȔ țȔȝ
ȪȓȠȜª ǡ ǦȦȔȤȜȪȰȞȢȗȢ ©ǤȔȟȜȖȢȘȔª ©ǖșțȦȔȟȔȡȡȔª
©ǖȧȤȟȔȞȔª ©ǡȔȤȦȜȡ ǖȢȤȧȟȓª ©ǦȧǿȦȔª ©ǛȜȦșȝȥȰȞș
ȠȢȤșª©ǬȧȠȔȞȜªǶǟȔȤȣșȡȞȔǟȔȤȢȗȢ©ǪȠȔȤȔªǣǦȧ
ȩȢȘȢȟȰȥȰȞȢȗȢ ©ǦȦșȣȢȖȜȝ ȗǻȥȦȰª ǖ ǘȤǻȡȫșȡȞȔ ©ǟȧȘȜ
ȖǻȦșȤȖǻǿªǦǗȔȥȜȟȰȫșȡȞȔȦȢȭȢǣȘȡșǻțȫǻȟȰȡȜȩȠǻȥȪȰ
ȡȔ ȦȔȕǻȤȡȜȩ ȥȪșȡȔȩ ȡȔȖǻȦȰ ȡȔ șȦȔȣǻ țȔȪǻȞȔȖȟșȡȢȥȦǻ
ȠȢȘșȤȡȜȠȤșȣșȤȦȧȔȤȢȠ ȣ·ǿȥȜǗǗȜȡȡȜȫșȡȞȔǦǬșȤ
ȞȔȥșȡȞȔ Ǧ ǤȬȜȕȜȬșȖȥȰȞȢȗȢ ǡ ǘȔȟȰȕș ǘ ǶȕȥșȡȔ
Ƕ ǦȧȤȗȧȫȢȖȔ ȦȢȭȢ  ȣȢȥǻȘȔȟȔ ȬșȖȫ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȓ ǙȢ
ȣȢȥȦȔȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȧȦ ȥȦȔȖȜȟȜȥȓ ț ȢȥȢȕȟȜȖȜȠ ȣǻǿ
ȦșȦȢȠ ȕȔȗȔȦȢ ȦȔȕǻȤȡȜȩ ȦșȔȦȤǻȖ ȣȤȜȝȡȓȟȢ ȝȢȗȢ ǻȠ·ȓ
ȡȔȖșȥȡǻȬȜȤȢȞȢȖǻȘțȡȔȫȔȟȜȦǻȤȢȞȢȖȜȡȜȖǻȘȘȡȓ
ȥȠșȤȦǻȣȢșȦȔǭșȖȫȦȖȢȤȜȣȢȤȓȘǻțȣȤȢȨșȥȔȞȦȢȤȔȠȜ
ȗȤȔȟȜ ȔȠȔȦȢȤȜ ǤȢȥȦȔȡȢȖȞȜ ȘȤȔȠȜ ©ǢȔțȔȤ ǦȦȢȘȢȟȓª
ȢȪǻȡȲȖȔȟȜȢȥȢȕȟȜȖȢȧȖȔȚȡȢȖȜȡȢȥȓȫȜȁȩȡȔȣȧȕȟǻȫȡș
ȤșȪșȡțȧȖȔȡȡȓǤȢȣȧȟȓȤȡȢȥȦǻȡȔȕȧȟȜȦȔȞȢȚȖȜȥȦȔȖȜțȔ
ȦȖȢȤȔȠȜǭșȖȫșȡȞȔ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞªǡǟȤȢȣȜȖȡȜȪȰȞȢȗȢ
©ǡȔȦȜȡȔȝȠȜȫȞȔª Ƕ ǧȢȗȢȕȢȫȡȢȗȢ Ǩ ȦȔȕǻȤȡȜȩ ȧȠȢȖȔȩ
țȧȠǻȟȜ ȣȢȥȦȔȖȜȦȜ ȢȣșȤȧ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ǡ ǕȤȞȔȥȔ
ǟȔȦ șȤȜȡȔ — ȔȞȦȢȤȞȔ ǙșȤȚ ȧȞȤ ȘȤȔȠ ȦșȔȦȤȧ
ǻȠ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǡ ǠșȕșȘǿȖȔǗȔȟǻȝȥȰȞȔ  ǪȢȫȔ ȖȜ
ȥȦȔȖȜ ȬșȖȫ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȁ ǻ ȣ·ǿȥ țȔ ȦȖȢȤȔȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȡșȤǻȘȞȢ ȕȧȟȜ ȡșȘȢȥȞȢȡȔȟȜȠȜ ț ȕȢȞȧ ȠȔȝȥȦșȤȡȢȥȦǻ
ȔȞȦȢȤȥȰȞȢȗȢȖȜȞȢȡȔȡȡȓȦȧȦȁȠȡȔȘȔȖȔȟȢȥȓȢȥȢȕȟȜȖȢȗȢ
țȡȔȫșȡȡȓǕȘȚșȖȦȔȕǻȤȡȜȩȧȠȢȖȔȩȡȔȥȔȠȣșȤșȘțǻȠșȡșȠ
ǭșȖȫșȡȞȔȣȢȖ·ȓțȧȖȔȟȔȥȰȡȔȪǻȘșȡȦȜȫȡǻȥȦȰǻȥȦǻȝȞǻȥȦȰ
Ȕ ȥȔȠ țȠǻȥȦ ȦȖȢȤǻȖ ȧȞȤ ȣǻȥȡȓ ȡȔȪ ȞȢȥȦȲȠȜ ȥȣȤȜȓȟȜ
ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȲ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ Șȧȩȧ ȣȢȟȢȡșȡȜȩ ǻ ȦȢȠȧ țȔ
ȕșțȣșȫȧȖȔȟȜȡșȢȘȠǻȡȡȜȝȧȥȣǻȩȪȜȩȖȜȥȦȔȖ
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ǧǚǟ(ǠǶǞ

ǜ ȟǻȞȖǻȘȔȪǻǿȲ ȦȔȕȢȤǻȖ ȕǻȟȰȬǻȥȦȰ ȦȤȧȣ ȧ ȥȦȔȦȧȥǻ
ȠȔȡȘȤǻȖȡȜȩțȠȢȗȟȔȘȢȟȧȫȜȦȜȥȓȘȢȦȖȢȤșȡȡȓȧȞȤȦșȔȦȤ
ȣȤȢȪșȥȧ Ȗ ǤȢȟȰȥȰȞǻȝ ȘșȤȚȔȖǻ —ȩ ǜ  Ȗ
ȦȔȕȢȤȔȩȣȢȟȢȡșȡȜȩȣȢȫȔȟȜȧȦȖȢȤȲȖȔȦȜȥȰȠȔȡȘȤǻȖȡǻȧȞȤ
ȦșȔȦȤȜȣǻȘȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȢȠǣǡǻȦȞșȖȜȫǥǤȢȟȦȔȖȫșȡȞȔ
ǢǖȢȝȞȢǢǣȕǻȘțǻȡȥȰȞȢȗȢǧǥȧȘșȡȞȢȦȔǻȡȓȞǻȧȥȖǻȝ
ȤșȣșȤȦȧȔȤȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖȢȖȞȟȲȫȔȟȜȬșȖȫȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȲ
ǠǻȦ ǗȜȥȦȔȖȔ ©ǢȔțȔȤ ǦȦȢȘȢȟȓª  ǜȔȟǻțȡȜȝ ǦȦȤǻȟșȪȰ
>ǟȔȟǻȬ@   ȕșȤșț Ǭ  ǜ ȚȜȦȦȓ ȦȔȕȢȤȧ ǧșȔȦȤ  ǢȔȬȔ
ǜȢȤȓ>ǠȔȡȰȪȧȦ@ǟȖǻȦǬ—ǢȔȤǻȚȡȜȝǦǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ
șȠǻȗȤȔȪǻȓǟȧȟȰȦȧȤȡȔȣȤȔȪȓȧȞȤșȠǻȗȤȔȪǻȁȠǻȚȘȖȢȠȔȥȖǻȦȢȖȜȠȜ
ȖǻȝȡȔȠȜ ǤȤȔȗȔ  ǠȧȚȡȜȪȰȞȔ Ǣ ©ǢȔțȔȤ ǦȦȢȘȢȟȓª țȔ
ȘȤȢȦȔȠȜ  ǢȔȬ ȦșȔȦȤ ǟȡȜȗȔ ȘǻȓȫǻȖ ȧȞȤ ȦșȔȦȤȔȟȰȡȢȗȢ ȠȜȥ
ȦșȪȦȖȔ—ǢȰȲǞȢȤȞǤȔȤȜȚǦǻȘȡșȝǧȢȤȢȡȦȢ
ǧ  ǢȔȤǻȚȡȜȝ Ǧ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ șȠǻȗȤȔȪǻȓ ȞȧȟȰȦȧȤȡȔ ȣȤȔȪȓ ȧȞȤ
șȠǻȗȤȔȪǻȁ — ȠȔȦșȤǻȔȟȜ țǻȕȤȔȡǻ Ǧ ǢȔȤǻȚȡȜȠ ȘȢ ȫ 
ǟ  ǖȢȡȰȞȢȖȥȰȞȔ ǣ ǧșȔȦȤȔȟȰȡș ȚȜȦȦȓ Ȗ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ȦȔ
ȕȢȤȔȩ ǻȡȦșȤȡȢȖȔȡȜȩ ǕȖȥȦȤȢǨȗȢȤȭȜȡȔ — ǢǻȠșȫȫȜȡȔ — ǬșȩȢ
ǦȟȢȖȔȫȫȜȡȔ ȖșȞȦȢȤ ȤșȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȁ   ǦȦȧȘǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖȫǻ
 Ǭ  ǖȢȡȰȞȢȖȥȰȞȔ ǣ ǧșȔȦȤȔȟȰȡș ȚȜȦȦȓ Ȗ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ
ȦȔȕȢȤȔȩǻȡȦșȤȡȢȖȔȡȜȩǤȢȟȰȭȔǦȦȧȘǻȁȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖȫǻ
Ǭ

ǣȟșȡȔǖȢȡȰȞȢȖȥȰȞȔ

ǧǚǟeǠǶǞ ǧșȞșȟȟǻ  ǤșȦȤȢ ǕȖȤȔȠȢȖȜȫ —
 —ȤȢȥȖǻȝȥȰȞȘǻȓȫȗșȡșȤȔȟȔȡȬșȨǤȢȩȢȘȜȖǻț
ȥșȤȕ ȘȖȢȤȓȡȥȰȞȢȗȢ ȤȢȘȧ ǜ  ȡȔ ȖǻȝȥȰȞ ȥȟȧȚȕǻ Ȗ
ǥȢȥǻȁǨȫȔȥȡȜȞǦșȠȜȟǻȦȡȰȢȁȖǻȝȡȜ—ȤȢȥȦȧȤ
— ǤǻȘ ȫȔȥ ȣșȤșȩȢȘȧ ț ǙȧȡȔȲ ȡȔ ǗȢȟȗȧ Șȟȓ
ȣȤȜȘȧȬșȡȡȓȥșȟȓȡȥȰȞȢȁȖǻȝȡȜȣǻȘȣȤȢȖȢȘȢȠǣǤȧȗȔȫȢȖȔ
ȢȘșȤȚȔȖ ȡȔȞȔț ǟȔȦșȤȜȡȜ ǶǶ țȡȜȭȜȦȜ ǟǻȬ ǥȢȥ Ȗǻȝ
ȥȰȞȢ  ȦȜȥ ȥȢȟȘȔȦǻȖ  ȗȔȤȠȔȦ  — ȫșȤȖ 
țȔȝȡȓȟȢ Ȕ ȣȢȦǻȠ țȤȧȝȡȧȖȔȟȢ ǢȢȖȧ Ǧǻȫ țȔȔȤșȬȦȧȖȔȟȢ
țȔȣȢȤȢțȰȞȧȥȦȔȤȬȜȡȧǨȣȢȖǻȥȦǻ©ǖȟȜțȡșȪȯªǭșȖȫșȡȞȢ
țȗȔȘȧǿ ȣȤȢ țȡȜȭșȡȡȓ ȡȜțȢȖȢȗȢ țȔȣȢȤȢțȰȞȢȗȢ ȖǻȝȥȰȞȔ ǻ
©ȡșȪșȤșȠȢȡȡȯȝȢȕșȘªȓȞȜȝȘȔȖǧȧǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤțǻ
ȞȢțȔȪȰȞȜȠȘșȣȧȦȔȦȔȠ ǕǘȢȟȢȖȔȦȢȠȧǩǦȢȞȜȤǻȦȔǻȡ 
ǠǻȦ ǤȔȡȔȥșȡȞȢ Ǘ ǢȢȖȔ Ǧǻȫ — ȤȤ   ǟȢțȔȪȰȞǻ
Ǧǻȫǻ ǢȔȤȜȥȜțǻȥȦȢȤǻȁȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȞȢțȔȪȦȖȔǪ9,—;,;ȥȦ ǟ
ǜȔȣȢȤǻȚȚȓ

ǣȟșȞȥȔȡȘȤǘȧȤȚǻȝ

ǧǚǟǦǧǣǠÐǘǶǴ ǧǗÐǥǶǗ ǭǚǗǬeǢǟǕ ǧșȞȥȦȢ
ȟȢȗǻȓ — ȗȔȟȧțȰ ȨǻȟȢȟȢȗǻȁ ȭȢ ȖȜȖȫȔǿ ȣȔȠ·ȓȦȞȜ
ȣȜȥșȠȡȢȥȦǻ ȦȖȢȤȜ ȟȤȜ ȦȔ ȨȢȟȰȞȟȢȤȧ ț ȠșȦȢȲ ȞȤȜ
ȦȜȫȡȢȁ ȣșȤșȖǻȤȞȜ ȝ ȧȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ȁȩȡǻȩ ȦșȞȥȦǻȖ
ȘȔȟȰȬȢȗȢ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȝ ȖȜȘȔȡȡȓ ȁȩ Ǩ
ȦșȢ Ȥ șȦȜȫȡȢȠȧ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȫȢȠȧ  ȣȟȔȡǻ ȠșȦȢȲ
ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȖȜȖȫșȡȡȓȤȧȞȢȣȜȥǻȖǭșȖȫșȡȞȔȦȔȕȟȜ
țȰȞȜȩ ȘȢ ȡȜȩ ȦȖȢȤȫȜȩ ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ǿ ȔȡȔȟǻț ȦȖȢȤȫȢȗȢ
ȣȤȢȪșȥȧ ǭșȖȫșȡȞȔȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔ ȖǻȘ ȣșȤȖǻȥȡȢȗȢ țȔ
ȘȧȠȧ ȘȢ țȔȖșȤȬșȡȡȓ ȦȖȢȤȧ ȫȜ ȣȤȜȣȜȡșȡȡȓ ȤȢȕȢȦȜ ȡȔȘ
ȡȜȠ  ȖȜȓȖȟșȡȡȓ țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦșȝ ȦȖȢȤȫȢȁ șȖȢȟȲȪǻȁ
ȣȢșȦȔ ǧșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡǻ ȤȢțȤȢȕȞȜ ȘȢȣȢȠȔȗȔȲȦȰ ȧȥșȕǻȫȡȢ
ȖȜȥȖǻȦȟȲȖȔȦȜ ȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȧ ȦȖȢȤǻȖ ȦȔ ȩȧȘȢȚ ȥȜ
ȥȦșȠȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȝ ȤȢțȖ·ȓțȧȖȔȦȜ ȕȔȗȔȦȢ ȣȜȦȔȡȰ

ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔǧșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡșȖȜȖȫșȡȡȓ—ȢȥȡȢȖȔ
ȞȢȚȡȢȗȢȖȜȘȟǻȦȥȣȔȘȭȜȡȜǭșȖȫșȡȞȔȫȜȁȁȫȔȥȦȜȡȜ
Ǩ  ȥȦ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȦșȞȥȦȜ ȡȔȧȞȢȖȢ ȠȔȝȚș ȡș
ȖȜȖȫȔȟȜȥȓ ǢȔȧȞ ȣȤȜȡȪȜȣȜ ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȁ ȣȢȫȔȟȜ țȔȥȦȢ
ȥȢȖȧȖȔȦȜȥȓ ȭȢȘȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȥȣȔȘȭȜȡȜ ȧ  ȥȦ ǜȔ
ȚȜȦȦȓȣȢșȦțȠǻȗȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȦȜȡșȖșȟȜȞȧȫȔȥȦȜȡȧȥȖȢȁȩ
ȦȖȢȤǻȖ ǤșȤșȖȔȚȡȔ ȕǻȟȰȬǻȥȦȰ ȦȢȗȢ ȭȢ Ȗǻȡ ȡȔȣȜȥȔȖ
ȟȜȬȜȟȔȥȓȖȤȧȞȢȣȜȥȔȩǣȞȤșȠǻȦȖȢȤȜȖȦȤȔȫșȡȢȔȕȢȁȩ
ȡș ȤȢțȬȧȞȔȡȢ ȘȜȖ ǢșțȡȔȝȘșȡǻ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡǻ ȦȖȢȤȜ
ǭșȖȫșȡȞȔ  ǜȔ ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȠȜ ȤȧȞȢȣȜȥȔȠȜ ȘȤȧȞȧȲȦȰ
ȕǻȟȰȬǻȥȦȰ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢșțǻȲ — — țȔ
țȕ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ȖȜȡȓȦȢȞ ȣȢșȠȔ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª  ȦȖȢȤȜ
——țȔ©ǖǻȟȰȬȢȲȞȡȜȚȞȢȲªȦȔ©ǡȔȟȢȲȞȡȜȚ
ȞȢȲªȤȓȘȣȢșȦȜȫȡȜȩȦȖȢȤǻȖ ©ǢǡȔȤȞșȖȜȫȧª©ǗǻȦșȤț
ȗȔǿȠȤȢțȠȢȖȟȓǿª©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª©ǦȟșȣȔȓªȦȔǻȡ 
ǻȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡǻȣȢȖǻȥȦǻ—țȔȢȞȤșȠȜȠȜȔȖȦȢȗȤȔȨȔȠȜ
ȔȕȢțȔȔȖȦȢȤȜțȢȖȔȡȜȠȜȞȢȣǻȓȠȜǥȧȞȢȣȜȥȜȡșȖȦȤȔȫȔȲȦȰ
ȥȖȢȗȢ țȡȔȫșȡȡȓ ȝ ȭȢȘȢ ȦȖȢȤǻȖ ȓȞǻ ȣȢșȦ ȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖ
ȢȥȞǻȟȰȞȜ ȧȥȧȡȧȦȜ ȪșȡțȧȤȡǻ ȦȔ ȖȥǻȟȓȞǻ ǻȡ ȥȣȢȦȖȢȤșȡȡȓ
ȠȢȚȟȜȖȢȟȜȬșțȔȡȔȓȖȡȢȥȦǻȔȖȦȢȗȤȔȨǻȖȔȖȦȢȤȜȦșȦȡȜȩ
ȣȤȜȚȜȦȦǿȖȜȩȥȣȜȥȞǻȖȭȢțȕșȤșȗȟȜȔȖȦșȡȦȜȫȡȜȝȦșȞȥȦ
ǭșȖȫșȡȞȔȔȕȢȣȤȜȠǻȤȡȜȞǻȖȣȤȜȚȜȦȦǿȖȜȩȖȜȘǻțȖȟȔȥ
ȡȢȤȧȫȡȜȠȜȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓȠȜȔȖȦȢȤȔ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
©ǟȢȕțȔȤª  ©ǟȢȕț ȔȤª  — țȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓ Ȗ
ǶǠ  ǤȤȜ ȣǻȘȗȢȦȢȖȪǻ ȖȜȘ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȥȦȔȲȦȰ
ȣȜȦȔȡȡȓȣȤȢȖȜțȡȔȫșȡȡȓȢȥȡȢȖȡȜȩȦșȞȥȦǻȖȘȢȕǻȤȦȖȢȤǻȖ
ȣȢȥȟǻȘȢȖȡǻȥȦȰ ȁȩȡȰȢȗȢ ȤȢțȦȔȬȧȖȔȡȡȓ ȣȤȔȖȢȣȜȥȡȜȝ
ȤșȚȜȠ ȢȣȤȔȪȲȖȔȡȡȓ ȘȢȖǻȘȞȢȖȢȗȢ ȔȣȔȤȔȦȧ ȥȧȣȤȢȖǻȘȡǻ
ȥȦȔȦȦǻȞȢȠșȡȦȔȤǻȘȢȣȢȠǻȚȡǻȣȢȞȔȚȫȜȞȜȦȢȭȢ ǤȤȔȞ
ȦȜȫȡșȤȢțȖ·ȓțȔȡȡȓȪȜȩȣȤȢȕȟșȠțȔȟșȚȜȦȰȖǻȘȦȜȣȧȖȜȘ
ȝȢȗȢȠșȦȜȝȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ
ǶȥȡȧȲȦȰ ȦȔȞǻ ȤǻțȡȢȖȜȘȜ ȖȜȘ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȢȖȡǻ ȢȘȡȢ ȔȕȢ ȞǻȟȰȞȔȦȢȠȡǻ țȕ ȖȜȕȤȔȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ
ȖȜȘ ȧȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡǻ țȔ ȣȤȜȡȪȜȣȢȠ ȚȔȡȤȢȖȢȤȢȘȢȖȢȁ
ȢȘȡȢȤǻȘȡȢȥȦǻ ȣȢșȠȜ ȟǻȤȜȞȔ ȕȔȟȔȘȜ ȣȢȖǻȥȦǻ  ȖȜȘ
ȢȞȤșȠȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȖȜȘ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȢȗȢ ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ țȢȞȤ
ȘȟȓȖȜȖȫșȡȡȓȖȬȞȢȟǻȔȕȢȘȟȓȘǻȦșȝǨȥǻȖȜȘȣȢȘǻȟȓȲȦȰȥȓ
ȡȔ ȘȖȔ ȢȥȡȢȖȡǻ ȦȜȣȜ ȡȔȧȞȢȖǻ ȭȢ ȠȔȲȦȰ ȡȔȧȞȢȖȢ
ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȜȝȞȤȜȦȜȫȡȢȖȜȖǻȤșȡȜȝȦșȞȥȦǻțȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȠ
ȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȜȪȰȞȜȠ ȞȢȠșȡȦȔȤșȠ ǻ ȣȢȣȧȟȓȤȡȢ
ȠȔȥȢȖǻ Șș ȣșȤșȘȤȧȞȢȖȧȲȦȰȥȓ ȡȔȧȞȢȖȢ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡǻ
ȦșȞȥȦȜ țǻ țȠǻȡȔȠȜ Ȗ ȘȢȕȢȤǻ ȦȖȢȤǻȖ ȤȢțȦȔȬȧȖȔȡȡǻ ȝ
ȞȢȠșȡȦȧȖȔȡȡǻȁȩȔȦȔȞȢȚțǻțȠǻȡȔȠȜȣȤȔȖȢȣȜȥȡȜȩȡȢȤȠ
ǥȢȕȢȦȧ ȡȔȘ ȥȦȖȢȤșȡȡȓȠ ȡȔȧȞȢȖȢȞȤȜȦȜȫȡȢȗȢ ȖȜȘ
©ǟȢȕțȔȤȓª ȤȢțȣȢȫȔȟȜ Ǘ ǙȢȠȔȡȜȪȰȞȜȝ ȦȔ Ƕ ǩȤȔȡȞȢ
©ǟȢȕțȔȤªǗǙȢȠȔȡȜȪȰȞȢȗȢȖȜȝȬȢȖȧǤșȦșȤȕȧȤțǻ
ȔǶǩȤȔȡȞȔ—ȤȢȞȢȠȣǻțȡǻȬșȧǠȰȖȢȖǻǗǙȢȠȔȡȜȪȰȞȜȝ
țȘǻȝȥȡȜȖ ȞȤȜȦ ȣșȤșȖǻȤȞȧ ȦșȞȥȦȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ
ȘȜȖǙȢȠȔȡȜȪȰȞȜȝǗǟȤȜȦȜȫȡȜȝȤȢțȥȟǻȘȡȔȘȦșȞȥȦȢȠ
©ǟȢȕțȔȤȓªǭșȖȫșȡȞȔǟ ȤȢțȗȟȓȡȧȖȔȖȦȢȗȤȔȨȜ
ȤȧȞȢȣȜȥȡǻ ȥȣȜȥȞȜ ȣȤȜȚȜȦȦǿȖǻ ȝ ȣȢȥȠșȤȦȡǻ ȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁ
ȦȔȁȩȡǻȖǻȘȠǻȡȜǣȘȡȔȞǗǙȢȠȔȡȜȪȰȞȜȝȡșțȔȖȚȘȜȕȧȖ

ǧǚǟǦǧǣǠ2ǘǶǴǧǗ2ǥǶǗǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȜȝ Ȕ ȝȢȗȢ ȣȤȔȪȓ ȠǻȥȦȜȟȔ ȫȜȠȔȟȢ ȣȢȠȜȟȢȞ
ǜȔȥȟȧȗȔ Ƕ ǩȤȔȡȞȔ Ȗ ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȣȟȔȡǻ ȣȢȟȓȗȔȟȔ
Ȗ ȦȢȠȧ ȭȢ Ȗǻȡ ȣȢȘȔȖ ȧ ȥȖȢǿȠȧ ȖȜȘ ©ǟȢȕțȔȤȓª  
ȘȖǻȤșȘȢȞȤșȠȜȩȦȖȢȤǻȖȡȔȣȤ©ǗȔȤȡȔȞȔª©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ
ȞȤȜȡȜȪǻªȦȔǻȡǟȤȜȦȜȫȡȢȣșȤșȖǻȤșȡȜȝȦșȞȥȦ©ǟȢȕțȔȤȓª
Ȗ ȣșȤȬǻ ȘșȥȓȦȜȟǻȦȦȓ  ȥȦ ȣȤȔȗȡȧȟȜ ȖȜȤȢȕȜȦȜ ȦȔȞȢȚ
Ǘ ǴȞȢȖșȡȞȢ ǳ ǥȢȠȔȡȫȧȞ Ǚ ǢȜȞȢȟȜȬȜȡ Ǚ ǙȢ
ȤȢȬșȡȞȢ ǻ Ǥ ǜȔȝȪșȖ ǦȔȠș ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȧ ȖȜȘ ȤȔȡȡǻȩ
ȦȖȢȤ ǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȭȢ ȣȢȕȔȫȜȟȜ ȥȖǻȦ ȧ ǤșȦȤȢȗȤȔȘǻ
țȔȥȦȢȥȧȖȔȖȣȤȜȡȪȜȣȜțȔȩǻȘȡȢǿȖȤȢȣȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȖ
ȞȢȟȜȧȖȜȘȣȢȘȔǿȦȰȥȓȢȥȡȢȖȡȜȝȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝȦșȞȥȦȔȖ
ȣȤȜȠǻȦȞȔȩȡȔȖȢȘȓȦȰȥȓȝȢȗȢȖȔȤǻȔȡȦȜțǻȡȤȧȞȢȣȜȥǻȖȫȜ
ȘȤȧȞȘȚșȤșȟ
ǶȡȦșȡȥȜȖȡș ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ȡȔȧȞȢȖȢ ȖȜȖǻȤșȡȢȗȢ ȦșȞ
ȥȦȧ ©ǟȢȕțȔȤȓª ȤȢțȣȢȫȔȟȢȥȓ ȧ ȩ ǻ ȦȤȜȖȔȟȢ ȣȤȢ
ȦȓȗȢȠ ȧȥȰȢȗȢ  ȥȦ ǫșȝ ȣȤȢȪșȥ ǻȬȢȖ ȣȔȤȔȟșȟȰȡȢ Ȗ
ȤȔȘȓȡȥȰȞǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻ ȦȔ ǘȔȟȜȫȜȡǻ țȗȢȘȢȠ ȡȔ șȠǻȗȤȔȪǻȁ
ǣȥȞǻȟȰȞȜ ȤȧȞȢȣȜȥȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ ȡȔȝȔȖȦȢȤȜȦșȦȡǻȬǻ
ȥȣȜȥȞȜȝȢȗȢȦȖȢȤǻȖțȡȔȩȢȘȜȟȜȥȓȖȤȔȘȓȡȥȰȞǻȝǨȞȤȔȁȡǻ
ȥȔȠș ȖȜȘ ȭȢ ț·ȓȖȜȟȜȥȓ ȦȧȦ ȕȧȟȜ ȡȔȝȦȢȫȡǻȬȜȠȜ ȧ
ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȣȟȔȡǻ ǴȞȭȢ Șȟȓ ȗȔȟȜȪȰȞȜȩ ȦȔ șȠǻ
ȗȤȔȪǻȝȡȜȩ ȖȜȘ ǭșȖȫșȡȞȔ ȩȔȤȔȞȦșȤȡǻ ȞȢȡȦȔȠǻȡȢȖȔȡǻ
ȦșȞȥȦȜ ȝ ȘȢȖǻȟȰȡǻ ȞȢȡ·ǿȞȦȧȤȜ ȦȢ Șȟȓ ȤȔȘȓȡȥȰȞȜȩ —
ȖȜȟȧȫșȡȡȓ ț ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȠǻȤȞȧȖȔȡȰ ȦȔȞȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȓȞ
©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª ©ǗșȟȜȞȜȝ
ȟȰȢȩª©ǴȞȕȜȦȢȦȜǖȢȗȘȔȡșȣ·ȓȡȜȝªȦȔǻȡ
Ǩ ȖȜȘ ©ǧȖȢȤȜª ǧ —  țȔ ȤșȘ ǖ ǠșȣȞȢȗȢ ȭȢ
ȖȜȝȬȟȢȧǠșȝȣȪȜǼȧȖ—ȦȔȧ©ǤȢȖȡȢȠȧȖȜȘȔȡȡǻ
ȦȖȢȤǻȖªȧȦ — țȔȝȢȗȢȚȤșȘȭȢȣȢȕȔȫȜȟȢ
ȥȖǻȦȧǠșȝȣȪȜǼȧȝǟȢȟȢȠȜȁȡșȕȧȟȢțȘǻȝȥȡșȡȢȡȔȟșȚȡȧ
ȞȤȜȦȜȫȡȧ ȣșȤșȖǻȤȞȧ ȦșȞȥȦǻȖ — ȓȞ ȢȥȡȢȖȡȜȩ ȦȔȞ ǻ ȖȔ
ȤǻȔȡȦǻȖ Ǣș ȧ ȖȥȰȢȠȧ ȖȘȔȟȜȠȜ ȕȧȟȜ ȝ ȖȜȘ ©ǤȢșțǻȁ
´ǟȢȕțȔȤʮªțȔȤșȘǶǕȝțșȡȬȦȢȞȔȦȔǡǤȟșȖȔȞȔ >;@
  ©ǙȡșȖȡȜȞª țȔ ȤșȘ Ƕ ǕȝțșȡȬȦȢȞȔ ;   ǻ
ȖȜȥȢȞȢȢȪǻȡșȡȜȝȞȤȜȦȜȞȢȲȘȖȢȦȢȠȡȜȞ©ǤȢșțǻȓªțȔȤșȘ
Ǧ ǾȨȤșȠȢȖȔ ȦȔ ǡ ǢȢȖȜȪȰȞȢȗȢ ǟ   Ȗ ȓȞȢȠȧ
ȦșȞȥȦȜ ȣȢȘȔȡȢ țȔ ©ǟȢȕțȔȤșȠª  ǻț ȖȟȔȥȡȢȤȧȫȡȜȠȜ
ȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓȠȜȔȖȦȢȤȔǤșȤșȘȧȥǻȠțȢȗȟȓȘȧȡȔȞȢȠșȡȦȔȤǻ
ȖȜȘ ©ǛȧȤȡȔȟȧª   ȦȔ ©ǠȜȥȦȧȖȔȡȡȓª   Ȗ
ȔȞȔȘșȠǤȢȖȡȢȠȧțǻȕȤȦȖǭșȖȫșȡȞȔțȔȤșȘǦǾȨȤșȠȢȖȔ
ȖȖȔȚȔȟȜȥȓ ȥȖȢȗȢ ȫȔȥȧ ȖțǻȤȪșȖȜȠȜ ȘȜȖ ǜȔȝȪșȖ Ǥ
>ǤȤȜȠǻȦȞȜ@  ǤǗǧ >Ǩ  Ȧ@ ǧ  Ǧ   ǤȤȢȦș
ȧȣȢȤȓȘȡȜȞȜ ȖǻȘȠȢȖȜȟȜȥȓ ȖǻȘ ȞȤȜȦȜȞȜ ȔȖȦȢȤȥȰȞȢȗȢ
ȦșȞȥȦȧ ǻ ȕȧȞȖȔȟǻȥȦȜȫȡȢ ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȜ ȢȤȜȗǻȡȔȟ țȢȞȤ
ȝ ȡȔȓȖȡǻ Ȗ ȡȰȢȠȧ ȣȤȔȖȢȣȜȥȡǻ ȣȢȠȜȟȞȜ ǨȡȔȥȟǻȘȢȞ
ȪȰȢȗȢȡȔȧȞȖȔȤȦǻȥȦȰȦșȞȥȦȢȖȢȁȫȔȥȦȜȡȜȖȜȘȖȜȓȖȜȟȔȥȓ
ȡșȖȜȥȢȞȢȲ Ǩ ȡȔȥȦȧȣȡȜȩ ȖȜȘ ȣȢȦȤǻȕȡȢ ȕȧȟȢ țȡȢȖȧ
ȖȜȤǻȬȧȖȔȦȜ ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȔȖȢȣȜȥȡȢȗȢ ȖȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡȓ
ǮȢȘșȡȡȜȞȔȝșȣǻȥȦȢȟȓȤǻȲǭșȖȫșȡȞȔǤǜȔȝȪșȖțȘǻȝȥȡȜȖ
ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡȧȣǻȘȗȢȦȢȖȞȧǤǗǧ>ǨȦ@ȭȢȖȜȩȢȘȜȟȢ
— ȧ ǗȔȤȬȔȖǻ ȦȔ ǠȰȖȢȖǻ ǧȧȦ țȔȥȦȢȥȢȖȔȡȢ
ȣȤȜȡȪȜȣ ©ȔȟȰȕȢȠȡȢȥȦǻª ȦȢȕȦȢ ȣȧȕȟǻȞȔȪǻȲ țȘǻȝȥȡșȡȢ
țȔȣȤȜȚȜȦȦǿȖȜȠȜȘȤȧȞǻȤȧȞȢȣȜȥȡȜȠȜțȕȣȢșȦȔȢȘȡȔȞ
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ȣȢȣȤȜ Ȫș ȖȜȘ ȡș ȖǻȘȦȖȢȤȜȟȢ ȗșȡșȔȟȢȗǻȁ ȬșȖȫ ȦșȞȥȦȧ
ȔȟȰȕȢȠȡȔȚȣȢȕȧȘȢȖȔȖȜȘȡșȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȔȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠ
ȤȧȞȢȣȜȥȡȢȁ ȥȣȔȘȭȜȡȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ǢșȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȜȠ ǿ
ȝȣǻȘȩǻȘȞȢȟȜȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡǻȦȖȢȤȜǻȟȜȥȦȜǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȢȘȔȡȢȖȧȞȤȣșȤșȞȟǢȔȦȢȠǻȥȦȰȖȜȥȢȞȧȡȔȧȞȪǻȡȡǻȥȦȰ
ȠȔǿ ȖȠǻȭșȡȔ ȧ Ƞȧ Ȧ ȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȓ ȖȜȘ ȦȖȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ — ǧȔȞǻȚȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡǻȣȤȜȡȪȜȣȜ
ȩȔȤȔȞȦșȤȡǻ ȝ Șȟȓ ȘȤȧȗȢȗȢ ȘȢȣ ȖȜȘ ȧ  Ȧ ȧ ȖȜȘȖǻ
ǡ ǙșȡȜȥȲȞȔ — ǬȜȞȔǼȢ ǦǭǕ  ȦȢȠȡȜȝ
©ǟȢȕțȔȤª țȔ ȤșȘ Ǡ ǖǻȟșȪȰȞȢȗȢ ǗǻȡȡǻȣșǼ — 
ȦȔȞȢȚ ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢ țȔ ©ȔȟȰȕȢȠȡȜȠª ȣȤȜȡȪȜȣȢȠ ȦȧȦ
ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ ȡȔȝȤȔȡǻȬǻ ȖȔȤǻȔȡȦȜ ȣȢșțǻȝ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȤȢȦșȧȣȢȤȓȘȡȜȞȡșȞȢȡȦȔȠǻȡȧȖȔȖȦșȞȥȦȜǢȔȧȞȪǻȡȡǻȥȦȰ
ȧ ȪȰȢȠȧ ȖȜȘ ȠȔȲȦȰ ȥȦ Ǡ ǖǻȟșȪȰȞȢȗȢ ȣȤȢ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘ
ǭșȖȫșȡȞȔȦȔȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȝȢȗȢȩȧȘȢȚȠȜȥȟșȡȡȓ
©ǤȢȖȡș țǻȕȤȔȡȡȓ ȦȖȢȤǻȖª țȔ ȤșȘ Ǘ ǜȔȦȢȡȥȰȞȢȗȢ
Ǖ ǪȖȜȟǻ Ǿ ǭȔȕȟǻȢȖȥȰȞȢȗȢ ȢȕȠșȚȜȟȢȥȓ  ȦȢȠȔȠȜ
—  ǻ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȟȢȥȓ ȖȜȟȧȫșȡȡȓȠ ȤȓȘȧ
ȦȖȢȤǻȖ țȢȞȤ ©ǜȔ ȭȢ ȠȜ ȟȲȕȜȠȢ ǖȢȗȘȔȡȔ"ª ȦȔ ©ǴȞ
ȕȜȦȢ ȦȜ ǖȢȗȘȔȡș ȣ·ȓȡȜȝª ǤșȤȬȜȠ țȔȖșȤȬșȡȜȠ
ȖȜȘ ȔȞȔȘșȠ ȦȜȣȧ Ȗ ȤȔȘȓȡȥȰȞǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻ ȕȧȟȢ ©ǤȢȖȡș
țǻȕȤȔȡȡȓ ȦȖȢȤǻȖª ȧ  Ȧ ǟ —  ȭȢ ȖȞȟȲȫȔǿ
ȖȥǻȖǻȘȢȠǻȡȔȦȢȝȫȔȥȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔȦȔȁȩȡǻȖȔȤǻȔȡȦȜ
ȠȔȝȚș Ȗȥǻ ȣȢșȦȢȖǻ ȨȢȟȰȞȟȢȤ țȔȣȜȥȜ ȤȔȡǻȬș ȡșȖǻȘȢȠǻ
ȫȜ ȡș ȡȔȘȤȧȞȢȖȔȡǻ ȦșȞȥȦȜ țȢȞȤ ȟȜȥȦȜ ǣȘȡȜȠ ǻț
ȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȜȩ țȘȢȕȧȦȞǻȖ ȪȰȢȗȢ ȖȜȘ ȥȦȔȖ ȡȔȧȞȢȖȢ
ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȜȝ ȢȥȡȢȖȡȜȝ ȦșȞȥȦ ȣșȤșȖȔȚȡȢȁ ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ
ȦȖȢȤǻȖȣȢșȦȔǣȞȤșȠșȠǻȥȪșȖȡȰȢȠȧȣȢȥǻȘȔȟȔȣȤȢȕȟșȠȔ
ȡȔȧȞȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȜȩȣȢȖǻȥȦșȝǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȤȜȡȪȜȣǻȖ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓ ȁȩȡȰȢȁ ȘȧȚș ȥȖȢǿȤǻȘȡȢȁ ȠȢȖȜ
ǥȢțȤȢȕȟșȡǻ ȝ țȔȥȦȢȥȢȖȔȡǻ Ȗ ȘșȥȓȦȜȦȢȠȡȜȞȧ ȢȤȨȢ
ȗȤȔȨǻȫȡǻȣȤȜȡȪȜȣȜȣȢȘȔȡȡȓȦșȞȥȦȧȘȔȟȜțȠȢȗȧțȕșȤșȗȦȜ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȠȢȖȜ ȣȢȖǻȥȦșȝ Ǩ ȤȢțȘǻȟǻ ǻȡ ȤșȘ ǻ ȖȔ
ȤǻȔȡȦǻȖ ȘșȥȓȦȜȦȢȠȡȜȞȔ ȬȜȤȢȞȢ ȤȢțȞȤȜȦȢ ȬșȖȫ ȤȧȞȢ
ȣȜȥȡȜȝ ȨȢȡȘ ȦȔ ȦșȞȥȦȜ ȣȤȜȚȜȦȦǿȖȜȩ ǻ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȣȢ
ȥȠșȤȦȡȜȩ ȣȧȕȟǻȞȔȪǻȝ ȫȢȗȢ ȡș ȕȧȟȢ Ȗ ȚȢȘȡȢȠȧ ț ȣȢ
ȣșȤșȘȡǻȩ ȖȜȘ ǤȤȢȦș ȥȔȠș Ȫșȝ ȤȢțȘǻȟ ȥȦȔȖ ȢȘȡȜȠ ǻț
ȡȔȝȧȤȔțȟȜȖǻȬȜȩ ȣȢȤȓȘ ǻț ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠȜ ȖȔȤǻȔȡȦȔȠȜ
ȔȖȦȢȗȤȔȨǻȖ ȔȖȦȢȤȜțȢȖȔȡȜȩ ȥȣȜȥȞǻȖ ȔȖȦȢȤȜȦșȦȡȜȩ ț
ȣȢȗȟȓȘȧ ȦȢȫȡȢȥȦǻ ȦșȞȥȦȧ ȣȤȜȚȜȦȦǿȖȜȩ ȣȧȕȟǻȞȔȪǻȝ ȦȧȦ
ȕȧȟȢ ȖȠǻȭșȡȢ ȝ ȖǻȘȠǻȡȜ ȫȜȥȟșȡȡȜȩ ȡșȔȖȦȢȤȜțȢȖȔȡȜȩ
ȥȣȜȥȞǻȖ ȖȜȣȔȘȞȢȖȢȗȢ ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ ǜȡȔȫȡȧ ȫȔȥȦȜȡȧ
ȖȔȘ ȔȞȔȘșȠ ȖȜȘ ȧȥȧȡȧȦȢ Ȗ ȡȔȥȦȧȣȡȢȠȧ — ©ǤȢȖȡȢȠȧ
țǻȕȤȔȡȡǻ ȦȖȢȤǻȖª ȧ  Ȧ ǟ —  ǢȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ
ȣȢȗȟȜȕȟșȡȢȁ ȘȢȥȟǻȘȡȜȪȰȞȢȁ ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȣȤȔȪǻ Ȗ
ȡȰȢȠȧțȠǻȡșȡȢȖȜȕǻȤȢȥȡȢȖȡȢȗȢȦșȞȥȦȧțȡȔȫȡȢȁȫȔȥȦȜȡȜ
ȤȔȡȡǻȩȦȖȢȤǻȖȣȢșȦȔȣȢȘȔȡȢȤȓȘȤȔȡǻȬșȡșȘȤȧȞȢȖȔȡȜȩ
ȨȢȟȰȞȟȢȤ țȔȣȜȥǻȖ ǻ ȡȢȖȢțȡȔȝȘșȡȜȩ ȟȜȥȦǻȖ ȦȢȫȡǻȬș
ȣȤȢȫȜȦȔȡȢ ȢȞȤșȠǻ ȔȖȦȢȗȤȔȨȜ ©ǦȟșȣȔȓª ©ǟȔȖȞȔțª
©ǫȔȤǻª©ǬȜȡșȣȢȞȜȡȧȦȰȡȔȠȡșȕȢȗȢªȦȔǻȡ ȧȦȢȫȡșȡȢ
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ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȜȥȔȖ ȭȢ ȚȢȘȡȢȗȢ țȔȖșȤȬșȡȢȗȢ ȠȔȟȲȡȞȔ
ț ȥșȣǻȝ ȣȢȞȜ ȡș ȠȔǿ ©Ǧ ȣȢȥȟșȘȡșȝ ȠȢȤȥȞȢȝ ȣȢȫȦȢȲ
ȣȢȬȟȲ Ȧșȕș ȫȦȢȡȜȕȧȘȰ ȖȤȢȘș ´ǡȢȡȔȩȔµ Ȕ ȦșȣșȤȰ
ȡȜȫșȗȢ ȡș ȜȠșȲ ȞȢȡȫșȡȡȢȗȢ ȘȔ ȣȤȔȖȘȔ Ȝ ȞȢȡȫȜȦȰ
ȣȢȤȓȘȢȫȡȢȡșȫșȠªǨȟȜȥȦǻȖǻȘȟȜȥȦȢȣȘȢȦȢȗȢ
Ț ȔȘȤșȥȔȦȔ Ȗǻȡ țȔȣȜȦȧȖȔȖ ȣȢȤȔȘȜ ȣșȖȡȢ ȠȔȲȫȜ ȡȔ
ȧȖȔțǻ ȥȔȠș ȠȔȟȲȡȞȜ ȥșȤǻȁ ©ǧª — ©Ǚª ©ǤȢȥȢȖșȦȧȝ
ȫȦȢ Ƞȡș ȘșȟȔȦȰ ȥ ȟȢȥȞȧȦȰȓȠȜ ȬșȤȥȦȓȡȢȝ ȠȔȦșȤȜȜ" Ǩ
ȠșȡȓȜȩȡȔȞȢȣȜȟȢȥȰȞȧȥȞȢȖȢȞȢȟȢȘșȥȓȦȞȔǤȤȢȬșȘȬșș
ȟșȦȢ ȕȟȔȗȢȣȤȜȓȦȥȦȖȢȖȔȟȢ ȠȢșȝ ȠȔȡȧȨȔȞȦȧȤșª ǤȤȢ
Ȧș ȭȢ țȗȔȘȔȡǻ ȠȔȟȲȡȞȜ ȖȜȞȢȡȔȡȢ ȖȟǻȦȞȧ ȥȖǻȘȫȔȦȰ
ȤȢțȞȖǻȦȟȔ ȤȢȥȟȜȡȡǻȥȦȰ ǻ ȓȥȞȤȔȖș ȥȢȡȓȫȡș ȢȥȖǻȦȟșȡȡȓ
ǙȔȦȧȖȔȡȡȓ — ȟǻȦȢ  — ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧȲȦȰ ȢȞȤșȠǻ

©ǧǚǠǚǡ$ǟª³©ǙǶǣǘ(Ǣª

ȘșȦȔȟǻ ȦȔ ȥȩȢȚǻȥȦȰ ȠȔȡșȤȜ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ ȠȔȟȲȡȞǻȖ ȥșȤǻȁ
©ǤȤȜȦȫȔ ȣȤȢ ȕȟȧȘȡȢȗȢ ȥȜȡȔª ȡȔȘ ȓȞȢȲ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȢȫȔȖȣȤȔȪȲȖȔȦȜȦȢȗȢȚȤȢȞȧȔȦȔȞȢȚǻȦșȭȢșȥȞǻț
ȘȢȠȔȟȲȡȞȔ©ǦȔȠȔȤȜȦȓȡȞȔªțȤȢȕȟșȡȢȡȔȦȢȠȧȥȔȠȢȠȧ
ȔȤȞȧȬǻ ȭȢ ȝ șȥȞǻț ȘȢ ȠȔȟȲȡȞȔ ©Ǩ ȩȟǻȖǻª ț ȥșȤǻȁ
©ǤȤȜȦȫȔȣȤȢȕȟȧȘȡȢȗȢȥȜȡȔª ǤǜǧǨȦǔ
 ǡȔȟȲȡȞȜȥșȤǻȁ©ǧª—©ǙªȠȔȲȦȰȥȣǻȟȰȡǻȤȜȥȜ
ț ȥșȣǻȓȠȜ ©ǡȢȟȜȦȖȔ țȔ ȣȢȠșȤȟȜȠȜª Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ
ǧǔ ȦȔ©ǮȔȥȟȜȖȜȝȟȢȖșȪȰª ǤǜǧǨȦǧ
ǔ ǖǻȟȰȬǻȥȦȰǻțȡȜȩȦȤȜȖȔȟȜȝȫȔȥȩȜȕȡȢȖǻȘȡȢȥȜȟȜ
ȘȢ ȔȞȔȘșȠ ȣșȤǻȢȘȧ ǡȔȟȓȤȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ ȥ —
ǥȔǿȖȥȰȞȜȝǦǾǛȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰȩȧȘȢȚȡȜȞȔǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ ;  Ǧ — ȦȔȕȟ — ȦȔ ǻȡ 
ȔȕȢ ȤȢțȬȜȤșȡȢ ȘȔȦȧȖȔȟȜ — ǟȔȥȜȓȡ Ǘ ǝ ǣ
ȘȔȦȜȤȢȖȞșȡșȞȢȦȢȤȯȩȥșȣȜȝǧǭșȖȫșȡȞȢǝȥȞȧȥȥȦȖȢ
 ǔ   ǙșȓȞǻ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȜ ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȟȜ ȘȧȠȞȧ
ȭȢ ȦȖȢȤȜ ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰ ǻȘșȝȡȢȦșȠȔȦȜȫȡȧ ȥșȤǻȲ Ȗ ȓȞǻȝ
ȩȧȘȢȚȡȜȞ ȖǻȘȢȕȤȔțȜȖ ȥȖȢȲ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ǻ țȡșȘȢȟșȡǻȥȦȰ
ȣǻȘ ȫȔȥ țȔȥȟȔȡȡȓ ǘȔȟȔȝȫȧȞ Ǵ ǩ ǦȲȁȦȔ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ǙȢ ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ ȥșȤǻȲ ȤȜȥȧȡȞǻȖ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ
©ǧșȟșȠȔȞª—©ǙǻȢȗșȡª ǤȜȦȔȡȡȓȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔ
ǟǗȜȣǦ— ǫǻȦșȠȜȕȧȟȜȥȣǻȖțȖȧȫȡǻ
ȡȔȥȦȤȢȓȠ ȤȢțȘȧȠȔȠ ȖǻȘȫȧȦȦȓȠ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȕ ȩȧȘȢȚ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓ ȟǻȦ ȨȔȕȧȟȜ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ ȬȜȤȢȞȜȝ
ȦȖȢȤȫȜȝȘǻȔȣȔțȢȡȦȔȠȔȝȥȦșȤȡșȖȢȟȢȘǻȡȡȓȦșȩȡǻȞȢȲ
 ©ǧșȟșȠȔȞ ȡȔ ȢȥȦȤȢȖǻ ǟȔȟǻȣȥȢª ȣȔȣǻȤ ȥșȣǻȓ
ð —ȣșȤȬȜȝȠȔȟȲȡȢȞȥșȤǻȁǢȔȔȤȞȧȬǻȟǻȖȢȤȧȫ
ȧȡȜțȧȘȖȔȔȖȦȢȤȥȰȞǻȡȔȣȜȥȜȫȢȤȡȜȟȢȠ©ǧǭșȖȫșȡȞȢª
ȡȔ țȖȢȤȢȦǻ — © ǧșȟșȠȔȞȮ ȡȔ ȢȥȦȤȢȖΔ ǟȔȟȜȣȥȯª
ǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȧǢǡǧǭ ǔȗ— ǕȡȦȜȫȡǻȦȔȠǻȨȢȟȢȗ
ȦșȠȜ ȕȧȟȜ ȘȢȕȤș ȖǻȘȢȠǻ ǭșȖȫșȡȞȧ ț ȫȔȥȧ ȡȔȖȫȔȡȡȓ Ȗ
ȣșȦșȤȕ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ ǦȲȚșȦ ȠȔȕȧȦȰ ȧțȓȦȢ
ț ȣȢȣȧȟ ȡȔ ȦȢȝ ȫȔȥ ȤȢȠȔȡȧ ǩ ǩșȡșȟȢȡȔ ©ǤȤȜȗȢȘȜ
ǧșȟșȠȔȞȔȥȜȡȔǨȟǻȥȥȢȖȢȗȢª  ǗǻȤȬȢȖȜȝȣșȤșȞȟ
ȤȢȥ ȠȢȖȢȲ țȘǻȝȥȡȜȖ Ǘ ǧȤșȘǻȔȞȢȖȥȰȞȜȝ ǧșȟșȠȔȩȜȘȔ
ǦǤȕ  ǧ   ȣȤȢțȢȲ — ǘ ǭȜȣȢȖȥȰȞȜȝ
ǦȦȤȔȡȥȦȖȢȖȔȡȜȓ ǧșȟșȠȔȞȔ ȥȯȡȔ ǨȟȜȥȥȢȖȔ ǦǤȕ
 ș ȜțȘ —  Ǭ —  ȦȔ ǻȡ ǦȜȡ ǣȘǻȥȥșȓ
ǨȟǻȥȥȔ  ǧșȟșȠȔȞ ȣǻȘ ȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȢȠ ȥȖȢȗȢ ȦȢȖȔȤȜȬȔ
ǡșȡȦȢȤȔ ȁȘș ȠȔȡȘȤȧȖȔȦȜ ȣȢ ȥȖǻȦȧ ȧ ȣȢȬȧȞȔȩ ȕȔȦȰȞȔ
ȓȞȜȝȣȤȢȣȔȖȕșțȖǻȥȦȜȣǻȥȟȓțȔȞǻȡȫșȡȡȓǧȤȢȓȡȥȰȞȢȁȖǻȝȡȜ
ǜȗȢȘȢȠ ǧșȟșȠȔȞ ȣȢȦȤȔȣȜȖ ȡȔ ȢȥȦȤǻȖ ȡǻȠȨȜ ǟȔȟǻȣȥȢ
ǭșȖȫșȡȞȢ țȠȔȟȲȖȔȖ ȠȢȠșȡȦ ȞȢȟȜ ǧșȟșȠȔȞ ȣȤȜȟǻȗ ȧ
ȣșȫșȤǻțȔȗȟȜȕȜȖȬȜȥȰȧȤȢțȘȧȠȜǜȔȥȦȢȥȧȖȔȖȬȜțȔȞȤȜȦȧ
ȖȟȔȥȦȜȖȧ ȞȟȔȥȜȪȜțȠȧ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȲ ȩȧȘȢȚȡȜȞ ȣșȤșȘȔȖ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȲ ȕȢȤȢȦȰȕȧ ȲȡȔȞȔ ȣȢȥȜȟȜȖȬȜ ȘȤȔȠȔȦȜțȠ
ȥȪșȡȜ ȗȤȔȘȔȪǻǿȲ ȦȢȡǻȖ ȥșȣǻȁ ǤȢȟȢȡșȡȜȝ ȞȢȩȔȡȡȓȠ
ȡǻȠȨȜǚȖȩȔȤȜȥȜȖǻȡȠȔǿțȤȢȕȜȦȜȖȜȕǻȤȠǻȚȣȢȫȧȦȦȓȠ
ǻ ȢȕȢȖ·ȓțȞȢȠ Ǡǻȡǻȓ ȕșțȥȜȟȢ ȢȣȧȭșȡȜȩ ȤȧȞ ǻ ȣȢțȔ
ǧșȟșȠȔȞȔ ȖȞȔțȧȲȦȰ ȡȔ ȝȢȗȢ țȕșȡȦșȚșȡȡȓ ȥȧȠ·ȓȦȦȓ
ȣȤȢȦș țȢȥșȤșȘȚșȡȜȝ ȣȢȗȟȓȘ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȭȢ ȣȢȫȧȦȦȓ
ȢȕȢȖ·ȓțȞȧ ȥȜȟȰȡǻȬș ǢǻȠȨȔ ǚȖȩȔȤȜȥȔ ț ȢȥȦȤȔȩȢȠ
ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿțȔǧșȟșȠȔȞȢȠȣșȤșȘȫȧȖȔȲȫȜȭȢȖǻȡȤȢțǻȤȖș

71

Ȧ ș ȡ ș Ȧ Ȕ  ȁ ȁ  Ȟ Ȣ ȩ Ȕ ȡ ȡ ȓ 
ǟȤȔǿȖȜȘȜ ȧțȕșȤșȚȚȓ
ǟȔȥȣǻȝȥȰȞȢȗȢ ȠȢȤȓ ȦȔ
ȣșȫșȤȜȖȡȔȖȞȢȟȜȬȡǻȩ
ȗȢȤȔȩȘȔȟȜțȠȢȗȧǭșȖ
ȫșȡȞȢȖǻ ȖȖșȥȦȜ Ȗ ȠȔ
ȟȲȡȢȞ ȪǻȟȞȢȠ ȤșȔȟȰ
ȡȜȝ ȣșȝțȔȚ Ǧ ǥȔǿȖ
ȥȰȞȜȝȖȖȔȚȔȖȭȢȢȕȤȔț
ǟȔȟǻȣȥȢ ȩȧȘȢȚȡȜȞ țȔ
ȣȢțȜȫȜȖ ț ȔȞȖȔȤșȟǻ
ǟ ǖȤȲȟȟȢȖȔ ©ǦȢȡ
ȕȔȕȧȥǻ ȦȔ ȢȡȧȞȜª ǢȔ
Ș ȧ Ƞ Ȟ ȧ  Ș Ȣ ȥ ȟ ǻ Ș ȡ Ȝ Ȟ Ȕ 
ǧǭșȖȫșȡȞȢ
Ȗ ȪȜȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
ȢȕȤȔțȔȩ ȖȜȓȖȟȓȲȦȰȥȓ ǧșȟșȠȔȞȡȔȢȥȦȤȢȖǻǟȔȟǻȣȥȢ
ǤȔȣǻȤȥșȣǻȓ
ȤȜȥȜ ȬȞȢȟȜ ȝȢȗȢ ȖȫȜ
Ȧșȟȓ ǥȔǿȖȥȰȞȜȝ Ǧ Ǧ   ǧȖǻȤ ȧȣșȤȬș țȗȔȘȔȡȢ ǻ
ȤșȣȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢȣǻȘȡȔțȖȢȲ©ǧșȟșȠȔȞªȧȖȜȘǡȔȟȓȤȥȰȞǻ
ȦȖȢȤȜȥǔǨȟȤǻȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓȣǻȘȣȢȠȜȟȞȢȖȢȲ
ȡȔțȖȢȲ ©ǣȘǻȥȥșȝ ȡȔ ȢȥȦȤȢȖǻ ǟȔȟǻȣȥȢª ǥȔǿȖȥȰȞȜȝ Ǧ
Ǧ  ǖȧȤȔȫșȞ ǡ ǘ ǗșȟȜȞȜȝ ȡȔȤȢȘȡȜȝ ȩȧȘȢȚȡȜȞ
ǕȟȰȕ;Ǧ ǡǻȥȪȓțȕșȤǻȗȔȡȡȓǫȖǿȦȞȢȖȥȰȞȔ
ȗȔȟșȤșȓǙǧǘǶǧǭǘǟǭǫǡǭǙǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ 
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǕȟȰȕǟ

ǳȟǻȓǾȤȠȢȟșȡȞȢ

©ǥȢȕǻȡțȢȡǟȤȧțȢª ȣȔȣǻȤȥșȣǻȓȕǻȥȦȤð —
ȘȤȧȗȜȝ ȠȔȟȲȡȢȞ ȥșȤǻȁ ǢȔ ȔȤȞȧȬǻ ȟǻȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ ȘȖȔ
ȔȖȦȢȤȥȰȞǻȡȔȣȜȥȜȫȢȤȡȜȟȢȠ©ǧǭșȖȫșȡȞȢªȡȔțȖȢȤȢȦǻ
ȟǻȖȢȤȧȫȧȡȜțȧ—©ǥȢȕȜȡțȢȡȮǟȤȧțȢªǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ
ȧ Ǣǡǧǭ ǔ ȗ—  ǛȔȡȤȢȖȧ ȥȪșȡȧ ȖȜȞȢȡȔȡȢ
țȔ ȠȢȦȜȖȢȠ ȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȗȢ ȤȢȠȔȡȧ Ǚ ǙșȨȢ 
ȖȜȝȬȢȖ ȫșȤȗȢȖȜȝ ȤȢȥ ȣșȤșȞȟ ȤȢȠȔȡȧ ǻț ȨȤȔȡȪ ȠȢȖȜ
Ǵ ǧȤȧȥȢȖȔ ȟȜȬș — ț·ȓȖȜȖȥȓ ȘȢȥȞȢȡȔȟǻȬȜȝ
ȣșȤșȞȟ ț ȢȤȜȗǻȡȔȟȧ Ǥ ǟȢȤȥȔȞȢȖȔ ȢȨȢȤȠȟșȡȜȝ 
ȠȔȟȲȡȞȔȠȜǵȤȔȡȖǻȟȓ ȣȢșȦȣȢȘȔȤȧȖȔȖǤȤǻȥǻȘȢȫȪǻ
Ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȖǻȤ Ǚ ǙșȨȢ ȧ ȣșȤșȞȟ ȨȤȔȡȪ ȠȢȖȢȲ
ǥȢȠȔȡ țȗȔȘȔȡȢ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǪȧȘȢȚȡȜȞª ȦȔ Ȗ ȟȜȥȦȔȩ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ǡ ǣȥȜȣȢȖȔ ǻ Ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǡȔȟȲȡȢȞ
ȣȤȜȖșȤȦȔǿ ȧȖȔȗȧ ȟȢȗǻȫȡȜȠ ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȠ ȥȲȚșȦȧ
ȓȥȡǻȥȦȲ ȟȔȞȢȡǻțȠȢȠ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ ȫǻȦȞȢȲ ȣșȤșȘȔȫșȲ
Ȣȕ·ǿȠȧ țȔȖȘȓȞȜ ȥȖǻȦȟȢȦǻȡǻ ǥȢȕǻȡțȢȡ ȣșȤșȕȧȖȔǿ ȣǻȘ
ȥȞȟșȣǻȡȡȓȠ ȣșȫșȤȜ ȡȔȘ ȓȞȢȲ ȕȧȓǿ ȤȢȥȟȜȡȡǻȥȦȰ ǗǻȤ
ȦȧȢțȡȢ ȖȢȟȢȘǻȲȫȜ ȤȜȥȧȡȞȢȠ ȠȜȦșȪȰ ȠȢȘșȟȲǿ ȠǻȪȡș
ȠȧȥȞȧȟȓȥȦșȢȗȢȟșȡșȦǻȟȢȫȢȟȢȖǻȞȔțȔȠȜȥȟșȡșȢȕȟȜȫȫȓ
ȞȢȦȤȢȗȢ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ ȡșȔȕȜȓȞȧ ȞȠǻȦȟȜȖǻȥȦȰ ǻ ȤȢțȧȠ
ǢșȡȔȖ·ȓțȟȜȖȢ țȢȕȤȔȚșȡȢ Ȥșȫǻ ǖǻȕȟǻȓ ȬȞǻȤȔ ȞǻȥȦȞȜ 
ȞȢțȧȡȔȘȔȟȰȡȰȢȠȧȣȟȔȡǻ
ǧȖǻȤ ȧȣșȤȬș țȗȔȘȔȡȢ ǻ ȤșȣȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ
©ǥȢȕǻȡțȢȡ ǟȤȧțȢª ȧ ȖȜȘ ǡȔȟȓȤȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ ȥ 
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ȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔȖȕȪǻ
ǻȠ Ǘ ǘ ǟȢȤȢȟșȡȞȔ
ǟȔȦȔȟȢȗ Ǧ   
ȧ ǟȜǿȖǻ ȡȔ ȩȧȘȢȚ
ȖȜȥȦȔȖȪǻȘȢȟǻȦȡǻȩ
ȤȢȞȢȖȜȡȖǻȘȘȡȓȥȠșȤ
ȦǻǭșȖȫșȡȞȔ ǟȔȦȔȟȢȗ
ǔ ȧǟȜǿȖǻ—
ȡȔ ȩȧȘȢȚ ȖȜȥȦȔȖȪǻ ț
ȡȔȗȢȘȜ ȟǻȦȡȰȢȗȢ
ȲȖǻȟșȲ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔ
ȤȢȘȚșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǟȔȦȔȟȢȗǦ ǡǻȥ
Ȫȓ țȕșȤǻȗȔȡȡȓ ǫȖǿȦ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǥȢȕǻȡțȢȡǟȤȧțȢ ȞȢȖȥȰȞȔȗȔȟșȤșȓ ȧȞȔ
ǤȔȣǻȤȥșȣǻȓȕǻȥȦȤ
ȦȔȟȢțǻ ȗȔȟșȤșȁ țȔȣȜ
ȥȔȡȢ — ©ȣȤȜȘȕȔȡȢ  Ȥ ȧ ȞȤȔȠȡȜȪǻ ȠȢȥȞȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȔȡȦȜȞȖȔȤȔ ǭȜȕȔȡȢȖȔª  Ǚǧǘ Ƕǧǭ ǘǟǭ Ǚǡǭ ȡȜȡǻ
Ǣǡǧǭ ǶȟȦȔȕȟ,,
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǕȟȰȕǟ
ǠǻȦǭȔȗǻȡȓȡǡǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǟǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞǘǤ
ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǕȟȰȕǟǮșȘȤǻȥȦȰȥșȤȪȓǟȔțȔȩȥȦȔȡȧ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔǕȟȠȔǕȦȔǦȦșȣȢȖȜȞǙǡȢȦȜȖȜ
ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁȦȔțȔȤȧȕǻȚȡȢȁǻȥȦȢȤǻȁȧȗȤȔȨǻȪǻǭșȖȫșȡȞȔǢǭǟ.

ǳȟǻȓǾȤȠȢȟșȡȞȢ

©ǖȟȔȗȢȥȟȢȖǻȡȡȓȘǻȦșȝǪȤȜȥȦȢȠª ȕȤǻȥȦȢȟȰȥȰȞȜȝ
ȣȔȣǻȤ ȥșȣǻȓ ð  — ȦȤșȦǻȝ ȠȔȟȲȡȢȞ ȥșȤǻȁ ǢȔ
ȔȤȞȧȬǻ ȟǻȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ ȣǻȘȣȜȥ ȫȢȤȡȜȟȢȠ
«ǧǭșȖȫșȡȞȢªǢȔțȖȢȤȢȦǻțȟǻȖȔȖȡȜțȧȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝȡȔȣȜȥ
ȫȢȤȡȜȟȢȠ © ǖȟȔȗȢȥȟȢȖΔȡǻș ȘȜȦșȝª ǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ ȧ
Ǣǡǧǭ ǔȗ— 
ǡȔȟȲȡȢȞ ȥȦȖȢȤșȡȢ ȡȔ ȥȲȚșȦ țȔȨǻȞȥȢȖȔȡȜȝ ȧ
ȦȤȰȢȩȞȔȡȢȡǻȫȡȜȩǾȖȔȡȗșȟǻȓȩ ǡȞ—ǠȞ
— ©ǧȢȘǻȣȤȜȖșȟȜǞȢȠȧȘǻȦȢȞȭȢȕȣȢȞȟȔȖȡȔȡȜȩ
ȤȧȞȜǻțȔȡȜȩȣȢȠȢȟȜȖȥȓȧȫȡǻȚȁȠȘȢȞȢȤȓȟȜǶȥȧȥȚș
ȥȞȔțȔȖ´ǤȧȥȦǻȦȰȘǻȦȢȞǻȡșȕȢȤȢȡǻȦȰȁȠȣȤȜȩȢȘȜȦȜȘȢ
ǡșȡș—ȕȢǫȔȤȥȦȖȢǢșȕșȥȡșȡȔȟșȚȜȦȰȦȔȞȜȠµǶǗǻȡ
ȤȧȞȜȡȔȡȜȩȣȢȞȟȔȖȦȔȝȣǻȬȢȖțȖǻȘȦǻȟȓª ǡȦ—
 ǜȔțȖȜȫȔȝȗȢȟȧȖȔȗȧȖȞȢȠȣȢțȜȪǻȓȩ©ǖȟȔȗȢȥȟȢȖǻȡȡȓ
ȘǻȦșȝǪȤȜȥȦȢȠªȥȨȢȞȧȥȢȖȔȡȢȡȔȣȢȥȦȔȦǻǶȥȧȥȔǪȤȜȥȦȔ
ȓȞȜȝȕȟȔȗȢȥȟȢȖȟȓǿȘǻȦșȝȦȢȕȦȢȣȢȞȟȔȘȔǿȤȧȞȜȡȔȁȩȡǻ
ȗȢȟȢȖȜ ȣșȤșȘȔȲȫȜ ȁȠ ȧ ȦȔȞȜȝ ȥȣȢȥǻȕ ȫȔȥȦȜȡȧ ǖȢȚȢȁ
ȕȟȔȗȢȘȔȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȞȔȤȘȜȡȔȟȰȡȢ ȣșȤșȢȥȠȜȥȟȜȖ
ȡȢȖȢțȔȖǻȦȡȧǻȥȦȢȤǻȲǢȔȣșȤȬȢȠȧȣȟȔȡǻȡȔȣǻȘȖȜȭșȡȡǻ
Ȗǻȡ țȢȕȤȔțȜȖ ȠȢȟȢȘȧ ȚǻȡȞȧ Ȗ ȥȩ ȖȕȤȔȡȡǻ ȓȞȔ ȥȜȘȜȦȰ
ȣǻȘǻȕȗȔȖȬȜ ȡȢȗȜ ǤȢȤȓȘ ǻț ȡșȲ ȧ ȣȟșȦșȡȢȠȧ ȞȢȬȜȞȧ
ȟșȚȜȦȰ ȡșȠȢȖȟȓ ǦȦȔȡ ȗȟȜȕȢȞȢȁ țȔȘȧȠȜ ȚǻȡȞȜ Ƞ·ȓȞǻ
ȔȕȤȜȥȜȁȁȨǻȗȧȤȜțȔȗȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȰȧȕǻȞȘȜȦȜȡȜ ȖȜȗȜȡ
ȦȢȤȥȔ ȡȔȩȜȟ ȗȢȟȢȖȜ ȚșȥȦ ȣȤȔȖȢȁ ȤȧȞȜ  ȥȦȖȢȤȲȲȦȰ
ȣȢșȦȜȫȡȜȝ ȢȕȤȔț ȠȔȦșȤǻ ǠȜȬș ȧ ȗȟȜȕȜȡǻ ȥȪșȡȜ ȩȧ
ȘȢȚȡȜȞ ȤȢțȦȔȬȧȖȔȖ ȕȔȗȔȦȢȟȲȘȡȜȝ ȡȔȦȢȖȣ ȚǻȡȢȞ ǻț
ȘǻȦȰȠȜȣșȤșȘȓȞȜȠȖȜȘǻȟȜȖȦșȠȡȧȣȢȥȦȔȦȰǶȥȧȥȔǪȤȜȥȦȔ

ǤȤȜȡȪȜȣȞȢȡȦȤȔȥȦȧ ȠȔȥȬȦȔȕȨȢȤȠȔȢȥȖǻȦȟșȡȡȓȦȢȭȢ 
ǿțȔȥȔȘȡȜȫȜȠȧȪȰȢȠȧȠȔȟȲȡȞȧțȔȦǻȡșȡȔȣȢȥȦȔȦȰȚǻȡȞȜ
ȖȜȘǻȟȓǿȦȰȥȓ ȡȔ Ȧȟǻ ȓȥȞȤȔȖȢ ȢȥȖǻȦȟșȡȢȁ ȥȦǻȡȜ ȦșȠȡȜȝ
ȥȜȟȧșȦ ǶȥȧȥȔ ǪȤȜȥȦȔ — ȥșȤșȘ ȠȔȝȚș ȖȜȕǻȟșȡȢȗȢ
ȥȢȡȪșȠ ȡȔȦȢȖȣȧ ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȡȢ ȠȢȘșȟȰȢȖȔȡȔ ȪșȡȦȤ
ȨǻȗȧȤȔȞȢȡȦȤȔȥȦȧǿțǻȥȩșȠȔȦȜȫȡȢȣșȤșȘȔȡȜȠȡȔȦȢȖȣȢȠ
ǾȖȔȡȗșȟȰȥȰȞȔ ȢȣȢȖǻȘȰ ȥȣȢȡȧȞȔȟȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ȠȜȥȦ
ȧȥȟȔȖȟșȡȡȓȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔǻȠȔȦșȤǻ—ȢȘȡǻǿȁțȣȤȢȖǻȘȡȜȩ
ȦșȠ ȝȢȗȢ ȣȢșțǻȝ Ȗ ȓȞȜȩ ȚǻȡȞȔȠȔȦȜ ȣȢȤǻȖȡȲǿȦȰȥȓ țǻ
ȥȖȓȦȜȠȢȕȤȔțȢȠǖȢȗȢȤȢȘȜȪǻ ȘȜȖǡȔȤǻȓ ǡȢȘșȟȟȲȘȟȓ
ȩȧȘȢȚȡȜȞȔȕȧȟȔȦȔȥȔȠȔȢȥȢȕȔȭȢȝȧȥșȣǻȓȩ©ǡȢȟȜȦȖȔ
țȔ ȣȢȠșȤȟȜȠȜª ©ǦȔȠȔȤȜȦȓȡȞȔª ȦȔ ©ǟȜȤȗȜțȞȔª
ǗȢȡȜ ȠȔȲȦȰ ȣȢȘǻȕȡȜȝ ȢȘȓȗ ȢȕȟȓȠȢȖȔȡȜȝ ȕȟȜȥȞȧȫȢȲ
ȥȦȤǻȫȞȢȲ Ǩ ȥȣȢȤȧȘȔȩ
ȘȤȧȗȢȗȢ ȣȟȔȡȧ ȖȜȞȢ
ȤȜȥȦȔȡȢȔȤȩǻȦȠȢȦȜȖȜ
ȥȦȔȤȢȘȔȖȡǻȩȠȔȖțȢȟșȁȖ
țȠȔȟȰȢȖȔȡȜȩ ȣǻȘ ȫȔȥ
ǟȔȤȔȦȔȧȥȰȞȢȁ șȞȥȣș
ȘȜȪǻȁ ǢȔ ȪȰȢȠȧ Ȧȟǻ
ȣȢȥȦȔȦȰ ǶȥȧȥȔ ǪȤȜȥȦȔ
țȢȕȤȔȚșȡȢ Ȗ ȢȦȢȫșȡȡǻ
ȘǻȦșȝǤȢȘǻȕȡȔȥȪșȡȔǿ
ȖȣȢșȠǻ©ǡȔȤǻȓª
ǧȖǻȤȧȣșȤȬșțȗȔȘȔȡȢ
ȧȖȜȘǤșȤșȫșȡȰȩȧȘȢ
ȚșȥȦȖșȡȡȯȩ ȣȤȢȜțȖș
Șșȡ Ȝȝ ǫȖșȦȞȢȖȥȞȢȝ
ȗȔȟșȤșȜǡǦ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǖȟȔȗȢȥȟȢȖǻȡȡȓ
ǨȣșȤȬș ȤșȣȤȢȘȧȞȢ
ȖȔȡȢȧȖȜȘǡȔȟȓȤȥȰȞǻ ȘǻȦșȝǪȤȜȥȦȢȠǖȤǻȥȦȢȟȰȥȰȞȜȝ
ȣȔȣǻȤȥșȣǻȓ
ȦȖȢȤȜ ȥ  ǔ 
ǚȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢ ȡȔ ȖȜȥȦȔȖȞȔȩ ȦȖȢȤǻȖ ǧ ǘ ǭșȖȫ șȡȞȔ
ǪȔȤȞǻȖ   ©ǭșȖȫșȡȞȢȩȧȘȢȚȡȜȞª ǟȜȁȖ  
©ǭșȖȫșȡȞȢȩȧȘȢȚȡȜȞ ȦȔ ȞȡȜȗȔª ǟȜȁȖ   ©ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢ — ȩȧȘȢȚȡȜȞª ǡǻȡȥȰȞ ǟȜȁȖ   ǡǻȥȪȓ
țȕșȤǻȗȔȡȡȓ ǫȖǿȦȞȢȖȥȰȞȔ ȗȔȟșȤșȓ Ǚǧǘ Ƕǧǭ ǘǟǭ
Ǚǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ ǶȟȦȔȕȟ,,
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔǟȔȦȔȟȢȗȠȔȟȓȤȥȰȞȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ șȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢȁ Ȗ ǘȔȟșȤșȁ Ǫ  ǧȔȤȔȥ ǭșȖ
ȫșȡȞȢ ǕȟȰȕ ǟ  ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ Ƞȧțșȝ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǕȟȰȕǟ
ǠǻȦ ǖȧȦȡȜȞǦǻȖșȤȥȰȞȜȝ ǖ ǤșȤșȘȠȢȖȔ  ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ
ǡȜȥȦșȪȰȞȔȥȣȔȘȭȜȡȔǨȦǟǧǟȡǥȔǿȖȥȰȞȜȝǦ
ǜ ȦȖȢȤȫȢȁ ȟȔȕȢȤȔȦȢȤǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ  ǭșȖȫșȡȞȢ —
ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ȡȔȧȞȢȖȢȁ ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȁ
ȤǻȫȫȲțȘȡȓȥȠșȤȦǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔǟǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞǘǤ
ǢșȥȞȢȤșȡȜȝǤȤȢȠșȦșȝǧȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ—
ȤȢȞǻȖǟǧȔȤȔȩȔȡǖșȤșțȔǜǤǭșȖȫșȡȞȢ—ȣȢșȦǻ
ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǙȢȣȤȢȕȟșȠȜǿȘȡȢȥȦǻȢȕȤȔțȡȢȗȢȠȜȥȟșȡȡȓ ǟ

ǶȤȜȡȔǪȢȘȔȞ

 ©ǦȔȠȔȤȜȦȓȡȞȔª ȣȔȣǻȤ ȥșȣǻȓ ð  —
ȫșȦȖșȤȦȜȝ ȠȔȟȲȡȢȞ ȥșȤǻȁ ǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ ȧ Ǣǡǧǭ
ǔȗ— ǢȔȔȤȞȧȬǻȟǻȖȢȤȧȫȧȡȜțȧȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝȣǻȘ
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ȣȜȥȫȢȤȡȜȟȢȠ©ǧǭșȖ
ȫșȡȞȢª ǢȔ țȖȢȤȢȦǻ
ȟǻȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ ȔȖȦȢȤ
ȥȰȞȜȝȡȔȣȜȥȫȢȤȡȜȟȢȠ
«ǦȔȠȔȤȜȦȓȡȞȔª
ǭșȖȫșȡȞȢ țȖșȤ
ȡȧȖȥȓ ȘȢ ǿȖȔȡȗșȟȰȥȰ
ȞȢȗȢȥȲȚșȦȧȕǻȟȓȞȤȜ
ȡȜȪǻ ǪȤȜȥȦȢȥ țȧȥȦȤǻȖ
ȚǻȡȞȧ ǻț ǦȔȠȔȤǻȁ ȡȔ
ȥșȟșȡȡȓ ȓȞȢȁ ȥȣȢȖǻ
ȘȧȖȔȟȢǻȡȬȧȡǻȚȖǶȧ
Șșȁ ȤșȟǻȗǻȲ ǤǻȘ ȫȔȥ
ȤȢțȠȢȖȜǪȤȜȥȦȢȥȥȩȜ
ȟȜȖ ȁȁ ȘȢ ȥȖȢǿȁ ȖǻȤȜ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǦȔȠȔȤȜȦȓȡȞȔ
ǛǻȡȞȔ ț ȞȢȤȢȠȜȥȟȢȠ
ǤȔȣǻȤȥșȣǻȓ
ȦȔ ȔȠȨȢȤȔȠȜ ȝȘș ȖǻȘ
ȞȤȜȡȜȪǻȔǪȤȜȥȦȢȥțȔȟȜȬȜȖȥȓȥȜȘǻȦȜǦȖǻȦȟȢȦǻȡȰȢȖȜȠ
ȠȢȘșȟȲȖȔȡȡȓȠ ȣșȤșȘȔȡȢ ȣȢȥȦȔȦȰ ȠȢȟȢȘȢȁ ȚǻȡȞȜ ȧ
ȬȜȤȢȞȢȠȧȥȩȢȘȓțǻȢȥȢȕȟȜȖȢȘșȦȔȟȰȡȢ—ȁȁȢȕȟȜȫȫȓ
ǤȟȔȖȡȔȥȣȢȞǻȝȡȔȩȢȘȔȦȔțȖșȤȡșȡȜȝȧȕǻȞǪȤȜȥȦȔȣȢȗȟȓȘ
ȥȜȠȖȢȟǻțȧȲȦȰ țȠǻȡȜ ȧ ȣșȤșȞȢȡȔȡȡȓȩ ȥȔȠȔȤȜȦȓȡȞȜ
ǤȤȔȖȢȤȧȫȧȗȟȜȕȜȡǻȖȜȘȡȢȓȞȣȢȖșȤȦȔȲȦȰȥȓȔȣȢȥȦȢȟȜ
ȟǻȖȢȤȧȫ—ȕǻȟǻȬȔȦȤȔȖșȤȕȟȲȘȜȣȔȟȰȠȜǢȔȖȞȢȟȜȬȡǻȝ
ȣșȝțȔȚȡȔȗȔȘȧǿȢȞȢȟȜȪȲǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢȧȞȤǻȣȟșȡȡȓ
ǪȧȘȢȚȡȜȞ ȡȔȘȔȖ țȢȕȤȔȚșȡȡȲ ȣȤȢȥȦȢȤȢȖȢȥȦǻ ȝ
Ȣȕ·ǿȠȡȢȥȦǻ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ ȥȖǻȦȟȢȣȢȖǻȦȤȓȡȢȁ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ
ǜȔȠȔȝȥȦșȤȡǻȥȦȲǻȦșȩȡǻȫȡȢȲȘȢȥȞȢȡȔȟǻȥȦȲȖȜȞȢȡȔȡȡȓ
Ȫȓ ȥșȣǻȓ ǿ ȢȘȡǻǿȲ ț ȡȔȝȞȤȔȭȜȩ ȧ ȠȜȥȦ ȥȣȔȘȭȜȡǻ
ǭșȖȫșȡȞȔǜȕșȤǻȗȥȓȦȔȞȢȚșȥȞǻțȘȢȠȔȟȲȡȞȔȡȔțȖȢȤȢȦǻ
ȤȜȥȧȡȞȔ ©ǟȔțȔȩȥȰȞș ȞȢȫȢȖȜȭșª ǟȢȟȲȫȔ ȤȢȥȟȜȡȔ ȡȔ
ȔȤȞȧȬǻ ȟǻȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ ǿ ȣȢȘǻȕȡȢȲ ȘȢ țȢȕȤȔȚșȡȢȁ ȡȔ
șȦȲȘǻ©ǥȢȥȟȜȡȜª ȢȟǻȖșȪȰ ǜȢȖȡǻȬȡǻȥȦȰȦȔȢȘȓȗ
ȥȔȠȔȤȜȦȓȡȞȜȡȔȗȔȘȧȲȦȰȤȜȥȜȢȕȟȜȫȫȓǻȖȕȤȔȡȡȓȘǻȖȫȔȦ
ȡȔȥșȣǻȓȩ©ǡȢȟȜȦȖȔțȔȣȢȠșȤȟȜȠȜª©ǟȜȤȗȜțȞȔªȚǻȡȞȜ
ȡȔȠȔȟȲȡȞȧ©ǖȟȔȗȢȥȟȢȖǻȡȡȓȘǻȦșȝǪȤȜȥȦȢȠª
ǧȖǻȤȧȣșȤȬșțȗȔȘȔȡȢȣǻȘȡȔțȖȢȲ©ǛǻȡȞȔȥȔȠȔȤȓȡȞȔ
ț ȔȠȨȢȤȔȠȜª ȧ ȖȜȘ ǡȔȟȓȤȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ ȥ  ǔ 
ȧȣșȤȬș ȤșȣȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©ǦȔȠȔȤȜȦȓȡȞȔª ȧ
ȪȰȢȠȧȚȖȜȘ ȥǔ ǚȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢȡȔȖȜȥȦȔȖȪǻ
ȤȜȥȧȡȞǻȖ ȦȔ șȥȦȔȠȣǻȖ țǻ țȕǻȤȞȜ Ǿ ǥșȝȦșȤȡȔ —
Ȗ ȣșȦșȤȕ Ǖǡ  — ȧ ǪȔȤȞȢȖǻ  ȦȔ  — ȧ
ǟȜǿȖǻ ǡǻȥȪȓ țȕșȤǻȗȔȡȡȓ ǫȖǿȦȞȢȖȥȰȞȔ ȗȔȟșȤșȓ Ǚǧǘ
ǶǧǭǘǟǭǙǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ 
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔǟȔȦȔȟȢȗȠȔȟȓȤȥȰȞȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ șȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢȁ Ȗ ǘȔȟșȤșȁ Ǫ  ǙșȤȚȔȖȡȜȝ
Ƞȧțșȝ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟȔȦȔȟȢȗ ȨȢȡȘǻȖ ǟ  ǗȜȣ 
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǕȟȰȕǟ
ǠǻȦ ǖȧȤȔȫșȞ ǡ. ǘ ǗșȟȜȞȜȝ ȡȔȤȢȘȡȜȝ ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǕȟȰȕ
ǪǖșȥȞȜȡǣǧǘǭșȖȫșȡȞȢȞȔȞȩȧȘȢȚȡȜȞǝȥȞȧȥȥȦȖȢ
 ǔ  ǖȢȟȓȥȡȜȝ Ƕ ǭșȖȫșȡȞȢ — ȩȧȘȢȚȡȜȞ  ǗșȟȜȞȜȝ
ȣȢșȦȤșȖȢȟȲȪǻȢȡșȤ ǜȕ ǣ  ǦȞȖȢȤȪȢȖ Ǖ ǡ ǪȧȘȢȚȡȜȞ
ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǡǠȗ ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞǘǤǢșȥȞȢȤșȡȜȝ
ǤȤȢȠșȦșȝǧȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ—ȤȢȞǻȖǟ
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ǖǻȢȗȤȔȨǻȓǧȔȤȔȩȔȡǖșȤșțȔǜǤǭșȖȫșȡȞȢ—ȣȢșȦǻ
ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǙȢȣȤȢȕȟșȠȜǿȘȡȢȥȦǻȢȕȤȔțȡȢȗȢȠȜȥȟșȡȡȓ ǟ

ǠȲȘȠȜȟȔǣȥȦȔȨǻȁȖȔ

 ©ǟȜȤȗȜțȞȔª >©ǟȔțȔȬȞȔª@ ȣȔȣǻȤ ȥșȣǻȓ ð
  — ȣ·ȓȦȜȝ ȠȔȟȲȡȢȞ ȥșȤǻȁ ǢȔ ȔȤȞȧȬǻ ȣȤȔȖȢȤȧȫ
ȧȡȜțȧȫȢȤȡȜȟȢȠȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝȣǻȘȣȜȥ©ǧǭșȖȫșȡȞȢªǢȔ
țȖȢȤȢȦǻȧȡȜțȧȟǻȖȢȤȧȫȝȢȗȢȤȧȞȢȲȡȔȣȜȥȔȡȢ©ǟȜȤ
ȗȜțȞȔªǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȧǢǡǧǭ ǔȗ— 
ǛȔȡȤȢȖȧȥȪșȡȧțȚȜȦȦȓȞȜȤȗȜțǻȖȩȧȘȢȚȡȜȞȤȢțȞȤȜȖ
ȫșȤșțȢȕȤȔțȠȢȟȢȘȢȁȥǻȠ·ȁȚǻȡȞȔȡȔȨȤȢȡȦȔȟȰȡȢȠȧȣȟȔȡǻ
ȥȩȜȟȜȟȔȥȓ ȡȔȘ ȥȦȧȣȢȲ Ȗ ȓȞǻȝ țȕȜȖȔǿ ȞȧȠȜȥ ȫȢȟȢȖǻȞ
ȥȩȤșȥȦȜȖȬȜ ȡȢȗȜ ȥȜȘȜȦȰ ȕǻȟȓ ȖȩȢȘȧ ȡȔȣǻȖȣȢȞȤȜȦȢȁ
ȲȤȦȜ ǤȤȢȥȦǻȤ ȥȪșȡȜ ȘȢȣȢȖȡȲȲȦȰ ȥȢȕȔȞȔ ȕșȤȞȧȦ
ȔȦȤȜȕȧȦȜ ȣȢȟȲȖȔȡȡȓ
ȦȔȣȢȕȧȦȢȖǻȤșȫǻǧșȠ
ȡȔȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰȥșȣǻȁȣș
ȤșȘȔǿ ȖșȫǻȤȡǻȝ ȫȔȥ —
ȢȥȦȔȡȡǻȣȤȢȠșȡǻȢȥȖǻȦ
ȟȲȲȦȰȡȜțȲȤȦȜǤȢȣȤȜ
ȖȥȲ ȥȞȟȔȘȡǻȥȦȰ ȚȜȦȦȓ
ȠǻȥȪșȖȜȩ ȠșȬȞȔȡȪǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȢ țȧȠǻȖ ȥȦȖȢ
ȤȜȦȜ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȡȔ
ȥȦȤǻȝȧȞȢȠȣȢțȜȪǻȁȥș
ȣǻȁ ǣȕȤȔț ȚǻȡȞȜ ȣȢ
ȘǻȕȡȜȝ ȘȢ țȢȕȤȔȚșȡȰ
ȧȠȔȟȲȡȞȔȩ©ǦȔȠȔȤȜ
ȦȓȡȞȔª ©ǖȟȔȗȢȥȟȢ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǟȜȤȗȜțȞȔ
Ȗǻȡȡȓ ȘǻȦșȝ ǪȤȜȥȦȢȠª
ǤȔȣǻȤȥșȣǻȓ
©ǡȢȟȜȦȖȔ țȔ ȣȢȠșȤ
ȟȜȠȜª Ǘ ǕȟȰȕȢȠǻ — ǿ șȥȞǻț ©ǢȔȘ ȥȦȧȣȢȲª
ǤǜǧǨȦǧǔ ȕȟȜțȰȞȜȝțȔȦșȠȢȲǻȞȢȠ
ȣȢțȜȪǻǿȲȘȢȪȰȢȗȢȠȔȟȲȡȞȔ
ǧȖǻȤ ȧȣșȤȬș țȗȔȘȔȡȢ ȦȔ ȤșȣȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ
©ǟȜȤȗȜțȞȔȕ·ǿȞȧȠȜȥªȧȖȜȘǢȢȖȜȪȰȞȜȝȥǔ
ǧȔȕȟǶȡȡȔțȖȜ©ǟȜȤȗȜțȞȔȡȔȘȥȦȧȣȢȲª ǖȧȤȔȫșȞǡ
ǗșȟȜȞȜȝ ȡȔȤȢȘȡȜȝ ȩȧȘȢȚȡȜȞ ;  ǧȔȕȟ ;/,, 
©ǢȔȘȥȦȧȣȢȲª ǖșȜȥȢȖǧǧǘǭșȖȫșȡȞȢȖǟȔțȔȩȥȦȔȡș
ǕȟȠȔǕȦȔ  Ǧ  ǧȔȕȟ   ǚȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢ ȡȔ
ȖȜȥȦȔȖȪǻ ȓȞ ©ǟȔțȔȬȞȔª  ǡȢȥȞȖȔ  ǟȜȁȖ 
ǡǻȥȪȓ țȕșȤǻȗȔȡȡȓ ǫȖǿȦȞȢȖȥȰȞȔ ȗȔȟșȤșȓ Ǚǧǘ Ƕǧǭ
ǘǟǭǙǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ 
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǕȟȰȕǟ
ǠǻȦ ǟȢȥȦșȡȞȢ Ǖ ǨȠǻȤȕȔǿȖ ǚ ǣȚȜȖȧȦȰ ȥȦșȣȜ« ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢțȔǟȔȥȣǻǿȠǟ

ǡȔȤȜȡȔǳȤ

©ǡǻȟȢȡǟȤȢȦȢȡȥȰȞȜȝª ȣȔȣǻȤȥșȣǻȓð —
ȬȢȥȦȜȝ ȠȔȟȲȡȢȞ ȥșȤǻȁ ǢȔ ȔȤȞȧȬǻ ȟǻȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ
ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝȡȔȣȜȥ©ǧǭșȖȫșȡȞȢªȡȔțȖȢȤȢȦǻȔȖȦȢȤȥȰȞǻ
ȡȢȠșȤǻȡȔțȖȔ©ǡȜȟȢȡȮǟȤȢȦȢȡȥȞǻȝªǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ
ȧǢǡǧǭ ǔȗ— 
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©ǧǚǠǚǡ$ǟª³©ǙǶǣǘ(Ǣª

ǭșȖȫșȡȞȢȥȦȖȢȤȜȖȠȔȟȲȡȢȞȡȔȣȢȣȧȟȖȣșȦșȤȕǕǡ
ȥȲȚșȦțȔȗȜȕșȟǻȗȤșȪȔȦȟșȦȔǡǻȟȢȡǟȤȢȦȢȡȥȰȞȜȝȚȜȖ
ȕȟȘȢȡșǜȔȣșȤșȞȔțȔȠȜȖȚșȥȦȔȤȜȠȖǻȡțȔȩȢȦǻȖ
ȤȢțǻȤȖȔȦȜ ȤȧȞȔȠȜ ȣșȡȰ ȓȞȜȝ ȡș ȣȢȘȧȚȔȟȜ ȤȢțȞȢȟȢȦȜ
ȘȤȢȖȢȤȧȕȜ Ȕȟș ȫȔȥȦȜȡȜ ȣȡȓ ȦȔȞ ȠǻȪȡȢ ȥȦȜȥȡȧȟȜ
ȝȢȗȢȣȔȟȰȪǻȭȢȖǻȡȡș
țȠǻȗțȖǻȟȰȡȜȦȜȥȓLȥȦȔȖ
țȘȢȕȜȫȫȲȩȜȚȜȩțȖǻȤǻȖ
ǘȢȟȧȖȔȗȧȠȜȦșȪȰȣȤȜ
Ș ǻ ȟ Ȝ Ȗ  ț Ȣ ȕ Ȥ Ȕ Ț ș ȡ ȡ Ȳ
ȢȗȢȟșȡȢȁȨǻȗȧȤȜȫȢȟȢ
ȖǻȞȔ ȧ ȥȞȟȔȘȡȢȠȧ ȤȔ
ȞȧȤȥǻ ǤșȤșȝȡȓȦȜȝ ȣș
ȤșȘȥȠșȤȦȡȜȠ ȚȔȩȢȠ
ȔȦȟșȦ ȥȜȟȞȧǿȦȰȥȓ ȖȜ
ȥȠȜȞȡȧȦȜ ȤȧȞȧ ȪȲ
ȨǻțȜȫȡȧ ȡȔȣȤȧȗȧ ȣǻȘ
ȞȤșȥȟșȡȢ ȥȖǻȦȟȢȦǻȡȰȢ
ȖȜȠ ȞȢȡȦȤȔȥȦȢȠ ǙȤȔ
ȠȔȦȜțȠȧ ȥȜȦȧȔȪǻȁ ȡȔ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǡǻȟȢȡ
ȘȔǿ ȣȢȓȖȔ ȟșȖȔ ǭșȖ
ǟȤȢȦȢȡȥȰȞȜȝǤȔȣǻȤȥșȣǻȓ ȫșȡȞȢȡșȠǻȗȣȢȕȔȫȜȦȜ
ȩȜȚȔȞȔ Ȗ ȡȔȦȧȤǻ ȦȢȠȧ ȟșȖ ȠȔǿ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȜȝ ȖȜȗȟȓȘ
ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ Ȗǻȡ ȖǻȘȦȖȢȤȜȖ ȠȢȗȧȦȡȲ ȥȜȟȧ ȔȦȟșȦȔ ȝȢȗȢ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȥȦȔȡ ȦȔ țȔȗ ȡȔȥȦȤǻȝ ȥȪșȡȜ ȖȜȞȢȤȜ
ȥȦȔȖȬȜȥȣȤȓȠȢȖȔȡșȖșȤȩȡǿȢȥȖǻȦȟșȡȡȓȗȢȟȣșȤȥȢȡȔȚȔ
țȔȟȜȖȞȧ ǻ ȬȦȤȜȩȧȖȔȡȡȓ Ȗ ȣșȤșȘȔȫǻ ȨȢȤȠȜ ȫșȤȗȧȖȔȡȡȓ
ȦȢȡȧ Ȗ ȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡǻ Ȣȕ·ǿȠȡȜȩ ǻ ȣȟȢȭȜȡȡȜȩ șȟșȠșȡȦǻȖ
ǧȖǻȤ ȥȣȢȖȡșȡȢ ȘȜȡȔȠǻȞȜ ȦȔ șȞȥȣȤșȥǻȁ ǚȥȞǻț ȘȢ ȪȰȢȗȢ
ȠȔȟȲȡȞȔ ȘȜȖ Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ǧ  ǔ  Ǘ·ȲȡȞȧ
ȤȢȥȟȜȡȧȣȢȖȦȢȤșȡȢȖǻȡȤȢȕȢȦȔȩ ǤǜǧǨȦǧ
ǔ 
ǦșȣǻȲ ȖȣșȤȬș țȗȔȘȔȡȢ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©ǡȜȟȢȡ ǟȤȢ
ȦȢȡȥȰȞȜȝª ȧ ȖȜȘ ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ ȥ  ǔ  ǨȣșȤȬș
ȤșȣȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢȧȖȜȘǡȔȟȓȤȥȰȞǻȦȖȢȤȜȥǔ
ǚȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢ—ȡȔȖȜȥȦȔȖȪǻȤȜȥȧȡȞǻȖȦȔșȥȦȔȠȣǻȖ
ȧ ȣșȦșȤȕ Ǖǡ ǟȔȦȔȟȢȗ ǔ   ǡǻȥȪȓ țȕșȤǻȗȔȡȡȓ
ǫȖǿȦȞȢȖȥȰȞȔ ȗȔȟșȤșȓ Ǚǧǘ Ƕǧǭ ǘǟǭ Ǚǡǭ ȡȜȡǻ
Ǣǡǧǭ 
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝǧȔȤȔȥȔǭșȖ
ȫșȡȞȔǕȟȰȕǟ
ǠǻȦǕȡȦȢȡȢȖȜȫǙǭșȖȫșȡȞȢ—ȠȔȟȓȤǟǛȧȤ
ǣȖȥǻȝȫȧȞǗǡȜȥȦșȪȰȞȔȥȣȔȘȭȜȡȔǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔȧȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁȩȧȘȢȚȡȰȢȁȞȧȟȰȦȧȤȜǠ

ǡȔȤȜȡȔǳȤ

 ©ǢȔȤȪȜȥ ȦȔ ȡǻȠȨȔ ǚȩȢª ȕȤǻȥȦȢȟȰȥȰȞȜȝ ȣȔȣǻȤ
ȥșȣǻȓȕǻȟȜȟȢð —ȥȰȢȠȜȝȠȔȟȲȡȢȞȥșȤǻȁǢȔ
ȔȤȞȧȬǻ ȟǻȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ ȣǻȘȣȜȥ ȫȢȤȡȜȟȢȠ
«ǧǭșȖȫșȡȞȢªǢȔțȖȢȤȢȦǻȣȢȥșȤșȘȜȡǻȖȡȜțȧȔȖȦȢȤȥȰȞȔ
ȡȧȠșȤȔȪǻȓ ǻ ȡȔțȖȔ © ǢȔȤȪȯȥȮ Ȝ ȡȜȠȨȔ ǲȩȢª ǜȕș
ȤǻȗȔǿȦȰȥȓȖǢǡǧǭ ǔȗ— 
ǡȜȦșȪȰ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȖ ȢȘȜȡ ǻț ȖȔȤǻȔȡȦǻȖ ȘȔȖȡȰȢȗȤșȪ
ȠǻȨȧ ȣȤȢ ȥȔȠȢțȔȞȢȩȔȡȢȗȢ ǢȔȤȪȜȥȔ — ȥȜȡȔ ȤǻȫȞȢȖȢȗȢ

ȕȢȗȔ ǟȤǻȥȔ ǻ ȡǻȠȨȜ ǠǻȤǻȢȣȜ ȭȢ ȝȢȗȢ ȣșȤșȞȔțȔȖ
ǣȖǻȘǻȝ ȧ ȣȢșȠǻ ©ǡșȦȔȠȢȤȨȢțȜª ©ǤșȤșȖȦǻȟșȡȡȓª 
ǢǻȠȨȔ ǚȩȢ ȖǻȘ ȕșțȡȔȘǻȝȡȢȗȢ ȞȢȩȔȡȡȓ ȘȢ ǢȔȤȪȜȥȔ ȦȔȞ
ȖȜȥȢȩȟȔ ȭȢ ȖǻȘ ȡșȁ țȔȟȜȬȜȖȥȓ ȦǻȟȰȞȜ ȗȢȟȢȥ ǢȔȤȪȜȥ
țȔȞȢȩȔȖȬȜȥȰ ȧ ȖȟȔȥȡș ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȧ ȖȢȘǻ ȣȢȠșȤ ȖǻȘ
ȡșȤȢțȘǻȟșȡȢȗȢȞȢȩȔȡȡȓ
ǜȔ ȖȢȟșȲ ȕȢȗǻȖ Ȗǻȡ
ȣșȤșȦȖȢȤȜȖȥȓ ȡȔ ȞȖǻȦ
Ȟȧ ȓȞȧ ȡȔțȖȔȟȜ ȝȢȗȢ
ǻȠșȡșȠ ǢȔ ȠȔȟȲȡȞȧ
țȢȕȤȔȚșȡȢ ǢȔȤȪȜȥȔ
ȓȞȜȝ ȡȔȩȜȟȜȖȥȓ ȡȔȘ
ȠǻȡǻȔȦȲȤȡȜȠ ȢțșȤȢȠ
ȞȤȜȬȦȔȟșȖȢ ȣȤȢțȢȤȢȁ
ȖȢȘȜ Ǘǻȡ ȣȤȢȥȦȓȗȡȧȖ
ȤȧȞȧ ȭȢȕ țȔȫșȤȣȡȧȦȜ
ȖȢȘȜ ǻ țȔȥȦȜȗ ȠȜȟȧ
ȲȫȜȥȰ ȥȖȢǿȲ ȖȤȢȘȢȲ
ǖǻȟȓ ȡȰȢȗȢ ȣȔȥȜȖȡȜȠ
ȗȟȓȘȔȫșȠ ǿ ȥȢȕȔȫȞȔ Ȕ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǢȔȤȪȜȥ
țțȔ ȘșȤșȖȔ ȖȜȗȟȓȘȔǿ ȦȔȡǻȠȨȔǚȩȢǖȤǻȥȦȢȟȰȥȰȞȜȝ
ȣȔȣǻȤȥșȣǻȓȕǻȟȜȟȢ
ȡǻȠȨȔ ǜȕșȤǻȗȥȓ șȦȲȘ
ȖȢȘȓȡȜȩ ȞȖǻȦǻȖ ȘȢ ȠȔȟȲȡȞȔ Ǣǡǧǭ ǔ ȗ— 
ǥȢȥȟȜȡȜ țȢȕȤȔȚșȡǻ ȡȔ ȤȜȥȧȡȞȧ ȣȢȖȦȢȤȲȲȦȰȥȓ Ȗ ǻȡ
ȦȖȢȤȔȩ Ȗ·ȲȡȞȔ ȤȢȥȟȜȡȔ — Ȗ ȥșȣǻȓȩ ©ǡǻȟȢȡ ǟȤȢ
ȦȢȡȥȰȞȜȝª ©ǙǻȢȗșȡª ©ǢȔ ȞȟȔȘȢȖȜȭǻª Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ
ǧǔ ȢȫșȤșȦ—ȖșȦȲȘǻ©ǣȫșȤșȦª ǤǜǧǨȦ
ǧ  ǔ   Șȟȓ ȥșȣǻȁ ©ǮȔȥȟȜȖȜȝ ȟȢȖșȪȰª Ǥǜǧ Ǩ
 Ȧ ǧ  ǔ   ǢǻȠȨȔ ǚȩȢ ȡȔȗȔȘȧǿ ȡǻȠȨȧǟȔȟǻȣȥȢ
țȠȔȟȲȡȞȔ©ǧșȟșȠȔȞȡȔȢȥȦȤȢȖǻǟȔȟǻȣȥȢª
ǧȖǻȤȧȣșȤȬșțȗȔȘȔȡȢȖȟȤǻȣǻȘȡȔțȖȢȲ©ǢȔȤȪȜȥªȧ
ȖȜȘǢȢȖȜȪȰȞȜȝȥǔ©ǢȔȤȪȜȥȦȔȡǻȠȨȔǚȩȢªȧ
ȖȜȘǭșȖȫșȡȞȢǧǡȜȥȦșȪȰȞȔȥȣȔȘȭȜȡȔǨȦǟ
ǧǔǨȣșȤȬșȤșȣȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢȓȞ©ǢȔȤȪȜȥªȧȖȜȘ
ǡȔȟȓȤȥȰȞǻȦȖȢȤȜȥǔǨȣșȤȬșșȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢ
— ȡȔ ȖȜȥȦȔȖȪǻ ȤȜȥȧȡȞǻȖ ȦȔ șȥȦȔȠȣǻȖ ȧ ȣșȦșȤȕ
Ǖǡ ǟȔȦȔȟȢȗǔ ǡǻȥȪȓțȕșȤǻȗȔȡȡȓǫȖǿȦȞȢȖȥȰȞȔ
ȗȔȟșȤșȓ Ǚǧǘ Ƕǧǭ ǘǟǭ Ǚǡǭ ȡȜȡǻ Ǣǡǧǭ  Ƕȟ
ȦȔȕȟ,,
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔ

ǳȟǻȓǾȤȠȢȟșȡȞȢ

 ©ǦȖ ǦșȕȔȥȦǻȔȡª ȕȤǻȥȦȢȟȰȥȰȞȜȝ ȣȔȣǻȤ ȥșȣǻȓ
ȕǻȟȜȟȢ ð  — ȖȢȥȰȠȜȝ ȠȔȟȲȡȢȞ ȥșȤǻȁ ǢȔ
ȔȤȞȧȬǻȣȢȥșȤșȘȜȡǻȖȡȜțȧȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝȣǻȘȣȜȥȫȢȤȡȜȟȢȠ
«ǧǭșȖȫșȡȞȢªǢȔțȖȢȤȢȦǻȟǻȖȢȤȧȫȧȡȜțȧȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ
ȡȔȣȜȥȫȢȤȡȜȟȢȠ©ǦȖǦșȕȔȥȦǻȔȡȮªǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȧ
Ǣǡǧǭ ǔȗ— 
ǦșȕȔȥȦǻȔȡ ,,, ȥȦ ȡ ș  — ȞȢȠȔȡȘȜȤ ȣȤșȦȢȤǻȔȡȪǻȖ
ȣȤȜ ȤȜȠ ǻȠȣșȤȔȦȢȤȢȖǻ ǙǻȢȞȟșȦǻȔȡǻ ǜȔ ȡȔȟșȚȡǻȥȦȰ ȘȢ
ȩȤȜȥȦȜȓȡ ȝȢȗȢ ȕȧȟȢ țȔȠȧȫșȡȢ ǫșȤȞȖȔ ȖǻȘȡșȥȟȔ ȝȢȗȢ
ȘȢȟȜȞȧȥȖȓȦȜȩǜȔȡȔȤȢȘȡȜȠȜȣșȤșȞȔțȔȠȜȤȜȠȖȢȁȡȜ
ȣȤȜȖ·ȓțȔȟȜ ȝȢȗȢ ȘȢ ȥȦȢȖȣȔ ǻ ȣȧȥȦȜȟȜ Ȗ ȡȰȢȗȢ ȦȜȥȓȫȧ
ȥȦȤǻȟ ǢȔ ȠȔȟȲȡȞȧ ȘǻȲ ȣșȤșȡșȥșȡȢ ț ǥȜȠȔ ȡȔ ǦȩǻȘ
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ȣȤȢ Ȫș ȥȖǻȘȫȔȦȰ ȘȖǻ ȣȢȥȦȔȦǻ ȧ ȥȩ ȢȘȓțǻ  Ǩ ȗȤȧȘȓȩ
ǦșȕȔȥȦǻȔȡȔ ȡș ȦȜȥȓȫȔ ȥȦȤǻȟ Ȕ ȟȜȬș ȢȘȡȔ ȭȢ ȖȟȧȫȜȟȔ
Ȗ ȥȔȠș ȥșȤȪș Ǘ ǻȥȦȢȤǻȁ ȥȖǻȦȢȖȢȗȢ ȠȜȥȦȖȔ ȕȔȗȔȦȢ
ȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖ țȖșȤȦȔȟȜȥȓ ȘȢ ȣȢȥȦȔȦǻ ȥȖ ǦșȕȔȥȦǻȔȡȔ
ǤșȤȧȘȚǻȡȢ ǙȢȠșȡǻȞǻȡȢ ǡȔȡȦșȡȰȓ ǖȢȦȦǻȫșȟȟǻ ǘȤȲ
ȡșȖȔȟȰȘ ǥǻȕșȤȔ ȦȔ ǻȡ
ǣȘȡȔȞ ǭșȖȫșȡȞȢȖș
ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓ ȢȕȤȔțȧ
ȥȖ ǦșȕȔȥȦǻȔȡȔ ȡș ȡȔ
ȗȔȘȧǿ ȚȢȘȡȧ ț  ȁȩȡǻȩ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȝǚȥȞǻțȘȢ
țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȠǻȥȦȜȦȰȥȓ
ȡȔ țȖȢȤȢȦǻ ȤȜȥȧȡȞȔ
©ǟȔȚȔȡȥȢȕȔȞȔª Ǥǜǧ
ǨȦǧǔ 
ǧȖǻȤȧȣșȤȬșțȗȔȘȔ
ȡȢȣǻȘȡȔțȖȢȲ©ǦȖǦș
ȕȔȥȦǻȔȡªȧȖȜȘǢȢȖȜ
ȪȰȞȜȝȥǔǥș
ǧǭșȖȫșȡȞȢǦȖǦșȕȔȥȦǻȔȡ
ǖȤǻȥȦȢȟȰȥȰȞȜȝȣȔȣǻȤ
ȣȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢ ȓȞ ©ǢȔ
ȥșȣǻȓȕǻȟȜȟȢ
ȦȧȤȡȜȞȧȣȢțǻȥȖǦșȕȔȥ
ȦǻȔȡȔª ȧ ȖȜȘ ǡȔȟȓȤȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ ȥ  ǔ  ȦȔ ©ǦȖ
ǦșȕȔȥȦǻȓȡªȧȖȜȘǭșȖȫșȡȞȢǧǡȜȥȦșȪȰȞȔȥȣȔȘȭȜȡȔ
ǨȦǟǧǔǚȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢ—ȡȔ
ȖȜȥȦȔȖȪǻȤȜȥȧȡȞǻȖȦȔșȥȦȔȠȣǻȖȧȣșȦșȤȕǕǡ ǟȔȦȔȟȢȗ
ǔ ǡǻȥȪȓțȕșȤǻȗȔȡȡȓǫȖǿȦȞȢȖȥȰȞȔȗȔȟșȤșȓǙǧǘ
ǶǧǭǘǟǭǙǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ ǶȟȦȔȕȟ,,
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔǙșȤȚȔȖȡȜȝȠȧțșȝǧǘǭșȖ
ȫșȡȞȔ ǟȔȦȔȟȢȗ ȨȢȡȘǻȖ ǟ  ǗȜȣ  ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ Ƞȧțșȝ
ǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǕȟȰȕǟ
ǠǻȦǟȔȥȜȓȡǗǝǣȘȔȦȜȤȢȖȞșȡșȞȢȦȢȤȯȩȥșȣȜȝǧǘǭșȖ
ȫșȡȞȢ  ǝȥȞȧȥȥȦȖȢ  ǔ  ǦȞȖȢȤȪȢȖ Ǖ ǡ ǪȧȘȢȚȡȜȞ
ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǡǠȗǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞǘǤǢșȥȞȢȤșȡȜȝ
ǤȤȢȠșȦșȝ ǧȖȢȤȫǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ — ȤȢȞǻȖ
ǟ  ǟȢȥȦșȡȞȢ Ǖ ǨȠǻȤȕȔǿȖ ǚ ǣȚȜȖȧȦȰ ȥȦșȣȜ« ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢ țȔ ǟȔȥȣǻǿȠ ǟ  ǟȢȥȦșȡȞȢ Ǖ ǜȔ ȠȢȤȓȠȜ țȔ
ȗȢȤȔȠȜǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȡȔǕȤȔȟȰȥȰȞȢȠȧȠȢȤǻǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢ
țȔ ǟȔȥȣǻǿȠ ǪȧȘȢȚȘȢȞȧȠ ȢȣȢȖǻȘȰ ǟ  ǧȔȤȔȩȔȡǖș
ȤșțȔǜǤǭșȖȫșȡȞȢ—ȣȢșȦǻȩȧȘȢȚȡȜȞ ǙȢȣȤȢȕȟșȠȜǿȘȡȢȥȦǻ
ȢȕȤȔțȡȢȗȢȠȜȥȟșȡȡȓ ǟ

ǠȲȘȠȜȟȔǣȥȦȔȨǻȁȖȔ

©ǨȠȜȤȔȲȫȜȝȗȟȔȘǻȔȦȢȤª ȕȤǻȥȦȢȟȰȥȰȞȜȝȣȔȣǻȤ
ȥșȣǻȓ ð  — ȘșȖ·ȓȦȜȝ ȠȔȟȲȡȢȞ ȥșȤǻȁ ǢȔ
ȔȤȞȧȬǻ ȟǻȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ ȡȔȣȜȥ ȫȢȤȡȜȟȢȠ
«ǧǭșȖȫșȡȞȢªȡȔțȖȢȤȢȦǻȦȔȞȢȚȔȖȦȢȤȥȰȞȔȡȧȠșȤȔȪǻȓ
ǻȡȔțȖȔȦȖȢȤȧȫȢȤȡȜȟȢȠ©ȧȠȜȤȔȲȭǻȝǘȟȔȘǻȔȦȢȤȮª
ǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȧǢǡǧǭ ǔȗ— 
ǡȔȟȲȡȢȞ ȖȜȞȢȡȔȡȢ ȡȔ ȦșȠȧ ȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȗȢ ȖǻȤȬȔ
ǡ ǠșȤȠȢȡȦȢȖȔ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ȓȞȢȗȢ țȔȖȚȘȜ ȪǻȞȔȖȜȟȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǨȟȜȥȦȔȩȘȢǕǠȜțȢȗȧȕȔȖǻȘȟȲȦȦȔ
ȘȢ ǩ ǠȔțȔȤșȖȥȰȞȢȗȢ ȖǻȘ  ȞȖǻȦ  ȠȜȦșȪȰ ȣȤȢȥȜȖ
ȡȔȘǻȥȟȔȦȜ ȝȢȠȧ ȦȖȢȤȜ ȤȢȥ ȣȢșȦȔ ǡ ǠȔțȔȤșȖȥȰȞȜȝ Ȗ
ȟȜȥȦǻȘȢǭșȖȫșȡȞȔȖǻȘȟȲȦȣȜȥȔȖ©ǤȢȥȜȟȔȲ
ȦȢȕǻ ǠșȤȠȢȡȦȢȖȔª ǠȜȥȦȜ ȥ   ǙȖǻ Ȟȡ ȣȢșțǻȝ
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ǠșȤȠȢȡȦȢȖȔ ȖǻȘǻȕȤȔȡȢ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣǻȘ ȫȔȥ ȔȤșȬȦȧ
 ȞȖǻȦ  ȣȢȖșȤȡȧȦȢ  ȦȤȔȖ  ǜȗȔȘȔȡș
ȖȜȘ ȠȔȕȧȦȰ ȕȧȟȢ Ȗ ȡȰȢȗȢ ǻ ȣǻȘ ȫȔȥ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ Ȗ
ǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȠȧȧȞȤǻȣȟșȡȡǻǤȤȢǻȡȦșȤșȥǭșȖȫșȡȞȔ
ȘȢȖǻȤȬȔǠșȤȠȢȡȦȢȖȔ©ǨȠȜȤȔȲȫȜȝȗȟȔȘǻȔȦȢȤªȥȖǻȘȫȜȦȰ
ȥȣȢȗȔȘ Ǡ ǕȟșȞȥǿǿȖȔ
ȘȜȖ ǦȣȢȗȔȘȜ 
ȥ 
ǢȔ ȠȔȟȲȡȞȧ țȢ
ȕȤȔȚșȡȢ ȗȟȔȘǻȔȦȢȤǻȖ
ȣǻȥȟȓ ȕȢȲ ǣȘȜȡ ǻț
ȡȜȩ—ȣșȤșȠȢȚșȪȰ—
țǻ ȭȜȦȢȠ ǻț ȖȜȥȢȞȢ
ȣǻȘȡȓȦȢȲ ȣȤȔȖȢȲ Ȥȧ
ȞȢȲȣȢȖșȤȡȧȖȥȓȢȕȟȜȫ
ȫȓȠȘȢǻȠȣșȤȔȦȢȤȥȰȞȢȁ
ȟȢȚǻǗǻȡȤȔȘǻȥȡȢȣȤȜ
ȝȠȔǿȖǻȦȔȡȡȓȗȟȓȘȔȫǻȖ
ǤȢȤȓȘȡȔȔȤșȡǻȟșȚȜȦȰ
ȘȤȧȗȜȝ ȣșȤșȠȢȚșȡȜȝ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǨȠȜȤȔȲȫȜȝ
ȓȞȜȝȭșȦȤȜȠȔǿȠșȫȧ
ȗȟȔȘǻȔȦȢȤǖȤǻȥȦȢȟȰȥȰȞȜȝȣȔȣǻȤ
ȤȧȪǻ ǧȤșȦǻȝ ȗȟȔȘǻȔȦȢȤ
ȥșȣǻȓ
țǻȕȤȔȖ ȢȥȦȔȡȡǻ ȥȜȟȜ
ȣǻȘȖǻȖȥȓ ȕȟȔȗȔȟȰȡȢ ȣȤȢȥȦȓȗȡȧȖ ȣȤȔȖȧ ȤȧȞȧ ȡǻȕȜ Ȭȧ
ȞȔȲȫȜ ȣȢȤȓȦȧȡȞȧ Ȗ ȡșȖȜȘȜȠȢȠȧ ȡȔȦȢȖȣǻ ǢȔ ȠȜȟǻȥȦȰ
ǻȠȣșȤȔȦȢȤȔȖǻȡȡșȥȣȢȘǻȖȔǿȦȰȥȓȣȤȢȭȢȥȖǻȘȫȔȦȰȤȓȘȞȜ
țȖǻȤȬȔǠșȤȠȢȡȦȢȖȔ©ǬȦȢțȡȔȦȡȯȠȜȦȢȟȣșȥȤȔȚșȡȡȯȝ
ȗȟȔȘȜȔȦȢȤ"ǣȡȣȤșțȤșȡȜțȔȕȯȦȢȥȖȜȥȦȔȡȡȯȝȔȞȦșȤª
ǜȕșȤǻȗȥȓȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȢȣȢȘǻȕȡȜȝȡȔȫșȤȞ ǤǜǧǨȦ
ǧǔ 
ǧȖǻȤȧȟȤǻȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓȣǻȘȡȔțȖȔȠȜ©ǦȠșȤȦȰȗȟȔ
ȘǻȔȦȢȤȔª ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ ȥ  ǔ   ȦȔ ©ǘȟȔȘȜȔȦȢȤª
ǗȟȔȘȜȠȜȤȥȞȜȝǘǦȔȖȜȡȢȖǕǧǘǭșȖȫșȡȞȢ—ȩȧ
ȘȢȚȡȜȞǠȗǡǦ ǚȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢ—ȡȔ
ȖȜȥȦȔȖȪǻȤȜȥȧȡȞǻȖȦȔșȥȦȔȠȣǻȖȧȣșȦșȤȕǕǡ ǟȔȦȔȟȢȗ
ǔ ǡǻȥȪȓțȕșȤǻȗȔȡȡȓǫȖǿȦȞȢȖȥȰȞȔȗȔȟșȤșȓǙǧǘ
ǶǧǭǟǘǭǙǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ 
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǕȟȰȕǟ

ǳȟǻȓǾȤȠȢȟșȡȞȢ

 ©ǙǻȢȗșȡª ȣȔȣǻȤ ȥșȣǻȓ ȕǻȥȦȤ ð  —
ȘșȥȓȦȜȝ ȠȔȟȲȡȢȞ ȥșȤǻȁ ǢȔ ȔȤȞȧȬǻ ȣȤȔȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ
ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ ȣǻȘȣȜȥ ȫȢȤȡȜȟȢȠ ©ǧ ǭșȖȫșȡȞȢª ǢȔ
țȖȢȤȢȦǻ ȟǻȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ ȡȔȣȜȥ ȫȢȤȡȜȟȢȠ
«ǙȜȢȗșȡȮªǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȧǢǡǧǭ ǔȗ— 
ǙǻȢȗșȡ ǦȜȡȢȣȥȰȞȜȝ — ȘȔȖȡȰȢȗȤșȪ ȨǻȟȢȥȢȨ ȓȞȜȝ
ȤȢțȖȜȡȧȖ ȣȤȜȡȪȜȣ ȠȢȤȔȟȰȡȢȁ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ ǦȢȞȤȔȦȔ
țȔȣșȤșȫȧȖȔȖ ȣȢȫȧȦȦǿȖǻ țȔȘȢȖȢȟșȡȡȓ țȢȖȡǻȬȡǻ ȕȟȔȗȔ
ȡȔȥȢȟȢȘȧ ȖȕȔȫȔȲȫȜ Ȗ ȡȜȩ ȠȢȤȔȟȰȡȧ țǻȣȥȢȖȔȡǻȥȦȰ
ȔȤȜȥȦȢȞȤȔȦǻȁ ǠȲȘȜȡȔ ȡȔ ȝȢȗȢ ȘȧȠȞȧ ȣȢȖȜȡȡȔ
țȔȘȢȖȢȟȰȡȓȦȜȥȓ ȟȜȬș ȡșȢȕȩǻȘȡȜȠȜ ȚȜȦȦǿȖȜȠȜ
ȣȢȦȤșȕȔȠȜ ǧȢȠȧ ǙǻȢȗșȡ ȕȧȖ ȔȥȞșȦȢȠ ȩȔȤȫȧȖȔȖȥȓ
ȣȤȢȥȦȢȲȁȚșȲțȔȟșȗșȡȘȢȲȚȜȖȧȘǻȚȪǻǧȔȞȜȠȝȢȗȢ
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ǻ țȢȕȤȔțȜȖ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǙǻȢȗșȡȦȢȤȞȔǿȦȰȥȓȚȧȞȔ
ȤȢȗȔȫȔ ȭȢ ȖȜȣȢȖțȔǿ ǻț
țȔȤȢȥȦșȝ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȤȜȥȜȖȢȕȟȜȫȫǻȨǻȟȢȥȢȨȔ
ȘȔȲȦȰ ȣǻȘȥȦȔȖȜ ȖȕȔȫȔȦȜ
ȧ ȥșȣǻȁ ȔȖȦȢȔȟșȗȢȤǻȲ Ǩ
ȩȧȘȢȚ ȖȜȤǻȬșȡȡǻ ȦȖȢ
Ȥȧ ȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȧ ȤȢȟȰ
Ȗ ǻ Ș ǻ ȗ Ȥ Ȕ ǿ  Ȣ ȥ Ȗ ǻ Ȧ ȟ ș ȡ ȡ ȓ 
ǦȞȟȔȘȡȧȣȟȔȥȦȜȞȧȨȢȤȠ
ȦǻȟȔ ȦȔ ȢȕȟȜȫȫȓ Ȩǻȟ Ȣ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǙǻȢȗșȡ
ȥȢȨȔ ȠȢȘșȟȰȢȖȔȡȢ ȥȖǻȦ
ǤȔȣǻȤȥșȣǻȓȕǻȥȦȤ
ȟȢȠ ȖǻȘ ȟȔȠȣȜ ȓȞȧ Ȗǻȡ
țȔȦȧȟȓǿȤȧȞȢȲǠȔȞȢȡǻȫȡȜȝȔȡȦȧȤȔȚȘșȤșȖ·ȓȡȢȁȘǻȚȞȜ
ȡȔȖȞȢȟȢ ȨǻȗȧȤȜ ǙǻȢȗșȡȔ ȘȢȣȢȖȡȲȲȦȰ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡǻ țȢ
ȕȤȔȚșȡȡȓ ȥȢȖȔ ȭȢ ȥȜȘȜȦȰ ȡȔ ȘǻȚȪǻ ȖȦǻȟȲǿ ȨǻȟȢȥ
ȠȧȘȤǻȥȦȰ ȚȧȞȤȢȗȔȫ ǻț ȓȞȜȠ ȗȤȔǿȦȰȥȓ ȥȔȠǻȦȡȜȞ ȦȔ
ȕȧȘȓȞȜ ȡȔȖȞȢȟȢ ȘǻȚȞȜ ȡȔȫșȤȞȜ ǭșȖȫșȡȞȢ țȤȢȕȜȖ ǻț
ȡȔȦȧȤȜ  — Ȫș ȡȔȦȓȞ ȡȔ ȘȢȖȗȜȝ ǻ ȦșȤȡȜȥȦȜȝ ȚȜȦȦǿȖȜȝ
ȬȟȓȩȔȥȞșȦȔǙșȦȔȟǻȠȔȟȲȡȞȔ ȕȧȘȓȞǻȚȧȞ ȖȜȞȢȡȔȡȢ
țȔșȦȲȘȔȠȜ ǤǜǧǨȦǧǔ Ǘ·ȲȡȞȧ
ȤȢȥȟȜȡȧȣȢȖȦȢȤșȡȢȖǻȡȤȢȕȢȦȔȩ ǤǜǧǨȦǧ
ǔ 
ǧȖǻȤ ȧ ȟȤǻ ȖǻȘȢȠȜȝ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©ǙǻȢȗșȡª țȢȞȤ ȧ
ȖȜȘǢȢȖȜȪȰȞȜȝȥǔǨȣșȤȬșȤșȣȤȢȘȧȞȢȖȔȡȢ
ȧ ȖȜȘ ǡȔȟȓȤȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ ȥ  ǔ  ǡȔȟȲȡȢȞ
©ǙǻȢȗșȡªȓȞǻȥșȣǻȁ©ǡǻȟȢȡǟȤȢȦȢȡȥȰȞȜȝª©ǢȔȤȪȜȥȦȔ
ȡǻȠȨȔǚȩȢª©ǦȖǦșȕȔȥȦǻȔȡª©ǨȠȜȤȔȲȫȜȝȗȟȔȘǻȔȦȢȤª
Ƕ ǫȖǿȦȞȢȖ — ȡȔȘȔȖȔȖ Șȟȓ ȣȢȞȔțȧ ȡȔ ȖȜȥȦȔȖȪǻ
ȤȜȥȧȡȞǻȖȦȔșȥȦȔȠȣǻȖȧȣșȦșȤȕǕǡ ǟȔȦȔȟȢȗǔ 
ȦȢȘǻȚȦȖǻȤȧȣșȤȬșȖȖșȘșȡȢȧȡȔȧȞȢȕǻȗǚȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢ
 ȧ ǪȔȤȞȢȖǻ ȡȔ ȖȜȥȦȔȖȪǻ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȕȪǻ
ǻȠǗǘǟȢȤȢȟșȡȞȔ ǟȔȦȔȟȢȗǦ ȡȔǥșȥȣȧȕȟ
ȲȖǻȟșȝȡǻȝ ȬșȖȫ ȖȜȥȦȔȖȪǻ ȧ ǟȜǿȖǻ  ȡȔ ȲȖǻȟșȝȡǻȝ
ȩȧȘȢȚȖȜȥȦȔȖȪǻȧǟȜǿȖǻȦȔǡȢȥȞȖǻǡǻȥȪȓțȕșȤǻȗȔȡȡȓ
ǫȖǿȦȞȢȖȥȰȞȔ ȗȔȟșȤșȓ Ǚǧǘ Ƕǧǭ ǘǟǭ Ǚǡǭ ȡȜȡǻ
Ǣǡǧǭ 
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȠȧțșȝǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǕȟȰȕǟ
ǠǻȦǖșȥȞȜȘǣǧǘǭșȖȫșȡȞȢȞȔȞȩȧȘȢȚȡȜȞǝȥȞȧȥȥȦȖȢ
 ǔ  ǟȔȥȜȓȡ Ǘ ǝ ǣ ȘȔȦȜȤȢȖȞș ȡșȞȢȦȢȤȯȩ ȥșȣȜȝ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǝȥȞȧȥȥȦȖȢǔǕȡǻȥȢȖǗǩǢȢȖȜȝȨȔȞȦ
țȕǻȢȗȤȔȨǻȁǧǘǭșȖȫșȡȞȔǗǻȥȡȜȞǕǢǨǥǦǥǔ

ǶȤȜȡȔǗșȤȜȞǻȖȥȰȞȔǙȔȡȜȟȢǢǻȞǻȦǻȡ

ǤȢȘȔȟȰȬȔ ȘȢȟȓ ȠȔȟȲȡȞǻȖ ȥșȤǻȁ ©ǧª — ©Ǚª ȣȤȢ
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ȢȘșȤȚȔȡǻ ȖǻȘ ǡ ǮșȣȞǻȡȔ ȟȜȥȦȜ ©ǡșȚȘȧ ȣȤȢȫȜȠ Ȣȡ
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ȘȖȧȠȓȥȦȔȠȜȤȧȕȟșȝª țȔȣȜȥȟȲȦ ǤȤȢȪȜȦȢȖȔȡǻ
ȡȢȦȔȦȞȜ ȘȔȲȦȰ ȣǻȘȥȦȔȖȜ ȖȖȔȚȔȦȜ ȭȢ ȣșȤșȘȔȡǻ ȘȢ
ǡȢȥȞȖȜȠȔȟȲȡȞȜȣȤȜțȡȔȫȔȟȜȥȓȘȟȓȤșȔȟǻțȔȪǻȁǟȢȬȦȜ
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ǡ ǮșȣȞǻȡȔ ȔȕȢ ǻ ȝȢȗȢ ȥȜȡȔ ǡ ǡ ǮșȣȞǻȡȔ 
ȧ ȞȤȔȠȡȜȪǻ ȠȢȥȞȢȖ ȔȡȦȜȞȖȔȤȔ ǭȜȕȔȡȢȖȔ ȠȔȟȲȡȞȜ
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ǧǚǠǚɍғǟǚ 7HOHXFɵ ǗǻȞȦȢȤ ȥǬșȣșȟșȧȪȜ
ȦșȣșȤ ǾȘȜȡșȪȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǡȢȟȘȢȖȔ — 
ǟȜȬȜȡǻȖ —ȠȢȟȘȢȖȣȢșȦǻȣșȤșȞȟȔȘȔȫǜȔȞǻȡȫȜȖ
ǟȜȬȜȡǻȖȣșȘǻȡȦǻȠǶǟȤȓȡȗșǤȤȔȪȲȖȔȖȧ—
ȗȢȟ ȤșȘȔȞȦȢȤȢȠ ȦȜȚȡșȖȜȞȔ ©ǠǻȦșȤȔȦȧȤȔ Ȭǻ ȔȤȦȔª
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©ǛșȡǻȦȰ ȣȢȣșȟȰȡȔȥȦȢȗȢ ȣȦȔȩȔª   ȦȔ ǻȡ ȞȡȜȚȢȞ
ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȞȜ ǤșȤșȞȟȔȘȔȖ ȦȖȢȤȜ ǙȚǵ ǖȔȝȤȢȡȔ
ǡǙȧȘǻȡȔǴǥȔȝȡǻȥȔǤǾȤȬȢȖȔȦȔǻȡ
ǤȢȣȧȟȓȤȜțȧȖȔȖ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ǡȢȟȘȢȖǻ
ǤșȤșȞȟȔȖ ȣȢșȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǾȤșȦȜȞª ǻ ©ǗȔȤȡȔȞª
ȢȕȜȘȖǻ— ȧȓȞȜȩțȕșȤǻȗȢȕȤȔțȡǻȥȦȰǻȣȢșȦȜȫȡȜȝ
ȥȦȜȟȰȢȤȜȗǻȡȔȟǻȖ
ǡȜȞȢȟȔǖȢȗȔȝȫȧȞ

ǧǚǠȱғ ǘ Ǖ ǣȟșȡȔ ǶȖȔȡǻȖȡȔ ȘǻȖȢȫș — ǭȢȖȗșȡșȖȔ
 ȥȭș ǶȟȟǻȡȥȰȞș ȦșȣșȤ ǡȢȥȞȢȖ Ȣȕȟ
ǥǩ—ǟȜȁȖ —ȧȞȤȣȢșȦșȥȔȣȧȕȟǻȪȜȥȦȞȔ
ǻ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȔ ȘǻȓȫȞȔ ǢȔȤȢȘȜȟȔȥȓ Ȗ ȤȢȘȜȡǻ ȖȫșȡȢȗȢ
ȗǻȘȤȢȦșȩȡǻȞȔ ȫǻȟȰȡȢȗȢ Șǻ
ȓȫȔǨǢǥǶǭȢȖȗșȡșȖȔǢȔ
ȖȫȔȟȔȥȓ Ȗ ȗǻȠȡȔțǻȁ ǟȜȁȖ 
 ȤȢȘȜȡȔ șȠǻȗȤȧȖȔȟȔ
ȘȢ ǬșȩȢȥȟȢȖȔȫȫȜȡȜ ǧ țȔ
ȞǻȡȫȜȟȔ ȠȔȦȧȤȔȟȰȡǻ ȞȧȤȥȜ
 ȖȫȜȟȔȥȓȡȔǻȥȦȢȤȜȞȢ
ȨǻȟȢȟ ȖǻȘȘǻȟșȡȡǻ ǨȞȤ ȣșȘ
ǻȡȦȧ ǻȠ ǡ ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖȔ
ǤȤȔȗȔ  ǗȩȢȘȜȟȔ ȘȢ ȞȢȟȔ
ȧȞȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ ȓȞȜȩ
Ǘ ǙșȤȚȔȖȜȡ ȡȔțȖȔȖ ©ǤȤȔ
țȰȞȢȲ ȬȞȢȟȢȲª  ȣș
ǣǧșȟǻȗȔ
ȤșȁȩȔȟȔ ȘȢ ǗȔȤȬȔȖȜ ȣȤȔ
ȪȲȖȔȟȔ ȠȔȡșȞșȡȡȜȪșȲ ȖȫȜȦșȟȰȞȢȲ ǜ  — ȧ
ǟȤȔȞȢȖǻȢȫȢȟȲȖȔȟȔȟǻȦȠȜȥȦȦȖȢ©ǜȔȤșȖȢª —
  ȣȤȔȪȲȖȔȟȔ Ȗ ȞȧȟȰȦȧȤȡǻȝ ȤșȨșȤșȡȦȧȤǻ ǣǨǢ
ǙȤȧȞȧȖȔȟȔȥȓ ȧ ©ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȡȔȧȞȢȖȢȠȧ ȖǻȥȦȡȜȞȧª
©ǗǻȥȡȜȞȧª ț   Ǘ ȢȞȧȣȢȖȔȡȢȠȧ ǟȜǿȖǻ — 
ȢȫȢȟȜȟȔ ǦȣǻȟȞȧ ȧȞȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ ȤșȘȔȗȧȖȔȟȔ
ȦȜȚȡșȖȜȞ ©ǠǻȦȔȖȤȜª ǥȢțȥȦȤǻȟȓȡȔ ȗșȥȦȔȣǻȖȪȓȠȜ Ȗ
ǖȔȕȜȡȢȠȧ ǴȤȧ   ǕȖȦȢȤȞȔ ȕȟ ȥȢȤȢȞȔ ȖǻȤȬǻȖ
ȞǻȟȰȞȢȩ ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡȜȩ ȥȦȔȦșȝ ȤșȪșȡțǻȝ ȣȤȢțȢȖȢȗȢ
ȨȤȔȗȠșȡȦȔ©ǕȕȢ— ȔȕȢªǧȖȢȤȜǧȖȜȩȢȘȜȟȜȣȢȥȠșȤȦȡȢ
©ǙȧȬȔ ȡȔ ȥȦȢȤȢȚǻª   ©ǤȤȔȣȢȤȜ ȘȧȩȔª  

ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

©ǤȢȟȧȠ·ȓȡǻȠșȚǻª  ©ǣȞȤȔȲȠǻȝ«ª  ȦȔǻȡ
ǧ ȘșȞȟȔȠȧȖȔȟȔ ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ ȖșȫȢȤȔȩ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩȝȢȗȢȣȔȠ·ȓȦǻǨȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡȜȩȥȦȔȦȦȓȩ
ȟȜȥȦȔȩ ȣȢșȦșȥȔ ȡș ȤȔț ȪȜȦȧȖȔȟȔ ȥȟȢȖȔ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǩ
ȟȜȥȦǻ ȘȢ Ǣ ǠǻȖȜȪȰȞȢȁǪȢȟȢȘȡȢȁ ȖǻȘ  ȖșȤșȥ 
țȢȞȤ țȗȔȘȔȡȢ ȤȓȘȞȜ ț ȣȢșȠȜ ©ǟȡȓȚȡȔª ǧ ȡșțȤǻȘȞȔ
țȖșȤȦȔȟȔȥȓ ȘȢ ȨȔȞȦǻȖ ǻț ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȭȢȕ
ȣșȤșȞȢȡȔȦȜ ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ȧ ȣȤȔȖȜȟȰȡȢȥȦǻ ȖȜȥȟȢȖȟșȡȜȩ
ȘȧȠȢȞǨȥȦ©ǤȔȤȦȔȫǻȚȜȦȦȓ ǙȢȣȤȢȕȟșȠȜȪȜȖǻȟȰȡȢȁ
ȖǻȘȖȔȗȜ ª ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȟȔ ȣȢșȦȔ ȓȞ ©ȦȖȢȤȪȓ ȣȢȖȡȢȗȢ
ȚȜȦȦȓ ȡȔȪǻȁ ǻ ȟȲȘȜȡȜª ȓȞ ȣȤȜȞȟȔȘ ȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȢȁ
ȖǻȘȖȔȗȜ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓȲȫȜ ȝȢȠȧ ȘȤǻȕȡȜȩ ǻ șȗȢȁȥȦȜȫȡȜȩ
ȣȤȜȥȦȢȥȧȖȔȡȪǻȖ ©ǟȢȟȜ ȠȜ ȣȤȜȘȜȖȜȠȢȥȓ ȕȟȜȚȫș ǻ
ȘȢȞȟȔȘȡǻȬș ȘȢ ȣȢȥȦȔȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȢ ȣȢȕȔȫȜȠȢ ȭȢ
Ȗǻȡ ȠȧȥȜȦȰ ȕȧȦȜ Șȟȓ ȡȔȥ ȡȔȝȓȥȞȤȔȖǻȬȜȠ ȣȢȘȖǻȝȡȜȠ
ȥȜȠȖȢȟȢȠ — ǻ ȗșȤȢȁțȠȧ ǻ ȪȜȖǻȟȰȡȢȁ ȖǻȘȖȔȗȜ ǖȢ ȡș
ȟȜȬșȖȦȖȢȤȔȩǭșȖȫșȡȞȔȔȠȔȝȚșȡȔȞȢȚȡǻȝȥȦȢȤǻȡȪǻ
ȝȢȗȢ ´ǮȢȘșȡȡȜȞȔµ ǻ Ȗ ȧȥǻȩ ȥȣȢȗȔȘȔȩ ǻ ȣȤȔȪȓȩ ȣȤȢ
ȡȰȢȗȢ ȕȔȫȜȠȢ ȦȔȞȧ ȖǻȘȖȔȗȧ ȧ ȥȖȢǿȠȧ ȢȦȢȫșȡȡǻ ȦȔ ȡȔȝ
ȕǻȟȰȬȧ ȣȢȗȢȤȘȧ ȓȞȧ ȘȜȞȦȧȖȔȟȔ ȝȢȠȧ ȝȢȗȢ ȬȟȓȩșȦȡȔ
ȣȤȓȠȢȟǻȡǻȝȡȔȖȘȔȫȔȘȢȖȥǻȩȣȔȤȦȔȫǻȖȚȜȦȦȓª ǧșȟǻȗȔǣ
ǣȞȤȔȲȠǻȝ«ǧȖȢȤȜȘȢȞȧȠșȡȦȜȕǻȢȗȤȔȨǻȫȡȜȝȡȔȤȜȥ
ǟ  Ǧ   ǕȡȔȟǻțȧȲȫȜ ȖțȔǿȠȜȡȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ
ȝȢȗȢ ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ǧ ȢȕȤȔțȡȢ ȖȜȥȟȢȖȜȟȔ ȘȧȠȞȧ ȣȤȢ Ȧș
ȭȢ Ȫǻ ȖțȔǿȠȜȡȜ ȡș țȠǻȡȜȟȜȥȓ ȕ ǻ ȘȢȥǻ ȔȘȚș ȣȢȤȧȫ ǻț
ȡȜȠ ȟȲȘȜ ȣȢȫȧȖȔȟȜȥȓ ȦȔȞ ȡșȠȢȖ ǻț ©țȔȣȔȟșȡȢȲ ȥȖǻȫ
ȞȢȲ Ȗ ȤȧȞȔȩ ȥȦȢȓȟȜ Ȗ ȣȢȤȢȩȢȖǻȠ ȟȰȢȩȧª ǧȔȠ ȥȔȠȢ
Ǧ 
ǧȖǠȜȥȦȜǦȣȢȗȔȘȜǟ ȗșȖȜȘ— ǗȜȕȤȦȖ
ǟ
ǠǻȦ ǙȢȡȪȢȖ  Ǚ ǤȢșȦȞȔ ȖȢȗȡȓȡȜȩ ȠșȚ ǣȟșȡȔ ǧșȟǻȗȔ ǧȢ
ȤȢȡȦȢǬșȤȖȔȞǖǣȟșȡȔǧșȟǻȗȔǛȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰǟ
ǣȟșȡȔǧșȟǻȗȔȗȤȢȠȔȘȥȰȞșǻȘȧȩȢȖȡșȣȢȞȟȜȞȔȡȡȓȚǻȡȞȜǡȔȦșȤǻȔȟȜ
ȡȔȧȞ ȞȢȡȨ ǟ  ǛȧȟȜȡȥȰȞȜȝ ǡ ǘ ǣȟșȗ ǣȟȰȚȜȫ ǻ ǣȟșȡȔ
ǧșȟǻȗȔǢȔȤȜȥȜȣȤȢȚȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰǗȜȕȤȔȡǻȦȖȢȤȜǟ
ǤȢȞȟȜȞ ȘȧȬǻ ǙȢ Ȥǻȫȫȓ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ǣȟșȡȜ ǧșȟǻȗȜ
ǖǻȢȕǻȕȟǻȢȗȤȣȢȞȔȚȫǥǻȖȡșǟȟȜȠșȡȦȢȖȔǣǗǧȖȢȤȫǻȥȦȰ
ǣȟșȡȜǧșȟǻȗȜȦȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȞȧȟȰȦȧȤȢȟȢȗǻȫȡȔȥȜȦȧȔȪǻȓ©ǤȤȔțȰȞȢȁ
ȬȞȢȟȜªǟ

ǗǻȤȔǤȤȢȥȔȟȢȖȔ

ǧǚǠǱǢɘғǟǦȦȔȡǻȥȟȔȖǗȢȟȢȘȜȠȜȤȢȖȜȫ 
ȥ ǶȥȞȤǻȖȞȔ ǴȞȜȠǻȖȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǜȔȣȢȤǻț Ȣȕȟ —
 ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȣȢșȦ ȣȤȢțȔȁȞ ȞȤȜȦȜȞ ǻ
ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǜȔȞǻȡȫȜȖ ǟȜȁȖ ȧȡȦ ǻȠ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ
  ǤȤȔȪȲȖȔȖ ȧ ȗȔț ©ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȔ ǨȞȤȔȁȡȔª
ȖǻȘȣ ȥșȞȤșȦȔȤșȠ ȞȢȠǻȥǻȁ ȞȤȜȦȜȞȜ ȦȔ ȦșȢȤǻȁ ȟȤȜ ǦǤǨ
ȡȜȡǻ — ǢǦǤǨ  ǕȖȦȢȤ țȕǻȤȢȞ ȣȢșțǻȝ ©ǣȣǻȖȡǻȫȡșª
  ©ǥȢȕȢȦȔª   ©ǡȜȦȰª   ©ǦȧțǻȤ·ȓ
ȟȲȕȢȖǻª   ȦȔ ǻȡ ȞǻȟȰȞȢȩ ȣȢȖǻȥȦșȝ ȤȢȠȔȡǻȖ
ȟǻȦȞȤȜȦ ȡȔȤȜȥǻȖ ȦȔ ȩȧȘȢȚ ȦȖȢȤǻȖ ȣȤȢ Ǥ ǧȜȫȜȡȧ
©ǬșȤȖȢȡȜȩȥȢȡȪȰȣȤȢȦȧȕșȤȔȡȪǻª  ©ǤȔȖȟȢǧȜȫȜȡȔ
ǖǻȢȗȤȔȨǻȫȡȔȣȢȖǻȥȦȰª  ©´ǡȢȟȢȘȜȝȓȠȢȟȢȘȜȝµ
ǤȢșȦȜȫȡȜȝ ȥȖǻȦ ǤȔȖȟȔ ǧȜȫȜȡȜ — ª  
ȦȔǻȡ
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Ǩ ȣȢșțǻȁ ǧ ©ǗșȤȕȔª
  ȣȤȢȖǻȘȡȜȠ ȢȕȤȔțȢȠ
ȥȦȔȟȔǭșȖȫșȡȞȢȖȔȖșȤȕȔȘȢ
ȓȞȢȁțȣȢȞȢȟǻȡȡȓȖȣȢȞȢȟǻȡ
ȡȓ ȣȤȜȩȢȘȓȦȰ ȞȔțȔȩȜ ȭȢȕ
ȧȞȟ Ȣȡ ȜȦȜȥȓ țșȟșȡȢȠȧ ȘȜ
Ȗȧ ǘǻȟȞȔ ȞȢȦȤȧ ȣȤȢȥȓȦȰ
ȟȲȘȜ Ȗ ȘȢȗȟȓȘȔȫȔ ȘșȤșȖȔ
ȔȕȜ ȖȜȥȔȘȜȦȜ ȁȁ ȖȘȢȠȔ ȔȥȢ
ȪǻȲǿȦȰȥȓ țǻ ȥȖȢȕȢȘȢȲ ǥș
ȪșȡțȧȲȫȜ ȤȢȠȔȡ ǜ ǧȧȟȧȕ
ǦǧșȟȰȡȲȞ
©Ǘ ȥȦșȣȧ ȕșțȞȤȔȁȠ țȔ ǨȤȔ
ȟȢȠª ǧ ȖǻȘțȡȔȫȔȖ ȠȔȝȥȦșȤȡǻȥȦȰ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȪǻ ȁȁ
țȔȗȟȜȕȟșȡȡȓȧȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝȥȖǻȦȗșȤȢȓȕȔȗȔȦȢȣȟȔȡȢȖǻȥȦȰ
ȥȦȜȟȲ ǤșȤșȞȟȔȖ ǻț ȞȔȤȔȞȔȟȣ ȣȢȖǻȥȦȰ Ǩ ǖșȞȕȔȧȟȢȖȔ
©ǧȔȤȔȥ ȡȔ ǕȤȔȟǻª ǟ   Ȕ ȦȔȞȢȚ ȡȜțȞȧ ȖǻȤȬǻȖ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩǭșȖȫșȡȞȢȖǻ—țȤȢȥȠȔȤȞȔțȔȩȔȕȩȔț
ȠȢȖ

ǧȖ ǘșȤȢȁțȠ ȘȢȟǻ  ǠǨ   ȟȜȥȦȢȣ — ǥșȪ ȡȔ ȣȧȕȟ
ǧȧȟȧȕ ǜ ǜȔ ȕȢȤȦȢȠ ǥȢȠȔȡ  ǤȤȔȣȢȤ  ǔ — >ȣșȤȬȜȝ
ȖȔȤǻȔȡȦ ȤȢȠȔȡȧ ©Ǘ ȥȦșȣȧ ȕșțȞȤȔȁȠ țȔ ǨȤȔȟȢȠª@ ǤȢȞȜ ȥȢȡȪș ț
ȡșȕȔ ȥȓǿ  ǠǨ   ȖșȤșȥ ǗȤȓȦȢȖȔȡǻ ȬșȘșȖȤȜ >ǡȧțșȲ
ǭșȖȫșȡȞȔ@ǠǨȗȤȧȘǗșȤȕȔǠǨȕșȤșțǶ
ȣȟȔȡșȦȔ Ȗȥȓ ȖǻȘȘȓȫȧǿ >ȖȤȧȫșȡȡȓ ǭșȖȫ ȣȤșȠǻȁ Ȗ ȥ ǡȢȤȜȡȪȓȩ@ 
ǠǨȫșȤȖ©ǟȢȕțȔȤªȞȢȠǻȥȔȤȔǥȢȕǻȦȡȜȫȔȗȔțșȦȔ
ȫșȤȖǗȞȤȔȲǕȕȔȓǻǧȔȤȔȥȔǠǨȖșȤșȥ

ǧȔȤȔȥǟȤșȠǻȡȰ

ǧeǡǝǶǡǣǧɂғǗǝǤǣeǜǶȀǭǚǗǬeǢǟǕ
ǧșȠȔ ȘȔȖȡȰȢȗȤșȪ — ƲоƫƠ — Ȧș ȭȢ țȔȞȟȔȘșȡȢ Ȗ
ȢȥȡȢȖȧ —ȦșȤȠǻȡȓȞȜȝȖȥȧȫȔȥȡȢȠȧȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȥȦȖǻ
ȠȔǿ ȘȖȔ ȢȥȡȢȖȡǻ ȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ 1 ǪȧȘȢȚ ȘǻȝȥȡǻȥȦȰ Ȗ
ȁȁ ȥȧȦȡǻȥȡȢȠȧ ȔȥȣșȞȦǻ ȥȟȢȖșȥȡȢ țȔȨǻȞȥȢȖȔȡȜȝ ȥȠȜȥȟ
ȡȔȤȔȦȜȖȧǗȔȥȣșȞȦǻȗȢȟȦșȠȜȦȖȢȤȧ—ȥȠȜȥȟȦșȞȥȦȧȓȞ
ȩȧȘȢȚǿȘȡȢȥȦǻ©ȣșȖȡȔȡȔȥȦȔȡȢȖȔȓȞǻȝȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡǻ
ȖȥǻșȟșȠșȡȦȜȦȖȢȤȧȣșȖȡȔǻȡȦșȡȪǻȓȭȢȤșȔȟǻțȧǿȦȰȥȓȖ
ȦșȞȥȦǻª ǛȢȟȞȢȖȥȞȜȝǕǟǮșȗȟȢȖǳǟǟȣȢȡȓȦȜȓȠ
©ȦșȠȔªȜ©ȣȢȱȦȜȫșȥȞȜȝȠȜȤªǨȫțȔȣǧȔȤȦȧȥȞȢȗȢȗȢȥ
ȧȡȦȔ Ǘȯȣ ǧȔȤȦȧ  Ǧ    ǦșȠȔȡȦȜȫȡȢ
ȡȔȗȢȟȢȬșȡȜȝ șȟșȠșȡȦ ȩȧȘȢȚ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȣȢȘǻȓ ȥȜ
ȦȧȔȪǻȓ ȞȢȡȨȟǻȞȦ țȢȕȤȔȚșȡǻ ȢȣȜȥȔȡǻ ȢȪǻȡșȡǻ ȖǻȘȣȢ
ȖǻȘȡȜȠ ȡȔȤȔȦȜȖȢȠ ȞȟȲȫȢȖǻ ȥȟȢȖȔ — Ȧș ȭȢ ȖȢȡȜ
ȢțȡȔȫȔȲȦȰ ǧșȠȔ Ȗ Ȫǻȝ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȡȔȕȟȜȚȔǿȦȰȥȓ
ȘȢ ȣȢȡȓȦȦȓ ȠȢȦȜȖȧ ȘȜȖ ǪȔȟȜțșȖ Ǘ ǚ ǧșȢȤȜȓ ȟȜ
ȦșȤȔȦȧȤȯ ǡ  Ǧ   ǦȜȥȦșȠȡș ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ
ȦșȤȠǻȡȔ ©ȠȢȦȜȖª ȣǻțȡȰȢȟȔȦȜȡ PRWLRV — Ȥȧȩ  ȧ ȞȢȡ
ȦșȞȥȦǻ ǻȡ ȡȔȤȔȦȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȞȔȦșȗȢȤǻȝ ț ȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠ
ȕȔȗ ȔȦȢȔȥȣșȞȦȡȢȥȦǻ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȠȢȦȜȖȧ țȔȥȡȢȖȡȜȞȢȠ
ȦȤȔȘȜȪǻȁȝȢȗȢȦșȢȤșȦȜȫȡȢȗȢȖȜȖȫșȡȡȓǣǗșȥșȟȢȖȥȰȞȜȠ
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ȡȔ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡǻ ȦȔ ȩȧȘȢȚ ȬȧȞȔȡȡȓ ȣȢșȦȔ ȣȟȲȤȔȟǻțȠ
ȣǻȘȩȢȘǻȖǻȖȜȥȡȢȖȞǻȖȥȣȤȜȓȲȦȰȣȢȖȡǻȬȢȠȧȢȥȠȜȥȟșȡȡȲ
ȟǻȦ ȣȤȢȪșȥȧ ȣȢȗȟȜȕȟșȡȡȲ ȡȔȧȞ ȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȰ Ȕ ȡș
țȤǻȘȞȔȝȡșȢȕȩǻȘȡȢȁȤșǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁȦȜȩȔȕȢȦȜȩȠȢȠșȡ
ȦǻȖȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩțȢȥȢȕȜȥȦǻȥȦȲǻȦȖȢȤȫǻȥȦȲǭșȖȫșȡȞȔ
ǕȖȦȢȤȜȥȦȔȦșȝȭȢȥȞȟȔȘȔȲȦȰȪșȗȔȥȟȢțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ
ȤȢțȧȠǻȟȜȥȖȢǿțȔȖȘȔȡȡȓȬȜȤȢȞȢǻțȔȟȧȫȔȟȜȘȢȤȢțȗȟȓȘȧ
ȣȤȜȡȔȗǻȘȡȢȦȔȞȢȚǻȣȤȢțȢȖǻȦșȞȥȦȜǥȢțȞȤȜȖȔȲȫȜȣȤȢȪșȥ
ȩȧȘȢȚ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁ ȤȢțȘȧȠǻȖ ȠȜȦȪȓ ȡȔȘ ȫǻȟȰȡȜȠȜ
ȣșȤȖȡȓȠȜ ȕȧȦȦȓ ȞȧȟȰȦȧȤȡȢǻȥȦȢȤ ȤșȔȟǻȓȠȜ ȖȟȔȥȡȜȠ
ȘȧȩȢȖȡȢȕǻȢȗȤȘȢȥȖǻȘȢȠȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡșȞȢȠȣȟșȞȥȡșȘȢ
ȥȟǻȘȚșȡȡȓȦșȠ ǻ ȠȢȦȜȖǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔȕȔȗȔȦȢȣȟȔȡȢȖȢȩȔ
ȤȔȞȦșȤȜțȧǿ ȘȧȩȢȖȡȜȝ ȥȖǻȦ șȥȦșȦȜȫȡǻ ȝ ȣȢșȦȜȞȔȟȰȡǻ
țȔȥȔȘȜȠȜȦȪȓȡȔȕȟȜȚȧǿȘȢȢȞȤșȥȟșȡȡȓȝȢȗȢȪǻȟǻȥȡȢȗȢ
ȥȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓ
ǢǻȡȔǬȔȠȔȦȔ

ǨǟǥǕȀǢǕ

ǨȞȤȔȁȡȔ ǨȞȤȔȝȡȔǗȞȤȔȁȡȔ —ǻȠ·ȓȥȟȢȖȢȢȕȤȔț
ȠȢȦȜȖ ȦșȠȔ ȘȜȥȞȧȤȥ ȞȢȡȪșȣȪǻȓ ȦșȞȥȦ — ȞȟȲȫȢȖȔ
ȣȔȤȔȘȜȗȠȔȟȰȡȔ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȝȢȗȢ
ȣȢșȦȜȫȡȢȁȧȓȖȜȞȔȦșȗȢȤǻȓȥșȡȥȢȖȔǻȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȩȧȘȢȚ
ȘȢȠǻȡȔȡȦȔȖȥǻǿȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻǗȟȔȥȡȜȝǻȠșȡȡȜȞ©ǨȞȤȔȁȡȔª
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȚȜȖȔȖ ȫȔȥȦȢ ȧ ȡȔȝȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡǻȬȜȩ ȗȤȔ
ȠȔȦȜȫȡȜȩ ȨȢȤȠȔȩ ǻ ȞȢȡȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȜȩ ȣȢțȜȪǻȓȩ ǧȔ
Ȥǻȫ ȡș ȣȤȢȥȦȢ Ȗ ȫȔȥȦȢȦǻ ȣȢȖȦȢȤȲȖȔȡȡȓ ȗȢȟȢȖȡș ȭȢ
Ȫȓ ȦșȞȥȦȢȖȔ ȢȘȜȡȜȪȓ ȡȔȕȧȟȔ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ țȡȔȫșȡȡȓ
ȣǻȘȥȦȔȖȢȖȢȗȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȖȕȜȤȧȭȢȗȢȥȟȢȖȢȢȕȤȔțȧȓȞȜȝ
ȥȞȢȡȪșȡȦȤȧȖȔȖȧȥȢȕǻȡȔȝȩȔȤȔȞȦșȤȡǻȬǻȢțȡȔȞȜȝȗȟȜȕȜȡȡȧ
ȥȧȦȰ ȣȢșȦȢȖȢȗȢ ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȖȔȡȡȓ ȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ
ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȧ ǤȢȡȓȦȦȓȠ ©ǨȞȤȔȁȡȔª Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȣț
ȡȔȫșȡȢ ȡȔȝȖȜȭȧ ȘȧȩȢȖȡȧ ȝ ȠȢȤȔȟȰȡȧ ȖȔȤȦǻȥȦȰ ȓȞ
ȡȔȪ ȕȔ ȕǻȟȰȬș — țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞȢȗȢ țȔȥȓȗȧ ȦȔȞ ǻ
ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȗȢ ȣȟȔȡȧ ȞȤȜȦșȤǻȝ ǻ ȖȜȤǻȬȔȟȰȡȜȝ ȫȜȡȡȜȞ
ȚȜȦȦǿȖȢȁȣȢțȜȪǻȁȠȜȥȦșȦȜȫȡȢȨǻȟȢȥțȔȥȔȘȦȔǻȘșȝȡȜȩ
ȣșȤșȞȢȡȔȡȰ ȣȢșȦȔ ȣǻȘǼȤȧȡȦȓ ǻ țȠǻȥȦ ȝȢȗȢ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ
ȞȢȡȪșȣȪǻȁȡȔȪǻȢȥȢȨȣȢȗȟȓȘǻȖȠǻȟșȡȔȤȡȜȩȖǻțǻȝȧȓȖȟșȡȰ
ȣȤȢȠǻȥǻȲȦȔȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȪȟȤȜțȤșȬȦȢȲ
ȦșȟșȢȟȢȗǻȲ ǻ ȣȤȢȨșȦȜȫȡȜȝ ȥșȡȥ ȖȟȔȥȡȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ Ǖ
Șȟȓ ȥȧȫȔȥȡȢȗȢ ȫȜȦȔȫȔ Ȗ ǻȠșȡǻ ȟȲȘȥȰȞȢȠȧ ȢȕȤȔțȢȖǻ ȦȔ
ȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȥȣȔȘȭȜȡǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȝȢȗȢ ȖǻȫȡȢ ȚȜȖȢȠȧ
ǦȟȢȖǻ ȖȦǻȟȲǿȦȰȥȓ ȥȔȠȔ ǨȞȤȔȁȡȔ ǤȢțȔ ǨȞȤȔȁȡȢȲ ȡș
ȢȥȓȗȡșȠȢǭșȖȫșȡȞȔȕșțǭșȖȫșȡȞȔȡșțȠȢȚșȠȢȡǻȧȓ
ȖȜȦȜȔȡǻȖȣȢȖȡǻțȕȔȗȡȧȦȜǨȞȤȔȁȡȧ
ǜȣȢȗȟȓȘȧȘșȡȢȦȔȦȜȖȡȢȗȢȣȤșȘȠșȦȡȢȗȢȡȔȣȢȖȡșȡȡȓ
ǻȠ·ȓǨȞȤȔȁȡȔȧȦȖȢȤȔȩǭșȖȫșȡȞȔ—ȪșșȦȡȢȡǻȠȓȞȜȝ
ȢȞȤșȥȟȲǿȦșȤȜȦȢȤǻȲȤșȔȟȰȡȢȗȢǟȤȔȲȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȦȢȣȢ
ȡǻȠǻȫȡȜȩ ȟȔȡȘȬȔȨȦȡȜȩ ȞȟǻȠȔȦȜȫȡȜȩ ȢțȡȔȞ ȣșȖȡȢȗȢ
ȗșȢȗȤ ȗșȢȣȢȟǻȦ ǻ ȗșȢȞȧȟȰȦȧȤȡȢȗȢ ȚȜȦȦǿȣȤȢȥȦȢȤȧ
șȦȡȢ ȝ ȔȡȦȤȢȣȢȥȨșȤȧ ȦȢȝ ©ȠǻȥȪșȤȢțȖȜȦȢȞª ȘȜȖ
ǦȔȖȜȪȞȜȝ Ǥ Ǣ ǘșȢȗȤȔȨȜȫșȥȞȜș ȢȥȢȕșȡȡȢȥȦȜ ǥȢȥ
ȥȜȜ ǤȤȔȗȔ  Ǧ —  ȭȢ ț ȡȜȠ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ
ȨȔȞȦȜ ȢȥȢȕȜȥȦȢȁ ȣȢșȦȢȖȢȁ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ȝȢȗȢ ȤȢȘȢȖȔ
ȦȔ ǻȥȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦȰ ȢȕȤȔțȜ ȕȟȜțȰȞȜȩ ȟȲȘșȝ ȥȣȢȗȔȘȜ
ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ ǟȢȡȪșȣȦ țȡȔȫșȡȡǿȖș ȢȥșȤȘȓ ǻȠșȡǻ ǨȞ
ȤȔȁȡȔ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȥȜȡȞȤșȦȜȫȡȜȝ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢ ȝ ȥș
ȠȔȡȦȜȫȡȢ ȕȔȗȔȦȢȥȞȟȔȘȢȖȜȝ ȥȟȢȖȢȢȕȤȔț Ȫșȝ ȦșȤȠǻȡ
ȧȚȜȖȔǿȦȰȥȓȦȧȦȧȥșȡȥǻȓȞȜȝȞȢȤșȟȲǿțȣȢȦșȕȡȓȡȥȰȞȢȲ
©ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȲ ȨȢȤȠȢȲª ȥȟȢȖȔ  ȣȢșȦȜȫȡȧ ȠșȦȔȨȢȤȧ
ȖȜȥȢȞȢȗȢ ȥȦȧȣșȡȓ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ ǻ ȥȜȡȦȔȗȠȔȦȜȫȡȢȁ
ȡȔȣȤȧȗȜ ǤșȤșȘ ȡȔȠȜ ȥȞȟȔȘȡȔ ǻǿȤȔȤȩǻȫȡȔ ȩȧȘȢȚ ȥȜ
ȥȦșȠȔ ȤȧȩȟȜȖȔ Ȕȟș ȣȤȜ ȦȢȠȧ Ȗ ȞǻȡȪșȖȢȠȧ ȤȔȩȧȡȞȧ
ȡȔ ȠșȦȔȤǻȖȡǻ — ȪǻȟǻȥȡȔ ȥȜȡȦșȦȜȫȡȔ ȘȔȤȠȔ ȭȢ ȡș ȣȢ
țȕȔȖȟșȡȔ ȞȢȡȦȤȢȖșȤȥǻȝ  ȘȢ șȟșȠșȡȦǻȖ ȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȢȥȦǻ
ȖȞȟȲȫȡȢȣșȤșȣȟșȦǻȡȡȓ ȫȔȥȔȠȜȣȔȤȔȘȢȞȥȔȟȰȡșȡȔȖǻȦȰ
ȩȜȠșȤȡș  ȡȔȝȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡǻȬȜȩ ȥșȡȥȢȖȜȩ ȖȜȠǻȤǻȖ
ȫȜȥȟ șȡȡȜȩ ȞȢȡȢȦȔȪǻȝ ǻȥȦȢȤ ǻ ȔȞȦȧȔȟȰȡȜȩ ȔȟȲțǻȝ
ȟǻȤȜȫȡȜȩ ȠșȘȜȦȔȪǻȝ ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡȜȩ ȤȢțȠȜȥȟǻȖ șȠȢ
ȪǻȝȡȜȩ ȤșȔȞȪǻȝ ǧȔȞȔ ȥȞȟȔȘȡǻȥȦȰ ȥȜȥȦșȠȜ ȥȦȔǿ ȣșȤș
ȘȧȠȢȖȢȲ ȤȢțȗȟȓȘȧ ȁȁ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȤȔȞȧȤȥȔȩ ȢȦȢȚ ǻ ȠȡȢ
ȚȜȡȡȢȥȦǻ țȔȧȖȔȚșȡȢȁ ȡȔ ȥȔȠȢȠȧ ȣȢȫȔȦȞȧ Ȫǻǿȁ ȥȦȔȦȦǻ 
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ȦșȤȠǻȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȢțȡȔȫșȡȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ǨȞȤȔȁȡȔ
ȡȔȟșȚȜȦȰ ȣȟȢȭȜȡǻ ȞȢȡȞȤșȦȡȢǻȥȦȢȤ ȠȢȘȔȟȰȡȢȥȦǻ ǻ
ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȥȨșȤǻ ȠșȦȔȨǻțȜȫȡǻȝ ȦȤȔȡȥȪșȡȘșȡȦȡǻȝ Ȫș
ȓȖȜȭșțȔȞȢȤǻȡșȡșȖȤșȔȟȰȡȢȠȧȫȔȥǻȝȣȤȢȥȦȢȤǻǻȤȔțȢȠ
ȞȔȦșȗȢȤǻȓȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȔȕȧȦȦǿȖȔȦșȭȢȡȔȣșȖȡȢȕȧȟȢǻ
ǿǻȦșȭȢȣȢșȦȣȢȫȧȖ©ȢȘȥȦȔȤȜȩȟȲȘșȝªȣȤȢȨȔȡȡȜȝ
ȨȔȞȦǻȟșȗșȡȘȔȥȔȞȤȔȟȰȡȔȡȔȪȠǻȨȢȟȢȗșȠȔ
ǶȘșȓ ǨȞȤȔȁȡȜ — ȥȦȤȜȚșȡȰ ȢȥșȤȘȓ ȡȔȪǻȢȥȢȨ ȞȢȡ
ȪșȣȪǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȞȢȡȪșȡȦȤȢȖȔȡș ȖȦǻȟșȡȡȓ ȡȔȪ ǻȘșȁ ȓȞ
ǻȠȣșȤȔȦȜȖȧ ǻȥȦȢȤ ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ ȧȞȤȔȁȡȥȦȖȔ ȫȜȡȡȜȞȔ
ȝȢȗȢ ȡȔȪ ȥȔȠȢȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȘșȤȚȔȖȢȦȖȢȤȫȜȩ ǻȡȦșȡȪǻȝ
țȠȔȗȔȡȰ ȘȢ ȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȚȜȦȦȓ ©Ȗ ȥȖȢȁȝ ȩȔȦǻª țȔ
țȔȞȢȡȔȠȜȥȖȢǿȁ©ȣȤȔȖȘȜǻȥȜȟȜǻȖȢȟǻªȘȢȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ
ȝȤȢțȖȢȲȡȔȪȞȧȟȰȦȧȤȜțȠǻȪȡșȡȡȓȘȧȩȢȖȡȢȗȢțȘȢȤȢȖ·ȓ
ȡȔȪǻȁ ǴȞ ȠȜȥȦșȪȰ țȔȗȢȥȦȤșȡȢ ȫȧȦȟȜȖȜȝ ȘȢ ȡȔȥȦȤȢȁȖ
Șȧȩȧ ȔȦȠȢȥȨșȤȜ ǻȥȦȢȤǻȁ ȦȔ ȥȧȫȔȥȡȢȥȦǻ ȓȞ ȥȜȡ ȥȖȢȗȢ
ȡȔȤȢȘȧ ǻ ȥȖȢǿȁ ȘȢȕȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȕȜȖȔȖ ȡș ȦǻȟȰȞȜ
ȡȔȝȞȤȔȭǻȤȜȥȜȡȔȪȩȔȤȔȞȦșȤȧȔȝǻȡȢȘǻȝȢȗȢȥȟȔȕȞȢȥȦǻ
țȢȞȤ ȡȔȪ ȣșȤșȘȥȧȘȜ — Ȧș ȭȢ ǣ ǤȧȬȞǻȡ ȡȔțȖȔȖ
©țȔȗȔȟȰȡȢȣȤȜȝȡȓȦȜȠȜ Ȗ ȦȢȝ ȫȔȥ ȣȢȡȓȦȦȓȠȜª ȘȜȖ
ǤȧȬȞȜȡ$&ǤȢȟȡȥȢȕȤȥȢȫǗȦǡǧ
Ǧ ǣȘȡȔȞ țȔȥȔȘȡȜȫȢǻȘșȁǨȞȤȔȁȡȜȓȞȧǭșȖȫșȡȞȢ
ȥȣȢȖǻȘȧȖȔȖ ǻ ȥȦȖșȤȘȚȧȖȔȖ ȫȧȚǻ ȡȔȪ ȢȕȠșȚșȡǻȥȦȰ
șȦȡǻȫȡȔ ȦȔ Ȥșȟǻȗ ȡșȦȢȟșȤȔȡȦȡǻȥȦȰ ©ǟȧȪȜȝ ȡǻȠșȪȰ
ȖȧțȟȧȖȔȦȜȝªȘȟȓȡȰȢȗȢȡșȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȣșȖȡȢȗȢșȦȡȢȥȧ
Ȫș ȥȜȠȖȢȟ ȫȧȚȜȡȥȦȖȔ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȥȢȪǻȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȣȥȜ
ȩȢȣȢȖșȘǻȡȞȢȖȢȗȢȫȧȚȜȡȥȦȖȔȓȞȦȔȞȢȗȢȭȢȣșȤșȘȡȜȠ
ȣȟȔțȧȲȦȰȥȖȢȁȢȘȡȢȞȤȢȖȡǻ©ȫȧȚǻȟȲȘșªȕșțȕȔȦȫșȡȞȜ
ǨȦȔȞȢȠȧȥșȡȥǻ©ȡǻȠșȪȰª—ȪșȖȟȔȥȡșǻ©ȠȢȥȞȔȟȰªȭȢ
ȢȬȧȞȔȖǻțȔȡȔȣȔȥȦȜȖȧȞȤȘǻȖȫȜȡȧǻȩȜȦȤȧȡȜȠȢȥȞȢȖȜȦȜ
©ȣȤȜȓȦșȟǻª ȝ ȢȘȡȢȖǻȤȪǻ ©ȖșȟȜȞȢȠȧȘȤȢȗȢ ȗșȦȰȠȔȡȔª
ǖǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ȞȢȦȤǻȝȢȗȢ©ȧȘȧȤȡǻ!ȢȕȧȟȜª
ǻ ȣȢȟȰȥ ȞȢȡȨșȘșȤȔȦȜȞȔȦȢȟȜȞȜ ©ȞȥȰȢȡȘțȜǿțȧȁȦȜª
ǻ țȔȩȟȔȡȡȜȝ ȬȜȡȞȔȤ ǠșȝȕȔ ©ȫȢȤȦȢȖȔ ȞȜȬșȡȓª ȓȞȜȝ
ȞȢȖșȤțȧǿȡȔȘȞȢțȔȞȢȠǭșȖȫșȡȞȢȭȜȤȢȗȢȦȢȖȜȝȣȢȘȔȦȜ
ȤȧȞȧ ©ȟȓȩȢȖǻª ȕȢ ©ȠȜ ȢȘȡȢȁ ȠȔȦșȤǻ ȘǻȦȜª Ȗǻȡ ȕșȤș
ȧȫȔȥȦȰȧȞȢȟșȞȦȜȖȡȢȠȧȣȤȢȦșȥȦǻȣȤȢȦȜȔȡȦȜȥșȠǻȦȥȰȞȜȩ
ȖȜȩȖȔȦȢȞ ȥȩȜȟȓǿȦȰȥȓ ȣșȤșȘ ȦȔȟȔȡȦȢȠ ǟ ǖȤȲȟȟȢȖȔ
ȣȤȜȓȦșȟȲǿ ț Ǘ ǭȦșȤȡȕșȤȗȢȠ ǻ ǟ ǞȢȩȜȠȢȠ ȖȜȓȖȟȓǿ
ȖșȟȜȞȧȣȢȬȔȡȧȘȢǥǿȣȡǻȡȜȩǩȦȔǕǧȢȟȥȦȜȩǗǛȧ
ȞȢȖȥȰȞȢȗȢǦǕȞȥȔȞȢȖȔ.
ǧȧȦțȗȔȘȔȖȬȜǻȠșȡȔȤȢȥȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖȥȟǻȘțȔȧȖȔ
ȚȜȦȜȣȤȜȡȔȗǻȘȡȢȭȢȣȜȦȔȡȡȓȣȤȢȥȦȔȖȟșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔ
ȘȢȡȜȩǻ—ȪșȭșȖȔȚȟȜȖǻȬș—ȘȢȤȢȥȟȤȜȖȪǻȟȢȠȧ
ȣȢȦȤșȕȧǿ țȡȔȫȡȢ ȗȟȜȕȬȢȗȢ ȡǻȚ ȘȢȥǻ ȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ
ȖǻȟȰȡȢȗȢ ȖǻȘ ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȢȁ țȔȔȡȗȔȚȢȖȔȡȢȥȦǻ ȩȢȫ ȕȜ
ȓȞȢȗȢ ȬȦȜȕȧ ǢȔȥȦȔȖ ȫȔȥ Șȟȓ ȖȜȖȔȚșȡȢȗȢ ȣǻȘȩȢȘȧ ȘȢ
ȣȤȢȕȟșȠȜȘȟȓȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȓȞșțȕșȤǻȗȔȲȫȜȖȜȤȔțȡȧȡȔȪ
ȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡǻȥȦȰ ȧȡȜȞȔȟȢ ȕ ȢȘȡȢȕǻȫȡȢȥȦǻ ȤșȘȧȞȢȖȔȡȜȩ
ȥȩșȠȧȤȔȩȢȖȧȖȔȟȢȕȤșȔȟȰȡȧȥȧȣșȤșȫȟȜȖǻȥȦȰȧȞȤȤȢȥ
ȞȧȟȰȦȧȤȡȢȗȢ ȘǻȔȟȢȗȧȥȧȣșȤȡȜȪȦȖȔȖțȔǿȠȢȘǻȁ Ȗ ǻȥȦȢȤ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȫș ȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ ȣȢȖȡȢȲ ȠǻȤȢȲ
ǗǻȘȢȠȢȭȢȖǻȡțȡșȖȔȚȟȜȖȢȖǻȘȞȜȘȔȖȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȜȝ
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©ȞǻȫªȣȤȢ©ǤȔȤȔȬȧȤȔȘȢȥȦȰȡȔȬȧªȣȤȔȖȘȔȭȢȤȔȘȜȖ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔȠțșȠȟȓȞȔȠ©ȡȔȠȢȥȞȔȟǻȖȡșȖȖȔȚȔȦȜª—
©ȡșȩȔȝȖȢȡȜȥȢȕǻȣȜȬȧȦȰȣȢȥȖȢǿȠȧȔȠȜȣȢȥȖȢǿȠȧª
ȢȥȦșȤǻȗȔȖ ȢȘ ©ȠȢȥȞȢȖȭȜȡȜª ȖǻȘ ©ȥȠǻȩȢȖȜȡȜ ȡȔ ȠȢȥ
ȞȢȖȥȰȞȜȝ ȬȦȔȟȦª ȭȢ ȡȔȤǻȞȔȖ ȧ ȟȜȥȦȔȩ ȡȔ ©ȫșȤȥȦȖș
ȞȔȪȔȣȥȰȞș ȥȟȢȖȢª Ǖȟș ȖǻȘȢȠȢ ȝ Ȧș ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ
țȔȩȢȣȟȲȖȔȖȥȓ ǡ ǘȢȗȢȟșȠ ȫȜȝ ȖȣȟȜȖ ȣȢțȔ ȥȧȠȡǻȖȢȠ
ȖǻȘȫȧȦȡȜȝ ȧ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȜȩ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ȟȲȕȜȖ ȣȢșțǻȲ
ǡ ǠșȤȠȢȡȦȢȖȔ ȖȜȥȢȞȢ ȣȢȪǻȡȢȖȧȖȔȖ ǟ ǥȜȟǿǿȖȔ
ǣǘșȤȪșȡȔǡǦȔȟȦȜȞȢȖȔǮșȘȤǻȡȔȘȢȕȤșțȡȔȖȦȢȗȢ
ȫȔȥȡȜȝȤȢȥȟǻȦȣȤȢȪșȥ
ǣȥǻȕȡșȣȜȦȔȡȡȓ—ȣȤȢǣǤȧȬȞǻȡȔǧȔȞǭșȖȫșȡȞȢ
ȟȜȩȢȥȟȢȖȜȖȖșȟȜȞȢȗȢȣȢșȦȔțȔȣȢșȠȧ©ǤȢȟȦȔȖȔªȝȢȠȧ
ȕȤȜȘȜȖǻȠȣșȤȥȰȞȜȝȘȧȩȦȖȢȤǻȖȡȔțȤȔțȢȞ©ǢȔȞȟșȣȡȜȞȔȠ
ǥȢȥǻȁªǻȢȠȤǻȓȡșȡȜȠ©ȥȟȢȖ·ȓȡȥȰȞșȠȢȤșª—ȖȢȫșȖȜȘȰ
ȥȧȣȤȢȦȜȥȦȔȖȡș ȣȧȬȞǻȡȥȰȞȢȠȧ ©ȤȧȥȥȞȢȠȧ ȠȢȤȲª ǧȔ
ȣȤȜ ȪȰȢȠȧ ȗȤǻȩ ȕȧȟȢ ȕ țȔȟȜȬȜȦȜ ȣȢțȔ ȧȖȔȗȢȲ ȭȢ
ȡȔȢȘȜȡȪǻ ț ©ȠȜȟȢȝ ǧșȦȓȥșȲª ǟ ǤǻȧȡȢȖȢȲ  ǭșȖ
ȫșȡȞȢȫȜȦȔǿȁȝȧȗȢȟȢȥǤȧȬȞǻȡȔǻȭȢȡșȡȔȣȜȥȔȡȔȣȢșȠȔ
©ǦȔȦȤȔȣ Ȝ ǙșȤȖȜȬª ȠȔȟȔ ȕȧȦȜ ȫȜȠȢȥȰ ©ȖȤȢȘș ´Ǖȡ
ȘȚșȟȢµ ǤȧȬȞȜȡȔª ǜȤșȬȦȢȲ ǻȥȡȧȲȫȜ ǻ ȣȤȔȪȲȲȫȜ
Ȗ țȔȗȔȟȰȡȢǻȠȣșȤȥȰȞǻȝ ȟǻȦ ȣȤȢȥȦȢȤȢȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș
Ƞǻȗ ȓȞȕȜ ȡȔȖǻȦȰ ȩȢȦǻȖ ȧȡȜȞȡȧȦȜ ȧȦǻȠ ǻ ȡș ȧȡȜȞȔȖ 
ȞȢȡȦȔȞȦǻȖǻȖțȔǿȠȢȘǻȁțȤȢȥȟǻȦȥșȤșȘȢȖȜȭșȠǻțȖǻȥȡȢ
ǻțȥȔȠȢȲȟȤȢȲȔȣȤȜȠǻȤȢȠȧȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȜȩȣȢșȠȔȩ
ǻ ȣȢȖǻȥȦȓȩ țȔțȡȔȖ ǻ ȣșȖȡȢȗȢ ȢȣȤȢȠǻȡșȡȡȓ ȢȥȧȘȚșȡȢȲ
ȡȜȠȥȔȠȜȠ©ȠȢȥȞȢȖȭȜȡȢȲª ȤȢțȗȟȓȘȧȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȢȠȧ
ȣȟȔȡǻ ȘșȓȞȜȩ ȔȥȣșȞȦǻȖ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȠǻȥȦȜȦȰ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓ
ǾǢȔȩȟǻȞȔ©ǙȢȟȓ—/RV—ǦȧȘȰȕȔǭșȖȫșȡȞȢǻȣȢȟȰ
ȥȰȞǻȦȔȤȢȥǻȝȥȰȞǻȤȢȠȔȡȦȜȞȜªǠ 
ǙȔȟșȞȔǭșȖȫșȡȞȢȖȔǻȘșȓǨȞȤȔȁȡȜȝȖǻȘȖȢȝȢȖȡȜȫȢȗȢ
ȞȥșȡȢȨȢȕȥȦȖȔțȔȗȧȠǻȡȞȢȖȢȁȣȜȩȜǞȢȗȢȣȢțȜȪǻȓȫǻȦȞȔǻ
ȤȔțȢȠȘȢȥȦȔȦȡȰȢȗȡȧȫȞȔ©ǶȫȧȚȢȠȧȡȔȧȫȔȝȦșȥȰǞ
ȥȖȢȗȢȡșȪȧȤȔȝȦșȥȰª ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȤȤ—
  Ǘǻȡ ȦȧȚȜȦȰ țȔ ȥȟȔȖȡȢȲ ȠȜȡȧȖȬȜȡȢȲ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȣȜȬȔǿȦȰȥȓȡșȲȫșȤȣȔǿȖȡǻȝȘȧȬșȖȡǻȥȜȟȜǻȥȡȔȗȧȦȔ
Ȗ ȕȧȘȧȫȜȡǻ ȕȔȫȜȦȰ ǨȞȤȔȁȡȧ ȡȢȖȧ ȡș ț ȗșȦȰȠȔȡȔȠȜ ©Ȗ
țȢȟȢȦǻȠȚȧȣȔȡǻª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤ ȡșǻțȥǻȫȢȖȢȲ
ȖȢȟȰȡȜȪșȲȫȔȥȓȞȢȁȠȜȡȧȖȕșțȖȢȤȢȦȦȓȖǻȡȠȤǻǿȭȢȕ
ǨȞȤȔȁȡȔ ȘǻȚȘȔȟȔȥȓȦȔȞȜ ȥȖȢȗȢ ǗȔȬȜȡǼȦȢȡȔ ©ț ȡȢȖȜȠ
ǻ ȣȤȔȖșȘȡȜȠ țȔȞȢȡȢȠª ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª Ȥ   ȥȦȔȟȔ
ȣȜȦȢȠȢȲ ȫȔȥȦȜȡȢȲ ȥȖǻȦȢȖȢȁ ȥȣǻȟȰȡȢȦȜ ȖȥșȟȲȘȥȰȞȢȁ
ȘȧȩȢȖȡȢȞȧȟȰȦȧȤȡȢȁȣȔȤȔȘȜȗȠȜ
ǧȔȞȜȝ ȕȔȗȔȦȢȔȥȣșȞȦȡȜȝ ȥȜȡȦșȦȜȫȡȜȝ ȢȕȤȔț ȓȞȜȠ
ǿǭșȖȫșȡȞȢȖȔǨȞȤȔȁȡȔȥȞȟȔȘȔȖȥȓȡșȢȘȡȢȠȢȠșȡȦȡȢȔ
ȕȔȗȔȦȢȥȦȧȣșȡșȖȢ ȬȟȓȩȢȠ ǻȘșȝȡȢȁ ȦȔ ȩȧȘȢȚ șȖȢȟȲȪǻȁ
ȖȜțȤǻȖȔȡȡȓ ȣȢșȦȔ ȓȞ ȠȜȦȪȓ ǻ ȠȜȥȟșȡȡȜȞȔ Ƕț ȪȰȢȗȢ
ȣȢȗȟȓȘȧȖȔȚȟȜȖȢȗȢȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓȡȔȕȧȖȔǿ
ȘǻȔȩȤȢȡǻȫȡȜȝ ȔȡȔȟǻț ȓȞȜȝ ȘȔǿ țȠȢȗȧ ȤȢțȞȤȜȦȜ
ȗșȡșȤȔȦȜȖȡȜȝ ȩȔȤȔȞȦșȤ ȣȤȢȪșȥȧ ȣȤȢȥȦșȚȜȦȜ ȥȦȔȘǻȁ
ȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȥșȠȔȡȦȜȞȢȣȢșȦȜȫȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜȖȜȓȖȜȦȜ
ȖșȞȦȢȤ ǻ țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ ȁȁ șȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ
ȦȓȗȟȢȥȦǻȔȫȔȥȢȠǻȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȩȥȦȤȜȕȞȢȣȢȘǻȕȡȜȩțȠǻȡ

ǕȘȚșȠȢȦȜȖ ȫȜȖțȓȖȬȜȬȜȤȬș ȦșȠȔ ǨȞȤȔȁȡȜȩȢȫ
ǻǿȧȥȦȔȟșȡȜȠȡȔȥȞȤǻțȡȜȠǻȖȪȰȢȠȧȥșȡȥǻǻȡȖȔȤǻȔȡȦȡȜȠ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȠ șȟșȠșȡȦȢȠ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȘȜȥȞȧȤȥȧ
ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗȥș Ț ȣȢȖȦȢȤȲǿȦȰȥȓ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȘȜȥȞȧȤȥǻ ȔȚ
ȡǻȓȞ ȡș ȔȖȦȢȠȔȦȜȫȡȢ ȡș Ȗ ȡșțȠǻȡȡȢȠȧ ȥȠȜȥȟȢȖȢȠȧ
ȡȔȣȢȖȡșȡȡǻ ȝ ȣȢȥȦǻȝȡǻȝ ȨȧȡȞȪǻȁ ȣȤȢȪșȥ ȦȢȫȡǻȬș ȕȧȘș
ȖȜțȡȔȫȜȦȜȓȞȣȢȖȦȢȤșȡȡȓțȠǻȡȧȣȢȖȦȢȤșȡȡȓȤȢțȖȜȦȢȞ
ȦȢȚ ǻ ȥȟȢȖȢȢȕȤȔț ǨȞȤȔȁȡȔ ȓȞ ȩȧȘȢȚ ȨșȡȢȠșȡ — ȡș
ǻȡȖȔȤǻȔȡȦȡȢȗȢ Ȕ ȤȔȘȬș ȞȢȖȔȤǻȔȦȜȖȡȢȗȢ ȦȜȣȧ ȦȢȕȦȢ
ȦȔȞȜȝ ȭȢ țȕșȤǻȗȔȲȫȜ ȥȖȢȲ ȣșȤȖǻȥȡȧ ȣȤȜȤȢȘȧ ȖȢȘ
ȡȢȫȔȥ țȔțȡȔǿ țȗǻȘȡȢ ț ȣșȖȡȜȠ ȔȟȗȢȤȜȦȠȢȠ ȦȜȩ ȫȜ
ǻȡ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝ țȕȔȗȔȫȧǿȦȰȥȓ țȠǻȥ
ȦȢȠ ǻ ȞȢȡȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȜȠȜ ȞȢȡȢȦȔȪǻȓȠȜ ǦȦȢȥȢȖȡȢ
ǭșȖȫ șȡȞȢȖȢȗȢ ȘȜȥȞȧȤȥȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȔȞȜȝ ȔȟȗȢȤȜȦȠ
ȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ ȧ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȥȦǻ ȣȢșȦȢȖȢȁ ȘȧȠȞȜ ȘȢ
ȕǻȟȰȬȢȁ țȤǻȟȢȥȦǻ ȗȟȜȕȜȡȜ ȥȢȪ ȦȔ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȣȤȢ
ȡȜȞȟȜȖȢȥȦǻ ȧ Ȥȧȥǻ Ȫǻǿȁ ȘȧȠȞȜ ȖǻȘ ȡȔȝȣȤȢȥȦǻȬȢȗȢ ȘȢ
ȥȞȟȔȘȡȢȗȢ ȖǻȘ ȢȘȡȢȣȟȢȭȜȡȡȢȗȢ ȘȢ ȥȦșȤșȢȥȞȢȣǻȫȡȢȗȢ
ȘȢ ȓȞȡȔȝȣȢȖȡǻȬȢȗȢ ȝ ȖǻȘȦȔȞ ȣȤȔȖȘȜȖȢȗȢ ȩȧȘȢȚ Ȣȥȓȗ
ȡșȡȡȓ ȨșȡȢȠșȡȧ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȝȢȗȢ ȞȢȡȦȤȢȖșȤȥǻȝȡȢȥȦǻ L
ȞȢȡȢȦȔȦȜȖȡȢȠȧȤȢțȠȔȁȦȦǻ
Ǩ ȤȔȡȡǻȩ ȦȖȢȤȔȩ ǭșȖȫșȡȞȢ țȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ȘȢ ȝȠșȡ
ȡȓ ǻ ȦșȠȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȤȢțȤȢȕȟȓǿ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡǻ Șȟȓ ȧȞȤ
ȨȢȟȰȞȟȢȤȧȣșȤșȘȢȖȥǻȠȘȟȓǻȥȦȢȤȣǻȥȡǻȝȘȧȠȜȠȢȦȜȖȜ
ȗșȤȢȁȞȜǻȦȤȔȗǻțȠȧȡȔȪǻȥȦȢȤǻȁǶȘșȔȟǻțȔȪǻȓȠȜȡȧȖȬȜȡȜ
ȣȤȢȥȟȔȖȟȓȡȡȓȞȢțȔȪȰȞȜȩȣȢȘȖȜȗǻȖȟȜȪȔȤȥȦȖȔȖȜȘȔȦȡȜȩ
ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞǻȖȡȔȪǻȁ—ȓȞǻȥȦȢȤȢȥǻȕ ©ǧȔȤȔȥȢȖȔȡǻȫª
©ǶȖȔȡ ǤǻȘȞȢȖȔª  ȦȔȞ ǻ ȟșȗșȡȘȔȤȡȜȩ ©ǘȔȠȔȟǻȓª  —
ȣȢǿȘȡȧǿȦȰȥȓ ǻț ȣȟȔȫșȠ ǻ ȦȧȗȢȲ țȔ ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȢȲ
ȞȢțȔȫȫȜȡȢȲ țȔ ȖȦȤȔȫșȡȜȠȜ ǨȞȤȔȁȡȢȲ ȥȟȔȖȢȲ ȝ ȖȢ
ȟșȲ ©ǡȜȡȧȟȢȥȰ ǤȤȢȣȔȟȢª ©ǢȔ Ȗǻȫȡȧ ȣȔȠ·ȓȦȰ
ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧª  ©Ǣș ȖșȤȡȧȦȰȥȓ țȔȣȢȤȢȚȪǻ  Ǣș
ȖȥȦȔȡȧȦȰ ȗșȦȰȠȔȡȜª ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª  ǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢ
ȘȢ ȧȓȖȟșȡȰ ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȩ Șȟȓ ȠȔȥȢȖȢȁ ȡȔȪ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ
ȡȔȤȔȡȡȰȢȠȧ ȖȟȔȥȦȜȖȢȘȢȬșȖȫ șȦȔȣǻȁȁȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ
ǨȞȤȔȁȡȔȣȢȥȦȔǿȦȧȦȖȢȕȤȔțǻȕȢȤȪȓǻȚșȤȦȖȜȢȘȡȢȫȔȥȡȢ
ȧ ȘșȭȢ ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢȠȧ ȢțȘȢȕȟșȡȡǻ ȞȢțȔȪȰȞȜȠȜ ȔȦȤȜ
ȕȧȦȔȠȜ ȕȧȡȫȧȞȜ ȕȧȟȔȖȔ ȕȔȝȘȔȞȜ ȫșȤȖȢȡǻ ȚȧȣȔȡȜ
ȞȜȦȔȝȞȔ ǻ Ȧ ȣ  ǤȢșȦȜȞȔ ȦȖȢȤșȡȡȓ ȢȕȤȔțȧ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȥȣȜȤȔǿȦȰȥȓ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȡȔ ȨȢȟȰȞȟȢȤȡȢȣǻȥșȡȡȧ ȥȜ
ȥȦșȠȧ ț ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȠȜ ȁȝ ȧȥȦȔȟșȡȜȠȜ ȣȤȜȞȠșȦȔȠȜ
șȦȡȢȣȤȢȥȦȢȤȧ ǙȡǻȣȤȢȣȢȤȢȗȜȥȦșȣȠȢȗȜȟȜȥȢȟȢȖșȝȞȢ
ȕȔȝȤȔȞ ȕȧȝȡȜȝ ȖǻȦșȤ ȥȜȡǿ ȠȢȤș ȦȢȭȢ  ȔȤȩșȦȜȣȡȜȠȜ
ȢȕȤȔțȔȠȜțȡȔȞȔȠȜ ȢȕȤȔțȔȠȜȥȜȠȖȢȟȔȠȜ ȞȢțȔȞ țȔȣȢ
ȤȢȚșȪȰȞȢțȔȪȰȞǻȠȔȦȜǻȚǻȡȞȔȞȢȕțȔȤȣȔȤȧȕȢȞȥȜȤȢȦȔ
ȘǻȖȫȜȡȔȦȢȣȢȟȓȣȢȞȤȜȦȞȔȦȔǻȡ ǗȔȚȟȜȖȢȣǻȘȞȤșȥȟȜȦȜ
ȭȢȥȨșȤȔȩȧȘȢȚȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȣȢȘǻȕȡȜȩȣȤȜȞȠșȦǻ
ȔȤȩșȦȜȣǻȖ ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȓȞ ǻȥȦȢȤ ȥȲȚșȦǻȖ ǻ ȦȜȣȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
Șȟȓ ȡȔȪ ȕȧȦȦȓ ȝ ȣȢȕȧȦȧ ȥȜȦȧȔȪǻȝ ȡș ȢȕȠșȚșȡȔ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȔȟȜȬșȤȔȡȡǻȠȣșȤǻȢȘȢȠ—ȖȢȡȜȥȦȔȡȧȦȰȡȔ
ȥȞȤǻțȡȜȠȜȘȟȓȖȥǻǿȁȝȢȗȢȦȖȢȤȫȢȥȦǻȧȖǻȝȬȢȖȬȜȢȘȡȔȞ
ȣǻțȡǻȬș Ȗ ȡȢȖȜȝ ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢ țȡȔȫȡȢ ȡȔȥȜȫșȡǻȬȜȝ
ǻ ȕȔȗȔȦȢȗȤȔȡȡǻȬȜȝ șȥȦșȦȜȫȡȢȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȜȝ ȨǻȟȢȥ
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ǻȥȦȢȤǻȢȦȔȡȔȪǻȢȥȢȨȞȢȡȦșȞȥȦǫșȕȧȖȥȔȠșȤȧȩȣȤȢȪșȥ
ȓȞȜȝ ȖȞȟȲȫȔȖ ȡȜțȞȧ șȦȔȣǻȖ ȞȢȚșȡ ǻț ȡȜȩ țȡȔȠșȡȧȖȔȖ
ȣȢȓȖȧ ȓȞǻȥȡȢ ȡȢȖȜȩ ȤȜȥ ȥȟȢȖȢȢȕȤȔțȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȝȢȗȢ
țȕȔȗȔȫșȡȡȓ ȝ ȧȥȞȟȔȘȡșȡȡȓ țȕǻȟȰȬșȡȡȓ ȥșȡȥȢȖȢȁ ȠǻȥȦ
ȞȢȥȦǻ ȤȢțȬȜȤșȡȡȓ ȥȲȚșȦȢȦȖȢȤȫȢȗȢ ȘǻȔȣȔțȢȡȧ ȓȞȭȢ
ȠȔȦȜȡȔȧȖȔțǻȓȞțȢȖȡǻȬȡȲȦȔȞǻȖȡȧȦȤǻȬȡȲȘǻȲȦȢȕȦȢ
ȘȜȡȔȠǻȞȧ ȘȧȠȞȜ ȝ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȣȢȫȧȦȦȓ  ȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȦȔǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡȢȗȢȡȲȔȡȥȧȖȔȡȡȓ
ǤșȤȬǻ ȢțȡȔȞȜ ȦȔȞȢȗȢ Ȥȧȩȧ — ȭș ȤȔȘȬș ȣȢȦșȡȪǻȝ
ȡȢȗȢ ȡǻȚ ȫǻȦȞȢ ȖȜȓȖȟșȡȢȗȢ — ȣȢșȦȢȖȢȁ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ
ȖǻȘțȡȔȫȔǿȠȢ ȖȚș Ȗ ȘșȓȞȜȩ ȦȖȢȤȔȩ ȤȔȡȡȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ
ȫȧȚȜȡȔ ȞȢȡȞȤșȦȡȢ — ©ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȔª ȓȞ ȔȡȦȜȦșțȔ
ǨȞȤȔȁȡȜ ©ǙȧȠȞȔ — ǧșȫș ȖȢȘȔ Ȗ ȥȜȡǿ ȠȢȤ șª ©ǢȔ
Ȗǻȫȡ ȧ ȣȔȠ·ȓȦȰ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧª ©ǙȢ ǣȥȡ ȢȖ·ȓȡ șȡ
ȞȔª ©ǟȔȦșȤȜȡȔª  ȤȢțȕȤȔȦ ǻ ȡșȗȔȤȔțȘȜ ȖȥșȤ șȘȜȡǻ
ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢȁ ȤȢȘȜȡȜ — ȪȰȢȗȢ ȕȔțȢȖȢȗȢ ȢȥșȤșȘȞȧ
ȡȔȪ ȥȣǻȟȰȡȢȦȜ ǻ țȘȔȖȔȟȢȥȰ ȕȜ ȞȢȠȧȥȰ ǻ ȘȢȡȜȡǻ țȘȔ
ǿȦȰȥȓ  ȡșȣȢȩȜȦȡȢȗȢ ȕȔȥȦǻȢȡȧ ȖǻȞȢȖǻȫȡȜȩ ǻ ȡșțȠǻȡȡȜȩ
ȖȔȤȦȢȥȦșȝȥȞȟȔȘȡǻȥȦȢȥȧȡȞȜȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻțȤȢȘȢȠȤǻȘ
ȡȜȠ șȦȡǻȫȡȜȠ ȥșȤșȘȢȖȜȭșȠ ǻț ȥǻȟȰȥȰȞȢȲ ȗȤȢȠȔȘȢȲ
ȁȁ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȲ ȠȢȤȔȟȟȲ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª  ǕȞȪșȡȦȧǿȦȰȥȓ
ȣȢȫȧȦȦȓ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ©ȥȜȤǻȦȥȦȖȔª ȣȢșȦȔ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȡȔ
ȫȧȚȜȡǻ Ȕ ȝ ȣȢȠǻȚ ȦȜȠȜ ǻț țșȠȟ ȓȞǻȖ ȞȢȦȤǻ ȣȢȣȤȜ
ȥȖȢȲȡȔȪȡȔȟșȚȡǻȥȦȰȥȣȤȜȝȠȔȲȦȰȥȓȓȞ©ȫȧȚǻȟȲȘșª
©Ǣ ǡȔȤȞșȖȜȫȧª  ǧȧȦ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȚș ȖȜȩȢȘȜȦȰ ȣȢțȔ
ȤȔȠȞȜȨȢȟȰȞȟȢȤȧțȧȥȧȝȢȗȢȦȖȢȤȫȔȧȓȖȔȖȜȠȔȟȰȢȖȧȲȫȜ
ȢȕȤȔț ǨȞȤȔȁȡȜ ȡș țȔȘȢȖȢȟȰȡȓǿȦȰȥȓ ȧȥȦȔȟșȡȜȠȜ țȔ
ȥȢȕȔȠȜ ȘȧȚș ȣȢȥȦȧȣȢȖȢ țȜǼțȔǼȢȣȢȘǻȕȡȢ ȫȔȥȢȠ ǻț
ȗȔȟȰȠȧȖȔȡȡȓȠǻȖǻȘȥȦȧȣȔȠȜȔȟșȡșȧȡȜȞȡȢȖȜȓȖȟȓȲȦȰȥȓ
ȦȓȚȞȜȝȢȥȢȕȜȥȦȜȝȘȢȥȖǻȘȚȜȦȦǿȖǻ—ȘȔȟșȞȢȡșǻȘșȔȟȰ
ȡǻ — ȖȤȔȚșȡȡȓ ȭȢ țȔȗȢȥȦȤȲȲȦȰ ȣȢșȦȜȫȡȜȝ țǻȤ ǻ ȔȚ
ȡǻȓȞȡșȥȩȜȟȓȲȦȰȘȢȣȤșȞȤȔȥȡȢȘȧȬȡȢȗȢȗȟȔȘȞȢȣȜȥȧ
ǥȜȥȔȠȜ ȣșȤșȩȢȘȢȖȢȥȦǻ ȣȢțȡȔȫșȡȢ ȢȕȤȔț ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ
ȡȔȝțȡȔȫȡǻȬȢȠȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ȦȖȢȤǻ ȦȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ —
ȣȢșȠǻ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªǗȜȠȔȟȰȢȖȧǿȦȰȥȓȦȤȜȬȔȤȢȖȔȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȔȁȁȣȢșȦȜȞȜǜȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȦȧȦȣȢȘǻȕȡȢȘȢȤȔȡǻȬș
ȡȔȣȜȥȔȡȢȗȢȣȢȠǻȦȡșȠǻȥȪșȣȢȥǻȘȔȲȦȰȦȜȣȢȖȢȨȢȟȰȞȟȢȤ
ȢțȡȔȞȜȝȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜǜȘȤȧȗȢȗȢȕȢȞȧȧȥȲȣȢșȠȧ
ȣșȤșȝȠȔǿȣȢȦȧȚȡȔȟǻȦȖȜȤȔțȡȢȤȢȠȔȡȦȜȫȡȔȥȦȜȩǻȓ—
ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȝȡȢȤȢȠȔȡȦȜțȢȖȔȡȢȠǻȨȢȟȢȗȖǻțǻȓȠȜȡȧȖȬȜȡȜ
©ȗșȦȰȠȔȡȜ—ȖȥǻȖțȢȟȢȦǻª©ȖȥȦșȣȔȩǨȞȤȔȝȡȜ—ǣ
ǖȢȚș Ƞǻȝ ȠȜȟȜȝ — ȕȟȜȥȡș ȕȧȟȔȖȔª ȤȤ  —
  ȣȤȜȥȠȔȫșȡȔ ȣȤȜȗȢȘȡȜȪȰȞȜȠ șȟșȠșȡȦȢȠ ǻȥȦȢȤǻȓ
ȞȢȩȔȡȡȓ ǴȤșȠȜ ȝ ǣȞȥȔȡȜ țȔȥȢȕȜ ©ȗȢȦȜȫȡȢȁª ȣȢșȦȜȞȜ
ȧ țȠȔȟȲȖȔȡȡǻ ȤȜȦȧȔȟȰȡȢȗȢ ȢȥȖȓȫșȡȡȓ ȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȜȩ
ȡȢȚǻȖȞȤȜȖȔȖȢȁȠȔȥȔȞȤȜȖǨȠȔȡǻȦȔǠȜȥȓȡȪǻȥȦȤȔȬȡȢȁ
ǻ ȦȤȔȗǻȫȡȢȁ ȣȢȥȦȔȦǻ ǵȢȡȦȜ ǗȜȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓ șȣǻȫȡȔ ȥȧ
ȗșȥȦȜȖȡȢȡȔȥȜȫșȡȔȔȚȠȢȦȢȤȢȬȡȔȣȔȡȢȤȔȠȔǨȞȤȔȁȡȜ
ȓȞȔ ©ȗȢȠȢȡǻȟȔ !  ǙȢȖȗȢ ȗȢȠȢȡǻȟȔª ȤȤ —
  Ȗ Ȧȧ ȦȓȚȞȧ ȘȢȕȧ țȔȩȟȜȡȔȲȫȜȥȰ ȡȔȪ ȝ ȞȢȡ
ȨșȥǻȝȡȜȠȜ ȢȕȤițȔȠȜ ȣȤȔȖșȘȡȜȠ Ȕȟș ȝ ȥȦȤȔȩǻȦȟȜȖȜȠ
ȧ ȥȖȢȁȝ ȡșȥȦȤȜȠȡȢȥȦǻ ȥȢȪ ȗȡǻȖȢȠ ȚȔȗȢȲ ȣȢȠȥȦȜ
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ǧȤșȦǻȝ—ȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢȖȔȚȟȜȖȜȝǻțȣȢȗȟȓȘȧȡȢȖȜțȡȜ—
ȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȝ ǻ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȠȢȖȟșȡȡǿȖȜȝ ȬȔȤ ȦșȞȥȦȧ
ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰȟǻȤȜȫȡǻȝȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡǻȔȖȦȢȤȢȖǻȤșȨȟșȞȥǻȁ
ȠșȘȜȦȔȪǻȁ ȞȢȦȤǻ ȞȢȠșȡȦȧȲȦȰ ȢȣȢȖǻȘȰ ȧȥȞȟȔȘȡȲȲȦȰ
ǻ ȣȢȗȟȜȕȟȲȲȦȰ ȢȕȤȔț ǨȞȤȔȁȡȜ ȓȞȜȝ ȣȢȥȦȔǿ ț ȢȣȜȥȧ
ȣȢȘǻȝ ȔȞȪșȡȦȧȲȦȰ ȘȜȥȦȔȡȪǻȲ ȣȢȠǻȚ ȦȜȠ ȭȢ ȣȢșȦ
ȣȢȫȧȖ ©ȢȘ ȥȦȔȤȜȩ ȟȲȘșȝª ǻ ȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ ȝȢȗȢ ȥȔȠȢȗȢ
ȘȢȪȜȩȣȢȘǻȝǨȖȥȦȘȢȣȢșȠȜȖǻȡȤǻțȞȢȖǻȘȥȦȢȲǿȥȖȢǿ
ȣȤȔȖȢ©ȖȡȧȞȔȠȤȢțȞȔțȔȦȰªȘǻȘȢȖȧȣȤȔȖȘȧȣȤȢȦȤȔȗșȘǻȲ
ǻȥȟȔȖȧǨȞȤȔȁȡȜ ©ȞȤȜȫǻȦȰȥȢȕǻǴȥȟȧȩȔȦȰȡșȕȧȘȧª
ȤȤ— ȦȔțȗȢȘȢȠȭȢȘȔȟǻȫȔȥȦǻȬșȢȣȢȖǻȘȰȣșȤș
ȤȜȖȔǿȦȰȥȓǻȡȠȢȦȜȖȔȠȜ—ȪșȕǻȟȰȥșȤȪȓȗǻȤȞǻȤȢțȘȧȠȜ
ț ȣȤȜȖȢȘȧ ȠǻȚȕȤȔȦȡǻȩ ȫȖȔȤ ©ǧȢȗȢ Ț ȕȔȦȰȞȔ ȦȔȞǻ Ț
ȘǻȦȜ—ǛȜȦȜȕȦȔȕȤȔȦȔȦȰȥȓªȤȤ— ȢȥȧȘ
ȕǻȥǻȖȭȜȡȜ țȔțȘȤȢȭǻȖ țȔȩȟȔȡȡȢȥȦǻ ȖțȔǿȠȡȢȁ ȡșȦșȤ
ȣȜȠȢȥȦǻ — ©ȟȜȩȔª ȓȞș ȤȢțȟȜȟȢȥȓ ©ȣȢ Ȗȥǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻª
©ǻȞȤȢȖțȔȞȤȢȖǶȠȧȞȜțȔȠȧȞȜªȤȤ— 
Ȕ Ȗ ©ǤșȤșȘ ȣǻȥȟȓ ȠȢȖǻª ȤȢȠȔȡȦȜțȢȖȔȡȜȩ ȧ ȣȢșȠǻ
ǵȢȡȦȧ ȝ ǜȔȟǻțȡȓȞȔ ȡșȘȖȢțȡȔȫȡȢ ȢȪǻȡșȡȢ ȓȞ ©ȢȦȔȠȔȡǻȖ
ȦȢȗȢ ȞȤȢȖȔȖȢȗȢ ȘǻȟȔª ǤȢșȦ ȣȤȜȩȢȘȜȦȰ ȘȢ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ȥȖȢȗȢ ȢȕȢȖ·ȓțȞȧ ȣȢȞȔțȔȦȜ ȥȧȫȔȥȡȜȞȔȠ ȓȞ ©ȕȔȦȰȞȜ
ȁȩ ȣȢȠȜȟȓȟȜȥȰª ǙǻȘȢȖȧ ȣȤȔȖȘȧ ȢȦȚș ȘȢȣȢȖȡȲǿ ǻ
ȞȢȤȜȗȧǿ ȣȤȔȖȘȔ ȖȟȔȥȡȢȗȢ ȤȢțȠȜȥȟȧ ȝ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȢȗȢ
ǻȥȦȢȤȘȢȥȖǻȘȧ
ǦȧȣșȤșȫȟȜȖǻȥȦȰ ȔȖȦȢȤȢȖȢȁ ȣȢțȜȪǻȁ Ȕ ȖǻȘȦȔȞ —
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȔ ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡǻȥȦȰ ȦȖȢȤȧ ȡș
ȠȢȗȟȜȓȥȡȔȤǻȫȡșȣȢțȡȔȫȜȦȜȥȓȡȔȣȢȖȡȢȦǻȝȫǻȦȞȢȥȦǻ
ȢȕȤȔțȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª ǿ ȤȜȥȜ ǻ ȗȤȔȡǻ ȪȰȢȗȢ
ȢȕȤȔțȧ ǿ ȦșȠȔ ȠȢȦȜȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ȣșȤșȝȡȓȦǻ ȕȢȟșȠ ǻ
ȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȜȠ ȣȢȫȧȦȦȓȠ ȣȤȔȖȘȜȖǻ ȞȔȤȦȜȡȜ ȥȲȚșȦȜ
ȣȢȥȦȔȦǻ ȁȁ ǻȥȦȢȤǻȁ ȦȧȗȔ țȔ ȗșȤȢȁȫȡȜȠ ȠȜȡȧȟȜȠ ȣȤȢȦș
ȥȦȤȧȡȞȢȁ ȪǻȟǻȥȡȢȁ ǻȥȦȢȤǻȢ ȦȔ ȡȔȪǻȢȥȢȨ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȧȦ ǻȭș ȡșȠȔǿ ǗȢȘȡȢȫȔȥ ȥȔȠș ȖǻȘțȡȔȫșȡȔ
ȥȧȣșȤșȫȟȜȖǻȥȦȰȥȔȠșȢȦȢȝ ȡpțȕǻȗȣȢȠǻȚ țȢȕȤȔȚșȡȡȓȠ
ǻȔȖȦȢȤȢȖȜȠȜȤșȨȟșȞȥǻȓȠȜțȣȤȜȖȢȘȧțȢȕȤȔȚȧȖȔȡȢȗȢ—
ȡșȭȢǻȡȬșȓȞȥȜȠȣȦȢȠȤȧȩȧȣȢșȦȜȫȡȢȁȠȜȥȟǻȘȢȦȔȞȢȁ
ȞȢȡȪșȣȪǻȁțȔȤȢȘȢȞȓȞǻȥȡȢȡȢȖȢȁȥȦȔȘǻȁȖȣȤȢȪșȥǻȦȖȢȤșȡȡȓ
ȢȕȤȔțȧǨȞȤȔȁȡȜȡȢȖȜȩȘȧȩȢȖȡȢȞȤșȔȦȜȖȡȜȩǻȠȣȧȟȰȥǻȖ
ǗșȞȦȢȤ ȪȰȢȗȢ Ȥȧȩȧ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢ ȘȢ ȓȞȡȔȝȣȢȖȡǻȬȢȁ
ȣȤȔȖȘȜȢȕȤȔțȧȝȢȗȢȕȔȗȔȦȢȖȜȠǻȤȡȢȥȦǻȕȔȗȔȦȢțȡȔȫȡȢȥȦǻ
țȤșȬȦȢȲ — ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁ ȘȜȨșȤșȡȪǻȝȢȖȔȡȢȥȦǻ ȔȚ ȘȢ
ȔȡȦȜȡȢȠǻȝǤȢșȦȜȫȡȜȝǭșȖȫșȡȞǻȖțǻȤȥȦȔǿȗȢȥȦȤǻȬȜȠ
ȕǻȟȰȬș ©ȖȥșȖȜȘȓȭȜȠª ȥȣȤȢȠȢȚȡȜȠ ȦșȣșȤ ȤȢțȗȟșȘǻȦȜ
ȔȣȢșȦȜȫȡȔȠȜȥȟȰ—ȢȥȓȗȡȧȦȜ ȡșȦǻȟȰȞȜȣȤȜȖȔȕȟȜȖș
ȗșȤȢȁȫȡșȥȟȔȖȡșȔȟșȤȔțȢȠȩȢȫǻȓȞȗǻȤȞȢȦșȭȢȗǻȘȡș
ȗȔȡȰȕȜȝȢȥȧȘȧȦǻȘșȨȢȤȠȔȪǻȁǻȘșȔȟȰȡȢȗȢȢȕȤȔțȧȭȢǿ
ȡȔȥȟǻȘȞȢȠ ȓȞ ȨȔȦȔȟȰȡȢ ȡșȣȤȜȩȜȟȰȡȢȁ ǻȥȦȢȤ ȘȢȟǻ ȦȔȞ
ǻ—ȡǻȘșȣȤȔȖȘȜȘǻȦȜ—ȖȜȓȖȢȠȘȔȟșȞȢȡșȞȤȔȭȜȩȤȜȥ
șȦȡȢȠșȡȦȔȟǻȦșȦȧ ȡȔȪ ȥȢȪǻȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȦȤȔȘȜȪǻȁ
ȞȢȟșȞȦȜȖȡȢȗȢȡșȥȖǻȘȢȠȢȗȢȧȦǻȠȘșȦșȤȠǻȡȢȖȔȡȜȩțȤșȬ
ȦȢȲȦǻǿȲȚȦȔȞȜȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȚȢȤȥȦȢȞȢȲȘȢǨȞȤȔȁȡȜ
ǻȥȦȢȤǻǿȲ
ǢȔȥȦȧȣȡȔȣǻȥȟȓ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖªȥȦȔȘǻȓȪȰȢȗȢȣȤȢȪșȥȧ—
ȧȚș ȥȦȔȘǻȓ țȤǻȟȢȥȦǻ ȢțȡȔȫșȡȔ ȤȧȞȢȣȜȥȡȢȲ țȕ ©ǧȤȜ
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ȟǻȦȔª ǴȞ ȣǻȘȥȧȠȢȞ ȘȖȢȩ ȣȢȘȢȤȢȚșȝ  ȦȔ  
ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧ ȓȞ ȣȢșȦȜȫȡș ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ
ȖȤȔȚșȡȰȢȘȡȜȩțȕ©ǧȤȜȟǻȦȔª—ȖȤȔȚȔȲȫȜȝȟǻȤȜȫȡȜȝ
ȘȢȞȧȠșȡȦȦȓȚȞȢȗȢȤȢțȫȔȤȧȖȔȡȡȓȕȢȟǻȥȡȢȗȢȘȧȩȢȖȡȢȗȢ
țȟȔȠȧ ȥȧȖȢȤȢȗȢ ȣȤȢțȤǻȡȡȓ ©ȓ ȣȤȢțȤǻȖȔȦȜ  ǦȦȔȖ ȣȢ
ȦȤȢȩȧª—ȣȜȬșǭșȖȫșȡȞȢȧȥȣȢȖǻȘȔȟȰȡǻȝȣȢșțǻȁ©ǧȤȜ
ȟǻȦȔªǧȔǨȞȤȔȁȡȔȓȞȢȲȖǻȡȠȔȤȜȖȡȔȫȧȚȜȡǻȓȞȧȕȔȫȜȖ
ȧ ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȝȡȜȩ ȣșȦșȤȕ ȠȤǻȓȩ ǻ ȢȥȣǻȖȔȖ ȧ ȦȢȘǻȬȡǻȩ
ȣȢșțǻȓȩ ȦșȣșȤ țȕȟȜțȰȞȔ ȣȢȥȦȔȟȔ ȕșț ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ
ȥșȤȣȔȡȞȧ ȧ ȣȢȩȠȧȤȢȠȧ ȡșȣȤȜȖȔȕȟȜȖȢȠȧ ȢȥȖǻȦȟșȡȡǻ
ȚȢȤȥȦȢȞǻ ȞȔȤȦȜȡȜ ȞȤǻȣȢȥȡȜȪȰȞȢȁ ȡșȖȢȟǻ țȟȜȘȡǻȖ ȥȢȪ
ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȡȜȪȢȥȦǻ ȦȔ ȢȟȚǻ ©ǬȔȘȢȠ
ȘȜȠȢȠª ȗǻȤȞȢȁ ȣȤȔȖȘȜ ȖȜȥȧȬșȡȢ ©ȥȟȰȢțȜ ȠȢȟȢȘǻȁª ©Ƕ
ȦșȣșȤ ȓ ȤȢțȕȜȦșǿ  ǦșȤȪș ȓȘȢȠ ȗȢȲ  Ƕ ȡș ȣȟȔȫȧ ȝ
ȡș ȥȣǻȖȔȲ  Ǖ ȖȜȲ ȥȢȖȢȲª ǣȪș ȠȢȦȢȤȢȬȡș ȥȢȖȜȡș
ȖȜȦȦȓ ȣșȤșȝȠȔǿ ȠȔȞȔȕȤȜȫȡǻ Ȗǻțǻȁ ȞȤȢȖȢȟȜȦȦȓ țȔȞȟȜȞȜ
ȘȢ ȡȔȥȜȟȰȥȦȖȔ ȝ ȣȢȠȥȦȜ ȧ ȖǻȤȬȔȩ ©ǪȢȟȢȘȡȜȝ ǴȤª ǻ
©ǜȔȣȢȖǻȦª ǻț ȡȜȠ ȣșȤșȗȧȞȧǿȦȰȥȓ ȠȢȦȜȖ ȥȜȡȢȖȕȜȖȥȦȖȔ
©țȔȫșȥȦȰȥȟȔȖȧțȔȕȤȔȦșȤȥȦȖȢǜȔȖȢȟȲǗȞȤȔȁȡȜªȖ
ȣȢȥȟȔȡȡǻ©ǘȢȗȢȟȲª
©ǪȢȟȢȘȡȜȝǴȤªȥȦȖȢȤșȡȢȪǻȟȞȢȠȧȦȤȔȘȜȪǻȁ©ǘȔȝȘȔ
ȠȔȞǻȖªǻțȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȠȜȁȝșȟșȠșȡȦȔȠȜ©ȣȢșȦȜȞȜȚȔȩǻȖª
ȖǻȤȬȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝǻțȣȢșȠȢȲȗșȡșȦȜȫȡȢȪșșȞȥȣȤșȥȜȖȡȔ
ȣȢȟșȠǻȫȡȔȤșȔȞȪǻȓȡȔȞȤȜȦȜȞȧȗȔȝȘȔȠȔȪȦȖȔȓȞȦȔȞȢȗȢǻ
ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢțȔȩȜȥȦȔȖȦȢȤȢȠȥȖȢȗȢȦȖȢȤȧǖȟȜțȰȞȜȝ
ȘȢ ȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª ǻ ©ǜȔȣȢȖǻȦª ȩȢȫȔ ȦȧȦ
ȦșȠȔ ȣȢȠȥȦȜ ȣȢȗȟȜȕȟȲǿȦȰȥȓ ȠȢȦȜȖȢȠ ȢȫȜȭȧȖȔȟȰȡȢȁ
ȚșȤȦȖȜ ȘȢ ȦȢȗȢ Ț ȣșȤșȩȢȘȜȦȰ ȣǻȘ ȞǻȡșȪȰ ȧ ȣȟȢȭȜȡȧ
ȣȤȢȨșȦȜȫȡȧ Ǩ ȥșȠȔȡȦȜȫȡǻȝ ȗȔȠǻ ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©ǘȢȗȢȟȲª
ǻȠȣȟǻȪȜȦȡȔ ȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȓ ȘȢ șȣǻțȢȘǻȖ ȥȜȡȢȖȕȜȖȥȦȖȔ ț
©ǧȔȤȔȥȔǖȧȟȰȕȜªǻ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖªȡșȥȔȠȢȘȢȥȦȔȦȡȓȖȢȡȔ
ȡȔȕȜȤȔǿ ȥșȡȥȧ ȝ ȥȢȪǻȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȠȢȦȜȖȔȪǻȁ ȟȜȬș
Ȗ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȪǻȟȢȗȢ ȖǻȤȬȔ Ȗ ȞȢȤșȟȓȪǻȁ ț ȝȢȗȢ ȟșȝȦ
ȠȢȦȜȖȢȠ — ȔȖȦȢȤȢȖȜȠ ©ȣȟȔȫșȠª țȔ ȖȦȤȔȫșȡȢȲ ȡȔȪ
ȗǻȘȡǻȥȦȲțșȠȟȓȞǻȖǻȡȨǻȞȢȖȔȡȜȩȖǻȤȧȥȢȠȥȢȪȞȖȢȟȢȥȦǻ
ȣǻȘȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȢȗȢ ȧȗȢȘȢȖȥȦȖȔ ȝ ȩȢȟȢȣȥȦȖȔ ©Ǘȥǻ Ȣȗ
ȟȧȩȟ Ȝ — ȣȢȩȜȟȜȟȜȥȰ  Ǘ ȞȔȝȘȔȡȔȩ ȕȔȝȘȧȚșª 
ǜȗȔȘȞȔȣȤȢȖȫȜȡșȡșǧȔȤȔȥȢȠǖȧȟȰȕȢȲǻǵȢȡȦȢȲȥȜȡȢ
ȖȕȜȖȥȦȖȢ—ȡșșȨșȞȦȡșȤȢȠȔȡȦȜȫȡș©ȥȦȤȔȬȜȘȟȢªǻȡș
©ȗșȤȢȁȞȢȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȜȝªȥȜȠȖȢȟȖȢȡȔȥȧȦȦȲȖȜȞȢȡȧǿ
ȨȧȡȞȪǻȲ ȥȟȧȚȕȢȖȧ — ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȞȢȡȦȤȔȥȦȧ ȠǻȚ
ȘȖȢȠȔ ȧȞȤ ȥȖǻȦȔȠȜ ǨȞȤȔȁȡȢȲ ȞȢȟȜȬȡȰȢȲ ȖǻȟȰȡȢȲ
ȞȢțȔȪȰȞȢȲȦȔǨȞȤȔȁȡȢȲȡȜȡǻȬȡȰȢȲȣȢțȕȔȖȟșȡȢȲȣȢ
ȟǻȦ ȝ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȞȤȔȁȡȢȲ ©ȢȗȟȧȩȟȜȩª ǻ
©ȣȢȩȜȟșȡȜȩªȡșȥȣȤȢȠȢȚȡȢȲȡȔȖǻȦȰȡȔȥȦȤȔȬȡȜȝ ȩȢȫ
ȕȜ ȓȞ ȝȢȗȢ ȢȪǻȡȲȖȔȦȜ ț ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȣȢȗȟȓȘȧ  ȣȢȘȖȜȗ
ȢȨǻȤȜțȔȤȔȘȜȥȖȢǿȁȫșȥȦǻȝȖȢȟǻ ǫȓǨȞȤȔȁȡȔȖȤȔȕȥȰȞǻȝ
ȣȢȞȢȤǻ ©ȣȤșȥȦȢȟȢȖǻȢȦșȫșȥȦȖȧª ȤȔȘȬș ȣȤȢȘȔȥȦȰ ȥȖȢȁȩ
ȥȜȡǻȖ©ȖȤǻțȡȜȪȲǡȢȥȞȔȟșȖǻª—ȡȔȗȔȤȠȔȦȡșȠ·ȓȥȢȘȟȓ
ǻȠȣșȤǻȁǜȔȠșȦȔȨȢȤȢȲ©ȤǻțȡȜȪǻªȥȦȢȁȦȰȞȤȜȖȔȖȔǻȥȦȢȤ
ȞȢȡȞȤșȦȜȞȔ ȤȢȥȞȔȖȞȔțȰȞȢȁ ȖǻȝȡȜ ǻ ȪǻȟȞȢȠ ȣȤȜȤȢȘȡȢ
ȖȜȡȜȞȔǿȣȤȢȠȢȖȜȥȦȔȣȔȤȔȟșȟȰǻțȡȔȣȜȥȔȡȢȲȠȔȝȚșȦȢȘǻ
ȣȢșȠȢȲ©ǟȔȖȞȔțªȘșǭșȖȫșȡȞȢȢȣȟȔȞȔȖȥȠșȤȦȰȥȖȢȗȢ

ȘȤȧȗȔǴȘșǖȔȟȰȠșȡȔȓȞȢȠȧȘȢȟșȲȥȧȘȜȟȢȥȓțȔȗȜȡȧȦȜ
©ȡșțȔǨȞȤȔȁȡȧǕțȔȁȁȞȔȦȔª©țȔȣȜȦȰǜȠȢȥȞȢȖȥȰȞȢȁ
ȫȔȬǻȠȢȥȞȢȖȥȰȞȧȢȦȤȧȦȧª ȤȤ—— 
ǡȢȦȜȖȜȔȤȦȜȞȧȟȰȢȖȔȡǻȖȣȢȥȟȔȡȡǻ©ǘȢȗȢȟȲªȣȤȢ
ȩȢȘȓȦȰ — ȧ ȤǻțȡȜȩ ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȓȩ ǻ ț ȤǻțȡȜȠ ȥȦȧȣșȡșȠ
șȠȢȪǻȝȡȢȁ ȡȔȣȤȧȗȜ — ǻ ȫșȤșț ǻȡ ȣȤȢȗȤȔȠȢȖǻ Șȟȓ țȕ
©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ȦȖȢȤȜ ǬȜȦȔȫ ȡȔȫș ȣȢȦȤȔȣȟȓǿ ȧ ȣȤȔȖȘȜȖȧ
ȞȧȡȥȦȞȔȠșȤȧ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ ȣȢȞȤȧȫǻȖ ȕșțȡȔȪ ǿȖȡȧȩǻȖ
ȣșȤșȖșȤȦȡǻȓȞǻȣȢȠȔȗȔȲȦȰȠȢȥȞȔȟșȖǻȤȢțȞȢȣȧȖȔȦȜȥȖȓ
ȭșȡȡǻȠȢȗȜȟȜțȠȔȦșȤǻǨȞȤȔȁȡȜ©ȣȢȟȔȦȔȡȧǦȢȤȢȫȞȧ
țȡǻȠȔȦȜª ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª  ȥȦȢȟȜȫȡǻ ©țșȠȟȓȫȞȜª
ǻț ©ȪȜȡȢȖȜȠȜ ǼȧȘțȜȞȔȠȜª — ©ȣ·ȓȖȞȜ ȣ·ȓȖȞȜª ȧȞȤ
ȠȢȟȢȘȜȞȜȕșțȕȔȦȫșȡȞȜ©ȠȢȥȞȢȖȥȰȞȢȲȕȟșȞȢȦȢȲ!
ǜȔȗȟȧȬșȡǻª ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓªȤȤ—
  ©ȤȔȕȜ ȣȢȘȡȢȚȞȜ ȗȤȓțȰ ǡȢȥȞȖȜ  ǗȔȤȬȔȖȥȰȞș
ȥȠǻȦȦȓªȦǻ©ȣȔȡȜªȭȢȫȖȔȡȓȦȰȥȓȥȖȢȁȠȧȠǻȡȡȓȠȩȢȘȜȦȜ
Ȗ ȓȤȠǻ ©ȭș ȟȧȫȬș ȓȞ ȕȔȦȰȞȜ ȩȢȘȜȟȜª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ
ȚȜȖȜȠªȤȤ— 
ǪȦȢȚȖȢȡȜȦǻ©ȗȔȘȲȞȜª ©ǬȜȗȤȜȡșǬȜȗȤȜȡșª ©ȡș
ȟȲȘȜȔțȠǻȁªȞȢȦȤǻȖȣȢșȦȢȖǻȝȘȧȬșȖȡǻȝ©ȩȔȦǻǠȜȩȔ
ȡȔȤȢȕȜȟȜª ȤȢțȕȜȟȜ ©ȢȣȧȥȦȢȬȜȟȜ ȧȕȢȗș  ! ȥșȤȪș
ȦȜȩșª ©ǧȤȜȟǻȦȔª ȘȢȖșȟȜȘȢȖǻȘȫȔȲ—©ȫȜȠȢȟȜȦȜȥȰ
ȫȜȚȧȤȜȦȜȥȰǬȜȦǻȠ·ȓȤȢțȕȜȦȜ""ª ©ǜȔȖȢȤȢȚȜȠșȡǻ
ȖȢȟȩȖșª "ǥȔȘȓȡȥȰȞșȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȢȡȔȪșțȔȣȜȦȔȡȡȓ
ȣșȤșȖȔȚȡȢȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȢțȢȘȡȢțȡȔȫȡȢȞȟȔȥȢȖȜȩȣȢțȜȪǻȝ
ȞȤǻȣȢȥȡȜȞȜ ȣȔȡȥȦȖȢ ȖȜțȜȥȞȧȖȔȫǻ ȦȤȧȘȢȖȢȗȢ ȟȲȘȧ
Ǩ ȦȔȞȢȠȧ ȦȟȧȠȔȫșȡȡǻ ȕȧȟȔ ȫȔȥȦȞȔ ȣȤȔȖȘȜ Ȕȟș Ȗȥș
Ț ȦǻȟȰȞȜ ȫȔȥȦȞȔ ǮȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡșȡȔȖȜȘȜȦȰ ȣȔȡǻȖ
ȓȞǻ ©ȟȔȦȔȡȧ ȥȖȜȦȜȡȧ ț ȞȔȟǻȞȜ țȡǻȠȔȲȦȰª ©ǦȢȡ — Ǩ
ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª Ȥ   ȘșȤȧȦȰ ȬȞȧȤȧ ©ț ȕȤȔȦǻȖ
ȡșțȤȓȭȜȩȗȤșȫȞȢȥǻȁȖª ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȤ —
ȣȢțȔȥȧȠȡǻȖȢȠǧȔțȡșȖȔȚȔǿȖǻȡȦȔȖȤȧǿȗȡǻȖȡȢȝȢȦȜȩ
©ȗȤșȫȞȢȥǻȁȖª ȥȣȔȤȔȟǻțȢȖȔȡȜȩ ȕȔȝȘȧȚǻȥȦȲ ȝ ȥȜȡȘ
ȤȢȠȢȠ ȤȔȕȥȦȖȔ ȫȜȥȟșȡȡȧ ©ȕȤȔȦǻȲª ȭȢ ©ȠȢȖȫȜȦȰ
ȥȢȕǻ  ǗȜȦȤǻȭȜȖȬȜ Ȣȫǻ  ǴȞ ȓȗȡȓȦȔª ©ǦȢȡ — Ǩ
ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ȤȤ —  Ǣș țȔȕȧȘȰȠȢ ȝ ȦȢȗȢ
ȭȢ ȡșȡȔȖȜȘȚșȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ©țȠǻȁª ȢȦș ȖȢȤȢȚș ȝȢȠȧ
ȣȔȡȥȦȖȢ — ȡș ȫȧȚș Ȕ ©ȤǻȘȡșª ȣȔȡȥȦȖȢ ȧȞȤ ȓȞș
ȣȤȢȘȔȖȬȜțȔȥȢȫșȖȜȫȡȧȲȬȞȧȥȖȢǿȡȔȪȣșȤȖȢȤȢȘȥȦȖȢ
©ȩȜȟȜȦȰȥȓª ǻ ȟȔȞȧțȜȦȰȥȓ ȣșȤșȘ ǻȠȣșȤȥȰȞȢȲ ȥȜȟȢȲ
ț ȦȔȞȜȠȜ ©ȘǻȦȰȠȜª ǨȞȤȔȁȡȔ țȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓ ©ȕșțȘǻȦȡȢȲ
ȖȘȢȖȜȪșȲª
ǦȢȪ Ȕ ȦȔȞȢȚ ǻ ȞȟȔȥȢȖȜȝ ȔȥȣșȞȦ ȦȧȦ ȡȔȖǻȫ Ȕȟș
Ȗǻȡ ȡșȖǻȘȤȜȖȡȜȝ ȖǻȘ ȔȥȣșȞȦȧ ȡȔȪǻȢȥȢȨ ǻ ȢȕȜȘȖȔ — ȖǻȘ
ȥȢȪǻȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ǢșȭȔȥȡȔ ȠȔȦȜȖȘȢȖȜȪȓ ȥȜȡȔ
ȓȞȢȁțȔȕȤȔȟȜȖȠȢȥȞȔȟǻ ȢȕȤȔțȡȔȣȔȤȔȟșȟȰȘȢǨȞȤȔȁȡȜ
ȖȘȢȖȜȪǻ  țȠȧȬșȡȔ ȣȢȘȔȦȜȥȓ Ȗ ȡȔȝȠȜ ȖȢȡȔ ©țȔ ȩȟǻȕ
ȫșȤȥȦȖȜȝǛȜȘȔȠȡȢȥȜȦȰȖȢȘȧª ©ǦȢȖȔªȤȤ— 
ȕȢȥȖȢȁ©ȩȤșȭșȡǻªǻȖȡȔȝȠȜȡșȣȤȜȝȠȔȲȦȰ—ȥȦȔȤȔ
ȠȢȖȟȓȖ ȡșțȘȧȚȔǿ ǗȟȔȥȦȜȖȢ ȣȤȢȕȟșȠȔ Ȗ ȥȧȦǻ ȥȖȢȁȝ
ȥȞȔțȔȦȜ ȕ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȕȢ ȗȡǻȖȡǻ ȤșȔȞȪǻȁ ȡȔ ȣȢȦȖȢȤȡȢȥȦǻ ȧȞȤ ȥȢȪǻȧȠȧ ȕȧȟȜ
țȤșȬȦȢȲ ȗȟȜȕȜȡȡȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ț ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȠ ȝȢȠȧ

ǨǟǥǕȀǢǕ

ȕȢȟǻȥȡȜȠ ȖǻȘȫȧȦȦȓȠ ȞȔȦȔȥȦȤȢȨǻȫȡȢȁ ȡșȘȢȥȞȢȡȔȟȢȥȦǻ
ȥȖǻȦȧ ȝ ȟȲȘȜȡȜ ȓȞ ȦȔȞȜȩ Ǖȟș ȡȔȤȔțǻ ȝȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ
ȡȔȝȕȟȜȚȫȧȘȟȓȡȰȢȗȢȫȔȥȦȜȡȧȥȖǻȦȧ—ȣȤȢǨȞȤȔȁȡȧȣȤȢ
ȞȢȡȞȤșȦȡșǻȥȦȢȤȓȖȜȭșȓȞșȧȞȤȡȔȪǻȢȟȢȗǻȫȡȢȲȘȧȠȞȢȲ
ȣǻțȡǻȬș ȕȧȘș ȪǻȩȢȖȔȡȢ ȣȢȡȓȦȦȓȠ ©ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȦȖȔª
ǭșȖȫșȡȞȢȦȔȞȢȗȢȣȢȡȓȦȦȓȭșȡșȖȚȜȖȔǿȔȟșȥȜȠȣȦȢȠȜ
Ȫǻǿȁ țȔȥȦȔȤǻȟȢȁ ȗȔȡșȕȡȢȁ ȩȖȢȤȢȕȜ ȡȔȪǻȁ Ȗǻȡ ȖȜȓȖȜȖ ǻ
ȘǻȔȗȡȢȥȦȧȖȔȖ ǻț ȣȢȘȜȖȧ ȗǻȘȡȢȲ ȦȢȫȡǻȥȦȲ Ǘǻȡ ȥȦȔȖ
ȣșȤȬȜȠȩȦȢȣȤȢȖǻȖȫǻȦȞȧȤȢțȘǻȟȢȖȧȟǻȡǻȲȠǻȚȦȔȞȜȠȜ
ȞȔȦșȗȢȤǻȓȠȜ ȓȞ ©ǨȞȤȔȁȡȔª ǻ ©ǡȔȟȢȤȢȥǻȓª ǗȔȤȦȢ
țȖșȤȡȧȦȜ ȧȖȔȗȧ ȭȢ ȥȟȢȖȢ ©ǡȔȟȢȤȢȥǻȓª ȕȔȫȜȠȢ ț
ȣȤȔȖȜȟȔ ȧ ȝȢȗȢ ȢȨǻȪ ȣȔȣșȤȔȩ ǻ ȟȜȥȦȧȖȔȡȡǻ ț ȤȢȥ
ȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȦȔȠȜ ȡȔȦȢȠǻȥȦȰ ȧ ȟȜȥȦȔȩ ȘȢ ȘȧȩȢȖȡȢ
ȕȟȜțȰȞȜȩțșȠȟȓȞǻȖǻȡȔȘȦȢȧȣȢșȦȜȫȡȜȩȦȖȢȤȔȩțȔțȖȜȫȔȝ
ȨǻȗȧȤȧǿ ȡȔțȖȔ ©ǨȞȤȔȁȡȔª Ǩ ȟȜȥȦǻ ȘȢ Ǵ ǟȧȩȔȤșȡȞȔ
Ȟǻȡ ȥǻȫ   ǭșȖȫșȡȞȢ ȥȣȢȫȔȦȞȧ țȗȔȘȔȖȬȜ ȡȔțȖȧ
ǨȞȤȔȁȡȜȘȔȟǻȣȜȬșȖǻȤȢȡǻȫȡȢțȡșȖȔȚȟȜȖȢȠȧȦȢȡǻ©Ȕ
Ȗ ǡȔȟȢȤȢȥǻȲ ȡș ȣȢȁȘȧ ȪȧȤ ȁȝ ȕȢ ȦȔȠ ȢȞȤǻȠ ȣȟȔȫȧ
ȡǻȫȢȗȢȡșȣȢȫȧȲª
ǗȔȚȞȢȣșȤșȢȪǻȡȜȦȜȥȜȟȧǻțȡȔȫșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȡȔȪ
ȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȜȓȞȔțȔȣȢȫȔȦȞȧȖȔȟȔȖȧȞȤȟȤǻȥȧȥȣǻȟȰȡǻȝ
ȘȧȠȪǻȕȔȬȜȤȬș—ȧȡȔȪȥȔȠȢȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻȪǻȟȜȝȚȜȖ
ȟȲȭȜȝ ȥȦȤȧȠǻȡȰ ȢȘȡȧ ț ȡȔȝȬȟȓȩșȦȡǻȬȜȩ ȦȤȔȘȜȪǻȝ
ǧȢ ȕȧȖ ȘȢȥȦȢȦȧ ȘȧȩȢȖȡȜȝ ȣȢșȦǻȖ ȣȢȘȖȜȗ ȘȢȞȢȡșȫȡȜȝ
ȫȜȡȡȜȞǻȣșȤșȘȧȠȢȖȔȣȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓȠȢȘșȤȡȢȁǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ
ȦȔ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ȁȁ — ȞȢȡȪșȣȪǻȁ —
ȡșȖǻȘ·ǿȠȡȜȝ ȥȞȟȔȘȡȜȞ Ƕ ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȢȕȜȦȰ ȡȔȥȦȧȣȡȜȝ
ȖȜȤǻȬȔȟȰȡȜȝȞȤȢȞȧȪȰȢȠȧȡȔȣȤȓȠǻ—ȣȤȔȗȡșȖȜȓȖȜȦȜ
ȝȣȢȞȔțȔȦȜȞȢȤǻȡȡȓțȔȦȔȖȤȢȖȔȡȜȩȡȜȠȡșȗȔȦȜȖȡȜȩȓȖȜȭ
ȖȜȦȟȧȠȔȫȜȦȜ ȁȩ ȖȜȖșȥȦȜ ȥȖǻȝ ȞȤȜȦ ȘȜȥȞȧȤȥ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȡȔȡȢȖȜȝȤǻȖșȡȰȧȣȤȢȥȦȢȤǻȡȰǻȥȦȢȤǻȁǦȧȠȡȔȣȔȡȢȤȔȠȔ
țȠȔȟȢȤȢȥǻȝȭșȡȢȗȢ©țȔȥȡȧȟȢȗȢªȧȞȤȜȦȢȗȢ©ȕȧȤ·ȓȡȢȠªǻ
©ȪȖǻȟȟȲªǟȤȔȲȝȢȗȢ©ȥȣȟȲȡȘȤȢȖȔȡȜȩª©țȔȣȤȢȘȔȡȜȩª
ȫȧȚȜȡȪȓȠ ȥȦșȣǻȖ ©ȤȢțȤȜȦȜȩ ȠȢȗȜȟª ȤȧȁȡȜ ȥȟȔȖȡȢȗȢ
ȞȢȟȜȥȰ ǬȜȗȜȤȜȡȔ Ȕ ȡȜȡǻ ©ȥȦȔȤȪȓ ȠȔȟȢȥȜȟȢȗȢª ȓȞȜȝ
ȣȤȢȥȣȔȖȬȜ©ȥȦșȣȜȟǻȥȜǶȖȥȲǨȞȤȔȁȡȧªȦșȣșȤȥȞȡǻǿ
©Ȗ ȞȔȟȲȚǻ Ȗ ȕȢȟȢȦǻª Ȗ țȔȕȧȦȦǻ ȝ ȡșȥȟȔȖǻ — Ȫȓ ȗȤȔ
ȡȜȫȡȢșȞȥȣȤșȥȜȖȡȔȥȟȜȖșȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡȔ ©ǗȥșȡȔȥȖǻȦǻ
ȗȜȡșª ȠșȦȔȨȢȤȜȞȔțȕ©ǧȤȜȟǻȦȔªȤȢțȠǻȭșȡȔȡȔȢȥǻ
ǻȥȦȢȤȫȔȥȧȖǻȘȕȜȖȔǿȘȤȔȠȤșȔȟǻȁȡȔȪȕȧȦȦȓǧȢȚȦșȠȔ
ȝ ȢȕȤȔț ǨȞȤȔȁȡȜ ȣȢȥȦȔȲȦȰ ȢȞȤǻȠ ȥȧȫȔȥȡȢȗȢ ȖȜȠǻȤȧ
ȭș ȧ ȖȜȠǻȤȔȩ ȤșȦȤȢȥȣșȞȦȜȖȡȢȠȧ ǻ ȣȤȢȗȡȢȥȦȜȫȡȢȠȧ
ȡȔȕȧȖȔȲȦȰǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨȥȰȞȢȞȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧ
ǭșȖȫșȡȞȢȡșȩȢȫș ǻȡșȠȢȚș ȘȢțȖȢȟȜȦȜȥȢȕǻȧȡȜȞȔȦȜ
ȕȢȟȲȫȜȩ ȣȜȦȔȡȰ ȣȤȢ ȥșȡȥ ȡȔȪ ǻȥȦȢȤǻȁ ȦȔ ȡȔȥȟǻȘȞȜ ȗș
ȤȢȁȫȡȜȩțȠȔȗȔȡȰȡȔȪǻȁȣȤȢȪǻȡȧȖȦȤȔȦȟȲȘȥȰȞȜȩȚșȤȦȖ
ȣȤȢȟȜȦȢȁȞȤȢȖǻ©ǜȔȭȢȚȕȢȤȢȟȜȥȰȠȜțȟȓȩȔȠȜ"ǜȔ
ȭȢ Ț ȠȜ ȤǻțȔȟȜȥȰ ț ȢȤȘȔȠȜ"  ǜȔ ȭȢ ȥȞȢȤȢȘȜȟȜ ȥȣȜ
ȥȔȠȜ  ǡȢȥȞȢȖȥȰȞǻ ȤșȕȤȔ""ª ǴȞ ȥȦȔȟȢȥȓ ǻ ȩȦȢ ȖȜȡșȡ
ȭȢ ȡȔ ȦȔȞ ȘȢȕȤș ȥȞȢȤȢȘȚșȡǻȝ ȭșȘȤȢ ȣȢȟȜȦǻȝ ȞȤȢȖ·Ȳ
ȧȞȤȡȜȖǻȖȤȢȘȜȟȔȡșȥȟȔȖȔȡșȖȢȟȓȖȤȢȘȜȟȔ©ȤȧȦȔ
ȤȧȦȔ  ǗȢȟǻ ȡȔȬȢȁ ȢȦȤȧȦȔª" ǢȔ Ȫǻ țȔȣȜȦȔȡȡȓ ȖǻȘ
ȣȢȖǻȘȔǿ ȥȔȠȔ ȠȔȦȜǨȞȤȔȁȡȔ ȧ ȥȖȢǿȠȧ ȠȢȡȢȟȢțǻȣȟȔȫǻ
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ȓȞȕȜȖȢȡȔȕȧȟȔțȡȔȟȔȭyțȔȠǻȥȦȰȢȫǻȞȧȖȔȡȢȁȞȤȢȖ·Ȳ
ȢȣȟȔȫșȡȢȁȖȢȟǻȣȤȜȡșȥșȁȝȖșȟȜȞȜȝȔȟș©ȡșȤȢțȧȠȡȜȝª
ȁȁȥȜȡǖȢȗȘȔȡ—©ǨȞȢȟȜȥȪǻȕțȔȘȧȬȜȟȔǤǻȘȥșȤȪșȠ
ȣȤȜȥȣȔȟȔª ©ǥȢțȤȜȦȔȠȢȗȜȟȔª 
ǧȔ Ȗȥș Ț ȡș ȥȔȠǻ ȣȟȔȫ ǻ ȥȟȰȢțȜ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȚȧȤȕȔ
țȔ ȖȦȤȔȫșȡȢȲ ȥȟȔȖȡȢȲ ȠȜȡȧȖȬȜȡȢȲ ȞȢȟȜ ǨȞȤȔȁȡȔ
©ȣȔȡȧȖȔȟȔ !  ǢȔ ȬȜȤȢȞǻȠ ȥȖǻȦǻª ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ ȧ
ȣșȤǻȢȘ©ȦȤȰȢȩȟǻȦªȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȘȜȥȞȧȤȥȧ
ǨȞȤȔȁȡȜȟȧȡȔȲȦȰǻȡȢȦȜȖǻȤȜȖȁȁȕȧȘȧȫȜȡȧȧȖǻȦȔȟȰȡǻ
ȥȜȟȜȧȞȤȡȔȤȢȘȧȟȜȬșȘȢȫȔȥȧȣȤȜȥȣȔȡǻ©ǡȢȥȞȔȟȰª
ȤȢțȞȢȣȧȲȫȜȥȖȓȭșȡȡǻȠȢȗȜȟȜȡșțȡȔǿȥȔȠȭyȬȧȞȔǿ
ȕȢ — ©ȡș ȥȖȢǿª Ȕ ȢȦ ȓȞȕȜȦȢ ȟȲȘȜ țȧȠǻȟȜ țȡȔȝȦȜ
©ȥȖȢǿªȦȢȝȠȔȗǻȫȡȜȝȡȔȪȥȞȔȤȕȣȤȔȖȘȜȝȥȜȟȜȭȢȝȢȗȢ
©ȦȔȠȥȩȢȤȢȡȜȟȜǦȦȔȤǻȕȔȦȰȞȜª—ȢȦȢȘǻ©ȡșȣȟȔȞȔȟȜ
ȕ ȘǻȦȜ ȠȔȦȜ ȡș ȚȧȤȜȟȔȥȰª ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª  ǟȤǻțȰ
ȤȜȘȔȡȡȓ ȣȢșȦȔ ȡȔȘ ©ȖșȟȜȞȢȲ ȤȧȁȡȢȲª ©ȥȤȔȠȢȦȡȰȢȲª
ȘȔȖȡȰȢȲȗȢȘȜȡȢȲȡȔȘȦȓȚȞȜȠȜȘǻȟȔȠȜ©ȘǻȘǻȖȡȔȬȜȩª
ȞȤǻțȰ ȝȢȗȢ ȗȡǻȖȡǻ ȣșȤșȥȦȢȤȢȗȜ ȥȧȫȔȥȡȜȠ ©ȣȤȔȖȡȧȞȔȠ
ȣȢȗȔȡȜȠª ©ǥȢțȞȧȲȦȰȥȓ ȡșțȔȕȔȤȢȠ  ǜȔȞȢȖȔȡǻ ȟȲȘș 
ǢȔȥȦȔȡș ȥȧȘª  ȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡǻ Ȗǻțǻȁ ȥȦȤȔȬȡȢȁ ȡȔȤȢȘȡȢȁ
ȣȢȠȥȦȜȞȢȟȜ©ȣȢȦșȫșȥȦȢȤǻȞȔȠȜǟȤȢȖȧȥȜȡǿȠȢȤșª—
ȞȤǻțȰ ȧȥș Ȫș ǻ ȣȢȣȤȜ Ȫș Ȗ ȣȢșȦȢȖǻȝ ȧȓȖǻ ȣȢȥȦȔȲȦȰ
ȠǻȟșȡȔȤȡǻȞȔȤȦȜȡȜțȔȣȟǻȘȡșȡǻǻȥȦȢȤȢȣȦȜȠǻțȠȢȠȡșȩȔȝ
ǻ ȡșȥȠǻȟȜȖȜȠ ȡșȩȔȝ ǻ țȔȕȔȤȖȟșȡȜȠ ȧ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢ
ȧȦȢȣǻȫȡǻȦȢȡȜ©ǶȢȚȜȖșȘȢȕȤȔȥȟȔȖȔǦȟȔȖȔǨȞȤȔȁȡȜ
ǶȥȖǻȦȓȥȡȜȝȡșȖșȫșȤȡǻȝǧȜȩȢțȔȥǻȓǿª ©ǶȠșȤȦȖȜȠ
ǻȚȜȖȜȠªȤȤ— 
ǨȖǻȤȬǻ©ǬȜȗȤȜȡșǬȜȗȤȜȡșªǭșȖȫșȡȞȢȖȜȥȟȢȖȟȲǿ
ȡȔȘǻȲ ȭȢ ț ȣȢȥǻȓȡȜȩ ȡȜȠ ȥȟǻț ©ȖȜȤȢȥȦȧȦȰ  ǢȢȚǻ
ȢȕȢȲȘȡǻªȪșȝȠȢȦȜȖȣȢȗȢȦǻȖȧ©ȫȜȗȜȤȜȡȥȰȞȢȠȧªȞȢȡ
ȦșȞȥȦǻ ȖȢȫșȖȜȘȰ ȞȢȤșȥȣȢȡȘȧǿ ț ȦșȠȢȲ ©ȥȖȓȫșȡȜȩª ȧ
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩªȔȟșȡșȠȢȚȡȔȡșȣȢȠǻȦȜȦȜȭȢȝȢȗȢțȠǻȥȦ
ǻ ȣȢșȦȜȫȡȔ ȨȧȡȞȪǻȓ țȠǻȡȜȟȜȥȓ ǧșȣșȤ ȠȢȦȜȖ ȣȢȠȥȦȜ
ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȖȔȖȥȓ Ȗ ȠȢȦȜȖ ȡȔȪ ȥȔȠȢȢȫȜȭșȡȡȓ ǻȥȦȢȤ
ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ ȪȜȩ ȡȢȚǻȖ ȧ ȦȢȠȧ ȭȢȕ ©ȤȢțȣȔȡȔȩȔȦȜª
ȥșȤȪșȡȔȪǻȁȕșțȚȔȟȰȡȢȖȜȞȤȜȦȜȣȤȜȩȢȖȔȡșȖȡȰȢȠȧȖȥș
©ȣȢȗȔȡșª ©ȗȡȜȟșª ©ȦȤȧȘȡșª ȖȜȪǻȘȜȦȜ ©ȥȧȞȤȢȖȔȦȧª ǻ
ȡȔȟȟȓȦȜ ©ȚȜȖȢȁ  ǟȢțȔȪȰȞȢȁ Ȧǻȁ ȞȤȢȖǻ  ǬȜȥȦȢȁ ȥȖȓ
ȦȢȁª
©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª ǻ ©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª — ȡǻȕȜ
ȣȤȢȟȢȗȘȢȖȜȖșȤȬșȡȡȓȞȢȡȪșȣȪǻȁǨȞȤȔȁȡȜțȘǻȝȥȡșȡȢȗȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȠȧȣȢșȠǻȠǻȥȦșȤǻȁ©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩªȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ
ȁȁȣǻȘȗȢȦȢȖȫȜȝ©ȞȢȡȥȣșȞȦªǣȥȡȢȖȡǻǻȘșȁȗȤȔȡǻȢțȡȔȞȜ
ȞȢȡȪșȣȪǻȁȟșȝȦȠȢȦȜȖȜȠșȦȔȨȢȤȜȫȡǻșȟșȠșȡȦȜȥȧȞȧȣ
ȡǻȥȦȰ ȓȞȜȩ ȥȞȟȔȘȔǿ ȡȔȥȞȤǻțȡȜȝ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ǻȥȦȢȤǻȢ ȦȔ
ȡȔȪǻȢȥȢȨ ©ȥȲȚșȦª ȪȜȩ ȘȖȢȩ ȣȢșțǻȝ Ȕ țȤșȬȦȢȲ ǻ țȕ
©ǧȤȜ ȟǻȦȔª Ȗ ȪǻȟȢȠȧ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȦȔȞȜȩ ȕȔțȢȖȜȩ Șȟȓ
ȤȢțȗȟȓȘȧȖȔȡȢȁ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȦȖȢȤǻȖ ȓȞ ©ȞȢȠșȘǻȓª ©ǦȢȡª
ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©ǘȢȗȢȟȲª ȦȔ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ©ǧȤȜ
ȟǻȦȔª ȥȓȗȔȲȦȰ ȧ ȣȢșȠǻ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȡȔȝȖȜȭȢȗȢ
ȥȦȧȣșȡȓȩȧȘȢȚȦȔȠȜȥȟșȡȡǿȖȢȁȞȢȡȪșȡȦȤȔȪǻȁǤȢȥȦȔȦȰ
ǖǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ǻȫșȤșțȡșȁǻȠȣȟǻȪȜȦȡȢȢȪǻȡȞȔǤșȤș
ȓȥȟȔȖȥȰȞȢȁ ȤȔȘȜ  ȦșȠȔ ȞȔȣǻȦȧȟȓȪǻȝ ȣșȤșȘ ȕȤȧȦȔȟȰȡȢȲ
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ȥȜȟȢȲ ǻ ȣǻȘȥȦȧȣȡȜȠ ȟȧȞȔȖȥȦȖȢȠ ǻȠȣșȤǻȁ ȗȔȡșȕȡȢȗȢ
ȓȡȜȫȔȤȥȦȖȔțȤȔȘȜȡȔȪǻȘșȁȚȔȟȲȗǻȘȡȢȁ©ȣȢȩȜȟșȡȢȥȦǻª
ȠșȦȔȨȢȤȔ ©ȤȢțȤȜȦȢȁ ȠȢȗȜȟȜª ȝ ȔȤȩșȦȜȣȡȜȝ ȠȢȦȜȖ
ǦȞȔȤȕȧ — ȞȢȠȣȢȡșȡȦȜ ȓȞǻ ȡș ȣȤȢȥȦȢ ȣȢȖȦȢȤȲȲȦȰȥȓ
ȖȦșȞȥȦǻ©ǗșȟȜȞȢȗȢȟȰȢȩȧªȖȢȡȜȖȜȞȢȡȧȲȦȰȨȧȡȞȪǻȲ
ȝȢȗȢȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢȞȔȤȞȔȥȔȥȦȢȣȟȲȲȦȰȥȓ
Ȗ ȥȜȡȦșȦȜȫȡȜȝ ȢȕȤȔțȞȢȡȪșȣȦ ǨȞȤȔȁȡȜ ǗȜȤǻȬȔȟȰȡȜȝ
ȫȜȡȡȜȞ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ȦȔȞȢȗȢ ȥȜȡȦșțȧ — ȣǻȘȥȦȔȖȢȖȔ Șȟȓ
ȣȢșȠȜ ǻ ȦȖȢȤȫȢ țȔȥȖȢǿȡȔ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȓȥȡȔ Ȥǻȫ ȣȤȜ
ȪȰȢȠȧ ȣșȖȡȜȠ ȫȜȡȢȠ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȢȖȔȡȔ  ȠǻȥȦșȤǻȔȟȰȡȔ
ȦȤȔȘȜȪǻȓțȢȞȤțȦȔȞȜȠȜȁȁȣȤȜȞȠșȦȡȜȠȜȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȜ
ȥȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓ ȝ țȔȥȢȕȔȠȜ ȩȧȘȢȚ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ ȓȞ
ȣȤȜȡȪȜȣȣȢȦȤǻȝȡȢȁȣȢȕȧȘȢȖȜȡȔȖȥǻȩȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩȤǻȖ
ȡȓȩ ȖȔȚȟȜȖȔ ȨȧȡȞȪǻȓ ȠǻȨȢȟȢȗ ȝ ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ
șȟșȠșȡȦȧ ȣȤșȖȔȟȲȖȔȡȡȓ ȧȠȢȖȡȢțȡȔȞȢȖȢȗȢ ȡȔȫȔȟȔ
ȡȔȘ ȞȢȡȞȤșȦȡȢȫȧȦȦǿȖȜȠȜ ȧȓȖȟșȡȡȓȠȜ ȝ ȠǻȠșȦȜȫȡȜȠȜ
ȨȢȤȠȔȠȜ ȤȢȠȔȡȦȜȞȢȠǻȥȦȜȫȡȜȝ ǻȤȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ
ȤȔȞȧȤȥ ȧ ȦȟȧȠȔȫșȡȡǻ ȦȜȩ ȫȜ ȦȜȩ ȓȖȜȭ ȨșȡȢȠșȡǻȖ
ȣȤȢȪșȥǻȖ ǣȕȤȔț ǻȥȦȢȤ ȘȢȟȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ȢȥȠȜȥȟȲȲȦȰȥȓ
ȦȧȦ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȧ ȞȢȢȤȘȜȡȔȦȔȩ ȦȤȰȢȩ ȞȢȡȥȦȔȡȦȡȜȩ
șȦȔȣǻȖ ȁȁ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȓȞǻ ȞȢȤșȥȣȢȡȘȧȲȦȰ ǻț ȦȤȰȢȠȔ ȘȢ
ȟșȡȢȥȡȜȠȜ ȣȢȘǻȓȠȜ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ — ȡȔȤȢ
ȘȚșȡȡȓȠ ȥȠșȤȦȲ ǻ ȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓȠ ǶȥȧȥȔ ǪȤȜȥȦȔ ǧȔȞȔ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȔȗșȡșȦȜȫȡȢțȔȞȢȤǻȡșȡȔȖȥȔȞȤȔȟȰȡǻȝȦȤȢȁȥȦȢȥȦǻ
ȟǻȦȧȤȗǻȝȡȢȗȢ ȥȖȓȭșȡȡȢȘǻȝȥȦȖȔ ȡȔȤȢȘȚșȡȢȁ ȡȔ ȝȢȗȢ
ǼȤȧȡȦǻ țȔȩǻȘȡȢǿȖȤȢȣ ȠǻȥȦșȤǻȁ ȦȔ ȁȁ ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȝ Ȗ ȧȞȤ
ȕȔȤȢȞȢȖǻȝȘȤȔȠǻ
ǤșȤȬȜȝșȦȔȣȡȔȓȖȡȜȝȧȦȖȢȤǻǻȠȣȟǻȪȜȦȡȢ©țȔȟȔȬ
ȦȧȡȞȢȖȢª ȠȜ țȔȥȦȔǿȠȢ ȖȚș ȠȢȖȜȦȰ ȕȜ ȣȢȥȦșȦȔȣ
ȧȟȢȖȟȲǿȠȢ ȖǻȘȟȧȡȡȓ ȡȔȥȟǻȘȞȜ ȦȢȗȢ ȭȢ ȖǻȘȕȧȟȢȥȓ
ȤȔȡǻȬș ǻ ȦȢ ȖȟȢȖȟȲǿȠȢ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ ȗȢȟȢȖȡȢ ȫș
Ȥșț ȥȣȢȗȔȘȜ ǤșȤȬȢȁ ȘȧȬǻ ȞȢȟȜȥȰ — ȘǻȖȫȜȡȜ ǤȤǻȥǻ 
Ȗ ȢȞȤșȠȜȩ ȘșȦȔȟȓȩ ǻ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔȩ ȧȦȤȔȫșȡȢȁ
ȗȔȤȠ Ȣȡ ǻȁ ȘȢȣșȤșȓȥȟȔȖȥȰȞȢȗȢ ȧȞȤ ȕȧȦȦȓ ǧȔȞ ȥȔȠȢ
ȟȜȬș ț ȔȖȦȢȤȢȖȜȩ — ȡș ȣȢțȕȔȖȟșȡȜȩ ȧȦȢȣǻȫȡȢȁ ȖǻȘ
Ȧǻȡǻ — ȠȤǻȝ ǻ Ȗǻțǻȝ ȝȢȗȢ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȘșȞȟȔȤȔȪǻȝ Ȗ
ǻȠȢȖǻȤȡȢȠȧ ȡȔ ȘȧȠȞȧ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖ ȨǻȡȔȟǻ
ȣȢșȠȜ—©ǦȦȢȁȦȰȖȥșȟǻǦȧȕȢȦȢȖǻª ȣȤȢȫȔȤǻȖȡȧȥȜȟȧ
ǦȞȔȤȕȧ ȓȞȜȝ ȞȤȜǿ Ȗ ȥȢȕǻ ȖǻȦȔȟȰȡǻ ȡȔȤȢȘȡǻ ȥȜȟȜ ȖȜ
ȠȔȟȰȢȖȧȲȦȰȥȓ ȞȢȡȦȧȤȜ ȦȤșȦȰȢȗȢ ȠǻȟșȡȔȤȡȢȗȢ șȦȔ
ȣȧ ȦșȠȔ ȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ țȖǻȟȰȡșȡȡȓ ȁȁ ȖǻȘ ȣȢ
țǻȤȡȜȩ ©ȣȤȜȓȦșȟǻȖª ȢȥȢȤȧȚȡȜȩ ©ȫȧȚȜȩ ȟȲȘșȝª
©ǗȥȦȔȡșǨȞȤȔȁȡȔǶȤȢțȖǻǿȦȰȠȧȡșȖȢȟǻǦȖǻȦȣȤȔȖ
ȘȜ țȔȥȖǻȦȜȦȰ  Ƕ ȣȢȠȢȟȓȦȰȥȓ ȡȔ ȖȢȟǻ  ǢșȖȢȟȰȡȜȫǻ
ȘǻȦȜª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȤȤ —  ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ
șȦȔȣȘȤȧȗȜȝ—ȩȤșȥȡȜȝȬȟȓȩǨȞȤȔȁȡȜȘȢǘȢȟȗȢȨȜȡȔȪ
țȔȡȔȣȔȭșȡȡȓȬȟȓȩȢȘȨȔȦȔȟȰȡȢȁǤșȤșȓȥȟȔȖȥȰȞȢȁȤȔȘȜ
ȫșȤșțȣȢȤȔțȞȧǶǡȔțșȣȜȞȤȜȖȔȖǻȫȔȥȜǤșȦȤȔǶȫșȤșț
ȞȔȦșȤȜȡȜȡȥȰȞȜȝ ȣȥșȖȘȢȣȤȢȥȖǻȦȡȜȪȰȞȜȝ ȦȢȦȔȟǻȦȔȤȜțȠ
ȘȢ ȥȧȫȔȥȡȢȁ ȣȢșȦȢȖǻ ȘȢȕȜ — ȖȜȥȖǻȦȟșȡȢ ȡȔȝȣȢȖȡǻȬș
ǜȖȜȫȔȝȡȢȥȟǻȘțȔȥȦșȤșȗȦȜȥȓȭȢȪȓȣȢȖȡȢȦȔȡșȦȢȦȢȚȡȔ
ȖȥșȢȩȢȣȡȢȥȦǻ ȧ ȠǻȥȦșȤǻȁ ȗȢȘǻ ȬȧȞȔȦȜ ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢ
ȖȜȦȤȜȠȔȡȢȁ ǻȥȦȢȤǻȢȗȤȔȨǻȫȡȢȁ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȥȦǻ ȣȢȘǻȝ

ȦȧȦ ȘȢȠǻȡȧǿ ȔȖȦȢȤȢȖȔ ȖȜȕǻȤȞȢȖǻȥȦȰ ȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȔ ȝ
ȔȘșȞȖȔȦȡȔȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȩȧȘȢȚțȔȘȧȠȧțȢȞȤȞȢȡȖșȡ
Ȫǻȝȡǻȝ țȡȔȞȢȖȢȥȜȠȖȢȟǻȫȡǻȝ ȣȤȜȤȢȘǻ ȦșȞȥȦȧ ȝȢȗȢ
ȣȤȜȦȫșȖǻȝ Ȕ ȡș ȢȣȜȥȢȖȢȤȢțȣȢȖǻȘȡǻȝ ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ ǦȔȠș
ȦȔȞȔȖȜȕǻȤȞȢȖǻȥȦȰȥȦȔȡȢȖȜȦȰȣǻȘǼȤȧȡȦȓȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȗȢ
©ȥȲȚșȦȧª ȣȢșȠȜȠǻȥȦșȤǻȁ ȖȜțȡȔȫȔǿ ȝȢȗȢ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ
ȢȥșȤȘȓ
ǣȥȢȕȟȜȖǻȥȦȰ ȥȦȖȢȤșȡȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȧ ȣȢșȠǻ ©Ǘș
ȟȜȞ Ȝȝ ȟȰȢȩª ȢȕȤȔțȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȧ ȘȖȢȩ
ȠȢȠșȡȦȔȩ ǜ ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ Ȗǻȡ țȔ Ȗȥǻǿȁ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȁ
ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢȥȦǻȡșȔȕȥȦȤȔȗȢȖȔȡȜȝȖǻȘȤșȔȟǻȝǻȥȦȢȤȝȡȔȪ
ȕȧȦȦȓȡȔȖȣȔȞȜȘȢȥȦȢȦȧȞȢȡȞȤșȦȜțȢȖȔȡȜȝ©țȔțșȠȟșȡȜȝª
ȣșȖȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȝ ©ȢȟȲȘȡșȡȜȝª Ȗ ȦȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȧ ȓȞȢȠȧ
ȤȜȥȜȚȜȖȢȁȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻȟȲȘȥȰȞǻȝǻȣȢȥȦȔȥǻ
ȡȔȤȢȘȚșȡȢȗȢǡȔȤǻǿȲțǢȔțȔȤșȦȔȥȜȡȔǶȥȧȥȔǜȘȤȧȗȢȗȢ
ȕȢȞȧȔȟșțȦǻǿȁȚȣȤȜȫȜȡȜ—ȢȤȗȔȡǻȫȡȢȁȣȢȖ·ȓțȔȡȢȥȦǻ
ț ȞȢȡȦșȞȥȦȢȠ ȥȖȓȭșȡȡȢȗȢ ȣșȤȬȢȘȚșȤșȟȔ — ȢȕȤȔț
ǨȞȤ ȔȁȡȜ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșȠǻȠǻȥȦșȤǻȁ ȡȔȘǻȟșȡȢ
ȢțȡȔȞ ȔȠȜ ȕȢȗȢȦȖyȤșȡȢȥȦǻ ȦȤȔȡȥȪșȡȘșȡȦȡȢȥȦǻ ȡȔȪ
ǻȥȦȢȤǻȓ ȫșȤșț ȓȞȧ ǻ Ȗ ȓȞǻȝ  Ȫșȝ ȢȕȤȔț ȧȦǻȟȲǿȦȰȥȓ
ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȥȔȞȤȔȟȰȡȢȠȧ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȠȧ ȣȢȫȔȥȦȜ ȝ
ȠǻȥȦȜȫȡȢȠȧ ȢȥȖǻȦȟșȡȡǻ ǪȔȤȔȞȦșȤȡȜȝ ȭȢȘȢ ȪȰȢȗȢ ȠȢ
ȦȜȖ ȕȤȔȦǻȖȕȟȜțȡȲȞǻȖ ǶȖȔȡǻȖ ȀȩȡȰȢȠȧ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȲ
ȣșȤșȘȧȲȦȰ ȦȔǿȠȡȜȫǻ ȝ ȦȤȜȖȢȚȡǻ țȡȔȠșȡȡȓ — ©ȡȔȘ
ǟȜǿȖȢȠǡǻȦȟȔȣȤȢȥȦȓȗȟȔȥȓǶȡȔȘǙȡǻȣȤȢȠǻǧȓȥȠȜ
ȡȢȠ  ǜșȠȟȓ țȔȦȤȓȥȟȔȥȓª ȤȤ —  ȖȢȡȜ
ȖǻȭȧȲȦȰ ȦȤȔȗșȘǻȲ ȤȢțȭșȣȟșȡȡȓ ȡȔȪǻȁ ȠǻȚȕȤȔȦȡȰȢȗȢ
ȤȢțȕȤȔȦȧȝȖȢȤȢȚȡșȫǻ—ȦȤȔȗșȘǻȲȤȢȞȢȖȔȡȧȣșȤȖǻȥȡȢ
©țȔȣȤȢȗȤȔȠȢȖȔȡȧª Ȗ ȥȔȠǻȝ șȞțȜȥȦșȡȪǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ ȁȁ
ǻȥȦȢȤ ȘȢȟǻ ǜ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȦȔ ȩȧȘȢȚ ȟȢȗǻȞȜ ȦȖȢȤȧ ȖȜ
ȣȟȜȖȔǿȭȢȞȢȤǻȡȰțȟȔȞȤȜǿȦȰȥȓȢȣȤǻȫțȢȖȡǻȬȡǻȩȫȜȡ
ȡȜȞǻȖ ȗșȢȣȢȟǻȦ ȖȤȔțȟȜȖȢȥȦǻ ǟȤȔȲ ȣȢȟǻȦ ȝ ȘȧȩȢȖȡȢȁ
șȞȥȣȔȡȥǻȁ ȦȔ ȝ ȣȤȓȠȢȁ ȖȢǿȡȡȢȁ ǻȡȖȔțǻȁ ȥȧȥǻȘǻȖ ȁȩȡǻȩ
ȠșȥǻȔȡȥȰȞȜȩȔȠȕǻȪǻȝ ȭșȝȧȣȤȜȫȜȡȔȩȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ—
ȧ ȞȤȜȫȧȭȜȩ ȥȢȪ ȡșțȗȢȘȔȩ șȦȡȢȠșȡȦȔȟȰȡȜȩ ȭșȤȕȜȡȔȩ
ǻ ȥȢȪǻȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȦȤȔȖȠȔȩ ȡȔȪ ȞȢȟșȞȦȜȖȡȢȗȢ
ȡșȥ ȖǻȘȢȠȢȗȢ ȝȢȗȢ ȡșȕșțȣșȫȡȜȩ ȠȧȦȔȪǻȓȩ ǧȤȔȗǻȫȡȔ
ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡǻȥȦȰ ȢȕȤȔțȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ Ȗ
ȞȢȡȦȤȢȖșȤȥǻȝȡǻȝ ȣȢȥȦȔȦǻ ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ȦȔȞ ȥȔȠȢ
ȧ ȣȤȜȦȫȔȩ ȣȤȢ ȦȤȜ ȘȧȬǻ ȧ ȁȩȡǻȩ ©ȗȤǻȩȔȩªȣȤȢȖȜȡȔȩ
țȢȖȡǻ Ȗ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȠȧ ȣȟȔȡǻ ȡǻȫȜȠ ȡș ȠȢȦȜȖȢȖȔȡȜȩ
ȧȣȢȖȡǻȠȜȠȢȖǻȟȰȡȜȩȣȤȢȦșȥȧȦȦȲȡȔȣșȤșȘȖȜțȡȔȫșȡȜȩ
ȡșȖȕȟȔȗȔȡȡȢȲ ȟȢȗǻȞȢȲ ȨȔȦȔȟȰȡȢȗȢ țȔȗȔȟȰȡȢȡȔȪ ȞȢȠ
ȣȤȢȠǻȥȧ ȧ țȡȔȞȢȖǻȥȜȠȖȢȟǻ ǤșȤȬȢȁ ȖȢȤȢȡȜ ȪȰȢȗȢ
ȖȜȖȢȤȢȦȡȢȗȢȖȜȦȖȢȤȧȧȞȤȕȧȦȦȓȗȜȘșțȡȢȁ©ǧǻȡǻª ȘȜȖ
ǳȡȗ ǟ ǘ ǤȥȜȩȢȟȢȗȜȓ ȕșȥȥȢțȡȔȦșȟȰȡȢȗȢ ǡ 
Ǧ —  ȧȞȤȔȁȡȥȦȖȔ ȡȔȤșȬȦǻ ȧ ȦȤȰȢȩ ȟǻȤȡȜȞȔȩ
©ǣȘȜȡ ȥȟǻȣȜȝ ȘȤȧȗȜȝ ȞȤȜȖȜȝ  Ǖ ȦȤșȦǻȝ ȗȢȤȕȔȦȜȝª
ȤȤ— —ȦȤȜǿȘȜȡȢȠȧȣșȤȥȢȡȔȚșȖǻȣȢșȠȜȓȞȜȝ
ȧȦǻȟȲǿȩȤȢȡǻȫȡǻȩȖȢȤȢȕȜȡȔȪȢȤȗȔȡǻțȠȧȞȔȟǻȪȦȖȢȘȧȬǻ
ȢȥȣȔȟǻȥȦȰȤȢțȧȠȧȝȡșȣȤȜȦȢȠȡǻȥȦȰȖȢȟǻȤȔȕȥȰȞȧȓȗȡȓȫȧ
ȣȢȞǻȤȟȜȖǻȥȦȰ ȕȔȝȘȧȚǻȥȦȰ ȔȦȤȢȨǻȲ ǻȥȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȝ
ǻȡȥȦȜȡȞȦȧȘșȤȚȔȖȡȢȥȦǻ

ǨǟǥǕȀǢǕ

ǨȣǻțȡȔȖȔȡȡȓ ȡȔ ȘȢȤȢȗȢȠȧ ȢȕȟȜȫȫǻ ȠȔȦșȤǻǨȞȤȔȁȡȜ
ȪȜȩȡșȣȤȜȖȔȕȟȜȖȜȩȭȢȕȡșȥȞȔțȔȦȜ—ȣȢȦȖȢȤȡȜȩȤȜȥ
ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȥȖȢȗȢȡșȧȡȜȞȡȢȗȢȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢȢȕȢȖ·ȓțȞȧ—
ȕșțȞȢȠȣȤȢȠǻȥȡȢȗȢ ȖȜȥȖǻȦȟșȡȡȓ ȝ ȢȥȧȘȚșȡȡȓ ȁȩ —
țȔȖȘȔǿ ȣȢșȦȢȖǻ ȖșȟȜȞȢȁ ȗǻȤȞȢȦȜ ȦȔ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȢțȡȔȫȧǿ
ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȧ țȤǻȟǻȥȦȰ ǻ ȘȧȩȢȖȡȧ ȠȧȚȡǻȥȦȰ ǢȔțȖȔȦȜ Ȫș
ȣȤȢȥȦȢȞȤȜȦȜȞȢȲȠȔȟȢǻȡșȖȣȢȖȡǻȦȢȫȡȢȞȤȜȦȜȞǻȖ—
țȔ Ȗȥǻȩ ȫȔȥǻȖ ǻ ț ȧȥǻȩ ȕȢȞǻȖ — ǨȞȤȔȁȡȔ ȝ ȧȞȤȔȁȡȥȦȖȢ
ȠȔȟȜȝȠȔȲȦȰțȔȘȢȥȜȦȰǭșȖȫșȡȞȢȖȔȚȞȤȜȦȜȞȔȝȬȟȔ
ǻțȥșȤșȘȜȡȜ Ȫș ȡȔȪ ȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȔ ǻ ȦȢ ȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȔ
ȖȜȥȢȞȢȁ ȬȟȓȩșȦȡȢȥȦǻ ȗȡǻȖ ǻ țȟǻȥȦȰ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ ȣȢǿȘȡȔȡǻ
Ȗ ȡǻȝ ț ȘȧȬșȖȡȜȠ ȕȢȟșȠ ȣȤșțȜȤȥȦȖȢ ȘȢ ©ȡșȤȢțȧȠȡȜȩ
ȥȜȡǻȖª—țȔȣȢȟȢȗǻǿȲ©ȥȟȔȖȡȜȩȣȤȔȘǻȘǻȖªțȧȥȟȔȖȟșȡȡȓȠ
ȗșȤȢȁȫȡȜȩ ȥȦȢȤǻȡȢȞ ȠȜȡȧȖȬȜȡȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȥȔȠȢȗȢ ȁȁ
ȥȖȓȭșȡȡȢȗȢǻȠșȡǻȭșȠȟȜȖȜȝȥȧȠǻȚȔȟȰțȔȖȦȤȔȫșȡȜȠ
țȖșȘșȡȜȠ ȡȔȡǻȖșȪȰ ©ȣȤȔȖȡȧȞȔȠȜ ȣȢȗȔȡȜȠȜª — ț
ȖǻȤȢȲ Ȗ Ȧș ȭȢ ȖȦȤȔȫșȡȢ ȡș Ȗȥș ǻ ȡș ȡȔțȔȖȚȘȜ ȭȢ
ȣȢȣȤȜȦȓȚȞǻȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȡȓ©ȖȥȦȔȡșǨȞȤȔȁȡȔªǦȔȠșȖ
ȦȔȞȢȠȧȥȜȡȦșțǻȡȔȪȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȔȖȖǻȝȬȟȔȡșȖǻȘ·ǿȠȡȜȠ
ȥȞȟȔȘȡȜȞȢȠ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȡȔȪǻǿȦȖȢȤȫȢȁ ȣȤȢȗȤȔȠȜ
ȥȦȔȟȔ ȣȢȦȧȚȡȜȠ ȫȜȡȡȜȞȢȠ ȣȤȢȕȧȘȚșȡȡȓ ȡȔȪǻȁ ȖǻȘ
ȖǻȞȢȖȢȗȢ ȢȟȜȖ·ȓȡȢȗȢ ȥȡȧ ȨȔȞȦȢȤȢȠ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ Șȧ
ȩȢȖȡȢȗȢ ȝ ȣȢȟǻȦ ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ǣȦȢȚ ȡș ȕȧȘș
ȣșȤșȕǻȟȰȬșȡȡȓȠȥȞȔțȔȦȜȭȢȠǻȥȦșȤǻȓ©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩª
ȧ ȩȧȘȢȚȡȰȢȞȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡȢȠȧ Ȣȥȓȗȡșȡȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȠ
ǻȘșȁȝȢȕȤȔțȧǨȞȤȔȁȡȜ—ȣǻȘȥȧȠȞȢȖȜȝȖșȤȬȜȡȡȜȝȦȖǻȤ
ȣșȤǻȢȘȧ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª ȡș ȞȔȚȧȫȜ ȖȚș ȣȤȢ ȣȢȣșȤșȘȡǻȝ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȜȝ ǧȔ ȝ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȣǻȘȥȧȠȞȢȖȜȝ ǻȥȦȢȤǻȢ ȝ
ȡȔȪǻȢȥȢȨǻȓ©ǗșȟȜȞȢȗȢȟȰȢȩȧªȝȢȗȢșȥȦșȦȜȞȔȝȣȢșȦȜȞȔ
ȡșȥȟȜ țȡȔȫȡȜȝ ȞȤșȔȦȜȖȡȜȝ ȣȢȦșȡȪǻȔȟ ȓȞȜȝ ȘȔȖȔȖ
ǻȠȣȧȟȰȥȜ Șȟȓ ȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓ ǻ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
ȘȜȥȞȧȤȥȧ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȣȢȘȔȟȰȬǻ ȫȔȥȜ ȧ ȤȢȞȜ ȔȤșȬȦȧ
țȔȥȟȔȡȡȓȦȔȣȢȖșȤȡșȡȡȓ
ǧȧȦ ȢȘȡȔȞ ȢȥǻȕȡȢ ȥȟǻȘ țȔȞȪșȡȦȧȖȔȦȜ ȠȢȠșȡȦ
ȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȢȕȦȢ ȣșȤșȘ ȡȔȠȜ ȡș ȦȔȞ ©ȞȤȧȗȢȢȕǻȗª
ȢȕȤȔțǻȖ ǻ ȠȢȦȜȖǻȖ ȓȞ ȤȔȘȬș țȖǻȝ ȥȣǻȤȔȟǻ ǪȢȫȔ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȗȢ ȝ ȣǻțȡǻȬȜȩ
ȣșȤǻȢȘǻȖ ȧȟȢȖȟȲǿȠȢ ȢȫșȖȜȘȡǻ ȞȢȤșȟȓȪǻȁ ț ©ǗșȟȜȞȜȠ
ȟȰȢȩȢȠª ȦȔ ǻȡ ȣȢșțǻȓȠȜ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª ȣȢȖȦȢȤȲȖȔȡǻ
ȠȢȦȜȖȜȘȜȥȞȧȤȥȧǨȞȤȔȁȡȜțȡȔȝȢȠǻȤȜȥȜȁȁȢȕȤȔțȧȧȥșȚ
ȧȖȔȗȧȡșȠȢȚȧȦȰȡșȣȤȜȖșȤȡȧȦȜȡȢȖǻȥȧȦȡǻȥȡȢȖȔȚȟȜȖǻ
ȡȲȔȡȥȜȣȢșȦȜȫȡȢȁȠȜȥȟǻȢțȡȔȞȜȁȁȤȧȩȧȭȢȕǻȟȰȬș—
ȣșȖȡȢȗȢȣȢȖȢȤȢȦȧǜǻȥȦȔȖȟȓȡȡȓȣșȤȬȢȁ©ȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȁª
ȥȦȧȘǻȁ—ȪȜȞȟȧ©ǗȞȔțșȠȔȦǻªțǻțȕ©ǧȤȜȟǻȦȔªȖȜȓȖȟȓǿ
ȪșȝȣȢȖȢȤȢȦȘȢȥȜȦȰȫǻȦȞȢǟȤȜȦȡȔȥȦȤǻȝȖȜȞȤȜȖȔȖȫȜȝ
ȣȔȨȢȥ țȟȔ ǻȤȢȡǻȓ ȦȔ ȖȕȜȖȫȜȝ ȥȔȤȞȔțȠ ȗȡǻȖ ȞȟȓȦȰȕȔ
ȥȢȪ ǻ ȠȢȤȔȟȰȡȜȝ ȠȔȞȥȜȠȔȟǻțȠ ȣȟȔȫ ǻ ȖǻȘȫȔȝ — ȧȥș
ȭȢȘȢȡșȘȔȖȡȔȖȜțȡȔȫȔȟȢȘȧȩȢȖȡȧȘȢȠǻȡȔȡȦȧȝșȠȢȪǻȝȡș
țȔȕȔȤȖȟșȡȡȓȦșȠȜǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȤȔțȧȣȢȔȤșȬȦǻȖǻȘȥȦȧȣȔǿ
ȡȔ ȘȤȧȗȜȝ ȣȟȔȡ ȖǻȘȟȧȡȲȲȫȜȥȰ țȤǻȘȞȔ ǻ ȣȤȜȦȟȧȠȟșȡȢ
©ǡșȡǻ ȢȘȡȔȞȢȖȢ ȫȜ ȕȧȘȧª ©Ǘ ȡșȖȢȟǻ ȦȓȚȞȢ ȩȢȫȔ
ȝ ȖȢȟǻª  Ǩ ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ ȖǻȤȬǻȖ ȓȞǻ ȥȦȖȢȤȜȖ ǭșȖȫșȡȞȢ
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ȣȤȢȦȓȗȢȠȣșȤȬȜȩȦȜȚȡǻȖȡșȖȢȟǻȧȞȔțșȠȔȦǻǧȤșȦȰȢȗȢ
ȖǻȘȘǻȟȧ Ȗ ȔȦȠȢȥȨșȤǻ ȣȢȥȦǻȝȡȢȗȢ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ
ȣȤșȥȜȡȗȧȡȔȣȤȧȚșȡȢȗȢȫșȞȔȡȡȓȝȣșȤșȘȫȧȦȦȓȡȔȝȗǻȤȬȜȩ
ȡȔȥȟǻȘȞǻȖ ȡȔȝȦȓȚȫȜȩ ȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȰ ȦșȠȧ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȤȢțȞȤȜȦȢ ȣșȤșȖȔȚȡȢ Ȗ ȟǻȤȜȫȡǻȝ ȕȔ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢ
ȣǻȘȡșȥșȡǻȝȘȔȤȠȔȭȢȫȔȥȢȠǻȦȤȔȗǻȫȡǻȝȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻǙșȝ
ȣȢȘǻȟȜȥȓǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ©ȓȘªȠȢȦȢȤȢȬȡșȖȜȦȦȓȥȢȖȜ ©ǧȤȜ
ȟǻȦȔª  țȢȥȦȔȖȥȓ ȟȜȬș ȟșȘȰ ȫȧȦȡȜȝ ȦȧȚȟȜȖȜȝ ©ȥȦȢȗǻȡ
ȠȢȗȜȟȜª — ȕȢȟȲȫȜȝ ȥȣȢȗȔȘ ȣȤȢ ȘȔȖȡǻ ȕȤȔȦȢȖȕȜȖȫǻ
ȞȢȡȨȟǻȞȦȜ ©ǜȔȕȔȝȤȔȞȢȠȕȔȝȤȔȞª ǢȔȦȢȠǻȥȦȰȧȪȜȞȟǻ
ȔȕȥȢȟȲȦȡȢ ȣȤșȖȔȟȲǿ ȣȢȫȧȦȦȓ ȥȜȡǻȖȥȰȞȢȁ ȖǻȘȘȔȡȢȥȦǻ
ȟȲȕȢȖǻȢȕȢȚȡșȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜȦȤȜȖȢȗȜțȔȁȁȘȢȟȲ©ǦȖȢȲ
ǨȞȤȔȁȡȧȟȲȕǻȦȰǠȲȕǻȦȰȁȁǗȢȖȤșȠȓȟȲȦșǗȢȥ
ȦȔȦȡȲȦȓȚȞȧȲȠȜȡȧȦȧǜȔȡșȁǘȢȥȣȢȘȔȠȢȟǻȦȰª—țȔ
ȣȢȖǻȘȔǿȣȢșȦȘȤȧțȓȠ ȔȬȜȤȬșȖțȓȖȬȜ—ǻȡȔȭȔȘȞȔȠ 
ȧțȔȖșȤȬȔȟȰȡȢȠȧȖǻȤȬǻȞȔțșȠȔȦȡȢȗȢȪȜȞȟȧ©ǬȜȠȜȭș
țǻȝȘșȠȢȥȓțȡȢȖȧ"ªǤǻțȡǻȬșǻȠȢȖǻȤȡȢȖȚșȖǣȤșȡȕȧȤțǻ
ȠǻȚȟȜȥȦȢȣǻȚȢȖȦȖǻȡȘȢȣȢȖȡȲǿȪȜȞȟ
ȖȥȦ țȖșȤȡșȡȡȓȠ ȘȢ ©ȥȢȧțȡȜȞǻȖª — ©ǜȗȔȘȔȝȦș ȕȤȔȦǻȓ
ȠȢȓªȘșțȡȢȖȧȠȔȡǻȨșȥȦȧǿ©ǨȞȤȔȝȡȧȟȲȕǻȦșǶțȔȡșȁ
ȕșțȦȔȟȔȡȡȧǘȢȥȣȢȘȔȠȢȟǻȦșª©ǜȔȞǻȟȰȪȰȢȖȧȲȫȜªȪȜȞȟ
ȢȪȜȠ ȟȜȬș ȟșȘȰ țȖȔȤǻȝȢȖȔȡȜȠ ȠȢȦȜȖȢȠ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȦȜȠ ȥȔȠȜȠ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ ȔȞȪșȡȦȧǿ ȝȢȗȢ ȞȢȡȥȦȔȡȦȡȜȝ
ȣȤȢȗȤȔȠȢȖȜȝȩȔȤȔȞȦșȤ
Ǩ ȪȜȞȟǻ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª ȠȢȦȜȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ȣȤșȪǻȡȰ
ȧȣșȤȬșȦǻȥȡȢȥȣȟǻȦȔǿȦȰȥȓțȠȢȦȜȖȢȠȤșȟǻȗȫȜȦȢȫȡǻ
Ȭș ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ țȟȜȖȔǿȦȰȥȓ ©ȥȦȢȣȟȲǿȦȰȥȓª ț Ȥșȟǻȗ ȣȢ
ȫȧȦȦȓȠǗȢȫșȖȜȘȰȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȠȢȓȖȜȭșțȔȥȔȘȡȜȫȢȡȢȖș
ȣȢȤǻȖȡȓȡȢȥȞȔȚǻȠȢț©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȠȜªȘșȞȢȡȨșȥǻȝȡȜȝ
ȠȢȠșȡȦ ȖȜȞȢȡȧȖȔȖ ȖȟȔȥȦȜȖȢ ȥȧȦȢ ȥȲȚșȦȢȦȖȢȤȫȧ
ȨȧȡȞȪǻȲ — ȓȞ ȣȢȬȦȢȖȩ Șȟȓ ȣȢȘǻȝ ǻ ȓȞ ȁȩȡǿ ȦȟȢ Ǣș
ȥȩȢȚșȪșǻȡȔȕȧȘșȡȡșǻȡșȤȪǻȝȡșțȗȔȘȧȖȔȡȡȓǻȠșȡǻǖȢ
ȚȢȗȢ ȖǻȘ ȫȢȗȢ ȦȔȞ ȥȧȖȢȤȢ ȢȥȦșȤǻȗȔǿ țȔȣȢȖǻȘȰ ǦȖȓȦȢȗȢ
ǤȜȥȰȠȔ ©Ǣș ȣȤȜȞȟȜȞȔȦȜȠșȬ ǻȠșȡǻ ǘȢȥȣȢȘȔ ǖȢȗ Ȕ
ȦȖȢȗȢ ȠȔȤȡȢª — ǗȜȩ    ȔȕȢ ȡȔ ȦȔȞș Ț ȠȔȤȡș
ȖȚȜȖȔȡȡȓ ȥȔȞȤȔȟȰȡȜȩ ȨȢȤȠȧȟ ȧ ȣȤȢȨȔȡȡȢȠȧ ȞȢȡ
ȦșȞȥȦǻ ȧ ȓȞȢȠȧ ȖȦȤȔȫȔǿȦȰȥȓ ȁȩȡǻȝ ȣșȤȖǻȥȡȜȝ ȥșȡȥ ȖǻȘ
ȣȢȘǻȕȡȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȫȔȥȦȢȗȧȥȦȢ ȡș ȖǻȟȰȡȜȝ ȧ ȥȖȢȁȝ
ȣȢșțǻȁ ȧȦǻȠ ȓȞ ȥȟȜȖș ȞȢȚșȡ ǻț ȡȔȥ  Ǩ ȞȔțșȠȔȦȡȢȠȧ
ȪȜȞȟǻ ȓȞȜȝ ȡȔȤȢȘȚȧǿȦȰȥȓ țȔ șȞȥȦȤșȠȔȟȰȡȜȩ ȧȠȢȖ ȧ
©ȦȓȚȞȧȲȠȜȡȧȦȧªȚȜȦȦȓȖȥǻȟȓȞșȥȟȢȖșȥȡșȟȧȬȣȜȡȡȓ
ȢȕȥȜȣȔǿȦȰȥȓȤșȟǻȗȫȜȡȡȜȞȡȔȕȧȖȔǿȣșȤȖǻȥȡȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓ
ȝȖȔȗȜȣȢșȦȧȣȢȖȡǻȧȥȖǻȘȢȠȟȲǿȭȢȟȲȕȢȖȘȢǨȞȤȔȁȡȜ
ȡșȖǻȘȘǻȟȰȡȔ ȖǻȘ ȟȲȕȢȖǻ ȘȢ ǖȢȗȔ ȖǻȤȜ Ȗ ǢȰȢȗȢ ȭȢ ȖȢ
ȡȔ țȔȣȟǻȘȡșȡȔ ȪǻǿȲ ȖǻȤȢȲ ǠȲȘȜȡȧ ȡȔȗȟȢ ȖǻȘǻȤȖȔȡȢ
ȠȢȚȟȜȖȢȡȔțȔȖȚȘȜȖǻȘǨȞȤȔȁȡȜȔȟșȖȡșȁȡșȖǻȘǻȕȤȔȡȢ
ȣȤȔȖȢȡȔțȖșȤȡșȡȡȓȘȢǖȢȗȔȡȔȠȢȟȜȦȖȧțȔ©ȕșțȦȔȟȔȡȡȧª
ȖǻȦȫȜțȡȧ
ǫǻǭșȖȫșȡȞȢȖǻȠȢȟȜȦȢȖȡǻȤșȨȟșȞȥǻȁȥȧȗȢȟȢȥȡǻțȔȗ
ȨǻȟȢȥșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȠȧ ȣȤȜȦȢȠȧȥȔȠșȖȦșȁȥȦȜȫȡȢȠȧ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȠȧȖȔȤǻȔȡȦǻ ȞȢȡȦșȞȥȦȢȖǻȓȞȜȝȘȢȠǻȡȧǿȖ
ȪȜȞȟǻ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª ǻ ȖȜțȡȔȫȔǿ ȖǻȘȘțșȤȞȔȟșȡǻ Ȗ ȡȰȢȠȧ
ȤȜȥȜ ȢȕȤȔțȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȡȢȖȢȗȢ șȦȔȣȧ Ȗ ȁȁ
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ȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ ȘȜȥȞȧȤȥǻ ǦȧȦȦȲ ȞȔțșȠȔȦȡȜȝ ȪȜȞȟ țȔ
ȥȢȕȔȠȜ ȟǻȤȜȫȡȢȁ ȣȢșțǻȁ ȠȢȘșȟȲǿ ȖȧțȟȢȖǻ ȠȢȠșȡȦȜ
ȣȤȢȪșȥȧȢȥȓȗȡșȡȡȓȢȥȢȕȜȥȦǻȥȦȲȥșȡȥȧȥȖȢȗȢǻȥȡȧȖȔȡȡȓ
ȖȝȢȗȢȡșȤȢțȤȜȖȡȢȥȦǻȢȤȗȔȡǻȫȡȢȠȧțȟȜȦȦǻțǻȥȡȧȖȔȡȡȓȠ
ǨȞȤȔȁȡȜȕȧȦȦȓȠȡȔȪǻȁǗȜȢȞȤșȠȟȲȲȦȰȥȓȢȥȡȢȖȡǻȥȞȟȔȘ
ȡȜȞȜ Ȫǻǿȁ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȤșȟǻȗșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȁ ȠȢȘșȟǻ
ǡȢȦȜȖȜ ©ȖȜȞȜȡȧȦȢȥȦǻª ț ȤǻȘȡȢȁ țșȠȟǻ Ȗ ȚȢȤȥȦȢȞȜȝ ǻ
ȖȢȤȢȚȜȝ ȥȖǻȦ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ©Ƕ ȚȔȟșȠ ȥșȤȪș
țȔȣșȞȟȢȥȰǮȢȡǻȞȢȠȧȠșȡșțȗȔȘȔȦȜª—©ǢǟȢȥȦȢ
ȠȔȤȢȖȧª  ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȥȦȤȔȩȧ ȣșȤșȘ țȔȗȤȢțȢȲ ȖȦȤȔȦȜ
ȡȔȝȘȢȤȢȚȫȢȗȢ ©ǪȢȟȢȡș ȥșȤȪș ȓȞ țȗȔȘȔȲ  ǮȢ ȡș Ȗ
ǨȞȤȔȝȡǻ ȣȢȩȢȖȔȲȦȰ  ǮȢ ȡș Ȗ ǨȞȤȔȝȡǻ ȕȧȘȧ ȚȜȦȰ 
ǠȲȘșȝǻǘȢȥȣȢȘȔȟȲȕȜȦȰª—©ǗȡșȖȢȟǻȦȓȚȞȢȩȢȫȔȝ
ȖȢȟǻª  ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ ȥȖȢǿȁ ȡșȥȧȠǻȥȡȢȥȦǻ țǻ ȥȖǻȦȢȠ ȦȜȩ
©ȟȧȞȔȖȜȩª ©țȟȜȩª ȟȲȘșȝ ȓȞǻ — ȦȔȞ Ȗǻȭȧǿ ȣȢșȦȢȖș
ȥșȤȪș—©ȣȤȜȥȣȟȓȦȰªǨȞȤȔȁȡȧ©ǻȖȢȗȡǻȀȁȢȞȤȔȘșȡȧȲ
țȕȧȘȓȦȰªǕȤȔțȢȠ—ȢȘȡȢțȡȔȫȡȜȝȠȢȤȔȟȰȡȜȝȖȜȕǻȤȧ
ȠșȚȢȖǻȝȥȜȦȧȔȪǻȁȖȟȔȥȡȢȁȣȢȥȦȔȖȜȖȟȔȥȡȜȩȣȢȖșȘǻȡȞȢȖȜȩ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖ ǻ ȡșțȠǻȡȡȜȩ ȖȔȤȦȢȥȦșȝ ©ȡșȢȘȡȔȞȢȖȢ Ƞș
ȡǻ  ! ǣȩ ȡș ȢȘȡȔȞȢȖȢ Ƞșȡǻª ©ǡșȡǻ ȢȘȡȔȞȢȖȢ
ȫȜ ȕȧȘȧª  ȦȧȦ ȠȢȦȜȖ ©ȗȢȦȢȖȡȢȥȦǻ ȘȢ ȥȔȠȢțȤșȫșȡȡȓ Ȗ
ǻȠ·ȓǗǻȦȫȜțȡȜªȥȓȗȔǿ©ȣȤȢȠșȦșȁȖȥȰȞȜȩȖșȤȩȢȖȜȡª ǢȢ
ȖȜȫșȡȞȢǠǠǻȤȜȞȔǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǦǻǬǔ
Ǧ ǢȔȤșȬȦǻȤȢțȗȢȤȡȧȦȔȠșȦȔȨȢȤȔȥȠșȤȦǻȖȤǻțȡȜȩȁȁ
ǻȣȢȥȦȔȥȓȩȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡǻȝ—ȓȞȡșȖǻȘȖșȤȡșȡȡȢȤșȔȟȰȡȢȗȢ
ȢȫǻȞȧȖȔȡȢȗȢȞǻȡȪȓȠȧȫșȡȜȪȰȞȢȗȢǻȥȡȧȖȔȡȡȓ©ȡȔȫȧȚȜȡǻª
©țȔ ȤșȬȢȦȞȢȲª ȥȢȪ — ȓȞ ȡșȭȔȘȡȢȁ ȫȧȚȜȡșȪȰȞȢȁ
©ȞȢȥȰȕȜªȡȔȧȞȤȣȢȟǻȥȖǻȘȞȢȠǻȚșȤȦȖȢȲȞȢȦȤȢȁȥȦȔȖ
ȥȔȠ ȣȢșȦ ȨǻȟȢȥ — ȓȞ ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȞȔȦșȗȢȤǻȁ Ƞǻȥ
ȦȜȫȡȢȗȢ ȦȔȁȡȥȦȖȔ ȕȧȦȦȓ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ ȡșȖǻȘȘǻȟȰȡȢȗȢ ȖǻȘ
ȡșȕȧȦȦȓ ©ǟȢȥȔȤª 
ǤȤȔȖȘȜȖȔȥȧȦȰțȠǻȡ ȣȢȡȓȦȦȓțȠǻȡȜȚȢȘȡȢȲȠǻȤȢȲ
ȡșȦȢȦȢȚȡșȣǻȘȠǻȡǻȖǻȘȥȦȧȣȧȣȢȗȢȦǻȖ—ȖǻȘȥȦȧȣȡȜȪȦȖȧ 
ȣȢȫ ȓȞȜȩ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ Ȗ ȪȜȞȟǻ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª Ȕ
ȤȢțȖȜȦȢȞ—ȧȣȢșțǻȁȡȔȥȦȧȣȡȜȩȟǻȦȣȢȟȓȗȔǿȡșȧȖǻȘȠȢȖǻ
ȖǻȘ ȤȔȡǻȬș ȡȔȕȧȦȢȗȢ ȖȢȡȔ — ȧ ȘǻȔȟșȞȦȜȪǻ ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ
ȪȰȢȗȢ ȡȔȕȧȦȢȗȢ ©ȥȦȔȤȢȗȢª ț ȡȢȖȜȠ ǻț ȣȜȟȰȡǻȬȜȠ
ȖȘȜȖȟȓȡȡȓȠȧȣȤȢȕȟșȠȧțȕȔȗȔȫșȡȜȠȧȓȖȟșȡȡȓȠȣȤȢȡșȁ
ȗȟȜȕȬȜȠ ȁȁ ȢȥȓȗȡșȡȡȓȠ ǦȣȢȥǻȕ ȭȢ ȡȜȠ ȣȢșȦ ȘȢȥȓȗȔǿ
ȦȔȞȢȗȢ ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ ȖȚș Ȗ ȞȔțșȠȔȦȡȢȠȧ
ȪȜȞȟǻțȢȞȤȧȖǻȤȬǻ©ǦȔȘȢȞȖȜȬȡșȖȜȝȞȢȟȢȩȔȦȜªȥșȡȥ
ȓȞȢȗȢ ȖȔȚȟȜȖș ȠǻȥȪș ȝ ȨȧȡȞȪǻȓ Ȗ ȪȜȞȟǻ ȖȔȤȦǻ ȕȢȘȔȝ
ȞȢȤȢȦȞȢȗȢȥȣșȪǻȔȟȰȡȢȗȢȤȢțȗȟȓȘȧ
ǜ·ȓȖȔ ǻȘȜȟǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ȡȔ țȔȗȔȟȰȡȢȠȧ ȡș ȖșȟȰȠȜ
Ƞ·ȓȞȢ ȥȞȔțȔȖȬȜ ȤȔȝȘȧȚȡȢȠȧ Ȧȟǻ ȞȔțșȠȔȦȡȢȗȢ ȪȜȞȟȧ
ȘȢȖȢȟǻ ȡșȥȣȢȘǻȖȔȡȔ ǣȥȣǻȖȔȡȔ ȦȧȦ ȗȔȤȠȢȡǻȓ ȧȞȤ ȥǻȟȰ
ȥȰȞȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȣȤȜȤȢȘȜ ȝ ȟȲȘȜȡȜ ȣȤȔȪǻ ȝ ȞȤȔȥȜ
ȞȤȜȫ ȧȭș ǻ ȡȔȫșȕȦȢ ȡșȖȠȢȦȜȖȢȖȔȡȢ ȘȜȥȢȡȧǿ ț ȦȜȠ
ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȖȔȡȡȓȠ ȞȢȦȤș ȣșȤșȝȠȔǿ ȪȜȞȟ ȓȞ ȪǻȟǻȥȦȰ ǻț
ȘȢȠǻȡȔȡȦȢȲ ȦȤȔȗǻȫȡȢȗȢ ȩȔȢȥȧ ȝ ȔȕȥȧȤȘȧ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ
ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȦȧȗȜ ȝ ȣȟȔȫȧ țȔ ǨȞȤȔȁȡȢȲ ǟȟȔȥȜȫȡȔ țȔ
ȖșȤȬșȡǻȥȦȰ ȖțǻȤȪșȖȔ ȣȤȢȥȦȢȦȔ ȣȤȢțȢȤǻȥȦȰ țȠǻȥȦȧ ȝ
ȨȢȤȠȜ ȠȔȗǻȓ ©ȖȣǻțȡȔȖȔȡȢȥȦǻª ȖǻȘȦȖȢȤșȡȢȁ ȞȔȤȦȜȡȜ

ȥȧȗȢȟȢȥȡȢȁ ȡȔȥȦȤȢǿȖǻ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢ ȡȔȟȔȬȦȢȖȔȡȢȗȢ Ȥș
ȪȜȣǻǿȡȦȔȝȢȗȢȥȞȔțȔȦȜȕȗȢȤȜțȢȡȦȢȖǻȥȣȢȘǻȖȔȡȰ—Ȗȥș
Ȫș ȥȣȤȜȫȜȡȜȟȢȥȓ ȘȢ ȦȢȗȢ ȭȢ ȖǻȤȬ ©ǦȔȘȢȞ ȖȜȬȡșȖȜȝ
ȞȢȟȢȩȔȦȜªțȣȤȔȖȜȟȔȥȣȤȜȝȠȔǿȦȰȥȓȠȔȥȢȖȢȲȫȜȦȔȪȰȞȢȲ
ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȲ ȓȞ ȧȣȢȖȡǻ ȔȘșȞȖȔȦȡș ȝ ȥȔȠȢȘȢȥȦȔȦȡǿ ȖȦǻ
ȟșȡȡȓȢȕȤȔțȧǨȞȤȔȁȡȜȁȁȥȖȢǿȤǻȘȡȔȣȢșȦȜȫȡȔșȠȕȟșȠȔ
ǧȔȞș ȖȤȔȚșȡȡȓ ȖȜȡȜȞȔǿ ǻ ȡș ȕșțȣǻȘȥȦȔȖȡȢ țȔ ȧȠȢȖȜ
ȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓ ȖǻȤȬȔ ȓȞ ȢȞȤșȠȢ ȖțȓȦȢȗȢ ȦȖȢȤȧ ȭȢ țȔ
țȖȜȫȔȝ ǻ ȩȔȤȔȞȦșȤȡș Șȟȓ ȩȤșȥȦȢȠȔȦǻȝȡȢȬȞǻȟȰȡȜȩ
ȣȤȔȞȦȜȞ —ȣȢțȔȥȜȥȦșȠȡȜȠȜțȖ·ȓțȞȔȠȜțǻȡȣȢșțǻȓȠȜ
ȪȜȞȟȧ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª ȞȧȘȜ Ȗǻȡ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ ȖȩȢȘȜȦȰ ǻ
ȣșȤșȘ ȢȖȥǻȠ ȣȢțȔ ȠȔȗǻȥȦȤȔȟȰȡȢȲ Șȟȓ ȪȜȞȟȧ ȦșȠȢȲ
ǨȞȤȔȁȡȜ ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ ȥȜȥȦșȠȡȜȝ ȞȢȡȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȜȝ ȣǻȘ
ȩǻȘ țȘȔȦȡȜȝ ȖȜȓȖȜȦȜ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǦȔȘȢȞ ȖȜȬȡșȖȜȝ ȞȢȟȢ
ȩȔȦȜª ǻȡ ȗșȤȠșȡșȖȦȜȫȡȜȝ ©ȠȔȥȬȦȔȕ ȔȘșȞȖȔȦȡȢȥȦǻª
ǘȔȘȔȠșȤǘǘǘșȤȠșȡșȖȦȜȞȔǻȣȢșȦȜȞȔǘȔȘȔȠșȤǘǘ
ǗȜȕȤȦȖǟǦ ȓȞȜȝȡȔȘȔǿȦȰȥȓȘȢțȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ȝ ȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ ȖǻȘțȡȔȫșȡȢȗȢ ȭȢȝȡȢ ȥșȡȥȢȖȢȗȢ
©ȘȜȥȢȡȔȡȥȧª ǡȢȚȟȜȖȜȠȜ ȝ ȘȢȥȦȔȦȡǻȠȜ ȦȧȦ țȘȔȲȦȰȥȓ
ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ ȦȤȜ ȦȔȞȜȩ ȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ ȓȞǻ ȖȔȚȟȜȖȢ
ȣǻȘȞȤșȥȟȜȦȜ ȡș țȔȣșȤșȫȧȲȦȰ Ȕ ȤȔȘȬș ȘȢȣȢȖȡȲȲȦȰ
ȢȘȡșȢȘȡȢȗȢǤșȤȬșȣȢȟȓȗȔǿȧȣȟȢȭȜȡǻȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡǻȝ
ǤȤȢȠșȡșȠ ȥȖǻȦȟȔ Ȗ ȞȔțșȠȔȦȡȢȠȧ ȦșȠȡȢȠȧ ȪȔȤȥȦȖǻ
©ȠȢȠșȡȦȔȟȰȡȢȲȨȢȦȢȗȤȔȨǻǿȲȣȢșȦȢȖȢȁȘȧȬǻª ǩȤȔȡȞȢ
ǧǦ ȥȣȔȟȔȩȢȠȡȢȥȦȔȟȰȗǻȝȡȜȩȣȢȫȧȦȦǻȖȦșȣȟȢȲ
ȩȖȜȟșȲ ȥȣȢȗȔȘǻȖ ȣȤȢ ǨȞȤȔȁȡȧ ȦȧȗȢȲ țȔ ǻȘșȔȟȢȠ țȔ
ȞȤȔȥȢȲȝȤȢȠȔȡȦȜȞȢȲȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȗȢȧȞȤȔȭȢȠȧȥșȡȥǻ
ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢȗȢ ȡșțȠǻȡȡȢ ȣȤȜȡȔȘȡȢȗȢ ȥȣȢȥȢȕȧ ȡȔȪ
ȚȜȦȦȓ ȝ ȣȢȕȧȦȧ ȡȔȤșȬȦǻ ȣȢȣȤȢȥȦȧ ȠȜȠȢȕǻȚȡȜȠ
șȠȢȪǻȝȡȜȠȤȢțȥȟȔȕȟșȡȡȓȠȩȖȜȟȜȡȡȜȠȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȠ
ȦȔȞȜȠȜ ȣȢȦȤǻȕȡȜȠȜ ȣȢȟȲȘȥȰȞȢȠȧ ȣȤȜȤȢȘȡȜȠȜ ȡȔ
ȦȢȝ ȠȢȠșȡȦ ȚȜȦȦȓ — ȢȥȰ ȫȜȠ ȕȧȟȢ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȡȔȣȜȥȔȡȡȓ ȖǻȤȬȔ ©ǦȔȘȢȞ ȖȜȬȡșȖȜȝ ȞȢȟȢ ȩȔȦȜª ǖȔ
ȕǻȟȰȬș ȘȤȧȗș ȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ  ȢȕȤȔț ȥȔȘȧ — ȦȜȣȢȖȢȁ
ȣȤȜȞȠșȦȜ ȧȞȤ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢ ȟȔȡȘȬȔȨȦȧ — țȔȞȢȤǻȡșȡȢ
ȧ ȗȟȜȕȜȡȔȩ ȠǻȨȢȟȢȗ țȢȞȤ ȡȔȪ ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ
ȠȜȥȟșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȢȖȔȧȓȖȔȥȣȤȜȝȠȔǿȝȢȗȢȓȞȥȜȠȖȢȟ
ȘȔȟșȞȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗǻȡ ȥȦȔǿ ȣȜȦȢȠȜȠ ȥȞȟȔȘȡȜȞȢȠ ȁȁ
ȠǻȨȧ ȞȢȤșȥȣȢȡȘȧȲȫȜ Ȗ ȣȢșȦȢȖǻȝ ȣǻȘȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ț ȔȤ
ȩșȦȜȣȢȠ ȫȧȘȢȖȢȗȢ Ȕȟș ȖȦȤȔȫșȡȢȗȢ ȡșȘȢȥȓȚȡȢȗȢ ȤȔȲ
ǚȘșȠȧ ǻț țȔȦȔǿȡȢȲ ȠȤǻǿȲ ȣȤȢ ©ȠȔȟșȡȰȞȧ ȕȟȔȗȢȘȔȦȰª
ȢȥȢȕȜȥȦșȭȔȥȦȓ ©ȥȔȘȢȫȢȞȤȔȝȢȫȢȞª—ȧȖǻȤȬǻ©Ǡª 
Ǣș ȖȜȣȔȘȞȢȖȢ Ȗ Ȫǻȟǻȝ ȡȜțȪǻ ȦȖȢȤǻȖ ȣșȤǻȢȘȧ țȔȥȟȔȡȡȓ ǻ
ȢȥȦȔȡȡǻȩȤȢȞǻȖ ©ǟȡȓȚȡȔª©11—ǦȢȡȪșțȔȩȢȘȜȦȰ
ȗȢȤȜȫȢȤȡǻȲȦȰª©11—ǡșȡǻȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝȠȜȡȔȟȢª
©ǴȞȕȜ ȖȜ țȡȔȟȜ ȣȔȡȜȫǻª ©ǜȔȪȖǻȟȔ Ȗ ȘȢȟȜȡǻª ©Ǣș
ȠȢȟȜȟȔȥȓ țȔ Ƞșȡșª ©Ƕ ȘȢȥǻ ȥȡȜȦȰȥȓ ȣǻȘ ȗȢȤȢȲª
©ǦșȥȦȤǻª ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ ǚȘȧȔȤȘȧ ǦȢȖǻª ©Ǡª ©ǬȜ ȡș
ȣȢȞȜȡȧȦȰ ȡȔȠ ȡșȕȢȗȢª  ȧȥǻ ȦȤȜ ȢȕȤȔțȜ — ȥȔȘ ȦȔ ǻȡ
ȞȔȦșȗȢȤǻȁ ț ȦȢȗȢ Ț șȠȢȪǻȝȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȤȓȘȧ —
ȖȜȬȡȓ ȗȔȝ ȖșȤȕȜ ȫșȤȖȢȡȔ ȞȔȟȜȡȔ  ȤȔȝ ǻ ȝȢȗȢ Ȕȡ
ȦȜȦșțȔ — ȣșȞȟȢ  ȦȔ ǨȞȤȔȁȡȔ țȟȜȖȔȲȦȰȥȓ Ȗ ǿȘȜȡȧ
ȢȕȤȔțȡȧȞȢȡȥȦȔȡȦȧȖȡȔȥȞȤǻțȡȜȝȠȢȦȜȖ

ǨǟǥǕȀǢǕ

ǢȔȤșȬȦǻȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓȦȤșȦǿȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓȣȢșȦȜȞȜ
ȓȞ țȔȥȢȕȧ ȖȜȓȖȟșȡȡȓ țȠǻȥȦȧ ȣșȖȡȢȁ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ǤǻȘ
ȦȔȞȜȠȞȧȦȢȠțȢȤȧȖȞȟȲȫșȡȡȓǻȘȜȟǻȁ©ȧȦȢȫȞȧțȢȟȢȦȢȗȢ
ȣșȤșȤǻțȧ — ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ ȡȔȗȢȟȢȬșȡȧ ȣȢțȜȪǻȲª
ǬȔȠȔȦȔǢ©ǗȞȔțșȠȔȦǻªǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǬȔȠȔȦȔǢ
ǦȦȤȧȞȦȧȤȔ ǻ ȥȠȜȥȟ ȥȣȤȢȕȔ ȡȔȧȞȢȖȢȁ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ
ȣȢșȦȜȫȡȜȩȦșȞȥȦǻȖǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǦ ȧȣȢȥȣǻȟȰ
ȣȢȩȠȧȤȜȝȞȢȡȦșȞȥȦȪȜȞȟȧȓȞȤȔțȠǻȚȢȣȜȥȢȠ©ȤșȬȢȦȢȞ
ȡȔ ȖǻȞȡǻª ©ȦȲȤȠȜª ©ȞȔȝȘȔȡǻȖª ©Ǣ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȧª 
ǻ ȦȤȔȗǻȫȡȢȲ ǻȥȦȢȤǻǿȲ ȣȢȡǻȖșȫșȡȜȩ ©ȠȢȥȞȔȟȰȥȦȖȢȠª
ȟȲȘȥȰȞȜȩ ȘȢȟȰ ©ǥȔȡȢȖȤȔȡȪǻ ȡȢȖȢȕȤȔȡȪǻª  ȡȔȕȧȖȔǿ
ȩȔȤȔȞȦșȤȧ ȗȤȜ ȞȢȡȦȤȔȥȦǻȖ ǻ ȘȜȥȢȡȔȡȥǻȖ ȥȦȔǿ țȔȥȢȕȢȠ
țǻȥȦȔȖȟȓȡȡȓțǻȦȞȡșȡȡȓȞȢȡȦȤȢȖșȤȥǻȝȡȜȩȡȔȫȔȟȤȔȞȧȤȥǻȖ
ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓ ȤǻțȡȜȩ ȢȘȜȡȜȪȰ ȦșȞȥȦȧ — ȦȢȗȢ ȞȢȡ
ȥșȣȦȜȖȡȢȗȢ ©ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȡșȣȢǿȘȡȧȖȔȡȢȗȢª ȭȢ ȝȢȗȢ
ȦȔȞ ȖȜȥȢȞȢ ȣȢȪǻȡȢȖȧȖȔȟȢ ȥȖȢȗȢ ȫȔȥȧ ȕȔȤȢȞȢ ǻ ȓȞȜȝ ȡș
ȖȦȤȔȦȜȖșȥȦșȦȜȫȡȢȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓȝȘȢȦșȣșȤ
ǦȟǻȘ ȘȢȘȔȦȜ ȭȢ Ȫȓ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȔ ȢțȡȔȞȔ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȔ
ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȪȜȞȟȢȖǻ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª ȭȢȝȡȢ ȥȞȔțȔȡș ȕșț
ȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ Ȗ ȪǻȟȢȠȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȘȜȥ
ȞȧȤȥȧ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȣșȤǻȢȘ țȔȥȟȔȡȡȓ ǻ ȡȔ ȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧ
ȖǻȘȦȜȡȞȧȚȜȦȦȓ
Ǩ ȣȟȔȡǻ ȥșȠȔȡȦȜȞȜ Ȗ ȪȰȢȠȧ — ȥȞȔțȔȦȰ ȕȜ ȞȔțș
ȠȔȦȡȢțȔȥȟȔȡȫȢȠȧ — ȥșȗȠșȡȦǻ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȥȣȔȘȭȜȡȜ
ǭșȖȫșȡȞȔȖȜȢȞȤșȠȟȲȲȦȰȥȓ țȖǻȥȡȢȘȢȖȢȟǻȧȠȢȖȡȢȘȢ
ȦȢȗȢ Ț țȔ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻ ȣȧȡȞȦȜȤȡȢ  ȞǻȟȰȞȔ ȢȥȡȢȖȡȜȩ
ȥșȡȥȢȖȜȩ ǻ șȠȢȦȜȖȡȜȩ ȬȔȤǻȖ ȫȜ ȥȞȟȔȘȡȜȞǻȖ Ȕ ȫȜ ȡȔ
ȥȞȤǻțȡȜȩ ȥȦȤȧȠșȡǻȖ ȣȤȓȠȢ ȫȜ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ ȣȢ
Ȗ·ȓț ȔȡȜȩ ț ǨȞȤȔȁȡȢȲ ǢȔȝȣșȤȬș ȣȤȜȖșȤȦȔǿ ȧȖȔȗȧ
ȥȦȤȧȠǻȡȰ ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȝȡȢȟǻȤȜȫȡȜȝ Șș ȣȤșȖȔȟȲȲȦȰ ȣȢ
ȫȧȦȦȓȕșțȠșȚȡȢȁȟȲȕȢȖǻȘȢǨȞȤȔȁȡȜȤșȨȟșȞȥǻȁțȣȤȜ
ȖȢȘȧ ȥȖȢȗȢ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ ©Ȣȗȡȓ ȥȖȓȦȢȗȢª
©ǪǻȕȔ ȥȔȠȢȠȧ ȡȔȣȜȥȔȦȰª  șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡǻ ȠȢȦȜȖȜ
ȦȧȗȜ ȥȠȧȦȞȧ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȕșțȡȔȘǻȁ ©Ǣș ȗȤǻǿ ȥȢȡȪș ȡȔ
ȫȧȚȜȡǻª ©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª ©ǧȢ ȦȔȞ ǻ ȓ ȦșȣșȤ
ȣȜȬȧª ©ǜȔȤȢȥȟȜ ȬȟȓȩȜ ȦșȤȡȔȠȜª ©Ǡǻȫȧ Ȗ ȡșȖȢȟǻ
Șȡǻ ǻ ȡȢȫǻª ©ǴȞȕȜ ț ȞȜȠ ȥǻȥȦȜ ȩȟǻȕȔ ț·ȁȥȦȜª  ȫȔȥȢȠ
ȖȢȡȜ ȣșȤșȠșȤșȚȧȲȦȰȥȓ ȥȖǻȦȟȜȠȜ ȡȢȦȔȠȜ ȥȣȢȗȔȘȔȠȜ
ȣȤȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ ȤǻȘȡȧ ȣȤȜȤȢȘȧ ȕȟȜțȰȞȜȩ ȟȲȘșȝ ȓȞǻ
ȠȢȖȕȜ ȧȢȥȢȕȟȲȲȦȰ ȢȕȤȔț ȖǻȦȫȜțȡȜ ©1 1 — ǡșȡǻ
ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ ȠȜȡȔȟȢª ©ǘ ǜª ©ǴȞȕȜ țȢȥȦȤǻȟȜȥȓ ȠȜ
țȡȢȖȧª  ȭȢ ȧȦǻȠ ǻȭș ȕǻȟȰȬș țȔȗȢȥȦȤȲǿ ȖǻȘȫȧȦȦȓ
ȦȤȔȗǻțȠȧ ȥȜȦȧȔȪǻȁ ǤȔȤȔȟșȟȰȡȢ Ȕ ȫȔȥȦǻȬș ȣșȤșȩȤșȥȡȢ
ȣȤȢȩȢȘȜȦȰȠȢȦȜȖȥȢȪȝȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ©ȓȘȧªȓȞȜȠǭșȖ
ȫșȡȞȢ ȭș ȘȢ țȔȥȟȔȡȡȓ ȗȢȁȖ ȥȖȢǿ ©ȥșȤȪș ȤȢțȕȜȦșǿª
©ǧȤȜȟǻȦȔª ȪșȝȠȢȦȜȖȣșȤșȤȖȔȖȥȓȕȧȖȧȞȔțșȠȔȦȡȢȠȧ
ȪȜȞȟǻ Ȕȟș ȡșȖȘȢȖțǻ ȖǻȘȤȢȘȜȖȥȓ ȣȢșȦ ǻ ȦșȣșȤ — ȫȜ ©Ȗ
ȘȔȟșȞȢȠȧ ȞȤȔȁª ȫȜ ȦȤȢȩȜ ȕȟȜȚȫȢȠȧ ȘȢ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȔ
Ȗȥș ȢȘȡȢ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ ȝ ȘȧȩȢȖȡȢ ȫȧȚȢȠȧ — ȗȢȁȦȰ ȥȖȢȁ
ȘȧȬșȖȡǻȤȔȡȜȗȡǻȖȢȠǻȞȟȓȦȰȕȢȲȡȔȗȢȟȢȖȜ©ȲȤȢȘȜȖȜȩ
ȘǻȦșȝªǨȞȤȔȁȡȜ ©ǤǦª ȣȤȜȣȜȡȔǿȘȢȗȔȡșȕȡȢȗȢȥȦȢȖȣȔ
©ȣȔȡȜȫǻȖªȕȔȝȘȧȚȜȩȘȢȟȲȘȥȰȞȢȗȢȗȢȤȓ ©ǶȖȜȤǻȥȓȡȔ
ȫȧȚȜȡǻª©ǴȞȕȜȖȜțȡȔȟȜȣȔȡȜȫǻª©ǙȧȤȡǻȦȔȗȢȤȘǻȁȠȜ
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ȟȲȘȜª ȦȜȦȧȟȢȖȔȡȜȩȣșȤșȖșȤȦȡǻȖ ©ǠȲȘȥȰȞǻȁȬȔȬșȟǻª
©ǢȓȡȰȞȜ  ǙȓȘȰȞȜ ȢȦșȫșȥȦȖȔ ȫȧȚȢȗȢª — ©ǖȧȖȔȟȜ
ȖȢȝȡȜ ȝ ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ ȥȖȔȤȜª  ȟȔȞșȁȖ ©Ȗ țȢȟȢȦǻȝ ȢțȘȢȕǻª
©ǗȢǶȧȘșȁȖȢȘȡǻȢȡȜª ȦȔȤȔțȢȠȡșȬȞȢȘȧȲȫȜ©ȓȘȧªǻ
ȘȟȓȕșțȥȟȢȖșȥȡȜȩȤȔȕǻȖ©ǢșȡȔȫș!ȣȢȘȧȤǻȟȜǢǻȠǻ
ȡȔȣȔȡȭȜȡȧǻȘȧȦȰǶȘǻȦȢȫȢȞȥȖȢȁȩȖșȘȧȦȰª ©ǶȖȜȤǻȥȓ
ȡȔȫȧȚȜȡǻª ǢșȠȔǿȥșȡȥȢȖȢȁȢȘȡȢțȡȔȫȡȢȥȦǻ—ȦȔȞȥȔȠȢ
ȓȞ ǻ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȁ ǿȘȡȢȥȦǻ — ǻ Ȗ ȦȢȠȧ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧ
ȬȔȤǻ ȓȞȜȝ ȠǻȥȦȜȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȟǻȤȜȫȡǻ ȠșȘȜȦȔȪǻȁ ȣȤȢ
ȠȔȝȕȧȦȡǿ ǨȞȤȔȁȡȜ ȝȢȗȢ Ȗǻțǻȁ ȪȰȢȗȢ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ȦȢ
ȥȓȗȔȲȦȰȡȔȘȩȠȔȤ·ȓȢȠȤǻȓȡȢȁȪȔȤȜȡȜȖȢȟǻȝȣȤȔȖȘȜȘș
ȦȔ ©ȣȤȔȖȘȔ ȢȚȜȖș  ǢȔȦȩȡș ȡȔȞȟȜȫș ! ȥȟȢȖȢ ȡȢ
Ȗșª©ǶȟȲȘȢȞȤȔȘșȡȜȝȥȣȔȥșª ©ǣȥǻȓǘȟȔȖȔ;,9ª ©Ƕ
ȥȣȢȫȜȡȧȦȰȡșȖȢȟȰȡȜȫǻǨȦȢȠȟșȡǻȤȧȞȜª ©ǶȥȔǻȓǘȟȔȖȔ
ª ȦȢȖȜȕȧȩȔȲȦȰȠȢȦȢȤȢȬȡȜȠȜȖȕǻȕȟǻȝȡȢȠȧȥȦȜȟǻ
ȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȡȓȠȜ ©ǤȢȗȜȕȡșȬ țȗȜȡșȬ ǨȞȤȔȁȡȢ  Ǣș
ȥȦȔȡșțȡȔȞȧȡȔțșȠȟǻª ©ǣȥǻȓǘȟȔȖȔ;,9ª 
Ǩ ȦȓȚȞǻ ȩȖȜȟȜȡȜ țȡșȖǻȤȜ ȝ ȖǻȘȫȔȲ ȗǻȤȞȜȝ ©ȓȘª
ȥȧȠȡǻȖȧ ȣȤȢȥȢȫȧǿȦȰȥȓ ȡȔȖǻȦȰ ȧ ȡȔȝǻȡȦȜȠȡǻȬȧ ȪȔ
ȤȜȡ ȧ ȥȜȡǻȖȥȰȞȜȩ ȣȢȫȧȦȦǻȖ ȘȢ ȠȔȦșȤǻǨȞȤȔȁȡȜ ©ǜȔ
ȭȢ ȓ ǗȞȤȔȁȡȧ ȟȲȕȟȲ"  ǬȜ ȖȔȤȦ ȖȢȡȔ Ȣȗȡȓ ȥȖȓ
ȦȢȗȢ"ª — ©ǪǻȕȔ ȥȔȠȢȠȧ ȡȔȣȜȥȔȦȰª  ǧȢȘǻ ț ȗȟȜȕȜȡȜ
ȖȤȔȚșȡ ȢȗȢ ȕȢȟșȠ ȥșȤȪȓ ȖȜȤȜȖȔȲȦȰȥȓ ǻȡȖșȞȦȜȖȜ ȡȔ
ȔȘȤșȥ ȧ ǧȤȔȩȦșȠȜȤǻȖȥȰȞȜȩ ȗǻȤ — ȥȜȠȖȢȟȧ ȖșȟȜȞȢȁ
Ȕȟș țȔȡȔȣȔȭșȡȢȁ ȣȤȜȕȢȤȞȔȡȢȁ ȫȧȚȜȡȪȓȠȜ ȡș ȦǻȟȰȞȜ
©ȟȓȩȔȠȜ ȣȢȗȔȡȜȠȜª Ȕ ©ȥȖȢȁȠȜȫȧȚȜȠȜª ȟȲȘȰȠȜ 
ȥȜȟȜ ȡȔȪǻȁ ©Ǘȥș Ȗȥș ȡșȥȜȦǻ ȤȢțȡșȥȟȜ  Ǖ ȖȜ" ȖȜ
ȗȢȤȜ ȢȘȘȔȟȜ  ǖȢȘȔȝ ȡǻȞȢȟȜ ȡș ȘȜȖȜȦȰȥȓ  ǢȔ ȖȔȥ
ȣȤȢȞȟȓȦǻȁª ©ǦȢȡ —ǘȢȤȜ ȠȢȁȖȜȥȢȞǻȁªȤȤ— 
ǣȘȡȔȞ ȦȧȦȦȔȞȜ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝȣȢșȦ ȢȦȓȠȜȖȬȜȥȰ
țȔȖșȤȬȧǿ ȠȢȡȢȟȢȗ ȢȥȖǻȘȫșȡȡȓȠ ȧ ȟȲȕȢȖǻ ©Ǵ ǖȢȗȧ
ȣȢȠȢȟȲȥȰ  Ǵ ȦȔȞ ȁȁ ȓ ȦȔȞ ȟȲȕȟȲ  ǡȢȲ ǨȞȤȔȁȡȧ
ȧȕȢȗȧ  ǮȢ ȣȤȢȞȟșȡȧ ȥȖȓȦȢȗȢ ǖȢȗȔ  ǜȔ ȡșȁ ȘȧȬȧ
ȣȢȗȧȕȟȲª ȤȤ— 
ǠǻȤȜȫȡȔȣȢșȠȔ©ǦȢȡ—ǘȢȤȜȠȢȁȖȜȥȢȞǻȁªțȣȢțȜȪǻȁ
ȖȟȔȥȡșȘȜȥȞȧȤȥȧǨȞȤȔȁȡȜȣȢțȔȥȧȠȡǻȖȢȠȣȢȥǻȘȔǿȪșȡȦȤ
ȠǻȥȪșȖȘȢȤȢȕȞȧȣȢșȦȔȣșȤǻȢȘǻȖțȔȥȟȔȡȡȓǻȣȢȖșȤȡșȡȡȓ
ȖȢȫșȖȜȘȰ ȣȤȢȘȢȖȚȧȲȫȜ ȝ ȤȢțȖȜȖȔȲȫȜ ȢȥȡȢȖȢȣȢȟȢȚȡǻ
ǻȘșȁȦȔȣȤȢȖǻȘȡǻȦșȠȜȠǻȥȦșȤǻȁ©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩªǫǻȦȖȢ
ȤȜ ȥȞȟȔȘȔȲȦȰ ȥȖȢǿȤǻȘȡȧ ȞȢȤșȟȓȪǻȝȡȧ ȣȔȤȧ ț ǿȘȜȡȢȲ
©ȞȤȢȖȢȣȟȜȡȡȢȲȥȜȥȦșȠȢȲªȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȜȩǻȥȦȢȤǻȢ
ȦȔȡȔȪǻȢȥȢȨȣȤȢȕȟșȠǻȘșȝȠȢȦȜȖǻȖȦȤȔȗǻȫȡǻțȟȔȠȜȡȔȪ
ǻȥȦȢȤǻȁȞȤȜȖȔȖǻȞȢȡȨȟǻȞȦȜǥȧȁȡȔȖȦȤȔȫșȡȔ©ȞȢțȔȪȰȞȔ
ȖșȟȜȞȔ ȥȟȔȖȔª ȠǻȚȕȤȔȦȡǻ ȫȖȔȤȜ ȨȔȦȔȟȰȡȜȝ ȡpȟȔȘ
ȤȢțȞȢȟȡȔȪǻȁǻȣȢȣȤȜȖȥș—ȨǻȡȔȟȰȡȜȝȔȣȢȨșȢțȖǻȤȡȢȥȦǻ
ǨȞȤȔȁȡǻ©ȡȔȝȥȖȓȦǻȬȜȠªǙȡǻȣȤȢȖȜȠȗȢȤȔȠǨȣȔȘȔȲȦȰȖ
ȢȞȢ ȢȕȤȔțȡǻ ȣȔȤȔȟșȟǻ ©ȥȢȕȢȤ ǡȔțșȣȜȡª ǖȢȗȘȔȡȢȖȔ
ȠȢȗȜȟȔȥȦȔȤȔȞȢțȔȪȰȞȔȪșȤȞȖȔ©țȣȢȩȜȟșȡȜȠȩȤșȥȦȢȠª 
ǻțȢȠȢȤȨȡǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡǻ ȢțȡȔȞȜ ȦȤȢȁȥȦǻȥȦȰ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ
ȣǻȘȥȦȔȖȢȖȜȝ ȣȤȜȡȪȜȣ ȕǻȡȔȤȡȜȩ ȢȣȢțȜȪǻȝ ȣȤȜȝȢȠȜ
ȞȢȡȦȤȔȥȦȧȝȘȜȥȢȡȔȡȥȧ ȕȟȜțȰȞǻȥȦȰȦȢȣȢȡǻȠǻȫȡȜȩȣȔȤȔ
ȠșȦȤǻȖ ȥȔȞȤȔȟȰȡȢȗȢ ȧȞȤ șȦȡȢȠǻȨȢȣȤȢȥȦȢȤȧ Ȗ ȓȞȢȠȧ
ȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ ȡȔȪ ȠǻȨ ȡȔȤșȬȦǻ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȝ ȢȕȢȠ
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ȣȢșȠȔȠȩȧȘȢȚȨǻȟȢȥȥȜȡȦșȦȜțȠȧȣǻȘȩȢȘǻȘȢȢȥȓȗȡșȡȡȓ
ȠȜȡȧȖȬȜȡȜȝȥȧȫȔȥȡȢȥȦǻǨȞȤȔȁȡȜ
ǜȖǻȥȡȢ țȔȟȜȬȔȲȦȰȥȓ țȢȞȤ ȧ ȖȜȥȖǻȦȟșȡȡǻ ȦșȠȜ
ǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȠǻȡȡȢȥȦǻȣȢȖ·ȓțȔȡǻǻțȚȔȡȤȢȖȢȲȣȤȜȤȢȘȢȲ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȜȣȢșȦȜȞȜȦȖȢȤǻȖǨȣȢșȠǻ©ǦȢȡ—ǘȢȤȜ
ȠȢȁȖȜȥȢȞǻȁªȪșȡȔȥȔȠȣșȤșȘȥȧȦȦǿȖȢțȡȔȫȧȭǻȬȔȡǻȚȧ
ȠǻȥȦșȤǻȁ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȤȢȟȰ ȟǻȤȜȫȡȢȁ ȥȦȜȩǻȁ ǨȥȲ
ȣșȤȬȧ ȫȔȥȦȜȡȧ ȦȖȢȤȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȔȡȢ ȓȞ ȠȢȡȢȟȢȗ ȟǻ
ȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓȣȢșȦȔ Ȗ ȓȞȢȠȧ ȣșȤșȝȡȓȦǻ șȟșȗǻȝȡȜȠȜ
ȡȢȦȔȠȜ ȢȥȢȕȜȥȦǻ ȥȣȢȗȔȘȜ ȘȔȖȡǻ ȖȤȔȚșȡȡȓ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ
țȟȜȦȢ ț ȔȞȦȧȔȟǻțȢȖȔȡȜȠ ǻȥȦȢȤ ǻ ȣȢȟǻȦ ȣǻȘȦșȞȥȦȢȠ Ȕ
ȣȢțȡȔȫșȡǻ ȡȔȥȦȤȢǿȠ țȔȠȜȟȧȖȔȡȡȓ ȠȔȟȰȢȖȡȜȫǻ ȞȔȤȦȜȡȜ
ȤǻȘȡȢȁ ȣȤȜȤȢȘȜ ȘȢȖȞǻȟȟȓ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢ ȣȢȕȧȦȧ — ǻț țȢ
ȕȤȔȚșȡȡȓȠ țȟȜȘȡǻȖ ǻ țȔȡșȣȔȘȧ ț ȗǻȤȞȜȠȜ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ
ȤȢțȘȧȠȔȠȜ ȣȤȢ ȘȢȟȲ ǨȞȤȔȁȡȜ ȗȤǻțȡȜȠȜ ǻȡȖșȞȦȜȖȔȠȜ
ȡȔ ȔȘȤșȥȧ ȁȁ ȖȢȤȢȗǻȖ ǻ ȤȧȝȡǻȖȡȜȞǻȖ Ǩ ȦȔȞȢȠȧ Ț ȞȟȲȫǻ
ȖȜȦȤȜȠȔȡȢǻȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ©ȠȢȡȢȟȢȗȧȠȢȡȢȟȢțǻª—ȥȣȢ
ȖǻȘȔȟȰȡȧ ȤȢțȣȢȖǻȘȰ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȣșȤȥȢȡȔȚȔ ©ȕȜȦȢȗȢ Ȧȧ
ȗȢȲª ȥȦȔȤȢȗȢ ȞȢțȔȞȔ ȚȜȖȢȗȢ ȥȖǻȘȞȔ ǥȧȁȡȜ ȧȫȔȥȡȜȞȔ
ȦȤȔȗǻȫȡȜȩȣȢȘǻȝȡȔȪǻȥȦȢȤǻȁǨȨǻȡȔȟǻȟǻȤȜȫȡȜȝȣȔȨȢȥ
ȣșȤșȩȢȘȜȦȰȖǻȡȤșȗǻȥȦȤȡȔȕȟȜȚȔȲȫȜȥȰǻȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȲ
ǻțȠǻȥȦȢȠȘȢȠȢȟȜȦȖȜȖȓȞǻȝȗșȤȢȝȣȢșȦȣȤȢȥȜȦȰǖȢȗȔ
ȘȔȦȜ ȝȢȠȧ țȠȢȗȧ ©ȩȢȫ ȡȔ ȥȦȔȤǻȥȦȰª ȣȢȖșȤȡȧȦȜȥȓ Ȗ
ǨȞȤȔȁȡȧ ȭȢȕ ©ȥșȤȪș țȔȠȧȫșȡș  ǤȢȦȢȫșȡș ȗȢȤșȠ 
ǤȤȜȡșȥȦȜǻȣȢȟȢȚȜȦȜǢȔǙȡǻȣȤȢȖȜȩȗȢȤȔȩª ȤȤ—
  ǢșȥȩȢȚǻ ȧ ȘȖȢȩ ȡȔțȖȔȡȜȩ ȦȖȢȤȔȩ ǻ ȩȧȘȢȚ ȣǻȘ
ȩȢȘȜ ȘȢ țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȥȢȪ ȦȟȔ Ǩ ȣȢșȠǻ ©ǗșȟȜȞȜȝ
ȟȰȢȩª ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ȠǻȥȦșȤǻȔȟȰȡȢȁ ȥȣșȪȜȨǻȞȜ ȧ ȤȢț
ȞȤȜȦȦǻ ȥȢȪ ȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȜ ȣȤșȖȔȟȲȲȦȰ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡǻ
țȔȥȢȕȜ ȥȜȠȖȢȟǻȞȔ ȔȟȲțǻȁ ȗȤȢȦșȥȞȢȖǻ ȣȤȜȝȢȠȜ ȟȜȬș
ȣȢȘșȞȧȘȜȖȞȤȔȣȟșȡȢȤșȔȟȰȡǻțȟȢȕȢȘșȡȡǻȘșȦȔȟǻȝȡȔȦȓȞȜ
ǢȔȦȢȠǻȥȦȰȧȣȢșȠǻ©ǦȢȡ—ǘȢȤȜȠȢȁȖȜȥȢȞǻȁªȡȔȥȢȪ
ȣȢȟǻȦ ȡșȘȧȗȜ ǻ ȦȜȩ ȩȦȢ ȘȢ ȡȜȩ ȥȣȤȜȫȜȡȜȖȥȓ ȖȞȔțȔȡȢ
ȣȤȓȠȢȝȡșȘȖȢțȡȔȫȡȢțȔȡȔȣȔȭșȡȡȓ©ȡșȘȢȧȠȔȠȜªǘșȦȰ
ȠȔȡȭȜȡȜ — ©ǖȢȚȢȗȢ ȤȔȲª ȡȔȪ țȤȔȘȔ ©ȗșȦȰȠȔȡǻȖ
ȧȥȢȕȡȜȞǻȖªȓȞǻȖǻȘȘȔȟȜǜȔȣȢȤȢțȰȞȧǦǻȫȪǻȟȧǨȞȤȔȁȡȧ
ȡȔȣȢȦȔȟȧ©ȡșȥȜȦȜȠªȠȢȚȡȢȖȟȔȘȪȓȠ©ȪȔȤȓȠȡȔȗȤȜȭșª
țȔȞȤǻȣȔȫșȡȡȓ ©ȕșț ȡȢȚȔ ǻ ȔȖȦȢȘȔȨșª  ȧȞȤ ȥșȟȓȡ —
țȟȢȫȜȡȞȤȜȫȧȭșȡșȥȧȠǻȥȡȜȝǻțȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȠȜțȔȣȢ
ȖǻȘȓȠȜ ȧ ȖǻȤȡȢȥȦǻ ȓȞȜȠ ȣȢȕȟȲțȡǻȤȥȰȞȢȠȧ ȞȟȓȟȜȥȓ
©ȣȔȡȜȩȤȜȥȦȜȓȡșª ȢȦȪǻ ǻȠȣșȤȥȰȞȢȁ ȠȢȥȞȢȖ ȪșȤȞȖȜ
ǤȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡȜȝ ȖȜȞȤȜȖȔȟȰȡȜȝ ȥȦȤȧȠǻȡȰ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ
ȣȢǿȘȡȧǿȦȰȥȓȖȣȢșȠǻțȟǻȤȜȫȡȜȠȡȔȫȔȟȢȠȢȕȜȘȖǻȥȦȜȩǻȁ
ȘȢȣȢȖȡȲȲȦȰǻȣǻȘȥȜȟȲȲȦȰȢȘȡȔȢȘȡȧȖȤǻțȡȜȩȤȔȞȧȤȥȔȩ
ȖȜȥȖǻȦȟȲȲȫȜǻȦȜȠțȔȗȢȥȦȤȲȲȫȜȖȜȢȣȧȞȟȲȲȫȜǻȥȦȢȤ
ȘȤȔȠȧǨȞȤȔȁȡȜ
ǢȔȣȜȥȔȡȔȖȣșȤȬȜȝȤǻȞțȔȥȟȔȡȡȓȝȠȢȖǻȤȡȢȧȘȤȧȗǻȝ
ȣȢȟ  ȣȢșȠȔ ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª ȣȢȞȟȔȟȔ
ȣȢȫ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȪǻ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȦȖȢȤ
ȫȢȥȦǻ ȪȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȤȔȡǻȬș ȣȢșȦ țȔȦȢȤȞȧȖȔȖ ȁȁ ȟȜȬș
ȧȖǻȤȬǻ©ǜȔȕȔȝȤȔȞȢȠȕȔȝȤȔȞªǻțȞȔțșȠȔȦȡȢȗȢȪȜȞȟȧ 
ǧȓȚȞȢ — ȡȔȘȦȢ ȡȔ ȣșȤȬǻȝ ȣȢȤǻ ǻ ȡȔȘȦȢ ȠȢȤȔȟȰȡȢ —
ȞȔȤȔȲȫȜȥȰȧȡșȖȢȟǻǭșȖȫșȡȞȢȢȘȡȔȞȡșțȔȠȜȞȔǿȦȰȥȓ

ȡȔ ȥȖȢǿȠȧ ȟȜȩȢȖǻ ȘȧȠȞȔ ȝȢȗȢ ȥȓȗȔǿ ȢȕȤǻȁȖ ȘȔȟșȞȢ
ȬȜȤȬȜȩ ȢȥȢȕȜȥȦȧ ȘȤȔȠȧ Ȗǻȡ ȣȤȔȗȡș ȢȥȠȜȥȟȜȦȜ Ȗ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȘȤȔȠȜ țȔȗȔȟȰȡȢȡȔȪ ȧȞȤ ©ǻȥȦȢȤǻȁȣȤȔȖȘȜª
ȁȁ ȓȞ ȥȟȔȖȡȜȩ ȦȔȞ ǻ ȗǻȤȞȜȩ ǻȡȞȢȟȜ ȗȔȡșȕȡȜȩ ȧȤȢȞǻȖ
ǜȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ ǻȥȦȢȤǻȁ ȤȢțȕȧȤȞȧǿ ȝ ȚȜȖȜȦȰ ȣȢșȦȢȖȧ
ȣȔȠ·ȓȦȰ ȣȤȢ ȘȔȟșȞȧ ǨȞȤȔȁȡȧ țȕȔȗȔȫȧǿ ȤȢȕȜȦȰ ȣȢ
ȖȡǻȬȜȠ ȁȁ ȢȕȤȔț ȦǻȬȜȦȰ ȥșȤȪș ǻ ȩȢȫȔ ȕ ȦȤȢȩȜ ȗȔȠȧǿ
ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȲ ǤȤȜȕȟȜțȡȢ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ǻț ȪǻǿȲ ȣȢșȠȢȲ ȫȜ
ȠȢȚȟȜȖȢȥȟǻȘȢȠțȔȡșȲȣȤȔȞȦȜȫȡȢȣȢȥȣǻȟȰ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȜȬș ȞǻȟȰȞȔ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ǻȥȦȢȤǻȢ ȦȔ ȡȔȪǻȢȥȢȨ
ȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓ — ©ǶȤȚȔȖșȪȰª ©ǤȢȟȓȞȔȠª ©ǬșȤȡșȪȰª
ǤȢșȠȧ ©ǶȤȚȔȖșȪȰª ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢ ȣȢȘǻȓȠ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ©ȣȢ
ȬȖșȘȫȜȡǻª — ȣǻȥȟȓ ȣȢȤȔțȞȜ ǟȔȤȟȔ ;,, ȦȔ ǡȔțșȣȜ Ȗ
ǤȢȟȦȔȖȥȰȞǻȝȕȜȦȖǻǗȜȥȢȞȜȝȥȦȧȣǻȡȰȩȧȘȢȚȟȔȞȢȡǻțȠȧ
ȦȔ ȠȜȥȟșȡȡǿȖȢȁ ȞȢȡȪșȡȦȤȔȪǻȁ ȘȔȖ țȠȢȗȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ Ȗ
ȤȔȠȪȓȩȡșȖșȟȜȞȢȗȢȢȕȥȓȗȢȠȧȥȰȢȗȢȟȜȬșȥȦȢȤȓȘȞȢȖȢȗȢ
ȦșȞȥȦȧ ǻ ȟȢȞȔȟȰȡȢȁ ȨȔȕȧȟȜ ȧȤȓȦȧȖȔȡȡȓ țȔȣȢȤȢȚȪȓȠȜ
ȫȧȘȢȦȖȢȤȡȢȁ ǻȞȢȡȜ ǖȢȚȢȁ ǡȔȦșȤǻ  ȢȩȢȣȜȦȜ ȢȗȤȢȠ
ȘȢȟșȡȢȥȡȜȩ ǻȥȦȢȤ ȨȔȞȦǻȖ ȦȔ șȣǻțȢȘǻȖ ȧȦșȫȔ ǡȔțșȣȜ
ȝ ǟ ǘȢȤȘǻǿȡȞȔ Ȗ ǖșȡȘșȤȜ ȣȤȢȭȔȡȡȓ țȔȣȢȤȢȚȪǻȖ
ǻț ǗșȟȜȞȜȠ ǠȧȗȢȠ ǻ ǪȢȤȦȜȪșȲ ȁȩȡǿ ȖȜȠȧȬșȡș
ȣșȤșȥșȟșȡȡȓ©ȖǟȤȜȠȘȢȩȔȡȔªțȔȥȡȧȖȔȡȡȓȦȔȠȡȢȖȢȗȢ
ȞȢȬȔ — ©ȗȢȤșǜȔȣȢȤȢȚȚȓª țȤȧȝȡȧȖȔȡȡȓ ȖǻȝȥȰȞȢȠ
ǤșȦȤȔ Ƕ ȥȦȔȤȢȁ Ǧǻȫǻ țȤȔȘȔ ©ȣȤȜȟȧȪȰȞȢȗȢ ȣȢȟȞȢȖȡȜȞȔ
ȣȢȗȔȡȢȗȢª—ǘȡȔȦȔǵȔȟȔǼȔȡȔțȔȗȜȕșȟȰȧȞȤ©ȘǻȦȢȫȢȞª
ȡȔ ȕȧȘǻȖȡȜȪȦȖǻ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ ǻ Ȧ țȖ ©ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȟǻȡǻȁª
ȡȔȤǣȤșȟǻǥȢțȠǻȤȞȢȖȧȲȫȜȡȔȘȞȢȤǻȡȡȓȠǻȣȤȜȫȜȡȔȠȜ
ȦȤȔȗǻȫȡȜȩȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȰȡȔȓȞǻȠȔȫȧȩȔǻȥȦȢȤǻȓȣȤȜȤșȞȟȔ
©ȥșȤȘșȬȡȧǨȞȤȔȁȡȧª ©ǮȢȖȢȡȔțȤȢȕȜȟȔ"ǜȔȭȢȖȢȡȔ
ȗȜȡș"ª Ȥ   ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȞȔțȧǿ ȡȔ ȖȢȤȢȚǻ țȢȖȡǻȬȡǻ
ȥȜȟȜ ©ȣȢȗȔȡȜȝ ȦȔȦȔȤȜȡª ȠȧȤțȜ ȪȔȤ ǤșȦȤȢ ȦȔ ȝȢȗȢ
ȖȢǿȖȢȘȜ  ȡȔȗȢȟȢȬȧǿ ȦȔȞȢȚ ȡȔ ȫȜȡȡȜȞȔȩ ǻȡȦșȤȡȔȪ
ȡȔ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩ ȧȞȤ ȡșȗȔȤȔțȘȔȩ — ȖȡȧȦȤǻȬȡǻ ȫȖȔȤȜ
ȤȢțȕȤȔȦ ȖǻȘȥȦȧȣȡȜȪȦȖȢ Ǣș ȕȧȟȢ ȕȜ ȣȢȟȦȔȖ ȣȢȤȔțȞȜ
ȝ ȧȥǻȩ ȣȢȘȔȟȰȬȜȩ ȡșȭȔȥȦȰ ȓȞȕȜ ȞȢțȔȞȜ ©ȕȧȟȜ 
ǣȘȡȢȥȦȔȝȡș ȥȦȔȟȜª ȓȞȕȜ ǡȔțșȣȔ ț ©ȨȔȥȦǻȖȥȰȞȜȠ
ȣȢȟȞȢȖȡȜȞȢȠª — Ǧ ǤȔȟǻǿȠ — ȡș ȖȢȤȢȗȧȖȔȟȜ Ȕ
Ȣȕ·ǿȘȡȔȟȜȥȓ Ȗ ȕȢȤȢȦȰȕǻ ȣȤȢȦȜ ©ȞȔȦȔª ǤșȦȤȔ Ǣș
©ȤȖȔȟȜªȡș©ȗȤȜțȟȜªȕǨȞȤȔȁȡȧ©ǤșȦȤȢȖǻȥȢȕȔȞȜªȓȞȕȜ
ȡșȣȢȥȦȧȣȜȟȜȥȓȡȔȪǻȡȦșȤșȥȔȠȜțȔȤȔȘȜȥȖȢȗȢȥȦȔȡȢȖȢȗȢ
șȗȢȁțȠȧ ȠȔȗȡȔȦȜ ȣȤȢȖǻȘȡȜȞȜ ȣȢȟǻȦ ȖșȤȩȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȔ
ȓȞȕȜȡșȣǻȘȞȢȤȓȟȜȥȓȣȢȓȗȡȓȫȢȠȧȥȠȜȤșȡȡȢȡșȠȢȖȫȔȟȜ
©Ȗ ȞȔȝȘȔȡȔȩª ȁȁ ȣȢȥȣȢȟȜȦǻ ȘǻȦȜ Ǩ ȦȔȞȢȠȧ ȦȟȧȠȔȫșȡȡǻ
ȨȔȞȦǻȖ ȦȔ ȝ ȧ ȥȔȠȢȠȧ ȁȩ ȘȢȕȢȤǻ ȡșȖȔȚȞȢ ȣȢȠǻȦȜȦȜ
ȢȫșȖȜȘȡȜȝȣșȤșȗȧȞțǻȡǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠȜȦȖȢȤȔȠȜ—ȓȞ
ȡȔȝȕȟȜȚȫȜȠȜțȔȫȔȥȢȠțȢȥǻȕȡȔȣȢșȠȢȲ©ǦȢȡ—ǘȢȤȜ
ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª ȦȔȞ ǻ ȤȔȡǻȬȜȠȜ ȣșȤǻȢȘȧ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª
©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª ©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª ©ǘȢȗȢȟȲª
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©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ǧȢȕȦȢ ȖȜȠȔȟȰȢȖȧǿȦȰȥȓ ©ȥȣǻȤȔȟȰª
ȦȓȗȟȢȁǻȪǻȟǻȥȡȢȁǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȞȢȡȪșȣȪǻȁȦȓȚȞȢȗȢǻȥȦȢȤ
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ǫȓȞȢȡȪșȣȪǻȓ ȖȢȡȔȡȔȕȧȖȔǿȤȢțȖȜȦȞȧȣȢȗȟȜȕȟȲǿȦȰȥȓ
ȝ ȧ ȣȢȘȔȟȰȬǻ ȤȢȞȜ țȔȥȟȔȡȡȓ Ȗ ȡȜțȪǻ ȦȖȢȤǻȖ ț ǻȥȦȢȤ
ȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȜ—©ǭȖȔȫȞȔª©ǣȝȫȢȗȢȦȜȣȢȫȢȤȡǻȟȢª
©Ǩ ȡșȘǻȟșȡȰȞȧ ȧ ȥȖȓȦȧȲª ©ǜȔȥȦȧȣȜȟȔ ȫȢȤȡȔ ȩȠȔȤȔª
©ǖȧȖȔǿȖȡșȖȢȟǻǻȡȢȘǻțȗȔȘȔȲª ȥȞȟȔȘȔȲȫȜȥȰȧțȡȔȫȡǻȝ
ȥȖȢȁȝ ȫȔȥȦȜȡǻ ȡȔ ǼȤȧȡȦǻ ȨȔȞȦǻȖ ǻ ȖǻȘȢȠȢȥȦșȝ ȤǻțȡȢȲ
ȠǻȤȢȲ ȘȢȥȦșȠșȡȡȜȩ ȭȢ ȁȩ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȫșȤȣȧȖȔȖ ț
ǻȥȦȢȤǻȢȗȤȔȨǻȫȡȜȩ ȘȚșȤșȟ țȔȤȔțȢȠ ȖȕȜȤȔȟȔ Ȗ ȥșȕș ȝ
ȨȢȟȰȞȟȢȤȠȔȦșȤǻȔȟȔȦȔȞȢȚȘșȓȞǻȣȢȬȜȤșȡǻȖȡȔȤȢȘȡǻȝ
ȣȔȠ·ȓȦǻ ȟșȗșȡȘȔȤȡǻ ȠǻȨȢȟȢȗ ȥȲȚșȦȜ ȝ ȖșȤȥǻȁ Ǩȥș Ȫș
ȣșȤșȦȢȣȟȲȖȔȟȢȥȓȩȧȘȢȚȥȖǻȘȢȠǻȥȦȲȣȢșȦȔȡȔȕȧȖȔȲȫȜ
ȝȢȗȢ ȖȟȔȥȡȢȗȢ țȔțȖȜȫȔȝ ȡșȦȤȜȖǻȔȟȰȡȢȗȢ ȫȔȥȢȠ ȥȧ
ȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȗȢ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȦȔ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ
Ǩ ȣȢșȠǻ ©ǬșȤȡșȪȰªȖǻȘȟȧȡȲǿȦȰȥȓȨȢȟȰȞȟȢȤ ȦȤȔȘȜȪǻȓ
ȗȟȢȤȜȨǻȞȔȪǻȁ ȣȢȥȦȔȦǻ Ǧ ǤȔȟǻȓ ȓȞ ȗșȤȢȓȣȔȦȤǻȢȦȔ
ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡǻ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȧ ȝ ȣȢȟ ȦȖȢȤȧ țȔȥȢȕȜ ȡȔ
ȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȢȁ ȣȢșȦȜȞȜ Ȕ ȨȔȕȧȟȰȡȢȲ ȢȥȡȢȖȢȲ ȥȦȔȟȔ
ȡș ȣǻȘȦȖșȤȘȚșȡȔ ȘȢȞȧȠșȡȦȔȟȰȡȢ Ȕȟș ȧȥȦȔȟșȡȔ Ȗ ȠȔ
ȥȢȖǻȝ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȟșȗșȡȘȔ ȣȤȢ ȫșȤȡșȪȦȖȢ ȨȔȥȦǻȖȥȰȞȢȗȢ
ȣȢȟȞȢȖȡȜȞȔǣȘȡȔȞȘȔȟǻǭșȖȫșȡȞȢțȠǻȡȲǿȣȟȔȡȤȢțȣȢȖǻȘǻ
țȢȥșȤșȘȚȧȲȫȜȥȰ ȡȔ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ǻ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ
ȔȥȣșȞȦȔȩ ȥȲȚșȦȡȢȁ ȟǻȡǻȁ ǤȔȟǻȓ Ǩ ȨǻȡȔȟȰȡǻȝ ȫȔȥȦȜȡǻ
ȣȢșȠȜ ȗȢȟ ȧȖȔȗȧ ȣȤȜȘǻȟșȡȢ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȲ ȥȞȟȔȘȡȜȩ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȰ ȡșȣșȤșȥǻȫȡȢȁ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ ȓȞȔ ȡȔ ȥȩȜȟǻ
ȖǻȞȧ ȡȔȢȘȜȡȪǻ ț ǖȢȗȢȠ ȣǻȘȥȧȠȢȖȧȲȫȜ ȥȖȢǿ ȕȧȤȩȟȜȖș
ȚȜȦȦȓțȗȔȘȧǿțȢȤȓȡǻȝȥȧȠȡǻȫȔȥȜȣșȤșȠȢȗȜǻȣȢȤȔțȞȜ
©ȕȤȔȦșȤȥȦȖȢ ȥȟȔȖȡșª ǻ ȖȢȤȢȗǻȖ ©ȥȜȖȜȝ ȗșȦȰȠȔȡ ȠȢȖ
ȥȢȖȔ  ǬșȡȪșȖǻ țȔțȜȤȔǿ Ȗ Ȗǻȫǻª ȤȤ —  ǧȓȗȔȤșȠ
ȡȔ ǤȔȟǻǿȖȢȠȧ ȥșȤȪǻ ȟșȚȜȦȰ ȡșȖȜȥȟȢȖȟșȡȔ ȘȧȠȞȔ ȣȤȢ
ȗǻȤȞȢȦȧȣȢȠȜȟȢȞ ȧȦȫȠȢȚȟȜȖȢǻȥȖȢȗȢȡșȖȠǻȡȡȓȫȜ
ȡșȕȔȚȔȡȡȓțȢȦȜȠ©ȥȜȖȜȠȗșȦȰȠȔȡȢȠª—ǡȔțșȣȢȲ—
©ȢȘȡȢȥȦȔȝȡș ȥȦȔȦȜª  ȗȡǻȦȜȦȰ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ ȠȔȤȡȢȥȦǻ
ȖȦȤȔȦȠȜȡȧȭȢȥȦǻȥȟȔȖȜ©ǜȔȗȜȡșȖȥșȦȜȥȔȠțȔȗȜȡșȬ
ǶȡșțȗȔȘȔȲȦȰȭȢȕȦȜțȡȔȖª ȤȤ— ǣȥȦȔȡȡǿ
ȭȢ ȟȜȬȜȟȢȥȓ ȗșȤȢǿȖǻ ȝȢȗȢ ȠȢȤȔȟȰȡș ȢȣșȤȦȓ — Ȫș
ȟȲȕȢȖ ȘȢ ǨȞȤȔȁȡȜ ȠȢȟȜȦȖȔ țȔ ȡșȁ ©ǤșȤșȩȤșȥȦȜȖȥȓ
ȫȢȦȞȜȖțȓȖǶțȔǨȞȤȔȁȡȧȠȢȟȜȦȜȥȰǦȦȔȤȜȝȫșȤȡșȪȰ
ȣȢȬȞȔȡȘȜȕȔȖª ȤȤ— 
ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȣȢȗȟȓȘ ȡȔ ǻȥȦȢȤǻȲ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ Ȫǻ ȤȢȞȜ
țȔțȖȜȫȔȝȖȜȖȔȚșȡȜȝȢȪǻȡȞȔȣȢȘǻȝǻȣȢȥȦȔȦșȝȞȤȜȦȫȔȥȢȠ
ȚȢȤȥȦȢȞȔȦȔȕȧȖȔǿȭȢȞȤǻțȰȦȖșȤșțȜȝǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨȔȡȔȟǻț
ȣȤȢȕȜȖȔǿȦȰȥȓȖǻȘȗȢȠǻȡȞȢȟǻȘșȔȟǻțȔȪǻȁȡȔȪȘȔȖȡȜȡȜ—
ȦșȭȢȠȢȚȡȔȕȡȔțȖȔȦȜǻȥȦȢȤǻȟȲțǻȓȠȜǧȢȣȤȢȠȔȝȡș
ȭȢȣȤȔȖȘȔ ȧ ȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓȩ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȣșȤȥȢȡȔȚȔ
ȡș ȣȤȓȠȢ ȔȖȦȢȤȢȖȜȩ  ȢȘȡȢțȡȔȫȡȔ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔ
ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȜ ȓȞ ©ǖȢȚȢȗȢ ȤȔȲª ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ
ȖȜȥȢȞǻȁª ǨȖȥȦȘȢȣȢșȠȜ©ǬșȤȡșȪȰªȧȫȧȖȔǿȦȰȥȓȘȔȖȡȓ
ȭș ț ȫȔȥǻȖ ȤȔȡȡǻȩ ȣȢșțǻȝ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȔ ȡȢȦȔ ȚȔȟȲ țȔ
ȥȟȔȖȡȜȠ ȠȜȡȧȟȜȠ ©ǖȧȟȢ ȞȢȟȜȥȰª ©Ǣș ȖșȤȡșȦȰȥȓª
©ǕȓȕȤȔȦșǧȔȞȜȕȧȘȧȥȣȢȘǻȖȔȦȜȥȰªȔȥȪșȡȧȢȕȤȔȡȡȓ
ȗșȦȰȠȔȡȔȧȖǻȤȬǻ©ǨȡșȘǻȟșȡȰȞȧȧȥȖȓȦȧȲªȖȜȦȤȜȠȔȡȢ
Ȗ ȧȤȢȫȜȥȦȢȣǻȘȡșȥșȡǻȝ ȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ ǻȥȦȢȤ ȣǻȥȡǻ ǻț
țȔȠȜȟȧȖȔȡȡȓȠȞȢțȔȪȰȞȜȠȜȤȜȦȧȔȟȔȠȜȦȔȔȦȤȜȕȧȦȜȞȢȲ
ǖȧȞȢȟǻȫȡȢȕșțȞȢȡȨȟǻȞȦȡȢȲȣȢȥȣǻȟȰȧȤȢȚșȖȢȠȧȥȖǻȦȟǻ
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ȚȜȟȢȥȰª ©ǤȜȬȔȟȜȥȰ ȖȢȟȰȡȜȠȜ ȥȦșȣȔȠȜª ©ȪȖǻȟȜ 
ǢșȡȔȫșȟǻȟǻȁȘǻȖȫȔȦȔ©ǤȜȬȔȟȔȥȓȥȜȡȔȠȜȠȔȦȜªǻȦǻȡ
ǶȘșȔȟǻțȔȪǻȓȣȢȬȜȤȲǿȦȰȥȓȝȡȔȧȞȤȣȢȟȰȥȖțȔǿȠȜȡȜȦǻǿȁ
ȣȢȤȜ©ǖȤȔȦȔȟȜȥȰțȖȢȟȰȡȜȠȜȟȓȩȔȠȜªǤȢȓȖȔȣȢȘǻȕȡȜȩ
țȔȗȔȟȢȠ Șȟȓ țȤǻȟȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡș ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȩ
ȠȢȖȜȦȰ ȕȜ ©ȤșȦȤȢȧȦȢȣǻȫȡȜȩª ȠȢȦȜȖǻȖ țȤșȬȦȢȲ ȠȔǿ
ȥȖȢȁ ȣȢȓȥȡșȡȡȓ ȥȦȢȥȢȖȡȢ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖȜȤǻȬȔȟȰȡȜȠȜ
ȕȧȟȜ ȣȤșȪǻȡȰ ȥȣȢȡȦȔȡȡȜȝ ȥȣȔȟȔȩ ȡȔȞȢȣȜȫșȡȢȁ ȦȧȗȜ
ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȁ ȥȖȢǿȤǻȘȡȔ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȔ ȣșȤșȖȦȢȠȔ ȖǻȘ ȡȔȪ
ȞȤȜȦȜȞȜ ȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȜ ȗȢȥȦȤȔȚȔȗȔȘȧȩȢȖȡȢȗȢȢȣșȤȦȓ
ǻȘșȔȟȧ ȭȢ Ț ȘȢ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȣȢȟȰȥȰȞȜȩ ȖțȔǿȠȜȡ ȦȢ
ȦȧȦ ȣșȖȡȢ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȘȔȟȜȥȓ ȖțȡȔȞȜ ȘȤȧȚȡǻ ȞȢȡȦȔȞȦȜ
ȡȔțȔȥȟȔȡȡǻțȕȤȔȦȔȠȜ©ȥȢȧțȡȜȞȔȠȜªȦȔȞȢȚ—ȣȢȟȰȥ
ȣȔȦȤǻȢȦȔȠȜȣȢȞȔȤȔȡȜȠȜȓȞǻȧȞȤȣȢșȦȫȧȚȜȡșȪȰȞȢȲ
ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȡȢȲȖȟȔȘȢȲ
ǤȢȖșȤȡșȡȡȓ ǻț țȔȥȟȔȡȡȓ ȣȤȜȤȢȘȡȢ ȣȤȜȦȟȧȠȜȟȢ
Ȫǻ ȢȕȜȘȖȔ ȫȜȡȡȜȞȜ ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ ȘșȭȢ ȖǻȘȥȧȡȧȟȢ ȁȩ Ǖ
ȣȢȘȢȤȢȚ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ  ȣǻȘ ȫȔȥ ȓȞȢȁ ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȧȖ
ȦȓȚȞȢ ȦȤȔȖȠȢȖȔȡȜȝ ȥȦȤȔȩǻȦȡȜȠȜ ȞȔȤȦȜȡȔȠȜ țȔȡșȣȔȘȧ
ȞȤǻȣȢȥȡȜȪȦȖȔțȟȜȘȡǻȖȥȢȪȦȔȡȔȪȗȡȢȕȟșȡȡȓȖȜȞȟȜȞȔȟȔ
ȡȢȖȧȩȖȜȟȲȔȡȦȜǻȠȣșȤȥȰȞȜȩȔȡȦȜȪȔȤȜȥȦȥȰȞȜȩȡȔȥȦȤȢȁȖ
©Ǵ ȡș ȡșțȘȧȚȔȲ ȡǻȖȤȢȞȧª ©ǗȢ ǶȧȘșȁ ȖȢ Șȡǻ ȢȡȜª
©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿǶǿțșȞǻȁȟȲª©ǫȔȤǻȖȞȤȢȖȔȖȜȩȬȜȡȞȔȤǻȖª
©ǦȖǻȦș ȓȥȡȜȝ ǦȖǻȦș ȦȜȩȜȝª ©ǪȢȫȔ ȟșȚȔȫȢȗȢ ȝ
ȡș ȕ·ȲȦȰª ©ǣ ȟȲȘȜ ȟȲȘȜ ȡșȕȢȤȔȞȜª  ǦȔȠș Ȗ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȪȜȩ ȠȢȦȜȖǻȖ ȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȠȧ ȝ ȥșȡȥȢȖȢȠȧ
ȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞȧ Ȗ țǻȥȦȔȖȟșȡȡǻ ȝ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡǻ ț ȡȜȠȜ
ȔȞȦȜȖǻțȧǿȦȰȥȓ ȖȜȩȢȘȜȦȰ ȡȔ ȣșȤșȘȡǻȝ ȣȟȔȡ ȘȜȥȞȧȤȥ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȣșȤșȝȡȓȦȜȝ ȣȢȫȧȦȦȓȠȜ ȥȢȪ ȦȔ ȡȔȪ ȗȡǻȖȧ
ȢȕȤițȜ ȣȤȢȦșȥȦȧ Ǩ ȖǻȤȬǻ ©ǦȢȡ — ǢȔ ȣȔȡȭȜȡǻ
ȣȬșȡȜȪȲ ȚȔȟȔª ȢȕȤȔț ȠȔȦșȤǻȞȤǻȣȔȫȞȜ ȣȤȢȫȜȦȧǿȦȰȥȓ
ȓȞ ȔȟșȗȢȤǻȓ țȔȞȤǻȣȔȫșȡȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ȞȢȦȤǻȝ ȦǻȟȰȞȜ ȖȖǻ
ȥȡǻ ȖȖȜȚȔȲȦȰȥȓ ȭȔȥȟȜȖș ȠȔȝȕȧȦȡǿ ȁȁ ȘȜȦȜȡȜ ȢȠȤǻȓȡȔ
ȖȢȟȓ ȤȔȘǻȥȡȔ ȣȤȔȪȓ ©ȡȔ ȥȖȢȁȠ ȖșȥșȟǻȠ ȣȢȟǻª ǜȡȢȖȧ
ȣȢȘǻȕȡȢȘȢȣȢșȠȜ©ǦȢȡ—ǘȢȤȜȠȢȁȖȜȥȢȞǻȁªȖȣȢșȦȢȖǻȝ
ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ țȤȜȡȔǿ ȡșȥȦșȤȣȡȢ ȕȢȟȲȫș ȣȜȦȔȡȡȓ ©ǡǻȝ
ȟȲȕȜȝȞȤȔȲȡșȣȢȖȜȡȡȜȝǜȔȭȢȦșȕșǘȢȥȣȢȘȰȞȔȤȔ
ǟȔȤȔǿ ȦȓȚȞȢ"ª ©ǣȥǻȓ ǘȟȔȖȔ ;,9ª  ǗǻȘȣȢȖǻȘȰ ȡȔ Ȫș
ȣȜȦȔȡȡȓ ȡșȢȘȡȢțȡȔȫȡȔ ȖǻȤȬ©ȣȢȘȤȔȚȔȡǻǿª ȖǻȘȦȖȢȤȲǿ
ȤȔȘȬș ȣȢȬȧȞ ȦȔȞȢȁ ȖǻȘȣȢȖǻȘǻ Ȥȧȩ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȦȔ
ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨȠȜȥȟǻȥȞȟȔȘȡȜȝȥȧȣșȤșȫȟȜȖȜȝȖǻȘȗȡǻȖȡȜȩ
ȢȥȞȔȤȚșȡȰ ©ȟȧȞȔȖȜȩ ȫȔȘª ǨȞȤȔȁȡȜ țȔ ǻȥȦȢȤ ȦȔ ȥȢȪ
ȣȤȢȖȜȡȜ ǻ ȣȤȜȦȧȗȜ ©ǜȔ ǖȢȗȘȔȡȔ  ǧȔ țȔ ȥȞȔȚșȡȢȗȢ
ǤșȦȤȔª  țȔ ©ȕșțȫșȥȦǻǿª țȤȔȘȧ ©ȞȤȜȖȢȘȧȬǻǿª ȖǻȘ
ȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȡȓ ȡȔȪ ȞȔȦȔȥȦȤȢȨȜ ©ǤȢȗȜȕȡșȬ țȗȜȡșȬ
ǨȞȤȔȁȡȢª ©ǗȢ țȟȢȕǻ  ǦȜȡȜ ȦȖȢȁ Ȧșȕș ȧȕ·ȲȦȰª  — ȘȢ
ȢȣȦȜȠǻȥȦȜȫȡȢȗȢȣȢȗȟȓȘȧȖȠȔȝȕȧȦȡǿȥȦȖșȤȘȚșȡȡȓȖǻȤȜ
ȧ ȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓ ©ȠȔȠȜªǨȞȤȔȁȡȜ ȣȢȖȔȟșȡȡȓ ǻȘȢȟǻȖ ©Ȗ
ȫȧȚȜȩȫșȤȦȢȗȔȩªȧȣșȤșȠȢȗȧ©ȡȢȖȢȗȢȥȟȢȖȔªȣȤȔȖȘȜ
ȓȞȔ©ȟȲȘȢȞȤȔȘșȡȜȝȥȣȔȥșǣȘȟȔȥȞȜȪȔȤȥȰȞȢȁª
ǤȢȠǻȦȡȢ ȣȢȥȜȟȲǿȦȰȥȓ Ȗ Ȫșȝ ȣșȤǻȢȘ ȞȤȜȦȜȫȡȜȝ
ȥȦȤȧȠǻȡȰȧǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓ
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ȓȞ ȧ ȥȢȪ ȦȔȞ ǻ Ȗ ȡȔȪ ȤȔȞȧȤȥǻ ǤǻȘ ȖȤȔȚșȡȡȓȠ ȖǻȘ
ȖǻȘ Ȝȡ ǤșȤșȓȥȟȔȖȔ ȞȢȟȜȥȰ ȢȘȡȢȗȢ ț ȡȔȝțȡȔȫȡǻȬȜȩ
ȠǻȥȦ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȕ țȗȢȘȢȠ țȔȡșȘȕȔȡȢȗȢ ȣȤȢȖǻȡȪǻȝȡȢȗȢ
ȠǻȥȦșȫȞȔȣȢșȦȢȖȔȠȜȥȟȰțȡȢȖȧȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓȘȢȣȢȥȦȔȦǻ
ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ L ȦȜȠ ȥȔȠȜȠ ǻȠȣȟǻȪȜȦȡȢ țȔȦȢȤȞȧǿ
ȦșȠȧȥȧȠȡȢțȖǻȥȡȢȁǤșȤșȓȥȟȔȖȥȰȞȢȁȤȔȘȜǢșȠȢȚȡȔȡș
ȣȢȠǻȦȜȦȜ țȔȥȔȘȡȜȫȢȁ ȤǻțȡȜȪǻ Ȗ ȡȔȥȦȤȢȁ ȝ ȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ
ȠǻȚ ȖǻȤȬșȠ ©ǴȞȕȜȦȢ ȦȜ ǖȢȗȘȔȡș ȣ·ȓȡȜȝª   ǻ
ȤȔȡǻȬȜȠȜȦȖȢȤȔȠȜ—ȫȢȦȜȤȜȖǻȤȬșȠ©ǜȔȭȢȠȜȟȲȕȜȠȢ
ǖȢȗȘȔȡȔ"ªȦȔȠǻȥȦșȤǻǿȲ©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩªǨȣșȤȬȢȠȧț
ȢȥȦȔȡȡǻȩȘȖȢȩǻȤȢȡǻȓȠȔǿȡȔȣǻȖȚȔȤȦǻȖȟȜȖșțȔȕȔȤȖȟșȡȡȓ
ȞȤȜȦ ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ȗșȦȰȠȔȡȔ țȔȩȢȖȔȡȢ Ȗ ȣǻȘȦșȞȥȦǻ ȧ
ȖǻȤȬǻǻȤȢȡǻȲȝȥȔȤȞȔțȠȓȖȟșȡȢȖǻȘȞȤȜȦȢțȔȞȟȔȘșȡȢ
ȧȥȦȤȧȞȦȧȤȧȥȔȠȢȗȢȦșȞȥȦȧȖȢȡȜȡȔȤȢȘȚȧȲȦȰȥȓțȞȢȡȦ
ȤȔȥȦȧ ȠǻȚ ȧȥȦȔȟșȡȜȠȜ ȖșȟȜȫȔȟȰȡȜȠȜ ȥȦșȤșȢȦȜȣȔȠȜ
©ȣȤșȣȤȢȥȟȔȖȟșȡȜȝª ©ȤȢțȧȠȡȜȝ ȕȔȦȰȞȧª ©ȖșȟȜȞȜȝ
ȠȧȚșª  ǻ ȥȦȜȟǻȥȦȜȞȢȲ ȖǻȘȖșȤȦȢȗȢ ȣȤȜȡȜȚșȡȡȓ ©Ȗ
ȞȔȟȲȚǻ ȧȦȢȣȜȖȥȰ  Ǘ ȕȔȗȡǻ ȥȖȜȡȓȫǻȠª  Ǩ ȣȢșȠǻ ©Ǘș
ȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȕȧȟȢ ȘȔȡȢ ȡșȘȖȢțȡȔȫȡȧ țȔ ȥȧȦȦȲ Ȕȟș
ȣȢȟǻȦȞȢȤșȞȦȡȧțȔȨȢȤȠȢȲȣȢȫȔȥȦȜȡȔȖǻȦȰȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȧ
ȢȪǻȡȞȧ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ȓȞ ȔȤȩǻȦșȞȦȢȤȔ ȨȔȦȔȟȰȡȢȁ Șȟȓ
ǨȞȤȔȁȡȜțȟȧȞȜțǡȢȥȞȖȢȲǢȔȦȢȠǻȥȦȰȟǻȤȜȫȡȜȝȗșȤȢȝ
ȣȢșțǻȁǻȡȖșȞȦȜȖȜ©ǴȞȕȜȦȢȦȜǖȢȗȘȔȡșȣ·ȓȡȜȝªȡșțȡȔǿ
ȡȔȣǻȖȦȢȡǻȖȥȟȜȖșȡșȞșȤȢȖȔȡǻșȠȢȪǻȁțȞȢȚȡȜȠȤȓȘȞȢȠ
ȡȔȕȜȤȔȲȫȜ ȡȔȣȤȧȗȜ ȖȜȕȧȩȔȲȦȰ ȧ ȨǻȡȔȟǻ ȡșȥȦȤȜȠȡȜȠ
ȔȚ ȘȢ ȕȤȧȦȔȟȰȡȢȥȦǻ ȗȡǻȖȢȠ ©ǴȞȕȜ ȦȜ ȡȔ ȥȖǻȦ ȡș ȤȢ
ȘȜȖȥȰǕȕȢȖȞȢȟȜȥȪǻȭșȧȣȜȖȥȰǧȢȡșȞȧȣȔȖȕȜȓ
ȖȞȔȟȲȚǻǧșȕșȣȤșȥȟȔȖȡȢȗȢǕȠǻȡȰª
ǧȔȞ ȥȔȠȢ ȝ ȧ ȣȢșțǻȁ ©ǖȧȖȔȟȜ ȖȢȝȡȜ ȝ ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ
ȥȖȔȤȜª ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș ȬȞȢȘȧǿ ȗȢȥȦȤȜȩ ȖȜȞȤȜȖȔȟȰȡȜȩ ǻ
ȣȤȢȤȢȫȜȩȥȟǻȖȡȔȔȘȤșȥȧ©ȔȡȦȜȗșȤȢȁȖªȡȔȪǻȥȦȢȤǻȁȦȜȩ
ȘȔȖȡǻȩǻȥȧȫȔȥȡȜȩ©ȟȲȘȥȰȞȜȩȬȔȬșȟǻȖªȭȢ©ȚșȤȧȦȰǻ
ȦȟȓȦȰªȖǻȞȢȖȢȗȢ©ȥȦȔȤȢȗȢȘȧȕȔª—ǨȞȤȔȁȡȧ©ȕȧȘȓȞȜ
ǧȔȞȤȢȣȜȖȔ—ȔȕǻȟȰȬȡǻȫȢȗȢǢșȖȜȤȢȥȦșȡȔȘȖȔȬȜȠ
ȦȤȧȣȢȠ  Ƕ ȥȦȔȡș ȞȧȣȢȲ ȡȔ Ȟȧȣǻ  ǦȠșȤȘȓȫȜȝ ȗȡǻȝª
ǢȔțȖȔȡȜȝ ȦȖǻȤ țȔȖșȤȬȧǿ ȥșȤǻȲ ȟǻȤȜȫȡȢǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ
ȤȢțȘȧȠǻȖ ǻ ȣȢȟǻȦ ȣȤȢȤȢȪȦȖ ȣǻțȡȰȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȖ·ȓ
țȔȡȜȩ ǻț ȠȜȡȧȖȬȜȡȢȲ ǻ ȕȧȘȧȫȜȡȢȲ ǨȞȤȔȁȡȜ ȁȁ ǻȥȦȢȤ
ȘȢȟșȲǦȜȠȖȢȟǻȫȡȢȭȢȣǻȘȥȧȠȞȢȖȜȠȧǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ
ȘȜȥȞȧȤȥǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ȥȦȔȖ ȣșȤșȘȥȠșȤȦȡȜȝ ȟȲȦ  
ȖǻȤȬ©ǬȜȡșȣȢȞȜȡȧȦȰȡȔȠȡșȕȢȗȢªȣȤȜȫǻȠȦșȠȧȣșȤș
ȖșȘșȡȢ Ȗ ȪǻȟȞȢȠ ȡȢȖȜȝ ȤșȗǻȥȦȤ — ȥȧȦȢ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȝ
ǻȡȦȜȠȡȜȝ ǫș ȖȚș ȡș ȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡș ȣȤȢȤȢȪȦȖȢ Ȫș ȝ
ȡșȨǻȟȢȥȢȨȧȦȢȣǻȓȓȞȥȞȔȚǻȠȢ©ǶȥȔǻȓǘȟȔȖȔª—
ȗǻȠȡȥȖǻȦȟȢȠȧȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧǨȞȤȔȁȡȜȞȤȔȁȡȜ©ȖșȥșȟȜȩ
ȥǻȟª ǻ ȖǻȟȰȡȜȩ ȟȲȘșȝ ǨȠȢȖȡȢ ȡȔ ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ
ȤǻȖȡǻȖȣȢșțǻȁ©ǬȜȡșȣȢȞȜȡȧȦȰȡȔȠȡșȕȢȗȢªȠǻȟșȡȔȤȡȔ
Ȗǻțǻȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ȣȤȜȥȧȦȡȓ — ȔȘȚș ȣȢșȦ ȗȢȖȢȤȜȦȰ ȣȤȢ
ǨȞȤȔȁȡȧ ȡșȥȰȢȗȢȘȡǻȬȡȲ ȣȢȦȢȝȕǻȫȡȧ Șș ȥȣȢȘǻȖȔǿȦȰȥȓ
ȣȤȢȘȢȖȚȜȦȜ ȥȖȢǿ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ Ȗ ǻȡ ȫȔȥȢȣȤȢȥȦȢȤȢȖȢȠȧ
ȖȜȠǻȤǻǶȖȢȘȡȢȫȔȥȪșȣȤȢȭȔȡȡȓțǨȞȤȔȁȡȢȲȤșȔȟȰȡȢȲ
ț ȢȠȤǻȓȡȢȲ ©ȩȔȦȢȫȞȢȲª ©ȥȔȘȢȫȞȢȠª ȗȔǿȠ ȥȦșȣȢȠ
ȠȢȗȜȟȔȠȜȗȢȤȔȠȜ ȕȢ ȦȔȠ ©ȡȔȘ ǦȦǻȞȥȢȠ ȧ ȤȔȲª ȕȧȘș

ȟȜȬș ȣȔȠ·ȓȦȰ ȣȤȢ ȡșȁ ©ǙȡǻȣȤȢ ǨȞȤȔȁȡȧ țȗȔȘȔǿȠ 
!ǶȖșȥșȟșȡȰȞȢțȔȥȣǻȖȔǿȠªǧȔȞȢȲȥȖǻȦȟȢȲȞȢȘȢȲ
țȔȖșȤȬȧǿȦȰȥȓǭșȖȫșȡȞȢȖȔȣȢșȦȜȫȡȔȥȜȠȨȢȡǻȓǨȞȤȔȁȡȜ
ǤȤȢȖșȘșȡȔȡȔȠȔȦșȤǻȔȟǻȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔȘǻȔȩȤȢȡǻȫȡȔ
ȤȢțȣȤȔȖȔȝȢȗȢȞȢȡȪșȣȪǻȁ ȘȜȥȞȧȤȥȧȢȕȤȔțȧȦșȠȜȦȔǻȡ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȘȔǿ ȣǻȘȥȦȔȖȜ ȣǻȘȦȖșȤȘȜȦȜ ȣȢȣșȤșȘȡȰȢ ȖȜ
ȥȟȢȖȟșȡȧ ȘȧȠȞȧ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ ȦȖȢȤșȡȡȓ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ
Ȫǻǿȁ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ȣȢȥȦȔǿ ȓȞ ȣșȖȡȔ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡǻȥȦȰ ȥȦȔȘǻȝ ȁȁ
ȖȜțȤǻȖȔȡȡȓ ȤȢțȖȜȦȞȧ Ȗ ȡȔȣȤȓȠǻ ȘȢ țȠǻȥȦȢȖȢȗȢ ȡȔȣȢȖ
ȡșȡȡȓ țȕȔȗȔȫșȡȡȓ ȓȞ Ȥȧȩ ȢȘ ȣȤȢȥȦȢȗȢ ȘȢ ȥȞȟȔȘȡȢȗȢ
ȖǻȘ șȟșȠșȡȦȔȤȡȢȗȢ ȘȢ ȕȔȗȔȦȢțȡȔȫȡȢȗȢ ȖǻȘ ȣȤȜȤȢȘȡȢȗȢ
ȥȦȜȩǻȝȡȢȗȢȣȢȫȧȦȦȓȘȢǻȥȦȢȤǻȢȦȔȡȔȪǻȢȥȢȨȢȥȓȗȡșȡȡȓ
ȞȢȤȢȦȬș ȞȔȚȧȫȜ ȓȞ ȣȤȢȪșȥ — ȡș ȟǻȡșȔȤȡȜȝ ȡș ȣȢ
țȕȔȖȟșȡȜȝ țȜǼțȔǼǻȖ ȥȦȤȜȕȞǻȖ ȫȜ ȡȔȖȣȔȞȜ ȠȢȠșȡȦǻȖ
ȗȔȟȰȠȧȖȔȡȡȓȔȟșțȔȥȧȦȦȲȥȖȢǿȲșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȝ
ǙȢȪǻȟȰȡȜȠ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ țȔȦȢȤȞȡȧȦȜ ȕȢȘȔȝ ȞȢȤȢȦȞȢ
ȣȤȢțȢȖǻ ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣǻȘ ȞȧȦȢȠ țȢȤȧ ȖȜȥȖǻȦȟșȡȡȓ
Ȗ ȡȜȩ ȦșȠȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȠȔȲȫȜ ȡȔ ȧȖȔțǻ ȥȣșȪȜȨǻȫȡǻȥȦȰ
ȪȰȢȗȢ ȖȜȥȖǻȦȟșȡȡȓ ǤȢȟȜȬȔȲȫȜ ȡȔȤȔțǻ ȣȢțȔ ȠșȚȔȠȜ
ȤȢțȗȟȓȘȧțȔȗȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȧǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȤȢțȜȤȢȥ
ȠȢȖȢȲȓȞșȥȦșȦȜȫȡȢȁȪǻȟȢȥȦǻȝȣȢȗȢȦǻȖȘȢȞȟȔȘȡȜȝȔȡȔ
ȟǻț ȢȞȤșȠȜȩ ȣȢȖǻȥȦșȝ ǻ ǮȢȘșȡȡȜȞȔ țȖșȤȡǻȠȢ ȧȖȔȗȧ ȡȔ
ȢȘȜȡȔȥȣșȞȦȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȘȢȦȜȫȡȜȝȘȢțȗȔȘȔȡȢȁȭȢȝȡȢ
ȥȣșȪȜȨǻȫȡȢȥȦǻȣșȤșȟȢȠȟșȡȡȓȧȪȜȩȣȢȖǻȥȦȓȩȘȜȥȞȧȤȥȧ
ǨȞȤȔȁȡȜ ǜȔȗȔȟȰȡȢȖȜțȡȔȡȜȠ ȠȢȚȡȔ ȖȖȔȚȔȦȜ ȨȔȞȦ
ȢȫșȖȜȘȡȢȁ ȢȥǻȕȡȢȥȦǻ ȤȢȥ ȣȤȢțȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȁȁ ȥȞȔțȔȦȜ
ȕ ȦȜȣȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ©ȖȜȟȢȠȟșȡȢȥȦǻª ț ȪǻȟȢȗȢ ȞȢȡȦșȞȥȦȧ
ȝȢȗȢȥȣȔȘȭȜȡȜǦȦȢȥȢȖȡȢȦșȠȜȢȕȤȔțȧǨȞȤȔȁȡȜȓȞȜȠȜ
ȖȢȡȜ ȖȜȗȟȓȘȔȲȦȰ ȧ Ȫǻȝ ȣȤȢțǻ țȔȥȔȘȡȜȫȢ ȖȔȚȟȜȖȜȠȜ
ȖȜȘȔȲȦȰȥȓȘȖǻȤȜȥȜȞȢȦȤǻȦȔȞȢȲȚȠǻȤȢȲȥȧȣșȤșȫȔȦȰ
ȢȘȡȔȢȘȡǻȝȓȞȢȲȝȞȢȤșȟȲȲȦȰȠǻȚȥȢȕȢȲǤȤȜȫȜȦȔȡȡǻ
ȣȢȖǻȥȦșȝȡșȖȜȡȜȞȔǿȚȢȘȡȢȗȢȥȧȠȡǻȖȧȖȦȢȠȧȭȢȔȖȦȢȤ
ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ ȔȕȥȢȟȲȦȡȢȁ ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ ț ȡȜȩ ȣȤȢ ȖȜȁȠȢȞ
ȕȧȘș ȥȞȔțȔȡȢ ȦȤȢȩȜ ȡȜȚȫș  — ȣȤȔȖȘȜȖȜȝ ȧȞȤȔȁȡșȪȰ
Ȗǻȡ ȡș ȣȤȢȥȦȢ ȘȢȕȤș țȡȔǿ ǨȞȤȔȁȡȧ ȕȔȗȔȦȢ ȣȢȣȢȁțȘȜȖ
ǻ ȣȢȣȢȩȢȘȜȖ ȣȢ ȤǻțȡȜȩ ȁȁ ȠǻȥȪȓȩ ǻ ȞȧȦȢȫȞȔȩ Ȕȟș țȡȔǿ
ȥșȤȪșȠȖǻȘȫȧȖȔǿȁȁǻțȥșȤșȘȜȡȜȓȞțȡȔȲȦȰǻȖǻȘȫȧȖȔȲȦȰ
ȥȖȢȲ ȖǻȦȫȜțȡȧ ǻ ȩȢȫș ȓȞȢȠȢȗȔ ȕǻȟȰȬș ȤȢțȣȢȖǻȥȦȜ ȫȜ
ȦȔȫșȖǻȣȤȢȡșȁȣȤȢȁȁȥȧȫȔȥȡǻȥȦȰǻȠȜȡȧȖȬȜȡȧǨȣȔȘȔǿȖ
ȢȞȢȭȢǭșȖȫșȡȞȢȖǻȣȢȖǻȥȦǻțȔțȖȜȫȔȝȥȧȦȦǿȖȢȕǻȟȰȬȢȲ
ȠǻȤȢȲȡǻȚȝȢȗȢȣȢșțǻȓȡȔȥȜȫșȡǻȦȢȣȢȡǻȠǻȫȡȜȠȜȟȔȡȘ
ȬȔȨȦȡȜȠȜ șȦȡȢȞȧȟȰȦȧȤȡȜȠȜ ȣȢȕȧȦȢȖȜȠȜ ȤșȔȟǻȓȠȜ
ȧȞȤ ȚȜȦȦǿȣȤȢȥȦȢȤȧ ȣȤȜȡȔȗǻȘȡȜȠȜ ȖǻȘȥȦȧȣȔȠȜ Ȗ ȡȔȪ
ǻȥȦȢȤǻȲȣȢȥȜȟȔȡȡȓȠȜȡȔȦǻȔȕȢȦǻȁȁșȣǻțȢȘȜǻțȡȔȡǻȣȢ
ȥȦȔȦǻȤǻțȡȢȗȢȤȢȘȧȨȢȟȰȞȟȢȤțȢȞȤȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȜȠ
șȟșȠșȡȦȢȠ
ǣȥȢȕȟȜȖȢ ȖȜȤȔțȡȢ Ȫș ȣȢȠǻȦȡȢ Ȗ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ȞȢȦȤǻ
ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰȖȟȔȥȦȜȖȢȣȤȢțȢȖǻȖșȤȥǻȁȤȔȡǻȬșȥȦȖȢȤșȡȜȩ
ȣȢșȠ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª©ǗȔȤȡȔȞª©ǟȡȓȗȜȡȓªǙȢȞȟȔȘȡǻȬș
ȤȢțȤȢȕȟȓȲȫȜ Ȕ ǻȡȢȘǻ ȝ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȲȫȜ ȨȔȕȧȟȧ ȝ
ȥȲȚșȦ ȔȖȦȢȤ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȡȔȫș țȤȔȘǻȖȬȜ ȬȜȤȬȜȠ ȣȢ
ȤǻȖȡȓȡȢ ț ȣȢșțǻǿȲ ȢȣȢȖǻȘȡȜȠ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦȓȠ ȣȤȢțȜ
ȡș ȦȔȞǻȝ ȚȢȤȥȦȞǻȝ ȁȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡǻȝ ȧȡȢȤȠȢȖȔȡȢȥȦǻ ȘȔǿ

ǨǟǥǕȀǢǕ

ȥȢȕǻȖȢȟȲǻȖȢȫșȖȜȘȰȣȤȔȗȡșȖȖșȥȦȜȘȢȦșȞȥȦȧȓȞȢȠȢȗȔ
ȕǻȟȰȬșȣȢțȔȨȔȕȧȟȰȡȢȗȢȠȔȦșȤǻȔȟȧ—ȦȔȞȢȗȢȓȞǻȥȦȢȤ
ȖǻȘȢȠȢȥȦǻȖȟȔȥȡǻȥȣȢȗȔȘȜȝȞȢȠșȡȦȔȤȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓ
ȞȔȤȦȜȡȜ ȣȤȜȤȢȘȜ ǻ țȡȔȝȢȠȜȩ ȠǻȥȪșȖȢȥȦșȝ ȡȔȤȢȘȡǻ
ȣǻȥȡǻȟșȗșȡȘȜȕȧȖȔȟȰȭȜȡȜȣȢȘȤȢȕȜȪǻȣȢȕȧȦȧǻțȖȜȫȔȁȖ
ȤǻțȡȜȩȥȦȔȡǻȖȖșȤȥȦȖȣȤȢȬȔȤȞǻȖȧȞȤȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǣȥȰ
ȣȤȜȠǻȤȢȠȤȢțȟȢȗȜȝȖȥȦȘȢ©ǢȔȝȠȜȫȞȜªțȤȢțȣȢȖǻȘȘȲ
ȣȤȢ ǥȢȠȢȘȔȡǻȖȥȰȞȜȝ Ȭȟȓȩ ȢȥȰ ȢȣȜȥ ȣȢȤȓȘȞǻȖ ȟȲȘșȝ
ȤȢȘȜȡȡȢȁ ȔȦȠȢȥȨșȤȜ Ȗ ȣȢȟȰȥ ȣȔȡȥȰȞȢȠȧ ȠȔǿȦȞȧ
©ǗȔȤȡȔȞª  ȢȥȰ ȣȤȜȡȔȗǻȘȡȔ ǻȥȦȢȤ ȘȢȖǻȘȞȔ ȣȤȢ ȠǻȥȦȢ
ǟȢțșȟșȪȰ ȖǻȘȢȠș ȣȤȢȖșȘșȡȢȲ ȦȧȦ ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ — Ȗ Ǣǻ
ȚȜȡǻ  ȞȢȟȜȥȰ ǬȢȤȡȢȲ ȤȔȘȢȲ Ȕ ȦȔȞȢȚ ©ȩȤȔȠȢȠ ȗȤȔ
ȪȜȢțȡȢȝ ȔȤȩȜȦșȞȦȧȤȯ ȤȔȥȦȤșȟȟșȖȥȞȢȝ ȖȢțȘȖȜȗȡȧȦȯȠ
ǢȔȦȔȟȜșȝ ǥȢțȧȠȜȩȢȲª    ǻ ȣȢȤȓȘ — ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ
ȥȣȢȗȔȘ ȣȤȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ țȢȞȤ ȣȤȢ ȬȞǻȟȰȡȢȗȢ ȖȫȜȦșȟȓ
ȡșȥȦȜȩȔȤȡȢȗȢ ȘȓȞȔ ǦȢȖȗȜȤȓȥȟǻȣȢȗȢ ǻ ȫșȤșț Ȫșȝ
ȥȣȢȗȔȘ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔ ȥȦȔȤȢȁ ȧȞȤ ȥǻȟȰȥȰȞȢȁ ȬȞȢȟȜ
©ǟȡȓȗȜȡȓª ǨȦǻȠǻȖǻȡȣȢȖǻȥȦȓȩȪǻȟǻȦșȞȥȦȢȖǻȬȔȤȜ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢ țșȠȟǻ ǻȥȦȢȤǻȁ ȟȲȘȓȠ ǨȞȤȔȁȡȜ ȤȢȘȢȖǻȘ
ǢȜȞȜȨȢȤȔ ǦȢȞȜȤȜ ȝȢȗȢ ȕǻȢȗȤȔȨǻȓ ȭȢ ȖȕȜȤȔǿ ȦȜȣȢȖǻ
ȤȜȥȜ ȘȢȟǻ ȧȞȤ ȬȟȓȩȦȜȫȔ ȡȔ țȟȔȠǻ ȖǻȘ ȖȟȔȥȡș ȧȞȤ ȘȢ
©ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȢȗȢª ȣșȤǻȢȘȧ ȡȔȪ ǻȥȦȢȤǻȁ țȗȔȘȞȜ ȣȤȢ
ǘ ǦȞȢȖȢȤȢȘȧ Ƕ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ Ǥ ǘȧȟȔȞȔǕȤȦș
ȠȢȖȥȰȞȢȗȢ ȚȧȤȡ ©ǨȞȤȔȜȡȥȞȜȝ ȖșȥȦȡȜȞª ȥȦȜȟǻțȢ
ȖȔȡȔ ȣǻȘ ȥȦȔȤȢȖȜȡȡȧ ȧȞȤ ȧȫȜȦșȟȰȡȧ ȣȢȖǻȥȦȰ ǻȥȦȢȤǻȓ
ǦȦșȣ ȔȡȔ ǡȔȤȦȜȡȢȖȜȫȔ ©ǖȟȜțȡșȪȯª  țȡȔȠșȡȜȦȔ
ǟȔȫ ȔȡǻȖȞȔ ©ǡȧțȯȞȔȡȦª  ȥȖȢǿȤǻȘȡȔ șȡȪȜȞȟȢȣșȘǻȓ
ȣȤȢȖǻȡȪǻȝȡȢȁ ȧȞȤ ȘǻȝȥȡȢȥȦǻ ȢȥȡȔȭșȡȔ țȔȡȢȦȢȖȔȡȜȠȜ
ȔȖȦ ȢȤȢȠ ȣǻȘ ȫȔȥ ȝȢȗȢ ȣȢȘȢȤȢȚǻ ȣȢ ȠǻȥȦȔȩ ǻ ȥșȟȔȩ
ǨȞȤȔȁȡȜȖȤȔȚșȡȡȓȠȜȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓȠȜțȔȠȔȟȰȢȖȞȔȠȜ
ȤȢțȘȧȠȔȠȜ ©ǤȤȢȗȧȟȞȔ ȥ ȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ Ȝ ȡș ȕșț ȠȢ
ȤȔȟȜª  ǧȢȚ ȠȔǿȠȢ ȣǻȘȥȦȔȖȜ ȖǻȘțȡȔȫȜȦȜ ȭȢ ȦșȠȔ
ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȔȥȣșȞȦȔȩ ȡȔȝȫȔȥȦǻȬș Ȗ ȢȘȡȢȠȧ
ȔȖȦȢȤȢȖȢȠȧȤȔȞȧȤȥǻȕȔȫșȡȡȓȣȤȜȥȧȦȡȓȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȣȤȢțǻǕȟșȪșȟȜȬșȡȰȢȘȜȡȕǻȞȣȤȢȕȟșȠȜ
ǾȖȡșȁȘȤȧȗȜȝȕǻȞȧȣȔȘȔǿȖȢȞȢȭȢȦșȠȔǨȞȤȔȁȡȜ
ȤȢțȤȢȕȟȓǿȦȰȥȓ Ȗ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ȖȜȞȟȲȫȡȢ șȞȥȦșȡȥȜȖȡȜȠ
ȥȣȢȥȢȕȢȠ ȬȟȓȩȢȠ ȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȡȓ ȨȔȞȦǻȖ ȢȣȜȥǻȖ
ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞ ȣȤȔȞȦȜȫȡȢ ȕșț ȥșȤȝȢțȡȜȩ ȥȣȤȢȕ ȪȲ
ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȲ ȧțȔȗȔȟȰȡȜȦȜ ȢȥȠȜȥȟȜȦȜ țȤȢȕȜȦȜ ț ȡșȁ
ȖȜȥȡȢȖȞȜ ǶȡȔȞȬș ȥȞȔțȔȖȬȜ ǿ ȦșȠȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ǿ ȟǻ
ȤȜȫȡȜȝ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȝ ȥȦȤȧȠǻȡȰ ȦȔ ȡșȠȔǿ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ
ȞȢȦȤȔȕȧȟȔȕȓȞȭȢȡșǻȘșȡȦȜȫȡȢȲǻȥȦȢȤǻȢȦȔȡȔȪǻȢȥȢȨ
ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ȖȜȕȧȘȧȖȔȡǻȝ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ȦȢ
ȣȤȜȡȔȝȠȡǻȞȢȤșȟȲȖȔȟȔȕțȡșȲǢȔȘȠǻȤȡșȡȔȞȢȣȜȫșȡȡȓ
ȢțȡȔȞ ȞȢȦȤǻ ȥȔȠș ȫșȤșț ȢȦȢȝ ȡȔȘȠǻȤ ȡȔȕȧȖȔȲȦȰ ȥȧȦȢ
ǻȡȨȢȤȠȔȦȜȖȡȢȁ ȨȧȡȞȪǻȁ ȡș țȕȔȗȔȫȧǿ ȢȕȤȔț ǨȞȤȔȁȡȜ
Ȕ ȡȔȖȣȔȞȜ ȡȔȘȔǿ ȝȢȠȧ ȤȜȥ ȢȕȤȔțȧ ǡȔȟȢȤȢȥǻȁ ȓȞȜȝ
ȞȢȤșȟȲǿ ǻț țȢȕȤȔȚșȡȡȓȠ ©ǕȖțȢȡǻȁª ȧ ȦȖȢȤȔȩ Ȧ țȖ
ȧȞȤȬȞȢȟȜȖȤȢȥȟȤǻǗǻȘțȡȔȫȔȲȫȜȦȔȞȧȣȔȤȔȟșȟȰȡș
ȥȟǻȘțȔȥȦșȤșȚǻȠȢȥȓȖȞȟȔȘȔȦȜȖȡșȁȦǻȟȰȞȜȡșȗȔȦȜȖȡȜȝ
ȔȞȥǻȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȥșȡȥ ȣȢȣșȤȬș țȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ ȖȜȤȔțȡȔ
ȤȢțȘǻȟȢȖȔȟǻȡǻȓȓȞȔȣȤȢȟȓȗȔǿȠǻȚȔȡȦȜȞȤǻȣȢȥȡȜȪȰȞȜȠȜ
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ȠȢȦȜȖȔȠȜȖǭșȖȫșȡȞȔȝșȞțȢȦȜȫȡȢǻȘȜȟǻȫȡȜȠȜȢȣȜȥȔȠȜ
ȧȦȖȢȤȔȩȕǻȟȰȬȢȥȦǻȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞǻȖțȗȔȘȔȡȢȁȬȞȢȟȜȣȢ
ȘȤȧȗșȖȔȤȦȢȖțȓȦȜȘȢȧȖȔȗȜȭȢȘȢȪǻǿȁȬȞȢȟȜȡȔȟșȚȔȖǻ
©ȡșțȔȕȖșȡȡȯȝȡȔȬǘȢȗȢȟȰª ȓȞȡȔțȜȖȔǿȝȢȗȢǭșȖȫșȡȞȢ 
Ȕ ȗȢȗȢȟǻȖȥȰȞȔ ȡȔȥȦȔȡȢȖȔ ǻȡȦȢȡȔȪǻȓ ȣȢȗȟȓȘ ȡȔ Ȥșȫǻ —
Ȧș ȭȢ ǡ ǥȜȟȰȥȰȞȜȝ ȢțȡȔȫȜȖ ȞȢȟȜȥȰ ȨȢȤȠȧȟȢȲ
©ȗȢȗȢȟǻȖȥȰȞȜȝ ȣȢȖǻȖª ǥȜȟȰȥȰȞȜȝ ǡ ǧȖȢȤȜ Ǘ  Ȧ
ǟǧǦ ȕǻȟȰȬȡǻȚȖǻȘȫȧȦȡǻȖȣȢȖǻȥȦȓȩ
ǻ Ȫș ȣșȖȡȢ ȔȚ ȡǻȓȞ ȡș ȣȢȥȦȔȖȜȠȢ ȡȔ ȞȔȤȕ ȔȖȦȢȤȢȖǻ
©ǖȟȜțȡșȪȢȖª ȔȕȢ ©ǤȤȢȗȧȟȞȜª ǧȔ Ȗȥș Ț ȘȢȖȢȘȜȦȰȥȓ
ȖȜțȡȔȦȜȭȢȝȖǻȘȟȧȡȡȓȦȜȩȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝȗȢȗȢȟǻȖȥȰȞȢȗȢ
țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ȞȢȦȤǻ ȦȔȞ ǻȠȣȢȡȧȖȔȟȜ ǤȧȬȞǻȡȧ
©ȣȢȲȭșș Ȝ ȣȟȓȬȧȭșș ȣȟșȠȓª  ǻ ȥȔȠș țȔ ȓȞǻ ȘȢȤǻȞȔȖ
ȤǻțȞȢ Ȕ ȫȜ țȢȖȥǻȠ ȧȚș ȕșțȣǻȘȥȦȔȖȡȢ"  ǘȢȗȢȟșȖǻ
Ǥ ǟȧȟǻȬ — ȣȢȘșȞȧȘȜ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ȦȔȞȜ
ȘȔǿȦȰȥȓȖțȡȔȞȜǮȢȣȤȔȖȘȔȣȤȜȫȜȡȜȦȧȦȕȧȟȜȡșȦǻȭȢ
ȧ ȖȜȣȔȘȞȧ ǘȢȗȢȟȓ ȁȩ ȦȧȦ ȡș țȔȦȢȤȞȧǿȠȢ  ǗȟȔȥȦȜȖȢ
ȣȤȜȫȜȡȔ ȕȧȟȔ ȢȘȡȔ ȣǻȘȪșȡțȧȤȡȔ ȣȤȜȤȢȘȔ ȪȜȩ ȦȖȢȤǻȖ
ȧȠȢȖȜǻȠșȦȔȁȩȡȔȣȜȥȔȡȡȓȧȣȢȖȡǻȥȖǻȘȢȠȔȣȤȔȗȠȔȦȜȫȡȔ
ȢȤǻǿȡȦȔȪǻȓ ȡȔ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢ ȖȜȘȔȖȪȓ ǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢ
ȫȜȦȔȫȔ — ȣȢȥȣǻȟȰ ȠȔȟȢ ȭȢ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȜȩ ȭș ȝ
ȤȢȥǻȝȥȰȞȢ ǻȠȣșȤȥȰȞȢ ȘȧȠȡȜȩ ȦȔȞȜȩ ȭȢ țȡȔȲȦȰ ȡș
țȤǻȘȞȔ ȣȢȥȖȢǿȠȧ ȝ ȟȲȕȟȓȦȰ — Ȕȟș ȡș ǨȞȤȔȁȡȧ Ȕ
ǡȔȟȢȤȢȥǻȲ
ǦȞȔțȔȡș ȥȖȢǿȲ ȫșȤȗȢȲ ȣȢȓȥȡȲǿ ȣșȖȡȧ ȘȜȥȦȔȡȪǻ
ȝȢȖȔȡǻȥȦȰ ȭȢ ȫȔȥȢȠ ȣȢȠǻȦȡȔ Ȗ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȣȤȢ Ȧǻ ȫȜ Ȧǻ
ȠȢȠșȡȦȜǻȥȦȢȤǻȁǨȞȤȔȁȡȜȖȢȫșȖȜȘȰȧȠȜȥȡș ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ
ȧȠȜȥȡș ȝ ȣȢțȔ ȥȧȠȡǻȖȢȠ ǻȤȢȡǻȫȡș  ȣȢȖȦȢȤșȡȡȓ ǭșȖ
ȫșȡȞȢȠ ȧȥȦȔȟșȡȜȩ Ȗ ȢȨǻȪǻȢțȡǻȝ ȤȢȥ ǻȥȦȢȤǻȢȗȤȔȨǻȁ
ȨȢȤȠȧȟ ȦȔ ȢȪǻȡȢȞ ǧȔȞǻ ȣȤȜȞȟȔȘȢȠ țȗȔȘȞȜ ȣȤȢ
©ȥȟȔȖȡȢȗȢ ȣȤȜȟȧȪȞȢȗȢ ȣȢȟȞȢȖȡȜȞȔª — ȣșȤșȞȜȡȫȜȞȔ
ǘ ǵȔȟȔǼȔȡȔ ©ǡȧțȯȞȔȡȦª  ȔȕȢ ©țȡȔȠșȡȜȦȢȗȢ ȔȡȔȨș
Ƞȧª Ƕ ǡȔțșȣȧ ȝ ȪșȤȞȖȧ Ȗ ǤșȤșȓȥȟȔȖǻ ȧȥȟȔȖȟșȡȧ
©ȣȤȜȡȓȦȜșȠ ȣȤȜȥȓȗȜ ȡȔ ȖșȤȡȢȥȦȰ ȠȢȥȞȢȖȥȞȢȠȧ ȪȔȤȲ
ǕȟșȞȥșȲǡȜȩȔȝȟȢȖȜȫȧȗșȦȠȔȡȢȠǜȜȡȢȖȜșȠǖȢȗȘȔȡȢȠ
ǪȠșȟȰȡȜȪȞȜȠ ȥȢ ȥȦȔȤȬȜȡȔȠȜ Ȝ ȥ ȘșȣȧȦȔȦȔȠȜ Ȗȥșȩ
ȥȢȥȟȢȖȜȝȡȔȤȢȘȔȧȞȤȔȜȡȥȞȢȗȢª ©ǖȟȜțȡșȪȯª ǟȤȔȝȡȰȢȁ
ȠșȚǻȪȓȘȜȥȦȔȡȪǻȝȢȖȔȡǻȥȦȰȥȓȗȔǿȖȣȢȖǻȥȦǻ©ǪȧȘȢȚȡȜȞª
ȧȝȫȔȥȦȜȡǻȡȔȤȔȦȢȤȢȠ ȠȔǿȦȰȥȓȡȔȧȖȔțǻǶǦȢȬșȡȞȢ 
ȓȞȜȝ ȢȣǻȞȧǿȦȰȥȓ ȦȔȟȔȡȢȖȜȦȜȠ ȩȧȘȢȚȡȜȞȢȠȞȤǻȣȔȞȢȠ
ȧ ȡȰȢȠȧ ȕșțȣȢȠȜȟȰȡȢ ȣǻțȡȔǿȠȢ ȠȢȟȢȘȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǨȞȤȔȁȡȧ ȡȔȖǻȦȰ ȡș țȗȔȘȔȡȢ ȭȢȣȤȔȖȘȔ țȗȔȘȔȡȢ Ȗ ȘȤȧ
ȗǻȝ ȫȔȥȦȜȡǻ ȣȢȖǻȥȦǻ Ȗ ȟȜȥȦȔȩ ȥȔȠȢȗȢ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ȘȢ
ȥȖȢȗȢ ȘȢȕȤȢȫȜȡȪȓ Ȕȟș ȡȔțȖȔȡȢ ©ȖȔȬșȝ ȤȢȘȜȡȢȝª
ǫȓ ȠȜȠȢȖǻȟȰȡȔ ȤșȣȟǻȞȔ ȠȔȤȞȧǿ ȘȖȔ țȔȥȔȘȡȜȫȜȩ ȠȢ
ȠșȡȦȜ ǤșȤȬȜȝ — ȖǻȘȕȧȟȔȥȓ ȚȔȡȤȢȖȔ ȠșȦȔȠȢȤȨȢțȔ
ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓ ȔȖȦȢ ȕǻȢȗȤ ȢȣȢȖǻȘǻ ȡȔ ȕșȟșȦȤȜțȢȖȔȡȧ
ȘȢ ȦȢȗȢ Ț ȖȜțȡȔȝȠȢ ȘȢȖȢȟǻ ȦȤȜȖǻȔȟȰȡȧ ȚȜȦȦȰȢȖȧ
ǻȥȦȢȤǻȲ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔȡșȖȘȔȩȜ ǙȤȧȗȜȝ ȠȢȠșȡȦ ȣȢȟȓȗȔǿ
ȖȤȔțȲȫǻȝțȠǻȡǻȓȞȢȁțȔțȡȔǿȢȕȤȔțȣȤȢȦȔȗȢȡǻȥȦȔǧșȣșȤ
ȖǻȡȡșȦǻȟȰȞȜȚȢȘȡȢȲȥȖȢǿȲȤȜȥȢȲȡșȡȔȬȦȢȖȩȧǿȧȓȖȧ
ȫȜȦȔȫȔȡȔȣȔȤȔȟșȟǻțȠȢȟȢȘȜȠǭșȖȫșȡȞȢȠȓȞȪșȕȧȟȢ
ȖȣșȤȬǻȝȫȔȥȦȜȡǻȔȡȔȖȣȔȞȜȣȢȥȦȔǿȟȲȘȜȡȢȲȘȔȟșȞȢȲ
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ǻ ȖǻȘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻ ȣȤȜȤȢȘȡȢ ȖǻȘ ǨȞȤȔȁȡȜ ȫȧȚȢȲ ȁȠ
ȘȧȩȢȖȡȢ ȝ șȦȡǻȫȡȢ ȭȢ ȓȞȤȔț ǻ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȦȢȝ ȥȔȠȜȝ
ȖȜȁȠȢȞ ȧ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ȣȤȢ ȓȞȜȝ ȕȧȟȢ țȗȔȘȔȡȢ ȘȢȣǻȤȧ ǻ
ȓȞȜȝ ȡș ȘȢțȖȢȟȓǿ ȕșț țȔȥȦșȤșȚșȡȰ ȧȞȟȲȫȜȦȜ ȣȢȖǻȥȦȰ
©ǪȧȘȢȚȡȜȞª ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȘȜȥȞȧȤȥȧ ǨȞȤȔȁȡȜ
ǧȜȠ ȫȔȥȢȠ țǻ ȥȦȢȤǻȡȢȞ ǮȢȘșȡȡȜȞȔ ȣȜȥȔȡȢȗȢ ȣǻțȡǻȬș
ǻ ȡș ȤȢțȤȔȩȢȖȔȡȢȗȢ ȡȔ ȣǻȘȪșȡțȧȤȡș ȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȡȡȓ
ȘǻțȡȔǿȠȢȥȓ ȭȢ ȥȔȠș Ȗ ȦȢȝ Țș ©ȔȞȔȘșȠǻȫȡȜȝª ȣșȤǻȢȘ
ȧȥȓȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰȣȔȠ·ȓȦȰȧȥșǿȥȦȖȢȠȢȟȢȘȢȗȢǭșȖȫșȡȞȔ
ȕȧȟȜȡșȣȢȘǻȟȰȡȢȣșȤșȝȡȓȦǻǨȞȤȔȁȡȢȲ©ȓțȔȘȧȠȯȖȔȟȥȓ
ȜȟșȟșȓȟȖȥȖȢșȠȥșȤȘȪșȥȖȢșȗȢȥȟșȣȪȔǟȢȕțȔȤȓȜȥȖȢȜȩ
ȞȤȢȖȢȚȔȘȡȯȩȗȔȝȘȔȠȔȞȢȖǗȦșȡȜșȗȢ>ǟǖȤȲȟȟȢȖȔ—
ǥșȘ@ ȜțȓȭȡȢȤȢȥȞȢȬȡȢȝ ȠȔȥȦșȤȥȞȢȝ ȞȔȞ Ȗ țȡȢȝȡȢȝ
ȘȜȞȢȝȥȦșȣȜȡȔ>Ș@ȘȡșȣȤȢȖȥȞȢȝȣșȤșȘȢȠȡȢȲȠșȟȰȞȔȟȜ
ȠȧȫșȡȜȫșȥȞȜș ȦșȡȜ ȡȔȬȜȩ ȕșȘȡȯȩ ȗșȦȠȔȡȢȖ ǤșȤșȘȢ
ȠȡȢȝȤȔȥȥȦȜȟȔȟȔȥȓȥȦșȣȰȧȥșȓȡȡȔȓȞȧȤȗȔȡȔȠȜǤșȤșȘȢ
ȠȡȢȝȞȤȔȥȢȖȔȟȔȥȰȠȢȓȣȤșȞȤȔȥȡȔȓȠȢȓȕșȘȡȔȓǨȞȤȔȜȡȔ
ȖȢȖȥșȝȡșȣȢȤȢȫȡȢȝȠșȟȔȡȩȢȟȜȫșȥȞȢȝȞȤȔȥȢȦșȥȖȢșȝǝ
ȓțȔȘȧȠȯȖȔȟȥȓȓȡșȠȢȗȢȦȖșȥȦȜȥȖȢȜȩȘȧȩȢȖȡȯȩȢȫșȝ
ȢȦ ȱȦȢȝ ȤȢȘȡȢȝ ȫȔȤȧȲȭșȝ ȣȤșȟșȥȦȜª țȔȣȜȥ  ȟȜȣ
 ǮȢȘșȡȡȜȞȡșțȔȣșȤșȫȡȢȥȖǻȘȫȜȦȰȭȢǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȢȘȧȠȞȜ ȧ ȥȣȢȗȔȘȔȩ ȠȤǻȓȩ ȡșțȠǻȡȡȢ Ȗ ȧȥǻ ȫȔȥȜ ȥȡȜȖ
ǻȘȜȩȔȖǨȞȤȔȁȡȢȲȚȜȖȁȁȘȢȟșȲȥȟȔȖȢȲțȟȜȗȢȘȡȓȠȜ
ǤȢȣșȤșȘȧ țȔȟȜȬȔȟȜȥȓ ȟǻȫșȡǻ ȤȢȞȜ ȚȜȦȦȓ ȡȔ ȓȞǻ ȣȤȜ
ȣȔȘȔȲȦȰ ȢȥȦȔȡȡǻ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȝȡǻ țȟșȦȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȘȜȥȞȧȤȥȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȣȤȢ ȡȜȩ ȧȚș ȝȬȟȢȥȓ
ȖȜȭș
 
ǜ ȢȫșȖȜȘȡȢȗȢ ȨȔȞȦȧ ȥȞȢȠȣȟǻȞȢȖȔȡȢȁ ȥȜȡȦșȦȜȫȡȢȁ
ȣȤȜȤȢȘȜǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȘȜȥȞȧȤȥȧǨȞȤȔȁȡȜȠȡȢȚȜȡȡȢȥȦǻ
ȝȢȗȢȥșȡȥȢȖȜȩȦȔșȠȢȦȜȖȡȜȩȞȢȡȢȦȔȪǻȝȟȢȗǻȫȡȢȖȜȥȡȢ
ȖȧǿȦȰȥȓȘȢȪǻȟȰȡǻȥȦȰȡȔȖǻȦȰȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ
ȓȞȭȢ ȕșȤșȠȢ Ȫșȝ ȘȜȥȞȧȤȥ țȔ Ȣȕ·ǿȞȦ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ 
ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȢȗȢ ȔȡȔȟǻȦȜȫȡȢȗȢ ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȔȤǻȲ ȬȜȤȢ
ȞȢȗȢ ȤșȣșȤȦȧȔȤȧ țȔȥȢȕǻȖ — ȢȞȤǻȠ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩ ȭȢ
ȞȤȜȲȦȰ ȧ ȥȢȕǻ ȭș ȘȔȟșȞȢ ȡș ȖȜȫșȤȣȔȡȜȝ ȣȢȦșȡȪǻȔȟ
ȦȔȞȢȚǻȥȧȫȔȥȡȜȩȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȫȜȩȠșȦȢȘȜȞǻȦșȩȡȢ
ȟȢȗǻȝ țȢȞȤ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȁ ȥȜȥȦșȠȡȢȗȢ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢ
ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȔȡȔȟǻțȧ ǤșȤȥȣșȞȦȜȖȡȜȠ ȭȢȘȢ ȪȰȢȗȢ
ȖȜȘ ȔǿȦȰȥȓ ȥȜȡȩȤȢȡǻȫȡȜȝ ȣȢȤȓȘ — ǻ țȔ ȣȤȜȡȪȜȣȢȠ
ȖțȔǿȠ
 ȢȘȢȣȢȖȡșȡȡȓ — ț ȘǻȔȩȤȢȡǻȫȡȜȠ  ȣǻȘȩǻȘ ȘȢ Ȣȕ
ȤȔțȧ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȤȢțȗȟȓȘ ȝȢȗȢ
ȓȞ ȥȞȟȔȘȡȢȁ ǻǿȤȔȤȩǻȫȡȢȁ ȩȧȘȢȚ ȥȜȥȦșȠȜ — ȦșȞȥȦȧ
ǥȢțȗȟȓȡȰȠȢ Ȗ ȥȜȡȩȤȢȡǻȫȡȢȠȧ țȤǻțǻ ȞǻȟȰȞȔ ȠȢȠșȡȦǻȖ
ȖȧțȟȢȖȜȩȘȟȓȦȟȧȠȔȫșȡȡȓȘȜȥȞȧȤȥȧǨȞȤȔȁȡȜȖǭșȖȫșȡȞȔ
ȓȞȦșȞȥȦȧ
©ǧșȞȥȦ ǨȞȤȔȁȡȜª Ȣȕȥȓȗ ǻ ȠșȚǻ ǣȦȚș ȭȢ ȥȔȠș
ȓȞǻșȟșȠșȡȦȜȥȞȟȔȘȔȲȦȰȢȕȥȓȗȣȢȡȓȦȦȓ©ȦșȞȥȦǨȞȤȔȁȡȜª
ǻ ȫȜȠ ȖȜțȡȔȫșȡȢ ȝȢȗȢ ȠșȚǻ" ǤșȤșȘȢȖȥǻȠ ȠȧȥȜȠȢ ȓȥȡȢ
țȘȔȦȜ ȥȢȕǻ ȥȣȤȔȖȧ Ȗ ȦȢȠȧ ȭȢ ȦșȞȥȦ ȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢ
ȥșȠǻȢȦȜȫȡȢȠȧ ȤȢțȧȠǻȡȡǻ ȡș ȢȣȜȥ Ȕȡǻ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡș țȢ
ȕȤȔȚșȡȡȓ ȤșȔȟȰȡȢȗȢ ȥȖǻȦȧ ȤȔȘȬș ȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡș ȝȢȗȢ
ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓ Ȗ ȩȧȘȢȚ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȭș ȦȢȫȡǻȬș —

ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ ȓȞȔ ȖǻȘȘȔǿ ȡș ȥȔȠ Ȫșȝ ȥȖǻȦ Ȕ ȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ȠȜȦȪȓ ȘȢ ȡȰȢȗȢ ǶȡȔȞȬș ȥȞȔțȔȖȬȜ Ȫș ȨșȡȢȠșȡ
ȖȟȔȥȦȜȖȢȖǻȤȦȧȔȟȰȡȜȝȦȔȞȜȝȭȢȡșȠȔǿȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȁ
ȥȧȕȥȦȔȡȪǻȁȕȢȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓ ȡșȕǻȟȰȬșȔȟșȝȡșȠșȡȬș 
ǻț ȖțȔǿȠȜȡ țȖ·ȓțȞǻȖ ǻ ȥȦȢȥȧȡȞǻȖ ȤșȔȟǻȝ ȘǻȝȥȡȢȥȦǻ ȠǻȚ
ȥȢȕȢȲ ȓȞ ȁȩ ȥȣȤȜȝȡȓȟȔ ȧȖǻȕȤȔȟȔ ǻ ©țȔȣȔȠ·ȓȦȔȟȔª
ȩȧȘȢȚ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ ǧȧȦ ȣȤȢȟȓȗȔǿ ȤȢțȘǻȟȢȖȔ ȟǻȡǻȓ ȠǻȚ
ȦȖȢȤȢȠ ǻ ȦșȞȥȦȢȠ ǧȢȠȧ ȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ ©ȢȕȤȔț ǨȞ
ȤȔȁȡȜª ȞȢȦȤș ȕȧȟȢ ȪǻȟȞȢȠ ȘȢȤșȫȡș ȝ ȢȤȗȔȡǻȫȡș ȦȔȠ
Șș ȤȢțȗȟȓȘȔȟȜȥȓ ȣȢșțǻȁ ȣȢȫȔȥȦȜ ȣȢȖǻȥȦǻ  ǭșȖȫșȡȞȔ
ȓȞ ȦȖȢȤȜ șȥȦșȦȜȫȡǻ ȓȖȜȭȔ ȖȢȡȢȕȢ ȔȘșȞȖȔȦȡș ȁȩȡǻȝ
ȣȤȜȤȢȘǻ ȢȕȤȔțȡǻȝ ȥȜȥȦșȠǻ  ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ©ȦșȞȥȦȧ
ǨȞȤȔȁȡȜªȡșȘȢȦȜȫȡșȧȞȢȢȤȘȜȡȔȦȔȩȪǻǿȁȥȜȥȦșȠȜȦȔȞș
ȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ ȡș ȞȢȤșȞȦȡș ǧȢȠȧ ȝ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡǻ
ȖǻțȧȔȟȰȡǻ ȢțȡȔȞȜ ȣȤșȘȠșȦȡǻ ȥȞȟȔȘȢȖǻ ȦȢȗȢ ȓȖȜȭȔ ȓȞș
ȠȜȢțȡȔȫȧǿȠȢȓȞ©ȢȕȤȔțǨȞȤȔȁȡȜªțȔȟȜȬȔȲȦȰȥȓȣȢțȔ
ȠșȚȔȠȜ©ȦșȞȥȦȧǨȞȤȔȁȡȜªǶȘșȦȰȥȓȣȤȢȤǻțȡǻȣȟȢȭȜȡȜ
ȣȤȢȕȟșȠȜ ȖǻȘȦȔȞ ȣȤȢ Ȥǻțȡǻ ȤȔȞȧȤȥȜ ȁȁ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ Ǩ
ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȠȧșȥȦșȦȜȫȡȢȠȧȖȜȠǻȤǻ©ȥȔȘȢȞȖȜȬȡșȖȜȝ
ȞȢȟȢ ȩȔȦȜª — ȣȢșȦȜȫȡȜȝ ȢȕȤȔț ȓȞȜȝ ȤȔțȢȠ ț ǻȡ
ȢȕȤȔțȡȜȠȜȥȞȟȔȘȡȜȞȔȠȜȞȟȔȥȜȫȡȢȗȢȖǻȤȬȔ ȩȤȧȭǻȡȔȘ
ȖȜȬȡȓȠȜ ȣȟȧȗȔȦȔȤǻ ȝ ȘǻȖȫȔȦȔ ȠȔȦșȤǻ ȓȞǻ ©ȖșȫșȤȓȦȰ
ȚȘȧȦȰªȥȔȠȔȪȓȖșȫșȤȓȞȢȟȢȩȔȦȜȥȣǻȖȥȢȟȢȖșȝȞȔ ȥȦȖȢ
ȤȲǿ ȖǻțȧȔȟȰȡȜȝ ȫȧȦȦǿȖȜȝ ȣȤșȘȠșȦȡȜȝ ǻ ȖȢȘȡȢȫȔȥ
ȧțȔȗ ȔȟȰȡșȡȜȝ ȢȕȤȔț ǨȞȤȔȁȡȜ Ǖ Ȗ ȥȜȥȦșȠǻ ©ȦșȞȥȦȧ
ǨȞȤ ȔȁȡȜª — Ȫș țȡȔȞ ȠȢȖȟșȡȡǿȖȜȝ ȨȤȔȗȠșȡȦ ȭȢ
ȥȔȠ ȣȢ ȥȢȕǻ ȡș ȠȔǿ ȣȤșȘȠșȦȡȢȗȢ ȡȔȣȢȖȡșȡȡȓ Ȗǻȡ
ȟȜȬș ©ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȡȡȓª ȦȢȕȦȢ ȥȜȗȡǻȦȜȖȡȔ ȢȘȜȡȜȪȓ
ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁ ©ȥȜȗȡȔȟª ȦȢȗȢ ȓȞȢȲ ȣȢșȦ ȥȣȤȜȝȠȔǿ
ǨȞȤȔȁȡȧȓȞǻȥȣȢȗȔȘȜȘȧȠȞȜȣȢȫȧȦȦȓȟǻȤȜȫȡǻȤșȨȟșȞȥǻȁ
ȖȢȡȔ Ȗ ȡȰȢȗȢ ȣȤȢȕȧȘȚȧǿ ǧș ȥȔȠș ȝ ț ǻȡ ȡȔȢȫȡȜȠȜ
ȝ ȖǻȘȫȧȦȡȜȠȜ ȤșȔȟǻȓȠȜ ȧȞȤ ȥȖǻȦȧ ȥȦșȣ ǙȡǻȣȤȢ
ȠȢȗȜȟȜȦȢȣȢȟǻȝȦǻȡ—ȪșȞȢȠȣȢȡșȡȦȜȠȔȞȤȢȢȕȤȔțȧ
ǨȞȤȔȁȡȜȞȢȚșȡțȓȞȜȩǻȥȔȠȥȦȔȡȢȖȜȦȰȁȁȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȝ
ȠǻȞȤȢȢȕȤȔț Ȕȟș ȓȞ ȦȔȞǻ ȖȢȡȜ ȘȢ ©ȦșȞȥȦȧ ǨȞȤȔȁȡȜª ȡș
ȖȩȢȘȓȦȰȦȢȫȡǻȬșȖȩȢȘȓȦȰȖǻȡȨȧȡȞȪǻȁ—ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȩ
ȠȔȤȞșȤǻȖȭȢȪǻȩȧȲȦȰȕȔȫșȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜǭșȖȫșȡȞȢȠ
ǣȦȚșȧȥȓȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȡȔȣȜȥȔȡȜȩǭșȖȫșȡȞȢȠȦȖȢȤǻȖ
ȣȤȢ ǨȞȤȔȁȡȧ ǻ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ©ȦșȞȥȦ ǨȞȤȔȁȡȜª — ȘȔȟșȞȢ
ȡș ȢȘȡș ȝ Ȧș ȥȔȠș ǫǻ ȥȨșȤȜ ȡș ȔȡȦȜȡȢȠǻȫȡǻ ȖȢȡȜ
ȞȢȤșȟȲȲȦȰ ȣȢȠǻȚ ȥȢȕȢȲ ȣșȤșȦȜȡȔȲȦȰȥȓ ȫȔȥȢȠ
țȕǻȗȔȲȦȰȥȓ ȥȧȠǻȭȧȲȦȰȥȓ Ȗ ȦȜȩ ȫȜ ȦȜȩ ȣȧȡȞȦȔȩ Ǖȟș
ȖȢȡȜ ȝ ȡș ȦȢȦȢȚȡǻ ȞȢȚȡȔ ȠȔǿ ȥȖǻȝ Ȣȕȥȓȗ ǻ ȥȖȢȁ ȠșȚǻ
ȣȤȜȫǻȠǻȦșǻȘȤȧȗșȦȔȞȥȔȠȢȥȣșȪȜȨǻȫȡǻǴȞȭȢȢȕȥȓȗ
ǻ ȠșȚǻ ȢȕȤȔțȡȢȁ ȥȨșȤȜ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȥȓ ȣșȤșȖȔȚȡȢ
ȣȤȢȕȟșȠȡȢȦșȠȔȦȜȫȡȜȠ ǻ ȠǻȠșȦȜȫȡȜȠ ȫȜȡȡȜȞȔȠȜ
ȡȔȓȖȡǻȥȦȲȣȤșȘȠșȦȡȜȩȢțȡȔȞȧȞȤȥȖǻȦȧȦȢȘȢ©ȦșȞȥȦȧ
ǨȞȤȔȁȡȜª ȣȢȡȓȦȦȓ Ȣȕȥȓȗȧ ȡȔțȔȗȔȟ ȡș ȘȧȚș ȣȔȥȧǿ
ȕȟȜȚȫȢȲȝȢȗȢȣȤȜȤȢȘǻȝȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȕȧȘșȞȔȦșȗȢȤǻȓ
ȣȤȢȥȦȢȤȧȥȔȠșȣȤȢȥȦȢȤȧȖǻȤȦȧȔȟȰȡȢȗȢȤȧȕșȚǻȓȞȢȗȢ
ȣȤȢȩȢȘȓȦȰȣȢȤȢțȘǻȟȢȖȜȩȟǻȡǻȓȩȠǻȚȦșȞȥȦȢȖȜȠȜǻȣȢțȔ
ȦșȞȥȦȢȖȜȠȜȥȦȤȧȞȦȧȤȔȠȜ
ǤȢțȔȦșȞȥȦȢȖǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ©ǟȢȘ ȠȢȖȪȓª ǻ ©ȞȢȘ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȦȢȤȔª ǜȔțȡȔȫșȡǻ ȠșȚǻ ȝ ȤȢțȘǻȟȢȖǻ ȟǻȡǻȁ

ǨǟǥǕȀǢǕ

ȞȤȜȲȦȰ ȧ ȥȢȕǻ ȭș ȢȘȜȡ ȣȔȤȔȘȢȞȥ ©ȦșȞȥȦȧ ǨȞȤȔȁȡȜª
ǜ ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ ȖȢȡȜ ȘȢȥȦȢȦȧ ȫǻȦȞǻ ȣșȖȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ǻ
ȚȢȤȥȦȞǻ ȣȤȢ ȭȢ ȖȚș ȝȬȟȢȥȓ ț ȘȤȧȗȢȗȢ Ț — Ȫǻ ȟǻ
ȡǻȁ ȓȞȖȟȔȥȦȜȖȢȕȧȘȰȓȞǻȠșȚǻȝȤȧȕșȚǻȖȕȧȘȰȓȞȜȩ
ȗȔȟȧțȓȩ  ȢțȡȔȫȧȲȦȰ ȢȞȤǻȠ ȟǻȡǻȝ ȤȢțȠșȚȧȖȔȡȡȓ ǻ
©ȞȢȡȦȔȞȦȡǻ țȢȡȜª ȣȧȡȞȦȜ țȕȟȜȚșȡȡȓ ǻ — ȭȢ ȖȔȚ
ȟȜȖȢ—ȖțȔǿȠȢȘǻȁȦșȞȥȦȢȖȜȩǻȣȢțȔȦșȞȥȦȢȖȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤ
ǜȤșȬȦȢȲ ȣȢȡȓȦȦȓ ȦșȞȥȦȧ țȔ ǳ ǠȢȦȠȔȡȢȠ ȡȔț Ȕ
ȗȔȟ ©ȡș ǿ ȔȕȥȢȟȲȦȡȜȠª ǠȢȦȠȔȡ ǳ ǦȦȤȧȞȦȧȤȔ
ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȔ ǡ  Ǧ   ȖȢȡȢ ȦȔȞ
ȫȜȦȔȞȥȣǻȖțȔȟșȚȡșǻț©ȥȧȥǻȘȡǻȠȜªȥȦȤȧȞȦȧȤȔȠȜ—Ȣȕ
ȤȔțȡȢȲ ȦȞȔȡȜȡȢȲ ȞȢȡȞȤșȦȡȢȗȢ ȦȖȢȤȧ ȞȢȡȦșȞȥȦȢȠ
ȓȞȜȝ ȖȞȟȲȫȔǿ Ȗ ȥșȕș ǻȡ ȦȖȢȤȜ ȔȖȦȢȤȔ ȦșȠȔȦȜȫȡȢ ȥȧ
ȗȢȟȢȥȡǻ ȔȕȢ ȡȔȖȣȔȞȜ ȞȢȡȦȤȔȥȦȡǻ  ȥȦȢȥȢȖȡȢ ȦșȞȥȦȧ ț
ȬȜȤȬȜȠȞȢȡȦșȞȥȦȢȠ—ȧȥȰȢȗȢȦȖȢȤȫȢȗȢȘȢȤȢȕȞȧȭș
ȬȜȤȬȜȠ — ȕǻȢȗȤ șȦȡȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȠ ǻȥȦȢȤ ȞȤȢȥ
ȞȧȟȰȦȧȤȡȜȠȤșȪșȣȦȜȖȡȜȠǤȤȜȤȢțȗȟȓȘǻǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
©ȦșȞȥȦȧ ǨȞȤȔȁȡȜª Ȫș ȣȢȠǻȦȡȢ ȖȣȢȖȡǻ ȖȜȤȔțȡȢ ȭȢ ȠȔǿ
ȥȧȦȦǿȖș țȡȔȫșȡȡȓ ȓȞ Șȟȓ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȝȢȗȢ ȣȤȜȤȢȘȜ ȝ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȧ ȪǻȟȢȠȧ ȦȔȞ ǻ Șȟȓ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȦȜȩ
ȫȜ ȦȜȩ ȞȢȠȣȢȡșȡȦǻȖ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª — ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȝ
ȣȤȜȞȟȔȘ ȦȢȗȢ ȓȞ ȢȞȤșȠǻ ȣȢșȦȜȫȡǻ ȨșȡȢȠșȡȜ ȠȢȚȧȦȰ
ȢȘȡȢȫȔȥȡȢ ȣșȤșȕȧȖȔȦȜ ȠȢȖȕȜ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȣȟȢȭȜȡȔȩ
ȡȔȟșȚȔȦȜ ȘȢ ȤǻțȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȔȘȚș ȠǻȥȦșȤǻȓ — Ȫș ǻ
ȤȢțȗȢȤȡȧȦȜȝ ȕȔȗȔȦȢțȡȔȫȡȜȝ ȢȕȤȔț ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ȁȁ țȡȔȞ
©ȦȖǻȤªǻ©ȦșȞȥȦª ȥȖȢǿȲȫșȤȗȢȲ—ȞȢȠȣȢȡșȡȦȖșȟȜȞȢȗȢ
©ȦșȞȥȦȧǨȞȤȔȁȡȜª ǗǻȤȬ©ǦȔȘȢȞȖȜȬȡșȖȜȝȞȢȟȢȩȔȦȜª
ȠȢȚȡȔ ȤȢțȗȟȓȘȔȦȜ ȧȦǻȠ ȘȢȥȜȦȰ ȧȠȢȖȡȢ  ȓȞ ȢȞȤșȠȜȝ
ȦȖǻȤȣȢțȔȦșȞȥȦȢȖȧ—ȖǻȘȡȢȥȡȢȪȜȞȟȧ©ǗȞȔțșȠȔȦǻª—
ȣȢșȦȜȫȡȧȥȦȤȧȞȦȧȤȧȔȟșȖȞȢȡȦșȞȥȦǻȪȜȞȟȧȞȢȦȤȜȝȥȔȠ
ȥȦȔȡȢȖȜȦȰȪǻȟǻȥȡȜȝȦșȞȥȦȖǻȤȬȡȔȕȧȖȔǿȡȢȖȜȩȨȧȡȞȪǻȝ
ǻ ȢțȡȔȞ ȭȢ ȘȔȲȦȰ țȠȢȗȧ ǻȡȦșȤȣȤșȦȧȖȔȦȜ ȝȢȗȢ ȓȞ ȥȜȗ
ȡǻȦȜȖȡȧ ȥȜȥȦșȠȧ ȦșȞȥȦ ǤȢȖǻȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȩȢȘȓȦȰ
ȘȢ ȥȞȟȔȘȧ ȝȢȗȢ ȟǻȦ ȥȣȔȘȭȜȡȜ țȔȟȜȬȔȲȫȜȥȰ ȢȘȡȔȞ
ȣȢțȔ©ȦșȞȥȦȢȠǨȞȤȔȁȡȜªȡȔȦȢȠǻȥȦȰǮȢȘșȡȡȜȞ—ȗȔ
ȫȔȥȦȜȡȔǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȣȤȢțȢȖȢȗȢȞȢȤȣȧȥȧ—ȖȢȫșȖȜȘȰ
ȣȤȜȥȦȔǿ ȘȢ ȪȰȢȗȢ ȪȜȞȟȧ ǻ ȡș ȟȜȬșȡȰ ȦșȠȔȦȜȫȡȢ Ȕ ȝ
țȔȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȠȜȢțȡȔȞȔȠȜ ȣȤȢȡȜȩȡȜȚȫș țȔȥȖȢȁȠȜ
ȠȢȖȟșȡȡǿȖȜȠȜȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȜ—ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȠǻȘǻȢ
ȟșȞȦȢȠ ȔȖȦȢȤȔ ȭȢ ȝȢȗȢ Ǩ ǚȞȢ ȡȔțȜȖȔǿ ©ȞȢȘȢȠ ȠȢȖ
Ȫȓª ǲȞȢ Ǩ ǣȦȥȧȦȥȦȖȧȲȭȔȓ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ ǗȖșȘșȡȜș Ȗ
ȥșȠȜȢȟȢȗȜȲ>ǦǤȕ@Ǧ 
ǟȢȘ ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȣȤȔȖȜȟ ǻ ȢȕȠșȚșȡȰ ȘȢȦȤȜȠȔȡȡȓ
ȓȞȜȩ țȔȕșțȣșȫȧǿ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȞȢȠȧȡǻȞȔȪǻȝȡȜȩ țȖ·ȓțȞǻȖ
ȧ ȠȢȖȟșȡȡǿȖȢȠȧ ȣȤȢȪșȥǻ  — ȖȜȤǻȬȔȟȰȡȜȝ ȫȜȡȡȜȞ Șȟȓ
ȢțȡȔȫșȡȡȓȦȢȗȢȫȜȦȢȗȢȓȖȜȭȔ ȦȧȦ—ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȗȢ 
ȓȞȦșȞȥȦȧȢȥȓȗȡșȡȡȓȝȢȗȢțȠǻȥȦȧȝșȥȦșȦȜȫȡȢȁȖȔȤȦȢȥȦǻ
Ǩ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ©ȦșȞȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȜª ȖȜȓȖȟȓȲȦȰȥȓ ȘȖȔ
ȗȢȟ ȥȣȢȥȢȕȜ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȦȔȞȢȁ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ǣȘȜȡ —
ǻȘǻȢȟșȞȦȡȜȝ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝ ǻț ȥȧȦȢ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȠ ȠȢȖ
ȟșȡȡǿȖȜȠțȔȥȢȕȢȠȭȢȝȢȗȢȢȕȤȔȖȔȖȦȢȤ ©ȠȢȖșȪȰª ȓȞ
ȞȢȘǻțȠșȦȢȲȘȢȡșȥȦȜȘȢȫȜȦȔȫȔȥȖǻȝțȔȘȧȠȦȧȩȧȘȢȚ
ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȲ ȞȢȦȤȧ țȔȞȟȔȘșȡȢ ȧ ȦȖȢȤǻ ǢȔȝȣȤȢȥȦǻȬǻ
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ȖȜȣȔȘȞȜ — ȞȢȟȜ Ȗ ȤȢȟǻ ȦȔȞȢȗȢ ȞȢȘȧ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ
ȖȜȥȦȧȣȔǿ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȗȤȔȠȔȦȜȫȡȜȩ ȨȢȤȠȔȩ ȥȔȠp ȖȟȔȥȡș
ǻȠ·ȓ ©ǨȞȤȔȁȡȔª ȝȢȠȧ Ȧ ȫ ȡȔȘȔǿȦȰȥȓ ȞȟȲȫȢȖȔ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȦȖǻȤȡȔ ȨȧȡȞȪǻȓ ȧ ȦȖȢȤǻ Ȗ ȢțȡȔȫșȡȡǻ ȪȰȢȗȢ
ȦȖȢȤȧȓȞȦșȞȥȦȧȭȢǿȞȢȠȣȢȡșȡȦȢȠ©ȦșȞȥȦȧǨȞȤȔȁȡȜª
©ǘȢȗȢȟȲª ǤȤȢȦșǿȖǭșȖȫșȡȞȔȖȔȤǻȔȡȦȜǻȥȞȟȔȘȡǻȬǻ
Ǩ ȖǻȤȬȔȩ ©1 1 — ǡșȡǻ ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ ȠȜȡȔȟȢª
ȦȔ ©ǴȞȕȜ ȖȜ țȡȔȟȜ ȣȔȡȜȫǻª ȡș țȡȔȝȘșȠȢ ȟșȞȥșȠȜ
ȠȔȤȞșȤȔ ©ǨȞȤȔȁȡȔª ȡȔȦȢȠǻȥȦȰ ȦȔȞǻ ȞȟȲȫȢȖǻ ȥȟȢȖȔ
ȓȞ ©ȤȔȝª ǻ ©ȣșȞȟȢª ȡȔȕȧȖȔȲȦȰ ȨȧȡȞȪǻȁ ȖȟȔȥȦȜȖȢȗȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ȝ ȥȢȪǻȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȞȢȘȧ
ȞȢȦȤȜȝ ȧȠȢȚȟȜȖȟȲǿ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ ȣȢțȔ ȣȤȓȠȢȲ
ȔȘȤșȥȔȪǻǿȲ ȕșț ȖȔȗȔȡȰ ȖǻȘȡșȥȦȜ ȢȕȜȘȖǻ ȣȢșțǻȁ ȘȢ
©ȦșȞȥȦȧǨȞȤȔȁȡȜªǥșȣșȤȦȧȔȤȣȢȘǻȕȡȜȩȞȢȘǻȖǻȘǻȢȟșȞȦǻȖ
ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ȘȜȥȞȧȤȥǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȝ
ȦȢ ǻȡȦȢȡȔȪǻȓ ȕǻȕȟǻȝȡȜȩ ȣȤȢȤȢȪȦȖ ȧ ©ȣȢȘȤȔȚȔȡǻȓȩª
ȦȢ ȧȠȜȥȡȢ țȔȞȪșȡȦȢȖȔȡș ȩȢȫȔ ȖȢȫșȖȜȘȰ ȣȢțǻȤȡș
țȔȣșȤșȫșȡȡȓ ©Ǣș Ȗ ȡȔȬǻȠ ȞȤȔȲ ǖȢȗȧ ȠȜȟǻȠª —
©ǢșȢȨǻȦȜª  ȦȢ ȖǻȘȘȔȟșȡǻ ȣȤȜȩȢȖȔȡǻ Ȗ ȣǻȘȦșȞȥȦǻ Ȕȟș
ȘȢȥȦȢȦȧ ȣȤȢțȢȤǻ ȔȟȲțǻȁ ©ǡȔȤǻȓª Ȧǻ Ț ©ǢșȢȨǻȦȜª 
ȔȕȢțȔȥǻȕǻȡȦșȤȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢȥȦǻ—ȢȕǻȗȤȧȖȔȡȡȓ©ȫȧȚȢȗȢ
ȥȟȢȖȔª ǻȠǻȦȔȪǻȓ ȢȨǻȪǻȢțȡȢȁ ȟșȞȥȜȞȜ ȣȔȤȢȘǻȲȖȔȡȡȓ
ǻȠȣșȤȥȰȞȢȁ ȞȔțȧȁȥȦȜȫȡȢȁ ȨȤȔțșȢȟȢȗǻȁ ©ǟȔȖȞȔțª 
ǙȤȧȗȜȝȥȣȢȥǻȕȤȢțȞȢȘȧȖȔȡȡȓȦșȞȥȦȧȝȢȦȚșȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ
ȞȢȠȧȡǻȞȔȦȜȖȡȢȗȢ șȨșȞȦȧ ȥȣȜȤȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȣșȤȪșȣȪǻȝȡȜȝ
ȦȔ ȔȣȣșȤȪșȣȪǻȝȡȜȝ ȣȢȦșȡȪǻȔȟ ȤșȪȜȣǻǿȡȦȔ ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ
ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓ ȡȜȠ ©ȦșȞȥȦȧ ǨȞȤȔȁȡȜª Ȗ
ȤǻțȡȜȩ ȣȢțȔȦșȞȥȦȢȖȜȩ ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ — ȣȢȟǻȦ ǻȥȦȢȤȜȞȢ
ȞȧȟȰȦȧȤȡȢȠȧ ȥȢȪǻȢ ȦȔ ȡȔȪǻȢȥȢȨ țǻȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ©ȦșȞȥȦȧǨȞȤȔȁȡȜªțȦȜȣȢȖȜȠȜȘȟȓȪȜȩ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻȖȣȢȬȜȤșȡȜȠȜȧȓȖȟșȡȡȓȠȜȝȔȞȥǻȢȟȢȗǻȫȡȜȠȜ
ȞȤȜȦșȤǻȓȠȜȠȢȤȔȟȰȡȜȠȜǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȜȠȜșȥȦșȦȜȫȡȜȠȜ
ȞȢȘȔȠȜǧȔȞșȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓȘȔǿțȠȢȗȧȗȟȜȕȬșȝȧȥșȕǻȫȡǻȬș
ȤȢțȞȤȜȦȜ țȠǻȥȦ ©ȦșȞȥȦȧ ǨȞȤȔȁȡȜª ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȝȢȗȢ
ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȢȪǻȡȞȜ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȲ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȲ
ȫȜȦȔȪȰȞȜȠ ȥșȤșȘȢȖȜȭșȠ țȔ ȤǻțȡȜȩ ȧȠȢȖ ǻ ȡȔ ȤǻțȡȜȩ
șȦȔȣȔȩǪȔȤȔȞȦșȤȡȔȭȢȘȢȪȰȢȗȢțȡȢȖȧȦȔȞȜǻȥȦȢȤǻȓȣȢșȠȜ
©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª — ȥȔȠș ȓȞ ©ȦșȞȥȦȧ ǨȞȤȔȁȡȜª ȝȢȗȢ
ȞǻȟȰȞȔȘșȥȓȦȜȟǻȦȡǿȨȔȞȦȜȫȡș©ȡșǻȥȡȧȖȔȡȡȓªȕșțȘȤȧȞȧ
ȣȢȦǻȠȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁȥȞȔȟǻȫșȡǻȪșȡțȧȤȡȜȠȜȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓȠȜ
ȝȞȧȣȲȤȔȠȜȢȘȡȢȕǻȫȡǻȥȣȢȦȖȢȤșȡǻȪǻȟȓȠȜǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȢȁ
ȕȢȤȢȦȰȕȜ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȨȔȟȰȬȜȖǻ ȞȢȠșȡȦȔȤǻ — ȖșȥȰ
Ȫșȝ țȔ ȖȜȤȔțȢȠ ȨȔȩǻȖȪǻȖ ț ǻȡȨȢȤȠȔȦȜȞȜ ©ȬȧȠ ȧ ȞȔ
ȡȔȟǻ țȖ·ȓțȞȧª ȡȔȗȟȢ ©ȣșȤșȞȢȘȢȖȧȖȔȖª ȣȤȔȖȘȜȖȜȝ ȥșȡȥ
ȠǻȥȦșȤǻȁȡȔȘȢȗȢȘȧȞȢȡ·ȲȡȞȦȧȤȡȜȠȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓȠǻȣȢȟǻȦ
țȔȪǻȞȔȖȟșȡȢȥȦȓȠ țȔȥȦȧȣȔȲȫȜ ȝȢȗȢ ȖǻȘ ȔȘșȞȖȔȦȡȢȗȢ
ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȫȜȦȔȫșȠ Ǣș ȕȧȘș ȣșȤșȥȔȘȢȲ ȥȞȔțȔȦȜ
ȭȢ ȥȜȟȧȥȜȟșȡȡȧ ȣȢȘǻȕȡȜȩ ©ȣșȤșȞȢȘȧȖȔȡȰª țȔțȡȔȖ ǻ Ȗ
ȪǻȟȢȠȧǭșȖȫșȡȞǻȖ©ȦșȞȥȦǨȞȤȔȁȡȜª
ǦȣȤȔȖȚȡǻȠ ȞȔȠșȡșȠ ȥȣȢȦȜȞȔȡȡȓ ȥȦȔȟȔ ȢȥȦȔȡȡǻȠȜ
ȤȢȞȔȠȜ ȞȢȡȪșȣȪǻȓ ȓȞȔ ȢȗȢȟȢȬȧǿ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ȣȢșȦȢȠ
ȠǻȨȢȦȖȢȤȪșȠª ȘȜȖǘȤȔȕȢȖȜȫǘǤȢșȦȓȞȠǻȨȢȦȖȢȤșȪȰ
ǦșȠȔȡȦȜȞȔȥȜȠȖȢȟǻȖȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ Ȕ
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ȠǻȨ — ǿȘȜȡȢ ȠȢȚȟȜȖȜȠ ȞȢȘȢȠ Șȟȓ ȤȢțȬȜȨȤȧȖȔȡȡȓ
«ǻȠȔȡșȡȦȡȢ ǻ ȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢ țȔȘȔȡȜȩ ȥȦȤȧȞȦȧȤª ȝȢȗȢ
ȣȢșțǻȁ ǻ ȥȦȖȢȤșȡȢȗȢ ȡȜȠ ȠǻȨȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ
ȡȔ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȘȜȥȞȧȤȥ ǨȞȤȔȁȡȜ ȡȔ ȝȢȗȢ ǻȥȦȢȤǻȢ ȝ
ȡȔȪǻȢȥȢȨ ȣǻȘȠȧȤǻȖȢȞ ȠșȩȔȡǻȫȡȢ ȣșȤșȡȢȥȜȦȰȥȓ ȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȡȢȔȡȦȤȢȣȢȟȢȗǻȫȡȜȝȣǻȘȩǻȘȘȢȠǻȨȧȓȞȘȢȨșȡȢȠșȡȧ
ȣȢțȔȫȔȥȢȖȢȗȢȝȣȢțȔȣȤȢȥȦȢȤȢȖȢȗȢȣȢțȔǻȥȦȢȤȝȣȢțȔȡȔȪ
ȭȢ ȖȜȖȢȘȜȦȰ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ©ȠǻȨª ǨȞȤȔȁȡȜ ȣȢțȔ ȤȔȠȪǻ
ǻȥȦȢȤȕȧȦȦȓȡȔȪǻȁ
ǤȤȢȦșȡșȣȢȗȢȘȚȧȲȫȜȥȰǻțȣȤȜȦȔȠȔȡȡȢȲȡȔțȖȔȡǻȝ
ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻǿȲ ȠǻȨȧ ȠȧȥȜȠȢ ȖȜțȡȔȦȜ ȡȔ
ȓȖȡǻȥȦȰ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȠǻȨȢȟȢȗ ȥȞȟȔȘȢȖȢȁ
ǡȢȘȜȨǻȞȔȪǻȁȢȥȦȔȡȡȰȢȁȡȔȝȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡǻȬǻȖǻȘȥȔȞȤȔȟȰ
ȡȜȩ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȩ ǻ ȘȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȩ ȥȲȚșȦǻȖ ǻ
ȢȕȤȔțǻȖ — ȘȢ ȔȤȩșȦȜȣǻȖ șȦȡȢȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȥȖǻȘ ȢȠȢȥȦǻ
ȖǻȘ ȥȣșȪȜȨǻȫȡȜȩ ȥȧȦȢ ȠǻȨȢȟȢȗ ȢțȡȔȞ ǻ ȖȜȠǻȤǻȖ ȩȤȢ
ȡȢȦȢȣȧ ȣȢȖȦȢȤȲȖȔȡǻȥȦȰ ȣȢȘǻȝ țȖȢȤȢȦȡǻȥȦȰ ȫȔȥȧ
ȖșȤȦȜȞȔȟȰ ȓȞ ȥȣȢȥǻȕ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȡȡȓ ȣȤȢȥȦȢȤȧ —
ȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȁ ȘȢ ȔȤȩșȦȜȣȧ ©ȥȖǻȦȢȖș ȘșȤșȖȢª ȣȤȜȡȪȜȣ
ȦȤȢȁȥȦȢȥȦǻȦȢȭȢ —ȘȢȧȥȦȔȟșȡȜȩȧȡȔȪȞȢȟșȞȦȜȖȡȢȠȧ
ȡșȥȖǻȘȢȠȢȠȧȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤȟșȗșȡȘǻȖșȤȥǻȝ
ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ ǻț ȡȔȪ ǻȥȦȢȤǻǿȲ ȁȁ ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȜȩ ȦȤȔȡȥ
ȪșȡȘșȡȦȔȟȰȡȜȩ ȔȥȣșȞȦǻȖ ǜȤșȬȦȢȲ ȣȢțȔ ©ȠǻȨȢȟȢȗ
ȞȢȘȢȠª ȡș ȕȧȘș ȣȢȖȡȢȗȢ ȝ ȔȘșȞȖȔȦȡȢȗȢ ȖȜȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ
ȔȡǻǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȦșȞȥȦȧǨȞȤȔȁȡȜȖȪǻȟȢȠȧȔȡǻȢȞȤșȠȜȩ
ȝȢȗȢȞȢȠȣȢȡșȡȦǻȖ—ȦȔȞȜȩȓȞ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªǻ©ǗșȟȜȞȜȝ
ȟȰȢȩª ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟȠȜª ǻ ©ǡȔȤǻȓª Ȕȡǻ ȦȔȞȜȩ ȣȢș
țǻȝ ȓȞ ©ǜȔ ȕȔȝȤȔȞȢȠ ȕȔȝȤȔȞª ©ǜȔȥȦȧȣȜȟȔ ȫȢȤȡȔ
ȩȠȔȤȔª ©ǟȢȥȔȤª ©ǖȧȖȔȟȜ ȖȢȝȡȜ ȝ ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ ȥȖȔȤȜª
ǡȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȡȔȟșȚȡȢȁ ȞȢȤșȟȓȪǻȁ ©ȦșȞȥȦȧ ǨȞȤȔȁȡȜª
ț ȠǻȨȢȠ țȧȠȢȖȟșȡȢ ȖȚș ȦȜȠ ȭȢ Ȫș — ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝ ȤȧȬǻȝȡȜȝ ©ȠșȩȔȡǻțȠª ȓȞȜȩ ȕȔțȢȖȔȡȜȝ
ȡȔ ȥȜȡșȤȗșȦȜȪǻ ȕǻȡȔȤȡȜȩ ȢȣȢțȜȪǻȝ ȁȩȡǻȝ ȥȜȥȦșȠȡǻȝ
ȖțȔǿȠȢțȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȦȔ ȖțȔǿȠȢȘǻȁ ȣȢȠǻȚ ȥȢȕȢȲ Ȕ ȦȔȞȢȚ
ǻțȣȢțȔȥȜȥȦșȠȡȜȠȜȣȢțȔȦșȞȥȦȢȖȜȠȜȥȦȤȧȞȦȧȤȔȠȜ
©ǧșȞȥȦǨȞȤȔȁȡȜªȓȞȥȜȥȦșȠȔȕǻȡȔȤȡȜȩȢȣȢțȜȪǻȝ
ǴȞȭȢȖȘǻȔȩȤȢȡǻȫȡȢȠȧȤȢțȤǻțǻǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȘȜȥȞȧȤȥȧ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȔȕȢ ȡȔ ȣȔȤȔȘȜȗȠȔȦȜȫȡǻȝ ȝȢȗȢ Ȣȥǻ ȡȔȝȠșȡȬȔ
țȡȔȫșȡȡǿȖȔȝȞȢȡȥȦȤȧȞȦȜȖȡȔȢȘȜȡȜȪȓ—ȠȢȦȜȖȔȝȢȗȢ
ȣȢȖȦȢȤșȡȡȓ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȓ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ
ȘȜȡȔȠǻȞȧ ȝ ȖșȞȦȢȤ șȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȣȤȢȪșȥȧ ȦȢ Ȗ ȥȜȡ
ȩȤȢȡǻȫȡȢȠȧ țȤǻțǻ ȗȢȟ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȲ ȢȘȜ
ȡȜȪșȲ ȖȜȥȦȧȣȔǿ ȕǻȡȔȤȡȔ ȢȣȢțȜȪǻȓ ǗȩȢȘȓȫȜ ț ǻȡ ȣȢ
ȘǻȕȡȜȠȜ ȢȘȜȡȜȪȓȠȜ ȧ ȥȦȢȥȧȡȞȜ ȥȜȡȦȔȗȠȔȦȜȫȡȢȗȢ ©ȥȧ
ȥǻȘȥȦȖȔª ȖțȔǿȠȢȘǻȁ țǻȥȦȔȖȟșȡȡȓ ǻ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ȕǻȡȔȤȡȔȢȣȢțȜȪǻȓǻȡȥȣǻȤȧǿȦșȞȢȡȥșȣȦȜȖȡșȡȔȣȤȧȚșȡȡȓ
ȣȢȖțȓȞșȡșȣȤȢȩȢȘȜȦȰǻȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȝȔȡȔȟǻțȔțȣȢȗȟȓȘȧ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁ ȣȢșȦȜȞȜ ȖȢȡȢ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȣǻȘǼȤȧȡȦȓ Șȟȓ
ȣȢȕȧȘȢȖȜ ǻ ȫȜȡȡȜȞ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ Ȗ ȠșȚȔȩ ȣȢșȦȢȖȢȁ
ȥȣȔȘȭȜȡȜ©ȦșȞȥȦȧǨȞȤȔȁȡȜªȓȞȤșȟȓȦȜȖȡȢȔȖȦȢȡȢȠȡȢȁ
ǻțȔȖȥǻǿȁȕȔȗȔȦȢȬȔȤȢȖȢȥȦǻȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȪǻȟǻȥȡȢȁȩȧȘȢȚ
ȥȜȥȦșȠȜ
ǜȣȢȠǻȚ ȞȢȡȥȦȔȡȦȡȜȩ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȦȖȢȤȫȜȩ ȢȣȢțȜȪǻȝ
ȫȜ ȡș ȡȔȝȣșȤȬȢȲ ȡȔțȖșȠȢ ȢȣȢțȜȪǻȲ ȠȔȦșȤȜțȡȔ

ȫȧȚȜȡȔȖȢȡȔțȔȞȢȤǻȡșȡȔȖȣȢșȦȢȖǻȝȕǻȢȗȤȔȨǻȁȧȘȤȔȠǻ
ȝȢȗȢȚȜȦȦȓȤȢțǻȣȡȧȦȢȗȢȣȢȠǻȚȘȖȢȠȔȣȢȟȲȥȔȠȜǣȘȜȡ
ǻț ȡȜȩ — ȠȔȦșȤȜțȡȔ ǨȞȤȔȁȡȔ — ȡȔȟșȚȔȖ ȣșȤșȖȔȚȡȢ
ȥȨșȤǻȘȧȬǻȝȣȔȠ·ȓȦǻȡȔȦȢȠǻȥȦȰȘȤȧȗȜȝ—ȚȢȤȥȦȢȞǻȝ
ȤșȔȟȰȡȢȥȦǻȔȘȚșȡȔȫȧȚȜȡȧȘȢȟȓțȔȞȜȡȧȟȔǭșȖȫșȡȞȔț
ȤȔȡȡǻȩȟǻȦǻȨȔȞȦȜȫȡȢȘȢȥȔȠȢȁȥȠșȤȦǻǧȢȠȧȣȤȜȤȢȘȡȢ
ȭȢțȔȤȢȘȚȧȖȔȟȔȥȓȦȔȕǻȡȔȤȡȔȢȣȢțȜȪǻȓȡȔȣȢȫȧȦȦǿȖȢȠȧ
ȤǻȖȡǻ ț ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȁ ț ȦȢȗȢ ȭȢ ǟǘ ǳȡǼ ȢțȡȔȫȧǿ ȓȞ
©ȠǻȥȦȜȫȡȧ ȣȤȜȫșȦȡǻȥȦȰª ȘȢ ȤǻȘȡȢȗȢ ǼȤȧȡȦȧ ©ǬȧȚȜȡȔ
ȗǻȤȞȔª ǳȡȗ ǟ ǘ ǤȥȜȩȢȟȢȗȜȓ ȕșȥȥȢțȡȔȦșȟȰȡȢȗȢ
Ǧ   ǮȢȣȤȔȖȘȔ ȢȣȤǻȫ ȠǻȥȦȜȫȡȜȩ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȖȔȚȜȟȜ ȝ ȫȜȡȡȜȞȜ ǻȡ ȥȧȦȢ ȚȜȦȦǿȖǻ ȣȢȕȧȦȢȖǻ ȢȦș
©ȟȲȘȥȰȞș țȔȡȔȘȦȢ ȟȲȘȥȰȞșª ȫȧȚș ȘȢȖȞǻȟȟȓ ȫȧȚǻ
țȖȜȫȔȁ ȠȢȖȔ ȗȡȜȟȜȝ ȞȟǻȠȔȦ ȕșțȤȔȘǻȥȡȜȝ ȣȡ ȟȔȡȘ
ȬȔȨȦ — ©ȫȢȤȦȢȖș ȕȢȟȢȦȢª ǣȘȡȔȞ ȣȢȤȓȘ ǻț ȪȜȠ ȧ
ȣȢșȦȔȨȢȤȠȧȖȔȟȢȥȓȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȫȧȚȜȡȜȡșȣȤȢȥȦȢȓȞ
ȫȢȗȢȥȰșȠȢȪǻȝȡȢȘȜȥȞȢȠȨȢȤȦȡȢȗȢȔȗșȦȰȡșȣȤȜȝȡȓȦȡȢȗȢ
ȘȧȬșȖȡȢ ȝ ȘȧȩȢȖȡȢ ȡșȥȧȠǻȥȡȢȗȢ ț ȤǻȘȡȜȠ țȔȥȔȘȡȜȫȢ
ȥȧȣȤȢȦȜȥȦȔȖȡȢȗȢ ȠȔȦșȤȜțȡǻ — ǨȞȤȔȁȡǻ ǮȢȘȔȟǻ ȖȜ
ȤȔțȡǻȬș ȦȔȞș ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧǿȦȰȥȓ Ȗ ȕǻȡȔȤȡȧ
ȢȣȢțȜȪǻȲ ȣȤȜ ȪȰȢȠȧ ȣȢȡȓȦȦȓ ȫȧȚȜȡȜ ȢȞȤșȥȟȲǿȦȰȥȓ
ȫȜȠȤȔț ȫǻȦȞǻȬș ȘǻȥȦȔȲȫȜ ȖȣȢȖȡǻ ȞȢȡȞȤșȦȡȧ ȔȘȤșȥȧ
Ǩ ȟȜȥȦǻ ȘȢ ȕȤȔȦȔ   ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȖȢȘȜȦȰ ȦȤȢȩȜ
țȠǻȡșȡǻ ȤȓȘȞȜ țǻ ȥȖȢȗȢ ȖǻȤȬȔ ©ǙȧȠȞȔ — ǧșȫș ȖȢȘȔ
Ȗ ȥȜȡǿ ȠȢȤșª ©ǖȢ ȠȢȥȞȔȟǻ ȫȧȚǻ ȟȲȘș  ǧȓȚȞȢ ț
ȡȜȠȜ ȚȜȦȜª ǣțȡȔȫșȡȡȓ ©ȠȢȥȞȔȟȰȥȦȖȔª ȓȞ ȧȦǻȟșȡȡȓ
ȫȧȚȢȗȢ ȖȢȤȢȚȢȗȢ ȡȔȫȔȟȔ țȡȔȩȢȘȜȠȢ ȝ ȧ ȣȤȜȕȟȜțȡȢ
ȦȢȘǻ Ț ȡȔȣȜȥȔȡǻȝ ©ǟȔȦșȤȜȡǻª ©ȠȢȥȞȔȟǻ — ȫȧȚǻ ȟȲ
Șșª ǴȖȜȭș ȖȜȥȖǻȫȧǿȦȰȥȓ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȤȔȞȧȤȥȔȩ ȩȢȫȔ Ȗ
ȣșȤȖǻȥȡȢȠȧ țȡȔȫșȡȡǻ ©ȠȢȥȞȔȟȰª — ȥȢȟȘȔȦ ȤȢȥ ȔȤȠǻȁ
ȓȞȜȝ ȦșȢȤșȦȜȫȡȢ Ƞǻȗ ȕȧȦȜ ȝ șȦȡǻȫȡȜȠ ȧȞȤȔȁȡȪșȠ 
ȘȢȠǻȡȧǿ Ȗ ȣȢșȠǻ ȬȜȤȢȞș ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȪȰȢȗȢ ȥȟȢȖȔ
©ȠȢȥȞȔȟȰªȦȧȦȫȧȚȜȝȣșȤșȘȢȖȥǻȠǻțȣȢȗȟȓȘȧȥȢȪ ȔȘȚș
ȥȣȢȞȧȥȡȜȞǟȔȦșȤȜȡȜ—ȢȨǻȪșȤȣȔȡ șȦȡȢȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ
ȕȢ©țȗȡȧȭȔȲȫȜȥȰªȡȔȘȘȢȖǻȤȟȜȖȜȠȜ©ȫȢȤȡȢȕȤȜȖȜȠȜª
Ȗǻȡ ȕȤȧȦȔȟȰȡȢ ȣȢȤȧȬȧǿ ȧȥȦȔȟșȡǻ ȡȢȤȠȜ ȥǻȟȰȥȰȞȢȁ
șȦȜȞȜ  ȡȔȤșȬȦǻ ȡȔȪ ǻ ©ȣȤșȣȢȗȔȡȢȗȢª ȞȤȜȖȘȡȜȞȔ ǻ
ȦȜȩ©ȠȢȥȞȔȟȜȞǻȖªȭȢȪȜȡǻȫȡȢȥȠǻȲȦȰȥȓțȕǻȘȢȟȔȬȡȢȁ
ǟȔȦșȤȜȡȜ ȔȖȦȢȤ ȪǻȟȞȢȠ ȡșȘȖȢțȡȔȫȡȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿ
țȔȥȢȕȢȠ ©ȫȧȚȢȗȢ ȥȟȢȖȔª — ȤȢȥ  ǣȦȢȚ ȣȢȡȓȦȦȓ
©ȠȢȥȞȔȟȰªțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓȖȧțȔȗȔȟȰȡșȡȧ
©ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȧª ȥȔȠȔ țȗȔȘȞȔ ȣȤȢ ȓȞȧ ȔȥȢȪǻȲǿȦȰȥȓ Ȗ
ȣȢșȦȔ țǻ ©ȥȟȰȢțȔȠȜª ǻ ©ȟȜȩȢȠª ©ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȔª Ț
țȔțȖȜȫȔȝȥȦȔǿȢȣȢțȜȦȢȠǨȞȤȔȁȡǻȖȕǻȡȔȤȡǻȝȥȦȤȧȞȦȧȤǻ
ȫȧȚșȥȖȢǿ
ǤȢȘǻȕȡȧȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȲȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȠȢǻȖȣȢȥȟȔȡȡǻ
©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ȡȔ ȖǻȘȠǻȡȧ ȖǻȘ ȡȔȥȦȤȢǿȖȢ ȦȔ ǻȡ
ȦȢȡȔȪǻȝȡȢȥȧȗȢȟȢȥȡȢȗȢȝȢȠȧȖǻȤȬȔ©ǢȔȖǻȫȡȧȣȔȠ·ȓȦȰ
ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧª Șș ȫȧȚȜȡȔ — ȣȢțȕȔȖȟșȡȜȝ ȗșȢȗȤ ǻ
ȡȔȪȢțȡȔȞ©ȫȧȚȜȝȞȤȔȝªȧȣȢȥȟȔȡȡǻ©ȢȕǻȘȤȔȡǻȝȥȜȤȢȦǻª
ǨȞȤȔȁȡǻȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢ©ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȧª—ȞȤȔȝ©ȫȧȚȜȩ
ȟȲȘșȝª©ȖȢȤȢȗǻȖª©ǧȓȚȞȢȕȔȦȰȞȧǛȜȦȜțȖȢȤȢȗȔȠȜª
ǜȖǻȘȥȜ ȣȢȫȜȡȔȲȫȜ ȔȡȦȜȡȢȠǻȫȡȔ ȣȔȤȔ ©ǨȞȤȔȁȡȔ —

ǨǟǥǕȀǢǕ

ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȔª ȓȞ ȢȞȤșȠȢ ȖțȓȦȜȝ ȖȜȣȔȘȢȞ ȢȣȢțȜȪǻȁ
ȠȔȦșȤȜțȡȔȫȧȚȜȡȔȡȔȕȧȖȔǿȢțȡȔȞȡȔȥȞȤǻțȡȢȁȣȔȤȔȘȜȗȠȜ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȖȔȡȡȓ ȝ ȡȔȪ ȥȔȠȢȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ
ȧȥǻǿȁȝȢȗȢȦȖȢȤȫȢȥȦǻȡȔȥȔȠȣșȤșȘ—©ȦșȞȥȦȧǨȞȤȔȁȡȜª
ǙȟȓǭșȖȫșȡȞȔǡȢȥȞȢȖȭȜȡȔȡșȣȤȢȥȦȢȘȔȟșȞȜȝȫȧȚȜȝ
ȞȤȔȝ ©ȡșȠȔȦșȤȜțȡȔª Ȫș ȞȤȔȝ ȖȢȤȢȚȜȝ ȥȜȠȖȢȟ
ǻȠȣșȤǻȁ ȧȦǻȟșȡȡȓ țȟȢȖǻȥȡȢȁ ȦȢȦȔȟǻȦȔȤȡȢȁ ȕșțȘȧȬȡȢȁ
ȥȜȟȜ ȭȢ ȞȔȟǻȫȜȦȰ ȘȢȟǻ ȟȲȘșȝ ǻ ȡȔȤȢȘǻȖ ȗȡȢȕȜȦȰ ǻ
ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȦȰǻȪǻȟǻȡȔȪǻȁȞȤȔȁȡȜȡȔȝȣșȤȬș—ǨȞȤȔȁȡȧ
ǴȞ șȟșȠșȡȦ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢțȡȔȫșȡȡǿȖȜȝ ǻ ȥșȡȥȢȦȖȢȤȫȜȝ
ȢȣȢțȜȪǻȓ ©ǨȞȤȔȁȡȔ—ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȔªȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓȖ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ©ȦșȞȥȦǻǨȞȤȔȁȡȜªȡȔȤǻțȡȜȩǻǿȤȔȤȩǻȫȡȜȩ
ȤǻȖȡȓȩ
ȡȔ ǻȥȦȢȤǻȢ ȝ ȡȔȪǻȢȥȢȨȥȰȞȢȠȧ ȢȩȢȣȟȲȲȫȜ ȓȞ
ȢȞȤ șȠȢ ȖțȓȦǻ ȦȖȢȤȜ ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª ©ǬȜȗȤȜȡș
ǬȜȗȤȜȡșª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª
©ǜȔȥȦȧȣȜȟȔ ȫȢȤȡȔ ȩȠȔȤȔª ©ǴȞȕȜȦȢ ȦȜ ǖȢȗȘȔȡș
ȣ·ȓȡȜȝª ȦȔ ǻȡ  ȦȔȞ ǻ ȠșȦȔȥȲȚșȦȡǻ ȢȕȤȔțȡǻ ȢȘȜȡȜȪǻ
ȠșȦȔȦșȠȔȦȜȫȡǻȞȢȠȣȟșȞȥȜȗșȤȢȁȞȔȞȢțȔȫȫȜȡȜ—ȡȜȪǻȥȦȰ
ȤȢȥȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȔȧȞȤ©ȥȦșȣȜȬȜȤȢȞǻª©ȖȬȜȤȢȞǻȠ
ȣȢȟǻ ȖȢȟȓª — ȣșȦșȤȕ ©ȕȢȟȢȦȢª ȔȕȢ ǦȜȕǻȤ Ȫȓ ©ȦǻȥȡȔ
ȘȢȠȢȖȜȡȔª ȔȕȢ ȢȤșȡȕȧȤțȰȞǻ ȖȜȣȔȟșȡǻ ©ȤȧȘǻȤȧȘǻ ȔȚ
ȫșȤȖȢȡǻªȥȦșȣȜ
ȡȔȥȢȪǻȠȢȤȔȟȰȡȢȠȧ ©ǟȔȦșȤȜȡȔªȧȪǻȟȢȠȧȠȢȦȜȖ
ȠȢȥȞȔȟȰ—ȣȢȞȤȜȦȞȔ 
ȡȔ ȗșȢȣȢȟǻȦ ȦȧȦ ȢȣȢțȜȦ ©ȫȧȚȜȡȔª ȣȢȣȢȖȡȲǿȦȰȥȓ
ȡȢȖȜȠȜ ȥȞȟȔȘȢȖȜȠȜ ȘȢ ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȜ ȘȢȘȔǿȦȰȥȓ
ǤȢȟȰȭȔȠșȡȬȢȲȠǻȤȢȲ—ȢȤȘȔ©ǜȔȭȢȚȕȢȤȢȟȜȥȰ
ȠȜ ț ȟȓȩȔȠȜ"  ǜȔ ȭȢ Ț ȠȜ ȤǻțȔȟȜȥȰ ț ȢȤȘȔȠȜ"  ǜȔ
ȭȢ ȥȞȢȤȢȘȜȟȜ ȥȣȜȥȔȠȜ  ǡȢȥȞȢȖȥȰȞǻ ȤșȕȤȔ""ª —
©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢ ©ȤȢțȦȤȢǿȡȢȲª
ȖǻȘȫȜȦȧǿȦȰȥȓȫȧȚȜȡȔȧȖǻȤȬǻ©ǣȝȦȤȜȬȟȓȩȜȬȜȤȢȞǻȁª 
ȡȔ șȦȡȢȞȧȟȰȦȧȤȡȢȠȧ șȥȦșȦȜȫȡȢȠȧ șȦȡȢȣȥȜȩȢȟȢ
ȗǻȫȡȢȠȧ țǻȥȦȔȖȟșȡȡȓȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ Ȗ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ Ȗ
ȣȢȖǻȥȦȓȩ ©ǟȔȣȜȦȔȡȬȔª ©ǖȟȜțȡșȪȯª ȧȞȤ ȥșȟȢ  ȤȢȥ
ȥșȟȢȣȤȜȦȔȠȔȡȡșȧȞȤȔȁȡȪșȖǻȫȧȦȦȓȞȤȔȥȜȡȔȖȞȢȟȜȬȡȰȢȗȢ
ȥȖǻȦȧ—ǻȕȔȝȘȧȚǻȥȦȰȘȢȪǻǿȁȞȤȔȥȜ©ȖșȟȜȞȢȤȢȥȥȜȝȥȞȢȗȢ
ȫșȟȢȖșȞȔª ȝȢȗȢ ©ȖȤȢȚȘșȡȡȔȓ ȔȡȦȜȣȔȦȜȓ Ȟ țșȟșȡȜ Ȟ
ȱȦȢȝ ȚȜȖȢȝ ȕȟșȥȦȓȭșȝ ȤȜțș ȧȟȯȕȔȲȭșȝȥȓ ȠȔȦșȤȜ
ȣȤȜȤȢȘȯª 
ȡȔ ǻȡȦȜȠȡȢȤșȨȟșȞȥǻȝȡȢȠȧ ȢȘȜȡ ǻț ȣȤȜȞȟȔȘǻȖ —
ȖǻȤȬ©ǜǻȝȬȟȜȥȰȣȢȕȤȔȟȜȥȰȣȢǿȘȡȔȟȜȥȰªȢȣȤȜȓȖȡȲȲȫȜ
ȖǻȘȟȧȡȡȓ ȗȟȜȕȢȞȢ ȢȥȢȕȜȥȦȜȩ ȣȢȫȧȦȦǻȖ ȣȢșȦȔ ȝȢȗȢ
ȠȤǻȝ ȣȤȢ ȢȘȤȧȚșȡȡȓ ȣȤȢ ǻȘșȔȟ ȤȢȘȜȡȡȢȗȢ ȭȔȥȦȓ
ȦȖǻȤ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȖȜȩȢȘȜȦȰ ȡȔ ȤǻȖșȡȰ ȔȡȦȜǻȘșȔȟȧ ȥȢȪ
ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȧȞȤ ȤȢȘȜȡȡȔ ǻȘȜȟǻȓ ǻ ȖȢȤȢȚȔ ȁȝ
ȤȧȝȡǻȖȡȔ ȫȧȚȜȡșȪȰȞȔ ȥȜȟȔ — ©ǙǻȖȫȔȦȢȞ ȠȢȥȞȔȟǻ ȧȞ
ȤȔȟȜǕȩȟȢȣȪǻȖȖȠȢȥȞȔȟǻțȔȕȤȔȟȜª 
ȡȔ ȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȢȠȧ ǻȡȦȢȡȔȪǻȓ ȡǻȚȡȢȥȦǻ ȝ ȥȧȠȧ Ȗ
ȟǻȤȜȫȡȜȩȖǻȘȥȦȧȣȔȩȣȤȢǨȞȤȔȁȡȧ—ȡșȭȔȘȡȜȝȗȤȢȦșȥȞ
ȧțȢȕȤȔȚșȡȡǻǻȠȣșȤȥȰȞȢȁȥȦȢȟȜȪǻȪȔȤȥȰȞȢȗȢȣȢȘȤȧȚȚȓ
©ȥȦȔȤȬȜȡȜȣȧțȔȦȢȁª ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓª 
ȡȔ ȥȢȪǻȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª — ȦȖǻȤ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȔȡȜȝȕǻȡȔȤȡȢȲȢȣȢțȜȪǻǿȲȞȢțȔȞȥȖȜȡȢȣȔȥ 
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ǣȥȦȔȡȡǻȝ ȣȤȜȞȟȔȘ ȣȢȖșȤȦȔǿ ȡȔȥ ȘȢ ȤȢțȗȟȓȡȧȦȢȗȢ
ȘȢȣǻȤȧȠȢȦȜȖȧȡȔȪȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȜȖǭșȖȫșȡȞȔ—ȦșȣșȤȧ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧȤȔȞȧȤȥǻǗȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓȥȩșȠȔ
ȢȣȢțȜȪǻȁ ȥȖȢǿȫȧȚș ȥȞȟȔȘȡǻȬȔ ȡǻȚ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȢȞȢ
Ȗ ȡǻȝ țȔȟșȚȡȢ ȖǻȘ ȣșȖȡȜȩ ȞȢȡȦșȞȥȦǻȖ ȖǻȘȕȧȖȔȲȦȰȥȓ
ȥȧȦȡǻȥȡǻȣșȤșȔȞȪșȡȦȔȪǻȁțȠǻȥȦȞȢȚȡȢȗȢțȫȟșȡǻȖȡșțȔȖ
ȚȘȜȢȘȡȢțȡȔȫȡȜȝȖǻȡȖȕȜȤȔǿȤǻțȡǻțȡȔȫșȡȡǿȖǻȞȢȡȢȦȔȪǻȁ
Ǯș Ȗ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©Ǣ ǡȔȤȞșȖȜȫȧª ȣȤȜȖșȤȦȔǿ ȧȖȔȗȧ ȣȢ
ȤȓȘǻțȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȠȘȟȓȤȔȡȡȰȢȗȢȣșȦșȤȕȣșȤǻȢȘȧȣȤȢ
ȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ ǨȞȤȔȁȡȔȫȧȚȜȡȔ ȡșȥȣȢȘǻȖȔȡȜȝ ȠȢȦȜȖ
ȫȧȚȜȡȜ ȡȔ ȠȔȦșȤȜțȡǻ ©Ǵ ȝ ȦȧȦ ȫȧȚȜȝ ȢȘȜȡȢȞȜȝ 
ǶȡȔǨȞȤȔȁȡǻǴȥȜȤȢȦȔȠǻȝȗȢȟȧȕșǴȞǻȡȔȫȧȚȜȡǻª
Ǩ ȪȰȢȠȧ Ț ȤǻȫȜȭǻ — ȖȜȦȦȓ ȥȢȖȜ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª
ȖȟȔȥȦȜȖȢ Ȫș șȠȢȪǻȝȡȜȝ ȦȔ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȝ ȡșȤȖ ȧȥǻǿȁ
țȕ  ǙȔȟǻ ȠȢȦȜȖ ©ȤǻȘȡȢȁª ȫȧȚȜȡȜ ȣȢșȦ ȤȢțȤȢȕȟȓǿ Ȗ
ȡșȖǻȟȰȡȜȪȰȞǻȝȣȢșțǻȁȘșȣȢȡȓȦȦȓ©ȡșȖȢȟǻªȔȥȢȪǻȲǿȦȰȥȓ
ȓȞǻțȫȧȚȜȡȢȲ—ȠǻȥȪșȠțȔȥȟȔȡȡȓȫȧȚȜȠȞȤȔǿȠȦȔȞ
ǻț©ȫȧȚȜȡȢȲªȡȔȘȔȟșȞǻȝȠȔȦșȤȜțȡǻȣȢțȕȔȖȟșȡǻȝȖȢȟǻ
ȪǻǿȁȡȔȝȖȜȭȢȁȖȔȤȦȢȥȦǻǻȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȢȗȢȥȜȠȖȢȟȧȧȞȤ
ȕȧȦȦȓ ȣǻȘȥȦȔȖȢȖȢȗȢ șȟșȠșȡȦȧ ȡȔȪ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ©ǢǻȗȘș
ȡșȖșȥșȟȢ Ƞșȡǻ  ǧȔ ȠȔȕȧȦȰ ȖșȥșȟȢ ȝ ȡș ȕȧȘș  Ƕ ȡȔ
ǨȞȤȔȝȡǻ ȘȢȕȤǻ ȟȲȘș  ǣȦȚș ȦȔȞȜ ȝ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª ©Ǣș
ȗȤǻǿ ȥȢȡȪș ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª  ǤȢșȦ ȡȔȫș ȧ ȖȢȘȧ ȘȜȖȜȖȥȓ
ȧȚș ȡȔ ©ȖȢȟǻª ȢȠȤǻȓȡȔ ǨȞȤȔȁȡȔ ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȝȢȗȢ ȧȓȖǻ
ȞȤȔȁȡȢȲ©ȥȔȦȤȔȣǻǿȲªȖȓȞǻȝȣȔȡȧǿ©ȞȔȣȤȔȟǘȔȖȤȜȟȢȖȜȫ
ǖșțȤȧȞȜȝª ȖǻȤȡȜȝ ©ȧȡȘǻȤª ©ȨșȟȰȘȨșȕșȟȓȪȔȤȓª Ȕ
©ȠǻȟǻȢȡȜ  ǤȢȟȓȡ ȘȧȟșȕǻȖ ǻ ȘȤșȖȟȓȡª ©ȥȖȜȡȢȣȔȥǻȖª
ȠȢȖȫȞȜ ȗȡȧȦȰȥȓ — ©ǢǻȠǻȁ ȣȢȘȟǻȁ ȤȔȕȜª ȡȔ ©ȪȔȤȥȦȖȢ
Ȗȥșª țȡȔȝȬȢȖȥȓ ȢȘȜȡǿȘȜȡȜȝ ȞȢțȔȞ ȓȞȜȝ ©Ȗ ȠȢȤȘȧ
țȔȦȢȣȜȖ ȞȔȣȤȔȟȔª ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª  ǣȦȚș Ȗ ȢȣȢțȜȪǻȁ
ȞȢțȔȞȥȖȜȡȢȣȔȥȣȤȔȖȘȜȖȢ©ȥȖǻȝªȟȜȬșȣșȤȬȜȝȢȣȢțȜȦ
Ȕ ©ȥȖȜȡȢȣȔȥª ȘȔȤȠȔ ȭȢ ©ȤǻȘȡȜȝª ȥȧȦȦȲ ȧȢȥȢȕȟȲǿ
ȣȢȡȓȦȦȓ©ȫȧȚȢȗȢªȤȢțȘǻȟȢȖȔȟǻȡǻȓȣȤȢȞȤșȥȟȲǿȦȰȥȓȦȧȦ
ȡșȖșȦȡǻȫȡǻȝȣȟȢȭȜȡǻȔȖȠȢȤȔȟȰȡǻȝȥȢȪǻȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡǻȝ
ǦȖȢǿȤǻȘȡȜȠȫȜȡȢȠȣȢȘǻȕȡȔȣșȤșȔȞȪșȡȦȔȪǻȓȖȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ
ȖȣȢșȠǻ©ǟȔȖȞȔțªȦȧȦǭșȖȫșȡȞȢȧȞȟȔȥȜȫȡǻȝȘȟȓȤȢȥ
ǻȠȣșȤȥȰȞȢȁ ȠșȡȦȔȟȰȡȢȥȦǻ ȥȔȞȤȔȟȰȡǻȝ ȢȣȢțȜȪǻȁ ȣȢȠǻȡȓȖ
©ȠǻȥȪȓ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȡȔ ȣȤȢȦȜȟșȚȡǻ ´ǗȤȔȗʮ ǥȢȥǻȓ  —
´ǣȦșȫșȥȦȖȢʮ ǟȔȖȞȔț ȗȢȤȪǻȖ ª ǙțȲȕȔ Ƕ ©ǜȔȥȦȧȞȔȟȜ
ȥșȤȘșȬȡȧȖȢȟȲªǙțȲȕȔǶǧǦ— 
ȗșȤȢȁȫȡȢȦȤȔȗǻȫȡȔȘȢȟȓǟȔȖȞȔțȧȞȢȤșȟȲǿȖǭșȖȫșȡȞȔ—
ȥȣȢȫȔȦȞȧȖȣǻȘȦșȞȥȦǻȔȟȲțǻȝȡȢȔȧȨǻȡȔȟǻȣȢșȠȜȣȤȓ
ȠȜȠȦșȞȥȦȢȠ—ǻțȘȢȟșȲǨȞȤȔȁȡȜȖȢȕȢȩȖȜȣȔȘȞȔȩ©ȡș
ȖȠȜȤȧȭȧ ȘȧȬȧª ȣȤȢȠșȦșȁȖȥȰȞȜȝ Șȧȩ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢ
ȠșȤȦȖȢȦȡǻȝ©ȠȢȥȞȢȖȥȰȞǻȝȢȦȤȧȦǻª
ǴȞțȔȧȖȔȚȜȖǙǢȔȟȜȖȔȝȞȢ ȭȢȣȤȔȖȘȔȡșȧțȖ·ȓțȞȧ
ǻțǭșȖȫșȡȞȢȠ ȩȢȫȔțȔȣșȤȖǻȥȡȢȲȣȤȜȤȢȘȢȲȢȣȢțȜȪǻȓ
ȥȖȢǿȫȧȚș ȡȔȟșȚȜȦȰ ȘȢ ȡȔȝȘȔȖȡǻȬȜȩ ȔȤȩșȦȜȣǻȖ ȞȢ
ȟșȞȦȜȖȡȢȗȢ ȡșȥȖǻȘȢȠȢȗȢ ȧ ȣșȖȡȢȠȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȖȢȡȔ
ȡșțȤǻȘȞȔ ȡȔȕȜȤȔǿ ©șȦȡȢǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢ țȠǻȥȦȧª ȞȢȡ
ȞȤșȦȡȢȗȢ ȥȢȪ ȝ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȡȔȣȢȖȡșȡȡȓ ȘȜȖ ǢȔ
ȟȜȖȔȝȞȢ Ǚ ǤșȤȖȜȡȡǻ ȢȕȤȔțȜ Ȗ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǘȢȗȢȟȓ 
ǘȢȗȢȟșțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁ ǘȢȗȢȟșȖșȘȫșȥȞȜșȥȦȧȘȜȜǢǻȚȜȡ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ǗȜȣǦ ǧȔȞȧȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȲȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȠȢ
Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ ȣȤȜȞȟȔȘǻ ȔȤȩșȦȜȣȧ ©ȠȔȦȜª ȧ ȦȖȢȤȔȩ
©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª
Ǩ ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ǨȞȤȔȁȡȔ
ȡșȡȰȞȔ ȣȢțȔ ȥȧȠȡǻȖȢȠ ȣșȤȬȜȝ ǻț ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȕǻȡȔȤȡȢȁ
ȢȣȢțȜȪǻȁ ȥȖȢǿȫȧȚș ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ ȝ ȕșțțȔȥȦșȤșȚȡȢ ȖȢ
ȤȢȚȜȝ ȘȤȧȗȢȠȧ ȢȣȢțȜȦȢȖǻ — ©ȫȧȚȜȡǻª ǣȘȡȔȞ ȧ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȡȔȪ ȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȜ ȦȔȠ Șș ǭșȖȫșȡȞȢ ț
ȗǻȤȞȢȦȢȲ ȗȢȖȢȤȜȦȰ ȣȤȢ ǨȞȤȔȁȡȧ ȧȓȤȠȟșȡȧ ȣǻȘȖȟȔȘȡȧ
ǻ ȗȢȟȢȖȡș ȗȔȡșȕȡȢ ȣȢȞǻȤȡȧ ©ȨșȟȰȘȨșȕșȟșȖǻª ȦȔ ȝȢȗȢ
©ȧȡȘǻȤȔȠª ȣȤȢ ǨȞȤȔȁȡȧ ȥȖȜȡȢȣȔȥǻȖ ǻ ȣșȤșȖșȤȦȡǻȖ
ȧ ȥȔȠǻȝ ȠșȦȔȨȢȤǻ țȔȞȟȔȘșȡȢ ȪǻȩȜ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȫȧȚȜȡȜ
ȣȥșȖȘȢȠȔȦșȤȜțȡȜ ǤǻȘ ȖȣȟȜȖȢȠ ȣȤȢȨȔȡȡȜȩ ȫȜȡȡȜȞǻȖ
ȥȔȞȤȔȟȰȡȜȝ ȔȤȩșȦȜȣ ȘȜȨșȤșȡȪǻȲǿȦȰȥȓ țȔțȡȔǿ ȤǻțȡȜȩ
ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȝ ǨȞȤȔȁȡȔȡșȡȰȞȔ ȭȢ ©țȔ
ȚȧȤȜȟȔȥȰª ȕȢ ©ȡǻȩȦȢ ȁȁ ȡș ȤȓȦȧǿª ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ
ȡǻȫª  ȠȔȦȜȕșțȦȔȟȔȡȡȔ țȤȔȘȚșȡȔ ȘǻȦȰȠȜ ȓȞǻ ©ȗǻȤȬș
ȟȓȩȔ !  Ȁȁ ȤȢțȣȜȡȔȲȦȰª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª
ȤȤ —  ǻ ȠȔȦȜȞȤǻȣȔȫȞȔ ȫȜȓ ȘȜȦȜȡȔ ț ȗȢȟȢȘȧ
ȣǻȘȦȜȡȢȠȠȤș ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓª ȠȔȦȜ
ǨȞȤȔȁȡȔ ț ȣȢșțǻȁ ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª țȘȔȦȡȔ țȔȘȧȬȜȦȜ
Ȗ ȞȢȟȜȥȪǻ ȥȖȢȗȢ ©ȡșȤȢțȧȠȡȢȗȢ ȥȜȡȔª ©ȓȞȕȜ ȕȧȟȔ
țȡȔȟȔªȭȢțȡȰȢȗȢȖȜȤȢȥȦșȠȔȦȜǨȞȤȔȁȡȔȣȤȜȤșȫșȡȔ
ǘȢȥȣȢȘȢȠ ȡȔ ȞȔȤȧ ȝ țȔȗȜȕșȟȰ țȔ ǻȥȦȢȤ ȣȤȢȖȜȡȜ
©ȟȧȞȔȖȜȩȫȔȘªȔȟșȖȤȓȦȢȖȔȡȔȘȟȓȕșțȥȠșȤȦȓȟǻȤȜȫȡȜȠ
ȗșȤȢǿȠ — ȣȢșȦȢȠ ȧȤȓȦȢȖȔȡȔ ȥȜȟȢȲ ȝȢȗȢ ȥȟȢȖȔ ȝ
ȟȲȕȢȖǻ ©ǗȢȥȞȤșȥȡȜ ȠȔȠȢª ©ǣȥǻȓ ǘȟȔȖȔ ;,9ª 
ǨȞȤȔȁȡȔȣȢȞȤȜȦȞȔ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª  ȞȢȦȤȔ ȖȜȞȟȜȞȔǿ
ȥȣǻȖȫȧȦȦȓǻȚȔȟȰȓȞȚșȤȦȖȔȢȕȟȧȘȡȢȗȢȡȔȥȜȟȰȥȦȖȔȥȢȪ
ȦȔȡȔȪȔȟșțȔȥȟȧȗȢȖȧǿǻȡȔȢȥȧȘțȔȗȤǻȩȘȢȖǻȤȟȜȖȢȥȦǻ
țȔ ȩȜȥȦȞș ȣȢȫȧȦȦȓ ȥȔȠȢȣȢȖȔȗȜ ȝ ȗǻȘȡȢȥȦǻ ǫș ȡș Ȥǻțȡǻ
ǻȣȢȥȦȔȥǻ ȢȘȡȢȗȢ ȢȕȤȔțȧ Ȫș ȥȧȣȤȢȦȜȥȦȔȖȡǻ ǻ ȤȔțȢȠ
ȖțȔǿȠȢȧțȔȟșȚȡșȡǻ ȥȞȟȔȘȢȖǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
©ȦșȞȥȦȧǨȞȤȔȁȡȜª
ǜǻ ȥȦȤȧȠșȡșȠ ȡȔȪ ȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȜ ȣȢȖ·ȓțȔȡȢ ǻ ȦȔȞȜȝ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȝ șȟșȠșȡȦ ȪȰȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ ȓȞ ȢȣȢțȜȪǻȝȡȔ
ȣȔȤȔȣȔȡȜȟȲȘȜȭșȢȘȡȔȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȓȢȣȢțȜȪǻȁȫȧȚș
ȥȖȢǿǗȧȟȰȗȔȤȡȢȥȢȪǻȢȟȢȗǻțȔȦȢȤȥȰȞȔȞȤȜȦȜȞȔȡȔȞȜȘȔȟȔ
ȧȓȖȟșȡȡȓȣȤȢȡǻȕȜȦȢȣȢȖȡȧǻȘșȡȦȜȫȡǻȥȦȰȪȜȩȢȣȢțȜȪǻȝȦȔ
ȁȩȡǻȩȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȧȥǻȣȔȡȜ—©ȫȧȚǻªȖȥǻ©ȟȲȘȜªȦȢȕȦȢ
ȦȤȧȘȓȭǻȓȥȡȔȤǻȫ©ȥȖȢȁª ȭȢȣȤȜțȖȢȘȜȟȢȘȢȣȟȢȭȜȡȡȢ
ȞȟȔȥȢȖȢȗȢ ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȘȔȟșȞȢ ȡș ȢȘȡȢțȡȔȫȡȜȩ ȕȔȗȔ
ȦȢȖȜȠǻȤȡȜȩ ȥȢȪ ȥȦȤȧȞȦȧȤ ȓȖȜȭ ǻ ȣȤȢȪșȥǻȖ Ȗ ǻȥȦȢȤǻȁ
ǨȞȤȔȁȡȜ ǜȔ ȞȟȔȥȜȫȡȜȝ ȣȤȜȞȟȔȘ ȣȤȔȖȜȟȔ ȣȤȜȦȫȔ ț
ȣȢșȠȜ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȣȤȢ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ȘȖȢȩ ȕȤȔȦǻȖ
ȢȘȡȢȠȧ ț ȓȞȜȩ ȥȧȘȚșȡȢ ȣȢȘǻȕȡȢ ȘȢ ǵȢȡȦȜ ©ȞȔȦǻȖ
ȞȔȦȧȖȔȦȜª Ȥ ȦȢȘǻȓȞȘȤȧȗȜȝ©ȕȧȘș!ǟȔȦȔȠ
ȣȢȠȔȗȔȦȜª ȤȤ— ǧȜȠȫȔȥȢȠȩȢȫȔȥȢȪȔȥȣșȞȦ
ȡșȗȔȪǻȓ ©ȣȔȡȥȦȖȔª ȓȞ ȢȘȜȡ ǻț ǻȡȖȔȤǻȔȡȦȡȜȩ ȠȢȦȜȖǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȥȣȤȔȖȘǻ ȣȤȜȥȧȦȡǻȝ ȧ ȣȤȜȦȫǻ
ȖȢȡȔȠȔǿȭșȝǻȡǻȦȢȞȧȘȜȗȟȜȕȜȡȡǻȬȜȝȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȜȝ
ȬȔȤ ǜȡȔȠșȡȡȜȝ ȨȔȞȦ ǻȗȡȢȤȢȖȔȡȜȝ ȣȤȜȩȜȟȰȡȜȞȔȠȜ

ȖȧțȰȞȢȞȟȔȥȢȖȢȗȢ ȣǻȘȩȢȘȧ ȧ ȣȤȜȦȫǻ ȢȕȢȩ ȕȤȔȦǻȖ ȭș ȝ
ȕȟȜțȡȓȦ ȠȔȦȜȡȔțȖȔȟȔȢȘȡȔȞȢȖȢ—ǶȖȔȡȔȠȜȔȪșȡȔȖȤȓȘ
ȫȜȠȢȚȡȔȖȜȦȟȧȠȔȫȜȦȜǻȡȔȞȬșȡǻȚțȡȔȞȤȢțȭșȣȟșȡȡȓ
ǿȘȜȡȢȗȢ ȡȔȪ ȢȤȗȔȡǻțȠȧ ȥȜȠȣȦȢȠ ȩȤȢȡǻȫȡȢȁ ȡșȘȧȗȜ
ȕșțȘșȤȚȡȔȪǻȁǜȦȔȞȜȩȣȢțȜȪǻȝȣȢȦȤȔȞȦȢȖȧȖȔȟȜȣȤȜȦȫȧ
ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȪǻȖșȠǻȗȤȔȪǻȁ ǠǖǻȟșȪȰȞȜȝǗǦǻȠȢȖȜȫ
ǦǦȠȔȟȰǦȦȢȪȰȞȜȝ ȓȞǻȖȦǻȠȥȖȢǿȲȫșȤȗȢȲȘȔȟșȞȢ
ȡș ȕȧȟȜ ȖǻȟȰȡǻ ȖǻȘ ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȢȘȡȢȕǻȫȡȢȥȦǻ ȘȔȤȠȔ
ȭȢ ǻȡ ȞȬȦȔȟȦȧ Ǩ ȠȔȦșȤȜȞȢȖȢȠȧ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖǻ
ȡȜȡǻ ȫȜȠȘȔȟǻ ȣȢȠǻȦȡǻȬș ȧȥȦǻȝȡȲǿȦȰȥȓ ȘȧȠȞȔ ȭȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȔȢȣȢțȜȪǻȓȣȔȡȜȟȲȘȜȖǻȘȘțșȤȞȔȟȲǿȡșȟȜȬș
ȥȢȪȔȡȦȔȗȢȡǻțȠȠǻȚȖșȤȩȔȠȜȦȔȡȜțȔȠȜȓȞȜȝțȖȜȫȔȝȡȢ
ȡșȠȢȚȡȔȡșȖȤȔȩȢȖȧȖȔȦȜȔȝȣȤȢȕȟșȠȧȭșȖȔȚȟȜȖǻȬȧ
ǻ ȦȤȔȗǻȫȡǻȬȧ — ©ȤȢțȞȢȟ ȡȔȪǻȁª ȘȜȖ ǭșȖȫȧȞ Ǘ
©3HUVRQDH YHUEXPª ǦȟȢȖȢ ǻȣȢȥȦȔȥȡș  ǥȢțȠȜȥșȟ ǟ
 ǤȢȡȓȦȦȓǨȞȤȔȁȡȔȓȞȜȠȖȢȡȢȣȢȥȦȔǿțȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȥȢȪ ȣȟȔȡǻ ȡș ȘȖȢȠǻȤȡș Ȕ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢ
ȞȢȡȦȤȢȖșȤȥǻȝȡș ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȞȢȡȦȤȢȖșȤȥǻȝȡȜȝ ǻ ȞȢȚșȡ ǻț
ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖȢȣȢțȜȪǻȁȣȔȡȜȟȲȘȜȣȢȠǻȚȣșȤȬȜȠȜȕȔȫȜȠȢ
ȓȞ șȦȡǻȫȡȢ ©ȫȧȚȜȩª ȠȢȥȞȔȟǻȖ ȦȔ ǻȡ ©ȡǻȠȪǻȖª  ǻ ȢȘ
ȡȢȞȤȢȖȡȜȩ ȣșȤșȞȜȡȫȜȞǻȖ ȦȔȞ ǻ ȣȤȔȖȘȜȖȜȩ ©ȥȖȢȁȩª —
ȩȢȫ ȕȜ ȗșȦȰȠȔȡǻȖ ǤșȦȤȔ ǙȢȤȢȬșȡȞȔ ȦȔ ǶȖȔȡȔ ǡȔțșȣȧ
ȫȜ țȔȣȢȤȢȚȪȓ Ȕ ȣǻțȡǻȬș — ȠȢȟȘ ȗȢȥȣȢȘȔȤȓ ǶȖȔȡȔ
ǤǻȘȞȢȖȧȫȜȡȔȞȔțȡȢȗȢȗșȦȰȠȔȡȔ©ȥȟȔȖȡȢȗȢǤȢȟȧȕȢȦȞȔª
ǧȔȝȣȢȠǻȚ©ȟȲȘȰȠȜªǿȞȢțȔȞȜȟȜȪȔȤǻȖȢȟǻ—ǻ©ȡǻȠǻ
ȤȔȕȜª ȡșțȟȔȠȡǻ ȘȧȩȢȠ — ǻ ȘȧȩȢȖȡȢ ©ȥȟǻȣǻ ȗȟȧȩǻ
ȗȢȤȕ ȔȦǻª ǿ ȫșȥȡǻ ©ȤȢȕȢȦȓȭǻ ȤȧȞȜª ȡȢȥǻȁ ȖȜȥȢȞȢȁ
ȠȢȤȔȟǻ—ǻȬȔȩȤȔȁȖȕȜȖȪǻțȔȩȟȔȡȡǻ©ȣ·ȓȖȞȜªȠșȤțșȡȡǻ
©ȣȤȢȥȖȜȭșȡȡȯª țșȠȟȓȫȞȜ ©ț ȪȜȡȢȖȜȠȜ ǼȧȘțȜȞȔȠȜª
Ǖȟș©ǨȞȤȔȁȡȢǨȞȤȔȁȡȢǣȪșȦȖȢȁȘǻȦȜª ©ǦȢȡ—Ǩ
ȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓªȤȤ— 
 
ǢȔȥȔȠȞǻȡșȪȰ — ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ǨȞȤȔȁȡȔ ǻ ȥȖǻȦ ȔȕȢ
ȣȤȢ ȡȔȪ ȣȤȜȤȢȘȧ șȦȡȢȞȧȟȰȦȧȤȡș ȞȢȤǻȡȡȓ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ ȁȁ ȖȥșȟȲȘȥȰȞș țȡȔȫșȡȡȓ ǥȢțȗȟȓȘȔȦȜ Ȫǻ
ȔȥȣșȞȦȜ ȨșȡȢȠșȡȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȞȤșȠȢ ȢȘȜȡ ȖǻȘ ȢȘȡȢȗȢ
ȠȢȚȡȔ ȓȞȭȢ ȡȔțȔȗȔȟ ȦȤșȕȔ  ȟȜȬșȡȰ ȥȧȦȢ ȧȠȢȖȡȢ
ȥșȡȥ ȣȢȟȓȗȔǿ ȓȞȤȔț ȧ ȘǻȔȟșȞȦȜȫȡǻȝ ǿȘȡȢȥȦǻ ȧ ȥȜȡȦșțǻ
ȢȕȢȩȞȤȜȦșȤǻȁȖǦȔȠǭșȖȫșȡȞȢȤȢțȧȠǻȖȪșȖȣȢȖȡǻǻȦȢ
ȖȚș ȡȔ ȤȔȡȡȰȢȠȧ șȦȔȣǻ ȥȖȢȗȢ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ Ǩ
ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ȭȢ ȝȢȗȢ ǳ ǭșȖșȟȰȢȖ
ȣȢȪǻȡȢȖȧǿȓȞȖȜȞȟȔȘ ȡȔȘȧȠȞȧȖȫșȡȢȗȢȧțȔȖȧȔȟȰȢȖȔȡȢ
ȣȢȟșȠǻȫȡǻȝ ȞȤȜȦ ȭȢȘȢ ǘ ǟȖǻȦȞȜ ȨȢȤȠǻ  țȔȥȔȘ ȡȔ
ȪǻȢȡȔȟȰȡȢȞȢțȔȪȰȞȢȁ ȤȢȠȔȡȦȜȞȜ ȘȜȖ ǭșȖșȟȰȢȖ ǳ
ǟȤȜȦȜȞȔ ȣȢșȦȜȫȡȜȠ ȥȟȢȖȢȠ  ǦȖǻȦȜ   ȣȢșȦ
ȥȨȢȤȠȧȟȲȖȔȖȠșȦȧȥȖȢǿȁȣȤȢȗȤȔȠȜǻțȬȜȤȢȞȜȠȡȔȖǻȦȰ
ȕșțȦǻȡǻȩȧȦȢȤȓȡȥȦȖȔțȔȥȓȗȢȠ©ǢșȩȔȝȓțȔȣȟȔȫȧǢșȩȔȝ
ȥȖȢȲǨȞȤȔȁȡȧǴȭșȤȔțȣȢȕȔȫȧªȡșȩȔȝ©ȧȥȠǻȩȡșȦȰȥȓ
ǦșȤȪșȡȔȫȧȚȜȡǻªȝȧȞȤ©ȘǻȖȫȜȡȔȣǻȘȖșȤȕȢȲǘȤȜȪȓ
țȔȥȣǻȖȔǿª — Ȫș ȦǻȟȰȞȜ ȢȘȜȡ ȕǻȞ ȥȣȤȔȖȜ ǙȤȧȗȜȝ ȔȚ
ȡǻȓȞȡșȠșȡȬȖȔȚȟȜȖȜȝ©ǨȦȡȜȕȔȦȰȞȧȭȢȕȡșȩȢȦȓ
ǢȔ ȖșȥȰ ȥȖǻȦ ȣȢȫȧȟȜ  ǮȢ ȘǻȓȟȢȥȰ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǜȔ ȭȢ

ǙǣǖǥǣǶǜǠǣǤǥǕǗǙǕǶǟǥǝǗǙǕ

ȣȢȗȜȕȔȟȔ  ǜȔ ȭȢ ȥȟȔȖȔ ȞȢțȔȪȰȞȔȓ  ǢȔ ȖȥǻȠ ȥȖǻȦǻ
ȥȦȔȟȔª ǜȤșȬȦȢȲ ȦȢȘǻȬȡǻ ȧȞȤ ȘǻȖȫȔȦȔ ǻ ȣȟȔȞȔȟȜ ȡȔȘ
ǟȖǻȦȫȜȡȜȠȜ ©ǡȔȤȧȥșȲª ȦȔ ©ǦșȤȘșȬȡȢȲ ǣȞȥȔȡȢȲª ǻ
țȔȟȲȕȞȜ ȥȣǻȖȔȟȜ ȣǻȥȡǻ ǢȔȦȔȟȞȜ ǤȢȟȦȔȖȞȜ ȦȔ ȦǻȟȰȞȜ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȣșȤȬȢȠȧȖȜȓȖȜȟȢȥȓȘȢȥȡȔȗȜ—ǻȦȔȟȔȡȦȢȠ
ǻ ȥȜȟȢȲ ȘȧȩȔ ȧȥǻǿȲ ȥȖȢǿȲ ȣȢȦȧȚȡȢȲ șȦȡȢȗșȡșȦȜ
ȞȢȲ—ȖȜȖșȥȦȜǣȞȥȔȡǻǟȔȦșȤȜȡțȔȢȞȢȟȜȪǻȧȞȤȥșȟȔ
©ȡȔ ȖșȥȰ ȥȖǻȦª țȤȢȕȜȦȜ ȥȟȔȖȧ ȞȢțȔȪȰȞȧȲ ȡȔȕȧȦȞȢȠ
ȧȥșȥȖǻȦȡǻȠ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȜȠ ǻȠ·ȓ ȝ ȘȢȟȲ ǨȞȤȔȁȡȜ —
ȨȔȞȦȢȠǻȫȜȡȡȜȞȢȠǻȥȦȢȤǻȁȟȲȘȥȦȖȔǦȖȢǿȲȟȲȕȢȖ·Ȳȝ
ȖǻȤȢȲȗșȡǻǿȠȥȖȢȁȠ—ȡȔȪȗșȡǻǿȠ—ȖǻȡȖǻȘȞȤȜȖǨȞȤȔȁȡȧ
ȟȲȘȥȦȖȧȥȖǻȦȢȖǻȦȜȠȥȔȠȜȠȘȧȩȢȖȡȢțȕȔȗȔȦȜȖȬȜǻȁȩ
ǻǨȞȤȔȁȡȧ
ǠǻȦǟȧȟǻȬǤǦȟȢȖȢȡȔȘȗȤȢȕȢȠǭșȖȫșȡȞȔǟȧȟǻȬǤǗȜȕȤ
ȦȖ ǟ  ǕȡȦȢȡȢȖȜȫ Ǘ ǣ ȖȢȥȣȤȢȜțȖșȘșȡȜȜ ȜȥȦȢȤȜȫșȥȞȜȩ
ȥȢȕȯȦȜȝȖȣȢȱțȜȜǭșȖȫșȡȞȢǬȦșȡȜȓȖǝȥȦȢȤȜȫșȥȞȢȠȢȕȭșȥȦȖș
ǢșȥȦȢȤȔȟșȦȢȣȜȥȪȔ  ǟȡ  ǩȤȔȡȞȢ Ƕ ǤșȤșȘȡǿ ȥȟȢȖȢ 
ǭșȖȫșȡȞȢǧǘǤșȤșȕșȡȘȓǠǩȤȔȡȞȢǶǢȔȝȠȜȫȞȔǧǭșȖ
ȫșȡȞȔ  ǜǢǧǭ  ǧ  ǟȡ  ǩȤȔȡȞȢ Ƕ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ
ǾȤșȠǻȓ  Ǡ+%  ǧ  ǟȡ  ǩȤȔȡȞȢ Ƕ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǻ ȝȢȗȢ ©ǜȔȣȢȖǻȦª  ǩȤȔȡȞȢ ǧ  ǤȔȖȟȜȞ ǡ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȝ ǘȔȟȜȪȰȞȔ ǨȞȤȔȁȡȔ Ȗ ǻ ȤȢȞȢȖȜȡȜ ȝȢȗȢ ȥȠșȤȦǻ Ǡ 
ǩȤȔȡȞȢǶǧșȠȡșȪȔȤȥȦȖȢǦȦȧȘǻȓțȣȤȜȖȢȘȧǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȣȢșȠ
©ǦȢȡªǻ©ǟȔȖȞȔțªǠǜȕǻȤȡȜȞȣȔȠ·ȓȦȜǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ
—  ǟ  ǘȤǻȡȫșȡȞȢ ǖ ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ ǡ ǙǻȔȟȢȗȜ
ȣȤȢȧȞȤȔȁȡȥȰȞȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȧȥȣȤȔȖȧǟǾȨȤșȠȢȖǦǶȥȦȢȤǻȓ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȣȜȥȰȠșȡȥȦȖȔ ǟ  ǾȨȤșȠȢȖ Ǧ ǦȣȔȘȭȜȡȔ
ǟȢȕțȔȤȓǙȔȤȠȢȗȤȔȓǾȨȤșȠȢȖǦǗȜȕȤȔȡșǟǥǻȫȜȪȰȞȜȝǕ
ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȖȥȖǻȦȟǻșȣȢȩȜ;ǙȢȡȪȢȖǙǢȔȪǻȢȡȔȟǻțȠ
ǠǙȢȡȪȢȖǙǧȖȢȤȜǟǧǙȢȡȪȢȖǙǙȧȩȡȔȬȢȁ
ȘȔȖȡȜȡȜǤȤȔȗȔ ǙȤȢȗȢȕȜȫ ǙȢȡȪȢȖǙǙȖǻȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ
ȡȔȬȢȁȘȢȕȜǧȢȤȢȡȦȢǠǡȔȟȔȡȲȞǾǗǻȘǟȢȕțȔȤȓ
ȘȢ ȡȔȪǻȁ  ǡȔȟȔȡȲȞ Ǿ ǟȡȜȗȔ ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȰ ǩȤȔȗȠșȡȦȜ ǟ
ǡȔȟȔȡȲȞǾǟȡȜȗȔȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȰǦȦȔȦȦǻȣȤȢȟǻȦșȤȔȦȧȤȧ
ǟǜșȤȢȖǡǨȞȤȔȁȡȥȰȞșȣȜȥȰȠșȡȥȦȖȢ;,;ȥȦǜșȤȢȖǡ
ǧȖȢȤȜǗȦǟǧǩȜȟȜȣȢȖȜȫǤǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁ
ǬșȤȞȔȥȜǦȠȔȟȰǦȦȢȪȰȞȜȝǦǧǭșȖȫșȡȞȢǶȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ
ǗȔȤȬȔȖȔǠȜȣȔǳǖǻȝțȔȧȞȤȔȁȡȥȰȞȧȟǻȦșȤȔȦȧȤȧǗȔȤȬȔȖȔ
 ǠȜȣȔ ǳ ǤȤȜțȡȔȫșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ Ǡ  ǖǻȟșȪȰȞȜȝ ǣ
ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ țȔȩǻȘȡȢǿȖȤȢȣșȝȥȰȞǻ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ ǦȖǻȦȢȖș țȡȔȫșȡȡȓ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔǖǻȟșȪȰȞȜȝǣǜǻȕȤȣȤȔȪȰǨȦǟ
ǧ  ǤșȦȤȢȖ Ǘ ǤȤȢȖǻȘȡǻ șȦȔȣȜ ȥȧȫȔȥȡȢȗȢ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔ
ǕȧǼȥȕȧȤǼ  ǤșȦȤȢȖ Ǘ ǚȥȦșȦȜȫȡȔ ȘȢȞȦȤȜȡȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǙȢ
ȣȢȥȦȔȖȟșȡȡȓȣȤȢȕȟșȠȜǕȤȞȔǬǖǻȟșȪȰȞȜȝǠ>ǟȢ
ȠșȡȦȔȤ@©ǟȢȕțȔȤªǨȦǬȜȚșȖȥȰȞȜȝǙǶȥȦȢȤǻȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ ȖǻȘȣȢȫȔȦȞǻȖȘȢȘȢȕȜȤșȔȟǻțȠȧ ǢȰȲǞȢȤȞ ǧ
 ǖȔȤȞȔǗǤȤȔȖȘȔǟȢȕțȔȤȓǢȰȲǞȢȤȞ7DUDVäHYĀHQNR
—$6\PSRVLXPHGV90LMDNRYVN\MDQG*6KHYHORY
7KH +DJXH  ǠȧȪȰȞȜȝ ǳ ǡǻȚ ǘȢȗȢȟșȠ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ǟ
 ǶȖȔȞǻȡ  ǶȖȔȞǻȡ  ǦȖǻȦȟȜȫȡȜȝ Ƕ ǙȧȩȢȖȡȔ ȘȤȔȠȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǦȖǻȦȟȜȫȡȜȝǶǦșȤȪșȘȟȓȞȧȟȰǻȘȟȓȤȜȠǟ
ǶȖȔȞǻȡ ǳ ǢȢȦȔȦȞȜ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȪȓ ǟ  6KHYFKHQNR DQG
WKH&ULWLFV—7RURQWRǢȔȟȜȖȔȝȞȢǙǦȣǻȟȰȡǻȥȦȰ
ǻȥȖȢǿȤǻȘȡǻȥȦȰǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȔȧȞȢȡȦșȞȥȦǻǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȗȢ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȗȢȣȤȢȪșȥȧǟǦȖǻȦȜǖȢȡȘȔȤǡǣȕȤȔț
ǨȞȤȔȁȡȜȖȣȢșțǻȁǧǭșȖȫșȡȞȔǗǻȥȡȜȞǕǢǨȞȤȔȁȡȜǔ
ǢȔȟȜȖȔȝȞȢ Ǚ ǶȥȦȢȤǻȓ ǻ ȠǻȨȢȟȢȗǻȓ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȗȢ ȤȢȠȔȡȦȜțȠȧ   Ǣǭǟ  ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ǿȖ
ȤȢȣșȝȥȰȞȔȞȧȟȰȦȧȤȔǟǬșȤȞȔȥȜǦȖǻȦȜǡȢȝȥșȁȖǶ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔǻȘșȓǻȘșȔȟǻțȠǻȣȤȔȗȠȔȦȜȞȔ ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª
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ǧǭșȖȫșȡȞȔ ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰǬǦȖșȤȥȦȲȞǾǭșȖȫșȡȞȢ
ǻȫȔȥǟǦȞȧȤȔȦǻȖȥȰȞȜȝǗǭșȖȫșȡȞȢȖȞȢȡȦșȞȥȦǻȥȖǻȦȢȖȢȁ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ  ǦȞȧȤȔȦǻȖȥȰȞȜȝ Ǘ ǶȥȦȢȤǻȓ ǻ ȞȧȟȰȦȧȤȔ ǟ 
ǜȔȕȧȚȞȢǣǭșȖȫșȡȞǻȖȠǻȨǨȞȤȔȁȡȜǦȣȤȢȕȔȨǻȟȢȥȔȡȔȟǻțȧǟ
ǘȤȔȕȢȖȜȫǘǤȢșȦȓȞȠǻȨȢȦȖȢȤșȪȰǦșȠȔȡȦȜȞȔȥȜȠȖȢȟǻȖȧ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔȗșȖȜȣȤȝȔȖȦȢȤȜțȖȜȘǟ
ǟȤșȥǻȡȔǶǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰǻȥȧȫȔȥȡǻȣȢȟǻȦȜȫȡǻ
ȣȤȢȪșȥȜ ǚȦȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȔȡȔȟǻț ǟ  ǦȟȧȩȔȝ Ǣ ǕȤȩșȦȜȣȜ
Ȗ ȡșȢȥȓȚȡȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȞȢȥȠȢȥȧ  ǦǻǬ  ǔ  ǤȔ
ȩȔȤșȡȞȢǗǢșțȕiȗȡșȡȜȝȔȣȢȥȦȢȟǦȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȗș
ȖȜȘȘȢȣǬșȤȞȔȥȜǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǬȔȠȔȦȔǢǦȦȤȧȞȦȧȤȔ
ǻ ȥȠȜȥȟ ȥȣȤȢȕȔ ȡȔȧȞ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦșȞȥȦǻȖ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǙșȡȜȥȲȞ Ƕ ǟȔȦșȗȢȤǻȓ ©ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞª ǻ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǜǢǧǭ ǧ  Ǡ 
ǙțȲȕȔ Ƕ ǛȧȟȜȡȥȰȞȜȝ ǡ ǢȔ ȖǻȫȡȢȠȧ Ȭȟȓȩȧ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȔ 
Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ǧ  ǙțȲȕȔ Ƕ ǜ ȞȤȜȡȜȪǻ ȟǻȦ ǟ  ǧ 
ǖȔȤȔȕȔȬ ǳ ©ǟȢȟȜ țȔȕȧȘȧ Ȧșȕș ǾȤȧȥȔȟȜȠșª ǘȢȗȢȟȰ ǻ
ǭșȖȫșȡȞȢǤȢȤǻȖȡȓȟȰȡȢȦȜȣȢȟȢȗǻȫȡǻȥȦȧȘǻȁ;ǭșȖȫȧȞǗ
©3HUVRQDH YHUEXPª ǦȟȢȖȢ ǻȣȢȥȦȔȥȡș  ǥȢțȠȜȥșȟ ǟ  Ǖ
&RQFRUGDQFH WR WKH 3RHWLF RI7DUDV 6KHYFKHQNR  ǟȢȡȞȢȤȘȔȡȪǻȓ
ȣȢșȦȜȫȡȜȩȦȖȢȤǻȖǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǨȦǢȰȲǞȢȤȞǚȘȠȢȡȦȢȡ
ǧȢȤȢȡȦȢǘȢȤȥȰȞȜȝǗǩǻȟȢȥȢȨǻȓȖȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȝȞȧȟȰȦȧȤǻ
ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȓȦȔǻȥȦȢȤǻȓ ǟǛȧȟȜȡȥȰȞȜȝǡǘǥȢȠȔȡȦȜȫȡȢ
ȣȤȢȨșȦȜȫȡȜȝ ȘǻȔȟȢȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ț ǖȢȗȢȠ țȔ ǨȞȤȔȁȡȧ  ǟȜȁȖȥȰȞǻ
ȣȢȟȢȡǻȥȦȜȫȡǻ ȥȦȧȘǻȁ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǟ  ǧ  ǢȔȩȟǻȞ Ǿ
ǙȢȟȓ — /RV — ǦȧȘȰȕȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȣȢȟȰȥȰȞǻ ȦȔ ȤȢȥǻȝȥȰȞǻ
ȤȢȠȔȡȦȜȞȜ Ǡ  ǖȔȤȔȕȔȬ ǳ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻȠȣșȤȔȦȜȖ
ǨȞȤȔȁȡȜǶȥȦȢȤǻȢȦȔȡȔȪǻȢȥȢȨȥȰȞȔȣȔȤȔȘȜȗȠȔǟǙțȲȕȔǶ
ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǛȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰǟ

ǳȤǻȝǖȔȤȔȕȔȬ

ǙȢȕȤȢ ǻ țȟȢ ȣȤȔȖȘȔ ǻ ȞȤȜȖȘȔ ǖȢȗȢ ǻ ȟȲȘȜȡȢ
țȖȜȡȧȖȔȫȧȖȔȡȡȓțȔțȟȢǖȢȗȢǻȟȲȘȜȡȢȖȜȣȤȔȖȘȢȖȧȖȔȡȡȓ
țȔ ȘȢȕȤȢ ȣȢȬȧȞȜ ȬȟȓȩǻȖ Șȟȓ ȣșȤșȠȢȗȜ ȘȢȕȤȔ — Ȫǻ
ȠȢȦȜȖȜȣȢȠǻȦȡȢȘȢȠǻȡȧȲȦȰȧȖȥȰȢȠȧȘȢȤȢȕȞȧǭșȖȫșȡȞȔ
ǫșȢȕ·ǿȘȡȔȖȫȜȝȥȜȥȦșȠȢȦȖȢȤȫȜȝȫȜȡȡȜȞȤǻțȡȢȗȤȔȡȡȢȁ
ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȢȁȣȢȟǻȖȔȤǻȔȡȦȡȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻȠȜȦȪȓǙȢȕȤȢ
ǻ țȟȢ — ȢȥȡȢȖȢȣȢȟȢȚȡǻ ȣȢȡȓȦȦȓ ȠȢȤȔȟǻ ȝ ȞȔȦșȗȢȤǻȁ
șȦȜȞȜ ǙȢȕȤȢ ȤȢțȗȟȓȘȔȲȦȰ ȓȞ ȠȢȤȔȟȰȡȢ ȣȢțȜȦȜȖȡȜȝ
ȣșȤȖșȡȰțȟȢ —ȓȞȠȢȤȔȟȰȡȢȡșȗȔȦȜȖȡȜȝ șȦȜȞȧ —ȓȞ
Ȣȥȓȗȡșȡȡȓ ȥȧȦȡȢȥȦǻ ȣȤȜȤȢȘȜ ȘȢȕȤȔ ǻ țȟȔ ©ǙȢȕȤȢ —
ȡȔȝȖȜȭȔȔȕȥȢȟȲȦȡȔȖȥșȟȲȘȥȰȞȔȪǻȡȡǻȥȦȰȣȤȜȫșȦȡǻȥȦȰ
ȘȢ ȓȞȢȁ ȡȔȣȢȖȡȲǿ ȚȜȦȦȓ ȟȲȘȜȡȜ ȥșȡȥȢȠ ȖȢȡȢ ȥȦȔǿ
ȥȔȠȢȪǻȡȡȜȠ Ȕ ȡș ȥȟȧȚȜȦȰ țȔȥȢȕȢȠ Șȟȓ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ǻȡ
Ȫǻȟșȝ ȧȓȖȟșȡȡȓ ȣȤȢ ȘȢȕȤȢ ȣșȤșȕȧȖȔǿ Ȗ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢȠȧ
ȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞȧ ț ǻȘșȔȟȢȠ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ȝ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻª
ǧȢȨȦȧȟǡǚȦȜȞȔǟǦ 
ǨǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧȤȢțȧȠǻȡȡǻȘȢȕȤȢ—ȪșȣȢȤȢȘȚșȡȔ
ȖȥșȢȥȓȚȡȢȲ ȟȲȕȢȖ·Ȳ ȗȔȤȠȢȡǻȓ ȟȲȘȜȡȜ ǻț ȥȢȕȢȲ ǻ
ȥȖǻȦȢȠ ȥȖȢȕȢȘȔȨǻțȜȫȡȢȗȢǻȘȧȩȢȖȡȢȗȢȥȔȠȢȤȢțȖȜȦȞȧȦȔ
ȖǻȟȰȡșȤǻȖȡȢȣȤȔȖȡșȥȣǻȖȚȜȦȦȓțǻȡȟȲȘȰȠȜȣȤȜȤȢȘȢȲ
ȞȢȥȠȢȥȢȠ ǖȢȗȢȠ  țȟȢ — ȤȧȝȡȧȖȔȡȡȓ ȦȔȞȢȁ ȗȔȤȠȢȡǻȁ
ȫȜȣșȤșȬȞȢȘȚȔȡȡȓȁȝțȔȣșȤșȫȧȖȔȡȡȓȥȦȤȔȦșȗǻȁȟȲȕȢȖǻ
ǢȔȝȥȦȜȥȟǻȬș ȞȔȚȧȫȜ ȘȢȕȤȢ — ȚȜȦȦǿȥȦȖșȤȘȚșȡȡȓ
țȟȢ — ȚȜȦȦǿțȔȣșȤșȫșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȣȔȡșȦȜțȠ ȖȜ
ȤȢȥȦȔǿ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ț ȕǻȕȟǻȝȡȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ ȦȤȔ
ȘȜȪǻȁȔȦȔȞȢȚǻțȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȢȁȞȢȤȘȢȪșȡȦȤȜȫȡȢșȦȜȫȡȢȁ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȡȔȥȦȔȡȢȖȜȣȤȜȦȔȠȔȡȡȢȁȧȞȤȡȔȪȩȔȤȔȞȦșȤȧǨȣșȤșȥȣǻȖǻ
ȣȥȔȟȠȔ ©ǖȟȔȚșȡȡȜȝȠȧȚȡȔȟȧȞȔȖȧª ȣȢșȦȘșȞȟȔȤȧǿ
țȔȥȔȘȡȜȫȢȘȖȢȣȢȟȲȥȡșȕȔȫșȡȡȓȥȖǻȦȧ ȘȢȕȤȢ—țȟȢ ȦȔ
ȥȖȢǿȗȟȜȕȢȞșȣșȤșȞȢȡȔȡȡȓ©ǙǻȟiȘȢȕȤȜȩȢȕȡȢȖȟȓȦȰȥȓ
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ȣȢșȦȥȦȔȖȜȦȰȥȓȦǻȟȰȞȜǻțȕȟȔȗȢȗȢȖǻȝȡȜȠțȔȩȢȣȟșȡȡȓȠ
ǟȢȤȘȢȪșȡȦȤȜȫȡȢȠȧ ȣȤȜȥȦȤȔȥȡȢȠȧ ȣȢșȦȢȖǻ ȡȔȘȦȢ
ȖȔȚȞȢ ȣȤȜȝȡȓȦȜ ȞȟȲȫȢȖȧ șȞȥȦȤșȠȡȧ țȔȣȢȖǻȘȰ ǶȥȧȥȔ

ǙǣǖǥǣǶǜǠǣǤǥǕǗǙǕǶǟǥǝǗǙǕ

ȟȲȕȜȦȜ ȖȢȤȢȗǻȖ ȥȖȢȁȩ ǧȔ Ȗȥș Ț ©ȣȤȢȘȢȟȚȜȦșȟȰȡȔȓ
ȕșȥșȘȔ ȥ ȥȔȠȜȠ ȥȢȕȢȲª ǻ ǦȣȔȥȜȦșȟșȠ ȣȢȗȔȠȢȖȧǿ ȣȢ
ȫȧȦȦȓ ȥȞȤȜȖȘȚșȡȢȥȦǻ ȘȔȤȧǿ ȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȧ șȦȜȫȡȧ
ȠȧȘȤǻȥȦȰ    ǨȚș Ȗ ©ȞȔțșȠȔȦȡȢȠȧª ȖǻȤȬǻ ©ǜȗȔ
ȘȔȝȦș ȕȤȔȦǻȓ ȠȢȓª ȣȢșȦ țȔȞȟȜȞȔǿ ȥȢȧțȡȜȞǻȖ — ȞȜ
ȤȜȟȢȠșȨȢȘǻȁȖȪǻȖ ©ǨȞȤȔȝȡȧ ȟȲȕǻȦș  Ƕ țȔ ȡșȁ ȕșțȦȔ
ȟȔȡȡȧ  ǘȢȥȣȢȘȔ ȠȢȟǻȦș  Ƕ ȝȢȗȢ țȔȕȧȘȰȦș ȘȤȧȗȜ 
Ƕ ȡș ȣȤȢȞȟȜȡȔȝȦșª ©ȝȢȗȢª — ȔȕȢ ȖȜȡȧȖȔȦȪȓ ȔȤșȬȦȧ
ȘȢȡȢȭȜȞȔ ǣ ǤșȦȤȢȖȔ ȔȕȢ ȝ ȡșȣȤȔȖȢȗȢ ȥȧȘȘȲ ȪȔȤȓ
ǡȜȞȢȟȧǶ ǫȓȚǻȘșȓțȖȧȫȜȦȰ—ȧȚșȓȞȣǻȘȥȧȠȢȞȘș
ȥȓȦȜȤǻȫȡȢȁ ȞȔȦȢȤȗȜ — ǻ Ȗ ȭȢȘșȡȡȜȞȢȖȢȠȧ țȔȣȜȥȧ țȔ
ȫșȤȖ©țȔȕȧȘșȠȜȣȤȢȥȦȜȠȦșȠȡȯȩȠȧȫȜȦșȟșȝ
ȡȔȬȜȩ ȞȔȞ ȣȤȢȥȦȜȟ ǡȜȟȢȥșȤȘȯȝ ǬșȟȢȖșȞȢȟȲȕșȪ
ȥȖȢȜȩ ȚșȥȦȢȞȜȩ ȤȔȥȣȜȡȔȦșȟșȝª ǢȔȥȦȧȣȡȜȝ ȣǻȥȟȓ
ȕȢȗȢȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȜȝȞȤȢȞȬȧȞȔȫȔǻȥȦȜȡȜ—
ȟȲȘȜȡȢțȖȜȡȧȖȔȫșȡȡȓ țȔ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ țȟȔ ǢȔȝȬȜȤ
Ȭȧ ȖȥșȟșȡȥȰȞȧ ȣȔȡȢȤȔȠȧ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȥȖǻȦȢțȟȔ țȤȜȠȢ
ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª
ǦȩȢȚȜȠȜǻȡȖșȞȦȜȖȔȠȜǭșȖȫșȡȞȢȖǻȦȖȢȤȜȣșȤșȣȢȖȡșȡǻ
ǗȤȔȚșȡȜȝ ȖȔȞȩȔȡȔȟǻǿȲ ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ ȣȢșȦ ȣȤȜ
ȥȦȤȔȥȡȢȕȟȔȗȔǿȟȲȘșȝ©ǨȠȜȝȦșȥȓȢȕȤȔțǖȢȚȜȝǖȔȗ
ȡȢȠȡșȥȞȖșȤȡǻȦșª ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȤȤ— 
Ǩ ȡȔȝțȔȗȔȟȰȡǻȬȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȠȢȚȡȔ ȖȜȢȞȤșȠȜȦȜ ȘȖȔ
ȣȤȢȦȜȟșȚȡǻ ȦȜȣȜ ȦșȢȘȜȪșȁ — ț ȣȢțȜȪǻȝ ȘȢȟǻ ǻ ȖȢȟǻ
ȥȖȢȕȢȘȜ  ǤșȤȬȜȝ — ȤȔȪǻȢȡȔȟǻȥȦȜȫȡȢȘȢȗȠȔȦȜȫȡȜȝ
ȦȜȣȓȞȜȝȣȔȡȧȖȔȖȧȓțȜȫȡȜȪȰȞȢȔȡȦȜȫȡȧȤșȡșȥȔȡȥȡȢ
ȞȟȔȥȜȪȜȥȦȜȫȡȧ ȦȔ ȤșȔȟǻȥȦȜȫȡȧ ȘȢȕȧ ǙȤȧȗȜȝ — ȡș
ȢȤȦȢȘȢȞȥȔȟȰȡȜȝȖǻȟȰȡȢȘȧȠȡȜȝȖǻȡȣȢȩȢȘȜȦȰȖȟȔȥȦȜȖȢ
ȢȘȥȔȠȢȗȢǪȤȜȥȦȔȪșȝȦȜȣȢȕǼȤȧȡȦȢȖȧǿȦȰȥȓȖȣȢȥȟȔȡȡȓȩ
ȔȣȢȥȦȢȟȔǤȔȖȟȔȧȣȜȥȔȡȡȓȩȠȜȥȟȜȦșȟǻȖȥșȤșȘȡȰȢȖǻȫȫȓ
ǻ ȕȔȤȢȞȢ ǡȔȞȥȜȠȔ ǦȣȢȖǻȘȡȜȞȔ ȫȔȥȦȞȢȖȢ ǕȖȗȧȥȦȜȡȔ
ǘ ǦȞȢȖȢȤȢȘȜ  Ȕ Ȗ ȣșȤȥȢȡȔȟǻțȠǻ ȦȔ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȠȧ
șȞțȜȥȦșȡȪǻȔȟǻțȠǻ — ȥȦ ǻȘșȦȰȥȓ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȣȤȢ
ǩǙȢȥȦȢǿȖȥȰȞȢȗȢǡǖșȤȘȓǿȖȔ ȥȦȔǿȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȜȠǗ
ȢȥȡȢȖǻ ȪȰȢȗȢ ȦȜȣȧ ȦșȢȘȜȪșȁ — ȔȕȥȢȟȲȦȡș ȕșțȧȠȢȖȡș
ȖȜțȡȔȡȡȓȝȢȥȖȓȫșȡȡȓ©ȟȲȘȥȰȞȢȁȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻȦȔȥȖȢȕȢȘȜ
ȁȁ Ȕ ȖǻȘȦȔȞ ǻ ȁȁ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡȢȥȦǻª ǩ ǙȢȥȦȢǿȖȥȰȞȜȝ 
Ǘ ȔȞȦǻ ȣșȤȖȢȤȢȘȡȢȗȢ ȗȤǻȩȔ ȟȲȘȜȡȔ țȤșȔȟǻțȧȖȔȟȔ ȥȖȢȲ
ȘȢȦȜȟȜȬșȣȢȦșȡȪǻȝȡȧȥȖȢȕȢȘȧ—ȢȦȚșȘǻȥȦȔȟȔȠȢȚ
ȟȜȖǻȥȦȰ ǻȭȢȩȖȜȟȜȡȡȧȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ ȤȢȕȜȦȜȖȜȕǻȤȦȔȥȔ
ȠǻȝȡșȥȦȜțȔȡȰȢȗȢȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡǻȥȦȰǧȢȕȦȢȟȲȘȜȡȔțȘȢ
ȕȧȟȔ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȖȣȟȜȖȔȦȜ ȡȔ ȥȖȢȲ ȘȢȟȲ ȫȜ ȝ ȖȜ
țȡȔȫȔȦȜ ȁȁ ǖǻȕȟǻȓ ȥȦȔȤȢ ǻ ȡȢȖȢțȔȖǻȦȡȔ  ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢ
ȖǻȘȞȜȘȔǿǻȘșȲȖȟȔȘȜȘȢȟǻȡȔȘȟȲȘȜȡȢȲ©ǪȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȔ
ȥȢȖǻȥȦȰ ȣȤȢȦȜȥȦȢȁȦȰ ȣȢȗȔȡȥȰȞǻȝ ȘȢȟǻª ǕȖșȤȜȡȪșȖ Ǧ
ǙȢȟȓ  ǦȢȨǻȓ — ǠȢȗȢȥ ǦȟȢȖȡȜȞ ǟ  Ǧ  
ǩȔȞȦȜȫȡȢ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ — Ȫș ȣȤȜȥȦȤȔȥȡȜȝ
ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȢȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȡȜȝ ȘǻȔȟȢȗ ȘȖȢȩ ȣȤȢȦȜ
ȟșȚȡȜȩ ȞȢȡȪșȣȦǻȖ — ȘȢȟǻ ǻ ȖȢȟǻ Ȕ ȖǻȘȦȔȞ ǻ ȘȖȢȩ ȦȜ
ȣǻȖ ȦșȢȘȜȪșȁ ǥȔȪǻȢȡȔȟǻȥȦȜȫȡȢȘȢȗȠȔȦȜȫȡȔ ȦșȢȘȜȪșȓ
ȥȦȢȥȢȖȡȢ ȘȢȟǻ ȡș țȔȘȢȖȢȟȰȡȓǿ ǭșȖȫșȡȞȔ ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ
ǻț ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓȠ ȞȤȜȥȦȔȟǻțȔȪǻǿȲ Ȗ ȝȢȗȢ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘǻ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȔ ȪǻȟȞȢȠ ȖȜȞȬȦȔȟȦȢȖȧǿȦȰȥȓ ȧȡǻȖșȤȥȔ
ȟǻțȧǿȦȰȥȓȦșȢȘȜȪșȓțȣȢțȜȪǻȁȥȖȢȕȢȘȜ
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ǤȤȢ Ȧș ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣǻȘȡȢȥȜȦȰȥȓ ȡȔ ȖșȤȩǻȖ·ȓ
ȘȧȩȢȖȡȢȗȢȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȓȞȩȤȜȥȦȜȓȡȜȡǻșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȜȞ
ȣșȤȥȢȡȔȟǻȥȦ ȫȜ ȡș ȡȔȝȣșȤșȞȢȡȟȜȖǻȬș ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȖǻȤȬ
©ǠȜȞșȤǻª ©Ǣș ȩȤșȥȦȜȥȰ  Ƕ ȡș ȞȟșȡȜȥȰ ǻ ȡș ȠȢȟȜȥȰ 
ǢǻȞȢȠȧ Ȗ ȥȖǻȦǻ ǜȕȤșȬȧȦȰ ȟȲȘș  Ƕ ȖǻțȔȡȦǻȝȥȰȞȜȝ
ǦȔȖȔȢȨ  ǣȘȧȤȜȦȰ Ǣș ȢȘȧȤȜȦȰ ǖȢȗ  ǟȔȤȔȦȰ ǻ ȠȜ
ȟȢȖȔȦȰ ȡș ȕȧȘș  ǡȜ ȡș ȤȔȕȜ ǞȢȗȢ — ȠȜ ȟȲȘșª
ǧȧȦ — ȣȢȞȔțȢȖȢ ȭȢ ȡș ȡȔȤȢȫȜȦȢ Ȕ ȣȤȜȡȔȗǻȘȡȢ — ȧ
țȖșȤȡșȡȡǻ ȘȢ ȞȢȩȔȡȢȁ ȓȞ ȢȤȗȔȡǻȫȡȧ ȥȔȠȢ ȥȢȕȢȲ țȤȢ
țȧȠǻȟȧ ǻȥȦȜȡȧ ȠȜȦșȪȰ ȖȜȥȟȢȖȟȲǿ ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ ȖǻȟȰȡș
ǻȡȦȜȠȡșȝȔȘșȞȖȔȦȡșȢȥȓȗȡșȡȡȓȥȧȦǻȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȔǗǻȡ
ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȤȢțȖȜȖȔǿ ȘȧȠȞȧ ȔȣȢȥȦȢȟȔ ǤȔȖȟȔ ©ǴȞ
ȡȔȥȦȔȟȢȚȖȜȣȢȖȡșȡȡȓȫȔȥȧǖȢȗȣȢȥȟȔȖǦȖȢȗȢǦȜȡȔȭȢ
ȤȢȘȜȖȥȓȖǻȘȚȢȡȜȦȔȥȦȔȖȣǻȘǜȔȞȢȡȢȠȭȢȕȖȜȞȧȣȜȦȜ
ȣǻȘțȔȞȢȡȡȜȩȭȢȕȧȥȜȡȢȖȟșȡȡȓȠȜȣȤȜȝȡȓȟȜ!ǧȢȠȧ
ȦȜ ȖȚș ȡș ȤȔȕ Ȕȟș ȥȜȡ Ǖ ȓȞ ȥȜȡ ȦȢ ȝ ȥȣȔȘȞȢǿȠșȪȰ
ǖȢȚȜȝȫșȤșțǪȤȜȥȦȔª ǘȔȟ— 
ǤȢȫȜȡȔȲȫȜ ȖȚș ț ©ǤȤȜȫȜȡȡȢȁª ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȔȗȡș
ȢȥȓȗȡȧȦȜ ǻ ȩȧȘȢȚȡȰȢ țȤȜȠȢ ȖǻȘȞȤȜȦȜ ȫȜȦȔȫȔȠ ȞȢȤșȡǻ
ȦȔ ȖȜȓȖȜ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ țȟȔ ǤȢȥȦȧȣȢȖȢ ȖȘȜȖȟȓȲȫȜȥȰ Ȗ
ȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡȧ©ȞȢȠșȘǻȲªȤșȔȟȰȡȢȗȢȚȜȦȦȓȣȤȢȡȜȞȔȲȫȜ
Ȗ ȥȧȦȰ ȕǻȕȟǻȝȡȢȁ ȠȧȘȤȢȥȦǻ ȣȢșȦ ȘȢȩȢȘȜȦȰ ȖȜȥȡȢȖȞȧ
ȭȢ ȣșȤȬȢȢȥȡȢȖȔ țȟȔ ȓȞ ȦȔȞȢȗȢ ǻ ǻȡȨșȤȡȔȟȰȡȢȗȢ
ǻ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ  — ȥșȕșȟȲȕȥȦȖȢ șȗȢȁțȠ  ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ
ȟȲȕȢȖǻ©ǥȢțȣȜȡȔȦȰǕȡșȟȲȕȜȦȰȖȜȖȫȜȟȜȥȰȕȤȔȦȔª
©ǳȤȢȘȜȖȜȝª ȤȤ —  Ǘǻȡ ǻț ȚȔȟșȠ ȞȢȡȥȦȔȦȧǿ
ȭȢ ȖǻȘ ȫȔȥǻȖ ȣșȤȬȢȗȤǻȬȡȜȞȔ ǕȘȔȠȔ ȟȲȘȥȦȖȢ ȡș țȠǻ
ȡȲǿȦȰȥȓ ȡȔ ȞȤȔȭș ȡȔȖȣȔȞȜ ȖǻȘȘȔȟȓǿȦȰȥȓ ȖǻȘ ȘȔȤȢ
ȖȔȡȢȗȢ ǘȢȥȣȢȘȢȠ ȤȔȲ ǻ ȣȢȠȡȢȚȧǿ ȗȤǻȩȜ ©ȣȤȔȢȦȪȓ ȟș
ȘȔȫȢȗȢª©ǧǻȟȰȞȢȠȜǕȘȔȠșǧȖȢȁȫȔȘȔȣȤșȥȦȧȣȡȜǿ
Ǣș ȢȘȣȢȫȜȖȔǿȠ  ǙȢ ȥȔȠȢȁ ȘȢȠȢȖȜȡȜ  Ǩ ȣȤȢȥȣȔȡǻȠ
ȤȔȁ  ǘȤȜțșȠȢȥȓ ȠȢȖ ȥȢȕȔȞȜ  ǜȔ ȠȔȥȟȔȞ ȥȠșȤȘȓȫȜȝª
©ǢșȢȨǻȦȜªȤȤ— 
ǚȗȢȁțȠ ȣșȤșȦȖȢȤȲǿ ȟȲȘȜȡȧ ȡȔ ȚȔȟȲȗǻȘȡȢȗȢ ȤȔȕȔ
ȦȟǻȡȡȢȗȢȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȗȢȥȖǻȦȧǨȟȜȥȦǻȘȢǖȤǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ
ȖǻȘ   ȟȲȦ  ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȗȢȟȢȬȧǿ ©Ǚȟȓ
ȘȧȬ ȥȢȫȧȖȥȦȖȧȲȭȜȩ Ȝ ȟȲȕȓȭȜȩ ȖȢțȘȧȬȡȯș țȔȠȞȜ
ȣȤȢȫȡșș Ȝ ȣȤșȞȤȔȥȡșș ȠȔȦșȤȜȔȟȰȡȯȩ ȣȔȟȔȦ ȱȗȢȜȥȦȔ
ǲȦȔ ȣȥȜȩȢȟȢȗȜȫșȥȞȔȓ ȜȥȦȜȡȔ ȡșȣȢȡȓȦȡȔ ȟȲȘȓȠ ȣȢ
ȟȢȚȜȦșȟȰȡȯȠǛȔȟȞȜșȱȦȜȣȢȟȢȚȜȦșȟȰȡȯșȟȲȘȜǣȡȜ
ȡș țȡȔȲȦ ȥȢȖșȤȬșȡȡșȝȬșȗȢ ȖșȟȜȫȔȝȬșȗȢ ȥȫȔȥȦȜȓ ȡȔ
țșȠȟșȢȡȜȢȘȧȤȠȔȡșȡȡȯșȥșȕȓȟȲȕȜșȠȟȜȬșȡȯȱȦȢȗȢ
ȕșțȗȤȔȡȜȫȡȢȗȢ ȥȫȔȥȦȜȓ ǥȔȕȯ ȟȜȬșȡȡȯș ȥȖȢȕȢȘȯ
ǝ ȡȜȫșȗȢ ȕȢȟȰȬșª ǧȢȠȧ țȟȢ ȟȜȩȢ ȡșȭȔȥȦȓ țȔȖȚȘȜ
ȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧǿȟȲȘșȝ©ǕțȟșȕșțȦȔȟȔȡȡȓǜȢȥȦȤǻȡșȦȰȥȓ
ȖȥȲȘȜ  Ƕ ȡȔ Ȭȟȓȩȧ ǻ ȕșț Ȭȟȓȩȧ  ǨȥȲȘȜ Șș ȟȲȘȜª
©ǦȢȖȔªȤȤ— ǭșȖȫșȡȞȢȥȞȤȧȣȧȟȰȢțȡȢȘȢȥȟǻȘȚȧǿ
ȓȞ ǻț țșȤȡȜȡȜ șȗȢȁțȠȧ ȣȤȢȤȢȥȦȔǿ ȧȕȜȖȫș țȟȢ Ȗ ȧȥǻ ȦȤȜ
ǻȣȢȥȦȔȥǻȟȲȘȥȰȞȢȗȢȕȧȦȦȓ ȖȢȥȢȕȜȥȦȧȘȢȟȲȟȲȘȜȡȜ
©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǧȢȣȢȟȓª ©ǨȦȢȣȟșȡȔª
©ǨȦǻǿȁǟȔȦșȤȜȡȜª©ǗȔȤȡȔȞª©ǡȔȤȜȡȔª  ȧȤȢȘȜȡȧ
©ǥȧȥȔȟȞȔª ©ǗǻȘȰȠȔª ©ǤșȦȤȧȥȰª ©ǟȡȓȚȡȔª    ȧ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȢ ȡȔȪǻȲ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª
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©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª
©ǟȔȖȞȔțª©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª ǖǻȟȰȬǻȥȦȰȪȜȩȦȖȢȤǻȖ
ȧ țȗȔȘȔȡȢȠȧ ȔȥȣșȞȦǻ ȘȢȞȟȔȘȡȢ ȔȡȔȟǻțȧǿ ǘ ǘȤȔȕȢȖȜȫ ȧ
ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁ ©ǭșȖȫșȡȞȢ ȓȞ ȠǻȨȢȦȖȢȤșȪȰª ǟ 
Ǧ —  ǟȢȟȜ șȗȢȁȥȦ ȣșȤșȩȢȘȜȦȰ ȞȤȜȦ ȠșȚȧ Ȗǻȡ
țȟȜȖȔǿȦȰȥȓțȣȤȔȕȔȦȰȞȢȠțȟȔ—ǦȔȦȔȡȢȲ ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª
©ǡȢȥȞȔȟșȖȔȞȤȜȡȜȪȓª ǟȡȓțȰȦȰȠȜȖȟȔȥȦȜȖȢȦǻȟȰȞȜȝ
ȠȢȚșȓȖȟȓȦȜȥȓȖȪȰȢȠȧȥȖǻȦǻȦǻȡȡȲ©țȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩª
ȟȲȘșȝ ȫȜ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ©ȥȔȦȔȡȔȫȢȟȢȖǻȞª ȧ
©ǧȜȦȔȤǻȖȡǻªǻȦȢ©ȫȢȟȢȖǻȞªȦȧȦȡșȢȕ·ǿȞȦȔȥȧȕ·ǿȞȦ 
ǗȔȤȦȢ ȡȔȗȢȟȢȥȜȦȜ ȭȢ țȤȢȥȟș ț șȗȢȁțȠȧ ȥȖǻȦȢțȟȢ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȢțȗȟȓȘȔǿ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȧ ȥȜȥȦșȠǻ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ
ȞȢȢȤȘȜȡȔȦ ǢȔ ȝȢȗȢ ȣșȤșȞȢȡȔȡȡȓ ȖȜȕǻȤ ȟȲȘȜȡȢȲ
ȘȢȕȤȢȦȖȢȤșȡȡȓ ȫȜ țȟȢȦȖȢȤșȡȡȓ — ȣȤȢȕȟșȠȔ ȘȧȩȢȖȡȔ
ǫșȝ ȖȜȕǻȤ ȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȠȢȤȔȟȰȡǻȥȦȲ
ȞȢȚȡȢȁȢȞȤșȠȢȁȢȥȢȕȜȔȣȢȦǻȠȧȚșȖȥǻȠȔǻȡȨȢȤȠȔȟȰȡȢ
ȡȔȥȟǻȘȞȢȖȜȠȜȫȜȡȡȜȞȔȠȜ—șȞȢȡȢȠȞȟȔȥȢȖȜȠȜȡȔȪ
ȞȢȡȨșȥǻȝȡȜȠȜȦȢȭȢǡȜȦșȪȰȡșțȔȣșȤșȫȧǿȪǻȫȜȡȡȜȞȜ
țȢȖȥǻȠ Ȕ ȖǻȘȖȢȘȜȦȰ ȁȠ ȡȔȟșȚȡș ȘȤȧȗȢȤȓȘȡș ȠǻȥȪș
ǦȟȧȬȡȢ Ƕ ǙțȲȕȔ ȞȤȜȦȜȞȧǿ ȥȧȫȔȥȡȧ ȦșȡȘșȡȪǻȲ ǻȡȢȘǻ
țȔȠȢȖȫȧȖȔȦȜ ȫȜ ȝ ȢȥȧȘȚȧȖȔȦȜ ©ȥȢȪǻȔȟȰȡǻ șȠȢȪǻȁ ȦȔ
ȢȤǻǿȡȦȔȪǻȁª ǭșȖȫșȡȞȔ ǙțȲȕȔ Ƕ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
Ǧ   ǗȜȞȤȜȦȦȓ ȝ ȣȢȗȔȡȰȕȟȲȖȔȡȡȓ ȞȤǻȣȢȥȡȜȪȦȖȔ
ȥȢȪ ȖȜțȜȥȞȧ ȓȞ ǻ ȡȔȪ ȡșȖȢȟǻ ȢȕȥȦȢȲȖȔȡȡȓ țȢȞȤ ǻ
ȞȟȔȥȢȖȜȩǻȡȦșȤșȥǻȖȥșȟȓȡȥȦȖȔ—ȧȥșȪșȖȜȭȢȲȠǻȤȢȲ
ȣȤȜȦȔȠȔȡȡșȦȖȢȤȫȢȥȦǻȣȢșȦȔǶȖȥșȚȦȔȞȜǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȤȢțȘȧȠȜțȡȔȫȡȢȗȟȜȕȬǻȞȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡǻȬǻǨȝȢȗȢȣȢșțǻȁ
ȤȢțȤǻțȡȓȲȦȰȥȓ ȦǻȟȰȞȜ ȘȖǻ ȗȤȧȣȜ ȟȲȘșȝ ǤșȤȬȔ — țȔ
ȖǻȤȬșȠ ©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩ ȥȣȜȡȜª — ©ȘȢȕȤȢțȜȚȘȧȭǻª
ȡȔ ȣǻȘȦȤȜȠȞȧ ȁȩ ǖȢȗȢȠ ȣȢșȦ ȥȣȢȘǻȖȔǿȦȰȥȓ  ǙȤȧȗȔ —
©țȟǻȁ ȟȲȘȜª țȔȠȢȚȡǻ ȫȜ ȕǻȘȡǻ — ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȪȰȢȠȧ
ȤȔțǻȡșȪǻȞȔȖȜȦȰ ȓȞǻȣȢȥȦȔȤȔȟȜȥȓȭȢȕǻȦȔȞȡșȥȦșȤȣȡȔ
ǟȔȦșȤȜȡȜȡȔ ȘȢȟȓ ȥȦȔȟȔ ȣșȞȟȢȠ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª  Ǯș
ȫǻȦȞǻȬș ȪȲ ȣȢțȜȪǻȲ ȣȢșȦ ȣǻȘȞȤșȥȟȲǿ Ȗ ©ǡȢȥȞȔȟșȖǻȝ
ȞȤȜȡȜȪǻª Șș ȡșȭȔȥȦȲ ȗșȤȢȓ ȢȘȡȔȞȢȖȢ ȤȔȘǻȲȦȰ ǻ ©ȕȔ
ȗȔȦǻȁªǻ©ȖȕȢȗǻªǧȢȖȚșǻȡȤǻȫȭȢȟȲȘȥȰȞșțȟȢȘȧȚș
ȫȔȥȦȢȗȡǻțȘȜȦȰȥȓȖȤȢțȞȢȟȜȡǻȕȔȗȔȦȥȦȖȢȖȕȢȗǻȥȦȰ ©ǙȧȠ
ȞȔ—ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢȖȥȖǻȦǻȚȜȦȜª©ǧȢȣȢȟȓª©ǡȔȤ·ȓȡȔ
ȫșȤȡȜȪȓª©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓª©ǶȕȔȗȔȦȔȓª
©ǦȢȖȔª©ǣȝȣǻȬȟȔȓȧȓȤțȔȖȢȘȢȲªȦȔǻȡ 
©ǤȔȡȜª ǻ ©ȟȲȘȜª ȣȢȥȦȔȲȦȰ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ țȔ ǿȖȔȡ
ȗșȟȰȥȰȞȢȲȦȤȔȘȜȪǻǿȲȧȢȥȢȕȟșȡȡȓȠțȟȔǻȘȢȕȤȔ ǡȦ
—  ǶȘșȓ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȡȔȤȢȘȧ ȓȞ ȘȚșȤșȟȔ ȠȢ
ȤȔȟȰȡȢȗȢțȘȢȤȢȖ·ȓ—țȟȢȡȢȥȡȜȠȣȔȡȔȠȢțȖȧȫșȡȔȭșȖ
ȘȔȖȡǻȝȧȞȤȟȤǻ ǶǗȜȬșȡȥȰȞȜȝǤǡȢȗȜȟȔǙȜȠȜȦȤǻȝ
ǥȢȥȦȢȖȥȰȞȜȝ ǙȠȜȦȤȢǧȧȣȦȔȟȢ ǘǦȞȢȖȢȤȢȘȔ ȖȜȤȔțȡȢ
ȘȢȠǻȡȧǿȖȥșȡȦȜȠșȡȦȔȟǻȥȦǻȖǻȤȢȠȔȡȦȜȞǻȖǨǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
Țș ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ Ȫȓ ǻȘșȓ ȘǻȥȦȔȟȔ ȡȔȝȤȔȘȜȞȔȟȰȡǻȬȧ ǻ
ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȖȜȞǻȡȫșȡȧ ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȧ ȨȢȤȠȧ >ȘȜȖ ǭșȖ
ȫȧȞ Ǘ Ǧ —@ ©ǤȔȡȜª Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ — Ȫș ȫȧȚǻ
țȔȝȬȟǻ ȦȔ ȥȖȢȁ ȡșȘȢȟȲȘȞȜ ȭȢ ȤȢțȞȢȬȧȲȦȰ ȧ ȡȔȗȤȔ
ȕȢȖȔȡȢȠȧȘȢȕȤǻȔȘȢȖȞȢȟȜȬȡǻȝȥȖǻȦȤȢȕȟȓȦȰȘȟȓȟȲȘșȝ
ȣșȞșȟȰȡȜȠ ©ǠȔȦȔȡȧ ȥȖȜȦȜȡȧ ț ȞȔȟǻȞȜ țȡǻȠȔȲȦȰ 

ǜ ȬȞȧȤȢȲ țȡǻȠȔȲȦȰ  ! ȤȢțȣȜȡȔȲȦȰ  ǗȘȢȖȧ țȔ
ȣȢȘȧȬȡșȔȥȜȡȔȞȧȲȦȰǾȘȜȡȢȗȢȥȜȡȔǿȘȜȡȧȘȜȦȜȡȧ
ǾȘȜȡȧȡȔȘǻȲȖȖǻȝȥȰȞȢȢȘȘȔȲȦȰª ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢ
ȥȖȢȓȘȢȟȓªȤȤ— ǫșȣǻȘȟǻȥȣȢȞȧȥȡȜȞȜȞȢȦȤǻ
ȕșțȚȔȟȰȡȢ ȡǻȖșȫȔȦȰ ȘȢȟǻ ȘȢȖǻȤȟȜȖȜȩ ȥǻȟȰȥȰȞȜȩ ȘǻȖȫȔȦ
ǖȧȘȰȓȞș ǿȘȡȔȡȡȓ ©ȟȲȘșȝª ț ©ȣȔȡȔȠȜª țȔȞǻȡȫȧǿȦȰȥȓ
ȦȤȔȗǻȫȡȜȠ ȨǻȔȥȞȢ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǦȟșȣȔȓª ©Ǡǻȟșȓª
©ǥȧȥȔȟȞȔª©ǗǻȘȰȠȔª©ǡȔȤȜȡȔª©ǤșȦȤȧȥȰª ǣȘȡȔȫș
țȔȧȖȔȚȠȢ ǻȘșȦȰȥȓ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȣȤȢ ȠȢȤȔȟȰȡȧ Ȕ ȡș
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȥȦȔȡȢȖȧȢȪǻȡȞȧ
ǤȢșȦ ȖȜȢȞȤșȠȟȲǿ ȢȥȡȢȖȡǻ ȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ȖȜȓȖȜ
șȗȢȁȥȦȜȫȡȢȗȢȥȖǻȦȢțȟȔȡșȥȜȦȔțȔȚșȤȟȜȖǻȥȦȰțȔțȘȤǻȥȦȰ
ȕșțȕȢȚȡǻȥȦȰ ȠȥȦȜȖǻȥȦȰ ȢȥȣȔȟǻȥȦȰ ǘȢȟ ȖȜȓȖ ȥșȕș
ȟȲȕȥȦȖȔ—țȔǭșȖȫșȡȞȢȠȓȞǻțȔǖǻȕȟǻǿȲ—ȗȢȤȘȜȡȓ
țȔțȘȤǻȥȦȰ țȔȚșȤȟȜȖǻȥȦȰ ȡșȡȔȦȟȓ  ǦȟȧȬȡȢ ȥȣȢȥȦșȤǻȗ
Ǿ ǦȖșȤȥȦȲȞ ©ȚȢȘșȡ ǻț ȣȢșȦǻȖ ȦȢȗȢ ȫȔȥȧ ȦȔȞ ȡș țȖȢ
ȝȢȖȧǿ ȗȤǻȩȔ ȗȢȤȘȜȡǻª ȓȞ ǭșȖȫșȡȞȢ ǦȖșȤȥȦȲȞ Ǿ
 Ǧ —  ǨȦǻȟșȡȡȓȠ ȡșȡȔȦȟǻ ȡȔȝȫȔȥȦǻȬș
ȣȢȥȦȔȲȦȰȣȔȡȜȞȤǻȣȢȥȡȜȞȜȦȔțȔȗȔȤȕȡȜȞȜ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓª©ǟȔȖȞȔțª
©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȦȔ ǻȡ  Ǖȟș
ȣȢȥȦȧȣȢȖȢ ȠȜȦșȪȰ ȣǻȘȡȢȥȜȦȰȥȓ ǻț ȥȢȪ ȡȔ ȖȜȭȜȝ
ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȭȔȕșȟȰ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȣȤȢȕȟșȠȜ Ȫș
ȣșȤșȞȢȡȟȜȖȢ țȔȥȖǻȘȫȧǿ ȣȢșȠȔ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª
ȡȔȖǻȦȰ ȬȔ ȁȁ ȤșȘ   ǧȧȦ ȧȚș ȣȔȡȜȞȤǻȣȢȥȡȜȞȜ
ȦȔ țȔȗȔȤȕȡȜȞȜ ȡș ȨǻȗȧȤȧȲȦȰ ȧ ȦșȞȥȦǻ ȡșȡȔȦȟȲ ȖȦǻ
ȟȲǿ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ ȤǻțȡȢȥȦȔȡȢȖȔ ȥǻȟȰȥȰȞȔ ȗȤȢȠȔȘȔ ǕȖ
ȦȢȤ ȔȞȪșȡȦȧǿ ȭȢ ȣȢȥȦȤȔȝȥȰȞȜȝ ȗȤǻȬȡȜȝ ȥȖǻȦ ȧ ȠȔȥǻ
ȥȖȢȁȝ ȚȜȖș țȔ ȣȤȜȡȪȜȣȢȠ ©Ǧșȕș ȟȲȕȜ ȦȢ ȝ ǖȢȗ
ȣȢȠȢȚșª Ȥ   ǣȘȡȢȥșȟȰȪǻ ȟȲȦȢ țȔțȘȤȓȦȰ ǡȔȞ
ȥȜȠȢȖǻ ȭȢ ȠȔǿ ȥȦȔȦȞȜ ȤȢȘȜȡȡș ȭȔȥȦȓ ȘȢȕȤȢ ©Ǣș
ȠȜȡȔȟȜ ȥșȕșȟȲȕȜ  ǧȔ Ȗȥș ȚȔȟȞȧȖȔȟȜ  ǮȢ ȥȜȤȢȦȜ
ȦȔȞȜȠ ȘȢȕȤȢȠ  ǦȦȔȤȪǻȖ ȗȢȘȧȖȔȟȜª ȤȤ — 
ǜȔțȘȤǻȥȦȰȬȦȢȖȩȔǿȁȩȡȔȚȔȩȟȜȖȜȝțȟȢȫȜȡ©ȖȡȢȫǻ!
ǪȔȦȧ țȔȣȔȟȜȟȜª ȤȤ —  Ǘ ȢȘȡȧ ȠȜȦȰ ǡȔȞȥȜȠ
ȧȦȤȔȦȜȖ ȘǻȦșȝ ȠȔȝȡȢ Ȕ ȡșțȔȕȔȤȢȠ ȭș ȝ ȘȤȧȚȜȡȔ ©ț
ȠȢȥȞȔȟȓȠȜ  ǙșȥȰ ȣȢȠȔȡȘȤȧȖȔȟȔª ȤȤ — 
ǗȔȤȦȢ ȣǻȘȞȤșȥȟȜȦȜ ȢȘȡȢȥșȟȰȪǻ ȫȜȡȓȦȰ Ȫș ȕȧțȧȖǻȤȥȦȖȢ
ȡșțȓȞȢȁȥȰȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȣȤȔȞȦȜȫȡȢȁȞȢȤȜȥȦǻ—ȟȜȬșǻț
țȔțȘȤȢȥȦǻ ǜȟȜȩ ȠȧȫȜȦȰ ȥȔȠ ȨȔȞȦ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȘȢȕȤȔ ȁȩ
ȦǻȬȜȦȰȖȜȘȜȠșȡȜȭșȡȡȓȘȢȕȤȔ©ǖȔȗȔȦǻȁȕȔȫȤȔȘǻȟȜ
ǮȢ ȕȔȗȔȦȬș ȥȦȔȟȜ  Ǖ ȖȕȢȗǻȁ ȦȢȠȧ ȤȔȘǻ  ǮȢ ț ȡȜȠȜ
țȤǻȖȡȓȟȜȥȰª ȤȤ —  Ǩ ȝ ȤșȘ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ
ȞȤȜȡȜȪǻª  ȔȖȦȢȤȫǻȦȞȢȞȢȡȞȤșȦȜțȧǿǻȣȥȜȩȢȟȢȗǻțȧǿ
ȣȤȢȕȟșȠȧ ȔȕȥȢȟȲȦȡȢȗȢ țȟȔ ȡșȡȔȦȟǻȥȦȰ ȦșȣșȤ ȧȚș
ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȢȖȔȡȢȖȢȕȤȔțǻțȔțȘȤǻȥȡȜȞȔȖȕȜȖȪǻǗȔȤȡȔȞȔ
ǤȢȘȔȡȢ©ȘȢȥȜȦȰȦȢȡȞȧ!ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȧȔȡȔȟǻțȧȦȟǻȡȡȓ
ȝȢȗȢȘȧȬǻª©ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓȪǻȟȞȢȠȟȲȘȥȰȞȜȩȣȢȫȧȖȔȡȰ
ȡȔ ´ȢȦȤȧȦȧµ ȟȲȘȜȡȜ — ȡȔ țȖǻȤȲȞȧª ȘȢȞȟ ȣȤȢ Ȫș
ǤȟȲȭǠǦ— ǤȢȖ·ȓțȔȖȬȜȢȕȤȔțǗȔȤȡȔȞȔ
țǟȔȁȡȢȠȦȔǶȧȘȢȲȔȖȦȢȤȡȔȘȔǿȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡǻȝȧȣȢșȠǻ
ǻȥȦȢȤǻȁȖȥșȟșȡȥȰȞȢȗȢȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȕǻȕȟǻȝȡȢȗȢȖȜȠǻȤȧ
ǣȘȜȡǻțȡȔȝȡșȕșțȣșȫȡǻȬȜȩȡȔȝțȗȧȕȡǻȬȜȩȘȟȓȟȲȘ
ȥȦȖȔ ǼȔȦȧȡȞǻȖ ȗȢȤȘȜȡǻ ȝ țȔțȘȤȢȥȦǻ țȔ ǭșȖȫșȡȞȢȠ —
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ȕșțȕȢȚȡȜȝ ȤȔȪǻȢȪșȡȦȤȜțȠ ǧȔȞȔ ȣȢțȜȪǻȓ ȪǻȟȞȢȠ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿ ȘȧȩȢȖǻ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȁ ȘȢȕȜ
ǜȔȣșȤșȫȧȲȫȜȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡȢșȠȢȪǻȝȡȧȥȨșȤȧȤȔȪǻȢȡȔȟǻțȠ
ȖǻȘȞȜȘȔǿ ȔȕȢ ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ ȥȣȢȦȖȢȤȲǿ ȝ ǻȘșȲ ǖȢȗȔ
ǢǻȗǻȟǻȥȦȜȫȡǻ ȣȤșȦșȡțǻȁ ȥȔȠȢțȔȪȜȞȟșȡȢȗȢ ȢȕȠșȚșȡȢȗȢ
ǻȡȦșȟșȞȦȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȗȟȧȠȟȜȖȢ ȖȜȞȟȔȘȔǿ Ȗ ȣȢȥȟȔȡȡǻ
©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ©ǴȞȕȜ ȖȜ ȖȫȜȟȜȥȰ ȦȔȞ ȓȞ
ȦȤșȕȔ  ǧȢ ȝ ȠȧȘȤȢȥȦȰ ȕȜ ȕȧȟȔ ȥȖȢȓ  Ǖ ȦȢ țȔȟǻțșȦș
ȡȔȡșȕȢ´ǶȠȜȡșȠȜǻȓȡșȓǶȖȥșȦșȕȔȫȜȖǻȖȥș
țȡȔȲǢșȠȔȡǻȣșȞȟȔȔȡǻǥȔȲǢșȠȔǿȝǖȢȗȔȦǻȟȰȞȢ
ȓ  ǧȔ ȞȧȪȜȝ ȡǻȠșȪȰ ȧțȟȢȖȔȦȜȝ  Ǖ ȕǻȟȰȬ ȡǻȞȢȗȢµª
ȤȤ —  ǪȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȧ ȤȔȪǻȢȪșȡȦȤȜțȠȧ ȣȢșȦ
ȖȜȣȤȢțȢȤȲǿ Ȗ ȭȢȘșȡȡȜȞȢȖȢȠȧ țȔȣȜȥȧ țȔ  ȟȜȣ
 ©Ǚȟȓ ȫșȟȢȖșȞȔȠȔȦșȤȜȔȟȜȥȦȔ ȞȢȦȢȤȢȠȧ ǖȢȗ
ȢȦȞȔțȔȟ Ȗ ȥȖȓȦȢȠ ȤȔȘȢȥȦȡȢȠ ȫȧȖȥȦȖș ȣȢȡȜȠȔȡȜȓ
ǚȗȢ ȕȟȔȗȢȘȔȦȜ ǚȗȢ ȡșȦȟșȡȡȢȝ ȞȤȔȥȢȦȯ Șȟȓ ȦȔȞȢȗȢ
ȣȢȟȧȫșȟȢȖșȞȔ ȖȥȓȞȔȓ ȦșȢȤȜȓ ȣȤșȞȤȔȥȡȢȗȢ ȡȜȫșȗȢ
ȕȢȟȰȬș ȞȔȞ ȣȧȥȦȔȓ ȕȢȟȦȢȖȡȓª Ǖ Ȗ țȔȣȜȥȧ  ȫșȤȖ
ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢȞȟȲȫȢȖǻȢțȡȔȞȜȔȦșȁȥȦȔ—©ȤȔȖȡȢȘȧȬȡȯȝ
ȩȢȟȢȘȡȯȝª ǣȥȦȔȦȢȫȡȜȝ Țș ȣȤȜȥȧȘ ȤȔȪǻȢȪșȡȦȤȜȫȡǻȝ
ȥȖǻȦȢȡȔȥȦȔȡȢȖǻ ȣȢșȦ ȖȜȡȢȥȜȦȰ ǻȭș Ȗ ȣșȤșȥȣǻȖǻ ȗȢ
ȣȥȔȟȠȔ ©ǤȤșȕșțȧȠȡȜȝ Ȗ ȥșȤȪǻ ȥȞȔȚș  ǮȢ ǖȢȗȔ
ȡșȠȔǿ  Ǘ ȕșțțȔȞȢȡǻȁ ȠșȤțǻǿ  Ǣș ȦȖȢȤȜȦȰ ȕȟȔȗȔȓª
ǣȥȡȢȖȔȡȔȡȔȤȔȪǻȢȪșȡȦȤȜțȠǻȖȫșȡǻȥȦȰȡșȘȔǿȞȢȡȞȤșȦȡǻȝ
ȚȜȖǻȝ ȟȲȘȜȡǻ ȚȢȘȡȢȁ ȞȢȤȜȥȦǻ Ȫș — ȣȥșȖȘȢțȡȔȡȡȓ
ȔȕȥȦȤȔȞȦȡș ȤȢțȧȠȧȖȔȡȡȓ ©Ƕ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ȣȤȜȡșȥȟȜ 
ǗșȟȜȞȜȩ ȥȟȢȖ ȖșȟȜȞȧ ȥȜȟȧ  ǧȔ ȝ ȕǻȟȰȬ ȡǻȫȢȗȢª —
©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȤȤ —  ȓȞș ȘșȠȔȗȢȗǻȫȡȢȲ
ȨȤȔțșȢȟȢȗǻǿȲ ȤȢțȦȟǻȖȔǿ ȟȲȘȜȡȧ țȖȢȘȜȦȰ ț ǻȥȦȜȡȡȢȗȢ
Ȭȟȓȩȧ Ǩ ȣȢșȠǻ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª ȬȔ ȤșȘ 
ȔȖȦȢȤȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ ǻț ȣȢțȜȪǻȁ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȢȣȢȖǻȘȔȫȔ ȘȢ
ȤǻȞȔǿȣșȥȜȠǻȥȦȜȫȡȢȡȔȟȔȬȦȢȖȔȡȢȠȧǻȡȦșȟǻȗșȡȦȢȖǻ ©ȡș
ȘȢȧȞȧª  ©Ǖ ȖȔȥ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȩ ȦȤșȕȔ ȕ ȕȜȦȜ  ǮȢȕ ȡș
ȞȤȜȫȔȟȜ ´Ǖȩ ǕȟȟȔȩ  Ǣș ȖȔȤȦ ȡș ȖȔȤȦ ȡȔ ȥȖǻȦǻ ȚȜ
ȦȜµª ȤȤ —  Ǩ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜ
ȖȜȠª ǭșȖȫșȡȞȢ ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ȣȔȡȧȖȔȡȡȓ ȕșț
ȕȢȚȡȢȗȢ ȤȔȪǻȢȡȔȟǻțȠȧ ȦȔ ȝȢȗȢ ȚȔȩȟȜȖǻ ȡȔȥȟǻȘȞȜ Șȟȓ
ȟȲȘȥȦȖȔțȢȥǻȕȡȔȘȟȓǨȞȤȔȁȡȜǗȢȕȤȔțǻ©ȥȖȢȁȘǻȦȜªȞȢȦȤǻ
ȤȢțȣȜȡȔȲȦȰǨȞȤȔȁȡȧ©ȗǻȤȬșȟȓȩȔªȔȖȦȢȤȣȢǿȘȡȧǿȥȢȪ
ȔȥȣșȞȦ—ȞȤǻȣȢȥȡȜȪȦȖȢǻȘȧȩȢȖȡȜȝ—ȣȢțǻȤȡȧȖȫșȡǻȥȦȰ
©ȥȖȢȁȘǻȦȜªȩȢȫȧȦȰ©ǤȤȢȥȖǻȦȜȦȜ!ǡȔȦșȤȜȡǻȢȫǻ
ǦȢȖȤșȠșȡȡȜȠȜȢȗȡȓȠȜǤȢȖșȥȦȜțȔȖǻȞȢȠǜȔȡǻȠȪȓȠȜ
ȡșȘȢȤǻȞȧǦȟǻȣȧȲȞȔȟǻȞȧª ȤȤ— ǫǻȟȜȪșȠǻȤȡǻ
©ȣȤȢȥȖǻȦȜȦșȟǻªȖȜțȜȥȞȧȖȔȫǻȡȔȫșȕȦȢȕȔȚȔȲȫȜȥȖȢǿȠȧ
ȥȦȤȔȚȘșȡȡȢȠȧ ȡȔȤȢȘȢȖǻ ©ǙȢȕȤȔ ȥȖȓȦȢȗȢ ǗȢȟǻ ȖȢȟǻ 
ǖȤȔȦșȤȥȦȖȔ ȕȤȔȦȡȰȢȗȢª ȤȤ —  ȣȤȜțȖșȘȧȦȰ ȘȢ
ȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡȢȗȢ ȕȤȔȦȢȖȕȜȖȥȦȖȔ ȢțȟȢȕȟșȡȡȓ ȝ ȘȧȩȢȖ
ȡȢȗȢ țȖȜȤȢȘȡǻȡȡȓ ©Ƕ ȣȢȦșȫș ȥȦȢȤǻȞȔȠȜ  ǟȤȢȖ ȧ ȥȜȡǿ
ȠȢȤș  ǙǻȦșȝ ȖȔȬȜȩ ǻ ȡș ȕȧȘș  ǟȢȠȧ ȣȢȠȔȗȔȦȜ 
ǣȘȪȧȤȔǿȦȰȥȓ ȕȤȔȦ ȕȤȔȦȔ  Ƕ ȘȜȦȜȡȜ ȠȔȦȜ  Ƕ ȘȜȠ
ȩȠȔȤȢȲ țȔȥȦȧȣȜȦȰ  ǦȢȡȪș ȣșȤșȘ ȖȔȠȜ  Ƕ ȡȔȖǻȞȜ
ȣȤȢȞȟșȡșȦșȥȰǦȖȢȁȠȜȥȜȡȔȠȜª ȤȤ— ǶȡȤȓȦǻȖ
ȡȧȖȫșȡǻȥȦȰ—ȡȔȧȞȧǪȤȜȥȦȢȖȢȁȟȲȕȢȖǻȝȠȧȘȤȢȥȦǻ—
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ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȢȗȢȟȢȬȧǿ Ȗ țȔȞȟȲȫȡȜȩ ȤȓȘȞȔȩ ȣȢȥȟȔȡȡȓ
©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ǴȞȕȜ ȖȢȡȔ ȣșȤșȖȔȚȜȟȔ Ȗ
ȘȧȬȔȩ ȦȢ ©ȡș ȣȟȔȞȔȟȜ ȕ ȘǻȦȜ ȠȔȦȜ ȕ ȡș ȤȜȘȔȟȔª
Ȥ   Ǖȟș ©ȘȧȩȔ ȣȤȔȖȘȜ ȥȖǻȦ ȣȤȜȝȡȓȦȜ ȡș ȠȢȚș ȕȢ
ȡș ȕȔȫȜȦȰ ǞȢȗȢ ȦȔ ȡș țȡȔǿ ǞȢȗȢª Ƕȡ    — ȢȥȰ
ȣșȤȬȢȣȤȜȫȜȡȔȣȔȡȧȖȔȡȡȓțȟȔȧȥȖǻȦǻǢșȖȜȣȔȘȞȢȖȢȪǻ
ȥȟȢȖȔ ǶȥȧȥȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖțȓȖ șȣǻȗȤȔȨȢȠ ȘȢ ©ȞȢȠșȘǻȁª
©ǦȢȡª — ȣȔȡȢȣȦȜȞȧȠȧ ȣșȞșȟȰȡȜȩ ȣȤȢȓȖǻȖ șȗȢȁțȠȧ
ǤȤȢȦș ǻ Ȗ ȦȔȞȢȠȧ ȚȢȤȥȦȢȞȢȠȧ ȥȖǻȦǻ ȣȢșȦ ȘȢȕȔȫȔǿ
țșȤȡȔȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁȣȤȔȖȘȜȡȔȥȔȠȣșȤșȘȧȘȧȬȔȩȧȞȤ
ȣȤȢȥȦȢȟȲȘȧ ț ȣȢțȜȪǻȁ ȤȔȪǻȢȡȔȟǻȥȦǻȖ — ©ȡșȧȞǻȖª  —
ȖȢȡȜȩȢȫȔȣȤȢȕȧȖȔȲȦȰȧȦșȠȤȓȖǻȡșȢȥȖǻȫșȡȢȥȦǻțȡȔȲȦȰ
ȕȟȔȗȢȘȔȦȰ ȟȲȕȢȖǻ ǠȧȞǻȓ ț ©ǗǻȘȰȠȜª ǡȔȞȥȜȠ ǻț ȁ
ȤșȘ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ ȞȤȜȡȜȪǻª  ǧȢȠȧ ȝ țȔȞǻȡȫȧǿȦȰȥȓ
ȢȣȜȥ ȣȤȔȖșȘȡȢȗȢ ǡȔȞȥȜȠȢȖȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȖȜȥȡȢȖȞȢȠ
ȥȦȔȤȢȗȢ ȥșȟȓȡȜȡȔȡȔȤȔȦȢȤȔ ©ǣȦȔȞ ȚȜȖǻȦȰ ȡșȘȢȧȞȜ 
ǧȢ ȝ ȚȜȦȰ ȡș ȢȥȦȜȡșª ȤȤ —  ǤȤȢȠȢȖȜȥȦș
ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ — ©ȡșȧȞȜª ȠȧȘȤǻȬǻ țȔ ©ȡșȘȢȧȞǻȖª
ǢșȥȦșȤȣȡȜȝȚȔȟȰȖȜȞȟȜȞȔǿȖǭșȖȫșȡȞȔȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ
ȦȢȗȢȭȢȤȧȞȢȦȖȢȤȡșȣșȞȟȢșȗȢȁțȠȧȬȦȢȖȩȔǿȘȢțȡșȖǻȤȜ
ȖǻȘȫȔȲ ȤșȠȥȦȖȧȖȔȡȰ ǤȢșȦ ȥȣȤȜȝȠȔǿ ǻ ȥȖȢȁ ȕȢȗȢȕȢȤȫǻ
ȥȣȔȟȔȩȜ ©ȣȢȗȔȡǻ ȖǻȤȬǻª  ȓȞ ȡȔȝȦȓȚȫȜȝ ȡșȣȤȢȥȦȜȠȜȝ
țȟȢȫȜȡȣșȤșȘǗȥșȖȜȬȡǻȠǻȖȜȥȦȔȖȟȓǿțȔȡȰȢȗȢȤȔȩȧȡȢȞ
©ȟȲȦȜȠª ȟȲȘȓȠ ©ȡșȩȤȜȥȦȜȓȡȔȠª ©ǬȜ ȦȢ ȡșȘȢȟȓ ȦȔ
ȡșȖȢȟȓª 
ǟȤȜȫȧȭșȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȜȝȥȖǻȦȡȔȖǻȦȰȫȜȥȦȧȟȲȘȜȡȧ
ȣȤȢȖȢȞȧǿȡȔȗȤǻȩȣȢȠȥȦȜǻȦȢȘǻȚșȤȦȖȔȥȦȔǿȞȔȦȢȠǜȟȢ
țȔȠȜȞȔǿȦȰȥȓ Ȗ ȞȢȟȢ ț ȓȞȢȗȢ ȡșȠȔǿ ȖȜȩȢȘȧ Ǡ ǤȟȲȭ
ȧȚș Ȗ ©ǤȤȜȫȜȡȡǻȝª țȔȧȖȔȚȧǿ ȖȕȜȖȫȧ ȔȕȥȧȤȘȡǻȥȦȰ
ȞȢȟȔ țȟȔ ǢșȭȔȥȡǻ ȘǻȦȜȥȜȤȢȦȜ țȔȡȔȣȔȭșȡǻ ȟȜȩȜȠȜ
ȟȲȘȰȠȜ ȢȕșȤȦȔȲȦȰȥȓ ȤȧȥȔȟȞȔȠȜ ǻ ȦșȣșȤ ȥȟǻȣȢ ȓȞ
ȥȔȠȔ ȣȤȜȤȢȘȔ ȞȔȤȔȲȦȰ ȧȥǻȩ ȕșț ȤȢțȕȢȤȧ țȔ ȟȲȘȥȰȞȜȝ
țȟȢȫȜȡ ȧ ȕȔȟȔȘǻ ȥȣȤȜȫȜȡȲȲȦȰȥȓ ȘȢ ȥȠșȤȦǻ ȡǻ Ȗ ȫȢȠȧ
ȡș ȣȢȖȜȡȡȜȩ ȘǻȖȫȜȡȜ ȝ ȞȢțȔȞȔ  ǻ ȦȜȠ ȡȔȤȢȭȧȲȦȰ țȟȢ
ȥȦȔȲȦȰ ȕșțȖȜȡȡȢȖȜȡȡȜȠȜ ǤȟȲȭ Ǡ  Ǧ —
  ǫȲ Ț ǻȘșȲ ȤȢțȗȢȤȡȧȦȢ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ǜȔȟȧȫȔȲȫȜȤǻțȡǻȖȜȤȔȚȔȟȰȡǻțȔȥȢȕȜ ȗǻȣșȤȕȢȟȜȩȧȘȢȚ
ȘȢȠȜȥșȟ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ șȞȥȣȤșȥȜȖȡȧ ȟșȞȥȜȞȧ țȟȔȠȜ
ȤȜȦȠȧ ȦȢȭȢ  ǭșȖȫșȡȞȢ țȢȥșȤșȘȚȧǿ ȧȖȔȗȧ ȫȜȦȔȫȔ ȡȔ
ȔȕȥȧȤȘȡȢȠȧ ȞȢȟǻ țȟȔ ȞȢȡȨșȘșȤȔȦȜ ȣȢȖȥȦȔȟȜ ȣȤȢȦȜ
ȤȢȥșȞȥȣȔȡȥǻȁȔȟșȥȔȠǻȖȧȓȤȠȟșȡǻȝȡȜȠȜȚȦȔȞȜǤȤȔ
ȖȢȕșȤșȚȡǻȝǨȞȤȔȁȡǻȫȜȡȓȦȰȥȣȤȔȖȚȡǻȝșȦȡȢȪȜȘȣșȤșȘ
țȔȗȤȢțȢȲ ȨǻțȜȫȡȢȗȢ ȖȜȡȜȭșȡȡȓ ȣȢȖȥȦȔȲȦȰ ȧȞȤȔȁȡȪǻ ǻ
țȔȟȜȖȔȲȦȰ țșȠȟȲ ȞȤȢȖ·Ȳ țȔȗȔȤȕȡȜȞǻȖ Ǖ țȤșȬȦȢȲ ȝ
ȞȢȡȨșȘșȤȔȦǻȖǻȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ—ǻǤȢȟȰȭȧȝǨȞȤȔȁȡȧ—
ȣǻȘȥȦȧȣȡȢȤȢțȫȔȖȜȦȰȁȩȡǻȝȥȣǻȟȰȡȜȝȖȢȤȢȗ—ǥȢȥǻȝȥȰȞȔ
ǻȠȣșȤǻȓǨȣȢșȠǻȕȔȗȔȦȢȞȔȤȦȜȡȞȤȜȖȔȖȢȁȤǻțȔȡȜȡȜțȠȔ
ȟȰȢȖȔȡȜȩ ȧ Șȧȥǻ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁ ȣȢșȦȜȞȜ Ǖȟș ȠǻȚ ȪȜȠȜ
ȠȢȦȢȤȢȬȡȜȠȜ ȥȪșȡȔȠȜ ȔȖȦȢȤ ȣȢȥȦǻȝȡȢ ȡȔȗȢȟȢȬȧǿ
©ǣȦȔȞșȦȢȕȧȟȢȟȜȩȢǤȢȖȥǻȝǨȞȤȔȁȡǻǘǻȤȬșȣșȞȟȔ
ǕțȔȖǻȭȢǜȔȭȢȟȲȘșȗȜȡȧȦȰ"ǧȢȗȢȚȕȔȦȰȞȔȦȔ
ȞǻȚȘǻȦȜ—ǛȜȦȜȕȦȔȕȤȔȦȔȦȰȥȓǢǻȡșȖȠǻȟȜȡșȩȢȦǻ
ȟȜǧȤșȕȔȤȢț·ǿȘȡȔȦȰȥȓª ȤȤ— ǴȞȕȔȫȜ
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ȠȢ ȢȥȞȔȤȚȧȲȦȰȥȓ ǻ ȣȢȟȓȞȜ ǻ ȧȞȤȔȁȡȪǻ ȣșȤȬȜȩ Ȣȥȧ
ȘȚșȡȢ ț ȦȔȞȢȲ ȠȢȦȜȖȔȪǻǿȲ ©ǧȤșȕȔ ȞȤȢȖǻ ȕȤȔȦȔ
ȞȤȢȖǻ  ǖȢ țȔțȘȤȢ ȭȢ Ȗ ȕȤȔȦȔ  Ǿ Ȗ ȞȢȠȢȤǻ ǻ ȡȔ ȘȖȢ
ȤǻǶȖșȥșȟȢȖȩȔȦǻ´Ǩȕ·ǿȠȕȤȔȦȔǦȣȔȟȜȠȩȔȦȧµ—ǦȞȔ
țȔȟȜ ǻ ȥȦȔȟȢȥȰª ȤȤ —  ȘȤȧȗȜȩ ȢȥȞȔȤȚșȡȢ
țȔ ȗȤǻȩ ȣȢȠȥȦȜ ©ǜȔȠȧȫșȡǻ ȤȧȞȜ  ǥȢțȖ·ȓțȔȟȜȥȰ — ǻ
ȞȤȢȖțȔȞȤȢȖǶȠȧȞȜțȔȠȧȞȜª ȤȤ— ǕȖ
ȦȢȤȗǻȣșȤȕȢȟǻțȧǿȚȢȤȥȦȢȞǻȥȦȰȣȢȖȥȦȔȡȪǻȖȣǻȘȥȜȟȲǿȁȁ
ȧȘȔȲȫȜȥȰȘȢȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁȧȠȢȖȡȢȥȦǻ ©ȕșȡȞșȦªȧǠȜȥȓȡȪǻ
ȣȢȕȢȁȭș Ȗ ǨȠȔȡǻ  Ȕ Ȗ șȣǻțȢȘǻ ȖȕȜȖȥȦȖȔ ǵȢȡȦȢȲ ȥȖȢȁȩ
ȥȜȡǻȖțȔȣȢțȜȫșȡȢȠȧȖȣȢȟȰȥȣȢȖǻȥȦȓȤȔǡǬȔȝȞȢȖȥȰȞȢȗȢ
©:HUQ\KRUD ZLHV]F] XNUDLĸVNLª   ȘȢȖȢȘȜȦȰ
țȢȕȤȔȚșȡȡȓȚȢȤȥȦȢȞȢȥȦǻȘȢȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȁțȢȞȤțȠșȦȢȲ
șȠȢȪǻȝȡȜȠ ȬȢȞȢȠ ȧȦȖșȤȘȜȦȜ ȫȜȦȔȫȔ ȧ ȥȦȤȔȩǻȦȟȜȖȢȥȦǻ
ȝȪǻȟȞȢȖȜȦȢȠȧȕșțȗȟȧțȘǻțȟȔȣȢȠȥȦȜǣȦȚșǭșȖȫșȡȞȢ
ȬȔȡȧǿ ȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ ȓȞ ȗșȤȢȁȖ ȥȣȤȔȖȚȡǻȩ ȞȢțȔȞǻȖ ȭȢ
ȣȢȖȥȦȔȟȜ țȔ ǨȞȤȔȁȡȧ ǻ țȔȗȜȡȧȟȜ țȔ ȡșȁ Ȕ ȖȢȘȡȢȫȔȥ
ȢȥȧȘȚȧǿ ȁȩ țȔ ȚȢȤȥȦȢȞș ȞȤȢȖȢȣȤȢȟȜȦȦȓ ǤșȤșȘȢȖȥǻȠ
ǻț ȠșȦȢȲ ȡȔȟȓȞȔȦȜ ȢȕȤȢțȧȠȜȦȜ ©țȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩª
țȧȣȜȡȜȦȜ ȥȰȢȗȢȘȡǻ țȔȖȦȤȔȬȡǿ țȟȢ — ȦȔȞ ȘȢȞȟȔȘȡȢ ǻ
ȓȥȞȤȔȖȢțȠȔȟȰȢȖȔȡȢȚȔȩȟȜȖǻȞȔȤȦȜȡȜȗȤȓȘȧȭȢȁȣȢȠȥȦȜ
ȡȔȝȣȤȜȗȢȟȢȠȬȟȜȖǻȬȔ Ȗǻțǻȓ ȓȞȢȁ — ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǣȥǻȓ
ǘȟȔȖȔ;,9ª©ȖȥȲȘȜǗȔȥȡȔȝȘșȣȤȔȖȘȔȠȥȦȔȔȟȲȘș
ǤǻȘȥȦșȤșȚȧȦȰ ȖȔȥ ȡȔ ȦȢȦș Ț  ǨȟȢȖȟȓȦȰ ǻ ȥȧȘȜȦȰ ȡș
ȕȧȘȧȦȰ  Ǘ ȞȔȝȘȔȡȜ ȦȧȗȢ ȢȞȧȲȦȰ  Ǘ ȥșȟȢ ȡȔ țȤȜȭș
ȣȤȜȖșȘȧȦȰǶȡȔȩȤșȥȦǻȢȦǻȠȕșțȞȔȦȔǶȕșțȪȔȤȓȖȔȥ
ȕǻȥȡȧȖȔȦȜȩǥȢțȦȡȧȦȰȤȢțǻȤȖȧȦȰȤȢțǻȣȡȧȦȰǶȖȔȬșȝ
ȞȤȢȖǻȲȥȢȕȔȞȜǦȢȕȔȞȡȔȣȢȓȦȰª
ǗșȣǻȟȢțǻȣȢșȠȜȣǻȘȥȧȠȢȖȔȡȢ©ǤȢȥǻȓȟȜȗȔȝȘȔȠȔȞȜ
ǗǨȞȤȔȁȡǻȚȜȦȢǧȔȡșȖȢȡȜȝȢȗȢȚȔȟȜª ȤȤ—
  Ǩ ȣǻȥȟȓȠȢȖǻ ©ǤșȤșȘȠȢȖǻª  ȦȔȞ ȢȪǻȡȲȲȦȰȥȓ
ȣȢȘǻȁ©ǦșȤȪșȕȢȟȜȦȰȔȤȢțȞȔțȧȖȔȦȰȦȤșȕȔȡșȩȔȝ
ȕȔȫȔȦȰȥȜȡȜǻȖȡȧȞȜȭȢȕȔȦȰȞȜȁȩȣȢȠȜȟȓȟȜȥȰȡșȩȔȝ
ȕȤȔȦȔȲȦȰȥȓțȡȢȖȧțȥȖȢȁȠȜȖȢȤȢȗȔȠȜª  ǨȣȢșȠǻ
Ț ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª ȢȘȡȢțȡȔȫȡȢ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ ȥȔȦȔȡȜȡȥȰȞȧ
ȣȤȜȤȢȘȧȢȥȢȕȜȥȦȢȁțȟȔȣȢȠȥȦȜǨȫȜȡȜȖȬȜȥȦȤȔȩǻȦȟȜȖș
țȟȢȘǻȓȡȡȓ ȠȥȦȜȖȜȝ ǡȜȞȜȦȔ — ȖȚș ȡș ȟȲȘȜȡȔ Ȕ ȕșț
ȥȠșȤȦȡȜȝȥȔȦȔȡȔȫȢȟȢȖǻȞȭȢ©ȕȧȘșȣȢȥȖǻȦȧȩȢȘȜȦȰǶ
ȖȔȥȘǻȖȫȔȦȢȫȞȔȘȧȤȜȦȰǗȢȖǻȞȜª ȤȤ— 
ǜȖȢȤȢȦȡȜȝȔȟșȡșȠșȡȬțȗȧȕȡȜȝȕǻȞȟȲȦǻȠȥȦȜȖȢȥȦǻ—
Ȫș ȡȔ ȘȧȠȞȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȥȣȔȟǻȥȦȰ ȤȔȕȥȰȞȔ ȣȢȞȢȤȔ
ǟȢȟȜȬȟȓȩȘȢȖǻȟȰȡȢȗȢȭȔȥȟȜȖȢȗȢȚȜȦȦȓ©țȔȖ·ȓțȔȡȜȝ
țȔȞȤȜȦȜȝª ©Ǣȧ ȭȢ ȕ țȘȔȖȔȟȢȥȓ ȥȟȢȖȔª  ȟȲȘȜȡȔ
țȔțȖȜȫȔȝ ȢȕȜȤȔǿ ȘȢȟȲ ȔȕȢ ȠȥȦȜȖȢȗȢ ȕȧȡȦȔȤȓ ȔȕȢ
ȣȢȞǻȤȡȢȗȢ ȤȔȕȔ Ƕ ȦȢȝ ǻ ȦȢȝ ȖȜȕǻȤ ȥȣȤȜȫȜȡȲǿ ©ȗȤǻȩ
ȣȔȤȔȟǻȫȧȖȢȟǻªȣȔȤȔȟǻȫǻȡȦșȡȪǻȁǻȡȘȜȖǻȘȔ©ȘȢȔȞȦȜȖȡȢȗȢ
ȥȔȠȢȢȣȤȜȥȧȦȡȲȖȔȟȰȡȢȗȢ ȕȧȦȦȓȖȥȖǻȦǻª ǜȔȕȧȚȞȢ ǣ
Ǧ ȥșȕȦȢȤȢȕȜȦȰȟȲȘȜȡȧȣȔȥȜȖȡȜȠȞȢȟǻȭȔȦȞȢȠǻ
ȗȖȜȡȦȜȞȢȠ ȧ ȣșȞșȟȰȡȢȠȧ ȠșȩȔȡǻțȠǻ ȞȢȟȔ țȟȔ ǦȟȧȬȡȢ
țȔțȡȔȫșȡȢ ©ǖșțȖǻȟȰȡǻȥȦȰ ȤȔȕǻȖ ȗǻȤȬȔ țȔ țȟȧȲ ȖȢȟȲ
ȕȢ ȖȢȟȓ ȘȢ ȥȖȢȕȢȘȜ ȡȔȖǻȦȰ țȟȔȓ ȠȢȚș ȣșȤșȦȖȢȤȜȦȜȥȓ
ȡȔ ȖȢȟȲ ȘȢȕȤȧȲ Ȕ ȥȢȡȡș ȤȔȕȥȦȖȢ — ȡǻ Ȗ ȗȤǻȩȔȩ ǻ
Ȗ ȠșȤțȢȦǻ țȔȣȧȥȦǻȡȡȓ ȖȢȡȢ ȠȢȚș ȣȤȢȥȣȔȦȜ ´ȘȢ ȥȧȘȧ

ǖȢȚȢȗȢ ȥȦȤȔȬȡȢȗȢµª ǤȟȲȭ Ǡ Ǧ —  ǧȢȠȧ
ȣȢșȦ ǻ ȠȢȟȜȦȰ ǨȥșȖȜȬȡȰȢȗȢ ©ǙȢȟș Șș ȦȜ ǙȢȟș Șș
ȦȜ"ǢșȠȔȡǻȓȞȢȁǟȢȟȜȘȢȕȤȢȁȚȔȟȰǖȢȚșǧȢȘȔȝ
țȟȢȁțȟȢȁǢșȘȔȝȥȣȔȦȜȩȢȘȓȫȢȠȧǦșȤȪșȠțȔȠȜȤȔȦȜ
Ƕ ȗȡȜȟȢȲ ȞȢȟȢȘȢȲ  ǤȢ ȥȖǻȦȧ ȖȔȟȓȦȜȥȰª ©ǡȜȡȔȲȦȰ
ȘȡǻȠȜȡȔȲȦȰȡȢȫǻª ǙȧȩȢȖȡșȥȔȠȢțȤșȫșȡȡȓȕșțȖǻȟȰȡȢȁ
ȟȲȘȜȡȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤșȘȥȦȔȖȟȓǿ Ȗ ȦȔȞȜȩ ȢȕȤȔțȔȩ ȓȞ
ȗȡȜȦȦȓ ȚȜȖȪșȠ ©ȗȡȜȟȔ ȞȢȟȢȘȔª — ȔȡȦȜȦșțȔ ȚȜȖȢȗȢ
ȘșȤșȖȔȭȢȤȢȥȦșǣȥȣȔȟǻȥȦȰȣȢșȦȤȢțȧȠǻǿȡșȦǻȟȰȞȜȓȞ
ȣȢȞǻȤȡǻȥȦȰțȔȦȧȤȞȔȡǻȥȦȰȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩȡȜțǻȖȔǻȓȞȘȧȩȢȖȡș
ȤȔȕȥȦȖȢ țȔȕȢȕȢȡȡǻȥȦȰ ȨȔȡȔȦȜțȠ ȟȲȘȜȡȜ ȖțȔȗȔȟǻ
©ǥȔȕȔȠȜ ȡșȖȢȟȰȡȜȞȔȠȜ ȡșȘȧȚȜȠȜª ȭȢ ©țȔȥȡȧȟȜ
ȠȢȖ ȥȖȜȡȓ Ȗ ȞȔȟȲȚǻª ȔȖȦȢȤ ȡȔțȜȖȔǿ ȣȢȠǻȭȜȪȰȞș
ȥșȤșȘȢȖȜȭș ȧ ȓȞȢȠȧ ȢȥȧȘȚȧȖȔȟȜȥȓ ȝȢȗȢ ȭȜȤǻ Ȕȟș
ȭș ȡș ȧțȔȞȢȡșȡǻ ©ȕșț ȩȤșȥȦȔª ©ȕșț ȣȢȣȔª  ȥȦȢȥȧȡȞȜ
ț Ǡ ǤȢȟȧȥȠȔȞ ©ǠȜȞșȤǻª  Ǩ ȦȔȞǻȝ ȚȜȦȦǿȖǻȝ ȣȢțȜȪǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȕȔȫȔǿȡșȣȤȢȥȦȜȠȧȕȢȗȢțȡșȖȔȗȧǗǻȡȤǻțȞȢȝ
ȗȟȧȠȟȜȖȢȖǻȘȞȜȘȔǿȖȥǻȠȢȚȟȜȖǻȖȜȓȖȜȢȥȣȔȟȢȥȦǻ—ȖǻȘ
ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȡȔȪ ȘȢ ȥșȞȥȧȔȟȰȡȢȗȢ ȖǻȤȬǻ
©ǘǻȠȡ ȫșȤȡȜȫȜȝª ȦȔ ©ǗșȟȜȞȢȠȧȫșȡȜȪș ȞȧȠȢª  —
ȢȥȦȔȡȡǻȝ țȔ ǳ ǭșȖșȟȰȢȖȜȠ ©Ȫș ȗȤǻȩ ȣȤȢȦȜ ȥșȕș
ȥȔȠȢȗȢ ȣȤȢȦȜ ȖȟȔȥȡȢȗȢ ȦǻȟȔ ȢȦȚș ȣȤȢȦȜ ȖȟȔȥȡȢȁ
ȘȧȬǻª ǭșȤșȩ ǳ  Ǧ   ǕȘȚș ȦȔȞȔ ȟȲȘȜȡȔ
țȟȓȞȔȖȬȜȥȰ ȦȤȧȘȡȢȭǻȖ ȖǻȘȠȢȖȟȓǿȦȰȥȓ ȖǻȘ ȘȔȤȢȖȔȡȢȁ
ǘȢȥȣȢȘȢȠ ȣȢȖȡȢȦȜ ȚȜȦȦȓ ȥȖȢȕȢȘȜ ȥȔȠȢȤȢțȖȜȦȞȧ
ȭȔȥȦȓțȤșȬȦȢȲ—ȖǻȘȥșȕșȥȔȠȢȁ
Ǩ ©ǤȤȜȫȜȡȡǻȝª ȧ ȣȢșȠȔȩ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǗǻȘȰȠȔª
©ǤșȦȤȧȥȰª ȦȔ ǻȡ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȠȔȗȔǿȦȰȥȓ ȢȩȢȣȜȦȜ ȖȥȲ
ȣǻȤȔȠǻȘȧȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢțȟȔȖȜȫȟșȡȧȖȔȦȜȡȔȤǻȚȡǻȞȔȠșȡǻ
ȕȟȢȞȜȡȔȞȢȦȤȜȩȖȢȡȔȦȤȜȠȔǿȦȰȥȓǙȢȪǻǿȁȠșȦȜȣȢșȦǻȘș
ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȠǻȡȘȧȞȦȜȖȡȜȠȬȟȓȩȢȠȫșȤșțȖȜȞȤȜȦȦȓȤȢȥ
ǻȠȣșȤȥȰȞȢȁȥȜȥȦșȠȜ ©ǦȢȡª©ǟȔȖȞȔțª©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩª
©ǳȤȢȘȜȖȜȝª ȫșȤșțțȔȗȟȜȕȟșȡȡȓȖǻȥȦȢȤǻȲȖǻȦȫȜțȡȓȡȧ
ȦȔ ǿȖȤȢȣ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ©ǾȤșȦȜȞª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª 
ȢȥȠȜȥȟȲȲȫȜǻȥȦȢȤǻȲȕǻȕȟǻȝȡȧ ©ǫȔȤǻª©ǢșȢȨǻȦȜª©ǗȢ
ǶȧȘșȁ ȖȢ Șȡǻ ȢȡȜª ©ǡȔȤǻȓª ©ǦȔȧȟª  Ȗǻȡ ȣǻȘȡȢȥȜȦȰȥȓ
ȔȚ ȘȢ ȣȟȔȡșȦȔȤȡȢȗȢ ȤǻȖȡȓ Ȣȥȓȗȡșȡȡȓ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȗȢ
ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ țȟȔ ǖȔțȜȥ ȣǻȤȔȠǻȘȜ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ țȟȔ țȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȠ—ȦȢȦȔȟǻȦȔȤȡȔȖȟȔȘȔȘșȤȚȔȖȔǥȢțȧȠǻȲȫȜ
ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ ǻ țȗȧȕȡǻȥȦȰ ȖȟȔȘȜ ȣȢșȦ ȢȕȥȦȢȲǿ țȗǻȘȡȢ
ț ȧȞȤ ȦȤȔȘȜȪǻǿȲ ȖȟȔȘȧ ȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȧ ȢȕȤȔȡȧ ȦȔ
ȣǻȘȦȤȜȠȧȖȔȡȧȡȔȤȢȘȢȠȫȜȡȡȧțȔȘȟȓȡȔȤȢȘȧ ȘȜȖȡȔȣȤ
ȣȢșțǻȲ©ǨȡșȘǻȟșȡȰȞȧȧȥȖȓȦȧȲª ǗȟȔȘȧȦȢȦȔȟǻȦȔȤȡȧ
ȞȢȦȤȔ ȖȥȦȔȡȢȖȟȲǿ ȥȔȠȔ ȥșȕș ȝ ǻȥȡȧǿ ȖȜȞȟȲȫȡȢ Șȟȓ
ȥșȕș Ȗǻȡ ȞȔȦșȗȢȤȜȫȡȢ țȔȣșȤșȫȧǿ ȝ ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȧǿ Ȗ
ȢȕȤȔțǻ ȪȔȤȓ — ȕȔȝȘȧȚș ȫȜ ȪȔȤǻ Ȫș ȥȖȢȁ ȫȜ ȫȧȚǻ ț
ȘȔȖȡȰȢȁ ȡșȘȔȖȡȰȢȁ ȫȜ ȥȧȫȔȥȡȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ ©ǗȟȔȘȜȠȜȤ
ȞȡȓțȰª ǙȔȖȜȘ ǦȔȧȟ ǢșȤȢȡ ǤșȦȤȢ Ƕ ǟȔȦșȤȜȡȔ ,,
ǡȜȞȢȟȔ Ƕ  ǬȢȟȢȖǻȫȔ ȔȖȦȢȤȜȦȔȤȡǻȥȦȰ ȥșȕȦȢ Ȗ ȪȰȢȠȧ
ȤȔțǻ ȥȟǻȣȜȝ ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȜȝ ȗǻȡ  ȦȔȞȢȁ ȖȟȔȘȜ ȖȜȥȖǻȦȟș
ȡȢ Ȗ ȔȤȩșȦȜȣȡȢȠȧ ȁȁ ȖȜȓȖǻ — ȥșȞȥȧȔȟȰȡȢȠȧ ǼȖȔȟȦǻ
ȚǻȡȞȜ ȔȚ ȘȢ ȞȤȢȖȢțȠǻȬȡȜȩ ȥȦȢȥȧȡȞǻȖ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª
©ǦȟșȣȔȓª©ǢȔȝȠȜȫȞȔª©ǗǻȘȰȠȔª©ǟȡȓȚȡȔª©ǡȔȤȜȡȔª
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ȦȔǻȡ ǟȧȟȰȠǻȡȔȪǻȝȡȢȲȧțȗȔȘȔȡȢȠȧȞȢȡȦșȞȥȦǻǿȣȢșȠȔ
©ǫȔȤǻªȧȓȞǻȝȘǻȕȤȔȡȢȦȤȜșȣǻțȢȘȜȥȔȠșȥșȞȥȧȔȟȰȡȢȗȢ
țȟȢȘǻȓȡȡȓ ȪȔȤ ǙȔȖȜȘ ȣȢȥȜȟȔǿ ȡȔ ȥȠșȤȦȰ ǘȧȤǻȓ ǻ
ȕșțȫșȥȦȜȦȰȝȢȗȢȘȤȧȚȜȡȧǗǻȤȥȔȖǻȲǙȔȖȜȘǻȖȥȜȡǕȠȢȡ
ǼȖȔȟȦȧǿȤǻȘȡȧȥșȥȦȤȧǩȔȠȔȤȞȡȓțȰǗȢȟȢȘȜȠȜȤȧȕȜȖȔǿ
ǥȢȗȖȢȟȢȘȔ ǻ ȤȢțȦȟǻȖȔǿ ȝȢȗȢ ȘȢȡȰȞȧ ǥȢȗȡǻȘȧ ǤȢȥȦȔȦǻ
ȢȥȖȓȫșȡȜȩȤșȟǻȗǻǿȲȖȟȔȘȔȤǻȖȭȢȚȜȟȜȖȤǻțȡȜȩșȣȢȩȔȩ
ǻ țșȠȟȓȩ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢ ȣǻȘȞȤșȥȟȲȲȦȰ ȣȢțȔȫȔȥȢȖǻȥȦȰ ǻ
ȡȔȘȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰȦȤȔȗșȘǻȁ
ǨǭșȖȫșȡȞȔ©ȪȔȤȓȠªțȔȖȚȘȜȣȤȢȦȜȥȦȢȓȦȰ©ȟȲȘșªǨ
ȝȢȗȢȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧȠǻȨǻ©ȪȔȤªȤȢțȠǻȭșȡȜȝȡȔȥȖǻȦȢȖǻȝ
ȢȥǻȡșȖȜȭșȔȡȜȚȫșțȔȟȲȘȜȡȧ ǣǜȔȕȧȚȞȢ ǣȕȤȔțȜ
ȪȔȤǻȖȧȣȢșȦȢȖǻȝȧȓȖǻțȔȖȚȘȜȞȢȤșȟȲȲȦȰǻțȦȖȔȤȜȡȡȜȠ
ȥȖǻȦȢȠ ȓȞȥȞȔȚǻȠȢȧțȔȞȟȲȫȡǻȝȥȪșȡǻȣȢșȠȜ©ǦȢȡ—
Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª Șș ȪȔȤ ǡȜȞȢȟȔ Ƕ ȥȣȢȫȔȦȞȧ
ǻȘșȡȦȜȨǻȞȧǿȦȰȥȓ ț ȖșȘȠșȘșȠ Ȕ țȗȢȘȢȠ ȣȢȤǻȖȡȲǿȦȰȥȓ
ț ȞȢȬșȡȓȠ  ǗșȟȰȠȜ ȣȤȢȠȢȖȜȥȦș ȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓ ȘșȥȣȢȦǻȖ
ǻț ȣȥȔȤȓȠȜ ©ǣ ȟȲȘȜ ȟȲȘȜ ȡșȕȢȤȔȞȜª  ǧǻ Ț ȩȦȢ
ȥȟȧȩȡȓȡȢȣȢȤȔȕȥȰȞȜȦșȤȣȜȦȰȖȟȔȘȧȪȔȤǻȖȡȔȘȥȢȕȢȲ
ȦȔȞȢȚȘșȗȤȔȘȧȲȦȰȘȢȦȖȔȤȜȡȡȢȗȢȥȦȔȡȧȢȥȞȢȦȜȡȲȲȦȰȥȓ
ȖȢȡȜ—©ȓȞȓȗȡȓȦȔª ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓª 
©ȓȞ ȦȔ ȢȦȔȤȔª ©ȡȔȫș Ȧǻ ȓȗȡȓȦȔª ©ǣ ȟȲȘȜ ȟȲȘȜ ȡș
ȕȢȤȔȞȜª ȕȔȡȔȖǻȦȰȣȤȢțȔȁȫȡȢȢȤșȫșȖȟȲȲȦȰȥȓ©ǣȡȧȫȔ
ȥȠǻȦȦȓțȣȢȠșȟȔǾȗȢȖșȟȜȫșȥȦȖȔǧȔȝȗȢȘǻª ©ǗȢǶȧȘșȁ
ȖȢ Șȡǻ ȢȡȜª  Ƕ ȫȜȠ ȕȟȜȚȫș ȘȢ ȪȔȤȓ ȦȜȠ ȘșȗȤȔȘȔȪǻȓ
ȖǻȘȤȔțȟȜȖǻȬȔțȔȦȧȤȞȔȡȜȝȣȤȢȥȦȢȟȲȘ—ȟȜȬș©ȓȗȡȓȦȔª
©ȢȦȔȤȔª Ȕ ȖșȟȰȠȢȚǻ ©ȣȔȡȥȦȖȢª  ȕǻȟȓ ȦȤȢȡȧ — ȖȚș
©ȠȢȖȞȔȕȔȡȜȗȢȘȢȖȔȡǻǤȜȞȔȦǻȣȧțȔȦǻª ©ǦȢȡ—Ǩ
ȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓªȤȤ— ©ǜȟȢȫȜȡȪȔȤȜțȠȧªȖ
ȦȢȠȧȭȢȖǻȡȘȧȩȢȖȡȢȦȓȗȡșȟȲȘȥȦȖȢȘȢȡȜțȧțȡșȕȢȚȧǿ
ȝȢȗȢ
ǡȔȞȥȜȠȔȟȰȡȢȧțȔȗȔȟȰȡșȡȧȠȢȘșȟȰȣǻȤȔȠǻȘȜȥȧȥȣǻȟȰ
ȡȢȗȢțȟȔǭșȖȫșȡȞȢȢȞȤșȥȟȲǿțȔȞǻȟȰȞȔȠǻȥȓȪǻȖȘȢȥȠșȤȦǻ
ȧ ȖǻȤȬǻȣȤȜȦȫǻ ©ǦȔȧȟª ǙșȥȰ ȣȢțȔ ȫȔȥȢȠ ǻ ȣȤȢȥȦȢȤȢȠ
©Ǘ ȡșȣȤȢȕȧȘȜȠȢȠȧ ǟȜȦȔȁ  Ǘ ǾȗȜȣȦǻ ȦșȠȡȢȠȧ ȧ
ȡȔȥ  Ƕ ȣȢȡȔȘ ǶȡȘȢȠ ǻ ǾȖȨȤȔȦȢȠª  ȭȔȥȟȜȖȢ ȚȜȖȧȦȰ
ȫȔȕȔȡȜȦȤȧȘȔȤǻ ǠșȞȥȜȫȡȜȠ ȣȢȖȦȢȤȢȠ ȖȜȘǻȟșȡȢ ȗȢȟ
ȣȤȜȫȜȡȧȁȩȡȰȢȗȢȕȟȔȗȢȣȢȟȧȫȫȓ©ǦȖȢȁȓȗȡȓȦȔǻȦșȟȓȦȔ
ǢȔ ȣyȟǻ ȖȢȟȰȡǻȠ ȖȢȟȰȡȢ ȣȔȥ  ǬȔȕȔȡ ȕȧȟȢ Ȗ ȥȖȢǿȠȧ
ȤȔȁª ǫș ȖȟȔȥȡș ȞȔȤȦȜȡȔ ȤȔȝȥȰȞȢȁ ȗȔȤȠȢȡǻȁ ȧ ȓȞǻȝ
ȣșȤȖǻȥȡȢ ǻȥȡȧȖȔȟȔ ȟȲȘȜȡȔ ȠǻȨȢȟȢȗșȠȔ țȢȟȢȦȢȗȢ ȖǻȞȧ
ǚȖȨșȠǻțȠȢȠ©ȟȜȩȜȝª ©ǕȚȢȥȰȟȜȩȜȝȪȔȤȓȡșȥșª ȣȢșȦ
ȢȘȡȢțȡȔȫȡȢ ȖȞȔțȧǿ ȡȔ ȥȔȦȔȡȧ — ȞȢȤșȟȓȦ ȦȢȦȔȟǻȦȔȤȡȢȁ
ȖȟȔȘȜǨȚȢȤȥȦȞǻȝțȡȔȫșȡȡǿȖǻȝȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȥȦǻȣșȤșȟǻȫșȡȢ
ȣ·ȓȦȰȢȥȡȢȖȡȜȩȣǻȘȣȢȤȪȔȤȓ©țȔȞȢȡȜª©Ƞșȫª ȖǻȝȥȰȞȢ 
©ȞȔȦȜª ȤșȣȤșȥȜȖȡȔ ȥȟȧȚȕȔ ȦȔǿȠȡȔ ȣȢȟǻȪǻȓ  ©Ȟȡȓțǻª
ȔȤȜȥȦȢȞȤȔȦǻȓ ȕȲȤȢȞȤȔȦȜȫȡȜȝ ȔȣȔȤȔȦ  ©ȦșȠȡǻ ȤȔȕȜª
ȡșȢȥȖǻȫșȡȔ ȥȟȧȩȡȓȡȔ ȫșȤȡȰ  ǤȤȜȠǻȦȜȖȬȜ ȭȔȥȟȜȖȜȩ
ȫȔȕȔȡǻȖ ȪȔȤ țǻ ȥȖȢǿȲ ȞȔȠȔȤȜȟȰǿȲ ©ȖȡȢȫǻ ȣǻȘȞȤȔȟȜȥȰ
țȔȝȡȓȟȜǣȦȔȤȜțȣȢȟȓȔȣȔȥȧȭȜȩǶȬȔȦȤȔȁȩȧȕȢȗǻ
Ȟȧȭǻ  Ƕ Ȗȥș ȘȢȕȤȢ ȘǻȦșȝ ȠȔȟȜȩ  ǦșȥȦȤȧ Țșȡȧ ǻ Ȗȥș
ȖțȓȟȜ  Ƕ Ȗȥș ȤȢțȦȟȜȟȜ ȢȥȞȖșȤȡȜȟȜ  Ƕ ȢȥȞȖșȤȡșȡȜȩ
ȩȧȘȢȥȜȟȜȩ  ǨȕȢȗȜȩ ȥșȤȪșȠ țȔȖȘȔȟȜ  Ǘ ȤȢȕȢȦȧ
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ȞȔȦȢȤȗȧ ǡȜȡȔȟȜ  ǜȔ ȘȡȓȠȜ Șȡǻ ǥȔȕȜ ȠȢȖȫȔȟȜª
ǣȥȰ ȠșȦȔ ȦȢȦȔȟǻȦȔȤȡȢȁ ȘșȤȚȔȖȜ ȡșȲ ȣȤȜȖȡșȥșȡș țȟȢ
țȟȢȘǻȝȥȰȞș ȣȢȗȤȔȕȧȖȔȡȡȓ ȤȢțȦȟǻȡȡȓ ȢȥȞȖșȤȡșȡȡȓ
ȣȤȔȖșȘȡȜȩȟȲȘșȝȘȢȖșȘșȡȡȓȁȩȘȢȥȦȔȡȧ©ȩȧȘȢȥȜȟȜȩ
ǨȕȢȗȜȩȥșȤȪșȠªǶȦȢȘǻȖȢȡȜȣȢȣȢȖȡȲȲȦȰȥȦȔȘȢ©ȦșȠ
ȡȜȩ ȤȔȕǻȖª — ȥȦȔȲȦȰ ȢȣȢȤȢȲ ȪȔȤȓ țȟȢ ȭȢ ȁȩ ȧȚș
ȢȞȔȝȘȔȡȜȟȢȡșȥȧȦȰǻȡ ȥȧȥǻȘȔȠǻȡȔȭȔȘȞȔȠ 
ǗșȟȰȠȜ ȣȢȦȧȚȡȔ ȣǻȘȖȔȟȜȡȔ ȦȢȦȔȟǻȦȔȤȡȢȁ ȖȟȔȘȜ —
ȢȨǻȪǻȢțȡȔ ȪșȤȞȖȔ ȭȢ ȥȟȧȚȜȦȰ ȕȢȗȔȠ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȠ
ȖȟȔȘȔȤȓȠ ǻ ȠȔȠȢȡǻ  ǧȧȦ țȡȢȖȧ ȣȢșȦ ȧȖȢȘȜȦȰ ȠȢȦȜȖ
ȕȤȜȘȞȢȗȢ ȢȥȞȢȦȜȡșȡȡȓ ȠȢȚȡȢȖȟȔȘȡȜȩ ȤȔȕǻȖ ©Ǖ ȠȔȗȜ
ȕȢȡțȜ ǻ ȚșȤȪǻ  ǢșȡȔȫș ȡȔȬǻ ȣȔȡȢȦȪǻ   Ǘ ȩȤȔȠiȩ Ȗ
ȣȔȗȢȘȔȩ ȗȢȘȧȖȔȟȜȥȰ  ǡȢȖ ȞȔȕȔȡȜ ȪȔȤȓȠ ȡȔ ȥȔȟȢª
ǣȥȦȔȡȡȲ ȣǻȘȖȔȟȜȡȧ ȡș ȖȜȣȔȘȞȢȖȢ ȡȔțȖȔȡȢ ȢȞȤșȠȢ
ȖǻȘ ȣȢȣșȤșȘȡǻȩ ȔȘȚș ȪșȤȞȖȔ ȖȜȡȜȞȟȔ ȡș ȓȞ ȥȢȪ Ȕ
ȓȞ ȘȧȩȢȖȡȔ ȥȣǻȟȰȡȢȦȔ ǻ ȦǻȟȰȞȜ țȗȢȘȢȠ ȣȢȥȦȧȣȢȖȢ
ȢȘșȤȚȔȖȟȲȖȔȟȔȥȓ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȢȖǥȜȠǻȣȤȔȖȢȥȟȔȖ·ȓȖ
ǡȢȥȞȢȖȭȜȡǻǻȦȘ ǗǻȘțȡȔȫȠȢȖȔȚȟȜȖȧȘșȦȔȟȰȧȣȢșȠǻ
©ǾȤșȦȜȞª ȣǻȥȟȓ ȥȦȤȔȦȜ ǶȖȔȡȔ ǘȧȥȔ ©ȕȔȫȜȟȜ ȡȔ ȦǻȔȤǻ 
ǬșȤȖȢȡȢȗȢ țȠǻȓ  ǤȤȢȥȦǻ ȟȲȘșª ȤȤ —  — Ȗ
ǣȘȞȤȢȖșȡȡǻȥȖǶȢȔȡȡȔȫșȤȖȢȡȜȠțȠǻǿȠȡȔțȖȔȡȢȥȔȦȔȡȧ
ǜ ȖȜȦȢȡȫșȡȜȠ ȥȔȤȞȔțȠȢȠ ȣȢșȦ ȢȗȢȟȲǿ ȠȢȤȔȟȰȡȧ
țȖȜȤȢȘȡǻȟǻȥȦȰ ȘȜȓȖȢȟǻȫȡǻȥȦȰ ȪșȤȞȢȖȡȜȞǻȖ — ȣȔȩȢȟȞǻȖ
ȦȢȦȔȟǻȦȔȤȜțȠȧ ǗȢȡȜ Ȗ ȪǻȟȞȢȖȜȦǻȝ ȖȟȔȘǻ ȡȔȝȦȓȚȫȢȗȢ
ȗȤǻȩȔ — ȡșȖȥȜȦȜȠȢȁ ȚȔȘȢȕȜ ©ǦȧǿȥȟȢȖȜ ȟȜȪșȠǻȤȜ 
ǘȢȥȣȢȘȢȠ ȣȤȢȞȟȓȦǻ  ǗȜ ȟȲȕȜȦș ȡȔ ȕȤȔȦȢȖǻ  ǭȞȧȤȧ
ȔȡșȘȧȬȧª ©ǟȔȖȞȔțªȤȤ— ǤȢșȦȖȜȞȤȜȖȔǿ
ȦȢȦȔȟǻȦȔȤȡȢȢȘșȤȚȔȖȟșȡȜȝȞȔȦȢȟȜȪȜțȠȧ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª
©ǤȢȟȓȞȔȠª ȢȥȢȕȟȜȖȢ Ț ȧ ©ǾȤșȦȜȞȧª Șș ǗȔȦȜȞȔȡ
ȣȢȥȦȔǿ ȓȞ ȢȥșȤȘȓ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ țȟȔ ǜ ȖșȟȜȞȢȲ ȩȧȘȢȚ
ȣșȤșȞȢȡȟȜȖǻȥȦȲȧțȡȔȫȡȢȬȜȤȬȢȠȧȞȢȟǻȦȖȢȤǻȖȦȔȖȤȧǿ
ȤȢȥȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡȧȪșȤȞȖȧȞȢȦȤȔȨșȦȜȬȜțȧȖȔȟȔȢȕȤȓȘȢȖǻ
ȘȢȗȠȜ ȥȦȔȟȔ ǻȘșȢȟȢȗȢȠ ȤȢȥ ǻȠȣșȤǻȔȟǻțȠȧ ȖȜȗȔȘȔȖȬȜ
ȟșȗșȡȘȧ ©ȦȤșȦȰȢȗȢ ǥȜȠȧª ȦȔ ȠȢȥȞȢȖ ©ȠșȥǻȔȡǻțȠȧª
ǣȥȢȕȟȜȖȢ ȘȢȞȟȔȘȡȢ ț ǻȤȢȡǻǿȲ ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȢțȞȤȜȖȔǿ
țȔȗȔȤȕȡȜȪȰȞȧ ȥȧȦȰ ȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡȜȩ ȤȢȥ ȞȢȟȢȡǻțȔȦȢȤǻȖ
ȞȤȜȫȧȭș ȟȜȪșȠǻȤȥȦȖȢ ȤȢȥ ȪșȤȞȖȜ ȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓ țȔ
ȢȩȢȫșȡȡȓ ȡșȲ ȖȔȤȖȔȤȥȰȞȢȗȢ ȖȜțȜȥȞȧ ȟȲȘȜȡȜ Ȗ ȣȢșȠǻ
©ǟȔȖȞȔțª ǤȤȜȞȠșȦȡȢ ȭȢ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǟȧȠȔ ȠȢȓ ǻ ȓª
ȠȢȥȞȢȖ ȣȤȔȖȢȥȟȔȖ·ȓ țǻȥȦȔȖȟȓǿȦȰȥȓ ț ȖȔȤȖȔȤȥȰȞȜȠ ǻȘȢ
ȟȢȣȢȞȟȢȡȥȦȖȢȠ — ȤșȟǻȗǻǿȲ ȥȩ ȘșȥȣȢȦǻȝ ȓȞȧ ȤǻȬȧȫș
ȢȥȧȘȚȧȖȔȖǶȥȧȥǪȤȜȥȦȢȥ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȔȫȜȦȰ ȣȢȞȔțȢȖȧ ȠȢȘșȟȰ ȣȔȡȧȖȔȡȡȓ ȝ
ȬȜȤșȡȡȓȥȖǻȦȢțȟȔȧȖȜȤȔțȡȢȠǻȨȢȟȢȗȔȡȦȜȦșțǻǡȢȥȞȢȖ
ȭȜȡȔǨȞȤȔȁȡȔǫȲȢȣȢțȜȪǻȲȘȢȞȟȔȘȡȢȣȤȢȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢ
ȖȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓȩǣǜȔȕȧȚȞȢ©ǭșȖȫșȡȞǻȖȠǻȨǨȞȤȔȁȡȜª
ǟ ȦȔǳǖȔȤȔȕȔȬȔ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǻȠȣșȤȔȦȜȖ
ǨȞȤȔȁȡȜª ǟ   ǦȖǻȝ ȡȔȪ ȗȤǻȩ ȧȞȤȔȁȡȪǻ ȖȫȜȡȜȟȜ
Ȗ ǤșȤșȓȥȟȔȖǻ ǻ ȭȢȘȔȟǻ ȣȢȕǻȟȰȬȧȲȦȰ ȝȢȗȢ ȘȢțȖȢȟȜȖ
ȬȜ țȔȗȔȤȕȡȜȞȢȖǻ ȥșȕș ȢȬȧȞȔȦȜ ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª
©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª  Ƕ țȔ ȪȲ ȨȔȦȔȟȰȡȧ ȣȢȠȜȟȞȧ ȣȢșȦ
țȖȜȡȧȖȔȫȧǿ ȡș ȟȜȬș ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ȦȔ ȣȤȢȖȟȔȘ
ȡȧ ȖșȤȥȦȖȧ Ȕ ȝ ȧȥȲ ȦȢȗȢȫȔȥȡȧ ȡșȘȢȤȢȥȟȧ ȡȔȁȖȡȧ
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ȡȔȪǻȲ ȭȢ ȣǻȘȦȤȜȠȔȟȔ ȥȢȲț ǻț ǡȢȥȞȖȢȲ ȢȕȤȔț
ȣșȤȬȢȁȘȧȬǻȖȠǻȥȦșȤǻȁ©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩª ǣȣȜȡȜȖȬȜȥȰ
ȧ ȣȢȟȢȡǻ ȦȢȦȔȟǻȦȔȤȡȢȗȢ țȟȔ ©țȔȥȡȧȟȔ ǗȞȤȔȁȡȔ 
ǖȧȤ·ȓȡȢȠ ȧȞȤȜȟȔȥȰ ȪȖǻȟȟȲ țȔȪȖǻȟȔ  Ǘ ȞȔȟȲȚǻ Ȗ
ȕȢȟȢȦǻ ȥșȤȪș ȣȤȢȗȡȢȁȟȔª ©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª  ǜȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȡȔȝȕǻȟȰȬȔ ȦȤȔȗșȘǻȓ ȣȢȥȦȣșȤșȓȥȟȔȖȥȰȞȢȁ
ǨȞȤȔȁȡȜ—©ȣȤȢȞȟǻȡȡșȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢȥȦǻª ǣǜȔȕȧȚȞȢ 
ȡșȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȡșȥȜȟȔȥȦȔȦȜȥȢȕȢȲȣȢȖȡȢȪǻȡȡȢȚȜȦȜȝ
ȤȢțȖȜȖȔȦȜȥȓǢȔȦȢȦȔȟȰȡșțȟȢǻȠȣșȤǻȁǨȞȤȔȁȡȔȖǻȘȣȢȖǻȟȔ
ȣșȤșȖȔȚȡȢȕșțȖȢȟȰȡȢȲȣȢȞȢȤȢȲȢȥȣȔȟǻȥȦȲǫșȚǻȡȢȫȜȝ
ȥȟȔȕȞȜȝ  ȦȜȣ ȤșȔȞȪǻȁ ǢȔȪ ȞȔȦȔȥȦȤȢȨȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ȡȔ
ȖȥȰȢȠȧ ȫȔȥȢȖȢȠȧ ȣȤȢȥȦȢȤǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȠǻȨȧ ȖǻȘ
´ǟȔȦșȤȜȡȜʮȣȢȫȔȖȬȜțȡȔȫȡȢȲȠǻȤȢȲȞȢȘȧǿȦȰȥȓȠȢȖȢȲ
șȤȢȦȜȫȡȜȩȔȦȢȝȥșȞȥȧȔȟȰȡȜȩȥȜȠȖȢȟǻȖª ǣǜȔȕȧȚȞȢ 
ǧȢȕȦȢ ǨȞȤȔȁȡȔ Ȗ țȢȕȤȔȚșȡȡǻ ǭșȖȫșȡȞȔ — ȣȢȞȤȜȦȞȔ
ȚșȤȦȖȔ ȢȕȠȔȡȧ țȖșȘșȡȡȓ țǼȖȔȟȦȧȖȔȡȡȓ ǬȢȟȢȖǻȫȜȝ
ȞȢțȔȪȰȞȜȝȦȜȣȤșȔȞȪǻȁȡȔǻȠȣșȤȥȰȞșțȟȢ—ȕȧȡȦȔȤȥȰȞȜȝ
ȠȥȦȜȖȜȝǕȟșȝȖǻȡȣȢȣȤȜȚșȤȦȢȖȡȜȝȗșȤȢȁțȠȖǻȥȦȢȤ
ȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻȡșȤȓȦȧǿǨȞȤȔȁȡȧ ©ȠȔȦǻȤǻȥșȥȦȤȧª ǧȔȞȔ
ȕșțȖȜȩǻȘȡȔ ȥȜȦȧȔȪǻȓ ȥȣȤȜȫȜȡȲǿ ȤȢțȣȔȘ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȦǻȟȔ ȣȤȜțȖȢȘȜȦȰ ȘȢ ȘȧȩȢȖȡȢȡȔȪ ȘșȗȤȔȘȔȪǻȁ ǤȢșȦ
ȤȢțȞȤȜȖȔǿ ȪȲ ȣȤȢȕȟșȠȧ țȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ țȢȞȤ ȘȢ
ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȩ ȖȔȤǻȔȡȦǻȖ ǻ ȖȔȤǻȔȪǻȝ ȦșȠȜ ȣȢȞȤȜȦȞȜ
ǕȚȣȢȞȜȓȞȥȣȢȥȦșȤǻȗǳǭșȖșȟȰȢȖȥȞȤȜȥȦȔȟǻțȢȖȔȡȢ
ȥȜȡȦșțȧǿȁȁțȔȞǻȟȰȞȔȠǻȥȓȪǻȖȘȢȥȠșȤȦǻȖȥȰȢȗȢȟȜȬșȧ
ȘȖȢȩ ȠǻȥȦȞȜȩ ȤȓȘȞȔȩ ©ǙǻȖȫȔȦȢȞ ȠȢȥȞȔȟǻ ȧȞȤȔȟȜ  Ǖ
ȩȟȢȣȪǻȖ Ȗ ȠȢȥȞȔȟǻ țȔȕȤȔȟȜª ©ǜǻȝȬȟȜȥȰ ȣȢȕȤȔȟȜȥȰ
ȣȢǿȘȡȔȟȜȥȰª ǣȦȚșȖǻȠȣșȤȥȰȞȢȠȧȣșȞȟǻȧȞȤȘǻȖȫȔȦȔ
ȡșțȤǻȘȞȔ ȥȦȔȲȦȰ ȣȢȞȤȜȦȞȔȠȜ ȞȢțȔȞȜ — ȠȢȥȞȔȟȓȠȜ
©ǗțȓȦȦȓȖȠȢȥȞȔȟǻ!ǿȖǻȥȦȢȦǻ´ȫȢȟȢȖǻȫȢȲµȖșȤȥǻǿȲ
ǻȠȣșȤȥȰȞȢȁțȔȖȢȝȢȖȡȜȪȰȞȢȁȡȔȤȧȗȜªȓȞǻ©´ȣȢȞȤȜȦȞȔµ—
ȠȔȦǻȤȕȔȝȥȦȤȓȦȜª©ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȠȔȤȗǻȡȔȟȔ
ȣȢȞȜȘȰȞȔ ´ȠȢȥȞȔȟȰµ ȦȔȞȢȚ ȥȜȟȢȠǻȪȰ ȖǻȘȦȢȤȗȔǿȦȰȥȓ
ȢȘ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȦǻȟȔª Ȕȟș ȣȤȜ ȦȢȠȧ ȥȔȠ ǻȡǻȪǻȲǿȦȰȥȓ ȡȔ
©ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦ!ȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢȤȢțȦȟǻȡȡȓȖȪȰȢȠȧȥșȡȥǻ
´ȠȢȥȞȔȟȰµ—ȣȤȓȠȔȔȡȦȜȦșțȔ´ȞȢțȔȞȢȖǻµȫȜȓȫȢȟȢȖǻȫȔ
Ƞǻȥǻȓ Ȗ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȠȧ ȥȖǻȦǻ — ´ȤȢțȞȧȖȔȦȰ ȥșȥȦȤȧµ ǻ
ȖȜțȖȢȟȜȦȜ´ȠȔȦǻȤµțȤȧȞȞȔȦȔª ǜȔȕȧȚȞȢǣǦ 
ǢșȥȜȦǻȥȦȰȡȔȘȧȠȞȧȣȢșȦȔȡșǿȣȜȦȢȠȜȝȧȞȤȗȤǻȩ
ǣȘȡȔȫșȣȤȜȥȧȦȡǻȝǻȖǻȡȣșȤșȘȧȥǻȠȧȥȖǻȦȢȡȔȥȦȔȡȢȖǻȦǻǿȁ
ȥȦȔȤȢȧȞȤȬȟȓȩȦȜȝȞȢțȔȪȰȞȢȁȥȦȔȤȬȜȡȜ ©ǵȔȟȔǼȔȡǻȖǻ
ǟȜȥșȟǻȖǻǟȢȫȧȕșȁȖǢȔȗȔȁȖª ȞȢȦȤǻțȗȢȘȢȠȘșȗȤȔȘȧȖȔȟȜ
Ȗ ȠȔȟȢȤȢȥ ȘȖȢȤȓȡȥȦȖȢ ȫȜ ȗșȦȰ țȤȢȥǻȝȭȜȟȜȥȓ ȥȦȔȟȜ
©ȣșȤșȖșȤȦȡȓȠȜª ȭȢ ȘȢȣȢȠȔȗȔȲȦȰ ©ȠȢȥȞȔȟșȖǻ 
ǘȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȦȜ  ǧȔ ț ȠȔȦșȤǻ ȣȢȟȔȦȔȡȧ  ǦȢȤȢȫȞȧ
țȡǻȠȔȦȜª ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª  ǫș — ȧȞȤ ȖȢȤȢȡȔ ț
©ǗșȟȜȞȢȗȢ ȟȰȢȩȧª Ȫș — ©ȤȔȕȜ ȣȢȘȡȢȚȞȜ ȗȤȓțȰ
ǡȢȥȞȖȜª ȭȢ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢ ȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰ ȣȤȢȖǻȘȡȜȞȔȠȜ
ǻȠȣșȤȥȰȞȢȗȢ țȟȔ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª 
©ȬȔȬșȟǻª ȓȞǻ ©ȦȟȓȦȰª ȘȧȕȔ — ȧȞȤ ȥȖǻȦ ©ǖȧȖȔȟȜ
ȖȢȝȡȜ ȝ ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ ȥȖȔȤȜª  ȡȔȤșȬȦǻ — ȘșȠȔȗȢȗȜ
ȞȢȦȤǻ©ȣȤȢȥȖǻȦȜȦȜ!ȩȢȫȧȦȰǡȔȦșȤȜȡǻȢȫǻǦȢȖȤș
ȠșȡȡȜȠȜ ȢȗȡȓȠȜª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȤȤ —

  ǤȢșȦ țȔȥȦșȤǻȗȔǿ ȓȞȭȢ ȡș ȖȘȔȥȦȰȥȓ ȣȤȢȕȧȘȜȦȜ
ȣȤȜȥȣȔȡȧ Ȗ ȠȢȗȜȟǻ ȖȔȤǻȔȡȦ — ȧ ©ȖșȟȜȞȢȠȧ ȟȰȢȩȧª
ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ  ȧȞȤ ȖȢȟȲ ȣȤȔȗȡșȡȡȓ ȥȖȢȕǻȘȡȢ
ȘǻǿȖȢȦȖȢȤȜȦȜȥȖȢȲȘȢȟȲȥȦȔȖȔȦȜȥȢȕȢȲȤșȔȟǻțȧȖȔȦȜ
ȥșȕș ȦȢǨȞȤȔȁȡȔȓȞȡȔȪǻȓȥȔȠȢțȡȜȭȜȦȰȥȓ©ǤȢȗȜȕȡșȬ
țȗȜȡșȬǨȞȤȔȁȡȢǢșȥȦȔȡșțȡȔȞȧȡȔțșȠȟǻ!ǗȢ
țȟȢȕǻ  ǦȜȡȜ ȦȖȢȁ Ȧșȕș ȧȕ·ȲȦȰª ©ǣȥǻȓ ǘȟȔȖȔ ;,9ª 
ǕȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡȧ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȧ — ȖȥșȥȖǻȦȡȲ ǻ ȡȔȪ —
ǭșȖȫșȡȞȢ ȥȣȤȜȝȠȔǿ ȘȧȚș ȥșȤȝȢțȡȢ ȓȞ ǘȢȥȣȢȘȰ
ȘȢȣȧȥȞȔǿ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡǻ ȔȣȢȞȔȟǻȣȥȜȥȜ ȕȔȗȔȦȢȤȔțȢȖȢ
ȢȣȜȥȔȡǻ ȣȢșȦȢȠ ȦȔȞ ȠȢȚș ȘȢȣȧȥȦȜȦȜ ȝ țȔȗȔȟȰȡȜȝ ȕȢ
ȣȢȖȔȚȔǿȥȖȢȕȢȘȧȖȜȕȢȤȧȟȲȘȜȡȜǧȢȠȧȝȠȢȟȜȦȰȣȢșȦ
țșȠȟȓȞǻȖ ȦȔ ȝ ȧȥǻȩ țșȠȟȓȡ ©ǦȩȔȠșȡǻȦȰȥȓ ȡșȘȢȟȲȘȜ 
ǙǻȦȜ ȲȤȢȘȜȖǻª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȤȤ — 
ǤȢȞȔȤȔȡȡȓ ȥȔȠȢȣȢȞȔȤȔȡȡȓ  ȣȢȤȔțȞȧ ȟȲȘȜȡȜ ǻ ȡȔȪǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȔȫȜȦȰ ȟȜȬș ȓȞ ȢȘȡȧ ț ȣșȤȥȣșȞȦȜȖ ȡȔȬȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧȞȢȦȤȢȁȧȞȤȔȁȡȪǻȠȢȚȧȦȰǻȠȧȥȓȦȰȧȡȜȞȡȧȦȜ
ǢȔȗȔȘȔȝȠȢȭȢȩȤȜȥȦȢȘȜȪșȓȧȠȢȚȟȜȖȟȲǿ ȡȔȖǻȦȰȤȢȕȜȦȰ
ȡșȠȜȡȧȫȢȲ  ȡș ȟȜȬș ȦșȢȘȜȪșȲ Ȕ ȝ ȔȡȦȤȢȣȢȘȜȪșȲ
ǭșȖȫșȡȞȢȓȞǻȞȢȚșȡȘȢȥȦșȠșȡȡȜȝȩȤȜȥȦȜȓȡȜȡȫșȤșț
ȟȲȕȢȖȘȢǶȥȧȥȔǻȡșȣȢȩȜȦȡȧȖǻȤȧȖǢȰȢȗȢȣȤȜȩȢȘȜȦȰȢȘ
ȕȢȗȢțȖȜȡȧȖȔȫșȡȡȓȘȢȕȢȗȢȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓǻȦȔȞȥȔȠȢ—ȖǻȘ
ȟȲȘȜȡȢțȖȜȡȧȖȔȫșȡȡȓȘȢȟȲȘȜȡȢȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓ
ǤȤȢȠǻȥȪșȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȟȲȘȜȡȜȧȥȖǻȦǻȫǻȦȞȢȗȢȖȢ
ȤȜȦȰǖǻȕȟǻȓȟȲȘȜȡȔ—ȪșȢȕȤȔțǻȣȢȘȢȕȔǗȥșȖȜȬȡȰȢ
ȗȢ ǖȧȦ ©ȠȔȟȢȠșȡȬȔȖǻȘǖȢȗȔª Ǥȥ— 
ȡȔȝȖȜȭș ȦȖȢȤǻȡȡȓ ǘȢȥȣȢȘȡǿ ǧȔȞȢȲ ȣȢȥȦȔǿ ©ȘȢȕȤȢ
țȜȚȘȧȭȔª ȟȲȘȜȡȔ ǻ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǶȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡǻȥȦȰ
ȟȲȘȥȰȞȔ ȕșț ȢȗȟȓȘȧ ȡȔ ȥȦȔȡ ȡȔȤȢȘȡǻȥȦȰ ǻ ȖǻȤȧ — ǿ
Șȟȓ ȡȰȢȗȢ ȥȖȓȦȔª ǩȤȔȡȞȢ ǧ  Ǧ   ǤȢșȦ
ȠȢȟȜȦȰȥȓ ȡș ȦǻȟȰȞȜ țȔ ȡșȁ Ȕ ȫȔȥȢȠ ǻ ȁȝ ©ǙȜȖȟȲȥȓ
ǻȡȢȘǻ ȘȜȖȟȲȥȰ  Ƕ ȫȧȘȡȢ ȠȢȖ ȣșȤșȘ ȥȖȓȦȢȲ  ǤșȤșȘ
ȦȢȕȢȲ ȣȢȠȢȟȲȥȰª ©Ƕ ȥȦȔȡȢȠ ȗȡȧȫȜȠ ǻ ȞȤȔȥȢȲª
ȘȜȖ ȦȔȞȢȚ ©Ǩ ȡȔȬǻȠ ȤȔȁ ȡȔ țșȠȟǻª  ǨȚș țȗȔȘȧȖȔȡǻ
ǻȡȖșȞȦȜȖȜ ©ȥȠșȤȘȓȫȜȝȗȡǻȝª©ȤȔȕȜȡșțȤȓȭǻª©ȞȔȕȔȡȜ
ȗȢȘȢȖȔȡǻª ©ȓȗȡȓȦȔª ©ȢȖșȫǻ ȡȔȦȧȤȜª ©ȥȖȜȡȓȫȔ ȞȤȢȖª
©ȥȧȞȔª ©ȭșȡȓȦȔª ©ȣȢȘȡȢȚȞȜª ©ȡǻȠǻȁ ȣȢȘȟǻȁ ȤȔȕȜª
ȦȢȭȢ  țȢȖȥǻȠ ȡș ȣȤȢȦȜȥȦȢȓȦȰ ȦȔȞȢȠȧ ȣȢȗȟȓȘȢȖǻ ǫș
ȥȣȢȥǻȕ ȦȖȢȤșȡȡȓ ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȢȗȢ ǻ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȪǻȟǻȥȡȢȗȢ
ȢȕȤȔțȧ ȡȔȝȥȧȣșȤșȫȟȜȖǻȬȢȗȢ ȧ ȥȖǻȦǻ ȨșȡȢȠșȡȧ —
ȟȲȘȜȡȜ Ǩȥǻȩ ©țȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩª ȣȢșȦ ȖȤșȬȦǻȤșȬȦ
ȣȤȢȥȜȦȰ ©ǦȩȔȠșȡǻȦȰȥȓ ȕȧȘȰȦș ȟȲȘȜ  ǖȢ ȟȜȩȢ ȖȔȠ
ȕȧȘșª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȤȤ —  ©ǖȧȘȰȦș
ȟȲȘȜª țȧȠǻȝȦș ȘȢ ȥșȕș ȘȢȤǻȖȡȓȦȜȥȓ — Ȗ ǻȠ·ȓ Ȫǻǿȁ
ȠșȦȜȖȜȗȢȟȢȬȧǿǭșȖȫșȡȞȢǻȣȤȢȣȢȖǻȘȰǻȥȦȜȡȜǻȗȡǻȖȡǻ
ȘȢȞȢȤȜǻȥșȤȘșȫȡǻȕȟȔȗȔȡȡȓ
ǜȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢ ȭȢ ȔȤȩșȦȜȣȢȠ ȟȲȘȜȡȜ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȢȥȦȔǿȥȔȠșȚǻȡȞȔǧȔȞȖǻȘȗȧȞȧǿȦȰȥȓȧȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȠȔȡȡǻ
ȣȢșȦȔȞȢȤȘȢȪșȡȦȤȜȫȡȔȠȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȔȧȞȤȠșȡȦȔȟȰȡǻȥȦȰ
ǻ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ǻ ȡȔȝțȔȣȢȖǻȦȡǻȬȔ ȢȥȢȕȜȥȦȔ ȠȤǻȓ ȣȤȢ
©ȥșȤȘșȫȡȜȝȤȔȝªǻțȞȢȩȔȡȢȲȘȤȧȚȜȡȢȲǻȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ
ȦȢȗȢȭȢȢȥȡȢȖȔȘȧȩȧ—șȠȢȪǻȁǤȤȜȫȜȡȡȔǟȔȦșȤȜȡȔ
ȘǻȖȫȜȡȔȦȢȣȢȟȓǣȞȥȔȡȔȘǻȖȫȜȡȔȟǻȟșȓǦȟǻȣȔǡȔȤ·ȓȡȔ
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ǘȔȡȡȔ ǠȧȞǻȓ ǟȡȓȚȡȔ ȗșȤȢȁȡǻ ȟǻȤȜȫȡȜȩ ȖǻȤȬǻȖ ǻ
ȡȔȤșȬȦǻ ǻȘșȔȟ ȟȲȘȜȡȜ — ǡȔȤǻȓ ǶȥȦȢȤǻȓ ǡȔȤǻȁ Șȟȓ
ǭșȖȫșȡȞȔ — ȡȔȝȣșȤșȞȢȡȟȜȖǻȬș ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ȕșțȠșȚȡȜȩ
ȘȧȩȢȖȡȜȩȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦșȝȟȲȘȜȡȜțȖȜȫȔȝȡȔȚǻȡȞȔȖȢȡȔ
ȡȔȤȢȘȜȟȔǖȢȗȔȥȔȠȔȕșțțȔȩȜȥȡȔțȔȩȜȥȦȜȟȔȖǻȘȣȢȗȜȕșȟǻ
ȥȔȠȢȲ ȦǻȟȰȞȜ ȡȔȝȭȜȤǻȬȢȲ ȟȲȕȢȖ·Ȳ ȖȜȣȟșȞȔȟȔ ȝ
ȖǻȘȣȧȥȦȜȟȔ ǞȢȗȢ ǿȘȜȡș ȘȜȦȓ ȥȖȢǿ ȡȔ ȩȤșȥȡȧ ȥȠșȤȦȰ
țȔȤȔȘȜȟȲȘșȝ—ȗȤǻȬȡȜȩȦșȠȡȜȩȦȔȢțȟȢȕȟșȡȜȩȔȟșȚ
ȟȲȘșȝǙȢȞǻȡȪȓȣȤȢȝȬȟȔȬȟȓȩȢȠǘȢȥȣȢȘȡǻȠȣȢțșȠȟǻ
ǧȔȞȜȩȣȢȘȖȜȚȡȜȞǻȖȓȞǡȔȤǻȓǭșȖȫșȡȞȢȠȜȦșȪȰȕȔȫȜȦȰ
ȧȠȜȡȧȖȬȜȡǻȝȥȧȫȔȥȡȢȥȦǻȥȔȠșȁȠȣȤȢȤȢȞȧǿȠȔȝȕȧȦȡǿ
©ǕȕȧȘșȥȜȡǻȕȧȘșȠȔȦȜǶȕȧȘȧȦȰȟȲȘșȡȔțșȠȟǻª ©Ƕ
ǕȤȩǻȠșȘǻǘȔȟǻȟșȝª 
ǢȔȝȥȔȞȤȔȠșȡȦȔȟȰȡǻȬǻȘȟȓǭșȖȫșȡȞȔșȦȜȞȔȣȜȦȔȡȡȓ
ȡȔȘȠșȦȔ ȝȢȗȢ ȘȧȩȢȖȡȜȩ ȣȢȬȧȞǻȖ — ȫȜ ȠȢȚȡȔ Ȗ
ȣȤȜȡȪȜȣǻ ȣȢȘȢȟȔȦȜ țȟȢ" ǴȞ Ȫș țȤȢȕȜȦȜ" ǤȢșȦ ǻȘș țȔ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȲȟȢȗǻȞȢȲțȟȢȠȔǿȡșȥȧȕȥȦȔȡȪǻȢȡȔȟȰȡș
ȕȧȦȦȓ Ȕ ȨșȡȢȠșȡȢȟȢȗǻȫȡș ȖȢȡȢ ȠȜȡȧȭș Ȕ ȡș Ȗǻȫȡș
ǜȤșȬȦȢȲȦșțȟȢȭȢȝȢȗȢȟȲȘȜȡȔȣȢȫȜȡȔǿȖȢȡȔȥȔȠȔ
ȠȢȚșȝțȧȣȜȡȜȦȜǢȔȪǻȝȣǻȘȥȦȔȖǻȕȔțȧǿȦȰȥȓȣȢȦȧȚȡȜȝ
ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȠǻȟșȡȔȤȜțȠ ǡȜȦșȪȰ ȕȔȫȜȦȰ ȘȖȔ ȦǻȥȡȢ
ȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ȝ ȖțȔǿȠȢțȧȠȢȖȟșȡǻ ȬȟȓȩȜ ȣȢȘȢȟȔȡ
ȡȓ țȟȔ ǻȡȦȤȢȖșȤȦȡȜȝ ȦȔ șȞȥȦȤȔȖșȤȦȡȜȝ ȢȫȜȭșȡȡȓ
ȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȥșȕșǻȥȖǻȦȧȬȟȓȩȠȢȟȜȦȖȜȝȘǻǿȖȢȁȟȲ
ȕȢȖǻǧȔȞȧȚȜȦȦǿȖȧȥȦȤȔȦșȗǻȲȤșȔȟǻțȧǿȡȔȣȤǡȔȞȥȜȠ
ȞȢȣȔȲȫȜȘșȡȰȧȘșȡȰȞȤȜȡȜȪȲȘȟȓȣȢȘȢȤȢȚȡǻȩǡȔȞ
ȥȜȠȢȖȔ ©ȣȤȔȪȓ ´ȣȢ ȡȔȘȖǻȤ·Ȳµ ǻ ȖȜȩǻȘ ȧ ȣȢȟș ȘȢ
ȣȢȘȢȤȢȚȡǻȩ—ȪșȖȜȩǻȘȖǻȘȔȥȞșȦȜȫȡȢȗȢȘǻȓȡȡȓȖȥȢȕǻ
ȖȥȖȓȦȢȡșȘǻȟȲ ȘȢȕȟȜȚȡȰȢȗȢǻȘȔȟǻ—ȘȢȫȧȚȢȗȢǗǻȘ
ȥȧȕȢȦȜ ȠȢȟȜȦȖȜ ȘȢ ȡșȘǻȟǻ ȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓ ȖǻȘ ȢȫȜȭșȡȡȓ
ȥșȕșȘȢȦȖȢȤȫȢȁȣȤȔȪǻȡȔȘȢȘȠǻȡșȡȡȓȠȥȖǻȦȧ—țȟȲȕȢȖǻ
ȘȢǖȢȗȔǻȥȖǻȦȧǖȢȚȢȗȢª ǤȟȲȭǠǦ ǧȔȞ
ȥȔȠȢ ȫȜȡȓȦȰ ȝ ǻȡ ȥȖȓȦǻ ȦȔ ȣȤȔȖșȘȡȜȞȜ Ȗ ©ǟȢȕțȔȤǻª
ǫșȝ Țș ȣȤȜȡȪȜȣ ȣȢșȦ ȢȕȜȤȔǿ ȖȟȔȥȡȜȠ ȚȜȦȦǿȖȜȠ
ȞȤșȘȢ ©ȥșȤȪșȠ ȚȜȦȜ  Ƕ ȟȲȘșȝ ȟȲȕȜȦȜª ©ǡȜȡȔȲȦȰ
ȘȡǻȠȜȡȔȲȦȰȡȢȫǻª 
ǡȢȟȜȦȖȔ—ȭȜȤȔȝȫșȥȡȔȤȢțȠȢȖȔțǖȢȗȢȠǻȥȢȕȢȲ
ȞȢȟȜ ©ȡșȠȔ  ǜșȤȡȔ ȡșȣȤȔȖȘȜ țȔ ȥȢȕȢȲª ©ǙȢȟȓª  —
țȔ ǭșȖȫșȡȞȢȠ Ȫș ȡșȢȕȩǻȘȡȔ ȣșȤșȘȧȠȢȖȔ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ
ǻȥȡȧȖȔȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȧȟȲȘȜȡȜǗȟȔȥȡșȖșȥȰ©ǟȢȕțȔȤª—
ȣȤȜȥȦȤȔȥȡȔ ȠȢȟȜȦȖȔ ǤȢșȦ ȡșțȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ ȞȔȦȢȤȚȡȧ
ȘȢȟȲ ȘȧȚș ȤǻȘȞȢ ȣȤȢȥȜȦȰ țȔ ȥȔȠȢȗȢ ȥșȕș ǗșȟȰȠȜ
ȣȢȞȔțȢȖȜȝ ȣȤȜȞȟȔȘ ȧ ȦȤȜȣȦȜȩȧ ©ǡȢȟȜȦȖȔª ©ǫȔȤǻȖ
ȞȤȢȖȔȖȜȩȬȜȡȞȔȤǻȖª©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩȥȣȜȡȜªȢȥȢȕȜȥȦș
ȣȤȢȩȔȡȡȓȠǻȥȦȜȦȰȥȓȟȜȬșȖȢȥȦȔȡȡǻȝȥȦȤȢȨǻȦȔȝȦȢȧ
ȦȤșȦȰȢȠȧ ȖǻȤȬǻ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓ Ȗ țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞș
ȣȟȔȡșȦȔȤȡșǕȟșȖȚșȣȢȫȜȡȔȲȫȜțȕȔȟȔȘȜ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª
ȠȜȦșȪȰ ȥȔȠȢțȤșȫșȡȢ ȠȢȟȜȦȰȥȓ țȔ ȥȖȢȁȩ ȗșȤȢȁȖ țȔ
Ȗȥǻȩ ©ȘȢȕȤȢțȜȚȘȧȭȜȩª ©ȘȢȕȤȢȦȖȢȤȓȭȜȩª ǻ ȗȡȔȡȜȩ
ǡȢȟȜȦȜȥȓțȔǖȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧțȔȣȢȖǻȘȔǿȝȡȔȭȔȘȞȔȠȡȔȖȥǻ
ȖǻȞȜ©ǦȖȢȲǨȞȤȔȁȡȧȟȲȕǻȦȰǠȲȕǻȦȰȁȁǗȢȖȤșȠȓ
ȟȲȦș  Ǘ ȢȥȦȔȦȡȲ ȦȓȚȞȧȲ ȠȜȡȧȦȧ  ǜȔ ȡșȁ ǘȢȥȣȢȘȔ
ȠȢȟǻȦȰª ©ǬȜȠȜȭșțǻȝȘșȠȢȥȓțȡȢȖȧª 
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ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȘȔǿ ȤȔțȲȫǻ ȣȤȜȞȟȔȘȜ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ
ȘȢȕȤȢȫșȥȡȢȥȦǻǻȖȦȔȞȜȝȥȣȢȥǻȕȣșȤșȞȢȡȧǿȣȤȢȥȖǻȦȟȲǿ
ȥșȕșȝȫȜȦȔȫȔ ©ǦȟșȣȔȓª©ǗǻȘȰȠȔª©ǢșȥȣȔȟȢȥȓȔȡǻȫ
ȓȞȠȢȤșª©ǡȢȥȞȔȟșȖȔȞȤȜȡȜȪȓª©ǡșȚȥȞȔȟȔȠȜȡșȡȔȫș
țȟȢȘǻȝª©ǴȞȕȜȦȢȕǻȘȢȖșȟȢȥȓª ǤȤȢȭȔȲȫȜȞȤȜȖȘȡȜȞȢȖǻ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȫȜ ȡȔ țȟȢ ȥȣȢȘǻȓȡș ȟȲȘȰȠȜ ȘȢȕȤȢȠ ȕșț
ȞȢȤȜȥȟȜȖȜȠ ȘǻǿȖȜȠ ȥȟȧȚǻȡȡȓȠ ȕȟȜȚȡǻȠ ȟȲȘȜȡȔ ȥȦȔǿ
ȣȤȔȖșȘȡȜȞȢȠ ǧȢȠȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȜȠǻȫȔǿ Ȗ ȤșȔȟȰȡȢȠȧ
ȚȜȦȦǻȡȔȝȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡǻȬǻȖȜȓȖȜȣȤȔȖșȘȡȢȥȦǻ—ȖǻȘȞȤȔȥȜ
ȘǻȖȢȫȢȗȢȫȜȥȦȢȥșȤȘȓȫȜȓȞȢȗȢȥȰțȖȢȤȧȬȟȜȖȢȗȢȣȤȜȞȟȔȘȧ
ȕșțȞȢȤȜȥȟȜȖȢȁ ȘȢȕȤȢȦȜ ȘȢ ȗșȤȢȁȫȡȢȁ ȥȔȠȢȚșȤȦȢȖȡȢȁ
ȕȢȤȢȦȰȕȜ ȞȢțȔȞǻȖ ȫȜ ȘșȞȔȕȤȜȥȦǻȖ țȔ ȣȤȔȖȘȧ Ǩ ȝȢȗȢ
ȦȖȢȤȔȩȣȢȥȦȔǿȪǻȟȜȝȚȜȖȜȝǻȞȢȡȢȥȦȔȥȣȤȔȖșȘȡȜȞǻȖȥșȤșȘ
ȡȜȩǶȖȔȡǘȧȥ ©ǾȤșȦȜȞª ǘȔȡȡȔ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ǡȔȞȥȜȠ
©ǡȢȥȞȔȟșȖȔȞȤȜȡȜȪȓª ǠȧȞǻȓ ©ǗǻȘȰȠȔª ǕȟȞǻȘǻȝȢȗȢ
ȠȔȦȜ ©ǢșȢȨǻȦȜª ǡȔȤǻȓ—ǖȢȗȢȤȢȘȜȪȓ—ȦȔǞȢȥȜȣ
©ǡȔȤǻȓª ǤǻȥȟȓȥȠȜȤșȡȡȓȝȣȤȢȭșȡȡȓȥȔȠȢțȪǻȟȲǿȦȰȥȓ
ǠȧȞǻȁȡȔȘȧȬȔȦșȣșȤȖȢȡȔȖȜȣȤȢȠǻȡȲǿȘȜȦȜȡȡȧȤȔȘǻȥȦȰ
ȣȢȥșȤșȘ ȣșȞșȟȰȡȢȗȢ ȥȖǻȦȧ ȖȠǻǿ ȕȔȫȜȦȜ ȝ ȦȖȢȤȜȦȜ
ȤȔȝ ©ǗȢȥșȡȜ ȣȤȜȝȬȟȔ ȘȢȘȢȠȧ  ǤȧȥȦȞȧ țȔȦȢȣȜȟȔ 
ǗȜȠȔțȔȟȔȧȣȢȤȔȟȔȥȰǠșȗșȡȰȞȢȥȣȢȫȜȟȔǡȢȖȧǥȔȁ
Ǘȥș țȔȕȧȟȔ —  ǜȟșǿ ǻ ȡșțȟșǿ  Ǘȥǻȩ ȣȤȢȥȦȜȟȔ Ȗȥǻȩ
ȟȲȕȜȟȔǶȠȢȖȡȔȘțșȠȟșȲǦȖȓȦȜȠȔȡȗșȟȢȠȖȜȦȔȟȔ
ǧȔȞ ȁȝ ȟșȗȞȢ ȥȦȔȟȢª ©ǗǻȘȰȠȔª  ȤȤ — 
ǜȔ ȘȢȕȤȢȦȧ ȝ ȕșțȞȢȤȜȥȟȜȖǻȥȦȰ ȣȤȜȩȜȟȜȟȜȥȓ ȘȢ ȡșȁ
ȢȘȡȢȥșȟȰȪǻ ȣȢȡȢȖȜȖȥȓ ȢȕǻȤȖȔȡȜȝ ȕȧȟȢ țȖ·ȓțȢȞ ǻț
ȗȤȢȠȔȘȢȲ țǻ ȥȖǻȦȢȠ Ǖ ȘǻȖȫȔȦȔ ȣȢȟȲȕȜȟȜ ȁȁ ȓȞ ȤǻȘȡȧ
ȠȔȦǻȤ — ȩȢȘȜȟȜ ȘȢ ȡșȁ ȡȔ ȘȢȥȖǻȦȞȜ ȘȢȣȢȠȔȗȔȟȜ Ȗ
ȧȥȰȢȠȧ ȘȜȖǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǦ ǧȔȞȖǻȘȤȢȘȜȟȢȥȓ
ȖȦȤȔȫșȡșȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȢǡȔȞȥȜȠȢȖǻȣȢȭȔȥȦȜȟȢțȘǻȝȥȡȜȦȜ
ȝ ȡȔȝȖȜȭș ȫȧȘȢ — ȚȜȖȢȲ ȖȢȘȢȲ ț ȖȜȞȢȣȔȡȢȁ ȡȜȠ
ȞȤȜȡȜȪǻ ȢȘȧȩȢȦȖȢȤșȡȢȁ ȘȧȬǻ  ȟȲȕȢȖ·Ȳ ȥȠȜȤșȡȡȓȠ ǻ
ȚșȤȦȢȖȡǻȥȦȲ țȪǻȟȜȦȜ ȘȧȬȧ ȡȔȝțȔȣșȞȟǻȬȢȗȢ țȟȢȫȜȡȪȓ
ȣȢȘȢȕȜ ȥȔȠȢȗȢ ȘȜȓȖȢȟȔ — ǗȔȤȡȔȞȔ ©ǢșțȤȓȭȔª
ȣȤȜȕȜȦȔțȟȢȠǕȟȞǻȘȢȖȔȠȔȦȜ ©ǢșȢȨǻȦȜª ȠȢȟȜȟȔȥȓțȔ
ȥȜȡȔ ȞȤȢȖȢȚșȤȢȖǻȞșȥȔȤȲ ȓȞȢȗȢ ȣȤȢȗȢȟȢȥȜȟȜ ȕȢȗȢȠ
Ǖȟș ȣȢȕȔȫȜȖȬȜ ȓȞ ȡșțȟȔȠȡȢ ȝ ȥȔȠȢțȤșȫșȡȢ ȡșȢȨǻȦȜ
ȣȤȜȝȠȔȲȦȰȚȔȩȟȜȖȧȥȠșȤȦȰțȔȖǻȤȧȦȔȭșȝȣȤȢȭȔȲȦȰ
ȥȖȢȁȩȠȧȫȜȦșȟǻȖȠȔȦȜȣșȤșȕȜȤȔǿȡȔȥșȕșȥȜȡȢȖȧȠǻȥǻȲ
ȥȦȔǿ ȔȣȢȥȦȢȟȢȠ ǻȥȦȜȡȡȢȁ ȚȜȖȢȁ ȟȲȘȜȡȢȟȲȕȡȢȁ ȖǻȤȜ
ǪȤȜȥȦȢȖȢȁ
ǤȢșȦȡȔȗȢȟȢȬȧǿȭȢțȟȢȟȲȘȥȰȞș—ȫȜȦȢȚȔȘǻȕȡǻȥȦȰ
ǻ țȔțȘȤǻȥȦȰ ȫȜ ȠȥȦȜȖǻȥȦȰ ȫȜ ȕȔȝȘȧȚȔ ȢȥȣȔȟǻȥȦȰ —
ȠȢȚșțȡȜȭȜȦȜȣȤȔȖșȘȡȜȞȔȨǻțȜȫȡȢǤȤȢȦșȖȚșȓȖȟșȡș
ȘȢȕȤȢ—ȡșțȡȜȭșȡȡșǤȢȥǻȓȡǻțșȤȡȔȡșȢȘȠǻȡȡȢȥȩȢȘȓȦȰ
ǻȘȔȲȦȰȭșȘȤǻȣȟȢȘȜȔȢȦȚșȕȧȘȧȦȰ©ȖșȥșȟǻȁȚȡȜȖȔª
©ǢșȡȔȤǻȞȔȲȓȡȔǖȢȗȔª ǤǻȥȟȓȥȠșȤȦǻǠȧȞǻȁȗȤȢȠȔȘȔ
ȦȔȞȜȖȕȜȟȔȖȁȁȠȢȗȜȟȧȢȥȜȞȢȖȜȝȞǻȟȢȞ—ȕȢȚȖǻȘȰȠȔ
Șǻȓ țȔȕȢȕȢȡȡȢȁ țȔȦȧȤȞȔȡȢȁ ȢȥȣȔȟȢȥȦǻ  Ǖȟș ȞǻȟȢȞ
țȔțșȟșȡǻȖȖȜȤȢȥȟȢȘșȤșȖȢȔȘȚșȝȢȗȢȣȢȟȜȖȔȟȜȥȟǻțȰȠȜ
ȘǻȖȫȔȦȔȓȞȜȠǠȧȞǻȓȕȧȟȔțȔȠȔȦǻȤǜȔțȘȤǻȥȡȜȝǗȔȤȡȔȞ
ȧ©ǡȢȥȞȔȟșȖǻȝȞȤȜȡȜȪǻªȣșȤșȠȔȗȔǿǡȔȞȥȜȠȔȨǻțȜȫȡȢ
Ȕȟș țȔțȡȔǿ ȢȘ ȡȰȢȗȢ ȡȜȭǻȖȡȢȁ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȣȢȤȔțȞȜ ȭȢ
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ȤȓȦȧǿ ǻ ȝȢȗȢ ȖȟȔȥȡȧ ȗȤǻȬȡȧ ȘȧȬȧ ǦȔȠȔ ǖȢȗȢȤȢȘȜȪȓ
ȖȥǻȠȔ ȣȢȞȜȡȧȦȔ ©ȥȧȠȧȲȫȜ ȧ ȕȧȤ·ȓȡǻ  ǨȠșȤȟȔ ț
ȗȢȟȢȘȧª ȣȢșȠȔ ©ǡȔȤǻȓª ȤȤ —  Ȕ ȣȢ ȥȠșȤȦǻ
ȖȟȔȘȢȠȢȚȡǻȫșȡȪǻȭșȝȣȢȗȟȧȠȜȟȜȥȓțȡșȁȣȤȢȗȢȟȢȥȜȟȜ
ȪȔȤȜȪșȲȭȢȕȜȣȤȜȞȤȜȖȔȦȜȝȢȥȖȓȫȧȖȔȦȜȁȁǻȠșȡșȠȥȖȢȁ
ȟȜȩǻ ȥȣȤȔȖȜ ǣȘȡȔȫș ȠȔȦȜ ǶȥȧȥȔ ©ȠȢȖ țȢȟȢȦȢ Ȗ ȦȢȠȧ
ȗȢȤȡȜȟǻ  Ǘ ȟȲȘȥȰȞǻȝ ȘȧȬǻ ȖȢțȢȕȡȢȖȜȟȔȥȰ  Ǘ ȘȧȬǻ
ȡșȖȢȟȰȡȜȫǻȝȠȔȟǻȝǗȘȧȬǻȥȞȢȤȕȓȭǻȝǻȧȕȢȗǻȝª ȤȤ
ȣǻȥȟȓȔ 
ǙǻȝȬȢȖȬȜ ȥȧȦǻ ǶȥȧȥȢȖȢȗȢ Ȗȫșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢ
țȔȣșȤșȫȧǿ ȡǻȕȜ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȢ — Ȥșȟǻȗǻȓ ȣȔȥȜȖȡȢȥȦǻ
ȝ ȣȢȞȢȤȜ ǻ ȣșȤșȞȢȡȟȜȖȢ ȘșȠȢȡȥȦȤȧǿ Ȗ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȥȖȢȁȩ
ȦȖȢȤȔȩȭȢȗȢȟȢȖȡșȖȪǻȝȤșȟǻȗǻȁ—ȖǻȤȔ©ȟȲȘșȝªȔȡș
©ȤȔȕǻȖª ©ǠȜȞșȤǻª  ȡș ȣȢȞȢȤȔ Ȕ ȥȣȤȢȦȜȖ ȖȜȭȔ ȝȢȗȢ
ȨȢȤȠȔ — ȥȣȤȢȦȜȖ ȫșȤșț ȘȢȕȤȢ ǤȢșȦ ȡȔȗȢȟȢȬȧǿ ȭȢ
ȗȢȟ ȣȤȜȫȜȡȔ ȤȢțȣ·ȓȦȦȓ ǪȤȜȥȦȔ — ȡș ȤșȖǻțǻȓ ȞȔȡȢȡǻȖ
ǻȧȘșȝȥȰȞȢȁȖǻȤȜȔȦșȭȢȖǻȡȡȔȖȫȔȖ©ȓȞȖȥȖǻȦǻȚȜȦȰ
ȟȲȘșȝȟȲȕȜȦȰǜȔȣȤȔȖȘȧȥȦȔȦȰțȔȣȤȔȖȘȧțȗȜȡȧȦȰª
©ǡȔȤǻȓª ȤȤ —  ǢȔȥȟǻȘȧȲȫȜ ǪȤȜȥȦȔ ȡȔ
ȘȧȩȢȖȡȜȝȗșȤȪȰǻț©ȫșȡȪșȠȗȢȘȢȖȔȡȜȠªȭȢ©ȟȲȘȥȰȞȢȲ
ȞȤȢȖǻȲ ȬȜȡȞȧǿª ȥȦȔǿ ǶȖȔȡ ǘȧȥ ǨȚș ȡȔ ȖȢȗȡȜȭǻ
Ȗ ȢȥȦȔȡȡȲ ȠȜȦȰ ȚȜȦȦȓ ȣȤȔȖșȘȡȜȞ ȣȤȢȭȔǿ ȥȖȢȁȩ
ǻȡȞȖǻțȜȦȢȤǻȖ ©´ǘȢȥȣȢȘȜȣȢȠȜȟȧȝǤȤȢȥȦȜǧȜȁȠȕȢ
ȡș țȡȔȲȦȰµ  ǧȔ ȝ ȡș ȫȧȦȜ ȥȦȔȟȢª — ©ǾȤșȦȜȞª
ȤȤ —  Ȗǻȡ ȡș ȥȞȢȤȓǿȦȰȥȓ ȡȔȖȣȔȞȜ ȣșȤșȠȔȗȔǿ
ȥȜȟȢȲȘȧȩȧǦȧȣȤȢȦȜǢșȤȢȡȔ—©ȥȢȕȔȞȜȟȲȘȢȁȘȔª—
ȣȢȖȥȦȔȲȦȰȖǻȘȞȤȜȦȢȥȟȢȖȢȠȣȤȔȖȘȜȡșȢȨǻȦȜȩȤȜȥȦȜȓȡȜ
ȩȢȫȔȡșȠȔȲȦȰțȔȤȔȪǻȢȪșȡȦȤȜȫȡȢȲȟȢȗǻȞȢȲȚȢȘȡȢȗȢ
ȬȔȡȥȧ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȡȔ ȣșȤșȠȢȗȧ Ȕ ȝ ȡȔ Ȧș ȔȕȜ ȖȜȚȜȦȜ
©ǢșȢȨǻȦȜª ȁȩȕșțȚȔȟȰȡȢȞȔȦȧȲȦȰȔȖȢȡȜȣȤȢȭȔȲȦȰ
ǢșȤȢȡȔ ȡȔȖǻȦȰ ȞȜȡȧȦǻ ȡȔ ȣȢȦȔȟȧ ȘȜȞȜȠ țȖǻȤȔȠ ǧȔ
ȗȤǻțȡȜȠȣȤȜȥȧȘȢȠȕȤȓțȞȢȦȢȠȠșȫȔȘȧȩȢȖȡȢȗȢȖǻȘȟȧȡȲǿ
Ȫș ȣȤȢȭșȡȡȓ ©ǡȢȟǻȦșȥȰ ȕȤȔȦǻȓ ǡȢȟǻȦșȥȰ  ǜȔ ȞȔȦȔ
ȟȲȦȢȗȢ ǞȢȗȢ  Ǘ ȥȖȢȁȩ ȠȢȟȜȦȖȔȩ ȣȢȠ·ȓȡǻȦș  ǤșȤșȘ
ȗȢȤȘȜȡșȲȝȢȗȢǖȤȔȦȜȠȢȁȡșȣȢȞȟȢȡǻȦșȥȰǡȢȟȜȦȖȔ
ǖȢȗȢȖǻǕȖǻȡǢșȩȔȝȟȲȦȧǿȡȔțșȠȟǻǢșȩȔȝȣȤȢȤȢȞȔ
ȣȢȕȜȖȔǿ  ǢșȩȔȝ ȧȥǻȩ ȡȔȥ ȤȢțȣȜȡȔǿ  ǨȚș ȖȡȧȫȔȦȔ
țȔȫȔȟȜȥȰ  Ƕ ȖȜȤȢȥȦȧȦȰ ȖȢȡȜ ȞȢȟȜȥȰ  Ǣș ȠșȥȡȜȞȜ
ȖȡȧȫȔȦȔȦǻȁǪȤȜȥȦȢȖǻȖȢȁȡȜȥȖȓȦȜǿǶȕșțȢȗȡȓǻȕșț
ȡȢȚȔ  ǦȦȤȔȦșȗȜ ǖȢȚǻȁ ȖȢȥȣȤȓȡȧȦȰ  Ƕ ȦȰȠȜ ǻ ȦȜȥȓȫǻ
ȣȢȗȔȡȜȩǤșȤșȘȥȖȓȦȜȠȜȣȢȕǻȚȔȦȰǡȢȟǻȦșȥȰȕȤȔȦǻȓª
©ǢșȢȨǻȦȜªȤȤ— 
ǨțȖȜȫȔǿȡșȖȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖǻȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȣȢș
ȦȢȖȢȗȢȕȧȡȦȔȤȥȦȖȔǻȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȔȓȞȘȖȢȩȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȜȩ
ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡȜȩ ȡȔȥȦȔȡȢȖ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ ȡșȞȢȤșȞȦȡȜȠ ǭșȖ
ȫșȡȞȢ ȪǻȟǻȥȡȜȝ ȧ ȥȖȢǿȠȧ ȟȲȘȜȡȢȟȲȕȥȦȖǻ Ȕ ȖǻȘȦȔȞ ǻ
Ȗ ȕȧȡȦȔȤȥȦȖǻ ȥȧȣȤȢȦȜ țȟȔ ȓȞș ȡǻȖșȫȜȦȰ ȟȲȘȜȡȧ Ƕȡ
Ȥǻȫ ȫȜ ȢȕȠșȚȧȖȔȦȜȥȓ ȟȜȬș ȘȧȩȢȖȡȜȠ ȢȣȢȤȢȠ țȟȧ ȫȜ
ȖȘȔȖȔȦȜȥȓȝȘȢȨǻțȜȫȡȢȗȢǙȢțȖȢȟșȡǻȥȦȰȡșȘȢțȖȢȟșȡǻȥȦȰ
șȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰȡșșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȡȔȥȜȟȰȥȦȖȔ
Șȟȓ ȕȢȤȢȦȰȕȜ țǻ țȟȢȠ — ȢȘȡȔ ț ȡȔȝȥȞȟȔȘȡǻȬȜȩ ǻ ȡȔȝ
ȫȔȥȦǻȬș ȘȜȥȞȧȦȢȖȔȡȜȩ ȣȤȢȕȟșȠ șȦȜȞȜ ǤșȤșȝȠȔȲȫȜȥȰ
ȡșȲȧȡȜȞȔǿȣȤȢȥȦȜȩȤǻȬșȡȰǻǭșȖȫșȡȞȢǗǻȡȡȔȣșȖȡș

ȢȘȜȡǻțȦȜȩȡșȕȔȗȔȦȰȢȩȥȖǻȦȢȖȜȩȗșȡǻȁȖȞȢȦȤǻțȕȔȗȡȧȟȜ
ȥȦȤȔȬȡȧ ǻȥȦȜȡȧ ȟȲȘȜȡȔ ȫȜ ȦȜȠ ȣȔȫș ȡȔȪǻȓ  ȡș ȠȢȚș
ȢȕȠșȚȜȦȜȥȓ ȦǻȟȰȞȜ ȘȧȩȢȖȡȢȲ ȕȢȤȢȦȰȕȢȲ țǻ țȟȢȠ
ȓȞȭȢ ȩȢȫș ȖȜȚȜȦȜ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȘȜȥȗȔȤȠȢȡǻțȢȖȔȡȢȠȧ
ȔȡȦȜȡȢȠǻȝȡȢȠȧ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȠȧ ȥȖǻȦǻ ǛȜȦȦȓ ȦȔȞș ȡș
ȘȢȥȞȢȡȔȟș ȝ ȣȔȤȔȘȢȞȥȔȟȰȡș ȭȢ Șȟȓ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ ȗȢȟ
țȔȣȢȖǻȘǻǖȢȗȔ—țȔȣȢȖǻȘǻȘǻǿȖȢȁȟȲȕȢȖǻȘȢȕȟȜȚȡȰȢȗȢ—
ǻȡȢȘǻ ȠȧȥȜȠȢ ȣȢȤȧȬȧȖȔȦȜ ȘȤȧȗȧ ȗȢȟ țȔȣȢȖǻȘȰ — ȡș
ȣȤȢȦȜȖȟșȡȡȓ țȟȧ ȡȔȥȜȟȰȥȦȖȢȠ ǤȢȤȧȬșȡȡȓ ȢȘȡǻǿȁ
țȔȣȢȖǻȘǻ ȡș ȖǻȘȬȞȢȘȢȖȧǿȦȰȥȓ ȡȔȖǻȦȰ ǻ ȡȔȝȤșȦșȟȰȡǻȬȜȠ
ȘȢȦȤȜȠȧȖȔȡȡȓȠ ǻȡȬȢȁ ǡȢȚș ȝȦȜȥȓ ȦǻȟȰȞȜ ȣȤȢ ȖȜȕǻȤ
ȗȤǻȩȔǶǭșȖȫșȡȞȢȤȢȕȜȦȰȖȜȕǻȤȖȟȔȥȡȧȘȢȟȲȖǻȘȘȔǿȡȔ
ȠȜȟǻȥȦȰǘȢȥȣȢȘȢȖǻȝȟȲȘȓȠ ȩȢȫȔȝȥȧȠȧǿȡȔȘȡșȲȗǻȤȞȢ
ȖșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȠșȘȜȦȔȦȜȖȡǻȝȟǻȤȜȪǻ ǕȟșȣȤȢȦȜȖȜȦȰȥȓ
țȟȧȖȥǻȠȔțȔȥȢȕȔȠȜȡȔȖǻȦȰȢȥȧȘȚșȡȜȠȜȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȢȠ
ȞȢȟȜ ȤȢțȣȜȡȔȲȦȰ ȡȔȤȢȘ ǖȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧ ȥȖǻȦ Ƕ ȫȜȡȜȦȰ
ȦȔȞ ȣȢșȦ ȪǻȟȞȢȠ ȥȖǻȘȢȠȢ ©Ǵ ȦȔȞ ȁȁ ȓ ȦȔȞ ȟȲȕȟȲ 
ǡȢȲ ǨȞȤȔȁȡȧ ȧȕȢȗȧ  ǮȢ ȣȤȢȞȟșȡȧ ȥȖȓȦȢȗȢ ǖȢȗȔ 
ǜȔ ȡșȁ ȘȧȬȧ ȣȢȗȧȕȟȲª ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª
ȤȤ —  ǤȔȤȔȘȢȞȥȔȟȰȡȢȢȞȥȜȠȢȤȢȡȡȧ ȥșȠȔȡȦȜȞȧ
ȪȰȢȗȢ țǻțȡȔȡȡȓ ȖȜȓȖȟȓǿ șȣǻȦșȦ ©ȥȖȓȦȢȗȢª ǜȔȤȔȘȜ
ȣȢȤȓȦȧȡȞȧ ©ȢȕȤȔțǻȖ ǖȢȚȜȩª ȟȲȘșȝ ȥȦȤȔȚȘșȡȡȜȩ
țșȠȟȓȞǻȖ ȢȘțȟȔȣȢșȦȗȢȦȢȖȜȝȣȢȤȧȬȜȦȜȡȔȖǻȦȰǖȢȚȧ
țȔȣȢȖǻȘȰ ȩȢȫȔ ȝ ȤȢțȧȠǻǿ ȭȢ ȦȜȠ ȣȢȗȧȕȜȦȰ ȥȖȢȲ
ȘȧȬȧ Ǖȟș ȫȜ ȡș ǿ ȦȔȞȜȝ ȗȤǻȩ ȡȔȝȖȜȭȢȲ ȟȲȘȥȰȞȢȲ
ȥȖȓȦǻȥȦȲ" ǕȘȚș ǪȤȜȥȦȢȥ țȔȣȢȖǻȖ ©ǪȦȢ ȘȧȬȧ ȥȖȢȲ
țȕșȤǻȗȔǿ ȦȢȝ ȣȢȗȧȕȜȦȰ ȁȁ ȩȦȢ Ț țȔ ǡșȡș ȣȢȗȧȕȜȦȰ
ȘȧȬȧ ȥȖȢȲ — ȦȢȝ țȡȔȝȘș ȁȁª ǡȦ    ǣȦȚș
ȠȢȚșȠȢ ȣȤȜȣȧȥȦȜȦȜ ȡȔȖǻȦȰ țȔȞȟȜȞȔȲȫȜ ȕȢȤȢȦȜȥȓ țǻ
țȟȢȠȡșȦǻȟȰȞȜȥȟȢȖȢȠȔȝȨǻțȜȫȡȢǭșȖȫșȡȞȢȦȔȞȢȚ
ȥȣȜȤȔǿȦȰȥȓȡȔțȔȥȔȘȜǪȤȜȥȦȢȖȢȗȢȖȫșȡȡȓǤȢǿȘȡȔȡȡȓȖ
ȣȢșȦȢȖȢȠȧ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘǻ ȠǻȨȢȟȢȗșȠ ©ȥȟȢȖȢª ȝ ©ȥȢȞȜȤȔª
ȖȜțȡȔȫșȡȢ ȦȔȞȢȚ ȡȔȪ ȩȔȤȔȞȦșȤȢȠ ȧ ȓȞȢȠȧ ȭǻȟȰȡȢ
ȣșȤșȣȟșȦșȡȢ ȩȟǻȕȢȤȢȕȥȰȞȜȝ ǻ ȞȢțȔȪȰȞȜȝ ȗșȡȢȦȜȣȜ
ǦȔȠșȚȜȦȦȓțȠȧȬȧȖȔȟȢȧȞȤȔȁȡȪȓ—ȟȔȗǻȘȡȢȗȢȕȔȦȰȞȔ
ȠȜȤȡȢȗȢ ȘȢȕȤȢȘȧȬȡȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤȓȩȟǻȕȢȤȢȕȔ — Ȗ
ȢȘȡȧ ȠȜȦȰ ȥȦȔȖȔȦȜ ȗȤǻțȡȜȠ ȖȢȓȞȢȠ ǻ ȡȔȖȣȔȞȜ —
ȦȢȕȦȢ ȣȢǿȘȡȧȖȔȦȜ ȡșȣȢǿȘȡȔȡȡș Ǩ ȕȧȘȰȓȞȢȠȧ ȤȔțǻ
ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȜȝȬȟȓȩȕȢȤȢȦȰȕȜțǻțȟȢȠǭșȖȫșȡȞȢȦȔȞȜ
ȡș ȖȜȞȟȲȫȔǿ ǪȢȫȔ ȝ ȖȔȗȔǿȦȰȥȓ țȔȟȜȬȔǿ ȣȤȔȖȢ ȣǻȦȜ
ȪȜȠ ȬȟȓȩȢȠ ȦǻȟȰȞȜ Ȗ ȤȔțǻ ȘȢȞȢȡșȫȡȢȁ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻ
ȞȢȟȜȖȚșȖșȥȰȔȤȥșȡȔȟȘȧȩȢȖȡȢȗȢȥȣȤȢȦȜȖȧȖȜȫșȤȣȔȡȢ
 ȣșȤșȞȢȡȧȲȫȜȥȰ ȧ ȠȔȟȢșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ȣȢȟȢ
ȖȜȡȫȔȥȦȢȥȦǻ ȣȟȔȡȢȖȔȡȢȁ ȤșȨȢȤȠȜ ȞȤǻȣȢȥȡȢȗȢ ȣȤȔȖȔ ȦȔ
ȣȢȠǻȫȔȲȫȜ ȡȔȤȢȥȦȔȡȡȓ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȩ ȡȔȥȦȤȢȁȖ ȥșȤșȘ
ȥșȟȓȡǭșȖȫșȡȞȢȣȜȬșȖǻȤȬ©ǴȡșȡșțȘȧȚȔȲȡǻȖȤȢȞȧª
ȖȓȞȢȠȧȖȜȥȟȢȖȟȲǿȥȖȢǿȤȢțȧȠǻȡȡȓȦȢȘǻȬȡȰȢȁȥȧȥȣǻȟȰȡȢ
ȣȢȟǻȦȥȜȦȧȔȪǻȁǙȤȧȗȜȝǻȢȥȦȔȡȡǻȝȤȓȘȞȜȦȖȢȤȧ ©ǕȭȢȥȰ
ȦȔȞșǿ ȕȔȫȜȦȰ ȢȞȢª ©ǧȔ ȝ ȕǻȟȰȬș ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȡǻȫȢȗȢª 
ȖȜȓȖȡȲȲȦȰ ȦȓȚȞǻ ȔȖȦȢȤȥȰȞǻ ȤȢțȘȧȠȜ ȭȢ ȠǻȥȦȓȦȰ
ȖȜȥȡȢȖȢȞ ȣȤȢ ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ ȥȢȞȜȤȜ Șȟȓ
ȖȜțȖȢȟșȡȡȓȡȔȤȢȘȧǤǻȘȞȤșȥȟȜȠȢȭȢȡȔȥȦȧȣȡȜȠȣǻȥȟȓ
ȖǻȤȬȔ©ǴȡșȡșțȘȧȚȔȲȡǻȖȤȢȞȧªȡȔȣȜȥȔȡȢ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ

ǙǣǖǥǣǶǜǠǣǤǥǕǗǙǕǶǟǥǝǗǙǕ

 ȣȥȔȟȠȧª Șș ȧȦȖșȤȘȚȧǿȦȰȥȓ ȖǻȤȔ Ȗ șȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰ
ȘȧȩȢȖȡȢȁ țȕȤȢȁ ȧ ȥȜȟȧ ȥȟȢȖȔ — ȥȔȠș ȥȟȢȖȧ ȘȢȤȧȫșȡȢ
țȔȩȜȥȦȜȦȜ©ȠȔȟȜȩȢȦȜȩȤȔȕǻȖȡǻȠȜȩª
ǬȜȠȘȔȟǻ ȠǻȪȡǻǿ ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȣșȤșȞȢȡȔȡȡȓ țȟȢ
ȣȤȜȤșȫșȡșȢȕ·ǿȞȦȜȖȡȢǫȓȦșțȔȘȢȞȟȔȘȡȢȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ
ȧȖǻțǻȁȣȤȜȦȫǻ©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜªǧȧȦȓȞ
ȡșȤǻȘȞȢȖǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦȖȢȤȔȩȣȢǿȘȡȔȡȢȘȖȔȥȠȜȥȟȢȖǻ
ȢȕȤǻȁ — ȡȔȪ ȦȔ țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞȜȝ ǕȖȦȢȤ ȥȦȔȖȜȦȰ
ȦȢȫȡȜȝȘǻȔȗȡȢțȩȖȢȤȢȕȜǨȞȤȔȁȡȜ ǻȟȲȘȥȦȖȔ ȦȔȖȣșȖȡșȡȢ
ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ȢȘȧȚȔȡȡȓ ǟȢȤǻȡȰ ȡșȭȔȥȦȰ
ǖȔȦȰȞǻȖȭȜȡȜ—©ȖȢȝȡȜª©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ
ȥȖȔȤȜǵȔȟȔǼȔȡȜǻǟȜȥșȟǻǻǟȢȫȧȕșȁǢȔȗȔȁ—ǖȧȟȢ
ȘȢȕȤȔ ȦȢȗȢ ȫȜȠȔȟȢª ǨȞȤȔȁȡȧ ȥȣȢȞȢȡȖǻȞȧ ȤȢțȣȜȡȔȟȜ
ȤȢțȫȔȖȟȲȖȔȟȜ ȦȤȜ ȫȧȚȜȡșȪȰȞǻ ȥȖǻȦȜ — ȥȧȥǻȘȡǻ
ǧȧȤșȫȫȜȡȔǤȢȟȰȭȔȦȔǥȢȥǻȓǮșȕǻȟȰȬȔȕǻȘȔȭȢȖǻȝȡȜ
țȢȖȡǻȬȡǻ țȔȣȔȟȜȟȜ ǻ ȖǻȝȡȜ ȠǻȚȧȥȢȕȡǻ Ȕ ȡȔȝȣșȤȬș —
ȤȢț·ȁȟȜ ȘȧȬǻ ȣȤȢȖǻȘȡȢȁ ȖșȤȥȦȖȜ ǧȤȜ ȡȔțȖȔȡǻ ȣȢșȦȢȠ ȧ
ȖǻȤȬǻ ȣȤǻțȖȜȭȔ ȧȢȥȢȕȟȲȲȦȰ țȤȔȘȡȜȪȦȖȢ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁ
ȡȔȪ ȖșȤȩǻȖȞȜ ǜȔ ȖȕȜȖȫȢ ǻȤȢȡǻȫȡȜȠ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓȠ
ȢȦș ©ȘȢȕȤȢª ȩȢȫȔ ȝ ©ȠȜȡȧȟȢ ! ȦȔ ȡș ȣȤȢȣȔȟȢ 
ǣȥȦȔȟȜȥȰ ȬȔȬșȟǻª ǧȢȕȦȢ ȥȧȫȔȥȡǻ ȣȢșȦȢȖǻ ǵȔȟȔǼȔȡȜ
ǟȜȥșȟǻ ǟȢȫȧȕșȁ ȓȞ ȚȧȫȞȜȡșȡȔȚșȤȜ ©ȗȤȜțȧȦȰ 
Ǜ>ș@ȤȧȦȰ ǻ ȦȟȓȦȰ ȥȦȔȤȢȗȢ >ȘȧȕȔ@«ª Ȗ ȢȕȤȔțǻ ȓȞȢȗȢ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȦǻȟȲǿ ȦȢȘǻȬȡȲ ǨȞȤȔȁȡȧ ©ǭȔȬșȟǻª
ȡȜȭȔȦȰ ȡș ȟȜȬș ȨǻțȜȫȡȢ Ȕ ȝ ȤȢțȦȟǻȖȔȲȦȰ ȘȧȩȢȖȡș
ǿȥȦȖȢ ȡȔȤȢȘ ȥȦȔǿ ȡȔȦȢȖȣȢȠ ȧȞȤȔȁȡȪǻ — ȠȔȟȢȤȢȥȔȠȜ
ȞȜȤȣȢȗȡȧȫȞȢȬȜǿȡȞȢȖȜȠȜ Ǖȟș ȥȣȤȔȖȚȡǿ ȘȢȕȤȢ
ȡșțȡȜȭșȡȡș—ȢȘȞȢȤșȡǻȖȥȦȔȤȢȗȢȘȧȕȔ©ȦȜȩȢȟȲȕȢ
ǜșȟșȡ>ǻȣȔȤȢȥȦǻ@ȤȢȥȦȧȦȰªȡȢȖșȘȢȕȤȢȡȔȤȢȘȚȧǿȦȰȥȓȡș
țȞȟȔȥȢȖȢȁȡșȡȔȖȜȥȦǻțȖǻȤȓȫȢȁȗȤȜțȡǻȔ©ȦȜȩȢȟȲȕȢª
ǭșȖȫșȡȞȢȣȢȔȣȢȥȦȢȟȰȥȰȞȜȣȤȢȤȢȞȧǿȡșȠȜȡȧȫșȣȤȜȝȘș
ȫȔȥȞȢȟȜ©ǻȕșțȥȢȞȜȤȜǕȚțȔȤșȖșȦȔțȔȗȧȘșǟȢțȔȞ
ȕșțȖșȤȩȜȝȧȣȔȘșǥȢțȦȤȢȭȜȦȰȦȤȢȡȣȢȤȖșȣȢȤȨǻȤȧ
ǥȢțȘȔȖȜȦȰȖȔȬȢȗȢȞȧȠȜȤȔǠȲȘȥȰȞǻȁȬȔȬșȟǻǢȓȡȰȞȜ
ǙȓȘȰȞȜȢȦșȫșȥȦȖȔȫȧȚȢȗȢǢșȥȦȔȡșǻȘȢȟȔȥȖȓȦȢȗȢ
Ƕ ȖȔȥ ȡș ȥȦȔȡșª ǣȥȰ ȗȢȟ ǻȘșȓ ȖǻȤȬȔ ǻ ȤȢțȖ·ȓțȔȡȡȓ
ȡȔȝȣșȞȧȫǻȬȢȁȣȤȢȕȟșȠȜȟȲȘȥȰȞȢȗȢȕȧȦȦȓțȟȢȡșȠȜȡȧȫș
ȖȕȜȖȔǿ ȥșȕș ȥȔȠȢțȡȜȭșȡȡȓ țȔȞȟȔȘșȡș Ȗ ȝȢȗȢ ȣȤȜȤȢȘǻ
ǭȔȬșȟǻ ȗȤȜțȦȜȠȧȦȰ ȚșȤȦȜȠȧȦȰ ȦȟȜȦȜȠȧȦȰ ȘȧȕȔ —
ȕșțȖșȤȩȢȗȢ ȞȢțȔȞȔ țȔ ȪǻǿȲ ȔȟșȗȢȤǻǿȲ ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȡș
ȠȧȘȤȔ ȝ ȕșțȘșȤȚȔȖȡȔ ȠșȤȦȖȔ ȥȦȔȤȔ ǨȞȤȔȁȡȔ  ȔȚ
ȘȢȞȜ Ȗǻȡ ȧȣȔȘș ȝ ȤȢțȦȤȢȭȜȦȰ ȣǻȘ ȥȢȕȢȲ ȪȔȤȓȞȧȠȜȤȔ
ȦȢȦȔȟǻȦȔȤȡȧȖȟȔȘȧ ȥȔȠȜȩ©ȬȔȬșȟǻȖª—ȧȥȲȣǻȤȔȠǻȘȧ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ țȟȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȤȔțȡȢ ȡȔȗȢȟȢȬȧǿ ȦȔȞ
ȥȦȔȡșȦȰȥȓȕșțȥȢȞȜȤȜǕȟșțșȟșȡǻȣȔȤȢȥȦǻȡȢȖȢȗȢȘȢȕȤȔ
ȠȔȲȦȰ ȖȜȤȢȥȦȜ ȭȢȕ ȡȔȘǻȝȡȢ țȔȥȦȧȣȜȦȜ ȥȦȤȧȩȟȓȖǻȟȜȝ
ȥȦȢȖȕȧȤ ȣȤȢ ǻȡ ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȢȕȤȔțǻȖ ȖǻȤȬȔ ©ǖȧȖȔȟȜ
ȖȢȝȡȜ ȝ ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ ȥȖȔȤȜª ȘȜȖ ȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȝ ȥȦ
ǢǬȔȠȔȦȜ—ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǬȔȠȔȦȔǢǦȦȤȧȞȦȧȤȔǻ
ȥȠȜȥȟȥȣȤȢȕȔȡȔȧȞȢȖȢȁǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁȣȢșȦȜȫȡȜȩȦșȞȥȦǻȖ
ǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟǦ— 
ǦșȤȪșȖȜȡȡȧ ǻȘșȲ ȩȧȘȢȚ ȥȢȪǻȢȟȢȗǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ —
ǻȘșȲ ȥȔȠȢțȡȜȭȧȖȔȟȰȡȢȥȦǻ țȟȔ — ȭș ȥȖȢȗȢ ȫȔȥȧ
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țȔȧȖȔȚȜȖ Ƕ ǩȤȔȡȞȢ ȔȡȔȟǻțȧȲȫȜ ȣȢșȠȧ ©ǦȢȡ — Ǩ
ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©ǡȔȬȜȡȔ ȦșȠȡȢȗȢ ȪȔȤȥȦȖȔ
>ȦȢȦȔȟǻȦȔȤȡȢȁ ȘșȤȚȔȖȜ — ǥșȘ@ ȦȔȞ ǻ țȕȧȘȢȖȔȡȔ ȭȢ
ȠȧȥȜȦȰ ȬȖȜȘȬș ȫȜ ȣǻțȡǻȬș ȥȔȠȔ ȤȢțȣȔȥȦȜȥȓ ǕȘȚș
ȗȢȟȢȖȡǻȁȁȣȤȧȚȜȡȜ—ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖǻȥȦȰȘșȠȢȤȔȟǻțȔȪǻȓ
ȢȕȟȧȘȔ ȦȔ ȥȔȠȢȖȢȟȓ — ȥș ȡș ȚȔȘȡǻ țȔȞȢȡȜ ȣȤȜȤȢȘȜ
ȖǻȫȡǻȦȔȡșțȠǻȡȡǻȥșȦǻȟȰȞȜȫȔȥȢȖǻȡșȘȧȗȜȟȲȘȥȰȞȢȥȦǻ
ȣȢȓȞȜȩȠȧȥȜȦȰȡȔȥȦȧȣȜȦȜȁȁȖȜțȘȢȤȢȖȟșȡȡȓª ǩȤȔȡȞȢǶ
ǧ  Ǧ   ǙȖȔ ȢȥȦȔȡȡǻ ȤȓȘȞȜ ȖǻȤȬȔ ©Ǖ >ȠȜ@
ȣȢȠȢȟȜȠȢȥȓǖȢȗȧǶȡșȕȔȗȔȦǻȁȡșȖȕȢȗǻªȘȔȲȦȰȥȦȜȥȟȧ
țȔȦșȠǻȥȦȞȧȖǻȘȣȢȖǻȘȰȡȔțȔȣȜȦȔȡȡȓȓȞȚȜȦȜȠȧȦȰȟȲȘȜ
ȞȢȟȜȕȧȘșțȤȧȝȡȢȖȔȡȢȣǻȤȔȠǻȘȧȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢțȟȔǣȪȜȠ
©ȠȜªȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢȭȢȣȢșȦȧȥȖǻȘȢȠȟȲǿȥșȕșȟȔȡȞȢȲȖ
ȡșȥȞǻȡȫșȡȡȢȠȧȤȓȦǻȖȡȢȠȧȟȔȡȪȲțǻȖȥșȟșȡȥȰȞȢȗȢȘȢȕȤȔ
ǠȲȘȜȡȔȖȫȔȦȰȥȓȡȔȤșȬȦǻȣȤȔȗȡȧȦȜțȢȟȢȦȢȁȥșȤșȘȜȡȜ—
©ǻȡșȕȔȗȔȦǻȁȡșȖȕȢȗǻªȦȢȕȦȢțȘȢȕȧȘȧȦȰȦȧȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȧ
ȗȔȤȠȢȡǻȲȓȞȔȦǻȟȰȞȜȠȢȚȟȜȖȔȧȪȰȢȠȧȥȖǻȦǻ
ǦȧȫȔȥȡș ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȢ ȡș ȖȜȤȢȕȜȟȢ ǿȘȜȡȢȗȢ
ȣȢȗȟȓȘȧ ȡȔ ȣȤȢȕȟșȠȧ ȞȢȤșȟȓȪǻȁ ȣȤȔȖȘȜȠȥȦȜ ǻ ȣȤȔȖȘȜ
ȣȤȢȭșȡȡȓ ǻȘșȝ ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȢȁ ȫȜ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȕȢȤȢȦȰȕȜ
țǻțȟȢȠȓȞȁȁȤȢțȧȠǻȖȣȢșȦǣȘȡǻȘȢȥȟǻȘȡȜȞȜ ǶǙțȲȕȔ
Ǘ ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǿ ǢȔȩȟǻȞ  ȧȖȔȚȔȲȦȰ ȡșȣȤȜȣȧȥȦȜȠȜȠ
©ȬȧȞȔȦȜǻȘșȝȡȧȔȕȢșȠȢȪǻȝȡȧȘȢȠǻȡȔȡȦȧȡșțȖȢȘȜȠȢȗȢȡǻ
ȘȢȓȞȜȩȘȢȠǻȡȔȡȦǭșȖȫșȡȞȔª ǙțȲȕȔǶǦ ȕȢȘȔȝȡȔ
ȦǻȝȣǻȘȥȦȔȖǻȭȢȖȢȥȦȔȡȡǻȤȢȞȜȖǻȡȥȦȖȢȤȜȖ©ȣȢȘȤȔȚȔȡǻȓª
ȣȤȢȤȢȞȔȠ ©ț ȡșȫȧȖȔȡȢȲ ȘȢȦȜ ȡȔȣȤȧȗȢȲ ȦȤȔȗǻțȠȧ ȝ
țȡșȡȔȖȜȥȦǻªȦȔȚȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰțȖȧȫȜȦȰȧȠǻȡǻȔȦȲȤȔȩǻ
ȟǻȤȜȫȡȜȩȨȤȔȗȠșȡȦȔȩȣȢșȠ ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǦ Ƕȡ
ȔȖȦȢȤȜ Ǿ ǤșȟșȡȥȰȞȜȝ ǭșȖșȟȰȢȖ ǤȟȲȭ ǜȔȕȧȚȞȢ 
ȘȢȖȢȘȓȦȰ ȣȢȥȦȧȣȢȖș ȘȧȩȢȖȡș ȣșȤșȤȢȥȦȔȡȡȓ ȣȢșȦȔ Ȗ
ȡșȖȢȟǻȔȡȔȘȦȢȖȣȢțȔȥȟȔȡȫȜȝȣșȤǻȢȘ©ǻțȗȡǻȖȡȢȗȢǾȤșȠǻȁ
´ȦȤȰȢȩȟǻȦµȡȔ´ȞȤȢȦȞȢȗȢȣȤȢȤȢȞȔµȔȖȦȢȤȔ´ǢșȢȨǻȦǻȖµ
ǻ ´ǡȔȤǻȁµ ȔȣȢȥȦȢȟȔ ȖȚș ȡș ´ȠȥȦȜµ Ȕ ´ȟȲȕȢȖǻµª
ǜȔȕȧȚȞȢ ǣ Ǧ   ǤȤȜȫȜȡȔ ȦȔȞȢȗȢ ȤȢțȠșȦȧ ȘȧȠȢȞ
ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȧ ȥȩșȠȔȦȜțȔȪǻȁ ȦȔ ȡșȘȢȣȧȥȦȜȠǻȝ ȣȢȟȓȤȜțȔȪǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȢȥȦǻ ǕȘȚș ©ȔȣȢȥȦȢȟȢȠ
ȟȲȕȢȖǻªȔȖȢȘȡȢȫȔȥ©ȗȡǻȖȡȜȠǶǿȤșȠǻǿȲªȠȜȦșȪȰȕȧȖȓȞ
ȧ ȣșȤǻȢȘ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª ȦȔȞ ǻ Ȗ ȢȥȦȔȡȡǻ ȤȢȞȜ ǻ ©ȡșȗȢȚș
ȔȕȥȢȟȲȦȜțȧȖȔȦȜ ȢȘȡș ȔȕȢ ȘȤȧȗșª Ƕ ǙțȲȕȔ  Ǖȟș ȦȧȦ
ǻȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȖǻȘȣȢȖǻȘȰ ȡȔ țȔȣȜȦȔȡȡȓ ȓȞȜȝ ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦ
ȣȢȘȢȟȔȡȡȓ țȟȔ ȣȢșȦ ȢȕȜȤȔǿ ȖȤșȬȦǻȤșȬȦ — ȥȟȢȖȢ ȫȜ
ȥȢȞȜȤȧ ǙȖǻ ȣȤȢȦȜȟșȚȡǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘǻ ȘȔȖȡȢ ȣȢȕȢȤȲȖȔȟȜ
ȢȘȡȔȢȘȡȧȖȘȧȬǻȠȜȦȪȓǶȖȥșȚȣȤȜȥȠșȤȞȢȖȢȗȢ—
ȦȧȦȖȔȚȞȢȡșȣȢȗȢȘȜȦȜȥȓǻțȫȜȥȟșȡȡȢȲȣșȤșȞȢȡȟȜȖȢȲ
ȔȤȗȧȠșȡȦȔȪǻǿȲǳǭșȖșȟȰȢȖȔ—ǭșȖȫșȡȞȢȡȔȠȔȗȔǿȦȰȥȓ
ȥȜȡȦșțȧȖȔȦȜ ȧȤǻȖȡȢȖȔȚȜȦȜ ȟȢȗǻȫȡȢ țȔȖșȤȬȜȦȜ ȕǻȟȰ
ȬǻȥȦȰȡȔȥȞȤǻțȡȜȩȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȜȩȠȢȦȜȖǻȖȥȖȢǿȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
țȢȞȤ țȔȞȟȜȞȔǿ țȔȠǻȥȦȰ ȠȥȦȜȖȢȗȢ ȕȧȡȦȧ ȕșțȢȗȟȓȘȡȢȗȢ
ȝȕșțȗȟȧțȘȢȗȢȧȥȖȢȁȝȤȧȝȡǻȖȡǻȝȟȲȦǻȦǻȟȰȞȜțȧȣȜȡȜȦȜ
țȟȢ ȡȔȖǻȦȰȧȘȔȲȫȜȥȰȧȡȔȝȗǻȤȬȢȠȧȤȔțǻȘȢȡȔȥȜȟȰȥȦȖȔ 
ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȧȘȜȦȜȣȢȞȔȤȔȦȜȔȟșȝȣȤȢȕȔȫȜȦȜ©țȟȢ
ȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩª
ǴȞ ȖǻȘțȡȔȫȜȖ ǳ ǭșȖșȟȰȢȖ ȖȢȥȦȔȡȡǿ Ȗǻțǻȓ ȚȢȤ
ȥȦȢȞȢȗȢ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȕȧȡȦȧ ǻ ȠȥȦȜȖȢȗȢ ȥȔȠȢȥȧȘȧ ȣȢȥȦȔǿ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ  — ȧ ȣșȤșȥȣǻȖǻ ©ǣȥǻȓ ǘȟȔȖȔ ;,9
ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿª ȟȜȩȢȘǻȁȖ ȟȲȘȜ ©ȧȟȢȖȟȓȦȰ ǻ ȥȧȘȜȦȰ ȡș
ȕȧȘȧȦȰ!ǥȢțȦȡȧȦȰȤȢțǻȤȖȧȦȰȤȢțǻȣȡȧȦȰǶȖȔȬșȝ
ȞȤȢȖǻȲȥȢȕȔȞȜǦȢȕȔȞȡȔȣȢȓȦȰª ǨȣǻțȡǻȬȜȩȦȖȢȤȔȩ
ȧȚșȡșȠȔǿȠȢȦȜȖȧȞȤȜȖȔȖȢȁȣȢȠȥȦȜǤȢșȦȣȤȢȗȢȟȢȬȧǿ
țȔ țȔȞȢȡȢȠ ȕȧȦȦȓ ȡȔȟșȚȜȦȰȥȓ ȥȧȘ ǻ ȞȔȤȔ ©ȪȔȤȓȠ
ȪȔȤȓȦȔȠȡȔțșȠȟǻª ©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜȡșȕȢȤȔȞȜª ȢȦȢȚ
©ȟȲȘșȦȜȩȢǖșțȖȥȓȞȢȗȢȟȜȩȢȗȢȟȜȩȔǫȔȤȓȘȢȞȔȦȔ
ȣȢȖșȘȧȦȰª ©ǪȢȫȔ ȟșȚȔȫȢȗȢ ȝ ȡș ȕ·ȲȦȰª  ȦȢȕȦȢ ȕșț
ȥȟǻȣȢȁȟȲȦȢȁȚȢȤȥȦȢȞȢȥȦǻȕșțȡȔȤȧȗȜȣȢȠȥȦȜ
ǡȔȗǻȥȦȤȔȟȰȡȜȝ ȠȢȦȜȖ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȥȦȔȡȡǻȩ
ȤȢȞǻȖ — ȖǻȤȔȖ ȦșȭȢ ȥiȠș ȥȟȢȖȢȠ ǪȤȜȥȦȢȖȢȁ ȣȤȔȖȘȜ
ȖȜțȖȢȟȜȦȰȥȓ ȖǻȘ țȟȔ Ȗȥș ȟȲȘȥȦȖȢ ȝ ǨȞȤȔȁȡȔ ©ǢșȢ
ȨǻȦȜª ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ  ȣȥȔȟȠȧª ©ǶȥȔǻȓ ǘȟȔȖȔ 
ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ ª ©ǡȔȤǻȓª ©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩ ȥȣȜȡȜª
©ǠȜȞșȤǻª ©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ ǻ ǘȔȟǻȟșȝª ©ǖȧȖȔȟȜ ȖȢȝȡȜ ȝ
ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜªȦȔǻȡ ǳǭșȖșȟȰȢȖȧȪȜȦȢȖȔȡǻȝȥȦ
©ȤǻȞȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔªȥȦȖșȤȘȚȧǿȭȢ
ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻȚȜȦȦȓǭșȖȫșȡȞȢ©ȖȚșȡșȖȔȦȔȚȞȔȕȧȡȦȔȤǻȖ
ȖȜȗȟȓȘȔȖ ! ȧ ȥȖȢȁȩ ȠȤǻȓȩ ȦȔ ȘȧȠȔȩ Ȕ ȔȣȢȥȦȢȟȔ
ȣȤȔȖȘȜ ǻ ȡȔȧȞȜª ǻȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȖǻȤȬ ©Ƕ ȘșȡȰ ǻȘș ǻ ȡǻȫ
ǻȘșª  ǻ ȣȢȖ·ȓțȧǿ ǻț ȪȜȠȜ ȧȠȢȡȔȥȦȤȢȓȠȜ ȘȤȧȞȧȖȔȡȡȓ
ȝ ȤȢțȣȢȖȥȲȘȚșȡȡȓ ȣȢșȦȢȠ ȖȟȔȥȡȢȗȢ ©ǖȧȞȖȔȤȓª Șȟȓ
ȡȔȤȢȘȡȜȩȬȞǻȟǙȢȥȟǻȘȡȜȞȡȔȖȢȘȜȦȰȨȤȔȗȠșȡȦȟȜȥȦȔȘȢ
ǡǬȔȟȢȗȢȖǻȘȥǻȫȖȓȞȢȠȧǭșȖȫșȡȞȢȘǻȟȜȦȰȥȓ
ȣȢȘȔȟȰȬȜȠȜ ȣȟȔȡȔȠȜ ©ǙȧȠȞȔ ǿȥȦȰ țȔ ´ǖȧȞȖȔȤșȠµ
ȡȔȣșȫȔȦȔȦȰ ȟǻȫȕȧ ȔȤȜȨȠșȦȜȞȧ  — ǻ ȪǻȡȜ ǻ ȖșȟȜȫȜȡȜ
ȦȔȞȢȁ Ț ȓȞ ǻ ´ǖȧȞȖȔȤȰµ ǜȔ ȟǻȫȕȢȲ — șȦȡȢȗȤȔȨǻȲ ǻ
ȗșȢȗȤȔȨǻȲȖȞȢȣǻȝȢȞǕǻȥȦȢȤǻȲȦǻȟȰȞȢȡȔȬȧȠȢȚș
ȖȕȗȔȲ Ȗ  ȞȢȣǻȝȢȞ ǴȞȕȜ ǖȢȗ ȣȢȠǻȗ ȢȪș ȠȔȟș ȘǻȟȢ
țȤȢȕȜȦȰ ȦȢ ȖșȟȜȞș ȕ ȥȔȠȢ țȤȢȕȜȟȢȥȓª ǻ ȣǻȘȥȧȠȢȖȧǿ
©ǧȧȦ ȫǻȦȞȢ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ țȖ·ȓțȢȞ ȠǻȚ ȠȔȟȜȠ ȘǻȟȢȠ —
ȡȔȤȢȘȡȢȲȢȥȖǻȦȢȲ—ǻȖșȟȜȞȜȠ—ȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȠȡȢȖȢȗȢ
ǻȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȗȢȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢȧȥȦȤȢȲǢșȥȢȞȜȤȧȔȦǻȟȰȞȜ
ȞȡȜȚȞȧȠȜȕȔȫȜȠȢȖȢȥȡȢȖǻȢȕȤȔțȧȔȣȢȥȦȢȟȔȣȤȔȖȘȜǻ
ȡȔȧȞȜª ǭșȤșȩǳǦ— 
ǤǻȘȥȧȠȞȢȖȜȠ ȥȜȡȦșțȢȠ ȘȧȩȢȖȡȜȩ ȬȧȞȔȡȰ ȣȢșȦȔ
ȓȥȞȤȔȖȜȠ ȥȖǻȘȫșȡȡȓȠ — țȔ Ǡ ǤȟȲȭșȠ — ȢȥȢȕȟȜȖȢȁ
ȡșșȖȞȟǻȘȢȖȢȁ ȘȜȡȔȠǻȫȡȢȁ ȗȔȤȠȢȡǻȁ ȝȢȗȢ ȥȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓ
ȥȦȔȖ ȪȜȞȟȦȤȜȣȦȜȩ ©ǡȢȟȜȦȖȔª ©ǫȔȤǻȖ ȞȤȢȖȔȖȜȩ
ȬȜȡȞȔȤǻȖª©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩȥȣȜȡȜª ȦȤȔȖ
 ȧȓȞȢȠȧȥȞȢȡȪșȡȦȤȢȖȔȡȢȖǻȘȘțșȤȞȔȟșȡȢțȡȔȝȘșȡȜȝ
ǭșȖȫșȡȞȢȠ Ȭȟȓȩ ȘȢ ȣȤȔȖȘȜ ȦȤȜ ǻȠȣșȤȔȦȜȖȜ ȦȢȗȢ
Ȭȟȓȩȧ ǢȔțȖȢȲ ȣșȤȬȢȗȢ ȖǻȤȬȔ ȚȔȡȤȢȠ țȠǻȥȦȢȠ ȣǻȘ
ȞȤșȥȟșȡȢ ȖȜțȡȔȫȔȟȰȡǻȥȦȰ ǻȠȣșȤȔȦȜȖȧ — ȠȢȟȜȦȜȥȓ
ǦȧȦȰȪȜȞȟȧȠȢȚȡȔțȕȔȗȡȧȦȜȟȜȬșȣȢȤǻȖȡȲȲȫȜȦȤșȦǻȝ
ȖșȤȬȜȡȡȜȝ ȖȔȤǻȔȡȦ ǻț ȘȖȢȠȔ ȣȢȣșȤșȘȡǻȠȜ ǻȠȣșȤȔȦȜȖ
ȘȧȩȢȖȡȢȗȢȥȣȤȢȦȜȖȧțǻȠȣșȤȔȦȜȖȔȠȜȨǻțȜȫȡȢȗȢȢȣȢȤȧ 
Ǩ ȣșȤȬȜȩ ȘȖȢȩ ȖǻȤȬȔȩ țȖȧȫȜȦȰ ȣȤȢȩȔȡȡȓ ȘȢ ǧȖȢȤȪȓ
ȣȢȞȔȤȔȦȜ ȦȜȤȔȡǻȖ ©ǫȔȤǻȖ ȞȤȢȖȔȖȜȩ ȬȜȡȞȔȤǻȖ  Ǩ
ȣȧȦȔ ȞȧȦǻȁ ȢȞȧȝ  Ǘ ȥȞȟșȣȧ ȗȟȜȕȢȞǻȠ țȔȠȧȤȧȝª ǫș
țȔȞȢȡȢȠǻȤȡș ȣșȤȬș ȣȤȔȗȡșȡȡȓ ȟȲȘȜȡȜ ȣȤȜȗȡȢȕȟșȡȢȁ
ȥȞȤȜȖȘȚșȡȢȁ ȩȢȫȔ ȝȘșȦȰȥȓ ȖȚș ȡș ȣȤȢ ȞȤȜȖȔȖȧ ȞȔȤȧ

Ȕ ȟȜȬș ȣȤȢ ȧȖ·ȓțȡșȡȡȓ ǣȘȡȔȫș ȧ ȦȤșȦȰȢȠȧ ȖǻȤȬǻ
ȥȣȔȟȔȩȧǿ ȤǻțȞș țȔȣșȤșȫșȡȡȓ ȤȔȡǻȬș ȣȤȢȩȔȡȢȗȢ ȫȜ ȡș
ȡȔȝȣȢȞȔțȢȖǻȬȜȝȧ©ǟȢȕțȔȤǻªțȤȔțȢȞȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȢȥȦǻ 
©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩ ȥȣȜȡȜ  Ǩ ȣȧȦȔ ȞȧȦǻȁ ȡș Ȟȧȝ  Ǘ
ȥȞȟșȣȜ ȗȟȜȕȢȞǻ ȡș ȠȧȤȧȝª ǖȢ ȡș țȡȜȭȜȬ ȣȢȠȥȦȢȲ
țȟȢ Ȕ ȦȢ ȡȔȖǻȦȰ ǻ ȣȢȠȡȢȚȜȬ ȝȢȗȢ ȓȞ Ȫș țȢȕȤȔȚșȡȢ
Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǗȔȤȡȔȞª  ǢșȢȕȩǻȘȡȢ ȣȤȢȥȦȢ ȥȣȜȡȜȦȜ ȦȜȩ
ȩȦȢ ȣȢȫȜȡȔǿ ȞȤȜȖȘȧ ȥȣȜȡȜȦȜ ȣȔȤȔȟǻțȧȖȔȖȬȜ ȦșȠȡȧ
ȁȩȡȲșȡșȤȗǻȲȥȖȢǿȲȥȖǻȦȟȢȲȖȞȤȔȝȡȰȢȠȧȤȔțǻȡȔȖǻȦȰ
ȨǻțȜȫȡȜȠ ȖȣȟȜȖȢȠ ǜȟȢ — ȥȔȠȢ ȥȢȕǻ ȠȥȦȔ Ȗ·ȓțȡȜȪȓ
ȥȞȟșȣȖȢȡȢȥȔȠȢțȡȜȭȜȦȰȥȓ
ǤȤȜȞȠșȦȡȢ ȓȞ ǻȠșȡȧȲȦȰȥȓ ȧ ȦȖȢȤǻ ȡȢȥǻȁ ȘȢȕȤȔ —
©ȤȢȕȢȫǻȗȢȟȢȖȜª©ȦȤȧȘȓȭǻȟȲȘȜªǨȦȤșȦȰȢȠȧȚȖǻȤȬǻ
ȪȜȞȟȧ©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩȥȣȜȡȜªȥȢȪȥȜȥȦșȠȔȞȢȢȤȘȜȡȔȦ
ȘǻȥȦȔǿ ȠȢȤȔȟȰȡȢșȦȜȫȡȧ ȢȪǻȡȞȧ ©Ǖ ȘȢȕȤȢțȜȚȘȧȭȜȠ
ȤȧȞȔȠǶȣȢȞȔȚȜǻȣȢȠȢȚȜªǧȔȞȥȔȠȢȦȤȔȡȥȨȢȤȠȢȖȔȡȢ
ȡȔȝȠșȡȧȖȔȡȡȓȡȢȥǻȁȖțȟȔȧȣșȤȬȜȩȘȖȢȩȖǻȤȬȔȩȦȤȜȣȦȜȩȔ
ȖȢȡȜ—ȪȔȤǻȖȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧȁȩȡȔțȖȔȡȢȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢ—
©țȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭǻª Ǩ ȣșȤȬȜȩ ȘȖȢȩ ȠȢȟȜȦȖȔȩ ȔȖȦȢȤ
ȣȤȢȥȜȦȰ ǻ Șȟȓ ȥșȕș ȣȤȔȖȘȢȟȲȕǻȓ ©ȥșȤȘșȫȡȢȗȢ ȤȔȲª
©ȘȤȧȗȔȭȜȤȢȗȢªȦȤșȦǻȝȖǻȤȬțȔȞǻȡȫȧǿȦȰȥȓȠȢȟǻȡȡȓȠțȔ
Ȗȥǻȩ©ǕȖȥǻȠȡȔȠȖȞȧȣǻȡȔțșȠȟǻǾȘȜȡȢȠȜȥȟǻǿȣȢȘȔȝ
Ƕ ȕȤȔȦȢȟȲȕǻǿ ȣȢȬȟȜª ǗȜȗȢȟȢȬșȡȢ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȧ
ȨȢȤȠȧȟȧ — ǿȘȜȡȢȠȜȥȟǻǿ ȧ ȕȤȔȦȢȟȲȕǻȁ ǫș țȔȣȢȖǻȘȰ
ȣȤȢȖȥǻȩǻȘȟȓȖȥǻȩȥȧȞȧȣȡȢ—ȘȢȕȤȢțȜȚȘȧȭȜȩȫȜȥȦȜȩ
ȥșȤȪșȠ ǻ Șȟȓ țȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩ Șǻȁ ȓȞȜȩ țȧȣȜȡșȡȢ Ǩ
ȡǻȝ—ȣȢȤȓȦȧȡȢȞȟȲȘȥȦȖȔ
ǣȦȚșțȔȣșȤșȞȢȡȟȜȖȜȠȦȖșȤȘȚșȡȡȓȠǾǦȖșȤȥȦȲȞȔ
©ǭșȖȫșȡȞȢ țȔȘȔȖ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȝ ȟǻȦșȤȔȦȧȤǻ ǻȡȬȧ ȖȜȥȢ
Ȧȧ!ȣȢȖșȤȡȧȖȁȁȘȢȖǻȫȡȜȩȣȤȢȕȟșȠȘȧȩȧªǻȦȜȠȖȜȖǻȖ
©ȡȔȥȖǻȦȢȖȜȝȣȤȢȥȦǻȤª ǦȖșȤȥȦȲȞǾǦ 
ǤȢȤȓȘǻțǦǟ·ǿȤȞșȗȢȤȢȠǘȢȗȢȟșȠǩǙȢȥȦȢǿȖȥȰȞȜȠȧȞȤ
ȣȢșȦ ȤȢțȗȢȤȡȧȖ ȣȢȦȧȚȡȧ ȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȢșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȧ
ȦșȫǻȲ ȭȢ ȥȦȔȟȔ ȠȔȗǻȥȦȤȔȟȰȡȜȠ ȡȔȣȤȓȠȢȠ ȤȢțȖȜȦȞȧ
ǿȖȤȢȣȞȧȟȰȦȧȤȜȥȦ
ǠǻȦǩȤȔȡȞȢǶǧșȠȡșȪȔȤȥȦȖȢǩȤȔȡȞȢǧǩȤȔȡȞȢǶ
©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǩȤȔȡȞȢ ǧ  ǖȔȟșȝ Ǧ ǜ ȣȥȜ
ȩȢȟȢȗǻȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔǬșȤȞȔȥȜǾȨȤșȠȢȖǦǤȢșțǻȓ
ȖȥșȣȤȢȭșȡȡȓ  ǾȨȤșȠȢȖ Ǧ ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȞȤȜȦȜȫȡǻ ȥȦȔȦȦǻ ǟ
 ǦȠȔȟȰǦȦȢȪȰȞȜȝ Ǧ ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ ǶȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ǬșȤ
ȞȔȥȜ  ǬȜȚșȖȥȰȞȜȝ Ǚ ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ Ǚ ǭȦȤȔȖȥ  ǦǻǬ
 Ǭ  ǬȜȚșȖȥȰȞȜȝ Ǚ ǢȔȤȜȥȜ ț ǻȥȦȢȤǻȁ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ ȡȔ ǨȞ
ȤȔȁȡǻ ǟ  ǬȜȚșȖȥȰȞȜȝ Ǚ ǭșȖȫșȡȞȢ ȝ Ȥșȟǻȗǻȓ  ǤȢȖȡș
ȖȜȘ ȦȖ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǬȜȞȔǼȢ  ǧ  ǖǻȟșȪȰȞȜȝ Ǡ
ǦȖǻȦȢȗȟȓȘ ǭșȖȫșȡȞȔ  ©ǟȢȕțȔȤª Ǩ  Ȧ ǧ  ǭșȤșȩ ǳ 
ȤǻȞ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǭșȤșȩ ǳ ǤȢțȔ ȞȡȜȚȞȔȠȜ
ǻ ț ȞȡȜȚȢȞ ǟ  ǤȟȲȭ Ǡ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ǻ ȘșȓȞǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ
ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ  Ǭ  ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ
ǤȢșȦ ȓȞ ȠǻȨȢȦȖȢȤșȪȰ ǦșȠȔȡȦȜȞȔ ȥȜȠȖȢȟǻȖ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǟȢțȔȞ Ǧ ǶȘșȔȟ ȣȤȔȖȘȜ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǦǻǬ
 ǔ  ǦȖșȤȥȦȲȞ Ǿ ǖȢȗ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ȚȜȦȦǻ ǻ ȥȟȢȖǻ 
ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ  Ǭ  ǦȖșȤȥȦȲȞ Ǿ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȫȔȥ ǟ
ǤȔȤȜȚ  ǤȟȲȭ Ǡ ǪȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȔ ȨǻȟȢȥȢȨǻȓ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ  Ǭ  ǤȟȲȭ Ǡ ǚȞțȢȘ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǢȔȖȞȢȟȢ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ ȞȤȜȡȜȪǻª ǙȖȔȡȔȘȪȓȦȰ ȥȦȔȦȦǻȖ ǟ 
ǤȔȩȔȤșȡȞȢ Ǘ ǢșțȕȔȗȡșȡȜȝ ȔȣȢȥȦȢȟ ǦȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ

ǗǣǠǴ
ǬșȤȞȔȥȜ,JOLĸVNL*5RPDQW\F]QHSRVODQQLFWZR6ãRZD
©1L$UFKLPHGHVQL*DOLOHXV]ª7DUDVD6]HZF]HQNLMDNRSU]\NãDG
OLU\NL SURIHW\F]QHM  : NUĕJX NXOWXU\ XNUDLĸVNLHM 2OV]W\Q 
ǜȔȕȧȚȞȢ ǣ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȠǻȨ ǨȞȤȔȁȡȜ ǦȣȤȢȕȔ ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȢȗȢ
ȔȡȔȟǻțȧ ǟ  ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȓȞȢȗȢ ȡș țȡȔǿȠȢ ǟ
 ǖȔȤȔȕȔȬ ǳ ©ǟȢȟȜ țȔȕȧȘȧ Ȧșȕș ǾȤȧȥȔȟȜȠșª ǘȢȗȢȟȰ ǻ
ǭșȖȫșȡȞȢǤȢȤǻȖȡȓȟȰȡȢȦȜȣȢȟȢȗǻȫȡǻȥȦȧȘǻȁ;ǭșȖȫȧȞǗ
ǤȔȡȜǻȟȲȘȜǶȘșȓȘȖȢǻȣȢȥȦȔȥȡȢȥȦǻȟȲȘȥȰȞȢȗȢȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔȖȣȢșțǻȁ
ǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǭșȖȫȧȞǗ3HUVRQDYHUEXP ǦȟȢȖȢǻȣȢȥȦȔȥȡș 
ǟǴȤșȠșȡȞȢǗ©ǴȞȣȢȡșȥșțǨȞȤȔȁȡȜªǢșȣȤȢȠȜȡȔȟȰȡȔ
ȥȜȠȖȢȟǻȞȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ©ǜȔȣȢȖǻȦȧª ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȝ ȦȔ
ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨȥȰȞȜȝ ȬȔȤȜ  ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ  Ǭ  ǴȤșȠșȡȞȢ Ǘ
©ǠȲȘșȝǻȡșȣȤȢȞȟȓȖªǙȢȣȤȢȕȟșȠȜǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ
ȦșȢȘȜȪșȁ  ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ  Ǭ  ǡȢȖȫȔȡȲȞ Ǘ ǚȦȜȫȡȜȝ
ȫȜȡȡȜȞ ȧ ȦȖȢȤȫǻȝ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ  Ǣǭǟ  ǢȔȩȟǻȞ Ǿ
ǙȢȟȓ — /RV — ǦȧȘȰȕȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȣȢȟȰȥȰȞǻ ȦȔ ȤȢȥǻȝȥȰȞǻ
ȤȢȠȔȡȦȜȞȜ Ǡ  ǙțȲȕȔ Ƕ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǟ 
ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻ ȤȢțȠȜȥȟȜ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǟ
ǤȔȩȔȤșȡȞȢǗǢȔȫșȤȞǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁșȦȜȞȜǬșȤȞȔȥȜ
ǤȔȩȔȤșȡȞȢ Ǘ ©ǣȝ ȦȤȜ ȬȟȓȩȜ ȬȜȤȢȞǻȁ«ª ǤȤȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖș
ȕȔȫșȡȡȓ ȕȢȤȢȦȰȕȜ țǻ țȟȢȠ   ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȥȖǻȦ ǢȔȧȞ ȭȢȤǻȫȡȜȞ
ǬșȤȞȔȥȜ  ǗȜȣ  ǤȔȩȔȤșȡȞȢ Ǘ ©Ǣș ȢȘȧȤȜȦȰ ǖȢȗ«ª
ǚȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȔȖǻȤȔȓȞȢȥȡȢȖȔȤșȟǻȗǻȝȡȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ 
ǗǻȥȡȜȞ ǬșȤȞȔȥȰȞȢȗȢ ȧȡȦȧ ǬșȤȞȔȥȜ  ǦșȤǻȓ ©ǩǻȟȢȟȢȗǻȫȡǻ
ȡȔȧȞȜªǔ  ǦȦșȣȢȖȜȞǙǢȔȥȟǻȘȧȲȫȜǪȤȜȥȦȔǗǻȤȧȲȫȜȝ
ȧǖȢȗȔǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǟ

ǗȔȥȜȟȰǤȔȩȔȤșȡȞȢ

ǗȢȟȓ—ȠȢȦȜȖȥȖȢȕȢȘȜȣȢȟǻȦȥȢȪǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȁ—
ȢȘȜȡ ǻț ȡȔȝȣȢȬȜȤșȡǻȬȜȩ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǤȢȥȦȔȖȬȜ ȡȔ ǼȤȧȡȦǻ ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȥȟȢȖșȥȡȢȥȦǻ Ȕ ȣȢȦǻȠ
ȧȦȖșȤȘȜȖȬȜȥȰ ȧ ȣșȤȬȜȩ ȦȖȢȤȪǻȖ ȡȢȖȢȁ ȧȞȤ ȟȤȜ
ȞȢȡȪșȣȦȖȢȟǻțȘȔȦȡȜȝțȔȟșȚȡȢȖǻȘȞȢȡȦșȞȥȦȧȖȜȤȔțȜȦȜ
ȬȜȤȢȞȜȝȥȣșȞȦȤȣȢȫȧȦȦǻȖȖǻȘȦǻȡȞǻȖǻȖȔȤǻȔȡȦǻȖțȠǻȥȦȧ
ȥȦȔȖ ȘȧȚș ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȜȠ Ȗ ȧȥǻȝ ȢȕȤȔțȡǻȝ ȥȜȥȦșȠǻ
ǭșȖȫșȡȞȔǗșȥȰȪșȝȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȜȝȖǻȞȔȠȜȣȢȫȧȦȦǿȖȢ
ȢțȡȔȫȔȟȰȡȜȝ ȦȔ ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȧȖȔȟȰȡȢȢȕȤȔțȡȜȝ ȕȔȗȔȚ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ ȥȣȤȜȝȡȓȖ ǣȘȡȔȞ ȥȟǻȘ ȗȢȖȢȤȜȦȜ
ǻ ȣȤȢ ȥȧȦȢ ȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȧ ȥșȠȔȡȦȜȞȧ ȠȢȦȜȖȧ ȖȢȟǻ ȭȢ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȔ ȤȢțȖȜȦȞȢȖǻ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȧ ȝ ȥȖǻȦȢȣȢȫȧȖȔȡȡȓ
ȣȢșȦȔȡȢȖȢȗȢȤǻȖȡȓȡȔȪȘȧȩȢȖȡȢȥȦǻ
ǦȟȢȖȢ ȥȖȢȕȢȘȔ ȞȢȦȤș ȣȢȥȦȧȣȢȖȢ ȣșȤșȕȤȔȟȢ ȡȔ
ȥșȕș ȥȣșȪȜȨǻȫȡȜȝ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢ ȝ ȣȢȟǻȦ ȔȞȪșȡȦȢȖȔȡȜȝ
ȔȥȣșȞȦ ȟșȞȥșȠȜ ȖȢȟȓ ȧȖǻȝȬȟȢ Ȗ ȧȞȤ ȠȢȖȧ ȣǻțȡǻȬș
Ǩ ȡȔȤȢȘȡȢȠȧ ȠȢȖȟșȡȡǻ ȝȢȗȢ ȡș ȕȧȟȢ Ȗ ȞȡȜȚȡǻȝ ȠȢȖǻ
Ȫș ȥȟȢȖȢ ȖȚȜȖȔȖ ǘ ǦȞȢȖȢȤȢȘȔ Ȗ ǻȘǻȢȟșȞȦǻ ȓȞȢȗȢ ȖȢ
ȡȢ ȣȢȥǻȟȢ ȘȧȚș ȖȔȚȟȜȖș ȠǻȥȪș Ȕȟș ȣșȤșȖȔȚȡȢ Ȗ ȤȢ
țȧȠǻȡȡǻ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȥȞȔȤȕȧ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ
ȖȜȕȢȤȧ ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ Ȭȟȓȩȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ©ȥȤȢȘȡȢȥȦǻª
ȖȟȔȥȡǻȝ ȟȲȘȥȰȞǻȝ ȣȤȜȤȢȘǻ ǜȔȧȖȔȚȠȢ ȭȢ Ȗ ȕȔȗȔȦȬȧ
ȝ ȤȢțȖȜȡșȡǻȬȧ ȦȢȘǻ ȤȢȥ ȟȤȧ ȥȟȢȖȢ ȥȖȢȕȢȘȔ ȖȖǻȝȬȟȢ
ȤȔȡǻȬșȩȢȫȔȭșȘȢȖȗȢȥȣȤȜȝȠȔȟȢȥȓȓȞȣșȤșȞȟȔȘȨȤȔȡȪ
ȥȟȢȖȔ liberté ȢȥȞǻȟȰȞȜ Ȗ ȡȔȤȢȘȡǻȝ ȠȢȖǻ ȚȜȟȢ ȥȟȢȖȢ
©ȖȢȟȓª ȣȤȢȪșȣȜȥȔȖțȢȞȤȤȢȥȨǻȟȢȥȢȨǘǩșȘȢȦȢȖ 
Ǩ ȦȢȘǻȬȡǻȝ ȤȢȥ ȟȤǻ ȥȦȔȟȔȥȓ ȘȜȨșȤșȡȪǻȔȪǻȓ ȣȢȡȓȦȰ
©ȥȖȢȕȢȘȔª ȖȚȜȖȔȟȢȥȓ ȣșȤșȖȔȚȡȢ Ȗ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȣȢȟǻȦ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȩȢȫȔ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȘȢȥȜȦȰ ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢȲ ȕȧȟȔ
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ȝ ȟșȞȥșȠȔ ©ȖȢȟȰȡȢȥȦȰª  ȦȢȘǻ ȓȞ ©ȖȢȟȓª ȥȦȢȥȧȖȔȟȔȥȓ
ȥȔȠȢȢțȡȔȫșȡȡȓ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ ȫȜ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȥȨșȤȜ
ȣȢȕȧȦȧ ȦȔ ȥȢȪ ȣȢȦȤșȕ ȡȔȤȢȘȧ ȥȞȔȚǻȠȢ ȞȢȟȜ ȝȬȟȢȥȓ
ȣȤȢ ȖȜȠȢȗȜ ȥȞȔȥȧȖȔȡȡȓ ȞȤǻȣȔȪȦȖȔ țȗȔȘȔȝȠȢ ȭș
ȡȔțȖȧ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȁ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ — ©ǜșȠȟȓ ǻ ȖȢȟȓª 
Ǘ ȤȢȥ ȣȢȟǻȦ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȫȔȥȧ ȡȔȣȤ ȧ
ǡ ǡȜȩȔȝȟȢȖȔ  ȖȢȟȓ țȘșȕǻȟȰȬș țȔȥȦȧȣȔǿ ȥȖȢȕȢȘȧ
ǣȘȡȔȞȖȢȟȓǻȡȞȢȟȜȤȢțȧȠǻȟȔȥȓǻȓȞȥȖȔȖȢȟȓȕȧȡȦȕșț
ȖȟȔȘȘȓ—ȡȔțȠǻȬȧȖȔȡȡȓȡȔțȖȔȡȜȩȣȢȡȓȦȰȧȡȔȤȢȘȡǻȝ
ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȖȞȔțȧȖȔȖ țȢȞȤ ǘ ǩșȘȢȦȢȖ ȧ țȗȔȘȔȡǻȝ
ȥȦ ȖȕȔȫȔȲȫȜ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȢȘȜȡ ǻț ȖȜȓȖǻȖ ȡșȤȢțȖȜȡșȡȢȥȦǻ
ȣȢȟǻȦ ȞȧȟȰȦȧȤȜ Ȗ ȤȢȥ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻ ȦȔ ȡșȕșțȣșȞȧ Șȟȓ
ȘșȠȢȞȤȔȦǻȁ ǡǻȤȞȧȖȔȡȡȓ ȤȢȥ ȨǻȟȢȥȢȨȔ țȖȜȫȔȝȡȢ Ț
ȠȢȚș ȖȜȞȟȜȞȔȦȜ ȣșȖȡǻ ȔȥȢȪǻȔȪǻȁ ǻ ȣȤȜ ȣȢȗȟȓȘǻ ȡȔ ȧȞȤ
ǻȥȦȢȤǻȲ
ǨǭșȖȫșȡȞȔȣȢȡȓȦȦȓ©ȥȖȢȕȢȘȔªȢȤȗȔȡǻȫȡȢȨȧȡȞȪǻȢ
ȡȧǿ Ȗ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȜȩ ȦșȞȥȦȔȩ ȧ ȣȢșȠǻ ©ǧȤȜțȡȔª —
ȥȔȠșȖțȡȔȫșȡȡǻȣȢȟǻȦȥȖȢȕȢȘȜȓȞțȔȣșȤșȫșȡȡȓȤȔȕȥȦȖȔ
©ǗȢȥȣȢȝȦș ȥȖȢȕȢȘȧ ȡȔ ȤȔȕȥȞȢȝ țșȠȟȜª Ȥ   Ȕȟș
ȝ ©ǦȖȢȕȢȘȧ ȠȯȥȟȜ Șȧȩ ȟȲȕȢȖȜª Ȥ   ȧ ȤȢȥ ȣȢ
ȖǻȥȦȓȩ — ǻ Ȗ ȦȔȞȢȠȧ ȬȜȤȢȞȢȠȧ țȡȔȫșȡȡǻ ǻ Ȗ țȡȔȫșȡȡǻ
țȘȢȕȧȦȦȓȢȥȢȕȜȥȦȢȁȥȖȢȕȢȘȜ—ȖȜțȖȢȟșȡȡȓǻțțȔȥȟȔȡȡȓ
ǕȟșȖȧȥǻȩȖȜȣȔȘȞȔȩȣȔȤȔȟșȟȰȡȢǻȡȔȖǻȦȰȫȔȥȦǻȬșȖȚȜ
ȖȔǿȦȰȥȓȣȢȡȓȦȦȓȖȢȟȓ.
ǪȔȤȔȞȦșȤȡȢȭȢȣȤȢȖȢȟȰȡȢȥȦǻȞȢțȔȪȰȞǻȖȢȟȰȡȢȥȦǻ—
ȢȥȡȢȖȡȜȝȞȢȡȥȦȤȧȞȦȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȜȩȘȢȞȧȠșȡȦǻȖȞȢțȔȪȰȞȢ
ȗșȦȰȠȔȡȥȰȞȢȁȘȢȕȜ—ǭșȖȫșȡȞȢțȗȔȘȧǿȟȜȬșȣȢȕǻȚȡȢ
ȖȠȢȡȢȟȢțǻǡȜȞȜȦȜǘȔȝȘȔȓȣȤȢȘȜȣȟȢȠȔȦȜȫȡǻȩȜȦȤȢȭǻ
ȣȢȟȰȥȞȢȤȢȟǻȖȥȰȞȢȗȢȘȖȢȤȧ©ǴȣȢȟȔȗȔȲȢȡȜȦȤȔȞȦȧȲȦ
ȢȖȢȟȰȡȢȥȦȓȩȞȢțȔȪȞȜȩȫȦȢȕȢȦȥȦȤȔȡȜȦȰǪȠșȟȰȡȜȪȞȢȗȢª
 ǴȥȡȔȤǻȫǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȬȟȢȥȓȡșȣȤȢȣȤȜȖǻȟșȁ
ȞȢțȔȪȰȞȢȁ ȥȦȔȤȬȜȡȜ ȔȕȢ ȫȔȥȦȜȡȜ ȞȢțȔȪȦȖȔ ȖǻȘǻȕȤȔȡȢȁ
ȘȟȓȥȟȧȚȕȜȖǥșȫǻǤȢȥȣȢȟȜȦǻȝȔȣȤȢȥȣȤȔȖȚȡȲȖȢȟȲ
ȖȥȰȢȗȢȧȞȤȡȔȤȢȘȧ
ǣȦȢȚ—ȣȤȢȠȢȦȜȖȖȢȟǻȧǭșȖȫșȡȞȔǴȞǻȖȥǻȧȡǻ
ȖșȤȥȔȟȰȡǻȞȔȦșȗȢȤǻȁȖȢȟȓȖǭșȖȫșȡȞȔȠȔǿȕȔȗȔȦȢȔȥȣșȞ
ȦǻȖțȡȔȫșȡȡȓȖȢȡȔȣȢȥȦǻȝȡȢȖȥȦȧȣȔǿȧțȖ·ȓțȞȜțǻȡȧȡǻ
ȖșȤȥȔȟȰȡȜȠȜ ȞȔȦșȗȢȤǻȓȠȜ ǻ Ȗ ȘȜȡȔȠǻȪǻ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȡȔ
ȣȢȖȡȲǿȦȰȥȓȘșȘȔȟǻȕȔȗȔȦȬȜȠțȠǻȥȦȢȠǨǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȡșȤȢțȤȜȖȡǻȝ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡǻȝ ȟȔȡȪǻ ȖȢȟȓ ȘȢȟȓ ȥȟȢȖȢ
ȣȤȔȖȘȔȥȟȔȖȔȭȔȥȦȓȥȔȠșȖȢȟȓ—ȣșȤȬȢȥȦȜȠȧȟȭȢ
ȘȔǿ ȚȜȦȦȓ Ȗȥǻȝ ȥȜȥȦșȠǻ ȪǻȡȡȢȥȦșȝ ǗȢȟȓ ȔȕȢ ȦȢȦȢȚȡȔ
ȘȢȟǻ ȔȕȢ ǿ ȁȁ ȧȠȢȖȢȲ ȓȞ ǻ ȧȠȢȖȢȲ ȭȔȥȦȓ ©ȣȤȔȖ
ȘȔȖȢȟȓª ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȠȢȤȔȟȰȡȜȝ ȔȕȥȢȟȲȦ ǻ ȡșȥȣȤȢ
ȥȦȢȖȡȜȝȔȤȗȧȠșȡȦȖȢȪǻȡȪǻȟȲȘȥȰȞȜȩȘǻȓȡȰ©ǖȤșȬșȬ
ȟȲȘȢȠȢȤș  ǜȔ ȥȖȓȦȧȲ ȣȤȔȖȘȧȖȢȟȲ  ǥȢțȕȢȝȡȜȞ ȡș
ȥȦȔȡșª ©ǪȢȟȢȘȡȜȝ ǴȤª  ȥȟȢȖȢ ȡȔȘȜȩȔȡș ȖȢȟșȲ
țȘȔȦȡș ȣșȤșȤȢȘȚȧȖȔȦȜ ȟȲȘȥȰȞǻ ȘȧȬǻ ȔȕȢ ȝ ȧȖșȥȰ ȡȔ
ȤȢȘ ǗȢȘȡȢȫȔȥ ȣȢȡȓȦȦȓ ©ǖȢȚȔ ȖȢȟȓª ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ
țȘșȕǻȟȰȬșȦȢȦȢȚȡșȘȢȟǻȩȢȫȧȚȜȖȔǿȦȰȥȓǻȖȤȢțȧȠǻȡȡǻ
ǖȢȚȢȁȣȢȦȧȗȜȔȖȢȟȓȓȞȢțȡȔȫșȡȡȓȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȁȣȥȜȩȢ
ȟȢȗǻȫȡȢȁȥȞșȤȢȖȔȡȢȥȦǻȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓȖȡȰȢȗȢ
ȣȢȤǻȖȡȓȡȢȤǻȘȞȢǬȔȥȦǻȬșȖȢȟȓȧǭșȖȫșȡȞȔȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȗȢ ȥȦȔȡȢȖȜȭȔ ȟȲȘȜȡȜ ȔȕȢ ȡȔȤȢȘȧ ȠǻȤȜ ȁȩ
ȡȰȢȗȢ ȥȔȠȢȖȟȔȘȔȡȡȓ ǟȢȡȪșȣȦ ȖȢȟȓ ȘǻȥȦȔǿ ȖșȟȜȞș ȥȢȪ
ȡȔȖȔȡȦȔȚșȡȡȓȣȤȢȝȡȓȦșȖȢȘȡȢȫȔȥȖȜȥȢȞȜȠȠȢȤȔȟȰȡȜȠ
ȣȢȫȧȦȦȓȠȖȜȤȔȚșȡȜȠȖȢțȡȔȫșȡȡǻ©ȕȤȔȦșȤȥȰȞȔªȖȢȟȓ
©ǖȤȔȦșȤȥȰȞȔȓȡȔȬȔȖȢȟȓǖșțȩȢȟȢȣȔǻȕșțȣȔȡȔª ©ǬșȤ
ȡșȪȰªȤȤ— 
ǣȘȜȡǻțȣșȤȬȜȩǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦȖȢȤǻȖȧȓȞȜȩț·ȓȖȟȓ
ǿȦȰȥȓ ȣȢȡȓȦȦȓ ȖȢȟȓ — ȣȢșȠȔ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª Șș ȖȢȟȓ
ȣȢȥȦȔǿȓȞȔȡȦȜȦșțȔȘȢȠǻȡȔȡȦǻ©ȡșȖȢȟȓªȦȔȖșȠȢȪǻȝȡǻȝ
ǻȥȠȜȥȟȢȖǻȝȣȢȖ·ȓțȔȡȢȥȦǻțǻȡȣȔȤȢȲȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȜȩȟșȞ
ȥșȠ—©ȘȢȟȓªǻ©ȡșȘȢȟȓªǜȧȠȢȖȟȲȲȫȜȢȘȡȔȢȘȡȧȖȢ
ȟȓ ǻ ȘȢȟȓ ȠȔȟȜ ȕ țȔȕșțȣșȫȧȖȔȦȜ ȣșȖȡȜȝ ȕȔȚȔȡȜȝ
ǻȘșȔȟȰȡȜȝ ȥȦȔȡ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȘȧȬǻ Ȗ ȁȁ ȥȔȠȢȣȢȫȧȖȔȡȡǻ Ȕȟș
Ȫșȝ ȥȦȔȡ ȡșȖȟȢȖȡȜȝ ǻ ȡșȢțȡȔȫȧȖȔȡȜȝ ȢȥȞǻȟȰȞȜ ȡǻȩȦȢ
ȝȢȗȢ ȡș ȢȥȓȗȡȧȖ ǗȜȘȜȠș ȚȜȦșȝȥȰȞș ȕȟȔȗȢȣȢȟȧȫȫȓ
ȔȕȢ ȖȜȥȢȞȜȝ ȥȢȪ ȥȦȔȦȧȥ ȭȢ țȔțȖȜȫȔȝ ȧȓȖȟȓȲȦȰȥȓ țȔ
ȣȢȤȧȞȢȲ ȘȢȕȤȢȁ ȘȢȟǻ Ȕ ȢȦȚș Ȗ Ȫǻȝ ȕǻȡȔȤȡȢȥȦǻ ȝ ȖȢ
ȟȓ  ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ ȦȤȜȠȔȲȦȰ ȟȲȘȜȡȧ Ȗ ȡșȘȢȟǻ ȝ ȡșȖȢȟǻ
ȠȔȤȡȢȦȜ ©ǾȥȦȰ ȡȔ ȥȖǻȦǻ ȘȢȟȓ  Ǖ ȩȦȢ ȁȁ țȡȔǿ"  ǾȥȦȰ
ȡȔȥȖǻȦǻȖȢȟȓǕȩȦȢȁȁȠȔǿ"ǾȥȦȰȟȲȘșȡȔȥȖǻȦǻ—
ǦȤǻȕȟȢȠțȟȢȦȢȠ ȥȓȲȦȰ  ǜȘȔǿȦȰȥȓ ȣȔȡȧȲȦȰ  Ǖ ȘȢȟǻ
ȡș țȡȔȲȦȰ —  Ǣǻ ȘȢȟǻ ȡǻ ȖȢȟǻ  ǜ ȡȧȘȰȗȢȲ ȦȔ ț ȗȢ
ȤșȠǛȧȣȔȡȡȔȘǻȖȔȲȦȰǕȣȟȔȞȔȦȜ—ȥȢȤȢȠǗȢțȰ
ȠǻȦȰȥȤǻȕȟȢțȟȢȦȢǧȔȕȧȘȰȦșȕȔȗȔȦǻǕȓȖǻțȰȠȧȥȟȰȢ
țȜ—ǠȜȩȢȖȜȟȜȖȔȦȜǜȔȦȢȣȟȲȡșȘȢȟȲǙȤǻȕȡȜȠȜ
ȥȟȰȢțȔȠȜ  ǜȔȦȢȣȫȧ ȡșȖȢȟȲ  ǖȢȥȜȠȜ ȡȢȗȔȠȜ  ǧȢȘǻ
ȓ ȖșȥșȟȜȝ  ǧȢȘǻ ȓ ȕȔȗȔȦȜȝ  ǴȞ ȕȧȘș ȥșȤȘșȡȰȞȢ  ǤȢ
ȖȢȟǻȗȧȟȓȦȜª ȤȤ— 
ǣȦȚșȠȔȤȡȢȦǻȚȜȦȦȓȩȔȝǻȖȬȔȦȔȩȗȢȡȢȤȢȖȜȦȢȗȢ
ȕȟȔȗȢȣȢȟȧȫȫȓ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢ ȘȧȬșȖȡȜȝ ȥȣȢȞǻȝ
ȓȞȜȝ ȘȔǿ ȖȢȟȓ ȥșȤȪȓ ȕȢ ȦǻȟȰȞȜ ȖȢȡȢ ȡș ȢȘȧȤȜȦȰ ȕȢ
ȖȢȟȓ ȥșȤȪȓ — ȡș ȥȖȔȖȢȟȓ Ȕ ȖȢȟȓ Ȗ ȘȢȕȤǻ ȧ țȗȢȘǻ ț
ȟȲȘȥȰȞȢȲ ȣȤȜȤȢȘȢȲ ǴȞȭȢ Ȫș ȡș ȖǻȘȗȢȠǻȡ ȫȜȦȔȡȜȩ
ȭș Ȗ ȘȜȦȜȡȥȦȖǻ ȦȖȢȤǻȖ ǘ ǦȞȢȖȢȤȢȘȜ ȦȢ Ȗ ȧȥȓȞȢȠȧ
ȤȔțǻ ȣșȤșȗȧȞ ǻț ȡȜȠȜ țȧȠȢȖȟ șȡȜȝ țȤșȬȦȢȲ ȡȔȪ
ȠșȡȦȔȟȰȡǻȥȦȲ ǡȢȦȜȖ ȖȢȟǻ ȥșȤȪȓ ȥȦȔȡș ȢȘȡǻǿȲ ț
ȞȢȡȥȦȔȡȦǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȢșțǻȁȖǻȡȡȔȕȜȤȔǿțȔȟșȚȡȢȖǻȘ
ȞȢȡȦșȞȥȦȧ ȭȢȤȔțȧ ȡȢȖȜȩ ȠȢȘȧȟȓȪǻȝ ǜȖșȤȡǻȠȢ ȧȖȔȗȧ
ȦȧȦȦȔȞȜ ȖȣșȤȬș ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȝ ȘǻǿȥȟȢȖȢ
ȗȧȟȓȦȜ ȧ ȥȣșȪȜȨǻȫȡȢȠȧ țȡȔȫșȡȡǻ ȣȢȖȡȢȦȜ ȥȔȠȢȖȜȓȖȧ
ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ ȤȢțȞȢȬȧȖȔȡȡȓ ȧ ȣȤȔȖȘǻ ȝ ȖȢȟǻ — ȧ
ȞȢțȔȞȢȨǻȟȰȥȰȞȜȩ ȣȢșțǻȓȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȢȡȢ ȕȧȘș ȘȧȚș
ȡȔȗȢȟȢȬșȡȜȠ Ȫș ȥȟȢȖȢ ȡȔȕȧȖȔǿ ȖȚș ȝ țȡȔȫșȡȡȓ ȡș
ȟȜȬș ȥȔȠȢțȔȕȧȦȡȰȢȗȢ ȕȧȡȦȔȤȥȦȖȔ ȦȔ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȗȢ
©ȬȧȞȔȡȡȓȘȢȟǻªȔȝȭȔȥȟȜȖȢȗȢȣȔȡȧȖȔȡȡȓȞȢțȔȪȰȞȢȗȢ
ȕȤȔȦșȤȥȦȖȔ Ȗ ȠȜȡȧȟȢȠȧ ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ȦȔ ǻȡ 
ǗȢȟȓȡșȢȘȠǻȡȡȢȝȘșǻȖȣȔȤǻțǻȥȟȔȖȢȲ—ȖȢȡȜȥȧȣȧȦȡǻ
ȦȔȖțȔǿȠȢȥȣȤȜȫȜȡșȡǻȖ©ǶȖȔȡǻǤǻȘȞȢȖǻª—©ǤȔȡȢȖȔȟȜ
ȘȢȕȧȖȔȟȜǶȥȟȔȖȧǻȖȢȟȲª ȤȤ— ȧ©ǘȔȠȔȟǻȁª—
©ǢȔȬȔȖȢȟȓȝȥȟȔȖȔª Ȥ 
Ǯș ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁª   ȡȔȗȢȟȢȬșȡȢ ȖȖȢ
ȘȜȟȜ ȣȢȡȓȦȦȓ ©ȞȢțȔȪȰȞȔ ȖȢȟȓª ȠȔȥȬȦȔȕ ȓȞȢȁ — ȥȔȠȔ
ȣȤȜȤȢȘȔ ȥȔȠȔ țșȠȟȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ǧȔȠ ȬȜȤȢȞȢ ȦȔȠ Ȗș
ȥșȟȢǣȘȞȤȔȲȘȢȞȤȔȲǴȞȦȔȖȢȟȓȭȢȠȜȡȧȟȔȥȰ

ǙȡǻȣȤȬȜȤȢȞȜȝ—ȠȢȤșǦȦșȣǻȥȦșȣȤșȖȧȦȰȣȢȤȢȗȜǶ
ȠȢȗȜȟȜ—ȗȢȤȜǧȔȠȤȢȘȜȟȔȥȰȗȔȤȪȲȖȔȟȔǟȢțȔȪȰȞȔȓ
ȖȢȟȓªǙȟȓǭșȖȫșȡȞȔȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁȣȢȤȜȘȧȚșȣȤȜȞȠșȦȡș
ȔȥȢȪǻȲȖȔȡȡȓȖȢȟǻȥǻȫȢȖȢȁȞȢțȔȪȰȞȢȁȖȢȟǻțȣȤȜȤȢȘȡȜȠȜ
ȥȦȜȩǻȓȠȜȭȢțȔȣșȤșȫȧȲȦȰȟȲȘȥȰȞǻȢȕȠșȚșȡȡȓ ǖșȤȧȫȜ
ȬȜȤȬșǕǡȢȝȥǻǿȡȞȢȥȟȧȬȡȢȗȢȖȢȤȜȦȰȣȤȢ©ȖȢȟȲȓȞ
ȥȖǻȦªȧǭșȖȫșȡȞȔȘȜȖǡȢȝȥǻǿȡȞȢǕǦ ǢșȤǻȘȞȢ
©ȣǻȘȥȦȔȖȔªȖȢȟǻ—ȥȔȠȘȧȩȧȞȤȥȦșȣȧ©ǧȔȠȖȬȜȤȢȞǻȠ
ȣȢȟǻȖȢȟȓª ©ǢǡȔȤȞșȖȜȫȧª ©ǦȜȡȜȠȢȁȗȔȝȘȔȠȔȞȜ
ǦȖǻȦȬȜȤȢȞȜȝȖȢȟȓ—ǶȘǻȦȰȥȜȡȜȣȢȗȧȟȓȝȦșǤȢȬȧ
ȞȔȝȦșȘȢȟǻª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤȤ— ǫȓȖȢȟȓȠȢȖȕȜ
ȡș ȣȢȦȤșȕȧǿ ȞȢȡȥȦȤȧȞȦȜȖȡȢȗȢ ȢțȡȔȫșȡȡȓ ȖȢȡȔ ȧȓȖȟȓ
ǿȦȰȥȓȦȢȓȞȖȜțȖȢȟșȡȡȓȖǻȘȣȢȞȢȤȜȝȗȡǻȦȧȦȢȫȔȥȢȠȓȞ
ȢȕȡȔȘǻȝȟȜȖȔȢȕǻȪȓȡȞȔȡșȣǻȘȖȟȔȘȡȢȥȦǻȡǻȞȢȠȧȝȡǻȫȢȠȧ
ǧȔȞȧ ȖȢȟȲ ȠȔȟȲǿ ǢȔțȔȤ ǦȦȢȘȢȟȓ ȞȢȩȔȡǻȝ ǘȔȟǻ ©ǡȜ
ȣȢȁȘșȠȢȦȧȘȜȘșȡșȠȔǻȡșȕȧȘșȡǻȣȢȟȞȢȖȡȜȞȔȡǻȕȔȦȰȞȔ
ȦȖȢȗȢ Șș ȦǻȟȰȞȜ ȢȘȡȔ ȖȢȟȓ ȢȘȡȔ ȖȢȟȓ ȦȔ ȭȔȥȦȓª 
  ǡȢȦȜȖ ȭȔȥȟȜȖȢȁ ȥȧȗȢȟȢȥȡȢȥȦǻ ȕșțȢȗȟȓȘȡȢȁ ȧȞȤ
ȖȢȟǻ ȕșțȠșȚȡȢȠȧ ȧȞȤ ȥȦșȣȢȖǻ ȣȢȠǻȦȡȜȝ ǻ Ȗ ȕǻȟȰȬ ȣȢ
ȟǻȦ ȢȞȤșȥȟșȡȜȩ ȦșȞȥȦȔȩ ȓȞȢȦ ȧ ȣȢȟȧȠ·ȓȡȜȩ Ȗǻțǻȓȩ
ǡȜȞȜȦȜ ǘȔȝȘȔȓ©ǝ ȡȔȬȜȖȢȟȰȡȯș țȔȞȢȡȯ ǗȥȦșȣȓȩ
ȬȜȤȢȞȜȩ ȢȚȜȖȧȦª    Ǖȟș Ȫș ȤȢȠȔȡȦȜȫȡș ȤșȦȤȢ
ȖȚșȡșȦǻȟȰȞȜȡȔȘȜȩȔǿ— ȡȔȕȧȖȔǿȥȜȟȜȝȗǻȤȞȢȦȔȤȢț
ȫȔȤȧȖȔȡȡȓ ǕȣȢȨșȢț ȞȢțȔȪȰȞȢȁ ȖȢȟǻ ȤȢțȤȓȘȚȔǿȦȰȥȓ
ȥȧȠȡȜȠ ȨǻȡȔȟȢȠ ȭȢ ȥȦȔȖȜȦȰ ȣǻȘ ȥȧȠȡǻȖ ȁȁ ǻȥȦȢȤ ȣșȤ
ȥȣșȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ©ǧȔȠ ȤȢȘȜȟȔȥȰ ȗȔȤȪȲȖȔȟȔ  ǟȢțȔȪȰȞȔȓ
ȖȢȟȓǧȔȠȬȟȓȩȦȢȲȦȔȦȔȤȔȠȜǜȔȥǻȖȔȟȔȣȢȟș!
ǤȢȞȜ ȡș ȢȥȦȜȟȢ  ǠȓȗȟȔ ȥȣȢȫȜȦȰ Ǖ ȦȜȠ ȫȔȥȢȠ 
ǗȜȤȢȥȟȔȠȢȗȜȟȔª ©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª 
ǡȢȦȜȖȜȗșȤȢȁȞȜȞȢțȔȪȰȞȜȩȣȢȩȢȘǻȖțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȖȜ
ȖșȤȬȧȲȦȰȥȓȗǻȤȞȜȠȔȞȢȤȘȢȠȠȜȡȧȟȢȥȓȡșȖșȤȡșȦȰȥȓ
ǻ ȦǻȟȰȞȜ ȥȟȔȖȔ ȟȜȬȜȟȔȥȰ ȧ ȥȣȔȘȢȞ ȡȔȭȔȘȞȔȠ ȦȔ ȖȢȡȜ
ȁȁȡșȬȔȡȧȲȦȰǪȢȫȔțȔȪȜȠȜȘȢȞȢȤȔȠȜȝ©ȣȟȔȫȔȠȜªȖ
ǭșȖȫșȡȞȔȡșȢȘȠǻȡȡȢȣȢȥȦȔǿ ȫȜȞȤȜǿȦȰȥȓ ȡȔȘǻȓȔȕȢȝ
ȣȢȞȟȜȞȘȢȡȔȪȥȔȠȢȥȦȢȓȡȡȓǢșȖȔȚȞȢȣȤȜȣȧȥȦȜȦȜȭȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȦȓȚȞȢȘȧȠȔȟȢȥȓȣȤȢȦșȫȢȠȧȖșȟȜȫșțȡȜȝ
ȖȜȕȧȩ ȞȢțȔȪȰȞȢȁ ȦȔ ȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȢȁ șȡșȤȗǻȁ ȘȢȖȗȔ ǻȥȦȢȤ
ȡȜțȞȔ ȖȜȓȖǻȖ ȞȤȔȝȡȰȢȗȢ ȖȢȟșȟȲȕȥȦȖȔ țȢȞȤ ȝ ȧ
ȨȢȤȠȔȩ ©ȗȧȟȓȡȡȓª ȦȔ ©ȣȔȡȢȖȔȡȡȓª  ȘȔȟȜ Ȗ ȣǻȘȥȧȠȞȧ
ȢȦȧ ©ȠȢȗȜȟȧª — ǻ ȕȧȞȖȔȟȰȡȧ ǻ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȧ ǡȔȕȧȦȰ
ǻ Ȫǻ ȤȢțȘȧȠȜ ȠȔȲȦȰ ȥȦȢȥȧȡȢȞ ȘȢ ȣȢȥȦȧȣȢȖȢȁ țȠǻȡȜ
ȣȢșȦȢȖȜȩ ȢȪǻȡȢȞ Ǖ ȖȢȡȜ Ȫǻ ȤȢțȘȧȠȜ ȡș ȣȢȟȜȬȔȟȜ
ȝȢȗȢȡǻȞȢȟȜǨȚșȖǟȢȥȔȤȔȟǻȧȣȢșțǻȁ©ǣȝȫȢȗȢ
ȦȜȣȢȫȢȤȡǻȟȢªǭșȖȫșȡȞȢțȡȢȖȧȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓȘȢȢȦȢȗȢ
ȭș ț ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª ȣȜȦȔȡȡȓ ȖȢȟȓ ǻ ȞȤȢȖ ȫȢȠȧ ȞȤȢȖ
ȣȤȢȟȜȖȔǿȦȰȥȓ ȠȔȤȡȢ" ©— ǤȢȫȢȤȡǻȟȢ ȓ ȢȘ ȞȤȢȖǻ  ǜȔ
ȖȢȟȰȡȧȲȖȢȟȲ!ǤȢȫȢȤȡǻȟȢȓțșȟșȡșǧȔțȔȖȔȬȧ
ȖȢȟȲǴțȡȢȖȕȧȘȧțșȟșȡǻȦȜǕȖȜȖȚșȡǻȞȢȟȜǢș
ȖșȤȡșȦșȥȓ ȡȔ ȖȢȟȲ  ǖȧȘșȦș ȢȤȔȦȜ  ǡșȡș ȥȦȜȩȔ ȦȔ
ȢȤȲȫȜǙȢȟȲȣȤȢȞȟȜȡȔȦȜª ǗȟȔȥȡșȥȖȢȁȘȢȞȢȤȜǭșȖ
ȫșȡȞȢȔȘȤșȥȧǿ©ȣȤȔȖȡȧȞȔȠȣȢȗȔȡȜȠªȩȢȫȔȝȡșțȡǻȠȔǿ
ȣȜȦȔȡȡȓȫȢȠȧ©ȣȤȔȘǻȘȜȖșȟȜȞǻªȡșȖȦȤȜȠȔȟȜȖȢȟȲ
ǭȟȓȩ ȢȘ ȞȢțȔȞȢȨǻȟȰȥȰȞȜȩ ǻȟȲțǻȝ ȖȧȚȫș — ǻȘșȔ
ȟǻțȔȪǻȁ ȥǻȫȢȖȢȁ ȖȢȟȰȡȜȪǻ  ȘȢ ȞȢȡȥȦȤȧȞȦȜȖȡȢȁ ȡȔȪ ǻȘșȁ

ǗǣǠǴ

ȞȜȤȜȟȢȠșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȢȗȢȠȔȥȬȦȔȕȧȣȢțȡȔȫșȡȢǻȗȟȜȕȢȞȜȠ
ȢȡȢȖȟșȡȡȓȠ ȣȢȡȓȦȦȓ ȖȢȟǻ ȓȞ ȔȦȤȜȕȧȦȧ ȡȔȪ ȚȜȦȦȓ
ǫș ȖȚș ȡș ȣȤȢȥȦȢ ȞȢțȔȪȰȞș ©ȣȢȗȧȟȓȡȡȓª țȗȢȘȢȠ ȧ
©ǪȧȥȦȜȡǻª ȠȔȦȜȠșȠȢ ȓȥȞȤȔȖȧ ȣȢșȦȜȫȡȧ ȣȔȤȔȟșȟȰ ȘȢ
©ȖșȥșȟȢȗȢ ȣȢȗȧȟȓȡȡȓª — ©ȞȤȜȖȔȖș țȔȟȜȪȓȡȡȓª  ǻ ȡș
ȦǻȟȰȞȜ ȥȣȔȟȔȩȜ ȗșȤȢȁȞȜ ȥǻȫȢȖȢȗȢ ȕȤȔȦȥȦȖȔ Ȕ ȖșȟȜȞȔ
ȥȧȠȔ ȣșȤșȚȜȖȔȡȰ ȞȢȟȜȬȡȰȢȗȢ ȥȔȠȢȖȟȔȘȔȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȭȢ ȞȢȡȪșȡȦȤȧȖȔȟȜȥȓ ȡȔȖȞȢȟȢ ȢȕȤȔțȧ ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȜ
ǢșȗȔȦȜȖȡș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ȧ țȖ·ȓțȞȧ
ț ǤșȤșȓȥȟȔȖȥȰȞȜȠ ȔȞȦȢȠ ȡș ȣșȤșȞȤșȥȟȲȖȔȟȢ Ȗ ȢȫȔȩ
ǭșȖȫșȡȞȔȓȞǻȖȣȔȠ·ȓȦǻȝȢȗȢȣȢȞȢȟǻȡȡȓȢȕȤȔțȧȪȰȢȗȢ
ȘǻȓȫȔȞȢȦȤȜȝȧȦǻȟȲȖȔȖȣșȤȥȣșȞȦȜȖȧȣȢȖȡȢȪǻȡȡȢȗȢȡȔȪ
ǻȥȡȧȖȔȡȡȓǕȘȚșȓȞȣȜȥȔȖǡǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖȡȔȖǻȦȰȣǻȥȟȓ
ȖȥǻȩȢȕȠșȚșȡȰǤșȤșȓȥȟȔȖȥȰȞȢȁȧȗȢȘȜ©ȧȥȦȤǻȝȞȢțȔȫȫȜȡȜ
ȕȧȖ ȕǻȟȰȬ ȣȢȘǻȕșȡ ȘȢ ȧȥȦȤȢȲ ȦșȣșȤǻȬȡǻȩ ȖȢȟȰȡȜȩ
ȘșȤȚȔȖǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȜȩȦȔȞțȖȔȡȜȩȞȢȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȩȡǻȚ
ǡȢȥȞȢȖȥȰȞș ȪȔȤȥȦȖȢ ǻ ȦșȣșȤǻȬȡȓ ǥȢȥǻȝȥȰȞȔ ǻȠȣșȤǻȓª
Ǘ ȧȥȦȤȢȁ ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȜ ȕȧȟȢ țȔȞȟȔȘșȡȢ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ
țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȘȢ ȣȢȖȡȢȪǻȡȡȢȁ ȞȢȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȢȁ ȘșȤȚȔȖȜ
ǡ ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ ȡȔȗȔȘȔȖ ȣȤȢ Ȧș ©ȓȞ ț ȘȧȚș ȠȔȟȢȗȢ
ȣȢȫȔȟȔ ȤȢȥȦȜ ȦșȣșȤǻȬȡȓ ȖȢȟȓ ȡȔȤȢȘȧ Ȗ Ǖȡȗȟǻȁª ǻ
ȖǻȘțȡȔȫȜȖ ȭȢ ȥȟȔȖȡȢțȖǻȥȡȔ ǗșȟȜȞȔ ǘȤȔȠȢȦȔ ȣȤȢ
ǗȢȟȰȡȢȥȦǻ 0DJQD&KDUWD/LEHUWDWXP ȘȔȖȔȟȔȡșȡȔȕȔȗȔȦȢ
ȕǻȟȰȬș ȖȢȟȰȡȢȥȦșȝ ©ȡǻȚ ȖȢȟȰȡȢȥȦǻ ȡȔȬȜȩ ȞȢțȔȞǻȖ ȧ
ȤȢȪǻª ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖǡǤȤȢȣȔȭȜȝȫȔȥǨȞȤȔȁȡȪǻȣǻȘ
ǡȢȥȞȢȖȥȰȞȜȠȪȔȤȥȦȖȢȠ — ǟǦ 
ǖȟȔȗȢȘȔȦȰ ȥǻȫȢȖȢȁ ȖȢȟǻ ȖȦȤȔȫșȡȢ ȡȔțȔȖȚȘȜ ǻ
ȣȤȜȥȦȤȔȥȡșȢȣȟȔȞȧȖȔȡȡȓȁȁȢțȡiȫȧǿȦȧȣȤǻȤȖȧȖȡȔȪȘȢȟǻ
ȓȞȧ ȘȢȞȢȡȫș ȦȤșȕȔ ȣșȤșȝȦȜ ȥȔȠȔ ȕșțȡȔȘǻȓ ȠȢȚș ȕȧȦȜ
ȭȢȡȔȝȗȢȥȦȤǻȬȜȠ ȣȢȞȟȜȞȢȠ ȘȢ Șǻȁ  Ǖȟș Ȫș ȖȦȤȔȦȔ țȔ
ȓȞȧȡǻȘȢȞȢȗȢȔȣșȟȲȖȔȦȜȖȢȡȔȥȦȔȟȔȥȓȕșțȣȢȖȢȤȢȦȡȢǻ
ȥȞȔțȔȦȰȕȜȣȢțȔȫȔȥȔȠȜȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡȢȥȦǻȡȢȖȜȩȣȢȞȢȟǻȡȰ
ǢȔȦȢȠǻȥȦȰȦȔȖȦȤȔȦȔȡȔȪȖȢȟǻȭȢȁȁȥȜȠȖȢȟǻțȧȲȦȰȤȧȁȡȜ
ǬȜȗȜȤȜȡȔȦȔȤȢțȤȜȦǻȠȢȗȜȟȜȖȜȞȟȜȞȔǿȡȔȕȔȗȔȦȢȬȜȤȬș
ȞȢȟȢșȠȢȪǻȝȦȔǻȘșȝǧȧȦȧȚșǿȖȜȡȔȖȜȡȔȥȜȡǻȖȥȔȠȢȁ
ǨȞȤȔȁȡȜ ©ȡȔȬȔªȣȤȢȖȜȡȔ ǻțȟȢȫȜȡșȡȡȓȖȢȤȢȗǻȖǶȦȧȦ
ȣȢȥȦȔǿȡșȣȤȢȥȦȢȡȔȘǻȓ—ȣȤȢȗȢȟȢȬȧǿȦȰȥȓȠȢȤȔȟȰȡȜȝ
ǻȠȣșȤȔȦȜȖȔȖȟȔȥȡșǻȠȣșȤȔȦȜȖȥȔȠȢȁǻȥȦȢȤǻȁ©ǫșȤȞȢȖ
ȘȢȠȢȖȜȡȔǥȢțȖȔȟȜȦȰȥȓǻțȣǻȘȡșȁǗȥȦȔȡșǨȞȤȔȁȡȔ
ǶȤȢțȖǻǿȦȰȠȧȡșȖȢȟǻǦȖǻȦȣȤȔȖȘȜțȔȥȖǻȦȜȦȰǶȣȢȠȢ
ȟȓȦȰȥȓȡȔȖȢȟǻǢșȖȢȟȰȡȜȫǻȘǻȦȜª ©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩª
ȤȤ— 
ǦȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȡȔȥȦȤȢȁȖ ȦȔ ǻȘșȝ ȡȢȖȢȁ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣȢȤȜ ȖȞȔțȧǿ ȡȔ Ȧș ȭȢ ȝȘșȦȰȥȓ ȖȚș ȡș ȣȤȢ
ȬȧȞȔȡȡȓ ȖȢȟǻ Ȗ ȫȜȥȦȢȠȧ ȣȢȟǻ ȫȜ Ȗ ȞȢțȔȪȰȞȜȩ ȖȜ
ȣȤȔȖȔȩ ȡȔ ǬȢȤȡș ȠȢȤș ȔȕȢ Ȗ ȣȢȤȔȩȧȡȞȔȩ ǻț ȟȓȩȔȠȜ
ȡș Ȗ ȗȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡǻ — ȧțȔȗȔȟǻ ȡș ȣȤȢ ȠȜȡȧȟȧ ȖȢȟȲ Ȕ
ȣȤȢ ǻȥȦȢȤ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȧ ȣȤȢ ȖȜȕȢȤȲȖȔȡȡȓ ȖȢȟǻ ȡȔ Ȧǻȝ
țșȠȟǻȘșȖȢȡȔțȔȣȢȖǻȘȔȟȔȥȓȣȤȢȦȖȢȤșȡȡȓȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ
ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ ȣȤȢ ȗǻȘȡș ȠǻȥȪș ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȥȟȢȖ·ȓȡ
ȥȖǻȦǻ ǜȖȜȫȔȝȡȢ Ț ȦȔȞȔ țȠǻȡȔ ȡȔȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ —
ȤșțȧȟȰȦȔȦȡșȟȜȬșǻȘșȝȡȢȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡȢȁșȖȢȟȲȪǻȁȥȔȠȢȗȢ
ǭșȖȫșȡȞȔȞȤȜȥȦȔȟǻțȔȪǻȁȝȢȗȢȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȢȁȣȢȥȦȔȖȜȔȝ
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ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȣȢȦȧȚȡȢȗȢȧȞȤȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜȭȔ
ȢȣȤȜȓȖȡșȡȢȗȢ țȢȞȤ Ȗ ǟȜȤȜȟȢǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȢȠȧ
ȕȤȔȦȥȦȖǻ ȤșȫȡȜȞȢȠȓȞȢȗȢȣȢșȦȥșȕșȣȢȫȧȖȔȖ
ǶȘșȓȕȢȤȢȦȰȕȜțȔȖȢȟȲțȖșȟȜȞȢȲșȠȢȪǻȝȡȢȲȥȜȟȢȲ
ȦȔǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȲȡȔȥȡȔȚșȡǻȥȦȲȣȤȢȝȠȔǿ©ǟȔȖȞȔțª
ȔȖȣȢȥȟȔȡȡǻ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȦȔ©ǜȔȣȢȖǻȦǻªȥȓȗȔǿ
ȣȔȦșȦȜȞȜȡȔȪȗȔȥȟȔǤȤȜȞȠșȦȡȢȭȢȣȢȥȜȟȲȲȫȜșȡșȤ
ȗșȦȜȞȧ ©ȖȢȟșȖȜȞȟȜȞȔȡȡȓª ȖȢȟșțȔȞȟȜȡȔȡȡȓ ȣȢșȦ ȖȢȘ
ȡȢȫȔȥ ȗȢȥȦȤȢ ȞȔȤȦȔǿ ȣȥșȖȘȢȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡș ȖȢȟșțȔȕȔȟȔ
ȞȧȖȔȡȡȓ ȩȖȔȥȦȢȭǻ ȧȓȖȡȜȠȜ ȫșȥȡȢȦȔȠȜ ȡȔȪ ȠȜȡȧȟȢȗȢ
ȦȧȦ ǭșȖȫșȡȞȢ ȨȔȞȦȜȫȡȢ ȣȢȟșȠǻțȧǿ ǻ ț ȥȢȕȢȲ ȤȔȡ
ȡǻȠ  ©´Ǖ ǻȥȦȢȤǻȓ ȣȢșȠȔ  ǗȢȟȰȡȢȗȢ ȡȔȤȢȘȔ ! 
ǨȡȔȥȖȢȟȓȖȜȤȢȥȦȔȟȔǙȡǻȣȤȢȠȧȠȜȖȔȟȔȥȰǨȗȢȟȢ
ȖȜ ȗȢȤȜ ȥȟȔȟȔ  ǦȦșȣȢȠ ȧȞȤȜȖȔȟȔȥȰµ  ǟȤȢȖ·Ȳ ȖȢȡȔ
ȧȠȜȖȔȟȔȥȰ  Ǖ ȥȣȔȟȔ ȡȔ ȞȧȣȔȩ  ǢȔ ȞȢțȔȪȰȞȜȩ ȖȢȟȰ
ȡȜȩ ȦȤȧȣȔȩ  ǣȞȤȔȘșȡȜȩ ȦȤȧȣȔȩª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ
ȚȜȖȜȠª ȤȤ —136, 141—  ©ǟȢțȔȪȰȞǻ ȖȢȟȰȡǻ
ȦȤȧȣȜª—ȪșȠȢȚșȡȔȝȕȢȟȲȫǻȬșȥȔȤȞȔȥȦȜȫȡșțȔȣșȤș
ȫșȡȡȓ țȖȜȫȡȢȁ ȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȢȁ ȤȜȦȢȤȜȞȜ ȣȤȢ ȥȟȔȖȡș ȠȜ
ȡȧȟș
ǕȤșȬȦ ȞȔțșȠȔȦ ȥȢȟȘȔȦȥȰȞȔ ȞȔȦȢȤȗȔ — ȦȤȔȗǻȫȡȜȝ
țȟȔȠ ȧ Ȗȥǻȝ ȣȢșȦȢȖǻȝ ȘȢȟǻ ȭȢ ȕȔȗȔȦȢ Ȗ ȫȢȠȧ țȠǻȡȜȖ
ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȕȔȫșȡȡȓ ȣȢȟǻȦ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ Ȕ ȣȢȫȔȥȦȜ ȝ
ȥȔȠȢȢȪǻȡȞȧ — ȢțȜȖȔȲȦȰȥȓ ǻ ȡȢȖȜȠ țȖȧȫȔȡȡȓȠ ȥȟȢȖȔ
ȖȢȟȓ ǧșȣșȤ ȖȢȟȓ ȗȢȥȦȤȢ ȣșȤȥȢȡȔȟǻțȧǿȦȰȥȓǻ ȡȔ ȕȔȗȔȦȢ
ȤȢȞǻȖ ȥȦȔǿ ȭș ȕǻȟȰȬș ȡǻȚ ȤȔȡǻȬș ȣȢȥȦǻȝȡȢȲ ȦǻȡȡȲ
ȗȢȥȣȢȘȔȤȓ ȥȦȔȡȢȖȜȭȔ — ȡșȖȢȟǻ ©Ǘ ȡșȖȢȟǻ ȦȓȚȞȢ
ȩȢȫȔȝȖȢȟǻǦȞȔțȔȦȰȣȢȣȤȔȖȘǻȡșȕȧȟȢǧȔȖȥșȦȔȞȜ
ȓȞȢȥȰȚȜȟȢȥȰªǥșȔȟȰȡǻȥȦȰȞȔțșȠȔȦȧțȤȢȘȚȧǿȤȢțȘȧȠȜ
ȣȤȢȕșțȗȟȧțȘǻȥȦȰȢȥȢȕȜȥȦȢȁȞȔȦȔȥȦȤȢȨȜǻȦȓȚȞǻȘȢȞȢȤȜ
ȥȢȕǻ ȥȔȠȢȠȧ ©ǙȧȤȡȜȝ ȥȖǻȝ ȤȢțȧȠ ȣȤȢȞȟȜȡȔȲ  ǮȢ
ȘȔȖȥȓȘȧȤȡȓȠȢȘȧȤȜȦȰǗȞȔȟȲȚǻȖȢȟȲȧȦȢȣȜȦȰª ©Ǘ
ȡșȖȢȟǻ ȦȓȚȞȢ ȩȢȫȔ ȝ ȖȢȟǻª  Ǘ ǻȡ Ț ȖȜȣȔȘȞȧ ȖȚș ȡȔ
țȔȥȟȔȡȡǻ ǻ ȞȢȟȜȬȡȓ ȡșȖȢȟȓ ȣȢȤǻȖȡȓȡȢ ț ȦșȣșȤǻȬȡȰȢȲ
ȥȜȦȧȔȪǻǿȲțȘȔǿȦȰȥȓȖȦȤȔȫșȡȢȲȖȢȟșȲ©ǕȠȔȟȔȥȰȖȢȟȓ
ȠȔȟȔȥȰ ȥȜȟȔ  ǧȔ ȥȜȟȧ ȣȢțȜȫȞȜ țȡȢȥȜȟȜ  Ǖ ȖȢȟȓ Ȗ
ȗȢȥȦȓȩ ȧȣȜȟȔȥȰ  ǧȔ ȘȢ ǡȜȞȢȟȜ țȔȕȟȧȘȜȟȔ  ǧȔ ȝ
ȧȣȜȖȔȦȰȥȓ țȔȤșȞȟȔȥȰª ǜȡȢȖȧ ȢțȜȖȔǿȦȰȥȓ ȦȢȝ ȣȤȜȞȤȜȝ
ȚȔȟȰ țȔ ȡșȢȕȔȫȡȢ ȖȦȤȔȫșȡȢȲ ȢȥȢȕȜȥȦȢȲ ȖȢȟșȲ ȭȢ
ȝ ȧ ȞȔțșȠȔȦȡǻȝ ȣȢșțǻȁ — ǻ ȣȢȤȢȘȚȧǿ ȗȢȥȦȤǻ ȥȟȢȖȔ ȘȢ
ȥșȕș ȥȔȠȢȗȢ ©ȡȔ ȣȢțȢȤȜȭș ȖșȘȧȦȰ  ǦȦȔȤȢȗȢ ȘȧȤȡȓ
ȠȧȬȦȤȢȖȔȦȜǮȢȕțȡȔȖȓȞȖȢȟȲȬȔȡȧȖȔȦȜǮȢȕțȡȔȖ
ȭȢ ȘȧȤȡȓ ȖȥȲȘȜ ȕ·ȲȦȰª ©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª 
ǧșȣșȤ ȡșȖȢȟȓ ȔȥȢȪǻȲǿȦȰȥȓ ț ȞȔțȔȤȠȢȲ ©— ǕȝȘȔ Ȗ
ȞȔțȔȤȠȜǕȝȘȔȖȡșȖȢȟȲª—©ǕǣǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª 
ț ȞȔȝȘȔȡȔȠȜ ȓȞǻ ȘȢȖșȟȢȥȓ ©ȖȢȟȢȫȜȦȜª ǻț ȗȟȧȩȢȲ
ȥȔȠȢȦȢȲ ©Ǘ ȡșȖȢȟǻ Ȗ ȥȔȠȢȦǻ ȡșȠȔǿ  ǢșȠȔ ț ȞȜȠ
ȥșȤȪșȣȢǿȘȡȔȦȰª—©ǗȡșȖȢȟǻȖȥȔȠȢȦǻȡșȠȔǿª©Ǣș
ȠȔ ȡȔȖǻȦȰ ȞȤȧȗȢȠ Ȧșȕș  ǗșȟȜȞȢȗȢ ǖȢȗȔª — ©Ǡǻȫȧ
Ȗ ȡșȖȢȟǻ Șȡǻ ǻ ȡȢȫǻª   ǻț ȦȜȥȓȫȢȖșȤȥȦȢȲ țȔȞȜ
ȡȧȦǻȥȦȲ ©ȘȔȟșȞȔ ȡșȖȢȟȓª  ț ȦȧȣȢȲ ȡșȥȞǻȡȫșȡȡǻȥȦȲ
ȥȣȧȥȦȢȬșȡȢȗȢ ȫȔȥȧ ©ǢșȠȔǿ ȗǻȤȬș ȓȞ Ȗ ȡșȖȢȟǻ  ǤȤȢ
ȖȢȟȲțȗȔȘȧȖȔȦȰª—©ǘǜª ǤȤȢȪǻȡșȖȢȟȰȡȜȫǻȣȢșțǻȁ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ ȥȟȧȬȡȢ ȞȔȚș ©ǗȢȟȲ ǭșȖȫșȡȞȢ țȗȔȘȧǿ ȓȞ
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ȭȢȥȰ ȡșȕȧȘșȡȡș ȞȔțȞȢȖș ȭȢȥȰ ȖȜȠȤǻȓȡș ǜȗȔȘȧǿ ȁȁ ț
ȡȔȝȕǻȟȰȬȢȲ ȦȧȗȢȲ ȡȔ ȓȞȧ ȟȲȘȜȡȔ ȠȢȚș țȘȢȕȧȦȜȥȓª
ǖȧȫȜȡȥȰȞȜȝ Ǚ ǪȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȔ ȘȧȠȞȔ
ǧȔȤȔȥȔ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǠȢȡȘȢȡ ǡȔȘȤȜȘ  Ǧ  
ǕȟșǭșȖȫșȡȞȢȡǻȞȢȟȜȡșȖǻȘȫȧȖȔȖȥșȕșȢȞȤșȠǻȬȡȢȖǻȘ
ǨȞȤȔȁȡȜ Ƕ ȢȥȢȕȜȥȦȧ ©ȡșȖȢȟȲ ȟȲȦȧª ȣșȤșȚȜȖȔȖ ȓȞ
ȡșȖǻȘ·ǿȠȡȧ ȖǻȘ ȡșȖȢȟǻ ȥȖȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧ ǗǻȘȦȔȞ ǻ ȖȦȤȔȦȔ
ȖȢȟǻ ǻ ȁȁ ȣșȤȬȢȤȓȘȡȔ ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ Șȟȓ ȕȧȦȦȓ ȖȥȰȢȗȢ
ȡȔȤȢȘȧ ȣșȤșȚȜȖȔȲȦȰȥȓ ȭș ȗȢȥȦȤǻȬș ǤȢȡȓȦȦȓ ȖȢȟǻ
ȘșȘȔȟǻȕǻȟȰȬșșȠȢȪǻȢȡȔȟǻțȧǿȦȰȥȓǻȡȦȜȠǻțȧǿȦȰȥȓ©ȥȖȓȦȔȓ
ȖȢȟșȡȰȞȔª ©ȖȢȟȰȡȔȓ ȖȢȟȓª ©ȖȢȟșȡȰȞȔ ȥȖȓȦȔȓ ȖȢȟȓª
©ȖȢȟȓȘȢȟȓ ȠȢȟȢȘȔȓª ȫȧȚș ȕșțȦȔȟȔȡȡȓ ȣȢȥȦȔǿ ȓȞ
ȖȟȔȥȡș ©Ǖ ȭș ȘȢ ȦȢȗȢ ȓȞ ȣȢȕȔȫȧ  ǡȔȟȢȗȢ ȩȟȢȣȫȜȞȔ
ȖȥșȟǻǡȢȖȢȘǻȤȖȔȟȢȥȰȢȘȗǻȟȟǻǣȘȡȢȢȘȡǻȥǻȡȰȞșȣǻȘ
ȦȜȡȢȠǦȜȘȜȦȰȥȢȕǻȖȥȦȔȤǻȝȤȓȘȡȜȡǻǡșȡǻțȘȔǿȦȰȥȓ
ȭȢȥșȓǮȢȪșȚȦȔȠȢȟȢȘȢȥȦȰȠȢȓǡșȡǻțȘȔǿȦȰȥȓ
ȭȢȡǻȞȢȟȜǗȢȡȢȡșȕȔȫȜȦȜȠșȖȢȟǻǦȖȓȦȢȁȖȢȟșȡȰȞȜª
©ǶțȢȟȢȦȢȁȝȘȢȤȢȗȢȁª 
ǶȭșȢȤȗȔȡǻȫȡǻȬȜȠȥȦȔǿȥȧȦȢȬșȖȫȣȢǿȘȡȔȡȡȓȖȢȟǻ
ț ȣȢȡȓȦȦȓȠȜ ȣȤȔȖȘȜ ȘȢȕȤȔ ȥȖȓȦȢȥȦǻ ȝ ȥȟȔȖȜ Ǩ ȖǻȤȬǻ
©ǖȧȖȔǿȖȡșȖȢȟǻǻȡȢȘǻțȗȔȘȔȲªțȡȢȖȧȣǻȘȡȢȥȜȦȰȥȓȠȢȦȜȖ
©ȖȜȥȢȞǻȠȢȗȜȟȜªȓȞǻȡșȖǻȘȥȦȧȣȔȟȜțȣȢșȦȢȖȢȁȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ
ȣȢȥȦǻȝȡȢȟȜȬȔȲȫȜȥȰțȡȔȞȔȠȜȦȢȗșȤȢȁȫȡȢȁȕȢȤȢȦȰȕȜȦȢ
ȞȤȜȖȔȖȜȩ ȣȢȤȔțȢȞ ǻ ȠȔȤȡȢȦȜ ȔȕȢ țȤȔȘȚșȡȢȥȦǻ ȚșȤȦȖ
ȔȟșȡșțȠǻȡȡȢ—ǻȘȢȞȢȤȢȠȦȔȣȢȞȟȜȞȢȠȘȢȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ
șȥȦȔȨșȦȢȲ țȢȕȢȖ·ȓțȟȜȖȢȁ ȣȔȠ·ȓȦǻ ©ȡȔ Ȗȥǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻ 
ǗȜȥȢȞǻȠȢȗȜȟȜȘȜȖȜȥȓȘȜȦȜȡȢǨȥǻȦǻȠȢȗȜȟȜȧȥǻȢȦȔ
ȞǻǢȔȫȜȡșȡǻȡȔȬȜȠȕȟȔȗȢȤȢȘȡȜȠȦȤȧȣȢȠǢȔȫȜȡșȡǻ
ȦȧȗȢǣȪșȖȢȟȓȥȣȜȦȰ!ǕȓȞȠȜȕȜȟȜȥȰȧȠȜȤȔȟȜ
ǜȔ ȭȢ ȠȜ ȗȢȟȢȖȜ ȥȞȟȔȘȔȟȜ  Ǘ ȢȪǻ ȠȢȗȜȟȜ" ǖȧȘșȬ
ȚȜȦȰ  ǧȢ ȠȢȚș ȝ țȡȔȦȜȠșȬ ȡșȕȢȚș  ǖȢ ȥȟȔȖȔ
țȘȢȤȢȖȢȞȤȜȫȜȦȰǜȔȡȔȬǻȗȢȟȢȖȜªǨȪȜȦȢȖȔȡǻȝȣȢșțǻȁ
ȞȔȦșȗȢȤǻȓȖȢȟǻȖȜȓȖȡȲǿȭșȢȘȜȡȥȖǻȝȖȔȚȟȜȖȜȝțȠǻȥȦ
ȖȢȟȓ ȠȢȚș Ȣȕ·ǿȘȡȧȖȔȦȜ ȡȔȤȢȘȜ ȖȥȧȣșȤșȫ ȡșȖȢȟǻ ȓȞȔ
ȁȩ ȤȢț·ǿȘȡȧǿ ©Ǖ ȠȜ ȕȤȔȦȔȟȜȥȓ ț ȟȓȩȔȠȜ  ǕȚ ȣȢȞȜ
ȦȤșȦǻȝ ǦȜȗȜțȠȢȡȘ  ǜ ȣȤȢȞȟȓȦȜȠȜ ȝȢȗȢ ȞȥȰȢȡȘțȔȠȜ 
ǢșȤȢț·ǿȘȡȔȟȜȡȔȥª ȤȤ— ǗȟȔȥȡșȦȔȞȧȘȧȠȞȧ
ǭșȖȫșȡȞȢȭșȖȜȤȔțȡǻȬșȖȜȥȟȢȖȜȖȧȣȢșțǻȁ©ǤȢȟȓȞȔȠª
ȥȣȢȘǻȖȔȲȫȜȥȰ ȭȢ ȣȢȖșȤȡȧȦȰȥȓ Ȧǻ ȫȔȥȜ ȞȢȟȜ ȞȢțȔȞȜ
©ǖȤȔȦȔȟȜȥȰțȖȢȟȰȡȜȠȜȟȓȩȔȠȜǤȜȬȔȟȜȥȰȖȢȟȰȡȜȠȜ
ȥȦșȣȔȠȜª ǧȧȦ țȖǻȥȡȢ ȪǻȞȔȖȜȦȰ ȡș ȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȫȡǻȥȦȰ
ȪǻǿȁǻȥȦȢȤȖǻțǻȁȔțȡȔȫȧȭǻȥȦȰȡșȕșțȣǻȘȥȦȔȖȡȢȗȢȧȓȖȟșȡȡȓ
ȣȤȢȦșȭȢȥȔȠșȖȢȟȓǻȦǻȟȰȞȜȖȢȟȓȥȦȖȢȤȜȦȰȔȦȠȢȥȨșȤȧ
ȠȜȤȡȢȗȢȥȣǻȖȚȜȦȦȓȡȔȤȢȘǻȖ
ǧȜȠ ȫȔȥȢȠ ȧ ȣȢșȠȔȩ ©ǢșȢȨǻȦȜª ©ǡȔȤǻȓª ȣȢȡȓȦȦȓ
ȖȢȟǻ ȢȘșȤȚȧǿ ȥȔȞȤȔȟȰȡȜȝ ȥȠȜȥȟ ȕșț ǡȔȤǻȁ ȦȔ ȁȁ ȥȜȡȔ
©ȠȜȕȡșțȡȔȟȜǶȘȢȥǻȣȤȔȖȘȜȡȔțșȠȟǻǦȖȓȦȢȁȖȢȟǻª
©ǡȔȤǻȓª ȤȤ —  ǚȣǻȦșȦ ©ȥȖȓȦȔª ȭȢȘȢ ȖȢȟǻ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȔȫȔȥȦȢȖȜȤȔȚȔǿȁȁȖȜȭȧȪǻȡȡǻȥȦȰȦȔȢȥȢȕȜȥȦș
ȕȟȔȗȢȗȢȖǻȡȡȓ ȣșȤșȘ ȡșȲ Ȕȟș ȦȧȦ — ȭș ȝ ȣȢȖȡȢȦȧ
țȘǻȝȥȡșȡȡȓ ȥȖȢȗȢ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ Ȗ ȚȜȦȦǻ țȔ
©ǖȢȚȜȠȜȗȟȔȗȢȟȔȠȜªǗȔȤȦȢȡȔȗȔȘȔȦȜȭȢȥȔȞȤȔȟȰȡȜȝ
ȖȜȠǻȤȖȢȟǻȖȣșȤȬșȣȢȥȦȔȖȧǭșȖȫșȡȞȔȭșȖ©ǤșȤșȕșȡȘǻª

ȘșȖȢȟȓȖȞȔțȧȖȔȟȔȡȔȖǻȘȞȤȜȦǻȥȦȰȞȢȕțȔȤȓȖǻȭȧȡȔȣȢșȦȔ
ȦȢȠȧȖȜȭȢȠȧȥȦȔȡȢȖǻȘȧȩȧȞȢȟȜ©ȥșȤȪșȣȢȖȢȟǻțǖȢȗȢȠ
ȤȢțȠȢȖȟȓª ǻ ȡȔȤȢȘȚȧǿȦȰȥȓ ©ǖȢȚș ȥȟȢȖȢª ǙȧȩȢȖȡǻ
ȖȜȠǻȤȜ ȖȢȟǻ ȖȦǻȟșȡǻ Ȗ ©ǤșȤșȕșȡȘǻª ȗȟȜȕȢȞȢ ȤȢțȞȤȜȖ
Ǘ ǖȔȤȞȔ Ȗ Ȟȡ ©ǤȤȔȖȘȔ ǟȢȕțȔȤȓª   ǫș ȥȖȢȗȢ
ȤȢȘȧ ȣȤȜȫȜȡȔ ȕȢȚșȥȦȖșȡȡȢȗȢ ȡȔȦȩȡșȡȡȓ ȭȢ ȖșȘș ȧ
ȣȢȡȔȘțșȠȡȧ ȥȨșȤȧ ǻȡȔȞȬș — țȖǻȤȓȡȡȓ ȥșȕș ǖȢȗȢȖǻ
Ǩ țȢȖȥǻȠ ǻȡ ǻȡȦȢȡȔȪǻȁ ȧȠȧȘȤșȡǻȝ ȥȞșȣȥȜȥȢȠ ǻ ȡș ȣȢ
țȕȔȖȟșȡǻȝ ȥȔȠȢǻȤȢȡǻȁ ȠȢȦȜȖ ȖȢȟǻ ȢțȖșȦȰȥȓ Ȗ ȣȢșțǻȓȩ
ȢȥȦȔȡȡǻȩȤȢȞǻȖțȢȞȤȖ©ǙȢȟǻªȦȔ©ǡȧțǻª
ǜȡȢȖȦȔȞȜ ȧ ȣȢșțǻȓȩ ȢȥȦȔȡȡǻȩ ȤȢȞǻȖ ȣȢȥȦȔǿ ȡș
ȥȣȢȘǻȖȔȡȢ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȢȖȔȡȜȝ ȠȢȦȜȖ ȖȢȟǻ ȥșȤȪȓ ȓȞȜȝ
ȣǻȥȟȓ ©ǟȔȦșȤȜȡȜª ȡȔȗȢȟȢȬșȡȢ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǡȔȤ·ȓȡȔ
ȫșȤȡȜȪȓª©ǤȜȦȔȟȔȕȥȔȠȔǦȔȠȔȥȖȢȗȢȥșȤȪȓȘȔȟȔȕ
ȝȢȠȧ ȖȢȟȲ  ǠȲȕȜȦȰ ȞȢȗȢ țȡȔǿª ȤȤ —  ǧș
ȣșȤȖǻȡȡȔȕȜȤȔǿȥȜȟȜșȦȜȫȡȢȗȢȖȜȞȟȜȞȧȤșȟǻȗȣȢȕȧȦȢ
ȖȢȠȧ ȟȜȪșȠǻȤȥȦȖȧ ȥȦȔǿ ȗȢȟȢȥȢȠ Ȗ ȢȕȢȤȢȡǻ ȟȲȘȥȰȞȢȁ
ȣȤȜȤȢȘȜ ȣȤȔȖȘȜ ȥșȤȪȓ ©ǘǻȠȡ ȫșȤȡȜȫȜȝª ©Ǣ ǧª
©ǠȜȞșȤǻª  ǧȧȦ ȠȢȚȡȔ țȗȔȘȔȦȜ ȥȟȢȖȔ Ǟǘ ǩǻȩȦș ǻț
ȣȤȔȪǻ©ǤȤȜțȡȔȫșȡȡȓȟȲȘȜȡȜªȓȞȜȝȖȜȖȢȘȜȖȠȢȤȔȟȰȡȜȝ
țȔȞȢȡ ǻț ©ȘȢȕȤȢȫȜȡȡȢȁ ȖȢȟǻª ȡșȖǻȘȘǻȟȰȡȢȁ ȢȘ ȠȢȖȜ
ȥșȤȪȓ©ǦȜȥȦșȠȔȥȖȢȕȢȘȜțȔȘȢȖȢȟȰȡȓǿȠȢǿȥșȤȪșȦȢȘǻ
ȓȞȣȤȢȦȜȟșȚȡȔțȠșȤȦȖȟȲǿǻȡȜȭȜȦȰȝȢȗȢª ǦǤȕ
Ǧ 
Ǖȟș Ȫș ȡș ȢțȡȔȫȔǿ ȭȢ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ȖȜ
ȗȔȥȔǿ ȖȢȗȢȡȰ ȣȢȟǻȦȜȫȡȢȁ ȖȢȟǻ Ǘǻȡ ȥȣȔȟȔȩȧǿ ȤȔț ȧ
ȤȔț ǻ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ Ȕ Ȗ ȢȥȦȔȡȡǻ ȤȢȞȜ — ȡș ȕșț ȖȣȟȜȖȧ
țȔȗȔȟȰȡȢȤȢȥȔȦȠȢȥȨșȤȜȕȢȤȢȦȰȕȜȡȔȖȞȢȟȢȥȞȔȥȧȖȔȡȡȓ
ȞȤǻȣȔȪȦȖȔȦȔȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȩȥȣȢȘǻȖȔȡȰ—ȤȢțȗȢȤȓǿȦȰȥȓț
ȡȢȖȢȲȥȜȟȢȲǬȜȡșȡȔȝȫǻȦȞǻȬșǭșȖȫșȡȞȢȖȧȣȢțȜȪǻȲȖ
ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡȓȩȡȔȖȞȢȟȢȣȤȢșȞȦǻȖȢȕǻȪȓȡȢȁ
ȤșȨȢȤȠȜ ȝȢȗȢ ȣȤȢȖǻȭșȡȡȓ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȖȜȕȧȩȧ
ȖȜȥȟȢȖȟșȡȢȖȣȢșțǻȁ©ǴȡșȡșțȘȧȚȔȲȡǻȖȤȢȞȧªȤȔȘȢȝ
ȤȓȥȡȢȪȜȦȢȖȔȡǻȝȖȤȔȘȓȡȥȰȞǻȫȔȥȜǻțȘșȕǻȟȰȬșȥȢȤȢȠȟȜȖȢ
țȔȠȢȖȫȧȖȔȡǻȝȡȜȡǻ©ǙȢȕȤȔȡșȚȘȜǢșȚȘȜȥȣȢȘǻȖȔȡȢȁ
ȖȢȟǻ—ǗȢȡȔțȔȥȡȧȟȔȪȔȤǡȜȞȢȟȔȀȁȣȤȜȥȣȔȖǕȭȢȕ
țȕȧȘȜȦȰ  ǪȜȤșȡȡȧ ȖȢȟȲ ȦȤșȕȔ ȠȜȤȢȠ  ǘȤȢȠȔȘȢȲ
Ȣȕȧȩ ȥȦȔȟȜȦȰ  ǧȔ ȘȢȕȤș ȖȜȗȢȥȦȤȜȦȰ ȥȢȞȜȤȧ  ǧȔ ȝ
țȔȩȢȘȜȦȰȥȓȖȚșȕȧȘȜȦȰªǣȠȜȡȔȡȡȓȦȔȞȜȩǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
țȔȞȟȜȞǻȖ ȓȞ ǻ ȣȢȓȥȡșȡȡȓ ȁȩ ©ȬȞǻȘȟȜȖȜȠª ȖȣȟȜȖȢȠ
ǡ ǬșȤȡȜȬșȖȥȰȞȢȗȢ — ȖȜȓȖ ȔȡȦȜǻȥȦȢȤ ȣǻȘȩȢȘȧ
ȘȤǻȕȡȢȗȢ ȨǻȟǻȥȦșȤȥȰȞȢȗȢ ȠȜȥȟșȡȡȓ ȓȞș ȡșțȘȔȦȡș
ȣȢȕȔȫȜȦȜ ȤșȔȟȰȡǻȥȦȰ ȞȤǻȣȢȥȡȢȁ ǥȢȥǻȁ ȥșȤșȘȜȡȜ  ȥȦ
ǻ ȓȞș ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻ ȤȧȩȜ Ȗ ǻȥȦȢȤǻȁ ȟȲȘȥȦȖȔ ȥȣȤȜȝȠȔǿ
ȟȜȬș ȧ ȥȖǻȦȟǻ ȘȢȥȖǻȘȧ ȓȞȢȕǻȡȥȦȖȔ ȦȔ ȕǻȟȰȬȢȖȜțȠȧ
©ǨȤȢȞȜǻȥȦȢȤǻȁª ȡȔȡȜȩȫȔȥȦȢȣȤȜȪȰȢȠȧȣȢȥȜȟȔȲȦȰȥȓ 
ȡȔȥȣȤȔȖȘǻȠȔȲȦȰȡȔȕȔȗȔȦȢȬȜȤȬȜȝȘǻȔȣȔțȢȡ
ǤȤȢȢȘȜȡǻțȣȢȘǻȕȡȜȩȧȤȢȞǻȖǭșȖȫșȡȞȢȗȢȖȢȤȜȦȰȧ
ȣȢȖǻȥȦǻ©ǤȤȢȗȧȟȞȔȥȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠȜȡșȕșțȠȢȤȔȟȜª
ȣȢȤǻȖȡȲȲȫȜȤǻțȡǻȧȞȤțșȠȟǻȦȔȁȩȡǿȠȜȡȧȟș©ǣȦȕșȤșȗȢȖ
ȦȜȩȢȗȢǙȢȡȔȘȢȞȤșȠȡȜȥȦȯȩȕșȤșȗȢȖȕȯȥȦȤȢȦșȞȧȭșȗȢ
ǙȡșȥȦȤȔ — ȢȘȡȔ ȣȢȫȖȔ țșȠȟȜ ȢȘȡȔ ȤșȫȰ ȢȘȜȡ ȕȯȦ
ȢȘȡȔ ȨȜțȜȢȡȢȠȜȓ ȡȔȤȢȘȔ ȘȔȚș Ȝ ȣșȥȡȜ ȢȘȡȜ Ȝ Ȧș

ǦǠǕǗǕ

Țș ǟȔȞ ȢȘȡȢȝ ȠȔȦșȤȜ ȘșȦȜ Ǖ ȠȜȡȧȖȬȔȓ ȚȜțȡȰ ȱȦȢȝ
ȞȧȫȞȜ țȔȘȧȠȫȜȖȯȩ ȘșȦșȝ ȖșȟȜȞȢȝ ȥȟȔȖȓȡȥȞȢȝ ȥșȠȰȜ
ȡș ȢȘȜȡȔȞȢȖȔª ǤȤȢ Ȫș ȥȖǻȘȫȔȦȰ ȣȔȠ·ȓȦȞȜ ȠȜȡȧȟȢȗȢ
©ǬȦȢ Țș ȗȢȖȢȤȓȦ ȣȯȦȟȜȖȢȠȧ ȣȢȦȢȠȞȧ ȱȦȜ ȫȔȥȦȯș
ȦșȠȡȯș ȠȢȗȜȟȯ ȡȔ ȕșȤșȗȔȩ ǙȡșȣȤȔ Ȝ ȗȤȔȡȘȜȢțȡȯș
ȤȧȜȡȯ ȘȖȢȤȪȢȖ Ȝ țȔȠȞȢȖ ȡȔ ȕșȤșȗȔȩ ǙȡșȥȦȤȔ" ǣȡȜ
ȗȢȖȢȤȓȦ Ȣ ȤȔȕȥȦȖș Ȝ ȥȖȢȕȢȘș ǖșȘȡȔȓ ȠȔȟȢȥȜȟȰȡȔȓ
ǗȢȟȯȡȰȜǤȢȘȢȟȜȓȢȡȔȢȩȤȔȡȓȟȔȥȖȢȜȩȤȔȥȣȜȡȔȦșȟșȝ
Ȗ ȡșȣȤȜȥȦȧȣȡȯȩ țȔȠȞȔȩ Ȝ ȤȢȥȞȢȬȡȯȩ ȣȔȟȔȦȔȩ Ǖ
ȠȢȓ ȣȤșȞȤȔȥȡȔȓ ȠȢȗȧȫȔȓ ȖȢȟȰȡȢȟȲȕȜȖȔȓ ǨȞȤȔȝȡȔ
ȦȧȗȢ ȡȔȫȜȡȓȟȔ ȥȖȢȜȠ ȖȢȟȰȡȯȠ Ȝ ȖȤȔȚȰȜȠ ȦȤȧȣȢȠ
ȡșȜȥȫȜȥȟȜȠȯș ȢȗȤȢȠȡȯș ȞȧȤȗȔȡȯ ǣȡȔ ȥȖȢșȝ ȥȟȔȖȯ
ȡȔȣȢȦȔȟȧȡșȘȔȖȔȟȔȖȢȤȢȗȔȘșȥȣȢȦȔȣȢȘȡȢȗȜȦȢȣȦȔȟȔ
Ȝ ȥȖȢȕȢȘȡȔȓ ȡșȤȔȥȦȟșȡȡȔȓ ȧȠȜȤȔȟȔ ǗȢȦ ȫȦȢ țȡȔȫȔȦ
ȠȢȗȜȟȯȜȤȧȜȡȯǢșȡȔȣȤȔȥȡȢȗȤȧȥȦȡȯȜȧȡȯȟȯȖȔȬȜ
ȣșȥȡȜțȔȘȧȠȫȜȖȯșțșȠȟȓȞȜȠȢȜǝȩȥȟȢȚȜȟȔȥȖȢȕȢȘȔ
Ȕ ȣșȟȔ ȦȓȚȞȔȓ ȢȘȜȡȢȞȔȓ ȡșȖȢȟȓª    — 
ǤȢȣȤȜȡșȢȘȡȢțȡȔȫȡǻȥȦȰȔȥȢȪǻȔȪǻȝȓȞǻȖȜȞȟȜȞȔǿȥȜȠȖȢȟ
ȞȧȤȗȔȡȧȠȢȗȜȟȜ ǻ Ȗ ȥȔȠȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȢ ȭȢ ȖȚș
ȝȬȟȢȥȓ ȖȜȭș ȗȢȟ ț ȧȤȢȞǻȖ ȠȜȡȧȟȢȗȢ țȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓ
ǻȠȣșȤȔȦȜȖ ȕȢȤȢȦȰȕȜ țȔ ȖȢȟȲ Ȫȓ ȕȢȤȢȦȰȕȔ ȡȔȖǻȦȰ
ȞȢȟȜțȔȞǻȡȫȧǿȦȰȥȓȣȢȤȔțȞȢȲȞȟȔȘșȡșȖȜȦȤȔȖȡȧȣșȫȔȦȰ
ȡȔ ȘȧȬȧ ǻ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ȡȔȤȢȘȧ țȔȞȟȔȘȔǿ Ȗ ȝȢȗȢ ǻȠȧȡȡȧ
ȥȜȥȦșȠȧȥȣȤȢȦȜȖȤȔȕȥȦȖȧ
ǴȞȭȢ ȢȠȜȡȔȦȜ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȠȢȦȜȖ ȕȢȤȢȦȰȕȜ țȔ ȖȢ
ȟȲ ȦȢ ȦȜȠ ȕǻȟȰȬș ȦȤșȕȔ ȕȧȟȢ ȕ ȢȠȜȡȔȦȜ ȪșȡȦȤ ǻȘșȲ
©ǜȔȣȢȖǻȦȧªȔȭșȕǻȟȰȬș—©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖªȦȔȝ©ǟȔȖ
ȞȔțª ǻț ȝȢȗȢ ©ǖȢȤǻȦșȥȓ — ȣȢȕȢȤșȦșª ǖȢȤȢȦȰȕȔ țȔ
ȖȢȟȲ — Ȫș ȦȔȞȜ ȕȢȤȢȦȰȕȔ ȕȢ ©Șș ȡșȠȔ ȥȖȓȦȢȁ ȖȢȟǻ 
ǢșȕȧȘșȦȔȠȘȢȕȤȔȡǻȞȢȟȜǢȔȭȢȚȥșȕșȦȔȞȜȘȧȤȜȦȰ"ª
©ǫȔȤǻªȤȤ— 
ǧȔȞȔ ȞȖǻȡȦșȥșȡȪǻȓ Ȗȥǻȩ ȡșȖǻȘȥȦȧȣȡȜȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
ȤȢțȘȧȠǻȖ ȣȤȢ ȖȢȟȲ țȔ ȓȞȜȠȜ — ǻȘșȔȟ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ Șș
©ȖȤȔȗȔȡșȕȧȘșȥȧȣȢȥȦȔȦȔǕȕȧȘșȥȜȡǻȕȧȘșȠȔȦȜǶ
ȕȧȘȧȦȰȟȲȘșȡȔțșȠȟǻª ©ǶǕȤȩǻȠșȘǻǘȔȟǻȟșȝª ©Ǘǻțǻȓ
ȖǻȟȰȡȢȗȢ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ȖǻȟȰȡȜȩ ȤȢȘȜȡª ǭȟșȠȞșȖȜȫ ǡ
ǗșȤȩȜ ȚȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǢȰȲǞȢȤȞ ǧȢȤȢȡȦȢ 
Ǧ ȚȜȖșȖǭșȖȫșȡȞȔȝȦȢȘǻȞȢȟȜȖǻȡ©ȬȧȞȔǿȖȜȩȢȘȧ
Ȗ ȠȤǻȁ ȣȤȢ ǗȔȬȜȡȗȦȢȡȔ ȢȦȚș Ȗ ȠȤǻȁ ȣȤȢ ȡȔȘȕȧȘȢȖȧ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ȤȢȘȜȡ ȘșȤȚȔȖȢȲ ț ȣȤȔȖșȘȡȜȠ țȔȞȢȡȢȠª
ǧȔȠȥȔȠȢ 
ǢȔȖșȘșȡǻ ȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓ ȥȣȤȢȥȦȢȖȧȲȦȰ ȦȖșȤȘȚșȡȡȓ
ȣȤȢ ȢȘȡȢțȡȔȫȡȧ șȖȢȟȲȪǻȲ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖǻȘ ȕȧȡȦȔȤȥȦȖȔ
ȘȢȣȢȥȦȧȣȢȖȥȦȖȔǤȢșȦȧȖȥȰȢȠȧȕȔȗȔȦȢȖȜȠǻȤȡȜȝǧȔȞ
Ȗǻȡ ©ȗȢȟȢȖȧ ȥȩȢȣȜȖȬȜ Ȗ ȤȧȞȜª ȘȜȖȧǿȦȰȥȓ ©ȫȢȠȧ ȡș
ȝȘșǕȣȢȥȦȢȟȣȤȔȖȘȜǻȡȔȧȞȜª ©ǶȘșȡȰǻȘșǻȡǻȫǻȘșª 
Ǖȟș ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȡș ȣȢȟȜȬȔǿ ȝȢȗȢ ȝ ǻȡ ȚȧȤȔ ©— ǴȞȕȜ
ȦȢ — ȘȧȠȔȲ — ȓȞȕȜ  Ǣș ȣȢȩȜȟȜȟȜȥȓ ȤȔȕȜ  ǧȢ
ȡș ȥȦȢȓȟȢ ȕ ȡȔȘ ǢșȖȢȲ  ǣȪȜȩ ȢȥȞȖșȤȡșȡȜȩ ȣȔȟȔȦª
©ǴȞȢȥȰȦȢ ȝȘȧȫȜ ȧȡȢȫǻª  ǻ ȘȧȠȔǿȦȰȥȓ ȣȤȢ ǻȡ țȔ
ȥȟȢȖȢȠ ǡ ǭȟșȠȞșȖȜȫȔ ©ȖȜȩǻȘª ©ǕȚ țȔȤșȖș ȦȔ
țȔȗȧȘș  ǟȢțȔȞ ȕșțȖșȤȩȜȝ ȧȣȔȘș  ǥȢțȦȤȢȭȜȦȰ ȦȤȢȡ
ȣȢȤȖșȣȢȤȨȜȤȧǥȢțȘȔȖȜȦȰȖȔȬȢȗȢȞȧȠȜȤȔǠȲȘȥȰȞǻȁ
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ȬȔȬșȟǻ ǢȓȡȰȞȜ  ǙȓȘȰȞȜ ȢȦșȫșȥȦȖȔ ȫȧȚȢȗȢ  Ǣș
ȥȦȔȡșǻȘȢȟȔȥȖȓȦȢȗȢǶȖȔȥȡșȥȦȔȡșª ©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜ
ȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª ǣȘȡȔȞȦȤșȕȔȥȞȔțȔȦȜȭșȝȣȤȢȦș
ȭȢ ȠȢȦȜȖ ȖȢȟǻ ȫȧǿȦȰȥȓ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȦȔȠ Șș
ȝȢȗȢ ȠȔȡǻȨșȥȦȢȖȔȡȢ ǗȜȥȢȞș ȧȓȖȟșȡȡȓ ȣȤȢ ȢȥȢȕȜȥȦȧ
ȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȧ ȡȔȪ ȖȢȟȲȥȖȢȕȢȘȧ ȖȜțȡȔȫȔǿ țȠǻȥȦ
ȖȟȔȥȡșȖȥǻǿȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻȣȢșȦȔǫȜȠțȧȠȢȖȟșȡȔȗȢȥȦȤȢȦȔ
ȖȜȞȤȜȦȦȓȝȧȥǻȟȓȞȢȗȢȘșȥȣȢȦȜțȠȧȝȡȔȪȣȢȡșȖȢȟșȡȡȓ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȝ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȡșȥȖȢȕȢȘȜ ȟȲȘȜȡȜ Ȗ ǥȢȥǻȝȥȰȞǻȝ
ǻȠȣșȤǻȁǻȡȔȥȜȟȰȥȦȖȔȠȢȥȞȢȖȣȤȔȖȢȥȟȔȖ·ȓȡȔȘȥȢȖǻȥȦȲ
ȪǻȟȜȩ ȡȔȤȢȘǻȖ ǻ ȗǻȤȞǻ ȤȢțȘȧȠȜ ȣȤȢ ȥȩȜȟȰȡǻȥȦȰ ȟȲȘșȝ
ȘȢȥȔȠȢȞȔȟǻȫșȡȡȓȦȔȥȠșȤȦșȟȰȡȢȗȢȖȢȤȢȗȧȖȔȡȡȓǻțȥȢȕǻ
ȣȢȘǻȕȡȜȠȜ ǜȖǻȘȥȜ Ț ǻ ȣȤșțȜȤȥȦȖȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ Ȗȥǻȩ
ȤǻțȡȢȗȢ ȤȔȡȗȧ ȘșȠǻȧȤȗǻȖ ȤȔȕȥȦȖȔ — ȖǻȘ ȣȢȠȔțȔȡȜȞǻȖ
ǖȢȚȜȩȭȢȖȡȜȩȟȜȬȢȘȡșȡȔȘȧȠȪǻ—©ǴȞȜȝȕȜȤșȦȓțȰ
ȭșȥȣȟșȥȦȜ"ª ©ǟȢȟȜȥȰȦȢȭșȖȢȖȤșȠȓȢȡȢª ȘȢȁȩȡǻȩ
©ȨșȟȰȘȨșȕșȟǻȖª ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª  Ǖ ȖǻȤȔ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ
ȡșțȡȜȭșȡȡǻȥȦȰǻȥȖȓȦǻȥȦȰȖȢȟǻȡȔȘȔǿȠȔȥȬȦȔȕȡȢȥȦǻȝȢȗȢ
ȤȢțȧȠǻȡȡȲȧȞȤȘȢȟǻ
ǠǻȦ ǭȧȕȤȔȖȥȰȞȜȝ Ǘ Ǿ ǣȕȤȔț ȖȢȟǻ Ȗ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ 
Ǣǭǟ  ǡȢȝȥǻǿȡȞȢ Ǖ ǗȢȟȓ ȓȞ ȥȖǻȦ  ǡȢȝȥǻǿȡȞȢ Ǖ ǦȟȢȖȢ
Ȗ ȔȣșȤȪșȣȪǻȝȡǻȝ ȥȜȥȦșȠǻ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ ǙșȞȢȘȧȖȔȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȖǻȤȬȔǟ ȗșȖȜȘ— ǟȢȥȠșȘȔǧǕ
ǡȢȖȡȔ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ ǻ ȥșȠȔȡȦȜȞȔ ȠȢȖȜ ȡȔ ȣȤȜȞȟȔȘǻ ȞȢȡȪșȣȦȔ
ȖȢȟȓ ȧ ȦșȞȥȦǻ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ   ǦșȠȔȡȦȜȞȔ ȠȢȖȜ ǻ ȦșȞȥȦȧ ǜȕ
ȥȦȁȠǻȚȡȔȤȡȔȧȞȞȢȡȨǶȖȔȡȢǩȤȔȡȞǻȖȥȰȞǦȞȢȪȰǕǶ
ǗȢȟȓ ȧ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ Ȗǻțǻȁ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǦȞȢȪȰ Ǖ Ƕ ©ǮȢȕ
ȥȟȢȖȢ ȣȟȔȠșȡșȠ ȖțȓȟȢȥȰª ǤȢșȦȜȫȡȜȝ ȥȖǻȦ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓ Ǡ  ǥȔȦǿǿȖȔ Ǡ ǟȢȡȪșȣȦ ©ȖȢȟȓª Ȗ ȣȢșțǻȁ
ǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǠǻȡȗȖǻȥȦȜȫȡǻȥȦȧȘǻȁǜȕȡȔȧȞȣȤǙȢȡșȪȡȔȪ
ȧȡȦǙȢȡșȪȰȞǗȜȣǟȔȟȰȞȢǗǗșȤȕȔȟȰȡȔǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓ
ȞȢȡȪșȣȦȧ ǗǣǠǴ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ ȘȜȥȞȧȤȥǻ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ 
Ǣǭǟ.

ǶȖȔȡǙțȲȕȔ

ǦȟȔȖȔ ǾȖȤȢȣșȝȥȰȞȔ ȞȧȟȰȦȧȤȔ ȖȜȤȢȕȜȟȔ ȘȖǻ ȞȢȡȦ
ȤȢȖșȤțǻȝȡǻ ȦȤȔȘȜȪǻȁ Ȗ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȣȢȡȓȦȦȓ ȥȟȔȖȜ
ǤșȤȬȔȝȘșȖǻȘȔȡȦȜȫȡȢȥȦǻȓȞȔȡȔȣȢȖȡȲȖȔȟȔȪșȣȢȡȓȦȦȓ
ȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȜȠȔȕȢǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟǻȥȦȜȫȡȜȠțȠǻȥȦȢȠȧȤǻțȡȜȩ
ȖȔȤǻȔȪǻȓȩ ǙȔȖȡȰȢȗȤșȪ ȦȔ ȘȔȖȡȰȢȤȜȠȥȰȞȔ ȨǻȟȢȥȢȨǻȓ
țȔȟȜȬȜȟȔȥȧȣșȤșȫȟȜȖșȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓȥȟȔȖȜȔȟșȖȜțȡȔȖȔȟȔ
ȁȁȢȘȡȜȠǻțȖȜȤǻȬȔȟȰȡȜȩȥȦȜȠȧȟǻȖȟȲȘȥȰȞȢȁȣȢȖșȘǻȡȞȜ
ȔȖȣȢșțǻȁ—ȡȔȝȖȜȭȢȲȖȜȡȔȗȢȤȢȘȢȲȟȲȘȜȡǻȖȣȔȠ·ȓȦǻ
ȡȔȥȦȧȣȡȜȩ ȣȢȞȢȟǻȡȰ ǙȤȧȗȔ — ȖǻȘ șȤȜ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȔ
ȞȢȦȤȔȘȔȟȔȡȢȖșȤȢțȧȠǻȡȡȓȥȖǻȦȧǻȟȲȘȜȡȜȔȖȢȘȡȢȫȔȥ
ǻȦȔȞȢȗȢȔȥȣșȞȦȧȥȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓȓȞȥȟȔȖȔǴȞǻȖȔȡȦȜȫ
ȡȢȠȧȥȖǻȦȢȣȢȫȧȖȔȡȡǻȧȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȠȧȪșȓȖȜȭșȦȔȞȢȚ
ȣȢȥǻȘȔǿ ȢȘȡș ț ȫǻȟȰȡȜȩ ȠǻȥȪȰ Ȕȟș țȔ ȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓȠ
ȖȜȤȔțȡȢȣȤȢȦȜȥȦȢȁȦȰȔȡȦȜȫȡǻȝȖțȔȗȔȟǻȣȢȗȔȡȥȰȞǻȝȦȤȔ
ȘȜȪǻȁ ȣȢȕȢȤȲȲȫȜ ȁȁ ǨȚș ȧ ǦȦȔȤȢȠȧ ǜȔȖǻȦǻ ȡȔȝȖȜȭȔ
ȥȖǻȦȢȖȣȢȤȓȘȞȧȖȔȟȰȡȔǻȡȥȦȔȡȪǻȓ—ȥȟȔȖȔǖȢȚȔǘȢȥȣȢȘȡȓ
ǢșȕșȥȡȔ — țȔȣșȤșȫȧǿ ȥȟȔȖȧ ȠȜȤȥȰȞȧ ȟȲȘȥȰȞȧ Ǣș
ȠȔȲȫȜȡǻȫȢȗȢȥȣǻȟȰȡȢȗȢțȢȥȦȔȡȡȰȢȲȣșȤșȘȧȥǻȠțȔȥȧȦ
ȡǻȥȦȲ ȥȟȔȖȔ ǿȘȜȡȢȗȢ ǧȖȢȤȪȓ ǻ ǗȥșȘșȤȚȜȦșȟȓ ȥȖǻȦȧ
ȡș ȠȢȚș ȕȧȦȜ ȖǻȘȫȧȚȧȖȔȡȔ ȫȜ ȣȢțȜȫșȡȔ ǦȟȔȖȔ —
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ȥȖȢǿȤǻȘȡȔ ȨȢȤȠȔ ȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ ȟȲȘȜȡȜ ǻ ǖȢȗȔ ȫșȤșț
ȓȞȧ ȟȲȘȜȡȔ ȧȥȖǻȘȢȠȟȲǿ ȖȥșȠȢȗȧȦȡǻȥȦȰ ǻ ȠȜȟȢȥșȤȘȓ
ǘȢȥȣȢȘȔ ȨȢȤȠȔ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȕșțȠșȚȡȢȁ ȖȘȓȫȡȢȥȦǻ ǞȢȠȧ
ǻ ȪǻȟȞȢȖȜȦȢȁ țȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȖǻȘ ǞȢȗȢ ȖȥșȥȜȟȰȡȢȥȦǻ ǡȢ
ȤȔȟȰȡȜȝ ǻȠȣșȤȔȦȜȖ ǖȢȚȢȁ ȥȟȔȖȜ ț ȢȥȢȕȟȜȖȢȲ ȥȜȟȢȲ
ȖȦǻȟșȡȢȧǤȥȔȟȦȜȤǻǮșȞȔȦșȗȢȤȜȫȡǻȬșțȔȣșȤșȫȧǿȦȰȥȓ
ȥȟȔȖȔȠȜȤȥȰȞȔȖǢȢȖȢȠȧǜȔȖǻȦǻǾȖȔȡȗșȟǻȥȦȜȝȔȣȢȥȦȢȟȜ
ȦȔȖȤȧȖȔȟȜ ȁȁ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȓȞ ȡșȥȣȤȔȖȚȡȲ ȠȜȡȧȭȧ ȝ ȥȧ
ǿȦȡȧȔȝȓȞȦȔȞȧȭȢȡșȲȘȜȓȖȢȟȥȣȢȞȧȬȔǿȟȲȘȜȡȧǻ
ȖǻȘȖȢȘȜȦȰȢȘȥȟȧȚǻȡȡȓǿȘȜȡȢȠȢȚȟȜȖǻȝȥȟȔȖǻǘȢȥȣȢȘȡǻȝ
ǣȦȢȚȣȤȢȦȓȗȢȠȞǻȟȰȞȢȩȥȦȢȟǻȦȰȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȔȞȧȟȰȦȧȤȔ
ȦȖȢȤȜȟȔȥȓ ȣǻȘ țȡȔȞȢȠ ȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡȓ ǖȢȚȢȁ ȥȟȔȖȜ —
ȠȜȤȥȰȞǻȝȢȥȦȔȡȡȲȘȜȥȞȤșȘȜȦȧȖȔȟȜȓȞȖȜȓȖȘȜȓȖȢȟȰȥȰȞȢȁ
ȗȢȤȘȜȡǻ ȫȜ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȠȔȤȡȢȦȜ ǦȣȔȟȔȩȜ ȔȕȢ ȝ ȞȧȟȰ
ȦȜȖȧȖȔȡȡȓ ȠȢȦȜȖǻȖǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȁțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȤȔȦȡȢȁ
ȥȟȔȖȜ ȣșȤșȘ ȖǻȦȫȜțȡȢȲ ȫȜ ȣșȤșȘ ȞȢȩȔȡȢȲ ȚǻȡȞȢȲ
Ȗ ȟȜȪȔȤȥȰȞǻȝ ȣȢșțǻȁ ȥșȤșȘȡȰȢȖǻȫȫȓ ȔȕȢ Ȗ ȡȔȬȢȠȧ
«ǦȟȢȖǻ Ȣ ȣȢȟȞȧ ǶȗȢȤșȖǻȠª ȦȔ Ȗ ȕȜȟȜȡȔȩ— Ȫș ȬȖȜȘȬș
ȥȦȜȩǻȝȡǻȖǻȘȗȢȠȢȡȜȣȢȗȔȡȥȰȞȢȗȢȥȖǻȦȢȗȟȓȘȧȣȢȗȔȡȥȰȞȜȩ
ȗșȤȢȁȫȡȜȩȤșȟǻȗǻȝȔȕȢȣȢȤȢȘȚșȡȡȓȟȜȪȔȤȥȰȞȢȗȢșȦȜȞșȦȧ
ȭȢ ȘȢȥȜȦȰ ȠșȩȔȡǻȫȡȢ ȥȣǻȖǻȥȡȧȖȔȟȜ ǻț ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȠȜ
ȤȜȦȧȔȟȔȠȜ ȔȡǻȚ ȢțȡȔȞȜ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁ ȣșȤșȢȪǻȡȞȜ ȥȜ
ȥȦșȠȜȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȩȪǻȡȡȢȥȦșȝ
ǧȔȞȔ ȣșȤșȢȤǻǿȡȦȔȪǻȓ — ȫȜ ȢȕșȤșȚȡǻȬș ȞȔȚȧȫȜ
ȔȘȔȣȦȔȪǻȓȘȢȠȜȤȥȰȞȜȩȠȢȦȜȖǻȖǻȘȢȣȢȡȓȦȰȧȥȣȔȘȞȢȖȔȡȜȩ
ȢȘ ȔȡȦȜȫȡȢȁ ȪȜȖǻȟǻțȔȪǻȁ ȦȔ ȝ ȘȢ ȡȢȖȢȗȢ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȘȢ
ȥȖǻȘȧǿȖȤȢȣȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖ—ȖǻȘȕȧȖȔȟȔȥȓȖȘȢȕȧǥșȡșȥȔȡȥȧ
ȝ ȣȢȥȦȤșȡșȥȔȡȥȧ ǠȲȘȜ ǥșȡșȥȔȡȥȧ Ȗ ȓȞȜȩ ȗȟȜȕȢȞș
ȤșȟǻȗȣȢȫȧȦȦȓǻȦșȢȟȢȗǻȫȡȔȠȧȘȤǻȥȦȰ ȓȞȧǙȔȡȦș ȡș
țȤǻȘȞȔ ȣȢǿȘȡȧȖȔȟȜȥȓ ț ȕȧȤȩȟȜȖȜȠȜ țșȠȡȜȠȜ ȧ Ȧ ȫ
ȝ ȣȢȟǻȦ  ȣȤȜȥȦȤȔȥȦȓȠȜ ȘȔȟșȞȢ ȡș ȕȔȝȘȧȚǻ ȕȧȟȜ ȘȢ
ȥȟȔȖȜ ȢȥȢȕȜȥȦȢȁ ȣȤȜȚȜȦȦǿȖȢȁ ȦȔ ȣȢȥȠșȤȦȡȢȁ ȖȢȡȜ
ȣȤȔȗȡȧȟȜ ȧȖǻȫȡȜȦȜ ȥȖȢǿ ǻȠ·ȓ ȡș țȔȘȢȖȢȟȰȡȓȲȫȜȥȰ ȡȔ
ȘǻǿȲȡȔȕșțȥȠșȤȦȓȘȧȬǻǣȘȡȧțȡȔȝȓȥȞȤȔȖǻȬȜȩȥȣȤȢȕ
ȤșȖǻțǻȁ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȗȢ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȥȟȔȖȜ ȖȥșȤșȘȜȡǻ
ȥȔȠȢȗȢ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȗȢ Ȗȫșȡȡȓ țȘǻȝȥȡȜȖ ǚȤȔțȠ ǥȢȦ
ȦșȤȘȔȠȥȰȞȜȝ ȧ ȥȖȢǿȠȧ ȔȡȦȜȟȲȦșȤǻȖȥȰȞȢȠȧ ȦȤȔȞȦȔȦǻ
©ǤȤȢȥȖȢȕȢȘȧȖȢȟǻª  ȖǻȡȣȢȘǻȟȜȖȠȜȤȥȰȞȧȥȟȔȖȧ
ȡȔ ȡșȥȣȤȔȖȚȡȲ ȭȢ ȝȘș ȖǻȘ ȣȢȦȤșȕ ȣȟȢȦǻ ȝ ȖȜȗȢȘȜ ȦȔ
ȥȣȤȔȖȚȡȲ—ȁȁȣȤȜȡȢȥȓȦȰȣȢȦȤșȕȜȦȔȣȢȘȖȜȗȜȘȧȩȧǨ
ȟȤǻȥȩȢȚȔȘȢǚȤȔțȠȢȖȢȁǻȘșȓȥȟȔȖȜȢțȖȔȟȔȥȓȖȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǧǧȔȥȥȢȣȢȫȔȥȦȜǙȚǡǻȟȰȦȢȡȔǨǗǭșȞȥȣǻȤȔȖȢȡȔ
ȧȥȞȟȔȘȡșȡȔȦșȠȔȠȜȕȢȤȢȦȰȕȜțȔȖȟȔȘȧȠȔȤȡȢȦȜǻȥȠșȤȦǻ
ȡșțȕȔȗȡșȡȡȢȥȦǻȗȟȜȕȜȡȟȲȘȥȰȞȢȁȣȤȜȤȢȘȜ
ǙȢȕȔȤȔȪǻȢȡȔȟǻțȠȧȔȣȢȦǻȠȤȢȠȔȡȦȜțȠȧȧȨǻȟȢȥȢȨǻȁ
ȦȔ ȟȤǻ ȢȥȦȔȦȢȫȡȢ ȤȢțǻȠȞȡȧȟȔ ȘȢȗȠȔȦȜȫȡǻ ȠșȚǻ Ȗ ȤȢ
țȧȠǻȡȡǻȥȟȔȖȜȓȞȘȧȩȢȖȡȢȁȝȠȢȤȔȟȰȡȢȁȪǻȡȡȢȥȦǻǤȢș
țǻȓ  ȝ  ȥȦ ȘǻȲȫȜ Ȗ ȢȘȡȢȠȧ ȘȧȩȢȖȡȢȠȧ ȣȢȟǻ ț
ȦȢȘǻȬȡȰȢȲ ȨǻȟȢȥȢȨǻǿȲ ǻ țȔțȡȔȲȫȜ ȁȁ ȖȣȟȜȖȧ ȥȓȗȔǿ
ȡȔȝȖȜȭȢȗȢ ȥȦȧȣșȡȓ ȥȖȢȕȢȘȜ Ȗ ȢȣșȤȧȖȔȡȡǻ ȣȢȡȓȦȦȓȠ
ȥȟȔȖȜ ǻ ȣȤșȘȥȦȔȖȟȓǿ ȕșțȠșȚȡș ȤȢțȠȔȁȦȦȓ ǻȡȦșȤȣȤș
ȦȔȪǻȝ ǻ ȠȢȦȜȖȧȖȔȡȰ Ȕȟș ȘșȘȔȟǻ ȕǻȟȰȬș ȖǻȘȩȢȘ ȜȦȰ ȧ
ȕǻȞ șȠȔȡȥȜȣȔȪǻȁ ȠȜȤȥȰȞȢȁ ȥȟȔȖȜ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȁȁ ǻȣȢȥȦȔȥȓȩ

Ǩ ǩ ǭȜȟȟșȤȔ ȠȢȦȜȖ ȥȟȔȖȜ ȖȣȟǻȦȔǿȦȰȥȓ Ȗ ȬȜȤȢȞȧ
ȣȢșȦȜȫȡȢȨǻȟȢȥ ȞȢȡȪșȣȪǻȲ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȥȖǻȦȧ
ȟȲȘȜȡȜ ȭȢ ȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ ȠǻȚ ȣȢȟȲȥȔȠȜ ȖǻȫȡȢȥȦǻ ǻ
ȠȜȡȧȭȢȥȦǻ ȚȜȦȦȓ ǻ ȥȠșȤȦǻ ȬȟȓȩșȦȡȢȥȦǻ ǻ ȡȜȪȢȥȦǻ
ȞȤȔȥȜǻȣȢȦȖȢȤȡȢȥȦǻǿȖȡȰȢȗȢȝȖǻȘȗȢȠȢȡȜȔȡȦȜȫȡȢȗȢ
ȦȔ ȟȜȪȔȤȥȰȞȢȗȢ ȢȕȤȔțǻȖ ȥȟȔȖȜ ǡȢȦȜȖ ȟȜȪȔȤȥȰȞȢȁ
ȥȟȔȖȜ Ȗ ȣȢșțǻȁ ȤȢȠȔȡȦȜȞǻȖ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȡǻȠ ǻ ȨȤȔȡȪ
ǻȡȢȘǻ ȔȥȢȪǻȲȖȔȖȥȓ ț ȠȢȦȜȖȢȠ ȕȢȤȢȦȰȕȜ țȔ ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ
Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȡȓ ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ  ȖǻȦȫȜțȡȜ ǩ ǥȲȞȞșȤȦ
Ǡ ǧǻȞ ȦȔ ǻȡ  ǢȔȕȔȗȔȦȢ ȖȜȤȔțȡǻȬș ȗȢȥȦȤǻȬș ȝ
ȣȔȦșȦȜȫȡǻȬș Ȫș ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȠȢȦȜȖȧ ȥȟȔȖȜ ț ȠȢȦȜȖȢȠ
ȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȢȁ ȕȢȤȢȦȰȕȜ ȥȟȔȖȜ ȢȥȢȕȜȥȦȢȁ ǻ ȥȟȔȖȜ
ȖǻȦȫȜțȡȜ ȖȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ Ȗ ȣȢșȦǻȖ ȦȜȩ ȡȔȤȢȘǻȖ ȓȞǻ
ȣșȤșȝȠȔȟȜȥȓțȔȖȘȔȡȡȓȠȜȡȔȪȖȜțȖȢȟșȡȡȓ ǭǤșȦșȨǻ
ǕǡǻȪȞșȖȜȫǙȚǠșȢȣȔȤȘǻ;ǖȢȦșȖ ǤȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ȠȜȡȧȟȢȁȡȔȪȥȟȔȖȜȡȜȡǻȬȡǻȝȗȔȡȰȕǻȠȔȟȢȣȤȜȥȢȤȢȠȜȦȜ
ȣǻȘȧȣȔȟȜȩ ȘȧȩȢȠ ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ȦȔ ȣȤȢȕȧȘȜȦȜ ȁȩ ȘȢ
ȕȢȤȢȦȰȕȜ ȣȤȢȦȜ ȫȧȚȜȡșȪȰȞȢȁ ȦȜȤȔȡǻȁ ǦȩȢȚȜȠ ȫȜȡȢȠ
ǻȧǗǘȲȗȢȣȔȦșȦȜȫȡǻȗǻȠȡȜȥȟȔȖȜǩȤȔȡȪǻȁ—ȖȢǿȡȡǻȝ
ȣȢȖ·ȓțȔȡǻȝ ț ȣȢȥȦȔȦȦȲ ǢȔȣȢȟșȢȡȔ Ƕ ȣȢȟǻȦ Ȥșȥȣȧȕȟ
ǻȘșȔȟȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȝȣȤȜȞȟȔȘȥȖǻȦȢȖǻ ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡǻȝ
ȖșȟȜȞǻ ǻȠșȡȔ ȡȔȧȞȜ ȦȔ ȠȜȥȦȖȔ  — ȡșȥȧȦȰ ǻ ȖșȟȜȞȜȝ
țȔȤȓȘȡȔȪȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȜțȢȞȤȞȔȤȦȔȡȡȓȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖȭȢ
ȦșȤȣȟȓȦȰȓȤȠȢȘșȥȣȢȦȜțȠȧǠȧȁǖȢȡȔȣȔȤȦȔ
ǣȦȚș ȨșȡȢȠșȡ ȥȟȔȖȜ ǻȠȔȡșȡȦȡȢ ȖȟȔȥȦȜȖȜȝ ȥȧ
ȥȣǻȟȰȡǻȝ ȣȤȜȤȢȘǻ ȟȲȘȜȡȜ ȟȲȘȥȰȞǻȝ ȥȣǻȟȰȡȢȦǻ ȥȧ
ȣȤȢȖȢȘȜȦȰ ȁȁ ȣȤȢȦȓȗȢȠ ȧȥǻǿȁ ǻȥȦȢȤǻȁ ȦȢȫȡǻȬș ȕȧȖ ȁȝ
ȥȣǻȖȧȫȔȥȡȜȝǻȕșțȟǻȫȤȔțǻȖȠȢȘșȟȰȢȖȔȡȜȝ—ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȢ
ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȜ ȣȢșȦȜȫȡȢ ȡȔȣȢȖȡȲȖȔȖȥȓ ȖșȟȜȫșțȡȜȠ
ȢȕȥȓȗȢȠ ȞȢȟșȞȦȜȖȡȜȩ ȦȔ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȩ ȤȢțȧȠǻȡȰ ǻ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȰǗȜȓȖȟȓȲȫȜȥȰȧȞȢȡȞȤșȦȡȢȠȧȥȧȥȣǻȟȰȡȢȠȧ
ȝ ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȠȧ ȕȧȦȦǻ ȥȜȡȘȤȢȠ ȥȟȔȖȜ ȞȢȟȜ ȝȘșȦȰȥȓ
ȣȤȢȖȜȘȔȦȡȧȟȲȘȜȡȧȢȥȖǻȦȟȲǿȝ©ȢțȖȧȫȧǿªȖșȥȰȢȕȥȓȗ
ȁȁȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȥȖǻȦȧȖȥȲȁȁȘȢȟȲȓȞǻȖǻȘȣȢȖǻȘȡȧȘȢ
ȕȧ ȦȔ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡș ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȢ ǧȢȠȧ ȧ ȖșȟȜȞȢȗȢ ȣȢșȦȔ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȝ ©ȖȜȗȢȖȢȤȲȖȔȡȡȓª ȨșȡȢȠșȡȧ ȥȟȔȖȜ Ȗ
ȧȥȰȢȠȧȝȢȗȢȘǻȔȣȔțȢȡǻ ȡșȞȢȡȫșȖȟȔȥȡȢȁȥȟȔȖȜ ȠȢȚș
ȕȧȦȜ ȔȥȣșȞȦȢȠ ȥȔȠș ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȁ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ ǻ ȡșȥș
ȡșȣȢȖȦȢȤȡǻȦȔȖȔȚȟȜȖǻȢȘȞȤȢȖșȡȡȓȥȖǻȦȢțȕȔȗȔȫȧȖȔȟȰȡȢȗȢ
ȠȔȥȬȦȔȕȧȣșȖȡǻșȦȜȫȡǻȢȥȓȗȡșȡȡȓǦȔȠșȪșȥȟǻȘȥȞȔțȔȦȜ
ȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔ
ǢȔ ȣșȤȬȜȝ ȣȢȗȟȓȘ ǭșȖȫșȡȞȢ ț ȝȢȗȢ ȠȢȦȜȖȢȠ
ȥȟȔȖȜ ȪǻȟȞȢȠ ȧȣȜȥȧǿȦȰȥȓ Ȗ țȔȗȔȟȰȡȢǿȖȤȢȣ ȣȢșȦȜȫȡȧ
ȦȤȔȘȜȪǻȲ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȧ  ț ȓȞȢȲ țȡȔȫȡȢȲ
ȠǻȤȢȲ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȥȡȔ ȝ ȧȞȤ ȞȡȜȚȡȔ ȦȤȔȘȜȪǻȓ ǣȘȡȔȞ
țȖșȤȡǻȠȧȖȔȗȧȡȔȘȖǻȢȕȥȦȔȖȜȡȜǤșȤȬȔ—ȡȔȘțȖȜȫȔȝȡȔ
ȡȔȥȜȫșȡǻȥȦȰȝȢȗȢȣȢșțǻȁȟșȞȥșȠȢȲ©ȥȟȔȖȔªȦȔȣȢȩǻȘȡȜȠȜ
ǜǿȖȤȢȣȣȢșȦǻȖȥȦǻțǭșȖȫșȡȞȢȠȭȢȘȢȪȰȢȗȢȠȢȚȡȔ
ȣȢȤǻȖȡȓȦȜ ȦȔ ȝ ȦȢ ȟȜȬș ȣȢȫȔȥȦȜ  ȩǻȕȔ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ
ǙȚǵ ǖȔȝȤȢȡȔ ǘȲȗȢ ǤșȦșȨǻ Ƕ ȭș ȠșȡȬș — ȞȢ
ȗȢȥȰ ǻț ȤȢȥ ȦȢȗȢȫȔȥȡȢȁ ȣȢșțǻȁ Ȗ ȓȞǻȝ Ȫș ȣȢȡȓȦȦȓ
ȡȔȕȧȟȢ ȔȕȥȦȤȔȞȦȡǻȬȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ ȔȕȢ Ț ȢȕșȤȡȧȟȢȥȓ
ȖȧȚȫȜȠȜ ȠȢȦȜȖȔȠȜ ȖȢȁȡȥȰȞȢȁ ȥȟȔȖȜ ǟ ǖȔȦȲȬȞȢȖ
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ǣ ǪȢȠ·ȓȞȢȖ  ȦȔ ȥȟȔȖȜ Ȗ ȤȢțȧȠǻȡȡǻ ȔȤȜȥȦȢȞȤȔȦȜȫȡȢȠȧ
ȝ ȠȜȥȦ ǣ ǤȧȬȞǻȡ ȣȢȫȔȥȦȜ ǡ ǠșȤȠȢȡȦȢȖ  ǙȤȧȗȔ
ȢȕȥȦȔȖȜȡȔ — ȬȜȤȢȫǻȡȰ ȥȣșȞȦȤȔ țȡȔȫșȡȰ Ȫǻǿȁ ȟșȞȥșȠȜ
Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ǖȔȗȔȦȢ ȓȞǻ ȁȁ țȡȔȫșȡȡȓ ȫȜ ȠȔȝȚș Ȗȥǻ
ȩȢȫ ǻ ȤǻțȡȢȲ ȠǻȤȢȲ  ȡȔȟșȚȔȦȰ ȘȢ ȨȢȡȘȧ ǿȖȤȢȣ țȔ
ȗȔȟȰȡȢȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȦȤȔȘȜȪǻȁ Ȕȟș ǿ ȤȓȘ ǻ ȦȔȞȜȩ ȭȢ ȡș
ȠȔȲȦȰȔȡȔȟȢȗǻȝȖǻȡȡȔȪȣȢșȦǻȖȢȥȞǻȟȰȞȜȖǻȘȕȜȖȔȲȦȰ
ȥȔȠșȧȞȤȘȧȩȢȖȡǻȥȦȰǻȥȦȢȤǻȲȣȢȕȧȦ
ǤȢȫȡșȠȢ ț ȣȢȕȧȦȢȖȢȗȢ ȞȢȡȦșȞȥȦȧ Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȢȡȓȦȦȓ ȥȟȔȖȜ ȘȧȚș ȫȔȥȦȢ ȖȚȜȖȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȢțȡȔȫșȡȡȓ
ȠȢȤȔȟȰȡȢȁȤșȣȧȦȔȪǻȁȟȲȘȜȡȜȡȔȘȦȢȚȘǻȖȢȫȢȁȤșȣȧȦȔȪǻȁ—
ȓȞ ȘȢȕȤȢȁ ȦȔȞ ǻ ȣȢȗȔȡȢȁ ȟȜȩȢȁ ǢșȤǻȘȞȢ ȢȥȦȔȡȡǿ
țȡȔȫșȡȡȓ ȘȢȣȢȖȡȲǿȦȰȥȓ ȥșȠȔȡȦȜȞȢȲ ȥȟǻȖ ©ȣȢȗȢȖǻȤª
©ȫȧȦȞȔª ǶȡȦșȡȥȜȖȡǻȥȦȰ ȢȣșȤȧȖȔȡȡȓ ȖǻȘțȡȔȫșȡȜȠȜ ȥș
ȠȔȡȦȜȫȡȜȠȜȣȢȟȓȠȜȣȢȡȓȦȦȓȥȟȔȖȜȡȔȣșȖȡșțȧȠȢȖȟșȡȔ
ȡȔȤȢȘȡȜȠ ȥȟȢȖȢȖȚȜȖȔȡȡȓȠ ǻ ȡȔȤȢȘȡȢȣȢșȦȜȫȡȢȲ ȦȤȔ
ȘȜȪǻǿȲ ȭȢ ȥȖȢǿȲ ȫșȤȗȢȲ ȖǻȘȕȜȖȔȟȢ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȣȢ
ȕȧȦȧȠȢȤȔȟȰȡȢȁȔȦȠȢȥȨșȤȜǻȥȧȖȢȤȜȩȠȢȤȔȟȰȡȜȩȣȤȜ
ȣȜȥǻȖ ȧȞȤ ȥǻȟȰȥȰȞȢȁ ȗȤȢȠȔȘȜ ©ǴȞ ȠȜ ȟȲȕȜȟȜȥȓ  ǴȞ
ȠȜȞȢȩȔȟȜȥȓǦȟȔȖȜȣȢȗȢȖȢȤȧǤȢȡȔȕȜȤȔȟȜȥȓª©ǖȧȟȔ
ȥȟȔȖȔ ȥȦȔȟȜ ȣȢȗȢȖȢȤȜ ȡȔ Ȧșȕș ȝ ȡȔ Ƞșȡș  Ǖ ȓ ȦȧȲ
ȫȢȤȡȧȩȠȔȤȧȣșȤȢȠȤȢțȠȔȩȔȲǤșȤșȕȧȟȔȧȥǻȣȢȗȢȖȢȤȜ
ȣșȤșȕȧȘȧȝȥȟȔȖȧª—ȫȜȦȔǿȠȢȖȧȞȤȡȔȤȢȘȡȜȩȣǻȥȡȓȩ
Ǥǻȥȡǻ ȞȢȩȔȡȡȓ ǟ  Ǧ    Ǩ ȡȔȤȢȘȡȜȩ
ȕȔȟȔȘȔȩȣȤȢȢȘȤȧȚșȡȡȓȕȤȔȦȔȝȥșȥȦȤȜ ȡșȥȖǻȘȢȠȢȗȢ—
ț ȡșțȡȔȡȡȓ  țȔȧȖȔȚșȡȢ ©ȕȧȘș ȥȟȔȖȔ ȡȔ ȖșȥȰ ȥȖǻȦª
©ȣȧȥȦȜȟȜȥȟȔȖȧȡȔȖșȥȰȥȖǻȦª©ȢȥȟȔȖȜȟȔȡȔȖșȥȰȥȖǻȦª
ȘȜȖ ȣǻȥȡǻ ©ǧȔȠ Șș ǙȧȡȔȝ ȗȟȜȕȢȞȜȝª ©ǜȔ ǙȧȡȔǿȠ
ȬȜȤȢȞȜȠª  ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȡȔȤȢȘȡȔ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǖȔȟȔȘȜ
ǥȢȘȜȡȡȢȣȢȕȧȦȢȖǻ ȥȦȢȥȧȡȞȜ ǟ  Ǧ — Ȕ
ȦȔȞȢȚ ©ǧȔȠ Șș ǙȧȡȔȝ ȗȟȜȕȢȞȜȝª ©ǣȝ ȕȧȟȢ Ȗ ȖȘȢȖȜ
ȘȖǻȘȢȫȞȜªǨȞȤȔȁȡȥȰȞǻȡȔȤȢȘȡǻȣǻȥȡǻȖțȔȣȜȥȔȩǦȢȨǻȁ
ǧȢȕǻȟșȖȜȫ ǟ  Ǧ —   Ǘ ǻȡ ȕȔȟȔȘǻ
©Ǖ ȖȚș ȦȔȓ ȥȟȔȖȔ  ǤȢ ȖȥǻȠ ȥȖǻȦǻ ȥȦȔȟȔ  ǮȢ ȘǻȖȫȜȡȔ
ȞȢțȔȫșȡȰȞȔǦșȤȘșȡȰȞȢȠȡȔțȖȔȟȔª ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȡȔȤȢȘȡȔ
ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǖȔȟȔȘȜ ǟȢȩȔȡȡȓ ȦȔ ȘȢȬȟȲȕȡǻ ȖțȔǿȠȜȡȜ
ǟ  Ǧ   ǶȡȞȢȟȜ Ț ȧ țȡȔȫșȡȡǻ ȡșȘȢȕȤȢȁ ȥȟȔ
ȖȜ ȖȚȜȖȔȲȦȰ ©ȡșȥȟȔȖȔª ©ȡșȥȟȔȖȢȡȰȞȔª — ©ǴȞ ȡș
ȣȤȜȝȘșȬȢȕǻȘȔȦȜ—ȡșȥȟȔȖȢȡȰȞȔȕȧȘșªǨǭșȖȫșȡȞȔȖ
ȔȡȔȟȢȗǻȫȡȢȠȧȞȢȡȦșȞȥȦǻȦȔȞȢȚȦȤȔȣȟȓȲȦȰȥȓ©ȡșȥȟȔȖȔª
©ȡșȘȢȕȤȔȥȟȔȖȔª—©ǤȢȞȜȥȟȔȖȔȡȔȖȥșȥșȟȢǢșȘȢȕȤȔȓ
ȥȦȔȟȔª ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȤȤ —  Ȕȟș țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ —
ȣȤȢȥȦȢ ȥȟȔȖȔ Ȗ țȡȔȫșȡȡǻ ȣȢȗȢȖȢȤȧ ©ǪȤșȥȦǻȦșȥȰ ȘǻȖ
ȫȔȦȔ  ǪȤșȥȦǻȦșȥȓ ǻ ȡș ȞȖȔȣȦșȥȰ  ǢȔ ȣȔȡǻȖ ȟȧȞȔȖȜȩ 
ǖȢțȗȜȡșȦșȢȥȠǻȓȡǻǢȔȤȢȕȜȦșȥȟȔȖȜª ©ǗǻȘȰȠȔª  
ȤȤ —  ȔȕȢ țȔȗ ȘȧȠȞȜ ȣȤȢ ȥȧȕ·ǿȞȦ ȠȢȖȟșȡȡȓ
ȝȢȗȢȤșȣȧȦȔȪǻȲ©ǙșȘǻȡȧȥȰȓȘșȘǻȡȧȥȟȔȖȧǶȗȤǻȩǻ
ȥȦȜȘ"ª ©ǫȔȤǻªȤȤ— ǡȢȚȟȜȖǻȥȦȰȧȚȜȖȔȡȡȓ
ȢȘȡȢȗȢ ȝ ȦȢȗȢ Ț ȥȟȢȖȔ Ȗ ȣȤȢȦȜȟșȚȡȜȩ țȡȔȫșȡȡȓȩ ȧ
ȦȔȞȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧțȧȠȢȖȟșȡȔȦȜȠȭȢǻȘȢȕȤȔǻȟȜȩȔȥȟȔȖȔ
țȔȖȘȓȫȧȲȦȰȦǻȝȥȔȠǻȝȧȠȢȖǻ—ȬȜȤȢȞȢȠȧȤȢțȗȢȟȢȥȢȖǻ
ǫȲȥșȠȔȡȦȜȫȡȧȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȢȣșȤșȡȢȥȜȦȰ
ǻț ȣȢȕȧȦȢȖȜȩ ȞȢȟǻțǻȝ ǻ Ȗ ȥȧȥȣǻȟȰȡǻ ȣȢȟǻȦ ©ǢȔȤȢȕȜȟȜ
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ȞȢȟȜȥȰȬȖșȘȜǗșȟȜȞȢȁȥȟȔȖȜª ©ǶȤȚȔȖșȪȰªȤȤ— 
ȔȕȢ ȓȞȢȦ ȧ ȖǻȤȬǻ ©Ǥ Ǧª ©Ǣș ȚȔȟȰ ȡȔ țȟȢȗȢ ȞȢȟȢ
ȝȢȗȢ  Ƕ ȥȟȔȖȔ ȥȦȢȤȢȚșȠ ȥȦȢȁȦȰ  Ǖ ȚȔȟȰ ȡȔ ȘȢȕȤȢȗȢ
ȦȔȞȢȗȢ  ǮȢ ȝ ȥȟȔȖȧ ȖȠǻǿ ȢȘȧȤȜȦȰª ǧȧȦ ȣșȖȡȢ Ț
ȥȟȔȖȔȢțȡȔȫȔǿțȔȥȟȧȚșȡȢȣȢȗȔȡȧȤșȣȧȦȔȪǻȲǢȔȢȫȡǻȬș
ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓȥȟȔȖȜȡȔȡșȥȟȔȖȧ©ǶȖȢțȘȔȥȦȰȁȠțȔȘǻȟȔ
ȁȩ  ǟȤȢȖȔȖǻ ȟȧȞȔȖǻ  ǤȢȗȧȕȜȦȰ ȁȩ ǻ ȁȩ ȥȟȔȖȔ  ǦȦȔȡș
ȁȠ Ȗ ȡșȥȟȔȖȧª ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟȠȜ  — ǘȢȥȣȢȘȰ ǖȢȗ
ȟȜȩȜȩȞȔȤȔǿª 
Ǯș ȢȘȡȔ ȖșȤȥǻȓ ȠȢȦȜȖȧ ȥȟȔȖȜ — țȡȔȞ țȔȗȔȟȰȡȢȗȢ
ȖȜțȡȔȡȡȓ ȣșȖȡȢȗȢ ȓȖȜȭȔ ȨȔȞȦȧ ȦȢȭȢ ǣȥȢȕȟȜȖȢ
ȖȔȚȟȜȖș ȠǻȥȪș Ȗ Ȫǻȝ ȠȢȦȜȖȡǻȝ ȗȤȧȣǻ ȓȞ ǻ Ȗ ȥȜȥȦșȠǻ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȪǻȡȡȢȥȦșȝȣȢȥǻȘȔǿȠȢȦȜȖȥȟȔȖȜȞȢțȔȪȰȞȢȁ
ȭȢ țȡȢȖȦȔȞȜ ǼȤȧȡȦȧǿȦȰȥȓ ȡȔ ȦȤȔȘȜȪǻȁ ȓȞ ȨȢȟȰȞȟȢȤ
ȦȔȞǻȞȡȜȚȡǻȝ—țȔȗȔȟȢȠȖȧȞȤǻȥȦȢȤȥȔȠȢȣȢȫȧȖȔȡȡǻ
ǢȔȬ ȡȔȤȢȘ ǻț ȫȔȥǻȖ ǟȜȁȖȥȰȞȢȁ ǥȧȥǻ ȠȔȖ ȥȖǻȝ ǻȘșȔȟ ȟȜ
ȪȔȤȥȰȞȢȁ ȥȟȔȖȜ ǫȜȠ ǻȘșȔȟȢȠ ȕȧȖ ȣșȤșȝȡȓȦȜȝ țȢȞȤ
ȞȡȓțȰ ǦȖȓȦȢȥȟȔȖ ǶȗȢȤȢȖȜȫ ©ǦȖȓȦȢȥȟȔȖ ȥȣȤȢȕȧȖȔȖ
ȖǻȘȤȢȘȜȦȜ ȡȔ ǨȞȤȔȁȡǻ ȥȟȔȖȡș ȥȦȔȤȢȥȩǻȘȡȢǿȖȤȢȣșȝȥȰȞș
ȟȜȪȔȤȥȦȖȢțȝȢȗȢȥȧȖȢȤȜȠȜȖǻȝȥȰȞȢȖȜȠȜȦȤȔȘȜȪǻȓȠȜȦȔ
ȗșȤȢȁȫȡȜȠȜ ǻȘșȔȟȔȠȜ ! ȡȔȠȔȗȔȖȥȓ ȖȢȥȞȤșȥȜȦȜ !
ȘȧȩȖǻȞǻȡȗǻȖǻ´ȕȢȗȔȦȜȤǻȖµȖǻȘȡȢȖȜȦȜȁȩǻȘșȔȟȜǻțȖȜȫȔȁ
ȠǻȪȡȢ țȖ·ȓțȔȡǻ ț ȣȢȗȔȡȥȰȞȜȠȜ ȟȜȪȔȤȥȰȞȜȠȜ țȖȜȫȔȓȠȜ
ț ȣȢȗȔȡȥȰȞȢȲ ȗșȤȢȁȫȡȢȲ ȤșȟǻȗǻǿȲª Ȗǻȡ ©ȥȖǻȘȢȠȢ
ȡȔȥȟǻȘȧȖȔȖțȖȜȫȔȁȘȔȖȡǻȬȜȩȟȜȪȔȤǻȖǻȠȤǻȓȖțȤǻȖȡȓȦȜȥȓț
ȡȜȠȜȖ´ȕȢȗȔȦȜȤȥȰȞȜȩµȣȢȘȖȜȗȔȩǻȥȟȔȖǻª©ȥȦȤșȠȟǻȡȡȓȘȢ
ȘȔȟșȞȜȩȣȢȩȢȘǻȖȦȔȗșȤȢȝȥȰȞȜȩȣȢȘȖȜȗǻȖȚȔȘȢȕȔȖȢǿȡȡȢȁ
ȥȟȔȖȜ ! ȣȔȡȧȖȔȟȔ ȡȔȘ ǦȖȓȦȢȥȟȔȖȢȠª ǜȔȁȞǻȡ Ǘ
ǪȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȢȡȔǨȞȤȔȁȡǻțȔȫȔȥǻȖȞȡǴȤȢȣȢȟȞȔ —
   ǜȔȣȜȥȞȜ ȫȜȡȔ ȥȖ ǗȔȥȜȟǻȓ ǗșȟȜȞȢȗȢ ǛȢȖȞȖȔ
 ǧ  ǗȜȣ  Ǧ    ǤȔȨȢȥȢȠ ȟȜȪȔȤȥȰȞȢȁ
ȥȟȔȖȜ ȣȤȢȝȡȓȦș ©ǦȟȢȖȢ Ȣ ȣȢȟȞȧ ǶȗȢȤșȖǻȠª ©ǶȤȚȧȦȰ
ȞȢȡǻțȔǦȧȟȢȲǦȟȔȖȔȘțȖșȡȜȦȰȧǟȜǿȖǻª©ǭȧȞȔȲȫȜ
ȥȢȕǻ ȫșȥȦǻ  Ǖ ȞȡȓțșȖǻ ȥȟȔȖȜª ©ǡșȫȔȠȜ ȤȔțȜȦȜ  Ǖ
ȥȢȕǻ ȥȟȔȖȜ ȬȧȞȔȦȜª ©ǨȚș ȗȔȡȰȕȔ ȥȟȔȖȧ ȣȢȕȢȤȢȟȔª
ǗȥșȥȟȔȖ©ȤȢțȕȜȖȥȟȔȖȧǴȤȢȥȟȔȖȢȖȧª©ǟȡȓțȓȠǻȘȤȧȚȜȡǻ
ȥȟȔȖȔª ȪȜȦ țȔ ȖȜȘ ©ǦȟȢȖȢ Ȣ ȣȢȟȞȧ ǶȗȢȤșȖǻȠª ȦȔ
ȝȢȗȢȣșȤșȞȟȔȘȜǻȣșȤșȥȣǻȖȜǟǦ
 ǜȣȤȜȖȢȘȧȡȔȤȢȘȡȜȩȞȢȟȓȘȢȞȦȔ©ǦȟȢȖȔȢȣȢȟȞȧ
ǶȗȢȤșȖǻȠªǡǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖȣȜȥȔȖ©ǣȕȤȔțȜȗșȤȢȁȖȞȢȦȤȜȩ
´ȥȟȔȖȔȡșȧȠȤșǢșȣȢȟȓȚșµ!ȟȜȬȔȲȦȰȥȓȡȔțȔȖȚȘȜ
ȣȤȜȞȠșȦȡȢȲ ȣȤȜȡȔȟșȚȡǻȥȦȲ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȣȢșțǻȁ ȝ
ȚȜȦȦȓª ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ ǡ Ǧ   ǫȓ ȦȤȔȘȜȪǻȓ ȢȚȜȖȔǿ
Ȗ ȘȧȠȔȩ ǻ ȣǻȥȡȓȩ ȞȢțȔȪȰȞȢȁ ȘȢȕȜ ț ȁȩȡǻȠ ȡșȢȘȠǻȡȡȜȠ
©ȥȟȔȖȡȜȠ ǜȔȣȢȤȢȚȚȓȠª ©ȥȟȔȖȡȜȠȜ țȔȣȢȤȢȚȪȓȠȜª ǻ
ȦȔȞȜȠ Țș ȡșȢȘȠǻȡȡȜȠ ȤșȨȤșȡȢȠ — ©ǦȟȔȖȔ ȞȢțȔȪȰȞȔ
ȡșȖȠȤșȡșȣȢȟȓȚșªǧȧȦȞȢțȔȪȰȞȔȥȟȔȖȔ—ȡșȣȤȢȥȦȢ
ȥȜȡȢȡǻȠ ȣȢȣȧȟȓȤȡȢȥȦǻ ȖȜțȡȔȡȡȓ ȘȢȕȤȢȁ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȩȢȫ
ǿ ȝ ȦȔȞș ©ǙȔ ȣȤșȠȧȘȤȢȠȧ ȟȜȪȔȤȲ ȥȟȔȖȧ ȧȫȜȡȜȟȜª 
Ȕ ȝ ȡȔȕȔȗȔȦȢ ȗȟȜȕȜȡȡǻȬș ȣȢȡȓȦȦȓ șȠȕȟșȠȔ ȡȔȤȢȘȡȢȁ
ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȥȦǻ țȡȔȞ ȁȁ țȕșȤșȚșȡȡȓ ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ
ǻȥȦȢȤȦȓȗȟȢȥȦǻȡȔȤȢȘȡȢȗȢȕȧȦȦȓ©ǦȟȔȖȔȡșȧȠȤșǢș
ȣȢȟȓȚșǖȧȘșȥȟȔȖȔȥȟȔȖȡȔǤȢȠǻȚȞȢțȔȞȔȠȜª ȘȜȖ
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ȘȧȠȧ ©ǶȖȔȥȰ ǨȘȢȖȜȫșȡȞȢǟȢȡȢȖȫșȡȞȢª  ǨȞȤȔȁȡȥȰȞǻ
ȡȔȤȢȘȡǻȘȧȠȜȦȔǻȥȦȢȤȜȫȡǻȣǻȥȡǻǟǦ —Ȧș
ȭȢȣǻȘȩȢȣȜȦȰǻȣȢȗȟȜȕȜȦȰǭșȖȫșȡȞȢ
Ǚȟȓ ȤȔȡȡȰȢȁ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȠȢȦȜȖ ©ȞȢțȔȪȰȞȔ
ȥȟȔȖȔª — ȢȘȜȡ ǻț ȘȢȠǻȡȔȡȦȡȜȩ ǦșȠȔȡȦȜȫȡȢ ȡȔȫșȕȦȢ
ȢȘȡȢțȡȔȫȡȜȝȦȔȣȤȢȥȦȜȝ ȘȢȦȢȗȢȚȫȔȥȦȢȖȚȜȖȔȲȦȰȥȓ
țȔȥȦȜȗȟǻ ȨȢȤȠȧȟȜ ț ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȣǻȥșȡȰ ǻ ȘȧȠ  ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ
ȖșȟȰȠȜ ȕȔȗȔȦȢȥȞȟȔȘȢȖȜȝ Ȗǻȡ ȠȔǿ ȬȜȤȢȞȜȝ ȘǻȔȣȔțȢȡ
șȠȢȪǻȝȡȜȩ ȖǻȘȦǻȡȞǻȖ ȦȔ țȠǻȥȦȢȖȜȩ ȔȞȪșȡȦǻȖ — ȢȘ ȗȢȤ
ȘȢȥȦǻ țȔ ȠȜȡȧȟș ȥȖȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧ ©ǜȔ ȭȢ ȥȟȔȖȔ ȞȢțȔ
ȪȰȞȔȓ  ǢȔ ȖȥǻȠ ȥȖǻȦǻ ȥȦȔȟȔª ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª  ȘȢ
ȗǻȤȞȢȦȜ ȝ ȣȟȔȫȧ ȡȔȘ ȡȜȡǻȬȡǻȠ ȥȦȔȡȢȠ ȖǻȦȫȜțȡȜ ©ǘȜ
ȡș ȥȟȔȖȔ ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȔª ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡǻȫª Ȥ  
©ǜȔȣȟȔȞȔȟȜ ȕ ȦȓȚȞȢ ȕȢ ȖȜ ȕ ȡș ȣǻțȡȔȟȜ  ǟȢțȔȪȰȞȢȁ
ȥȟȔȖȜ ȧȕȢȗȜȩ Ȥȧȁȡª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ —  ©Ǖ
ȣȔȡȔȠ ȟȧȞȔȖȜȠ  ǢȔȭȢ țȘȔȟȔȥȰ ȞȢțȔȪȰȞȔȓ  ǗșȟȜȞȔȓ
ȥȟȔȖȔ"ª ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª ȤȤ — 
ǣȥȦȔȡȡǻȝ ȡȲȔȡȥ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ țȖȧȫȜȦȰ ȫȜ ȡș ȥȜȟȰȡǻȬș
ȡǻȚ ȧ ȕȧȘȰȞȢȗȢ țǻ ȥȖǻȦȢȖȜȩ ȣȢșȦǻȖ — ȦȔȞ ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ
ȖȖȔȚȔȖǕǠȧȡȔȫȔȤȥȰȞȜȝȘȢȥȞȢȡȔȟȜȝțȡȔȖșȪȰȥȖǻȦȢȖȢȁ
ȣȢșțǻȁȦȔȁȁȞȢȠȣșȦșȡȦȡȜȝǻȡȦșȤȣȤșȦȔȦȢȤǕȟșțȔȗȔȟȢȠ
ȘȢȞǻȤ ȥȧȫȔȥȡȜȞȔȠ ȭȢ ȗȔȡȰȕȟȓȦȰ ȥȟȔȖȧ ȠȜȡȧȟȢȗȢ —
ȖǻȘȢȠȜȝȧȣȢșțǻȁȠȢȦȜȖ ȧȚșȡȔțȜȖȔȟȜȥȓȖȪȰȢȠȧțȖ·ȓțȞȧ
ǙȚ ǠșȢȣȔȤȘǻ ǭ ǤșȦșȨǻ Ǖ ǡǻȪȞșȖȜȫ Ǘ ǘȲȗȢ
ȠȢȚȡȔ ȕȧȟȢ ȕȜ ȣȢȫȔȦȜ ȝ ț ȣǻțȡȰȢȔȡȦȜȫȡȜȩ ȔȖȦȢȤǻȖ 
ȥȩȢȚǻȢȕșȤȦȢȡȜǿȝȧȠȢȦȜȖǻȞȢȟȤȔȦȡȢȁȥȟȔȖȜȥșȤȕǻȖ
ȧ©ǤșȤșȥșȟșȡȡȓȩªǡǫȤȡȓȡȥȰȞȢȗȢ
ǦȟǻȘ țȖșȤȡȧȦȜ ȧȖȔȗȧ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦȖȢȤȔȩ ȡȔ Ȧș
ȭȢțȘȔǿȦȰȥȓȡșȠȔǿȣȤȓȠȜȩȔȡȔȟȢȗǻȝȧȥȖǻȦȢȖǻȝȣȢșțǻȁ
ǦȦȔȖȬȜȖȢȕȢȤȢȡǻȥȟȔȖȜ ȦȢȕȦȢȘȢȕȤȢȗȢǻȠșȡǻȝȫșȥȡȢȦ 
ȥȖȢȗȢțȡșȥȟȔȖȟșȡȢȗȢȡȔȤȢȘȧǭșȖȫșȡȞȢȣȤșȘ·ȓȖȟȓǿȥȧ
ȖȢȤȜȝȤȔȩȧȡȢȞȝȢȗȢȗȡȢȕȜȦșȟȓȠǻȥȣȢȘǻȖȔǿȦȰȥȓȡȔǻȥȦȢȤ
ȤșȖȔȡȬ©ǖȢȥȟȔȖȔțȘȢȤȢȖȢȞȤȜȫȜȦȰǜȔȡȔȬǻȗȢȟȢȖȜª
©ǖȧȖȔǿ Ȗ ȡșȖȢȟǻ ǻȡȢȘǻ țȗȔȘȔȲª  ǧȢȕȦȢ ȥȟȔȖȔ —
ȡș ȟȜȬș țȗȔȘȞȔ ȣȤȢ ȗșȤȢȁȫȡǻ ȣȢȘȖȜȗȜ Ȗ ȠȜȡȧȟȢȠȧ
țȔȣȢȤȧȞȔ ȡșȖȠȜȤȧȭȢȥȦǻ ȡȔȤȢȘȧ ©Ǘȥș ȢȥȦȔȟȢȥȰ Ȗȥș
ȥȧȠȧǿǴȞȤȧȁȡȜǧȤȢȁǗȥșȥȧȠȧǿ—ȦǻȟȰȞȜȥȟȔȖȔ
ǦȢȡȪșȠțȔȥǻȓȟȔª ©ǢȔȖǻȫȡȧȣȔȠ·ȓȦȰǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧª 
©ǦȟȔȖȔ ȡș ȣȢȟȓȚș  Ǣș ȣȢȟȓȚș Ȕ ȤȢțȞȔȚș  ǮȢ
ȘǻȓȟȢȥȰ Ȗ ȥȖǻȦǻ  ǬȜȓ ȣȤȔȖȘȔ ȫȜȓ ȞȤȜȖȘȔ  Ƕ ȫȜȁ ȠȜ
ȘǻȦȜª ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª  Ȕ ȝ ȥȦȜȠȧȟ ǻț ȗȟȜȕȜȡ ǻ
ȖȥȰȢȗȢ Ȣȕȥȓȗȧ ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȣȔȠ·ȓȦǻ  ȥȣȢȥǻȕ ȕȢȤȢȦȰȕȜ
ȥȔȠȢȥȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȡȔȤȢȘȧ ǙȢ ȦȢȗȢ Ț ȠȢȦȜȖ ȥȟȔȖȜ
ȣȢǿȘȡȧǿȦȰȥȓțȠȢȦȜȖȔȠȜȖȢȟǻȣȤȔȖȘȜȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ
ȥȞȟȔȘȔȲȫȜ ȥȧȦȢ ȬșȖȫ ȞȢȡȦȔȠǻȡȔȪǻȲ ǦȣȤȔȖȘǻ ȡȔȖȤȓȘ
ȫȜ Ȗ ȞȢȗȢ ț ȣȢșȦǻȖ ȭș ȠȢȚȡȔ țȡȔȝȦȜ ȦȔȞș ȣȢȥȦǻȝȡș
ȭǻȟȰȡșȝȢȤȗȔȡǻȫȡșȣȢǿȘȡȔȡȡȓȪȜȩȣȢȡȓȦȰȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ
ȁȩ ȧ ȓȘȤȢ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȠșȦȔǻȘșȁ — ©ǧȔȠ ȡȔȝȘșȦș ȭȜȤȧ
ȣȤȔȖȘȧ  Ǖ ȭș ȠȢȚș ȝ ȥȟȔȖȧª ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ
ȠȢȁª ©ǢȔȬȔȖȢȟȓȝȥȟȔȖȔª ©ǘȔȠȔȟǻȓªȤ 
©ǧȔ ȣǻȘȧ ȬȧȞȔȦȜ ȣȤȔȖȘȜ  Ƕ Ȧǻǿȁ ȥȟȔȖȜª ©ǣȝ ȖȜȢȥȦȤȲ
ȦȢȖȔȤȜȬȔª ©ǾȥȦȰȧȠșȡșȭȜȤȜȝȕȔȦȰȞȢ!ǠȲȕȜȦȰ
ȁȁ ȘȧȠȧ ȣȤȔȖȘȜ  ǟȢțȔȪȰȞȧȲ ȥȟȔȖȧª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª

ȤȤ— ǟȢțȔȪȰȞȔȥȟȔȖȔ—©ȘȧȠȔȣȤȔȖȘȜª
ǡȢȚȟȜȖȢȣȢțȡȔȫȜȖȥȓȦȧȦǻȖȣȟȜȖǖǻȕȟǻȁțȁȁȗȤȔȡȘǻȢțȡȜȠ
ȗșȡșȤȔȟǻțȧȲȫȜȠ ȧȥșȢȩȢȣȡȜȠ țȠǻȥȦȢȠ ȣȢȡȓȦȦȓ ǖȢȚȢȁ
ȥȟȔȖȜ ǤȤȜȞȠșȦȡȢ ȭȢ ȘȢ ȥȖȢȗȢ ȣșȤșȥȣǻȖȧ ȗȢ ǙȔ
ȖȜȘȢȖȢȗȢȣȥȔȟȠȔǭșȖȫșȡȞȢȖȖǻȖȢȦșȣȜȦȢȠșȣȢǿȘȡȔȡȡȓ
ȥȟȔȖȜȣȤȔȖȘȜȝȖȢȟǻ©ǗȥȦȔȡȰȚșǖȢȚșȥȧȘȜțșȠȟȲ
Ƕ ȥȧȘșȝ ȟȧȞȔȖȜȩ  ǢȔ ȖȥǻȠ ȥȖǻȦǻ ǧȖȢȓ ȣȤȔȖȘȔ  Ƕ
ȖȢȟȓ ǻ ȥȟȔȖȔª ȓȞȢȗȢ Ȗ ȣȤȢȦȢȦșȞȥȦǻ ȡșȠȔǿ Ǩ ȦȔȞǻȝ
ȨȧȡȞȪǻȁ ȢȥȞȔȤȚșȡȡȓ ȡșȣȤȔȖșȘȡȢȁ ȤșȔȟȰȡȢȥȦǻ ȠǻȤȢȲ
ȣȤȔȖȘȜ ȝ ȖȢȟǻ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȥȧȘ ȥȟȔȖȜ — ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȓ
ȥȧȘȧ ǻȥȦȢȤǻȁ Ȕ Ȫș ȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢ ȡȢȖș Șȟȓ ȣȢșțǻȁ  ȥȦ
ǤȤȜȡȔȝȠȡǻ Ȗ ȬșȖȫ ȔȥȣșȞȦǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ȓȞȢȗȢ
ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȡȔȪ ȝ ȥȢȪ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ ȦȤȔȞȦȧǿȦȰȥȓ
ȓȞ ȡșȢȘȠǻȡȡȔ ȣșȤșȘȧȠȢȖȔ ȥȖǻȦȢȖȢȁ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ
ǖȢȚȢȁ ǻ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȣȤȔȖȘȜ Ǖ țȖǻȘȥȜ ȖȚș — ǻ ǖȢȚȜȝ
ȥȧȘ ȭȢ ȦȔȞ ȕȔȗȔȦȢ ȖȔȚȜȦȰ ȧ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ
Ǖȟș ȞȢțȔȪȰȞȔ ȥȟȔȖȔ — Ȫș ȥȞȟȔȘȡȜȞ ȡȔȕȔȗȔȦȢ
ȬȜȤȬ ȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȠȢȦȜȖȧ ȥȟȔȖȜ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȓȞȜȝ ȣȢȖ·ȓțȧǿȦȰȥȓ ǻț ȘȧȩȢȖȡȜȠȜ ȡȔȕȧȦȞȔȠȜ ȡȔȤȢȘȧ
©ǢȔȬ Ȕ ȘȧȠȔ ȡȔȬȔ ȣǻȥȡȓ  Ǣș ȖȠȤș ȡș țȔȗȜȡș 
ǣȦ Șș ȟȲȘș ȡȔȬȔ ȥȟȔȖȔ  ǦȟȔȖȔ ǨȞȤȔȁȡȜª ©ǙȢ
ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ©ǶȖȢțȖșȟȜȫȜȠȢȡȔȘȜȖȢǶȤȢțȧȠȡȔȬ
ǻ ȡȔȬ ȓțȜȞª ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ  ȣȥȔȟȠȧª  ǧȧȦ ȖȔȤȦȢ
țȗȔȘȔȦȜȝȡȔȥȞȤǻțȡȜȝȧȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔȚȔȡȤȣȢȥȟȔȡȰ
țȖșȤȡșȡȰȘȢȦȜȩȣȢȣșȤșȘȡȜȞǻȖǻȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖȓȞǻȣȟșȞȔȟȜ
ȣȔȠ·ȓȦȰ ȣȤȢ ȥȟȔȖȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ȥȔȠǻ ȁȁ ȦȖȢȤȜȟȜ — ȖǻȘ
ǘǟȖǻȦȞȜǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔȦȔǶǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ ȝȢȠȧȖǻȘ
ǭșȖȫșȡȞȔ—ȢȥȢȕȜȥȦȜȝȕȢȤȗȣȢȘȓȫȡȢȥȦǻȕȢȖǻȡ©ǗȥȲ
ȥȟȔȖȧ ȞȢțȔȪȰȞȧ țȔ ȥȟȢȖȢȠ ǿȘȜȡȜȠ  ǤșȤșȡǻȥ Ȗ ȧȕȢȗȧ
ȩȔȦȧ ȥȜȤȢȦȜª  ȘȢ ǡȔȤȞȔ ǗȢȖȫȞȔ ©ǮȢȕ ȡȔȬȔ ȣȤȔȖȘȔ
ȡșȣȤȢȣȔȟȔǮȢȕȡȔȬșȥȟȢȖȢȡșȖȠȜȤȔȟȢª 
Ǩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȠȢȦȜȖȧ ȥȟȔȖȜ ȡȔ
ȓȖȡȜȝ ȭș ȢȘȜȡ ȕșțȣȤșȪșȘșȡȦȡȜȝ ȠȢȠșȡȦ Ǩ ȥȖǻȦȢȖǻȝ
ȨǻȟȢȥȢȨ ȟǻȦ ǻ ȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞǻȝ ȦȤȔȘȜȪǻȁ ȥȟȔȖȔ —
ȣȢȡȓȦȦȓ șȟǻȦȔȤȡș Ȫș ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȔȦȤȜȕȧȦ ǻ țȘȢȕȧȦȢȞ
ȥȦȔȡȢȖȢȁȝȘȧȩȢȖȡȢȁȔȤȜȥȦȢȞȤȔȦǻȁȦȔȢȞȤșȠȜȩȢȕȤȔȡȪǻȖ
ȘȢȟǻ — ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȗșȤȢȁȖ ǻ ȖșȟȜȞȜȩ ȠȜȦȪǻȖ ǦȦȢȥȢȖȡȢ
ȘȔȖȡȰȢȗȤșȪȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǤȟȧȦȔȤȩțȔȖȖȔȚȜȖșȖȣȔȦȤȜȘȜ
ȖǻȘțȡȔȫȔȟȜȥȓ ȥȟȔȖȢȲ ȩȟǻȕȢȤȢȕȜ — ȞȢȤȜȥȡǻȥȦȲ Ȥș
ȠǻȥȡȜȞȜ — ȫȜȥșȟȰȡǻȥȦȲ ǻ ȦȜȠ ȧȥȦȔȡȢȖȟȲȖȔȟȔȥȓ ȠǻȚ
ȡȜȠȜȤǻȖȡǻȥȦȰǬșȤșțȖǻȥǻȠȡȔȘȪȓȦȰȥȦȢȟǻȦȰǠǧȢȟȥȦȢȝ
ȦȔȞ ȣȢȓȥȡȜȖ ȫȢȠȧ Ȗ ȪșȡȦȤǻ ȤȢȠȔȡȧ ©ǗǻȝȡȔ ǻ ȠȜȤª —
ȗșȤȢȁțȔȤȜȥȦȢȞȤȔȦǻȁȞȡȓțǻȝȗȤȔȨȜǻȘșȦȰȥȓȣȤȢȟȲȘșȝ
ȖǻȟȰȡȜȩȢȥȖǻȫșȡȜȩǻȡșțȔȟșȚȡȜȩȕȢȦǻȟȰȞȜȖȢȡȜȠȔȲȦȰ
ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȘȟȓȕȢȤȢȦȰȕȜȝȖȜȕȢȤȧȠǻȚȘȢȕȤȢȠǻțȟȢȠ
ȠǻȚ ȤȔȕȥȦȖȢȠ ǻ ȥȖȢȕȢȘȢȲ ȠǻȚ ȢȥȖǻȦȢȲ ǻ ȡșȧȪȦȖȢȠ
ȠǻȚ ȥȟȔȖȢȲ ǻ ȡșȖǻȘȢȠǻȥȦȲ ȠǻȚ ȟȲȕȢȖ·Ȳ ǻ ȡșȡȔȖȜȥȦȲ
țȖșȤȡǻȠȢȧȖȔȗȧȖȪȰȢȠȧȞȢȡȦșȞȥȦǻȥȟȔȖȔȖȜȥȦȧȣȔǿȟȜȬș
ȓȞȣȤȢȦȜȟșȚȡǻȥȦȰȡșȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ǕȖǭșȖȫșȡȞȔȥȟȔȖȔ—
ȡșȖǻȘ·ǿȠȡȔȖȟȔȥȦȜȖǻȥȦȰȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ
ȕȧȦȦȓȡȔȘȦȢȚȞȢțȔȪȰȞȢȗȢȚȜȦȦȓ ©ȞȢțȔȪȰȞȔȓȥȟȔȖȔª
©ȡȔȬȔ ȥȟȔȖȡȔȓ ȞȤȔȁȡȔª ©ȥȟȔȖȔ ǨȞȤȔȁȡȜª ǻ ȡș ȦǻȟȰȞȜ
ȥȟȔȖȔ©ȧȕȢȗȜȩȤȧȁȡªȔȝȡȔȘǻȓȡȔ©ȡȢȖȧȥȟȔȖȧª ǢșȲ

ǦǠǕǗǕ

ȣșȤșȝȡȓȦȔȡȔȤȢȘȡȔȠȢȤȔȟȰ ȕȢȣǻȘȥȦȔȖȔȥȟȔȖȜ—ȘȢȕȤȢ
ȦȖȢȤȜȠșțȔȘȟȓȟȲȘșȝȗȤȢȠȔȘȜȡȔȤȢȘȧ ǦȟȔȖȔ—ȥȖȢȗȢ
ȤȢȘȧ ȞȤȜȦșȤǻȝ ǻ ȞȢȤȜȗșȡȦ ȤǻȖȡȓ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȗȢ ȚȜȦȦȓ
ȝ ȥȔȠȢȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ Ȁȁ ȦȖȢȤȪșȠ ǻ ȡȢȥǻǿȠ ȖȜȥȦȧȣȔǿ
Ȗȥș ȞȢțȔȪȦȖȢ ȬȜȤȬș — ȡȔȤȢȘ  ȓȞ ȦȔȞȢȚ ǻ ȦȜȣȢȖȜȝ
ȢȞȤșȠȜȝȞȢțȔȞ ȕȢȥȟȔȖȔȓȞȓȖȜȭș—ȭȢȥȰȥȣǻȟȰȡșȔ
ȡșȟȜȬșȢȥȢȕȜȥȦș ǘȟȜȕȢȞȔȠȢȤȔȟȰȡȔȠȢȦȜȖȔȪǻȓȥȟȔȖȜ
ȤȢȕȜȦȰȁȁȖȜȥȢȞȜȠȥȦȜȠȧȟȢȠȚȜȦȦǿȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȧȞȤȔȁȡȪȓ
ȞȢțȔȪȰȞȢȗȢ ȦȜȣȧ ©ǧȔ ȣǻȘȧ ȬȧȞȔȦȜ ȣȤȔȖȘȜ  Ƕ Ȧǻǿȁ
ȥȟȔȖȜª ©ǣȝ ȖȜȢȥȦȤȲ ȦȢȖȔȤȜȬȔª  ©ȥȟȔȖȜ ȘȢȕȧȖȔȦȜª
©Ǣș ȩȢȫȧ ȓ ȚșȡȜȦȜȥȓª  ǣȦȢȚ ȣȢȡȓȦȦȓ ȥȟȔȖȜ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȔȡșȕȧȖȔȟȢȘșȠȢȞȤȔȦȜțȢȖȔȡșȝȥȢȪǻȔȟǻțȢȖȔȡșȔ
ȖȢȘȡȢȫȔȥȥȣȢȖȡșȡșǻȥȦȢȤțȠǻȥȦȧȝǻȥȦȢȤǻȢȦȖȢȤȫșǗȢȡȢ
ȝȞȧȟȰȦȧȤȢȦȖȢȤȫș©ȡȔȬȔȣȤȔȖȘȔ!ȡȔȬșȥȟȢȖȢª©Ƕ
ȤȢțȧȠ ȡȔȬ ǻ ȡȔȬ ȓțȜȞª ǜȔȗȔȟȢȠ ȞȔȚȧȫȜ ȥȟȔȖȔ —
ȣȤȔȖȘȔ ȕȧȦȦȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ȠȢȘȧȥ ȥȔȠȢȥȦȖșȤȘȚșȡȡȓ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȡȔȤȢȘȧǦȔȠșȖȪǻȝȣȟȢȭȜȡǻ—ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȧ ȦȔ țȔȗ ǻȘșȁ ȕȧȦȦȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ ȥȖǻȦǻ —
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȥȖȢǿȠȧ ȘȢȟȔǿ ȢȦȧ ȢȘȖǻȫȡȧ ȥȧȣșȤșȫȡǻȥȦȰ
ȠǻȚȥȟȔȖȢȲȠȜȤȥȰȞȢȲǻ©ǘȢȥȣȢȘȡȰȢȲȥȖȓȦȢȲȥȟȔȖȢȲª
©ȖǻȫȡȢȥȟȔȖȢȲªȕȢȞȢțȔȪȰȞȔȥȟȔȖȔȖȚșȝȡșȠȜȤȥȰȞȔ
ȔȡșȠȢȖȕȜȣȢȥȖȓȫșȡȔǖȢȗȢȖǻȫșȤșțǻȥȦȢȤȠǻȥǻȲțȔȩȜȥȦȧ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȔ Ȕ ©ȥȟȔȖȔ ǨȞȤȔȁȡȜª ȣǻȘ țȔȩȜȥȦȢȠ ǖȢȚȢȁ
ȥȟȔȖȜ ȕǻȟȰȬș ȦȢȗȢ — ȡȔ ȡǻȝ ȟșȚȜȦȰ ȥȖȓȦǻȥȦȰ ©ȥȖȓȦȔ
ȥȟȔȖȔª ©ȥȖȓȦȔ ȣȤȔȖȘȔª — țȡȔȞ ȔȕȥȢȟȲȦȡȢȁ ȪǻȡȡȢȥȦǻ
©ǬȜȗȤȜȡșǬȜȗȤȜȡșª 
ǧȧȦ ȖȔȤȦȢ ȡȔȗȔȘȔȦȜ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȕȧȟȜ
ȘȔȖȡǻțȘȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȩȫȔȥǻȖȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡǻȦȤȔȘȜȪǻȁ
ȥȔȞȤȔȟȰȡȢȗȢ ȥȖǻȦȢȥȟȔȖȟșȡȡȓ — ȤȢȘȲȫȢȥȦǻ țșȠȟǻ
ȥȢȡȓȫȡȢȁȕȟȔȗȢȘȔȦǻȡșȕȔȠǻȥȓȪȓțǻȤȓțȜȫȡȜȪȰȞȜȩȕȢȗǻȖ
ǪȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȔ Ȥșȟǻȗǻȓ ȡș ȪǻȟȞȢȠ ȖȜȦǻȥȡȜȟȔ ț ȡȔȤȢȘȡȢȁ
ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻȣȢșȦȜȞȧȥȖǻȦȢȥȟȔȖȟșȡȡȓȥȟǻȘȜȁȁȟȜȬȜȟȜȥȓȖ
ȘȔȖȡȰȢȠȧȨȢȟȰȞȟȢȤǻǕȟșȣȢȥȦȧȣȢȖȢȖȘȧȩȢȖȡǻȠȣȢȕȧȦǻ
ȡȔȤȢȘȧȧȦȖșȤȘȜȟȢȥȓȧȥȟȔȖȟȓȡȡȓǿȘȜȡȢȗȢǖȢȗȔȘȢȫȢȗȢ
ȕȔȗȔȦȢ țȧȥȜȟȰ ȘȢȞȟȔȟȜ ȣșȤȬǻ ȧȞȤ ȣȤȢȣȢȖǻȘȡȜȞȜ —
ǩșȢȘȢȥǻȝ ǤșȫșȤȥȰȞȜȝ ȠȜȦȤȢȣȢȟȜȦ ǶȟȔȤǻȢȡ ǟȟȜȠ
ǦȠȢȟȓȦȜȫ ǟȜȤȜȟȢ ǧȧȤȢȖȥȰȞȜȝ ǾȖȔȡȗșȟǻǿ ǻ ǤȥȔȟȦȜȤ
ȠǻȪȡȢ ȖȩȢȘȓȦȰ ȧ ȠȢȤȔȟȰȡș ȚȜȦȦȓ ȧȞȤ ȟȲȘȡȢȥȦǻ
ǗǻȘȢȠȢȭȢǭșȖȫșȡȞȢțȘȜȦȜȡȥȦȖȔțȡȔȖǤȥȔȟȦȜȤȠȔȝȚș
ȡȔȣȔȠ·ȓȦȰǻȗȟȜȕȢȞșȖȤȔȚșȡȡȓȖǻȘȝȢȗȢ ȦȔǾȖȔȡȗșȟǻȓ 
ȠȢȤȔȟȰȡȢȁ ȣȢȧȞȜ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȞȤȔȥȜ ȝ ȖǻȤȢȘȔȖȫȢȁ ȥȜȟȜ
ȠȜȦșȪȰțȕșȤǻȗȡȔȖȥșȚȜȦȦȓȦȜȠȕǻȟȰȬșȭȢȣȢȥȦǻȝȡȢ
țȖșȤȦȔȖȥȓȘȢǖǻȕȟǻȁǣȦȢȚǻǭșȖȫșȡȞȢȖǻȢȕȤȔțȜȫȔȥȦȢ
ȣȢȥȦȔȲȦȰ ȧ ȖȜȠǻȤȔȩ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȗȢ ȥȖǻȦȢȣȢȫȧȖȔȡȡȓ
Ǣș ȤȔț ȔȣșȟȲǿ ȣȢșȦ ȘȢ ǖȢȚȢȁ ȥȟȔȖȜ ȓȞ ȘȚșȤșȟȔ
ȠȜȟȢȥșȤȘȓ ȥȜȡȢȡǻȠȔ ǖȢȚȢȁ ȣȢȦȧȗȜ ȝ ȥȔȠȢȗȢ ǖȢȗȔ
©ǗșȟȜȞȔȓȥȟȔȖȢțȗȟȓȡȰȥȓȡȔȟȲȘșȝª ©ǾȤșȦȜȞª ǖȢȚȔ
ȥȟȔȖȔ — ȡșȠȢȖȕȜ ȗȔȤȔȡȦ ȡșțȡȜȭșȡȡȢȥȦǻ ȣȤȔȖȘȜ ȖȢȟǻ
ȥȔȠȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ©Ǣș ȖȠȜȤȔǿ ȘȧȬȔ ȡȔȬȔ  Ǣș ȖȠȜȤȔǿ
ȖȢȟȓǶȡșȥȜȦȜȝȡșȖȜȢȤșǢȔȘȡǻȠȢȤȓȣȢȟșǢșȥȞȧǿ
ȘȧȬǻȚȜȖȢȁǶȥȟȢȖȔȚȜȖȢȗȢǢșȣȢȡșȥșȥȟȔȖȜǖȢȗȔ
ǗșȟȜȞȢȗȢ ǖȢȗȔª ©ǟȔȖȞȔțª ȤȤ —  ǭșȖȫșȡȞȢ
ț ȗǻȤȞȢȦȢȲ ȞȢȡȥȦȔȦȧǿ ȪǻȟȞȢȠ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ȣȔȨȢȥȧ
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ǙȔȖȜȘȢȖȜȩ ȣȥȔȟȠǻȖ  ȕȢȘȔȝ ȡȔȝȠșȡȬș țȡșȖȔȚȔȡȡȓ
ǖȢȚȢȁȥȟȔȖȜ©ǣȥȠǻȓȟȜǧȖȢȲȥȟȔȖȧǶȥȜȟȧǻȖȢȟȲª
©ǾȤșȦȜȞªȤȤ— ǜȖȜȫȔȝȡȢȡȔȖǻȦȰȞȢȟȜȝȘșȦȰȥȓ
ȣȤȢ ǻȥȦȢȤ țȟȢ ȨȔȤȜȥșȝȥȦȖȢ ȤȢțȦȟǻȡȡȢȗȢ ȞȟǻȤȧ — ȦȢ
ȝ Ȫș Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȣȢȥǻȕ ȘȧȠȔȡȡȓ ȣȤȢ ȥȧȫȔȥȡș ȝȢȠȧ
ȨȔȤȜȥșȝȥȦȖȢȦȔȡșȣȤȔȖșȘȡǻȥȦȰȦȢȗȢȟȔȘȧȚȜȦȦȓȣȤȢȦȜ
ȓȞȢȗȢ Ȗǻȡ ȣȢȥȦȔȖȔȖ ©Ǣș ȘȔȝ țȗȡȧȭȔȦȜȥȓ ȟȧȞȔȖȜȠ 
Ƕ ȡȔȘ ǧȖȢǿȲ ȖǻȫȡȢȥȟȔȖȢȝ  Ǟ ȡȔȘ ȡȔȠȜ ȣȤȢȥȦȜȠȜ
ȟȲȘȰȠȜª ©ǾȤșȦȜȞªȤȤ— ǕȟșȖǭșȖȫșȡȞȔ
ȡșȕȤȔȞȧǿǻȣȤȓȠȜȩǻȡȖșȞȦȜȖȡȔȔȘȤșȥȧȥȢȪǻȠȢȤȔȟȰȡȜȩ
ȖǻȘȣȔȘȡǻȖȖǻȘǖȢȚȢȁȥȟȔȖȜǻȣȤȔȖȘȜ©ǨȠȜȝȦșȥȓȢȕȤȔț
ǖȢȚȜȝǖȔȗȡȢȠȡșȥȞȖșȤȡǻȦșª ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª
ȤȤ— 
ǢșȩȦȧȖȔȡȡȓ ǖȢȚȢȁ ȥȟȔȖȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȕȔȫȔǿ ǻ Ȗ țȧ
ȩȖȔȟȢȠȧȁȁȣȤȜȖȟȔȥȡșȡȡǻȥȜȟȔȠȜțȟȔ©ǥȢțȕȢȝȡȜȞȜȞȔȦȜ
Ȗ ȦǻȔȤȔȩ  Ǘȥș ȣȢȦȢȣȜȟȜ Ȗȥș ȖțȓȟȜ  ǡȢȖ ȧ ǡȢȥȞȢȖǻȁ
ȦȔȦȔȤșǶȡȔȠȥȟǻȣȜȠȣșȤșȘȔȟȜǦȖȢȁȘȢȗȠȔȦȜȞȤȢȖ
ȣȢȚȔȤȜ  Ǘȥǻ țȟȔ ȡȔ ȥȖǻȦǻ ȖȢȝȡȜ ȫȖȔȤȜ  ǤșȞșȟȰȡȜȩ
ȠȧȞ ȕșțȞȤȔȁȝ ȤȓȘ  Ƕ ȣȢȖșȡ ǥȜȠ ȕȔȝȥȦȤȓȦ  ǣȦ ȁȩ
ȘȢȗȠȔȦȜ ǻ ȁȩ ȥȟȔȖȔ  ǧȢ ȓȖȡȔ ȥȟȔȖȔª ©ǾȤșȦȜȞª
ȤȤ —  Ǖȟș ȓȞ ǶȖȔȡ ǘȧȥ ȧ ȡȔțȖȔȡǻȝ ȣȢșȠǻ țȔ
ȞȟȜȞȔǿ ȫșȩǻȖ ©ȣȤȢțȤǻȦȜª ©țȠȜȦȜ ȟȧȘȧª ǻ ȣȢȕȔȫȜȦȜ
©ȓȖȡȧ ȥȟȔȖȧª ȦȔȞ ǻ ȥȔȠ ȣȢșȦ ȧ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ
ǻ ȚȜȖȜȠª ȡș ȣȤȜȝȠȔǿ ȥȧȠȡǻȖȡȢȁ ȥȟȔȖȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȓȞȢȲ
©ȫȖȔȡȜȟȜȥȓªȥȜȡȜȕȔȦȰȞǻȖȣșȤșȞȜȡȫȜȞǻȖ—ȤȔȕǻȖǗȔȤ
ȬȔȖȜ ǻ ǡȢȥȞȖȜ ©ǧȔȞ ȢȦ ȓȞ ȞȤȢȖ ȥȖȢȲ ȟȜȟȜ  ǖȔȦȰȞȜ
țȔ ǡyȥȞȖȧ ǻ ǗȔȤȬȔȖȧ  Ƕ ȖȔȠ ȥȜȡȔȠ ȣșȤșȘȔȟȜ 
ǦȖȢȁ ȞȔȝȘȔȡȜ ȥȖȢȲ ȥȟȔȖȧª ȤȤ —  ǣȦȢȚ
țȔȠȜȞȔǿȦȰȥȓ ȞȢȟȢ ȡȔȪ ȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȜ ȭȢ ȣȢȫȜȡȔȟȢȥȓ
ȣȤȢȦ ȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ ©ȥȟȔȖȡȜȩ ȣȤȔȘǻȘǻȖ ȖșȟȜȞȜȩª —
©ȣȤȔȖȡȧȞȔȠ ȣȢȗȔȡȜȠª ȤȤ —  ǫș ȡș țȡǻȠȔǿ
ȠȢȦȜȖȧ ȥȟȔȖȜ Ȕ ȘȤȔȠȔȦȜțȧǿ ȝȢȗȢ ǤȢȘȢȟȔȡȡȓ ǻȟȲțǻȝ
ȤȢțȠșȚȧȖȔȡȡȓȥȣȤȔȖȚȡȰȢȁǻȨȔȟȰȬȜȖȢȁȖșȟȜȫǻȝȥȟȔȖȜ
ȧǭșȖȫșȡȞȔ—ȤȢțȠșȚȧȖȔȡȡȓȠǻȚ©ȦȓȚȞȜȠȜȘǻȟȔȠȜª
©ȘȓȘȰȞǻȖ ȢȦșȫșȥȦȖȔ ȫȧȚȢȗȢª ǻ ©ȖȜȥȢȞȜȠȜ ȠȢȗȜȟȔȠȜª
©ȠȧȫșȡȜȞǻȖª ȕȢȤȢȦȰȕȢȲ ȥȔȠȢȥȦǻȝȡȜȪȰȞȢȗȢ ȞȢțȔȪȦȖȔ
ȥȔȠȢȕȧȦȦȓȠ ȡȔȤȢȘȧ  ȕǻȟȰ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ ȣȢȤȔțȢȞ
ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ țȔ ȣȤȜȡȜȚșȡȧ ȡȔȪ ȫșȥȦȰ — ȧȥș Ȫș ȠȢȚș
ȥȣȤȜȓȦȜȢȫȜȭșȡȡȲȦȔțȠǻȪȡșȡȡȲȡȔȪǻȁǻțǻȭșȕǻȟȰȬȢȲ
ȥȜȟȢȲȣǻȘȡȢȥȜȦȜȘȧȩȡȔȤȢȘȧǧȢȚǻǭșȖȫșȡȞȢȖșȗȡǻȖȡș
țȔȣșȤșȫșȡȡȓ ȥȟȔȖȜȗȔȡȰȕȜ ȠȢȖȔ ȣȤȢ ©Ȗȥǻ ȡșȣȤȔȖȘȜª
ȦȔ ȣȤȢ ©ȠȧȫșȡȜȞǻȖ ȞȢȗȢ ȞȢȟȜ  ǜȔ ȭȢ ȤȢțȣȜȡȔȟȜª
ȤȤ —  — ȖȜȖșȤȬȧǿȦȰȥȓ ȖǻȤȢȲ Ȗ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ
ȥȟȔȖȜǻȥȦȜȡȡȢȁ©ǶȢȚȜȖșȘȢȕȤȔȥȟȔȖȔǦȟȔȖȔǨȞȤȔȁȡȜª
ȤȤ— 
ǗȢȘȡȢȫȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȡș ȫȧȚș ȝ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡș ȖȧȚ
ȫș ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȥȟȔȖȜ Ȗ ȠȜȥȦ ȔȥȣșȞȦǻ — ȓȞ ȬȜȤȢȞȢȁ
ȣȢȣȧȟȓȤȡȢȥȦǻ ȥȖǻȘȫșȡȡȓ țȔȗȔȟȰȡȢȗȢ ȖȜțȡȔȡȡȓ ȦȔ
ȟȔȡȦȧ ȓȞ ȥȜȡȢȡǻȠȔ ȖșȟȜȞȢȗȢ ȣȢȞȟȜȞȔȡȡȓ ȝ ȡȔȘțȖȜ
ȫȔȝȡȢȁȘȢȟǻȣȢșȦȔȠȜȦȪȓǧȧȦȠȢȦȜȖȥȟȔȖȜȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝǻț
ȠȢȦȜȖȢȠȠȧțȜȔȦȔȞȢȚǻțȘȧȚșȖȔȚȟȜȖȜȠȧǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȣȢșțǻȁȠȢȦȜȖȢȠȣȤȔȖșȘȡȢȗȢȚȜȖȢȦȖȢȤȓȭȢȗȢ©ȡȢȖȢȗȢª
ȥȟȢȖȔ ǧȔ ȝ ȪȜȠ ȡș ȖȜȫșȤȣȧǿȦȰȥȓ ȥșȠȔȡȦȜȞȔ ȠȢȦȜȖȧ
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ȥȟȔȖȜ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ǜ ȤȢȞȔȠȜ Ȗ ȝȢȗȢ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ
ȖȜȤȔțȡǻȬȔȲȦȰ ȢȕșȤȦȢȡȜ ȗȤȢȦșȥȞȡǻ ȥȔȦȜȤȜȫȡǻ ȝ ȗȡǻȖȡǻ
ȔȖȦǻȠǻȭșȖ©ǟȔȖȞȔțǻªȠȔǿȠȢȡȜȭǻȖȡșȣȔȤȢȘǻȲȖȔȡȡȓ
ȤȜȦȧȔȟȰȡȢȁ ǻȠȣșȤȥȰȞȢȁ ȥȟȔȖȜ ȓȞș ǻț ȥȧȦȢ ȬșȖȫ ȞȢȡȦ
ȤȔȥȦȡǻȥȦȲȣȢȫȧȦȦǻȖȣșȤșȩȢȘȜȟȢȖȗǻȠȡȥȣȤȔȖȚȡǻȝȥȟȔȖǻ
©ȟȜȪȔȤǻȖ ȖșȟȜȞȜȩª — ȦȔȞȜȝ Țș ȣșȤșȩǻȘ ȢȘ ȟȚșȥȟȔȖȜ
ȘȢ ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȁ ǻ Ȗ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª  Ǩ
ȣȢșțǻȁțȔȥȟȔȡȡȓȢȥȦȔȡȡǻȩȤȢȞǻȖȦȖȢȤȫȢȥȦǻȥȟȔȖȔȡșȤǻȘȞȢ
ȣȢȥȦȔǿȖȢȕȤȔțǻȡșȤȢțȕǻȤȟȜȖȢȁȫȜȝȣȤȢȘȔȚȡȢȁȚǻȡȞȜ
ȞȢȦȤȔȥȞȢȤȓǿȦȰȥȓȥȜȟǻȠȢȚȡȢȖȟȔȘȪǻȖȔȕȢȥȦȔǿȚșȤȦȖȢȲ
ȢȬȧȞȔȡȪȓ ©11—ǣȘȧȠȜȠȢȁȢȥȟȔȖȢțȟȔȓª©ǦȟȔ
ȖȔª  ǜȔ ȗǻȤȞȢȲ țȖșȤȩȡǻȥȦȲ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȦȢȡȧ ȥȦȢ
ȥȢȖȡȢ ȦȔȞȢȁ ȥȟȔȖȜ ©ȥȟȔȖȔ ȟȧȞȔȖȔȓª ©ȥȟȔȖȔ țȟȔȓª 
ȣȢȥȦȔȲȦȰȞȤȜȖȘȜȝȢȗȢȖȟȔȥȡȢȁȘȢȟǻȦȔȘȢȟǻȝȢȗȢȡȔȤȢȘȧ
ǦȟȔȖȔ — ȡș ȟȜȬș ȠȢȦȜȖ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȕ ȝ
ȫȜȡȡȜȞ ȝȢȗȢ ȖȟȔȥȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȠȜȦȪȓ ȝȢȗȢ ȡǻȠȕ ǻ ȝȢȗȢ
ȣȤȢȞȟȓȦȦȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ȖȟȔȥȡȢȁ ȥȟȔȖȜ
ȡșȢȘȡȢțȡȔȫȡșȡȔȖǻȦȰȕȢȟǻȥȡȢȥȧȣșȤșȫȟȜȖșǾǻȣȢȦȓȗȘȢ
ȡșȁǻțȕȔȝȘȧȚǻȡȡȓǻȖǻȘȫȧȦȦȓȢȕȦȓȚȟȜȖȢȥȦǻȦȔȣȤȜȞȤȢȭǻȖ
ȁȁ țȖȢȤȢȦȡȢȗȢ ȕȢȞȧ ȖșȟȜȞȔ ȥȟȔȖȔ ȫȔȥȦȢ ȢțȡȔȫȔǿ ȝ
ȖșȟȜȞȧ ȥȔȠȢȦȧ ȣȢȕǻȟȰȬșȡȧ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȠȜ
ȥȦȤȔȚȘșȡȡȢȁȘȢȟǻ ©ǢșțȔȖȜȘȧȝǻȥȟȔȖȡȢȠȧǦȟȔȖȡȜȝ
ȘȢȕȤșțȡȔǿǮȢȡșȝȢȗȢȟȲȘȜȟȲȕȟȓȦȰǕȦȧȦȓȚȞȧ
ȥȟȔȖȧǮȢȖǻȡȦȓȚȞȜȠȜȥȟȰȢțȔȠȜǗȜȟȜȖȡȔțȔȕȔȖȧª
©Ǣș țȔȖȜȘȧȝ ȕȔȗȔȦȢȠȧª  Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ ǿ ǻ ȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ȘȢ ȖȟȔȥȡȢȁ ȥȟȔȖȜ ȓȞ ȘȢ țȔȥȢȕȧ ȕȢȤȢȦȰȕȜ țȔ ȥȖǻȝ ȡȔ
ȤȢȘ ǻ ȥȖǻȝ ǻȘșȔȟ Ȕȟș ǿ ȝ ȣǻȘȡșȥșȡȡȓ ȁȁ ȘȢ ȤǻȖȡȓ Ƞǻȥǻȁ
Ƞǻȥǻȁ ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȁ ǻ Ƞǻȥǻȁ ȕȢȗȢȡȔȦȩȡșȡȡȢȁ ǫș ȖǻȘ
ȫȧȦȦȓ Ƞǻȥǻȁ ȕȧȟȢ ȖȚș Ȗ ©ǜȔȣȢȖǻȦǻª Ǘ ȢȥȦȔȡȡǻ ȤȢȞȜ
ȚȜȦȦȓ — ȠȢȚș ȡș ȕșț ȖȣȟȜȖȧ ȖșȟȜȫșțȡȢȁ ȬȔȡȜ ȓȞȧ
ȣȢșȦȢȖǻȓȖȟșȡȢȣǻȥȟȓȣȢȖșȤȡșȡȡȓǻțțȔȥȟȔȡȡȓȖȢȥȦȔȡȡǻ
Șȡǻ ȝȢȗȢ ȚȜȦȦȓ Ȕ ȠȢȚș ȧ ȣșȤșȘȫȧȦȦǻ ȞǻȡȪȓ țșȠȡȢȗȢ
Ȭȟȓȩȧ — ȖȢȡȢ ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȧȤȢȫȜȥȦǻȝ ȟșȞȥȜȪǻ ȧ ȬȔȦȔȩ
ȥȖȓȦȢȥȦǻ©ǖȟȔȗȢȥȟȢȖȜȠșȡșȘȤȧȚșǦȟȔȖȢȲȥȖȓȦȢȲª
ȣșȤȬȔȫȔȥȦȜȡȔȖǻȤȬȔ©ǬȜȡșȣȢȞȜȡȧȦȰȡȔȠȡșȕȢȗȢª
ȘȔȦȢȖȔȡȔ©ȨșȖȤȔȟȓª ©ǬșȤșțǠșȦȧȕșțȘȢȡȡȧȲǧȔ
ȞȔȟȔȠȧȦȡȧȲǤșȤșȣȟȜȖșȠȣșȤșȡșȥșȠǶȥȟȔȖȧȥȖȓȦȧȲª
ȘȤȧȗȔȫȔȥȦȜȡȔȘȔȦȢȖȔȡȔ©ȨșȖȤȔȟȓªȦȢȗȢȚȤȢȞȧ 
ǧȫȠȢȦȜȖȥȟȔȖȜȖǭșȖȫșȡȞȔȡșțȖȜȫȔȝȡȢȕȔȗȔȦȜȝ
țȠǻȥȦȢȖȡȢ ȝ șȠȢȪǻȝȡȢ ȡșțȖȜȫȔȝȡȢ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȝ ǻ
ȝȢȗȢ ȣȢșȦȜȫȡș ȖȜȤȔȚșȡȡȓ Șș Ȗ ȫȢȠȧ ȡș ȠȔǿ ȔȡȔȟȢȗǻȝ
ȧ ȥȖǻȦȢȖǻȝ ȟȤǻ ȦȔ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ ǥȢțȗȟȓȘ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȠȢȦȜȖȧ ȥȟȔȖȜ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȓȞ ȗȟȜȕȢȞȢ
țȔȞȢȤǻȡșȡȔ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȥȖǻȦȢȖǻȝ ȦȤȔȘȜȪǻȁ ǻ
ȖȢȘȡȢȫȔȥ—ȓȞȝȢȗȢȣȢșțǻȓȤȢțȖȜȖȔǿǻțȕȔȗȔȫȧǿȁȁ
ǠǻȦ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖ Ǣ ǝ ǬșȤȦȯ ȡȔȤȢȘȡȢȝ ȲȚȡȢȤȧȥȥȞȢȝ
ȜȥȦȢȤȜȜ  ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖ Ǣ ǝ ǝȥȦȢȤȜȫșȥȞȜș ȣȤȢȜțȖșȘșȡȜȓ
ǕȖȦȢȕȜȢȗȤȔȨȜȓ ǟ  ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ ǡ Ǥ ǡȔȟȢȤȢȥȥȜȓ
Ȗ șș ȥȟȢȖșȥȡȢȥȦȜ  ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ ǡ Ǥ ǗȜȕȤȔȡș ǟ 
ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ ǡ Ǥ ǭșȖȫșȡȞȢ ȧȞȤȔȁȡȢȨǻȟȜ ǻ ȥȢȪǻȔȟǻțȠ 
ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ ǡ Ǥ ǗȜȕȤȔȡș ǟ  ǛȜȦșȪȞȜȝ Ǥ ǡȯȥȟȜ
Ȣ ȡȔȤȢȘȡȯȩ ȠȔȟȢȤȧȥȥȞȜȩ ȘȧȠȔȩ ǟ  ǦȦșȕșȟȰȥȰȞȜȝ ǖ
ǟȢȡȪșȣȪǻȓȥȟȔȖȜȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔǦȦșȕșȟȰȥȰȞȜȝǖǶȘșȁ

ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǜȕ ȥȦ ȦȔ șȥșȁȖ ǧȢȤȢȡȦȢ  ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ
ǟȔȡȔȘȥȰȞȢȗȢǢǧǭǧ 

ǶȖȔȡǙțȲȕȔ

ǤȢȠȥȦȔ ȠȥȦȔ —ȢȘȜȡǻțȡȔȥȞȤǻțȡȜȩȣȔȤȔȘȜȗȠȔȟȰȡȜȩ
ȠȢȦȜȖǻȖȣȢșȦȜȫȡȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔǻȖȢȘȡȢȫȔȥȢȘȡȔț
ȡȔȝȞȢȡȦȤȢȖșȤțǻȝȡǻȬȜȩȣȤȢȕȟșȠȝȢȗȢȥȖǻȦȢȗȟȓȘȧȝșȦȢȥȧ
ǙȢȞȢȡșȫȡȢȲȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȢȲȣșȤșȘȧȠȢȖȢȲȔȘșȞȖȔȦȡȢȗȢ
ȔȡȔȟǻțȧ țȡȔȫșȡȡȓ ȠǻȥȪȓ ǻ ȨȧȡȞȪǻȁ ȣȢȡȓȦȦȓ ȣȢȠȥȦȜ Ȗ
ȥȜȥȦșȠǻȠȢȤȔȟȰȡȜȩȪǻȡȡȢȥȦșȝǭșȖȫșȡȞȔȖȝȢȗȢȩȧȘȢȚ
ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻǿȖȜȢȞȤșȠȟșȡȡȓǻțȔȞȪșȡȦȧȖȔȡȡȓȣȤȜȡȔȝȠȡǻ
ȦȤȰȢȩ țȔȥȔȘȡȜȫȢ ȖȔȚȟȜȖȜȩ ȠȢȠșȡȦǻȖ  ǤȢȠȥȦȔ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȔ—ȣȢȡȓȦȦȓȣȢȟǻȔȥȣșȞȦȡșȝȣȢȟǻȥșȠȔȡȦȜȫȡș
ȦȢȠȧ ȣȢȦȤșȕȧǿ ȞȢȠȣȟșȞȥȡȢȗȢ ȣǻȘȩȢȘȧ ǻ ȦȢ ȧ ȘȖȢȩ ȤȔ
ȞȧȤȥȔȩ ȓȞ Ȣȕ·ǿȞȦ ȡȔȧȞ ȤȢțȗȟȓȘȧ ȖȢȡȢ ȣșȤșȕȧȖȔǿ ȧ
ȣȟȢȭȜȡǻ ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȥȢȪ ǻȥȦȢȤǻȢ ǻ ȡȔ
ȪǻȢȥȢȨ ȤșȟǻȗǻǿțȡȔȖȫȢȗȢ ȘȜȥȞȧȤȥǻȖ Ȕȟș ȡȔȟșȚȜȦȰ
ȦȔȞȢȚ ȘȢ ȥȨșȤȜ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ ȥȖǻȦȧ ȔȖȦȢȤȔ ȢȦȚș
ȠȔǿȖȜȤȔțȡȧȣșȫȔȦȰȝȢȗȢȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȁȕȧȖȔǿ—ȖȞȤȔȝ
ȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȁ ȣȢȥȦȔȖȜ Ȫș ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ ȘȜȨșȤșȡȪǻȔȪǻȲ
ǻ ȤȔțȢȠ ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȧ ȣȤȢȪșȥǻ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȞȤȜȦșȤǻȁȖ
ȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȠȜȥȟșȡȡȓ ț ȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠ șȠȢȪǻȝȡȜȩ
ȤșȔȞȪǻȝȠȜȥȦȪȓȫȜȡȡȜȞǻȖǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȕǻȢȗȤȔȨǻȫȡȜȩ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȩǻȡȦȜȠȡȢȤșȟǻȗǻȝȡȜȩǨǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȣȢșȦȜȫȡǻȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻȞȢȟȜȖțȓȦȜȁȁȓȞȦȓȗȟȜȝȔȟșȣȤȜ
ȦȢȠȧ ȘȔȟșȞȢ ȡș ȟǻȡșȔȤȡȜȝ ȤȔȘȬș țȜǼțȔǼȢȣȢȘǻȕȡȜȝ
ȣȤȢȪșȥ ȠȢȦȜȖ ȣȢȠȥȦȜ ȖȜȥȦȧȣȔȲȫȜ ȣȢȖȦȢȤȲȖȔȡȢȲ
ȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȢȲ ȢȘȜȡȜȪșȲ ǻȡȖȔȤǻȔȡȦȡȜȠ șȟșȠșȡȦȢȠ
ȠșȦȔȦșȞȥȦȧȖȢȘȡȢȫȔȥǻțȣȢȗȟȓȘȧȥșȠȔȡȦȜȞȜȠȢȤȔȟȰȡȢ
șȥȦșȦȜȫȡȢȁȨȧȡȞȪǻȁȡșȟȜȬȔǿȦȰȥȓȡșțȠǻȡȡȜȠȧȤǻțȡȜȩ
ȥșȡȥȢȖȜȩ șȠȢȪǻȝȡȜȩ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȞȢȢȤȘȜȡȔȦȔȩ
ȦșȞȥȦȔȩ ǻ ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ ȡȔ ȤǻțȡȜȩ șȦȔȣȔȩ ȚȜȦȦȓ ǻ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻȠȜȥȦȪȓȡȔȕȧȖȔȲȫȜǻȥȦȢȦȡȜȩ ȫȔȥȢȠȥȧȦȡǻȥȡȜȩ 
ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝ ȤǻțȡȜȩ ȫȔȥȢȠ ȥȧȣȤȢȦȜȥȦȔȖȡȜȩ 
ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȝǻȦȟȧȠȔȫșȡȰǠșȞȥșȠȧ©ȣȢȠȥȦȔªȓȞȦȔȞȧ
ȖǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦșȞȥȦȔȩȡșțȧȥȦȤǻȫȔǿȠȢȟȜȬșȢȘȜȡȤȔț
©ǣȥǻȓǘȟȔȖȔ;,9ª ȣȢșȦȧȚȜȖȔǿȥȟȢȖȢȨȢȤȠȧ©ȣȤȔȖȘȔ
ȠȥȦȔª ȘȜȖǕFRQFRUGDQFHWRWKH3RHWLF:RUNVRI7DUDV
6KHYFKHQNR ǟȢȡȞȢȤȘȔȡȪǻȓ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǢȰȲǞȢȤȞǚȘȠȢȡȦȢȡǧȢȤȢȡȦȢǧ
Ǧ ǣȦȚșȣȤȢȕȟșȠȔȣȢȠȥȦȜȧȭȢȝȡȢȖǻȘțȡȔȫșȡȢȠȧ
ȤȢțȠȔȁȦȦǻȔȥȣșȞȦǻȖǻȥșȡȥǻȖȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓȖǭșȖȫșȡȞȔ
ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ ȫșȤșț ȢȤȗȔȡǻȫȡȧ ȖȞȟȲȫșȡǻȥȦȰ ȘȢ
ȥȜȥȦșȠȜ ȞȢȢȤȘȜȡȔȦ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȜȩ ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȞȔȦșȗȢȤǻȝȔȤȩșȦȜȣȡȜȩȠȢȤȔȟȰȡȜȩȢȣȢțȜȪǻȝȘȢȕȤȢǻțȟȢ
ȥȖȓȭșȡȡșǻȣȤȢȨȔȡȡșȟȲȕȢȖ ȕȤȔȦȢȟȲȕǻǿ ǻȡșȡȔȖȜȥȦȰ
ȡȔȥȜȟȰȥȦȖȢ  ȣȤȔȖȘȔ ǻ ȞȤȜȖȘȔ ȣȤȢȖȜȡȔ ǻ ȣȢȞȧȦȔ ȞȔȤȔ
ǻ ȠȜȟȢȥșȤȘȓ — ȓȞ țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȜȝ ȥȧȣȧȦȡȜȞ țȘȢȗȔȘȡȜȝ
ȫȟșȡȡȔțȖȔȡȜȩȢȣȢțȜȪǻȝ
ǨȣșȤȬșȖȦȔȞǻȝȨȧȡȞȪǻȁȠȢȦȜȖȣȢȠȥȦȜț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ
Ȗ ȤȔȡȡǻȝ ȣȢșȠǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡǻȫª  
ǨȫȜȡșȡș ȞȢțȔȞȔȠȜ ȣǻȘ ȣȤȢȖȢȘȢȠ ǧȔȤȔȥȔ ǧȤȓȥȜȟȔ
ǧǩșȘȢȤyȖȜȫȔ ȚȢȤȥȦȢȞșȣȢȞȔȤȔȡȡȓȖȢȤȢȗǻȖ ©ǜǻȝȬȟȢ

ǤǣǡǦǧǕ

ȥȢȡȪș — ȟȓȬȞȜȣȔȡȞȜ  ǤȢȞȢȦȢȠ ȟșȚȔȟȜª ȤȤ —
  ǻȡȦșȤȣȤșȦȢȖȔȡș ȓȞ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȔ ȖǻȘȣȟȔȦȔ țȔ ȡȔȪ
ȣȤȜȡȜȚșȡȡȓ ȝ ȞȢȡȨșȥǻȝȡǻ ȧȦȜȥȞȜ ©ǴȞ ȦȔ ȗȔȟȜȫ ȣȢȟș
ȞȤȜǿ  ǠȓȩȜ ȧȡǻȓȦȜ  ǢȔȟǻȦȔȲȦȰ — ȡșȠȔ ȞȢȠȧ  ǤȢ
ȤȔȘȢȡȰȞȜȘȔȦȜª ȤȤ— ǧȧȦ©ȣȢȤȔȘȢȡȰȞȔªȣȢȥȧȦǻ
șȖȨșȠǻȥȦȜȫȡȔ ȠșȦȔȨȢȤȔ ȣȢȠȥȦȜ ǻ ȦȢ ȣȢȠȥȦȜ ȡș ȟȜȬș
ȟȓȩȔȠ Ȕ ȝ ©ȥȖȢȁȠª — ȖǻȘȥȦȧȣȡȜȞȔȠ ȢȘ ȣȤȔȖȢȥȟȔȖ·ȓ
ǫȓȣȢȠȥȦȔțȗǻȘȡȢțȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȠȜȠȔȥȢȖǻȝȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ
ȧȓȖȟșȡȡȓȠȜȠȔǿȖȜȞȢȡȧȖȔȦȜȥȖȢǿȤǻȘȡȧȞȢȠȣșȡȥȔȦȢȤȡȧ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȧȤȢȟȰȣȤȜȦȟȧȠȟȲȲȫȜȕȢȟȲȫȜȝȞȢȠȣȟșȞȥ
ȧȦȤȔȦȜ ȞȢȟ ȟȜȪȔȤȥȰȞȢȁ ȥȟȔȖȜ ǙȔȟȰȬȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ǻ
ȣȢȗȟȜȕȟșȡȡȓ ȦȔȞș ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȘǻȥȦȔǿ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǘȔȝ
ȘȔȠȔȞȜª —  ǞȢȗȢ ȔȣȢȨșȢț — șȣǻțȢȘ ©ȥȖȓȦȔ
ȡȢȚǻȖª ȧ ǬȜȗȜȤȜȡǻ ǤȤȢȠȢȖȧ ǖȟȔȗȢȫȜȡȡȢȗȢ Șș ȣȤȢ
ȞȟȓȦȦȓ ȡȔ ȔȘȤșȥȧ ȟȓȩǻȖ ȞȢȦȤǻ ©ȥȦȤȔȬȡȜȝ ȥȧȘ  ! Ȗ
ǨȞȤȔȁȡȧȡșȥȧȦȰª ȤȤ— ȟȧȡȔȲȦȰȧȣșȤșȠǻȬǻț
ȗǻȤȞȜȠȜțȔȞȜȘȔȠȜȞȢțȔȪȰȞȜȠȘǻȦȓȠȓȞǻȡșȥȢȤȢȠȟȓȦȰȥȓ
©ȞȢȡȔȦȰǗȓȤȠǻȧȟȓȩȔª ȤȤ— țȖșȤȡșȡȡȓ
ȘȢȗșȤȢȁȫȡȢȗȢȠȜȡȧȟȢȗȢȘȢȣȢȘȖȜȗǻȖ©ȣȤȔȖșȘȡȜȩȗșȦȰ
ȠȔȡǻȖª — ǻț ȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡȜȠȜ ȖǻțǻȓȠȜ ȕȧȘȧȫȜȡȜ ǨȞ
ȤȔȁȡȜ ©Ƕ țȔȤȜȘȔȲȦȰ ȫȢȤȡǻ ȗȢȤȜª  ǻ ȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȡȓȠ
ȣȤȢ ȕȟȜțȰȞȜȝ ©ȞȔȤȜ ȫȔȥª — ȪȲ ȣȔȦșȦȜȫȡȧ ȣȤȢȠȢȖȧ
ȘȜȓȞȢȡȣșȤșȖȢȘȜȦȰȧȣȤȢȨȔȡȡȧȣȟȢȭȜȡȧȣǻȘȥȧȠȢȖȧȲȫȜ
ȁȁ ȣȤȢȥȦȜȠ ȘȢȥȦȧȣȡȜȠ Șȟȓ ȞȢȚȡȢȗȢ ț ȣȤȜȥȧȦȡǻȩ
ȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ ǻ țȔȣȢȤȢȚȪǻȖ țȔȞȟȜȞȢȠ ©ǖșȤǻȦȰ ȡȢȚǻ
ǣȥȖȓȦȜȟȜª Ȥ   ǢȢȚǻ ©ȤȢțǻȕȤȔȟȜª ǻ ȖȢȡȜ ©țȔ
ȕȟȜȭȔȟȜǤȢȖȥǻȝǨȞȤȔȁȡǻª ȤȤ— ǗǻȘȦșȣșȤ
ȚȔȗȔ ȞȔȤȜ ǻ ȣȢȠȥȦȜ ȥȦȔǿ ȗȢȟ ȤȧȬǻȝȡȢȲ ȥȜȟȢȲ ȧ
Șǻȓȩ ȣȢȖȥȦȔȟȜȩ ȚȔȗȔ ȥȦȜȩǻȝȡȔ ȡșȣșȤșȘȕȔȫȧȖȔȡȔ Ȗ
ȠȢȦȜȖȔȪǻȓȩǻȣȤȢȓȖȔȩǦȪșȡȧțȔȥȪșȡȢȲȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢȡȔ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡǻȝȗǻȣșȤȕȢȟǻțȔȪǻȁȖȜȦȤȜȠȔȡȢȖȘȧȥǻȣȢșȦȜȞȜ
ȚȔȩǻȖțȤȧȝȡȧȖȔȡȡȓȕȔțȜȟǻȔȡȥȰȞȢȁȬȞȢȟȜ ©ȢȕȞȔȠǻȡȡȓ
ǟȥȰȢȡȘțǻȖȤȢțȕȜȖȔȟȜǕȬȞȢȟȓȤǻȖȧȞȤȜȡȜȪǻǛȜȖȜȩ
ȣȢȩȢȖȔȟȜªȤȤ— ȠȔȥȔȞȤȔȖǨȠȔȡǻȞȤȜȖȔȖȜȝ
©ȕșȡȞșȦª ȧ ǠȜȥȓȡȪǻ ȣǻȘ ȫȔȥ ȓȞȢȗȢ ©ȬȟȓȩȦȓȡȢȫȞȜ ȝ
ȚȜȘǻȖȢȫȞȜª ȥȦȔȤǻ ȞȔȟǻȞȜ ȠȔȟǻ ȘǻȦȜ — ©Ȗȥǻ ȣȢȟȓȗȟȜ
Ȗȥǻ ȣȢȞȢȦȢȠª Ȥ   ǬȔȥȦǻ ȖȜȗȧȞȜ ǴȤșȠȜ ǘȔȟȔȝȘȜ
ȣȤȢȦȔȗȢȡǻȥȦȔȣȢșȠȜ©ǟȔȤȜȟȓȩȔȠȞȔȤȜª©ǙȔȝȦșȟȓȩȔ
ȘȔȝȦș ȚȜȘȔª ©ǟȤȢȖǻ ȠȢȤș ȠȔȟȢ ȠȢȤȓª ȤȤ 
   ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ ȠȢȦȢȤȢȬȡȧ ǻ ȖȜțȡȔȝȠȢ
ȖǻȘȤȔțȟȜȖȧ ȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰ ȪȜȩ ȥȪșȡ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓ ȓȞȜȩ
ȖȜȠȔȗȔǿ ȢȥȢȕȟȜȖȢȁ ȘȢȥȟǻȘȡȜȪȰȞȢȁ ȧȖȔȗȜ ȝ ȦȔȞȦȧ
ȡȔȦȢȠǻȥȦȰȧȠȜȡȧȟȢȠȧȖȢȡȔțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢǼȤȧȡȦȧȖȔȟȔȥȓ
ȡȔȤǻțȡȢȗȢȬȦȜȕȧȞȢȡ·ȲȡȞȦȧȤȡȜȩȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓȩ
Ǩ țȖ·ȓțȞȧ ț ȪȜȠ ȣǻȘȥȦȔȖȢȖȢȗȢ țȡȔȫșȡȡȓ ȡȔȕȜȤȔǿ
ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ ȠȢȤȔȟȰȡȧ ȣȢțȜȪǻȲ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȢȣȜȥȔȩ
©ȫșȤȖȢȡȢȗȢȕșȡȞșȦȧªȗȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡȜǮșǗǕȡȦȢȡȢȖȜȫșȖǻ
ȥȖȢȗȢȫȔȥȧȘȢȖȢȘȜȟȢȥȓȣȢȥȜȟȔȲȫȜȥȰȡȔȦǻȔȕȢȦǻȠǻȥȪȓ
Ȗ ȦșȞȥȦǻ ȣȢșȠȜ ȕȢȤȢȡȜȦȜ ȣȢșȦȔ ȖǻȘ țȖȜȡȧȖȔȫșȡȰ ȧ
ȦȢȠȧ ȭȢ Ȗǻȡ ȠȢȖȟȓȖ ©ǻț ȥȣǻȖȫȧȦȦȓȠ ȥȦȔȖȜȦȰȥȓ ȘȢ
țȢȕȤȔȚȧȖȔȡȜȩ ȡȜȠ ȚȢȤȥȦȢȞȢȥȦșȝª ǕȡȦȢȡȢȖȜȫ Ǘ
Ǧ   ǨȫșȡȜȝ țȔȥȦșȤǻȗȔȖ ȖǻȘ ȢȦȢȦȢȚȡșȡȡȓ ȦȢȗȢ
ȭy țȢȕȤȔȚșȡȢ Ȗ ȟǻȦ ȦȖȢȤǻ ț ȔȖȦȢȤȢȖȜȠ ȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ
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ȘȢ țȢȕȤȔȚȧȖȔȡȢȗȢ ȣȤȢȖȢȘȓȫȜ țȔȥȔȘȡȜȫȢ ȖȔȚȟȜȖȧ
ȠșȚȧ ȠǻȚ ȖȜȟȧȫșȡȜȠ ǻț ȞȢȡȦșȞȥȦȧ ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȡȡȓȠ
ȠȜȥȦȪȓ ǻ ȗȟȜȕȜȡȡȜȠ ȫȔȥȢȠ ȣȤȜȩȢȖȔȡȜȠ ȥșȡȥȢȠ ȪȰȢ
ȗȢ ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȡȡȓ ȤǻțȡȜȠȜ ȝȢȗȢ ȞȢȡȢȦȔȪǻȓȠȜ ȓȞǻ
ȖǻȘȞȤȜȖȔȲȦȰȥȓ ȫȜȦȔȫșȖǻ ȡȔȝȫȔȥȦǻȬș ȥȔȠș ǻ ȦǻȟȰȞȜ Ȗ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻ—ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧșȠȢȪǻȝȡȢȠȧǻȥȦȢȤȕǻȢȗȤ
ǢȔȗȔȘȔȝȠȢ ȭȢ ȖȕȜȖȥȦȖȢ ǵȢȡȦȢȲ ȥȖȢȁȩ ȥȜȡǻȖ ȡș
ȣȢȦȖșȤȘȚȧǿȦȰȥȓ ȖǻȤȢȗǻȘȡȜȠȜ ȘȚșȤșȟȔȠȜ Ȫșȝ șȣǻ
țȢȘ ȡȔȤȔțǻ ȪǻȞȔȖȜȦȰ ȦȜȠ ȭȢ ȖȜȓȖȟȓǿ ȠȢȤȔȟȰȡȧ ȣȢ
ȥȦȔȖȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ǗǻȘȢȠȢ ȭȢ ǻȥȦȢȤ ǵȢȡȦȔ ȣǻȘȥȦȧȣȡȢ
țȔȩȢȣȟșȡȜȝ ȤȢȥ ȖǻȝȥȰȞȢȖȜȞȔȠȜ ǻ ȣșȤșȘȔȡȜȝ ȣȢȟȰȥ
ȖȟȔȥȦȓȠ țȔȗȜȡȧȖ ȡȔ șȬȔȨȢȦǻ ȠȧȫșȡȜȪȰȞȢȲ ȥȠșȤȦȲ
ǭșȖȫșȡȞȢȖșȣǻȟȢțǻȣȢșȠȜȟȜȬșȗȟȧȩȢțȗȔȘȧǿȭȢǵȢȡȦȧ
țȔȠȧȫȜȟȜ ©ȣșȞșȟȰȡǻȁ ȘǻȦȜª ©ȡșȠȔ ȝȢȠȧ  ǪȤșȥȦȔ ȡǻ
ȠȢȗȜȟȜ  ǖȧȝȡǻ ȖǻȦȤȜ ȤȢțȠȔȩȔȟȜ  ǤȢȣǻȟ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ 
ǶȡǻȞȢȠȧȣȢȠȢȟȜȦȜȥȰǢǻȞȢȠȧțȔȣȟȔȞȔȦȰªȤȤ—
  Ȕȟș ȤȔȡǻȬș Ȗ ȤȢțȘ ©ǘȢȡȦȔ Ȗ ǨȠȔȡǻª ȣȢȞȔțȧǿ
ȭȢȦȢȝȣȤȢȩȢȘȜȦȰȞȤǻțȰȣșȞȟȢȠȧȞǻȭșȥȦȤȔȬȡǻȬȜȩ—
ȠȧȞ ȘȧȬșȖȡȜȩ ȠȧȞ ȥȧȠȟǻȡȡȓ ǣȨǻȤȧȖȔȖȬȜ ȥȖȢȁȠȜ
ȥȜȡȔȠȜțȔȤȔȘȜȞȢȡȨșȥǻȝȡȢȁȡșȦșȤȣȜȠȢȥȦǻ ©ǡȢȁȘǻȦȜ—
ȞȔȦȢȟȜȞȜªȤ ǻȤȢȝȢȖȢȁȥȢȟǻȘȔȤȡȢȥȦǻ ©ǮȢȕȡș
ȕȧȟȢȣȢȗȢȖȢȤȧǤȔȡȢȖșȗȤȢȠȔȘȢªȤȤ— Ȗǻȡ
ǻȥȔȠȥȦȔǿȚșȤȦȖȢȲȪȜȩȘșȠȢȡǻȖǵȢȡȦȔȖ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª
ȦȤȔȗǻȫȡȢ ȧȥȖǻȘȢȠȟȲǿ ȖȥȲ ȗȟȜȕȜȡȧ ȥȖȢȗȢ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ
ȣȔȘǻȡȡȓ ȖȣȢȖȡǻ ȤȢțȧȠǻǿ ȭȢ ȖȫȜȡȜȖ ȗȤǻȩ ȖșȟȜȫșțȡȜȝ
ȦȔȞȜȝ ȭȢ ȖȜȠȔȗȔǿ ȞȔȓȦȦȓ ǟȔȓȦȦȓ — ȢȘȡș ǻț ȥșȠȜ
ȦȔȁȡȥȦȖ ȧȥȦȔȡȢȖȟșȡș ȥȔȠȜȠ ǶȥȧȥȢȠ ǪȤȜȥȦȢȠ ©ǟȔȚȧ
ȖȔȠ Ȕȟș ȓȞ ȡș ȣȢȞȔǿȦșȥȰ ȧȥǻ țȔȗȜȡșȦșª ǠȞ   
ǫșȤȞȖȔțȡȔǿȘȖȔȖȜȘȜȞȔȓȦȦȓȖǻȘȞȤȜȦș—ȣșȤșȘȧȥǻǿȲ
ȪșȤȞ ȗȤȢȠȔȘȢȲ ǻ ȣȢȦȔǿȠȡș — ȣșȤșȘ ȥȖȓȭșȡȜȞȢȠ
ǟȔȓȦȦȓ ǵȢȡȦȜ ȘȖǻȫǻ ȣȢȦȔǿȠȡș Ȗǻȡ ȡș ȝȘș ȡǻ ȘȢ ȟȲȘșȝ
ȡǻ ȡȔ ȥȣȢȖǻȘȰ ȘȢ ȩȤȔȠȧ Ȗǻȡ ȞȔǿȦȰȥȓ ȣșȤșȘ ȟȜȪșȠ ȥȔ
ȠȢȗȢ ȟȜȬșȡȰ ǘȢȥȣȢȘȔ ȡș ȫșȞȔȲȫȜ ȝ ȡș ȕȔȚȔȲȫȜ
ȥȢȕǻ ȣȤȢȭșȡȡȓ ȖǻȘȣȧȭșȡȡȓ ȥȦȤȔȩǻȦȟȜȖȢȗȢ ȗȤǻȩȔ ȡȔ
ȖȣȔȞȜ țȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ȘȢ țȔȕȜȦȜȩ ȡȜȠ ȥȜȡǻȖ ȣȤȢȥȜȦȰ ȁȩ
ȖȜȕȟȔȗȔȦȜ Ȗ ǖȢȗȔ ȢȘȡșǿȘȜȡș — ©ǢșȩȔȝ ȡȔ ȥǻȠ ȥȖǻȦǻ 
ǡșȡșțȔȖȔȥȣȢȞȔȤȔǿª ȤȤ— ǜǻȥȧȦȢȪșȤȞ
ȣȢȗȟȓȘȧȦȔȞșȞȔȓȦȦȓȡșȠȢȚșȕȧȦȜȖȜțȡȔȡșȞȔȡȢȡǻȫȡȜȠ
ǧȔȘȟȓǭșȖȫșȡȞȔȓȞȢȗȢȡȔțȔȗȔȟȩȖȜȟȲǿȡșȘȢȞȦȤȜȡȔȡș
ȞȔȡȢȡȔȘȧȩȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȔȘȢȥȜȦȰǻȦȔȞȢȗȢǵȢȡȦȜȡȢȗȢ
ȤȢțȞȔȓȡȡȓȞȔȓȦȦȓȣȢșȦȣȤȜȝȠȔǿȪșȞȔȓȦȦȓǻȦȜȠȥȔȠȜȠ
ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢȫșȤșțȘǻȁǻȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓȗșȤȢȓȣșȤșȘȔǿ
ȖȟȔȥȡșȠȢȤȔȟȰȡșȥȦȔȖȟșȡȡȓȘȢȝȢȗȢȦȓȚȞȢȗȢȗȤǻȩȔȥȖȢȲ
ȥȞȢȤȕȢȦȧȥȖǻȝȚȔȟȰǻȢȥȧȘ
ǚȦȜȫȡȧȣȢțȜȪǻȲǭșȖȫșȡȞȔȖȜȓȖȟșȡȢȖȣȢșȠǻȦȔȞȢȚ
ȧ ȨȢȤȠǻ ȣȤȓȠȜȩ ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȩ ȞȢȠșȡȦȔȤǻȖ Ǩ ȖȥȦȧȣȡȜȩ
ȤȓȘȞȔȩ ȘȢ ȤȢțȘ ©ǘȧȣȔȟǻȖȭȜȡȔª ȠȢȦȢȤȢȬȡȔ ȣȔȡȢȤȔȠȔ
ǨȞȤȔȁȡȜ — ȢȩȢȣȟșȡȢȁ ȖȢȗȡșȠ ǻ ȘȜȠȢȠ ȧȥȦȔȖȟșȡȢȁ
ȬȜȕșȡȜȪȓȠȜ țȔȖȔȟșȡȢȁ ȦȤȧȣȔȠȜ — ȣșȤșȕȜȖȔǿȦȰȥȓ
ȖǻȘȥȦȧȣȢȠȧȓȞȢȠȧȣȢșȦȡȔȠȔȗȔǿȦȰȥȓțȡȔȝȦȜȖǻȘȣȢȖǻȘȰ
ȡȔ ȡșȥȦșȤȣȡȢ ȕȢȟȲȫș ȣȜȦȔȡȡȓ ©Ǖ țȔ ȖǻȭȢ  ǜȔ ȭȢ
ȟȲȘș ȗȜȡȧȦȰ"ª ȤȤ —  ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȢțȘȧȠȧǿ
ȡȔȘȦȜȠȭȢȟȲȘșȝȬȦȢȖȩȔȲȦȰȡȔȖȕȜȖȥȦȖȢțȔȩȟȔȡȡǻȥȦȰ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

țȔțȘȤǻȥȦȰ ȠȔȤȡȢȥȟȔȖȥȦȖȢ ǻ ȦȢȘǻ ȞȤȢȖ ȣȢȤȢȘȚȧǿ ȞȤȢȖ
ȣȢȠȥȦȔ ȖșȘș țȔ ȥȢȕȢȲ ȭș ȟȲȦǻȬȧ ȣȢȠȥȦȧ ȖȜȡȜȞȔǿ
țȔȫȔȤȢȖȔȡșȣșȞșȟȰȡșȞȢȟȢțȟȔǗȜȓȖȟșȡȔȦȧȦșȠȢȪǻȝȡȔ
ȤșȔȞȪǻȓ ȔȚ ȡǻȓȞ ȡș ȥȩȢȚȔ ȡȔ ȠȜȟȧȖȔȡȡȓ ȪȜȠ țȟȢȠ
ȫȜ ȡȔȖǻȦȰ ȕȔȝȘȧȚǻȥȦȰ ȘȢ ȡȰȢȗȢ ©ǖȢȟȜȦȰ ȥșȤȪș ȓȞ
țȗȔȘȔǿȬ  ǦȦȔȤȜȩ ȥȟȢȖ·ȓȡ ȘǻȦȜ  ǗȣȜȟȜȥȰ ȞȤȢȖ·Ȳª
ȤȤ —  ǜȔȞȢȡȢȠǻȤȡș ȣȜȦȔȡȡȓ Ȕ ȩȦȢ Ț
ȖȜȡșȡ"ǾȥȣȢȞȧȥȔȣȤȢȥȦȜȩȖǻȘȣȢȖǻȘșȝȖȜȡȡǻ©ȞȥȰȢȡȘțȜ
ǿțȧȁȦȜª ȬȟȓȩȦȔ ȓȞȔ ©ȡș ȖȠǻȟȔ Ȗ ȘȢȕȤǻ ȣȔȡȧȖȔȦȰª
ȤȤ    ǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻȡȢȘǻ ȡș ȖȦȤȜȠȧǿȦȰȥȓ
ȣșȤșȘȦȔȞȢȲȖǻȘȣȢȖǻȘȘȲȦȜȠȕǻȟȰȬșȭȢțȔȡșȲȫȜȠȔȟȔ
ȫȔȥȦȞȔ ȣȤȔȖȘȜ ǨȦǻȠ ǿ ȝ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȔ ȟȢȗǻȞȔ ȦșȞȥȦȧ
ȓȞȔ ȡșțȔȣșȤșȫȡȢ ȖȜȓȖȟȓǿ ȪșȡȦȤ ȘȧȠȞȧ ȣȢșȦȢȖȢȗȢ
ȖǻȘȥȦȧȣȧȤȢțȠȜȥȟȧ—ȣȤȢȢȕȢȣǻȟȰȡȧȣȤȢȖȜȡȧȣȢȟȓȞǻȖȦȔ
ȧȞȤȔȁȡȪǻȖȢȕȢȣǻȟȰȡșȡșȖȠǻȡȡȓǻȡșȕȔȚȔȡȡȓ©ȚȜȦȜ!
ȦȔ ȕȤȔȦȔȦȰȥȓª Ȥ   ȣȤȢ ȖǻȘȢȠȜȝ ȭș ț ȕǻȕȟǻȝȡȜȩ
ȫȔȥǻȖȦȓȚȞȜȝȗȤǻȩțȔțȘȤȢȭǻȖȘȢȕȤȔȦȔȗȤǻȩȓȞȜȝȖșȘș
ȘȢȡșȡȔȖȜȥȦǻȣȢȠȥȦȜȞȤȢȖȢȟȜȦȦȓ
ǟȢȟȜǭșȖȫșȡȞȢȚȔȩȔǿȦȰȥȓ—©țȔȭȢȟȲȘșȗȜȡȧȦȰ"ª
Ȥ ȖȔȤȦȢțȗȔȘȔȦȜȭȢțȔȞǻȟȰȞȔȤȓȘȞǻȖȣșȤșȘȦȜȠ
ȠȢȖȜȟȢȥȓ ȣȤȢ ȬȜȕșȡȜȪǻ ȡȔ ȓȞȜȩ ©ȡȔȖǻȬȔȡȢ ȦȤȧȣȧª ǻ
ȦȢȥȔȠșȬȟȓȩșȦȥȰȞȢȗȢȣȤȜȫǻȠ©ȦǻȟȰȞȢȥȦȔȤȬȜȩȔȦȔȞ
ȬȟȓȩȦȔ—ǟȧȣȢȲȡȔȞȧȣǻª ȤȤ— Șȟȓ
ȪȜȩȣșȖȡȢǻȠȢȦȧțțȓțȔȕȤȔȞȟȢȔȟșȡșȕȤȔȞȧȖȔȟȢȡȢȚǻȖ
ȢȦȜȩ ©ȥȖȓȫșȡȜȩª  ǤȤȢ ȚșȤȦȖȜ ȣȢȠǻȚ ȗȔȝȘȔȠȔȞȔȠȜ
L ȠȜȤȡȜȠ ȧȞȤ ȡȔȥșȟșȡȡȓȠ ȦȧȦ ȣȢșȦ ȡș ȗȢȖȢȤȜȦȰ Ȕȡǻ
ȥȟȢȖȔǶȡȔȞȬșȞȔȚȧȫȜȖȜȥȟȢȖȟșȡǻȖȪȰȢȠȧȠǻȥȪǻȣȢșȠȜ
ȥȞȢȤȕȢȦȔ ȝ ȥșȤȘșȫȡȜȝ ȕǻȟȰ — Ȫș ȡȔȖǻȦȰ ȡș ȣȤȢȥȦȢ
ȘȧȬșȖȡș ȡșȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȚȢȤȥȦȢȞȢȥȦǻ Ȫș ȭș ȝ ǻȥȦȜȡȡȢ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞǻ ȕǻȟȰ ǻ ȥȞȢȤȕȢȦȔ țȔ țȔȗȜȕȟȜȠȜ ȖȢȤȢȗȔȠȜ
ǡȢȦȜȖȥșȤȘșȫȡȢȗȢȕȢȟȲȣȢȖȦȢȤȲǿȦȰȥȓȝȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻȖ
ȔȖȦȢȤȢȖǻȝ©ǤșȤșȘȠȢȖǻªȣǻȥȟȓȠȢȖǻȘȢȣȢșȠȜǭșȖȫșȡȞȢ
ȖǻȘȬȦȢȖȩȧǿȦȰȥȓȖǻȘǻȡșȤȪǻȝȡȢȗȢȣȤȜȦȔȠȔȡȡȢȗȢȠȔȥȢȖǻȝ
ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȦȤȔȗǻȫȡȜȩȣȢȘǻȝǻȥȦȢȤǻȁȖȤȔȞȧȤȥǻ
ȣȟȔȥȞȢȗȢ ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȣȤȢȕȟșȠȜ ©ȥȖȢȁȩª ǻ ©ȫȧȚȜȩª
ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȭȢ ȝȢȗȢ ȖȦǻȟșȡȢ ȦȧȦ Ȗ ȢȕȤȔțǻ ȥȟǻȣȢȗȢ
ȞȢȕțȔȤȓ ©ǗșȥșȟȢ ȣȢȥȟȧȩȔȦȰ ȝȢȗȢ ȓȞ Ȗǻȡ țȔȥȣǻȖȔǿ
ȘȧȠȧ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ ȘȔȖȡȢ ȘǻȓȟȢȥȰ ȓȞ ȕȢȤȢȟȜȥȓ ȟȓȩȜ ț
ȞȢțȔȞȔȠȜ ȖșȥșȟȢ Ȕ ȖȥșȦȔȞȜ ȥȞȔȚșȬ ´ǦȟȔȖȔ ǖȢȗȧ
ȭȢȠȜȡȧȟȢµ—ȔȡȔȘȦȢȓȞțȗȔȘȔǿȬȭȢȠȜȢȘȡȢȁȠȔȦșȤǻ
ȘǻȦȜȭȢȖȥǻȠȜȥȟȔȖ·ȓȡșǦșȤȪșȕȢȟȜȦȰȔȤȢțȞȔțȧȖȔȦȰ
ȦȤșȕȔ ȡșȩȔȝ ȕȔȫȔȦȰ ȥȜȡȜ ǻ ȖȡȧȞȜ ȭȢ ȕȔȦȰȞȜ ȁȩ
ȣȢȠȜȟȓȟȜȥȰ ȡșȩȔȝ ȕȤȔȦȔȲȦȰȥȓ ț ȥȖȢȁȠȜ ȖȢȤȢȗȔȠȜª
 ǶȪșȖǻȘțȡȔȫȠȢȣȤȜȦǻȠȭȢȖȢȤȢȗȜȣȤȜȥȧȦȡǻ
Ȗ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª ȡș Ȗ ȓȞǻȝȥȰ ȔȕȥȦȤȔȞȦȡǻȝ ȣȤȢȥȦȢȤȢȡǻ
ȣȤȢ ȁȩȡǻ ȖȫȜȡȞȜ ȫȜȦȔȫ ǻ ȥȔȠǻ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ
ǴȤșȠȔ ǘȔȟȔȝȘȔ ȘǻțȡȔȲȦȰȥȓ ȡș ț ȫȜȁȩȢȥȰ ȤȢțȣȢȖǻȘșȝ
ǤȢȟȰȥȞȢȡȨșȘșȤȔȦȜȡȔȡȔȬȜȩȢȫȔȩȫȜȡȓȦȰȟȜȩȢȘǻȝȥȦȖȢ
ȗȤȔȕȧȲȦȰ ȖȥǻȟȓȞȢ ȗȡȢȕȟȓȦȰ ©ȥȩȜțȠȔȦȜȞǻȖªȧȞȤȔȁȡȪǻȖ
ȞȢȤȫȠȔȤșȖǻ Ǡșȝȕǻ ȖȦǻȠ ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȖǻȘ ȡȜȩ țȔȖȘȔȡȢ 
ȢȣȢȗȔȡȲȲȦȰ ȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡǻ ȩȤȔȠȜ ȖȕȜȖȔȲȦȰ ȦȜȦȔȤȓ
ȖȜȞȤȔȘȔȲȦȰȝȢȗȢȘȢȫȞȧǣȞȥȔȡȧȡȔȤșȫșȡȧǴȤșȠȜǧȢȚ
ȗșȤȢǿȖǻȘȔȟșȕǻǿțȔȭȢȁȩȡșȡȔȖȜȘǻȦȜțȔȭȢȠȥȦȜȦȜȥȓ

ǤȤȢȦșțȗȔȘȔȝȠȢȖȥșȚȭȢȖȗȔȝȘȔȠȔȞȜȖǻȡȣȢȘȔȖȥȓ
ȭș ȘȢ ȦȤȔȗǻȫȡȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ ț ȖȜȞȤȔȘșȡȡȓȠ ǣȞȥȔȡȜ ȝ
ȧȕȜȖȥȦȖȢȠ ȁȁ ȕȔȦȰȞȔ ©ǦȜȤȢȦȔ ȧȕȢȗȜȝª ©ȣȢȣȜȩȔȫ
ȚȜȘǻȖȥȰȞȜȝª ȓȞȜȝ ȡș ȠȔǿ ȥȖȢȗȢ ȘȔȩȧ ȡȔȘ ȗȢȟȢȖȢȲ
ǴȤșȠȔ ȘȢȩȢȘȜȦȰ ȘȧȠȞȜ ȭȢ ȦȤșȕȔ ȥȔȠȢȠȧ ȘȢȕȧȖȔȦȜ
ȘȢȟȲ ǤȢ ȘȢȤȢțǻ ȡȔ ǬȜȗȜȤȜȡ Șș țǻȕȤȔȟȜȥȓ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ
ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ȝȢȗȢ ȣȢȕȔȫșȡȡȓ ț ȞȢȩȔȡȢȲ ǻ ȩȟȢȣșȪȰ
ȠȔȟȲǿȣșȤșȘȡșȲȤȔȝȘȧȚȡǻȞȔȤȦȜȡȜȁȩȡȰȢȗȢȥȣǻȟȰȡȢȗȢ
ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ȞȢȟȜ Ȗǻȡ ȧȫȢȤȔȬȡǻȝ ȔȧȦȥȔȝȘșȤ ȖǻțȰȠș
©ȥȖȓȫșȡȢȗȢª©ǙȔȥȦȰȖǻȡȠșȡǻȥȤǻȕȟȢțȟȢȦȢǙȔȥȦȰȖǻȡ
ȠșȡǻȥȟȔȖȧǣȘȓȗȡȧȦșȕșȢȕȧȲǤȢȥȔȚȧȓȞȣȔȖȧ
ǢȔ ȘțȜǼȟȜȞȧ ȓȞ ȗșȦȰȠȔȡȬȧª ȤȤ —  ǗȚș ȡȔ
ȣșȤȬȢȠȧȥȖȢǿȠȧȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȢȠȧ©ȞȤȜȖȔȖȢȠȧȕșȡȞșȦǻª
ȭș ȡǻȫȢȗȢ ȡș țȡȔȲȫȜ ȣȤȢ ȖȕȜȖȥȦȖȢ ȞȢȡȨșȘșȤȔȦȔȠȜ
ȦȜȦȔȤȓǻȖȜȞȤȔȘșȡȡȓǣȞȥȔȡȜǴȤșȠȔ©ȣȤȢȕȧǿȥȖȓȫșȡȜȝª
ȦȔȦȔȞȭȢ©ȥȦȤȔȬȡȢȗȟȓȡȧȦȰ—ǤȢȦȤȜȣȢȫȢȦȜȤȜ
ǧȔȞ ǻ ȞȟȔȘșª ȤȤ —  ȡșȘȔȤșȠȡȢ Ȗ ȪȰȢȠȧ
©ȣșȞȟǻªȝȢȗȢȣȢȠǻȦȜȖǻȖǻȘțȡȔȫȜȖȥȔȠǜȔȟǻțȡȓȞǟȢȠȧȚ
ǻȫȢȠȧȠȥȦȜȦȰȥȓȦȧȦǴȤșȠȔ—ȫȜȡșȥȖȢǿȠȧȥȜȤǻȦȥȦȖȧ
ȕǻȘȡȢȥȦǻȡșȖȟȔȬȦȢȖȔȡȢȥȦǻȚȜȦȦȓȓȞǻȖȝȢȗȢȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ
ȣȢȖ·ȓțȧȲȦȰȥȓțȣȢȡșȖȢȟșȡȡȓȠǨȞȤȔȁȡȜ ©ǟȢțȔȞȢȚȜȖș
ǣȚȜȖȧȦȰ ȗșȦȰȠȔȡȜ Ȗ țȢȟȢȦǻȠ ȚȧȣȔȡǻ  ǤȤȢȞȜȡșȦȰȥȓ
ȘȢȟȓȞȢțȔȞțȔȥȣǻȖȔ©ǢǻȚȜȘȔȡǻȟȓȩȔµªȤȤ—
 " ǧȔ ǻ ȓȞ ȝȢȠȧ ȡș ȕȧȦȜ ȣșȤșȞȢȡȔȡȜȠ ȧ ȥȖȢǿȠȧ
ȣȤȔȖǻ ȡȔ ȣȢȠȥȦȧ ȞȢȟȜ ȘȢȣǻȤȧ ȡȔ ©ȥȖȓȦǻª Ȗ ǬȜȗȜȤȜȡǻ
ȡȔ ȡșȁ ȣȢȕȟȔȗȢȥȟȢȖȜȖ ȣȢȖȥȦȔȟȜȩ ȥȔȠ ǖȟȔȗȢȫȜȡȡȜȝ Ȕ
ȥȖȓȭșȡȜȞȜȧȤȢȫȜȥȦȢȠȢȖȣȔȥȞȜȡȔǗșȟȜȞȘșȡȰȢȥȖȓȦȜȟȜ
ȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞǻȡȢȚǻ
ǶȢȥȰȡȔȭȢȖȔȤȦȢțȖșȤȡȧȦȜȧȖȔȗȧǣțȡȔȫșȡȡȓ©ȥȖȓ
ȫșȡȜȝªȓȞȢȥȰȡșȣȢȠǻȦȡȢȣșȤșȩȢȘȜȦȰǻțȤșȣȟǻȞȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ
ȘȢ ȔȖȦȢȤȢȖȢȁ ȠȢȖȜ — ȘȤǻȕȡȔ țȘȔȖȔȟȢȥȰ ȕȜ ȘșȦȔȟȰ
ȠȢȚȟȜȖȢȝȣȢȣȤȢȥȦȧȢȕȠȢȖȞȔȣȤȢȦșțȫȜȥȟȔȢȕȠȢȖȢȞ
țȡȔȫșȡȡǿȖȜȩȦȜȩȭȢțȔȡȜȠȜȞȤȜȲȦȰȥȓȘȢȖȢȟǻȡșȣȤȢȥȦǻ
ȡșȥȖǻȘȢȠǻ ȣȤȢȪșȥȜ ǦȖǻȘȢȠǻȥȦȰ ȥȧȠȟǻȡȡȓ țȡȔȡȡȓ ȦȤȔ
ȗǻȫȡȜȩ ȥȦȢȤǻȡȢȞ ȤǻȘȡȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ ȦȔ ȖȔȘ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȖȘȔȫǻ
ȣǻȘȞȔțȧȲȦȰȣȢșȦȢȖǻȥȧȖȢȤǻȠȢȤȔȟȰȡǻȢȪǻȡȞȜȡȔȥȜȟȰȥȦȖȔ
ȦȔ ȚȢȤȥȦȢȞȢȥȦǻ Ȥșȟǻȗ ȣȢȫȧȦȦȓ ȖǻȘȞȜȘȔǿ ȣȢȠȥȦȧ ȓȞ
ȦȔȞȧ ȖșȟȜȦȰ ȕȧȦȜ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȜȠ ǻ ȖșȟȜȞȢȘȧȬȡȜȠ ȘȢ
ȖȢȤȢȗǻȖȔȟșȡșȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ—ȖȢȡȔȨȧȡȞȪǻȢȡȧǿțȔȥȖȢȁȠȜ
țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦȓȠȜǚȣǻȦșȦ©ȥȖȓȫșȡȜȝªȣȤȜȞȟȔȘșȡȜȝȘȢ
țȡȔȤȓȘȘȓȖȕȜȖȥȦȖȔȣȢșȦȥȣȤȜȝȠȔǿ ǻȦȔȞȥȔȠȢȥȣȤȜȝȠȔȖ
ǴȤșȠȔ  ȓȞ țȡȔȞ ȥȖȓȭșȡȡȢȁ ȟșȗǻȦȜȠȡȢȥȦǻ ȡȔȝȖȜȭȢȗȢ
ȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓ ȦȢȗȢ ȭȢ ȫȜȡȓȦȰ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ ǚȦȜȫȡȔ ȣȢ
țȜȪǻȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȢȦȚș ȥȧȣșȤșȫȟȜȖȢȲ ț
ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ ȗǻȤȞȢȦȔ ȥșȤȘșȫȡȜȝ ȕǻȟȰ ȖȜțȡȔȡȡȓ ȣȢ
ȠȜȟȢȞ ȕȔȦȰȞǻȖ țȔȥȧȘȚșȡȡȓ ȨȔȡȔȦȜțȠȧ ȝ ȞȤȢȖȢȟȜȦȦȓ
ț ȘȤȧȗȢȗȢ — ȡȔȁȖȡȔ ȖǻȤȔ Ȗ ǻȡȘȧȟȰȗșȡȪǻȲ ȪșȤȞȖȜ ȓȞȔ
Ȧǻ ȡȢȚǻ ȢȥȖȓȦȜȟȔ ǻ ȥȦȜȩǻȝȡȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡȓ ȥȜȠȣȔȦǻȓ ȘȢ
ȥȜȤȢȦȜ ǴȤșȠȜ ȞȢȦȤȜȝ ȣȤȜǿȘȡȔȖȬȜȥȰ ȘȢ ȠșȥȡȜȞǻȖ
țȘȢȕȧȖȔǿȥȖȢǿȠǻȥȪșȖȚȜȦȦǻLȥȖȢǿȭȔȥȦȓȦȔȞȓȞȖǻȡȪș
ȤȢțȧȠǻǿǻȥȣǻȖȫȧȦȦȓȘȢȕșțȦȔȟȔȡȡȢȗȢǵȢȡȦȜǻȖǻȘȫȧȦȦȓ
ȗȟȜȕȢȞȢȁȥȢȪȦȔȘȧȩȢȖȡȢȁȕȟȜțȰȞȢȥȦǻțȖǻȟȰȡȢȟȲȕȡȜȠȜ
ȗȔȝȘȔȠȔȞȔȠȜ ©ǦȜȡȜȠȢȁȗȔȝȘȔȠȔȞȜª 

ǤǣǡǦǧǕ

ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ țȢȕȤȔȚșȡȡǻ ȝ ȢȪǻȡȪǻ ȥȦȤȔȬȡȢȁ ȗȔȝ
ȘȔȠȔȪȰȞȢȁ ȣȢȠȥȦȜ ȣȢȥȖȢǿȠȧ ȠȢȤȔȟȰȡȢ ȥȞȔțȔȦȜ ȕ ȡș
ȖȣȢȖȡǻȖǻȟȰȡȜȝǗȢȥȡȢȖǻȪǻǿȁȡșȥȖȢȕȢȘȜ—ȡșȭȢǻȡȬș
ȓȞ ǻȡșȤȪǻȓ ȗșȡșȦȜȫȡȢȁ ȣȔȠ·ȓȦǻ ©șȥȦȔȨșȦȔª ȣșȤșȞȔțȧ
ȖǻȘ ©ȥȦȔȤȜȩ ȟȲȘșȝª țȢȥǻȕȡȔ ȖǻȘ ȘǻȘȔ — ȥȖǻȘȞȔ ȝ
ȠȢȚȟȜȖȢȗȢȧȫȔȥȡȜȞȔȣȢȘǻȝȢȥȢȕȜȥȦȔȥȜȤǻȦȥȰȞȔȘȢȟȓǻ
ȡȔȝȠȜȦȥȰȞȜȝ ȘȢȥȖǻȘ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢ ȥȦǻȝȞȔ ȡșțȘȢȟȔȡȡȔ
ȖȢȤȢȚǻȥȦȰ ǻ ȡșȘȢȖǻȤȔ ȘȢ ȣȔȡǻȖ ȟȓȩǻȖ ©ȚȜȘǻȖª ȦȔ
ȕȧȘȰȓȞȜȩ ǻȡ ȥȢȪ ©ȫȧȚȜȩ ȟȲȘșȝª ȖȢȤȢȚǻȥȦȰ ǻ
ȡșȘȢȖǻȤȔȞȢȦȤǻȖȥȢȦȔȟȜȥȓȧȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ ȔȕǻȟȰȬș—Ȗ
ȡșȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ  ǻț ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ ǦȧȣșȤșȫȟȜȖǻȥȦȰ ȔȖȦȢȤȢȖȢȁ
ȣȢțȜȪǻȁ ȘȢȖȢȟǻ ȓȥȡȢ ȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȣȤȜ ȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻ
șȦȜȫȡȜȩȦȔșȥȦșȦȜȫȡȜȩȢȪǻȡȢȞȓȞǻȘȔȡȢȟȲȘȓȠǻȣȢȘǻȓȠ
ǟȢȟǻȁȖȭȜȡȜ ȘȜȖǘȔȝȘȔȠȔȪȰȞȜȝȤȧȩ ȥȣșȤȬȧȧȖȥȦȧȣǻ
ȘȢ ȣȢșȠȜ Ȕ țȗȢȘȢȠ ȧ ©ǤșȤșȘȠȢȖǻªȣǻȥȟȓȠȢȖǻ ȘȢ ȡșȁ
ǦȞȢȡȪșȡȦȤȢȖȔȡȢȖȦǻȟșȡRȪȲȥȧȣșȤșȫȟȜȖǻȥȦȰȖȢȣȢțȜȪǻȁ
©ǗșȥșȟȢ ȣȢȥȟȧȩȔȦȰª  ©ǦȟȔȖȔ ǖȢȗȧ ȭȢ ȠȜȡȧȟȢª
Ǩ ȣșȤȬȢȠȧ ȢȣȢțȜȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȦȖȢȤȲǿ ȦȢȫȞȧ țȢȤȧ
ȡș ȦȔȞ ȥȖȢȲ Ȕ ȓȞȭȢ ȥȖȢȲ ȦȢ ȞȢȟȜȬȡȲ ȡȔ Ȫșȝ
ȠȢȠșȡȦȧȚșȣȢȘȢȟȔȡȧ ȓȞȦȧȭȢȣȤȜȦȔȠȔȡȡȔȠȔȥȢȖǻȝ
ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ț ȁȁ ǻȥȦȢȤ ȧȣșȤșȘȚșȡȡȓȠȜ ȝ țȔȕȢȕȢȡȔȠȜ
țǻ ȥȦșȤșȢȦȜȣȢȠ ©ȥȖȢȗȢª ǻ ©ȫȧȚȢȗȢª Ǘǻȡ ȖȜțȡȔǿ ȭȢ Ȗ
ȣȢșȠǻ ȡș țȔȖȚȘȜ ȕȧȖ ȖǻȟȰȡȜȝ ȖǻȘ ȖȣȟȜȖȧ ǻȡșȤȪǻȝȡȢȗȢ
ȠȜȥȟșȡȡȓȦȢȠȧȖǻȘȫȧȖȦșȣșȤȗȢȥȦȤȧȠȢȤȔȟȰȡȧȣȢȦȤșȕȧȖ
ȣǻȥȟȓȠȢȖǻȭȢȕȧȡǻȝȡȔȣȢȖȡȜȝȗȢȟȢȥȥȞȔțȔȦȜȖǻȘȥșȕș
©ǦȟȔȖȔ ǖȢȗȧ ȭȢ ȠȜȡȧȟȢª — ȕȔȦȰȞȜ ȣȢȠȜȟȓȟȜȥȰ ǻ
ȣȢȠȜȟȓȟȜȥȓ ȦȤȔȗǻȫȡȢ Ǩ ȖȥȦȧȣǻ ȘȢ ȣȢșȠȜ ȖȣȟȜȖ ȗǻȣ
ȡȢțȧ ȠȔȥȢȖȢȗȢ ȠȜȥȟșȡȡȓ ȖǻȘȫȧȦȡȜȝ ȖȚș Ȗ ȟǻȤȜȫȡȢ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡǻȝ ȥȦȜȩǻȁ ȣșȤșȝȡȓȦǻȝ ȠȢȦȜȖȔȠȜ ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȁ
©ȟȔȠșȡȦȧȖȔȡȡȓª țȔ ȖȦȤȔȫșȡȜȠ ȗșȤȢȁȫȡȜȠ ȠȜȡȧȟȜȠ
ȕȔȦȰȞǻȖȥȰȞȢȁȡǻȚȡȢȥȦǻȘȢȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖǧȧȦȧȥșȥȖǻȘȫȜȦȰ
ȣȤȢȡșțȔȣșȤșȫȡȧȥȜȠȣȔȦǻȲȔȖȦȢȤȔȘȢȥȖȢȁȩȗșȤȢȁȖȝȢȗȢ
ǻȠȣȟǻȪȜȦȡȧȗȢȦȢȖȡǻȥȦȰȞȢȟȜȡșȖȜȣȤȔȖȘȔȦȜȁȩȡǻȖȫȜȡȞȜ
ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ ȦȢȖ ȞȢȚȡȢȠȧ ȤȔțǻȣȢȥȦȔȖȜȦȜȥȓȘȢȡȜȩ ȖȜ
ȕȔȫȟȜȖȢ ǫȲ ȣȢțȜȪǻȲ ȥȔȠ ǭșȖȫșȡȞȢ ȝ ȥȞȢȤȜȗȧȖȔȖ ȧ
©ǤșȤșȘȠȢȖǻªȣǻȥȟȓȠȢȖǻ
ǧȔ ȠȜȡȔǿ ȞǻȟȰȞȔ ȤȢȞǻȖ ǻ ȞȢȟȜȬȡǻ ȡȔȥȦȤȢȁ ȘȔȲȦȰ
ȡȢȖȜȝȥȣȟșȥȞȖȜȩȢȘȜȦȰȞȡȜȚȞȔ©ǢȔȁțȘȜȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ
ȡȔ ǜȔȩǻȘȡȧ ǨȞȤȔȝȡȧ ȧ  ȥȦª ȔȖȦȢȤ ȓȞȢȁ ǻȥȦȢȤȜȞ
Ǖ ǦȞȔȟȰȞȢȖȥȰȞȜȝ ȡȔțȖȔȖ ȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ ȤȢțȕǻȝȡȜȞȔȠȜ
ǻ țȟȢȘǻȓȠȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ȤșȔȞȪǻȓ ȕȧȟȔ ȕȧȤȩȟȜȖȢȲ
Ȗǻȡ ȣȜȬș ȖǻȤȬ ©ǪȢȟȢȘȡȜȝ ǴȤª Șș ȣȢȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ȘȢ
ȣȜȦȔȡȡȓȣȤȢȥȦȤȔȬȡȧȣȢȠȥȦȧǻȣȢȞȔȤȔȡȡȓȗȔȝȘȔȠȔȞȔȠȜ
©ȟȲȦȢȗȢ ȟȓȩȔª ȦșȣșȤ ȧȚș ȕșț ȖȔȗȔȡȰ ȖȜȣȤȔȖȘȢȖȧǿ ȁȩ
ǻȡȦșȤșȥȔȠȜȕȢȤȢȦȰȕȜ©țȔȥȖȓȦȧȲȣȤȔȖȘȧȖȢȟȲª—ȥȔȠș
Ȗ ȦȔȞȢȠȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ țȡȢȖȧ ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȣȢșȦȢȖǻȝ ȣȔȠ·ȓȦǻ
ȝ ȥȜȡȢȖȕȜȖȥȦȖȢ ǵȢȡȦȜ ǥȢȞȢȠ ȤȔȡǻȬș Ȫșȝ ȠȢȦȜȖ
ȣȤȢȠȔȝȡȧȖ ǻȡȦșȤȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢ ȧ ȖȜȗȟȓȘǻ ȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȁ
ȘȢ ȗȢȗȢȟǻȖȥȰȞȢȗȢ ©ǧȔȤȔȥȔ ǖȧȟȰȕȜª ǻ ȖȢȘȡȢȫȔȥ Ȗ
ȔȖȦȢȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȁȘȢ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª ©ǢșțȔȤǻȚșȕȔȦȰȞȢ
ȥȜȡȔǦȖȢǿȁȘȜȦȜȡȜǜȔȫșȥȦȰȥȟȔȖȧțȔȕȤȔȦșȤȥȦȖȢ
ǜȔȖȢȟȲǗȞȤȔȁȡȜª—©ǘȢȗȢȟȲª ȣȤȢȦșȦȢȘǻȖǻȡȭșȡș
ȡȔȕȧȖȧȦșȞȥȦǻȥȔȠȢȘȢȥȦȔȦȡȰȢȁȤȢȟǻȤȔȘȬșȣǻȘȥȜȟȲȖȔȖ
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ȗȢȟȢȖȡȧ ȦșȠȧ — ȔȖȦȢȤǻȖ ©ȣȟȔȫª țȔ ȖȦȤȔȫșȡȢȲ ȡȔȪ
ȗǻȘȡǻȥȦȲțșȠȟȓȞǻȖǻȡȨǻȞȢȖȔȡȜȩȖǻȤȧȥȢȠȥȢȪȞȖȢȟȢȥȦǻ
ȣǻȘȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȢȗȢ ȧȗȢȘȢȖȥȦȖȔ ȝ ȩȢȟȢȣȥȦȖȔ ©Ǘȥǻ
ȢȗȟȧȩȟȜ — ȣȢȩȜȟȜȟȜȥȰ  Ǘ ȞȔȝȘȔȡȔȩ ȕȔȝȘȧȚșª 
ǦȦȢȥȢȖȡȢ ©ǪȢȟȢȘȡȢȗȢ ǴȤȧª ǩȤȔȡȞȢ ȧ ȥȦ ©ǧșȠȡș
ȪȔȤȥȦȖȢª ȣȢȘǻȟȓȲȫȜ ȡșȗȔȦȜȖȡș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȣȢșȦȔ ȘȢ
ȥȧȘȚșȡȰ ǦȞȔȟȰȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ȓȞ ȔȡȦȜǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ©țȢȖȥǻȠ
ȣȧȥȦȜȩ ǻ ȡșȖȔȚȡȜȩª țȔȧȖȔȚȧȖȔȖ ȭȢ ȝ ©ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ
ȢȕȢȤȢȡȔ ȘȧȚș ȥȟȔȕȔ ȦȔ ȕșțȢȥȡȢȖȡȔª ©ǧȧȦ ȣȢȣșȤșȘ
ȧȥȰȢȗȢǭșȖȫșȡȞȢȕȢȤȢȡȜȦȰȗȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡȧȡșǻȥȦȢȤȜȫȡȧ
Ȕ Ȧȧ ȓȞȧ Ȗǻȡ ȥȣȜȥȔȖ ȧ ȥȖȢȁȝ ȣȢșȠǻª ǩȤȔȡȞȢ ȡȔȗȔȘȧǿ
ȭȢȖȚșȦȢȘǻȧȣǻȥȟȓȠȢȖǻȘȢȦȖȢȤȧȣȢșȦȖȜȤȔțȡȢȖȞȔțȧǿ
ȡȔȦșȭȢȝȢȠȧ©ȣȤȢȦȜȖȡǻªȖȥǻȦǻȖǻȝȡȜȦȔȤǻțȔȡȜȡȜȖ
ȓȞȜȩȖǻȡȞȢȟȜȥȰȕȔȫȜȖȥȟȔȖȧǨȞȤȔȁȡȜȭȢȖȥǻȦǻȞȤȜȖȔȖǻ
ȣȢȘǻȁ Ȗǻȡ ȧȖȔȚȔǿ ȖșȟȜȞȢȲ ȣȢȠȜȟȞȢȲ ȣȤșȘȞǻȖ Ȕ ȡș
ȕȢȤȢȦȰȕȢȲțȔȣȤȔȖȘȧ©ǗȫȔȥȔȩȖșȟȜȞȢȗȢȨȔȡȔȦȜȫȡȢȗȢ
țȔȥȟǻȣȟșȡȡȓ ȟȲȘșȝ ȕȔȫȜȠȢ ȕȔȗȔȦȢ ȦȔȞȜȩ ȖȜȣȔȘȞǻȖ ȖǻȘ
ȞȢȦȤȜȩțȘȤȜȗȔǿȦȰȥȓȥșȤȪșȣȢȦȢȠȡȜȩȣȢȞȢȟǻȡȰȔȞȢȦȤǻ
ȣȤȢȦșȡǻȩȦȢȡșȘȧȠȔǿțȔȫȜȥȟȲȖȔȦȜȘȢȘǻȟȗșȤȢȝȥȰȞȜȩª
ǩȤȔȡȞȢǧǦ— 
ǨȖǻȤȬǻ©ǪȢȟȢȘȡȜȝǴȤªǭșȖȫșȡȞȢȡșȢȕȠșȚȧǿȦȰȥȓ
ȥȢȪ ȦȔ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȲ ȟșȗǻȦȜȠǻțȔȪǻǿȲ ȗȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡȜ
ȁȁ ȚȢȤȥȦȢȞǻ ȧȤȢȞȜ Ȗǻȡ șȞȥȦȤȔȣȢȟȲǿ ȡȔ ȥȧȫȔȥȡȧ ȝȢȠȧ
ȥȜȦȧȔȪǻȲ ȣȢȗȤȢȚȧȲȫȜ ȡȜȡǻȬȡǻȠ ȣȔȡȔȠȟȲȘȢȠȢȤȔȠ
ȡȢȖȢȲ ȣȢȠȥȦȢȲ ȡȢȖȜȠ ȖȢȗȡșȠ ǻț ǪȢȟȢȘȡȢȗȢ ǴȤȧ
ǤȤȢȕȟșȠȔ ©ȥȦȤȔȬȡȢȁ ȣȢȠȥȦȜª ȫȜ ȦȔȞ ȥȞȔȚșȠȢ
ȞȢȠȣȟșȞȥ ȣȤȢȕȟșȠ ȭȢ ȁȩ ȠȢȚȡȔ ȣȢǿȘȡȔȦȜ ȪǻǿȲ
ȗȢȗȢȟǻȖȥȰȞȢȲ ȠșȦȔȨȢȤȢȲ  ȖȜȩȢȘȜȦȰ țȔ ȤȔȠȪǻ ȢȘȡȢȗȢ
ȞȢȡȞȤșȦȡȢȗȢ ȦȖȢȤȧ — ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª ȁȁ ȖȞȟȲȫșȡȢ Ȗ
ȞȢȡȦșȞȥȦȧȥǻǿȁȘȧȩȢȖȡȢȁȦȔȦȖȢȤȫȢȁȕǻȢȗȤȔȨǻȁǭșȖȫșȡȞȔ
©ǪȢȟȢȘȡȜȝǴȤªțȔȥȖǻȘȫȜȖȭȢȘȟȓȣȢșȦȔȣȤȢȕȟșȠȧȡȔȦȢȝ
ȫȔȥȡșȖȜȫșȤȣȔȡȢȞȢȟȢȣȢȖ·ȓțȔȡȢȗȢțȡșȲȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ
ȣȢȬȧȞȧ ȡș țȔȠȞȡșȡȢ ǡȢȦȜȖ ȣȢȠȥȦȜ ȖǻȘȦșȣșȤ ȡȔȘȢȖȗȢ
ȥȦȔǿ ȟșȝȦȠȢȦȜȖȢȠ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȔȕȢ ȓȞȭȢ ȥȞȢȤȜȥȦȔȦȜȥȓ ȖȜȤȔțȢȠ ǟ ǠșȖǻǦȦȤȢȥȥȔ
ȥȖȢǿȤǻȘȡȢȲ ©ȔȤȠȔȦȧȤȢȲª ȧ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧ ȣȤȢȥȦȢȤǻ
ȓȞȢȁȞȢȡȪșȣȦȣȢȠȥȦȜȣȢȤǻțȡȢȠȧȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȲȫȜȥȰȡȔ
ȤǻțȡȜȩ șȦȔȣȔȩ ȚȜȦȦȓ ǻ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȖȜȓȖȟȓǿȦǻȫȜȦǻȥșȠȔȡȦȜȫȡǻȝșȦȜȫȡǻȞȢȡȢȦȔȪǻȁȦȢȕȦȢ
ȣȤȢȩȢȘȜȦȰȥȖǻȝȤșȟȓȦȜȖȡȢȔȖȦȢȡȢȠȡȜȝȣȤȢȪșȥșȖȢȟȲȪǻȁ
ǡȢȚȡȔ ȢțȡȔȫȜȦȜ — țȖǻȥȡȢ ȣȧȡȞȦȜȤȡȢ Ȕ ȢȦȚș
ȖȜȠȧȬșȡȢȥȩșȠȔȦȜȫȡȢȣșȖȡȢȲȠǻȤȢȲȧȠȢȖȡȢ—ȞǻȟȰȞȔ
ȖȧțȟȢȖȜȩȠȢȠșȡȦǻȖȖșȖȢȟȲȪǻȁǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȧȓȖȟșȡȰȣȤȢ
ȣȢȠȥȦȧǻȦȟȧȠȔȫșȡȰȁȁȠȔȲȫȜȡȔȧȖȔțǻȓȞȥȔȠpȣȢȡȓȦȦȓ
ȦȔȞǻȘșȓȞǻȝȢȗȢȥșȠȔȡȦȜȫȡǻȦȔșȠȢȪǻȝȡǻȘșȤȜȖȔȦȜǣȦȚș
ȤǻȞȝ—ȤǻȞȡȔȣȜȥȔȡȡȓ©ǪȢȟȢȘȡȢȗȢǴȤȧªǥǻȞȓȞ
țȡȔǿȠȢȢȥȢȕȟȜȖȜȝȧȘȧȩȢȖȡǻȝȕǻȢȗȤȔȨǻȁǭșȖȫșȡȞȔȤǻȞ
ȣǻȘȕȜȦȦȓ ȣǻȘȥȧȠȞǻȖ ȦȓȚȞȢȗȢ ȦȤȜȟǻȦȦȓ —  ȓȞș
ȣȤȜȡșȥȟȢ ȣȢșȦȢȖǻ ȘȢȟșȡȢȥȡǻ ȡȔȪ ȣȤȢțȤǻȡȡȓ ȡȔȝȖȜȭǻ
ȦȖȢȤȫǻțȟșȦȜ—ȪȜȠȤȢȞȢȠȘȔȦȢȖȔȡȢȞȤǻȠ©ǪȢȟȢȘȡȢȗȢ
ǴȤȧª ȦȔȞǻ ȬșȘșȖȤȜ ȓȞ ©ǾȤșȦȜȞª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª
©ǟȔȖȞȔțª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟȠȜª
©ǡȜȡȔȲȦȰȘȡǻȠȜȡȔȲȦȰȡȢȫǻª©ǧȤȜȟǻȦȔª©ǴȞȧȠȤȧȦȢ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȣȢȩȢȖȔȝȦșª ©ǜȔȣȢȖǻȦª ȦȔǻȡǧȔțȪȜȠȤȢȞȢȠȣȢȖ·ȓțȔȡǻ
ȦȓȚȞǻ ȖȤȔȚșȡȡȓ ȖǻȘ ȣȢȘȢȤȢȚșȝ ȡȔ ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧ Șș
ȣȢșȦ țǻȦȞȡȧȖȥȓ ț ©ȡșȣȤȔȖȘȢȲ ǻ ȡșȖȢȟșȲª ȣȢȕȔȫȜȖ
ȭȢ ©țȔȥȡȧȟȔ ǗȞȤȔȁȡȔª ȕȧȤ·ȓȡȢȠ ȤȧȦȢȲ ©ȖȢȟǻ ȡȔȬȢȁ
ȢȦȤȧȦȔª  ȣȢȤȢȥȟȜ ȁȁ ȥȟȔȖȔ ǻ ȖȢȟȓ ǧȢȘǻ ȣȤȜȝȬȟȢ ȗǻȤȞș
ȤȢțȫȔȤȧȖȔȡȡȓȧȣȢțǻȤȡȜȩȘȤȧțȓȩ—©ȡșȟȲȘȜȔțȠǻȁª
ǧȢȘǻ țȔȥȢȩȟȜ ȝȢȗȢ ©ȥȟȰȢțȜ ȠȢȟȢȘǻȁª ȗǻȤȞȜȠ ȘȜȠȢȠ
ȤȢțǻȝȬȟȜȥȓ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡǻ ǻȟȲțǻȁ ©Ƕ ȦșȣșȤ ȓ ȤȢțȕȜȦșǿ 
ǦșȤȪș ȓȘȢȠ ȗȢȲ  Ƕ ȡș ȣȟȔȫȧ ȝ ȡș ȥȣǻȖȔȲ  Ǖ ȖȜȲ
ȥȢȖȢȲª ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª  Ǩ ȦȖȢȤǻ ©ǪȢȟȢȘȡȜȝ ǴȤª ȦȔȞȜȠ
ȠȢȦȢȤȢȬȡȜȠȖȜȦȦȓȠȥȢȖȜȦȔȞȢȲȗǻȤȞȢȲȔȟșȪǻȟȲȭȢȲ
ȢȦȤȧȦȢȲȝȕȧȟȜȣȤȢȞȟȓȦȦȓȦȔȣȢȗȤȢțȜȥȞȢȤȢȲȣȢȠȥȦȢȲ
ǡǻȥȦșȤǻȔȟȰȡǻȖǻțǻȁȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢț·ȓȖȟșȡȡȓȡȢȖȢȗȢǵȢȡȦȜ
Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȗȡǻȖ ǻ ȖȕȜȖȫȜȝ ȥȔȤȞȔțȠ ȧ
©ǟȔȖȞȔțǻª ȣȤȢȤȢȫǻ ȣșȤșȥȦȢȤȢȗȜ ȠȢȚȡȢȖȟȔȘȪȓȠ ȧ
ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª — ȧȥș Ȫș ȖǻȘȗȢȠȢȡȜ
ȦȜȩ ȡȔȥȦȤȢȁȖ ǡȢȦȜȖ ȡșȠȜȡȧȫȢȁ ǖȢȚȢȁ ȖǻȘȣȟȔȦȜ ȓȞȔ
ȫȜȗȔǿȡȔ©țșȠȡȜȩȖȟȔȘȜȞªȧȥǻȩ©ȟȧȞȔȖȜȩȡșȫșȥȦȜȖȜȩª
ȣȤȢȝȠȔǿ ȪȜȞȟ ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟȠȜª ȣȤȜȫǻȠ ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȠ
ȢȕșȤȦȢȡȢȠȦȧȦȣȤȢȩȢȘȜȦȰȘȧȠȞȔȣȤȢȦșȭȢțȡȔȤȓȘȘȓȠ
ǘȢȥȣȢȘȡȰȢȁ ȖǻȘȣȟȔȦȜ ȠȢȗȟȜ ȕ ȥȦȔȦȜ — ț ǞȢȗȢ ȖȢȟǻ —
ȥȔȠǻ ©ȢȞȤȔȘșȡǻ țȔȠȧȫșȡǻª ȟȲȘȜ ©ǦȠȜȤȜȟȔȥȓ ȘȧȬȔ
ȡȔȬȔ  ǛȜȦȰ ȦȓȚȞȢ Ȗ ȢȞȢȖȔȩ  ǗȥȦȔȡȰ Țș ǖȢȚș
ȣȢȠȢȚȜ ȡȔȠ  ǗȥȦȔȦȰ ȡȔ ȞȔȦȔ țȡȢȖȧª ǜȔȧȖȔȚȠȢ ȭȢ
ȦȔȞȜȝ ȔȞȪșȡȦ Ȗȡǻȥ ȧ țȔȞȟȲȫȡǻ ȤȓȘȞȜ ȣȥȔȟȠȔ ȔȖȦȢȤ
ȣșȤșȥȣǻȖȧȖȕǻȕȟǻȝȡȢȠȧȦșȞȥȦǻȣȥȔȟȠȢȥȣǻȖșȪȰȣȤȢȩȔǿȡș
ȣȤȔȖȔȡȔȣȢȠȥȦȧ ©ǴȕȢȡșȣȢȞȟȔȘȔȖȥȰȡȔȟȧȞȔȠȢȗȢǻȡș
ȥȣȔȥȠșȡșȠșȫȠǻȝª—Ǥȥ>@ ȔȟȜȬșǖȢȚȢȗȢ
țȔȩȜȥȦȧ ©ǨȥȦȔȡȰȡȔȠȡȔȘȢȣȢȠȢȗȧǻȖȜțȖȢȟȰȡȔȥǧȖȢȗȢ
ȠȜȟȢȥșȤȘȓȤȔȘȜª—ǧȔȠȥȔȠȢ ǜȔȞȟȲȫȡȜȝȔȞȢȤȘ
Ȫǻǿȁ ȗȤǻțȡȢȁ ȥȞȔțȔȦȰ ȕȜ ©ȥȜȠȨȢȡǻȁ ȣȢȠȥȦȜª — ȖǻȤȬ
ȢȥȦȔȡȡǻȩ ȘȡǻȖ ȗȤȧȘ  ©ǴȞ ȧȠȤȧ ȦȢ ȣȢȩȢȖȔȝȦșª
țȔȗȔȟȰȡȢȖǻȘȢȠȜȝ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©ǜȔȣȢȖǻȦª țǻ ȥȟȔȖșȦȡȜȠ
țȔȞȟȜȞȢȠȤȢțǻȤȖȔȦȜȞȔȝȘȔȡȜǻ©ȖȤȔȚȢȲțȟȢȲȞȤȢȖ·Ȳª
ȢȞȤȢȣȜȦȜȢȠȤǻȓȡȧȣȢȞȢȟǻȡȡȓȠȜȖȢȟȲ
ǤȢȖșȤȦȔȲȫȜȥȰȘȢȘȧȠȞȜȣȤȢȧȠȢȖȡǻȥȦȰȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȤȢțȠșȚȧȖȔȡȰțȔȖȖȔȚȜȠȢȣȢǿȘȡȔȡȡȓȖǻȡȦȖȢȤǻȦȢȗȢȚ
ȣșȤǻȢȘȧ ȣȢȥȟȔȡȡǻ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª ȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡȜȩ
ȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȰǻȞȤȜȖȔȖȜȩȖǻțǻȝǻțȠȢȦȜȖȔȠȜȖȥșȣȤȢȭșȡȡȓ
ǻ ȣȤȜȠȜȤșȡȡȓ Șȧȩȧ șȞȥȦȤșȠȡȢȗȢ ȤșȖȢȟȲȪǻȢȡǻțȠȧ — ț
ȘȧȩȢȠ ȡȔȪ ȦȔ ȥȢȪ țȟȔȗȢȘȜ ǢȔ ȣșȤȬȜȩ ȥȦȢȤǻȡȞȔȩ
ȫȜȦȔǿȠȢ ȥȦȤȔȬȡȧ ȣșȤșȥȦȢȤȢȗȧȣȢȣșȤșȘȚșȡȡȓ ȦȜȠ
ȩȦȢ ȘșȤș ȬȞȧȤȧ ©ț ȕȤȔȦǻȖ ȡșțȤȓȭȜȩ ȗȤșȫȞȢȥǻȁȖª
©ǦȩȔȠșȡǻȦȰȥȓȕȧȘȰȦșȟȲȘȜǖȢȟȜȩȢȖȔȠȕȧȘș!
ǶȣȢȦșȫșȥȦȢȤǻȞȔȠȜǟȤȢȖȧȥȜȡǿȠȢȤșǙǻȦșȝȖȔȬȜȩª
ȤȤ —64, 69—  Ǖ ȧ ȨǻȡȔȟǻ ȣȢșȦ țȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ
ȘȢ ȦȜȩ Țș ©ȡșȥȜȦȜȩª ȓȞ ȘȢ ©ȕȤȔȦǻȖª ©ǣȕȡǻȠǻȦș Ț
ȕȤȔȦȜȠȢȁǢȔȝȠșȡȬȢȗȢȕȤȔȦȔª ȤȤ— ǨȦǻȠ
ȧȥȰȢȗȢ ȟȜȬș ȫșȤșț ȦȤȜ Șȡǻ ȕȧȘș ȡȔȣȜȥȔȡȢ ©ǪȢȟȢȘȡȜȝ
ǴȤªǻȭșȫșȤșțȞǻȟȰȞȔ—©ǜȔȣȢȖǻȦªȁȩȡǻȝȣȔȨȢȥȁȩȡǻȝ
ȡȔȥȦȤǻȝ ȧȥșȦȔȞȜ ȘȢȠǻȡȧȲȦȰ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣǻȘ Ȧȧ ȣȢȤȧ
ȣȤȢȦș ȧ ȗȟȜȕȜȡǻ ȣȢșȦȢȖȢȁ ȘȧȬǻ ȖȚș ȖȜțȤǻȖȔȲȦȰ ǻȡȬǻ
ȘȧȠȞȜ Ǘ ȓȞȢȠȧ ȡȔȣȤȓȠǻ ȝȬȢȖ ȣȢȬȧȞ ȣǻȘȞȔțȧǿ ȡȔȠ

șȣǻȗȤȔȨ ȘȢ ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȭȢ ȝȢȗȢ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖțȓȖ ǻț ǤșȤȬȢȗȢ ȥȢȕȢȤȡȢȗȢ ȣȢȥȟȔȡȡȓ ȥȖ
ǶȢȔȡȡȔǖȢȗȢȥȟȢȖȔ©ǕȭșȞȦȢȤșȫșȦȰȓȞȢȟȲȕȟȲǖȢȗȔ
ȔȕȤȔȦȔȥȖȢșȗȢȡșȡȔȖȜȘȜȦȰȟȢȚȰșȥȦȰªǗȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧ
ȣșȤșȘ ȔȤșȬȦȢȠ ȕșȤșț   ȦȖȢȤǻ — ȣȢșȠǻ ©ǣȥȜȞȔª
țȗȢȘȢȠȣșȤșȝȠșȡȢȖȔȡǻȝȡȔ©ǗǻȘȰȠȧª—ȗșȤȢȁȡȓȥȣșȤȬȧ
ȖȜȣȟșȞȧǿ ȡȔȠǻȤ țȔȘȧȬȜȦȜ ȣȔȡȔ ȞȢȦȤȜȝ țȡșȥȟȔȖȜȖ ȁȁ
ȔȟșȣȢȦǻȠȟǻȞȧǿȝȢȗȢȠȢȟȜȦȖȢȲǻȣȤȢȭșȡȡȓȠȣȢȟșȗȬȧǿ
ȥȖȢǿȠȧȖȢȤȢȗȢȖǻȣșȤșȘȥȠșȤȦȡǻȠȧȞȜǣȘȡȔȞȢȥȦȔȦȢȫȡȢ
ȖȜțȤǻȦȜ ȡȔȕȧȦȜ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȖȦǻȟșȡȡȓ ȡȢȖȜȠ ȘȧȠȞȔȠ
ȥȧȘȜȟȢȥȓțȔȧȠȢȖȓȞǻȡȔȣȢțǻȤȡȔȝȠșȡȬșȦȢȠȧȥȣȤȜȓȟȜ
——ȘșȥȓȦȜȟǻȦȦȓțȔȥȟȔȡȡȓǥȢȞȜȗȟȜȕȢȞȢȗȢ
ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ țȟȔȠȧ ȣǻȘǼȤȧȡȦȓ ȓȞȢȗȢ — ȢȫȜȭȧȖȔȟȰȡȔ
ȥȜȟȔ ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ ǦȦȤȔȚȘȔȡȡȓ ȡȔȕȟȜȚȧǿ ȟȲȘȜȡȧ
ȘȢ ǪȤȜȥȦȔ ȓȞȜȝ ȘȔǿ ȡȔȘǻȲ ȡȔ ȖȦǻȬșȡȡȓ ©ǖȟȔȚșȡȡǻ
țȔȥȠȧȫșȡǻ ȕȢ ȕȧȘȧȦȰ ȧȦǻȬșȡǻª ǡȦ    ǦȔȠș
Ȗ ȤȢȞȜ ȥȦȤȔȚȘȔȡȰ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȘȧȬǻ ȦȔ Ȗ ȝȢȗȢ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȔ ȟȲȕȢȖ ȘȢȟȔǿ ȡșȡȔȖȜȥȦȰ
ȡșȣȤȢȦȜȖȟșȡȡȓ ǻ ȣȤȢȭșȡȡȓ — ȚȔȗȧ ȣȢȠȥȦȜ ȭȢ
ȖǻȘțȡȔȫȔȲȦȰ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȜ ȓȞ ȧ ȘǻȔȥȣȢȤǻ Ǘ ǖȔȤȞȔ
Ǡ ǤȟȲȭ ǖ ǥȧȕȫȔȞ ǳ ǭșȤșȩ  ȦȔȞ — Ȗ ȢȥȦȔȡȡǿ
ȘșȥȓȦȜȟǻȦȦȓ—ǻȖ©ȠȔȦșȤȜȞȢȖǻȝǨȞȤȔȁȡǻª ǣǜȔȕȧȚȞȢ
ǗǤȔȩȔȤșȡȞȢǾǦȖșȤȥȦȲȞǗǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǢǬȔȠȔȦȔ
ǾǢȔȩȟǻȞ ǨȚșȖȣșȤȬȜȝȠǻȥȓȪȰȡșȖȢȟǻȣșȤșȕȧȖȔȲȫȜ
ȖȞȔțșȠȔȦǻǧȤșȦȰȢȗȢȖǻȘȘǻȟȧǭșȖȫșȡȞȢȣȜȬșȖǻȤȬ©Ǣș
ȥȣȔȟȢȥȓ Ȕ ȡǻȫ ȓȞ ȠȢȤșª ȡȔȖǻȓȡȜȝ ț ȧȥȰȢȗȢ ȥȧȘȓȫȜ
ȤșȔȟȰȡȜȠȜ Ȗ·ȓțȡȜȫȡȜȠȜ ȖȤȔȚșȡȡȓȠȜ ȖȜȣȔȘȞȢȖȢ
ȣǻȘȥȟȧȩȔȡȢȲ ȤȢțȠȢȖȢȲ ȘȖȢȩ ȖȔȤȦȢȖȜȩ ©ȣȤȢ ȥȖȢǿ 
ǦȢȟȘȔȦȥȰȞșǿ ȡșȚȜȦǻǿª ǣȘȜȡ ǤșȤȬȜȝ ȣȤȜȗȔȘȧǿ ȥȖȢǿ
ȚȜȤȧȖȔȡȡȓțȕȔȤȜȡșȲȓȞȔȕȧȟȔ©ȦȔȞȔȧȩȔȕȜȥȦȔȥȢȕȢȝ
ǝ ȠșȡȰȬș ȕșȟȢȝ ȡș ȘȔȤȜȟȔª ȣȤȜȗȔȘȧǿ țǻ ȥȠȔȞȢȠ
ȘȔȤȠȔ ȭȢ Ȧǻ ȣȧȥȦȢȭǻ ȘȢȤȢȗȢ ȞȢȬȦȧȖȔȟȜ ȞȤǻȣȢȥȡȢȠȧ
ǟȔțȔȡȢȖǻ—©ȥȖșțȟȜȖǟȔȟȧȗȧȜțȔȕȤȜȟȜªǶȥȦȢȤǻȓȓȞȧ
ȤȢțȣȢȖǻȘȔǿ ǙȤȧȗȜȝ — ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȝ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȥȲȚșȦ
ȣȤȢ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡș ȞȢȩȔȡȡȓ ǻ ȦȤȔȗǻȫȡȧ ȘȢȟȲ ȘǻȖȫȜȡȜ
ȞȤǻȣȔȫȞȜțȡșȥȟȔȖȟșȡȢȁȣȔȡȜȫșȠǚȦȜȫȡȧȢȣȢțȜȪǻȲȫǻȦȞȢ
ȖȜȓȖȟșȡȢ ȖȚș Ȗ ȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ ȢȕȢȩ ȢȣȢȖǻȘșȝ ǙȤȧȗȢȠȧ
©ǻ ȘȢȥǻ ȥȦȤȔȬȡȢª ȓȞ ȣȢȘȧȠȔǿ ȭȢ ȦȢȘǻ ȘǻțȡȔȖȬȜȥȓ
ȣȤȢ ȥȞȢǿȡș ȣȔȡȜȫșȠ ȩȢȦǻȖ ȣǻȘȣȔȟȜȦȜ ȣȔȡȥȰȞȜȝ
ȕȧȘȜȡȢȞ ȧȕȜȦȜ ȞȤȜȖȘȡȜȞȔ ȝ ȥșȕș ȥȔȠȢȗȢ ȦȔ ©ǖȢȗ
ȣȢȠȜȟȧȖȔȖªȧȦȤȜȠȔȖȢȘȢȕȢȩȦȓȚȞȜȩȘȟȓȩȤȜȥȦȜȓȡȜȡȔ
ȗȤǻȩǻȖ—ȣȢȠȥȦȜȝȥȔȠȢȗȧȕȥȦȖȔ©ǴȣǻȬȢȖȧȠȢȥȞȔȟǻª
ǢșȥȣȢȘǻȖȔȡȢ ȣȔȡȜȫ ȢȣȜȡȜȖȥȓ ȦȧȦȦȔȞȜ ©ǞȢȗȢ ȘȢ ȡȔȥ
ȣșȤșȖșȟȜǶțȔȤȠǻȁªǙȟȓǤșȤȬȢȗȢȤǻȬșȡȡȓȖǻȘȣȟȔȦȜȦȜ
țȔ ȥȦȔȤȧ ȞȤȜȖȘȧ ȥȔȠȢ ȥȢȕȢȲ țȤȢțȧȠǻȟș ©Ǣȧ ȖȢȦ
ȦșȣșȤȰ Ȝ ȣȤȜȞȢȟȜª ǶȡȔȞȬș ȘȧȠȔǿ ǙȤȧȗȜȝ ©ǢșȩȔȝ
ȥȢȕǻ Ǖ ǖȢȗ ȣȢȠȢȚș  Ƕ ȦȔȞ țȔȕȧȘșȦȰȥȓ ȞȢȟȜȥȰª
ǤșȤșȞȔțȧȲȫȜȪȲȠȜȠȢȖȢȟǻȣǻȘȥȟȧȩȔȡȧȡǻȫȡȧȤȢțȠȢȖȧ
ȔȖȦȢȤ ȧȡȜȞȔǿ ȣȤȓȠȜȩ ȢȪǻȡȢȞ ǻ ȠȢȤȔȟǻțȔȦȢȤȥȰȞȜȩ ȞȢ
ȠșȡȦȔȤǻȖ ȘǻțȡȔǿȠȢȥȓ ȟȜȬșȡȰ ȭȢ Ȧǻǿȁ ȡȢȫǻ ȝȢȠȧ ȡȔ
ȥȡȜȟȜȥȰ ȣȔȡȜȫǻ ǻ ©ȡș ȘȔȟȜ ȣȢȗȔȡǻ ȥȣȔȦȰª ǻ ȫȜȦȔȫșȖǻ
ȘȢȥȦȢȦȧ țȤȢțȧȠǻȟȢ ȩȦy țǻ ȥȣǻȖȤȢțȠȢȖȡȜȞǻȖ ȕȟȜȚȫȜȝ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȫȜȲ ȠȢȤȔȟȰ ǻ ȚȜȦȦǿȖȧ ȨǻȟȢȥȢȨǻȲ Ȗǻȡ

ǤǣǡǦǧǕ

ȣȢȘǻȟȓǿ Ǣș ȘȢțȖȢȟȜȦȰ ȣȢȠȜȟȜȦȜȥȓ ȭș ȢȘȡȔ ȘșȦȔȟȰ
ȘǻȔȟȢȗȘȖȢȠȢȖȡȜȝǙȤȧȗȜȝ—ȣȢșȦǻȖțșȠȟȓȞȧȞȤȔȁȡșȪȰȔ
ǤșȤȬȜȝȤȢțȕșȭșȡȜȝǻȪȜȡǻȫȡȜȝȗȢȖȢȤȜȦȰȤȢȥǻȝȥȰȞȢȲ
ǴȞȭȢǙȤȧȗȢȠȧ—ȣșȤȥȢȡȔȚșȖǻȣȢșțǻȁ©ǢșȥȣȔȟȢȥȓ
Ȕ ȡǻȫ ȓȞ ȠȢȤșª — ȣȢȭȔȥȦȜȟȢ ȧȡȜȞȡȧȦȜ ȥȠșȤȦȡȢȗȢ
ȗȤǻȩȔ ȖȕȜȖȥȦȖȔ ©ȣȔȡȜȫȔ ! ȢȘȖșțȟȜ  Ǩ ȬȞȢȟȧ Ȗ
ǟȜȁȖª  ȦȢ ȗșȤȢȝȢȣȢȖǻȘȔȫ ȣȢșȠȜ ©ǗȔȤȡȔȞª  
ȧ ȣȢȘǻȕȡǻȝ ȥȜȦȧȔȪǻȁ ȦȔȞȜ țȔȞȤȜȖȔȖȟȲǿ ȤȧȞȜ ǣȕ·ǿȞȦ
ȤȢțȣȤȔȖ ȭȢ ȁȩ ȫȜȡȜȦȰ Ȗǻȡ ȤȔțȢȠ țǻ ȥȖȢȁȠȜ ©ȘȢȕȤȜȠȜ
ȩȟȢȣȪȓȠȜª — Ȫș ȡȔȖǻȦȰ ȡș ȦȢȝ ȞȤȜȖȘȡȜȞ ȞȢȦȤȜȝ
©ȣȧȥȦȜȖ ȣȢȞȤȜȦȞȢȲª ȝȢȗȢ ȡȔȤșȫșȡȧ Ȕ ȣȔȡȥȰȞș ȣȟș
Ƞ·ȓ ȓȞ ȦȔȞș — ȣȔȡȜ ț ȞȢȦȤȜȠȜ Ȗǻȡ țȤȢȥȦȔȖ ȗȢȥȦǻ
ȥȦȢȤȢȡȡǻ ȟȲȘȜ ©Ǘȥǻ ȣȢȟȓȗȟȜ ȠȢȖ ȣȢȤȢȥȓȦȔ  Ǘ ȕȔȗ
ȡǻ ȥȠșȤȘȓȫȢȠȧª ȤȤ —  ǤȢȠȥȦȧ ȦȧȦ ȔȕȥȢ
ȟȲȦȜțȢȖȔȡȢ ȖȢȡȔ ȕșțȔȘȤșȥȡȢ ȥȣȢȥȦȜȗȔǿ ȖȜȡȡȜȩ ǻ
ȡșȖȜȡȡȜȩȁȁșȥȞȔȟȔȪǻȓȡșțȡȔǿȠșȚǻȠȢȤȔȟȰȡȜȩțȔȕȢȤȢȡ
©Ǵ ȤǻțȔȖ Ȗȥș ȭȢ ȣȔȡȢȠ țȖȔȟȢȥȰ  ǖșț ȠȜȟȢȥșȤȘǻȓ
ǻ țȟȔ  Ǖ ȤǻțȔȖ ȦȔȞª ȤȤ —  ǭșȖȫșȡȞȢȖș
ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ǗȔȤȡȔȞȔ ȡș ȖȜȞȟȜȞȔǿ ȥȧȠȡǻȖǻȖ ȣȢșȦ ȡș
ȘȔȖ ȝȢȠȧ ȚȢȘȡȜȩ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ ȣȤșȨșȤșȡȪǻȝ ȟȜȬșȡȰ
ȢȘȡȧǿȘȜȡȧȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ—ȬȔȡȥȡȔȤȢțȞȔȓȡȡȓȝȞȔȓȦȦȓ
Ǥǻȥȟȓ ȦȢȗȢ ȓȞ ǗȔȤȡȔȞ țȔȫȠșȟșȡȜȝ ȖǻȘ ȞȤȢȖǻ ȝ ȚȔȗȜ
ȣȢȠȥȦȜ ȦȤȜ ȤȢȞȜ ȗȧȟȓȖ ©ț ȡȢȚȔȠȜ  ǢșȡȔȫș ȣ·ȓȡȜȝ
ȦȢȝȤǻțȡȜȞªȧȡȰȢȠȧȡȔȤșȬȦǻȢțȖȔȟȢȥȓȥȧȠȟǻȡȡȓǻȖǻȡ
ȖȜȤǻȬȜȖ ©ȥȔȠ ȥșȕș țȔȤǻțȔȦȰ  ǮȢȕ ȡș ȡȧȘȜȦȰ ȥȖǻȦȢȠª
ȤȤ—— ǶȦȧȦǻț©ȡșȘȢȟȲȘȢȠªȥȦȔȟȢȥȓ
©ȘȜȖȢ ȘȜȖȡșª ȣșȤșȘ ȡȜȠ ©ȠȢȖ ȡȔ ȡșȕǻª ț·ȓȖȜȖȥȓ
©ȥȖȓȦȜȝ ǟȜȁȖ ȡȔȬ ȖșȟȜȞȜȝª ȤȤ     
ǻț ǖȢȚȜȠȜ ȩȤȔȠȔȠȜ — ȡȔȫș țȡȔȞ ȡșȕșȥȡȜȝ ȡȔȫș
ȡȔȘǻȓȡȔȣȤȢȭșȡȡȓȘȧȬșȖȡșȢȫȜȭșȡȡȓȝȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ
©ǤȢȘȜȖȜȖȥȓȞȤȧȗȢȠȥșȕșǶȣșȤșȩȤșȥȦȜȖȬȜȥȰǤǻȬȢȖ
ȥȢȕǻȦȜȩȢȖǟȜȁȖǦȖȓȦȜȠȣȢȠȢȟȜȦȜȥȰǧȔȥȧȘȔȥȧȘȔ
ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ  Ǩ ȟȲȘșȝ ȣȤȢȥȜȦȜª ȤȤ —  ǧȧ Ț
ȨȔȕȧȟȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȞȟȔȖ ǻ Ȗ ȣǻȘǼȤȧȡȦȓ ȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȁ
ȣȢȖǻȥȦǻȡȔȣȜȥȔȡȢȁȤȢȥȠȢȖȢȲȦȔȞȢȚȡȔțȔȥȟȔȡȡǻǧȧȦ
ǻȥȦȢȤǻȲ ǗȔȤȡȔȞȔ ȖȜȞȟȔȘșȡȢ ȬȜȤȬș ț·ȓȖȟȓȲȦȰȥȓ ȡȢȖǻ
ȣșȤȥȢȡȔȚǻȥȪșȡȜȥȲȚșȦȡǻȟǻȡǻȁȦȔȗȢȟȢȖȡȢȲȟȜȬȜȟȔȥȓ
ǻȘșȓȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȗȢȞȔȓȦȦȓȤșȟǻȗȢȫȜȭșȡȡȓ
ǫșȡȦȤȔȟȰȡȜȠ ȧ ȞȢȚȡȢȠȧ ȤȔțǻ ȣǻȘ ȞȧȦȢȠ țȢȤȧ
ȣȤȢȕȟșȠȜ ȣȢȠȥȦȜ  ȦȖȢȤȢȠ ǭșȖȫșȡȞȔ ȪȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ
ȥȟǻȘ ȖȜțȡȔȦȜ ȣȢșȠȧ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª ǙȔȦȜ
ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȢȕȢȩ ȁȁ ȤșȘȔȞȪǻȝ —  ȦȔ  —
ȠȔȤȞȧȲȦȰ ȣȢȫȔȦȢȞ ǻ țȔȞǻȡȫșȡȡȓ țȔȥȟȔȡȡȓ Ȕ ȖȢȘȡȢȫȔȥ
ǻȠșȚǻȣșȖȡȢȗȢșȦȔȣȧȖȠȢȤȔȟȰȡȢȠȧȤȢțȖȜȦȞȢȖǻȣȢșȦȔ
ǦȲȚșȦȡǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȓ ȥȞȟȔȘ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ
ȢȕȢȩ ȤșȘȔȞȪǻȝ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ ȞȤȜȡȜȪǻª țȡȔȫȡȢȲ ȠǻȤȢȲ
ȖǻȘȠǻȡȡǻ ǜȔȗ ȦșȡȘșȡȪǻȲ ȠȢȚȡȔ ȥȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȦȜ ȓȞ
ȖȜȤȔțȡșȣȤȔȗȡșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȘȢȕǻȟȰȬȢȁȞȢȡȞȤșȦȜțȔȪǻȁ
țȟȔȓȞȭȢȖȝȤșȘȣȢșȠȜȖǡȔȞȥȜȠȢȖǻȝȦȤȔȗșȘǻȁȖȜȡȡȔ
ȣȢțȕȔȖȟșȡȔ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȩ ȢțȡȔȞ ȗȤȧȣȔ ȢȘȡȢȥșȟȰȪǻȖ
ȓȞǻȥȰȔȕȥȦȤȔȞȦȡǻ©ȟȲȘșªțȔțȘȤǻȥȡȔ©ȡșȡȔȦȟȓȗȢȟȢȘȡȔȓª
ȦȢ ȧ ȝ ȤșȘ ȩȔȦȧ ȣǻȘȣȔȟȜȖ ȪǻȟȞȢȠ ȞȢȡȞȤșȦȡȜȝ
ȟȜȩȢȘǻȝ — ȞȢȟ ȡșȖȘȔȦȡȜȝ ȣȢȬȧȞȧȖȔȫ ȣȤȜȩȜȟȰȡȢȥȦǻ
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ǟȔȦșȤȜȡȜ ȖǻȡȦȔȞȜ ȖȤșȬȦǻ ȝ ȧȕȜȖȔǿ ȭȔȥȟȜȖȢȗȢ
ȥȧȣșȤȡȜȞȔ ȦȢȘǻ ȓȞ ȧ ȝ ȤșȘ ǡȔȞȥȜȠ ȦȜȩȢ ȣȢȠȜȤȔǿ
ȥȖȢǿȲ ȥȠșȤȦȲ ǜȡȜȞȔǿ ȥȢȪȞȤȜȦ ȠȢȦȜȖ ©ȡșȡȔȦȟǻ
ȗȢȟȢȘȡȢȁªȡȔȦȢȠǻȥȦȰȣȢȥȜȟȲǿȦȰȥȓȣȤȜȩȢȖȔȡȔȖȣǻȘȦșȞȥȦǻ
ȗȟȜȕȜȡȡȔȠȢȤȔȟȰȡȢȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȔȥȞȟȔȘȢȖȔȞȢȡȨȟǻȞȦȧȓȞ
țȔțȡȔȫȔǿǗǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ©ȥȜȥȦșȠȔȣșȤȥȢȡȔȚǻȖȡȔȕȧȖȔǿ
ȣȢȟȓȤȡȢȥȦǻ ȢȥȡȢȖȢȲ ȓȞȢȁ ǿ ȕǻȕȟǻȝȡȔ ȠǻȨȢȟȢȗșȠȔ
ǕȖșȟȰ—ǟȔȁȡª ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǬȔȠȔȦȔǢǦ 
ǗȜȘȔǿȦȰȥȓ ȘșȭȢ ȣșȤșȕǻȟȰȬșȡȜȠ ȞȢȟȜ ȔȖȦȢȤ
ȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȢȁȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁ©ǚȞțȢȘǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ
ǢȔȖȞȢȟȢ ´ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ ȞȤȜȡȜȪǻʮª   Ǡ ǤȟȲȭ
ȡȔȗȢȟȢȬȧǿ ȡȔ ȖǻȘȠǻȡȡȢȥȦȓȩ ȠǻȚ ȘȖȢȠȔ ȤșȘȔȞȪǻȓȠȜ
ȣȢșȠȜ ȡȔ șȖȢȟȲȪǻȁ ȢȕȤȔțȧ ȗșȤȢȓ ȖǻȘ ©ǡȔȞȥȜȠȔ
ȲȤȢȘȜȖȢȗȢª ȘȢ ©ǡȔȞȥȜȠȔ ȥȖȓȦȢȗȢª ǫȲ ȘȧȠȞȧ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔ ȣǻȘȦȤȜȠȧǿ ǻ ǳ ǭșȖșȟȰȢȖ ȧ ȣșȤșȘȠȢȖǻ ȘȢ
ȡȔțȖȔȡȢȁ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁ ©ǭȟȓȩ ȖǻȘ ȣșȤȬȢȁ ´ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ
ȞȤȜȡȜȪǻµȘȢȘȤȧȗȢȁȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȥșȤșȘǻȡȬȢȗȢȓȞȬȟȓȩ
ȖǻȘ ȣȤȔȖșȘȡȢȥȦȜ ȘȢ ȥȖȓȦȢȥȦȜ ǚȞțȢȘ ȧ ȕȧȦȦȓ Ȣȥȓȓȡș
ȨȔȖȢȤȥȰȞȜȠ ȥȖǻȦ>ȟ@ȢȠª ǤȟȲȭ Ǡ Ǧ   ǡȔȞȥȜȠȔ ȧ
ȝȤșȘȔȞȪǻȁȣȢșȠȜȥȣȤȔȖȘǻȡȔțȖȔȡȢȥȖȓȦȜȠȦȔǭșȖȫșȡȞȢ
ȖȚȜȖȔǿ Ȫș ȥȟȢȖȢ ȡș ȓȞ ȞȔȡȢȡǻȫȡș ȕȢȗȢȥȟȢȖȥȰȞș
ȢțȡȔȫșȡȡȓ Ȕ ȓȞ ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ ȕȧȘșȡȡȢȚȜȦȦǿȖȜȝ ȔȡȔȟȢȗ
ȘȢ ȣȢȡȓȦȦȓ ©ȣȤȔȖșȘȡȜȞª Ǩ ȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡȢȪșȤȞȢȖ
ȠȢȖȟșȡȡǿȖǻȝȣȤȔȞȦȜȪǻȣȤȔȖșȘȡȜȞȢȠȡȔțȜȖȔȲȦȰȟȲȘȜȡȧ
ȞȢȦȤȔȖǻȘțȡȔȫȜȟȔȥȓȕȟȔȗȢȫșȥȦȜȖȜȠȜȘǻȓȡȡȓȠȜǻȦȢȠȧȁȁ
ȡȔȘǻȟșȡȢȡșȕșȥȡȢȲȕȟȔȗȢȘȔȦȦȲȁȁȚȜȦȦȓȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȢ
ȥȟȧȚǻȡȡȲ ǖȢȗȢȖǻ ȝ ȟȲȘȓȠ ȣȤȢȦș Ȫș ȚȜȦȦȓ Ȗȥș Ț
ȡȔȝȫȔȥȦǻȬșȥȖǻȦȥȰȞșȦȔȞȜȩȣȤȔȖșȘȡȜȞǻȖȡșȞȔȡȢȡǻțȧȖȔȟȔ
ȪșȤȞȖȔ ǘșȤȢȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșȠȜ Ȫș ȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ
ȣȢȖȡȢȲȠǻȤȢȲȝȢȗȢȡșțȟȢȕȜȖǻȥȦȰȥȠȜȤșȡȡȓȗȢȦȢȖȡǻȥȦȰ
ȣȢȞǻȤȟȜȖȢ ȣșȤșȡȢȥȜȦȜ Ȧǻ ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ ȭȢ ȁȩ ȣȢȥȜȟȔǿ
ȝȢȠȧ ǘȢȥȣȢȘȰ ȔȕȢ țȔȖȘȔȲȦȰ ȟȲȘȜ ȝȢȗȢ țȘȔȦȡǻȥȦȰ ȘȢ
ȥȔȠȢȣȢȚșȤȦȖȜ ǻȘșȖȠȢȥȞȔȟǻțȔȠǻȥȦȰȧȘȢȖȜȡȢȗȢȥȜȡȔ 
ȣȤȔȪșȟȲȕȡǻȥȦȰ ȥȔȠȢȖǻȘȘȔȡș ȥȟȧȚǻȡȡȓ ȞȤȔȓȡȔȠ Șȟȓ
ȡȜȩȖǻȡȕșțȡȢȗȜȝȞȢȣȔǿȞȤȜȡȜȪȲ —ȧȥșȤȢȕȜȦȰȝȢȗȢ
ȥȣȤȔȖȚȡǻȠȣȤȔȖșȘȡȜȞȢȠǧȧȦȡȔȖȤȓȘȫȜȠȢȚȡȔȖȜȓȖȜȦȜ
țȡȔȫșȡȡǿȖȧȤǻțȡȜȪȲȠǻȚȘȖȢȠȔȤșȘȣȢșȠȜȭȢȕǻȟȰȬș
ȣȤȔȖșȘȡȜȪȰȞǻ ǡȔȞȥȜȠȢȖǻ ȤȜȥȜ ȝȢȗȢ ȖȠǻȡȡȓ ȣȤȢȭȔȦȜ
ȖȢȤȢȗȔȠ ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ ȠȥȦȜȖȢȥȦǻ ȝ țȡșȖǻȤȜ ȡșȣȢȩȜȦȡȔ
ȖǻȤȔ Ȗ Ȧș ȭȢ ©Ȗȥș ȢȘ ǖȢȗȔª ȧ ȝ ȤșȘ țȔȞȪșȡȦȢȖȔȡȢ
ȟȜȕȢȡȰ ȫǻȦȞǻȬș ǦȣȤȔȖȘǻ ȡșȖȜȠȢȖȡȢ ȦȓȚȞȢ ȖȦȤȔȦȜȦȜ
ȤȢȘȜȡȧ ȘǻȦșȝ ȘǻȠ ȦȔ ȭș ȦȓȚȫș ȧȥȖǻȘȢȠȟȲȖȔȦȜ ȭȢ
ȖȫȜȡȜȖȪșȡșȓȞȜȝȬȔȟșȡȜȝțȔțȘȤǻȥȡȜȞ ȗȔȤșȘ ȔȦȖǻȝ
ȢȘȡȢȥșȟșȪȰȥȧȥǻȘ ȬȔȤșȘ ȥȦȤȔȬȡȢȩȢȖȔȦȜȘȤȧȚȜȡȧ
ȓȞȔȖȠșȤȟȔȖǻȘȗȢȤȓ ȗȔȤșȘ ȦȔȫȜȡșȭșȥȦȤȔȬȡǻȬș
țȡȔȦȜȭȢȚǻȡȞȔȣȧȥȦȜȟȔȥȰȕșȤșȗȔȣǻȬȟȔȥȖǻȦțȔȢȫǻț
ȠȢȥȞȔȟȓȠȜ ȬȔȤșȘ 
ǤȢȤǻȖȡȓȟȰȡȜȝ ȔȡȔȟǻț ȢȕȢȩ ȤșȘ ȣȢșȠȜ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ
ȞȤȜȡȜȪȓª ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȖȔȚȟȜȖȜȠ ȓȞ ȥȖǻȘȫșȡȡȓ
ȘȧȩȢȖȡȢȁ șȖȢȟȲȪǻȁ ȥȔȠȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȝȢȗȢ ȣȤȔȗȡșȡȡȓ
țȕȔȗȡȧȦȜ ȣșȤȬȢȣȤȜȫȜȡȧ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ țȟȔ ȦȓȚȞȢȗȢ
ȗȤǻȩȔ ȣȢȠȥȦȜ ȣȢșȦȢȖȢȗȢ ȡȔȣȢȟșȗȟȜȖȢȗȢ ȣȢȬȧȞȧ
ǻ Șș — Ȗ ȡșȖȢȟǻ țȔțȡȔȲȫȜ ȨǻțȜȫȡȜȩ ǻ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ
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ȥȦȤȔȚȘȔȡȰ ȣȢȖȥȓȞȘșȡȡȜȩ ȣȤȜȡȜȚșȡȰ ȣǻȘ țȔȗȤȢțȢȲ
țȡșȖǻȤȜ ȝ ȕȔȚȔȡȡȓ ȣȢȠȥȦȜȦȜȥȓ ȞȤȜȖȘȡȜȞȔȠ  Ȥșȟǻȗ
șȦȜȫȡȜȩ ȥȣȢȥȢȕǻȖ ȤȢțǻȤȖȔȦȜ Ȫș ȨȔȦȔȟȰȡș ȞȢȟȢ ǣȥȰ
ȫȢȠȧ ȣȢȗȢȘȚȧȲȫȜȥȰ ǻț ȖȜȥȡȢȖȞȢȠ ǤȟȲȭȔ ȣȤȢ Ȧș
ȭȢ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª — ȣȢșȠȔ ©ǤȤșȢȕȤȔȚșȡȡȓ
ȟȲȘȜȡȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȟȲȘȥȦȖȔ Ȗ Șȧȥǻ ǤȤșȢȕȤȔȚșȡȡȓ
ǪȤȜȥȦȔ ȦǻȟȔ ȝȢȗȢ ǦȖǻȦȟȢȠ ȨȔȖȢȤȥȰȞȜȠª ǤȟȲȭ Ǡ
Ǧ   ȖȔȤȦȢ ȖȥșȦȔȞȜ țȔȥȦșȤșȗȦȜȥȓ ȦȖșȤȘȚșȡȡȓ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔ ȣȢȬȜȤȲǿȦȰȥȓ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȡȔ ȢȞȤșȠȢ ȖțȓȦȧ
ȗȧ ȤșȘ Ȕ Ȗ ȣșȖȡȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȡȔ ȢȕȜȘȖǻ ȤșȘ ȓȞ ȖǻȩȜ —
ȣȢȫȔȦȞȢȖȧȝȞǻȡȪșȖȧ—ǿȘȜȡȢȗȢȘȧȩȢȖȡȢȗȢȬȟȓȩȧ
Ǩ ȝ ȤșȘ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ ȞȤȜȡȜȪǻª ǗȔȤȡȔȞ ȧȕȜȖȪȓ
ǡȔȞȥȜȠȔțȔȞǻȡȫȧȲȫȜȥȖȢȲȣȢȞȔȓȡȡȧȤȢțȣȢȖǻȘȰțȗȔȘȧǿ
ȭȢ ȖȫȜȡȜȖȬȜ ȟȜȩȢȘǻȝȥȦȖȢ ©ȣǻȬȢȖ ȧ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜª
ǪȔȤȔȞȦșȤȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢȞȢȡȦșȞȥȦȧȖȓȞȢȠȧǭșȖȫșȡȞȢȖȔ
ȣȢșȦȜȫȡȔ ȣȔȠ·ȓȦȰ ȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ ȦȧȦ ȘȢ ȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȢȁ
ȦșȠȜȡșȣȢȟȜȬȔǿȠǻȥȪȓȘȟȓȥȧȠȡǻȖǻȖȪșȝȞȢȡȦșȞȥȦȦșȣșȤ
țȔȕȔȤȖȟșȡȢ ȥȧȦȢ ȡșȗȔȦȜȖȡȢ ǫș ȠȢȤȔȟȰȡȔ ȣșȤșȠȢȗȔ
ȘȔȤȠȔ ȭȢ ȣȢȥȠșȤȦȡȔ ȣȤȔȖșȘȡȜȞȔ ǡȔȞȥȜȠȔ ȝȢȗȢ țȔ
ȖȜȤȔțȢȠǭșȖșȟȰȢȖȔ©șȞțȢȘȧȕȧȦȦȓªǚȞțȢȘȧȥȦȔȤȢȗȤșȪ
ȦșȔȦȤǻ—țȔȞȟȲȫȡȔȫȔȥȦȜȡȔȦȤȔȗșȘǻȁȧȤȢȫȜȥȦȜȝȖǻȘȩǻȘ
ȔȞȦȢȤǻȖ ǻ ȩȢȤȧ ț ȞȢȡȧ Ǩ ȦȔȞȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȣșȖȡȢ ȥȟǻȘ
ȦȟȧȠȔȫȜȦȜ ȝ ȡȔțȖȧ ȞȡȜȚȞȜ ǤȟȲȭȔ — ©ǚȞțȢȘ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔª ȣȢșȠȔ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ
ȁȁ ȗȔ ȤșȘ — ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ȣșȤșȠȢȚȡȢȗȢ țȔȖșȤȬșȡȡȓ
ȣȢșȦȢȖȜȩ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ ȣȢȬȧȞǻȖ ȝȢȗȢ ©șȞțȢȘȧª ȖǻȘ
ȗȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡȜȖǻȘȞȤȜȖȔȖȢȗȢ©ȥȖȓȦȔªȡȢȚǻȖȖǻȘȣȤȔȖȘȜ
ȣȢȠȥȦȜ — ȘȢ ȣȤȔȖȘȜȣȤȢȭșȡȡȓ ȘȢ ȣȤȔȖȘȜ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ
ǤȤșȢȕȤȔȚșȡȡȓ
ǤȢȖșȤȡǻȠȢȥȓȢȘȡȔȞȘȢȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȟȔȡȪȲȚȞȔ
ǥǻȞȝ—ȤǻȞțȖǻȟȰȡșȡȡȓȦȤȔȖǭșȖȫșȡȞȢȥȦȔȖȜȦȰ
ȢȥȦȔȡȡȲ ȞȤȔȣȞȧ ȧ ȝ ȤșȘ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ ȞȤȜȡȜȪǻª
Ǩ ȥșȤȣ Ȗǻȡ ȧȚș Ȗ ǕȥȦȤȔȩȔȡǻ — ȣșȤșȘ ȣȢȘȢȤȢȚȚȲ
ȘȢ ǢȜȚȡȰȢȗȢ ǢȢȖȗȢȤȢȘȔ Ȕ ȦȔȠ ȫșȤșț ǡȢȥȞȖȧ ȘȢ
ȥȦȢȟȜȪǻ ǗȢȟȓ ǧȔ ȡș ȦȔȞ ȥȞȟȔȟȢȥȰ ȓȞ ȗȔȘȔȟȢȥȰ Ƕ
Ȗ ȘȢȤȢțǻ ȘȢ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ ȖȜȡȜȞȟȜ Ȥǻțȡǻ ȧȦȤȧȘȡșȡȡȓ
ȣșȤșȬȞȢȘȜ ǻ Ȗ ȥȔȠǻȝ ȥȦȢȟȜȪǻ ȥȖȢȕȢȘȔ ȖȜȓȖȜȟȔȥȓ ȔȚ
ȡǻȓȞ ȡș ȕșțȩȠȔȤȡȢȲ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ȡȔȥȦȤȢȁ Ȕ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȝ ȧ ȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ ȝȢȗȢ ȣȢșțǻȝ ȣșȤȬȜȩ ȟǻȦ
ȣǻȥȟȓ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ȫșȤȗȢȖȜȝ țȟȔȠ ȥȖǻȦȟǻ
ȡȔȘǻȁ țȠǻȡȲȲȦȰȥȓ ȤȢțȫȔȤȧȖȔȡȡȓȠ șȝȨȢȤǻȓ — ȦȧȗȢȲ
ȤȢțȘȤȔȦȧȖȔȡȡȓȠ ȗȡǻȖȡȜȠ ȥȢȪ ȣȤȢȦșȥȦȢȠ țȡȢȖȧ ȣȤȢ
ȞȜȘȔǿȦȰȥȓ ȡȔȗȔȘȧǿ ȣȤȢ ȥșȕș ȠȢȦȜȖ ȣȢȠȥȦȜ ǣȥȰ ȓȞȧ
ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȧȣșȤǻȢȘȧ—ȘȔǿȧȥȦȧȘǻȁ©ȤǻȞ
ȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔªǳǭșȤșȩ ǭșȖșȟȰȢȖ 
©ǧȢ ȕȧȟȜ ȤȢȞȜ ȣȢȖȡǻ ȕǻȕȟǻȝȡȜȩ ȖȜȘǻȡȰ ȓȞǻ ȖǻȭȧȖȔȟȜ
ȞȤȜȖȔȖȧȞȔȤȧȣȢȠȥȦȧȭȢȠȔȟȔȖȣȔȥȦȜȡȔȗȤǻȬȡȜȞǻȖȦȔ
șȞȥȣȟȧȔȦȔȦȢȤǻȖªȧȪǻȟǻȝȡȜțȪǻȖǻȤȬǻȖǻȣȢșȠȓȞǻȢȕȥȓȗȢȠ
ȥȞȟȔȘȔȲȦȰȘȢȤșȫǻȦȤȜȫȖșȤȦǻȖȥȰȢȗȢȡȔȣȜȥȔȡȢȗȢȖȦȢȝ
ȫȔȥ ȣȤȢȖǻȘȡȜȠȜ ȠȢȦȜȖȔȠȜ ȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰ ©ȢȦȢȦȢȚȡșȡȡȓ
ȣȢȠȥȦȜ ǻț ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖǻȥȦȲ ȖǻȘȠȢȖȔ ȖǻȘ ȣȤȔȖȢȥȧȘȘȓ Ȗ
ǻȠ·ȓ ȥȔȠȢȥȧȘȧ ȲȤȕȜ ǻ ȔȣȢȨșȢț ȚȢȤȥȦȢȞȢȥȦȜ ȥȟǻȣȢȗȢ
ȝ ȞȤȜȖȔȖȢȗȢ ȕȧȡȦȧ ǻ ȖȜȘǻȡȡȓ ȤȔȲ ȓȞȜȝ ȡȔȥȦȔȡș ȣǻȥȟȓ
ȦȤǻȧȠȨȧȡȔȤȢȘȡȢȁȣȢȠȥȦȜª ǭșȤșȩǳǦ 

ǚȠȢȪǻȝȡȔ ȥȞȔțȔȦȜ ȕ — ȡȔȥȦȤȢǿȖȔ ȠșȚȔ ȣȤȢȞȤșȥ
ȟȲǿȦȰȥȓȚȢȤȥȦȞȢǮșȖȕșȤșțȢȫǻȞȧȲȫȜȖǢȜȚ
ȡȰȢȠȧ ǢȢȖȗȢȤȢȘǻ ȣȢȟǻȪǻȝȡȢȁ ȣșȤșȣȧȥȦȞȜ ȘȢ ȥȦȢȟȜȪǻ
ǭșȖȫșȡȞȢȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓȘȢȥȦȔȤȢȁȥȖȢǿȁȣȢșȠȜ©ǗǻȘȰȠȔª
©ǣȥȜȞȔª  ȤȢȕȜȦȰ ȘșȓȞǻ ȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓ ȥȞȢȤȢȫșȡȡȓ
țȢȞȤȧȨǻȡȔȟǻȣȤȢȦșȘȔȖȡȓȦșȠȔȣȤȔȖșȘȡȜȪȦȖȔ ȭșȘȢ
©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁȞȤȜȡȜȪǻªȖȢȡȔȣȤȢȩȢȘȜȟȔȞȤǻȠ©ǣȥȜȞȜª
ȧȣȢșțǻȓȩ©ǢșȥȣȔȟȢȥȓȔȡǻȫȓȞȠȢȤșª©ǡșȚȥȞȔȟȔȠȜ
ȡșȡȔȫș țȟȢȘǻȝª ©ǴȞȕȜ ȦȢȕǻ ȘȢȖșȟȢȥȓª  ȗȢȟ ǻȘșȓ —
ȣȢȘȢȟȔȡȡȓȥȣȢȞȧȥȜȣȢȠȥȦȜȣȤȢȭșȡȡȓȖȢȤȢȗȢȖǻȠȢȟȜȦȖȔ
țȔ ȡȰȢȗȢ — Ȫȓ ǻȘșȓ ȓȞ țȔțȡȔȫȔȟȢȥȓ ȖȜȭș ȟȜȬȜȟȔȥȓ
ǕȟșȖȚșȖȟȜȥȦȢȣȖǤșȦșȤȕȧȤțǻȡȔȣȜȥȔȡȢȖǻȤȬ©Ǵȡș
ȡșțȘȧȚȔȲȡǻȖȤȢȞȧªȘșȡșȠȔȝȡȔȦȓȞȧȡȔȣȤȔȖșȘȡȜȪȰȞș
ȥȠȜȤșȡȡȓ ȝȢȗȢ ȤȓȘȞȜ țȖȧȫȔȦȰ ȓȞ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȔ ȣȤȢ
ȞȟȔȠȔȪǻȓțȔȟșȘȖșȡșȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȜȝțȔȞȟȜȞȘȢȣȢȖȥȦȔȡȡȓ
ȡșȢȫǻȞȧȲȫȜ©ȩȜȤșȡȡȢȁª©ȣȤȜȥȣȔȡȢȁªȪȔȤșȠǡȜȞȢȟȢȲ
ȖȢȟǻ ©ȗȤȢȠȔȘȢȲ Ȣȕȧȩ ȥȦȔȟȜȦȰ  ǧȔ ȘȢȕȤș ȖȜȗȢȥȦȤȜȦȰ
ȥȢȞȜȤȧ  ǧȔ ȝ țȔȩȢȘȜȦȰȥȓ ȖȚș ȕȧȘȜȦȰª ǢȔȥȦȧȣȡȜȝ
ȤǻȞ ȝ ȡș ȣȤȜȡǻȥ ȧȣȢȞȢȤșȡȡȓ ȣȢșȦȢȖǻȝ ȘȧȬǻ
ǣȥȰ ǻț ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻȓ ǶǿțșȞǻȁȟȲ ǘȟȔȖȔ ª ©ǡȜȡȧȦȰ 
ǨȚșȣȢȦȤȢȩȧǻȠȜȡȔȲȦȰǙȡǻȕșțțȔȞȢȡǻȓǻțȟȔªǻȦȢȘǻ
©ȖȔȬȔțȟȔȓȥȖȢǿȖȢȟȓǦȔȠȔȥȞȧȣȔǿȦȰȥȓȥȔȠȔǗȥȖȢȁȝ
ȞȤȢȖǻªǶțȣȢșțǻȁ©ǣȥǻȓǘȟȔȖȔ;,9ª©ȖȥȲȘȜǗȔȥȡȔȝȘș
ȣȤȔȖȘȔȠȥȦȔª ǻ ȟȲȘȜ ©ȣǻȘȥȦșȤșȚȧȦȰ ȖȔȥª ©ǥȢțȦȡȧȦȰ
ȤȢțǻȤȖȧȦȰȤȢțǻȣȡȧȦȰǶȖȔȬșȝȞȤȢȖǻȲȥȢȕȔȞȜǦȢȕȔȞ
ȡȔȣȢȓȦȰªǶȪșȣȜȥȔȡȢȣǻȥȟȓ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁȞȤȜȡȜȪǻª
ǧȢ ȠȢȚș ǻ ȡș ȕȧȟȢ ȡǻȓȞȢȗȢ ©șȞțȢȘȧª ț ȞȤȜȖȔȖȢȗȢ
ȞȢȡȧ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ ȝ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȖȜțȖ ȕȢȤȢȦȰȕȜ ȠȢȚș
ȣȢșȦȡǻȞȢȟȜȝȡșȤȢțȤȜȖȔȖǻțȤȢȠȔȡȦȜȞȢȲȗȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡȜ
ȦȔȁȁȡșȠȜȡȧȫȢȁȥȧȣȧȦȡȜȪǻ—ȣȢȠȥȦȜȔȢȕȤȔțȣȤȔȖșȘȡȜȞȔ
ǡȔȞȥȜȠȔ — Ȫș ȟȜȬș ȣșȤșȝȡȓȦȔ ȣȤȜȩȢȖȔȡȢȲ ǻȤȢȡǻǿȲ
ȠșȦȔȨȢȤȔ ȤȔȕȥȰȞȢȁ ©ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁª ȣȢȞǻȤȟȜȖȢȥȦǻ
ȗǻȤȞȜȝ ǻ țȟȜȝ țȔȞȜȘ ȦȜȠ ȩȦȢ ȖǻȘ ȢȦǻǿȁ ȣȢȠȥȦȜ ȝ Ȧǻǿȁ
ȕȢȤȢȦȰȕȜ ȧȩȜȟȓǿȦȰȥȓ" ǡȢȚș ǡȔȞȥȜȠȢȖș ȣȤǻțȖȜȥȰȞȢ
©ȠȢȥȞȔȟȰª ȢțȡȔȫȔǿ ȫȧȚȜȡȪȓȢȞȧȣȔȡȦȔ Ȕ ȣȢȥȦȔȦȰ
ȤȢțȞȔȓȡȢȗȢȖȔȤȡȔȞȔ țȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȁȣȢșȠȜ ȥȜȠȖȢȟǻțȧǿ
ȧȣȢȞȢȤșȡȧ ȝ ȣȤȜȠȜȤșȡȧ ǨȞȤȔȁȡȧ" ǤȤȜȡȔȝȠȡǻ ȦȔȞȧ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȲ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȣȤȢȣȢȡȧȲȦȰ
Ǣ ǶȭȧȞǤȔțȧȡȓȞ ȦȔ Ǵ ǥȢțȧȠȡȜȝ ȘȜȖ ǶȭȧȞǤȔ
țȧȡȓȞ Ǣ ǟȤȜȖȘȔ ȣȢȠȥȦȔ ǻ ȞȔȓȦȦȓ Ȗ ȣȢșȠȔȩ ©ǗȔȤȡȔȞª
ǻ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª ǥȢțȧȠȡȜȝ ǴȤ ǬȜ ȖȜȫșȤȣȔȡȢ
©ǡȢȥȞȔȟșȖȧ ȞȤȜȡȜȪȲª" — ȢȕȜȘȖǻ ȥȦ ȘȜȖ ȧ ȖȜȘ
ǦȖǻȦȜ   ǧȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȣȢȥȖȢǿȠȧ ȥȣȢȞȧȥȟȜȖș
ȕȢ ȞȤȜǿ ȣǻȘȥȦȧȣȡȢȣȤȜȡȔȘȟȜȖȧ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȣȤȢȥȦȢȁ
ȖǻȘȣȢȖǻȘǻȡȔȥȞȟȔȘȡșȣȜȦȔȡȡȓȔȟșȣȢȣșȤȬșȖȢȡȢȡșȠȔǿ
ȣǻȘȥȢȕȢȲȤșȔȟȰȡȢȗȢǼȤȧȡȦȧȡǻȖȦșȞȥȦǻȔȡǻȖȣǻȘȦșȞȥȦǻ
©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ ȞȤȜȡȜȪǻª ȣȢȘȤȧȗș ȔȕȥȢȟȲȦȜțȧȲȫȜ ȡȔ
ȘȢȗȢȘȧ ȣȢȘǻȕȡǻȝ ©ȣȤȢȥȦȢȦǻª ȢȞȤșȠȧ ȟȔȡȞȧ ȦȤȜȖȔȟȢȗȢ
ȝ ȥȞȟȔȘȡȢȗȢ ȣȤȢȪșȥȧ ȤȜțȜȞȧǿȠȢ ȖȦȤȔȦȜȦȜ ȧȓȖȟșȡȡȓ
ȣȤȢ ȝȢȗȢ ȪǻȟǻȥȦȰ ǻ ȘȜȡȔȠǻȞȧ țȜǼțȔǼ ȖȜȥȦȔȖȟȓǿȠȢ țȔ
ȖșȞȦȢȤǮȢȣȤȔȖȘȔȪșȝțȜǼțȔǼȣȤȜȡǻȥȞǻȟȰȞȔȥȣȤȔȖȚȡǻȩ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȬșȘșȖȤǻȖȢȞȤǻȠ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁȞȤȜȡȜȪǻª—

ǤǣǡǦǧǕ

ȣȢșȠ ǻț ȫȔȥǻȖ ȤȔȡȡȰȢȗȢ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȔ ©ǢșȢȨǻȦȜª ǻ
©ǡȔȤǻȓªȖȦǻȠȡȔȤȔțǻȝȘșȦȰȥȓȡșȦȔȞȣȤȢȥȧȦȢșȥȦșȦȜȫȡǻ
ȖȔȤȦȢȥȦǻ ȓȞ ȣȤȢ ǻȘșȝȡȢșȦȜȫȡǻ țȔȥȔȘȜ ǤȢȬȧȞȜ —
ǻȘșȝȡȜȝȠȢȤȔȟȰȡȜȝǻșȥȦșȦȜȫȡȜȝ—ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰǿȘȜȡȜȝ
ȣȤȢȪșȥ ȡȢȖȜȝ ȥȦȜȟȰ ȨȢȤȠȔ ȡȢȖǻ ȣȢșȦȜȫȡǻ țȔȥȢȕȜ
ȕȧȟȜ ȔȘșȞȖȔȦȡǻ ȡȢȖȜȠ ȣȢȗȟȓȘȔȠ ȡȔȥȦȤȢȓȠ ȣȢȫȧȦȦȓȠ
ǳǭșȤșȩȢȪǻȡȜȖȬȜȧțȗȔȘȔȡǻȝȖȜȭșȣȤȔȪǻȤǻȞȝ
ȓȞ țȟȔȠȡȜȝ ǻ Șȟȓ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻ Șȟȓ ȝȢȗȢ
ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȦȦȓ ȦȔ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȧ ȞȢȡȥȦȔȦȧȖȔȖ ȧ ȡȰȢȗȢ
©ȖǻȘȠȢȖȧȖǻȘțȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢșȨșȞȦȧțȢȥșȤșȘȚșȡȡȓȘǻȁȡȔ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧ ȥȖǻȦǻ ȝ ȘȧȩȢȖȡȜȩ ȪǻȡȡȢȥȦȓȩ ȟȲȘȜȡȜª
Ȕ ȦȔȞȢȚ ©ȢȥȢȕȟȜȖș ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȖȥșȟșȡȥȰȞȢȁ țȟȔȗȢȘȜ
ȘȧȬșȖȡȧ ȤǻȖȡȢȖȔȗȧ țȟȜȦȦȓ țǻ ǗȥșȥȖǻȦȢȠ Ȗ ǻȘșȔȟȰȡǻȝ
ȗȔȤȠȢȡǻȁª ǭșȤșȩǳǦ 
ǴȥȡȔ Ȥǻȫ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȦȢȘǻ ȡȔȘȦȢ ȘȢȕȤș țȡȔȖ
ȭȢ ȘȢ ȦȔȞȢȁ ȗȔȤȠȢȡǻȁ ȡșȥȞǻȡȫșȡȡȢ ȘȔȟșȞȢ ȕȔȫȜȖ ǻ
ȗȢȥȦȤȢ ȕȢȟǻȥȡȢ ȖǻȘȫȧȖȔȖ țȟȢ ǻ Ȧǻ ©ȡșțȟǻȫșȡȡǻ ȧ ȥȖȢȁȝ
ȠȡȢȚȜȡȡȢȥȦǻ țșȠȡǻ ȟȜȞȜ țȟȔ ȣȔȡȢȣȦȜȞȧȠ ȓȞȜȩ ȧ
´ǟȢȕțȔȤǻµȘǻȝȥȡȢȠǻȗȕȜȣșȤșȖșȤȬȜȦȜ´ǙȔȡȦȔȥȦȔȤȢȗȢµ
ǻ «țȟȢ ȓȞ ȦȔȞșª ©ȥȧȕȥȦȔȡȪǻȝȡȢȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡșª ȞȢȦȤș
țȡȜȞȡș ȟȜȬș Ȗ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ ©ȡȔ ȢȡȢȖȟșȡǻȝ țșȠȟǻª Ȕ
ȦȜȠ ȫȔȥȢȠ ȡȔ țșȠȟǻ ȡȜȡǻȬȡǻȝ ©ȢȥȞȖșȤȡșȡǻȝª ǻ ȖȕȢȗǻȝ
ȥȔȠșȖȢȡȢ©ȥȖȓȦȞȧǿȥȖȢȲȖȟȔȘȧª ǜȔȕȧȚȞȢǣǭșȖȫșȡȞǻȖ
ȠǻȨ ǨȞȤȔȁȡȜ ǟ  Ǧ —  Ǘǻȡ țȢȖȥǻȠ ȡș ȕȧȖ
©ȦȜȩȜȠ ȦȔ ȦȖșȤșțȜȠª ȡșȡȔȖȜȥȦȰ ȘȢ ©ȪȔȤǻȖª ©ȪȔȤȓȦª
©ȣȥȔȤǻȖª©ȨșȟȰȘȨșȕșȟǻȖªȞȟșȞȢȦȜȦȰȧȡȰȢȠȧǻȫȔȥȢȘ
ȫȔȥȧȣȤȢȤȜȖȔǿȦȰȥȓȥȧȖȢȤȜȠȜǻȡȖșȞȦȜȖȔȠȜȓȞȧȖǻȤȬȔȩ
©ǣ ȟȲȘȜ ȟȲȘȜ ȡșȕȢȤȔȞȜª ȔȕȢ ©ǪȢȫȔ ȟșȚȔȫȢȗȢ ȝ ȡș
ȕ·ȲȦȰªȔȡȦȜȪșȤȞȥȣȔȟȔȩȔȠȜǕȟșȦșȣșȤȧȕȢȤȢȦȰȕǻțǻ
țȟȢȠȣȢșȦȖǻȤȧǿȟȜȬșȖȥȧȘȣȤȔȖșȘȡȜȝȓȞȜȝȥȣȜȤȔǿȦȰȥȓ
ȡȔȦȢȤȚșȥȦȖȢ©ȣȤȔȖȘȜǻȡȔȧȞȜªȡȔ©ȡȢȖȜȝǻȣȤȔȖșȘȡȜȝª
ǜȔȞȢȡțȗǻȘȡȢțȓȞȜȠ©ȟȲȘșȦȜȩȢǖșțȖȥȓȞȢȗȢȟȜȩȢȗȢ
ȟȜȩȔ  ǫȔȤȓ ȘȢ ȞȔȦȔ ȣȢȖșȘȧȦȰª ȦȔ ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ ȧȣȢȖȔǿ
ȡȔ ǧȢȗȢ ǟȢȠȧ ǻ ȦǻȟȰȞȜ ǞȢȠȧ  ȡȔȟșȚȜȦȰ ȖȜȁȠȞȢȖș
ȣȤȔȖȢȖǻȘȣȟȔȦȜȝȣȢȞȔȤȔȡȡȓ©ȥȢȡȪșȥȦȔȡșǶȢȥȞȖșȤȡpȡȧ
țșȠȟȲȥȣȔȟȜȦȰª
Ǘ ȢȘȡǻȝ ț ȢȥȦȔȡȡǻȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȣȢșțǻȝ ©ǖȧȖȔȟȜ
ȖȢȝȡȜȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª ȞǻȡȟȜȥȦȢȣ ȖǻȘȫȜȦȧǿȠȢ
ȥȖȢǿȤǻȘȡȧ ȔȖȦȢȣȢȟșȠǻȞȧ ȥȣȤȢȥȦȧȖȔȡȡȓ ȖȟȔȥȡȢȗȢ
ȡș ȦȔȞȢȗȢ ȝ ȘȔȖȡȰȢȗȢ țȔȞȟȜȞȧ ȘȢ ȥȢȞȜȤȜ ȓȞ ǿȘȜȡȢ
ȡȔȘǻȝȡȢȗȢ țȔȥȢȕȧ ȖȗȔȠȧȖȔȡȡȓ ȚȔȗȜ ȣȢȠȥȦȜ ǭȟȓȩ ȘȢ
ȣȢȘȢȟȔȡȡȓ ©ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ ȦȤȔȗșȘǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜª — țȤȔȘȜ
ȧȞȤ ȣȔȡȥȦȖȔ țȔȣȢȤȧȞȧ ȥȖȢȗȢ ǻȥȦȢȤ ȢȣȦȜȠǻțȠȧ ȣȢșȦ
ȕȔȫȜȦȰ ȧ ȘȢȥȓȗȡșȡȡǻ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ ȝ ȣȤȔȖȘȜ ©ȕșț
ȥȢȞȜȤȜª©ǟȢțȔȞȕșțȖșȤȩȜȝȧȣȔȘșǥȢțȦȤȢȭȜȦȰȦȤȢȡ
ȣȢȤȖșȣȢȤȨǻȤȧǥȢțȘȔȖȜȦȰȖȔȬȢȗȢȞȧȠȜȤȔǠȲȘȥȰȞǻȁ
ȬȔȬșȟǻªǟȢȟȜȥȰȡȔȥȩȜȟȞȧȦȓȚȞȜȩ©ȦȤȰȢȩȟǻȦª  
ȢȩȢȣȟșȡȜȝ ȖǻȘȫȔǿȠ ǻ ȡșȡȔȖȜȥȦȲ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȢȕǻȪȓȖ
ȣȤȜȝȦȜ ț ȠȢȟȜȦȖȢȲ ©ȘȢ ȥȔȠȢȗȢ ǖȢȗȔª ȡș ȤȔȡǻȬș
ȡǻȚ ©ȞȤȢȖ ȖyȤȢȚȧª ǙȡǻȣȤȢ ©ȣȢȡșȥș ț ǨȞȤȔȁȡȜ  Ǩ
ȥȜȡǿǿ ȠȢȤșª — ©Ȕ ȘȢ ȦȢȗȢ  Ǵ ȡș țȡȔȲ ǖȢȗȔª ǧȔ ț
ȣȟȜȡȢȠȫȔȥȧțȡȔȕȧȦȦȓȠȪǻȡȢȲȥȦȤȔȚȘȔȡȰȚȜȦȦǿȖȢȗȢ
ȘȢȥȖǻȘȧ ȥȔȠȢȤșȨȟșȞȥǻȁ ȣȢșȦȔ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȲȦȰȥȓ
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ȣǻȘȡȢȥȓȫȜȥȰȡȔȘȤǻȖȡșȠȦȜȩȓȞǻȖȜȤȔȚșȡȢȕȧȟȢȞȢȟȜȥȰ
ȧ ©ǜȔȣȢȖǻȦǻª ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȜȩȢȘȜȦȰ ȘȢ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ
ȦȢȗȢ ȭȢ ȡș ȣȢȠȥȦȔ ȡș ȥȢȪ ȥȦȤȧȥȜ ȖșȘȧȦȰ ȘȢ ȣȤȔȖȘȜ
ǻ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ — ȟȜȬș ǖȢȚȔ ȖȢȟȓ ȧ ȝȢȗȢ ȘȧȬǻ ȝ
ȣȢșțǻȁȠǻȥȪșȗȡǻȖȡȜȩȣȢȗȤȢțǻȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡȜȩȣȤȢȤȢȪȦȖ
țȔȥȦȧȣȔǿ ȖǻȤȔ Ȗ ǧȢȗȢ ȧ ǬȜȁȩ ȤȧȞȔȩ ȚȜȦȦȓ ǻ ȥȠșȤȦȰ
ȞȢȚȡȢȁȟȲȘȜȡȜȞȢȚȡȢȗȢȡȔȤȢȘȧȖȥȰȢȗȢȥȖǻȦȧ©Ǖ>ȠȜ@
ȣȢȠȢȟȜȠȢȥȓǖȢȗ ȧ  Ƕ ȡșȕȔȗȔȦǻȁȡșȖȕȢȗǻª ©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜ
ȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª 
ǧȢȗȢ ȥȔȠȢȗȢ țȟȔȠȡȢȗȢ ǻ ȣșȤșȘȥȠșȤȦȡȢȗȢ  ȗȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȥȦȖȢȤȜȖȣȢșțǻȲ©ǡȢȟȜȦȖȔªȓȞȔȥȦȔȟȔȞȧȟȰ
ȠǻȡȔȪǻǿȲ ȝȢȗȢ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ǻ ȦȖȢȤȫȢȁ șȖȢȟȲȪǻȁ ǕȕȢ
ȦȢȫȡǻȬș ȥȞȔțȔȖȬȜ ȨǻȡȔȟȰȡȜȠ ȔȞȢȤȘȢȠ ȕȢ țȡȔǿȠȢ
ȦȤȜ ȁȁ ȖȔȤǻȔȡȦȜ ȡȔȣȜȥȔȡǻ ȣȢȥȣǻȟȰ ȣȤȢȦȓȗȢȠ ȦȤȰȢȩ
ȘȡǻȖ țȔ țȠǻȥȦȢȠ ǻ ȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȲ ȥȧȗȢȟȢȥȡȔ ț ȡȜȠȜ
ȣȢșțǻȓ ©ǧȜȠ ȡșȥȜȦȜȠ ȢȫȔȠª ȖǻȟȰȡȜȝ ȣșȤșȞȟȔȘ ȖǻȤȬȔ
Ǘ ǟȧȤȢȫȞǻȡȔ ©Ǚȟȓ ȖșȟȜȞȜȩ țșȠȟȜª  ©ǡȢȟȜȦȖȔª ȧ
ȦȤȰȢȩ ȖȔȤǻȔȡȦȔȩ — Ȫș țȖșȤȡșȡȜȝ ȘȢ ǖȢȗȔ ȟǻȤȜȫȡȜȝ
ȠȢȡȢȟȢȗȣȤȢȦșȖȢȡȔȠșȡȬțȔȖȥșȥȩȢȚȔȡȔȤȜȦȧȔȟȰȡȢ
ȖȜȗȢȟȢȬȧȖȔȡȜȝ ȞȔȡȢȡǻȫȡȜȝ ȦșȞȥȦ ȠȢȟȜȦȖȜ ȭȢȘȢ
ȚȔȡȤȧ Ȫș ȤȔȘȬș ȠȢȟǻȡȡȓ ȥȣȢȥȢȕȢȠ ȖȜȤȔȚșȡȡȓ Ȥșȟǻȗ
ȣȢȫȧȦȦȓ ȝ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ țȠǻȥȦȧ ȕȟȜțȰȞș ȘȢ ȦȤȔȘȜȪǻȁ
ȕǻȕȟǻȝȡȢȗȢ ȣȥȔȟȠȔ Șș ȥȠȜȤșȡȡș ȕȟȔȗȔȡȡȓ ȝ ȟǻȤȜȫȡǻ
ȠșȘȜȦȔȪǻȁ ȥȣȢȟȧȫȔȲȦȰȥȓ ț ȣȤȜȥȦȤȔȥȡȢȲ ȤȜȦȢȤȜȞȢȲ
ȦȔ ȖȜȥȢȞȢȲ șȠȢȪǻȝȡȢȲ ȡȔȣȤȧȗȢȲ ǦȦȤȧȞȦȧȤȡȢȲ ȣǻȘ
ȥȦȔȖȢȲ ©ǡȢȟȜȦȖȜª ǿ ȕǻȡȔȤȡȔ ȢȣȢțȜȪǻȓ ©ȖȢȡȜª  ©ȓ
ȠȜ ª ȁȁ ȟșȝȦȠȢȦȜȖ — ȕȟȔȗȔȡȡȓ ȘȢ ǗȥșȖȜȬȡȰȢȗȢ ȣȤȢ
ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȧȖǻȘȣȟȔȦȧȞȢȚȡȢȠȧțȔȘǻȟȔȝȢȗȢȣȤȜȪȰȢȠȧ
ȭȢȖȔȚȟȜȖȢȣǻȘȞȤșȥȟȜȦȜȥȧȦȰȣȤȢȩȔȡȡȓȝȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ
ȢȫǻȞȧȖȔȡȢȁ ȖǻȘȣȟȔȦȜ țȠǻȡȲȲȦȰȥȓ ȖǻȘ ȖȔȤǻȔȡȦȔ ȘȢ ȖȔ
ȤǻȔȡȦȔ ǗșȞȦȢȤ ȪȜȩ țȠǻȡ — ȭȢ ȖȣȔȘȔǿ Ȗ ȢȞȢ —
ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢ ȧ ȕǻȞ ȣȤǻȢȤȜȦșȦȧ șȦȜȫȡȜȩ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞ
ǻ ȞȤȜȦșȤǻȁȖ țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞȜȩ ȣșȤșȘ ȠȢȠșȡȦȔȠȜ
ȟȢȞȔȟȰȡȢȥȢȪȫȜȥȧȦȢȢȥȢȕȜȥȦȜȠȜǨȠșȚȔȩȣȢȤǻȖȡȓȡȢ
ȡșȖșȟȜȞȢȁȣȢșȦȜȫȡȢȁȣȤȢȥȦȢȤȢȡǻȥȣǻȟȰȡȢȁȘȟȓȖȥǻȩȦȤȰȢȩ
ȦșȞȥȦǻȖ ȠȢȚȡȔ ȘȢȖȢȟǻ ȫǻȦȞȢ ȣȤȢȥȦșȚȜȦȜ ȓȞ ȠǻȥȪș
ȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȰ ȦȜȣȧ ©ȤȢȕȢȫǻ ! ȤȧȞȜª ©ȦȤȧȘȓȭǻ
ȟȲȘȜª ©ȢȞȤȔȘșȡȔ țșȠȟȓª ȣȢȥǻȘȔȲȦȰ ǻȡȬǻ — ©ȫȜȥȦǻ
ȥșȤȪșȠª ©ȘȢȕȤȢțȜȚȘȧȭǻ ȤȧȞȜª ȓȞ ȣȢȤȓȘ ǻț ȟǻȤȜȫȡȜȠ
ȓ ȖȜȡȜȞȔǿ ȝ ȣȢȫȔȥȦȜ ȝȢȗȢ țȔȥȦȧȣȔǿ ȣȢȡȓȦȦȓ ©Ȗȥǻ !
ȖȞȧȣǻ ȡȔ țșȠȟǻª ȓȞ ȣȢșȦ ȕȟȔȗȔǿ ǘȢȥȣȢȘȔ ȘȔȤȧȖȔȦȜ
ȟȲȘȓȠ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ©ȥȖȓȦȧȲ ȥȜȟȧª Ȕȟș ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ
©ȫȜȥȦȢȦȧª ©ǿȘȜȡȢȠȜȥȟǻǿª ©ȕȤȔȦȢȟȲȕǻǿª ǧȔȞȔ Ț
ȦșȡȘșȡȪǻȓ ȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ ǻ Ȗ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȪǻ ȘȤȧȗȢȗȢ
ȢȣȢțȜȦȔ—ȦȜȩȩȦȢțȔȥȟȧȗȢȖȧǿȡȔȖǻȘȣȟȔȦȧȧȣșȤȬȜȩ
ȘȖȢȩ ȖȔȤǻȔȡȦȔȩ Ȫș ȥȢȪ ȠȔȥȞȜ — ©ȪȔȤǻª ©ȖȥșȥȖǻȦȡǻ
ȖȔȤǻȔȡȦ — ȞȤȢȖȔȖǻ  ȬȜȡȞȔȤǻª Ȗ ȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧ ȣȢȥȦȔǿ
ȧțȔȗȔȟȰȡșȡș ȣȢȡȓȦȦȓ — ©țȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭǻª ǣȥȢȕȟȜȖȢ
ȣȢȞȔțȢȖȔ ȘȜȡȔȠǻȞȔ țȠǻȡ ȧ ȖȜțȡȔȫșȡȡǻ ȣȢȞȔȤȔȡȰ ȣȤȢ
ȓȞǻ ȣȢșȦ ȣȤȢȩȔǿ ǖȢȗȔ ȥȣșȤȬȧ Ȗǻȡ ȩȢȦǻȖ ȕȜ ȭȢȕ
ȢȦȜȠ ©ȪȔȤȓȠª ǻ ©ȖȥșȥȖǻȦȡǻȠ ȬȜȡȞȔȤȓȠª ȖǻȘȘȔȡȢ ȕȧȟȢ
ȢȕȢȚȡȲȖȔȡǻ ȡȜȠȜ ©ǻ ȘȧȞȔȫǻ ǻ ȦȔȟȓȤȜª Ȕȟș ȖȢȘȡȢȫȔȥ
ȣȢȥȟȔȡȢ©ȣȧȦȔȞȧȦǻȁªȧȘȤȧȗȢȠȧȖȔȤǻȔȡȦǻȖȜȠȢȟȲȖȔȡș
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ȣȢȞȔȤȔȡȡȓȖȜȗȟȓȘȔǿȭșȚȢȤȥȦȢȞǻȬȜȠ—©ǨȣȧȦȔȞȧȦǻȁ
ȢȞȧȝ  Ǘ ȥȞȟșȣȧ ȗȟȜȕȢȞǻȠ țȔȠȧȤȧȝª Ȕȟș ȡȔȥȔȠȞǻȡșȪȰ
ȣȢșȦȢȖȔȘȧȠȞȔȤȢȕȜȦȰȥȦȤǻȠȞȜȝȣȢȖȢȤȢȦȠȢȦȜȖȣȢȠȥȦȜ
țȔțȟȢȫȜȡȥȦȖȔțȔȠǻȡȲǿȦȰȥȓȡȔȠȢȦȜȖȖǻȘȖșȤȦȔȡȡȓȪȜȩ
țȟȢȫȜȡȥȦȖȞȔȤȔȩȢȫȔȝȡșțȔȣșȤșȫȡȢȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȔ—ȡȔ
ȠȜȟȢȥșȤȘȓȣȤȢȭșȡȡȓ©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩȥȣȜȡȜǨȣȧȦȔ
ȞȧȦǻȁȡșȞȧȝǗȥȞȟșȣȜȗȟȜȕȢȞǻȡșȠȧȤȧȝª
ǤȟȲȭȞȢȠșȡȦȧȲȫȜȦȤȜȣȦȜȩ©ǡȢȟȜȦȖȔªȔȞȪșȡȦȧȖȔȖ
ȧȡȰȢȠȧȠȢȠșȡȦ©ȘȢȣȢȖȡșȡȡȓª©ȥȣǻȖǻȥȡȧȖȔȡȡȓªȖǭșȖ
ȫșȡȞȢȖȢȠȧ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘǻ ȤǻțȡȜȩ ȖȔȤǻȔȡȦǻȖ ȤǻțȡȜȩ ȬȟȓȩǻȖ
ȘȢ ȣȤȔȖȘȜ — ȓȞ ©ȖȥșȣȤȢȭșȡȥȰȞȢȗȢª ȦȔȞ ǻ țȕȤȢȝȡȢȗȢ
ȞȤȜȖȔȖȢȗȢǗȧȥǻȩȦȤȰȢȩȖȔȤǻȔȡȦȔȩ©ǡȢȟȜȦȖȜªȘȢȥȟǻȘȡȜȞ
ȖǻȘȫȜȦȔȖ ȟȜȬș ©ȩȔȢȥª ȠȢȘșȟșȝȤȢțȖ·ȓțȔȡȰ Ȕ ȢȥȦȔȡȡȓ
ȠȢȟȜȦȖȔ ȡș ȘȔǿ ȡȔ ȝȢȗȢ ȘȧȠȞȧ ȣǻȘȥȦȔȖ Șȟȓ ȖȜȥȡȢȖȞȧ
©ȭȢǭșȖȫșȡȞȢȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȔȖȡȔȣȢțȜȪǻȁȖȥșȣȤȢȭșȡȡȓ
ȡȔȣȢțȜȪǻȁȔȡȦȜȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻª ǤȟȲȭǠǦ 
ǧȔȞșȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓȡșȖȜȘȔǿȦȰȥȓȣșȤșȞȢȡȟȜȖȜȠȖȢȡȢ
ȕȢ ȡș ȖȤȔȩȢȖȧǿ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ Ȥȧȩȧ ȣȢșȦȢȖȢȁ ȠȜȥȟǻ ȧ
ȦȤȜȣȦȜȩȧȓȞȜȝȥȦȔȡȢȖȜȦȰȡș©ȩȔȢȥªȠȢȘșȟșȝȔȓȞȤȔț
ȡȔȖȣȔȞȜ — ȥȦȖȢȤșȡȧ ȡȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȟȢȗǻȞȜ
ȦȤȜǿȘȜȡȧȠȢȘșȟȰ ȓȞȭȢȖȘȔȦȜȥȓȘȢȪȰȢȗȢȦșȤȠǻȡȔ ȭȢ
ȖǻȘȕȜȖȔǿȘȜȡȔȠǻȞȧȘȧȩȢȖȡȢșȦȜȫȡȢȗȢȤȢțȖȢȲǭșȖȫșȡȞȔ
ǜȖȜȫȔȝȡȢ ȣȤȢ ȢȥȦȔȦȢȫȡǻȥȦȰ ȣǻȘȥȧȠȞȧ ȦȧȦ ȡșȠȔǿ
ȠȢȖȜ ȦȔ ȝ ȡȔțȔȗȔȟ ȡȔȖȤȓȘ ȫȜ Ȫș ȣȢȡȓȦȦȓ țȔȥȦȢȥȢȖȡș
ȘȢ ȘȧȩȢȖȡȢȦȖȢȤȫȢȗȢ ȣȤȢȪșȥȧ ȦȜȠ ȕǻȟȰȬș ȘȢ ȦȔȞȢȗȢ
ȠȜȥȦȪȓȓȞǭșȖȫșȡȞȢ
Ǩ ȥȜȥȦșȠǻ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ ǻ Ȥșȟǻȗ ȖȔȤȦȢȥȦșȝ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȢȠȥȦȔ ǿ ȢȘȡǻǿȲ ǻț ȪșȡȦȤȔȟȰȡȜȩ Ȕȟș ȖȢȘȡȢȫȔȥ —
ȣȔȤȔȘȢȞȥȔȟȰȡȜȠ ȫȜȡȢȠ — ȠǻȡȟȜȖȜȩ ǻ ȦȜȠ ȢȥȢȕȟȜȖȢ
ȥȞȟȔȘȡȜȩȘȟȓȔȡȔȟǻțȧȣȢȡȓȦȰǢȔȁȁȣȤȜȞȟȔȘǻțȖȜȥȢȞȢȲ
ȠǻȤȢȲ ȡȔȢȫȡȢȥȦǻ ȣȤȢȥȦșȚȧǿȦȰȥȓ ȞȢȡȦȤȢȖșȤȥǻȝȡȔ
ȟȢȗǻȞȔ ȘȧȩȢȖȡȢȁ șȖȢȟȲȪǻȁ ȣȢșȦȔ ȦȜȩ ȫȜ ȦȜȩ ȁȁ șȦȔȣǻȖ
ǻțȜǼțȔǼǻȖȧȤșȬȦǻȤșȬȦ—ȞǻȡȪșȖȢȗȢȣǻȘȥȧȠȞȧǦȧȦȰǻ
ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȰȪǻǿȁǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁșȖȢȟȲȪǻȁȠȢȚȧȦȰȕȧȦȜ
ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡǻȓȞȤȧȩȢȘȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓȣȢȠȥȦȜȝȡȔȥȜȟȰȥȦȖȔ
ȫȜȣȤȜȡȔȝȠȡǻȣȤȜȠȜȤșȡȡȓțȡȜȠȜȓȞȡǻȕȜȦȢȘȢȞȢȡșȫȡȜȠȜ
ȖȜȠȧȬșȡȜȠȜ ȝ țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȜȠȜ țȔȥȢȕȔȠȜ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ
ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ—ȘȢȢȥȓȗȡșȡȡȓȁȩȡȰȢȁȔȡȦȜȗȧȠȔȡȡȢȥȦǻ
ȘȢȢȤǻǿȡȦȔȪǻȁȡȔȖȥșȟȲȘȥȰȞǻȠȢȤȔȟȰȡǻȣȤȔȖȘȜȖȢȗȧȠȔȡȡǻ
ȪǻȡȡȢȥȦǻȖǻȘǻȘșȝ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȁȖȢȤȢȚȡșȫǻȝ ȤȧȝȡȔȪǻȁ
ȥȟǻȣȢȗȢȕȧȡȦȧ—ȘȢȞȢȡȪșȣȪǻȁȡȔȪǻȥȟȢȖ·ȓȡǿȘȡȔȡȡȓ
ȘȢ ȠǻȟșȡȔȤȡȢȗȢ ǻȘșȔȟȧ ȥȖǻȦȢȖȢȁ ȗȔȤȠȢȡǻȁ ȡȔ ǼȤȧȡȦǻ
©ȣȤȔȖȘȜ ǻ ȡȔȧȞȜª ȖǻȘ ȥȢȪ ȠȔȞȥȜȠȔȟǻțȠȧ ȥȦȔȡȢȖȢȁ
ȡȔȪ ȞȢȡȨșȥǻȝȡȢȁ ȡșȦșȤȣȜȠȢȥȦǻ — ȘȢ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ
ȦȔȞȜȩ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȩ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ ǻȥȦȜȡ ȓȞ ȠȜȟȢȥșȤȘȓ
ȣȤȢȭșȡȡȓȕȤȔȦȢȟȲȕȥȦȖȢȘȢțȔȣșȤșȫșȡȡȓȣȤȔȖȔȟȲȘȜȡȜ
ǻ ȟȲȘșȝ  ȡȔ ȣȢȠȥȦȧ ǻ ȘȢ ȕșțȧȠȢȖȡȢȗȢ ȖȜțȡȔȡȡȓ ǿȘȜȡȢ
țȔȞȢȡȡȜȠȜ ǻ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȜȠȜ ȦǻȟȰȞȜ ǖȢȚȜȩ ȥȧȘȧ ȝ
ȖǻȘȣȟȔȦȜ
ǠǻȦǟȧȟǻȬǤǠȜȥȦȘȢǧǭșȖȫșȡȞȔȖǻȘȟȜȣȡȓȤ
ǟȧȟǻȬ Ǥ ǤȢȖȡș țǻȕȤ ȦȖ ǠȜȥȦȜ ǟ  ǧ  —
ǟȧȟǻȬ Ǥ ǡȔȟȰȢȖȔȡȔ ȗȔȝȘȔȠȔȭȜȡȔ  ǤȤȔȖȘȔ  ǔ —
ǕȡȦȢȡȢȖȜȫ Ǘ ǣ ȖȢȥȣȤȢȜțȖșȘșȡȜȜ ȜȥȦȢȤȜȫșȥȞȜȩ ȥȢȕȯȦȜȝ Ȗ

ȣȢȱțȜȜǭșȖȫșȡȞȢǬȦșȡȜȓȖǝȥȦȢȤȜȫșȥȞȢȠȢȕȭșȥȦȖșǢșȥȦȢȤȔ
ȟșȦȢȣȜȥȪȔ ǟ  ǟȡ  ǩȤȔȡȞȢ ǧ  ǖȔȤȞȔ Ǘ ǤȤȔȖȘȔ
ǟȢȕțȔȤȓ ǢȰȲǞȢȤȞ  ȣșȤșȖȜȘ ǥǻȖȡș   ǖȔȤȞȔ Ǘ
ǦȢȞȜȤȔ ǻ ȘȧȩȢȖȡȔ ȤșȖȢȟȲȪǻȓ  ǠǨ   ȕșȤșț ǤȟȲȭ Ǡ
©ǤȤȜȫȜȡȡȔªǻȘșȓȞǻȣȤȢȕȟșȠȜȨǻȟȢȥȢȨǻȁǭșȖȫșȡȞȔǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ
 Ǭ  ǤȟȲȭ Ǡ ǚȞțȢȘ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǢȔȖȞȢȟȢ
©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ ȞȤȜȡȜȪǻª ǙȖȔȡȔȘȪȓȦȰ ȥȦȔȦȦǻȖ ǚȘȠȢȡȦȢȡ 
ǶȭȧȞǤȔțȧȡȓȞǢǟȤȜȖȘȔȣȢȠȥȦȔǻȞȔȓȦȦȓȖȣȢșȠȔȩ©ǗȔȤȡȔȞªǻ
©ǡȢȥȞȔȟșȖȔȞȤȜȡȜȪȓªǦȖǻȦȜǠȧȪȰȞȜȝǳǠȜȥȦȧȖȔȡȡȓț
ǾȖȗșȡȢȠ ǦȖșȤȥȦȲȞȢȠ ǖȔȟȦȜȠȢȤ ǧȢȤȢȡȦȢ  ǦȖșȤȥȦȲȞ Ǿ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ ǻ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȔ ȦȤȔȘȜȪǻȓ  ǢȔȧȞ țȕ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȖǻȟȰȡȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ ǡȲȡȩșȡ  ǧ 
ǦȖșȤȥȦȲȞǾǭșȖȫșȡȞȢǻȫȔȥǟǭșȤșȩǳǡȜȞȢȟȔǘșǻ
ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ȠȜȥȦșȪȰ ȧ ȖǻȘȠǻȡȡȢȠȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ  ǭșȤșȩ ǳ
ǧȤșȦȓȥȦȢȤȢȚȔǟǭșȤșȩǳȤǻȞȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ  ǭșȤșȩ ǳ ǤȢțȔ ȞȡȜȚȞȔȠȜ ǻ ț ȞȡȜȚȢȞ ǟ 
ǦȦșȣȢȖȜȞ Ǚ ǪȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȢ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǟȜȁȖȥȰȞȔ ȥȦȔȤȢȖȜȡȔ
 ǔ  ǡȜȞȜȦȲȞ Ǘ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞ
ȣȤșȘȠșȦ ȣȢȟșȠǻȞȜ ǶȖȔȡȔ ǩȤȔȡȞȔ ȦȔ ǣȠșȟȓȡȔ ǣȗȢȡȢȖȥȰȞȢȗȢ 
ǶȖȔȡǩȤȔȡȞȢ—ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȠȜȥȟȜȦșȟȰȗȤȢȠȔȘȓȡȜȡǡȔȦșȤǻȔȟȜ
ǡǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁȡȔȧȞȞȢȡȨ ǠȰȖǻȖ—ȖșȤșȥȡȓȤ Ǡ
ǤȔȩȔȤșȡȞȢǗǢșțȕiȗȡșȡȜȝȔȣȢȥȦȢȟǦȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȗș
ȖȜȘȘȢȣǬșȤȞȔȥȜǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǬȔȠȔȦȔǢǦȦȤȧȞȦȧȤȔ
ǻ ȥȠȜȥȟ ȥȣȤȢȕȔ ȡȔȧȞȢȖȢȁ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦșȞȥȦǻȖ
ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǖȔȤȔȕȔȬ ǳ ©ǟȢȟȜ țȔȕȧȘȧ Ȧșȕș
ǾȤȧȥȔȟȜȠșª ǘȢȗȢȟȰ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ǤȢȤǻȖȡȓȟȰȡȢȦȜȣȢȟȢȗǻȫȡǻ
ȥȦȧȘǻȁ;ǢȔȩȟǻȞǾǙȢȟȓ—/RV—ǦȧȘȰȕȔǭșȖȫșȡȞȢǻ
ȣȢȟȰȥȰȞǻȦȔȤȢȥǻȝȥȰȞǻȣȢșȦȜȤȢȠȔȡȦȜȞȜǠǙțȲȕȔǶǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢǟǤȔȩȔȤșȡȞȢǗǢȔȫșȤȞǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁșȦȜȞȜ
ǬșȤȞȔȥȜ

ǳȤǻȝǖȔȤȔȕȔȬ

ǥșȖȢȟȲȪǻȢȡǻțȠ ǤȤȢȕȟșȠȔ ȤșȖȢȟȲȪǻȢȡǻțȠȧșȖȢ
ȟȲȪǻȢȡǻțȠȧ ȔȕȢ ȤȔȘȜȞȔȟȰȡȜȩ țȕȤȢȝȡȜȩ ȫȜ ȠȜȤȡȜȩ
ȡșȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȜȩ ȬȟȓȩǻȖ ȕȢȤȢȦȰȕȜ țȔ ȡȔȪ ȦȔ ȥȢȪ
ȖȜțȖȢȟșȡȡȓȖȜțȡȔȫȜȟȔȥȓțȧȥǻǿȲȗȢȥȦȤȢȦȢȲȭșțȔȫȔȥǻȖ
țȔȤȢȘȚșȡȡȓȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȔǦȔȠșȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȢȖȜȡȜȞȟȢ
țȘȜȟșȠȜȣșȤșȘȓȞȢȲȢȣȜȡȜȖȥȓȡȔȤȢȘǶȧȘșȁȣȢȡșȖȢȟșȡȢȁ
ǥȜȠȥȰȞȢȲǻȠȣșȤǻǿȲ—ȔȕȢțȘȢȕȧȖȔȦȜȡȔȪȖȜțȖȢȟșȡȡȓ
ȔȕȢ ȘȕȔȦȜ ȣȤȢ ȫȜȥȦȢȦȧ ȘȧȬǻ ȝ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡș ȥȣȔȥǻȡȡȓ
Ȗ ǖȢțǻ ǢȔ ȖȜȞȟȜȞ șȣȢȩȜ ȥȨȢȤȠȧȖȔȟȜȥȓ ȘȖǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘǻ
țȕȤȢȝȡș ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ ȡȔ ȓȞȢȠȧ ȡȔȣȢȟȓȗȔȟȜ ȣșȤșȖȔȚȡȢ
ȣȤȜȩȜȟȰȡȜȞȜȢȤȦȢȘȢȞȥȔȟȰȡȢȗȢǻȧȘȔȁțȠȧǻȡșȣȤȢȦȜȖȟșȡȡȓ
țȟȧȡȔȥȜȟȰȥȦȖȢȠȘȧȩȢȖșȥȔȠȢȖȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȟȲȕȢȖȘȢ
ȕȟȜȚȡȰȢȗȢ ȭȢ ȁȩ ȣȤȢȣȢȖǻȘȧȖȔȖ Ƕȥȧȥ ǪȤȜȥȦȢȥ ǧȔȞ
ȖȜȓȖȡȜȟȔȥȓȥȧȣșȤșȫȡǻȥȦȰȠǻȚǦȦȔȤȜȠǻǢȢȖȜȠǜȔȖǻȦȢȠ
ȠǻȚȓțȜȫȡȜȪȦȖȢȠǻȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȢȠȠǻȚǖȢȗȢȠǣȦȪșȠ
ȞȢȦȤȜȝȘȢȣȧȥȞȔǿȤșȖȢȟȲȪǻȁȓȞȢȘȜȡǻțȫȜȡȡȜȞǻȖǻȥȦȢȤ
ȤȢțȖȜȦȞȧ ȟȲȘȥȦȖȔ ǻ ǖȢȗȢȠǦȜȡȢȠ ȞȢȦȤȜȝ țȔȣșȤșȫȧǿ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻ ȥȣȢȥȢȕȜ ȤȢțȖ·ȓțȔȡȡȓ ȣȤȢȕȟșȠ ǤȢ ȥȧȦǻ
ȘȤȧȗȜȝȬȟȓȩȢțȡȔȫȔȖȕȢȤȢȦȰȕȧțȔȖȜțȖȢȟșȡȡȓțȣǻȘȡȔȪ
ȦȔȥȢȪȗȡȢȕȟșȡȡȓȡșȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȜȠȜțȔȥȢȕȔȠȜ—ȫșȤșț
ȣȢȬȜȤșȡȡȓ ȝ ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ Ȗ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻ ȥȔȞȤȔȟȰȡȢ
ȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȜȩȘȢȕȤȢȫșȥȡȢȥȦșȝțȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞȢȁȠȢ
ȤȔȟǻ ǪȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȔ ȪȜȖǻȟǻțȔȪǻȓ ȖȜȤǻȬȧȖȔȟȔ ȪȲ ȘȜ
ȟșȠȧ Ȗ ȧȥǻȝ ȥȖȢȁȝ ȣȢȘȔȟȰȬǻȝ ǻȥȦȢȤǻȁ Ȕȟș ȣȤȢȕȟșȠȔ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȔȞȦȧȔȟǻțȧȖȔȟȔȥȓȖ—ȥȦȖȩȢȘǻȣȢȦȧȚȡȜȩ

ǥǚǗǣǠǳǫǶǣǢǶǜǡ

ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢ ǻ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȖȜțȖ țȠȔȗȔȡȰ ǢȔȖȞȢȟȢ
ȞȤȔȝȡǻȩȦșȡȘșȡȪǻȝ țȕȤȢȝȡȔȤșȖȢȟȲȪǻȓȫȜȠȜȤȡǻțȔȥȢȕȜ
țȘȢȕȧȦȦȓ ȥȢȪ ȣȤȔȖ ȡȔȪ ȥȔȠȢȥȦǻȝȡȢȥȦǻ  Ȕ ȦȔȞȢȚ
ȡȔȖȞȢȟȢ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȤǻțȡȜȩ ȣǻȘȩȢȘǻȖ ȘȢ ȡȜȩ ȢȕșȤȦȔȟȔȥȓ
ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȘȧȠȞȔ ȤȢȠȔȡȦȜȞǻȖ ȓȞȜȩ ȔȞȦȜȖǻțȧȖȔȟȔ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȔ ȔȦȠȢȥȨșȤȔ ȦȢȘǻȬȡȰȢȁ ǾȖȤȢȣȜ ȡȔȥȧȭȡǻ
ȣȢȦȤșȕȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢ ȦȔ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȖȜțȖ ȤȧȩǻȖ ȩȤȜ
ȥȦȜȓȡȥȰȞȔȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ
ǤȢȗȟȓȘȜǭșȖȫșȡȞȔȡȔȖȜȕǻȤȬȟȓȩǻȖǻțȔȥȢȕǻȖȖȜțȖ
ȕȢȤȢȦȰȕȜȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩȣșȤșȦȖȢȤșȡȰȕȧȟȜȡșȢȘȡȢțȡȔȫȡǻ
ȖȢȡȜțȔțȡȔȖȔȟȜțȠǻȡǗȔȦȠȢȥȨșȤǻȧȞȤȡȔȪȣǻȘȡșȥșȡȡȓ
ȩȝȢȗȢȣȢșțǻȓȘȢȥȜȦȰȬȖȜȘȞȢȡȔȕȧȟȔȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȩ
ȢțȡȔȞ ȧȥȟȔȖȟșȡȡȓ ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȣȢȖȥȦȔȡȰ ȡȔȖǻȲȖȔȡȡȓ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȩ ȡȔȥȦȤȢȁȖ ȫșȤșț ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȗș
ȤȢȁȫȡȜȩ ȣȤșȘȞǻȖ ȣȢȞǻȤȡȜȠ ȡȔȭȔȘȞȔȠ ȥȠǻȟȜȖȜȝ ȢȥȧȘ
ȪȔȤȜțȠȧ ȦȔ ȞȤǻȣȔȫȫȜȡȜ ȦȢȭȢ  țȔȞȟȜȞȜ ȘȢ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ
ȖȜȤȔȚșȡȡȓ ȖǻȤȜ Ȗ ȡșȠȜȡȧȫǻȥȦȰ ȣȢȖȔȟșȡȡȓ ȪȔȤȜțȠȧ
ȝ ȨșȢȘȔȟǻțȠȧ ȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȡȓȖǻȭȧȖȔȡȡȓ ȡȔȤȢȘȡȢȁ
ȤșȖȢȟȲȪǻȁ ȣȢȣșȤșȘȚșȡȡȓ ȗȡȢȕȜȦșȟȓȠ ȣȤȢ țȔȗȤȢțȧ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȖȜȕȧȩȧ ȦȔ ȞȔȤȜ ȁȠ ȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡǻ
ȞȔȤȦȜȡȜ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȁ ȤȧȝȡǻȖȡȢȁ ȤșȖȢȟȲȪǻȁ ȥȧȘȧ ȡȔȘ
ȖȜțȜȥȞȧȖȔȫȔȠȜ
ǥșȖȢȟȲȪǻȝȡȔ ȦȢȣǻȞȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ ǥșȖȢ
ȟȲȪǻȝȡȧ ȣȔȦșȦȜȞȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ ȚȜȖȜȟȜ ȝȢȗȢ
ȤȔȡȡǻ ȦȖȢȤȜ ȞȢȦȤǻ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȡș ȖȜȤȔȚȔȟȜ ȤșȖȢ
ȟȲȪǻȝȡȜȩǻȘșȝȔȟșȖȓȞȜȩȢȥȣǻȖȔȡȢȡȔȤȢȘȡǻȣȢȖȥȦȔȡȡȓ
©țȔ ȖȢȟȰȡȧȲ ȖȢȟȲª Ȗ ȠȜȡȧȟȢȠȧ ȞȢțȔȪȰȞǻ ȣȢȩȢȘȜ
ȦȔ ȖǻȝȡȜ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢ ȗșȦȰȠȔȡȥȰȞș ȣȔȡȧȖȔȡȡȓ
ȞȢțȔȪȰȞȧ ȗșȤȢȁȞȧ ȦȔ ©ȥȖȓȦȧ ȥȟȔȖȧª țȔȡșȣȔȘȢȖǻ ȡȔȪ
ȚȜȦȦȓȖȕșțȘșȤȚȔȖȡǻȝǨȞȤȔȁȡǻȡșȥȞȢȤșȡȜȩȣȤȔȘǻȘǻȖ—
©ȣȤȔȖȡȧȞȔȠ ȣȢȗȔȡȜȠª ©ȣșȤșȖșȤȦȡȓȠª ȖȜȥȟȢȖȟșȡȢ
Ȧȧȗȧ țȔ ȖȦȤȔȫșȡȜȠȜ ȡȔȪ ȪǻȡȡȢȥȦȓȠȜ ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡǻȫª
©ǘȔȠȔȟǻȓª©ǥȢțȤȜȦȔȠȢȗȜȟȔªȣǻțȡǻȬșȡȔțȔȥȟȔȡȡǻ—
©ǣȝȫȢȗȢȦȜȣȢȫȢȤȡǻȟȢª©ǨȡșȘǻȟșȡȰȞȧȧȥȖȓȦȧȲª©ǜȔ
ȥȦȧȣȜȟȔȫȢȤȡȔȩȠȔȤȔª©ǖȧȖȔǿȖȡșȖȢȟǻǻȡȢȘǻțȗȔȘȔȲª 
ǜȖșȟȜȫșȡȡȓ ȞȢțȔȪȰȞȢȁ ȗșȤȢȁȞȜ ȣșȤșȘȧȖȔȟȢ ȖȟȔȥȡș Ȥș
ȖȢȟȲȪǻȝȡǻȝ ȦȢȣǻȪǻ ǻ ȥȦȔȡȢȖȜȟȢ Ȧș ȣǻȘǼȤȧȡȦȓ ȡȔ ȓȞȢȠȧ
ȣȢȥȦȔȖȔȟȜȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻȠȢȦȜȖȜ
ǣȥȢȕȟȜȖș ȠǻȥȪș ȣȢȥǻȘȔȲȦȰ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª — țȤȔțȢȞ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȁ ȣȢșȠȜșȣȢȣșȁ ǟȢȟǻȁȖȭȜȡȧ
ȣȢșȦ ȢȪǻȡȲȖȔȖ ȣȢȤǻțȡȢȠȧ ȦȢ ȣǻȘȡȢȥȜȖ ȣȢȖȥȦȔȡȪǻȖ
©ǤȢȗȧȟȓȟȜ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ  ǙȢȕȤș ȣȢȗȧȟȓȟȜ  ǧȤȢȩȜ
ȡș ȤǻȞ ȬȟȓȩșȦȥȰȞȢȲ  ǟȤȢȖ·Ȳ ȡȔȣȢȖȔȟȜ  ǨȞȤȔȁȡȧª
ȤȤ —  ȦȢ ȬȞȢȘȧȖȔȖ ȭȢ țȔȠǻȥȦȰ ©ȚȜȦȜ
ȕ ȦȔ ȕȤȔȦȔȦȰȥȓª ©ȥȦȔȤȜȩ ȥȟȢȖ·ȓȡ ȘǻȦȜ  ǗȣȜȟȜȥȰ
ȞȤȢȖ·Ȳª ȤȤ  —   ǻ ȭȢ ©ȡș ȥȣȜȡȜȟȔ
ȖșȥȡȔ ȞȤȢȖǻ  Ǣǻ țȟȢȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȢȁª ȤȤ — 
ǧȔ Ȗȥș Ț ȣȢȣȤȜ ȔȖȦȢȤȥȰȞș ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡș ȥȣȤȜȝȠȔȡȡȓ
ȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ ©ǦȜȡȜ ȠȢȁ ȡșȖșȟȜȞǻ  ǢșȤȢțȧȠȡǻ ȘǻȦȜ
!  ǦȜȡȜ ȠȢȁ ȢȤȟȜ ȠȢȁª ȤȤ —   ȦȔ
ǟȢȟǻȁȖȭȜȡȜ ȓȞ ©ȣșȞșȟȰȡȢȗȢ ȥȖȓȦȔª Ȥ   ©ȟȜȩȔ 
ǤȢ Ȗȥǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǘǻȤȬș ȣșȞȟȔª ȤȤ — 
ȓȞ ȖȜȓȖȧ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȁ ȞȔȤȜ ȗȡȢȕȜȦșȟȓȠ
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Ȕ ȝ ©țȟȢȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȢȁª Ȥ   ȧ ȣȢșȠǻ ȧȥȟȔȖȟșȡȢ
ȣȢȖȥȦȔȡȪǻȖ ©ǢȔǼȖȔȟȦǨȞȤȔȁȡȜǣȤȟȜȡȔȟșȦǻȟȜȖȢȡȜ
ȤȢțȡșȥȧȦȰ  ǠȓȩȔȠ ȚȜȘȔȠ ȞȔȤȧ  ǜȔ ȞȤȢȖ ǻ ȣȢȚȔȤȜ 
ǤșȞȟȢȠȗȔȝȘȔȠȔȞȜȟȓȩȔȠȢȘȘȔȘȧȦȰªȤȤ— ȁȩȡǻ
ȞȤȜȖȔȖǻ ȘǻȟȔ ©ǘȢȠȢȡǻȟȔ ǨȞȤȔȁȡȔ  ǙȢȖȗȢ ȗȢȠȢȡǻȟȔ 
ǙȢȖȗȢȘȢȖȗȢȞȤȢȖȥȦșȣȔȠȜǧșȞȟȔȫșȤȖȢȡǻȟȔǶȘșȡȰ
ǻȡǻȫǼȖȔȟȦȗȔȤȠȔȦȜǜșȠȟȓȥȦȢȗȡșȗȡșȦȰȥȓǦȧȠȡȢ
ȥȦȤȔȬȡȢȔțȗȔȘȔǿȬ—ǦșȤȪșȧȥȠǻȩȡșȦȰȥȓªȤȤ—
 ȘȜȖ ȦȔȞȢȚ ȗǻȣșȤȕȢȟǻțȢȖȔȡȜȝ ȢȣȜȥ ©ȫșȤȖȢȡȢȗȢ
ȕșȡȞșȦȧª Ȗ ȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȠȧ ȤȢțȘǻȟǻ  ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȓȠȢ
țȔȓȖȟȓȖ ȭȢ ȠșȦȔ ȝȢȗȢ ȓȞ ȔȖȦȢȤȔ ȣȢșȠȜ — ȣȢȞȔțȔȦȜ
ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖǻȥȦȰ ȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȢȁ ȣȢȞȔȤȜ ȗȡȢȕȜȦșȟȓȠ
ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȬȟȓȩȦǻ ȩȢȫȔ ȝ ȡȔțȜȖȔȖ ©ȡșȘȢȟșȲª ȪȲ
ȣȢȞȔȤȧ ©ǢșȘȢȟȲ ȥȣǻȖȔȲ ȞȢțȔȪȰȞȢȗȢ ȞȤȔȲ ! 
ǮȢȕ ǻ ȘǻȦȜ țȡȔȟȜ ȖȡȧȞȔȠ ȤȢțȞȔțȔȟȜ  ǴȞ ȞȢțȔȞȜ
ȬȟȓȩȦȧ ȦȓȚȞȢ ȣȢȞȔȤȔȟȜ  ǜȔ Ȧș ȭȢ ȡș ȖȠǻȟȔ Ȗ ȘȢȕȤǻ
ȣȔȡȧȖȔȦȰª ȤȤ  —  Ǘ ©ǚȣǻȟȢțǻª ȣȢșȦ
ȡȔȗȢȟȢȥȜȖȭȢȤȢțȞȔțȔȖȢȡȧȞȔȠțȧȥȦ©ȘǻȘȧȥȓª©ȞȢțȔȫȧ
ȥȟȔȖȧª ȤȤ —  ǧȤȔȗǻȫȡȜȩ Țș ȣȢȠȜȟȢȞ țȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȡȔȤȢȕȜȟȜ ©ȞȥȰȢȡȘțȜ ǿțȧȁȦȜª ȝ ȬȟȓȩȦȔ
ȦȢȚȣȢșȦȢȖȧȣșȤșȥȦȢȤȢȗȧȔȘȤșȥȢȖȔȡȢȁȩȡǻȠȡȔȭȔȘȞȔȠ
ȦȔ ȝ țȤșȬȦȢȲ ȖȥǻȠ ȦȢȘǻȬȡǻȠ ȗȡȢȕȜȦșȟȓȠ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ
ȦȫȝȣȢȠǻȭȜȞȔȠȖȜțȜȥȞȧȖȔȫȔȠǨȣȢșȠǻȡȔȣȢțǻȤȡǻȕȜ
ȖȜȥȟȢȖȟȲǿȦȰȥȓ ȣȤȜȠȜȤșȡȡȓ ț ǻȥȦȢȤ ȣȢȤȔțȞȢȲ ȧȞȤ
ȡȔȤȢȘȧ ©Ǘȥș țȔȠȢȖȞȟȢ ǢșȩȔȝ ȠȢȖȫȜȦȰ  ǧȔȞȔ ǖȢȚȔ
ȖȢȟȓª ȤȤ— ǕȟșȡȔȥȣȤȔȖȘǻȖȥǻǿȲȣȔȦșȦȜȞȢȲ
ȦȖȢȤȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȞȟȜȞȔȖ ȗșȤȢȁȫȡǻ Ȧǻȡǻ ȠȜȡȧȟȢȗȢ
țȔȘȟȓ țȠǻȡȜ ȗȡǻȦȲȫȢȁ ȥȧȫȔȥȡȢȥȦǻ ȢȕȤȔțȜ ȖȢȟșȟȲȕȡȜȩ
ȕȧȡȦǻȖȡȜȩ©ȘǻȘǻȖªȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓȟȜȥȓȣȢȞǻȤȡȜȠ©ȢȡȧȞȔȠª
ǻȣȤȢȕȧȘȚȧȖȔȟȜȁȩȘȢȔȡȦȜȨșȢȘȔȟȰȡȢȁȕȢȤȢȦȰȕȜ
ǕȡșȖȘȢȖțǻȖ©ǪȢȟȢȘȡȢȠȧǴȤȧªȗȢȥȦȤȢȣȢȟșȠǻțȧȲȫȜ
ț Ǖ ǦȞȔȟȰȞȢȖȥȰȞȜȠ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȜȥȦȤȔȥȡȢ țȔȩȜȭȔȖ
ȧȫȔȥȡȜȞǻȖǟȢȟǻȁȖȭȜȡȜȓȞȕȢȤȪǻȖțȔȡȔȤȢȘȡșȖȜțȖȢȟșȡȡȓ
©´ǘȔȝȘȔȠȔȞȜ ȡș ȖȢȜȡȯ —  ǥȢțȕȢȝȡȜȞȜ ȖȢȤȯ 
ǤȓȦȡȢ Ȗ ȡȔȬșȝ ȜȥȦȢȤȜȜµ  ǖȤșȬșȬ ȟȲȘȢȠȢȤș 
ǜȔ ȥȖȓȦȧȲ ȣȤȔȖȘȧȖȢȟȲ  ǥȢțȕȢȝȡȜȞ ȡș ȥȦȔȡș  Ǣș
ȤȢțȞȧǿțȔȞyȖȔȡȜȝǨȖȔȬǻȞȔȝȘȔȡȜǢȔȤȢȘȦșȠȡȜȝȡș
țȔȤǻȚș  ǠȧȞȔȖȢȗȢ ȥȜȡȔ  Ǣș ȤȢțǻȕ·ǿ ȚȜȖș ȥșȤȪș  ǜȔ
ȥȖȢȲ ȞȤȔȁȡȧª ǣȥȣǻȖȔȡȢ ȗȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡȧ ȝ ȧ ©ǭȖȔȫȪǻª
ȣȤȜȞȠșȦȡǻȝ țȢȞȤ ȦȜȠ ȭȢ ȠȔȝȘȔȡ ȦȧȦ ȣȢȥȦȔȖ ȓȞ
ȡȔȝȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȬș ȠǻȥȪș ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȘǻȝȥȦȖȔ — ȤȢț
ȣȤȔȖȜ ȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ ǻț ȖȜțȜȥȞȧȖȔȫȔȠȜ ©Ǩ ǩȔȥȦȢȖǻ  Ǩ
ȥȟȔȖȡȢȠȧ ȠǻȥȦǻ  ǤȢȞȢȦȜȟȢȥȰ ȟȓȩǻȖ ȚȜȘǻȖ  Ǣș ȥȦȢ ǻ
ȡșȘȖǻȥȦǻǕȦȜȥȓȫǻǕȠȔȝȘȔȡȜǟȤȢȖȣȢȫșȤȖȢȡȜȟȔª
ǤǻțȡǻȬșȖǤǧȜȫȜȡȜȠȔȝȘȔȡȥȦȔȖțȡȔȞȢȖȜȠȢȕȤȔțȢȠȡȔȪ
ȤșȖȢȟȲȪǻȁ©ǢȔȠȔȝȘȔȡǻȞȢȟȢȪșȤȞȖȜȤșȖȢȟȲȪǻȓǻȘșª
ǢȔȥȞȤǻțȡǻȔȡȦȜȦșȦȜȫȡǻȠȢȦȜȖȜ—ȠȢȗȜȟȓȞȥȜȠȖȢȟȧ
ȣȢȩȢȖȔȡȢȁ Ȗ ȡȜȩ ȖȢȟǻȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓ ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȜ
ȥȡȧȣȤȢȕȧȘȚșȡȡȓ ȡȢȫǻȥȖǻȦȔȡȞȧ țȔȗȡȜȖȔȡȡȓȤȢț
ȖȜȖȔȡȡȓ ȕȔȝȘȧȚȢȥȦǻȖȕȢȟǻȖȔȡȡȓ ȣȔȥȜȖȡȢȥȦǻ
Șǻȓȡȡȓ—ȧȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓȲȦȰȣȢȟǻȦȔȣȔȦǻȁ
ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ȢȠȤǻȓȡȜȝ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȝ ȫȜȡ ȢȣșȤȦȜȝ ȡȔ
ȗșȤȢȁȫȡȜȩȦȤȔȘȜȪǻȓȩȞȢțȔȫȫȜȡȜǻȣȢȞȟȜȞȔȡȜȝȖǻȘȤȢȘȜȦȜ
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ȡȔȪȘșȤȚȔȖȧ©țȔȥȡȧȟȔǗȞȤȔȁȡȔǖȧȤ·ȓȡȢȠȧȞȤȜȟȔȥȰ
ȪȖǻȟȟȲțȔȪȖǻȟȔǗȞȔȟȲȚǻȖȕȢȟȢȦǻȥșȤȪșȣȤȢȗȡȢȁȟȔª
©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡș !  ǤȤȢȥȣȔȖ ǿȥȜ ! ȖȥȲ
ǨȞȤȔȁȡȧ  ǦȣȜ Ț !  ǤȢȞȜ ȥȢȡȪș ȖȥȦȔȡșª ©ǻ ȓ ȕ
țȔȥȡȧȖǧȔȞȘȧȠȜȣȤȢȞȟȓȦǻǥȖȧȦȰȥȓȘȧȬȧțȔȣȔȟȜȦȜ
ǦșȤȪș ȤȢțǻȤȖȔȦȜª ©ȠȢȁ ȥȟȰȢțȜ !  ǡȢȚș țǻȝȘȧȦȰ
ǻȖȜȤȢȥȦȧȦȰǢȢȚǻȢȕȢȲȘȡǻǥȢțȣȔȡȔȩȔȲȦȰȣȢȗȔȡș
ǘȡȜȟș ȥșȤȪș ȦȤȧȘȡș  Ƕ ȖȜȪǻȘȓȦȰ ȥȧȞȤȢȖȔȦȧ  Ƕ
ȡȔȟȟȲȦȰȚȜȖȢȁǟȢțȔȪȰȞȢȁȦǻȁȞȤȢȖǻǬȜȥȦȢȁȥȖȓȦȢȁ
! Ȕ ȠșȚ ȦȜȠȜ  ǡșȚ ȡȢȚȔȠȜ ȤȧȦȔ  Ƕ ȕȔȤȖǻȡȢȞ
ȤȢțǻȖ·ǿȦȰȥȓª ©ǦȣȜ ȗșȦȰȠȔȡș ȣȢȞȜ ȖȥȦȔȡș  ǤȤȔȖȘȔ
ȡȔ ȥǻȠ ȥȖǻȦǻª ©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª  ǥșȖȢȟȲȪǻȝȡǻȝ
ȡȔȥȦȤȢǿȡȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ ȥȟȧȚȜȦȰ ȦȔȞȢȚ
ȥȣȢȤǻȘȡșȡȜȝǻțȣȢȣșȤșȘȡǻȠȜȠȢȦȜȖȥȡȧȞȢțȔȞǻȖ ȦȢȕȦȢ
ȥȔȠȢȁ ©ȖȢȟǻª  ǻ ȣȤȢȕȧȘȚșȡȡȓ ȁȩ ȘȢ ȕȢȤȢȦȰȕȜ țȔ ȖȢȟȲ
©ȡȔ Ȗȥǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǗȜȥȢȞǻ ȠȢȗȜȟȜ ! ǣȪș ȖȢȟȓ
ȥȣȜȦȰǠȓȗȟȔȖȢȡȔȥȟȔȖȡȢȟȓȗȟȔȖȢȡȔȖȞȧȣǻǜȡȔȠȜ
ȞȢțȔȞȔȠȜ!ǨȥǻȠȜǻȖȥȦȔȡșȠȦȔǖȢȗȝȢȗȢțȡȔǿ
ǟȢȟȜȦȢ Ȧș ȕȧȘșª ©ǖȧȖȔǿ Ȗ ȡșȖȢȟǻ ǻȡȢȘǻ țȗȔȘȔȲª
ȤȤ —  ǬȔȥȦș ȖȚȜȖȔȡȡȓ ȘǻǿȥȟȢȖȔ ©ȖȥȦȔȦȜª
ȣȢȗȟȜȕȟȲǿ ȥșȠȔȡȦȜȞȧ ȖȥȦȔȖȔȡȡȓ ȞȢțȔȞǻȖ ȡȔȤȢȘȧ
ǖȢȗȔȣȤȔȖȘȜȥȢȡȪȓ ǻȡȔȖȢȘȜȦȰȡȔȘȧȠȞȧȣȤȢȣȢȖȥȦȔȡȡȓ
ǢȔȥȞȤǻțȡȜȝȠȢȦȜȖȣȢȟǻȦȜȫȡȢȗȢȠȢȖȫȔȡȡȓȧȞȤȡȔȤȢȘȧ
Ȗ©ǶȤȚȔȖȪǻªȣȤȢ©ȥșȤȘșȬȡȧǨȞȤȔȁȡȧª©ǜȔȭȢȁȁȘǻȦȜ
Ȗ ȞȔȝȘȔȡȔȩ ȠȢȖȫȔȦȰ"ª ȧ ȖǻȤȬǻ ©Ƕ ȖȜȤǻȥ ȓ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª
©ǢșȡȔȫș ȟȲȘȜ ȣȢȘȧȤǻȟȜ  ǢǻȠǻ ȡȔ ȣȔȡȭȜȡȧ ǻȘȧȦȰ  Ƕ
ȘǻȦȢȫȢȞȥȖȢȁȩȖșȘȧȦȰª©ǕȭșȣȢȗȔȡȬșȡȔǨȞȤȔȝȡǻ
ǙȜȖȜȦȜȥȰ ȣȟȔȞȔȦȰ — ǻ ȠȢȖȫȔȦȰª  ȥȣȤȜȝȠȔǿȦȰȥȓ ȓȞ
ȢțȡȔȞȔ ȖȣȢȞȢȤșȡȢȥȦǻ ȓȞ ȡșȗȔȦȜȖȡȜȝ ȣȢȟȲȥ ȕȔȚȔȡȢȁ
ȣȤȢȦȜȟșȚȡȢȥȦǻ — ȔȞȦȜȖȡȢȁ ȕȢȤȢȦȰȕȜ ǢȔȖǻȦȰ ȘȢȞǻȤ
ȧ ȠȢȖȫȔȡȡǻ ȔȞȦȧȔȟǻțȧǿ ǻȠȣșȤȔȦȜȖ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȣȢ
ȖȥȦȔȡȡȓ
ǙȤȧȗȜȝ ȣȢȦȧȚȡȜȝ ȨȔȞȦȢȤ ȭȢ ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȖ ȣȢȓ
Ȗȧ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȩ ȡȔȥȦȤȢȁȖ ȦȔ ǻȘșȝ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȣȢșțǻȁ—ȔȡȦȜȪȔȤȜȥȦȥȰȞȔȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȰȔȞȪșȡȦȧȖȔȡȡȓ
ȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻȘȢȞȢȤǻȡȡȜȩțȠǻȡȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȗȢȥȧȥȣǻȟȰ
ȡȢȗȢ ȧȥȦȤȢȲ ȠȢȡȔȤȩǻȫȡȢȗȢ ǻ ȞȤǻȣȢȥȡȜȪȰȞȢȗȢ ǙȢ ȦȔ
ȞȢȗȢ ȖȜȥȡȢȖȞȧ ȣǻȘȖȢȘȜȟȢ țȢȞȤ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǦȢȡ — Ǩ
ȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓªȘȢȬȞȧȟȰȡșȥȔȦȜȤȜȫȡșȖȜȥȠǻȲȖȔȡȡȓ
ȤȢȥ ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȔ ȘȜȥȞȤșȘȜȦȔȪǻȓ ȪȔȤȥȰȞȢȁ ȖȟȔȘȜ ȧ
ȥȪșȡȔȩ ©ȣȔȤȔȘȧª ȦȔ ȠȢȤȘȢȕȢȲ Ȗ ȣȔȟȔȦȔȩ ǡȜȞȢȟȜ Ƕ
ȢȥȞȔȤȚșȡȡȓ ǤșȦȤȔ Ƕ ȦȔ ǟȔȦșȤȜȡȜ ,, țȔ ȣȢȡșȖȢȟșȡȡȓ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȡșȭȔȘȡȧ șȞȥȣȟȧȔȦȔȪǻȲ ȞȢțȔȞǻȖ ȓȞ ȖǻȝȥȰȞ ȦȔ
ȤȢȕȢȫȢȁ ȥȜȟȜ ©ǫș ȦȢȝ ȣșȤȖȯȝ ȭȢ ȤȢțȣȜȡȔȖ  ǢȔȬȧ
ǨȞȤȔȁȡȧǕȖȦȢȤȔȓȘȢȞȔȡȔȟȔǗȘȢȖȧȥȜȤȢȦȜȡȧǟȔȦȜ
ȞȔȦȜȟȲȘȢȁȘȜªȤȤ— țȔȧȖ·ȓțȡșȡȡȓȗșȦȰȠȔȡǻȖ
ȞȢȦȤǻ ȢȕȥȦȢȲȖȔȟȜ ȡȔȪ ǻȡȦșȤșȥȜ ȖǻȦȫȜțȡȜ Ȕ ȦȔȞȢȚ
țȖȜȡȧȖȔȫșȡȡȓǡȜȞȢȟȜǶȦȔȝȢȗȢȤșȚȜȠȧȖȤȧȥȜȨǻȞȔȪǻȁ
ȦȔ ȖȜțȜȥȞȢȖǻ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȧ ȣȢȥȦǻȝȡȢȠȧ ȖȜȥȠȢȞȦȧȖȔȡȡǻ
ȟȲȘȥȰȞȜȩȤșȥȧȤȥǻȖțǨȞȤȔȁȡȜ
ǨȚș ȥȔȠș ȗȡǻȖȡș țȔȣȜȦȔȡȡȓ Ȗ ȦǻȝȦȔȞȜ ©ȞȢȠșȘǻȁª
©ǦȢȡª ©ǬȜȘȢȖȗȢȭșȡȔȥǻȠȥȖǻȦǻǟȔȦȔȠȣȔȡȧȖȔȦȜ""ª
ȤȤ —  ȖȜȞȔțȧǿ ȖȣșȖȡșȡǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȦȢȠȧ

ȭȢ ȖȟȔȘǻ ȤȢȥ ȪȔȤǻȖ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȠȔǿ ȞȢȟȜȥȰ ȣȤȜȝȦȜ
ȞǻȡșȪȰǴȞȜȠȫȜȡȢȠȪșȖǻȘȕȧȘșȦȰȥȓ"ǢȔȢȥȡȢȖǻȨǻȡȔȟȧ
ȣȢșȠȜ ȪȔȤȣǻȥȟȓȣȢȩȠǻȟȟȓțȔȟȜȬȜȖȥȓȥȔȠȥȔȠǻȥǻȡȰȞȜȝ
ȗȤǻțȡȜȝ©ȠșȘȖǻȘȰªȢȕșȤȡȧȖȥȓȡȔ©ȠșȘȖșȘȜȞȔªȥȩȢȚȢȗȢ
ȡȔ ©ȞȢȬșȡȓª ȕȢ ȝȢȗȢ ȣȢȞȜȡȧȟȜ ȣȔȡȜ ©ȣȧțȔȦǻª ȘȤǻȕȡǻ
ȫȜȡȢȖȡȜȞȜ ȫșȟȓȘȰ ǻ ©ȠȢȥȞȔȟǻªȖȢȓȞȜ  Ƕ ǩȤȔȡȞȢ ȧ
ȥȦ ©ǧșȠȡș ȪȔȤȥȦȖȢ ǦȦȧȘǻȓ ț ȣȤȜȖȢȘȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
ȣȢșȠ ´ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓµ ǻ ´ǟȔȖȞȔțµª
 ȘǻȝȬȢȖȖȜȥȡȢȖȞȧȭȢ©ȞǻȡșȪȰȦșȠȡȢȗȢȪȔȤȥȦȖȔª
ȥȦȔȡșȦȰȥȓȖȡȔȥȟǻȘȢȞȝȢȗȢ©ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢȥȔȠȢȖȕǻȝȥȦȖȔª
©ǡȔȬȜȡȔȦșȠȡȢȗȢȪȔȤȥȦȖȔȦȔȞǻțȕȧȘȢȖȔȡȔȭȢȠȧȥȜȦȰ
ȬȖȜȘȬșȫȜȣǻțȡǻȬșȥȔȠȔȤȢțȣȔȥȦȜȥȓ!ǥȢțȧȠǻǿȦȰȥȓ
ȡș ȕșț ȦȓȚȞȜȩ țȔȕȧȤșȡȰ ȡș ȕșț ȖșȟȜȞȜȩ ȚșȤȦȖ ǧș
ȥȔȠȢȤȧȝȡȧȖȔȡȡȓ ȝ ȣȢȞȔțȔȖ ȡȔȠ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȞǻȡȪșȖǻȠ
ȧȥȦȧȣǻ ´Ǧȡȧµª ǩȤȔȡȞȢ ǧ  Ǧ   ǮȢ ȤȢțȧȠǻȖ
ǩȤȔȡȞȢ ȣǻȘ ©ȦȓȚȞȜȠȜ țȔȕȧȤșȡȡȓȠȜª ȦȔ ©ȖșȟȜȞȜȠȜ
ȚșȤȦȖȔȠȜª" ǥșȖȢȟȲȪǻȝȡǻ țȤȧȬșȡȡȓ ȦȔ ȁȩȡǻ ȚșȤȦȖȜ ȓȞ
ǻț ȕȢȞȧ ȣȢȖȥȦȔȟȜȩ ȦȔȞ ǻ ț ȕȢȞȧ ȣȔȡǻȖȡȜȩ ȖșȤȥȦȖ" ǬȜ
ȞȤȜȖȔȖǻ ȞȔȦȔȞȟǻțȠȜ ȖȥșȤșȘȜȡǻ ȥȔȠȢȁ ȖȟȔȘȡȢȁ ǻǿȤȔȤȩǻȁ
ȦȤȜȖȔȟǻ ȤșȣȤșȥǻȁ țȔȥȦȢȥȢȖȔȡǻ ȤșȚȜȠȢȠ ȘȢ ȦȜȩ ȣȢȟǻȦ
ǻȡȔȞȢȘȧȠȪǻȖȞȢȦȤǻȠȔȟȜȕțȔǩȤȔȡȞȢȠ©ȣȤȜȥȞȢȤȜȦȜª
©ȡșȠȜȡȧȫȜȝ ȣȤȢȪșȥ ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢ ȥȔȠȢȖȕǻȝȥȦȖȔª ȪȔ
ȤȜțȠȧ" ǙȢȠȜȥȟȲȖȔȦȜ ȠȢȚȡȔ Ȥǻțȡș ȦȔ ȥȔȠ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȓȞȖȜȣȟȜȖȔǿțȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȗȢ©ǦȡȧªȖȥșȦȔȞȜȣșȤșȘȕȔȫȔȖ
ȔȞȦȜȖȡȜȝȬȟȓȩȣȢȖȔȟșȡȡȓȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȡȢȣȢȠǻȭȜȪȰȞȢȗȢ
ȟȔȘȧǤȢșȦȖȜȥȟȢȖȜȖȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓȡȔȡȔȤȢȘȡȧȤșȖȢȟȲȪǻȲ
ȣȤȜȞȟȜȞȔȡȡȓȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓ ȓȞȢȁ ȢțȖȧȫȜȖ ȧ țȖșȤȡșȡȡǻ ȘȢ
ȥȧȫȔȥȡȢȁȝȢȠȧǨȞȤȔȁȡȜȣȢțȕȔȖȟșȡȢȁȡȔȪ ȗșȦȰȠȔȡȥȰȞȢȁ 
ȖȟȔȘȜ Ȕ ȦȢȠȧ — ©ȕșțȦȔȟȔȡȡȢȁ ȖȘȢȖȜª ©ǤȢȤȔȘȜȠȢȥȰ
ȣȢȥȧȠȧǿȠǤȢȞȜȥȢȡȪșȖȥȦȔȡșǤȢȞȜȦȖȢȁȠȔȟǻȘǻȦȜ
ǢȔȖȢȤȢȗȔȥȦȔȡȧȦȰª ȤȤ— ǤȢȘǻȕȡǻȢȥȞȔȤȚșȡȡȓ
ȤȢȥ ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȔ țȔ ȞȤȜȖȔȖș țȔȗȔȤȕȔȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ
țȡȜȭșȡȡȓ ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȜ ȣȤȢțȖȧȫȔȟȜ ȝ ȧ ©ȠǻȥȦșȤǻȁª
©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩªȣȢșȠǻ©ǶȤȚȔȖșȪȰªȧ©ǟȔȖȞȔțǻªȪȔȤȜțȠ
ț ȝȢȗȢ șȞȥȣȔȡȥǻȢȡǻȥȦȥȰȞȢȲ ȣȢȟǻȦȜȞȢȲ țȔȦȔȖȤȢȖȔȡȢ ȓȞ
©ȞȔȦȔª ȡș ȟȜȬș ǨȞȤȔȁȡȜ Ȕ ȝ ǻȡ ȣǻȘȞȢȤșȡȜȩ ȡȔȤȢȘǻȖ
ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁǻȠȣșȤǻȁ
ǢȔȤșȬȦǻȭșȢȘȜȡȥȦȤȧȠǻȡȰǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȢșțǻȁȭȢ
ȤșȖȢȟȲȪǻȢȡǻțȧǿ ȁȁ — ȔȡȦȜȞȤǻȣȢȥȡȜȪȰȞș ȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓ
ȧȞȤȔȝ ȡșȗȔȦȜȖȡș ȢȥȧȘȟȜȖș țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȞȤǻȣȢȥȡȜȪȰȞȢȁ
ȘǻȝȥȡȢȥȦǻ ȣȢȠǻȭȜȪȰȞȢȁ ȥȖȔȖȢȟǻ ȣǻȘȡșȥșȡȡȓ ȔȡȦȜȨșȢ
ȘȔȟȰȡȢȗȢ ȣȤȢȦșȥȦȧ ȥșȟȓȡ ȞȤǻȣȔȞǻȖ  ȣȢȠȥȦȜ ȣȔȡȔȠ
ȞȤȜȖȘȡȜȞȔȠ ȣǻȘȣȔȟ ȠȔǿȦȞȧ ȖȕȜȖȥȦȖȢ  ȧȫȜȡșȡȢȁ
ȁȩȡǻȠȜ ȚșȤȦȖȔȠȜ ©ǟȡȓȚȡȔª ©ǡȔȤȜȡȔª ©ǴȞȕȜ ȦȢȕǻ
ȘȢȖșȟȢȥȓª ©Ƕ ȖȜȤǻȥ ȓ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª ©ǴȞȕȜ ȖȜ țȡȔȟȜ
ȣȔȡȜȫǻª  ǗȜȞȤȜȦȦȓ țȟȢȫȜȡǻȖ ȪȔȤȜțȠȧ ȣȢțȕȔȖȟșȡȡȓ
ȠȢȡȔȤȩǻȫȡȢȞȤǻȣȢȥȡȜȪȰȞȢȗȢ ȟȔȘȧ Ȗ ǥȢȥǻȝȥȰȞǻȝ ǻȠȣșȤǻȁ
ȕȧȘȰȓȞȢȗȢ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓ — Ȫș Ȗȥș ȣȢ
ȥȧȦǻ ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȧȖȔȟȢ ȣȤȔȖȢ ȡȔȤȢȘȧ ȡȔ ȥȜȟȢȖȜȝ ȢȣǻȤ
ȔȡȦȜȡȔȤȢȘȡȢȠȧȤșȚȜȠȢȖǻǻȡȔȞȬșȞȔȚȧȫȜ—ȣȤȔȖȢȡȔ
ȤșȖȢȟȲȪǻȲǧȔȞȔȣȢșțǻȓȣȢȤȢȘȚȧȖȔȟȔȕȧȡȦǻȖȡǻȡȔȥȦȤȢȁ
ȭȢ ȣșȤșȘȕȔȫȔȟȜ țȕȤȢȝȡș ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ ǻț țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȠ
ȡȔȥȜȟȰȥȦȖȔȘȟȓȣȢȖȔȟșȡȡȓȖȟȔȘȜȪȔȤȓȝȣȢȠǻȭȜȞǻȖ

ǥǚǗǣǠǳǫǶǣǢǶǜǡ

Ǩ ȣȢșȠǻ ©ǾȤșȦȜȞª ǭșȖȫșȡȞȢ ȧȥȟȔȖȜȖ ȫșȥ ȣȤȢ
ȣȢȖǻȘȡȜȞȔ ȤșȨȢȤȠȔȦȢȤȔ ǴȡȔ ǘȧȥȔ Ȗ ȞǻȡȪǻȖȪǻ ©ǣȡ
ȡȔȘ ȗȢȟȢȖȢȲ  ǦȦȔȤȜȝ ǛȜȚȞȔ ț ǧȔȕȢȤȢȖȔ  ǡȔȩȡȧȖ
ȕȧȟ ȔȖȢȲª ȤȤ —  — Ǵ ǛȜȚȞȧ ȖȔȦȔȚȞȔ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȞȤȜȟȔ ȗȧȥȜȦȥȰȞȢȗȢ Ȥȧȩȧ ȦȔȕȢȤȜȦǻȖ  ǻ
Ȗ ȝȢȗȢ ȢȥȢȕǻ ȗȧȥȜȦȥȰȞǻ ȖǻȝȡȜ ȣșȤȬȢȁ ȣȢȟȢȖȜȡȜ  ȥȦ
ȖȜțȡȔȡǻȫșȥȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȤșȟǻȗȥșȟȓȡȥȰȞȢȲȤșȖȢȟȲȪǻǿȲ
ȭȢ ȤȢțȗȢȤȡȧȟȔȥȓ ȣȤȢȦȜ ȡǻȠ ȨșȢȘȔȟȰȡȢǻȠȣșȤȥȰȞȢȗȢ
ȣȢȡșȖȢȟșȡȡȓ ǤȢȫȔȦȞȢȖǻ ȤȓȘȞȜ ©ǾȤșȦȜȞȔª ©ǟȤȧȗȢȠ
ȡșȣȤȔȖȘȔ ǻ ȡșȖȢȟȓ  ǢȔȤȢȘ țȔȠȧȫșȡȜȝ ȠȢȖȫȜȦȰ  Ƕ ȡȔ
ȔȣȢȥȦȢȟȰȥȰȞǻȠȣȤșȥȦȢȟǻǬșȤȡșȪȰȗȢȘȢȖȔȡȜȝȥȜȘȜȦȰ
ǠȲȘȥȰȞȢȲ ȞȤȢȖǻȲ ȬȜȡȞȧǿ  Ƕ ǥȔȝ ȧ ȡȔȝȠȜ ȢȘȘȔǿª
ȤȤ— ȥȣȤȜȝȠȔȟȜȥȓȝȣȢȬȜȤȲȖȔȟȜȥȓȖǥȢȥǻȝȥȰȞǻȝ
ǻȠȣșȤǻȁțȢȞȤȧȤȢȥȣșȤșȞȟȔȘǻȦȔȣșȤșȤȢȕȞȔȩȓȞȣȢȟǻȦ
ȘșȞȟȔȤȔȪǻȓ ȭȢ ȖȜȞȤȜȖȔȟȔ ȖȔȘȜ ȦȢȗȢȫȔȥȡȢȁ ȘǻȝȥȡȢȥȦǻ ǻ
ȣȤȢȕȧȘȚȧȖȔȟȔȔȞȦȜȖȡȜȝȥȣȤȢȦȜȖȡȔȢȥȡȢȖǻȪȜȩȤȓȘȞǻȖ
ȕȧȟȢȥȞȟȔȘșȡȢȣǻȥȡȲțȔȨǻȞȥȢȖȔȡȧȥșȤșȘȤȢȕǻȦȡȜȞǻȖ
ǪȔȤȞȢȖȔǻǙȢȡȕȔȥȧ ǶȖȔȞǻȡȥ— 
ǗǻȟȰȡȜȠȜ ȣșȤșȞȟȔȘȔȠȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȔȞȦȧȔȟǻțȧȖȔȖ Șș
ȓȞǻ ȕǻȕȟǻȝȡǻ ȣȥȔȟȠȜ ȣșȤșȢȤǻǿȡȦȧȖȔȖȬȜ ȁȩȡǻȝ țȠǻȥȦ ȡȔ
ȥȢȪȝȡȔȪȗȡȢȕȟșȡȡȓȧȞȤȡȔȤȢȘȧȖǥȢȥǻȝȥȰȞǻȝǻȠȣșȤǻȁ
ȦȔ ȖȜȥȟȢȖȜȖȬȜ țȔȖȧȔȟȰȢȖȔȡȢ ȡȔȦȓȞȔȠȜ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻ
ȡȔȥȦȤȢȁ ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟȠȜª  ǗȜȤȔȚșȡǻ Ȗ ǖǻȕȟǻȁ ȠȢ
ȦȜȖȜ ȡȔȪ ȡșȖȢȟǻ ȥȢȪ ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ ȖȜțȜȥȞȧ
ȣȤȢȦșȥȦȧȘȔȖȔȟȜǭșȖȫșȡȞȢȖǻțȠȢȗȧȧȨȢȤȠǻȣșȤșȥȣǻȖȧ
ȥȔȞȤȔȟȰȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ ȖȜȞȤȜȖȔȦȜ ȧȦȜȥȞȜ ȭȢ ȁȩ ȫȜȡȜȟȜ
ǻȠȣșȤȥȰȞȔ ȖȟȔȘȔ ȝ ȣȢȠǻȭȜȞȜ țȔȞȟȜȞȔȦȜ ȘȢ ȕȢȤȢȦȰȕȜ
ȣȤȢȦȜ ȪȔȤȜțȠȧ Ǩ ȣșȤșȥȣǻȖǻ ȣȥȔȟȠȔ    ǻȘȧȫȜ țȔ
ȕǻȕȟǻȝȡȜȠȦșȞȥȦȢȠǭșȖȫșȡȞȢȖȢȫǻȞȧȖȔȡȡǻȖȜțȖȢȟșȡȡȓ
ȡȔȤȢȘȧȣȢȞȟȔȘȔǿȡȔȘǻȲȡȔǖȢȗȔ ©ǟȢȟȜȥȰǖȢȗȡȔȠȖșȤȡș
ȖȢȟȲǥȢțǻȕ·ǿȡșȖȢȟȲª ȔȟșȓȞȜȠȫȜȡȢȠǖȢȗ©ȤȢțǻȕ·ǿ
ȡșȖȢȟȲªȡșȣȤȢȓȥȡȲǿ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȘȢȣșȤȬȢȘȚșȤșȟȔȖ
ȓȞȢȠȧȪȲȘȧȠȞȧȡșȞȢȡȞȤșȦȜțȢȖȔȡȢ ǨȣșȤșȥȣǻȖǻȣȥȔȟȠȔ
   țȡȢȖȦȔȞȜ țȗǻȘȡȢ ț ȝȢȗȢ țȠǻȥȦȢȠ — ȡȔȦȓȞ ȡȔ
ȣǻȘȡșȖǻȟȰȡș ȥȦȔȡȢȖȜȭș ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȧ ©Ǖ ȡȜȡǻ  !
ȖȢȤȢȗȜȡȢȖǻǥȢțȞȤȔȘȔȲȦȰȓȞȢȖșȪȰȡȔȥǶȚșȤȧȦȰª 
ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝ ǻț ȘȔȖȡǻȠȜ ȣȤȜȞȟȔȘȔȠȜ ȞȤȜȖȔȖȢȗȢ — ț
ǖȢȚȢȁ ȖȢȟǻ — ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ țȣǻȘ ȫȧȚȢțșȠȡȢȗȢ ȗȡǻȦȧ
ȨȔȞȦȜȫȡȢ — ȡȔ ȠȔȦșȤǻȔȟǻ ȥȦȔȤȢțȔȖǻȦȡȢȁ ȘȔȖȡȰȢǿȖȤ
ǻȥȦȢȤǻȁȔȖȣǻȘȦșȞȥȦǻ—ǻȥȦȢȤǻȁȞȢțȔȪȰȞȢȁǻțȫȜȥȟșȡȡȜȠȜ
ȖȜȥȦȧȣȔȠȜ ȣȤȢȦȜ ȣȢȟȰȥȬȟȓȩșȦȥȰȞȢȗȢ ȦȔ ȤȢȥ
ǻȠȣșȤȥȰȞȢȗȢ ȣȢȡșȖȢȟșȡȡȓ ©Ƕ ȘǻȘȜ ȡȔȠ ȤȢțȞȔțȧȲȦȰ 
ǤȤȢ ȘȔȖȡǻ ȞȤȢȖȔȖǻ  ǧǻȁ ȟǻȦȔ ȓȞ ȤȧȞȢȲ  ǧȖșȤȘȢȲ
ǦȖȢǿȲ  ǥȢțȖ·ȓțȔȖ ǧȜ ȡȔȬǻ ȤȧȞȜ  Ƕ ȣȢȞȤȜȖ țșȠȟșȲ 
ǧȤȧȣȜ ȖyȤȢȚǻª ǧȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ ȡȔȖȢȘȜȦȰȥȓ ȠǻȥȦȢȞ ȘȢ
țȔȖșȤȬȔȟȰȡȢȗȢ ȔȞȢȤȘȧ — ȘìȠȞȜ ȣȤȢ ȘȢȞȢȡșȫȡǻȥȦȰ
țȕȤȢȝȡȢȗȢ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ ȣȤȢȦȜ ȤȢȥ ȪȔȤȜțȠȧ ©ǤȢȕȢȤȢȖ
ǧȜ ȣșȤȬȧ ȥȜȟȧ  ǤȢȕȢȤȜ Ț ǻ ȘȤȧȗȧ  Ǯș ȟȲȦǻȬȧ
!ǦȠȜȤȜȟȔȥȓȘȧȬȔȡȔȬȔǧȓȚȞȢȚȜȦȰȖȢȞȢȖȔȩ
ǗȥȦȔȡȰȚșǖȢȚșȣȢȠȢȚȜȡȔȠǗȥȦȔȦȰȡȔȞȔȦȔțȡȢȖȧª
Ǩ ǤȥȔȟȦȜȤǻ ȣȤȓȠȢ ȡș ȝȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ©ȣșȤȬȧ ȥȜȟȧª ǻ
©ȘȤȧȗȧȥȜȟȧȭșȟȲȦǻȬȧªȩȢȫȔȖȢȡȜȠȔȲȦȰȥȓȡȔȧȖȔțǻ
ȧ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡǻ ȡșȖȢȟǻ țȔ ©ȘȡǻȖ ȘȔȖȡǻȩª ǻ ȡșȖȢȟǻ
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©ȦșȣșȤª ǟǻȡȪǻȖȞȔ Ț ȞȔȡȢȡǻȫȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ ȠǻȥȦȜȦȰ Ȧș
ȥȔȠș ȣȤȢȩȔȡȡȓ ȘȢ ǖȢȗȔ ȘȢȣȢȠȢȗȦȜ ȡȔȤȢȘȢȖǻ — ȦȔȞȢȚ
ȔȞȦȜȖȡȢȠȧ ȥȧȕ·ǿȞȦȢȖǻ — țȘȢȕȧȦȜ ȖȢȟȲ ©ǨȥȦȔȡȰ ȡȔȠ
ȡȔ ȘȢȣȢȠȢȗȧ  ǻ ȖȜțȖȢȟȰ ȡȔȥ ȦȖȢȗȢ ȠȜȟȢȥșȤȘȓ ȤȔȘȜª
Ǥȥ ǤȢșȦȟȜȬșȣǻȘȥȜȟȜȖȞǻȡȪǻȖȞȧȥȖȢȗȢȦȖȢȤȧ
ȥșȠȔȡȦȜȞȢȲȣȢȖȥȦȔȡȡȓȣȤȢȦȜȘșȥȣȢȦȔȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȪȓ—
©ȖȥȦȔȦȰȡȔȞȔȦȔªǜȗǻȘȡȢțȢȕȢȠȔȦșȞȥȦȔȠȜȕǻȕȟǻȝȡȜȠȦȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠȖȜțȖȢȟșȡȡȓȡșȖȣȔȘșțȡșȕȔ—ȖȜȕȢȤȢȦȜ
ȖȢȟȲ ȠȔǿ ȥȔȠ ȡȔȤȢȘ țȖǻȥȡȢ țȔȖȘȓȞȜ ȥȣȤȜȓȡȡȲ ǖȢȗȔ
ǶȘșȢȟȢȗǻȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȖǻȤȬȔ țȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓ Ȗ ȤǻȫȜȭǻ
ȥȦȔȤȢțȔȖǻȦȡȢȁ Ȕ ȣȢ ȥȧȦǻ ȓțȜȫȡȜȪȰȞȢȁ ȣȔȤȔȘȜȗȠȔȦȜȞȜ
ȞȤȜȖȔȖș ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ ț ǖȢȚȢȲ ȣǻȘȠȢȗȢȲ  Ǩ ȦȢȠȧ Ț
ȤǻȫȜȭǻ ȡȔȥȦȔȡȢȖȜȖȣǻȘȦșȞȥȦǻȡȔțȕȤȢȝȡȧȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȧ
ȤșȖȢȟȲȪǻȲ  ȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ ȝ ȣȔȦșȦȜȞȔ ȗȢ ȣȥȔȟȠȔ
ȭȢ ȝȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȕȤȔȖ ȡș ȖȜȣȔȘȞȢȖȢ Ȫșȝ ȣȥȔȟȢȠ
ȡșȣȢȦȤșȕȧȖȔȖȔȞȦȧȔȟǻțȔȪǻȁ—ȘȢȥȜȦȰȕȧȟȢȖǻȘȦȖȢȤȜȦȜ
ȡȔȓȖȡǻȖȡȰȢȠȧȣȢȦșȡȪǻȝȡȢȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȡȡȓ
ǨǤȥȔȟȦȜȤǻȣȤȢ©ȣȤȔȖșȘȡȜȞǻȖªȥȞȔțȔȡȢȦȔȞ©ǶȘȖȢȥǻȫȡȜȝ
Ƞșȫ ȧ ȤȧȪǻ Ȗ ȡȜȩ  ȭȢȕ ȠǻȚ ȡȔȤȢȘȔȠȜ ȖȫȜȡȜȦȜ ȖǻȘ
ȣȟȔȦȧ  ȠǻȚ ȣȟșȠșȡȔȠȜ — ȣȢȞȔȤȔȡȡȓ  ȭȢȕ ȁȩ ȪȔȤǻȖ
țȔȕȜȦȜȧȞȔȝȘȔȡȜȔȁȩȡǻȩȖșȟȰȠȢȚ—ȧțȔȟǻțȡǻȣȧȦȔ
ȭȢȕȥȧȘȡȔȣȜȥȔȡȜȝȡȔȘȡȜȠȜȧȫȜȡȜȦȜª Ǥȥ— 
ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ — ©ȣȤȔȖǻª ©ȣȤșȣȢȘȢȕȡǻȁª ȠȔȲȫȜ ©Ƞșȫǻ
Ȗ ȤȧȞȔȩ ! ȘȢȕȤǻ  ǣȥȦȤǻ ȢȕȢȲȘȧ  ǢȔ ȢȦȠȭșȡǻǿ
ȓțȜȞȔȠ  Ƕ Ȗ ȡȔȧȞȧ ȟȲȘȓȠª ©ȢȞȧȲȦȰ ȪȔȤșȝ ȡșȥȜȦȜȩ 
Ǘ țȔȟǻțȡȜǿ ȣȧȦȔ  Ƕ ȁȩ ȥȟȔȖȡȜȩ ȢȞȢȖȔȠȜ  ǥȧȫȡȜȠȜ
ȢȞȤȧȦȓȦȰǶȢȥȧȘȓȦȰȗȧȕȜȦșȟșȝǦȧȘȢȠȥȖȢȁȠȣȤȔȖȜȠª
ǨȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ ȣȔȥȜȖȡȢȥȦǻ ȞȢțȔȪȰȞȜȩ ȡȔȭȔȘȞǻȖ ȧ
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª ©Ǖ ȧȡȧȞȜ" ȁȠ ȕȔȝȘȧȚș  ǛȜȦȢ ȥȢȕǻ
ȥǻȲȦȰª ȤȤ — țȔ ǻȡ ȖȔȤǻȔȡȦȢȠ — ©ǤȔ
ȡȔȠ ȚȜȦȢ ȥǻȲȦȰª —    ȔȚ ȡǻȓȞ ȡș ȥȩȜȟȓȟȢ
ǭșȖȫ șȡȞȔ ȘȢ ȣȤȜȠȜȤșȡȡȓ ǻț ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȢȠ ǻț
ȡȔȪ ǻ ȥȢȪ ȗȡȢȕȟșȡȡȓȠ Ȕ ȡȔȝȫȔȥȦǻȬș ȔȞȦȜȖǻțȧȖȔȟȢ
ȡșȖȦȢȠȡș ȣȤȔȗȡșȡȡȓ ȕȧȘȜȦȜ ©ȩȜȤșȡȡȧ ȖȢȟȲª ǞȢȗȢ
ȥȣȢȡȦȔȡȡǻțȔȞȟȜȞȜȣǻȘȡȢȥȜȟȜǻȘșȲȥșȟȓȡȥȰȞȢȁȤșȖȢȟȲȪǻȁ
ǖȢȝȞȢǳǦ ©ȖȥȦȔȖȔȝȦșǟȔȝȘȔȡȜȣȢȤȖǻȦșǶ
ȖȤȔȚȢȲțȟȢȲȞȤȢȖ·ȲǗȢȟȲȢȞȤȢȣǻȦșª ©ǴȞȧȠȤȧȦȢ
ȣȢȩȢȖȔȝȦșª  ©Ǖ ȭȢȕ țȕȧȘȜȦȰ  ǪȜȤșȡȡȧ ȖȢȟȲ ȦȤșȕȔ
ȠȜȤȢȠǘȤȢȠȔȘȢȲȢȕȧȩȥȦȔȟȜȦȰǧȔȘȢȕȤșȖȜȗȢȥȦȤȜȦȰ
ȥȢȞȜȤȧǧȔȝțȔȩȢȘȜȦȰȥȓȖȚșȕȧȘȜȦȰª ©ǴȡșȡșțȘȧȚȔȲ
ȡǻȖȤȢȞȧª  ǤȢșȦ ȣȤȜȝȠȔȖ ȤșȖȢȟȲȪǻȲ ȓȞ ȕȢȤȢȦȰȕȧ țȔ
ȡȔȪ ȦȔ ȥȢȪ ȥȖȢȕȢȘȧ țȔ ȥȢȪ ȤǻȖȡȢȣȤȔȖȡǻȥȦȰ ȓȞ țȔȥǻȕ
ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ǻȘȜȟǻȁ ȡȔ ȖȢȟǻ ȥȔȠȢȖȤȓȘȡȢȗȢ ȡȔȤȢȘȡȢ
ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢȗȢ ȟȔȘȧ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȗȢ ȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢȗȢ ȡȔ țȔȥȔȘȔȩ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ
ȝȠȢȤȔȟǻ 
Ǣș ȖȚȜȖȔȲȫȜ ȥȔȠȢȗȢ ȥȟȢȖȔ ©ȤșȖȢȟȲȪǻȓª țȤǻȟȜȝ
ǩȤȔȡȞȢȧȥȦ©>ǢȔȤȢȞȢȖȜȡȜǧǘǭșȖȫșȡȞȔ@ª ȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢ
Ȗ— ȣȢȞȔțȔȖȭȢǭșȖȫșȡȞȢȤȢțȧȠǻȖȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ
țȕȤȢȝȡȢȗȢ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ Șȟȓ țȘȢȕȧȦȦȓ ȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻ ǨȞ
ȤȔȁȡȜ ©«ȣȢȧȫșȡȜȝ ȘȢȥȖǻȘȢȠ ȖǻȞǻȖ ǻ ȠȢȤȓȠȜ ȣȤȢȟȜȦȢȁ
ȞȤȢȖȜǭșȖȫșȡȞȢȘȢȕȤșțȡȔȖȭȢȦȔȞǻȤșȫǻȓȞȥȖȢȕȢȘȧ
ȟȲȘȜȡȜȝȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻȓȞȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȧȥȔȠȢȥȦǻȝȡǻȥȦȰ

130

ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȦȔȣȢȖȡȢȣȤȔȖȡǻȥȦȰȡșȘǻȥȦȔǿȦȰȥȓȣȤȢȥȦȢțǖȢȚȜȩȤȧȞ
ȓȞ ǡȢȝȥșȝ ȦȔȕȟȜȪǻ ǜȔȞȢȡȧ ȡȔ ǦǻȡȔȁ ȭȢ ȁȩ ȡș ȘȔȲȦȰ
ț ȟȔȥȞȜ ǻ Șȟȓ ȡȔȬȜȩ ȗȔȤȡȜȩ Ȣȫșȝ Ȧǻ ȭȢ ȘȢȥǻ ȦȓȗȟȜ
ȞȢȤȜȥȦȰ ț ȡȔȬȢȗȢ ȣȢȡșȖȢȟșȡȡȓ ț ȡȔȬȢȁ ȦșȠȡȢȦȜ ȦȔ
ȕǻȘȡȢȦȜǭșȖȫșȡȞȢȖǻȘȫȧȖȔȖȧȥǻǿȲȘȧȬșȲȭȢȕȢȤȢȦȰȕȔ
țȔ ȢȥȖȢȕȢȘȚșȡȡȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȡȔȪǻȁ ȕȧȘș ȖȔȚȞȔª
ǜȔȪȜȦȧȖȔȖȬȜ ȖȜȭșȡȔȖșȘșȡȜȝ ȧȤȜȖȢȞ ǻț ȖǻȤȬȔ ©Ǵ ȡș
ȡșțȘȧȚȔȲȡǻȖȤȢȞȧªǻțȗȔȘȔȖȬȜȦȢȝȥȔȠȜȝȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȝ
țȔȞȟȜȞȧ©ǜȔȣȢȖǻȦǻ—ǴȞȧȠȤȧȦȢȣȢȩȢȖȔȝȦșªǩȤȔȡȞȢ
ȘȢȘȔȖ ©ǗȢȟȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧ ȓȖȟȓȟȔȥȰ ȝȢȠȧ
ȠȢȖ ȥȢȡȪș ȭȢ ȥȩȢȘȜȦȰ ȥȞȧȣȔȡș Ȗ ȞȤȢȖǻ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ
ȖȢȤȢȗǻȖª ǩȤȔȡȞȢǧǦ— 
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȖ ȖǻȤȧ Ȗ ȣȢȖȔȟșȡȡȓȣȔȘǻȡȡȓ
ȪȔȤȔȦȧ ©ǴȞ ȧȠȤȧ ȦȢ ȣȢȩȢȖȔȝȦșª ©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ ǻ
ǘȔȟǻȟșȝª©ǪȢȫȔȟșȚȔȫȢȗȢȝȡșȕ·ȲȦȰª©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜ
ȡșȕȢȤȔȞȜª©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª ȡȔȥȜȟȔȖ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȧȞȔȤȧȡȔȪȔȤǻȖ©ǖȢȘȔȝȞȔȦȜȁȩȣȢȥȦȜȡȔȟȜ
ǣȦȜȩ ȪȔȤǻȖ ȞȔȦǻȖ ȟȲȘȥȰȞȜȩª ©ǫȔȤǻª ȤȤ — 
ȥȧȗșȥȦǻȲȖȔȖȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȝȥȧȘȡȔȘȪȔȤȥȰȞȢȲȤȢȘȜȡȢȲ
©ǬȜ ȕȧȘș ȥȧȘ ǬȜ ȕȧȘș ȞȔȤȔ  ǫȔȤȓȠ ȪȔȤȓȦȔȠ ȡȔ
țșȠȟǻ"ª ©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜȡșȕȢȤȔȞȜª ȖȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡȜȩ
ȖȜȘǻȡȡȓȩ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ©ȖǻȦȤȧ ț ȣȢȟȓª ǻ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ
ȥȧȘȧ ȖǻȭȧȖȔȖ ȡșȖǻȘȖȢȤȢȦȡȧ ȞȔȤȧ ȪȔȤȥȰȞǻȝ ȘȜȡȔȥȦǻȁ
©ǗǻȦșȤ ț ȣȢȟȓ  ǙȜȩȡș ȣȢȗȡș ǻ ȣȢȟȔȠȔ  Ƕ ȖȔȬȔ țȟȔȓ
ȥȖȢǿȖȢȟȓ  ǦȔȠȔ ȥȞȧȣȔǿȦȰȥȓ ȥȔȠȔ  Ǘ ȥȖȢȁȝ ȞȤȢȖǻ
ǤȟȔȫȖșȟȜȞȜȝǗȢȠǿȥȦȢȟȰȖȜȫȜȭȢȗȢȤȜȞȔǤȢȫȧȲȦȰ
ȟȲȘș Ƕ ȦȢȝ ȣȟȔȫ  ǢǻȞȫșȠȡȜȝ ȘȢȖȗȜȝ ǻ ȣȢȗȔȡȜȝ 
ǡșȚȜ ȟȲȘȰȠȜ ȖȢ ȣȤȜȦȫȧ ȥȦȔȡș  ǦȔȠȢȘșȤȚȔȖȡȜȝ
ȢȦȢȝ ȣȟȔȫª ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ ǶǿțșȞǻȁȟȲª  Ǘ Ƕǿț  
ȨǻȗȧȤȧǿ ©ȥȩǻȘȡȜȝ ȖǻȦșȤª ǭșȖȫșȡȞȢ țȔȠǻȡȜȖ ȝȢȗȢ
ȡȔ ©ȖǻȦșȤ ț ȣȢȟȓª — ©ȡȔȦȓȞ ȡȔ ȡȔȤȢȘȡș ȣȢȖȥȦȔȡȡȓª
ǠȔȥȟȢǟȧȪȲȞǡǧȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔȡȔȦȟǻȝȢȗȢȘȢȕȜ
ǖȧȩȔȤșȥȦ  Ǧ   Ǯș ȣȤȜȞȟȔȘȜ ©ǖȧȘș ȕȜȦș 
ǫȔȤȓȠȜ ȥǻȓȡșǿ ȚȜȦȢ ! ǨȠȤȧȦȰ  Ǯș ȡșțȔȫȔȦȜǿ
ȪȔȤȓȦȔª ©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ ǻ ǘȔȟǻȟșȝª  ǨȘȢȖǻ ǡȜȞȢȟȜ Ƕ
ȠȔȦșȤǻ ǣȟșȞȥȔȡȘȤȔ ,,  ȣȢșȦ ȔȘȤșȥȧȖȔȖ ȦȢ ȣȤȢȞȟȓȦȦȓ
ȦȢțȡșȖȔȗȧ©ǧșȕșȚȢȥȧȞȢǶȠȜȥȔȠǻǻȡȔȬǻȖȡȧȞȜ
Ƕ ȠȜȤȢȠ ȟȲȘȜ ȣȤȢȞȟșȡȧȦȰ  Ǣș ȣȤȢȞȟșȡȧȦȰ Ȕ ȦǻȟȰȞȢ
ȣȟȲȡȧȦȰ  ǢȔ ȦȜȩ ȢȘȘȢǿȡȜȩ ȭșȡȓȦ  ǮȢ ȦȜ ȭșȡȜȟȔª
Ȕȟș ȣȢȞȔȤȔȡȡȓ ȕȔȫȜȖ ȦȔȞ ©ȟȲȘș ȦȜȩȢ  ǖșț ȖȥȓȞȢȗȢ
ȟȜȩȢȗȢȟȜȩȔǫȔȤȓȘȢȞȔȦȔȣȢȖșȘȧȦȰª ©ǪȢȫȔȟșȚȔȫȢȗȢ
ȝȡșȕ·ȲȦȰª 
ǜȔȖȘȓȞȜ ȥȖȢȁȝ ȣȤȢȡȜȞȟȜȖǻȝ ǻȡȦȧȁȪǻȁ ǭșȖȫșȡȞȢ
țȢȕȤȔțȜȖ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ȤȧȝȡǻȖȡș țȕȧȤșȡȡȓ ȡȔȣȤȢȤȢȫȜȖ
©ȦȓȚȞș ȟȜȩȢª ȝ ȣȔȡȥȦȖȧ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȣșȤșȖȔȚȡȢ
ȤȧȥȜȨǻȞȢȖȔȡȢȠȧ ȫȜ ȝ ȦȔȞȜ șȦȡǻȫȡȢ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȧ
țȠșȦșȡȢȠȧ Ȗ — ȥȦȤȔȬȡȜȠ ȖȜȩȢȤȢȠ ȥȢȪ
ȤșȖȢȟȲȪǻȁǤȢșȦȞȔȦșȗȢȤȜȫȡȢȖȧȟȰȦȜȠȔȦȜȖȡǻȝȨȢȤȠǻ
țȔȥȦșȤǻȗȔȖȣȢȠǻȭȜȞǻȖǻȠȢȚȡȢȖȟȔȘȪǻȖȭȢșȞȥȣȟȧȔȦȔȪǻȓ
ȡȔȤȢȘȧ țȔȗȤȢȚȧǿ ȔȡȦȜȨșȢȘȔȟȰȡȜȠ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓȠ ȦȔ
ȞȔȤȢȲȗȡȢȕȜȦșȟȓȠ ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª©ǪȢȟȢȘȡȜȝ
ǴȤª ©ǣȥǻȓ ǘȟȔȖȔ ;,9ª ©ǖȧȖȔȟȜ ȖȢȝȡȜ ȝ ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ
ȥȖȔȤȜª  Ǩ ȣȢșțǻȁ ©ǪȢȟȢȘȡȜȝ ǴȤª ȗȡǻȖȡȢ țȔȣȜȦȧȖȔȖ

ǻ ȣȢȣșȤșȘȚȔȖ ©ǤȢ ȓȞȢȠȧ ȣȤȔȖȘȜȖȢȠȧ  ǦȖȓȦȢȠȧ
țȔȞȢȡȧǶțșȠȟșȲȖȥǻȠȘȔȡȢȲǶȥșȤȘșȬȡȜȠȟȲȘȢȠ
ǧȢȤȗȧǿȦș" ǦȦșȤșȚǻȦȰȥȓ Ț  ǖȢ ȟȜȩȢ ȖȔȠ ȕȧȘș ! 
ǖȢ Ȗ ȘșȡȰ ȤȔȘȢȥȦǻ ȡȔȘ ȖȔȠȜ  ǥȢțȣȔȘșȦȰȥȓ ȞȔȤȔ  Ƕ
ȣȢȖǻǿ ȢȗȢȡȰ ȡȢȖȜȝ  ǜ ǪȢȟȢȘȡȢȗȢ ǴȤȧª ǠȜȩȢȖǻȥȡș
ȣșȤșȘȫȧȦȦȓ țȟȔȠȧ ȕȔȗȔȦȢȖǻȞȢȖȜȩ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ ȧȥȦȢȁȖ ǻ
țȔȗȔȟȢȠ ȡȔȪ ȞȔȦȔȥȦȤȢȨȜ ȖȡȔȥȟǻȘȢȞ ȥȢȪ ȤșȖȢȟȲȪǻȁ ȦȔ
ȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȢȁ ȖǻȝȡȜ ȣȤȢȝȠȔǿ ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ
ȚȜȖȜȠª ©ǥȢțȞȧȲȦȰȥȓ ȡșțȔȕȔȤȢȠ  ǜȔȞȢȖȔȡǻ ȟȲȘș 
ǢȔȥȦȔȡș ȥȧȘ țȔȗȢȖȢȤȓȦȰ  Ƕ ǙȡǻȣȤȢ ǻ ȗȢȤȜ  Ƕ ȣȢȦșȫș
ȥȦȢȤǻȞȔȠȜǟȤȢȖȧȥȜȡǿȠȢȤșǙǻȦșȝȖȔȬȜȩǻȡșȕȧȘș
ǟȢȠȧ ȣȢȠȔȗȔȦȜ  ǣȘȪȧȤȔǿȦȰȥȓ ȕȤȔȦ ȕȤȔȦȔ  Ƕ ȘȜȦȜȡȜ
ȠȔȦȜ!ǶȡȔȖǻȞȜȣȤȢȞȟșȡșȦșȥȰǦȖȢȁȠȜȥȜȡȔȠȜª
ȤȤ —74, 77—  ǫȜȠȜ ȤȓȘȞȔȠȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȫș
ȘȔȖȥȖȢȲȖșȤȥǻȲ©ȠȔȦȤȜȪǻªȤșȖȢȟȲȪǻȁǨ©ȣȢȘȤȔȚȔȡǻȁª
©ǣȥǻȓ ǘȟȔȖȔ ;,9ª ȣȢșȦ ȕȟȔȗȔǿ ©ȥȞȢȤȕȡȧª ǨȞȤȔȁȡȧ
țȔȥȦșȤșȗȦȜ ȥȖȢȁȩ ©ȟȧȞȔȖȜȩ ȫȔȘª — ȡȔ ȡȜȩ ȫșȞȔǿ ©ȞȔ
ȤȔ ȡșȖȥȜȣȧȭȔª ǖȢȚȔ ȝ ȟȲȘȥȰȞȔ ǞȢȗȢ ȣȤȢȤȢȫȢȠȧ
țȢȤȢȖǻȖǻȘȞȤȜȖȔȟȜȥȓȠȢȦȢȤȢȬȡǻȞȔȤȦȜȡȜȓȞȜȩȡșȠȔǿȖ
ȥȦȔȤȢțȔȖǻȦȡȢȠȧȦșȞȥȦǻ©ȥȞȔȚȜǤȤȢȤȪȜȥȖȢȁȠȟȧȞȔȖȜȠ
ȫȔȘȔȠ  ǮȢ ȣȤȢȣȔȘȧȦȰ ȖȢȡȜ ȟȜȩǻ  ǮȢ ȁȩ ȕșțȫșȥȦǻǿ
ǻțȤȔȘȔǶȞȤȜȖȢȘȧȬǻǿȢȗȡșȠǟȤȢȖȔȖȜȠȣȟȔȠșȡȡȜȠ
ȠșȫșȠǢȔȤǻțȔȡǻȡȔȟȲȘȥȰȞȜȩȘȧȬȔȩǮȢȞȤȜȞȡșȞȔȤȔ
ȡșȖȥȜȣȧȭȔǮȢȡșȥȣȔȥșȁȩȘȢȕȤȜȝȪȔȤȀȩȞȤȢȦȞȜȝ
ȣ·ȓȡȜȝ ȗȢȥȣȢȘȔȤ  ! ȡș ȖȦșȫșȦș  Ƕ ȡș ȥȩȢȖȔǿȦșȥȓ
ȖȥȲȘȜǗȔȥȡȔȝȘșȣȤȔȖȘȔȠȥȦȔª
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȢȖǻȥȦȜȖ ȡș ȟȜȬș ȞȔȦȔȞȟǻțȠȜ ȤșȖȢ
ȟȲȪǻȝȡȜȩ ȕȧȤ ȦȔ ȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȢȁ ȖǻȝȡȜ — Ȕ
ȝ ȣȢȖȔȟșȡȡȓ ȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȢȗȢ ȤșȚȜȠȧ țȘǻȝȥȡșȡș 
ȕșț țȕȤȢȁ ȕșț ȞȔȤȔȟȰȡȜȩ țȔȩȢȘǻȖ — Ȧȧ ȣȤȢȖǻȘșȡȪǻȝȡȧ
ȤșȖȢȟȲȪǻȲ țȔȖȘȓȞȜ ȓȞǻȝ ȤȢțȣȔȖȥȓ ǥȔȘȓȡȥȰȞȜȝ ǦȢȲț
ǻ ǨȞȤȔȁȡȔ ȕșțȞȤȢȖȡȢ țȘȢȕȧȟȔ ȡșțȔȟșȚȡǻȥȦȰ ©Ǖ Ȗǻȡ
>©ȞȔȦ ȟȲȦȜȝª — ǥșȘ@  ǢșȩȔȝ ȟȲȦȧǿ ȡȔ țșȠȟǻ 
ǢșȩȔȝ ȣȤȢȤȢȞȔ ȣȢȕȜȖȔǿ  ǢșȩȔȝ ȧȥǻȩ ȡȔȥ ȤȢțȣȜȡȔǿ 
ǨȚș ȖȡȧȫȔȦȔ țȔȫȔȟȜȥȰ  Ƕ ȖȜȤȢȥȦȧȦȰ ȖȢȡȜ ȞȢȟȜȥȰ 
Ǣș ȠșȥȡȜȞȜ ȖȡȧȫȔȦȔ Ȧǻȁ  ǪȤȜȥȦȢȖǻ ȖȢȁȡȜ ȥȖȓȦȜǿ  Ƕ
ȕșț Ȣȗȡȓ ǻ ȕșț ȡȢȚȔ  ǦȦȤȔȦșȗȜ ǖȢȚǻȁ ȖȢȥȣȤȓȡȧȦȰ 
Ƕ ȦȰȠȜ ǻ ȦȜȥȓȫǻ ȣȢȗȔȡȜȩ  ǤșȤșȘ ȥȖȓȦȜȠȜ ȣȢȕǻȚȔȦȰª
©ǢșȢȨǻȦȜªȤȤ— ©ǻȕșțȥȢȞȜȤȜǕȚțȔȤșȖș
ȦȔțȔȗȧȘșǟȢțȔȞȕșțȖșȤȩȜȝȧȣȔȘșǥȢțȦȤȢȭȜȦȰȦȤȢȡ
ȣȢȤȖșȣȢȤȨǻȤȧǥȢțȘȔȖȜȦȰȖȔȬȢȗȢȞȧȠȜȤȔǠȲȘȥȰȞǻȁ
ȬȔȬșȟǻ ǢȓȡȰȞȜ  ǙȓȘȰȞȜ ȢȦșȫșȥȦȖȔ ȫȧȚȢȗȢ  Ǣș
ȥȦȔȡșǻȘȢȟȔȥȖȓȦȢȗȢǶȖȔȥȡșȥȦȔȡșª ©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜ
ȝ ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ ȥȖȔȤȜª  ǣȥȦȔȡȡǻȝ ȦȖǻȤ ȡȔȖǻȲǿ ȘȧȠȞȧ ȭȢ
ȠȔȝȕȧȦȡǻȝ ȞȤȔȩ ǻȠȣșȤȥȰȞȢȗȢ ȧȥȦȤȢȲ ȥȣȤȜȫȜȡȓȦȰ ȝȢȗȢ
ȖȟȔȥȡǻ ȡșȗȔȤȔțȘȜ ȤȢțȦȟǻȡȡȓ ȖȜȫșȤȣȔȡȡȓ ȣȢȦșȡȪǻȝ
ǦȟȢȖȢ ©ȕșțȖșȤȩȜȝª ȦȧȦ ȧȞȔțȧǿ ȡȔȝȣșȖȡǻȬș ȡȔ ȦȢȗȢ
ȩȦȢ ȣȢțȕȔȖȟșȡȜȝ ȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȔ Ǩ ȦȔȞȢȠȧ țȡȔȫșȡȡǻ
ȖȚȜȖ ȪȲ ȟșȞȥșȠȧ ȦșȚ ȓȞ șȣǻȦșȦ  ǻ Ǿ ǡȔȟȔȡȲȞ
©ǖșțȖșȤȩș ȘșȖ·ȓȦȡȔȘȪȓȦș ȥȦȢȟǻȦȦȓ  ǖșțȞȤȜȟȜȠ
ȥȧȣȢȞȢǿȠ ȤȢțȣȟȜȖȟȢȥȰª ȠȔȲȫȜ ȡȔ ȧȖȔțǻ ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ
Ȗ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȧ Ȗ  ȥȦ ȥȦȔȟȢȗȢ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȣȢȟǻȦ
ȣȤȢȖȢȘȧ ǡȔȟȔȡȲȞ Ǿ ǤȢȕȔȫșȡȡȓ  ǡȔȟȔȡȲȞ Ǿ

ǥǚǗǣǠǳǫǶǣǢǶǜǡ

ǢșȖȜȫșȤȣȔȟȰȡǻȥȦȰ ǤȢșțǻȁ ȥȦȔȦȦǻ ǟ  Ǧ  
ǧ ȫ ȡșțȧȗȔȤȡș ȣȔȘǻȡȡȓ ©ȞȢțȔȞȔ ȕșțȖșȤȩȢȗȢª ȭȢ
ȥȦȢȓȖȡȔȥȦȢȤȢȚǻȪȔȤȜțȠȧȦȔȖȦȤȔȦȜȖ©ǻȘȢȟȔȥȖȓȦȢȗȢª
ȞȢȦȤȜȝțȖȜȤȢȘȡǻȖțǻȦȟǻȖȓȞȤȔțǻȥȜȠȖȢȟǻțȧǿȢȥȟȔȕȟșȡȡȓ
ǻȠȣșȤȥȰȞȜȩ ȥȜȟ ȢȘ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȞȟȔȘȧ ȢȦȢȚ ȁȩȡǻȝ
ȞǻȡșȪȰ ȡșȠȜȡȧȫȜȝ ǥȓȘȞȜ ©Ƕ ȖȔȥ ȡș ȥȦȔȡș — ȕȧȘȓȞȜ 
ǧȔȞȤȢȣȜȖȔ— Ȕ ȕǻȟȰȬȡǻȫȢȗȢǢșȖȜȤȢȥȦșȡȔȘȖȔȬȜȠ
ȦȤȧȣȢȠǶȥȦȔȡșȞȧȣȢȲȡȔȞȧȣǻǦȠșȤȘȓȫȜȝȗȡǻȝ—ǻ
Ȗȥș Ȧș Ȗȥș  ǤȢȦȤȢȩȧ ȖǻȦșȤ ȤȢțȡșȥșª ȡș ȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖȢ
ȢțȡȔȫȔȲȦȰȨǻțȜȫȡșțȡȜȭșȡȡȓȞȢȟȔȕȢȤȔȡȦǻȖ—ȠȢȚȡȔ
ȤȢțȧȠǻȦȜȣǻȘȪȜȠǻȖȜȠȜȤȔȡȡȓȁȩȦȔțȡȜȞȡșȡȡȓȓȞȓȖȜ
ȭȔ ǤȤȢ ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞǻ Șǻȁ ȣȤȜȗȡȢȕȟșȡȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧ ȫȜ
ȝȢȗȢ ȣȤȢȖǻȘȡȜȞǻȖ ȡȔȘ ǻȠȣșȤȥȰȞȢȲ ȥȜȥȦșȠȢȲ ȧ ȖǻȤȬǻ
ȡș ȝȘșȦȰȥȓ ǗȢȫșȖȜȘȰ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ©ȥȔȠȢȤȧȝȡȧȖȔȡ
ȡȓª ȪȔȤȜțȠȧ ȣȤȢ ȓȞș ȣȜȥȔȖ ǩȤȔȡȞȢ ȭȢȘȢ ©ȞȢȠșȘǻȁª
©ǦȢȡªǣȦȢȚȥȩȜȟȰȡȜȝȘȢȤȔȘȜȞȔȟǻțȠȧǭșȖȫșȡȞȢȔȕȢ
țȔȞȟȜȞȔȖ ȘȢ ȤșȖȢȟȲȪǻȁ ȔȕȢ țȔȥȦșȤǻȗȔȖ ȠȢȚȡȢȖȟȔȘȪǻȖ
ȭȢȗȡȢȕȟșȡȡȓȡȔȤȢȘȧȣȤȜțȖșȘșȘȢȞȤȜȖȔȖȜȩȞȔȦȔȞȟǻțȠǻȖ
ȔȕȢ ȖȜȤȔȚȔȖ ȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓ ȡȔ Ȧș ȭȢ ȕȔȚȔȡǻ ȥȧȥȣǻȟȰȡǻ
ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓ ȖǻȘȕȧȘȧȦȰȥȓ ȡșȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȜȠ ȬȟȓȩȢȠ
ȔȟșȡșȢȥȧȘȚȧȖȔȖǻȡșȖǻȘȞȜȘȔȖȤșȖȢȟȲȪǻȁȓȞȠȢȚȟȜȖȢȗȢ
ȬȟȓȩȧȡȔȪȦȔȥȢȪȖȜțȖȢȟșȡȡȓȡȔȖǻȘȠǻȡȧȡȔȣȤȜȞȟȔȘ
ȖǻȘțȤǻȟȢȗȢǤȧȬȞǻȡȔǻǜǟȤȔȥǻȡȥȰȞȢȗȢ.
ǤȤȢȕȟșȠȔ ȣșȤșȩȢȘȧ ȖǻȘ ȤșȖȢȟȲȪǻȢȡǻțȠȧ ȘȢ ȩȤȜ
ȥȦȜȓȡȥȰȞȢȗȢ ȕȤȔȦȢȟȲȕȥȦȖȔ ǤȢșȦ ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȖ
Ȥǻțȡǻ ȣȢȗȟȓȘȜ ȡȔ ȣȤȢȕȟșȠȧ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ ȣșȤșȠǻȡ ȭȢ
ȖȜȟȜȟȢȥȓ țȢȞȤ Ȗ ȦȔȞȜȩ ȡȔȥȦȤȢȓȩ ȦȔ ȧȓȖȟșȡȡȓȩ Ȣȥ
ȣǻȖȧȖȔȡȡȓ țȕȤȢȝȡȜȩ ȣȢȖȥȦȔȡȰ — ȣȢșȦȜțȔȪǻȓ ȩȤȜȥȦȜ
ȓȡȥȰȞȢȗȢ ȕȤȔȦȢȟȲȕȥȦȖȔ ȠȜȟȢȥșȤȘȓ ȧȥșȣȤȢȭșȡȡȓ ȝ
ȡșȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȜȩ Șǻȝ ȚȔȘȔȡȡȓ ȤșȖȢȟȲȪǻȁ țȡȜțȧ —
ȡȔȘǻȁ ȡȔ ȤșȨȢȤȠȜ țȗȢȤȜ țȔȞȟȜȞȜ ȘȢ ȞȤȜȖȔȖȢȁ ȕȢȤȢȦȰ
ȕȜ — ȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓ ȡȔ ȕșțȞȤȢȖȡǻ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻ țȠǻȡȜ ǜȔ
ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓȠ Ƕ ǙțȲȕȜ ©ȣǻȞª ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ©Ȥș
ȖȢȟȲȪǻȝȡȢȥȦǻª ȣȤȜȣȔȖ ȡȔ ©ȫȔȥ ȘȢ ȔȤșȬȦȧª ȩȢȫȔ ©ț
ȣșȖȡȢȲ ȧȠȢȖȡǻȥȦȲ ȠȢȚȡȔ ȗȢȖȢȤȜȦȜ ȝ ȣȤȢ ȘȤȧȗȜȝ ȣǻȞ
ȝȢȗȢ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȢȣȦȜȠǻțȠȧ — ț ȞǻȡȪȓ ȩ ȤȢȞǻȖ
ȣǻȥȟȓȣȢȖșȤȡșȡȡȓǻțțȔȥȟȔȡȡȓª ǙțȲȕȔǶǦ— 
ǧȜȠ ȫȔȥȢȠ ǳ ǭșȖșȟȰȢȖ ȥȣȤȢȕȧȖȔȖ ȘȢȖșȥȦȜ ȕȧȪǻȠ
ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȘȖǻȫǻ ȖǻȘȕȧȖȔȖȥȓ ȣșȤșȩǻȘ
ȢȘ ȥȣȢȖǻȘȧȖȔȡȡȓ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȁ ǻȘșȢȟȢȗǻȁ ȘȢ ȣȤȢȣȢȖǻȘǻ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȩȖȔȤȦȢȭǻȖ ȟȲȕȢȖǻȘȢȕȤȢȦȜȠȜȟȢȥșȤȘȓ
ǿȘȡȢȥȦǻ  — țȔȣȢȤȧȞȜ ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ȢȥȡȢȖȜ
ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȥȣǻȖȚȜȦȦȓ ȭȔȥȦȓ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ ©ǴȞ ȧ ȩ
ȤȤ ȞȢȟȜ Ȗǻȡ >ǭșȖȫșȡȞȢ — ǥșȘ@ țǻȦȞȡȧȖȥȓ ț ȞȢȠȣ
ȟșȞȥȢȠ ´ȗȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡȜµ ! ǻ ȣșȤșȕȢȤȢȖ ȝȢȗȢ ȧ ȖǻȤ
ȬȔȩ ´ǧȤȰȢȩ ȟǻȦµª ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȧ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ
ȚȜȖȜȠªțȝȢȗȢ©ȞȢȡȪșȣȪǻǿȲȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢǿȘȡȔȡȡȓȔ
ȡș ȤșȖȢȟȲȪǻȁª ȦȔȞ ǻ  ȣȢșȦ ©ȣșȤșȕȢȤȢȖ ȞȢȠȣȟșȞȥ
ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȗȢ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȤȔȘȜȞȔȟǻțȠȧ ǣ ǘșȤȪșȡȔ ǻ
ȝȢȗȢ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȜȞǻȖª ȖǻȘȕȜȦȜȝ ȧ ȖǻȤȬȔȩ ȣșȤȬȜȩ ȣȢ
țȔȥȟȔȡȫȜȩ ȤȢȞǻȖ ȞȢȟȜ ©ȩȠǻȟȰȡȜȝ ȖǻȘ ȕȧȡȦȔȤȥȰȞȜȩ
ȠșȥȡȜȪȰȞȜȩ ǻȘșȝ țȔȞȟȜȞȔȖ ȧȥǻȩ ǻ ȞȢȚȡȢȗȢ ȘȢ ȥȟǻȣȢȗȢ
ǻ ȡșȠȜȡȧȫȢȗȢ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓª ©Ǵ ȡș ȡșțȘȧȚȔȲ ȡǻȖȤȢȞȧª
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țǻȠȣșȤȔȦȜȖȢȠ©ȖȜȗȢȥȦȤȜȦȰȥȢȞȜȤȧªǻ©ȖȚșȕȧȘȜȦȰªȔ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȧȖǻȤȬǻ©ǣȥǻȓǘȟȔȖȔ;,9ªțȝȢȗȢ©ȞȤȜȖȔȖȜȠ
ȢȕȤȔțȢȠ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȕȧȡȦȧ ǻ ȥȔȠȢȥȧȘȧ ȡșțȤǻȖȡȓȡȡȜȩ ȧ
ȥȖȢȁȝ ȚȢȤȥȦȢȞȢȥȦǻª  Ǩ ȖǻȤȬȔȩ  ȫȢȦȜȤȜ ȖșȤȥǻȁ
©ǡȢȟȜȦȖȜª ©Ƕ ȘșȡȰ ǻȘș ǻ ȡǻȫ ǻȘșª ©ǖȧȖȔȟȜ ȖȢȝȡȜ ȝ
ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª ©ȖȚșȡșȖȔȦȔȚȞȔȕȧȡȦȔȤǻȖȖȜȗȟȓȘȔǿ
ȖǻȡȧȥȖȢȁȩȠȤǻȓȩǻȘȧȠȔȩȔȔȣȢȥȦȢȟȔȣȤȔȖȘȜǻȡȔȧȞȜª
ǻȡȔȖǻȦȰ©ȠȢȖȕȜȖȥȦȧȣȔǿȧȖǻȘȞȤȜȦȧȣȢȟșȠǻȞȧǻțȥȔȠȜȠ
ȥȢȕȢȲ ȠȜȡȧȟȢȤǻȫȡȜȠ ȣȜȬȧȫȜ ȭȢ țȠǻȡȔ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ
ȧȥȦȤȢȲȣȤȜȝȘșǻȕșțȥȢȞȜȤȜª—©ȡșȫșȤșțȤșȖȢȟȲȪǻȲ
Ȕ ȫșȤșț ȦȤǻȧȠȨ ǤȤȔȖȘȜ ǻ ǦȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻª ©ȡș ȧ
ȞȤȜȖȔȖȜȩȕȜȦȖȔȩȦȔȥȧȦȜȫȞȔȩȠȜȡȧȟȢȗȢǻȡșȖȥȟǻȣȢȠȧ
ȕȧȡȦǻ ȕȔȫȜȦȰ ȦșȣșȤ ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ ȟȲȘȜȡȜ
Ȕ Ȗ ȥȦȔȡȢȖȜȭǻ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁ ȗȔȤȠȢȡǻȁ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȘȧȬǻ
ȗȔȤȠȢȡǻȁ ȖțȔǿȠȜȡ ȟȲȘȥȰȞȜȩ ȘȧȬ ǴȞȭȢ Ȫǻǿȁ ȗȔȤȠȢȡǻȁ
ȕȧȘș ȘȢȥȓȗȡȧȦȢ ȣȤȢȕȟșȠȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖȜȤǻȬȜȦȰȥȓ ȥȔȠȔ
ȥȢȕȢȲª ǭșȖșȟȰȢȖǳǦ— 
ǜȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȔ ȥȩșȠȔ ȖȜȗȟȓȘȔǿ ȡșȣșȤșȞȢȡȟȜȖȢ
ȕȢ ȝ ȣǻȘ ȫȔȥ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª —  ǻ ȡȔȖǻȦȰ ȣǻȥȟȓ
ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª  ȗȤȧȘ   ǭșȖ
ȫșȡȞȢ ȣǻȘȡȢȥȜȖ ȗȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡȧ ǻ ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȖ ȥȣȢ
ȘǻȖȔȡȡȓȡȔȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȢȗȢȬȟȓȩȧǜȔȟǻțȡȓȞȔ
ȝ ǵȢȡȦȜ ȦȢȕȦȢ ȡȔ ȡȢȖȜȝ ȔȡȦȜȨșȢȘȔȟȰȡȜȝ ȖȜȥȦȧȣ
©ǪȢȟȢȘȡȜȝ ǴȤª  ȗȤȧȘȡȓ   ǻț țȔȞȟȜȞȢȠ ©ȧ
Șȧȥǻ șȠȨȔȦȜȫȡȢȗȢ ȖȢȟȲȡȦȔȤȜțȠȧª ȘȜȖ ǩǻțșȤ ǙȚ
ǩǻȟȢȥȢȨǻȓ ȫȜ ȨǻȟȢȥȢȨǻȓ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ"  ǦǻǬ
 ǔ  Ǧ   ȘȢ ȞȤȜȖȔȖȢȗȢ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ
©ǴȞ ȧȠȤȧ ȦȢ ȣȢȩȢȖȔȝȦșª  ȗȤȧȘ   ǫș ȥȦȔȟȢ
ȖȟȔȥȡșȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓȠȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȡȓȧȣȢșȠǻ©ǗșȟȜȞȜȝ
ȟȰȢȩª  ȚȢȖȦ   ȣȤȢ ț·ȓȖȧ ȡȢȖȢȗȢ ǵȢȡȦȜ ȓȞȜȝ
ȕȧȘș ©ȞȔȦǻȖ ȞȔȦȧȖȔȦȜ !  Ƕ ȤȢțȣȧȥȦȜȦȰ ȣȤȔȖȘȧ ȝ
ȖȢȟȲǤȢȖȥǻȝǨȞȤȔȁȡǻª ȤȤ— ǧȔȞȥȔȠȢ
 ȣȢȠǻȚ ȖșȤȥǻȓȠȜ ©ǡȢȟȜȦȖȜª ©ǫȔȤǻȖ ȞȤȢȖȔȖȜȩ
ȬȜȡȞȔȤǻȖª ©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩ ȥȣȜȡȜª  ȦȔ ȖǻȤȬȔȠȜ ©Ƕ
ȘșȡȰǻȘșǻȡǻȫǻȘșª©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª
țȣǻȘǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȣșȤȔȖȜȩȢȘȜȟȜȘȔȟșȞȢȡșȠȜȤȢȟȲȕȡǻ
ȣȢșțǻȁ Ȕ ȡȔȖȣȔȞȜ — ȔȡȦȜȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȡǻ ǻȡȖșȞȦȜȖȜ
ȣȤȢȝȡȓȦǻ ȚȔȘȔȡȡȓȠ ȣȢȠȥȦȜ ȣȤȜȞȟȜȞȔȡȡȓȠ ȡșȕșȥȡȢȁ ȝ
țșȠȡȢȁ ȞȔȤȜ ȖǻȡȪșȡȢȥȡȜȠ ȗȡȢȕȜȦșȟȓȠ ȪȜȦȢȖȔȡǻ ȖȜȭș
©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ ǻ ǘȔȟǻȟșȝª ©ǪȢȫȔ ȟșȚȔȫȢȗȢ ȝ ȡș ȕ·ȲȦȰª
©ǣ ȟȲȘȜ ȟȲȘȜ ȡșȕȢȤȔȞȜª  ǗȜȥȟȢȖȟȲȖȔȟȔȥȓ ȘȧȠȞȔ
ȭȢȦȔȞǻ©ȖǻȤȬǻǭșȖȫșȡȞȔȘȔȲȦȰȖǻțǻȲȡșȤșȖȢȟȲȪǻȁȔ
ȞȔȤȜ ȝ ȥȖȓȦȢȁ ȣȢȠȥȦȜª ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ Ǧ   ȦȢȫȡǻȬș
ȕȥȞȔțȔȦȜȤșȖȢȟȲȪǻȁȓȞȞȔȤȜȝȥȖȓȦȢȁȣȢȠȥȦȜ
ǖǻȟȰȬșȤȔȪǻȁȡǻȚǭșȖșȟȰȢȖȠȔȖǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖȞȢȦȤȜȝ
ȥȖȢȗȢȫȔȥȧȖǻȘțȡȔȫȜȖȧǭșȖȫșȡȞȔ©ȖȔȗȔȡȡȓȢȘ´ȥȖȓȫșȡȢȗȢ
ȡȢȚȔµȘȢ´ȕȤȔȦȥȰȞȢȗȢȣȢȪǻȟȧȡȞȧµª ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖǡǤ
ǭșȖȫșȡȞȢȧȞȤȔȁȡȢȨǻȟȜȝȥȢȪǻȔȟǻțȠǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖǡǤ
ǗȜȕȤȔȡș ©ȠǻȝțȔȘȧȠțȟȢȚȜȦȜȢȫșȤȞǻȥȦȢȤǻȁȪȜȖǻȟǻțȔȪǻȁ
ȡȔǨȞȤȔȁȡǻª ǟǦ ǙȜȖȦȔȞȢȚȔȤȗȧȠșȡȦȔȪǻȲ
ǘǘȤȔȕȢȖȜȫȔȥȦȢȥȢȖȡȢȦȢȗȢȭȢȘȧȠȞȔǭșȖșȟȰȢȖȔȣȤȢ
ȘȖȔ Ȥǻțȡǻ ȣșȤǻȢȘȜ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ — ȡǻȕȜȦȢ
ȢȫșȖȜȘȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȖǻȘ©ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢȕȧȡȦȔȤȥȦȖȔª

132

ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȘȢ©ȗȔȤȠȢȡǻȁª—©ȡșȖȜȦȤȜȠȧǿȚȢȘȡȢȁȞȤȜȦȜȞȜª ǘȤȔ
ȕȢȖȜȫ ǘ Ǧ   Ǩ ȣȢȟǻȦȜȞȢȨǻȟȢȥ ȬȧȞȔȡȡȓȩ ȣȢșȦȔ
ȣȢȠǻȦȡșȥȖȢǿȤǻȘȡș©ȞȢȟȜȖȔȡȡȓȠȔȓȦȡȜȞȔªǭșȖșȟȰȢȖȚș
ȥȣȤȓȠȟȲǿ ǻȠȣȧȟȰȥȜȖȡȢȗȢ ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȤȢțȕȧȘȢȖȧȲȫȜȥȩșȠȧȝȢȗȢșȖȢȟȲȪǻȁȦȔȠȘșȁȁȖȟȔȥȦȜȖȢ
ȡșȕȧȟȢ ȔȞȢȟȜțȖȔȚȜȦȜȡȔǭșȖȫșȡȞȢȖȧȥȩȜȟȰȡǻȥȦȰȘȢ
ȤǻțȞȢȁ țȠǻȡȜ ȧȓȖȟșȡȰ ȣȤȢ ȬȟȓȩȜ ȝ țȔȥȢȕȜ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ
ȣșȤșȦȖȢȤșȡȰ ȦȢ ȝ ȡș ȠȢȗȟȢ ȕȧȦȜ  ȔȕȢ ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ Șș
ȖȢȡȔ ȭș ȡș ȖȥȦȜȗȟȔ ȘȢȥȦȔȦȡȰȢȲ ȠǻȤȢȲ ȤȢțȖȜȡȧȦȜȥȓ
ǭșȖȫ șȡȞȢ ȖȔȗȔȖȥȓ ȠǻȚ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȠȜ țȔȞȟȜȞȔȠȜ
ȣȢțȕȔȖȟșȡȜȠȜ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ ȢȥȡȢȖȜ ǻ ȣȤȢȣȢȖǻȘȘȲ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȗȢ ȠȜȟȢȥșȤȘȓ ȟȲȕȢȖǻ ȘȢ ȕȟȜȚȡȰȢȗȢ
ȔȕȢ Ȗ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȠȧ ȢȞȤșȥȟșȡȡǻ — ©ȠǻȚ ǤȤȢȠșȦșǿȠ
ǻ ǪȤȜȥȦȢȠª ǡȢNUȧ : 7DUDV 6]HZF]HQNR PLĕG]\
3URPHWHXV]HP D &KU\VWXVHP  ǡȢNUȧ : /LWHUDWXUD L
P\ŋO ILOR]RILF]QRUHOLJLMQD XNUDLĸVNLHJR URPDQW\]PX
6]HZF]HQNR.RVWRPDURZ6]DV]NLHZLF].UDNyZ
6— 
ǢȔ ȣȤȜȞȟȔȘǻ ȦȤȰȢȩ ȖǻȤȬǻȖȖȔȤǻȔȪǻȝ ©ǡȢȟȜȦȖȔª
©ǫȔȤǻȖ ȞȤȢȖȔȖȜȩ ȬȜȡȞȔȤǻȖª ©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩ ȥȣȜ
ȡȜª  Ǡ ǤȟȲȭ ȣȢȞȔțȔȖ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ©ȥȖǻȦȢȗȟȓȘ ȡș
ȖȠǻȭȧǿȦȰȥȓȡǻȖȓȞȧțȔȞǻȡȫșȡȧȥȜȥȦșȠȧȣȢȗȟȓȘǻȖ!
ǫșȡșȦǻȟȰȞȜȖǻȫȡȜȝȣȢȩǻȘȘȢǻȥȦȜȡȜȓȞȜȠȥȰȖȜțȡȔȫșȡȜȠ
ǻȥȦȜȡȡȜȠ ȬȟȓȩȢȠ Ȕ ȝ ȣȢȬȧȞ ȥȔȠȢȗȢ Ȭȟȓȩȧ ȦȔ ȞȤȜ
ȦșȤǻȁȖ ȝȢȗȢ ǻȥȦȜȡȡȢȥȦȜª ǨȥȧȣșȤșȫ ȣȢȬȜȤșȡȜȠ ȦȖșȤ
ȘȚșȡȡȓȠ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ ȤșțȢȡȡȢ țȔȧȖȔȚȜȖ ©ǢȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ
ȢȥȦȔȡȡȰȢȁ ȠȢȟȜȦȖȜ ȡǻȓȞ ȡș ȠȢȚȡȔ țȤȢȕȜȦȜ ȖȜȥȡȢȖȢȞ
ȭȢǭșȖȫșȡȞȢȢȥȦȔȦȢȫȡȢȥȦȔȖȡȔȣȢțȜȪǻȁȖȥșȣȤȢȭșȡȡȓ
ȡȔ ȣȢțȜȪǻȁ ȔȡȦȜȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻ ȦȢȭȢª ǻ ȤȢțȖȜȡȧȖ ȥȖȢȲ
ȘȧȠȞȧ©ǥșȖȢȟȲȪǻȝȡȔȠȢȟȜȦȖȔ ȠȢȟȜȦȖȔȣȢȠȥȦȜ ȝȖȥș
ȣȤȢȭșȡȥȰȞȔȪǻȘȖǻȖȔȤǻȓȪǻȁȠȢȟȜȦȖȜǿȘȖȢȠȔȬȟȓȩȔȠȜ
ȣȧȦȓȠȜȘȢȣȤȔȖȘȜȣȧȦȰ©ȣȤȔȖȘȜȠȥȦȜªțȕȤȢȝȡȢȁȞȤȜ
ȖȔȖȢȁ!ȦȔȣȧȦȰȣȤȔȖȘȜȟȲȕȢȖȜȖȥșȣȤȢȭșȡȡȓȣȧȦȰ
ǪȤȜȥȦȔǫǻȘȖǻȣȧȦǻȡșȣȤȢȥȦȢțȔȣșȤșȫȧȲȦȰȢȘȡȔȢȘȡȧȔ
ȝȘȢȣȢȖȡȲȲȦȰȥȣǻȖǻȥȡȧȲȦȰȖǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧȥȖǻȦȢȗȟȓȘǻ
ǧȤȜȣȦȜȩ ´ǡȢȟȜȦȖȔµ — ȡș ȘǻȓȟșȞȦȜȫȡȔ ȦȤǻȓȘȔ ǻȥȦȜȡȜ
Ȕ ȠȢȘșȟȰ ȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȗȢ ȘǻȓȟȢȗȧ ț ȥȖǻȦȢȠ ȟȲȘȰȠȜ
ǖȢȗȢȠȠȢȘșȟȰȣȢȕȧȘȢȖȔȡȜȝȡȔȖțȔǿȠȡȢȘȢȣȢȖȡȲȲȫȜȩ
ȩȢȫȔ ȝ ȫȔȥȦȞȢȖȢ ȖțȔǿȠȡȢ țȔȣșȤșȫȟȜȖȜȩ ȢȘȜȡ ȢȘȡȢȗȢ
ȠȢȘșȟȓȩ ȥȖǻȦȧ ǻ Ȭȟȓȩȧ ȝȢȗȢ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ ! Ǘ ȥȔȠȜȩ
ȣȤȢȕȟșȠȔȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ ǻȠȣȟǻȪȜȦȡȢ țȔȞȟȔȘșȡȔ
ȡșȖȜțȡȔȫșȡǻȥȦȰ ´ȩȔȢȥµ ȠȢȘșȟǻȖȤȢțȖ·ȓțȔȡȰ ȓȞȔ ȝ ȣȢ
ȤȢȘȚȧǿȘǻȓȟȢȗǻțȠȥȦȤȧȞȦȧȤȧȘȢȣȢȖȡșȡȡȓȨǻȟȢȥȢȨǻȲ
ȣȧȦȰ țȔȠǻȥȦȰ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁȥȜȥȦșȠȜ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȥȦȜȟȲ
ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ´ǟȢȕțȔȤȓµª ǤȟȲȭ Ǡ Ǧ —
  ǤȢȥȦǻȝȡȢ ȬȧȞȔȲȫȜ ȡȔȝȣșȤȥȣșȞȦȜȖȡǻȬǻ țȔȥȢȕȜ
ȖȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȟȔȘȧǭșȖȫșȡȞȢȥȜȦȧȔȦȜȖȡȢ
Ȕ ǻȡȞȢȟȜ ȡȔȖǻȦȰ ȤǻȖȡȢȫȔȥȡȢ ȣȢȤ ȧ ©ǢșȢȨǻȦȔȩª ȠȜȤȢ
ȟȲȕȡǻ ȭȢȘȢ ©ȞȔȦȔ ȟȲȦȢȗȢª ǢșȤȢȡȔ ȤȤ — ȧ
ȤȢțȘ ; ǻ ȤȤ — ȣȤȢ ȦȢȗȢ Ț ©ȣ·ȓȡȢȗȢ ȞșȥȔȤȓª
ȖȚșȖȡȔȥȦȧȣȡȢȠȧ;,ȤȢțȘ ȣȟșȞȔȖǻȟȲțǻȁȭȢȕȔȚȔȡǻ
ȤșțȧȟȰȦȔȦȜȕȧȘșȢȘșȤȚȔȡȢȦȢȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȜȠȜȦȢȡș
ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȜȠȜ ȠșȦȢȘȔȠȜ ȕȢȤȢȦȰȕȜ ȧȥȖǻȘȢȠȟȲȖȔȖ

ȣșȤșȖȔȗȜȝȡșȘȢȟǻȞȜȣșȤȬȜȩ țȔȠȔȡȟȜȖȧșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰ
Ȕȟș ȠȔȟȢȝȠȢȖǻȤȡǻȥȦȰ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ ȡș
ȕșțȣșȞȧ ȤȢțȞȤȧȦȞȜ țȔȫȔȤȢȖȔȡȢȗȢ ȞȢȟȔ țȟȔ  ȦȔ ȘȤȧȗȜȩ
ȠȢȤȔȟȰȡȧ ȣȤȜȖȔȕȟȜȖǻȥȦȰ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ țȕșȤșȚșȡȡȓ
ȣȤȔȖșȘȡȢȥȦǻȘȧȬǻȧȕșțȣșȫșȡǻȥȦȰȢȘȠȡȢȚșȡȡȓțȟȔȣȤȢȦș
ȝ ȡș ȖȜȞȟȲȫșȡȧ ȕșțȤșțȧȟȰȦȔȦȜȖȡǻȥȦȰ ȁȩ ȣȤȜȤșȫșȡǻȥȦȰ
ȗȡȢȕȟșȡȜȩȡȔȡșȖȜțȡȔȫșȡȢȘȢȖȗș—ȦȔȝȫȜȡșȠȔȤȡș"—
ȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓ ȚȔȘȔȡȜȩ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȰ  ǪȢȫȔ
ȖȜȕǻȤ ȦȜȩ ȫȜ ȦȜȩ țȔȥȢȕǻȖ țȘǻȝȥȡȲǿȦȰȥȓ ȫȔȥȦȢ Ȗ țȔ
ȣșȞȟȜȩ ȥȧȣșȤșȫȞȔȩ ȠǻȚ ȁȩȡǻȠȜ ȣȤȜȩȜȟȰȡȜȞȔȠȜ ǻ ȘȜȞ
ȦȧǿȦȰȥȓ ȞȢȡȞȤșȦȡȢȲ ȥȜȦȧȔȪǻǿȲ ȦȔ ȣȢȟǻȦ ȠȢȠșȡȦȢȠ
ȣȤȢȦș ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ Ȗ ǻȥȦȢȤ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻ ȦȔ
ȤșȨȢȤȠǻȥȦȥȰȞǻȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞǻȝȡșȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞǻȬȟȓȩȜ
ȡȔȝȫȔȥȦǻȬșȖțȔǿȠȢȘȢȣȢȖȡȲȲȦȰȥȓǻȖțȔǿȠȢțȧȠȢȖȟȲȲȦȰȥȓ
țȔȕșțȣșȫȧȲȫȜȤȔțȢȠȣȤȢȥȧȖȔȡȡȓȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔȘȢȖȜȭȜȩ
ȨȢȤȠȥȔȠȢȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁǗȢȫșȖȜȘȰǭșȖȫșȡȞȢȓȞȡȔȝȬȜȤȬș
ȖǻȘȕȜȖȥȧȣșȤșȫȟȜȖǻȥȦȰǻȥȦȢȤȣȤȢȗȤșȥȧȢȩȢȣȜȖȬȜȝȢȗȢ
ȣȤȢȦȜȟșȚȡǻȖȔȚșȟǻȝȣȧȦǻȤȢțȖȜȦȞȧ
ǟȢȡȦȤȢȖșȤțȔ ȠǻȚ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȲ ȦȔ ȤșȖȢ
ȟȲȪǻȝȡȢȲ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȲ ǥșȖȢȟȲȪǻȓ ȥȦȔȖȜȦȰ ȣșȤșȘ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȲ ȪȜȖǻȟǻțȔȪǻǿȲ ȦȤȜ ȣȤȢȕȟșȠȡǻ ȣȜȦȔȡȡȓ
  ȫȜ ȘȢȣȧȥȦȜȠș ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞș ȣȢȖȔȟșȡȡȓ ȖȟȔȘȜ ȪȔȤȓ
ȓȞ ȡȔȫșȕȦȢ ȖȟȔȘȜ ȖǻȘ ǖȢȗȔ"   ȓȞ ȧțȗȢȘȜȦȜ ȡșȠȜȡȧȫș
ȞȤȢȖȢȟȜȦȦȓ ǻț ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȠ ȖǻȤȢȖȫșȡȡȓȠ ȡȔȤǻȚȡȜȠ
ȞȔȠșȡșȠ ȓȞȢȗȢ ǿ țȔȣȢȖǻȘǻ ©ȡș ȣȤȢȦȜȖȦșȥȓ țȟȢȠȧ ǪȦȢ
ȖȘȔȤȜȦȰ Ȧșȕș Ȗ ȣȤȔȖȧ ȭȢȞȧ ȢȕșȤȡȜ ȘȢ ȡȰȢȗȢ ȝ ȘȤȧ
ȗȧª ©ȟȲȕǻȦȰ ȖȢȤȢȗǻȖ ȖȔȬȜȩ ǻ ȠȢȟǻȦȰȥȓ țȔ ȦȜȩ ȭȢ ȗȢ
ȡȓȦȰ ȖȔȥª ǡȦ    "   ȡȔȥȞǻȟȰȞȜ ȘȢȪǻȟȰȡȜȠ ȦȔ
șȨșȞȦȜȖȡȜȠȠȢȚșȖȜȓȖȜȦȜȥȓȤșȖȢȟȲȪǻȝȡșȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ" ǤșȤȬș ȣȜȦȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȤǻȬȧȖȔȖ
ȣȤȢȥȦȢ ȖȟȔȘȧ ȪȔȤȓ Ȗǻȡ ȡș ȖȖȔȚȔȖ țȔ ǖȢȗȢȠ ȘȔȡȧ Ȕ
ȦȤȔȞȦȧȖȔȖ ȟȜȬș ȓȞ ǻȥȦȢȤ ȣȢȠȜȟȞȧ ȣșȤȖǻȥȡȜȩ ȟȲȘșȝ
ȞȢȦȤǻ ȫșȤșț ȖȟȔȥȡȧ ȔȗȤșȥȜȖȡǻȥȦȰ ȟȧȞȔȖȥȦȖȢ țȔțȘȤǻȥȦȰ
ǻ ȡșȖǻȗȟȔȥȦȖȢ țȔȡȔȣȔȥȦȜȟȜ ȥȖǻȝ ȤȔȡȡǻȝ ȦșȢȞȤȔȦȜȫȡȢ
ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȜȝ©ȤȔȝª—ȡșȢȕȔȫȡȢ©ȖȜȕȟȔȗȔȟȜȖǖȢȗȔ
ǦȔȠȢȘșȤȚȔȖȪȓª ȢȣȤȔȪȲȖȔȡȡȓ ȕǻȕȟǻȝȡȢȁ ȟșȗșȡȘȜ ȣȤȢ
țȔȥȡȢȖȡȜȞȔ ǶțȤȔȁȟȰȥȰȞȢǶȧȘșȝȥȰȞȢȗȢ ȪȔȤȥȦȖȔ ǦȔȧȟȔ
ȧ ȖǻȤȬȔȩ ©ǤȤȢȤȢȞª ©ǦȔȧȟª  ǧȢȚ ȥȧȫȔȥȡȔ ȟȲȘȜȡȔ
ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȠ ȖȢȟȰȢȖȜȠ ȔȞȦȢȠ țȔȖȘȓȞȜ ȥȖǻ
ȦȢȗȟȓȘȡǻȝ ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡǻȝ ȣȢȟǻȦ ȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡǻȝ ȦȔ ȣȢ
Ș ǻȕȡǻȝ ȣȤȢȥȖǻȦǻ ȠȢȚș ȝ ȣȢȖȜȡȡȔ ȖȜȣȤȔȖȜȦȜ ȪȲ ȣȢ
ȠȜȟȞȧ ǻ ȥȞȜȡȧȦȜ ȓȤȠȢ ȘșȥȣȢȦȜțȠȧ ©ǦȢȡȪș ȝȘș  Ƕ țȔ
ȥȢȕȢȲ ȘșȡȰ ȖșȘș  ! ǨȚș ȖȢȤȧȬȔȦȰȥȓ ȪȔȤǻ  Ƕ
ȕȧȘș ȣȤȔȖȘȔ ȡȔ țșȠȟǻª ©Ƕ ȦȧȦ ǻ ȖȥȲȘȜ — ȥȞȤǻțȰ ȣȢ
ȗȔȡȢª ȘȜȖ ȦȔȞȢȚ ȣșȤȬȧ ȥȦȤȢȨȧ ȖǻȤȬȔ ©ǣ ȟȲȘȜ
ȟȲȘȜ ȡșȕȢȤȔȞȜª  ǢȔȘ ȦȤșȦǻȠ ȣȜȦȔȡȡȓȠ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȤȔȞȦȜȫȡȢȡșțȔȠȜȥȟȲȖȔȖȥȓȩǻȕȔȭȢȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡȜȠȜ
ȖǻțǻȓȠȜȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȁȞȔȦȔȥȦȤȢȨȜȣȢȣșȤșȘȚȔȖȣȔȡǻȖȡȧ
ȖșȤȩǻȖȞȧǮȢțȕȤȢȝȡȔȕȢȤȢȦȰȕȔȠȢȚșȕȧȦȜȡșȕșțȣșȫȡȢȲ
ȝ țȔȗȤȢțȟȜȖȢȲ Șȟȓ ȡȔȪǻȁ ȝȘșȦȰȥȓ ȧ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©Ƕ ȠșȤȦ
ȖȜȠǻȚȜȖȜȠªǤȤȢȦșȪșȤȔȘȬșȣșȤșȘȫȧȦȦȓȞȔȦȔȞȟǻțȠȧ
ǻ ȣșȤșȥȦȢȤȢȗȔ ȠȢȚȡȢȖȟȔȘȪȓȠ Ȕȟș ȔȚ ȡǻȓȞ ȡș țȔȥȦș
ȤșȚșȡȡȓ Șȟȓ ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȡȜțǻȖ ȣȤȢȦȜ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ

ǥǚǗǣǠǳǫǶǣǢǶǜǡ

țȤȜȖȧǴȞțȠȢȚȧȦȰȥȔȠȢȢȤȗȔȡǻțȧȖȔȦȜȥȓȣȢȖȥȦȔȟǻȠȔȥȜ
ȖȤȔțǻȣșȤșȠȢȗȜȤșȖȢȟȲȪǻȁȓȞȜȝȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠȟȔȘ
ǻȣȢȟǻȦȤșȚȜȠțȔȣȤȢȖȔȘȓȦȰ—ȪȜȠǭșȖȫșȡȞȢȥȧȘȓȫȜț
ȝȢȗȢȣȜȥșȠȡȢȗȢȘȢȤȢȕȞȧȔȦȔȞȢȚțǻȥȣȢȗȔȘǻȖȣȤȢȣȢșȦȔ
țȢȖȥǻȠȡșȣșȤșȝȠȔȖȥȓǕȕȜȦǻȟȰȞȜȣȢȖȔȟȜȦȜȡșȡȔȖȜȥȡș
ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȢțȡȜȭȜȦȜȞȤǻȣȔȪȦȖȢȔȦȔȠțȘȔȖȔȟȢȥȓ
ȖȥșȖȟȔȬȦȧǿȦȰȥȓȥȔȠȢȥȢȕȢȲ
ǤȔȟȞȢȣȤȜȞȟȜȞȔȲȫȜȡȔȤȢȘȡȧȤșȖȢȟȲȪǻȲǭșȖȫșȡȞȢ
ȡșțȔȠȜȥȟȲȖȔȖȥȓȡȔȘȡșȗȔȦȜȖȡȜȠȜȡȔȥȟǻȘȞȔȠȜȞȤȜȖȔȖȢȗȢ
ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓȘȢȕȤȔȧȝȢȗȢȣȢșțǻȁȘȢȠǻȡȧȖȔȟȜșȠȢȪǻȝȡǻ
ȥȣȢȡȧȞȜ ȢȥȧȘ Ȕ ȡș ȦȖșȤșțș ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȞȤȜȦ ȔȡȔȟǻț
ǙȤȧȗș Ț ȣȤȢȕȟșȠȡș ȣȜȦȔȡȡȓ ȥȦȔȖȜȟȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȣșȖȡǻ ȘȜȟșȠȜ ǻ ȘȢ ȡȜȩ Ȗǻȡ țȖșȤȦȔȖȥȓ ȘȢ ȞǻȡȪȓ ȥȖȢȗȢ
ȚȜȦȦȓȣȢȞȟȔȘȔȲȫȜȡȔȘǻȁȦȢȡȔțȕȤȢȝȡșȣȢȖȥȦȔȡȡȓȦȢ
ȡȔȕșțȞȤȢȖȡȧȤșȖȢȟȲȪǻȲǭșȖȫșȡȞȢȣȢȥȧȦǻȖȜțȡȔȖȔȖ
țȟȢ ȖȜȠȧȬșȡȜȠ țȔȥȢȕȢȠ Șȟȓ țȔȩȜȥȦȧ ȝ ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ
ȘȢȕȤȔȔȟșȦȢȘǻțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȡȔȘȔȖȔȖȝȢȠȧȢțȡȔȞȥȖȓȦȢȁ
ȕȢȤȢȦȰȕȜ țȔ ȡȔȤȢȘȡȧ ȖȢȟȲ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȗȢ țȔȩȜȥȦȧ
ȣȢȞȤȜȖȘȚșȡȜȩ ǻ Ȧ ȣ ǫș ȓȥȡȔ Ȥǻȫ ȤȢțȩȢȘȜȟȢȥȓ ț ǢȢ
ȖȜȠ ǜȔȖǻȦȢȠ ȓȞȜȝ ȘȢȣȧȥȞȔǿ ȭȢ țȟȢ ȠȢȚș ȕȧȦȜ țȡȔ
ȤȓȘȘȓȠ ȧ ǖȢȚȜȩ ȤȧȞȔȩ Ȕȟș țȔȕȢȤȢȡȓǿ ȟȲȘȜȡǻ ȥȔȠǻȝ
ȣȢȥȟȧȗȢȖȧȖȔȦȜȥȓȦȔȞȜȠțȡȔȤȓȘȘȓȠȡȔȖǻȦȰȘȟȓȣȢȕȢȤșȡȡȓ
țȟȔ
ǢȔȥȖǻȦȟȲȲȫȜ Ȗ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ǻ ȣȢȟǻȦ ȬȧȞȔȡȡȓȩ
ǭșȖȫșȡȞȔǻȘșȲ©ȞȤȜȖȔȖȢȁȡȔȤȢȘȡȢȁȤșȖȢȟȲȪǻȁªǦǟȢ
țȔȞ ȧȞȔțȧǿ ȡȔ ȥȧȣșȤșȫȟȜȖș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȣȢșȦȔ ȘȢ ȩȤȜ
ȥȦȜȓȡȥȦȖȔ ț ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ Ȗǻȡ ȣȤȜȝȠȔǿ ȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡǻ
ǻȘșȔȟȜ Ȕ ț ȘȤȧȗȢȗȢ — ȖǻȘȩȜȟȓǿ ȦșȢȘȜȪșȲ țȔȠǻȡȲǿ
ǻȘșȲȡșȣȤȢȦȜȖȟșȡȡȓțȟȧȡȔȥȜȟȰȥȦȖȢȠȡȔȤȢȠȔȡȦȜȫȡȜȝ
ȤșȖȢȟȲȪǻȢȡǻțȠ ǗȢȘȡȢȫȔȥ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ ȣǻȘȞȤșȥȟȲǿ ȭȢ
Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȥșȦȔȞȜ ȘȢȠǻȡȧǿ ©ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȔ ȦȧȤȕȢȦȔ
ȣȤȢ ȢȟȲȘȡșȡȡȓ ȥȖǻȦȧ ȦȢȚ Ȗǻȡ ȦȤȔȞȦȧǿ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȢ
ȓȞ șȥȩȔȦȢȟȢȗǻȫȡș ȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓ ȣȤȔȖȘȜ Ȗ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ
ȓȞȤșȟǻȗǻȲȡȔȘǻȁȝȖȜțȖȢȟșȡȡȓǨȪȰȢȠȧȞȢȡȦșȞȥȦǻȥșȡȥ
ǻȥȦȢȤǻȁ ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȣȢșȦȢȖǻ ȓȞ ȨȢȤȠȔ ȣǻțȡȔȡȡȓ ȣȤȔȖȘȜ
ǻ ȣȤȢșȞȦȧȖȔȡȡȓ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ǧȢȠȧȦȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȧ
ȥȖȢȁȝȖǻțǻȁȣȤȜȝȘșȬȡȰȢȗȢȕșțȞȢȠȣȤȢȠǻȥȡȜȝȖǻȡȣȢȥǻȘȔǿ
ȣȢțȜȪǻȲȭȢȡȔȝȖȜȤȔțȡǻȬșȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȧțȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȧȡȔ
ǻȥȦȢȤȜȫȡȧȣșȤȥȣșȞȦȜȖȧȔȦȔȞȢȚȡȔȔȞȦȜȖȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ
ȠșȦȔ ȓȞȢȁ — ȣȢȟǻȦȜȫȡș ȝ ȥȢȪǻȔȟȰȡș ȖȜțȖȢȟșȡȡȓª
ǟȢ]ȔȞ 6 8NUDLĸVF\ VSLVNRZF\ ǻ PHVMDQLŋFL %UDFWZR
&ȧU ȧãD ǻ 0HWRGHJR :DUV]DZD  6 —
110—  ǦȧȠȡǻȖȜ Ȗ ǻȥȡȧȖȔȡȡǻ ǖȢȗȔ ȥȩȜȟȓȟȜ ȣȢșȦȔ
ȭș ȕǻȟȰȬș ȥȣȢȘǻȖȔȦȜȥȓ ȡȔ ȥȜȟȧ ȟȲȘȜȡȜ Ȕ ȢȦȚș ȔȞ
ȦȜȖȡǻȬș ȢȕȥȦȢȲȖȔȦȜ ǻȘșȲ ȥșȟȓȡȥȰȞȢȁ ȤșȖȢȟȲȪǻȁ ȣȢ
ȖȔȟșȡȡȓ ȪȔȤȜțȠȧ ȝ țȡȜȭșȡȡȓ ȣȔȡȥȦȖȔ ȣȢȠǻȭȜȞǻȖ 
ȓȞ ȞȟȔȥȧ ǤǻȘȕȧȤȲȲȫȜ ȡȔȤȢȘ ȘȢ ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȜȩ Șǻȝ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȩ ȖȔȤȦȢȭǻȖ ȖǻȘȥȦȧȣȔȖ ȘȢ
ȓțȜȫȡȜȪȰȞȜȩ ǦȜȠȖȢȟ ©ȖȤȔȚȢȁ țȟȢȁ ȞȤȢȖǻª ȧ ȖǻȤȬǻ
©ǴȞ ȧȠȤȧ ȦȢ ȣȢȩȢȖȔȝȦșª ȣȢȖșȤȦȔǿ ȘȢ ȓțȜȫȡȜȪȰȞȜȩ ǻ
ȥȦȔȤȢțȔȖǻȦȡȜȩ ȣȔȤȔȘȜȗȠ ȠȜȥȟșȡȡȓ ț ȁȩȡǻȠ ȤȜȦȧȔȟȢȠ
ȚșȤȦȖȢȣȤȜȡȢȬșȡȡȓ ȝ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ țȕȤȢȁ ǤȢȤ ȞȢȡȦ
ȤȢȖșȤțǻȝȡǻțȔȣȜȦȔȡȡȓțȔȧȖȔȚșȡȡȓǘǭȦȢȡȓȘȢȤȤ—
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ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ©ǜȔȣȢȖǻȦȧª ©ǪȦȢ ȣȢȡșȥș" ǣȘȜȡ ȟȜȬ
ȣșȤșȩȢȣȟșȡȜȝ ȣȢȤȢȗȔȠȜ ǙȡǻȣȤȢ ȫȜ ȣȢȡșȥș ǛȜȦȦȓ" Ƕ
ȩȦȢȞȤȢȖȖȢȤȢȚȧȣȤȢȟȟǿ"ǧǻȥȔȠǻȭȢȥȦȖȢȤȓȦȰȖȢȟȰȡȧ
ǻȡȢȖȧȥǻȠ·ȲǻȕȧȘȧȦȰțȘȔȦȡǻȘȢ´ȡșțȟȢȗȢȥȟȢȖȔµ"ǕȓȞ
Țș ȦȢȘǻ ț ȣȤȢȟȜȦȢȲ ȞȤȢȖ·Ȳ" ǗȢȡȔ Ț ȕșțȥȟǻȘȡȢȲ ȡș
ȕȧȖȔǿ ȡǻȞȢȟȜª ǭȦȢȡȰ ǘ ǙȧȩȢȖȡȜȝ Ȭȟȓȩ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǟȔȤȕȩȔȤȜțȠȜǢǭǟȥ 
ǜȔȖȚȘȜ ȡșȣȤȜȠȜȤșȡȡȜȝ ȭȢȘȢ ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȔ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȥșȦȔȞȜ ȫȔȥ ȢȘ ȫȔȥȧ ȝȬȢȖ ȡȔ ȣȤȜȠȜȤșȡȡȓ
ț ǖȢȗȢȠ ǻț ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȲ ȠȢȤȔȟȟȲ ȖȥșȣȤȢȭșȡȡȓ
ȦȔ ȡșȣȤȢȦȜȖȟșȡȡȓ țȟȧ ȡȔȥȜȟȰȥȦȖȢȠ ǨȥșȣȤȢȭșȡȡȓ
ȖȜțȡȔȖȔȖ ȢȘȡǻǿȲ ț ȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȜȩ ǻ ȣȤȜȦǻȠ ȣȢțȜȦȜȖȡȜȩ
ȣȔȤȔȘȜȗȠ ©ǥșȟȜȗȜȓ ȩȤȜȥȦȜȔȡȥȞȔȓ ȞȔȞ ȡșȚȡȔȓ ȠȔȦȰ
ȡșȢȦȖșȤȗȔșȦȘȔȚșȜȣȤșȥȦȧȣȡȯȩȘșȦșȝȥȖȢȜȩțȔȖȥșȩ
ȠȢȟȜȦȥȓȜȖȥșȠȣȤȢȭȔșȦª țȔȣȜȥȧǮȢȘșȡȡȜȞȧȟȜȣ
 ǤȤȢȦșȖȚșȟȜȥȦȢȣȦȢȗȢȚȤȢȞȧȣǻȘȢȫșȖȜȘȡȜȠ
ȖȣȟȜȖȢȠ ȗșȤȪșȡǻȖȥȰȞȜȩ ȖȜȘȔȡȰ ȦȔ ȣȢȬȜȤȲȖȔȡȜȩ ȧ
ȥȣȜȥȞȔȩ ǻȡ ȡșȟșȗȔȟȰȡȜȩ ȦșȞȥȦǻȖ ǻț ȡȜȠȜ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȘǻȥȦȔȖ țȠȢȗȧ ȢțȡȔȝȢȠȜȦȜȥȓ ȧ ȖșȤșȥ ȣȢȘȢȤȢȚȧȲȫȜ
ǗȢȟȗȢȲ ȡȔ ȣȔȤȢȣȟȔȖǻ ©ǟȡȓțȰ ǤȢȚȔȤȥȞȜȝª Ȕ ȦȔȞȢȚ ȧ
ǢȜȚȡȰȢȠȧ ǢȢȖȗȢȤȢȘǻ  ȣȢșȦ ȖȜȟȜȖ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ ȥȖȢȁ
ȡșȖȜȗȔȥȟǻȕȧȡȦȔȤȥȰȞǻȣȢȫȧȦȦȓȓȖȡȢȥȧȣșȤșȫȡǻǢȔȗǻȤȡǻȝ
ȣȤȢȣȢȖǻȘǻ ©ǟȤȢȦȞȜș ȠȧȚȜȫȞȜ ȖȠșȥȦȢ ȦȢȗȢ ȫȦȢȕȯ
ȣȤȢȥȦȢ ȣȢȖșȥȜȦȰ ȥȖȢșȗȢ ȗȤȔȕȜȦșȟȓ «! ȣȤȜȬȟȜ Ȟ
ȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȧȣȤȢȥȜȦȰȧȣȤȔȖȯȔȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȡșȕȧȘȧȫȜ
ȘȧȤȔȞ Ȗșȟșȟ Ȝȩ ȣȢȥșȫȰ țȔ ȦȢ ȫȦȢȕȯ ȢȡȜ ȜȥȞȔȟȜ
ȧȣȤȔȖȯ ȣȢ ȡȔȫȔȟȰȥȦȖȧ Ȧ ș ȡȔȫȜȡȔȟȜ ȥ ȥȦȔȡȢȖȢȗȢª
   ǮȢ ȦȢȘǻ Ȗ ȣȢșȦȢȖǻȝ ȘȧȬǻ ȤșȨȢȤȠȔȦȢȤȥȰȞǻ
ǻȡȦșȡȪǻȁ ȥȣǻȖǻȥȡȧȖȔȟȜ ț ©ȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȜȠȜª ȣȢȤȜȖȔȠȜ
ȥȖǻȘȫȜȦȰȡȔȣȜȥȔȡȜȝȗȤȧȘ©ǳȤȢȘȜȖȜȝªȘșȣȢȤȓȘ
ț ȢȕȤȔțȢȠ ǗȔȬȜȡǼȦȢȡȔ ©ȓȞȜȝȥȰ ȘȧȤȡȜȝ ȢȤȜȗǻȡȔȟª
ȣǻȘȡșȥșȡȜȝ ȘȢ ȤȔȡȗȧ ©ȥȖȓȦȢȗȢ ȟȜȪȔȤȓª țȔ Ȧș ȭȢ ©Ȗ
ȠȢȤȘȧțȔȦȢȣȜȖȞȔȣȤȔȟȔǧȔȭșȝȧȪșȤȞȖǻª ȤȤ
41— ǗȔȖȦȢȗȤȔȨǻȭȢȡȔȟșȚȔȖǠǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖȧ
ȖȜȥȟȢȖȟșȡȢȧțȖ·ȓțȞȧțȢȣȜȥȔȡȜȠșȣǻțȢȘȢȠȭșȝȘȢȞǻȤ
ȣȢȞǻȤȡȜȠȞȤȔȓȡȔȠ©ǧȢȘǻȘȧȤȡǻǻȖȔȠȕȧȟȢȕǢȔȝȢȗȢ
ȖȜȝȦȜ ț ȤȢȗȔȫȔȠȜ  Ǖ ȖȜ țȟȓȞȔȟȜȥȓª   ȠǻȚ
ȤȤǻ 
ǜȖǻȥȡȢ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦșȞȥȦȔȩ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡșțȤǻȘȞȔ
ȣǻȘȕȧȤȲǿ ȘȢ ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȗȧȠȔȡǻȥ
ȦȜȫȡȜȩ țȔȣȢȖǻȘșȝ ǦȖȓȦȢȗȢ ǤȜȥȰȠȔ — ȖȥȧȣșȤșȫ ǿȖȔȡ
ȗșȟȰȥ ȰȞȜȠ ȡȔȥȦȔȡȢȖȔȠ ©ǣȝ ȖȜȢȥȦȤȲ ȦȢȖȔȤȜȬȔ 
ǜȔȥȧȡȧȖȩȔȟȓȖȧǧȔȣǻȘȧȬȧȞȔȦȜȣȤȔȖȘȜǶȦǻǿȁȥȟȔȖȜ
!ǮȢȕȕȤȔȦȕȤȔȦȔȡșȤǻțȔȟȜǧȔȡșȢȞȤȔȘȔȟȜǧȔȖ
ȠȢȥȞȔȟǻȖȘȢȖȜȫșȡȞȔǮȢȕȡșȢȘȘȔȖȔȟȜª ©ǣȝȖȜȢȥȦȤȲ
ȦȢȖȔȤȜȬȔª  ǧȧȦ ȣȢȖȥȦȔȡșȪȰ — ȡȔȤȢȘȡȜȝ țȔȩȜȥȡȜȞ Ȕ
ȝȢȗȢȡǻȚȦȢȖȔȤȜȬȔȞȪșȡȦȢȖȔȡȜȝșȦȜȫȡȢ—ȪșțȡȔȤȓȘȘȓ
ȡș ȤȢțȕǻȝȡȜȪȦȖȔ Ȕ ȘȢȕȤȢȫȜȡȥȦȖȔ ȫșȤșț ȡȔȥȜȟȰȥȦȖȢ
ǠȧȡȔȟȜȝȖȜȠȢȗȜȘȢǖȢȗȔȣȢȞȔȤȔȦȜȡșȣȤȔȖșȘȡȜȩȠȢȚ
ȡȢȖȟȔȘȪǻȖ ©ǫȔȤǻȖ ȞȤȢȖȔȖȜȩ ȬȜȡȞȔȤǻȖ  Ǩ ȣȧȦȔ ȞȧȦǻȁ
ȢȞȧȝǗȥȞȟșȣȧȗȟȜȕȢȞǻȠțȔȠȧȤȧȝª ©ǫȔȤǻȖȞȤȢȖȔȖȜȩ
ȬȜȡȞȔȤǻȖª  ǗȜȤȔȚȔȲȫȜ ȥȦȜȩǻȝȡǻ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȕȧȡ
ȦȔȤȥȰȞǻ ȡȔȥȦȤȢȁ ȣȢșȦ ȖȜȥȦȧȣȜȖ ȤșȫȡȜȞȢȠ ©ȣȢȣȧȟǻțȠȧ
ȝ ȡȔȖǻȦȰ ȔȡȔȤȩǻțȠȧª ǻ ȥȣȤȔȖȜȖ ȢȫșȖȜȘȡȜȝ ȖȣȟȜȖ ȡȔ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

©ȧțȔȞȢȡșȡȡȓ ȔȡȔȤȩǻȫȡȜȩ ȦșȡȘșȡȪǻȝª Ȗ ȧȞȤ ȥȧȥȣǻȟȰȡǻȝ
ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ Ǧ    ǧȔ ȖȢȘȡȢȫȔȥ
ȖǻȡȖȜȓȖȟȓȖȥȠȜȤșȡȡȓȣșȤșȘǘȢȥȣȢȘȢȠ©ǶǖȢȗȔǖȢȗȢȠ
ȡȔțȢȖȧª ©ǡșȡǻ țȘȔǿȦȰȥȓ ȓ ȡș țȡȔȲª ©Ǣș ȡȔȤǻȞȔȲ ȓ
ȡȔǖȢȗȔª ȥȦȔȖȜȖțȔǻȘșȔȟȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞșȖȥșȣȤȢȭșȡȡȓ
©ǣȦȔȞȟȲȘșȡȔȧȫȔȝȦșȥȰǗȢȤȢȗȔȠȣȤȢȭȔȦȜǴȞȥșȝ
ȡșȧȞ  Ǚș Ț ȡȔȠ ȗȤǻȬȡȜȠ  ǙȢȕȤȔ ȪȰȢȗȢ ȖțȓȦȜ"ª
©ǡșȚ ȥȞȔȟȔȠȜ ȡșȡȔȫș țȟȢȘǻȝª ȤȤ —  ȣȢ
ȞȔțȧȖȔȖ ȞȔȓȦȦȓ ȟȲȦȢȗȢ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȠșȥȡȜȞȔ țȡǻȠȔȲȫȜ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȧ ȣȔȦșȦȜȞȧ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȠ ȧȣȢȞȢȤșȡȡȓȠ
©ǗȔȤȡȔȞª ǙȢȥȦșȠșȡȡȢȧȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȠȧȘȧȥǻȡȔȖǻȦȰ
ȠȢȟȜȖǖȢȗȔțȔȥȦȢȥȧȖȔȦȜ©ȥȖȓȦȧȲȥȜȟȧªȡșȘȟȓȣȢȞȔȤȜ
ȦȜȩ ȩȦȢ țȔȣȢȘǻȲǿ țȟȢ Ȕ ȭȢȕ ȡș ȘȢȣȧȥȦȜȦȜ ȖȫȜȡșȡȡȓ
ȡȜȠȜ țȟȔ ©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩ ȥȣȜȡȜ  Ǩ ȣȧȦȔ ȞȧȦǻȁ ȡș
Ȟȧȝ  Ǘ ȥȞȟșȣȜ ȗȟȜȕȢȞǻ ȡș ȠȧȤȧȝª  ȭȢȕ ȢȕșȤșȗȦȜ
ȣȤȔȖșȘȡȜȞǻȖțȢȞȤȝȢȫșȖȜȘȡȢȖǻȘȥȞȢǿȡȡȓȡȜȠȜȗȤǻȩȔ
ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ȘȢȕȤȢȫȜȡȥȦȖȔ ©Ǖ ȫȜȥȦȜȩ ȥșȤȪșȠ"
ǟȢȟȢȁȩǤȢȥȦȔȖȜȔȡȗșȟȜȥȖȢȁǶȫȜȥȦȢȦȧȁȩȥȢȕȟȲȘȜª 
ȣȢȥȟȔȦȜȟȲȘȥȦȖȧȘȧȩȢȖȧǿȘȡǻȥȦȰǻȟȲȕȢȖȘȢȕȟȜȚȡȰȢȗȢ
©Ǖ ȖȥǻȠ ȡȔȠ ȖȞȧȣǻ ȡȔ țșȠȟǻ  ǾȘȜȡȢȠȜȥȟǻǿ ȣȢȘȔȝ  Ƕ
ȕȤȔȦȢȟȲȕǻǿ ȣȢȬȟȜª ©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩ ȥȣȜȡȜª  ǧȔ
ȥȠȜȤșȡȡȓ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȔȚ ȡǻȓȞ ȡș ȢțȡȔȫȔȟȢ țȤșȫșȡȡȓ
ȥȖȢȁȩ ǻȘșȔȟǻȖ ȡȔȪ ȫȜ ȞȟȔȥȢȖȢȗȢ ȖǻȘȥȦȧȣȡȜȪȦȖȔ —
ȝȬȟȢȥȓ ȣȤȢ ȡȔȪ ǻ ȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȜȝ ȥȦȢȁȪȜțȠ ©Ǣș ȡȔȬȔ
ȠȔȦȜ  Ǖ ȘȢȖșȟȢȥȓ ȣȢȖȔȚȔȦȜ  ǧȢ ȖȢȟȓ ǘyȥȣȢȘȔ ǘȢ
ȘǻȦȰǦȠȜȤǻȦșȥȓȠȢȟǻȦșȥȰǖȢȗȧ!ǦȖȢȲǨȞȤȔȁȡȧ
ȟȲȕǻȦȰª ©ǬȜȠȜȭșțǻȝȘșȠȢȥȓțȡȢȖȧ"ª 
ǦȦȔȖȟșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȩ ȦȔ ȣȢȖ
ȥȦȔȡȥȰȞȜȩȤȧȩǻȖǗȜȭșȣȢȞȔțȔȡȢȓȞǭșȖȫșȡȞȢȣǻȘȡȢȥȜȖ
ȞȢțȔȪȰȞǻȣȢȖȥȦȔȡȡȓȣȤȢȦȜȣȢȟȰȥȰȞȢȬȟȓȩșȦȣȔȡȧȖȔȡȡȓ
ȣǻȘȣȤȢȖȢȘȢȠǦǢȔȟȜȖȔȝȞȔ ©ǨȡșȘǻȟșȡȰȞȧȧȥȖȓȦȧȲª 
ǧȔȤȔȥȔǩșȘȢȤyȖȜȫȔǧȤȓȥȜȟȔ ©ǧȔȤȔȥȢȖȔȡǻȫª ȧȪǻȟȢȠȧ
ȣȢțȜȦȜȖȡȢ ȢȪǻȡȲȖȔȖ ȖȜțȖȢȟȰȡȧ Ȗǻȝȡȧ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȧ ȣǻȘ
ȣȤȢȖȢȘȢȠ ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ țȢȞȤ țȖșȟȜȫȜȖ ȗșȤȢȁțȠ
ǻ ȚșȤȦȢȖȡǻȥȦȰ ©ȥȟȔȖȡȜȩ țȔȣȢȤȢȚȪǻȖª ȓȞǻ ȣȢȟȓȗȟȜ
©țȔ ȖȢȟȰȡȧȲ ȖȢȟȲª ȣǻȘ ǖșȤșȥȦșȫȞȢȠ ©ǣȝ ȫȢȗȢ ȦȜ
ȣȢȫȢȤȡǻȟȢª  ǦȖǻȘȫșȡȡȓ ǘ ǕȡȘȤȧțȰȞȢȗȢ ȡȔ ȘȢȣȜȦǻ ȧ
ǧȤșȦȰȢȠȧȖǻȘȘǻȟǻȞȖǻȦȣȤȢȦșȭȢ©ȢȥȧȘȚȧȲȫȜ
ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣǻȘȡȢȥȜȖ ǡȔțșȣȧª ǟǡǧ
ǧǦ ȥȟǻȘȤȢțȧȠǻȦȜȦȔȞǭșȖȫșȡȞȢȢȥȧȘȚȧȖȔȖ
ȡșȥȔȠȧȣȢȥȢȕǻǟȢțȔȪȰȞȧȤșȖȢȟȲȪǻȲȔȟȜȬșȗșȦȰȠȔȡȔ
©ǜǻȡȢȖǻȓǣȟșȞȥǻǿȖȢȗȢȘȤȧȗȔª ȦȢȕȦȢǖǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ
ȓȞ ȘȤȧȗȔ ȪȔȤȓ ǣȟșȞȥǻȓ ǡȜȩȔȝȟȢȖȜȫȔ  țȔ ȣȤȜǿȘȡȔȡȡȓ
ȞȢțȔȪȰȞȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ȘȢ ǡȢȥȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ȪȔȤȥȦȖȔ ȘȜȖ
țȔȖșȤȬȔȟȰȡȜȝ ȨȤȔȗȠșȡȦ ©ǦȦȢȁȦȰ Ȗ ȥșȟǻ ǦȧȕȢȦȢȖǻª
©ȠǻȥȦșȤǻȁª©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩªȦȔȖǻȤȬǻ©ǥȢțȤȜȦȔȠȢȗȜȟȔª
©ǜȔ ȭȢ ȠȜ ȟȲȕȜȠȢ ǖȢȗȘȔȡȔ"ª ©ǴȞȕȜȦȢ ȦȜ ǖȢȗȘȔȡș
ȣ·ȓȡȜȝª  Ǩ țȗȔȘȔȡǻȝ ȠǻȥȦșȤǻȁ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ
ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ȝ ǡȔțșȣȜ ȓȞ ȔȞȪǻȁ ©ȖȢȟȰȡȜȩ ȞȢțȔȞǻȖª
ȣǻȘȡșȥșȡȢȡȔȢȘȜȡȤǻȖșȡȰǻȢȪǻȡșȡȢȢȘȡȔȞȢȖȢȣȢțȜȦȜȖȡȢ
ǧȔȞȔȣȢșȦȢȖȔȢȪǻȡȞȔȣȢȥȦȔǿțȤșȣȟǻȞȜǤșȤȬȢȁȖȢȤȢȡȜ
ȖȜȤȔțȡȜȞ ȔȡȦȜȧȞȤȔȁȡȥȦȖȔ ȖȢȡȔ ȤȢțȘȤȔȦȢȖȔȡȢ ȡȔȤǻȞȔǿ
ȭȢȡșȠȢȚșțȡȜȭȜȦȜȡșȖȣȢȞȢȤșȡȜȩ©ȖȢȟȰȡȜȩȞȢțȔȞǻȖª

©ǧȔȝȚȜȖȧȭǻȚȣȤȢȞȟȓȦȧȭǻǙȧȠȔȟȔțǖȢȗȘȔȡȢȠ
ǣȦȢȦȧȚșȣȢȩȢȖȔȟȔǢǻȖȥȦȔȟȜȣȢȗȔȡǻǶțȬȖșȘȥȰȞȢȲ
ȣȤȜȕȟȧȘȢȲª ȤȤ— 
ǙȢȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢȫȜȡȧȗșȦȰȠȔȡȔǶǡȔ
țșȣȜ ȥȣȤȢȕȜ ȣǻȘȡȓȦȜ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘ ȡȔ ȖȜțȖ Ȗǻȝȡȧ ȣȤȢȦȜ
ȠȢȥȞȢȖ ȣȔȡȧȖȔȡȡȓ ȥȞȢȤȜȥȦȔȖȬȜȥȰ ȣǻȘȦȤȜȠȞȢȲ ȬȖșȘ
ȞȢȤȢȟȓǟȔȤȟȔ;,, ǭșȖȫșȡȞȢȥȦȔȖȜȖȥȓǻțțȔȩȢȣȟșȡȡȓȠ
Ǩ ȥȣȢȗȔȘȔȩ ȣȤȢ ȥȖȢȁ ȖǻȘȖǻȘȜȡȜ Ȟȡȓțȓ ǡ ǥǿȣȡǻȡȔ Ȗ
ǴȗȢȦȜȡǻȡȔǥǻțȘȖȓȡǻȥȖȓȦȔ țȔȥȦȥȦ ǤǦșȟșȪȰȞȜȝ
țȔțȡȔȫȜȖȭȢǭșȖȫșȡȞȢȖțȓȖȥȓȥȞȟȔȥȦȜȟǻȕȤșȦȢȘȢȢȣșȤȜ
ȣȤȢǡȔțșȣȧǤȢșȦǻǗǥǿȣȡǻȡȔ©ȥȦȢȓȟȜțȔȢȥȢȕȜȥȦǻȥȦȰ
ǡȔțșȣȜ ǻ ȩȢȦǻȟȜ ȣȤșȘȥȦȔȖȜȦȜ ȝȢȗȢ ȣȢȕȢȤȡȜȞȢȠ ȥȖȢ
ȕȢȘȜ Ȗ ȕȢȤȢȦȰȕǻ ț ȘșȥȣȢȦȜțȠȢȠ ǤșȦȤȔª Ȕ ȞȢȟȜ Ǧș
ȟșȪȰȞȜȝȡȔțȖȔȖȗșȦȰȠȔȡȔ©țȤȔȘȡȜȞȢȠªȦȢȖȢȡȜǻțȡȜȠ
©ȟșȘȰ ȫșȤșț Ȫș ȡș ȤȢțȥȖȔȤȜȟȜȥȓª ǟǦ  ǔ 
Ǧ —  ǛȔȟȰ țȔ ȦȜȠ ȭȢ ȡș Ȗȥș ȗȢȤȢȘȢȖș ȞȢ
țȔȪȦȖȢ ȣǻȘȦȤȜȠȔȟȢ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȝ ȖȜȥȦȧȣ ǡȔțșȣȜ
ȧȡȔȥȟǻȘȢȞ ȫȢȗȢ ȗșȦȰȠȔȡ țȔțȡȔȖ ȣȢȤȔțȞȜ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȖȜȥȟȢȖȜȖȧȣȢșȠǻ©ǶȤȚȔȖșȪȰªȣȢȖȥȦȔȟǻȗȢȤȢȘȢȖǻȞȢțȔȞȜ
ǻțțȔȣȢȤȢȚȪȓȠȜȢȫȢȟșȡȜȠȜȞȢȬȢȖȜȠȢȦȔȠȔȡȢȠǟȢȥȦșȠ
ǘȢȤȘǻǿȡȞȢȠ ȣșȤșȠȢȗȟȜ ȕ ©ȓȞȕȜ ȕȧȟȜ  ǣȘȡȢȥȦȔȝȡș
ȥȦȔȟȜ  ǧȔ ț ȨȔȥȦȢȖȥȰȞȜȠ ȣȢȟȞȢȖȡȜȞȢȠ >ǦșȠșȡȢȠ
ǤȔȟǻǿȠ — ǥșȘ@  ǘșȦȰȠȔȡȔ ǿȘȡȔȟȜª ȤȤ —  Ǩ
ȣȢșȠǻ©ǬșȤȡșȪȰªțȢȕȤȔȚșȡȢȓȞȡȔȥȦȔȤȢȥȦǻǤȔȟǻȓȭȢ
țȔȟșȗșȡȘȢȲȣȢȥȦȤȜȗȥȓȖȫșȡȪǻȠȧȫȜȦȰȥȧȠȟǻȡȡȓțȔȦș
ȭȢȡșȣȤȜǿȘȡȔȖȥȓȘȢǡȔțșȣȜȖǤȢȟȦȔȖȥȰȞǻȝȕȜȦȖǻ©Ǖ
ȥȜȖȜȝȗșȦȰȠȔȡȠȢȖȥȢȖȔǬșȡȪșȖǻțȔțȜȤȔǿȖȖǻȫǻªǻȥȔȠ
ȥȢȕǻȖǻȡȘȢȞȢȤȓǿ©ȥșȤȪșȖǻȡșȣȢȦȧȤȔȝ!ǗȢȡȢȦșȕș
ȖșȥȰȖǻȞȘȧȤȜȟȢª ȤȤ—,  
ǘȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡȧ ȣȢșȦ ȥȣȤȜȝȠȔȖ Ȗ ȔȞȦȧȔȟǻțȢȖȔȡȢȠȧ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȠȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȦȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢȖȜțȖȔȡȦȜ
ȞȤǻȣȢȥȡȜȪȰȞȢȠȧ Șȧȥǻ ț ȢȤǻǿȡȦȔȪǻǿȲ ȡȔ ǻȘșȔȟ ȖǻȟȰȡȢȁ
ȗșȦȰȠȔȡȥȰȞȢȁ  ǨȞȤȔȁȡȜ ȓȞȔ ȚȜȟȔ ȕ ȧ ȘȢȕȤȢȥȧȥǻȘȥȦȖǻ
ț ǻȡ ȡȔȤȢȘȔȠȜǕȟș ȢȪǻȡȞȧ ȗȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡȜ Ȗ ȥȖȢȁȝ ȧȞȤ
ȣȢșțǻȁ ȦȔ Ȗ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡǻȝ ȣȤȢțǻ ȘȔȖȔȖ Ȥǻțȡȧ ǧȔȞ ȧ
ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǤȤȢȗȧȟȞȔ ȥ ȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ Ȝ ȡș ȕșț ȠȢȤȔȟȜª
ȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞșȣȢȖȥȦȔȡȡȓțȝȢȗȢȖǻȘȢȠȢȲȧȠȔȡȥȰȞȢȲ
ȤǻțȔȡȜȡȢȲȣșȤȥȢȡȔȚȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȡȔțȖȔȖ©țȔȠșȫȔȦșȟȰȡȯȠ
ȥȢȕȯȦȜșȠ ȡșȘȢȥȦȢȝȡȯȠ ȣȔȠȓȦȜ ȫșȟȢȖșȞȔª ǻ ȣșȤș
ȕǻȟȰȬȧȲȫȜ ȣȢȤǻȖȡȲȖȔȖ țȔ ȫȜȥȟșȡȡȜȠȜ ȚșȤȦȖȔȠȜ ǻț
ǩȤȔȡȪȧțȰȞȢȲ ȤșȖȢȟȲȪǻǿȲ ©Ȗ ȱȦȢȠ ȢȦȡȢȬșȡȜȜ ȠȢȜ
ȣȢȞȢȝȡȯșțșȠȟȓȞȜ!ȖȗȢȘȧ!ȘȔȚșȣșȤȖȧȲ
ȨȤȔȡȪȧțȥȞȧȲ ȤșȖȢȟȲȪȜȲ ȣșȤșȭșȗȢȟȓȟȜª    Ǖ
ȢȦ ȧ ȣȢșȠǻ ©ǟȔȖȞȔțª ȥȧȣȤȢȦȜȖȡȜȞȜ ǩȤȔȡȪȧțȰȞȢȁ Ȥș
ȖȢȟȲȪǻȁȞȢȦȤǻȖȜȩȖȔȟȓȲȦȰȥȓ©ǩȤȔȡȪȧțǻȖȟȔǿȠª—Ȫș
ȥȔȠșȦǻȞȢȗȢȔȖȦȢȤȡșȭȔȘȡȢȖȜȥȠǻȲǿȦȔȤȢțȖǻȡȫȧǿǖȔ
ȫȜȠȢ ȦȧȦ ȣǻȘȥȦȔȖȧ ȖȖȔȚȔȦȜ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢțȜȦȜȖȡȢ
ȥȦȔȖȜȖȥȓ ȘȢ ȔȡȦȜȠȢȡȔȤȩǻȫȡȜȩ ȦȔ ȔȡȦȜȨșȢȘȔȟȰȡȜȩ Ȥș
ȖȢȟȲȪǻȝ ȧ ǩȤȔȡȪǻȁ ȓȞǻ ȖȜȞȟȜȞȔȟȜ ȢȥȧȘ ȧ ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ
ȤȢȥ ȦȔ ȧȞȤ ȘȖȢȤȓȡȥȰȞȢȣȢȠǻȭȜȪȰȞȜȩ Ȟǻȟ ȦȢȘǻȬȡȰȢȁ
ȦȖȢȤȫȢȁǻȡȦșȟǻȗșȡȪǻȁǗȢȘȡȢȫȔȥȖȜȦȟȧȠȔȫșȡȡȓȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔȘȢȦțȖ©ȠȔțȧȤȥȰȞȢȁȤǻțȔȡȜȡȜª—ȡȔȪǻȢȡȔȟȰ
ȡȢȖȜțȖ ȣȢȟȰȥ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ Ȗ ǜȔȩǻȘȡǻȝ ǘȔȟȜȫȜȡǻ Ȗ

ǬǕǦ

ȟȲȦ—ȞȖǻȦ  ȢȤȗȔȡǻțȢȖȔȡȢȗȢ ȬȟȓȩșȦȥȰȞȜȠȜ
ȤșȖȢȟȲȪǻȢȡșȤȔȠȜ ǻ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȗȢ ȣȤȢȦȜ ǕȖȥȦȤǻȝȥȰȞȢȁ
ǻȠȣșȤǻȁ ǻ ȣȢȡȜȡǻ ȡșȢȘȡȢțȡȔȫȡș ȘȜȖ ©ǦȜȫǻª  ǤȤȢ
ȣȢșȦȜțȔȪǻȲȖ©ǾȤșȦȜȞȧªȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢȤȧȩȧȦȔȕȢȤȜȦǻȖ
ȧȚșȝȬȟȢȥȓȖȜȭș
ǭșȖȫșȡȞȢȥȣǻȖȫȧȖȔȖȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȖȜțȖțȠȔȗȔȡȡȓȠȧȥǻȩ
ȡȔȤȢȘǻȖ ȣȢȡșȖȢȟșȡȜȩ ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȲ ǻȠȣșȤǻǿȲ țȗȔȘȔȝȠȢ
ȥȔȤȞȔȥȦȜȫȡȜȝ ȖȜȥȟǻȖ ©ǣȘ ȠȢȟȘȔȖȔȡȜȡȔ ȘȢ ȨǻȡȔ  ǢȔ
Ȗȥǻȩ ȓțȜȞȔȩ Ȗȥș ȠȢȖȫȜȦȰ  ǖȢ ȕȟȔȗȢȘșȡȥȦȖȧǿª —
©ǟȔȖȞȔțªȤȤ— ȣǻȘȦȤȜȠȧȖȔȖȔȡȦȜȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȡȧ
ȔȡȦȜȨșȢȘȔȟȰȡȧȕȢȤȢȦȰȕȧǻȥȔȠȢȗȢȤȢȥȡȔȤȢȘȧ—țȖǻȘȥȜ
țȖșȟȜȫșȡȡȓ ȘșȞȔȕȤȜȥȦǻȖ ȧ ȣȢșȠǻ ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ
ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©ǳȤȢȘȜȖȢȠȧª ȦȔ ©ǢșȢȨǻȦȔȩª ȧȦǻȟșȡȡȓ
Ȗ ȢȕȤȔțǻ ǧȤșȦȰȢȁ ȖȢȤȢȡȜ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª  ȥȜȠȖȢȟȧ
țȟȔ ȔȡȦȜȡȔȤȢȘȡȜȩ ȤșȔȞȪǻȝȡȜȩ ȥȜȟ Ȗ ǻȥȦȢȤ ȘȢȟǻ ȤȢȥ
ȡȔȤȢȘȧ ǨȞȤ ȣȢșȦ ȥȢȟǻȘȔȤȜțȧȖȔȖȥȓ ǻț ȘȖȢȤȓȡȥȰȞȜȠȜ
ȤșȖȢȟȲȪǻȢȡșȤȔȠȜ ȡȔțȜȖȔȖ ȁȩ ©ȣșȤȖȢțȖȔȡȡȯș ȡȔȬȜ
ȔȣȢȥȦȢȟȯª ©ȡȔȬȜ ȔȣȢȥȦȢȟȯȠȧȫșȡȜȞȜª ©ȣșȤȖȯș
ȤȧȥȥȞȜșȕȟȔȗȢȖșȥȦȜȦșȟȜȥȖȢȕȢȘȯª ȔȥșȕșțȔȤȔȩȢȖȧȖȔȖ
ȘȢȁȩȡǻȩȣȢȥȟǻȘȢȖȡȜȞǻȖǣǘșȤȪșȡȔ ǶȥȞȔȡȘșȤȔ ȖșȟȜȫȔȖ
©ȔȣȢȥȦȢȟȡȔȬȡȔȬȢȘȜȡȢȞȜȝȜțȗȡȔȡȡȜȞªǘșȤȪșȡȔȦȔȞȜ
ȤȔțȢȠǻțȝȢȗȢțȔȞȢȤȘȢȡȡȜȠȜȞȤȔȓȡȔȠȜȢȘȡȢȘȧȠȪȓȠȜ—
©ȡȔȬȜ țȔȗȤȔȡȜȫȡȯș ȔȣȢȥȦȢȟȯª ǮȢȘșȡȡȜȞ țȔȣȜȥȜ
 ǻ  ȚȢȖȦ  ȟȜȥȦȢȣ   Ǩȥș Ȫș ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȭȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȧȥȖǻȘȢȠȟȲȖȔȖȥșȕșȘǻȓȫșȠțȔȗȔȟȰȡȢȤȢȥȖȜțȖ
ȤȧȩȧǤȢșȦȘȢȦȤȜȠȧȖȔȖȥȓȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȜȩ
ȣȢȗȟȓȘǻȖ Ȕȟș ȖǻȘ ȤȢȥ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȩ ȘșȠȢȞȤȔȦǻȖ ȝȢȗȢ
ȖǻȘȤǻțȡȓȖȡȔȪȥȞȟȔȘȡȜȞǻȘșȢȟȢȗǻȁȘȟȓǭșȖȫșȡȞȔȤǻȖȡȢ
ȖȔȚȟȜȖȢȲȕȧȟȔǻȥȢȪǻȡȔȪȤșȖȢȟȲȪǻȓ
ǗȢȟșȟȲȕȡȔȣȢșțǻȓǭșȖȫșȡȞȔȥȦȔȟȔȖȜȡȓȦȞȢȖȢȖȔȚ
ȟȜȖȜȠȫȜȡȡȜȞȢȠȖȜțȖȕȢȤȢȦȰȕȜȧȞȤȡȔȤȢȘȧȠȢȗȧȦȡȰȢȲ
ȥȜȟȢȲ țȘȔȦȡȢȲ ȖȜȞȟȜȞȔȦȜ ȥȦȤȔȩ ȧ ȘșȥȣȢȦȜȫȡȜȩ ȣȤȔ
ȖȜȦșȟǻȖȦȔȁȩȡǻȩȣȤȜȥȟȧȚȡȜȞǻȖǻȡȔȘȜȩȔȦȜȡȔȤȢȘȡǻȠȔȥȜ
ȡȔȥȢȪȦȔȡȔȪȤșȖȢȟȲȪǻȁ
ǧȔȞȢȚȘȜȖǥșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȥȦǻȣȤȢȓȖȜȖȣȢțȔȟǻȦșȤȔ
ȦȧȤȡǻȝȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔ.
 ǠǻȦ ǖȢȝȞȢ ǳ ǧȖȢȤȫǻȥȦȰ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ Ȧȟǻ țȔȩǻȘ
ȡȢǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁȟǻȦșȤȔȦȧȤȜǡȲȡȩșȡǭȔȕȟǻȢȖȥȰȞȜȝǾǦ
ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȖȜțȖȢȟȰȡȜȝ Ȥȧȩ —ȩ ȤȢȞǻȖ ;,; ȥȦ Ȗ ǥȢȥǻȁ
ȝ ȡȔ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȢ ǤǻȘȥȧȠȞȜ ȝ ȣȤȢȕȟșȠȜ
ǟ  ǤȟȲȭ Ǡ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ǻ ȘșȓȞǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ  ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ  ǔ  ǭșȖșȟȰȢȖ ǳ  ȤǻȞ
ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǜǢǧǭ Ǡ  ǧ 
0RNU\ : /LWHUDWXUD ǻ P\ŋO ILOR]RILF]QRUHOLJLMQD XNUDLĸVNLHJR
URPDQW\]PX 6]HZF]HQNR .RVWRPDURZ 6]DV]NLHZLF] .UDNyZ
ǘȤȔȕȢȖȜȫǘǤȢșȦȓȞȠǻȨȢȦȖȢȤșȪȰǦșȠȔȡȦȜȞȔȥȜȠȖȢȟǻȖȧ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣȢșȦȔ ǟ  ǤȔȩȔȤșȡȞȢ Ǘ ǢșțȕiȗȡșȡȜȝ ȔȣȢȥȦȢȟ
ǦȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȗșȖȜȘȘȢȣǬșȤȞȔȥȜǢȔȩȟǻȞǾ
ǕȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡǻ ȣȤȢȤȢȪȦȖȔ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ ȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȢȠȧ
Ȧȟǻ ȣȢȟȰȥȰȞȜȩ ǻ ȤȢȥǻȝȥȰȞȜȩ ȤȢȠȔȡȦȜȞǻȖ  ǨȞȤȔȁȡȢțȡȔȖȫǻ ȥȦȧȘǻȁ
ǶȖȔȡȢǩȤȔȡȞǻȖȥȰȞ—ǔǢȔȩȟǻȞǾǙȢȟȓ—/RV—
ǦȧȘȰȕȔǭșȖȫșȡȞȢǻȣȢȟȰȥȰȞǻȦȔȤȢȥǻȝȥȰȞǻȤȢȠȔȡȦȜȞȜǠ
ǢȔȩȟǻȞǾǤȤȢȠșȦșȁțȠȦȔȢȕȤȔțȥȢȞȜȤȜȖǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔȡȔȦȟǻ
ȣȢȟȰȥȰȞȜȩȤȢȠȔȡȦȜȞǻȖǻǤȧȬȞǻȡȔǥȢȠȔȡȦȜțȠȠǻȚǨȞȤȔȁȡȢȲȦȔ
ǤȢȟȰȭșȲǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǟȢțȔȞǦǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔțȠȢȖȔ
ǻ ȠșȥǻȔȡǻțȠ ǟȜȤȜȟȢǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞș ȕȤȔȦȥȦȖȢ ǶȖȔȡȢǩȤȔȡȞǻȖȥȰȞ
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ǤȔȩȔȤșȡȞȢǗǶǢȔȫșȤȞǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁșȦȜȞȜǬșȤȞȔȥȜ
ǙțȲȕȔǶǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǛȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰǟǢȔȩȟǻȞǾ
ǜǻ ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȰ ȡȔȘ ȣȢșȠȢȲ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª  ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǧșȞȥȦǻȞȢȡȦșȞȥȦǘȔȝȘȔȠȔȞȜǬșȤȞȔȥȜ

ǾȖȗșȡǢȔȩȟǻȞ

ǬȔȥ ȓȞ ǻ ȞȔȦșȗȢȤǻȓ ȣȤȢȥȦȢȤȧ — ȢȘȡȔ ț ȗȢȟ ȞȢ
ȢȤȘȜȡȔȦ ȕȧȦȦȓ ȢȦȚș ȝ ȢȘȡȔ ț ȫǻȟȰȡȜȩ ȞȔȦșȗȢȤǻȝ Ȩǻ
ȟȢȥ ȣǻțȡȔȡȡȓ ȥȖǻȦȧ ǤșȤșȕǻȗ ȫȔȥȧ ȟȲȘȜȡȔ ȓȞ ǻȥȦȢȦȔ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȔǻȥȦȢȤȔȡșȟȜȬșȣȤȜȤȢȘȡȔȧȥȖǻȘȢȠȜȟȔȣǻȘ
ȖȣȟȜȖȢȠȫȔȥȢȖȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧȣȤȜȤȢȘȜȦȔǻȥȦȢȤǻȁǕȘȚș
©ǻȥȦȢȤȜȫȡȔ ȘǻȝȥȡǻȥȦȰ ȓȞ ǻ ȘǻȝȥȡǻȥȦȰ ȣȤȜȤȢȘȜ ȥȧȦȰ
țȖ·ȓțȞȜȣȤȢȪșȥǻȖȭȢȖǻȘȕȧȖȔȲȦȰȥȓȖȫȔȥǻª ǘȔȝȘșȗȗșȤǡ
ǤȤȢȟșȗȢȠșȡȯȞȜȥȦȢȤȜȜȣȢȡȓȦȜȓȖȤșȠșȡȜǧȢȠȥȞ
Ǧ ǧșȠȔȫȔȥȧȠȢȦȜȖȜȫȔȥȧȝȖǻȫȡȢȥȦǻȡȔȟșȚȔȦȰȘȢ
ȣȤȢȖǻȘȡȜȩȧȠȜȥȦȢȥȠȜȥȟșȡȡǻȕȧȦȦȓȟȲȘȜȡȜȧȥȖǻȦǻǫǻ
ȦșȠȜ ȝ ȠȢȦȜȖȜ ȣȢȥǻȘȔȲȦȰ ȖȔȗȢȠș ȠǻȥȪș ȝ ȧ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȧȦǻȟȲȲȦȰȝȢȗȢȩȧȘȢȚȡȰȢȨǻȟȢȥ
ȣȢȬȧȞȜ țȢȞȤ ȝ ȧ ȞȔȦșȗȢȤǻȓȩ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ șȞțȜȥȦșȡȪǻȁ
ǦȧȫȔȥȡȜȩ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖ ȟȤȜ ȗȢȟ ȫȜȡ ȪǻȞȔȖȟȓȦȰ ȘȖȔ
ȖȔȚȟȜȖǻȔȥȣșȞȦȜȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȞȔȦșȗȢȤǻȁȫȔȥȧȫȔȥȓȞ
ȦșȠȔȫȜȠȢȦȜȖȩȧȘȢȚȦȖȢȤȧǻȫȔȥȓȞȨȔȞȦȢȤȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ
ȦȖȢȤȧ ȥȣȢȥǻȕ ȠȢȘșȟȲȖȔȡȡȓ ȢȕȤȔțȧ ȘǻȝȥȡȢȥȦǻ ȩȧȘȢȚ
ȫȔȥ ǜȠǻȥȦȢȖȢȦșȠȔȦȜȫȡȜȝȔȥȣșȞȦȞȔȦșȗȢȤǻȁȫȔȥȧȖȟȤǻ
ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ț ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȲ
șȦȜȫȡȢȲȤșȟǻȗȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȢȲȖțȔȗȔȟǻȔȝțȣȤȢȕȟșȠȢȲ
ȟǻȦ ȗșȤȢȓ ȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȠȔȡȡȓ ȓȞȢȗȢ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȧǿ ȦȖȢȤȫǻ
ǻȡȦșȡȪǻȁ ȔȖȦȢȤȔ ȝȢȗȢ ȕȔȫșȡȡȓ ȚȜȦȦȓ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢǻȥȦȢȤ
ȣȤȢȪșȥǻȖ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȫȔȥȧ ǤȤȢȕȟșȠȜ
ȩȧȘȢȚ ȫȔȥȧ Ȗ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȔȥȣșȞȦǻ ȥȧȕ·ǿȞȦȡȢȁ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁȦȖȢȤǻȖǼȤȧȡȦȢȖȡȢȤȢțȗȟȓȡȧȦȢȖȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁ
ǗǦȠǻȟȓȡȥȰȞȢȁ©ǦȦȜȟȰȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔª ǟ 
Ǩ ȦȖȢȤȔȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȫȔȥ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡR ȕȔȗȔȦȢ
ȣȟȔȡȢȖȢ — Ȫș L ȞȢȥȠǻȫȡȜȝ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȝ ȧȡǻȖșȤ
ȥȔȟȰȡȜȝ  ȫȔȥ ȭȢ ȫȔȥȦȢ ȥȜȠȖȢȟǻțȧǿ ȖǻȫȡǻȥȦȰ ǻ ȫȔȥ
ȣȤȜȤȢȘȜ ȪȜȞȟǻȫȡȜȝ  ǻ ȫȔȥ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝ ǻ ȫȔȥ ȟȲ
ȘȜȡȜ ȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȝ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȝ  țȢȞȤ ȫȔȥ ȔȖ
ȦȢȤȔ ȕǻȢȗȤ ȦȖȢȤȫȜȝ  ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȝ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȫȔȥȧ ȥȨȢȤȠȧȖȔȟȢȥȓ Ȗ ȤǻȫȜȭǻ ȣȜȦȢȠȢ
ȡȔȪ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȖȔȡȡȓ ǻ ȥȖǻȦȢȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ȞȢȦȤǻ ȣȢȖȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȖǻȘȕȜȟȜȥȓ Ȗ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȨȢȟȰȞȟȢȤ
ȚȔȡȤȔȩǜȔȟșȚȡȢȖǻȘȢȕ·ǿȞȦȔȥȣȢȗȟȓȘȔȡȡȓȦȧȦȥȞȟȔȟȜȥȓ
ȘȖȔȦȜȣȜȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȫȔȥȧȫȔȥȧȣȤȜȤȢȘȜȓȞȪȜȞȟǻȫȡȢȗȢ
ǻȫȔȥȧȟȲȘȥȰȞȢȗȢȚȜȦȦȓȓȞȡșțȖȢȤȢȦȡȢȗȢȘșȫȔȥȠȜȥ
ȟȜȦȰȥȓ ȓȞ ȣȢȦǻȞ ȧ ȝȢȗȢ ȟǻȡșȔȤȡȢȠȧ ȦȤȜȖȔȡȡǻ ȖǻȘ ȡȔ
ȤȢȘȚșȡȡȓ ȟȲȘȜȡȜ ȘȢ ȥȠșȤȦǻ Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢșțǻȓ
ȓȞȢȗȢ ȕȟȜțȰȞȔ țȔ ȘȧȩȢȠ ǻ ȥȦȜȟșȠ ȘȢ ȡȔȤȢȘȡȢȁ Ȫǻ ȞȢȡ
ȪșȣȪǻȁ ȩȧȘȢȚȡȰȢ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȖȔȟȜȥȓ ȝ ȧȖȜȤȔțȡȜȟȜȥȓ
ǕȡȦȜȫȡȜȝ ȠǻȨȢȟȢȗȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȝ ȘȜȥȞȧȤȥ ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ
ȫȔȥȧ ȖǻȘȞȤȜȖȥȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ Ȗ ȤȢȞȜ ȝȢȗȢ ȤȔȡȡǻȩ ȠȔ
ȟȓȤ țȔȡȓȦȰ ȧ ǠǻȦȡȰȢȠȧ ȥȔȘȧ ȞȢȟȜ Ȗǻȡ țȠȔȟȰȢȖȧȖȔȖ
ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȧ ǦȔȦȧȤȡȔ ǧȤȢȩȜ ȣǻțȡǻȬș ȖȚș ȖȜȖȫȔȲȫȜ
ȔȡȦȜȫȡșȠȜȥȦșȪȦȖȢȖǕȞȔȘșȠǻȁȠȜȥȦșȪȦȖȖǻȡȓȞțȗȔȘȧǿ
ȧȣȢȖǻȥȦǻ©ǪȧȘȢȚȡȜȞªȡșȦǻȟȰȞȜ©ȣȢȫȧȖȥȦȖȢȖȔȟȡȢȜ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȣȢȡȓȟȥȜȠȖȢȟȜȫșȥȞȧȲȥȦȔȦȧȲǦȔȦȧȤȡȔȣȢȚȜȤȔȲȭșȗȢ
ȥȖȢȜȩ ȘșȦșȝª ȓȞ ȧȢȥȢȕȟșȡȡȓ ©ȖȥșȣȢȚȜȤȔȲȭșȗȢ
ȕȯȥȦȤȢȟșȦȓȭșȗȢ ȖȤșȠșȡȜª    ǤȢșȦ ȨǻȟȢȥ
ȥȞȟȔȘȧǭșȖȫșȡȞȢȖǻȘȫȧȖȔȖȢȤȗȔȡǻȫȡȧȣȢȦȤșȕȧȢȥȓȗȡȧȦȜ
ȨșȡȢȠșȡȜ ȥȖǻȦȢȕȧȘȢȖȜ L ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȕȧȦȦȓ ȢȥȠȜȥȟȜȦȜ
ǻȥȦȢȤȣȤȢȪșȥȜLȡȔȥȔȠȣșȤșȘǻȥȦȢȤȘȢȟȲǨȞȤȔȁȡȜ
ǣȕȤȔțȜ ȫȔȥȢȤȧȩȧ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ȣȢ
șȦȜȫȡȢȠȧ ȥȦȜȟȲ ȖȔȤǻȲȲȫȜȥȰ ȡȔȕȧȖȔȲȦȰ ȢȥȢȕȟȜȖȢȁ
ȥȧȗșȥȦȜȖȡȢȁȥȜȟȜțȢȞȤȢȕȤȔțȜȣȢȕȧȘȢȖȔȡǻȡȔȣȢȡȓȦȦȓȩ
ȭȢ ȡȔȟșȚȔȦȰ ȘȢ ȧȥȦȔȟșȡȜȩ ȢȘȜȡȜȪȰ ȢțȡȔȫșȡȡȓ ȪȜ
ȞȟǻȫȡȢȗȢ ȫȔȥȧ ȘșȡȰ — ȡǻȫ ȤȔȡȢȞ — ȖșȫǻȤ țȜȠȔ —
ȖșȥȡȔ—ȟǻȦȢ—ȢȥǻȡȰȟǻȦȔȗȢȘȜǨȦȖȢȤȔȩǭșȖȫșȡȞȔ
ȫǻȦȞȢ ȢȞȤșȥȟȲǿȦȰȥȓ ȣȢȥȦȔȦȰ ȔȖȦȢȤȔ — ȣȢșȦȔ ȞȢȦȤȜȝ
ȗȢȥȦȤȢ șȠȢȪǻȝȡȢ ȖǻȘȫȧȖȔǿ șȞțȜȥȦșȡȪǻȔȟȰȡǻ ȗȟȜȕȜȡȜ
ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȕȧȦȦȓ ȦȤȔȗǻțȠ ȡȔȪ ȦȔ ȢȥȢȕȜȥȦȢȁ ȘȢȟǻ
ȓȞ ȤǻȖȡȢȫȔȥȡȢ ǻ ȣȢȥȦȔȦȰ ȥȔȠȢțȔȗȟȜȕȟșȡȢȗȢ ȣȢșȦȔ
ȨǻȟȢȥȢȨȔ ȞȢȦȤȜȝ ȥȣȢȗȟȓȘȔǿ ȥȖǻȦ ȡș ȖȦȤȔȫȔȲȫȜ
ȘȧȬșȖȡȢȁ ȤǻȖȡȢȖȔȗȜ ȫȜ ȡȔȦȩȡșȡȡȢȗȢ ȥȖǻȦȟȢȠ ǖȢȚȢȁ
ǻȥȦȜȡȜ ȣȤȢȤȢȞȔ ȓȞȜȝ ȣȤȜȥȦȤȔȥȡȢ Ȗǻȭȧǿ țȔȥȦșȤǻȗȔǿ
ȣȢȖȫȔǿ ǜȘȔȦȡǻȥȦȰ ȘȢ ȨǻȟȢȥ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȫȔȥȢȣȟȜȡȧ
ȢȥȢȕȟȜȖȢțȔȗȢȥȦȤȲȖȔȟȔȥȓȞȢȟȜȦȖȢȤȫȔȧȓȖȔǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȤȔȪȲȖȔȟȔȡȔȘțȢȕȤȔȚșȡȡȓȠȖșȟȜȞȜȩǻȥȦȢȤȣȢȘǻȝǧȔȞ
ȕȧȟȢțȢȞȤȧȣșȤǻȢȘȤȢȕȢȦȜȡȔȘȣȢșȠȢȲ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
Ǩ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȖǻȫȡȢȥȦǻ ȖȤȢȫȜȥȦȢ ȠȢȖȜȦȰȥȓ ȣȤȢ ȦȤȔȗǻȫȡǻ
ȣȢȘǻȁ ȧȞȤ ǻȥȦȢȤǻȁ ȧ ȖȥȦȧȣǻ ȘȢ ȣȢșȠȜ — ©Ǘȥș ȝȘș Ȗȥș
ȠȜȡȔǿ — ǻ ȞȤȔȲ ȡșȠȔǿª Ȥ   ǶȘșȓ ȣȟȜȡȡȢȥȦǻ ȫȔȥȧ L
ȡșȖǻȘȖȢȤȢȦȡȢȥȦǻ ȣșȤșȠǻȡ ȨȢȤȠȧǿ ȦȧȦ țȔ ȣȤȜȡȪȜȣȢȠ
ȔȡȦȜȦșțȜǻȘșȲȖǻȫȡȢȥȦǻǣȕȤȔțȖǻȫȡȢȥȦǻȖȣȢșȠǻȘȢȣȢȠȔȗȔǿ
ȔȖȦȢȤȢȖǻ ȖȜȕȧȘȧȖȔȦȜ șȣǻȫȡȧ ȣȤȢșȞȪǻȲ ȥȖȢǿȁ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ
ȖȜțȡȔȫȜȦȜ ȘȜȥȦȔȡȪǻȲ Șȟȓ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȗȢ ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ
ȣȢȘǻȝǡȔȥȬȦȔȕȡǻȥȦȰȢȞȤșȥȟșȡȜȩȣȤȢȥȦȢȤȢȖȜȩǻȫȔȥȢȖȜȩ
ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȰ ȖȤȔȚȔǿ ȖǻȘ ©ȖǻȫȡȢȗȢ ȕșț ȞȤȔȲª Ȥ  
ǡǻȥȓȪȓ ȓȞ ȥȜȠȖȢȟȧ ȞȢȥȠǻȫȡȢȗȢ ȫȔȥȧ ǻ ȣȤȢȥȦȢȤȧ ȦȔ
ȥȦȔȤȢȘȔȖȡȰȢȗȢǗȔȖȜȟȢȡȔțȝȢȗȢȥȔȘȔȠȜǻȫșȤșțȣȢșȦȢȖȧ
ȥȧȫȔȥȡǻȥȦȰ—ȧȠȔȝȕȧȦȡǿȘȢȤȢțȘȧȠǻȖȣȤȢȦș©ȭȢȕȧȘș
țȡȔȬȜȠȜȥȜȡȔȠȜª Ȥ ǣȕȤȔțȜțǻȥȨșȤȜȟȲȘȥȰȞȢȗȢ
ȟǻȡǻȝȡȢȗȢ ȫȔȥȧ ǻ ȪȜȞȟǻȫȡȢȗȢ ȣȤȜȤȢȘȡȢȗȢ ©Ƕ ȘȧȤșȡȰ ǻ
ȠȧȘȤȜȝȡǻȫȢȗȢȡșțȡȔǿǛȜȖșȧȠȜȤȔǿȢȘȡȢțȔȪȖǻȟȢ
ǕȘȤȧȗșțȔȖ·ȓȟȢȡȔȖǻȞȜțȔȖ·ȓȟȢªȤȤ— ȫȔȥȧǻȥȦȢȤ
ȦȔ ȞȢȥȠǻȫȡȢȗȢ ȣșȤșȣȟǻȦȔȲȦȰȥȓ ȥȞȟȔȘȔȲȫȜ ȗȤȔȡȘǻȢțȡȧ
ȞȔȤȦȜȡȧ ȖȥșȥȖǻȦȧ ȭȢ ǻȥȡȧǿ țȔ ȖǻȫȡȜȠȜ țȔȞȢȡȔȠȜ ȫȔȥȧ
ǻȣȤȢȥȦȢȤȧ
ǩǻȟȢȥȠȢȦȜȖȜǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȠșȘȜȦȔȪǻȁțǻȖȥȦȧȣȧȘȢ
©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖªȣȤȢȥȖǻȦȢȖȜȝȞȤȧȗȢȢȕǻȗǻȕșțȣșȤșȤȖȡǻȥȦȰ
ȫȔȥȢȣȟȜȡȧ ȣșȤșȗȧȞȧȲȦȰȥȓ ȓȞ ȣȜȥȔȖ Ǘ ǮȧȤȔȦ ȧ ȣȤȔ
Ȫǻ ©ǦȖȓȦș ǤȜȥȰȠȢ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁª   ǻț
ȣșȤȬȜȠ ȤȢțȘǻȟȢȠ ǟȡȜȗȜ ǚȞȞȟșțǻȔȥȦȔ ©ǤȢȞȢȟǻȡȡȓ
ȖǻȘȩȢȘȜȦȰ ȝ ȣȢȞȢȟǻȡȡȓ ȣȤȜȩȢȘȜȦȰ Ȕ țșȠȟȓ ȖǻȞȢȖǻȫȡȢ
ȥȦȢȁȦȰǶȥȢȡșȫȞȢȥȩȢȘȜȦȰǻȥȢȡȪșțȔȩȢȘȜȦȰǻȣȢȥȣǻȬȔǿ
ȘȢ ȠǻȥȪȓ ȥȖȢȗȢ Șș ȥȩȢȘȜȦȰ ȖȢȡȢª — ǚȞȞȟ  
  ǨȦǻȠ ȧȖȔȚȡǻȬș ȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓ ȕǻȕȟǻȝȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ
ȖȜȓȖȜȦȰ ȘȢȠǻȡȧǿ ȘȧȠȞȔ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ ©ȡșȠȔǿ ȡǻȫȢȗȢ
ȡȢȖȢȗȢȣǻȘȥȢȡȪșȠªǻȭȢ©ȠȔȤȡȢȦȔȖȥșªǭșȖȫșȡȞȢȚ

ȧ ȥȖȢȁȩ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȤȢțȘȧȠȔȩ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª  ȣȢǿȘȡȧǿ
ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓ ȡȔȘ ȣȟȜȡȡǻȥȦȲ Ȥșȫșȝ ǻ ȣȢȘǻȝ ț ǻȘșǿȲ
ȖǻȫȡȢȥȦǻ ȓȞ ȧ ȞȢȥȠǻȫȡȢȠȧ ȣȟȔȡǻ ȦȔȞ ǻ Ȗ ȔȥȣșȞȦǻ
ȖǻȫȡȢȁ ȕșțȣșȤșȤȖȡȢȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȜȩ țȠȔȗȔȡȰ Ȗ ǻȥȦȢȤ
ȫȔȥǻ ȞȢȦȤȜȝ ȦȔȞȢȚ ȦȤȜȖȔǿ ȕșțȣșȤșȤȖȡȢ ©ǙȧȩȢȖȡǻ
ȞȢȢȤȘȜȡȔȦȜȫȔȥȧª ǶǥȢȘȡȓȡȥȰȞȔ ȡȔȢȫȡǻȬǻȖȢȥȡȢȖȡǻȝ
ȫȔȥȦȜȡǻ ȣȢșȠȜ țȢȞȤ Ȗ ȣȔȤȔȟșȟȓȩ ȠǻȚ ȣȢȘǻȓȠȜ 
Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȦȔ ǗȔȤȨȢȟȢȠǻȁȖȥȰȞȢȲ ȡǻȫȫȲ ȧ ǩȤȔȡȪǻȁ
ȤȢțȘ ©ǧȤșȦǻ ȣǻȖȡǻª  Ȕ ȦȔȞȢȚ ǻț ǧȤȢȓȡȥȰȞȢȲ ȖǻȝȡȢȲ
ȤȢțȘǻȟ ©ǘȢȡȦȔ Ȗ ǨȠȔȡǻª  ǶȘșȓ ȠȜȡȧȭȢȥȦǻ ȖȥȰȢȗȢ Ȗ
ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȠȧ ȨǻȟȢȥ ȥșȡȥǻ ǘșȤȔȞȟǻȦȢȖȢȗȢ ȔȨȢȤȜțȠȧ
©Ȗȥș Ȧșȫșª ȭȢ ȥȦȔȖ țȔȗȔȟȰȡȢȞȧȟȰȦȧȤȡȜȠ Ȕ ȡș ȟȜȬș
ȥȧȦȢ ȨǻȟȢȥ ȡȔȕȧȦȞȢȠ ȥȖȢǿȤǻȘȡȢȲ țȔȗȔȟȰȡȢȖǻȘȢȠȢȲ
ȠȔȞȥȜȠȢȲ  ȣȤȢȡȜțȧǿ ǻ ȤȢțȘ ©ǶȡȦȤȢȘȧȞȪǻȓª ©ǖȧȟȔ
ȞȢȟȜȥȰ ȬȟȓȩșȦȫȜȡȔ  ǗșȟȰȠȢȚȡȔȓ ȣȔȡǻ  ǡǻȤȓȟȔȥȓ ț
ȠȢȥȞȔȟȓȠȜǜȢȤȘȢȲțȥȧȟȦȔȡȢȠǜȡǻȠȢȦȢȲǖȧȟȢ
ȞȢȟȜȥȰ  ǧȔ ȭȢ ȡș ȠȜȡȔǿ"ª ȤȤ —  ǤȢșȦ
ȦȧȦ ȗȢȖȢȤȜȦȰ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȣȤȢ ȞȢȡȞȤșȦȡȧ ǻȥȦȢȤǻȲ —
ȢȥȦȔȡȡǻȠ ȣȜȦȔȟȰȡȜȠ ȔȞȪșȡȦȢȠ ©ȦȔ ȭȢ ȡș ȠȜȡȔǿ"ª
ȖȡȢȥȜȦȰȥȓ șȟșȠșȡȦ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȗȢ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ
ǤȢȘǻȕȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȘȧȠȞȜȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȠȢǻȖǻȡȦȖȢȤȔȩ
Ǩ ©ǤȢȥȖȓȭșȡǻȁª ȣȢșȠȜ ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȢț
ȘȧȠȧȲȫȜ ȡȔȘ ȡșȥȣȢȘǻȖȔȡȞȔȠȜ ȥȖȢǿȁ ȦȖȢȤȫȢȁ ȘȢȟǻ ȤȢț
ȞȤȜȖȔǿ ȁȁ ȣǻȘȖȟȔȘȡǻȥȦȰ țȔȗ țȔȞȢȡȧ ȕȧȦȦȓ ©ǡȜȡȔǿ 
ǢșȓȥȡȜȝ ȘșȡȰ Ƞǻȝ ȖȚș ȥȠșȤȞȔǿ  ǢȔȘ ȗȢȟȢȖȢȲ ȖȚș
ȡșȥș  ǦȖȢȲ ȡșȞȟșȣȔȡȧȲ ȞȢȥȧ  ǟȢȥȔȤ ȡșȣșȖȡȜȝ
ǡȢȖȫȞȜȥȞȢȥȜȦȰǕȦȔȠ—ǻȥȟǻȘȠǻȝțȔȡșȥșǪȢȟȢȘȡȜȝ
ȖǻȦșȤ Ǘȥș ȠȜȡȔǿª ȤȤ —  ȣȢȘǻȕȡȜȝ ȠȢȦȜȖ ǿ
ǻ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǬșȤȡșȪȰª ǟȢȠșȡȦȧȲȫȜ ȗȟȜȕȢȞǻ ȘȧȬșȖȡǻ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓȣȢșȦȤȔȘȜȦȰ©ȣȤȜȥȣȔȦȜª
ȥșȤȪș ©ǤȤȜȥȣȜ Ț ȝȢȗȢ ǻ țȔȡșȩȔȝ  ǦȖȢȲ ǖȢȤțȡȧ ǻ
ǩȔȥȦȢȖȭȜȡȧ  ǜȔȗȜȡș Ȗȥș ȦȜ ȥȔȠ țȔȗȜȡșȬ  Ƕ ȡș
țȗȔȘȔȲȦȰȭȢȕȦȜțȡȔȖª ȤȤ— 
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȤȢțȘȧȠȜ ȣȤȢ Ȗǻȫȡș ǻ ȠȜȡȧȭș ȡș ȠȔ
ȲȦȰ ȚȢȘȡȢȁ ȘȢȦȜȫȡȢȥȦǻ ȘȢ ȥȖǻȘȢȠȢȁ ȭȢ ȥȦȔȟȔ șȣǻ
ȗȢȡȥȰȞȜȠȡȔȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓȠȡȔȥȦȔȡȢȖȜȡȔȨǻȟȢȥȣșȥȜȠǻțȠ
ȥȖǻȦȢȖȔ ȥȞȢȤȕȢȦȔ ȥȣȟǻȡ  ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȝ ȤȢȠȔȡȦȜțȠȢȖǻ
ȕȔȝȤȢȡǻȫȡȢȗȢ ȦȜȣȧ ǕȞȪșȡȦȧȖȔȡȡȓ ȣȢșȦȢȠ ȣȤȢȕȟșȠ
ȫȔȥȧ ǻ ȖǻȫȡȢȥȦǻ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ ȖȠȢȦȜȖȢȖȔȡș țȠǻȥȦȢȠ ȝȢȗȢ
ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ǦȩȜȟȰȡǻȥȦȰ ȘȢ ȨǻȟȢȥȢȨȧȖȔȡȡȓ ț
ȣȤȜȖȢȘȧȠȜȡȧȭȢȥȦǻȟȲȘȥȰȞȢȗȢȚȜȦȦȓǻȖǻȫȡȢȥȦǻ—Ȫș
ȖȢȫșȖȜȘȰ ȢȥȢȕȟȜȖǻȥȦȰ ȣȤȜȞȠșȦȡȔ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
ȘȧȩȢȖȡȢȁ ǻȥȦȢȦȜ ț ȁȁ ȗȟȜȕȜȡȡȜȠ ȖǻȘȫȧȖȔȡȡȓȠ ȡșȖȠȜ
ȤȧȭȢȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȘȧȬǻ ©ȕȢ ȘȧȬȔ ȚȜȖȔ  ǴȞ ȡșȕȢ
ȕȟȔȞȜȦȡș—ȡșȠȔȝȢȠȧȞȤȔȲǧȔȞȘȧȬǻȣȢȫȜȡȧǻȞȤȔȲ
ȡșȠȔǿª—©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤȤ— ǻȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȠ
ȦȢȗȢȭȢȟȲȘȜȡȔ—ȖȢȟȢȘȔȤ©ȡșȕșȥȡȢȗȢȖȢȗȡȲª ©ǙȧȤȡǻ
ȦȔȗȢȤȘǻȁȠȜȟȲȘȜª 
ǦșȤșȘ ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȩ ȤȔȞȧȤȥǻȖ ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ǻ ȣșȤș
ȚȜȖȔȡȡȓ ȫȔȥȢȤȧȩȧ ȢȘȡȜȠ ǻț ȡȔȝȖȔȗȢȠǻȬȜȩ ȫȜȡȡȜȞǻȖ
ȖȜȡȓȦȞȢȖȢ ȡȔȣȤȧȚșȡȢȗȢ ȝ ǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȗȢ ȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ
ȣȢșȦȔțȫȔȥȢȠȕȧȟȢȝȢȗȢȣșȤșȖȔȚȡȢȦȤȔȗșȘǻȝȡșȕȔȫșȡȡȓ
ǻȥȦȢȤȘȢȟǻǨȞȤȔȁȡȜȪșȦȔȡȔȝȕǻȟȰȬȕȢȟȰȢȖȔȦșȠȔȖǻȘ

ǬǕǦ

ȓȞȢȁ ȖǻȘȗȔȟȧȚȧȖȔȟȜȥȓ ǻȡ ȣȢȥȦǻȝȡǻ Șȟȓ ȡȰȢȗȢ ȦșȠȜ ȝ
ȠȢȦȜȖȜǥȢțȘȧȠȜȡȔȘȠȜȡȧȟȜȠȥȧȫȔȥȡȜȠȦȔȠȔȝȕȧȦȡǻȠ
ȤǻȘȡȢȗȢ ȞȤȔȲ ȥȦȔȲȦȰ ȢȘȡȜȠ ǻț ȞȟȲȫȢȖȜȩ ȥȞȟȔȘȡȜȞǻȖ ǻ
ȫȜȡȡȜȞǻȖǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȘȧȩȢȖȡȢȗȢȕȧȦȦȓǤȢȘǻȁțǻȥȦȢȤǻȁ
ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȧ Ȗ ȤȔȡȡǻȩ ȦȖȢȤȔȩ ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡǻȫª ©ǶȖȔȡ
ǤǻȘȞȢȖȔª ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȘȔǿ ȫșȤșț
ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȥȧȫȔȥȡȢȗȢ ȝȢȠȧ ȥȦȔȡȢȖȜȭȔ ǨȞȤȔȁȡȜ —
ȣȢȡșȖȢȟșȡȢȁ ȣȢțȕȔȖȟșȡȢȁ ȘșȤȚȔȖȡȢȥȦǻ ȤȢȥ ȞȢȟȢȡǻȁ
ǧȜȠȦȢșȞȥȞȧȤȥȜȧȥȟȔȖȡșȠȜȡȧȟșȞȢȟȢȤȜȦȡȢȖȜȣȜȥȔȡǻ
ȢȕȤȔțȜțȖȜȦȓȚȡȜȩȞȢțȔȞǻȖȡșȤǻȘȞȢȣȤȢȝȡȓȦǻȖǻȘȫȧȦȦȓȠ
ȕșțȣȢȖȢȤȢȦȡȢȥȦǻȫȔȥȧȗșȤȢȁȞȜȫȔȥȧȕȢȤȢȦȰȕȜțȔȖȢȟȲ
©ǖȧȟȔȞȢȟȜȥȰȗșȦȰȠȔȡȭȜȡȔǧȔȖȚșȡșȖșȤȡșȦȰȥȓª
©ǧȔȤȔȥȢȖȔȡǻȫª ©ǖȧȟȢȞȢȟȜȥȰ—ȖǨȞȤȔȁȡǻǥșȖǻȟȜ
ȗȔȤȠȔȦȜǖȧȟȢȞȢȟȜȥȰ—țȔȣȢȤȢȚȪǻǗȠǻȟȜȣȔȡȢȖȔȦȜª
©ǶȖȔȡǤǻȘȞȢȖȔª ©ǖ·ȲȦȰȣȢȤȢȗȜȠǻȥȓȪȰȥȩȢȘȜȦȰǴȞ
ǻȣșȤȬșȥȩȢȘȜȖǢșȠȔǦǻȫǻȣȤȢȣȔȖǻȦȢȝǪȦȢȖȥǻȠ
ȖșȤȩȢȖȢȘȜȖª ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª  Ǖ ȢȦ țȢȕȤȔȚșȡǻ
ȣȤȜȠǻȤȢȠȧȣǻȥȡǻȞȢȕțȔȤȓț©ǧȔȤȔȥȢȖȢȁȡȢȫǻªȞȔȤȦȜȡȜ
ȦȓȚȞȜȩȘȟȓȧȞȤȡȔȤȢȘȧȖȦȤȔȦȧȘȢȕȧȣȢȟȰȥȣȔȡȧȖȔȡȡȓ
ȢȥȠȜȥȟșȡȢ ȓȞ ȔȞȦȜȖǻțȧȲȫȜȝ ȫȜȡȡȜȞ ȧ ȕȢȤȢȦȰȕǻ ț
ȣȢȡșȖȢȟȲȖȔȫȔȠȜ
ǫȲ ȘȧȠȞȧ ȖȦǻȟșȡȧ Ȗ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȁȁ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ
ȞȢțȔȪȦȖȢȠ ȦȔ ȝȢȗȢ ȖȔȦȔȚȞȢȠ ǧȔȤȔȥȢȠ ǧȤȓȥȜȟȢȠ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȔȗȡȧȖ ȘȢȡșȥȦȜ ȘȢ ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ǻ Ȗ ȣȢșȠǻ
©ǶȖȔȡ ǤǻȘȞȢȖȔª ȦȔ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª
Ǘ ȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧ ȦȖȢȤǻ ȠȢȦȜȖ ȧȦȤȔȦȜ ȡȔȪ ȪǻȡȡȢȥȦșȝ
ȣȢȥȜȟȲǿȦȰȥȓ ȔȚ ȘȢ ȦȤȔȗșȘǻȝȡȢȗȢ țȖȧȫȔȡȡȓ Ȕȟș ȥȔȠș
ȦȧȦ ȣȢșȦ ȧȖȢȘȜȦȰ ǻ ȦșȠȧ ȣȤȜȝȘșȬȡȰȢȗȢ ȥȣȢȘǻȖȔȡȧ
ȘȢȕȤȧȣșȤȥȣșȞȦȜȖȧȖǻȡȕȔȫȜȖȧȖǻȫȡȜȩȘȧȩȢȖȡȢșȦȜȫȡȜȩ
ȣȢȦșȡȪǻȓȩ ȡȔȤȢȘȧ ȡșȣșȤșȕȧȦȡȢȥȦǻ ǖȢȚȢȁ ȣȤȔȖȘȜ
ǨȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȡșțȡȜȭșȡȡȢȥȦǻ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȣȢȦȧȗȜ ȡȔȤȢȘȧ
ȖȜȤȔțȡȢ ȣȤȢȦȜȥȦȢȁȦȰ ȡȔȥȦȤȢȓȠ țȔȡșȣȔȘȧ ©ǦȠǻȝȥȓ
ȟȲȦȜȝ ȖȤȔȚș  ǧȔ ȡș ȘȧȚș ȕȢ Ȗȥș ȗȜȡș —  ǦȟȔȖȔ
ȡș ȣȢȟȓȚș  Ǣș ȣȢȟȓȚș Ȕ ȤȢțȞȔȚș  ǮȢ ȘǻȓȟȢȥȰ Ȗ
ȥȖǻȦǻǬȜȓȣȤȔȖȘȔȫȜȓȞȤȜȖȘȔǶȫȜȁȠȜȘǻȦȜǢȔȬȔ
ȘȧȠȔ ȡȔȬȔ ȣǻȥȡȓ  Ǣș ȖȠȤș ȡș țȔȗȜȡșª ȕȢ ǻȥȦȢȤ
ȣȔȠ·ȓȦȰȓȞȧțȕșȤǻȗȔǿȧȥȖȢȁȝȘȧȬǻȖȢȟșȟȲȕȡȜȝȡȔȤȢȘ
ȠȔǿ ȘȚșȤșȟȢȠ ǖȢȚȜȝ ȠȢȤȔȟȰȡȜȝ țȔȞȢȡ ǧȔȞ ȥȔȠȢ ȧ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȠȢȦȜȖȧ ȖǻȫȡȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖșȘș ȠȢȖȧ ȣȤȢ
ȕșțȥȠșȤȦȡȧ ȘȧȬȧ ȡȔȤȢȘȧ ț ȁȁ ȣȤȔȗȡșȡȡȓȠ ȖȢȟǻ Ȗ ȣȢșȠǻ
©ǟȔȖȞȔțª ©ǦȣȢȞȢȡȖǻȞȧ ǤȤȢȠșȦșȓ  ǧȔȠ ȢȤșȟ ȞȔȤȔǿ 
ǮȢ ȘșȡȰ ȕȢȚȜȝ ȘȢȕȤǻ ȤșȕȤȔ  Ǟ ȥșȤȪș ȤȢțȕȜȖȔǿ 
ǥȢțȕȜȖȔǿȦȔȡșȖȜȣ·ǿǛȜȖȧȭȢȁȞȤȢȖǻ—ǗȢȡȢțȡȢȖȧ
ȢȚȜȖȔǿǶȥȠǻǿȦȰȥȓțȡȢȖȧǢșȖȠȜȤȔǿȘȧȬȔȡȔȬȔǢș
ȖȠȜȤȔǿȖȢȟȓǶȡșȥȜȦȜȝȡșȖȜȢȤșǢȔȘȡǻȠȢȤȓȣȢȟș
ǢșȥȞȧǿȘȧȬǻȚȜȖȢȁǶȥȟȢȖȔȚȜȖȢȗȢǢșȣȢȡșȥșȥȟȔȖȜ
ǖȢȗȔ  ǗșȟȜȞȢȗȢ ǖȢȗȔª ȤȤ —  ǗȟȔȥȡș ȠǻȨȢȟȢȗ
ǻȘșȓȖǻȫȡȢȥȦǻțȔȞȢȘȢȖȔȡȔȖȦȔȞȜȩȢȕȤȔțȔȩȓȞǤȤȢȠșȦșȝ
ȡșȖȠȜȤȧȭȔ ȘȧȬȔ ȡȔȤȢȘȧ ȥȟȢȖȢ ȚȜȖș ȥȟȔȖȔ ǖȢȗȔ
ȚȜȖȜȦȰȧȣȢșȠǻȣȔȨȢȥȧȥșȣșȤșȠȢȚȡȢȁȖǻȤȜȖȦȢȤȚșȥȦȖȢ
ȣȤȔȖȘȜǣȦȚșȣșȖȡǻșȟșȠșȡȦȜȠǻȨȢȟȢȗȫȔȥȧȣȤȜȡȔȝȠȡǻ
ȖȢȞȤșȠȜȩȦȖȢȤȔȩǻȥȦȢȤȦșȠȔȦȜȞȜȥȣȤȔȖȘǻȡȔȓȖȡǻ
ǢȔȝȕǻȟȰȬ ȣȢȞȔțȢȖȧ ȘȢ ȣșȖȡȢȁ ȠǻȤȜ ȥȣǻȖțȖȧȫȡȧ ț
ȞȢȡȪșȣȪǻǿȲ ȫȔȥȧ ȤȔȡȡǻȩ ȡǻȠ ȤȢȠȔȡȦȜȞǻȖ ȠȜȡȧȟș —
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țȢȟȢȦȜȝ ȖǻȞ ȥȧȫȔȥȡș — ȖȜȤȢȘȚșȡȡȓ ȠȔȝȕȧȦȡǿ —
ȡȢȖȜȝ țȢȟȢȦȜȝ ȖǻȞ ȞȢȦȤȜȝ ǻ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȠșȦȧ ǻȥȦȢȤ
ȣȤȢȪșȥȧ  ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ ȞȢȡȪșȣȪǻȲ ȫȔȥȧ ȖȦǻȟșȡȢ Ȗ ȣȢ
șȠǻ ©ǶȖȔȡ ǤǻȘȞȢȖȔª Ǩ ȣșȤȬȢȠȧ ȨȤȔȗȠșȡȦǻ ȦȖȢȤȧ
ȤȤ— ȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓȖȜȤȔțȡȔȢȣȢțȜȪǻȓȠǻȚȢȕȤȔțȔȠȜ
ȗșȤȢȁȫȡȢȁ ȘȢȕȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ǖȧȟȢ ȞȢȟȜȥȰ — Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ 
ǥșȖǻȟȜ ȗȔȤȠȔȦȜ  ǖȧȟȢ ȞȢȟȜȥȰ — țȔȣȢȤȢȚȪǻ  ǗȠǻȟȜ
ȣȔȡȢȖȔȦȜ  ǤȔȡȢȖȔȟȜ ȘȢȕȧȖȔȟȜ  Ƕ ȥȟȔȖȧ ǻ ȖȢȟȲª 
ǻ ȦșȣșȤǻȬȡǻȠ ȞȢȟȜ ȖȚș ȖǻȘǻȝȬȟȔ Ȗ ȠȜȡȧȟș ȞȢțȔȪȰȞȔ
țȖȜȦȓȗȔ ©ǡȜȡȧȟȢȥȓ — ȢȥȦȔȟȜȥȓ  ǡȢȗȜȟȜ ȡȔ ȣȢȟǻª 
ȔȡȔțșȠȟǻȕǻȟȓȠȢȗȜȟ—©ȥȖǻȘȞǻȖȥȟȔȖȜȘǻȘǻȖȭȜȡȜª—
ȣȢȞǻȤȡȢȣȤȔȪȲȲȦȰȣȢȡșȖȢȟșȡǻȡȔȭȔȘȞȜ ©ǕȖȡȧȞȞȢȥȧ
ȡșȥșȖȤȢȥȧª ǨȡȔȥȦȧȣȡȢȠȧȚȨȤȔȗȠșȡȦǻ ȤȤ— 
ȣȢșȦțȡȢȖȧȦȖȢȤȜȦȰǻȘșȔȟǻțȢȖȔȡșȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓȥȟȔȖȡȢȗȢ
ȠȜȡȧȟȢȗȢȧȥȖȢȁȝȥȜȠȖȢȟǻȫȡǻȝȥȦȤȧȞȦȧȤǻȠǻȨȢȟȢȗǻțȢȖȔȡș
©ǛȧȤȕȔȖȬȜȡȞȧȠșȘȗȢȤǻȟȞȧǤȢȥȦȔȖȪșȠȞȤȧȚȔȟȔª 
ȭȢȕȪșȝȢȕȤȔț ©ǖȧȟȢȞȢȟȜȥȰȘȢȕȤșȚȜȦȜǢȔȦǻȝǨȞ
ȤȔȁȡǻª  ȥȣȤȢșȞȦȧȖȔȦȜ ȡȔ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ȣȢȞȜ ȭȢ ȦǻȟȰȞȜ
ȕȔȚȔȡș ȥȣȢȘǻȖȔȡș ©Ǖ țȗȔȘȔȝȠȢ ǡȢȚș ȥșȤȪș  ǪȢȫ
ȦȤȢȩȜȥȣȢȫȜȡșª 
ǤȢȘǻȕȡȔ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ ȫȔȥȢȖȜȩ ȣȤȢșȞȪǻȝ ȡȔȓȖȡȔ ȝ ȧ
ȣȢȥȟȔȡȡǻ©ǤȢȟȓȞȔȠªȡȔȣȜȥȔȡȢȠȧȡȔțȔȥȟȔȡȡǻȞȢȟȜȡș
ȤȔț ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ȧȓȖȔ ȡȔ Ȫș ȕȧȟȜ ȣșȖȡǻ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡǻ
ȣǻȘȥȦȔȖȜ  ȦȓȚǻȟȔ ȘȢ ǻȘȜȟǻȫȡȜȩ ȢȕȤȔțǻȖȖǻțǻȝ ǢȔ ȣȢȫ
ȦȖȢȤȧ ȣȢșȦ ȧ ȠȜȡȧȟȢȠȧ ©Ǯș ȓȞ ȕȧȟȜ ȠȜ ȞȢțȔȞȔȠȜ 
ǕȧȡǻȁȡșȫȧȦȰȕȧȟȢǣȦȔȠȦȢȖșȥșȟȢȚȜȟȢȥȰǖȤȔ
ȦȔȟȜȥȰ ț ȖȢȟȰȡȜȠȜ ȟȓȩȔȠȜª  ȕȔȫȜȦȰ ǻȘșȔȟȰȡȢ ȘȢȕȤǻ
ȥȦȢȥȧȡȞȜ ȭȢ ȣȤȢȦȤȜȖȔȟȜ ȘȢ ȦȢȗȢ ȓȞ ©ǤȤȜȝȬȟȜ
ȞȥȰȢȡȘțȜǻțȔȣȔȟȜȟȜǢȔȬȦȜȩȜȝȤȔȝǶȤȢțȟȜȟȜǭȜ
ȤȢȞș ȠȢȤș ȥȟȰȢț ǻ ȞȤȢȖǻª ǢȔȥȦȧȣȡȔ ȫȔȥȦȜȡȔ ȫȔȥȢȖȢȁ
ȠȢȘșȟǻ ȖǻȤȬȔ — ȣȤȢșȞȪǻȓ Ȗ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ȖȜȤȔȚșȡȔ
ȫșȤșț ȣȢȕȔȚȔȡȡȓ ȝ ȡȔȘǻȲ ©ǤȢȘȔȝ Țș ȤȧȞȧ ȞȢțȔȞȢȖǻ 
Ƕ ȥșȤȪș ȫȜȥȦșǿ ȣȢȘȔȝ  Ƕ țȡȢȖȧ ǻȠșȡșȠ ǪȤȜȥȦȢȖȜȠ 
ǡȜȢȡȢȖȜȠȡȔȬȦȜȩȜȝȤȔȝªǘȤȔȕȢȖȜȫȢȫșȖȜȘȡȢȠȔǿ
ȣǻȘȥȦȔȖȜȖȕȔȫȔȦȜȖȪȰȢȠȧȦȖȢȤǻ©ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȝȣȤȜȞȟȔȘ
ȠǻȨȢȟȢȗǻȫȡȢȁȧȓȖȜªȢȥȞǻȟȰȞȜȖȣȢșțǻȁȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ
ȠȢȦȜȖ ȖȦȤȔȫșȡȢȗȢ ȤȔȲ ©ǫșȡȦȤȔȟȰȡȢȲ ȤȜȥȢȲ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȜȘȔȟșȞȢȗȢȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰȣȤȜȞȠșȦȜ
ǚȘșȠȧ—ȪșȤȔȝȖȦȤȔȫșȡȜȝȤȔȝª ǘȤȔȕȢȖȜȫǘǦ 
ǤȤȢ ȥȟȔȖȡș ȠȜȡȧȟș ȞȢțȔȪȰȞȢȗșȦȰȠȔȡȥȰȞȜȩ ȫȔȥǻȖ ȓȞ
ȧȦȤȔȫșȡȜȝ ȤȔȝ ǻȘșȦȰȥȓ ȝ ȧ ȣȢșȠǻ ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ
ȖȜȥȢȞǻȁª ©´ǢșȘȢȧȠȜ  ǜȔȡȔȣȔȥȦȜȟȜ ǖȢȚȜȝ ȤȔȝ 
ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȔµǶȘȧȠȡșǿǬȢȟȢȣȢȩȠȔȤǻȟȢª ȤȤ—
  ǨȦǻȠ ȓȞȭȢ ȥȣȤȜȝȠȔȦȜ Ȫșȝ ȦȖǻȤ ȣȢțȔ ȞȢȡȦșȞȥȦȢȠ
ȠǻȨȢȟȢȗșȠȜ ȖȦȤȔȫșȡȢȗȢȥȣȢȘǻȖȔȡȢȗȢ ȤȔȲ ǭșȖȫșȡȞǻȖ
șȞȥȞȧȤȥȧȠȜȡȧȟșȠȔǿȦȧȦȡȔȖȣȔȞȜȘșȠǻȨȢȟȢȗǻțȔȪǻȝȡȜȝ
ȥȠȜȥȟ ǫș ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ ȦȖșȤșțȜȝ ȣȢȗȟȓȘ ȡȔ ǻȥȦȢȤǻȲ
ȣȢșȦ ȡș ȕșțȥȦȢȤȢȡȡȰȢ ȡș ȕșț ȕȢȟȲ ȞȢȡȥȦȔȦȧǿ ȦȓȚȞǻ
ȖȦȤȔȦȜ ȗȢȖȢȤȜȦȰ ȣȤȢ ȁȩ ȣȤȜȫȜȡȜ ©Ȗȥș ȣǻȬȟȢ Ȫ>ȔȤȓȠ@
ȡȔȗȤȜȭșǶǜȔȣȢȤȢȚȚȓǻȥșȟȢǶȠȢȡȔȥȦȜȤȥȖȓȦȜȝ
ȥȞȔȤȕȡȜȪȓ —  Ǘȥș Ȗȥș ȡșȥȜȦǻ ȤȢțȡșȥȟȜ ! ȗșȦȰ
ȠȔȡȜǨȥȢȕȡȜȞȜȟȓȩȜȣȢȗȔȡǻª ȤȤ—47, 51— 
ǧȧȦȢȦȚșșȟșȠșȡȦȜȠǻȨȢȟȢȗȠȜȥȟșȡȡȓȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȢ
ȕșțȣȢȠȜȟȰȡȢȠȧǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧǻȥȦȢȤȜțȠȧ
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ǥȢȠȔȡȦȜȫȡȔ ȫȔȥȢȖȔ ȢȣȢțȜȪǻȓ ȥȟȔȖȡș ȠȜȡȧȟș 
ȣȢțȕȔȖȟșȡșȘȧȩȧȕȢȤȢȦȰȕȜȥȧȫȔȥȡșȣȤȜȥȧȦȡȓȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȪǻȟȢȗȢ ȤȓȘȧ ȖȜțȡȔȫȡȜȩ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ Ȟǻȡ  —
ȣșȤȬȢȁ ȦȤșȦȜȡȜ  ȥȦ Ǩ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȢ
ȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȗșȤȢȁȫȡȢȁ ȠȜȡȧȖȬȜȡȜ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȧ ȤȔȕ
ȥȰȞǻȝ ȣȢȞȢȤǻ ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ȖǻȘțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȲ
șȞȥȣȤșȥȜȖȡǻȥȦȲ ȤǻȘȞǻȥȡȜȠ ȘȤȔȠȔȦȜțȠȢȠ ȕȔ ȡȔȖǻȦȰ
ȦȤȔȗșȘǻȝȡǻȥȦȲ ǫǻ ȣȔȨȢȥȡǻ ȝ ȦȢȡȔȟȰȡǻ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜ
ȞȜ ȣȢȥȜȟȲȲȦȰȥȓ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣșȤǻȢȘȧ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª
ȞȢȟȜ ȠȢȦȜȖ ȫȔȥȧ ȥȦȔǿ ȢȘȡȜȠ ǻț ȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȜȩ ȣȤȢ
ȭȢ ȣȤȢȠȢȖȟȓǿ ȡȔțȖȔ ȤȧȞȢȣȜȥȡȢȁ țȕǻȤȞȜ ǻț ȦȖȢȤȔȠȜ
— ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȥȦȧȣȢȖȢ ȖȜȩȢȘȜȦȰ țȔ ȤȔȠȞȜ
ȣȤȜȥȧȦȡǻȩ ȧ ȤȔȡȡǻȝ ȣȢșțǻȁ ȨȢȤȠȧȟ ȔȞȦȧȔȟǻțȔȪǻȁ ǻȥȦȢȤ
ȣȔȠ·ȓȦǻ ǻȘșȔȟǻțȔȪǻȁ ǜȔȣȢȤȢțȰȞȢȁ Ǧǻȫǻ ȗșȦȰȠȔȡȭȜȡȜ
ȥȟȔȖȡȜȩȞȢțȔȪȰȞȜȩȢȦȔȠȔȡǻȖȝȢȗȢȘȧȩȢȖȡȜȝțǻȤȡȔȕȧȖȔǿ
ȣȤȢȡȜȞȟȜȖȢȥȦǻ ǜȔȗȢȥȦȤșȡș ȥȢȪ ȕȔȫșȡȡȓ ȣȢȥȜȟșȡș
ȨǻȟȢȥ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓȠ ǻȥȦȢȤ ȓȖȜȭ ȘȜȡȔȠǻțȧǿ șȡșȤȗǻȲ
țȔȣșȤșȫșȡȡȓ ǻ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȁ ȣȤȜȥȦȤȔȥȦǻ ǢȔ țȠǻȡȧ
ȡșȣȤȓȠȢȠȧ ȢȥȧȘȢȖǻ ȣȔȥȜȖȡȢȥȦǻ ȞȢțȔȪȰȞȜȩ ȡȔȭȔȘȞǻȖ
țȔȗȢȥȦȤȲǿȦȰȥȓ ȣȤȢȦșȥȦ ȣȤȢȦȜ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȝ ȥȢȪ ȤȔȕ
ȥȦȖȔ ȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓ ȢȥȢȕȟȜȖȔ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȔ ȘȢȠǻȡȔȡȦȔ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓȫȔȥȧǻȖǻȫȡȢȥȦǻȧȖȜȤȔțȡȲǿȦȰȥȓȡȔȣȢȖȡșȡȔ
ȨǻȟȢȥ ȥȠȜȥȟȢȠ ȦȔ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȲ ȡȔȣȤȧȗȢȲ ȦșȠȔ
ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȗȢ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȗȢ ȫȔȥȧ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ
ȣȢșȦȔ ©ǡȜȡȔȲȦȰȘȡǻȠȜȡȔȲȦȰȡȢȫǻª©ǧȤȜȟǻȦȔª©ǴȞ
ȧȠȤȧȦȢȣȢȩȢȖȔȝȦșª 
ǤȢȠǻȦȡȔ ȢțȡȔȞȔ ȦșȠȜ ȫȔȥȧ ȓȞ ǻ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ȫȔȥȧ Ȗ
ȣȢșțǻȓȩȪȰȢȗȢȣșȤǻȢȘȧ—ȭǻȟȰȡȔȖțȔǿȠȢȘǻȓȢȥȢȕȜȥȦȢȗȢ
ȫȔȥȧ ȔȖȦȢȤȔ ț ȫȔȥȢȠ ǻȥȦȢȤ ȦȔ ȫȔȥȢȠ ȞȢȥȠǻȫȡȜȠ
ǧȔȞ Ȗ ǻȥȦȢȤ ȠșȘȜȦȔȪǻȁ ©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª ȣȢșȦ
ȤȢțȠǻȤȞȢȖȧǿȡșȦǻȟȰȞȜȡȔȘǻȥȦȢȤǻǿȲȞȢȟȗșȦȰȠȔȡȥȰȞȢȁ
ȥȦȢȟȜȪǻ ȠȜȡȧȟȜȠ ȥȧȫȔȥȡȜȠ ǻ ȠȔȝȕȧȦȡǻȠ ȫȔȥȢȠ Ȕ ȝ
ȡȔȘ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȜ ȫȔȥȧ ȓȞ țȔȗ țȔȞȢȡȧ ȕȧȦȦȓ ǡȢȦȜȖ
ȞȢȥȠǻȫȡȢȗȢ ȫȔȥȧ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȖǻȘȫȧȦȡȜȝ ȧ ȣșȤȬȢȠȧ
ȖǻȘȦȜȡȞȧǟȢȡȞȤșȦȡȜȝȟȢȞȔȟȰȡȜȝȦȢȣȢȥ©ǬȜȗȜȤȜȡªȦȔ
ȕǻȟȰȬȢȥȓȚȡȜȝȞȢȦȤȜȝȖȚșȥȜȠȖȢȟǻțȧǿȪǻȟȧǨȞȤȔȁȡȧ
ȦȢȣȢȥǙȡǻȣȤȢǭșȖȫșȡȞȢȖȣȜȥȧǿȖȣȤȢȥȦȢȤȢȖǻȠȔȥȬȦȔȕȜ
ȣȟȔȡșȦȜ ȞȢȥȠǻȫȡș ȕȧȦȦȓ ©ǢȔȘ țșȠȟșȲ ȟșȦȓȦȰ ȟǻȦȔª 
ǨȪșȡȦȤǻȧȖȔȗȜȔȖȦȢȤȔȫȔȥǻȥȦȢȤ—ȠȜȡȧȟșǻȥȧȫȔȥȡș
ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȁȩ ȥȧȖ·ȓțǻ țǻȥȦȔȖȟșȡȡǻ ȝ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡǻ
Ȗ ȣȢȬȧȞȔȩ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ȚȔȘȔȡȢȗȢ ǻȘșȔȟȧ ȘșȤȚ
ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓȔȟșȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȔȞȢȥȠǻȫȡȔȥȜȠȖȢȟǻȞȔȦȧȦ
ȠȔǿ ȖșȟȰȠȜ ȖȔȚȟȜȖș ȩȧȘȢȚ țȡȔȫșȡȡȓ ǨȞȤ ǻȥȦȢȤǻȲ
Ȗ ȣȢșțǻȁ ©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª ǭșȖȫșȡȞȢ ȢȥȠȜȥȟȲǿ
ȫșȤșț ȟǻȤȜȫȡȧ ȠșȘȜȦȔȪǻȲ ȓȞȔ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȖȦǻȟȲǿ
ȘȤȔȠȔȦȜȫȡș ȦȤȔȗșȘǻȝȡș ȕȔȫșȡȡȓ ǻ ȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ Ȗ
ȔȠȣȟǻȦȧȘǻȤȢțȣȔȫȧǻȡȔȘǻȁǖȢȟǻȥȡȢȣșȤșȚȜȖȔȲȫȜȥȧȫȔȥȡș
ȥȦȔȡȢȖȜȭș ǨȞȤȔȁȡȜ țȔȠȜȥȟȲȲȫȜȥȰ ȡȔȘ ȣȢȤȔțȞȔȠȜ ǻ
ȖȦȤȔȦȔȠȜ ȁȩ ȣȢȖ·ȓțȔȡȢ ǻț ȫȔȥȢȣȤȢȥȦȢȤȢȠ ǬȜȗȜȤȜȡȔ 
ȣȢșȦ ȧȖȢȘȜȦȰ ȢȕȤȔț ȧȦȤȔȫșȡȢȁ ȡȔȘǻȁ ǤȤȢȦș Ȫșȝ ȢȕȤȔț
ȣȢȟǻȖȔȤǻȔȡȦȡȜȝǢȔȘǻȓȡȔȣȤȢȕȧȘȚșȡȡȓȡȔȪǻȁȣȢȣȤȜȖȥǻ
ȡșȥȣȤȜȓȦȟȜȖǻȢȕȥȦȔȖȜȡȜȣȤȜȥȧȦȡȓȖȣȢțȜȪǻȁȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȗșȤȢȓȡȔȖǻȦȰȦȢȘǻȞȢȟȜȖǻȡȥȖǻȘȢȠȜȝȦȢȗȢȭȢǨȞȤȔȁȡȔ

ȠȔȝȚș ȖȣȢȞȢȤșȡȔ ©Ǖ ȓ ȲȤȢȘȜȖȜȝ ȡȔ ȦȖȢȁȩ ȤȧȁȡȔȩ 
ǡȔȤȡȢ ȥȟȰȢțȜ ȦȤȔȫȧ țȔȥȡȧȟȔ ǗȞȤȔȁȡȔ  ǖȧȤ·ȓȡȢȠ
ȧȞȤȜȟȔȥȰ ȪȖǻȟȟȲ țȔȪȖǻȟȔ  Ǘ ȞȔȟȲȚǻ Ȗ ȕȢȟȢȦǻ ȥșȤȪș
ȣȤȢȗȡȢȁȟȔ  Ƕ Ȗ ȘȧȣȟȢ ȩȢȟȢȘȡș ȗȔȘȲȞ ȡȔȣȧȥȦȜȟȔ  Ǖ
ȘǻȦȓȠȡȔȘǻȲȖȥȦșȣȧȢȘȘȔȟȔǕȡȔȘǻȲǗǻȦșȤȣȢȣȢȟȲ
ȤȢțȖǻȓȖǪȖȜȟȓȠȢȤșȠȤȢțȡșȥȟȔǢșȩȔȝȚșȖǻȦșȤȖȥș
ȤȢțȡȢȥȜȦȰ  ǢȔ ȡșȢȞȤȔǿȡǻȠ ȞȤȜȟǻ  ǢșȩȔȝ Țș ȥșȤȪș
ȣȟȔȫșȣȤȢȥȜȦȰǦȖȓȦȢȁȣȤȔȖȘȜȡȔțșȠȟǻªǫșȝțȔȞȟȜȞ
ȡșȥș ǻ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȝ ȥȠȜȥȟ ȖǻȤȜ Ȗ ǖȢȚș ȖȦȤȧȫȔȡȡȓ
ȧȥȜȟȧǖȢȚȢȁȣȤȔȖȘȜȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻȢȦȚșǻȡȔȘǻȲ
ǶȥȦȢȤȫȔȥȠȜȥȟȜȦȰȥȓǭșȖȫșȡȞȢȠȓȞȘȧȩȢȖȡȜȝȘȢȥȖǻȘ
ȡȔȤȢȘȧȭȢȢȥȢȕȟȜȖȢȖȜȤȔțȡȢȣȤȢȔȤȦȜȞȧȟȰȢȖȔȡȢȖȦǻȝ
Țșșȟșȗǻȁ©ǬȜȗȤȜȡșǬȜȗȤȜȡșª ©ǜȔȭȢȚȕȢȤȢȟȜȥȰȠȜ
ț ȟȓȩȔȠȜ"  ǜȔ ȭȢ Ț ȠȜ ȤǻțȔȟȜȥȰ ț ȢȤȘȔȠȜ"  ǜȔ ȭȢ
ȥȞȢȤȢȘȜȟȜ ȥȣȜȥȔȠȜ  ǡȢȥȞȢȖȥȰȞǻ ȤșȕȤȔ"" ǜȔȥǻȖȔȟȜ 
Ƕ ȤȧȘȢȲ ȣȢȟȜȖȔȟȜ  Ƕ ȬȔȕȟȓȠȜ ȥȞȢȤȢȘȜȟȜ  ǮȢ Ț
ȡȔ ȡȜȖǻ ȧȤȢȘȜȟȢȥȰ""  ǨȤȢȘȜȟȔ ȤȧȦȔ ȤȧȦȔ  ǗȢȟǻ
ȡȔȬȢȁ ȢȦȤȧȦȔª  ǧȧȦ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȧ șȞȥȣȤșȥǻȲ ȗȟȜȕȢȞȢ
ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȗȢ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ǻȥȦȢȤ ȫȔȥȧ ȓȞ ȫȔȥȧ ȚșȤ
ȦȢȖȡȢȁ ȕȢȤȢȦȰȕȜ țȔ ȖȢȟȲ ȦȔ ȁȁ ȖȦȤȔȦȜ ȖȡȔȥȟǻȘȢȞ ȡș
ȘȔȟșȞȢȗȟȓȘȡȢȥȦǻȣȤȢȖǻȘȡȜȞǻȖȡȔȪǻȁȣǻȘȥȜȟșȡȢǻȥȠȜȥȟȢȠ
ȩȧȘȢȚȢȕȤȔțǻȖȞȢȦȤǻȖȜȢȣȧȞȟȲȲȦȰȣȤȢȕȟșȠȧȤȧȝȡǻȖȡȢȁ
ȥȜȟȜȫȔȥȧȣȜȦȔȡȡȓȣȤȢȫȔȥǻȣȔȠ·ȓȦȰǧȖșȤȘȚșȡȡȲȣȤȢ
Ȧș ȭȢ ȫȔȥ ȥȖȢǿȲ ȡșȖǻȘȖȢȤȢȦȡȢȲ ȥȜȟȢȲ Ȥȧȝȡȧǿ Ȗȥș
©ǥȢțȥȜȣȔȲȦȰȥȓ ȠȢȗȜȟȜ  ǗȜȥȢȞǻ ȠȢȗȜȟȜ —  ǧȖȢȓ
ȥȟȔȖȔǻȣȤȢȦșȕșǦȦȔȤȫșȠȔȟȢȥȜȟȜȝǢǻȩȦȢȝȥȟȢȖȔ
ȡșȣȤȢȠȢȖȜȦȰª ȣȤȢȦȜȥȦȢȁȦȰȡȔȥȞȤǻțȡȔȖǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
ȦȖȢȤȔȩ ȘȧȠȞȔ ȣȤȢ ȘȢȞȢȡșȫȡȧ ȣȢȦȤșȕȧ ȣȤȢȕȧȘȚșȡȡȓ
ȝ ȔȞȦȜȖǻțȔȪǻȁ ȡȔȪ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȓȞ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȁ ȣșȤșȘȧȠȢȖȜ
ȕȢȤȢȦȰȕȜ țȔ ȡȔȪ ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ ǫǻȞȔȖȔ ȠȔȝȚș ȣȢȖȡȔ
ȣȔȤȔȟșȟȰ ȘȢ ȤȢțȘȧȠǻȖ ȣȤȢ ȘȢȟȲ ǬȜȗȜȤȜȡȔ ț ȦȔȞȜȠ
ȚșȔȞȪșȡȦȢȠȡȔȠȜȡȧȭȢȥȦǻȖȥȰȢȗȢǻȡșȖȗȔȥȜȠȢȥȦǻȡȔȪ
ȣȔȠ·ȓȦǻ ȣȢȠǻȦȡȔ ȝ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǟȔȣȜȦȔȡȬȔª Ȗ ȤȢțȘȧȠȔȩ
ȣȤȢ ǻȡ ȗșȦȰȠȔȡȥȰȞș ȠǻȥȦȢ — ǘȟȧȩǻȖ ©ǢȢ ȗȘș Țș ȱȦȔ
ȣȟȢȭȔȘȰ" ǘȘș ȱȦȢȦ ȘȖȢȤșȪ" ǘȘș ȞȢȟȟșȗȜȓ ȥ ȥȖȢȜȠ
ȞȤȢȖȢȚȔȘȡȯȠȫȧȘȢȖȜȭșȠ—ȦȔȝȡȢȲȞȔȡȪșȟȓȤȜșȲ"ǘȘș
ȖȥșȱȦȢ"ǝȥȟșȘȧȡșȢȥȦȔȟȢȥȰǦȦȤȔȡȡȢǕȖȥșȱȦȢȦȔȞ
ȡșȘȔȖȡȢȦȔȞȥȖșȚȢǦȦȢȟșȦȞȔȞȜȩȡȜȕȧȘȰȠșȟȰȞȡȧȟȢ
Ȝ ǘȟȧȩȢȖ Ȝț ȤșțȜȘșȡȪȜȜ ȠȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȢȗȢ ȗșȦȠȔȡȔ
ȥȘșȟȔȟȥȓȥȔȠȯȠȣȢȬȟȯȠȧșțȘȡȯȠȗȢȤȢȘȞȢȠª  
ǡȢȦȜȖȣȔȠ·ȓȦǻȓȞȘȧȩȢȖȡȢȗȢȘȢȥȖǻȘȧ—ȖȔȚȟȜȖȜȝ
țȠǻȥȦȢȖȜȝ ȥȞȟȔȘȡȜȞ ȫȜȠȔȟȢȗȢ ȤȓȘȧ ȣȢșțǻȝ ǻȥȦȢȤ Ȧș
ȠȔȦȜȞȜ ǤȢȦȧȚȡȢ Ȫȓ ȦșȠȔ ȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ǻ Ȗ ȣȢȥȟȔȡȡǻ
©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª Șș ȣȢșȦ ȣȤȜȥȦȤȔȥȡȢ țȔȞȟȜȞȔǿ
ȥȧȠȟǻȡȡȢ©ȦȧȲȥȟȔȖȧªȣȤȢȫȜȦȔȦȜ©ȢȘȥȟȢȖȔȘȢȥȟȢȖȔª
ǨȦȖșȤȘȚșȡȡȓ țȖ·ȓțȞȧ ȣȢȞȢȟǻȡȰ ȣȤȢȝȠȔǿ ȖșȥȰ ȦȖǻȤ
ǧȤȔȗșȘǻȝȡȢȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȝȣȔȨȢȥȗȟȜȕȢȞȢȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȗȢ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ țȔȗȤȢȚșȡȢȥȦǻ ǻȥȦȢȤ ȫȔȥȢȕȧȦȦȓ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȣșȤșȘȔȡȢ ȧ ȖȥȦȧȣȡǻȝ ȫȔȥȦȜȡǻ ȣȢȥȟȔȡȡȓ ț ȣȢțȜȪǻȁ ȟǻ
ȤȜȫȡȢȗȢ ©ȖȟȔȥȡș ȔȖȦȢȤȔª — ȣȢșȦȔȣȤȢȤȢȞȔ ȭȢ ȥȖǻ
ȘȢȠȜȝ ȥȖȢȗȢ ȖȜȥȢȞȢȗȢ ȣȢȞȟȜȞȔȡȡȓ ȕȧȘȜȦȜ ȣȤȜȥȣȔȡȜȝ
ȡșȖȢȟșȲ ȡȔȤȢȘ ǙȧȠȞȧ ȖȦǻȟșȡȢ Ȗ ȢȕȤȔțǻ ȫȔȥȢȤȧȩȧ © Ƕ
ȥȠșȤȞȔǿ ǻ ȥȖǻȦȔǿ  ǙșȡȰ ǖȢȚȜȝ ȠȜȡȔǿ  Ƕ țȡȢȖȧ ȟȲȘ

ǬǕǦ

ȣȢȦȢȠȟșȡȜȝǶȖȥșȥȣȢȫȜȖȔǿǧǻȟȰȞȢȓȠȢȖȢȞȔȓȡȡȜȝ
ǶȘșȡȰǻȡǻȫȣȟȔȫȧǢȔȤȢțȣȧȦȦȓȩȖșȟșȟȲȘȡȜȩǶȡǻȩȦȢ
ȡș ȕȔȫȜȦȰ  Ƕ ȡș ȕȔȫȜȦȰ ǻ ȡș țȡȔǿ —  ǣȗȟȧȩȟȜ ȡș
ȫȧȲȦȰǟȔȝȘȔȡȔȠȜȠǻȡȓȲȦȰȥȓǤȤȔȖȘȢȲȦȢȤȗȧȲȦȰ
Ƕ ǘȢȥȣȢȘȔ țȡșȖȔȚȔȲȦȰª ȤȤ —  ǤȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȔ
țȔȗȔȟȧȣȢțȜȪǻȓȥȧȕ·ǿȞȦȔȠȢȖȟșȡȡȓȣȢȘȔǿȦȰȥȓȖȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ȞȢȥȠǻȫȡȢȫȔȥȢȖȢȁ ȦȔ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢǻȥȦȢȤ ȘȜȡȔȠǻȞȜ ǧȔȞ
ȫșȤșțȢȕȤȔțȫȔȥȧȣȢșȦȗȟȢȕȔȟǻțȧǿȣȔȡȢȤȔȠȧȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ
ǻȠȢȤȔȟȰȡȜȩȓȖȜȭȥȓȗȔȲȫȜȠȔȥȬȦȔȕȡȢȥȦǻ©ȠȔȝȚșȣȟȔ
ȡșȦȔȤȡȢȁȞȔȤȦȜȡȜȥȖǻȦȢȣȢȤȓȘȞȧª ǢȢȖȜȫșȡȞȢǠǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢ—ȣȢșȦȕȢȤșȪȰȟȲȘȜȡȔǟǦ 
ǦȣȤȜȝȡȓȦȦȓȫȔȥȧȖȞȢȠȣȟșȞȥǻȦȖȢȤȫȢșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȜȩ
ȠȢȤȔȟȰȡȢșȦȜȫȡȜȩǻȨǻȟȢȥȠȔȞȥȜȠȖȜȤȔțȡȢȖȜȓȖȡȜȟȢȥȓ
ȧȩȧȘȢȚȥȦȤȧȞȦȧȤǻȠșȘȜȦȔȪǻȁ©ǡȜȡȔȲȦȰȘȡǻȠȜȡȔȲȦȰ
ȡȢȫǻªǢșțȖȢȤȢȦȡȜȝȫȔȥȟȲȘȥȰȞȢȗȢȚȜȦȦȓȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢ
ȢȘȖǻȫȡȢȠȧȪȜȞȟǻȫȡȢȠȧȫȔȥȧȣȤȜȤȢȘȜ—ȦȔȞȔȥȧȦȰȩȧȘȢȚ
ȞȢȡȪșȣȪǻȁȫȔȥȧȧȦȖȢȤǻȭȢȥȦȖșȤȘȚȧǿǻȘșȲȟȲȘȥȰȞȢȗȢ
ȚȜȦȦȓȓȞȫȔȥȧȓȞǻȥȡȢȗȢȔȡșȞǻȟȰȞǻȥȡȢȗȢȫȔȥȧȔȞȦȜȖȡȢȁ
ȚȜȦȦǿȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǢȔȥȜȫșȡȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȠ ȘȤȔȠȔȦȜțȠȢȠ
ȤșȨȟșȞȥǻȓȣȢșȦȔ ©ǬȜȓȚȜȖȧȫȜȘȢȚȜȖȔȲǬȜȦȔȞȣȢ
ȥȖǻȦȧȖȢȟȢȫȧȥȰª ȦȢȖȜȕȧȩȔǿȣȔȟȞȜȠțȖșȤȦȔȡȡȓȠȘȢȘȢȟǻ
©ǢșȘȔȝȥȣȔȦȜȩȢȘȓȫȢȠȧǦșȤȪșȠțȔȠȜȤȔȦȜǶȗȡȜȟȢȲ
ȞȢȟȢȘȢȲ  ǤȢ ȥȖǻȦȧ ȖȔȟȓȦȜȥȰª  ȦȢ ȢțȖȧȫȧǿ ǻȠȣșȤȔȦȜȖ
ȦȢȗȢ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ țȔȞȢȡȧ ȕȧȦȦȓ ȓȞȜȝ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ
ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȥșȡȥ ȚȜȦȦȓ țȢȞȤ ǻ ȚȜȦȦȓ ȓȞ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǗȜȥȟǻȖ©ȥșȤȪșȠȚȜȦȜǶȟȲȘșȝȟȲȕȜȦȜª—ȪșȦȔȞȢȚ
ȥȠȜȥȟ ǻ ȠșȦȔ ȦȖȢȤȫȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȣȢșȦȔ ț șȦȜȫȡȢȲ
ȘȢȠǻȡȔȡȦȢȲȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȢȗȢȣȢȫȧȦȦȓȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡȢȥȦǻțȔ
ǻȡȬȢȗȢ Ǖ ȣȢȬȜȤșȡȜȝ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȫȔȥȢȖȜȝ
ȠȢȦȜȖȥȟǻȘȧȡȔțșȠȟǻ ©ǕȭșȗǻȤȬș—ȥȣȔȦȜȥȣȔȦȜǶ
ȥȣȔȦȜȡȔȖȢȟǻǶțȔȥȡȧȦȜȡȔȖǻȞȖǻȞȜǶȥȟǻȘȧȡșȞȜȡȧȦȰ
ǢǻȓȞȢȗȢȢȘȡȔȞȢȖȢǬȜȚȜȖȫȜțȔȗȜȡȧȖª ȧȖȜȤȔțȡȲǿ
ȣȤȔȗȡșȡȡȓ ȣȢșȦȔ ȣȢȖȡȢȥȜȟȢ ȤșȔȟǻțȧȖȔȦȜ ȥșȕș ǻ ȥȖȢǿ
ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȣȤȜȥȟȧȚȜȦȜȥȓȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡǻȝțȔȟȜȬȜȦȜȥȓ
ȧȣȔȠ·ȓȦǻȡȔȭȔȘȞǻȖ
ǢȔȣȤȧȚșȡȜȝ ȘȤȔȠȔȦȜțȠ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȝ ȧȥǻȝ ȣȢșțǻȁ
— ȣȤȢȝȠȔǿ ǻ țȡȔȞȢȖȜȝ ȧ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȔȥȣșȞȦȔȩ
ȣǻȘȥȧȠȞȢȖȜȝȦȖǻȤ©ǧȤȜȟǻȦȔªǗȔȚȟȜȖȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓȦȧȦ
ȡȔȕȧȟȔȞȔȦșȗȢȤǻȓǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȗȢȔȖȦȢȤȥȰȞȢȗȢȫȔȥȧ—
Ȧǻ ©ȡșȖșȟȜȞǻȁ ȦȤȜ ȟǻȦȔª ȭȢ ȥȣȤȜȫȜȡȜȟȜȥȓ ȘȢ ȤǻțȞȜȩ
ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȧȥȣȤȜȝȡȓȦȦǻȣȢșȦȢȠȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩȓȖȜȭ
ȧȝȢȗȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁǣȕȤȔțȫȔȥȧȧȣȢȫȔȦȞȢȖȜȩȤȓȘȞȔȩ ©Ƕ
ȘșȡȰȡșȘșȡȰǻȝȘșȡșȝȘșǕȟǻȦȔȥȦȤǻȟȢȲǤȤȢȟǻȦȔȲȦȰ
țȔȕȜȤȔȲȦȰǗȥșȘȢȕȤșțȥȢȕȢȲǣȞȤȔȘȔȲȦȰȘȢȕȤǻȘȧ
ȠȜǣȩȢȟȢȘȡȜȝȞȔȠșȡȰǥȢțȕȜȖȔȲȦȰȥșȤȪșȡȔȬșǶ
ȥȣǻȖȔȲȦȰ ȔȠǻȡȰª  ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ ȣȢǿȘȡȧǿ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ǻ
ȨǻȟȢȥ ȥȠȜȥȟȜ ǦȖȢȲ ȦȤȔȗǻȫȡȧ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȧ ȦȤȜȖȢȗȧ
ȝȕșțȣȢȤȔȘȡǻȥȦȰȣșȤșȘȥȦȤǻȠȞȜȠȟșȦȢȠȫȔȥȧǭșȖȫșȡȞȢ
ȣșȤșȘȔǿȫșȤșțȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȜȝȥȜȠȖȢȟȞȜȡȧȦȢȗȢ©ȡȔȤȢț
ȣȧȦȦǻǦȟǻȣȢȗȢȞȔȟǻȞȜªǨȡȔȥȦȧȣȡǻȝȫȔȥȦȜȡǻ©ȡșȖșȟȜȞǻȁ
ȦȤȜȟǻȦȔªȔȖȦȢȤȥȰȞȢȗȢȕǻȢȗȤȫȔȥȧȣȢȖ·ȓțȔȡȢțȡȔȕȧȦȦȓȠ
ȡȢȖȢȗȢ ȘȢȥȖǻȘȧ ț șȖȢȟȲȪǻǿȲ ȦȖȢȤȫȜȩ ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖ Ȕ
ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȝȘȟȓǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȢșțǻȁȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȝȤȓȘ
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©ȘȧȠȜ—ȘǻȦȜªȤȢțȬȜȤȲǿȦȰȥȓ©ǙȧȠȜȠȢȁȟǻȦȔȠȢȁ
ǧȓȚȞǻȁȦȤȜȟǻȦȔǙȢȞȢȗȢȖȜȣȤȜȩȜȟȜȦșȥȰ ǡȢȁțȟǻȁ
ȘǻȦȜ"ªǨȦǻȠȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȓȢȕȤȔțȧȫȔȥȧȦȧȦȡșȢȕȠșȚșȡȔ
ȣșȤșȞȟȲȫșȡȡȓȠȡȔǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȝȫȔȥȚȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȧ țȔȞȟȲȫȡǻȝ ȫȔȥȦȜȡǻ Ȫșȝ ȢȕȤȔț ȧȣȜ
ȥȔȡȢ Ȗ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȝ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢǻȥȦȢȤ ȞȢȡȦȜȡȧȧȠ —
©ȫșȦȖșȤȦȜȝ ȗȢȘª ǻȭș ȢȘȜȡ ȫșȤȗȢȖȜȝ ȤǻȞ ȘȔȤȢȖȔȡȢȗȢ
ȪȔȤȥȰȞȜȠ ȧȞȔțȢȠ ©ȕȟȔȗȢȘșȡȥȦȖǻȓª ǨȞȤȔȁȡȜ Ǩ ȣȢșțǻȁ
©ǴȞȧȠȤȧȦȢȣȢȩȢȖȔȝȦșªȞȟȔȥȜȫȡȜȝșȞțȜȥȦșȡȪǻȔȟȰȡȜȝ
ȠȢȦȜȖȥȠșȤȦǻȠȢȦȜȖȔȖȦȢȤȥȰȞȢȗȢȚȜȦȦǿȖȢȗȢȫȔȥȧ
ȣȢǿȘȡȧǿȦȰȥȓ ț ȠȢȦȜȖȢȠ ȣȤȢȖǻȭșȡȡȓ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ
ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ ǻ ȘȔȟǻ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȲȫȜȥȰ ȧ
ȠȢȦȜȖ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȣȤȔȗȡșȡȡȓ țȔȟȜȬȜȦȜ ȥȟǻȘ ȡȔ ȤǻȘȡǻȝ
țșȠȟǻ  ȖțȔǿȠȢȘǻǿ ț ȢȕȤȔțȢȠ ȭȔȥȟȜȖȢȗȢ ȠȔȝȕȧȦȦȓ —
ȥǻȠ·ǿȲ©ȖȢȟȰȡȢȲȡȢȖȢȲª
ǬȔȥ ȔȖȦȢȤȔ ȓȞ ǻ ȫȔȥ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȖțȔȗȔȟǻ
ȢȥȠȜȥȟșȡȢ Ȗ ȣȤȓȠȢȠȧ țȖ·ȓțȞȧ ț șȦȜȫȡȜȠ ǻȘșȔȟȢȠ
ȣȢșȦȔ ȝȢȗȢ ȣȢȫȧȦȦȓȠ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡȢȥȦǻ țȔ ǶȡȬȢȗȢ —
ȫȜȦȢțȔȘȢȟȲȞȢȡȞȤșȦȡȢȁȟȲȘȜȡȜȫȜțȔȘȢȟȲȡȔȤȢȘȧ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȥȧȥǻȘȡǻȩ ȣȢȡșȖȢȟșȡȜȩ ȡȔȤȢȘǻȖ ©ǟȔȖȞȔțª 
ǚȦȜȫȡȜȝȥȞȟȔȘȡȜȞȖȟȔȥȦȜȖȢȗȢǭșȖȫșȡȞȢȖǻȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ
ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ ȫȔȥȧ ǶȡȬȢȗȢ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȠȢ Ȗ ȠșȘȜȦȔȪǻȁ
©ǡȔȟșȡȰȞǻȝǡȔȤ·ȓȡǻª©ǠǻȦȔȠȢȟȢȘǻȁªȪǻǿȁȡșțȔȩȜȭșȡȢȁ
ȖǻȘ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȕȔȝȘȧȚȢȥȦǻ ȝ țȟȔ ȘȜȦȜȡȜ ȖȜȞȟȜȞȔȲȦȰ
ȧ ȣȢșȦȔ ȦȤȜȖȢȗȧ ȝ ȥȣǻȖȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ǣȕȤȔț ȠȢȟȢȘȜȩ
ȟǻȦ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ țȔȗȔȟȢȠ ȡșȥș ȥșȠȔȡȦȜȞȧ
ȠȢȤȔȟȰȡȢȁ ȡșțǻȣȥȢȖȔȡȢȥȦǻ ȫȜȥȦȢȦȜ ȥșȤȘșȫȡȢȥȦǻ ǬȔȥ
Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȢȖȔȡȢȗȢȗșȤȢȓȣȢȘǻȕȡȜȠȫȜȡȢȠȢȥȠȜȥȟȲǿȦȰȥȓ
ǻ Ȗ ȤȓȘǻ ȠșȘȜȦȔȦȜȖȡȢțȢȕȤȔȚȔȟȰȡȜȩ ȣȢșțǻȝ ȣșȤǻȢȘȧ
țȔȥȟȔȡȡȓ țȢȞȤ ȧ ȖǻȤȬȔȩ ©Ǩ ȡȔȬǻȠ ȤȔȁ ȡȔ țșȠȟǻª
©Ƕ țȢȟȢȦȢȁ ȝ ȘȢȤȢȗȢȁª ©Ƕ ȥȦȔȡȢȠ ȗȡȧȫȜȠ ǻ ȞȤȔȥȢȲª
Șș ȠȢȦȜȖ ȫȔȥȧ ȦǻȥȡȢ ȖțȔǿȠȢȘǻǿ ț ȠȢȦȜȖȢȠ ȘȢȟǻ ȦȔ
ț ȖȔȚȟȜȖȜȠ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ©ȢȕȤȔțȢȠ
ȢȕȥȦȔȖȜȡ — ȦȜȣȢȖȜȩ ȢȕȥȦȔȖȜȡ ȦȢȗȢȫȔȥȡȢȁ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȁ
ȘǻȝȥȡȢȥȦǻª ǶȖȔȞǻȡǳǣȕȤȔțȡȜȝȥȖǻȦǧȖȢȤȫȜȝȠșȦȢȘ
ǻȣȢșȦȜȞȔǧǘǭșȖȫșȡȞȔǟǦ ǬșȤșțșȞțȜ
ȥȦșȡȪǻȝȡȜȝȢȕȤȔțȟǻȦȭȢȣȤȢȠȜȡȔȲȦȰȣȢșȦȢȞȤșȥȟȲǿ
ǻ ȕșțȤȔȘǻȥȡȧ ȘȢȟȲ ȠȢȟȢȘȢȁ ȠȔȦșȤǻ ©Ǩ ȡȔȬǻȠ ȤȔȁ ȡȔ
țșȠȟǻª ǧȤȔȗǻȫȡșȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȡșțȖȢȤȢȦȡȢȥȦǻȠȢȟȢȘȜȩ
ȟǻȦ ȣǻȘȥȜȟșȡș ȣȤȢțȜȤȔȡȡȓȠ ȧ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ȘșȠȢȡȥȦȤȧǿ
ȦȔȞȢȚȖǻȤȬ©ǶȥȦȔȡȢȠȗȡȧȫȜȠǻȞȤȔȥȢȲªȖȜȞȟȜȞȔȲȫȜ
ȖǻȘȫȧȦȦȓȣȢȞȜȡȧȦȢȥȦǻȟȲȘȜȡȜȧȥȖǻȦǻȘșȖȥșȖȟȔȘȡȢȣȔȡȧǿ
ȡșȖȕȟȔȗȔȡȡȢȚȢȤȥȦȢȞȜȝȫȔȥ
Ǩ ȖǻȤȬǻ ©Ƕ țȢȟȢȦȢȁ ȝ ȘȢȤȢȗȢȁª ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ ȕǻȢȗȤ
ȫȔȥ ȡȔȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȧȓȖȡȜȝ ȚȜȦȦǿȖȜȝ ȫȔȥ Ȣȕ·ǿȞȦȔ
ȠșȘȜȦȔȪǻȁȣȢȥȦȔǿȧțȔȗȔȟȰȡșȡȜȝȦȤȔȗǻȫȡȜȝȢȕȤȔțȣȢȞȤǻ
ȣȔȫșȡȢȗȢȡȔȤȢȘȧȓȞȜȝȣȤȢȚȜȖȔǿȥȖȢȁ©ȡȔȝȞȤȔȭǻȁȟǻȦȔª
ȡșțȔțȡȔȖȬȜ©ȥȖȓȦȢȁȖȢȟșȡȰȞȜªǦșȠȔȡȦȜȫȡȔȖțȔǿȠȢȘǻȓ
ȪȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ ȔȞȪșȡȦȧȲȫȜ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȧ ȪǻȡȡǻȥȦȰ ȠȢ
ȟȢȘȜȩȤȢȞǻȖȟȲȘȜȡȜȣȢȥȜȟȲǿȨǻȟȢȥȥȠȜȥȟȦȖȢȤȧǖșț
©ȥȖȓȦȢȁ ȖȢȟșȡȰȞȜª ȥȦȖșȤȘȚȧǿ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝȣȢșȦ
ȚȜȦȦȓȠȔȤȡȧǿȦȰȥȓȥȦȔǿȡșȥȣȤȔȖȚȡǻȠ ©ǡșȡǻțȘȔǿȦȰȥȓ
ȭȢȡǻȞȢȟȜǗȢȡȢȡșȕȔȫȜȦȜȠșȖȢȟǻǦȖȓȦȢȁȖȢȟșȡȰȞȜ
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ǮȢȦȔȞǙȔȤșȠȡșȠȔȤȡșȣȤȢȟșȦȓȦȰǞȢȗȢȡȔȝȞȤȔȭǻȁ
ȟǻȦȔª  ǖȟȜțȰȞȜȝ ȘȢ ȪȰȢȗȢ ȝ ȢȕȤȔț ©ȟǻȦȔ ȠȢȟȢȘǻȁª Ȗ
ȤȔȡȡǻȝȣȢșțǻȁ©ǙȧȠȞȔ—ǢȔȭȢȠșȡǻȫȢȤȡǻȕȤȢȖȜª
ǡȢȦȜȖ ȠȢȟȢȘȢȥȦǻ ȠȢȟȢȘȜȩ ȟǻȦ ȭȢ ȣȤȢȠȜȡȧȟȜ
ȠȔȤȡȢ ȖǻȘ ȦȖȢȤǻȖ ȡȔȤȢȘȡȢȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ țȤȔțȞȔ ȦȔ Ƞș
ȘȜȦȔȦȜȖȡȢțȢȕȤȔȚȔȟȰȡȢȁ ȟǻȤȜȞȜ Ȗ ȪșȡȦȤǻ ȓȞȜȩ ȘȢȟȓ
Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȢȖȔȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȣȢȥȦȧȣȢȖȢ ȣȢȬȜȤȲǿȦȰȥȓ ǻ
ȡȔ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȧ ȟǻȤȜȞȧ ȣșȤǻȢȘȧ țȔȥȟȔȡȡȓ ȦȔ ȢȥȦȔȡȡǻȩ
ȤȢȞǻȖ ȚȜȦȦȓ ǥȢțȟȧȞȔ ț ǨȞȤȔȁȡȢȲ — ȁȁ țȘȔȖȔȟȢȥȓ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȖǻȡȣȢȞȜȡȧȖȡȔțȔȖȚȘȜ—țȔȗȢȥȦȤȲȖȔȟȔȝ
ȖǻȘȫȧȦȦȓȡșțȖȢȤȢȦȡȢȥȦǻȠȢȟȢȘȜȩȟǻȦǙȤȔȠȣșȤșȚȜȖȔȡ
ȡȓ ȤȢțȟȧȞȜ ț ȤǻȘȡȜȠ ȞȤȔǿȠ ȢȥȠȜȥȟȲǿȦȰȥȓ ȫșȤșț ȦșȠ
ȣȢȤȔȟȰȡȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȫȔ
ȥȢȖǻ ȢțȡȔȫșȡȡȓ ©ȡȔȖǻȞȜª ©ȡǻȞȢȟȜª ©ǜȔȤȢȥȟȜ ȬȟȓȩȜ
ȦșȤȡȔȠȜ  ǢȔ ȦȧȲ ȞȤȔȁȡȧ  ǡȔȕȧȦȰ ȓ ȁȁ ȡȔȖǻȞȜ 
ǢȔȖǻȞȜȣȢȞȜȡȧȖǡȔȕȧȦȰȠșȡǻȡșȖșȤȡȧȦȜȥȰǢǻȞȢȟȜ
ȘȢȘȢȠȧ"ª ©ǜȔȤȢȥȟȜ ȬȟȓȩȜ ȦșȤȡȔȠȜª  ǙȔȟǻ ȠȢȦȜȖ
ȤȢțȟȧȞȜțȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȢȲȣǻȘȥȜȟȲȲȦȰȗȟȜȕȢȞȢȦȤȔȗǻȫȡǻ
ȡȔȥȦȤȢȁ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ©ǖȢȚș ȠȜȟȜȝ  ǧȓȚȞȢ Ƞșȡǻ
ȚȜȦȜǡȔȲȥșȤȪșȬȜȤȢȞșǿ—ǢǻțȞȜȠȣȢȘǻȟȜȦȜª 
ȦȔ ȖȦȤȔȫșȡȢȁ ȠȢȟȢȘȢȥȦǻ ©ǡȜȡȧȟȜȥȓ  ǡȢȁ Șȡǻ ǻ ȡȢȫǻ 
ǖșțȤȔȘȢȥȦǻȠȢȟȢȘǻȁª ǗȔȤȦȢțȔȖȖȔȚȜȦȜȭȢȣȢșȦȡș
ȖȘȔǿȦȰȥȓȘȢȤȢȠȔȡȦȜȫȡȜȩȬȦȔȠȣǻȖȡȔȦȢȠǻȥȦȰȣȢȥȜȟșȡȢ
ȔȞȦȧȔȟǻțȧǿ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȜȠȜ ȖȜȦȢȡȫșȡȜȠȜ
ȦșȠȣȢȤȔȟȰȡȜȠȜ ȢȕȤȔțȔȠȜ ©ȠȢȟȢȘȔ ȘȢȟȓª ©ȠȢȁ Șȡǻ ǻ
ȡȢȫǻ!ȠȢȟȢȘǻȁª©ȥșȤȪȓȠȢȟȢȘȢȗȢª ȦȔȡȔȗȡǻȦȔȡȡȓȠ
ȘǻǿȥȟǻȖȡȜȩ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȝ ȭȢ ȣȢȗȟȜȕȟȲȲȦȰ ȖǻȘȫȧȦȦȓ
ȖȦȤȔȦȜ©ȡșȘȔȖǿȥȜª©ȡșȘȔȖȔȖǿȥȜª©ȡșȘȔȖȥșȤȪȓ!
ȣȢǿȘȡȔȦȜª©ȠȜȡȧȟȜȥȓª©ȦȔȞȥȢȕǻȠȜȡȧȟȜª
ǧȤȔȗǻȫȡș ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȫȔȥȧ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢ
ț ȤȔțȲȫȢȲ ȥȜȟȢȲ ȣșȤșȘȔȖ ȧ ǻȡȦȜȠȡȢȥȣȢȖǻȘȔȟȰȡȢȠȧ
ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª ȫșȤșț ȦșȠȣȢȤȔȟȰȡǻ
ȢȕȤȔțȜ ȥȖȢȗȢ ȕȧȦȦȓ ȧ ȠȢȘȧȥǻ ȫȔȥȧ — Șȡǻ țȔȣȢȖȡșȡǻ
ȠȧȬȦȤȢȲ ȡȢȫǻ Ȗ ȦȲȤșȠȡȢȞȔțȔȤȠșȡȢȠȧ ȣȤȢȕȧȖȔȡȡǻ
ǣȕȤȔț ȫȔȥȧ ȦȧȦ ȪǻȟȞȢȠ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻțȧǿȦȰȥȓ ȦȤȜȖȔȡȡȓ
ȫȔȥȧ ȖȦȤȔȫȔǿ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡǻ ȣȔȤȔȠșȦȤȜ ȡȔȕȧȖȔǿ ȥȧȦȢ
ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȩȖȜȠǻȤǻȖȖȟȔȥȡșșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȗȢȥȠȜȥȟȧ
©Ǯș ȣȤȜȝȘș ȡǻȫ Ȗ ȥȠșȤȘȓȫȧ ȩȔȦȧ  Ǯș ȣȤȜȝȘȧȦȰ
ȘȧȠȜ ǥȢțǻȕ·ȲȦȰ  ǢȔ ȥȦȢȞȤȔȦ ȥșȤȪș ǻ ȡȔȘǻȲ  Ƕ Ȧș
ȭȢȖȜȠȢȖȜȦȰȡșȖȠǻȲǶȖȥșȡȔȥȖǻȦǻȣȤȢȚșȡȧȦȰǶ
ȥȣȜȡȓȦȰȡǻȫǬȔȥȜȟǻȦȔȠȜǗǻȞȔȠȜȗȟȧȩȢȣȢȦșȫȧȦȰǶ
ȓȞȤȢȖȔȖȜȠȜȥȟȰȢțȔȠȜǢșȤȔțȣȢȥȦșȟȲȢȠȢȫȧª
ǨȣȢșțǻȁ©ǣȗȡǻȗȢȤȓȦȰȠȧțȜȞȔȗȤȔǿª—ǻȡȕȧȦȦǿȖȔ
ȥȜȦȧȔȪǻȓ ©ǶȖȥǻȤșȗȢȫȧȦȰȥȓȥȠǻȲȦȰȥȓǶȖȥǻȦȔȡȪȲȲȦȰª 
ǻȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢǻȡȢȕȤȔțȫȔȥȧȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓǗȔȦȠȢȥȨșȤǻ
țȔȗ ȖșȥșȟȢȭǻȖ ȣȢșȦ ȖȜȕȜȦȜȝ țǻ țȖȜȫȡȢȁ ȞȢȟǻȁ ȚȜȦȦȓ
ȕȢȟǻȥȡȢ ȣșȤșȝȠȔǿȦȰȥȓ ȥȖȢǿȲ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȲ ȔȘȚș ȝȢȗȢ
©ȥȖȓȦǻȁª©ȕȟȔȗǻȁªȟǻȦȔȠȢȟȢȘȢȥȦǻțȠȔȤȡȢȖȔȡȢȖȡșȖȢȟǻ
©ȕșț ȣȤȜȗȢȘȜ ȠȢȖ ȡșȗȢȘȔ  ǡȜȡȧȟȔ ȠȢȟȢȘȢȥȦȰ ȠȢȓª
ǜȖǻȘȥȜ ȦȔȞȜȝ ȗȟȜȕȢȞȜȝ ȦȤȔȗǻțȠ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȫȔȥȧ
ǻ ȥȧȦȢ ȨǻȟȢȥ ȥȣȢȥǻȕ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ ȝȢȗȢ țȡȔȫȧȭȢȥȦǻ
ȦȔ ȡșțȖȢȤȢȦȡȢȥȦǻ ǚȟșȗǻȓ ©Ǘ ȡșȖȢȟǻ Ȗ ȥȔȠȢȦǻ ȡșȠȔǿª
ȘȧȩȢȖȡȜȝȥȦȔȡȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓȤȢțȞȤȜȖȔǿȧȞȢȡȦșȞȥȦǻ

ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȩȖȜȟșȖȢȗȢ ȖǻȘȫȔȲ ȦȤȜȖȢȗȜ ȣȢȤȢȘȚșȡȜȩ
ȥȧȠȡǻȖȢȠ ȭȢȘȢ ȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȖȜȦȤȜȠȔȦȜ ȠȢȤȔȟȰȡǻ
ȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȡȓȣȤȜțȡȔȫșȡǻȘȢȟșȲǤȢșȦȥȧȠȡȢțǻțȡȔǿȦȰȥȓ
©ǣȦ ȭȢ țȤȢȕȜȟȜ ț Ƞșȡș ȗȢȘȜª ȣȜȟȰȡȢ ȣȤȜȘȜȖȟȓǿȦȰȥȓ
ȘȢ ȥȖȢȗȢ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȕȧȦȦȓ ȘȢ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȢȖȔȡȢȗȢ ȫȔȥȧ
ȥȖȢȗȢ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȝ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȗȢ ȘȢȥȖǻȘȧ ǤȢȘǻȕȡǻ
ȤșȨȟșȞȥǻȁȖȜȓȖȡȲȲȦȰȥȓȧȣȟȜȡǻ©ȥȢȟȘȔȦȥȰȞȢȗȢȡșȚȜȦǻȓª
ǻ Ȗ ȠșȘȜȦȔȪǻȁ ©ǬȜ ȦȢ ȡșȘȢȟȓ ȦȔ ȡșȖȢȟȓª ǥșȨȟșȞȥǻȓ
ȖȜȩȢȣȟȲǿ ț ȣȢȦȢȞȧ ȣșȤșȚȜȖȔȡȰ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ
ȕȢȟǻȥȡșȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻǜȔȗȢȥȦȤșȡșȡșȖȢȟșȲ
Ȫș ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȥȦȜȠȧȟȲǿ ȡȔȘȠǻȤȧ ȣȤȜȥȞǻȣȟȜȖȜȝ
ȥȔȠȢȔȡȔȟǻțȧȘȜȖȟȓȡȡȓȧȖȟȔȥȡȧȘȧȬȧȥȦȤȔȩțȠȔȤȡȧȖȔȦȜ
ȁȁ ȫȜȥȦȢȦȧ ©ǬȜ ȦȢ ȡșȘȢȟȓ ȦȔ ȡșȖȢȟȓ  ǬȜ ȦȢ ȟǻȦȔ Ȧǻ
ȟșȦȓȫȜ  ǥȢțȕȜȟȜ ȘȧȬȧ" ǬȜ ȡǻȞȢȟȜ  Ǟ ȡș ȚȜȖ ȓ ț
ȡșȲȚȜȖȧȫȜǜȟȲȘȰȠȜȖȣȔȥȞȧȘǻȢȣȔȥȞȧȘȜȖǶȘȧȬȧ
ȫȜȥȦȧȲ"ª  ǣȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȣȢșȦȢȠ ȡȔȕȧȦȢȗȢ ȘȢȥȖǻȘȧ
ȣǻȘȡǻȠȔǿȣȟȔȡȞȧȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢȠȔȞȥȜȠȔȟǻțȠȧ
ǙșȭȢ ǻȡȔȞȬș ȣșȤșȚȜȖȔǿȦȰȥȓ ȫȔȥ ȧ ȠșȘȜȦȔȪǻȓȩ
©ǢșȡȔȫșȥȦșȣȢȠȫȧȠȔȞȜªȦȔ©ǠǻȫȧȖȡșȖȢȟǻȘȡǻǻȡȢȫǻª
ǗǻȤȬșȠ©ǢșȡȔȫșȥȦșȣȢȠȫȧȠȔȞȜªǭșȖȫșȡȞȢȖǻȘȞȤȜȖȔǿ
ȣșȤȬȜȝ țȬȜȦȢȞ ȣȢșțǻȝ țȔ  ȧ ©ǡȔȟǻȝ ȞȡȜȚȪǻª
ǧȧȦ ȦșȠȔ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ Ȗ ȫȔȥǻ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ ȣșȤșȤȢȥȦȔǿ Ȗ
ȦșȠȧ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ Ȗ ȫȔȥǻ ȓȞ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǙȤȔȠȔȦȜțȠ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȣȟȜȡȡȢȥȦǻ ȫȔȥȧ ȣȢȤǻȖȡȓȡȢ ț ǻȡ ȦȖȢȤȔȠȜ
ȖǻȘȫȧȦȡȢ ȣȤȜȦȟȧȠȟșȡȜȝ ǧȔȞȜȝ ȥȦȢȁȫȡȜȝ ȠȢȘȧȥ
ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȣȟȜȡȡȢȥȦǻ ȫȔȥȧ ȖȜȤȢȕȜȖȥȓ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȠȢȚȟȜȖȢ țȔȖȘȓȞȜ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȲ ȖȟȔȥȡȜȩ ȦȖȢȤȫȜȩ
țȘȢȕȧȦȞǻȖȭȢȣȢȥȦȔȟȜȖȣșȤȬǻțȔȥȟȔȡȫǻȤȢȞȜ©ǢșȡȔȫș
ȥȦșȣȢȠ ȫȧȠȔȞȜ  ǨȢȥșȡȜ ȖșȤȥȦȖȧ ȣȤȢȩȢȘȓȦȰ  ǧȔȞ
ǻ Ƞșȡș ȠȜȡȔȲȦȰ ȗȢȘȜ  Ǖ ȓ ȝ ȕȔȝȘȧȚș ǟȡȜȚșȫȞȜ 
ǡșȤșȚȔȲ ȦȔ ȡȔȫȜȡȓȲ  ǧȔȞȜ ȖǻȤȬȔȠȜª Ǖȟș țȔ
ȪȜȠȜ ȢȕȤȔțȔȠȜ Ȥȧȩ ȖȔȟȞȜ ȫȧȠȔȞǻȖ  ȭȢ ȥȦȖȢȤȲȲȦȰ
ȖȤȔȚșȡȡȓȥȣȢȖǻȟȰȡșȡȢȥȦǻȫȔȥȢȖȢȗȢȣȟȜȡȧ—ȗȟȜȕȢȞȜȝ
ȣǻȘȦșȞȥȦ ȡȔȣȤȧȚșȡȢȁ ȕȢȤȢȦȰȕȜ ț ȦȜȥȞȢȠ ȢȕȥȦȔȖȜȡ
ǤȢșȦ ȧȥȖǻȘȢȠȜȖ ȣȤǻȢȤȜȦșȦ ȘȧȩȢȖȡȜȩ ȣȢȦȤșȕ ȓȞ ǿȘȜȡȢ
ȠȢȚȟȜȖȜȝ ȥȣȢȥǻȕ ȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡȓ ȖȟȔȘȡȢȠȧ ȣȢȦȢȞȢȖǻ
ȫȔȥȧ
Ǩ ȘȖȢȩ ȤșȘ ȤșȨȟșȞȥǻȁ ©Ǡǻȫȧ Ȗ ȡșȖȢȟǻ Șȡǻ ǻ ȡȢȫǻª
 ȠȢȦȜȖȫȔȥȧȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢțȢȞȤȧȟȲȕȟșȡȜȠ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠȢȕȤȔțȢȠ©ȟǻȦªǤșȤșȕǻȗȡșȖȢȟȰȡȜȫȜȩȟǻȦ
ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȝȢȠȧ ȫșȤșț ȧȥȦȔȟșȡȜȝ ȧ ȨȢȟȰȞȟȢȤǻ ȝ ȟȤǻ
ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȝȢȕȤȔțȤǻȞȜ©ǕȟǻȦȔȣȟȜȖȧȦȰȠșȚȡȜȠȜ
ǤȟȜȖȧȦȰȥȢȕǻȥȦȜȩȔǜȔȕȜȤȔȲȦȰțȔȥȢȕȢȲǶȘȢȕȤȢǻ
ȟȜȩȢǜȔȕȜȤȔȲȦȰȡșȖșȤȦȔȲȦȰǢǻȞȢȟȜȡǻȫȢȗȢǶȡș
ȕȟȔȗȔȝȕȢȣȤȢȣȔȘșǡȢȟȜȦȖȔțȔǖȢȗȢȠª  ǧȧȦȧȚș
țȢȖȥǻȠǻȡȣȢȤǻȖȡȓȡȢțȣȢșțǻǿȲ©ǢșȡȔȫșȥȦșȣȢȠȫȧȠȔȞȜª
ȤȔȞȧȤȥȢȥȠȜȥȟșȡȡȓȫȔȥȧ—ȨǻȟȢȥȢȨǫșȖȟȔȥȡșȢȕȤȔț
ȫȔȥȧȓȞșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȁȥȧȦȡȢȥȦǻȭȢȣȔȡȧǿȡȔȘȕȧȦȦȓȠ
ȟȲȘȜȡȜ ȡȔȘ ȣȤȜȥȦȤȔȥȦȓȠȜ ȝ ȦȧȤȕȢȦȔȠȜ Ǩ ȝ ȤșȘ
ȖǻȤȬȔ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȢȕȤȔț ȤȢȞǻȖ ȡșȖȢȟǻ ȧȣȢȘǻȕȡșȡȢ
©ȞȔȟȔȠȧȦȡȜȠȕȢȟȢȦȔȠªȞȤǻțȰȓȞǻȤǻȞȔȫȔȥȧȤȧȩȔǿȦȰȥȓ
ȘȢ ȠȢȤȓ — ȭș ȢȘȜȡ ȧțȔȗȔȟȰȡȲȖȔȟȰȡȜȝ ȢȕȤȔțȥȜȠȖȢȟ
ȖȥșȣȢȗȟȜȡȔȲȫȢȁȥȧȦǻȫȔȥȧ©ǧȤȜȗȢȘȔȥȧȠȡȢȣȤȢȦșȞȟȜ
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ǖȔȗȔȦȢȘșȫȢȗȢȖțȓȟȜǜȠȢǿȁȦșȠȡȢȁȞȢȠȢȤȜǶȖȠȢȤș
ȡȜȬȞȢȠȢȘȡșȥȟȜǶȡȜȬȞȢȠȣȤȢȞȢȖȦȡȧȟȢȠȢȤșǡȢǿȡș
țȟȔȦȢȥșȤșȕȤȢ—ǡȢȁȟǻȦȔȠȢǿȘȢȕȤȢǡȢȲȡȧȘȰȗȧ
ȠȢȁ ȣșȫȔȟǻª ǣȦȚș ȫȔȥ ȦȧȦ ȢȥȠȜȥȟȲǿȦȰȥȓ ȧ țȖ·ȓțȞȧ ț
ȢȥȢȕȜȥȦȜȠȘȧȩȢȖȡȜȠȡȔȕȧȦȞȢȠ—ȠȜȥȦȘȢȥȖǻȘȢȠȣȢșȦȔ
©ǧǻȁȡșțȤȜȠǻȁȥȞȤȜȚȔȟǻǢșțȤȜȠȜȠȣȜȥȔȡǻȣșȤȢȠª Ǩ
țȔȞȟȲȫȡǻȝȫȔȥȦȜȡǻȤșȘȔȞȪǻȁǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓȫȔȥȧȡȔȕȧȖȔǿ
ȢȣȦȜȠǻȥȦȜȫȡȢȗȢțȖȧȫȔȡȡȓ©ǢșȩȔȝȗȡȜȟȜȠȜȕȢȟȢȦȔȠȜ
ǧșȫȧȦȰ ȥȢȕǻ ȠșȚ ȕȧȤ·ȓȡȔȠȜ  ǠǻȦȔ ȡșȖȢȟȰȡȜȫǻ Ǖ ȓ 
ǧȔȞȔȓ țȔȣȢȖǻȘȰ ȠȢȓ  ! țȡȢȖ ȠșȤșȚȔȦȰ țȔȩȢȚȧȥȰ 
ǙȤǻȕȡșȡȰȞȢȞȡȜȚșȫȞȧª
ǣȕȤȔț ȫȔȥȧ ȓȞ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȘȢȥȖǻȘȧ ȣȤȢȥȦșȚȧǿȦȰȥȓ ǻ
Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȟȜȥȦȔȩ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ǙȧȚș
ȣȢȞȔțȢȖȜȝ țȔȣȜȥ  ȫșȤȖ  ©ǦȦȤȔȡȡȢ șȭș ȖȢȦ
ȫȦȢǗȥșȱȦȢȡșȜȥȣȢȖșȘȜȠȢșȗȢȤșȖȥșȤȢȘȯȧȡȜȚșȡȜȓ
Ȝ ȣȢȤȧȗȔȡȜȓ ȣȤȢȬȟȜ ȞȔȞ ȕȧȘȦȢ ȡș ȞȔȥȔȓȥȰ Ƞșȡȓ
ǡȔȟșȝȬșȗȢȥȟșȘȔȡșȢȥȦȔȖȜȟȜȣȢȥșȕșǣȣȯȦȗȢȖȢȤȓȦ
șȥȦȰ ȟȧȫȬȜȝ ȡȔȬ ȧȫȜȦșȟȰ ǢȢ ȗȢȤȰȞȜȝ ȢȣȯȦ ȣȤȢȬșȟ
ȠȜȠȢȠșȡȓȡșȖȜȘȜȠȞȢȲǡȡșȞȔȚșȦȥȓȫȦȢȓȦȢȫȡȢȦȢȦ
Țș ȫȦȢ ȕȯȟ Ȝ ȘșȥȓȦȰ ȟșȦ ȦȢȠȧ ȡȔțȔȘ ǢȜ ȢȘȡȔ ȫșȤȦȔ
ȖȠȢșȠȖȡȧȦȤșȡȡșȠȢȕȤȔțșȡșȜțȠșȡȜȟȔȥȰǪȢȤȢȬȢȟȜ
ȱȦȢ"ǪȢȤȢȬȢǤȢȞȤȔȝȡșȝȠșȤșȠȡșȦȔȞȞȔȚșȦȥȓ!
ǢșȞȢȦȢȤȯș ȖșȭȜ ȣȤȢȥȖșȦȟșȟȜ ȢȞȤȧȗȟȜȟȜȥȰ ȣȤȜȡȓȟȜ
ȕȢȟșșșȥȦșȥȦȖșȡȡȯȝȤȔțȠșȤȜȢȕȤȔțǢȢȱȦȢȥȟșȘȥȦȖȜș
ȡșȖȢțȠȧȦȜȠȢ ȟșȦȧȭșȗȢ ȥȦȔȤȜȞȔ ǦȔȦȧȤȡȔ Ȕ ȡȜȞȔȞ
ȡș ȥȟșȘȥȦȖȜș ȗȢȤȰȞȢȗȢ ȢȣȯȦȔª Ǣș ȖȜȣȔȘȞȢȖȢ Ȫșȝ
ȔȡȔȟǻȦȜȫȡȜȝ șȞȥȞȧȤȥ ȣǻȘȥȧȠȢȖȧǿȦȰȥȓ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȜȠ
ȨǻȟȢȥ ȢȕȤȔțȢȠ ȫȔȥȧ — ȕȢȗȔ ǦȔȦȧȤȡȔ țȗȔȘȔȡȢȗȢ ȝ ȧ
ȖǻȤȬǻ©ǡȜȖȞȧȣȢȫȪǻȞȢȟȜȥȰȤȢȥȟȜªǤȟȜȡȡǻȥȦȰȧȥȰȢȗȢ
ȭȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡș ț ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓȠ ȟȲȘȜȡȜ Ȗ țșȠȡȢȠȧ
ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȠȧȣȤȢȥȦȢȤǻȣșȤșȘȔȲȦȰȤȢțȘȧȠȜȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȗșȤȢȓȣȢșȦȔ ȡȔȘ ȠȢȗȜȟȔȠȜ ȕȔȦȰȞǻȖ ©ǪȤșȥȦȜ ȘȧȕȢȖǻ
ȣȢȥȩȜȟȓȟȜȥȰ  ǦȟȢȖȔ ȘȢȭșȠ ȣȢțȔȠȜȖȔȟȜȥȰ  Ƕ ȡș
ȘȢȭșȠǻȡșȥȟȢȖȔǘȟȔȘșȥșȡȰȞȢǦȔȦȧȤȡȥȦȜȤȔǿª 
ǨǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻȢȥȦȔȡȡǻȩȤȢȞǻȖȤȢțȖȜȡȧȟȔȥȰ
ǻȡ ȦșȡȘșȡȪǻȓ ȢȕȤȔțȜ ȫȔȥȧ ȡȔȣȢȖȡȲȲȦȰȥȓ ȡȢȖȢȲ ȥȧ
ȥȣǻȟȰȡȢȣȢȟǻȦ ȥȜȠȖȢȟǻȞȢȲ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȥȠȜȥȟȢȠ ȧ
ȡȜȩ ȖȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ ȢȣȦȜȠǻȥȦȜȫȡȜȝ ȣȢȗȟȓȘ ȧ ȠȔȝȕȧȦȡǿ
ȣȢțȜȦȜȖȡȔ ȥȧȥȣǻȟȰȡȔ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȔ Ǩ ȣȢșțǻȓȩ ©Ƕ ȦȧȦ ǻ
ȖȥȲȘȜ—ȥȞȤǻțȰȣȢȗȔȡȢªȦȔ©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜȡșȕȢȤȔȞȜª
ȣȢȖ·ȓțȔȡǻțȞȔȦșȗȢȤǻǿȲȫȔȥȧȢȕȤȔțȜȥȢȡȪȓǻȘȡȓȣȢȥȦȔȲȦȰ
ȓȞ ȥȜȠȖȢȟȜ Ȥȧȩȧ ȣȢțȜȦȜȖȡȜȩ țȠǻȡ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ ȖǻȤȜ Ȗ
ȣșȤșȠȢȗȧ ȘȢȕȤȔ ǻ ȣȤȔȖȘȜ Ȗ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻ ©ǦȢȡȪș ȝȘș 
Ƕ țȔ ȥȢȕȢȲ ȘșȡȰ ȖșȘș !  Ƕ ȕȧȘș ȣȤȔȖȘȔ ȡȔ țșȠȟǻª
©ǬȜ ȕȧȘș ȣȤȔȖȘȔ ȠșȚ ȟȲȘȰȠȜ"  ǤȢȖȜȡȡȔ ȕȧȦȰ ȕȢ
ȥȢȡȪș ȥȦȔȡș  Ƕ ȢȥȞȖșȤȡpȡȧ țșȠȟȲ ȥȣȔȟȜȦȰª ǗǻȤȬ ©Ƕ
ȘșȡȰ ǻȘș ǻ ȡǻȫ ǻȘșª ȣȤȢȝȡȓȦȢ ȗȟȜȕȢȞȢ ȢȥȢȕȜȥȦȜȠ ȣș
ȤșȚȜȖȔȡȡȓȠȣȢșȦȔțȔȘȢȟȲȥȧȫȔȥȡȢȁȝȢȠȧȘȢȕȜȣȟȜȡ
ȡǻȥȦȰ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȗȢ ȫȔȥȧ ȥȦȔǿ ǻȠȣȧȟȰȥȢȠ Șȟȓ ȤȢțȘȧȠǻȖ
ȣȤȢ ȫȔȥ ȣȤȜȝȘșȬȡȰȢȗȢ ȞȢȟȜ ȣȤȜȝȘș ©ȔȣȢȥȦȢȟ ȣȤȔȖȘȜ
ǻȡȔȧȞȜª
ǧșȠȔ ȫȔȥȧ — ȡșțȖȜȫȔȝȡȢ ȖȔȗȢȠȔ ȥȞȟȔȘȢȖȔ ȢȥȠȜȥ
ȟșȡȡȓ ȕȧȦȦȓ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ǥȢțȖȜȡșȡȔ ȫȔȥȢȖȔ ȧȓȖȔ
țȘȔȦȡǻȥȦȰ ȖȜȕȧȘȧȖȔȦȜ ȕȔȗȔȦȢȬȔȤȢȖȧ ȫȔȥȢȖȧ ȣȤȢșȞȪǻȲ
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țȢȕȤȔȚȧȖȔȡȢȗȢȢȕ·ǿȞȦȔȕȔȫȜȦȜȓȖȜȭȔȖȤȧȥǻȘȔȟȜțȠȢȗȧ
ȣȢșȦȢȖǻ ȢȥȓȗȡȧȦȜ ȥȞȟȔȘȡȧ ȕȧȦȦǿȖȢȫȔȥȢȖȧ ȘǻȔȟșȞȦȜȞȧ
ǧșȠȜȝȠȢȦȜȖȜȫȔȥȧǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȢșțǻȁȨȧȡȞȪǻȢȡȧȲȦȰ
ȧȡșȤȢțȤȜȖȡȜȩțȖ·ȓțȞȔȩǻțȣȤȢȖǻȘȡȜȠȜȦșȠȔȠȜȖȥǻǿȁȝȢȗȢ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȟȲȘȜȡȔ ǻ ȥȖǻȦ ȟȲȘȜȡȔ ǻ ȣȤȜȤȢȘȔ ȟȲȘȜȡȔ ǻ
ǖȢȗ ȟȲȘȜȡȔ ȦȔ ǻȥȦȢȤ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȭȢ ȤșȣȤșțșȡȦȧȲȦȰ
șȦȜȫȡǻ ȦȔ ȥȢȪ ȔȥȣșȞȦȜ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȓȞ ȕȧȦȦȓ
ȖȫȔȥǻ
ǠǻȦ ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ Ǡ ǦȦȜȟȰ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ 
ǡȢȖȫȔȡȲȞ Ǘ Ǥ ǟȔȦșȗȢȤǻȓ ȫȔȥȧ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ ȥȖǻȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǙȢ ȣȢȥȦȔȡȢȖȞȜ ȣȤȢȕȟșȠȜ   ǥǠ  ǔ  ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ
ǤȢșȦ ȓȞ ȠǻȨȢȦȖȢȤșȪȰ ǦșȠȔȡȦȜȞȔ ȥȜȠȖȢȟǻȖ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǟǭȧȣȦȔǗ·ȓțȢȖȥȰȞȔǣǧȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔ
ȓȞ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȞȔȡȢȡ ǬȔȥȢȣȤȢȥȦȢȤȢȖȜȝ ȔȥȣșȞȦ   Ǣǭǟ 
ǙȔȪșȡȞȢǦǗǩǻȟȢȥȢȨȥȰȞȔȞȢȡȪșȣȪǻȓȫȔȥȧȧȣȢșȠǻǧǭșȖȫșȡȞȔ
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª  ǭǦȦ  ǖȜȫȞȢ Ƕ Ǘ ǧȖȢȤȫǻȥȦȰ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ
șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȜȝ ȞȢȡȦșȞȥȦ  ǗǻȥȡȜȞ ǬșȤȞȔȥ ȧȡȦȧ ǬșȤȞȔȥȜ
 ǦșȤǻȓ ©ǩǻȟȢȥȢȨǻȓª ǗȜȣ  ǭȧȣȦȔǗ·ȓțȢȖȥȰȞȔ ǣ
ǪȤȢȡȢȦȢȣǻȫȡǻȥȦȰ ȩȧȘȢȚȡȰȢȗȢ ȠȜȥȟșȡȡȓ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǢǭǟǟȡǙșȠ·ȓȡȢȖȔǳǣǡȢȖȡǻțȔȥȢȕȜȖȜȤȔȚșȡȡȓȫȔȥȧ
Ȗ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦȖȢȤȔȩ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǡȜȩȔȝȟȢ ǕȡȘȤǻȝȢȖȜȫ
ǛȢȖȦȢȕȤȲȩ ǻ ȥȧȫȔȥȡȔ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȟǻȡȗȖǻȥȦȜȞȔ ǜȕ ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ
ǗȥșȧȞȤ ȡȔȧȞ ȞȢȡȨ ǬșȤȞȔȥȜ  ǟȔȟȰȞȢ ǡ ǕȥȣșȞȦȧȔȟȰȡǻ
țȔȥȢȕȜ ȖșȤȕȔȟǻțȔȪǻȁ ȞȧȟȰȦȧȤȡȢȗȢ ȞȢȘȧ ȫȔȥȧ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ
ȘȜȥȞȧȤȥǻ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻȡȗșȤșȡȦȡȢȞȢȤșȟȓȪǻȝȡǻ ȞȢȡȦșȞȥȦȜ 
ǢǭǟǖǻȗȧȡǣǕǟȔȦșȗȢȤǻȓȫȔȥȧȖȣȢșțǻȁǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȔȡȦȤȢȣȢȟȢȗǻȫȡǻ ȤȢțȠȜȥȟȜ  ǕȞȦȧȔȟȰȡǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ
ȥȟȢȖ·ȓȡȥȰȞȢȁ ȨǻȟȢȟȢȗǻȁ ǡǻȚȖȧț țȕ ȡȔȧȞ ȥȦ ǖșȤȘȓȡȥȰȞ 
ǗȜȣ

 ǗȢȟȢȘȜȠȜȤǡȢȖȫȔȡȲȞ

ǭȟȓȩȘȢȤȢȗȔ ȣȧȦȰ ǣȕȤȔțȡȜȝǻȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ
ȔȥȣșȞȦȜ ǧșȠȔ ȠȢȦȜȖ Ȭȟȓȩȧ ȘȢȤȢȗȜ ȣȧȦǻ ȡȔȟșȚȔȦȰ
ȘȢȡȔȝȕǻȟȰȬțȡȔȫȧȭȜȩȞȢȡȥȦȤȧȞȦȜȖȡȜȩȡȔȫȔȟȧȣȢșțǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȠȔȲȦȰ ȞǻȟȰȞȔ ȢȕȤȔțȡȜȩ ȖȔȤǻȔȡȦǻȖ ǻ Ȩȧȡ
ȞȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ȤȢțȗȔȟȧȚșȡȰ ǢȔȖȞȢȟȢ ȠȢȦȜȖȧ Ȭȟȓȩȧ
ȘȢȤȢȗȜ ȗȤȧȣȧȲȦȰȥȓ ȢȥȡȢȖȡǻ ȘȢȟșȡȢȥȡǻ ȣșȤșȘȫȧȦȦȓ Ȗǻ
ȭȧȖȔȡȡȓ ǻ ȣȤȢțȤǻȡȡȓ ȣȢșȦȔ ǦȔȠȔ ȣȢșȦȢȖȔ ȥȠșȤȦȰ ȡȔ
ȫȧȚȜȡǻ ǻ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ ȤǻȘȡȢȗȢ ȞȤȔȲ țǻ ȥȟȔȖȢȲ ȝ
ȬȔȡȢȲȔȟșȖȦȤȧȡǻȥȣȤȜȝȠȔǿȦȰȥȓȓȞȢȘȡȔțȢȥȡȢȖȡȜȩ
ȠșȦȔȨȢȤ ȧȞȤ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȁ ȕȧȦȦǿȖȢȥȦǻ ǙȢȤȢȗȔ
Ȭȟȓȩ ȣȧȦȰ ȠȢȚȧȦȰ ȣȤȢȟȓȗȔȦȜ ȣȢ ȖȢȘǻ ȣǻȘ ȖȢȘȢȲ Ȗ
ȣȢȖǻȦȤǻȠȢȚȧȦȰȕȧȦȜȘȢȤȢȗȢȲȚȜȦȦȓ ȟȲȘȜȡȜȡȔȤȢȘȧ
ȡȔȪǻȁ ȞȤȔȁȡȜ  ȣǻțȡȔȡȡȓ țȔȖȢȲȖȔȡȡȓ ȣȢȤȔțȞȜ ȦȢȭȢ
țȤșȬȦȢȲ—ȩȢȫȕȜȓȞȢȗȢǻȥȡȧȖȔȡȡȓȖȫȔȥǻȝȣȤȢȥȦȢȤǻ
ǗǻțȧȔȟȰȡȜȝ Țș ȖȜȗȟȓȘ ȠȔǿ ȘȢȤȢȗȔ Ȭȟȓȩ ȓȞ ȫȔȥȦȜȡȔ
ȟȔȡȘȬȔȨȦȧ ǭȟȓȩ — ȥȟǻȘ ȡȔ țșȠȟǻ ȖȜȕȜȦȜȝ ȡȢȗȔȠȜ
ȞȢȣȜȦȔȠȜ ȞȢȟșȥȔȠȜ ǚȡșȤȗǻȓ Ȥȧȩȧ ǻ ȨȢȤȠȔ ȞȢȚȡȢȗȢ
ȥȟǻȘȧȧȦȖȢȤȲȲȦȰȟǻȣȟȓȦȰ©ȦǻȟȢªȬȟȓȩȧǙȢȤȢȗȔ—Ȫș
ȘșȭȢ ȕǻȟȰȬș ȝ ȖȔȗȢȠǻȬș ȡǻȚ ȠșȩȔȡǻȫȡȔ ȥȧȠȔ ȥȟǻȘǻȖ
ǫǻȟș ȦȧȦ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȣșȖȡȜȝ ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȘȜȥȞȧȤȥ ǻ
ȣșȤșȩȢȘȜȦȰ ȧ ȤȢțȤȓȘ ǻȡ ȓȞǻȥȡȜȩ ȞȤȜȦșȤǻȁȖ ǙȢȤȢȗȔ
Ȭȟȓȩ — ȞȢȡȥȦȜȦȧȦȜȖȡȜȝ ȨȔȞȦȢȤ țșȠȡȢȗȢ ȣȤȢȥȦȢȤȧ
ǙȢȤȢȗȔ ȓȞ ȟȔȡȘȬȔȨȦȡȔ ȤșȔȟǻȓ Ȗ ȧȞȤ ȨȢȟȰȞȟȢȤǻ ȣǻȥ
ȡȓȩ ȞȔțȞȔȩ ȘȧȠȔȩ ȟșȗșȡȘȔȩ  ȖȜȞȢȡȧǿ ȤȓȘ ȨȧȡȞȪǻȝ
ȞȢȦȤǻ ȢțȡȔȫȧȲȦȰ   ȤȧȬǻȝȡǻȥȦȰ Ȥȧȩ ȥȣǻȟȰȡȜȝ ȥȟǻȘ
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ȞȢȟșȞȦȜȖȡȢ țȔȟȜȬșȡȜȝ ȧȥǻȠȔ ȩȦȢ ȝȬȢȖ ȦȔ ȁȩȔȖ ȡșȲ
  ț·ǿȘȡȧȖȔȟȰȡȢȤȢț·ǿȘȡȧȖȔȟȰȡȜȝ ȣȤȢȥȦǻȤ   ȣȢȓȖȧ
ȗșȤȢȓ ȣșȤȥȢȡȔȚȔ Ȗ ȠǻȥȪǻ Șș ȝȢȗȢ ȘȢȦșȣșȤ ȡș ȕȧȟȢ
  ȦȜȠȫȔȥȢȖȜȝ ȖǻȘȩǻȘ ǻ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȖȢȤȢȦȦȓ — ȣȢ
ȖșȤȡșȡȡȓȣșȤșȠȢȗȔ ǻ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓȣȢȤȔțȞȔ   ȖǻȘȩǻȘ ǻ
ȡșȖȢȤȢȦȦȓ ȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓǻȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓȣȢȖșȤȡșȡȡȓȥȖȢȗȢ
ȔȕȢ ȫȜȝȢȗȢȥȰ ǦșȤșȘ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȩ ǻ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȩ
țȡȔȫșȡȰ ȢȕȤȔțȧ ȤǻȞȜ ȧ ȣǻȥȡȓȩ — ǙȧȡȔȲ  ȣȢȠǻȦȡș
ȠǻȥȪșȣȢȥǻȘȔǿȥșȠȔȡȦȜȞȔȤǻȞȜȘȢȤȢȗȜǙȢȤȢȗȔȦșȚȠȔǿ
ȘșȓȞǻ ȣȤȜȞȠșȦȜ ȤǻȞȜ ȤǻȞȔ ȡșȥș ȖǻȘȡȢȥȜȦȰ — Ȭȟȓȩ
ȖșȘșȧȖȢȘȜȦȰȤǻȞȔ—ȘȢȤȢȗȔȭȢȤȧȩȔǿȦȰȥȓǻȖȢȘȡȢȫȔȥ
ȟȜȬȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȠǻȥȪǻ ǙȡǻȣȤȢ — Ȫș ȘȢȤȢȗȔ ȢȕȔȕǻȫ
ȓȞȢȁ — ǨȞȤȔȁȡȔ ǗșȘș Ȫȓ ȘȢȤȢȗȔ ț ȣǻȖȡȢȫǻ ȡȔ ȣǻȖȘșȡȰ
ȖǻȤǻȝȖȜȤǻȝǨ©ǜȔȣȢȖǻȦǻªǭșȖȫșȡȞȢȡȔȞȔțȧǿȣȢȩȢȖȔȦȜ
ȝȢȗȢȡȔȘǙȡǻȣȤȢȠ—ȧȥșȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȠȖȢȘȡȜȠȬȟȓȩȢȠ
ȠȢȗȧȦȡȓȦșȫǻȓȓȞȢȗȢȥȜȠȖȢȟǻțȧǿȡȔȪȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ
ǣȥȡȢȖȡǻ ȣșȤȥȢȡȔȚǻ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ — ȞȢțȔȞȜ
ȞȢȕțȔȤǻ ȟǻȤȡȜȞȜ ȫȧȠȔȞȜ — ȟȲȘȜ ȘȢȤȢȗȜ ǢȔ ȞȢ
țȔȪ ȰȞȢȟǻȤȡȜȪȰȞȢȠȧ ȔȤȗȢ ȩȟǻȕ — ©ȠȔȡȘȤȢª ȦȢȕȦȢ
ȣȤȢȘȧȞȦ ȘȢȕȧȦȜȝ ȧ ȠȔȡȘȤȔȩ ǜȔ ȣȢȥȦȔȦȦȲ ȘǻȖȫȜȡȜ ȡȔ
ȬȜȤȢȞȢȖǻȘȢȠǻȝȡȔȤȢȘȡǻȝȞȔȤȦȜȡǻ©ǟȢțȔȞǻȘǻȖȫȜȡȔȕǻȟȓ
ȞȤȜȡȜȪǻª—ȩȔȦȔȥȔȘȢȞȢȕǻȝȥȦȓțȔȣȢȥȦȔȦȦȲȞȢțȔȞȔ—
ȘȢȤȢȗȔ Ȗ·ǿȦȰȥȓ ǻ ȗȧȕȜȦȰȥȓ Ȗ ȕșțȠșȚȡȢȠȧ ȥȦșȣȧ ǠȲȘȜ
ȘȢȤȢȗȜ—ǣȘǻȥȥșȝǻǚȡșȝ ǚȡșȝǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢȦȔȞȢȚ 
ȬȔȡȢȖȔȡȜȝǭșȖȫșȡȞȢȠǻțȤȔȡȡǻȩȤȢȞǻȖǘǦȞȢȖȢȤȢȘȔ—
ȠȔȡȘȤǻȖȡȜȝ ȨǻȟȢȥȢȨ țȤșȬȦȢȲ ǻ ȥȔȠȢȠȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȘȢȖșȟȢȥȓ ȕȔȗȔȦȢ ȣȢȘȢȤȢȚȧȖȔȦȜ — Ȗǻȡ ȦȔȞȢȚ ȟȲȘȜȡȔ
ȘȢȤȢȗȜǨȨȢȟȰȞȟȢȤǻ ȖșȤȕȔȟȰȡȢȠȧȦȔǻȞȢȡȢȗȤȔȨǻȫȡȢȠȧ 
ȠǻȥȪș Șș ȖǻȘȕȧȖȔȲȦȰȥȓ ȖȔȚȟȜȖǻ ȣȢȘǻȁ ȤȢțȦȔȬȢȖȔȡș
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȣȤȜ ȘȢȤȢțǻ ǡǻȥȪșȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ ȞȢțȔȞȔ
ǡȔȠȔȓ—ȡȔȣȔȗȢȤȕǻȣǻȘȘȧȕȢȠȕǻȟȓȬȟȓȩȧ
ǙȢȤȢȗȔ — ȥȜȠȖȢȟȤșȔȟǻȓ ț·ǿȘȡȔȡȡȓ ǻ ȤȢț·ǿȘȡȔȡȡȓ
ȣȤȢȠǻȚȡȢȗȢ ȥȦȔȡȧ ȣșȤșȥȧȖȔȡȡȓ ȧ ȣȤȢȥȦȢȤǻ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ
ȧ ȣȤȢȥȦȢȤȢȖȢȫȔȥȢȖȢȠȧ ȥșȤșȘȢȖȜȭǻ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȔ
șȡșȤȗșȦȜȞȔȓȞȢȗȢȠȢȚșȡșȥȦȜȣȢțȜȦȜȖȡȜȝȫȜȡșȗȔȦȜȖȡȜȝ
țȔȤȓȘ ǣȘȡȔȞ ȘȢȤȢȗȔ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ȓȞȭȢ Ȗțȓ
ȦȜ ȘȢ ȧȖȔȗȜ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȝ ȔȥȣșȞȦ ȡș ȦȔȞ ȔȤȩșȦȜȣ
ȓȞ ȥȜȠȖȢȟȔȘșȞȖȔȦ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢǻȥȦȢȤ ȤșȔȟȰȡȢȥȦǻ Ȗ
ȤǻțȡȜȩ ȢȕȤȔțȡȜȩ ȁȁ ȣșȤșȢȥȠȜȥȟșȡȡȓȩ ȔȘȚș Ȗȥǻ ǻȥȦȢȤ
țǻȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȔȡȔȟȢȗǻȁ ȣȤȢȝȡȓȦR ȡȔȪ
ǻȘșǿȲ ȧȥǻ țȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡR ȡȔ ǨȞȤȔȁȡȧ ȥȨȢȞȧȥȢȖȔȡR ȡȔ
ȡǻȝ ǧȢȠȧ ȦȔȞȜȠȜ ȔȞȦȧȔȟȰȡȜȠȜ Șȟȓ ȣȢșȦȔ ȨȔȞȦȢȤȔȠȜ
ǿ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ȫȧȚȜȡȜ ȥȖȢȗȢ ȤǻȘȡȢȗȢ ǻ
ȫȧȚȢȗȢ ȕȔȝȘȧȚȢȗȢ ȔȞȦȜȖȡȢ ȔȕȢ ȣȔȥȜȖȡȢ ȖȢȤȢȚȢȗȢ
Ǖ ț·ǿȘȡȧǿ ǻ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȤȢț·ǿȘȡȧǿ ȤǻȘȡș ǻț ȫȧȚȜȠ ȘȢ
ȤȢȗȔ ȭȢ ȣȤȢȟȓȗȟȔ ȠǻȚ ȡȜȠȜ ȥȜȠȖȢȟǻțȧȲȫȜ ȖǻȘȩǻȘ ǻ
ȣȢȖșȤȡșȡȡȓǣȦȢȚȢȕȤȔțȬȟȓȩȧȓȞǻǻȡȞȟȲȫȢȖǻȢȕȤȔțȜ
ȠǻȥȦȜȦȰȓȞǻȥȡǻȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜȪǻȟȢȗȢȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿȝȢȗȢ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȠǻȦȜȣȢȟȢȗǻȫȡȜȠȢȥȡȢȖȔȠǙȢȤȢȗȔȠȔǿȣȢ
ȘȖǻȝȡȜȝ ȥȠȜȥȟȢȖȜȝ ȥȦȔȦȧȥ ȣȤȓȠȜȝ șȠȣǻȤȜȫȡȜȝ ǻ
ȣșȤșȡȢȥȡȜȝȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȝ ȫȜȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȝ ǙȢȤȢȗȔ
ȣȢȣșȤȬș—ȤșȔȟǻȓȞȢȦȤȧȠȢȚȡȔȕȔȫȜȦȜȓȞȢȲȠȢȚ
ȡȔ ȤȧȩȔȦȜȥȰ ǻ ȣȢȘȤȧȗș — ȢȕȤȔț ȭȢ ȖȞȔțȧǿ ȡȔ ȣșȤș
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ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁ
ǨǘȢȗȢȟȓ ȖǻȡȓȞǻǭșȖȫșȡȞȢȟȲȘȜȡȔȘȢȤȢȗȜ ȠȢȦȜȖ
Ȭȟȓȩȧ ȥȣȜȤȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȘșȭȢ ǻȡȔȞȬȧ ȢȕȤȔțȡȧ ȥȜȥȦșȠȧ
ȕȧȘȧȫȜȣȢȖ·ȓțȔȡȜȠǻțȘȜȡȔȠǻȞȢȲȤȧȩȧ țȗȔȘȔȝȠȢȩȢȫȕȜ
țȡȔȠșȡȜȦȜȝȢȕȤȔț©ȣȦȜȪȯȦȤȢȝȞȜª ȘȢȟȔȡȡȓȠȤșȔȟȰȡȜȩ
ȖǻȘȥȦȔȡșȝ ǢșȘȔȤȠȔ ǘȢȗȢȟȰ ȧ ȤȢȠȔȡǻ ©ǡșȤȦȖǻ ȘȧȬǻª
ȥȦȖȢȤȜȖȦȔȞȜȝȓȥȞȤȔȖȜȝȦȔȘșȭȢǻȤȢȡǻȫȡȜȝȢȕȤȔțȘȢȤǻȗ
ȓȞǻ ȤȢțȣȢȖțȔȟȜȥȓ ȡȔȖȥǻȕǻȫ ȠȢȖ ȥȣǻȝȠȔȡǻ ȤȔȞȜ ȞȢȟȜ ȁȩ
ȖȜȥȜȣȟȲȦȰțȠǻȬȞȔ ǘȢȗȢȟȰǢǗǡșȤȦȖȯșȘȧȬȜǧȢȠ
ȣșȤȖȯȝǘȢȗȢȟȰǢǗǤȢȟȡȥȢȕȤȥȢȫ>ǗȦ@>ǡ
Ǡȗ@ǧǦ ǤȟȧȦȔȡȜȡȔǻȤȢțȣȢȖțȔȡȡȓȘȢȤǻȗ—
ȥȧȦȢȗȢȗȢȟǻȖȢȕȤȔțǴȞȭȢȖǘȢȗȢȟȓȘȢȤȢȗȔ—ȫȜȡȡȜȞ
ȚȜȦȦǿȖȜȝ ȤȧȩȢȠȢȘǻȓȟȰȡǻȥȡȜȝ ȦȢ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ —
ȨȔȞȦȢȤȕȧȦȦǿȖȜȝȣȤȢȥȦȢȤȢȖȢȫȔȥȢȖȜȝǤȤȢȥȦǻȤȧȡȰȢȗȢ
țȢȞȤȖȣȢșțǻȁ—ȤȧȩȢȠȢȡșȤȧȩȢȠȜȝȢȕȤȔțȖǻȘȥȦȔȡǻȓȞǻȝ
ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢ ȫȔȥȢȖǻ ȨȔȞȦȢȤȜ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȝ ȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓ
ȫșȞȔȡȡȓ ǤȔȠ·ȓȦȰ ȦȜȩ ȩȦȢ ȫșȞȔǿ — ȕǻȟȰȬ ȤșȔȟȰȡȜȝ
ȫȜȡȡȜȞ ȡǻȚ ȣȢțȡȔȫșȡȜȝ ǻȤȤșȔȟȰȡǻȥȦȲ ȥȖǻȦ ȘȢȤǻȗ ǻ
ȫȧȚȜȩȞȤȔȁȖȧȓȞȢȠȧȣșȤșȕȧȖȔȲȦȰȦǻȡȔȞȢȗȢȫșȞȔȲȦȰ
ǤșȤșȕȧȖȔȡȡȓȖȣȔȠ·ȓȦǻ ȧȫȧȦȦȓȩȤȢțȧȠǻȧȓȖǻ ȦȢȗȢȩȦȢ
ȫșȞȔǿ—ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓȖȣșȖȡǻȝȘǻȝȥȡȢȥȦǻȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ
ȖȘȢȤȢțǻȡȔȫȧȚȜȡǻȤǻȖȡȢțȡȔȫȡșȣșȤșȕȧȖȔȡȡȲȧȥȨșȤȔȩ
ȡșȕȧȦȦȓ ǤȢȖșȤȡșȡȡȓ ȔȕȢ ȡșȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȡșȖȢȤȢȦȦȓ 
ȗșȤȢȓ ȫȜ ȣșȤȥȢȡȔȚȔ ȧ ȦȖȢȤȔȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȫȜȡȔȲȫȜ
ȖǻȘ ȣȢșȠȜ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª — ȗșȢȣȤȢȥȦȢȤȢȖȔ ȣȢȘǻȓ ȓȞȔ Ȗ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻȠȢȚșȥȦȔȡȢȖȜȦȜȖȔȗȢȠȧȥȞȟȔȘȢȖȧȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ
ȢȕȤȔțȧǨȞȤȔȁȡȜ
ǣȦȚș ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢȤȢȗȧ ȓȞ ȢȕȤȔț ȠȢȦȜȖ ȦșȠȧ
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȣȢțȡȔȫșȡȢ ȤȜȥȔȠȜ ȘȢȟșȡȢȥȡȢȥȦǻ ǢȔȣȤȓȠ
ȘȢȤȢȗȜȁȁȖșȞȦȢȤȡȔțȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡǻȥȦȰȧțșȠȡȢȠȧȣȤȢȥȦȢȤǻ
ȠȔȲȦȰȖșȟȜȞșȥȠȜȥȟȢȖșțȡȔȫșȡȡȓ
, ǪȤȢȡȢȦȢȣ ȘȢȤȢȗȜ Ȗ ȘȧȩȢȖȡȢȞȧȟȰȦȧȤȡȢȠȧ
ȥșȤșȘȢȖȜȭǻ ǨȞȤȔȁȡȜ  ȥȦ Ǩ ǘȢȗȢȟȓ ȘȧȩȢȖȡȜȝ
ȠȢȦȜȖ ȤȢțȥȦȔȖȔȡȡȓ ȝ ȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓ ȠȔȝȚș ȖǻȘȥȧȦȡǻȝ
ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ țȡȔȫȡȢ ȣȢȥȟȔȕȟșȡȜȝ Ȕ ȘȢȤȢȗȔ — Ȫș Ȗ
ȢȥȡȢȖȡȢȠȧ ȫȜȡȡȜȞ ȨȔȕȧȟȢȦȖȢȤșȡȡȓ Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȘȢȤȢȗȧ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȖȦǻȟșȡȢ ȧ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȥșȠȔȡȦȜȪǻ
ȫșȞȔȡȡȓ ȡȔ ȦȢȗȢ ȩȦȢ ȕȧȖ țȠȧȬșȡȜȝ ȣȢȞȜȡȧȦȜ ȤǻȘȡǻ
ȠǻȥȪȓ ȔȕȢ ȣȢȠȔȡȘȤȧȖȔȖ ȧ ȫȧȚǻ ȞȤȔȁ Ȗ ȣȢȬȧȞȔȩ ȘȢȟǻ
ǙȢȖȗȢȦȤȜȖȔȟȔ ǻȡȢȘǻ ȘȢȖǻȫȡȔ  ȦȜȠȫȔȥȢȖǻȥȦȰ ȦȢȗȢ ȩȦȢ
Ȗ ȘȢȤȢțǻ — ȨȔȞȦȢȤ ȝȢȗȢ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȓȞ ǻ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȦȜȩ ȩȦȢ ȫșȞȔǿ ǬșȞȔȲȦȰ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȠȔȦșȤǻ ȕȔȦȰȞȜ
ȠȔȦșȤǻȖȘȢȖȜȘǻȖȫȔȦȔȡȔȤșȫșȡǻȘǻȖȫȔȦȔȥȜȤȢȦȜȥșȥȦȤȜ
ǡȢȦȜȖȢȕȤȔțȘȢȤȢȗȜȡȔȕȧȖȔȲȦȰȧǭșȖȫșȡȞȔȝȣșȖȡȢȗȢ
ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ țȔȕȔȤȖȟșȡȡȓ ǻ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȲȦȰ ȫȔȥȦȢ
ȣȢțȔȥȨșȤȢȲȣȢȕȧȦȢȖȢȗȢȤȢțȧȠȧȘȢȤȢȗȔȢȕȤȔțțȔțȖȜȫȔȝ
ȤșȨȟșȞȥǻȝȡȢ ǻȠȔȡșȡȦȡȔ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȠȧ ȓ ȗșȤȢȓ ȔȕȢ
ȣșȤȥȢȡȔȚȔ
ǦșȠȔȡȦȜȫȡǻ ȦȔ ȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡǻ ȖȔȤǻȔȡȦȜ ȠȢȦȜȖȧ ȘȢ
ȤȢȗȜȖȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔȠȢȚȡȔȖȜȘǻȟȜȦȜȦȔȞǻ ȤșȔȟǻȓ
ȓȞȧ ȦǻȟȰȞȜ ȡȔțȖȔȡȢ țȗȔȘȧǿȦȰȥȓ ȓȞ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȔ ȘșȦȔȟȰ

ǭǠǴǪǙǣǥǣǘǕ

ȣșȝțȔȚȧ   ȗșȢȗȤȔȨǻȫȡȔ ȦȔ șȦȡȢȗȤȔȨǻȫȡȔ ȘșȦȔȟȰ —
©ǥȢȠȢȘȔȡǻȖȥȰȞȜȝ Ȭȟȓȩª ©ǜȔȥȦȧȣȜȟȔ ȫȢȤȡȔ ȩȠȔȤȔª
ȣȢȖǻȥȦȰ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ©ȠșȠȨǻȥȰȞȜȝȬȟȓȩª ©ǡȔȤǻȓª 
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ȨȔȞȦȢȤ—ȪșțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȘȢȤȢȗȔȡșȖȢȤȢȦȦȓ ȘȢȤȢȗȔ
ț ȟȢȞȔȟȰȡǻȬȢȲ ȥȲȚșȦȡȢȲ ȨȧȡȞȪǻǿȲ ǻ ȥșȠȔȡȦȜȞȢȲ
ȡșȭȔȥȟȜȖȢȗȢ ȔȕȢ ȦȤȔȗǻȫȡȢȗȢ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȗșȤȢȓ ȔȕȢ
ȣșȤȥȢȡȔȚȔ ȘȢȤȢȗȔȬȟȓȩȣȧȦȰ—ȢȕȤȔțȠșȦȔȨȢȤȔ
ȥȜȠȖȢȟȟȲȘȥȰȞȢȗȢȚȜȦȦȓȟȲȘȥȰȞȢȁȘȢȟǻ
Ǩ ȞȢȚȡȢȠȧ ȞȢȡȞȤșȦȡȢȠȧ ȦȖȢȤǻ ȟșȞȥșȠȔȠ ©ȘȢȤȢ
ȗȔª ©Ȭȟȓȩª ©ȣȧȦȰª ȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻ ȥȖȢȁ ȥȠȜȥȟȢȖǻ ȢȥȢȕ
ȟȜȖȢȥȦǻ ȓȞǻ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȥȓ ȔȕȢ ȞȢȤȜȗȧȲȦȰȥȓ ȦȔȞȢȚ
țȔȗ ȞȢȡȦșȞȥȦȢȠ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ ǢȔȣȤ ©Ȭȟȓȩ
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ȓȞșȞȢȡȞȤșȦȜțȧǿȦȰȥȓȖȡȔȥȦȧȣȡȜȩȤȓȘȞȔȩǨȞȢȡȦșȞȥȦǻ
Ȗȥǻǿȁ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ©Ȭȟȓȩ ȬȜȤȢȞȜȝª ȧ ȣȢǿȘȡȔȡȡǻ
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ǶǶ ǭȟȓȩȜ ȡșȖȢȤȢȦȦȓ Ȗ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖșȘȧȦȰ
ȡȔ ȫȧȚȜȡȧ — țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȡȔ ȣǻȖȡǻȫ ǻȘșȦȰȥȓ ǻ ȣȤȢ
Ȧǻ ȬȟȓȩȜ ȥȦșȚȞȜ  ȭȢ țȔȤȢȥȦȔȲȦȰ ȦșȤȡȢȠ ȦȤȔȖȢȲ
Ǘ ȢȥȡȢȖǻ ȪȰȢȗȢ ȠȢȦȜȖȧ — ȢȕȤȔț ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȚȜȦȦȓ
ȓȞș ȖȟȔȥȡș ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȣȢȘȢȤȢȚ ȕșț ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ Ȕȟș
Ȗ ȝȢȗȢ ȦȤȜȖȔȡȡǻȣȤȢȪșȥǻ ȨȔȞȦȢȤȜ ȖǻȘȩȢȘȧ ȣȤȜȕȧȦȦȓ
ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȡșȖȢȤȢȦȦȓ ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȢ ȖȔȚȟȜȖǻ ǭȟȓȩ
ȡșȖȢȤȢȦȦȓ — ȡȔȥȜȫșȡȔ ȚȔȟșȠ ǻ ȕȢȟșȠ ȖǻȘȥȦȔȡȰ ȠǻȚ
ȦȜȠȜ ȩȦȢ ȣǻȬȢȖ ǻ ȡș ȣȢȖșȤȡȧȖȥȓ ǻ ȦȜȠȜ ȩȦȢ ȫșȞȔȖ ǻ
ȡș ȘȢȫșȞȔȖȥȓ ǥȧȘȜȠșȡȦȔȤȡȢ ȝ ȟȔȦșȡȦȡȢ ȣȤȜȥȧȦȡǻȝ ȧ
ȕȔȗȔȦȰȢȩȦȖȢȤȔȩǭșȖȫșȡȞȔȪșȝȠȢȦȜȖȡȔȝȣȢȦȧȚȡǻȬȜȝȧ
ȣȢșȠǻ©ǟȔȦșȤȜȡȔªȦȔȖǻȤȬǻ©ǣȝȦȤȜȬȟȓȩȜȬȜȤȢȞǻȁªȘș
ȖǻȡȥȦȔȡȢȖȜȦȰȢȕȤȔțȡȜȝȥȦȤȜȚșȡȰȦȔȥȲȚșȦȡȧȢȥȡȢȖȧ
ǢȔȣȤȜȞǻȡȪǻ  ȧ ȥȣȢȖǻȘȔȟȰȡȢȠȧ ȣȤȢȗȤȔȠȡȢȠȧ
ȖǻȤȬǻ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ǭșȖȫșȡȞȢ țǻțȡȔȖȔȖȥȓ ©ǢșȖșȟȜȞǻȁ
ȦȤȜ ȟǻȦȔ  «!  ǤȢȗȔȥȜȟȜ ȧȥș ȘȢȕȤș  ǜȔȣȔȟȜȟȜ
ȟȜȩȢǗȜȥȧȬȜȟȜȫȔȘȢȠȘȜȠȢȠǧǻȁȘȢȕȤǻȥȟȰȢțȜǮȢ
ȟȜȟȜȥȓțǟȔȦȤȧȥșȲǗȠȢȥȞȢȖȥȰȞǻȝȘȢȤȢțǻªǜȔțȖȜȫȔȝ
ȧ ȞȔțȞȔȩ ȗșȤȢȝ ȞȢȦȤȜȝ ȣȢȤȧȬȜȖ ȓȞȧȥȰ țȔȕȢȤȢȡȧ
ȠȧȥȜȦȰȣȧȥȦȜȦȜȥȓȖȠȔȡȘȤȜȭȢȥȰȫȜȞȢȗȢȥȰȬȧȞȔȦȜȖ
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ȫȧȚȢȠȧ ȖȢȤȢȚȢȠȧ ȔȕȢ ȣȢȦȢȝȕǻȫȡȢȠȧ ȥȖǻȦǻ Ȕȟș ȣǻȥȟȓ
ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȣȤȜȗȢȘ Ȗǻȡ ȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ ȣșȤșȠȢȚȪșȠ Ǩ
©ǟȔȦșȤȜȡǻªȪșȝȠǻȨȢȟȢȗȞȔțȞȢȖȜȝȢȣȦȜȠǻțȠȖǻȘȥȧȦȡǻȝ
ȨȔȕȧȟȔǼȤȧȡȦȧǿȦȰȥȓȡȔȦȤȔȗșȘǻȝȡȢȠȧȞȢȡȨȟǻȞȦǻȗșȤȢȁȡȓ
ȣȢȤȧȬȜȟȔ șȦȜȫȡȧ țȔȕȢȤȢȡȧ ȣȤșȘȞǻȖȕȔȦȰȞǻȖ ǻ țȔ Ȫș ȁȁ
ȣȢȞȔȤȔȡȢȖȜȗȡȔȡȡȓȠǻțȤǻȘȡȢȗȢȥșȟȔǭȟȓȩȁȁȣȤȢȟǻȗǻț
ȣǻȖȘȡȓȡȔȣǻȖȡǻȫǻțȟǻȦȔȖțȜȠȧțȦșȣȟȔȖȩȢȟȢȘǻțȞȤȔȲ
ȥȔȘȞǻȖțȔȦȜȬȡȜȩȢȕǻȝȥȦȰ—ȧȣȢȤȢȚȡșȫȧțȔȥȡǻȚșȡȜȩ
ȣȤȢȥȦȢȤǻȖ ǬȜȠ ȘȔȟǻ ǟȔȦșȤȜȡȔ ȖǻȘ ȤǻȘȡȜȩ ȠǻȥȪȰ ȦȜȠ
ȥȜȟȰȡǻȬȜȝȘȜȞȦȔȦȘȢȤȢȗȜȥȧȖȢȤǻȬșȥșȤșȘȢȖȜȭșȫȧȚȜȡȜ
țȁȁȩȦȢȡǻȫȡȜȠȩȢȟȢȘȢȠȡǻȫșȖ·ȓȦȜȠȖǻȘȫȧȦȡǻȬȜȝȨȔȞȦȢȤ
ȡșȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȡșȖȢȤȢȦȦȓ ǤșȤșȘ ȦȜȠ ȓȞ ȧȦȢȣȜȦȜȥȓ
ȥȖȢǿ ȡșȠȢȖȟȓ ǟȔȦșȤȜȡȔ ©ȡȔ Ȭȟȓȩ ȣȢȟȢȚȜȟȔª ȢȦȚș
ȣȤȜȡǻȥȬȜ ȥșȕș Ȗ ȚșȤȦȖȧ ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȠ — ©ȠȢȥȞȢȖȥȰȞǻȝ
ȘȢȤȢțǻª țȔȟȜȬȜȟȔ ȁȝ ǻ ȥȜȡȔ ȦȜȠ ȣȤȜȤșȞȟȔ ȝȢȗȢ ȡȔ
ȣȢȡșȖǻȤȓȡȡȓȕșțȘȢȠȡǻȥȦȰǻȚșȕȤȔȪȦȖȢǢșȘȔȤȠȔȖȣȢșȠǻ
ȓȞȣȤȜȥȧȘȣȤȢȖǻȭȔȡȡȓȘȢȟǻǟȔȦșȤȜȡȜȦȔȁȁȘȜȦȜȡȜȘȖǻȫǻ
ȣȢȖȦȢȤșȡȢȤȓȘȢȞ—©ȬȟȓȩȜȣǻȥȞȜȗȢȤșªǶȘȟȓȥȔȠȢȗȢ
ȣȢșȦȔȦȢȝȚșȬȟȓȩȡȔȣǻȖȡǻȫ—©ȬȟȓȩȡȔǡȢȥȞȢȖȭȜȡȧª
ȖȜȓȖȜȖȥȓȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȠ©ǙȔȟșȞȜȝȬȟȓȩȣȔȡȜȕȤȔȦȜ
ǜȡȔȲ ȝȢȗȢ țȡȔȲ  ǕȚ ȡȔ ȥșȤȪǻ ȣȢȩȢȟȢȡș  ǴȞ ȝȢȗȢ
țȗȔȘȔȲ  ǤȢȣȢȠǻȤȓȖ ǻ ȓ ȞȢȟȜȥȰ —  ǮȢȕ ȝȢȗȢ ȡș
ȠǻȤȓȦȰª ȤȤ— 
ǗȔȤȦȢțȔțȡȔȫȜȦȜȭȢȖȢȥȡȢȖǻȥȞȔțȔȦȜȕȗșȢȡȔȪǻȢ
ȡȔȟȰȡȜȩ ȔȥȣșȞȦǻȖ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȠǻȦȡȜȠȜ ǿ ȘȖȔ
ȡȔȣȤȓȠȞȜȤȧȩȧ ǻȥȦȢȤǻȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȗȢ ȘȖǻȗȢȟȘȢȤȢ
ȗȜ — Ȭȟȓȩ ȡȔ ȣǻȖȡǻȫ ǻ ȔȟȰȦșȤȡȔȦȜȖȡȜȝ Ȭȟȓȩ ȡȔ ȣǻȖ
ȘșȡȰ ǣȥȦȔȡȡǻȝ ȧȢȥȢȕȟȲǿ ȖȚș țȗȔȘȧȖȔȡȜȝ ǙȡǻȣȤȢ
ȤǻȞȔȘȢȤȢȗȔ—ȬȟȓȩȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȝȓȞȢȲȥȰȠǻȤȢȲȗǻȣȢ
ȦșȦȜȫȡȜȝ ȢȘȡȔȞ ǻ ȡș ȣȢțȕȔȖȟșȡȜȝ șȟșȠșȡȦǻȖ ȤșȔȟȰ
ȡȢȥȦǻ ǫș Ȭȟȓȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȩȢȫ ǻ ȖȔȚȞȜȝ ©ȤșȖȧȫȜȝª
ȣȢȤȢȚȜȥȦȜȝȔȟșȣȢțȡȔȫșȡȜȝȢȫȜȭșȡȡȓȠ ©ȣȢȡșȥș«!
ȞȤȢȖ ȖȢȤȢȚȧ«ª  ǣȦȚș ǟȔȦșȤȜȡȔ ȣȤȓȠȧǿ ȡȔ ȣǻȖȡǻȫ
ǙȡǻȣȤȢȡșȥșȥȖȢȁȖȢȘȜȡȔȣǻȖȘșȡȰǨȞȤȔȁȡȔ—ȥșȤșȘȜȡȡȜȝ
ȥȖǻȦ
ǭȟȓȩȜȞȢȦȤǻȖȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔȣșȤșȖȔȚȡȢȖșȘȧȦȰ
ȡȔ ȫȧȚȜȡȧ țȔȤȢȥȦȔȲȦȰ ȦșȤȡȢȠ ȦȤȔȖȢȲ — Ȫș ȢțȡȔȞȔ
ȦȢȗȢȭȢȪșȬȟȓȩȜȡșȖȢȤȢȦȦȓ©ǣȝȦȤȜȬȟȓȩȜȬȜȤȢȞǻȁ
ǙȢȞȧȣȜ țǻȝȬȟȜȥȓ  ǢȔ ȫȧȚȜȡȧ ț ǨȞȤȔȁȡȜ  ǖȤȔȦȜ
ȤȢțǻȝȬȟȜȥȓªǤȢȞȜȡȧȦǻȥȦȔȤȔȠȔȦǻȤȘȤȧȚȜȡȔȥșȥȦȤȔȝ
ȠȢȟȢȘȔȘǻȖȫȜȡȔȠȔȦșȤǻȔȟǻțȧȲȦȰȥȖȢȲȖǻȤȧȖȣȢȖșȤȡșȡȡȓ
ȕȟȜțȰȞȜȩțȔȦȤȔȘȜȪǻǿȲȦȜȠȭȢȥȔȘȓȦȰȧȣȢȟǻȦȤȜȓȥș
ȡȜ ȦȢȣȢȟȲ ȦȤȜ ȓȖȢȤȜ ǻ ȫșȤȖȢȡȧ ȞȔȟȜȡȧ ǙșȤșȖȔ ȡș
ȣȤȜȝȡȓȟȜȥȓȞȔȟȜȡȔțǻȖ·ȓȟȔȫșȞȔȡȡȓȖȜȓȖȜȟȢȥȓȠȔȤȡȜȠ
©Ǣș ȖșȤȦȔȲȦȰȥȓ ȦȤȜ ȕȤȔȦȜ  ǤȢ ȥȖǻȦȧ ȕȟȧȞȔȲȦȰ 
Ǖ ȦȤȜ ȬȟȓȩȜ ȬȜȤȢȞǻȁ  ǧșȤȡȢȠ țȔȤȢȥȦȔȲȦȰª ǧșȤșȡ
ȡǻȩȦȢȡșȥȔȘȜȖȖǻȡȖȜȤȢȥȦȔǿȥȔȠȭȢȪǻȟȞȢȠȣȤȜȤȢȘȡȢ
ȡșȣȢȖșȤȡșȡȡȓǻțȫȧȚȜȡȜȕȤȔȦǻȖ—ȤșȔȟǻȓțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȔ
ȘȟȓȦȢȘǻȬȡȰȢȁȧȞȤȘǻȝȥȡȢȥȦǻǨȖǻȤȬǻ©ǙȧȠȞȔ—ǧșȫș
ȖȢȘȔȖȥȜȡǿȠȢȤșªȞȢțȔȞȬȧȞȔȲȫȜȘȢȟǻȢȣȜȡȓǿȦȰȥȓțȔ
ȠȢȤșȠȦȢȕȦȢȣȢȦȤȔȣȟȓǿȧȨȢȟȰȞȟȢȤȫȧȚȜȡȥȰȞȜȝȥȖǻȦ
©ǦȜȘȜȦȰȞȢțȔȞȡȔȦǻȠȕȢȪǻǘȤȔǿȥȜȡǿȠȢȤșǙȧȠȔȖ
ȘȢȟȓ țȧȥȦȤǻȡșȦȰȥȓ —  ǦȣǻȦȞȔȟȢȥȓ ȗȢȤș  Ǖ ȚȧȤȔȖȟǻ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȟșȦȓȦȰ ȥȢȕǻ  ǙȢȘȢȠȧ ȞȟȲȫȔȠȜ  ǤȟȔȫș ȞȢțȔȞ —
ȬȟȓȩȜȕȜȦǻǜȔȤȢȥȟȜȦșȤȡȔȠȜªǣȦȚșȘȢȤȢȗȧȘȢȘȢȠȧ
ȞȢțȔȞȢȖǻȣșȤșȞȤȜȟȜțȔȤȢȥȦǻȦșȤȡȧǤȢȘǻȕȡȔȥȜȦȧȔȪǻȓȝȧ
©ǙȧȠȪǻ—ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢȖȥȖǻȦǻȚȜȦȜª©ǤǻȬȢȖȞȢțȔȞ
ȥȧȠȧȲȫȜǢǻȞȢȗȢȡșȞȜȡȧȖǭȧȞȔȖȘȢȟǻȖȫȧȚǻȠȣȢȟǻ
ǧȔ ȦȔȠ ǻ țȔȗȜȡȧȖª Ǩ ȖǻȤȬǻ ©ǗǻȦșȤ ț ȗȔǿȠ ȤȢțȠȢȖȟȓǿª
Ȭȟȓȩ ȡșȖȢȤȢȦȦȓ ȔȥȢȪǻȲǿȦȰȥȓ ț ȤǻȞȢȲ ©ǢșȘȢȖȗȜȝ
Ȭȟȓȩ—ȓȞȫȢȖȡȢȖǻǙȢȥȜȡȰȢȗȢȠȢȤȓ—ǦȜȤȢȦȜȡǻȡȔ
ȫȧȚȜȡȧǕȦȔȠǻȘȢȗȢȤȓªǨ©ǥȢțȤȜȦǻȝȠȢȗȜȟǻªȦȔȞȢȚ
©ǦȜȡȜȠȢȁȡȔȫȧȚȜȡǻǢȔȫȧȚǻȝȤȢȕȢȦǻǙȡǻȣȤȢȕȤȔȦ
ȠǻȝȖȜȥȜȩȔǿǡșȡșȣȢȞȜȘȔǿªǨȣȢșȠǻ©ǦȢȖȔªȠȢȦȜȖ
ȡșȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȦȤȔȗǻȫȡȢ ț·ǿȘȡȧǿ ȘȢȟǻ ȥȔȠȢȦȡȰȢȁ ȠȔȦșȤǻ
ȦȔȁȁȥȜȡȔțȔȞȜȡȧȦȢȗȢȡȔȫȧȚȜȡȧ©ǗțȓȟȔȦȢȤȕȧȣǻȬȟȔ
ȥșȟȢȠ  ǢȔ ȖȜȗȢȡǻ ȥǻȟȔ  Ƕ Ȗ ȥșȟȢ ȖȚș ȡș ȖșȤȦȔȟȔȥȰ
«!ǧȔȡȔȬȟȓȩȦȢȝȡȔȘȔȟșȞȜȝǟȤǻțȰȥȟȰȢțȜȘȜȖȜ
ȟȔȥȰª ȤȤ —164, 204—  ǡȢȦȜȖ țȔȤȢȥȟȜȩ
ȥȦșȚȢȞ ǻț ȦȜȠȜ Ț ȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȠȜ ȨȧȡȞȪǻȓȠȜ ǿ Ȗ
ȣȢșȠǻ ©ǦȟǻȣȜȝª ©Ƕ ȥȦșȚșȫȞȜ ȘȢȤǻȚșȡȰȞȜ  ǴȤȢȠ ȦȔ
ȗȢȤȢȲ  ǮȢ ȦȢȣȦȔȡǻ ȘȢ ȖȢȤȢȚȞȜ  ǤȢȤȢȥȟȜ ȦȤȔȖȢȲª
ȤȤ —  ȧ ȖǻȤȬǻ ©´Ǣș ȞȜȘȔȝ ȠȔȦșȤǻµ —
ȞȔțȔȟȜª©ǶȥȦșȚșȫȞȔȘșȦȜȩȢȘȜȟȔǟȢȟȲȫȜȠȦșȤȡȢȠ
ȣȢȤȢȥȟȔªȦȔǻȡǨǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁȣșȤǻȢȘȧțȔȥȟȔȡȡȓ
țȡșȖǻȤȔ ȦȧȗȔ țȔ ȤǻȘȡȜȠ ȞȤȔǿȠ ȦȤȔȗǻȫȡș ȖǻȘȫȧȦȦȓ
ȕșțȖȜȩȢȘǻȖȜȞȟȜȞȔȲȦȰȢȕȤȔțȜțȔȤȢȥȟȜȩȦșȤȡȔȠȜȬȟȓȩǻȖ
țȔȗȧȕȟșȡȜȩ ȬȟȓȩǻȖ ȕșțȘȢȤǻȚȚȓ ©ǜȔȤȢȥȟȜ ȬȟȓȩȜ
ȦșȤȡȔȠȜǢȔȦȧȲȞȤȔȁȡȧǡȔȕȧȦȰȓȁȁȡȔȖǻȞȜǢȔȖǻȞȜ
ȣȢȞȜȡȧȖǡȔȕȧȦȰȠșȡǻȡșȖșȤȡȧȦȜȥȰǢǻȞȢȟȜȘȢȘȢȠȧ"ª
©ǜȔȤȢȥȟȜȬȟȓȩȜȦșȤȡȔȠȜª ȔȖǻȡȖǻȤȬǻȦȢȗȢȚ
©ǧșȣșȤǻȘȧȓȕșțȘȢȤȢȗȜǖșțȬȟȓȩȧȕȜȦȢȗȢ«ª ©ǬȜ
ȦȢȡșȘȢȟȓȫȜȡșȖȢȟȓª 
ǭȟȓȩȡșȖȢȤȢȦȦȓȘȧȩȢȖȡșȕșțȘȢȤǻȚȚȓ—țȡȔȫȧȭȜȝ
ȞȢȠȣȢȡșȡȦ ȦȤȔȗǻȫȡȢȗȢ ȤȔȞȧȤȥȧ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȢȕȤȔțȧ
ǨȞȤȔȁȡȜȖȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔ
Ƕ,,ǭȟȓȩȜȡșȭȔȥȟȜȖȢȗȢȣȢȖșȤȡșȡȡȓǢșȭȔȥȟȜȖș
ȣȢȖșȤȡșȡȡȓȘȢȘȢȠȧǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȗșȤȢȓ—ȣȤȔȖȜȟȢȔ
ȡșȖȜȣȔȘȢȞǴȥȞȤȔȖȜȝȣȤȜȞȟȔȘ—ȣȢȖșȤȡșȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡȧ
ǶȖȔȡȔȥȜȡȔǟȔȦșȤȜȡȜȓȞȢȗȢȠȔȦȜȭșȡșȠȢȖȟȓȠȢȘȘȔȟȔ
ȘȢȤȢțǻ — ȬȟȓȩȢȖǻ ȗȢȤȓ ȝ ȣȢȡșȖǻȤȓȡȰ ǗǻȤȬ ©ǥȔȡȢ
ȖȤȔȡȪǻȡȢȖȢȕȤȔȡȪǻªțȢȕȤȔȚȔǿȡșȭȔȥȟȜȖșȣȢȖșȤȡșȡȡȓȘȢ
ȤǻȘȡȢȗȢȥșȟȔȣǻȥȟȓȖǻȘȩȢȘȧȡșțȔȥȖȢǿȲȖȢȟșȲȠȢȥȞȔȟȓ
ȞȔȟǻȞȜ ©ǙȧȠȔȖ ȚȜȦȜ ȟȲȕȜȦȜȥȓ  ǧȔ ǖȢȗȔ ȩȖȔȟȜȦȜ 
Ǖ ȘȢȖșȟȢȥȰ« Ǣǻ ȘȢ ȞȢȗȢ  Ǘ ȥȖǻȦǻ ȣȤȜȩȜȟȜȦȜȥȰª Ǩ
ȣȢșȠȔȩ©ǦȟǻȣȜȝª©ǢșȖȢȟȰȡȜȞªȗșȤȢȝȡșțǻȥȖȢǿȁȖȢȟǻ
țȔȟȜȬȔǿȤǻȘȡȧȘȢȠǻȖȞȧȞȢȩȔȡȧȘǻȖȫȜȡȧȣȢȡșȖǻȤȓǿȦȰȥȓȖ
ȣȢȟȢȡǻȡȔȫȧȚȜȡǻȥȦȤȔȚȘȔǿȘǻȖȫȜȡȔȭȢȫșȞȔǿȡȔȡȰȢȗȢ
țȤșȬȦȢȲȗșȤȢȝȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓȥȟǻȣȜȠȞȔȟǻȞȢȲǨȣȢșȠǻ
©ǶȤȚȔȖșȪȰªǻȘșȦȰȥȓȣȤȢȖǻȘȩǻȘ ȞȢțȔȞǻȖțȔȣȢȤȢȚȪǻȖ ȡȔ
ȫȧȚȜȡȧțȡȢȖȧȚȦȔȞȜȣȤȢȦȜȥȖȢǿȁȖȢȟǻȦȔȡșȭȔȥȟȜȖș
ȁȩ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ǤȢȘǻǿȖȔ ȟǻȡǻȓ Ȗ ȕȔȟȔȘǻ
©ǪȧȥȦȜȡȔª—ȞȢțȔȞȔȖȜȤȓȘȚȔȲȦȰȧȘȢȤȢȗȧȫșȞȔȲȦȰȖǻȡ
ȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓȔȟșȪșȣȢȖșȤȡșȡȡȓȡșȣȤȢȥȦȢȡșȭȔȥȟȜȖș
Ȕ ȦȤȔȗǻȫȡș ©Ǣș ȘȜȖȜȥȓ ȕșțȦȔȟȔȡȡȔ —  ǗșțȧȦȰ ȦȢȕǻ
ȟȜȩȢ  ǗșțȧȦȰ ȦȤȧȡȧ ȠȔȟȰȢȖȔȡȧ  ǟȜȦȔȝȞȢȲ ȞȤȜȦȧª

Ǩ ©ǡȢȥȞȔȟșȖǻȝ ȞȤȜȡȜȪǻª ȬȔ ȤșȘ  ©Ǥǻȥȟȓ ȖșȟȜȞȢȁ
țȜȠȜǗșȤȡȧȖȥȓǻǡȔȞȥȜȠȕșțȡȢȗȜȝǗȣȢȩȢȘǻȞȔȚș
țȔȗȧȕȜȖǧȔȥȤǻȕȡȜȝȩȤșȥȦȜȞțȔȤȢȕȜȖª ȤȤ— 
ǘșȤȢȝ ȣȢșȠȜ ©ǡșȚ ȥȞȔȟȔȠȜ ȡșȡȔȫș țȟȢȘǻȝª ȕȧȖ
țȠȧȬșȡȜȝȣȢȘȔȦȜȥȓ©ȦȢȤȕȜȡȧȖțȓȖȬȜǜȔȥȜȡǿǿȠȢȤș
ǭȧȞȔȦȰȘȢȟǻª ȤȤ— ȦȔȫșȤșțȕȔȗȔȦȢȤȢȞǻȖȦȔȞǻ
ȡșțȡȔȝȬȢȖȬȜȘȢȟǻȣȢȖșȤȡȧȖȥȓȧȥȖȢǿȥșȟȢȘȢȚȜȖȔȦȜ
ȖǻȞȧǨȣȢșȠǻ©ǗǻȘȰȠȔª ȗȔȤșȘ ©ǕȓțȕȔȝȥȦȤȲȞȔȠȜ
ǤȢȖșȤȦȔȟȔȖǨȞȤȔȁȡȧǦȦșȣȔȠȜȦșȤȡȔȠȜǣȥȦȤȜȚșȡȔª
ȤȤ —  ǜȔțȖȜȫȔȝ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
ȫȧȠȔȞǻȖ ȡșȭȔȥȟȜȖș ©ǣȝ ȓ ȥȖȢȗȢ ȫȢȟȢȖǻȞȔ  Ǘ ȘȢȤȢȗȧ
ȣȢȥȟȔȟȔ «!  Ǖ ǻț ǟȤȜȠȧ ȫȢȟȢȖǻȞ  ǠșȘȖș ȡȢȗȜ
ȘȢȖȢȟǻȞ  ǗȢȟȜ ȣȢțȘȜȩȔȟȜ  ǗȢțȜ ȣȢȟȔȠȔȟȜȥȰ  ǜ
ȕȔȦǻȚȞȔȠȜ ȫȧȠȔȫșȡȰȞȜ  ǙȢȘȢȠȧ ȖșȤȦȔȟȜȥȰª ©ǣȝ ȓ
ȥȖȢȗȢ ȫȢȟȢȖǻȞȔª  ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȞȢțȔȞǻȖȖȢȁȡǻȖ ȦȔȞȢȚ
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȡșȭȔȥȟȜȖșȔȦȢȝȦȤȔȗǻȫȡș©ǤǻȬȢȖȞȢțȔȞ
ȡșȤȢțȧȠȡȜȝǦȟȔȖȜȘȢȕȧȖȔȦȜ«!ǢșȫșȤșțȘȖȔȡș
ȦȤȜȟǻȦȔǢșȫșȤșțȫȢȦȜȤȜǗșȤȡȧȖȥȓȡȔȬțȔȣȢȤȢȚșȪȰ
ǴȞ ȦȔ ȩȜȤȓ ȩȜȤȓ  ǣȕǻȘȤȔȡȜȝ ȢȕȟȔȦȔȡȜȝ  ǟȔȟǻȞȢȲ
ȖȩȔȦȧª ©ǢșȩȢȫȧȓȚșȡȜȦȜȥȓª ǢșȭȔȥȟȜȖǻȝȣȤȜȁțȘȜ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓȣȢșȦȔ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ©ȧ Ȧș ȡȔȝȞȤȔȭșǿ
ȥșȟȢ«  Ǩ Ȧș Șș ȠȔȦȜ ȣȢȖȜȖȔȟȔ  ǡșȡș ȠȔȟȢȗȢª Ƕ
ȖȤȔȚșȡȜȝȣȢȕȔȫșȡȜȠȖǻȡ©țȔȣȟȔȞȔȖȬȜȡȔțȔȘǤȢȁȩȔȖ
țȡȢȖȧȡȔȫȧȚȜȡȧª ©ǶȖȜȤǻȥȓȡȔȫȧȚȜȡǻª 
ǨȞȤȘǻȝȥȡǻȥȦȰȩ—ȩȡșȘȔȖȔȟȔǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȣǻȘȥȦȔȖȜ ȕȔȫȜȦȜ ȤșȔȟȰȡǻ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ȭȢȘȢ țȠǻȡȜ
ȥȦȔȡȢȖȜȭȔȡȔȞȤȔȭșǧȢȠȧȖȤȔȩȢȖȧȲȫȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢ
ȞȢȤșȟȓȦȜȖȡȧ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȖȔȚȞȢțȡȔȝȦȜȖȡǻȝșȣǻțȢȘȭȔȥȟȜȖȢȗȢȣȢȖșȤȡșȡȡȓȗșȤȢȓ
ȔȕȢȣșȤȥȢȡȔȚȔȓȞȜȝȣȢȘȔȖȥȓȡȔȫȧȚȜȡȧȬȧȞȔȦȜȞȤȔȭȢȁ
ȘȢȟǻ ǴȞȭȢ ȘȢȤȢȗȜ ǣȘǻȥȥșȓ ȝ ǚȡșȓ ȕȔȗȔȦǻ ȡȔ ȣȤȜȗȢȘȜ
ȝȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȡȓțȔȖșȤȬȧȲȦȰȥȓȭȔȥȟȜȖȜȠȣȢȖșȤȡșȡȡȓȠ
ȢȘȡȢȗȢǻȭȔȥȟȜȖȜȠȣȤȜȕȧȦȦȓȠȘȤȧȗȢȗȢȦȢǭșȖȫșȡȞȢȖȔ
ȘȢȤȢȗȔ ȓȞ ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ ȞȢȤșȟȓȦ ǻȥȦȢȤ ȘȢȟǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ȁȁ
ȥȦȔȡȢȖȜȭȔ Ȗ ȥȧȫȔȥȡȢȠȧ ȥȖǻȦǻ — Ȫș ȘȢȤȢȗȔ ȡșȖȢȤȢȦȦȓ
ȔȕȢ ȡșȭȔȥȟȜȖȢȗȢ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ǾȘȜȡȜȝ ȖȜȡȓȦȢȞ — ȧ
ȣȢșȠǻ©ǦȢȡ—ǘȢȤȜȠȢȁȖȜȥȢȞǻȁªȣșȤȥȢȡȔȚȓȞȢȁ©ȘǻȘȧȥȰ
ȥȜȖșȡȰȞȜȝª ȘȓȞȧǿ ǖȢȗȢȖǻ țȔ Ȧș ©ȭȢ ȘȔȖ Ƞșȡǻ ȘȢȕȤȧ
ȥȜȟȧǤșȤșȥȜȟȜȦȰȗȢȤșǶȣȤȜȖǻȖȠșȡșȥȦȔȤȢȗȢǢȔȥǻ
ȥȖȓȦǻȗȢȤȜǣȘȜȡȢȞȜȝȖǻȞȘȢȚȜȦȜǧșȕșȖȢȥȩȖȔȟȜȦȜª
ȤȤ —  ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ țȔȟȜȬȔȟȢȥȓ ȥȣȢȘǻȖȔȦȜȥȓ
ȡȔȠȔȝȕȧȦȡǿȖǻȤȜȦȜȭȢ©ȢȚȜȖȧȦȰȥȦșȣȜȢțșȤȔǶȡș
ȖșȤȥȦȢȖǻȁ>ȦȢȕȦȢȢȨǻȪǻȝȡȢȠȔȤȞȢȖȔȡǻȠȜȞȢȟȔȁȖȥȰȞǻ—
ǥșȘ@  Ǖ ȖȢȟȰȡǻȁ ȬȜȤȢȞǻȁ  ǦȞȤǻțȰ ȬȟȓȩȜ ȥȖȓȦǻȁ 
ǤȤȢȥȦșȟȓȦȰȥȓǻȡșȡȔȝȘȧȦȰǭȟȓȩǻȖȦȜȩȖȟȔȘȜȞȜǕ
ȤȔȕȜȦȜȠȜȬȟȓȩȔȠȜǖșțǼȖȔȟȦȧǻȞȤȜȞȧǤȢțǻȩȢȘȓȦȰȥȓ
ȘȢȞȧȣȜǥȔȘǻȦȔȖșȥșȟǻǶȣȧȥȦȜȡȲȢȣȔȡȧȲȦȰǗșȥșȟǻȁ
ȥșȟȔª ©ǶȥȔǻȓǘȟȔȖȔǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿª 
ǣȦȚșǭșȖȫșȡȞǻȖȩȧȘȢȚȥȖǻȦȣȤȢȝȡȓȦȢȢȕȤȔțȔȠȜȝ
ȠȢȦȜȖȔȠȜȬȟȓȩȧȘȢȤȢȗȜȓȞǻȣȢȩȢȘȜȟȜȖǻȘȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢ
ǻȥȦȢȤȦȔȕǻȢȗȤȤșȔȟǻȝǤȢȞȔțȢȖȢȭȢȖȤȢțȘ©ǚȣǻȟȢȗª
ȣȢșȠȜ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ǭșȖȫșȡȞȢ ȢȦȢȦȢȚȡȲǿ ȥȖȢǿ ȘȜ
ȦȜȡȥȦȖȢțǻȬȟȓȩȢȠșȦȜȫȡȜȩȣȢȬȧȞǻȖ©ǙȔȖȡȢȦșȠȜȡȧȟȢ

ǭǠǴǪǙǣǥǣǘǕ

ȓȞ ȦȜȠȜ ȬȟȓȩȔȠȜ  Ǚș ȝȬȟȜ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ ȠȔȟȜȠȜ
ȡȢȗȔȠȜ  ǪȢȘȜȖ ȓ ȦȔ ȣȟȔȞȔȖ ȦȔ ȟȲȘșȝ ȬȧȞȔȖ  ǮȢȕ
ȘȢȕȤȧȡȔȖȫȜȟȜª ȤȤ— ǶȘȔȟǻȦȔȞțȔȖșȤȬȧǿ
ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȖǻȘȥȦȧȣ ȣȢȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ȘȢ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȣȤȢ
ȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ©ǧȔȩȢȫȞȤǻțȰȥȢȡȣȢȘȜȖȟȲȥȓǢȔȦȧǨȞ
ȤȔȁȡȧǙșȩȢȘȜȟȜȗȔȝȘȔȠȔȞȜǜȥȖȓȦȜȠȜȡȢȚȔȠȜǢȔ
Ȧǻ ȬȟȓȩȜ ȭȢ ȓ ȠǻȤȓȖ  ǡȔȟȜȠȜ ȡȢȗȔȠȜª ȤȤ —
 ǫǻȬȟȓȩȜȟȜȬȜȟȜȥȓȘȟȓȣȢșȦȔȞȔȚȧȫȜȥȟȢȖȔȠȜ
ǡ ǘȔȝȘșǼǼșȤȔ șȞțȜȥȦșȡȪǻǿȲ ȝ ȠȢȘȧȥȢȠ ȖǻȤȢȗǻȘȡȢȥȦǻ
ǜȠǻȥȦȢȖșȡȔȣȢȖȡșȡȡȓȠȢȦȜȖȧȣȢȖ·ȓțȔȡșțȖǻȫȡȢȲǻȘșǿȲ
ȣȢȬȧȞǻȖȞȢȥȠȢȟȢȗǻȫȡȢȣȤȢȥȦȢȤȢȖȜȩȣșȤșȠǻȭșȡȰǡșȦȔ
ȣȢȬȧȞǻȖ ǻ ȣșȤșȠǻȭșȡȰ — țȡȔȝȦȜ ȘȢȟȲ ȖȡȧȦȤǻȬȡȲ
țȟȔȗȢȘȧ ȣȤȜȠȜȤșȡȡȓ ǻț ȥȔȠȜȠ ȥȢȕȢȲ ț ȟȲȘȰȠȜ țȤș
ȬȦȢȲ țȘȢȕȧȦȜ ȞȤȔȭș ȚȜȦȦȓ ǜȔțȖȜȫȔȝ Ȭȟȓȩ ȦȤșȕȔ
ȘȢȟȔȦȜǙȢȟȔȦȜțȧȥȜȟȟȓȠȜȣȤȔȪǻ—ȨǻțȜȫȡȢȁǻȘȧȩȢȖȡȢȁ
ǧșȤșȡȭȢȡȜȠțȔȤȢȥȦȔȲȦȰȬȟȓȩȜȖȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔ—
ȥȜȠȖȢȟȣșȤșȣȢȡȡȔȚȜȦȦǿȖǻȝȣȧȦǻǙȢȟșȡȢȥȡȜȠȜȥȦȔȟȜ
ȘȢȤȢȗȔ Ȭȟȓȩ ȣȧȦȰ ȧ ȕȧȦȦǻ ȖșȟȜȞȢȗȢ ȣȢșȦȔ ǧȜȠȦȢ Ȗ
ȝȢȗȢȦȖȢȤȫȢȥȦǻȠȢȦȜȖȬȟȓȩȧ—ȖȔȚȟȜȖȜȝȥȠȜȥȟȢȖȜȝǻ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȝȫȜȡȡȜȞǧȖȢȤȫȜȝǻȚȜȦȦǿȖȜȝȬȟȓȩȥȔȠȢȗȢ
ǭșȖȫșȡȞȔ—ȖțǻȤșȪȰȘȢȟȔȡȡȓȣșȤșȣȢȡțȔȘȟȓȭȔȥȟȜȖȢȗȢ
ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ
ǣȟșȞȥȔȡȘȤǢȔȝȘșȡ

ǡȢȦȜȖȬȟȓȩȧȣȤȢȝȠȔǿȖȥȲȦȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔ—
ȖǻȘȣșȤȬȢȁȝȘȢȢȥȦȔȡȡȰȢȁȣȢșțǻȁǗȢȥȡȢȖȡȜȩȣȔȤȔȠșȦȤȔȩ
Ȫșȝ ȣȤȢȥȦȢȤȢȖȜȝ ȢȕȤȔț ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȢȘȜȡ ǻț șȟșȠșȡȦǻȖ
ȪǻȟǻȥȡȢȗȢ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȥȖǻȦȧ ȠȜȦȪȓ ǦȧȗȢȟȢȥȡȜȝ
ȡȔȥȦȤȢȓȠǿȖȤȢȣȤȢȠȔȡȦȜțȠȧțȝȢȗȢȣȢȬȧȞȔȠȜǻȘșȔȟȧ
ȦșȠȢȲ ȣȢȘȢȤȢȚǻ ȠȔȡȘȤǻȖ țȔȘȟȓ ȥȔȠȢȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ
ȤȢțȘȧȠǻȖ ȣȤȢ ȖȚș ȣșȤșȝȘșȡș Ȗ ȚȜȦȦǻ ȠȢȦȜȖ Ȭȟȓȩȧ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȔ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȡș ȨȧȡȞȪǻȢȡȧǿ ȡȔ ȣȢȘǻǿȖȢȠȧ
ȤǻȖȡǻȔȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓȧȨȢȟȰȞȟȢȤȨȢȤȠȧȟȔȩȖȜȥȦȧȣȔǿ
ȢȤȗȔȡǻȫȡȜȠ ȥȞȟȔȘȡȜȞȢȠ ȢȕȤȔțȡȜȩ ȞȔȤȦȜȡ ǭșȖȫșȡȞȢ
țȔȟȧȫȔȖȦȤȔȘȜȪǻȝȡǻȧȓȖȟșȡȡȓȣȤȢȬȟȓȩȭȢȖǻȘȕȜȟȜȥȓȖ
ȡȔȤȢȘȡȜȩȖǻȤȧȖȔȡȡȓȩȦȔȢȕȤȓȘȔȩȥȣȜȤȔȖȥȓȡȔȨȢȟȰȞȟȢȤ
ȦȤȔȘȜȪǻȁ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȖȔȖ ȁȩ ȧ ȥȖȢȁȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȘȜȖ
ǖȢȤȢȡȰ ǣ Ǘ ǡǻȥȪș ȨȢȟȰȞȟȢȤȡȢȁ ȦȤȔȘȜȪǻȁ ȧ ȦȖȢȤșȡȡǻ
ȣȤȢȥȦȢȤȧ Ȗ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǠǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȫǻ
ȥȦȧȘǻȁ  ǗȜȣ  Ǧ —  ǦȞȔȚǻȠȢ ȧ ȣȢșȠǻ
©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩªǭșȖȫșȡȞȢȤȢțȗȢȤȦȔȲȫȜȕȔȗȔȦȢȣȟȔȡȢȖǻ
ȥȜȠȖȢȟǻȫȡǻȞȔȤȦȜȡȜȕȧȘȧǿȢȘȜȡǻțȞȟȲȫȢȖȜȩșȣǻțȢȘǻȖ
ȥȣȜȤȔȲȫȜȥȰ ȡȔ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȧ ȬȜȤȢȞȢ ȖǻȘȢȠȧ Ȗ ȡȔȤȢȘǻ
ȣȤȜȞȠșȦȧȣșȤșȝȦȜȬȟȓȩȢțȡȔȫȔǿȣȢȕȔȚȔȦȜȘȢȕȤȔǫȓ
ȘșȦȔȟȰ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȫȔȥȦȜȡȧ ȪǻȟȢȗȢ — ȩȧȘȢȚ ȥȜȥȦșȠȜ
ȥȞȟȔȘȡȢȗȢȦȖȢȤȧțȣȢȦȧȚȡȜȠȔȖȦȢȤȥȰȞȜȠȡȔȫȔȟȢȠ
ǜȔȟșȚȡǻȥȦȰȥșȠȔȡȦȜȞȜȬȟȓȩȧȖǻȘȨȢȟȰȞȟȢȤȘȚșȤșȟ
ȘȢȣȧȥȞȔǿ ȫȔȥȦȞȢȖș țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ ȤȜȦȧȔȟȰȡȢȠǻȨȢȟȢȗ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ Ǘ ǧȢȣȢȤȢȖ ȦȔ ǻȡ  ȭȢ ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ
ȤȢțȗȟȓȘ ȩȧȘȢȚ ȣȤȢȥȦȢȤȧ ȓȞ ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ Ǣș
ȣȢȗȢȘȚȧȲȫȜȥȰ ȪǻȟȞȢȠ ǻț ȦȔȞȜȠ ȦȖșȤȘȚșȡȡȓȠ ȧȥș Ț
ȧȖȔȚȔǿȠȢ țȔ ȠȢȚȟȜȖș ț ȘșȓȞȜȠȜ țȔȥȦșȤșȚșȡȡȓȠȜ
ȢȣșȤȧȖȔȦȜȘȔȡȜȠȜȢȦȤȜȠȔȡȜȠȜȖȤșțȧȟȰȦȔȦǻȤȜȦȧȔȟȰȡȢ
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ȠǻȨȢȟȢȗȣǻȘȩȢȘȧȘȢǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
ǡǻȨȢȟȢȗȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰȤȢțȤǻțȡȓǿȣȢȡȓȦȦȓȘȢȤȢȗȔǻȣȧȦȰ
ȘȢȤȢȗȔ—ȤșȔȟȰȡȔȝȞȢȤȢȦȬȔȣȧȦȰ—ȫȔȥȦȢȔȕȥȦȤȔȞȦȡȔ
ȝ ȘȢȖȗȔ ǗȢȝȦȢȖȜȫ Ǘ ǡ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȠǻȨȢȟȢȗǻȓ
ǟ  Ǧ   ǭșȖȫșȡȞȢ ȢȩȢȫș țȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ ȘȢ
ȢȕȤȔțǻȖ ȘȢȤȢȗȜ Ȭȟȓȩȧ ȞȢȦȤǻ ȡȔȝȫȔȥȦǻȬș ȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰ
ȥȜȡȢȡǻȠȔȠȜ ȘȧȚș ȤǻȘȞȢ ȡȔȦȤȔȣȟȓǿȠȢ ȡȔ ȟșȞȥșȠȧ
©ȣȧȦȰªȭȢȖȚȜȖȔǿȦȰȥȓȖȡȔȝțȔȗȔȟȰȡǻȬȢȠȧțȡȔȫșȡȡǻȓȞ
ȚȜȦȦǿȖȜȝȖȜȕǻȤȠǻȚȘȢȕȤȢȠǻțȟȢȠ©ȣȧȦȰȦșȤȡȢȖȜȝª
©ȣȧȦȰ ȥȖȓȦȜȝª ©ǡȔȤǻȓª  ǻ ©ȣȧȦȰ țȟȢȗȢª ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ
ȣȥȔȟȠȜ—ǖȟȔȚșȡȡȜȝȠȧȚȡȔȟȧȞȔȖȧª 
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȘȔǿȦȰȥȓ ȘȢ ȟșȞȥșȠȜ ©ȘȢȤȢȗȔª ȧ ȘȖȢȩ
țȡȔȫșȡȡȓȩ—șȠȣǻȤȜȫȡȢȠȧȦȔȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȠȧǨȣșȤȬȢȠȧ
ȖȜȣȔȘȞȧȝȘșȦȰȥȓȣȤȢȢȞȤșȥȟșȡȡȓțȢȕȤȔȚȧȖȔȡȜȩȣȢȘǻȝȧ
ȣȤȢȥȦȢȤǻȣȢȡȔȘȬȟȓȩȢȠȕǻȟȓȬȟȓȩȧȖȘȔȟșȞǻȝȘȢȤȢțǻ
ȦȢȭȢǧȔȞȧȠȢȠșȡȦȤȢțȣȔȫȧȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓ ©11—
ǡșȡǻȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝȠȜȡȔȟȢª ȘǻȖȫȜȡȔ©ȣȤȜȥȔȠǻȝȘȢȤȢțǻ
ǢșȘȔȟșȞȢ ȞȢȟȢ Ƞșȡș  ǤȟȢȥȞǻȡȰ ȖȜȕȜȤȔȟȔª ȧ ȥȦșȣȧ
ȞȤȔȝ ȘȢȤȢȗȜ ȠȢȟȜȦȰȥȓ ǤșȦȤȧȥȰ ȖȜȤȧȬȔȲȫȜ Ȗ ȘȔȟșȞȧ
ȠȔȡȘȤǻȖȞȧ ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª  ȕǻȟȓ ȘȢȤȢȗȜ ȤȢȥȦș
ȥȖȓȭșȡȡș ȘșȤșȖȢ ȞȔțȔȩǻȖ ȥȜȡȗȜȫȔȗȔȫ ȞȢȟȢ ȘȢȤȢȗȜ
ȖȜȞȢȣȔȖ ȞȤȜȡȜȪȲ ȠȢȥȞȔȟȰ ǡȔȞȥȜȠ ȔȕȜ ȣȤȢȁȚȘȚǻ
ȠȢȗȟȜȡȔȣȜȦȜȥȓȖȢȘȜǮșȢȘȡȔȖȔȚȟȜȖȔȟȢȞȔȟǻțȔȪǻȓ—
ȣȢȩȢȖȔȡȡȓȣȤȜȘȢȤȢțǻȞȤȔȝȘȢȤȢȗȜȣȢȠșȤȟȢȗȢȡȔȗȟȢȲ
ȫȜ ȡșȣȤȜȤȢȘȡȢȲ ȥȠșȤȦȲ ȓȞ Ȫș ȥȦȔȟȢȥȓ ț ȗșȤȢȓȠȜ
ȕȔȟȔȘȜ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ȦȔȞș ȠǻȥȪș ȠȢȦȜȖȢȖȔȡș ȝ ȥȔȠȜȠ
ȣșȤșȕǻȗȢȠȣȢȘǻȝȔȘȚșȘǻȖȫȜȡȔȫșȞȔȟȔȠȜȟȢȗȢȡȔȬȟȓȩȧ
ȦȧȦǻȞȢțȔȞțȔȣȢȘǻȲǿȥȢȕǻȥȠșȤȦȰȦȢȠȧȝ ȣȢȩȢȖȔȡȢȁȩ
ȣȢȕȟȜțȧ ȘȢȤȢȗȜ  ȔȕȢ ǻț ȫȧȠȔȞȢȠ ©Ǩ ȡșȘǻȟșȡȰȞȧ ȦȔ
ȤȔȡșȥșȡȰȞȢª  Ǩȥǻ Ȫǻ ȞȢȡȦșȞȥȦȜ Ȣȕ·ǿȘȡȧǿ ȥșȠȔȡȦȜȞȔ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȁșȠȢȪǻȝȡȢȁȡȔȣȤȧȗȜȓȞȢȁțȔțȡȔȲȦȰȣșȤȥȢȡȔȚǻ
ȫȜ ȖȔȚȟȜȖǻȥȦȰ țȢȕȤȔȚȧȖȔȡȢȗȢ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȔ ȟȢȞȧȥȢȠ
Ȭȟȓȩȧ ǭȜȤȢȞȢ ȖȚȜȖȔǿȦȰȥȓ ȕȧȞȖȔȟȰȡș țȡȔȫșȡȡȓ
ȘȢȤȢȗȜ—ȧȦȢȣȦȔȡȔȖȧțȰȞȔȥȠȧȗȔțșȠȟǻȘȟȓȣșȤșȥȧȖȔȡȡȓ
ȭȢȥȦȔȡȢȖȜȦȰșȟșȠșȡȦȣșȝțȔȚȧ
ǦȜȠȖȢȟǻȫȡȔȥșȠȔȡȦȜȞȔȬȟȓȩȧȖǭșȖȫșȡȞȔȣȢȦȤșȕȧǿ
ȞȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡȢȗȢȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓǣȥșȤȘȓȖǻȓȟȔȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȩ
ȥȠȜȥȟǻȖ — Ȫș ȣȢțȔ ȥȧȠȡǻȖȢȠ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȠȢȘșȟȰ
ȭȢ ȖȜȤȔțȡȢ ȣȢțȡȔȫȜȟȔȥȓ ȡȔ ȘȢȕȢȤǻ ȩȧȘȢȚ țȔȥȢȕǻȖ ȧ
ȤȢțȤȢȕȪǻȠȢȦȜȖȧȬȟȓȩȧȖȤȔȡȡǻȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
ǗȢȫșȖȜȘȰ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȧ ȣȢșțǻȁ — șȣǻȦșȦ ȕȜȦȔ
ȘȢȤȢȗȔ  ȕȜȦȜȝ Ȭȟȓȩ  ȭȢ ȡȔȝȫȔȥȦǻȬș țȕșȤǻȗȔǿ
ȣșȤȖǻȥȡȧ ȥșȠȔȡȦȜȞȧ — ȧȦȢȣȦȔȡȜȝ ȧȦȢȤȢȖȔȡȜȝ
ȡȔȕȧȖȔȲȫȜȞȢȡȦșȞȥȦȡȢȁȞȢȡȞȤșȦȜțȔȪǻȁ©ǦȦȔȟȜȩȟȢȣȪǻȖ
Ǘ ȞȔȝȘȔȡȜ ȞȧȖȔȦȜ  ǧȔ ȣȢȖșțȟȜ ȘȢ ȣȤȜȝȢȠȧ  ǖȜȦȜȠȜ
ȬȟȓȩȔȠȜª ©ǦȢȖȔªȤȤ— ǗȢȘȡȢȫȔȥȣȢȬȜȤșȡȜȠ
ǿȝȖǻȘȢȠșȖȡȔȤȢȘȡǻȝȣȢșțǻȁȥȜȠȖȢȟǻȫȡșȖȚȜȖȔȡȡȓȪȰȢȗȢ
ȖȜȤȔțȧ ȥȣșȞȦȤ ȓȞȢȗȢ ȕȔȗȔȦȬȜȝǴȞȭȢ ȧ ȥȦȜȟǻțȢȖȔȡȜȩ
ȣǻȘ ȡȔȤȢȘȡǻ ȣǻȥȡȓȩ ȞȢȕțȔȤȓ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª  ©ȕȜȦȜȝ
Ȭȟȓȩª ȣȢȥȦȔȖȟșȡȢ Ȗ ȢȘȜȡ ȥȜȡȢȡǻȠǻȫȡȜȝ ȤȓȘ ǻț ȦȔȞȜȠȜ
ȟșȞȥșȠȔȠȜ ȓȞ țȢȟȢȦȢ ǻ ȥȟȔȖȔ ȢțȡȔȫȜȖȬȜ ȪȜȠ ȥȜȟȧ
ȞȢțȔȪȰȞȢȗȢ ȟȜȪȔȤȓ ǡȔȞȥȜȠȔ ǜȔȟǻțȡȓȞȔ ȧ ȕȢȤȢȦȰȕǻ ț
©ȞȔȦȢȠª ©ȖȤȔȚȜȠ ȟȓȩȢȠª ȦȢ Ȗ ȣǻțȡǻȬǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
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Ȭȟȓȩ ȔȥȢȪǻȲǿȦȰȥȓ ț ȗȢȤșȠ ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖǻȥȦȲ ȦȔ
ȢȥȢȕȟȜȖȢ ț ȠȔȤȡȜȠ ȫșȞȔȡȡȓȠ ȞȢȩȔȡȢȗȢ ©ǪȧȥȦȜȡȔª 
ǗȟȔȥȡș ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȡȔȟșȚȜȦȰ ȢȕȤȔț ©ȬȟȓȩȜ ȕȜȦǻª
țȔȤȢȥȟǻ ȦșȤȡȔȠȜ ǫșȝ ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ ȢȞȥȲȠȢȤȢȡ — ȥȜȠ
ȖȢȟ ȡșȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ©ǙȧȠȞȔ — ǧșȫș ȖȢȘȔ
Ȗ ȥȜȡǿ ȠȢȤșª  — țȘȢȕȧȖ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȧ ȖǻȤȬǻ ©´Ǣș
ȞȜȘȔȝ ȠȔȦșȤǻµ — ȞȔțȔȟȜª ©Ƕ ȥȦșȚșȫȞȔ Șș ȦȜ ȩȢȘȜ
ȟȔ  ǟȢȟȲȫȜȠ ȦșȤȡȢȠ ȣȢȤȢȥȟȔª ǧȧȦ ȘȢ ȥșȠȔȡȦȜȞȜ
ȡșȣȢȖșȤȡșȡȡȓȘȢȘȔǿȦȰȥȓǻȞȢȡȦșȞȥȦȡȜȝȥȠȜȥȟțȘȜȫȔȖǻȡȡȓ
ȣȢȞȜȡȧȦȢȗȢȗșȤȢȁȡșȲȤȢȘȜȡȡȢȗȢȗȡǻțȘȔȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȝǻ
ȢȕȤȔțȞȢȟȲȫȢȗȢȦșȤȡȧȭȢȡȔǻȠȣȟǻȪȜȦȡȢȠȧȤǻȖȡǻțȕșȤǻȗȔǿ
ȕǻȕȟǻȝȡȧ ȥșȠȔȡȦȜȞȧ ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ ȥȣȢȞȧȦȧȖȔȡȡȓ ȗȤǻȩǻȖ
ȖȜȞȢȡȧȲȫȜ Ȗ ȦȔȞȜȝ ȥȣȢȥǻȕ ȣȤȢȖǻȘșȡȪǻȝȡȧ ȨȧȡȞȪǻȲ —
ȣșȤșȘȕȔȫșȡȡȓ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȁ ȘȢȟǻ ȗșȤȢȁȡǻ ȦȖȢȤȧ ȤȔțȢȠ ț
ǻȡ ȢȕȤȔțȔȠȜȥȜȠȖȢȟȔȠȜ  ǗȔȚȟȜȖȢȗȢ ȣșȤșȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ
țȔțȡȔǿ ȦȢȣȢȥ ©ȕȜȦȜȝ Ȭȟȓȩª ȧ țȔȥȟȔȡȫǻȝ ȣȢșțǻȁ Ȫș
ȧȥȦȔȟșȡȔ ȣȤȔȖșȘȡȔ ȚȜȦȦǿȖȔ ȘȢȤȢȗȔ țȕȜȖȬȜȥȰ ǻț ȡșȁ
ȟȲȘȜȡȔ ȖȦȤȔȫȔǿ ȠȢȤȔȟȰȡǻ ȢȤǻǿȡȦȜȤȜ ȣșȤșȞȢȡȔȡǻȥȦȰ ȧ
ȣȤȔȖȜȟȰȡȢȥȦǻ ȢȕȤȔȡȢȁ ȣȢțȜȪǻȁ ǤȢȞȔțȢȖȢȲ ǿ ȠșȦȔȨȢȤȔ
©ȤȢțȕȜȦȜȥșȤȪșȢȞȔȠǻȡȰªȣȢȞȟȔȘșȡȜȝȖȢȤȢȗȔȠȜȣȢȥșȤșȘ
ȘȢȤȢȗȜ ©ǗȜ ȦȓȚȞȜȝ ȞȔȠșȡȰ ȣȢȟȢȚȜȟȜ  ǤȢȥșȤșȘ
ȬȟȓȩȧǻȤȢțȕȜȟȜǣȝyȗȢǖȢȗȔȕȢȓȫȜȥȰǡȢǿȠȔ
ȟșǿȦȔȧȕȢȗșǧȔȥșȤȪșȣȤȔȖșȘȡșȞȢȟȜȥȰǧșȣșȤǻȘȧ
ȓ ȕșț ȘȢȤȢȗȜ  ǖșț Ȭȟȓȩȧ ȕȜȦȢȗȢª ©ǬȜ ȦȢ ȡșȘȢȟȓ
ȦȔ ȡșȖȢȟȓª  ǢȔȖșȘșȡȜȝ ȨȤȔȗȠșȡȦ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȝȡȜȝ ȧ
ȤȢțȖȜȦȞȧșȠȢȪǻȝȡȢȗȢȥȦȔȡȧȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓȖǻȡȡȔȕȧȖȔǿ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȁșȞȥȣȤșȥǻȁȥȔȠșțȔȖȘȓȞȜȢȕȤȔțȧȬȟȓȩȧ—Ȗǻȡ
ȣȢȤȓȘ ǻț ȢȕȤȔțȢȠ ȥșȤȪȓ ȘȧȬǻ ȢȣȢȤȡȜȝ Ȗ ȥșȠȔȡȦȜȫȡǻȝ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁȖǻȤȬȔ
ǡȢȦȜȖȬȟȓȩȧȢȘșȤȚȧǿȖǭșȖȫșȡȞȔȤǻțȡȧȥȠȜȥȟȢȖȧ
ȡȔȣȢȖȡșȡǻȥȦȰ ȧ ȤǻțȡȜȩ ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ȣȢ
ȥȦǻȝȡș ȡȲȔȡȥȧȖȔȡȡȓ ȦȢȣȢȥȧ ©ȘȢȤȢȗȔª ǦȦȔȟǻ ȣȢșȦȜȫȡǻ
ȨȢȤȠȧȟȜ ȓȞȣȤȔȖȜȟȢȨȢȟȰȞȟȢȤȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ ȧǭșȖ
ȫșȡȞȔ ȫȔȥȦȢ ȡș ȦȢȦȢȚȡǻ țȔ țȠǻȥȦȢȠ ǧȔȞ ǻț ȘȔȟșȞȢȁ
ȘȢȤȢȗȜ ȠȔȦȜ ȖȜȗȟȓȘȔǿ ȥȜȡȔ ©ǦȢȖȔª  ǻ ȕȢȚșȖȢȟǻǿ ȡș
ȘȢȫșȞȔȖȬȜȥȰȝȢȗȢǻțȥȢȟȘȔȦȥȰȞȢȁȥȟȧȚȕȜȭȢȦȤȜȖȔȟȔ
ȤȢȞǻȖǨȘȔȟșȞǻȝȘȢȤȢțǻțȡȜȞȔǿȢȕȤȔȚșȡȜȝǧȜȦȔȤǻȖȡȢȲ
ǡȜȞȜȦȔ țȗȢȘȢȠ ȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ ȘȢ ȤǻȘȡȢȗȢ ȥșȟȔ ȔȕȜ
ȣȢȠȥȦȜȦȜȥȰ ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª  Ǩ ȪȜȩ ȦȔ ǻȡ ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ
ȘȔȟșȞȜȝȬȟȓȩȢțȡȔȫȔǿȥȠșȤȦȰȡșȭȔȥȦȓȡȔȖǻȦȰȡșȕȧȦȦȓ
ȔȘȚș ȥȞȔȚǻȠȢ ȩȢȫȔ ǡȜȞȜȦȔ ȝ ȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ Ȕȟș Ȗ
ȓȞǻȥȡȢǻȡȣȢȘȢȕǻ—ȥȔȦȔȡȜȫȢȟȢȖǻȞȔȓȞȜȝȫȜȡȜȦȰțȟȢ
ȖǻȫȡȢȕȟȧȞȔȲȫȜȥȖǻȦȢȠ
ǜ ȢȕȤȔțȢȠ ȘȔȟșȞȢȁ ȘȢȤȢȗȜ ȦǻȥȡȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡȢ ȠȢȦȜȖ
ȬȧȞȔȡȡȓȘȢȟǻ©ǗȘȔȟșȞǻȝȘȢȤȢțǻǢȔȝȘȧȔȕȢȘȢȟȲȔȕȢ
țȔǙȡǻȣȤȢȠǠȓȚȧȗȢȟȢȖȢȲª—ȣȢȘȧȠȞȜțȖǻȤȓǿȦȰȥȓ
ǴȤșȠȔȞȢȩȔȡǻȝ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤȤ— 
ǴȞȤȔțȧȘȢȤȢțǻȠȢȚșȥȦȤǻȦȜȥȓȘȢȟȓȦȔȝȥȔȠȬȟȓȩ
ȖȜȓȖȜȦȰȥȓȭȔȥȟȜȖȜȠȔȕȢȝȡǻǨȓȖȟșȡȡȓȣȤȢȚȜȦȦȓȓȞ
ȘȢȤȢȗȧȥȓȗȔǿȭșȘȔȖȡȰȢȗȤșȪȠǻȨǻȖȫȜȡȔȖǻȦȰȘȔȖȡǻȬȢȁ
ȘȢȕȜ ©Ǩ ȫȔȥȜ ǦȢȨȢȞȟȔ ȦȔ ȝ ȧ ȫȔȥȜ ȔȣȢȥȦȢȟǻȖ !
țȖ·ȓțȢȞ ȠǻȚ ȘȢȟșȲ ǻ ȖǻȘȞȤȜȦȜȠ ȣȤȢȥȦȢȤȢȠ ȘȢȤȢȗȜ
ȕȧȖȠȔȕȧȦȰȦȔȞȜȠȢȫșȖȜȘȡȜȠȭȢȟǻȦșȤȔȦȧȤȡǻȘȢȤȢȗȜ

ȥȣȤȜȝȠȔȟȜȥȰ ȡș ȓȞ ȣșȝțȔȚ Ȕȟș ȓȞ ȠșȩȔȡǻțȠȜ ȘȢȟǻ
ȕǻȟȰȬș ȦȢȗȢ ȖȢȡȜ ȝ ȕȧȟȜ ȪǻǿȲ ȘȢȟșȲ ǫș ȕȧȟȜ ȘȢȤȢ
ȗȜ ȞȤȜțȜ ȝ ȞȔȦȔȥȦȤȢȨȜ Ȗ șȦȜȠȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȥȠȜȥȟǻª
ǘȧȠȕȤșȩȦǘǨǙȢȤȢȗȜȤȢȠȔȡȔǢȢȖȢșȟȜȦșȤȔȦȧȤȡȢș
ȢȕȢțȤșȡȜșǔǦ ǙșȭȢȣȢȘǻȕȡșȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ȠȢȦȜȖȧ ȘȢȤȢȗȜ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ©Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓ 
Ƕ ȥȖǻȝ Ȭȟȓȩ ȬȜȤȢȞȜȝª ©ǦȢȡª   ȞȢȟȜ Ȗǻȡ ǻț
ȥȔȤȞȔțȠȢȠ ȞȢȡȥȦȔȦȧǿ ȭȢ ȞȢȚȡȔ ȟȲȘȜȡȔ ȘȢȞȢȡȧǿ
ȖȟȔȥȡȜȝ ȚȜȦȦǿȖȜȝ ȖȜȕǻȤ — ȥȖǻȝ ȡșȣȢȖȦȢȤȡȜȝ Ȭȟȓȩ
ǜȗȢȘȢȠ ȠȢȦȜȖ ȘȢȤȢȗȜ țȔȗȔȟȢȠ ȡș ȟȜȬș ȘȔȟșȞȢȁ 
ȣȢșȦ ȢȥȠȜȥȟȲǿ ȓȞ ȖȟȔȥȡȧ ȚȜȦȦǿȖȧ ȘȢȟȲ ț ȧȥǻȠȔ ȁȁ
țȟȔȠȔȠȜȝȣȢȖȢȤȢȦȔȠȜ—ȦȔȞȔǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓȢȥȢȕȟȜȖȢ
ȣȢȠǻȦȡȔ Ȗ ȣǻțȡǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǗǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ©ȞȢȟȢȢȕǻȗ
ȢȕȤȔțǻȖª ǡ ǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȔ  — ȣȢșȦ ȠȢȘȜȨǻȞȧǿ țȗȔ
ȘȔȡȜȝ ȠȢȦȜȖ ȧȚș țȡȔȝȢȠȜȝ ȢȕȤȔț țȔȤȢȥȟȜȩ ȦșȤȡȔȠȜ
ȬȟȓȩǻȖ — ȥȜȠȖȢȟ ȦȤȔȗǻȫȡȢȁ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȖȜȗȡȔȡȡȓ
ȡșȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȡȔ ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧ — ȣȢȥȦȔǿ
ȓȞ ȪǻȟȞȢȠ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ©ǜȔȤȢȥȟȜ ȬȟȓȩȜ ȦșȤȡȔȠȜ  ǢȔ
ȦȧȲȞȤȔȁȡȧǡȔȕȧȦȰȓȁȁȡȔȖǻȞȜ ǢȔȖǻȞȜȣȢȞȜȡȧȖ
ǡȔȕȧȦȰ Ƞșȡǻ ȡș ȖșȤȡȧȦȜȥȰ  ǢǻȞȢȟȜ ȘȢȘȢȠȧ"ª ǡȢȦȜȖ
Ȭȟȓȩȧ Ȗ ȣșȤǻȢȘ țȔȥȟȔȡȡȓ ȔȥȢȪǻȔȦȜȖȡȢ ȣȢȖ·ȓțȧǿȦȰȥȓ
ȞȤǻȠȘȧȠȢȞȣȤȢȘȢȟȲțǻȥȣȢȗȔȘȔȠȜȖǻȘȫȧȦȦȓȠȘȢȠǻȖȞȜ
ȖǻȦȫȜțȡȜ ǻ ȣȢȣȤȜ Ȗȥș ȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓȠ ȘȢȕȤȜȩ țȠǻȡ ǥȢț
ȖȜȦȢȞ ȥșȠȔȡȦȜȞȜ ȘȢȤȢȗȜȘȢȟǻ ȠȔǿ ȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓ Ȗ
ȣǻȥȟȓțȔȥȟȔȡȫǻȝ ȣȢșțǻȁ ȞȢȟȜ ț ȢȥȢȕȟȜȖȢȲ ȖȜȤȔțȡǻȥȦȲ
ȢȞȤșȥȟȲǿȦȰȥȓȤȢțȧȠǻȡȡȓǭșȖȫșȡȞȢȠȖȟȔȥȡȢȗȢȚȜȦȦȓȓȞ
ȦȓȚȞȢȁȘȢȤȢȗȜǻțȔȗȢȥȦȤȲǿȦȰȥȓȣșȤșȘȫȧȦȦȓțȔȖșȤȬșȡȡȓ
țșȠȡȢȗȢȬȟȓȩȧ ©ǥȢȥȟȜȧȞȧȣȢȫȪǻțȤȢȥȟȜª 
ǣȕȤȔț ȘȢȤȢȗȜ ȓȞ Ȭȟȓȩȧ Ȗ ȣȢȦȢȝȕǻȫȡȜȝ ȥȖǻȦ Ƞǻȥ
ȦȓȦȰ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȦȖȢȤȜ ©ǣȕȤȔț Ȭȟȓȩȧ ǻ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ
ț ȡȜȠ ȠșȦȔȨȢȤȜ ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰ ȢȥȡȢȖȧ ȥȟȢȖ·ȓȡȥȰȞȢȗȢ
ȣȢȩȢȖȔȟȰȡȢȗȢ ȢȕȤȓȘȧ ǜȔ ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ ȪȰȢȗȢ ȢȕȤȓȘȧ
ȖȜȤǻȬȧǿȦȰȥȓȢȥȡȢȖȡȔȞȢȟǻțǻȓ—ȣȢǿȘȡȔȡȡȓȥȨșȤȚȜȦȦȓ
ȦȔ ȥȠșȤȦǻ ǻ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓ ȣȢȠșȤȟȢȗȢª
ǟȢȖȔȟȰȫȧȞǢǙǡȢȦȜȖȬȟȓȩȧȖȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡǻȝȥȖǻȘȢ
ȠȢȥȦǻ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ șȦȡȢȥȧ  ǗǻȥȡȜȞ ǢȔȪ ȦșȩȡǻȫȡȢȗȢ
ȧȡȦȧǨȞȤȔȁȡȜǟǤǶǩǻȟȢȥȢȨǻȓǤȥȜȩȢȟȢȗǻȓǤșȘȔȗȢȗǻȞȔ
 ǔ    Ǧ   Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȞǻȟȰȞȢȩ ȣȢșțǻȓȩ
ȘȢȤȢȗȔ—ȠȔȡȘȤǻȖȞȔȡȔȦȢȝȥȖǻȦ©ǢșțȡȔȲȭȢǻȣǻȥȟȓ
ȫȢȗȢ  ǦȦȔȤǻ ȥȧȠȧȲȦȰ ǡȢȚș ȖȚș  ǣȪș țȕȜȤȔȲȦȰȥȓ
ȘȢ ǖȢȗȔ  ǧȔ ȩȦȢ Ȗ ȘȔȟșȞȧȲ ȘȢȤȢȗȧ  ȀȠ ȘȢȕȤș ȞȢȡșȝ
țȔȣȤȓȚș"ª ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ȤȤ —  ©ǙȔȟșȞȔȓ
ȘȢȤȢȗȔª—ȝȘșȦȰȥȓȡșȦǻȟȰȞȜȣȤȢȨǻțȜȫȡȧȥȠșȤȦȰȔȝ
ȣȤȢȖǻȫȡșȚȜȦȦȓȖȘȧȥǻȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁȤșȟǻȗǻȁ
ǟȧȟȰȠǻȡȔȪǻȝȡȜȠ ȧ ȤȢțȖȜȦȞȢȖǻ ȦȔȞȢȗȢ ȔȥȣșȞȦȧ ǻȡ
ȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȠȢȦȜȖȧ ȘȢȤȢȗȜ ȥȦȔȖ ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȖǻȤȬ ǭșȖ
ȫșȡȞȔ Șș ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝ țȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ ȘȢ ȠȧțȜ ©ǬȜ
ȡș ȣȢȞȜȡȧȦȰ ȡȔȠ ȡșȕȢȗȢ  ǡȢȓ ȥȧȥǻȘȢȡȰȞȢ ȧȕȢȗȔ 
ǗǻȤȬǻ ȡǻȞȫșȠȡǻ ȖǻȤȬȧȖȔȦȰ  ǧȔ țȔȩȢȘȜȦȰȥȓ ȤȜȬȦȧ
ȖȔȦȰ  ǗȢțȜ Ȗ ȘȔȟșȞȧȲ ȘȢȤȢȗȧ  ǢȔ ȦȢȝ ȥȖǻȦ ȘȤȧȚș
Ƞǻȝ ȘȢ ǖȢȗȔ  ǤȢȫȜȠȫȜȞȧǿȠ ȥȣȢȫȜȖȔȦȰª ©ǙȔȟșȞȔȓ
ȘȢȤȢȗȔª ȦȧȦ ȥȜȠȖȢȟǻțȧǿ țȔȖșȤȬșȡȡȓ Ȭȟȓȩȧ țșȠȡȢȗȢ ǻ
ȖȢȘȡȢȫȔȥȣȢȫȔȦȢȞȡȢȖȢȗȢȦȔȞȢȚȥȞȟȔȘȡȢȗȢȝȘȢȖȗȢȗȢ

ǭǠǴǪǙǣǥǣǘǕ

©ȡșȥȞȖșȤȡȜȠȜ ȧȥȦȔȠȜ  ǤȢȠȢȟȜȠȢȥȰ ǖȢȗȧ  ǧȔ ȝ
ȤȧȬȜȠȢȦȜȩșȥșȡȰȞȢǗȘȔȟșȞȧȘȢȤȢȗȧ—ǢȔȘǠșȦȢȲ
ȕșțȘȢȡȡȢȲ  ǧȔ ȞȔȟȔȠȧȦȡȢȲ  ǖȟȔȗȢȥȟȢȖȜ Ƞșȡș ȘȤȧ
Țș  ǦȟȔȖȢȲ ȥȖȓȦȢȲª ǜȗǻȘȡȢ ț ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȜȠ ȣȤȢ
ȫȜȦȔȡȡȓȠȠȢȦȜȖȘȢȤȢȗȜȓȞȬȟȓȩȧȖȣȢȦȢȝȕǻȫȫȓȠǻȥȦȜȦȰ
ȧȓȖȟșȡȡȓ ȣȤȢ ȦȤȜȫȟșȡȡȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧ ȖȥșȥȖǻȦȧ Șș ©ȦȢȝ
ȥȖǻȦª ȡșȤȢțȤȜȖȡȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝ ǻț ȖȢȘȢȲ Ȕ ǭșȖȫșȡȞȢ
țȗȔȘȧǿ ǠșȦȧ ǻ ǦȦǻȞȥ ǡȢȚȡȔ ȥȦȖșȤȘȚȧȖȔȦȜ ȭȢ ȠȢȦȜȖ
ȘȢȤȢȗȜȘȢȟǻȣȤȢȦȓȗȢȠȧȥǻǿȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻțȔțȡȔǿȖǭșȖȫșȡȞȔ
ȣșȖȡȜȩ țȠǻȡ ȢȘ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢȗȢ ȢȕȤȔțȧ ȚȜȦȦȓ ȓȞ Ȭȟȓ
ȩȧ ȞȢȚȡȢȁ ȟȲȘȜȡȜ ȘȢ Ȧǻǿȁ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȁ ȘȢȤȢȗȜ
ȭȢ ȦȤȜȖȔǿ ȝ ȧ ȥȖǻȦǻ ȣȢțȔțșȠȡȢȠȧ ǦȦȔȟȜȝ ȨȢȟȰȞȟȢ
ȤȜțȢȖȔȡȜȝ ȖȜȤȔț ©ȘȔȟșȞȔ ȘȢȤȢȗȔª ȡȔȕȧȖȔǿ ȭș ȢȘȡȢȗȢ
ȖȔȚȟȜȖȢȗȢ ȥșȡȥȢȖȢȗȢ ȡȔȣȢȖȡșȡȡȓ ǨțȔȗȔȟǻ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ȘȢȤȢȗȜȓȞȠșȦȔȨȢȤȜȚȜȦȦȓȖșȟȰȠȜȕȟȜțȰȞșǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
Ǣș ȤȔț ȡȔȤǻȞȔȖ ȣȢșȦ ȡȔ ȥȖȢȲ ȘȢȟȲȟșȘȔȭȜȪȲ ȣȤȢȦș
ȕȧȖ ȘȢ ȣșȖȡȢȁ ȠǻȤȜ ȨȔȦȔȟǻȥȦȢȠ — ǻț ȢȕȤȔȡȢȗȢ Ȭȟȓȩȧ
ȡșțǻȝȦȜȔȦȢȠȧȣȤȢȝȦȜȝȢȗȢȥȟǻȘȗǻȘȡȢǧȔȞǻȝșȦȜȫȡǻȝ
ȡȔȥȦȔȡȢȖǻȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȜȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁȠȢȦȜȖȧȘȢȤȢȗȜ—
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ Ȗǻȡ țȔȕȔȤȖȟșȡȜȝ ȠǻȡȢȤȡȜȠȜ ȡȔȥȦȤȢȓȠȜ
ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȣǻȥȟȓ țȔȥȟȔȡȡȓ ȞȢȟȜ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝ ȣȢșțǻȁ
ȢȗȟȓȘȔȲȫȜȥȰ ȡȔ ȣȤȢȝȘșȡȜȝ Ȭȟȓȩ ȖǻȘȫȧȖȔǿ ȦȓȗȔȤ
ȡșȤșȔȟǻțȢȖȔȡȜȩ ȦȖȢȤȫȜȩ țȔȘȧȠǻȖ ȦȧȚȜȦȰ țȔ ȤȢȘȜȡȡȜȠ
ȭȔȥȦȓȠ
ǡȢȦȜȖ ȘȢȤȢȗȜ ȣȤȢȖǻȘȡȜȝ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǣȝ ȦȤȜ ȬȟȓȩȜ
ȬȜȤȢȞǻȁª — țȢȕȤȔȚșȡȡȓȠ ȬȟȓȩǻȖ ȦȖǻȤ ȣȢȫȜȡȔǿȦȰȥȓ
ǻ țȔȖșȤȬȧǿȦȰȥȓ ©ǣȝ ȦȤȜ ȬȟȓȩȜ ȬȜȤȢȞǻȁ  ǙȢȞȧȣȜ
țǻȝȬȟȜȥȓǢȔȫȧȚȜȡȧțǨȞȤȔȁȡȜǖȤȔȦȜȤȢțǻȝȬȟȜȥȓª
ǩǻȡȔȟ — ȧȟȲȕȟșȡȔ ȣȢșȦȢȠ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȓ ȠȢȦȜȖȧ
©Ǣș ȖșȤȦȔȲȦȰȥȓ ȦȤȜ ȕȤȔȦȜ  ǤȢ ȥȖǻȦȧ ȕȟȧȞȔȲȦȰ  Ǖ
ȦȤȜ ȬȟȓȩȜ ȬȜȤȢȞǻȁ  ǧșȤȡȢȠ țȔȤȢȥȦȔȲȦȰª ǤȢ ȥȧȦǻ
ȦȤȜ ȬȟȓȩȜ ȦȧȦ — ȤȢțȘȢȤǻȚȚȓ Ȕ ȦȢȠȧ ȥșȠȔȡȦȜȫȡș
ȡȔȣȢȖȡșȡȡȓ ȪșȡȦȤ ȢȕȤȔțȧ ȣșȤșȩǻȘȡș ȘȢ țȡȔȫșȡȡȓ
©ȤȢțȣȧȦȦȓª țȔȞȢȤǻȡșȡȢȗȢ Ȗ ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȧ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ
ǧșȞȥȦȪǻȟȞȢȖȜȦȢȢȣșȤȦȜȝȡȔȨȢȟȰȞȟȢȤȦȤȔȘȜȪǻȲȔȘȚș
ȢȕȤȔț ȦȤȰȢȩ ȘȢȤǻȗ ©ȡȔȥȞȤǻțȡȜȝ ȧ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȣșȤșȞȔțȔȩ
ǻ ȞȔțȞȔȩ ! ǧȤȜ ȘȢȤȢȗȜ ȥȜȠȖȢȟǻțȧȲȦȰ ȦȤȜǿȘȡǻȥȦȰ
ȕȧȦȦȓ ȣșȤȬȔ ȘȢȤȢȗȔ — ȣǻțȡȔȡȡȓ ȘȢȥȖǻȘȧ ȦȔ ȠȧȘȤȢȥȦǻ
ȣȤȔȭȧȤǻȖȡȔȕȧȦȦȓȖȟȔȥȡȢȗȢȘȤȧȗȔ—ȧȢȥȢȕȟșȡȡȓțșȠȡȢȁ
ȥȜȟȜȘȧȩȢȖȡȢȗȢȡȔȘȕȔȡȡȓȥȡȔȗȜǻȣȤȔȪȰȢȖȜȦȢȥȦǻȦȤșȦȓ
ȖșȟȜȦȰȬȔȡȧȖȔȦȜțȖȜȫȔȁȕȔȦȰȞǻȖȥȖȢȁȩȥȖǻȝȤǻȘǻȡȔȤǻȘª
ǗȢȝȦȢȖȜȫǗǦ ǨȖșȥȰȦȖǻȤȣȤȢȡȜțȧǿȥȜȠȖȢȟǻȞȔ
ȫȜȥȟȔȦȤȜȦȤȜȬȟȓȩȜȦȤȜȕȤȔȦȜȦȤȜȓȥșȡȜȦȤȜȓȖȢȤȜ
ǖȤȔȦȜȣȢȞȜȡȧȖȬȜȥȦȔȤȧȠȔȦǻȤȥșȥȦȤȧțȔȡșȘȕȔȟȜȥȖǻȝ
ȤǻȘ ȢȘȜȡ țȔȟȜȬȜȖ ȚǻȡȞȧ ©ȡȔȝȠșȡȬȜȝ —  ǡȢȟȢȘȧ
ȘǻȖȫȜȡȧª ȢȦȚș ȖȢȡȜ ȖȦȤȔȦȜȟȜ ȘȧȩȢȖȡǻ ȪǻȡȡȢȥȦǻ —
ȥǻȠșȝȡș ȭȔȥȦȓ ȟȲȕȢȖ ǤȢșȦ ȧȖȢȘȜȦȰ ǻ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȣȔ
ȤȔȟșȟǻțȠ ȘȢȤȢȗȜȘȢȟǻ Ȫȓ ȣȢȬȜȤșȡȔ Ȗ ȧȥȡȢȣȢșȦȜȫȡǻȝ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣȔȤȔȟșȟȰ ȡȔȝȕǻȟȰȬș ȠȔȕȧȦȰ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȔ
țȔȘȧȠȢȖǻ ȠȜȦȪȓ Ƕ ǩȤȔȡȞȢ ȔȡȔȟǻțȧȲȫȜ ȦȖǻȤ țȖșȤȡȧȖ
ȧȖȔȗȧȡȔȘȜȡȔȠǻȫȡǻȥȦȰȩȧȘȢȚȠȔȟȲȡȞȔǭșȖȫșȡȞȢțȢ
ȕȤȔȚȧǿȤȢțȘȢȤǻȚȚȓȥșȤșȘȣȢȟȓȢȚȜȖȟȲȲȫȜȣȤȜȤȢȘȧ
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țȘȢȣȢȠȢȗȢȲ©ȤȧȩȢȖȜȩȢȕȤȔțǻȖª ǩȤȔȡȞȢǶǶțȥșȞȤșȦǻȖ
ȣȢșȦȜȫȡȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻǩȤȔȡȞȢǧǦ— 
ǤșȖȡȧȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȧȠȔȦȤȜȪȲțȔȨǻȞȥȢȖȔȡȢȝȡȔȤǻȖȡǻ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁȪǻȟȢȗȢȦȖȢȤȧȓȞȧȣȢșȠǻ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢ
ȥȖȢȓȘȢȟȓªȘșȟǻȤȜȫȡȜȝȤȢțȣȢȖǻȘȔȫțȘǻȝȥȡȲǿȣȢȟǻȦȢȘ
ǨȞȤȔȁȡȜȘȢǤșȦșȤȕȧȤȗȔ ȘȜȖȘȢȞȟǖȢȤȢȡȰǣǗǤȤȢȥȦǻȤ
ȓȞȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȔȞȔȦșȗȢȤǻȓȧȣȢșȠǻ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢ
ȥȖȢȓȘȢȟȓªǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǭǦȦȥ— 
ǦȔȠșȦȔȞȔȣȢȘȢȤȢȚȢȘȣȤȢȥȦȢȤȧȥȔȞȤȔȟȰȡȢȗȢȘȢȫȧȚȢȗȢ
ȝ ȡșȕșțȣșȫȡȢȗȢ ©ȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿ ȝȠȢȖǻȤȡǻȥȡȢȠȧ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ
ȥȖǻȦȧȢȥȓȗȡȧȦȢȗȢȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȢȲȥȖǻȘȢȠǻȥȦȲțȡȔȫȧȭș
ȝ Ȫǻȡȡș Ȧș ȭȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡș ț ȗȤȔȡȜȫȡȜȠ țȧȥȜȟȟȓȠ ǻț
ȥȜȦȧȔȪǻǿȲ´ȔȕȢȔȕȢµȧȓȞǻȝȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ
ȟȲȘȜȡȜ ȓȞ ȗșȤȢȓª ǧȢȣȢȤȢȖ Ǘ Ǣ ǤȧȦȰ  ǡȜȨȯ
ȡȔȤȢȘȢȖ ȠȜȤȔ ǡ  ǧ  Ǧ   Ƕȡ ȥȟȢȖȔȠȜ
ȖȣȟȜȖȨȢȟȰȞȟȢȤȣȤȢȥȦȢȤȢȖȢȁȠȢȘșȟǻȥȖǻȦȧȣȢțȡȔȫȜȖȥȓ
ȡȔȤȢțȖȜȦȞȢȖǻǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȢȕȤȔțȧȘȢȤȢȗȜȡșȦǻȟȰȞȜȡȔ
ȠȢȦȜȖȡȢȠȧȔȝȡȔȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȠȧȤǻȖȡǻ—ȡȔȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ
ȟǻȤȢșȣǻȫȡȢȗȢȦȖȢȤȧȭȢțȔȥȖǻȘȫȧǿǻȥȡȧȖȔȡȡȓȖȩȧȘȢȚ
ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻȣȢșȦȔȡȜțȞȜȗȟȜȕȜȡȡȜȩȔȤȩșȦȜȣȡȜȩȠȢȘșȟșȝ
Ǩ ȞǻȟȰȞȢȩ ȦȖȢȤȔȩ ȫȔȥǻȖ țȔȥȟȔȡȡȓ ©ǣȝ ȓ ȥȖȢȗȢ
ȫȢȟȢȖǻȞȔª ©ǣȝ ȣǻȬȟȔ ȓ ȧ ȓȤ țȔ ȖȢȘȢȲª ©ǨȦȢȣȦȔȟȔ
ȥȦșȚșȫȞȧª  ȢȕȤȔț ȥȦșȚșȫȞȜ ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȣȢȕȧȦȢȖȢȠȧ ȤȢ
țȧȠǻȡȡǻȓȞțȡȔȝȢȠȔȘȢȤȢȗȔ©ȖǻȘȬȜȡȞȧȘȢȬȜȡȞȧª©țȔ
ȖȢȘȢȲª ȔȕȢ ©ȫșȤșț ȓȤ  ǬșȤșț ȗȢȤȧ ȥșȤȘșȡȰȞȢ  ǢȔ
ȕȔțȔȤª Ǩ ȣȢșțǻȁ ©ǣȝ ȣǻȬȟȔ ȓ ȧ ȓȤ țȔ ȖȢȘȢȲª ȦȤȔȣ
ȟȓȲȦȰȥȓ șȟșȠșȡȦȜ ȚȔȡȤȧ ȣȤȢȞȟȓȦȦȓ ȞȢȦȤȜȝ ȣȢȥǻȘȔȖ
ȣȢȠǻȦȡș ȠǻȥȪș Ȗ ȡȔȤȢȘȡǻȝ ȞȧȟȰȦȧȤǻ ȦȔ ȠǻȨȢȟȢȗ ȧȓȖ
ȟșȡȡȓȩ ©ǙȤȧȚș Ƞǻȝ ȞȢȩȔȡȜȝ  ǤȢȕȜȝ Ȧșȕș ȥȜȟȔ
ǖȢȚȔ  ǢȔ ȡȔȗȟǻȝ ȘȢȤȢțǻª ǤȔȤȔȟșȟȰȡȢ ț ȤȢțȖȜȦȞȢȠ
ȠȢȦȜȖȧ Ȭȟȓȩȧ țȔȞȢȤǻȡșȡȢȗȢ ȧ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȢȕȤȔțȡǻȥȦȰ
ȣȢȗȟȜȕȟȲǿȦȰȥȓȤȢțȤȢȕȞȔȝȢȗȢȥșȠȔȡȦȜȞȜȣȢȖ·ȓțȔȡȢȁǻț
ȥȧȦȢǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȠȔȖȦȢȤȥȰȞȜȠȡȔȫȔȟȢȠǭșȖȫșȡȞȔ—
ȝȢȗȢǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨǻǿȲȣȤȢȖǻȘșȡȪǻȔȟǻțȠȢȠșȦȜȞȢȲȦȢȭȢ
ǴȞ ȧȦȤȔȦȔ ǻȥȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȓȞ ȥȜȠȖȢȟ țȔȕȧȦȦȓ ȠȢȚș
ȣȤȢȫȜȦȧȖȔȦȜȥȓ țȡȜȞȡșȡȡȓ ©ȣȤȢȦȢȣȦȔȡȢȗȢ Ȭȟȓȩȧª
ȞȢȟȜ ȖǻȘ ȡȰȢȗȢ ©ǻ ȥȦșȚȞȜ ȠȔȟȢȁª ȡș ȟȜȬȜȟȢȥȓ ©Ǚș
Ț ȦȜ ȘǻȖȥȓ Ȗ ǴȤ ȗȟȜȕȢȞȜȝ  ǤȤȢȦȢȣȦȔȡȜȝ Ȭȟȓȩȧ" 
ǬȜ ȥȔȠ țȔȤǻȥ ȦșȠȡȜȠ ȟǻȥȢȠ  ǬȜ ȦȢ țȔȥȔȘȜȟȜ  ǢȢȖǻ
ȞȔȦȜ"ª ©ǪȢȟȢȘȡȜȝ ǴȤª  ǧȢȕȦȢ ȝȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȟȲȘȥȰȞș
ȕșțȣȔȠ·ȓȦȥȦȖȢȔȕȢȣȤȢȪǻȟșȥȣȤȓȠȢȖȔȡȧȣȢȟǻȦȜȞȧȞȢȟȢ
ȡǻȔȟȰȡȢȁȖȟȔȘȜ
Ǩ țȔȥȟȔȡȫǻȝ ȣȢșțǻȁ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟǻțȢȖȔȡȔ ȥșȠȔȡȦȜȞȔ
Ȭȟȓȩȧ ȥȦȔǿ ȘșȘȔȟǻ ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡǻȬȢȲ țȕȔȗȔȫȧǿȦȰȥȓ
ȡȜțȞ ȢȲ ȡȢȖȜȩ țȡȔȫșȡȰ ȦȔ ǻȘșȝ ǜ·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȢȕȤȔț
ȖșȤȥ ȦȖȢȖȢȗȢ Ȭȟȓȩȧ ȦȢȕȦȢ ȞȔțșȡȡȢȗȢ ȧȡǻȨǻȞȢȖȔȡȢȗȢ
ȕșțȟȜȞȢȗȢǦȔȠșȡȔȦȔȞȢȠȧȬȟȓȩȧȣǻȘȞȢȤȫȠȢȲțȧȣȜ
ȡȜȟȜȥȓȡȔȣșȤșȣȢȫȜȡȢȞȔȤșȬȦȔȡȦȜȖȣȢșȠǻ©ǴȞȕȜȦȢȕǻ
ȘȢȖșȟȢȥȓª ǣȣȢțȜȪǻȝȡȧ ȣȔȤȧ ȝȢȠȧ ȦȖȢȤȜȦȰ ȥȖȓȦȜȝ
ȬȟȓȩțȖǻȟȰȡșȡȜȩȢȘȤȔȕȥȦȖȔȟȲȘșȝȓȞȪșȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ
ȖȣșȤșȥȣǻȖǻțǖǻȕȟǻȁ©ǶȥȔǻȓǘȟȔȖȔª©ǣȚȜȖȧȦȰȥȦșȣȜ
ȢțșȤȔ  Ƕ ȡș ȖșȤȥȦȖȢȖǻȁ  Ǖ ȖȢȟȰȡǻȁ ȬȜȤȢȞǻȁ  ǦȞȤǻțȰ
ȬȟȓȩȜȥȖȓȦǻȁǤȤȢȥȦșȟȓȦȰȥȓǻȡșȡȔȝȘȧȦȰǭȟȓȩǻȖȦȜȩ
ȖȟȔȘȜȞȜǕȤȔȕȜȦȜȠȜȬȟȓȩȔȠȜǖșțǼȖȔȟȦȧǻȞȤȜȞȧ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ǤȢțǻȩȢȘȓȦȰȥȓ ȘȢȞȧȣȜ  ǥȔȘǻ ȦȔ Ȗșȥșȟǻª ǜȔȖȖȔȚȠȢ
ȞǻȟȰȞȔȤȔțȢȖș ȣȢȖȦȢȤșȡȡȓ ȡȔȘȔǿ ȥȟȢȖȧ ©Ȭȟȓȩª ȦȔȞȢȗȢ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȗȢ ȥȠȜȥȟȢȖȢȗȢ ȡȔȖȔȡȦȔȚșȡȡȓ ȭȢ ȞȢȤșȟȲǿ ț
ȕǻȕȟǻȝȡȜȠȦșȞȥȦȢȠǣȕȤȔț©ȖȢȟȰȡǻȁ!ȬȟȓȩȜȥȖȓȦǻȁª
ȡȔ ȘȧȠȞȧ ǳ ǶȖȔȞǻȡȔ ©ȢțȡȔȫȔǿ ȡș Ȭȟȓȩ ȘȢ ǖȢȗȔ ȓȞ
ȧ ǖǻȕȟǻȁ ǻ ȡȔȖǻȦȰ ȡș ȥȦǻȟȰȞȜ ȤșȔȟȰȡǻ ȘȢȤȢȗȜ ȥȞǻȟȰȞȜ
ȡȔȤȢȘȡǻȬȟȓȩȜȘȢȖȢȟǻȝȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻª ǶȖȔȞǻȡ
ȥ ǤȢȗȢȘȚȧȲȫȜȥȰǻțțȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȜȠȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓȠ
ȟȜȬșȧȦȢȫȡȜȠȢȭȢȣȤȢȚȢȘȡǻȤșȔȟȰȡǻȘȢȤȢȗȜȥȣȤȔȖȘǻ
ȡș ȝȘșȦȰȥȓ ȗȟȜȕȢȞȢ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȝ țȔ ȥȖȢǿȲ ȣȤȜȤȢȘȢȲ
ȢȕȤȔțȣȤȢȫȜȦȧǿȦȰȥȓȖȠșȚȔȩȘȖȢȩȥȜȥȦșȠ—ȥȖǻȦȧǖǻȕȟǻȁ
ȦȔǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȢșțǻȁ
ǡȢȦȜȖȬȟȓȩȧȖȜȥȦȧȣȔǿȣȢȥȧȦȡǻȠȥȲȚșȦȡȜȠȫȜȡȡȜȞȢȠ
ȧ ȞǻȟȰȞȢȩ ȦȖȢȤȔȩ ǻ ȁȩ ȖȔȤȦȢ ȣȤȢȔȡȔȟǻțȧȖȔȦȜ Ȗ ȪȰȢȠȧ
ȔȥȣșȞȦǻȢȞȤșȠȢǤȢȠǻȦȡșȠǻȥȪșȢȕȤȔțȬȟȓȩȧȣȢȥǻȘȔǿȖ
ȣȢșȠǻ©ǟȔȦșȤȜȡȔª — ȣȢȘǻȁȓȞȢȁȣȢȫȜȡȔȲȫȜǻț
ȘȤȧȗȢȁȫȔȥȦȜȡȜȝȘȢȢȥȦȔȡȡȰȢȁ—ȣ·ȓȦȢȁȤȢțȗȢȤȦȔȲȦȰȥȓ
ȥȔȠș ȡȔ Ȭȟȓȩȧ ȔȕȢ ȣȢȕȟȜțȧ ȡȰȢȗȢ ǧȔ ȝ ȥȔȠ ȠȢȦȜȖ
ȖȜȤȜȡȔǿ Ȗ ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȩ ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ țȕȔȗȔȫȧȲȫȜ
ȤȢțȣȢȖǻȘȰ ȘȢȘȔȦȞȢȖȜȠȜ ȥȠȜȥȟȢȖȜȠȜ ȡȲȔȡȥȔȠȜ ǧȔȞ
ȢȕȤȔțȘȢȤȢȗȜț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓȖțȔȖșȤȬșȡȡǻȣșȤȬȢȁȫȔȥȦȜȡȜ
©ȖșȤȡȧȟȜȥȰȠȢȥȞȔȟȜȞȜǻȡȬȜȠȜȬȟȓȩȔȠȜª ȤȤ—
  — ȦȢȕȦȢ ȫșȞȔȡȡȓ ǟȔȦșȤȜȡȜ ȠȔȤȡș ȖȢȡȔ ȪȰȢȗȢ
ȭș ȡș țȡȔǿ ȡȔ ȖǻȘȠǻȡȧ ȖǻȘ ȧȚș ȣȢǻȡȨȢȤȠȢȖȔȡȢȗȢ
ȫȜȦȔȫȔ ǣȕȤȔț Ȭȟȓȩȧ ȦȧȦ ȢțȡȔȫȧǿ ȣȢȫȔȦȢȞ ȔȞȦȜȖȡȢȁ
ȨȔțȜ ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ ȦȤȔȗǻȫȡȢȁ ȞȢȟǻțǻȁ ȚȜȦȦȓ ȗșȤȢȁȡǻ ǢȔ
ȕȜȦȢȠȧȬȟȓȩȧțȔȟȜȬȔȲȫȜȤǻȘȡșȥșȟȢǟȔȦșȤȜȡȔȣȟȔȫș
ȧȥȖǻȘȢȠȟȲȲȫȜȡșȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȣȢȖșȤȡșȡȡȓȘȢȘȢȠȧǤȤȢȁȁ
ȣȢȡșȖǻȤȓȡȡȓȬȟȓȩȔȠȜ—ȘȔȟȰȬȔȤȢțȣȢȖǻȘȰȔȖȦȢȤȔȭȢ
ȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧǿȦȰȥȓ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ȖǻȘȥȦȧȣȢȠ ȣȤȢ ©ȘȔȟșȞȜȝ
Ȭȟȓȩª ȡȔ ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȧ ©ǜȡȔȲ ȝȢȗȢ țȡȔȲ  ǕȚ ȡȔ
ȥșȤȪǻ ȣȢȩȢȟȢȡș  ǴȞ ȝȢȗȢ țȗȔȘȔȲª ȤȤ —  Ȗ
ȓȞȢȠȧ ȖǻȘȕȜȖȥȓ ȕȢȟȲȫȜȝ ȥȣȢȗȔȘ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȢ ȣǻȬȜȝ
ȣșȤșȩǻȘǻțȖȔȟȞȢȲǻȡȞȤǻȣȔȞǻȖȣȔȡȔǤǚȡȗșȟȰȗȔȤȘȦȔț
ǗǻȟȰȡȔ ȘȢ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ  Ǩ ȣȢșȠǻ ©ȘȔȟșȞȜȝ Ȭȟȓȩª
ȥȟǻȘ ȤȢțȧȠǻȦȜ ȓȞ ȖȜȤȔțȡȧ ȞȢȡȞȤșȦȡȧ ȘșȦȔȟȰ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ
ȣȤȢ ȖȔȚȞș ȘȢȟȔȡȡȓ ȗșȤȢȁȡșȲ ȘȢȤȢȗȜ ǻ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ț ȪȜȠ
ȁȁ ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ ǗȔȚȟȜȖȜȝ ȨȔȕȧȟȰȡȜȝ ȞȢȠȣȢȡșȡȦ —
țȧȥȦȤǻȫ ȡȔ Ȭȟȓȩȧ ȣȢȕȟȜțȧ ǟȜǿȖȔ ǻț ȫȧȠȔȞȔȠȜ ȧ ȓȞȜȩ
ǟȔȦșȤȜȡȔȤȢțȣȜȦȧǿȘȢȤȢȗȧȖǡȢȥȞȢȖȭȜȡȧǟȤȔȝȘȢȤȢȗȜ
Ț ȧ ȞȧȤșȡǻ ȟǻȥȡȜȞǻȖ ȖȢȡȔ ȡȢȫȧǿ ȡȔȣșȤșȘȢȘȡǻ ȦȢȗȢ ȓȞ
ȖȜȣȔȘȢȞ țȖșȘș ȁȁ ț ȠȢȥȞȔȟșȠțȖȔȕȡȜȞȢȠ ǟȧȟȰȠǻȡȔȪǻȓ
ȣȢșȠȜ—țȧȥȦȤǻȫǻțȦȜȠȚșȢȨǻȪșȤȢȠ—ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ
©ȥșȤșȘȬȟȓȩȧªǗǻȘȦȤȧȫșȡȔȡșȗǻȘȡȜȞȢȠǟȔȦșȤȜȡȔȥȖȢȲ
ȘȜȦȜȡȧ ©ȡȔ Ȭȟȓȩ ȣȢȟȢȚȜȟȔª Șș ȩȟȢȣȫȜȞȔ ȖȜȣȔȘȞȢȖȢ
ȤȓȦȧȲȦȰ ȟǻȥȡȜȞȜ ǜȔȖșȤȬșȡȡȓ ȦȖȢȤȧ — țȧȥȦȤǻȫ
ȕȔȦȰȞȔ ț ǶȖȔȥșȠ ȡȔ Ȭȟȓȩȧ ȘȢ ǟȜǿȖȔ ȞȢȟȜ ȠȢȤȔȟȰȡș
ȖȜȤȢȘȚșȡȡȓ ȢȨǻȪșȤȔ ȤȢțȞȤȜȖȔǿȦȰȥȓ ȢȥȦȔȦȢȫȡȢ ǩǻ
ȡȔȟȰȡǻ ȤȓȘȞȜ ©ǤȢȠȢȟȜȟȜȥȰ ȡȔ ȥȩǻȘ ȥȢȡȪȓ  ǤǻȬȟȜ
ȣȢȡȔȘ ȬȟȓȩȢȠª ȨǻȞȥȧȲȦȰ ȧ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȫȜȦȔȫȔ ȘȔȟȰȬȧ
ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȧ ȘȢȟȲ ȩȟȢȣȫȜȞȔ ȓȞȢȗȢ ȭș ȤȔț ȖǻȘȪȧȤȔȖȥȓ
ȕȔȦȰȞȢǻțȔȖșȤȬȧȲȦȰȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȠȢȦȜȖȧȘȢȤȢȗȜȭȢ
ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢȔȥȢȪǻȲǿȦȰȥȓȖȣȢșȠǻțȡșȭȔȥȦȓȠ ȣȤȜȠǻȤȢȠ

ȘȖǻȫǻ ȣȢȖȦȢȤșȡȢ ȤȓȘȢȞ ©ǭȟȓȩȜ ȣǻȥȞȜ ȗȢȤșª  ǧ ȫ
ȠȔȝȚșȖȥǻȣȢȘǻȁȖ©ǟȔȦșȤȜȡǻªȟȢȞȔȟǻțȢȖȔȡȢȡȔȣȢȡȓȦȦǻ
©Ȭȟȓȩª ȢȕȤȔț ȓȞȢȗȢ ȖȜȥȦȧȣȔǿ ȥȠȜȥȟȢȢȤȗȔȡǻțȧȲȫȜȠ
ȫȜȡȡȜȞȢȠ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ǤȢȣȤȜ țȡȔȫȡȧ ȖǻȘȘȔȟșȡǻȥȦȰ ǻ
ȤǻțȡȢȤǻȘȡǻȥȦȰ țȢȕȤȔȚȧȖȔȡȜȩ ȩȧȘȢȚ ȣȤȢȥȦȢȤǻȖ ȦȖǻȤ
ȥȣȤȔȖȟȓǿ ȖȤȔȚșȡȡȓ ȘȢȖșȤȬșȡȢȁ ȪǻȟȢȥȦǻ ȡș Ȗ ȢȥȦȔȡȡȲ
ȫșȤȗȧ țȔȖȘȓȞȜ ȘȢȠǻȡȧȖȔȡȡȲ ȠȢȦȜȖȧ ȘȢȤȢȗȜ ȭȢ ȡȔȘȔǿ
ȣȢșȠǻȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȢȁȖȜȞǻȡȫșȡȢȥȦǻȦȔȥȠȜȥȟȢȖȢȁǿȘȡȢȥȦǻ
ǤȢȞȔțȢȖȢ ȭȢ ȝ ȥȔȠ ǭșȖȫșȡȞȢ ȧȥȖǻȘȢȠȟȲȖȔȖ ȪȲ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȧ ȢȥȢȕȟȜȖǻȥȦȰ ȦȖȢȤȧ țȗȢȘȢȠ ȦȔȞ țȗȔȘȧȲȫȜ
ȣȤȢȡȰȢȗȢ©ǢșȖșȟȜȞǻȁȦȤȜȟǻȦȔ!ǗȜȥȧȬȜȟȜȫȔȘȢȠ
ȘȜȠȢȠǧǻȁȘȢȕȤǻȥȟȰȢțȜǮȢȟȜȟȜȥȓțǟȔȦȤȧȥșȲǗ
ȠȢȥȞȢȖȥȰȞǻȝȘȢȤȢțǻª ©ǧȤȜȟǻȦȔª 
ǣȘȡȜȠǻțțȔȥȢȕǻȖȣȢȘǻǿȖȢȗȢȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȘȢȤȢȗȔȥȦȔȟȔ
Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª Șș ȖȔȚȟȜȖș ȠǻȥȪș Ȗ ȤȢțȖȜȦȞȢȖǻ
ȥȲȚșȦȧ ȖǻȘȖșȘșȡȢ ȣȤȢȥȦȢȤȢȖȜȠ ȣșȤșȠǻȭșȡȡȓȠ ȗșȤȢȁȖ
ȦȔ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȝ ȦȢȣȢȡǻȠǻȪǻ ȡȔȥȜȫșȡǻȝ ǻȥȦȢȤ ȔȟȲțǻȓȠȜ
ȘȜȖ ȞȢȠșȡȦȔȤ ȘȢ ȣȢșȠȜ Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ǧ   Ǩ ȖȥȦ
ȫȔȥȦȜȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȥȣȢȤȓȘȚȔǿ ȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ ©Ȗ ȘȔȟșȞȧ
ȘȢȤȢȗȧª ȠȔȲȫȜ ȡȔ ȧȖȔțǻ ȖȢȫșȖȜȘȰ ȡșȣȤȢȥȦȧ ȤșȪșȣȪǻȲ
ȦȖȢȤȧ ȫȜȦȔȫȔȠȜ ǻ ȞȤȜȦȜȞȢȲ Ǩ ȣȢșȠǻ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ ȡș
ȤȔțȤȧȬȔȲȦȰȧȘȢȤȢȗȧȭȢȥȦȔȡȢȖȜȦȰȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝțȔȥǻȕ
ȥȲȚșȦȡȢȗȢȤȧȩȧȦȔțȠǻȡȜțȢȕȤȔȚȧȖȔȡȜȩȞȔȤȦȜȡǙȖǻȫǻ
ȠȔȝȚș ȘȢȥȟǻȖȡȢ ȣȢȖȦȢȤȲǿȦȰȥȓ ȨȤȔțȔ ȣȤȢ ©Ȧǻ ȬȟȓȩȜ
ȭȢȓȠǻȤȓȖǡȔȟȜȠȜȡȢȗȔȠȜª ȣǻțȡǻȬșȁȁȣșȤșȢȥȠȜȥȟȜȖ
ǡ ǥȜȟȰȥȰȞȜȝ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǦȟȢȖȢ ȣȤȢ ȤǻȘȡȧ ȠȔȦǻȤª  —
Ȫș țȔȥȖǻȘȫȧǿ ȭȢ ȣȢșȦ ȡȔȘȔȖȔȖ ȖșȟȜȞȢȗȢ țȡȔȫșȡȡȓ
ȥȖȢȁ Ƞ ȠȔȡȘȤȔȠ ©ȬȟȓȩȔȠȜ  Ǚș ȝȬȟȜ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜª
ǜȔȖȘȓȞȜ ȦȔȞȜȠ ȟșȘȰ ȣȢȠǻȦȡȜȠ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ȘșȦȔȟȓȠ ȔȖ
ȦȢȤ ȘȢȥȓȗȔǿ ǻȡȦȜȠǻțȔȪǻȁ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȣșȤșȞȢȡȧǿ ȫȜȦȔȫȔ
Ȗ ȁȁ ȣȤȔȖȘȜȖȢȥȦǻ ȧȥȦȔȡȢȖȟȲǿ ȭȜȤȜȝ ȘǻȔȟȢȗ ǻț ȡȜȠ
ǦȖȢǿȤǻȘȡȜȠ țȔȥȢȕȢȠ ȤșȦȔȤȘȔȪǻȁ ȣȢȘǻȝ ȘȢȤȢȗȔ ȥȟȧȗȧǿ Ȗ
șȣǻțȢȘǻȞȢȟȜȣȢȖșȤȡȧȖȬȜȥȰǻțȣȤȢȭǻțȡșȥȜȟșȡȔǘȔȡȡȔ
ȘȢȚȜȘȔǿȥȖȢȗȢȥȜȡȔȫȧȠȔȞȔ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ǻȪșȫșȞȔȡȡȓ
ȖǻȘȦȓȗȧǿȁȁȖȚșȡșȠȜȡȧȫȧȥȠșȤȦȰǤȤȜȞȠșȦȡȢȭȢȠȔȦȜ
ȣȢȕȢȲǿȦȰȥȓȫȜǡȔȤȞȢȡșțȔȡșȘȧȚȔȖȧȘȢȤȢțǻ—Ȭȟȓȩ
ȦȧȦȔȥȢȪǻȲǿȦȰȥȓțȡșȕșțȣșȞȢȲ
ǦȲȚșȦȣȢșȠȜ©ǡȔȤǻȓªȦȔȞȢȚțȡȔȫȡȢȲȠǻȤȢȲǼȤȧȡ
ȦȧǿȦȰȥȓȡȔȤȢțȗȢȤȦȔȡȡǻȠȢȦȜȖȧȬȟȓȩȧȥȔȠșȖȘȢȤȢțǻǖȢȗ
ȣȢȥȟȔȖ ȗșȤȢȁȡǻ ȘȜȦȜȡȧ ©ǡȔȤǻȓ ț Ȭȟȓȩȧ ȡș ȖȥȦȔȖȔȟȔ 
ǡȔȤǻȓȥȜȡȔȣȤȜȖșȟȔª ȤȤ— ȔȡșȕșțȣșȫȡǻȝȖȦșȫǻ
ȥȖȓȦȢȗȢȥǻȠșȝȥȦȖȔȘȢǾȗȜȣȦȧȖǻȘȖșȘșȡȢȖȔȚȟȜȖșȠǻȥȪșȖ
ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȣȤȢȡșȟșȗȞȧȘȢȤȢȗȧȘȢȤșȫǻȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ
ȥȖǻȘȫȜȦȰȥȣǻȖȫȧȦȟȜȖȢǻȤȢȡǻȫȡȔțȗȔȘȞȔȣȤȢȥȠșȤȦȰȢȥȟȜȪǻ
ȡȔȓȞǻȝȁȩȔȟȔȠȔȦȜǶȥȧȥȔ©ǧȔțȘȢȩȟȔȦȜȠȔȕȧȦȰȘȢȤȢȗȔ
ǧȔȞȜ țȔȖȔȘȜȟȔ ȦȢȕǻ"ª ȤȤ —  Ǥǻȥȟȓ ȥȠșȤȦǻ
ǶȤȢȘ Ȕ ȤȢȘȜȡȔ ȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ ȘȢ țȔȡșȘȕȔȡȢȁ ȘȢȠǻȖȞȜ
ǤȢȘȢȟȔȖȬȜ Ȫǻ ȥȞȟȔȘȡǻ ȘȢȤȢȗȜ ǡȔȤǻȓ ȧȥȖǻȘȢȠȟȲǿ Ȧȧ
ȢȥȢȕȟȜȖȧ ȠǻȥǻȲ ț ȓȞȢȲ ȁȁ ȥȜȡ ȣȤȜȝȬȢȖ ȧ ȥȖǻȦ ǣȦȚș
ȠȢȦ ȜȖ ȘȢȤȢȗȜ ȣȤȜȥȧȦȡǻȝ ȧ ȘȤȧȗǻȝ ȫȔȥȦȜȡǻ ȣȢșȠȜ
ȥȣȤȜȓǿ ȣșȤșȞȢȡȟȜȖȢȥȦǻ țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȡșțȖȜȫȔȝȡȜȩ Ȣȕ
ȥȦȔȖȜȡ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ǶȥȧȥȔ ǪȤȜȥȦȔ ȥȦȤȔȚȘȔȡȰ ȭȢ ȥȧ
ȘȜȟȜȥȓȗșȤȢȁȡǻȣșȤșȢȥȠȜȥȟșȡȡȲȣȢȥȦȔȦǻȥȔȠȢȁǡȔȤǻȁț
ȣȢȞȤȜȦȞȜȡȔǖȢȚȧǡȔȦǻȤ

ǭǠǴǪǙǣǥǣǘǕ

ǡȢȦȜȖ Ȭȟȓȩȧ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȫȔȥȦȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝ ǻț
ȥȜȠȖȢȟǻȞȢȲȤȢțȣȧȦȦȓțȡȔȫșȡȡȓȓȞȢȗȢȦȔȞȢȚȬȜȤȢȞȢ
ȤȢțȗȔȟȧȚșȡǻ ǤșȤșȘȧȥǻȠ ȤȢțȣȧȦȦȓ — ȗȤȢȠȔȘȥȰȞș
ȠǻȥȪșȣȧȕȟǻȫȡșțȔȥȖȢǿȲȨȧȡȞȪǻǿȲȦȢȠȧȦȧȦ©ȞȢȕțȔȤ
ȥȜȘȜȦȰǧȔȡȔȞȢȕțǻȗȤȔǿª ©ǧȔȤȔȥȢȖȔȡǻȫª ǙȢȪȰȢȗȢ
țȡȔȫșȡȡȓ ȕȟȜțȰȞș ȤȢțȣȧȦȦȓ Ȗ ȤșȔȟȰȡȢȠȧ ȤȢțȧȠǻȡȡǻ —
ȓȞȣșȤșȩȤșȥȦȓȥǻȟȰȥȰȞȜȩȖȧȟȜȪȰ ȤǻȘȞȢ—ȠǻȥȰȞȜȩ©Ƕ
ȠȢȥȞȔȟǻȡȔȤȢțȣȧȦȦȓȩǨȚșȠȢȬȦȤȧȖȔȟȜȥȰª—©ǦȢȡ—
Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ȤȤ —  ȓȞ ȣȢȠǻȦȡș
ȠǻȥȪș Șǻȁ — ȞȧȣȜ ȦȤȧȣǻȖ ȡȔ ȤȢțȣȧȦȦȓȩ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª 
ǤȢȬȜȤșȡș ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȤȢțȣȧȦȦȓ ȓȞ ȠǻȥȪȓ Șș ȫȜȡȜȦȰȥȓ
ȗȟȧȠ țȡșȖȔȗȔ ȖǻȘ ȫȢȗȢ ȣȤȜȠǻȤȢȠ ©ȦșȥȟȓȤ ȧȕȢȗȜȝª
ȖȕșȤǻȗǡȔȤǻȲ©ǡȢȟȜȥȓȝȘȓȞȧȝȭȢȡșȞȜȡȧȖǮȢȡȔ
ȤȢțȣȧȦȦȓȡșȣȤȢȗȡȔȖª ȤȤ— ǕȢȦȥȜȡȣȢȞȤȜȦȞȜ
ȥȖȢȲțȡșȖȔȚșȡȧȠȔȦǻȤ©ȣȢȞȜȡșǟȔȟǻȞȢȲȡȔȤȢțȣȧȦȦǻ
ǮȢȕȥȢȕȔȞȘȤȔȚȡȜȟȔª ©ǨȡȔȬǻȠȤȔȁȡȔțșȠȟǻª 
ǜȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȠȢȦȜȖȤȢțȣȧȦȦȓȖǭșȖȫșȡȞȔȡșȖȜȥȦȧ
ȣȔǿ ȖȔȗȢȠȜȠ ȥȲȚșȦȡȜȠ ȫȜȡȡȜȞȢȠ ȓȞ ȧ ȤȓȘǻ ȦȖȢȤǻȖ
ȥȖǻȦȢȖȢȁ ȟȤȜ ȡȔȦȢȠǻȥȦȰ ȥȦȔǿ ȖȔȚȟȜȖȢȲ ȥȞȟȔȘȢȖȢȲ
ȥȜȠȖȢȟǻȞȜ ȦȖȢȤȧ ȝȢȗȢ ȣȤȜȩȢȖȔȡȜȩ țȠǻȥȦǻȖ ǜȗǻȘȡȢ ț
ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȜȠ ȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓȠ ȩȧȘȢȚ ȦșȞȥȦǻȖ ȡȔ ȤȢț
ȘȢȤǻȚȚǻ ǻȥȡȧǿ ȣȔȤȔȟșȟȰȡȜȝ ȥȖǻȦ ȞȢȦȤȜȝ ȢȘȡȢȫȔȥȡȢ ǻ
ȦȢȦȢȚȡȜȝ ǻ ȣȤȢȦȜȟșȚȡȜȝ ȤșȔȟȰȡȢȠȧ ǤșȤșȩȤșȥȦȓ țȔ
ȡȔȤȢȘȡȜȠȜȧȓȖȟșȡȡȓȠȜ—ȠǻȥȪșȘșȣȤȜȥȧȦȡȓȡșȫȜȥȦȔ
ȥȜȟȔȦȧȦȩȢȖȔȲȦȰțȔȟȢȚȡȜȩȠșȤȪǻȖȔȕȜȖȢȡȜȡșțȡȔ
ȝȬȟȜ ȘȢȤȢȗȜ ȡȔțȔȘ ǜșȟșȡȜȡ Ǚ ǟ ǣȫșȤȞȜ ȤȧȥȥȞȢȝ
ȠȜȨ ȢȟȢȗȜȜ ǨȠșȤȬȜș ȡșșȥȦșȥȦȖșȡȡȢȝ ȥȠșȤȦȰȲ Ȝ
ȤȧȥȔȟȞȜǤȗǗȯȣǦ ǦȔȠșȡȔȤȢțȘȢȤǻȚȚǻ
ț·ȓȖȟȓȲȦȰȥȓȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡǻȠǻȨǻȫȡǻǻȥȦȢȦȜȣșȤșȘȧȥǻȠ—
ǙȢȟȓ ȞȢȦȤȔ ȦȧȦ ȠȢȚș ȢȕșȤȡȧȦȜȥȓ ǢșȘȢȟșȲ ǙȢȥȜȦȰ
ȣȢȬȜȤșȡȜȠ ǿ ȞȔțȞȢȖȜȝ ȠȢȦȜȖ ȞȢȟȜ ȡȔ ȤȢțȘȢȤǻȚȚǻ
ȗȢȟ ȗșȤȢȝ ȘȢȞȢȡȧǿ ȖȜȕǻȤ Ȭȟȓȩȧ ȩȢȫȔ ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ ȝȢȗȢ
ȣȢȘȔȟȰȬȧ ȘȢȟȲ ȡȔȣșȤșȘ ȖȜțȡȔȫșȡȢ ȖȢȡȔ ȡș țȔȟșȚȜȦȰ
ȢȘ ȪȰȢȗȢ ȖȜȕȢȤȧ Ǣș ȫȧȚș ȦȔȞș ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȢȫșȖȜȘȡȢ
ǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ Ȗ ȡȰȢȗȢ ȤȢțȣȧȦȦȓ — ȠǻȥȪș ȡșȕșțȣșȫȡș
ȥȧȠȡǻȖȡșǢȔȖǻȘȠǻȡȧȖǻȘȗșȤȢȁȖȨȢȟȰȞȟȢȤȧȔȖȦȢȤȧȣȢ
șțǻȁ©ǕȡȧȠȢțȡȢȖȧȖǻȤȬȧȖȔȦȰªȡȔȥȣȤȔȖȘǻȥȔȠțȘǻȝȥȡȲǿ
ȖȜȕǻȤȩȢȫǻȡșȖȘȔȟȜȝȫȜȠȘȢȞȢȤȓǿȥȖȢȁȝȟșȗȞȢȖȔȚȡǻȝ
ȘȢȟǻ ȖȢȡȔ ©ȕȔȫ ȭȢ ȡȔȤȢȕȜȟȔ  ǟȜȡȧȟȔ ȠȔȟȢȗȢ  ǢȔ
ȤȢțȣȧȦȦǻ ȦȔ ȝ ȕȔȝȘȧȚș  Ǖ ȖȢȡȢ ȧȕȢȗș  ! ǣȣȜ
ȡȜȟȢȥȰǗȣȧȥȦȜȡǻȖȡșȖȢȟǻª
ǡșȦȔȨȢȤȜȫȡǻȤȓȘȞȜ©ǶȘșȡȰǻȡǻȫȣȟȔȫȧǢȔȤȢțȣȧȦ
Ȧȓȩ ȖșȟșȟȲȘȡȜȩª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȤȤ — 
ȢțȡȔȫȧȲȦȰȢȘȡȧțȠȔȗǻȥȦȤȔȟȰȡȜȩǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦșȠ—
ȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȡȓȟȜȩȔȕǻȘȜȦȔȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩǻțȪȜȠțȔȞȟȜȞȔȠȜ
ȘȢ ȟȲȘșȝ ȥȩȔȠșȡȧȦȜȥȓ ȣȢȖșȤȡȧȦȜȥȓ ȘȢ ȣȤȔȖȘȜ ȖȜ
ȕȢȤȲȖȔȦȜȥȣȤȔȖșȘȟȜȖǻȥȦȰǢȔȘȧȠȞȧǶȖȔȞǻȡȔ©ȪǻȤȓȘȞȜ
ȓȖȡȢȣșȤșȗȧȞȧȲȦȰȥȓțȤȓȘȞȔȠȜǟȡȜȗȜȣȤȢȤȢȞȔǶǿȤșȠǻȁ
,; ȖțȓȦȜȠȜǭșȖȫșȡȞȢȠțȔșȣǻȗȤȔȨȘȢȡȔȣȜȥȔȡȢȗȢ
ȠǻȥȓȪșȠ ȤȔȡǻȬș ´ǟȔȖȞȔțȧµª ǶȖȔȞǻȡ  ȥ  
ǦȣȤȔȖȘǻ ȦȧȦ ȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȥȣȢȤǻȘȡșȡǻȥȦȰ ǻț ȣȟȔȫșȠ
ǾȤșȠǻȁ—©ȢȕȤȔțȢȠȣȤȢȤȢȞȔȖȜȞȤȜȖȔȫȔȭȢȠȔȤȡȢțȔ
ȞȟȜȞȔǿ ȘȢ ȥȖȢȁȩ ȥȣǻȖȖǻȦȫȜțȡȜȞǻȖª ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ  
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ȢȘȡȔȞțȔȖȖȔȚȠȢȭȢȖșȣǻȗȤȔȨǻȘȢȣȢșȠȜȡșȠȔǿțȗȔȘȞȜ
ȣȤȢ ȤȢțȣȧȦȦȓ ȓȞ ǻ ȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȝ ȞȡȜțǻ ǖǻȕȟǻȁ — Ȫș
ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ȡȢȖȔȪǻȓ ǻ ȖȢȫșȖȜȘȰ ȣȢșȦ ȡȔȘȔȖȔȖ ȁȝ
ȣșȖȡȢȗȢ țȡȔȫșȡȡȓ ǠȢȞȧȥ ȣșȤșȩȤșȥȦȓ Ȗ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©Ƕ
ȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȧȥȖȢǿȠȧȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡǻȣȢȥȜȟȲǿ
ȖȡȧȦȤǻȬȡǻ ǻȡȦșȡȪǻȁ ȣȢșȦȔ ȧ ȓȞȜȩ ȖȜȓȖȜȟȢȥȓ ȬȧȞȔȡȡȓ
ȓȞȡȔȝȬȜȤȬȢȁȔȧȘȜȦȢȤǻȁǧȔȞȥȔȠȢȝȧȣȢȥȖȓȦǻȘȢȣȢșȠȜ
©ǾȤșȦȜȞª ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȤǻȖȡȲǿ ǤǞ ǭȔȨȔȤȜȞȔ ț
ȕǻȕȟǻȝȡȜȠ ǶǿțșȞǻȁȟșȠ ȣȤȜȞȠșȦȡȢ ȭȢ Șǻȓȫ ȫșȥ ȖǻȘ
ȤȢȘȚșȡȡȓ ȥȦȔǿ ȣȤȢȤȢȞȢȠ ȥȔȠș ©ȡȔ ȖșȟȜȞȜȩ ȞȧȣȔȩ 
ǢȔȤȢțȣȧȦȦǻȖȥșȥȖǻȦȡȰȢȠȧª ȤȤ— ȭȢȣȢȖ·ȓțȔȡș
ǻțȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȖȔȗȢȠȜȠȤȢțȬȜȤșȡȡȓȠȢȘȡȢȗȢțȫǻȟȰȡȜȩ
ȣȤȢȥȦȢȤȢȖȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ ȧ ȦȖȢȤǻ — ȔȘȚș ȤȔȡǻȬș Ȫǻ ȤȢț
ȣȧȦȦȓ ȖȞȤȜȖȔȖ ȣȢȣǻȟ ȧ ȓȞȢȠȧ ȟșȘȰ ȡș țȗȔȥȟȔ ©ǻȥȞȤȔ
ȖȢȗȡȲ ȖșȟȜȞȢȗȢª ǧ ȫ ȤȢțȣȧȦȦȓ ȠȢȚș ȔȥȢȪǻȲȖȔȦȜȥȓ
țǻȥȦȢȤȘȢȟȓȠȜȥȟȢȖ·ȓȡȡȔȤȢȘǻȖȭȢȕȧȟȜȣȢȡșȖȢȟșȡǻ
ȔȟșțȡȔȝȬȟȜȖȥȢȕǻȥȜȟȜȖǻȘȤȢȘȜȦȜȥȓ
ǤȤȢțȢȖȔ ȫȔȥȦȜȡȔ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ țȔȥȖǻȘȫȧǿ
ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȠȢȦȜȖȧȬȟȓȩȧțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȖȤșȔȟȰȡǻȝ
ȣȟȢȭȜȡǻ ȢȕȤȔț Ȭȟȓȩȧ ȦȧȦ ȡșțȤǻȘȞȔ ȥȦȔǿ ȥȞȟȔȘȢȖȢȲ
ȣșȝțȔȚȧ ǧȔȞ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǗȔȤȡȔȞª ȗȢȟ ȗșȤȢȝ țȗȔȘȧǿ
ȓȞ ȣȢȘȢȤȢȚȧȲȫȜ ȫȔȥȦȢ țȔȟȜȬȔȖ ȓȠȭȜȞȔ ȡȔ ȘȢȤȢțǻ
ȥȔȠ Țș ȥȟȧȩȔȖ ȥȢȣǻȟȞȧ ȫȔȕȔȡȔ ȠȜȟȧȲȫȜȥȰ ȞȤȔȥȢȲ
ȥȦșȣȧ ȠȢȗȜȟ ǻ ȣȤȜȗȔȘȧȲȫȜ ǻȥȦȢȤ ȠȜȡȧȟș ǨȞȤȔȁȡȜ
ǡȔȡȘȤǻȖȞȔȖȣȢȖǻȥȦȓȩǭșȖȫșȡȞȔȔȥȢȪǻȲǿȦȰȥȓȣșȤșȖȔȚȡȢ
țȣȢțȜȦȜȖȡȜȠȜȖȤȔȚșȡȡȓȠȜǻȡȔȡȜȩȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȢȩȢȫș
țȧȣȜȡȓǿȦȰȥȓǗǻȡȖȜȣȔȘȞȔȩȖǻȡȧȦȤȜȠȧǿȦȰȥȓȖǻȘȢȣȜȥǻȖ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȠȢȦȜȖȧȲȫȜ©ǢșȢȣȜȥȯȖȔȲȖȔȠȣȧȦșȬșȥȦȖȜȓ
ȡȔȬșȗȢ ȣȢȦȢȠȧ ȫȦȢ ȢȡȢ ȡșȥȦșȤȣȜȠȢ ȢȘȡȢȢȕȤȔțȡȢ Ȝ
ȢȦȖȤȔȦȜȦșȟȰȡȢȗȡȧȥȡȢª  
ǤȢȥȧȦȡȰȢȗȢ ȥȲȚșȦȡȢȗȢ țȡȔȫșȡȡȓ ȟșȞȥșȠȔ ©ȘȢȤȢ
ȗȔª ȡȔȕȧȖȔǿ Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǡȧțȯȞȔȡȦª ǥȢțȣȢȖǻȘȰ ȣȤȢ
ȣȢȘȢȤ ȢȚ ȕȟȧȞȔȡȡȓ Ȗ ȣȢȬȧȞȔȩ ȣȢȦȤǻȕȡȢȗȢ Ȭȟȓȩȧ
țȧȥȦȤǻȫǻ ȡȔ ȘȢȤȢțǻ  ȡȔȕȧȖȔǿ ȥȔȠȢȘȢȥȦȔȦȡȢȥȦǻ Ȕ ȘȢȤȢȗȔ
ȣșȤșȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓ ȡȔ ȩȤȢȡȢȦȢȣ ȭȢ ȖȜțȡȔȫȔǿ ȣȢȘȔȟȰ
ȬȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȨȔȕȧȟȜ ǧȔȞș ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȫȔȥȧ ț ȤȧȩȢȠ
ȧ ȣȤȢȥȦȢȤǻ ȧȠȢȚȟȜȖȜȟȢ șȣǻȫȡȧ ǿȘȡǻȥȦȰ ȤȢțȣȢȖ ǻȘǻ
ǻ ȥȦȔȟȢ ȖȔȚȟȜȖȜȠ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȜȠ ȣȤȜȝȢȠȢȠ ǭșȖ
ȫșȡȞȔ ȡș ȤȔț ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȡȜȠ ȧ ȣȤȢțǻ ǙȢ ȖȚș
ȔȣȤȢȕȢȖȔȡȢȗȢȩȤȢȡȢȦȢȣȧȬȟȓȩȧȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȖȘȔǿȦȰȥȓ
ȝȧȣȢȖǻȥȦǻ©ǟȔȣȜȦȔȡȬȔªȖȓȞǻȝȖȜȓȖȟȓȲȦȰȥȓșȟșȠșȡȦȜ
ȚȔȡȤȧ ȣȢȘȢȤȢȚȡǻȩ ȡȢȦȔȦȢȞ ǣȣȜȥ ȣȢȁțȘȞȜ ȦȧȦ ȥȟȧȗȧǿ
ȥȖȢǿȤǻȘȡȢȲ ȤȔȠȞȢȲ Șȟȓ ȪșȡȦȤ ȫȔȥȦȜȡȜ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȭȢ
ȖȦǻȟȲǿ țȔȘȧȠ ȦȖȢȤȧ ǜȔ ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓȠ ȘȢȥȟǻȘȡȜȪǻ
ȣȢȬȦȢȖȔ ȘȢȤȢȗȔ Ȗ Ȫǻȝ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ȔȥȢȪǻȲȖȔȟȔȥȓ Ȗ ȧȓȖǻ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔțȔȤșȬȦȢȠșȦȔȣȢȠȘșȞȢȚșȡȞȤȢȞ—ȞȤȢȞ
ȖǻȘ ǨȞȤȔȁȡȜ — ȖǻȫȡȔ ȘȢȤȢȗȔ Ȗ ȡǻȞȧȘȜ ǟȢȟȜ ȘȢȤȢȗȔ
ǣȤȟȢȖȥȰȞȢȁ ȗȧȕșȤȡǻȁ ©ȧȦȯȞȔȡȔª ȠșȤȦȖȜȠȜ ©ȣșȥȦȤȯȠȜ
ȥȦȢȟȕȔȠȜª țȔ ȁȁ ȞȢȤȘȢȡȢȠ ȧ ǬșȤȡǻȗǻȖȥȰȞǻȝ ȗȧȕșȤȡǻȁ
©ȞȤȔȥȧȲȦȥȓȖȯȥȢȞȜșȤȔțȖșȥȜȥȦȯșȖșȤȕȯª ǙșȠȫȧȞǢ
Ǧ —  ǤȜȥȰȠșȡȡȜȞ ȣȢȘȔǿ ȧ ȣȤȢțǻ ȢȣȢțȜȪǻȝȡǻ țȔ
ȡȔȪȠȔȤȞȧȖȔȡȡȓȠȣșȝțȔȚǻȬȟȓȩȧȔȘȚșȘȢȤȢȗȔȖǨȞȤȔȁȡǻ
ȝȢȠȧ ȥȖȢȓ ȤǻȘȡȔ ȡȔ ȖǻȘȠǻȡȧ ȖǻȘ Ȭȟȓȩȧ ȣȢțȔ ȠșȚȔȠȜ
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ȤǻȘȡȢȗȢ ȞȤȔȲ ǤȢȞȔțȢȖȔ ȦȧȦ ȖȜȤȔțȡȢ ȧȥȖǻȘȢȠȟȲȖȔȡȔ
ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫșȠȖǻȘȠǻȡȡǻȥȦȰȧȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧȥȣȤȜȝȡȓȦȦǻ
Ȭȟȓȩȧ — ȖȜȭș ȪȜȦȢȖȔȡȜȝ ȨȤȔȗȠșȡȦ ȣȢȖǻȥȦǻ ȣȤȢȘȢȖ
ȚȧǿȦȰȥȓȥȟȢȖȔȠȜ©ǗȣȤȢȘȢȟȚșȡȜșȢȘȡȢȗȢȫȔȥȔȖȯȧȚș
ȫȧȖȥȦȖȧșȦș ȥșȕȓ ȞȔȞ ȕȧȘȦȢ Ȗ ȘȤȧȗȢȝ ȔȦȠȢȥȨșȤș ǤȢ
ȞȤȔȝȡșȝ ȠșȤș ȓ ȥșȕȓ ȖȥșȗȘȔ ȦȔȞ ȫȧȖȥȦȖȢȖȔȟ ȥȞȢȟȰȞȢ
ȤȔț ȓ ȡȜ ȣȤȢșțȚȔȟ ȱȦȢȝ ȘȢȤȢȗȢȝª    Ǩ ȣȢȖǻȥȦǻ
©ǖȟȜțȡșȪȯª ȥȲȚșȦȡȔ țȔȖ·ȓțȞȔ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ Ȗ ȘȢȤȢțǻ
©ǡȢȟȢȘȔȓ ȚșȡȭȜȡȔ ȖȢțȖȤȔȭȔȟȔȥȰ Ȗ ȗȢȤȢȘ ǤșȤșȓȥȟȔȖ
ȣȢ ǟȜșȖȥȞȢȝ ȘȢȤȢȗș Ȝ ȡș ȘȢȩȢȘȓ ȘȢ ȗȢȤȢȘȔ ȖșȤȥȦȯ
ȫșȦȯȤșȞȔȞȤȔțȣȤȢȦȜȖǧȤșȕȤȔȦȡȜȩȠȢȗȜȟȥȖșȤȡȧȟȔȥ
ȘȢȤȢȗȜ Ȝ ȥȞȤȯȟȔȥȓ Ȗ țșȟșȡȢȠ ȚȜȦș ǤșȤșȘ ȤȔȥȥȖșȦȢȠ
ȧȚșȖȯȬȟȔȢȡȔȜțȚȜȦȔȡȔȘȢȤȢȗȧȡșȥȓȡȔȤȧȞȔȩȫȦȢ
ȦȢ țȔȖșȤȡȧȦȢș Ȗ ȥșȤȧȲ ȥȖȜȦȞȧª    ǦȔȠȢȥȦǻȝȡȜȝ
ȣȢȘȢȤȢȚȡǻȝȡȔȤȜȥȧȣȢȖǻȥȦǻ©ǖȟȜțȡșȪȯª—ȤȢțȣȢȖǻȘȰ
ȣȤȢ ȠȔȡȘȤǻȖȞȧ ȘȢ ǤȢȟȦȔȖȜ ǦȦșȣȔȡȔ ǡȔȤȦȜȡȢȖȜȫȔ ȘȢ
ȓȞȢȁȢȤȗȔȡǻȫȡȢȖȞȟȲȫȔȲȦȰȥȓȢȣȜȥȜȬȟȓȩǻȖǻȤȢțȘȢȤǻȚ
ǢȔȖǻȘȠǻȡȧȖǻȘȤșȬȦȜȣȢȖǻȥȦșȝȖ©ǤȤȢȗȧȟȞșȥȧȘȢ
ȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ Ȝ ȡș ȕșț ȠȢȤȔȟȜª ȘȢȤȢȗȧ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ
ȩȤȢȡȢȦȢȣȢȠ ȖȟȔȥȦȜȖȜȠ ȔȖȔȡȦȲȤȡȢȠȧ ȤȢȠȔȡȧ Ȕ ȡș
ȖȞȤȔȣȟșȡȡȓȠȜȢȣȜȥǻȖȬȟȓȩȧȫȜȣȤȜȘȢȤȢȚȡǻȩȞȤȔǿȖȜȘǻȖ
ǦȔȠșȧȣȤȜȗȢȘȡȜȪȰȞȢȠȧȤȢȠȔȡǻȩȤȢȡȢȦȢȣȬȟȓȩȧȓȞȡȔȝ
ȬȜȤȬșțȔȥȦȢȥȢȖȧǿȦȰȥȓȭȢȖȕșțȣșȤșȤȖȡȢȠȧȤȢțȗȢȤȦȔȡȡǻ
țȔȕșțȣșȫȧǿȣȢȥȦǻȝȡȧțȠǻȡȧȨȔȕȧȟȰȡȜȩșȣǻțȢȘǻȖǙȢȤȢȗȔ
Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ ȥȦȔǿ ȥȠȜȥȟȢȖȢȲ ȘȢȠǻȡȔȡȦȢȲ ȣȢȣȤȜ țȔȣșȖ
ȡșȡȡȓ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ ©ǙȢȤȢȗȔ ȕȯȟȔ ȣȢȖȫșȤȔȬȡșȠȧ
ȥȞȖșȤȡȔȓ șȥȟȜ ȡș ȩȧȚș ȢȦ ȣȤȢȘȢȟȚȜȦșȟȰȡȢȗȢ ȘȢȚȘȓ
ȗȧȥȦȔȓ ȗȤȓțȰ ȣȤșȖȤȔȦȜȟȔȥȰ Ȗ ȡȔȥȦȢȓȭȧȲ ȞȖȔȬȧ ȞȔȞ
ȖȯȤȔțȜȟȥȓ ȡșȘȢȖȢȟȰȡȯȝ ǧȤȢȩȜȠ ǙȢȤȢȗȔ ȖȣȤȢȫșȠ
Ƞșȡȓ ȠȔȟȢ ȕșȥȣȢȞȢȜȟȔ ȓ șș ȣȢȫȦȜ ȡș țȔȠșȫȔȟª 
 ǡȔȡȘȤǻȖȞȜȣșȤȥȢȡȔȚǻȖȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȥȲȚșȦȡȜȝȩǻȘ
ȣȢȖǻȥȦǻ ǤȤȜȠǻȤȢȠ ȖȜȣȔȘȞȢȖȔ ȣȤȢȗȧȟȓȡȞȔ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ
țȧȠȢȖȟȲǿȖȔȚȟȜȖȜȝȥȲȚșȦȡȜȝȣȢȖȢȤȢȦ—țȡȔȝȢȠȥȦȖȢ
țǤȤșȩȦșȟȓȠȜ©ǤȤȢȝȘȓȔȟȟșȲȢȥȦȔȡȢȖȜȟȥȓȓȡȔȤȔȥ
ȣȧȦȰȜȘȖȧȩȘȢȤȢȗǣȘȡȔȠȡșțȡȔȞȢȠȔȢȡȔȖșȘșȦȖȥșȟȢ
ǖȧȘȜȭȔ Ȕ ȘȤȧȗȔȓ ȕȢȗ țȡȔșȦ ȞȧȘȔ ȣȤȜȖșȘșȦ Ǵ ȖȯȕȤȔȟ
Ȧȧ ȞȢȦȢȤȔȓ ȕȢȗ țȡȔșȦ ȞȧȘȔ ȣȤȜȖșȘșȦª    ǧ ȫ
ȣșȤșȠǻȭșȡȡȓ Ȗ ȩȧȘȢȚ ȣȤȢȥȦȢȤǻ ȡȔȕȧȖȔȲȦȰ ȥȲȚșȦȡȢ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȢȣȢȖǻȥȦȓȤȦȔȝȢȗȢȣșȤȥȢȡȔȚǻȘșȠȢȡȥȦȤȧȲȦȰ
Ȥǻțȡș ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ Ȭȟȓȩȧ ȓȞȭȢ Șȟȓ ȣȜȥȰ
ȠșȡȡȜȞȔ Ȗǻȡ ȣȢȠǻȦȡȢ ȥȔȞȤȔȟǻțȢȖȔȡȜȝ ȡș ȖȜȣȔȘȞȢȖș ȧ
©ǖȟȜțȡșȪȔȩª țȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ ȬȜȤȢȞȢțȡȔȡȢȁ ȠșȦȔȨȢȤȜ
©ȘȢȤȢȗȔ ȚȜțȡȜª  ȦȢ Șȟȓ ȟǻȦ ȗșȤȢȁȖ ȠȔǿ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ
ȣȤȜțșȠȟșȡȢȣȢȕȧȦȢȖș țȡȔȫșȡȡȓ țȖǻȘȥȜ — ȚȜȦȦǿȖǻ
ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓ ©ȘȢȤȢȗȔ ȟȲȕȜȦ ȗȤȢȬȜª      ȞȤȜȝ
ǖȢȚșȡȢȫȧȖȔȦȜ©ȥșȤșȘȬȟȓȩȧª    ȦȢȭȢǗȟȔȥȡȜȝ
ȘȢȥȖǻȘ ȔȖȦȢȤȔ ȖǻȘȟȧȡȲǿ ȦȔȞȜȠȜ ȘșȦȔȟȓȠȜ ȓȞ țȗȔȘȞȔ Ȗ
ȟȜȥȦǻǦȔȖȔȦǻȓ ©ǖȟȜțȡșȪȯª ȣȤȢȣȢȘȢȤȢȚȖǣȤșȡȕȧȤȗ
©Ǘȥș ȣȤȢȥȦȤȔȡȥȦȖȢ ȣȤȢȠșȟȰȞȡȧȖȬșș ȣșȤșȘ ȠȢȜȠȜ
ȗȟȔțȔȠȜȦșȣșȤȰȦȔȞȚșȥȔȠȢȜȖȣȔȠȓȦȜȠȢșȝȠșȟȰȞȔșȦ
ȡȜȢȘȡȢȝȫșȤȦȯȡșȠȢȗȧȥȩȖȔȦȜȦȰȩȢȤȢȬșȡȰȞȢª  
ȭȢ ȞȢȤșȥȣȢȡȘȧǿ ǻț țȔȣȜȥȢȠ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ ȣȤȢ ȬȔȟșȡȧ
șȥȦȔȨșȦȧ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡȓ ǻț ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ Ȗ ǣȤșȡȕȧȤȗ

ȞȢȟȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ȨșȟȰȘȮșȗșȤȰ ȡșȧȘȢȕȢțȔȕȯȖȔșȠȢȗȢ
ǧȢȤȠȢțȔ ! Ȝț ǤȜȦșȤȔ ȡȔ ȢȥȰȠȯș ȥȧȦȞȜ ȣȢȥȦȔȖȜȟ Ȗ
ǣȤșȡȕȧȤȗ ȧȕȜȖȬȜ ȦȢȟȰȞȢ ȢȘȡȧ ȣȢȫȦȢȖȧȲ ȟȢȬȔȘȰ ȡȔ
ȖȥșȠȣȤȢȥȦȤȔȡȥȦȖșª  ȔȪșȧȦȢȫȡȜȠȢȖșȤȥȦ
ǣȦȢȚ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȟȔȥȦȜȖș ȖțȔǿȠȢȣșȤșȣȟșȦșȡȡȓ
ȬȟȓȩȧȔȖȦȢȕǻȢȗȤȝțȢȕȤȔȚȧȖȔȡȢȗȢȩȧȘȢȚȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓ
ȘȢȤȢȗȜȖȡȰȢȗȢȠȔȝȚșțȔȖȚȘȜȚȜȖȜȦȰȥȓȕșțȣȢȥșȤșȘȡǻȠȜ
ȖȤȔȚșȡȡȓȠȜ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȖǻȘȫȧȖȔǿȦȰȥȓ ȡșȣȤȓȠș ȢȣșȤȦȓ
ȡȔ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȦȔ ȟǻȦ ȦȤȔȘȜȪǻȲ ǢșȖǻȘ·ǿȠȡȔ ȥȞȟȔȘȢȖȔ
ȠȢȦȜȖȧ Ȭȟȓȩȧ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȣȢȖǻȥȦȓȩ — ȟȔȣǻȘȔȤȡǻ
ȢȣȜȥȜ ǻȥȦȢȤ ȬȟȓȩǻȖ ȦȔȞȜȩ ȓȞ ǥȢȠȢȘȔȡǻȖȥȰȞȜȝ Ƞǻȥ
ȪșȖǻȥȦȰ ȣȢȕȟȜțȧ ȡȰȢȗȢ țȢȕȤȔȚșȡȢ țȢȞȤ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ
©ǢȔȝȠȜȫȞȔª țȗȔȘȔȡȢ ǻ Ȗ ȣȢșțǻȁ ©ǜȔȥȦȧȣȜȟȔ ȫȢȤȡȔ
ȩȠȔȤȔª  ǘșȦȰȠȔȡȥȰȞȜȝ ©ǖȟȜțȡșȪȯª  ȦȔ ǻȡ ǗȢȡȜ
ȡȔȥȜȫȧȲȦȰ ȤȢțȣȢȖǻȘȰ ȣȤȢȠȢȖȜȥȦȜȠȜ ǻȥȦȢȤ ȔȟȲțǻȓȠȜ
ȭȢȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰǻȠȣȟǻȪȜȦȡȜȝȤǻȖșȡȰȦșȞȥȦȧțȢȗȟȓȘȧȡȔ
ȝȢȗȢȣșȤșȘȕȔȫȧȖȔȡȧȣǻȘȪșȡțȧȤȡǻȥȦȰ
ǤǻȘȥȧȠȢȖȧȲȫȜ ȖǻȘțȡȔȫȜȠȢ ȭȢ ȠȢȦȜȖ Ȭȟȓȩȧ ȘȢ
ȖȢȟǻ ȣȢȬȜȤșȡȜȝ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ǚȠȢȪǻȝȡȢ
țȠǻȥȦȢȖȔ ȡȔȥȜȫșȡǻȥȦȰ ȝȢȗȢ Ȗ ǭșȖȫ șȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ǻ
ȣȤȢțǻǻȥȦȢȦȡȢȖǻȘȤǻțȡȓǿȦȰȥȓȣȤȢȦșȪǻȟǻȥȡǻȥȦȰȢȫșȖȜȘȡȔ
ǢȜțȞȔ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȠȢȦȜȖȧ Ȭȟȓȩȧ ȖȞȔțȧǿ ȡȔ ȝȢȗȢ
ȗȟȜȕȜȡȡȧțȔȞȢȤǻȡșȡǻȥȦȰȧǭșȖȫșȡȞȢȖȧȩȧȘȢȚȞȔȤȦȜȡȧ
ȥȖǻȦȧ ǡȢȦȜȖ Ȭȟȓȩȧ ȖȔȤǻȲǿȦȰȥȓ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ
țȕșȤǻȗȔȲȫȜȓȘȤȢȥȠȜȥȟȧȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓțȔȟșȚȡȢȖǻȘ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȜȦȖȢȤȧȝȢȗȢǻȘșȝȡȢȥȠȜȥȟȢȖȢȁȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȥȦǻ
ǤȤȢȖǻȘȡȔȥșȠȔȡȦȜȞȔ—ȤȧȩȘȜȡȔȠǻȞȔȘȢȟȔȡȡȓȣȤȢȥȦȢȤȧ
ȭȢ ȠȢȚș ȣȢǿȘȡȧȖȔȦȜȥȓ ț ȠșȡȦȔȟȰȡȜȠȜ ȤȢțȠȜȥȟȔȠȜ
ȤșȨȟșȞȥǻȓȠȜ ȦȢȭȢ ǣȕȤȔț Ȭȟȓȩȧ ȓȞ ǻ ȢȣȜȥ ȘȢȤȢȗȜ
ǻȘșȓ ȣȢȘȢȤȢȚǻ Ȗ ȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻ ȣȢȬȜȤȲȲȦȰ ȣȤȢȥȦǻȤ
ȩȧȘȢȚȥȖǻȦȧȡȔȘȔȲȦȰȝȢȠȧȘȢȘȔȦȞȢȖȜȩǻȘșȝȡȢȩȧȘȢȚ
ȖȜȠǻȤǻȖ ǖȔȗȔȦȢȗȤȔȡȡǻȥȦȰ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȩ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȰ
ȠȢȦȜȖȧ Ȭȟȓȩȧ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ ȝȢȗȢ țȡȔȫȡȜȝ țȠǻȥȦȢȖȜȝ
ȘǻȔȣȔțȢȡ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ǭȜȤȢȞș ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ ȪȰȢȗȢ
ȠȢȦȜȖȧȢȫșȖȜȘȡȢȣȤȢȘȜȞȦȢȖȔȡșȥȖǻȘȢȠȢȲȡȔȥȦȔȡȢȖȢȲ
ȠȜȦȪȓȓȞȜȝȦȫȧȩȧȘȢȚȢȕȤȔțȔȩȤșȔȟǻțȢȖȧȖȔȖȖȟȔȥȡȜȝ
ȚȜȦȦǿȖȜȝ ȘȢȥȖǻȘ ȢȥȠȜȥȟȲȖȔȖ ȣȤȢȝȘșȡȜȝ ȚȜȦȦǿȖȜȝ
ȬȟȓȩǗȔȚȟȜȖȜȠȫȜȡȡȜȞȢȠȧȤȢțȖȜȦȞȧȠȢȦȜȖȧȬȟȓȩȧ
ȥȦȔȟȜ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ȘșȦȔȟǻ ȭȢ ȁȩ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȖȢȘȜȖ ȓȞ ȧ
ȣȢșțǻȲȦȔȞǻȖȣȤȢțȧțȔȖȘȓȞȜȁȠȘȢȥȓȗȔǿȦȰȥȓǻȡȦȜȠȡǻȥȦȰ
ȤȢțȣȢȖǻȘǻșȠȢȪǻȝȡȔțȔȕȔȤȖȟșȡǻȥȦȰȢȕȤȔțȧȣȢȥȜȟȲǿȦȰȥȓ
ȩȧȘȢȚ ȣșȤșȞȢȡȟȜȖǻȥȦȰ ǡȢȦȜȖ Ȭȟȓȩȧ ȖȜȞȢȡȧǿ ȦȔȞȢȚ
ȡȜțȞȧ ȥȧȦȢ ȖȜȤȔȚȔȟȰȡȜȩ ȨȧȡȞȪǻȝ — ȥȣȤȜȓǿ ȘȜȡȔȠǻȪǻ
ȤȢțȣȢȖǻȘǻȡȔȥȜȫȧǿȟǻȤȜȫȡǻȦȖȢȤȜȘȢȘȔȦȞȢȖȜȠȜȥȠȜȥȟȔȠȜ
ȦȢȭȢ
ǠǻȦǙșȠȫȧȞǢǤșȝțȔȚȧȣȤȢțǻǧǭșȖȫșȡȞȔ ȠǻȞȤȢȣȢșȦȜȞȔ
ȢȣȜȥȧ Ȗ ȥȜȥȦșȠǻ șȞȥȦșȤȖșȡȦȡȢȗȢ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȔȡȔȟǻțȧ 
Ǡ  ǭȧȣȦȔǗ·ȓțȢȖȥȰȞȔ ǣ ǢȔȕȟȜȚșȡȡȓ ȘȢ ȔȕȥȢȟȲȦȧ
ȦȤȜ ț ȢȥȦȔȡȡǻȩ ȣȢșțǻȝ ǭșȖȫșȡȞȔ   ǦǻǬ  ǔ  ǭȧȣȦȔ
Ǘ·ȓțȢȖȥȰȞȔ ǣ ǪȤȢȡȢȦȢȣǻȫȡǻȥȦȰ ȩȧȘȢȚȡȰȢȗȢ ȠȜȥȟșȡȡȓ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǢǭǟǟȡǖȢȤȢȡȰǣǗǤȢșȦȜȞȔȣȤȢȥȦȢȤȧȖ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟ

ǣȟșȞȥȔȡȘȤǖȢȤȢȡȰ

ǙǣǠǴ

ǙȢȟȓ — ȘǻȝȥȡȜȝ ȔȕȢ ȧȓȖȡȜȝ ȚȜȦȦǿȖȜȝ Ȭȟȓȩ ȟȲ
ȘȜȡȜǻȥȦȢȤǻȓǻȥȡȧȖȔȡȡȓȫȜȠȔȝȕȧȦȡǿȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȧȦȖȢ
Ȥșȡȡȓ ȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȫȜ țȧȠȢȖȟȲǿȦȰȥȓ — țȔ ȤǻțȡȜȠȜ
ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡȜȠȜ ȧȓȖȟșȡȡȓȠȜ — ȦȢ ȡșțȕȔȗȡșȡȡȜȠȜ țȔ
țȖȜȫȔȝ ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȢȖȔȡȜȠȜ ȡȔȘȣȤȜȤȢȘȡȜȠȜ ȥȜȟȔȠȜ
ȘȢȟșȲȦȔǻȡȠǻȨǻȫȡȜȠȜǻȥȦȢȦȔȠȜǖȢȗȢȠǻȦȣ ȦȢȥȢȪ
ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȠȜȦȢǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȠȜȓȞȢȥȦȓȠȜȦȔȥȖȢȕȢȘȢȲ
ȖȢȟǻȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻȦȢȁȩȤǻȖȡȢȘǻȝȡȢȲǤȢȡȓȦȦȓȘȢȟǻȠȔǿ
ȠǻȨȢȟȢȗȣȢȩȢȘȚșȡȡȓȖȢȡȢțȔȞȢȤǻȡșȡșȖȡȔȝȘȔȖȡǻȬȜȩ
ȠǻȨȢȟȢȗǻȓȩ — ȥȟȢȖ·ȓȡ ȗȤșȪ ȤȜȠȥȰȞǻȝ ǻȧȘȔȁȥȦȥȰȞǻȝ
ȩȤȜȥ ȦȜȓȡȥȰȞǻȝ ȦȔ ǻȡ țȖǻȘȦȜ ȝ ȧȖǻȝȬȟȢ Ȗ ȟȲȘȥȰȞȧ
ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ ȡȢȖǻȦȡǻȩ ȫȔȥǻȖ ȓȞ ȤșȘȧȞȢȖȔȡȔ ȠǻȨȢȟȢȗșȠȔ
ǟȢȡȞȤșȦȡǻȖȜȓȖȜȪǻǿȁȠǻȨȢȟȢȗșȠȜȧȨȢȟȰȞȟȢȤǻȦȔȟȤǻ
ȣȢȥȦȔȲȦȰȓȞȣșȖȡǻȠȢȦȜȖȜțȔȟșȚȡǻȥȦȰȘȢȟǻǻȡȘȜȖǻȘȔȖǻȘ
ȠȔȦșȤǻ ȣșȤșȘȫȧȦȦȓ ȥȠșȤȦǻ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ ȬȧȞȔȡȡȓ ȘȢȟǻ
ȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȡȓȁȁȦȢȭȢ
ǦȣșȪȜȨǻȫȡȔ ȢțȡȔȞȔ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȠȔȡ
ȡȓ—ȖǻȘȫȧȦȦȓȝȖȜțȡȔȡȡȓȦȔǿȠȡȜȫȢȗȢțȖ·ȓțȞȧȟȲȘȥȰȞȢȁ
ȘȢȟǻțȦȤȔȡȥȪșȡȘșȡȦȡȢȲȥȨșȤȢȲǭșȖȫșȡȞȢȖȔȦȖȢȤȫǻȥȦȰ
ȧȪȰȢȠȧȣȟȔȡǻȢȥȢȕȟȜȖȢȕȔȗȔȦȔȝȣȢȞȔțȢȖȔȁȁȖȔȚȟȜȖȧ
ȫȔȥȦȜȡȧȥȞȟȔȘȔǿȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝȘǻȔȟȢȗǻțȖȟȔȥȡȢȲȘȢȟșȲ
ȦȔȝȡȔțȔȗȔȟȦȢȣǻȞȔȘȢȟǻ ǿȤǻțȡǻȖȜȓȖȜșȥȦșȦȜțȔȪǻȁȪȰȢȗȢ
ȣȢȡȓȦȦȓǻȥȟȢȖȔ ǗȢȥȡȢȖȧȤȢțȘȧȠǻȖǭșȖȫșȡȞȔȣȤȢȘȢ
ȟȲȦȔȝȢȗȢȣȢșȦȜȫȡȢȁȘȜȩȢȦȢȠǻȁȗșȤȢȝȘȢȟȓțȔȞȟȔȘșȡȢ
ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȡǻ ȧȓȖȟșȡȡȓ ȓȞȜȠ ȖȟȔȥȦȜȖș ȣșȤșȣȟșȦșȡȡȓ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȩ ȦȔ ȓțȜȫȡȜȪȰȞȜȩ șȟșȠșȡȦǻȖ ǩȢȟȰȞȟȢȤ
ȣȢȡȓȦȦȓȘȢȟǻȡșȢȘȡȢțȡȔȫȡș—ȖȡȰȢȠȧȥȦȜȩǻȝȡȢȖǻȘȕȜȦȢ
ȘǻȔȟșȞȦȜȞȧȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻǻȥȖȢȕȢȘȜȖȢȟǻțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻǻ
ȖȜȣȔȘȞȢȖȢȥȦǻǤȤȜȪȰȢȠȧȖȢȡȢȖȜȤȔȚȔǿȡșȖǻȘȖȢȤȢȦȡǻȥȦȰ
ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȧȤȜȠȥȰȞȢȠȧȣȢȡȓȦȦȲ©ȨȔȦȧȠªȔȟșȡșțȖȢ
ȘȜȦȰȥȓȘȢȡȰȢȗȢȕȢȘȢȣȧȥȞȔǿȣȤȜȩȜȟȰȡǻȥȦȰȘȢȟȲȘȜȡȜ
ȥșȠȔȡȦȜȞȔȨȢȤȦȧȡȜ ǻțȔȟȜȬȔǿțȔȢȥȢȕȢȲȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ
ȔȞȦȜȖȡȢȗȢ ȖȣȟȜȖȧ ȡȔ ȘȢȟȲ ǴȞȭȢ ȟșȞȥșȠȔ ©ȥȧȘȰȕȔª
țȔ ȥȖȢǿȲ ȥșȠȔȡȦȜȞȢȲ ȖȜȤȔȚȔǿ ǖȢȚȜȝ ȣȤȜȥȧȘ ȟȲȘȜȡǻ
ȡȔȝȖȜȭȜȝȕșțțȔȣșȤșȫȡȜȝȖȜȓȖȫȧȚȢȁȖȢȟǻȠȢȘȔȟȰȡǻȥȦȰ
ȞȔȦșȗȢȤȜȫȡȢȥȦǻ ȝ ȣȤȜȤșȫșȡȡȓ ǖȢȗ ȣȤȜȥȧȘȚȧǿ  ȦȢ
ȘȢȟȓ—ȪșǖȢȚȜȝȡȔȘǻȟȟȲȘȜȡǻ Ƞ·ȓȞȬȜȝȖȜȓȖȫȧȚȢȁ
ȖȢȟǻǖȢȗȡȔȘǻȟȓǿȘȔǿ 
ǦșȠȔȡȦȜȞȔ ȣȢȡȓȦȦȓ ȘȢȟǻ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ȖȜ
țȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȗȢȟȢȖȡȢ ȥȟȢȖȢȠ ©ȘȢȟȓª ȓȞș ȖȚȜȦȢ Ȗ ȧȞȤ
ȦșȞȥȦȔȩ  ȤȔțȜ ȧ ȖȔȤǻȔȡȦȔȩ ȦȖȢȤǻȖ —   ȧ ȤȢ
ȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȜȩ —  ȧ ȖȔȤǻȔȡȦȔȩ —   ǟȤǻȠ ȦȢȗȢ
Ȗ ȧȞȤ ȖǻȤȬȢȦȖȢȤȔȩ  ȤȔțǻȖ ȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓ ©ȘȢȟșȡȰȞȔª
ȧ ȖȔȤǻȔȡȦȔȩ —   ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȣȢ  ǻ  — ©ȡșȘȢȟȓª
ȧ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡǻȝ ȣȢșțǻȁ —   ©ǧȔȟȔȡª ȣȢȘȜȕȧǿȠȢ
Ȗ ȧȞȤ ȖǻȤȬȢȖȜȩ ȦșȞȥȦȔȩ  ȤȔțǻȖ ȧ ȖȔȤǻȔȡȦȔȩ — 
©ȕșțȦȔȟȔȡȡȓª ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ —  ǻ  ǠșȞȥșȠȔ ©ȥȧȘȰȕȔª
Ȗ ȧȞȤ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖǻȘȥȧȦȡȓ Ȕ Ȗ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡǻȝ
ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȟȜȬș ȦȤȜȫǻ ǟȢȡȞȢȤȘȔȡȪǻȓ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ
ȦȖȢȤǻȖ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǧ  Ǧ  — ǧ 
Ǧ—ǧǦ——
 ǧ  Ǧ  —    
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«ȨȔȦȔȟȰȡȜȝª ©ȨȔȦȔȟȰȡȯȝª  ©ȨȢȤȦȧȡȔª ǤȤȢȦș Ȗ
ȧȤȜȖȞȧ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȢȁ ȣ·ǿȥȜ ©ǢȜȞȜȦȔ ǘȔȝȘȔȝª ȭȢ
țȕșȤǻȗȥȓ ȘȢ ȖǻȤȬȢȖȢȗȢ ȠȢȡȢȟȢȗȧ ȞȢțȔȪȰȞȢȗȢ ȥȢȦȡȜȞȔ
țȔȞȤȔȟȢȥȓȥȟȢȖȢ©ȤȢȞȢȖȢȝªȡȔȢțȡȔȫșȡȡȓȤȧȁȡȞȢțȔȪȰȞȢȁ
ȗșȤȢȁȞȜǻȥȟȔȖȜ©țȔȣȢșȠȠȯȣșȥȡȲȥȟȔȖȯǢȔȣșȣșȟȜȭș
ȤȢȞȢȖȢȠª  ǜȔȗȔȟȢȠȚșȘȟȓȩȧȘȢȚȥȖǻȦȧǭșȖȫșȡȞȔ
ȡȔȖǻȘȠǻȡȧȥȞȔȚǻȠȢȖǻȘǤȧȬȞǻȡȔȝǠșȤȠȢȡȦȢȖȔȕǻȟȰȬ
ȔȘșȞȖȔȦȡȜȠǿȣȢȡȓȦȦȓȘȢȟǻȔȡșȨȔȦȧȠȧǗȢȘȡȢȫȔȥȓȞ
ǻ ǤȧȬȞǻȡ ȦȔ ǠșȤȠȢȡȦȢȖ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȫȧȖȔȖ ȭȢ ȝȢȗȢ
ȘȢȟȓ ȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓ ȡșțȔȟșȚȡȢ ȖǻȘ ȝȢȗȢ ȖȢȟǻ ȣȢ ȚȜȦȦȲ
ȖșȘșȡșȖȕȟȔȗȔȡȡȔǗȜȭȔǦȜȟȔȞȢȦȤȔȣȢȖȢȘȜȦȰȥȓțȡȜȠ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ȦǻȟȰȞȜ ȁȝ țȤȢțȧȠǻȟȢȁ ȟȢȗǻȞȜ ǻ ȦǻȟȰȞȜ ȁȝ
ȖǻȘȢȠȢȁȠșȦȜ
ǨȟȜȥȦȔȩǭșȖȫșȡȞȔȤșȨȟșȞȥǻȁȣȤȢȘȢȟȲț·ȓȖȜȟȜȥȓ
ȞȢȟȜ Ȗ ȝȢȗȢ ȚȜȦȦǻ ȡșȥȣȢȘǻȖȔȡȢ ȥȦȔȖȥȓ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȝ
ȣȢȖȢȤȢȦ ǗǻȘȫȧȖȬȜ ȖȣȟȜȖ ȦȔǿȠȡȜȫȜȩ ȘȢȟșȡȢȥȡȜȩ ȥȜȟ
ȣȤȜȗȢȟȢȠȬșȡȜȝȣȢșȦȧȟȜȥȦǻȘȢǗǥǿȣȡǻȡȢȁȖǻȘȚȢȖȦ
ȣȜȥȔȖ©ǴȕȯȟȢȣȤșȘșȟșȡȖǟȜșȖȥȞȜȝȧȡȜȖșȤȥȜȦșȦ
Ȝ Ȗ ȦȢȦ ȥȔȠȯȝ ȘșȡȰ ȞȢȗȘȔ ȣȤȜȬȟȢ ȢȣȤșȘșȟșȡȜș Ƞșȡȓ
ȔȤșȥȦȢȖȔȟȜ Ȝ ȢȦȖșțȟȜ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤȗ ! Ȝ ȓ ȕȯȟ ȧȚș
ȡșȧȫȜȦșȟȰǟȜșȖȥȞȢȗȢȧȡȜȖșȤȥȜȦșȦȔȔȤȓȘȢȖȢȝȥȢȟȘȔȦ
ǣȤșȡȕȧȤȗȥȞȢȗȢȟȜȡșȝȡȢȗȢȗȔȤȡȜțȢȡȔ´ǣȞȔȞȡșȖșȤȡȯ
ȡȔȬȜ ȕȟȔȗȔ  ǟȔȞ Ƞȯ ȣȢȘȖșȤȚșȡȯ ȥȧȘȰȕșµ ! ǬȦȢ
ȘșȟȔȦȰȦȔȞȧȗȢȘȡȢǖȢȗȧǗȜȘȡȢȓȠȔȟȢȦșȤȣșȟȖȠȢșȝ
ȚȜțȡȜª țȔȪȜȦȢȖȔȡȢ ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȡȡȓ ǡȔțșȣȜ ț ȣȢșȠȜ
©ǗȢȝȡȔȤȢȖȥȰȞȜȝªǟǥȜȟǿǿȖȔȘȤȧȗȜȝȤȓȘȢȞȖȢȤȜȗǻȡȔȟǻ
©ǣ ȞȔȞ ȣȢȘȖȟȔȥȦȡȯ Ƞȯ ȥȧȘȰȕșª ȘȜȖ ǥȯȟșșȖ ǟ ǩ
ǗȢȝȡȔȤȢȖȥȞȜȝǤȢȱȠȔǤȢȱțȜȓȘșȞȔȕȤȜȥȦȢȖǠșȡȜȡȗȤȔȘ
Ǧ ǧșȭȢȪșȝȔȨȢȤȜțȠǥȜȟǿǿȖȔ ȖȟȔȥȦȜȖȢ
ȝȢȗȢǭșȖȫșȡȞȢȖșȣșȤșȘȫȧȦȦȓȖȟȔȥȡȢȁȦȤȔȗșȘǻȁȖȞȟȔȘșȡș
ȖȧȥȦȔȕȧȡȦǻȖȡȢȗȢȗșȦȰȠȔȡȔȣǻȥȟȓȣȤȢȖȔȟȧȝȢȗȢȥȣȤȢȕȜ
ȖȜțȖȢȟȜȦȜ ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧ țȣǻȘ ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȓȤȠȔ 
ȖȤǻțȔȖȥȓ Ȗ ȣȔȠ·ȓȦȰ ȠȢȟȢȘȢȗȢ ȣȢșȦȔ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣșȖȡȢȲ
ȠǻȤȢȲȣȤȢȝȢȗȢȤȔȡȡǿǻȡȦȧȁȦȜȖȡșȖǻȘȫȧȦȦȓȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȁ
țȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȟȲȘȜȡȜ ȖǻȘ ȘȢȟǻ ȓȞ ȦȤȔȡȥȪșȡȘșȡȦȡȢȗȢ Ȩș
ȡȢȠșȡȔ ǥȢțȘȧȠȜ țȔȥȟȔȡȢȗȢ ȔȖȦȢȤȔ ȡȔȘ ȡșȥȣȢȘǻȖȔȡȜȠȜ
ȣȢȖȢȤȢȦȔȠȜ ȧ ȥȖȢǿȠȧ ȚȜȦȦǻ ȖǻȘȫȧȦȦȓ țȔȟșȚȡȢȥȦǻ
ȟȲȘȥȰȞȢȁȘȢȟǻȢȘȣȢȦȔǿȠȡȜȩȦȤȔȡȥȪșȡȘșȡȦȡȜȩȥȜȟȖǻȘ
ȟȧȡȲȲȦȰȧȗȔȘȞȔȩȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔȣșȤȥȢȡȔȚȔȣȢȖǻȥȦǻ©ǡȧ
țȯȞȔȡȦª ©Ǵ ȦȢȗȘȔ ȘȧȠȔȟ ȫȦȢ ȔȖȢȥȰȟȜȕȢ Ȗ ȕȧȘȧȭșȠ
ȗȢȘȧȣȢșȘȧȥȡȢȖȔȣȢǡȔȟȢȤȢȥȥȜȜȣȢȣȢȤȧȫșȡȜȲǟȜșȖ
ȥȞȢȝȔȤȩșȢȗȤȔȨȜȫșȥȞȢȝȞȢȠȜȥȥȜȜ!ǕȖȯȬȟȢȫȦȢ
ȫșȟȢȖșȞȤȔȥȣȤșȘșȟȓșȦȔǖȢȗȢȣȤșȘșȟȓșȦǗȯȬȟȢȦȢȫȦȢ
ȓȖȣȤȢȘȢȟȚșȡȜșȘȖȔȘȪȔȦȜȟșȦ!ȡșȖȜȘșȟȠȢșȝȠȜȟȢȝ
ȤȢȘȜȡȯ ! ǗȢȦ ȫȦȢ ȜȡȢȗȘȔ ȥȧȘȰȕȔ ȥ ȡȔȠȜ ȘșȟȔșȦª
 ǜȔȥȟȔȡȜȝǭșȖȫșȡȞȢȡȔȤǻȞȔǿȡȔȘȢȟȲ ȖȟȜȥȦǻ
ȘȢǖȤǜȔȟșȥȰȞȢȗȢȖǻȘȞȖǻȦ 
ǗǻȘȘȢȞȢȤǻȖȪȔȤȜțȠȢȖǻǭșȖȫșȡȞȢȣȢșȦȣȤȢȤȜȖȔȖȥȓȘȢ
ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȁ țȧȠȢȖȟșȡȢȥȦǻ ȥȖȢȗȢ ȕȧȦȦȓ ȓȞȧ
ȡșȗȢȘșȡȕȧȖȡǻțȕȔȗȡȧȦȜȡǻȦȜȠȕǻȟȰȬșțȠǻȡȜȦȜǤȤȢȦș
ǭșȖȫșȡȞȔȡșțȔȣȢȟȢȡȲȖȔȖȨȔȦȔȟǻțȠ—ȥȧȘȓȫȜțȝȢȗȢ
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ȦșȞȥȦǻȖȔȦȔȞȢȚȥȣȢȗȔȘǻȖȣȤȢȡȰȢȗȢȡșȠȔȖȡșȖǻȘȫșȣȡȢȁ
ȖǻȤȜȖȞȢȡȞȤșȦȡǻȡȔȣșȤșȘȖȜțȡȔȫșȡǻȣȢȘǻȁȭȢȡșȠȜȡȧȫș
ȠȧȥȜȟȜȕțȡȜȠȥȦȔȦȜȥȓȓȞǻȡșȖȣșȖȡȲȖȔȖȥȓȖǻȥȡȧȖȔȡȡǻ
ȓȞȜȩȢȥȰȨȔȦȔȟȰȡȜȩȡȔȣșȤșȘȖȜțȡȔȫșȡȰȭȢțȘǻȝȥȡȜȟȜȥȓ
Ȗ ȝȢȗȢ ȚȜȦȦǻ ȩȢȫȔ ȝ ȖȜțȡȔȖȔȖ ȭȢ Ȗ ȪǻȟȢȠȧ ȟȲȘȥȰȞȔ
ȘȢȟȓțȔȟșȚȜȦȰȢȘǖȢȗȔȕșțȖȢȟǻȓȞȢȗȢȟȲȘȜȡȔȕșțȥȜȟȔ
ȭȢȥȰțȠǻȡȜȦȜȧȥȖȢǿȠȧȕȧȦȦǻ©ǧȔȞȔȁȁȘȢȟȓǣǖȢȚș
Ƞǻȝ ȠȜȟȜȝ  ǜȔ ȭȢ Ț ǧȜ ȞȔȤȔǿȬ ȁȁ ȠȢȟȢȘȧ" ! 
ǤȢȬȟȜ Ț ǧȜ ȁȝ ȘȢȟȲ ! — ȦȔȞȔ ǧȖȢȓ ȖȢȟȓ  ǧȔȞș
ȁȁ ȭȔȥȦȓ ȦȔȞȔ ȁȁ ȘȢȟȓª ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ȤȤ —
 —  Ǩ ȤȜȦȢȤȜȫȡȜȩ țȔȣȜȦȔȡȡȓȩ ȣȤȢ Ȧș ȫȜȠ
țȧȠȢȖȟșȡȢȡșȘȢȟȲȘǻȖȫȜȡȜ©ǬȜȦȢȡȔȦșǖȢȚȔȖȢȟȓ"
ǬȜ ȦȔȞȔȓ ȁȁ ȘȢȟȓ"ª ©ǪȧȥȦȜȡȔª  ȣșȤȬș ȣȤȜȣȧȭșȡȡȓ
ȘȢȣȢȖȡȲǿȦȰȥȓǻȤȢțȬȜȤȲǿȦȰȥȓȘȤȧȗȜȠȣȢșȦȥȩȜȟȰȡȜȝ
ȖȖȔȚȔȦȜȭȢȡșȟȜȬșȞȢȡȞȤșȦȡșȗȢȤșȘǻȖȫȜȡȜȔȝȧȥȓ
ȁȁȘȢȟȓȦȤȔȡȥȪșȡȘșȡȦȡȢțȧȠȢȖȟșȡǻǨȞǻȡȪǻȖȪǻȖǻȤȬȔ©Ƕ
ȥȦȔȡȢȠ ȗȡȧȫȜȠ ǻ ȞȤȔȥȢȲª ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ ȭȢ ©ǻ ȘȢȟȓ ǻ
ȡșȘȢȟȓªȥȩȢȘȜȦȰȡȔȟȲȘȜȡȧ©țȥȖȓȦȢȗȢȡșȕȔªǢșȕȧȖȬȜ
ȨȔȦȔȟǻȥȦȢȠǻ țȡȔȫȡȢ ȠșȡȬșȖǻȘ ǤȧȬȞǻȡȔ ȝ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ
țȔȠȜȥȟȲȲȫȜȥȰȡȔȘȦșȟșȢȟȢȗǻȫȡǻȥȦȲȟȲȘȥȰȞȢȗȢȕȧȦȦȓ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȧȥȖǻȘȢȠȟȲȖȔȖ ȭȢ ©Ȗȥș ȢȦ ǖȢȗȔª
țȔȣȜȥ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ  ȟȜȣ   ȣȤȜȫȢȠȧ ȤȢțȧȠǻȖ
ȣǻȘ ȪȜȠ ȡș ȦȔȞ ȥȣȢȖȡșȡȡȓ ǖȢȗȢȠ ȟȲȘȥȰȞȜȩ ȕȔȚȔȡȰ
ȓȞ ǖȢȚș ȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡȓ ȥȖǻȦȢȠ ǖȢȗ — ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ
ȖȢȟȲȡȦȔȤȜȥȦ ȓȞȜȝ ȫȜȡȜȦȰ ǻț ȟȲȘȰȠȜ ȭȢ ȩȢȫș Ȕ ȡș
țȔ ȣȤȢȘȧȠȔȡȜȠ țȔțȘȔȟșȗǻȘȰ ȣȟȔȡȢȠ ȔȕȢ ȡș ȫȜȡȜȦȰ
ȡǻȫȢȗȢȓȞȡșȩȢȫș ǨȣȤșȤȢȗȔȦȜȖǻǖȢȗȔ—ȘȔȦȜȫȜȡș
ȘȔȦȜ ȟȲȘȜȡǻ ȘȢȟȲ ©ǧȔ ȡș ȘȔȖ Ƞșȡǻ ǖȢȗ  Ǖȡǻ ȭȔȥȦȓ
ȡǻȘȢȟǻª—©ǣȝȢȘȡȔȓȢȘȡȔª țȢȞȤȣȢȘȤȧȚȡȲȣȔȤȧ
©ǖȢȚșȠȜȟȜȝ !ǢșȘȔȖǿȥȜȠșȡǻȘȢȟǻǡȢȟȢȘȢȁ
ȘȢȟǻ  ! Ǣș ȘȔȖ ȥșȤȪȓ ȠȢȟȢȘȢȗȢ  ǜ ȦȜȠ ȥșȤȪșȠ
ȘǻȖȢȫȜȠǤȢǿȘȡȔȦȜª ©ǜȔȤȢȥȟȜȬȟȓȩȜȦșȤȡȔȠȜª ǧȜȠ
ȦȢȣȤȜȤȢȘȡȜȠǿȣȤȢȩȔȡȡȓȘȢǘȢȥȣȢȘȔțȔȠȢȟȢȘȧȘǻȖȫȜȡȧ
©ǤȢȘȔȝ ȁȝ ȘȢȟȲ ȡȔ ȥǻȠ ȥȖǻȦǻª ©1 1 — ǧȔȞȔ ȓȞ ȦȜ
ȞȢȟȜȥȰȟǻȟșȓª ǴȞȭȢǤȧȬȞǻȡȖǻȘȫȧȖȔȖȨȔȦȧȠ ©ȤȢȞª 
ȦȢ ǭșȖȫșȡȞȢ — ǖȢȗȔ ȦȔȠ Șș Ȗ ǤȧȬȞǻȡȔ ȣȤȜȥȧȦȡǻȝ
©ȡșȧȠȢȟȜȠȯȝ ȤȢȞª ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ — ȡșȖȕȟȔȗȔȡȡȜȝ ǻ
ȡșțȕȔȗȡșȡȡȜȝ ȥȦȔȤȢțȔȖǻȦȡȜȝ ǘȢȥȣȢȘȰ ©ȣȤȔȖșȘȡȯȝ
ȡșȧȠȢȟȜȠȯȝ ȡșȧȕȟȔȚȜȠȯȝª — ǮȢȘșȡȡȜȞ țȔȣȜȥ
 ȥșȤȣ   ǧȢȚ ȟȜȬș Ȗ ȪȰȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȠȢȚș ȝȦȜȥȓ
ȣȤȢȣșȖȡȜȝȨȔȦȔȟǻțȠǭșȖȫșȡȞȔȓȞȣȤȢȪșȖȚșȗȢȖȢȤȜȖ
ǡǜȘțșȩȢȖȥȰȞȜȝȧȕȔȫȔȲȫȜ©ȨȔȦȔȟǻȥȦȜȫȡȧªȞǻȡȪǻȖȞȧȖ
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª =G]LHFKRZVNLǡ6]HZF]HQNRǻ*RJRO
=G]LHFKRZVNL ǡ 0HVMDQLŋFL ǻ VãRZLDQRILOH 6]NLFH ]
SV\FKRORJLLQDURGyZVORZLDĸVNLFK.UDNyZ6 
ȘșȡȔȤȢțȣȔȫȟȜȖșȥȔȞȤȔȠșȡȦȔȟȰȡșțȔȣȜȦȔȡȡȓ©ȭȢȠȧȥȜȠ
ȤȢȕȜȦȜ"ª Ȥ ȣȢșȦȡșȘȔǿȞȢȡȞȤșȦȡȢȁȖǻȘȣȢȖǻȘǻȔ
ȡȔȦȢȠǻȥȦȰȗǻȤȞȢǻȡȔȦȧȣȢȤȧȭșȕșțȡȔȘǻȝȡȢȞȢȡȥȦȔȦȧǿ
©ǢșȠȔ ȣȤȔȖȘȜ ȡș ȖȜȤȢȥȟȔ  ǟȤȜȖȘȔ ȣȢȖȜȖȔǿ  !
ǨȞȤȔȁȡȔȡȔȖǻȞȜǢȔȖǻȞȜțȔȥȡȧȟȔ!ǗȥșțȔȠȢȖȞȟȢ
ǢșȩȔȝ ȠȢȖȫȜȦȰ  ǧȔȞȔ ǖȢȚȔ ȖȢȟȓª ȤȤ —
 — —  Ǩ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©ǙȢ
ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔªȣȢȘǻȕȡȧȘȧȠȞȧȣȤȢȦșȭȢȥǻȫȢȖȜȞȜ©ȡș

ȖșȤȡȧȦȰȥȓ  ǢȔȖǻȞȜ ȣȤȢȣȔȟȜª ȠȢȦȜȖȢȖȔȡȢ ȫȜȡȡȜȞȢȠ
ȘȢȟǻ ©ǧȔȞȔȓ ȁȩ ȘȢȟȓ  Ǣș ȖșȤȡȧȦȰȥȓ ȥȣȢȘǻȖȔȡǻ  Ǣș
ȖșȤȡșȦȰȥȓȖȢȟȓǢșȖșȤȡȧȦȰȥȓțȔȣȢȤȢȚȪǻǢșȖȥȦȔȡȧȦȰ
ȗșȦȰȠȔȡȜǢșȣȢȞȤȜȲȦȰǨȞȤȔȁȡȧǬșȤȖȢȡǻȚȧȣȔȡȜª
ǧȜȠ ȫȔȥȢȠ ǻț ȧȚș ȡȔȖșȘșȡȢȗȢ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȖǻȘȥȦȧȣȧ Ȗ
ȣȢșȠǻ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ȢȫșȖȜȘȡȢ ȭȢ ȡȔȘ ȘȢȟșȲ ȣȔȡȧǿ
ǖȢȚȔ ȖȢȟȓ Ǩ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȫȜȡȡȜȞȢȠ ȘȢȟǻ
ȣȢȓȥȡșȡȢȥȠșȤȦȰǜȔȟǻțȡȓȞȔ țȗǻȘȡȢțȨȢȟȰȞȟȢȤȖșȤȥǻǿȲ 
©Ȗ ȫȧȚǻȝ țșȠȟǻª ©ǧȔȞȔ ȝȢȗȢ ȘȢȟȓª Ȥ   ǤȤȢȦș
țȔȖșȤȬȧǿȦȰȥȓ ȣȢșȠȔ ȖȜȖȜȭșȡȡȓȠ ȡȔȘ ȧȥǻȠ Ȕ ȢȦȚș ȝ
ȡȔȘȘȢȟșȲ țȡȢȖȦȔȞȜǖȢȚȢȁȖȢȟǻ
ǤȤȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȭȢȡȔȝțȔȗȔȟȰȡǻȬȢȁ
ȨȔȦȔȟȰȡȢȁ țȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȘȢȟǻ ȖǻȘ ȡșțȕȔȗȡșȡȡȢȁ
ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȁȥȨșȤȜȖǻȖȠȢȖȧǡǾȖȬȔȡȖȜȣȧȥȦȜȖȬȜ
ȢȘȡȔȞțȧȖȔȗȜȦȔȞșȢȥȦȔȦȢȫȡȧȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡǻȥȦȰțȔȖȥș
ȭȢ ȘǻǿȦȰȥȓ ȡȔ țșȠȟǻ ȣȢșȦ ȧȥșȦȔȞȜ ȣȢȞȟȔȘȔȖ ȡȔ ǖȢȗȔ
ǭșȖȫșȡȞȢ ț ȝȢȗȢ ©ȡȔȩȜȟȢȠ ȘȢ ȠǻȥȦȜȪȜțȠȧª ©ȡșȡȔȫș
ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȫȧǿ Ȧǻ ȨȔȦȔȟȰȡǻ ȥȜȟȜ ȓȞǻ ȞșȤȠȧȲȦȰ
ȘȢȟșȲȟȲȘȜȡȜªȖȤȢȥȣȢȖǻȥȦȓȩȖǻȘȞȤȜȖȔǿȦȰȥȓ©ȘȤȧȗȔ
ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȔǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻ!ȥȖǻȦȖȓȞȢȠȧ
ȫȧǿȠȢ ȗȤǻțȡȜȝ ȩǻȘ ȘȢȟǻ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȦȔ ȦȓȗȔȤ ȨȔȦȔȟȰȡȜȩ
ȖȜȣȔȘȞǻȖȭȢȞȟȔȘȧȦȰȤȔțȡȔȖȥșȥȖȢȲȣșȫȔȦȰȡȔȚȜȦȦȓ
ȦȔ ȩȔȤȔȞȦșȤ ȟȲȘȜȡȜª ǾȖȬȔȡ ǡ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ 
ǾȖȬȔȡ ǡ ǟȤȜȦȜȞȔ ǠǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȥȦȖȢ ǚȥȦșȦȜȞȔ
ǟ  Ǧ   ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣșȤȥȢȡȔȚǻ ȥȣȤȔȖȘǻ ȡș
ȤȔț ȔȟșȝȡșȡȔȘȦȢȫȔȥȦȢ ȖǻȘȫȧȖȔȲȦȰȦȓȗȔȤ©ȟȧȞȔȖȢȁª
©ȟȜȩȢȁª©țȟȢȁªȘȢȟǻ©ȡșȘȢȟǻª©ǬȜȦȢȠșȡșțȟȔȓȘȢȟȓ
ǤȤȜȖșȟȔȘȢȦȢȗȢª ȥȟȢȖȔǗȔȤȡȔȞȔțȁȤșȘ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ
ȞȤȜȡȜȪǻª — ȤȤ —  ǤȤȢ ȥșȕș ȥȔȠȢȗȢ ©ȢȘȜȡȢ
ȞȢȗȢªȖǤșȦșȤȕȧȤțǻȣȢșȦȣȜȥȔȖȭȢȡșȠȢȚșȣȢȟșȦǻȦȜ
ȡȔ ǨȞȤȔȁȡȧ ȝ ȣȢȥȟȧȩȔȦȜ ȓȞ ©ȦȔȠ ȠȢȗȜȟȜ ț ȕȧȝȡȜȠ
ȖǻȦȤȢȠ  Ǘ ȥȦșȣȧ ȤȢțȠȢȖȟȓȲȦȰª ȕȢ ȝȢȗȢ ©ȘȢȟȓ ȣȤȜ
ȕȢȤȞȔȟȔ  ǡșȚ ȟȲȘȰȠȜ ȫȧȚȜȠȜª ©Ǣ ǡȔȤȞșȖȜȫȧª 
Ǖ ȖȥșȦȔȞȜ ȡȔȘ ȘȢȟșȲ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȖȜȭȧǿȦȰȥȓ ǖȢȗ
ȞȢȦȤȜȝȣȢȤȓȘȞȧǿ ȠȔȖȕȜȣȢȤȓȘȞȧȖȔȦȜ ȖȥǻȠǨ©ǧȢȣȢȟǻª
ȗȤȔȘȔȪǻȓțȖșȤȡșȡȰȡșȭȔȥȡȢȁȘǻȖȫȜȡȜȖǻȘȕȜȖȔǿȁȁȔțȔȢȘȡȢ
ȝȔȖȦȢȤȥȰȞǻȠȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡǻȧȓȖȟșȡȡȓȣȤȢ
ǻǿȤȔȤȩǻȲȡȔȝȖȜȭȜȩȔȣșȟȓȪǻȝȡȜȩǻȡȥȦȔȡȪǻȝ©ǡȔȠȢȠȢȓ
ǙȢȟșȠȢȓǖȢȚșȠȜȟȜȝǖȢȚșª ȤȤ— ǧȔ
ȥȔȠȔ ǻǿȤȔȤȩǻȫȡȔ ©ȦȤǻȝȪȓª — ǻ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǪǻȕȔ ȥȔȠyȠȧ
ȡȔȣȜȥȔȦȰª©ǬȜȘȢȟȓȦȔȞȢȪșțȤȢȕȜȟȔ"ǬȜȠȔȦȜǖȢȗȧ
ȡș ȠȢȟȜȟȔȥȰ  ǴȞ ȣȢȡșȥȟȔ Ƞșȡș" ǮȢ ȓ —  ǢșȡȔȫș
ȟȲȦȔȓ țȠǻȓ  ǥȢțȦȢȣȦȔȡȔ Ȗ ȥȦșȣȧ țȘȜȩȔǿª ǤȢȞȔțȢȖȜȝ
ǻ ȖǻȤȬ ©Ǩ ȡșȘǻȟȲ ȡș ȗȧȟȓȟȔª ȣȢȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ǻț ǙȢȡȧ
ȫȧȠȔȞ ȧ ȣǻȥȡǻ ȣȤȢȥȜȦȰ ȘȢȟȲ ȕȧȦȜ ȣȤȜȩȜȟȰȡǻȬȢȲ ȘȢ
ȡȰȢȗȢȦȔțȔȡșȘȧȚȧǿǻȖȠȜȤȔǿȖȘȢȤȢțǻȔȖȦȢȤȤșțȲȠȧǿ
©ǖȟȔȗȔȖ ǖȢȗȔ ȭȢȕ ȘǻȖȫȜȡȧ  ǪȢȫ ȥșȟȢ ȣȢȕȔȫȜȦȰ 
ǢșȘȢȕȟȔȗȔȖª
ǜȖșȤȡșȡȡȓ ȣȢșȦȔ ȘȢ ȠȔȦșȤǻ ț ȣȤȜȖȢȘȧ ȖȟȔȥȡȢȁ ȘȢȟǻ
ȖȜȣȟȜȖȔǿțȡȔȤȢȘȡȜȩȧȓȖȟșȡȰȣȤȢȦșȭȢȠȔȦȜȡȔȘǻȟȓǿ
ȘȜȦȜȡȧ ȡș ȟȜȬș țȢȖȡǻȬȡǻȥȦȲ Ȕ ȝ ȣșȖȡȢȲ ȢȥȢȕȜȥȦȢȲ
ȘȢȟșȲ Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȫǻ ȧȓȖȟșȡȡȓ ȣȤȢȔȤȦȜȞȧȟȰȢȖȔȡȢ ț
ȔȞȪșȡȦȢȠȡȔȡșȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȠȔȦșȤǻȘȔȦȜȘȜȦȜȡǻȕȔȚȔȡȧ
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ȘȢȟȲ ©ǗȠǻȟȔ ȠȔȦȜ ȕȤȢȖȜ ȘȔȦȜ  ǟȔȤǻ ȢȫșȡȓȦȔ  ǧȔ
ȡș ȖȠǻȟȔ ȡȔ ȥǻȠ ȥȖǻȦǻ  ǮȔȥȦȓȘȢȟǻ ȘȔȦȜª ©ǙȔȟȔ —
ȞȔȚȧȦȰ—ȕȤȢȖșȡȓȦȔǧȔȡșȘȔȟȔȘȢȟǻª ©ǟȔȦșȤȜȡȔª
ȤȤ—— ǨȥȖǻȘȢȠȟȲȲȫȜȭȢȡșțȘȔȦȡȔ
ȡȔȘǻȟȜȦȜȥȜȡȔȭȔȥȟȜȖȢȲȘȢȟșȲȠȔȦȜȖȣȢșȠǻ©ǦȢȖȔª
țȖșȤȦȔǿȦȰȥȓȘȢȥȔȞȤȔȟȰȡȜȩȥȜȟ©ǗȥǻȩȥȖȓȦȜȩȕȟȔȗȔȟȔ
ǧȔȭȢȕȝȢȠȧȖȥǻȥȖȓȦǻȁǧȔȟȔȡȘȢȟȲȥȟȔȟȜ´ǤȢȬȟȜ
ȦȢȕǻǡȔȦșȤǖȢȚȔǧǻȁȕȟȔȗȢȘȔȦȜǗȥȰȢȗȢȦȢȗȢȫȢȗȢ
ȠȔȦȜǢșțȧȠǻǿȘȔȦȜµª ȤȤ— ǢȔȁȖȡșȚȁȁȥȣȢȘǻ
ȖȔȡȡȓȡȔȦșȭȢȥȜȡ©ȘȢȟȲȤȢțȘȢȕȧȘșª Ȥ ȖȜȓȖȜȟȢȥȓ
ȠȔȤȡȜȠ ǡȔȦȜ ȠȢȚș ȡș ȘȔȖȔȦȜ ȘȢȟǻ ȝ ȥȖǻȘȢȠȢ ȡȔȣȤ
ȞȢȟȜțȠȧȬȧǿȘȢȫȞȧȖȜȝȦȜțȔȡșȟȲȕȔ©ǧȓȚȞȢȠȔȠȢ
ǢȔȭȢȘȔȟȔȖȤȢȘȧ"!ǧȜȖȥșȘȔȟȔȦǻȟȰȞȢȘȢȟǻǙȢȟǻ
ȘȔȦȰ ȡș ȩȢȫșȬª ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª ȤȤ —269,
272— ǩȢȟȰȞȟȢȤȠȢȦȜȖțȔȟșȚȡȢȥȦǻȘȢȟǻǻȡȘȜȖǻȘȔ
ȖǻȘȠȔȦșȤǻǭșȖȫșȡȞȢȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȢȢȕǻȗȤȧǿǻȖȔȖȦȢȕǻȢȗȤ
ȔȥȣșȞȦǻ ©Ǣș ȠȢȟȜȟȔȥȓ țȔ Ƞșȡș  ǤȢȞȟȢȡȜ ȡș ȞȟȔȟȔ 
!ȔȦȔȞȥȢȕǻǡșȡșȣȢȖȜȖȔȟȔǦȣǻȖȔȲȫȜ—ǢșȩȔȝ
ȤȢȥȦșǧȔțȘȢȤȢȖșȕȧȘș—ǶȖȜȤǻȥȓȩȖȔȟȜȦȰǖȢȗȔ
ǧȔ ȡș ȖȜȟǻț Ȗ ȟȲȘș  ǠȧȫȬș ȕȧȟȢ ȕ ȡș ȤȢȘȜȦȜ  ǕȕȢ
ȧȦȢȣȜȦȜ  ǴȞ ȠȔȖ ȕȜ ȓ ȧ ȡșȖȢȟǻ  ǘȢȥȣȢȘȔ ȗȡǻȖȜȦȜª
©Ǣș ȠȢȟȜȟȔȥȓ țȔ Ƞșȡșª  ȢȦȢȚ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡǻȥȦȰ țȔ
ȥȖȢȲȡșȖȢȟȲȡșȘȢȟȲțȔȥȟȔȡȜȝȣȢșȦȣȢȞȟȔȘȔǿȡȔȠȔȦǻȤ
ǜȔȫȜȡȣȢșȠȜ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓªȖȞȔțȧǿ
ȡȔ Ȧș ȭȢ ȟȲȘȥȰȞǻ ȘȢȟǻ ȖǻȘȠǻȡȡǻ ȢȘȡȔ ȖǻȘ ȢȘȡȢȁ Ȕȟș
țȔȟșȚȔȦȰȢȘȖȢȟșȖȜȓȖȟșȡȡȓȖȜȕȢȤȧȕȔȚȔȡȰȣȤȔȗȡșȡȰ
ǻ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ ȓȞȢȥȦșȝ ȥȔȠȜȩ ȟȲȘșȝ ©ǧȢȝ ȠȧȤȧǿ
ȦȢȝ Ȥȧȝȡȧǿ  ǧȢȝ ȡșȥȜȦȜȠ ȢȞȢȠ  ǜȔ ȞȤȔȝ ȥȖǻȦȔ
țȔțȜȤȔǿ!ǕȦȢȝȡȜȬȞȢȠȧȞȧȦȢȫȞȧǘȢȥȦȤȜȦȰȡǻȚ
ȡȔȕȤȔȦȔª ȤȤ—— ǻȦȘǮȢȣȤȔȖȘȔȝȘșȦȰȥȓ
ȟȜȬș ȣȤȢ ȔȠȢȤȔȟȰȡǻ Șǻȁ ȠȢȚȡȢȖȟȔȘȪǻȖ ǜȔȗȔȟȢȠ Țș Ȗ
ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ ȤșȔȟǻțȔȪǻȝ ȦȢȣǻȞȜ ȘȢȟǻ ȣȢșȦ ȡȔȗȢȟȢȬȧȖȔȖ
ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȡȔ ȓȞǻȥȡǻȝ ȡșȣȢȘǻȕȡȢȥȦǻ ȝ ȡșȥȣǻȖȠǻȤȡȢȥȦǻ
ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȩȘȢȟȰȔȝȡȔȦȢȠȧȭȢȣȤȜȠȩȟȜȖȔȘȢȟȓ
ȡșȣǻȘȖȟȔȘȡȔȟȲȘȥȰȞǻȝȖȢȟǻǻȤȢțȣȢȘǻȟȓǿȕȟȔȗȔȔȚȡȔȘȦȢ
ȡșȤǻȖȡȢȠǻȤȡȢȦȔȝȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȞșȤȧȲȫȜȥȰȖȟȔȥȡȜȠȜ
ȧȣȢȘȢȕȔȡȡȓȠȜ ȩǻȕȔȭȢȖȦȤȧȦȜȖȥȓȕȜǖȢȗ ©ǧȢȠȧȘȢȟȓ
țȔȣȤȢȘȔȟȔǣȘȞȤȔȲȘȢȞȤȔȲǕȘȤȧȗȢȠȧȢȥȦȔȖȜȟȔ
ǧșȘșțȔȩȢȖȔȲȦȰª ©ǟȔȦșȤȜȡȔªȤȤ— ©ǬȜǿ
ȚȦȔȞȜȡȔȥǻȠȥȖǻȦǻǦȟȧȩȡȓȡȔȓȘȢȟȓ"ǣȩȓȞȕȜȦȢ
ǗȠǻȟȔ ȕ ȠȔȦȜ  ǜ ȡǻȠșȪȰȞȢȗȢ ȣȢȟȓ  ǦȖȢȁȠ ȘǻȦȢȫȞȔȠ
țȔȞȟȜȞȔȦȰǶȘȢȟȲǻȖȢȟȲǧȔȕȔǕțȟșȕșțȦȔȟȔȡȡȓ
ǜȢȥȦȤǻȡșȦȰȥȓ ȖȥȲȘȜª ©ǦȢȖȔª ȤȤ —  ©ǧȢȝ
ȕȟȧȞȔǿțȔȠȢȤȓȠȜ!ǭȧȞȔȘȢȟǻȡșȡȔȩȢȘȜȦȰ—
ǢșȠȔǿ ȡșȠȔǿ  ! ǶȡȬȜȝ ȤȖșȦȰȥȓ  ǜ ȧȥǻǿȁ ȥȜȟȜ 
ǜȔ ȘȢȟșȲ ȢȦȢȦ ȘȢȗȡȔȖ  Ƕ ȕșȕșȩ Ȗ ȠȢȗȜȟȧ  Ǖ Ȗ
ȦȤșȦȰȢȗȢ ȓȞ ȧ ȥȦȔȤȪȓ  Ǣǻ ȩȔȦȜ ȡǻ ȣȢȟȓ  ǧǻȟȰȞȢ
ȦȢȤȕȔ Ȕ ț ȦȢȤȕȜȡȜ  ǗȜȗȟȓȘȔǿ ȘȢȟȓ —  ǴȞ ȘȜȦȜȡȞȔ
Ȕ Ȗǻȡ ȁȁ  ǠȔǿ ȣȤȢȞȟȜȡȔǿ  Ƕ ȚȜȘȢȖǻ țȔȥȦȔȖȟȓǿ —  Ǣǻ
ȡș ȣȢȞȜȘȔǿ  ǴȞ Ȥșȣ·ȓȩ ȦȢȝ ȧȫșȣȜȦȰȥȓ  ǜȔ ȟȔȦȔȡǻ
ȣȢȟȜ  ǧȔ ȝ țȕȜȤȔǿ ȞȢȟȢȥȢȫȞȜ  ǢȔ ȫȧȚȢȠȧ ȣȢȟǻ  Ǖ
ȦȔȠ—ȥȡȢȣȜȔȦȔȠ—ȥȞȜȤȦȜǕȦȔȠȧȣȔȟȔȦȔȩ
ǦȜȘȜȦȰ ȥȢȕǻ ȡȔȬ ȥȜȤȢȦȔ  ǡȢȖ ȧ ȥȖȢȁȝ ȩȔȦǻ  ǣȦȔȞȔ
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ȦȢȦȔȓȘȢȟȓǪȢȫǻȡșȬȧȞȔȝȦșǟȢȗȢȟȲȕȜȦȰȥȔȠȔ
ȡȔȝȘșǨȞȢȟȜȥȪǻȡȔȝȘșª ©ǦȟǻȣȜȝªȤȤ— 
ǜ ȟǻȤȜȞȢȨǻȟȢȥ ȤȢțȘȧȠǻȖ ȔȖȦȢȤȔ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª
ȖȜȣȟȜȖȔǿ ȭȢ ȖțȔȗȔȟǻ ȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȫȡȢ ȥȞȔțȔȦȜ ȫȜ
ȠȔǿ ȩȦȢȥȰ ǻț ȟȲȘșȝ ȧ ȥȖǻȦǻ ȔȕȥȧȤȘȧ ȣȢȥȣȤȔȖȚȡȰȢȠȧ
ȭȔȥȟȜȖȧ ȘȢȟȲ ©ǾȥȦȰ ȡȔ ȥȖǻȦǻ ȘȢȟȓ  Ǖ ȩȦȢ ȁȁ țȡȔǿ"
!ǾȥȦȰȟȲȘșȡȔȥȖǻȦǻ—ǦȤǻȕȟȢȠțȟȢȦȢȠȥȓȲȦȰ
ǜȘȔǿȦȰȥȓȣȔȡȧȲȦȰǕȘȢȟǻȡșțȡȔȲȦȰ—ǢǻȘȢȟǻȡǻ
ȖȢȟǻª ȤȤ—306, 309— ǤȢȘǻȕȡȢȘȢǤȧȬȞǻȡȔ
©ǤȢȥȟȔȡȡȓ ȘȢ ǳȘǻȡȔª   ǭșȖȫșȡȞȢ țȡȔȩȢȘȜȦȰ
ȥȖȢȕȢȘȧ ȝ ȧȦǻȩȧ ȧ ȣǻȘȦșȞȥȦǻ — ȘȢȟȲ"  ȧ ȖǻȟȰȡȢȠȧ
ȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ ȥȔȠȢȖȜȤȔȚșȡȡǻ ©ǗȢțȰȠǻȦȰ ȥȤǻȕȟȢțȟȢȦȢ 
ǧȔ ȕȧȘȰȦș ȕȔȗȔȦǻ  Ǖ ȓ ȖǻțȰȠȧ ȥȟȰȢțȜ —  ǠȜȩȢ
ȖȜȟȜȖȔȦȜ  ǜȔȦȢȣȟȲ ȡșȘȢȟȲ  ǙȤǻȕȡȜȠȜ ȥȟȰȢțȔȠȜ 
ǜȔȦȢȣȫȧ ȡșȖȢȟȲ  ǖȢȥȜȠȜ ȡȢȗȔȠȜ  ǧȢȘǻ ȓ ȖșȥșȟȜȝ 
ǧȢȘǻȓȕȔȗȔȦȜȝǴȞȕȧȘșȥșȤȘșȡȰȞȢǤȢȖȢȟǻȗȧȟȓȦȜª
ȤȤ— 
ǣȘȧȩȢȦȖȢȤșȡȔ ȘȢȟȓ ȧ ȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ ȥȖǻȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȨǻȗȧȤȧǿ ȓȞ ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȢȖȔȡș țȕǻȤȡș ȣȢȡȓȦȦȓ ȢȘȡȔ ȡȔȘ
ȧȥǻȠȔ ȟȲȘȰȠȜ  ǻ ȓȞ ȔȡȦȤȢȣȢȠȢȤȨǻțȢȖȔȡȔ ǻȥȦȢȦȔ
ȣșȤȥȢȡȔȟȰȡȔ ȥȧȣȧȦȡȜȪȓ ȞȢȚȡȢȁ ȟȲȘȜȡȜ Ǖȟș Ȫȓ
ȔȡȦȤȢȣȢȠȢȤȨǻțȢȖȔȡȔ ȘȢȟȓ ȠȢȚș ȡș ȘȕȔȦȜ ȣȤȢ ȥȖȢȗȢ
ȣǻȘȢȣǻȫȡȢȗȢ ȕȔȝȘȜȞȧȖȔȦȜ ȩȦȢțȡȔȘș ȕȟȧȞȔȦȜ ǻ ȦȢȘǻ
ȘȢȖȢȘȜȦȰȥȓ ȁȁ ȬȧȞȔȦȜ  ©Ǘ ȦȢȗȢ ȘȢȟȓ ȩȢȘȜȦȰ ȣȢȟșȠ 
ǟȢȟȢȥȞȜ țȕȜȤȔǿ  Ǖ ȠȢȓ ȘșȥȰ ȟșȘȔȭȜȪȓ  ǜȔ ȠȢȤșȠ
ȕȟȧȞȔǿ !  ǭȧȞȔȖ ȘȢȟǻ Ȗ ȫȧȚǻȠ ȣȢȟǻª ©ǙȧȠȞȔ —
ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢ Ȗ ȥȖǻȦǻ ȚȜȦȜª  ǢȔ ȢȥȡȢȖǻ ȨȢȟȰȞȟȢȤ
ȤȢțȤǻțȡșȡȡȓ ȤȢȕȢȦȓȭȢȁ ȦȔ ȟșȘȔȫȢȁ ȘȢȟǻ ȘȜȖ ȡȔȣȤ
ȡȔȤȢȘȡȧ ȞȔțȞȧ ȣȤȢ ȕȤȔȦǻȖ — ȠșȡȬȢȗȢ ȕȔȗȔȦȢȗȢ ǻ
ȥȦȔȤȬȢȗȢ ȧȕȢȗȢȗȢ ǢșȫȧȝǠșȖȜȪȰȞȜȝ Ƕ ǦȖǻȦȢȗȟȓȘ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȡȔȤȢȘȧǚȥȞǻțȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȠǻȨȢȟȢȗǻȁǟ
 Ǧ —  Ȗ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢ ȦȜȩ
©ȟȲȘșȝªȭȢ©ȕșȡȞșȦȧȲȦȰªǻ©ȥȜȤȢȦȧǴȤșȠȧªȡȔȝȠȜȦȔ
©Ǩ ȁȩ ȘȢȟȓ ȘȕȔǿ  Ǖ ȥȜȤȢȦǻ ȦȤșȕȔ ȥȔȠȢȠȧ ȣȤȜȘȕȔȦȰª
ȤȤ  — —  ǕȡȦȤȢȣȢȠȢȤȨǻțȢȖȔȡȔ
ȘȢȟȓ ȔȖȦȢȡȢȠȡȔ ȥȦȢȥȢȖȡȢ ǖȢȗȔ Ȕȟș ȡș ȖȥșȥȜȟȰȡȔ Ȕ
ȖȤșȬȦǻȤșȬȦȣǻȘȖȟȔȘȡȔǘȢȥȣȢȘȢȖǻ
ǢșȢȘȡȢțȡȔȫȡȢȲǿȖȚȜȖȔȡȔǭșȖȫșȡȞȢȠȨȢȤȠȧȟȔȣȤȢ
ȥȦȔȖȟșȡȡȓȘȢȦȢȗȢȭȢȫșȞȔǿȟȲȘȜȡȧȖȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ—
©ȓȞȕȧȘșȦȔȞǻȕȧȘșª©ǣȚșȡȜȥȰȡȔȖȢȟȰȡǻȝȖȢȟǻǢȔ
ȞȢțȔȪȰȞǻȝ ȘȢȟǻ  ǴȞȔ ȕȧȘș ȦȔȞȔ ȝ ȕȧȘș  ǬȜ ȗȢȟȔ ȦȢ
ȝ ȗȢȟȔª ©Ǣș ȚșȡȜȥȓ ȡȔ ȕȔȗȔȦǻȝª  ©ǢșȩȔȝ ȓȞ ȕȧȘș
ȦȔȞ ǻ ȕȧȘș !  ǪȢȫ ȘȢȖșȘșȦȰȥȓ ȤȢțȣ·ȓȥȦȜȥȰ  Ǖ ȓ
ȦȔȞȜ ȠșȤșȚȔȦȰ ȕȧȘȧ  ǧȜȩșȡȰȞȢ ȕǻȟǻȁ ȟȜȥȦȜª ©Ǡǻȫȧ
Ȗ ȡșȖȢȟǻ Șȡǻ ǻ ȡȢȫǻª ȬȔ ȤșȘ  ǫș ȡș ȨȔȦȔȟǻțȠ ȡș
ȣȢȞȢȤȔ ȘȢȟǻ Ȕȟș ȝ ȡș ȕȧȡȦ ȣȤȢȦȜ ȡșȁ ǫș ȡȔȝȣșȖȡǻȬ
ǻ țȧȩȖȔȟȜȝ ȖȜȞȟȜȞ ȁȝ ȡșȖǻȘȢȠǻȝ ȦȔ ȣȤȜȠȩȟȜȖǻȝ ǻ
ȤșțȜȗȡȔȪǻȓ ț ȠȢȚȟȜȖȜȩ ȡȔȖǻȦȰ ȡșȕȔȚȔȡȜȩ ȡȔȥȟǻȘȞǻȖ
ȦȢȗȢȖȜȞȟȜȞȧǧȔȞȔȨȢȤȠȧȟȔȖȜȓȖȡȲǿȥȞȔțȔȦȜȕȣȥȜ
ȩȢȟȢȗǻȲ ȨȢȤȦȧȡȡȢȗȢ ȠȜȥȟșȡȡȓ ȣȢșȦ ȤȔȘȜȦȰ ȤȢȕȜȦȜ
ǻ ȥȔȠ ȤȢȕȜȦȰ ȥȖǻȘȢȠȜȝ ȖȜȕǻȤ ȡșțȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ Ȧș ȘȢ
ȫȢȗȢ Ȫș ȣȤȜțȖșȘș Ǘǻȡ ȣȧȥȞȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȖȢȟȲ ȚȜȦȦǿȖȢȁ
ȥȦȜȩǻȁ ȘȢȟǻ ǫș ȔțȔȤȦȡȔ ȗȤȔ ț ȘȢȟșȲ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȩȔ
ȤȔȞȦșȤȡȔ Șȟȓ ȞȢțȔȪȰȞȢȁ ȠșȡȦȔȟȰȡȢȥȦǻ ǙȚșȤșȟȔ ȦȔȞȜȩ
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ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȧȓȖȟșȡȰȣȤȢ©ȞȢțȔȪȰȞȧȘȢȟȲªȦȔȠȧȚȡȰȢȁ
ȡșțȖȢȤȧȬȡȢȥȦǻ ȝ ȖȜȞȟȜȫȡȢȁ ȡșȣȢȥȦȧȣȟȜȖȢȥȦǻ ȣșȤșȘ
ȟȜȪșȠ ȡșȖǻȘȢȠȜȩ ȣșȤȜȣșȦǻȝ ȖȟȔȥȡȢȁ ȘȢȟǻ ȥȓȗȔȲȦȰ
ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȣȔȤșȠǻȝ ©ǟȢțȔȞ ȦȔ ȖȢȟȓ — țȔȟȔȥȡȔ ȘȢȟȓª
©ǦȦșȣȦȔȖȢȟȓ—ȞȢțȔȪȰȞȔȘȢȟȓª©ǮȢȕȧȘșȦȢȕȧȘșȔ
ȕȧȘșȦșȭȢǖǻȗȘȔȥȦȰª ǨȞȤȔȁȡȥȰȞǻȣȤȜȞȔțȞȜȣȤȜȥȟǻȖ·ȓ
ǻȦȔȞșǻȡȬșǟǔ— ǤȤȜȞȠșȦȡȢ
ȭȢ ȢȥȦȔȡȡȲ ȣȤȜȞȔțȞȧ țȔ Ǥ ǟȧȟǻȬșȠ ȖȜȗȢȟȢȥȜȖ
ǖǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȜȝȤȢțȣȢȫȜȡȔȲȫȜȞȢțȔȪȰȞȧȤșȖȢȟȲȪǻȲ
Ȫș ȕȧȟȢ ©ȗȟȔȖȡȢș ȣȤȔȖȜȟȢ ȨȜȟȢȥȢȨȜȜ ǪȠșȟȰȡȜȪȞȢȗȢ
Ȝ ȘșȖȜț ȖȢȥȥȦȔȡȜȓ șȗȢ ȣȤȢȦȜȖ ǤȢȟȰȬȜª ǟȧȟȜȬ Ǥ
ǡȜȩȔȝȟȢ ǬȔȤȡȯȬșȡȞȢ ȜȟȜ ǡȔȟȢȤȢȥȥȜȓ ȖȢȥșȠȰȘșȥȓȦ
ȟșȦȡȔțȔȘǟǬǦ ǨȦȢȠȧȚȘȧȥǻǪȠșȟȰ
ȡȜȪȰȞȜȝȖǻȘȣȢȖǻȖȡȔȣȢȗȤȢțȧȣȢȟȰȥȞȢȤȢȡȡȢȠȧȗșȦȰȠȔ
ȡȢȖǻǡǤȢȦȢȪȰȞȢȠȧ ȘȜȖǴȞȢȖșȡȞȢǢǡǢȔȤȜȥǻȥȦȢ
Ȥǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ț ȡȔȝȘȔȖȡǻȬȜȩ ȫȔȥǻȖ ȘȢ ȞǻȡȪȓ ;9,,, ȥȦ
ǟ  Ǧ   ǗȜȥȟȢȖȟȲȖȔȡȡȓ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ
ȥȦȔȟȢ ȞȤȜȟȔȦȢȲ ȨȤȔțȢȲ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȞȟȔȖ ȁȁ ȧ ȖȧȥȦȔ
ȣșȤȥȢȡȔȚȔȣȢȖǻȥȦǻ©ǖȟȜțȡșȪȯªǢȜȞȜȨȢȤȔǩșȘȢȤȢȖȜȫȔ
©ǝȧȥȣȢȞȢȜȖȥșȕȓȡȔȘșȚȘȢȲȡȔȖȥșȕȟȔȗȢșȣȤȢȖȜȘșȡȜș
Ȣȡ ȖȢțȖȤȔȦȜȟȥȓ Ȗ ȩȔȦȧ ȣȢȖȦȢȤȓȓ ȜțȤșȫșȡȜș ǖȢȗȘȔȡȔ
ǪȠșȟȰȡȜȪȞȢȗȢ ´ǮȢ ȕȧȘș ȦȢ Ȧș ȝ ȕȧȘș Ǖ ȕȧȘș Ȧș
ȭȢ ǖȢȗ ȡȔȠ ȘȔȥȦȰµª    ǫǻǿȲ ȞȤȜȟȔȦȢȲ ȨȤȔțȢȲ
ȖǻȘȣȢȖǻȖǻǚȡșȝǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢȡȔȡșȖȦǻȬȡșȣȤȢȤȢȪȦȖȢ
ǦȜȖǻȟȟȜ©ǧȔȖȚșȭȢȕȧȘșȦșǻȕȧȘșǕȕȧȘșȦșȭȢǖȢȗ
ȡȔȠȘȔȥȦȰǢșȔȡȗșȟȜ—ȦȔȞǻȁȚȟȲȘșǟȢȟȜȥȰȡȔȠ
ȦȤșȕȔ ȖȥǻȠ ȣȤȢȣȔȥȦȰª ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȜȝ Ƕ Ǥ ǚȡșȁȘȔ 
ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȜȝ Ƕ Ǥ ǤȢșȦȜȫȡǻ ȦȖȢȤȜ ǙȤȔȠȔȦȜȫȡǻ
ȦȖȢȤȜǠȜȥȦȜǟǦ ǣȦȚșȠȢȚȡȔȥȞȔțȔȦȜ
ȭȢ Ȗ ȢȥȡȢȖȧ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȧȓȖȟșȡȰ ȣȤȢ ȘȢȟȲ — Ȕ
țȖǻȘȥȜȝǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ—ȣșȖȡȢȲȠǻȤȢȲȟǻȗȞȢțȔȪȰȞȜȝ
șȦȢȥǗȢȘȡǻȝǻțȟǻȤȜȫȡȜȩȘȜȗȤșȥǻȝȣȢșȠȜ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ȣȢșȦǻțȗǻȤȞȢȦȢȲȖǻȘțȡȔȫȔǿȦȖșȤșțȜȝǻȠȣșȤȔȦȜȖȣȢȞȢȤȜ
ȖȦȢȦȔȟȰȡȢȟȜȩȢȠȧȥȖǻȦǻ ©ǟȧȘȜȞȔȚșȩȜȟȜȦȰȘȢȟȓ
ǧȧȘȜȝȦȤșȕȔȗȡȧȦȰȥȓ—ǘȡȧȦȰȥȓȠȢȖȫȞȜȧȥȠǻȩȔȦȰȥȓ
ǮȢȕȟȲȘȜȡșțȡȔȟȜǮȢȡȔȥșȤȪǻțȔȩȢȖȔȡȢǮȢȕȡș
ȣȤȜȖǻȦȔȟȜª—ȤȤ— ǻȥȔȠȦȔȞȜȤȔțȢȠțǻȥȖȢȁȠȜ
©ȘǻȦȰȠȜªȗȔȝȘȔȠȔȞȔȠȜȣȢȤȧȬȧǿȝȢȗȢ
ǮȢȣȤȔȖȘȔǻȖȕȧȡȦǻȖȡǻȝȦȔȖȜȞȟȜȫȡǻȝȣȢȥȦȔȖȔȩȣȢșțǻȝ
ǭșȖȫșȡȞȔȦȤȔȣȟȓȲȦȰȥȓȖǻȘȥȦȧȣȜ ©ȖǻȘȢȥșȤșȘȚșȡȡȓª Ǩ
ȟǻȤȜȫȡȢȠȧ țȔȫȜȡǻ ȘȢ ȁ ȤșȘ ©ǗǻȘȰȠȜª ȡȔȣȜȥȔȡȢȁ ȭș
ȘȢ țȔȥȟȔȡȡȓ ȖȜȞȟȔȘșȡȢ ȨǻȟȢȥȢȨǻȲ ȖȣȢȞȢȤșȡȡȓ ȣșȤșȘ
ȘȢȟșȲ ǻȦȢ©ȟȜȩȢȲª ȔȖǻȘȦȔȞȣșȤșȘǖȢȗȢȠ©ǣțȢȖǻȦșȥȓ
Ț țȔȣȟȔȫȦș  ǢǻȠǻȁ >ȥȦǻȡȜ — ǥșȘ@ țȢ ȠȡȢȲ  ǢȔȘ
ȡșȣȤȔȖȘȢȲ ȟȲȘȥȰȞȢȲ  ǙȢȟșȲ ȟȜȩȢȲ  ! Ǖ țȔ
ȖȔȠȜ  ǡȢȚș ȢțȢȖșȦȰȥȓ  ǖșțȦȔȟȔȡȡȓ ȡșȖȥȜȣȧȭș 
Ƕ ȡȔȠ ȧȥȠǻȩȡșȦȰȥȓ  ǤȢǿȘȡȔǿ ț ȡșȘȢȟșȲ  ǦȣȔȥȜȕǻ
ȡȔȠ ȥȞȔȚș  Ƕ țȔȣȟȔȫș ȣȢȠȢȟȜȦȰȥȓ  Ǟ ȦȜȩȢ ȥȣȔȦȜ
ȟȓȚș  ǧȔȞȔ ȠȢȓ ȤȔȘȔ ȡșțȡȔǿȠȜȝ ȕȤȔȦș  ǦȠȜȤȜȥȰ
ȣșȤșȘ ǖȢȗȢȠ ȟȲȘșȝ ȡș țȔȝȠȔȝ !  ȠȢȟȜȥȰ ȕȤȔȦș
ǖȢȗȧª ȤȤ —   ǤȢȤȔȘȧ țȠȜȤȜȦȜȥȓ ȠȢȦȜȖȢȖȔȡȢ
ȦȜȠ ȭȢ ȣȟȔȫ ȡȔȘ ©ȘȢȟșȲ ȟȜȩȢȲª ȠȢȚș ȤȢțȫȧȟȜȦȜ
©ȕșțȦȔȟȔȡȡȓȡșȖȥȜȣȧȭșªǻȖȢȡȢȣȤȜȠȜȤȜȦȰȡșȭȔȥȡȢȗȢ

©țȡșȘȢȟșȲª ȧȝȤșȘ—©ǶțȟȲȘȰȠȜª ȔȣǻȥȟȓȦȔȞȢȗȢ
țȔȗȣȤȜȠȜȤșȡȡȓ©ȣȢȠȢȟȜȦȰȥȓªǻ©ȦȜȩȢȥȣȔȦȜȟȓȚșª—
ȢȦȚșȡșȣșȤșȥȟǻȘȧȖȔȦȜȠșȥȖȢȲȚșȤȦȖȧǨȣȢțȔȥȟȔȡȫǻȝ
ȝȤșȘȣȢșȠȜ  țȖșȤȡșȡȡȓȘȢ©ȡșțȡȔǿȠȢȗȢȕȤȔȦȔª
țȔȠǻȡșȡȢțȢȕȤȔȚșȡȡȓȠȣȤȜȠȜȤșȡȢȗȢțǻȥȖȢǿȲȡșȘȢȟșȲ
ȦȔ ȡșȖȢȟșȲ ǻ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢ ȖǻȟȰȡȢȗȢ ȦȔ ȭȔȥȟȜȖȢȗȢ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȥȧȕ·ǿȞȦȔ ȧ ȝ ȢȥȢȕǻ  ©Ƕ ȣȤȜȠȜȤșȡȡȢȠȧ
ȣȤȜȥȡȓȦȰȥȓ  Ƕ ȟȲȘș ȘȢȕȤǻ ǻ ȟȲȕȢȖ  Ƕ Ȗȥș ȘȢȕȤȢ Ƕ
ȖȥȦȔȡșȖȤȔȡȪǻǗșȥșȟȜȝǻțȔȕȧȘșțȡȢȖǦȖȢȲȡșȘȢȟȲ
ǶȖȡșȖȢȟǻǤȢțȡȔǿȤȔȝȣȢțȡȔǿȖȢȟȲǶȖȥșȦȖȢȤȓȭȧȲ
ȟȲȕȢȖª ȤȤ —  ǜȔȨǻȞȥȢȖȔȡȢ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȢȕȤȔț
©ȡșȖȥȜȣȧȭȢȗȢªȥȣȟȓȫȢȗȢ ǧȔȟȔȡȧ ©Ǩ ȘșȞȢȗȢ ǧȔȟȔȡ
´ȡșȖȥȜȣȧȭȜȝµ ȣȤȔȪȲǿ ȡș ȣȢȞȟȔȘȔȲȫȜ ȤȧȞ ȡș ȥȣȜȦȰ
ȡǻ ȩȖȜȟȜȡȜ Ǘ ȞȢȗȢ ȦȔȞȜȝ ǧȔȟȔȡ Ȧǻȝ ȟȲȘȜȡǻ ȘȢȕȤș
ǧȔȟȔȡ ȁȁ ȣȜȟȰȡȧǿ Ȕ ȥȔȠȔ ȖȢȡȔ ȥȢȕǻ ȤȢțȞȢȬȧǿ ǧȔ ȓȞ
ȦǻȟȰȞȜ ǧȔȟȔȡ țȔȥȡș ȦȢȘǻ ȟȲȘȜȡǻ ȘȢȖȢȘȜȦȰȥȓ ȘȧȚș
ȖȔȚȞȢ ȓȞ ȖȢȡȔ ȡș ȣȤȔȪȲǿ Ȕ Ȗȥș ȡșȠȔ ȞȢȤȜȥȦǻª
ǖȧȟȔȬșȖ ǘ ǣ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝ ȡȔȤȢȘ ȧ ȥȖȢȁȩ ȟșȗșȡȘȔȩ
ȤșȟǻȗǻȝȡȜȩ ȣȢȗȟȓȘȔȩ ȦȔ ȖǻȤȧȖȔȡȡȓȩ ǟȢȥȠȢȗȢȡǻȫȡǻ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻ ȡȔȤȢȘȡǻ ȣȢȗȟȓȘȜ ȦȔ ȖǻȤȧȖȔȡȡȓ ǟ 
Ǧ ǨǭșȖȫșȡȞȔȚȡȔȖȣȔȞȜȨǻȗȧȤȧǿ©ȕșțȦȔȟȔȡȡȓ
ȡșȖȥȜȣȧȭșª ȓȞș ȣȢȦǻȠ țȔȥȜȡȔǿ Ǩ ȟȜȥȦȔȩ ǻț țȔȥȟȔȡȡȓ
Ȗǻȡ ȡș ȤȔț ȖȜȞȔțȧȖȔȖ ȣȢȞǻȤȡǻȥȦȰ ȡșȣȤȜȩȜȟȰȡǻȝ ȘȢȟǻ
ȡȔȣȤȘȢǕǠȜțȢȗȧȕȔȖǻȘȚȢȖȦ©ǕȭȢȠȔǿȠȢ
ȤȢȕȜȦȰǧȤșȕȔȩȜȟȜȦȜȥȓȞȧȘȔȡȔȗȜȡȔǿȘȢȟȓª ȠȢȚȟȜȖȢ
ȢȥȦșȤǻȗȔȖȥȓȤȢțȘȤȔȚȡȜȦȜȚȔȡȘȔȤȠǻȖȥȖȢȁȠȕȧȡȦȔȤȥȦȖȢȠ
ȧȤȔțǻȣșȤȟȲȥȦȤȔȪǻȁȣȢȬȦȜǨȣȢșțǻȁȚȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȖȥȓ
ȤȢțȞȧȦǻȬș — ȘȢȤǻȞȔȖ ȘȢȣȜȦȧȖȔȖȥȓ țȖȜȡȧȖȔȫȧȖȔȖ
ȕȧȡȦȧȖȔȖȣȤȢȞȟȜȡȔȖ
ǣȘțȕșȤșȚșȡȢȁȨȢȟȰȞȟȢȤȢȠȣȤȔȘȔȖȡȰȢȁȖǻȤȜȖȠȔȗǻȫȡȧ
ȥȜȟȧȣȤȢȞȟȓȦȰȧǭșȖȫșȡȞȔȡȔȕȧȟȔȣȢȬȜȤșȡȡȓȣȢșȦȜȞȔ
ȣȤȢȞȟȜȡȔȡȰȓȞȠǻȥȦȜȫȡȢȗȢțȔȥȢȕȧȡșȗȔȦȜȖȡȢȗȢȖȣȟȜȖȧ
ȡȔ ȫȧȚȧ ȔȕȢ ȝ ȡșȭȔȥȡȧ ȥȖȢȲ  ȘȢȟȲ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ȤȤ— ©ǦȢȖȔª ȤȤ ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻ
ȚȜȖȜȠª ȤȤ —  ©ǡȜȡȔȲȦȰ Șȡǻ ȠȜȡȔȲȦȰ ȡȢȫǻª
©Ǡǻȟșȓª ©ǟȡȓȚȡȔª ȤȤ —  ©1 1 — ǦȢȡȪș
țȔȩȢȘȜȦȰȗȢȤȜȫȢȤȡǻȲȦȰª©ǢșȗȤǻǿȥȢȡȪșȡȔȫȧȚȜȡǻª
©ǦȢȡ—ǘȢȤȜȠȢȁȖȜȥȢȞǻȁª ȤȤ— ©ǕȡȧȠȢțȡȢȖȧ
ȖǻȤȬȧȖȔȦȰª ©ǫȔȤǻª ȤȤ —  ©ǤȢȤȢȘȜȟȔ Ƞșȡș
ȠȔȦȜª ©ǣȝ ȫȢȗȢ ȦȜ ȣȢȫȢȤȡǻȟȢª ©ǙȧȤȡǻ ȦȔ ȗȢȤȘǻȁ ȠȜ
ȟȲȘȜª©ǬȜȦȢȡșȘȢȟȓȦȔȡșȖȢȟȓª©ǪȢȫȔȟșȚȔȫȢȗȢȝȡș
ȕ·ȲȦȰªǗȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰȥȓȣȤȢȞȟȰȢȡȜȓȞțȔȥǻȕȖȣȟȜȖȧ
ȡȔȖǻȦȰȡȔǖȢȗȔ©ǡȔȟșȡȰȞǻȝǡȔȤ·ȓȡǻª©ǦȢȡ—ǘȢȤȜȠȢȁ
ȖȜȥȢȞǻȁª Ȥ ©11—ǡșȡǻȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝȠȜȡȔȟȢª©Ƕ
ȖȜȤǻȥȓȡȔȫȧȚȜȡǻª©ǴȞȕȜȖȜțȡȔȟȜȣȔȡȜȫǻªǤȢȤǻȖȡȓȡȢ
ȤǻȘȞȢ Ȕȟș ȦȤȔȣȟȓȲȦȰȥȓ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȢȞȟȓȦȦȓ ȞȢȦȤǻ
ȥȦȔȲȦȰȣȤȢȤȢȪȦȖȔȠȜȡȔȣșȤșȘȖȜțȡȔȫșȡȡȓȠȜȡșȠȜȡȧȫȢȁ
ȘȢȟǻ ǜȔ ȡȔȥȠǻȩȔȡȡȓ ȣȤȜ ȟȲȘȓȩ ©ț ȕǻȘȡȢȗȢ ǡȜȞȜȦȜª
©ȭȢ Ȗǻȡ Ȗ ȥǻȤǻȝ ȥȖȜȦǻª ȤȤ —  ȧȣȔȟȢ ȣȤȢȞȟȓȦȦȓ
ȡȔǧȜȦȔȤǻȖȡȧțȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȁȣȢșȠȜǜȟȢȖǻȥȡșȣȤȢȤȢȪȦȖȢ
ȔȖȦȢȤȔȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ©ǖȧȘșȦȢȕǻȦȜȦȔȤǻȖȡȢǜȔȣȟȔȫșȬ
ȡșȕȢȗȢ  ǜȔ Ȧǻ ȥȠǻȩȜ !  Ǘ ȡșȘȢȕȤȜȝ ȫȔȥ ț ȦȢȗȢ
ȡșȤǻȖȡǻ  ǧȜ ȡȔȥȠǻȓȟȔȥȰª ȤȤ — —  ȘȔǿ
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ȣǻȘȥȦȔȖȧ ȗȔȘȔȦȜ ȭȢ ȣȤȢȞȟȓȦȦȓ ȡȔȥȟȔȡȢ ț ȣȤȜȡȜȚșȡȢȁ
ȝȢȕȤȔȚșȡȢȁȘȧȬǻǡȜȞȜȦȜǤȤȢȞȟȜȡȔǿȘȢȫȞȧȣȢȞȤȜȦȞȧ
ȠȔȦȜ Ȗ ©ǟȔȦșȤȜȡǻª ©ǤȤȢȞȟȓȦȜȝ ȫȔȥȗȢȘȜȡȢȡȰȞȔ 
ǮȢ ȦȜ ȡȔȤȢȘȜȟȔȥȰª ȤȤ —  ȩȢȫȔ Ȗ Șȧȥǻ
ȖȟȔȥȦȜȖȢȁ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȢȥȦǻ ȝ ©ȟșȘȖș
ȟșȘȖș  ǤȢȕȟȔȗȢȥȟȢȖȜȟȔª ȁȁ ȤȤ —  Ǩ ȣȢșȠǻ
©ǨȦȢȣȟșȡȔª©ȞȟȓȡșȠȔȦȜǧȢȝȫȔȥǻȗȢȘȜȡȧǟȢȟȜȡȔ
ȥȖǻȦȣȢȤȢȘȜȟȔǢșȟȲȕȧȘȜȦȜȡȧª ȤȤ— ǨȦǻȠ
ȖȢȕȢȩȣȢșȠȔȩȣȤȓȠȢȡșțȔțȡȔȫșȡȢȭȢȦȤȔȗǻȫȡȧȘȢȟȲ
ȘȢȫȢȞ țȧȠȢȖȜȟȢ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞș ȣȤȢȞȟȓȦȦȓ Ƕ ȖȥșȦȔȞȜ
ȡȔȖǻȦȰ ȓȞȭȢ ȣȤȢȞȟȓȦȦȓȣȤȢȤȢȪȦȖȢ ȝ ȡș ȥȦȔȡȢȖȜȟȢ
ȘȟȓǭșȖȫșȡȞȔȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡȢȁȞȔȦșȗȢȤǻȁȦȢǻȡȦȧȁȦȜȖȡȢȡȔ
ȤǻȖȡǻ ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȦȦȓ ȣȢșȦ ȥȣȤȜȝȠȔȖ ȝȢȗȢ ȓȞ ȠȔȗǻȫȡȜȝ
ȘȢȟșȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȜȝȫȜȡȡȜȞ
ǜȡȔȝȬȟȔȥȖȢǿȠǻȥȪșȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁȝȡȔȤȢȘȡȔ
ȔȡȦȢȡǻȠǻȫȡȔȣȔȤȔȣȢȡȓȦȰȦȔȟȔȡȕșțȦȔȟȔȡȡȓ ȭȔȥȟȜȖȔ
ȡșȭȔȥȟȜȖȔ ȘȢȟȓ  ǧȜȠ ȫȔȥȢȠ ȥȟȢȖȢ ©ȦȔȟȔȡª ȣȢșȦ
ȡș ȤȔț ȧȚȜȖȔǿ țȔȖȘȓȞȜ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧ ȞȢȡȦșȞȥȦȢȖǻ
ȦȔ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȠ ȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓȠ ȧ ȣȤȢȦȜȟșȚȡȢȠȧ
țȡȔȫșȡȡǻ — ©ȕșțȦȔȟȔȡȡȓª ©ǣȝ ȦȔȟȔȡșȦȔȟȔȡș  ǨȘȢ
ȖȜȡȜȝȣȢȗȔȡȜȝª ©ǦȢȖȔªȤȤ— ©ǧȔȞȜȝǧȔȟȔȡ
ȦȖǻȝȟȔȦȔȡȜȝȡșȕȢȗȢª ©ǡȔȤǻȓªȤȤ— ©ǕȦȢȕ
ȦȜǖȢȗȔȣȤȢȞȟȓȟȔǜȔȠǻȝȦȔȟȔȡª ©ǶȖȜȤǻȥȓȡȔȫȧȚȜȡǻª 
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȣșȤȥȢȡȔȚǻȦȔȞȢȚȡșȤȔțȥȣǻȖȖǻȘȡȢȥȓȦȰȥȖȢȲ
ȘȢȟȲ ț ȦȔȟȔȡȢȠ ȫȜ ȦȢ ȣȔȞ ȕșțȦȔȟȔȡȡȓȠ ȣȢȠǻȦȡȢ Ȫș
ȡȔȣȤȧȥȟȢȖȔȩǴȤșȠȜ©ǢȔȭȢȠșȡǻȖȤȢȘȔǟȢȟȜȡșȠȔ
ȘȢȟǻȡșȠȔȦȔȟȔȡȧª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤȤ— ©ǣȝ
ȦȧȠȔȡșȦȧȠȔȡș—ǡǻȝȟȔȦȔȡȜȝȦȔȟȔȡș!ǬȢȠȧ
Ƞșȡǻ țȟȢȁ ȘȢȟǻ  ǬȢȠ ȖǻȞȧ ȡș țȕȔȖȜȬ"ª ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª
ȤȤ — —  ©ǘȟȓȡȰ ȡȔ Ƞșȡș ȫȢȤȡȢȕȤȜȖȧ 
ǡȢȓ ȘȢȟș ȡșȣȤȔȖȘȜȖȔ  ǖșțȦȔȟȔȡȡȔ ȓª ©ǴȞȕȜ Ƞșȡǻ
ȫșȤșȖȜȞȜª 
Ǩ ȟȜȥȦȔȩ ǻț țȔȥȟȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș ȤȔț ȠȢȖȜȦȰ
ȣȤȢ ȥȖȢȲ ȘȢȟȲ ȥȔȠș Ȗ ȞȔȦșȗȢȤǻȓȩ ȦȔȟȔȡȧȕșțȦȔȟȔȡȡȓ
ȔȕȢ ǻȡȔȞȬș ȨȢȤȦȧȡȡȢȥȦǻȡșȨȢȤȦȧȡȡȢȥȦǻ ©«Ƞș>ȡș@
ȭș țȡȢȖȧ ȖșȥȡȢȲ ȣȢȚșȡȧȦȰ ȧ ȥȦșȣ ǧȔȞȜȝ Ƞǻȝ ȦȔȟȔȡ
ȣȢȗȔȡȜȝª ȘȢǕǠȜțȢȗȧȕȔȗȤȧȘ ȡȔțȜȖȔǿȥșȕș
©ȕșțȦȔȟȔȡȡȜȠª ȘȢ ȦȢȗȢ Ț ȔȘȤșȥȔȦȔ  ȕșȤșț  
ǗǻȘȫȧȦȦȓȖȟȔȥȡȢȁȘȢȟǻȓȞȡșȨȢȤȦȧȡȡȢȥȦǻȣȤȢȥȦȤȧȠȢȖȧǿ
ȖǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧȖȜȗȧȞȢȖǻȞȢȠșȡȦȔȤǻ©ǣȦȓȞȔȠȢȓȘȢȟȓ
ȣȢȗȔȡȔª ț ȣȤȜȖȢȘȧ ȦȢȗȢ ȭȢ ©ȖȥȦȔȖȬȜ ȤȔȡșȡȰȞȢª
Ȗǻȡ țȔȩȢȘȜȖȥȓ ȣȜȥȔȦȜ ȪȰȢȗȢ ȟȜȥȦȔ ©Ȕ ȦȧȦ ȫȢȤȦ ȡșȥș
ǿȨȤșȝȦȢȤȔ ! ȣȢȚȔȟȧȝȦș Ȟ ȨșȟȰȘȨșȕșȟȲª ȧ
ȭȢȝȡȢ ȪȜȦ ȟȜȥȦǻ  ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ ȣȢșȦ ȥȣȤȜȝȠȔȖ ȖȟȔȥȡȧ
ȘȢȟȲ ȓȞ ȦȔȞȧ ȭȢ ȝȢȠȧ ȖȜȣȔȟȔ Ȕ ȡș ȕȧȟȔ ȡȔȣșȤșȘ
ȖȜțȡȔȫșȡȔ ǜȤșȬȦȢȲ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȤȢțȘȧȠȔȩ
ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȢ ȢȦȢȦȢȚȡȲǿȦȰȥȓ ȣȤȜȣȧȭșȡȡȓ ȣȤȢ țȔȗ
ȨȔȦȔȟȰȡȧȣȤȜȤșȫșȡǻȥȦȰȡșȭȔȥȡȢȁȣȜȥȰȠșȡȡȜȪȰȞȢȁȘȢȟǻ
ț ȘȢȟșȲ ȭȢ ȝȢȠȧ ȢȥȢȕȜȥȦȢ ȖȜȣȔȟȔ ©ǧȔȞȔ ȠȔȕȧȦȰ
ȧȚșȧȥǻȠȞȢȕțȔȤȓȠȣȢȗȔȡȔȘȢȟȓȓȞǻȠșȡǻȡșȘȢȦșȣȡȢȠȧ
ȖȜȣȔȟȔª ȘȢ Ǵ ǟȧȩȔȤșȡȞȔ ȖǻȘ  ȞȖǻȦ   ǶȡȞȢȟȜ
ȭȢȣȤȔȖȘȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȫȧȖȔȖ ȣȤȜȩȜȟȰȡǻȥȦȰ ȘȢ ȥșȕș
ȨȢȤȦȧȡȜ — ȥȟǻȣȢȗȢ ȚșȤșȕȔ ȓȞȜȝ ȖȜȣȔȘȞȢȖȢ ȠȢȚș
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ǮȢȘșȡȡȜȞȧȟȜȣ©ǗȜȘȜȠȢșȢȥȓțȔȦșȟȰȡȢșȘșȟȢ
ȧȥȟȧȚȟȜȖȢȝ ȨȔȞȦȢȤȬȜ ȨȢȤȦȧȡȯ ǝȦȔȞ ȣȢ ȠȜȟȢȥȦȜ
ȱȦȢȝȥȟșȣȢȝȪȔȤȜȪȯȪȔȤșȝȓȜȠșȲȖȘȢȤȢȗșȫȦșȡȜșȡȔ
ȞȢȦȢȤȢșȖȢȖȥ>ș@ȡșȤȔȥȥȫȜȦȯȖȔȟª
ǜȖ·ȓțȢȞ ǻț ȖȟȔȥȡȢȲ ȘȢȟșȲ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔțȔȗȔȟ
ȖǻȘȫȧȖȔȖȡșȢȘȡȢțȡȔȫȡȢȖȢȡȔȘȟȓȡȰȢȗȢȦȢ©ȡșȠȔȦȜª—
ȞȢȟȜȝȢȗȢțȔȔȤșȬȦȧȖȔȟȜ ©ǢșȡȔȬȔȠȔȦȜǕȘȢȖșȟȢȥȓ
ȣȢȖȔȚȔȦȜª — ©ǬȜ ȠȜ ȭș țǻȝȘșȠȢȥȓ țȡȢȖȧ"ª  ȦȢ
©ȟȧȞȔȖȔȓª — ȕȢ ©ȞȜȡȧȟȔ ȠȔȟȢȗȢ  ǢȔ ȤȢțȣȧȦȦǻª ǻ
Ȗǻȡ ȢȣȜȡȜȖȥȓ ©Ȗ ȣȧȥȦȜȡǻ Ȗ ȡșȖȢȟǻª ©Ǖ ȡȧȠȢ țȡȢȖȧ
ȖǻȤȬȧȖȔȦȰª  ȦȢ ©ȘȤȧȗ ȕȤȔȦ ǻ ȥșȥȦȤȔª — ȧ ȩȖȜȟȜȡȜ
ȘȧȬșȖȡȢȗȢȣǻȘȡșȥșȡȡȓțȔȖȘȓȞȜțȖǻȟȰȡșȡȡȲǻțȥȢȟȘȔȦȫȜȡȜ
©ǙȢȟȓª  Ǩ ȖǻȤȬȢȖȢȠȧ ȢȕȤȔțȞȧ ©ǢȔȘ ǙȡǻȣȤȢȖȢȲ
ȥȔȗyȲªȣȢșȦǻȘșȡȦȜȨǻȞȧǿȥșȕșǻțțȔȚȧȤșȡȜȠȥȔȠȢȦȡǻȠ
ȓȖȢȤȢȠ ȖȟȔȥȦȜȖȢ ȕșțȦȔȟȔȡȡȜȠ ȦȢȘǻ ȓȞ ©ȞȔȟȜȡȔ ț
ȓȟȜȡȢȲ  ǧȔ ȗȡȧȫȞȢȲ ȟȢțȜȡȢȲª ȡȔ ȓȞȜȩ ȦȢȝ ȓȖǻȤ ǻț
ȠȔȦȤȜȠȢȡǻȔȟȰȡȢȲ ȠșȦȢȲ ȞȜȘȔǿ ȢȞȢȠ — ©ț ȦȔȟȔȡyȠ
țȔȤȧȫșȡǻªȔȦȢȠȧȕșțȚȧȤȡǻ
ǤȧȬȞǻȡȥȰȞȔ ȨȔȦȔȟǻȥȦȜȫȡȔ ©ȥȧȘȰȕȔª ȡșțȖȢȤȧȬȡȔ
ȝ ȩȢȟȢȘȡȔ ȓȞ ȥȦȔȦȧȓ ȖȢȡȔ ȥȔȠȔ ȓȞ ȡșȖǻȟȰȡȜȪȓ Ȕ
ȞȢȟȜ ȝ ȡȔȘǻȟȓǿȦȰȥȓ ȖǻȟȰȡȢȲ ȖȢȟșȲ ȦȢ ȥȦȔǿ ȬȔȟșȡȢȲ
ȥȖȔȖǻȟȰȡȢȲ ȣȧȥȦȧȡȞȢȲ ȡȔȫș ©ȣȢțȕȔȖȟșȡȔ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ
ȠȔȖȣȔª ȘȜȖ ȦȤȔȖȡșȖȜȝ  ȟȜȥȦ ǤȧȬȞǻȡȔ ȘȢ
Ǥ ǗȓțșȠȥȰȞȢȗȢ  ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȔ Ț ©ȘȢȟȓª ȡȔȖǻȦȰ
ȧ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȢȠȧ ȖȔȤǻȔȡȦǻ ©ȥȧȘȰȕȯª  Ȗ ȠǻȤȧ ȖȢ
ȟȲȡȦȔȤȜȥȦȥȰȞȔ — ȠȢȚș ȝ țȡȧȭȔȦȜȥȓ ȡȔȥȠǻȩȔȦȜȥȓ
ț ȣȢșȦȔ Ȕȟș ȥȔȠȔ ȖȢȟȢȘǻǿ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȢȲ ȥȖȢȕȢȘȢȲ
ȖȢȟǻ ©Ƞșȡȓ țȔȕȯȟȜ ȣȤșȘȥȦȔȖȜȦȰ Ȗ ȧȡȦșȤȢȨȜȪșȤȯ ȣȢ
ȥȟȧȫȔȲ ȖȥșȠȜȟȢȥȦȜȖșȝȬșȗȢ ȠȔȡȜȨșȥȦȔ Ȣ ȖȢȥȬșȥȦȖȜȜ
ȡȔȣȤșȥȦȢȟ!ǗȯȥȢȫȔȝȬȔȓȠȜȟȢȥȦȰȕȯȟȔȘȟȓȖȥșȩ
ȡȢȧȖȯȠșȡȓȡșȢȥșȡȜȟȔǘȢȤȰȞȔȓȓȘȢȖȜȦȔȓȡȔȥȠșȬȞȔ
ȥȧȘȰȕȯª ȧ ȟȜȥȦǻ ȘȢ ǡ ǣȥȜȣȢȖȔ ȖǻȘ  ȦȤȔȖ  
ǶȡȤǻȫȭȢȣȤȜȥȧȘȜ©ȥȧȘȰȕȯªțȔțȖȜȫȔȝȣȔȤȔȘȢȞȥȔȟȰȡǻ
ȡșțȕȔȗȡșȡȡǻȘȟȓȟȲȘȜȡȜȓȞȪșȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢȝǻȤȢȡǻȫȡȢ
ȣȤȢǻȟȲȥȦȤȢȖȔȡȢ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǖȟȜțȡșȪȯª ©ǦȦȤȔȡȡȯș
Ȝ ȡșȣȢȡȓȦȡȯș ȤȔȥȣȢȤȓȚșȡȜȓ ȥȧȘȰȕȯ ȟȲȘȥȞȢȝ ǪȢȦȰ
ȦȔȞȢșȡȔȣȤȜȠșȤȠȢȚȡȢȥȞȔțȔȦȰȘȜȞȢșȤȔȥȣȢȤȓȚșȡȜș
ǢȜȞȜȨȢȤȧ ǩșȘȢȤȢȖȜȫȧ ȫșȟȢȖșȞȧ ȘȢȥȦȔȦȢȫȡȢȠȧ ȡș
ȣȢȥȟȔȦȰțȔȖȥșșȗȢȠȢȟȜȦȖȯȡȜșȘȜȡȢȗȢȫȦȢȡȔțȯȖȔșȦȥȓ
ȫȔȘȔȔȕșȘȡȢȕșȘȡșȝȬșȠȧȘȜȔȞȢȡȧțȔȖȔȟȜȦȰȜȠȜȜȕșț
ȡȜȩȦșȥȡȧȲȩȔȦȧǝȞȔȞȡȔȥȠșȩȢȘȡȢȘȤȧȗȢȗȢȗȟȧȣșș
Ȝ ȧȤȢȘȟȜȖșșª      Ǩ ȥȖȢǿȠȧ ȘȜȥȞȧȤȥǻ ©ȥȧȘȰȕȯª
ǤȧȬȞǻȡȡșțȖșȤȦȔǿȦȰȥȓȘȢȡșȁȡǻȦȜȠȕǻȟȰȬșȘȢ©ȤȢȞȔª
©ȥȧȘȰȕȔªȖȤȢȥȣȢșȦȔȡșȣȤȜȥȦȧȣȡȔȝȗȟȧȩȔȘȢȟȲȘȥȰȞȜȩ
ȣȢȦȤșȕ ǻ ȚȔȘȔȡȰ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȢȖȔȡȔ șȣǻȫȡȔ ǧȔȞȜȝ ȢȕȤȔț
ȡșȫȧȟȢȁȘȢȟșȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȢȁ©ȥȧȘȰȕȯªȝȧȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡǻȝ
ȣȢșȠǻǭșȖȫșȡȞȔ©ǦȟșȣȔȓª©ǢȢșȥȟȜșȝȥȧȘȰȕȔȥȧȘȜȟȔ
ǬȦȢȕȯȤȢȘȜȠȔȓȤȧȞȔǣȫȜȧȥȡȧȖȬȜșțȔȞȤȯȟȔǧșȥȡȔ
șșȦȢȗȘȔȠȢȗȜȟȔǤȢȥȦșȟȓȖșȫȡȔȓȚșȥȦȞȔª ȤȤ—
  — ȦȧȦ ȖȜȥȟǻȖ ©ȥȧȘȰȕȔ ȥȧȘȜȟȔª ȔȕȢ ȘȢȥȟǻȖȡȔ

156

ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȓ ǤȧȬȞǻȡȢȖȢȁ ȥșȡȦșȡȪǻȁ ǙȢȡ ǘȧȔȡȔ ț
©ȠȔȟșȡȰȞȢȁȦȤȔȗșȘǻȁª©ǟȔȠ·ȓȡȜȝȗǻȥȦȰª©ǦȧȘȰȕȔȥȧȘȜȟȔ
ȠȡșȜȡȢșª ǤȧȬȞȜȡ$&ǤȢȟȡȥȢȕȤȥȢȫǗȦș
ȜțȘ ǡ — ǧ  Ǧ   ȔȕȢ ȖȚȜȦȜȝ ȦȢȝ
ȦȔȞȜȨȤȔțșȢȟȢȗǻțȠǕȢȦǭșȖȫșȡȞȢȖȔ©ȘȢȟȓªȡȔȘȔǿȦȰȥȓ
ȘȢ ȘȤȧȚȡȰȢȁ ȖǻȤȦȧȔȟȰȡȢȁ ȤȢțȠȢȖȜ ©ǙȢȟȓª  ț ȡșȲ
ȠȢȚȡȔ ȣȢȤȢȘȜȫȔȦȜȥȓ țȔȣȤȜȓțȡȜȦȜȥȓ ȣȤȜȗȢȟȧȕȜȦȜ ȁȁ
ȣșȥȦȟȜȖȜȠțȖșȤȦȔȡȡȓȠ©țȦȢȤȕȜȡȜǗȜȗȟȓȘȔǿȘȢȟȓ—
ǴȞ ȘȜȦȜȡȞȔª ©ǦȟǻȣȜȝª ȤȤ —  ©ǙȢȟșȡȰȞȢ
ȠȢȓǡȔȦǻȡȞȢȠȢȓª ©ǨȡșȘǻȟȲȡșȗȧȟȓȟȔª ©ǪȢȘǻȠȢ
Ț ȘȢȟșȡȰȞȢ ȠȢȓ  ǡǻȝ ȘȤȧȚș ȖȕȢȗȜȝ ȡșȟȧȞȔȖȜȝª
©ǙȢȟȓª ȀȁȠȢȚȡȔțȔȣȜȦȔȦȜȩȔȝȤȜȦȢȤȜȫȡȢ©ǣȘȢȟș
ȠȢȓ ǡȢȓ ȞȤȔȁȡȢ  ǟȢȟȜ ȓ ȖȜȤȖȧȥȰ ț Ȫǻȁ ȣȧȥȦȜȡǻ"ª
©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª  ȠȢȚȡȔ ©ȥȣȢȘǻȖȔȦȜȥȰ  Ǩ
ȗȢȥȦǻ Ȗ ȡșȖȢȟȲ  ǶțțȔ ǙȡǻȣȤȔ ȬȜȤȢȞȢȗȢ  ǧșȕș ȠȢȓ
ȘȢȟșª ©ǕȡȧȠȢțȡȢȖȧȖǻȤȬȧȖȔȦȰª ȁȝȠȢȚȡȔȘȢȤǻȞȡȧȦȜ
©ǙȢȟșȠȢȓȘȢȟșǬȢȠȦȜȡșȦȔȞȔȓǴȞǻȡȬȔȫȧȚȔȓ"ª
©Ǩ ȡșȘǻȟȲ ȡș ȗȧȟȓȟȔª  ǡȢȚȡȔ ȖȜȟȔȓȦȜ ȁȁ ȡȔȣȤ
©ȟșȘȔȭȜȪșȲª ©ǙȧȠȞȔ—ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢȖȥȖǻȦǻȚȜȦȜª 
ȕȔțȤȢțȣȧȞȜȣȤȢȞȟȓȥȦȜ©ǙǻȖȫȜȡȢȡȰȞȔȢȘȜȡȢȞȔǙȢȟȲ
țȡșȖȔȚȔǿ—´ǖȢȘȔȝȦȢȕǻȘȢȟșǨȠȢȤǻȖȦȢȣȜȦȜȥȰµª
©ǢșȦȢȣȢȟȲȖȜȥȢȞȧȲª ©ǢȧȠȢțȡȢȖȧǠȲȘșȝǻȘȢȟȲ
ȣȤȢȞȟȜȡȔȦȰ  ! ǙȢȟȲ țȔ Ȧș ȭȢȕ ȡș ȥȣȔȟȔ  ǧȔ
ȡȔȥ ȘȢȗȟȓȘȔȟȔª ©Ǖ ȡȧȠȢ țȡȢȖȧ ȖǻȤȬȧȖȔȦȰª  ©ȘȢȟȲ
ȣȤȢȞȟȜȡȔȲª ©ǬȜ ȦȢ ȡșȘȢȟȓ ȦȔ ȡșȖȢȟȓª  ©ǥȜȘȔȦȰ ǻ
ȘȢȟȲ ȣȤȢȞȟȜȡȔȦȰ  Ƕ ȥȜȖǻȦȰ ȞȟșȡȧȫȜª ©ǢșȢȨǻȦȜª
ȤȤ —  ǶȡȞȢȟȜ ȣȢșȦȢȖǻ țȘȔǿȦȰȥȓ ȭȢ ©ȟȲȘșȝ ǻ
ȘȢȟȲȣȤȢȞȟȜȡȔȦȰǢșȖȔȤȦǿȝȕȢȗȧª ©ǦȔȠȢȠȧȫȧȘȡȢ
ǕȘșȚȘǻȦȜȥȰ"ª ǙȢȟȲȧǭșȖȫșȡȞȔȢȟȲȘȡșȡȢȔȚȦȔȞ
ȭȢȁȁȡȔȖǻȦȰȡȔȘǻȟșȡȢȟȲȘȥȰȞȜȠȜȠȢȤȔȟȰȡȜȠȜȖȔȘȔȠȜ
ȦȢȠȧȣȢșȦǻȡȢȘǻȗȢȖȢȤȜȦȰȣȤȢȥȖȢȲȔȡȦȤȢȣȢȠȢȤȨǻțȢȖȔȡȧ
ȘȢȟȲȖțȔȡȜȚșȡȢȠȧȨȔȠǻȟȰȓȤȡȢȠȧȦȢȡǻ©ǕȦȢȕȔȫȭȢ
ȡȔȤȢȕȜȟȔǟȜȡȧȟȔȠȔȟȢȗȢǢȔȤȢțȣȧȦȦǻȦȔȝȕȔȝȘȧȚșª
©ǕȡȧȠȢțȡȢȖȧȖǻȤȬȧȖȔȦȰª 
ǤȧȬȞǻȡȖǻȘȫȧȖȔȖȭȢȝȢȗȢȖȚȜȦȦǻȣșȤșȥȟǻȘȧǿȓȞȜȝȥȰ
ȨȔȦȧȠǭșȖȫșȡȞȢȚȗȔȘȔȖȭȢȤȢțȠȜȡȔǿȦȰȥȓțȘȢȟșȲ
Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȕȧȟȢ ȡȔȣȤȢȫȧȘ ȟǻȤȜȫȡș ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȖȟȔȥȡȢȁ
ȘȢȟǻ Ȫș ȡș ȣȧȬȞǻȡȥȰȞȔ ȨȔȦȔȟȰȡȔ ȥȧȘȰȕȔ ȖǻȘȫȧȚșȡȔ
ȝ ȕșțȚȔȟȰȡȔ ȖǻȘ ȓȞȢȁ ȩȢȫșȦȰȥȓ ȦǻȞȔȦȜ ȥȖǻȦ țȔ Ȣȫǻ Ȕ
ȭȢȥȰ ȡșȝȠȢȖǻȤȡȢ ǻȡȦȜȠȡș ȤȢȘȜȡȡș ȩȢȫ ǻ ȣȤȜȠȩȟȜȖș
ǞȢȗȢ ȣșȤȥȢȡȔȚǻ ȡȔȖȣȔȞȜ ȫȔȥȦȢ ȬȧȞȔȲȦȰ ȘȢȟȲ
ȦȢȕȦȢȖȜȓȖȟȓȲȦȰȔȞȦȜȖȡȧȣȢțȜȪǻȲȧȥȦȔȖȟșȡȡǻȘȢȡșȁ
ȭȢȣȤȔȖȘȔȬȧȞȔȲȦȰȠȔȤȡȢȕȢȖȢȡȔȥȔȠȔȖȜțȡȔȫȔǿȘȢ
ȞȢȗȢȣȤȜȝȦȜ©ǭȧȞȔȞȢțȔȞȥȖȢȲȘȢȟȲǕȘȢȟǻȡșȠȔǿª
©ǙȧȠȞȔ — ǧșȫș ȖȢȘȔ Ȗ ȥȜȡǿ ȠȢȤșª  ©ǜȔ ȖȜȥȢȞȜȠȜ
ȗȢȤȔȠȜ  ǜȔ ȬȜȤȢȞȜȠȜ ȥȦșȣȔȠȜ  ǢȔ ȫȧȚȢȠȧ ȣȢȟǻ 
ǤȢ ȖȢȟǻȡșȖȢȟǻ  ǢȔȝȘȧ ȥȖȢȲ ȘȢȟȲª ©ǡȔȤ·ȓȡȔ
ȫșȤȡȜȪȓª ȤȤ —  ©ǤȢȬșȟ ȜȥȞȔȦȰ Ȣȡ ȚȜțȡȜ
ȘȢȟȜª ©ǧȤȜțȡȔª Ȥ   ©ǤȢȬȧȞȔȲ ȥȖȢȲ ȘȢȟȲ 
ǙȢȟșȡȰȞȢ ȠȢȓª ©ǴȞȕȜ Ƞșȡǻ ȫșȤșȖȜȞȜª  ©ǢȔȝȘȧ
ȘȢȟȲȢȘȤȧȚȧȥȓ!ǤǻȬȢȖȚșȓȥȖǻȦțȔȢȫǻǙȢȟȓ
țȔȩȢȖȔȟȔȥȰª ©ǴȞ ȠȔȲ ȓ ȚȧȤȜȦȜȥȓª  ǧȔȞȧ ȣȔȤȔȘȜȗȠȧ
ȬȧȞȔȡȡȓ ȘȢȟǻ  ȥȧȗșȥȦǻȲȖȔȟȔ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȔ

ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǫșȝ ȠȢȦȜȖ ȣȢșȦ ȣȢǿȘȡȔȖ ț ǻȡ ȠȢȦȜȖȢȠ
ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȢȗȢȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ—©ȣȤȢȫȧȦȦȓȥȠșȤȦȜ
ȡȔȫȧȚȜȡǻª țȔȖȜțȡȔȫșȡȡȓȠǩǟȢȟșȥȥȜ ǻȞȤǻțȰȦȔȞȧ
ȥȧȖ·ȓțȰ ǻȡȦȧȁȦȜȖȡȢ ȖȜȤȔțȜȖ ȗȟȜȕȜȡȡș ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡș
ȥȔȠȢȖǻȘȫȧȦȦȓ ©ǟȢțȔȞȥȜȤȢȦȔ ȭȢ ȬȧȞȔǿ ȘȢȟǻ ȝ ȗȜȡș
ȡȔȫȧȚȜȡǻ—ȪșȢȥȣǻȖȔȡȔȖȡȔȤȢȘȡǻȩȣǻȥȡȓȩȦșȠȔȭȢ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȕȟȜțȰȞȢȣǻȘȩȢȘȜȟȔȘȢȡȔȥȦȤȢȁȖȡȔȬȢȗȢȣȢșȦȔ
ȫșȤșțȔȡȔȟȢȗǻȲțȝȢȗȢȢȥȢȕȜȥȦȢȲȘȢȟșȲª ǟȢȟșȥȥȔǩ
ǩȢȟȰȞȟȢȤȡȜȝ șȟșȠșȡȦ Ȗ ȣȢșțǻȁ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǡ ǟ
Ǧ 
ǢȔ ȗȤǻ ȦȔǿȠȡȜȫȢȁ ȘȢȟǻ ț ȟȲȘȜȡȢȲ ȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ
ȚȜȦȦǿȖȜȝ Ȭȟȓȩ ȞȢțȔȞȔȥǻȤȢȠȔȩȜ ©ǡșȚ ȥȞȔȟȔȠȜ
ȡșȡȔȫș țȟȢȘǻȝª  ǦȣȢȫȔȦȞȧ Ȗǻȡ ȦǻȞȔȲȫȜ ȖȜȣȤȢȕȢȖȧǿ
ȘȢȟȲ ȧ ȥȖȢǿȤǻȘȡǻȝ ȥȠșȤȦșȟȰȡǻȝ ȗȤǻ ©— ǙȡǻȥȦȤș ȖyȘȢ
ȞȔȟȔȠȧȦȡȔǗȜȡșȥȜȡȔȖȢȟȲǕȕȢȖȦȢȣȜȣȤȜȡȔȠșȡǻ
ǟȢȟȜȦȔȞȔȘȢȟȓª ȤȤ— ǙȡǻȥȦșȤȡșȖȦȢȣȜȖȧȦǻȞȔȫȔ
ȔȖȜȡǻȥȡȔȘȤȧȗȜȝȕșȤșȗǤȤȢȦșȪșȭșȡșȢțȡȔȫȔǿȣȤȜ
ȩȜȟȰȡȢȥȦǻ ȘȢȟǻ ©ǤȢȥȦȤȜȖȔȝ ȟȜȬ ȠȢȚș ȕȤȔȦș  ǢȔ
ȫȧȚȢȠȧ ȣȢȟǻ  ǧȔȟȔȡȧ ȦȢȗȢ ȣȢȣȤȢȥȜȬ  ǧȔ Ȧǻǿȁ ȘȢȟǻª
ȤȤ —  ǙȢȦȜ ȝȢȠȧ ȦȢ ȡș ȭȔȥȦȜȟȢ — ©ȖȜȤǻȥ
ȥȜȤȢȦȢȲ  Ǩ ȡȔȝȠȔȩ ȥȞȔțȔȡȢ ȬȔȤȣȔȞª ȤȤ — 
ȦȢ ȡǻȕȜȦȢ ȣȢȭȔȥȦȜȟȢ — ȢȘȤȧȚȜȖȥȓ ț ȩȢȤȢȬȢȲ ȩȢȫ
ǻ ȖȕȢȗȢȲ ȡȔȝȠȜȫȞȢȲ ȤȤ —  ȦȢ ȖȤșȬȦǻ ȝȢȗȢ
ȥȣǻȦȞȔȟȢ ȗȢȤș ȣȔȡ ȡȔȗȟșȘǻȖ ȞȢțȔȞȢȖȧ ȠȢȟȢȘȧ ȘȤȧ
ȚȜȡȧ ȝ țȔȣȢȖțȓȖȥȓ ȖȞȢȤȢȦȜȦȜ ȖǻȞȧ ȫȢȟȢȖǻȞȢȖǻ ǕȖ
ȦȢȤȥȰȞȜȝ ȨȢȟȰȞȟȢȤȜțȢȖȔȡȢȨǻȟȢȥ ȞȢȠșȡȦȔȤ ȘȢ ȪȜȩ
ȚȜȦȦǿȖȜȩ ȣșȤȜȣșȦǻȝ ȦȔȞȜȝ ©Ƕ ȡșȦȔȟȔȡ ȡȔȬ ǻ ȦȔȟȔȡ 
ǴȞ ȞȔȚȧȦȰ ȟȲȘș Ȗȥș ȢȘ ǖȢȗȔª ȤȤ —  ǧȧȦ
ȘȧȠȞȧ ȣȤȢ ȠșȦȔȨǻțȜȫȡș ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȘȢȟǻ
ȞȢȦȤȔ ȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ǖȢȚȢȲ ȖȢȟșȲ ȣȢȘȔȡȢ ȓȞ ȦȔȞȧ
ȭȢȡȔȟșȚȜȦȰȘȢȡȔȤȢȘȡȜȩȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡȜȩȧȓȖȟșȡȰǣȦȢȚ
©ȥșȤȘșȗȔªȧȖǻȘȫȔȁ©ȣǻȬȢȖȦȢȤȕȜȡȧȖțȓȖȬȜǜȔȥȜȡǿǿ
ȠȢȤșª ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȢȕȤȔț — ȥȜȠȖȢȟ ȫȧȚȢȗȢ ȘȔȟșȞȢȗȢ
ȥȖǻȦȧ — ǥșȘ  ȭȢȕ ©ȬȧȞȔȦȰ ȘȢȟǻª ȤȤ —  Ǖȟș
ȡșȥȞȟȔȟȢȥȓ©ǗȥȰȢȗȢȡȔȘȕȔȖȤȢȕȢȦȓȗȔǧȔȡșȣȤȜȘȕȔȖ
ȘȢȟǻǧȔȟȔȡȧȦȢȗȢȥȖȓȦȢȗȢª—ȕșțȘȤȧȚȜȡȜ©ǢȧȘȡȢ
ȝȢȠȧȡȔȫȧȚȜȡǻǶȘȢȕȤȢȢȥȦȜȟȢª ȤȤ——
 ǤȢȖșȤȡșȡȡȓȕȧȟȢȥȧȠȡȜȠȘȤȧȚȜȡȔțȘȔȟȔȫȢȟȢȖǻȞȔ
ȞȢȩȔȡȪșȖǻȣȔȡȧ ǻ ©ȥǻȤȢȠȔȩȧª țȔȕȤȔȟȜ ȘȢ ȖǻȝȥȰȞȔ ǢȔȘ
ȣȤȜȠȩȟȜȖȜȠȜ ȖȜȦǻȖȞȔȠȜ ȘȢȟǻ ȣȢșȦ ǻ ȘȔȟǻ ǻȤȢȡǻțȧǿ ȧ
ȖǻȝȥȰȞȧ©ȘȢȟȓȡșȞȜȡȧȟȔǙȢȥȟȧȚȜȖȥȰȘȢȫȜȡȧǧȔȝ
ȖșȤȡȧȖȥȓȖȥșȟȢȥȖȢǿǶȥȟȧȚȜȦȰȣȢȞȜȡȧȖª ȤȤ—
 ǣȦȢȚȘȢȟȓȖȜȥȦȧȣȔǿȔȞȦȜȖȡȢȲȥȜȟȢȲȞȢȦȤȔȖșȘș
ȡșțȕȔȗȡșȡȡȧȥȔȠȢȥȦǻȝȡȧȗȤȧȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȧȲȫȜȥȰȟȜȬș
ǖȢȚȢȠȧ ȖȢȟșȖȜȓȖȟșȡȡȲ ȓȞȭȢ ȘȢȟȲ ȬȧȞȔȦȜ ȖȢȡȔ
ȡȔȝȣșȖȡǻȬș ȡș ȘȔȥȦȰȥȓ țȡȔȝȦȜ Ȕȟș ȥȔȠȔ ȞȢȟȜ țȔȩȢȫș
ȫȜȦȢȫȡǻȬșȓȞȕȧȘșȡȔȦșǖȢȚȔȖȢȟȓ ȦȢȡșȞȜȡș
ǤȢȥȦǻȝȡȔȧȖȔȗȔȘȢȞȔȦșȗȢȤǻȁȘȢȟǻȖȧȞȤȨȢȟȰȞȟȢȤǻȝȧ
ǭșȖȫșȡȞȔȖȜȣȟȜȖȔȟȔǻțȥȜȥȦșȠȜȣȢȡȓȦȰȡȔȪȥȣșȪȜȨǻȞȜ
ȧȞȤȠȢȖȜȘșȤȢțȤǻțȡȓǿȦȰȥȓȡșȦǻȟȰȞȜȘȢȕȤȔǻțȟȔȔȝ
ȔȡȦȢȡǻȠǻȫȡȔȣȔȤȔȘȢȟȓȡșȘȢȟȓ ©ǨȡȔȥǙȢȟȓȣȢȘǻȟȜȟȔȥȓ
ȣǻțȡǻȬș ȡȔ ȘȢȕȤȧ ȝ țȟȧ — Ȫș ǙȢȟȓ ȝ ǢșȘȢȟȓª —
ǶȟȔȤǻȢȡ ǣȗǻǿȡȞȢǶ ǙȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞǻȖǻȤȧȖȔȡȡȓȧȞȤȔȁȡ
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ȥȰȞȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧ ǶȥȦȢȤȜȫȡȢȤșȟǻȗǻȝȡȔ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓ ǟ
 Ǧ   ǥȢȥ ȝ ȧȞȤ ȣȢȡȓȦȦȓ ©ȥȧȘȰȕȔª ȥȔȠȢ ȣȢ
ȥȢȕǻȠȢȚșȠȔȦȜǻȣȢțȜȦȜȖȡǻǻȡșȗȔȦȜȖȡǻȖȜȓȖȜȔ©ȘȢȟȓª
ȓȞȭȢȣȤȜȡǻȝȡșȠȔǿȢțȡȔȫșȡȰ©țȟȔª©ȟȜȩȔª©ȟȧȞȔȖȔª
ȦȢȭȢ  țȔȖȘȓȞȜ ȡșȗȔȦȜȖȡȢ țȔȕȔȤȖȟșȡȢȠȧ ȔȡȦȢȡǻȠȧ
©ȡșȘȢȟȓª țȢȥșȤșȘȚȧǿ Ȗ ȥȢȕǻ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȣȢțȜȦȜȖȡȜȝ
ȔȕȢȣȤȜȡȔȝȠȡǻȡșȝȦȤȔȟȰȡȜȝțȠǻȥȦ©ǦȧȘȰȕȔªȖȜȞȟȜȞȔǿ
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȡșȗȔȦȜȖȡǻȔȥȢȪǻȔȪǻȁ©ȘȢȟȓª—ȣȢțȜȦȜȖȡǻ
«ǢșȘȢȟȓª ȢțȡȔȫȔǿ țȔȣșȤșȫșȡȡȓ ȝ ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ ©ȘȢȟǻª
ȦȢȕȦȢ ȫȢȗȢȥȰ ȞȢȡȫș ȣȢȦȤǻȕȡȢȗȢ ȝ ȚȔȘȔȡȢȗȢ ȦȜȠȦȢ
ȪǻȟȞȢȠ ȟȢȗǻȫȡȜȠȜ ȥȦȔȲȦȰ ȣȢȬȧȞȜ ȘȢȟǻ ǧșȢȤșȦȜȫȡȢ
ȘȢȟȲ ȠȢȚȡȔ ȝ ȘȢȕȧȖȔȦȜ ©ȁȝ ǴȤșȠȔ ȤȢțȞȔțȧȖȔȖ  ǴȞ
ȚȜȦȰ ȖȢȡȜ ȕȧȘȧȦȰ  ǨȞȧȣȢȫȪǻ ȓȞ țȢȟȢȦȢ  Ƕ ȘȢȟȲ
ȘȢȕȧȘșª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤȤ— ȔȟșȦȔȞȜȝȬȔȡȥ
ȧȣȢșȦȜȫȡȢȠȧȥȖǻȦǻǭșȖȫșȡȞȔǻȥȡȧǿȤȔȘȬșȗǻȣȢȦșȦȜȫȡȢ
ȧ ȥȨșȤǻ ȟȲȘȥȰȞȜȩ ǻȡȦșȡȪǻȝ ȔȠȕǻȪǻȝ ȔȡǻȚ ȧ ȤșȔȟȰȡǻȝ
ȚȜȦȦǿȖǻȝȣȤȔȞȦȜȪǻǗǻȘȫȧȦȦȓȥȖȢǿȁțȡșȘȢȟșȡȢȥȦǻȦȢȕȦȢ
ȖǻȘȥȧȦȡȢȥȦǻ ȓȞȢȁȥȰ ȣșȖȡȢȁ ȘȢȟǻ ȭș țȠȔȟȞȧ ȥȣȢȡȧȞȧǿ
ȣȢșȦȔ ȖǻȘȫȔȝȘȧȬȡȢ ȁȁ ȬȧȞȔȦȜ ȝ ȖȢȟȔȦȜ ȘȢ ǖȢȗȔ ȣȤȢ
ȡȔȘǻȟșȡȡȓ ȩȢȫ ȕȜ ȓȞȢȲ ȘȢȟșȲ ©ǙȢȟș Șș ȦȜ ȘȢȟș Șș
ȦȜ"ǢșȠȔȡǻȓȞȢȁǟȢȟȜȘȢȕȤȢȁȚȔȟȰǖȢȚșǧȢȘȔȝ
țȟȢȁțȟȢȁª ©ǡȜȡȔȲȦȰȘȡǻȠȜȡȔȲȦȰȡȢȫǻª 
ǠȜȬș ȦȢȘǻ ȞȢȟȜ ȘȢȟȓ ȡșȭȔȥȟȜȖȔ ȁȁ ȩȢȫșȦȰȥȓ ȣȢ
țȕȧȦȜȥȓȦȢȚȥȣǻȖȫȧȖȔȲȫȜ©ȕșțȦȔȟȔȡȡǻȝªȞȡȓȚȡǻȣȢșȦ
ȣȤȢȥȜȦȰ țȔ ȡșȁ ©ǣ ȘȢȟș  ǠȧȞȔȖȔȓ ȘȢȟș  ǤȢȞȜȡȰ ȁȁ
ȩȢȦȰȡȔȥȦȔȤǻȥȦȰǪȢȦȰȡȔȫȧȚǻȠȣȢȟǻǢȔȕșțȟȲȘȘǻª
ȔȟșȦȧȦȚșǻțȥȧȠȢȠȞȢȡȥȦȔȦȧǿ©ǢșȣȢȞȜȡșȬǤȢȖșȘșȬ
ȘȢ ȞȤȔȲ  ǙȢ ȥȔȠȢȁ ȘȢȠȢȖȜȡȜ  ǦȔȠȔ ȝ ȣȢȩȢȖȔǿȬª
©ǟȡȓȚȡȔªȤȤ— ǦȖȢȲ©ȟȧȞȔȖȧȲȘȢȟȲª
ȓȞȭȢȡșȠȔǻȡȟǻȣȬșȡșȣȤȢȞȟȜȡȔȦȜȔ©ȥȣȢȘǻȖȔȦȜȥȰǨ
ȗȢȥȦǻȖȡșȖȢȟȲª ©ǕȡȧȠȢțȡȢȖȧȖǻȤȬȧȖȔȦȰª 
ǨȥȖǻȦȟǻǻȡȘȢǿȖȤȢȣȣȤȔȠȢȖȜȥșȠȔȡȦȜȞȔǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
ȢȕȤȔțȧ țȡșȘȢȟșȡȢȗȢ ȥȜȤȢȦȜ ȡȔȣȤ ǴȤșȠȜ ț ©ǘȔȝȘȔ
ȠȔȞǻȖª—©ȥȜȤȢȦȜȧȕȢȗȢȗȢªȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢȗȢ©ȦȢȠȧȖ
ȞȢȗȢȘȢȟȓªȤȤ ȣȤȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓȓȞȦȔȖȦȢȟȢȗǻȫȡȔ
ȔȕȢ ȦȢȫȡǻȬș ȧȘȖǻȫǻ ȣǻȘȥȜȟșȡȔ ȣȢȡȓȦȦȓȠȜ ȞȢȦȤǻ ȦȔ
ȓȦȰ ȧ ȥȢȕǻ ȢȘȡș ȝ Ȧș Ț ȣșȤȖǻȥȡș țȡȔȫșȡȡȓ ȣȢțȔȓȞ
ȣȢȡȓȦȦȓ ©ȥȜȤȢȦȔª ȣȢȩǻȘȡș ȖǻȘ ȣȢȡȓȦȦȓ ©țȡșȘȢȟșȡȜȝª
ȦȢȕȦȢ ȣȢțȕȔȖȟșȡȜȝ ȕȔȦȰȞǻȖ ǻ ȠȔȝȡȔ ȥȣȔȘȭȜȡȜ ȓȞ
ȖȜȣȟȜȖȔǿ ț ȤșȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȁ țȘǻȝȥȡșȡȢȁ țȔ ȥșȠȔȡȦȜȞȢȲ
ȁȩȡǻȩ ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȰ Ȗ ǻȥȦȢȤ ǻȡȘȢǿȖȤȢȣ ȘǻȔȟșȞȦȔȩ ǘȔȠ
ȞȤșȟȜȘțș ǧ Ǘ ǝȖȔȡȢȖ Ǘ Ǘ ǝȡȘȢșȖȤȢȣșȝȥȞȜȝ ȓțȯȞ
Ȝ ȜȡȘȢșȖȤȢȣșȝȪȯ ǥșȞȢȡȥȦȤȧȞȪȜȓ Ȝ ȜȥȦȢȤȜȫșȥȞȜ
ȦȜȣȢȟȢȗȜȫșȥȞȜȝ ȔȡȔȟȜț ȣȤȔȓțȯȞȔ Ȝ ȣȤȢȦȢȞȧȟȰȦȧȤȯ
ǗȞȡǧȕȜȟȜȥȜǟȡǦ ǨǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȣȢșțǻȁȥȟȢȖȢ©țȡșȘȢȟșȡȜȝªȖǻȘȥȧȦȡǿȡȔȦȢȠǻȥȦȰȧȪȰȢȠȧ
țȡȔȫșȡȡǻȖȚȜȖȔǿȦȰȥȓ©ȕșțȦȔȟȔȡȡȜȝªȖǻȘȦȔȞȥȜȡȢȡǻȠǻȫȡș
țȔ șȦȜȠȢȟȢȗǻǿȲ  ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȖȜȭșȡȔțȖȔȡȜȩ ȣȢȡȓȦȰ
ȨǻȗȧȤȧǿȧȖȜȗȟȓȘǻȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ©ȕșțȦȔȟȔȡȡȔȥȜȤȢȦȔ
ȥȜȤȢȦȜȡȔ ª ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª ȬȔ ȤșȘ Ȥ 
©ǤȢȟȲȕȜȟȔȥȓ ȓª ȖȔȤǻȔȡȦ ȕȔȟȔȘȜ ©ǪȧȥȦȜȡȔª — 
Ȥ 
ǜȔǭșȖȫșȡȞȢȠȟȲȘȜȡǻȡșȘȔȡȢțȡȔȦȜȡȔȣșȤșȘȭȢȁȁ
ȫșȞȔǿȖȚȜȦȦǻȓȞȥȞȟȔȘșȦȰȥȓȁȁȘȢȟȓȘȢȫȢȗȢȣȤȜțȖșȘșȧ
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ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧȦȢȝȫȜȦȢȝȁȁȖȫȜȡȢȞȡȔȖǻȦȰȣȤȢȘȜȞȦȢȖȔȡȜȝ
ȘȢȕȤȜȠȜȡȔȠǻȤȔȠȜǫșȖȥș—ȣȤșȤȢȗȔȦȜȖȔǖȢȗȔ©ǖȢȠȜ
ȡșțȡȔǿȠȭȢȦȖȢȤȜȦȰȥȓǨǞȢȗȢȦȔȠǕǗǻȡȩȢȫțȡȔ
ǧȔȡȔȠȡșȥȞȔȚșª ©ǤșȦȤȧȥȰªȤȤ— ǨȖȔȤǻȔȡȦǻ
ȔȖȦȢȗȤȔȨȔ Ȗ ©ǡȔȟǻȝ ȞȡȜȚȪǻª ȣȢșȦ țȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ȘȢ
ȗșȡșȤȔȟȰȬǻ ȓȞȔ țȔȕȤȔȟȔ ©ȠȔȟșȡȰȞȢȗȢ ȩȟȢȣȫȜȞȔª ȖǻȘ
ȓȗȡȓȦǻ©ȣȢȖșȟȔǗȣȔȟȔȦȜª©ȣȤȜȫșȣȧȤȜȟȔȢȘȓȗȟȔǕ
ȣȢȦǻȠȖȬȞȢȟȧȢȘȘȔȟȔǶȤȔȘȔȥȦȔȟȔªȡșȖǻȘȔȲȫȜȭȢ
țȔȣȤȢȗȤȔȠȧȖȔȟȔȝȢȠȧȘȢȤȢȗȧȖǦȜȕǻȤ ȕȢȖǻȡȚșȤȦȢȖȡȢ
ȖǻțȰȠș ȡȔ ȥșȕș ȁȁ ȣȤȢȖȜȡȧ — ȢȦȤȧǿȡȡȓ ȗșȡșȤȔȟȔ 
ȤȢțȘȧȠȧȖȔȖ ǻț ȪȰȢȗȢ ȣȤȜȖȢȘȧ ȘșȭȢ ȬȜȤȬș ©ǜȟȧȲ
ȘȢȟȲ  ǧȜ ȡȔ ǤșȦȤȧȥȓ ȡȔȖșȟȔ  ǧȔ ȠȜ ȡș țȡȔǿȠȢ ȭȢ
ȕȧȘșǮȢȖȜȤȢȥȦșțȦȢȗȢțșȤȡȔǮȢȠȜȣȢȥǻǿȠȢǡȜ
ȟȲȘș  Ǖ ǗȥșȠȢȗȧȭȜȝ ȩȢȫ ǻ țȡȔ  ǧȔ ȡȔȠ ȡș ȥȞȔȚșª
   ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȠȔȤȡȢȖǻȤȥȦȖȢ ȠȔȟȢ ȖȟȔȥȦȜȖș ȦȔ
ȖȥșȦȔȞȜȝȖǻȡȕȧȖȖǻȘȞȤȜȦȜȝȘȢȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȣȢȩȠȧȤȜȩ
ǻȠȣȧȟȰȥǻȖȢȘȣȤȜȩȢȖȔȡȢȗȢȖǻȘȟȲȘȜȡȜȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢǻȠȔȖ
țȘȔȦȡǻȥȦȰ ȘȢ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȖȜȤȔȚșȡȡȓ ȁȩ ȣșȖȡȜȝ ȘȢȥȖǻȘ
ȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ ț ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȲ ȥȨșȤȢȲ ©ǴȞȧȥȰ ȦȓȚȞȧ
ȡșȘȢȟșȡȰȞȧǗǻȭȧǿȞȢțȔȫșǬȧǿȥșȤȪșȦȔȡșȥȞȔȚș
ǴȞșȟȜȩȢȕȧȘșª—ȠȢȖȟșȡȢȣȤȢǴȤșȠȧȖ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª
ȤȤ —  Ǩ ȗșȤȢȁȡǻ ȣȢșȠȜ ©ǦȟșȣȔȓª ©ǦșȤȘȪș
ȡșȘȢȕȤȯȠȫșȠȦȢȡȯȟȢǗșȭȔȟȢȦȔȝȡȯȠȓțȯȞȢȠǗșȥȦȰ
țȟȢȣȢȟȧȫȜȓȜȗȢȤȓª ȤȤ— ǢȔȖǻȦȰȧȣȢȕȧȦȢȖȢ
șȦȢȟȢȗǻȫȡǻȝȫȜȦȢȫȡǻȬșȣȢȕȧȦȢȖȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡǻȝȣȢș
Ƞǻ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ©ȥȜȫǻ ȖȡȢȫǻ  ǢșȘȢȕȤș ȖǻȭȧȲȦȰ 
ǢȔ ȞȢȠȢȤǻª ȤȤ —  Ǘ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȡǻȝ ȣȢșțǻȁ
ȥȢȖȔ ǻ ȥȜȫ ȓȞ ǻ ȣȧȗȔȫ  — ©ȡȔȝțȟȢȖǻȥȡǻȬǻ ȣȦȔȩȜª țȔ
ȡȔȤȢȘȡȜȠȜ ȖǻȤȧȖȔȡȡȓȠȜ ȁȩȡǻȝ ȞȤȜȞ ©Ȗǻȭȧǿ ȣȢȚșȚȧ
ȔȕȢ ȥȠșȤȦȰ ȞȢȗȢȥȰ ǻț ȫȟșȡǻȖ ȤȢȘȜȡȜª ǖȧȟȔȬșȖ ǘ ǣ
ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ   Ǩ ȖǻȤȬǻ ©´Ǣș ȞȜȘȔȝ ȠȔȦșȤǻʮ —
ȞȔțȔȟȜª țȡȢȖȦȔȞȜ ©ȖȡȢȫǻ  ǗǻȭȧȲȦȰ ȥȢȖȜ ȦȔ ȥȜȫǻª Ȕ
ȖȟǻȤȜȫȡȢȗȢȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔȓȞȜȝțȖșȤȦȔǿȦȰȥȓȘȢȘǻȖȫȜȡȜ
ȞȢȦȤȔ ȣȢȞȜȡȧȟȔ ȠȔȦǻȤ ©Ȗǻȭȧǿ ȥșȤȪș ȭȢ Ȗ ȣȔȟȔȦȔȩ 
ǧȜȤȢțȞȢȬȧǿȬǻȡșȚȔȟȰǧȢȕǻȣȢȞȜȡȧȦȢȁȩȔȦȜªǨ
țȔȥȣǻȖǻ ȘȢ ȣȢșȠȜ ©ǟȡȓȚȡȔª ©ȥȜȫ Ȗ ȟǻȥǻ ȦȔ ȡȔ ȥȦȤǻȥǻ 
ǢșȘȢȟȲȖǻȭȧǿª ȤȤ— ȔȖȦȤȔȗșȘǻȝȡȢȠȧȤȢțȖȜȦȞȧ
ȥȔȠȢȁ Șǻȁ ȣșȤșȘ țȕșțȫșȭșȡȡȓȠ ȘȢȫȞȜ ȕȔȦȰȞȢȠ — ©Ƕ
ȣȧȗȔȫ ȣȧȗȔ ǻ ȥȢȖȔ  ǜȣǻȘ ȥȦȤǻȩȜ Ȗ ȣȢȟș ȖȜȟǻȦȔǿª
ȤȤ —  Ȕ ȘȔȟǻ ©Ƕ ȣȟȔȫ ȣȢȫȧȟȜ ǻț ȣȔȟȔȦ — 
ǤȢȫȧȟȜ ȥȢȖȜ ǤȢȦǻȠ țȡȢȖȧ  Ǣș ȫȧȦȰ ȡǻȫȢȗȢ Ƕ Ȗ ȦȢȝ
ȫȔȥǦȞȜȤȦȜǻȞȟȧȡȓțȔȝȡȓȟȜȥȰª ȤȤ— ǨȣȢșȠǻ
©ǦȢȦȡȜȞªȣȤȢȖǻȭșȡȡȓȥȠșȤȦǻȥȜȠȖȢȟǻțȧǿȣȧȗȔȫ©ǤȢȞȜ
ȣȧȗȔȫȡȔȘȥȦȤǻȩȢȲǗȖǻȞȡȢȡșțȔȖȜǿª ȤȤ— 
©ǮȢȥȰ ȣȤȢȤȢȫș  ǡșȡǻ ȖȚș țȔțȜȤȔǿ Ȗ Ȣȫǻª ©Ƕ ȥȦȔȡȢȠ
ȗȡȧȫȜȠ ǻ ȞȤȔȥȢȲª  — Ȫș ȘȧȚș ȬșȖȫ ȨȤȔțȔ țǻțȡȔȡȡȓ
ȣȤȢȡȔȖ·ȓțȟȜȖǻȖǻțǻȁțȣȤȜȖȢȘȧȠȔȝȕȧȦȡȰȢȁȡșȭȔȥȡȢȁȘȢȟǻ
ȭȢȫșȞȔǿȡȔȟȲȘȜȡȧ ȦȧȦ—ȖȤȢȘȟȜȖȧȘǻȖȫȜȡȧȥȜȤȢȦȧ 
ǗȢȘȡȢȫȔȥ ȧ ȟǻȤȜȞȢȨǻȟȢȥ ȔȖȦȢȤȥȰȞȢȠȧ ȖǻȘȥȦȧȣǻ Ȗ
ȘȧȥǻȡȔȤȢȘȡȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȩȧȓȖȟșȡȰȖȜȤȔȚșȡȢȘȧȠȞȧ
ȭȢ țȡȔȦȜ ȡȔȣșȤșȘ ȥȖȢȲ ȘȢȟȲ ȡșȕȔȚȔȡȢ ǻ ȬȞǻȘȟȜȖȢ
©Ƕ ȦȢ ȟȜȩȢ —  ǤȢȣșȤșȘȧ țȡȔȦȜ  ǮȢ ȡȔȠ Ȗ ȥȖǻȦǻ
țȢȥȦȤǻȡșȦȰȥȓǢșțȡȔȝȦșȘǻȖȫȔȦȔǢșȣȜȦȔȝȦșȥȖȢȲ
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ȘȢȟȲª ©ǧȢȣȢȟȓª  Ǩ Ȫǻȝ ȕȔȟȔȘǻȘȢȟȲ ȘǻȖȫȜȡȜ ȡȔ ȁȁ
ȣȤȢȩȔȡȡȓ ȖșȤȬȜȦȰ — ȧ ȠǻȤȧ ȥȖȢǿȁ ȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ —
ȕȔȕȧȥȓȖȢȤȢȚȞȔ ǙǻȖȫȜȡȔ ©ȣǻȬȟȔ ȖȡȢȫǻ ȘȢ ȖȢȤȢȚȞȜ 
ǮȢȕ ȣȢȖȢȤȢȚȜȦȜ  ǬȜ ȘȢȖȗȢ ȁȝ ȢȘȜȡȢȞǻȝ  ǢȔ ȥǻȠ
ȥȖǻȦǻ ȚȜȦȜ"ª ȕȟȔȗȔǿ ȥȞȔțȔȦȜ ©ȭȜȤȧ ȣȤȔȖȘȧ  Ǚș
ȠȜȟȜȝȥșȤȘșȡȰȞȢ"  ǬȜ ȚȜȖțȘȢȤȢȖ ȫȜ Ȗǻȡ ȟȲȕȜȦȰ" 
ǬȜ țȔȕȧȖȣȢȞȜȡȧȖ"ª ǻ ȥȦȔȖȜȦȰ ȧȠȢȖȧ ©ǟȢȟȜ ȡș ȚȜȖ
ȫȢȤȡȢȕȤȜȖȜȝ  ǜȤȢȕȜ ȠȢȓ ȣȦȔȬȞȢ  ǮȢȕ ȘȢȘȢȠȧ ȡș
ȖșȤȡȧȟȔȥȰªǨȠȢȖȔȖȜȓȖȜȟȔȥȓȨȔȦȔȟȰȡȢȲǗȢȤȢȚȞȔȡș
ȖȥșȥȜȟȰȡȔ Ȕȟș ȓȥȡȢȖȜȘȜȪȓ ©ǧȖȢȲ ȘȢȟȲ ȠȢȓ ȘȢȡȲ 
ǤȢțȔȦȢȤǻȞ țȡȔȟȔ  ǤȢțȔȦȢȤǻȞ ǻ țǻȟȟȓȫȞȔ  Ǚȟȓ ȦȢȗȢ
ȣȤȜȘȕȔȟȔª — ȦȢȕȦȢ țȡȔȟȔ ȥȟǻȘ ȗȔȘȔȦȜ ȡș ȠȔȝȕȧȦȡǿ
ȘǻȖȫȜȡȜ Ȕ ȟȜȬș ȁȁ ȣșȞȧȫȧ șȠȢȪǻȝȡȧ ȣȤȢȕȟșȠȧ ȓȞȧ
țȘȔȦȡȔ ȖȜȤǻȬȜȦȜ Ȕȟș Ȗ ȣșȖȡȜȩ ȠșȚȔȩ ©ǟȢȟȜ ȚȜȖȜȝ
ȞȢțȔȫșȡȰȞȢǧȢțȔȤȔțȣȤȜȕȧȘșªȔȓȞȡǻ—©ȡșȣȜȦȔȝ
ȭȢ ȕȧȘșª ǟȢțȔȞ ȡș ȣȤȜȕȧȖ ȕȢ țȔȗȜȡȧȖ  ȦȢȚ ©ȦȔȓ
ȫȢȤȡȢȕȤȜȖȔª ©ȡȔ ȘȜȖȢ ȥșȤșȘ ȣȢȟȓ  ǧȢȣȢȟșȲ ȥȦȔȟȔª
ǙǻȖȫȜȡȧȔȚȡǻȓȞȡșȣȢȞȔȤȔȡȢțȔțȖșȤȡșȡȡȓȘȢȖȢȤȢȚȞȜ
țȔȣȤȢȩȔȡȡȓȖȜȤǻȬȜȦȜȁȁȘȢȟȲțȘȢȣȢȠȢȗȢȲȣȢȗȔȡȥȰȞȜȩ
ȫȔȤ ȡșȥȧȠǻȥȡȜȩ ǻț ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȲ ȘȢȗȠȔȦȜȞȢȲ
ȖȢȤȢȚȞȔ©ǧȔȭșȫȧǿȬȡșȩȤșȥȦȜȥȓ—ǖȢȖȥșȣǻȘș
ȖȖȢȘȧª ǨȠȢȖȧȖȜȞȢȡȔȡȢ ȧȨȢȟȰȞȟȢȤȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȠȧ
ȣȟȔȡǻ  ȖȢȤȢȚȞȔ țȤȢȕȜȟȔ Ȧș ȫȢȗȢ ȕȔȚȔȟȔ ȘǻȖȫȜȡȔ ț
ȢȗȟȓȘȧ ȡȔ ȢȕȥȦȔȖȜȡȜ ǠȲȘȥȰȞǻ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȖȣȟȜȖȧ ȡȔ
ȘȢȟȲȘȢȥȜȦȰȢȕȠșȚșȡǻ
ǢșȖǻȘȢȠȢ ȭȢ ȣȤȢȥȜȟȔ ȧ ȖȢȤȢȚȞȜ ȗșȤȢȁȡȓ ȣȢșȠȜ
©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ȘȢ ȞȢȦȤȢȁ ȖȚș ȤǻȞ ȓȞ ȡș ȖșȤȦȔȖȥȓ ȠȜȟȜȝ
ȘǻțȡȔȦȜȥȓȭȢțȡȜȠ"ȘȢȣȢȠȢȗȦȜȁȝȣȢțȕȧȦȜȥȓȟȲȕȢȖȡȢȁ
ȦȧȗȜ"  ȖǻȘȢȠȢ ȟȜȬș ȭȢ ©ȦȔȞ ȖȢȤȢȚȞȔ ȣȢȤȢȕȜȟȔ 
ǮȢȕȠșȡȬșȥȞȧȫȔȟȔǮȢȕȕȔȫȩȢȘȓȢȣǻȖȡȢȫǻǦȣȔȟȔ
ȝ ȖȜȗȟȓȘȔȟȔ  ǟȢțȔȫșȡȰȞȔ ȠȢȟȢȘȢȗȢª ȤȤ — 
ǙǻȖȫȜȡȔȥȦȔȟȔ©ȣȤȜȫȜȡȡȢȲªȢȫșȖȜȘȡȢȡșțǻțȟȢȁȖȢȟǻ
ȖȢȤȢȚȞȜ Ȕ ȫșȤșț ȁȁ ȡșȖȠǻȟș ȖȦȤȧȫȔȡȡȓ Ȗ ȡȔȘȣȤȜȤȢȘȡȧ
ȥȨșȤȧ ȫȜ ȕșțȥȜȟȟȓ ȣșȤșȘ ȬȔȟșȡȢȲ ȦȧȗȢȲ țȔȞȢȩȔȡȢȁ
ǕȖȦȢȤȤȢȠȔȡȦȜȞȣȢșȦȜțȧǿȡșȣȢȕȢȤȡȧȥȜȟȧȟȲȕȢȖȡȢȗȢ
ȣȢȫȧȦȦȓȣȤȔȗȡșȣǻȘȞȤșȥȟȜȦȜȥȔȠșȪșȝȠȢȠșȡȦȔȦȔȞȢȚ
ǻȤȢȡǻȲ ȘȢȟǻ ȓȞȔ țȧȠȢȖȟȲǿ ȨȔȦȔȟȰȡȜȝ ȣșȤșȕǻȗ ȣȢȘǻȝ
ǤȢșȦȢȘȥșȕșȔȚȡǻȓȞȡșȣȢȥȦȧȟȲǿȘȧȠȞȜȭȢȖȦȤȧȫȔȡȡȓ
Ȗ ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȧ ȥȨșȤȧ ȥȔȠș țȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ ȖȢȤȢȚȞȜ
ȁȁ ȥȣȤȢȕȔ ȠǻȥȦȜȫȡȢȗȢ ȖȣȟȜȖȧ ȡȔ ȫȧȚȧ ȘȢȟȲ ȭȢ ǿ
ȣȤșȤȢȗȔȦȜȖȢȲ ǖȢȚȢȁ ȖȢȟǻ  — Ȫș ȗȤǻȩ ȓȞȜȝ ȡșȠȜȡȧȫș
ȣȤȜțȖȢȘȜȦȰȘȢȣȥȜȩǻȫȡȜȩȔȡȢȠȔȟǻȝǨȣȢșȠǻ©ǦȟǻȣȜȝª
ǴȤȜȡȔȣșȤșȚȜȖȔȲȫȜțȔȞȢȩȔȡȢȗȢǦȦșȣȔȡȔȭȢȣȢȘȔȖȥȓ
ȡȔǜȔȣȢȤȢȚȚȓǻȘșȡȔȣȤȢȭȧȘȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȩȥȖȓȦȜȡȰ
ȧǟȜǿȖǻǡșȚȜȗǻȤ·ȁȦȔǤȢȫȔǿȖǻ©ǮȢȕǦȦșȣȔȡȦȢȝȦȔȓ
ȘȢȟȓȀȝȩȢȫȔȣȤȜȥȡȜȟȔȥȰª ȤȤ— ȔȞȢȟȜȁȁ
ȕȔȚȔȡȡȓȡșțȘǻȝȥȡȜȟȢȥȓ ©ǢșȥȡȜȟȢȥȓªȤ ȣǻȬȟȔ
©ȡș ȥȖȓȦȜȩ ȖȚș ȕȟȔȗȔȦȜ —  ǗȢȤȢȚȞȜ ȣȜȦȔȦȜ  Ƕ ȖȢ
ȤȢȚȞȔȖȢȤȢȚȜȟȔǤȤȜȥȦȤǻȦțȔȠȢȖȟȓȟȔǧȔȟȔȡȘȢȟȲ
țȔȦȤȜȬȔȗȜǜȖȢȥȞȧȖȜȟȜȖȔȟȔª ȤȤ— ǶȦȔȞȜ
ȘșȭȢȘȔȟȔțȡȔȦȜȣȤȢȩȟȢȣȪȓ
ǨȣȢșȠǻ©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩªȦȤȜȖȢȤyȡȜȓȞǻțȟșȦǻȟȜȥȓ
ȖȡȢȫǻ ȭȢȕ țȧȥȦȤǻȦȜ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ȕȟȜțȡȓȦ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ

ȣȢȥȦȔȲȦȰ ǻț ȣȢȗȟȓȘȧ ǻȥȦȢȤ ȣȢșȦȜȞȜ ȠǻȨȢȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȡș ȟȜȬș ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȠ ȧȦǻȟșȡȡȓȠ ȧȞȤ ȣȢȟȰȥ ȦȔ ȤȢȥ
ȥȜȟ țȟȔ ȭȢ țȔȗȤȢțȟȜȖȢ ȡȔȖȜȥȟȜ ȡȔȘ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȢȠ
Ȕ ȝ ȠȢȘȜȨǻȞȢȖȔȡȜȠȜ ȟǻȦ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȞȔȠȜ Ȧ țȖ ȘǻȖ
ȘȢȟǻ țǻ ȥȟȢȖ·ȓȡ ȔȡȦȜȫȡȢȁ ȤȢȠȔȡȥȰȞȢȁ ȦȔ ȗșȤȠȔȡȥȰȞȢȁ
ȠǻȨȢȟȢȗǻȝ ǫǻ ȠǻȨǻȫȡǻ ȔȡȦȤȢȣȢȠȢȤȨǻțȢȖȔȡǻ ǻȥȦȢȦȜ
țȔțȖȜȫȔȝ ȦȤȜ  ȕȧȟȜ ȣȤȜȥȧȦȡǻ ȣȤȜ ȡȔȤȢȘȚșȡȡǻ ȘǻȦșȝ
ȖȢȡȜ ȡȔȘǻȟȓȟȜ ȁȩ ȭȔȥȟȜȖȢȲ ȔȕȢ ȡșȭȔȥȡȢȲ ȘȢȟșȲ
ȣȤȜȦǻȠ ȖȜȤǻȬȔȟȰȡȜȠ ȖȜȓȖȟȓȟȢȥȓ ȣȤȢȤȢȪȦȖȢ ȢȥȦȔȡȡȰȢȁ
țȡȜȩ ȣȤȢȪșȣȢȖǻȤ·ȓȘȜȖȘȢȞȟǢȔȩȟǻȞǾǦ Ǩ
©ȠǻȥȦșȤǻȁª ȖȜȖșȘșȡȢ ȟȜȬș ȦȤȰȢȩ țȟȜȩ ȘǻȖ ȘȢȟǻ ȪǻȟȞȢȠ
ȥȢȟǻȘȔȤȡȜȩ ȠǻȚ ȥȢȕȢȲ ȣȤȜȦǻȠ ȨȧȡȞȪǻȲ ȢȥȦȔȦȢȫȡȢȗȢ
ȣȤȜȥȧȘȧ ȖȜȞȢȡȧǿ ǤșȤȬȔ ȧȞȤ ȖȢȤȢȡȔ ȓȞǻȝ ȡȔȟșȚȜȦȰ
ȣȤȢȖǻȘȡȔ ȤȢȟȰ ȧ ȪȰȢȠȧ ǻȡȦșȤȡȔȪ ȦȤǻȧȠȖǻȤȔȦǻ ǗȢȡȔ
Ȗǻȭȧǿ ȖȚș ȞȜȠȢȥȰ ȖȜțȡȔȫșȡǻ ȡȔȣșȤșȘ ȘȢȟǻ ȞȢȚȡȢȗȢ ț
ǶȖȔȡǻȖ ǨȞȤ ȖȢȤȢȡȧ ȡșȔȕȜȓȞ ȥȦȤȜȖȢȚȜȟȢ ȣșȤșȘȕȔȫșȡș
ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ ȖȜțȖȢȟȜȦșȟȲ ©Ǖ ȓ ȡȔȫȜȦȔȟȔ  ǮȢ ȓȞ
ȖȜȤȢȥȦș ȦȢȝ ǵȢȡȦȔ  Ǘȥș ȡȔȬș ȣȤȢȣȔȟȢ  Ǩȥș ȘȢȕȤȢ
ȣȢȣȟȲȡȘȤȧǿǞȕȤȔȦȔȡșȣȢȞȜȡșǶȤȢțȣȧȥȦȜȦȰȣȤȔȖȘȧ
ȝȖȢȟȲǤȢȖȥǻȝǨȞȤȔȁȡǻªȤȤ— ǣȦȢȚȖȢȡȔ
ȦȖșȤȘȢ ȖȜȤǻȬȜȟȔ ȖǻȘȠǻȡȜȦȜ ȝȢȗȢ ȘȢȟȲ ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ
©ȖȜȤȢȞȜªȣȢȟȰȥȦȔȤȢȥȖȢȤȢȡȧȞȤȖȢȤȢȡȔȖǻȘȩȜȟȓǿȕȢ
ȡșȡȔȘǻȝȡǻǻȖȞȔțȧǿ©ȥșȥȦȤȔȠªȓȞȡȔȝȞȤȔȭșȣȢțȕȧȦȜȥȓ
ȡȢȖȢȗȢ ǵȢȡȦȜ ©Ǣǻ ȥșȥȦȤȜȪǻ Ǣș ȦȔȞ ȦȤșȕȔ  ǤȢȞȜ
ȥȟǻȣǻȟȲȘșǧȤșȕȔȝȢȗȢȣȢȩȢȖȔȦȜǕȦȢȟȜȩȢȕȧȘșª
ȤȤ— ǶȪșȝȣȤȜȥȧȘȘȖǻǻȡȖȢȤȢȡȜȣȤȜȝȠȔȲȦȰ
ȓȞȢȥȦȔȦȢȫȡȜȝȣȤȢȤșȫșȡȜȝȘȢȡșȧȩȜȟȰȡȢȗȢȖȜȞȢȡȔȡȡȓ
ǣȦȢȚȧȦșȞȥȦǻȠǻȥȦșȤǻȁȖȢȤȢȡȜȨǻȗȧȤȧȲȦȰȡșȟȜȬșȓȞ
ȥȧȘșȡȜȪǻ Ȕ ȦȔȞȢȚ ǻ ȓȞ ȣȢȦȢȝȕǻȫȡǻ ȖȜȞȢȡȔȖȜȪǻ ȥȖȢȗȢ
ȣȤȜȥȧȘȧ Ȁȩȡǻ ȨȧȡȞȪǻȁ ȣȢȤǻȖȡȓȡȢ ț ȠǻȨǻȫȡȜȠȜ ȤȢ
ȚȔȡȜȪȓȠȜȥȧȘșȡȜȪȓȠȜ ȤȢțȬȜȤșȡȢ ȞȤǻȠ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ
ȘȢȟǻȡȢȖȢȡȔȤȢȘȚșȡȢȗȢȡȔȣșȤșȘȖȢȤȢȡȜȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ
ȖȦȤȧȫȔȲȦȰȥȓ Ȗ ȡșȁ ǴȞ ȘșȠȢȡǻȫȡǻ ȘȢȟșȖȜțȡȔȫȔȟȰȡǻ
ǻȥȦȢȦȜ Ȫǻ ȖȢȤȢȡȜ ȕȟȜțȰȞǻ ȘȢ ȤȢȥ ȧȘǻȟȰȡȜȪȰ ȫȜȝ ȦȜȣ
ȖǻȘ ȤȢȚȔȡȜȪȰ ©ȤȢțȖȜȡȧȖȥȓ Ȗ ȕǻȞ ȘșȠȢȡǻțȠȧª Ǘșȥș
ȟȢȖȥȞȜȝ Ǖ Ǣ ǥȔțȯȥȞȔȡȜȓ Ȗ ȢȕȟȔȥȦȜ ȤȧȥȥȞȢȗȢ Șȧ
ȩȢȖȡȢȗȢȥȦȜȩȔ;,,,ǦȧȘȰȕȔǙȢȟȓȖȡȔȤȢȘȡȯȩȣȤșȘȥȦȔȖ
ȟșȡȜȓȩ ȥȟȔȖȓȡ  ǦȕȢȤȡȜȞ ǣȦȘșȟșȡȜȓ ȤȧȥȥȞȢȗȢ ȓțȯȞȔ
Ȝ ȥȟȢȖșȥȡȢȥȦȜ ǝȠȣșȤȔȦȢȤȥȞȢȝ ǕȞȔȘșȠȜȜ ȡȔȧȞ ǦǤȕ
 ǧ  Ǧ   ǢȔȖȤȓȘ ȫȜ ȖȔȤȦȢ ȗȢȖȢȤȜȦȜ ȣȤȢ
ȓȞǻȥȰȞȢȡȞȤșȦȡǻȗșȡșȦȜȫȡǻțȖ·ȓțȞȜǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦȤȰȢȩ
ȖȢȤȢȡ țǻ ȥȟȢȖ·ȓȡ ȔȡȦȜȫȡȜȠȜ ȫȜ țȔȩǻȘȡȢǿȖȤȢȣ ȘǻȖȔȠȜ
ȘȢȟǻ ǡȢȚȡȔ ȟȜȬș ȞȢȡȥȦȔȦȧȖȔȦȜ ȣșȖȡȧ ȣȢȘǻȕȡǻȥȦȰ ǻ
ȥȣȢȤǻȘȡșȡǻȥȦȰȠǻȚȡȜȠȜǻȣȤȜȣȧȥȦȜȦȜȭȢȪȓȕȟȜțȰȞǻȥȦȰ
țȧȠȢȖȟșȡȔȓȞȩȧȘȢȚȖȣȟȜȖȔȠȜȦȔȞǻȔȤȩșȦȜȣȡȢȲȢȥȡȢ
ȖȢȲȟȲȘȥȰȞȢȗȢȦȖȢȤȫȢȗȢȠȜȥȟșȡȡȓ
ǗȔȤȦȢ țȖșȤȡȧȦȜ ȧȖȔȗȧ ȝ ȡȔ ȣȤȜȤȢȘȡǻ țȡȔȞȜ ȓȞǻ Ȗ
ȪȜȦȣȢșȠǻȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧȲȦȰ©ȘȖȔȘȜȖȔª—ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ȕȟȜțȡȓȦȔȡȦȔȗȢȡǻȥȦǻȖǶȘșȦȰȥȓȣȤȢȞȢȠșȦȧȝțșȠȟșȦȤȧȥ
ǨȣȢșȠǻ©ǡȔȤǻȓª©ȠǻȦȟȔȢȗȡșȡȡȔȓªȡȔȥȩȢȘǻ ȞȢȠșȦȔ —
ȠǻȥȦȜȫȡȜȝȔȥȦȤȢȟȢȗǻȫȡȜȝțȡȔȞȭȢȖǻȥȦȧǿȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǡșȥǻȁ ȤȤ—— ȧǾȖȔȡȗșȟǻȁȖǻȘǡȔȦȖǻȓ
ȦȔȞȜȠȥȜȗȡȔȟǻțȔȦȢȤȢȠȖȜȥȦȧȣȔǿțȢȤȓȡȔȥȩȢȘǻ 

ǙǣǠǴ

   ǜȔȗȔȟȢȠ țȡȔȞǻȖ ȓȞǻ ȣȤȢȖǻȭȔȲȦȰ ȡșȖǻȘȖȢȤȢȦȡǻ
ȣȢȘǻȁ Ȗ ȚȜȦȦǻ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ
ȡșȕȔȗȔȦȢ ǢȔȝȓȥȞȤȔȖǻȬȜȝ ǻț ȡȜȩ ȣȤȢȔȤȦȜȞȧȟȰȢȖȔȡȢ
ȟȜȕȢȡȰ ȧ ©ǡȔȤǻȁª ©ǙȜȦȓȦȢȫȞȢª ȠȔȝȕȧȦȡǻȝ ǡșȥǻȓ 
ȗȤȔȲȫȜȥȰ ǻț ȘȖȢȩ ȣȔȟȜȫȢȞ ©țȤȢȕȜȟȢ ȩȤșȥȦȜȞ ȦȔ ȝ
ȡșȥȟȢ  ǙȢȘȢȠȧ ȕȔȫȦș ȣȢȞȔțȔȦȜ  ǮȢ ȝ Ȗǻȡ ȧȠǻǿ
ȠȔȝȥȦȤȧȖȔȦȜª ȤȤ— ǡȔȤǻȓǻȡȦȧȁȦȜȖȡȢȖǻȘȫȧȟȔ
ȖȦȔȞȢȠȧȖȫȜȡȞȧǦȜȡȔȣȢȗȔȡȧȣȤȢȖǻȥȦȰȘȟȓǞȢȗȢȘȢȟǻ ȧ
ȘȔȖȡȰȢȠȧǥȜȠǻǧȣȢȘǻȕȡȜȝȩȤșȥȦȥȟȧȗȧȖȔȖȬȜȕșȡȜȪșȲ
ȦȔ țȡȔȤȓȘȘȓȠ Șȟȓ ȤȢțǻȣȡșȡȡȓ țȟȢȫȜȡȪǻȖ  ǦȣȢȖȡșȡȔ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȰțȔǦȜȡȢȖșȠȔȝȕȧȦȡǿǡȔȤǻȓǻȡȥȦȜȡȞȦȜȖȡȜȠ
ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȜȠ ȣȢȤȜȖȢȠ ȡȔȫș ȚȔȘȔǿ ȖǻȘȖșȤȡȧȦȜ ȖǻȘ
ȘȜȦȓȦȜȥȧȘȚșȡȜȝǞȢȠȧȬȟȓȩȡȔǘȢȟȗȢȨȧȘșǞȢȗȢȫșȞȔǿ
ȤȢțǻȣȡșȡȡȓǣȘȡȔȞȩȤșȥȦȔȡșȢȠȜȡȧȦȜ
ǨȪǻȝȣȢșȠǻȘȢȟȲ©ǤȤșȫȜȥȦȢȁȖȚșȡȔȩªȦȔȀȁ©ǦȜȡȔ
ȣȤȔȖșȘȡȢȗȢªȣȢȦȤȔȞȦȢȖȔȡȢȓȞțȔȣȤȢȗȤȔȠȢȖȔȡȧȡȔȣșȤșȘ
ȔȦȢȠȧȡșȖǻȘȖȢȤȢȦȡȧǢȔȥȔȠȢȠȧȣȢȫȔȦȞȧȩȧȘȢȚȘǻȝȥȦȖȔ
ȘǻȖȫȜȡȔȡȔȝȠȜȫȞȔȣȢȣșȤȖȔȩǻȭșȤȢțȘȧȠȧǿ©ǴȞȔȓȘȢȟȓ
ȖȜȝȘș ȡȔȠ  ǜ ȥȦȔȤȜȠ ǶȢȥȜȨȢȠ" ǣ ȘȢȟșª ȤȤ —
  ǤȤȢȦș ȢȘȤȔțȧ țȔ ȪȜȠ ȔȖȦȢȤ ȠȢȖ ȕȟȜȥȞȔȖȞȢȲ
ȣȤȢȡȜțȧǿ ȖȜȞȟȔȘ ȢȕȤȔțȢȠ ©țȟȢȁ ȘȢȟǻª ȓȞȔ ȫȜ ȦȢ
ȣșȤșȥȟǻȘȧȖȔȟȔȘǻȖȫȜȡȧȖȚșțȠȔȟȞȧȫȜȦȢȠȔȟȔȥȣǻȦȞȔȦȜ
ȁȁ ȧ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ ©ǜȟȔȓ Ț ȘȢȟȓ  ǟȢȟȲȫȜȠ ȦșȤȡȢȠ
ȣȤȢȖșȟȔ  ǜȗȡȧȭȔȟȔȥȓ ȡȔȘ ȞȤȔȥȢȦȢȲª Ȥ — 
Ȕ ȘȔȟǻ Ȗ ȟǻȤȜȫȡȢȠȧ ȖǻȘȥȦȧȣǻ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢ ȣȢȞȔțȧǿ ȭȢ
ǡȔȤǻȁȡȧȘȢȟȲȖȜțȡȔȫșȡȢȡȔȣșȤșȘǻȁȁȡșȧȡȜȞȡȧȦȜ©Ǚș
ȦȜȥȩȢȖȔǿȬȥȓ"ǢǻȗȘșǣȗȢȡȰțȔȞȟȲȡȧȖȥȓȖȚșȗȢȘǻ
ǨȚș ȤȢțȚșȖȤǻȖȥȓ !  ǙȢ ȞȤȢȖǻ ȘǻȝȘș ȘȢ ȞȢȥȦǻ 
ǣȗȢȡȰȦȢȝȟȲȦȜȝȡșȗȔȥȜȠȜȝǶȡșȘȢȕȜȦȔȓțȔȥȜȡȢȠ
ǤȢȖȜȡȡȔ ȕȧȘșȬ ȣșȤșȝȦȜ  ǣȗȢȡȰ ȣșȞșȟȰȡȜȝ ǗȚș
ȣȤȢȤȢȫȜȦȰǧȢȕǻȖȚșțȔțȜȤȔǿȖȢȫǻǧȖȢǿȗȤȓȘȧȭșǿª
ȤȤ — —  ǫșȝ ȡȔȖǻȲȖȔȡȜȝ ȣȢșȠȢȲ
ȖȜȥȡȢȖȢȞ ȣȤȢ ȡșȧȩȜȟȰȡș ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ ȦȢȫȡǻȬș ȡȔȖǻȦȰ
ȡȔȣșȤșȘȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ ȡș ȟȜȬș ǡȔȤǻȁȡȢȗȢ
©ȠȧȫșȡȜȞȔǦȜȡȔª Ȕ ȝ ȢȫșȖȜȘȡȢ ȧ ȣǻȘȦșȞȥȦǻ ȥȔȠȢȗȢ
ȔȖȦȢȤȔȓȞȜȝȣȤȢȝȠȔǿȦȰȥȓȣșȤșȞȢȡȔȡȡȓȠȭȢȝȖǻȡȕȧȖ
ȣȤȜȤșȫșȡȜȝ ȣȤȢȝȦȜ ȥȖǻȝ ȩȤșȥȡȜȝ Ȭȟȓȩ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ
ǧȢȚǻȥȖȢȲȘȢȟȲȣȢșȦȢȥȠȜȥȟȲǿȖȞȔȦșȗȢȤǻȓȩȖȜȥȢȞȢȗȢ
ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȔȟșȦȔȞȢȚǻȨȔȦȔȟȰȡȢȁȣȤȜȤșȫșȡȢȥȦǻ
ǧȫȧǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁȦȤȔȣȟȓȲȦȰȥȓȣȤȢȤȢȪȦȖȔ
ȖǻȭȧȖȔȡȡȓ ȖȢȤȢȚǻȡȡȓ Ȕ ȡș ȗȔȘȔȡȡȓ ©ǘȔȘȔȡȡȓ țȟȜ
ȟȢȥȓ Ȗ ȡȔȥ ț ȖȢȤȢȚǻȡȡȓȠ ȩȢȫ ȥȣȢȫȔȦȞȧ ȖȢȡȜ ȤǻțȡȜ
ȟȜȥȓ ȗȔȘȔȡȡȓ — Ȫș ȧțȡȔȖȔȡȡȓ ȥȖȢȗȢ ȕȧȘȧȫȢȗȢ ȣȤȜ
ȥȦȧȣȡș ȖȥǻȠ Ȕ ȖȢȤȢȚǻȡȡȓ — ȤȢȕȟșȡȡȓ ȞȢȠȧ ȘȢȕȤȔ
ȫȜ țȟȔ ȖȢȤȢȚȕȜȦȢȠª ǶȟȔȤǻȢȡ >ǣȗǻǿȡȞȢ Ƕ@ ǧȔȠ
ȥȔȠȢ Ǧ   Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ ǿ ȔȞȖȔȤșȟȰ ©ǫȜȗȔȡȞȔȖȢ
ȤȢȚȞȔª   ȡȔ ȓȞǻȝ ȪȜȗȔȡȞȔ ȗȔȘȔǿ ȣȢ ȤȧȪǻ ȧȞȤ
ȘǻȖȫȜȡǻ Ǖ ȢȦ ȧ ȣȤȢțǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ț ȁȁ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ
ȣȤȢȥȖǻȦȡȜȪȰȞȢȤȔȪǻȢȡȔȟǻȥȦȜȫȡȢȲȘȢȠǻȡȔȡȦȢȲȟȲȘȥȰȞș
ȠȔȤȡȢȖǻȤȥȦȖȢ țȢȕȤȔȚșȡȢ ȤȔȘȬș ǻȤȢȡǻȫȡȢ ǦȔȠș Ȗ ȦȔ
ȞȢȠȧ ȞȟȲȫǻ ȠȢȖȜȦȰȥȓ ȧ ©ǖȟȜțȡșȪȔȩª ȣȤȢ țȔțȖȜȫȔȝ
ȧȣșȤșȘȚșȡș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ȣȢȡșȘǻȟȞȔ ȣȤȜ ȪȰȢȠȧ
ȔȖȦȢȤ ȣȢȞȟȜȞȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȣȢȣȧȟ țȕǻȤȡȜȞ ǡ ǟȧȤȗȔȡȢȖȔ
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©ǥȢȥȥȜȝȥȞȔȓ ȧȡȜȖșȤȥȔȟȰȡȔȓ ȗȤȔȠȠȔȦȜȞȔ ! ȥ !
ȣȤȜȥȢȖȢȞȧȣȟșȡȜșȠ ȤȔțȡȯȩ ȧȫșȕȡȯȩ Ȝ ȣȢȟșțȡȢ
țȔȕȔȖȡȯȩ Ȗșȭșȝª ȦȔȞ țȖȔȡȜȝ ©ǤȜȥȰȠȢȖȡȜȞª  ©ǧȔȠ
ȜȠșȡȡȢ ȥȞȔțȔȡȢ ȫȦȢ șȭș ȘȤșȖȡȜș ȩȔȟȘșȝȥȞȜș ȠȔȗȜ
Ȝ țȖșțȘȢȫșȦȯ Ȕ țȔ ȡȜȠȜ Ȝ ȣȢȥȟșȘȢȖȔȦșȟȜ ȧȫșȡȜȓ
ǜȢȤȢȔȥȦȤȢȖȔ ȡșȧȞȢȥȡșȡȡȢ ȖșȤȢȖȔȟȜ Ȗ ȞȤȜȦȜȫȡȢȥȦȰ
ȣȢȡșȘșȟȰȡȜȞȔª    ǣȥȧȘȚȧȲȫȜ ȡșȩǻȦȰ ȖǻȝȥȰȞȢȖȜȩ
ȘȢ ȫȜȦȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻȤȢȡǻȫȡȢ ȖǻȘȗȧȞȧǿȦȰȥȓ ȣȤȢ ȦȖǻȤ
ȡǻȠ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔȠǻȥȦȜȞȔ ǟ ǚȞȞȔȤȦȥȗȔȧțșȡȔ ©ǟȟȲȫ
Ȟ ȦȔȜȡȥȦȖȔȠ ȡȔȦȧȤȯª ȖȜȘȔȡȜȝ  Ȗ ȤȢȥ ȣșȤșȞȟ 
ȠȢȖȟȓȖȖȢȡȜȡșȩȢȫȧȦȰ©ȖȯȣȜȥȔȦȰȠȧȘȤȧȲȞȡȜȗȧȞȔȞȧȲ
ȡȜȕȧȘȰȩȢȦȰȡȔȣȤȜȠșȤ´ǟȟȲȫȞȦȔȜȡȥȦȖȔȠȣȤȜȤȢȘȯµ
ǲȞȞȔȤȦȥȗȔȧțșȡȔª ǧȔȠȥȔȠȢ ǶȤȢȡǻȫȡȢȢȕǻȗȤȔȡȢȖȣȢȖǻȥȦǻ
ȝ țȖȜȫȔȝ ȖȜȤǻȬȧȖȔȦȜ ȚȜȦȦǿȖǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ ț ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ
ȚșȤșȕȞȧȖȔȡȡȓǤȤȜȕȤȔȡǻȕȔȦȰȞȜțȔȥȣșȤșȫȔȟȜȥȰȞȢȠȧț
ȧȥȜȡȢȖȟșȡȜȩȕȟȜțȡȲȞǻȖȕȧȦȜȥșȠǻȡȔȤȜȥȦȢȠ ȦȔȞȖȢȟǻȖ
ȫȢȟȢȖǻȞ  Ȕ ȞȢȠȧ — ȢȨǻȪșȤȢȠ ȦȔȞ ȩȢȦǻȟȔ ȘȤȧȚȜȡȔ 
©ǢȜȞȜȨȢȤ ǩșȘȢȤȢȖȜȫ ´— ǤȧȥȞȔȝ Țș ȤșȬȜȦ ȥȧȘȰȕȔ
ǟȜȡșȠ ȚșȤșȕȜȝµ ! — ǟȜȡȧȟȜ ȚȤșȕȜȝ Ȝ ȣȢ ȚȤș
ȕȜȲ ȖȯȣȔȟȢ ǜȢȥȜȠȧ ȕȯȦȰ ȢȨȜȪșȤȢȠ Ȕ ǦȔȖȖȔȦȜȲ
ȥșȠȜȡȔȤȜȥȦȢȠª      Ǣș ȢȕǻȝȬȢȖ ȦȧȦ ǭșȖȫșȡȞȢ ȝ
ȠȢȦȜȖȧ ȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȡȓ ȘȢȟǻ țȡȢȖȦȔȞȜ ȣȢȘȔȖȬȜ ȝȢȗȢ
ǻȤȢȡǻȫȡȢ ǣțȡȔȝȢȠȜȖȬȜȥȰ ǻț ȟȜȥȦȢȠ ǜȢȥȜȠȔ ȓȞȜȝ
ȩȖȔȟȜȖȥȓ ȭȢ ȝȢȗȢ ȖȜȣȧȥȞȡȜȞȔ ȞȔȘșȦȥȰȞȢȗȢ ȞȢȤȣȧȥȧ
ȣȢȥȜȟȔȲȦȰȧȘȖȢȤȓȡȥȰȞȜȝȣȢȟȞȘȢǤșȦșȤȕȧȤȗȔǻȟȜȥȦȢȠ
ǦȔȖȔȦǻȓȓȞȜȝȣȢȖǻȘȢȠȟȓȖȭȢȣǻȥȟȓțȔȞǻȡȫșȡȡȓȗǻȠȡȔțǻȁ
ȝȢȗȢȥȞșȤȢȖȔȡȢȡȔȠșȘȜȫȡȜȝȨȦȧȡȦȧǟȔȤȟǣȥȜȣȢȖȜȫ
ȣȤȢȤȢȞȧǿ ǦȔȖȔȦǻȲ ȞȔȤ·ǿȤȧ ©—Ǵ ȖȔȠ ȣȤșȘȥȞȔțȯȖȔȲ
ȫȦȢ Ȝț ȡșȗȢ ȖȯȝȘșȦ ȘȢȞȦȢȤ ȠȔȗȜȥȦȤ ȣȤȢȨșȥȥȢȤ —
Ȝ țȡȔȠșȡȜȦȯȝ ȣȤȢȨșȥȥȢȤ ȠșȘȜȪȜȡȯ Ȝ ȩȜȤȧȤȗȜȜ Ǖ
ȖȘȢȕȔȖȢȞ ȫȟșȡ ȠȡȢȗȜȩ ȧȫșȡȯȩ ȢȕȭșȥȦȖ ! — Ǖ Ȝț
ǜȢȥȜ Ȗȯ ȘȧȠȔșȦș ȡȜȫșȗȢ ȡș ȖȯȝȘșȦ ȣȧȦȡșȗȢ" — ȥ
ȦȔȞȜȠ ȖȢȣȤȢȥȢȠ ȢȕȤȔȦȜȟȔȥȰ ǤȤȔȥȞȢȖȰȓ ǧȔȤȔȥȢȖȡȔ Ȟ
ǟȔȤȟȧǣȥȜȣȢȖȜȫȧ—ǖȢȚșȠșȡȓȥȢȩȤȔȡȜȦȔȞȘȧȠȔȦȰ
ǝț ȡșȗȢ ȠȢȚșȦ ȖȯȝȦȜ ȩȢȤȢȬȜȝ ȢȨȜȪșȤ ȣȢȟȞȢȖȡȜȞ
ȗșȡșȤȔȟ Ȝ ȘȔȚș ȨșȟȰȘȠȔȤȬȔȟ ǲȦȢ ȕȧȘșȦ țȔȖȜȥșȦȰ ȢȦ
ȥȔȠȢȗȢ ȥșȕȓª Ƕ ǢȜȞȢȨȢȤȢȖǻ ǩșȘȢȤȢȖȜȫȧ țȔȟȜȬȜȟȢȥȓ
ȦǻȟȰȞȜ țȔȥȣȢȞȢȁȦȜ ȥșȕș ©ȡȔȘșȚȘȢȲ ȡȔ ȖȥșȕȟȔȗȢș
ǤȤȢȖȜȘșȡȜșª — ǤȢȞȜǦȔȖȔȦǻȝțȔȞǻȡȫȜȖȧȡȦ
ǻȕȧȖȧȘȢȥȦȢǿȡȜȝ©ȥȞȤȢȠȡȢȗȢțȖȔȡȜȓȟșȞȔȤȓª    
ǜȢȥȜȠ ȩȢȫȔ ȝ ȣșȤșȖșȘșȡȜȝ țȔ ȣȢȤȧȬșȡȡȓ ȘȜȥȪȜȣȟǻȡȜ
ț ȗȖȔȤȘǻȁ Ȗ ȔȤȠǻȲ Ȕ ȣȢȦǻȠ ȧ ȗȔȤȡǻțȢȡȡȜȝ ȕȔȦȔȟȰȝȢȡ
ȧȥșȦȔȞȜ ȘȢȥȟȧȚȜȖȥȓ ȘȢ ȬȦȔȕȥȞȔȣǻȦȔȡȔ ǫș ȡȔȖșȟȢ
ǤȔȤȔȥȞȢȖǻȲǧȔȤȔȥǻȖȡȧȡȔȕșȡȦșȚȡǻȤȢțȘȧȠȜȣȤȢȘȜȖȢ
ȖȜȚȡș ǖȢȚș ȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡȓ ȧ ȥȖǻȦǻ țȔ ȓȞȜȠ ȡșȖǻȘȰ
ȫȢȠȧ ȡȔȖǻȦȰ ȘȢȟǻ ȕȟȜțȡȲȞǻȖ ȥȞȟȔȘȔȲȦȰȥȓ ȣȢȤǻțȡȢȠȧ
«— ǣȦȫșȗȢ Țș ȱȦȢ ȦȔȞ ȣȤșȠȧȘȤȢ ǘȢȥȣȢȘȜ ǖȢȚș ȠȢȝ
ȠȜȟȢȥșȤȘȯȝ ǧȯ ȧȥȦȤȢȜȟ Ȗȥș ȡȔ ȥȖșȦș" ! Ǘ ȢȘȜȡ
ȘșȡȰȜȘȔȚșȠȢȚșȦȕȯȦȰȜȫȔȥȢȡȜȧțȤșȟȜȥȖșȦǖȢȚȜȝ
ȚȜȖȢȦȖȢȤȓȭȜȝ Ȕ ȦșȣșȤȰ ǜȢȥȓ ȧȚș ȞȔȣȜȦȔȡȥȞȢȗȢ
ȤȔȡȗȧ Ȕ ǗȔȦȲ ȦȢȟȰȞȢ ȖȫșȤȔ Ȝț ȬȞȢȟȯ ȖȯȣȧȥȦȜȟȜ
ǝ ȡș ȣȤȜȘȧȠȔȲ Ȝ ȡș ȣȤȜȗȔȘȔȲ ȞȔȞ ȱȦȢ ȖȢȡȢ ȦȔȞ Ȗȥș
ȡȔ ȥȖșȦș ǖȢȚȜȜȠ ȦȖȢȤȜȦȥȓ"ª    ǗȤșȬȦǻȤșȬȦ
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ǜȢȥȜȠȔ©țȔȤȔțȡȯșȣȤȢȦȜȖȧțȔȞȢȡȡȯșȜȕșțȡȤȔȖȥȦȖșȡȡȯș
ȣȢȥȦȧȣȞȜª      ȣȢȡȜțȜȟȜ ȘȢ ȤȓȘȢȖȢȗȢ ȕȔ ȕǻȟȰȬș
ȖǻȡȥȦȔȖțȔȖȟȔȥȡȜȠȪȜȡǻȫȡȜȠțǻțȡȔȡȡȓȠ©țȔȥȟȧȚșȡȡȯȠ
ȖȢȤȢȠȣȰȓȡȜȪșȝȜȣȤȜȖȜȟșȗȜȤȢȖȔȡȡȯȠȞȔȤȦșȚȡȜȞȢȠª
     ǻ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȕȢȟȢȦǻ țȔȗȜȡȧȖ Ȕ ǦȔȖȔȦǻȝ ȢȕǻȝȡȓȖ
ȣȢȥȔȘȧ ȣȢȖ ȟǻȞȔȤȓ Ȗ ǤșȤșȓȥȟȔȖǻ ȭȔȥȟȜȖȢ ȢȘȤȧȚȜȖȥȓ
ǻ ȕȧȖ ȪǻȟȞȢȠ țȔȘȢȖȢȟșȡȜȝ ȥȖȢȁȠ ȕșțȣȤșȦșȡțǻȝȡȜȠ
ȥȦȔȡȢȖȜȭșȠ
ǜȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ ǻȠ·ȓ ȣȤȜȕȤȔȡȢȁ ȠȔȦșȤǻ Ǡ ǤȟȲȭ
ȣȢȖ·ȓțȧȖȔȖ Ȫșȝ ȢȕȤȔț ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǖȟȜțȡșȪȯª ǻț ȩȤȜ
ȥȦȜȓȡȥȰȞȢȲ ȥȖȓȦȢȲ ǤȔȤȔȥȞșȖȢȲǤ·ȓȦȡȜȪșȲ Ȕ ȖǻȘȦȔȞ
ț ȁȁ ȓțȜȫȡȜȪȰȞȢȲ ȣȢȣșȤșȘȡȜȪșȲ ȖǻȘȢȠȢȲ ȣǻȘ ǻȠșȡșȠ
ǡyȞȢȬ ȣǻțȡǻȬș ǡyȞȢȬȔ  — ȥȩǻȘȡȢȥȟȢȖ·ȓȡ ȕȢȗȜȡșȲ
ȣȤȓȘǻȡȡȓ ȘȢȟǻ ȝ ȚșȤșȕȞȧȖȔȡȡȓ ǻ ȘǻȝȬȢȖ ȖȜȥȡȢȖȞȧ
ȭȢ ǤȤȔȥȞȢȖǻȓǤ·ȓȦȡȜȪȓǡȢȞȢȬ ȖȜȦȞȔȟȔ ǜȢȥȜȠȢȖǻ
©ȡșȭȔȥȟȜȖȧªȥȢȤȢȫȞȧ ǤȟȲȭǠǚȞțȢȘǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ
ǢȔȖȞȢȟȢ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ ȞȤȜȡȜȪǻª ǙȖȔȡȔȘȪȓȦȰ ȥȦȔȦȦǻȖ
ǚȘȠȢȡȦȢȡ  Ǧ —  ǧȜȣȢȟȢȗǻȫȡȢ ǡyȞȢȬȔ
ȕȟȜțȰȞȔ ȗȤșȪȰȞȜȠ ȠȢȝȤȔȠ ȗșȤȠȔȡȥȰȞȜȠ ȡȢȤȡȔȠ ȓȞǻ
ȣȤȓȘȧȦȰȡȜȦȞȜȘȢȟǻ ȘȜȖǝȖȔȡȢȖǗǗǧȢȣȢȤȢȖǗǢ
ǡȢȞȢȬȰǤȓȦȡȜȪȔǡȜȨȢȟȢȗȜȫșȥȞȜȝȥȟȢȖȔȤȰǦ
—ȣȤȢǡȢȞȢȬȧȘȜȖȦȔȞȢȚǶȟȔȤǻȢȡ ǣȗǻǿȡȞȢǶ 
ǧȔȠȥȔȠȢǦ— ǫșȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓȘȔǿțȠȢȗȧ
ȣșȤșȥȖǻȘȫȜȦȜȥȓ ȡȔȥȞǻȟȰȞȜ ȗȟȜȕȢȞȢ ȠȢȚș ȥȓȗȔȦȜ
ȣǻȘȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ ȠȜȦȪȓ Ȗ ȞȢȟșȞȦȜȖȡș ȣȢțȔȥȖǻȘȢȠș ȓȞ țȔ
ȥȧȦȢ ȤșȔȟǻȥȦȜȫȡȜȠȜ ȢȕȤȔțȔȠȜ ȞȤȜȲȦȰȥȓ ȔȤȩșȦȜȣȜ
ȩȧȘȢȚȠȜȥȟșȡȡȓǤȢȣȤȜǻȤȢȡǻȫȡȜȝȤȔȞȧȤȥțȢȕȤȔȚșȡȡȓ
Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȗȤȜ ț ǧȤȔȡȥȪșȡȘșȡȦȢȠ ȧȥșȦȔȞȜ
ȣȢȞȔțȢȖȢ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ȧȖȔȗȔ ȡș ȣȤȢȝȬȟȔ ȣȢȖț
ȘȢȥȦȧȣȡȧ ȝȢȠȧ ȠǻȥȦȜȫȡȧ ȟȤȧ ȡȔȘȦȢ Ț ȣȢȖț ȣȢȥȦȔȦȰ
ǜȔȤȔȦȧȥȦȤȜ ȣȤȢȤȢȞȔ ȝ țȔȥȡȢȖȡȜȞȔ ǻȤȔȡȥȰȞȢȁ Ȥșȟǻȗǻȁ
țȢȤȢȔȥȦȤȜțȠȧ ǴȞȭȢ ȡȔ ȣȢȖșȤȩȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȖȜȓȖȡȲȖȔȟȢȥȓ ȥȞșȣȦȜȫȡș ȣȤȢȥȖǻȦȡȜȪȰȞȢ
ȤȔȪǻȢȡȔȟǻȥȦȜȫȡș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ȠǻȥȦȜȫȡȢȁ ȦȤȔȘȜȪǻȁ
ȦȢ Ȗ ȗȟȜȕȜȡȔȩ ȣȢțȔȥȖǻȘȢȠȢȗȢ ȡȧȤȦȧȖȔȟȢ ȦȤșȣșȦȡȢ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡșȣȤȜȦȓȗȔȡȡȓȝțȔȪǻȞȔȖȟșȡȡȓȭȢțȡȔȩȢȘȜȟȢ
ȖȜȤȔȚșȡȡȓ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ ȘȜȥȞȧȤȥǻ ȘȢȟǻ ȘǻȔȟȢțǻ ț
ǢȔȝȖȜȭȢȲǦȜȟȢȲ
ǥȢȠȔȡȦȜȫȡǻȝȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻȣȤȜȦȔȠȔȡȡȔȧȖȔȗȔȘȢȖǻȭȜȩ
ȥȡǻȖ ȓȞ țȡȔȞǻȖ ǻț ȣȢȦȢȝȕǻȫȡȢȗȢ ȞȢȦȤǻ țȔȞȢȘȢȖȔȡȜȠȜ
ȢȕȤȔțȔȠȜ ȦȤȢȩȜ ȖǻȘȩȜȟȓȲȦȰ țȔȖǻȥȧ ȡȔȘ ȣȤȜȝȘșȬȡǻȠ
ǗǻȭǻȥȡȜȕȔȫȔȦȰǻǭșȖȫșȡȞȢȖǻȣșȤȥȢȡȔȚǻǘșȤȢȁȡǻȣȢșȠȜ
©ǦȟșȣȔȓªǣȞȥȔȡǻȣȤȜȖȜȘǻȖȥȓțȔȖȜțȡȔȫșȡȡȓȠȁȁȠȔȦșȤǻ
©ȥȢȡțȟȢȖșȭȜȝȥȢȡȧȚȔȥȡȯȝª©ȥȢȡȡșȘȢȕȤȯȝª ȤȤ
 ©ǥȔțȖșȢȡǟȔȞȢșțȟȢȡȔȠȣȤșȘȖșȭȔșȦ"ª—ȡȔȁȖȡȢ
ȣȜȦȔǿ ȘȢȫȞȔ L ȫȧǿ ȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȰ ©ǣȡ Șȟȓ Ƞșȡȓ Ȗȥșȩ ȕșȘ
ȥȦȤȔȬȡșș  Ǖ Șȟȓ Ȧșȕȓ șȭș ȧȚȔȥȡșȝª ȤȤ —
  ǴȖȟșȡǻ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȥȡȢȖȜȘǻȡȡǻ ȥȢȪ ȦȔ ǻȡȦȜȠȡǻ ȞȢ
ȟǻțǻȁ ȟȲȕȢȖȡȢȗȢ ȦȤȜȞȧȦȡȜȞȔ ȕǻȘȢȟȔȬȡȔ ȘǻȖȫȜȡȔ —
©ȢȦiȠȔȡª — ©ȥȯȡ ȢȦiȠȔȡȔª  țȗȢȘȢȠ ȥȦȔȟȜ ȦȤȔȗǻȫȡȢȲ
ȤșȔȟȰȡǻȥȦȲ Ȗ ȢȕȤȔțǻ ȣȢȘǻȕȡȢȗȢ ȦȤȜȞȧȦȡȜȞȔ ©ȕșȘȡȔȓ
ǣȞȥȔȡȔª — ©ȘȜȘȯȫª — ©ȞȢțȔȞ  ǨȘȔȟȯȝ ȖȢȟȰȡȯȝ
ȗȔȝȘȔȠȔȞª ȣȔȡ ȧȕȜȖ ȩȟȢȣȪȓȥȧȣșȤȡȜȞȔ ǻ ©ȕșȥȥȦȯȘȡȢ

ȣȰȓȡȯȝª țǼȖȔȟȦȧȖȔȖ ȘǻȖȫȜȡȧ — ȥȖȢȲ ȣȢțȔȬȟȲȕȡȧ
ȘȢȡȰȞȧ
Ǩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ȦȤȔȣȟȓȲȦȰȥȓ ȝ ȔȖȦȢȣȤȢ
ȤȢȪȦȖȔǗȜȤȔȚșȡǻȡșȤȔțȧȨȢȟȰȞȟȢȤȡȢȧȠȢȖȡǻȝȨȢȤȠǻ
ȖȢȡȜȠǻȥȦȓȦȰȡșȦȔȞȡȔȣșȤșȘȖȜțȡȔȫșȡȡȓȫȜȣșȤșȘȕȔȫșȡȡȓ
ȓȞȣșȤșȘȫȧȦȦȓǗȜțȡȔȲȫȜȥȖȢȲțȔȟșȚȡǻȥȦȰȖǻȘȘȢȟǻȣȢșȦ
ȦȤȔȞȦȧǿȢȥȦȔȡȡȲȓȞȥȦȜȩǻȝȡȧȥȟǻȣȧȥȜȟȧȞȢȦȤȔȝȥȔȠȔ
ȡș ȖǻȘȔǿ ȡȔȣșȤșȘ Șș ǻ ȞȢȟȜ  ȢȕǻȤȖș ȝȢȗȢ ȚȜȦȦǿȖȜȝ
ȬȟȓȩȘȢȟȓ©ȦȢȗȢȟȔȠȔǧȢȗȢȡȔȗȜȡȔǿǡșȡșȞȢȦȜȦȰ
ȔȘșȥȣȜȡȜȦȰǶȥȔȠȔȡșțȡȔǿ—ǨȓȞȢȠȧȞȤȔȲȠșȡș
țȔȩȢȖȔȲȦȰǙșȓȣȤȜȩȜȟȲȥȓȡȔȖǻȞȜțȔȥȡȧª ȣȤȜȥȖȓȦȔ
ȘȢȣȢșȠȜ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª ǧȢȚȦșȭȢȣȢșȦȔȫșȞȔǿ
Ȗ ȚȜȦȦǻ Ȗǻȡ ȠȜȠȢȖǻȟȰȡȢ ȣșȤșȘȔǿ ȫșȤșț ȣșȤșȘȫȧȦȦȓ
ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡǻ ȩȧȘȢȚ ȧȠȢȖȡǻȥȦȲ ǣȘȡș ț ȡȜȩ ȞȤǻțȰ
ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȧ ȥȦȜȟǻțȔȪǻȲ ȥȜȗȡȔȟǻțȧǿ ȣȤȢ ȥȠșȤȦȰ ȡȔ
ȫȧȚȜȡǻ©ȞȢțȔȞ!ǭȧȞȔȖȘȢȟǻȖȫȧȚǻȠȣȢȟǻǧȔȦȔȠǻ
țȔȗȜȡȧȖª ©ǙȧȠȞȔ—ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢȖȥȖǻȦǻȚȜȦȜª ǟȢȟȜ
ȠȜȡȧȟȔȖșȥȡȔ—ȢȥȦȔȡȡȓȓȞȖȜȓȖȜȟȢȥȓȡșȖȘȢȖțǻ
Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ȚȜȦȦǻ — ȣȢșȦ ȥȣȢȖȡșȡȜȝ ȟȜȩȜȠ
ȣșȤșȘȫȧȦȦȓȠ ȗǻȤȞȢ ȝ ȡșȖǻȘȖȢȤȢȦȡȢ ȖǻȭȧȖȔȖ ȥȢȕǻ ©Ǣș
ȚȘȜȖșȥȡȜ—ȥȖȓȦȢȁȘȢȟǻǗȢȡȔȡșțǻȝȘșȖȚșȡǻȞȢȟȜ
ǦȔȘȢȫȢȞ ȦȖǻȝ ȣȢțșȟșȡȜȦȰ  ǧȖȢȲ ȡȔȘǻȲ ȢȡȢȖȜȦȰª
©ǡȜȡȧȟȜȟǻȦȔȠȢȟȢȘǻȁªȚȢȖȦ 
ǨȨȤȔȗȠșȡȦǻțǻȥȦȢȤȦȤȔȗșȘǻȁ©ǢȜȞȜȦȔǘȔȝȘȔȝªȭȢ
țȕșȤǻȗȥȓ ȪșȡȦȤ ȣșȤȥȢȡȔȚ — ȥȢȦȡȜȞ ǡȜȞȜȦȔ ǘȔȝȘȔȝ
ȗșȦȰȠȔȡȥȰȞȜȝ ȣȢȥȟȔȡșȪȰ ȫȧǿ ȣȢȞȟȜȞȔȡȡȓ ȥȖȢǿȁ ȘȢȟǻ Ȗ
ȦȢȠȧȭȢȕȡȔȦȩȡșȡȡȜȠȥȟȢȖȢȠȣșȤșȞȢȡȔȦȜȣȢȟȰȥȞȢȤȢȟȓ
ǻ ȠȔȗȡȔȦǻȖ ȣȤȜȣȜȡȜȦȜ ȞȤȜȖȔȖș ȖȢȤȢȗȧȖȔȡȡȓ ©ȠșȚȘȧ
ȤȢȘȡȯȠȜȕȤȔȦȰȓȠȜª—ȧȞȤȔȁȡȪȓȠȜȝȣȢȟȓȞȔȠȜ©ǬȦȢ
șȚșȟȜ ȢȣȤșȘșȟșȡȢ ȥȧȘȰȕȢȲ Ƞȡș ȣȤȢȥȦȢȠȧ ȫșȟȢȖșȞȧ
ȢȞȢȡȫȜȦȰ ȥȟȢȖȔȠȜ ȫșȗȢ ȠȜȟȟȜȢȡȯ ȡș ȠȢȗȟȜ ȞȢȡȫȜȦȰ
ȥȔȕȟȓȠȜ" !  ǗȥșȠȧ ȞȤȢȖȔȖȢȠȧ ȞȢȡșȪ  ǦȯȡȔȠ Ȝ
ȖȡȧȞȔȠȠȜȤȜȥȟȔȖȔ!ǴȥȟȔȖȧȥȟȢȖȢȠțȔȖȢȲȲª
 —  ǫǻ ȡȔȁȖȡǻ ȣȢȟǻȦȜȞȢǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȠȤǻȓȡȡȓ
ȗșȤȢȓ ȦȤșȕȔ ȘȧȠȔȦȜ ȠȔȟȜ ȕ ȤȢțȕȜȦȜȥȓ Ȗ ȣȢȘȔȟȰȬȢȠȧ
ȦȤȔȗșȘǻȝȡȢȠȧ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȥȲȚșȦȧ Ȣȕ ǻȥȦȢȤ ȘǻȝȥȡǻȥȦȰ
 ǭșȖȫșȡȞȢȖȟȜȥȦǻȘȢǘǟȖǻȦȞȜǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔȖǻȘ
ȗȤȧȘȖȜțȡȔȫȜȖȚȔȡȤȣ·ǿȥȜȓȞȦȤȔȗșȘǻȲ ȣȤȢȦș
ȖȔȚȟȜȖȢǻȡȬș—ȣȤȔȖȘȢȣȢȘǻȕȡȔșȠȔȡȔȪǻȓȡȔȣșȤȥȢȡȔȚȔ
ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȩ ȥȣȢȘǻȖȔȡȰ ǻȠȢȖǻȤȡȢ ȥȔȠ ǭșȖȫșȡȞȢ 
ȣȟșȞȔȖ ȡȔȘǻȲ ȖȟȔȥȡȜȠ ȣȢșȦȜȫȡȜȠ ȥȟȢȖȢȠ ȖȣȟȜȡȧȦȜ
ȡȔ ȩǻȘ ȡȔȪ ǻȥȦȢȤǻȁ — ©ȥȧȘȰȕȧ ǨȞȤȔȜȡȯ ȤȢȘȡȢȝª 
 ȘȢȠȢȗȦȜȥȓȣȢșțǻǿȲȦȢȗȢȫȢȗȢȡșȘȢȥȓȗȟȜȬȔȕȟșȲ
ȗșȤȢȁȫȡǻ ȣȤșȘȞȜ — ȖǻȘȤȢȘȜȦȜ ȝ ȧȤǻȖȡȢȣȤȔȖȡȜȦȜ ȧȞȤ
ȡȔȤȢȘȥșȤșȘȥȧȥǻȘǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȦșȞȥȦȜ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ț ǻȘșǿȲ ȘȢȟǻ Ȗ ȁȁ Ƞș
ȦȔȨǻțȜȫȡȢȠȧ ȤȢțȧȠǻȡȡǻ ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ ȣȢșȦ ȡș ȦǻȟȰȞȜ
ȣȤȢȔȤȦȜȞȧȟȰȢȖȧȖȔȖ ȣȢȡȓȦȦȓ ©ȘȢȟȓª Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȠȢȘȜ
ȨǻȞȔȪǻȓȩ Ȕ ȝ ȣȤȢȖȔȘȜȖ ȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȜȝ — ȣȤȓȠȜȝ ȫȜ
ȢȕȤ ȔțȡȢ țȔȞȢȘȢȖȔȡȜȝ — ȘǻȔȟȢȗ ǻț ȖȟȔȥȡȢȲ ȘȢȟșȲ
ȓȞ ȦȤȔȡȥȪșȡȘșȡȦȡȢ țȧȠȢȖȟșȡȜȠ ȨșȡȢȠșȡȢȠ ǗǻȘȫȧ
ȖȔȲ ȫȜ țȔȟșȚȡǻȥȦȰ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȘȢȟǻ ȖǻȘ ȡșțȕȔȗȡșȡȡȜȩ

ǠǳǖǣǗ

ȡȔȘȣȤȜȤȢȘȡȜȩȥȜȟȖǻȡȢȘȡȔȞȣȤȢȦȓȗȢȠȧȥȰȢȗȢȚȜȦȦȓ
ȣȢȥǻȘȔȖ ȔȞȦȜȖȡȧ ȣȢțȜȪǻȲ ǻ Ȗ ȢȥȢȕȜȥȦȜȩ ȥȦȢȥȧȡȞȔȩ ǻ Ȗ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩȘǻȓȡȡȓȩȖǻȘȫȔȝȘȧȬȡȢȡȔȠȔȗȔȖȥȓțȠǻȡȜȦȜȡȔ
ȞȤȔȭșȥȖȢȲȘȢȟȲǻȘȢȟȲȤǻȘȡȢȗȢȡȔȤȢȘȧȣȢțȕȔȖȟșȡȢȗȢ
ȘșȤȚȔȖȡȢȥȦǻȝȖȢȥȡȢȖȡǻȝȠȔȥǻȣȢȞȤǻȣȔȫșȡȢȗȢ
ǠǻȦǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȔǡǚȦȲȘȜȣȤȢȣȢșȦȜȞȧǭșȖȫșȡȞȔǠǻȦ
ȞȤȜȦ ȡȔȤȜȥ ǟ  ǟȢȟȢȦȜȟȢ ǧ ǡǻȨȢȟȢȗșȠȔ ȘȢȟǻ Ȗ ȤȔȡȡǻȝ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȔ
ȞȧȟȰȦȧȤȔ;;,ȥȦȢȟǻȦȦȓǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟȔȠ·ȓȡșȪȰǤȢȘǻȟȰȥȰȞȜȝ
 ǟȢȡȞȢȤȘȔȡȪǻȓ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǩ
 Ȧ ǢȰȲǞȢȤȞ ǚȘȠȢȡȦȢȡ ǧȢȤȢȡȦȢ  ǘȔȠȧȟȔ Ǡ ǡȢȖȡș
ȖȜȤȔȚșȡȡȓ ȣȢȡȓȦȦȓ ©ȘȢȟȓª ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ȥȦȧȘșȡȦȥȰȞȢȁ ȡȔȧȞ ȞȢȡȨ  ǬșȤȡǻȖ ȡȔȪ ȧȡȦ
ǻȠ ǳ ǩșȘȰȞȢȖȜȫȔ ǬșȤȡǻȖȪǻ  ǟȡ  ǘȧȠȔȡǻȦȔȤȡǻ ȡȔȧȞȜ
ǢȔȩȟǻȞ Ǿ ǙȢȟȓ — /RV — ǦȧȘȰȕȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȣȢȟȰȥȰȞǻ ȦȔ
ȤȢȥǻȝȥȰȞǻ ȤȢȠȔȡȦȜȞȜ Ǡ  ǢȔȩȟǻȞ Ǿ ǡǻȨȢȟȢȗșȠȔ ȘȢȟǻ
ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǙȜȖȢȥȟȢȖȢ  ǔ —
ǟȔȟȔȬȡȜȞǗǟȢȡȪșȣȦ©ȘȢȟȓªȖȣȢșȦȜȫȡǻȝȞȔȤȦȜȡǻȥȖǻȦȧǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ  ǗȜȘȔȦȡȜȝ ȕȧȘǻȖȡȜȫȜȝ ǨȞȤȔȁȡȜ >ǟȡ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȔ
ȤǻȫȫȲ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ Ǿ ǩ ǩșȘȢȤșȡȞȔ@ ǚȥșȁ ȥȣȢȗȔȘȜ
ȥȦ ȤșȪ ;  ǤȔȩȔȤșȡȞȢ % Ƕ ǢȔȫșȤȞ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ șȦȜȞȜ
ǬșȤȞȔȥȜ  ǴȤșȠșȡȞȢ Ǘ ǙȢȟȓ ȣȤȢȤȢȪȦȖȢ ǻ ȣȤȢȗȡȢț ȧ
ȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȠȧȢȕȤȔȠȟșȡȡǻǧǭșȖȫșȡȞȔǭșȖȫșȡȞǻȖȥȖǻȦǢȔȧȞ
ȭȢȤǻȫȡȜȞǬșȤȞȔȥȜǗȜȣǫȜȗȔȡȢȞǶǗșȤȕȔȟǻțȔȪǻȓȠȢȦȜȖȧ
ȘȢȟǻȧȣȢșțǻȓȩǧǭșȖȫșȡȞȔǭǦȦ.

ǾȖȗșȡǢȔȩȟǻȞ

ǠȲȕȢȖ ȞȢȩȔȡȡȓ țȔȩȢȣȟșȡȡȓ ȣȤȜȥȦȤȔȥȦȰ
ȧȣȢȘȢȕȔȡȡȓȣȔȥǻȓ —ȢȘȣȤȜȤȢȘȜȖȟȔȥȦȜȖșȟȲȘȜȡǻȓȞ
ȢȘȧȬșȖȟșȡǻȝǻȥȦȢȦǻȗȟȜȕȢȞȢȢȥȢȕȜȥȦșǻȡȦȜȠȡșȣȢȫȧȦȦȓ
ȖȜȁȠȞȢȖȢȁ ȣȤȜȩȜȟȰȡȢȥȦǻ țȔ ǞǗ ǵșȦș ©ȖȜȕǻȤȞȢȖȢȁ
ȥȣȢȤǻȘȡșȡȢȥȦǻª  — ȫȜ ȦȢ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȢȁ Ȕ ȫȜ ȡșțȤǻȘȞȔ
ȝ ȡșȥȖǻȘȢȠȢȁ — ȘȢ ǻȡ ȟȲȘȜȡȜ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȥȣǻȟȰȡȢȦȜ
ȘȢ ȦȢȗȢ ȫȜ ȦȢȗȢ ȓȖȜȭȔ ȖșȟȜȞȢȁ ǻȘșȁ ȚȜȦȦǿȖȢȁ ȠșȦȜ
Ȫș ȝ țȔȞȢȤǻȡșȡȔ Ȗ ȗșȡȢȦȜȣǻ ȥșȤȘșȫȡȔ ȣȤȜȖ·ȓțȔȡǻȥȦȰ
ȘȢ ȥȖȢǿȁ ȡȔȪǻȁ ȡȔȤȢȘȧ ȕȔȦȰȞǻȖ ȘȢ ȤǻȘȡȢȗȢ ȞȤȔȲ Ǘ
ȦȔȞȢȠȧ ȬȜȤȢȞȢȠȧ ȖȥșȟȲȘȥȰȞȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȝ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȧ
ȞȢȡȞȤșȦȡȢȚȜȦȦǿȖȢȠȧȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡǻȦȔȖȜȓȖȟșȡȡǻȟȲȕȢȖ
ȥȦȔȡȢȖȜȦȰȢȘȡȧțȠșȡȦȔȟȰȡȜȩȞȢȡȥȦȔȡȦȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȖȔȡȡȓ
ǻȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȖȥșȖȟȔȘȡȜȝȠȢȤȔȟȰȡȜȝǻȠȣșȤȔȦȜȖ
ǻȗȢȟȖȔȤȦǻȥȡȜȝȞȤȜȦșȤǻȝȠȜȥȦȪȓȫȜȡȡȜȞȝȢȗȢȚȜȦȦǿȖȢȁ
ȣȢȥȦȔȖȜȖȥǻǿȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻșȠȢȪǻȝȡȜȝ—ǻȦȢȫȔȥȦȢȗȧȥȦȢ
ȣșȤȬȢȣȢȫȔȦȞȢȖȜȝ — ǻȠȣȧȟȰȥ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ǻȡȦșȡȪǻȝ
ȘȚșȤșȟȢ ȝ ȘȧȬșȖȡȜȝ ȣȢȬȦȢȖȩ ȘȢ ȖȦǻȟșȡȡȓ Ȗ ǦȟȢȖǻ
ȦȢȗȢȭȢȢȥȓȗȡȧȦȢȤȢțȧȠȢȠțȔȦȔǿȡȢȖȥșȤȪǻȦȔȣȔȠ·ȓȦǻ
ǦȞȟȔȘȡȜȝ ȕȔȗȔȦȢȔȥȣșȞȦȡȜȝ ȨǻțǻȢ ȦȔ ȥȢȪǻȢȣȥȜ
ȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȨșȡȢȠșȡ ȟȲȕȢȖ ȥȣȢȞȢȡȖǻȞȧ ȣȤȜȦȓȗȔǿ ȘȢ
ȥșȕș ȣȜȟȰȡȧ ȧȖȔȗȧ ǻ ȡșȣȤȢȠȜȡȔȟȰȡȜȝ ǻȡȦșȤșȥ ȥȖǻȦȢȖȢȁ
ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ ȦșȢȟȢȗǻȁ ȠȜȥȦȖȔ ǩǻȟȢȥȢȨ ȠȜȥȟșȡȜȞ
ȧȫșȡȜȝ ȣȤȔȗȡș ȢȥȓȗȡȧȦȜ ȥȧȦȰ ȟȲȕȢȖǻ țȔȥȢȕȔȠȜ ȤȔȪǻȢ
ȡȔȟǻȥȦȜȫȡȢȗȢ ȔȡȔȟǻțȧ ȖȠǻȥȦȜȦȜ ȣȢȟǻȥșȠǻȲ ȪȰȢȗȢ ȣȢ
ȡȓȦȦȓȝȢȗȢȥȠȜȥȟȢȖȧȣȟȜȡȡǻȥȦȰ©ȡșȖȟȢȖȡǻȥȦȰªȧȤȔȠȪǻ
ȣșȖȡȢȁ ȧȥȦȔȟșȡȢȁ ȨȢȤȠȧȟȜ ȞȢǼȡǻȦȜȖȡȢȗȢ ȢțȡȔȫșȡȡȓ
ǙȢ ȣȢȘǻȕȡȢȗȢ ȦȜȣȧ ȠȜȥȟșȡȡȓ ȡȔȟșȚȔȦȰ ȣȤȜȞȟȔȘȢȠ
ȔȡȦȜȫȡȔ ȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȓ ȦȜȣǻȖ ȟȲȕȢȖǻ — șȤȢȥ Ȩǻȟǻȓ
ȥȦȢȤȗș ȔȗȔȣș ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ǤȟȔȦȢȡȢȠ Ȕ ȧȥȟǻȘ țȔ ȡȜȠ
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ȣȟȔȦȢȡǻȞȔȠȜ ȦȔ ȡșȢȣȟȔȦȢȡǻȞȔȠȜ ǚȤȢȥȧ ȓȞ ©Ȥȧȩȧ ȘȢ
ǕȕȥȢȟȲȦȧª șȞȥȦȔȦȜȫȡȢȠǻȥȦȜȫȡȔ ǻȡȘǻȝȥȰȞȔ ȘȢȞȦȤȜȡȔ
ȟȲȕȢȖǻȕȩȔȞȦǻ ©ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȔ ȟȲȕȢȖ ȘȢ ǖȢȗȔª —
DPRU 'HL LQWHOOHFWXDOLV ǖ ǦȣǻȡȢțȜ ȣȤȔȗȠȔȦȜȫȡș ȧȓȖ
ȟșȡȡȓșȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȥȦǻȖȣȤȢȟȲȕȢȖȓȞ©ȖǻȤȡȢțȕȔȗȡȧȦȜȝ
ǻȡȦșȤșȥªȡǻȪȬșȔȡȥȰȞȔȞȢȡȪșȣȪǻȓ©ȟȲȕȢȖǻȘȢȘȔȟșȞȢȗȢª
ȟǻȕǻȘȢȪșȡȦȤȜțȠ ǜ ǩȤȢȝȘȔ ȠȔȤȞȥȜȥȦȥȰȞȔ ȦșțȔ ȣȤȢ
ȞȟȔȥȢȖȧ ȥȞȟȔȘȢȖȧ ȟȲȕȢȖǻ ȦȢȭȢ ǪȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȝ ȦșȢ
ȟȢȗ ȤȢțȧȠǻǿ ȟȲȕȢȖ ȔȗȔȣș  ȓȞ ȥȧȦȡǻȥȦȰ ǖȢȗȔ ȗȢȟ țȔ
ȣȢȖǻȦ ǶȥȧȥȔ ȟȲȘȜȡǻ țȔȣȢȤȧȞȧ ȁȁ ȥȣȔȥǻȡȡȓ — ȟȲȕȢȖ ȘȢ
ȕȟȜȚȡȰȢȗȢ ȘȢ ©ȞȢȚȡȢȗȢª ȡȔȝȣșȤȬș ȘȢ ȞȤȜȖȘȡȜȞȔ
ȖȢȤȢȗȔ ȘȜȖȣȤȢȪșǕȖșȤȜȡȪșȖǦǠȲȕȢȖȰǕȖșȤȜȡȪșȖǦ
ǦȢȨȜȓǠȢȗȢȥǦȟȢȖȔȤȰǟǦ— 
ǶȡȔȞȬș ȥȣȤȜȝȠȔǿ ȟȲȕȢȖ ȠȜȥȦșȪȰ ǞȢȗȢ Ȗ ȧȥǻ ȫȔȥȜ
ȖȔȕȜȟȔȣșȤșȘȢȖȥǻȠțȔȗȔȘȞȢȖǻȥȦȰȠșȦȔȨǻțȜȫȡǻȥȦȰȟȲȕȢȖǻ
ȁȁȥȣȢȡȦȔȡȡȜȝȡșȣșȤșȘȕȔȫȧȖȔȡȜȝțȔȖȚȘȜȡșȣȢȖȦȢȤȡȢ
ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤȨȢȞȔȟȰȡȔȖȡȧȦȤǻȬȡȓȣȤȜȤȢȘȔ
ȖȓȞǻȝȣșȤșȦȜȡȔȲȦȰȥȓȔȦȢȘȜȖȡȜȠȫȜȡȢȠȥȣȢȟȧȫȔȲȦȰȥȓ
ȤǻțȡȢȤǻȖȡșȖǻ ȤǻțȡȢȖșȞȦȢȤȡǻ ȡșțȤǻȘȞȔ ȥȧȣȤȢȦȜȥȦȔȖȡǻ
ȡȔȫȔȟȔ L ȫȜȡȡȜȞȜ șȟșȠșȡȦȜ L ȖǻȘȦǻȡȞȜ — ȟȲȘȥȰȞș L
ǖȢȚș ȨǻțǻȢȟȢȗǻȫȡș ȣȟȢȦȥȰȞș L ȘȧȩȢȖȡș ǻȡȦȜȠȡș L
ȥȢȪȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡșLȡȔȪȣȤȜțșȠȟșȡșLȡșȕșȥȡșșȗȢȁțȠ
ǻ ȥȔȠȢȚșȤȦȢȖȡǻȥȦȰ ȠȢȤȔȟȰ ǻ ȪȜȡǻțȠ ȪȡȢȦȟȜȖȜȝ șȤȢȥ
ȥȦȔȦșȖȜȝȣȢȦȓȗȕȤȧȦȔȟȰȡȔȩǻȦȰ
Ǩ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȦȤȢȞȔȦȔ ȣȢȥȣǻȟȰ ȩȜ
ȠșȤȡ Ȕ ȣȤȜȤȢȘȔ ȟȲȕȢȖǻ ȓȞ ȖȟȔȥȦȜȖȢȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȢȁ
ȖȘȔȫǻ L ȤȔțȢȠ ȓȖȜȭȔ ȥȢȪ ȚȜȦȦȓ ȖȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ ȧ ȡș
țȖȜȫ ȔȝȡȢȠȧ ȤȢțȠȔȁȦȦǻ ȥȲȚșȦǻȖ ȠȢȦȜȖǻȖ ȟǻȤȜȫȡȜȩ
ȤșȨȟșȞȥǻȝ ȦȔ șȣǻȫȡȜȩ Ȗǻțǻȝ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȡȲȔȡȥǻȖ
ȚȔȡȤȢȖȜȩ ȨȢȤȠ ȢȣȢȖǻȘȡȜȩ țȔȥȢȕǻȖ ȥȜȦȧȔȦȜȖȡȜȩ ǻȡ
ȖșȤȥǻȝ ȦȔ ȣșȤȖșȤȥǻȝ ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȩ ȥȜȡȢȡǻȠǻȫȡȜȩ
ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȩ șȖȨșȠǻȫȡȜȩ ȞȢȡȢȦȔȪǻȝ ȦȢȭȢ ǤȤȢȦș
țȖȜȫȔȝȡȢȖȤȢțȠȔȁȦȦǻȖȥșȚȡșȕșțȠșȚȡȢȠȧȝȚȢȘȡȢȲ
ȠǻȤȢȲ ȡș ȩȔȢȦȜȫȡȢȠȧ ȤȔȘȬș Ȗ ȣȢȟǻȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȠȧ ȝ
ȣȢȟǻȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧ ȣȤȢȥȦȢȤǻ ǕȡȔȟǻț ȘDǿ țȠȢȗȧ ȟȢȞȔ
ȟǻțȧȖȔȦȜ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȣȤȢȥȦȢȤǻ — Ȗ ȧȞȤȧȣȡșȡȢȠȧ ȣȟȔ
ȡǻ—ȞǻȟȰȞȔȕȔțȢȖȜȩȦșȠȔȦȜȫȡȢȠȢȦȜȖȡȜȩȖȧțȟǻȖȟȲ
ȕȢȖȞȢȩȔȡȡȓ ǻ ȟȲȕȢȖ ȣȟȔȦȢȡǻȫȡȔ  ȘȢ ȚǻȡȞȜ ȟȲȕȢȖ
ȥȣǻȖȫȧȦȦȓȘȢȕșțȦȔȟȔȡȡȢȁȔȕȢȢȬȧȞȔȡȢȁ ȘǻȖȫȜȡȜȟȲȕȢȖ
ȘȢ ȠȔȦșȤǻȘȢ ǨȞȤȔȁȡȜȘȢ ȟȲȘșȝȘȢ ǖȢȗȔțȔȣȤȜȡȪȜȣȢȠ
©ȢȘ țȖȢȤȢȦȡȢȗȢª ȘȢ Ȫǻǿȁ ȦȜȣȢȟȢȗǻȁ ȣȤȜȟȧȫȔȲȦȰȥȓ ǻ
ȣȤȢȓȖȜ ȥȞȔțȔȦȜ ȕ ȔȡȦȜȟȲȕȢȖǻ ȣșȤȖșȤțǻȁ ȟȲȕȢȖǻ —
ȪȜȡǻȫȡȢȁ ȢȟȚǻ ȢȕȟȧȘȜ ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȦȖȔ ǻȡȪșȥȦȧȔȟȰȡȜȩ
ȦȔ ǻȡ ȥșȞȥȢȣȔȦȢȟȢȗǻȫȡȜȩ țȕȢȫșȡȰ Ǩ ȦȔȞȜȩ ȤȔȠȪȓȩ
ȣȢȥȧȦȡǿțȡȔȫșȡȡȓȠȔǿȠȢȠșȡȦȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡȢȥȦǻȤǻțȡȜȩ
ȔȥȣșȞȦǻȖ țȧȠȢȖȟșȡȢȁ ȥȣǻȟȰȡǻȥȦȲ ȣșȤȖǻȥȡȢȗȢ ȞȢȤșȡȓ
ȖǻȘȦȔȞȧȠȢȚȟȜȖȟȲǿȦȰȥȓȪǻȟǻȥȡȜȝȥȜȥȦșȠȡȜȝȣǻȘȩǻȘȘȢ
ȦșȠȜȟȲȕȢȖǻȧǭșȖȫșȡȞȔȤȢțȗȟȓȘȧȁȁȖȤǻțȡȜȩȤȔȞȧȤȥȔȩ
ȓȞȡȔȥȞȤǻțȡȢȗȢȞȢȖȔȤǻȔȦȜȖȡȢȗȢȠȢȦȜȖȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻȠȜȥȦȪȓ
ȖțȓȦȢȁȖȁȁȥȜȡȩȤȢȡǻȫȡȢȠȧțȤǻțǻȓȞȥȧȦȢǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȗȢ
ȣȢȦȔǿȠȡȢȗȢ ȭȢȤȔțȧ ȡșȣȢȖȦȢȤȡȢȗȢ Ȕ ȫȔȥȔȠȜ ȝ ȡș
ȖȣȢȖȡǻ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢ ȖȠȢȦȜȖȢȖȔȡȢȗȢ ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ ț
ȣȢȗȟȓȘȧțȘȢȤȢȖȢȗȢȗȟȧțȘȧ ȖȜȣȔȘȞȧȓȞȥȢȪșȦȜȫȡȢȁȦȔ
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șȥȦșȦȜȫȡȢȁȣȤȢȕȟșȠȜȬȜȤȢȞȢȗȢȔȥȢȪǻȔȦȜȖȡȢȗȢȘǻȔȣȔțȢȡȧ
ȝȨǻȟȢȥțȔȥȓȗȧȡȔȤșȬȦǻȓȞȘȧȩȢȖȡȢȁȥȧȕȥȦȔȡȪǻȁȞȢȦȤȔ
ȡșȦǻȟȰȞȜȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓȖȣșȖȡȜȩȥȲȚșȦȡȢȚȔȡȤȢȖȜȩ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȔȩ Ȕȟș ȠȢȚș ȕȧȦȜ ȟȔȦșȡȦȡȢȲ ȣȤȜȩȢȖȔȡȢȲ
©ȤȢțȫȜȡșȡȢȲªȖȠșȦȔȦșȞȥȦǻȣȢșȦȢȖȢȁȥȣȔȘȭȜȡȜȦȢȕȦȢ
ȥȧȦȦȲȖȥșȢȩȢȣȡȢȲȖȥșȣȤȢȡȜȞȡȢȲǻȦȜȠȘȢȦȜȫȡȢȲ ȦȔȞ
ȫȜǻȡȔȞȬșȡșȣȤȓȠȢȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ ȠȔȟȢȡșȘȢȖȥǻȩ
ȞȢȠȣȢȡșȡȦǻȖȪȰȢȗȢȠșȦȔȦșȞȥȦȧ
ǢȔ ȥȰȢȗȢȘȡǻ Ȗ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖǻ ȡș ȥȞȟȔȟȢȥȓ ȖȜ
ȤȔțȡȢ ȖȜȓȖȟșȡȢȁ ȦșȡȘșȡȪǻȁ ȘȢ ȦȔȞȢȗȢ ȞȢȠȣȟșȞȥȡȢȗȢ
ȞȢȡȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȗȟȓȘȧ țȔȓȖȟșȡȢȁ ȦșȠȜ ǜȣȢȠǻȚ
ȡșȫȜȥȟșȡȡȜȩȥȣȤȢȕȣȢȘǻȕȡȢȗȢ ǻȦȢȘȢȖȢȘȜȦȰȥȓȖȜțȡȔȦȜ
ȟȜȬș ȫȔȥȦȞȢȖȢ ȣȢȘǻȕȡȢȗȢ  ȣǻȘȩȢȘȧ ȡȔțȖǻȠȢ ȘȔȖȡȲ —
—ȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȧȥȦȧȘǻȲǦǖȔȟșȓ©ǜȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔª ȦȔ ȣșȤșȘȠȢȖȧ Ǘ ǤȔȩȔȤșȡȞȔ
ȘȢ ȁȁ ȣșȤșȖȜȘȔȡȡȓ ǖȔȟșȝ Ǧ ǜ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔǬșȤȞȔȥȜ ȤȢțȖǻȘȞȧǠǤȟȲȭȔ©´ǤȤȜ
ȫȜȡȡȔµ ǻ ȘșȓȞǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔª Ǧȧ
ȫȔȥȡǻȥȦȰ  Ǭ   ȦȔ ȝȢȗȢ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȲ ©ǚȞțȢȘ ǧȔ
ȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǢȔȖȞȢȟȢ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ ȞȤȜȡȜȪǻª
ǙȖȔȡȔȘȪȓȦȰ ȥȦȔȦȦǻȖª ǚȘȠȢȡȦȢȡ   ȡȔȣȜȥȔȡȧ
ȥȣșȪǻȔȟȰȡȢ Șȟȓ ǭǚ ǼȤȧȡȦȢȖȡȧ ȥȦȔȦȦȲ Ǡ ǢȢȖȜȫșȡȞȔ
©ǠǻȤȜȞȔª ȘȜȖ ©ǢȔȝȗȢȟȢȖȡǻȬș — ȠȢȠșȡȦ ǻȥȦȜȡȜª
ǤȔȠ·ȓȦǻ ȔȞȔȘșȠǻȞȔ ǠșȢȡǻȘȔ ǢȢȖȜȫșȡȞȔ ǟ  
ȤȢțȘǻȟȜ ȧ ȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȜȩ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȩ Ǿ ǢȔȩȟǻȞȔ
©ǙȢȟȓ—/RV—ǦȧȘȰȕȔǭșȖȫșȡȞȢǻȣȢȟȰȥȰȞǻȦȔȤȢȥǻȝȥȰȞǻ
ȤȢȠȔȡȦȜȞȜª Ǡ ȦȔǶǙțȲȕȜ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢª
ǟ   ǣȞȤșȠǻ țȔȧȖȔȗȜ ǿ ȧ ȞȡȜȚȞȔȩ ǣ ǜȔȕȧȚȞȢ
©ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȠǻȨ ǨȞȤȔȁȡȜ ǦȣȤȢȕȔ ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȢȗȢ
ȔȡȔȟǻțȧª ǟ   ȦȔ ǘ ǘȤȔȕȢȖȜȫȔ ©ǤȢșȦ ȓȞ
ȠǻȨȢȦȖȢȤșȪȰǦșȠȔȡȦȜȞȔȥȜȠȖȢȟǻȖȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔª ǟ   ȧ ȣȤȔȪȓȩ ǡ ǠȔȥȟȢǟȧȪȲȞ
ǢǜȕȢȤȢȖȥȰȞȢȁǜȔȗȔȟȢȠȚșȖȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫȜȩȥȦȧȘǻȓȩ
ȥȦȢȥȢȖȡȢȦșȠȜȟȲȕȢȖǻȣȤșȖȔȟȲȲȦȰȔȕȢȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓȣȤȢ
ȞȢȦȤȜȝȥȰǻțȁȁȔȥȣșȞȦǻȖȔȕȢȣȤȢȥȦȢțȖȜȫȔȝȡȜȝȞȢȠșȡȦȔȤ
ȘȢ ȦȢȗȢ ȫȜ ȦȢȗȢ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȣȢșȦȢȖȢȗȢ ȦȖȢȤȧ ǻȖ  ț
ǻȡȦȜȠȡȢȔȖȦȢȕǻȢȗȤȣǻȘǼȤȧȡȦȓȠ
ǜȔ ȣȢȞȔțȢȖȜȝ ȣȤȜȞȟȔȘ ȘȢ ȭȢȝȡȢ ȥȞȔțȔȡȢȗȢ ȠȢȚș
ȣȤȔȖȜȦȜ ȤȢțȘ ©ǟȢȩȔȡȡȓª ȧ ȡș ȤȔț ȣșȤșȖȜȘȔȡǻȝ
ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁǡǭȔȗǻȡȓȡ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢªȘșȣȢȣȤȜ
ȬȜȤȢȞȢ țȔȓȖȟșȡȧ ȦșȠȧ ȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓ ȟȜȬș ȢȘȜȡ
ȁȁ ȔȥȣșȞȦ — ȣȢșȦȢȖǻ ȟǻȤȜȫȡǻ ȖǻȤȬǻ ǻȡȦȜȠȡȢȗȢ ȥȧȦȢ
ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ țȠǻȥȦȧ ȘȜȖ ǭȔȗǻȡȓȡ ǡ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǟ   ǤȢțȜȦȜȖȡȜȠ ȥȟǻȘ ȧȖȔȚȔȦȜ ȖȚș Ȧș ȭȢ
ȥȖȢǿȲ ȥȦȧȘǻǿȲ ȔȖȦȢȤȞȔ țȔȣșȤșȫȧǿ ȘȢȖȢȟǻ ȣȢȬȜȤșȡș
Ȗ ȠȔȥȢȖǻȝ ȫȜȦȔȪȰȞǻȝ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ țȔ ȭȢ ȥȟǻȘ ȘȓȞȧȖȔȦȜ
ȡȔȝȣșȤȬșȬȞǻȟȰȡǻȝȢȥȖǻȦǻȦȔȡǻȘșȣȤȔȖȘȜȘǻȦȜțȡȔȫȡȢȲ
ȠǻȤȢȲ ȦȔȞȢȚ ǻ ȦȢȘǻȬȡȰȢȠȧ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȥȦȖȧ —
ȣșȤȬș ȖȜȘȔȡȡȓ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁ ȘȔȦȢȖȔȡș   ȧȓȖȟșȡȡȓ
ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ ȟǻȤȜȞȧ ȓȞ ȦǻȟȰȞȜ ȟǻȤȜȞȧ ȗȡǻȖȧ ȝ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȁ ȕȢȤȢȦȰȕȜ Șș ȕȧȪǻȠȦȢ ȡș țȔȟȜȬȔȟȢȥȓ
ȠǻȥȪȓ Șȟȓ ȦȢȡȞȢȭǻȖ ȟȲȕȢȖȡȢȗȢ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ǗȔȚȜȦȰ
ȦȔȞȢȚ ȣȢȣȧȟ ȦȜȣ ȣȤȔȪǻ ȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȢȁ ȡȔ ȤȢȥ ȫȜȦȔȫȔ

ȡșȘȢȥȦȔȦȡȰȢ ȢȕǻțȡȔȡȢȗȢ Ȗ ȣȢȘȤȢȕȜȪȓȩ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǧȔȞȢȠȧ ȫȜȦȔȫșȖǻ ȔȖȦȢȤȞȔ ȔȘȤșȥȧȖȔȟȔ
ȘȢȞȟȔȘȡȜȝ ȡȔȚȔȟȰȡșȣȢțȕȔȖȟșȡȜȝȣȢȩȜȕȢȞ ȣȢȘǻǿȖȢ
ǻȥȦȢȤ ȞȢȠșȡȦȔȤ ȘȢ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩ
ȣȢȘȤȧțǻ ȘȜȦȓȫȜȩ ȟǻȦ ǣ ǟȢȖȔȟșȡȞȢ ȖȥȦȧȣ ȘȢ ȣȢșȠȜ
©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª©ǡȜȖȞȧȣȢȫȪǻȞȢȟȜȥȰȤȢȥȟȜª©Ǣș
ȠȢȟȜȟȔȥȓ țȔ Ƞșȡșª  ȣǻțȡǻȬǻȝ ȦȤȜȖȔȟǻȝ ǻ ȕșțȡȔȘǻȝȡǻȝ
țȔȞȢȩȔȡȢȥȦǻȖǘǜȔȞȤșȖȥȰȞȧ ©ǘǜª©ǴȞȕȜțȢȥȦȤǻȟȜȥȓ
ȠȜțȡȢȖȧª ȥȞȢȤȢȠȜȡȧȭȢȠȧȡȔȘȖșȫǻȤȡȰȢȠȧȣȢȤȜȖȔȡȡȲ
ȣȢșȦȔ ȥȦȢȠȟșȡȢȗȢ ȚȜȦȦǿȖȜȠȜ ȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȡȓȠȜ ǻ —
ȣȤșȪǻȡȰȗȢȟȢȖȡȢ—ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȲȥșȤȪȓȘȢǠǤȢȟȧȥȠȔȞ
©ǠȜȞșȤǻª©Ǡª ǫșȝȞȢȠșȡȦȔȤȥȦȖȢȤȲǿǻȡȨȢȤȠȔȦȜȖȡȢ
ȡȔȥȜȫșȡȧȩȢȫȔȝțȖǻȥȡȢȘȔȟșȞȧȖǻȘȣȢȖȡȢȦȜȖȜȕǻȤȞȢȖȧ
ȞȔȤȦȜȡȧ ȢȞȤșȠȜȩ ȠȢȠșȡȦǻȖ ȣȢșȦȢȖȢȁ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ȘȔǿ
ȣșȖȡșȧȓȖȟșȡȡȓȣȤȢȢȦȢȫșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȘȢȖȞȢȟȜȬȡȲ
ȔȦȠȢȥȨșȤȧ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȥȜȦȧȔȪǻȓȩ ǻ Ȗ Ȥǻțȡǻ ȣșȤǻȢȘȜ ȝȢȗȢ
ȚȜȦȦȓ ǶȡȦȜȠȡș ȣȢȫȧȦȦȓ ȞȢȩȔȡȡȓ ȓȞȜȠ ǻȡȥȣǻȤȢȖȔȡȢ
țȗȔȘȔȡǻ ȝ ȡș țȗȔȘȔȡǻ  ǭȔȗǻȡȓȡ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȢșțǻȁ —
ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ©ȣșȤȖȜȡȡȜȝȠǻȞȤȢșȟșȠșȡȦªȟȲȕȢȖǻȖȡȰȢȠȧ
ȕȢȥȧȦȢțșȠȡșȥȧȦȢȟȲȘȥȰȞșȖȟȲȘȜȡǻȦșȭȢțȧȠȢȖȟșȡș
ȕǻȢȟȢȗǻȫȡȜȠȫȜȡȡȜȞȢȠȖȟȔȘȡȜȠțȔȞȢȡȢȠȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓ
ȤȢȘȧ țȤșȬȦȢȲ ȣȤȜȤȢȘȡȜȠ ȡșȩȔȝ țȔțȖȜȫȔȝ ǻ ȡș
ȖȜȓȖȟșȡȜȠȖǻȘȞȤȜȦȢ ȥȦȔȦșȖȜȠȣȢȦȓȗȢȠ—ȦȔȞșǻȡȦȜȠȡș
ȣȢȫȧȦȦȓ ȗȟȜȕȜȡȡȢ ȥȣȢȟȧȫȔǿȦȰȥȓ ț ȢȘȧȩȢȦȖȢȤșȡȜȠ
șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȜȠ țȔȗȔȟȰȡȢȖȔȤȦǻȥȡȜȠ ȡȔȫȔȟȢȠ ǻ Ȫș
ȥȟȧȬȡȢ ȥȦȖșȤȘȚȧǿ ǭȔȗǻȡȓȡ ȤȢȕȜȦȰ ȞȢȩȔȡȡȓ ȣȢșȦȔ
ȖȦǻȟșȡș Ȗ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȥȣȢȥȢȕȢȠ ©ȣȤȜȟȧȫșȡȡȓ ȘȢ
ȟȲȘȥȦȖȔª ǭȔȗǻȡȓȡǡǧȔȠȥȔȠȢǦ ǦȦȖșȤȘȚȧǿ
ȦȔ ȡȔ ȚȔȟȰ ȠȜȠȢȕǻȚȡȢ ȡș ȣǻȘȞȤǻȣȟȲȲȫȜ ȥȖȢǿ
ȦȖșȤȘȚșȡȡȓȔȡȔȟǻțȢȠȦȢȗȢȓȞǻȡȦȜȠȡȔȟǻȤȜȞȔȖȜȥȦȧȣȔǿ
ȣȜȦȢȠȢȲ ȥȞȟȔȘȢȖȢȲ ȪǻȟȢȗȢ țȠǻȥȦȢȖȢȗȢ ȦȔ șȠȢȪǻȝȡȢȗȢ
ȬȔȤȧ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ȖȦǻȠ ȡș ȦǻȟȰȞȜ Ȗ ȣȢșțǻȁ 
ȣȢȖ·ȓțȔȡȢȗȢțȦșȠȢȲȟȲȕȢȖǻ
Ǩ ȣȢȖȥȓȞȘșȡȡȢȠȧ ȠȢȖȟșȡȡǻ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȧ ȲȤȜȘȜȫȡǻȝ
ȣȤȔȞȦȜȪǻ ȧȥȦȔȟȜȟȢȥȓ ȖȚȜȖȔȡȡȓ ȣȢȡȓȦȰ ©ǻȡȦȜȠª ©ǻȡ
ȦȜȠȡȜȝª ȗȢȟȢȖȡȢ țȔȘȟȓ șȖȨșȠǻȥȦȜȫȡȢȗȢ ȢțȡȔȫșȡȡȓ
ȥȦȔȦșȖȢȁ ȕȟȜțȰȞȢȥȦǻ ȔȕȢ ȁȁ ȚȔȘȔȡȡȓ ȦȜȠȫȔȥȢȠ ȓȞ
ȣȤȜȠǻȤȢȠ ©ǧȢȟȞȢȖȯȝ ȥȟȢȖȔȤȰ ȤȧȥȥȞȢȗȢ ȓțȯȞȔª ȣǻȘ
ȤșȘȔȞȪǻǿȲ Ǚ ǨȬȔȞȢȖȔ ǡ  ǧ  Ǧ   ȥȦȔ
ȖȜȦȰ Ȫș ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȡȔ ȢȥȦȔȡȡǿ ȠǻȥȪș ȦȟȧȠȔȫȡȜȝ
ȦȢȠȡȜȝǦȟȢȖȡȜȞȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȠȢȖȜ ǟ— 
țȢȖȥǻȠ ȝȢȗȢ ȢȕȠȜȡȔǿ ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȝ ȥȜȡȢȡǻȠǻȫȡȜȝ Șș
ȠȢȖȔȡșȝȘșȘȔȟǻ©ȣȢȫȧȦȦȓȥȜȠȣȔȦǻȁȘȤȧȚȕȜȥȣǻȟȰȡȜȩ
ǻȡȦșȤșȥǻȖª ǠȜȬș ȧ ȖȜȘȔȡȢȠȧ ȣǻțȡǻȬș ǦȟȢȖȡȜȞȧ
ǻȡȬȢȠȢȖȡȜȩ ȥȟǻȖ ǟ  ȧȞȟȔȘȔȫǻ Ǡ ǤȧȥȦȢȖǻȦ
ǣ ǦȞȢȣȡșȡȞȢ ǘ ǦȲȦȔ ǧ ǫȜȠȕȔȟȲȞ  țȡȔȩȢȘȜȠȢ
ȔȘșȞȖȔȦȡș ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȣȢȡȓȦȦȓ ©ǻȡȦȜȠȡȜȝª   ȘȧȚș
ȢȥȢȕȜȥȦȜȝ țȔȘȧȬșȖȡȜȝ   ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝ țǻ ȥȦȔȦșȖȜȠȜ
ȥȦȢȥȧȡȞȔȠȜ ȥ   ǦȧȦȰ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȣȢȟȓȗȔǿ Ȗ ȦȢȠȧ
ȭȢ țȠǻȥȦ ȢțȡȔȫșȡȡȓ ©ǻȡȦȜȠȡȜȝª ȥȣȤȔȖȘǻ ȖȜȩȢȘȜȦȰ
ȘȔȟșȞȢ țȔ ȠșȚǻ ȧȓȖȟșȡȡȓ ȣȤȢ ȥȦȔȦșȖǻ ȥȦȢȥȧȡȞȜ ȖȢȡȢ
ȣșȤșȕȧȖȔǿ Ȗ ȢȘȡȢȠȧ ȥȜȡȢȡǻȠǻȫȡȢȠȧ ȤȓȘȧ ț ȦȔȞȜȠȜ

ǠǳǖǣǗ

ȣȢȡȓȦȦȓȠȜ ȓȞ ȥșȤȘșȫȡȜȝ ȭȜȤȜȝ țȔȘȧȬșȖȡȜȝ ȥȖǻȝ
ȤǻȘȡȜȝ ȡǻȚȡȜȝ ȕȟȜțȰȞȜȝ ȘȧȩȢȖȡȢ  ǣȦȢȚ ȣȢȥȦȔǿ
ȣȜȦȔȡȡȓȤȢțȬȜȤșȡȡȓȦȔȞȢȤȜȗȧȖȔȡȡȓȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȫȜȩ
ȧȓȖȟșȡȰ ȣȤȢ ȦȢȝ ȥșȗȠșȡȦ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȓȞȜȝ
țȔțȖȜȫȔȝ ȢțȡȔȫȧǿȦȰȥȓ ȦșȤȠǻȡȢȠ ©ǻȡȦȜȠȡȔ ȟǻȤȜȞȔª ǢȔ
ȣȤȜȞȟȔȘǻȦșȠȜȟȲȕȢȖǻȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȟǻȤȜȪǻȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ
ǻȣȢȦȤșȕȔȦȔȞȢȗȢȤȢțȬȜȤșȡȡȓȖȜȥȦȧȣȔǿȘȢȥȦȢȦȧȖȜȤȔțȡȢ
ǤșȤșȘȢȖȥǻȠ ȤǻȬȧȫș țȔȥȦșȤșȚǻȠȢȥȓ ȭȢ ȥȦȢȥȢȖȡȢ
ȚȢȘȡȢȗȢ ȦȖȢȤȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȗȢ ȞȢȩȔȡǻȝ
ȚǻȡȪǻȡșȠȢȚșȕȧȦȜȝȠȢȖȜȣȤȢ©ǻȡȦȜȠªȧȩȢȘȢȖȢȠȧ
ȣȤȢȨȔȡȡȢȠȧȥșȡȥǻǢǻȘȖȢțȡȔȫȡȢȗȢșȤȢȦȜȫȡȢȗȢȣǻȘȦșȞȥȦȧ
ȡǻȣȢȗȢȦǻȖȡȔȦȓȞȧȡȔȣȟȢȦȥȰȞșȕȔȚȔȡȡȓȚȔȗȧȨǻțȜȫȡȢȗȢ
țȕȟȜȚșȡȡȓȔȡǻȣȤȢȥȦȢȖǻȟȰȡȢȗȢ©ȤȢțȞȧȦȢȗȢªȥȟȢȖȔȡȔ
ȪȲ ȘȤȔȚȟȜȖȧ ȦșȠȧ ȡș țȡȔȝȘșȠȢ ȡș Ȧș ȭȢ ȧ ȥȣȢȗȔȘȔȩ
ȣȤȢȕșțȡșȖȜȡȡȧȠȤǻȲȘȜȦȜȡȥȦȖȔ—©ȠȢȲǣȞȥȔȡȢȫȞȧª
ȘȔȤȠȔ ȭȢ ȘȧȠȔȟȢȥȓ — ȦȔȞ ȟȲȘȜ ȣȢȘșȝȞȧȖȔȟȜ —
ȡǻȕȜ ©ȣȢȠȔȡȘȤȧȖȔȟȔ  ǣȦȔ ǣȞȥȔȡȢȫȞȔ Ȗ ȣȢȩȢȘ  ǜȔ
ȠȢȥȞȔȟȓȠȜ ȦȔ ȝ ȣȤȢȣȔȟȔª — ©ǡȜ ȖȞȧȣȢȫȪǻ ȞȢȟȜȥȰ
ȤȢȥȟȜª  Ȕ ȝ ȧ ȣȢșțǻȓȩ ȔȘȤșȥȢȖȔȡȜȩ ǘ ǜȔȞȤșȖȥȰȞǻȝ
ȧȣȢȖȡǻ țȤǻȟǻȝ țȔȠǻȚȡǻȝ ȣȔȡǻ ȣȢȚǻȡȢȫȢȠȧ ț ȧȥȰȢȗȢ
ȥȧȘȓȫȜ ȖșȟȰȠȜ ȣȤȜȡȔȘȡǻȝ ǢǻȫȢȗȢ ȣȢȘǻȕȡȢȗȢ ȡșȠȔ ȝ
ȥȟǻȘȧ ǦȔȠȔ ȟȜȬșȡȰ ȥȖǻȦȟȔ ȣșȫȔȟȰ ȖǻȘ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ
ȦȢȗȢȭȢ©ȥȡȢȠȟȧȞȔȖȜȠȤȢțǻȝȬȟȢȥȰǦȟǻțȰȠȜȖȢȘȢȲ
ȤȢțȟȜȟȢȥȰǟȢȟȜȬȡǿǿȥȖȓȦșǿȘȜȖȢª ©ǴȞȕȜțȢȥȦȤǻȟȜȥȓ
ȠȜțȡȢȖȧª ȥȔȠȔȦȧȗȔțȔȡșțȘǻȝȥȡșȡȜȠǻȡșțȘǻȝȥȡșȡȡȜȠ
ȭȔȥȦȓȠ ȥȔȠȔ ȦȤșȣșȦȡȔ ȡǻȚȡǻȥȦȰ ©Ƞǻȝ ȣȢȞȢȲ  ǡȢǿ
ȥȖȓȦȢȫȢȤȡȢȕȤȜȖșª ȥȠȜȤșȡȡȔȣȢȞȢȤȔ ©ǨȥȠǻȩȡȜȥȓȠȢǿ
ȥșȤȪșǧȜȩșȥșȡȰȞȢȦȜȩȢǮȢȕȡǻȩȦȢǻȡșȣȢȕȔȫȜȖ
ǧȔ ȝ ȕǻȟȰȬș ȡǻȫȢȗȢª — ©ǘ ǜª  ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ȟȲȕȢȖ
ȥȔȠȢȖǻȘȘȔȡȔȚșȤȦȢȖȡȔȖǻȡȡǻȫȢȗȢȡșȖȜȠȔȗȔǿȡșȢȫǻȞȧǿ
ȖǻȘ ȞȢȩȔȡȢȁ ȚǻȡȞȜ ȟȜȬșȡȰ ȣȤȔȗȡș ȖǻȘȘȔȦȜ ȁȝ ȧȥș ȭȢ
ȠȢȚș ȭȢ ȞȤȜǿȦȰȥȓ Ȗ ȝȢȗȢ ȘȧȬǻ Ƕ Ȫș ȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ ȡș
ȦǻȟȰȞȜȞȢȩȔȡȢȁȚǻȡȞȜ
ǕȟșȥȣȢȫȔȦȞȧ—ȖǻȘȥȦȧȣȘȢȞȢȡșȫȡȜȝȘȟȓȧȦȢȫȡșȡȡȓ
ȥȞȔțȔȡȢȗȢȧȡȜȞȡșȡȡȓȢȘȡȢȕǻȫȡȢȥȦǻȥȣȤȢȭșȡȡȓǮȢȝȡȢ
ȝȬȟȢȥȓȣȤȢ©ȔȘȤșȥȡǻªȟȲȕȢȖȡǻȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔțȔȓȞȜȠȜ
ȥȦȢȓȟȜȤșȔȟȰȡǻ ȡșȩȔȝȣȤȔȞȦȜȫȡȢȝ©ȖǻȤȦȧȔȟȰȡǻªȟȜȬș
ȕȔȚȔȡǻ ȖțȔǿȠȜȡȜțȞȢȡȞȤșȦȡȜȠȜȢȥȢȕȔȠȜ—Ȣȕ·ǿȞȦȔȠȜ
ȡǻȚȡȢȗȢȣȢșȦȢȖȢȗȢȣȢȫȧȦȦȓȫȜȠǻȖȜțȡȔȫȔȟȔȥȓȥȞȔțȔȦȜ
ȕȢȥǻȕȡȔȠǻȤȔȘșȟǻȞȔȦȡȢȥȦǻȖȝȢȗȢȖȜȤȔȚșȡȡǻǜȔȗȔȟȢȠ
Țș ȕșȤȧȫȜ Ȗ ȬȜȤȢȞȢȠȧ ȣȟȔȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡǻ Ȗ ȚȜȦȦǻ
ȔȡǻȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻțȢȖȥǻȠȡșȕȧȖȔȥȞșȦȢȠȫȜȥȖȓȦșȡȡȜȞȢȠ
ǻȡșȢȕȠȜȡȔȖșȤȢȦȜȞȜȞȢȦȤȧȘșȩȦȢȖȖȔȚȔǿȖȜȖȢȤȢȦȡȜȠ
ȕȢȞȢȠȞȢȩȔȡȡȓȩȢȫȔȡȔȥȣȤȔȖȘǻȪșȣȜȦȢȠȔǻȦȢȣȤșȪǻȡȰ
ȫȜ ȡș ȡȔȝȥȣȢȞȧȥȟȜȖǻȬȔ ȝȢȗȢ ȫȔȥȦȞȔ ǜȔȠȢȟȢȘȧ Ȗ Ǥș
ȦșȤȕȧȤțǻ ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȡȔȖȫȔȡȡȓ Ȗ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ ǻ
ȣǻȥȟȓ ȁȁ țȔȞǻȡȫșȡȡȓ ȥȦȔȖȬȜ ȡȔ ȡȢȗȜ Ȗǻȡ ȖǻȘȘȔȖ ȘȢȖȢȟǻ
ȭșȘȤȧ ȘȔȡȜȡȧ țȖȔȕȔȠ ȕȢȗșȠȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȚȔȩȔȲȫȜ
ȪȡȢȦȟȜȖȢȗȢ Ƕ ǦȢȬșȡȞȔ ©ȥȖǻȦȥȰȞȜȠȜª ȠȔȡǻȤȔȠȜ ȡǻȫ
ȡȜȠȜ ȗȧȟȓȠȜ ȝ ȘȢȡȚȧȔȡȥȰȞȜȠȜ ȣȢȩȢȘșȡȰȞȔȠȜ Ǩ
ȟȜȥȦǻȘȢǡǠȔțȔȤșȖȥȰȞȢȗȢȖǻȘȗȤȧȘȦȔȖȭȢ
ȘșȡȡȜȞȢȖȢȠȧ țȔȣȜȥȧ  ȦȤȔȖ  ǭșȖȫșȡȞȢ țȗȔȘȧǿ
ȣșȦșȤȕȧȤ ȕȧȘȜȡȢȞ ȦșȤȣȜȠȢȥȦǻ — ©ȧ ǕȘȢȟȰȨȜȡȯª
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   Ȗ ȓȞȢȠȧ ȕȧȖȔȖ ȓȞ ȘȢ țȔȥȟȔȡȡȓ ȦȔȞ ǻ ȣǻȥȟȓ
țȖǻȟȰȡșȡȡȓǢȔȖǻȦȰȡȔțȔȥȟȔȡȡǻǭșȖȫșȡȞȢȓȞțǻțȡȔȖȔȖȥȓ
ǕǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧ ȟȜȥȦȖǻȘȟȜȣ ȦȔȣȢȗȢȦǻȖ
ȣǻțȡǻȬș ȖȚș ȣȢȖșȤȡȧȖȬȜȥȓ ȘȢ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ ȔȚ ȡǻȓȞ
ȡș Ƞǻȗ ȣȢȩȖȔȟȜȦȜȥȓ ©ȢȫșȡȰ ȘșȖȥȦȖșȡȡȢȲ ȚȜțȡȜȲª
ǻ ȥȟȢȖȔȠȜ ǳ ǭșȤșȩȔ ǭșȖșȟȰȢȖȔ  — ȖȦǻȠ ȘșȭȢ
țȔȡȔȘȦȢȞȔȦșȗȢȤȜȫȡȜȠȜ—©ȠȤǻȲȫȜȣȤȢȥǻȠșȝȡșȚȜȦȦȓ
ȖǻȘȘȔȖȔȖȣșȤșȖȔȗȧȗȧȟȰȦȓȝȥȦȖȧȡȔȘȪȡȢȦȢȲª ǭșȤșȩǳ
 ȤǻȞ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǭșȤșȩ ǳ
ǤȢȤȢȗȜǻțȔȣȢȤǻȚȚȓǠǻȦșȤȔȦȧȤȔǡȜȥȦșȪȦȖȢǶȘșȢȟȢȗǻȁ
ǨȦ;ǧǦ 
ǧȢȚ ȕȔȫȜȠȢ ȭȢ ȝȘșȦȰȥȓ ȡș ȣȤȢ ȥȔȠǻ ȟȜȬș ȖȜȓȖȜ
ȕȧȤȩȟȜȖȢȁ ȠȢȟȢȘȢȁ șȡșȤȗǻȁ ȦȧȦ ȘȔȖȔȟȜȥȓ ȖțȡȔȞȜ ȤȜȥȜ
ȖȘȔȫǻȁȁǻȥȦȢȦȡǻȣȥȜȩȢȨǻțǻȢȟȢȗǻȫȡǻȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȖȓȞȜȩ
ȥȟȧȬȡȢ țȔȧȖȔȚȧǿ Ǿ ǢȔȩȟǻȞ ȕȧȟȢ ȕȔȗȔȦȢ ȣȤȜȤȢȘȡȢȁ
©ȣȢȗȔȡȥȰȞȢȁ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȢȥȦȜ ȫȧȦȦǿȖȢȥȦȜ ȚȔȘȢȕȜ
ȦǻȟșȥȡȜȩ ȧȦǻȩª ǢȔȩȟǻȞ Ǿ ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ   ȘȢ ȦȢȗȢ
Ț ȣǻȘȥȜȟșȡȜȩ — ȘȢȘȔȠȢ — ȧȠȢȖȔȠȜ ȖȜȠȧȬșȡȢȗȢ
ȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȗȢ ȣyȭșȡȡȓ Ȗ ȫȢȠȧ ȡșȠȔǿ ȡǻȫȢȗȢ
ȘȜȖȡȢȗȢ ǗȔȚȜȟȔ ȣȤȢȦș ȡș ȥȔȠȔ ȟȜȬș ȨǻțǻȢȟȢȗǻȓ
ȓȞ ȦȔȞȔ ȔȥȞșȦȜȫȡș ȣȤȜȕȢȤȞȔȡȡȓ ȣȟȢȦǻ ȬȦȧȫȡș
ȣǻȘȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡȓ ȁȁ ȡȢȤȠȔȟȰȡȜȩ ȧȣȢȖȡǻ ©țȔȞȢȡȡȜȩª
ȣȢȦȤșȕ țȢȖȡǻȬȡǻȠ ȧȠȢȖȡȢȥȦȓȠ — ȩȢȫ ȪșȤȞ ȩȢȫ ǻ
ȥȖǻȦȥȰȞȜȠ — ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȞȜȘȔȖ ȤǻȬȧȫș ȖȖȔȚȔȲȫȜ
ȁȩ ȡȔȥȜȟȰȥȦȖȢȠ ȣȢȗȟȧȠȢȠ ȡȔȘ ȟȲȘȜȡȢȲ ȡȔȘ ȥȔȠȜȠ
ȚȜȦȦȓȠ ǜȖǻȘȥȜ Ȗ ©ǘǻȠȡǻ ȫșȤȡȜȫȢȠȧª ȤȢțȣȔȫȟȜȖș ȡȔ
ȠșȚǻ ȕȟȲțȡǻȤȥȦȖȔ ©ȥȞȜȗȟșȡȡȓª ǻ ȖȢȟȔȡȡȓ ȘȢ ǖȢȗȔ
©ȢȘȧȤșȡȜȩª ©ȢȞȤȔȘșȡȜȩª ȫșȤȡȜȪȰ ȣȢțȕȔȖȟșȡȜȩ
ȚǻȡȢȫȜȩ ǻ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȜȩ ȤȔȘȢȭǻȖ ©ǧȜ ȣȢȥȦȤȜȗ ȡȔȥ
ȧ ȫșȤȡȜȪǻ  Ǖ ȠȜ ȥȢȕǻ ȠȢȟȢȘȜȪǻª ȖȢȘȡȢȫȔȥ ǻ
ȢȥȞȔȤȚșȡȡȓ ©ȖșȟȜȞȢȠȧȫșȡȜȪǻ ȞȧȠȜª ©Ǣ ǧª  ȓȞȔ
ȥȖȢȁȠ ©ȪǻȟȢȠȧȘȤǻǿȠª ©ȥȠȜȤșȡǻǿȠ ȟȧȞȔȖȜȠª ȗȡǻȖȜȦȰ
ǡȔȦǻȤǖȢȚȧȥȦȤȔȩȔȲȫȜȥȰ©ȗȤǻȩȔ!ȣȤȔȖșȘȡȢȗȢª—
ȞȢȩȔȡȡȓ ȞȧȠȔȥȓ ȖȣȔȘȔǿ Ȗ ȡșȣȤȔȖșȘȡȜȝ ȗȤǻȩ — ȡșȩȦȧǿ
ǻȡȥȦȜȡȞȦȢȠ ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ țȔȞȢȡȢȠ ǻȠȔȡșȡȦȡȢȁ ȦȢȕȦȢ
ȖȟȔȥȦȜȖȢǖȢȗȢȠȘȔȡȢȁȟȲȘȥȰȞȢȁȣȤȜȤȢȘȜ
ǖǧȜȩȢȟȢțȥȟȧȬȡȢȢțȡȔȫȧȲȫȜȪǻȠȢȦȜȖȜȓȞ©ȔȣȢ
ȟȢȗǻȲ ȤȢțȞȧȦȢȗȢ șȤȢȥȧª ȣȢȖ·ȓțȧǿ ȁȩ ȭȢ ȤȔȡǻȬș ȤȢ
ȕȜȟȜ ǳ ǭșȤșȩ ȧ țȗȔȘȔȡǻȝ ȖȜȭș ȥȦȔȦȦǻ ȦȔ Ǡ ǤȟȲȭ
ȧ Ȟȡ ©ǚȞțȢȘ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª ȥ   ȖȜȁȠȞȢ
ȖȢ ț ȣǻțȡȰȢȲ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȲ ȟǻȤȜȞȢȲ ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ
 ǔ   ǧȜȠ ȫȔȥȢȠ ȣȢȘǻȕȡǻ ȠȢȦȜȖȜ ȣȤȜȥȧȦȡǻ ǻ
Ȗ ȣȢșțǻȓȩ ȤȔȡȡȰȢȗȢ ȘȢțȔȥȟȔȡȫȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ — ȦȢ Ȗ
©ȣȢȠ·ȓȞȬșȡǻȝªșȖȨșȠǻȥȦȜȫȡǻȝȨȢȤȠǻ ©ǙǻȖȜȫǻȁȡȢȫǻª 
ȦȢ ȧ ȖǻȘȖșȤȦǻȬǻȝ șȣǻțȢȘ ȡǻȫȡȢȗȢ ȣȢȕȔȫșȡȡȓ ǴȤșȠȜ ȦȔ
ǣȞȥȔȡȜȖ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª—țȔȠȔȟȜȠȡșȟșȘȰȣȤȜȩȢȖȔȡȜȝ
ȢȣȜȥȥȦȔȦșȖȢȁȕȟȜțȰȞȢȥȦǻ©ǗȜȝȠȜȘȧȬȧȭșȤȔțȭș
ȤȔț  ǣȩ ȓȞ ȓ ȖȦȢȠȜȟȔȥȰª ȤȤ —  Ȕ ȦȢ ȝ ȧ
țȢȖȥǻȠȕȤȧȦȔȟȰȡǻȝȨȢȤȠǻ ȥȢȤȢȠǻȪȰȞǻȣȤȜȥȣǻȖȞȜȞȢȕțȔȤȓ
Ȗ ȤȢțȘ ©ǖșȡȞșȦ ȧ ǠȜȥȓȡȪǻª ȘȜȖ ȦȔȞȢȚ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȨȢȟȰȞȟȢȤ țȔȣȜȥȜ ȨȤȜȖȢȟȰȡȢȗȢ țȠǻȥȦȧ   
ȦȔǻȡ 
ǤȢȖșȤȡǻȠȢȥȓ ȢȘȡȔȞ ȘȢ ȠǻȤȞȧȖȔȡȰ ȣȤȢ ǻȡȦȜȠȡȧ
ȟǻȤȜȞȧǢșȥȞȧȦșȣǻȘȤȧȫȡȜȞȢȖȜȠȜȣȤȜȣȜȥȔȠȜȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦșȞȥȦǻȖ ȘȔǿ ȣǻȘȥȦȔȖȜ Șȟȓ
ȣȢȥȧȦȡȰȢȗȢ ȖȜȥȡȢȖȞȧ ȭȢ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝ ȣȤȢȥȦǻȤ ȝȢȗȢ
ǻȡȦȜȠȡȢȁ ȟǻȤȜȞȜ ȡș ȢȕȠșȚșȡȢ ȣȢȤǻȖȡȓȡȢ ȡșȖșȟȜȞȢȲ
ȞǻȟȰȞǻȥȦȲ ȣȢșțǻȝ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩ Ȧǻȝ
ȫȜ Ȧǻȝ ȞȢȩȔȡǻȝ ȚǻȡȪǻ ǤȢȡȓȦȦȓ ǻȡȦȜȠȡȢȥȦǻ ȞȢȤș
ȟȲȲȫȜ ț ȞȢȡȪșȣȦȢȠ ȖȜȭȢȗȢ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȤǻȖȡȓ
©ȟȲȕȢȖª ȖȕȜȤȔǿ ȡșțȤǻȖȡȓȡȡȢ ȤȢțȠȔȁȦǻȬȜȝ ȡǻȚ ȢȞ
ȤșȠȔ ȥșȤȘșȫȡȔ ȤșȔȞȪǻȓ ȥȣșȞȦȤ — ȦșȠȔȦȜȫȡȜȝ șȠȢ
ȪǻȝȡȜȝ ȨǻȟȢȥșȦȜȫȡȜȝ Ǩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȟǻȤȜȫȡȔ ȦșȠȔ ȟȲȕȢȖǻ ȣȢȥȦȔǿ ȧ ȖȜȗȟȓȘǻ ȬȜȤȢȞȢȗȢ
ȥȞȟȔȘȡȢ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȔȡȢȗȢ ȔȥȢȪǻȔȦȜȖȡȢȗȢ ȣȢȟȓ Ȗ
ȓȞȢȠ ȧ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȠȢ șȨșȞȦ țȕȟȜȚșȡȡȓ ȣșȤșȦȜȡȧ
ȖțȔǿȠȢȘǻȁ ȕȔ ȕǻȟȰȬș ȖțȔǿȠȢȣȤȢȡȜȞȡșȡȡȓ ȦȤȰȢȩ ȗȢȟ
ȡȔȫȔȟ ȥȦȤȧȠșȡǻȖ ȞȢȠȣȢȡșȡȦǻȖ  ȖȟȔȥȦȜȖȢ ǻȡȦȜȠȡș
ȞȢȦȤș ȖǻȘȣȢȫȔȦȞȢȖȢ țȔ ȢțȡȔȫșȡȡȓȠ țȔȞȢȤǻȡșȡș Ȗ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȠȧ ȠșȡȦȔȟȰȡȢȠȧ ǼȤȧȡȦǻ Ȗ ȠȢȤȔȟȰȡǻȝ ȦȔ
șȦȡȢȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȦȤȔȘȜȪǻȁ ǗȢȘȡȢȫȔȥ ǻȡȦȜȠȡș ǿ
țȤșȬȦȢȲȡǻȫȜȠǻȡȬȜȠȓȞȣȜȦȢȠȢȲȫȔȥȦȞȢȲțȔȗȔȟȰȡȢȗȢ
ȖȥșȟȲȘȥȰȞȢȗȢȝȢȦȚșȞȤȜǿȖȥȢȕǻǻȡȦșȡȪǻȁȘȟȓȖȜȩȢȘȧ
ȟǻȤȜȫȡȢȁȤșȨȟșȞȥǻȁȡȔȤǻȖșȡȰȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȗȢȢȥȦȔȡȡǿ
Ț țǻ ȥȖȢȗȢ ȕȢȞȧ ȤșȔȟǻțȧǿȦȰȥȓ ȖȦǻȟȲǿȦȰȥȓ — țȔȖȚȘȜ
ȝȦǻȟȰȞȜ—țȡȢȖȧȚȦȔȞȜȖǻȡȦȜȠȡȢȠȧȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȠȧ
ȖǻȘȦȔȞǻȡȔȪȣȢțȔȓȞȜȠȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡșȣșȤșȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓȡȔ
ȔȕȥȦȤȔȞȪǻȲǧȔȞȔȘǻȔȟșȞȦȜȞȔ
Ǡ ǤȟȲȭ ȧ țȗȔȘȧȖȔȡǻȝ ȖȜȭș ȥȦ ©´ǤȤȜȫȜȡȡȔµ ǻ
ȘșȓȞǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔª ȥȔȠș Ȗ ȥȜȡȦșțǻ
ǻȡȦȜȠȡȢȗȢȡȔȫȔȟȔǻțȡȔȫȔȟȢȠțȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞȜȠȨǻȟȢȥ
șȦȜȫȡȜȠ ǻț ȞȢȡȦșȞȥȦȔȠȜ ȡȔȪ ȥȢȪ Ȥșȟǻȗ — ȥȔȠș ȧ
ȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞȧȦȔȖțȔǿȠȢȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁȪȜȩȞȢȠȣȢȡșȡ
ȦǻȖ ȧȕȔȫȔǿ ǻȠȔȡșȡȦȡȧ ȖȟȔȥȦȜȖǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
ȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȠȔȡȡȓ ȦȔ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȣȢșțǻȁ ǨȥȲ ȝȢȗȢ
ȦȖȢȤȫǻȥȦȰȢȘ©ǤȤȜȫȜȡȡȢȁªȦȔ©ǟȔȦșȤȜȡȜªȘȢ©ǡȔȤǻȁª
ȣșȤșȝȠȔǿ ȣȔȤȔȘȜȗȠȔ ȟȲȕȢȖǻ ȓȞ ©ȘȤȔȠȜ ȞȢȚȡȢȗȢª ǻ
ȤȔțȢȠ©ȘȤȔȠȜȟȲȘȜȡȜȓȞȦȔȞȢȁªȠȢȦȜȖȜ©ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ
ȫșȤșț ȞȢȩȔȡȡȓª ©ȗȤǻȩȔ ȞȢȩȔȡȡȓª ©ȔȣȢȟȢȗǻȁ ȞȢȩȔȡȡȓª
ȖȣȟǻȦȔȲȦȰȥȓ ȧ ȣȤȢȪșȥ ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȠ
©ȦȤȔȗǻȫȡȢȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȚȜȦȦȓª ©ǻȤȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ
ȣȤȜȫȜȡțȟȔȝȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓȡȔțșȠȟǻªȨǻȟȢȥȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ
ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȢȘȖǻȫȡȢȗȢ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȗȢ ȘǻȔȟȢȗȧ ȟȲ
ȘȜȡȜțǻȥȖǻȦȢȠǻțǖȢȗȢȠȡȔȤșȬȦǻ—ȭȢȣȤșȪǻȡȰȡȔȝ
ȦȤȧȘȡǻȬș—ǻțȥȔȠȢȲȥȢȕȢȲ ǤȟȲȭǠǧȔȠȥȔȠȢǦ
— 
ǣȘȜȡ ǻț ȡȔȝȓȥȞȤȔȖǻȬȜȩ ȣȤȜȞȟȔȘǻȖ ȩȧȘȢȚ ȖȦǻȟșȡȡȓ
ȦȔȞȢȗȢ ȥȜȡȦșțȧ — ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȟǻȤȜȫȡȢȨǻȟȢȥ ȬșȘșȖȤ
©1 1 — ǡșȡǻ ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ ȠȜȡȔȟȢª ǦșȠȔȡȦȜȫȡș ȝ
șȠȢȪǻȝȡșȢȥșȤȘȓȦșȞȥȦȧȥȧȦȢǻȡȦȜȠȡșȤșȞȢȡȥȦȤȧȲǿȦȰȥȓ
ȣȤȜȩȢȖȔȡȜȝ ȧ ȡȔȝȣȢȦȔǿȠȡǻȬȜȩ ȬȔȤȔȩ ȘȧȬǻ ȢȖǻȓȡȜȝ
ȥȖǻȦȟȜȠ ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȝȡȜȠ ȥȧȠȢȠ șȣǻțȢȘ ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ
ȢȚȜȖȔǿ ȥȣȢȠȜȡ ȣȤȢ ȘǻȖȫȜȡȧ ȫȜȝ ȢȕȤȔț ȧ ȫȜȦȔȪȰȞǻȝ
ȧȓȖǻ ȔȥȢȪǻȲǿȦȰȥȓ ț ǣ ǟȢȖȔȟșȡȞȢ ȘȔȤȠȔ ȭȢ ȁȁ ǻȠ·ȓ
ȡș ȡȔțȖȔȡȢ ǧȢȡȞȜȠȜ ȘșȟǻȞȔȦȡȜȠȜ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȠȜ
ȬȦȤȜȩȔȠȜ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȢ ȗȟȜȕȢȞȢ ǻȡȦȜȠȡȧ ȥȜȦȧȔȪǻȲ
ȣșȤȬȢȁțȧȥȦȤǻȫǻȣǻȘȟǻȦȞȔǻțȚǻȡȢȫȜȠȡȔȫȔȟȢȠǨȦȢȠȧ

ȭȢȖȦǻȟșȡȡȓȠȪȰȢȗȢȡȔȫȔȟȔǿȥȔȠșȞșȤșȟǻȖȥȰȞȔǠȔȧȤȔ
ǖșȔȦȤǻȫș ȣșȤșȞȢȡȧȲȦȰ ȥșȡȥȢȖȢșȠȢȪǻȝȡǻ ȥȜȦȧȔȪǻȝȡǻ
ȥȟȜȖș ȣȤȓȠǻ ȦșȞȥȦȢȖǻ ȣșȤșȞȟȜȞȜ ț ȣȢșȠȢȲ ©ǡȔȤ·ȓȡȔ
ȫșȤȡȜȪȓªȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȲǣȞȥȔȡǻȣȔȠ·ȓȦǻ©ȦȢȗȢȭȢȘȔȖȡȢ
ȠȜȡȧȟȢª ȠȜȡȧȟȢ ȦȔ ȡș țȔȕȧȟȢȥȰ ȓȞ ȘǻȖȫȜȡȔ ȥȖȢǿȲ
ȞȤȔȥȢȲ ȭȜȤǻȥȦȲ ȟȔȗǻȘȡȢȲ ȖȘȔȫșȲ ȤȢȕȜȟȔ ȭȔȥȟȜȖȜȠ
©ȦȢȗȢ ȥȜȤȢȦȧ  ǮȢ Ȗ ȥǻȤǻȝ ȥȖȜȦȜȡǻª ȓȞ ȡȔȖȫȔȟȔ ȝȢȗȢ
©ȢȫȜȠȔȘȧȬșȲȥșȤȪșȠȤȢțȠȢȖȟȓȦȰªǧȔȞȥȔȠȢȝȧȖǻȤȬǻ
©1 1 — ǡșȡǻ ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ ȠȜȡȔȟȢª ȣȤȜȩȜȟȰȡǻȥȦȰ ǻ
ȡǻȚȡǻȥȦȰȕșțȡȔȝȠșȡȡȢȁȘǻȖȫȜȡȜ ©ȣȤȜȖǻȦȔȟȔǨȦȜȤȔȟȔ
ȠȢȁ ȥȟȰȢțȜ  Ƕ ȣȢȪǻȟȧȖȔȟȔª  ȣȤȢȕȧȘȚȧȲȦȰ ȧ ȩȟȢȣȫȜȞȔ
ȘȢȥǻ ȡș țȡȔȡǻ ȡșȥȠǻȟȜȖǻ ȡȔ ȤǻȖȡǻ ȡșȥȖǻȘȢȠȢȗȢ ȢțȡȔȞȜ
ȫȜȥȦȢȗȢ ȡșțȔȝȠȔȡȢȗȢ ȣȢȫȧȦȦȓ ȞȢȦȤș ȖȟȔȥȦȜȖȢ ȭș
ȡșȟȲȕȢȖȔȟșȖȚșȁȁȣȤȢȖǻȥȡȜȞǻțȔȤȢȘȢȞǫșȣȢȫȧȦȦȓ
ȣȤȢȥȖǻȦȟȲǿ ȝȢȗȢ ȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȠȔȡȡȓ ȖǻȘȤȢȘȚȧǿ Ȗ ȘȧȬǻ
ȣǻȘȖȔȚșȡȧȕȧȟȢȤȔȘǻȥȦȰȗȔȤȠȢȡǻȁțȘȢȖȞȢȟȜȬȡǻȠȥȖǻȦȢȠ
©ǢșȡȔȫș ȥȢȡȪș țȔȥǻȓȟȢ  ǢșȡȔȫș Ȗȥș ȡȔ ȥȖǻȦǻ ȥȦȔȟȢ 
ǡȢǿª
ǠǻȤȜȫȡȜȝ ȣșȤȥȢȡȔȚ ȖǻȤȬȔ ȭș ȡș Ȗ țȠȢțǻ ȢȥȓȗȡȧȦȜ
ȥȖȢȁȠȘȜȦȓȫȜȠȤȢțȧȠȢȠȭȢȖȚȜȦȜȝȡȜȠȦȧȦȣȤȜȥȖǻȝȡȜȝ
țȔȝȠșȡȡȜȞ ©ȠȢǿª ȡȔȤȔțǻ ȢțȡȔȫȧǿ ȥȖǻȦ ȧ ȓȞȢȠȧ Ȗǻȡ
ȣșȤșȕȧȖȔǿ ȢȦǻ ©ȟȔȡȜ ȗȔȁ ȥȔȘȜª ©ǘȢȥȣȢȘȡǿ ȡșȕȢ ǻ
ȥșȟȢªǻȓȗȡȓȦȔǻȥȢȡȪșȓȞș©ȗȤǻȟȢȡșȣșȞȟȢª—Ȗȥș
Ȫș ȖȞȧȣǻ ȥȞȟȔȘȔǿ ȡȔȪ ȞȢȡȦȜȡȧȧȠ ȝȢȗȢ ȤǻȘȡȧ țșȠȟȲ
ǟȤȔȝ ǨȞȤȔȁȡȧ Șș ȝȢȠȧ ȕȧȟȢ ©ȟȲȕȢ !  ǢșȡȔȫș Ȗ
ǖȢȗȔªǻ©ȦȔȞȣȤȜȓțȡȢȠȢȟȜȟȢȥȰªǢȔȦȢȠǻȥȦȰȟǻȤȜȫȡȜȝ
ȗșȤȢȝ Ȕ țȔ ȡȜȠ ȓȞ ȥȟȧȬȡȢ țȔțȡȔȫȔǿ Ǘ ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ
ȥȦȢȁȦȰ ©ȤșȣȤșțșȡȦȔȦȜȖȡȜȝ ȢȕȤȔț ȥȔȠȢȗȢ ȣȢșȦȔ ȭȢ
ȖșȘșȠȢȖȧȣȤȢȖȟȔȥȡǻȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓª—ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȤȢțȠȜȥȟȜǟǦ —ȦȔȞȢȦ
ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝ ȖǻȤȬȔ ȣșȤșȕȜȤȔȲȫȜ ȥȟȢȖȢ ȧ ȨǻȡȔȟǻ
ȖȚș ȪǻȟȞȢȠ ȡșȘȖȢțȡȔȫȡȢ ǻȘșȡȦȜȨǻȞȧǿ ȢȞȤșȥȟșȡȜȝ
ȣșȤȥȢȡȔȚșȠȦȢȕȦȢȖȟȔȥȦȜȖȢȞȢȟȜȬȡǻȠȥȢȕȢȲȥȖǻȦȓȞ
ȥȖǻȦ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝȓȞȡȔȖǻȞȜȖǻȘǻȕȤȔȡȧȖȡȰȢȗȢȠȔȦșȤȜțȡȧ
ȔȘȚș ȦȖǻȤ ȡȔȣȜȥȔȡȢ Ȗ ǣȤȥȰȞǻȝ ȨȢȤȦșȪǻ ȦȢȚ ȣȢșȦȢȖǻ
ȤșȨȟșȞȥǻȁ ȣȢțȡȔȫșȡȢ ȗȢȥȦȤȜȠ ȘȤȔȠȔȦȜțȠȢȠ ȦȓȚȞȢȁ
ȢȥȢȕȜȥȦȢȁ ȚȜȦȦǿȖȢȁ ȘȢȟǻ ǜ ȡșȢȥȓȚȡȢȁ ȘȔȟșȫȜȡȜ —
ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȗșȢȗȤ ȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȁ — ǨȞȤȔȁȡȔ
ȧȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȖȦȤȔȫșȡȜȠ ȤȔǿȠ țȔ ȓȞȜȠ ©ȥșȤȪș ȣȟȔȫș ȦȔ
ȕȢȟȜȦȰª ȦȔȠȕȢ Ȗǻȡ Ƞǻȗ ȕȜ ȣǻțȡȔȦȜ ȭȔȥȦȓ ȟȲȕȢȖǻ ȘȢ
ȟȲȘșȝǻǖȢȗȔǧȔȪșȟȜȬșȩȜȠșȤȡȔȖǻțǻȓǻȠȤǻȓǻȟȲțǻȓ
©ǖȤȜȘȡȓª  ȠȜȠȢȕǻȚȡș șȠȢȪǻȝȡș ȖǻȘȣȤȧȚșȡȡȓ
ȦȔȞȢȲ ȠȔȡȢȲ ȤȔȡǻȬș Ȗ ȞȔțșȠȔȦȡȢȠȧ ȪȜȞȟǻ ȕȧȟȔ
ȤȔȝȥȰȞȔ ǻȘȜȟǻȓ ȥȔȘȞȔ ȖȜȬȡșȖȢȗȢ ȞȢȟȢ ȩȔȦȜ ȡșȖȘȢȖțǻ
ȡșȖȕȟȔȗȔȡȡȢ țȤȧȝȡȢȖȔȡȔ ȥȣȢȗȔȘȢȠ ȣȤȢ ȣȢțǻȤȡȜȝ
©ȦȜȩȜȝ ȤȔȝª ȞȤǻȣȔȪȰȞȢȁ ȩȔȦȜ — ȣȤȜȦȧȟȞȧ ȘȜȦȓȫȜȩ
ȥȟǻț ©ȟȲȦȢȗȢ țȟȔª ©ǴȞȕȜ ȖȜ țȡȔȟȜ ȣȔȡȜȫǻª  ǧȔȞ
ȥȔȠȢ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȠ ȖǻȘȣȤȧȚșȡȡȓȠ ȥȦȔǿ Șȟȓ ȲȡȢȗȢ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȣșȤȥȢȡȔȚȔ ȣȤȢȕȧȘȚșȡș ȘǻȖȫȜȡȢȲ ȥȖǻȦȟș
ȣȢȫȧȦȦȓ ȟȲȕȢȖǻ ȔȕȢ ȡșȥȠǻȟȜȖȢȗȢ ȡȔȦȓȞȧ ȡȔ ȟȲȕȢȖ"
ȔȕȢȫȢȗȢȥȰȟȜȬșȖǻȘȘȔȟșȡȢȥȩȢȚȢȗȢȡȔȡșȁ" ǶȫȜȦȔȞ
ȥȔȠȢȡșȤȢțȖǻǿȦȰȥȓȡșȕȔȖȢȠȣǻȘȦȜȥȞȢȠȚȢȤȥȦȢȞȜȩȥȢȪ
ȤșȔȟǻȝȣǻȘȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȢȁȘǻȝȥȡȢȥȦǻȠȔȗǻȓȪȰȢȗȢȣȢȫȧȦȦȓǻ
ȫȜȡș©țȔȣȔȟȔǿªțȡȢȖȧȡȔȫșȕȦȢțȡȔȝȘșȡȜȝȘȜȦȓȫȜȝȤȔȝ"

ǠǳǖǣǗ

ǨȚșȕȧȟȢ—ȩȔȢȥȖȟȔȠȧȖȔȖȥȓȖȗȔȤȠȢȡǻȲȕșțȚȔȟȰȡȢ
ȝ ȕȤȧȦȔȟȰȡȢ ȡȜȭȜȖ ȁȁ ©ǡȢȖ ȣȤȢȞȜȡȧȖȥȓ ȘȜȖȟȲȥȓ 
ǦșȟȢȣȢȫȢȤȡǻȟȢǖȢȚșȡșȕȢȗȢȟȧȕșǿǶȦșȣȢȠȔȤȡǻȟȢ
ǤȢȗȟȓȡȧȖȓȡȔȓȗȡȓȦȔ—ǢșȠȢȁȓȗȡȓȦȔǣȕșȤȡȧȖȥȓ
ȓȡȔȩȔȦȜ—ǢșȠȔȖȠșȡșȩȔȦȜǢșȘȔȖȠșȡǻǖȢȗȡǻ
ȫȢȗȢǶȩȟȜȡȧȟȜȥȟȰȢțȜǧȓȚȞǻȥȟȰȢțȜª
ǡȢȦȜȖȥȦȤȔȩȧȘȜȦȜȡȜȣșȤșȘȞȔȦȔȥȦȤȢȨǻȫȡȜȠȜțȠǻ
ȡȔȠȜȖȡȔȖȞȢȟȜȬȡȰȢȠȧȥȖǻȦǻ ȡșȕȢȥșȟȢȩȔȦȔȓȗȡȓȦȔ 
ȡȔȣȢȖȡȲǿ ǻȡȦȜȠȡȜȝ șȣǻțȢȘ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȁ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ
ȗȢȥȦȤȜȠ ȥȢȪ țȠǻȥȦȢȠ ȡȔȕȧȖȔǿ ȥșȡȥȧ ȣȢȩȠȧȤȢȗȢ ȣȤȢ
ȖǻȭșȡȡȓȠȔȝȕȧȦȡȰȢȁȘȤȔȠȜȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓǗȢȘȡȢȫȔȥ
Ȫșȝ ȠȢȦȜȖ ȖȜȩȢȘȜȦȰ țȔ ȠșȚǻ ȧȞȤ ȕȧȦȦȓ ȡȔ ȤǻȖ șȡȰ
ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȜȝ ȠȔȡǻȨșȥȦȧȲȫȜ ȦșȠȧ ȥȖǻȦȢȖȢȁ ȘȜȥȗȔȤ
ȠȢȡǻȁ ȡșȖȟȔȬȦȢȖȔȡȢȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȕȧȦȦȓ ȓȞ ȦȔȞȢȗȢ
Ǖ ȭȢ Ț ȟȲȕȢȖ" Ǘ ȢȥȢȕȜȥȦȢȠȧ ȣȟȔȡǻ Ȗ ȞȢȡȞȤșȦȡǻȝ
ȟǻȤȜȫȡǻȝ ȥȜȦȧȔȪǻȁ ȖǻȤȬȔ ©1 1 — ǡșȡǻ ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ
ȠȜȡȔȟȢª ȟȲȕȢȖ ȖȦǻȟșȡȔ Ȗ ȢȕȤȔțǻ ȧȞȤ ȘǻȖȫȜȡȜ ȘȢȟȔǿ
ȘȜȥȗȔȤȠȢȡǻȲ ȤȓȦȧǿ ȘȧȬȧ ȩȟȢȣȫȜȞȔ ȖǻȘ ȘȧȩȢȖȡȢȁ
șȡȦȤȢȣǻȁ Ȗ ȥȢȪ — ȣȤȜȦȟȧȠȟȲǿ ȥȦȤȔȩ ȖǻȘȥȧȖȔǿ țȔ
ȗȔȟȰȠȢȖȧǿ ȕȢȘȔȝ ȡȔ ȫȔȥ ȞȢȡȨȟǻȞȦ ȟȲȘȜȡȜ ț ȖȢȤȢȚȜȠ
ȥȢȪǻȧȠȢȠ ©Ƕ ȠȜ ȚȔȤȦȧȲȫȜ ȣȢȗȡȔȟȜ  ǬȧȚǻ ȓȗȡȓȦȔ
ȘȢ ȖȢȘȜª  Ǘ ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ Ț ȣȟȔȡǻ Ȫșȝ ȞȢȡȨȟǻȞȦ
țȢȥȦȔǿȦȰȥȓȡșȣȢȘȢȟȔȡȡȜȠȔȦȤȜȕȧȦȢȠǻȥȡȧȖȔȡȡȓȟȲȘȜȡȜ
Ȕ ȟȲȕȢȖ — ȟȜȬș ȖǻȫȡȢȲ ȁȁ ȤȢțȤȔȘȢȲ ǻ ȡȔȘǻǿȲ ȭȢ
ȡȔȘȔǿ ȖǻȤȬșȖǻ ȦȤȔȗǻȫȡȢșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȁ ȣȢȫȔȥȦȜ ȝ
ǻȤȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ
 
ǢȔȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȢȠȧȤǻȖȡǻȥșȡȥȢȖȢȨǻȟȢȥȡȔȥȜȫșȡǻȥȦȰ
ȠȢȦȜȖȧȟȲȕȢȖǻȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁȝȢȗȢȣȢȟǻȠȢȤȨȡȔ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ ȢȣȤȜȓȖȡȲȲȦȰȥȓ Ȗ ȬȜȤȢȞȢȠȧ ȤșȣșȤȦȧȔȤǻ
ȨȢȤȠ ǻ țȔȥȢȕǻȖ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȖȦǻȟșȡȡȓ ȪȰȢȗȢ ȠȢȦȜȖȧ —
ȖȦǻȟșȡȡȓ ȓȞ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȗȢ ȧ ȣȤȓȠȜȝ ȥȣȢȥǻȕ ȦȔȞ ǻ
ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢȗȢȖȤǻțȡȜȩȖȔȤǻȔȡȦȔȩǤȤȜȠǻȤȢȠȪǻȟȜȝ
ȬȔȤ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȠșȦȔȦșȞȥȦȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȞȟȔȘȔȲȦȰ
ȥȦȜȟǻțȢȖȔȡǻ ȧ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȡȔȝȫȔȥȦǻȬș ȣǻȥșȡȡȢȠȧ Șȧ
ȥǻ ȠȢȡȢȟȢȗȜ ȦȤșȦȰȢȁ ȢȥȢȕȜ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȣșȤȥȢȡȔȚȔ ț
ȣȤȔȖȜȟȔ — ȘǻȖȫȜȡȜ ǻȡȢȘǻ ȠȢȟȢȘȜȪǻ ǦșȤșȘ ȡȜȩ țȧ
ȥȦȤǻȫȔȲȦȰȥȓȣȤȜȞȟȔȘȜȝȣȢțǻȤȡȢȚȔȤȦǻȖȟȜȖȢȁǻȡȦȢȡȔȪǻȁ
©ǣȝ ȓ ȥȖȢȗȢ ȫȢȟȢȖǻȞȔª ©Ǩ ȣșȤșȦȜȞȧ ȩȢȘȜȟȔª  Ȗ
ȪǻȟȢȠȧ Ț ȘȢȠǻȡȧǿ ȡȔȥȦȤǻȝ ȠǻȡȢȤȡȜȝ ȦșȠȔ ȟȲȕȢȖǻ ȡș
ȭȔȥȟȜȖȢȁȦȔȞȢȁȭȢȡșȖǻȘȕȧȟȔȥȓ—ȫȜȦȢǻțȥȢȪȣȤȜȫȜȡ
©ȠȜȟȜȝȗȧȟȓǿțȘȤȧȗȢȲǕȘȤȧȗȔȓȦȔȓǥȢțȟȧȫȡȜȪȓ
țȟȔȓ  ǖȔȗȔȦȔȓ ȥȢȥǻȘȢȡȰȞȔª — ©ǣȝ ȣǻȬȟȔ ȓ ȧ ȓȤ țȔ
ȖȢȘȢȲª ©ǖșț ȤȢțȞȢȬǻ ȕșț ȟȲȕȢȖǻ  ǜȡȢȬȧ ȠȢȁ ȫȢȤȡǻ
ȕȤȢȖȜǨȡȔȝȠȔȩțȡȢȬȧª—©ǴȞȕȜȠșȡǻȫșȤșȖȜȞȜª
©ǤȢȟȲȕȜȟȔȥȓȓª©ǤȢȤȢȘȜȟȔȠșȡșȠȔȦȜª ȫȜȦȢȫșȤșț
ȡȔȗȟȧȥȠșȤȦȰȞȢȩȔȡȢȗȢ ©ǨȡșȘǻȟșȡȰȞȧȦȔȤȔȡșȥșȡȰȞȢª 
ȔȕȢȝȢȗȢȡșȥȣȢȘǻȖȔȡȧȣǻȘȥȦȧȣȡȧțȤȔȘȧ ©ǢȔȖȗȢȤȢȘǻȞȢȟȢ
ȕȤȢȘȧª ©ǖȧȟȢ ȤȢȕȟȲ ȭȢ ȫȜ ȗȧȟȓȲª  ȖȔȤǻȲȲȦȰȥȓ
ȦȧȚȟȜȖǻ ȠȢȦȜȖȜ ȘǻȖȢȫȢȗȢ ȕșțȦȔȟȔȡȡȓ ȝ ©ȕșțȞȢȩȔȡȡȓª
ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻțȟȢȁȡșȭȔȥȟȜȖȢȁȘȢȟǻ ©ǣȝȢȘȡȔȓȢȘȡȔª
©Ƕ ȕȔȗȔȦȔ ȓª ©ǜȔȞȧȖȔȟȔ țȢțȧȟșȡȰȞȔª ©Ǣș ȦȢȣȢȟȲ
ȖȜȥȢȞȧȲª©ǴȞȕȜȠșȡǻȠȔȠȢȡȔȠȜȥȦȢª©ǣȝȠȔȲȠȔȲ
ȓȢȫșȡȓȦȔª 
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ǙȖȔ ȠȢȠșȡȦȜ ȖȜȘȔȲȦȰȥȓ ȣȢȥȧȦȡǻȠȜ Șȟȓ ȩȔȤȔȞȦș
ȤȜȥȦȜȞȜȢțȡȔȫșȡȢȗȢǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȨȢȟȰȞȟȢȤȪȜȞȟȧȓȞ
ȣșȖȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȁȦȔȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȢȁȪǻȟȢȥȦǻ
ǡȢȠșȡȦȣșȤȬȜȝȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓȕǻȟȰȬȢȥȦǻȦȖȢȤǻȖȭȢ
ȡȔȟșȚȔȦȰȘȢȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȗȢȣșȤǻȢȘȧ ©ǣȝȢȘȡȔȓȢȘȡȔª
ȖȩȢȘȜȦȰ ȘȢ ȞȔțșȠȔȦȡȢȗȢ ȪȜȞȟȧ  ǻ ȣșȤȬȜȩ țȔȥȟȔȡȫȜȩ
ȤȢȞǻȖ ȞȢȟȜ ȭș ȥȖǻȚȜȠȜ ȝ ȢȥȢȕȟȜȖȢ țȔȗȢȥȦȤșȡȜȠȜ
ȕȧȟȜ ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȨȔȦȔȟȰȡȢȗȢ ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ țȟȔȠȧ ȕǻȟȰ
ȤȢțȟȧȫșȡȡȓ ǻț ȕȟȜțȰȞȜȠȜ ȥșȤȪȲ ȟȲȘȰȠȜ ȗǻȤȞș ȧȥȖǻ
ȘȢȠȟșȡȡȓǻȟȲțȢȤȡȢȥȦǻȡȔȘǻȝȡȔȟȲȕȢȖȢȥȢȕȜȥȦșȭȔȥȦȓ
ȣȤȜȤșȫșȡȢȥȦǻ ȡȔ ȘȢȖǻȫȡș ȥȜȤǻȦȥȦȖȢ ȢȘȜȡȔȪȦȖȢ ǫǻ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȖȜȟȜȖȔȲȦȰȥȓ ȦȢ Ȗ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡǿ ǻȡȦȜȠȡș
țȖșȤȡșȡȡȓȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓȘȢȞȢȩȔȡȢȁȚǻȡȞȜ ©ǘǜª
©ǴȞȕȜ țȢȥȦȤǻȟȜȥȓ ȠȜ țȡȢȖȧª  ȔȕȢ Ȗ ȤșȨȟșȞȥǻȲ ȡȔ
ȢȞȤșȠȜȝ șȣǻțȢȘ ț ȢȥȢȕȜȥȦȢȁ ©ǻȥȦȢȤǻȁ ȞȢȩȔȡȡȓª ©ǡȜ
ȖȞȧȣȢȫȪǻȞȢȟȜȥȰȤȢȥȟȜª©ǢșȠȢȟȜȟȔȥȓțȔȠșȡșª ȔȦȢȖ
ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȧȨȢȤȠȧ—ȥȣȢȠȜȡȠșȘȜȦȔȪǻȲ ©11—
ǡșȡǻ ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ ȠȜȡȔȟȢª  Ȗ ȦȧȚȟȜȖȜȝ ȤȢțȘȧȠ ȣȤȢ
ȥȖȢȲȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ©ǠǻȫȧȖȡșȖȢȟǻȘȡǻǻȡȢȫǻª©ǡȜȖȢȥșȡȜ
ȦȔȞȜ ȣȢȩȢȚǻª ȖȚș ȣǻȥȟȓ țȔȥȟȔȡȡȓ  — ©ǡȜȡȧȟȜ
ȟǻȦȔȠȢȟȢȘǻȁª ȘșȣȢȣȤȜȨȢȤȠȔȟȰȡȧȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰȧȦșȞȥȦǻ
ȠȢȦȜȖȧȟȲȕȢȖǻȢȥȦȔȡȡǻȝțȗǻȘȡȢțȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȲȟȢȗǻȞȢȲ
ȤȢțȖȜȦȞȧ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȘȧȠȞȜ ȟșȗȞȢȠȔ ȖǻȘȫȜȦȧǿȦȰȥȓ
Ȗ ȣǻȘȦșȞȥȦǻ ǤȤȜȥȖȓȫșȡǻ ȦșȠǻ ȟȲȕȢȖǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȣȢșțǻȁ ȨȢȟȰȞȟȢȤȡȢȣǻȥșȡȡȢȗȢ ȦȜȣȧ ȖǻȘȠǻȡȡǻ țȔ ȥȖȢǿȲ
ȚȔȡȤȢȖȢȲ ȣȤȜȤȢȘȢȲ ȦȔ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȜȠȜ ȢțȡȔȞȔȠȜ ȖǻȘ
ȦȖȢȤǻȖ ȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȟǻȤȜȫȡȜȩ ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ ȥȧȗȢȟȢȥȡǻ ȁȠ
ȧ ȥșȡȥȢȖȢȠȧ ȦȔ ǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡȢȠȧ ȣȟȔȡǻ ȣșȤșȕȧȖȔȲȦȰ
ȧ ȦȢȠȧ Ț șȠȢȪǻȝȡȢȠȧ ȤșȗǻȥȦȤǻ ǴȞȭȢ Ȗ ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ
ȦȖȢȤǻȖ ȤȔȡȡȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ©ǟȔȦșȤȜȡȔª
©ǧȢȣȢȟȓª ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª ©ǨȦȢȣȟșȡȔª ©Ǧȟș
ȣȔȓª  ȠȢȦȜȖ ȡșȭȔȥȟȜȖȢȁ ȘǻȖȢȫȢȁ ȟȲȕȢȖǻ ȚȜȖȜȦȰȥȓ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȲ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȕȔȟȔȘȡȢȲ ȦȤȔȘȜȪǻǿȲ ǻ ț
ȣȤȔȖȜȟȔǿșȟșȠșȡȦȢȠȥȲȚșȦȡȢȡȔȤȔȦȜȖȡȢȗȢȤǻȖȡȓȦȢȖ
ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȜȩȥȦȜȟǻțȔȪǻȓȩȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȜȩǻțȔȥȟȔȡȫȜȩ
ȟǻȦȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȠȢȖȡȧȦȤǻȬȡȲȣșȤșȔȞȪșȡȦȔȪǻȲȦȢȝȚș
ȠȢȦȜȖ țȔ țȢȖȡǻȬȡǻȠȜ ȢțȡȔȞȔȠȜ ȟȜȬȔȲȫȜȥȰ ȧ ȤȔȠȪȓȩ
ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȁȥȲȚșȦȜȞȜȪȰȢȗȢȤȔțȧȨȢȟȰȞȟȢȤȡȔȕȧȖȔǿ
ȡȢȖȢȁ ȨȧȡȞȪǻȁ — ȟǻȤȜȫȡȢȥȣȢȖǻȘȔȟȰȡȢȁ ȖȜȥȦȧȣȔǿ
ȞȢȤșȟȓȦȢȠȣȢȫȧȦȦǻȖǻȣșȤșȚȜȖȔȡȰȣȢșȦȔȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȠ
ȔȡȔȟȢȗȢȠ ȝȢȗȢ ȢȥȢȕȜȥȦȢȁ țȔ ȖȜȤȔțȢȠ ǖȔȟșȓ ©ȦȤȔȗșȘǻȁ
ȥȞȢȬșȡȢȗȢȪȖǻȦȧª ǖȔȟșȝǦǧȔȠȥȔȠȢǦ 
ǜȖȜȫȔȝȡȢȡșȣșȤșȕǻȟȰȬȧȝȠȢȚȢȤȥȦȞȢȥȦǻȣȤȢȖșȘșȡȢȁ
ȤȢțȘǻȟȢȖȢȁ ȟǻȡǻȁ țȤșȬȦȢȲ ȠȢȖȜȦȰȥȓ ȣȤȢ ȡȔȥȞȤǻțȡȜȝ
ȣȔȤȔȘȜȗȠȔȟȰȡȜȝȘȟȓǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻȠȢȦȜȖǧȢȚ
ȡș ȘȜȖȡȢ ȭȢ Ȗ ȣșȤȬȢȠȧ ȘȢȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȠȧ ȣșȤǻȢȘǻ
ȠȢȦȜȖ ȟȲȕȢȖǻ ȤȢțȖȜȖȔǿȦȰȥȓ ȥȧȦȦȲ ȡȔ ȘȖȢȩ ȤǻȖȡȓȩ ǻ
ȦȢ ȡș ȣȔȤȔȟșȟȰȡȜȩ Ȕ ȣșȤșȩȤșȥȡȜȩ ȤȢțȣȢȖǻȘȡȧ ȥȦȜȩǻȲ
ȡȔȥȞȤǻțȰȣșȤșȝȡȓȦȢȟǻȤȜȫȡȜȠȜȔȖȦȢȤȢȖȜȠȜȖǻȘȥȦȧȣȔȠȜ
ȞȢȠșȡȦȔȤȓȠȜ ȥșȡȦșȡȪǻȓȠȜ ©ǬȜ ȖȜȡȡȔ ȗȢȟȧȕȞȔ ȭȢ
ȗȢȟȧȕȔ ȟȲȕȜȦȰ"ª — ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ©ǦșȤȪș ȠȢǿ  Ǣș
ȣȟȔȫ ǟȔȦșȤȜȡȢª — ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȤȤ —  ǻț
ȦȖȢȤ ȔȠȜ țȘșȕǻȟȰȬȔ ȕȔȟȔȘȡȢȗȢ ȞȬȦȔȟȦȧ ȥȧȥǻȘȧȲȦȰ
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ȦȧȚȟȜȖǻ ȠȢȡȢȟȢȗȜ ȣȢȞȜȡȧȦȜȩ ȦȔ ȢȕȘǻȟșȡȜȩ ȞȢȩȔȡȡȓȠ
ȘǻȖȫȔȦ ©ǙȧȠȞȔ — ǗǻȦȤș ȕȧȝȡȜȝ ȖǻȦȤș ȕȧȝȡȜȝª
©ǙȧȠȞȔ — ǢȔȭȢ Ƞșȡǻ ȫȢȤȡǻ ȕȤȢȖȜª ©ǙǻȖȜȫǻȁ ȡȢȫǻª
ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȖǻȤȬ — ȖțǻȤșȪȰ ȣȢȘȜȖȧ ȗǻȘȡȢȁ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȁ
ȣȤȢȡȜȞȟȜȖȢȥȦǻȔȖȦȢȤȔȝȢȗȢȥȟȜȖșȣȢȖȡȢȗȢȤȢțȫȜȡșȡȡȓȖ
ǻȡȦȜȠȡǻȝȥȣȢȖǻȘǻȟǻȤȜȫȡȢȗȢȣșȤȥȢȡȔȚȔ ȡȔȣȜȥȔȡȢ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȧ ©ǣȞȥȔȡǻ ǟ««ȞȢª ȣȢșȠȧ ȡșțȔȞǻȡȫșȡȧ 
©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª Ȗ ȓȞǻȝ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡș ȤȢțȣȢȖǻȘȡș
ȡȔȫȔȟȢȦȔȞȠǻȪȡȢțȟȜȦșȥȦȢȣȟșȡșțȟǻȤȜȫȡȜȠȢțȡȔȫșȡȜȠ
ȧ ȖȥȦȧȣǻȣȤȜȥȖȓȦǻ ȗȟȜȕȢȞȢ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȠ ȭȢ ȝȢȗȢ
ȪǻȟȞȢȠȣȤȔȖȢȠǻȤȡȢȡȔțȖȔȦȜ©ȢȘȡȜȠț ȡȔȝǻȡȦȜȠȡǻȬȜȩ
ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔª ǙțȲȕȔ Ƕ ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ 
ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȡȓȡȔȬș—ǥșȘ ǕȖȣǻțȡǻȬȢȠȧȨȢȟȰȞȟȢȤ
ȪȜȞȟǻȣȢȘȜȕȧǿȠȢȣȤȔȖȘȜȖȢȕȔȟȔȘȡȧțȔțȠǻȥȦȢȠǻȥȦȜȟșȠ
ȤȢțȣȢȖǻȘȰ ©ǟȢȟȢ ȗȔȲ Ȗ ȫȜȥȦǻȠ ȣȢȟǻª  ǻț ȦȜȣȢȖȜȠ Șȟȓ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁ ȣȢșțǻȁ ȥȲȚșȦȢȠ ȣȤȢ ȨȔȦȔȟȰȡș ȞȢȩȔȡȡȓ
ȘȖȢȩȥșȥȦșȤȘȢȞȢțȔȞȔǶȖȔȡȔ
ǤȢȘǻȕȡǻ ȖȜȣȔȘȞȜ ȚȔȡȤȢȖȢȗȢ ȦȔ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȗȢ ȖțȔ
ǿȠȢȣȤȢȡȜȞȡșȡȡȓ ȣȤȜȤȢȘȡǻ Ȗ ȠșȚȔȩ ȘȢȤȢȕȞȧ ȢȘȡȢȗȢ
ȔȖȦȢȤȔ Ȗȥș Ț ȡș țȔȦȧȬȞȢȖȧȲȦȰ ȖǻȘȠǻȡȡȢȥȦșȝ ȠǻȚ
ȤǻțȡȜȠȜ șȦȔȣȔȠȜ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȁ șȖȢȟȲȪǻȁ ȡș țȠǻȡȲȲȦȰ
ȁȁ țȔȗ ȖșȞȦȢȤȔ Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȤȔțǻ ȗȢȖȢȤȜȠȢ ȣȤȢ
ȠȢȦȜȖ ȘǻȖȢȫȢȗȢ ȕșțȦȔȟȔȡȡȓ  Ȫșȝ ȖșȞȦȢȤ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢ
ȖǻȘ ©ȣȔȟȞȢȗȢ ȥȣǻȖȫȧȦȦȓ ȘȢ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȕșțțȔȩȜȥȡȜȩ Ȕ
ȤȔțȢȠ ǻț ȦȜȠ țȔ ȣȢșȦȢȠ ȠȔȝȚș ȥȖȓȦȜȩ ȧ ȥȖȢȁȝ ȡȔȝ
ȟȲȘȓȡǻȬǻȝ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȥȞȔțȔȦȜ ȕ șȞțȜȥȦșȡȪǻȔȟȰȡǻȝ
ȟȲȘȥȰȞǻȝȠȧȪǻª—ȕȤȧȦȔȟȰȡȢȣȢȗȔȡȰȕȟșȡȢȗȢȞȢȩȔȡȡȓǻ
ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔȝȢȗȢȥȦȤȔȚȘșȡȡȜȩȗșȤȢȁȡȰ ǢȢȖȜȫșȡȞȢǠ
ǧȔȠȥȔȠȢǦ ȖǻȘȗȟȜȕȢȞȢȗȢȣșȤșȝȠȔȡȡȓȚǻȡȢȫȢȲ
©țȟȢȲȘȢȟșȲªȭȢȕǻȟȰȬșȖǻȘȞȤȜȦǻȝǻȡȦȜȠǻțȔȪǻȁȢȣȢȖǻȘǻ
ȓȞȧȖȜȣȔȘȞȧ©ǡȔȤ·ȓȡȜȫșȤȡȜȪǻªȘȢȥȧȦȦȲȪǻȟȞȢȖȜȦȢȁ
ȥȔȠȢǻȘșȡȦȜȨǻȞȔȪǻȁ ț ȪȜȠȜ ȗșȤȢȁȡȓȠȜ ȖȟȔȥȡȢȁ ȘȤȔȠȜ
ȕșțȦȔȟȔȡȡȓȝȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ—țȁȩȡȰȢȲȘȤȔȠȢȲȖȣǻȥșȡȡȜȩ
ȦȖȢȤȔȩȡșȖǻȟȰȡȜȪȰȞȜȩȟǻȦ
ǛǻȡȢȫȜȝȤǻȘ ©ȗșȤȢȁȡǻª ȦȧȦȧȚȜȦȢȡșȖȜȣȔȘȞȢȖȢ—
ȡȜȠ ȠȔȤȞȢȖȔȡȢ ȣșȤșȩǻȘ ȘȢ ȘȤȧȗȢȗȢ ȠȢȠșȡȦȧ Ȗ ȩȔȤȔȞ
ȦșȤȜȥȦȜȪǻǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢțȔȥȟȔȡȫȢȗȢȨȢȟȰȞȟȢȤȪȜȞȟȧ
ǗȜȭșȖȚșțȔțȡȔȫȔȟȢȥȓȞȢȤȢȦȞȢȭȢȟǻȤȜȫȡǻȣșȤȥȢȡȔȚǻ
ȣșȤșȖȔȚȡȢȁȕǻȟȰȬȢȥȦǻȟȲȕȢȖȡȜȩȣǻȥșȡȰȥȔȠșȚǻȡȢȫȢȗȢ
ȤȢȘȧȦȖȢȤȜȡȔțȤȔțȢȞȥȞȔȚǻȠȢȣȔȤȧȕȢȫȜȩȠȢȡȢȟȢȗǻȖ
©ǢșȩȢȫȧȓȚșȡȜȦȜȥȓª©ǴȞȠȔȲȓȚȧȤȜȦȜȥȓª©ǢȔȭȢ
ȠșȡǻȚșȡȜȦȜȥȓ"ªȫȜȕȔȟȔȘȜ©ǨȦǻǿȁǟȔȦșȤȜȡȜªȘșȞȢ
ȩȔȡȡȲ ȘǻȖȫȜȡȜ ȘȢ ȠȜȟȢȗȢ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢ ț ȖǻȘȦǻȡȡȲ
ȤȢȠȔȡȦȜțȔȪǻȁ țȔȣȢȤȢțȰȞșȕȤȔȦȔȡȡȓȓȞǻȘșȔȟȰȡȧȨȢȤȠȧ
ȟȲȘȥȰȞȢȗȢȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓǿȘȜȡȢȗǻȘȡȧȫȢȟȢȖǻȞȔȠȢȤȔȟȰȡȧ
țȔȥȔȘȧ — ȦȔȞǻ ȦȖȢȤȜ ȥȞȟȔȘȔȲȦȰ ȞǻȟȰȞǻȥȡȢ ȡșțȡȔȫȡȧ
ȫȔȥȦȞȧ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȞȢȤȣȧȥȧ ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ ȘȢ
ȠǻȡȧǿȣȢȥȦȔȦȰ ȢȕȤȔțȠȢȦȜȖȦșȠȔ ȘǻȖȫȜȡȜȔȕȢȠȢȟȢ
ȘȜȪǻ ȖȟȔȥȦȜȖȢ ǛǻȡȞȜ ȓȞ ȢȥǻȕȡȢȗȢ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ
ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢȥȢȪȨșȡȢȠșȡȔȖȦǻȟșȡȡȓǻȡȢȥǻȓȡȔȝȖȜȭȢȁ
ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȖȔȤȦȢȥȦǻ — ȟȲȕȢȖǻȞȢȩȔȡȡȓ ț ȁȁ ȤȔȘȢȭȔȠȜ
ȡȔȘǻȓȠȜ ȠȧȞȔȠȜ ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓȠ ǻ ȭȔȥȦȓȠ ȥȖȓȦǻȥȦȲ ȦȔ
ȗȤǻȩȢȖȡǻȥȦȲǤȤȜȦȢȠȧ—țȔȥȦșȤșȚǻȠȢȥȓ—ȘȢȠǻȡȧǿȡș

ȦǻȟȰȞȜȧȨȢȟȰȞȟȢȤȪȜȞȟǻȥȨȢȤȠȧȟȰȢȖȔȡșȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ
ȖȜȖȢȘȜȦȰ ȣȢțȔ ȝȢȗȢ ȠșȚǻ ȣȢȬȜȤȲǿȦȰȥȓ ȡȔ Ȫǻȟȧ ǭșȖ
ȫșȡȞȢȖȧ ȥȣȔȘȭȜȡȧ ȢțȡȔȫȧȲȫȜ ȢȘȡȧ ț ȞȢȡȥȦȔȡȦȡȜȩ
ȤȜȥ ȘȧȬșȖȡȢȗȢ ȥȞȟȔȘȧ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȢȕȟȜȫȫȓ ȦȖȢȤȫȢȁ
ȣȢȥȦȔȖȜȠȜȥȦȪȓ
ǠǢȢȖȜȫșȡȞȢȧțȖ·ȓțȞȧǻțȪȜȠȗȢȖȢȤȜȦȰȧțȗȔȘȧȖȔȡǻȝ
ȣȤȔȪǻ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ©ȨșȠǻȡǻțȠª ǻ ȣȢȥȜȟȔǿȦȰȥȓ ȡȔ
Ǧ ǖȔȟșȓ ȞȢȦȤȜȝ țȢȞȤ Ȗ ȤȢțȖǻȘȪǻ ȣȤȢ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȲ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ țȔȧȖȔȚȧȖȔȖ ©ȥȖȓȦȢȦȔȦȥȦȖȢ ȓȞș
ȘȢȞȢȡȧǿȦȰȥȓ ȡȔ ȪǻȡȡȢȥȦȓȩ ȁȩ >țȢȕȤȔȚȧȖȔȡȜȩ ȔȖȦȢȤȢȠ
ȚǻȡȢȞ — ǥșȘ@ ǿȥȦȖȔ ǿ ȣȤȢȢȕȤȔțȢȠ ȥȖȓȦȢȦȔȦȥȦȖȔ
ȓȞș ȘȢȖșȤȬȧǿȦȰȥȓ ȧ ȣȢșȦȔ ȥȔȠȢȗȢ ȡȔȘ ȪǻȡȡȢȥȦȓȠȜ ȝȢ
ȗȢ ȖȟȔȥȡȢȁ ȘȧȬǻª ǖȔȟșȝ Ǧ ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ   ǜȔȧȖȔ
Țșȡȡȓ țȔȗȔȟȢȠ ȥȟȧȬȡș ȣȤȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȢȖȔȡȜȝ șȨșȞȦ
ȟǻȤȜȫȡȢȁ ǻȘșȡȦȜȨǻȞȔȪǻȁ ȖȚș ȝȬȟȢȥȓ ȖȜȭș  Ȕȟș Ȥǻȫ
ȧ ȦǻȠ ȭȢ ȖȢȡȢ ȡș ȖȜȫșȤȣȧǿ ȥȧȦǻ țȠǻȥȦȧ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ
©ȨșȠ ǻȡǻțȠȧ ǭșȖȫșȡȞȔª ȓȞȧ ǖȔȟșȝ ȤȢțȗȢȤȦȔǿ Ȗ
ȢȘȡȢȠȧ ț ȤȢțȘ ȥȖȢǿȁ ȣȤȔȪǻ ǗǻȘȠǻȡȡǻȥȦȰ ȧ ȣǻȘȩȢȘȔȩ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖ ȧȣȔȘȔǿ Ȗ ȢȞȢ ǢȢȖȜȫșȡȞȢ ȗȢȖȢȤȜȦȰ ȣȤȢ
ǭșȖȫșȡȞǻȖ ©ȨșȠǻȡǻțȠª ȖȢȫșȖȜȘȰ ȧ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȠȧ
ȣȟȔȡǻ ȖȖȔȚȔȲȫȜ țȔ ȡșȢȕȩǻȘȡș ȖțȓȦȜ ȦșȤȠǻȡ ȧ ȟȔȣȞȜ
ȭș ȝ ȘȢȘȔȦȜ șȣǻȦșȦ ©ȣȢșȦȜȫȡȜȝª ǶȡȔȞȬș Ȗ ǖȔȟșȓ
Ȗǻȡ ȦȟȧȠȔȫȜȦȰ ©ȨșȠǻȡǻțȠ ǭșȖȫșȡȞȔª Ȗ ȣȤȓȠȢȠȧ ȕșț
ȟȔȣȢȞ ȥșȡȥǻȖȜȩȢȘȓȫȜțȣȢțȜȪǻȝ—ȣȤȜȦȢȠȧȣȢȖșȤȩȢȖȢ
ȣȢȘȔȡȜȩ — ȨȤȢȝȘǻȖȥȰȞȢȗȢ ȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻțȧ ǢȔ ȝȢȗȢ
ȣȢȗȟȓȘȣȢȫȧȦȦȓȣȢșȦȔ©ȞȤȜȥȦȔȟǻțȧȖȔȟȜȥȓȟșȗȬșȖȢȞȤȧȗ
ȣȢȥȦȔȦșȝȚǻȡȢȫȜȩȓȞȠȧȚșȥȰȞȜȩªȦȢȠȧȭȢȦȔȞǻȝȢȗȢ
ȣȢȫȧȦȦȓ ©Ȗ·ȓțȔȟȜȥȓ ! ȕǻȟȰȬș ǻ ȟșȗȬș ț ǿȥȦȖȢȠ
ȚǻȡȢȫȜȠªȦȔȝȥȔȠȔ©ȣȥȜȩǻȞȔǭșȖȫșȡȞȔȥȞȟȢȡȲǿȦȰȥȓ
ȘȢȖȫȧȖȔȡȡȓȥșȕșȣșȤșȘȧȥǻȠȖȚǻȡȢȫȧȨȢȤȠȧª ǧȔȠȥȔȠȢ
Ǧ ǗȔȤǻȔȪǻǿȲȡȔȖșȘșȡȢȁȦșțȜȖȞȡǦǖȔȟșȓǿȭș
ȢȘȡșȦȖșȤȘȚșȡȡȓȣȤȢȡȔȫșȕȦȢȖȟȔȥȦȜȖȜȝǭșȖȫșȡȞȢȖǻȓȞ
ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻȝȣȢșȦȢȖǻȦȔȞțȖȔȡȜȝșȡȘǻȠǻȢȡȥȰȞȜȝȠȢȦȜȖ
ȭȢȘȢȥȟǻȘȡȜȞȡȔȠȔȗȔǿȦȰȥȓȧȡȔȢȫȡȜȦȜȡȔȣȤȜȞȟȔȘǻȖǻȤȬȔ
©11—ǡșȡǻȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝȠȜȡȔȟȢªȖȕȔȫȔȲȫȜȖȡȰȢȠȧ
ȖȥȰȢȗȢ ȟȜȬș ȖȜȓȖ ȘȜȦȓȫȢȗȢ ǻȡȨȔȡȦȜȟǻțȠȧ ȞȢȦȤȜȝ
ȠȢȖȟȓȖ țȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓ Ȗ ȘȧȬǻ țȤǻȟȢȗȢ ȫȢȟȢȖǻȞȔ ȡȔȤȔțǻ
Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȖȜȗȟȓȘǻ ©ȡșȠȧȚșȥȰȞȢȗȢª ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ
ȚǻȡȞȜ©ȟȲȕȢȖȡȢȗȢȥȞȟȢȡȧªȣșȤșȘȡșȲ©ȣȔȥȜȖǻțȠȧªȖ
ȟȲȕȢȖǻ ǧȔȠȥȔȠȢǦ 
ǦȟǻȘ țȔȥȦșȤșȗȦȜȥȓ ȭȢ ȥȦȧȘǻȓ ȣșȤȬȢȗȢ ȧȞȤ ȣȥȜ
ȩȢȔȡȔȟǻȦȜȞȔ ȞȤǻȠ ȘȢȖȢȟǻ ȡȔȁȖȡȢȗȢ ȥȣȤȢȭșȡȢȗȢ ©Ȗ·ȓ
țȔȡȡȓª ǭșȖȫșȡȞȔ ț ȨȤȢȝȘȜțȠȢȠ ȠǻȥȦȜȦȰ ǻ ȥȟȧȬȡǻ
ȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓ — ȣȤȜȠǻȤȢȠ ȣȤȢ ȤșȟǻȗǻȝȡǻȥȦȰ ȣȢșȦȔ
ȔȕȢ ȣȤȢ șȟșȠșȡȦȜ ȠǻȥȦȜȪȜțȠȧ Ȗ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȔȩ ǧȢȚ
ȣȢȟșȠǻȞȧ ț ȣȤȔȪșȲ ǖȔȟșȓ ȠȢȚȡȔ ȕȧȟȢ ȕȜ ȖȖȔȚȔȦȜ
țȔȣǻțȡǻȟȢȲ ǻ țȔȝȖȢȲ ȓȞȕȜ ȡș ȥȰȢȗȢȘȡǻȬȡǻ ȖǻȘȗȢȠȢȡȜ
ȦȢȗȢ ©Ȗ·ȓțȔȡȡȓª ǶȘșȦȰȥȓ țȖǻȥȡȢ ȡș ȣȤȢ ȖȜȣȔȘȞȜ
ȕșțȥȢȤȢȠȡȢȗȢ ȣșȤșȞȤȧȫșȡȡȓ ȕȤȧȦȔȟȰȡȢȁ ȥșȞȥȧȔȟǻțȔȪǻȁ
ȡȔ țȤȔțȢȞ ȤȢțȘ ©ǟȢȕțȔȤȰ ȱȤȢȦȜȫșȥȞȜȝª ȧ ȖȢȝȢȖȡȜȫȢ
ȧȞȤȔȁȡȢ ȦȔ ȬșȖȫșȡȞȢȨȢȕȥȰȞǻȝ ȞȡȜȚȫȜȡǻ ǡ ǘȤșȞȢȖȔ
ǟ ǙșȤșȖ·ȓȡȞȔ ǘ ǖȢȕȤȢȖȔ ©ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ —
ȞȤșȥȦȡȯȝȢȦșȪȧȞȤȔȜȡȥȞȢȗȢȡȔȪȜȢȡȔȟȜțȠȔª ǠȧȗȔȡȥȰȞ

ǠǳǖǣǗ

  — ȣȢȘǻȕȡș ȣȢțȔ ȤȔȠȞȔȠȜ ȡȔȧȞ ȣȢȟșȠǻȞȜ
Ǖȟș ȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓ ȭȢ ǻ Ȗ ȣȤȔȪȓȩ ȡșȣȢȤǻȖȡȓȡȡȢ Ȥșȥ
ȣșȞȦȔȕșȟȰȡǻȬȢȗȢ ȞȬȦȔȟȦȧ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ
ȡȔȘȦȢȘȢǻȡȦȜȠȡȜȩȁȁșȣǻțȢȘǻȖȔȦȔȞȢȚȘȢȦȖȢȤǻȖȣȢșȦȔ
ȘȢȖǻȟȰȡȢ ȝ ȠșȩȔȡǻȫȡȢ ȣȤȜȣȔȥȢȖȧȲȦȰȥȓ ȨȤȢȝȘǻȖȥȰȞǻ
ȥȩșȠȜǻȦȢȫȔȥȢȠȡȔȝȕǻȟȰȬȚȢȤȥȦȞǻȥȞȤȔȝȡǻȣșȖȡȢȲ
ȠǻȤȢȲȣȢȘȢȟȔȡǻȥȔȠȜȠǜǩȤȢȝȘȢȠȡșȞȔȚȧȫȜȖȚșȣȤȢ
ȣǻțȡǻȬȧ ȝ ȡȢȖǻȦȡȲ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȲ ǟǵ ǳȡǼ Ǖ ǕȘȟșȤ
ǚǩȤȢȠȠ 
ǤșȖȡȔ Ȥǻȫ Șȟȓ ȔȘșȞȖȔȦȡȢȗȢ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȤȜȥ ȣȥȜȩȢ
ȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȝ ȥȢȪǻȢȣȢȖșȘǻȡȞȢȖȢȗȢ ȦȜȣȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞ
ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻǻȓȞȠȜȥȦȪȓȣȢșȦȢȖȢȁȦȖȢȤȫȢȁȥȣȔȘȭȜȡȜ Ȕ
ȫȜȣȤȜȡȔȝȠȡǻȁȁțȡȔȫȡȢȁȫȔȥȦȜȡȜ ȖȔȚȟȜȖȢȖȤȔȩȢȖȧȖȔȦȜ
ȫȜȡȡȜȞȜȭȢȦǻǿȲȫȜȦǻǿȲȠǻȤȢȲȡȔȘȔȲȦȰȥȓȘȟȓȤȢțȗȟȓȘȧ
ȖȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȢȠȧȤȔȞȧȤȥǻȘȤȔȠȔȦȜȫȡǻȢȕȥȦȔȖȜȡȜǻ
țȟȔȠȡǻȠȢȠșȡȦȜȚȢȤȥȦȢȞȢȁȘȢȟǻȥȜȤǻȦȥȦȖȢ—ȓȞȧȥȧȦȢ
ȚȜȦȦǿȖȢȠȧȦȔȞǻȖȘȧȩȢȖȡȢȠȧȥșȡȥǻȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰȡșȖȘȔȟǻ
©ǻȥȦȢȤǻȁ ȞȢȩȔȡȡȓª ǻ ȣȢȟȜȬșȡǻ ȡȜȠȜ ȥșȤȘșȫȡǻ ȤȧȕȪǻ ȝ
ȣȥȜȩǻȫȡǻ ȞȢȠȣȟșȞȥȜ ȡșțȘǻȝȥȡșȡǻ ȠȤǻȁ ȣȤȢ ȣȢȘȤȧȚȡǿ
ȚȜȦȦȓ ȡȔȤșȬȦǻ ȣȢȣȤȢȥȦȧ ȣȤȜȤȢȘȡȜȝ Șȟȓ ȡȢȤȠȔȟȰȡȢȁ
ȟȲȘȜȡȜ ȫȜȡȡȜȞ ȥșȞȥȧȔȟȰȡȜȝ ȧȥș Ȫș — ȡșțȔȣșȤșȫȡǻ
ȤșȔȟǻȁ ȝȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǻ ȖȢȡȜ ȥȣȤȔȖȘǻȦȔȞȜ
ȖȣȟȜȖȔȟȜ ȡȔ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȦȢȗȢ ȭȢ ǢȢȖȜȫșȡȞȢ ȡȔțȖȔȖ
©ȣȢșȦȜȫȡȜȠȨșȠǻȡǻțȠȢȠªǭșȖȫșȡȞȔ
ǤȤȢȦș Ȫș ȟȜȬș ȢȘȜȡ ȕǻȞ ȥȣȤȔȖȜ ǕȘȚș ȔȚ ȡǻȓȞ ȡș
ȠșȡȬ ȤșȔȟȰȡȜȝ ǻ ȖȣȟȜȖȢȖȜȝ ȡǻȚ ȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȜȝ
ȫȜȡȡȜȞ — ȡȔȪ ȠșȡȦȔȟǻȦșȦ ȣȢșȦȔ ȥȣȢȞȢȡȖǻȫȡȔ
ȠȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȔ șȦȡȢȦȤȔȘȜȪǻȓ ȣȢȬȔȡȢȖȧȖȔȡȡȓ ȚǻȡȞȜ
ȖȜțȡȔȡȡȓȖȜȥȢȞȢȗȢȓȞȭȢȡșȥȞȔțȔȦȜ—ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȢȗȢ
țȡȔȫșȡȡȓ ȚǻȡȢȫȢȗȢ ȣșȤȖȡȓ Ȗ ȚȜȦȦǻ ȡȔȪǻȁ ȦȔ ȢȞȤșȠȢȁ
ȟȲȘȜȡȜǦȔȠșȪșȣȢȟȜȬȔǿȣȢțȔȤȔȠȪȓȠȜȥȖȢǿȁȞȢȡȪșȣȪǻȁ
ǖȔȟșȝ ȡȔ ȭȢ ȥȟȧȬȡȢ țȖșȤȡȧȖ ȧȖȔȗȧ Ǘ ǤȔȩȔȤșȡȞȢ Ȗ
ȣșȤșȘȠȢȖǻȘȢȣșȤșȖȜȘȔȡȢȁȞȡ ȘȜȖǖȔȟșȝǦǧȔȠȥȔȠȢ
Ǧ 
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘ ȣȢȫȔȦȞȧ ȗșȡșȦȜȫȡȢ țȔȞȢȤǻȡșȡȜȝ —
ȠȢȤȔȟȰȡȢ ȦȔ șȥȦșȦȜȫȡȢ — ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ ȕȔ ȖȜȁȠȞȢȖȢ
Ȗ ȡȔȪ ȦȤȔȘȜȪǻȁ ȡșȲ ȚȜȖȟȓȦȰȥȓ ȝȢȗȢ ȟȲȘȥȰȞȔ ȖȘȔȫȔ
ȝ ȣȢșȦȜȫȡȔ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ șȠȢȪǻȁ ȧȓȖȟșȡȡȓ ȣȤȢ ȘȢȕȤȢ
ǻ țȟȢ ȣȤȔȖȘȧ ǻ ȢȟȚȧ ȞȤȔȥȜȖș ǻ ȗȜȘȞș ȣȤȢ ȟȲȕȢȖ
ȦȔ ȁȁ ȥȜȠȧȟȓȞȤȜ ȣȢȦȖȢȤȡǻ ȖȜȖȢȤȢȦȡǻ ȣșȤȖșȤțǻȝȡǻ
ȨȢȤȠȜ ©ȔȡȦȜȟȲȕȢȖª  ǗǻȘȦȔȞ ȥȣȤȜȝȠȔȡȡȓ ȘǻȖȢȫȜȩ
ǻ ȚǻȡȢȫȜȩ ȡșȭȔȥȦȰ ȠȧȞ ǻ ȞȤȜȖȘ ȭȢ ȡȜȠ ȣșȤșȝȡȓȦȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȧȣȢșțǻȲǿȡșȣȤȢȥȦȢȥȣǻȖȫȧȦȟȜȖȜȠ—ȖȢȡȢ
ȕȢȟǻȥȡȢ ȦȤșȣșȦȡȢ ȥȣǻȖȫȧȦȟȜȖș ǧȢȝ ȕǻȟȰ ȣȢȥȦǻȝȡȜȝ
ȡșȣȤȢȠȜȡȔȟȰȡȜȝȢȦȤȧȲǿȡȔȖǻȦȰȭȔȥȟȜȖǻȩȖȜȟȜȡȜȞȢȟȜ
ȣȢșȦȖșȥșȟȜȦȰ©ȥȦȔȤǻȁȢȫǻªȠȜȟȧȖȔȡȡȓȠ©ȣȤșȡșȣȢȤȢȫȡȢ
ȠȢȟȢȘȢȲª ȞȤȔȥȢȲ ȘǻȖȫȜȡȜ ©Ƕ ȥȦȔȡȢȠ ȗȡȧȫȜȠ ǻ
ȞȤȔȥȢȲª ȕȢȝȢȗȢȡșȣȢȟȜȬȔǿȦȤȜȖȢȗȔțȔȁȁȠȔȝȕȧȦȡȲ
ȘȢȟȲ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȚȢȤȥȦȢȞȢȠȧ ȥȖǻȦǻ ©ǪȦȢ ȧȞȤȜǿ  ǣȘ
țȟȔ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ Ȗ ȫȔȥ ȟȜȩȜȝ"  ǪȦȢ ȥșȤȪș ȫȜȥȦșǿ
ȡȔȗȤǻǿ  ǣȗȡșȠ ȟȲȕȢȖǻ"ª ǧȔ Ț ȘȧȬșȖȡȔ ȦȤȜȖȢȗȔ ȦȢȝ
Țș ȥșȤȘșȫȡȜȝ ȣȢȤȧȩ ȥȣǻȖȫȧȦȦȓ ȣșȤșȝȠȔǿ ȞȢȤȢȦȞȜȝ
ȟǻȤȜȫȡȜȝȤȢțȘȧȠ©ǙǻȖȫȔȟȲȕșȫȢȤȡȢȕȤȜȖșª©ǴȗȟȓȡȧȖ
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ȣȢȘȜȖȜȖȥȓ —  ǧȔ ȔȚ ȣȢȩȜȟȜȖȥȓ  ǟȢȠȧ ȖȢȡȢ ȣȜȖȢ
ȡȢȥȜȦȰ"  ǬȢȠȧ ȕȢȥș ȩȢȘȜȦȰ"ª ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȫȧȖȔǿ
ȡșȣȢȕȢȤȡȧ ȖȡȧȦȤǻȬȡȲ ȣȢȦȤșȕȧ ȖǻȘȘȔȦȜ ȥȖȢȲ ȦȤȜȖȢȗȧ
ȝȕǻȟȰȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻȖǻȡ ȠȧȥȜȦȰ ©ȥȣȜȥȔȦȰȡșȥȔȠȢȖȜȦȧª
ȥȞȤȜȖȘȚșȡȧțȔȗȧȕȟșȡȧǡȔȤȜȡȧȓȞȕȔȗȔȦȰȢȩǻȕȔȗȔȦȰȢȩ
ȁȁȥȦȤȔȚȘșȡȡȜȩȣȢȥșȥȦșȤȕȢȥȣȢȗȔȘȣȤȢȡșȁȣȢțȕȔȖȟȓǿ
ȣȢșȦȔ ȘȧȬșȖȡȢȁ ȤǻȖȡȢȖȔȗȜ ©ǢșȡȔȫș ȪȖȓȬȢȞ Ȗ ȥșȤȪș
ȖȕȜȦȜȝǣȪȲǡȔȤȜȡȧȓȡȢȬȧª ©ǡȔȤȜȡȔªȤȤ— 
 
ǬȜ ȡș ȡȔȝȗȢȥȦȤǻȬȜȝ ȠȢȤȔȟȰȡȜȝ ©ȪȖȓȬȢȞª Șȟȓ
ǭșȖȫșȡȞȔ—ȘȢȟȓȧȞȤȣȢȞȤȜȦȞȜȦȔȁȁȕȔȝȥȦȤȓȦȜȁȩȡȲ
ȘȢȟȲ ȣȢșȦ ȥȣȤȜȝȠȔǿ ȓȞ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȲ ȦȔ ȚȔȩȟȜȖȜȝ
ȡȔȥȟǻȘȢȞ ©ȔȡȦȜȟȲȕȢȖǻª ȓȞ ȥȞȤȔȝȡǻȝ țȟȢȫȜȡȡȜȝ ȖȜȓȖ
ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻȟȲȘȥȰȞȢȁțȟȢȕȜȠȢȤȔȟȰȡȢȁȘșȗȤȔȘȔȪǻȁ
©ǴȣȤȢȥȟȰȢțȜ—ȞȔȚșǭșȖȫșȡȞȢȣȢȤǻȖȡȲȲȫȜȥșȕșț
ȖȢȤȢȡȢȠȭȢ´ȡșȣȢȗȢȘȧȟȲȘȓȠȞȤȓȫșµ—ȦȔȣșȫȔȟȰ
ǧȔ ȣȤȢ ȕȔȝȥȦȤȓȦ ȢȦȜȩ ȟșȘȔȫȜȩ  ǪȢȦȰ ǻ ȡǻȞȢȠȧ ȁȩ ȡș
ȚȔȟȰ  ǥȢțȞȔțȧȲ ȦȔ ȣȟȔȫȧ  ǡșȡǻ ȁȩ ȚȔȟȰª ©ǡȔ
ȤȜȡȔª ȤȤ —  ǛȔȟȰ ȣȟȔȫ ȥȟȰȢțȜ ț ȤǻȖȡȓ
ȢȥȢȕȜȥȦȢȗȢȖȜȩȢȘȓȦȰȡȔȤǻȖșȡȰțȔȗȔȟȰȡȢȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȜȝ
ȣȢșȦ ȕȟȔȗȔǿ ǖȢȗȔ ȭȢȕ ȘȔȤȧȖȔȖ ȝȢȗȢ ȥȟȢȖȔȠ ȦȔȞȧ
©ȥȖȓȦȧȲȥȜȟȧªȓȞȔȣȤȢȕȜȟȔȕȥșȤȪȓȟȲȘșȝȣȤȢȕȧȘȜȟȔ
Ȗ ȡȜȩ ȚȔȟȰ ȘȢ ©ȠȢȁȩ ȘǻȖȫȔȦȢȞª ǻ ȡȔȖȫȜȟȔ ©ȣȧȦȓȠȜ
ȘȢȕȤȜȠȜ ȩȢȘȜȦȰ  ǦȖȓȦȢȗȢ ǘȢȥȣȢȘȔ ȟȲȕȜȦȰ  Ƕ
ȕȤȔȦȔ ȠȜȟȢȖȔȦȰª ©ǡȔȤȜȡȔª ȤȤ —  ǧșȠȔ
ȣȢȞȤȜȦȞȜȦȔȁȁȕșțȖȜȡȡȢȖȜȡȡȢȁȘȜȦȜȡȜȡșȓȖȡȢȖȟȔȥȦȜȖȢ
ȡȔȦȓȞȢȠ ȧȗȔȘȧǿȦȰȥȓ ȖȚș Ȗ ©ǤȤȜȫȜȡȡǻȝª ȘȔȟǻ țȔ
ȖȜȤȔțȢȠ ȡș ȖșȟȰȠȜ ȭȢȣȤȔȖȘȔ ȞȢȤșȞȦȡȜȠ  ǤȟȲȭȔ
©ȡȔȖ·ȓțȟȜȖȢª ȤȔȘȬș — ȡȔȥȞȤǻțȡȢ ȣȔȤȔȘȜȗȠȔȟȰȡȢ
ȣȤȢȩȢȘȜȦȰȞȤǻțȰȧȥȲǭșȖȫșȡȞȢȖȧȦȖȢȤȫǻȥȦȰȡȔȕȧȖȔȲȫȜ
ȞȢȡȥȦȔȡȦȡȢȗȢȔȤȩșȦȜȣȡȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓǫȓȦșȠȔȖȜȓȖȟȓǿ
Ȥǻțȡǻ ȔȥȣșȞȦȜ ȥȢȪ ȡȔȪ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȜȝ ȠǻȨȢȟȢȗ
ȗșȡȘșȤȡȜȝ ȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȜȝ  ǻ ȡȔȘțȖȜȫȔȝȡȧ ȥșȡȥȢȖȧ
ȠǻȥȦȞǻȥȦȰȧȕȜȤȔȲȫȜȧȥȖȢȁȠșȚǻȘȢȥȦȢȦȧțȘȔȖȔȟȢȥȰȕȜ
ȢȥȢȕȜȥȦȢȢȞȤșȥȟșȡǻȭȢȕȡșȥȞȔțȔȦȜȥȧȦȢȣȤȜȖȔȦȡǻȦȔȞǻ
ȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡǻ ȕșț ȣșȤșȥȔȘȜ — Ȗǻȫȡǻ ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȢ
șȦȜȫȡǻ ȝ ȘȧȩȢȖȡȢȦșȢȟȢȗǻȫȡǻ ȣȜȦȔȡȡȓ ȓȞ ȘȢȕȤȢ ǻ țȟȢ
ȟȲȕȢȖ ǻ ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ ȗȤǻȩ ǻ ȣȢȞȧȦȔ ȞȔȤȔ ǻ ȣȤȢȭșȡȡȓ
ȣȤȔȖȢ ȟȲȘȜȡȜ ȡȔ ȖȜȕǻȤ ǻ ȣȤȢȕȟșȠȔ ȦșȢȘȜȪșȁ — ȖȜ
ȣȤȔȖȘȔȡȡȓǖȢȗȔ ȧ©ǤȤȜȫȜȡȡǻȝª©ǜȔȭȢȚǧȜȞȔȤȔǿȬ
ȁȁȠȢȟȢȘȧ"ª ǙȢȪȜȩȣȜȦȔȡȰǻȭșȣȢȖșȤȡșȠȢȥȓ
ǤȢțȔȬȟȲȕȡȔ ȗȤǻȬȡȔ ȟȲȕȢȖ — ȓȖȜȭș țȔȗȔȟȰ
ȡȢȟȲȘȥȰȞș ȝ ȥȣȢȞȢȡȖǻȫȡș Ȕȟș ȧ ȦȢȠȧ ȖȔȤǻȔȡȦǻ ȣȢ
ȞȤȜȦȞȜ ȓȞȜȝ ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȢȕȟșȠȔ ȡȔȕȧȖȔǿ
ȔȞȪșȡȦȧȖȔȡȡȓ ȡȔȪ ȦȜȣȢȖȢ ȧȞȤ ȡȔ ȭȢ ȕȧȟȜ ȥȖȢȁ
ȣȤȜȫȜȡȜ ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ ȣǻȘȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȜȝ ȥȦȔȡ ǨȞȤȔȁȡȜ
ǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻ ȠǻȚȡȔȪ ȖțȔǿȠȜȡȜ ȞȢȡȨȟǻȞȦȜ ȡȢȤȠȜ
ȚȜȦȦȓ ǧȢȠȧ Ȗ ©ǟȔȦșȤȜȡǻª ȭȢ ȥȧȦȦȲ ȖǻȘȞȤȜȖȔǿ ȦșȠȧ
ȣȢȞȤȜȦȞȜ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȡȔ ȣșȤșȘȡǻȝ ȣȟȔȡ
ȖȜȩȢȘȜȦȰ ȫȜȡȡȜȞ ©ȠȢȥȞȔȟȰȥȦȖȔª ȓȞ ȘȚșȤșȟȔ ȘǻȖȢȫȜȩ
ȞȤȜȖȘ ǻ ȤȢțȕȜȦȜȩ ǻȟȲțǻȝ ©ǟȢȩȔȝȦșȥȓ ȫȢȤȡȢȕȤȜȖǻ 
ǧȔȡșțȠȢȥȞȔȟȓȠȜª—ȦȔȞȣȢȫȜȡȔǿǭșȖȫșȡȞȢȣȢșȠȧ
ȣȢȓȥȡȲȲȫȜȥȖȢȲȣșȤșȥȦȢȤȢȗȧȦȜȠȭȢ©ȠȢȥȞȔȟǻ—ȫȧȚǻ
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ȟȲȘșª ȤȤ— ǬȧȚȜȡȥȦȖȢȠȢȥȞȔȟȓȖȜțȡȔȫșȡȢȦȧȦ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻǿȲ ȞȢȟȢȡǻțȔȦȢȤȔ Șȟȓ ȓȞȢȗȢ ȟȲȕȢȖȡȔ ȗȤȔ ț
ȞȤȔȥȧȡșȲ©ȦȧȕǻȟȞȢȲªȟȜȬșȦȜȠȫȔȥȢȖȔȖȦǻȩȔȣȤȜǿȠȡȔ
țȔȕȔȖȞȔ ©ǡȢȥȞȔȟȰ ȟȲȕȜȦȰ ȚȔȤȦȧȲȫȜ  ǛȔȤȦȧȲȫȜ
ȞȜȡșǤǻȘșȖȥȖȢȲǡȢȥȞȢȖȭȜȡȧǕȘǻȖȫȜȡȔȗȜȡșª
ȤȤ— ǧȔȞȗȜȡȧȦȰȗșȤȢȁȡȓȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȢȁȣȢșȠȜ
©ǦȟșȣȔȓª ǟȔȦșȤȜȡȔ ț ȁ ȤșȘ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ ȞȤȜȡȜȪǻª
©ț ȠȢȥȞȔȟȓȠȜ  ǙșȥȰ ȣȢȠȔȡȘȤȧȖȔȟȔª ȤȤ — 
ȘȤȧȚȜȡȔ ȗșȤȢȓ ȣȢșȠȜ ©ǡșȚ ȥȞȔȟȔȠȜ ȡșȡȔȫș țȟȢȘǻȝª
©ǡȢȥȞȢȖȞȢȲȖȥȲȘȧǪȜȟȓǿȦȰȥȓªȤȤ— ǧȔȞȔ
ȚȡșȖǻȘȤȔȘȡȔȘȢȟȓȥȣǻȦȞȔȟȔȕǻǘȔȡȡȧ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª—
ȣȢșȠȔ ȦȔ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȔ ȣȢȖǻȥȦȰ  ȓȞȕȜ ȡș ȭȔȥȟȜȖȜȝ
țȕǻȗȢȕȥȦȔȖȜȡȘȢȕȤǻȟȲȘȜǻȗȢȟȢȖȡȢ—ȖȥșȣșȤșȠȢȚȡȔ
ȥȜȟȔȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȁȟȲȕȢȖǻ
ǨȦǻȠțȖșȤȡǻȠȢȧȖȔȗȧȭȢ©ȠȢȥȞȔȟȰȥȦȖȢªȖǭșȖȫșȡȞȔ
ȡȔȤȔțǻ ȝȘșȦȰȥȓ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȣȤȢ ȠȢȦȜȖ ȟȲȕȢȖǻ ȫȜ
ȧȦȢȫȡǻȠȢ©ȔȡȦȜȟȲȕȢȖǻªȟȢȞȔȟȰȡȢ—ȦșȠȧȣȢȞȤȜȦȞȜ 
ȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓȡșȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖȢȖȠȢȥȞȢȖȢȕȟȜȫȫǻȔȘȚș
Ȫș ȓȖȜȭș ȡș ȦǻȟȰȞȜ ǻ ȡș ȣȤȢȥȦȢ șȦȡǻȫȡȢȗȢ ȗșȢȣȢȟǻȦ
ȫȜ ȖȜȁȠȞȢȖȢ ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȣȢȤȓȘȞȧ ǡȔǿ ȤȔȪǻȲ ȥȧ
ȫȔȥȡȔ ȘȢȥȟǻȘȡȜȪȓ ȞȢȟȜ ȢȥȦșȤǻȗȔǿ ȖǻȘ ȦȔȞȢȗȢ ȣǻȘȩȢȘȧ
ȘȢ ȣȤȢȕȟșȠȜ — ȓȞ ǻț ȕȧȪǻȠȦȢ ǿȘȜȡȢ ȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȜȩ
ȥȢȪǻȢȟȢȗǻȫȡȢȞȟȔȥȢȖȜȩ ȠȔȤȞȥȜȥȦȥȰȞȜȩ ȣȢțȜȪǻȝ ȦȔȞ
ǻ Ȗ țȔȖȧȚșȡȢȠȧ ȡȔȪǻȢȡȔȟȤȔȘȜȞȔȟǻȥȦȥȰȞȢȠȧ ȤȔȞȧȤȥǻ
ȘȜȖ ǡȢȞȟȜȪȓ ǡ ǤȢȞȤȜȦȞȔ Ȗ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǤȥȜȩȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȔ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓ  ǦǻǬ  ǔ  
ǢșȧȣșȤșȘȚșȡȜȝȖǻȟȰȡȜȝȖǻȘȢȕȢȩȞȤȔȝȡȢȭǻȖȣȢȗȟȓȘȡȔ
ȬșȖȫȖșȤȥǻȁȦșȠȜȣȢȞȤȜȦȞȜȖǻȘȞȤȜȖȔǿȘȢȥȦȢȦȧȬȜȤȢȞȜȝ
ȥȣșȞȦȤȞȤȜȦșȤǻȁȖȘșȣȢȤȓȘǻțȡȔȪȥȢȪǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȜȠǿ
ȠǻȥȪșǻȘȟȓȞȤȜȦșȤǻȁȖǻȡ—ȠșȡȦȔȟȰȡȢȗȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ
ȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȢȗȢ ǻȡȦȤȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ǦȣȤȔȖȘǻ
ȕȢ ȥșȤșȘ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ țȗȔȡȰȕȟșȡȜȩ ȘǻȖȫȔȦ ȡș ȦǻȟȰȞȜ
ȞȤǻȣȔȫȞȔ ȡȔȝȠȜȫȞȔ ȕșțȣȤȔȖȡȔ ȕȔȝȥȦȤȲȫȞȔ — ȘȢȡȰȞȔ
ȣȢȞȤȜȦȞȜ ©ǦȟșȣȔȓª ©ǟȔȣȜȦȔȡȬȔª  Ȕȟș ȦȔȞȢȚ ǻ
ȲȡȔ ȞȡȓȚȡȔ ©ǟȡȓȚȡȔª  ǻ ȗȢȡȢȤȢȖȜȦȔ ȘȢȫȞȔ ȦȜȦȔȤȓ
ȘȔȟșȞȢ ȡș ȢȥȦȔȡȡȰȢȁ ȟȲȘȜȡȜ Ȗ ȥǻȟȰȥȰȞǻȝ ǻǿȤȔȤȩǻȁ
©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª  ȕșțȡȔȘǻȝȡȢ ȖȜȗȟȓȘȔǿ ț ȣȢȩȢȘȧ ȥȖȢȗȢ
©ȠȢȥȞȔȟȓȣȤȢȝȘȜȥȖǻȦȔªȭșȢȘȡȔǧȜȦȔȤǻȖȡȔ—ȕǻȘȢȟȔȬȡȔ
ǧȜȦȔȤǻȖȡȔǢșȠȜȤǻȖȡȔ ȘȔȤȠȔ ȭȢ ©ȣȢȫșȥȡȢȗȢ ȤȢȘȧª
©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔǢșȠȜȤǻȖȡȔª  ǧȔ ȝ ȥȣȢȞȧȥȡȜȞ ȞȤȜȖȘȡȜȞ
ȘǻȖȫȔȦ ȖȜȡȧȖȔȦșȪȰ ȁȩȡǻȩ ȡșȭȔȥȦȰ ȡș țȔȖȚȘȜ ȠȢȥȞȔȟȰ
ȣȔȡȞȤǻȣȢȥȡȜȞ ©ǗǻȘȰȠȔª ©ȣȤȜȕȟȧȘȔȞȡȓțȰª ©ǟȡȓȚȡȔª 
ȔȕȢȤȢțȕșȭșȡȜȝȣȔȡȜȫ ©ǢșȥȣȔȟȢȥȓȔȡǻȫȓȞȠȢȤșª 
ǻȡȢȘǻ—ȥȖǻȝȚșȣȔȤȧȕȢȞȢȘȡȢȥșȟșȪȰȥȔȠȕȔȝȥȦȤȲȞ©ȦȔ
ȭșȝȧȕȢȗȜȝª ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª ȪșȠȢȚșȕȧȦȜȤȢȥȢȨǻȪșȤ
țȔȟȰȢȦȡȜȞ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȔȠȢȚșȝȦȔȞȜȝȥȢȕǻ©ȣȔȡǴȡª
©ǥȧȥȔȟȞȔª ȔȕȢ©ȟȓȩȟșȘȔȫȜȝª—ȣȔȡȥȰȞȜȝȧȣȤȔȖȜȦșȟȰ
©ǡȔȤȜȡȔª ȣȤȜȤȢȘȔȝȨȧȡȞȪǻȓȢȕȤȔțǻȖȢȕȢȩȣȢȟȓȞǻȖ
ȁȩȡȓȣȥȜȩȢȟȢȗǻȓȦȔȣȢȖșȘǻȡȞȔȥȧȦȢ©ȠȢȥȞȔȟȰȥȰȞǻª
ǕȣȤȢȦșȡșȠȢȚȡȔȡșȣȢȠǻȦȜȦȜȭȢȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȝȧ
ȣȢșȦȜȫȡȢȠȧȢȥȠȜȥȟșȡȡǻȦșȠȜȣȢȞȤȜȦȞȜȘȟȓǭșȖȫșȡȞȔ—
ȤȔȞȧȤȥȥȢȪǤȤȢȪșȥȖǻȘȫȜȦȰȡșȦǻȟȰȞȜȢȫșȖȜȘȡșȞǻȟȰ
Ȟǻȥȡș ȣșȤșȖȔȚȔȡȡȓ ©ȣȔȡȥȰȞȜȩª ȠȢȥȞȢȖȥȰȞȢ

©ȢȨǻȪșȤȥȰȞȜȩª ȥȲȚșȦǻȖ ȖȜȥȟȢȖȟșȡș ǡ ǡȢȞȟȜȪșȲ ȧ
țȗȔȘȔȡǻȝ ȖȜȭș ȥȦ țȔȧȖȔȚșȡȡȓ ȭȢ ȣȢȠǻȚ ȠȢȥȞȔȟȓȠȜ
ȕȧȟȜ ȠȢȖȟȓȖ ǻ ©ȞȢȟȜȬȡǻ ȧȞȤȔȁȡȪǻª ȡȔȖȤȓȘ ȫȜ ȦȧȦ
ȘȢȤșȫȡșȕȢȖǭșȖȫșȡȞȔȣȢȘǻȕȡȜȩȖȜȣȔȘȞǻȖȗȢȘǻȬȧȞȔȦȜ 
ǘȢȟȢȖȡȢ — ȥȖǻȝ ȥȢȪ ȣȤǻȢȤȜȦșȦ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȞȤȜȦȢ
ȠȔȡǻȨșȥȦȧǿ ©ǴȞȕȜ ȦȢȕǻ ȘȢȖșȟȢȥȓª  ȕȔțȧǿ ȡȔ ȡȰȢȠȧ
ȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓȣȤȢȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰțȘǻȝȥȡșȡȡȓ—ǻȦȢȕǻȟȰȬș
ȡǻȚ ȤȔȘȜȞȔȟȰȡȜȠ ȥȣȢȥȢȕȢȠ — ȘȢȞȢȤǻȡȡȜȩ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ
țȠǻȡ Ǚș ȝ ȣȢȘǻȟȜȥȓ ȣȢșȦȢȖǻ ȚȔȟǻ ȝ ȥȟȰȢțȜ ȡȔȘ ȘȢȟșȲ
©ȕșțȦȔȟȔȡȡȜȩ  ǙǻȖȫȔȦȢȞ ȡȔȞȤȜȦȜȩª ǭșȖȫșȡȞȢ ȦȧȦ
ǻȡ — ȗȡǻȖȡȜȝ ȤǻȬȧȫȜȝ ȦȢȝ ©ȞȜȠ țȔȝȡȓȟȢȥȰ ǻ țȔȣȔ
ȟȔȟȢª Ǿ ǡȔȟȔȡȲȞ  ǞȢȠȧ ȕȤȜȘȜȦȰ ȣȧȥȦȢȣȢȤȢȚȡǿ
ȣȤșȞȤȔȥȡȢȘȧȬȡș ȠȧȘȤȧȖȔȡȡȓ ȓȞȢȗȢȥȰ ȡȔȣȜȡȘȲȫșȡȢȗȢ
ȣȔȡȔ ȖȥȦȧȣ ȘȢ ȦȖȢȤȧ ©ǴȞȕȜ ȦȢȕǻ ȘȢȖșȟȢȥȓª ȡȔȣȜȥȔȡȢ
ȧȨȢȤȠǻȘǻȔȟȢȗȧțȔȖȦȢȤȢȠȤȢțȣȢȖǻȘȔȫșȠȥȞșȣȦȜȫȡȢȗȢ
Ȕȟș ȘȢȕȤȢțȜȫȟȜȖȢȗȢ ȥȣǻȖȤȢțȠȢȖȡȜȞȔ  ȞȢȦȤȜȝ ǻȤȢȡǻțȧǿ
ț ȡȔȠǻȤȧ ȔȖȦȢȤȔ ȡȔȖȫȜȦȜ ©ȬȔȡȧȖȔȦȜȥȰª ȞȤȜȖȘȡȜȞǻȖ
ȕǻȘȢȟȔȬȡȜȩȘǻȖȫȔȦ—ȢȦȜȩ©ȣȔȡȜȫǻȖȣȢȗȔȡȜȩªȦȢȕȦȢȡȔ
ȘȧȠȞȧȫȜȦȔȫȔȔȖȦȢȤȣȢȣȤȢȥȦȧ©ȖșȤțșȕǻȥȜțȡȔȭȢǧȔȝ
ȘȧȠȔǿ—ǡȜȦȢªǕȫȜȦȔȫȠȜȥȟȜȦȰȤșȔȟǻȥȦȜȫȡȢ©ǤȢȞȜ
ȥpȟȔ  ǤȢȞȜ ȣȔȡȜ Ȗ ȥșȟȔȩ  ǖȧȘȧȦȰ ȥȢȕǻ ȦȜȡȓȦȜȥȓ 
ǤȢȞȤȜȦȞȜ Ȗșȥșȟǻ  ǤȢ ȬȜȡȢȫȞȔȩ ț ȠȢȥȞȔȟȓȠȜª ȦȔȞ
ȭȢ ȔȖȦȢȤȢȖǻ ȡș ȖȔȤȦȢ ȝ ȦȧȤȕȧȖȔȦȜȥȓ ǧȢ Șș Ț ȖȜȩǻȘ"
Ǩȥș Ț ȔȖȦȢȤȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ ȡș ȣȢȟȜȬȔǿ ȡȔȘǻȁ ȣșȤșȞȢȡȔȦȜ
©ȣȔȡȓȦª ȤȢțȣȢȖǻȖȬȜ ȁȠ ȢȪȲ ȢȥȦȔȡȡȲ ȓȞ ȖȜȘȡȢ
ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȖȤȔȚȔȲȫȧ ȚȜȦȦǿȖȧ ǻȥȦȢȤǻȲ — ȠȢȚȟȜȖȢ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȰ ǫȲ ȖǻȘȣȢȖǻȘȰ ȧ ȞȢȚȡȢȠȧ ȤȔțǻ ȓȞȭȢ ȝȦȜ
țȔ ȨȢȤȠȔȟȰȡȢȲ ȟȢȗǻȞȢȲ ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ ȣȢȘǻȝ ȧ ȦȖȢȤǻ 
ȫȜȦȔȫșȖǻ ȣǻȘȞȔțȧǿ ȤȢțȣȢȖǻȘȰ ȔȖȦȢȤȔȡȔȤȔȦȢȤȔ ȣȤȢ Ȧș
ȓȞȢȘȜȡȩȟȢȣșȪȰȣȢȕȔȫȜȖȬȜȭȢ©ȣȔȡȜȫȡșȥȔȠȢȖȜȦȜȝª
©ȡșȘȢȟǻȦȢȞª ȧ ȕȔȟȪǻ ©ȦȔȞș ȦȖȢȤȜȦȰª ǻț ȘǻȖȫȜȡȢȲ
ȡșȘȢȖȗȢ ȘȧȠȔȲȫȜ ©ȭȢȡȔȝȠȢȟȢȘȬȜȝª ȗȔȤȓȫȜȝ  ©ǧȔ
ȖȜȟȔȠȜ ȣȔȡȔ  Ƕ ȣȤȢȥȔȘȜȖ ȠȢȖ Ȧȧ ȚȔȕȧ  ǜȔȥȦȢȗȡȔȖ
ȣȢȗȔȡșȪȰ  ǧȔ ȝ ȢȣȤǻȗȥȓª ǪȟȢȣȪȓ țȖǻȥȡȢ ©Ȗ ȦȲȤȠȧ
țȔȩȖȔȥȧȖȔȟȜª Ȕ ȦȔ ȘǻȖȫȜȡȔ ț ȣȢȫȧȦȦȓ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ
ȢȕȢȖ·ȓțȞȧ ȢȨǻȤȧȖȔȟȔ ȢȥȢȕȜȥȦȜȠ ȭȔȥȦȓȠ ȣȢȞȜȡȧȟȔ
ȖȟȔȥȡș Ȗșȥǻȟȟȓ ǻ ©ȣȢȠȔȡȘȤȧȖȔȟȔ  ǜȔ ȡșȖȢȟȰȡȜȞȢȠ
ȧȕȢȗȜȠǨǦȜȕǻȤªǧȧȦǻȦȔȞȕȜȠȢȖȜȦȜȧȞȤȖșȤȥǻȓ
ȚǻȡȢȫȢȗȢ ©ȘșȞȔȕȤȜțȠȧª ǻ ȞȢȤșȟȓȦ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȁ
ȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȜșȦȜȫȡȢȗȢȖȜȕȢȤȧ
ǨȣȢȖȡǻ țȘȔȖȔȟȢȥȰ ȕȜ ȣȤȢțȢȤȔ țȔ ȥȖȢȁȠ țȢȖȡǻȬȡǻȠ
ȥȲȚșȦȢȠǻȦșȤȡȔȤȡȢȲȞȢȠȣȢțȜȪǻǿȲȣȢșțǻȓ©ǴȞȕȜȦȢȕǻ
ȘȢȖșȟȢȥȓªȢȘȡȔȞǻțȣȢȗȟȓȘȧȥșȠȔȡȦȜȞȜȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ
ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȘȧȠȞȜȡșȦȔȞȔȣȤȢȥȦȔǻȧȗșȤȠșȡșȖȦȜȫȡȢȠȧ
ȣȟȔȡǻȡȔȘȔǿȦȰȥȓȘȢȤǻțȡȜȩȖȔȤǻȔȡȦǻȖǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁǣȘȜȡǻț
ȡȜȩȡȔȣȢțǻȤȡȔȝȕȟȜȚȫȜȝȘȢȠȔȤȞȥȜȥȦȥȰȞȜȩȧȓȖȟșȡȰȣȤȢ
ȞȟȔȥȢȖȧȕȢȤȢȦȰȕȧȦȔȠșȥȡȜȪȦȖȢȓȞȥȣȢȫȔȦȞȧȖȜȘȔǿȦȰȥȓ
ȖȢȫșȖȜȘȰ ȖȜȣȟȜȖȔǿ ț ȣȢțȜȪǻȁ ȡȔȤȔȦȢȤȔ ȖȜȓȖȟșȡȢȁ ȧ
ȖȥȦȧȣǻ ȤȤ— ȦȔțȣȢȘȔȟȰȬȢȁȝȢȗȢȤȢțȣȢȖǻȘǻȣȤȢ
ȥȪșȡȧȣȢȞȔȤȔȡȡȓȣȔȡȜȫȔȤȢțȣȧȥȡȜȞȔ ȤȤ— ǧȧȦ
ȥȣȤȔȖȘǻ ȖǻȘȫȜȦȧǿȦȰȥȓ ȣȢ ȥȧȦǻ ȡșȣȤȜȩȢȖȔȡȜȝ țȔȞȟȜȞ
ȘȢ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȤȢțȖ·ȓțȔȡȡȓ ȥȢȪ ȞȢȡȨȟǻȞȦȧ ȘȢ
ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ — țȔȠǻȥȦȰ ȟǻȕșȤȔȟȰȡȢȗȢ ȕȔțǻȞȔȡȡȓ

ǠǳǖǣǗ

©ȬȞȢȘȔ ȝ ȣȤȔȪǻª  — ȥȣȢȥȢȕȧ ȣȢȘȢȟȔȡȡȓ țȔȥȦȔȤǻȟȢȁ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȁȩȖȢȤȢȕȜȭȢțȖșȦȰȥȓ©ȣȔȡȜȖȥșȟȔȩªǣȘȡȔȞ
ȡȔȖȤȓȘȫȜȞȢȤșȞȦȡȢȦȟȧȠȔȫȜȦȜȦȖǻȤȧȪǻȟȢȠȧȡȔȢȥȡȢȖǻ
ȟȜȬșȘȖȢȩȝȢȗȢȫȔȥȦȜȡȣȢȟȜȬȔȲȫȜȣȢțȔȧȖȔȗȢȲȦȤșȦȲ
ȨǻȡȔȟȰȡȧȤȢțȣȢȖǻȘȰȣȤȢțȟȔȠȧȣȢȖșȘǻȡȪǻȘǻȖȫȜȡȜȣǻȥȟȓ
țȧȥȦȤǻȫǻ ț ȔȤșȬȦȔȡȦȔȠȜ ȦȔ ȁȁ ȔȞȦȜȖȡȧ ȥȔȠȢȚșȤȦȢȖȡȧ
ȘǻȲ — ©ȠȔȡȘȤȜª ȘȢ ǦȜȕǻȤȧ țȔ ȥȖȢȁȠ ȤȓȦǻȖȡȜȞȢȠ
ȦȜȠȫȔȥȢȠ ȓȞ Ȫȓ ȫȔȥȦȜȡȔ ȖȡȢȥȜȦȰ Ȗ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȲ
ȡȢȖǻ ǻ ȦȢ țȔȥȔȘȡȜȫȢ ǻȥȦȢȦȡǻ ȡȲȔȡȥȜ ǜ ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ
ȖȫȜȡȢȞ ȘǻȖȫȜȡȜ ȡȔȫșȕȦȢ ȣȢȦȖșȤȘȚȧǿ ȠȢȤȔȟȰȡȧ ȣȤȔ
ȖȢȦȧ ©ȠșȥȡȜȞȔ ȕșțȦȔȟȔȡȡȢȗȢª ǻ ȦȜȠ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢ ȖȜ
ȣȤȔȖȘȢȖȧǿțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȖȜȟȓȞȔȤȗȧȠșȡȦȧȖȕȢȤȢȦȰȕǻț
ȡșȗǻȘȡȜȞȔȠȜǜȘȤȧȗȢȗȢȖȕȧȖȔȟȰȭȜȡǻțȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡǻȝ
ȔȖȦȢȤȢȠȥȣșȤȬȧȥȖȢǿȠȧȥȣǻȖȤȢțȠȢȖȡȜȞȢȖǻ ©ȡșȖșȟȜȫȞȧ
ȡȔȦșª  Ȕȟș ȦȧȦȦȔȞȜ țȖșȤȡǻȠȢ ȧȖȔȗȧ ȣșȤșȔȘȤșȥȢȖȔȡǻȝ
ȬȜȤȢȞȢȠȧțȔȗȔȟȢȖǻȢȣǻȡǻȁȟȲȘȓȠ—ȧȪǻȝȕȧȖȔȟȰȭȜȡǻ
ȖǻȘȞȤȜȖȔǿȦȰȥȓǻȡȔȥȣșȞȦȖȟȔȥȦȜȖȢȧȦȖȢȤǻȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȓȡȔȥȦȤȢǿȖȔȣșȤșȔȞȪșȡȦȔȪǻȓ—ȖǻȘȣȢȫȔȦȞȢȖȢȗȢ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢȠȔȞȥȜȠȔȟǻțȠȧȘȢȥȦȖșȤȘȚșȡȡȓȠȢȤȔȟȰȡȜȩ
ȖȔȤȦȢȥȦșȝ ǠȲȕȢȖ — Ȕ ȨǻȡȔȟ ǻȥȦȢȤǻȁ — Ȫș ȥȔȠș ȔȣȢ
ȨșȢț ȟȲȕȢȖǻ Ȗ ȬȜȤȢȞȢȠȧ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȓȞ
ȡȔȝȖȜȭȜȝ ȖȜȓȖ ȟȲȘȓȡȢȥȦǻ — ȦȔȞȔ ȟȲȕȢȖ ȣȢȕȢȤȲǿ
ȣȢȫȧȦȦȓ ȣȢȠȥȦȜ ȥȦȔǿ ȣȤȢȦȜȖȔȗȢȲ țȟȔ ȝ ȧȦǻȟșȡȡȓȠ
ȘȢȕȤȔ ǗǻȘȦȔȞ ȣȢșțǻȓ țȔȖșȤȬȧǿȦȰȥȓ ȡȔ ȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡǻȝ
ȡȢȦǻȖȢȘȡȢȫȔȥȡȔȕȧȖȔȲȫȜȥșȡȥȧȥȢȪ ȣșȤșȥȦȢȤȢȗȜȖǻȘ
ȞȔȦȔȥȦȤȢȨǻȫȡȜȩ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ ȥȦȤȧȥǻȖ ǻ ȘȧȩȢȖȡȜȩ ȧȦȤȔȦ
ȭȢȁȩȣȢȦșȡȪǻȝȡȢȞȤȜȲȦȰȧȥȢȕǻȖȫȜȡȞȜȞȤȜȖȘȡȜȞǻȖȁȩȡǿ
ȡșȩȦȧȖȔȡȡȓ ȣǻȘȥȦȔȖȢȖȜȠȜ țȔȥȔȘȔȠȜ ȠȢȤȔȟǻ ȣȢȦȧȤȔȡȡȓ
ȦȖȔȤȜȡȡȜȠǻȡȥȦȜȡȞȦȔȠ
ǤȢȞȤȜȦȡȜȪȦȖȢȣȢȥȦȔǿȖǭșȖȫșȡȞȔȖȦȤȰȢȩȔȥȣșȞȦȔȩ
ȧȥȢȪ—ȓȞȢȘȡșțȣȢȦȖȢȤȡȜȩȣȢȤȢȘȚșȡȰȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȢȗȢ
ȞȤǻȣȢȥȡȜȪȦȖȔ țȡȔȞ ȝȢȗȢ — ǻ ȬȜȤȬș ȞȤǻȣȢȥȡȜȪȰȞȢȁ
ǻȠȣșȤǻȁȖȪǻȟȢȠȧ—ȔȠȢȤȔȟȰȡȢȥȦǻȘȧȩȢȖȡȢȗȢȞȔȟǻȪȦȖȔ
ȖȔȥȣșȞȦǻșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȠȧ—ȓȞȥȖǻȘȫșȡȡȓȗȟȢȕȔȟȰȡȢȁ
ȡșȘȢȥȞȢȡȔȟȢȥȦǻ ȥȖǻȦȢȕȧȘȢȖȜ ǻ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȣȤȜȤȢȘȜ ȡș
ȖȟȔȬȦȢȖȔȡȢȥȦǻ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓȧȥȖǻȦǻ ȡȔȤșȬȦǻ ȧ ȦȤșȦȰȢȠȧ
ȔȥȣșȞȦǻȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧȕȔȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȢȠȧȦǻȥȡȢ
ȣȢȖ·ȓțȔȡȢȠȧțȘȖȢȠȔȣȢȣșȤșȘȡǻȠȜȣȢȞȤȜȦȡȜȪȦȖȢ—Ȫș
ȥȞȤȔȝȡȓ ȨȢȤȠȔ ©ȔȡȦȜȟȲȕȢȖǻȣșȤȖșȤțǻȁª ȖȜȓȖ ȦșȠȡȜȩ
ȗȜȘșțȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȧȟȲȘȥȰȞȢȠȧȡșȥȖǻȘȢȠȢȠȧȫșȤșțȭȢ
ȠȢȦȜȖȣȢȞȤȜȦȞȜȫȔȥȦȢȗȧȥȦȢȣșȤșȣȟǻȦȔǿȦȰȥȓțȠȢȦȜȖȔȠȜ
țǼȖȔȟȦȧȖȔȡȡȓǻȡȪșȥȦȧ ©ǦȟșȣȔȓª©ǗǻȘȰȠȔª©ǟȡȓȚȡȔª 
ȤǻțȡȢȗȢȤȢȘȧȥșȞȥȧȔȟȰȡȜȩțȕȢȫșȡȰȔȕȢȣȥȜȩȢșȤȢȦȜȫȡȜȩ
ȔȡȢȠȔȟǻȝ ©ǨȦȢȣȟșȡȔª ©ǦȢȦȡȜȞª ©ǤșȦȤȧȥȰª  Ǩ
ȦȔȞȢȠȧ ȥȜȡȦșȦȜȫȡȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȦșȠȔ ȣȢȞȤȜȦȞȜ ȦȔ ȁȁ
ȣȢțȔȬȟȲȕȡȢȁ ȘȜȦȜȡȜ — ȕȔȝȥȦȤȲȞȔ — Ȗ ȧȥȰȢȠȧ
ȤȢțȠȔȁȦȦǻ ȖȔȤǻȔȡȦǻȖ ȥȲȚșȦȡȜȩ ȖșȤȥǻȝ ȥȧȣȤȢȖǻȘȡȜȩ
ȞȢȡȢȦȔȪǻȝȦȟȧȠȔȫȜȦȰȥȓȖȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖǻȓȞȓȖȜȭș
ț ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡș țȗȔȘȔȝȠȢ ȕǻȕȟǻȝȡǻ ȤșȠǻ
ȡǻȥȪșȡȪǻȁ — șȣǻțȢȘ ȞȤȢȖȢțȠǻȬȔȡȡȓ Ȗ ©ǫȔȤȓȩª ȣșȤș
ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ Ȧǻǿȁ Ț ȦșȠȜ Ȗ ©ǡȔȤǻȁª  ț ȘȤȧȗȢȗȢ — ǻ
ȗȢȟȢȖȡȢ—ȔȤȩșȦȜȣȡșȘȟȓȣǻȘȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȢȁțȔȞȤǻȣȔȫșȡȢȁ
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ǨȞȤȔȁȡȜ ȣȤȜȫǻȠ ȡș ȦǻȟȰȞȜ Ȗ ȚȜȦȦǿȖȢȠȧ ȣȢȕȧȦȢȖȢȠȧ
ȣȟȔȡǻ ȡș ȦǻȟȰȞȜ Ȗ ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ Ȕ ȝ Ȗ  ǻȥȦȢȤǻȢ ȦȔ
ȡȔȪǻȢȥȢȨ ȓȞ ȦșȠȔ ȨȔȦȔȟȰȡȢȗȢ ȣȢȤȧȬșȡȡȓ ȢȘȡȢȗȢ ț
ȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȜȩ ȦȔȕȧ ȡȔȪ ȘȧȩȢȖȡȢȥȦǻ ȝ ȠȢȤȔȟǻ ȓȞ
ȣȤȢȕȟșȠȔ ǻȥȦȢȤ ȣȤȢȞȟȓȦȦȓ ǨȞȤȔȁȡȜ — țȔȥȦȔȤǻȟȢȗȢ
ȥȜȡȘȤȢȠȧǻȠȣșȤȥȰȞȢȁȣȢȞȤȜȦȞȜ
 
ǥȢȥ ȨǻȟȢȥȢȨ Ǘ ǦȢȟȢȖȝȢȖ ȖȜȕȧȘȢȖȧȲȫȜ ȥȖȢȲ
ȠȢȖȜȦȰ ȕȜ ȦȜȣȢȟȢȗǻȲ ȟȲȕȢȖǻ ȡȔ ȣșȤȬș ȠǻȥȪș țȣȢ
ȠǻȚ ȦȤȰȢȩ ȦȜȣǻȖ ȥȦȔȖȜȦȰ ȟȲȕȢȖ ȕȔȦȰȞǻȖ ȘȢ ȘǻȦșȝ
ȡȔȗȢȟȢȬȧȲȫȜ ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ ȡȔ ȟȲȕȢȖǻ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞǻȝ ǻ
ȢțȡȔȫȧȲȫȜ ȁȁ ȓȞ DPRU GHVFHQGHQV ȟȲȕȢȖ ©ȡȜțȩǻȘȡȧª
ȤȢȥ ©ȡȜȥȩȢȘȓȭȧȲª ȦǻȟȰȞȜ ȡș ©ȥȡȜȥȩȢȘȓȭȧȲª ȓȞ ȧ
Ǧ ǕȖșȤȜȡȪșȖȔ Ȗ ȡȔțȖȔȡǻȝ ȣȤȔȪǻ ȡȔ ȥ   — ȦȢȕȦȢ
ȓȞȭȢ Ȗ ȥȦȔȤȢȠȧ ȞȡȜȚȡȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȟȲȕȢȖ ȗȢȤȡȲ Ȧȧ
ȭȢȥȩȢȘȜȦȰǻțȡșȕșȥȡȢȁȖȜȥȢȫǻȡǻȖǻȘǖȢȗȔȔȣȤȢȥȦǻȬș
ȥȞȔțȔȖȬȜ — ȦȔȞȧ ȞȢȦȤȔ ©ȕǻȟȰȬș ȘȔǿ ȡǻȚ ȢȦȤȜȠȧǿª
Ǘȟ Ǧ >ǦȢȟȢȖȰșȖ Ǘ@ ǠȲȕȢȖȰ  ǲȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȫșȥȞȜȝ
ȥȟȢȖȔȤȰ  ǝțȘ ǩ Ǖ ǖȤȢȞȗȔȧț ǝ Ǖ ǚȨȤȢȡ ǦǤȕ
 ǧ  Ǧ  ǦȦ ,,  ǨȣȔȘȔǿ Ȗ ȢȞȢ ȢȫșȖȜȘȡȔ
ȥȧȗȢȟȢȥȡǻȥȦȰ ȡȔȖșȘșȡȜȩ ȖȜȭș ȠǻȤȞȧȖȔȡȰ ǦȢȟȢȖȝȢȖȔ
ț ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȢȲ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȡǻȝ ȣǻȥȡǻ șȦȜȫȡȢȲ ȦȔ șȥȦș
ȦȜȫȡȢȲ ȦȤȔȘȜȪǻǿȲ Ȗ ȤȢțȤȢȕȪǻ ȠȢȦȜȖȧ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȁ
ȟȲȕȢȖǻțȢȞȤțȦȜȠȓȞȪȲȦȤȔȘȜȪǻȲȖȦǻȟȜȖǭșȖȫșȡȞȢ
ǮȢȘȢ ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ ȔȥȣșȞȦȧ ȦȢ șȠȢȪǻȝȡȢȲ ȣǻȘȥȦȔȖȢȲ ǻ
ȣșȤȬȢȣȢȬȦȢȖȩȢȠ ȕȧȖ ȢȥȢȕȜȥȦȜȝ ȫȜȡȡȜȞ ȕȢȟǻȥȡȔ ȝ
ȡșȖȜȗȢȝȡȔȦȤȔȖȠȔȘȧȬǻ—ȥȜȤǻȦȥȦȖȢȥȜȡȘȤȢȠȓȞȢȗȢȡȔ
Ȗȥș ȚȜȦȦȓ ȖȜțȡȔȫȜȖ ȣȢșȦǻȖ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȦȜȣ ȢȘȡȧ ț
ȘȢȠǻȡȔȡȦȝȢȗȢȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȚȜȦȦȓȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȠȔȡȡȓ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǥȔȡȢ ȣȢțȕȔȖȟșȡȜȝ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȁ ȟȲȕȢȖǻ ȝ
ȟȔȥȞȜ ǟȔȦșȤȜȡȔ ǴȞȜȠǻȖȡȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȠșȤȟȔ  
ǭșȖȫșȡȞȢ ȥȟȧȬȡȢ ȣǻȘȞȤșȥȟȲǿ ǭȔȗǻȡȓȡ ©ȭș țȢȖȥǻȠ
ȠȢȟȢȘȢȲȟȲȘȜȡȢȲȞȢȟȜțȘȔȖȔȟȢȥȰȕȜȥȦȔȤǻȥȦȰȡșȠȔǿț
ȡȔȠȜȡǻȓȞȢȁȥȣǻȟȰȡȢȁȦșȠȜªȖȜȓȖȟȓȖ©ȘȧȬșȖȡșȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ȘȢ ȫȧȚȜȩ ȥȦȔȤșȡȰȞȜȩ ȠȔȦșȤǻȖ ! țȖȢȤȧȬȟȜȖȧ ȧȖȔ
ȗȧ ȘȢ ȡȜȩª ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȟȜȥȦ ȘȢ Ǘ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫȔ ȖǻȘ
 ȗȤȧȘ  ȣȤȢ ȖǻȘȖǻȘȜȡȜ Ȗ ǤȜȤȓȦȜȡǻ ȝȢȗȢ ȠȔȦșȤǻ
©ȘȜȩȔǿȡșȖǻȘȘȔȖȔȡȢȲǭșȖȫșȡȞȢȖȢȲȦșȣȟȢȦȢȲȓȞȧȡș
ȠȢȚȡȔ ȬȦȧȫȡȢ ȣȢțȜȫȜȦȜ ȔȕȢ ȖȜȗȔȘȔȦȜª ǭȔȗǻȡȓȡ ǡ
ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ    Ǩ ȖǻȤȬǻ ©Ǣ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȧª Ȗ
ȦȧȚȟȜȖȜȩǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȥȣȢȗȔȘȔȩȠȔȤșȡȡȓȩǻȠȢȟȜȦȖȔȩ
ȣȢȤȓȘ ǻț ȢȕȤȔțȔȠȜ ȘȔȖȡȢ ȣȢȠșȤȟȜȩ ȤǻȘȡȜȩ ȕȔȦȰȞǻȖ
ȖȜȡȜȞȔǿ ȥȞȢȤȕȢȦȡȔ ȣȢȥȦȔȦȰ ȠȔȦșȤǻ ȘȤȧȗȔ©ȥȢȧțȡȜȞȔª
©ǙȜȖȟȲȥȰ—ȦȖȢȓȠǻȝȕȤȔȦșȠȔȦȜǬȢȤȡǻȬșȫȢȤȡȢȁ
țșȠȟǻ  ǶȘș ț ȩȤșȥȦȔ ȡșȡȔȫș țȡȓȦȔª Ǖ ȫșȤșț ȕȔȗȔȦȢ
ȤȢȞǻȖ  ȣȢȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ȣȔȤȢȣȟȔȖȢȠ ǻț țȔȥȟȔȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȖǻȘȧǿ ǧ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȧ Ȗ ǦȔȤȔȦȢȖǻ
©Ǵ ȥ ȣȢȟȧȘȡȓ — ȫȜȦȔǿȠȢ Ȗ ȭȢȘșȡȡȜȞȢȖȢȠȧ țȔȣȜȥǻ
 ȥșȤȣ — ȘȢ ȫȔȥȧ ȣȢȣȢȟȧȡȢȫȜ ȣȤȢȖșȟ ȧ ǧȔȦȰȓȡȯ
ǤșȦȤȢȖȡȯǝǖȢȚșȠȢȝȫșȗȢȠȯȥȡșȝȡȜȖȥȣȢȠȡȜȟȜ
ȢȫșȠȠȯȥȡșȝȡȜȣșȤșȗȢȖȢȤȜȟȜªǜȔȪȜȦȧǿȠȢȞȢȠșȡȦȔȤ
ǭȔȗǻȡȓȡȘȢȪȰȢȗȢșȣǻțȢȘȧ©ȫȜȕȔȗȔȦȢțȡȔȝȘșȦȰȥȓȟȲȘșȝ
ȓȞǻȕȣȤȢȖǻȖȬȜȖȗȟȧȩǻȝȣȧȥȦșȟǻțȔȥȟȔȡȡȓȘșȥȓȦȰȤȢȞǻȖ
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ǻȣȢȖșȤȦȔȲȫȜȥȰǻțțȔȥȟȔȡȡȓȖȡȢȖȢȠȧȪǻȞȔȖȢȠȧȠǻȥȦǻ
ǦȔȤȔȦȢȖǻ țȔȠǻȥȦȰ ȦȢȗȢ ȭȢȕ ȢȗȟȓȘȔȦȜ ȠǻȥȦȢ ȬȧȞȔȦȜ
ȤȢțȖȔȗȖȖȔȚȔȟȜțȔȞȤȔȭșȪǻȟȜȝȘșȡȰȘȖȔȡȔȘȪȓȦȰȗȢȘȜȡ
ȣȢȥȣǻȟȰȘȢȞȜȥȦȢȁȦȰȣȔȤȢȣȟȔȖ—ȣȤȢȖșȥȦȜȖȕșȥǻȘǻțǻ
ȥȦȔȤȢȲ"ª ǧȔȠȥȔȠȢǦ 
ǣțȡȔȫșȡǻ ȤȜȥȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȖȘȔȫǻ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ
ȝȢȗȢ ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ ȘȢȥȖǻȘȧ ȦȔ șȠȢȪǻȝȡȜȩ ȤșȔȞȪǻȝ ȥȦȢ
ȥȢȖȡȢ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȫȜ ȦȢȫȡǻȬș ȞȢȠȣȟșȞȥȧ ȣȤȢȕȟșȠ 
ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ Ȗ ȁȁ ȗȟȜȕȜȡȡǻȝ ȣȢȖ·ȓțȔȡȢȥȦǻ ț ȠȢȦȜȖȢȠ
ȟȲȕȢȖǻ țȡȔȝȬȟȜ ȫȜ ȡș ȡȔȝȣȢȖȡǻȬș ȩȧȘȢȚ ȖȦǻȟșȡȡȓ
ȓȞ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ ȧ ȘȖȢȩ ȦȖȢȤȔȩ — ȖǻȤȬǻ ©Ǩ ȡȔȬǻȠ ȤȔȁ
ȡȔ țșȠȟǻª ȦȔ ȣȢșȠǻ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ǻ Ȗ ȡȔȣȜȥȔȡǻȝ ȡȔ ȁȁ
ȢȥȡȢȖǻȢȘȡȢȝȠșȡȡǻȝȣȢȖǻȥȦǻ ǜȤȢțȧȠǻȟȢǻȖǻȤȬǻȣȢș
ȠȔ ǻȥȡȧȲȦȰ ȧ ȘȢȥȦȢȦȧ ȬȜȤȢȞȢȠȧ ȩȧȘȢȚ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ Ȗ
ȢȦȢȫșȡȡǻ ȫȜȠȔȟȢȁ ȞǻȟȰȞȢȥȦǻ ȁȩ ȡȔțȖȔȡȢ ȖȜȭș  ȕȔȟȔȘ
ȟǻȤȜȫȡȜȩȠșȘȜȦȔȪǻȝȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȜȩȠȢȡȢȟȢȗǻȖȣȢșȠ
ǻȣȢȖǻȥȦșȝȘșȣȤȢȩȢȘȜȦȰȦșȠȔȠȔȦșȤǻȣȢȞȤȜȦȞȜȔȟș©Ǩ
ȡȔȬǻȠ ȤȔȁ ȡȔ țșȠȟǻª ȦȔ ©ǢȔȝȠȜȫȞȧª ȖȔȤȦȢ ȖȜȤǻțȡȜȦȜ
ȢȥǻȕȡȢ—ȪșȦȖȢȤȜȭȢȁȩȡșȕȧȘșȣșȤșȥȔȘȢȲȡȔțȖȔȦȜ
ȖȣșȖȡȢȠȧȥșȡȥǻȣȤȢȗȤȔȠȡȜȠȜ
ǤșȤȬȢȠȧ ȖǻȤȬșȖǻ ȣȤȔȖȢ ȡȔ ȦȔȞȧ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȧ
ȘȔǿ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȖȜȥȢȞȔ ȠǻȤȔ ȥȠȜȥȟȢȖȢȁ ȠǻȥȦȞȢȥȦǻ ȡȔ
ȓȖȡǻȥȦȰ ȧ țȢȖȡǻ ȣȤȢȥȦȢȠȧ țȔ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȲ ȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ
ȦȖȢȤǻ ȞǻȟȰȞȢȩ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȩ ȬȔȤǻȖ ©ȤȢțȞȢȘȧȖȔȡȡȓª
ȓȞȜȩ ȖșȘș ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ ȘȢ ȘȖȢȩ ȖȜȦȟȧȠȔȫșȡȰ ȔȕȢ ǻȡ
ȦșȤȣȤșȦȔȪǻȝȡȜȩ ȖșȤȥǻȝ ȞȢȦȤǻ ȡș ȥȧȣȤȢȦȜȥȦȔȖȡǻ Ȕȟș
ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ț ȤǻțȡȜȠȜ ȥșȠȔȡȦȜȞȢȣȢșȦȜȫȡȜȠȜ ȬȔȤȔȠȜ
ȦșȞȥȦȧ ǣȘȡȔ ț ȦȔȞȜȩ ȖșȤȥǻȝ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȔ ȝ ȧȥȦȔȟșȡȔ
Ȗ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȝ ȟȤǻ ȥȣȜȤȔǿȦȰȥȓ ȡȔ țȢȖȡǻȬȡǻȝ
ȢȣȢȖǻȘȡȜȝ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȤșȔȟǻȥȦȜȫȡȜȝ ȦșȞȥȦȢȖȜȝ ȬȔȤ
ǻțȘȖȢȠȔȖǻȘȡȢȥȡȢȔȖȦȢȡȢȠȡȜȠȜȚȜȦȦǿȖȜȠȜȥȲȚșȦȔȠȜ
Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȜȠȜ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓȠȜ ȔȖȦȢȤȔ — ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȗșȤȢȓ Ȫș ȘȖǻ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȣȤȢ Ȥǻțȡǻ ȩȢȫȔ ȖȤșȬȦǻȤșȬȦ
ȢȘȡȔȞȢȖȢ ȦȤȔȗǻȫȡǻ  ȘȢȟǻ ȚǻȡȢȞȞȤǻȣȔȫȢȞ — ȤǻȘȡȢȁ
ȠȔȦșȤǻ ȦȔ ȠȔȦșȤǻȣȢȞȤȜȦȞȜ ǡȢȚȟȜȖȜȠ ǻ ȞȢȤșȞȦȡȜȠ
ȢȘȡȔȞ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ ȖȜȤǻțȡșȡȡȓ Ȗ ȦșȞȥȦǻ ȭș ȢȘȡȢȗȢ
ȗȟȜȕȜȡȡǻȬȢȗȢȬȔȤȧ— ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȢȗȢȧ
ȓȞȢȠȧȔȖȦȢȡȢȠȡǻȥȦȰȘȖȢȩȥȲȚșȦǻȖȥȧȦȦȲȣȢțǻȤȡȔȦȧȦ
Ȥǻțȡǻ ȚǻȡȢȫǻ ȢȕȤȔțȜ ȣȢȥȦȔȲȦȰ ȓȞ Ȥǻțȡǻ ȔȥȣșȞȦȜ ȗȤȔȡǻ
ǻȣȢȥȦȔȥǻ  ǿȘȜȡȢȗȢ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢȗȢ ȢȕȤȔțȧ ȖȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ
ǛǻȡȞȜ ȣșȤȖǻȥȡȢ ȝ ȨȔȦȔȟȰȡȢ ȦȤȔȗǻȫȡȢȗȢ Ȕ ȦșȠȔ
ȣȢȞȤȜȦȡȜȪȦȖȔ ȖȜȩȢȘȜȦȰ țȔ ȤȔȠȞȜ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȁ ȘȢȟǻ
ȡȔȕȧȖȔǿ ȥșȡȥȧ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȗȢ — ȓȞ ȡȔȪ ǻȥȦȢȤȜȫȡȢ
ȦȔ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ ȘșȦșȤȠǻȡȢȖȔȡȜȝ ȖȔȤǻȔȡȦ ȧȥșȟȲȘȥȰȞȢȁ
ȦșȠȜ ȥȖǻȦȢȖȢȗȢ țȟȔ ȦșȠȡȜȩ ȥȦȢȤǻȡ ȕȧȦȦȓ ȢȘȜȡ ǻț
ȡșțȫȜȥȟșȡȡȜȩȣȤȜȞȟȔȘǻȖ©țȡșȟȲȘȡșȡȡȓªȟȲȘȜȡȜ
ǗǻȤȬ ©Ǩ ȡȔȬǻȠ ȤȔȁ ȡȔ țșȠȟǻª ȖȕȜȤȔǿ Ȗ ȥșȕș
ȞȢȡȪșȡȦȤȧǿ ȡȔȫș ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ ȣȢșȦȜȫȡȜȝ ȞȢȠȣșȡȘǻȧȠ
ȠȢȦȜȖȜȢȕȤȔțȜȖșȤȥǻȁȡȲȔȡȥȜȞǻȟȰȞȢȩȣȔȤȔȘȜȗȠȔȟȰȡȜȩ
Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦșȠ — ȟȲȕȢȖǻ ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ ȚǻȡȢȫȢȁ
ȘȢȟǻȣȢȞȤȜȦȡȜȪȦȖȔǧșȭȢȡȔȤǻțȡȢȔȕȢȧȖȔȤǻȔȦȜȖȡȜȩ
ȥȣȢȟȧȫșȡȡȓȩ țȡȔȩȢȘȜȠȢ Ȗ ȡȜțȪǻ ǻȡ ȣȢșȦȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ
ȦȧȦ ȧȦǻȟșȡȢ Ȗ ȩȧȘȢȚ ȥȜȡȦșțǻ ȤȔȘǻȥȦȰ ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ

©ǧșȣșȤ ȁȝ ȟȲȕȢ ȟȲȕȢ ȚȜȦȜª  ǻ ȦȤȜȖȢȚȡș ȖǻȘȫȧȦȦȓ
ȩȜȥȦȞȢȥȦǻ Ȫǻǿȁ ȤȔȘȢȥȦǻ ©ǖȧȖȔǿ ǻȡȢȘǻ ȘȜȖȟȲȥȓ 
ǙȜȖȧȲȥȰȘȜȖȢȠǻȣșȫȔȟȰǣȩȖȔȦȜȦȰȘȧȬȧª—șȣǻȫȡȢ
ȤȢțȗȢȤȡȧȦȜȝ ȞȢȤșȟȓȦ ȣǻțȡǻȬȢȁ ȟǻȤȜȫȡȢȁ ȠșȘȜȦȔȪǻȁ ©Ƕ
ȥȦȔȡȢȠȗȡȧȫȜȠǻȞȤȔȥȢȲª ȠȜȦȦǿȖșȭȔȥȦȓǻȘȢȥȠșȤȦȡȔ
ȗǻȤȞȢȦȔ ȣȢțȔȬȟȲȕȡȢȗȢ ȞȢȩȔȡȡȓ ȕșțȦȔȟȔȡȡȓ ȢȬȧȞȔȡȢȁ
ȚǻȡȞȜȣȤȢȞȟȓȦȦȓȕȔȝȥȦȤȓȦȜ ©ǜȔȦșȕȔȫǮȢȡȔȥȖǻȦ
ȤȢȘȜȟȔª  ȥȔȠȢȦȡȓ ȥȦȔȤǻȥȦȰ ©ȞȔȟǻȞȢȲ ȡȔ ȤȢțȣȧȦȦǻª ǻ
ȥȠșȤȦȰ ©ȘșȡșȕȧȘȰ ȣǻȘ ȦȜȡȢȠª ǧȤȔȗǻțȠ ȨǻȡȔȟȧ ǻȖ 
șȠȢȪǻȝȡȢ©țȠǻȞȬȢȖȔȡȢªȠȢȦȜȖȢȠȥȖǻȦȟȢȁȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȁ
ȟȲȕȢȖǻǦȔȠșȧȖǻȤȬǻ©ǨȡȔȬǻȠȤȔȁȡȔțșȠȟǻªǭșȖȫșȡȞȢ
ȢȥȣǻȖȔȖȥȟȢȖȢțȖșȤȡșȡȡȓȠȔȠȢȓȞ©ȖșȟȜȞșǿǢȔȝȞȤȔȭșǿ
ȥȟȢȖȢªȥȔȠșȦȧȦȥȦȖȢȤșȡȢȖȜȥȢȞȜȝȗǻȠȡȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȧ
țȠȔȟȰȢȖȔȡȢ ȢȖǻȓȡȜȝ ȣȢșȦȢȖȢȲ ȟȲȕȢȖ·Ȳ ǻ ȥșȤȘșȫȡȢȲ
ȬȔȡȢȲ ȢȕȤȔț ȧȞȤ ǡȔȘȢȡȡȜ ©Ǩ ȡȔȬǻȠ ȤȔȁ ȡȔ țșȠȟǻ 
ǢǻȫȢȗȢ ȞȤȔȭȢȗȢ ȡșȠȔǿ  ǴȞ ȦȔȓ ȠȔȦȜ ȠȢȟȢȘȔȓ  ǜ
ȥȖȢȁȠ ȘȜȦȓȦȢȫȞȢȠ ȠȔȟȜȠª ǬȜ ȥȟǻȘ ȧȕȔȫȔȦȜ Ȗ ȪȰȢȠȧ
ȢȕȤȔțǻșȦȡȢȠǻȨȢȟȢȗȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȲȕǻȕȟǻȝȡȢȗȢȠȢȦȜȖȧ
ȣȢșȦȜȫȡȧ©ȣȤșȘȦșȫȧªȢȕȤȔțȧǡȔȦșȤǻȖȣȢșȠǻ©ǡȔȤǻȓª
Ȕ ȫȜ ȡȔȖȣȔȞȜ ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȥȦȔȖ ȧȞȤ ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻǿȲ
ȞȔȡȢȡǻȫȡȢȁ ȦșȠȜ — țȤșȬȦȢȲ ȡș ȣȤȢ Ȫș ȡȔȤȔțǻ ȝȘș
ȦȰȥȓ ǧȔ ȝ ȡș Ȗ ȦȢȠȧ ȥȧȦȰ ȣȤȢȪșȥ ȘȖȢǿȘȜȡȜȝ —
ǭșȖȫșȡȞȢȤȢțȞȤȜȖȔǿȓȞȧȡǻȖșȤȥȔȟǻțȠȦȔȞǻȡȔȪȣȤȜȤȢȘȧ
ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȁ ȟȲȕȢȖǻ ȁȁ ȖȥșȟȲȘȥȰȞȜȝ ǻ
ȖȢȘȡȢȫȔȥȗȟȜȕȢȞȢȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤ
ǤȤȜȤșȫșȡȢ ȡȔ țȔȗȜȕșȟȰ ©ȖșȟȜȞȢȠȧȫșȡȜȪȲªȠȔȦǻȤ
ȧ ȖǻȤȬǻ ©Ǩ ȡȔȬǻȠ ȤȔȁ ȡȔ țșȠȟǻª ȡș ȠȔȲȦȰ ȥȜȟ Șȟȓ
ȥȣȤȢȦȜȖȧȟȜȩǻȝȘȢȟǻȤȢȠȔȡȦȜȫȡǻȗșȤȢȁȡǻȕȔȟȔȘ©Ǡǻȟșȓª
ȦȔ ©ǥȧȥȔȟȞȔª ǟȔȦșȤȜȡȔ ǻ ǦȟǻȣȔ ǧȜȦȔȤǻȖȡȔ ǻ ǡȔȤȜȡȔ
ȦǻȟȰȞȜȦȔȭȢȡȔțȜȖȔǿȥșȕșǘȔȡȡȢȲȖȣȢșȠǻ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª
ǠȧȞǻȓ Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ  țȡȔȩȢȘȜȦȰ ȧ ȥȢȕǻ ȘȧȬșȖȡȧ ȥȜȟȧ
ȝ ȢȣșȤȦȓ ȭȢȕ — ȡșȩȔȝ ǻ ȘȢȤȢȗȢȲ ȪǻȡȢȲ ȪǻȡȢȲ
țȤșȫșȡȡȓ ȥȖȢȗȢ ȝȠșȡȡȓ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȗȢ ȣȤȔȖȔ ȡȔ
ȖȟȔȥȡȧȘȜȦȜȡȧ—ȣȢȘȢȟȔȦȜȦȤȔȗǻțȠȥȦȔȡȢȖȜȭȔȠȔȦșȤǻ
ȣȢȞȤȜȦȞȜ ǧȔȞȢȲ ȘȧȬșȖȡȢȲ ȥȜȟȢȲ ȦȔȞȜȠ ȢȣșȤȦȓȠ ǿ
ȖșȟȜȞȔ ȟȲȕȢȖ ǻ ȖȢȡȔ ȦȜȠ ȖșȟȜȫȡǻȬȔ ȭȢ ȠȢȖȫȔțȡȔ
ȡșȣȤȜȠǻȦȡȔ ȣȤȜȩȢȖȔȡȔ ǫș ȥȔȠș ȢȦȔ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȔ
DPRU GHVFHQGHQV — ȟȲȕȢȖȥȔȠȢȣȢȚșȤȦȖȔ ȟȲȕȢȖ
ȣȢȘȖȜȚȡȜȪȦȖȢȣȤȢȦȓȚȡǻȥȦȲȖȪǻȟșȚȜȦȦȓǗȢȡȔȤȓȦȧǿ
ǘȔȡȡȧǠȧȞǻȲ ȖǻȘ ȤȢțȣȔȫȧ ȝ țȔȗȜȕșȟǻ ȤȓȦȧǿ ǻ ȥȜȡȔ ȁȁ
ȖǻȘ ȘȢȟǻ ȕȔȝȥȦȤȲȞȔ ȥȣȤȓȠȢȖȧǿ ȝȢȗȢ ȡȔ ȖǻȤȡȜȝ Ȭȟȓȩ
ȧ ȚȜȦȦǻ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȘȔȤȧǿ ȡșȢȪǻȡșȡȡș ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȦșȣȟȔ
ȡșȩȔȝǻȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢȣșȤșȘțȔȩǻȘȡȢȗȢȦșȣȟȔȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȗȢ
ȥșȤȪȓȔ ȭȢȣȤșȪǻȡȰȡȔȝȗȢȟȢȖȡǻȬș ȝȧȡȰȢȠȧȥȔȠȢȠȧ
ȖȜȖǻȟȰȡȲǿ ȤȔȡǻȬș ȡș ȖǻȘțȜȥȞȔȡȜȝ ȣȢȦșȡȪǻȔȟ ȖȟȔȥȡȢȁ
ȟȲȕȢȖǻȘȢȭȢȝȡȢțȡȔȝȘșȡȢȁǻȦȧȦȦȔȞȜȖȦȤȔȫșȡȢȁȠȔȦșȤǻ
Ǩ ȣȢșȠǻ Ȫșȝ ȨǻȡȔȟȰȡȜȝ ȠȢȦȜȖ țȖȧȫȜȦȰ ȖȔȗȢȠȢ Ȕȟș
ȥȦȤȜȠȔȡȢ ©țȢȠȟǻȖ ǡȔȤȞȢ  Ǟ țșȠȟȓ țȔȘȤȜȚȔȟȔª
ȤȤ —  ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ ȝȢȗȢ țȔȞȪșȡȦȢȖȔȡȢ ©ǴȞȜȠ
>ȡȔțȖȔȡȜȝ ȕȔȦȰȞȢ — ǥșȘ@ ! ȧȖȜȘșȟ ȫȦȢ ǡȔȤȞȢ
ȣȟȔȫȔȪȔȟȢȖȔȟȡȢȗȜȧȚșȧȠșȤȬșȝȡȔȝȠȜȫȞȜª  
ǡȢȚȟȜȖȢȧȪȰȢȠȧȔȞȪșȡȦǻȖǻȘȫȧǿȠȢȡȔȘȠǻȤȟǻȦȥșȡ
ȦȜȠșȡȦȧ țȔȦș Ȗǻȡ ȣȤȢȠȢȖȜȥȦȢ ȝ ȦȢȫȡȢ ȠȔȡǻȨșȥȦȧǿ

ǠǳǖǣǗ

ȭȢȘȟȓǭșȖȫșȡȞȔȟȲȕȢȖȘȢȠȔȦșȤǻ—ȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȜȝ
ȠȢȤȔȟȰȡȜȝȞȤȜȦșȤǻȝȖȢȪǻȡȪǻȝȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȡǻȠȔȝȕȧȦȡȰȢȁ
ȘȢȟǻȓȞȢȞȤșȠȢȁȟȲȘȜȡȜ ȧȖǻȤȬǻ©´ǢșȞȜȘȔȝȠȔȦșȤǻʮ—
ȞȔțȔȟȜª ȬȧȞȔȫȞȔ ȟșȗȞȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȣȢȞȜȘȔǿ ȠȔȦǻȤ ȤǻȘȡȧ
ȩȔȦȧȝȖǻȦȫȜțȡȧ ȦȔȞǻ—ȬȜȤȬșȗȟȓȡȧȖȬȜ—©ȟȲȘșȝª
ȟȲȘȡȢȥȦǻ ȣșȖȡȢȁ ȥȣǻȟȰȡȢȦȜ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª 
Ǘ ȢȕȢȩ ȖȜȣȔȘȞȔȩ ȢȕȤȔț ȥȦȔȤșȡȰȞȢȁ ȥȔȠȢȦȡȰȢȁ ȠȔȦșȤǻ
ȣȢǿȘȡȧǿȤȜȥȜȤșȔȟȰȡǻȣȢȕȧȦȢȖǻ ©ȧȠșȤȟȔȣȟȔȫȧȫȜª ǻ
ȥȜȠȖȢȟǻȫȡǻȥȔȞȤȔȟȰȡǻȡȔȕȧȖȔȲȫȜȢțȡȔȞ ǡȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ
ȓȞȨșȡȢȠșȡȧȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȗȢǻȖȢȘȡȢȫȔȥ—ȣǻȘȥȦȔȖȢȖȢȗȢ
ȫȜȡȡȜȞȔ ȡȔȪ ȚȜȦȦȓ ǤȧȥȦȞȔ ȣȢȞȜȡȧȦȢȁ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȁ
ȩȔȦȜ Ȫșȝ ȢȘȜȡ ǻț ©ȠșȤșȩȦȟȜȖȜȩ ȧȟȔȠȞǻȖ ȧȞȤȔȁȡ
ȥȰȞȢȁ ȘȢȟǻª ǦȖșȤȥȦȲȞ Ǿ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȫȔȥ ǟ 
Ǧ   șȠȢȪǻȝȡȢ ȝ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ ȞȢȤșȟȲǿ ț ȘȧȬșȖȡȢȲ
ȥȣȧȥȦȢȬșȡǻȥȦȲțȔȕȟȧȞȔȡȜȩȘǻȦșȝȡȔȪǻȁȦȜȩ©ȩȦȢȠȔȦǻȤ
țȔȕȧȖȔǿª ȡșȘȢȟȲȘȞǻȖȣșȤșȖșȤȦȡǻȖ ȭȢ ȣȢȠȔȗȔȲȦȰ
ȠȢȥȞȔȟșȖǻ ©ț ȠȔȦșȤǻ ȣȢȟȔȦȔȡȧ  ǦȢȤȢȫȞȧ țȡǻȠȔȦȜª
ǥȔțȢȠ ȖȢȡȜ ȢțȡȔȫȧȲȦȰ ȡȔȪ ȞȤȜțȢȖȧ ȥȜȦȧȔȪǻȲ țȟȜ
ȖȔȲȦȰȥȓȖ©ȠȔȥȬȦȔȕȡȜȝǻȩȧȘȢȚȡȰȢȣșȤșȞȢȡȟȜȖȜȝȢȕȤȔț
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢǻȥȦȢȤȜȫȡȢȁ ȘȤȔȠȜ ǨȞȤȔȁȡȜª ǬȔȠȔȦȔ Ǣ Ǘ
ȞȔțșȠȔȦǻ  ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ ǬȔȠȔȦȔ Ǣ ǦȦȤȧȞȦȧȤȔ ǻ
ȥȠȜȥȟ ȥȣȤȢȕȔ ȡȔȧȞ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦșȞȥȦǻȖ
ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  Ǧ   ȘȤȔȠȜ ȣȢȟǻȦ ȦȔ
ȘȧȩȢȖȡȢȁ
ǗǻȘȦȔȞȠȢȦȜȖȠȔȦșȤǻȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁȣșȤșȤȢȥȦȔǿ
ȖȠȢȦȜȖǨȞȤȔȁȡȜȠȔȦșȤǻǠȲȕȢȖȘȢȠȔȦșȤǻǻȟȲȕȢȖȘȢ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻȘșȡȦȜȨǻȞȢȖȔȡǻ ȓȞ
ǿȘȜȡȔțȔȗȔȟȰȡȢȡȔȪȠȢȤȔȟȰȡȔȝǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȔȖȔȤȦǻȥȦȰȔ
ȡșȟȲȕȢȖȔȕȢ ȡșȘȢȟȲȕȢȖȔȕȢȡȔȖǻȦȰȟȲȕȢȖȡșȘȢȟȧȗȔ
ȡșȤȢțȧȠȡȔȡșȞȔȚȧȫȜȣȤȢțȔȞȔȠȧȨȟȰȢȖȔȡȧ©ȪȜȡȢȖȜȠȜ
ǼȧȘțȜȞȔȠȜª©ȣȤȢȥȖȜȭșȡȡȧªȕȔȝȘȧȚǻȥȦȰ—ȦȢȣȤȓȠȜȝ
Ȭȟȓȩ ȘȢ ȦȢȗȢ ȭȢȕ ©țȔȥȡȧȟȔ ǗȞȤȔȁȡȔ  ǖȧȤ·ȓȡȢȠ
ȧȞȤȜȟȔȥȰȪȖǻȟȟȲțȔȪȖǻȟȔª ©ǬȜȗȤȜȡșǬȜȗȤȜȡșª ǫȲ
ȣȢșȦȢȖȧȣȢȥȦȔȖȧțȔȥȖǻȘȫșȡȢȖȚșȝȢȗȢȣșȤȬȜȠȖȟȔȥȦȜȖȢ
ȣȢȟǻȦ ȦȖȢȤȢȠ — ȠșȘȜȦȔȦȜȖȡȢȲ șȟșȗǻǿȲ ©ǥȢțȤȜȦȔ
ȠȢȗȜȟȔªǨȖǻȘȣȢȖǻȘȰȡȔțȔȣȜȦȔȡȡȓȟǻȤȜȫȡȢȗȢȥȧȕ·ǿȞȦȔ—
ȔȖȦȢȤȔ©ǜȔȭȢȠȔȠȢȗȜȡșȬ"ªȠȔȦȜȞȢȦȤȔȧȢȥȢȕȟȲǿ
ȢȬȧȞȔȡȧȥȣȟȲȡȘȤȢȖȔȡȧǨȞȤȔȁȡȧȖȜȗȢȟȢȬȧǿțȖșȤȡșȡȜȝ
ȘȢ©ȡșȤȢțȧȠȡȢȗȢȥȜȡȔªǖȢȗȘȔȡȔȣȤȜȥȦȤȔȥȡȜȝȠȢȡȢȟȢȗ
ȧȓȞȢȠȧȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȔȟȲȕȢȖ ©ǡȢȟȜȟȔȥȓȦȧȤȕȧȖȔȟȔȥȰ
ǙșȡȰ ǻ ȡǻȫ ȡș ȥȣȔȟȔª  ȣșȤșȗȢȤȓǿ ȣșȤșȦȢȣȟȲȲȫȜȥȰ ȧ
ȥȦȤȔȬȡȜȝ—ȕȢȚȦȔȞȥȔȠȢȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȜȝ—ȗȡǻȖ©ǣȝ
ǖȢȗȘȔȡșǖȢȗȘȔȡȢȫȞȧǴȞȕȜȕȧȟȔțȡȔȟȔǨȞȢȟȜȥȪǻȕ
țȔȘȧȬȜȟȔǤǻȘȥșȤȪșȠȣȤȜȥȣȔȟȔª
ǗǻȘȢȠȢȭȢȪȜȞȟ©ǗȞȔțșȠȔȦǻªȦȔȞȕȜȠȢȖȜȦȜȢȕ
ȤȔȠȟșȡȢ ȠȢȦȜȖȢȠ ȟȲȕȢȖǻ ȘȢ ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ țȕșȤșȚșȡȡǻ ȝ
ȣȟșȞȔȡȡǻȓȞȢȁȣȢșȦȕȔȫȜȦȰǿȘȜȡȢȡȔȘǻȝȡȧțȔȣȢȤȧȞȧȥȖȢǿȁ
ȦȔ©ȥȢȧțȡȜȞȢȖª—ȕȤȔȦǻȖȞȜȤȜȟȢȠșȨȢȘǻȁȖȪǻȖȘȧȩȢȖȡȢȁ
ȡșțȟȔȠȡȢȥȦǻ ȥȣȤȢȦȜȖȧ ȡȔȝȦȓȚȫȜȠ ȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȡȓȠ
©ǠȲȕǻȦșȥȓȕȤȔȦȜȠȢȁǨȞȤȔȝȡȧȟȲȕǻȦșǶțȔȡșȁȕșț
ȦȔȟȔȡȡȧ  ǘȢȥȣȢȘȔ ȠȢȟǻȦșª — Ȫșȝ țȔȞȟȜȞ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ
țȠǻȥȦȢȖȜȝ ȥȦȤȜȚșȡȰ ȣșȤȬȢȗȢ ȖǻȤȬȔ ȪȜȞȟȧ ©ǜȗȔȘȔȝȦș
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ȕȤȔȦǻȓ ȠȢȓ«ª Ƕ ț ȡȜȠ ȣșȤșȗȧȞȧȲȦȰȥȓ ȢȥȦȔȡȡǻ ȤȓȘȞȜ
ȖǻȤȬȔ țȔȞȟȲȫȡȢȗȢ ©ǬȜ ȠȜ ȭș țǻȝȘșȠȢȥȓ țȡȢȖȧ"ª
©ǦȖȢȲǨȞȤȔȁȡȧȟȲȕǻȦȰǠȲȕǻȦȰȁȁǗȢȖȤșȠȓȟȲȦș
Ǘ ȢȥȦȔȦȡȲ ȦȓȚȞȧȲ ȠȜȡȧȦȧ  ǜȔ ȡșȁ ǘȢȥȣȢȘȔ ȠȢȟǻȦȰª
ǤȢțȔȧȖȔȗȢȲȞȢȠșȡȦȔȦȢȤǻȖǻțȣȤȔȖȜȟȔțȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓȡș
ȦȔȞȢȫșȖȜȘȡȢǻȡșȦȔȞȣȤȓȠȢȖȜȓȖȟșȡȔȗȟȜȕȜȡȡȔȢȘȡȔȞ
ȧȣȢȖȡǻȤșȔȟȰȡȔȩȧȘȢȚȝȥșȠȔȡȦȜȫȡȔȞȢȤșȟȓȪǻȓȠȢȦȜȖȧ
ǨȞȤȔȁȡȜ ț ȠȢȦȜȖȢȠ ȠȔȦșȤǻ ǫșȝ ȠȢȦȜȖ țȔȦȢȤȞȧȖȔȟȢȥȓ
ȖȜȭșȧțȖ·ȓțȞȧțȖǻȤȬșȠ©ǢǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȧªȘșȖȣǻȘȦșȞȥȦǻ
ȖȗȔȘȧǿȦȰȥȓȤǻȖȡȢȕǻȚȡȔȠǻȚȢȕȤȔțȢȠȥȦȤȔȚȘșȡȡȢȁȠȔȦșȤǻ
©țȩȤșȥȦȔȡșȡȔȫșțȡȓȦȔª ǻȤȢțǻȣ·ȓȦȢȲȡȔǻȠȣșȤȥȰȞȢȠȧ
ȩȤșȥȦǻǨȞȤȔȁȡȢȲǣȕȤȔțȠȔȦșȤǻȖȤǻțȡȜȩȝȢȗȢȤȔȞȧȤȥȔȩȝ
ȔȥȣșȞȦȔȩȖȣȟǻȦȔǿȦȰȥȓȦȔȞȢȚȧȣȢșȦȜȫȡȧȦȞȔȡȜȡȧȘșȓȞȜȩ
ǻȡȖǻȤȬǻȖȪȜȞȟȧ©´ǢșȞȜȘȔȝȠȔȦșȤǻʮ—ȞȔțȔȟȜª ȣȤȢ
ȡȰȢȗȢȖȚșȝȬȟȢȥȓ ©ǬȢȗȢȦȜȩȢȘȜȬȡȔȠȢȗȜȟȧ"ª©ǣȝ
ȦȤȜȬȟȓȩȜȬȜȤȢȞǻȁª©ǥȔȡȢȖȤȔȡȪǻȡȢȖȢȕȤȔȡȪǻª
ǧȔ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȓȞ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ ȪǻȞȔȖȜȝ ǻț ȣȢȗȟȓȘȧ
ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȤȢțȖ·ȓțȔȡȡȓ ȦșȠȜ ȖǻȤȬǻȘȜȟǻȓ ©ǦȔȘȢȞ
ȖȜȬȡșȖȜȝ ȞȢȟȢ ȩȔȦȜª ǧȧȦ ȡșȠȔǿ ȘșȞȟȔȤȢȖȔȡȜȩ
ȡȔ ȟșȞȥȜȫȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ ȠȢȦȜȖǻȖ ȟȲȕȢȖǻ ȦȔ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȡȔȦȢȠǻȥȦȰ ȡȔ ȤǻȖȡǻ șȠȢȪǻȝȡȢȠȧ ȡȔȥȦȤȢǿȖȢȠȧ ȡȔ ȤǻȖȡǻ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȝ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ ȥȣȤȜȝȠȔȡȡȓ ȦȖǻȤ
ȓȞ ȥȣȟșȥȞ ȖȜȕȧȩ ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȝȡȜȩ ȣȢȫȧȦȦǻȖ ȓȞ ȦșȣȟȔ
ȩȖȜȟȓ ȘȢȤȢȗȜȩ ȥșȤȪȲ ȥȣȢȗȔȘǻȖ ȣȤȢ ȠȔȦșȤȜțȡȧ —
ȪǻȟǻȥȡȜȝ ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȜȝ ȢȕȤȔț ȣȜȦȢȠǻ ȘȔȤȠȔ ȭȢ ȡș
ȢțȡȔȫșȡǻ ȥȟȢȖșȥȡȢ ȥȞȟȔȘȢȖǻ ȓȞȢȗȢ ȟȲȕȢȖ ǻ ǨȞȤȔȁȡȔ
ȣȢǿȘȡȔȡǻțȟȜȦǻȥȦȢȣȟșȡǻȖǿȘȜȡȧȠȢȤȔȟȰȡȧȝȥȧȥȣǻȟȰȡȧ
ȪǻȟǻȥȦȰ Ƕ ȦȤșȦǻȝ ȞȢȠȣȢȡșȡȦ ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȢȤȗȔȡǻȫȡȜȝ
ȡșȖǻȘȘǻȟȰȡȜȝȢȘȘȖȢȩǻȡ—ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȜȝȢȕȤȔțǡȔȦșȤǻ
ȠȔȦșȤǻȖ  ȕșț ȓȞȢȗȢ ȡșȠȢȚȟȜȖȢ ȧȓȖȜȦȜ ȦȜȩȧ ȤȢȘȜȡȡȧ
ȖșȫșȤȲȞȢȟȢȩȔȦȜȧȖȜȬȡșȖȢȠȧȥȔȘȞȧȭȢȥȣȢȞȢȡȖǻȞȧ
ȥȣȤȜȝȠȔȖȥȓȧȞȤȞȢȟșȞȦȜȖȡȢȲȥȖǻȘȢȠǻȥȦȲ ǻȢȥȢȕȜȥȦȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȠ  ȓȞ ȔȤȩșȦȜȣȡȜȝ ȥȜȠȖȢȟ ȢȠȤǻȓȡȢȗȢ ȤȔȲ
ǚȘșȠȧ — ȖȦǻȟșȡȡȓ ȗȟȜȕȜȡȡȢȁ ȡșȩȔȝ ǻȭș ȖȣȢȖȡǻ ȝ ȡș
ȤȢțȞȤȜȦȢȁ ȥȧȦȡȢȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ȡȔȪ ȕȧȦȦȓ Ȗ ȪǻȟȢȠȧ
ǧȧȦ ȘȢȤșȫȡȢ ȕȧȘș țȔțȡȔȫȜȦȜ ȭȢ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȠȢȦȜȖ
ȤȔȲ ȔȕȢ ȝȢȗȢ ȔȡȦȜȣȢȘȔ — ȣșȞȟȔ ȡș ȤȔț ȖȜȥȦȧȣȔǿ
ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȠ ȥȧȣȧȦȡȜȞȢȠ ȠȢȦȜȖǻȖ ȟȲȕȢȖǻ ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȝ
ȔȡȦȜȟȲȕȢȖǻ  ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ǜȖȜȫȔȝȡȢ Ȫș
ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓȖȤǻțȡȜȩȢȕȤȔțȡȜȩȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȓȩȥșȡȥȢȖȜȩ
ȦȔ ǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡȜȩ ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ — ȦȢ Ȗ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȠȧ
ǻȡȦȜȠȡȢȠȧ ©Ǣș țȔȖȜȘȧȝ ȕȔȗȔȦȢȠȧª ©Ǣș ȠȢȟȜȟȔȥȓ
țȔ Ƞșȡșª ©Ǡª  ȟȔȗǻȘȡȢȠȤǻȝȟȜȖȢȠȧ ©ǜȔȪȖǻȟȔ Ȗ ȘȢ
ȟȜȡǻª ©1 1 — ǧȔȞȔ ȓȞ ȦȜ ȞȢȟȜȥȰ ȟǻȟșȓª  ȦȢ Ȗ
ǻȘșȔȟǻțȢȖȔȡȢȣȢȕȧȦȢȖȢȠȧ ȤȤ — ȧ ©ǢȔȝȠȜȫȪǻª
ȔȕȢ Ȗ ȣȤȢȨșȦȜȫȡȢȠǻȟșȡȔȤȡȢȠȧ ©ǤȢȟȓȞȔȠª ©ǶȥȔǻȓ
ǘȟȔȖȔ ª  Ȕ ȦȢ ȣǻȘȞȤșȥȟȜȠȢ — ȣȤșȪǻȡȰ ȡȔȝȫȔȥȦǻȬș
Ȗ ǻȤȢȡǻȫȡȢȠȧ ȥȔȤȞȔȥȦȜȫȡȢȠȧ ȗȡǻȖȡȢȖȜȞȤȜȖȔȟȰȡȢȠȧ
©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜ
ȖȜȠª  ȢȥǻȕȡȢ Ț — ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǴȞȕȜ ȖȜ țȡȔȟȜ ȣȔȡȜȫǻª
ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢȠȧ ȡȔ ȣȤȜȡȪȜȣǻ ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȢȁ ©ȖțȔǿȠȢțȔ
ȠǻȡȡȢȥȦǻªȢȕȤȔțǻȖȤȔȲǻȣșȞȟȔ
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Ƕ țȡȢȖȧ ȣȢȖșȤȡǻȠȢȥȓ ȘȢ ȪȜȞȟȧ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª ǬȜȠ
ȞȔȤȔǿȦȰȥȓ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȦȢȠȧ ȞȔȠ·ȓȡȢȠȧ ȠǻȬȞȧ ț
©ȤșȬȢȦȞȢȲ ȡȔ ȖǻȞȡǻª ȡȔȣȤȧȚșȡȢ ȢȫǻȞȧȲȫȜ ȖȜȤȢȞȧ"
ǜȖȜȫȔȝȡȢ Ț ȧȦȤȔȦȢȲ ȖȢȟǻ ȡșȩȔȝ ȕȜ ȖȚș ȝ ȣȢțǻȤȡȢȁ
ȞȢȟȜ©ȖȥșȦȔȞȜȓȞȢȥȰȚȜȟȢȥȰǪȢȫȡȔȫȧȚȢȠȧȦȔȡȔ
ȣȢȟǻªțȖȜȫȔȝȡȢȚȦȜȠȭȢȟșȗȞȢȘȔȖȥșȕș©ȢȘȧȤȜȦȰ
Ǘ ȞȔȟȲȚǻ ȖȢȟȲ ȧȦȢȣȜȦȰª ©Ǘ ȡșȖȢȟǻ ȦȓȚȞȢ ȩȢȫȔ ȝ
ȖȢȟǻª  ǧȔ ȡȔȝȥȦȤȔȬȡǻȬȔ ȘȧȠȞȔ ȭȢ ț ȡșȲ ȥșȤȪȲ ǻ
ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻȗȢȘǻȣȤȜȠȜȤȜȦȜȥȓ—ȡșȧȡȜȞȡșȡȡșȕȟȜțȰȞș
ȤȢțȟȧȫșȡȡȓ ǻ ȦȢ ȡȔȣșȖȡȢ ȦșȣșȤ ȧȚș ȘȢȖǻȫȡș ț
ȠȔȦșȤȜțȡȢȲ—ǨȞȤȔȁȡȢȲ©ǪȢȟȢȡșȥșȤȪșȓȞțȗȔȘȔȲ
ǮȢȡșȖǨȞȤȔȝȡǻȣȢȩȢȖȔȲȦȰǮȢȡșȖǨȞȤȔȝȡǻȕȧȘȧ
ȚȜȦȰª Ƕ ȨǻȡȔȟȰȡȜȝ ȤȓȘȢȞ ǻț ȣȢȗȟȓȘȧ ȡȔȬȢȁ ȦșȠȜ
țȡȔȞȢȖȜȝȞȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡȜȝ©ǠȲȘșȝǻǘȢȥȣȢȘȔȟȲȕȜȦȰª
ǣȦȚș ȥșȡȥ ȟȲȘȥȰȞȢȁ șȞțȜȥȦșȡȪǻȁ ȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ
Șȟȓ ȣȢșȦȔ ȘȖȢȠȔ ȗȢȟ ȫȜȡȡȜȞȔȠȜ ȢȘȜȡ — Ȫș ȚȜȦȦȓ
ǻ ȥȠșȤȦȰ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȘȤȧȗȜȝ — ȟȲȕȢȖ ȘȢ ȟȲȘșȝ ǻ ȘȢ
ǖȢȗȔ ǤǻțȡǻȬș ȧ ȨǻȡȔȟǻ ȪȜȞȟȧ ©ǫȔȤǻª ǭșȖȫșȡȞȢ
ȤǻȬȧȫș ȖǻȘȠȢȖȟȓȲȫȜȥȰ ©ȪȔȤǻȖ ȟȲȕȜȦȰª ©ǖȢȘȔȝ ȞȔȦȜ
ȁȩ ȣȢȥȦȜȡȔȟȜ  ǣȦȜȩ ȪȔȤǻȖ ȞȔȦǻȖ ȟȲȘȥȰȞȜȩª  țȡȢȖȧ
ȣȢȖșȘș ȥȖȢȲ Ƞȧțȧ ȘȔȟǻ ȖǻȘ ©ȦȤȢȡȔª ©Ȗ ȥșȟȜȭȔª ȘȢ
ȟȲȘșȝȕȢ©ȦȔȠȘșȟȲȘșȘȢȕȤșȕȧȘșǧȔȠȕȧȘșȠȚȜȦȰ
ȟȲȘșȝȟȲȕȜȦȰǦȖȓȦȢȗȢǘȢȥȣȢȘȔȩȖȔȟȜȦȰªǶțȪȔȤȓȠȜ
ȓȞǻțȣȔȡȔȠȜȦȔȣȔȡșȡȓȦȔȠȜȠȢȥȞȔȟȓȠȜȢȬȧȞȔȡȪȓȠȜ
©ȗȢȘȢȖȔȡȜȠȜ ȫșȡȪȓȠȜª ȞȢȡȨșȘșȤȔȦȔȠȜ ©ȢȤȘȔȠȜª
ț ȦȜȠȜ ©ȠȜȟȢȥȦȜȖȜȠȜª ȩȦȢ ȣȤȢȟȜȖ ȥȦǻȟȰȞȜ ȥȟȰȢț ǻ
ȞȤȢȖǻ ȭȢ ©ȡȔȣȢȁȦȰ  Ǘȥǻȩ ǻȠȣșȤȔȦȢȤǻȖ ȕȜ ȥȦȔȟȢ  ǜ
ȘǻȦȰȠȜǻȖȡȧȞȔȠȜȖȦȢȣȜȦȰǗȥȟȰȢțȔȩȧȘȢȖ·ȁȩª ©ǟȔȖ
ȞȔțª ȤȤ —  ǻț ȦȜȦȧȟȢȖȔȡȜȠȜ ȣșȤșȖșȤȦȡȓȠȜ —
©ǠȲȘȥȰȞǻȁ ȬȔȬșȟǻª ©ǢȓȡȰȞȜ  ǙȓȘȰȞȜ ȢȦșȫșȥȦȖȔ
ȫȧȚȢȗȢª ©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª ȟȔȞșȓȠȜ
©Ȗ țȢȟȢȦǻȝ ȢțȘȢȕǻª ©ǗȢ ǶȧȘșȁ ȖȢ Șȡǻ ȢȡȜª  — ț ȡȜȠȜ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȖȥșȓȥȡȢȘȟȓȡȜȩȧȣȢșȦȢȖȢȠȧȥșȤȪǻȡșȠȔǿ
ǻȡșȠȢȚșȕȧȦȜȝȞȤȔȣșȟȜȡȜȟȲȕȢȖǻ
Ǖȟș — ©ȟȲȘșª ȣȤȢȥȦǻ ȟȲȘȜ ǬȜ ȣȢȠǻȚ ȡȜȠȜ
ȓȞȜȠȜ ȖȢȡȜ ȣȢȥȦȔȲȦȰ ȧ ȥȖǻȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ ǻ
ȥȣȤȔȖȘǻ ȖȥǻȗǻȘȡǻȟȲȕȢȖǻ"ǪǻȕȔȣȢșȦȡșȡȔȘȦȢȘȢȕȤșțȡȔǿ
ǻ ȦȢ ȡȔ ȣȤȜȞȟȔȘǻ ȘȢȟǻ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȥȖȢȁȩ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ Ȕ ȝ
ȡȔȖȟȔȥȡǻȝȭy©ȡȔȥǻȠȥȖǻȦǻǥȢȕȟȓȦȰȟȲȘȓȠȟȲȘșªǻ
ȩǻȕȔȦȢȡșȖǻȡțȔȣȜȦȧǿȖȤȢțȣȔȫǻ©ǙșȚȦǻȟȲȘșȘșȚȦǻ
ȘȢȕȤǻǮȢȥșȤȪșțȕȜȤȔȟȢȥȰǜȡȜȠȜȚȜȦȜȁȩȟȲȕȜȦȜ"ª
©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȤȤ — —  ǭșȖȫșȡȞȢ
ȝȘș țȔ ȡȔȤȢȘȡȢȲ ȟșȗșȡȘȢȲ ȗșȤȢȁțȧȲȫȜ ȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȜȝ
Ȥȧȩ țȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ȘȢ ȣȢȖȥȦȔȡȪǻȖ ȥȟȢȖȔȠȜ ©ȥȜȡȜ ȠȢȁ
ȗȔȝȘȔȠȔȞȜª Ǖȟș ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȝȢȠȧ ȕȢȟȜȦȰ ȘȧȠȞȔ Ȕ ȫȜ
ȠȢȚȡȔ ȟȲȕȜȦȜ ȦȜȩ țȔȥȟǻȣȟșȡȜȩ ȗȡǻȖȢȠ ȤȢțȣȔȟșȡȜȩ
ȚȔȗȢȲȣȢȠȥȦȜȟȲȘșȝȞȢȦȤǻȧȫȡǻȖȕȔțȜȟǻȓȡȥȰȞȢȁȬȞȢȟȜ
©ȧ ȞȤȜȡȜȪǻ  ǛȜȖȜȩ ȣȢȩȢȖȔȟȜª ȔȕȢ ȁȩȡȰȢȗȢ ȖȔȦȔȚȞȔ
ȓȞȜȝ țȔȤǻțȔȖ ȥȖȢȁȩ ȘǻȦșȝ ȟȜȬș țȔ Ȧș ȭȢ ȁȩ ȡȔȤȢȘȜȟȔ
©ȣȤȢȞȟȓȦȔ ȞȔȦȢȟȜȫȞȔª ǻ ©ȭȢȕ ȡș ȕȧȟȢ țȤȔȘȜ  ǮȢȕ
ȡș ȕȧȟȢ ȣȢȗȢȖȢȤȧª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ —
 — " ǴȞ ȣȢȟȲȕȜȦȜ ȦȢȗȢ ȩȦȢ ©ȡȜȬȞȢȠ

ȧ ȞȧȦȢȫȞȧ  ǘȢȥȦȤȜȦȰ ȡǻȚ ȡȔ ȕȤȔȦȔª ǻ Ȧȧ ȫȜȥȟșȡȡȧ
©ȕȤȔȦǻȲª ȭȢ ©ȠȢȖȫȜȦȰ ȥȢȕǻ  ǗȜȦȤǻȭȜȖȬȜ Ȣȫǻ 
ǴȞ ȓȗȡȓȦȔª ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ȤȤ —
 — " ǬȜ ȕȔȦȰȞȔ ȓȞȜȝ ȧ ȤȔȕȥȰȞǻȝ ȣȢȞȢȤǻ
©ȣȤșȥȦȢȟȢȖǻȢȦșȫșȥȦȖȧªȣȤȢȘȔǿȥȖȢȁȩȥȜȡǻȖ©ȖȤǻțȡȜȪȲ
ǡȢȥȞȔȟșȖǻªȡȔȗȔȤȠȔȦȡșȠ·ȓȥȢȘȟȓǻȠȣșȤǻȁ ©ǘȢȗȢȟȲª "
ǧȜȩ ©ȤȔȕǻȖª ©ȡșȖȢȟȰȡȜȞǻȖ ȡșȘȧȚȜȩª ȞȢȦȤǻ ©țȔȥȡȧȟȜ
ȠȢȖ ȥȖȜȡȓ Ȗ ȞȔȟȲȚǻ  Ǘ ȥȖȢȁȝ ȡșȖȢȟǻª ©ǠȜȞșȤǻª 
ȞȢȦȤǻ©ȡșȡȔȫș!ȣȢȘȧȤǻȟȜǢǻȠǻȡȔȣȔȡȭȜȡȧǻȘȧȦȰ
ǶȘǻȦȢȫȢȞȥȖȢȁȩȖșȘȧȦȰª ©ǶȖȜȤǻȥȓȡȔȫȧȚȜȡǻª "
Ƕ ȡȔȝȘȤȔȚȟȜȖǻȬș — ȓȞ ȟȲȕȜȦȜ ȓȞ ȩȖȔȟȜȦȜ ǧȢȗȢ
©ȘȢȟȗȢȦșȤȣșȟȜȖȢȗȢª©ȧȦȢȠȟșȡȢȗȢªǪȦȢȖȥșȪș©ȕȔȫȜȦȰ
ǻțțȔȩȠȔȤȜªȔȟșȦșȤȣȜȦȰȕșțȠșȚȡǻȥȦȰǻȡșțȟǻȫșȡȡǻȥȦȰ
țșȠȡȢȗȢ țȟȔ țȟȢȫȜȡȜ ȥȜȟȰȡȜȩ ȦșȠȡȢȦȧ ȝ ȡșȭȔȥȦȓ
ȠȔȟȜȩ ȥȖǻȦȧ ȥȰȢȗȢ ȘȢȣȧȥȞȔǿ ǥȧȁȡȧ ȕȤȔȦȢȖȕȜȖȥȦȖȢ
©ȚȔȩȜ ȖǻȝȡȜª ©ȤȧȞȢȦȖȢȤȡȧ ȣȧȥȦșȟȲª ǴȞȢȖșȡȞȢ Ǣ
ǢȔȤȜȥ ǻȥȦȢȤǻȁ ȥșȤșȘȡȰȢȖǻȫȡȢȁ ȦȔ ȤȔȡȡȰȢȠȢȘșȤȡȢȁ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȗș ȖȜȘ ǟ  Ǧ    ȧ ȤǻȘȡȢȠȧ
ȘȟȓȣȢșȦȔǟȤȔȁǪȦȢȣȤȜȤǻȞȔǿǨȞȤȔȁȡȧȡȔȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡș
ȤȔȕȥȦȖȢȣȢȦȧȤȔǿȪȔȤșȖǻȓȞȜȝȥȟȢȖȔȠȜțȔȣȢȞȤȜȨǻȫȡȢȁ
ȣȤȢȠȢȖȜǤǤȢȟȧȕȢȦȞȔȡșȥș©ȣȢȗȜȕșȟȰȡȔȬȧǻȖȥȰȢȠȧ
ȡȔȤȢȘȧª" ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ   Ƕ ȦȢȘǻ ȟȧȡȔǿ ȤȢțȣȔȫȟȜȖș
ǭșȖȫșȡȞȢȖș©ǬȜȕȧȘșȥȧȘǬȜȕȧȘșȞȔȤȔª ©ǣȟȲȘȜ
ȟȲȘȜȡșȕȢȤȔȞȜª 
ǤȤȜȥȦȤȔȥȡș ȣȢșȦȢȖș ȕȔȚȔȡȡȓ ©ȟȲȘșȝ ǻ ǘȢȥȣȢȘȔ
ȟȲȕȜȦȰªȧȖȢȘȜȦȰȡȔȥȧȘȧȩȢȖȡȧȪȔȤȜȡȧȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ
șȦȜȞȜȘșȟȲȕȢȖ ȓȞȣȤȢȪșȖȚșțȗȔȘȧȖȔȟȢȥȓȖȜȭș —
ȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡșȣȢȡȓȦȦȓȘȟȓȢțȡȔȫșȡȡȓȥȔȠȢȁȥȧȦȡȢȥȦǻ
ǖȢȗȔ Ȕ ȦȔȞǻ ȥȞȟȔȘȢȖǻ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ țȔȣȢȖǻȦȧ ȓȞ ȟȲȕȢȖ
ȘȢ ȕȟȜȚȡȰȢȗȢ ȝ ȣȤȔȖșȘȡȢȗȢ ȡșȡȔȖȜȥȦȰ ȘȢ ȖȢȤȢȗȔ
ȝ ȗȤǻȬȡȜȞȔ ȘȢȞȢȤǻȡȡȢ ȣșȤșȢȥȠȜȥȟșȡȢ ȣȢȤǻȖȡȓȡȢ țǻ
ȥȦȔȤȢțȔȖǻȦȡȜȠȜ ȣȢȥȦȧȟȔȦȔȠȜ ǖȢ ȡșȠȔǿ ȖșȟȜȞȢȁ țȔ
ȥȟȧȗȜ Ȗ ȦȢȠȧ ȭȢȕ ȟȲȕȜȦȜ ȦȜȩ ȩȦȢ ȕȟȜțȰȞȜȝ ȦȢȕǻ ǻ
Ȧșȕș ȟȲȕȜȦȰ ȭȢȕ ȖǻȦȔȦȜ ȕȤȔȦǻȖ Ȕȟș ȞȔȤȔȦȜ ȖȢȤȢȗǻȖ
ǻ ȗȤǻȬȡȜȞǻȖ ǕȘȚș ǣȦșȪȰ ȡȔȬ ȡșȕșȥȡȜȝ ȞȔȚș Ƕȥȧȥ ȧ
ǢȔȗǻȤȡǻȝ ȣȤȢȣȢȖǻȘǻ ©ȖșȟȜȦȰ ȥȖȢǿȠȧ ȥȢȡȪȲ ȥȩȢȘȜȦȜ
ȡȔ țȟȜȩ ǻ ȡȔ ȘȢȕȤȜȩ ǻ ȣȢȥȜȟȔǿ ȘȢȭ ȡȔ ȣȤȔȖșȘȡȜȩ ǻ
ȡșȣȤȔȖșȘȡȜȩª ȦȢȠȧ ȡȔȖȫȔǿ ©ǠȲȕǻȦȰ ȖȢȤȢȗǻȖ ȖȔȬȜȩ
ǻ ȠȢȟǻȦȰȥȓ țȔ ȦȜȩ ȭȢ ȗȢȡȓȦȰ ȖȔȥª ǻ ȦȢȘǻ ȕȧȘșȦș ©ȘȢ
ȥȞȢȡȔȟǻȓȞǣȦșȪȰȖȔȬȡșȕșȥȡȜȝȘȢȥȞȢȡȔȟȜȝª ǡȦ
   Ƕȡ ǿȖȔȡȗșȟǻȥȦ ȦȔȞ ȖǻȘȘȔǿ ȥșȡȥ ȪȰȢȗȢ ȣȢȖȫȔȡȡȓ
ǦȣȔȥȜȦșȟȓ©ǶȓȞȕȔȚȔǿȦșȭȢȕȖȔȠȫȜȡȜȟȜȟȲȘȜȫȜȡǻȦȰ
ȁȠ ǻ ȖȜ ȦȔȞ ȥȔȠȢª ©ȕȧȘȰȦș ȠȜȟȢȥșȤȘȡǻ ȓȞ ǻ ǣȦșȪȰ
ȖȔȬ ȠȜȟȢȥșȤȘȡȜȝª ǠȞ     ǣȦȚș ț ȣȢȗȟȓȘȧ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ șȦȜȞȜ ȟȲȕȢȖ ȘȢ ȟȲȘșȝ ȡșȢȘȠǻȡȡȢ ȝ
ȣȜȦȢȠȢ ȖȞȟȲȫȔǿ Ȗ ȥșȕș ȦȔȞǻ ȣȢȫȧȦȦȓ ǻ ȣȢȡȓȦȦȓ ȓȞ
ȣȤȢȭșȡȡȓ ȠȜȟȢȥșȤȘȓ ȚȔȟȢȭǻ ȥȣǻȖȫȧȦȦȓ ȣȢȞȧȦȔ
ȣȤȜȫǻȠ Ȫș ȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȣȤȔȖșȘȡȜȩ ǻ ȕȟȜȚȡǻȩ
ȔȝȗȤǻȬȡȜȩǻȖȢȤȢȗǻȖȢȥȦȔȡȡǻȩȚșȡȔȖǻȦȰȢȥȢȕȟȜȖȢ
ǦȞȔțȔȦȜȭȢȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȣȤȢȥȦșȚȧǿȦȰȥȓ
ȦȖșȤȘȔ ȝ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȔ ȟǻȡǻȓ ȡȔ ȘȢȦȤȜȠȔȡȡȓ Ȫǻǿȁ șȦȜȫȡȢȁ
ȠȔȞȥȜȠȜȕȧȟȢȕȢȫșȖȜȘȡȜȠȣșȤșȕǻȟȰȬșȡȡȓȠǤȤȢȕȟșȠȔ
ȖȜȗȟȓȘȔǿ ȥȧȣșȤșȫȟȜȖǻȬȢȲ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢțȔ ȥȧȠȡǻȖȢȠ

ǥǣǙǝǢǕ

ȢȥȓȗȔǿ ȗȟȜȕȜȡȡȜȝ ȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȜȝ ȥșȡȥ ǶȥȧȥȢȖȢȗȢ
țȔȣȢȖǻȦȧ ȣȢșȦȔ ȖȔȕȟȓȦȰ ȠȢȤȔȟȰȡș ȕȔȗȔȦȥȦȖȢ ȦȔ ȞȤȔȥȔ
ȘȧȬǻ ȦȜȩ ȝȢȗȢ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ ȧ ȞȢȠȧ ȥȠȜȤșȡȡȓ ȖǻȤȔ Ȗ
ǖȢȗȔǻȖȘȢȕȤȢȥȜȟȰȡǻȬǻȖǻȘȢȕȤȔțȜȝȡșȡȔȖȜȥȦǻǗȥȦȧȣ
ȘȢȢȥȦȔȡȡȰȢȁȣșȤșȘțȔȥȟȔȡȫȢȁȣȢșȠȜ©ǗǻȘȰȠȔª ȣșȤȖǻȥȡȔ
ȡȔțȖȔ ©ǣȥȜȞȔª  ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢ ȦȢȠȧ «ȣȤȜȠȜȤșȡȡȢȠȧª
ȩȦȢțȘȔȦșȡȠȢȟȜȦȖȢȲȣȢȘȢȟȔȦȜ©ȡșȣȤȔȖȘȧȟȲȘȥȰȞȧȲª
ȥȖȢȲ ©ȘȢȟȲ țȟȧȲª ©ȕșțȦȔȟȔȡȡȓ ȡșȖȥȜȣȧȭșª — ǻ
ȦȢȘǻ Ȗǻȡ ȡȔȖǻȦȰ ©Ȗ ȡșȖȢȟǻ  ǤȢțȡȔǿ ȤȔȝ ȣȢțȡȔǿ ȖȢȟȲ 
Ƕ ȖȥșȦȖȢȤȓȭȧȲ ȟȲȕȢȖª ȤȤ    —  ǧȔȞș
ȣǻțȡȔȡȡȓ ȣȤȜȩȢȘȜȦȰ ȘȢ ȗșȤȢȁȡǻ ȣȢșȠȜ ȞȢȟ ȣȢȞȤȜȦȞȜ
ȞȢȟȜȣȔȡȁȁȞȤȜȖȘȡȜȞȦȓȚȞȢțȔȡșȘȧȚȔȖ©ȖȢȡȔȡȔȕȤȔȟȔ
țǻȟȟȓ  ǧȔ ȣǻȬȟȔ Ȗ ȣȔȟȔȦȜ  ǠǻȫȜȦȰ ȝȢȗȢ ȣȢȠȔȗȔȦȜ 
Ǖ ȡș ȣȤȢȞȟȜȡȔȦȜª ȤȤ —  ǠȲȕȢȖ ǻ ȣȤȢȭșȡȡȓ
ȣșȤșȠȔȗȔȲȦȰ țȟȢȣȢȠȥȦȧ Ȗ ȘȧȬȔȩ ȗșȤȢȁȖ ȖǻȤȬȔ ©Ǣș
ȥȣȔȟȢȥȓ Ȕ ȡǻȫ ȓȞ ȠȢȤșª ©Ǖ ǖȢȗ ȣȢȠȢȚș  Ƕ ȦȔȞ
țȔȕȧȘșȦȰȥȓ ȞȢȟȜȥȰª  ȣȢșȠȜ ©ǡșȚ ȥȞȔȟȔȠȜ ȡșȡȔȫș
țȟȢȘǻȝªǢșȣȢȩȜȦȡȔȣșȤșȞȢȡȔȡǻȥȦȰȧȦȢȠȧȭȢ©ȖȥșȖǻȘ
ǖȢȗȔªȖȤȓȦȢȖȧǿȖǻȘȦȓȚȞȢȗȢȗȤǻȩȔȠȥȦȜȖȢȥȦǻ©ǡȔȞȥȜȠȔ
ȥȖȓȦȢȗȢª ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª  ȣȤȜȡȢȥȜȦȰ ȭȔȥȦȓ
ȟȲȕȢȖǻ ȘȢ ȟȲȘșȝ ȖǻȘȞȤȜȖȔǿ Ȭȟȓȩ ©ȧ ȕȧȦȦȓ Ȣȥȓȓȡș
ȨȔȖȢȤȥȰȞȜȠȥȖǻȦ ȟ ȢȠª ǭșȖșȟȰȢȖǳǦȟȢȖȢȖȣȤȢȖȢȘȧ
ȘȢ ǠșȢȡǻȘȔ ǤȟȲȭȔ ȓȞ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȪȓ  ǤȟȲȭ Ǡ
ǚȞțȢȘ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǚȘȠȢȡȦȢȡ  Ǧ  
ǮȜȤȔ ȣȢȞȧȦȔ ȘȧȬșȖȡș ȥȔȠȢȣȢȞȔȤȔȡȡȓ ȘȔǿ ȡȔȘǻȲ ȡȔ
ǖȢȚș ȣȤȢȭșȡȡȓ ǵȢȡȦǻ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª  ǟȧȟȰȠǻȡȔȪǻȓ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁȟȲȕȢȖǻǻȣȤȢȭșȡȡȓ—ȢȕȤȔțȜȠȔȦșȤǻȖȧ
ȣȢșȠȔȩ©ǢșȢȨǻȦȜªȝ©ǡȔȤǻȓª
ǣȘȡȔȞȦȧȦȡȔțȖȔȡȢȦȖȢȤȜ șȣǻȫȡȢȗȢȣȟȔȡȧȥȞȟȔȘȡǻȬș
ȣȜȦȔȡȡȓ ț ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȲ ȟǻȤȜȞȢȲ ǜȡȔȫȧȭȢȲ ǿ Ȟǻȡ
ȪǻȖȞȔ ȣȢșȠȜ ©ǡșȚ ȥȞȔȟȔȠȜ ȡșȡȔȫș țȟȢȘǻȝª ©ǣȦȔȞ
ȟȲȘ ș ȡȔȧȫȔȝȦșȥȰ  ǗȢȤȢȗȔȠ ȣȤȢȭȔȦȜ  ǴȞ ȥșȝ
ȡșȧȞ  Ǚș Ț ȡȔȠ ȗȤǻȬȡȜȠ  ǙȢȕȤȔ ȪȰȢȗȢ ȖțȓȦȜ"ª
ȤȤ —  ǤȢșȦ ǻ ȥȔȠ ©ȡȔȧȫȔȖȥȓª ȝȢȗȢ ȠȢȤȔȟȰ
ȡȧ șȖȢȟȲȪǻȲ ȖǻȘ ȤȢȠȔȡȦȜțȔȪǻȁ ȖȥȧȣșȤșȫ ȖȟȔȥȡȜȠ
ȦȖșȤșțȜȠ țȔȥȦșȤșȚșȡȡȓȠ  ȗȔȝȘȔȠȔȫȫȜȡȜ ȘȢ ȔȣȢȨșȢțȧ
ȥȖȓȦȢȥȦǻǡȔȞȥȜȠȔ©ȠȢȥȞȔȟȓªȣȢșȦȜȫȡȢțȠȢȘșȟȰȢȖȔȡȢȖ
ȦȤȜȣȦȜȩȧ—©ǡȢȟȜȦȖȔª©ǫȔȤǻȖȞȤȢȖȔȖȜȩȬȜȡȞȔȤǻȖª
©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩȥȣȜȡȜªȓȞȜȝȣȢȫȜȡȔǿȦȰȥȓȠȢȟǻȡȡȓȠ
ȣȤȢ©ȣȧȦȔȞȧȦǻȁª©ȥȞȟșȣȗȟȜȕȢȞȜȝªȘȟȓ©ȪȔȤǻȖȖȥșȥȖǻȦ
ȡǻȩ ȬȜȡȞȔȤǻȖª Ȕ țȔȖșȤȬȧǿȦȰȥȓ ȕȟȔȗȔȡȡȓȠ ©ȖȥǻȠ ȡȔȠ
ȖȞȧȣǻȡȔțșȠȟǻªȣȢȘȔȦȜ©ǿȘȜȡȢȠȜȥȟǻǿªȦȔ©ȕȤȔȦȢȟȲȕǻǿª
ǥȢțȧȠȢȠ ǻ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȠ ȥȧȠȟǻȡȡȓȠ ȣȢșȦ ȣȤȜȝȠȔǿ
ȡȔȥȦȔȡȢȖȧ ȣȤȢ ȟȲȕȢȖ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȘȢ ȥȞȤȜȖȘȚșȡȜȩ ǻ
ȢȬȧȞȔȡȜȩ țȗȔȘȔȝȠȢ — ȣȤȢ ȣȢȞȤȜȦȢȞ ȦȔ ȕșțȡșȖȜȡȡȜȩ
ȕȔȝȥȦȤȓȦ ©ǥȢțȞȔțȧȲ ȦȔ ȣȟȔȫȧ  ǡșȡǻ ȁȩ ȚȔȟȰª —
©ǡȔȤȜȡȔª ȤȤ —121  ȘȢ ©ȟȲȘȧ ȢȞȤȔȘșȡȢȗȢª
ȣȤȢ ȕȤȔȦȡǿ ȣȤȢȭșȡȡȓ ©ȡșȤȢțȧȠȡȜȩ ȥȜȡǻȖª ǨȞȤȔȁȡȜ
Ȕ ȝ ȘȢ ȁȁ ȖȢȤȢȗǻȖ ȣȤȢȦș ȥșȤȪș — ȥșȤȪș ȘȢ ȪȰȢȗȢ ȡș
ȡȔȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ ǢȔȘȦȢ ȚȜȖȔ ȝ ȡșȖȜȦȤȔȖȡȔ ȣȔȠ·ȓȦȰ
ȣȤȢ ©ȤȔȝȣșȞȟȢª ȞȤǻȣȔȪȰȞȢȗȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ ȘȤȔȠȧ ȖȟȔȥ
ȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȡȔȘȦȢ ȗȟȜȕȢȞȢ ȖȕȜȦȢ ©ȪȖȓȬȢȞª ǻȥȦȢȤ
ȢȕȤȔț ǻȠȣșȤȥȰȞȜȩ ȞȤȜȖȔȖȜȩ țȟȢȫȜȡǻȖ ǻ ȤȧȁȡȡȜȪȦȖȔ

173

ȥȣȔȣȟȲȚșȡȢȁ ȥȟȔȖȜ ȡȔȪǻȁ ȦȔ țȡǻȖșȫșȡȜȩ ȘǻȖȢȫȜȩ ȘȢȟȰ
ȭȢȕȧȗȔȠȧȖȔȦȜȡșȡȔȖȜȥȦȰȘȢȖȜȡȧȖȔȦȪǻȖțȟȔ—©ȪȔȤǻȖª
©ȪȔȤȓȦª ©ȣȥȔȤǻȖª ©ȨșȟȰȘȨșȕșȟǻȖª ȘȢ ȥșȞȥȧȔȟȰȡȜȩ
ȣȢȞȤȧȫǻȖ—ȣȔȡǻȖǻȤȢțȕșȭșȡȜȩȣȔȡȜȫǻȖȭȢȕȘȔȤȧȖȔȦȜ
ȁȠȡșȦșȭȢȥȖȢȲȟȲȕȢȖȔȕȢȘȔȝȣȤȢȭșȡȡȓ
ǡȢȚșȝȩȢȦǻȖȕȜǭșȖȫșȡȞȢȥȦȔȦȜ©ȣȤȜȠȜȤșȡȡȜȠª
ǻ©ȥȖȓȦȜȠªȓȞȣșȤȥȢȡȔȚǻȝȢȗȢȣȢșȠǗǻȘȰȠȔǻǡȔȞȥȜȠ
ȦȔ ȡș ȥȦȔȖ ȡș Ƞǻȗ ȥȦȔȦȜ ǨȚș ȣǻȥȟȓ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȁ
ȞȤȜȡȜȪǻª ȦȔ ȪȜȞȟȧ ©ǡȢȟȜȦȖȔª ©ǫȔȤǻȖ ȞȤȢȖȔȖȜȩ
ȬȜȡȞȔȤǻȖª ©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩ ȥȣȜȡȜª ȣȜȬȧȦȰȥȓ
ȖǻȤȬǻ ©ǪȢȫȔ ȟșȚȔȫȢȗȢ ȝ ȡș ȕ·ȲȦȰª ȥȟǻȘȢȠ ©ǣ ȟȲȘȜ
ȟȲȘȜ ȡșȕȢȤȔȞȜª ȓȞȜȝ țȔȞǻȡȫȧǿȦȰȥȓ ȠȢȦȢȤȢȬȡȜȠ
ȧ ȕǻȕȟǻȝȡȢȠȧ Șȧȥǻ ȣȤȢȤȢȪȦȖȢȠ ȣȤȢ ǦȦȤȔȬȡȜȝ ȥȧȘ ǻ
©ȞȔȤȧª ȖȥǻȠ ©ȪȔȤȓȠ ȪȔȤȓȦȔȠ ȡȔ țșȠȟǻª ȞȢȟȜ ©ȥȢȡȪș
ȥȦȔȡș  Ƕ ȢȥȞȖșȤȡpȡȧ țșȠȟȲ ȥȣȔȟȜȦȰª ǨȦǻȠ ȦȧȦ
ȥȟȢȖȢ©ȥȧȘª—ȡșțȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡȢȗȢȟșȞȥȜȞȢȡȧȖȢȡȢ
ȞȢȤșȥȣȢȡȘȧǿ ȡș ț ȞȢȟȜȬȡȰȢȲ ©ȥȢȞȜȤȢȲª ȤȔȘȬș ©ț
ȡȢȖȜȠ ǻ ȣȤȔȖșȘȡȜȠ țȔȞȢȡȢȠª ȭȢ ȝȢȗȢ — ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣșȖșȡ — ©ȘǻȚȘșȠȢȥȰȦȔȞȜ ȞȢȟȜȥȰª ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª
ȤȤ ȪșțȡȔȞȥȣȤȔȖȚȡȰȢȁȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻȝȣȤȔȖȘȜ
©ȕșțȥȢȞȜȤȜª ©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª 
ǦȦȢȥȢȖȡȢ Ț ȣȜȦȔȡȡȓ ȟȲȕȢȖǻ ȘȢ ǖȢȗȔ ȦȢ ȦȧȦ
țȔȦȢȤȞȧǿȠȢ ȢȘȡȧ ț ȡȔȝȘȔȖȡǻȬȜȩ ǻ ȡȔȝȥȞȟȔȘȡǻȬȜȩ
ȦșȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȣȤȢȕȟșȠ ȧ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖǻ — ȣȤȢȕȟșȠȧ
ȦșȢȘȜȪșȁ ȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓ ǖȢȗȔ ȣȤȜȠȜȤșȡȡȓ ǻȘșȁ ǞȢȗȢ
ȕȟȔȗȢȥȦǻ ț ȡȔȓȖȡǻȥȦȲ țȟȔ ȡȔ țșȠȟǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȓȞ
ȣȤȔȖȘȜȖȜȝ ǻ ȭȜȤȜȝ ȩȤȜȥȦȜȓȡȜȡ ȣȤȢȦȓȗȢȠ ȧȥȰȢȗȢ
ȚȜȦȦȓ ȣȤȢȝȬȢȖ ȫșȤșț ȦȓȚȞǻ ȘȧȩȢȖȡǻ ȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȡȓ
ȕȧȖ ȤȢțǻȣ·ȓȦȜȝ ȠǻȚ ȖǻȤȢȲ ȦȔ ȥȧȠȡǻȖȢȠ ȘȢȞȜ ȣȢșȦ
ȕȔȫȜȦȰ ȡȔȖȞȤȧȗȜ ȦȤǻȧȠȨ ȢȟȚǻ ȝ ȡȔȥȜȟȰȥȦȖȔ ȘȢȞȜ
ȦșȫȧȦȰ ©ȞȤȜȖȔȖǻ ȥȟȰȢțȜª ȦȔ ©ȞȤȜȖȔȖǻȁ ȤǻȞȜª ȝȢȠȧ
ȡșȥȜȟȔȖȦȤȜȠȔȦȜȥȓȖǻȘȕȢȟǻȥȡȜȩȟȔȠșȡȦȔȪǻȝǻțȧȩȖȔȟȜȩ
țȔȣȜȦȔȡȰțȖșȤȡșȡȜȩȘȢǖȢȗȔǬȔȥȢȘȫȔȥȧȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ
șȠȢȪǻȝȡȜȝȖȜȕȧȩȡȔȥȦȔǿȠȜȦȦǿȖȜȝȤȢțȤȜȖȠǻȚȟȲȕȢȖ·Ȳ
ǻ ǗǻȤȢȲ ǻ ȦȢȘǻ țȘȔǿȦȰȥȓ ȭȢ ȣșȤȬȔ ȣșȤșȖȔȚȔǿ ȘȤȧȗȧ
©Ǵ ȦȔȞ ȁȁ ȓ ȦȔȞ ȟȲȕȟȲ  ǡȢȲ ǨȞȤȔȁȡȧ ȧȕȢȗȧ  ǮȢ
ȣȤȢȞȟșȡȧ ȥȖȓȦȢȗȢ ǖȢȗȔ  ǜȔ ȡșȁ ȘȧȬȧ ȣȢȗȧȕȟȲª
©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª ȤȤ —  ǤȢȘǻȕȡș
țȔțȖȜȫȔȝ ȣȤȜȝȡȓȦȢ ȦȟȧȠȔȫȜȦȜ ȓȞ ȖȜȓȖ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
©ȕȢȗȢȕȢȤȥȦȖȔªȡȔȥȣȤȔȖȘǻȥȦȤȔȬȡȔȠȜȦȰȥȧȠȡǻȖȧȠȜȡȔǿ
©Ǵ ǖȢȗȧ ȣȢȠȢȟȲȥȰª  țȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓ ȦȤȧȘȡɢғȝ ȘǻȔȟȢȗ
ȠȜȥȦȪȓ ț ǖȢȗȢȠ ȚȔȗȔ ǞȢȗȢ ȣǻțȡȔȡȡȓ ǻ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ȣȢȬȧȞ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȢȣșȤȦȓ Șȟȓ ȥȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ǿȘȡȢȥȦǻ
©ȖȥșȦȖȢȤȓȭȢȁªǖȢȚȢȁȟȲȕȢȖǻǻǗǻȤȜ
ǠǻȦ ǴȡǻȖ Ǘ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȤȢȘȜȡȔ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ  ǜǢǧǭ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǜȕ ȘȢȣȢȖǻȘșȝ ǦȖǻȦȢȖȢȗȢ
ȞȢȡȗȤșȥȧ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȖǻȟȰȡȢȁ ȡȔȧȞȜ Șȟȓ ȖȬȔȡȧȖȔȡȡȓ ȥȦȢȤǻȫȫȓ
ȥȠșȤȦǻȣȔȦȤȢȡȔǢǧǭǢȰȲǞȢȤȞǤȔȤȜȚǧȢȤȢȡȦȢǧ

ǳȤǻȝǖȔȤȔȕȔȬ

ǥȢȘȜȡȔ ȓȞ ȢȥȡȢȖȔ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȥȦǻ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖ
ȫșȡȞȔ—ȢȘȜȡǻțȗȢȟȞȢȠȣȢȡșȡȦǻȖȞȔȤȦȜȡȜȥȖǻȦȧǨȞȤȔȁȡȜ
ȕȔȫșȡȡȓ ȧȞȤ ȟȲȘȜȡȜ ǨȖȔȗȧ ȣȤȜȖșȤȦȔǿ ȔȞȪșȡȦȧȖȔȡȡȓ
ȠȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢȥȦǻ ȧȞȤ ȤȢȘȜȡȜ ț ȣșȖȡȜȠȜ ȖȜȩȢȘȔȠȜ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȡȔ ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡǻȥȦȰ  ȢȕȤȔț ȠȔȦșȤǻ ȧțȔȗȔȟȰȡȲǿȦȰȥȓ Ȗ
ȞȢȡȪșȣȦ ǨȞȤȔȁȡȜȠȔȦșȤǻ ȦȢȠȧ ȧȞȤȔȁȡȪǻȖ ȓȞ Ȫǻȟǻȥȡȧ
șȦȡǻȫȡȧ ȥȣǻȟȰȡȢȦȧ ȝ țȢȕȤȔȚșȡȢ ȓȞ ȤȢȘȜȡȧ Ǩ ȪȜȞȟǻ
ȣȢȞȢȟǻȡȰȘǻȘȜȧȢȥȢȕȟȲȲȦȰȘȔȖȡȜȡȧȕȔȦȰȞȜ—ȕȟȜȚȫǻ
ȤȢȞȜȥȜȡȜȝȘȢȫȞȜȣȢȥȦȔȲȦȰȓȞȥȧȫȔȥȡȜȞȜȣȢșȦȔǣȦȚș
ǻ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȢ ȧȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȓȞ ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȔ ȭȢ ȠȔȟȔ ȕ
ȥȞȟȔȘȔȦȜȥȓǻțȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȖȟȔȘȚșȡȜȩȠǻȞȤȢȤȢȘȜȡȞȢȦȤǻ
ȝ ȦȖȢȤȓȦȰ ȗȤȢȠȔȘȧ ȥȧȣȤȢȦȜȟșȚȡȢ ȘșȤȚȔȖǻ ©ȣȔȡǻȖª
ȔȡȦȔȗȢȡǻȥȦȜȫȡȢ ȡȔȟȔȬȦȢȖȔȡǻȝ ȘȢ ©ȟȲȘșȝª ǙșȤȚȔȖǻ
ȨșȢȘȔȟȰȡȢȗȢ țȤȔțȞȔ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓǿȦȰȥȓ ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȧ
ȥȣǻȟȰȡǻȝȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡǻȡȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȝȢȥȡȢȖǻȖǻȟȰȡȜȩ
ȡș ȢȞȧȦȜȩ ǻ ȡș ȗȡȢȕȟșȡȜȩ Ȕ ȤǻȖȡȢȣȤȔȖȡȜȩ ȟȲȘșȝ ȕșț
ȪȔȤȓ ǻ ȣȔȡȔ ǻț ȥȔȠȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȠ ȤșȥȣȧȕȟǻȞȔȡȥȰȞȢȗȢ
ȦȜȣȧ Șș Ȗ ȢȥȡȢȖȧ ȣȢȞȟȔȘșȡȢ țȔȞȢȡ ȤǻȖȡȜȝ Șȟȓ Ȗȥǻȩ
ǡȢȤȔȟȰȡș țȘȢȤȢȖ·ȓ ȦȔȞȢȗȢ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ țȔȟșȚȜȦȰ ȢȘ
ȗȢȟȝȢȗȢȞȢȠȣȢȡșȡȦȔ—ȠǻȞȤȢȤȢȘȜȡȜǣȥȰȫȢȠȧȣȢșȦ
ȥȦǻȟȰȞȜȧȖȔȗȜȣȤȜȘǻȟȓǿȔȡȢȠȔȟǻȓȠȧȤȢȘȜȡȡȢȠȧȚȜȦȦǻ
ȔȣșȤșȘȧȥǻȠȦȜȠȥȧȥȣǻȟȰȡȜȠȣȤȜȫȜȡȔȠȞȢȦȤǻȤȧȝȡȧȲȦȰ
țȘȢȤȢȖȧ ȤȢȘȜȡȧ ǻ ȦȢȘǻ ȞȢȚȡȔ țȡȜȭșȡȔ ȥǻȠ·ȓ ȥȦȔǿ
ȣȧȥȦșȟșȲȥșȤșȘȕȧȓȡȡȓȚȜȦȦȓ
ǥȢȘȜȡȔȖǭșȖȫșȡȞȔȫȔȥȦȢȡȔțȜȖȔǿȦȰȥȓ©ȥȖȓȦȢȲªȕȢ
ȖȜȦȖȢȤșȡȔǖȢȚȜȠȣȤȢȠȜȥȟȢȠȔȟșȖȚșȖȣșȤȬȢȤȢȘȜȡǻ
ǕȘȔȠȔ ȦȔ ǾȖȜ țȔȣȢȫȔȦȞȢȖȧǿȦȰȥȓ ȖǻȫȡȜȝ ȔȡȦȔȗȢȡǻțȠ
ǟȔȁȡȔǻǕȖșȟȓǩșȡȢȠșȡǟȔȁȡȔȣȢșȦȤȢțȗȟȓȘȔǿȓȞȢȘȜȡ
ǻțȫȜȡȡȜȞǻȖȤȧȝȡȧȖȔȡȡȓȤȢȘȜȡȜ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔȞȤȜȡȜȪȓª
ȡȔȣȤ  ȦȔ ȕǻȟȰȬș țȧȣȜȡȓǿȦȰȥȓ ȡȔ ǻȡ ȦșȠǻ — ȘșȤȚȔȖȔ
ǻ ȤȢȘȜȡȔ ȞȢȟȜ ȘșȤȚȔȖȔ ȡș ȗȔȤȠȢȡǻțȧǿ Ȕ Ȥȧȝȡȧǿ ȠǻȞ
ȤȢȤȢȘȜȡȧ ȡȔȥȔȘȚȧȲȫȜ ȡșȣȤȜȤȢȘȡǻ ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȝ ȦȜȠ
ȢȕșȤȦȔȲȫȜ ȞȖǻȦȧȫǻ ȥșȟȔ ȡȔ țȟȜȘșȡȡǻ ȣȢȥșȟșȡȡȓ ǧȢȠȧ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȫȔȥȦȢ țȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ ȘȢ ȦȔȞȢȁ țȘȔȖȔȟȢȥȰ ȕȜ
ȣȢȕȧȦȢȖȢȁ ȦșȠȜ ȓȞ țȖșȘșȡȡȓ ȣȔȡȢȠ ȘǻȖȫȜȡȜ ț ȣȤȢ
ȥȦȢȟȲȘȧ ȦȢȕȦȢ ©ț ȟȲȘșȝª  ȖȕȔȫȔȲȫȜ ȧ țȗȔȘȔȡȜȩ
ȣȢǿȘȡȔȡȡȓȩ ȣȤȢȓȖȜ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ țȟȔ ǙȤȧȗȜȝ ȫȜȡȡȜȞ
ȤȢțȞȟȔȘȧȥǻȠ·ȁȘșȤȚȔȖȔȪȔȤǻȖȦȔȣȔȡǻȖȫșȤșțțȢȖȡǻȬȡǻȝ
ȦȜȥȞȤȢȕȜȦȰȤȢȘȜȡȧȡșȖǻȟȰȡȢȲȔȁȁȫȟșȡǻȖ—ȤȔȕȔȠȜ
ȦȢȕȦȢȟȲȘȜȡȔȠȔǿțȔȕȧȦȜǖȢȗȔȔȖțȓȦȜțȔǖȢȗȔȘșȤȚȔȖȧ
ȪȔȤǻȖȦȔȣȔȡǻȖțȢȞȤȖǻȘȘȔȖȔȦȜȥȜȡǻȖȖǻȝȥȰȞȧȦȔȧȤȓȘȧ
ȘȢȫȢȞ—ȣȔȡȔȠȫȜȠȣǻȘȤȜȖȔȲȦȰȥȓȢȥȡȢȖȜȤȢȘȜȡȜȭȢ
ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȣȢȠǻȦȡȢ Ȗ ȘșȥȣȢȦǻȓȩ Ƕȡ ȖșȟȜȞȔ ȣȤȢȕȟșȠȔ
ȞȢȦȤȔȣȢȓȥȡȲǿȫǻȦȞȜȝǻȖȜȤȢȕȟșȡȜȝȡȔȪǻȢȡȔȟǻțȠȣȢșȦȔ
ȖǻȡȧȖȔȚȔȖȭȢȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȔȠȔǿȕȧȦȜȦȔȞȜȠȚșǖȢȚȜȠ
ȦȖȢȤșȡȡȓȠȓȞǻȠǻȞȤȢȤȢȘȜȡȔȡȔȪǻȓȡȔȤȢȘȓȞǻȢȞȤșȠȔ
ǻȥȦȢȦȔ — Ȫș ȘȧȩȢȖȡȜȝ ȢȤȗȔȡǻțȠ Ǖ ȦȢȠȧ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡș
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȢȠȢȚȟȜȖșȦǻȟȰȞȜȖȥȜȥȦșȠǻȖǻȟȰȡȜȩȡȔȤȢȘǻȖ
ȘșȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜȧȞȟȔȘȔȲȦȰȥȓȡȔȡȔȪȢȥȡȢȖǻǖȧȘȰȓȞș
ȗȡȢȕȟșȡȡȓȖȦȢȠȧȫȜȥȟǻȝǻȠȣșȤȥȰȞș—ȔȡȦȜȣȤȜȤȢȘȡș
ȖȥȧȦǻȥȖȢȁȝȔțȡȔȫȜȦȰȔȡȦȜȕȢȚșǖȧȘȧȲȫȜȥȖȢȁȖǻțǻȁȡȔ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȜȩȣǻȘȖȔȟȜȡȔȩȣȢșȦȣȤȔȗȡȧȖ
țȖǻȟȰȡȜȦȜ ȧȞȤ ǖȢȗȢȠ ȘȔȤȢȖȔȡȧ ȠșȡȦȔȟȰȡǻȥȦȰ ȢȘ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ ȕǻȘ ȭȢ ȁȩ ȡșȥȟȜ țȔȖȢȝȢȖȡȜȞȜ ȔȕȜ ȘȔȦȜ ȁȝ
ȧȠȢȖȜȘȟȓȠȜȤȡȢȗȢȚȜȦȦȓǻȥȔȠȢȞȧȟȰȦȜȖȧȖȔȡȡȓ
ǧșȠȔȤȧȁȡȡȜȪȰȞȢȗȢȡȔȫȔȟȔȣȤȜțȔȥȡȧȖȔȡȡǻȔȕȢȚȜȦȦǻ
ȤȢȘȜȡȜ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȁȁ ȖȜȓȖȔȩ ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȖȚș Ȗ ȣșȤȬȜȩ

ȦȖȢȤȔȩǭșȖȫșȡȞȔǨ©ǤȤȜȫȜȡȡǻȝª  ȞȢțȔȞȣȢȞȜȡȧȖ
ȘǻȖȫȜȡȧȥȜȤȢȦȧǻȠȢȖǻȤȡȢȖǻȡțȠȔȗȔȖȥȓțȔȫȧȚȧȘșȤȚȔȖȧ
ȕȢ țȔȗȜȡȧȖ ©ȡȔ ȫȧȚȢȠȧ ȣȢȟǻª ǧșȠȔ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ Ȗ
ȫȧȚȜȡǻ țȔȫǻȣȔȟȔ ȣȢșȦȔ ȔȘȚș ȝ ȥȔȠ ȠȔȖ ȦȔȞȧ ȘȢȟȲ 
ȖȢȡȔ ȝ ȤȢțȤȢȕȟȓǿȦȰȥȓ Ȗ ©ǙȧȠȞȔȩª — ©ǧșȫș ȖȢȘȔ Ȗ
ȥȜȡǿ ȠȢȤșª ©ǗǻȦȤș ȕȧȝȡȜȝ ȖǻȦȤș ȕȧȝȡȜȝª ©ǧȓȚȞȢ
ȖȔȚȞȢȖȥȖǻȦǻȚȜȦȜªǤȤȜȫȜȡȢȲȟȔȠȔȡȡȓȤȢȘȜȡȜȦȧȦǿ
ȦȔȞȢȚȠȔȡȘȤȜȦȔȣȢȬȧȞȜȘȢȟǻȫȜȠȔȦșȤǻȔȟȰȡǻȡșȥȦȔȦȞȜ
ȖȘȢȠȔ ǫǻ ȠȢȦȜȖȜ ȣȢȖ·ȓțȔȡȢ ț ȦșȠȢȲ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ ȥȔȠș
ȥȜȤȢȦȔ — ǻȥȦȢȦȔ ȡșȣȢȖȡȢȪǻȡȡȔ Ȗ ȥȢȪǻȧȠǻ — ȫȔȥȦȢ ȝ
ȖȜȤȧȬȔǿȖȠȔȡȘȤȜǦȜȤȢȦȔȓȞțȢȕȤȔȚșȡȢȧȖǻȤȬǻ©ǢȔ
ȖǻȫȡȧȣȔȠ·ȓȦȰǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧªȣȢȥȦǻȝȡȢȖȤȢȕȢȦǻȣȤȢ
ȕȔȦȰȞǻȖȠȢȚșȟȜȬșțȗȔȘȔȦȜȣȢȫȧȖȬȜȥȢȟȢȖșȝȞǻȖȥȣǻȖ
țȤșȬȦȢȲ ȣȤșȘȥȦȔȖȟȓȲȫȜ Ȗ ȢȕȤȔțǻ ȥȜȤȢȦȜ ȥșȕș ȣȢșȦ
ȣǻȘȥȧȠȢȖȧǿ©ǦȜȤȢȦȧȧȥȲȘȜȟȲȘșȢȥȠǻȲȦȰªǟȔȦșȤȜȡȔ
ț ȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȁ ȣȢșȠȜ ȡș țȠȢȗȟȔ ȧȞȟȔȥȦȜ ȤȢȘȜȡȧ ȕȢ
©ȡșȥȟȧȩȔȟȔ!ǢǻȕȔȦȰȞȔȡǻȡșȡȰȞȜª ȤȤ— 
Ȕ ȣȢȟȲȕȜȟȔ ȟȲȘȜȡȧ ǻț ȫȧȚȢȗȢ ȖȢȤȢȚȢȗȢ ǨȞȤȔȁȡǻ
ȥȖǻȦȧ — ȠȢȥȞȔȟȓ țȖǻȘȥȜ ȝ ȧȥǻ ȕǻȘȜ ȘǻȖȫȜȡȜ ǙȢȞȢȤȜ
ȕȔȦȰȞǻȖ ȥȖǻȘȫȔȦȰ ȭȢ ǟȔȦșȤȜȡȔ ȣȢȤȧȬȜȟȔ ȠȢȤȔȟȰȡȜȝ
ȥȦȔȦȧȦ—țȖȜȫȔǿȖșȣȤȔȖȢȥȖȢȗȢȡȔȤȢȘȧǖǻȘȔȖǻȘȦȔȞȢȗȢ
ȣȢȤȧȬșȡȡȓ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȘǻȖȫȜȡǻ Ȕ ȝ ȕȔȦȰȞȔȠ ©Ǖ ȩȦȢ Ț
ȠȢȲ ȗȢȟȢȖȢȡȰȞȧ  ǖșț Ȧșȕș ȥȩȢȖȔǿ"ª — ȚȧȤȜȦȰȥȓ
ȠȔȦȜ ȤȤ —  ǤșȤșȥȦȧȣ ǟȔȦșȤȜȡȜ ȭȢ ȟȔȠȔȖ
ȪǻȟȜȝȧȥȦȤǻȝȤȢȘȜȡȜȖȜȞȟȜȞȔȖȢȥȧȘȖȢȘȡȢȥșȟȰȪǻȖȥȔȠș
ȦȢȠȧ ȕȔȦȰȞȜ ȝ ȣȤȢȗȔȡȓȲȦȰ ȘȢȫȞȧ țȖșȟǻȖȬȜ ȠȢȟȜȦȜȥȓ
ǖȢȗȧ țȔ ȖǻȘȣȧȭșȡȡȓ ȗȤǻȩȔ ǧȧȦ ȧȣșȤȬș ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ
ȢȕȤȔț ȖȜȬȡșȖȢȗȢ ȥȔȘȞȔ ȓȞ ȥȜȠȖȢȟȧ ȤȢȘȜȡȡȢȗȢ ȗȡǻțȘȔ
ȣȢȞȜȘȔȲȫȜȥșȟȢǟȔȦșȤȜȡȔȖțȓȟȔ©țșȠȟǻȣǻȘȖȜȬȡșȲ
ǢȔ ȩȤșȥȦ ȣȢȫșȣȜȟȔª ȤȤ —  ȢȦȚș țȖ·ȓțȞȧ ț
ȤǻȘȡȢȲ țșȠȟșȲ ȡș ȖȦȤȔȫȔǿ ȘȢ ȞǻȡȪȓ Ǩ ȠȢȤȔȟȰȡȢȠȧ
ȤșțȲȠș—ȟǻȤȜȫȡȢȠȧȖǻȘȥȦȧȣǻ—ǭșȖȫșȡȞȢțȔțȡȔȫȔǿ
©ǧȢ ȡș ȟȜȩȢ ȦȢ ȡș ȦȓȚȞș  ǮȢ ȠȔȦȜ ȖȠȜȤȔǿ  Ǣș
ȥȜȤȢȦȜ ȠȔȟǻ ȘǻȦȜ  ǮȢ ȡșȡȰȞȧ ȥȩȢȖȔȟȜª ȔȘȚș ©ȁȠ
țȢȥȦȔȟȔȥȰȘȢȕȤȔȥȟȔȖȔª ȤȤ— ȔȥȣȤȔȖȚȡǿȗȢȤș
ȦȢȠȧ ȞȢȗȢ ȕȔȦȰȞȜ ȖǻȘȪȧȤȔȟȜȥȓ ȕȢ ȡșȠȔǿ ©ȡǻ ȤȢȘȜȡȜ
ȡǻȩȔȦȜȡȜª Ȥ ǗȢȘȡȢȫȔȥǻȕȔȦȰȞȜȘȟȓȘǻȖȫȜȡȜȕșț
ȠȜȟȢȗȢ—©ȓȞȫȧȚǻȁȟȲȘșª ȞȢȠȣȟșȞȥȖǻȘȫȧȚșȡȡȓȖǻȘ
ȥǻȠ·ȁȣǻȥȟȓȣȢșȠȜ©ǟȔȦșȤȜȡȔªȣșȤșȡȢȥȜȦȰȥȓȘȢȕȔȟȔȘȜ
©ǧȢȣȢȟȓª   ǙǻȦȓȠ ȡȔȟșȚȜȦȰȥȓ țȔȥȡȧȖȔȦȜ ȥȖȢȲ
ȤȢȘȜȡȧ ȦȢȠȧ ȞȢȩȔȡȜȝ țȔȠǻȡȓǿ ǻ ȕȔȦȰȞǻȖ ǻ ȕȤȔȦǻȖ —
©ȕșț ȠȜȟȢȗȢ ȥȞȤǻțȰ ȠȢȗȜȟȔª Ǖȟș ǻ ȬȟȲȕ ȕșț ȟȲȕȢȖǻ
ȡșȣȤȜȤȢȘȡȜȝ ȦȢȚ ȢȥȧȘȚȧǿȦȰȥȓ ȬȟȲȕ țȔ ȣȤȜȠȧȥȢȠ
ȕȔȦȰȞǻȖ—ȞȢȩȔȦȜȡșȟȲȕȔ©ȥșȤȪșȡșȡȔȖȫȜȦȜª
ǨȖȥȦȘȢȣȢșȠȜ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªǭșȖȫșȡȞȢȔȖȦȢȤȕȔȫȜȦȰ
ȥșȕș ȕȔȦȰȞȢȠ țȢȕȤȔȚșȡȜȩ ȡȜȠ ȗșȤȢȁȖ — ȧȫȔȥȡȜȞǻȖ
ǟȢȟǻȁȖȭȜȡȜ ©ǦȜȡȜȠȢȁȗȔȝȘȔȠȔȞȜª ȕȢȖȜȖȜȭȧǿȁȩȡȲ
ȥȟȔȖȧȓȞȧȢȥȠǻȬȜȟȜȝȖǻȘȞȜȡȧȟȜ©ȣȜȥȰȠșȡȡǻªȥȞșȣȦȜȞȜ
ȕȢȘȔǿȥȖȢȁȠȗșȤȢȓȠȘȧȩȢȖȡșȚȜȦȦȓǨȖǻțǻȝȡȢȠȧȥȦȔȡǻ
ǻ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ țȖȧȦȰ ȣȢșȦȔ ȕȔȦȰȞȢȠ ©ǖȟȔȗȢȥȟȢȖȜ —
ȞȔȚȧȦȰ—ȕȔȦȰȞȧǤȢȞȜȠȔǿȠȥȜȟȧª ȤȤ— 
ǧȫȣȤȢȘȢȖȚȧǿȦȰȥȓțȔȣȢȫȔȦȞȢȖȔȡȜȝȖǻȤȬșȠ©ǙȧȠȜȠȢȁ
ȘȧȠȜȠȢȁª  ȡȔȥȞȤǻțȡȜȝȧǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻ

ǥǣǙǝǢǕ

ȢȕȤȔțȡȜȝȤȓȘȘȧȠȜ ȦȖȢȤȜ —ȘǻȦȜǖȔȦȰȞȢȠȢȚșȕȧȦȜ
ȝȡșȤǻȘȡȜȝȔȟș©ȭȜȤȜȝªȦȢȝȭȢȥȦȔȖȕȟȔȗȢȘǻȝȡȜȞȢȠ
ȘȟȓȟȲȘȜȡȜ—ȡȔȣȤ©ȘȧȬȔȭȜȤȔǟȢțȔȪȰȞȢȗȢȤȢȘȧª
ȞȢȡȨșȤșȡȪȥșȞȤșȦȔȤǕȞȔȘșȠǻȁȠȜȥȦșȪȦȖǗǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ
ȭȢȕȤȔȖȧȫȔȥȦȰȧȖȜȞȧȣǻǭșȖȫșȡȞȔțȞȤǻȣȔȪȦȖȔ ȝȢȠȧȖ
ȣșȤȬȢȠȧȖȜȘȔȡȡǻȕȧȟȢȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȡȔțȖȔȡȧȣȢșȠȧ ȫȜ
ǶǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȜȝȓȞȣȢȣșȤșȘȡȜȞȧȟȤǻ
ǴȤșȠȔ — ©ȥȜȤȢȦȔ ȧȕȢȗȜȝ  Ǣǻ ȥșȥȦȤȜ ȡǻ ȕȤȔȦȔ
ȡǻȞȢȗȢ ȡșȠȔª ȦȢȚ ȘȢȟȲ ȠȧȥȜȦȰ ©ȥȔȠȢȠȧ ȣȤȜȘȕȔȦȰª
ȢȦǻȬȧȞȔǿȘǻȖȢȫȢȗȢȥșȤȪȓȞȢȦȤșȤȢțȠȢȖȟȓȟȢȕțȝȢȗȢ
ȥșȤȪșȠ ȠȤǻǿ ȣȤȢ ȖȟȔȥȡȧ ȤȢȘȜȡȧ — ȦȢȘǻ ©ǿ ț ȞȜȠ
țȔȣȟȔȞȔȦȰ ǿ ț ȞȜȠ țȔȥȣǻȖȔȦȰª ȤȤ — 
  ǣȞȥȔȡȔ Șȟȓ ȡȰȢȗȢ — Ȣȕ·ǿȞȦ ȣȢȞȟȢȡǻȡȡȓ ǦǻȠșȝ
ȡș ȚȜȦȦȓ ȕȔȫȜȦȰȥȓ ©ȧȞȧȣȢȫȪǻ ȓȞ țȢȟȢȦȢ  Ƕ ȘȢȟȲ ȘȢ
ȕȧȘșª ȤȤ —722  Ȕȟș ȦǻȟȰȞȜ ȦȢȘǻ ©ȓȞ ȖȜȤǻȚȧȦȰ
ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ  ǠȓȩǻȖ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻª ȤȤ —  — ȧ
ȥȖȢȁȝȘșȤȚȔȖǻȕȢȔȡǻȖȡșȖȢȟǻȞȢȟȜ©ȣȢȚȔȤȡșȗȔȥȡș
ȟȲȘș ȠȤȧȦȰ  ǟȢȡȔȲȦȰ Ȗ ȦȲȤȠȔȩ ȗȢȟǻ ȕȢȥǻª Ȕȡǻ Ȗ
ȕǻȘȡȢȥȦǻȞȢȟȜ©ȡǻȚȜȦȔȡǻȥȡȢȣȔªȖ©ȤȓȘȡȜȡǻȤȢȥȦȧȦȰ
ȘǻȦȜªȭȔȥȦȓȡșȠȢȚȟȜȖș ȤȤ— 
ǣȦȢȚ țȔ ȦȢȘǻȬȡǻȩ ȧȠȢȖ ȠȤǻȓ ȣȤȢ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȧ ȤȢȘȜȡȧ
ȡșȤșȔȟȰȡȔǡșȦȔȚȣȢșȦȔ—ȢȣȜȥȔȦȜȡșȘȢȟȲȞȢțȔȪȰȞȢȗȢ
ȞȤȔȲȭȢȕȥȧȫȔȥȡȜȞȜȢȣȢȖǻȟȜȣȤȢȠȜȡȧȟșȥȖȢȁȠȘǻȦȓȠ
Ȕ ȘǻȦȜ — ȖȡȧȞȔȠ ǡȔȞȤȢȤȢȘȜȡȔ ȠȧȥȜȦȰ ȚȜȦȜ ȡȔȪ
ǻȥȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦȦȲ ȞȢȟȜ Ț ȘǻȘǻȖ ȡǻȩȦȢ ©ȡș țȡȔǿ  ǢǻȩȦȢ
ȭȜȤȢȡșțȔȣȟȔȫșǢǻȩȦȢȡșțȗȔȘȔǿª ȤȤ— 
ȦȢ ȝ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȡș ȕȧȘș ǖȔȦȰȞȢȠ ȡȔțȖȔȡȜȝ
ȧ ȣȢșȠǻ ȝ ǙȡǻȣȤȢ — ȘȢ ȡȰȢȗȢ ȥȦǻȞȔǿ ȞȢțȔȪȰȞȔ ȞȤȢȖ
Ȗǻȡ ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȢȩȢȤȢȡȪșȠ ǻ țȕșȤǻȗȔȫșȠ ȫșȥȦǻ ȧȞȤȔȁȡȪǻȖ
ǡȔȟȜȞȢȟȜȥȰȥȣǻȟȰȡȢȗȢȕȔȦȰȞȔǻ©ȥȦȔȤȜȩȥȟȢȖ·ȓȡȘǻȦȜª
ȦȢȕȦȢȥȟȢȖ·ȓȡȡȔȤȢȘȜ—©ȚȜȦȜȕȦȔȕȤȔȦȔȦȰȥȓªȔȟș
ȡșțȧȠǻȟȜǻȤȢț·ǿȘȡȔȟȜȥȓȕȢȥȦȔȟȢ©țȔțȘȤȢȭȢȖȕȤȔȦȔ
Ǿ Ȗ ȞȢȠȢȤǻ ǻ ȡȔȘȖȢȤǻ  Ƕ ȖșȥșȟȢ Ȗ ȩȔȦǻª ȤȤ 
 —  ǧȧȦ ȧȣșȤȬș ȖȜȥȦȧȣȔǿ ȞȢȠȣȟșȞȥ
ǟȔȁȡȔ—ȤȢțȕȤȔȦȣȢȞȜȭȢȡȔȥȟȢȖ·ȓȡȢȨǻȟȰȥȰȞǻȝȢȥȡȢȖǻ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȗȢȟȢȬȧǿ ȡȔ ȦȢȠȧ ȭȢ Ȗ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ ȝȬȟȜ
ȥǻȠ·ȓȠȜ Ǖ ȢȦ ȧ ȣǻȥȡǻ ȞȢȕțȔȤȓ ©ǖșȡȞșȦ ȧ ǠȜȥȓȡȪǻª 
ȣȢȘȔȡȢ ȢȕȤȔț ȡșȣȧȦȓȭȢȁ ȠȔȦșȤǻ ȧ ȓȞȢȁ ©ȡǻ ȞȢȤȢȖȜ ȡǻ
ȖȢȟȔ—ǣȥȦȔȟȔȥȓȩȔȦȔª ȤȤ— ǖșțȣȧȦȥȦȖȢ
ȠȔȦșȤǻȖȡșȣȢȖȡǻȝȤȢȘȜȡǻ ȣȤȢȕȔȦȰȞȔȡșȥȞȔțȔȡȢȡǻȫȢȗȢ 
țȔȖșȤȬȧǿȦȰȥȓȤȢțȖȔȟȢȠ ©ǴȢȘȘȔȠȓȣȤȢȘȔȠǟȧȠȢȖǻ
ȩȔȦȜȡȧª ȤȤ —  ȠȢȦȜȖ ȗȧȟȓȭȢȁ ȠȔȦșȤǻ
ȣȤȜȥȧȦȡǻȝǻȖǻȡȣǻȥȡȓȩȧȠǻȭșȡȜȩȧȣȢșȠȧȤȢȟȰȕȔȦȰȞȔ
ȖȜțȡȔȫșȡȢȫǻȦȞȢ©țȔȤȢȕȟȓȝȚșȡȔȣȬȢȡȢª—ȗȢȘȧȖȔȦȜ
ȘǻȦșȝ Ȥ 
©ǢșȣȤȜȤȢȘȡȔª ȤȢȘȜȡȔ ȥȞȟȔȟȔȥȓ ȝ ȧ ǵȢȡȦȜ ȦȔ ȝȢȗȢ
ȘǻȦșȝ ȧ Ȫǻȝ ȥȲȚșȦȡǻȝ ȟǻȡǻȁ ț·ǿȘȡȔȡȢ ȘȖȔ ȠȢȦȜȖȜ țȔ
ȥȧȘȚșȡȡȓ ȬȟȲȕȧ ț ǻȡȢȖǻȤȞȢȲ ǻ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȝ ȢȕȤȓȘ
ȚșȤȦȖȧȖȔȡȡȓȘǻȦȰȠȜțȔȘȟȓǻȘșȁǾȖȣȢșȠǻȝǻȡȦșȠȔ—
ȧȥȜȡȢȖȟșȡȡȓ ȡȔ ǻȘșȝȡǻȝ ȢȥȡȢȖǻ ǴȤșȠȔ ȥȦȔȖ ȡȔțȖȔȡȜȠ
ȥȜȡȢȠ ǡȔȞȥȜȠȢȖǻ ǜȔȟǻțȡȓȞȧ ©ǤȤȜȘȕȔȖ ǡȔȞȥȜȠ ȥȢȕǻ
ȥȜȡȔ  ǢȔ ȖȥȲ ǨȞȤȔȁȡȧª ȤȤ —  ȖȢȘȡȢȫȔȥ
ȖȔȦȔȚȢȞȣȢȖȥȦȔȡȡȓ—ȕȔȦȰȞȢȖȥǻȠȥȖȢȁȠȣǻȘȟșȗȟȜȠȖǻȡ
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ȡȔțȜȖȔǿ ȁȩ ©ȘǻȦȜª ȦȢȕȦȢ ȧ ȖǻȝȥȰȞ ȘȤȧȚȜȡǻ ȣȤȢȖǻȘȡȜȞ
ȖȜȞȢȡȧǿ ȨȧȡȞȪǻȲ ȕȔȦȰȞȔ ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜ ȦȧȦ ȚǻȡȪǻ
ȖȚș ȡș ȠǻȥȪș  ȓȞȔ țȖșȦȰȥȓ ©ȗȤȢȠȔȘȢȲª ǣȦȚș ȠȔȦȜ
ȞȢȦȤȔ ȖȜȩȢȖȔȟȔ ȘǻȦșȝ ȡș Ȗ ȕȔȦȰȞǻȖȥȰȞǻȝ ȖǻȤǻ ȠȔǿ ȕȧȦȜ
ȖǻȘȦȢȤȗȡșȡȔ ȖȜȡȧȖȔȦȪșȠ Țș ȥȠșȤȦǻ ȥȖȢȁȩ ȘǻȦșȝ ǵȢȡȦȔ
ȕȔȫȜȦȰȡșȥșȕșȔȦȜȩ©ȟȲȘȢȁȘǻȖªȭȢ©ț·ȁȟȜȠȢȁȩȘǻȦȢȞª
ȦȢȕȦȢȖȜȩȢȖȔȟȜȥȧȣȤȢȦȜȖȡȢȘȢȕȔȦȰȞȢȖȜȩțȔȥȔȘǫșȡș
țȡǻȠȔǿ ȗȤǻȩȔ ǻ ț ȥȔȠȢȗȢ ǵȢȡȦȜ Ȗǻȡ ȦȓȚȞȢ ȞȔȤȔǿȦȰȥȓ ǻ
ȖȜȞȢȡȧǿ ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȕȔȦȰȞǻȖȥȰȞȜȝ ȢȕȢȖ·ȓțȢȞ — ȩȢȖȔǿ
ȥȜȡǻȖȣȤȢȭȔǿǻȣȤȢȥȜȦȰȧȡȜȩȣȤȢȭșȡȡȓ
ǧșȠȔ ȥȜȤȢȦȜ ȣȤȢȩȢȘȜȦȰ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǗǻȦșȤ ț ȗȔǿȠ
ȤȢțȠȢȖȟȓǿª   ǦȜȤȢȦȔ — ȟȲȘȜȡȔ ȣȢțȕȔȖȟșȡȔ
ȤȢȘȜȡȡȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜȭȔȖȥȢȪǻȧȠǻ—ǻțȗȢȝȓȞȜȝȣȤȢȣȔȘȔǿ
ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ ȫșȤșț Ȧș ȭȢ ȡș ȠȢȚș ȣȢȖșȤȡȧȦȜȥȓ Ȗ ȟȢȡȢ
ȤȢȘȜȡȜȔȘȚșȡșȠȔǿȁȁǧȔȞȧȦȤȔȗșȘǻȲȣȢșȦȣșȤșȚȜȖȔȖ
ǻ ȥȔȠ ȣȤȢ Ȫș ȝȘșȦȰȥȓ ȧ ȖȥȦȧȣǻ ȘȢ ȣȢșȠȜ ©ǡȔȤ·ȓȡȔ
ȫșȤȡȜȪȓª   — ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓȔȖȦȢȤȔ ȘȢȟȓ ȣȢ
ȥȖǻȦȧ ȞȢȦȜȦȰ ȖǻȘȦȔȞ ©ȡșȠȔ ȞȢȗȢ ȝ ȞȜȡȧȦȰ ȡǻȩȦȢ ȡș
țȗȔȘȔǿª Ȥ ȦȢȠȧȝȣȔȠ·ȓȦȔǿȦȧȘǻȖȫȜȡȧȭȢȖȜȞȔțȔȟȔ
ȝȢȠȧȟȔȥȞȧǡȔȦȜȖȣȢșȠǻȢȕșȤǻȗȔǿȫșȥȦȰȘȢȫȞȜȩȢȫȔ
ȢȥȦȔȡȡȓ ȣȤȔȗȡȧȫȜ ȖȜȦȖȢȤȜȦȜ ȖȟȔȥȡȧ ȤȢȘȜȡȧ Șǻǿ țȔ
ȣȢȞȟȜȞȢȠ ȥșȤȪȓ ȣȢȗȟȓȘȜ ȥȦȔȤȜȩ ȠȔȝȡȢȖǻ ǻȡȦșȤșȥȜ  ǻ
ȠȢȟȢȘȜȩ ȠȢȖȔȥșȤȪȓ ȡșțȕǻȗȔȲȦȰȥȓǭșȖȫșȡȞȢȢȥȧȘȚȧǿ
ȬȟȲȕ ȥȦȔȤȢȗȢ ț ȠȢȟȢȘȢȲ ȓȞ ȔȡȦȜȣȤȜȤȢȘȡȜȝ ǶȘșȓ
ȖȞȟȔȘșȡȔȖȢȕȤȔțȪșȡȦȤȗșȤȢȁȡǻǼȤȧȡȦȧǿȦȰȥȓȡȔȘȧȠȪǻ
ȭȢ ȢȥȡȢȖȔ ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȣȔȤȜ — ȖțȔǿȠȡș ȖȣȢȘȢȕȔȡȡȓ
țȔȖȘȓȞȜ ȫȢȠȧ ȝ ȥȞȟȔȘȔȲȦȰȥȓ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡǻ ȥȦȢȥȧȡȞȜ Ǩ
ȠȔȦșȤǻȚȡȔȣșȤȬȢȠȧȣȟȔȡǻ—ȕȔȗȔȦȥȦȖȢȣȢȦșȡȪǻȝȡȢȗȢ
țȓȦȓ ȖȢȡȔ ȡȔȖǻȦȰ ȡș ȘȢțȖȢȟȓǿ ȘȢȫȪǻ ȘǻȖȧȖȔȦȜ ȕȢ ȩȢȫș
ȣșȤșȖșȥȦȜȁȁȘȢȞȔȦșȗȢȤǻȁ©ȣȔȡǻȖªȔȘǻȖȫȜȡȔȡȔȠȔȗȔǿȦȰȥȓ
țȔȟȜȬȜȦȜȥȓ ǻț ȞȢȩȔȡȜȠ — ȡȔ ȪȰȢȠȧ ȝ ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢ
ȞȢȡȨȟǻȞȦ ȣȢșȠȜ ǜȔȗȔȟȢȠ Țș ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ț ȡșȤǻȖȡșȲ
ȦșȠȔȕȔȗȔȦȰȢȩȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȜȖȡȢȥȜȦȰȧȤȢȘȜȡȧ
ȤȢțȟȔȘ ǘșȤȢȁȡȓ ȣȢșȠȜ ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª ȡȔȟșȚȔȟȔ
ȘȢ țȔȠȢȚȡȜȩ ȥșȟȓȡ Ȕ ȁȁ ȢȕȤȔȡșȪȰ ǤșȦȤȧȥȰ — ȘȢ
ȖȕȢȗȜȩ ǮȢȕ ȘȢȤǻȖȡȓȦȜȥȓ ǡȔȤ·ȓȡǻ ǤșȦȤȧȥȰ ȤȧȬȔǿ
ȬȧȞȔȦȜ ȘȢȟȲ ©ȡȔ ȫȧȚȢȠȧ ȣȢȟǻª ǡȔȝȕȧȦȡǿ ȚȜȦȦȓ
ȗșȤȢȁȖ ȥȞȟȔȘșȦȰȥȓ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȢ ȓȞ ȥȖǻȘȫȜȦȰ țȔȗȢȟȢȖȢȞ
ȦȖȢȤȧǡȔȤ·ȓȡȔȥȦȔȡșȫșȤȡȜȪșȲȢȫșȖȜȘȡȢȭȢȥȟǻȣȜȝ
ȞȢȕțȔȤ — ȢȣȢȖǻȘȔȫ ǻȥȦȢȤǻȁ ǡȔȤ·ȓȡȜ — ǻ ǿ ǤșȦȤȧȥȰ
ǤȔȤȔ ©ȠȔȦȜ — ȘȢȫȞȔª ȣșȤșȕȧȖȔǿ ǻ Ȗ ȪșȡȦȤǻ ȕȔȟȔȘȜ
©ǨȦȢȣȟșȡȔª   ǡȔȦȜ — ȤȢțȣȧȥȡȔ ȖȘȢȖȔ ȘȢȫȞȧ
ȣȤȜȚȜȟȔȖȗȧȟȰȕȜȭȔȩȘȜȦȜȡȔțȤȢȥȦȔȟȔȖȫȧȚȜȩȟȲȘșȝ
ǟȢȟȜȘȢȫȞȔȖȜȤȢȥȟȔȝȤȢțȞȖǻȦȟȔȣȢȥȦȔȤǻȟȔȠȔȦȜ©ȥȞȔ
țȜȟȔȥȓ ȟȲȦȔª ǻț țȔțȘȤȢȥȦǻ ©ǣȦȔȞȔȦȢ ȕȧȖȔ ȠȔȦȜ Ǚș
ȚȥșȤȪșȚǻȡȢȫș"ǦșȤȪșȠȔȦșȤǻ"ªǡȔȦȜȞȔȦȧǿȘȢȫȞȧ
ȡȔȠȔȗȔǿȦȰȥȓ ȡȔȖǻȦȰ ȢȦȤȧȁȦȜ țȤșȬȦȢȲ ȦȢȣȜȦȰ ȦȔ ȝ
ȥȔȠȔ ȦȢȣȜȦȰȥȓ ȢȕȜȘȖǻ ȥȦȔȲȦȰ ȤȧȥȔȟȞȔȠȜ Ǩ ȪǻȟȞȢȠ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡǻȝ ȣȢșțǻȁ ȖȜȥȡȢȖȧǿȦȰȥȓ ȘȜȘȔȞȦȜȫȡȔ ȣȢțȜȪǻȓ
ȡșȣȤȔȖȜȟȰȡȢțȕȧȘȢȖȔȡȔȤȢȘȜȡȔȘȢȦȢȗȢȭșȝȢȥȡȢȖȔȡȔ
ȡȔ ȗȤǻȩȧ țȔțȡȔǿ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ ȞȔȦȔȞȟǻțȠǻȖ ǻ ȪǻȟȞȢȖȜȦȢȁ
ȤȧȝȡȔȪǻȁ ǣȦȚș ȧ ȤȓȘǻ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȥȦȔǿ ȢȕȤȔț
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȗȤǻȬȡȢȁ ȥǻȠ·ȁ țȢȞȤ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǦȟșȣȔȓª ǗǻȘȞȤȜȖȔǿȦȰȥȓ
ȖȢȡȔ ȣșȤșȤȢȕȞȢȲ ȣȢȣȧȟȓȤȡȢȁ ȣȥȔȟȰȠȜ ©ǤȟȔȫ ǞȢȥȜȣȔ
ǤȤșȞȤȔȥȡȢȗȢªțȁȁȠȢȦȜȖȢȠȤȢțȕȤȔȦȧ©ȤȢȘȡȯșțȟȢȘșȜª
ȣȤȢȘȔȟȜ ȕȤȔȦȔ Ȗ ȤȔȕȥȦȖȢ ȦȔ ȗȢȟ ǻȥȦȢȤǻȓ ȣȢșȠȜ ǻȡȬȔ
ȩȢȫȔ ȝ ȠǻȥȦȜȦȰ ȥȲȚșȦȡǻ ȣȔȤȔȟșȟǻ țǻ ȥȦȔȤȢțȔȖǻȦȡȢȲ
ȟșȗșȡȘȢȲǴȞǻȖ©ǨȦȢȣȟșȡǻȝªȖȢȥȡȢȖǻȨȔȕȧȟȜȦȔȞȢȚ
ȣȔȤȔ©ȠȔȦȜ—ȘȢȫȞȔªȔȟșȢȕȜȘȖǻȣșȤșȕȧȖȔȲȦȰȧȟȲȕȢȖǻ
ǡȔȦȜȕȧȟȔȥȜȤȢȦȢȲȣȤȢȦșȖȜȤȢȥȟȔȖȡȢȤȠȔȟȰȡǻȝȩȢȫȔ
ȝȫȧȚǻȝȥǻȠ·ȁȘȢȫȞȔǣȞȥȔȡȔțȔȫȔȦȔȖȗȤǻȩȧțȣȔȡȜȫșȠ
ǻ ȞȢȟȜ ȠȔȦȜ ȢȥȟǻȣȟȔ ȢȕȜȘȖǻ ȥȦȔȟȜ ȚșȕȤȔȫȞȔȠȜ ǦȟǻȣȔ
ȟȲȕȜȦȰ ȥȖȢǿ ȘȜȦȓ ©Ǵ ȥȦȯȘ ȟȲȕȢȖȰȲ țȔȠșȡȜȟȔª
Ȥ ȥȣȢȘǻȖȔȲȫȜȥȰȡȔȞȤȔȭșȠȔȝȕȧȦȡǿȖǻȘȘȔǿȘȢȫȞȧ
ȕȔȦȰȞȢȖǻ—ȣȔȡȧǗǻȡǼȖȔȟȦȧǿȘȢȫȞȧǣȞȥȔȡȔȕȢȚșȖȢȟǻǿ
ȝ ȧȕȜȖȔǿ ȕȔȦȰȞȔ țȤșȬȦȢȲ ȗȜȡș Ȗ ȣȢȚșȚǻ ȣȔȡȥȰȞȢȗȢ
ȢȕǻȝȥȦȓ—ȤȢȘȜȡȔțȔțȡȔǿȣȢȖȡȢȗȢȤȢțȖȔȟȧ
ǨȞȤȔȁȡȔȖȢȕȤȔțǻȠȔȦșȤǻȖȜȖșȘșȡȔȖȣȢșțǻȁ©ǥȢțȤȜȦȔ
ȠȢȗȜȟȔª  ȦȔȞȢȚȗȜȡșȩȢȫȔȠȢȟȜȟȔȥȰǻ©ȘǻȦȢȫȢȞ
ȡșȣșȖȡȜȩ  ! ǜȖȜȫȔȲ ȡȔȖȫȔȟȔª Ȕ ȞȢȟȜȥȰ ȦȢ ȝ
ȣȔȡȧȖȔȟȔ©ȡȔȬȜȤȢȞǻȠȥȖǻȦǻªǕȟș©ȡșȤȢțȧȠȡȜȝȥȜȡª—
ǖǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȜȝ—țȔȖȘȔȖȠȔȦǻȤȧȡșȖȢȟȲȁȁȥȜȡȜ©ȡȔ
ȫȧȚǻȝȤȢȕȢȦǻªȁȁȕȤȔȦ©ǙȡǻȣȤȢ!ȖȜȥȜȩȔǿªȔȘȢȤȢȗǻ
ȠȢȗȜȟȜ©ȠȢȥȞȔȟȰȤȢțȤȜȖȔǿªǤǻȘȤȢȥȦȔȲȦȰȣșȤșȖșȤȦȡǻ
ȓȞǻ©ȣȢȠȢȚȧȦȰȠȢȥȞȔȟșȖǻǘȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȦȜǧȔțȠȔȦșȤǻ
ȣȢȟȔȦȔȡȧǦȢȤȢȫȞȧțȡǻȠȔȦȜªǨȞȤȔȁȡȔȕȔȫȜȦȰȥȓȓȞȠȔȦȜ
țȔȣȤȢȘȔȡȔȢȘȡȜȠǻțȗȤǻȬȡȜȩȥȜȡǻȖȢȦȚșȖȢȡȔȖȦȤȔȦȜȟȔ
ȗȢȟȢȖȡș — ȖȢȟȲ ȭȢ ȝ ȣȤȜțȖȢȘȜȦȰ ȘȢ ȘșȠȢȤȔȟǻțȔȪǻȁ
ȦȔ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ ȔȡȢȠȔȟǻȝ ǢȔ ȡȜȖǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ȧȤȢȘȜȟȔ
ȤȧȦȔȤȧȦȔǗȢȟǻȡȔȬȢȁȢȦȤȧȦȔª—ȖǻȘțȡȔȫȜȦȰȣȢșȦȧ
ȡȔȥȦȧȣȡȢȠȧȖǻȤȬǻ©ǬȜȗȤȜȡșǬȜȗȤȜȡșª  ǥȢȘȜȡȡȔ
ȣȔȤȔ ©ȠȔȦȜ — ȥȜȡª ȡȔ ȠǻȞȤȢȤǻȖȡǻ ȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓ Ȗ
ȣȢșȠǻ ©ǦȢȖȔª   ǘȔȤȠȢȡǻȝȡȧ ȤȢȘȜȡȧ — ȕȔȦȰȞȢ
ȠȔȦȜ ȝ ȥȜȡ țȔȥȡȢȖȔȡȧ ȡȔ ȟȲȕȢȖǻ ȤȢțȟȔȘȡȧǿ ȥȠșȤȦȰ
ȕȔȦȰȞȔȫȧȚȔȘșȤȚȔȖȔțȔȕȜȤȔǿǿȘȜȡȢȗȢȥȜȡȔȖȠȢȥȞȔȟǻ
ȖȦȤȔȫșȡȢȡȔȘǻȲȡȔȝȢȗȢȢȘȤȧȚșȡȡȓ—ȣȤȜȩȜȥȦȢȞȥȦȔȤȢȁ
ȠȔȦșȤǻ ǥȢȘȜȡȧ ȣȢțȕȔȖȟșȡȢ ȫȢȟȢȖǻȫȢȗȢ ȣșȤȖȡȓ ǻ ȠȔȦȜ
ȕȢȚșȖȢȟǻǿ ©ȤȢțȩȤȜȥȦȔȡȔ  Ƕ ȣȤȢȥȦȢȖȢȟȢȥȔ  ǦșȟȢȠ
ȩȢȘȜȦȰ—ȦȢȥȣǻȖȔǿǧȢȥȦȤȔȬȡȢȗȢȟȢȥȜȦȰª ȤȤ—
 ǥȢȘȜȡȧțȤȧȝȡȧȖȔȟȜȡșȁȁȗȤǻȩȜȔȫȧȚȔȥȜȟȔȓȞȔ
ȡșȖȢȟȓȫȜ ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȧ ǨȞȤȔȁȡȧ  Ȥȧȝȡȧǿ ȝ ȥǻȠ·Ȳ —
ȦȧȦ ȫȧȲȦȰȥȓ ȣșȤșȗȧȞȜ ț ȣȢșțǻǿȲ ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª
ǪȢȫȔȖȪǻȝȤȢȘȜȡǻȝȣȔȡȧȖȔȟȔȟȲȕȢȖȦȔȡșȖȤȓȦȧȖȔȟȔ
ȁȁ ȖǻȘ țȔȡșȣȔȘȧ ȓȞ ǻ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǦȟșȣȔȓª  ǣȦȚș ȥȔȠȢȁ
ȟȲȕȢȖǻ Șȟȓ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȤȢȘȜȡȜ ȭș ȡș ȘȢȥȦȔȦȡȰȢ ǤȤȢ
ȤȢțȟȔȘȡȔȡȧ ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȧ — ȣȢȡșȖȢȟșȡȧ ǻȠȣșȤȥȰȞȜȠ
ȗȡǻȦȢȠ ȦȔ ȞȤǻȣȔȪȦȖȢȠ ǨȞȤȔȁȡȧ — ȝȘșȦȰȥȓ ǻ Ȗ ȣȢșȠǻ
©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓª  
ǙȤȔȠȔȦȜȫȡȢȲǿȥȜȦȧȔȪǻȓȞȢȟȜȘǻȖȫȜȡȔȔȕȢȡșȠȢȚș
țȡȔȝȦȜȥȢȕǻȠȜȟȢȗȢ ©ǙǻȖȜȫǻȁȡȢȫǻª ȔȕȢȖȦȤȔȫȔǿ
ȝȢȗȢȫșȤșțȥȠșȤȦȰ ©ǨȡșȘǻȟȲȡșȗȧȟȓȟȔª ȦȢȭȢ
ǣȘȡȔțȣșȤșȬȞȢȘȘȟȓȦȖȢȤșȡȡȓȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȁȤȢȘȜȡȜ—
țȔțȘȤǻȥȦȰ ȞȢȠȣȟșȞȥ ǟȔȁȡȔ  ǤȢșȦ ǻȡȞȢȟȜ ȖȜȥȟȢȖȟȲǿ
ȥȧȠȡǻȖ ȫȜ ȠȢȚȟȜȖȔ ȖțȔȗȔȟǻ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȔ ȤȢȘȜȡȔ
©Ǖ ȠȢȟȢȘǻ ȓȞ țǻȝȘȧȦȰȥȓ  ǧȔ ȟȲȕȢ ȦȔ ȦȜȩȢ  ǴȞ ȧ

ǥȔȁ — Ȕ ȘȜȖȜȬȥȓ  ǗȢȤȧȬȜȦȰȥȓ ȟȜȩȢª ©Ǣș țȔȖȜȘȧȝ
ȕȔȗȔȦȢȠȧª   ȖǻȘȦȔȞ ȡȔȖǻȦȰ ȘșȞȟȔȤȧǿ ©ǢșȠȔ ȤȔȲ
ȡȔȖȥǻȝțșȠȟǻǧȔȡșȠȔȝȡȔȡșȕǻªǣȦȢȚȧȖǻȤȬǻ©Ǣș
ȚșȡȜȥȓ ȡȔ ȕȔȗȔȦǻȝª ȡșȥȣȢȘǻȖȔȡȢ ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȔȣȢȟȢȗǻȓ
ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ©ǣȚșȡȜȥȰȡȔȖȢȟȰȡǻȝȖȢȟǻǢȔȞȢțȔȪȰȞǻȝ
ȘȢȟǻªǤȢȘǻȕȡȜȝȥȲȚșȦȡȜȝȩǻȘȠȢȚșȕȧȦȜȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȲ
ȤșȨȟșȞȥǻǿȲțȣȤȜȖȢȘȧȦȔȞȢȁȘȧȠȞȜȗȔȤȠȢȡǻȝȡȔȤȢȘȜȡȔ
țȘȔȦȡȔ ȖȦȤȜȠȔȦȜȥȓ țȔ ȧȠȢȖȜ ȖȢȟǻ Ȕ ȢȥȞǻȟȰȞȜ ȖȢȟǻ
ȡșȠȔ ȦȢ ȥȔȠȢȦȡǻȠ ȚȜȖșȦȰȥȓ ȟșȗȬș ©ǨȘȖȢȩ ȞȔȚȧȦȰ
ǻ ȣȟȔȞȔȦȜ  ǡȢȖ ȟșȗȬș ȡșȡȔȫș  Ǣș ȣȢȦȧȤȔȝ ȟșȗȬș
ȣȟȔȞȔȦȰǴȞȡǻȩȦȢȡșȕȔȫȜȦȰª 
ǤȤȢ ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȧ ȓȞ ȥǻȠ·Ȳ ȥȟȢȖ·ȓȡ ȡȔȝȕǻȟȰȬș
ȗȢȖȢȤȜȦȰȥȓȖ©ǾȤșȦȜȞȧª  ȁȁȤȢț·ǿȘȡȔȟȔȘșȤȚȔȖȔ
ȪȔȤǻȖ ȦȔ ȣȔȡǻȖ ȧȣȧȥȦȜȖȬȜ ©ȧȥȢȕȜȭ ȟȲȦȧȲ țȠǻȲª
Ȥ   Ƕ ȩȢȫȔ ©ȖȜȤȢȥȦȔȟȜ ȧ ȞȔȝȘȔȡȔȩ  ǦȟȔȖ·ȓȡȥȰȞǻȁ
ȘǻȦȜªȔȟș©ȡȔȘȔȖȡǻȠȣȢȚȔȤȜȭǻǶȥȞȤȔȕȤȔȦȥȦȖȔȦȟǻȟȔª
ȦȢȚ ©ȦȤȧȣȜ ȖȥȦȔȟȜ  Ƕ Ȣȫǻ ȤȢțȞȤȜȟȜª ȤȤ —
—— —ȝȘșȦȰȥȓȣȤȢȦȖȢȤșȡȡȓȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȁ
ȥȟȢȖ·ȓȡ ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜ ȕșț ȞȢȠȣȟșȞȥȧ ǟȔȁȡȔ ǗȢȡȔ
ȕȔȫȜȦȰȥȓǭșȖȫșȡȞȢȖǻȓȞ©ȠȢȤșǦȟȔȖ·ȓȡȥȰȞșǿȡȢȖșª
Ȕ ©ȡȔ ȖȢȟȰȡǻȠ ȠȢȤǻª ȣȢȣȟȜȖș ȫȢȖșȡ ©ț ȬȜȤȢȞȜȠȜ
ȖǻȦȤȜȟȔȠȜǶțȘȢȕȤȜȠȞȢȤȠȜȟȢȠª ȤȤ——
 ǤȢșȦțȔȞȟȜȞȔǿ©ȭȢȕȧȥǻȥȟȔȖ·ȓȡșȥȦȔȟȜǙȢȕȤȜȠȜ
ȕȤȔȦȔȠȜǶȥȜȡȔȠȜȥȢȡȪȓȣȤȔȖȘȜª ȤȤ— ȦȢȕȦȢ
ȤǻȖȡȜȠȜȥșȤșȘȤǻȖȡȜȩǻȖǻȟȰȡȜȠȜȥșȤșȘȖǻȟȰȡȜȩ
ǤȤȜȖȔȕȟȜȖȜȝȢȕȤȔțȤȢȘȜȡȜȣȢȘȔȡȢȖȣȢșȠǻ©ǦȟǻȣȜȝª
ȗȔȤșȘ—©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª ǴȞȡȔȗȢȟȢȬșȡȢ
Ȗ ȝ ȤșȘ Ȫȓ ȤȢȘȜȡȔ ȣȢȥȦȔȟȔ ©ȭș țȔ ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȜ
ȥȦȔȤȢȁª Ȥ ȦȢȕȦȢȧȖȟȔȥȡǻȝȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡǻǧȔȥǻȠ·ȓ
ȖȚșȡșȣȢȖȡȔȠȔȦȜȖȠșȤȟȔȔȕȔȦȰȞȢ ©ȥȦȔȤȜȝȞȢțȔȞª 
țȔȟȜȬȜȖȥȓ ǻț ȤǻȘȡȢȲ ȘȢȫȞȢȲ ȦȔ ȡȔțȖȔȡȜȠ ȥȜȡȢȠ Ǘǻȡ
ȕȔȚȔǿ ȣȢǿȘȡȔȦȜ ȘǻȦșȝ ȧȞȟȔȥȦȜ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȧ ȤȢȘȜȡȧ
Ǖȟș ȥȣȢȫȔȦȞȧ ȣȤȢȣȢȡȧǿ ȩȟȢȣȪșȖǻ ȣǻȦȜ ȡȔ ȤǻȞȘȖȔ ȫȜ
Ȗ ȡȔȝȠȜȦȜ ȭȢȕ ȡȔȖȫȜȦȜȥȓ țȔȤȢȕȟȓȦȜ ȫȜ ȡȔ Ǧǻȫ ȔȕȜ
ȦȔȠ țȔȥȖȢȁȦȜ ©țȖȜȫȔȝ ȞȢțȔȪȰȞȜȝª — ȣǻțȡȔȦȜ ȥȖȢȲ
ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȧ ©ǴȞ ȧ ȖǻȝȥȰȞȧ ȣȤȢȕȧȖȔȦȜ  ǦȦȔȤȬȜȩ
ȬȔȡȧȖȔȦȜ  ǧȢȖȔȤȜȥȦȖȢ ȣȢȖȔȚȔȦȜª ȤȤ — 
Ȕ ȖȚș ȦȢȘǻ ȦȖȢȤȜȦȜ ȖȟȔȥȡȧ ȠȔȟȧ ǦȦșȣȔȡ Țș ȣȤȢȣȔȖ
ȡȔ ȣ·ȓȦȰ ȤȢȞǻȖ ȢȣȜȡȜȖȥȓ Ȗ ȦȧȤșȪȰȞǻȝ ȡșȖȢȟǻ ȦǻȞȔȖ
țȔ ȭȢ ȕȧȖ ȢȥȟǻȣȟșȡȜȝ ȥȟǻȣȜȠ ǻ ȣȢȖșȤȡȧȖȥȓ ȘȢȘȢȠȧ
ǞȢȗȢȡșȖǻȘȞȜȡȧȟȜȖǻȡȢȘȤȧȚȧǿȦȰȥȓțǴȤȜȡȢȲȥǻȠ·Ȳ
ȥȞȟȔȘșȡȢ ȣȤȢȦș ȠȔȟȧ ȕȢ ȖșȟȜȞȧ ȤȔțȢȠ ǻț ǦǻȫȫȲ ȦȢȘǻ
ȖȚș ȕȧȟȢ țȡȜȭșȡȢ ©ǠȓȩȜ ȕȧȟȜ — ȧȥș ȖțȓȟȜ  ǟȤȢȖ
ȣȢȖȜȣȜȖȔȟȜǕȠȢȥȞȔȟǻǻȥȖǻȦǖȢȚȜȝǗȣȧȦȢțȔȞȧ
ȖȔȟȜª ȤȤ— 
Ǩ ȥȖǻȦȟǻ ȣȢȤȧȬșȡȢȁ ȦșȠȜ ȖȔȤȦȢ țȔȖȖȔȚȜȦȜ ȭȢ
ȝȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȁ ȥǻȠ·ȁ ȧ ȥȖǻȦǻ Șș
ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȧțȤȧȝȡȢȖȔȡȢȔȟȲȘȜȥȦȔȟȜȡșȖȢȟȰȡȜȞȔȠȜ
ǕȟșȝțȔȦȔȞȜȩȧȠȢȖȣȤȜȘȢȕȤǻȝȖȢȟǻȗȔȤȠȢȡǻȝȡȔȤȢȘȜȡȔ
ȠȢȚȟȜȖȔ ȁȁ Ȗ·ȓȚș ȖțȔǿȠȡȔ ȟȲȕȢȖ ȣȢǿȘȡȧǿ ȠǻȪȡȔ ȡȔȪ
țȖȜȫȔǿȖȔ ȢȥȡȢȖȔ ǜȢȕȤȔȚșȡȔ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǦȟǻȣȜȝª —
©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª ȤȢȘȜȡȔ ȡșȣȢȖȡȔ ȖǻȘȥȧȦȡȓ ȠȔȦȜ ȡȔ ȢȕȢȩ
ȤǻȖȡȓȩ — ȠǻȞȤȢ ǻ ȠȔȞȤȢ  ȡȔțȖȔȡȜȝ ȥȜȡ — ȥȜȤȢȦȔ

ǥǣǙǝǢǕ

ȦȢȕȦȢ ȧȟȔȠȢȞ ǻȡ ȤȢȘȜȡȜ ǧȔ ȠȧȘȤȜȝ ȕȔȦȰȞȢ ȗȢȟȢȖȔ
ȤȢȘȜȡȜ țȧȠǻȖ ȥȞȤǻȣȜȦȜ Ȫǻ ȧȟȔȠȞȜ țȗȔȤȠȢȡǻțȧȖȔȦȜ
ȤȢțȗȔȤȠȢȡǻțȢȖȔȡșțȕșȤșȗȦȜȤȢȘȜȡȡșȗȡǻțȘȢȦȢȠȧȨǻȡȔȟ
ȣȢșȠȜǻȘȜȟǻȫȡȜȝǫȓȤȢȘȜȡȔȡșȣȢȤȧȬȜȟȔțȖȜȫȔȁȖȥȖȢȗȢ
ȞȤȔȲ ǻ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȝȢȗȢ ȡȔȦȧȤȔȟȰȡȧ ȫȔȥȦȞȧ ǗȔȤǻȔȡȦȡȧ
ȥȜȦȧȔȪǻȲ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȠȢ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª  
ǘȔȡȡȔ ȡȔȤȢȘȜȟȔ ȕȔȝȥȦȤȲȞȔ Ȕ ȭȢȕ Ȗǻȡ ȡș ȥȦȔȖ ǻțȗȢǿȠ
ȦȔ ȕȟȧȘȡȜȠ ȥȜȡȢȠ ȣǻȘȞȜȡȧȟȔ ȝȢȗȢ Ȗ ȕșțȘǻȦȡȧ ȥǻȠ·Ȳ
țȔȥȡȢȖȔȡȧ ȡȔ țȟȔȗȢȘǻ ȦȔ ȟȲȕȢȖǻ Ǩȥș ȁȩȡǿ ȘȢȕȤȢ ȠȔȟȢ
ȕȜ ȣǻȦȜ ©ȫȧȚȜȠ ȟȲȘȓȠ ȫȧȚȜȠ ȘǻȦȓȠ  ǢȔ ȥȠǻȩ
ȡȔ ȤȢțȦȤȔȦȧª ȤȤ —  ȦȢȠȧ ȣǻȘȞȜȡȧȦș ȩȟȢȣ·ȓ
Șȟȓ ȕșțȘǻȦȡȜȩ — ǖȢȚș ȘȔȡȡȓ țȔȖȘȓȞȜ ȝȢȠȧ ȣȤǻȤȖȔ
Ȗ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡǻȝ ȤȢȘȜȡǻ țȔȣȢȖȡȜȟȔȥȓ ǡȔȦȜ ȥȦȔǿ ȁȠ țȔ
ȡȔȝȠȜȫȞȧ ȕȢ ȡș ȩȢȫș ȣȢȞȜȡȧȦȜ ȘȜȦȜȡȧ ȢȦȚș ȥȜȟȢȲ
ȟȲȕȢȖǻ ȭȢ ǘȔȡȡȔ ȥȦȔȟȔ ȣȢȞȤȜȦȞȢȲ ȢȫșȖȜȘȡȢ ȡș ȁȁ
ȣȤȢȖȜȡȔ  ȣȟșȞȔǿ ȘȜȦȜȡȧ ȩȢȫ ǻ ȖȣȜȥȔȟȔ ȁȁ Ȗ ǻȡ ȥǻȠ·Ȳ
Ȕȟș ȦȔȞȢȚ ȘȢȕȤȢȫșȥȡȧ ǘȔȡȡȔ ȦșȚ ȡȔȟșȚȜȦȰ ȘȢ Ȧǻǿȁ
ȤȢȘȜȡȜ ȕȢ ©ǻ ȧ ȩȔȦǻ ǻ ȡȔȘȖȢȤǻ  Ƕ ȞȢȟȢ ȥȞȢȦȜȡȜ 
ǨȖșȫșȤǻǻȖȘȢȥȖǻȦȔǕȞȢȟȢȘȜȦȜȡȜǧȔȞǻȣȔȘȔȡǻȕȜ
ȠȔȦȜª ȤȤ —  ǧȢȠȧ ȝ ȠȔȟȜȝ ǡȔȤȞȢ ©ȠȔȠȢȲ
ȡșȖȥȜȣȧȭȧǘȔȡȡȧȖșȟȜȫȔǿª ȤȤ— ȔȥȦȔȤǻ—
ȡǻȕȜ ȘǻȘ ǻ ȕȔȕȔ Ȗ ȤȢȘȜȡǻ ǡȔȤȞȢ ȖȜȤȢȥȦȔǿ ȣȢȤȓȘȡȢȲ
ȟȲȘȜȡȢȲȖǻȡȘȢȕȤȜȝȗȢȥȣȢȘȔȤȫȧȠȔȞǖȔȕȧȥȓȖȠȜȤȔǿ
ȔȘǻȘȭșȢȘȤȧȚȧǿǡȔȤȞȔǗȔȚȟȜȖȜȝțȖȜȫȔǿȖȜȝȠȢȠșȡȦ
ǘȔȡȡȔȖǻȘȠȢȖȟȓǿȦȰȥȓȕȧȦȜȖșȥǻȟȰȡȢȲȠȔȦǻȤ·ȲǻȝȘșȡȔ
ȣȤȢȭȧ ȖǻȘȠȢȟȲȖȔȦȜ ȗȤǻȩȔ ǤșȤșȘ ȥȠșȤȦȲ ȡȔȝȠȜȫȞȔ
țǻțȡȔǿȦȰȥȓǡȔȤȞȢȖǻȭȢȖȢȡȔ—ȝȢȗȢȠȔȦȜǧȔȞȤȢȘȜȡȔ
ȓȞȔ ȫșȤșț ȖȔȚȞǻ ȢȕȥȦȔȖȜȡȜ ȥȦȔȟȔ ȡșȣȢȖȡȢȲ Ȕ ȢȦȚș
ȡșȣȢȖȡȢȖȔȤȦǻȥȡȢȲ ȗȔȤȠȢȡǻțȧǿȦȰȥȓ ǤȢșȠȧ ȖȜȦȤȜȠȔȡȢ
ȖȥȧȖȢȤȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȠȧȘȧȥǻ
ǙșȤȚȔȖȡǻȥȦȰ ȓȞ ȨȧȡȘȔȠșȡȦ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȧ ȖȟȔȥȡȢȠȧ
țȖȜȫȔǿȖȢȠȧȣȢȟǻȓȞȢȥȡȢȖȔȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢțȘȢȤȢȖ·ȓȡȔȪǻȁ
ȧȦȖșȤȘȚȧǿȦȰȥȓ ǻ Ȗ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª
  ©Ǘ ȥȖȢȁȝ ȩȔȦǻ ȥȖȢȓ ȝ ȣȤȔȖȘȔ  Ƕ ȥȜȟȔ ǻ ȖȢȟȓª
ȤȤ —  ǴȞȭȢ Ț ȧ ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡǻ ȡș ȕȧȘș ȟȲȕȢȖǻ
ȦȔǿȘȡȢȥȦǻ ©ǙȢȕȢȤȢȟȔȥȰǨȞȤȔȁȡȔǙȢȥȔȠȢȗȢȞȤȔȲ
ǘǻȤȬșȟȓȩȔȥȖȢȁȘǻȦȜȀȁȤȢțȣȜȡȔȲȦȰªȤȤ— 
ȤȢțȣȔȘȔȦȜȠȧȦȰȥȓ ȠǻȞȤȢȤȢȘȜȡȜ ©ǣȘȪȧȤȔǿȦȰȥȓ ȕȤȔȦ
ȕȤȔȦȔ  Ƕ ȘȜȦȜȡȜ ȠȔȦȜ !  Ƕ ȡȔȖǻȞȜ ȣȤȢȞȟșȡșȦșȥȰ 
ǦȖȢȁȠȜ ȥȜȡȔȠȜª ȤȤ —74, 77—  ǥȧȝȡȧȖȔȡȡȓ
ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜ țȧȠȢȖȟșȡș ȝ ȦȜȠ ȭȢ ȡșȘȢȥȦȢȝȡǻ ȘǻȦȜ
ȩȢȫȧȦȰ ȣȤȢȥȖǻȦȜȦȜ ȠȔȦǻȤ ©ȥȢȖȤșȠșȡȡȜȠȜ ȢȗȡȓȠȜª —
ȡș ȠȔȦȜ ȖȫȜȦȰ ȘǻȦșȝ Ȕ ȘǻȦȜ ȠȔȦǻȤ ǤȢșȦ ȣșȖșȡ ȭȢ
ȠȔȦȜ ȞȢȟȜȥȰ ȖǻȘȣȟȔȦȜȦȰ ȦȔȞȜȠ ȘǻȦȓȠ ǗȜȕȧȘȢȖȧǿȦȰȥȓ
ȤȓȘ ȘǻȘȜ ȓȖȟȓȲȦȰ ©ȚȜȖȧ ȥȟȔȖȧª Ȗ ǻȥȦȢȤ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻ
ȖȢȡȜ—ȕȧȘǻȖȡȜȫǻǟȢțȔȪȰȞȢȁȘșȤȚȔȖȜȔȕȔȦȰȞȜ—Ȧǻ
ȭȢȣȢțȕȧȟȜȥȓȥȖȢǿȁȘșȤȚȔȖȜǻȣǻȬȟȜȡȔȥȟȧȚȕȧȫȧȚǻȝ
ǙȜȘȔȞȦȜȫȡȜȝȣȤȜȣȜȥȦȔȞȜȝ©ȩȦȢȠȔȦǻȤțȔȕȧȖȔǿǧȢȗȢ
ǖȢȗȞȔȤȔǿǧȢȗȢȘǻȦȜȪȧȤȔȲȦȰȥȓªȕȢ©ȡșȠȔǿțȟȢȠȧ
ǢȔȖȥǻȝțșȠȟǻȕșțȞȢȡșȫȡǻȝǗșȥșȟȢȗȢȘȢȠȧª ȤȤ—
224, 227— ȞȢȟȜȚȕȤȔȦȜȣȢǿȘȡȔȲȦȰȥȓȦȢ©ȠȔȦȜ
ȧȥȠǻȩȡșȦȰȥȓ  ǜȔȣȟȔȞȔȡȔ ȠȔȦȜª ȤȤ —  —
ȝȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȠȔȦǻȤǨȞȤȔȁȡȧ ǤȤȢ ǨȞȤȔȁȡȧ ȠȢȖȜȦȰȥȓ Ȗ
©ǜȔȣȢȖǻȦǻª  —ȁȁȡȔțȖȔȡȢȥǻȠ·ǿȲȖȢȟȰȡȢȲȡȢȖȢȲ
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ǧșȠȧ ȕȤȔȦșȤȥȦȖȔ ȣȢȤȧȬȧǿ ȣșȤșȥȣǻȖ  ǻț ȪȜȞȟȧ
©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟȠȜª ȡșȠȔ ȟǻȣȬș ȓȞ ©ȕȤȔȦȔȠ ȘȢȕȤȜȠª
ȚȜȦȜȖȞȧȣǻ©ȕȤȔȦǻȖȕȟȔȗȜȩªǖȢȗȡșțȔȕȧȘșȝțȔȪȔȤȲǿ©Ȗ
ȘȢȠȧȦȜȩǻȠǗȥǻȠ·ȁȦǻȝȖșȟȜȞǻȝª—ȣȢȡȓȦȦȓ©ȕȤȔȦȜª
ȦȧȦǻȠȔȞȤȢȞȢȥȠǻȫȡșǻȠǻȞȤȢȞȢȥȠǻȫȡșǦȖȢǿȤǻȘȡȢȣșȤș
ȟȢȠȟȲǿȦȰȥȓȤȢțȗȟȓȘȧȖȔȡȔȦșȠȔȖȣȢșțǻȁ©ǧȤȜȟǻȦȔªȘș
ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢțȢȕȤȔȚșȡȢȓȞȞȔȤȦȜȡȜȟȲȘȥȰȞȢȗȢȗȢȤȓ
ȣȢȖ·ȓțȔȡȢȗȢțǻȥȖǻȦȢȠȤȢȘȜȡȜȣȢȤȢȘȚȧȲȦȰȘȤȔȠȔȦȜȫȡǻ
țȠǻȡȜ ȧ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓȔȖȦȢȤȔ Ǩ ȦȖȢȤǻ
ȣȤȢȘȢȖȚșȡȢ ȣȢȥȦǻȝȡȜȝ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȤȓȘ ȧȣȢȘǻȕȡșȡȰ
ȘȧȠȜ ȖǻȤȬǻ  — ȘǻȦȜ ȓȞǻ ȦșȣșȤ — ȡȔ ȣȤȢȦȜȖȔȗȧ
©ȘȢȕȤȜȠ ȥȟȰȢțȔȠª ȣȢșȦȔ ȭȢ ȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧȖȔȟȜ ȗșȤȢȁȖ
ȝȢȗȢȤȔȡȡȰȢȁȣȢșțǻȁ—ȡȔțȖȔȡȢ©țȟȜȠȜªǧșȠȔȗȤǻȬȡȜȩ
ȘǻȦșȝ ȤȢțȤȢȕȟȓǿȦȰȥȓ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǗǻȘȰȠȔª ǤȢȞȤȜȦȞȔ
ț ȘȖȢȠȔ ȘǻȦȰȠȜȕȟȜțȡȓȦȔȠȜ ȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ Ȗ ȥșȟȢ ȘȢ
ȕȔȦȰȞȔȓȞȜȝȣȢȠȜȤȔǿȖȩȔȦǻȭȢȖȚș©ȣȧȥȦȞȢȲȥȠșȤ
ȘǻȟȔª ǣȦȚș țȤȧȝȡȢȖȔȡȔ ȤȢȘȜȡȔ — Ȫș ȖȜȦȖȢȤșȡȡȓ
ȣȧȥȦȞȜ ȡȔ țșȠȟǻ ȣȤȢȦȜȥȦȢȁȦȰ ȁȝ ©ȥȔȘª — ȥȜȠȖȢȟ ȤȢ
ȘȜȡȡȢȗȢ ȗȡǻțȘȔ ǖȔȦȰȞȢ ȣȤȢȭȔǿ ȘȢȡȰȪǻ ȗȤǻȩ Ȕȟș ȦȔ ȡș
țȠȢȗȟȔȖǻȘȡȢȖȜȦȜȤǻȘȡȜȝȘǻȠǻțȣȧȥȦȞȜțȡȢȖȧȥȩȢȘȜȦȰȥȓ
țȣȔȡȢȠ—ȕȔȦȰȞȢȠȕȟȜțȡȓȦ—ǻȖǻȘȘȔǿȝȢȠȧȠȔȟȜȩǮș
ȤȔț ȡȜȠ ȥȞȤȜȖȘȚșȡȔ ȕȟȧȞȔǿ ȥȦșȣȔȠȜ ȦșȠȔ ȕȟȧȘȡȢȗȢ
ȥȜȡȔ ȘȢȫȞȜ  ǜȤșȬȦȢȲ ȞȔǿȦȰȥȓ ȝ ȣȢȫȜȡȔǿ ȣȤȔȖșȘȡș
ȚȜȦȦȓ Ȕȟș țȤȧȝȡȢȖȔȡȢȁ ȤȢȘȜȡȜ ȖȚș ȡș ȖȢȥȞȤșȥȜȦȜ
ǘșȤȢȁȡǻȣȢșȠȜțȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓȦǻȟȰȞȜȣȢȞȔȓȡȡȓ—ȦȔȞȜȠ
ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓȠǻțȔȖșȤȬȧǿȦȰȥȓȣșȤȬȜȝȖșȟȜȞȜȝȣșȤǻȢȘ
ȧȤȢțȤȢȕȪǻǭșȖȫșȡȞȢȠȦșȠȜȤȢȘȜȡȜ
ǥȢțȗȟȓȡȧȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȦȖȢȤȜ ȘȔȲȦȰ ȣǻȘȥȦȔȖȜ ȘȢ
ȣșȖȡȜȩ ȖȜȥȡȢȖȞǻȖ  Ǩ ȠȜȥȟȜȦșȟȰȡǻȝ ȥȜȥȦșȠǻ ȣȢșȦȔ
ȤȢȘȜȡȔ — ȣȤȢȖǻȘȡȔ ȦșȠȔ ȤȢȘȜȡȔ ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȓȞ ȠȔȟȔ ǻ
ȖșȟȜȞȔȢȕȜȘȖǻȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡǻȞȢȟȜȤȧȝȡȧǿȦȰȥȓȖșȟȜȞȔ
ȥǻȠ·ȓ ȤȧȝȡȧǿȦȰȥȓ ȠȔȟȔ ǻ ȡȔȖȣȔȞȜ ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȔ ȠȢȚș
ȕȧȦȜȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȔǻȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȔȢȥȦȔȡȡȓȤȧȝȡȧǿȦȔ
ȗȡȢȕȜȦȰ ȠǻȞȤȢȤȢȘȜȡȧ  ǕȡȢȠȔȟǻȁ ȤȢȘȜȡȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓ
ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢȖȬȜȤȢȞȢȠȧȥȣșȞȦȤǻ—ȤȢȘȜȡȔȤȧȝȡȧǿȦȰȥȓ
ȫșȤșțȔ ȥȠșȤȦȰ—ȡșȣȤȜȤȢȘȡȧǻȣȤȜȤȢȘȡȧ—ȕȔȦȰȞȔ
ȠȔȦșȤǻȫȜȞȢȗȢȥȰǻțțȔȞȢȩȔȡȜȩȕ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȧȖǻȞȢȖȧ
ȫȜ ȠȔȝȡȢȖȧ ȡșȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȥȦȰ Ȗ  ȥȢȪ ȡșȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȥȦȰ
ȣȔȡǻȖ ǻ ȣȤȢȥȦȜȩ ȟȲȘșȝ  ȗ  ȡșȣȢȖȡȢȦȧ ȤȢȘȜȡȜ —
ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ ȢȘȡǻǿȁ ț ȁȁ ȟȔȡȢȞ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȕȔȦȰȞȔ Ǽ  ȥȧ
ȣșȤșȫȡǻȥȦȰǻȖȢȤȢȚșȥȦȔȖȟșȡȡȓȖșȟȜȞȢȁȥǻȠ·ȁȘȢȠȔȟȢȁ
Ș  ȣȢȤȧȬșȡȡȓ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ țȖȜȫȔǿȖȢȗȢ ȥȦȔȦȧȥȧ ȡȔȪǻȁ
 ǣȥȡȢȖȔ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȥȦǻ — ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȔ ȠȔȟȔ ȥǻȠ·ȓ ȓȞȧ
ȥȞȤǻȣȟȲǿ ȟȲȕȢȖ ȦȔ ȘȢȦȤȜȠȔȡȡȓ ȠȢȤȔȟȰȡȢțȖȜȫȔǿȖȢȗȢ
ȥȦȔȦȧȥȧȖșȟȜȞȢȁȤȢȘȜȡȜǘȔȤȠȢȡǻȝȡȔȤȢȘȜȡȔȕȔȫȜȦȰȥȓ
Ȗ ȢȕȤȔțǻ ȩȔȦȜ ǻț ȥȔȘȞȢȠ ȡȔȣȤ ȖȜȬȡșȖȜȠ  ȤȢțȖȔȟșȡȔ
ȤȢȘȜȡȔ ȧȣȢȘǻȕȡȲǿȦȰȥȓ ȘȢ ȣȧȥȦȞȜ ȫȜ ȣȧȥȦșȟǻ ț ȠȔȟȜȩ
ȣȧȥȦȢȞ ȣȢȥȦȔǿ ȖșȟȜȞȔ — ȤȧȁȡȔ  ǤȢȡȓȦȦȓ ©ȕȔȦȰȞȢª
ȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓȖȞǻȟȰȞȢȩȣȟȢȭȜȡȔȩȔ ȡȢȥǻȝǻȢȕșȤǻȗȔȫ
ȫșȥȦǻ ȤȢȘȜȡȜ ȦȢȕȦȢ ȠȢȤȔȟȰȡȢțȖȜȫȔǿȖȢȗȢ ȧȞȟȔȘȧ ȡȔ
Ȫǻȁ ȕ  Ȗǻȡ țȔȕșțȣșȫȧǿ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡǻ ȗȔȤȔțȘȜ Ȗ  ȗȢȟȢȖȔ
ȗȤȢȠȔȘȜțȢȞȤȝȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁȗ ȦȖȢȤșȪȰȤȢȘȜȡȜǼ ȠȜ
ȦșȪȰ ȥȦȢȥȢȖȡȢ ȥȦȖȢȤșȡȜȩ ȡȜȠ ȢȕȤȔțǻȖ ȥȣȤȜȝȠȔǿȦȰȥȓ
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ȓȞ ȕȔȦȰȞȢ Ș  țȤǻȘȞȔ ȓȞ ȕȔȦȰȞȢ ȥȣȤȜȝȠȔǿȦȰȥȓ ǖȢȗ
ȢȦȢȚ ȟȲȘȜ — ȝȢȗȢ ȘǻȦȜ  ǤȢȡȓȦȦȓ ©ȠȔȦȜª ȦȔȞȢȚ
ȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓ Ȗ ȞǻȟȰȞȢȩ ȣȟȢȭȜȡȔȩ Ȕ  ȥȜȠȖȢȟǻȫȡǻȝ —
ȓȞ ȢȕȤȔț ȤǻȘȡȢȁ țșȠȟǻ ǨȞȤȔȁȡȜ șȦȡȢȥȧ ȫȜ ȡȔȤȢȘȧ
ȕ  ȓȞ ȗȢȟȢȖȔ ȤȢȘȜȡȜ ȠȔȦȜ ȖȜȩȢȖȧǿ ȘǻȦșȝ ȘȕȔǿ ȣȤȢ
ȁȩȡȲȠȢȤȔȟȰȡǻȥȦȰȖ ȖȢȡȔ—ȢȕșȤǻȗȔȫȧȡșȗȔȦȜȖȡȢȠȧ
ȖȜȣȔȘȞȧ — ȤȧȝȡǻȖȡȜȞ ȤȢȘȜȡȡȢȗȢ ȖȢȗȡȜȭȔ  ǙǻȦȜ —
ȥȣȔȘȞȢǿȠȪǻȠȢȤȔȟȰȡȢșȦȜȫȡȜȩțȔȥȔȘȖȜȤȢȕȟșȡȜȩȘǻȘȔȠȜ
ȦȔȕȔȦȰȞȔȠȜȥȣȔȘȞȢǿȠȪǻȁȩȡȰȢȁȥȟȔȖȜȫȜȡșȥȟȔȖȜ ȣȢȟǻȦ
ȥȣȔȘȢȞ ȘǻȦȜȠȢȚȧȦȰȣȤȢȕȧȖȔȦȜȖȘȢȕȤǻȫȜȧțȟǻ—ȓȞ
ȖǻȤȡǻȫȜȓȞȖǻȘȥȦȧȣȡȜȞȜȥȜȤȢȦȜȝȕȔȝȥȦȤȲȞȜȓȞǻȥȦȢȦȜ
ȖȜȞȜȡȧȦǻțȟȢȡȔȤȢȘȜȡȜȣȤȜȤșȫșȡǻȡȔȥȧȠȡȧȘȢȟȲ—
ȖȢȡȜȠȢȚȧȦȰȥȦȔȖȔȦȜȕȟȧȘȡȜȠȜȥȜȡȔȠȜȘȢȫȞȔȠȜȫȔȥȢȠ
ȣȢȖșȤȦȔȲȦȰȥȓȖȗȔȤȠȢȡǻȝȡșȟȢȡȢȤȢȘȜȡȜȔțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ
ȝȡǻǖȤȔȦȜȝȥșȥȦȤȜ—ȫȔȥȦȞȜȠȔȟȢȁȤȢȘȜȡȜǻȖșȟȜȞȢȁ
ȠȢȚȧȦȰ ȣșȤșȕȧȖȔȦȜ ȧ ȖțȔǿȠȢȖȢȤȢȚȡșȫǻ ȞȢȠȣȟșȞȥ
ǟȔȁȡȔ ǻȡȢȘǻ—ȧțȟȔȗȢȘǻǖȤȔȦȔȠȜȡȔțȜȖȔǿȣȢșȦȦȔȞȢȚ
ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞǻȖ șȦȡȢȥȧ ǻ ȬȜȤȬȢȁ ȥȣǻȟȰȡȢȦȜ ȥȟȢȖ·ȓȡ 
ǙȡǻȣȤȢȡȔȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȠȧȤǻȖȡǻ—ȕȤȔȦȠȔȦșȤǻǨȞȤȔȁȡȜ
 ǨȞȤ ȤȢȘȜȡȔ țȡȔȫȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȠȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȔ ȩȢȫȔ
ȤȢȟȰ ȕȔȦȰȞȔ Ȗ ȡǻȝ ȘȔȟșȞȢ ȡș ȖȦȢȤȜȡȡȔ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡǻȥȦȰ
ȤȢȘȜȡȜ țȔȟșȚȜȦȰ ȢȘ ȣȢȗȢȘȚșȡȢȥȦǻ ȤǻțȡȜȩ ȣȤȜȤȢȘȡȜȩ
ȨȧȡȞȪǻȝ ȢȕȢȩ ȕȔȦȰȞǻȖ  ǤȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȜ ȣȢȣșȤșȘȡǻȩ
ȣȢȞȢȟǻȡȰȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȥȓȓȞȘǻȘȜȦȔȕȔȦȰȞȜ
ǙȤȧȗȜȝȖșȟȜȞȜȝȣșȤǻȢȘȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȣȢȫȔȖȥȓ
ț ȫȔȥȧ ȧȖ·ȓțȡșȡȡȓ Ǩ ȪȜȞȟǻ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª ȕȤȔȦȔȠȜ
ȡȔțȖȔȡȢȞȜȤȜȟȢȠșȨȢȘǻȁȖȪǻȖ ©ǜȗȔȘȔȝȦșȕȤȔȦǻȓȠȢȓ«ª
  — ȢȘȡȢȘȧȠȪǻȖ ȞȢȦȤǻ ȥȩȢȘȜȟȜȥȰ ©ǢȔ ȤȔȘȧ ȦȜ
ȩȧ ȡȔ ȤȢțȠȢȖȧ !  ǢȔ Ȫǻȝ țȧȕȢȚșȡǻȝ țșȠȟǻª Ȕ
ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢ — ȖȞȧȣǻ ȣȜȟȜ ǻț ǙȡǻȣȤȔ ǤȢșȦ țȔȞȟȜȞȔǿ
ȕȤȔȦȫȜȞǻȖȟȲȕȜȦȜǨȞȤȔȁȡȧȓȞȘǻȦȜȠȔȦǻȤǜȡȢȖȧȣȤȢ
ȩȢȘȜȦȰ ȥȜȤǻȦȥȰȞȔ ȦșȠȔ — ȡșȭȔȥȦȓ ȘǻȖȫȜȡȜ ȫșȤșț ȥȔ
ȠȢȦȡǻȥȦȰ ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ ȡȢȤȠȔȟȰȡȢȁ ȥǻȠ·ȁ ©ǣȝ ȢȘȡȔ ȓ
ȢȘȡȔª  ǤȢșȦ ȦȤȜȖȢȚȜȦȰȥȓ ȫȜ ȕȧȘȧȦȰ ȧ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ
ȕȔȦȰȞȜ ȠȢȟȜȦȜȥȓ țȔ ȠȧȫșȡȜȞǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ȣșȤșȘȔȖȔȦȜ
ȪȲȦȤȔȘȜȪǻȲȥȜȡȔȠ ©ǡșȡǻȢȘȡȔȞȢȖȢȫȜȕȧȘȧª —ȦȔȞ
ȧȦǻȟșȡȢ ǻȘșȲ ǻȥȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜ Ǖ ȧ ȖǻȤȬǻ
©´Ǣș ȞȜȘȔȝ ȠȔȦșȤǻµ — ȞȔțȔȟȜª ȬȜȤȬș ȤȢțȖȜȖȔǿȦȰȥȓ
ȠȢȦȜȖ ȞȢȟȜ ȘȢȫȞȔ ȣȢȟȜȬȔǿ ȠȔȦǻȤ ȦȔ ȤǻȘȡȜȝ ȘǻȠ ǻ ȝȘș
ȧȥȖǻȦȖǻȘȦȔȞȤȢȘȜȡȡșȗȡǻțȘȢȥȦȔǿȣȧȥȦȞȢȲǤȤȢȩȔȦȧ
ȣȧȥȦȞȧȢȣȢȖǻȘȔǿȦȰȥȓȧȖǻȤȬǻ©ǥȔȡȢȖȤȔȡȪǻȡȢȖȢȕȤȔȡȪǻª
ǪȟȢȣȪȓ țȔȕȤȔȟȜ Ȗ ȠȢȥȞȔȟǻ ȤȢțȟȧȫȜȖȬȜ ț ȞȢȩȔȡȢȲ
ȘǻȖȫȜȡȢȲ — ȦȔȠ Ȗǻȡ ǻ țȠȔȤȡȧȖȔȖ ȚȜȦȦȓ ȡș țȔȖǻȖ
ȤȢȘȜȡȜǤȢȖșȤȡȧȖȬȜȥȰȧȥșȟȢȞȔȟǻȞȢȲȠȢȥȞȔȟȰȥȧȠȡȢ
ȘȜȖȜȦȰȥȓ ȡȔ ȣȧȥȦȞȧȩȔȦȧ ©ȡș ȖȜȗȟȓȡș  ǬȢȤȡȢȕȤȜȖȔ
ț ȩȔȦȜ  Ǣș ȣȢȞȟȜȫș ȥȦȔȤȔ ȠȔȦȜ  ǗșȫșȤȓȦȜ Ȗ ȩȔȦȧª
Ȗǻȡ ȥȔȠȢȦȡȰȢ ©ȥȜȘȜȦȰ ȥȢȕǻ ȕǻȟȓ ȣȧȥȦȞȜª ȧ ȖǻȞȡȢ ȓȞȢȁ
ȖȜțȜȤȔǿ ȥȢȖȔ Ƕȡ ȖȔȤǻȔȡȦ ȠȢȦȜȖȧ ȤȧȝȡȧȖȔȡȡȓ ȤȢȘȜȡȜ
ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǣȝ ȦȤȜ ȬȟȓȩȜ ȬȜȤȢȞǻȁª   Șș ȕȤȔȦȜ
ȤȢțǻȝȬȟȜȥȓ ©ȡȔ ȫȧȚȜȡȧ ț ǨȞȤȔȁȡȜª ȣȢȞȜȡȧȟȜ ȥȦȔȤȧ
ȠȔȦǻȤȩȦȢ—ȚǻȡȞȧȩȦȢ—ȥșȥȦȤȧȩȦȢ—ȘǻȖȫȜȡȧȠȔȦȜ
ȚȕșțȥȜȡǻȖȡșȖȦȤȜȠȔǿȤȢȘȜȡȧȖǻȘțȔȡșȣȔȘȧǖȤȔȦȜȡș
ȣȢȖșȤȡȧȟȜȥȓțȔȤȧȫșȡȔȘǻȖȫȜȡȔțȗȢȤȓȣȢȠșȤȟȔ—Ȗȥǻ

Ȫǻ ȠȢȦȜȖȜ ȕȧȟȜ ȝ ȧ ȣȢșțǻȓȩ ȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ǻ
ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰȥȞȔțȔȦȜȕȁȩȡǻȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȁțȧȠȢȖȜȟȔȁȩ
ȣȢșȦȢȖȔ ȦȧȗȔ țȔ ȖȦȤȔȫșȡȢȲ ǨȞȤȔȁȡȢȲ Ǣș ȘȜȖȡȢ ȭȢ
Ȗ ȬșȘșȖȤǻȖǻțǻȁ ©ǦȔȘȢȞ ȖȜȬȡșȖȜȝ ȞȢȟȢ ȩȔȦȜª ȬȜȤȢȞȢ
ȣȢȘȔǿȦȰȥȓȢȕȤȔțȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȁȤȢȘȜȡȜȓȞȔȠȜȤȡȢȖșȫșȤȓǿ
ȕǻȟȓ ȩȔȦȜ Ǘǻțǻȓ ȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧǿȦȰȥȓ ȥȣǻȖȢȠ ȥȢȟȢȖ·ȓ ȦȔ
ȘǻȖȫȔȦ — ȤȢȘȜȡȔ ǻȥȡȧǿ Ȗ ȚȜȖȢȠȧ ȡȔȣȢȖȡșȡȢȠȧ ȥȖǻȦǻ
ǧȔȞǻȖȔȤǻȔȡȦȜȤȢȘȜȡȡȢȁȦșȠȜȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢȖȪȜȞȟǻ©Ǘ
ȞȔțșȠȔȦǻª Șș țȢȞȤ ȦșȠȧ ȣȧȥȦȞȜ ȤȢțȤȢȕȟșȡȢ ȬȜȤȢȞȢ
ȡȔȓȖȡȔȖȢȡȔȝȧȡȔȥȦȧȣȡǻȝțȔȫȔȥȢȠȣȢșțǻȁ©ǢșȥȣȔȟȢȥȓ
ȔȡǻȫȓȞȠȢȤșª
ǤȤȢȚșȤȦȢȖȡȧȠȔȦǻȤȓȞȔȣȤȔȗȡșȡȔȝȞȤȔȭȢȁȘȢȟǻȘȟȓ
ȘȢȫȞȜȗȢȖȢȤȜȦȰȥȓȖȣȢșȠǻ©ǟȡȓȚȡȔª  ǭȟȲȕǻț
ȞȡȓțșȠȧțȓȦȜȝȖȥȧȣșȤșȫȖȢȟǻȕȔȦȰȞǻȖȡșȣȤȜȡǻȥȗșȤȢȁȡǻ
ȭȔȥȦȓ ǟȢȟȜ Ț ȞȡȓȗȜȡȓ ȥȦȔȟȔ ȠȔȦǻȤ·Ȳ ȦȢ ©ȥȟȰȢțȜ
ȖȜȥȢȩȟȜ ȣȤȢȣȔȟȜ  ǦȢȡȪș ȣȤȢȥǻȓȟȢª ȤȤ — 
Ǖȟș ȠȢȟȢȘȔ ȠȔȦȜ ȡș ȖȫȜȟȔ ȘȜȦȜȡȧ ȖȜȠȢȖȟȓȦȜ ȥȟȢȖȢ
©ȦȔȦȢªȦȢȕȦȢȤȢȘȜȡȔȕȧȟȔȡșȣȢȖȡȢȪǻȡȡȔǤǻȥȟȓȥȠșȤȦǻ
ȞȡȓȗȜȡǻȣ·ȓȡȜȪȓȕȔȦȰȞȢǼȖȔȟȦȧǿȤǻȘȡȧȘȢȡȰȞȧȣȢȚșȚȔ
ȡȜȭȜȦȰȠȔǿȦȢȞȞȡȓȚȡȔȩȢȫȔ©ȤȢȘȜȟȔȥȰȡȔȥȖǻȦȚȜȦȰ
ȟȲȕȜȦȰ!ǶȖȥȓȞȢȠȧȘȢȕȤȢȦȖȢȤȜȦȰª ȤȤ,  
ȣȢȥȦȤȜȗȟȔȥȰȧȫșȤȡȜȪǻȡșȖȘȢȖțǻȖȠȢȡȔȥȦȜȤǻȝȣȢȠșȤȟȔ
ǤȤȜȞȟȔȘ ȦȔȞȢȁ ȤȢȘȜȡȡȢȁ ȘȤȔȠȜ ȪǻȞȔȖȜȝ țȔ ȞǻȟȰȞȢȠȔ
ȣȢțȜȪǻȓȠȜȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȖȣșȤȬșȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓ
ȦșȠȔȣȔȡȥȰȞȢȁȤȢȘȜȡȜȤȢȘȜȡȧȤȧȝȡȧǿȗȧȟȰȦȓȝȕȔȦȰȞȢ
ȓȞȜȝȡșȖȜȞȢȡȧȖȔȖȥȖȢȁȩȢȕȢȖ·ȓțȞǻȖǜȔȖȖȔȚȧǿȠȢȣȔȦ
ȤǻȔȤȩȔȟȰȡȜȝ ȡșțȖȜȫȡȜȝ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȗȟȓȘ ȥȔȠș
ȕȔȦȰȞȢȠȔǿȕȧȦȜȢȩȢȤȢȡȪșȠȫșȥȦǻȤȢȘȜȡȜȔȖǻȡȫȜȡȜȦȰ
ȕșțȫșȥȦȓǤȢȖȦȢȤȲǿȦȰȥȓȝȠȢȦȜȖȣȧȥȦȞȜȣǻȥȟȓțȔȗȜȕșȟǻ
ȤȢȘȜȡȡȢȗȢ ȗȡǻțȘȔ ȟȲȕȢȖ ȞȡȓȗȜȡǻ ȘȢ ȘȜȦȜȡȜ ǻ ȖȜȥȢȞǻ
ȠȢȤȔȟȰȡǻȓȞȢȥȦǻȞȡȓȚȡȜȤȢȘȜȡȜȡșȤȓȦȧȲȦȰ
ǭȜȤȬșȖȡșȖȢȟȰȡȜȫȢȠȧȣșȤǻȢȘǻǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȦȖȢȤ
ȫȢȥȦǻȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓȝȦșȠȔȥșȟȔțȝȢȗȢȠșȬȞȔȡȪȓȠȜ
ȓȞǻȥȞȟȔȘȔȲȦȰȗȤȢȠȔȘȧȔȢȦȚșȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜȡȜȚȫȢȗȢ
ȤǻȖȡȓ ǬȔȥȢȠ ȥșȟȢ ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȓȞ ©ȤȔȝª Ȕ ȫȔȥȢȠ ȓȞ
©ȣșȞȟȢª ǻȡȢȘǻ ȣȢșȦ ȣȢǿȘȡȧǿ ȢȕȜȘȖȔ Ȫǻ ȣȢȡȓȦȦȓ —
ȡȔȣȤȖȔȖȦȢȕǻȢȗȤȖǻȤȬǻ©ǡșȡǻȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝȠȜȡȔȟȢª
ǦșȟȢȓȞȥȢȪǻȧȠȡȔȢȘȜȡȜȪȓțǻȥȖȢȁȠȠȜȡȧȟȜȠǻȥȧȫȔȥȡȜȠ
țȠȔȟȰȢȖȧǿȦȰȥȓ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª
  ©ǪȔȦȞȜ ȕǻȟșȡȰȞǻ !  ǡȢȖ ȘǻȦȜª ǙȡǻȣȤȢ —
©ȥȜȖȜȝ ȡȔȬ ȞȢțȔȞª ȘǻȘ Ȕ ȞȢțȔȪȰȞȔ ȪșȤȞȖȔ ȭȢ ©ȖȜ
ȗȟȓȘȔǿ ǜȔȣȢȤȢȚȪȓ țǠȧȗȧªȡșțȖȜȫȔȝȡȔ©ǡȢȖ ȠșȤȦ
ȖșȪȰȢȫȜȠȔǜșȟșȡȜȠȜȣȢțȜȤȔǿǢȔȥȖǻȦțȘȢȠȢȖȜȡȜ
ǡȢȚș ȫȔǿȬ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ"ª ȤȤ —  —
— —ǻȣȢȥȦȔǿȓȞȢȕȤȔțȢȕșȤǻȗȔȫȔȦȤȔȘȜȪǻȝǤȢș
ȦȢȖǻ ȣȤȜȖȜȘǻȟȔȥȓ ȡȔ ȞȤȧȫǻ ȩȔȦȔ Ȕ ȕǻȟȓ ȡșȁ ȥȔȠȢȦȡǻȝ
©ȘǻȘȧȥȰ ȥȜȖșȡȰȞȜȝª ȚȜȦȦȓ ȡș ȥȞȟȔȟȢȥȓ Ȗǻȡ ȡș ȠȔǿ
ȤȢȘȜȡȜȪș—ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰȫȢȟȢȖǻȞȔȢȘȡȢȟȲȕȔǜȔȗȔȟȢȠ
ǻȘșȔȟȰȡǻ ȤȢȘȜȡȜ ȣȢșȦ ȕȔȫȜȦȰ ȕǻȟȰȬș Ȗ ȠȜȡȧȟȢȠȧ
©ǤȢȟȓȞȔȠª ȔȟșȦǻȟȰȞȜȦȢȘǻȞȢȟȜȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȠȧ
ȚȜȦȦȲȤȢȘȜȡȜȡșȣșȤșȬȞȢȘȚȔȟȜȥȧȥȣǻȟȰȡǻȞȢȡȨȟǻȞȦȜ
ǥȧȝȡǻȖȡȜȞȢȠȣȢȦșȡȪǻȝȡȢȭȔȥȟȜȖȢȁȤȢȘȜȡȜȠȢȚșȥȦȔȦȜ
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ȖǻȝȡȔ ©ǪȧȥȦȜȡȔª   ȭȢ țȔȕȜȤȔǿ ȞȢȩȔȡȢȗȢ Ȗ
ȘǻȖȫȜȡȜ
ǨȣȢșȠǻ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔȞȤȜȡȜȪȓª  ȢȣȜȥȔȡȢ
©ǖȢȚșǿ ȥșȟȢª ȤȢȘȜȡȧ Ȕȟș ȡșȣȢȖȡȧ — ȕșț ȕȔȦȰȞȔ
ǙǻȖȫȜȡȔ ǻț Ȫǻǿȁ ȤȢȘȜȡȜ țȡȔȝȬȟȔ ȥȢȕǻ ȗǻȘȡȧ ȣȔȤȧ ȗȔȤ
ȠȢȡǻȝȡȧ ȤȢȘȜȡȧ ȕȧȟȢ ȥȦȖȢȤșȡȢ ȦȔ ȫșȤșț țȔțȘȤǻȥȦȰ
țȡșȩȦȧȖȔȡȜȝ țȔȟȜȪȓȟȰȡȜȞ ȥȣȔȟȜȖ ȩȔȦȧ ȠȢȟȢȘȓȦ ǟȔ
ȦșȤȜȡȔȖȠșȤȟȔțȣșȤșȟȓȞȧǡȔȞȥȜȠȔțȔȕȤȔȟȜȖȠȢȥȞȔȟǻ
ǧȧȦțȢȕȤȔȚșȡȢȢȥȢȕȟȜȖȜȝȖȜȣȔȘȢȞȤȧȝȡȧȖȔȡȡȓ—ȫșȤșț
ȚȢȤȥȦȢȞǻȥȦȰțȔțȘȤǻȥȡȢȗȢȢȘȡȢȥșȟȰȪȓȕȤȔȦȔȣȢȥǻȟȰȥȰȞǻȝ
ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡǻ ǟȔȁȡȔ  ǻ ȖȦȤȧȫȔȡȡȓ ȫȧȚȢȁ ȘșȤȚȔȖȜ
ȡȔȥȜȟȰȡȜȞȔ ȕȢ ȣȤȔȖȘȜ ȡș ȠȢȚș ȕȧȦȜ ©Ȗ ȡșȖȢȟȰȡȜȞȔȩ
ȟȲȘȓȩªǡȔȞȥȜȠȣȢȖșȤȡȧȖȥȓȖȥșȟȢȥȞȔȟǻȫșȡȜȝȣȤȢȦș
ȡș ȖȦȤȔȦȜȖ ȘȢȕȤȢȦȜ ȟȲȘȓȡȢȥȦǻ ǗȜȞȢȣȔȖ Șȟȓ ȟȲȘșȝ
ȞȤȜȡȜȪȲ ȦȔ țȔțȘȤǻȥȡȜȞ ȣȤȜȤǻȖȡȲǿȦȰȥȓ Ȗ ȣȢșȠǻ ȘȢ
ȦȤȰȢȩȕǻȕȟǻȝȡȜȩȣȢȥȦȔȦșȝ—ǟȔȁȡȔǶȤȢȘȔǶȧȘȜ ȦȢȣȜȦȰ
ǡȔȞȥȜȠȔ Ȗ Ȧǻȝ Țș ȞȤȜȡȜȪǻ ȝ ȢȣȜȡȓǿȦȰȥȓ Ȗ ǦȜȕǻȤȧ
ǬȢȗȢ ȡș ȘȢȤȧȝȡȧȖȔȟȔ ȫȧȚȔ ȘșȤȚȔȖȔ ȘȢȥȓȗ ȕȤȔȦ ǟȔȁȡ
ǤȢșȠȔ ȘȢȘȔǿ ȘȢ ȢȕȤȔțȧ ȤȢȘȜȡȜ ȭș ȢȘȡș ȣȢȗȟȜȕȟșȡș
ȕȔȫșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢ țȢȕȤȔȚȔǿ țȔȗȜȕșȟȰ ȤȢȘȜȡȜ ǻ
ȖȡȔȥȟǻȘȢȞ ȥȖȔȖǻȟȟȓ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ țȖșȤȩȡȜȞǻȖ — ȪȔȤǻȖ ǻ
ȣȔȡǻȖ ©ǗȔȤȡȔȞª ©ǫȔȤǻª ©ǡȔȤȜȡȔª ©ǡșȚ ȥȞȔȟȔȠȜ
ȡșȡȔȫșțȟȢȘǻȝª ȘȢȞȟȔȘȡȢȤȢțȗȟȓȘȔǿǻțȔȓȖȟșȡȧȤȔȡǻȬș
ȦșȠȧ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ Ȗ ȡșȤǻȖȡȢȠȧ ȬȟȲȕǻ
ǻ ȡșȭȔȥȟȜȖǻ ȝȢȗȢ ȡȔȥȟǻȘȞȜ ǣȘȜȡ ǻț ȖȔȤǻȔȡȦǻȖ Ȫǻǿȁ
ȦșȠȜ — ȣȢșȠȔ ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª   Ȗ ȓȞǻȝ ȕȔȝȥȦȤȲȞ
ǡȜȞȜȦȔȠȥȦȜȦȰȥȓțȔȠȢȚȡǻȝǧȜȦȔȤǻȖȡǻțȔȁȁȣȢȗȢȤȘȧȘȢ
ȡȰȢȗȢ Ǘ ȢȕȤȔțǻ ǡȜȞȜȦȜ ȖȦǻȟșȡȢ țȠǻȬȔȡȜȝ ȞȢȠȣȟșȞȥ
ǟȔȁȡȔ—ǶȤȢȘȔ—ǶȧȘȜ ȘȢ ȦȢȗȢ Ț ȧȥȞȟȔȘȡșȡȜȝ ȦșȠȢȲ
©ȖǻȫȡȢȗȢ ȚȜȘȔª ©ȥȔȦȔȡȢȲȫȢȟȢȖǻȞȢȠ  Ǘǻȡ ȕȧȘș ȣȢ
ȥȖǻȦȧ ȩȢȘȜȦȰª  ǤȢȠǻȦȡȢ ȭȢ ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª ȣȢȖ·ȓțȔȡȔ ț
©ǡȢȥȞȔȟșȖȢȲ ȞȤȜȡȜȪșȲª țȢȞȤ ȢȕȤȔțȢȠ ȧȢȥȢȕȟșȡȡȓ
ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ țȟȔ — ȥȔȦȔȡȜȫȢȟȢȖǻȞȔ ȦȤȜǻȣȢȥȦȔȥȡȢȗȢ ȧ
ȥȖȢȁȝȟȜȩȢȡȢȥȡȢȥȦǻ
ǤȤȢȥșȟȢȓȞȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȧțȣȢȠǻȭȜȪȰȞȜȠȠȔǿȦȞȢȠ
Ȕȟș ȦȔȞȜȠ Șș ȚȜȖȧȦȰ ©ȣȢȘȔȖȡȰȢȠȧ ȣȢȥȦȔȤȢȠȧª
ȗȢȖȢȤȜȦȰȥȓȧȖǻȤȬǻ©ǘǜª  ǨȞȤȔȁȡȧȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ
ȦȔȞȢȚ ǻ Ȗ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢȠȧ ȢȕȤȔțǻ — ©ȬȜȤȢȞǻȁ ȥșȟȔ  ǜ
ȖȜȬȡșȖȜȠȜ ȥȔȘȢȫȞȔȠȜª Ǖȟș ȝ ȧ ȦȔȞȜȩ ȥșȟȔȩ ȣȔȡȧǿ
ȡșȖȢȟȓ ©Ƕ ȖȜȤǻȥ ȓ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª   — ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ
ȘȜȥȗȔȤȠȢȡǻțȔȪǻȓȝȔȡȢȠȔȟǻțȔȪǻȓȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜȡȜȚȫȢȗȢ
ȤǻȖȡȓ ǣȕȜȘȖȔ ȤȢțȗȟȓȡȧȦǻ ȖǻȤȬǻ ȦșȠȔȦȜȫȡȢ ȘȜȥȢȡȧȲȦȰ
ȦǻȟȰȞȜ ȡȔ ȣșȤȬȜȝ ȣȢȗȟȓȘ ȣȢșȦ ȣȢțȜȦȜȖȡȢ ȥȦȔȖȜȦȰȥȓ
ȘȢȣȔȡǻȖȞȢȦȤǻȚȜȖȧȦȰȠȢȤȔȟȰȡȢǻȡșȦȖȢȤȓȦȰȡȔȖȞȢȟȢ
ȤȧȁȡȜ ȦȜȩ Țș ȣȔȡǻȖ ȭȢ ȢȕșȤȦȔȲȦȰ ȥșȟȔ ȡȔ ȣȧȥȦȞȧ
ȗȡǻȖȡȢ ȢȥȧȘȚȧǿ ǣȦȚș ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȗȢ
ȢȕȤȔțȧ ȣȧȥȦȞȜ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȖ·ȓțȔȡȔ ț ȤȢțȖȔȟȢȠ
ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȗȢ ȡȔȫȔȟȔ țȔȡșȣȔȘȢȠ ȠȢȤȔȟǻ ȦȢȘǻ ȥșȤșȘ
ȟȲȘșȝǻț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓȥȔȦȔȡȔȖȟȲȘȥȰȞǻȝȣȢȘȢȕǻȣȔȡȧȲȦȰ
ȗȡǻȦǻȡȔȥȜȟȰȥȦȖȢǤȤȜȤȢȘȡȔȣȧȥȦșȟȓȖȓȞǻȝȢȣȜȡȜȖȥȓ
ȣȢșȦȡȔțȔȥȟȔȡȡǻ—ȥȦȤȔȬȡȔȔȟșȭșȥȦȤȔȬȡǻȬȧȕȔȫȜȖ
ȖǻȡȖǨȞȤȔȁȡǻ
Ǩ ȪșȝȦȔȞȜ ȣșȤǻȢȘ ȣȤȢȘȢȖȚȧǿȦȰȥȓ ǻ ȦșȠȔ ȠȜȦșȪȰ
ȦȔȝȢȗȢȦȖȢȤȜȓȞȢȞȤșȠȔȔȟșȗȢȤȜȫȡȔȤȢȘȜȡȔȞȢȟȜ
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ȥȟȢȖȔ ©ȥȦșȟȓȦȰȥȓ ȡȔ ȣȔȣșȤǻ  ǤȟȔȫȧȫȜ ȥȠǻȲȫȜȥȰ 
ǡȢȖ Ȧǻ ȘǻȦȜª ©Ǣș Șȟȓ ȟȲȘșȝ Ȧǻǿȁ ȥȟȔȖȜª  
ǨȥȖǻȘȢȠȟȲȲȫȜ ȥșȕș ȕȔȦȰȞȢȠ ȖȟȔȥȡȜȩ ȖǻȤȬǻȖ ©ǠȲȕȢ
Ƞșȡǻ ț ȡȜȠȜ  ǡȢȖ ȕȔȦȰȞȢȖǻ ȕȔȗȔȦȢȠȧ  ǜ ȘǻȦȞȔȠȜ
ȠȔȟȜȠȜǶȤȔȘȜȝȓǻȖșȥșȟȜȝª ȣȢșȦȡșȕȔȚȔǿȭȢȕȪǻ
ȘǻȦȜȟȜȬȔȟȜȥȓȖȫȧȚȢȠȧȞȤȔȲȔȖǻȘȥȜȟȔǿȁȩȘȢȘȢȠȧȘș
ȖȢȡȜ țȡȔȝȘȧȦȰ ȣȤȜȩȜȥȦȢȞ ©Ȗ ȥǻȠ·ȁ Ȗșȥșȟǻȝª ǗǻȘȫȧȖȔȖ
ȭȢȡșȖȥǻȥȧȫȔȥȡȜȞȜȠȢȚȟȜȖȢȥȣȤȜȝȠȧȦȰȝȢȗȢȦȖȢȤȜ
ȔȟșȡȢȖǻȣȢȞȢȟǻȡȡȓȤȢțȧȠǻȦȜȠȧȦȰ
ǧșȠȧ ȟȲȕȢȖȡȢȗȢ ȦȤȜȞȧȦȡȜȞȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȢțȤȢȕȟȓȖ
ȧȚș Ȗ ©ǡȢȥȞȔȟșȖǻȝ ȞȤȜȡȜȪǻª Ǘ ǻȡ ȣșȤȥȢȡȔȚȡǻȝ
ȞȢȡȨǻȗȧȤȔȪǻȁȦȔȚȦșȠȔ—ȧȣȢșțǻȁ©ǟȢȟȢȗȔȲȖȫȜȥȦǻȠ
ȣȢȟǻª   Șș ȥșȥȦȤȜ țȔȞȢȩȧȲȦȰȥȓ Ȗ ȣȔȤȧȕȞȔ ǶȖȔȡȔ
ȞȢȦȤȜȝțȔȟȜȪȓȖȥȓȘȢȢȕȢȩȘȖǻȘǻȖȫȜȡȜǻȢȘȜȡȩȟȢȣșȪȰ—
ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǣȝ ȣǻȬȟȔ ȓ ȧ ȓȤ țȔ ȖȢȘȢȲª ȫȢȦȜȤȜȞȧȦȡȜȞ
ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȕȔȟȔȘǻ ©Ǩ Ȧǻǿȁ ǟȔȦșȤȜȡȜª   ǢȔ țȔȖȔȘǻ
ȢȘȤȧȚșȡȡȲ ȥȦȔǿ ȝ ȕǻȘȡǻȥȦȰ ©ǴȞȕȜ Ƞșȡǻ ȫșȤșȖȜȞȜª
©ǴȞȕȜ Ƞșȡǻ ȠȔȠȢ ȡȔȠȜȥȦȢª ©ǜȔȞȧȖȔȟȔ țȢțȧȟșȡȰȞȔª
©ǣȝ ȧȠșȤ ȥȦȔȤȜȝ ȕȔȦȰȞȢª — Ȗȥǻ   ȡșȘȢȕȤȔ ȖȢȟȓ
ȕȔȗȔȦȜȩ ȕȔȦȰȞǻȖ ȭȢ ȕȢȤȢȡȓȦȰ ȟȲȕȜȦȜȥȓ ț ȕǻȘȡȜȠ
©Ƕ ȕȔȗȔȦȔ ȓª ©ǤȢȤȢȘȜȟȔ Ƞșȡș ȠȔȦȜª  ǻȡȢȘǻ ȩȟȢȣșȪȰ
ȖȔȗȔǿȦȰȥȓ ț ȢȘȤȧȚșȡȡȓȠ ©ǢȔ ȧȟȜȪǻ ȡșȖșȥșȟȢª  ȫȜ
ȢȕȜȤȔǿǻȡȚȜȦȦǿȖȜȝȬȟȓȩ—ǻȘșȞȢțȔȞȧȖȔȦȜ ©ǢșȩȢȫȧȓ
ȚșȡȜȦȜȥȓªȪȓȦșȠȔȖȣȢșȦȔȖȔȤǻȲǿȦȰȥȓȝȧȖǻȤȬǻ©ǢȔȭȢ
Ƞșȡǻ ȚșȡȜȦȜȥȓª  ǧȖȢȤșȡȡȲ ȤȢȘȜȡȜ ȣșȤșȬȞȢȘȚȔǿ
ȠȢȤȔȟȰȡȔȡșȥȦȔȦșȫȡǻȥȦȰȚǻȡȞȜ ©ǣȝȓȥȖȢȗȢȫȢȟȢȖǻȞȔª 
ȥȠșȤȦȰ ȠȜȟȢȗȢ ©ǣȝ ȡș ȣ·ȲȦȰȥȓ ȣȜȖȔȠșȘȜª ©Ǩ
ȡșȘǻȟșȡȰȞȧ ȦȔ ȤȔȡșȥșȡȰȞȢª  țȤȔȘȟȜȖǻȥȦȰ ȠȜȟȢȁ ȫȜ
ȘȤȧȚȜȡȜ ©ǡșȚ ȥȞȔȟȔȠȜ ȡșȡȔȫș țȟȢȘǻȝª ©ǶțțȔ ȗȔȲ
ȥȢȡȪș ȥȩȢȘȜȦȰª  Ǣș ȠȔǿ ȭȔȥȦȓ ȝ ȤȢȘȜȡȔ ȧȞȟȔȘșȡȔ
ȥȧȣȤȢȦȜȖȢȟǻȕȔȦȰȞǻȖ ©ǧȧȠȔȡȦȧȠȔȡȘȢȟȜȡȢȲª ǶȡȞȢȟȜ
ȡȔțȔȖȔȘǻȥǻȠșȝȡȢȠȧȭȔȥȦȲȥȦȔǿȤȢțȟȧȞȔ ©ǶȬȜȤȢȞȧȲ
ȘȢȟȜȡȧª  ȟșȗȞȢȖȔȚȡș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȩȟȢȣȪȓ ȘȢ ȘǻȖȫȜȡȜ
©ǢȔȖȗȢȤȢȘǻȞȢȟȢȕȤȢȘȧªȖȥǻȡȔțȖȔȡǻȦȖȢȤȜ— 
ǫȜȞȟ ȞȢȤȢȦȞȜȩ ȟȲȕȢȖȡȜȩ ȖǻȤȬǻȖ ȡȔȣȜȥȔȡȜȩ ȧ
ǟȢȥȔȤȔȟǻ Ȗ ȝ ȣȢȟ  — ȝ ȣȢȟ  ȢȞȤșȥȟȲǿ
Ȥǻțȡǻ ȤȢțȟȔȘȜ ȥǻȠșȝȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȫȜ ȟȲȕȢȖȡȜȩ ȖțȔǿȠȜȡ
ȭȢ ȣșȤșȬȞȢȘȚȔȟȜ ȥȞȟȔȘȔȡȡȲ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȁ ȤȢȘȜȡȜ —
ȣȢȘǻȕȡȧȫǻȦȞȢȣȤȢȘȧȠȔȡȧȞȔȤȦȜȡȧȠȢȤȔȟȰȡȜȩȡșȗȔȤȔțȘǻȖ
ȘȔȖ ȩǻȕȔ ȣȢșȦ ǟȟȜȠșȡȦǻȝ ǜǻȡȢȖǻȁȖ ȧ ȘȤȧȗǻȝ ȣȢȟȢȖȜȡǻ
 ȥȦ Ǿ ȦȧȦ ȫȜȡȡȜȞȜ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡǻ ȣȤȜȤȢȘȡǻ  ǻ Ȣȕ·
ǿȞȦȜȖȡǻ ȥȧȥȣǻȟȰȡǻ ȖȦȤȧȫȔȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȜ  — Ȗȥș ȤȔțȢȠ
ǻ ȥȣȤȜȫȜȡȜȟȢ ȣȧȥȦȞȧ ȣȢ ȥșȟȔȩ ȫȜȠ ȦȔȞ ȣșȤșȝȠȔȖȥȓ
ǭșȖȫșȡȞȢǦȔȠșȖȪșȝȫȔȥȖǻȡȣȜȬșȔȟșȗȢȤȜȫȡȜȝȖǻȤȬ
©ǬȧȠȔªȓȞȖǻțǻȲȠȔȝȕȧȦȡǻȩȕǻȘǨȞȤȔȁȡȜǻȓȞȔȟșȗȢȤǻȲ
ȣȧȥȦȞȜ — ȖȜȠȜȤȔȡȡȓ ȥșȟȔ ǤȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ
ȣȢșȦǻȘȢȣȤȢȕȟșȠȜȤǻțȡȢșȦȡǻȫȡȢȗȢȬȟȲȕȧȦȔȞȗȢȥȦȤȢ
ȣȢȥȦȔȖȟșȡȢȁȖȣȢșȠǻ©ǟȔȦșȤȜȡȔª—ȪȰȢȗȢȤȔțȧȖȕȔȟȔȘǻ
©Ǩ ǗǻȟȰȡǻ ȗȢȤȢȘǻ ȣȤșȥȟȔȖȡǻȠª Șș ȤȢțȣȢȖǻȘȔǿȦȰȥȓ ȣȤȢ
ȟȲȕȢȖȥȜȡȔ©ȟȜȦȢȖȥȰȞȢȁǘȢȤȘȢȁȗȤȔȨȜȡǻªȝ©ȚȜȘǻȖȞȜ
ȠȢȟȢȘȢȁªȦȔȁȁȦȤȔȗǻȫȡȜȝȨǻȡȔȟǶȘșȦȰȥȓȣȤȢȡșȭȔȥȟȜȖȧ
ȘȢȟȲ ȦȜȩ ȭȢ ȥȩȢȘȓȦȰȥȓ ȖȥȧȣșȤșȫ ȖȢȟǻ ȕȔȦȰȞǻȖ Ȕȟș
ȖǻȘ ǻȥȦȢȤǻȁ ȢȣȢȖǻȘȚșȡȢȁ Ȗ ©ǟȔȦșȤȜȡǻª ȨȔȕȧȟȔ ȕȔȟȔȘȜ
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ȖǻȘȤǻțȡȓǿȦȰȥȓ ȓȞȭȢ Ȗ ȣȢșȠǻ țȢȕȤȔȚșȡȢ ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ
ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞǻȖțȔȗȔȤȕȡȜȪȰȞȢȗȢȦȔȣȢȡșȖȢȟșȡȢȗȢȡȔȤȢȘǻȖ
ȭȢȣȤȜțȖșȟȢȘȢȣșȤșȘȕȔȫȧȖȔȡȢȗȢȦȤȔȗǻȫȡȢȗȢȡȔȥȟǻȘȞȧ
ȦȢ Ȗ ȡȔțȖȔȡǻȝ ȕȔȟȔȘǻ ȠȢȖȜȦȰȥȓ ȦǻȟȰȞȜ ȣȤȢ țȕșȤșȚșȡȡȓ
șȦȡǻȫȡȢȁ ǻȘșȡȦȜȫȡȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȠȧ
ȥȣǻȖȫȧȖȔǿ țȔȞȢȩȔȡȜȠ ȓȞ ȥȣǻȖȫȧȖȔǿ ȕȔȝȥȦȤȲȞȔȠ ȦȔ
ȣȢȞȤȜȦȞȔȠȖȜȓȖȟȓǿȚȔȟȰȘȢȠȢȟȢȘȓȦ—ȖȢȡȜȚșȤȦȖȜ
ȘȤȔȠȜȭȢȖȜȞȔțȧǿȡșȡȢȤȠȔȟȰȡǻȥȦȰȚȜȦȦȓ
ǧșȠȧ ȤȢȘȜȡȡȢȗȢ ȞȢȟȔ ȣȢȤȧȬȧǿ ǻ ȣȢșȠȔ ©ǦȢȦȡȜȞª
  ǧȧȦ țȢȕȤȔȚșȡȢ ȡșȣȢȖȡȧ ȤȢȘȜȡȧ ȓȞ ǻ Ȗ ȣȢșȠǻ
©ǦȟǻȣȜȝª ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª  Șș ȥȦȔȤȜȝ ȠȔǿ ȥȜȡȔ ǻ
ȡȔțȖȔȡȧȘȢȫȞȧȔȟșȓȞȭȢȖȘȤȧȗǻȝȣȢșȠǻȤȢȘȜȡȔȣȤȔȗȡș
ȗȔȤȠȢȡǻțȔȪǻȁȦȢǦȢȦȡȜȞȩȢȫș©ȡșȥȜȡȔ!ȣȢǿȘȡȔȦȰª
ǻț ȘǻȖȫȜȡȢȲ Ȥ   Ȕ ȥȔȠȢȠȧ ț ȡșȲ ȢȘȤȧȚȜȦȜȥȓ
Ǖȟș ǢȔȥȦȓ ȣȤȔȗȡș ȚȜȦȜ ȠȢȟȢȘȜȠ ȚȜȦȦȓȠ ȖȢȡȔ ȝ
ȥȢȦȡȜȫșȡȞȢ ǤșȦȤȢ țȔȞȢȩȔȡǻ Ǘ ȢȞȤșȠȢȠȧ ȣȔȥȔȚǻ
ȢȥȧȘȚșȡȢ ȡșȤǻȖȡǻ țȔ ȖǻȞȢȠ ȬȟȲȕȜ ©Ƕ ȖȢȡȔ țȔȗȜȡș  Ƕ
ȥȔȠ ȥȜȖȜȠ ȣȢȥȠǻȬȜȭșȠ  ǖȧȘșȬª ȤȤ —  —
Ȫș ȔȡȢȠȔȟȰȡȜȝ ȖȜȩǻȘ ț ǻȥȦȢȤǻȁ țȔȓȖȟșȡȢȁ Ȗ ©ǦȟǻȣȢȠȧª
©ǢșȖȢȟȰȡȜȞȧª  ǦȢȦȡȜȞ ȣȤȢȗȔȡȓǿ ȥȜȡȔ ȡșțȗȢȘȔ
ȣȤȜțȖȢȘȜȦȰ ȘȢ ȤȧȝȡȧȖȔȡȡȓ ȤȢȘȜȡȜ țȔȞȢȩȔȡǻ ȦȔǿȠȡȢ
ȖǻȡȫȔȲȦȰȥȓ ȝ ȦǻȞȔȲȦȰ Ȕ ȘǻȠ ǦȢȦȡȜȞȔ L ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢ
țȖȢȘȜȦȰȥȓ ȡȔ ȣȧȥȦȞȧ țȤșȬȦȢȲ ȧ țȟȜȘȡȓȩ ȧȠȜȤȔǿ ȝ
ȥȦȔȤȜȝ
ǘȔȤȠȢȡǻȝȡȜȠ ȥȦȢȥȧȡȞȔȠ ȣȢȘȤȧȚȚȓ ȣȢșȦ ȘȔǿ
ȨȢȤȠȧȟȧ — ©ȥșȤȪșȠ ȘǻȟȜȦȜȥȰª ©ǜȔȤȢȥȟȜ ȬȟȓȩȜ
ȦșȤȡȔȠȜª ȤȔȝȣȔȤȔȢȥȓȗȡșȦǻȟȰȞȜȖȭȜȤǻȝȟȲȕȢȖǻ
©ǜȔȪȖǻȟȔȖȘȢȟȜȡǻª ȢȦȚșȤȔȝȡșȦȤșȕȔȬȧȞȔȦȜ
ȖȪșȤȞȖǻȫȜȫșȤșțȡșȁȔȦǻȟȰȞȜȖȥșȤȪǻȦȢȕȦȢȖȟȲȕȢȖǻ
©ǥȔȝȧȥșȤȪșȟǻțșǕȠȜȖȪșȤȞȖȧȟǻțșȠǜȔȣȟȲȭȜȖȬȜ
ȢȫǻªǶȘșȲȤȔȲȖȗȔȤȠȢȡǻȝȡǻȝȤȢȘȜȡǻț·ȓȖȟȲǿȖǻȤȬ©Ǩ
ȡȔȬǻȠȤȔȁȡȔțșȠȟǻªǕȣȢȟȢȗǻȓȠȔȦșȤǻ©ǢǻȫȢȗȢȞȤȔȭȢȗȢ
ȡșȠȔǿ  ǴȞ ȦȔȓ ȠȔȦȜ ȠȢȟȢȘȔȓ  ǜ ȥȖȢȁȠ ȘȜȦȓȦȢȫȞȢȠ
ȠȔȟȜȠª — ȔȟȲțǻȓ ȘȢ ǖȢȗȢȤȢȘȜȪǻ ȣșȤșȘ ȓȞȢȲ ȣȢșȦ
ȣȤȢȝȠȔȖȥȓ ȠȢȟȜȦȢȖȡȜȠ ȡȔȥȦȤȢǿȠ ǟȢȡȦȤȔȥȦȡǻ ȘȢ
ȪȰȢȗȢ—țȢȕȤȔȚșȡȡȓȦǻǿȁȚȠȔȦșȤǻȖȚșȣȢȥȦȔȤǻȟȢȁȓȞȔ
ȖȜȤȢȥȦȜȖȬȜȘǻȦșȝȟȜȬȜȟȔȥȓȥȔȠȢȦȡȰȢȲȔȭș—ȠȔȦșȤǻ
ȗȤǻȬȡȢȁȞȢȦȤȔȣȤȜȖșȟȔȘȜȦȓȡșȖȤȢȘȜȡȧțȗȢȘȢȠȧȡșȁ
©Ȗȥș țȔȕȤȔȟȔ ȘȜȦȜȡȢȫȞȔ  Ƕ ȖȜȗȡȔȟȔ ț ȩȔȦȜª ǜȔȗȔȟȢȠ
ȚșȘȟȓȣȢșȦȔȥȟȢȖȢ©ȠȔȦȜª—©ȖșȟȜȞșǿǢȔȝȞȤȔȭșǿ
ȥȟȢȖȢª
ǫǻȞȔȖȔ ȤȢțȖ·ȓțȞȔ ȤȢțȟȔȘȚșȡȢȁ ȤȢȘȜȡȜ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǣȝ
ȞȤȜȞȡȧȟȜ ȥǻȤǻȁ ȗȧȥȜª ǗȘȢȖȔ ȥȩȢȘȜȦȰȥȓ ǻț ȥǻȫȢȖȜȞȢȠ
ȡȔȤȢȘȚȧǿȝȖȜȩȢȖȧǿȥȜȡȔȥȣȢȤȓȘȚȔǿȝȢȗȢȣȢȞȢțȔȪȰȞȢȠȧ
L ȖǻȘȘȔǿ ȧ ȖǻȝȥȰȞȢ — ȦȢȕȦȢ ȖȖȢȘȜȦȰ ȥȜȡȔ ȧ ȕȔȦȰȞȢȖȧ
ȥȨșȤȧȥȔȠȔȚǻȘșȖȫșȤȡȜȪǻȦȔȞșȣȢțȜȦȜȖȡșȖȜȤǻȬșȡȡȓ
ȣȢȖșȤȦȔǿ ȡȔȥ ȘȢ ȞȢȟǻțǻȝ ©ǦȟǻȣȢȗȢª ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞȔª 
ȣȤȢȦș Ȗ ǻȡ ȤȔȞȧȤȥǻ Ǩ ȖǻȤȬǻ ©ǖȧȟȢ ȤȢȕȟȲ ȭȢ ȫȜ
ȗȧȟȓȲª ȡșȥȦȔȦșȫȡȜȝ ȣȔȤȧȕȢȞ ȘȧȤȜȦȰ ȘǻȖȫȜȡȧ Ȕ ȖȢȡȔ
ȡș ȠȢȚș țȖǻȟȰȡȜȦȜȥȓ ȖǻȘ ȞȢȩȔȡȡȓ ȘȢ ȕșțȣȧȦȡȜȞȔ ǻ
țȤșȬȦȢȲȟȜȬȔǿȦȰȥȓȖȘǻȖȞȔȩǨȣȢșțǻȁ©ǡȜ ȖȞȧȣȢȫȪǻ
ȞȢȟȜȥȰȤȢȥȟȜªȢȞȤșȥȟșȡȢȗȔȤȠȢȡǻȝȡșȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓȘǻȦșȝ

ȭȢ ȡș ȥȞȟȔȟȢȥȓ Ȗ ȤȢȘȜȡȧ ©ȠȔȟȜȠȜ ȤȢțǻȝȬȟȜȥȰ  ǧȔ
ȖȚș ȝ ȡș ȥȩȢȘȜȟȜȥȰ ȡǻȞȢȟȜª  ȣȢȖșȤȡȧȖȬȜȥȰ țȗȢȘȢȠ
ȗșȤȢȝ ȘǻțȡȔȖȥȓ ȣȤȢ ȦȤȔȗǻȫȡȧ ȘȢȟȲ ȘǻȖȫȜȡȜ ǻ ȣȢȕȔȫȜȖ
ȥșȟȢ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ȥȖȢȗȢ ȘȧȬșȖȡȢȗȢ ȥȦȔȡȧ ©ȦșȠȡȜȠ
ǻ ȡǻȠȜȠ  ǧȔȞȜȠ ȓȞ ȓ ȦșȣșȤ ȥȦȔȤȜȠª ǣȦȢȚ ȧ ȤȓȘǻ
ȞȢȤȢȦȞȜȩ ȣȢșțǻȝ — ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȢȘȢȖȚȧǿ
ȦșȠȧ ȤǻțȡȜȩ ȖȔȤǻȔȡȦǻȖ ȡșȭȔȥȟȜȖȜȩ ȤȢȘȜȡ ȔȕȢ ȦȔȞȜȩ
ȭȢ ȡș ȖǻȘȕȧȟȜȥȓ ©ǤșȦȤȧȥȰª ȘȢȣȢȖȡȲǿ ȤȓȘ ȣȢșȠ ȡȔ
ȤȢȘȜȡȡȧ ȦșȠȔȦȜȞȧ — ȭș ȢȘȜȡ ȘȢȞȟȔȘȡȢ ȤȢțȤȢȕȟșȡȜȝ
ȔȡȢȠȔȟȰȡȜȝ ȖȜȣȔȘȢȞ ȓȞ ǻ Ȗ ©ǟȡȓȚȡǻª ț ȚȜȦȦȓ ȣȔȡǻȖ
ǜȔ ȕȔȗȔȦȢȗȢ ȗșȡșȤȔȟȔ ȖȜȘȔȲȦȰ ȣȔȡȡȢȫȞȧȩȧȦȢȤȓȡȞȧ
ȬȟȲȕ — ȞȟȔȥȜȫȡȔ ȡșȤǻȖȡȓ — ǻ ȠȔȝȡȢȖȔ ǻ ȖǻȞȢȖȔ
ȩȢȫȔ ȗșȡșȤȔȟ ȘȢȕȤș ȥȦȔȖȜȦȰȥȓ ȘȢ ȘȤȧȚȜȡȜ ǖșțȘǻȦȡȔ
ȗșȡșȤȔȟȰȬȔ ȕșȤș ȡȔ ȖȜȩȢȖȔȡȡȓ ȕȔȝȥȦȤȲȞȔ ǤșȦȤȧȥȓ
ȖȜȤȢȭȧǿ ȥȜȦȧȔȪǻȓȡȔȗȔȘȧǿȦȧȭȢȕȧȟȔȖ©ǦȢȦȡȜȞȧª 
țȔȞȢȩȧǿȦȰȥȓ Ȗ ȡȰȢȗȢ ȫȢȟȢȖǻȞȔ ȦȤȧȁȦȰ ȁȁ țȟȢȫȜȡ ȕșȤș
ȡȔ ȥșȕș ǤșȦȤȧȥȰ ȦȔ ȝ ǻȘș ȘȢ ǦȜȕǻȤȧ ǤȢȘȔȟȰȬȔ ȘȢȟȓ
ȗșȡșȤȔȟȰȬǻȡșȖǻȘȢȠȔ—ȣȢșȦȢȖǻȕȧȟȢȖȔȚȟȜȖȢț·ȓȖȜȦȜ
ȥȜȦȧȔȪǻȲȞȢȦȤȔțȤȧȝȡȧȖȔȟȔȤȢȘȜȡȧ
ǨȣȢșțǻȁȫȔȥǻȖțȔȥȟȔȡȡȓȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȧȖȜȤȔțȡȲǿȦȰȥȓ
ȝ ȧȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȲǿȦȰȥȓ ȠȢȦȜȖ ȔȣȢȟȢȗǻȁ ȩȔȦȜ ȓȞ
ȤȢȘȜȡȡȢȗȢ ȗȡǻțȘȔ ©ǡȜ ȖȢȥșȡȜ ȦȔȞȜ ȣȢȩȢȚǻª  ©Ǿ ț
ȞȜȠȤȢțȠȢȖȟȓȦȜª—țȖșȦȰȥȓȕȟȔȗȢȠȥȔȠșȢȕȚȜȦȔȩȔȦȔ
ȝȥȦȔǿțȔȣșȤșȫȡȜȞȢȠȣȧȥȦȞȜȔȘȚșȖȣȧȥȦșȟǻțȡȜȞȔǿȝ
ǖȢȗ ©Ǡǻȫȧ Ȗ ȡșȖȢȟǻ Șȡǻ ǻ ȡȢȫǻª   — ©ǖȢ ȡșȠȔǿ
Ȗ Ƞșȡș ȤȢȘȧ  ǢȔ Ȗȥǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻª ǤȢȘǻȕȡȔ ȔȣȢȟȢȗǻȓ
ȩȔȦȜ ȝ ȧ ȖǻȤȬǻ ©Ǣș ȠȢȟȜȟȔȥȓ țȔ Ƞșȡșª   ȦǻȟȰȞȜ
ȩȔȦȧȕȟȔȗȔȖȣȢșȦȧǖȢȗȔ©ǧȔȘȖǻȦȢȣȢȟǻȞȢȟȢȡșȁǧȔ
ȕșțȦȔȟȔȡȡȧȲ ȠȢȲ  ǡȢȲ ǣȞȥȔȡȢȫȞȧª ȩȔȦȔ ȠȤǻǿȦȰȥȓ
ȣȢșȦȢȖǻȓȞȚȜȦȦǿȖȜȝȣȤȜȩȜȥȦȢȞȤȢȘȜȡȡșȗȡǻțȘȢǻȡșȡȔ
ȫȧȚȜȡǻȔȡȔȤǻȘȡǻȝțșȠȟǻȥșȤșȘȥȖȢȗȢȡȔȤȢȘȧ—ȦȔȞȜȝ
ȢȕȤȔțȤȔȲǕȡȦȜȦșțȡȢȘȢȔȣȢȟȢȗǻȁȩȔȦȜȓȞȤȔȲȦȢȝȚș
ȢȕȤȔțȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢȓȞȣșȞȟȢ ©ǴȞȕȜȖȜțȡȔȟȜȣȔȡȜȫǻª
 ǟȢȤșȞȦȜȖǻȥȦȢȦȡȜȝȤȔȝȧȩȔȦǻȠȢȚȟȜȖȜȝȞȢȟȜ
ȖȡǻȝȖǻȟȰȡșȚȜȦȦȓȔȣșȞȟȢȠȩȔȦȔȥȦȔǿȫșȤșțȡșȖȢȟȲ
©ǧȔȠȡșȖȢȟȓǥȢȕȢȦȔȦȓȚȞȔȓȡǻȞȢȟȜǶȣȢȠȢȟȜȦȜȥȰȡș
ȘȔȲȦȰª—ȦȢȠȧȭȢ©ȠȜȖȤȔȁȣșȞȟȢȤȢțȖșȟȜªǜȢȖȡǻ
ȥșȟȢǻȥȣȤȔȖȘǻȣȢȘǻȕȡșȘȢȤȔȲȔȟșȖȥșȤșȘȜȡǻ©ȞȤȢȖȦȔ
ȥȟȰȢțȜ ȦȔ ȩȧȟȔ  ǪȧȟȔ ȖȥȰȢȠȧ Ǣǻ ȡǻ ȡǻȫȢȗȢ  ǢșȠȔ
ȥȖȓȦȢȗȢ ȡȔ țșȠȟǻª ǧȔȞ ȥȔȠȢ ȔȡȦȜȦșțȢȲ ȘȢ ȘǻȖȢȫȢȁ
ȞȤȔȥȜȝȡșȣȢȤȢȫȡȢȥȦǻȣȢȘȔǿȦȰȥȓȤȢțȘȧȠȣȤȢȠȔȝȕȧȦȡǿ
ȘǻȖȫȜȡȜ Ȗ ȡșȘȢȟǻ ©Ƕ ȥȦȔȡȢȠ ȗȡȧȫȜȠ ǻ ȞȤȔȥȢȲª  Ƕ
ȣȢȤȓȘǻțȪȜȠȜȞȤȜțȢȖȜȠȜȡșȖȢȟȰȡȜȫȜȠȜȤșȨȟșȞȥǻȓȠȜ
ȭȢț·ȓȖȜȟȜȥȓȣșȤșȘȦȜȠȓȞȡȔȘȢȖȗȢțȔȠȢȖȞȟȔȣȢșȦȢȖȔ
ȠȧțȔțȡȢȖȧȥȣȔȟȔȩȧǿȖȜȘȜȖȢȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȁȫȜȓȞȁȁȫȔȥȢȠ
ȡȔțȜȖȔǿ ȣȢșȦ ©ȥȖȓȦȢȁª ȤȢȘȜȡȜ ©ǖǻȟșȡȰȞȔ ȩȔȦȢȫȞȔª
ȥȜȖȜȝ ȘǻȘ ȕȔȖȜȦȰ ©ȥȖȢǿ ȠȔȟșȡȰȞșǿ ȖȡȧȫȔª ț ȩȔȦȜ
ȖȜȩȢȘȜȦȰ©ȖșȥșȟȔȓȥȠǻȲȫȜȥȰȠȔȦȜǫǻȟȧǿȘǻȘȔǻȘȜȦȓª
ǘȔȥȡș ȘșȡȰ ȘǻȘ ©Ȗ ȩȔȦȧ  Ǟ ȥȢȕǻ ȣǻȬȢȖ ȢȘȣȢȫȜȖȔȦȜª
©Ƕ ȘȢȥǻ ȥȡȜȦȰȥȓ ȣǻȘ ȗȢȤȢȲª  ǧȢȕȦȢ ȚȜȦȦȓ ȦȤȜȖȔǿ
ȣȢȣȤȜȥȞȟȔȘȡȢȭǻȣȢȞȜǿȤǻȘȡȔțșȠȟȓǻȥȔȘȢȞǻȩȔȦȔǻ
ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȔ ȤȢȘȜȡȔ — ȣȢȞȜ ȚȜȖȢȦȖȢȤȜȦȰ ǖȢȗ ǧȔȞȜȠ
ȔȞȢȤȘȢȠ țȔȖșȤȬȧǿ ǭșȖȫșȡȞȢ ȘȤȧȗȜȝ ȖșȟȜȞȜȝ ȣșȤǻȢȘ
ȥȖȢǿȁȣȢșȦȜȫȡȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻ—ȡșȖȢȟȰȡȜȫȢȁ

ǥǣǙǝǢǕ

ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȦȖȢȤȜțȔȥȟȔȡȫȢȗȢȫȔȥȧȦȔȞȢȚȡȔȖȢȘȓȦȰ
ȡȔȣșȖȡǻȖȜȥȡȢȖȞȜǗȧȖ·ȓțȡșȡȡǻȦȔȡȔțȔȥȟȔȡȡǻȣȢșȦ
ȢȥȠȜȥȟȲǿ ȦșȠȧ ȤȢȘȜȡȜ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȡȔȣȤȔȪȰȢȖȔȡȜȩ ȧ
ȤȔȡȡǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǻȘșȝ ȦȔ ȢȕȤȔțǻȖ Ȕȟș ȕǻȟȰȬȢȁ ȧȖȔȗȜ
ȡȔȘȔǿ ȠǻȞȤȢ ȔȡǻȚ ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡǻ ȩȢȫȔ ȝ ȢȥȦȔȡȡȲ ȡș
ȢȠȜȡȔǿǤȢȡȓȦȦȓȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜȤȢțȬȜȤȲǿȦȰȥȓ—Ȫș
ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȤǻȘȡȜȝ ȡȔȤȢȘ ȡȔȪǻȓ ǖȢȗȢȠ ȥȦȖȢȤșȡȔ Ȕ ȝ
Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȡȓȢȘȡȢȘȧȠȪǻȖ ©ȕȤȔȦǻȓª —ȞȜȤȜȟȢȠșȨȢȘǻȁȖȪǻ
ȦȢȕȦȢǻȡȦșȟǻȗșȡȪǻȓȣȤȢȝȡȓȦȔȡȔȪǻȡȦșȤșȥȔȠȜȔȦȔȞȢȚ
ȥșȟȢ — ȗȤȢȠȔȘȔ țșȠȟșȤȢȕǻȖ  ǦȜȠȖȢȟǻȫȡȢ ȢȕȤȔț
ȤȢȘȜȡȜ ȡȔȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȔȞȦ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȞȢȟȜ ȣȢșȦ
ȕȔȫȜȦȰȥșȕșȕȔȦȰȞȢȠȥȖȢȁȖǻȤȬǻ—ȘǻȦȰȠȜȔȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ
ȁȩȡȲ—ȥǻȠ·ǿȲǨȖșȟȜȞȢȠȧȪȜȞȟǻȞȢȤȢȦȞȜȩȖǻȤȬǻȖ
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȣșȤȥȢȡȔȚȡȜȩȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢȤǻțȡǻȔȡȢȠȔȟǻȁ
Ȗ ȤȢȘȜȡǻ ȖȚș țȔȓȖȟșȡǻ Ȗ ȣșȤȬǻȝ ȫȔȥȦȜȡǻ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
 ǭȜȤȢȞȢ țȔȥȦȢȥȢȖȧǿȦȰȥȓ ȣȤȜȡȪȜȣ ȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȢȥȦǻ
ǻȘșȔȟȰȡȢȠȧ ȖȔȤǻȔȡȦȧ ȣȤȢȦȜȥȦȢȁȦȰ ȢȘȜȡ ȫȜ ȞǻȟȰȞȔ
ȞȢȡȦȤȔȥȦȡȜȩǧȔȞȥȜȦȧȔȪǻȓ©ǦȟǻȣȢȗȢª ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞȔª 
ȔȡȦȜȦșțȧǿȦȰȥȓ Ȗ ©ǦȢȦȡȜȞȧª ȥȜȦȧȔȪǻȓ ©ǦȢȦȡȜȞȔª — Ȗ
ȣȢșȠǻ ©ǤșȦȤȧȥȰª ǻ Ȧ Ș ȫȔȥȢȠ ȢȘȡȔ ȝ ȦȔ Ț ȥȜȦȧȔȪǻȓ
ȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓȖȤǻțȡȜȩȤȔȞȧȤȥȔȩǣȕȤȔțȩȔȦȜǻțȥȔȘȢȠ
ǻ ȥȦȔȖȞȢȠ ȧ ȗȔȁ ȡȔȕȧȖȔǿ ȗȟȜȕȬȢȗȢ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ țȢȞȤ
ȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȢȗȢȤȢțȬȜȤȲǿȦȰȥȓȕȔȫșȡȡȓ©ȣȧȥȦȞȜªȣȢȥȦȔǿ
ȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡȜȝ ȢȕȤȔț ȣȧȥȦșȟǻ țȔȠǻȥȦȰ ȥǻȟ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ
 ǤȢȡȓȦȦȓ ©ȕȔȦȰȞȢª ȣȢȥȜȟȲǿȦȰȥȓ ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȜȠ
ȖȜȖȜȭșȡȡȓȠȥȔȠșȤȢȘȜȡȔȕșțȕȔȦȰȞȔȣșȤșȘȧȥǻȠțȔțȡȔǿ
ȔȡȢȠȔȟǻȝ ȢȦȚș ȗȢȟ ȦȖȢȤșȪȰ ȤȢȘȜȡȜ — ȦȔȞȜ Ȗǻȡ
ǣȕȤȔțȕȔȦȰȞȔȦȔȞȢȚȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȜȝ—ȘȢȕȤȜȝȫȜȟȜȩȜȝ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȘȢȕȤȢȫȜȟȜȩȢȦȖȢȤȡȜȝǤȢȡȓȦȦȓ©ȠȔȦȜª
ȦȔȞȢȚ ȣȢȘȔȡș ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȖǻȘ ȥȖȓȦȢȁ
ȦȖȢȤȜȦșȟȰȞȜ ȤȢȘȜȡȜ ȧȣȢȘǻȕȡșȡȢȁ ǖȢȗȢȤȢȘȜȪǻ — ȘȢ
ȣȢȖǻȝȡȜȪǻȓȞȔȣ·ǿȝȗȧȟȓǿȣȢȬȜȡȞȔȩȘǻȦȜȧȥȣȔȘȞȢȖȧȲȦȰ
ȢȘȕȔȦȰȞǻȖȘȢȕȤǻȫȜțȟǻțȖȜȫȔȁǜȡȜȞȔǿȠȢȦȜȖȥȟȢȖ·ȓȡ
ȕȤȔȦȥȦȖȔ țȔȦș ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȢȕȤȔț ȕȤȔȦǻȖȢȘȡȢȘȧȠȪǻȖ
ȞȢȠȣȟșȞȥ ǟȔȁȡȔ ȤȢțȤȢȕȟȓǿȦȰȥȓ ȡșȣȢȖȡȢ ǻ ȥȣȢȤȔȘȜȫȡȢ
ǣȕȤȔțȣȔȡȥȰȞȢȁȤȢȘȜȡȜȠȢȚșȕȧȦȜȣȢțȜȦȜȖȡȜȠȞȢȟȜ
ȁȁȫȟșȡȜȡșȣȢȤȧȬȧȲȦȰȡȔȤȢȘȡȜȩȦȤȔȘȜȪǻȝȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ
ȥȦȔȦȧȥȧ ȡȔȪǻȁ ǻ ȡșȗȔȦȜȖȡȜȠ — ȧ ȤȔȞȧȤȥǻ ȤȢțȗȟȓȡȧȦȜȩ
ȖȜȭș ȔȡȢȠȔȟǻȝ  ǜȔȗȔȟȢȠ ȧȖȔȗȔ ȘȢ ȔȡȢȠȔȟȰȡȜȩ
ȤȢȘȜȡȡȜȩ ȓȖȜȭ ȠȔǿ ȖȜȤȔțȡȧ țȔȘȔȡǻȥȦȰ — Ȫș ȡȔȧȞȔ
©ȟȲȘȓȠªȡȔȝȫȔȥȦǻȬș—ȘǻȖȫȔȦȔȠǧȔȞȕȧȟȢǻȖȤȔȡȡǻȝ
ȣȢșțǻȁ ǧȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ ȤȢȘȜȡȡȧ ȦșȠȧ ȥȞȟȔȟȜȥȓ Ȗ
ȥȖȢǿȤǻȘȡȧȧȫȜȦșȟȰȡȧȞȡȜȗȧ
ǤȢȖșȤȡșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȘȢȦșȠȜȤȢȘȜȡȜȖȣȢșȦȜȫȡǻȝ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣǻȥȟȓ ȡșȖȢȟǻ ȣȢȫȜȡȔǿȦȰȥȓ ț ȢȕȤȔțȧ ȠȔȦșȤǻ Ȗ
©ǢșȢȨǻȦȔȩª  ȧȣȢȘǻȕȡșȡȢȗȢȘȢǖȢȗȢȤȢȘȜȪǻ©ȦȔȓ
ȠȔȦȜ ȤǻȞȜ ȠȢȤș  ǦȟȰȢțȜ ȞȤȢȖȔȖȢȁ ȟȜȟȔ  ǧȔȞ ȓȞ ǻ
ǧȜª ȤȤ —  ǤȢșȠȔ ȦȜȠ ȣȤȜȞȠșȦȡȔ ȭȢ ȢȕȤȔț
ȠȔȦșȤǻ ȣȢȘȔȡȢ Ȗ ȣȔȤǻ ǻț ȥȜȡȢȠ ȥȜȡ — ȕȢȤșȪȰ ȠȔȦȜ
ȣǻȘȡȢȥȜȦȰȥȓ ȖǻȘ ȕǻȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȦȧȤȕȢȦȜ țȔ ȘȜȦȜȡȧ ȘȢ
ǻȘșȝȡȢȗȢȣȢȥȟǻȘȢȖȡȜȞȔȥȜȡȔȓȞȪșȕȧȟȢǻțǖȢȗȢȤȢȘȜȪșȲ
ǧȧȦ ȠȔȦȜ — ȤȢȘȜȦșȟȰȞȔ ȝ ȖȜȩȢȖȔȦșȟȰȞȔ ȘȧȩȢȖȡȢ
ȖȜȖȜȭșȡȢȁȟȲȘȜȡȜǤȢȫȔȦȢȞȦȔȞȢȗȢȢȕȤȔțȢȦȖȢȤșȡȡȓ—
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ȧȖǻȤȬǻ©ǢǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȧª  ǨȣȢșȠǻǕȟȞǻȘȗȜȡș
ȠȔȦȜ ȣȤȢȖǻȖȬȜ ȝȢȗȢ Ȗ ȢȥȦȔȡȡȲ ȣȧȦȰ ©ȥȟȢȖȔ ǞȢȗȢ
ȚȜȖǻȁ  Ǘ ȚȜȖȧȲ ȘȧȬȧ ȣȤȜȝȡȓȟȔª ǻ ©ȥȟȢȖȢ ȣȤȔȖȘȜ
ȣȢȡșȥȟȔªǣȦȚșȢȕȤȔțȠȔȦșȤǻȥȦȖȢȤșȡȢȢȥȢȕȟȜȖȜȝǶȡ
ȔȟșȗȢȤȜȫȡȜȝ ȢȕȤȔț ȠȔȦșȤǻȥșȥȦȤȜ ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȧ ȖǻȤȬǻ
©ǡȧțȔª   Șș ȗȢȖȢȤȜȦȰȥȓ ȣȤȢ ©ǩșȕȔ ȠȢȟȢȘȧȲª
ȥșȥȦȤȧ©ǡșȡșȦȜȖȣșȟșȡȧȖțȓȟȔªȢȘȡșȥȟȔȖȣȢȟșǻ©ȡȔ
ȠȢȗȜȟǻȥșȤșȘȣȢȟȓ!ǧȧȠȔȡȢȠȥȜȖȜȠȥȣȢȖȜȟȔª—
ȠșȦȔȨȢȤȔȖȤȔȚȔǿȕȢȥȔȠșǡȧțȔȥȦȔȟȔȠȔȦǻȤ·ȲȣȢșȦȔ
ȤȢȥȦȜȟȔ ȝȢȗȢ ©ȓȞ ȦȧȲ ȖȢȟȲ ȡȔ ȤȢțȘȢȟȟǻª ȦȢȕȦȢ
ȡȔ ǻȥȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȤǻȘȡȢȁ țșȠȟǻ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȞȢȟȜȥȔȟȔ ȝ
ȥȣǻȖȔȟȔ Ȕ ȝ ©ȫȔȤȜ ȘǻȓȟȔª ȡȔȘȔȲȫȜ ȦȖȢȤȔȠ ȢȥȢȕȟȜȖȢȁ
ȥȜȟȜǤȢȦȢȠȧ©ȠșȡșȦȜȖȥȲȘȜȘȢȗȟȓȘȔȟȔªȖǻȘȦȔȞ©ȠȢȖ
ȚȜȖȧȭȢȲ ȖȢȘȢȲ  ǙȧȬȧ ȢȞȤȢȣȜȟȔª ǻ țȔȥȓȓȟȔ țȢȤșȲ
ȘȢȓȞȢȁȣȢșȦǻȠȢȟȜȦȰȥȓțȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ©ǡȢȓȦȜȠȔȠȢª
ǻ ȣȤȔȗȡȧȫȜ ©ȡșȟȢȚȡȜȠȜ ȧȥȦȔȠȜ  ǦȞȔțȔȦȜ ȣȤȔȖȘȧª ǻ
©ȠȢȟȜȦȖȧȘǻȓȦȜȘȢȞȤȔȲªǧȫȘȢȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȗȢȤȓȘȧ
ȤȢȘȜȡȔ — ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ȘȢȟȧȫșȡȢ ȭș ȢȘȜȡ ȞȢȠȣȢȡșȡȦ
ȠȧțȔ—ȠȔȦȜȣȢșȦȔ
ǥǻțȡȢȦșțȡȢȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓȢȕȤȔțȖǻȟȰȡȢȁȦȔȡșȖǻȟȰȡȢȁ
ȤȢȘȜȡȜ Ȗ ȣȢșțǻȁ ©ǦȢȡ — ǢȔ ȣȔȡȭȜȡǻ ȣȬșȡȜȪȲ ȚȔȟȔª
  ȠȔȦȜ Ȗ ȣǻȘȡșȖǻȟȰȡǻȝ ȤȢȕȢȦǻ Ȕ țȔȥȡȧȖȬȜ ȕǻȟȓ
ȘȜȦȜȡȜ ȧ ȠȤǻȓȩ ȕȔȫȜȦȰ ȥȜȡȔ ȖǻȟȰȡȜȠ ȕȔȗȔȦȜȠ — Ȗǻȡ
ȣȤȔȪȲǿ ȡȔ ©ȥȖȢȁȠ ȖșȥșȟǻȠ ȣȢȟǻª ȘǻȦȜ ȣȤȜȡȢȥȓȦȰ ȢȕǻȘ
Ǩ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻȁȣȥȔȟȠȧª  țȡȢȖȧȫȧǿȦȰȥȓȖǻȘȗȧȞ
ȞȢȠȣȟșȞȥȧ ǟȔȁȡȔ ©ǦȖȓȦȜȩ ȟȲȘșȝª ȠȔȟȢ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ
ȟȲȘȜ ©ȢȘȜȡ ȡȔ ȘȤȧȗȢȗȢ ȞȧȲȦȰ  ǟȔȝȘȔȡȜ Ȗ ȥșȤȪǻª ȝ
ȢȫǻȞȧȲȦȰ ȡȔ ȥȠșȤȦȰ ȕȤȔȦȔ ǧȧȦ țȧȥȦȤǻȫȔǿȦȰȥȓ ȠȢ
ȦȜȖ ǖȢȗ — ȕȔȦȰȞȢ ȟȲȘȓȠ ȢȦȚș ȟȲȘȜ ȞȢȦȤǻ
ȣșȤșȕȧȖȔȲȦȰȧǖȢțǻȥȞȟȔȘȔȲȦȰǻțȡȜȠȤȢȘȜȡȧǤȤȢȦș
ȭȢȟȲȘȥȰȞȔȘȢȟȓȟȜȬȔǿȦȰȥȓȖȤȢȘȜȡǻ—ȢȫșȖȜȘȓȫȞȜ
ȗȔȤȠȢȡǻȝȡǻȝ — ȖǻȥȦȜȦȰ ȖǻȤȬ ©ǣȝ ȣȢ ȗȢȤǻ ȤȢȠȔȡ
ȪȖǻȦșª  ǨȖǻȤȬǻȚ©ǦșȥȦȤǻª  ȦȜȣȢȖȜȝȘȟȓ
ǭșȖȫșȡȞȔȢȕȤȔțȩȔȦȜȓȞȤȢȘȜȡȡȢȗȢȗȡǻțȘȔȧȣȢȘǻȕȡșȡȢȘȢ
ȘǻȖȫȜȡȜ—©ȡșȡȔȫșȘǻȖȫȜȡȔȩȔȦȜȡȔªȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓȖșȟȰȠȜ
ȣȢȞȔțȢȖșȣȤȜȪȰȢȠȧǙȡǻȣȤȢȡȔțȖȔȡȜȝȕȔȦȰȞȢȠ—ȧȚș
ȖǻȘȢȠȜȝ ȔȟșȗȢȤȜȫȡȜȝ ȤȓȘ ǖȤȔȦ ǻ ȥșȥȦȤȔ ȣȢȥȦȔȲȦȰ
ȧ ȤȢȘȜȡȡǻȝ ȡșȤȢț·ǿȘȡȔȡȢȥȦǻ ȕȤȔȦ — ȫȔȥȦȜȡȔ ȘȢȟǻ
ȥșȥȦȤȜ ȁȩȡǻȝ Ȭȟȓȩ ȣȤȢȟȓȗȔǿ ȣȢ ȞȢȟȲȫǻȝ ȡȜȖǻ ȕȢ
ȢȕȢǿ ȡșȖǻȟȰȡǻ ǻ ȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓ ȣȢȞȟȔȘȔȲȦȰ ȟȜȬș ȡȔ ǖȢȗȔ
ǤȤȢȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȧȕșțȓȞȢȁȧȞȤȔȁȡȪȓȠȗȢȘǻȚȜȦȜ—Ȕ
ȣȢȥȦȔȡșȖȢȡȔȦȢȘǻȞȢȟȜȡșȕȧȘșȠ©ȥșȤȪșȠȗȢȟǻªȦȢȕȦȢ
ȡșȖǻȟȰȡȜȞȔȠȜ ǻ ȥȟȧȗȔȠȜ ȫȧȚȢȁ ȘșȤȚȔȖȜ — ȝȘșȦȰȥȓ ȧ
ȖǻȤȬǻ©ǗȢǶȧȘșȁȖȢȘȡǻȢȡȜª  
ǙǻȓȣȢșȠȜ©ǡȔȤǻȓªȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓȥȣȢȫȔȦȞȧȖȡșȣȢȖȡǻȝ
ȤȢȘȜȡǻǡȔȤǻȓȖǞȢȥȜȣȔ—ȡȔȝȠȜȫȞȔȥȦȔȖȜȦȰȥȓȚȖǻȡ
ȘȢȡșȁȓȞȘȢȤǻȘȡȢȁȘȜȦȜȡȜȪȰȢȗȢȚȣȤȔȗȡșȝȘǻȖȫȜȡȔ
©ǞȢȠȧȓȥȦȔȡȧțȔȘȜȦȜȡȧǤȟșȫȠȜȠȢȁȠȜȠȢȟȢȘȜȠȜ
ǞȢȗȢȥȦȔȤǻȁȣǻȘȢȣȤȧª ȤȤ— —ȔȟȲțǻȓȥȜȦȧȔȪǻȝ
ǻț ȣȢșȠ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ©ǦȢȦȡȜȞª ©ǤșȦȤȧȥȰª ǣȘȡȔȞ
ȠǻȥȪș ǡȔȤǻȁ ȧ ȥȖǻȦǻ ȢȥȢȕȟȜȖș Ȫș ȖǻȘȫȧȟȔ ȝ ȖȢȡȔ ȥȔȠȔ
ȞȢȟȜ Ȗ ȡǻȝ ©ȢȗȢȡȰ țȔȞȟȲȡȧȖȥȓª ǞȢȥȜȣ ȡȔȠȔȗȔȲȫȜȥȰ
ȢȕȢȤȢȡȜȦȜȘǻȖȫȜȡȧȣȤȢȣȢȡȧǿȁȝȢȘȤȧȚȜȦȜȥȓ ȔȡȦȜȦșțȡȢ
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ȘȢȣȢȘǻȕȡȢȁȥȜȦȧȔȪǻȁȖ©ǦȢȦȡȜȞȧª ǫșȝȬȟȲȕȕȔȫȜȦȰȥȓ
ȓȞ ©ȥȟȔȖȡȜȝ ǻ ȣȤșȥȟȔȖȡȜȝª Ȕ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ©ȢȞȤȔȘșȡȜȝª
ǡȔȤǻȓȚțȔȫȔȟȔȡșȣȤȢȥȦȢȘȜȦȜȡȧȔ©ȡșȥȟȔǗȧȦȤȢȕǻ
ȣȤȔȖșȘȡȧȲȘȧȬȧǜȔȖȢȟȲȤȢțȣ·ȓȦȢȗȢȠȧȚȔª ȤȤ—
 ǤșȤșȟȢȠȟșȡȡȓțȔțȡȔȟȔȦȧȦǻȦșȠȔȣȢȞȤȜȦȞȜȦȔȁȁ
ȥȜȡȔ ȣǻȘȡșȥșȡȢȁ ȘȢ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȁ ȡȔȤȢȘȜȖȬȜ ȘȜȦȜȡȧ
ǡȔȤǻȓȣȢȖșȤȡȧȟȔȡșȖǻȟȰȡȜȞȔȠȟȲȘȓȠǖȢȗȔǜȘȜȦȜȡȢȲ
ȦȔǞȢȥȜȣȢȠȖȢȡȜȚȜȖȧȦȰȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȲȤȢȘȜȡȢȲǨȪǻȝ
ǻȥȦȢȤǻȁȗȢȟȗșȤȢȝ—ȠȔȦȜ©ǙȜȦȜȡȔȕȦȔȓȖȜȤȢȥȦȔȟȔ
ǖșț ǡȔȦșȤǻ ǻ ȠȜ ȕ ȡș țȡȔȟȜ   Ƕ  ȘȢȥǻ ȣȤȔȖȘȜ ȡȔ
țșȠȟǻ  ǦȖȓȦȢȁ ȖȢȟǻª ȤȤ —  ǣȦȚș ț ȠǻȥǻǿȲ
ǡȔȤǻȁ ȓȞ ȠȔȦșȤǻ ȝ ȖȜȩȢȖȔȦșȟȰȞȜ ǪȤȜȥȦȔ ȣȢȖ·ȓțȧǿȦȰȥȓ
ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓȖȟȲȘȓȩȣȢȡȓȦȰȣȤȔȖȘȜȝȖȢȟǻǤȢȥȠșȤȦǻ
ȥȜȡȔǡȔȤǻȓțǻȕȤȔȟȔȔȣȢȥȦȢȟǻȖȡȔȘȜȩȡȧȟȔȁȩ©ȢȗȡpȡȡȜȠ
ȥȟȢȖȢȠª ȓȞ ȡȔȘȜȩȔȟȔ ǕȟȞǻȘȢȖȔ ȠȔȦȜ Ȗ ©ǢșȢȨǻȦȔȩª
ȦȢȘǻ ȖȢȡȜ ©ǠȲȕȢȖ ǻ ȣȤȔȖȘȧ ȤȢțȡșȥȟȜ  ǤȢ ȖȥȰȢȠȧ
ȥȖǻȦȧª ȤȤ— ǦȔȠȔȚǖȢȗȢȤȢȘȜȪȓ©ȥȧȠȧȲȫȜ
ȧȕȧȤ·ȓȡǻǨȠșȤȟȔțȗȢȟȢȘȧª ȤȤ— ȢȘȡȔȞ©Ȗ
ȟȲȘȥȰȞǻȝ ȘȧȬǻ ȖȢțȢȕȡȢȖȜȟȔȥȰ  Ǘ ȘȧȬǻ ȡșȖȢȟȰȡȜȫǻȝ
ȠȔȟǻȝǗȘȧȬǻȥȞȢȤȕȓȭșȝǻȧȕȢȗǻȝª ȖȔȤǻȔȡȦțȔȞǻȡȫșȡȡȓ
ȣȢșȠȜ— ǣȦȚșȝȘșȦȰȥȓȣȤȢȠȔȦǻȤȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜ
ȕǻȟȰȬșȦȢȗȢ—ȖȥȰȢȗȢȟȲȘȥȦȖȔǖǻȕȟǻȝȡȜȝȥȲȚșȦȣȢșȠȜ
ȗȧȥȦȢȡȔȥȜȫșȡȢȥȧȦȢǭșȖȫșȡȞȢȖȢȲȢȕȤȔțȡǻȥȦȲȖǻȘȦȔȞ
ȤȢțȣȢȖǻȘȰȡȔȕȧȖȔǿȧȞȤȞȢȟȢȤȜȦȧȣȢȥȦȔȦȰǖȢȗȢȤȢȘȜȪǻ
ȧȞȤȔȁȡǻțȧǿȦȰȥȓ
ǶȡțȠǻȥȦȧȢȕȤȔțȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜ—ȓȞ©ȤȢȘȧȣȤȢȞȟȓȦȢȗȢª
ȪȔȤǻ ȝ ȣȔȡȜ  — ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ
ǶǿțșȞǻȁȟȲ ǘȟȔȖȔ ª ǠșȞȥșȠȔ ©ȘǻȦȜª ȦȧȦ ȧȚȜȖȔǿȦȰȥȓ
ȧ ȘȖȢȩ țȡȔȫșȡȡȓȩ   ȟȲȘȜ ©ȡșțȟȢȕȡǻ ȣȤȔȖșȘȡǻª ȓȞǻ
ȣȢȦșȤȣȔȲȦȰȢȘ©ȕșțțȔȞȢȡǻȓǻțȟȔª ȪșȝȢȕȤȔțȟȜȬȔǿȦȰȥȓ
ȡȔȣșȤȜȨșȤǻȁ ȦȔ ©ȥȞȔȚșȡǻª©ȕǻȥȡȢȖȔȦǻªȘǻȦȜ©ȟȲȦȢȁ
ȠȔȦșȤǻª — ©ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȡǻ ȖȟȔȘȜȞȜª ©ȪȔȤǻ ȡșȥȜȦǻª
ǤȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ ©ȟȲȘșȝª ȦȔ ȗȤǻȩȢȖȡȜȩ ȥȜȡǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȭșȕǻȟȰȬșțȔȗȢȥȦȤȲǿȦȰȥȓȖȣȢșțǻȁ©ǣȥǻȓǘȟȔȖȔ;,9ª
ǜ ȣȤȢȡȜȞȟȜȖȢȲ ȣșȤșȞȢȡȟȜȖǻȥȦȲ ȕǻȕȟǻȝȡȢȁ ȧȤȢȫȜȥȦȢȁ
ǻȡȦȢȡȔȪǻȁ ȣȢșȦ țȔȞȟȜȞȔǿ ȠȔȦǻȤǨȞȤȔȁȡȧ țȖǻȟȰȡȜȦȜȥȓ
ȖǻȘ ©ȟȧȞȔȖȜȩ ȫȔȘª ȪȔȤǻȖ ȦȔ ȁȩȡǻȩ ȣȤȜȥȟȧȚȡȜȞǻȖ ǻ ȖȢ
ȥȞȤșȥȡȧȖȬȜȣȢȖșȤȡȧȦȜȥȓ©ȖȥȖǻȦȟȜȪȲȩȔȦȧª—ȚȜȦȦȓ
ȣȢ ȣȤȔȖȘǻ ǣȕȤȔț ©ȟȲȦȢȁ ȠȔȦșȤǻª ȠȔȞȥȜȠȔȟǻțȧǿȦȰȥȓ ȧ
ȖǻȤȬǻ©ǪȢȫȔȟșȚȔȫȢȗȢȝȡșȕ·ȲȦȰª—ǻȘșȦȰȥȓȣȤȢȤȢȥ
ȪȔȤȜȪȲ
ǶȡȞȢȟȜ ȣȢȡȓȦȦȓ ȤȢȘȜȡȜ ȞȟȔȘșȦȰȥȓ Ȗ ȢȥȡȢȖȧ ȖȜ
ȬȧȞȔȡȢȁ ȠșȦȔȨȢȤȜȞȜ ǢȔȣȤ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǣȝ ȘǻȕȤȢȖȢ
ȦșȠȡȜȝȗȔȲª  ȧȥȓȣȤȜȤȢȘȔ țȗǻȘȡȢțȡȔȦȧȤȨǻȟȢȥ
ǻȘșǿȲ  ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȓȞ ȤȢȘȜȡȔ ǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ǖȢȗ — ȕȔȦȰȞȢ
ȡșȟȜȬșȘȟȓȟȲȘșȝǻȦȖȔȤȜȡȔȝȘȟȓȤȢȥȟȜȡȡȢȗȢȥȖǻȦȧ
ȧ țȗȔȘȔȡȢȠȧ ȖǻȤȬǻ ȘǻȕȤȢȖȔ — ȘȢȫȞȔ ȕȔȗȔȦȢȗȢ ȕȔȦȰȞȔ
ǮȔȥȟȜȖȧ ȤȢȘȜȡȧ ȫȔȥȢȠ țȢȕȤȔȚșȡȢ ȓȞ ȣȤȜ ȩȔȦȜȡǻ
ȤȢȭ șȡȜȝ ȥȔȘ ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ ǚȘȧȔȤȘȧ ǦȢȖǻª  
ǦȖȢǿȤǻȘȡȧȢȕȤȔțȡȧȥȦȤȧȞȦȧȤȧȠȔǿ©ǤȟȔȫǴȤȢȥȟȔȖȡȜª
ǧȧȦ ǴȤȢȥȟȔȖȡȔ ȣȢȥȦȔǿ ȕșȤșȗȜȡșȲ ȥȖȢȗȢ ȟȲȕȢȗȢ ȫȢ
ȟȢȖǻȞȔ ȖȢȡȔ țȔȞȟȜȞȔǿ ȖǻȦșȤ ȕȟȔȗȔǿ ǙȡǻȣȤȢ ȣȤȜȡșȥȦȜ
©ǡȢǿ!ȟȔȘȢ!ǮȢȕȓȣȢȥȦǻȟȰȖșȥșȟȔȥȟȔȟȔ

Ǩ ȠȢȤș ȥȟǻț ȡș ȣȢȥȜȟȔȟȔª Ȗ ȥȢȡȪȓ ȣȤȢȥȜȦȰ — ȓȞȭȢ
ȥȣȔȟȜȟȢȞȢȩȔȡȢȗȢȩȔȝȥȣȔȟȜȦȰǻȁȁǥȢȘȜȡȧȦȧȦȣȢȘȔȡȢ
Ȗ ȬȜȤȢȞȢȠȧ țȔȤȜȥǻ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȥǻȠ·ȓ Ȕ ȝ ©ȖȢȁ ȟȲȕǻȁ
ȠȢȁªțȁȩȡȰȢȲȡșȖǻȘ·ǿȠȡǻȥȦȲȖǻȘȣȤȜȤȢȘȜ—ȤȢțȖȜȦȢȞ
ȦșȠȜțȖǻȤȬȔ©ǣȝȘǻȕȤȢȖȢȦșȠȡȜȝȗȔȲªǮșȩȜȠșȤȡǻȬȔ
ȤȢȘȜȡȡȔȠșȦȔȨȢȤȜȞȔȖȣȢșțǻȁ©ǜȣșȤșȘȥȖǻȦȔȘȢȖșȫȢȤȔª
  Șș ȕȔȦȔȟǻȓ ȧȣȢȘǻȕȡȲǿȦȰȥȓ ȘȢ ȖșȥǻȟȰȡȢȗȢ ȔȞȦȧ
ȡȔ ȓȞȢȠȧ ©ȕȤȔȦȜ ȤǻțȡȜȟȜȥȰª ȤȧȥȜȫǻ ©ȥȖȔȦǻȖ ȧȣȢȁȟȜª ǻ
ȣȢȟȓȗȟȜȠșȤȦȖǻ
ǶȥȦȢȦȡșȘȢȣȢȖȡșȡȡȓȘȢȡȢȖȢȁȦșȠȜȖȪȜȞȟǻȤȢȘȜȡȔ—
ȣȤȜȤȢȘȔ ȣȤȜȡȢȥȜȦȰ ȖǻȤȬ ©ǢȔȘ ǙȡǻȣȤȢȖȢȲ ȥȔȗyȲª
  Șȟȓ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȞȢțȔȞȢȖǻ ȦȤșȕȔ
ȤȢțȬȧȞȔȦȜ ȥȖȢȲ ȟȲȕȧ ǛȜȦȦȓ ȧ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡǻȝ ȤȢȘȜȡǻ
©ǥȢȥȟȜȧȞȧȣȢȫȪǻțȤȢȥȟȜª ȧȣȢȘǻȕȡȲǿȦȰȥȓȘȢȥȣǻȟȰȡȢȁ
ȠȔȡȘȤǻȖȞȜ ȘȢȤȢȗȢȲ ȚȜȦȦȓ ȩȢȫȔ ȘȢȤȢȗȔ ȦȓȚȞȔ Ȕȟș
ȤȢȘȜȡȔȣȤȢȥȦȧǿ©ȦȜȩȢȖșȥșȟȢª©ȡșȥȖȔȤȓȫȜȥȰªǣȦȢȚ
ȢȥȡȢȖȢȲ ȣȢȘȤȧȚȡȰȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȠȔǿ ȕȧȦȜ ©ȡș ȣȟȔȫ ȡș
ȖȢȣȟȰȡșȥȞȤșȚșȦțȧȕȔªȔ©ȟȲȕȢȖȕșțȖǻȫȡȔȓȥȧȗȧȕȔª
ǤȤȢȘȢȖȚșȡȡȓ ȘȧȠȞȜ — ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǠȜȞșȤǻª   Șș
ȖȜȥȟȢȖȟșȡȢ ȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓ ț ǖȢȚȢȲ ȣȢȠǻȫȫȲ ȣȢȘȢȟȔȦȜ
ȟȜȩȢ ǻ ȭȔȥȟȜȖȢ ȚȜȦȜ ț ȞȢȩȔȡȢȲ ©Ȗ ȩȔȦȜȡǻ ȦȜȩǻȝ ǻ
ȖșȥșȟǻȝªǤȤȢȢȡȢȖȟșȡȧțșȠȟȲȡȔȓȞǻȝ©ȕȧȘșȥȜȡǻȕȧȘș
ȠȔȦȜ  Ƕ ȕȧȘȧȦȰ ȟȲȘșª ȝȘșȦȰȥȓ ȧ ȖǻȤȬǻ ©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ ǻ
ǘȔȟǻȟșȝª  
Ǩ ȖǻȤȬǻ ©ǤȢȥȦȔȖȟȲ ȩȔȦȧ ǻ ȞǻȠȡȔȦȧª ȦȔȞȢȚ ȔȘ
ȤșȥȢȖȔȡȢȠȧǠǤȢȟȧȥȠȔȞȗȢȖȢȤȜȦȰȥȓȣȤȢȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ
ȤȔȲ ǻ Ȗ ȥȔȠȢȦȜȡǻ — ȧ ȖȟȔȥȡǻȝ ȩȔȦǻ ȝ ȥȔȘȞȧ ȦȧȦ
ȥȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓ ©ȠȔȟșȡȰȞȔ ȕȟȔȗȢȘȔȦȰª Ȕ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȧ
ȤȢȘȜȡȧ țȔȠǻȡȓȦȰ ȥȡȜ ©ǤȤȜȥȡȓȦȰȥȓ ȘǻȦȢȫȞȜ Ƞșȡǻ 
ǗșȥșȟȔȓ ȣȤȜȥȡȜȦȰȥȓ ȠȔȦȜª ȣȤȢȦș ȡșȘȢȕȤǻ ȥȣȢȗȔȘȜ
ȣȢȗȤȢȚȧȲȦȰ Ȫșȝ ȤȔȝ ȥȣȔȟȜȦȜ ǤșȤȥȣșȞȦȜȖȧ ȤȔȲ Ȗ
ȥȔȠȢȦȜȡǻ ȣȢșȦ țȔȣșȤșȫȧǿ ȣǻȘ ȞǻȡșȪȰ ȚȜȦȦȓ ©ǡȜȡȧȟȜ
ȟǻȦȔ ȠȢȟȢȘǻȁª   ȕȢ ȥȜȦȧȔȪǻȓ ©ȢȘȜȡ Ȗ ȩȢȟȢȘȡǻȝ
ȩȔȦǻªȣȤȜȤǻȖȡȲǿȦȰȥȓȘȢȣȧȥȦȞȜȘșȥȔȘȢȞȡșțȔțșȟșȡǻǿ
Ȕ ȡȔȘǻȓ ȡș ȢȡȢȖȜȦȰȥȓ — ȓȥȞȤȔȖȢ ȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȔ ȘȢ
ȖǻȤȬȔ ©ǤȢȥȦȔȖȟȲ ȩȔȦȧ ǻ ȞǻȠȡȔȦȧª ǤȤȢ Ȫș ȝȘșȦȰȥȓ
ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǴȞȕȜ ț ȞȜȠ ȥǻȥȦȜ ȩȟǻȕȔ ț·ȁȥȦȜª   Ȕ
ȖȜȘȜȖȢȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȁȤȢȘȜȡȜȣȢȥȦȔǿȖȣȢșțǻȁ©ǧșȫșȖȢȘȔ
țȣǻȘ ȓȖȢȤȔª   ǛȜȦȦȓ ȕșț ȤȢȘȜȡȜ ȣȢșȦ ȕȔȫȜȦȰ
ȓȞ țȡșȖȔȚȔȡȡȓ ǖȢȗȔ ȦȢȠȧ ȝ ȢȥȧȘȚȧǿ ȫșȤȡșȪȦȖȢ
©ǘǻȠȡȫșȤȡȜȫȜȝª ǫȓȦșȠȔȖǻȘȟȧȡȲǿȧȖǻȤȬǻ©Ǣǧª
țȖșȤȡșȡȢȠȧ ȘȢ Ǣ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȁ ȢȥȧȘȚȧǿȦȰȥȓ ȚǻȡȢȫȜȝ
ȤȜȗȢȤȜțȠȭȢȣȤȜȤǻȖȡȲǿȦȰȥȓȘȢȥȡȧ—ȚǻȡȞȔȣȢȥȦȔȖȜȟȔ
ȥșȕș ȣȢțȔ ȚȜȦȦȓȠ ǻ ȗȡǻȖȜȦȰ ©ǡȔȦșȤ ǖȢȚȧȲ ! 
ǦȖȢȁȠ ȥȠȜȤșȡǻǿȠ ȟȧȞȔȖȜȠª ȕȢ Ȗȥș ȥȧȣșȤșȫȡș ȣȤȜȤȢȘǻ
ȖȜȞȟȜȞȔǿ ȗȡǻȖ ǖȢȗȔ ǧșȠȔ ȡȜȭșȡȡȓ ȧȞȤ ȤȢȘȜȡȜ
ȫȧȚȢȲȘșȤȚȔȖȢȲȣȤȢȘȢȖȚȧǿȦȰȥȓȖȣȢșțǻȁ©ǜǻȝȬȟȜȥȰ
ȣȢȕȤȔȟȜȥȰ ȣȢǿȘȡȔȟȜȥȰª ©ǙǻȖȫȔȦȢȞ ȠȢȥȞȔȟǻ ȧȞȤȔȟȜ 
Ǖ ȩȟȢȣȪǻȖ Ȗ ȠȢȥȞȔȟǻ țȔȕȤȔȟȜª ǤșȤșȘȥȠșȤȦȡȜȝ ȖǻȤȬ
©ǬȜ ȡș ȣȢȞȜȡȧȦȰ ȡȔȠ ȡșȕȢȗȢª   ȣȢȖșȤȦȔǿ ȡȔȥ
ȘȢ ȖȦǻȟșȡȢȗȢ Ȗ ȢȕȤȔțȔȩ ©ȩȔȦȢȫȞȜª ©ȥȔȘȢȫȞȔª Ȗ ȤȔȲ
ȠȢȦȜȖȧȤȢȘȜȡȜȓȞȦȖȢȤȫȢȗȢȘȢȠȧȘșȘȤȧȗȢȠȥșȥȦȤȢȲ
©ȘȤȧȚȜȡȢȲȥȖȓȦȢȲªȣȢȤȓȘǻțȥȢȕȢȲȣȢșȦȕȔȫȜȦȰǡȧțȧ
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ǗǻȘȦȖȢȤșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȦșȠȜ ©ȤȢȘȜȡȔª ȠȢȚȡȔ
ȣǻȘȥȧȠȧȖȔȦȜ ȡȜțȞȢȲ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȰ  Ǘ ȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧ
ȣșȤǻȢȘǻ ȚȜȦȦȓ ȣȢșȦ ȣȢȗȟȜȕȟȲǿ ȝ țȕȔȗȔȫȧǿ ȦșȠȧ ȤȢ
ȘȜȡȜ ȣȢȕǻȫ ț ȢȥȖȢǿȡȜȠȜ ȠȢȦȜȖȔȠȜ ȖȖȢȘȜȦȰ ǻ ȡȢȖǻ
ǥȢțȬȜȤȲǿȦȰȥȓȦșȠȔȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜȠșȡȬșȝȘșȦȰȥȓȣȤȢ
ȥșȟȢțȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓȣȢțȜȪǻȓǨȞȤȔȁȡȔ—ȠȔȦȜȗȟȜȕȬȔǿ
ȠȢȦȜȖǖȢȗ—ȗȢȟȢȖȔȤȢȘȜȡȜȝȢȗȢȘǻȦȜ—ȟȲȘȜȝȚȜȖȔ
ȣȤȜȤȢȘȔ ǤȥșȖȘȢȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȔ ȘșȤȚȔȖȔ  ȢȥȧȘȚȧǿȦȰȥȓ
ȕȢȖȢȡȔȤȧȝȡȧǿȠǻȞȤȢȤȢȘȜȡȧǨȞǻȟȰȞȢȩȖǻȤȬȔȩȠȧțȔ
ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȓȞ ȥșȥȦȤȔ ȘȤȧȗ ȠȔȦȜ ȘȤȧȚȜȡȔ ȣȤȢȖǻȘȡȔ
țȢȤȓ ȣȢșȦȔ  ǡșȡȬș ȧȖȔȗȜ ȣȤȜȘǻȟșȡȢ ȔȡȢȠȔȟǻȓȠ ȤȢ
ȘȜȡȡȢȗȢȚȜȦȦȓȕǻȟȰȬș—ȦșȠǻȥȔȠȢȦȡȰȢȗȢǻȥȡȧȖȔȡȡȓȖ
ȥȦȔȤȢȥȦǻǥȜȗȢȤȜțȠȦȔȥȖȓȦșȡȡȜȪȦȖȢȖȦȢȠȧȫȜȥȟǻȝ
ȫșȤȡșȪȦȖȢȢȥȧȘȚȧȲȦȰȥȓȓȞȥȧȣȤȢȦȜȖȡǻǖȢȗȧȚȜȦȦȓȕșț
ȤȢȘȜȡȜ—țȡșȖȔȚȔȡȡȓǖȢȗȔǤȤȜȡȪȜȣȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȢȥȦǻ
ȨȧȡȞȪǻȢȡȧǿ ȝ ȘȔȟǻ țȢȞȤ Ȗ ȠȢȦȜȖǻ ȖǻȟȰȡȢȁ ȝ ȡșȖǻȟȰȡȢȁ
ȤȢȘȜȡȜǣȕȤȔțȩȔȦȜǻțȥȔȘȞȢȠȧȣȢțȔȥȟȔȡȫǻȝȣȢșțǻȁ—
ȡș ȟȜȬș ȥȜȠȖȢȟ ȤȢȘȜȡȡȢȗȢ ȗȡǻțȘȔ Ȕ ȝ ȘȧȩȢȖȡȜȝ ȘǻȠ
ȤȔȝ ǭȜȤȬș ȤȢțȖȜȖȔǿȦȰȥȓ ǻȘșȓ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȁ ȤȢȘȜȡȜ
ǙȢȣȢȖȡȲǿȦȰȥȓȦșȠȔȞȢȠȣȟșȞȥȧǟȔȁȡȔȧȖȢȘȜȦȰȥȓȢȕȤȔț
țȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭǻǧșȠȔȕȔȦȰȞȔȘșȭȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓȢȕȤȔț
ȕȔȦȰȞȔȣșȤșȤȢȥȦȔǿȖȔȟșȗȢȤǻȝȡȜȝȢȕȤȔțȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜ—
ǖȢȗ ǙȡǻȣȤȢ  ǤȢȗȟȜȕȟȲǿȦȰȥȓ ȦșȠȔ ȠȔȦșȤǻ ȠȔȦǻȤ
ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ ȔȡȦȜȦșțȡȢ — ȘȢȕȤȔ ǻ ȟȲȦȔ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ
ȘǻȦȜ — ȗșȡșȦȜȫȡǻ ȡȔȭȔȘȞȜ ȘȢȕȤȔ ȫȜ țȟȔ ȣȤȔȖșȘȡȔ
ȠȔȦȜ ȡșȥș ȓȞ ȣȤȢȞȟȓȦȦȓ ȗȤǻȩȜ ȥȖȢȁȩ ȘǻȦșȝ ǦȦȔȖȬȜ
ȪșȡȦȤȢȠ ȠȔȞȤȢȤȢȘȜȡȜ ȠȔȦȜ ȖȜȥȦȧȣȔǿ ȡȢȥǻǿȠ ȣȤȔȖȘȜ
ȝ ȖȢȟǻ — ȦȜȩ ǻȘșȝ țȔ ȓȞǻ ȤȢțȣȜȡȔȟȜ ȁȁ ȥȜȡǻȖ ȢȦȢȚ
ȘǻȥȦȔǿȕȢȗȢȤȢȘȜȫȡȧȠǻȥǻȲǶȘșȓȥȜȡǻȖȖȜȖȜȭȧǿȦȰȥȓ
ȘȢ ȤǻȖȡȓ Ƞșȥǻȁ țȔ ȣȤȔȖȘȧ ȝ ȖȢȟȲ ȖȢȡȜ ȞȟȔȘȧȦȰ ȥȖȢǿ
ȚȜȦȦȓ  ǙȢȞȟȔȘȡǻȬș ȖȜȥȖǻȦȟȲǿȦȰȥȓ ȦșȠȔ ȥșȥȦȤȜ Ȗ
ȤȢȘȜȡǻ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ țȖ·ȓțȞȧ ț ȕȤȔȦȔȠȜ  ǣȕȤȔț ȤȢ
ȘȜȡȜ ȣȢȘȔǿȦȰȥȓ ȓȞ ȤȢȭșȡȜȝ ȥȔȘ Ȕ ȚȜȦȦȓ — ȖȔȚȞȜȝ
ǻ ȦșȤȡȜȥȦȜȝ Ȭȟȓȩ Ȕȟș ȝȢȗȢ ȠȢȚȡȔ țȘȢȟȔȦȜ  ǥȢț
ȤȢȕȟȓǿȦȰȥȓ ȦșȠȔ ȚǻȡȞȜ ȓȞ ȕșȤșȗȜȡǻ ȫȢȟȢȖǻȞȔ ȦȔ ȝȢȗȢ
ȥȣȤȔȖȜ
ǠǻȦ ǴȡǻȖ Ǘ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȤȢȘȜȡȔ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǜȕȘȢȣȢȖǻȘșȝǦȖǻȦȢȖȢȗȢȞȢȡȗȤșȥȧ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȖǻȟȰȡȢȁ ȡȔȧȞȜ Șȟȓ ȖȬȔȡȧȖȔȡȡȓ ȥȦȢȤǻȫȫȓ ȥȠșȤȦǻ
ȣȔȦȤȢȡȔ Ǣǧǭ  ǜǢǧǭ ǢȰȲǞȢȤȞ ǤȔȤȜȚ ǧȢȤȢȡȦȢ 1962.
ǧ 176; ǴȤșȠșȡȞȢ Ǘ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȢ ȥȖȓȦȢȭǻ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ
ȤȢȘȜȡȜ  Ǣǧǚ.  ǔ  ǭșȖȫȧȞ Ǘ ©Ǖ ȕȧȘș ȥȜȡ ǻ ȕȧȘș
ȠȔȦȜª ǶȘșȓ ȤȢȘȜȡȜ ȓȞ ȢȥȡȢȖȜ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȥȦǻ Ȗ ȣȢșțǻȁ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ  ǭșȖȫȧȞ Ǘ ©3HUVRQDH YHUEXPª ǦȟȢȖȢ ǻȣȢȥȦȔȥȡș 
ǥȢțȠȜȥșȟǟ 2001; ǭȔȨǣǡȢȦȜȖȤȧȝȡȔȪǻȁȤȢȘȜȡȡȜȩȥȦȢȥȧȡȞǻȖ
ȧȣȢșțǻȁǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔȖȗșȡȘșȤȡȢȠȧȤȔȞȧȤȥǻǭǦȦ.

ǗȔȟșȤǻȝǭșȖȫȧȞ

ǦȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ȥȔȠȢȦȔ ȥȔȠȢȦȜȡȔ  — ȚȜȦȦǿȖȜȝ Ȕ
ȖǻȘȦȔȞ ȔȘșȞȖȔȦȡȢ ȘșȣȤșȥȜȖȡȜȝ ȣȥȜȩǻȫȡȜȝ ȥȦȔȡ ȥȣȤȜ
ȫȜȡșȡȜȝ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȠȜ ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȠȜ
ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ȡșȗȔȦȜȖȡȜȠ ȥȢȪ ȞȢȡȦșȞȥȦȢȠ ȦȔȞȢȚ ȣșȖ
ȡȜȠȜ ȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȠȜ ȫȜȡȡȜȞȔȠȜ ȦȔ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȠȜ
ȖȟȔȥȦȜȖȢȥȦȓȠȜ ȖȘȔȫǻ ȥȜȤǻȦȥȰȞș ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ ȞȤǻȣȔȪȦȖȢ
ȕȔȗȔȦȢȤǻȫȡșȤȢțȟȧȫșȡȡȓțǨȞȤȔȁȡȢȲȔȤșȬȦǻțȔȥȟȔȡȡȓ
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ȡșȥȣȤȜȓȦȟȜȖǻ ȧȠȢȖȜ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȡȔȕȧȦǻ Ȗ ȡșȖǻȟȰȡȜȪȦȖǻ
ȡșȘȧȗȜ ȡșȖȟȔȬȦȢȖȔȡǻȥȦȰ ȢȥȢȕȜȥȦȢȁ ȘȢȟǻ ȣȤȜȤȢȘȚșȡȔ
șȠȢȪǻȝȡȔȖȤȔțȟȜȖǻȥȦȰǻȤșȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰǫșȝȥȦȔȡȖǻȘȕȜȖȥȓ
ȧ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȩ ȫȔȥȦȜȡǻ ȣȢșȦȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȦșȠȔȩ ǻ
ȠȢȦȜȖȔȩ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȦȔ ȘȧȬșȖȡȢȁ ȢȘȜȡȢȞȢȥȦǻ ȖǻȘȫȧȦȦǻ
ȣȢȞȜȡȧȦȢȥȦǻ ȖǻȘȫȧȚșȡȢȥȦǻ ȡȔȥȦȤȢȓȩ ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȁ ȦȧȗȜ
ȣȤȜȗȡǻȫșȡȢȥȦǻ Ȗ ȞȢȡȦȤȔȥȦȡȜȩ ȣșȤșȩȢȘȔȩ ǻ ȥȣȔȟȔȩȔȩ
ȞȢȟȜȡȔȘǻȲțȔȥȦȧȣȔǿȤȢțȣȔȫȖǻȤȧȧȥȖȢǿǦȟȢȖȢȝȦȔȟȔȡ
ȧȖȜȥȢȞșȣȢȞȟȜȞȔȡȡȓȓȞȠȜȥȦȪȓ—ȤȢțȫȔȤȧȖȔȡȡȓȖȥȢȕǻ
ȥȔȠȢȠȧ ȥȠȜȤșȡȡș ȥȔȠȢȣȤȜȡȜȚșȡȡȓ ȚȔȟȰ ǻ ȥȣǻȖȫȧȦȦȓ
ȘȢ ȟȲȘșȝ — ȢȕȤițȔ ȗȡǻȖȟȜȖǻȥȦȰ ȡȔ ȡȜȩ ȡȔ ȗȤȢȠȔȘȧ
ȡȔ ȖșȥȰ ȥȖǻȦ Ǩ ȣȟȔȡǻ ȟǻȦ ȗșȡșțȜ ȠȢȦȜȖ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȔ țȔȞȢȤǻȡșȡȢ Ȗ ȧȞȤ ȨȢȟȰȞȟȢȤǻ țȢȞȤ Ȗ ȝȢȗȢ
ȦȧȚȟȜȖȢȣǻȥșȡȡȢȠȧȬȔȤǻȦȔȖȡȔȪȕȔȤȢȞȢȖǻȝȦȤȔȘȜȪǻȁ
ȥȞȢȤȕȢȦȡȢȗȢ ©ȣȟȔȫȧª ȦȤșȡȢȥȧ ȖȢȘȡȢȫȔȥ Ȗǻȡ ȞȢȤșȟȲǿ
ț ǿȖȤȢȣ — țȔȩǻȘȡȜȠ ȥșȤșȘȡȰȢȥȩǻȘȡȜȠ ǻ ȥȩǻȘȡȜȠ —
ȤȢȠȔȡȦȜțȠȢȠ ȡȔȝȕǻȟȰȬș ȣȢȟȰȥ ǻ ȤȢȥ ǩ ǭȜȟȟșȤ
ǗǘȲȗȢǕǡǻȪȞșȖȜȫǳǦȟȢȖȔȪȰȞȜȝǜǟȤȔȥǻȡȥȰȞȜȝ
ǭ ǤșȦșȨǻ Ǵ ǟȢȟȟȔȤ ǣ ǤȧȬȞǻȡ ǡ ǠșȤȠȢȡȦȢȖ 
ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ ȞȢȠȣȔȤȔȦȜȖǻȥȦȥȰȞȜȝ ȔȡȔȟǻț ȖȜȓȖȟȓǿ Ȗ
ȣȢȘǻȕȡȜȩ țǻȥȦȔȖȟșȡȡȓȩ ȓȞ ȦȜȣȢȟȢȗǻȫȡǻ țȕȟȜȚșȡȡȓ ȦȔȞ
ǻȥȧȦȡǻȥȡǻǻȘșȢȟȢȗǻȫȡǻȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡǻȡșȞȔȚȧȫȜȖȚșȣȤȢ
ȕǻȢȗȤ ȦȔ ȥȧȦȢ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡǻ ȥȖǻȦȢȫȧȦȦǿȖǻ ȖǻȘȠǻȡȡȢȥȦǻ
ȘȜȖ ȣȤȢ Ȫș ǙțȲȕȔ Ƕ ǜ ȞȤȜȡȜȪǻ ȟǻȦ ǟ  ǧ 
ȤȢțȘ©ǭșȖȫșȡȞȢǻȥȖǻȦªǢȔȩȟǻȞǾ ǥȢțȗȟȓȡȧȦȜȝ
ȡȔ ȘǻȔȩȤȢȡǻȫȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ ǻ ȦȢ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȔȥȣșȞȦȔȩ
ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȓȩ ȥșȡȥȢȖȜȩ ȝ șȠȢȪǻȝȡȜȩ ȡȲȔȡȥȔȩ ȠȢȦȜȖ
ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȣȤȢȝȠȔǿ ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ȡȔȥȞȤǻțȰ
ȩȢȫȔȘȜȥȞȤșȦȡȢȔȚȡǻȓȞȡșȣȢȥȣǻȟȰ ȢȘȡȔȝȤȔȡǻȬȢȗȢ
ȣșȤǻȢȘȧȘȢȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢȡȔȝȕǻȟȰȬȢȁȗȢȥȦȤȢȦȜȡȔȕȧȖȔȲȫȜ
ȣȤȜȤȢȘȡȢ Ȗ ȫȧȚȜȡșȪȰȞȢȠȧ ȢȦȢȫșȡȡǻ Ȗ ȠȢȠșȡȦȜ
ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȞȤȜțȜ ȝ ȦȓȚȞȜȩ ȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȰ ȧ ȤȢȞȜ
ȡșȖȢȟǻ Ǩ țȤǻțǻ ȥȜȡȩȤȢȡǻȫȡȢȠȧ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ȣȢȥȦȔǿ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȔȓȞȠșȡȦȔȟȰȡȜȝȣȥȜȩȢȣȢȖșȘǻȡȞȢȖȜȝȞȢȠȣȟșȞȥ
ȧȦǻȟșȡȜȝ ȧ ȬȜȤȢȞȢȠȧ ȞȢȟǻ ȖȚȜȖȔȡȜȩ ȔȖȦȢȤȢȠ ȨȢȤȠ ǻ
ȚȔȡȤǻȖȟǻȤȜȫȡȔȤșȨȟșȞȥǻȓȨǻȟȢȥȤȢțȠȜȥșȟȠȢȡȢȟȢȗ
țȖșȤȡșȡȡȓȣȢȥȟȔȡȡȓȕȔȟȔȘȔșȟșȗǻȓȟǻȤȜȫȡȢȨȔȕȧȟȰȡȜȝ
țȔȤȜȥ ȢȕȤȔțȢȞ  ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȔ ȥȦȜȟǻțȔȪǻȓ ȣȢșȠȔ
ȦȢȭȢȢȘȡȔȞȧȖȥǻȩȖȜȣȔȘȞȔȩǻȖȔȤǻȔȡȦȔȩȪǻȟȞȢȠȖȜȤȔțȡȢ
ȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ Ȕ ȫȔȥȦȢȗȧȥȦȢ ȝ ȖȢȫșȖȜȘȰ ȘȢȠǻȡȧǿ
ȟǻȤȜȫȡșȥȧȦȢȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡșȡȔȫȔȟȢ
©ǴȥȜȤȢȦȔȠǻȝȗȢȟȧȕșªǤȢȟǻȥșȠǻȲȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȝ
ȥșȡȥȣȢșȦȢȖȢȗȢțȖșȤȡșȡȡȓȘȢȔȘȤșȥȔȦȔȖțȔȗȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©Ǣ ǡȔȤȞșȖȜȫȧª ȕȧȘș ȤȢțȗȟȓȡȧȦȢ ȡȜȚȫș
ȡȔȤȔțǻ ȡȔȖȢȘȜȠȢ ȝȢȗȢ ȟȜȬșȡȰ țȔȘȟȓ ȦȢȗȢ ȭȢȕȜ
țȖșȤȡȧȦȜȧȖȔȗȧȡȔȠȢȦȜȖȥȜȤǻȦȥȦȖȔȓȞȜȝȦȧȦ ǻȡȔțȔȗȔȟ
ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ  ȖȜȥȦȧȣȔǿ ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȠ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȠ
ȥȧȣȧȦȡȜȞȢȠ ȧ ȣșȖȡȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȥȜȡȢȡǻȠȢȠ ȠȢȦȜȖȧ
ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȝȢȗȢ șȠȢȪǻȝȡȢȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȠ ȞȢȡȢȦȔȦȢȠ
ǨȦȤȔȦȔȖȘȜȦȜȡȥȦȖǻȕȔȦȰȞǻȖ ȠȔȦȜǟȔȦșȤȜȡȔǴȞȜȠǻȖȡȔ
ȣȢȠșȤȟȔȡșȖȘȢȖțǻ©ȡșȖȜȦȤȜȠȔȖȟȜȩȢȁȘȢȟǻª
ȝ ȕȔȦȰȞȢ ǘȤȜȗȢȤǻȝ ǶȖȔȡȢȖȜȫ  ȦȓȚȞȔ ȥȜȤǻȦȥȰȞȔ ȘȢȟȓ
ȣǻȘȟǻȦȞȔȞȤǻȣȔȞȔȣȢțȕȔȖȟșȡȢȗȢȤǻȘȡȢȗȢȘȢȠȧȤȢȘȜȡȡȢȗȢ
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țȔȦȜȬȞȧȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȁȟȔȥȞȜȕȔȦȰȞǻȖȥȰȞȢȁȣǻȘȦȤȜȠȞȜ
©ȡǻȩȦȢ ȟȲȕȜȖ Ƞșȡș ȖǻȦȔȖª — ©Ǣș ȗȤǻǿ ȥȢȡȪș ȡȔ
ȫȧȚȜȡǻª —ȖȥșȪșȣȤȜțȖșȟȢȘȢȗȟȜȕȢȞȢȁȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȁ
ȦȤȔȖȠȜ țȔȠȢȟȢȘȧ ȥȨȢȤȠȧȖȔȟȢ ȧ ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȖȔȡȡǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȔȤȩșȦȜȣ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ ȓȞ
ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝȥȜȡȘȤȢȠǻȖȢȘȡȢȫȔȥȓȞȢȘȜȡ
ǻțȥșȡȥȢȖȜȩǻȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩȫȜȡȡȜȞǻȖȦȖȢȤȫȢȗȢȣȤȢȪșȥȧ
ǨȤȔȡȡǻȩȣȢșțǻȓȩǭșȖȫșȡȞȔ — —ȕȔȟȔȘȔȩ
ȣșȦșȤȕ ©ǙȧȠȞȔȩª ȖȜȦȤȜȠȔȡȜȩ ȧ ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡǻȝ
ȥȦȜȟǻȥȦȜȪǻ—ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȧȨȢȟȰȞȟȢȤȦșȠȧȡșȭȔȥȟȜȖȢȗȢ
ȞȢȩȔȡȡȓ ȖȣȜȥȔȡȢ Ȗ ȥȧȗȢȟȢȥȡȜȝ ȡȔȥȦȤȢǿȖǻ ȘȧȬșȖȡȢȗȢ
ȤȢțȟȔȘȘȓ ǻ ȤȢțȣȔȫȧ ȞȢȡȦșȞȥȦ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ —
ȕșț ȕȔȦȰȞȔȠȔȦșȤǻ ȕșț ȞȢȩȔȡȢȗȢ ©ȢȘȡȔ ȓȞ ȦȔ ȣȦȔȬȞȔ
Ȗ ȘȔȟșȞǻȠ ȞȤȔȲª — ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª  Ȗ ȕșțȡȔȘǻȝȡǻȝ
ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȘǻȖȫȜȡȜȦȢȣȢȟǻ ©ǣȘȡȔ ȢȘȡȔ ȓȞ ȥȜȤȢȦȔ 
ǢȔ ȫȧȚȜȡǻ ȗȜȡșª — ©ǧȢȣȢȟȓª  ȡȔ Ȧǻȝ ȫȧȚȜȡǻ
țȖǻȘȞȜȘȢȘȢȠȧȡșȠȔȖȢȤȢȦȦȓȕȢ©ȬȟȓȩȜȕȜȦǻǜȔȤȢȥȟȜ
ȦșȤȡȔȠȜª ©ǙȧȠȞȔ — ǧșȫș ȖȢȘȔ Ȗ ȥȜȡǿ ȠȢȤșª  ǧȧȦ
țȔȧȖȔȚȧȖȔȖǠǖǻȟșȪȰȞȜȝȧȥȦ©ǭșȖȫșȡȞȢǻǤșȦșȤȕȧȤȗª
ȓȞȡǻȘșȘȢȦȜ©ȖȜȓȖȟșȡǻȦȔȞȥȜȟȰȡȢȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓȣȢșȦȔ
ǻ ȝȢȗȢ ȦȧȗȔ țȔ ȤǻȘȡȜȠ ȞȤȔǿȠª ǟȢȕțȔȤ Ǩ  Ȧ ǧ 
Ǧ ǡȢȟȢȘȜȝȠȜȥȦșȪȰȠȢȖȕȜȥȦȤȜȠȧǿȥșȕșȧȡȜȞȔǿ
ȖǻȘȞȤȜȦȢȗȢȖȜȓȖȟșȡȡȓȥȖȢȁȩȥȜȤǻȦȥȰȞȜȩȣșȤșȚȜȖȔȡȰȖǻȡ
ȖȢȟǻǿ ȤȢȕȜȦȜ Ȫș ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ ǻȘșȡȦȜȨǻȞȧȲȫȜ ȥșȕș
țȟǻȤȜȫȡȜȠȜȣșȤȥȢȡȔȚȔȠȜȖȟȔȥȡȜȩȦȖȢȤǻȖǨȦȤȔȗǻȫȡǻȝ
ǻȥȦȢȤǻȁ țȔȗȜȕșȟǻ ǤȤȜȫȜȡȡȢȁ — ȘǻȖȫȜȡȜȥȜȤȢȦȜ ©Ǖ
ȘǻȖȫȜȡȔ ȥȣȜȦȰ ȣǻȘ ȘȧȕȢȠ  ǤȤȜ ȕȜȦǻȝ ȘȢȤȢțǻ  ǜȡȔȦȰ
ȘȢȕȤșȥȣȜȦȰª ȧȦȧȚȟȜȖȜȩȠȢȡȢȟȢȗȔȩȞȢțȔȞȔ—ȥȜȤȢȦȜ
©ȕșțȤȢȘȧª ©ǢșȠȔȞȧȘȜȣȤȜȩȜȟȜȦȰȥȓ—ǪȢȫțȗȢȤȜ
ȦȔȖȖȢȘȧª—©ǙȧȠȞȔ—ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢȖȥȖǻȦǻȚȜȦȜª 
ȦȔ ȕșțȦȔȟȔȡȡȢȁ ȘǻȖȫȜȡȜ ©ǧȓȚȞȢ Ƞșȡǻ ȥȜȤȢȦȢȲ  ǢȔ
ȥǻȠ ȥȖǻȦǻ ȚȜȦȜª — ©ǙȧȠȞȔ — ǢȔȭȢ Ƞșȡǻ ȫȢȤȡǻ
ȕȤȢȖȜª ȣȢșȦȖǻȘȘȔǿȘȔȖȡǻȝǻȡșȣȤȢȠȜȡȔȟȰȡȜȝȕǻȟȰȥȖȢǿȁ
ȥȜȤǻȦȥȰȞȢȁ ȘȢȟǻ Ƕ țȡȔȫȡȢ ȣǻțȡǻȬș Ȗ ȡșȖǻȟȰȡȜȪȰȞȜȝ
ȣșȤǻȢȘȘǻȖȢȫǻȣǻȥȡǻȚȔȟǻȡȡȓ©ǣȝȢȘȡȔȓȢȘȡȔªȦȔ©ǣȝ
ȧȠșȤ ȥȦȔȤȜȝ ȕȔȦȰȞȢª ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȣșȤșȝȡȓȦǻ ȗȟȜȕȢȞȜȠ
ȥȧȠȢȠǻȥȣǻȖȫȧȦȦȓȠȘȢȗșȤȢȁȡǻȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰȣȢșȦȜȫȡȜȠȜ
ȔȡȔȟȢȗȔȠȜǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȥȜȤǻȦȥȦȖȔ
ǦȣǻȟȰȡȔ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȔ ȤȜȥȔ ȤȔȡȡǻȩ
ȦȖȢȤǻȖ ȡȔ ȠȢȦȜȖ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ — ȖȔȤǻȔȦȜȖȡǻȥȦȰ țȖ·ȓțȞǻȖ
ǻ ȣșȤșȩȢȘǻȖ ȠǻȚ ȣȢșȦȜȫȡȜȠ ȠȢȖȟșȡȡȓȠ ȣșȤȥȢȡȔȚȔ
ȝ ȔȖȦȢȤȔ ȦȔ ȖȥșȤșȘȜȡǻ ȪȜȩ ȣȔȤȦǻȝ ȠǻȚ ȡȔȤȔȦȜȖȡȜȠ
ȣǻȥșȡȡȜȠ ǻ ȥȣȢȖǻȘȔȟȰȡȜȠ ȞȢȠȣȢȡșȡȦȔȠȜ ǧȢ ȤȢț
ȣȢȖǻȘȡȔ ȥȦȜȩǻȓ ȣȤȜȤȢȘȡȜȠ ȫȜȡȢȠ ȣșȤșȠșȤșȚȧǿȦȰȥȓ
ȓȞ ȧ ©ǤȤȜȫȜȡȡǻȝª  ȣȢțȔȨȔȕȧȟȰȡȜȠȜ ȟǻȤȜȫȡȜȠȜ
ȖǻȘȥȦȧȣȔȠȜȘȜȗȤșȥǻȓȠȜȥșȡȦșȡȪǻȓȠȜ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȠȜ
ȖǻȘȥȦȧȣȔȠȜȔȥȢȪǻȔȪǻȓȠȜ țȖșȤȡșȡȡȓȠȜ ȘȢ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ
ȔȕȢ ȁȩȡȰȢȲ ȣȤȓȠȢȲ ȠȢȖȢȲ ȦȢ ȣǻȥșȡȡȜȝ ȠȢȡȢȟȢȗ
ȣșȤȥȢȡȔȚȔțȡȔȩȢȘȜȦȰȟȢȗǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞǻțȔȖșȤȬșȡȡȓ
Ȗ ȔȖȦȢȤȥȰȞȢȠȧ ȥȟȢȖǻȞȢȠșȡȦȔȤǻ ©ǤǻȬȢȖ ȞȢțȔȞ ȥȧ
ȠȧȲȫȜ  ǢǻȞȢȗȢ ȡș ȞȜȡȧȖª — ©ǙȧȠȞȔ — ǧȓȚȞȢ
ȖȔȚȞȢȖȥȖǻȦǻȚȜȦȜª ȔȦȢȪǻȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡǻȥȦȤȧȠșȡǻȢȤ
ȗȔȡǻȫȡȢ ȥȦȢȣȟȲȲȦȰȥȓ Ȗ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ Ȫǻȟǻȥȡȧ ǻ ȤȔțȢȠ

ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȘȜȨșȤșȡȪǻȝȢȖȔȡȧȘǻȔ ȣȢȟǻ ȟȢȗǻȫȡȧȦșȞȥȦȢȖȧ
ȣȢȟǻȨȢȡǻȲȘșȟǻȤȜȫȡǻȗȢȟȢȥȜ ȣȤȜȠǻȤȢȠȣșȤȥȢȡȔȚȔȦȔ
ȔȡȦȔȗȢȡǻȥȦǻȖ—©ȫȧȚȜȩȟȲȘșȝªȓȞȧȖǻȤȬǻ©ǙȧȠȞȔ—
ǢȔȭȢȠșȡǻȫȢȤȡǻȕȤȢȖȜª ȖțȔǿȠȢȘǻȲȦȰȓȞǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡȢ
ȦȔȞ ǻ Ȗ ȥșȡȥȢȖȢȠȧ ȣȟȔȡǻ ȫȔȥȢȠ ȥȓȗȔȲȫȜ șȨșȞȦȧ
ȕȔȗȔȦȢȗȢȟȢȥȥȓȡȔȣȤ©ǬȧȚǻȟȲȘȜȡșȥȣȜȦȔȲȦȰ—ǧȔ
ȝȡȔȭȢȣȜȦȔȦȜ"ǢșȩȔȝȣȟȔȫșȥȜȤȢȦȜȡȔǢșȩȔȝȟǻȦȔ
ȦȤȔȦȜȦȰªǤȢȘǻȕȡȢȝȧȖǻȤȬǻ©ǗǻȦșȤțȗȔǿȠȤȢțȠȢȖȟȓǿª
ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȔȡȔțȔȥȢȕǻȨȢȟȰȞȟȢȤȣǻȥșȡȡȢȗȢȣȔȤȔȟșȟǻțȠȧ
ȠșȦȔȨȢȤȔȫȢȖȡȔȖȕȧȤȩȟȜȖȢȠȧȠȢȤǻȖȜȞȢȡȧǿȨȧȡȞȪǻȲ
țȗȢȤȡȧȦȢȁȟǻȤȢșȣǻȫȡȢȁȤȢțȣȢȖǻȘǻȔȖȦȢȤȔȣȤȢȥȖǻȝȬȟȓȩȡȔ
ȫȧȚȜȡȧȥȖȢȲȦȤȔȗșȘǻȲȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ©ǤȢȗȤȔȲȦȰȥȓȘȢȕȤǻ
ȟȲȘȜ  ǴȞ ȩȢȟȢȘȡǻ ȩȖȜȟǻ  ǤȢȦǻȠ ȥȢȕǻ ȣȢȘȜȖȟȓȦȰȥȓ 
ǴȞ ȥȜȤȢȦȔ ȣȟȔȫș  ǤȢȦǻȠ ȥȣȜȦȔȝ Șș ȥȜȤȢȦȔ —  Ǣș
ȫȧȖǻȡșȕȔȫȜȖª
ǠșȝȦȠȢȦȜȖ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȣȤȜȥȧȦȡǻȝ ǻ
Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȣȢșȠȔȩ ǧȤȜ ȣȢșȠȜ ȘȢțȔȥȟȔȡȫȢȗȢ
ȣșȤǻȢȘȧ—©ǟȔȦșȤȜȡȔª  ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª — 
ǻ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȔ ©ǧȤȜțȡȔª   — ȘșȠȢȡȥȦȤȧȲȦȰ
ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡǻȥȦȰ ǻ țȔȥȢȕǻȖ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȖȦǻȟșȡȡȓ ȪȰȢȗȢ
ȠȢȦȜȖȧ ǻ ȖșȤȥǻȝ ȝȢȗȢ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȡȔȣȢȖȡșȡȡȓ Ǩ
©ǟȔȦșȤȜȡǻª ȠȢȦȜȖ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ ȡȔ ȥȲȚșȦȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ
ȖȜȓȖȡșȡȢ ȧ ȘȢȟǻ ǶȖȔȥȓȕȔȝȥȦȤȲȞȔ — ȞȢȕțȔȤșȖȢȗȢ
ȠǻȩȢȡȢȬǻ ©ǻ ȕȢȥș ǻ ȗȢȟșª ©ȡǻ ȤȢȘȜȡȜ ȡǻ ȩȔȦȜȡȜ 
ǭȟȓȩȜ ȣǻȥȞȜ ȗȢȤșª ȤȤ  —  ȡȔ ȤǻȖ
ȡǻ ȔȖȦȢȤȢȖȜȩ ȟǻȤȜȫȡȜȩ ȖǻȘȥȦȧȣǻȖȤȢțȘȧȠǻȖ ȝȢȗȢ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȔȡȢȖȢȣȢțȜȪǻȁȥȜȤȢȦȔ©țȟǻȁȟȲȘșª ȦȢȕȦȢ
țȔȗȔȟ — ȖȜȤȔțȡȜȞ ǻ ȡȢȥǻȝ ȥȦșȤșȢȦȜȣǻȖ ȠȔȥȢȖȢȗȢ
ȠȜȥȟșȡȡȓ ȔȗȤșȥȜȖȡȢȞȢȡȥșȤȖȔȦȜȖȡȢȗȢ ȞȢȟșȞȦȜȖȡȢȗȢ
ȡșȥȖǻȘȢȠȢȗȢ  țȔ ȓȞȢȲ ȖȗȔȘȧǿȦȰȥȓ ȖǻȘȗȢȠǻȡ ȗǻȤȞȢȗȢ
ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ ȘȢȥȖǻȘȧ ȥȔȠȢȗȢ ȣȢșȦȔ ǣȥȦȔȡȡǿ ȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ
ȦȔȞȢȚ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ ȣȤȢȦȔȗȢȡǻȥȦǻȖ ȧ ȣȢșȠȔȩ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ǻ ©ǧȤȜțȡȔª ȣȤȢȦș ȨȧȡȞȪǻȁ ȪȰȢȗȢ ȠȢȦȜȖȧ Ȗ ȩȧȘȢȚ
ȥȜȥȦșȠȔȩ ȢȕȢȩ Ȥǻțȡǻ Ǩ ©ǧȤȜțȡșª țȗȔȘȞȔ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ
ȗșȤȢȝ©ȡșȥȫȔȥȦȡȯȝȥȜȤȢȦȔª—ȠȜȠȢȕǻȚȡȔȖȟȔȥȦȜȖȢ
ȣșȤȜȨșȤǻȝȡȔȢȘȡȔȞǘǘȤȔȕȢȖȜȫȧȥȦ©ǜȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȜ
ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȁȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁȦȔȥȧȫȔȥȡȢȁȤșȪșȣȪǻȁȣȢșȦȔª
ȡșȕșțȣǻȘȥȦȔȖȡȢ ȡȔțȜȖȔǿ ȁȁ ȥșȤșȘ ǻȡ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȫȡȜȩ
ȣȤȜȞȠșȦ ȡȔȣȢȟȓȗȔȲȫȜ ȡȔȖǻȦȰ ȡȔ ȘȧȠȪǻ ȣȤȢ ©ȣȢȖȡș
ȢȦȢȦȢȚȡșȡȡȓ ȢȣȢȖǻȘȔȫȔ ȦȔ ȗșȤȢȓª ȢȥȦȔȡȡȓ ȖȦǻȠ
ȖȜȘȔǿȦȰȥȓȖșȟȰȠȜȥȧȠȡǻȖȡȢȲ ǘȤȔȕȢȖȜȫǘǦ 
ǜȡȔȫȡȢ ȖȔȗȢȠǻȬȔ ȝ ȥȞȟȔȘȡǻȬȔ ȥșȠȔȡȦȜȞȔ ȠȢȦȜȖȧ
ȥȜȤǻȦȥȦȖȔȖ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩªǜȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȖȣȔȘȔǿȖȢȞȢ
ȔȖȦȢȕǻȢȗȤȣȔȤȔȟșȟȰȠǻȚȘȢȟșȲȥȜȤȢȦȜǴȤșȠȜȡȔȝȠȜȦȔ
ȭȢ ©ȖȜȤǻȥ ȧ ȣȢȤȢȗȧª ȦȔ ȥȜȤǻȦȥȰȞȜȠ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢȠ ǻ
ȲȡǻȥȦȲ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ ȕȔ ȝ ȥȔȠȢȗȢ ȣȢșȦȔ
©ȦȔȞȜȠ ǻ ȓ ȞȢȟȜȥȰȦȢ ȕȧȖª  ȥȧȗȢȟȢȥȡǻȥȦȰ ȁȩȡǻȩ ȣșȤș
ȚȜȖȔȡȰȣȤȔȗȡșȡȡȓȭȔȥȦȓȞȢȩȔȡȡȓȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻȭȢ
ȝȖȜțȡȔȫȔǿȡȔȓȖȡǻȥȦȰȤȜȥȢȫșȖȜȘȡȢȁȤȢȠȔȡȦȜțȔȪǻȁȢȕȤȔțȧ
ǴȤșȠȜ țȢȞȤ ȡȔ ȣȢȫ șȦȔȣǻ țȡȔȝȢȠȥȦȖȔ ǜ ȘȤȧȗȢȗȢ Ț
ȕȢȞȧ Ȗ ȘȜȡȔȠǻȪǻ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȢȕȤȔțȧ ȠȢȠșȡȦ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ
țȔțȡȔǿ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁ ȡȔȕȧȖȔǿ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ ȘȢȥȦȢȦȧ
ȥȧȣșȤșȫȟȜȖȢȗȢ ȭȢȕ ȡș ȥȞȔțȔȦȜ — ȘȖȢȁȥȦȢȗȢ ǦȣșȤȬȧ

ǦǕǡǣǧǢǶǦǧǱ

țȔȧȖȔȚȧǿȦȰȥȓȟȔȗǻȘȡǻȥȦȰȡșțȟȢȥȦȜȖǻȥȦȰǴȤșȠȜ—Ȗǻȡ
ȠȢȖȟȓȖ ©ȡș Ȟȟșȡș ȘȢȟǻª țȔ ȥȖȢǿ ȥȜȤǻȦȥȦȖȢ ©ȟȲȘșȝ
ȡș țȔȝȠȔª ȤȤ   ǤȤȢȦș ȡșȖȘȢȖțǻ ȕȔȫȜȠȢ ȗșȤȢȓ ȡȔ
ȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȢȠȧ ©ȞȤȜȖȔȖȢȠȧ ȕșȡȞșȦǻª Șș Ȗǻȡ ©ȣȤȢȕȧǿ
ȥȖȓȫșȡȜȝª — ȔȚ ©ȥȦȤȔȬȡȢ ȗȟȓȡȧȦȰ —  ǤȢ ȦȤȜ
ȣȢ ȫȢȦȜȤȜ  ǧȔȞ ǻ ȞȟȔȘșª ȤȤ  —  Ǖ
ȘȔȟǻ ǴȤșȠȔ ȣȢȥȦȔǿ ȢȘȡȜȠ ǻț ȡȔȝțȔȖțȓȦǻȬȜȩ ȧȫȔȥȡȜȞǻȖ
ȖǻȘȤȔțȟȜȖȢȁȠȔȥȔȞȤȜȖǠȜȥȓȡȪǻȦȔǨȠȔȡǻ ©ǟȔȤȜȟȓȩȔȠ
ȞȔȤȜª ©ǙȔȝȦș ȟȓȩȔ ȘȔȝȦș ȚȜȘȔª ©ǟȤȢȖǻ ȠȢȤș
ȠȔȟȢ ȠȢȤȓª ȤȤ     ȭȢ ȖȜȞȟȜȞȔǿ
Ȗ ȥȔȠȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȚȔȩ ȥșȤȘșȫȡȜȝ ȕǻȟȰ țȠȧȬȧǿ Ȗ
©ǤșȤșȘȠȢȖǻªȣǻȥȟȓȠȢȖǻ ȘȢ ȣȢșȠȜ ȘȜȥȦȔȡȪǻȲȖȔȦȜȥȓ ȖǻȘ
©ȣȢȠȜȟȢȞȕȔȦȰȞǻȖªȖǻȘȦȔȞȥȧȦȦȲǻȖǻȘȠ·ȓȞȢȥȞȔțȔȖȬȜ
ȡșȗȧȠȔȡȡȜȩ ȧȫȜȡȞǻȖ ȗșȤȢȓ ȣȢșȠȜ ȕȢ ȩǻȕȔ ǴȤșȠȔ ȡș
ȡȔȟșȚȜȦȰȘȢȗșȡșȤȔȪǻȁȢȦȜȩȥȔȠȜȩ©ȕȔȦȰȞǻȖª"
ǜȖșȤȡǻȠȧȖȔȗȧȭȢȖȣșȤȬșǴȤșȠȔȘȔǿȖȢȟȲȥȖȢǿȠȧ
©ȥȖȓȫșȡȢȠȧª ȭș ȡǻȫȢȗȢ ȡș țȡȔȲȫȜ ȣȤȢ ȖȕȜȖȥȦȖȢ
ȞȢȡȨșȘșȤȔȦȔȠȜ ȦȜȦȔȤȓ ǻ ȖȜȞȤȔȘșȡȡȓ ǣȞȥȔȡȜ ȦȢȚ
ȠȢȤȔȟȰȡș ȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓ ©ȞȤȜȖȔȖȢȁ ȤǻțȡȜȪǻª ǟȧȟǻȬ Ǥ
ǤȢȖȡ țǻȕȤ ȦȖ ǠȜȥȦȜ ǟ  ǧ  Ǧ   ȓȞ
ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȁ ȣȢȠȥȦȜ ȖȢȤȢȗȢȖǻ țȔ ȝȢȗȢ țȟȢȫȜȡȜ ȡș
ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡș ȥȲȚșȦȡȢ ȡȔȦȢȠǻȥȦȰ țȗȔȘȔȝȠȢ ȭȢ ȖǻȘ
ȥȔȠȢȗȢ ȣȢȫȔȦȞȧ ǴȤșȠȔ ȝȘș Ȗ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ ț ȠșȦȢȲ
ȘȢȕȧȦȜ ȥȢȕǻ ©ȥȤǻȕȟȢțȟȢȦȢª ȝ ©ȥȟȔȖȧª ȢȘȓȗȡȧȦȜ
©ȓȞ ȗșȦȰȠȔȡȬȧª ȞȢȩȔȡȧ ȘǻȖȫȜȡȧ ǣțȡȔȫșȡȜȝ ȕȧȟȢ
Ȗ ȢȕȤȔțǻ ȗșȤȢȓ ȣȢțȜȦȜȖȡȜȝ șȦȜȫȡȜȝ ȞȔȡȢȡ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ
ȦȧȦ ȨȔȞȦȜȫȡȢ ȘșȥȦȤȧȞȦȧȤȧǿȦȰȥȓ ȝȢȗȢ țȔȥȦȧȣȔǿ
ȡșȥȖǻȘȢȠȜȝ ȞȢȠȣȟșȞȥ ȥȜȤǻȦȥȰȞȢȁ ȠșȡȬȢȖȔȤȦȢȥȦǻ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȞȢȠȣșȡȥȔȦȢȤȡȜȝ ȥȜȡȘȤȢȠ ȠȔȤȗǻȡȔȟȰȡȢȁ
ȔȗȤșȥȜȖȡȢȥȦǻȚȔȗȜȣȢȠȥȦȜȦȜȥȓȟȲȘȓȠȧȥȰȢȠȧȥȖǻȦȢȖǻ
țȔȣșȤșȡșȥșȡǻȢȕȤȔțȜțȔȥȖȢȲȕǻȘȡǻȥȦȰȧȣȢȥȟǻȘȚșȡǻȥȦȰ
ȥȢȪ ȔȧȦȥȔȝȘșȤȥȦȖȢ ǣȦȚș Ȗ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª ǭșȖȫșȡȞȢ
ȖǻȘȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȘȢȦȢȗȢȚȣǻȘȥȜȟșȡȢȗȢȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȠ
ȫȜȡȡȜȞȢȠ ȖǻȘȦȔȞ—ȢȘȡȢȕǻȫȡȢȗȢȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȥȜȤǻȦȥȰȞȢȁ
ȘȢȟǻ ȥȖȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȣȤȜȩȢȘȜȦȰ ȘȢ ȕǻȟȰȬ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȗȢ
ȥȦșȤșȢȥȞȢȣǻȫȡȢȗȢȣȢȗȟȓȘȧȡȔȝȢȗȢȥȜȤǻȦȥȦȖȢȓȞȥȞȟȔȘȡș
ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡșȥȢȪȝȠȢȤȔȟȰȡșȓȖȜȭșȞȢȦȤșȠȢȚșȕȧȦȜ
ȗǻȘȡȜȠȚȔȟȲǻȥȣǻȖȫȧȦȦȓȔȠȢȚșȞȤȜȦȜȖȥȢȕǻțșȤȡȔțȟȔ
ȣȢȦșȡȪǻȔȟȥȟǻȣȢȁȣȢȠȥȦȜȤȧȝȡǻȖȡȜȩȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩȥȦȤȧȥǻȖ
ȔȡȦȜȗȧȠȔȡȡȢȁ©ȨǻȟȢȥȢȨǻȁȥȢȞȜȤȜª
Ǩ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª ȢȣȤȜȓȖȡȜȖȥȓ ȖȜȩǻȘ ǭșȖȫșȡȞȔ
țȔ ȠșȚǻ ȥȧȦȢ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȧțȧȥȧ Ȗ ȤȢțȤȢȕȪǻ ȠȢȦȜȖȧ
ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ ȘȢ ȣȢȗȟȜȕȟșȡȢȗȢ ȝȢȗȢ ȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ ȖǻȘ
ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȗȢ ȣǻȥșȡȡȢȗȢ ȞȟǻȬș ©ȥȜȤȢȦȜ ȧȕȢȗȢȗȢª ȘȢ
ȤȢțȞȤȜȦȦȓȣȢȟǻȥșȠǻȁȠȢȦȜȖȧțȢȞȤȢȥȠȜȥȟșȡȡȓȥȜȤǻȦȥȦȖȔ
ȓȞ ȠșȦȔȨȢȤȜ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ǫșȝ ȖȜȩǻȘ ȕȧȟȢ
ȣșȖȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȣǻȘȗȢȦȢȖȟșȡȢ ȧ ȣȢȣșȤșȘȡǻȩ ȦȖȢȤȔȩ Ǯș
ȖȣȢșțǻȁ©ǙȧȠȞȔ—ǢȔȭȢȠșȡǻȫȢȤȡǻȕȤȢȖȜªȟǻȤȜȫȡȜȝ
ȣșȤȥȢȡȔȚ—ȣȢȞȜȡȧȦȔ©ȫȢȤȡȓȖȜȠțȤȔȘȟȜȖȜȠªȘǻȖȫȜȡȔ
ȡȔȤǻȞȔȲȫȜ ȡȔ Ȧș ȭȢ ȡșȠȔ ȞȢȠȧ ȖȜȟȜȦȜ ȥșȤȘșȫȡȜȝ
ȕǻȟȰȡȔțȜȖȔǿȥșȕșȥȜȤȢȦȢȲȥȧȘȓȫȜțȦșȞȥȦȧȖȢȡȔȠȔǿ
ȤȢȘȜȡȧ Ȕȟș ȡș țȡȔȩȢȘȜȦȰ ȧ ȡǻȝ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ǻ ȤȢțȤȔȘȜ
©ǦȖȢȁ ȟȲȘș — ȓȞ ȫȧȚǻȁ  Ǣǻ ț ȞȜȠ ȗȢȖȢȤȜȦȜª Ǩ
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ȣȢșȠǻ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȣȢȞȔțȔȡȢ țȧȘȔȤ ȠǻȚ ȡșȞșȤȢȖȔȡȢȲ
ȥȦȜȩǻǿȲ ȣșȤȬȢȗȢ ȞȢȩȔȡȡȓ ȘȢȖǻȤȟȜȖȢȁ ȫȜȥȦȢȁ ȘȧȬșȲ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȁ ȘǻȖȫȜȡȜ ȓȞș ȬȦȢȖȩȔǿ ȁȁ ȘȢ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ
ȣșȤșȥȦȧȣȧ ȣȢȞȤȜȦȡȜȪȦȖȔ ȝ ȖȤșȬȦǻ țȔȗȜȕșȟǻ ȦȔ
ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȜȠȤȢȘȢȖȜȠțȔȞȢȡȢȠȩȢȫȔȝȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȜȠ
ȧ ǼȤȧȡȦǻ Ȕȟș ȡȔȘȦȢ ȚȢȤȥȦȢȞȜȠ ǩȤȔȡȞȢ ȖǻȘțȡȔȫȔȖ
ȝȢȗȢ ©ȡșȟȲȘȥȰȞǻȥȦȰª  ȥȦȢȥȢȖȡȢ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȥȦǻ ǻ Ȫș
ȖȜȟȜȖȔǿȦȰȥȓȖȘȤȔȠȧȖțȔǿȠȡȢȁȖǻȘȫȧȚșȡȢȥȦǻǟȔȦșȤȜȡȜ
ȦȔ ȁȁ ȕȔȦȰȞǻȖ ȖȟȔȥȦȜȖȢ ȣȤȜȤșȫșȡȢȥȦǻ ȞȢȚȡȢȁ ț ȗǻȟȢȞ
ȤȢȘȜȡȜ ȡȔ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ©ǖȔȦȰȞȢ ȠȔȦȜ — ȫȧȚǻ ȟȲȘșª
©ǣȥȦȔȟȜȥȓȥȜȤȢȦȔȠȜǦȦȔȤȜȝȕȔȦȰȞȢȝȠȔȦȜªȤȤ
— 
©ǢȔȫȧȚȜȡǻȡșȦǻȟȲȘșªǜȕǻȢȗȤȣȤȔȪȰǤǜȔȝȪșȖȔ
ǣǟȢȡȜȥȰȞȢȗȢǗǡȔȥȟȢȖȔǡǬȔȟȢȗȢțȡȔȝȣȢȖȡǻȬȢȗȢ
ȡȔ ȥȰȢȗȢȘȡǻ ȟǻȦȢȣȜȥȧ ȚȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǛȧȤ   ȖȜȠȔȟȰȢȖȧǿȦȰȥȓ ȦȔȞȔ ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȔ
ȥȩșȠȔ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȦȔ ȣȢțȔ ȡșȲ
ȕșȤșț  —ȤǻȫȡȜȝ ǧȔȤȔȥ ȞǻȠȡȔȦȡȜȝ ȞȢțȔȫȢȞ
Ǥ ǚȡȗșȟȰȗȔȤȘȦȔ ȥȟǻȘȢȠ țȔ ȣȔȡȢȠ ȣȢȟȜȬȔǿ ǨȞȤȔȁȡȧ
ȫșȤșț ǟȜȁȖ ǦȠȢȟșȡȭȜȡȧ ȘȢ ǗǻȟȰȡȔ  ȫșȤȖ ǻȠȢȖǻȤȡȢ
 —ȣȤȜȕȧȦȦȓȘȢǤșȦșȤȕȧȤȗȔȣșȤȬȜȝȣșȦșȤȕ
ȣșȤǻȢȘȕǻȢȗȤȔȨǻȁȦȤȜȖȔǿȕȟȜțȰȞȢȤȢȞǻȖȔȚȘȢȔȤșȬȦȧ
ȞȖǻȦȧȥȣȤȔȖǻǟȜȤȜȟȢǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȢȗȢȕȤȔȦȥȦȖȔ
ȣșȤșȤȜȖȔȲȫȜȥȰȘȖȢȠȔȣȢȘȢȤȢȚȔȠȜȖǨȞȤȔȁȡȧȣșȤȬȔ—
ȖǻȘ ȦȤȔȖ  ȘȢ ȟȲȦ  ȘȤȧȗȔ — ȖǻȘ ȕșȤșț 
ȘȢȢȦȢȗȢȨȔȦȔȟȰȡȢȗȢȞȖǻȦȘȔȟǻ—ȡșȖǻȟȰȡȜȪȰȞș
ȘșȥȓȦȜȟǻȦȦȓȔȣǻȥȟȓȣȢȖșȤȡșȡȡȓǻțțȔȥȟȔȡȡȓ—ȢȥȦȔȡȡȓ
țȔ ȚȜȦȦȓ ȣȢȘȢȤȢȚ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ȖǻȘ ȦȤȔȖ ȘȢ ȞǻȡȪȓ ȥșȤȣ
 ǣȦȚș țǻ ȥȖȢȁȩ  ȤȢȞǻȖ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȢȖǻȖ ȡȔ
ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡǻ  ȣșȤȬȜȩ ȤȢȞǻȖ ȣȤȔȞȦȜȫȡȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ 
ȣȢȦǻȠ ȣǻȥȟȓ ȦȤȜȖȔȟȢȁ ȣșȤșȤȖȜ — ȕȟȜțȰȞȢ  ȠǻȥȓȪǻȖ
ȣȢȦǻȠ ȭș  ȤȢȞȜ ǻ ȡȔȤșȬȦǻ ȖȚș ȡȔ ȥȩȜȟȞȧ țșȠȡȢȗȢ
ȚȜȦȦȓ — ȦȤȢȩȜ ȕǻȟȰȬș  ȠǻȥȓȪǻȖ ȦȢȕȦȢ ȧțȓȖȬȜ
ȞȤȧȗȟȢțȣșȤșȤȖȔȠȜȤȢȞǻȖȣȤȜȫǻȠǻțȡȜȩȡȔțȤǻȟȜȝ
ȦȖȢȤȫȜȝȣșȤǻȢȘȣȤȜȣȔȘȔǿȟȜȬșȡȰǥșȬȦȔ—ȫȧȚȜȡȔ
ǢșțȖȜȫȡȜȝȞȟǻȠȔȦȕșțȤȔȘǻȥȡȜȝȟȔȡȘȬȔȨȦȫȧȚǻțȖȜȫȔȁ
ȣȢȕȧȦȫȧȚȔȠȢȖȔȫȧȚǻȟȲȘȜ
ǦȟǻȘ țȔȧȖȔȚȜȦȜ ȭȢ ȡȔțȔȗȔȟ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ ȖȜȥȢȞȔ ȠǻȤȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ ȥȣȤȢȦȜȖȧ
ȡșȭȔȥȟȜȖȜȠ ȫȔȥȦȢȗȧȥȦȢ ȖȢȤȢȚȜȠ ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȠ
ȣȢǿȘȡȧȖȔȟȔȥȓ ț ȘȢȥȦȢȦȧ ȤȢțȖȜȡȧȦȢȲ țȘȔȦȡǻȥȦȲ ȘȢ
țȢȖȡǻȬȡȰȢȁ ȔȘȔȣȦȔȪǻȁ ȓȞȔ țȔȥȦșȤșȚǻȠȢȥȓ ȚȢȘȡȢȲ
ȠǻȤȢȲȡșǿȔȡȔȟȢȗȢȠȣȤȜȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȘȢȪȜȩȢȕȥȦȔȖȜȡ
ȣȔȥȜȖȡȢȗȢ ȣǻȘȞȢȤșȡȡȓ ȁȠ  ǫș ȣȢȦȖșȤȘȚȧǿȦȰȥȓ ȖȥǻȠ
ȣȢșȦȢȖȜȠ ȚȜȦȦȓȠ ȦȔȞȜȠ ȭșȘȤȜȠ ȡȔ ȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȡȓ
ȨǻțȜȫȡǻȝȘȧȩȢȖȡǻȭȢȁȩȗȢȘǻȕȧȟȢȕȖȜȦȤȜȠȔȦȜȡȔȦȧȤǻ
ǻȡȬȢȗȢȗȔȤȦȧǧȔȖȥșȚȕȔȗȔȦȢȤǻȫȡȜȝȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝȦȜȥȞ
ȫȧȚȜȡȜȦȧȗȜțȔȠȔȦșȤȜțȡȢȲȕȧȖȔȚȡȔȘȦȢȥȜȟȰȡȜȠǻ
ȥȔȠș Ȗǻȡ ȣȢȤȢȘȚȧȖȔȖ ȡșȖȜȦȤȔȖȡș ȣȢȫȧȦȦȓ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȓȞș ȣșȤșȥȟǻȘȧȖȔȟȢ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ǻ ȦȢ ȡș
ȦǻȟȰȞȜ ȧ ȥȦȔȡȢȖȜȭǻ ȣȔȩȢȟȞȔȞȤǻȣȔȞȔ ȫȜ ȣǻȘȠȔȝȥȦȤȔ Ȗ
ȠȔȟȓȤȔȤȦǻȟǻǗǭȜȤȓǿȖȔȔȡȔȖǻȦȰțȔȡȔȝȥȣȤȜȓȦȟȜȖǻȬȜȩ
ȧȠȢȖȢȦȤȜȠȔȡȡȓȖȢȟǻȡȔȖȫȔȡȡȓȖǕȞȔȘșȠǻȁȠȜȥȦșȪȦȖȧ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȞȢȟǻ ȘȢȕȤȢȫȜȡȪǻȖ ȘȤȧțǻȖ țȔȩȢȣȟșȡȜȩ ȬȔȡȧȖȔȟȰȡȜȞǻȖ
ȡȔȝȣșȤȬș ǻț ȫȜȥȟȔ țșȠȟȓȞǻȖ ȣȤȢȥȦȢ ȣȤȜȩȜȟȰȡȢ
ȡȔȥȦȔȖȟșȡȜȩ ȘȢ ȡȰȢȗȢ țȡȔȝȢȠȜȩ ǢȔȗȔȘȔȝȠȢ ȭȢ
Ȗ ȪȰȢȠȧ ȞȢȟǻ ȕȧȟȜ ȦȔȞǻ ȬȜȤȢȞȢ țȡȔȡǻ ȝ ȖȣȟȜȖȢȖǻ
ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȜ ȤȢȥ ȞȧȟȰȦȧȤȡȢȁ șȟǻȦȜ ȓȞ ǟ ǖȤȲȟȟȢȖ
ǡ ǗǻǿȟȰȗȢȤȥȰȞȜȝ ǣ ǗșȡșȪǻȔȡȢȖ Ǘ ǛȧȞȢȖȥȰȞȜȝ
ǩ ǧȢȟȥȦȢȝ țșȠȟȓȞȜ Ǿ ǘȤșȕǻȡȞȔ Ǘ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ
ǦǘȧȟȔȞǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȜȝǡǡȔȤȞșȖȜȫǢǟȧȞȢȟȰȡȜȞ
ǕǡȢȞȤȜȪȰȞȜȝǶǦȢȬșȡȞȢǢȔȗȔȘȔȝȠȢȣȤȢȟǻȦȠȜȥȦ
ȖșȫȢȤȜ ȣșȤșȘȢȖȥǻȠȖǾǘȤșȕǻȡȞȜȘșǭșȖȫșȡȞȢȡșȖȘȢȖțǻ
ȥȦȔȖțȔȟșȘȖșȡșȣȢȥȦǻȝȡȜȠȕȧȖȔȟȰȪșȠ ȕȔȡȔȖǻȦȰȥȖǻȦȥȰȞǻ
ȥȔȟȢȡȜ ȞȧȘȜ ȖȖȔȚȔȟȢȥȓ ȠȢȘȡȜȠ ȝȢȗȢ țȔȣȤȢȬȧȖȔȦȜ
Ǣș țȔȕȧȘȰȠȢ ȝ ȣȤȢ ȘȤȧȚȡǿ ȔȞȔȘșȠ ȦȢȖȔȤȜȥȦȖȢ
ǟǞȢȩȜȠǘǡȜȩȔȝȟȢȖǤǤșȦȤȢȖȥȰȞȜȝ ȖșȥșȟǻȢȕǻȘȜ
ȖȞȧȩȠǻȥȦșȤȥȰȞǻȝȠȔȘȔȠǟǳȤȗșȡȥȫȔȥȦǻȖǻȘȖǻȘȜȡȜȡǻȠ
ȣșȦșȤȕȤȢȘȜȡǩǻȪȦȧȠǻȖǻǭȠǻȘȦǻȖȔȣȢȤȓȘǻțȪȜȠȡǻȘș
ȣȤȔȖȘȜ ȘǻȦȜ ȝ ©ȘȢȠǻȖª ǻȡ ȬȦȜȕȧ ȣȤȢ ȖǻȘȢȠȧ ȡȔ ȖșȥȰ
ǤșȦșȤȕȧȤȗ ©ǕȘȢȟȰȨǻȡȞȧª ȣȢșȦ ȥȔȠ țȗȔȘȧǿ Ȗ ȟȜȥȦǻ ȘȢ
ǡ ǠȔțȔȤșȖȥȰȞȢȗȢ ȖǻȘ  ȗȤȧȘ   ǣȘȡș ȥȟȢȖȢ ȡǻ
ȔȡȔȩȢȤșȦȢȠȖǻȘȟȲȘȰȞȢȠȔȡǻȥȖȓȦșȡȡȜȞȢȠǭșȖȫșȡȞȢȖ
ȣșȦșȤȕȣșȤǻȢȘȥȖȢȗȢȚȜȦȦȓȡșȕȧȖǣȕșȤȦȔȖȥȓȧȘȢȥȦȢȦȧ
ȬȜȤȢȞȢȠȧȞȢȠȧȡǻȞȔȦȜȖȡȢȠȧȣȢȟǻȠȔȖȬȔȡȢȖȔȡȜȩȡȜȠ
ȘȢȕȤȢțȜȫȟȜȖȜȩ ȧȫȜȦșȟǻȖ ȭȜȤȜȩ ȥȜȠȣȔȦȜȞǻȖ ȖșȥșȟȜȩ
ȣȤȜȓȦșȟǻȖȔȟșȣȤȜȪȰȢȠȧȠǻȗȕȜȥȞȔțȔȦȜȣȤȢȥșȕșȦȔȞ
ȓȞ ȘȔȤȠȔ ȭȢ țȡȔȫȡȢ ȣǻțȡǻȬș ǻ țȔ ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ ǻȡ ȧȠȢȖ 
țǻțȡȔǿȦȰȥȓ Ȗ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ǡ ǖșȤȘȓǿȖ țȔȖȚȘȜ ©ȕȧȖ
ȡǻȫȜǿȲȟȲȘȜȡȢȲȕȧȖȟȜȬșȥȖȢǿȲȖȟȔȥȡȢȲȟȲȘȜȡȢȲª
ǖșȤȘȓșȖǢǦȔȠȢȣȢțȡȔȡȜșǡǦ 
ǧȢȠȧ ȝ ȟȜȬȔȖȥȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ȥȧȦȦȲ ȥȔȠȢȦȡǻȠ Ȗȡȧ
ȦȤǻȬȡȰȢȥȔȠȢȦȡǻȠǤȢȘǻȕȡȢȘȢȗșȤȢȓȣȢșȠȜ©ǧȤȜțȡȔª
ȣȢȦșȤȣȔȖ ȖǻȘ ©ȡșȣȢȥȦȜȚȜȠȢȝ ȦȢȥȞȜª Ȗ ȪȰȢȠȧ ȖȜȤǻ
ȕȧȤȩȟȜȖȢȗȢ ȝ ȡȔȣȢțǻȤ ȕșțȦȧȤȕȢȦȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓ Ȗ ȞȢȟǻ
ȘȤȧțǻȖ ǻ ȖșȥșȟȢȠȧ ȦȢȖȔȤȜȥȦȖǻ ©Ȣ ȫșȠȦȢ ȦȓȚȞȢ Ȣȡ
ȖțȘȯȩȔȟǝȘȧȠȢȝȠȤȔȫȡȢȲȟșȦȔȟǗȥȦȤȔȡșȤȢȘȡȢȝ
Ȗ ȥȦȤȔȡș ȣȤșȞȤȔȥȡȢȝª ȤȤ —  ǖȔȗȔȦȢ ȤȢȞǻȖ
ȣȢ ȦȢȠȧ ȣȢșȦ țȗȔȘȧȖȔȖ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ  ȟȜȣ  ȓȞ
ȧ ȠȔȝȥȦșȤȡǻ ȧȟȲȕȟșȡȢȗȢ ȗȟȜȕȢȞȢ ȣȢȖȔȚȔȡȢȗȢ ȖȫȜ
Ȧșȟȓ ǟ ǖȤȲȟȟȢȖȔ ȡȔȢȘȜȡȪǻ ȣȢȦȔȝȞȜ ©țȔȡȜȠȔȟȥȓ
ȦȢȗȘȔ ȥȢȫȜȡșȡȜșȠ ȠȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȜȩ ȥȦȜȩȢȖ ȞȢȦȢȤȯș
ȖȣȢȥȟșȘȥȦȖȜȜȧȣȔȟȜȦȔȞȢȝȥȦȤȔȬȡȢȝȦȓȚșȥȦȰȲȡȔȠȢȲ
ȧȕȢȗȧȲȘȧȬȧǤșȤșȘșȗȢ>ǖȤȲȟȟȢȖȔ—ǥșȘ@ȘȜȖȡȯȠȜ
ȣȤȢȜțȖșȘșȡȜȓȠȜ ȓ țȔȘȧȠȯȖȔȟȥȓ Ȝ ȟșȟșȓȟ Ȗ ȥȖȢșȠ
ȥșȤȘȪș ȥȖȢșȗȢ ȥȟșȣȪȔ ǟȢȕțȔȤȓ Ȝ ȥȖȢȜȩ ȞȤȢȖȢȚȔȘȡȯȩ
ȗȔȝȘȔȠȔȞȢȖǗȦșȡȜșȗȢȜțȓȭȡȢȤȢȥȞȢȬȡȢȝȠȔȥȦșȤȥȞȢȝ
ȞȔȞ Ȗ țȡȢȝȡȢȝ ȘȜȞȢȝ ȥȦșȣȜ ȡȔ>Ș@ȘȡșȣȤȢȖȥȞȢȝ ȣș
ȤșȘȢ ȠȡȢȲ ȠșȟȰȞȔȟȜ ȠȧȫșȡȜȫșȥȞȜș ȦșȡȜ ȡȔȬȜȩ ȕșȘ
ȡȯȩ ȗșȦȠȔȡȢȖ ǤșȤșȘȢ ȠȡȢȝ ȤȔȥȥȦȜȟȔȟȔȥȓ ȥȦșȣȰ
ȧȥșȓȡȡȔȓ ȞȧȤȗȔȡȔȠȜ ǤșȤșȘȢ ȠȡȢȝ ȞȤȔȥȢȖȔȟȔȥȰ ȠȢȓ
ȣȤșȞȤȔȥȡȔȓ ȠȢȓ ȕșȘȡȔȓ ǨȞȤȔȜȡȔ ȖȢ Ȗȥșȝ ȡșȣȢȤȢȫȡȢȝ
ȠșȟȔȡȩȢȟȜȫșȥȞȢȝ ȞȤȔȥȢȦș ȥȖȢșȝ ǝ ȓ țȔȘȧȠȯȖȔȟȥȓ ȓ
ȡș ȠȢȗ ȢȦȖșȥȦȜ ȥȖȢȜȩ ȘȧȩȢȖȡȯȩ Ȣȫșȝ ȢȦ ȱȦȢȝ ȤȢȘȡȢȝ
ȫȔȤȧȲȭșȝ ȣȤșȟșȥȦȜª ǫș ȣȢȞȔțȢȖȜȝ ȣȤȜȞȟȔȘ ȞȢȟȜ
ȥȦȔȡ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȞȢȤșȟȲǿ ț ǻȡ țȔ ȥȖȢǿȲ ȣȤȜȤȢȘȢȲ

ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȠ ȥȦȔȡȢȠ — ȘȧȬșȖȡȢȲ ȣȢȦȤșȕȢȲ ȕȧȦȜ
ȥȟȢȖȔȠȜ ǖșȤȘȓǿȖȔ ©ȟȜȬș ȥȖȢǿȲ ȖȟȔȥȡȢȲ ȟȲȘȜȡȢȲª
ȡȔȢȘȜȡȪǻ ǻț ȥȔȠȜȠ ȥȢȕȢȲ ȓȞ ǻȡȥȦȜȡȞȦȜȖȡȜȠ țȔȩȜȥȦȢȠ
ȢȘ ȫȧȚȜȡȥȦȖȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȠ ǻȠȣșȤȔȦȜȖȢȠ țȕșȤșȚșȡȡȓ
ȥȔȠȢȦȢȦȢȚȡȢȥȦǻȦȖȢȤȫȢȁȥȖȢȕȢȘȜ
ǖȔȗȔȦȢ ȫȢȗȢ ȕȤȔȞȧȖȔȟȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ
ȧȞȤ ȣǻȘȥȢȡȡȓ ©Ƕ ȥȢȡȪș ȗȟȓȡș — ȤȔȝ ȦȔ ȝ ȗȢȘǻ 
ǗșȤȕȔ ȥȠǻǿȦȰȥȓ ȥȖȓȦȢ ȥȞȤǻțȰª — ©ǢȔ Ȗǻȫȡȧ ȣȔȠ·ȓȦȰ
ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧª  ȣǻȖȘșȡȡȢȗȢ ȦșȣȟȔ ȬȜȤȢȞȢȗȢ ȣȢȟȓ
ȖǻȟȰȡȢȗȢ ȥȦșȣȧ Șș ©ȠȢȗȜȟȜ ț ȕȧȝȡȜȠ ȖǻȦȤȢȠ !
ȤȢțȠȢȖȟȓȲȦȰª ©Ǣ ǡȔȤȞșȖȜȫȧª  ȕȤȔȞȧȖȔȟȢ ȡȔȖǻȦȰ
țȖȜȫȡȢȁȥȦȤȔȖȜ©ǧǻȟȰȞȢȭȢȢȫǻțȔȣȟȲȭȧȖȔȤșȡȜȞȦȔȞ
ȦȔȞ ȦȢȕǻ ǻ ȟǻțș Ȗ Ȣȫǻ ȣșȤșȩȤșȥȦȜȬȥȓ țȔȣȟȲȭȜȬȥȓ Ȕ
ȖǻȡțȡȢȖȧª ȟȜȥȦȘȢǴǟȧȩȔȤșȡȞȔȖǻȘȥǻȫ Ǖȟș
ȡȔȝȕǻȟȰȬș ȕȤȔȞȧȖȔȟȢ ȥȞȔțȔȦȜ ȕ ȁȚǻ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȦșȣȟȔ
ȥșȤȘșȫȡȢȗȢ ǖȢ ȘȔȤȠȔ ȭȢ ȘȢȖȞȤȧȚ ȘȢȕȤǻ ȗǻȘȡǻ ȣȢȖȔȗȜ
ȟȲȘȜȔȖȥșȚ©ȡșȦǻªȡșȠȔǿȞȢȠȧȖȜȟȜȦȜȥȖȢȲȖȞȤȔȁȡ
ȥȰȞȧ ȣșȫȔȟȰ ȡșȠȔǿ ȘȢ ȞȢȗȢ ȣȤȜȩȜȟȜȦȜȥȓ ȥȔȠȢȦȡȰȢȲ
ȘȧȬșȲ ©Ǣǻ ț ȞȜȠ ! ȣȢȣȟȔȞȔȦȜ  Ǣǻ ȣȢȗȢȖȢȤȜȦȜª
©ǙȧȠȞȔ — ǧșȫș ȖȢȘȔ Ȗ ȥȜȡǿ ȠȢȤșª  ǤȤșȪǻȡȰ ȟȜȬș
ț ǘȤșȕǻȡȞȢȲ ȓȞȜȝ ȣȔȡȦȤȧȖȔȖ ȦȔȟȔȡȢȖȜȦȢȗȢ țșȠȟȓȞȔ
ȥȦȔȖȝȢȗȢȟǻȦȩȤșȭșȡȜȠȕȔȦȰȞȢȠȦȔȭșȣȤȜȣȧȥȦǻȠȢț
ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫșȠ—©ȘȧȬȔȭȜȤȔǟȢțȔȪȰȞȢȗȢȤȢȘȧǢș
ȢȘȪȧȤȔȖȥȰȦȢȗȢȥȟȢȖȔǮȢȠȔȦȜȥȣǻȖȔȟȔª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ȤȤ— ǕȣȢțȔȦȜȠ—ȩǻȕȔȭȢțȔȢȫǻțȘȔȟșȞȢȗȢ
ȘȔȟșȞȧ ȔȕȢ ȟȜȥȦȢȖȡȢ ȘȢ ǣ ǖȢȘȓȡȥȰȞȢȗȢ ǘ ǟȖǻȦȞȜ
ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔǴǟȧȩȔȤșȡȞȔ ȧȖǻȤȬȢȖȔȡȢȠȧȣȢȥȟȔȡȡǻ
©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ©Ǣ ǡȔȤȞșȖȜȫȧª  ȦȧȚȟȜȖȢȠȧ
țȖșȤȡșȡȡǻȥȣȢȗȔȘǻȘȢȡșțȔȕȧȦȡȰȢȁȥȖȢǿȁȔȦșȣșȤ©ȫȧȚȢȁ
ȫȢȤȡȢȕȤȜȖȢȁª ǣȞȥȔȡȜ ȖȥȦȧȣ ȘȢ ©ǡȔȤ·ȓȡȜȫșȤȡȜȪǻª 
ȔȕȢ Ȗ ȧȓȖȡǻȝ ȤȢțȠȢȖǻ ț ȦǻȡȡȲ ȡșȭȢȘȔȖȡȢ ȣȢȠșȤȟȢȗȢ
ǶǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ
ǨȣșȤșȝȡȓȦȜȩȥȧȠȢȠǻȟșȘȰțȔȦȔȠȢȖȔȡȜȠȤȢțȣȔȫșȠ
ȟȔȠșȡȦȔȪǻȓȩ ȓȞ ȣșȤșȘ ȦȜȠ ȧ ȪȜȞȟǻ ©ǙȧȠȢȞª ȣȢȤȓȘ ǻț
ȠȢȦȜȖȔȠȜ țȔȗȔȟȰȡȢȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȣȟȔȡȧ — ȕșțȦȔȟȔȡȡȓ
ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ȥȜȤǻȦȥȦȖȢ ©ȡșȠȔ ȞȢȗȢ ȝ ȞȜȡȧȦȰª —
©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓªȤ ȖȜȤȔțȡȢȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓȥȧȦȢ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȣșȤȖșȡȰȣȢșȦȢȖȢȁȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻǤȢȞȔțȢȖRȲ
ǿȞȢȡȞȤșȦȜțȔȪǻȓȢȕȤȔțȧ©ȫȧȚǻȟȲȘșª ©ǙȧȠȞȔ—ǧșȫș
ȖȢȘȔȖȥȜȡǿȠȢȤșª ȧȟȜȥȦǻȘȢȕȤȔȦȔǡȜȞȜȦȜȖǻȘ
 ȟȜȥȦȢȣ  ȡȔȖǻȖȬȜ ȫȢȦȜȤȜȖǻȤȬ ǻț Ȫǻǿȁ ȣȢșțǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȓȠȢ ȖȞȔțȧǿ ȡȔ ©ȠȢȥȞȔȟǻȖª ț ȓȞȜȠȜ ȝȢȠȧ
©ȦȓȚȞȢ!ȚȜȦȜªǨȦșȞȥȦǻȡȔȘȤȧȞȖȣǻȘȪșȡțȧȤȡȢȠȧ
ȔȟȰȠ©ǠȔȥȦǻȖȞȔªȖȚȜȦȢȢȕșȤșȚȡǻȬȜȝțȖȢȤȢȦ—©ȡș
Ȧǻ ȟȲȘșª Ǩ ȣȢșȠǻ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȠȧȫșȡȜȪȰȞȜȝ Ȭȟȓȩ
ȢȬȧȞȔȡȢȁȠȢȥȞȔȟșȠȗșȤȢȁȡǻȘȢȖǻȘȫȧȚșȡȢȥȦǻȝțȔȗȜȕșȟǻ
ȢțȡȔȫȧǿȦȰȥȓ ȓȞ ©Ȭȟȓȩ ȡȔ ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȧª ȦȔȞ ȥȔȠȢ
Ȗ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ȣȢȡȓȦȦȓ ©ȫȧȚȜȡȔª
ȡȔȕȜȤȔǿ ȞȢȡȞȤșȦȡȜȩ șȦȡǻȫȡȜȩ ǻ ȗșȢȣȢȟǻȦ ȣȔȤȔȠșȦȤǻȖ
©Ǖ ȘȢ ȦȢȗȢ — ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȔ  ǟȤȧȗȢȠ ȫȧȚǻ ȟȲȘșª
ǗǻȘȫȧȦȦȓȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻțȔȗȢȥȦȤȲǿȦȰȥȓȠȢȖȡȜȠȦȢȫȡǻȬș—
ȫȧȚȢȠȢȖȡȜȠ ȫȜȡȡȜȞȢȠ ȧ țȗȔȘȔȡȢȠȧ ȘȢȣǻȤȧ ȟȜȥȦǻ ȘȢ
ȕȤȔȦȔǭșȖȫșȡȞȢȣȤȢȥȜȦȰȣȜȥȔȦȜȘȢȡȰȢȗȢ©ȦȔȞȓȞȓȘȢ

ǦǕǡǣǧǢǶǦǧǱ

ȦșȕșȣȜȬȧȡșȣȢȠȢȥȞȢȖȥȰȞȢȠȧȔȣȢȡȔȬȢȠȧª©ȡșȩȔȝ
Țș ȓ ȩȢȫ ȫșȤșț ȣȔȣǻȤ ȣȢȫȧȲ ȤǻȘȡș ȥȟȢȖȢ ȡșȩȔȝ ȩȢȫ
ȤȔțȣȢȣȟȔȫȧȖșȥșȟȜȠȜȥȟȰȢțȔȠȜªǫȓȠȢȖȡȔȡȢȥȦȔȟȰȗǻȓ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȧǿȦȰȥȓȖȥȧȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȤǻȘȡȢȁȠȢȖȜ©ȓțȜȞȔ
ȟȲȘȥȰȞȢȗȢª — ȠȢȖǻ ȫȧȚǻȝ ©ȫșȤȥȦȖȢȠȧ ȞȔȪȔȣȥȰȞȢȠȧ
ȥȟȢȖȧª ȭȢ ȡȜȠ ǻ ȥȔȠ Ȗǻȡ țȠȧȬșȡȜȝ ȕȧȖ ©ȥȢȗȤǻȬȜȦȜª
©ȓȞȜȝȠșȡșȫȢȤȦȥȣǻȦȞȔȖª ȧȣȢșȠǻ©ǦȟșȣȔȓª ȟȜȥȦȘȢ
ǴǟȧȩȔȤșȡȞȔȖǻȘȖșȤșȥ 
ǢȔȦȔȞȢȠȧșȠȢȪǻȝȡȢȠȧȦȟǻȖǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȣȢșțǻȓȩ
ȪǻȟȞȢȠ ȣȤȜȤȢȘȡȢ ȡȔȤȢȘȚȧǿȦȰȥȓ ȣȤȔȗȡșȡȡȓ ȖȜȤȖȔȦȜȥȓ
ț ȢȥȢȤȧȚȡȜȩ ȟșȭȔȦ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ
ȣȢȖșȤȡȧȦȜȥȓ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ǗȣȔȘȔǿ ȢȘȡȔȞ Ȗ ȢȞȢ ȭȢ
ȣȢșȦȢȖǻ ȟǻȤȜȫȡǻ ȤȢțȠȜȥȟȜ ȡȔ ȪȲ ȦșȠȧ ȫȔȥȦȢȗȧȥȦȢ
țȔȕȔȤȖȟșȡȢ Ȗ ȦȢȡȜ ȥȧȠȡǻȖȧ ȝ ȡșȖǻȤ·ȓ ȠȢȦȜȖȢȖȔȡȜȩ
ȖȢȫșȖȜȘȰ ȓȞ țȢȖȡǻȬȡǻȠȜ ȣȤȜȫȜȡȔȠȜ ȦȔȞ ǻ ȫȜȡȡȜȞȔȠȜ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȤȓȘȧǤșȤȬǻ—ȦȢȤșȔȟǻȁ
ȚȜȦȦȓȓȞǻȦȤȜȠȔȲȦȰȡȔȫȧȚȜȡǻȥȣȢȫȔȦȞȧ—ȞȤǻȣȔȪȰȞȔ
țȔȟșȚȡǻȥȦȰȣȢȦǻȠ—ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰțȔȖșȤȬȜȦȜȡȔȖȫȔȡȡȓȖ
ǕǡǭșȖȫșȡȞȢȡșȤȢțȞȤȜȖȔǿȪȜȩȣȤȜȫȜȡȟȜȬșȡȔȦȓȞȔǿ
ȡȔȡșțȔȟșȚȡǻȖǻȘȡȰȢȗȢȢȕȥȦȔȖȜȡȜȓȞǻȤȢȕȟȓȦȰȕȔȚȔȡș
ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢȘȢȠȧ ȡȔȤȔțǻ ȡșȠȢȚȟȜȖȜȠ ©ǙȜȖȟȲȥȓ ȡȔ
ȠȢȤșȬȜȤȢȞșȗȟȜȕȢȞșǤȢȣȟȜȖȕȜȡȔȦȢȝȕǻȞ—ȫȢȖȡȔ
ȡșȘȔȲȦȰª ©ǢȔȖǻȫȡȧȣȔȠ·ȓȦȰǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧª 
ǦȞȟȔȘȡǻȬȢȲ ȖȜȗȟȓȘȔǿ ȘȤȧȗȔ ȠȢȦȜȖȔȪǻȓ ǕȘȚș
ȥȔȠ ȢȕȤȔț ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȧȓȖǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡș
ȣȢțȕȔȖȟșȡȜȝ șȟșȠșȡȦǻȖ ȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȢȥȦǻ ǜȖȜȫȔȝȡȢ
ȣȤșȖȔȟȲȲȦȰ ȧ ȡȰȢȠȧ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡǻ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȢțȡȔȞȜ ȦȔ
ȡȔȪȠǻȨȢȟȢȗșȠȜȔȤȩșȦȜȣȡǻȨȢȟȰȞȟȢȤȣǻȥșȡȡǻȦȢȣȢȥȜ
ǙȡǻȣȤȢ ȣȢȤȢȗȜ ȗȢȤȜ ȥȦșȣ ȠȢȗȜȟȜ ȕȧȝȡȜȝ ȖǻȦșȤ
ȥȜȡǿ ȠȢȤș  ȗșȤȢȁȞȔ ȥȟȔȖȡȢȁ ȠȜȡȧȖȬȜȡȜ ǻȘșȔȟǻțȔȪǻȓ
ȞȢțȔȫȫȜȡȜ ©ǧȔȤȔȥȢȖȔȡǻȫª©ǶȖȔȡǤǻȘȞȢȖȔª©ǘȔȠȔȟǻȓª 
ȦȧȗȔȝȣȟȔȫțȔȤȢȠȔȡȦȜțȢȖȔȡȢȲǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȢȲǤȤȢȦș
ȚȜȦȦȰȢȖȔ ȣȔȠ·ȓȦȰ ǻ țȘȢȤȢȖȜȝ ȗȟȧțȘ ȡș ȘȔȲȦȰ țȔȕȧȦȜ
ȝ ȣȤȢ ǻȡ ȞȢȡȢȦȔȪǻȁ ȢȕȤȔțȧ ȡșȩȔȝ ǻ ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ
ȧ ȥȖȢȁȝ ȢȥȡȢȖǻ ȘșȭȢ ȣȤȜȦȟȧȠȟȲȲȦȰ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȧ
ǻȡȦȢȡȔȪǻȲ Ǯș Ȗ ©ǤȤȜȫȜȡȡǻȝª țȔȦȢȤȞȧǿȦȰȥȓ ȦșȠȔ
ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȣȢȠǻȚ©țȟȜȠȜªȠȢȖȜȦȰȕȜȥȖȢȁȠȜȫȧȚȜȠȜ
ȟȲȘȰȠȜ ©ȟȲȘșȫȧȚǻȁȁȁțȔȥȠǻȲȦȰª ȣȢȦǻȠȁȁȤȢțȖȜȡȧȦȢ
Ȗ ȟǻȤȜȫȡȜȩ ȖǻȘȥȦȧȣȔȩ ©ǟȔȦșȤȜȡȜª ©ǠȲȘș ȕ ȥȢȡȪș
țȔȥȦȧȣȜȟȜǴȞȕȜȠȔȟȜȥȜȟȧǮȢȕȥȜȤȢȦǻȡșȥȖǻȦȜȟȢª
ȤȤ —  ǤȤȜȥȦȤȔȥȡȔ ȥșȤȪșȠ ȖȜȥȦȤȔȚȘȔȡȔ
ȠȤǻȓ ȣȤȢ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȡȔ ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢ
ȧȥȞȟȔȘȡȲǿȦȰȥȓ ȖȔȗȔȡȡȓȠ ȢȥȦȤȔȩȢȠ ȣșȤșȘ ȠȢȚȟȜȖȢȲ
ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȲ ǻ ȦȔȠ ȧ ȤǻȘȡȢȠȧ ȞȤȔȁ ©ǜȟȔȓ ȘȢȟȓ ȠȢȚș
ȣȢȦǻȠȕȢȪǻȣȟȔȫșǦȜȤȢȦȧȧȥȲȘȜȟȲȘșȢȥȠǻȲȦȰª—
©ǢȔ Ȗǻȫȡȧ ȣȔȠ·ȓȦȰ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧª  ǫșȝ ȔȥȣșȞȦ
ȠȢȦȜȖȧ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȖȟȔȥȦȜȖȢ țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞȜȝ Ȕȟș
ȡȔȤȔțǻȝȢȗȢȦȤȔȗǻȫȡȢșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȜȝȥșȡȥȣȢȖ·ȓțȧǿȦȰȥȓ
ț ȢȥȢȕȜȥȦȢȲ ȕǻȢȗȤ ȞȢȡȞȤșȦȜȞȢȲ ©ǤȢȟșȦǻȖ ȕȜ >Ȗ
ǨȞȤȔȁȡȧ — ǥșȘ@ țȔ ȦȢȕȢȲ  ǧȔ ȩȦȢ ȣȤȜȖǻȦȔǿ"ª ©Ǵ
ȝȦȧȦȫȧȚȜȝȢȘȜȡȢȞȜȝǶȡȔǨȞȤȔȁȡǻǴȥȜȤȢȦȔȠǻȝ
ȗȢȟȧȕșǴȞǻȡȔȫȧȚȜȡǻª ©ǢǡȔȤȞșȖȜȫȧª 
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ǤȢȘȢȤȢȚǻ — ȠȔȟȜ ȕ ȤȢțȖǻȓȦȜ ȗșȦȰ ȣȢȘǻȕȡǻ
ȥȧȠȡǻȖȜ ȝ ȣȢȕȢȲȖȔȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȔ ȦȔȞȜ ȣȤȜȖǻȦȔȟȔ ȥȖȢȗȢ
ȣȢșȦȔ Ȗǻȡ ȕȧȖ ȘȢȥȦșȠșȡȡȢ ȡȔȤȢțȩȖȔȦ ǗȜȓȖȜȟȢȥȓ
ȭȢ ȡȔ ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡǻ ȕȔȗȔȦȢ ȟȲȘșȝ ȢȥǻȕȡȢ ȣȢȠǻȚ ȠȢ
ȟȢȘȘȲ ȦȔ ȚǻȡȢȪȦȖȢȠ ȞȢȦȤǻ țȡȔȟȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȦȖȢȤȜ
țȔȩȢȣȟȲȖȔȟȜȥȓ ȡȜȠȜ ȣșȤșȣȜȥȧȖȔȟȜ ȣȢȬȜȤȲȖȔȟȜ Ȗ
ȥȣȜȥȞȔȩ ǖȔ ȕǻȟȰȬș ȡȔ ȣȤșȖșȟȜȞȜȝ ȣȢȘȜȖ ǭșȖȫșȡȞȔ
Ȗǻȡ ȥȦȔȖ ©ȠȢȘȡȜȠ ȥșȤșȘ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȡȔȘȦȢ Ț ´ȧȞ
ȤȔȁȡȢȨǻȟȰȥȰȞȢȗȢµ ȣȔȡȥȦȖȔ ȝȢȗȢ ȡȔȖȣșȤșȕǻȝ țȔȣȤȢ
ȬȧȖȔȦȜȠȧȦȰ ȡȔ ȗȢȥȦȜȡȜ ǻ Ȗǻȡ ȡș țȤȔțȧ ȡȔȖȫȜȦȰȥȓ
´ȞȢȡȦȤȢȟȲȖȔȦȜµ Ȫșȝ ȣȤȢȪșȥª ǙțȲȕȔ Ƕ Ǧ   ǧȔ
Ȗȥș Ț ȡȔȖȫȜȦȰȥȓ — ǻ ȞȢȡȦȤȢȟȲȖȔȦȜ ǻ ȩȧȘȢȚȡȰȢ
ȢȥȠȜȥȟȲȖȔȦȜ ǧȖȢȤȜ ȡȔȣȜȥȔȡǻ ȣǻȘ ȖȤȔȚșȡȡȓȠ ȖǻȘ
ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȣȢșȦȜȫȡȜȝ ȣǻȘȥȧȠȢȞ ȪȰȢȗȢ
ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ—ȤȧȞȢȣȜȥȡȔțȕ©ǧȤȜȟǻȦȔª—țȔȥȖǻȘȫȜȟȜ
ȘȖȔ ȦǻȥȡȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ ȠǻȚ ȥȢȕȢȲ ǻȡȢȘǻ ȣșȤșȩȤșȥȡȜȩ
ȣȤȢȪșȥȜ ȧ ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȖȔȡȡǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ǦȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȠȢ
ȕȧȤȩȟȜȖȜȝțȡȔȫȡȢȲȠǻȤȢȲȥȦȤȜȕȞȢȣȢȘǻȕȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞ
ȣȢșȦȢȖȢȁ ȣȢȟǻȦ ȦȔ ȡȔȪ ȥȔȠȢȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ
ȝȢȗȢ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȝ ȡȔȪǻȢȥȢȨ ȠȜȥȟșȡȡȓ ȢȥȦȔȦȢȫȡș
ȖȜțȤǻȖȔȡȡȓ ȖǻȤȜ ȧ ȥȖȢȲ ȣȢȞȟȜȞȔȡǻȥȦȰ ȓȞ ȣȢșȦȔ
ȣȤȢȤȢȞȔ ȭȢ ȫȔȥȦȞȢȖȢ țȔȥȦȧȣȔǿ ǻȡȦȜȠȡș ©ȞȔȠșȤȡșª
ȣȢȫȧȦȦȓ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ǙȢȥȜȦȰ țȗȔȘȔȦȜ ȭȢ ȥȔȠș Ȗ Ȫǻ
ȤȢȞȜ ǻ ȣȢțȔ ȥȧȠȡǻȖȢȠ ȣǻȘ ȖȤȔȚșȡȡȓȠ ȣȢȕȔȫșȡȢȗȢ Ȗ
ǨȞȤȔȁȡǻȡȔȤȢȘȚȧȲȦȰȥȓȥȟȔȖȡȢțȖǻȥȡǻ©ǥȢțȤȜȦȔȠȢȗȜȟȔª
©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª ©ȞȢȠșȘǻȓª ©ǦȢȡª ©ǗșȟȜȞȜȝ
ȟȰȢȩª ©ǪȢȟȢȘȡȜȝ ǴȤª ©ǟȔȖȞȔțª ©ǴȞ ȧȠȤȧ ȦȢ
ȣȢȩȢȖȔȝȦșªȦȔǻȡ
ǗȢȘȡȢȫȔȥ ȧ ȡȔțȖȔȡȜȩ ȦȖȢȤȔȩ ȖǻȘȕȜȟȜȥȓ ȢțȡȔȞȜ
ȘȧȬșȖȡȢȁȞȤȜțȜȣȢșȦȔȕȢȟǻȥȡǻȤșȔȞȪǻȁȡȔȖȜȓȖȜȞȤȜȫȧȭȢȁ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȁ ȘȜȥȗȔȤȠȢȡǻȁ ©țȟȢȗȢ ȟȜȩȔª ȞȤǻȣȢȥȡȢȁ
ȡșȖȢȟǻ țȟȜȘȡǻȖ ȠȢȤȔȟȰȡȢȁ ȡȜȪȢȥȦǻ ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȜȩ
ȣȥșȖȘȢȣȔȦȤǻȢȦǻȖ ȞȢȦȤǻ ȟȜȪșȠǻȤȡȢ ©ȝȢȗȢ ȖǻȦȔȟȜ 
ǘȤȔȟȜȥȓ ȩȖȔȟȜȟȜª ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª  ǜȡȢȖȧ ȥȣȟȜȖȔǿ ǻ
țȔȗȢȥȦȤȲǿȦȰȥȓ ȠȢȦȜȖ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȭș ȡșȥȦșȤȣȡǻȬȢȁ ȡȔ
ȤǻȘȡǻȝ țșȠȟǻ ȣȢȠǻȚ țȡȢȖȧ Ț ȦȔȞȜ ©ȡș ȦȜȠȜª ȟȲȘȰȠȜ
ȘȔȤȠȔ ȭȢ ȦșȣșȤ țȘȔȖȔȟȢȥȰ ȕȜ ©ȥȖȢȁȠȜª ǫșȝ ȠȢȦȜȖ
ȡȔȕȜȤȔǿ Ȗ ȟǻȤȜȪǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȤȔȠȔȦȜțȠȧ ȦȔ șȞȥȣȤșȥǻȁ
ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȲȫȜȥȰ ȧ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡǻ ȢȕȤȔțȜ ȥșȤȪȓ
ȓȞș ©ȣȟȔȫș ȤȜȘȔǿ ȞȤȜȫȜȦȰ  ǡȢȖ ȘȜȦȓ ȗȢȟȢȘȡșª
©ǬȢȗȢȠșȡǻȦȓȚȞȢȫȢȗȢȠșȡǻȡȧȘȡȢª ȣȢȗȢȤǻȟȢȁȩȔȦȜ
ȣȧȥȦȞȜ ©ǜȔȖȢȤȢȚȜ Ƞșȡǻ ȖȢȟȩȖșª  ȕȧȤ·ȓȡȧȕȢȗȜȟȢȖȜ
©ǘȢȗȢȟȲª  ȕșțȦȔȟȔȡȡȢȗȢ ©ȘȢȚȜȖȔȡȡȓª ©ǡȜȡȔȲȦȰ
Șȡǻ ȠȜȡȔȲȦȰ ȡȢȫǻª  ȭȢȕ ȖȜȕȧȩȡȧȦȜ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻǿȲ Ȗ
ȠȢȦȢȤȢȬȡȢȠȧ ©ȖȜȦȦǻª ȢȘȜȡȢȞȢȁ ȥȢȖȜ ȧ ȥȣȢȖǻȘȔȟȰȡǻȝ
ȣȢșțǻȁ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª   — ȖȤȔȚȔȲȫȢȠȧ ȟǻȤȜȫȡȢȠȧ
ȘȢȞȧȠșȡȦǻȦȓȚȞȢȗȢȤȢțȫȔȤȧȖȔȡȡȓȕȢȟǻȥȡȢȗȢȘȧȩȢȖȡȢȗȢ
țȟȔȠȧȥȧȖȢȤȢȗȢȣȤȢțȤǻȡȡȓ©ǶȦșȣșȤȓȤȢțȕȜȦșǿǦșȤȪș
ȓȘȢȠ ȗȢȲ  Ƕ ȡș ȣȟȔȫȧ ȝ ȡș ȥȣǻȖȔȲ  Ǖ ȖȜȲ ȥȢȖȢȲª
ǧșȣșȤȣȢșȦȡǻȞȢȟȜȖȚșȡșȖșȤȡșȦȰȥȓ©ȥșȤȪșȠªȘȢȞȢȟ
ȥȖȢȁȩ ȣȢțǻȤȡȜȩ ȬȔȡȧȖȔȟȰȡȜȞǻȖ ©Ǣș ȟȲȘȜ Ȕ țȠǻȁª 
ȖǻȘȞȜȘȔȲȫȜȨȔȟȰȬȜȖȧȩȖȔȟȰȕȧȨȔȟȰȬȜȖȜȩȘȤȧțǻȖȖǻȡ
ȖǻȘȘȔǿ ȣșȤșȖȔȗȧ ȫșȥȡǻȝ ȡșȩȔȝ ǻ ȗǻȤȞǻȝ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ©Ƕ
ȡș țȡȔȲ Șș Șǻȡȧȥȓ  Ǚș ȓ ȣȤȜȗȢȤȡȧȥȓ  Ƕț ȞȜȠ ȕȧȘȧ
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ȤȢțȠȢȖȟȓȦȜ  ǟȢȗȢ ȤȢțȖȔȚȔȦȜ  Ƕ ȣșȤșȘ ȞȜȠ ȠȢȁ
ȘȧȠȜ  ǖȧȘȧ ȥȣȢȖǻȘȔȦȜ"ª ǨȦǻȠ ȥȣȤȔȖȚȡȓ ȕșțȡȔȘǻȝȡȔ
ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰǻȭșȫȜȗȔȟȔȣȢȣșȤșȘȧ
©ǗȡșȖȢȟǻȖȥȔȠȢȦǻªǭșȖȫșȡȞȢȪȰȢȗȢțȖȜȫȔȝȡȢȡș
ȠǻȗțȡȔȦȜȔȟșȘșȥȰȧȗȟȜȕȜȡǻȡșȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻȣșȤșȘȫȧȖȔȖ
ȥșȤȪș ȭșȠǻȟȢ ȖǻȭȧȖȔȟȢ ȭȢ ȣșȦșȤȕ ȫȧȚȜȡȔ — ȡș
ȢȥȦȔȡȡȓ Ȗ ȝȢȗȢ ȚȜȦȦǻ ǗȥȦȧȣ ȘȢ ©ǡȔȤ·ȓȡȜȫșȤȡȜȪǻª
ȢȥǻȡȰ țȔȣȢȫȔȦȞȢȖȧǿȠȢȦȜȖȖȢȤȢȚȢȗȢȖǻȦȤȧȘȢȟǻ
ȓȞȜȝ ©ȞȢȦȜȦȰª ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȡȔȫș ȣșȤșȞȢȦȜȣȢȟș
ȡș țȡȔȦȜ ȞȧȘȜ ©Ǩ ȓȞȢȠȧ ȞȤȔȲ Ƞșȡș țȔȩȢȖȔȲȦȰ 
Ǚș ȓ ȣȤȜȩȜȟȲȥȓ ȡȔȖǻȞȜ țȔȥȡȧ  ǟȢȟȜ ȡșȠȔ ȭȔȥȦȓ
ȡșȠȔ ȦȔȟȔȡȧ  ǢșȠȔ ȞȢȗȢ ȝ ȞȜȡȧȦȰ ȡǻȩȦȢ ȝ ȡș țȗȔ
ȘȔǿª ȤȤ —  ǗǻȘȘȔȡș ȦȧȦ ȦȓȚȞș ȣșȤșȘȫȧȦȦȓ
ȖǻȘȟȧȡȜȦȰȥȓ — ȖȚș ȓȞ ȚȜȖȔ ȟǻȤȜȫȡȔ ȤșȔȞȪǻȓ — țȔ
ȞǻȟȰȞȔ ȤȢȞǻȖ ȧ ȞȔțșȠȔȦȡȢȠȧ ȪȜȞȟǻ ©Ƕ ȓ țȗȔȘȔȖ ȥȖȢǿ
ȥșȟȢ  ǟȢȗȢ ȓ ȦȔȠ ȞȢȟȜ ȣȢȞȜȡȧȖ"  Ƕ ȕȔȦȰȞȢ ȝ ȠȔȦȜ
Ȗ ȘȢȠȢȖȜȡǻ  Ƕ ȚȔȟșȠ ȥșȤȪș țȔȣșȞȟȢȥȰ  ǮȢ ȡǻȞȢȠȧ
Ƞșȡș țȗȔȘȔȦȜª ©Ǣ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȧª  ǙȔȟǻ ȞȢȟȜ
ǻȠȣșȤȥȰȞȜȝ ȖǻȦșȤ țȔȡșȥș ȠȜȥȦȪȓȣșȤșȞȢȦȜȣȢȟș Ȗ ǻȭș
ȘȔȟșȞǻȬȧȘȔȟșȫǻȡȰȠȢȦȜȖȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȧȥȖǻȦǻțȔȕȧȦȢȥȦǻ
ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ ȤșȔȟȰȡȢȗȢȦȔȨǻȗȧȤȔȟȰȡȢȗȢ ȢȖǻȓȡȜȩȚȔȟșȠ
ȥȣȢȗȔȘǻȖ ȣȤȢ ȤǻȘȡȜȝ ȞȤȔȝ ȠȢȟȢȘǻȥȦȰ ȘȢȤȢȗȜȩ ȥșȤȪȲ
ȟȲȘșȝȤȔȘǻȥȦȰȦȖȢȤȫȢȥȦǻȣȤȢȦșȭyȖȡȰȢȗȢǼȖȔȟȦȢȠ
ȖǻȘǻȕȤȔȡȢȝȠȢȚȟȜȖȢȘȢȖǻȞȧȖȦȤȔȫșȡȢ—ȖȥșȡȔȕȜȤȔǿ
ȖȣȢșțǻȓȩȡȔȣȜȥȔȡȜȩ©ȖȡșȖȢȟǻȖȥȔȠȢȦǻªȘȢȠǻȡȔȡȦȡȢȁ
ȖȔȤǻȔȦȜȖȡȢȥȦǻ
ǤȤȜȤȢȘȡȢ ȭȢ ȡȔȝȣșȤȬș ȦȔ ȡȔȝȕșțȣȢȥșȤșȘȡǻȬș
ȖȜȓȖȡȲȲȦȰȥȓ ȤșȨȟșȞȥǻȁ ȥȧȦȢ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡǻ ȘșȣȤșȥȜȖȡǻ
ȘȧȬșȖȡǻ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȖȜȞȟȜȞȔȡǻ ȡȔȗȟȜȠ țȟȔȠȢȠ ȘȢȟǻ
ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȠ ȦȤȔȗǻțȠȧ ȡȢȖȜȩ ȢȕȥȦȔȖȜȡ ǻ ȕșțȖȜȩȢȘǻ
Ȗ ȪȜȩ ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȩ ©ǴȞ Țș ȚȜȦȜ  ǢȔ ȫȧȚȜȡǻ ȡȔ
ȥȔȠȢȦǻ"ª ©ǦȔȠȢȠȧ ȫȧȘȡȢ Ǖ Șș Ț ȘǻȦȜȥȰ"ª  
ǴȞ ȢȡȢȖȟșȡȜȝ țȔȣȟǻȘȡșȡȜȝ ȖȜȤȔțȡȜȠ ȟǻȤȜȫȡȜȠ ȡȔ
ȫȔȟȢȠ ȖȔȤǻȔȡȦ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȗȢ ȥȦȔȤȢȧȞȤ ©ȣȟȔȫȧª ȦȤș
ȡȢȥȧ ȟȓȠșȡȦȧ  ȥȣȤȜȝȠȔǿȦȰȥȓ ȠșȘȜȦȔȦȜȖȡȔ șȟșȗǻȓ
©ǜȔȤȢȥȟȜȬȟȓȩȜȦșȤȡȔȠȜª  ǢȜțȞȔȤȢțȣȔȫȟȜȖȜȩ
ȤȜȦȢȤȜȫȡȜȩ țȔȣȜȦȔȡȰ ©ǡȔȕȧȦȰ ȓ ȁȁ >©ȦȧȲ ȞȤȔȁȡȧª
ȦȢȕȦȢ ǨȞȤȔȁȡȧ — ǥșȘ@ ȡȔȖǻȞȜ  ǢȔȖǻȞȜ ȣȢȞȜȡȧȖ 
ǡȔȕȧȦȰ Ƞșȡǻ ȡș ȖșȤȡȧȦȜȥȰ  ǢǻȞȢȟȜ ȘȢȘȢȠȧ"ª  țȖșȤ
ȡșȡȜȩȘȢǖȢȗȔȡȔȤǻȞȔȡȰ ©ǧȓȚȞȢȠșȡǻȚȜȦȜª©ǦșȤȪș
ȬȜȤȢȞșǿ —  Ǣǻ ț ȞȜȠ ȣȢȘǻȟȜȦȜª ©Ǣș ȘȔȖ ǿȥȜ Ƞșȡǻ
ȘȢȟǻª ȦȔ ǻȡ  ȥȦȖȢȤȲȲȦȰ șȠȢȪǻȝȡȜȝ șȨșȞȦ ȡȔȗȡǻȦȔȡȡȓ
ȡȔȤȢȭȧȖȔȡȡȓ ȣȢȫȧȦȦȓ ȦȧȗȜ ȝ ȕșțȣȤȢȥȖǻȦȡȢȥȦǻ ȓȞș țȔ
ȖșȤȬȧǿȦȰȥȓ ȖǻȘȫȔȝȘȧȬȡȜȠ ȖȢȟȔȡȡȓȠ ȞȤȜȞȢȠ ȘȧȬǻ
©ǣ ǘȢȥȣȢȘȜ  ǙȔȝ Ƞșȡǻ ȩȢȫ ȗȟȓȡȧȦȰ  ǢȔ ȡȔȤȢȘ ȢȦȢȝ
ȧȕȜȦȜȝǢȔȦȧȲǨȞȤȔȝȡȧªǧȔȞȔȚȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰȣȔȡȧǿ
ȧȖǻȤȬȔȩ©ǡȢȖțȔȣȢȘȧȬȡșȢȥȦȧȣȜȟȜª©ǶȡșȕȢȡșȖȠȜȦș
ǻțȔȥȣȔȡǻȩȖȜȟǻª©ǗȡșȖȢȟǻȖȥȔȠȢȦǻȡșȠȔǿªǡȢȦȜȖȢȠ
ȣȤȜȤșȫșȡȢȥȦǻȡȔȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰǻȭșȣǻȘȥȜȟșȡȜȠȦȧȗȢȲțȔ
ȘȔȖȡǻȠȡșȖǻȘȕȧȦȜȠȞȢȩȔȡȡȓȠȥȧȗȢȟȢȥȡǻțȡȜȠȜǻȡȦȜȠȡǻ
ȣȢșțǻȁȣȤȜȥȖȓȫșȡǻǘǜȔȞȤșȖȥȰȞǻȝ—©ǘǜªȦȔ©ǴȞȕȜ
țȢȥȦȤǻȟȜȥȓȠȜțȡȢȖȧª
ǢǬȔȠȔȦȔȔȡȔȟǻțȧȲȫȜȖǻȤȬ©ǜȔȤȢȥȟȜȬȟȓȩȜȦșȤ
ȡȔȠȜª țȔțȡȔȫȔǿ ȭȢ Ȗ ȡȰȢȠȧ ȘȢȘȔȠȢ ȦȔȞȢȚ ǻ Ȗ ǻȡ

ȭȢȝȡȢ țȗȔȘȔȡȜȩ ȦȖȢȤȔȩ  ȥȦȔȡ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȗșȤȢȓ țȧȠȢȖȟșȡȢ ȖȢȤȢȚȜȠȜ ȞȢȡȞȤșȦȡȜȠȜ țȢȖȡǻȬȡǻȠȜ
ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȠȜ©ȣȤȜȠȧȥȢȖȜȠȖȜȗȡȔȡȡȜȪȦȖȢȠȡșȖȢȟșȲª
Ȕ ȡș ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȲ Șȟȓ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȖȔȡȡȓ
©ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȲ ȖǻȘȫȧȚșȡǻȥȦȲ ȖǻȘȘȔȟșȡǻȥȦȲ ȗșȤȢȓ ȖǻȘ
ȥȖǻȦȧȟȲȘșȝªȓȞȣȤȜȠǻȤȢȠȧȣȢșțǻȓȩȦȢȗȢȚȣșȤǻȢȘȧ
©ǤȤȢȤȢȞªȔȕȢ©ǣȗȡǻȗȢȤȓȦȰȠȧțɢғȞȔȗȤȔǿª ǬȔȠȔȦȔǢ
©ǜȔȤȢȥȟȜȬȟȓȩȜȦșȤȡȔȠȜªǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǬȔȠȔȦȔǢ
Ǧ   ǴȞȭȢ Ȗ ȣșȤȬȢȠȧ ȖȜȣȔȘȞȧ ȠȢȦȜȖ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȪǻȟȞȢȠ țȔȞȢȤǻȡșȡȢ ȧ ȤșȔȟǻȓȩ ȘǻȝȥȡȢȥȦǻ ȚȜȦȦǿȖȢȁ
ȣȤȔȞȦȜȞȜ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ȦȢ Ȗ ȘȤȧȗȢȠȧ Ȗǻȡ ȩȢȫȔ ȝ ȡș ȣȢ
țȕȔȖȟșȡȜȝ ȣșȖȡȜȩ ȢțȡȔȞ ȪȜȩ ȤșȔȟǻȝ ǙȡǻȣȤȢ ȪȔȤ —
©ǤȤȢȤȢȞªǻȠȢȖǻȤȡȔȞȔȤȦȜȡȔȕȔȟȧȖȣȔȡȥȰȞǻȝȥȔȘȜȕǻ—
©ǣȗȡǻ ȗȢȤȓȦȰª  Ȗȥș Ț ȕȔȟȔȡȥȧǿ ȡȔ ȣȢȗȤȔȡȜȫȫǻ ȠǻȚ
șȠȣǻȤȜȫȡȢȲ șȞțȜȥȦșȡȪǻǿȲ ǻ ȦȜȠ ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȜȠ ȔȡȢ
ȡǻȠȡȜȠ ©ǬȜȠȢȥȰª ȭȢ ȝȢȗȢ ǡ ǘȔȝȘșǼǼșȤ ȢțȡȔȫȧǿ ȓȞ
ȕșțȢȥȢȕȢȖșGDV0DQQ
ǗȧȞȤȣȢșȦȜȫȡȢǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡǻȝȦȤȔȘȜȪǻȁȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȓȞȣșȤșȘȧȠȢȖȜȘȧȩȢȖȡȢȗȢȥȔȠȢțȔȗȟȜȕȟșȡȡȓȥȔȠȢȣǻțȡȔȡȡȓ
ȖȕȔȫȔȟȢȥȓ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȫȜȡȡȜȞȔȩ ȦȔȞ țȔ Ǘ ǤșȦȤȢȖȜȠ ȧ
ǦȞȢȖȢȤȢȘȜ ©Ȫș ȣȤȢȣȢȖǻȘȰ ȘȜȞȢȁ ǻțȢȟȰȢȖȔȡȢȁ ȥȔȠȢȦȜ
ȢȘǻȤȖȔȡȢȥȦǻȢȘțșȠȟǻ!ȣȢȖȥȓȞȫȔȥȡȢȗȢȠȔȡȘȤȧȖȔȡȡȓ
ǟȧȟǻȬ!ȦșȠȧ´ȣȧȥȦȜȡǻµ´ȣȤȜȤȢȘȜµ´ȥȔȠȢȦȜµțȖ·ȓțȧǿ
ț ȦșȠȢȲ ȩȧȦȢȤȓȡȥȰȞȢȗȢ ȚȜȦȦȓª ǤșȦȤȢȖ Ǘ ǟȧȟǻȬ
ȩȧȦȢȤȓȡȜȡ  ǪȤȢȡǻȞȔ ǨȞȤȔȁȡȔ ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȜȝ
ȥȣȔȘȢȞ ȥȦȢȟǻȦȰ ǟ  ǗȜȣ — Ǧ   ǭșȖ
ȫșȡȞȢȖǻ Ț ȡș ȖȜȣȔȟȢ ȣȤȔȖȔ ȡȔ ȖȜȕǻȤ ȝȢȗȢ ȘȤȔȠȧ
©ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰȡȔȫȧȚȜȡǻªȕȧȟȢȖȜțȡȔȫșȡȢȝȣȤȜȥȧȘȚșȡȢ
țȢȞȢȟȔ țȢȖȡǻȬȡǻȠȜ ǻ ȦȢ ȖȢȤȢȚȜȠȜ ȥȜȟȔȠȜ — DE
,PSHULXPȢȥȦȔȡȡȓȣȢǿȘȡȧȖȔȟȔȖȥȢȕǻȡȔȫȔȟȔȧțȔȗȔȟȰȡșȡș
ȦȔ ȞȢȡȞȤșȦȡȢȢȥȢȕȜȥȦș ȪȔȤ  ȣȢțǻȤȡȢ ȡȔȘȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡș
ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ ȬȢȖǻȡǻȥȦȜȫȡș ȖșȟȜȞȢȘșȤȚȔȖȡȜȪȰȞș  ǻ
ȤșȔȟȰȡȢ ȔȡȦȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡș ȭȢȘȢ ©ȫȧȚȢȣȟșȠǻȡȡȜȩª
ȥȦȤȔȩǻȦȟȜȖȢȠșȩȔȡǻȫȡȧ ȕșțȘȧȬȡǻȥȦȰ ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȡȢȁ
ȥȜȥȦșȠȜ ǻ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ȚȜȖȜȩ ©țȟȜȩ ȟȲȘșȝª ǜȖǻȘȥȜ —
ȤȢțȠȔȁȦǻȥȦȰ ȕȔȗȔȦȢȖșȞȦȢȤȡǻȥȦȰ ȣȢșȦȢȖȜȩ șȠȢȪǻȝȡȜȩ
ȤșȔȞȪǻȝ ȡȔ ȥȖȢȲ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ȡȔȤǻȞȔȡȡȓ ȦȢ ȡȔ ȘȢȟȲ
ȡȔ ǖȢȗȔ ©ǜȔȤȢȥȟȜ ȬȟȓȩȜ ȦșȤȡȔȠȜª  ȦȢ ȡȔ ©ȘȢȕȤȜȩª
ȟȲȘșȝ ȞȢȦȤǻ ©ǻ ȢȞȤȔȘȧȦȰ ȚȔȟȞȧȲȫȜ  ǤȟȔȫȧȫȜ
ȢȥȧȘȓȦȰª ©Ǣș ȦȔȞ Ȧǻȁ ȖȢȤȢȗȜª  ȦȜȩ ȭȢ ȞȢȟȜȥȰ
©ȕȤȔȦȔȟȜȥȰ ȥșȥȦȤȜȟȜȥȰ țȢ ȠȡȢȲ  ǤȢȞȜ ȠȢȖ ȩȠȔȤȔ
ȤȢțǻȝȬȟȜȥȰª ©Ƕ țȡȢȖ Ƞșȡǻ ȡș ȣȤȜȖșțȟȔª  ȦȢ ȡȔ
©ȖȢȤȢȗǻȖª ȓȞǻ ©Ȗ ȕȔȗȡȢ ȣȢȗȔȡș țȔȩȢȖȔȟȜ !  ǡȢȲ
ȞȢȟȜȥȰȥȖȓȦȧȲȘȧȬȧªȔȤȔțȢȠǻȡȔȥȔȠȢȗȢȥșȕș—țȔ
Ȧș ȭȢ ©ȚȜȖȧȫȜ  ǜ ȟȲȘȰȠȜ Ȗ ȣȔȥȞȧȘǻ ȢȣȔȥȞȧȘȜȖ  Ƕ
ȘȧȬȧȫȜȥȦȧȲª ©ǬȜȦȢȡșȘȢȟȓȦȔȡșȖȢȟȓª 
ǕȡȦȜȦșțȢȲ ȡȔȤǻȞȔȡȡȓȠ ȥȣȔȟȔȩȔȠ ȗȡǻȖȧ ȦȔ ȢȕȤȔțȜ
Ȗ ȡșȖǻȟȰȡȜȪȰȞȜȩ ȣȢșțǻȓȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȥȦȔȲȦȰ ȧȣșȤȬș
ȖȜȤȔțȡȢȖȜȓȖȟșȡǻȖȪȜȞȟǻ©ǗȞȔțșȠȔȦǻªȤșȟǻȗȡȔȥȦȤȢȁ
ȠȢȟȜȦȢȖȡǻ ȤșȨȟșȞȥǻȁ ©ǡȢȟȲȥȓ ǘȢȥȣȢȘȜ ȠȢȟȲȥȰ 
ǪȖȔȟȜȦȰ Ȧșȕș ȡș ȣșȤșȥȦȔȡȧª ©Ǣ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȧª 
ǗǻȤȔ țȠǻȪȡȲǿ ȘȧȬȧ ȣȢșȦȔ Ȗ ȥȣȧȥȦȢȬȟȜȖǻȝ ȞȔțșȠȔȦȡǻȝ
ȥȔȠȢȦǻȡȔȘȔǿȥȜȟȜȘȟȓȥȣȤȢȦȜȖȧȣșȤșȘțȔȗȤȢțȢȲȖȦȤȔȦȜ

ǦǕǡǣǧǢǶǦǧǱ

ȡȔȝȘȢȤȢȚȫȢȗȢ ©ǪȢȟȢȡș ȥșȤȪș ȓȞ țȗȔȘȔȲ  ǮȢ ȡș Ȗ
ǨȞȤȔȝȡǻ ȣȢȩȢȖȔȲȦȰ  ǮȢ ȡș Ȗ ǨȞȤȔȝȡǻ ȕȧȘȧ ȚȜȦȰ 
ǠȲȘșȝǻǘȢȥȣȢȘȔȟȲȕȜȦȰª—©ǗȡșȖȢȟǻȦȓȚȞȢȩȢȫȔȝ
ȖȢȟǻª ȘȟȓȢȘȡȢțȡȔȫȡȢȗȢȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢȖȜȕȢȤȧȖȠșȚȢȖǻȝ
ȥȜȦȧȔȪǻȁ ©ȡșȢȘȡȔȞȢȖȢ Ƞșȡǻ !  ǣȩ ȡș ȢȘȡȔȞȢȖȢ
Ƞșȡǻª ©ǡșȡǻ ȢȘȡȔȞȢȖȢ ȫȜ ȕȧȘȧª  ǜȔ ȡșȟȲȘȥȰȞȜȩ
ȧȠȢȖ ©ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȡȔȫȧȚȜȡǻª ǭșȖȫșȡȞȢ țȕșȤǻȗȔǿ
ȟȲȘȓȡǻȥȦȰțȘȔȦȡǻȥȦȰ©ȥșȤȪșȤȢțȣȢȖȜȦȜªȖǻȘȞȤȜȦȜȝȢȗȢ
Șȟȓ ȥȣǻȖȫȧȦȦȓ ȦȓȚȞǻȝ ȥȜȤǻȦȥȰȞǻȝ ȘȢȟǻ ȦȔ ȕșțȦȔȟȔȡȡȲ
©ǶȡȬȢȗȢª — ȢȘȜȡȢȞȢȁ ȘǻȖȫȜȡȜ țȗȔȘȧȖȔȡǻ ȖȜȭș ȖǻȤȬǻ
©ǣȝ ȢȘȡȔ ȓ ȢȘȡȔª ©ǣȝ ȧȠșȤ ȥȦȔȤȜȝ ȕȔȦȰȞȢª  ȕǻȘȡȢȁ
ȥȜȤǻȦȞȜ ȫȜǿȲ ǿȘȜȡȢȲ ȖȦǻȩȢȲ ȡȔ ǗșȟȜȞȘșȡȰ ǿ Ȧș ȭȢ
ȖȢȡȔ ©Ȗ ȣȢȣȔ ȢȕǻȘȔȟȔª ©ǢȔ ǗșȟȜȞȘșȡȰ ȡȔ ȥȢȟȢȠǻª 
țȔȞȜȡȧȦȢȗȢ Ȗ ȫȧȚȜȡșȪȰȞȧ ȠȢȥȞȔȟȰȥȰȞȧ ȘȔȟșȫǻȡȰ
țșȠȟȓȞȔȠȔȦȤȢȥȔ ©Ǣȧ ȭȢ ȕ țȘȔȖȔȟȢȥȓ ȥȟȢȖȔª 
ȥȧȠȡȜȠ ȥȣȢȗȔȘȢȠ ȣȤȢ ȥȖȢǿ ȥȜȤǻȦȥȰȞș ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ ǻ
ȚȜȦȦǿȖȧȥȔȠȢȦȧȤșțȢȡȧǿȖȘȧȬǻȣȢșȦȔȕșțȣȤȜȦȧȟȰȡǻȥȦȰ
ȥȔȠȢȦȡȰȢȗȢ ȩȟȢȣȫȜȞȔ ȣǻȘ ȦȜȡȢȠ — ©ȠȢȖ ȢȘǻȤȖȔȟȢȥȰ
ȢȘ ȗǻȟȟǻª ©Ƕ țȢȟȢȦȢȁ ȝ ȘȢȤȢȗȢȁª  ǥȓȦȧǿ ȖǻȘ ȤȢțȣȔȫȧ
ȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ ȡșȩȔȝ ǻ ȡȔ ȖǻȘȘȔȟǻ ț ȘȧȬșȖȡȢ ȝ ȘȧȩȢȖȡȢ
ȕȟȜțȰȞȜȠȜ ȟȲȘȰȠȜ — ȣȢȥȟȔȡȡȓ ȘȢ ǩ ǠȔțȔȤșȖȥȰȞȢȗȢ
©ǢșȘȢȘȢȠȧȖȡȢȫǻȝȘȧȫȜª ȦȔǡǠȔțȔȤșȖȥȰȞȢȗȢȓȞȜȝ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȤȜȥȟȔȖ țȢȞȤ ȦȖȢȤȜ ©ȣȢșȦȔ ȡȔȬȢȗȢª —
ȧȟȲȕȟșȡȢȗȢ ǡ ǠșȤȠȢȡȦȢȖȔ ©ǡșȡǻ țȘȔǿȦȰȥȓ ȓ ȡș
țȡȔȲª ȥȣȢȖǻȘȔȟȰȡȜȝȖǻȤȬ©ǕǣǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª—
ȖǻȡțȔȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȢȲǗǦȠǻȟȓȡȥȰȞȢȁ©țȢȥȡȢȖȡȜȠ
ȠȢȦȜȖȢȠ—ǖȢȚȢȁ ȔȭșȕǻȟȰȬș—ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȞȔȤȜ!
ȣȢǿȘȡȧǿȠȢȦȜȖȜȚȢȤȥȦȢȞȢȁ—țȠȔȟȞȧȝȘȢȢȥȦȔȡȞȧ—
ȬȞȢȟȜ ȚȜȦȦȓ ȦȔ ȠȧȚȡȢȥȦǻ ȝ ȡșțȟȔȠȡȢȥȦǻ ȖȜȥȢȞȢȗȢ
ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ Șȧȩȧ ȭȢ ȚȜȖș ȦȖȢȤșȡȡȓȠ ǻ ȡȔȘǻǿȲ ȡȔ ȖȜ
țȖȢȟșȡȡȓª ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǦ 
ǙȢȥȟǻȘȡȜȞȜ țȘȔȖȡȔ țȔȖȖȔȚȜȟȜ ȖȔȤǻȔȦȜȖȡǻȥȦȰ ȓȞ
ȢȘȡȧțȣȤȜȠǻȦȡȜȩȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȢșȦȜȞȜ
ȣȢȖȦȢȤȲȖȔȡǻȥȦȰ țȔ ȢțȡȔȫșȡȡȓȠ ǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȢȁ —
©ȞȤȧȗȢȢȕǻȗª  ȡȜțȞȜ ȘȢȠǻȡȔȡȦȡȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ ǻ ȠȢȦȜȖǻȖ
ȓȞǻ ©ȣșȤșȦǻȞȔȲȦȰª ǻț ȣȢșțǻȝ ȣȢȣșȤșȘȡǻȩ ȟǻȦ ȘȢ
ȣǻțȡǻȬȜȩ ǗȔȤȦȢ ȖȦȢȫȡȜȦȜ ȭȢ ȣȤȢȪșȥ ȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ
ȡȔȝȫȔȥȦǻȬș ȡș ȦȔȞ Ȗ ǻȡ ȓȞ ȧ ȞȢȖȔȤǻȔȦȜȖȡǻȝ ȖșȤȥǻȁ
ȦȢȕȦȢ ȠȢȦȜȖ ȢȕȤȔț  ȡș ȣȤȢȥȦȢ ȣȢȖȦȢȤȲǿȦȰȥȓ Ȕ
ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓ țȕȔȗȔȫȧȲȫȜȥȰ ȡȢȖȜȠȜ ȥșȡȥȢȖȜȠȜ
ȝ șȠȢȪǻȝȡȜȠȜ ȢȕșȤȦȢȡȔȠȜ țȗǻȘȡȢ țǻ țȠǻȡșȡȜȠȜ —
ȗȤȔȡȜȫȡȢ șȞȥȦȤșȠȔȟȰȡȜȠȜ — ȧȠȢȖȔȠȜ ȣȢșȦȢȖȢȗȢ
ȚȜȦȦȓ ǻ ȝȢȗȢ ȡȔȥȦȤȢȓȠȜ ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȖȔȡȡȓȠ ǦȦȢȥȢȖȡȢ
ȠȢȦȜȖȧȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȪșȝȣȤȢȪșȥȖȜȤȔțȡȢȣȤȢȥȦșȚȧǿȦȰȥȓ
ȡȔ ȣȤȜȞȟȔȘǻ ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȡș ȕȧȘș ȣșȤșȕǻȟȰȬșȡȡȓȠ
ȥȞȔțȔȦȜ—țȤȢȭșȡȡȓȘȖȢǿȘȜȡȢȗȢȠȢȦȜȖȧ©ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȡȔȫȧȚȜȡǻª ț ȦșȠȢȲ ǨȞȤȔȁȡȜ ǧȔȞ ȥȟȜȖș ȣșȤșȥȣǻȖȢȠ
țȗȔȘȧȖȔȡȢȗȢ ȖȜȭș ȘȔȖȡȰȢȗȢ ȭș ȘȢȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȗȢ
ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©Ǣ ǡȔȤȞșȖȜȫȧª   ȕȤȜȡȓȦȰ ȣȢȫȔȦȞȢȖǻ
ȤȓȘȞȜȢȘȡǻǿȁțȤȔȡȡǻȩ ȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢ—ȘȤȧȗȔȣȢȟ 
ȣȢșțǻȝ ȣșȤǻȢȘȧ țȔȥȟȔȡȡȓ ©Ǣș ȗȤǻǿ ȥȢȡȪș ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ 
ǕȘȢȠȔȡȔȘȦȢȖȚșȣșȞȟȢǡșȡǻȡșȖșȥșȟȢȕȧȟȢǞȡȔ
ȡȔȬǻȝ ȥȟȔȖȡǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǢǻȩȦȢ ȟȲȕȜȖ Ƞșȡș ȖǻȦȔȖ  Ƕ
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ȓ ȩȜȟȜȖȥȓ ȡǻ ȘȢ ȞȢȗȢª ©Ǣș ȗȤǻǿ ȥȢȡȪș ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª 
ǗȢȘȡȢȫȔȥ ȦȧȦ ȢțȡȔȫȧǿȦȰȥȓ ȝ ȡȢȖȜȝ ȠȢȠșȡȦ ȓȞȢȗȢ ȡș
ȕȧȟȢ Ȗ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©Ǣ ǡȔȤȞșȖȜȫȧª ǻ ȓȞȜȝ ȣșȤșȠȜȞȔǿ
ȫȜȦȔȪȰȞȧȣȔȠ·ȓȦȰȧȚșȡȔȖǻȤȬ©ǧȤȜȟǻȦȔª—ȠȢȠșȡȦ
ȥȢȪ ȣȤȜȤȢȘȜ ȣȢșȦȢȖȢȁ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȫǻȦȞȢȁ ȔȘȤșȥȔȪǻȁ
ȝȢȗȢ ȥȧȠȡȜȩ ȥȣȢȗȔȘǻȖ ©ǖȟȧȞȔȖ ȥȢȕǻ ȠȢȟȜȖȥȓ ǖȢȗȧ 
ǧȔ ȟȲȦș ȣȔȡȥȦȖȢ ȣȤȢȞȟȜȡȔȖª ǙȔȟȰȬȢȗȢ ȣȢȗȟȜȕȟșȡȡȓ
Ȫșȝ ȥȢȪȠȢȤȔȟȰȡȜȝ ȔȥȣșȞȦ ȡȔȕȧȖȔǿ ȧ ȖǻȤȬǻ ȣșȤȬȜȩ
țȔȥȟȔȡȫȜȩȟǻȦ©ǶȖȜȤǻȥȓȡȔȫȧȚȜȡǻª  ǤȢȤǻȖȡȲȲȫȜ
ȝȢȗȢțȣȢșțǻǿȲ©ǢșȗȤǻǿȥȢȡȪșȡȔȫȧȚȜȡǻªțȔȖȖȔȚȧǿȠȢ
ȁȩȡȲ țȔȥȔȘȡȜȫȧ ȖǻȘȠǻȡȡǻȥȦȰ ȧ ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡǻ ȘȧȠȞȜ Ǩ
ȤȔȡǻȬȢȠȧ ȖǻȤȬǻ ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ ǻȘș ȖǻȘ țȔȗȢȥȦȤșȡȡȓ ȘȢ
ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȣȤȜȠȜȤșȡȡȓ ǻț ȥȜȦȧȔȪǻǿȲ ȞȢȡȪșȡȦȤȔȪǻȲ
ȡșȗȔȦȜȖȡȜȩ ȤȢțȘȧȠǻȖ ©ǢǻȗȘș ȡșȖșȥșȟȢ Ƞșȡǻ  ǧȔ
ȠȔȕȧȦȰȖșȥșȟȢȝȡșȕȧȘșǶȡȔǨȞȤȔȝȡǻȘȢȕȤǻȟȲȘș
ǣȦȚș ȦȔȞȜ ȝ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª  ȤǻțȞȢ țȠǻȡȲǿ șȠȢȪǻȝȡș
ȖǻȘȣȤȧȚșȡȡȓ©ǪȢȦǻȟȢȥȓȕªȦȢȕȦȢȣȢȣȤȜȖȥșȩȢȦǻȟȢȥȰ
ȕȜ ȣȢȖșȤȡȧȦȜȥȓ ȕȢȘȔȝ țȔȘȟȓ ȦȢȗȢ ©ȭȢȕ ȡș ȤȢȕȜȟȜ
ȠȢȥȞȔȟǻ  ǧȤȧȡȜ ǻț ȘșȤșȖȔ ȫȧȚȢȗȢª Ȕ ȡǻ — ȦȢ ȡșȩȔȝ
ȕȜ ©ȩȢȫ ȞȤȜȩȢȦȞȧ țșȠȟǻ  ǶțțȔ ǙȡǻȣȤȔ ȠȢȗȢ ȥȖȓȦȢȗȢ 
ǦȖȓȦǻȁȖǻȦȤȜȣȤȜȡșȥȟȜǧȔȝȕǻȟȰȬȡǻȫȢȗȢª
Ǩ ȣȤȢȦȜȟșȚȡȢȠȧ ȡȔȣȤȓȠǻ ȤȢțȖȜȖȔȲȦȰȥȓ ȣȢșȦȜȫȡȔ
ȘȧȠȞȔ ǻ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȥȲȚșȦ ȧ ȖǻȤȬǻ ©Ƕ ȖȜȤǻȥ
ȓ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª — ȖǻȘ ȡșȖǻȟȰȡȜȪȰȞȢȁ ȠȤǻȁ ȣȤȢ ǨȞȤȔȁȡȧ
ȘȢ ȡșȣȤȜȖȔȕȟȜȖȜȩ ȫȔȥȢȠ ȠȢȦȢȤȢȬȡȜȩ ȞȔȤȦȜȡ ȥȢȪ
ȤșȔȟȰȡȢȥȦǻ ǦȖȢȲ Ȧȧȗȧ ȝ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȦȔȠȧǿ ȡș ǻȘȜȟǻȫȡȜȠȜ ȞȔȤȦȜȡȔȠȜ ȧȓȖȡȢȁ
ǨȞȤȔȁȡȜȘș©ȥȞȤǻțȰțȘȔǿȦȰȥȓȟȲȕȢȦȜȩȢªȘș©ȥȦȔȤȜȝ
ǙȡǻȣȤȢ  ǢșȡȔȫș Ȗ ȠȢȟȢȪǻ ȘȜȦȜȡȔª — Ȗǻȡ ȦȔȠȧǿ ȁȩ
ȚȢȤȥȦȢȞȢȲ ȣȤȔȖȘȢȲ ȥȖȢȁȩ ȥȣȢȗȔȘǻȖ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ ȥȔȠ
ȕȔȫȜȖȡȔȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡǻȣȔȡȭȜȡȔȟȲȘȜ©ȧȓȤȠȔȩª©ȣȔȡȜ
ȟȧȞȔȖǻª ǮȢ ȝ ȞȔțȔȦȜ ©ȣȢȗȔȡȢ ȘȧȚș ȥȦȤȔȩ ȣȢȗȔȡȢª
ȣȤȢȣȔȘȔȦȰ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ ©Ȗ ȢȪǻȝ ȣȧȥȦȜȡǻª ȧ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȝ ȕșțȡȔȘǻȁ — ©Ȕ ȭș ȣȢȗȔȡȬș ȡȔ ǨȞȤȔȝȡǻ  ǙȜȖȜȦȜȥȰ
ȣȟȔȞȔȦȰ — ǻ ȠȢȖȫȔȦȰª ǧȔȞǻ ȢțȡȔȫșȡȡȓ ȓȞ ©ȥȟȔȖȡȔȓ
ȞȤȔȁȡȔª©ȡȔȝȞȤȔȭșǿȥșȟȢª©ȩȢȤȢȬșȥșȟȢªțȔȕȔȤȖȟȲǿ
ȗǻȤȞȔ ǻȤȢȡǻȓ ȣȔȤȔȘȢȞȥȔȟȰȡȜȠ ȫȜȡȢȠ Ȕȟș țȔ țȔȞȢȡȢȠ
ȣȤȔȖȘȜ ȖȢȡȜȞȢȤșȟȲȲȦȰȧȣȢșȦȢȖǻȝȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻț©ȫȧ
ȚȜȠȞȤȔǿȠª©ȫȧȚȜȡȢȲª
ǗǻȘȦȔȞ ȞȔȦșȗȢȤǻȓ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȖȜȓȖȡȲǿ ȣȢȤȓȘ ț șȞ
țȜȥȦșȡȪǻȝȡȜȠȦȔȞȢȚȥȢȪǻȡȔȪǻȢȥȢȨțȠǻȥȦȡȔȕȧȖȔȲȫȜ
țȡȔȫșȡȡȓȣȢȥȦǻȝȡȢȗȢȫȜȡȡȜȞȔșȠȢȪǻȝȡȢȗȢȞȔȦȔȟǻțȔȦȢȤȔȖ
ȦȓȗȟȢȠȧȣȤȢȪșȥǻȞȤȜȦȢȥȠȜȥȟșȡȡȓȣȢșȦȢȠȣȢȦȖȢȤȡȢȥȦșȝ
ȧȞȤ ȥȢȪǻȧȠȧ ȦȔ ȝȢȗȢ ȔȡȦȜȗșȤȢȁȖ ȧ ȓȞȢȠȧ ȝ ȣȢȠǻȚ
ȓȞȜȠȜǭșȖȫșȡȞȢțȔȖȚȘȜȣȢȫȧȖȔȖȥȓȫȧȚȜȠǻȥȔȠȢȦȡǻȠ
ǫȓ ȦȓȗȟǻȥȦȰ țȔȕșțȣșȫȧǿȦȰȥȓ ȦȜȠ ȭȢ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȝ
ȣȢșțǻȓȠțȔȥȟȔȡȫȜȩȤȢȞǻȖ ©ǶȖȜȤǻȥȓȡȔȫȧȚȜȡǻª©ǤǦª
©ǴȞȕȜ ȖȜ țȡȔȟȜ ȣȔȡȜȫǻª ȦȔ ǻȡ  ȠȢȦȜȖ ©ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ
ȡȔȫȧȚȜȡǻª ȓȞ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ȖǻȘȫȧȚșȡȢȥȦǻ ȘȧȩȢȖȡȢȁ
ȦȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰȡȔȫȧȚȜȡǻ©ȫȧȚǻȝªǻȡȔ
ȫȧȚȜȡǻ ©ȥȖȢȁȝª ȖȜțȡȔȫȔǿ ȁȩȡȲ ȨȧȡȞȪǻȲ ȥȖȢǿȤǻȘȡȢȁ
ȣȢǿȘȡȔȟȰȡȢȁ ȟȔȡȞȜ ȠǻȚ ȖȜȦȦȓȠ ȥȢȖȜ ȣșȤǻȢȘȧ ©ȦȤȰȢȩ
ȟǻȦªǻȦȜȠȭȢȕȧȟȢȡȔȣȜȥȔȡȢȣǻȥȟȓȣȢȖșȤȡșȡȡȓțȢȞȤ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȣǻȘ ȖȤȔȚșȡȡȓȠ ȢȥȦȔȡȡȰȢȁ   ȣȢȘȢȤȢȚǻ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ
©ǦȢȡ—ǢȔȣȔȡȭȜȡǻȣȬșȡȜȪȲȚȔȟȔª©ǴȡșȡșțȘȧȚȔȲ
ȡǻȖȤȢȞȧª ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ ǶǿțșȞǻȁȟȲ ǘȟȔȖȔ ª ©ǦȖǻȦș
ȓȥȡȜȝ ǦȖǻȦș ȦȜȩȜȝª ©ǣ ȟȲȘȜ ȟȲȘȜ ȡșȕȢȤȔȞȜª ©Ƕ
ȘșȡȰǻȘșǻȡǻȫǻȘșª©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª 
©Ǵ ȡș ȢȘȜȡȢȞȜȝ ǿ ț ȞȜȠ Ȗ ȥȖǻȦǻ ȚȜȦȰª ǤȢșȦȔ
ȗȡǻȦȜȟȔ ȗǻȤȞȔ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ ȥȣȧȥȦȢȬȟȜȖȔ ȝ
ȦȓȚȞȔȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰȫȧȚȜȡȜȡșȖȢȟǻȖȢȤȢȚȜȩȢȕȥȦȔȖȜȡ
ǢșȟșȗȬȜȠȕȧȖȦȓȗȔȤȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȦȖȢȤȫȢȥȦǻȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȗșȡǻȔȟȰȡȢȥȦǻ ǴȞȭȢ ȣȤȔȖȘȔ ȭȢ ȗșȡǻȝ ǻ ȟȜȩȢȘǻȝȥȦȖȢ
ȡșȥȧȠǻȥȡǻȦȢȗșȡǻȝǻȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ—ȡșȤȢțȘǻȟȰȡǻǖȢȦȧȦ
ȡȔȝǻȡȦȜȠȡǻȬȜȝȠȢȠșȡȦȡȔȤȢȘȚșȡȡȓȠȜȥȦȖȔ—ȣȢȘǻȕȡȢ
ȘȢ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ȘȜȦȜȡȜ ȨșȡȢȠșȡ ȘȢȦȜȞȧ șȞțȜȥȦșȡȪǻȁ
ȟȲȘȜȡȜȠȜȥȦȪȓ ț ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȢȲ ȦȔȁȡȢȲ ȦȖȢȤșȡȡȓ
ǧȢȠȧȦȔȞȜȠȘȜȖȔȪȰȞȜȠȩȜȠșȤȡȜȠȖǻȘȫȧȚșȡȜȠȫȔȥȦȢ
ȗȧȥȦȢ ȣȢȥȦȔǿ ȠȜȥȦșȪȰ Ȗ ȢȫȔȩ țȔȗȔȟȧ ȦȢȠȧ Ȗǻȡ ȥȧȦȦȲ
ȨȔȦȔȟȰȡȢ ȣȤȜȤșȫșȡȜȝ ȡȔ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ȣȢȠǻȚ ȟȲȘȰȠȜ
Ƕ ȖȢȡȔ ȝȢȗȢ ȡș ȗȡǻȦȜȦȰ ȡȔȖȣȔȞȜ ȦȔȞȔ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ
țȗȔȘȔȝȠȢ ȪȜȦ ȖȜȭș șȣǻțȢȘ ȧ ȠȔȝȥȦșȤȡǻ ǖȤȲȟȟȢȖȔ 
ȡșȢȕȩǻȘȡȔ ȠȜȥȦȪșȖǻ ȓȞ ȧȠȢȖȔ ȦȖȢȤȫȢȁ ȥȖȢȕȢȘȜ ǜȔ
ǤșȦȤȢȖȜȠ ȓȞ ȣȔȠ·ȓȦȔǿȠȢ ǦȞȢȖȢȤȢȘȔ ȬȧȞȔȖ ȦȔȞȧ
ȥȖȢȕȢȘȧ Ȗ ȥȟȢȕȢȚȔȡȥȰȞȜȩ ȟǻȥȔȩ ǟȧȟǻȬ — ȡȔ ȩȧȦȢȤǻ
ȘȢȘȔȠȢǘȢȗȢȟȰ—ȣȢȥșȤșȘȤȜȠȥȰȞȜȩȥȦȔȤȢȚȜȦȡȢȥȦșȝ
Ǡșȥȓ ǨȞȤȔȁȡȞȔ ȥȦȤȔȬȡȢ ȖȜȠȢȖȜȦȜ Ȕȟș Ȫș ȦȔȞ 
țȡȔȩȢȘȜȟȔ ȁȁ ȧ ȥȖȢȁȝ ȡșȖȜȟǻȞȢȖȡǻȝ ȩȖȢȤȢȕǻ ǭșȖȫșȡȞȢ
țȔȖȚȘȜǻȖȥȲȘȜțȡȔȩȢȘȜȖȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰȥȖȢȕȢȘȧȦǻȟȰȞȜȖ
ȥȔȠȢȠȧȥȢȕǻȖȟȲȕȢȖǻȘȢǨȞȤȔȁȡȜȖȡșțȤȔȘȟȜȖȢȥȦǻȥȖȢȗȢ
ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢǦȟȢȖȔǛȜȦȦȓȥȞȟȔȟȢȥȓȦȔȞȭȢȡȔȣșȦșȤȕ
ȫȧȚȜȡǻȥȩȢȖȔȦȜȥȓțȦȜȠȥȟȢȖȢȠȖǻȘȟȲȘșȝȓȞȪșȤȢȕȜȖ
©ȥȦȔȤȜȝ ȦȔ ȩȜȠșȤȡȜȝª ȞȢȕțȔȤ ǤșȤșȕșȡȘȓ ©Ȗ ȥȦșȣȧ ȡȔ
ȠȢȗȜȟǻª ©ǮȢȕ ȖǻȦșȤ ȣȢ ȣȢȟȲ ȥȟȢȖȔ ȤȢțȠȔȩȔȖ  ǮȢȕ
ȟȲȘșȡșȫȧȟȜȕȢȦȢǖȢȚșȥȟȢȖȢª—©ǤșȤșȕșȡȘȓª Ȗǻȡ
ȠǻȗȦǻȟȰȞȜȖȧȓȖǻǦȖȢȲ©ȚȧȤȕȧªȦȧȗȧ©țȟȜȘȡǻªȣȢșȦ
ȣȤȔȗȡșțȔȩȢȖȔȦȜȖǻȘȟȲȘșȝȓȞ©țȠǻȲȟȲȦȧªțȔȩȢȖȔȦȜ
ȡȔȘǻȝȡȢ©ǟȢȟȢȥȖȢȗȢȥșȤȪȓǮȢȕȖȢȤȢȗȜȡșȕȔȫȜȟȜ
ǴȞȟȜȩȢȥȠǻǿȦȰȥȓª ©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª 
ǡȢȦȜȖȥȖȢǿȁȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȁȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȢ
ȢțȡȔȫȜȖǻȭșȖ©ǟȔȦșȤȜȡǻªȧȖǻȘȥȦȧȣǻȣȤȢȡȔȘȦȢȘȢȕȤș
țȡȔȡȜȝȝȢȠȧ©ȬȟȓȩȡȔǡȢȥȞȢȖȭȜȡȧªȦȓȚȞȜȝȔȖȦȢȕǻȢȗȤ
ȥȣȢȗȔȘ ©ǕȚ ȡȔ ȥșȤȪǻ ȣȢȩȢȟȢȡș  ǴȞ ȝȢȗȢ țȗȔȘȔȲª
ȤȤ —  ȥȣȢȟȧȫșȡȢ ȦȧȦ ǻț ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȢȲ
ȣȔȡǻȖȡȢȁȘȢȖȞȢȟȔȠȢȟȢȘȢȗȢȣȢșȦȔȥȦȢȟȜȫȡȢȁȔȦȠȢȥȨșȤȜ
ȕȔȝȘȧȚȢȥȦǻ ȡșȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȡșȭȜȤȢȥȦǻ ț ȕȢȞȧ ©ȫȧȚȜȩ
ȟȲȘșȝª ©ǥȢțȞȔțȔȖ ȕȜ ȣȤȢ Ȧș ȟȜȩȢª ȦȢȕȦȢ ȣȤȢ ȥȖȢȲ
ȥȜȤǻȦȥȰȞȢȞȤǻȣȔȪȰȞȧȘȢȟȲȖȜȟȜȖȕȜȥȟȰȢțȔȠȜȘȧȬșȖȡȜȝ
ȕǻȟȰ—©ǧȔȫȜȦȢȚȣȢȖǻȤȓȦȰ´ǖȤșȬș—ȥȞȔȚȧȦȰ—
ȥȓȞȜȝȦȔȞȜȝµ ǜȖȜȫȔȝȡȢȡșȖȢȫǻ ª ȤȤ— 
ǡȢȦȜȖȘǻȥȦȔǿȤȢțȖȜȦȢȞȧȣȢȥȟȔȡȡǻ©ǙȢǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª
©ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȔ  ǟȤȧȗȢȠ ȫȧȚǻ ȟȲȘșª ǜȡȢȖȧ ȝȘșȦȰȥȓ
ȣȤȢ ȖȜȟȜȦȜȝ ȥȟȰȢțȔȠȜ ȣȥȔȟȢȠ ǨȞȤȔȁȡǻ ȡȔȘ ȓȞȜȠ
ȡȔȣșȖȡȢ ȡȔȥȠǻȲȦȰȥȓ ©ȖȢȤȢȗȜª ǻ țȡȢȖȧ ȣȢȤȢȚȡșȫȔ
ȥȔȠȢȦȔ ©ǖȟȧȚȧ Ȗ ȥȡǻȗȔȩ ȦȔ ȥȔȠ ȥȢȕǻ  ´ǣȝ ȡș ȬȧȠȜ
ȟȧȚșµª

ǦȔȠȢȦȔ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ — ȦȔȞ ȣȤȢȦș ȖȢȘȡȢȫȔȥ ǻ
ȥȔȠȢȘȢȥȦȔȦȡǻȥȦȰȥȔȠȢȥȦȖșȤȘȚșȡȡȓȭȢȥȣȜȤȔȲȦȰȥȓ
ȡȔ ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȡșȤȢțȤȜȖȡȢȗȢ țȖ·ȓțȞȧ ț ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȢȲ
ȞȤșȔȦȜȖȡȜȩ ȥȜȟ ȖȟȔȥȡȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ țȘȔȦȡȢȁ ȢȕșȤȦȔȦȜ
ȥȟȢȖȔ ȡȔ ȤșȔȟǻȁ ǜȘȔȖȔȟȢȥȰ ȕȜ țȢȖȥǻȠ ȡșȥȣȢȘǻȖȔȡș
ȣȔȤȔȘȢȞȥȔȟȰȡșȔȟșȥȧȦȦȲȪǻȟȞȢȠȣȤȜȤȢȘȡșȖȜțȡȔȡȡȓ
ȧ ȖȥȦȧȣǻ ȘȢ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª ©Ǵ ȡș ȢȘȜȡȢȞȜȝ ȓ ȡș
ȥȜȤȢȦȔ—ǾȥȦȰȧȠșȡșȘǻȦȜª ȤȤ— ǜȡȢȖȧ©Ǵȡș
ȢȘȜȡȢȞȜȝǿțȞȜȠȖȥȖǻȦǻȚȜȦȰª Ȥ ǶȭșȤȔț©Ǵȡș
ȢȘȜȡȢȞȜȝǿțȞȜȠȖǻȞȘȢȚȜȦȰª Ȥ ǤșȤșȗȧȞȧȲȫȜȥȰ
ǻț ȖǻȤȬșȠ ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁª ȢȕȤȔț ȔȖȦȢȤȢȖȜȩ
©ȘǻȦșȝª ȡȔȕȧȖȔǿ ȖșȟȜȞȢȁ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȠǻȥȦȞȢȥȦǻ Ȫș ǻ
ȘȧȠȔȣǻȥȡȓǻȥȟȰȢțȜȥȟȢȖȔǻȡȔȤȢȘȚșȡǻȩȧȘȢȚȧȓȖȢȲ
ȥȜȡȜȗȔȝȘȔȠȔȞȜ©ǨȠȢȁȝȩȔȦȜȡǻȓȞȖȥȦșȣȧȕșțȞȤȔȁȠ
ǟȢțȔȪȦȖȢȗȧȟȓǿȕȔȝȤȔȞȗȢȠȢȡȜȦȰªǴȞǻȤȔȡǻȬșȣȢșȦ
ȥȣȤȓȠȢȖȧǿȥȖȢȁȩ©ȘǻȦȢȞȡșȤȢțȧȠȡȜȩªȖǨȞȤȔȁȡȧ©ǪȢȫǻ
ȟȜȩȢțȢȥȦȤǻȡșȦȰȥȓǧȔȞȡșȡȔȫȧȚȜȡǻªǙȔȟǻ—ȖȜȕȧȩ
șȠȢȪǻȝǴȞȭȢȖȣȢȥȟȔȡȡǻ©ǙȢǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔªǭșȖȫșȡȞȢ
ȞȔȠȧȨȟȲǿ ȥȖȢȲ ȡȔȪ ȟǻȦ ȣȤȢȗȤȔȠȧ ȖȜȥȟȢȖȟȲȲȫȜ ȁȁ
ȧ ȨȢȤȠǻ ȣȢȕȔȚȔȡȰ ȠȔȥȦȜȦȢȠȧ ȞȢȟșțǻ ©ǤȢȕȢȤȢȖȥȓ ȕ
ǻ ȓ ȠȢȚș  ǴȞȕȜ ȠȔȟȢȥȰ ȥȜȟȜª ©ȞșȕșȦȜ ȡș ȠȔȲª
©ȡșȖȦȡȧȕǻȟȰȬșª ȦȢȖȣȢșȠǻ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȖȥȦȧȣȔǿȧ
ȖǻȘȞȤȜȦȧȕșțȞȢȠȣȤȢȠǻȥȡȧȟǻȦȣȢȟșȠǻȞȧțȦȜȠȜȣșȦșȤȕ
ȣȢțǻȤȡȜȠȜȘȢȕȤȢțȜȫȟȜȖȪȓȠȜ ©ȣȜȥȰȠșȡȡǻª©ȤȢțȧȠȡǻª
©ȘȤȲȞȢȖȔȡǻª  ȞȢȦȤǻ ȡȔȠȔȗȔȲȦȰȥȓ ȥȣȢȞȧȥȜȦȜ ȝȢȗȢ
ȗȤȢȬȖȢȲ ȦȔ ȘșȬșȖȢȲ ȥȟȔȖȢȲ ȞȡȜȚȞȢȖȢȗȢ ȤȜȡȞȧ
ȖǻȘȖșȤȡȧȦȜ ȢȘ ȡȔȪ ȡȔȥȦȔȖȟșȡȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȖǻȘ ȤǻȘȡȢȁ
ȠȢȖȜ ǢȔ ȘȧȠȞȧ Ǘ ǖǿȟǻȡȥȰȞȢȗȢ ȧȞȤ ȠȢȖȜ ȖțȔȗȔȟǻ
ȡș ǻȥȡȧǿ Ȕ ǿ ȟȜȬș ©ȢȕȟȔȥȡȔ ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȔ ȗȢȖǻȤȞȔª
ǖșȟȜȡȥȞȜȝǗǦȢȕȤȥȢȫǗȦǡǧǦ
 ǤǻȦȜȡȔțȧȥȦȤǻȫȪȜȠȠșȨǻȥȦȢȨșȟȰȥȰȞȜȠȥȣȢȞȧȥȔȠ
ȢțȡȔȫȔȟȢ ȕ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȖȜȝȦȜ ǻț țȔȫȔȤȢȖȔȡȢȗȢ ȞȢȟȔ
ȟǻȦ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ǻȡȦșȗȤȧȖȔȦȜȥȓ Ȗ ȫȧȚș ȥșȤșȘȢȖȜȭș
ǧȔ ©ȦșȣȟȜȝ ȞȢȚȧȩª ȡș ȡȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȬȜȦȜȝ ȠȜȥȦșȪȰ
țȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓ©ȢȘȜȡȥȢȕǻǨȠȢȁȝȩȔȦȜȡǻªțǻȥȖȢȁȠȡǻȖ
ȞȢȗȢȡșȣȢțȜȫșȡȜȠȥȟȢȖȢȠțǻȥȖȢȁȠȜȗșȤȢȓȠȜǧȔȞȜȝ—
ǻȡȬȢȗȢ Șȟȓ ȡȰȢȗȢ ȡș ȠȢȗȟȢ ȕȧȦȜ — Ȭȟȓȩ ȣȢȘȢȟȔȡȡȓ
ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȖȜȕȢȤșȡȡȓȣȤȔȖȘȜȖȢȁȦȖȢȤȫȢȁȥȖȢȕȢȘȜ
ǧȔȞȜȠ țȔȟȜȬȜȖȥȓ Ȫșȝ Ȭȟȓȩ ǻ ȣǻțȡǻȬș țȔ ȧȠȢȖȜ
©ȡșȥȣȤȔȖȚȡȰȢȗȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓª ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȝ ȔȡȦȢȡǻȠ
ȘȢ©ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȗȢǻȥȡȧȖȔȡȡȓªǦǟ·ǿȤȞșȗȢȤȔ ȖȞȔțșȠȔȦǻ
Ȗ ȞȔțȔȤȠǻ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ ȥȔȠș ©ȣȜȥȔȡȡȓª — ǿȘȜȡȜȝ ǻ
ȖȢȘȡȢȫȔȥȕȔȗȔȦȢȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝțȔȥǻȕȘȢȥȓȗȦȜǻȥȡȧȖȔȡȡȓ
ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȗȢ țȕșȤșȗȦȜ ȥȔȠȢȗȢ ȥșȕș ȔȖȦșȡȦȜȫȡǻȥȦȰ
ȥȖȢȗȢ ȦȔȟȔȡȦȧ ȝ ȦȔȟȔȡȧ țȔȩȜȥȦȜȦȜȥȰ ȢȘ ȓȦȤȜȥȦȢȗȢ ȝ
ȥȣȧȥȦȢȬȟȜȖȢȗȢ ȣȢȫȧȦȦȓ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȡȔȤșȬȦǻ țȖșȥȦȜ
ȘȧȩȢȖȡȜȝ ȠǻȥȦȢȞ ȘȢ ȠȜȡȧȖȬȜȡȜ ȘȢ ȕȟȜțȰȞȜȩ ȟȲȘșȝ
ȘȤȧțǻȖ ȘȢ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ǤșȤșȟǻȫȧ ǻ Șȡǻ ǻ ȟǻȦȔ  ǟȢȗȢ
ȓ Șș ȞȢȟȜ ȟȲȕȜȖ"  ǟȢȠȧ ȓȞș ȘȢȕȤȢ țȤȢȕȜȖ"ª —
©ǕǣǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª ǪȢȫǻȓȞȘȜȖȡȢȔȟșȥȔȠșȦȧȦ
ȧȘȔȟșȞǻȝȘȔȟșȫȜȡǻȖȫȧȚȢȠȧȥȦșȣȧǭșȖȫșȡȞȢȘǻȥȦȔȖ
țȠȢȗȧ țȡȔȝȦȜ ȖǻȟȰȡȧ ȖǻȘ ȣȤȢȨȔȡȡȢȁ ȥȧǿȦȜ ȚȜȖȢȘȔȝȡȧ

ǦǕǡǣǧǢǶǦǧǱ

ȦȜȬȧ ȦȖȢȤȫȢȁ ȥȔȠȢȦȜ ȖȜȝȬȢȖȬȜ ȓȞ ȝȢȗȢ ǤșȤșȕșȡȘȓ
©ȡȔȥȦșȣȬȜȤȢȞȜȝȠȢȖȡȔȖȢȟȲªȦȔȠ©ȕȢȟȓȭșǿȣȢȕȜȦș
ǦșȤȪșȥȦȤșȣșȡșȦȰȥȓ!ǶȓȡǻȕȜȢȚȜȖȔȲǢȔȣȢȟǻȡȔ
ȖȢȟǻǶȡȔȗȢȤȧȖȜȥȢȞȧȲǗȜȩȢȚȧȘȜȖȟȲȥȓǶțȗȔȘȧȲ
ǨȞȤȔȁȡȧª ȦȔȠȥȔȠȢ ǤȢȟșȠǻȞȔțȟǻȦ©ȖȢȤȢȗȔȠȜªȠȔ
ȡǻȨșȥȦȧȖȔȡȡȓ ǻ ȖǻȘȥȦȢȲȖȔȡȡȓ ȥȖȢǿȁ ȦȖȢȤȫȢȁ ȣȤȢȗȤȔȠȜ
ȓȞǻȤȔȡǻȬșȡȔȦȢȠȧȘȢȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȠȧȕșȤșțǻȚȜȦȦȓ
ȖȜȘȔȖȔȟȜȥȓ Ȕ ȖȦǻȠ ȖșȟȜȞȢȲ ȠǻȤȢȲ ǻ ȥȣȤȔȖȘǻ ȕȧȟȜ 
ȥȣȤȔȖȢȲ ȡȔȝȣȢȦȤǻȕȡǻȬȢȲ ȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȢȲ ȦșȣșȤ ȡș
Ȧș ȭȢ ȖȦȤȔȫȔȲȦȰ ȔȞȦȧȔȟȰȡǻȥȦȰ Ȕ ȖǻȘȩȢȘȓȦȰ ȡȔ ȘȤȧȗȜȝ
ȣȟȔȡȡȔȦȟǻȞȔțșȠȔȦȡȜȩ©ȘȖșȤșȝȡȔȞȟȲȫțȔȠȞȡȧȦȜȩª
țȔǼȤȔȦȢȖȔȡȜȩ ȖǻȞȢȡ ȖȢȡȜ ȕȔȫȔȦȰȥȓ ȠȔȤȡȜȠȜ ȞȢȟȜȬȡǿ
ȟǻȦ ȣȢȟș — ȕșțȣȟǻȘȡȜȠ ©ǪȢȫ ȕȜ ȤȧȦȔ  Ǖ ȦȢ ȡǻȫȢȗȢ
ȡșțǻȝȬȟȢª ©ǢǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȧª ǶȡȢȘǻțȗȔȘȞȜȣȤȢȘȔȖȡǻ
ȟǻȦȦȧȤȕȢȦȜ©ȗȤǻȬȡǻȁ!ȘǻȟȔª©ȡșȖșȥșȟǻȁȥȟȧȫȔȁǶ
ȡșȖșȥșȟǻȁȦǻȘȡǻª ©ǶțȡȢȖȠșȡǻȡșȣȤȜȖșțȟȔª ȖǻȘȟȧȡȲȲȦȰ
ȦȢ ȥȣȔȟȔȩȢȠ ȧȞȤȔȝ țȔȗȢȥȦȤșȡȢȗȢ ȣȢȫȧȦȦȓ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȣȢȞȜȡȧȦȢȥȦǻ ȦȢ ȗȡǻȖȢȠ ȝ ȢȕȤițȢȲ ȡȔ ȗȤȢȠȔȘȧ —
©ȞȔȣȧȥȦȧ ȗȢȟȢȖȔȦȧª ©ǪǻȕȔ ȥȔȠȢȠȧ ȡȔȣȜȥȔȦȰª  ȡȔ
ȣȢțǻȤȡȜȩȘȤȧțǻȖȞȢȦȤǻȖǻȘȖșȤȡȧȟȜȥȓȖǻȘȡșȖǻȟȰȡȜȞȔ ©Ƕ
țȡȢȖȠșȡǻȡșȣȤȜȖșțȟȔª ȡȔțȤȔȘȟȜȖȧȝ©ȡșȣȢȦȤșȕȡȧȲª
ȓȞ©ȧȬȜȡȞȧȣȢȞȤȜȦȞȔªȥȟȔȖȧ ©11—ǣȘȧȠȜȠȢȁ
ǣȥȟȔȖȢțȟȔȓª ȦȢȣȢȞȔȓȡȡȜȠȜȡȔȤǻȞȔȡȡȓȠȜȡȔȥȔȠȢȗȢ
ȥșȕșțȔȗȤǻȩȟǻȦȠȔȤȡȢȥȟȔȖȥȦȖȔțȔ©ȣȢȗȔȡǻȖǻȤȬǻªȭȢ
ȦȓȚȞȜȠ ȞȔȠșȡșȠ ȟȓȗȟȜ ȡȔ ȚȜȦȦǿȖȢȠȧ Ȭȟȓȩȧ ©ǙȧȬǻ
ȧȕȢȗȢȁȪȧȤȔȲȥȰǦȖȢǿȁȗȤǻȬȡȢȁȘȧȬǻª ©ǬȜȦȢȡșȘȢȟȓ
ȦȔ ȡșȖȢȟȓª  ǬȢȗȢ ȕǻȟȰȬș ȦȧȦ ȕȧȟȢ — ©ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȁ
ȣȢȦȤșȕȜª ȞȔȓȦȦȓ ȖȜȤȔț Ǿ ǢȔȩȟǻȞȔ  ȫȜ ȩȖȜȟȜȡȡȢȁ
ȟȲȘȥȰȞȢȁȥȟȔȕȞȢȥȦǻ"ǤȤȢȪșȠǻȗȣȢȥȣȤȔȖȚȡȰȢȠȧțȡȔȦȜ
ȦǻȟȰȞȜ ȥȔȠ ȣȢșȦ ȓȞȢȠȧ — țȗȔȘȔȝȠȢ — ȡȔȟșȚȜȦȰ ǻ
țȢȖȥǻȠ ǻȡ țȔ țȠǻȥȦȢȠ ǻ ȡȔȥȦȤȢǿȠ ȖȜțȡȔȡȡȓ Ȗ ȦȢȠȧ Ț
ȖǻȤȬǻ©11—ǣȘȧȠȜȠȢȁǣȥȟȔȖȢțȟȔȓª ©ǟȔȤȔȲȥȰ
ȠȧȫȧȥȓȔȟșȡșȞȔȲȥȰª
«ǢșȞȔȓȦȦȓª ǭșȖȫșȡȞȔ ȠȔȟȢ ȪǻȟȞȢȠ ȦȢȫȡȧ ȥȢȪ
ȔȘȤșȥȔȪǻȲǻȤȔțȢȠȫǻȦȞȢȖȜțȡȔȫșȡȧȨȢȤȠȧȖȜȤȔȚșȡȡȓ
ȖȟȔȘȔ ȢȥȢȕȜȥȦȢ ȪȔȤ  ȦȔ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ — ©ȣȜȥȔȡȡȓª ǻ
©ȠȔȟȲȖȔȡȡȓª ȦȢȕȦȢ ȓȞȤȔț Ȧș ȭȢ ȕȧȟȢ ȝȢȠȧ ȞȔ
ȦșȗȢȤȜȫȡȢ țȔȕȢȤȢȡșȡș ǢȔȞȟȔȘȔȲȫȜ ȡȔ țȔȥȧȘȚșȡȢȗȢ
ǭșȖȫșȡȞȔȦȔȞȧțȔȕȢȤȢȡȧǡȜȞȢȟȔǶțȡȔȖȭȢȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ
ǻțȢȟȰȢȖȔȡǻȥȦȰ ȖǻȘȢȞȤșȠȟșȡǻȥȦȰ ȢȘ ȥȖǻȦȧ ȢȘ ȟȲȘșȝ
ȕȧȘș ȦȓȚȞȢȲ ȞȔȤȢȲ Șȟȓ ȠȜȥȦȪȓ Ȕȟș ȡȔȝȦȓȚȫȢȲ —
ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȔ ȖǻȘȫȧȚșȡǻȥȦȰ ȢȘ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǜȤșȬȦȢȲ
ȓȞ ǻ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȡșȖǻȟȰȡȜȪȰȞǻ ȤȢȞȜ țȔ
ȖȜȁȠȞȢȠ ȞȔȠșȤȜ Ȗ ȞȔțșȠȔȦǻ ȡș ȟȜȬȔȖȥȓ ȥȔȠȢȦȡǻȠ ȧ
ȣȤȓȠȢȠȧ ȚȜȦȦǿȖȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȪȰȢȗȢ ȥȟȢȖȔ ȖȥȲȘȜ — Ȗ
ȞȔțȔȤȠȔȩǣȤșȡȕȧȤțȰȞȢȗȢȢȞȤșȠȢȗȢȞȢȤȣȧȥȧȖǣȤșȡȕȧȤțǻ
ǣȤȥȰȞǻȝ ȨȢȤȦșȪǻ ǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȠȧ ȧȞȤǻȣȟșȡȡǻ Ȗ
ǕȤȔȟȰȥȰȞǻȝ ȢȣȜȥȢȖǻȝ șȞȥȣșȘȜȪǻȁ — Ȗǻȡ ȦȔȞ ȫȜ ǻȡȔȞȬș
ȣșȤșȕȧȖȔȖȥșȤșȘȟȲȘșȝǻȦȢȫȔȥȦȢȗȧȥȦȢȣȢȠǻȚȟȲȘȰȠȜ
ȘȢȕȤȢțȜȫȟȜȖȜȠȜȪǻȞȔȖȜȠȜȡșțȤǻȘȞȔȘȧȩȢȖȡȢȕȟȜțȰȞȜȠȜ
ǩ ȦȔ ǡ ǠȔțȔȤșȖȥȰȞǻ ǳ ǡȔȦȖǿǿȖ Ǧ ǠșȖȜȪȰȞȜȝ
ǣ ǖȧȦȔȞȢȖ ȣȢȟȰȥ ȣȢȟǻȦțȔȥȟȔȡȪǻ ǜ ǦșȤȔȞȢȖȥȰȞȜȝ
ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȜȝ ǧ ǗșȤȡșȤ Ƕ ǜȔȖȔȘȥȰȞȜȝ Ǡ ǧȧȤȡȢ
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ǣǩǻȬșȤǦǟȤȧȟȜȞșȖȜȫ ȟȜȥȦȧȖȔȖȥȓǻțȘȤȧțȓȠȜȠȔȖ
țȠȢȗȧȢȦȤȜȠȧȖȔȦȜȞȡȜȚȞȜȦȢȭȢ
ǦȣȤȔȖȚȡȰȢȲ ȢțȡȔȞȢȲ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȥȦȔȟȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ
ȕșț ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȕșț ȥȖȢȁȩ ©ȘȧȠª ȕșț ȥȖȢȁȩ ©ȘǻȦșȝª
ǧȢȫȡǻȬșȥȞȔțȔȖȬȜȕȧȟȢȕȓȞȕȜǭșȖȫșȡȞȢȣǻȘȞȢȤȜȖȥȓ
ȪȔȤȥȰȞǻȝ țȔȕȢȤȢȡǻ Ǘǻȡ ȡș ȣǻȘȞȢȤȜȖȥȓ ǜȘȔȖȔȖ ȥȢȕǻ
ȥȣȤȔȖȧ ȭȢ ȣȢȦȔȝȞȜ ©ȠșȤșȚȔȫȜª ȝ ©ȡȔȫȜȡȓȲȫȜª
ȖǻȤȬȔȠȜțȔȩȔȟȓȖȡǻțȬȜȦȢȫȞȜȖǻȡȥȔȠȥȢȕǻȞȧǿȞȔȝȘȔȡȜ
©ȓȞ Ȫǻ ȘȢȕȤȢȘǻȁ ȘȢțȡȔȲȦȰª  ȦȔ ȖǻȘȠȢȖȜȦȜȥȓ ȖǻȘ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻȖǻȘȣȢșțǻȁȡșȠȢȚșǻȡșȩȢȫș©ȖȚșȚȡșȩȔȝȩȢȫ
ȤȢțǻȣȡȧȦȰǕȓȕșțȖǻȤȬǻȡșȧȟșȚȧª ©ǢșȡȔȫșȥȦșȣȢȠ
ȫȧȠȔȞȜª ǧȔǿȠȡș©ȗȤǻȬȡșªȖǻȤȬȧȖȔȡȡȓȕȧȟȢǿȘȜȡȢȲ
ȣȤȢȦșȕșțȖǻȘȠȢȖȡȢȲțȕȤȢǿȲȖȕȢȤȢȦȰȕǻțȫȧȘȢȖȜȥȰȞȢȠ
ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȦȔȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȥȣȧȥȦȢȬșȡȡȓțȔȣȢȤȧȞȢȲ
ȝȢȗȢȣȢȘȢȟȔȡȡȓțȕșȤșȚșȡȡȓȘȧȩȢȖȡȢȁȥȔȠȢȦȢȦȢȚȡȢȥȦǻ
ȡșȢȕȩǻȘȡȢȲ ȘȧȬșȖȡȢȲ ȤȢțȤȔȘȢȲ ©Ǣș Șȟȓ ȟȲȘșȝ Ȧǻǿȁ
ȥȟȔȖȜǡșȤșȚȔȡǻȦȔȞȧȫșȤȓȖǻǣȪǻȖǻȤȬǻȖǻȤȬȧȲȓ
Ǚȟȓ ȥșȕș ȕȤȔȦǻȓ ȠȢȓ  ǡșȡǻ ȟșȗȬȔǿ Ȗ ȡșȖȢȟǻ  ǴȞ ȓ
ȁȩȥȞȟȔȘȔȲª ©ǢșȘȟȓȟȲȘșȝȦǻǿȁȥȟȔȖȜª 
ǶȡȢȘǻțȘȔȖȔȟȢȥȓȭȢ©ȡșȠȔȥȟȢȖǗȘȔȟșȞǻȝȡșȖȢȟǻª
©ǢșȠȔȡȔȖǻȦȰȞȤȧȗȢȠȦșȕșǗșȟȜȞȢȗȢǖȢȗȔªȦȢȚȡșȠȔ
ȥșȡȥȧ ȝ ȕȔȚȔȡȡȓ ȚȜȦȜ ȡȔ ȥȖǻȦǻ ©ȖȢȟȢȫȜȦȜ  Ǘ ȡșȖȢȟǻ
ȞȔȝȘȔȡȜª ǧȔ ȣȢșȦ ȖǻȘȞȜȘȔǿ ȪȲ ȣǻȘȥȦȧȣȡȧ ȘȧȠȞȧ —
©ȠȧȥȜȬȚȜȦȜªǡȧȥȜȬȡșȦǻȟȰȞȜțȔȤȔȘȜȦȢȗȢ©ȭȢȕȡș
ȗȧȕȜȦȰȘȧȬȧªȔȚȜȦȜȡȔȘǻǿȲȡȔȦșȭȢȖȥȧȣșȤșȫȧȥǻȠ
ȣșȤșȬȞȢȘȔȠȢȦǻ©ȠșȤșȚȔȡǻȥȟȰȢțȔȠȜªȤȓȘȞȜ©ȘȢȟșȦȓȦȰ
ȞȢȟȜȡșȕȧȘȰǢȔǨȞȤȔȁȡȧǻȣȔȘȧȦȰǢșȡȔȫșȤȢȥȜȡȔȘ
țșȠȟșȲª ȡȔ ȫȜǿȥȰ ȤǻȘȡș ȧȞȤ ©ȥșȤȪș ȠȢȟȢȘșǿª — ©Ƕ
ȠȢȚșǘȢȥȣȢȘȜȠșȡșǗȥȖȢȁȝȠȢȟȜȦȖǻȣȢȠ·ȓȡșª ©Ǡǻȫȧ
Ȗ ȡșȖȢȟǻ Șȡǻ ǻ ȡȢȫǻª ȬȔ ȤșȘ  ǧȔȞ ȦșȠȔ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȝȕșțȡȔȘǻȁȡșțȡȜȞȔȲȫȜțǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȫȔȥ
ȢȘ ȫȔȥȧ ȖȢȡȔ ȥȣȟȜȖȔȦȜȠș — Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȖȔȤǻȔȡȦȔȩ ȦȔ
șȠȢȪǻȝȡȜȩȤșȗǻȥȦȤȔȩ—ǻȣǻȥȟȓȣȢȖșȤȡșȡȡȓȔȚȘȢȞǻȡȪȓ
ȚȜȦȦȓ ȣȤȜȦȟȧȠȟȲǿȦȰȥȓȣȢȥȦȧȣȔǿȦȰȥȓȣșȤșȘȚȜȖȧȭȢȲ
ȥȜȟȢȲȣȢșȦȜȫȡȢȗȢǦȟȢȖȔțȔȕȔȤȖȟșȡȢȗȢȦȢȖȜȞȟȜȫȡȢȲ
©Ǖ ȡȔ ȗȤȢȠȔȘȧ ȩȢȫ ȡȔȣȟȲȝª — ©ǪǻȕȔ ȥȔȠȢȠȧ
ȡȔȣȜȥȔȦȰª  ȔȕȢ ȤȓȦǻȖȡȢȲ ȥȔȠȢǻȤȢȡǻȫȡȢȲ ǻȡȦȢȡȔȪǻǿȲ
©ǢȔȕȔȦȰȞȔȕǻȥȢȖȢȗȢȓȦȤȔȫȧª ȔȦȢȥȢȪȥȔȦȜȤȜȫȡȜȠȜ
ǻȡȖșȞȦȜȖȔȠȜ — ©ǴȞȕȜ ȖȜ țȡȔȟȜ ȣȔȡȜȫǻª ȨȤȔȗȠșȡȦ
ǻȠȢȖǻȤȡȢȖȥȦȧȣ ȡșțȔȞǻȡȫșȡȢȁȣȢșȠȜ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª
©ǙȢȕȤy ȧ ȞȢȗȢ ǿ ȗȢȥȣyȘȔª Ǣș Ȧș ȭȢ ȗȢȥȣyȘȜ —
ȥȖȢȗȢ ȘȔȩȧ ȡȔȘ ȗȢȟȢȖȢȲ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș ȠȔȖ ȣȤȔȞȦȜȫȡȢ
ȡǻȞȢȟȜ©ǙȢȕȤȔȦȔȞȢȗȢȦȔȞȜțȤȢȘȧǨȠșȡșȣȤȔȖȘȔȡș
ȕȧȟȢ  Ǖ ȦȔȞ ȥȢȕǻ ȓȞȢȥȰ ȚȜȟȢȥȰª ©ǙȢȕȤy ȧ ȞȢȗȢ ǿ
ȗȢȥȣyȘȔª ǤȤȢȥȜȤǻȦȥȰȞșȘȜȦȜȡȥȦȖȢȝȞȤǻȣȔȪȰȞȧ
ȲȡǻȥȦȰȗȢȘǻȝȗȢȖȢȤȜȦȜȣȢȦǻȠțȔȠȢȟȢȘȧȥȦȧȘșȡȦȢȠǕǡ
ȚȜȖǻțȢȘȡȢȞȔȬȡȜȞȔȠȜȣȢȡȔȝȠȔȡȜȩȞȖȔȤȦȜȤȔȩȥȦȔȖȬȜ
ȖǻȟȰȡȜȠ ȠȢȟȢȘȜȠ ȩȧȘȢȚȡȜȞȢȠȢȘȜȡȔȞȢȠ ȗȢȥȦȲȖȔȖ ȧ
ȘȤȧțǻȖ ȬȔȡȧȖȔȟȰȡȜȞǻȖ ȠșȪșȡȔȦǻȖ ȣȢȘȢȤȢȚȧȖȔȖ ȕȧȟȜ
ȤȢȠȔȡǻȫȡǻșȣǻțȢȘȜȕȧȟȢȞȢȩȔȡȡȓȔȟșȣȜȦȔȡȡȓȣȤȢȥȖǻȝ
ȘǻȠ ȣȤȢ ȢȘȤȧȚșȡȡȓ ȤȢȘȜȡȧ ȟȜȬȔȟȢȥȓ ȡȔ ȣșȤȜȨșȤǻȁ
ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻǻȠȔȟȢȖǻȘȕȜȟȢȥȓȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȖȦȢȘǻȬȡȰȢȠȧ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȥșȤȝȢțȡȜȠȜ ȠȢȚȡȔ ȖȖȔȚȔȦȜ ȩǻȕȔ ȡȔȠǻȤȜ
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ȥȦȢȥȢȖȡȢ ǩ ǟȢȬȜȪȰ ȧ ȖșȤșȥ  ȭȢ ȝȠȢȖǻȤȡȢ
ȖǻȘȟȧȡȜȟȜȥȓ ȧ ȖǻȤȬȔȩ ©Ǣș țȔȖȜȘȧȝ ȕȔȗȔȦȢȠȧª ȦȔ ©Ǣș
ȚșȡȜȥȓȡȔȕȔȗȔȦǻȝª ǤȢȥȦȔȟȔȪȓȘȧȠȞȔȖǭșȖȫșȡȞȔȡȔ
țȔȥȟȔȡȡǻ — ȡșȘȢȥȓȚȡȔ ȠȤǻȓ ȣȤȜȖǻȘ Șȟȓ ȦȧȗȜ ȚȔȟȲ ǻ
ȡȔȤǻȞȔȡȰȣȤȜȤȢȘȡȜȝȥȧȣȧȦȡȜȞȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȝȢȘȜȡȔȪȦȖȔ
ȭșȕǻȟȰȬșȔȞȦȧȔȟǻțȧȖȔȟȔȥȓȣǻȥȟȓȣȢȖșȤȡșȡȡȓȡȔȥȩȜȟȞȧ
ȖǻȞȧ ȦșȣșȤ ȧȚș ȓȞ ȢȥȦȔȡȡȓ ȠȔȡȟȜȖȔ ȝ ȩȜȦȞȔ ȡȔȘǻȓ
ȡȔ ȕȢȘȔȝ ȡȔȘȖșȫǻȤȡǻȝ ȣȤȢȠǻȡȰ țȖȜȫȔȝȡȢȗȢ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ
ȭȔȥȦȓ
ǤǻȘ ȪȜȠ ȢȗȟȓȘȢȠ ȧ ȞǻȟȰȞǻȥȡȢ ȡșȖșȟȜȞȢȠȧ ȞȢȤȣȧȥǻ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȣȢșțǻȝȡȔȠȢȦȜȖȢȘȜȡȔȪȦȖȔȝȢȘȤȧȚșȡȡȓ
ȠȢȚȡȔ ț ȣșȖȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȧȠȢȖȡȢȥȦǻ ȖȜȢȞȤșȠȜȦȜ ȦȤȜ
ȗȤȧȣȜ ǣȘȡȔ — Ȫș ȦȖȢȤȜ Șș ȠȢȦȜȖ ȣȤȢȩȢȘȜȦȰ ȡȔ ȤȢ
ȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧ ȣǻȥșȡȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ — ȢțȡȔȫȧǿȦȰȥȓ ȣȔȤȦǻȓ
ȠȜ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȤșȣȟǻȞȔȠȜ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ ©ǧȓȚȞȢ ȘǻȦȜ 
ǗǻȞ ȢȘȜȡȢȞȢȠȧ ȣȤȢȚȜȦȰª — ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª
ȤȤ— ȔȕȢȖǻȘȫȜȦȧǿȦȰȥȓ ȡșțȤǻȘȞȔȟȜȬșȖȗȔȘȧ
ǿȦȰȥȓ ȧȣǻȘȦșȞȥȦǻȖȟȢȗǻȪǻȤȢțȖȜȦȞȧȘȧȠȞȜȦȜȠȥȔȠȜȠ
Ȗ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȜȝ ȥȣȢȥǻȕ ȖǻȘȘțșȤȞȔȟȲȲȫȜ ȔȖȦȢȤȢȖǻ
ȣȢȫȧȦȦȓ ǻ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ©ǙȧȠȞȜª ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ©ǧȢ
ȣȢȟȓª  ǴȥȞȤȔȖȜȠ ȣȤȜȞȟȔȘȢȠ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢȗȢ ȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ
ȨȢȟȰȞȟȢȤȣǻȥșȡȡȢȁ ȦȤȔȘȜȪǻȁ ț ȟǻȤȜȫȡȜȠ ȡȔȫȔȟȢȠ ȦȔ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȲ ȥȞȟȔȘȢȖȢȲ ȠȢȚș ȥȟȧȗȧȖȔȦȜ ȣȢșțǻȓ
©ǙǻȖȜȫǻȁ ȡȢȫǻª Șș ț ȗȤȔȡȜȫȡȢȲ ȖǻȘȖșȤȦǻȥȦȲ ǻ ȤȔțȢȠ
ȪȡȢȦȟȜȖǻȥȦȲ ȖǻȘȘȔȡȢ ȘȤȔȠȧ ȘǻȖȢȫȢȗȢ ȢȘȜȡȔȪȦȖȔ ȣȤȜ
ȩȢȖȔȡȧ ȟșȘȰ ȥȦȤȜȠȧȖȔȡȧ ȥȦȜȩǻȲ ȟȲȕȢȖȡȢȁ ȠȟȢȥȦǻ
șȤȢȦȜȫȡǻǻȡȦșȡȪǻȁȗșȤȢȁȡǻǤȢșțǻȁȪǻǿȁ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢȁ 
ȗȤȧȣȜ ȣȢȞȔțȢȖǻ ȣșȤșȖȔȚȡȢ Șȟȓ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȘȢȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȖȦǻȠ ȣȢȘǻȕȡǻ ȠȢȦȜȖȜ țȧ
ȥȦȤǻȫȔǿȠȢ ȝ ȣǻțȡǻȬș — ©ǣȝ ȢȘȡȔ ȓ ȢȘȡȔª ©ǟȡȓȚȡȔª
©ǢșȖșȥșȟȢȡȔȥȖǻȦǻȚȜȦȰǟȢȟȜȡșȠȔȞȢȗȢȟȲȕȜȦȰª
ȤȤ— ȧȞǻȟȰȞȢȩȖǻȤȬȔȩȭȢȡȔȟșȚȔȦȰȘȢȦțȖ
ȚǻȡȢȫȢȁȟǻȤȜȞȜțȨȢȟȰȞȟȢȤȪȜȞȟȧȔȦȔȞȢȚȣǻȥȟȓ
țȔȥȟȔȡȫȜȩȟǻȦ—©ǶȕȔȗȔȦȔȓª©ǜȔȞȧȖȔȟȔțȢțȧȟșȡȰȞȔª
©Ǣș ȦȢȣȢȟȲ ȖȜȥȢȞȧȲª ©ǴȞȕȜ Ƞșȡǻ ȠȔȠȢ ȡȔȠȜȥȦȢª
©ǣȝȠȔȲȠȔȲȓȢȫșȡȓȦȔª
ǙȤȧȗȧ ȡȔȝȕǻȟȰȬȧ ȗȤȧȣȧ ȧȦȖȢȤȲȲȦȰ ȖǻȤȬǻ ȥȧȦȢ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȗȢ ȣȟȔȡȧ Ȗ ȓȞȜȩ ȣȤșȖȔȟȲȲȦȰ
ȣȢșȦȢȖǻȚȔȟǻȝȡȔȤǻȞȔȡȡȓȡȔȡșȖǻȟȰȡȜȪȰȞȧȘȢȟȲȠȢȦȜȖ
ȕșțȥǻȠșȝȡȢȥȦǻȢȘȜȡȔȪȦȖȔȣȤȢȦșȘȧȠȞȜȣȤȢȣȢțȕȔȖȟșȡǻȥȦȰ
ȥȖȢȗȢȘȢȠȧȝȤȢȘȜȡȜȣȢȘȔȡȢȓȞȘȢȘȔȦȞȢȖȜȝ—țȨȧȡȞ
ȪǻǿȲ ȣǻȘȥȜȟșȡȡȓ — șȠȢȪǻȝȡȜȝ ȬȦȤȜȩ ȡȔ țȔȗ Ȧȟǻ
ȥȧȠȡȢȗȢȡȔȥȦȤȢȲǫșȠȢȚșȕȧȦȜȟǻȤȜȫȡȔȤșȨȟșȞȥǻȓȡȔ
ȞȢȡȞȤșȦȡȜȝ ȚȜȦȦǿȖȜȝ ȣȤȜȖǻȘ ȞȢȦȤȜȝ ǻȡȥȣǻȤȧǿ ȥȣȔȟȔȩ
ȕȢȟǻȥȡȢȗȢ ȣȢȫȧȦȦȓ ȘȧȬșȖȡȢȁ ȖȤȔȚșȡȢȥȦǻ ȢȕǻȝȘșȡȢȥȦǻ
ȭȔȥȦȓȠ — ȣȤȜȠǻȤȢȠ ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ ȧ ȫșȤȗȢȖǻȝ ȣȢȬȦǻ
ȟȜȥȦȔȖǻȘȘȤȧțǻȖȡȔȖȞȢȟȢȖȥǻȞȤǻȠȔȖȦȢȤȔ—ȥȧȕ·ǿȞȦȔ
ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȦȔ ȝȢȗȢ ȦȢȖȔȤȜȬȔ ȠǻȚ ȓȞȜȠȜ ȖǻȘȕȧȟȔȥȓ
ȤȢțȠȢȖȔ ©ȦȜȩșȡȰȞȢ țȔȫȜȦȔȟȜª ©Ǵ ȘȧȠȔȖ Șș ȕ ȦȢȗȢ
ȘȢȕȤȔǤȜȥȰȠȢȫȜȠȔȦǻȤȖțȓȦȰȡȔȥȖǻȦǻ—ǕȖȦșȕș
ǿȥȦȰ"—ǛșȡȔǻȘǻȦȜǶȘȢȠǻȠȔȦȜǻȥșȥȦȤȔªǥȢțȠȢȖȧ
ǻȖǻȤȬ țȔȖșȤȬȧǿțȔȦȔȠȢȖȔȡșȗǻȤȞșțǻȦȩȔȡȡȓȦȢȖȔȤȜȬȔ
©ǕȣȜȥȰȠȔȡșȠȔª ©ǙȢȕȤyȧȞȢȗȢǿȗȢȥȣyȘȔª Ǘǻȡ

ȖȜȣȔȘȞȧ — ȟǻȤȜȫȡȢȨǻȟȢȥ ȠșȘȜȦȔȪǻȓ ȤȢțȠȜȥșȟ ȡȔȘ
ȖȟȔȥȡȢȲ ȘȢȟșȲ ȓȞȔ ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȢȕȤȔțǻ ȣșȤșȞȢȦȜȣȢȟȓ
©ȠȔȟȢȁ ȕȜȟȜȡȜª ȭȢ ȁȁ țȟȜȠ ȖǻȦȤȢȠ ©ȣȢȞȢȦȜȟȢª ȖǻȘ
ǙȡǻȣȤȔȔȚ©ȡȔȞȤȔȝȥȖǻȦȔªǻ©ȞȜȡȧȟȢȡȔȫȧȚȜȡǻª ©ǡȜ
ȖȢȥșȡȜȦȔȞȜȣȢȩȢȚǻª ǙȔȟǻȢȕȤȔțȡȔȥȜȥȦșȠȔȕȧȘȧǿȦȰȥȓ
ȡȔ țȔȥȢȕǻ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȝ șȠȢȪǻȝȡȢȗȢ ȡȔȤȢȥȦȔȡȡȓ —
ȘȧȠȜ ȭȢ ©ȘȧȬȧ ȢȥǻȘȔȲȦȰª ȗȡǻȦȲȫȔ ȚȧȤȕȔ ȦȔ ȥȟȰȢțȜ
ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȣșȤșȖȦǻȟȲȲȦȰȥȓ ȡȔ ȚȔȘǻȕȡș ȕȔȚȔȡȡȓ
ȟȲȘȓȠ©ȥȣȢȖǻȘȔȦȜȥȰǦșȤȪșȤȢțȣȢȖȜȦȜªȟȲȕȜȦȜǖȢ
ȚȧȣȤȔȖȘȧ©ȖșȥȰȥȖǻȦȢȕȡȓȦȜªǩǻȡȔȟȥȦȔȡȢȖȜȦȰȘȖȢ
ȫȔȥȦȜȡȡȜȝȠȢȡȢȟȢȗțȖșȤȡșȡȡȓȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓȔȖȦȢȤȔ
ȘȢ ȡșȖǻȘȢȠȢȗȢ ȥȣǻȖȤȢțȠȢȖȡȜȞȔ ȤȔȘȬș ȘȢ ȫȜȦȔȫȔ 
ȭȔȥȟȜȖȢȗȢȦȜȠ ȭȢ Ȗ ȡȰȢȗȢ ©ǿ ! ȩȔȦȔªȔ©ȧ ȩȔȦǻ 
ǾțȞȜȠȤȢțȠȢȖȟȓȦȜªȦȔȘȢȥȔȠȢȗȢȥșȕșȢțȡȔȫșȡȢȗȢȖ
ȘȤȧȗǻȝȢȥȢȕǻ©ǕȦȢȕǻȠǻȝȢȘȜȡȢȞȜȝǡǻȝȘȤȧȚșǿȘȜ
ȡȜȝ  ǘȢȤș ȦȢȕǻ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ  ǧȔ ȡȔ ȥȔȠȢȦȜȡǻ  ǪȦȢ ț
ȦȢȕȢȲțȔȗȢȖȢȤȜȦȰǤȤȜȖǻȦȔǿȗȟȓȡș"ª
ǬǻȦȞǻȬșȠȢȦȜȖȢȘȤȧȚșȡȡȓȢȞȤșȥȟȲǿȦȰȥȓȧȣȢșțǻȓȩ
ȦȤșȦȰȢȁȗȤȧȣȜȞȢȦȤȔȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢȣȢȖ·ȓțȔȡȔțȘȤȧȗȢȲ
țȔȥȟȔȡȫȢȲȔȚȔȡȤȢȖȢȝȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȞȢȤșȟȲǿțȨȢȟȰȞ
ȟȢȤȣǻȥșȡȡȜȠȥȦȤȧȠșȡșȠȗȤȧȣȜȣșȤȬȢȁǜȗȔȘȔȡȜȝȠȢȦȜȖ
ȣȢȘȔǿȦȰȥȓ ȦȧȦ ȖǻȘȥȦȢȤȢȡșȡȢ ȣȢțȔȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢ ȘȔȤȠȔ
ȭȢ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢ Șȟȓ ȪȰȢȗȢ ȚȔȡȤȧ ȖǻȘ ȣșȤȬȢȁ ȢȥȢȕȜ
©ǧȧȠȔȡȦȧȠȔȡȘȢȟȜȡȢȲª ©ǙȢȕȤșȚȜȦȜțȤȢȘȜȡȢȲǕ
ȭșȟȧȫȬșțȔȗȢȤȢȲǜȘȤȧȚȜȡȢȲȠȢȟȢȘȢȲǣȝȣǻȘȧ
ȓ ȦșȠȡȜȠ ȗȔǿȠ  ǙȤȧȚȜȡȢȡȰȞȜ ȣȢȬȧȞȔȲª  ©ǴȞ ȠȔȲ
ȓȚȧȤȜȦȜȥȓª ©ǤǻȘȧȥȢȕǻȥȖǻȦțȔȢȫǻ—ǮȢȕȧȘșȦșȝ
ȕȧȘșǢȔȝȘȧȘȢȟȲȢȘȤȧȚȧȥȓǢșȡȔȝȘȧȖȦȢȣȟȲȥȓª 
©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ ǚȘȧȔȤȘȧ ǦȢȖǻª ©ǤȢȥȔȚȧ ȞȢȟȢ ȩȔȦȜȡȜ 
ǢȔ ȖȥȣȢȠȜȡ ȘȤȧȚȜȡǻ  Ƕ ȓȕȟȧȡȰȞȧ ǻ ȗȤȧȬșȡȰȞȧ  ǢȔ
ȖȥȣȢȠȜȡ ǿȘȜȡǻȝª  ǜȗȔȘȔȡș ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿª   —
ȣșȤșȥȣǻȖȣǻȥȡǻȥȖȔȦǻȖǻțȘȤȔȠȣȢșȠȜ©ǜȢȤȥȰȞȜȝªȣȢȟȰȥ
ȣȢșȦȔǚǗǛșȟǻǼȢȖȥȰȞȢȗȢ ȟǻȦȣȥșȖȘȢȡǻȠ—ǕȡȦȢȡǻȝ
ǦȢȖȔ  țȖșȤȡșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ȓȞȢȁ țȕǻȗȔǿȦȰȥȓ ȡș
ȖȜȣȔȘȞȢȖȢ ț ȖȜȡȢȬȧȖȔȡȜȠȜ Ȗ ȦȢȝ ȫȔȥ ȝȢȗȢ ȣȟȔȡȔȠȜ
ȢȥșȟȜȦȜȥȓ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ țȢȞȤ ȢȘȤȧȚȜȦȜȥȓ ǻț ȥșȟȓȡȞȢȲ
ȞȤǻȣȔȫȞȢȲ Ǫ ǙȢȖȗȢȣȢȟșȡȞȢ ȥȟȧȚȡȜȪșȲ ǗȔȤȨȢȟȢȠǻȓ
ǭșȖȫșȡȞȔ
ǗǻȘ ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ ȡȔȠǻȤȧ ȣȢșȦ ȡșȕȔȖȢȠ ȖǻȘȠȢȖȜȖȥȓ
ȦȔ ȡș ȣȢȟȜȬȜȖ ȘȧȠȞȜ ȣȤȢ ȢȘȤȧȚșȡȡȓ  ȦȤȔȖ 
ȣȜȥȔȖ ȧ ȟȜȥȦǻ ȘȢ ǩ ǧȞȔȫșȡȞȔ ȥȖȢȗȢ ȘȤȧȗȔ ț ȫȔȥǻȖ
ȣȤȔȪǻ Ȗ ȔȤȦǻȟǻ Ǘ ǭȜȤȓǿȖȔ ©ǢȔȞȜȡȰ ȢȞȢȠ ȣȢȟȦȔȖȞȧ
ȞȜȤȣȧ ȫȢȤȡȢȕȤȜȖȞȧ ȦȢ ȡȔ Ȧȧ Ȗșȥȡȧ ȕȧȘșȬ ȧ Ƞșȡș
ȥȦȔȤȬȜȠȕȢȓȤȜȡȢȠªǕȟșȦȜȠȫȔȥȢȠ©țȔȞȜȘȢȫșȞȔȖȥȓ
ȖǻȘȣȢȖǻȘǻ — țȔȧȖȔȚȧǿ Ǥ ǜȔȝȪșȖ — țȡȔȝȬȢȖ ȥȢȕǻ
ȫȢȤȡȢȕȤȜȖȞȧ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻª ǜȔȝȪșȖ Ǥ Ǧ   —
Ǡ ǤȢȟȧȥȠȔȞ ǖșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȘȢ ȡșȁ țȖșȤȡșȡȢ ȘȖȔ
ȦȖȢȤȜ—©ǠȜȞșȤǻªȦȔ©Ǡ—ǤȢȥȦȔȖȟȲȩȔȦȧǻȞǻȠȡȔȦȧª
ȖțȔǿȠȜȡȔȠȜțȡșȲȚȦǻȟȰȞȜȖȚșȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢȫșȤșț
ȢȕȤȔțȡȜȝȟȔȘǻȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰǻȡȥȣǻȤȢȖȔȡȢȖǻȤȬ©ǖȔȤȖǻȡȢȞ
ȪȖǻȖǻțșȟșȡǻȖªǨȖǻȤȬǻ©ǠȜȞșȤǻªȣȢȤȓȘțȢȕȤȔțȢȲȦȔ
ȤȢțȘȤȔȦȢȖȔȡǻȥȦȲȖǻȘȫȧȖȔǿȦȰȥȓȢȣȦȜȠǻȥȦȜȫȡȜȝȡȔȥȦȤǻȝ
ȟȧȡȔȲȦȰȡȢȦȜȭȜȤȢȁțȔȞȢȩȔȡȢȥȦǻ ©ǡȢȓȦȜȟȲȕȢȠǻȝ
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ȦȜ ȘȤȧȚșª ©ȧȥȠǻȩȡȜȥȰ  Ƕ ȖȢȟȰȡȧȲ ȥȖȓȦȧȲ ȘȧȬȧ  Ƕ
ȤȧȞȧȖȢȟȰȡȧȲȠǻȝȘȤȧȚșǤȢȘȔȝȠșȡǻª ȖǻȤȔȖȦșȭȢ
ȖȘȖȢȩȖȢȡȜțȠȢȚȧȦȰ©ȣșȤșȝȦȜ!ȞȔȟȲȚȧªȣȢȘȢȟȔȦȜ
ȣșȤșȬȞȢȘȜ ©ǻ ȣȢȩȢȖȔȦȰ ȟȜȩș Șșȕșȟș  Ǘ ȩȔȦȜȡǻ ȦȜȩǻȝ
ǻ Ȗșȥșȟǻȝª Ǣș ȥȧȘȜȟȢȥȓ ǨȚș  ȖșȤșȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȥȦȖȢȤȲǿȖǻȤȬ©ǖȔȤȖǻȡȢȞȪȖǻȖǻțșȟșȡǻȖªȧȓȞȢȠȧȨȔȞȦ
ȤȢțȤȜȖȧ ț ǠȜȞșȤȢȲ ȖȦǻȟșȡȢ Ȗ ȠșȦȔȨȢȤǻ ©ȡșȘyȥȖǻȦȔª
ȤȔȡȞȢȖȢȗȢ ȣȤȜȠȢȤȢțȞȧ ©ǤȢȦȢȣȦȔȖ Ȗșȥșȟǻ ȞȖǻȦȜ 
ǤȢȕȜȖ ǤȢȠȢȤȢțȜȖª ǣȕȤȔț ȚȔȘȔȡȢȁ ©ȗȢȥȣyȘȜª
ȩȔȦȜȡȜ©ȦȜȩȢȁǻȖșȥșȟȢȁª©ȥȔȘȞȔȤȔȝȢȫȞȔªȦșȣșȤȣȢȥȦȔǿ
ȓȞ ȡșțȘǻȝȥȡșȡȔ ȠȤǻȓ ©ȘȔȖȡǿȞȢȟȜȬȡǻȝ ȦȔ ȓȥȡȜȝª ȥȢȡ
©ǤȤȜȥȡȓȦȰȥȓȘǻȦȢȫȞȜȠșȡǻǗșȥșȟȔȓȣȤȜȥȡȜȦȰȥȓȠȔȦȜª
ȥȧȠȡȢȲȚȤșȔȟȰȡǻȥȦȲțȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓ©ȢȘȜȡȔȥȔȠȢȦȜȡȔª
©ȤȔȝ ! ȥȔȠȢȦȡȜȝª ©Ǡª  ǦȟǻȘȢȠ ȥȟȜȖș ȢȘȜȡ țȔ
ȢȘȡȜȠ ȣȜȬȧȦȰȥȓ ȖǻȤȬǻ Șș țȡȢȖȧ ȓȞ ȞȢȟȜȥȰ ȧ ȡșȖȢȟǻ
ȣȔȡȧǿȖǻȘȫȔȝȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȝȕșțȡȔȘǻȁ©ǢșȚȘȜȖșȥȡȜ—
ȥȖȓȦȢȁ ȘȢȟǻ  ǗȢȡȔ ȡș țǻȝȘș ȖȚș ȡǻȞȢȟȜª ©ǡȜȡȧȟȜ
ȟǻȦȔ ȠȢȟȢȘǻȁª  ©ȘȢȖșȘșȦȰȥȓ ȢȘȜȡȢȞȜȠ  Ǘ ȩȢȟȢȘȡǻȝ
ȩȔȦǻȞȤȜȖȢȕȢȞǻȝǕȕȢȣǻȘȦȜȡȢȠȣȤȢȥȦȓȗȦȜȥȰǕȕȢª
©ǴȞȕȜțȞȜȠȥǻȥȦȜȩȟǻȕȔț·ȁȥȦȜª 
 *
ǜȡȢȖȧ ȣȢȖȦȢȤȲǿȦȰȥȓ ȥȣȢȖȡșȡȔ ȘȤȔȠȔȦȜțȠȧ ȦȜȣȢȖȔ
ȬșȖȫ ȥȜȦȧȔȪǻȓ — ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ȣȢȥșȤșȘ ȟȲȘȡȢȥȦǻ
ǤȢȖșȤȡȧȖȬȜȥȰǻțțȔȥȟȔȡȡȓȣȢșȦȧǤșȦșȤȕȧȤțǻȣȢȤȜȡȔǿ
ȧ ȖȜȤ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȗȢ ȝ ȠȜȥȦ ȚȜȦȦȓ ȘȤȧțǻ — ȘȔȖȡǻ ȝ
ȡȢȖǻ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȚȧȤȡȔȟȰȡȜȩ ǻ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȩ ȥȣȤȔȖȔȩ
ȟǻȦ țȧȥȦȤǻȫǻ ȫȜȦȔȡȡȓ ǻȠȣȤșțȜ ȬȜȤȢȞș ȖȜțȡȔȡȡȓ
ȞȤȜȦȜȞȜȝȫȜȦȔȪȰȞȢȗȢțȔȗȔȟȧȔȞȦȜȖȡȔȣȜȥȰȠșȡȡȜȪȰȞȔ
ȦȔ ȩȧȘȢȚȡȜȪȰȞȔ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ  ǥȔȘȔ Ǖǡ ȡȔȘȔǿ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ țȖȔȡȡȓ ȔȞȔȘșȠǻȞȔ ț ȗȤȔȖǻȤȧȖȔȡȡȓ  ȡȢȖǻ
ȖȜȘȔȡȡȓ ©ǟȢȕțȔȤȓª Ȗ ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ Ȗ ȤȢȥ ȣșȤșȞȟȔȘȔȩ
©ǜȘȔȖȔȟȢȥȓ ȕ — ȣȜȬș ǙțȲȕȔ — ǭșȖȫșȡȞȢ — ȡȔ
ȖșȤȬȜȡǻȧȥȣǻȩȧȦȔȥȟȔȖȜª ǙțȲȕȔǶǦ ǦȦșȠșȡȡȢ
țȘȔȖȔȟȢȥȰ ȕȜ ǢșȘȔȤȠȔ ȤȢțȘǻȟȢȖǻ ȭȢ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȝ
ȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧȣșȦșȤȕȣșȤǻȢȘȧȘȢȥȟǻȘȡȜȞȘȔǿȡȔțȖȧ©ǦȟȔȖȔ
ǻ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰª ǤȢȟȜȬȔȲȫȜ ȣȢȖȥȓȞȘșȡȡȧ ȗȔȟȔȥȟȜȖȧ
ȠșȦȧȬȡȲ ȥȦȢȟȜȪǻ ȣȢșȦ ȢȣȜȡȓǿȦȰȥȓ ȥȔȠȢȘȜȡ ȧ ȥȖȢȁȝ
©ȩȢȟȢȘȡǻȝ ȩȔȦǻª — ȔȞȔȘșȠ ȠȔȝȥȦșȤȡǻ ǻ ȡșȠȔ ț ȞȜȠ
©ȥǻȥȦȜȩȟǻȕȔț·ȁȥȦȜª©ȣȢȣȟȔȞȔȦȜǻȣȢȗȢȖȢȤȜȦȜªǙȢȦȢȗȢ
ȚȘșȘȔȟǻȗȢȥȦȤǻȬșȘȔȲȦȰȥȓȖțȡȔȞȜȩȖȢȤȢȕȜ—ȡȔȥȟǻȘȞȜ
ȘșȥȓȦȜȟǻȦȡȰȢȁȡșȖȢȟǻ
ǟȢȟȜȥȰǻȭșțȔȠȢȟȢȘȧȖȦȢȠȧȚǤșȦșȤȕȧȤțǻȧȦǻȝ
Țș ǕȞȔȘșȠǻȁ ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȣȢȦșȤȣȔȲȫȜ ȖǻȘ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȦȔ
ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȁ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȣȤȜ Ȗȥǻ ȡșȗȔȤȔțȘȜ ȦȖșȤȘȜȖ
©ǴȡșȢȘȜȡȢȞȜȝǿțȞȜȠȖǻȞȘȢȚȜȦȰªǶȡșȣȢȠȜȟȜȖȥȓ
ǤȢșȦȢȖǻ©ȘǻȦȜª—ǦȟȢȖȢȘȧȠȔȣǻȥȡȓȡșțȤȔȘȟȜȖȔǡȧțȔ
țȢȥȦȔȟȜȥȓțȡȜȠǻȖ©ȢȥȦȔȦȡȲȥȦȤȔȬȡȧȲȠȜȡȧȦȧªȝȢȗȢ
ȡșȘȢȖȗȢȗȢȖǻȞȧǗȡȔȣȜȥȔȡȢȠȧțȔȞǻȟȰȞȔȘȡǻȖȘȢȥȠșȤȦǻ
ȖǻȤȬǻ ©ǬȜ ȡș ȣȢȞȜȡȧȦȰ ȡȔȠ ȡșȕȢȗȢª — ȠȧȚȡȰȢȠȧ
șȣǻȟȢțǻȥȣȢȖǻȘǻ șȣǻȟȢțǻȣȤȢȭȔȡȡǻ țǻ ȥȖǻȦȢȠ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȟȔȬȦȧǿȦȰȥȓ©ȖȘȔȟșȞȧȘȢȤȢȗȧªȤȔțȢȠǻțǡȧțȢȲȥȖȢǿȲ
©ȥȧȣȧȦȡȜȪșȲª©ȥșȥȦȤȢȲª©ȘȤȧȚȜȡȢȲȥȖȓȦȢȲªǤȢșȦ
ȩȢȫșȖǻȤȜȦȜȝȖǻȤȜȦȰȭȢȦȔȠ©ȡȔȘǦȦǻȞȥȢȠȧȤȔȲªȖ
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©ȣȤșȘȖǻȫȡȢȠȧȗȔȲªȡșȕȧȘșȡǻȫȧȚȜȡȜȡǻȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȔ
ȕȧȘșȕșțȖǻȫȡȔȓǨȞȤȔȁȡȔǙȡǻȣȤȢ©ȩȔȦȢȫȞȔª©ȥȔȘȢȫȢȞª
©ȖșȥșȟǻȥșȟȜȭȔȖȗȔȓȩǡȢȗȜȟȜȗȢȤȜȡȔȥȦșȣȔȩª—ȧȥș
ȦșȫȢȗȢȦȔȞȚȔȘȔȟȢȥȓǻȦȔȞȕȢȟǻȥȡȢȕȤȔȞȧȖȔȟȢȖȚȜȦȦǻ
ǠǻȦ ǬȔȟȜȝ ǡ ǛȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȜ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǜȖǻȘ
ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ȘȢ ȝȢȗȢ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ  ǟ  ǩȤȔȡȞȢ Ƕ ǤșȤșȘȡǿ
ȥȟȢȖȢ  ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǘ ǤșȤșȕșȡȘȓ Ǡ  ǟȢȡȜȥȰȞȜȝ
ǜȔȝȪșȖ Ǥ ǛȜȦȦȓ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǖǻȟșȪȰȞȜȝ Ǡ
>ǦȦȔȦȦǻ ȝ ȞȢȠșȡȦȔȤ@  ©ǟȢȕțȔȤª Ǩ  Ȧ ǢșȡȔȘȞșȖȜȫ Ǿ ǤȢ
șȦȜȫȡȜȝ șȣǻȟȢȗ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ  Ǣǭǟ  ǶȖȔȞǻȡ 
ǶȖȔȞǻȡ  ǶȖȔȞǻȡ ǳ ǣ ǤȢșțǻȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣșȤǻȢȘȧ țȔȥȟȔȡȡȓ
ǟ  ǛȧȤ  ǦȖǻȦȟȜȫȡȜȝ Ƕ ǙȧȩȢȖȡȔ ȘȤȔȠȔ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǦȖǻȦȟȜȫȡȜȝǶǦșȤȪșȘȟȓȞȧȟȰǻȘȟȓȤȜȠǟǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȔǡ
ǚȦȲȘȜȣȤȢȣȢșȦȜȞȧǭșȖȫșȡȞȔǟǡȔȟȔȡȲȞǾǗǻȘǟȢȕțȔȤȓ
ȘȢ ȡȔȪǻȁ  ǡȔȟȔȡȲȞ Ǿ ǟȡȜȗȔ ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȰ ǩȤȔȗȠșȡȦȜ ǟ
ǖȢȟȰȬȔȞȢȖǠǣȤșȡȕȧȤȗȥȞȔȓȬșȖȫșȡȞȢȖȥȞȔȓȱȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȓ
ǧȲȤȰȠȔ ǦȢȟȘȔȦȫȜȡȔ ǦȥȯȟȞȔ — ǣȤșȡȕȧȤȗ 
ǜȔȕȧȚȞȢǣǭșȖȫșȡȞǻȖȠǻȨǨȞȤȔȁȡȜǦȣȤȢȕȔȨǻȟȢȥȔȡȔȟǻțȧǟ
ǘȤȔȕȢȖȜȫǘǤȢșȦȓȞȠǻȨȢȦȖȢȤșȪȰǦșȠȔȡȦȜȞȔȥȜȠȖȢȟǻȖȧ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟ  ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ ǤșȤșȩȤșȥȦȓ
©ǧȤȜțȡȜª  ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȓȞȢȗȢ ȡș țȡȔǿȠȢ ǜ
ȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȜ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȁ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ȦȔ ȥȧȫȔȥȡȢȁ ȤșȪșȣȪǻȁ
ȣȢșȦȔ  ǟ  ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ ǬȔȠȔȦȔ Ǣ ǦȦȤȧȞȦȧȤȔ ǻ
ȥȠȜȥȟȥȣȤȢȕȔȡȔȧȞȢȖȢȁǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁȣȢșȦȜȫȡȜȩȦșȞȥȦǻȖǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǟǙțȲȕȔǶǛȧȟȜȡȥȰȞȜȝǡǢȔȖǻȫȡȢȠȧȬȟȓ
ȩȧ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȔ  Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ǧ  ǕȤșȡȘȔȤșȡȞȢ Ƕ ǣȕȤȔțȜ
©ȣȤȜȤșȫșȡȢȁ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻª ȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁ ȣȢșțǻȁ
Ǘ ǗȢȤȘȥȖȢȤȦȔ ǻ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ  Ǣǭǟ  ǟȡ  ǛȧȤ 
ǢȔȩȟǻȞ Ǿ ǙȢȟȓ — /RV — ǦȧȘȰȕȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȣȢȟȰȥȰȞǻ ȦȔ ȤȢ
ȥǻȝȥȰȞǻȤȢȠȔȡȦȜȞȜǠǖȔȤȔȕȔȬǳǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǻȠ
ȣșȤȔȦȜȖǨȞȤȔȁȡȜǶȥȦȢȤǻȢȦȔȡȔȪǻȢȥȢȨȥȰȞȔȣȔȤȔȘȜȗȠȔǟ
ǧȞȔȫȧȞǣǟȢȟǻțǻȁȖǻȘȫȧȚșȡȢȥȦǻȖȚȜȦȦǻǻȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
©ǜȝȢȗȢȘȧȩȔȣșȫȔȦȦȲªǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȥȦǣ
ǖȧȥșȟǟǗǤȤȢȕȟșȠȔȦȖȢȤȫȢȥȦǻȓȞȥȞȟȔȘȢȖȔȣȤȢȕȟșȠȔȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȧ ȟǻȤȜȪǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣșȤǻȢȘȧ țȔȥȟȔȡȡȓ  ǭǦȦ  ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻ ȤȢțȠȜȥȟȜ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǟ  ǙțȲȕȔ Ƕ
ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǟǩȟȰȢȤȞȢǣǤȢȬȧȞȥȠȜȥȟȧǻȥȡȧȖȔȡȡȓ
șȞțȜȥȦșȡȪǻȔȟȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȖȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧǭșȖȫșȡȞȔǢȔȧȞȖǻȥȡ
ǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǬșȤȡǻȖȡȔȪȧȡȦǻȠǳǩșȘȰȞȢȖȜȫȔǬșȤȡǻȖȪǻ
ǗȜȣǦșȤǻȓ©ǩǻȟȢȥȢȨǻȓªǧȞȔȫȧȞǣǚȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡǻ
ȣȤȢȥȦȢȤȜ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ǢȔ ȠȔȦșȤǻȔȟǻ
ǮȢȘșȡȡȜȞȔ   ǭșȖȫșȡȞǻȔȡȔ ǣȘșȭȜȡȜ ǢȔȧȞȞȤȔǿțȡȔȖȫȜȝ țȕ
ǣ  ǜȕȢȤȢȖȥȰȞȔ Ǣ ǟȢȘ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ ǤȤȢșȞȦ
ȣȥȜȩȢǻȥȦȢȤǻȁ ȡȢȖǻȦȡȰȢȁ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ ǟ 
ǢȔȟȜȖȔȝȞȢǙǦȦȜȟȰȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔǦǻǬǔ

ǳȤǻȝǖȔȤȔȕȔȬ

ǦȠșȤȦȰ — ǻț ȣȢȗȟȓȘȧ ȕǻȢȟȢȗǻȁ ȔȞȦ ȣȤȜȣȜȡșȡȡȓ —
ȣȤȜȤȢȘȡȢȗȢ Ȕ ȫȜ ǼȖȔȟȦȢȖȡȢȗȢ — ȚȜȦȦǿȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ȢȤȗȔȡǻțȠȧ ȖȦȤȔȦȔ ȡȜȠ ȨǻțǻȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȨȧȡȞȪǻȝ ȦȢȕȦȢ
ȝȢȗȢțȔȗȜȕșȟȰǨȗȧȠȔȡǻȦȔȤȜȥȦȜȪǻȥȠșȤȦȰȓȞȡșȖǻȘ·ǿȠȡȔ
ȖȟȔȥȦȜȖǻȥȦȰ ȕȧȦȦȓ ǻ ȓȞ ȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȔ ȨǻȟȢȥ ȣȥȜ
ȩȢȟ ȢȗǻȫȡȔ ȕȢȗȢȥȟȢȖȥȰȞȔ ȣȤȢȕȟșȠȔ ȦȟȧȠȔȫȜȦȰȥȓ Ȗ
ȬȜȤȢȞȢȠȧ ȘǻȔȣȔțȢȡǻ ȘșȨǻȡǻȪǻȝ ȣȤȔȘȔȖȡǻȝ ȔȤȩșȦȜȣ
ȞȢȟ șȞȦȜȖȡȢȗȢ ȡșȥȖǻȘȢȠȢȗȢ ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȔ ǻȘșȓ țȔ
ǤȟȔȦȢȡȢȠ — șȝȘȢȥ  ǻ ȥȣȢȞȢȡȖǻȫȡȔ ȡș țȕȔȗȡșȡȡȔ ȤȢ
țȧȠ ȢȠ ȦȔǿȠȡȜȪȓ ȥȖǻȦȢȕȧȘȢȖȜ ȢȘȜȡ ǻț ȘȢȠǻȡȔȡȦȡȜȩ
ȠȢȦȜȖǻȖ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȠȜȥȟșȡȡȓ — ȔȤȩȔȁȫȡȢȗȢ ǻ ȠȢȘșȤ
ȡȢȗȢ ȣȤȢȨȔȡȡȢȗȢ ȦȔ ȥȔȞȤȔȟȰȡȢȗȢ ȣȔȤȔȘȜȗȠȔȟȰȡȔ
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ȡșȥȞǻȡȫșȡȡȢ ȖȔȤǻȔȦȜȖȡȔ ȦșȠȔ Ȗȥǻȩ ȖǻȘȢȠȜȩ ț ǻȥȦȢȤǻȁ
ȠǻȨȢȟȢȗǻȝǙȟȓȤșȟǻȗȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻȠȢȡȢȦșȁȥȦȜȫȡȢȗȢȦȜȣȧ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁǻȥȟȔȠȥȰȞȢȁǻȧȘșȝȥȰȞȢȁ ȥȠșȤȦȰȢțȡiȫȧǿ
ȠǻȥȦȜȫȡȜȝȣȤȜȩȢȖȔȡȜȝȢȘȟȲȘȜȡȜȠȢȠșȡȦțȔȖșȤȬșȡȡȓ
ȁȁ țșȠȡȢȗȢ Ȭȟȓȩȧ ǻ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȘȧȬǻ ȘȢ ǖȢȗȔ ȣȤȜȫǻȠ
ȦȤȔȗǻȫȡșȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȥȠșȤȦǻȓȞȠȜȡȧȭȢȥȦǻȢȥȢȕȜȥȦȢȗȢ
ǻȥȡȧȖȔȡȡȓȚȔȩȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓ ȧȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞǻȝșȥȩȔȦȢȟȢȗǻȁ 
ǦȦȤȔȬȡȢȗȢ ȥȧȘȧ ȘȢȟȔǿȦȰȥȓ ȖǻȤȢȲ ȧ ȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓ ț
ȠșȤȦȖȜȩ ȕșțȥȠșȤȦȓ ȘȧȬǻ Ȗ ȣȢȦȢȝȕǻȫȡș ȚȜȦȦȓ Ȗǻȫȡș
ȕȟȔȚșȡȥȦȖȢȣȤȔȖșȘȡȜȞǻȖȖǻȘȘȔȟșȡȜȠȜȤǻȖȡȢȕǻȚȡȜȠȜȘȢ
ȣȢȘǻȕȡȜȩ ȧȓȖȟșȡȰ ȠȢȚȡȔ ȖȖȔȚȔȦȜ ȦȔȞǻ ȣȤȜȞȠșȦȡǻ Șȟȓ
ȘșȓȞȜȩ ǻȡ Ȥșȟǻȗ ȧȫșȡȰ șțȢȦșȤȜȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȣȢȡȓȦȦȓ
ȓȞ ȤșǻȡȞȔȤȡȔȪǻȓ ȥȔȡȥȔȤȔ ȡǻȤȖȔȡȔ ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ țȟȜȦȦȓ
ǻțțȔȦiǿȡȜȠȤȢțȫȜȡșȡȡȓȖǟȢȥȠȢȥǻȦȢȭȢ
ǨȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȔțȔȥȖȢǿȲȗșȡșțȢȲǻȣȤȜȤȢȘȢȲȡȢȠǻȡȔȪǻȓ
ȥȠșȤȦǻȧȤǻțȡȜȩȫȔȥȢȖȜȩȞȢȢȤȘȜȡȔȦȔȩȞȢȡȞȤșȦȡȜȩǻȥȦȢȤ
ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȩȡȔȪȧȠȢȖȔȩǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȩȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ ȡȔȕȧȖȔǿ ȦȜȩ ȫȜ ȦȜȩ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡȜȩ șȦȡȢ
ȠșȡȦȔȟȰȡȜȩ șȦȜȫȡȢ ȦȔ șȥȦșȦȜȫȡȢ ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȩ ȨȢȤȠ
ȓȞǻȡșȦǻȟȰȞȜȖȜȓȖȟȓȲȦȰǻȖȦǻȟȲȲȦȰȥȖǻȦȢȖǻȖȥșȟȲȘȥȰȞǻ
ȡȔȫȔȟȔȔȟșȖȢȘȡȢȫȔȥȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰȔȞȦȜȖȡȜȠȫȜȡȡȜȞȢȠ
©ȁȩ ȦȖȢȤșȡȡȓ ȤȢțȖȜȖȔȡȡȓ ȝ țȕȔȗȔȫșȡȡȓª ǙțȲȕȔ Ƕ
ǨȡǻȖșȤȥȔȟȰȡǻȠȢȦȜȖȜȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁǙțȲȕȔǶ
ǜ ȞȤȜȡȜȪǻ ȟǻȦ ǟ  ǧ  Ǧ   ǧȔȞȜȝ ȥȜȡȦșț
ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȗȢ ǻ ȡȔȪ ȕȧȦȦǿȖȢȗȢ ǻ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȗȢ
țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ǻ ȢȥȢȕȜȥȦȢȗȢ ȖȜțȡȔȫȔǿ ȞȢǼȡǻȦȜȖȡȧ
ȥȧȦȡǻȥȦȰȦȔșȥȦșȦȜȫȡȧȣȤȜȤȢȘȧȠȢȦȜȖȧȥȠșȤȦǻȧȥȖǻȦȢȖǻȝ
ȟȤǻ Ǩ ȪȰȢȠȧ ȤǻȫȜȭǻ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ȣȤȢȪșȥ ȩȧȘȢȚ
Ȣȥȓȗȡșȡȡȓ ©ȖǻȫȡȢȗȢª ȠȢȦȜȖȧ ȥȠșȤȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢȠ Ȫș
ȢȥȓȗȡșȡȡȓȠȔǿȖȜȤȔțȡȜȝȖǻȘȕȜȦȢȞȡȔȪȘȧȩȢȖȡȢȁȦȤȔȘȜȪǻȁ
ȧȞȤȠșȡȦȔȟǻȦșȦȧȥȔȠȢȕȧȦȡȰȢȁȦȖȢȤȫȢȁǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȥȦǻ
ȠȜȥȦȪȓȘȤȔȠȔȦȜțȠȧȝȢȗȢȚȜȦȦǿȖȢȁȘȢȟǻȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ
ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȧ ȥȖǻȦȢȣȢȫȧȦȦȓ ȡșȣȢȖȦȢȤȡȢȗȢ ȣȥȜȩǻȫȡȢȗȢ
ȥȞȟȔȘȧ
ǣțȡȔȫșȡȡȓȨǻȟȢȥȣǻȘǼȤȧȡȦȓȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȗȢȠȢȦȜȖȧ
ȥȠșȤȦǻ ȧȥȞȟȔȘȡșȡș ȦȜȠ ȭȢ ȚȔȡȤ ȖȟȔȥȦȜȖȢ ȨǻȟȢȥ Ƞș
ȘȜȦȔȪǻȁ ȡȔ ȪȲ ȦșȠȧ ȔȕȢ ȥȟȢȖȔȠȜ ǞȢȔȡȡȔ ǙȔȠȔȥȞȜȡȔ
©ȤȢțȠȜȥȟȧ ȣȤȢ ȥȠșȤȦȰª ȧ ȓȞȢȠȧ ȖȜȘȔȦȡȜȝ ȕȢȗȢȥȟȢȖ
ȧȕȔȫȔȖȥȔȠȧȥȧȦȰȨǻȟȢȥȢȨǻȁ—ȪșȝȚȔȡȤȡșȣȢȬȜȤșȡȜȝ
ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǢȔȖǻȦȰ ȧ ȦȜȩ ȡșȫȜȥȟșȡȡȜȩ
ȖȜȣȔȘȞȔȩ ȞȢȟȜ țȧȥȦȤǻȫȔǿȠȢ Ȗ ȡȰȢȗȢ ȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓ ȣȤȢ
ȥȠșȤȦȰ ȕȟȜțȰȞǻ țȔ ȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȲ ȘȢ țȔȗȔȟȰȡȢȨǻȟȢȥ
ȢȥȦȔȡȡǻ ȥȟȜȖș ȖǻȘȤȔțȧ ȣșȤșȦǻȞȔȲȦȰ ȧ ȥȧȦȢ ȟǻȤȜȫȡȧ
ȪȔȤȜȡȧ ©ǴȞǻȚȠșȡșȠǻȝǖȢȚșȠȜȟȜȝǙǻȟȔȢȥȧȘȓȦȰȡȔ
țșȠȟǻ"ª—©ǣȘȜȡȧȘȤìȗȢȗȢȣȜȦȔǿȠª©ǤȢȘȔȝȚșȝȡȔȠ
ȖȥșȭșȘȤȜȝǖȢȚșª—©ǥȢȥȟȜȧȞȧȣȢȫȪǻțȤȢȥȟȜª ǥǻȫ
ȧȦǻȠȭȢȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓǭșȖȫșȡȞȢȠȥȠșȤȦǻ—ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ
ȣȢșȦȔ ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ ȣȢșȦȔ ǻ ȦǻȟȰȞȜ ȣȢșȦȔ ȕȔ ȕǻȟȰȬș Ȫș
ȡș ȣȤȢȥȦȢ ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȤȔȘȬș ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ șȠȢȪǻȝȡș
ȝ ȗȟȜȕȢȞȢ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡș ȠȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ ȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ
ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȓȞȭȢ ȡș ȖȜȁȠȞȢȖȢ ȧ ȣȤȢȥȦȢȤȢȡǻ ȠȜȥȦ
ȞȢȤȘȢȪșȡȦȤȜȫȡȢȗȢȥȖǻȦȢȣȢȫȧȦȦȓȔȡșȤȔȪǻȢȡȔȟǻȥȦȜȫȡȢȗȢ
ȥȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓ ȧ ȣȟȢȭȜȡǻ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȠșȦȔȨȢȤȜȞȜ

ǦȞȔțȔȡș țȖȜȫȔȝȡȢ ȡș ȥȦȔȖȜȦȰ ȣǻȘ ȥȧȠȡǻȖ ȡȔȓȖȡǻȥȦȰ
ȨǻȟȢȥ ȨșȡȢȠșȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȞȟȔȘȢȖȢȁ Ȗ ȬșȖȫ ȠȢȦȜȖǻ
ȥȠșȤȦǻ Ȫȓ ȥȞȟȔȘȢȖȔ ǿ ȪǻȟȞȢȠ ȤșȔȟȰȡȢȲ ȢȘȡȔȞ ȁȁ ȡș
ȘșȞȟȔȤȢȖȔȡȢ ȡȔ ȣȢȖșȤȩȡǻ ȦșȞȥȦȧ Ȕ ȣȤȜȩȢȖȔȡȢ Ȗ ȝȢȗȢ
ȗȟȜȕȜȡǻțȔȡȧȤșȡȢȖȥȦȜȩǻȲȣȢșțǻȁȥȞȔțȔȦȰȕȜȤȢțȫȜȡșȡȢ
Ȗ ȟǻȤȜȫȡȜȩ ȤșȨȟșȞȥǻȓȩ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȘșȞȟȔȤȔȪǻȓȩ ǻȥȦȢ
ȤǻȢȥȢȨ ȤȢțȘȧȠȔȩ ǣȥȦȔȡȡǻ ǻȡȥȣǻȤȢȖȔȡȢ ț ȣȤȔȖȜȟȔ
ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȠȜ ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȠȜ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȫȧ
ȚȜȡȔ ȞȔțșȠȔȦ ȞȔțȔȤȠȔ țȔȥȟȔȡȡȓ ȦȢȭȢ  ȝȢȗȢ ȖȞȤȔȝ
țȔȗȢȥȦȤșȡȜȠȜ—ȫȔȥȢȠȔȚȘȢȤȢțȣȔȫȧ—șȠȢȪǻȝȡȜȠȜ
ȤșȔȞȪǻȓȠȜȡȔȞȤȜȫȧȭǻȣȢȦȖȢȤȡȢȥȦǻȝȘșȨȢȤȠȔȪǻȁȖȥȢȪǻȧ
Ƞǻ Ȗ ȡȔȪ ȚȜȦȦǻ Ȕ ȓȞȭȢ ȖțȓȦȜ ȣȤȢȕȟșȠȧ Ȗ ȬȜȤȬȢȠȧ
ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡǻȬȢȠȧȔȥȣșȞȦǻ—ȡȔțȔȗȔȟȡȔȡșȘȢȥȞȢȡȔȟǻȥȦȰ
ȪǻȟȢȗȢȡȔȖȞȢȟȜȬȡȰȢȗȢȥȖǻȦȧȦȤȔȗǻȫȡȧȡșȖȟȔȬȦȢȖȔȡǻȥȦȰ
ȟȲȘȥȰȞȢȗȢǻȥȡȧȖȔȡȡȓȖȪȰȢȠȧȥȖǻȦǻ
ǧȧȦȣȤȢȞȤșȥȟȲȲȦȰȥȓȣșȖȡǻȦȜȣȢȟȢȗǻȫȡǻȤǻȖȡȢȕǻȚȡǻ
ȠǻȚ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȲ ȦȔȡȔȦȢȟȢȗǻǿȲ ǻ ȘșȓȞȜȠȜ ȕȔțȢȖȜȠȜ
ǻȘșȓȠȜ ǿȖȤȢȣ șȞțȜȥȦșȡȪǻȔȟǻțȠȧ țȢȞȤ ȝȢȗȢ ȩȤȜȥȦȜȓȡ
ȥȰȞȢȗȢ ȖǻȘȗȔȟȧȚșȡȡȓ — Ǧ ǟ·ǿȤȞșǼȢȤ ǡ ǖșȤȘȓǿȖ
ȤȔȡȡǻȝ ǡ ǘȔȝȘșǼǼșȤ ǟ ǴȥȣșȤȥ ǧȔȞǻȕȢ ȣȢȡȓȦȦȓ Ȩǻ
ȟȢȥȢȨǻȁșȞțȜȥȦșȡȪǻȔȟǻțȠȧȓȞǻțȣȤȜȞȟȔȘȧȔȕȥȧȤȘȡǻȥȦȰ
©ȡșȥȣȤȔȖȚȡȰȢȁ șȞțȜȥȦșȡȪǻȁª ȔȕȢ ȖȜȕǻȤ țȔ ȧȠȢȖ Ȧ țȖ
ȠșȚȢȖȜȩ ȥȜȦȧȔȪǻȝ ȟșȗȞȢ țǻȥȦȔȖȜȠȢ ț ȞȤǻȣȔȪȰȞȢȲ
ȣȢȦǻȠȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȲȥȢȟȘȔȦȥȰȞȢȲȘȢȟșȲȣȢșȦȔșȞțȜ
ȥȦșȡȪǻȝȡȜȝȦȤȔȡȥȪșȡȘșȡȦȜțȠȧȦȟȧȠȔȫșȡȡǻȥȠșȤȦǻ—ț
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠ ȣȤȢȖǻȘșȡȪǻȔȟǻțȠȢȠ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȠ
ȕȢȚșȥȦȖșȡȡȢȁ ȡȔȣșȤșȘȥȧȘȚșȡȢȥȦǻ ȥȠșȤȦǻ ȞȢȚȡȢȁ ȟȲ
ȘȜȡȜ țȢȞȤ ȥșȕș ȥȔȠȢȗȢ ǗȢȘȡȢȫȔȥ ȘȢȞȢȡșȫȡȜȠ ȕȧȘș
țȔȥȦșȤșȚșȡȡȓȭȢȖǻȘțȡȔȫșȡșțǻȥȦȔȖȟșȡȡȓȡșǿȠȢȖȜȦȜȕ
ȦȢȫȡȜȠȨǻȟȢȥȞȔȦșȗȢȤǻȁșȞțȜȥȦșȡȪǻȔȟǻțȠȧȖǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȢȥȦȔȲȦȰ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȢȖȔȡȜȠȜ Ȗ ȤșȔȟǻȁ ȣȤȜțșȠȡȢȁ
ȥȨșȤȜ ȚȜȦȦȓ ȖȟȔȥȡȢȁ ȣȢșȦȢȖȢȁ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ȖǻȘȫȔȝ ǻ
ȦȤȔȗǻțȠ ȕȧȦȦȓȧȥȖǻȦǻ — ȧ ȝȢȗȢ ȕȧȦȦȓȡȔțȔȥȟȔȡȡǻ
șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȜȝȥȦȤȔȩȥȠșȤȦǻȓȞȥȞǻȡȫpȡȡȢȥȦǻȟȲȘȥȰȞȢȗȢ
ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ—ȧȥȦȤȔȩȥȠșȤȦǻȡȔȫȧȚȜȡǻȗȤȜțȢȦȡȧȘȧȠȞȧ
ȭȢ ©ȡș Ȗ ǨȞȤȔȝȡǻ ȣȢȩȢȖȔȲȦȰª ǙȢ ȦȢȗȢ Ț ȡȔȖșȘșȡȧ
ȦȜȣȢȟȢȗǻȫȡȧ ȤǻȖȡȢȕǻȚȡȧ ȘȢȖȢȘȜȦȰȥȓ ȖȜțȡȔȦȜ ȡșȩȔȝ ǻ
ȣȤȔȖȢȠǻȤȡȢȲ Ȗ țȔȗȔȟȰȡȢȨǻȟȢȥ ȣȟȔȡǻ ȦȔ Ȗȥș Ț ȘȢȖȢȟǻ
ȧȠȢȗȟȓȘȡȢȲ ȗǻȣȢȦșȦȜȫȡȢȲ ȩȢȫȔ ȕ ȧȚș ȖțȓȖȬȜ ȘȢ
ȧȖȔȗȜȦșȭȢȥȧȫȔȥȡȜȞȢȠǭșȖȫșȡȞȔȕȧȖȟȜȬșȣȤșȘȦșȫȔ
șȞțȜȥȦșȡȪǻȔȟǻțȠȧ ǟ·ǿȤȞșǼȢȤ ȣȤȜȫǻȠ ȢȕȢǿ ȖȢȫșȖȜȘȰ
ȡǻȫȢȗȢȡșțȡȔȟȜȢȘȜȡȣȤȢȢȘȡȢȗȢ 
ǜȡȔȫȡȢȕȟȜȚȫȜȠȘȢȤșȔȟȰȡȢȥȦǻȝȗȢȟȢȖȡȢȘȢȡȔȪ
ǼȤȧȡȦȧ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ țǻȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȬșȖȫ ȠȢȦȜȖȧ ȥȠșȤȦǻ ț
ȦȔȡȔȦȢȟȢȗǻȫȡȢȲ ȠȢȘșȟȟȲ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȢȲ ȧȞȤ ȕȔȤȢȞȢ
ȔȕȢțȔȢțȡȔȫșȡȡȓȠǠǨȬȞȔȟȢȖȔ©ȕȔȤȢȞȢȖȢȠȧȕȢȗȢȠȜ
ȥȟșȡȡȲª ȭȢ ȖȜȢȣȧȞȟȲǿ ȚȜȖȜȝ țȖ·ȓțȢȞ ȞȧȟȰȦȧȤȡȜȩ
șȣȢȩ ȖȔȚȟȜȖȧ ȟȔȡȞȧ Ȗ ǻȥȦȢȤ ȣȤȢȪșȥǻ ȦȓȗȟȢȥȦǻ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁȘȧȩȢȖȡȢȁȦȤȔȘȜȪǻȁǨȣǻȥȟȓȠȢȖǻȘȢȥȖȢǿȁ
ȤȢțȖǻȘȞȜ ©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞș ȕȔȤȢȞȢȖș ȕȢȗȢȠȜȥȟșȡȡȓ ǦǻȠ
șȦȲȘǻȖȣȤȢǘȤȜȗȢȤǻȓǦȞȢȖȢȤȢȘȧª ; ǨȬȞȔȟȢȖ
ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȧȲȫȜ Ȧșțȧ ȣȤȢ ©ȫǻȟȰȡș ȠǻȥȪș ȕȔȤȢȞȢȖȢȁ
ȦȤȔȘȜȪǻȁª Ȗ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȖȢȘȜȦȰ ȨȔȞȦȜ ȓȞǻ
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ȥȖǻȘȫȔȦȰ ȣȤȢ ȘȢȥȦȔ ȬȜȤȢȞȧ ȢȕǻțȡȔȡǻȥȦȰ ȣȢșȦȔ ț ȟǻȦ
ǻȥȦȢȤǻȢȗȤ ȕȢȗȢȥȟȢȖȥȰȞȢȲ ȠȔȟȓȤ ȔȤȩǻȦșȞȦȧȤȡȢȲ
ȥȣȔȘȭȜȡȢȲ ȧȞȤ ȕȔȤȢȞȢ ǜȖǻȥȡȢ ȥȣȤȔȖȔ ȡș Ȗ ȥȔȠǻȝ
ȟȜȬș ȢȕǻțȡȔȡȢȥȦǻ ȞȢȦȤȔ ȓȞ ȖǻȘȢȠȢ ȠȢȚș ȕȧȦȜ ȝ
ȣȔȥȜȖȡȢȲ ȖǻȘȥȦȢȤȢȡșȡȢȲ — țȔ Ǡ ǨȬȞȔȟȢȖȜȠ
©ȧȞȤȔȁȡȥȰȞșȕȔȤȢȞȢȣȢȥȧȦȡȰȢȚȜȖȜȦȰ!ȥȔȞȤȔȟȰȡȜȝ
ȣșȤȖșȡȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁª ȦȧȦ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ ȘȢȤșȫȡȢ
ȣȢȞȟȜȞȔǿȦȰȥȓ ȡȔ țȔȧȖȔȚșȡȡȓ ǡ ǦȧȠȪȢȖȔ ȣȤȢ ©Ȧșȣȟș
Ȥșȟǻȗǻȝȡș ȣȢȫȧȦȦȓ ǻ ȥȦȤȔȩ ǖȢȚȜȝª ȭȢ ȣșȤșȝȠȔȲȦȰ
©ǟȢȕțȔȤªǻ—ȘȢȘȔȠȢ—țȡȔȫȡȧȫȔȥȦȜȡȧȣǻțȡǻȬȢȁȬșȖȫ
ȟǻȤȜȞȜ ȦȢȕȦȢȣȤȢȕȟșȠȧȖȖȢȘȜȦȰȥȓȖȤǻȫȜȭșȕȟȜțȰȞȢȥȦǻ
©ȣȢȗȟȓȘȧ ȡȔ ȣȤȜȤȢȘȧ Ȥșȫșȝª ǨȬȞȔȟȢȖ Ǡ ǧȔȠ ȥȔȠȢ
Ǧ ȥȖǻȦȢȣȢȫȧȦȦǿȖȢȁȘȧȩȢȖȡȢȁȥȧȗȢȟȢȥȡȢȥȦǻ
ǦȞȔțȔȡș țȢȞȤ ȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȠȢȦȜȖȧ
ȥȠșȤȦǻ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠȔȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ ȧȞȤ
ȕȔȤȢȞȢȖȢȗȢ ȕȢȗȢȠȜȥȟșȡȡȓ ǟȢȡȥȦȔȡȦȡǻ ȦȔȡȔȦȢȟȢȗǻȫȡǻ
ȧȓȖȟșȡȡȓ ǻ ȣȢȡȓȦȦȓ ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ — ȣȔȠ·ȓȦȰ ȥȠșȤȦȡȔ
ȦȢȕȦȢ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ ȖȜțȡȔȫșȡȢȁ ǖȢȗȢȠ ȦȜȠȫȔȥȢȖȢȥȦǻ
ȥȰȢȗȢȕǻȫȡȢȗȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȟȲȘȜȡȜ ǦȜȠșȢȡ ǤȢȟȢȪȰȞȜȝ
ǙȜȠȜȦȤǻȝ ǥȢȥȦȢȖȥȰȞȜȝǧȧȣȦȔȟȢ  ȥȖȓȭșȡȡȜȝ ȥȦȤȔȩ
ǻ ȦȤșȣșȦ ȣșȤșȘ ȥȠșȤȦȲ Ȣȥȓȗȡșȡȡȓ ȁȁ ȓȞ ȢȘȡǻǿȁ ț
ȫȢȦȜȤȰȢȩ ©ȢȥȦȔȦȢȫȡȜȩ Ȥșȫșȝª ȣȢȤȓȘ țǻ ǦȦȤȔȬȡȜȠ
ȥȧȘȢȠ ǥȔǿȠ ǻ ǤșȞȟȢȠ ǤșȦȤȢ ǡȢȗȜȟȔ  țȖǻȟȰȡșȡȡȓ
ȫșȤșțȥȠșȤȦȰǖȢȚȢȁ©ȠȜȥȟșȡȡȢȁȥȜȟȜªȖǻȘ©ȣȟȢȦȓȡȢȗȢ
ȓȤȠȔª ǘ ǦȞȢȖȢȤȢȘȔ  — Ȫǻ ȣȢȡȓȦȦȓ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ
ȞȢȤșȟȲȲȦȰ ǻț ȦȔȞȜȠȜ ȬșȖȫ ȢȕȤȔțȔȠȜ ȓȞ ©ȥȠșȤȦȰ țȔ
ȣȟșȫȜȠȔª ȣȢșȠȜ ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª
©ǡȢȥȞȔȟșȖȔȞȤȜȡȜȪȓª©ǡȔȤǻȓª ȞȢȥȔȤǻț©ȡșȞȟșȣȔȡȢȲ
ȞȢȥȢȲª ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª ©ǟȢȥȔȤª  ©ȢȥȦȔȦȡȓ ȦȓȚȞȔȓ
ȠȜȡȧȦȔª ©ǬȜ ȠȜ ȭș țǻȝȘșȠȢȥȓ țȡȢȖȧ"ª  ǖȔȤȢȞȢȖȜȝ
ȔȗǻȢȗȤȔȨǻȫȡȜȝȠȢȦȜȖȡșȤȢțȤȜȖȡȢȥȦǻȣȤȔȖșȘȡȢȗȢȚȜȦȦȓǻ
ȣȤȔȖșȘȡȢȁȥȠșȤȦǻȖǻȘȟȧȡȲǿȦȰȥȓȖ©ǡȢȥȞȔȟșȖǻȝȞȤȜȡȜȪǻª
ȔǻȘșȓȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȗȢțȖ·ȓțȞȧȠǻȚȥȠșȤȦȲǻȥȡȢȠȁȩȡȰȢȁ
ȣȢȘȢȕȜțȡȜ ȥȣȤȜȝȡȓȦȔ ȠȜȥȦȪȓȠȜ ȕȔȤȢȞȢ ȖǻȘ ȔȡȦȜȫȡȢȁ
ȠǻȨȢȟȢȗǻȁ țȗȔȘȔȝȠȢ ȭȢ ǧȔȡȔȦȢȥ ȥȦȔȤȢȗȤșȪȰȞȜȝ ȕȢȗ
ȥȠșȤȦǻȠȔȖȕȤȔȦȔȕȟȜțȡȲȞȔǘǻȣȡȢȥȔ—ȕȢȗȔȥȡȧ —Ȗ
ȕȔȗȔȦȢțȡȔȫȡǻȝȣȢșȦȜȫȡǻȝȠșȦȔȨȢȤǻ©ȥȡȧȥȠșȤȦǻª ȨǻȡȔȟ
©ǢȔȝȠȜȫȞȜª©ǕȠȔȦȜȖȚșȥȣȔȟȔª©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢ
ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©ȥȢȡ ȤȢțȧȠȧª ǻ ȨȔȞȦȜȫȡȔ ȘȧȩȢȖȡȔ ȥȠșȤȦȰ
ȣșȦșȤȕ ©țșȠȟȓȫȞǻȖª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȣșȤȠȔȡșȡȦȡȔ
ȥȖȜȡȪșȖȔ©ȡǻȤȖȔȡȔªȦȤȰȢȩȟǻȤȡȜȞǻȖ—©ȟȧȫȬșȣȢȟȓȗȔǿȠ
ǧȔȖȜȥȣȜȠȢȥȰªȤȤ— 
ǦȟǻȘȣȤȢȦșȝȦȧȦȧȡȜȞȡȧȦȜȥȣȤȢȭșȡȢȗȢȣȢȦȤȔȞȦȧ
ȖȔȡȡȓ ȣȢȘǻȕȡȜȩ ȞȢȤșȟȓȪǻȝ ȓȞ ȖȟȔȥȦȜȖȢ ȝ ȥȔȠȢȁ
ȣȤȢȕȟșȠȜȦȓȗȟȢȥȦǻǧȓȗȟǻȥȦȰ—ȡșȟǻȡșȔȤȡǻȥȦȰȡșȣȢȖȦȢ
Ȥșȡȡȓ ȖȢȡȔ ȚȢȘȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȡș ȥȧȣșȤșȫȜȦȰ ȤȢțȖȜȦȞȢȖǻ
ȦȤȔȘȜȪǻȁȁȁțȕȔȗȔȫșȡȡȲȢȡȢȖȟșȡȡȲȡȔȖȣȔȞȜȣșȤșȘȕȔȫȔǿ
ȦȔȞș țȕȔȗȔȫșȡȡȓ ȝ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ ǤȢȘǻȕȡȢ ȘȢ ȦȢȗȢ ȝ Șȧ
ȩȢȖȡȔ ȕȟȜțȰȞǻȥȦȰ ȡș ȤǻȖȡȢțȡȔȫȡȔ ȦȢȦȢȚȡȢȥȦǻ ȖȢȡȔ ȡș
ȖȜȞȟȲȫȔǿȖǻȘȠǻȡȡȢȥȦșȝȞȢȦȤǻȢȣȤȜȓȖȡȲȲȦȰȥȓȡȔȤǻțȡȜȩ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩ ǻ ȩȧȘȢȚȡȰȢȥșȡȥȢȖȜȩ ȤǻȖȡȓȩ ǢȔȤȔțǻ Ȗ
ȡȔȖșȘșȡȜȩȦȔȡȔȦȢȟȢȗǻȫȡȜȩȤǻȖȡȢȕǻȚȡȜȩȠǻȚȕȔȤȢȞȢȖȜȠȜ
ȔȖȦ ȢȤȔȠȜ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȡȔ ȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ

195

ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȠȢ Ȗ ȠȢȠșȡȦ ȣșȤșȠȜȞȔȡȡȓ ȣȢșȦȢȠ ȠȢȦȜȖȧ
ȥȠșȤȦǻ ț ȣȟȢȭȜȡȜ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȦșȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȧ ȥȨșȤȧ
ȖȜȁȠȞȢȖȢ ȢȕȤȔțȡȧ ȣșȤșȞȢȘȧȖȔȡȡȓ ȠȢȖȜ ȕȢȗȢȥȟǻȖ·ȓ Ȗ
ȠȢȖȧȩȧȘȢȚȠșȦȔȨȢȤȜȞȜǢȔȤǻȖȡǻȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧȖȦșȠǻ
ȥȠșȤȦǻ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȢȫșȖȜȘȰ ȡȔȕȔȗȔȦȢ ȖȜȤȔțȡǻȬș ȡǻȚ
ȧȝȢȗȢȕȔȤȢȞȢȖȜȩȣȢȣșȤșȘȡȜȞǻȖȣȢȠǻȦȡșȣȤșȖȔȟȲȖȔȡȡȓ
ȥȖǻȦȥȰȞȢȗȢșȟșȠșȡȦȧȡȔȘȞȢȡȨșȥǻȝȡȜȠȥȢȪǻȢșȦȜȫȡȢȗȢ
ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ Ȕ ȦȢ ȝ ȚȜȦȦǿȖȢȣȢȕȧȦȢȖȢȗȢ — ȡȔȘ Ƞǻȥ
ȦȜȫȡȜȠȣȢȦȢȝȕǻȫȡȜȠ
ǦȖȢǿȤǻȘȡȜȝ ȖȔȤǻȔȡȦ ȘǻȔȟșȞȦȜȞȜ ȥȩȢȚȢȥȦǻ ȝ ȖǻȘȠǻȡ
ȡȢȥȦșȝ ȘȔǿ ȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓ ȠȢȦȜȖȧ ȥȠșȤȦǻ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ
ȧ ǦȞȢȖȢȤȢȘȜ ǜ ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ — ȨǻȟȢȥșȦȜȫȡȔ ȝ ȥȢȪ
ȥȧȗȢȟȢȥȡǻȥȦȰȪȰȢȗȢȠȢȦȜȖȧȖǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ©ǟȢȥȔȤǻªȝ
ȧȣǻȥȡǻȝǻț©ǦȔȘȧȕȢȚșȥȦȖșȡȡȜȩȣǻȥșȡȰªǦȞȢȖȢȤȢȘȜ
Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǡȧȚȜȞȔ ȝ ȬȜȡȞȔȤȓ  Ǟ ȥȜȤȢȦȧȞȢȕ
țȔȤȓ  ǤȤȜȥȣǻȖȧǿ ȥȦȔȤȜȝ ȞȢȥȜȦȰ !  Ǣș ȠȜȡȔ ȝ
ȪȔȤȓª ȧ ǦȞȢȖȢȤȢȘȜ ©ǦȠșȤȦș ȥȦȤȔȬȡȔ țȔȠȔȬȡȔȓ
ȞȢȥȢǧȯȡșȭȔȘȜȬȜȪȔȤȥȞȜȩȖȢȟȢȥȢȖǧȯȡșȗȟȓ
ȘȜȬ ȗȘș ȠȧȚȜȞ Ȕ Șș ȪȔȤȰ —  Ǘȥș ȚșȤșȬ ȦȔȞ ȞȔȞ
ȥȢȟȢȠȧȣȢȚȔȤªǜȘȤȧȗȢȗȢ—ȖȜȤȔțȡȜȝǻȦȢȣȢȥȧȦȡǻȝ
țȔȥȔȘȡȜȫȜȝȞȢȡȦȤȔȥȦȠǻȚȠǻȥȦȜȫȡȢșȞȥȦȔȦȜȫȡȢȲǻȡȦȢȡȔ
ȪǻǿȲ ȓȞȢȲ ȣȢțȡȔȫșȡȢ ȩȤȜȥȦȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȔȥȣșȞȦ ȠȢȦȜȖȧ
ȥȠșȤȦǻȧȘșȓȞȜȩȥȞȢȖȢȤȢȘȜȡȥȰȞȜȩȠșȘȜȦȔȪǻȓȩȣȥȔȟȠȔȩ
©ǦȔȘ ȕȢȚșȥȦȖșȡȡȜȩ ȣǻȥșȡȰª ȣǻȥȡǻ       ǻ
țȔțșȠȟșȡȢȲȢȟȲȘȡșȡȢȲǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻǿȲȡȢȖȢțȔȖǻȦȡȢȗȢ
ȥȲȚșȦȧȤȢțȣ·ȓȦȦȓǦȜȡȔǠȲȘȥȰȞȢȗȢȢȕȤȔțȧǞȢȗȢǡȔȦș
ȤǻȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșȠǻ©ǡȔȤǻȓª
ǢȔȠȔȗȔȲȫȜȥȰț·ȓȥȧȖȔȦȜȞȢȤǻȡȡȓȝȥȧȦȰȪȜȩȤȢțȕǻȚ
ȡȢȥȦșȝ ȣȢȥȦșȤșȚǻȠȢȥȓ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȢȘ ȣȢȥȣǻȬȟȜȖȢȗȢ
ȥȧȘȚșȡȡȓ ȣȤȢ ȤǻțȡȜȪȲ Ȗ ȦȢȡȧȥǻ Ȥșȟǻȗ ȣȢȫȧȦȦȓ ȖȜ
ȭȢȗȢ—ȧǦȞȢȖȢȤȢȘȜǻȕȧȪǻȠȦȢȡȜȚȫȢȗȢ—ȖǭșȖȫșȡ
ȞȔȠȔȤȞȥȜȥȦȥȰȞǻȞȟǻȬșȣȤȢǭșȖȫșȡȞȢȖȧ©ȕȔȝȘȧȚǻȥȦȰª
Ȕ ȦȢ ȝ ©ȖȢȤȢȚǻȥȦȰª ȘȢ Ȥșȟǻȗǻȁ ȣȢȟȜȬȠȢ Ȗ ȠȜȡȧȟȢȠȧ
ǥǻȫ Ȗ ǻȡȬȢȠȧ — Ȗ ȡșȥȩȢȚȢȥȦǻ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȦȜȣǻȖ
ȢȥȢȕ ȜȥȦȜȩ ȘȢȟȰ ǻ ȗȢȟȢȖȡȢ ǻȥȦȢȤ ȦȔ ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȞȢȡȦ șȞȥȦǻȖ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡȜȩ ȫȜȡȡȜȞǻȖ ǦȞȢȖȢȤȢȘȔ țȔ
ȖȜȤ Ȕț ȢȠ Ƕ ǩȤȔȡȞȔ ȥȦȢȓȖ ©ȡȔ ȤȢțȗȤȔȡǻª ȘȖȢȩ șȣȢȩ
ȧ Șȧȩ ȢȖȡȢȞȧȟȰȦȧȤȡȢȠȧ ȤȢțȖȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖȚș ȠȔ
ȡǻȨșȥȦȧȲȫȜ ȦȔ țȡȔȫȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȖǻȘȕȜȖȔȲȫȜ ȧ ȥȖȢȁȩ
ȦȖȢȤȔȩ ȤȜȥȜ ȢȡȢȖȟșȡȢȗȢ Ȥșȟǻȗ ȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȦȦȓ Ȗǻȡ ǻȭș
ȕȧȖ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȢȠ ȡșȩȔȝ ǻ ȢȥȦȔȡȡǻȠ ȕȢȗȢȠȜȥȟșȡȡȓ
ȥȦȔȤȢȗȢ ȖȚș ȥȦȖșȤȘȚȧȲȫȜ ȥȟǻȘȢȠ țȔ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȡȜȠ
ȬȔȡȢȖȔȡȜȠ ȔȣȢȥȦȢȟȢȠ ǤȔȖȟȢȠ ȘȜȖ ǟȢȤ  —
ǦȞȢȖȢȤȢȘȔ ǘ ǧȖȢȤȜ Ǘ  Ȧ ǟ  ǧ  Ǧ  
©Șȧȩ ȚȜȖȢȦȖȢȤȓȭȜȝª ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȩ țȔȣȢȖǻȘșȝ Ȗǻȡ
ǻȭș ȖǻȘȘȔȖȔȖȡșȩȔȝǻțȤǻȘȞȔȣșȖȡȧȘȔȡȜȡȧȁȩȡǻȝ©ȕȧȞ
Ȗǻª ǫȓ ȣșȤșȩȢȘȢȖǻȥȦȰ ȘȖȢȁȥȦǻȥȦȰ ȣȢȓȥȡȲǿ țȢȞȤ
ȔȡȦȜȡȢȠǻȫȡǻȥȦȰțȗȔȘȔȡȜȩȭȢȝȡȢȘȖȢȩȥȞȢȖȢȤȢȘȜȡȥȰȞȜȩ
ȖȔȤǻȔȡȦǻȖȠȢȦȜȖȧȥȠșȤȦǻȤȢțȕǻȚȡȜȩȡșȟȜȬșǻțȬșȖȫ
Ȕ—țȖșȤȡǻȠȧȖȔȗȧ—ȝȢȘȜȡǻțȢȘȡȜȠ
ǭșȖȫșȡȞȢȚțȤȢȕȜȖȦȢȝȞȤȢȞȣșȤșȘȓȞȜȠțȧȣȜȡȜȖ
ȥȓ ǦȞȢȖȢȤȢȘȔ ȤǻȬȧȫș ȣșȤșȥȦȧȣȜȖ ȢȦȧ ȨȔȦȔȟȰȡȧ
©ȤȢțȗȤȔȡȰª Ȗǻȡ țȕșȤǻȗȔǿ ȦȓȗȟȜȝ ȚȜȖȢȘȔȝȡȜȝ țȖ·ȓțȢȞ
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țǻ ȥȦȔȤȢȲ ȦȤȔȘȜȪǻǿȲ ǻ ȖȢȘȡȢȫȔȥ țȔȣȢȫȔȦȞȢȖȧǿ Ȗ ȧȞȤ
ȣȜȥȰȠșȡȥȦȖǻ ȦȤȔȘȜȪǻȲ ȕȢȗȢȠȜȥȟșȡȡȓ ȡȢȖȢȗȢ țȔ
ȣȟǻȘȡȲȲȫȜ ȧȡǻȖșȤȥȔȟǻȁ ȚȜȦȦȓ ǻ ȥȠșȤȦǻ ȕǻȕȟǻȝȡȧ ȠȧȘ
ȤǻȥȦȰ ȕǻȕȟǻȝȡǻ ȞȔȡȢȡȜ ȝ ȨȢȤȠȜ ȥȖǻȚȜȠ ȤȢțȞȧȦȜȠ
ȖǻȟȰȡȜȠ ȢȘ ȡȢȤȠȔȦȜȖȡȢȁ ©ȕȧȞȖȜª Ȥșȟǻȗ ȣȢȫȧȦȦȓȠ
ǭșȖȫ ȠȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ ȖȜȩȢȘȜȦȰ țȔ ȠșȚǻ ȕȢȗȢȥȟȢȖȥȰȞȢ
ȤȜȦȧȔȟȰȡȜȩ ȨȢȤȠȧȟ ȧ ȣȤȢȥȦȢȤǻȡȰ ȕȢȗȢȠȜȥȟșȡȡȓ ȣȢș
ȦȜȫȡȢȗȢ
 
Ƕ ǙțȲȕȔ ȧ țȗȔȘȧȖȔȡǻȝ ȤȢțȖǻȘȪǻ ȣȤȢ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡǻ
ȠȢȦȜȖȜȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁȥȟȧȬȡȢȖǻȘȡȢȥȜȦȰȣȢȡȓȦȦȓ
ȥȠșȤȦǻ ȘȢ ©ȡȔȝǻȡȦșȡȥȜȖȡǻȬȜȩ ǻȘșȢȦȖȢȤȫȜȩª ȦșȞȥȦȢȖȜȩ
ȢȘȜȡȜȪȰ ǙțȲȕȔ Ƕ ǨȡǻȖșȤȥȔȟȰȡǻ ȠȢȦȜȖȜ« Ǧ  
ǤȤȜ ȦȢȠȧ ȢȘȡȔȞ ȧȣȔȘȔǿ Ȗ ȢȞȢ ȭȢ ȖȟȔȥȦȜȖȢ ȟșȞȥșȠȔ
©ȥȠșȤȦȰª ȓȞ ȦȔȞȔ ȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦȖȢȤȔȩ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȤǻȖȡȓȡȢ țȤǻȘȞȔ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȜ ȡȔȖȢȘȓȦȰ
ȟȜȬș  ȖȜȣȔȘȞǻȖ ȧȚȜȖȔȡȡȓ ȁȁ Ȗ ȡȢȠǻȡȔȦȜȖǻ ȦȔ ȥȦǻȟȰȞȜ
Ț—ȣȢȩǻȘȡȜȩȖǻȘȡșȁȥȟǻȖ ȘȜȖ$&RQFRUGDQFHWRWKH
3RHWLFRI7DUDV6KHYFKHQNR ǟȢȡȞȢȤȘȔȡȪǻȓȣȢșȦȜȫȡȜȩ
ȦȖȢȤǻȖǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǨȦǢȰȲǞȢȤȞǚȘȠȢȡȦȢȡ
ǧȢȤȢȡȦȢ  ǧ  Ǧ —  ǦȧȣșȤșȫȡǻȥȦȰ
ȦȧȦ ȣȢțǻȤȡȔ ȖȢȡȔ ȡș ȖȜȥȖǻȦȟȲǿ ȔȚ ȡǻȫȢȗȢ ȞȤǻȠ ȦȢ
ȗȢ — țȤșȬȦȢȲ ȘȢȥȦȢȦȧ ȣȤȜȤȢȘȡȢȗȢ Șȟȓ ȦȖȢȤȫȢȗȢ
ȣȤȢȪșȥȧ — ȨȔȞȦȧ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȢțȡȔȫșȡȡǻ ȠȢȦȜȖȧ
ȥȠșȤȦǻ ȡș ȢȕȠșȚȧǿȦȰȥȓ ȟșȞȥșȠȢȲ ©ȥȠșȤȦȰª ȦȢȕȦȢ
ȣȤȓȠȢȲ ȡȢȠǻȡȔȪǻǿȲ ȓȖȜȭȔ ȣȢșȦ ȣȤȔȗȡș ȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȢ
ȧȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȦȜȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȧȣȔȟǻȦȤȧȘȟȓȫȢȗȢȫȔȥȦȢ
ȗȧȥȦȢȡșȕȧȘșȣȢȠȜȟȞȢȲȥȞȔțȔȦȜ—ȖȥȧȪǻȟȰȧȘȔǿȦȰȥȓ
ȘȢțȔȥȢȕǻȖȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȜȩǢȔȝȣșȤȬșȪșȬȔȤȣȢȡȓȦȰ
ǻȢțȡȔȫșȡȰȭȢȁȩǭșȖȫșȡȞȢȖȚȜȖȔǿȓȞȥșȠȔȡȦȜȫȡǻȔȕȢ
șȠȢȪǻȝȡȢ țȔȕȔȤȖȟșȡǻ ȥȜȡȢȡǻȠȜ ȥȦȖȢȤȲȲȫȜ ȬȜȤȢȞȜȝ
ȥȣșȞȦȤ ȞȢȡȢȦȔȪǻȝ ȘȢ ȞȔȦșȗȢȤǻȁ ȥȠșȤȦȰ țȔȗȜȕșȟȰ ȣȢ
ȗȜȕșȟȰ țȔȗȜȡ ȡșȚȜȦǻǿ ȞȔȡȔȦȜȞȢȡȔȦȜ ȖȠșȤȦȜ ȢȣȤȓ
ȗȦȜȥȓ ȣȢȟȓȗȦȜ  Ȕ ȦȔȞȢȚ ȢȘȡȢȗȢ ț ȁȁ ȖȔȤǻȔȦȜȖȡȜȩ
ȠȢȦȜȖǻȖ — ȥȠșȤȦǻ ȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȢȁ ȡȔȗȟȢȗȢ ȖȕȜȖȥȦȖȔ
ȖȕȜȦȜȞȔȤȔȦȜȤǻțȔȦȜȗȧȕȜȦȜȗȧȟȓȦȜȠȢȤȘȧȖȔȦȜȣȢ
ȥȦȜȡȔȦȜ ȤȢțȣȜȡȔȦȰ ȞȔȦȧȖȔȦȜ ȘȢȠȔȩȔ ȥȖȓȫșȡȜȝ —
țȡȔȤȓȘȘȓȖȕȜȖȥȦȖȔ 
ǦșȠȔȡȦȜȫȡȢ ȝ ȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȢ ȕȟȜțȰȞǻ ȘȢ ȪȰȢȗȢ
ȥȜȡȢȡǻȠǻȫȡȢȗȢ ȤȓȘȧ ȞȢȤșȟȓȦȜ ȠȢȦȜȖȧ ȥȠșȤȦǻ — ȣȤșȘ
ȠșȦȡǻ ȠȢȗȜȟȔ ȗȤȢȕȢȖȜȭș ȘȢȠȢȖȜȡȔ ȞȢȥȦȓȞȜ ȦȤȧ
ȣȜ ȠșȤȪǻ ȞȤȢȖ ȢȦȤȧȦȔ  ǻ ȢȕȤȔțȡȢȠșȦȔȨȢȤȜȫȡǻ
ȨȤȔțșȢȟȢȗǻȫȡǻ ȣșȞȟȢ ȫȧȠȔ ț ȟȢȣȔȦȢȲ ȕșȡȞșȦ ȣȜȤ
ȞȤȢȖȖȜȡȢȤȧȁȡȔȓȠȔȖȢȤȢȡȡȓȖȢȤȢȡȡȔȠȢȗȜȟǻȘȔȟșȞȔ
ȘȢȤȢȗȔ ȟȓȗȦȜ ȥȣȔȦȜ ȟȓȗȦȜ ȞȢȥȦȰȠȜ ȡȔȖǻȞȜ țȔȥȡȧȦȜ
ȬȧȕȢȖȥȦȰȧȖȢȘȧȧȣȢȁȦȜȞȤȢȖ·ȲȣȢȦȢȣȜȦȜ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ
ț ȪȜȠ ȠȢȦȜȖȢȠ ǿȖȔȡȗșȟȰȥȰȞǻ ȦȔ ǻȥȦȢȤ ȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȁ
ǘȢȟȗȢȨȔȤȜȠȥȰȞȔȔȤșȡȔǩǻȡȟȓȡȘǻȓǣȤșȟȰ ǫǻȞȢȤș
ȟȓȦȜȖȡǻ șȟșȠșȡȦȜ ț ȣȤȔȖȜȟȔ ȣȢȟǻȥșȠȔȡȦȜȫȡǻ ȁȩȡǿ
țȠǻȥȦȢȖșȝșȥȦșȦȜȫȡșȡȔȣȢȖȡșȡȡȓȦȔȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȔȤȢȟȰ
ȧ ȦșȞȥȦǻ ȤȧȩȟȜȖǻ ȦȔȞ ȣȢȬȜȤșȡȔ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȟșȞȥșȠȔ
©ȠȢȗȜȟȔªțȗȔȘȧǿȦȰȥȓǻȡȢȘǻȖȣșȤȖǻȥȡȢȠȧȘșȡȢȦȔȦȜȖȡȢȠȧ
ȥȖȢǿȠ ȧ țȡȔȫșȡȡǻ ©ǢȔȥȜȣȔȟȜ ȞȤȔȝ ȘȢȤȢȗȜ  ǙȖǻ

ȠȢȗȜȟȜ Ȗ ȚȜȦǻª — ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª  Ȕ ȦȢ — ǻ ȣȤșȪǻȡȰ
ȡȔȝȫȔȥȦǻȬș — ȧ țȡȔȫșȡȡǻ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȢȕȤȔțȡȢȠȧ
©ǜȔȥȣǻȖȔȲ — ȤȢțȖșȤȡȧȟȔȥȰ  ǗȜȥȢȞȔ ȠȢȗȜȟȔ  ǕȚ
ȘȢ ȠȢȤȓ țȔȣȢȤȢȚȪǻ  ǦȦșȣ ȬȜȤȢȞȜȝ ȖȞȤȜȟȜª ȔȕȢ ©ǣȘ
ȞȢțȔȪȦȖȔ ȢȘ ȗșȦȰȠȔȡȥȦȖȔ  ǗȜȥȢȞǻ ȠȢȗȜȟȜ —  ǖǻȟȰȬ
ȡǻȫȢȗȢ ȡș ȢȥȦȔȟȢȥȰª — ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ —
— 
ǜȔ ȖȥȰȢȗȢ ȢțȡȔȫșȡȢȗȢ ȦȧȦ ȥȜȡȢȡǻȠǻȫȡȢȗȢ ȦȔ ȞȢȤș
ȟȓȦȜȖȡȢȗȢȤȢțȠȔȁȦȦȓȨȢȤȠǻțȔȥȢȕǻȖȖȜȓȖȧȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȣȢșțǻȁȠȢȦȜȖȧȥȠșȤȦǻȢȥȦȔȡȡǻȝȖȤșȬȦǻȤșȬȦțȕșȤǻȗȔǿȥȖȢȲ
ȥȧȦȰǻȦȢȚȥȔȠǻȥȦȰȓȞȔȡȔȟȢȗȡșȧȡȜȞȡȢȁȤșȔȟȰȡȢȥȦǻ ȔȫȜ
țȔȟșȚȡȢȖǻȘȣȧȡȞȦȧ ȣȢȗȟȓȘȧǻȤȤșȔȟȰȡȢȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ
ȕȧȦȦȓ ǻ Ȗ ȪȰȢȠȧ șȣǻȥȦșȠȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȥșȡȥǻ — ȓȞ ȡȔ
ȥȞȤǻțȡȜȝ ȣȢȖȦȢȤȲȖȔȡȜȝ șȟșȠșȡȦ ȣȢșȦȢȖȢȗȢ ȘȢȤȢȕȞȧ
ȖțȓȦȢȗȢ Ȗ ȝȢȗȢ ©ȗȢȤȜțȢȡȦȔȟȰȡȢȠȧª ȥȜȡȩȤȢȡǻȫȡȢȠȧ
țȤǻțǻ ȖǻȘ ©ǤȤȜȫȜȡȡȢȁª ȘȢ ȣșȤșȘȥȠșȤȦȡȢȗȢ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȠȢȡȢȟȢȗȧ©ǬȜȡșȣȢȞȜȡȧȦȰȡȔȠȡșȕȢȗȢªǢșȠȢȚșȠȢ
ȢȘȡȔȞ ǻȗȡȢȤȧȖȔȦȜ ȝ ȦȢȗȢ ȭȢ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ȔȚ ȡǻȓȞ ȡș
ȠșȩȔȡǻȫȡșȣȢȖȦȢȤșȡȡȓȠȢȦȜȖȥȠșȤȦǻȡșțȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓȖ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧȘȜȥȞȧȤȥǻȪǻȟȞȢȖȜȦȢȡșțȠǻȡȡȜȠȧȥȖȢǿȠȧ
țȡȔȫșȡȡǿȖȢȠȧ ȡȔȣȢȖȡșȡȡǻ ȦȔ șȠȢȪǻȝȡȢȠȧ țȔȕȔȤȖȟșȡȡǻ
Ȗǻȡ ȠȢȘȜȨǻȞȧǿȦȰȥȓ ȡȔȕȧȖȔȲȫȜ ȡȢȖȜȩ ȤȜȥ ǻ ȢȕșȤȦȢȡǻȖ
ȡȔ ȤǻțȡȜȩ ȥȦȔȘǻȓȩ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ Ȥȧȩȧ ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ ȝ
ȦȖȢȤȫȢȗȢ Ȭȟȓȩȧ ȠȜȥȦȪȓ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ȞȢȡ
ȞȤșȦȡȜȩ ȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȜȩ ȚȔȡȤȢȖȜȩ ȣȔȤȔȠșȦȤǻȖ ǗȢ
ȫșȖȜȘȰ Ȫș ȡșȦȤȜȖǻȔȟȰȡȜȝ ȖȜȣȔȘȢȞ ȘǻȔȟșȞȦȜȫȡȢȗȢ
ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȘȜȡȔȠǻȞȜ ǻ ȥȦȔȦȜȞȜ țȠǻȡ ȦȔ ȡșțȠǻȡȡȢȥȦǻ
ȥȜȡȩȤȢȡǻȁ ȦȔ ȘǻȔȩȤȢȡǻȁ Ȗ ȁȩȡǻȝ ȖțȔǿȠȢȣȤȢȡȜȞȡȢȥȦǻ
ȝ ȖțȔǿȠȢȘȢȣȢȖȡȲȖȔȡȢȥȦǻ ȭȢ țȧȠȢȖȟȲǿ ȞȟȲȫȢȖș
ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡș țȡȔȫșȡȡȓ Șȟȓ ȔȡȔȟǻțȧ ȠȢȦȜȖȧ ȥȠșȤȦǻ
ȣȤȢȕȟșȠȜ ȞȢȡȦșȞȥȦȧ Ȕ ȞȢȡȞȤșȦȡǻȬș — ȞȢȡȦșȞȥȦǻȖ
ȥșȡȥȢȖȢȗȢȨǻȟȢȥșȦȜȫȡȢȗȢȤșȟǻȗșȥȦșȦȜȫȡȢȗȢȦȔǻȡ
ȭȢ Ȗ ȡȜȩ Ȫșȝ ȠȢȦȜȖ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧǿ ȓȞ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȥș
ȠȔȡȦȜȫȡȔȝȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȔȢȘȜȡȜȪȓ
Ǩ ȬȜȤȢȞȢȠȧ ȣȟȔȡǻ ȥȦȢȥȢȖȡȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȘȢ
ȤȢȕȞȧȓȞȪǻȟȢȥȦǻȓȞȠșȦȔȦșȞȥȦȧȦȔȞȜȠǿȞȢȡȦșȞȥȦ ȔȥȢ
ȪǻȔȦȜȖȡȜȝȔȕȢǻȡȔȞȬșȥȞȔțȔȖȬȜȦșȞȢȡȦșȞȥȦȧȔȟȰȡș
ȦȟȢ ȞȢȦȤș ȗșȡșȤȧȲȫȜ ȣșȖȡǻ ȥșȡȥȢȖǻ ȝ ȡȔȥȦȤȢǿȖǻ
ȔȥȢȪǻȔȪǻȁ ȦȜȠ ȥȔȠȜȠ ȣǻȘȚȜȖȟȲǿ ȧȖȜȤȔțȡȲǿ ȠȢȦȜȖ
ȥȠșȤȦǻȔȞȪșȡȦȧǿȝȢȗȢǦȞȟȔȘȢȖȜȠȜȦȔȞȢȗȢȔȥȢȪǻȔȦȜȖȡȢ
ȞȢȡȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢȗȢ ȦȟȔ țȔȤȓȘȚșȡȢȗȢ ȡșȗȔȦȜȖȡȢȲ șȠȢ
ȪǻȝȡȢȲșȡșȤȗǻǿȲȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰǻțȣȤȔȖȜȟȔȠȢȖȡǻȢȘȜȡȜȪǻ
ȦȔȠȢȖȟșȡȡǿȖǻțȔȥȢȕȜȓȞǻȣșȤșȕȧȖȔȲȫȜȡȔȣȢțǻȤȢȣȤǻȫ
ȠȢȦȜȖȧ ȥȠșȤȦǻ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȖǻȘȦȖȢȤȲȲȦȰ ǻ ȡȔȗȡǻȦȔȲȦȰ ȧ
ȣȢșȦȜȫȡǻȝȣȤȢȥȦȢȤȢȡǻȔȦȠȢȥȨșȤȧȣȢȩȠȧȤȢȥȦǻȦȤȜȖȢȗȜ
ȘȧȬșȖȡȢȗȢ ȡșȥȣȢȞȢȲ ȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓ ȕǻȘȜ ȣșȤșȘȫȧȦȦȓ
ȥȠșȤȦǻ ȠȔȤȞȧȲȦȰ ȡșȗȔȤȔțȘȜ ȢȥȢȕȜȥȦȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ǻ ȡȔ
țȔȗȔȟȡȔȖȞȢȟȜȬȡȰȢȁȘǻȝȥȡȢȥȦǻȚȧȤȕȔȦȧȗȔȚȧȤȕȔȦȧȗȔ
ȥȧȠ ȥȧȠȡȢȥȧȠȡȢ  ȡȧȘȰȗȔ ȥȔȠȢȦȔ ȥȔȠȢȦȜȡȔ  ȟȜȩȢ
ȗȢȤș ȥȦȤȔȩ ȥȞȢȤȕȰ ȦȰȠȔ ȡșȖȢȟȓ ȫȧȚȜȡȔ ȥȜȖǻȦȜ Ȗ
ȫȧȚȢȠȧ ȞȤȔȁ  ȦȓȚȞȢȖȔȚȞȢ ȡȧȘȜȦȰ ȥȖǻȦȢȠ ȞȔȡȧȦȜ
ȡșȘȢȟȓȥȜȤȢȦȔȥǻȤȢȠȔ ȥǻȤȢȠȔȩȔ ȥȟȰȢțȜ ȥȟǻțȢȡȰȞȜ 
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ȥȦȔȤǻȥȦȰ țȔȤȢȥȦȜ ȦșȤȡȔȠȜ ȗȢȟȢȘ ȦȲȤȠȔ ȞȔȦȢȤȗȔ
ȩȠȔȤȜ ȪșȤȞȢȖȘȢȠȢȖȜȡȔ ȦȔ ǻȡ ǤȢȘǻȕȡȧ Ț șȠȢȪǻȝȡȧ
ȨȧȡȞȪǻȲȦȟȔȖȜȞȢȡȧȲȦȰǻȣȢșȦȜȫȡǻȘșȦȔȟǻȓȞǻȖǻȘȘȔȲȦȰ
ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȝȡǻ ȣȢȫȧȦȦȓ ȖǻȘǻȤȖȔȡȢȗȢ ȢȘ ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȜ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȔȕȢ ȣșȤȥȢȡȔȚȔ ©Ǖ ȚȧȤȔȖȟǻ ȟșȦȓȦȰ
ȥȢȕǻǙȢȘȢȠȧȞȟȲȫȔȠȜª—©ǙȧȠȞȔ—ǧșȫșȖȢȘȔȖȥȜȡǿ
ȠȢȤșª©ǤȢȣȟȜȖȕȜȡȔȦȢȝȕǻȞ—ȫȢȖȡȔȡșȘȔȲȦȰª—
©ǢȔȖǻȫȡȧȣȔȠ·ȓȦȰǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧª ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȲȦȰ
ȡșȣȤȜȖǻȦȡǻȥȦȰ ȚȜȦȦȓ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ ȡșțȖȜȫȡǻ ȗȡǻȦȲȫǻ
ȞȟǻȠȔȦȜȫȡǻ ȧȠȢȖȜ ȫȧȚȜȝ ȢȞȧ ȝ ȥșȤȪȲ ȟȔȡȘȬȔȨȦ
©ǟȤȧȗȢȠȕȢȤȜȦȔȕȢȟȢȦiǧȧȠȔȡȦȧȠȔȡǻȣȧȥȦȢȦȔª—
©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓª ȤȤ— ©ȘșȕȤȰ
ȣȧȥȦȜȡȓ ȡșȣȢȟȜȦȔª — ©ǶȥȔǻȓ ǘȟȔȖȔ ª ©ǗȡȢȫǻ ǻ
ȢȚșȟșȘȰǻȠȤȓȞȔǶȥȡǻȗǻȩȢȟȢȘª—©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜ
ȡșȕȢȤȔȞȜª ©Ǘ ǤșȦȤȢȣȢȟǻȥȰȞǻȠ ȟȔȕǻȤȜȡȦǻ  ǖȟȧȞȔȟȜ
ȠȜ — ǻ ȦȰȠȔ ǻ ȦȰȠȔª — ©ǟȧȠȔ ȠȢȓ ǻ ȓª ©Ƕ ȡșȕȢ
ȡșȖȠȜȦș ǻ țȔȥȣȔȡǻ ȩȖȜȟǻ  ! Ǘ ȥȦșȣȧ ȣȢȚȢȖȞȟȔȓ
ȦȤȔȖȔª—©ǶȡșȕȢȡșȖȠȜȦșǻțȔȥȣȔȡǻȩȖȜȟǻª 
ǡȢȠșȡȦ ȣșȤșȣȟșȦǻȡȡȓ ȘǻȔȩȤȢȡǻȁ țǻ ȥȜȡȩȤȢȡǻǿȲ Ȗ
ȦșȠǻȥȠșȤȦǻȡȔȢȫȡȢȣȤȢȥȦșȚȧǿȦȰȥȓȡȔȨȢȟȰȞȟȢȤȤǻȖȡǻ
ǦȔȠș ț ȡȔȪ ȣǻȥșȡȡȢȁ ȥȦȜȩǻȁ ȖǻȘ ȣȢȫȔȦȞȧ ȡȔ ȤȔȡȡȰȢȠȧ
șȦȔȣǻ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȡȔȤȢȘȚȧǿȦȰȥȓ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȫȓ ȦșȠȔ
ȢȣȤȜȓȖȡȲȲȫȜȥȰ ȧ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩ ȠȢȦȜȖȔȩ țȔȗȜȕșȟǻ
ȤșȔȟȰȡȢȁ ȫȜ ȗȔȘȔȡȢȁ ȝȠȢȖǻȤȡȢȁ  ȞȢțȔȞȔ Ȗ ȘȔȟșȞȢȠȧ
ȞȤȔȁ ©ǭȧȞȔȖȘȢȟǻȖȫȧȚǻȠȣȢȟǻǧȔȦȔȠǻțȔȗȜȡȧȖª—
©ǙȧȠȞȔ — ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢ Ȗ ȥȖǻȦǻ ȚȜȦȜª ©ǣȕǻȭȔȖȥȓ
ȖșȤȡȧȦȜȥȓ  ǧȔ ȠȔȕȧȦȰ ǻ țȗȜȡȧȖª — ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª 
ȦȓȚȞȜȩȣșȤșȚȜȖȔȡȰȥȔȠȢȦȡȰȢȁȘǻȖȫȜȡȜ ©ǟȢȟȜȚțȗȜȡȧȖ
ȫȢȤȡȢȕȤȜȖȜȝǧȢȝȓȣȢȗȜȕȔȲǧȢȗȘǻȡșȥȜȠȢȲȘȧȬȧ
ǧȧȘȜȘșȠǻȝȠȜȟȜȝǬșȤȖȢȡȢȲȞȔȟȜȡȢȲǤȢȥȦȔȖȡȔ
ȠȢȗȜȟǻª—©ǙȧȠȞȔ—ǗǻȦȤșȕȧȝȡȜȝȖǻȦȤșȕȧȝȡȜȝª 
ȧ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȕȔȟȔȘȡǻȝ ȨȔȡȦȔȥȦȜȪǻ ©ȤȧȥȔȟȢȡȰȞȜ 
! ǗțȓȟȜ ȁȁ ȥșȤȘșȬȡȧȲ  ǧȔ ȝ țȔȟȢȥȞȢȦȔȟȜª —
©ǤȤȜȫȜȡȡȔª  Ǩ ȣȢȘȔȟȰȬȢȠȧ ȦșȠȔ ȥȠșȤȦǻ ȣșȤșȩȢȘȜȦȰ
ȡȔǻȡȥȜȦȧȔȦȜȖȡǻȝȣȢșȦȜȞȔȟȰȡǻȤǻȖȡǻȣȤȢȦș—țȖșȤȡǻȠ
ȧȖȔȗȧ — ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡǻ ȁȁ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȡș țȡȜȞȔȲȦȰ
ǻțǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȣȢșȦȜȫȡȢȗȢȔȤȥșȡȔȟȧǬȔȥȢȘȫȔȥȧȖ
ȘȤȧȗȜȝȣșȦșȤȕȣșȤǻȢȘǻȣȢȦǻȠȡȔțȔȥȟȔȡȡǻȖȢȡȜțȡȢȖȧ
ȝ țȡȢȖȧ ȖȜȤȜȡȔȲȦȰ ȘȜȥȞȤșȦȡȢ ȖȦǻȟȲȲȫȜȥȰ ȧ ȤǻțȡȜȩ
ȔȟșȕȟȜțȰȞȜȩțȔȥȖȢǿȲȗșȡșȦȜȫȡȢȲȣȤȜȤȢȘȢȲȖșȤȥǻȓȩ
ȦȢ ȧ ȖȜȗȟȓȘǻ ȣșȤșȥȣǻȖȧ ȠȢȦȜȖǻȖ ȫȧȠȔȪȰȞȜȩ ȣǻȥșȡȰ ǻț
ȣȢȥȦǻȝȡȜȠȘȟȓȡȜȩȥȲȚșȦȢȠȥȠșȤȦǻȖȥȦșȣȧ ©ǨȡșȘǻȟȲ
ȡșȗȧȟȓȟȔª©ǣȝȡșȣ·ȲȦȰȥȓȣȜȖiȠșȘȜª©ǨȡșȘǻȟșȡȰȞȧ
ȦȔ ȤȔȡșȥșȡȰȞȢª  ȦȢ ȡȔȣȜȥȔȡȢȲ Ȗ ȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ ȧȞȤ
ȗșȤȢȁȫȡȢȁȘȧȠȜȚȔȟyȕȡȢȧȤȢȫȜȥȦȢȲȥȪșȡȢȲȣȢȩȢȤȢȡȧ
ȞȢțȔȞȔ ©ǪȧȥȦȜȡȔª  Ȕ ȦȢ ȖȜȦȤȜȠȔȡȜȠ ȧ ȦȤȔȘȜȪǻȁ
ȤȜȦȧȔȟȰȡȢȗȢ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȣȟȔȫȧ ȠȢȡȢȟȢȗȢȠȤșȞȖǻǿȠȢȠ
ȖȜȗȢȟȢȬșȡȜȠȢȘǻȠșȡǻȖȞȤȜȦȢȗȢȞȢțȔȪȰȞȜȠȦȤȧȣȢȠȣȢȟȓ
©ȞȤȧȗȠǻȥȦșȫȞȔǖșȤșȥȦșȫȞȔª ©ǣȝȫȢȗȢȦȜȣȢȫȢȤȡǻȟȢª 
ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ ȤȔȡȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȢșȦȜȫȡǻ ȥȦȧȘǻȁ
ȡȔ ȠȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ ȖȚș ǻȠȣȟǻȪȜȦȡȢ ȞȤȜȲȦȰ ȧ ȡȔȘȤȔȩ
ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȨȢȟȰȞȟȢȤ ȥȦȜȩǻȁ țȔȤȢȘȞȢȖǻ șȟșȠșȡȦȜ
ȣǻțȡǻȬȜȩȥȦȤȧȠșȡǻȖǻȨȢȤȠ—ȟǻȦțȢȥǻȕȡȔȟǻȤȜȫȡȜȩǨ
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ȣǻȘȦșȞȥȦǻȖǻȤȬȔ©ǙȧȠȞȔ—ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢȖȥȖǻȦǻȚȜȦȜª
 ȡȔȘȦȢȧȨǻȡȔȟȰȡȜȩȝȢȗȢȤȓȘȞȔȩ ©ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢ
ȧȠȜȤȔȦȜ  Ǩ ȫȧȚȢȠȧ ȞȤȔȲª  ȖȢȫșȖȜȘȰ ȧȟȢȖȟȲǿȠȢ
ȖǻȘȟȧȡȡȓ ȦȢȘǻȬȡǻȩ ȣșȦșȤȕ ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȝȡȜȩ ȡȔȥȦȤȢȁȖ ǻ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȰȥȔȠȢȗȢȣȢșȦȔǣȕȜȘȖȔȡȔȫȔȟȔ—ȨȢȟȰȞȟȢȤ
ȝ ȟǻȦ — ȥȣǻȖǻȥȡȧȲȦȰ ȧ ȣȢșțǻȁ ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁª
 ȣȤȜȫǻȠȧȠȢȦȜȖǻȥȠșȤȦǻȡȔȫȧȚȜȡǻȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȝ
ȔȥȣșȞȦ ȦȧȦ ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ ȣȤșȖȔȟȲǿ ©Ȕ ȓ ȦȧȦ țȔȗȜȡȧª ǻ
ȦȤȢȩȜ ȤȔȡǻȬș   Ȗ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª
Ȫșȝ ȠȢȦȜȖ ȣȢȖ·ȓțȔȡȢ ț ȦșȠȢȲ ȤșȔȟȰȡȢȁ Ȕ ȡș ȧȠȢȖȡȢ
ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȫȧȚȜȡȜ ©Ǖ ȘȢ ȦȢȗȢ — ǡȢȥȞȢȖȭȜȡȔ 
ǟȤȧȗȢȠȫȧȚǻȟȲȘșª ȢȕȤȔțȣǻȥșȡȡȢȗȢȞȢțȔȞȔțȔȥȦȧȣȔǿ
ȣȢșȦȢȖș ȓ ȫȜǿ ȥșȤȪș ©ȟȓȚș Ȗ ȫȧȚȧ țșȠȟȲ  Ǘ ȫȧȚǻȝ
ȘȢȠȢȖȜȡǻª ǴȞ ȕȔȫȜȠȢ ȟǻȦ ȟǻȤȜȫȡȔ ȖșȤȥǻȓ ȠȢȦȜȖȧ
ȥȠșȤȦǻ ȥȧȦȦȲ țȔȣȢȫȔȦȞȢȖȧǿȦȰȥȓ ȖȚș ȡȔ ȨȢȟȰȞȟȢȤ
ȥȦȔȘǻȁ ȧȖȜȤȔțȡȲȲȫȜȥȰ ȘȢȖȢȟǻ ȥȦȤǻȠȞȢ ȡȔ ȞȢȤȢȦȞȢȠȧ
ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȖǻȘȦȜȡȞȧ ȭȢȕ ȘȔȟǻ ȣșȤșȦȖȢȤȜȦȜȥȓ
ȡȔ ȢȘȜȡ ǻț ȘȢȠǻȡȔȡȦȡȜȩ ȥȦȤȧȠșȡǻȖ ȧȥȰȢȗȢ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ
ȘȜȥȞȧȤȥȧǭșȖȫșȡȞȔ
ǨȦǻȠ ȣȤȜȖșȤȦȔǿ ȧȖȔȗȧ ȭȢ ȣǻȥȟȓ ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©ǙȢ
ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ȥȧȦȢ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȝ ȠȢȠșȡȦ ȧ ȠȢȦȜȖǻ
ȥȠșȤȦǻ ȡȔ ȓȞȜȝȥȰ ȫȔȥ ȣȤȜȦȟȧȠȟȲǿȦȰȥȓ ȖǻȘȥȦȧȣȔǿ ȭȢ
țȕǻȗȔǿȦȰȥȓ ț ȣșȤǻȢȘȢȠ ȣșȖȡȢȁ ȣȢțȜȦȜȖȡȢȁ ȥȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȁ
ȥȦȔȡȢȖȜȭȔ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ȝ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ
ȖǻȘȡȢȥȡȢȗȢ ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ ȦȔ ȘȧȬșȖȡȢȗȢ ȞȢȠȨȢȤȦȧ —
ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ ț ȞȤǻȣȔȪȦȖȔ ȖȥȦȧȣ ȘȢ Ǖǡ ȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ ț
ȖȜȘȔȦȡȜȠȜȘȤȧȚȡȰȢȡȔȥȦȔȖȟșȡȜȠȜȘȢȡȰȢȗȢȠȜȥȦȪȓȠȜ
țȔȩȢȣȟșȡȡȓ ȡȔȖȫȔȡȡȓȠ ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȲ ȣșȤȬǻ ȧȥȣǻȩȜ ȡȔ
ȪȰȢȠȧ Ȭȟȓȩȧ ȣșȤȬǻ ȣȤȢȓȖȜ ȠȢȟȢȘșȫȢȁ ȥȣȢȖȡșȡȢȁ
ȕȧȤȩȟȜȖȢȁșȡșȤȗǻȁȖȘȔȫǻǧȔȞȕȧȟȜȝȡșȘȤȧȗȜ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȥȞȔȤȚȜȦȰȥȓ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȢȖǻ ȭȢ ȝȢȠȧ ȦȓȚȞȢ ©ȚȜȦȜ
ț ȖȢȤȢȗȔȠȜª  ȕȧȟȜ ȦȧȗȔ țȔ ȤǻȘȡȜȠ ȞȤȔǿȠ ȖȡȧȦȤǻȬȡȓ
ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ ȡșȤȢțȧȠǻȡȡȓ ț ȕȢȞȧ ȢȦȢȫșȡȡȓ ȕȤȔȞ ȥȧȗȢ
ȟȢȥȡȢȥȦǻ ȧȥȦȤșȠȟǻȡȰ ȦȔ ǻȘșȔȟǻȖ ȢȥǻȕȡȢ ȡȔȪ ǧȔ Ȗȥș Ț
ȦșȠȔ ȥȠșȤȦǻ ȧ Ȫǻ ȤȢȞȜ ȓȞȭȢ ȝ ȦȢȤȞȔȟȔȥȓ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ
ȣȢșȦȔ ȦȢ ȩǻȕȔ ȧ țȖ·ȓțȞȧ ț ȣȤȔȪșȲ ȡȔȘ ȧȫȡǻȖȥȰȞȜȠȜ
ȩȧȘȢȚȡȜȪȰȞȜȠȜȥȦȧȘǻȓȠȜ ©ǦȠșȤȦȰǠȧȞȤșȪǻȁª©ǦȠșȤȦȰ
ǣȟșȗȔ Ȟȡȓțȓ ȘȤșȖȟȓȡȥȰȞȢȗȢª ©ǦȠșȤȦȰ ǖȢȗȘȔȡȔ
ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢª ȦȔ ǻȡ  ȔȕȢ ț ȤȢțȘȧȠȔȠȜ ȣȤȢ ©ȥȖȢȜȩ
ȞȤȢȖȢȚȔȘȡȯȩ ȗȔȝȘȔȠȔȞȢȖª ȭȢ ȁȩ ȦȢȘǻ ȓȞ ȣǻțȡǻȬș
 ǭșȖȫșȡȞȢ țȗȔȘȔǿ Ȗ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ  ȣȢȦȔȝ ©ȟșȟșȓȟ
ȖȥȖȢșȠȥșȤȘȪșª
ǠȜȬș ȘȧȬșȖȡș ȥȧȠ·ȓȦȦȓ ǻ ȞȤȜțȔ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª ȦȓȚ
Ȟș ȤȢțȫȔȤȧȖȔȡȡȓ ©ȔȠǻȡȰ ȖȥȰȢȠȧ ȖșȥșȟȢȠȧ  ǣȘȡȜȡǻ
ȘȢȖǻȞȔª ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª  ȥȣȤȜȫȜȡȓȲȦȰȥȓ ȘȢ ȣșȤȬȜȩ ȥȧȦȢ
șȠȢȪǻȝȡȜȩ ȡșȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȜȩ ǻ țȤșȬȦȢȲ ȥȞȢȤȢȠȜȡȧȭȜȩ
ȦȔȡȔȦȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȤșȔȞȪǻȝ ©ȡȔȖǻȞȜª ȣȤȜȥȣȔȦȜ ȥȖȢǿ ©ȡș
ȖȞȤȜȦșȤȢțȕȜȦșªȥșȤȪș ©ǜȔȞȤȜȝȥșȤȪșȢȫǻª—©ǬȢȗȢ
ȠșȡǻȦȓȚȞȢȫȢȗȢȠșȡǻȡȧȘȡȢª ȔȦȢȝ©ȦǻȠ·ȓȤȢțȕȜȦȜª
©ǜȔȖȢȤȢȚȜȠșȡǻȖȢȟȩȖșª —ȫȜȪșȡșǿȘȜȡȜȝȖȜȩǻȘǻț
ȕșțȖȜȩȢȘǻ" ǢȔȥȣȤȔȖȘǻ Ț ǻ ȦȢȘǻ ȥȖȢȲ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ ǻ ȥȖȢǿ
ȥșȤȪș ǭșȖȫșȡȞȢ ȗȢȁȖ ǻȡȬȜȠ — ©ȓȘȢȠª ȣȤȔȖȘȜ ȝ ȥȢȪ
ȗȡǻȖȧ ȖȜȦȦȓȠ ȥȢȖȜ — ȡȔȪ ȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȢȲ ©ǦȢȡ —
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Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª  ǤȢșȦȜȫȡȔ ȠȜȥȟȰ
ȖȜțȤǻȖȔǿ ȗȔȤȦȧǿȦȰȥȓ Ȗ ȣȤȢȪșȥǻ Ȣȥȓȗȡșȡȡȓ ȗșȤȢȁȞȜ
ǻ ȦȤȔȗǻțȠȧ ȡȔȪ ȘȢȟǻ ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª ©ǗșȟȜȞȜȝ
ȟȰȢȩª©ǟȔȖȞȔțª©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª țȔȣȟǻȘȡȲǿȦȰȥȓ
ȕǻȕȟǻȝȡȢȲ ȠȧȘȤǻȥȦȲ ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟȠȜª  Ƕ ȦșȣșȤ ȧ
ȖǻȤȬǻ ©ǴȞ ȧȠȤȧ ȦȢ ȣȢȩȢȖȔȝȦșª ©ǜȔȣȢȖǻȦª  ȠȢȦȜȖ
ȥȠșȤȦǻȖȜȩȢȘȜȦȰȡȔǻȡȡȢȖȜȝȤǻȖșȡȰȘȧȩȢȖȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
ȝǻȥȦȢȤȠȜȥȟșȡȡȓ
ǗǻȤȬ ©ǴȞ ȧȠȤȧ ȦȢ ȣȢȩȢȖȔȝȦșª ©ǜȔȣȢȖǻȦª  ȡȔ
ȣȜȥȔȡȜȝ  ȗȤȧȘ  ȣǻȘ ȫȔȥ ȦȓȚȞȢȁ ȡșȘȧȗȜ ȡșȥș
ȪǻȟȞȢȠțȤȢțȧȠǻȟȧȤșȔȞȪǻȲȩȖȢȤȢȗȢȡȔȝȠȢȖǻȤȡȧțȔȗȤȢțȧ
ȥȠșȤȦǻ Ȕȟș ȘȢȟȔǿ ȤȔȠȪǻ ȣșȤȖǻȥȡȢȗȢ țȔȘȧȠȧ ǨȣșȤȬș Ȗ
ȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȣȤȔȞȦȜȪǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȗȟȜȕȢȞȢ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȝ
ǻȡȦȜȠȡȜȝ ȠȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȖȞȟȲȫșȡȢ ȘȢ
ȠȔȥȬȦȔȕȡȢȗȢ ȨǻȟȢȥ ȦȔ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȞȢȡȦșȞȥȦȧ ȖǻȘȦȔȞ
ȦȤȔȗșȘǻȓ ȥȠșȤȦǻ ȢȞȤșȠȢȗȢ ȓ ȥȦȔǿ ȣȢ ȥȧȦǻ ȨȔȞȦȢȠ
ȡȔȪǻȥȦȢȤǻȁȣȢȬȦȢȖȩȢȠȘȟȓȤȢțȠȜȥȟȧȣȢșȦȔȣȤȢȘȢȟȲ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ ȠȜȥȦȪȓ ȣȤȢ ȥȖȢȁ ȡșȣȤyȥȦǻ
ȥȦȢȥȧȡȞȜ ț ǖȢȗȢȠ ǗȤȔȚȔǿ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȔ ǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȔ
ȠǻȥȦȞǻȥȦȰ ȪȜȩ ȘȖȔȘȪȓȦȜ ȫȢȦȜȤȰȢȩ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȤȓȘȞǻȖ
ȣșȤșȘȥȠșȤȦȡȔ ȖȟȔȥȦȜȖȢ ȣȤȜȖȔȦȡȔ ȤȢțȠȢȖȔ ț ȘȤȧțȓȠȜ
ȣșȤșȤȢȥȦȔǿ Ȗ țȔȣȢȖǻȦ ȡȔȭȔȘȞȔȠ ȦȢȣȢȥ ȠȢȗȜȟȜ ȡȔȘ
ǙȡǻȣȤȢȠȓȞțȔȣȢȖǻȘȔȡȢȗȢȠǻȥȪȓȣȢȩȢȖȔȡȡȓ—ȧȥȜȠȖȢȟ
ȡȔȪ ȥȟȔȖȜ ȝ ȡșȣȤȢȠȜȡȔȟȰȡȢȁ ǻȥȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȟǻȤȜȫȡȜȝ
țȔȥȣǻȖ — ȧ ȘșȞȟȔȤȔȪǻȲ ǻ ȗȤǻțȡȜȝ țȔȞȟȜȞ ȣȤȢȤȢȞȔ
ǣȩȢȣȟșȡȢ ȗȤȔȡȘǻȢțȡȜȝ ȫȔȥȢȣȤȢȥȦǻȤ ǻ ȠȜȥȟșȡȡǿȖȜȝ
ȘǻȔȣȔțȢȡ ȖǻȘ ȬȜȤȢȞȢȁ ȣȔȡȢȤȔȠȜ ©ǗȞȤȔȁȡȜ ȠȜȟȢȁª ȖǻȘ
ȖǻțǻȁȠȜȤȡȜȩ©ȟȔȡǻȖȬȜȤȢȞȢȣȢȟȜȩª—ȘȢȠȔȞȔȕȤȜȫȡȢȁ
ȞȔȤȦȜȡȜ ȣȢȠȥȦȜ ȖȢȤȢȗȔȠ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖȜȕȢȤȲȖȔȡȡȓ
ȢȞȤȢȣȟșȡȢȁ ©ȖȤȔȚȢȲ țȟȢȲ ȞȤȢȖ·Ȳª ȖȢȟǻ ȖǻȘ ȥȠșȤȦǻ
ȟȲȘȜȡȜ — ȘȢ ȕșțȥȠșȤȦȓ ǤȢșȦȔ Ȗ ȠȔȝȕȧȦȡǻȝ ©ȥșȠ·ȁ
ȖȢȟȰȡǻȝ ȡȢȖǻȝª ǗǻȤȬșȠ ©ǜȔȣȢȖǻȦª ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȣȜȥȧǿ
ȥȖȢȲ ȡȔȥȞȤǻțȰ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȧ ȝ ȤȔțȢȠ ȡșȣȢȖȦȢȤȡȢ ȧȞȤ
ȥȦȢȤǻȡȞȧ Ȗ ȦȜȥȓȫȢȟǻȦȡȲ ȥȖǻȦȢȖȧ ȟǻȦ ȦȤȔȘȜȪǻȲ ǦȟȢȖȔ
ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ
ǜ ȣȢȗȟȓȘȧ ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ Ȕ ȗȢȟȢȖȡȢ — țȔ țȠǻ
ȥȦȢȠ ©ǜȔȣȢȖǻȦª ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȝȡȜȝ ȣȧȡȞȦ
ȣșȖȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȣǻȘȥȧȠȢȞ ȘȢȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ȘȔȤȠȔ ȭȢ ȘȢ ȨȔȦȔȟȰȡȢȗȢ
șȣǻțȢȘȧ ȡȔ ȘȡǻȣȤȢȖȥȰȞǻȝ ȣșȤșȣȤȔȖǻ țȔȟȜȬȔȟȢȥȓ ȣȢȡȔȘ
ȤǻȞ ȣȤȢȦȓȗȢȠ ȓȞȢȗȢ ȕȧȟȢ ȡȔȣȜȥȔȡȢ ȭș ȞǻȟȰȞȔ ȣȢșțǻȝ
ȣȢȠǻȚ ȡȜȩ ȫȢȦȜȤȜȤȓȘȞȢȖȜȝ șȞȥȣȤȢȠȦ Ȕ ȫȜ ȤșȣȟǻȞȔ
©ǜȔ ȭȢ ȠȜ ȟȲȕȜȠȢ ǖȢȗȘȔȡȔ"ª — Ȫșȝ ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ
ȘȢȘȔȦȢȞ ȘȢ ©ǥȢțȤȜȦȢȁ ȠȢȗȜȟȜª ȦȔ ©ǗșȟȜȞȢȗȢ ȟȰȢȩȧª
ǮȢ Ț ȘȢ ȞȢȡȞȤșȦȡȢ ȦșȠȜ ȥȠșȤȦǻ ȦȢ ȕșț ȣșȤșȥȔȘȜ
ȣȢȘȜȖȧȗǻȘȡșȭșțȔȧȠȢȖȓȞȭȢȡșȖȣȢȖȡǻȭȔȥȟȜȖȜȩȦȢ
ȣȤȜȡȔȝȠȡǻȘȢȥȦȢȦȧȥȣȢȞǻȝȡȜȩȕșțȡȔȣȔȥȡȜȩǭșȖȫșȡȞȢ
ȡȔȫșȥșȤȪșȭȢȥȰȣșȤșȘȫȧȖȔǿǻȖǻȭȧǿȡȔȫșȡșȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ
ȭȢȥȰ ȡȔȬǻȣȦȧǿ Ȗ ©ǜȔȣȢȖǻȦǻª ȠȔȡǻȨșȥȦȧǿ ǻ ȣȢȘȔǿ
Ȗ ȥȞȢȡȪșȡȦȤȢȖȔȡȢȠȧ țȗȢȤȡȧȦȢȠȧ ȖȜȗȟȓȘǻ ȖȧțȟȢȖǻ
ȞȢȠȣȢȡșȡȦȜ ȝ ȡȔȣȤȓȠȜ ȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢ — ȖȚș țȔ ȧȠȢȖ
ȦȤȔȗǻȫȡȢȗȢțȟȔȠȧȘȢȟǻțȔȥȟȔȡȫȢȗȢ©ȡșȚȜȦǻȓªǻȣǻțȡǻȬș
ȣǻȥȟȓȣȢȖșȤȡșȡȡȓ—ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȦșȠȜȖȟȔȥȡȢȁȥȠșȤȦǻ

ǢȔȝȖȜȤȔțȡǻȬșȪșȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓȡȔȦȤȰȢȩȤǻȖȡȓȩȝȧȦȤȰȢȩ
ȕǻȡȔȤȡȜȩȠȢȦȜȖȔȩȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȠȧ—ȥȠșȤȦȰǻȫȧȚȜȡȔ
ȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȢȠȧ ȡȔȪǻȢȥȢȨ — ȥȠșȤȦȰ ǻ ǨȞȤȔȁȡȔ
Ȥșȟǻȗ—ȥȠșȤȦȰǻǖȢȗǨȥǻȦȤȜȢțȡȔȫșȡȢȖ©ǜȔȣȢȖǻȦǻª
Ȗȥǻ ȦȤȜ ȣȤȢȘȢȖȚȧȲȦȰȥȓ ȝ ȖȔȤǻȲȲȦȰȥȓ Ȗ ȪȜȞȟǻ ©Ǘ
ȞȔțșȠȔȦǻªȖȥǻȦȤȜȣȤȢȝȠȔȲȦȰȣȢșțǻȲǭșȖȫșȡȞȔȔȚȘȢ
ȥȔȠȢȗȢ ȝȢȗȢ ȖǻȘȩȢȘȧ ȧ ȖǻȫȡǻȥȦȰ ǤȤȜȫȢȠȧ Ȫǻ ȠȢȦȜȖȜ
ǻȥȡȧȲȦȰȧȦǻȥȡȢȠȧȣșȤșȣȟșȦǻȡȡǻȥȞȟȔȘȔȲȦȰȢȤȗȔȡǻȫȡȜȝ
ȟǻȤȜȫȡȢȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡȜȝ ȞȢȠȣȟșȞȥ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȧ ȤȔȠȪȓȩ
ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ ȣǻȘ ȖȣȟȜȖȢȠ țȢȖȡǻȬȡǻȩ ǻ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ
ȫȜȡȡȜȞǻȖȧȣȤȢȪșȥǻȘȧȩȢȖȡȢȁșȖȢȟȲȪǻȁțȔțȡȔȲȫȜȣșȖȡȜȩ
ǻȦȢȫȔȥȢȠȣȢȥȧȦȡǻȩțȔȥȔȘȡȜȫȜȩȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȝ
Ǩ ©ǜȔȣȢȖǻȦǻª ȦȢȣȢȥ ȫȧȚȜȡȜ ȓȞ ȢȣȢțȜȦȧ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȣȤȜȥȧȦȡǻȝ ȘșȥȰ ȣȢțȔ ȦșȞȥȦȢȠ Ȗǻȡ ȤȔȘȬș ȖȗȔȘȧǿȦȰȥȓ ǻ
ȡș ȖȜȥȦȧȣȔǿ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȲ ȘșȦșȤȠǻȡȔȡȦȢȲ ȠȢȦȜȖȧ
ȥȠșȤȦǻȥȟȢȖȔ©ǴȞȧȠȤȧªȠȔȤȞȧȲȦȰȣȢȫȔȦȢȞȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȘȜȥȞȧȤȥȧȔȡșȝȢȗȢțȔȖșȤȬșȡȡȓǨȞȔțșȠȔȦȡȢȠȧȪȜȞȟǻ
ȦȢȣȢȥ ȫȧȚȜȡȜ ȣșȤșȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓ ȡȔ ȣȤȜȫȜȡȧ ©ȫȧȚș
ȣȢȟșª ȡȔ ȓȞȢȠȧ ȟǻȤȜȫȡȢȠȧ ȗșȤȢǿȖǻ ȭș ȡșȘȔȖȡȢ ȩȢȫ
ǻ ȕșț ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȁ ȖȢȟǻ ȦȔ ©ȖȥșȦȔȞȜ ȓȞȢȥȰ ȚȜȟȢȥȰª
©Ǘ ȡșȖȢȟǻ ȦȓȚȞȢ ȩȢȫȔ ȝ ȖȢȟǻª  ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓ Ȗ
©ȦȲȤȠȧª ț ©ȤșȬȢȦȞȔȠȜ ȡȔ ȖǻȞȡǻª ȧ ȥȜȠȖȢȟ ȝ ȢȥșȤȘȓ
©ȡșȖȢȟǻªȭȢțȡșȲȖǭșȖȫșȡȞȔȣȢȖ·ȓțȔȡșȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ
ȝȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓȡșȧȡȜȞȡȢȥȦǻȥȠșȤȦǻ
©ǪȢȟȢȡș ȥșȤȪșª ȦȔ ȡș ȥȠșȤȦȰ ȥȔȠȔ ȣȢ ȥȢȕǻ ȟȓȞȔǿ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓȥȦȤȔȬȜȦȰȥȠșȤȦȰ©ȖȥȡǻȗȧȡȔȫȧȚȜȡǻª
ȥȠșȤȦȰ ©ȡș Ȗ ǨȞȤȔȝȡǻª ȣȢșȦȔ ȗȡǻȦȜȦȰ ȡș ȘȧȠȞȔ ȣȤȢ
ȠȢȚȟȜȖș țȔȕȧȦȦȓ ȟȲȘȰȠȜ ȝȢȗȢ ȥȔȠȢȗȢ ȦȔ ȝȢȗȢ ȥȟyȖȔ
©ǬȜȩȦȢțȗȔȘȔǿȫȜțȔȕȧȘșª©ȠȔȟȢȗȢȥȟǻȘȧȡșȣȢȞȜȡȧª
©ǻ ȡș ȣȢȠ·ȓȡș ȕȔȦȰȞȢ ț ȥȜȡȢȠª  Ȫș țȤșȬȦȢȲ ȝȢȠȧ
©ȢȘȡȔȞȢȖǻȥǻȡȰȞȢª — ȥșȤȪș ȝ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ ȣșȫș ȦȤȜȖȢȗȔ
țȔ ȘȢȟȲ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ȡȔȬȢȁ — ȡș ȥȖȢǿȁ țșȠȟǻª ©ǧȔ
ȡșȢȘȡȔȞȢȖȢȠșȡǻǴȞǨȞȤȔȁȡȧțȟǻȁȟȲȘșǤȤȜȥȣȟȓȦȰ
ȟȧȞȔȖǻ ǻ Ȗ Ȣȗȡǻ  Ȁȁ ȢȞȤȔȘșȡȧȲ țȕȧȘȓȦȰ  ǣȩ ȡș
ȢȘȡȔȞȢȖȢȠșȡǻª ©ǡșȡǻȢȘȡȔȞȢȖȢȫȜȕȧȘȧª ǢșȖȔȚȞȢ
ȣȢȠǻȦȜȦȜ ȭȢ Ȫȓ ȣșȤșȘȥȠșȤȦȡȔ ȦȤȜȖȢȗȔ — ȩȢȫȔ ȁȁ
ȗȢȥȦȤȢȦȔ ǻ ȡȔȪǻȢȥȢȨ ȡȔȥȦȔȖȟșȡǻȥȦȰ ȡș ȠșȡȬ ȖȜȤȔțȡǻ
ȝ țȔȗȢȥȦȤșȡǻ ȡǻȚ ȧ ©ǜȔȣȢȖǻȦǻª — Ȗ ȞȔțșȠȔȦȡȢȠȧ
ȪȜȞȟǻȖȜȟȜȖȔǿȦȰȥȓȖǻȡȨȢȤȠȜȖȦǻȟȲǿȦȰȥȓȖǻȡȢȕȤȔț
ǨȞȤȔȁȡȜ Ǣș ȤȢțȕȧȤȩȔȡȜȝ ȗȡǻȖȢȠ ǻ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓȠȜ ȞȤȔȝ
ȡș ȣȢȫșȤȖȢȡǻȟȜȝ ȖǻȘ ©ȖyȤȢȚȢȁ ȞȤȢȖǻª ©ȤșȖȧȫȜȝª
ǙȡǻȣȤȢ ȣȢȥȦȔȲȦȰ Ȗ ȧȓȖǻ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ — Ȗǻȡ
țȗȔȘȧǿ ©ȥȖȢǿ ȥșȟȢª ȕȔȦȰȞȔ ȝ ȠȔȦǻȤ ȕȔȫȜȦȰ ȠȜȤȡȜȩ
ȣȟȧȗȔȦȔȤǻȖ©ȥȔȘȢȞȖȜȬȡșȖȜȝªǻȤȢȘȜȡȡȧȖșȫșȤȲȞȢȟȢ
ȩȔȦȜ ȫȧǿ ȗȧȘǻȡȡȓ ©ȩȤȧȭǻȖ ȡȔȘ ȖȜȬȡȓȠȜª ȥȣǻȖ ȘǻȖȫȔȦ
ǢȔȤǻȞȔȡȡȓȡȔǖȢȗȔțȔǞȢȗȢȥȞȔțȔȦȜȕȖǻȘȥȦȢȤȢȡșȡǻȥȦȰ
ȢȘ ȥȢȪ ȡșȗȔȤȔțȘǻȖ țȧȩȖȔȟȜȝ ȥȟȜȖș ȖȜȞȟȜȫȡȜȝ ȦȢȡ
©ǜȔȣȢȖǻȦȧª ©ȢȦȢȝȘǻ ȓ  ! ȣȢȟȜȡȧ  ǙȢ ȥȔȠȢȗȢ
ǖȢȗȔ  ǡȢȟȜȦȜȥȓ Ȕ ȘȢ ȦȢȗȢ  Ǵ ȡș țȡȔȲ ǖȢȗȔª  ȦȧȦ
țȠǻȡȲȲȦȰȥȓȖȜȤȔȚșȡȡȓȠȕșțțȔȥȦșȤșȚȡȢȁȖǻȤȜȖǢȰȢȗȢ
ȥȠȜȤșȡȡȢȲ ȠȢȟȜȦȖȢȲ ȣȢȫȧȦȦȓȠ ȖȘȓȫȡȢȥȦǻ ȝ ȟȲȕȢȖǻ
ǧǻȟȰȞȜȖȢȡȜȣșȤșȘțȔȗȤȢțȢȲȡșȘȔȟșȞȢȁȥȠșȤȦǻȤȓȦȧȲȦȰ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȞȔțșȠȔȦȡȢȗȢ ȪȜȞȟȧ ȖǻȘ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ

ǦǡǚǥǧǱ

țȔȟȔȠȔȡȡȓ©ǡȢȟȲȥȓǘȢȥȣȢȘȜȠȢȟȲȥȰǪȖȔȟȜȦȰǧșȕș
ȡșȣșȤșȥȦȔȡȧǮȢȓȡǻțȞȜȠȡșȣȢȘǻȟȲǡȢȲȦȲȤȠȧ
ȠȢȁ ȞȔȝȘȔȡȜª ȖǻȘ ȤȢțȣȔȫȧ ȝ ȗǻȤȞȢȗȢ ȚȔȟȲ ț ȣȤȜȖȢȘȧ
ȥȖȢȁȩȤȢțȟȜȦȜȩ©ȡȔȠȔȤȡșȣȢȟșªȣȢșȦȜȫȡȜȩ©ȞȤȢȖȔȖȜȩ
ȦȓȚȞȜȩ ȥȟȰȢțª ǻț ȓȞȜȩ ©ȩȢȫ ȕȜ ȤȧȦȔ  Ǖ ȦȢ ȡǻȫȢȗȢ
ȡșțǻȝȬȟȢª ©ǢǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȧª ǢȢȖȜȠțȔȣȢȖǻȦȢȠȡȔ
ȡȢȖȢȠȧ șȦȔȣǻ ȚȜȦȦȓ Ȕ ȫȜ ȤȔȘȬș ȡȔ ȣȢȤȢțǻ ȝȠȢȖǻȤȡȢȁ
ȥȠșȤȦǻ țȖȧȫȔȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ țȔȞȟȲȫȡǻ ȤȓȘȞȜ țȖșȤȡșȡǻ
ȘȢ ©ȥȢȧțȡȜȞǻȖª — ȞȜȤȜȟȢȠșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȜȩ ȕȤȔȦȫȜȞǻȖ
©ǦȖȢȲǨȞȤȔȁȡȧȟȲȕǻȦȰǠȲȕǻȦȰȁȁǗȢȖȤșȠȓȟȲȦș
Ǘ ȢȥȦȔȦȡȲ ȦȓȚȞȧȲ ȠȜȡȧȦȧ  ǜȔ ȡșȁ ǘȢȥȣȢȘȔ ȠȢȟǻȦȰª
©ǬȜȠȜȭșțǻȝȘșȠȢȥȓțȡȢȖȧ"ª 
ǣȥǻȕȡș ȠǻȥȪș Ȗ ȪȜȞȟǻ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª ȥșȤșȘ ǻȡ
©ȠșȤșȩȦȟȜȖȜȩȧȟȔȠȞǻȖȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȘȢȟǻª ǦȖșȤȥȦȲȞǾ
ǭșȖȫșȡȞȢǻȫȔȥǟǦ ȣȢȥǻȘȔǿȖȚșțȗȔȘȧȖȔȡȜȝ
ȖȜȭșȖǻȤȬ©ǟȢȥȔȤªǜȔȣȢțǻȤȡȢȲȣȤȢȥȦȢȦȢȲȪǻǿȁȓȞȭȢ
ȞȜȡȧȦȜ ȢȞȢȠ ȕșțȣȤșȦșȡțǻȝȡȢȁ ȖȔȤǻȔȪǻȁ ȡȔ ȣȢȬȜȤșȡȜȝ
©ǻ Ȗ ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞǻȝ ȦȤȔȘȜȪǻȁ ! ǻ Ȗ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȝ
ȡȔȤȢȘȡǻȝª ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻ ȤȢțȠȜȥȟȜ
ǟ  Ǧ   ȠȢȦȜȖ ȞǻȥȦȓȞȔ ț ȞȢȥȢȲ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȤȔȡǻȬș ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȖ ȝȢȗȢ Ȗ ȢȨȢȤȦǻ ©ǟȔțȞȔª 
ǻȡ ȡȔțȖȔ — ©ǦȢȟȘȔȦ ǻ ǦȠșȤȦȰª ȧȠǻȭșȡȢȠȧ Ȗ ȔȟȰȕ
«ǛȜȖȢȣȜȥȡȔȓ ǨȞȤȔȜȡȔª  ȞȤȜǿȦȰȥȓ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȔ ȝ
ȥșȠȔȡȦȜȫȡȔ ȥȞȟȔȘȡǻȥȦȰ ȤȢțȗȢȤȡȧȦȢȁ ȨǻȟȢȥȣȢșȦȜȫȡȢȁ
ȠșȦȔȨȢȤȜ ȕȔȗȔȦȢțȡȔȫșȡȡǿȖǻȥȦȰ ȓȞȢȁ ȡș ȖȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓ
Ȗ ȤȔȠȪǻ ȣȟȔȥȞȢȗȢ ȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ Ȗ Șȧȥǻ ȥȦȔȤȜȩ ȞȟǻȬș
ȦȜȣȧ©ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȩȧȥȦȤșȠȟǻȡȰªȦȔ©ȔȡȦȜȪȔȤȜȥȦȥȰȞȜȩ
ȡȔȥȦȤȢȁȖª©ǟȢȥȔȤªȡȔȘȔǿȦȰȥȓȘȢȦȔȞȢȗȢȗșȤȠșȡșȖȦȜȫȡȢȗȢ
ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓȞȢȦȤșȥȣȜȤȔǿȦȰȥȓȡȔȖȔȤǻȔȦȜȖȡș ȠȡȢȚȜȡȡș 
ȦȔ ȣȢȬȔȤȢȖș ȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓ ȦșȞȥȦȧ ȭȢ ȘȢȣȧȥȞȔǿ ȕȔ
ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ ȓȞ ©ȞȢȡȨȟǻȞȦ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȝª Ǥ ǥǻȞȰȢȤ 
ȦȔȞ ǻ ȁȩȡǿ ȖțȔǿȠȢȘȢȣȢȖȡșȡȡȓ ©țȟȜȦȦȓ ȗȢȤȜțȢȡȦǻȖª
ǘǵ ǵȔȘȔȠșȤ  ȦȢȕȦȢ Ȫǻȟǻȥȡș Ȣȥȓȗȡșȡȡȓ ȦșȞȥȦȧ
ǩȔȞȦ ȡȔȣȜȥȔȡȡȓ ȖǻȤȬȔ Ȗ ȞȔțșȠȔȦǻ ȥȧȠȡȢțȖǻȥȡȢȗȢ
ǧȤșȦȰȢȗȢ ȖǻȘȘǻȟȧ ȡșȖȘȢȖțǻ ȣǻȥȟȓ ȔȤșȬȦȧ ȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢ
ȠǻȚ  ǻ  ȦȤȔȖ   ȡȔȬȦȢȖȩȧǿ ȡȔ ȘȧȠȞȧ ȭȢ
ȦȖǻȤ Ƞǻȗ ȕȧȦȜ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȲ șȠȢȪǻȝȡȢȲ ȣȢșȦȜȫȡȢȲ
ȤșȔȞȪǻǿȲ ȡȔ ȤȢțȗȤȢȠ ǟȜȤȜȟȢǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȢȗȢ
ȕȤȔȦȥȦȖȔǨȥȜȦȧȔȪǻȁȤșȣȤșȥȜȖȡȢȗȢȬȢȞȧȝȣȢȟǻȪǻȝȡȢȗȢ
ȣȤșȥȜȡȗȧ ȦȔȞȔ ȠȢȦȜȖȔȪǻȓ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢ
ȦȔ șȠȢȪǻȝȡȢ ȣȤȜȤȢȘȡǻȬȢȲ ȡǻȚ ©ȩȢȟșȤȡȔª ȖșȤȥǻȓ
ȘȜȖ ǦȞȧȤȔȦǻȖȥȰȞȜȝ Ǘ Ƕț ȡȢȦȔȦȢȞ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
ȕǻȢȗȤȔȨǻȁǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰǔǦ— 
ǤǻȘ ȪȜȠ ȢȗȟȓȘȢȠ ȢȕȤȔț ȕșțȚȔȟȰȡȢȗȢ ȞȢȥȔȤȓ ȓȞȜȝ
©Ȧȡș!ȡșȥȣȢȫȜȖȔǿǞȡǻȡȔȞȢȗȢȡșȖȖȔȚȔǿǪȢȫ
ǻ ȡș ȣȤȢȥȜª ȠȢȚș ȔȥȢȪǻȲȖȔȦȜȥȓ ȓȞ ȢȘȜȡ ǻț ȖȔȤǻȔȡȦǻȖ
ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ țȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȣșȤȥȢȡȔȟǻțȢȖȔȡȜȠȧȣȢȥȦȔȦǻ
ȪȔȤȓǡȜȞȢȟȜǶȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȡȜȠȦȢȦȔȟǻȦșȦȢȠǗȢȘȡȢȫȔȥ
ȥȔȠȪȔȤȓȞȧțȔȗȔȟȰȡșȡȔȣȢȥȦȔȦȰȥȜȠȖȢȟțȘȔȖȔȟȢȥȰȕȜ
ȕșțȠșȚȡȢȁ ȖȟȔȘȜ ȣșȤșȘ ȡșȟȲȘȥȰȞȢȲ ȠǻȥȦȜȫȡȢȲ ©ȡș
ȞȟșȣȔǿȞȢȥȜª ȥȜȟȢȲȞȢȥȔȤȓȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓȕșțȣȢȤȔȘȡȢȲ
ȚșȤȦȖȢȲȝȢȗȢȥȣȢȥȦȜȗȔǿȦȔȞȔȚȘȢȟȓȭȢȝ©ȠȧȚȜȞȔ
ȝ ȬȜȡȞȔȤȓ  Ǟ ȥȜȤȢȦȧȞȢȕțȔȤȓª ǢȔȤșȬȦǻ țȔȞȟȲȫȡȔ
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ȥȦȤȢȨȔ ȖǻȤȬȔ ȖȡȢȥȜȦȰ ȘȢ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȣȤȜȦȫȢȖȢȁ
ȦșȞȥȦȢȖȢȁȥȦȜȩǻȁȟǻȤȜȫȡȜȝȥȧȦȢȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȝȥȦȤȧȠǻȡȰ
©Ƕ Ƞșȡș ȡș ȠȜȡș  ǢȔ ȫȧȚȜȡǻ țȢȦȡș  ǜȔ ȤșȬȢȦȞȢȲ
țȔȘȔȖȜȦȰǪȤșȥȦȔȡǻȩȦȢȡșȣȢȥȦȔȖȜȦȰǶȡșȣȢȠ·ȓȡșª
ǜȗȔȘȞȜ ȣȤȢ ©ȫȧȚȜȡȧª ȝ ©ȤșȬȢȦȞȧª ȣȤȜȖ·ȓțȧȲȦȰ ȣȢ
ȩȠȧȤȜȝ ȨǻȡȔȟ ȖǻȤȬȔ ȘȢ ȞȢȡȞȤșȦȡȜȩ ȢȕȥȦȔȖȜȡ ȦȢ
ȘǻȬȡȰȢȗȢ ȣȢșȦȢȖȢȗȢ ȕȧȦȦȓ Ȕ ȞȔțșȠȔȦȡȔ ȞȢȡȞȤșȦȜȞȔ
ȖȣȜȥȔȡȔȖȠșȦȔȨǻțȜȫȡȜȝȞȢȡȦșȞȥȦȪǻȟȢȗȢȦȖȢȤȧȥȓȗȔǿ
ȣȢȡȔȘȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȗȢ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȗȢ ȤǻȖȡȓ ǤȢȘǻȕȡș ǻ
țȢȕȤȔțȢȠȞȢȥȔȤȓǜ·ȓȖȟȓȲȫȜȥȰȥȣȢȫȔȦȞȧȖȕȧȘșȡȡȢȠȧ
ȢȥȖǻȦȟșȡȡǻ—ȦȔȞȜȝȥȢȕǻțȖȜȫȔȝȡȜȝȥșȟȓȡȜȡȡȔȚȡȜȖȔȩ
©ȣȢȡȔȘ ȣȢȟșȠ ǻȘșª  Ȗǻȡ ȘȔȟǻ ȡȔȕȧȖȔǿ ȖȥșȟșȡȥȰȞȢȗȢ
ȠȔȥȬȦȔȕȧ ©ǢșȣȢȞȢȥȜȞȟȔȘș—ȗȢȤȜǦȦȢȗȡșțșȠȟȓ
ȥȦȢȗȡș ȠȢȤșª  ȞȢȥȔȤ ȣșȤșȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓ ȡȔ ǟȢȥȔȤȓ —
ȥȜȠȖȢȟ ȦȤȔȡȥȪșȡȘșȡȦȡȢȁ ǦȧȘȰȕȜ țȡȔȞ ȖǻȫȡȢȥȦǻ ȝ
ȡșȖȕȟȔȗȔȡȡȢȥȦǻȥȠșȤȦǻ
ǙȢ ȥȞȔțȔȡȢȗȢ ȥȟǻȘ ȟȜȬș ȘȢȘȔȦȜ ȭȢ ȢțȡȔȫșȡȔ
ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȫȡȔ ȢȥǻȕȡǻȥȦȰ ȣȢșțǻȁ ©ǟȢȥȔȤª ȩȢȫȔ ȝ
ȖȜȢȞȤșȠȟȲǿ ȢȘȡȔȞ ȚȢȘȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȡș ȖȜȟȧȫȔǿ ǻț
ȥȜȥȦșȠȡȢȁ ȪǻȟǻȥȡȢȥȦǻ ȪȜȞȟȧ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª ȟȜȬș
ȔȞȪșȡȦȧǿ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȧ ȨȧȡȞȪǻȲ ȦȖȢȤȧ
ȓȞ ȨǻȟȢȥ — ǻ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȝȡȢȗȢ —
ȞȢȠȣȢȡșȡȦȔȩȧȘȢȚȥȜȥȦșȠȜǢǬȔȠȔȦȔȖȞȢȠȣȟșȞȥȡȢȠȧ
ȔȡȔȟǻțǻ ȪȜȞȟȧ țȖșȤȦȔǿ ȧȖȔȗȧ ȡȔ Ȧș ȭȢ ©ǟȢȥȔȤª
ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ©țȫșȣȟșȡȜȝ!ȤȢțȖȜȦȞȢȠȠȢȦȜȖȧȥȠșȤȦǻ
țȔȕȧȦȢȥȦǻ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª ț ȣȢȣșȤșȘȡǻȠ ȖǻȤȬșȠ ©Ǘ ȡșȖȢȟǻ
ȦȓȚȞȢ ȩȢȫȔ ȝ ȖȢȟǻª ǬȔȠȔȦȔ Ǣ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª 
ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ ǬȔȠȔȦȔ Ǣ ǦȦȤȧȞȦȧȤȔ ǻ ȥȠȜȥȟ ȥȣȤȢ
ȕȔ ȡȔȧȞ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦșȞȥȦǻȖ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  Ǧ   ǦȟȧȬȡș ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȪǻ ȩȢȦǻȟȢȥȰ ȕȜ ȤȢțȖȜȡȧȦȜ ȖǻȘțȡȔȫȜȖȬȜ ȭȢ
șȨșȞȦ ©țȫșȣȟșȡȡȓª țȔȦȢȤȞȧǿ țȡȔȫȡȢ ȬȜȤȬȜȝ ȥșȗȠșȡȦ
ȪȜȞȟȧȠȢȦȜȖȢȠȥȠșȤȦǻȣȢțȔǻȡȬȜȠǻȥȠșȤȦǻțȔȕȧȦȢȥȦǻ
ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ Ȗǻȡ ȣȢȖ·ȓțȧǿ ȖǻȤȬ ©ǟȢȥȔȤª ȣȤȔȞȦȜȫȡȢ ț
ȕǻȟȰȬǻȥȦȲȞȔțșȠȔȦȡȜȩȦȖȢȤǻȖȘșȪșȝȠȢȦȜȖȦȔȞȫȜȦȔȞ
ȣȤȜȥȧȦȡǻȝ—©ǜȗȔȘȔȝȦșȕȤȔȦǻȓȠȢȓ«ª©ǜȔȕȔȝȤȔȞȢȠ
ȕȔȝȤȔȞª ©ǡșȡǻ ȢȘȡȔȞȢȖȢ ȫȜ ȕȧȘȧª ©ǬȢȗȢ ȦȜ ȩȢȘȜȬ
ȡȔ ȠȢȗȜȟȧ"ª ©ǣȝ ȦȤȜ ȬȟȓȩȜ ȬȜȤȢȞǻȁª ©Ǘ ȡșȖȢȟǻ
ȦȓȚȞȢȩȢȫȔȝȖȢȟǻª©ǬȜȠȜȭșțǻȝȘșȠȢȥȓțȡȢȖȧ"ª ȘȢ
ȪȰȢȗȢ ȣșȤșȟǻȞȧ ȭș ȣȢȖșȤȡșȠȢȥȓ  Ǖ ȖțȓȖȬȜ ȣȜȦȔȡȡȓ
ȭș ȬȜȤȬș Ȗ ȤȔȠȪȓȩ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȞȢȡȦȜȡȧȧȠȧ ȪǻȟȢȗȢ
ȪȜȞȟȧȘșȠȢȦȜȖȥȠșȤȦǻȤȢțȖȜȖȔǿȦȰȥȓȖȔȥȢȪǻȔȦȜȖȡȢȠȧ
ȣȢȟǻȥȲȚșȦǻȖǻȡȔȥȦȤȢȁȖȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȠȔȤȡȜȩȥȣȢȘǻȖȔȡȰ
ȦȓȚȞȜȩȣșȤșȘȫȧȦȦǻȖȠȢȚșȠȢȗȢȖȢȤȜȦȜȣȤȢȣȢșȦȜȫȡȜȝ
ȘȜȥȞȧȤȥ ȥȠșȤȦǻ ǾȘȜȡȜȝ ȣȤȢȠǻȡȰ ȥȖǻȦȟȔ ȡȔ ȪȰȢȠȧ
Ȧȟǻ — ǻȘȜȟǻȓ ©ǦȔȘȢȞ ȖȜȬȡșȖȜȝ ȞȢȟȢ ȩȔȦȜª ȗșȦȰ ȣȢ
țȕȔȖȟșȡȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁ ȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȢȥȦǻ ȡȔ ȖǻȘȠǻȡȧ ȖǻȘ
ȘȢȥȟǻȘȚȧȖȔȡȢȁ Ǩ ǚȞȢ ȠȢȘșȟǻ ©ǥȔȝȥȰȞȢȗȢ ǦȔȘȧª —
ȘȜȖ ǚȞȢ Ǩ ǥȢȟȰ ȫȜȦȔȫȔ ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ț ȥșȠǻȢȦȜȞȜ
ȦșȞȥȦǻȖǠǦ— ǶȘȜȟǻȓȡȔȦȢȠǻȥȦȰȥȔȠȔ
ȖȜȥȦȧȣȔǿ șȠȢȪǻȝȡȢȲ ȔȡȦȜȦșțȢȲ ȘȢ ȤșȬȦȜ ȖǻȤȬǻȖ ǻ
ȪȜȠ ȞȢȡȦȤȔȥȦȢȠ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȡș ȖǻȘȣȤȧȚȧǿ — ȓȞ ȠȢȚȡȔ
ȕȧȟȢȕȫșȞȔȦȜ—țȔȗȣȢȩȠȧȤȧȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰȔȡȔȖȣȔȞȜ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȣǻȘȥȜȟȲǿ ȞȢȡȥșȣȦȜȖȡȧ ȡȔȣȤȧȗȧ ©ȣșȤșȘȥȠșȤȦȡȢȗȢ
ȥȜȡȘȤȢȠȧª ȞȢȦȤȜȝ ȡȔȥȞȤǻțȰ ȣȤȢȝȠȔǿ ȪȜȞȟ ǻ ț ȞȢȦȤȜȠ
ǻȘȜȟǻȓȓȞǻ©ǟȢȥȔȤªȥȜȥȦșȠȡȢ©țȫșȣȟșȡǻª
ǶțȞȔțșȠȔȦȡȢȗȢȪȜȞȟȧȦșȠȔȥȠșȤȦǻȖȁȁȘȢȠǻȡȔȡȦȡȜȩ
ȠȢȦȜȖȔȩ ǻ ȤǻțȡȜȩ ȔȥȣșȞȦȔȩ ȣșȤșȩȢȘȜȦȰ ȘȢ ȞȢȤȣȧȥȧ
țȔȥȟȔȡȫȜȩ ȣȢșțǻȝ ǭșȖȫșȡȞȔ ǤȤȜȤȢȘȡȢ ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ
ȪșȠȢȦȜȖȫȧȚȜȡȜȣȤȜȫǻȠǻțȣȤȔȖȜȟȔȖȢȣȢțȜȪǻȝȡȢȠȧ
țȖ·ȓțȞȧȥȧȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡǻțȢȕȤȔțȢȠǨȞȤȔȁȡȜȓȞȜȝȣȢȥȦȔǿ
ȖȤȢțȠȔȁȦǻȝȔȧȤǻȦȢȥȖǻȦȟȜȩȦȢȥȧȠȡȜȩȥȣȢȗȔȘǻȖǻȖǻțǻȝ
©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª  ȗǻȤȞȢȗȢ ȚȔȟȲ ©ǬȢȠȧ
ǘȢȥȣȢȘȰȡșȘȔȖȘȢȚȜȦȰǡȔȟȢȗȢȖǻȞȧȧȦǻȠȤȔȲǨȠșȤ
ȕȜ ȢȤȲȫȜ ȡȔ ȡȜȖǻª — ©1 1 — ǡșȡǻ ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ
ȠȜȡȔȟȢª ©Ƕ ȧȠșȤȦȜ ǣ ǘȢȥȣȢȘȜ  ǙȔȝ Ƞșȡǻ ȩȢȫ
ȗȟȓȡȧȦȰǢȔȡȔȤȢȘȢȦȢȝȧȕȜȦȜȝǢȔȦȧȲǨȞȤȔȝȡȧª—
©ǜȔȤȢȥȟȜ ȬȟȓȩȜ ȦșȤȡȔȠȜª  ȡșțȘǻȝȥȡșȡȡȜȩ ȡȔȘǻȝ ȡȔ
ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ©ǮȢȕȡșȤȢȕȜȟȜȠȢȥȞȔȟǻǧȤȧȡȜǻțȘșȤșȖȔ
ȫȧȚȢȗȢª ȫȜ ȭȢȕ ȥȲȘȜ ȘȢ ȠȢȗȜȟȜ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ ©ȥȖȓȦǻȁ
ȖǻȦȤȜȣȤȜȡșȥȟȜª©ȩȢȫȞȤȜȩȢȦȞȧțșȠȟǻǶțțȔǙȡǻȣȤȔȠȢȗȢ
ȥȖȓȦȢȗȢª ©ǢșȗȤǻǿȥȢȡȪșȡȔȫȧȚȜȡǻª ǨǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
ȤȢțȘȧȠȔȩ ȣȤȢ ȥȠșȤȦȰ ȧ țȔȥȟȔȡȫǻ ȟǻȦȔ ȡșȠȔǿ ȞȢȟȜȬȡǻȩ
©ǜȔȣȢȖǻȦª  țȧȩȖȔȟȜȩ ȡȔȤǻȞȔȡȰ ȡȔ ǖȢȗȔ ȓȞ ȡșȠȔǿ
ȖȦǻȠǻȥȠȜȤșȡȡȢȁȣȢȞȢȤȜ ©ǗȞȔțșȠȔȦǻª ȣȤșȖȔȟȲȲȦȰ
ȤȔȘȬșȘȧȬșȖȡȔȤȢțȗȧȕȟșȡǻȥȦȰȡșȤȢțȧȠǻȡȡȓǖȢȚȢȁȖȢȟǻ
ȞȤǻțȰ ȓȞǻ ȣȤȢȕȜȖȔȲȦȰȥȓ ȡȔȖǻȦȰ ȡȢȦȞȜ ȣȤȢȦșȥȦȧ ǻț ȥȢȪ
țȔȕȔȤȖȟșȡȡȓȠȔȘȚșȣȢșȦ©ȦȔȞȠȔȟȢȡșȕȔȗȔȦȢǖȟȔȗȔȖ
ȧ ǖȢȗȔª — ȡș ©ȖȜȥȢȞȜȩ ȣȔȟȔȦª ǻ ȥȔȘǻȖ ȓȞǻ Ǘǻȡ ȘȔǿ
ȣȔȡȔȠ©ȡșȥȜȦȜȠªȕȟȔȗȔȖȦǻȟȰȞȜ©ȥȖȢǿȁȩȔȦȜȡȜª©ȣȢȡȔȘ
ǙȡǻȣȤȢȠȧȦșȠȡǻȠȗȔȁªȦǻȟȰȞȜ©ȤȔȲªȦȜȩȢȗȢȤȢȘȜȡȡȢȗȢ
ȭȔȥȦȓ ȡȔ ȤǻȘȡǻȝ țșȠȟǻ ȔȕȢ ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ ȩȢȫ ȕȜ ȥȠșȤȦǻ
ȡȔȠȔȦșȤȜțȡǻ—©ȭȢȕȩȢȫȧȠșȤȦȜȡȔǙȡǻȣȤǻǪȢȫȡȔ
ȠȔȟșȥșȡȰȞǻȝȗȢȤǻª ©ǢșȠȢȟȜȟȔȥȓțȔȠșȡșª ǾȘȜȡșȭȢ
ȣȢșȦ ȠȢȚș ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȜȦȜ ȥȠșȤȦǻ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ Ȫș ȥȖȢǿ
ǦȟȢȖȢ ȘȧȠȜ©ȘǻȦȜª ȡȔȤȢȘȚșȡǻ Ȗ ȡșȖȢȟǻ ȖȢȡȜ țȘȔȦȡǻ
ȖȜȞȟȜȞȔȦȜ ȗȡǻȖ ȡș ȟȜȬș ȖȢȟȢȘȔȤǻȖ țșȠȡȜȩ Ȕ ȝ ©ǧșȕș
ȥȖȓȦȢȗȢª ȥȔȠȢȗȢ ǘȢȥȣȢȘȔ ȕȢ ȫȔȥȢȠ ȡșȥȧȦȰ ȡȔ ǢȰȢȗȢ
©ȥȦȜȘª ©ǣȘȜȡȧȘȤìȗȢȗȢȣȜȦȔǿȠª ǕȟșȖȢȡȜȚȡșȥȧȦȰ
ȧȣȢȥȟǻȘȚșȡȢȠȧȣȢșȦȢȖǻȡȔȘǻȲȡȔȦșȭȢȝȢȗȢ©ȠșȤșȚȔȡǻ
ȥȟȰȢțȔȠȜª ȘȧȠȜ ȖȥșȦȔȞȜ ©ȘȢȟșȦȓȦȰ ȞȢȟȜȡșȕȧȘȰ 
ǢȔ ǨȞȤȔȁȡȧ ǻ ȣȔȘȧȦȰ  ǢșȡȔȫș ȤȢȥȜ ȡȔȘ țșȠȟșȲ 
ǢȔ ȭȜȤș ȥșȤȪș ȠȢȟȢȘșǿ  ǦȟȰȢțȔȠȜ ȦȜȩȢ ȧȣȔȘȧȦȰª
ǻ ȩȦȢȥȰ țȔȣȟȔȫș țȗȔȘȔǿ ©Ƕ ȠȢȚș ǘȢȥȣȢȘȜ Ƞșȡș  Ǘ
ȥȖȢȁȝ ȠȢȟȜȦȖǻ ȣȢȠ·ȓȡșª ©Ǡǻȫȧ Ȗ ȡșȖȢȟǻ Șȡǻ ǻ ȡȢȫǻª 
ǗǻȘȟȧȡȲǿȦȰȥȓ ȠȔȡǻȨșȥȦȢȖȔȡȜȝ ȞȢȟȜȥȰ ȧ ©ǜȔȣȢȖǻȦǻª
ȠȢȦȜȖȣȢȘȢȟȔȡȡȓȥȠșȤȦǻǻțȔȕȧȦȦȓ—ȕșțȥȠșȤȦȓȠȣȔȠ·ȓȦǻ
ȝǦȟȢȖȔ
 
ǤȢȖșȤȡǻȠȢȥȓ ȘȢ ȦȜȩ ȖǻȤȬǻȖ ǻț ȪȜȞȟȧ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª
ȞȢȦȤǻ ȠǻȥȦȓȦȰ ȧ ȦȢȠȧ ȫȜ ǻȡ ȖȔȤǻȔȡȦǻ  ȠȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ
ǧȧȦ ȘȢȞȢȡșȫȡȜȠ ǿ ȘȜȨșȤșȡȪǻȝȢȖȔȡȜȝ ȣǻȘȩǻȘ ǕȘȚș Ȫǻ
ȦȖȢȤȜ ȕȧȘȧȫȜ Ȣȕ·ǿȘȡȔȡǻ ȠȢȦȜȖȢȠ ȥȠșȤȦǻ ȤǻțȡȓȦȰȥȓ
ȓȞ țȔ ȚȔȡȤȢȖȜȠȜ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȜ ȠȢȡȢȟȢȗțȖșȤȡșȡȡȓ
ȟǻȤȜȫȡȔ ȠșȘȜȦȔȪǻȓ ȣǻȥȡȓ ȕȔȟȔȘȔ  ȦȔȞ ǻ țȔ ȢțȡȔȞȔȠȜ
ȥȧȦȢȤȢȘȢȖȜȠȜǴȞȭȢȥȞȔȚǻȠȢȖǻȤȬǻ©ǡșȡǻȢȘȡȔȞȢȖȢ

ȫȜȕȧȘȧªȔȕȢ©ǗȡșȖȢȟǻȦȓȚȞȢȩȢȫȔȝȖȢȟǻªȡȔȟșȚȔȦȰ
ȘȢ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȤȢȘȧ ǻ ȠȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ Ȗ ȡȜȩ ȖȜȤȔțȡȢ ȥȧ
ȕ·ǿȞȦȜȖȢȖȔȡȜȝ ȦȢ ©ǜȔ ȕȔȝȤȔȞȢȠ ȕȔȝȤȔȞª — ȦȖǻȤ
șȣǻȫȡȜȝǻȠȢȦȜȖȥȠșȤȦǻȦȧȦȢȕ·ǿȞȦȜȖȢȖȔȡȢȖȡȔȤȔȦȜȖǻ
ȧȥȲȚșȦȡȢȤȢțȣȢȖǻȘȡǻȝȘȔȤȠȔȭȢȨȔȡȦȔȥȦȜȫȡǻȝȨȢȤȠǻ
ǧ ȫ ȧ ȠșȚȔȩ ȢȘȡȢȗȢ ȪȜȞȟȧ ȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ
ȖȟȔȥȦȜȖȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȥȣȔȘȭȜȡǻ Ȗ ȪǻȟȢȠȧ
ȖǻȘȠǻȡȡǻȥȦȰȘȖȢȩȥȣȢȥȢȕǻȖȤȢțȤȢȕȞȜȝȧȦǻȟșȡȡȓȠȢȦȜȖȧ
ȥȠșȤȦǻ țȔȟșȚȡȢ ȖǻȘ ȣȤȜȤȢȘȜ ȦȖȢȤǻȖ — ȟǻȤȜȫȡȢȁ ȔȕȢ
șȣǻȫȡȢȁǨȦǻȠȦȤșȕȔțȔȥȦșȤșȗȦȜȥȓȖȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧ
ȞȢȤșȞȦȡǻȬș ȕȧȘș ȥȞȔțȔȦȜ — ȟǻȤȢșȣǻȫȡȢȁ ȢȥȞǻȟȰȞȜ
©ȫȜȥȦȢȗȢª șȣȢȥȧ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȟȔȥȦȜȖȢ ȡșȠȔǿ ǴȞ
ȥȟȧȬȡȢ țȔțȡȔȫȜȟȔ ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ȗ ȢȕȤȔțǻ ©ȔȖȦȢȤȔª
ȞȢȦȤȜȝ ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȞȢȢȤȘȜȡȔȦȔȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȩȧȘȢȚ
ȥȖǻȦȧ©ȟǻȤȜȫȡșȝșȣǻȫȡșȡȔȫȔȟȔȢȤȗȔȡǻȫȡȢȣȢǿȘȡȔȟȜȥȓª
ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ ©ǦȖȓȦȜȠ ȢȗȡșȡȡȜȠ ȥȟȢȖȢȠª ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢǤȢșȦȜȞȔǟǦ 
ǕȣȤȢȦșȖȥșȚȡșȖȔȚȞȢȣȢȠǻȦȜȦȜȭȢȖǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
ȟǻȤȢșȣǻȫȡȜȩ ȦȖȢȤȔȩ ȠȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ ȖȜȓȖȟȓȲȫȜȥȰ
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȖȥȲȚșȦȡȢȤȢțȣȢȖǻȘȡǻȝȔȕȢȢȣȜȥȢȖǻȝȨȢȤȠǻ
ȢțȡȔȫșȡȢ ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȠȜ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȜ ȔȖȦȢȤȢȖȢȗȢ
ȞȧȦȔ țȢȤȧ ȚȔȡȤȧ ȗșȡșȦȜȞȢȲ șȥȦșȦȜȫȡȜȩ țȔȥȔȘ ǻ
ȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȜȩ țȔȥȢȕǻȖ ǡȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ ȤȢțȗȔȟȧȚȧǿȦȰȥȓ
ȡȔ Ȫǻȟȧ ȡȜțȞȧ ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȝ ȥȧȕȠȢȦȜȖǻȖ ȥȠșȤȦǻ ȡȔ
ȣȢȟǻ ȕȢȲ ȥȠșȤȦǻ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ ȕșțȖǻȥȡș țȔȣȤȢȣȔȭșȡȡȓ
ȖȕȜȖȥȦȖȢ ȞȔȤȔ ȞȔȦȧȖȔȡȡȓ ȥȔȠȢȗȧȕȥȦȖȢ ȥȞǻȡ ȦȜȩș
ȖȠȜȤȔȡȡȓ ȣȤȜȤȢȘȡȜȝ ȖǻȘȩǻȘ ȧ ȖǻȫȡǻȥȦȰ ȦȢȭȢ ǤȤȜ
ȪȰȢȠȧȤǻțȡǻȥȧȕȠȢȦȜȖȜȡșțȤǻȘȞȔȥȣǻȖǻȥȡȧȲȫȜȖȠșȚȔȩ
ȢȘȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª  ȖȢȘȡȢȫȔȥ ǻț ȣȤȔȖȜȟȔ
ȦǻǿȲ ȫȜ ȦǻǿȲ ȠǻȤȢȲ ȣȤȜȞȠșȦȡǻ Șȟȓ ȤǻțȡȜȩ țȔ ȥȖȢǿȲ
șȥȦșȦȜȫȡȢȲ ȣȤȜȤȢȘȢȲ ȚȔȡȤȢȠ ǻ ȦșȠȔȦȜȞȢȲ ȦȖȢȤǻȖ
ǧȔȞȥȪșȡȜȥȠșȤȦǻȖȕȢȲȢȣȜȥȜȥȠșȤȦșȟȰȡȜȩțȠȔȗȔȡȰț
ȖȢȤȢȗȢȠȧȬȔȡȧȖȔȡȡȓțȔȗȜȕȟȜȩȞȢțȔȞǻȖǻȦȣȡȔȝȫȔȥȦǻȬǻ
ȧ ȦȖȢȤȔȩ ȢȣșȤȦȜȩ ȡȔ ȧȞȤ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȦȤȔȘȜȪǻȲ ȘȧȠȔ
ǻȥȦȢȤȣǻȥȡȓȟșȗșȡȘȔȡȔȤȢȘȡȔȠǻȨȢȟȢȗǻȓȨȔȡȦȔȥȦȜȫȡǻ
ȥȲȚșȦȜ  ț ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȠ ȁȝ ȣȜȦȢȠȜȠ țȖ·ȓțȞȢȠ ȠǻȚ
ȠȢȦȜȖȢȠȥȠșȤȦǻȝȠȢȦȜȖȔȠȜȗșȤȢȁȫȡȢȗȢȫȜȡȧȦȤȔȗșȘǻȁ
ȦȔ ȣȢȘȖȜȗȧ Ȗ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȖȜțȖ ȕȢȤȢȦȰȕǻ ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ
ȡǻȫª ©ǶȖȔȡ ǤǻȘȞȢȖȔª ©ǘȔȠȔȟǻȓª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ©ǜȔ
ȕȔȝȤȔȞȢȠȕȔȝȤȔȞª©ǣȝȫȢȗȢȦȜȣȢȫȢȤȡǻȟȢª©ǜȔȥȦȧȣȜȟȔ
ȫȢȤȡȔ ȩȠȔȤȔª ©ǪȧȥȦȜȡȔª  ǧșȠȜ ȥȠșȤȦǻ ȞȢțȔȞȔ Ȗ
ȘȔȟșȞȢȠȧ ȞȤȔȁ ȖȕȜȖȥȦȖȔ ȓȞ ȣȢȠȥȦȜ ȔȕȢ ȓȞ țȟȢȫȜȡȧ
ȥȔȠȢȗȧȕȥȦȖȔ ȣǻȘ ȖȣȟȜȖȢȠ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȬȢȞȧ ȖǻȘ
țȤȔȘȜ țȡșȖǻȤȜ ȖǻȘȫȔȲ ȕșțȖȜȩȢȘǻ ȦȢȭȢ ȣȢȥȦȔȲȦȰ
ȧ ȤǻțȡȜȩ ȖșȤȥǻȓȩ ȔȦȤȜȕȧȦȢȠ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁ șȥȦșȦȜȞȜ
©ǤȤȜȫȜȡȡȔª©ǟȔȦșȤȜȡȔª©ǨȦȢȣȟșȡȔª©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª 
ǶȡȢȘǻȦșȠȔȥȠșȤȦǻȖȔȤǻȲǿȦȰȥȓȓȞȧȕȜȖȥȦȖȢ—țȔȠȜȥȟșȡș
ȝ ȣȤȔȖȘȢȣȢȘǻȕȡș Ȕȟș ȡș ȤșȔȟǻțȢȖȔȡș ©ǟȡȓȚȡȔª 
ȔȕȢ ȣȢȞȔȤȔȡȡȓ ȚȜȦȦȓȠ ȚȔȩȟȜȖǻȬȜȠ ȢȘ ȥȠșȤȦǻ
©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª ǧȤȔȣȟȓȲȦȰȥȓȖȞȤȔȣȟșȡȡȓȖȦșȞȥȦȟǻȤȢ
șȣǻȫȡȢȗȢ ȦȖȢȤȧ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȤȢțȘȧȠȧ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ ȣȤȢ
ȖȟȔȥȡȧ ȥȠșȤȦȰ ȠșȦȔȨȢȤȔ ȞȢȥȔȤȓ ȓȞȜȝ ©ȖȚș ȡșȥș 
ǦȖȢȲ ȡșȞȟșȣȔȡȧȲ ȞȢȥȧª — ©ǤȢȥȖȓȭșȡǻǿª ȘȢ ȣȢșȠȜ

ǦǡǚǥǧǱ

©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª  Ǩ ȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ ȤȜȦȧȔȟȰȡȢȠȔȥȢȡȥȰȞȢȁ
ȤȢȠȔȡȦȜȞȜȣȤȢȩȢȘȜȦȰȠȢȦȜȖȥȠșȤȦǻȖȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡǻȝ
ȣȢșȠǻǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȤȜțȡȔª
ǢȔȘțȖȜȫȔȝȡȢȖȔȚȟȜȖȔȩȧȘȢȚȨȧȡȞȪǻȓȦșȠȜȥȠșȤȦǻ
ȧ ȦȤȰȢȩ ȗȢȟ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȣȢșȠȔȩ ȘȢȔȤșȬȦȔȡȦȥȰȞȢȗȢ
ȣșȤǻȢȘȧ — ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ǻ ©ǟȔȖȞȔțª
ȣȤȜ ȦȢȠȧ ȭȢ ȖȦǻȟȲǿȦȰȥȓ ȖȢȡȔ Ȗ ȞȢȚȡȢȠȧ ț ȦȖȢȤǻȖ
Ȥǻȫ ȓȥȡȔ ȪǻȟȞȢȠ ȥȖȢǿȤǻȘȡȢ ǤȢșȠǻ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª Ȗ Ȫǻȝ
ȦȤǻȔȘǻȡȔȟșȚȜȦȰȣșȤȬșȠǻȥȪșȡșȦǻȟȰȞȜțȔȩȤȢȡȢȟȢȗǻǿȲ
ȓȞ ȤȔȡǻȬș ȡȔȣȜȥȔȡǻȝ —  Ȕ ȝ țȔ ȥȦȧȣșȡșȠ
ȡȔȥȜȫșȡȢȥȦǻ ȤȔȘȬșȣșȤșȡȔȥȜȫșȡȢȥȦǻ ȦșȞȥȦȧȠȢȦȜȖȢȠ
ȥȠșȤȦǻ Ǘǻȡ ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȖȚș Ȗ ȧȓȖȡȢȠȧ ȖȥȦȧȣȡȢȠȧ
ȘǻȔȟȢțǻȔȖȦȢȤȔțȣȢȥȦȔȟȜȠȜțȠȢȗȜȟȗȔȝȘȔȠȔȞȔȠȜȞȢȦȤǻ
țȗȔȘȧȲȦȰ ȓȞ țȔȣȔȟȲȖȔȟȜ ȞȢȟȜȥȰ ȟȲȟȰȞȜ ©Ȗ ǤȢȟȰȭǻ
ȡȔ ȣȢȚȔȤǻª Ȕ ȘȔȟǻ ȣșȤșȘ ȫȜȦȔȫșȠ ȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ
ȥȦȤȔȩǻȦȟȜȖȔ ȟȔȡȪȲȗȢȖȔ ȤșȔȞȪǻȓ ȡȔȥȜȟȰȥȦȖȔ țȡȧȭȔȡȰ
ȞȤȢȖȢȟȜȦȦȓȔȚȘȢȘǻȦȢȖȕȜȖȥȦȖȔǢȔțȟȢȫȜȡȜțȡȔȖǻȥȡǻȟȜȩ
ȞȢȡȨșȘșȤȔȦǻȖȓȞǻ©ȤȧȝȡȧȖȔȟȜȠȢȤȘȧȖȔȟȜǫșȤȞȖȔȠȜ
ȦȢȣȜȟȜª ȤȤ —  ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰ
©ȥȖȓȦȢȠª ȢȥȖȓȫșȡȡȓ ȡȢȚǻȖ ȖȜȕȧȩȢȠ ȡșȡȔȖȜȥȦǻ Ȗ ȓȞǻȝ
ȣȤȔȖșȘȡȜȝ ȗȡǻȖ ȡȔȪ ȦȔ ȞȢȡȨșȥǻȝȡǻ ȢȕȤițȜ ȩȜȠșȤȡȢ
ȣșȤșȠǻȬȔȡǻțȦșȠȡȢȲȥȦȜȩǻǿȲȣȢȠȥȦȜȝȚȔȗȜȞȤȢȖǻǫș
ȘȔȟȢȣȤȜȖǻȘǤǟȧȟǻȬșȖǻȖȟȜȥȦǻȘȢǭșȖȫșȡȞȔȖǻȘȟȜȣ
 ȡȔțȖȔȦȜ Șǻȁ ȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ ©ȦȢȤȚșȥȦȖȢȠ ȠȓȥȡȜȞȢȖª
ȔȪǻȟȧȣȢșȠȧ©ȞȤȢȖȔȖȢȲȕȢȝȡșȲȢȦȞȢȦȢȤȢȝȣȢȡșȖȢȟș
ȢȦȖȢȤȔȫȜȖȔșȬȰȥȓª ǟȧȟǻȬǤǤȢȖȡșțǻȕȤȦȖǠȜȥȦȜǟ
ǧǦ ǶțǟȧȟǻȬșȠȠȢȚȡȔȡșȣȢȗȢȘȚȧȖȔȦȜȥȓ
ȠȢȚȡȔ țȔȞȜȡȧȦȜ — ǻ Ȫș ȕȧȘș ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢ — ȭȢ Ȗǻȡ
ȣȤȜȣȧȥȦȜȖȥȓȣșȤșȕǻȟȰȬșȡȰțȠǻȭșȡȡȓȔȞȪșȡȦǻȖȢȕȠȜȡȧȖ
ȞȔȤȘȜȡȔȟȰȡșȣȜȦȔȡȡȓȣȤȢȥȦȔȖȟșȡȡȓȘȢțȢȕȤȔȚȧȖȔȡȢȗȢ
ȥȔȠȢȗȢ ȣȢșȦȔ ȫǻȦȞȢ ȖȜȓȖȟșȡș Ȗ ȟǻȤȜȫȡȜȩ ȖǻȘȥȦȧȣȔȩ
ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ Ǖȟș Ȗȥș Ț ȖȔȚȞȢ țȔȣșȤșȫȜȦȜ ȭȢ ȢȣȜȥȜ
©ȫșȤȖȢȡȜȩȕșȡȞșȦǻȖªțȤȧȝȡȧȖȔȡȡȓȕȔțȜȟǻȔȡȥȰȞȢȁȬȞȢȟȜ
©Ȣȕ ȞȔȠǻȡȡȓ  ǟȥȰȢȡȘțǻȖ ȤȢțȕȜȖȔȟȜ  Ǖ ȬȞȢȟȓȤǻȖ
ȧ ȞȤȜȡȜȪǻ  ǛȜȖȜȩ ȣȢȩȢȖȔȟȜª ȤȤ — 
ȠȔȥȔȞȤȜȖǨȠȔȡǻȞȤȜȖȔȖȢȗȢ©ȕșȡȞșȦȧªȖǠȜȥȓȡȪǻȦȢȭȢ
ȥȣȤȔȖȘǻȦȔȞȜȖȜȦȤȜȠȔȡǻȖȘȧȥǻ©ȣȢșȦȜȞȜȚȔȩǻȖªǻȖȢȡȜ
ȣȤȢȩȢȘȓȦȰ ȞȤǻțȰ ȡȔȤȔȦȜȖȡȜȝ ȦșȞȥȦ ȣȢșȠȜ ȥȧȪǻȟȰȡȢȲ
ȣȔȤȔȘȜȗȠȢȲȥȠșȤȦǻ
ǙȢ Ȫǻǿȁ ȣȔȤȔȘȜȗȠȜ ȖȣȜȥȧǿȦȰȥȓ ǻ ȥȲȚșȦ ȧȕȜȖȥȦȖȔ
ǵȢȡȦȢȲ ȨȔȞȦȡșȣȢȦȖșȤȘȚșȡȜȝǻȥȦȢȤȘȚșȤșȟȔȠȜ ȥȖȢȁȩ
ȠȔȟȜȩ ȥȜȡǻȖ ȦǻȟȰȞȜ țȔ Ȧș ȭȢ ȁȩ ȣȢȤȢȘȜȟȔ ©ȣȤȢȞȟȓȦȔ
ȞȔȦȢȟȜȫȞȔª Ȕ ȦȔȞȢȚ — ©ȭȢȕ ȡș ȕȧȟȢ ȣȢȗȢȖȢȤȧª
ǤǻțȡǻȬș   Ȗ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©ǘȢȗȢȟȲª ǭșȖȫșȡȞȢ ȣǻȘ
ȖȣȟȜȖȢȠ șȠȢȪǻȝ țȤȢȕȜȦȰ ȥȣȤȢȕȧ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ
ȫșȤșț țǻȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȧ ȣǻȘȦșȞȥȦǻ  ț ǧȔȤȔȥȢȠ ǖȧȟȰȕȢȲ
ȠȢȦȜȖȧȖȔȦȜ—ǻȦȜȠȣȢȥȧȦǻȖȜȣȤȔȖȘȔȦȜ—ȠȢȦȢȤȢȬȡȧ
ȢȨǻȤȧ ȥȖȢȗȢ ǵȢȡȦȜ țȠȔȗȔȡȡȓȠ ©țȔ ȫșȥȦȰ ȥȟȔȖȧ țȔ
ȕȤȔȦșȤȥȦȖȢǜȔȖȢȟȲǗȞȤȔȁȡȜªǕȟșȖ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª
ȣȢșȦȢȖȔ ȣȢțȜȪǻȓ ȭȢȘȢ ȖȫȜȡȞȧ ǵȢȡȦȜ ȡșȘȖȢțȡȔȫȡȢ
ȡșȗȔȦȜȖȡȔ ȦȧȦ ȥȜȡȢȖȕȜȖȪȓ ȘȢ Ȥșȫǻ ȡȔ ȖǻȘȠǻȡȧ
ȖǻȘ ǘȢȗȢȟșȖȢȗȢ ǖȧȟȰȕȜ  ȖȣȢȖȡǻ ȧȥȖǻȘȢȠȟȲǿ ȥȖǻȝ
ȡșȣȤȢȭșȡȡȜȝ ȗȤǻȩ ǵȢȡȦȔ ȣȤȜȤșȫșȡȜȝ țȖșȤȡǻȠ ȧȖȔȗȧ
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ȥȔȠș ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȕȢ ȓȞ ȧȚș țȔțȡȔȫȔȟȢȥȓ ǻȥȦȢȤǻȓ Ȗ
ȪȰȢȠȧșȣǻțȢȘǻȡȔțȔȗȔȟȢȥȦȢȤȢȡȰ ȡȔȖǻȫȡǻȘȧȬșȖȡǻȠȧȞȜ
ȣȢȞȧȦȧȖǻȡȕȟȔȗȔǿȭȢȕǘȢȥȣȢȘȰȥȧȖȢȤȢȣȢȞȔȤȔȖȝȢȗȢǻ
ȦȢȡșȗȔȝȡȢ©ȡȔȥǻȠȥȖǻȦǻªȡșȫșȞȔȲȫȜǦȦȤȔȬȡȢȗȢȥȧȘȧ
ȘȜȖ ȣȤȢ Ȫș ǖȔȤȔȕȔȬ ǳ ǟȢȠȧ ȡȔȟșȚȜȦȰ ȣȢȠȥȦȔ 
ǖȔȤȔȕȔȬ ǳ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǶȠȣșȤȔȦȜȖ ǨȞȤȔȁȡȜ
ǶȥȦȢȤǻȢȝȡȔȪǻȢȥȢȨȥȰȞȔȣȔȤȔȘȜȗȠȔǟ 
Ǩ țȢȖȥǻȠ ǻȡ ȞȟȲȫǻ ȣȢȥȦȔǿ ȠȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ ȧ ȣȢșȠǻ
©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª   ǤȢȣșȤȬș ȩȢȫȔ Ȗ ȦșȞȥȦǻ
țȗȔȘȧȲȦȰȥȓ ȞȤȜȖȔȖǻ șȣǻțȢȘȜ ȤǻțȔȡȜȡȔ Ȗ ǖȔȦȧȤȜȡǻ
ȠȔȥȢȖȔțȔȗȜȕșȟȰȧȞȤȟȲȘȧȡȔǦȧȟǻȖǥȢȠȡǻȡȔǣȤșȟǻ
ȝǠȔȘȢțǻȖȕȜȖȥȦȖȢǤȔȖȟȔǤȢȟȧȕȢȦȞȔ ȪșȥȔȠșșȣǻțȢȘȜ
Ȕ ȡș ȘșȦȔȟǻțȢȖȔȡǻ ȭș ȝ ȤȢȠȔȡȦȜțȢȖȔȡǻ ȞȔȤȦȜȡȜ ǙȢ
ȦȢȗȢ țȔțȡȔȫșȡǻ șȣǻțȢȘȜ ȣȢȘȔȡȢ ȡș Ȗ ȣȤȓȠȜȝ ȥȣȢȥǻȕ
ȡș ȔȖȦȢȤȢȖȜȠ ȢȣȜȥȢȠ Ȕ ȫșȤșț ȣșȤșȞȔțȜ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ
Ȗ ȢȘȡȢȠȧ ȖȜȣȔȘȞȧ — ȥȖǻȘȞȔ ǻ ȥȟȜȖș ȚșȤȦȖȜ ȣȢȘǻȝ
ȕȔȦȧȤȜȡȥȰȞȔ©ȣȦȔȬșȫȞȔªȘȧȬȔ ȧȘȤȧȗȢȠȧ—ȖȜȤȔțȡȢ
ȡșȗȔȦȜȖȡȢȁȘȢǨȞȤȔȁȡȜȖȢȤȢȚșȡȔȥȦȔȖȟșȡȢȁȧȞȤȖȢȤȢȡȜ
ȫȜȠ ȡȔȣșȤșȘ ȖȜȞȟȲȫșȡȢ ȡȔȖǻȦȰ ȖǻȘȦǻȡȰ ȗșȤȢȁțȔȪǻȁ
ǤȢȘȤȧȗș ǻ Ȫș ȗȢȟȢȖȡș ȣȢȘǻȕȡǻ șȣǻțȢȘȜ ȡș ǿ ȧ ȦȖȢȤǻ
ȥȔȠȢȘȢȥȦȔȦȡǻȠȜȥșȡȥȢȖȜȠȜȝșȥȦșȦȜȫȡȜȠȜȢȘȜȡȜȪȓȠȜ
ȟȜȬșȡȰ ȞȢȠȣȢȡșȡȦȔȠȜ ǻȥȦȢȤǻȢ ȝ ȡȔȪǻȢȥȢȨ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȠȔȥȬȦȔȕȡȢȁ ȠǻȥȦșȤǻȔȟȰȡȢȁ ȣȔȡȢȤȔȠȜ ȡȔȪ
ǻȥȦȢȤǻȁ ǡȢȦȜȖ Ȝ  ȥȠșȤȦǻ ȠȔȤȞȧȲȫȜ șȦȔȣȜ ȦȤȔȗǻȫȡȢȗȢ
ȩȤșȥȡȢȗȢȬȟȓȩȧǨȞȤȔȁȡȜȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿ Ȳ ȦȰȥȓ—ȭȢ
ȣșȤȖǻȥȡȢ țȔȣȤȢȗȤȔȠȢȖȔȡȢ ȥȔȠȢȲ ȣȤȜȤȢȘȢȲ ȚȔȡȤȧ
ȠǻȥȦșȤǻȁ—Ȗ ȦșȠȧȕșțȥȠșȤȦȓȖǻȘșȲǗȢȥȞȤșȥǻȡȡȓ
ǤȢȘǻȕȡȔȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȓȖȜțȡȔȫȔǿȠǻȥȪșȠȢȦȜȖȧȥȠșȤȦǻ
ȝ ȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡǻȝ ȥȜȥȦșȠǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
©ǟȔȖȞȔțȧª Ǩ ȖȥȦȧȣǻ ȘȢ ȣȢșȠȜ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȓ
ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ Ȗ ȠǻȨȢȟȢȗ ȣȟȢȭȜȡǻ ȫșȤșț ȗșȡșȦȜȫȡȢ
ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝǻțǟȔȖȞȔțȢȠȢȕȤȔțǤȤȢȠșȦșȓȣȤȜȤșȫșȡȢȗȢ
țȘȔȖȔȟȢȥȰ ȕȜ ȡȔ Ȗǻȫȡș ȖȠȜȤȔȡȡȓ ȓȞș ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ ȥȦȔǿ
ȖǻȫȡȜȠ ȚȜȦȦȓȠ ǡǻȨȢȟȢȗ ȥȲȚșȦ șȞȥȦȤȔȣȢȟȲǿȦȰȥȓ
ȡȔ ȥȜȦȧȔȪǻȲ ȥȧȫȔȥȡȢȁ ȣȢșȦȢȖǻ ȞȔȖȞȔțȰȞȢȁ ȦȤȔȗșȘǻȁ
ǻ ȦȧȦ țȡȢȖȧ ȠȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ ȧȦǻȟȜȖȬȜȥȰ ȥȣȢȫȔȦȞȧ Ȗ
ȡȜțȪǻ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȩ ȞȢȤșȟȓȦǻȖ ©ȞȤȢȖȔȖǻȁ ȤǻȞȜª
©țȔȥǻȓȡǻȗȢȤșȠȞȤȢȖǻȲȣȢȟȜȦǻªȗȢȤȜ©ȟȓȗȟȢȞȢȥȦȰȠȜ
ǠȲȘșȝ ȠȧȬȦȤȢȖȔȡȜȩ ȫȜȠȔȟȢª ȕȔȗȔȦȢȬȔȤȢȖȜȝ ȢȕȤȔț
©ȢȗȡpȡȡȢȗȢ ȠȢȤȓª ȥȟǻț ȤȤ   —  
ȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ ȖȚș ȓȞ ȠȢȦȜȖ ȡșȣȢȕȢȤȡȢȥȦǻ ȗȢȤȓȡ —
ȕȢȤȪǻȖ țȔ ©ȖȢȟȲ ȥȖȓȦȧȲª ©ǖȢȤǻȦșȥȓ — ȣȢȕȢȤșȦș 
ǗȔȠ ǖȢȗ ȣȢȠȔȗȔǿª ȤȤ —  ȞȢȤșȥȣȢȡȘȧȲȫȜ ț
ȢȕȤȔțȢȠ ȥȣȢȖȡșȡȢȗȢ ©ȚȜȖȧȭȢȁ ȞȤȢȖǻª ǤȤȢȠșȦșǿȖȢȗȢ
ȥșȤȪȓȓȞșȣȢȣȤȜȖȥș©țȡȢȖȧȢȚȜȖȔǿǶȥȠǻǿȦȰȥȓțȡȢȖȧª
ȤȤ— 
ǙȔȟǻ Ȗ ȦșȞȥȦǻ ȣȢșȠȜ ȦșȠȔ ȥȠșȤȦǻȕșțȥȠșȤȦȓ
ȣșȤșȤȜȖȔǿȦȰȥȓȘȢȖȢȟǻȦȤȜȖȔȟȢȲȣȔȧțȢȲȓȞȧǭșȖȫșȡȞȢ
ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȘȟȓȩȧȘȢȚ©ȠȢȘșȟȲȖȔȡȡȓȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢ
ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȗȢ ȢȕȤȔțȧ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ȔȕȥȢȟȲȦȜțȢȖȔȡȢȁ
ȪȜȖǻȟǻțȔȪǻȁª ǛȧȟȜȡȥȰȞȜȝ ǡ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ
©Ȗ ȡȔȬȧ ǨȞȤȔȁȡȧª  ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ©Ǵ ȦȔȞ ȁȁ ȓ ȦȔȞ
ȟȲȕȟȲª ǗȜȕȤ ȖǻȤȬǻ ȦȔ ȣȢșȠȜ ǟ  Ǧ  
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȖȜȞȤȜȦȦȓ țȟȢȫȜȡȡȢȁ ȥȧȦǻ ǻȠȣșȤǻȁ ȁȁ ȞȤȜȖȢȘȧȬȡȢȁ
ȨȤȔțșȢȟȢȗǻȁ ȠȔȝȥȦșȤȡȢ ȣȢȥȟȧȗȢȖȧȲȫȜȥȰ ȣȤȜ ȪȰȢȠȧ
ȕȔȗȔȦȲȭȜȠȔȤȥșȡȔȟȢȠțȔȥȢȕǻȖ©ȫȧȚȢȗȢȥȟȢȖȔªǤȔȧțȔ
ȥȧȦȦȲ ȣȢțǻȤȡȔ ȠȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ ȖȟȔȥȦȜȖȢ ȡș țȡȜȞȔǿ
Ȗǻȡ ȟȜȬș ȣșȤșȩȢȘȜȦȰ ǻț ȣȢȖșȤȩȡǻ ȦșȞȥȦȧ Ȗ ȣǻȘȦșȞȥȦ
ȧȖșȥȰ ȫȔȥ ȣǻȘȚȜȖȟȲȲȫȜ ǻȤȢȡǻȫȡȢȥȔȤȞȔȥȦȜȫȡȜȝ
ȥȦȤȧȠǻȡȰ ȖȜȓȥȞȤȔȖȟȲȲȫȜ ȝȢȗȢ ȭȢȕ țȡȢȖȧ ȖȜȤȜȡȧȦȜ
ȧ ȨǻȡȔȟȰȡȢȠȧ ȟǻȤȜȫȡȢȠȧ ȠȢȡȢȟȢțǻ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȠȧ
ȣȔȠ·ȓȦǻ ȣȢșȦȢȖȢȗȢ ȘȤȧȗȔ Ǵ Șș ǖȔȟȰȠșȡȔ ȓȞȜȝ
ȤȔțȢȠ ǻț ȦȜȥȓȫȔȠȜ ǻȡ ©ȟȲȘșȝ ȠȧȬȦȤȢȖȔȡȜȩª ȡȔȞȟȔȖ
ȗȢȟȢȖȢȲȡȔȦǻȝȗȔȡșȕȡǻȝȖǻȝȡǻǧȤȔȗșȘǻȓȥȠșȤȦǻ©ǴȞȢȖȔ
ȘȢȕȤȢȗȢªȢȥǻȕȡȢȣǻȘȥȜȟșȡȔȝțȔȗȢȥȦȤșȡȔȘȟȓǭșȖȫșȡȞȔ
ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȠ ȦȢȗȢ ȭȢ ȘȤȧȗȢȖǻ ȘȢȖșȟȢȥȓ ȣȤȢȟȜȦȜ
ȞȤȢȖ ©ȡș țȔ ǨȞȤȔȁȡȧ  Ǖ țȔ ȁȁ ȞȔȦȔ ! ǙȢȖșȟȢȥȰ
țȔȣȜȦȰ  ǜ ȠȢȥȞȢȖȥȰȞȢȁ ȫȔȬǻ ȠȢȥȞȢȖȥȰȞȧ ȢȦȤȧȦȧª
ȤȤ —  ǡȢȦȜȖ ȥȠșȤȦǻ ȖǻȘȦȔȞ ȡȔȕȧȖȔǿ Ȗ ȣȢșȠǻ
©ǟȔȖȞȔțª ȖȜȤȔțȡȢ ȖȜȓȖȟșȡȢȗȢ ȡȔȪǻȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȥșȡȥȧ
ȡș ȖȦȤȔȫȔȲȫȜ ȣȤȜ ȪȰȢȠȧ ȗșȡșȦȜȫȡȢȗȢ țȖ·ȓțȞȧ ț
șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȖȥșȟȲȘȥȰȞȜȠ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȜȠ ȡȔȫȔȟȢȠ
ȭȢ — ȠȢȚȟȜȖȢ ț ȣșȖȡȢȲ ȣșȤșȥȔȘȢȲ — ȣȢȪǻȡȧȖȔȖ
ǩȤȔȡȞȢȧȥȦ©ǧșȠȡșȪȔȤȥȦȖȢª ǻțțȔȓȖȟșȡȢȲȧȖȥȦȧȣǻ
ȘȢ ȦȖȢȤȧ ǤȤȢȠșȦșǿȖȢȲ ȦșȠȢȲ ȥȠșȤȦǻȕșțȥȠșȤȦȓ ©ǣ
ȘȤȧȚșȠǻȝȘȢȕȤȜȝȘȤȧȚșȡșțȔȕȧȦȜȝǛȜȖȢȲȘȧȬșȲ
ȖǨȞȤȔȝȡǻȖȜȦȔȝª ȤȤ— 
ǜȖșȤȡșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ȢȕȤȔțȧ ǤȤȢȠșȦșȓ ȢȣȤǻȫ
ȦȢȗȢ ȭȢ ȔȞȪșȡȦȧǿ ȣȤȓȠȧ ȗșȤȢȁȫȡȧ ȤǻȖȡȢȕǻȚȡȧ ȞȤȜǿ
Ȗ ȥȢȕǻ ȭș ȢȘȡȧ ȣȤȜȩȢȖȔȡȧ ȔȟȲțǻȲ ǤȤȢȠșȦșȝ ȕȧȖ
țȔȥȧȘȚșȡȜȝȘȢȞȔȤȜȖȜȭȜȠȕȢȚșȥȦȖȢȠ—ǜșȖȥȢȠȪșȝ
ȠǻȨȢȟȢȗ ȥȲȚșȦ ȥȦȖȢȤȲǿ ȣșȤșȘȧȠȢȖȜ Șȟȓ ȣșȤșȩȢȘȧ
ȔȖȦȢȤȢȖȢȁ ȦȔ ȫȜȦȔȪȰȞȢȁ ȘȧȠȞȜ ȘȢ ȕǻȡȔȤȡȢȗȢ ȠȢȦȜȖȧ
ȥȠșȤȦȰ ǻ ǖȢȗ ǤȤȜȗȔȘȔȖȬȜ ȭȢ ©ǟȔȖȞȔțª ȘȔȦȧǿȦȰȥȓ
țȔȔȖȦȢȗȤȔȨȢȠțȕ©ǧȤȜȟǻȦȔªȟȜȥȦȢȣȥȦȔǿȠȢ
ȣșȤșȘ ȥȣȢȞȧȥȢȲ ȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȦȜ ȣȢșȦȢȖǻ ȡȔȤǻȞȔȡȡȓ ȡȔ
©ȧȦȢȠȟșȡȢȗȢªǖȢȗȔȞȢȦȤȜȝȡșțȔȥȦȢȥȢȖȧǿǦȖȢǿȁȖȢȟǻȝ
ȖȥșȠȢȗȧȦȡȢȥȦǻȘȟȓȦȢȗȢȭȢȕȜȣȢȞȟȔȥȦȜȞȤȔȝȞȤȜȫȧȭȜȠ
țȟȢȫȜȡȔȠ ȡȔȣȔȥȡȜȞǻȖ ȠȔȥȢȖȢȠȧ ȥȠșȤȦȢȖȕȜȖȥȦȖȧ
ȟȲȘșȝ — ȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȦȜ Ȫǻ ȡȔȤǻȞȔȡȡȓ ȓȞ ȥȖȢǿȤǻȘȡȧ
ȣȤșȟȲȘǻȲȘȢȦȢȗȢțȔȟșȘȖșȡșȧȟȰȦȜȠȔȦȜȖȡȢȗȢȖȜȞȟȜȞȧ
ȭȢ ȣȤȢȟȧȡȔǿ Ȗ ȡȔȣȜȥȔȡȢȠȧ ȫșȤșț ȠǻȥȓȪȰ ©ǜȔȣȢȖǻȦǻª
ȔȚ ȣȢȞȜ ǙȡǻȣȤȢ ȡș ©ȣȢȡșȥș ț ǨȞȤȔȁȡȜ ! ȞȤȢȖ
ȖyȤȢȚȧª — ©ȓ ȡș țȡȔȲ ǖȢȗȔª ǦȣȢȞȧȥȔ ȡș țȢȖȥǻȠ
ȕșțȣǻȘȥȦȔȖȡȔȕȢȦȔȞȖȢȡȢȝȖȜȗȟȓȘȔǿȣȤȢȦșȣȢȥȧȦǻȖȥș
țȡȔȫȡȢȥȞȟȔȘȡǻȬșǦȟȧȬȡȜȠȠȢȚȡȔȖȜțȡȔȦȜȩǻȕȔȟȜȬș
ȦșȭȢǭșȖȫșȡȞȢȖǻȦȧȦ ȦȔȝȡșȦǻȟȰȞȜȦȧȦȡȔțȔȗȔȟ—
ȓȞ ȠȜȥȦȪșȖǻ ȓȞ ȠȜȥȟșȡȜȞȢȖǻ ȣȤȢȥȦȢ ȓȞ ȣȢȕȢȚȡǻȝ
ȟȲȘȜȡǻ  ȕȧȟȢ ȡșȥȜȟȔ ȤȢțȖ·ȓțȔȦȜ ȫȜ ȡș ȡȔȝȘȔȖȡǻȬȧ
ȫȜ ȡș ȡȔȝȕȢȟȲȫǻȬȧ Șȟȓ Ȥșȟǻȗ ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ țȖǻȥȡȔ
Ȥǻȫ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȣȤȢȕȟșȠȧ ȦșȢȘȜȪșȁ —
ȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓ ǖȢȗȔ ȦȢȕȦȢ ȣȤȜȠȜȤșȡȡȓ ǻȘșȁ ©ȕȟȔȗȢȗȢ
ȝ ȤȢțȧȠȡȢȗȢ ǖȢȚșȥȦȖșȡȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȥȖǻȦȢȠ ț
ȡȔȓȖȡǻȥȦȲȥȖǻȦȢȖȢȗȢțȟȔª ǕȖșȤȜȡȪșȖǦǦȢȨǻȓǠȢȗȢȥ
ǦȟȢȖȡȜȞ ǟ  Ǧ —  ȧțȗȢȘȚșȡȡȓ ȖǻȤȜ
Ȗ ǖȢȚș ȠȜȟȢȥșȤȘȓ ț ȤșȔȟȰȡǻȥȦȲ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȦșȠȡȜȩ

ȥȦȢȤǻȡȥȖǻȦȢȕȧȦȦȓȡȔȤȔțǻȖǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧ—
ǼȖȔȟȦȢȖȡȢȁȟȲȘȥȰȞȢȁȥȠșȤȦǻȡȔȗȟȢȗȢȖȕȜȖȥȦȖȔ
ǗǻȘȤȔțȧ țȔȥȦșȤșȚǻȠȢȥȓ ȭȢ ȣȤȢȕȟșȠȔ ȦșȢȘȜȪșȁ ȧ
țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡǻ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȘȢȤȢȕȞȧ ȡș ȞȔȚȧȫȜ
ȖȚș Ȗ ȪǻȟȢȠȧ ȣȤȢ ȁȁ ȥșȡȥ ȦȔ ǻȥȦȢȤ ȦȜȣȢȟȢȗǻȲ ȡș ǿ
ȣȤșȘȠșȦȢȠ ȡȔȬȢȁ ȤȢțȣȤȔȖȜ Ȕȟș Ȗȥș Ț ȦȔȞȜ ȡșȟșȗȞȢ
ȖȦȤȜȠȔȦȜȥȓȖǻȘțȔȣȜȦȔȡȡȓȔ ȩȦȢȪȲȣȤȢȕȟșȠȧȤȢțȖ·ȓțȔȖ
ȣȤȜȫǻȠ — ȧȣȢȖȡǻ ȢȥȦȔȦȢȫȡȢ" ǗȔȤȦȢ ȡȔȗȔȘȔȦȜ ȭȢ
ȦȔǿȠȡȜȪȓ ȣșȤȬȢȣȤȜȫȜȡȜ țȟȔ ȦȔ ȝȢȗȢ ȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓ
ȣȤȢȦȓȗȢȠ ȦȜȥȓȫȢȟǻȦȰ ȣșȤșȝȠȔǿ Ȥșȟǻȗ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ
ȕȢȗȢȥȟȢȖȥȰȞȧȨǻȟȢȥȠȜȥȦȠȜȥȟȰ—ȖǻȘȔȣȢȥȦȢȟȔǤȔȖȟȔ
ȘȢȥȖǕȖȗȧȥȦȜȡȔǖȟȔȚșȡȡȢȗȢȖǻȘǠȲȦșȤȔȝǠșȝȕȡǻȪȔ
ȘȢ ǖȔȝȤȢȡȔ ǻ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ ǙȢȥȦȢǿȖȥȰȞȢȗȢ ǻ ǖșȤȘȓǿȖȔ
ȣȤȢȦș ȫȜ ȡȔȖȔȚȜȠȢȥȓ ȥȞȔțȔȦȜ ȭȢ ț ȦșȢȘȜȪșǿȲ Ȗȥș ȝ
ȘȢȞǻȡȪȓț·ȓȥȢȖȔȡȢ"ǡȔȕȧȦȰȠȔǿȤȔȪǻȲǗǤȔȩȔȤșȡȞȢ
ȡǻ Ȫȓ ȦȔǿȠȡȜȪȓ ȓȞ ©ȡǻȞȢȟȜ ȡș ȘȔȖȔȟȔª ȦȔȞ ȡȔȣșȖȡȢ
ȡǻȞȢȟȜ ©ǻ ȡș ȘȔȥȦȰ ȡȔȠ ȥȣȢȞȢȲ ȤǻȖȡȢȣȟȜȡȡȢȁ ȖǻȤȜ
țȔȖȚȘȜ ȣȤȜȠȧȬȧȖȔȦȜȠș ȢȕȧȤȲȖȔȦȜȥȓ ȘȜȖȧȖȔȦȜȥȓ
țȔȣȜȦȧȖȔȦȜª ǤȔȩȔȤșȡȞȢ Ǘ ǢșțȕiȗȡșȡȜȝ ȔȣȢȥȦȢȟ
ǢȔȤȜȥȥȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔǬșȤȞȔȥȜǦ 
ǜȤșȬȦȢȲǭșȖȫșȡȞȢȖȧȖǻȤȧȝȘȧȬȧȦȢȝȥȣȢȞȢȡȖǻȫȡȜȝ
©ȥȞȔȡȘȔȟțȟȔª ȘȜȖǢȔȩȟǻȞǾǙȢȟȓ—/RV—ǦȧȘȰȕȔ
ǭșȖȫșȡȞȢǻȣȢȟȰȥȰȞǻȦȔȤȢȥǻȝȥȰȞǻȤȢȠȔȡȦȜȞȜǠ
Ǧ —  ȡșȖǻȘȖȢȤȢȦȡǻȥȦȰ ȟȲȘȥȰȞȜȩ ȥȦȤȔȚȘȔȡȰ ǻ
ȥȠșȤȦǻȕșȡȦșȚȔȦȰȡșȕǻȟȰȬșȝȡșȠșȡȬșȡǻȚȕșȡȦșȚȜȟȜ
ȖȢȡȜȕǻȕȟǻȝȡȜȩǶȢȖȔǖȔȗȔȦȢȥȦȤȔȚȘȔȟȰȡȢȗȢȦȔǙȔȖȜȘȔ
ȣȥȔȟȠȢȥȣǻȖȪȓ
ǮȢ Ț ȘȢ ȞȢȡȞȤșȦȡȢ ȣȢșȠȜ ©ǟȔȖȞȔțª ȦȢ ȧȖȔȚȡș ȝ
ȡșȧȣșȤșȘȚșȡș ȁȁ ȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓ ȣǻȘȖȢȘȜȦȰ ȘȢ ȖȜȥȡȢȖȞȧ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȨǻȟǻȣȣǻȞȜǻȗȡǻȖȡǻȢȥȞȔȤȚșȡȡȓȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻ
ȡșȣȤȢȦȜǖȢȗȔȔȣȤȢȦȜȦȜȩȩȦȢȡȔțȜȖȔǿȥșȕș©ȡȔȥȦȢȓȭǻ
ȩȤȜȥȦȜȓȡșªȕȧȘȧȲȫȜ©ȩȤȔȠȜȞȔȣȟȜȪǻªȞȔȘȜȦȰ©ȠȜȤ
ȤȜ ȘȜȠª ǻ ȥȞȟȔȘȔȲȫȜ ©ȣșȤșȘ ȢȕȤȔ>țȢ@Ƞ ǧȖȢȁȠ  Ǣș
ȧȦȢȠȟșȡȡȜǿ ȣȢȞȟȢȡȜª ȤȤ    — 
ȞȢȭȧȡȡȢȕȟȔȗȢȥȟȢȖȟȓǿǻȠȣșȤǻȲ—ȓȞȪșȤȢȕȜȦȰȢȨǻȪ
ȠȢȥȞȢȖȪșȤȞȖȔ—ǻȠșȡșȠǘȢȥȣȢȘȡǻȠȡȔȦș©ȭȢȕȕȤȔȦȡȲ
ȞȤȢȖ ȣȤȢȟȜȦȜª Ȥ   ǭșȖȫșȡȞȢ ȥȦȔǿ ©ȡȔ ȣȤȲª țǻ
ȣȥșȖȘȢȥȟȧȚȜȦșȟȓȠȜ ǖȢȗȔ ȘȢ ǢȰȢȗȢ Ț țȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ ț
ȠȢȟȜȦȖȢȲ ǻ ȖǻȤȢȲ ©ǡȜ ȖǻȤȧǿȠ ǧȖȢȁȝ ȥȜȟǻ  Ƕ Șȧȩȧ
ȚȜȖȢȠȧǗȥȦȔȡșȣȤȔȖȘȔȖȥȦȔȡșȖȢȟȓǶǧȢȕǻȢȘȡȢȠȧ
ǤȢȠȢȟȓȦȰȥȓȖȥǻȓțȜȞȜǗȢȖǻȞȜǻȖǻȞȜª ȤȤ— Ǖȟș
ȣȢȞȜȦȤǻȧȠȨȧȲȦȰȡȔȥȜȟȰȡȜȪȦȖȢȝȥȠșȤȦȰȣȢȞȜȦșȫȧȦȰ
©ȞȤȜȖȔȖǻ ȥȟȰȢțȜª ȦȔ ©ȞȤȢȖȔȖǻȁ ȤǻȞȜª ȖǻȤȔ ȭȢȘșȡȡȢ
ȭȢȩȖȜȟȜȡȡȢ ȣǻȘȘȔǿȦȰȥȓ ȦȓȚȞȢȠȧ ȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȡȲ Ǣș
ȕȢȗȢȕȢȤȥȦȖȢȠȣșȤșȝȡȓȦǻțȖșȤȡșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȘȢǖȢȗȔ
ȦȧȦ ǻȡȬș — ȚȔȗȧȫȜȝ ȣȢȬȧȞ ǖȢȗȔ ȣȤȔȗȡșȡȡȓ ǞȢȗȢ
țȡȔȡȡȓǻȦȢȡșȓȞȣȤȢȥȦȢȗȢȣȤȜȝȡȓȦȦȓȔȓȞȣǻțȡȔȡȡȓ
ȤȢțȧȠǻȡȡȓȦȧȦȥȣȤȢȕȔȘǻȔȟȢȗȧțǖȢȗȢȠțȔȤȔȘȜȢȥȓȗȡșȡȡȓ
ǞȢȗȢ ȣȤȔȖȘȜ Ƕ Ȫșȝ ȘǻȔȟȢȗ ȣȢșȦ ȖșȘș ©ȡș ȓȞ ȢȣȢȡșȡȦ
ȓȞ ȖǻȘȣȔȘșȡȰ ȖǻȘ ǖȢȗȔ Ȕ ȓȞ ȦȢȝ ȩȦȢ ǢȜȠ ȚȜȖș ȩȦȢ
ȠǻȤȓǿ ǞȢȗȢ ǢȜȠ Țș — ȡșțȠǻȤȡȢȲ ȠǻȤȢȲª ǙțȲȕȔ Ƕ
©ǜȔȥȦȧȞȔȟȜ ȥșȤȘșȬȡȧ ȖȢȟȲª ǭșȖȫșȡȞǻȖ ©ǟȔȖȞȔțª
ȡȔȦȟǻȡșȣȤȢȠȜȡȔȟȰȡȢȗȢȠȜȡȧȟȢȗȢǟÅǦ 

ǦǡǚǥǧǱ

ǬȜ ȡș Ȗ ȦȢȠȧ Ț ȤȔȞȧȤȥǻ ȥȟȧȬȡȜȠ ȕȧȘș ȦȟȧȠȔȫȜȦȜ
ȝ ȘȤȔȚȟȜȖǻ ȥȟȢȖȔ ǻț ©ǜȔȣȢȖǻȦȧª — ©ȓ ȡș țȡȔȲ
ǖȢȗȔª" ǦȟȢȖȔ ȡȔȖȞȢȟȢ ȓȞȜȩ ȥȦǻȟȰȞȜ ȥȩȤșȭșȡȢ ȣȢ
ȟșȠǻȫȡȜȩȥȣȜȥǻȖȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȢȥȦǻȟȰȞȜȥȧȣșȤșȫȟȜȖȜȩ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȝ ȞȢȠșȡȦȔȤ ȘȢ ȘșȓȞȜȩ ǻț ȡȜȩ Ȕ ȦȔȞȢȚ
ȖȟȔȥȡȧ ȔȖȦȢȤȢȖȧ ȖșȤȥǻȲ ȘȜȖ ǥȧȘȡȜȪȰȞȜȝ Ǡ ©Ǖ ȘȢ
ȦȢȗȢ — Ǵ ȡș țȡȔȲ ǖȢȗȔª ǟȟȲȫ ȘȢ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȥȖǻȦȧ
ȣȢșȦȔǦȖǻȦȜȘȜȖȦȔȞȢȚǤȔȩȔȤșȡȞȢǗǢȔȫșȤȞ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁșȦȜȞȜǬșȤȞȔȥȜ 
ǶȡȬȔ Ȥǻȫ Șș ǻ Ȗ ȫȢȠȧ ȬȧȞȔǿ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȧȧ ǖȢȚȧ
ȣȤȔȖȘȧ Ǘ ©ǟȔȖȞȔțǻª — ȧ ȥȣȤȢȦȜȖǻ ȡȔȣȔȥȡȜȞȔȠ ©ǖȢ
ȤǻȦșȥȓ — ȣȢȕȢȤșȦșª  ȕȢ ȣșȤșȞȢȡȔȡȜȝ ȭȢ ȦȔȞȢȠȧ
ȥȣȤȢȦȜȖȧ©ǖȢȗȣȢȠȔȗȔǿªȔȟșȖȚșȖ©ǜȔȣȢȖǻȦǻªȔȣșȤșȘ
ȦȜȠ ȧ ©ǪȢȟȢȘȡȢȠȧ ǴȤȧª ȣȢșȦ ȬȧȞȔǿ ǻ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ
ȝȢȠȧ țȡȔȩȢȘȜȦȰ ȣȤȔȖȘȧ ȧ ȥȦȔȤȢțȔȖǻȦȡǻȝ ȘȢȞȦȤȜȡǻ
ȣȢȠȥȦȜ ȖǻȘȣȟȔȦȜ ȞȤȢȖ·Ȳ țȔ ȞȤȢȖ ȥȠșȤȦȲ țȔ ȥȠșȤȦȰ
ǣȥȓȗȡșȡȡȓ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ ȗȔȤȠȢȡǻȁ ȠǻȚ ȥȠșȤȦȲ ǻ
ȥȠȜȤșȡȡȓȠ ȟȲȕȢȖ·Ȳ ǻ ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓȠ ȣȢȞȧȦȢȲ ǻ
ȣȤȢȭșȡȡȓȠ ȣȤȜȝȘȧȦȰ ȣǻțȡǻȬș ȤȔțȢȠ ǻț ȚȢȤȥȦȢȞȜȠȜ
ȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȡȓȠȜ ǻ țȟȔȠȔȠȜ ȧ ȖȟȔȥȡȢȠȧ ȚȜȦȦǻ ǤȤȢ Ȫș
ȖȚșȝȬȟȢȥȓȖȜȭșȧțȖ·ȓțȞȧțȤȢțȗȟȓȘȢȠȠȢȦȜȖȧȥȠșȤȦǻ
ȧ©ȞȔțșȠȔȦȡȢȠȧªȪȜȞȟǻǶȡȔȘȔȟǻȖȟǻȤȜȫȡȜȩȠșȘȜȦȔȪǻȓȩ
țȔȥȟȔȡȫȜȩ ȟǻȦ ©1 1 — ǡșȡǻ ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ ȠȜȡȔȟȢª
©Ǣș ȗȤǻǿ ȥȢȡȪș ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª ©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª
©ǡȜȖȢȥșȡȜȦȔȞȜȣȢȩȢȚǻª©ǠǻȫȧȖȡșȖȢȟǻȘȡǻǻȡȢȫǻª 
ȠȢȦȜȖȥȠșȤȦǻȡȔȫȧȚȜȡǻȧȤǻțȡȜȩȖȔȤǻȔȡȦȔȩǻȔȥȣșȞȦȔȩ
ȥȣȢȟȧȫȔǿȦȰȥȓ ț ȦșȠȢȲ ǖȢȗȔ ǖȢȚȢȁ ȖȢȟǻ ȠȢȟȜȦȖȜ ȓȞ
ȘȚșȤșȟȔȡȔȘǻȁȦȔȘȧȬșȖȡȜȩȥȜȟ
Ǣș ȠȢȚȡȔ ȖȖȔȚȔȦȜ ȖȜȣȔȘȞȢȖȜȠ ǻ Ȧș ȭȢ Ȗ ȣǻȥȟȓ
țȔȥȟȔȡȫȜȝ ȣșȤǻȢȘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȥȦȖȢȤȲǿ ȣȢșȠȜ ț ȤȔȡ
ȡȰȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ Șș ȥȲȚșȦȡȢȲ ȦȔ ȥșȡȥȢȖȢȲ
ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻǿȲ ȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰ ȠȢȦȜȖȜ ȥȠșȤȦǻ țȔ ǪȤȜȥȦȔ
©ǢșȢȨǻȦȜª ǻȥȠșȤȦȰȕșțȥȠșȤȦȓȥȔȠȢȗȢǪȤȜȥȦȔ ©ǡȔ
Ȥǻȓª  ǤȤȜȞȠșȦȡȢȲ ǿ ȦȔȞȢȚ șȖȢȟȲȪǻȓ ȠȢȦȜȖȧ ȞȔȤȜ
Șȟȓ ȖȢȤȢȗǻȖ ©ȪȔȤǻȖ ȞȤȢȖȔȖȜȩ ȬȜȡȞȔȤǻȖª ©țȟȢȡȔȫȜ
ȡȔȲȭȜȩª  ȧ ȦȤȜȣȦȜȩȧ ©ǡȢȟȜȦȖȔª ȓȞȭȢ Ȗ ȘȤȧȗȢȠȧ
ȖǻȤȬǻ ȣȢșȦ ȣȤȢȥȜȦȰ ǖȢȗȔ țȔȠȧȤȧȖȔȦȜ ȁȩ ©Ȗ ȥȞȟșȣȧ
ȗȟȜȕȢȞǻȠª ȦȢ Ȗ ȡȔȥȦȧȣȡȢȠȧ ȥȞȔȥȢȖȧǿ ȥȖȢǿ ȣȤȢȩȔȡȡȓ
©ȖȥȞȟșȣȜȗȟȜȕȢȞǻȡșȠȧȤȧȝª ȣȢȞȟȔȘȔȲȫȜȥȰȡȔ©ȥȖȓ
ȦȧȲ ȥȜȟȧª ǖȢȚȧ ȫȜȥȦȢȦȧ ȥșȤȪȓ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞș ȕȤȔ
ȦȢȟȲȕǻǿ ǮȢȣȤȔȖȘȔ șȠȢȪǻȝȡǻ ǻȠȣȧȟȰȥȜ ȤșȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰ
ȦȖȢȤȫȢȁȖȘȔȫǻȫȔȥȢȠȘȔȲȦȰȥȓȖțȡȔȞȜǻȦȢȘǻȕǻȟȰțȔȦș
ȭȢ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȟȲȘȜ ȗȜȡȧȦȰ ȖǻȘ ȗȢȟȢȘȧ ȖȜȟȜȖȔǿȦȰȥȓ Ȗ
ȢȥȞȔȤȚșȡȡȓțȔȡȔȘȦȢȖȚș©ȘȢȟȗȢȦșȤȣșȟȜȖȢȗȢªǖȢȗȔ©Ǖ
ǖȢȗȞȧȡȓǿǖȢȥșȕȧȟȢȕȘȜȖȢǮȢȕȫȧȦȜǻȕȔȫȜȦȰ—
ǻ ȡș ȣȢȞȔȤȔȦȰª ©ǟȡȓȚȡȔª ȤȤ —  ©ǬȜ ȕȧȘș
ȥȧȘǬȜȕȧȘșȞȔȤȔª ©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜȡșȕȢȤȔȞȜª ȔȕȢ
Ȗ ȥȣȔȟȔȩȜ țȟȢȥȦȜȖȢȗȢ ȥȔȤȞȔțȠȧ ©ǨȠȤș ȠȧȚ Ȗșȟǻȝ Ȗ
ȖȟȔȥȓȡȜȪǻª ©ǪȢȫȔ ȟșȚȔȫȢȗȢ ȝ ȡș ȕ·ȲȦȰª  ǻț ȣȤȜȖȢȘȧ
ȥȠșȤȦǻȦȜȩȣșȤȥȢȡȩȦȢȘȟȓȕȢȟǻȥȡȢȫȧȦȟȜȖȢȗȢȡȔȖȥȓ
Ȟș țȟȢ ȠȜȥȦȪȓ ȕȧȖ ȧȦǻȟșȡȡȓȠ ©ȡșțȟǻȫșȡȡȜȩ ȧ ȥȖȢȁȝ
ȠȡȢȚȜȡȡȢȥȦǻțșȠȡȜȩȟȜȞǻȖțȟȔª ǜȔȕȧȚȞȢǣǭșȖȫșȡȞǻȖ
ȠǻȨǨȞȤȔȁȡȜǦȣȤȢȕȔȨǻȟȢȥȔȡȔȟǻțȧǟǦ 
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ǧȔȖȥșȚȪșȤȔȘȬșȡȔȥȦȤȢǿȖǻțȜǼțȔǼȜȣȤȢȠȜȡȔȟȰȡǻ—
ǻȠȔȕȧȦȰȡșȧȡȜȞȡǻțȢȗȟȓȘȧȡȔȤșȔȟǻȁȣȢșȦȢȖȢȗȢȚȜȦȦȓ—
ȠȢȠșȡȦȜȡșȣȤyȥȦȢȗȢȡșȟǻȡșȔȤȡȢȗȢȤȢțȖȢȲǘȟȜȕȜȡȡȢȲ
ȘȧȩȢȖȡȢȲ ȣǻȘȥȦȔȖȢȲ țȔȟȜȬȔȲȦȰȥȓ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
țȔȞȢȤǻȡșȡǻ Ȗ ȡȔȪ ȠșȡȦȔȟȰȡȢȥȦǻ ȝ ȥȔȠȢȕȧȦȡȰȢ ȖȦǻȟșȡǻ
ȡȜȠȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȖǻȤȔȝ ȠȢȤȔȟȰȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞǻ—ȖȢȡȜ
ǿȘȜȡǻȘȔȲȦȰȟȲȘȜȡǻȥȜȟȜȣȤȜȠȜȤȜȦȜȥȓțȨȔȦȔȟȰȡǻȥȦȲ
ǖȢȗȢȠȥȧȘȚșȡȢȁȥȠșȤȦǻȢȥȓȗȡȧȦȜȁȁȦȔȁȡȧǻȖȜȭȜȝȥșȡȥ
ȓȞșȦȔȣȧȡȔȬȟȓȩȧȘȢȖǻȫȡȢȗȢȚȜȦȦȓȔȡșȓȞȣȤȢȥȦȢȗȢ
ȨǻțǻȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȔȞȦȧ
 
ǦȞǻȟȰȞȜ ȣȤȢȦȓȗȢȠ ȣǻȖȦȢȤȔ ȘșȥȓȦȞȔ ȟǻȦ ȘȧȠȔȟȢȥȓ
ǻ ȥȞȟȔȘȔȟȢȥȓ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡǻ ȤȓȘȞȜ ȣȤȢ ȥȖȢȲ ȥȠșȤȦȰ ȡȔ
ȫȧȚȜȡǻ Ȕ ȦșȣșȤ ȖȢȡȔ ȖȚș ȢȦȧȦ țȢȖȥǻȠ ȣȢȤȧȫ ǻ ȦȔȞȜ
ȥȣȤȔȖȘǻȡȔȫȧȚȜȡǻ—ȡȔȣȢȤȢțǻȣșȦșȤȕȩȔȦȜȠȔȝȥȦșȤȡǻ
ȖǕǡǻȟȲȦǭșȖȫșȡȞȢȡȔȖǻȘȕȜȦȞȧȢȨȢȤȦȔ
ǕȖȦȢȣȢȤȦȤșȦȔ ȧȬȔȣȪǻȝȞȢȚȧȥǻ țȔȣȜȥȧǿȖǻȤȬ
©ǬȜ ȡș ȣȢȞȜȡȧȦȰ ȡȔȠ ȡșȕȢȗȢª ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȡș ȦǻȟȰȞȜ
țȔ ȩȤȢȡȢȟȢȗǻǿȲ Ȕ ȝ ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȢȥȦȔȦȢȫȡȜȝ  ȧ ȥșȡȥǻ
ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ — ȓȞ țȡȔȞ țȔȖșȤȬșȡȡȓ țșȠȡȢȗȢ ȕȧȦȦȓ
ǗǻȤȬ ȧ ȨȢȤȠǻ țȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ ȥȖȢǿȁ ǡȧțȜ — țȔȥǻȕ
Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡș ȡȢȖȜȝ ȣȢșȦ ȧȘȔȖȔȖȥȓ ȘȢ ȡȰȢȗȢ ȝ
ȤȔȡǻȬș țȔȣȤȢȬȧȲȫȜ ǡȧțȧ ©ǜȢȤș ȠȢȓ ȖșȫǻȤȡȓȓª
©ǡǻȝ ȘȤȧȚș ǿȘȜȡȜȝª — ©ǟȡȓȚȡȔª ȤȤ   ©ǡȢȓ
ȘȧȠȢ ȣȤșȫȜȥȦȔȓ  ǗǻȤȡȔȓ ȘȤȧȚȜȡȢª — ©ǡȔȤȜȡȔª
ȤȤ —  ȘȢ ©ȦȜȩșȥșȡȰȞȢȁª ȤȢțȠȢȖȜ ȣȤȢ ǨȞȤȔȁȡȧ
©Ǘ ȘȔȟșȞǻȝ ȡșȖȢȟǻª Ȗ ©ȞȔțȔȤȠǻ ȡșȫȜȥȦǻȝª ȖȢȡȔ ȕȧȟȔ
©ȚȜȖȧȭȢȲ ȖȢȘȢȲª ȖȫȜȟȔ ©ȡșȟȢȚȡȜȠȜ ȧȥȦȔȠȜ 
ǦȞȔțȔȦȜ ȣȤȔȖȘȧª ȣȢȠȔȗȔȟȔ ©ȠȢȟȜȦȖȧ ȘǻȓȦȜ ȘȢ ȞȤȔȲª
ȁȁ ȥȖȢȲ ǡȧțȧ ȣȤȢȥȜȖ ©ȓȞ ȧȠȤȧª ȣȢȞȟȔȥȦȜ ©ȥȜȡȔ Ȗ
ȘȢȠȢȖȜȡȧǶȩȢȦȰǿȘȜȡȧȲȥȟȰȢțȜȡȧªȣȢȞȔțȔȦȜ©ȖȢȫȔȩ
ȕșțȥȠșȤȦȡȜȩª ©ǡȧțȔª 
Ƕ ȢȥȰ ȦșȣșȤ ȞȢȟȜ Ȗǻȡ ȡȔȕȟȜțȜȖȥȓ ©ȘȢ ȞȤȔȲª
ȖȣȤȜȦȧȟ ȞȢȟȜ ȡȔȥȦȔȟȔ ȢȦȔ ȭș ț ȞȔțșȠȔȦȧ ȢȫǻȞȧȖȔȡȔ
©ȢȥȦȔȦȡȓȥȦȤȔȬȡȔȓȠȜȡȧȦȔªȧȣȤȢȭȔȟȰȡǻȝǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȣȢșțǻȁ ȡșȠȔ ©ȘȢȠȢȖȜȡȜª Ȕȡǻ ©ȥȟȰȢțȜȡȜª ȡǻ ȖǻȘȫȔȲ ǻ
ȣșȤșȘȥȠșȤȦȡȢȗȢ ȥȦȤȔȩȧ ȡșȠȔǿ ȡȔȖǻȦȰ ȥȔȠȢȗȢ ȪȰȢȗȢ
ȞȢȤȢȦȞȢȗȢȝȦȔǿȠȡȜȫȢȗȢȥȟȢȖȔ—ȥȠșȤȦȰǡȢȦȜȖȥȠșȤȦǻ
ȣȤȜȥȧȦȡǻȝ ȧ ȦșȞȥȦȢȖǻȝ ȣȤȢȥȦȢȤȢȡǻ ȠȢȖȕȜ ȖǻȤȦȧȔȟȰȡȢ
ȖǻȡȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓȫșȤșțȥȧȖ·ȓțȰȠșȦȔȨȢȤșȖȨșȠǻțȠǻȖ
ȣȢȫșȤȣȡȧȦȜȩ ǻț ȦȤȔȘȜȪǻȁ ȡȜțȢȖȢȗȢ ȧȞȤ ȕȔȤȢȞȢ
©ȤȜȬȦȧȖȔȦȰǗȢțȜȖȘȔȟșȞȧȲȘȢȤȢȗȧª©ȣȢȫȜȠȫȜȞȧǿȠ
ȥȣȢȫȜȖȔȦȰª©ȩȢȘǻȠȢȥȣȔȦȰǪȢȘǻȠȢȖȩȔȦȧȥȣȢȫȜȖȔȦȰ
ǗșȥșȟȔȩȔȦȔȭȢȕȦȜțȡȔȟȔªǜȡȜȚșȡȔȖȣȤȢȥȦȔȪȰȞȢȠȧ
ȥȦȜȟǻ ȖȚș țȡȔȝȢȠȔ ȡȔȠ ȦȜȣȢȖȔ Șȟȓ ȕȔȤȢȞȢ ȠșȦȔȨȢ
ȤȔ ȥȠșȤȦǻȥȡȧ șȨșȞȦ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȗȢ ȞȢȡȦȤȔȥȦȧ ȠǻȚ
ȕȧȤȟșȥȞȢȠ ȚȔȤȦȢȠ ȗǻȤȞȧȖȔȦȢȲ ȥȔȠȢǻȤȢȡǻǿȲ ǻ ȦȤȔ
ȗǻțȠȢȠ ȨșȡȢȠșȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȜȦȧȔȪǻȁ ȥȠșȤȦǻ ȟǻȤȜȫȡȢȲ
ȦșȠȢȲ ȣȤȢȭȔȡȡȓ ǻț țșȠȟșȲ ț ǨȞȤȔȁȡȢȲ ©ǤȢȩȢȘȜȠȢ
ȣȢȥȜȘȜȠȢ —  ǢȔ ȥșȝ ȥȖǻȦ ȣȢȗȟȓȡșȠª  ȞȢȡȥșȣȦȜȖȡș
ȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ ȣșȤșȟȜȪȰȢȖȔȡȜȩ ȡȔ ȧȞȤ ȞȬȦȔȟȦ ȢȕȤȔțǻȖ
ǻ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ ȔȡȦȜȫȡȢȁ ȠǻȨȢȟȢȗǻȁ ǠșȦȔ ǚȥȞȧȟȔȣ
ǪȔȤȢȡ ǤȔȤȞȔȣȤȓȩȔ  ț ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȲ ȠȢȟȜȦȖȢȲ

204

ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

©ȡșȥȞȖșȤȡȜȠȜȧȥȦȔȠȜǤȢȠȢȟȜȠȢȥȰǖȢȗȧª —ȪșȖȥș
ȥȦȢȣȟșȡȢȖȥȞȟȔȘȡȧǻǿȤȔȤȩǻȫȡȧȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȧ
ȝ șȠȢȪǻȝȡȧ ȪǻȟǻȥȡǻȥȦȰ ǟȟȲȫȢȖȜȝ ȞȢȠȣȢȡșȡȦ ȠǻȨȢ
ȣȢșȦȜȫȡȔ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȓ ȢȥȦȔȡȡȰȢȁ — ȨǻȡȔȟȰȡȜȝ ȢȕȤȔț
ǨȞȤȔȁȡȜ ȢȕȤȔț ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȜȝ ȖǻȡȕȢ ț ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ
ȣȢȖ·ȓțȧǿȦȰȥȓțȠȢȦȜȖȢȠȥȠșȤȦǻǻȕȔȫȜȦȰȥȓȡșȖȤșȔȟȰ
ȡȢȠȧȫȔȥȢȣȤȢȥȦȢȤǻȔȖȣȢȦȢȝȕǻȫȫǻȡȔȘȤȧȗȢȠȧȕșȤșțǻ
©ȕșțȘȢȡȡȢȁªǠșȦȜȘșȥȰ©ȡȔȘȥȔȠȜȠǩȟșȗșȦȢȡȢȠǕȕȢ
ȡȔȘ ǦȦǻȞȥȢȠª ț ȘȤȧȗȢȗȢ Ț ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȚȜȖȜȩ ȧȣȢȖȡǻ
ȣǻțȡiȖȔȡȜȩ ȕȟȜțȰȞȜȩ ȣȢșȦȢȖȢȠȧ ȥșȤȪȲ ȢțȡȔȞȔȩ ǻ ȤȜ
ȥȔȩ ©ȩȔȦȢȫȞȔª ©ȥȔȘȢȫȢȞ  ǟȤȧȗȢȠ ȩȔȦȜȡȜª ǙȡǻȣȤȢ
©ȠȢȗȜȟȜȗȢȤȜ ȡȔ ȥȦșȣȔȩª ǢșȘȔȤȠȔ ȦȧȦ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȝ
ȧȞȤ©ȗȔȝª ȩȢȫǻ©ȣȤșȘȖǻȫȡȜȝª ȤȜȠȧǿȦȰȥȓț©ȤȔǿȠª—
ȡșȕșȥȡȜȠ ǖȢȚȜȠ ǫȔȤȥȦȖȢȠ ǚȘșȠȢȠ ǻ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȡȔȪ
ȣȢșȦȜȫȡȜȠ ȔȤȩșȦȜȣȢȠ ȠǻȟșȡȔȤȡȜȠ ȥȜȠȖȢȟȢȠ ȖǻȟȰȡȢȁ
ȢȡȢȖȟșȡȢȁȡșȥȠșȤȦȡȢȁǨȞȤȔȁȡȜ
ǳȤǻȝǖȔȤȔȕȔȬ

ǦȟȢȖȢ Ǩ ȘȜȡȔȠǻȪǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȢȗȢ
ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȠȜȥȦ ȤȢțȖȜȦȞȧ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȝȢȗȢ ȦșȞȥȦȔȩ ǻ
ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ ǻț ȡȜȠȜ ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ — ȚȜȦȦǿȖȜȩ ȟǻȦ
ȣȥȜȩ ȢȟȢȗǻȫȡȜȩ — ȥȟȢȖȢ ȣȢȥȦȔǿ ȣȢȡȓȦȦȓȠ ȕȔȗȔȦȢțȡȔ
ȫșȡȡǿȖȜȠȧȤǻțȡȜȩȥșȠȔȡȦȜȫȡȢșȥȦșȦȜȫȡȜȩȨȧȡȞȪǻȓȩȦȔ
șȠȢȪǻȝȡȜȩȔȥȣșȞȦȔȩǜȔȣǻȘȩȢȘȧȖȧțȰȞȢȣȤȔȗȠȔȦȜȫȡȢȗȢ
©ȥȟȢȖȢª—ȪșȣȢȣȤȢȥȦȧȢȘȜȡȜȪȓȣȤȢȨȔȡȡȢȗȢȠȢȖȟșȡȡȓ
ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ ȧ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧ ȣȢȟǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ
ȥȟȢȖȢǿȥȔȞȤȔȟȰȡȜȠțȡȔȞȢȠȡȔȝȖȜȭȢȗȢ—©ȢȘǖȢȗȔª—
ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȧȦǻȟșȡȡȓȠȕȢȗȢȘȧȩȡȢȖșȡȡȢȗȢȡȔȫȔȟȔǦȔȠș
ȦȔȞȔ ȕȔȗȔȦȢȔȥȣșȞȦȡȔ ǻȥȦȢȤǻȢ ȦȔ ȡȔȪǻȢȥȢȨ ȞȢȡȪșȣȪǻȓ
ȥȟȢȖȔȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓȖȥȔȞȤȔȠșȡȦȔȟȰȡȧȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ
ȖȕȜȤȧȭȧ ȨȢȤȠȧȟȧ ©Ǚȟȓ ȞȢȗȢ ȓ ȣȜȬȧ" Șȟȓ ȫȢȗȢ"ª 
©ǪǻȕȔȥȔȠȢȠȧȡȔȣȜȥȔȦȰª 
ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȣȢșȦȜȫȡș ȥȟȢȖȢ Ȗ ȧȥǻȩ ȚȔȡȤȢȖȜȩ
ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȓȩ ȘȧȠȔ ȣǻȥȡȓ ȣȢȥȟȔȡǻǿ ȣȢȘȤȔȚȔȡǻǿ  ǻ
ȢȕȤȔțȡȢȔȟșȗȢȤȜȫȡȜȩ ȧȦǻȟșȡȡȓȩ ȣȤȔȖȘȔ ȘǻȦȜ ȥșȤȪș
ȡȜȖȔ ȥȟȰȢțȜ ȣȟȔȫ ȠȢȖȔ ȗȢȟȢȥ ȖȜȦȦȓ ȥȢȖȜ  — Ȫș
ȥȔȠȢȘȢȥȦȔȦȡȓ ȠȜȥȦ ȖȔȤȦǻȥȦȰ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȝȡȜȝ ȣȧȡȞȦ
ǻ ȞǻȡȪșȖȜȝ ȤșțȧȟȰȦȔȦ ȩȧȘȢȚ ȦȖȢȤșȡȡȓ Ǩ Ȫǻȝ ȨȧȡȞȪǻȁ
ȥȟȢȖȢȤșȔȟǻțȧǿȦȰȥȓȖȤȢțȗȔȟȧȚșȡǻȝȥȜȥȦșȠǻȠȢȖȟșȡȡǿȖȜȩ
țȔȥȢȕǻȖ ȭȢ ȁȩ ȣȢșȦ ȧȚȜȖȔǿ ȡȔ ȢțȡȔȫșȡȡȓ ȦȖȢȤȫȢȗȢ
ȣȤȢȪșȥȧ—ȡȔȪȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȜȩȔȤȩșȦȜȣǻȖǻȠǻȨȢȟȢȗ
ȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȝ ǤșȤșȕșȡȘȓȞȢȕțȔȤȟǻȤȡȜȞȣȤȢȤȢȞȠȧțȔ 
ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȩ ȖȜȤȔțǻȖ ©ȥșȤȪș ȭșȕșȫș ǘȢȥȣȢȘȡȲȲ
ȥȟȔȖȧª ©ȥșȤȪș ! ț ǖȢȗȢȠ ȤȢțȠȢȖȟȓª ©ȖȜȞȧȲ ȓ ț
ȝȢȗȢǙȢȥȦȔȤȢȗȢȣȟȧȗȔǢȢȖȜȝȟșȠǻȬǻȫșȤșȥȟȢª©ȣȢȥǻȲ
ȠȢȁ ȥȟȰȢțȜª ©ȢȣǻȖȡȢȫǻ ȣȔȘȔȦȜȠȧ  ǥȓȥȡȢȲ ȤȢȥȢȲª
©ȖȜȲ ȥȢȖȢȲª ©ȢȤȲ  ǦȖǻȝ ȣșȤșȟǻȗ — ȧȕȢȗȧ ȡȜȖȧª
©ȥǻȲȥȟȢȖȢª©ȣȤȢȤȖșȦȰȥȓȥȟȢȖȢȓȞȖȢȘȔª ȣȢșȦȜȫȡȜȩ
ȔȕȢ ȡȔȖȣȔȞȜ ȧȠȜȥȡȢ ȤȢțȠȢȖȡȜȩ ȫȔȥȢȠ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢ
țȡȜȚșȡȜȩȨȢȤȠ ©ȥȣȢȖǻȘȔȦȜȥȰª©ȖȜȥȣǻȖȧǿª©ȭșȕșȦȔȖª
©ȖȜȠȢȖȟȓ ȥȟȢȖȔȠȜª ©ȖǻȤȬȢȖȔȦȜª ©ȠșȤșȚȔȦȰ ȕǻȟǻȁ
ȟȜȥȦȜª ©ȤȢțȞȔțȔȦȰª ©ȥȞȟȔȘȔȲª ©ȢȟȜȖȢ ȦȤȔȦȜȦȰª
©ȢȟȜȖȢ ȦȧȣȜȦȰª ©ȫȢȤȡȜȟȢ ȦȤȔȫȧª ©ȗȤǻȬȧª ©ȧȦȡȧª

©țȢȕȗȔȖ ! ȣȢșȠȧª ©ȥȞȢȠȣȢȡȧȖȔȦȜª ©ȡȔȣȜȥȔȦȰª
©ȣȜȬȧª 
ǤșȤșȘ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ©ȧ ȖșȟȜȞǻ ȩȖȜȟȜȡȜ țȔȖȚȘȜ
ȥȦȢȁȦȰ ǖȢȗª ǦȖșȤȥȦȲȞ Ǿ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȫȔȥ ǟ 
Ǧ   Ǖ ȭȢ ȦȔȞș ©ȖșȟȜȞǻ ȩȖȜȟȜȡȜª Ȗ ȚȜȦȦǻ ȠȜȥȦȪȓ
ȓȞȡșȠȢȠșȡȦȜȦȖȢȤȫȢȗȢȡȔȦȩȡșȡȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓȥȟȢȖȔ
ǤȢȘǻȟȓȲȫȜ ȪȲ ȘȧȠȞȧ ǦȖșȤȥȦȲȞȔ ȝ ȤȢțȖȜȖȔȲȫȜ ȁȁ
ǣǦȟȢȡȰȢȖȥȰȞȔȖȕȔȫȔǿȖȘȢȟǻǭșȖȫșȡȞȔȓȞȗșȡǻȔȟȰȡȢȁ
ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻȖȜȓȖțȔȗ ȣȤȢȖǻȘșȡȪǻȝȡȢȁțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ—
ȕȢȚșȥȦȖșȡȡȢȗȢ ©ȖȜȭȢȗȢ ȢȕȤȔȡȥȦȖȔ țșȠȡȢȁ ȟȲȘȜȡȜ
ȡȔ ȖȜȥȢȞȧ ȠǻȥǻȲª ǦȟȢȡȰȢȖȥȰȞȔ ǣ ǦȟǻȘ ȡșȖȟȢȖȜȠȢȗȢ
ǤȤȢȦșȓǡǻȨǨȞȤȔȁȡȜȖȟǻȦșȤȔȦȧȤǻȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȘǻȔȥȣȢȤȜ
ȩ—ȩȤȢȞǻȖ;;ȥȦȢȟǻȦȦȓǟȢȟȢȠȜȓǦ 
ǦȜȠȖȢȟǻȫȡȜȝȔȡȔȟȢȗȣȢșțǻȁȟȤȜȦȖȢȤȫȢȥȦǻȖȪǻȟȢȠȧ
ȥȟȢȖȢ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ — ȓȖȜȭș ȖȥșȥȖǻȦȡȰȢȗȢ țȔȥȓȗȧ ǻ
ȖȥșȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȡȔȘȕȔȡȡȓ Ȕȟș ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȡșțȤǻȘȞȔ ǻ ȣǻȘ
ȣșȖȡȜȠ ȢȗȟȓȘȢȠ — ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ  — ȢȥșȤȘȓ ȡȔȪ Șȧȩȧ
ȩȧȘȢȚȖȜȤȔȚșȡȡȓȡȢȥǻȝǻȤșȫȡȜȞȡȔȪǻȘșȁȣǻȘȥȦȔȖȢȖȜȝ
șȟșȠșȡȦȡȔȪȘȧȩȢȖȡȢȁȦȤȔȘȜȪǻȁțȔȣȢȤȧȞȔȁȁȦȓȗȟȢȥȦǻ
ǙȢ ȥȨșȤȜ ©ȣȜȥȔȡȡȓª ȣȜȥȰȠșȡȥȦȖȔ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȖȞȟȲȫȔȖ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȣȤȢȨșȥǻȝȡȧ ȟǻȦ ȣȤȔȪȲ Ȕ ȝ ȦȖȢȤ
ȫǻȥȦȰ ȡȢȥǻȁȖ ȧȥȡȢȗȢ ȥȟȢȖȔ — ȞȢȕțȔȤǻȖ ȕȔ ȕǻȟȰȬș
ȡșțȤǻȘȞȔ ȣȢșȦȢȖȔ ȣȤȜȥȧȦȡǻȥȦȰ ȧ ȦȖȢȤǻ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ
ȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓȥȔȠșȫșȤșțȔȤȩșȦȜȣȡȜȝȢȕȤȔțȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȥȣǻȖȪȓ ȩȢȫȔ ȝ ȡș ȢȦȢȦȢȚȡȲǿȦȰȥȓ ț ȡȜȠ ǗȟȔȥȦȜȖȢ
ǻȘșȓ ȠșȦȜ ȝ ȔȘȤșȥȔȦǻȖ ȠȜȥȦ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ©Șȟȓ ȫȢȗȢ"ª
©ȘȟȓȞȢȗȢ"ª ǻȘșȓȖȜȓȖȧȖȥȟȢȖǻ ȘȧȠǻȣǻȥȡǻȣȢșȦȜȫȡǻȝ
ȢȣȢȖǻȘǻ  ȦȖȢȤȫȢȗȢ Șȧȩȧ ȡȔȤȢȘȧ ȝȢȗȢ ǻȥȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦǻ
ȥȢȪ ȦȔ ȡȔȪ ǻȡȦșȡȪǻȝ ȥȨȢȤȠȧȖȔȟȔȥȓ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣǻȘ
ȖȤȔȚșȡȡȓȠȜȖǻȘțȡȔȡȢȗȢȡȜȠǻțȘȜȦȜȡȥȦȖȔȞȢȕțȔȤȥȰȞȢȗȢ
ȠȜȥȦȖȔ ǧǻ ȖȤȔȚșȡȡȓ țȔȟȜȬȔȟȜȥȓ ȦȔȞȜȠȜ ȚȜȖȜȠȜ ȝ
ȥȜȟȰȡȜȠȜ ȭȢ ȓȞ ȖǻȘțȡȔȫȜȖ Ƕ ǩȤȔȡȞȢ Ȗ ȣșȤșȘȠȢȖǻ
ȘȢ ȖǻȤȬȔ ©ǤșȤșȕșȡȘȓª ǻ ȣȢ ȘșȥȓȦȜȟǻȦȡǻȝ ȤȢțȟȧȪǻ ț
ǨȞȤȔȁȡȢȲ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ©ȖȜȥȦȧȣȔȲȫȜ
ȡȔ ȣȢȟș ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡș ȠȔȝȚș ȭȢȞȤȢȞ ȠȔȟȲǿ ȢȕȤȔțȜ
ȞȢȕțȔȤǻȖª ǩȤȔȡȞȢ ǧ  Ǧ   ǤȤȜȦȢȠȧ ȣȢșȦ ȣȢ
ȥȧȦǻǻȘșȡȦȜȨǻȞȧǿȥșȕșǻțȪȜȠȜȢȕȤȔțȔȠȜȖȞȟȔȘȔȲȫȜȖ
ȡȜȩ ȥȖȢǿ ȟǻȤȜȫȡș ȣȢȫȧȦȦȓ ǧȢȚ ȡș ȖȜȣȔȘȞȢȖȢ ȣșȤȬǻȝ
ȥȖȢȁȝ țȕǻȤȪǻ  ȓȞǻȝ ȥȧȘȜȟȢȥȓ ȥȦȔȦȜ ȣȔȤȔȘȜȗȠȔȟȰȡȢȲ
ȠșȦȔȨȢȤȢȲ Ȗȥǻǿȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣȢșȦȔ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȲ
ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȢȲ ȝȢȗȢ ȥȔȠȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȘȔȖ ȡȔțȖȧ
©ǟȢȕțȔȤª
ǨȚșȖȤȔȡȡǻȝȣȢșȠǻ©ǧȔȤȔȥȢȖȔȡǻȫª  ȧȣșȤȬș
ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȣȢȥȦȔȦȰ ȞȢȕțȔȤȓȢȣȢȖǻȘȔȫȔ Ȗǻȡ ȥȜȘȜȦȰ
©ȡȔ ȤȢțȣȧȦȦǻª ǻ ȣǻȘ țȖȧȞȜ ȞȢȕțȜ ©ȖȜȥȣǻȖȧǿ  ǗȜȠȢȖȟȓ
ȥȟȢȖȔȠȜª Șȟȓ ȩȟȢȣȪǻȖ ǻ ȘǻȖȫȔȦ ȓȞȜȩ ©ȞȤȧȗȢȠ ! 
ǴȞȠȔȞȣȤȢȪȖǻȦȔǿª ȤȤ—— ȢȘȡȧțȔȢȘȡȢȲ
Ȫǻȟȧ ȡȜțȞȧ ǻȥȦȢȤ ȫȜ ȡȔȣǻȖǻȥȦȢȤ ȣǻȥșȡȰ ǻ ȘȧȠ ȣȢȠǻȚ
ȡȜȩ — ȣȤȢ țȡȔȠșȡȜȦȧ ȣșȤșȠȢȗȧ ȞȢțȔȞǻȖ ȣǻȘ ȣȤȢȖȢȘȢȠ
ǧȔȤȔȥȔ ǧȤȓȥȜȟȔ ǩșȘȢȤyȖȜȫȔ  ȡȔȘ ȟȓȘȥȰȞȜȠ ȖǻȝȥȰȞȢȠ
©ȣȢȗȔȡȢȗȢ ǟȢȡșȪȣȢȟȰȥȰȞȢȗȢª ǥȢțȣȢȖǻȘȰ ȖȜȦȤȜȠȔȡȢ Ȗ
ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȠȧȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȨȢȟȰȞȟȢȤȥȦȜȟǻȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ
ȞȢȕțȔȤșȖȔ ȣȢȥȦȔȦȰ ȘȢȥȦȢȦȧ ȧȠȢȖȡȔ ȁȁ ȤȢȟȰ țȡȔȫȡȢȲ

ǦǠǣǗǣ

ȠǻȤȢȲ ȥȟȧȚȕȢȖȔ ȥȔȠp ©ȖȜȥȣǻȖȧȖȔȡȡȓȖȜȠȢȖȟȓȡȡȓª
ȦȢȕȦȢ ȥȞȔțȔȦȰ ȕȜ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȦȖȢȤȫȜȝ ȣȤȢȪșȥ
ȣȢȘȔȡȢ ȦȔȞȢȚ ȧȥȦȔȟșȡȜȠȜ Șȟȓ ȤȔȡȡȰȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ
țȔȥȢȕȔȠȜȝȨȢȤȠȧȟȔȠȜȖȓȞȜȩȥȟȰȢțȜȩȜȠșȤȡȢțȠǻȬȔȡǻ
țǻȥȠǻȩȢȠ©ǘȤȔǿ!ǕȚȟȜȩȢȥȠǻǿȦȰȥȓª©ǨȠȢȖȞ
ȞȢȕțȔȤ ȥȧȠȧȲȫȜª ©ǜ ȚȧȤȕȜ ȓȞ țȔȗȤȔǿª ©Ǖ ȓ ț
ȚȧȤȕȜȦȔȘȢȬȜȡȞȧ!ǜȖȢȤȢȚșȡȰȞǻȖȣȢȞșȣȞȧȲª
ȤȤ —   ,   Ǩ ȣȢȘǻȕȡȢȠȧ Ț Șȧȥǻ
ȖȔȤǻȲǿȦȰȥȓ ȞȢȕțȔȤȥȰȞȜȝ ȠȢȦȜȖ ȧ ȣǻțȡǻȬȜȩ ȣȢșȠȔȩ
©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȦȔ ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª
ǫǻȞȔȖȢȁ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁ Ȗǻȡ țȔțȡȔǿ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǢȔ Ȗǻȫȡȧ
ȣȔȠ·ȓȦȰ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧª ȢȕȤȔțȡȧ ȥȜȥȦșȠȧ ȥȣȟșȦșȡȢ
ȦȧȦ ǻț ȦȢȡȞȜȩ ȥȟȜȖș ȡșȖȟȢȖȡȜȩ ȣșȤșȩȢȘǻȖ ȢȘ ȥȣǻȖȪȓ
ȥȢȟȢȖșȝȞȔ ȘȢ ȔȤȩșȦȜȣȡȢȗȢ ȞȢȕțȔȤȓ ȖǻȘ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
©ȭșȕșȦȔȡȡȓªȘȢȗșȤȢȁȞȜ©ȥȟȔȖȜȞȢțȔȪȰȞȢȁª
ǣȥǻȕȡȢ ȥȦȢȁȦȰ ȖǻȤȬ ©ǤșȤșȕșȡȘȓª Ǘǻȡ ȡȔȟșȚȜȦȰ
ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȞȢȕțȔȤǻȔȡȜ ț ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȠȜ ȁȝ ȦȤȔ
ȘȜȪǻȝȡȢǻȡȖȔȤǻȔȡȦȡȜȠȜ țȔȥȢȕȔȠȜ Ȕȟș ȖȜȤǻțȡȓǿȦȰȥȓ
țȔȥȔȘȡȜȫȢȡȢȖȜȠȕǻȟȰȬȕȔȗȔȦȢȣȟȔȡȢȖȜȠȣǻȘȩȢȘȢȠȭȢ
ȡȔȘȔǿȖǻȤȬșȖǻțȡȔȫșȡȡȓȣșȖȡȢȗȢȣǻȘȥȧȠȞȧ țȔțȠǻȥȦȢȠȡș
ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢ ȖȞȢȕțȔȤȥȰȞǻȝȦșȠǻǻȖȢȘȡȢȫȔȥȣșȤșȩȢȘȧȘȢ
ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓȁȁȖȬȜȤȢȞȢȠȧȥșȡȥǻ—ȓȞȠȜȥȦȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ȦȖȢȤȫȢȗȢȣȤȢȪșȥȧȖȤǻțȡȜȩȔȥȣșȞȦȔȩȪȰȢȗȢȣȢȡȓȦȦȓǜ
ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ Ȗ ȢȕȤȔțǻ ©ȥȦȔȤȢȗȢ ȥȟǻȣȢȗȢª ǤșȤșȕșȡȘǻ
ȧ ȥȣȢȥȢȕǻ ȝȢȗȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȨȢȤȠȔȩ ȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ ț
ȗȤȢȠȔȘȢȲȖǻȘțȡȔȫȔǿȠȢțȡȔȝȢȠǻȖȣȢȖȡǻȖȣǻțȡȔȖȔȡǻȤȜȥȜ
ȝȔȦȤȜȕȧȦȜȖǻȡțǻȥȖȢǿȲȞȢȕțȢȲțȔȖȚȘȜǻȖȥȲȘȜ—ȡȔ
ȖșȫȢȤȡȜȪȓȩǻȖȬȜȡȞȧȡȔȕȔțȔȤǻȝȡȔȕșȡȞșȦǻ—ȣȢȠǻȚ
ȟȲȘȰȠȜ ȝȢȗȢ ȘȢȕȤș țȡȔȲȦȰ țȔȟȲȕȞȜ ȥȟȧȩȔȲȦȰ ȕȢ
Ȗ ȞȢȕțȔȤșȖȜȩ ȣǻȥȡȓȩ ȞȢȚșȡ țȡȔȩȢȘȜȦȰ ȭȢȥȰ ȕȟȜțȰȞș
ȥȖȢǿȠȧȥșȤȪȲ—ȞȢȩȔȡȡȓȥȠǻȩȥȟȰȢțȜȚȔȟȰțȔǻȥȦȢȤ
ȠȜȡȧȟȜȠ ©ȓȞ Ǧǻȫ ȤȧȝȡȢȖȔȟȜª  Ǖȟș ț ȘȤȧȗȢȗȢ ȕȢȞȧ
ǤșȤșȕșȡȘȓ—ȖȚșȡșțȢȖȥǻȠȧȠȢȖȡȢȨȢȟȰȞȟȢȤȣȢȥȦȔȦȰ
ȧȟȢȖȟȲǿȠȢ Ȗ ȝȢȗȢ țȢȕȤȔȚșȡȡǻ ȤȜȥȜ ȚȜȖȢȁ ȟȲȘȜȡȜ
ȢțȡȔȞȜȚȜȦȦȰȢȖȢȁȡșȖȟȔȬȦȢȖȔȡȢȥȦǻ©ȥǻȤȢȠȔȩȜªȓȞȜȝȡș
ȠȔǿȤȢȘȜȡȜ ©ǜȔȥȣǻȖȔǿȦȔȝțȗȔȘȔǿǮȢȖǻȡȥȜȤȢȦȜȡȔª 
Ȕȡǻ ȣȤȜȩȜȥȦȞȧ ©ǤȢȣǻȘȦȜȡȡȲ !  Ƕ ȘȡȲǿ ȝ ȡȢȫȧǿ 
ǢșȠȔ ȝȢȠȧ Ȗ ȥȖǻȦǻ ȩȔȦȜª  ȖǻȘȫȧȖȔǿȠȢ ȣȤȜȩȢȖȔȡȧ țȔ
ȖșȥșȟȢȲȣǻȥȡșȲȦȔȣȢțǻȤȡȢȲȖȤǻȖȡȢȖȔȚșȡǻȥȦȲȘȧȬșȖȡȧ
ȥȞȤȧȩȧȟȲȘȓȠȖǻȡȥȖȢȁȠȥȟȢȖȢȠ©ȦȧȗȧȤȢțȗȔȡȓǿªȦȔȥȔȠ
©țȔȥȣǻȖȔǿțȔȥȠǻǿȦȰȥȓǕȡȔȥȟȰȢțȜțȖșȤȡșª
ǣȘȡȔȞǭșȖȫșȡȞȢȝȘșȘȔȟǻȣȢȞȔțȧǿȖȢȕȤȔțǻȞȢȕțȔȤȓ
ȦȖȢȤȫȧ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȦȰ ȡȔȖȔȚȧǿȦȰȥȓ țȔȦȢȤȞȡȧȦȜ ȡȔȝ
ȥȞȟȔȘȡǻȬș ȡȔȝǻȡȦȜȠȡǻȬș — ȗȟȜȕȜȡȡȧ ȦȔȁȡȧ ȥȔȠȢȗȢ
ȣȤȢȪșȥȧȦȖȢȤșȡȡȓȡșțȕȔȗȡșȡȡȜȝȨșȡȢȠșȡȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
©ǖȢȚȢȗȢȥȟȢȖȔªȦȢȗȢȥȖȓȭșȡȡȢȗȢȠȢȠșȡȦȧȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȞȢȟȜǤșȤșȕșȡȘȓțȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓȡȔȢȘȜȡȪǻțǻȥȦșȣȢȠȠȢȤșȠ
ȡșȕȢȠȣȢȟșȠȥȦȔȤȢȘȔȖȡǻȠȜȠȢȗȜȟȔȠȜǧȔȠȝȢȗȢȠȜȥȦ
ȘȧȬȔȤȢțȞȤȜȖȔǿȦȰȥȓȣȢȥȣȤȔȖȚȡȰȢȠȧȘȧȠȞȔȬȜȤȓǿ©ȡȔ
ȩȠȔȤǻªȖǻȦșȤȗșȡȡȔȖȥǻȕǻȫȤȢțȡȢȥȜȦȰ©ȥȟȢȖȔªǻȦȢȖȚș
ȡșȣȤȢȥȦǻțȖȜȫȔȝȡǻȣǻȥȡǻȕȧȘșȡȡȢȗȢȞȔȡȢȡȧ—ȦȢǦȟȢȖi
ȓȞȜȠȜ ©ȥșȤȪș ȣȢ ȖȢȟǻ ț ǖȢȗȢȠ ȤȢțȠȢȖȟȓª ©ȭșȕșȫș
ǘȢȥȣȢȘȡȲȲ ȥȟȔȖȧª ǜȔȗȔȟ ©ȟȲȘșª ȠȔȥȢȖȔ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ
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ȡșȥȣȤȢȠȢȚȡǻ țȤȢțȧȠǻȦȜ ȕȢȚșȥȦȖșȡȡȜȝ ȥșȡȥ ǻ ȞȤȔȥȧ
ȦȔȞȢȗȢȠȜȥȦȖȔȦȜȠȦȢǤșȤșȕșȡȘȓȩȢȖȔǿȦȰȥȓȖǻȘȁȩȡȰȢȗȢ
ȢȞȔȕȢ©ǢȔǖȢȚșǿȥȟȢȖȢȖȢȡȜȕȡȔȥȠǻȓȟȜȥȰǙȧȤȡȜȠ
ȕȜ ȡȔțȖȔȟȜ ȢȘ ȥșȕș ȕ ȣȤȢȗȡȔȟȜª Ǖ ȦȔȞ ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ ȡș
ȣȤȢȗȔȡȓȲȦȰ ȭș ȝ ©ȘȓȞȧȲȦȰª ȩȢȫ ǻ ȥȣȤȜȝȠȔȲȦȰ ȓȞ
©ȩȜȠșȤȡȜȞȔª ©ȣșȤșȕșȡȘȲª ȦȢȕȦȢ ȘȜȖȔȞȔ ȕȔȟȔȞȔȝȟȔ
ȠȔȟȢ ȡș ȡȔȣǻȖȕȟȔțȡȓ ȘȜȖ ȣȤȢ Ȫș ǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȔ ǡ
ǚȦȲȘȜ ȣȤȢ ȣȢșȦȜȞȧ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǧ   ǮȢ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ ȥȜȠȣȔȦȜțȧǿ ǤșȤșȕșȡȘǻ — Ȗ ȪȰȢȠȧ ȡș ȠȢȚș
ȕȧȦȜȥȧȠȡǻȖȧ©ǙȢȕȤșǿȥȜȠǻȝȞȢȕțȔȤȲª—ȞȔȚșȖǻȡȧ
ȨǻȡȔȟǻȤȢțȣȢȖǻȘǻȠȢȖȟȓȖȦȔȞȔȖȚșȘȢȟȓȠȜȥȦȪȓȦȔȞȜȝ
ȝȢȗȢȥȖȓȭșȡȡȜȝȢȕȢȖ·ȓțȢȞȢȕșȤǻȗȔȦȜȥȖȢǿȥșȤȪș©ȣȢȞȜ
ȡș țȔȥȡȧȟȢª ȘȕȔȦȜ ȣȤȢ ȥȖȢǿ ȥȟȢȖȢ ȭȢȕ ȖȢȡȢ ȗǻȘȡș
ȕȧȟȢȖȜȥȢȞȢȗȢȡȔȝȠșȡȡȓ©ǖȢȚȢȗȢªǕȥȦȢȥȢȖȡȢȟȲȘșȝ
ȤȔȘȜȦȰ ǤșȤșȕșȡȘǻ ©ȭȢȕ Ȧșȕș ȡș ȪȧȤȔȟȜȥȰ  ǤȢȦȧȤȔȝ
ȁȠ ȕȤȔȦșª ǢǻȫȢȗȢ ȡș ȖȘǻǿȬ ©ǦȞȔȫȜ ȖȤȔȚș ȓȞ ȣȔȡ
ȞȔȚșǢȔȦșȖǻȡȕȔȗȔȦȜȝª
ǜȗȔȘȔȡș ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȡȔȤȢȘȡș ȣȤȜȥȟǻȖ·ȓ Ȗ ȡșȘȔȖȡǻ
ȫȔȥȜ ȞȢȠșȡȦȔȦȢȤȜ ȖǻȤȬȔ ȦȤȔȞȦȧȖȔȟȜ ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ Ȗ Ȕȥ
ȣșȞȦǻ ȥȢȪ țȧȠȢȖȟșȡȢȥȦǻ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȢȁ Ȗ ©ǤșȤșȕșȡȘǻª
ȥȧȣșȤșȫȡȢȥȦǻ ȠǻȚ ȠȜȥȦȪșȠ ǻ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȢȠ ȦȢȫȡǻȬș
ȖșȤȩǻȖȞȢȲ ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ — ©ȕȔȗȔȦȜȠ ȣȔȡȢȠª Ǖȟș ȣȤȜ
ȥȟǻȖ·ȓȣȤȢȣȔȡȔȖȜȥȦȧȣȔǿȦȧȦȤȔȘȬșȧȨȧȡȞȪǻȁȚȜȦȦȰȢȖȢ
ȣȤȔȗȠȔȦȜȫȡȢȁ ȣȢȤȔȘȜ ȡǻȚ ȥȢȪ ȠȔȞȥȜȠȜ ǤǻțȡǻȬș ȧ
ȖȥȦȧȣǻȘȢȣȢȖǻȥȦǻ©ǪȧȘȢȚȡȜȞªǭșȖȫșȡȞȢȡȔȣȜȬșȣȤȢ
ȥȣȢȞȢȡȖǻȫȡȜȝȞȢȡȨȟǻȞȦȠǻȚȠȜȥȦȪșȠǻȠȢȚȡȢȖȟȔȘȪșȠ
ȡȔȤȔțǻȚȧ©ǤșȤșȕșȡȘǻªȝȢȗȢȡșțȔȦȢȤȞȧǿȦȔȞȢȚȖǻȤȬ
ȡș ǻȟȲȥȦȤȧǿ ȥȜȦȧȔȪǻȲ ȞȢȟȜ ȣȢșȦ țȠȧȬșȡȜȝ ȣȢȦȧȤȔȦȜ
ȡșȖȜȕȔȗȟȜȖȜȠ țȔȣȜȦȔȠ ȥȣȢȚȜȖȔȫǻȖ ȠȜȥȦȖȔ ȡșȩȔȝ
ȦȢ ȕȧȘș ȡȔȖǻȦȰ ȡș ȣȔȡ Ȕ ȥǻȟȰȥȰȞǻ ȘǻȖȫȔȦȔ ȫȜ ȣȔȤȧȕȞȜ
Ȗ ȬȜȡȞȧ  ǢȔȤȔțǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȝȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ǻȡȬș
ȝȢȗȢ ȠȜȥȟȰ ȥȓȗȔǿ ȤǻȖȡȓ ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȢȗȢ — ȣȤȢȕȟșȠȜ
ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȢȁǻțȤșȬȦȢȲȡșȣȢȘȢȟȔȡȡȢȁ ȕșțȖǻȘȡȢȥȡȢȘȢ
ȥȢȪȫȜȡȡȜȞǻȖ ȤȢțȕǻȚȡȢȥȦǻȠǻȚȠȜȥȦȖȢȠǻȤșȔȟȰȡǻȥȦȲ
ȠǻȚ ȥȖȓȭșȡȡȢȲ ȣȤȜȤȢȘȢȲ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȥȟȢȖȔ ȓȞ ©ǖȢ
ȚȢȗȢ ȥȟȢȖȔª ȣșȤȖǻȥȡȢ ȡșțȕȔȗȡșȡȡȜȠ ȣȤȢȪșȥȢȠ ȝȢȗȢ
ȦȖȢȤșȡȡȓǻȤșȪșȣȪǻǿȲȪȰȢȗȢȥȟȢȖȔȠȔȥȢȖȢȲȥȖǻȘȢȠǻȥȦȲ
ȟȲȘȥȰȞȜȠ țȔȗȔȟȢȠ ǡȢȚȡȔ ȦǻȟȰȞȜ ȣȢȘȜȖȟȓȦȜ ȗȟȜȕȜȡǻ
ȤȢțȠȜȥȟǻȖ ȘȖȔȘȪȓȦȜȣ·ȓȦȜȟǻȦȡȰȢȗȢ ȣȢșȦȔ ȔȖȦȢȗȤȔȨ
©ǤșȤșȕșȡȘǻªȘȔȦȧǿȦȰȥȓȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢ ȡȔȘȣȜȦȔȡȡȓȠ
ȦȔȞȢȗȢțȔȥȓȗȧȝȥȞȟȔȘȡȢȥȦǻ
ǤȢȘǻȕȡǻȤȢțȠȜȥȟȜȞȤǻȠȨǻȟȢȥȣǻȘǼȤȧȡȦȓȣǻȘȚȜȖȟșȡȢ
Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȢȥȦȔȟȰȗǻǿȲ ȣȤȜȗȡǻȫșȡȜȠ ȡȔȥȦȤȢǿȠ ȢȘ
©ȣȤȜȕȢȤȞȔȡȢȥȦǻª ȖȟȔȥȡȜȩ ȦȖȢȤȫȜȩ ǻȡȦșȡȪǻȝ ©ȠǻȚ
ȟȲȘȰȠȜȫȧȚȜȠȜª ©ǢǡȔȤȞșȖȜȫȧª ©ȡȔȫȧȚȢȠȧȣȢȟǻª
©ǙȔȖȜȘȢȖǻȣȥȔȟȠȜ—ǢȔȤǻȞȔȩȞȤȧȗǗȔȖȜȟȢȡȔª Șș
ȣȢșȦȣȢȫȧȖȔȖȥȓȓȞȤȢțǻȣ·ȓȦȜȝȣȢȠǻȚȖǻȘȫȔǿȠ ©ȗȔȥȡȧȦȰ
Ȣȫǻ  ǜȔȥȡȧȟȜ ȘȧȠȜ ȥșȤȪș ȥȣȜȦȰª — ©ǡȜȡȔȲȦȰ Șȡǻ
ȠȜȡȔȲȦȰȡȢȫǻª ǻȡȔȘǻǿȲ ©ǡȢȚșȭșȤȔțȣȤȢȞȜȡȧȦȰȥȓ
ǡȢȁȘȧȠȜȘǻȦȜª—©ǜȔȖȢȤȢȚȜȠșȡǻȖȢȟȩȖșª ǘȟȜȕȢȞȜȝ
ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝ ȘȜȥȞȢȠȨȢȤȦ ȣȢȤȢȘȚȧȖȔȟȢ ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȥȔ
ȠȢȦȡȢȥȦǻȖȟȤǻȡșȤȢțȧȠǻȡȡȓțȕȢȞȧȣșȦșȤȕȢȦȢȫșȡȡȓ
ȡȔȖǻȦȰ ȡȔȝȕȟȜȚȫȢȗȢ ȝ ȡȔȝȣȤȜȩȜȟȰȡǻȬȢȗȢ ȕȤȔȞ
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ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȁȘȧȬșȖȡȢȁǻȦȖȢȤȫȢȁȥȧȗȢȟȢȥȡȢȥȦǻȥȣǻȟȰȡȢȥȦǻ
ǻȘșȔȟǻȖȣșȤșȘȢȖȥǻȠȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ
ǗǻȘȗȢȠǻȡȪȜȩȕȢȟǻȥȡȜȩȤșȨȟșȞȥǻȝȖǻȘȫȧȖȔǿȦȰȥȓȖȡȔ
ȣȜȥȔȡǻȝȤȢȥȠȢȖȢȲȣȢșȠǻ©ǧȤȜțȡȔªȖȁȁȖȜȤȔțȡȢ
ȩȢȫȔ ȝ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ ȫșȤșț ȖȜȗȔȘȔȡȜȝ ȢȕȤȔț ȣȢ
ȠșȤȟȢȗȢ ȘȤȧȗȔȣȢșȦȔ ȖȜȓȖȟșȡȜȩ  ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ȠȢȦȜȖȔȩ
ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȖǻȘȫȧȚșȡȢȥȦǻȖǻȘȢȦȢȫșȡȡȓ©ȡșȣȢȥȦȜȚȜȠȢȝ
ȦȢȥȞȜªȥșȤșȘȘȢȕȤȢțȜȫȟȜȖȜȩȔȟșȖȥșȚțȔȘȧȩȢȠȥȖȢȁȠ
ȫȧȚȜȩȟȲȘșȝ©ǣȫșȠȦȢȦȓȚȞȢȢȡȖțȘȯȩȔȟǝȘȧȠȢȝ
ȠȤȔȫȡȢȲȟșȦȔȟǗȥȦȤȔȡșȤȢȘȡȢȝȖȥȦȤȔȡșȣȤșȞȤȔȥȡȢȝª
ȤȤ —  ǡȢȟȢȘȜȝ ǭșȖȫșȡȞȢ ȓȞ ǻ ȣȤȢȦȔȗȢȡǻȥȦ
ȣȢșȠȜ©ǧȤȜțȡȔªȡșȠȔȖǻțȞȜȠȣȢȘǻȟȜȦȜȥȖȢǿȣȤȔȗȡșȡȡȓ
©ȥȖȢȕȢȘȧ ȟȲȘȓȠ — Ȗ ȕȤȔȦȥȦȖș Ȝȩª ȖǻȘȘȔȦȜ ©ȖșȟȜȞȜȠ
ȥȟȢȖȢȠª ǻ ȦȢ ȥȟȢȖȢȠ ȤǻȘȡȜȠ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȠ ǤșȖȡȢȲ
ȠǻȤȢȲ ȖȜȁȠȞȢȠ ȕȧȖ Ǿ ǘȤșȕǻȡȞȔ ȦȔ Ȗȥș Ț — ȥȔȠș
ȖȜȁȠȞȢȠȥșȤșȘȣșȦșȤȕțșȠȟȓȞǻȖțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȔȚȡȔȘȦȢ
ȣȤȜȥȦȢȥȢȖȔȡȜȩȘȢǻȠȣșȤȥȰȞȢȁȤșȔȟȰȡȢȥȦǻȝ©ȖȟȔȘȜȫȡȢȁª
țȔ ǘȢȗȢȟșȠ  ȠȢȖȜ ȭȢȕ ȣșȤșȝȡȓȦȜȥȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠ
©ȠȧȚȜȪȰȞȜȠª ȥȟȢȖȢȠ ǦȜȠȣȔȦȜȞȜ Ț ǻț ȫȜȥȟȔ ȤȢȥǻȓȡ
ȡȔȖǻȦȰ ȡȔȝȭȜȤǻȬǻ ȧ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȖȣȤȔȖȔȩ ȦȔȟȔȡȢȖȜȦȢȗȢ
ȣȤȢȖǻȡȪǻȔȟȔ ȡȔ ©ȡȔȤșȫȜȜª ȖȕȔȫȔȟȜ ȭȢȥȰ ȡȔ țȤȔțȢȞ
ȘȜȖȔȪȦȖȔ—ȢȦȔȞȜȝȥȢȕǻȣșȦșȤȕȧȤțȰȞȜȝǤșȤșȕșȡȘȓ
ǤȤȢȦș ǻ Ȫș țȔȥȦșȤșȚșȡȡȓ ȘȢȞȢȡșȫȡș  ȠȢȟȢȘȜȝ
ǭșȖȫșȡȞȢ țȖǻȥȡȢ Ț ȡș ǤșȤșȕșȡȘȓ ǧȔȞ ǻ Ȗǻȡ ȬȧȞȔǿ
ȦȖȢȤȫȢȁ ȥȔȠȢȦȜ ȧ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȧȓȖǻ ȩȢȖȔȲȫȜȥȰ ȢȘ
ȫȧȚȜȩ ȟȲȘșȝ ©Ȗ ȥȦșȣȧ ȡȔ ȠȢȗȜȟǻª ȣșȤșȟǻȦȔȲȫȜ
ȓȞȭȢ ȡș ȥȔȠ ȦȢ ȧ ȥȖȢȁȩ ȘȧȠȔȩ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ Șș ȖȢȡȜ
țȡȔȝȘȧȦȰ ©ȭȜȤș ȥșȤȪș  Ƕ ȥȟȢȖȢ ȟȔȥȞȔȖșª ©ȭȜȤȧ
ȣȤȔȖȘȧ  Ǖ ȭș ȠȢȚș ȝ ȥȟȔȖȧª ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ
ȠȢȁª   ǻ ȦȜȠȜ ȠȤǻȓȠȜ țȔȩȜȭȔȲȫȜ ȥȖȢǿ ȥșȤȪș
ȥȖȢȁ ȘȧȠȜ ȖǻȘ ©ȟȲȘȧ ȡȔȖǻȥȡȢȗȢª — ©ȡșȩȔȝ ȥȞȔȚșȡǻǿª
©ǬȢȗȢ Ƞșȡǻ ȦȓȚȞȢ ȫȢȗȢ Ƞșȡǻ ȡȧȘȡȢª  ǖȔȗȔȦȢ ȤȢȞǻȖ
ȣȢ ȦȢȠȧ ǭșȖȫșȡȞȢ țȗȔȘȧȖȔȦȜȠș Ȗ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ ȓȞ ȧ
©ȥȖȓȦȜȟȜȭșªȕȤȲȟȟȢȖȥȰȞȢȁȠȔȝȥȦșȤȡǻ©țȔȡȜȠȔȟȥȓ!
ȥȢȫȜȡșȡȜșȠȠȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȜȩȥȦȜȩȢȖª©țȔȘȧȠȯȖȔȟȥȓȜ
ȟșȟșȓȟȖȥȖȢșȠȥșȤȘȪșȥȖȢșȗȢȥȟșȣȪȔǟȢȕțȔȤȓȜȥȖȢȜȩ
ȞȤȢȖȢȚȔȘȡȯȩȗȔȝȘȔȠȔȞȢȖª țȔȣȜȥȖǻȘȟȜȣ Ǖȟș
ȣȤȜ ȪȰȢȠȧ ȖȥȧȣșȤșȫ ȣȢȤȔȘȔȠ ȭȢ ȁȩ ǭșȖȫșȡȞȢ ȘȔȖȔȖ
ȥȖȢǿȠȧǤșȤșȕșȡȘǻȥȔȠȖǻȡȧȖȟȔȥȡǻȝȣȢșȦȜȫȡǻȝȣȤȔȞȦȜȪǻ
ȡșȣȢȦȧȤȔȖȡǻȞȢȠȧȝȡǻȞȢȟȜ
ǤȤȜȕȟȜțȡȢ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ǻț ©ǤșȤșȕșȡȘșȲª ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȜȬș ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ȓȞș țȡȔȠșȡȧȖȔȟȢ
ȖȔȚȟȜȖȜȝ ȞȤȢȞ Ȗ ȢȥȠȜȥȟșȡȡǻ ȡȜȠ ȥȖȢȗȢ ȣȢȞȟȜȞȔȡȡȓ
ȓȞ ȣȢșȦȔ ȣșȤșȩǻȘ ǻț ȨǻȟȢȥ ȡȔȘȩȠȔȤ·ȓ ȡȔ ȤǻȖșȡȰ
ȥȧȦȢ ȟǻȦ ǧȧȦ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȢȕȔȚȔȡȡȓ ȔȘȤșȥȢȖȔȡȢ ȡș
ȔȤȩșȦȜȣȡȢȠȧ ȞȢȕțȔȤșȖǻ Ȕ ȪǻȟȞȢȠ ȤșȔȟȰȡǻȝ ȟȲȘȜȡǻ
ȥȦȔȤȬȢȠȧ ȞȢȟșțǻ ǻ ȥȦȢȥȧȲȦȰȥȓ ȖȢȡȜ ȥȰȢȗȢȠȢȠșȡȦȡȢȁ
ȡȔȗȔȟȰȡȢȁ ȣȤȢȕȟșȠȜ — ȖȜȕȢȤȧ Ȭȟȓȩȧ Șȟȓ ȧȞȤ ȟȤȜ
ǧȔȞȜȝ Ȭȟȓȩ ȭȢ ȣȤȢȟȓȗȔǿ ȡȔ ȘȧȠȞȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȫșȤșț
ȞȢțȔȪȰȞȧȤȢȠȔȡȦȜȞȧȠȜȡȧȟȢȗȢǨȞȤȔȁȡȜȖǻȡȡȔȞȤșȥȟȲǿ
ȧ ȨȢȤȠǻ ȥȖȢǿȤǻȘȡȢȗȢ ȦșȠȔȦȜȫȡȢȗȢ ȤșȣșȤȦȧȔȤȧ Șȟȓ
ǘ ǟȖǻȦȞȜǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔ ȕȢ ȥȔȠ ȠȢȖȟȓȖ ©ȞșȕșȦȜ
ȡș ȠȔǿª  ȔȕȜ ȦȢȝ ȣȜȥȔȖ ©ȣȤȢ Ǧǻȫ ȣȤȢ ȠȢȗȜȟȜª

ȣȤȢ ȗșȤȢȁȞȧ ǻ ȦȤȔȗǻȫȡǻ ȥȦȢȤǻȡȞȜ ȡȔȪ ǻȥȦȢȤǻȁ ǻ ȦȜȠ
ȖȜȖȢȘȜȖ ȁȁ ȡȔ ȤǻȖșȡȰ ǻȥȦȢȤǻȁ ȥȖǻȦȢȖȢȁ ©ǨȦȡȜ ȕȔȦȰȞȧ
ȭȢȕ ȡșȩȢȦȓ  ǢȔ ȖșȥȰ ȥȖǻȦ ȣȢȫȧȟȜª ȭȢȕ ȥȟȔȖȔ ȖȜ
țȖȢȟȰȡȜȩ ȡȔȤȢȘȡȜȩ țȠȔȗȔȡȰ ©ȡȔ ȖȥǻȠ ȥȖǻȦǻ ȥȦȔȟȔª
ǳ ǭșȖșȟȰȢȖ ȖȜȥȟȢȖȜȖ ȘȧȠȞȧ ȭȢ ȢȥȞǻȟȰȞȜ ǟȖǻȦȞȔ
ǻ Ȫș țȖǻȥȡȢ ȘȢȕȤș țȡȔȖ ǭșȖȫșȡȞȢ  ȓȞȤȔț ȡș ȣȜȥȔȖ
ȣȤȢ Ȧș ǻ ȦȔȞ ȣȤȢ ȭȢ ǻ ȓȞ ȚȔȘȔȟȢȥȰ ȕȜ ȣȢșȦȢȖǻ Ȗ Șȧȥǻ
©ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ǻȥȦȢȤȜțȠȧª ȦȢ ȣȢȕȔȚȔȡȡȓ ȔȘȤșȥȢȖȔȡǻ
ȠșȦȤȢȖǻȪșȖȟȔȥȡșȨȢȤȠȔȞȤȜȦȜȞȜ©ȕȔȦȰȞȔªȞȤȜȦȜȞȜ
ȣȤȜȩȢȖȔȡȢȁțȔȞȔȠȧȨȟȰȢȖȔȡȢȁțȔǭșȖșȟȰȢȖȜȠȞȤȜȦȜȞȜ
©ǻȡȔȞȬǻȥȦȲª ȣȢȥȟȔȡȡȓ Ț ȥȟǻȘ ȤȢțȗȟȓȘȔȦȜ ȓȞ ȟǻȦ
ȣȤȢȗȤȔȠȧ ȥȔȠȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ — Șȟȓ ȥșȕș ǻ Șȟȓ ȪǻȟȢȗȢ
ȧȞȤȣȜȥȰȠșȡȥȦȖȔ ǭșȖșȟȰȢȖǳǦ 
ǤȤȢȣȢȡȢȖȔȡȔ ǭșȖșȟȰȢȖȜȠ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓ ȪǻȞȔȖȔ ȝ
ȡȔțȔȗȔȟȥȟȧȬȡȔțȔȖȜȁȠȞȢȠȩǻȕȔȗǻȣȢȦșțȜȣȤȢ©ȞȤȜȦȜȞȧ
ȣȢșȦȜȫȡȜȠȥȟȢȖȢȠªȘȔȤȠȔȭȢȘȢȥȟǻȘȡȜȞȥȨȢȤȠȧȟȲȖȔȖ
ȁȁ ț ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȢȲ ȝȢȠȧ ȖȜȦȢȡȫșȡǻȥȦȲ ȡǻ ȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰ
ȣȢȥȟȔȡȡȓ Ȕȡǻ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȦșȞȥȦ ȡș ȘȔȲȦȰ Șȟȓ Ȫǻǿȁ
ȗǻȣȢȦșțȜ ȚȢȘȡȢȁ țȔȫǻȣȞȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ȘȧȠȞȔ ȦȧȗȔ ȝ
ȖǻȤȔ ȣȔȨȢȥ ǻ ȣȤȜȥȦȤȔȥȦȰ țȢȥșȤșȘȚșȡǻ ȡȔ ȘȖȢǿȘȜȡǻȝ
ȦșȠǻ ȡȔȪ ȥȟȔȖȜ — ȣȤȜțȔȕȧȦȢȁ Ȕȟș ȡșȖȠȜȤȧȭȢȁ ȡȔ
ǻȘșȁ ȭȢ ȣȢ ȥȧȦǻ ȝ ȢțȡȔȫȜȖ ǭșȖșȟȰȢȖ ȧ ȣǻȘțȔȗȢȟȢȖȞȧ
ȥȖȢǿȁ ȥȦȧȘǻȁ  ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ Ȧǻǿȁ ȥȟȔȖȜ ȥȜȟȢȲ ©ȡȔȬȢȁ
ȘȧȠȜ ȡȔȬȢȁ ȣǻȥȡǻª ȣȤȔȖȘȜȖȢȁ ©ȓȞ ǘȢȥȣȢȘȔ ȥȟȢȖȢª
ǩȢȡșȦȜȫȡȔ ȥȧȗȢȟȢȥȡǻȥȦȰ ȘȖȢȩ ȟșȞȥșȠ — ©ȥȟȔȖȜª ȝ
©ȥȟȢȖȔªȣȢțǻȤȡȢȖȜȣȔȘȞȢȖȔȢȕșȤȦȔǿȦȰȥȓȥȧȗȢȟȢȥȡǻȥȦȲ
țȡȔȫșȡȡǿȖȢȲ ȧȞȤ ȣȢșȦȜȫȡș ȥȟȢȖȢ — ȡȢȥǻȝ ǻ ȢȥșȤȘȓ
©ȥȟȔȖȜ ǨȞȤȔȁȡȜª Ȗ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȠȧ ȥșȡȥǻ — ȥȔȠȔ Ȫȓ
ȥȟȔȖȔ ǟȤȜȦȜȫȡȜȝ ȥȦȤȧȠǻȡȰ ȠȢȦȜȖ ©ȟȲȦȢȗȢ ȖȢȤȢȗȔª
ȖȜȡȜȞȔǿȓȞȢȣȢțȜȦ©ȥȟȔȖȜȥȟyȖȔªǢșȞȢȠȧȥȰǻȡȬȢȠȧ
ȔȥȔȠșǘǟȖǻȦȪǻǭșȖȫșȡȞȢȥȞȔȤȚȜȦȰȥȓȡȔȦșȓȞȝȢȠȧ
ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ ©Ȗ ȥȡǻȗȔȩª ©ȦȓȚȞȢ !  ǛȜȦȜ ț ȖȢȤȢ
ȗȔȠȜª ȣȢȟșȠǻȫȡș ȖǻȥȦȤȓ ȦȖȢȤȧ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡș ȣȤȢȦȜ
©ȫȧȚȜȩ ȟȲȘșȝª ȞȢȦȤǻ — ȣȢșȦ ȡș ȠȔǿ ȥȧȠȡǻȖȧ — ǻț
ȪȜȡǻȫȡȢȲ ȕȔȝȘȧȚǻȥȦȲ ©ȡȔȥȠǻȲȦȰȥȓª ǻ ȡȔ ȖȜȥȣǻȖȔȡȜȝ
ȡȜȠ ©ȣȥȔȟȢȠª ȥȟȔȖȡǻȝ ȠȜȡȧȖȬȜȡǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ȡȔ ȥȔȠȧ
ǗȞȤȔȁȡȧȓȞȔȡȜȡǻ©ȢȕǻȘȤȔȡȔȥȜȤȢȦȢȲǤȢȡȔȘǙȡǻȣȤȢȠ
ȣȟȔȫșª
ǡȢȟȢȘȜȝ ǭșȖȫșȡȞȢ ȥȦȢȓȖ ȣșȤșȘ ȘȜȟșȠȢȲ ȔȕȢ
ȖǻȘȥȦȧȣȜȦȜȥȓ țǻȝȦȜ ț ȢȕȤȔȡȢȗȢ ȠȜȥȦ Ȭȟȓȩȧ ǻ ©țȔȞȢ
ȣȔȦȰȥȓ țȔȚȜȖȢ Ȗ țșȠȟȲª ȔȕȢ ©ȣȤȔȦȰ ȣȤȢȦȜȖ ȤȢȚȡȔª
ȖȣȢȖȡǻ țȘȔȲȫȜ ȥȢȕǻ ȥȣȤȔȖȧ Ȗ ȗȢȟ — ©Șȟȓ ȞȢȗȢª Ȗǻȡ
ȣȜȬș ȝ ©Șȟȓ ȫȢȗȢª ǜ ȣǻțȡǻȬȢȗȢ ȖǻȘ  ȖșȤșȥ 
ȟȜȥȦȔ ȘȢ Ǵ ǟȧȩȔȤșȡȞȔ ȠȢȚș ȥȞȟȔȥȦȜȥȓ ȖȤȔȚșȡȡȓ
ȡǻȕȜ ȣȢșȦ ǻȭș ȖȔȗȔǿȦȰȥȓ ȣȤȢȥȜȦȰ Ȗ ©ȢȦȔȠȔȡȔȕȤȔȦȔª
ȣȢȤȔȘȜȞȔȤȦȔǿȥșȕșțȔȞȢȠȣȤȢȠǻȥ—ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȲȣȜȥȔȡȧ
ȣȢșȠȧ ©ǦȟșȣȔȓª ©ȣȟȔȫȧ ȡȔȘ ȡșȲ ȓȞȜȝ Ƞșȡș ȫȢȤȦ
ȥȣǻȦȞȔȖ ǻ țȔ ȓȞȜȝ ȗȤǻȩ ȭȢ ȓ ȢȪș ȥȣȢȖǻȘȔȲȥȓ ȞȔȪȔȣȔȠ
ȫșȤȥȦȖȜȠ ȞȔȪȔȣȥȰȞȜȠ ȥȟȢȖȢȠª  ǧȔ ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ ǻ Ȫș
țȔȥȖǻȘȫȧǿȣȢȥȟȔȡȡȓ©ǙȢǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔªȔȭșȤȔȡǻȬș—
ȣȢȟșȠǻȫȡȜȝȖǻȘȥȦȧȣȧȣȢșȠǻ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǥȢțȞȔțȔȖȕȜ
ȣȤȢ Ȧș ȟȜȩȢ  ǧȔ ȫȜ Ț ȦȢ ȣȢȖǻȤȓȦȰª ȤȤ — 
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȚș ȧ — ȠȔȖ ȥȖȢȲ ȟǻȦ ȣȤȢȗȤȔȠȧ
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ȫǻȦȞȢ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȧ ȢȦȜȠ ©ȖȢȤȢȗȔȠª — ȥȖȢȁȠ ǻ
ǨȞȤȔȁȡȜ ǧȢȘǻ Ț țȔȣȢȫȔȦȞȢȖȧȲȦȰȥȓ Ȕ  ȖȜȩȢȘȓȦȰ
ȧ ȥȖǻȦ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȧ ȖȥȦȧȣǻ ȘȢ ȓȞȜȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȧȓȖȟșȡȡȓȣȤȢȞȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡǻțȔȥȔȘȜȡȔȪȟȤȜȣȢȥȦȔȲȦȰ
ȭșȕǻȟȰȬȤȢțȗȢȤȡȧȦȢȝȣȢȖȡȢ
ǗȥȦȧȣ ȘȢ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª ȓȞ ȢȘȡȔ ț ȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȜȩ
ȟȔȡȢȞ ȪǻȟȢȗȢ ȟǻȦ ȘȜȥȞȧȤȥȧ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȕ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȓȞ
ȤșȟȓȦȜȖȡȢ ȔȖȦȢȡȢȠȡȜȝ ȦșȞȥȦ țȔȥȟȧȗȢȖȧǿ ȡȔ Ȧș ȭȢȕ
ȕȧȦȜȤȢțȗȟȓȡȧȦȜȠȢȞȤșȠȢǻȦȢȖȞǻȟȰȞȢȩȤȔȞȧȤȥȔȩǨ
ȤȔȞȧȤȥǻ ȞȢȡȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢȠȧȖȥȦȧȣȥȦȔȡȢȖȜȦȰȦșȞȥȦȧ
ȦșȞȥȦǻ ȦȢȫȡǻȬș ȥȞȔțȔȦȜ — ȧ ȦșȞȥȦȔȩ ȖǻȡȕȢ ȖȩȢȘȜȦȰ
ȘȢ ȥȞȟȔȘȧ ȭȢȡȔȝȠșȡȬș ȘȖȢȩ ȦșȞȥȦȢȖȜȩ ȧȦȖȢȤșȡȰ
ǤșȤșȘȢȖȥǻȠȥȔȠȢȁȣȢșȠȜȔȘȚșȖȥȦȧȣ—ȁȁȨȢȤȠȔȟȰȡȢ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȔ ȫȔȥȦȜȡȔ ǻ ȤȔțȢȠ ȥșȡȥȢȖȜȝ ȞȢȠȣȢȡșȡȦ
ȧ ȡȰȢȠȧ ȢțȡȔȫșȡȢ ȞȢȡȥȦȔȡȦȡǻ ȣȢȡȓȦȦȓ ȝ ȔȦȤȜȕȧȦȜ
ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ȦȖȢȤȧ ©ȥȜȡȜȗȔȝȘȔȠȔȞȜª ©țȔȣȢȤȢȚȪǻª
©ȞȢțȔȪȰȞȔȥȟȔȖȔª©ǨȞȤȔȁȡȔª©ǙȡǻȣȤȢª©Ǧǻȫª©ȥȦșȣª
©ȠȢȗȜȟȜª ȦȔ ǻȡ  ǗȢȘȡȢȫȔȥ ȥșȠȔȡȦȜȞȧ ȖȥȦȧȣȧ ȡș Ȣȕ
ȠșȚșȡȢ ȤȔȠȪȓȠȜ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª ȝȢȗȢ ȖȞȟȲȫșȡȢ ȘȢ
ȬȜȤȬȢȗȢȦșȞȥȦȧȣȤȢȗȤȔȠȜȡȔȪȟȤȜȭȢȁȁȤȢțȤȢȕȟȓǿ
ǻ ȨȢȤȠȧȟȲǿ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔ ȪȰȢȠȧ șȦȔȣǻ ȓȞ ȣȔȤȔȘȜȗȠȧ
©ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢǻȥȦȢȤȜțȠȧªȔȖȞǻȡȪșȖȢȠȧȤȔȩȧȡȞȧȝȘȢ
ȠșȦȔȦșȞȥȦȧȝȢȗȢȞȢȡȪșȣȪǻȁȩȧȘȢȚȦȖȢȤȫȢȥȦǻȖȪǻȟȢȠȧ
ȖțȔȥȓțǻȖȥǻǿȁȥȣȔȘȭȜȡȜǜȢȗȟȓȘȧȡȔȪșȖȥȦȧȣȖȢȫșȖȜȘȰ
ȞȢȤșȥȣȢȡȘȧǿ ț ȦȔȞȜȠȜ ȦȖȢȤȔȠȜ ȓȞ ©ǢȔ Ȗǻȫȡȧ ȣȔȠ·ȓȦȰ
ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȠȧª ©ǤșȤșȕșȡȘȓª ©ǙȢ ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª
©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁª   Ȗ ȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧ ȖȜȣȔȘȞȧ
ȣȢȘșȞȢȟȜ ȥȟȜȖș ȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢ ȭȢ ȧȖȜȤȔțȡȲǿ ȦȓȗȟȜȝ
țȖ·ȓțȢȞȠǻȚ©ǟȢȕțȔȤșȠªǻ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȠȜª
ǜ ȣȢȗȟȓȘȧ ȕǻȢȗȤȔȨǻȫȡȢȗȢ ȖȥȦȧȣ ȖǻȘȘțșȤȞȔȟȲǿ
ȘȧȩȢȖȡȧ ǻȘșȝȡȢȟǻȦ ȔȦȠȢȥȨșȤȧ ȣȢȫȔȥȦȜ ȝ ȣȢȕȧȦȢȖȧ
ȥȜȦȧȔȪǻȲ  Ȗ ȓȞǻȝ ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȢȕȜȖ ȣșȤȬǻ ȣȢșȦȜȫȡǻ
ȞȤȢȞȜ ǗǻțȰȠǻȠȢ ȘȢ ȧȖȔȗȜ ȭȢ ȢȣȤǻȫ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȝ
ȡșȤȢțȧȠǻȡȡȓ Ȗ ȟȤǻ ȣȤȢ ȓȞǻ țȗȔȘȧȖȔȟȢȥȓ ȖȜȭș ȕȧ
ȟȜ Ț ǻȭș ȝ ȞȤȜȖǻ ȣȢȥȠǻȬȞȜ ȢȕȤȔțȟȜȖǻ ȞȣȜȡȜ ȕȧȟȜ
ȕȧȡȘȲȫȡǻ ȣȢȖȫȔȡȡȓ ț ȕȢȞȧ ©ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȘșȠ ȢȞ ȤȔ
ȦȜȫȡȜȩª ȚȧȤȡȔȟȰȡȜȩ ȔȖȦȢȤȜȦșȦǻȖ ȞȢȦȤǻ ȡȔȖǻȦȰ ȡș
ȣȤȜȩȢȖȧȖȔȟȜ ȥȖȢǿȁ ȖșȟȜȞȢȘșȤȚȔȖȡȜȪȰȞȢȁ ȖȢȤȢȚȢȥȦǻ
ȣȤȜȫǻȠȡșȣȤȢȥȦȢȘȢȣȢșȦȔȔȘȢȧȞȤȥȟȢȖȔȓȞȦȔȞȢȗȢ
ǙȢȥȜȦȰ țȗȔȘȔȦȜ ȡȔȘȤȧȞȢȖȔȡȧ Ȗ ©ǣȦșȫșȥȦȖșȡȡȯȩ țȔ
ȣȜȥȞȔȩª  ǔ   ȤșȪșȡțǻȲ Ǘ ǖǿȟǻȡȥȰȞȢȗȢ ȡȔ
ȔȟȰȠ ©ǠȔȥȦǻȖȞȔª Șș ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȖȥȓ ȞȤȜȖȢȘȧȬȡȜȝ
ȚȔȟȰ ȡȔ ȔȘȤșȥȧ ©ȠȔȟșȡȰȞȜȩ ȢȕȘȔȤȢȖȔȡȰª ȣȢȠǻȚ ȓȞȜ
ȠȜ — Ƕ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȜȠ ǘ ǟȖǻȦȞȢȲ Ǿ ǘȤșȕǻȡȞȢȲ
Ǥ ǟȧȟǻȬșȠ — ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș Ƞǻȗ ȡș ȖȣǻțȡȔȦȜ ȝ ȥșȕș
ȠȢȖȟȓȖȘȔȤșȠȡȢȪǻȔȖȦȢȤȜȖȜȦȤȔȫȔȲȦȰȥȜȟȜ©ȣȜȬȧȫȜ
ȣȢȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȧª ȔȘȚș ©ȡșȠȔǿ ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁ
ȠȢȖȜȔǿȢȕȟȔȥȡȔȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȔȗȢȖǻȤȞȔª ǖșȟȜȡȥȞȜȝǗ
ǦȢȕȤȥȢȫǗȦǡǧǦ 
Ǯș ȢȘȜȡ ǻ ț ȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȢȗȢ ȣȢȗȟȓȘȧ ȫȜ ȡș ȡȔȝȪǻ
ȞȔȖǻȬȜȝȔȥȣșȞȦȖȥȦȧȣȧ—ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȝ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȓ ȣȢȕȧȘȢȖȔ ȦșȞȥȦȧ ǤȢȤǻȖȡȓȡȢ ȡșȖșȟȜȞȔ
ȦșȞȥȦȢȖȔȣȤȢȥȦȢȤǻȡȰ ȤȤ— ȖȠǻȭȧǿȓȞȥȖȢǿȤǻȘȡǻ
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ȥȧȕȦșȞȥȦȜ ȦȤȜ ȘȢȥȦȢȦȧ ȖȜȤȔțȡȢ ȖȜȢȞȤșȠȟșȡǻ ȚȔȡȤȢȖǻ
ȢȘȜȡȜȪǻ ǤȢȣșȤȬș Ȫș ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȢȥȣȢȖǻȘȔȟȰȡȜȝ
ȤȢțȠȜȥșȟ ȔȖȦȢȤȔ ȤȢțȘȧȠȜ ȣȤȢ ȖǻȫȡǻȥȦȰ ȥȖǻȦȧ ǻ ȣȟȜȡ
ȚȜȦȦȓ ȣȤȢ ȥȖȢȲ ȘȢȟȲ ǻ ȘȢȟȲ ȥȖȢȁȩ ©ȘȧȠª ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ
ȝȖǨȞȤȔȁȡǻǤȢȘȤȧȗșȟǻȦȨșȝȟșȦȢȡȖȓȞȢȠȧțȔȥȢȕȔȠȜ
ȦȢȗȢȥȦȤȢȁȔȚȘȢȕȤȧȦȔȟȰȡȢȥȦǻȥȔȦȜȤȜ ©ȖȔȬșȥȟȢȖȢ
ǖȤșȩȡșȲȣǻȘȕȜȦșªȤȤ— ȦȢȦȢȡȞȢȁǻȤȢȡǻȁ ©Ȗȥș
ȣȜȥȰȠșȡȡǻ ȘȤȲȞȢȖȔȡǻª ©ǤȤȔȖȘȔ ȠȧȘȤǻ  ǦȣȔȥȜȕǻ țȔ
ȤȔȘȧª— țȠȔȟȰȢȖȔȡȢȟȲȘșȝǻțȖȜȫȔȁȥȦȢȟȜȫȡȢȗȢ
ȡȔȖȞȢȟȢȟǻȦȥșȤșȘȢȖȜȭȔȢȪǻȡșȡȢȕȧȟȰȖȔȤȡȧȣȤȢȘȧȞȪǻȲ
ȥȦȢȟȜȫȡȢȗȢȞȡȜȚȞȢȖȢȗȢȤȜȡȞȧǻȡȦșȗȤȧȖȔȦȜȥȓȘȢȓȞȢȗȢ
ȪȜȡǻȫȡȢ ȤȔȘȓȦȰ ȝȢȠȧ ©ȤȢțȧȠȡǻ ȟȲȘȜª ©ǟȢȟȜ ȩȢȫșȬ
ȗȤȢȬșȝ !  ǦȣǻȖȔȝ ȣȤȢ ǡȔȦȤȰȢȬȧ  ǤȤȢ ǤȔȤȔȬȧ
ȤȔȘȢȥȦȰ ȡȔȬȧ  ǦȧȟȦȔȡ ȣȔȤȞșȦ ȬȣȢȤȜª ȤȤ ,
88— ǶȣȢȦȤșȦǿ—ȪșȟǻȦȠȔȡǻȨșȥȦȘșǭșȖȫșȡȞȢ
ȤǻȬȧȫș ȖǻȘȞȜȡȧȖȬȜ ©ȤȔȘȧ ȟȧȞȔȖȧª ©ǧșȣȟȜȝ ȞȢȚȧȩ
ȦǻȟȰȞȢȬȞȢȘȔ—ǢșȡȔȠșȡșȬȜȦȜȝª©ȞȤȜȫǻȦȰȥȢȕǻ
ǴȥȟȧȩȔȦȰȡșȕȧȘȧªȤȤ—— ȨȢȤȠȧȟȲǿ
ȥȖȢǿȦȖȢȤȫșFUHGRȨȧȡȘȢȖȔȡșȡȔȡȔȪȦȤȔȘȜȪǻȁǻȥȦȢȤ
ȘȧȩȢȖȡȜȩȠȢȖȡȜȩȖȔȤȦȢȥȦȓȩ©ǣȦȘșȠȢǿȘȢȕȤȢȗȤȢȬǻ
ǣȦȘșȠȢȓȥȟȔȖȔª ȤȤ— 
ǨȥșȚȔȡȤȢȖșȥșȡȥȢȖșǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡșȤȢțȠȔȁȦȦȓȖȥȦȧȣȧ
ȪșȡȦȤȢȖȔȡș ȡȔȖȞȢȟȢ ȔȖȦȢȤȢȖȢȗȢ ȓ ȞȢȦȤș ȟȜȬȔȲȫȜȥȰ
ǿȘȜȡȜȠ ȧ ȤǻțȡȜȩ ȥȞȟȔȘȢȖȜȩ ȦșȞȥȦȧ ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȤǻțȡȜȩ
ǻȣȢȥȦȔȥȓȩǨȠșȚȔȩȞȢȚȡȢȁțǻȥȞȟȔȘȢȖȜȩȫǻȦȞȢȖȜȓȖȟșȡȢ
șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡǻȣǻȘȥȦȔȖȢȖǻȘȟȓȚȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫȢȥȦǻȘȧȩȢȖȡȢ
ȠȢȤȔȟȰȡǻ ȔȡȦȜȡȢȠǻȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȦȖǻȤȡȜȠ ȫȜȡȡȜȞȢȠ
ȦȧȦ ȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰ ȕǻȡȔȤȡǻ ȢȣȢțȜȪǻȁ ȫȧȚȜȡȔ  ǨȞȤȔȁȡȔ
țȔȕȧȦȦȓȣȔȠ·ȓȦȰȣȢțǻȤȡȔȥȟȔȖȔȥȟȔȖȔȡșȣȤȢȠȜȡȔȟȰȡȔ
ȗȤȢȬǻ  ȠȜȥȦȖȢ ȫȧȚș ȥȟȢȖȢ  ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȔ ȠȢȖȔ ǧș
ȭȢ ȖȢȤȢȚș ȡȔȥȦȔȖȟșȡȜȝ ȫȧȚȜȡșȪȰ ȥȣȤȜȝȠȔǿ ȟȜȬș ȓȞ
ȠȔȤȡȧțȔȕȔȖȞȧȩȜȠșȤȡȧȗȤȧ©ȠșȤȦȖȜȠȜȥȟȢȖȔȠȜªȘȟȓ
ǭșȖȫșȡȞȔ — ȥȞȔȤȕȡȜȪȓ ȤǻȘȡȢȗȢ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȥȟȢȖȔ
ȡșȖȜȫșȤȣȡș ȘȚșȤșȟȢ ȡȔȦȩȡșȡȡȓ ©ȘȧȠȔ ȣȤȔȖȘȜª ȣȤȢ
ǨȞȤȔȁȡȧȣȤȢ©ȞȢțȔȪȰȞȧȲȥȟȔȖȧª
ǤȜȦȔȡȡȓ ȠȢȖȜ ȓȞ ȞȔȤȘȜȡȔȟȰȡș ȕșț ȣșȤșȥȔȘȜ —
ȘȢȟșȡȢȥȡș Șȟȓ ȡȔȪ ȡȔȤȔțǻ ȧȞȤ ȟȤȜ ȁȁ ȣȟǻȘȡȢȗȢ ȤȢț
ȖȜȦȞȧ — ȪșȡȦȤȔȟȰȡș Ȗ ©ǤșȤșȘȠȢȖǻ ȘȢ ȡșțȘǻȝȥȡșȡȢȗȢ
ȖȜȘȔȡȡȓ ´ǟȢȕțȔȤȓµª   ȥȔȠș ȡȔ ȠȢȖȧ ȢȕǻȣșȤȦȢ
țȠȔȡǻȨșȥȦȢȖȔȡȧȦȧȦǭșȖȫșȡȞȢȠǻȘșȲȡȔȤȢȘȡȢȥȦǻǪȢȫȔ
ȣȢȫȜȡȔǿȦȰȥȓ©ǤșȤșȘȠȢȖȔªțȖșȤȡșȡȡȓȠȘȢȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ
țșȠȟȓȞǻȖȡȔȣșȤșȘȡǻȝȣȟȔȡȢȘȤȔțȧȚȖȜȩȢȘȜȦȰȖǻȘȣȢȖǻȘȰ
ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǻȡȢȣȟșȠșȡȡȜȠ ȚȧȤȡȔȟǻȥȦȔȠª ȞȤȜȦȜȞȔȠ
ȠȢȥȞȔȟȓȠ ȓȞǻ ©ȞȤȜȫȔȦȰ ȫȢȠ ȠȜ ȣȢȠȢȥȞȢȖȥȰȞǻȝ ȡș
ȣȜȬșȠȢ"ª ǦșȤșȘ ȠȢȚȟȜȖȜȩ ȔȘȤșȥȔȦǻȖ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
ȣȢȟșȠǻȞȜ țȔțȖȜȫȔȝ ȡȔțȜȖȔȲȦȰ ǡ ǤȢȟșȖȢȗȢ ȓȞȜȝ
țȔȩȢȣȟșȡȢȣȢȪǻȡȢȖȧȖȔȖȦȖȢȤȫǻȥȦȰǟǧȢȣȢȟǻ—ȦȜȣȢȖȜȝ
ȖțǻȤșȪȰ ȥȧȤȚȜȞȢȖȢȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ȕșȟșȦȤȜȥȦȜȞȜ
ȖșȟȰȠȜȡșȖȜȥȢȞȢȗȢǼȔȦȧȡȞȧǧȔȟȜȕȢȡȰȠȔǿȠȢȣǻȘȥȦȔȖȜ
ȗȢȖȢȤȜȦȜ ǻ ȣȤȢ ȢȣȢȡșȡȦȔ ȥȞȔțȔȦȰ ȕȜ țȕǻȤȡȢȗȢ ȣȤȢ
ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȜȝȣȢȤȦȤșȦȦȔȞȢȗȢȥȢȕǻȖȢȝȢȖȡȜȫȢȗȢȔȘșȣȦȔ
©ȠȢȖȜ ǻȠȣșȤǻȁª Ȗ ȪȰȢȠȧ ȣȢȤȦȤșȦǻ ȣǻțȡȔǿȠȢ ȤȜȥȜ ǻ
ǣ ǦșȡȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ǻ ǩ ǖȧȟȗȔȤǻȡȔ ǻ Ǘ ǖǿȟǻȡȥȰȞȢȗȢ
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ǻ ȘșȞȢȗȢ ǻț ȞȤȔȝȡǻȩ ȥȟȢȖ·ȓȡȢȨǻȟǻȖ ȞȢȦȤǻ țȔ ȖȜȤȔțȢȠ
ǭșȖȫșȡȞȔ©ȞȤȜȫȔȦȰȢșȘȜȡȢȝȥȟȔȖȓȡȥȞȢȝȟȜȦșȤȔȦȧȤș
ȔȡșȩȢȦȓȦȰǻțȔȗȟȓȡȧȦȰȭȢȤȢȕȜȦȰȥȓȧȥȟȢȖ·ȓȡªǕȘȚș
ȡș ȤȢțǻȕȤȔȟȜ ȘȢ ȣȧȦȦȓ ȚȢȘȡȧ ȞȡȜȚȞȧ ȣȢȟȰȥ ȫșȥ
ȥșȤȕ ©ȔȕȢ ȩȢȫ ǻ ȡȔȬȧª ȕȢ ©ȡș ȦȓȠȟȓȦȰª Ǖ ȢȦ ȞȢȟȜ
ȡȔȦȤȔȣȟȓȦȰȡȔȭȢȡșȕȧȘȰ©ȡȔȝȣȢȗȔȡȬșªȣȜȥȔȡșȡǻȕȜȦȢ
ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȲǻȡǻȕȜȦȢȣȤȢ ©ǡȔȟȢȤȢȥǻȲª — ǻțȚȜȘȔȠȜ
ȬȜȡȞȔȠȜ ȥȖȜȡȓȠȜ ȣ·ȓȡȜȠȜ ȕȔȕȔȠȜ ǻ ȦȢȠȧ ȣȢȘǻȕȡȢȲ
ȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȢȲșȞțȢȦȜȞȢȲȦȢȦȧȦȧȚș©ȔȚȤșȣșȦȧȲȦȰª
ȠǻȤȜ ȡș țȡȔȲȫȜ ȧ ȩȖȔȟȰȕǻ ©ȣȤșȢȫȔȤȢȖȔȦșȟȰȡȢª
ȣȔȤȢȘǻȝȡȔ ȣȔȤȔȨȤȔțȔ ȥȦȜȟȲ ȤșȪșȡțǻȁ ǡ ǤȢȟșȖȢȗȢ ȡȔ
ǟǧȢȣȢȟȲ 
ǨȦǻȠ ȡș ȠȜȟȧǿ ȔȖȦȢȤ ©ǤșȤșȘȠȢȖȜª ǻ ȥȖȢȲ ȧȞȤ
©ȕȤȔȦǻȲ ! ȖȢțȟȲȕȟșȡȡȧȲª ȦȜȩ ȞȢȦȤǻ ©ȡș ȕȔȫȜȟȜ
ȡȔȬȢȗȢȡȔȤȢȘȧ—ȦȔȞȓȞȝȢȗȢǖȢȗȥȢȦȖȢȤȜȖªȣȤȜȫǻȠ
ȞȢȤǻȡȡȓȪǻǿȁȖȔȘȜȖȕȔȫȔǿȖȦȢȠȧȭȢȖȢȡȜȡșȫȧȟȜȤǻȘȡȢȁ
ȠȢȖȜ©ȧȞȢȟȜȥȪǻȢȘȠȔȦșȤǻª ǘǟȖǻȦȞȔǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȢ Ȕ
ȩȦȢ©ǻȫȧȖȦȔȞțȔȕȧȖȕȢȖȣȔȡȜȣȢȥȦȤȜȗȥȓª ǤǘȧȟȔȞ
ǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȜȝ  ȔȕȢ ȓȞ ǡ ǘȢȗȢȟȰ ©ȣȜȬș ȡș ȣȢ
ȥȖȢǿȠȧȔȣȢȠȢȥȞȢȖȥȰȞȢȠȧªȡȔȖǻȦȰ©ǚȡșȁȘȔªȘȔȤȠȔȭȢ
©ȘȢȕȤȔªǻȣȢȡȔȬȢȠȧȡȔȣȜȥȔȡȔ©ȔȖȥșȦȔȞȜȥȠǻȩȢȖȜȡȔ
ȡȔȠȢȥȞȢȖȥȰȞȜȝȬȦȔȟȦªǨȥǻȠȁȠǭșȖȫșȡȞȢȥȦȔȖȜȦȰțȔ
ȣȤȜȞȟȔȘǥǖșȤȡȥȔȓȞȜȝȣȜȥȔȖȤǻȘȡȢȲȬȢȦȟȔȡȘȥȰȞȢȲ
ǧȔȞȜȠȚș©ȡȔȤȢȘȡȜȠǻȖșȟȜȞȜȠªȘȢȘȔǿǭșȖȫșȡȞȢȕȧȖ
ȕȜ©ǻȡȔȬǦȞȢȖȢȤȢȘȔ!ȓȞȕȜȝȢȗȢȡșțȕȜȟȔțȣȟȜȖȧ
ȟȔȦȜȡȰȔȣȢȦǻȠȠȢȥȞȢȖȭȜȡȔª  
ǢȔȖșȘșȡǻ ȥȧȘȚșȡȡȓ ȡȔȖȤȓȘ ȫȜ ȠȢȚȡȔ ȖȖȔȚȔȦȜ
ȖȣȢȖȡ ǻ ȦȢȫȡȜȠȜ ȝ ȥȟȧȬȡȜȠȜ țȢȞȤ ȥȦȢȥȢȖȡȢ ǦȞȢ
ȖȢȤȢȘȜ ǪȢȫȔ ǭșȖȫșȡȞȢ țȔ ȝȢȗȢ țǻțȡȔȡȡȓȠ ȘȜȖ
©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª  ȭș Ȗ ȘȜȦȜȡȥȦȖǻ ©ȥȣȜȥȧȖȔȖ
ǦȞȢȖȢȤȢȘȧª Ȗǻȡ ȘȢȖȢȘȜȦȰȥȓ ȖȜțȡȔȦȜ ȡș țȕȔȗȡȧȖ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻȥȖȢȗȢȖșȟȜȞȢȗȢȣȢȣșȤșȘȡȜȞȔ ȭșȤǻțȞǻȬȧȩȔ
ȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȧțȡȔȩȢȘȜȠȢȖȣǻțȡǻȬǻȝȣȢȖǻȥȦǻ©ǖȟȜțȡșȪȯª 
ǤȢȘȜȕȧǿȠȢ Ȗ ©ǤșȤșȘȠȢȖǻª ȝ ǻȡ ȥȣȤȢȭșȡǻ ȢȪǻȡȞȜ ǻ
ȤȢțȗȢȡȜȥȦǻ ȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓ Ǣș ȠȢȚȡȔ ȣȢȗȢȘȜȦȜȥȓ ǻț țȔȗ
ȢȪǻȡȞȢȲ ȥȦȔȡȧ ȥȧȫȔȥȡȢȁ ȣȢșȦȢȖǻ ȧȞȤ ȟȤȜ — ©Ȗȥǻ
ȘȤȲȞȧȲȦȰ Ȕ Ȗ ȡȔȥ ȔȡǻȦșȟșȡȰ ȡșȡȔȫș ȖȥǻȠ țȔȪǻȣȜȟȢª
ǢȔȥȣȤȔȖȘǻ Ȗ —Ȗǻ ȖȢȡȔ ȣȢȣȤȜ ȖǻȘȢȠǻ ȣșȤșȬȞȢȘȜ
ț ȕȢȞȧ ǻȠȣșȤȥȰȞȢȁ ȖȟȔȘȜ ȖȚș ȠȔȟȔ ȫȜȠȔȟǻ țȘȢȕȧȦȞȜ ǻ
ȔȞȦȜȖȡȢ ǻȡȤǻȫȭȢ—ȫșȤșțȢȦǻȥȔȠǻȣșȤșȬȞȢȘȜ—ȡș
ȦȔȞȔȞȦȜȖȡȢȓȞȕȔȚȔȡȢȝȠȢȗȟȢȕȜȕȧȦȜ ȡȔȕȜȤȔȟȔȥȜȟȧ
ȖȞȢȚȡȢȠȧȤȔțǻȥȣȤȔȖȚȡǻȝȁȁȩȧȘȢȚȤǻȖșȡȰȖȜțȡȔȫȔȟȔ
ȔȚȡǻȓȞȡșȘȢȖȢȟǻȣșȤșȥǻȫȡȔȣȢșțǻȓǣǤȥȰȢȟȓȞȧǭșȖ
ȫșȡȞȢȥȦȔȖȜȦȰțȔȖțǻȤșȪȰ
Ǣș ȠȔȖ ȣǻȘ ȥȢȕȢȲ ǼȤȧȡȦȧ ǻ ǭșȖȫșȡȞǻȖ țȔȞȜȘ ȤȢȥ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔȠ ȭȢ ȖȢȡȜ ȕȧȪǻȠȦȢ ©ȥȔȠǻ ȡǻȫȢȗȢ ȡș ȣȜ
ȬȧȦȰȣȢȥȖȢǿȠȧȔȦǻȟȰȞȢȣșȤșȖȢȘȓȦȰȦȔȝȦȢȫȢȤȦțȡȔ
ȣȢ ȓȞȢȠȧª — țȔȞȜȘ ȓȞȜȝ ȘȢ ȦȢȗȢ Ț ȞȤȜȫȧȭș ȞȢȡ
ȦȤȔȥȦȧǿ ț șȣǻȗȤȔȨȢȠ ȘȢ ©ǤșȤșȘȠȢȖȜª ȖțȓȦȜȠ ǻț
©ǠȜȩȔ ț ȤȢțȧȠȧª ǘȤȜȕȢǿȘȢȖȔ ǻ ȡȔȪǻȟșȡȜȠ ȓȞȤȔț ȡȔ
ȢȥȧȘ Țșȡȡȓ ȫȧȚȢȠȢȖȡȢȥȦǻ ǤȤȜ ȖȥȰȢȠȧ ȦȢȠȧ ȥȖȢȁȠ
ȣȔȨȢȥȢȠ ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ǻȘșȁ ȡȔȤȢȘȡȢȥȦǻ ȝ ȧȞȤ ȥȟȢȖȔ
©Ǩȁȩ>ȠȢȥȞȔȟǻȖ—ǥșȘ@ȡȔȤȢȘǻȥȟȢȖȢǻȧȡȔȥȡȔȤȢȘ

ǻ ȥȟȢȖȢª  țȔȥȔȘȡȜȫȜȠ ȡșȣȤȜȝȡȓȦȦȓȠ ȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȢȁ
©ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȭȜȡȜª ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ©ǤșȤșȘȠȢȖȔª ȠȔȟȔ
ȫȜȦȢȫȡǻȬșȥȞȔțȔȦȜȠȔȟȔȕȜȣȤȢȗȤȔȠȡșțȡȔȫșȡȡȓȘȟȓ
ȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȧȞȤȟȤȜȓȞȕȜȖȫȔȥȡȢȣȢȕȔȫȜȟȔ
ȥȖǻȦ ȔȘȚș ȖȣșȤȬș ȦșȞȥȦ ȕȧȟȢ ȢȣȧȕȟǻȞȢȖȔȡȢ ȧ ȤȢȥ
ȣșȤșȞȟȟȜȬșȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻȩ ǥȧȥȥȞȔȓȠȯȥȟȰ
ǔ ȔȖȢȤȜȗǻȡȔȟǻȝȭșȣǻțȡǻȬș ǖȯȟȢșǔ 
ǢȔȣȜȥȔȡȧ țȔ ȠǻȥȓȪȰ ȘȢ ȔȤșȬȦȧ Ȗ ȕșȤșț  Ȗ
ǦșȘȡșȖǻ Șș ǭșȖȫșȡȞȢ ȗȢȥȦȲȖȔȖ ȧ ȕȤȔȦǻȖ Ǖ ȦȔ Ƕ ǠȜ
țȢȗȧȕǻȖ ©ǤșȤșȘȠȢȖȧª ȠȢȚȡȔ ȖȖȔȚȔȦȜ ȥȣȤȢȕȢȲ ȥȖȢǿ
ȤǻȘȡȢȗȢ ȣǻȘȥȧȠȞȧ ȣȢșȦȢȖȜȩ ȤȢțȠȜȥȟǻȖ ȡȔ ȟǻȦ ȦșȠȜ ȡȔ
ȘȢțȔȥȟȔȡȫȢȠȧșȦȔȣǻȝȢȗȢȚȜȦȦȓȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻǤȤȢȦș—ț
ȣșȖȡȜȠțȔȥȦșȤșȚșȡȡȓȠǤǻȘȞȧȦȢȠțȢȤȧȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ
ȘȧȩȢȖȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǭșȖȫșȡȞȔȖȪșȝȣșȤǻȢȘȖȜțȤǻȖȔȡȡȓ
ȠȜȥȦȪȓ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȝȢȗȢ ǻȘșȝȡȢșȥȦșȦȜȫȡȢȁ ȦȔ ȡȔ
ȪǻȢȥȢȨ ȣȢȥȦȔȖȜ ȝ Ȣȥȓȗȡșȡȡȓ Ȫǻǿȁ ȣȢȥȦȔȖȜ ȠȧȥȜȠȢ
ȤșȦȤȢȥȣșȞȦȜȖȡȢ ȤȢțȬȜȤȜȦȜ ǻ ȦȢ ȥȧȦȦǿȖȢ ȣǻȘȥȧȠȞȢȖǻ
ȤȔȠȪǻȠȔȲȫȜȡȔȧȖȔțǻȣșȤșȘȧȥǻȠȣȢșțǻȁțȕ©ǧȤȜȟǻȦȔª
—  ǴȞ ȖǻȘȢȠȢ ȖȜȤǻȬȔȟȰȡȜȠȜ Șȟȓ ȁȩ ȥȣȤȓ
ȠȧȖȔȡȡȓȝȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻȥȦȔȟȜȦȓȚȞǻȖȤȔȚșȡȡȓȖǻȘȘȖȢȩ
ȣȢȘȢȤȢȚșȝȡȔȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧȞȢȟȜȦȔǨȞȤȔȁȡȔȭȢȡșȲ
ȣȢșȦ ȠȔȤȜȖ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ ȓȞȧ ȕȔȫȜȖ ȧ ȡȢȥȦȔȟȰȗǻȝȡȜȩ
ȣșȦ șȤȕ ȠȤǻȓȩ ǻ ȢȥȣǻȖȔȖ ȧ ȦȢȘǻȬȡǻȩ ȦȖȢȤȔȩ ȦșȣșȤ
țȕȟȜțȰȞȔȣȢȥȦȔȟȔȕșțȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢȥșȤȣȔȡȞȧȖȚȢȤ
ȥȦȢȞȜȩ ȞȔȤȦȜȡȔȩ ȞȤǻȣȢȥȡȜȪȰȞȢȁ ȡșȖȢȟǻ țȟȜȘȡǻȖ ȥȢȪ
ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻȟȲȘȥȰȞȢȁȡȜȪȢȥȦǻȝȢȟȚǻǗǻȘȦȖȢȤșȡȔ
ȩȧȘȢȚ ȥȟȢȖȢȠ ȧ ȥȧȫȔȥȡǻȝ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȟȢȭȜȡǻ ȝ
ȖȢȘȡȢȫȔȥȤȢțȠǻȭșȡȔȡȔyȥǻǻȥȦȢȤȫȔȥȧȥȧȠȡȔȣȔȡȢȤȔȠȔ
țȠȔȟȢȤȢȥǻȝȭșȡȢȗȢ©țȔȥȡȧȟȢȗȢªȧȞȤȜȦȢȗȢ©ȕȧȤ·ȓȡȢȠª
ǻ©ȪȖǻȟȟȲªǟȤȔȲ—ȖȤȔȚȔȲȫȜȝȟǻȦȘȢȞȧȠșȡȦȗǻȤȞȢȗȢ
ȤȢțȫȔȤȧȖȔȡȡȓȥȧȖȢȤȢȗȢȣȤȢțȤǻȡȡȓ
ǘȟȜȕȜȡȡȜȝ ȘȧȩȢȖȡȜȝ țȟȔȠ ȭȢ ȥȦȔȖȥȓ Ȗ ȤȢțȧȠǻȡȡǻ
ȣȢșȦȢȠ ȥȰȢȗȢȘșȡȡȓ ȝ ȠȜȡȧȖȬȜȡȜ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȝȢȗȢ ȤȢ
ȠȔȡȦȜȫȡǻȝǻȥȦȢȤǻȢȦȔȡȔȪǻȢȥȢȨȞȢȡȪșȣȪǻȁȖǻȘȦșȣșȤțȔȣ
ȟǻȘȡșȡȢȁȕȢȟǻȥȡȢȲȔȟșȚȜȖȟȲȭȢȲȡȔȪȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȢȲ
©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª ©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª ©ǦȢȡ — Ǩ
ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©ǘȢȗȢȟȲª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ©Ƕ
ȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª —ȪșȝțȟȔȠȘȔȖȥȓȖțȡȔȞȜȝȧȦșȠǻ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ©ǴȣȤȢțȤǻȖȔȦȜǦȦȔȖȣȢȦȤȢȩȧª—ȫȜȦȔǿȠȢ
Ȗ ȥȣȢȖǻȘȔȟȰȡǻȝ ȣȢșțǻȁ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª   ©ȫȔȘȢȠȘȜ
ȠȢȠª ȗǻȤȞȢȁ ȣȤȔȖȘȜ ȖȜȥȧȬșȡȢ ©ȥȟȰȢțȜ ȠȢȟȢȘǻȁª ©Ƕ
ȦșȣșȤ ȓ ȤȢțȕȜȦșǿ  ǦșȤȪș ȓȘȢȠ ȗȢȲ  Ƕ ȡș ȣȟȔȫȧ ȝ
ȡș ȥȣǻȖȔȲ  Ǖ ȖȜȲ ȥȢȖȢȲª ǤȢțȔ ȪȜȠ ȠȢȦȢȤȢȬȡȜȠ
ȖȜȦȦȓȠ ȡș țȕȔȗȡșȠȢ ȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȗȡǻȖȧ ȣȤȢȦȜ
©ȠȢȥȞȢȖȭȜȡȜªǻ©ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȭȜȡȜªȡȔȘȠǻȤȡȢȁȗȢȥȦȤȢȦȜ
ȝțȔȘșȤȜȞȧȖȔȦȢȥȦǻȢȪǻȡȢȞȖȜȥȟȢȖȟșȡȜȩȧ©ǤșȤșȘȠȢȖǻª
ȡǻ ȘȜȡȔȠǻȞȜ ȝȢȗȢ ȖȟȔȥȡȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ
ȣȢșȦȢȠ ȁȁ ©țȡȔȫȧȭȢȥȦǻ ! ȓȞ ȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȢȁ ȥȜȟȜ
țȘȔȦȡȢȁȣȤȢȦȜȥȦȢȓȦȜȘȧȩȢȖȡȢȠȧțȔȡșȣȔȘȧȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔª ǬȔȠȔȦȔǢ©ǘȢȗȢȟȲªǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗ
ǬȔȠȔȦȔǢǦ ǬșȤșțțȔȥȧȘȚșȡȡȓ©ȥȟǻȣȢȦȜª©ȗȟȧ
ȩȢȦȜª ȥȡȧ ȤȢțȧȠȧ ȝ ȥȧȠȟǻȡȡȓ ȦȜȩ ©ȟǻȤȡȜȞǻȖªȦȖȢȤ
ȪǻȖ ȘȜȖ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª  ȓȞǻ ȠȧȥȜȟȜ ȕȜ ȕȧȦȜ Ȕȟș

ǦǠǣǗǣ

ȡș ȥȦȔȟȜ ȕȧȘȜȦșȟȓȠȜ ȖǻȦȔȟȰȡȜȩ ȥȜȟ ǻ ȥȔȠȢȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ
ȡȔȪǻȁȡȔȞȤșȥȟȲȖȔȖȥȓȬșȖȫȖșȞȦȢȤȤȢțȖȜȦȞȧȧȞȤȟȤȜ
țȔȘȔȖȔȟȢȥȓȁȝȖȜȥȢȞȧȘȧȩȢȖȡȧȣȟȔȡȞȧ
ǜȕ©ǧȤȜȟǻȦȔªțȔȥȖǻȘȫȧȖȔȟȔȖȜȖșȤȬșȡȡȓȣȢșȦȢȖȢȗȢ
ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ șȥȦșȦȜȫȡȢȗȢ ȝ șȦȜȫȡȢȗȢ ȣȢȬȧȞȧ Ȗ ȘȢ
țȔȥȟȔȡȫȜȝ ȣșȤǻȢȘ ȘȢȠǻȡȔȡȦȢȲ ȓȞȢȗȢ ȕȧȖ ȘȖȢǿȘȜȡȜȝ
ȣȤȢȪșȥȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓȥșȕșȖȧȞȤǦȟȢȖǻȝȧȞȤǦȟȢȖȔȓȞ
ȦȔȞȢȗȢǗȢȘȡȢȫȔȥțȕǻȤȞȔȖǻȥȦȧȖȔȟȔȡȔȥȦȔȡȡȓȡȢȖȢȗȢșȦȔȣȧ
ȖȜȥȩǻȘȡȢȗȢȘȧȩȢȖȡȢȗȢȤȧȩȧǭșȖȫșȡȞȔ—ȖǻȘțȖȜȫȔȝȡȢȗȢ
ȩȢȫȔ ȥȣȢȖȡșȡȢȗȢ ȡșȔȕȜȓȞȢȁ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁ ȡȔȣȤȧȗȜ
ȦȔ ȘȤȔȠȔȦȜțȠȧ  ȕȧȦȦȓ ȖǻȘ ȣȤȢȨȔȡȡȢȗȢ ȣȢȖȥȓȞȘșȡȡȓ
ȘȢ șȞțȜȥȦșȡȪǻȁ ȔȕȢ țȔ ȖȜȤȔțȢȠ Ǧ ǟ·ǿȤȞșǼȢȤȔ
©ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȗȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓª țȔ ȧȠȢȖ ȓȞȢȗȢ ȦǻȟȰȞȜ ȝ
ȠȢȚȟȜȖǻȘȟȓȟȲȘȜȡȜȣȢȖȡȔȔȖȦșȡȦȜȫȡǻȥȦȰǻȥȖȢȕȢȘȔ
ǶȘȢȟȓȡșțȔȕȔȤȜȟȔȥȓȥȦȖȢȤȜȟȔȣȢșȦȢȖǻȦȔȞǻȧȠȢȖȜ
ȔȟșȪǻȡȢȲȥȦȔȟȔȖȦȤȔȦȔȖȢȟǻǧȤȔȗǻȫȡȔȔȣȢȤǻȓȣȢȟȓȗȔȟȔ
ȖȦȢȠȧȭȢȖȜȕȢȤȲȖȔȦȜȥȖȢȕȢȘȧǭșȖȫșȡȞȢȖǻȘȢȖșȟȢȥȓ
ȖȠșȚȢȖǻȝȥȜȦȧȔȪǻȁ ȡșȖȢȟǻǚȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȧ©ȣȤȢȥȦȢȤǻȡȰª
ȞȔțșȠȔȦȧ ȝ țȔȥȟȔȡȡȓ ȠȔȤȞȧȖȔȟȜ ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ ȤȢțȣȔȫ
ȦȓȚȞǻ ȥȧȠȡǻȖȜ ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȕșțȡȔȘǻȝȡȢȁ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ȣȢȞȜȡȧȦȢȥȦǻ Ȗ ȔȕȥȧȤȘȡȢȠȧ ȥȖǻȦǻ ©ȡșȥȣȤȔȖȚȡȰȢȗȢ
ǻȥȡȧȖȔȡȡȓª ǧȢȚ ȡș ȘȜȖȡȢ ȭȢ ȦșȣșȤ ©ȡȔ ȘȤȧȗȢȠȧ
ȕșȤșțǻ ȖǻȘȫȔȲª ǛǤ ǦȔȤȦȤ  Șș ©țȟȔ ȘȢȟȓª ȓȞȢȁ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȭș ȡșȘȔȖȡȢ ȧ ȖǻȘȫȔȁ țȡșȘȢȟșȡȢȥȦǻ ȣȤȢȥȜȖ
Șȟȓ ȥșȕș Ȗ ǖȢȗȔ ©ǡȜȡȔȲȦȰ Șȡǻ ȠȜȡȔȲȦȰ ȡȢȫǻª 
ȥȦȔȟȔ ȚȢȤȥȦȢȞȢȲ ȤșȔȟȰȡǻȥȦȲ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻ ȟǻȤȜȪǻ
ȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȞȢȟȜ ȩȢȫȔ ȝ ȡșȟșȗȞȢ ȦȔ ©Ȗȥș
ȦȔȞȜ ȓȞȢȥȰ ȚȜȟȢȥȰª — ȠȢȦȜȖȜ ȦȧȗȜ ȝ ȘȧȬșȖȡȢȁ
ȗǻȤȞȢȦȜȡȜȡǻȡȔȕȧȖȔȲȦȰțȔȗȢȥȦȤșȡȢȦȤȔȗǻȫȡȢȗȢȥșȡȥȧȝ
țȔȕȔȤȖȟșȡȡȓ ©ǗȡșȖȢȟǻȦȓȚȞȢȩȢȫȔȝȖȢȟǻª©ǢșȗȤǻǿ
ȥȢȡȪș ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª ©ǦȔȠȢȠȧ ȫȧȘȡȢ Ǖ Șș Ț ȘǻȦȜȥȰ"ª
©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª ©ǙȢȕȤy ȧ ȞȢȗȢ ǿ ȗȢȥȣyȘȔª
©ǡȢȖțȔȣȢȘȧȬȡșȢȥȦȧȣȜȟȜª©ǶțȡȢȖȠșȡǻȡșȣȤȜȖșțȟȔª
©ǗȡșȖȢȟǻȖȥȔȠȢȦǻȡșȠȔǿª©ǜȔȤȢȥȟȜȬȟȓȩȜȦșȤȡȔȠȜª
©ǡȜȖȢȥșȡȜȦȔȞȜȣȢȩȢȚǻª 
ǤȤȜȤȢȘȡȔȤǻȫȪșȞȜȘȔǿȣȢȩȠȧȤȜȝȖǻȘȥȖǻȦȡȔȣȢșȦȢȖǻ
ȤȢțȠȜȥȟȜ ȣȤȢ ȥȖȢȲ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǨȚș ȣșȤȬȔ țȗȔȘȞȔ
ȣȤȢ ȡșȁ Ȗ ȞȔțșȠȔȦȡȢȠȧ ȪȜȞȟǻ ©Ǣ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȧª 
ȣșȤșȝȡȓȦȔ ȗȟȜȕȢȞȜȠ ȤȢțȫȔȤȧȖȔȡȡȓȠ ǻ țȡșȖǻȤȢȲ ǢȔ
ȦȟǻțȔǼȤȔȦȢȖȔȡȜȩȖǻȞȢȡ©ȘȖșȤșȝȡȔȞȟȲȫțȔȠȞȡȧȦȜȩª
ȡșȘȔȖȡǻȣȢșȦȜȫȡǻ©ȥȟȰȢțȜªȥȟȢȖȔȖȜȘȔȲȦȰȥȓȡǻȞȫșȠȡȜȠȜ
©ȢȘȕȧȦȜȠȜªȝ©ȣȢȩȢȖȔȡȜȠȜªǙȔȤȠȔȭȢȦȜȩ©ȞȤȜȖȔȖȜȩ
ȦȓȚȞȜȩȥȟȰȢțªȕȔȗȔȦȢȣȤȢȟȜȟȢȥȓȡȔȚȜȦȦǿȖșȣȢȟș—Ȫș
ȕȔȫȜȦȰȥȓȦșȣșȤ©ȠȔȤȡȜȠªȕșțȣȟǻȘȡȜȠ©ǪȢȫȕȜȤȧȦȔ
ǕȦȢȡǻȫȢȗȢȡșțǻȝȬȟȢªǧȔȞȥȔȠȢ©țȟȢȲªȣȢȥȦȔǿȥȟȔȖȔ
ȞȢȦȤȔ ȖȜȓȖȜȟȔȥȓ țȤȔȘȟȜȖȢȲ ȝ ©ȡșȣȢȦȤșȕȡȢȲª ȓȞ ©ȧ
ȬȜȡȞȧ ȣȢȞȤȜȦȞȔª ȁȝ ©ȢȘȡȔȞȢȖǻȥǻȡȰȞȢª ȞȢȗȢ ȞȢȩȔȦȜ
ȖǻȦȔȦȜ—ǦȢȞȤȔȦȔȫȜǢșȤȢȡȔǶȤȢȘȔǟȔȁȡȔȫȜǪȤȜȥȦȔ
©11—ǣȘȧȠȜȠȢȁǣȥȟȔȖȢțȟȔȓª 
ǤȤȢȦșȦȧȦȦȔȞȜȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓȪǻȟȞȢȠǻȡȠȢȦȜȖ—
ȡșȥȞȢȤșȡȢȥȦǻ ȥȣȤȢȦȜȖȧ ȖȢȤȢȚȜȠ ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȠ țȔȗȤȢțǻ
țȡșȢȥȢȕȟșȡȡȓ ȠȢȤȔȟȰȡȢȁ ȥȔȠȢȡșȗȔȪǻȁ ©ǟȔȤȔȲȥȰ
Ƞȧȫȧȥȓ Ȕȟș ȡș ȞȔȲȥȰª Ǿ ǢȔȩȟǻȞ țȔȧȖȔȚȧǿ ȭȢ
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©ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔȞȜ ȢȩȢȣȟȲȖȔȟȜ ȣȢȞȔȓȡȡǻ
ȡȔȥȦȤȢȁªȖǻȡȞȔȤȦȔȖȥșȕșțȔȦșȭȢȡșȘȢȥȦȔȦȡȰȢȬȔȡȧȖȔȖ
ȥȖȢȲ ȖȢȟȲ ȡș țȕșȤǻȗ ȁȁ ȡȔȤǻȞȔȖ ǻ ȡȔ ȥșȕș țȔ ȟǻȦ
ȠȔȤȡȢȥȟȔȖȥȦȖȢǻȡȔ©ȣȢȗȔȡȜȩªȣȢțǻȤȡȜȩȣȤȜȓȦșȟǻȖțȔȦș
ȭȢȣȢȦȧȤȔȟȜ©ȣȜȥȔȦȰǤȢȗȔȡǻȖǻȤȬǻȡȔȧȫȜȟȜª ©ǬȜȦȢ
ȡșȘȢȟȓȦȔȡșȖȢȟȓª ȤȔȘȜȖȘȤȧȗȢȖǻȢȥȦșȤǻȗȔȦȜȥȖȢȁȩȘǻȦșȝ
ȢȘ ȖǻȤȬȧȖȔȡȡȓ ȔȕȜ ȁȠ ȡș ȘȢȖșȟȢȥȓ ȣȢȦǻȠ ©ȞȔȤȔȦȜȥȰª
©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª  ǙȢȥȟǻȘȡȜȞ ȢȪǻȡȲǿ ȣȢȘǻȕȡǻ
șȣǻțȢȘȜȓȞȖȜȓȖȜ©ȣȢȞȔȓȡȡȢȁȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻª©ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȁ
ȣȢȦȤșȕȜª ȔȠȢȚșȝȤȢțȗȧȕȟșȡȢȥȦǻȩȖȜȟȜȡȡȢȁȟȲȘȥȰȞȢȁ
ȥȟȔȕȞȢȥȦǻ" —ȦǻȟȰȞȜȡșȞȔȓȦȦȓ©ȣșȤșȘȠȜȞȢȟȔȁȖȥȰȞȜȠ
ȤșȚȜȠȢȠȤȢȥǻȝȥȰȞȜȠȪȔȤȜțȠȢȠªȦǻȟȰȞȜȡșȣȤȜȠȜȤșȡȡȓ
țȡȜȠ ȘȜȖǢȔȩȟǻȞǾǦ— ǢǻȞȢȠȧȞȤǻȠǖȢȗȔ
ȡș ȘȔȡȢ ȢȥȧȘȜȦȜ ȣȢșȦȔ țȔ ©ȘǻȟȔ ! ȡȔ țșȠȟǻª țȔ Ȧș
ȭȢ ȡȔȤȢȘȚșȡǻ ȡȜȠ ©ȘǻȦȜªȥȟȢȖȔ ©ȗȡǻȖȜȟȜª ǞȢȗȢ ȡȔ
ǢȰȢȗȢ©ȥȦȜȘ!ȣȢȡșȥȟȜª ©ǣȘȜȡȧȘȤȧȗȢȗȢȣȜȦȔǿȠª 
Ǖ ǻț țșȠȡȜȠ ȔȕȥȧȤȘȡȜȠ ǻȠȣșȤȥȰȞȜȠ ȥȖǻȦȢȠ ȞȢȡȨȟǻȞȦ
ǭșȖȫșȡȞȔȕȧȖȗșȦȰȡșȣȤȜȠȜȤșȡȡȜȝȥȔȠșȪșȝȞȢȡȨȟǻȞȦ
ȖȜțȡȔȫȔȖ ȘȢȞȢȡșȫȡǻȥȦȰ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȗȢ ȖȜȕȢȤȧ Ȗ
ȠșȚȢȖǻȝ ȥȜȦȧȔȪǻȁ Ƕ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș ȧȩȜȟȜȖȥȓ ȖǻȘ ȦȔȞȢȗȢ
ȖȜȕȢȤȧ—ȠȢȤȔȟȰȡȜȝȥȣȤȢȦȜȖȥȦȔȖǿȘȜȡȢȲțȔȣȢȤȧȞȢȲ
țȕșȤșȚșȡȡȓ ȥȔȠȢȗȢ ȥșȕș ȥȖȢǿȁ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ǻȘșȡȦȜȫȡȢȥȦǻ
ȝȦȖȢȤȫȢȁȥȖȢȕȢȘȜȔȖǻȤȬȧȖȔȡȡȓ—ȣȢȣȤȜȖȥǻȥȧȠȡǻȖȜ
ȝȖȔȗȔȡȡȓ—ǿȘȜȡȢȠȢȚȟȜȖȢȲțȔȦȜȩȧȠȢȖ ǻȣȤȜȦȢȠȧ
ȣȤȜȤȢȘȡȢȲȢȤȗȔȡǻȫȡȢȲȘȟȓȡȰȢȗȢ ȨȢȤȠȢȲȖȜȤȔȚșȡȡȓ
ǻȖȦǻȟșȡȡȓȪȰȢȗȢȥȣȤȢȦȜȖȧ
ǮȢ ȦșȠȔ ȣȢșțǻȁ ȣȜȥȰȠșȡȥȦȖȔ ȡȔȕȧȖȔǿ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔțȔȥȟȔȡȫȢȗȢȣșȤǻȢȘȧȘȢȠǻȡȔȡȦȡȢȗȢțȖȧȫȔȡȡȓǻ
țȡȔȫșȡȡȓȖȣȔȘȔǿȖȢȞȢȣȢȤǻȖȡȓȡRțșȦȔȣȢȠȣȢȣșȤșȘȡǻȠ
ȡȔȖǻȦȰ ȧ ȥȧȦȢ ȞǻȟȰȞǻȥȡȢȠȧ ȤȔȞȧȤȥǻ Ȥǻȫ ȓȥȡȔ Ȫșȝ ȣȢ
ȞȔțȡ ȜȞ ȡș ȠȢȚș ȕȤȔȦȜȥȓ țȔ ȖȜȤǻȬȔȟȰȡȜȝ ȦȔ ȣȢțȔ
ȥȧȠȡǻȖȢȠǻȖǻȡȣȢȥȖȢǿȠȧȣȤȢȠȢȖȜȥȦȜȝǤȤȢȦșȗȢȟȢȖȡș
țȖȜȫȔȝȡȢȚȖǻȡȬȢȠȧǜȠǻȡȜȟȜȥȓȚȜȦȦǿȖȜȝȞȢȡȦșȞȥȦ
ȤȢȟȰ ǻ ȠǻȥȪș ȥȟȢȖȔ ©ȖǻȤȬȧȖȔȡȡȓª Ȗ ȪȰȢȠȧ ȡȢȖȢȠȧ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻ — țȠǻȡȜȟȜȥȓ Ȗ ǿȘȜȡȜȩ ȠșȦȔȦșȠȔȦȜȫȡȜȩ
ȤȔȠȪȓȩ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔǻȥȠȜȥȟǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȟǻȦȘȜȥȞȧȤȥȧ
ǢȔ ȣșȤȬȢȠȧ ȖǻȘȦȜȡȞȧ ȝȢȗȢ ȢțȡȔȫȧȖȔȟȜ ȘȜȡȔȠǻȞȔ ȣȢ
ȬȧȞ ȖȜȥȩǻȘȡȜȝ Ȥȧȩ — ȢȘ ©ǤșȤșȕșȡȘǻª ȫșȤșț ȖȥȦȧȣ
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȘȢ©ǧȤȰȢȩȟǻȦªȢȘȞȢȕțȔȤȥȰȞȢȞȢțȔȪȰȞȢȁ
ȤȢȠȔȡȦȜȞȜ ȘȢ ȨȢȤȠȧȟȜ ©ȡȔȤȢȘ ǻ ȥȟȢȖȢª ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ
ȟǻȦȘȜȥȞȧȤȥȜȖȡș ȣȢȟș ȣșȤǻȢȘȧ ȔȤșȬȦȧ ȝ ȢȥȢȕȟȜȖȢ
țȔȥȟȔȡȡȓ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȖǻȘȡȢȥȡȢ țȔȠȞȡșȡȧ ȣȤȢȥȦȢȤǻȡȰ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȔȡȧǻȖȤǻȖȡȢȖȔȚșȡȧȥȦȢȥȧȡȞȔȠȜȥȧȗȢȟȢȥȡȢȥȦǻ
ȦȔ ȖțȔǿȠȢȘȢȣȢȖȡșȡȡȓ ȥȜȥȦșȠȧ ȣȤȢȕȟșȠȡȢȦșȠȔȦȜȫȡȜȩ
ȖȧțȟǻȖ ȔȕȢ ȥȦȤȧȠșȡǻȖ ȔȕȢ ȞȢȠȣȟșȞȥǻȖ  ȭȢ ȁȩ — ǻț
ȣșȖȡȢȲ ȧȠȢȖȡǻȥȦȲ — ȠȢȚȡȔ ȢțȡȔȫȜȦȜ ȓȞ ȠȢȤȔȟȰȡȢ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝǻȥȢȪȡȔȪǻȢȥȢȨȥȰȞȜȝ
ǢȔ ȤǻȖȡǻ ȣȢșȦȜȞȜ ȖȜȓȖȡȲȲȦȰȥȓ ȦȔȞȢȚ ȖǻȘȠ ǻȡ
ȡȢȥȦǻ ȠǻȚ ȘȖȢȠȔ șȦȔȣȔȠȜ ȟǻȦ ȘȜȥȞȧȤȥȧ ǢȔ ȣșȤȬȢ
Ƞȧ ȣȤșȖȔȟȲȲȦȰ ȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻ ©ȖǻȘȞȤȜȦǻª ȨȢȤȠ Ȝ —
ȘșȞȟȔȤȔȪǻȓ ȣȢȥȟȔȡȡȓ ȣȢȟșȠǻȞȔ ȦȢȭȢ ȡȔ ȘȤȧȗ Ȣ
Ƞȧ ȣșȤșȖȔȚȔǿ șȠȢȪǻȝȡȢȟǻȤȜȫȡș ȡȔȫȔȟȢ ȖȦǻȟșȡș Ȗ
ȚȔȡȤȢȖȢȠȧ ȥȦȜȟȰȢȖȢȠȧ ǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡȢȠȧ ȤȢțȠȔȁȦȦǻ
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ȚȧȤȟȜȖȜȝ ȥȣȢȗȔȘȠșȘȜȦȔȪǻȓ ȥȣȢȖǻȘȔȟȰȡȔ ȤȢțȠȢȖȔ
ț ȘȔȟșȞȜȠ ȘȤȧȗȢȠ ©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª  ȔȕȢ ț
©ȘȧȬșȲ ȥȖȓȦȢȲª ȣȢȕȤȔȦȜȠȔȣȢșȦȔ ©ǡșȡǻ țȘȔǿȦȰȥȓ
ȓ ȡș țȡȔȲª  ȥȔȠȢȔȡȔȟǻț ȥȔȠȢȢȪǻȡȞȔ ȥȔȠȢǻȤȢȡǻȓ
ȤȢțȠ
 ȜȥȟȜ ȡȔȘ ȠȢȦȜȖȔȪǻȓȠȜ ȥȣȢȡȧȞȔȠȜ ȝ ȠșȦȢȲ ©ȣȜ
ȥȔȡȡȓª ǻ Ȧ ǻȡ ©ǕȖȦȢȤª ǻ ©ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝª ȧ ȦȔȞȜȩ
ȣȢșțǻȓȩțȟȜȦǻȖȢȘȜȡȢȕȤȔț©ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȝșȠȢȪǻȝȡȢ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȥȞȟȔȘª ǻ ©ȣȢȕȧȦȢȖȢȕǻȢȗȤȔȨǻȫȡȔ ȞȢȡ
ȞȤșȦȡǻȥȦȰª ȓȞȢȗȢ ȣȢțȡȔȫșȡȢ ȤȜȥȔȠȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ ȘȜȖ ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ Ǧ   ǜȤȢțȧȠǻȟȢ
ȥȟȢȖȔ ©ȣȤșȖȔȟȲȲȦȰª ǻ ©ȣșȤșȖȔȚȔȲȦȰª ȡș ȦȢȦȢȚȡǻ
ȡșȣȢȘǻȟȰȡȢȠȧ ȘȢȠǻȡȧȖȔȡȡȲ ǗȜȤȔțȡȢ ȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡș ȡȔ
ȫȔȟȢȣȤȜȥȧȦȡǿȖȤȔȡȡȰȢȠȧȟǻȤȢșȣȢȥǻǭșȖȫșȡȞȔ ȩȢȫȔ
ȕ ȧ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª  ȧ ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ Ȗ ȝȢȗȢ ȦȢȘǻȬȡǻȩ ȟǻȦ
ȠȔȡǻȨșȥȦȔȩ ǻ ȣȢȟșȠǻȫȡȜȩ ȖǻȘȥȦȧȣȔȩ Ȕ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȡș
ȥȟǻȘ țȔȕȧȖȔȦȜ ȣȤȢ ȡȔȓȖȡǻȥȦȰ ȣȜȦȢȠȢ ȟǻȦ ȞȢȠȣȢȡșȡȦȔ
ȥȞȔȚǻȠȢȖ©ǫȔȤȓȩª©ǡȔȤȜȡǻªȔȕȢ©ǢșȢȨǻȦȔȩªǣȦȚș
ȝȘșȦȰȥȓȣȤȢȔȞȪșȡȦȜȣȤȢȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȜȩ
ȥȞȟȔȘȢȖȜȩȧȤǻțȡȜȩȦșȞȥȦȔȩ
Ǚȟȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȘȜȥȞȧȤȥȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȡșȖȢȟȰȡȜ
ȫȜȩ ȟǻȦ ȖȟȔȥȦȜȖȔ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȰ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȘȧȠȞȜ
ȡȔ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ©ȖǻȤȬȧȖȔȡȡȓª ȓȞ ȗȟȜȕȢȞȢȁ ȘȧȩȢȖȡȢȁ
ȣȢȦȤșȕȜ țȔȣȢȤȧȞȜ ȥȔȠȢȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ țȕș
ȤșȚșȡȡȓȥȔȠȢȦȢȦȢȚȡȢȥȦǻțȔșȞȥȦȤșȠȔȟȰȡȜȩȧȠȢȖ©ȡș
ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȗȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓª ©Ǣș Șȟȓ ȟȲȘșȝ Ȧǻǿȁ ȥȟȔȖȜ 
ǡșȤșȚȔȡǻȦȔȞȧȫșȤȓȖǻǣȪǻȖǻȤȬǻȖǻȤȬȧȲȓǙȟȓȥșȕș
ȕȤȔȦǻȓ ȠȢȓª — țǻțȡȔǿȦȰȥȓ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝ ȣȢșțǻȁ ©Ǣș
Șȟȓ ȟȲȘșȝ Ȧǻǿȁ ȥȟȔȖȜª ǞȢȠȧ ©ȟșȗȬȔǿ Ȗ ȡșȖȢȟǻª Ȗǻȡ
©ȤȔȘȜȝ!ǻȖșȥșȟȜȝªȖǻȘȥȔȠȢȗȢȣȤȢȪșȥȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȞȢȟȜȥȟȢȖȔ©ȥȦșȟȓȦȰȥȓȡȔȣȔȣșȤǻǤȟȔȫȧȫȜȥȠǻȲȫȜȥȰ
ǡȢȖȦǻȘǻȦȜǶȤȔȘȧȲȦȰǣȘȜȡȢȞȧȘȧȬȧǨȕȢȗȧȲǠȲȕȢ
ȠșȡǻǠȲȕȢȠșȡǻțȡȜȠȜªǢȔȫȧȚȜȡǻȖ©ȣȢȠȔȤȡǻȟǻȝª
©ȞȜȡȧȦǻȝǖȢȗȢȠªȣȧȥȦșȟǻȡșȖȢȟȰȡȜȫȢȗȢȚȜȦȦȓȟȲȘȜȡǻ
ȥȣȤȔȗȟǻȝ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȗȢ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ țȖǻȤșȡȡȓ ©ȩȢȫșȦȰȥȓ
ȥȣȢȖǻȘȔȦȜȥȰ  ǦșȤȪș ȤȢțȣȢȖȜȦȜª — ȦȢȘǻ ȣȤȜȩȢȘȜȦȰ
ȣȢșțǻȓ ©ȘȧȠȜ ȘȧȬȧ ȢȥǻȘȔȲȦȰ  Ƕ ȞȔȣȔȲȦȰ ȥȟȰȢțȜª
ȢȩȢȟȢȟȔȘȧȬȔȡȔȫșȖǻȘȠșȤțȔǿ©ǻȩȢȫșȦȰȥȓǖȢȚșȠȜ
ȟȜȝǴȞȩȢȫșȦȰȥȓȚȜȦȜǶȟȲȕȜȦȜǧȖȢȲȣȤȔȖȘȧǶ
ȖșȥȰȥȖǻȦȢȕȡȓȦȜª ©ǡȜȖȢȥșȡȜȦȔȞȜȣȢȩȢȚǻª 
ǛȜȦȦǿȖǻ ȤșȔȟǻȁ țȖǻȥȡȢ ȡș ȘȔȲȦȰ țȔȕȧȦȜ ȣȤȢ ©ȖȜ
ȥȢȫȔȝȬȧªțȔȕȢȤȢȡȧ©ȣȜȥȔȦȜȝȠȔȟȲȖȔȦȜªǭșȖȫșȡȞȢ
ȫǻȦȞȢ ȧȥȖǻȘȢȠȟȲǿ ȭȢ ȣȢȦȔȝȞȜ ©ȠșȤșȚȔȫȜª ȝ ©ȡȔ
ȫȜȡȓȲȫȜªȖǻȤȬȔȠȜțȔȩȔȟȓȖȡȧȞȡȜȚȞȧȖǻȡȥȔȠȥȢȕǻȞȧǿ
ȞȔȝȘȔȡȜ ©ǴȞȪǻȘȢȕȤȢȘǻȁȘȢțȡȔȲȦȰª ȦȔȖǻȘȠȢȖȜȦȜȥȓȖǻȘ
ȣȢșțǻȁȡșȠȢȚșǻȡșȩȢȫș©ȖȚșȚȡșȩȔȝȩȢȫȤȢțǻȣȡȧȦȰ
Ǖ ȓ ȕșț ȖǻȤȬǻ ȡș ȧȟșȚȧª ©ǢșȡȔȫș ȥȦșȣȢȠ ȫȧȠȔȞȜª 
ǤȢșȦ ȤȢțȠǻȤȞȢȖȧǿ ȡȔȘ ȡșțȕȔȗȡșȡȡȢȲ ȦȔȁȡȢȲ ȥȟȢȖȔ
©Ǣȧ ȭȢ ȕ țȘȔȖȔȟȢȥȓ ȥȟȢȖȔ  ǦȟȢȖȔ ȦȔ ȗȢȟȢȥ —
ȕǻȟȰȬ ȡǻȫȢȗȢª ȡȔȘ ȝȢȗȢ ȠǻȥȦȜȫȡȢȲ țȘȔȦȡǻȥȦȲ ȖȞȧȣǻ
ț ȠșȟȢȘǻǿȲ ȖǻȘȚȜȖȟȲȖȔȦȜ ȡșȚȜȖș ȢȘȧȩȢȖȟȲȖȔȦȜ
ȕșțȘȧȩȢȖȡș ȡȔȘȔȖȔȦȜ ȘȧȬșȖȡȜȩ ȥȜȟ ǻ ȖǻȤȜ ©Ǖ ȥșȤȪș
ȕ·ǿȦȰȥȓ — ȢȚȜȖȔ  ǴȞ ȁȩ ȣȢȫȧǿ ǜȡȔȦȰ ȢȘ ǖȢȗȔ  Ƕ
ȗȢȟȢȥ ȦȢȝ ǻ Ȧǻ ȥȟȢȖȔ  ǶȘȧȦȰ ȠșȚ ȟȲȘȜª ©Ǣȧ ȭȢ ȕ
țȘȔȖȔȟȢȥȓȥȟȢȖȔª 

©ǤȜȥȔȡȡȓª ȢȦȚș ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȫȜȡȡȜȞ ȠȢȖȜȦȰ ȕȜ
ȣȥȜȩȢȞȢȠȣșȡȥȔȦȢȤȡȜȝ ȣȤȜȡȢȥȓȫȜ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȡȔȦȧȤǻ
ȦȔȞș ȡșȢȕȩǻȘȡș ȁȝ țȔȘȢȖȢȟșȡȡȓ ȦȖȢȤȫȜȩ ǻȡȦșȡȪǻȝ
ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȝ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȞȔȦȔȤȥȜȥȧ ȖȢȡȢ
ȦȜȠ ȥȔȠȜȠ ȢȕșȤǻȗȔǿ ȘȧȬȧ ȖǻȘ ȥȣȧȥȦȢȬȟȜȖȢȁ ȕșțȡȔȘǻȁ
ȓȦȤȜȥȦȢȁ ȗȤȜțȢȦȜ ȢțȟȢȕȟșȡȢȥȦǻ ȡȔ ȟȲȘșȝ ǻ ȘȢȟȲ ȪȜȩ
ȥȟȜȖș ȡșȧȡȜȞȡȜȩ ȥȧȣȧȦȡȜȞǻȖ ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ ǜȘȔȖȔȟȢȥȰ
ȕȜ ȡșȠȢȚȟȜȖȢ ȧȦȤȜȠȔȦȜȥȓ ȖǻȘ ȢȕȤȔțȜ ȝ țȟȢȕȜ ©ǴȞ
Țș Ȧșȕș ȡș ȣȤȢȞȟȜȡȔȦȰ  ǠȧȞȔȖȔȓ ȘȢȟș"ª țȔ Ȧș ȭȢ
țȡǻȖșȫȜȟȔ ȚȜȦȦȓ ȞȜȡȧȟȔ ©ȔȚ țȔ ǨȤȔȟª ȧ ȣȧȥȦșȟȲ Ȗ
ȡșȖȢȟȲȓȞȡșȞȟȓȥȦȜȝ©ȟȲȘșȝțȔȦșȭȢȕȡȔȥțȡȔȟȜǧȔ
ȡȔȥȬȔȡȧȖȔȟȜªǕȟșǭșȖȫșȡȞȢȦȔȞȧȥȣȢȞȧȥȧȖǻȘȞȜȘȔǿ
ȭȢ ȕǻȟȰȬș ȗȢȖȢȤȜȦȰ ȣȤȢ ȡșȁ — țȖșȤȡǻȠ ȧȖȔȗȧ — Ȗ
ȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ ȥȔȠȢǻȤȢȡǻȁ ȞșȣȞȧȖȔȡȡȓ ȡȔȘ ȥȢȕȢȲ ȘȢȟȓ
©ȞȜȡȧȟȔȠȔȟȢȗȢª©ǕȖȢȡȢȧȕȢȗșǡȢȟȢȘșǿȥȜȖȢȧȥșª 
ȖǻȡȕȢȘȢȕȤșțȡȔǿțȔȭyȥȦȤȔȚȘȔǿȦȢȠȧȡșțȖȜȡȧȖȔȫȧǿ
ȡǻȟȲȘșȝȡǻȘȢȟȲ©ǢșȣȤȢȞȟșȡȧȚȦșȕșȘȢȟșǕȕȧȘȧ
ȩȢȖȔȦȜȥȰǜȔȖȔȟȔȠȜǧȔȡȜȭșȫȞȢȠǖȧȘȧȖǻȤȬȧȖȔȦȜª
©ǕȡȧȠȢțȡȢȖȧȖǻȤȬȧȖȔȦȰª 
ǤȢȘǻȕȡǻȠȢȦȜȖȜȣȤȢȝȠȔȲȦȰǻǻȡȣȢșțǻȁȦȜȩȟǻȦ©ǧȢ
ȦȔȞǻȓȦșȣșȤȣȜȬȧª©ǦȔȠȢȠȧȫȧȘȡȢǕȘșȚȘǻȦȜȥȰ"ª
©ǠȲȘșȝ ǻ ȘȢȟȲ ȣȤȢȞȟȜȡȔȦȰ  Ǣș ȖȔȤȦ ǿȝȕȢȗȧª 
ǢǻȞȧȘȜȡșȘǻȦȜȥȓȖǻȘȥȧȠȧȝȗǻȤȞȢȦȜȕȢ©ȞȔȟȔȠȧȦȡȜȠȜ
ȕȢȟȢȦȔȠȜ  ǡșȚ ȕȧȤ·ȓȡȔȠȜª ȦșȫȧȦȰ ȤȢȞȜ Ȗ ȡșȖȢȟǻ
ȢȕȞȤȔȘȔȲȫȜ ©ȦșȠȡȧ ȞȢȠȢȤȧª ȘȧȬǻ ȝ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȕșț
ȣȢȖȢȤȢȦȡȢțȔȕȜȤȔȲȦȰǿȘȜȡș©ȘȢȕȤȢª—ȡșȤșȔȟǻțȢȖȔȡǻ
ȦȖȢȤȫǻȣȢȦșȡȪǻȁȡșȡȔȣȜȥȔȡǻȖǻȤȬǻ©ȡșțȤȜȠǻȁȥȞȤȜȚȔȟǻª
ǾȘȜȡȜȠȣȢȤȓȦȧȡȞȢȠțȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓțȔȣȢȖǻȘȰȖǻȤȡȢȥȦǻȥȢȕǻ
ȥȔȠȢȠȧLȥȖȢǿȠȧȡșțȤȔȘȟȜȖȢȠȧȣȢșȦȜȫȡȢȠȧȥȟȢȖȧ©ǢȔ
ȥȦșȣȡȔȠȢȤșȣȢȘȜȖȟȲȥȰǜȗȔȘȔȲȘșȭȢțȔȥȣǻȖȔȲǧȔ
ȝ țȡȢȖ ȠșȤșȚȔȦȰ țȔȩȢȚȧȥȰ  ǙȤǻȕȡșȡȰȞȢ ȞȡȜȚșȫȞȧª
©Ǡǻȫȧ Ȗ ȡșȖȢȟǻ Șȡǻ ǻ ȡȢȫǻª  ǢȔȖșȘșȡǻ ȤȓȘȞȜ ȪǻȞȔȖǻ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȠ ȣǻȘȦșȞȥȦȢȠ ǨțȓȦȢ ȁȩ ǻț ȁ ȤșȘ ȪȰȢȗȢ
ȖǻȤȬȔ ȓȞȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȥȦȖȢȤȜȖ ȧȚș ȣǻȥȟȓ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ
ǻț țȔȥȟȔȡȡȓ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ  ȣȤȢȦș ȢȫșȖȜȘȡȢ ȭȢ L
ȡȔȥȦȤȢǿȠ ȥȖȢȁȠ ǻ ȦȢȣȢȡǻȠǻȫȡȜȠȜ ȢțȡȔȞȔȠȜ ȁȁ ȪǻȟȞȢȠ
țȔȓȞȢȤșȡȢ Ȗ ȡșȖȢȟȰȡȜȫȢȠȧ ȠȜȡȧȟȢȠȧ ǦȣȤȔȖȘǻȕȢ
ȦȢȘǻ  ȡȔ ȓȞȜȝ ȥȦșȣ ȢȣȤǻȫ ȢȤșȡȕȧȤțȰȞȢȗȢ ȡȔ ȓȞș
ȠȢȤș ȡșȭȢȘȔȖȡȢ ȣǻȘ ȫȔȥ șȞȥȣșȘȜȪǻȁ ǣ ǖȧȦȔȞȢȖȔ 
ȞȤǻȠǕȤȔȟȰȥȰȞȢȗȢȠǻȗȣȢșȦ©ȣȢȘȜȖȜȦȜȥȓª"ǕȟșȡșȠȔǿ
ȥȧȠȡǻȖȧȭȢȖȣȔȠ·ȓȦǻȦȔȧȓȖǻ ©țȗȔȘȔȲȘșȭȢª ȖȜȡȜȞȔȟȜ
țȔȞȢȡȦȤȔȥȦȢȠȞȔȤȦȜȡȜǻȡȣȤȜȤȢȘȜ—ȘȔȟșȞȢȁȤǻȘȡȢȁ
ȧȞȤ ȭȢ ȣǻȥȡȓ ©țȔȥȣǻȖȔȲª  ȖȜȤȖȔȦȜȥȓ ț ȘȧȬǻ ȠȢȗȟȔ
ȦǻȟȰȞȜȧȞȤǻȥȔȠșȪșȕȧȟȢȘȧȩȢȖȡȜȠȦȔșȠȢȪǻȝȡȜȠȦȟȢȠ
ȢȦȢȗȢ©ȖǻȤȬȧȖȔȡȡȓª©ȠșȤșȚȔȡȡȓªǧȔȞȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ
ȢȤȗȔȡǻȫȡȜȝ țȖ·ȓțȢȞ ȠǻȚ ȠȢȤȔȟȰȡȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȠ
ȔȥȣșȞȦȢȠ ȦȖȢȤȫȢȗȢ ȔȞȦȧ L ȡȔȪ ȣȢȫȧȦȦȓȠ ȠǻȚ ȦșȠȢȲ
ȣȢșțǻȁ ȥȟȢȖȔ©ȣȜȥȔȡȡȓª ǻȦșȠȢȲǨȞȤȔȁȡȜ
ǟȢȟȜȥȰȧȤȔȡȡȰȢȠȧȖȔȤǻȔȡȦǻȖǻȤȬȔ©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜ
ȠȢȁª  ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȣȤȢȖȢȘȚȔȖȥȖȢȁȩȡȔȤȢȘȚșȡȜȩ
ȧ ȫȧȚȜȡǻ ©ȘǻȦșȝª ȡȔ ȠȔȦșȤȜțȡȧ ©Ȗ ȡȔȬȧ ǨȞȤȔȁȡȧª
ȦșȣșȤ ȞȔȤȔȲȫȜȥȰ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ ȭș ȖǻȘȫȧȚșȡǻȬǻȝ ǻ ȭș
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ȖǻȘȘȔȟșȡǻȬǻȝ Ȗǻȡ ǻț ȥȧȠȡȢȲ ȡǻȚȡǻȥȦȲ țȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ ȘȢ
ȥȖȢȁȩȘȔȖȡǻȩȘȧȠǻȣȤȢȥȜȦȰȡșȞȜȘȔȦȜȝȢȗȢ©ȣȤȜȟȜȩǻȝ
ȗȢȘȜȡǻªȣȤȜȟǻȦȔȦȜ©ǻțțȔǙȡǻȣȤȔȬȜȤȢȞȢȗȢª©ǤȤȜȖǻȦȔȲ
ȖȔȥ ȓȞ ȘǻȦȢȞ  Ƕ țȔȣȟȔȫȧ ț ȖȔȠȜª ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ
ȠȢȁª   ©ǜțȔ ǙȡǻȣȤȔ ȠȢȖ ȘȔȟșȞȢȗȢª ȣȤȜȟǻȦȔȲȦȰ
ǻ ȥȟȢȖȔ ȭȢ ȁȩ ȥȞȟȔȘȔǿ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝ ȣȢșțǻȁ ©Ǣș Șȟȓ
ȟȲȘșȝȦǻǿȁȥȟȔȖȜªȥȟȢȖȔȖȜȤȜȡȔȲȦȰțǻȥȦȜȩǻȁșȠȢȪǻȝȡȢȁ
ȣȔȠ·ȓȦǻLȩȢȫȔȪǻ©ȘǻȦȞȜȠȔȟǻªȗȤǻȲȦȰǻȤȔȘȧȲȦȰ©ȢȘȜ
ȡȢȞȧȘȧȬȧªȥȖȢȗȢȕȔȦȰȞȔȣȢșȦȔȖǻȡȕȟȔȗȔǿǖȢȗȔȭȢȕ
©ȡș ȣȤȜȥȣȔȖª ȁȩ ȦȧȦ ©Ȗ ȘȔȟșȞȢȠȧ ȞȤȔȲª — ȡșȩȔȝ
©ȟșȦȓȦȰ ȘȢȘȢȠȢȡȰȞȧª ȦȔȠ ȁȩ ȣȤȜȖǻȦȔȲȦȰ ©Ȗ ȥǻȠ·ȁ
Ȗșȥșȟǻȝª ǦșȤȪș ȣȤȢȥȞȤȜȕȢȖȔȡȢȗȢ ȖȥǻȠȔ țȔȕȧȦȢȗȢ ȓȞ
ȖǻȡȘȧȠȔǿ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓȔȖȦȢȤȔȚȜȖȜȦȰȪșȝȤȓȦǻȖȡȜȝ
țȖ·ȓțȢȞǻțȤǻȘȡȢȲțșȠȟșȲȢȘȖǻȫȡȜȝȞȢȟȢȢȕǻȗȡȔȪȘȧȩȧ
ǤȤȜȦȟȧȠȟȲȲȦȰȥȓ ȕǻȟȰ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȖǻȘȫȧȦȦȓ ȦȖȢȤȫȢȁ
ȣȢȤȢȚȡșȫǻț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓȡȔȘǻȓȡȔȦșȭȢȣȢșȦȢȖǻȥȟȢȖȔ
ȠșȤșȚȔȡǻ ©ȞȤȢȖ·Ȳ ȦȔ ȥȟȰȢțȔȠȜª ȖȥșȦȔȞȜ ©ȘȢȟșȦȓȦȰ
ȞȢȟȜȡșȕȧȘȰ  ǢȔ ǨȞȤȔȁȡȧ ǻ ȣȔȘȧȦȰ  ǢșȡȔȫș ȤȢȥȜ
ȡȔȘ țșȠȟșȲ  ǢȔ ȭȜȤș ȥșȤȪș ȠȢȟȢȘșǿ  ǦȟȰȢțȔȠȜ
ȦȜȩȢ ȧȣȔȘȧȦȰ  Ƕ ȣȢȞȜȖȔǿ ȗȢȟȢȖȢȲ  Ƕ ȕȧȘș ȣȟȔȞȔȦȜ
țȢ ȠȡȢȲ  Ƕ ȠȢȚș ǘȢȥȣȢȘȜ Ƞșȡș  Ǘ ȥȖȢȁȝ ȠȢȟȜȦȖǻ
ȣȢȠ·ȓȡșª ǢȔȘǻȓ ȡșȥȠǻȟȜȖȔ ȡșȣșȖȡȔ țȠǻȬȔȡȔ ț ȕȢȟșȠ
ǻ ȥȧȠȡǻȖȢȠ ȠȢȚș ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ ȤȔțȢȠ ǻț ȡȜȠ ȣȢȩȢȖȔȲȦȰ
©ǻ Ȫǻ ȘȧȠȜª — ©Ƕ Ƞșȡș ȡȔ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǢǻȩȦȢ ȡș țȗȔȘȔǿª
©ǠǻȫȧȖȡșȖȢȟǻȘȡǻǻȡȢȫǻªȬȔȤșȘ 
ǢșȖȔȚȞȢ ȣȢȠǻȦȜȦȜ ȢȘȡȔȞ ȭȢ ȢȕȤȔț ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ
ȪȰȢȠȧ ȖǻȤȬǻ ȣȢțȕȔȖȟșȡȜȝ ȤșȔȟǻȝ ȧȞȤ ȚȜȦȦǿȣȤȢȥȦȢȤȧ
ȝ ȥȢȪǻȧȠȧ ȣȤșȘȠșȦȡȜȩ ȤȜȥ ȗHR ȦȔ șȦȡȢȥȖǻȦȧ
ȢȣȤǻȫ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȗȢ ȦȢȣȢȥȧ ǙȡǻȣȤȔ ȣșȤșȖȔȚȔȲȦȰ
ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜ ȗȤȔȡȜȫȡȢ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡǻ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻ
ȣǻȥșȡȡȢȨȢȟȰȞȟȢȤȞȔȡȢȡȧ—©ȘǻȕȤȢȖȜțșȟșȡǻª©ȦșȠȡǻ
ȟȧȗȜª ©Ȗșȥșȟǻ ȥșȟȔª ǴȞ ȢȘȜȡȜȪǻ țȔ ȥȖȢǿȲ ȨȧȡȞȪǻǿȲ
ȤȔȘȬș ȥȜȗȡǻȦȜȖȡǻ ȡǻȚ șȥȦșȦȜȫȡǻ ȖȢȡȜ ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ
ȢțȡȔȫȧȲȦȰ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȥȦȔȡ ȔȖȦȢȤȔ ȥȧȦȢ ǻȡȦȜȠȡǻ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȦȖȢȤȫȢȁ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ ǜ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȁ
ȘȔȟșȫȜȡȜ ©ȡșȥȣȤȔȖȚȡȰȢȗȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓª ǨȞȤȔȁȡȔ Ȗ
ȤȢțȘȧȠȔȩȣȢșȦȔȣȤȢȦȖȢȤȫǻȥȦȰȣȢȥȦȔǿȖȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ
ȥȖǻȦȟǻ ȓȞ ǻȘșȔȟ ȥȜȠȖȢȟ ȧȦȤȔȫșȡȢȗȢ ȤȔȲ ǻ ȚȜȖȟȲȭȢȁ
ȡȔȘǻȁȭșȠȟȜȖȜȝȥȧȠǻȠȢȟȜȦȢȖȡǻǻȡȦȢȡȔȪǻȁțȔȥȦȧȣȔȲȦȰ
ȥȢȪȔȡȔȟǻȦȜȫȡșȡȔȫȔȟȢȠȢȦȜȖȜȡȔȪȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȜ
ǗȟȔȥȦȜȖȢ ȖǻȘțȡȔȫșȡȔ ȢȥȢȕȟȜȖǻȥȦȰ ȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȟǻȦȘȜȥȞȧȤȥȧȞȔțșȠȔȦȡȜȩǻțȔȥȟȔȡȫȜȩȟǻȦ
ȧȪǻȟȢȠȧȖȜȁȠȞǻȖȦȧȦȠȔȟȢǣȘȜȡǻțȡȜȩ—ȖǻȤȬ©ǪǻȕȔ
ȥȔȠȢȠȧȡȔȣȜȥȔȦȰªǶȦȧȦȠȢȦȜȖȣȢȦȔǿȠȡȢȗȢȖǻȤȬȧȖȔȡȡȓ
©ȣȜȬȧ ȥȢȕǻª  ȣȤȢȩȢȘȜȦȰ ȡȔ ȣȔȤȔȘȜȗȠȔȟȰȡȢȠȧ Șȟȓ
ȡșȖȢȟȰȡȜȫȜȩǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȣȢșțǻȝȣȤȢȣȢșțǻȲȠǻȡȢȤȡȢȠȧ
ȦȟǻȡȔȤǻȞȔȡȡȓȡȔȚȢȤȥȦȢȞȧȘȢȟȲȣȢȕȢȲȖȔȡȡȓȥȠșȤȦǻ©Ȗ
ȘȔȟșȞǻȝȥȦȢȤȢȡǻªȡȢȥȦȔȟȰȗǻȝȡȢȤȢȠȔȡȦȜȫȡǻȖǻțǻȁ ȞȢțȔȞ
©țȥȖȢǿȲȖȢȟșȲ!ǢȔȫȢȤȡǻȠȖȢȤȢȡǻȞȢȡǻª ǣȘȡȔȞ
țȔȗȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰȪȰȢȗȢȦȖȢȤȧȖȜțȡȔȫȔǿȖȥșȚȡșȠǻȡȢȤ
ǨȖǻȤȬǻȠȢȦȜȖȜȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȦȧȗȜȣșȤșȘȫȧȦȦȓȥȠșȤȦǻȡȔ
ȫȧȚȜȡǻ ȓȞȜȠȢȥȰ ȘȜȖȢȠ Ȕ ȣȤȜ ȦȢȠȧ ȪǻȟȞȢȠ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ
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ȥȦȢȣȟșȡǻțȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȠȜȬșȖȫȥȔȠȢǻȤȢȡǻǿȲǻȤȢȡǻǿȲȦȔ
ȣȤȢȥȦȔȪȰȞȜȠȠȢȖȟșȡȡȓȠ ©ȣȢȥȟȔȡǻǿȘȢȥșȕșª©ȣȜȥȔȡǻǿ
ȥȖȓȦșª©ȥȟȢȖȢȠȧȘȤșª©ȡǻȩȦȢȝȡșȗȔȖȞȡșȡșȟȔȝȡșª 
ȩȜȦȤȧȖȔȦȢ©ȘȓȘȰȞǻȖȥȰȞȔªǻȡȦȢȡȔȪǻȓȨǻȡȔȟȧ ©ȓȞțȡȔǿȬ
ȣȔȡșȕȤȔȦș  Ǣș ȘȧȤșȡȰ ȥȔȠ ȥȢȕǻ ȠǻȤȞȧȝª  șȠȢȪǻȝȡȢ
ȖȤǻȖȡȢȖȔȚȧǿ ȟșȘȰ ȥȦȤȜȠȧȖȔȡǻ ȘȢȥȔȘȧ ȡȧȘȧ ȥȟȜȖș
ȢțȟǻȥȦȰǤȤȢȢȥȦȔȡȡǻȦȤșȕȔȥȞȔțȔȦȜȢȞȤșȠȢ
ǨȖȔȚȔǿȦȰȥȓ ǻ Ȫș ȖȣȢȖȡǻ ȝȠȢȖǻȤȡȢ ȭȢ șȠȢȪǻȝȡȜȠ
ȣȢȬȦȢȖȩȢȠ ȘȢ ȡȔȣȜȥȔȡȡȓ ȖǻȤȬȔ ȥȦȔȖ ȗȢȥȦȤȜȝ ȥȣȔȟȔȩ
ȢȕȤȔțȜȡȔȞȢȟȜȬȡǻȩȘȤȧțǻȖǻȬȔȡȧȖȔȟȰȡȜȞǻȖȓȞǻțȔȕȧȟȜ
ȣȤȢȣȢșȦȔȡȔȫȧȚȜȡǻǤȢȘǻȕȡșȖȚșȕȧȖȔȟȢȫșȤșțȫșȤȗȢȖȧ
țȔȦȤȜȠȞȧȣȢȬȦȜ©ȕȢȚȜȟȜȥȰȦȔȞȟȓȟȜȥȰǖȤȔȦȔȟȜȥȰ
ȥșȥȦȤȜȟȜȥȰ țȢ ȠȡȢȲª ©Ƕ țȡȢȖ Ƞșȡǻ ȡș ȣȤȜȖșțȟȔª 
Ǖȟș ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǪǻȕȔ ȥȔȠȢȠȧ ȡȔȣȜȥȔȦȰª ȣȢșȦȢȖǻ ȤșȔȞȪǻȁ
ȖȜȩȢȘȓȦȰ țȔ ȠșȚǻ ȡȔȥȦȤȢȲ ȥȣȤȜȫȜȡșȡȢȗȢ ȣȤȜȞȤȜȠ
ȚȜȦȦȰȢȖȜȠ șȣǻțȢȘȢȠ ǧșȣșȤ ȘǻȔȣȔțȢȡ ȦȜȩ ȤșȔȞȪǻȝ ȦȔ
ǻȡȥȣǻȤȢȖȔȡȜȩ ȡȜȠȜ ȤȢțȘȧȠǻȖ ȘȔȟșȞȢ ȡșȣȢȤǻȖȡȓȡȡȢ
ȬȜȤȬȜȝ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȝȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȘȢȟȲ ǻ ȤșțȢȡȔȡȥ ȧ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻȥȖȢȗȢȣȢșȦȜȫȡȢȗȢȥȟȢȖȔȝȢȗȢțȔȚȔȘiȡǻȥȦȰ
țșȠȟȓȞȔȠȜȦȢȕȦȢȖȟȔȥȦȜȖȢȣȤȢȥșȡȥǻȠșȦȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǜȖșȤȡǻȠȧȖȔȗȧȥȖȢȲȢȕȤȔțȧȡșȣȤȜȩȢȖȔȡșȤȢțȘȤȔ
ȦȧȖȔȡȡȓ ȣȢșȦ ȥȣȤȓȠȢȖȧǿ ȡș ȡȔ ȞȢȡȞȤșȦȡȜȩ Ȣȥǻȕ ȟǻȦ
ȞȢȟșȗȫȜȞȤȜȦȜȞȧȖǻȡȔȘȤșȥȧǿȁȁ©ȟȲȘȓȠªȓȞȜȠ©ȡșȡȔȫș
ȤȢȦțȔȬȜȦȢªȕșțȢȥȢȕȢȖǻȝȢȣǻȡǻȁȠȢȖȫȔțȡǻȝ©ȗȤȢȠȔȘǻª
©ǢǻȩȦȢȝȡșȗȔȖȞȡșȡșȟȔȝȡșǢșȡȔȫșȝȡșȕȧȟȢȠșȡșª
©ȓȞ ȩȢȦǻȟȢȥȰ  ǮȢȕ ȩȦȢȡșȕȧȘȰ Ƞșȡǻ ȥȞȔțȔȖ  ǪȢȫ
ȥȟȢȖȢȠȧȘȤșªǨȪȰȢȠȧȞȢȡȦșȞȥȦǻȝțȗȔȘȔȡȢǨȞȤȔȁȡȧ—
ȓȞ ȣȢȡȓȦȦȓ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡș ȦȔȞș ȭȢ ȖȕȜȤȔǿ Ȗ ȥșȕș L
©ȟȲȘșȝª ǻ ©ȗȤȢȠȔȘȧª ȦȢȚ ȖǻȘȗȢȠǻȡ ȢȕȤȔțȜ ȝ ȗȡǻȖȧ
ȦǻȡȰȥȧȠȡǻȖȧȦȔȞȫȜȦȔȞȣȔȘȔȲȦȰǻȡȔȡșȁǖșțȣșȤșȫȡȢ
ȡȔ ȗȟȜȕȜȡȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ ȣȢșȦȢȖȢȗȢ ȤȢțȠȜȥȟȧ Ȗ ȣǻȘȦșȞȥȦǻ
ȗȢȟȖȟȔȥȦȜȖȢȘȢȟșȡȢȥȡȢȗȢȘȟȓȡȰȢȗȢțȔȣȜȦȔȡȡȓ©Șȟȓ
ȞȢȗȢȓȣȜȬȧ"ȘȟȓȫȢȗȢ"ªȟșȗȞȢȠȔȖȗȔȘȧǿȠȢȦǻȟȰȞȜȢȘȡȧ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȰ — Șȟȓ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȕȟș ȡș ȠȢȚȡȔ ȡș ȣȢȠǻȦȜȦȜ
ȭȢ Ȫȓ ȖǻȘȣȢȖǻȘȰ ȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓ Ȗ ȩȢȘǻ ȦȓȚȞȜȩ ȤȢțȘȧȠǻȖ
ǴȞȭȢȫșȤșțȖǻȘȘȔȡǻȥȦȰǨȞȤȔȁȡǻȟǻȤȜȫȡȜȝȗșȤȢȝȣȢșȦ©ȘȢ
ȣȢȗȜȕșȟǻȘǻȝȬȢȖªȧȣȢȘȢȕȜȖȥșȕșȤȢțȦȢȣȦȔȡǻȝțȠǻȁȭȢ
©ȖȥȦșȣȧțȘȜȩȔǿªȦȢȖǻȡȡșȠȢȚșȣȢțȕȧȦȜȥȓȣȤȔȗȡșȡȡȓ
țȕȔȗȡȧȦȜ ©țȔ ȭȢ ȓ ǗȞȤȔȁȡȧ ȟȲȕȟȲ"  ǬȜ ȖȔȤȦ ȖȢȡȔ
ȢȗȡȓȥȖȓȦȢȗȢ"ªȔȕȢǻȡȔȞȬșȖȥȧȣșȤșȫȫȢȠȧ©ȖȥșȦȔȞȜ
ȁȁȟȲȕȟȲǡȢȲǨȞȤȔȁȡȧȬȜȤȢȞȧª
ǦȦȖȢȤșȡȜȝ țȔȘȢȖȗȢ ȘȢ ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ țȔȖșȤȬșȡȡȓ
ȡșȖȢȟȰȡȜȫȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȥǻȫ — ȞȖǻȦ   ȨȢȤȠȔȟȰȡȢ
ȭș Ȗ ȤȓȘȧ ȦȢȘǻȬȡǻȩ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȥȔȠȢȤșȨȟșȞȥǻȝ ȖǻȤȬ
©ǪǻȕȔȥȔȠȢȠȧȡȔȣȜȥȔȦȰªȧȚșȖȜȤǻțȡȓǿȦȰȥȓǻțȪȰȢȗȢȤȓȘȧ
ȣȤȜȡȔȝȠȡǻȘȖȢȠȔțȔȥȔȘȡȜȫȜȠȜȢțȡȔȞȔȠȜǥȔț—ȭȢȦȧȦ
ȣȢȥȧȦǻȖȣșȤȬș țȔțȡȔȫȠȢȧȣșȤȬșȥȦȢȥȢȖȡȢȘȜȥȞȧȤȥȧ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻȣȤȜȫȢȠȧȥȔȠșȪȰȢȗȢȣșȤǻȢȘȧ ȦșȠȔǨȞȤȔȁȡȜȁȁ
ȢȕȤȔțȣȢȥȦȔȲȦȰȡșȔȕȥȦȤȔȞȦȡȢȲȠȤǻǿȲȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȜȠ
ȥȜȠȖȢȟȢȠ ȞȢȦȤȜȝ ȖȜȞȢȡȧǿ ȤȢȟȰ șȠȢȪǻȝȡȢȁ ȣȤȢȦȜȖȔȗȜ
ȚȢȤȥȦȢȞȜȠ ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȠ țȔȥȟȔȡȡȓ Ȕ — ȡșȩȔȝ ǻȭș
ȦǻȟȰȞȜ ȡȔȦȓȞȢȠ ȟȜȬș ȘȢ ȣșȖȡȢȁ ȠǻȤȜ — ȤșȔȟȰȡȜȠ
țșȠȡȜȠ ȣȢȫȔȥȦȜ ȝ ȣȤȜțșȠȡȜȠ  Ȣȕ·ǿȞȦȢȠ ȓȞȢȠȧ ȣȤȜ
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ȦȔȠȔȡȡǻȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡǻȡȲȔȡȥȜȦȔȞȢȡȢȦȔȪǻȁȖȦȫȝȡș
ȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖȢ ȣȢțȜȦȜȖȡǻ ǜ ȪȰȢȗȢ ȣȢȗȟȓȘȧ ȖǻȤȬ ©ǪǻȕȔ
ȥȔȠȢȠȧ ȡȔȣȜȥȔȦȰª țȡȔȫȡȢ ȖȜȤȔțȡǻȬș ȡǻȚ ȕǻȟȰȬǻȥȦȰ
ȡșȖȢȟȰȡȜȫȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ ȦșȠȧ ©ȣȜȥȔȡȡȓª
ȞȢȤșȥȣȢȡȘȧǿ ț ȔȡȔȟǻȦȜȫȡǻȥȦȲ ǻȥȦȢȤǻȢ ȦȔ ȡȔȪǻȢȥȢȨ
ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȲȦȔȞȜȩȦȖȢȤǻȖȦǻǿȁȚȣȢȤȜȓȞȣȤȜȠǻȤȢȠ
©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª ©ǶȤȚȔȖșȪȰª ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ
ȞȤȜȡȜȪȓª ȬȔȤșȘ ©ǫȔȤǻª©ǤǦª©ǴȞȕȜȖȜțȡȔȟȜ
ȣȔȡȜȫǻª ǙȤȧȗȔ ȢțȡȔȞȔ ȥȞȔțȔȦȰ ȕȜ ȣȤȢȗȡȢȥȦȜȫȡȔ
ǣȣȢțȜȦȢȠȠȢȦȜȖȧȤȢțȫȔȤȢȖȔȡȢȥȦǻȧ©ȗȤȢȠȔȘǻª ©ȖȢȡȔ—
ȞȔȣȧȥȦȔ ȗȢȟȢȖȔȦȔª  ȓȞȔ ȡșȥȣȤȢȠȢȚȡȔ ȘȔȦȜ ȣȢșȦȢȖǻ
©ȤȔȘȧȣȢȤȔȘȧª ǿ ȤǻȬșȡȡȓ — ȡș ȕșț ȣȢȟșȠǻȫȡȢȁ
țȔȗȢȥȦȤșȡȢȥȦǻȥȨȢȤȠȧȟȰȢȖȔȡș—ȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓȣȢșȦȔ
ȖǻȘȠșȚȧȖȔȦȜȥȓ ©ȘȧȟșȖȜȡȢȲª ȠȜȥȦȖȔ ȖǻȘ ȖȢȝȢȖȡȜȫȢ
ȕȔȝȘȧȚȢȁ ȠȔȥȢȖȢȁ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ©ȡȔ ȗȤȢȠȔȘȧ ȩȢȫ
ȡȔȣȟȲȝª  ȣǻȘȡșȥȦȜȥȓ ȡȔȘ ȁȁ ȧȕȢȗȜȠ ȤǻȖȡșȠ ǻ țȖǻȤȓȦȜ
ȥȖȢȲȦȖȢȤȫǻȥȦȰȟȜȬșțȖȜȭȜȠȜȘȧȩȢȖȡȜȠȜȡȔȥȦȔȡȢȖȔȠȜ
ȠǻȤȓȦȜ ȁȁ ȕȢȗȢȘȧȩȡȢȖșȡȡȜȠȜ ȞȤȜȦșȤǻȓȠȜ ©ȗȔȤȡșȡȰȞȢ
ǖȢȗȧȣȢȠȢȟȜȥȓª ǧșȠȧȣȤȢȤȢȪȦȖȔȔȣȢȥȦȢȟȰȥȰȞȢȁȠǻȥǻȁ
ȣȢșȦȔ ǻ ȝȢȗȢ ȥȟȢȖȔ ȦȧȦ ǻȭș ȡș ȢțȡȔȫșȡȢ ȣȤȓȠȢ Ȕȟș Ȗ
ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧȣǻȘȦșȞȥȦǻȣȤȢȫȜȦȧǿȦȰȥȓȥȔȠșȖȢȡȔ
ǮȢȘȢȪȰȢȗȢȖǻȤȬ©ǪǻȕȔȥȔȠȢȠȧȡȔȣȜȥȔȦȰªȞȢȤșȟȲǿ—
țȔȣȤȜȡȪȜȣȢȠȥȧȗȢȟȢȥȡȢȥȦǻȝȖțȔǿȠȢȘȢȣȢȖȡȲȖȔȡȢȥȦǻ—
ț ȡȔȣȜȥȔȡȢȲ ȡșțȔȘȢȖȗȢ ȣșȤșȘ ȦȜȠ ȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢ Ȗ
ȢȥȦȔȡȡǻ ȠǻȥȓȪǻ  ȡȔ ǟȢȥȔȤȔȟǻ  ȣȢșțǻǿȲ ©ǤȤȢȤȢȞª
ǪȢȫȔ ȡȔȤȔțǻ ȦșȠȧ ȥȣȢȞȢȡȖǻȫȡȢȗȢ ȣȤȢȦș țȔȖȚȘȜ ȔȞ
ȦȧȔȟȰȡȢȗȢȞȢȡȨȟǻȞȦȧȠǻȚȣȢșȦȢȠȣȤȢȤȢȞȢȠǻȣȔȡǻȖȡȜȠ
ȧ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻ ȣȤȢȨȔȡȡȜȠ ȞȢȟșȞȦȜȖȡȜȠ ȡșȥȖǻȘȢȠȜȠ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȢțȤȢȕȟȓȖ ȡș Ȗ ȟǻȤȜȫȡȢȠȧ ȞȟȲȫǻ Ȕ Ȗ
ȣȟȔȡǻ ȕǻȕȟǻȝȡȢȟǻȦ ȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȁ Ȗ Șȧȥǻ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁ
ȦȤȔȘȜȪǻȁ ȥȖǻȦȢȖȢȗȢ țȢȞȤ ȣȢȟȰȥ ȦȔ ȤȢȥ ȣȜȥȰȠșȡȥȦȖȔ
Ǖ ǡǻȪȞșȖȜȫ ǡ ǠșȤȠȢȡȦȢȖ  ȠȢȦȜȖ ©ȤȢȘȧ ȟȲȦȢȗȢ ǻ
ȚșȥȦȢȞȢȗȢª ©ǤȤȢȤȢȞª ȡșțȘȔȦȡȢȗȢȢȥȓȗȡȧȦȜȥȖȓȭșȡȡȧ
ȥȧȦȡǻȥȦȰǻȥȜȟȧȣȤȢȤȢȫȢȗȢȣȢșȦȜȫȡȢȗȢȥȟȢȖȔȖȢȫșȖȜȘȰ
ȠȔǿȔȖȦȢȕǻȢȗȤȥȞȟȔȘȢȖȧǫȲȦșȠȧțȡȔȩȢȘȜȠȢȝțȡȔȫȡȢ
ȤȔȡǻȬș Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǧȤȜțȡȔª — ȓȞ ȢțȡȔȞȧ ȣȢșȦȢȖȢȁ
©ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȁ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁª ȦșȤȠǻȡ ǘ ǘȤȔȕȢȖȜȫȔ 
ȧ ȖȥȦȧȣǻ ȘȢ ȣȢșȠȜ ©ǾȤșȦȜȞª — ȓȞ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȧ
ǤǞ ǭȔȨȔȤȜȞȔ ǣ ǤȤǻȪȔȞ ȣȢȖ·ȓțȧǿ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔȣȤȢȤȢȞȔ țǻ țȕ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ȘȜȖ ǤȤǻȪȔȞ ǣ
ǭșȖȫșȡȞȢ—ȣȤȢȤȢȞǦȖǻȦȜǦ— 
©ǤȤȢȤȢȞª ǻ ©ǪǻȕȔ ȥȔȠȢȠȧ ȡȔȣȜȥȔȦȰª țȡȔȠșȡȧȲȦȰ
ȖǻȘȡȢȖȟșȡȡȓȦșȠȜȣȤȢȤȢȪȦȖȔȖȟǻȦȘȜȥȞȧȤȥǻǭșȖȫșȡȞȔ
ǢȔȥȦȧȣȡȜȠȞȤȢȞȢȠȥȦȔǿȣȢșȠȔ©ǢșȢȨǻȦȜªȣȤȔȞȦȜȫȡȢ
ȣșȤȬȜȝ ȣǻȥȟȓțȔȥȟȔȡȫȜȝ ȖȦǻȠ ȧ ȣșȖȡȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȝ ȣȢ
ȤȧȕǻȚȡȜȝȦȖǻȤȫȜȥȦȢȖȜȝȔȖȦȢȗȤȔȨȧ©ǖǻȟȰȬǻȝȞȡȜȚȪǻª
ȘȔȦȢȖȔȡȢȗȤȧȘ—ȫȔȥȢȠȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓȣȢșȦȔȖȚș
Ȗ ǢȜȚȡȰȢȠȧ ǢȢȖȗȢȤȢȘǻ ȣȤȢȦș ȞȢȤșȞȦȡȜȠ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ
ȣȤȜȣȧȭșȡȡȓ ȭȢ țȔȘȧȠ ȖȜȡȜȞ ǻ ȖȜȡȢȬȧȖȔȖȥȓ ȭș Ȗ
ǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȠȧ ȧȞȤǻȣȟșȡȡǻ ȦȢȕȦȢ ȤȔȡǻȬș  ȥșȤȣ
ǢȔ ȪȲ ȘȧȠȞȧ ȡȔȬȦȢȖȩȧȲȦȰ ȣȤȜȥȖȓȦȔ — ȣȢȥȟȔȡȡȓ
ȘȢ ǡ ǮșȣȞǻȡȔ Șș ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔțȜȖȔǿ ȥȖȢȲ ȣȢșȠȧ —
ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ Ȗ ©ȡșȖȢȟȰȡȜȫǻȝª ȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ — ©ȘȧȠȢȲ

ȥȞȢȤȕȡȢȲª ©ȥȜȤȢȦȜȡȢȲª ȣȢȘȔȟȰȬǻ ȤȓȘȞȜ ȣȤȢȟȢȗȧ
— ȣȢȕȧȘȢȖȔȡǻȡȔȦȢȣȢȥȔȩ©ȡșȖȢȟǻªȝ©ȦȲȤȠȜª
ǻ ȡȔȤșȬȦǻ ȠȢȟȜȦȢȖȡș ȣȤȢȩȔȡȡȓ ȘȢ ©ǡȔȦșȤǻ ǖȢȗȔ ȡȔ
țșȠȟǻª — ȡș ȘȔȦȜ ©Ȗ ȡșȖȢȟǻ ȣȤȢȣȔȘȔȦȜª ȘȔȤȧȖȔȦȜ
©ȘȧȬǻ ȧȕȢȗǻȝ ȥȜȟȧª ȣȢȥȟȔȦȜ ȓȞ ȚȜȖȟȲȭȜȝ ȘȧȩȢȖȡȜȝ
ȣȢȤȓȦȧȡȢȞ țȡȢȖȧȚȦȔȞȜǻȡȖȔȤǻȔȡȦȡȜȝȠȢȦȜȖ ©ȥȖȓȦșǿ
ȥȟȢȖȢǦȖȓȦȢȁȣȤȔȖȘȜȗȢȟȢȥȡȢȖȜȝª
ǜȖșȤȡȧȖȬȜȥȓ Ȗ ©ǢșȢȨǻȦȔȩª ȘȢ ȣȢȘǻȝ ©ȡǻȕȜȦȢ ǻț
ȤȜȠȥȰȞȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁª ȟȜȥȦ ȘȢ Ǵ ǟȧȩȔȤșȡȞȔ ȖǻȘ  ȟȲȦ
 țȘȢȕȜȤȔȡȡȰȢȗȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȔǭșȖȫșȡȞȢȣȢȤȓȘ
ǻț țȢȖȡǻȬȡǻȠ ȥȲȚșȦȢȠ ȕȧȘȧǿ ȥȲȚșȦ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝ
ȥȦȖȢȤȲǿȗȟȜȕȜȡȡȧȥȦȤȧȞȦȧȤȧȦșȞȥȦȧȝȢȗȢȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ
©ȫșȦȖșȤȦȜȝ ȖȜȠǻȤª ȞȢȦȤȜȝ ȖȥȧȪǻȟȰ ȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓ ț
ȔȟȲțǻȝȡȜȩȣșȤșȩȤșȥȦȰǻȣȔȤȔȟșȟșȝȩȜȠșȤȡȜȩțȕȟȜȚșȡȰ
ȟșȘȰ țȔȞȔȠȧȨȟȰȢȖȔȡȜȩ ȣȢȟǻȦ ȡȔȦȓȞǻȖ ȭȢ ȓȞ ȖǻȘȢȠȢ
ȡȔȟȓȞȔȟȢ ȢȕȔȫȟȜȖȢȗȢ Ǥ ǟȧȟǻȬȔ ǧȔȞ ©ȤȜȠȥȰȞȔ
ǻȘȢȟȰȥȰȞȔ țșȠȟȓª ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȣȢșȠǻ țȔ ȔȥȢȪǻȔȪǻǿȲ țȔȥǻȕ
ȣȢțǻȤȡȢȗȢ țȔȣșȤșȫșȡȡȓ  — ©ȡș Ȗ ȡȔȬǻȠ ȞȤȔȲ ǖȢȗȧ
ȠȜȟǻȠª ǻț ©ȗșȦȰȠȔȡȔȠȜ ǻ ȪȔȤȓȠȜª ©ȕșțțȔȞȢȡǻǿª ȫȔȥǻȖ
©ǢșȤȢȡȔȥȣȢȘȔȤȓªțȗȔȘȧǿȦȰȥȓȧțȖ·ȓțȞȧțǥȢȥǻǿȲȓȞȢȁ
©ȦȢȝȘǻȝȡȔȥȖǻȦǻȡșȕȧȟȢª ȤȤ— Ȕ©ȣȤșȥȞȢȤȕȡȔȓª
ȠȔȦȜ ȡșȢȨǻȦȔ ǕȟȞǻȘȔ ǻȘș ©ȬȧȞȔȦȰ ȝȢȗȢ Ȗ ǦȜȕǻȤ  ǬȜ
Ȧșǿ Ȗ ǦȞǻȨǻȲª ȤȤ — ǻȠǻȦȔȪǻȓ ȠȜȠȢȖǻȟȰȡȢȁ
ȢȕȠȢȖȞȜ  ǤȢȘǻȕȡȜȩ ȥșȡȥȢȖȜȩ ȣșȤșȔȞȪșȡȦȔȪǻȝ ȦȔ
ȣșȤșȩȢȘǻȖȫȔȥȦȢȗȧȥȦȢȠȔȝȚșȡșȖȟȢȖȡȜȩțȔțȡȔȖȧȣȢșȠǻ
ȠȢȦȜȖ ȥȟȢȖȔ ȞȢȦȤș ȣȢȥȦȔǿ Ȗ ȘȧȩȢȖȡǻȝ ǿȘȡȢȥȦǻ ȤǻțȡȜȩ
ȨȧȡȞȪǻȝ ȦȢ Ȗ ȥȔȞȤȔȟȰȡǻȝ ǻȣȢȥȦȔȥǻ — ǦȟȢȖȔ ©ǦȜȡȔ
ǖȢȚǻȓ ȖȢ ȣȟȢȦǻª ©ǤȤȔȖȘȜ ȥȟȢȖȢ  ǦȖȓȦȢȁ ȣȤȔȖȘȜ ǻ
ȟȲȕȢȖǻª ȤȤ —  ȦȢ ȓȞ ȖȜȠȢȟȲȖȔȡș Ȗ ǖȢȚȢȁ
ǡȔȦșȤǻ ȣȢșȦȜȫȡș ȡȔȦȩȡșȡȡȓ ȭȢȕ ȤȢțȞȔțȔȦȜ ©ȟȲȘȓȠ
ȗȢȤș  ǴȞ ȦȔȓ ȠȔȦȜ ȤǻȞȜ ȠȢȤș  ǦȟȰȢțȜ ȞȤȢȖȔȖȢȁ
ȟȜȟȔª ȤȤ —  ȦȢ ȡȔȤșȬȦǻ ȧ ȣȤȢȤȢȫȢȡȔȪǻȢȥȢȨ
ȤȔȞȧȤȥǻ—©ȭȢȕȥȟȢȖȢȣȟȔȠșȡșȠȖțȓȟȢȥȰǮȢȕȟȲȘȓȠ
ȥșȤȪș ȤȢțȦȢȣȜȟȢ  Ƕ ȡȔ ǨȞȤȔȝȡǻ ȣȢȡșȥȟȢȥȰ  Ƕ ȡȔ
ǨȞȤȔȁȡǻȥȖȓȦȜȟȢȥȰǧșȥȟȢȖȢǖȢȚșǿȞȔȘȜȟȢǟȔȘȜȟȢ
ǻȥȦȜȡȜª ȤȤ— 
Ƕț ȣȢȗȟȓȘȧ ȣȤȢȖǻȘșȡȪǻȝȡȢȁ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȥȦǻ ȫȜ ȡș
ȡȔȝȣȤȜȞȠșȦȡǻȬȜȝȖǻȤȬ©ǣȥǻȓǘȟȔȖȔ;,9ªǣțȡȔȫșȡȜȝ
ȔȖȦȢȤȢȠ ȓȞ ©ȣȢȘȤȔȚȔȡǻǿª ȦȖǻȤ ȨȔȞȦȜȫȡȢ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ
ȣșȤșȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȠȢȦȜȖǻȖ ȞȡȜȗȜ ȥȦȔȤȢțȔȖǻȦȡȢȗȢ ȣȤȢ
ȤȢȞȔ ǣȥǻȁ Ȗ ȔȥȣșȞȦǻ ǻȥȦȢȤ ȘȢȟǻ ȝ ȥȧȫȔȥȡȢȗȢ ȥȦȔȡȧ
ǨȞȤȔȁȡȜǡȔȝȥȦșȤȡȢȖǻȘȦȖȢȤȲȲȫȜȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȥȦȜȟȲ
ȖȜȞȤȜȖȔȟȰȡȜȝ ȣȔȨȢȥ ȗȡǻȖȡȧ ǻȡȦȢȡȔȪǻȲ ȕǻȕȟǻȝȡȢȁ
ȣȤȢȤȢȪȰȞȢȁ ǻȡȖșȞȦȜȖȜ ǭșȖȫșȡȞȢ șȞȥȦȤȔȣȢȟȲǿ ȁȩ ȡȔ
ȕȢȟȲȫǻȥȢȪȦȔȡȔȪȣȤȢȕȟșȠȜȧȞȤȘǻȝȥȡȢȥȦǻǜȗȔȘȞȜȣȤȢ
ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ȧ ȣǻȘȦșȞȥȦǻ — ȣȤȢ ǤșȤșȓȥȟȔȖȥȰȞȧ
ȤȔȘȧ ©ȥȞȔȚșȡȢȗȢǤșȦȤȔªȦȔțȤȔȘȡȜȪȰȞȧșȟǻȦȧ©ȣȔȡǻȖ
ȢȦȜȩ ȣȢȗȔȡȜȩª ȢȘȡȢțȡȔȫȡȢ ȠȔȤȞȧȲȦȰ ȦșȠȧ ȖȦȤȔȦȜ
ǨȞȤȔȁȡȢȲ ȥȖȢǿȁ ȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻ — ȡȔȝȖȜȭȢȁ ȖȔȤȦȢȥȦǻ
ȡȔȪǻȁ ©ǕȦȜȣȜȬȔȟȔȥȓȞȢȟȜȥȰǗȘȢȕȤǻǻȤȢțȞȢȬǻª ǻ
ȓȞȡȔȥȟǻȘȢȞȗȔȡșȕȡȢȁșȦȡȢȥȢȪǻȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȁȡșȘȧȗȜ—
ȠȧȦȔȪǻȁ ȡȔȪ ȠșȡȦȔȟȰȡȢȥȦǻ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ȞȔȣǻȦȧȟȓȡȦȥȦȖȔ

ǦǠǣǗǣ

ȣȢȞǻȤȟȜȖȢȥȦǻ ©ǻȘȢȟȔȠ Ȗ ȫȧȚȜȩ ȫșȤȦȢȗȔȩª ǡȢȦȢȤȢȬ
ȡș — ț ȡȔȗȡǻȦȔȡȡȓȠ ȣȢ ȖșȤȩȢȕǻȚȡǻȝ ȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȡȓ
©ȣȤȔȖȘȜȠȥȦȜª ©ȞȔȤȜ ȡșȖȥȜȣȧȭȢȁª ȭȢ ȁȩ ǘȢȥȣȢȘȰ
ȡȔȬȟș ȡȔ ©ȟȧȞȔȖȜȩ ȫȔȘª țȟȢȭȔȥȡȢȁ ȠȔȦșȤǻǨȞȤȔȁȡȜ
ȤȢțȤȓȘȚȔǿȦȰȥȓ ȔȣȢȨșȢțȢȠ ȦȢȤȚșȥȦȖȔ ȣȤȔȖȘȜ ȡȔȘ
ȢȟȚșȲȣȤȔȖȘȔ©ȡȔȦȩȡșȡȔȞȟȜȫșȡȔȚșȡșǢșȖșȦȩș>ǿ@
ȡș ȘȤșȖȟǿ ȥȟȢȖȢ  ǥȢțȦȟǿȡȡȢǿ Ȕ ȥȟȢȖȢ ȡȢȖș  ǡșȚ
ȟȲȘȰȠȜȞȤȜȞȢȠȣȤȢȡșȥșǶȟȲȘȢȞȤȔȘșȡȜȝȥȣȔȥșǣȘ
ȟȔȥȞȜȪȔȤȥȰȞȢȁª
ǫșȝ ȨǻȡȔȟ — ȞȖǻȡȦșȥșȡȪǻȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȣȤȢ
ȨșȦȜțȠȧ ȝȢȗȢ ȠǻȟșȡȔȤȡȜȩ ȥȢȪ ǻ ȡȔȪǻȢȥȢȨ Ȗǻțǻȝ
ȖȢȘȡȢȫȔȥ Ȫș ȣȢșȦȜȫȡș ȣȤȢȤȢȪȦȖȢ ȣȤȢ ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ
ȡȔȪ ©ȥȟȢȖȔ ȡȢȖȢȗȢª — ȢȡȢȖȟșȡȢȁ ȧȞȤ ȟȤȜ ǧȢȘǻ
Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȓȞ ǻ Ȗ ȧȥȰȢȠȧ ȥȖǻȦǻ ©ȡǻȠȜȠ ȢȦȖșȤțȧȦȰȥȓ
ȧȥȦȔǤȤȢȤȖșȦȰȥȓȥȟȢȖȢȓȞȖȢȘȔªǻ©ȘșȕȤȰȣȧȥȦȜȡȓª
ȤȔȕȥ ȰȞȢȗȢ ȡș ȢȘȧȩȢȖȟșȡȢȗȢ ȥȖȢȕȢȘȢȲ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ
©ȡȜȖȔ ȡșȣȢȟȜȦȔȓª ȣȤȜȥȣȔȡȢȁ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȘȧȬǻ ȡȔȤșȬȦǻ
ȖȠȜȦȔ ©țȪǻȟȲȭȢȲ ȖȢȘȢȲª ȥȖȓȦȢȗȢ ȣȤȔȖȘȜȖȢȗȢ ȥȟȢȖȔ
©ȣȤȢȞȜȡșȦȰȥȓ !  Ƕ ȣȧȥȦȜȡȲ ȢȣȔȡȧȲȦȰ  Ǘșȥșȟǻȁ
ȥșȟȔª ©ǶȥȔǻȓǘȟȔȖȔª 
ǣȥȓȗȡșȡȡȓ ȥȜȡȞȤșȦȜțȠȧ ȣȢȟǻȠȢȤȨȡȢȥȦǻ ǻ ȤȔțȢȠ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁ ȪǻȟǻȥȡȢȥȦǻ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȥȟȢȖȔ ȞȢȦȤș ȓȞ
ȡǻȭȢ ǻȡȬș ȡȔ ȥȖǻȦǻ ȨșȡȢȠșȡȔȟȰȡȢ ȣȢǿȘȡȧǿ Ȗ ȥȢȕǻ
ȕȢȚșȥȦȖșȡȡș ǻ ȣȤȜțșȠȡș ȢȡȦȢȟȢȗǻȲ ȦȔ șȞțȜȥȦșȡȪǻȲ
ȡȔȪǻȖȥșȟȲȘȥȰȞșȥȢȪȦȔǻȡȦȜȠȡș©șȝȘȢȥªǻ©ȥȟȢȖșȥȡȜȝ
șȦȢȥª ǘȧȡȘȢȤȢȖȔ ǧ ǤȤȢǴȖȟșȡȡȓ ǦȟȢȖȔ ǙȜȥȞȧȤȥǻȓ
ȤȔȡȡȰȢȗȢ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȠȢȘșȤȡǻțȠȧ ǤȢȥȦȠȢȘșȤȡȔ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓǠǦ —ȦȔȞȜȠȣȢȥȦȔǿȣȤȢȪșȥ
ȕȔȗȔȦȢȟǻȦȡǻȩ ȤȢțȠȜȥȟǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ ȦșȠȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȣȢșțǻȁ ©ȣȜȥȔȡȡȓª ǗȤȔȚȔǿ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ȣȢȘȜȖȧ ȗǻȘȡȔ
țȘȔȦȡǻȥȦȰ ȣȤȜȤȢȘȡȢ țȠǻȡȲȲȫȜȥȰ ȣȤȢȦȓȗȢȠ ȚȜȦȦȓ
ȘȢȤȢȥȦȔȲȫȜ ȤȢțȧȠȧ ȝ ȘȢȥȖǻȘȧ ȥȓȗȔȲȫȜ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ǻ
ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡȜȩ ȖșȤȬȜȡ ȖȢȘȡȢȫȔȥ țȔȟȜȬȔȦȜȥȓ ȥȔȠȜȠ
ȥȢȕȢȲǻȦǻȟȰȞȜȥȔȠȜȠȥȢȕȢȲ
ǫȓȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȫȡȔȤȜȥȔǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ
țȢȞȤ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȭȢ ȁȁ ȤȜȥȧ  ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȜ
ȢțȡȔȫȧȲȦȰȓȞ©ȞȤȧȗȢȢȕǻȗȢȕȤȔțǻȖª ǡǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȔ 
©ȔȖȦȢȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȁª ©ȔȖȦȢȪȜȦȔȦȜª ©ȔȖȦȢȔȟȲțǻȁª
ǦǥȢȥȢȖșȪȰȞȜȝ ©ȥȔȠȢȣȢȖȦȢȤȜª ǗǟȢȣȦǻȟȢȖ ȦȢȭȢ
ȖȜȤȔțȡȢ ȢȣȤȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓ ȡȔ ȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ ȟǻȦ
ȘȜȥȞȧȤȥȧǧȔȞȧȥȦȖȢȤșȡȢȠȧȖǻȤȬǻ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ
ȣȥȔȟȠȧªȥȢȪȠȢȦȜȖȧȦșȠǻȦȢȤȚșȥȦȖȔǘȢȥȣȢȘȡȰȢȗȢ
ǦȟȢȖȔ ȣǻȘȥȜȟȲȲȦȰ țȘȔȖȡȔ ȣȤȜȞȠșȦȡǻ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȥȦȜȟ ǻȥȦȜȫȡǻ țȖȢȤȢȦȜ — ©ȢȘȜȡ ȡȔ ȘȤȧȗȢȗȢ ȞȧȲȦȰ 
ǟȔȝȘȔȡȜ Ȗ ȥșȤȪǻª ©ȟȲȘșȝ țȔȞȢȖȔȡȜȩª ©ȠȔȟȜȩ ȢȦȜȩ
ȤȔȕȢȖȡǻȠȜȩª ȣȢȤȡȔȣȤȖȥȦȧȣȘȢȣȢșȠȜ©ǦȢȡ—Ǩ
ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª  ǥȓȘȞȜ  ǻ
 ǻț ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©ǡȔȤȞȧ ǗȢȖȫȞȧª   — ©ǮȢȕ ȡȔȬȔ
ȣȤȔȖȘȔȡșȣȤȢȣȔȟȔǮȢȕȡȔȬșȥȟȢȖȢȡșȖȠȜȤȔȟȢª—
ǻ ȘȧȩȢȠ ȥȖȢȁȠ ǻ ȡȔȖǻȦȰ ȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢ ȣșȤșȗȧȞȧȲȦȰȥȓ
ȫșȤșț ȘȖȔȘȪȓȦȜȟǻȦȡȲ ȖǻȘȥȦȔȡȰ ǻț ȡȔȪȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȲ
ȞȢȡȪșȣȪǻǿȲ ȣȢșțǻȁ ȠȔȡǻȨșȥȦȢȖȔȡȢȲ Ȗ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ©ǙȢ
ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª  ǣȫșȖȜȘȡȢȲȔȖȦȢȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻǿȲ
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ȠȢȦȜȖȧ ȥȟȔȖȜ©ȬȜȡȞȔȤȞȜª ©1 1 — ǣ ȘȧȠȜ ȠȢȁ
ǣ ȥȟȔȖȢ țȟȔȓª   ȣȢȥȦȔȖ ȖǻȤȬ ©ǦȟȔȖȔª  
ǤȢȬȧȞȔȠȜ ȥȜȡȦșțȧ țȔȥȢȕǻȖ ȨȢȟȰȞȟȢȤȡȢȣǻȥșȡȡȢȁ
ȣȢșȦȜȞȜ ȤȔȡȡǻȩ ȟǻȦ ©ȠȢȗȜȟȔ ȥșȤșȘ ȣȢȟȓª ©ȦȧȠȔȡȢȠ
ȥȜȖȜȠ ȥȣȢȖȜȟȔª ©țȢȤșȡȰȞȢ ȠȢȓ  ǡȢȓ ȣȢȤȔȘȢȡȰȞȢ
ȥȖȓȦȔȓª ©ȠȢȓ ȦȜ ȠȔȠȢª ȦȔ ǻȡ  ǻ ȘȢȠǻȡȔȡȦȡȢȁ Ȗ ȟǻȦ
ȘȜȥȞȧȤȥǻ ȣǻȥȟȓțȔȥȟȔȡȫȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȕǻȕȟǻȝȡȢȁ ǻȡȦȢȡȔȪǻȁ
©ǨȫȜȡșȟȢȚȡȜȠȜȧȥȦȔȠȜǦȞȔțȔȦȜȣȤȔȖȘȧª ȣȢțȡȔȫșȡȢ
ȣȢșțǻȲ©ǡȧțȔª  
 
ǣȥȦȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ȢȥǻȡȰ   ȣȢȣȤȜ ȦȓȚȞȧ
ȩȖȢȤȢȕȧ ȡșȗȔȤȔțȘȜ Ȗ ȢȥȢȕȜȥȦȢȠȧ ȚȜȦȦǻ ǻ ȖȥȧȣșȤșȫ
ȣȢșȦȢȖȜȠ ȡȔȤǻȞȔȡȡȓȠ ȡȔ ȥșȕș țȔ Ȧș ȭȢ ©ȘȧȬȔ ȧȕȢ
ȗȔ !  ǢȔȣȤȓȟȔ ȠȔȟȢª ©Ƕ ȦȧȦ ǻ ȖȥȲȘȜ — ȥȞȤǻțȰ
ȣȢȗȔȡȢª  ȖȜȣȔȟȔ ȖȤȢȚȔȝȡȢȲ ț ȖșȤșȥȡȓ ǻ ȘȢ ȞǻȡȪȓ
ȤȢȞȧ ©ȡȔȣȤȓȘșȡȢª Ȫǻȟȧ ȡȜțȞȧ ȦȖȢȤǻȖ ȗȟȜȕȢȞȢȗȢ ȥȢȪ
ȡȔȪǻȢȥȢȨțȠǻȥȦȧȝȖȜȥȢȞȢȗȢȩȧȘȢȚǼȔȦȧȡȞȧ©ǶǕȤȩǻȠșȘ
ǻǘȔȟǻȟșȝª©ǦȔȧȟª©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜȡșȕȢȤȔȞȜª©ǴȞȕȜț
ȞȜȠȥǻȥȦȜȩȟǻȕȔț·ȁȥȦȜª©ǶȘșȡȰǻȘșǻȡǻȫǻȘșª©ǖȧȖȔȟȜ
ȖȢȝȡȜȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª©ǟȧȠȔȠȢȓǻȓªȦȔǻȡǨȪșȝ
ȭșȘȤȜȝ ȖșȫǻȤ ȚȜȦȦȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȣȜȥȔȖ ȥȖǻȝ ȥȞȔțȔȦȰ
ȕȜ ȟǻȤȜȫȡȢȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ©ȥȔȠȢțȖǻȦª — ȖǻȤȬ ©Ǣș
ȡȔȤǻȞȔȲȓȡȔǖȢȗȔª ȘȔȦȔȖȔȖȦȢȗȤȔȨǻ—©ȢȞȦȓȕȤȓª 
ȭȢ ȠǻȥȦȜȦȰ ȣǻȘȥȧȠȞȢȖȧ ȥȔȠȢȢȪǻȡȞȧ ȥșȕș ȓȞ ȣȢșȦȔ ǻ
ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȣȤȢȨșȦȜȫȡș ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȥșȡȥȧ ǻ țȡȔȫșȡȡȓ
ȖȟȔȥȡȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻȣǻȘȞȧȦȢȠǻȥȦȢȤȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ
ǟȢȡȥȦȔȡȦȡȜȠȜ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȠȜ șȟș
ȠșȡȦȔȠȜȣȢșȦȜȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȦȖȢȤȧȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰȢȕȤȔțȜ
ȡȜȖȜ ȔȖȦȢȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȓ ȘȢ ©ȣȢȘȤȔȚȔȡǻȓª ©ǶȥȔǻȓ ǘȟȔ
ȖȔ ª  ǻ ȥǻȓȫȔ ǫș ȘȖȢǿȘȜȡȔ ȣȢȟǻȥșȡȥȢȖȔ ȠșȦȔȨȢȤȔ
©ȣȢȟȓª — ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ șȦȡȢȣȤȢȥȦȢȤȧ țȔȥǻȲȖȔȡȢȗȢ ȣȢș
ȦȜȫȡȜȠȥȟȢȖȢȠ©ȘȢȕȤȜȠȚȜȦȢȠªȣȤȔȖȘȜȝȖȢȟǻ©ǣȤȲ
ǦȖǻȝ ȣșȤșȟǻȗ — ȧȕȢȗȧ ȡȜȖȧ  ǧȔ ȥǻȲ ȥȟȢȖȢª ǦȜȟȜ ȝ
ȡȔȦȩȡșȡȡȓ ȣȢșȦȢȖǻ Ȗ ȦȓȚȞǻȝ ȤȔȦȔȝȥȰȞǻȝ ȣȤȔȪǻ ȘȢȘȔǿ
ȡȔȘǻȓ ȡȔ Ȧș ȭȢ ©ȘȢȕȤǻ ȚȡɢғȖȔ  ǟȢȟȜȥȰȦȢ ȕȧȘȧȦȰª
ǬȔȥȢȠȭȢȣȤȔȖȘȔȣǻȘȥȦȧȣȔȲȦȰȥȧȠȡǻȖȜ—ȫȜȥȣȤȔȖȘǻ
ȖȜȤȢȥȦșȭȢȥȰȞȢȤȜȥȡșțȝȢȗȢȥȟȢȖȔ"ǬȜȡșȘȧȤȜȦȰȖǻȡ
ȪȜȠ ©ȩȜȠșȤȡȜȠ ȘȢȕȤȜȠ ȥȟȢȖȢȠª ©ȭș ȝ ȥȣǻȖȔȲȫȜª
ȟȲȘșȝ ǻ ȥșȕș ȥȔȠȢȗȢ" ǴȞ țȔțȖȜȫȔȝ ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ ȫȔȥȦȢ
ȗȧȥȦȢ ȖȦȔȞȜȩȖȜȣȔȘȞȔȩțȔȩȜȥȦȢȠȢȘȥȧȠȡǻȖǻȖǻȖȔȗȔȡȰ
Ȕ ȤȔțȢȠ ǻ ȖǻȘ ȖȢȤȢȚȢȁ ȣȥșȖȘȢ©ȣȤȔȖȘȜª ǭșȖȫșȡȞȢ
ȢȕȜȤȔǿȥȔȠȢǻȤȢȡǻȲ©ǶȘȧȤȲǦșȕșȦȔȞȜȥșȕșȥȔȠyȗȢ
Ǖ ȕǻȟȰȬș ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȡǻȞyȗȢ"ª Ǩ ȪșȡȦȤ ȫȔȥȦȜȡǻ ȦȖȢȤȧ
ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗȢȟȢȥ ȣșȤșȩȢȘȜȦȰ ȧ ȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰ ȧȣșȖȡșȡȢȗȢ
ȠȔȚȢȤȧ ȠșȦȔȨȢȤȔ ȡȜȖȜ ȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ ȧ ȗǻȠȡ ȣȢșțǻȁ
©ǣȤȜȥȓȚȦȜȠȢȓȡȜȖȢǙȢȟȢȠȦȔȗȢȤȢȲǧȔțȔȥǻȝȥȓ
ȫȢȤȡȔ ȡȜȖȢ  ǗȢȟșȲ ȓȥȡȢȲª  Ȗ ȓȞȢȠȧ ȣǻȘȡȢȥȓȦȰȥȓ
ȠȢȤȔȟȰȡș ȝ ȦȖȢȤȫș ȥȔȠȢȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȖǻȤȔ ȧ ȖȜȥȢȞș
ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ ȥȖȢȗȢ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȥȟȢȖȔ ȝȢȗȢ ȥȧȥȣǻȟȰȡȧ
ȖǻȘțȜȥȞȔȡǻȥȦȰ ©ǗȜȝȘȧȦȰ ȟȲȘș ȚȜȦȢ ȚȔȦȜ  Ǘșȥșȟǻȁ
ȚȡɢғȖȔª ǧȔȞȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȰ ȘȔǿ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣǻȘȕȜȖȔȲȫȜ
ȣǻȘȥȧȠȞȜ ȚȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȡȔ ȣȢȥȦȔȖȟșȡș ȞȢȟȜȥȰ ȧ
ȦȓȚȞȧ ȩȖȜȟȜȡȧ ȥȔȠȢȠȧ ȥȢȕǻ ©țȔȣȜȦȔȡȡȓ țȔȣȜȦȔȡȰª
©ǙȟȓȞȢȗȢȓȣȜȬȧ"ȘȟȓȫȢȗȢ"ª
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ǨȦǻȠȢȥȦȔȦȢȫȡȜȝȣǻȘȥȧȠȢȞȕȧȖȭșȣȢȣșȤșȘȧ—
 ȟȲȦ  Ȗ ȣșȤșȘȫȧȦȦǻ ȕȟȜțȰȞȢȗȢ ȝ ȡșȠȜȡȧȫȢȗȢ
ȞǻȡȪȓ ȓȞȜȝ ȡȔȘǻȝȬȢȖ ȧȘȢȥȖǻȦȔ  ȟȲȦ  ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȜȬș ȖǻȤȬ ©ǬȜ ȡș ȣȢȞȜȡȧȦȰ ȡȔȠ ȡșȕȢȗȢª — ȥȖȢǿ
ȣȤȢȭȔȟȰȡș ȥȣȢȖǻȘȔȟȰȡș ȥȟȢȖȢ ǢȔ ȣșȤșȘȥȠșȤȦȡȢȠȧ
ȤȧȕșȚǻ©ȖȢȥȦȔȦȡȲȦȓȚȞȧȲȠȜȡȧȦȧªȦȤȜȡȔȝȗȢȟȢȖȡǻȬǻ
ȡșȣȤȢȠȜȡȔȟȰȡǻ ȖȔȤȦȢȥȦǻ ȣȢȥȦȔȲȦȰ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȘȧȠȪǻ ȝ ȧȓȖǻ ȥȣȔȥșȡȡȔ ǗǻȤȔ ©ȡșȥȞȖșȤȡȜȠȜ ȧȥȦȔȠȜ 
ǤȢȠȢȟȜȠȢȥȰ ǖȢȗȧ  ǧȔ ȝ ȤȧȬȜȠȢ ȦȜȩșȥșȡȰȞȢ  Ǘ
ȘȔȟșȞȧȘȢȤȢȗȧª ȢȕȤȔțȤǻȘȡȢȗȢǟȤȔȲ ©ǙȡǻȣȤȢǨȞȤȔȁȡȧ
țȗȔȘȔǿȠ  Ǘșȥșȟǻ ȥșȟȜȭȔ Ȗ ȗȔȓȩ  ǡȢȗȜȟȜȗȢȤȜ ȡȔ
ȥȦșȣȔȩª  ǻ ȡșțȤȔȘȟȜȖȔ ȥȧȣȧȦȡȜȪȓ ©ȥșȥȦȤȔª ©ȘȤȧȚȜȡȔ
ȥȖȓȦȔȓª — ǡȧțȔ ȧȢȥȢȕȟșȡȡȓ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȡȔȦȩȡșȡȡȓ
ȦȢȗȢ ȭȢ ȥȞȟȔȘȔȟȢ ȥșȡȥ ǻ ȦȔȁȡȧ ȭȔȥȦȓ ǻ ȠȧȞȧ ȝȢȗȢ
ȚȜȦȦȓ—ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǠǻȦ ǦȧȠȪȢȖ Ǣ ǣ ȠȢȦȜȖȔȩ ȣȢȱțȜȜ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǟǦ
 ǟȡ  ǖȔȟșȝ Ǧ ǜ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǡ
ǬșȤȞȔȥȜǦȠȔȟȰǦȦȢȪȰȞȜȝǦǭșȖȫșȡȞȢȖǻ©ǙȧȠȜª
Ǣǧǚ  ǔ  ǜȔȝȪșȖ Ǥ ǛȜȦȦȓ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǤȔȤȜȚ
ǢȰȲǞȢȤȞǡȲȡȩșȡ ȣșȤșȘȤȧȞǟ ǢșȡȔȘȞșȖȜȫǾ
ǤȢșȦȜȫȡȜȝ șȣǻȟȢȗ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ  Ǣǭǟ  ǶȖȔȞǻȡ 
ǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȔ ǡ ǚȦȲȘȜ ȣȤȢ ȣȢșȦȜȞȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ 
ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ ©ǦȖȓȦȜȠ ȢȗȡșȡȡȜȠ ȥȟȢȖȢȠª ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǤȢșȦȜȞȔ ǟ  ǭșȖșȟȰȢȖ ǳ ǟȤȜȦȜȞȔ ȣȢșȦȜȫȡȜȠ ȥȟȢȖȢȠ
ǡȢȟȢȘȜȝǭșȖȫșȡȞȢȖȜțȡȔȫȔǿȥȖȢǿȠǻȥȪșȖǻȥȦȢȤǻȁȟǻȦșȤȔȦȧȤȜȦȔ
ȘșȭȢȣȤȢ©ȕǻȟǻȣȟȓȠȜªǦȖǻȦȜǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǬȔȠȔȦȔǢ
ǦȦȤȧȞȦȧȤȔ ǻ ȥȠȜȥȟ ȥȣȤȢȕȔ ȡȔȧȞȢȖȢȁ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ
ȦșȞȥȦǻȖ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ ǤșȤșȩȤșȥȦȓ
©ǧȤȜțȡȜª ǦȔȠȢȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȝ ȘșȪșȡȦȤȧȖȔȡȡȓ ©ǪǻȕȔ ȥȔȠȢȠȧ
ȡȔȣȜȥȔȦȰª ǻ ȣȤȢȕȟșȠȔ ȣȜȥȔȡȡȓ  ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȓȞȢȗȢȡșțȡȔǿȠȢ ǜȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȜȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȁȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁȦȔ
ȥȧȫȔȥȡȢȁȤșȪșȣȪǻȁȣȢșȦȔ ǟǙțȲȕȔǶǛȧȟȜȡȥȰȞȜȝǡǢȔ
ȖǻȫȡȢȠȧ Ȭȟȓȩȧ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȔ  Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ǧ  ǛȧȤ 
ǢȔȩȟǻȞ Ǿ ǙȢȟȓ — /RV — ǦȧȘȰȕȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȣȢȟȰȥȰȞǻ ȦȔ
ȤȢȥǻȝȥȰȞǻ ȤȢȠȔȡȦȜȞȜ Ǡ  ǖȔȤȔȕȔȬ ǳ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǻȠȣșȤȔȦȜȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ǶȥȦȢȤǻȢ ȦȔ ȡȔȪǻȢȥȢȨȥȰȞȔ ȣȔȤȔȘȜȗȠȔ ǟ
ǡȜȩșȘǤ©ǡȢȟȲȥȓǘȢȥȣȢȘȜȖȡȧȬȜȁȠȧȥȦȠȢȁȩȗȟȔȗȢȟȜª
ǨȖȔȗȜ ȘȢ ȖȜȖȫșȡȡȓ ȦșȠȜ ǭșȖȫșȡȞȢȣȤȢȤȢȞ   ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰ
 Ǭ  ǙțȲȕȔ Ƕ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǟ  ǶȭȧȞ ǡ
ǦșȠȔȡȦȜȞȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡșȡȔȖȔȡȦȔȚșȡȡȓȟșȞȥșȠȜ©ȥȟȢȖȢªȧȣȢșțǻȁ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȠȧ ȡȔȧȞȢȖȢȠȧ
ȦȔ ȠȜȥȦșȪȰȞȢȠȧ ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ǗȥșȧȞȤ ȡȔȧȞ ȬșȖȫ
ȞȢȡȨǦǻȠȨ

ǳȤǻȝǖȔȤȔȕȔȬ

ǡȔȝȕȧȦȡǿȖȣȢșȦȜȫȡȜȩȖǻțǻȓȩǭșȖȫșȡȞȔȣșȤșȘȕȔȫȔȟȢ
ȣșȖȡȜȝ ǻȘșȔȟȰȡȜȝ ȥȦȔȡ ȕǻȟȰȬǻȥȦȰ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȦȢȤǻȖ
ȣșȤșȖȔȚȡȢȡșȖȜȖȢȘȜȦȰȝȢȗȢȣȢțȔȠșȚǻȥȢȪȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȘșȤȚȔȖȔǙșȤȚȔȖȡȜȪȰȞșȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓ
ȖȢȟșȟȲȕȡȢȁ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ țȔȖȖȔȚȧȖȔȟȜ
ȠȜȥȟȜȦșȟǻ ȤǻțȡȜȩ ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȢȤǻǿȡȦȔȪǻȝ ǩșȘșȤȔȟǻȥȦ
ǡ ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ ȖǻȘțȡȔȫȜȖ ȭȢ ȗȢȟȢȖȡș Ȗ ȡȔȣȜȥȔȡȢȠȧ
ǭșȖȫșȡȞȢȠ ǻț  — Ȫș ©ȖȢȟȓ ȦȔ — ȕǻȟȰȬ ȧȥȰȢȗȢ
ȖȢȟȓ ȥȖȢǿȁ ȣȢȤȢȘȜ ȝ ȞȤȔȁȡȜ ȖȢȟȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔ ȝ
ȘșȤȚȔȖȡȔª ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖǡǤǭșȖȫșȡȞȢȧȞȤȔȁȡȢȨǻȟȜ
ȝȥȢȪǻȔȟǻțȠǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖǡǤǗȜȕȤȔȡș©ǡǻȝțȔȘȧȠ
țȟȢȚȜȦȜȢȫșȤȞǻȥȦȢȤǻȁȪȜȖǻȟǻțȔȪǻȁȡȔǨȞȤȔȁȡǻªǟ

Ǧ   ǥȢțȗȟȓȘȔȲȫȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ ȣȢșțǻȲ ȣǻȘ ȞȧȦȢȠ
țȢȤȧ ©ȖșȟȜȞȜȩ ȦȔ ȕȢȟȲȫȜȩ ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩ ȦȔ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢ
ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩȣȜȦȔȡȰȣȤȢȡȔȬȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȧȥȔȠȢȥȦǻȝȡǻȥȦȰ
ȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȘȢȕȜȦȜȥȓȡȔȠȣȢȖȡȢȗȢȣȤȔȖȔȖȥȖȢȁȝȩȔȦǻ
ǻȣȢȖȡȢȁȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁǿȘȡȢȥȦǻªǶǩȤȔȡȞȢ ȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢ
Ȗ —  ȘǻȝȬȢȖ ȖȜȥȡȢȖȞȧ ©ǢșȠȔ ȥȧȠȡǻȖȧ ȭȢ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȫȧȖȔȖ ȁȩ ȘȧȚș ȚȜȖȢ ȩȢȫ țȖǻȥȡȢ ȣȢ
ȥȖȢȝȢȠȧ țȤȔțȧ Ȗ ȨȢȤȠǻ ȖǻȘȡȢȖȟșȡȡȓ ȗșȦȰȠȔȡȭȜȡȜ
ȣǻțȡǻȬș Ȗ ȨȢȤȠǻ ȕǻȟȰȬș ȤșȥȣȧȕȟǻȞȔȡȥȰȞǻȝª ǩȤȔȡȞȢ
ǧǦ ǾǡȔȟȔȡȲȞȧȥȦ©ǭȟȓȩȘȢǭșȖȫșȡȞȔª
ȣȢȠǻȦȜȖ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȜȖȢȖȜȚȡș ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȩȔȢȥȧ
ȝ ȞȢȥȠȢȥȧ ȣȢșȦȜțȔȪǻȲ ǻ ȥȦȜȩǻȁ ǻ ȣȢȤȓȘȞȧ  ȣȢțȔȓȞ
Ȗǻȡ ©ȓȞȢȥȰ ȘȜȖȡȢ ȥȣȢȟȧȫȔȖ ȧ ȥȢȕǻ ǻ ǵȢȡȦȧ ȝ ǡȔ
țșȣȧª ǤȤȢȕȢǿȠ >ǤȤȔȗȔ@  ǔ  Ǧ   ȖȖȔȚȔȖ
ȣȢșȦȔ ȡȢȥǻǿȠ ©ȥȖǻȘȢȠȢȥȦȜ ȡ Ȕ Ȫ ǻ Ȣ ȡ Ȕ ȟ Ȱ ȡ Ȣ ȘșȤȚ ȔȖ
ȡȢȁª ǡȔȟȔȡȲȞ Ǿ ǧȤȜ ȟǻȦȔ  ǡȔȟȔȡȲȞ Ǿ ǟȡȜȗȔ
ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȰ ǤȤȢțȔ ǧȢȤȢȡȦȢ  >ǧ @ Ǧ  
©ȣȢșȦȢȠ ȘșȤȚȔȖȡȜȠª ǡȔȟȔȡȲȞ Ǿ ǙȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
ȤȢȞȢȖȜȡ  ǫȜȦ ȖȜȘ ǧ  Ǧ   ǨȥȧȣșȤșȫ ȦȔȞȜȠ
ȣȢȗȟȓȘȔȠ ǘ ǘȤȔȕȢȖȜȫ ȦȖșȤȘȜȖ ȭȢ Ȗ ȥȖȢȁȩ ȧȓȖȟșȡȡȓȩ
ȣȤȢ ȕȔȚȔȡȜȝ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȝ ȧȥȦȤǻȝ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȕȧȖȘȔȟșȞȜȝȖǻȘǻȘșȁȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁȘșȤȚȔȖȜǻȡȔȦȢȠǻȥȦȰ
©ȧ ȤȔȠȞȔȩ ǻȘșȔȟȰȡȜȩ ȫȔȥȢȖȜȩ ȖȜȠǻȤǻȖ ȘȔȟșȞȢȗȢ ȠȜ
ȡȧȟ ȢȗȢ ȝ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ª ȣȢșȦ ȠǻȨȢȟȢȗǻțȧȖȔȖ ȧȞȤ
ȚȜȦȦȓ țȔ ȕȔȚȔȡȢȲ ȠȢȘșȟȟȲ ©ǻȘșȔȟȰȡȢȁ ȥȣǻȟȰȡȢȥȦǻª
ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢȁ ©ȥȧȥȣǻȟȰȡǻȝ ȥȦȤȧȞȦȧȤǻª ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ
Ǧ   ǦȩșȠȔ ©ǻȘșȔȟȰȡȢȁ ȥȣǻȟȰȡȢȥȦǻª ȣȢȞȟȜȞȔȡȔ
ȥȟȧȗȧȖȔȦȜ ȡȔȧȞ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȞȢȠ țȘǻȝȥȡȲȖȔȡȢȗȢ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ©ȣșȤșȩȢȘȧ ȖǻȘ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ șȦȡȢ
ȪșȡȦȤȜȫȡȜȩȘȢȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȜȩȖȜȠǻȤǻȖȤșȔȟȰȡȢȥȦǻª ǧȔȠ
ȥȔȠȢǦ ȘȢȖȜȤȔțȡǻȬȢȗȢ©ȠǻȟșȡȔȤȡȢȗȢȕȔȫșȡȡȓª
ȢȣȢțȜȪǻȓȞȢțȔȪȦȖȔȝǻȠȣșȤǻȁ©ȓȞǻȦȔȭȢȤȢțȘǻȟȓǿȣȢȟȓȞǻȖ
ȦȔ ȞȢțȔȞǻȖ ȧ ´ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩµ țȡǻȠȔǿȦȰȥȓ ȡș ȣșȤșȠȢȗȢȲ
ȢȘȡǻǿȁȥȦȢȤȢȡȜȡȔȘǻȡȬȢȲȔȖȜȖșȘșȡȡȓȠȞȢȡȨȟǻȞȦȧȡȔ
ȤǻȖșȡȰȡȢȖȢȗȢȟȲȘȥȰȞȢȗȢȟȔȘȧȫȜȥȦȢȗȢȝȣȤȢȥȦȢȗȢª ǧȔȠ
ȥȔȠȢǦ ǥȢțȕȧȘȢȖȧȲȫȜȪȲȞȢȡȪșȣȪǻȲǘȤȔȕȢȖȜȫ
ȠȢȖȜȦȰǻȡȢȘǻȣȤȢȦșȭȢȖȣȢțȔȥȟȔȡȫǻȝȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔ
©ǻȘșȔȟȰȡȜȝ ȢȕȤȔț ǨȞȤȔȁȡȜ țȟȜȖȔǿȦȰȥȓ ț ȢȕȤȔțȢȠ ǻȘș
ȔȟȰȡȢȗȢȟȲȘȥȦȖȔª ǧȔȠȥȔȠȢǦ ǻȡȢȘǻȣȤȢȦșȭȢ
©ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș ȢȞȤșȥȟȲǿ ǻ ȡș ȖȜțȡȔȫȔǿ ȠșȚ țȡȔȫșȡȡȓ
ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ—ȫȜȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓȖȢȡȢȟȜȬșǨȞȤȔȁȡȜȫȜ
ȟȲȘȥȦȖȔțȔȗȔȟȢȠª ǧȔȠȥȔȠȢǦ ǻȡȢȘǻȣȤȢȦșȭȢ
ȖǻȡȣȤȢȤǻȞȔǿțȡȜȞȡșȡȡȓșȦȡȢȥȢȪǻȔȟȰȡȜȩȖǻȘȠǻȡȡȢȥȦșȝȧ
ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ©țȢȟȢȦȢȠȧȖǻȪǻª ǧȔȠȥȔȠȢ ȕȢ©ȡȔȤǻȖȡǻ
ȢȣȢțȜȪǻȁ´ȣȢȟȰȥȰȞȜȝ—ȞȢțȔȪȰȞȜȝµȚȢȘȡșȣȤȜȠȜȤșȡȡȓ
ȡșȠȢȚȟȜȖșǤȤȜȠȜȤșȡȡȓȓȞȖȞȔțȧǿȦȰȥȓȧȣǻȥȟȓȠȢȖǻȘȢ
ȣȢșȠȜȖǻȘȕȧȘșȦȰȥȓȡȔȖȜȭȢȠȧǻȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȠȧȤǻȖȡǻ
ȧ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ ȞȢȟȜ ȥȔȠȔ ȖǻȘȠǻȡȡǻȥȦȰ ȠǻȚ ȣȢȟȓȞȔȠȜ
ǻ ȞȢțȔȞȔȠȜ țȡȜȞȡș ǻ ȥȖǻȦ ȡȔȥșȟȓȦȜȠȧȦȰ ȣȤȢȥȦȢ ȟȲȘȜ
ȪșȝȠȢȦȜȖȡȔȕȧȖȔǿȤȢțȖȜȦȞȧȟȜȬșȖȞȢȡȦșȞȥȦǻȣǻțȡȰȢȁ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔ ª ǧȔȠȥȔȠȢǦ ǧȜȠȫȔȥȢȠȧ
©ǤșȤșȘȠȢȖǻªȣǻȥȟȓȠȢȖǻȘȢ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖªȨǻȗȧȤȧȲȦȰȡș
ȣȤȢȥȦȢ ©ȟȲȘȜª Ȕ ©Ȗȥǻ ȠȜ ȥȟȔȖ·ȓȡșª    ȗȢȟȢȖȡș

ǡǕǞǖǨǧǢǾ

Ț — ȡȔȖȤȓȘ ȫȜ ȣȤȔȖȢȠǻȤȡȢ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȕȔȗȔȦȢțȡȔȫȡȜȩ
ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦșȞȥȦǻȖ ȣǻțȡȰȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȦȜ
ȝȢȠȧ ȔȚ ȦȔȞǻ ȘȔȟșȞȢȥȓȚȡǻ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȖȜȥȡȢȖȞȜ ȩȔȝ
ǻ ȞȖȔȟǻȨǻȞȢȖȔȡǻ ȓȞ ȠǻȨȜ  ȦȔ ȝ țȔȗȔȟȢȠ ȖǻȘȫȜȦȧȖȔȦȜ
ȢȕȤȔțȡȧ ȩȧȘȢȚ ȠȢȖȧ ȓȞ ȣȢȡȓȦǻȝȡȧ ȠȢȖȧ ǻȘșȢȟȢȗǻȁ Ǩ
ȠǻȟșȡȔȤȡȜȩȖȜȘȜȖȔȩǭșȖȫșȡȞȔȝȘșȦȰȥȓȢȫșȖȜȘȡȢȣȤȢ
Ȧș ȭȢȕ ȧȞȤȔȁȡȪǻ ȤȢȥǻȓȡȜ ȣȢȟȓȞȜ ȦȔ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȜ
ǻȡ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȥȦșȝ ȕȧȟȜ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȟȲȘȰȠȜ Ȗ
ȗȧȠȔȡȡȢȠȧȥșȡȥǻ ȔȡșȣȤȢȦșȭȢȕȥȦȔȟȔȥȓȁȩȡȓȣȢȖȡȔ
ȧȡǻȨǻȞȔȪǻȓ — ȢȥȦȔȡȡǿ ȥȧȣșȤșȫȜȟȢ ȕ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧ
ȧȡǻȖșȤȥȔȟǻțȠȧ Ȗ țȔȥȔȘǻ ȗșȦșȤȢȗșȡȡȢȠȧ țǻ ȥȦȤȜȚȡșȖȜȠ
ǻȘșȔȟȢȠȟȲȘȥȦȖȔȓȞǿȘȡȢȥȦǻȦȔȕȤȔȦșȤȥȦȖȔȤǻȖȡȢȣȤȔȖȡȜȩ
ȡȔȤȢȘǻȖǦȦȢȥȢȖȡȢȣǻțȡȰȢȗȢǭșȖȫșȡȞȔȠȢȚȡȔȗȢȖȢȤȜȦȜ
ȡȔȝȣșȖȡǻȬș ȣȤȢ ȦșȡȘșȡȪǻȲ ȘȢ ȧȡǻȖșȤȥȔȟǻțȔȪǻȁ ȕȧȦȦȓ
ȤǻțȡȜȩșȦȡǻȫȡȜȩȥȣǻȟȰȡȢȦȡȔȔȡȦȤȢȣȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧǼȤȧȡȦǻ
ȡȔ ȔȞȪșȡȦȧȖȔȡȡǻ ȦȢȗȢ țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȣșȤȖȡȓ ȭȢ
țȘȔȦȡȜȝ Ȣȕ·ǿȘȡȔȦȜ ȁȩ ȖȜțȡȔȫȔȦȜ ȥȦȢȥȧȡȞȜ ȠǻȚ ȡȜȠȜ
ȔȟșȡșȔȥȜȠǻȟȲȖȔȦȜȁȩ
Ǩ ȣǻțȡǻȬǻȝ ȣȤȔȪǻ ǘȤȔȕȢȖȜȫ ȖȜțȡȔȖ ȭȢ ȗȔȘȔȡș
ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȡșȗȔȦȜȖȡș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ȨșȡȢȠșȡȧ
ȘșȤȚȔȖȜ ȔȚ ȡǻȓȞ ȡș ȢțȡȔȫȔȟȢ ȖǻȘȠȢȖȜ ȖǻȘ ȣȢȟǻȦ
ȥȔȠȢȥȦǻȝȡȢȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ǧșțȧ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȔ ȣȤȢ Ȧș
ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ©ǻȘșȁ ǻ ȝȢȗȢ ȣȢȫȧȦȦȓ ȡǻȞȢȟȜ ! ȡș
ȕȧȟȜ țȔȣȟȓȠȢȖȔȡǻ ! ȘȢȡȞǻȩȢȦȥȰȞȜȠȜ ȠȤǻȓȠȜ ȣȤȢ
ȠǻȥȪșȖȧȣȢȟǻȦȜȫȡȧȡșțȔȟșȚȡǻȥȦȰªǘȤȔȕȢȖȜȫȡȔțȖȔȖȬȜ
©ȥșȤȝȢțȡȜȠȣșȤșȞȤȧȫșȡȡȓȠªȣǻȘȘȔȖȞȤȜȦȜȪǻ©ǖȢȡȔȖǻȦȰ
ȓȞȕȜ ȠȜ ȣȤȜȣȧȥȦȜȟȜ ȭȢ ȣȢșȦȢȖȔ ȘȧȠȞȔ ǻ ǨȞȤȔȁȡȔ
ȓȞȧ Ȗǻȡ ȖȜȞȟȜȞȔǿ Ȗ ȧȓȖǻ ȖȜțȡȔȫȜȟȜȥȓ ȠǻȨǻȫȡȜȠȜ
Ȕ ȡș ǻȥȦȢȤȜȪȜȥȦȥȰȞȜȠȜ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔȠȜ ȭȢ ȘșȤȚȔȖȔ ǻ
ȣȤȔȞȦȜȫȡȢ Ȗȥȓ ȣȢȟǻȦȜȫȡȔ ȥȨșȤȔ ȤǻȬȧȫș ȖǻȘȞȜȘȔȟȜȥȓ
ȡȔȞȢȤȜȥȦȰȦȜȥȓȫȢȟǻȦȡȰȢȁȖǻțǻȁȦȢȢȫșȖȜȘȡȢȭȢȧȪȜȩ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȔȩ ǻ ȧ Ȫǻȝ Ȗǻțǻȁ ǨȞȤȔȁȡȔ ȕȔȫȜȟȔȥȓ ȓȞ ȪǻȟȞȢȠ
ȥȔȠȢȥȦǻȝȡȔȝȔȖȦȢȡȢȠȡȔª ǘȤȔȕȢȖȜȫǘǤȤȢȡȜȞȟȜȖǻȥȦȰ
ǻȥȟǻȣȢȦȔȧȤșȪșȣȪǻȁǭșȖȫșȡȞȔȖȜȣȔȘȢȞǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȔ
ǦȧȫȔȥȡǻȥȦȰǔǦ 
ǴǶȥȔǿȖȜȫȖȜțȡȔȖȭȢǘǘȤȔȕȢȖȜȫȠȔǿȤȔȪǻȲ©ȞȢȟȜ
ȣȜȬșȭȢǭșȖȫșȡȞȢȔȚȡǻȓȞȡșȕȧȖȘșȤȚȔȖȡȜȞȢȠȩȢȫǻ
ȠȤǻȓȖȣȤȢȖǻȟȰȡȧǨȞȤȔȁȡȧª ǶȥȔǿȖȜȫǴǦ ȔȟșȡȔ
ȖǻȘȠǻȡȧȖǻȘȔȠșȤȜȞȔȡȥȰȞȢȗȢȧȞȤȔȁȡǻȥȦȔȓȞȜȝȡșȗȔȦȜȖȡȢ
ȢȪǻȡȜȖ©ȤȔȘȜȞȔȟȰȡȜȝȔȡȦȜȘșȤȚȔȖȡȜȝȣȢȣȧȟǻțȠǻȡȔȖǻȦȰ
ȔȡȔȤȩǻțȠªǭșȖȫșȡȞȔ ǘȤȔȕȢȖȜȫǘǦ ȖǻȡțȡȔȝȬȢȖ
©Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ǨȞȤȔȁȡȜª
ȝȢȗȢ ©ȔȡȦȜȘșȤȚȔȖȡȢȠȧ ȔȡȔȤȩǻțȠǻª ȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡș țșȤȡȢ
ț ȔȟȰȦșȤȡȔȦȜȖȡȜȩ ȣȢȗȟȓȘǻȖ ȡȔ ȦșȢȤǻȲ ȘșȤȚȔȖȜ ©ȖȢȟȓ
ȕȧȟȔȡșȦǻȟȰȞȜȠșȦȢȲȔȝȣșȤșȘȧȠȢȖȢȲȘȟȓȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ
ȖȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȖȥșȟȲȘȥȰȞȜȩ ǻȘșȔȟǻȖ !
Ȗ ȥȧȫȔȥȡǻȝ ȣȢȟǻȦȜȫȡǻȝ ȘȧȠȪǻ țȡȢȖȧ ȖȜȥȟȢȖȟȲȲȦȰȥȓ
țȔȥȦșȤșȚșȡȡȓ ȭȢȘȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȡȢȁ Șȟȓ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȁ
ȣȢȟǻȦȢȟȢȗǻȁ ȔȕȥȢȟȲȦȜțȔȪǻȁ ȘșȤȚȔȖȜ ȓȞȔ ǿ ȡș ȦǻȟȰȞȜ
țȔȥȢȕȢȠ Ȕ ȝ ȗȔȟȰȠȢȠ Șȟȓ ȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȢȁ ǻȡǻȪǻȔȦȜȖȜ
Șȟȓ ȥȔȠȢȖȜȓȖȟșȡȡȓ ȢȘȜȡȜȪȰ ǧȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ ȧ ȪȰȢȠȧ
ȖǻȘȡȢȬșȡȡǻ ! ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȓȖȜȖȥȓ ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȜȠ
ȠȜȥȟȜȦșȟșȠ ǻ ȘȢȦȤȜȠȧȖȔȖȥȓ ȣȢȗȟȓȘǻȖ ȥȣǻȖțȖȧȫȡȜȩ ț
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ȞȢȡȪșȣȪǻȓȠȜȓȞǻȘȢȦșȣșȤȡșȖȜȫșȤȣȔȟȜȥșȕșª ǶȥȔǿȖȜȫǴ
Ǧ   ǢȔ ȣȤȢȦȜȖȔȗȧ ȧȓȖȟșȡȡȓȠ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞ
ȡșȘșȤȚȔȖȡȜȞȔǧǟȢȠȔȤȜȡșȪȰȘȢȖȢȘȜȖȭȢ©ȘșȤȚȔȖȡȜȠ
ǻȘșȔȟȢȠ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȕȧȟȔ ȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȔ ȡȔȤȢȘȡȔ
ȤșȥȣȧȕȟǻȞȔª ǟȢȠȔȤȜȡșȪȰ ǧ Ƕ ǬȜ ȕȧȖ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȘșȤȚȔȖȡȜȞȢȠ"  ǟȢȠȔȤȜȡșȪȰ ǧ Ƕ ǧȖȢȤȜ Ǡ 
Ǧ ǶǙșȡȜȥȲȞȢȕȥȦȢȲȖȔȖǭșȖȫșȡȞȢȖȧ©ȠǻȨȢȟȢȗșȠȧ
ȡșțȔȟșȚȡȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜª ȓȞ ȞȢȡȥȦȤȧȞȦȜȖȡȧ ȝ ȔȚ ȡǻȓȞ ȡș
ȧȦȢȣǻȫȡȧ Ȕ ȪǻȟȞȢȠ țȘǻȝȥȡșȡȡȧ ǙșȡȜȥȲȞ Ƕ ǟȔȦșȗȢȤǻȓ
©ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞª ǻ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ 
ǜǢǧǭǧǦ— ǙȟȓǭșȖȫșȡȞȔȧȞȤ
ȣȔȦȤǻȢȦȔȓȞȜȝȡșǻȘșȔȟǻțȧȖȔȖǻȡȦȧȘșȤȚȔȖȜȠȔȦȜȥȖȢȲ
ȡȔȪȘșȤȚȔȖȧȡȔȖǻȦȰȘȔȟșȞȧȖǻȘȘȢȥȞȢȡȔȟȢȁȕșțȧȠȢȖȡȢ
ȟǻȣȬș ȡǻȚ ȣșȤșȕȧȖȔȦȜ Ȗ ȫȧȚǻȝ ǧȔȞ ȥȔȠȢ țȗǻȘȡȢ ț
ȔȡȦȜȠȢȡȔȤȩǻȫȡȜȠȜȣșȤșȞȢȡȔȡȡȓȠȜȣȢșȦȔȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȔ
ȤșȥȣȧȕȟǻȞȔ — Ȫș ȣȢțȔ ȚȢȘȡȜȠ ȥȧȠȡǻȖȢȠ ȞȤȔȭș ȡǻȚ
ȠȢȡȔȤȩǻȓ
ǙșȤȚȔȖȡȜȪȰȞȜȝ ǻȘșȔȟ ȥȔȠȢȥȦǻȝȡȢȁ ȗșȦȰȠȔȡȥȰȞȢȁ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȖȜȥȟȢȖȟșȡȜȝ ǴȤșȠȢȲ ǘȔȟȔȝȘȢȲ ©ǣȚȜȖȧȦȰ
ȗșȦȰȠȔȡȜȖțȢȟȢȦǻȠȚȧȣȔȡǻǤȤȢȞȜȡșȦȰȥȓȘȢȟȓȞȢțȔȞ
țȔȥȣǻȖȔ´ǢǻȚȜȘȔȡǻȟȓȩȔµȔȖȥȦșȣȔȩǨȞȤȔȝȡȜ—
ǣ ǖȢȚș Ƞǻȝ ȠȜȟȜȝ — ȕȟȜȥȡș ȕȧȟȔȖȔª ȤȤ —
  ȠȔȲȫȜ ȞȢȡȞȤșȦȡȢǻȥȦȢȤ ȥșȡȥ ȖǻȘȕȜȖȔǿ Ȗ ȔȖ
ȦȢȤȥȰȞǻȝ ȧȓȖǻ ȖȜȥȦȤȔȚȘȔȡǻ ȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓ ȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ǟȢ
ȟǻȁȖȭȜȡȜ ȓȞǻ ȠȤǻȓȟȜ ȣȤȢ ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ țȣǻȘ ȣȢȟȰȥȰȞȢ
ȬȟȓȩșȦȥȰȞȢȗȢ ȣȔȡȧȖȔȡȡȓ ȦȔ țȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȖǻȘ ǿȖȤșȁȖ
ȖȜțȜȥȞȧȖȔȫǻȖ ǻȟȲȥȦȤȧȲȫȜ ȡȔȥȦȤǻȝ ȞȢțȔȪȰȞȢȗȢ ȥȣǻȖȧ
ȣȢșȦȥȞȢȤȜȥȦȔȖȥȓȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻǿȲțȡȔȤȢȘȡȢȁȣǻȥȡǻȣȤȢ
ǭȖȔȫȞȧ©ǙȔȡșȕȧȘșȞȤȔȭșȘȔȡșȕȧȘșȟǻȣȬșǴȞȡȔ
Ȧǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǮȢ ȡș ȕȧȘș ȚȜȘǻȖ ȭȢ ȡș ȕȧȘș ȟȓȩǻȖ 
Ǖ ȦȤșȦȰȢȝ ȧȡǻȁª  ǦȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓ ȪȰȢȗȢ ǻȘșȔȟȧȕǻȟȰȬȢȲ
ȠǻȤȢȲȤșȦȤȢȥȣșȞȦȜȖȡșȡǻȚȣșȤȥȣșȞȦȜȖȡș
ǤȢșȦȤȢȠȔȡȦȜțȧǿȗșȦȰȠȔȡȥȰȞȜȝȧȥȦȤǻȝȥȜȠȣȔȦȜțȧǿ
ȘșȤȚȔȖȡȜȪȰȞȜȠ ȘȧȠȔȠ ȥȖȢȗȢ ȧȟȲȕȟșȡȢȗȢ ȗșȤȢȓȣȢȖ
ȥȦȔȡȪȓ ǻ ȡȔȖǻȦȰ ȧȦǻȟȲǿ Ȗ ȡȜȩ ȖȟȔȥȡǻ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢ
ȘșȤȚ ȔȖȡȜȪȰȞǻ ȧȥȦȤșȠȟǻȡȡȓ ǤȤȜȞȠșȦȡȢ ȭȢ ȥȔȠș
ȪȜȠȜ ȨȢȟȰȞȟȢȤȜțȢȖȔȡȜȠȜ ȤȓȘȞȔȠȜ ț ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȥȟȢȖȜȖ ȥȖȢǿ țȔȩȢȣȟșȡȡȓ ȧȞȤ ȡȔȪȖȜțȖ
ȣǻȘȡșȥșȡȡȓȠ ȥșȤșȘ ȩ ȧ ȟȜȥȦǻ ȘȢ Ǵ ǟȧȩȔȤșȡȞȔ Ȗ
ȗȤȧȘǕȣȤȢȦșȖȚȢȘȡȢȠȧȤȔțǻȡșȥȟǻȘȕȧȞȖȔȟȰȡȢ
ȥȣȤȜȝȠȔȦȜ ȨȢȟȰȞȟȢȤȜțȢȖȔȡǻ ȨȢȤȠȧȟȲȖȔȡȡȓ ȖȞȟȔȘșȡǻ
ȔȖȦȢȤȢȠ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª ȧ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ ȣșȤȥȢȡȔȚȔ ȦȔ Ȗ
ȘșȭȢ țȠǻȡșȡȢȠȧ ȖȜȗȟȓȘǻ ȣȢȖȦȢȤșȡǻ ȧ țȗȔȘȔȡȢȠȧ ȟȜȥȦǻ
ȘȢ ȢȨǻȪșȤȔ ǬȢȤȡȢȠȢȤȥȰȞȢȗȢ ȞȢțȔȪȰȞȢȗȢ ȖǻȝȥȰȞȔ țȔ
ȥȞȟȔȘȢȖǻ ȘșȤȚȔȖȡȜȪȰȞȢȗȢ ǻȘșȔȟȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞȜȝ țȔ
ȡȢȖȜȩ ȣȤȢȥȖǻȫșȡȜȩ ȫȔȥǻȖ ȠȤǻȓȖ ȡș ȣȤȢ ȠȢȡȢșȦȡǻȫȡȧ
ȧȞȤ ȘșȤȚȔȖȧ Ȕ ȤȔȘȬș ȣȤȢ Ȧș ȭȢȕ ȧȞȤȔȁȡȪǻ ȥȦȔȟȜ
ȗȢȥȣȢȘȔȤȓȠȜȡȔȥȖȢȁȝțșȠȟǻȘșȡșȕȧȟȢȕȡǻȫȧȚȜȩȡǻ
ȥȖȢȁȩȗȡȢȕȜȦșȟǻȖȔȡǻțȖǻȥȡȢȣȤȜȗȡȢȕȟșȡȜȩǻȡȢȤȢȘȪǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȧȖ ȘșȤȚȔȖȡȜȞȢȠ Ȕȟș ȖȥșȦȔȞȜ ȗȢȘǻ
țȔȣ șȤșȫȜȦȜ ȝȢȗȢ ȗȟȜȕȜȡȡȜȝ ȣȢȦȓȗ ȘȢ ©ǻȘșȔȟȰȡȢȁ
ȥȣǻȟȰȡȢȥȦǻª ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȜȝȠȔȖ ǻȘșȲ ȡȔȪ ȘșȤȚȔȖȜ
Ȕȟș ȡș ȔȕȥȢȟȲȦȜțȧȖȔȖ ȁȁ ǜȔ ȝȢȗȢ ȟȢȗǻȞȢȲ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ
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ǻȥȡȧȖȔȡȡȓȡȔȪȘșȤȚȔȖǨȞȤȔȁȡǻȓȥȡȔȤǻȫȦșȚȣȢȦȤǻȕȡȔ
ȡȔȪ ȘșȤȚȔȖȡǻȥȦȰ Ǖȟș ȥȔȠȔ ȣȢ ȥȢȕǻ ȘșȤȚȔȖȔ ȡș ǿ
ǻȘșȔȟȰȡȜȠ ȥȦȔȡȢȠ ȣȢȤǻȖȡȓȡȢ ț ȘȢȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȜȠ ȥȧ
ȥȣǻȟȰȥȦȖȢȠ ǧȢȠȧȦȢ Ȗ ǻȘșȔȟǻ ȣȢșȦ ȖȢȟǻȖ ȕȜ ȭȢȕ
ȟȲȘȥȦȖȢ ȖțȔȗȔȟǻ ȢȕȩȢȘȜȟȢȥȓ ȕșț ȘșȤȚ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ
ȓȞȔ ȫșȤșț ȕȲȤȢȞȤȔȦȜȫȡȜȝ ȔȣȔȤȔȦ ǻ ȥȜȟȢȖǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
țȔȖȚȘȜȫȜȡȜȦȰȡȔȥȜȟȰȥȦȖȢȡȔȘȢȥȢȕȢȲǨȣȢșȦȜȫȡȢȠȧ
ȥȖǻȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ Șș ȣșȤșȩȤșȭȧȲȦȰȥȓ ȘȖǻ ȣȟȢȭȜȡȜ —
ȠǻȨǻȫȡȔ ȦȔ ǻȥȦȢȤ ©ȔȣȢȨșȢț ǻȘșȔȟȰȡȢȁ ȥȣǻȟȰȡȢȥȦǻª ȡș
ȣȤȜțȖȢȘȜȦȰȘȢ©țȔȣșȤșȫșȡȡȓȥȧȥȣǻȟȰȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜªȓȞ
ȦȖșȤȘȜȦȰ ǘȤȔȕȢȖȜȫ ȧ ȪȜȦȢȖȔȡǻȝ ȞȡȜȚȪǻ ȥ   
Ȕ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȥȜȦȰȥȓ ț ȡșȲ ȓȞ ǻȘșȔȟȰȡș ǻ ȘȢȪǻȟȰȡș ȓȞȭȢ
țȔȖȗȢȘȡȢ — ȠǻȨǻȫȡș ȝ ǻȥȦȢȤ  ǣȦȢȚ ȘșȤȚȔȖȔ ȕȧȘȧȫȜ
ǻȥȦȢȤȣȤȢȘȧȞȦȢȠȘǻȥȦȔǿȡșȢȘȡȢțȡȔȫȡșȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ—
ȥȔȞȤȔȟȰȡș ǻ ȣȤȢȨȔȡȡș ǙȢ ȦȢȗȢ Ț ȔȖȦȢȤ ȣȢșȦȜțȧǿ
ȣȢȖȥȦȔȡȥȰȞȧ ȥȦȜȩǻȲ ȞȢȦȤȔ ȬȔȟșȡȢ ȣȤȔȗȡȧȫȜ ȖȢȟǻ
țȔȗȤȢȚȧǿ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȫȧȚǻȝ ȘșȤȚȔȖǻȣȢȡșȖȢȟȲȖȔȫȧ
Ȕ ȝ ȘșȤȚ ȣǻȘȖȔȟȜȡȔȠ ȓȞ ȦȔȞȜȠ ǤȤȢȦș ȖǻȘ ǻȥȦȢȤ
ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȢȤȜȖȔȖȥȓ ȘȢ ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȁ
ǻȖȦȔȞȢȠȧȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȠȧȖȜȠǻȤǻȡȔȕȧȖȔǿȔȕȥȢȟȲȦȡȢȁ
ȪǻȡȡȢȥȦǻ Ȧș ȭȢ ț ȣȢȗȟȓȘȧ ǻȥȦȢȤ ȕȧȦȦȓ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ
ǘ ǘȤȔȕȢȖȜȫȧ ©ȥȧȠȡǻȖȡȢȲ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȣȢȟǻȦȜȫȡȢȲ
ȥȣȔȘȭȜȡȢȲª — ©ȧțȔȞȢȡșȡȡȓ ȔȡȔȤȩǻȫȡȜȩ ȦșȡȘșȡȪǻȝª
ǘȤȔȕȢȖȜȫǘǦ ȩȢȫȔȝȧȡȰȢȠȧȓȞțȔțȡȔȫȔȟȢȥȓ
ȖȜȭșǶȥȔǿȖȜȫȣȢȕȔȫȜȖȣșȖȡȧǻȥȦȢȤȘȢȪǻȟȰȡǻȥȦȰ
Ǩ ȣȢȬȧȞȔȩ ȧȥșȟȲȘȥȰȞȜȩ ǻȘșȔȟǻȖ ȦȔ ȖȔȤȦȢȭǻȖ ȡș
ȦǻȟȰȞȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȩȢȘȜȖ ȣȢțȔ ȠșȚǻ ǻȡȦȧ ȘșȤȚȔȖȜ
ǡȢȚȡȔȥȞȔțȔȦȜȭȢȦȔȞȜȝȔȟȗȢȤȜȦȠ—ȣȤȜȞȠșȦȡȔȤȜȥȔ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȠȔȡȡȓ Ȗ ȓȞȢȠȧ ȣȤǻȢȤȜȦșȦ
ȡȔȘȔȖȔȖȥȓ ȘȧȩȢȖȜȠ ȪǻȡȡȢȥȦȓȠ ȡȔȘ ȣȢȟǻȦ Ƕ ǤȧȬȞǻȡ ǻ
ȣȢȟȰȥ ©ȦȤȜ ȣȤȢȤȢȞȜª Ǖ ǡǻȪȞșȖȜȫ ǳ ǦȟȢȖȔȪȰȞȜȝ
ǜǟȤȔȥǻȡȥȰȞȜȝ ǻǭșȖȫșȡȞȢȕșțȣșȤșȫȡȢȞȧȟȰȦȜȖȧȖȔȟȜ
ǻȘșȲ ȖȟȔȥȡȢȁ ȡȔȪ  ȘșȤȚȔȖȜ ǤȤȢȦș ȚȢȘșȡ ǻț ȡȜȩ ȡș
ȔȕȥȢȟȲȦȜțȧȖȔȖȪǻȡȡȢȥȦșȝȘșȤȚȔȖȜȓȞȦȔȞȢȁȔȖȜȖȜȭȧȖȔȖ
ȡȔȘȡȜȠȜȪǻȡȡȢȥȦǻȘȧȩȢȖǻǢșȕȧȖǭșȖȫșȡȞȢȢȘȜȡȢȞȜȝ
ȥșȤșȘ ȤȢȠȔȡȦȜȞǻȖ ǻ Ȗ ȥȜȠȣȔȦǻȓȩ ȘȢ ȔȡȔȤȩǻțȠȧ ǜȢȞȤ
țȔȗșȡșțǻȝȥȰȞȢȲȨǻȟȢȥȢȨǻǿȲǦȟȢȖȔȪȰȞȢȗȢȘșȤȚȔȖȧ Ȗ
ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ ȝ ȡȔȪ ȡȔȖǻȦȰ ȖǻȦȫȜțȡȧ  ȣȢțȕȔȖȟșȡȢ ȦȤȜȖ
ȞȢȥȦǻȝȥȔȠȢȪǻȡȡȢȥȦǻ—ȖȜțȡȔǿȦȰȥȓǻȥȡȧȖȔȡȡȓȟȜȬșȁȁ
ȠȜȡȧȭȜȩ ȨȢȤȠ ȭȢ ȣȢȖȥȓȞȫȔȥ ȣșȤșȕȢȤȲȲȦȰȥȓ ȤȢț
ȕȜȖȔȲȦȰȥȓȣȢȥȦȧȣȢȠȘȧȩȧ ǟȢZDOF]\NRZDǕ6ãRZDFNL
HXURSHMVNL  6ãRZDFNL ZVSyãF]HVQ\ 3UDFD ]ELRURZD
:DUV]DZD6 
ǦȢȪǻȔȟȰȡǻȢȤǻǿȡȦȜȤȜǭșȖȫșȡȞȢȖȔȣȢșțǻȓȥȣȢȡȦȔȡȡȢ
ȖȦǻȟȜȟȔ ȔȖȦȢȤȥȰȞǻ ȝ ȡȔȤȢȘȡǻ ǻȘșȔȟȜ ȦȔ ȥȧȥȣǻȟȰȡǻ ȞȤȜ
ȦșȤǻȁ ȕȟȜțȰȞǻ ȘȢ ǿȖȤȢȣ ȥȢȪǻȔȟǻȥȦȜȫȡȜȩ ǻȘșȝ ǪȢȫȔ Ȗ
ȡȰȢȗȢ ȠȔȤȡȢ ȬȧȞȔȦȜ ©ȡȔȧȞȜ ȥȢȪǻȔȟǻțȠȧª ȓȞ șȞȢȡȢȠ
ȝ ȣȢȟǻȦ ȦșȢȤǻȁ ȓȞ ȥȜȥȦșȠȜ ȣȢȗȟȓȘǻȖ Ȫș ȣȢȞȔțȔȖ ǻȭș
ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ ȧ ȥȦ ©ǭșȖȫșȡȞȢ ȧȞȤȔȁȡȢȨǻȟȜ ȝ ȥȢȪǻȔ
ȟǻțȠª  Ȕȟș ȠȢȚȡȔ țȡȔȝȦȜ ȓȞ ȖǻȘțȡȔȫȜȖ Ƕ ǙțȲȕ Ȕ
ȖȜȤȔȚșȡȡȓ ȖȟȔȥȡȜȩ ȥȔȠȢȕȧȦȡǻȩ ǻȘșȝ ȦȔ ȥȢȪ ȠȧȘ
ȤȢȥȦǻ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ țȔȣȜȦǻȖ ǻ ȖȜțȖ ȣȢȤȜȖȔȡȰ ȡȔȤ Ȣ
Șȧ ȥȧȗȢȟȢȥȡȜȩ ©ȕȔȗȔȦȲȭȢȠȧ șȠȢȪǻȢȡȔȟȰȡȢȠȧ ȦȔ

ȠȢȤȔȟȰȡȢȠȧ țȠǻȥȦȢȖǻª ȥȢȪǻȔȟǻțȠȧ ǧȢȚ ȡș ȖȜȣȔȘȞȢȖȢ
ǭșȖȫșȡȞȢ  ȖȜȥȟȢȖȜȖ ©ȢȫșȖȜȘȡȧ ȥȜȠȣȔȦǻȲª țȔ
ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓȠ Ƕ ǙțȲȕȜ ȡȔȖǻȦȰ ©ȘȢ ȣȢȣȧȟȓȤȡȢȗȢ
ȣȢȡȓȦȦȓȣȤȢȞȢȠȧȡǻțȠǻțȓȞȜȠȣȢȖ·ȓțȧȖȔȟȔȥȓȠȤǻȓȣȤȢ
ȣșȤșȤȢțȣȢȘǻȟ ȡșȣȤȔȖșȘȡȢȗȢ ȕȔȗȔȦȥȦȖȔ ´șȞȥȣȤȢȣȤǻȔȪǻȲ
șȞȥȣȤȢȣȤǻȔȦȢȤǻȖµȥȢȪǻȔȟȰȡȧȥȣȤȔȖșȘȟȜȖǻȥȦȰǻȤǻȖȡǻȥȦȰª
ǙțȲȕȔǶǡǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓ ǚȣǻțȢȘǻțȥȦȢȥȧȡȞǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ țǻ ȥȟȢȖ·ȓȡȢȨǻȟȔȠȜ  ǠǻȦȞȤȜȦ ȡȔȤȜȥ ǟ
 Ǧ —  ǞȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ țȔȡȢȦȢȖȔȡȧ
ȖǮȢȘșȡȡȜȞȧȥșȤȣȤȢțȣȢȖǻȘȰȖȢȟȚȔȡȣȤȢ©ǦșȡȰȞȧ
ǥȔțȜȡȔª ǥȔțǻȡ©ȡșȕȯȟȤȔțȕȢȝȡȜȞȢȠȔȢȡȦȢȟȰȞȢ!
ȥȢȕȜȤȔȟȣȢȬȟȜȡȧȥȞȢȤȔȕȟșȝȜȤȔțȘȔȖȔȟșșȡșȜȠȧȭȜȠ
ȟȲȘȓȠª  ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȢȞȢȠșȡȦȧȖȔȖ ȦȔȞ ©ǟȢȠȠȧȡȜȥȦ
ȖȯȩȢȘȜȦª©ǝȘșȲȢȞȢȠȠȧȡȜțȠșªǭșȖȫșȡȞȢțȔȖȖȔȚȧȖȔȖ
ȓȞ ȣȤȢȖǻȭșȡȡȓ ©ȡȢȖȢȝ ȪȜȖȜȟȜțȔȪȜȜª ȩȢȫȔ ȝ ȠȔȖ
ȥȧȠȡǻȖȫȜȡșǿȖȢȡȔ©ȢȘȡȢȝȦȢȟȰȞȢȣȧȥȦȢȝȜȘșșȝªǻȫȜ
©ȧȘȢȕȢȣȤȜȠșȡȜȠȔ Ȟ ȡȔȥȦȢȓȭșȝ ȣȤȢțȔȜȫșȥȞȢȝ ȚȜțȡȜª
©ǤȤȢȗȧȟȞȔ ȥ ȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ Ȝ ȡș ȕșț ȠȢȤȔȟȜª — 
  ǨȦǻȠ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ȜȘșȲ Ȣ ȞȢȠȠȧȡȜțȠșª ȖȚȜȦȢ Ȗ
ǻȤȢȡǻȫȡȢȠȧ ȡȔȖǻȦȰ ȣȤȢȨȔȡȡȢȠȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ț ȣȤȜȖȢȘȧ
ȦȢȗȢȭȢ©ȣȤșȚȡȜșȕȟȔȗȢȤȢȘȡȯșȢȕȟȔȘȔȦșȟȜȞȤșȣȢȥȦȡȯȩ
ȘȧȬ!ȚșȡȜȦȰȥȓȡȔȫȔȟȜªȡȔ©ȥȢȕȥȦȖșȡȡȯȩȘșȖȞȔȩª
ȓȞȢȦ ȖȜȖșȘșȡȜȝ ȧ ȦȖȢȤǻ ȣȔȡ țǻ ȥȖȢǿȲ ȞȤǻȣȔȫȞȢȲ
ȞȤȔȥȧȡșȲ ǡȢȚȟȜȖȢȖȦȔȞȜȝȥȣȢȥǻȕȔȖȦȢȤȣȤȜțȡȔȫșȡȢȁ
Șȟȓ ȣȧȕȟ ȣȢȖǻȥȦǻ ȩȢȦǻȖ ȠǻȡǻȠȔȟǻțȧȖȔȦȜ ȣȤȜȥȞǻȣȧȖȔȡȡȓ
ȪșȡțȧȤȜȘȢȢȘǻȢțȡȢȗȢȥȟȢȖȔ
ǜȖȜȫȔȝȡȢȪșȕȧȟȜȭșȦǻȟȰȞȜȣșȤȬǻȖȤȔȚșȡȡȓȣȢșȦȔ
ȖǻȘȣȢȡȓȦȦȓȝǻȘșȁȞȢȦȤǻȣȤȜȖȔȕȟȲȖȔȟȜȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȜȠ
țȠǻȥȦȢȠ ȖȜȞȟȜȞȔȟȜ ǻȡȦșȤșȥ ȣǻȘȞȤǻȣȟșȡȜȝ ȣȤȜȤȢȘȡȜȠ
Șȟȓ ȡȰȢȗȢ ȖȜȩǻȘȪȓ ț ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȡȜțǻȖ ȣȢȦȓȗȢȠ ȘȢ ȥȢȪ
ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻȝȤǻȖȡȢȥȦǻȡȔȤȢȘȡȢȗȢȥȔȠȢȖȤȓȘȧȖȔȡȡȓ
ǜȔȖǻȤȢȗǻȘȡȜȠȣȤȜȣȧȭșȡȡȓȠǣǙȢȤȢȬȞșȖȜȫȔǭșȖȫșȡȞȢ
ȖȚȜȖ ȥȟȢȖȢ ©ȞȢȠȠȧȡȜțȠª ȣǻȘ ȖȣȟȜȖȢȠ ȕȤȢȬȧȤȜ
©ǪȤșȭșȡȔ ȖȟȔȥȡǻȥȦȰª ȗș ȖȜȘ   ȔȕȢ ȝ ȓȞȢȗȢȥȰ
ǻȡ ǘșȤȪșȡȢȖȢȗȢ ȦȖȢȤȧ ©ȧ ǘșȤȪșȡȔ Ȫș ȥȟȢȖȢ ȫȔȥȦȢ
ȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓ ȩȢȫ ț ȖȜȤȔțȡȜȠ ȡȔȤȢȘȡȜȪȰȞȜȠ țȠǻȥȦȢȠª
ǙȢȤȢȬȞșȖȜȫǣǭșȖȫșȡȞȢȖȥȢȪǻȔȟǻȥȦȜȫȡȢȠȧȢȦȢȫșȡȡǻ
ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȜȝțȕǻȤȡȜȞǟǧǦȘȜȖȡȔȣȤ
ǘșȤȪșȡǕǝǟȤșȭȒȡȔȓȥȢȕȥȦȖșȡȡȢȥȦȰǘșȤȪșȡǕǝ
ǦȢȕȤȥȢȫǗȦǡǧǦ ǧȔȝ
ȡȔȖǻȦȰȧȥȓȦȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔȡȔȖȤȓȘȫȜȘȔǿȣǻȘȥȦȔȖȜ
ȘȟȓȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢȗȢȖȜȥȡȢȖȞȧȕȧȪǻȠȦȢ©ȖșȥȰǭșȖȫșȡȞǻȖ
ȥȢȪȣȢȟǻȦǻȘșȔȟȚȜȦȦȓ´ȕșțȩȢȟȢȣȔǻȕșțȣȔȡȔµǻȘșȔȟ
ȡȔȤȢȘȢȖȟȔȘȘȓȕȧȖȕȟȜțȰȞȜȝȘȢȧȦȢȣǻȫȡȢȗȢȞȢȠȧȡǻțȠȧª
ǙțȲȕȔ Ƕ ǡ ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ —  ǗȜȥȟȢȖȟșȡȔ ȧ
ȖǻȤȬǻ ©Ƕ ȖȜȤǻȥ ȓ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª ȘȧȠȞȔ ȣȤȢ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ
ȥșȟȓȡȥȰȞȢȁǻȘȜȟǻȁȖȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ ©ǕȧȥșȟȔȩȧȖșȥșȟȜȩ
Ƕ ȟȲȘș Ȗșȥșȟǻ  ǗȢȡȢ ȕ ȠȢȚș ȦȔȞ ǻ ȥȦȔȟȢȥȰ  ǴȞȕȜ
ȡșȢȥȦȔȟȢȥȰǦȟǻȘȧȣȔȡȥȰȞȢȗȢȖǨȞȤȔȝȡǻª —ȪșȟȜȬș
ȕȔȚȔȡș ȣȤȢȦș ȠȔȟȢȝȠȢȖǻȤȡș ȣȤȜȣȧȭșȡȡȓ ȕȢ țȟȢ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦȔȞȜ țȘȢȗȔȘȔȩ ȠȔǿ ȡș ȟȜȬș ȥȢȪ Ȕ ȝ
ȔȡȦȤȢȣȢȟȢȗǻȫȡșȣȢȡȔȘȦș—ȠșȦȔȨǻțȜȫȡșȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ
Ǩ  ȥ Ȧ   © ǭ ș Ȗ ȫ ș ȡ Ȟ Ȣ  ǻ  ǭ Ȝ ȟ ȟ ș Ȥ    ª  Ƕ   Ǚ ț Ȳ ȕ Ȕ
ȩ Ȕ Ȥ Ȕ Ȟ Ȧ ș Ȥ Ȝ ț ȧ ǿ  ǭ ș Ȗ ȫ ș ȡ Ȟ Ȣ Ȗ ȧ  ǻ  Ȧ Ȝ ȣ Ȣ ȟ Ȣ ȗ ǻ ȫ ȡ ȧ  ȁ ȝ

ǡǕǞǖǨǧǢǾ

ǭȜȟȟșȤȢȖȧ  ȖǻțǻȲ ǻȘșȔȟȰȡȢȗȢ ȥȦȔȡȧ ȥȖǻȦȧ Ȗ ǻȡ
ȕǻȟȰȬ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȠȧ ȤȔȞȧȤȥǻ — ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢșȥȩȔ
ȦȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȡȔȝȖȜȭȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȟȲ
ȘȜȡȜ ȝ ȟȲȘȥȦȖȔ ȓȞ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ǖȢȚȢȗȢ țȔȘȧȠȧ  ǙȢ
ȥȟǻȘȡȜȞ ȖȜțȡȔǿ ȭȢ ǻ ǭȜȟȟșȤȢȖȔ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ Ȗǻ
țǻȁ ©ȠȔȲȦȰ ȘșȓȞǻ ȟǻȡǻȁ ȥȩȢȘȚșȡȡȓ ț ȧȦȢȣǻȓȠȜ — Ȥș
ȦȤȢȥȣșȞȦȜȖȡȢȲ ȨȧȦȧȤȢȟȢȗǻȫȡȢȲ ȦȔ ȠșȡȬȢȲ ȠǻȤȢȲ
ȣȤȢȖǻȘșȡȪǻȔȟȰȡȢȲ ȔȕȢ ȩǻȟǻȔȥȦȜȫȡȢȲª Ȕȟș țȔȧȖȔȚȧǿ
ȭȢ Ȗ ȪǻȟȢȠȧ ȖȢȡȜ ©ȡș ǿ ȧȦȢȣǻȫȡȜȠȜª ǙțȲȕȔ Ƕ
Ǧ   ǧȧȦ — ȣȢȟșȠǻȫȡǻ ȡȔȦȓȞȜ ȡȔ ǘȤȔȕȢȖȜȫșȖș ȤȢ
țȧȠǻȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȣȤȢȤȢȪȦȖȔ ©țȢȟȢȦȢȗȢ ȖǻȞȧª Ȗ
ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ ȓȞ ©ȠǻȟșȡȔȤȡȢȁ ȧȦȢȣǻȁª ȦȔ ©ȔȣȢȨșȢțȧ
ǻȘșȔȟȰȡȢȁ ȥȣǻȟȰȡȢȥȦǻ ȝ țȔȣșȤșȫșȡȡȓ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȁ ȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȜª ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ Ǧ    ǧȜȠ ȫȔȥȢȠ ǧ ǡșȝ
țșȤȥȰȞȔ ȣșȤșȞȢȡȟȜȖȢ ȣȢȞȔțȔȟȔ ȭȢ ȩȧȘȢȚ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ
ǭșȖȫșȡȞȔȖȥȜȥȦșȠǻțȔȩǻȘȡȢǿȖȤȢȣǻȥȦȢȤȜȞȢȞȧȟȰȦȧȤȡȢȗȢ
ȦȜȣȧ©ȥȟǻȘȞȖȔȟǻȨǻȞȧȖȔȦȜȖȣșȤȬȧȫșȤȗȧȓȞȧȦȢȣǻȫȡȧª
ǡșȝțșȤȥȰȞȔ ǧ Ǧ   ȣȤȜȫȢȠȧ ȝȢȗȢ ȣȢșțǻȓ ȖȜȓȖȟȓǿ
ȢțȡȔȞȜ ©ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ ȧȦȢȣǻȁª ǡșȝțșȤȥȰȞȔ ǧ Ǧ  
ȓȞ ©ȘȢȖǻȟȰȡȢ ȥȞȢȡȥȦȤȧȝȢȖȔȡȢȗȢ ȢȕȤȔțȧ ǻȘșȔȟȰȡȢȗȢ
ȥȢȪǻȧȠȧª ǡșȝțșȤȥȰȞȔ ǧ Ǧ   ǤȢțȔȓȞ ǭșȖȫșȡȞǻȖ
ȢȕȤȔț ȣȤȜȝȘșȬȡȰȢȗȢ ȣȢȠȜȥȦșȪȰȞȢȠȧ ȕȔȗȔȦȢțȡȔȫȡȜȝ ǻ
ȣșȤșȖȔȚȡȢȫȧȦȦǿȖȜȝȦȢȖȡȰȢȠȧȠȢȚȡȔțȡȔȝȦȜȣǻȘȥȦȔȖȜ
Șȟȓ Ȗȥǻȩ ȖȜȭșȡȔȖșȘșȡȜȩ ȖǻȘȫȜȦȧȖȔȡȰ ȩȢȫȔ ȪǻȟȞȢȠ Ȗǻȡ
ȡșȖȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓȧȚȢȘȡșțȡȜȩ
ǙȟȓȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓȥȢȪȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ
ȓȞȧȓȖȟȓǿȦȰȥȓǭșȖȫșȡȞȢȖǻǻȥȡȧȲȦȰǻȢȕ·ǿȞȦȜȖȡǻȣșȤșȘ
ȧȠȢȖȜ țȢȞȤ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȜȝ ȣȢȥȦȧȣ — ȭș ȢȘȜȡ
ȫȜȡȡȜȞ ȣȢșȦȢȖȢȁ ȥȖȢǿȤǻȘȡȢȁ ȨȧȦȧȤȢȟȢȗǻȁ ȖǻȘȕȜȦȜȝ
ȭȢȣȤȔȖȘȔȡșȖȣȢșțǻȁȔȖȣȤȢțǻ ǴȞȣȤȜȩȜȟȰȡȜȞȨȤȔȡȪ
ȣȤȢȥ ȖǻȦȜȦșȟǻȖȤȔȘȜȞȔȟǻȖ ȩȢȫȔ ț ȁȩȡǻȠȜ ȦșȞȥȦȔȠȜ
ȡȔȝȣșȖȡǻȬș ȡș ȠȔȖ țȠȢȗȜ ȢțȡȔȝȢȠȜȦȜȥȓ  ǭșȖȫșȡȞȢ
țȔȨ
 ǻȞȥȧȖȔȖ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ  ȥșȤȣ  ȥȖǻȝ țȔȩȖȔȦ
ȣȔȤȢȖȢȲ ȠȔȬȜȡȢȲ ǻ țȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ȘȢ ȖȜȡȔȩǻȘȡȜȞǻȖ
ǥ ǩȧȟȦȢȡȔ ȝ ǙȚ ǗȔȦȦȔ ȣȤȢȗȢȟȢȥȜȖ ©ǗȔȬș ȠȢȟȢ
ȘȢș ȡș ȣȢ ȘȡȓȠ Ȕ ȣȢ ȫȔȥȔȠ ȤȔȥȦȧȭșș ȘȜȦȓ Ȗ ȥȞȢȤȢȠ
ȖȤșȠșȡȜȣȢȚȤșȦȞȡȧȦȯȣȤșȥȦȢȟȯȜȞȢȤȢȡȯȔȘȜȣȟȢ
ȠȔȦȔȠȜ Ȝ ȣȢȠșȭȜȞȔȠȜ ȦȢȟȰȞȢ țȔȞȧȥȜȦ ! ǧȢ ȫȦȢ
ȡȔȫȔȟȜ ȖȢ ǩȤȔȡȪȜȜ ȱȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȥȦȯ ȦȢ ȘȢȖșȤȬȜȦ ȡȔ
Ȗȥșȝ ȡȔȬșȝ ȣȟȔȡșȦș ȖȔȬș ȞȢȟȢȥȥȔȟȰȡȢș ȗșȡȜȔȟȰȡȢș
ȘȜȦȓª ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȣȤȢȖǻȭșȡȡȓ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ©ȠȢș
ȣȤȢȤȢȫșȥȦȖȢȡșȥȢȠȡșȡȡȢª—țȔȖșȤȬȜȖȖǻȡȪǻȤȢțȘȧȠȜ 
ȣȢȖ·ȓțȔȡș ǻț ȦȜȠȜ ȦȤȔȘȜȪǻȓȠȜ  ȥȦ ȭȢ ȖșȟȜ ȖǻȘ
ȨȤȔȡȪșȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȥȦǻȖȞȢȦȤǻȣǻȘȗȢȦȧȖȔȟȜǩȤȔȡȪȧțȰȞȧ
ȤșȖȢȟȲȪǻȲ — ȖǻȘ ǕȠșȤȜȞȔȡȥȰȞȢȁ ȤșȖȢȟȲȪǻȁ
— ȭȢȧȖǻȡȫȔȟȔȥȓǟȢȡȥȦȜȦȧȪǻǿȲǗȔȬȜȡ
ǼȦȢȡȔ ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª  — ȘȢ ȡȔȘǻȝ ȦȢ ȡȔ ȥșȟȓȡȥȰȞȧ
ȤșȖ ȢȟȲȪǻȲ ȦȢ ȡȔ ȟǻȕșȤȔȟȰȡǻ ȤșȨȢȤȠȜ Ȗ ǥȢȥǻȁ ȦȔ
ǨȞȤ Ȕȁȡǻ Ȕ ȖȤșȬȦǻ ȘȢ ȖǻȤȜ Ȗ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȖȜțȖ ȠǻȥǻȲ
ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢ ȣȤȢȤȜȖȧ ǻ ȡșȠȜȡȧȫș ȥȔȠȢȫȜȡȡș
ț ǖȢȚ Ȣȁ ȖȢȟǻ  ȣȔȘǻȡȡȓ ȣȤȢȗȡȜȟȢȗȢ ȥȦȤȧȩȟȓȖǻȟȢȗȢ
ȪȔȤȜțȠȧ ǤȢșȦ ȡș țȔȟȜȬȔǿ ȕșț ȖǻȘȣȢȖǻȘǻ ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ
ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȞȔȤȘȜȡȔȟȰȡȜȩ ȣȢȟǻȦ țȠǻȡ ǻ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ
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Ȗ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȗȢ ȥȢȪ ȟȔȘȧ ©ǬȜ ȕȧȘș
ȣȤȔȖȘȔȠșȚȟȲȘȰȠȜ"ǤȢȖȜȡȡȔȕȧȦȰª ©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜ
ȡșȕȢȤȔȞȜª ǶȦȧȦȘȟȓǭșȖȫșȡȞȔȖȔȚȟȜȖǻȬșȡșȣǻțȡȔȡȡȓ
ȣȤȔȖȘȜ ȣȤȢȥȖǻȦǖȢȗȔȟȲȘȜȡȧ ȔȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓȣȤȔȖȘȜ
ȥȢȪ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ  ©ȥȖȓȦȔȓ  ǢȔ țșȠȟȲ ȣȤȔȖȘȔ
ȣȤȜȟșȦȜȦȰª ©ǶȥȔǻȓǘȟȔȖȔª ©ȣȤȔȖȘȔȢȚȜȖșª ©ǣȥǻȓ
ǘȟȔȖȔ;,9ª 
ǨȤȧȥȟǻȠǻȨȢȦȖȢȤȫȢȥȦǻǡǻȟșȡȔȤȜțȠǨȥȖȢȁȩȣȢș
ȦȜȫȡȜȩ ȞȔȤȦȜȡȔȩ ȣȤȜȝȘșȬȡȰȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȓȖȟȓȖ
ȥȩȜȟȰȡǻȥȦȰ ȡș ȟȜȬș ȘȢ ȧȦȢȣǻȫȡȢȗȢ Ȕ ȝ ȘȢ ȠǻȨȢ
ȪșȡȦȤȜȫȡȢȗȢ ȠȜȥȟșȡȡȓ Ǣș țȡȔȩȢȘȓȫȜ Ȗ ȡȔȝȕȟȜȚȫǻȝ
ǻȥȦȢȤ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻ ȤșȔȟȰȡȢȗȢ ȖȜȩȢȘȧ ț ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢ
ǻ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ ȣǻȘȡșȖǻȟȰȡȢȗȢ ȥȦȔȡȢȖȜȭȔ ȡȔȤȢȘȧ ȣȢșȦ
ȣșȤșȡȢȥȜȖ Ȫșȝ ȖȜȩǻȘ ȧ ȠǻȨȢȟȢȗ ȣȟȢȭȜȡȧ ȧȓȖȟȓȲȫȜ
ȝȢȗȢȓȞȡȔȥȦȔȡȡȓțǖȢȚȢȁȖȢȟǻ©țȢȟȢȦȢȗȢȖǻȞȧªǗȣșȤȬș
ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȢȕȤȔț ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ȟȔȘȧ ǻȘșȡȦȜȨǻȞȧȖȔȖ
ȓȞ ȠǻȨȢȦȖȢȤȫȜȝ ǻ ȖȜțȡȔȫȜȖ ȓȞ ȠǻȟșȡǻȧȠ ǘȤȔȕȢȖȜȫ
ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȖȬȜ ȦȜȣȢȟȢȗǻȫȡǻ ȢțȡȔȞȜ ȠǻȟșȡȔȤȜțȠȧ ȖȜ
ȞȟȔȘșȡǻȧȣȤȔȪȓȩȔȠșȤȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔǢǟȢȡȔ ȤșȟǻȗȤȧȩ
ȘȢȥȣȔȥǻȡȡȓțȖǻȟȰȡșȡȡȓȓȞșȠȔǿȕȧȦȜȔ ȞȢȟșȞȦȜȖȡȜȠ
ȕ  țșȠȡȜȠ Ȗ  ȤȔȣȦȢȖȜȠ ȗ  ȦȢȦȔȟȰȡȜȠ Ǽ  țȘǻȝȥȡșȡș
ȥȜȟȔȠȜȭȢȧȥȖǻȘȢȠȟȲȲȦȰȥȓȓȞȡȔȘȣȤȜȤȢȘȡǻ ǜȔǘȤȔ
ȕȢȖȜȫșȠ©ȣșȤȬǻȡȔȦȓȞȜȡȔȠǻȟșȡȔȤȜțȠȧǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȣȢșțǻȁª ț·ȓȖȜȟȜȥȓ ȧ ȣșȤǻȢȘǻ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª —  Ȕ
ȖǻțǻȲ ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȗȢ ©țȢȟȢȦȢȗȢ ȖǻȞȧª țȠȔȟȰȢȖȔȡȢȗȢ ȧ
ȖǻȘȘȔȟșȡȢȠȧ ȠȜȡȧȟȢȠȧ ȦȢȕȦȢ ȓȞ ȡȔȟșȚȡȜȝ ©ȘȢ ȥȦȔȡȧ
ǻȘșȔȟȰȡȢȁȥȣǻȟȰȡȢȥȦǻªȣȢșȦȖȜȦȖȢȤȜȖȦǻȟȰȞȜȖȢȥȦȔȡȡǻȩ
ȘȖȢȩȤȢȞȔȩȚȜȦȦȓǤȤȢȤȢȪȦȖȢ©țȢȟȢȦȢȗȢȖǻȞȧª ©ǶȥȔǻȓ
ǘȟȔȖȔ ª ©ǣȥǻȓ ǘȟȔȖȔ ;,9ª ȦȤȜȣȦȜȩ ©ǡȢȟȜȦȖȔª
©ǫȔȤǻȖȞȤȢȖȔȖȜȩȬȜȡȞȔȤǻȖª©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩȥȣȜȡȜª
ȔȦȔȞȢȚ©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª ©ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ
ȢȥșȤȘȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȠǻȨȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ´ȣȢȥȟȔȡǻȓµª Ȕ
©ȞȖǻȡȦșȥșȡȪǻȓ ȠǻȟșȡȔȤȜțȠȧª — ȖǻȤȬ ©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ ǻ
ǘȔȟǻȟșȝª ǤȢșȦ ȖȜȥȦȧȣȔǿ Ȗ ©ȤȢȟǻ ȣȤȢȤȢȞȔª ȞȢȦȤȜȝ
©ȡșȠȢȖ ȬȔȠȔȡ ȥȟȧȚȜȦȰ ȣȢȥșȤșȘȡȜȞȢȠ ȠǻȚ ȠȜȡȧȟȜȠ
ǻ ȥȧȫȔȥȡȜȠ ȥȧȫȔȥȡȜȠ ǻ ȠȔȝȕȧȦȡǻȠª ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ
Ǧ— 
ǧșțȧȣȤȢ Ȧș ȭȢ ©ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ ȠǻȨª ǭșȖȫșȡȞȔ©ȡȔ
ȕȧȖȔǿ ȖȜȤȔțȡȢ ȠǻȟșȡȔȤȡȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȧª ȣǻȘȦȤȜȠȔȟȔ
ǣ ǜȔȕȧȚȞȢ ǜȔȕȧȚȞȢ ǣ Ǧ    ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ
ǗǜȖȜȡȓȪȞȢȖȥȰȞȜȝȥȣȤȢȕȧȖȔȖțȔȣșȤșȫȜȦȜȣȤȔȖȢȠǻȤȡǻȥȦȰ
țȘǻȝȥȡșȡȢȗȢǘǘȤȔȕȢȖȜȫșȠȣȢȖ·ȓțȧȖȔȡȡȓǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
©ȧȦȢȣǻȁª ț ȠǻȟșȡȔȤȜțȠȢȠ — ©ǿȤșȦȜȫȡȜȠ ȧȫșȡȡȓȠ ȣȤȢ
Ȧș ȭȢ ǪȤȜȥȦȢȥ ȪȔȤȲȖȔȦȜȠș ȦȜȥȓȫȧ ȤȢȞǻȖ ȡȔ țșȠȟǻ
ȦȢȕȦȢ ȡș ȣǻȥȟȓ Ȕ ȘȢ ȞǻȡȪȓ ȥȖǻȦȧª ȣȢțȔȓȞ ©ǭșȖȫșȡȞȢ
ȧ ȥȖȢȁȝ ȣǻțȡǻȝ ȟǻȤȜȪǻ ȗȢȖȢȤȜȦȰ ȡș ȣȤȢ ´ȞȢȟȜȬȡȲ țșȠ
ȟȲµȔȣȤȢȡȢȖȧțșȠȡȜȠȪȔȤȓȠȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓǿ´ȥȖȓȦȜȩ
ȣȤșȘȦșȫµ ȞȢȦȤǻ ȓȞ Ȫș ȥȞȔțȔȡȢ ȝ ȧ ǶȢȔȡȡȔ ǖȢȗȢȥȟȢȖȔ
´ȢȚȜȟȜ ǻ ȪȔȤȲȖȔȟȜ ț ǪȤȜȥȦȢȠ ȦȜȥȓȫȧ ȟǻȦµ ǣȘȞȤȢ
Ȗșȡȡȓ    ȦȢȕȦȢ ȣǻȥȟȓ ȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓ ȠșȤȦȖȜȩ Ȕ ȡș
ȘȢ ª ǜȖȜȡȓȪȞȢȖȥȞȜȝ Ǘ Ǵ ǢȜȞȢȟȔȝ ǘȢȗȢȟȰ ǧȔȝȡȯ
ȡȔȪȜȢȡȔȟȰȡȢȝ ȘȧȬȜ ǟ  Ǧ   ǢȔȥȣȤȔȖȘǻ
Ț ȘȢȥȟǻȖȡȔ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓ ȪȰȢȗȢ ǶȢȔȡȡȢȖȢȗȢ ȖȜȘǻȡȡȓ
©ȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓ ȣșȤȬȢȗȢª ©ǖȟȔȚșȡȡȜȝ ǻ ȥȖȓȦȜȝ ȩȦȢ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ȢȘșȤȚȧǿ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȖȢȥȞȤșȥǻȡȡǻ ȣșȤȬȢȠȧ ȡȔȘ ȦȔȞȜȠȜ
ȘȤȧȗȔ ȥȠșȤȦȰ ȡș ȠȔǿ ȖȟȔȘȜ Ȕȟș ȕȧȘȧȦȰ ȥȖȓȭșȡȜȞȔȠȜ
ǖȢȗȔǻǪȤȜȥȦȔǻȪȔȤȲȖȔȦȜȠȧȦȰțȡȜȠȦȜȥȓȫȧȤȢȞǻȖª—
ǣȘȞȤȢȖșȡȡȓ  —  ȥȣȢȡȧȞȧȖȔȟȔ ȤȔȡȡǻȩ ȩȤȜȥȦȜȓȡ
ȥȣȤȜȝȠȔȦȜ ȝȢȗȢ ȥȔȠș ȓȞ ȠǻȟșȡȔȤȜȥȦȜȫȡȧ ȢȕǻȦȡȜȪȲ
ȭȢ ȣșȤșȘ ȞǻȡȪșȠ ȥȖǻȦȧ ǪȤȜȥȦȢȥ ȤȔțȢȠ țǻ ȥȖȢȁȠȜ
ȖȢȥȞȤșȥȟȜȠȜ ȥȖȓȦȜȠȜ ȕȧȘș ȪȔȤȲȖȔȦȜ ȡȔ țșȠȟǻ ȦȜȥȓȫȧ
ȤȢȞǻȖ ȘȢȞȜ ȢȥȦȔȦȢȫȡȢ ȡș ȣșȤșȠȢȚș ǦȔȦȔȡȧ ȘȜȖ
ȥȦ ©ǡǻȟșȡȔȤȜțȠª ©ǪǻȟǻȔțȠª ȧ ȖȜȘ ǣ·ǟȢȟǻȡț ǙȚ
ǩȔȤȧȘȚǻ ǚǘ ǡȔȟȜȝ ȦșȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȥȟȢȖȡȜȞ ǶȖȔȡȢ
ǩȤȔȡȞǻȖȥȰȞǦ—— 
ǫȓ ȖǻȤȔ țȕșȤșȗȟȔȥȓ ȘȢ ȥȰȢȗȢȘȡǻ Ȗ ȘșȓȞȜȩ Ȥșȟǻȗ
ȥșȞȦȔȩǢȔȦȢȠǻȥȦȰȥȧȫȔȥȡȔȪșȤȞȖȔȤȢțȧȠǻǿȦȧȦ©ȦȜȥȓȫȧ
ȤȢȞǻȖª ȓȞ ©ȦȜȥȓȫȢȟǻȦȡǿ ȪȔȤȥȦȖȢ Ȗ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȠȧ
țȡȔȫșȡȡǻ ȪȔȤȥȦȖȢ ǫșȤȞȖȜ ȖǻȘ ǗȢȥȞȤșȥǻȡȡȓ ǪȤȜȥȦȔ ȘȢ
ȘȤȧȗȢȗȢ ǞȢȗȢ ȣȤȜȩȢȘȧ ǧȔȞ ȣȢȓȥȡȲǿ ȥȖ ǕȖȗȧȥȦȜȡ
ȦȜȥȓȫȔȢțȡȔȫȔǿȘȢȖȗȜȝȡșȢȕȠșȚșȡȜȝȫȔȥª ȦșȢȟȢȗǻȫȡȜȝ
ȞȢȠșȡȦȔȤ ȘȢ ȖǻȤȬȔ  ȧ ȖȜȘ ǦȖȓȦș ǤȜȥȰȠȢ ǦȦȔȤȢȗȢ
ȦȔ ǢȢȖȢȗȢ ǜȔȖǻȦȧ  ǤȢȖȡȜȝ ȣșȤșȞȟȔȘ țȘǻȝȥȡșȡȜȝ țȔ
ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȜȠȜ ǿȖȤșȝȥȰȞȜȠȜ ȔȤȔȠHȝȥȰȞȜȠȜ ȦȔ ȗȤș
ȪȰȞȜȠȜ ȦșȞȥȦȔȠȜ  ǤșȤȬȔ ȤșȘ Ȣ Ƕ ǪȢȠșȡȞȔ 8QLWHG
%LEOH 6RFLHWLHV  ǢȢȖȜȝ ǜȔȖǻȦ Ǧ   ǶȡȔȞȬș
ȞȔȚȧȫȜȝȘșȦȰȥȓȣȤȢǻȥȦȢȤȘȢȕȧȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȔ
ǤȤȢȦș ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȔ Ȥșȟǻȗǻȓ ȡș ȢȦȢȦȢȚȡȲǿ ǻȥȦȢȤ
©ȪȔȤȥȦȖȔǫșȤȞȖȜªțǫȔȤȥȦȖȢȠǖȢȚȜȠȓȞșȠȔǿȡȔȥȦȔȦȜ
Ȗ șȥȩȔȦȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȖȜȠǻȤǻ ȣȢ țȔȖșȤȬșȡȡǻ ǻȥȦȢȤǻȁ ǙȢ
ȦȢȗȢȚȓȞȭȢǶȢȔȡȡȘȔȟǻȣȤȢȤȢȞȧǿȡȔȥȦȔȡȡȓ ȖȚșȣǻȥȟȓ
ȖȥǻȩțșȠȡȜȩȞȔȦȔȞȟǻțȠǻȖȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓȠșȤȦȖȜȩǻǖȢȚȢȗȢ
ȥȧȘȧȡȔȘȡȜȠȜ—ǣȘȞȤȢȖșȡȡȓ— ©ȡșȕȔȡȢȖȢȗȢ
ǻțșȠȟǻȡȢȖȢȁª ©ȕȢȣșȤȬșȡșȕȢǻȣșȤȬȔțșȠȟȓȠȜȡȧȟȜª 
ǻ©ǾȤȧȥȔȟȜȠȔȡȢȖȢȗȢªȘșǖȢȗȚȜȦȜȠșțȟȲȘȰȠȜȖǻȫȡȢ
ǣȘȞȤȢȖșȡȡȓ  —  ȦȢ Ȗ ȣǻțȡǻȝ ȟǻȤȜȪǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȤȢȖǻȭȔǿȦȰȥȓșȥȩȔȦȢȟȢȗǻȫȡș ȞǻȡȪșȥȖǻȦȡǿ ȠȔȝȕȧȦȡǿȓȞ
ȢȡȢȖȟșȡȜȝ Ȕȟș ȣȤȜȦǻȠ ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ țșȠȡȜȝ ǻȥȦȢȤ ǻ ȔȚ
ȡǻȓȞȡșȠǻȥȦȜȫȡȜȝȠǻȟșȡǻȧȠǞȢȗȢȠǻȟșȡȔȤȜțȠȥȣȢȟȧȫȔǿ
ȘȖǻ ȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡǻ ǻȘșȁ   țșȠȡȢȗȢ ȦȜȥȓȫȢȟǻȦȡȰȢȗȢ
ȪȔȤȥȦȖȔ ǪȤȜȥȦȢȖȢȗȢ ȭȢ ǻȥȡȧȖȔȦȜȠș ȘȢ ǦȦȤȔȬȡȢȗȢ
ȥȧȘȧ ȘȢȥȟǻȖȡȔǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓǶȢȔȡȡȢȖȢȗȢȖȜȘǻȡȡȓ©ȖȢȥ
ȞȤșȥǻȡȡȓȣșȤȬȢȗȢª ȦȔ ȢȡȢȖȟșȡȢȗȢ©ȠǻȥȦȔȥȖȓȦȢȗȢª
ȓȞ ©ȚȜȦȟȔ ǖȢȗȔ ț ȟȲȘȰȠȜª ȭȢ ȕȧȘș ȥȦȖȢȤșȡș ǖȢȗȢȠ
ȣȢ țȔȖșȤȬșȡȡǻ țșȠȡȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ ȦȔ ȥȧȘȧ ȡȔȘ ȞȢȚȡȜȠ ©ȣȢ
ȘǻȟȔȩȝȢȗȢª Ƕȡ— 
ǫǻ ǻȘșȁ ǭșȖȫșȡȞȢ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿ Ȗ ǿȘȜȡȜȝ ȢȕȤȔț
ǻȘșȔȟȰȡȢȗȢ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ȣȤȜȝȘșȬȡȰȢȁ țșȠȡȢȁ ȧȦȢȣǻȁ
ȭȢ ǿ șȥȩȔȦȢȟȢȗǻȫȡȢȲ ȢȥȦȔȦȢȫȡȢȲ  Ȕȟș ȡȔȥȦȔȡș ȘȢ
ȣȤȢȤȢȞȢȖȔȡȜȩǶȢȔȡȡȢȠȣșȤȬȢȗȢȦȔȘȤȧȗȢȗȢȠǻȥȦȜȫȡȢȗȢ
ȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓ ȠșȤȦȖȜȩ ǻ ȣȢȦȢȝȕǻȫȡȢȗȢ ȥȧȘȧ ©ȢȡȢȖȟșȡȔ
țșȠȟȓªȡȔȓȞǻȝ©ȕȧȘșȣȤȔȖȘȔª ǨȖǻȤȬǻ©ǴȡșȡșțȘȧȚȔȲ
ȡǻȖȤȢȞȧªțȧȠȜȥȡșȡȔȗȢȟȢȬșȡȢ©ȩȜȤșȡȡȧȖȢȟȲªȦȤșȕȔ
©țȔȩȢȘȜȦȰȥȓȖȚșȕȧȘȜȦȰǕȦȢȣȤȢȥȣȜȦȰȥȢȕǻȡșȕȢȗȔ
ǙȢȥȧȘȧǖȢȚȢȗȢȥȦȤȔȬȡȢȗȢª—ȦȢȕȦȢȦȤșȕȔțȘȢȕȧȦȜ
ȖȢȟȲȭșȖțșȠȡȢȠȧǻȥȦȢȤȕȧȦȦǻȟȲȘȜȡȜȕȢȦǻȟȰȞȜȡȔ
ȖȢȟǻȠȢȚȡȔȚȜȦȜȣȢȖȡȢȞȤȢȖȡȢȣȢȥȣȤȔȖȚȡȰȢȠȧ

ǜȔǙǢȔȟȜȖȔȝȞȢȠ©ȣȢȘȢȟȔȡȡȓȩȔȢȥȧȝțȟȔǻȥȦȢȤǻȁ
ȤȢȠȔȡȦȜȞȜ ȬȧȞȔȲȦȰ ȡș ȡȔ ǼȤȧȡȦǻ ȥȔȠȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ Ȕ Ȗ
ȁȁ ȠǻȨȢȟȢȗǻțȔȪǻȁª ȦȢȚ ȣȤȜȤȢȘȡȢ ȭȢ ȝ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȢșȦ ȧ ȥȖȢǿȠȧ ȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡǻ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ǨȞȤȔȁȡȜ ȝ
ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȧ ©ȥȣȜȤȔȖȥȓ ȡș ȡȔ ȔȡȔȟǻț țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦșȝ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧª Ǩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
©ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨǻȁ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ȡȔȕȜȤȔǿ ȢȕȤȜȥǻȖ ȠǻȨȢȟȢȗșȠȜ
ȭȢ ȕȔțȧǿȦȰȥȓ ȡȔ ȕǻȕȟǻȝȡȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȠȧ ȔȤȩșȦȜȣǻ ȝ
ȡș ȣǻțȡȔǿȦȰȥȓ ȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢ Ȕ ȥȞȢȤǻȬș ȣȤȢțȤǻȖȔǿȦȰȥȓ
ǡșȦȔǻȥȦȢȤǻȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖȜȕȧȘȢȖȧǿȦȰȥȓ Ȗ ȡȰȢȗȢ ȣȢ ȖșȤ
ȦȜȞȔȟȰȡǻȝȢȥǻțȔȣȔȤȔȘȜȗȠȢȲȡȔțȖȔȡȢȁȠǻȨȢȟȢȗǻȁȖȦȤȔ
ȫșȡȜȝȤȔȝȖǻȟȰȡȔȞȢțȔȪȰȞȔǨȞȤȔȁȡȔȣȔȘǻȟȥȧȫȔȥȡȢȥȦǻ
ȣȢȡșȖȢȟșȡȡȓ ȦȔ țȔȞȤǻȣȔȫșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȲ
ǻȠȣșȤǻǿȲȘȖȢȩȥȢȦȟǻȦȡǿȞȤǻȣȢȥȡșȤȔȕȥȦȖȢȁȁȠȔȝȕȧȦȡǿ
ȭȢȖȜȠȔȟȰȢȖȧǿȦȰȥȓȖȥȖǻȦȟǻȖǻțǻȢȡșȤȥȦȖȔǻȣȤȢȨșȦȜțȠȧ
ȓȞȣȢȖșȤȡșȡȡȓȖȢȟǻȦȔȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻȭȢȘȢ
ȣȢȞȤȜȖȘȚșȡȢȁ ȞȤȔȁȡȜ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ Ȗ ȡȔȝȬȜȤȬȢȠȧ
ȖȥșȢȩȢȣȟȲȲȫȢȠȧțȡȔȫșȡȡǻȓȞ´ǖȢȚȢȁȣȤȔȖȘȜµª ǢȔȟȜ
ȖȔȝȞȢǙǶȥȦȢȤǻȓǻȠǻȨȢȟȢȗǻȓȧǭșȖȫșȡȞȔȧȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȗȢȤȢȠȔȡȦȜțȠȧǢǭǟȥ 
ǨȚș©ǙȔȖȜȘȢȖǻȣȥȔȟȠȜªȣșȤșȞȢȡȧȲȦȰȭȢǖǻȕȟǻȓ Ȗ
ȪȰȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧ—ǟȡȜȗȔȣȥȔȟȠǻȖ ǻțȖȜȤȔȚșȡȢȲȖȡǻȝ
ȖǻȤȢȲȖǖȢȚȧȣȢȠǻȫȥȦȔȟȔȖȔȚȟȜȖȜȠȘȚșȤșȟȢȠǻȥȦȢȤ
ȢȣȦȜȠǻțȠȧǭșȖȫșȡȞȔȝȢȗȢȠǻȟșȡȔȤȜțȠȧ©ǟȢȟȜȥȰǖȢȗ
ȡȔȠ ȖșȤȡș ȖȢȟȲ  ǥȢțǻȕ·ǿ ȡșȖȢȟȲª ȤȤ — 
©ǣȦȔȞ ȕȤȔȦǻȖ ȕȟȔȗȜȩ ȥȖȢȁȩ  ǘȢȥȣȢȘȰ ȡș țȔȕȧȘș  ǗȢ
ȪȔȤȜȦȰȥȓȖȘȢȠȧȦȜȩǻȠǗȥǻȠ·ȁȦǻȝȖșȟȜȞǻȝǶȣȢȬȟș
ȁȠ ȘȢȕȤȧ ȘȢȟȲ  ǣȘ ȖǻȞȔ ȘȢ ȖǻȞȔª ȤȤ — 
ǧȢȚ ȡȔ ȣȤȢȦȜȖȔȗȧ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ǻ ȬȜȤȬș — ȨǻȟȢȥ 
ȠȢȦȜȖȧ ȣȤȢȠȜȡȔȡȡȓ ȖȥȰȢȗȢ ȥȧȭȢȗȢ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȣȢșțǻȁȣǻȘȡȢȥȜȦȰȥȓȠȢȦȜȖȖǻȤȜȖȣșȤșȠȢȗȧ—țǖȢȚȢȲ
ȣȢȠǻȫȫȲ — ©ȣȤȔȖȘȜª ȝ ©ȖȢȟǻª ȡȔ ȥȖǻȦǻ ©ǡȜ ȖǻȤȧǿȠ
ǧȖȢȁȝȥȜȟǻǶȘȧȩȧȚȜȖȢȠȧª©ǖȢȤǻȦșȥȓ—ȣȢȕȢȤșȦș
ǗȔȠ ǖȢȗ ȣȢȠȔȗȔǿª ©ǟȔȖȞȔțª ȤȤ — — 
ǶȥȦȢȤȢȣȦȜȠǻțȠȠȢȟȢȘȢȗȢȣȢșȦȔ șȣǻȟȢȗ©ǦȦȢȁȦȰȖȥșȟǻ
ǦȧȕȢȦȢȖǻª ȘȢ ©ǗșȟȜȞȢȗȢ ȟȰȢȩȧª ȣȢșȠȔ ©ǟȔȖȞȔțª 
ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȖȔȖȥȓȖǻȥȦȢȤȣșȥȜȠǻțȠȡȔțȔȥȟȔȡȡǻ ©ǦȢȡ—
ǘȢȤȜȠȢȁȖȜȥȢȞǻȁª©ǬșȤȡșȪȰª©ǣȝȫȢȗȢȦȜȣȢȫȢȤȡǻȟȢª 
ǻ țȡȢȖȧ ȖǻȘȤȢȘȚȧȖȔȖȥȓ Ȗ ȘȢȕȧ ȣȢȟǻȦ ȟǻȕșȤȔȟǻțȔȪǻȁ
ȦȔ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ ȤșȨȢȤȠ —  ȧ ȥȣȤȜȓȦȟȜȖȢȠȧ
ȢȦȢȫșȡȡǻ ȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȢ ȠȜȥȟȓȫȜȩ ǻȡȦșȟǻȗșȡȦǻȖ — ȞȢȟ
ȞȜȤȜȟȢȠșȨȢȘǻȁȖȪǻȖ ȤȢȥ ȟǻȕșȤȔȟǻȖ ǻ ȤȔȘȜȞȔȟǻȖ ǜȡȢȖȧ
țȤȜȡȔȲȦȰȣȤȢȖǻȘșȡȪǻȝȡǻȠȢȦȜȖȜȖǻȤȔȧȥȖǻȦȟșȠȔȝȕȧȦȡǿ
ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ȟȲȘȥȦȖȔ ©ǢșȢȨǻȦȜª ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª ©ǣȥǻȓ
ǘȟȔȖȔ;,9ª 
ǮȢȣȤȔȖȘȔ ȦȤȔȣȟȓȲȦȰȥȓ ǻȡȞȢȟȜ ȩȖȜȟȜȡȡǻ ȡȔȥȦȤȢȁ
ȤȢțȫȔȤȧȖȔȡȡȓ ȡȔȖǻȦȰ ȤȢțȣȧȞȜ ȭȢ ȣȤȢȝȠȔȲȦȰ ȦȖǻȤ
ȣȢȟǻȦȜȞȢǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨȣȟȔȡȧ ȣȢȫ©ȣȢȘȤȔȚȔȡǻȓª©ǣȥǻȓ
ǘȟȔȖȔ;,9ª©ǤȢȗȜȕȡșȬțȗȜȡșȬǨȞȤȔȁȡȢǢșȥȦȔȡș
țȡȔȞȧ ȡȔ țșȠȟǻª țȔȞǻȡȫșȡȡȓ ©ǦȔȧȟȔª ©ǘȢȤș ǘȢȤș 
ǙȤǻȕȡǻȲȦȰȟȲȘșȡȔțșȠȟǻǥȢȥȦȧȦȰǻȖȜȥȓȦȰȥȓȪȔȤǻª
ȠǻȡǻȔȦȲȤȔ©ǶȘșȡȰǻȘșǻȡǻȫǻȘșª ǕȟșȖȥșȦȔȞȜȘȢȠǻȡȧǿ
ȧȦȢȣǻȫȡȜȝ ȢȕȤȔț ȣȤȜȝȘșȬȡȰȢȗȢ ǻȘȜȟǻȫȡȢȗȢ ȕȧȦȦȓ

ǡǕǞǖǨǧǢǾ

ȣȤȔȖșȘȡȢȗȢ ȥȜȡȔ ǻ ȣȤȔȖșȘȡȢȁ ȠȔȦșȤǻ ©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ ǻ
ǘȔȟǻȟșȝª ȖǻȤȔȖȦȢȤȚșȥȦȖȢȣȤȔȖȘȜ©ǦȢȡȪșȝȘșǶțȔ
ȥȢȕȢȲȘșȡȰȖșȘș!ǨȚșȖȢȤȧȬȔȦȰȥȓȪȔȤǻǶȕȧȘș
ȣȤȔȖȘȔȡȔțșȠȟǻª ©ǶȦȧȦǻȖȥȲȘȜ—ȥȞȤǻțȰȣȢȗȔȡȢª 
ǣȣȦȜȠǻȥȦȜȫȡǻȠǻȟșȡȔȤȜȥȦȜȫȡǻȠȢȦȜȖȜȣșȤșȖȔȚȔȲȦȰ
ǻȖȣȢșțǻȓȩȣȢȕȧȘȢȖȔȡȜȩȡȔȦșȞȥȦȔȩȥȦȔȤȢțȔȖǻȦȡȜȩȣȤȢ
ȤȢȞǻȖǠȢȗǻȞȔǻȘșȝȡȢȩȧȘȢȚȤȢțȖȜȦȞȧȣǻȘȚȜȖȟȲȖȔȡȢȗȢ
ȦȤȜȖȔȟȜȠ ȕȔȗȔȦȢȤȔțȢȖȜȠ ȫȜȦȔȡȡȓȠ ǖǻȕȟǻȁ Ȕ ȦȔȞȢȚ
ȣȤȜȡȔȗǻȘȡȜȠȢțȡȔȝȢȠȟșȡȡȓȠǻțȤȢȠȔȡȦȜȫȡȜȠȜȦȖȢȤȔȠȜ
ǡǻȪȞșȖȜȫȔ ǟȤȔȥǻȡȥȰȞȢȗȢ ȦȔ ǻȡ ȣȤȜȖșȟȔ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ
ȣȢțȔȥȟȔȡȫȜȩ ȤȢȞȔȩ ȘȢ ȠǻȟșȡȔȤȜțȠȧ ȝ ȧȡǻȖșȤȥȔȟǻțȠȧ
Ǩ ȤȔȡȡǻȝ ȢȣȢșȦȜțȢȖȔȡȜȝ ȢȕȤȔț ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȁ ©ȥșȠ·ȁ Ȗș
ȟȜȞȢȁ!ȖȢȟȰȡȢȁȡȢȖȢȁª ©ǴȞȧȠȤȧȦȢȣȢȩȢȖȔȝȦșª 
Ȗǻȡ ȧȞȟȔȖ ȥȖǻȝ ǻȘșȔȟ ȧȞȤ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ țȔȥȡȢȖȔȡȢȗȢ ȡȔ
țȔȥȔȘȔȩȕȤȔȦȢȟȲȕȥȦȖȔȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȗȢȥȔȠȢȖȤȓȘȧȖȔȡȡȓȦȔ
ȥȢȪ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ Ǖȟș ȖȚș ȦȢȘǻ ȣȢșȦȢȖǻ ȧȓȖȟȓȟȢȥȓ
ȖȥșȟȲȘȥȰȞșȕȤȔȦȥȦȖȢȡȔȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞǻȝȢȥȡȢȖǻ©ǗȥȦȔȡș
ȣȤȔȖȘȔȖȥȦȔȡșȖȢȟȓǶǧȢȕǻȢȘȡȢȠȧǤȢȠȢȟȓȦȰȥȓȖȥǻ
ȓțȜȞȜǗȢȖǻȞȜǻȖǻȞȜª ©ǟȔȖȞȔțªȤȤ— 
Ǩ țȖ·ȓțȞȧ ț ȡȔȥȦȔȡȡȓȠ ȘȢȕȜ ȟǻȕșȤȔȟȰȡȜȩ ȤșȨȢȤȠ
ȦȔ ȣȢȖ·ȓțȔȡȢȗȢ ț ȡȜȠȜ țȔȗȔȟȰȡȢȤȢȥ ȖȜțȖ ȣǻȘȡșȥșȡȡȓ
Ȕ ȦȔȞȢȚ țȔȖȘȓȞȜ ǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȠȧ ȫȜȦȔȡȡȲ ǖǻȕȟǻȁ ȭș ȡȔ
țȔȥȟȔȡȡǻ ǻȘȜȟǻȫȡǻ ȞȔȤȦȜȡȜ țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȥȣǻȖ
ȚȜȦȦȓȖȥșȥȖǻȦȡȰȢȗȢȕȤȔȦșȤȥȦȖȔȖǭșȖȫșȡȞȔț·ȓȖȟȓȲȦȰȥȓ
ȫȔȥȦǻȬș ©ǶȥȔǻȓ ǘȟȔȖȔ ª ©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ ǻ ǘȔȟǻȟșȝª
©ǴȞȢȥȰȦȢȝȘȧȫȜȧȡȢȫǻª ǤȢȤȓȘǻțȡȜȠȜȓȞǻȤȔȡǻȬș
ȖǻȘȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓ ȘȔȖȡǻȝ țȔȣȢȖǻȦȡȜȝ ǻȘșȔȟ ȥȔȠȢȕȧȦȡȰȢȁ
ȖǻȟȰȡȢȁǨȞȤȔȁȡȜ ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿȣȥȔȟȠȧª
©ǡȔȤȞȧǗȢȖȫȞȧª©ǴȞȕȜȦȢȦȜǖȢȗȘȔȡșȣ·ȓȡȜȝª©ǣȥǻȓ
ǘȟȔȖȔ;,9ª©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜȝȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁȥȖȔȤȜª 
ǡǻȨȢȪșȡȦȤȜȫȡȜȝȢȕȤȔțȥȖǻȦȧ ȖȥșȟȲȘȥȰȞȢȗȢțȔȗȔȟȢȠ
ǻ ȧȞȤ țȢȞȤ  Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ȣȢȘȔȡȢ țȔ ȦȔȞȢȲ
ȠǻȨȢȟȢȗȦȤǻȔȘȢȲ©țȢȟȢȦȜȝȖǻȞªȧȠȜȡȧȟȢȠȧ—ȫȜȦȢ
ȕǻȕȟǻȝȡȢȠȧțȔȗȔȟȰȡȢǻȥȦȢȤȣșȤȖǻȥȡȢȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢȠȧ
ȡȔȖǻȦȰȦșȢȞȤȔȦȜȫȡȢȠȧȔȟșȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖȢȘȢȠȢȡȔȤȩǻȫȡȢȠȧ
ȣȢȫ©ǦȔȧȟȔª©ǤȤȢȤȢȞȔª ȫȜȦȢȧȞȤ—țȔȫȔȥǻȖȭȢ
ȣșȤșȘȧȖȔȟȜǖșȤșȥȦșȝȥȰȞǻȝȧȡǻȁ ©ǤȢȟȓȞȔȠª©ǖȧȖȔǿȖ
ȡșȖȢȟǻǻȡȢȘǻțȗȔȘȔȲª ȣȤȜȦȢȠȧȖǻȘșȔȟǻțȢȖȔȡȜȩȞȔȤȦȜȡȔȩ
ȖǻȤȬȔ©ǖȧȖȔǿȖȡșȖȢȟǻǻȡȢȘǻțȗȔȘȔȲªȝȘșȦȰȥȓȡșȟȜȬș
ȣȤȢ Ȧș ȭȢ ȞȢțȔȞȜ ©ȕȤȔȦȔȟȜȥȓ ț ȟȓȩȔȠȜª Ȥ   Ȕ ȝ
ȣȤȢȤǻȖȡǻȥȦȰȠǻȚȥȔȠȜȠȜȞȢțȔȞȔȠȜ©ǧȧȦȣȔȡȔȡșȠȔǿ
Ǩȥǻ ȠȜ ȢȘȡȔȞȢ ȡȔ ȖȢȟǻ ȚȜȟȜª ȤȤ —  ȩȔȢȥ ȡȔ
ȥȖǻȦǻ ȥȣȤȜȫȜȡșȡȜȝ țȔȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓȠ ǻ ȦȤȜȖȔȟȜȠ
ǻȥȡȧȖȔȡȡȓȠǻȡȥȦȜȦȧȦȧȠȢȡȔȤȩǻȁ ©ǾȤșȦȜȞª©ǟȔȖȞȔțª
©ǫȔȤǻªǶ—,,,©ǤȤȢȤȢȞª©ǢșȢȨǻȦȜª©ǗȢǶȧȘșȁȖȢȘȡǻ
ȢȡȜª©ǡȔȤǻȓª©ǟȢȟȜȥȰȦȢȭșȖȢȖȤșȠȓȢȡȢª©ǦȔȧȟª 
ȖǨȞȤȔȁȡǻ—țȔȞȡȓȚȢȁȘȢȕȜ ©ǫȔȤǻª,9 ȔȣȢȦǻȠțȔ
ȫȔȥǻȖȣȢȧȡǻȝȡȜȩ ©ǤȢȟȓȞȔȠª©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª©ǖȧȖȔǿȖ
ȡșȖȢȟǻǻȡȢȘǻțȗȔȘȔȲª ȔȡȔȘȦȢȣǻȥȟȓȣșȤșȓȥȟȔȖȥȰȞȜȩ
©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª ©ȞȢȠșȘǻȓª ©ǦȢȡª
©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ©ǗǻȘȰȠȔª ©ǟȡȓȚȡȔª
©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª ©ǙȧȤȡǻ ȦȔ ȗȢȤȘǻȁ ȠȜ ȟȲȘȜª
©ǴȞȕȜ ȖȜ țȡȔȟȜ ȣȔȡȜȫǻª ©ǴȞȕȜȦȢ ȦȜ ǖȢȗȘȔȡș
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ȣ·ȓȡȜȝª ©ǴȞȢȥȰȦȢ ȝȘȧȫȜ ȧȡȢȫǻª ȦȔ ȕȔȗȔȦȢ ǻȡ 
ǧȧȦ ȠȢȚȟȜȖǻ ȟȜȬș ȢȞȤșȠǻ ȢȥȦȤǻȖȪǻ ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢ
ȥǻȠșȝȡȢȁǻȘȜȟǻȁ ©ǦȔȘȢȞȖȜȬȡșȖȜȝȞȢȟȢȩȔȦȜª©ǥȢȥȟȜ
ȧȞȧȣȢȫȪǻțȤȢȥȟȜª©ǧșȫșȖȢȘȔțȣǻȘȓȖȢȤȔª ǶȡȔȤșȬȦǻ
ȠȔȝȕȧȦȡǻȝ ȠǻȟșȡǻȧȠ — țȖǻȟȰȡșȡȡȓ ȖǻȘ ȘșȥȣȢȦǻȁ
ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȔ ȝ ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȕȤȔȦȢȟȲȕȥȦȖȔ
ȦȔ ȥȢȪ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ ©ǶȥȔǻȓ ǘȟȔȖȔ ª ©ǜȟȢ
ȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩ ȥȣȜȡȜª ©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ ǻ ǘȔȟǻȟșȝª ©Ƕ ȦȧȦ ǻ
ȖȥȲȘȜ—ȥȞȤǻțȰȣȢȗȔȡȢª 
ǣȕȤȔȠȟȲǿ ȦȤǻȔȘȧ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȜȝ ȠǻȨ ©țȢȟȢȦȢȗȢ Ȗǻ
Ȟȧª Ȗ ȠȜȡȧȟȢȠȧ ȦȔ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ Ȭȟȓȩ
ȘȢ ȣȤȜȝȘșȬȡȰȢȗȢ ǫȔȤȥȦȖȔ ǖȢȚȢȗȢ ȡȔ țșȠȟǻ ȣȤȢȟȓȗȔǿ
ȫșȤșț ȞȔȦȔȥȦȤȢȨǻȫȡǻ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓ ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȗȢ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȧȥȦȤȢȲȖȡȔȥȟǻȘȢȞǖȢȚȢȁȞȔȤȜ—ȡȔȥȜȟȰ
ȡȜȪȰȞȜȝȫȜȡșȡȔȥȜȟȰȡȜȪȰȞȜȝȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȝțȤȜȖȔȕȢȝ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȖȜțȖȦȔȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȧȖǻȝȡȧ ©ǴȞȧȠȤȧȦȢ
ȣȢȩȢȖȔȝȦșª©ǴȡșȡșțȘȧȚȔȲȡǻȖȤȢȞȧª©ǖȧȖȔȟȜȖȢȝȡȜ
ȝ ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ ȥȖȔȤȜª  ȡȔȖǻȦȰ ȫșȤșț țȔȗȤȢțȧ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȁ
ȞȔȦȔȥȦȤȢȨȜ — ȩȔȢȦȜțȔȪǻȁ ȞȢȥȠȢȥȧ ȣȤȜȞȠșȦȡȢȁ Șȟȓ
șȥȩȔȦȢȟȢȗǻȫȡȜȩȠǻȨǻȖȓȞȭȢȡșȕȧȘș©ȣȤȔȖȘȜȠșȚȟȲȘȰ
ȠȜª ȦȢ ©ȥȢȡȪș ȥȦȔȡș  Ƕ ȢȥȞȖșȤȡpȡȧ țșȠȟȲ ȥȣȔȟȜȦȰª
©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜȡșȕȢȤȔȞȜª 
Ǩ ȤȓȘǻ ȦȖȢȤǻȖ ȣȢȥȦȔȲȦȰ ǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡǻ
ȖǻțǻȁȠȔȝȕȧȦȡǻȩȞȤȜȖȔȖȜȩȫȜȕșțȞȤȢȖȡȜȩȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȩ
ȣșȤșȦȖȢȤșȡȰ ȭȢ ȫȔȥȦȢ ȠȔȲȦȰ ȕǻȕȟǻȝȡș ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ
ȧȣȢȥȟȔȡȡǻ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª©ǪȢȟȢȘȡȢȠȧǴȤȧª
©ǢșȢȨǻȦȔȩªȖǻȤȬȔȩ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿǶǿțșȞǻȁȟȲǘȟȔȖȔª
©ǪȢȫȔ ȟșȚȔȫȢȗȢ ȝ ȡș ȕ·ȲȦȰª ©ǖȧȖȔȟȜ ȖȢȝȡȜ ȝ Ȗǻȝ
ȥȰȞȢȖǻȁ ȥȖȔȤȜª ©ǣȥǻȓ ǘȟȔȖȔ ;,9ª Ȗ ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȣȢșțǻȁ
ȦȔ țȗȔȘȔȡȢȠȧ ȣȢȥȟȔȡȡǻ ȢțȖȧȫșȡȢ ȣȤȜȣȧȭșȡȡȓ ȣȤȢ ȡș
ȖǻȘȖȢȤȢȦȡș ȥȣȢȞȧȦȧȖȔȡȡȓ ȡȔȭȔȘȞȔȠȜ ȗȤǻȩǻȖ ȧȫȜȡșȡȜȩ
ȣȤșȘȞȔȠȜ ǤȤȔȖȘȢȣȢȘǻȕȡȢȦșȞȥȦȢȠȘȢȡȢȤȢȠȣȤȢȤȢȫȢȁ
ȞȔȤȦȜȡȜ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȁ ȤȧȝȡǻȖȡȢȁ ȤșȖȢȟȲȪǻȁ ©Ƕ ȣȢȦșȫș
ȥȦȢȤǻȞȔȠȜ  ǟȤȢȖ ȧ ȥȜȡǿ ȠȢȤș  ǙǻȦșȝ ȖȔȬȜȩ ! 
ǣȘȪȧȤȔǿȦȰȥȓ ȕȤȔȦ ȕȤȔȦȔ  Ƕ ȘȜȦȜȡȜ ȠȔȦȜ !  Ƕ
ȡȔȖǻȞȜ ȣȤȢȞȟșȡșȦșȥȰ  ǦȖȢȁȠȜ ȥȜȡȔȠȜª — ©Ƕ ȠșȤȦ
ȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȤȤ —71, 73—74, 77—  ȥȦȔȟȜ
ȔȣȢȞȔȟǻȣȦȜȫȡǻ Ȗǻțǻȁ ǪȤȜȥȦȔ ©ǖȤȔȦ ȖȜȘȔȥȦȰ ȡȔ ȥȠșȤȦȰ
ȕȤȔȦȔ ȝ ȕȔȦȰȞȢ ȘȜȦȜȡȧ ȘǻȦȜ ȣȢȖȥȦȔȡȧȦȰ ȡȔ ȕȔȦȰȞǻȖ ǻ
ȕȧȘȧȦȰȁȩȧȕȜȖȔȦȜª ǡȦ 
ǨȡȔțȖȔȡȜȩȦȖȢȤȔȩțȔǩȤȔȡȞȢȠ©ǭșȖȫșȡȞȢȢȗȡȓȡȜȠȜ
ȨȔȤȕȔȠȜ ȠȔȟȲǿ ȡȔȠ Ȧǻ ȠȢȠșȡȦȜ ȕȧȘȧȭȢȁ ȞȤȜțȜ ȞȢȟȜ
ȥȔȠȢȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ ȘȢȖȗȢ ȘȔȖȟșȡȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧ ȣȤȢȞȜȡșȦȰȥȓ
ǻ ȤȜȗȡș ȣȢȟȧȠ·ȓȠ ȣȢȣșȤșȘ ȧȥȰȢȗȢ ȡȔ ȖȜȤȢȘǻȖ ȥȜȡǻȖ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȭȢ ȡșȦȓȠȧȭȜȠȜ ȤȧȞȔȠȜ ȣȢȠȔȗȔȟȜ ȠȔȦǻȤ
ȞȔȦȧȖȔȦȜª ȟȜȩǻ ȣșȤșȘȫȧȦȦȓ ȣȤȜȖȢȘȜȟȜ ©ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ
ȘȧȬȧªȘȢ©ȣȢȗȟȓȘȧȭȢȕȧȘȧȭȜȡȔȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȡȔȤȢȘȧ
ȞȤȜǿ Ȗ ȥȖȢȁȠ ȟȢȡǻ ȓȞǻȥȰ ȖșȟȜȞǻ ȖȔȚȞǻ ȞȔȦȔȥȦȤȢȨȜª
ǩȤȔȡȞȢǧǦ ǟȤȜȖȔȖǻȥȪșȡȜȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȢȁ
ȤǻțȔȡȜȡȜǣǜȔȕȧȚȞȢȣȤȢȫȜȦȧǿȓȞȣȢȥȧȦǻȖȜȤȔȚșȡȡȓ
țȔȗȤȢțȜ ȥȔȠȢțȡȜȭșȡȡȓ ȢȬȔȟǻȟȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧ ©Ǘ ȪȰȢȠȧ
ȤȢțȫȟșȡȢȖȔȡȢȠȧȤȢț·ǿȘȡȔȡȢȠȧ ȥȖǻȦǻȦǻȟǻ ȡȔȤȢȘȧ Șș
ǧȔȡȔȦȢȥȖȜȦǻȥȡȓǿǚȤȢȥȘșȠȧȚȫȜȡȜȝȘȧȦȰȡȔȖȣȤȜȥȓȘȞȜ
ȥșȤșȘ ȗȢȤȜ ȚǻȡȢȫȜȩ ȦȤȧȣǻȖ Ȕ ȠȢȟȢȘȜȝ ȞȜȘȔǿ ȠȢȟȢȘȧ
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ȧȖșȫșȤǻ ȣȢ ȖǻȡȫȔȡȡȲ ´ȞȢȡȦȤȔȣȧȡȞȦȡșµ ! ȖȕȜȖȥȦȖȢ
ȢȦȔȠȔȡȢȠ ȥȖȢȁȩ ȘǻȦșȝ ȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȡș ȫȜȠ ǻȡȬȜȠ ȓȞ
ȥȜȠȖȢȟȢȠ ȕșțȠȔȝȕȧȦȡȢȥȦǻ ´ȣȤȢȞȟȓȦȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧµ
ǼȖȔȟȦȢȖȡȜȠ!ȢȕȦȜȡȔȡȡȓȠȠǻȚȣȢȞȢȟǻȡȡǿȖȢȗȢțȖ·ȓț
Ȟȧ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ´ȖȜȩȢȘȧµ ȧ țȔȖȦȤȔȬȡǻȝ ȘșȡȰ !
ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȁ ȕșțȖȜȩȢȘǻ Ȗ ȓȞǻȝ ȢȣȜȡȓǿȦȰȥȓ ȡȔȤȢȘ ȭȢ
ȖȣȔȘȔǿ Ȗ țȔȟșȚȡǻȥȦȰ ȖǻȘ ȦȖȢȤșȡȢȗȢ ȡȜȠ ´ȥȦȤȔȬȡȢȗȢ
ȥȧȘȧµª ǜȔȕȧȚȞȢǣǦ— 
ǗȜȓȖȜ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȠǻȟșȡȔȤȜțȠȧ ȣȢȟȰȥ ȡȔȧȞȢȖȪǻ
țȡȔȩȢȘȓȦȰ ȧ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ Ǘ ǗȔȝȡȦȤȔȧȕ ǡ ǡȔȥȟȢȖ
ȥȰȞȜȝ Ǵ ǥȧȫȞȢȖȥȰȞȜȝ  ǻ ǟȤȔȥǻȡȥȰȞȢȗȢ Ǖ ǗȔȥȰȞȢ
ǜǡșȘțǻȡȥȰȞȜȝ ǭșȖȫșȡȞǻȖȠǻȟșȡȔȤȜțȠȡșȖȜȩȢȘȜȖțȔ
ȠșȚǻ ȦȖȢȤȫȢȁ ȧȓȖȜ țȔȘȜȖȟșȡȢȁ Ȗ ȡșȖȜțȡȔȫșȡȢ ȘȔȟșȞș
ȠȔȝȕȧȦȡǿ ǢȔ Ȫș ȥȣȢȡȧȞȧȖȔȟȔ ȣȢȟǻȦ ȥȜȦȧȔȪǻȓ Ȗ ǥȢ
ȥǻȝȥȰȞǻȝǻȠȣșȤǻȁȔȡȔȘȦȢȚȧȣǻȘȡșȖǻȟȰȡǻȝǻȭșȘȢȥȜȦȰ
ǻȡșȤȦȡǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻ Șș ȥȦȔȡ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ țȢȞȤ ȤǻȖșȡȰ
ȣȢȟǻȦ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȡș ȣȢȘȔȖȔȖ ȡȔȘǻȝ ȡȔ ȕȟȜțȰȞș ȡȔȪ ȝ
ȥȢȪȖȜțȖȢȟșȡȡȓǡǻȪȞșȖȜȫǻȖȠǻȟșȡȔȤȜțȠȠȔȖȣȤȔȞȦȜȫȡș
ȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓ țȔȩȢȘȔȠȜ ȣȢșȦȔ ȕȧȟȢ ȥȦȖȢȤșȡȢ 
ȣȢȟȰȥ ȟșȗǻȢȡ Șȟȓ ȕȢȤȢȦȰȕȜ țȔ ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ ǶȦȔȟǻȁ ȖǻȘ
ȔȖȥȦȤȣȢȡșȖȢȟȲȖȔȫǻȖȔȖȘȔȟșȞȢȥȓȚȡȢȠȧțȔȘȧȠǻ—ȝ
țȔȖȜțȖȢȟșȡȡȓǤȢȟȰȭǻȖȗȔțșȦǻ©/D7ULEXQHGHV3HXSOHVª
ȘȤȧȞȧȖȔȟȜȥȓ ȝȢȗȢ ȥȦȔȦȦǻ Ȗ ȓȞȜȩ ȣǻȘȡȢȥȜȟȔȥȓ ǻȘșȓ Ȣȥ
ȦȔȡȡȰȢȗȢ ȩȤșȥȦȢȖȢȗȢ ȣȢȩȢȘȧ ȣȤȢȦȜ ǕȖȥȦȤǻȁ ȦȔ ǥȢȥǻȁ
ȭȢ ȠȔȖ ȕȜ ȤȢțȖȜȡȧȦȜȥȓ ț ȦȢȗȢȫȔȥȡȜȩ ȡȔȪ ȤșȖȢȟȲȪǻȝ
ȧǾȖȤȢȣǻ
ǤȢȥȟȧȗȢȖȧȲȫȜȥȰ ȣȤȔȪȓȠȜ Ǧ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȦȔ
ǳ ǟȟȓȝȡșȤȔ ȣȤȢ ǜ ǟȤȔȥǻȡȥȰȞȢȗȢ ȦȔ Ǵ ǴȤșȠȜ ȣȤȢ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ ȤȓȘ ǻȥȦȢȦȡȜȩ ȖǻȘȠǻȡȡȢȥȦșȝ ȠǻȚ ȪȜȠȜ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔȠȜ Ȗ ȣǻȘȩȢȘȔȩ ȘȢ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ȖȞȔțȔȖ
Ǵ ǘȢȤȘȜȡȥȰȞȜȝ ǢȔ ȝȢȗȢ ȘȧȠȞȧ ǟȤȔȥǻȡȥȰȞȜȝ ȣș
ȤșȝȠȔȖȥȓ ȣȤȢȕȟșȠȢȲ ȣșȤșȩȢȘȧ Ȗ ȡȢȖǻȦȡǻȩ ȫȔȥȔȩ ȢȘ
ȥȦȔȤȢȗȢ ȥȖǻȦȧ ȭȢ țȔȡșȣȔȘȔǿ ȘȢ ȡȢȖȢȗȢ ȝȢȗȢ ȩȖȜ
ȟȲȖȔȟȜ ȦǻȟȰȞȜ ȘȧȠȞȜ ȣȤȢ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ ǭșȖ
ȫșȡȞȢ ȕǻȟȰȬș ȥȦȧȤȕȢȖȔȡȜȝ ȡșȖǻȘȤȔȘȡȜȠ ȦȢȘǻȬȡǻȠ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȠ ȕȧȦȦȓȠ ȦȔ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦȓȠȜ ȝȢȗȢ ȣȢȣȤȔȖȜ
ȬȧȞȔȲȫȜ ȣȤȜȫȜȡȜ ȗȡǻȦȲȫȢȗȢ ȥȦȔȡȢȖȜȭȔ ȤǻȘȡȢȗȢ ȡȔ
ȤȢȘȧ ȝ ȟȲȘȥȦȖȔ Ȗǻȡ ȫȔȥȦȢ țȖșȤȦȔǿ ȣȢȗȟȓȘ Ȗ ǻȥȦȢȤ
ȠȜȡȧȟș ȡȔȪ ǻ țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞș  ǡȔȝȕȧȦȡǿ Ȗ ȡȰȢȗȢ
ȨǻȗȧȤȧǿȦǻȟȰȞȜȖȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓȥȧȫȔȥȡȢȥȦǻ
ȘȜȖǘȢȤȘȜȡȥȰȞȜȝǴǧǭșȖȫșȡȞȢǻǛǟȤȔȥǻȡȥȰȞȜȝ
ǜǢǧǭǧǦ— 
ǘǘȤȔȕȢȖȜȫȕȔȫȜȦȰ©ȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȧȖǻȘȠǻȡȡǻȥȦȰª
ȠǻȚ ǦȟȢȖȔȪȰȞȜȠ ǘȢȗȢȟșȠ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȧ ȦȢȠȧ ȭȢ
Ȗ ȣșȤȬȜȩ ȘȖȢȩ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ ȠǻȨȢȟȢȗ ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ
ǨȞȤȔȁȡȜțȖșȘșȡȢȘȢȠȜȡȧȟȢȗȢȔ©ȘȟȓǭșȖȫșȡȞȔȣșȤș
ȦȖȢȤșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȓ ȁȁ ȣșȤșȩǻȘȡȢȗȢ ȢȕȤȓȘȧ
ȣșȤșȡȢȥȜȦȰȥȓ Ȗ ȠȔȝȕȧȦȡǿª ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ Ǧ   ǪȢȫ
ȧȞȤȣȢșȦ©ȦȔȞȢȚȠȢȚșȝȡȔȝȥȜȟȰȡǻȬșȕȔȫȜȦȰ´ȥȠșȤȦȰ
ǨȞȤȔȁȡȜµ—ǨȞȤȔȁȡȜȞȢțȔȪȰȞȢȁȖȢȟǻȥȟȔȖȜǻȥȜȟȜ—Ȗǻȡ
ȕȔȫȜȦȰǻȁȁȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓȦȔȣșȤșȤȢȘȚșȡȡȓȖȡȢȖȧȓȞǻȥȦȰ
ǜȤșȬȦȢȲȝȢȗȢȖǻțǻȓǿȡȔȝȕǻȟȰȬȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȲȕȢȖȢȡȔ
ȝȘș ȣȢțȔ ǨȞȤȔȁȡȧ ǻ ȢȩȢȣȟȲǿ ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ ȟȲȘȥȦȖȔ ȓȞ

ȦȔȞȢȗȢª ǘȤȔȕȢȖȜȫǘǘȤȔȡǻȠǻȨǻȫȡȢȗȢȢȕȤȔțǨȞȤȔȁȡȜȖ
ȣȢȟȰȥȰȞȢȠȧȝȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȠȧȤȢȠȔȡȦȜțȠǻǘȤȔȕȢȖȜȫǘ
ǙȢ ǻȥȦȢȤǻȁ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ șȥș
ȣȢȟșȠǻȞȔǟǦ 
ǦȟǻȘ ȣȤȢȦș țȔȧȖȔȚȜȦȜ ȭȢ ǦȟȢȖȔȪȰȞȜȝ ȧ ȘȤȔȠǻ
©ǦȤǻȕȡȜȝ ȥȢȡ ǦȔȟȢȠșȁª ȠȢȦȜȖȢȠ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ȣȢȖșȤ
ȡșȡȡȓȟșȗșȡȘȔȤȡȢȗȢȟǻȤȡȜȞȔȣȤȢȤȢȞȔǗșȤȡȜȗȢȤȜȞȢȦȤȜȝ
ȠȔǿ ȣȤȢȕȧȘȜȦȜ ȘȢ ȡȢȖȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȧȞȤȔȁȡȪǻȖ ǻ ȣȢȟȓȞǻȖ
Ȕ ȦȔȞȢȚ ȡȔȦȓȞȔȠȜ ȡȔ ȁȩȡǿ ȗȤȓȘȧȭș ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ ȦșȚ
ȣșȤșȡȢȥȜȦȰ Ȫș ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ Ȗ ȡșȖȜțȡȔȫșȡș ȠȔȝȕȧȦȡǿ
ǫǻȟȞȢȠȣȤȜȤȢȘȡȢȭȢǦȟȢȖȔȪȰȞȜȝȦȖȢȤȜȦȰȠǻȨȣșȤșȘ
ȧȥǻȠ ǤȢȟȰȭǻ Ȕȟș ȦȔȞȢȚ ǻ ȬȜȤȬș ȗșȡșțǻȝȥȰȞȜȝ ȠǻȨ
ȣȢȥȦȔȡȡȓ ǗȥșȥȖǻȦȧ ȦȔ ǻȥȦȢȤ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȟȲȘȥȦȖȔ ȓȞ ȣȢ
ȥȦȧȣȢȖȢȗȢȖȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȘȧȩȧȫșȤșțȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓȥȠșȤȦȰ
ǻ ȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȧ ȤșǻȡȞȔȤȡȔȪǻȲ — ȔȚ ȘȢ ȢȥȦȔȦȢȫȡȢȗȢ
ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓȝȢȗȢȡȔȔȡȗșȟȰȥȰȞȜȝȥȦȔȡǬȔȥȦȞȢȖȜȝȠǻȨ
ǨȞȤȔȁȡȜȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȢȪȰȢȠȧȗȟȢȕȔȟȰȡȢȠȧȠǻȨȢȖǻ
ǢȔȝǻȥȦȢȦȡǻȬȔ Ț ȖǻȘȠǻȡȡǻȥȦȰ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȗȢ ȠǻȨȧ
ǭșȖȫșȡȞȔǻǦȟȢȖȔȪȰȞȢȗȢȦȔȞȔȣșȤȬȜȝȬȧȞȔǿǻȘșȔȟȧȝ
ȤȔȲȡȔțșȠȟǻȖțșȠȡȢȠȧȕȧȦȦǻȟȲȘȜȡȜȔȦȢȠȧȖǻȥȦȜȦȰ
ȠȔȝȕȧȦȡǻȝ ©țȢȟȢȦȜȝ ȖǻȞª ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ ȠǻȟșȡǻȧȠ — ȦȜ
ȥȓȫȢȟǻȦȡǿ ǫȔȤȥȦȖȢ ǖȢȚș ȫȜ ȦȢȫȡǻȬș ȟȲȘȥȰȞș — ȓȞ
ȖǻȡșȪȰȕȔȗȔȦȢȖǻȞȢȖȜȩȥȦȤȔȚȘȔȡȰȡȔȦȢȠǻȥȦȰȘȟȓȘȤȧȗȢȗȢ
șȖȢȟȲȪǻȓ ȣȤȜȤȢȘȜ ȝ ǻȥȦȢȤǻȓ ȠȔȲȦȰ țȔȖșȤȬȜȦȜȥȓ ȡș
ȨǻțȜȫȡȜȠ ȫȜ ȦȢ ȣȔȞ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȠ ©ȤȔǿȠª ȦȢȕȦȢ ȡș
ȠǻȟșȡǻȧȠȢȠ ȔȡȔȝȖȜȭȜȠȖȥșȢȥȓȚȡȜȠȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȠ
ǙȧȩȧȭȢȢțȡȔȫȔǿȣȢȖșȤȡșȡȡȓȝȢȗȢȣȢȘȢȖȚșȟșțȡǻȠȤȓȘǻ
ȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȜȩȣșȤșȖȦǻȟșȡȰȦȧȘȜțȖǻȘȞȜȖǻȡȖȜȝȬȢȖ—
ȘȢǕȕȥȢȟȲȦȧȦȢȕȦȢȘȢțȟȜȦȦȓțǖȢȗȢȠ
ǚȥȩȔȦȢȟȢȗǻȫȡǻȠȢȦȜȖȜȖȣȢșțǻȁǤȧȬȞǻȡȔȩȤǻțȞȢ
țȔȗȢȥȦȤȜȟȜȥȓǻȡȔȕȧȟȜȖȜȤȔțȡȢȞȔȦȔȥȦȤȢȨǻȫȡȢȗȢțȠǻȥȦȧ
ȘȜȖǤȤȢȥȞȧȤȜȡǣǕǤȢȱțȜȓǤȧȬȞȜȡȔȜȟȜǤȢȘȖȜȚȡȯȝ
ȣȔȟȜȠȣȥșȥȦǡǦ ȣȢȘǻȕȡȢȓȞǻȖǡǻȪȞșȖȜȫȔ
ǦȟȢȖȔȪȰȞȢȗȢ ǟȤȔȥǻȡȥȰȞȢȗȢ ǻ ȣȢȫȔȥȦȜ Ȗ ȤȔȡȡȰȢȗȢ ©Ƕ
ȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª ȦȔȣǻțȡȰȢȗȢ ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿǶǿțșȞǻȁȟȲ
ǘȟȔȖȔª©ǣȥǻȓǘȟȔȖȔ;,9ª ǭșȖȫșȡȞȔȔȟșȕșțȁȩȡǻȩ
ȣȤȢȤȜȖǻȖȘȢȠǻȟșȡȔȤȡȢȁȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜȫȜȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȗȢ
ȤȔȲǙȟȓǤȧȬȞǻȡȔȠȔȝȕȧȦȡǿȖǻȭȧȖȔȟȢȡșȦǻȟȰȞȜțȔȗȤȢțȧ
ȣȔȘǻȡȡȓ ȪȔȤȥȰȞȢȗȢ ȦȤȢȡȧ ǻ țȡȜȭșȡȡȓ ȔȤȜȥȦȢȞȤȔȦǻȁ Ȗ
ǥȢȥǻȁ Ȕ ȝ ȤȢțȣȔȘ ȥȔȠȢȁ ǻȠȣșȤǻȁ Ǚȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ Ț ȦȔȞǻ
ȝȠȢȖǻȤȡǻ ȞȔȤȘȜȡȔȟȰȡǻ ȣșȤșȠǻȡȜ ȕȧȟȜ ȕȔȚȔȡȜȠȜ ȦȢȚ
ȣȤȢȤȢȞȧȲȫȜȗȤȓȘȧȭǻȞȔȦȔȥȦȤȢȨȜȖǻȡȡȔȗȢȟȢȬȧȖȔȖȡȔ
ȠǻȟșȡȔȤȡǻȝȖǻțǻȁ
ǡșȥǻȔȡǻțȠǙȢȥȟǻȘȡȜȞȣȢȟȰȥȤȢȠȔȡȦȜȞǻȖǕǦǻȞȢȤȔ
ȣȢȘȔǿ ȘȖǻ ȢȥȡȢȖȡǻ ȘșȨǻȡǻȪǻȁ ȠșȥǻȔȡǻțȠȧ Ǘ ȢȥȡȢȖǻ ȣșȤ
ȬȢȁ — șȥȩȔȦȢȟȢȗǻȫȡȔ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȔ ȓȞȔ ȠǻȥȦȜȦȰȥȓ Ȗ
ȠșȥǻȔȡǻȥȦȜȫȡǻȝ Ȗǻțǻȁ ȥȖǻȦȧ ǻ ȘȔǿ ȣǻȘȥȦȔȖȜ ȤȢțȧȠǻȦȜ Ƞș
ȥǻȔȡǻțȠ ȓȞ ȨȢȤȠȧ ȧȦȢȣǻȫȡȢȗȢ ȝ ȣȤȢȨșȦȜȫȡȢȗȢ ȠȜȥ
ȟșȡȡȓ ȭȢ Ȗ ȡȰȢȠȧ ȣȤȢȦșȥȦ ȥȧȣȤȢȦȜ ȡșȣȤȜȝȡȓȦȡȢȁ ȥȧ
ȫȔȥȡȢȥȦǻȢȕșȤȦȔǿȦȰȥȓțȔȣșȤșȫșȡȡȓȠȕȧȘȰȓȞȢȁǻȥȦȢȤǻȁȦȔ
ȣȤȔȗȡșȡȡȓȠȖȜȝȦȜȣȢțȔȠșȚǻȫȔȥȧțȖǻȘȥȜ—ȣȢȤȜȖȘȢ
©ȡȢȖȢȗȢǾȤȧȥȔȟȜȠȔªȘȢ©ǫȔȤȥȦȖȔǖȢȚȢȗȢȡȔțșȠȟǻªȓȞș
ȠȔǿȥȦȔȦȜȞǻȡȪșȠǻȢȥȦȔȦȢȫȡȜȠțȔȖșȤȬșȡȡȓȠȟȲȘȥȰȞȢȁ
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ǻȥȦȢȤǻȁǨȘȤȧȗǻȝȘșȨǻȡǻȪǻȁȧȖȔȗȔȞȢȡȪșȡȦȤȧǿȦȰȥȓȡșȦȔȞ
ȡȔȢȣȜȥǻȢȥȦȔȦȢȫȡȢȗȢȠȔȝȕȧȦȦȓȓȞȡȔȣȤȢȖǻȘȡǻȝȥȜȟǻȦȔ
ȬȟȓȩȧȭȢȖșȘșȘȢȡȰȢȗȢǧȧȦȠșȥǻȔȡǻțȠȢȞȤșȥȟȲǿȦȰȥȓ
ȣȢȡȔȘȧȥșȫșȤșțǻȘșȲȩȔȤȜțȠȔȦȜȫȡȢȗȢȠȧȚȔȣȢȥȟȔȡȪȓ
ǤȤȢȖȜȘǻȡȡȓ ȞȢȦȤȜȝ ȣȤȢȖȔȘȜȦȰ ȟȲȘȥȦȖȢ ȘȢ ȞǻȡȪșȖȢȁ
ȠșȦȜ ǻȡȢȘǻȝȢȗȢțȔȥȦȧȣȔǿǻȘșȓȢȕȤȔȡȢȗȢȡȔȤȢȘȧ ǜȖǻȘȥȜ
ȕȔȫșȡȡȓ ǻȥȦȢȤǻȁ ȓȞ ȣȤȢȪșȥȧ ȡȔȥȦȧȣȡȢȥȦǻ ©ȥȣȔȥȜȦșȟǻȖ
ȟȲȘȥȦȖȔª 6LNRUD$3RVãDQQLF\VãRZD+RHQH:URĸVNL
7RZLDĸVNL0LFNLHZLF]:DUV]DZD6— 
ǤȢȗȟȓȘ ȡȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ ȣȢșțǻȲ ț ȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠ ȪȜȩ
ȖȜțȡȔȫșȡȰ ȖȜȓȖȡȲǿ Ȗ ȡǻȝ ȘȖǻ ȣȤȜȞȠșȦȡǻ ȠșȥǻȔȡǻȥȦȜȫȡǻ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻǤșȤȬȔ—ȖȜȩǻȘȖșȥȩȔȦȢȟȢȗǻȫȡȧȣșȤȥȣșȞ
ȦȜȖȧǻȣȤȢȤȢȞȧȖȔȡȡȓȧȦȢȣǻȫȡȢȗȢȠșȥǻȔȡȥȰȞȢȗȢȪȔȤ
ȥȦȖȔȖȢȕȤȔțǻ©ȢȡȢȖȟșȡȢȁțșȠȟǻªȡȔȓȞǻȝ©ȖȤȔȗȔȡșȕȧȘș
ȥȧȣȢȥȦȔȦȔǕȕȧȘșȥȜȡǻȕȧȘșȠȔȦȜǶȕȧȘȧȦȰȟȲȘșȡȔ
țșȠȟǻª ©ǶǕȤȩǻȠșȘǻǘȔȟǻȟșȝªȘȜȖȦȔȞȢȚ©ǶȥȔǻȓǘȟȔȖȔ
ª ț ǻȘșȔȟǻțȢȖȔȡȜȠȜ ȢȕȤȔțȔȠȜ ©ȖȢȟȰȡȜȩ ȬȜȤȢȞȜȩª
©ȬȟȓȩǻȖ ȥȖȓȦȜȩª ©ȖșȥșȟȜȩ ȥǻȟª ȧ ©ȣȧȥȦȜȡǻª  ǫș
ȣȢȤȜȖȘȢȡȢȖȢȗȢǾȤȧȥȔȟȜȠȔȔȟșțșȠȡȢȗȢțȔȖșȤȬșȡȡȓ
ȩȜȕȡȢȁ ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ ȡș ȗǻȘȡȢȁ ȟȲȘȜȡȜ ǻ
ȣșȤșȩǻȘ ȘȢ ǻȥȦȢȤǻȁ ȟȲȘȓȡȢȁ ©Ƕ ȦȧȦ ǻ ȖȥȲȘȜ — ȥȞȤǻțȰ
ȣȢȗȔȡȢª ©ǣ ȟȲȘȜ ȟȲȘȜ ȡșȕȢȤȔȞȜª ©ǖȧȖȔȟȜ ȖȢȝȡȜ
ȝ ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ ȥȖȔȤȜª  ǜ ȠșȥǻȔȡǻȥȦȜȫȡȜȠȜ ȧȓȖȟșȡȡȓȠȜ
ȪǻȟȞȢȠ ȧțȗȢȘȚȧǿȦȰȥȓ ȝ ȡș ȤȔț ȖȜȤȔȚșȡȔ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȘȧȠȞȔ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ ȦȔȞȜȝ ȣșȤșȩǻȘ ȥȦȔȡșȦȰȥȓ ȣǻȥȟȓ ȘȢȕȜ
ȖșȟȜȞȜȩ ȞȔȦȔȥȦȤȢȨ ǻ ȡșȭȔȥȦȰ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ©ǴȞ
ȧȠȤȧ ȦȢ ȣȢȩȢȖȔȝȦșª ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ ǶǿțșȞǻȁȟȲª ©ǣȥǻȓ
ǘȟȔȖȔ ;,9ª  ǙȤȧȗȔ ȢȥȢȕȟȜȖǻȥȦȰ — ȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ Ƞșȥǻȁ ȖȜțȖȢȟȜȦșȟȓ ǶȖȔȡȔ ȡȔ țȤȔțȢȞ
ǻȥȦȢȤǶȖȔȡȔǵȢȡȦȜ ©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩª ȧȞȤȣȤȢȖǻȘȡȜȞȔ
ȤșȨȢȤȠȔȦȢȤȔ ȡȔ ȞȬȦȔȟȦ ǗȔȬȜȡǼȦȢȡȔ ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª 
Ȕ ȦȔȞȢȚ țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ©ȥȣȔȥȜȦșȟȓª Ȗ ȢȕȤȔțǻ
©ȔȣȢȥȦȢȟȔ ȣȤȔȖȘȜ ǻ ȡȔȧȞȜª ©Ƕ ȘșȡȰ ǻȘș ǻ ȡǻȫ ǻȘșª 
ȧȥȟȔȖȟșȡȡȓ ǶȥȧȥȔ ǪȤȜȥȦȔ ȓȞ ǦȣȔȥȜȦșȟȓ ȟȲȘȥȦȖȔ
©ǢșȢȨǻȦȜª©ǡȔȤǻȓª țȖșȤȡșȡȡȓȘȢǢȰȢȗȢțȕȟȔȗȔȡȡȓȠ
ȧȤȓȦȧȖȔȦȜȟȲȘȖǻȘȘșȥȣȢȦȜȫȡȢȗȢȤȢȥȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȔ
©ǦȣȔȥȜ ȦȜ ȡȔȥ  ǡȟȔȘșȡȫș ȣȤȔȖșȘȡȜȝ ȖșȟȜȞȜȝ  ǣȘ
ȣ·ȓȡȢȗȢ ȪȔȤȓȖȟȔȘȜȞȜª  ȡȔȖǻȦȰ ȣȟșȞȔȡȡȓ Ȗ ȤȢțȣȧȪǻ
ȠȤǻȝ ȣȤȢ ȚǻȡȞȧțȔȩȜȥȡȜȪȲ — ȦȔȞȧ ȓȞȢȲ ȕȧȟȔ Șȟȓ
ǶȥȧȥȔ ǡȔȦȜ ǖȢȚȔ ©ǣȘ ȗǻȤȬȢȗȢ Ț ǧșȕș ȥȣȔȥȟȔ  ǧȖȢȓ
ȣȤșȣȤȔȖșȘȡȔȓǡȔȦȜǧȔȘșȚȡȔȠȦȧȲǡȔȦǻȤȖțȓȦȜ"
ǡȜ ȥșȤȪșȠ ȗȢȟǻ ȘȢȗȢȟȔª ©ǗȢ ǶȧȘșȁ ȖȢ Șȡǻ ȢȡȜª  ǜ
ȘȤȧȗȢȲȢȥȢȕȟȜȖǻȥȦȲȖ·ȓȚșȦȰȥȓȝȤȔȡȡȓȣȢșȠȔ©ǧȤȜțȡȔª
Ȗ ȓȞǻȝ ȖǻȘȫȧȦȡȢȲ ǿ ©țȔȗȔȟȰȡȢȤȢȠȔȡȦȜȫȡȔ ȣȔȦșȦȜȞȔ ț
ȣȤȜȥȠȔȞȢȠȠȢȦȜȖȧȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȗȢȠșȥǻȔȡǻțȠȧª ǙțȲ
ȕȔ Ƕ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǛȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǟ 
Ǧ— 
ǢșȖȔȚȞȢ ȣȢȠǻȦȜȦȜ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȠșȥǻȔȡǻțȠ ȥș
Ȟȧȟ ȓȤ ȜțȢȖȔȡȜȝ ȩȢȫȔ ț ȕǻȕȟǻȝȡȜȠ ȞȢȤǻȡȡȓȠ ǻ ȩȤȜ
ȥȦȜȓȡȥȰȞȜȠ ȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȜȠ ȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓȠ  ȥȣșȤȬȧ
Ȗǻȡ ȧȖȜȤȔțȡȲǿȦȰȥȓ ȓȞ ȡȔȪ șȦȡǻȫȡȜȝ ȧȞȤ ǻ țȔ
ȗȔȟȰȡȢȥȟȢȖ·ȓȡ  Ȕ ȣȢ țȔȥȟȔȡȡǻ — ȓȞ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȜȝ
ȣșȤșȘȕȔȫȔȲȫȜ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ǻ țȔȘȢȖȢȟșȡȡȓ ȡȔȪ ȣȢȦȤșȕ
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ȧȞȤȔȁȡȪǻȖ  Ȕ ȞȤǻȠ ȦȢȗȢ Ȗǻȡ ȣȢȪșȝȕǻȫȡȜȝ ȣșȤșȠȢȚȡȜȝ
ȣȢȣȤȜ ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ  ǻ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝ ț ȣșȖȡȢȲ ȢȥȢȕȢȲ
ț ȢȥȦȔȡȡǻȠ ȞȢȤșȟȲȲȦȰ ȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓ ȡȔ țȗȔȘȔȡȜȩ ȖȜȭș
Ƞșȥǻȝ  ǤșȖȡǻ ȠǻȥȦȜȫȡȢǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨ ȠȢȦȜȖȜ ȣȢȩǻȘȡǻ
ȖǻȘȕǻȕȟǻȝȡȢȁȠǻȨȢȟȢȗǻȁǻȡȔȦȢȘǻȖȚșȢȠȢȖȟșȡǻȖȣȢȟȰȥ
ȤȢȠȔȡȦȜțȠǻȖȜȤȔȚșȡȢȖȠǻȥȦșȤǻȁ©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩªȠȢ
ȦȜȖ ȡȔȪ ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ ȣǻȥȟȓ țȔȡșȣȔȘȧ ȣȔȘǻȡȡȓ ȣȢȡș
ȖȢȟșȡȡȓțȔȗȜȕșȟǻ—ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȓȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȗȢȠǻȨȧ
ȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓȣȢȢȫȜȭȧȖȔȟȰȡǻȝȣȢȞȧȦǻȝȠȧȫșȡȜȪȥȠșȤȦǻ
ȝȢȗȢ ȖȦǻȟșȡȡȓ — ©ȪșȤȞȢȖ ǖȢȗȘȔȡȢȖȔª Ȗ ǦȧȕȢȦȢȖǻ
©ǫșȤȞȢȖȘȢȠȢȖȜȡȔǥȢțȖȔȟȜȦȰȥȓǻțȣǻȘȡșȁǗȥȦȔȡș
ǨȞȤȔȁȡȔª ȤȤ— ȡȔȦȓȞȡȔȠșȥǻȔȡȥȰȞȧȤȢȟȰ
ǨȞȤȔȁȡȜǥșȘȧȞȢȖȔȡȜȝȖǻȘȗȢȠǻȡȣȢȟȰȥȡȔȪȠșȥǻȔȡǻțȠȧ
ȫȧǿȦȰȥȓȖȧȞȤȔȁȡǻțȢȖȔȡȢȠȧȖȔȤǻȔȡȦǻ©ǗȥȦȔȡșǨȞȤȔȁȡȔ
Ƕ ȤȢțȖǻǿ ȦȰȠȧ ȡșȖȢȟǻ  ǦȖǻȦ ȣȤȔȖȘȜ țȔȥȖǻȦȜȦȰ  Ƕ
ȣȢȠȢȟȓȦȰȥȓȡȔȖȢȟǻǢșȖȢȟȰȡȜȫǻȘǻȦȜª ȤȤ— 
ǨȦǻȠȖȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧȠȢȚȡȔȟȜȬșȣȤȜȣȧȥȞȔȦȜ
ȭȢ ȠȢȖȜȦȰȥȓ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȣȤȢ ȥȔȠȢȘȢȥȦȔȦȡǿ ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ
ǨȞȤȔȁȡȜȔȝȣȤȢȁȁȖȜțȖȢȟȰȡȧȠǻȥǻȲȘȟȓǻȡȡȔȤȢȘǻȖȣȤȢ
©ȥȖǻȦ ȣȤȔȖȘȜª ȡș ȟȜȬș Șȟȓ ȥșȕș ȥȔȠȢȁ Ȕ ȝ ȣȤȜȡȔȝȠȡǻ
Șȟȓ ȥȧȥǻȘǻȖ ǜȔȗȔȟȢȠ Țș ǻȘșȓ ȡȔȪ ȠșȥǻȔȡǻțȠȧ ȓȞ ȧȞȤ
ȣȤȢȖǻȘȡȜȪȦȖȔȘȟȓǻȡȡȔȤȢȘǻȖ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȡșȖȟȔȥȦȜȖȔ
ȣȢșȦ ȠȤǻȓȖ ȭȢȕ ȩȢȫ ȥȔȠȔ ǨȞȤȔȁȡȔ ȥȦȔȟȔ ȖǻȟȰȡȢȲ
Ȕȟș ȡȔȝȕȟȜȚȫǻ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ Șȟȓ ȪȰȢȗȢ ȡș ȘȧȚșȦȢ
ȣȤȢțȜȤȔȟȜȥȓ — Șș ȖȚș ȦȧȦ ȥȡȧȖȔȦȜ ȘȧȠȞȜ ȣȤȢ ȁȁ
ȖȜțȖ ȠǻȥǻȲ Șȟȓ ǾȖȤȢȣȜ ȫȜ ȩȢȫȔ ȕ ȥȧȥǻȘȡǻȩ ȞȤȔȁȡ
Ǩ ȣȢȟȰȥ ȤȢȠȔȡȦȜȞǻȖ ȕȧȟȢ ǻȡȔȞȬș ȥȖǻȚȔ ȣȔȠ·ȓȦȰ
ȣȤȢ ȡșȘȔȖȡȢ ȖȦȤȔȫșȡȧ ȘșȤȚȔȖȡǻȥȦȰ ǠȜȥȦȢȣȔȘȢȖș
ȣȢȖȥȦȔȡȡȓȣȤȢȦȜǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁǻȠȣșȤǻȁ — țȗȢȘȢȠ
ǿȖȤȢȣ ǗșȥȡȔ ȡȔȤȢȘǻȖ —  ȘȢ ȓȞȢȁ ȣȢȟȓȞȜ
ȘȢȟȧȫȜȟȜȥȓȔȡȦȜȣȤȧȥȥȰȞȜȠȦȔȔȡȦȜȔȖȥȦȤȣȢȖȥȦȔȡȡȓȠ
țȔȡȧȤșȡȡȓȣȢȟȰȥȣȢȟǻȦșȠǻȗȤȔȪǻȁȖȣȔȤȜțȰȞȧȔȦȠȢȥȨșȤȧ
ȣȢȤȜȖǻȖ ȘȢ ȖȥșȥȖǻȦȡȰȢȁ ȥȖȢȕȢȘȜ ȡȔȘǻȁ ȡȔ ȘȢȣȢȠȢȗȧ
ǩȤȔȡȪǻȁ Ȕ ȣȢȦǻȠ Ǖȡȗȟǻȁ ȝ ǧȧȤșȫȫȜȡȜ — Ȗȥș Ȫș ȚȜ
ȖȜȟȢ ȖǻȤȧ Ȗ ȕȟȜțȰȞș țȘȢȕȧȦȦȓ ȡȔȪ ȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻ ǻ Ȗ
ȣȢǿȘȡȔȡȡǻ ț ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȲ ǻȘșǿȲ ȖȢȥȞȤșȥǻȡȡȓ Ƞȧ
ȫșȡȜȞǻȖȣȤȔȖșȘȡȜȞǻȖ ȦȔ ȁȩȡȰȢȗȢ ȡȔȥȦȧȣȡȢȗȢ ȘȧȩȢȖȢȗȢ
ȣȤȢȖǻȘȡȜȪȦȖȔ ȣȢȤȢȘȚȧȖȔȟȢ ȠșȥǻȔȡȥȰȞǻ ǻȟȲțǻȁ ȭȢȘȢ
ȖȜțȖȤȢȟǻǤȢȟȰȭǻȖǿȖȤȢȣȥȣǻȖȦȢȖȔȤȜȥȦȖǻ©ǡșȥǻȔȡǻțȠ
ǡǻȪȞșȖȜȫȔ ǦȟȢȖȔȪȰȞȢȗȢ ǻ ǟȤȔȥǻȡȥȰȞȢȗȢ ȥȣȢȖȡșȡȜȝ
ȚȜȖȢȦȖȢȤȡȢȁȖǻȤȜȧȕȟȜțȰȞȜȝȫȔȥȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ!ȧ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦȖȢȤȔȩ!ȪșȖǻȤȔȧȭȢȥȰȘȧȚșȝȘȧȚș
ȖǻȘȘȔȟșȡș ȖǻȤȔ ȓȞȔ ȗȜȡș ȧ ȩȖȜȟȓȩ ȘȧȠȞȜ ȝ ȣȢȫȧȦȦǻȖ
ȣȢȖȡȜȩ ȥȧȠȧ ȭȢ ȤȢțȘȜȤȔǿ ȥșȤȪșª =G]LHFKRZVNL ǡ
6]HZF]HQNR ǻ *RJRO  =G]LHFKRZVNL ǡ 0HVMDQLŋFL ǻ
VãRZLDQRÀOH6]NLFH]SV\FKRORJLLQDURGyZVãRZLDĸVNLFK
.UDNyZ6ȦȢȫȡǻȬșȕȧȟȢȕȥȞȔțȔȦȜȦȢȗȜȡș
ȦȢȖǻȘȤȢȘȚȧǿȦȰȥȓ 
ǙȢȥȜȦȰ ȥȟȔȕȞǻ țȔȫȔȦȞȜ ȠșȥǻȔȡǻțȠȧ — ©ȔȣȢȨșȢț
ȣȔȥȜȖȡȢȗȢ ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓª — ǜȘțșȩȢȖȥȰȞȜȝ ȥȣȢȥȦșȤǻȗ
ȟȜȬșȖ©ǢșȢȨǻȦȔȩª ȠȢȖȟȓȖ©ȢȘȚȜȦȦǿȖȜȩȥȦȤȔȚȘȔȡȰ
ȦǻȟȰȞȜȢȘȡșȥȣȔȥǻȡȡȓȣȢȞȢȤȜȦȜȥȰǖȢȚǻȝȖȢȟǻȦșȤȣȟȓȫș
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țȡȢȥȜȦȜȦȓȗȔȤȧȦȜȥȞǻȖǻȡșȖȦȤȔȫȔȲȫȜȖǻȤȜȫșȞȔȦȜȔȚ
ȣȢȞȜțȠȜȟȧǿȦȰȥȓǗȥșȖȜȬȡǻȝª ǻȦșȡȘșȡȪǻȝȡȢȖȜțȡȔȫȜȖȓȞ
©ȣșȥȜȠǻȥȦȜȫȡȜȝȠșȥǻȔȡǻțȠª ,ELG6— Ǖȟș
Ȗ ȡȔțȖȔȡǻȝ ȣȢșȠǻ ȝȘșȦȰȥȓ ȡș ȣȤȢ ȣȔȥȜȖȡș ȢȫǻȞȧȖȔȟȰȡș
ȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ ȝ ȦșȤȣǻȡȡȓ Ȕ ȣȤȢ ȠȢȤȔȟȰȡȧ ȡșȥȞȢȤșȡǻȥȦȰ
ǻ ȘȧȩȢȖȜȝ ȢȣǻȤ ȦȜȤȔȡȢȖǻ — ©ǤșȤșȘ ȗȢȤȘȜȡșȲ ȝȢȗȢ 
ǖȤȔȦȜȠȢȁȡșȣȢȞȟȢȡǻȦșȥȰª ȤȤ— ȔȗȢȟȢȖȡș
ȣȤȢ ȠȔȝȕȧȦȡȲ ȕșțțȕȤȢȝȡȧ ȝ ȕșțȞȤȢȖȡȧ ȣșȤșȠȢȗȧ
ȡȔȭȔȘȞǻȖ—ȪǻȟȞȢȠțșȠȡȜȩ©ǪȤȜȥȦȢȖȜȩȖȢȁȡǻȖȥȖȓȦȜȩª
©ȥȦȤȔȦșȗǻȖǖȢȚǻȁȩª—ȡȔȘ©ȦȰȠȔȠȜǻȦȜȥȓȫȔȠȜȣȢȗȔȡȜȩª
ȤȤ  —  ǧȔȞȢȲ ȡȔȥȦȔȡȢȖȢȲ ©ǢșȢȨǻȦȜª
ȦȜȣȢȟȢȗǻȫȡȢȕȟȜțȰȞǻȘȢȘȤȔȠȜǟȤȔȥǻȡȥȰȞȢȗȢ©ǶȤȜȘǻȢȡª
Șș ȦȔȞȢȚ ȢȥȧȘȚșȡȢ ǻȘșȲ țȕȤȢȝȡȢȗȢ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ ȣȤȢȦȜ
ȘșȥȣȢȦǻȁȝȖȜȥȟȢȖȟșȡȢȡȔȥȦȔȡȢȖȧȬȧȞȔȦȜțșȠȡȢȗȢȥȣȔ
ȥǻȡȡȓ ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ  ȖǻȘ ȦȜȤȔȡǻȁ Ȗ ȧȥșȣșȤșȠȢȚȡǻȝ ȥȜȟǻ
ȟȲȕȢȖǻȓȞȔȡșȢȘȠǻȡȡȢȘȢȠǻȡȧȖȔȦȜȠșȭșȖțșȠȡȢȠȧȥȖǻȦǻ
ǨȞȢȡȦșȞȥȦǻȣȢșȦȜȫȡȢȗȢȥȖǻȦȧǭșȖȫșȡȞȔȠǻȨȢȟȢȗșȠȔ
ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȡȜȩȕȤȔȦǻȖȕȟȜțȡȓȦ ©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩª ȡȔȕȧȖȔǿ
țȡȔȫșȡȡȓȔȤȩșȦȜȣȧȧȞȤȡȔȪȕȧȦȦȓȖǻȘȞȡȓȚȢȁȘȢȕȜȘȢ
ȥȧȫȔȥȡȢȥȦǻȓȞȥȞȔțȔȦȜȕȤȢȘȢȖșȣȤȢȞȟȓȦȦȓǨȞȤȔȁȡȜ—
ȁȁ ȥȜȡȜ ȤȢțȭșȣȟșȡǻ ȡȔ ȡȔȪ ȗșȤȢȁȖ ©ȥȣȔȥȜȦșȟǻȖª  ǻ țȔ
ȣȤȢȘȔȡȪǻȖȣȤȜȥȟȧȚȡȜȞǻȖȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȢȗȢȤșȚȜȠȧȞȔȦǻȖ
ȤǻȘȡȢȗȢȡȔȤȢȘȧǖșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȪȲǻȘșȲȢțȖȧȫȧǿȖȣȢșȠǻ
ǤșȤȬȔȖȢȤȢȡȔ—ȖȦǻȟșȡȡȓțȟȔȖȘȢȟǻǨȞȤȔȁȡȜ©ǦȲȡǻȫ
ȕȧȘȧȦȰȖǨȞȤȔȁȡǻǥȢȘȜȦȰȥȓȕȟȜțȡȓȦȔǣȘȜȡȕȧȘșȓȞ
ȦȢȝǘȢȡȦȔǟȔȦǻȖȞȔȦȧȖȔȦȜǙȤȧȗȜȝȕȧȘșȢȪșȖȚș
ȡȔȬǟȔȦȔȠȣȢȠȔȗȔȦȜª ȤȤ— 
ǧȢȚ ǻ ȣȢȘȔȟȰȬȔ ȧȞȤ ǻȥȦȢȤǻȓ ȣȤȜȤșȫșȡȔ ȡȔ ȠǻȚ
ȧȥȢȕȜȪǻ ȤȢțȕȤȔȦ ȕȢȤȢȦȰȕȧ ȠǻȚ ȗșȤȢȁȫȡȜȠȜ ȖȜțȖȢȟȜ
ȦșȟȓȠȜ ǻ țȔȦȓȦȜȠȜ ȞȢȟȔȕȢȤȔȡȦȔȠȜ ȭȢ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȁȁ
ȦȤȔȗǻȞȢȠǻȫȡȧȥȧȦȰ©ǦȠǻǿȦȰȥȓǻȤȜȘȔǿǨȥȓǨȞȤȔȁȡȔ
ǧȢȕȟȜțȡȓȦȔȡȔȤȢȘȜȟȜȥȰǕȡȔȖǻȥȡȔȠȔȦȜǥșȗȢȫșȦȰȥȓ
ȭȢ ǞȖȔȡȔȠȜ  ǣȕȢȩ ȕȧȘș țȖȔȦȜª ȤȤ —  Ǖ
ȣȤȢȦșȦȤȔȗǻȞȢȠǻȫȡȜȝȣȟȜȡȧȞȤǻȥȦȢȤǻȁȓȞȜȝȖȜȞȟȜȞȔǿ
ȡȔȥȠǻȬȞȜ ȡȔȖǻȦȰ ȧ ȫȧȚȜȡȪǻȖ ©ǧȔȞ ȥȠǻȲȦȰȥȓ Ț ț ǨȞ
ȤȔȁȡȜǦȦȢȤȢȡȡǻȁȟȲȘȜªȤȤ— ȠȔǿțȖșȤȬȜ
ȦȜȥȓ ȓȞ ȣȤȢȤȢȞȧǿ ȔȖȦȢȤ ȧ ȣȤȜȞǻȡȪșȖȜȩ ȤȓȘȞȔȩ șȣǻ
ȟȢȗȧ ȣȢȥȦȔȡȡȓȠ ȖǻȟȰȡȢȁ ȦȔ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ©Ƕ
ȣȢȠȢȟȓȦȰȥȓȡȔȖȢȟǻǢșȖȢȟȰȡȜȫǻȘǻȦȜª ȤȤ— 
ǨȥȖȢȁȝȨȧȦȧȤȢȟȢȗǻȁǭșȖȫșȡȞȢȝȬȢȖȡșȦǻȟȰȞȜȖǻȘ
ǻȧȘșȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁȠǻȨȢȟȢȗȣȔȤȔȘȜȗȠȜȔȝȫȔȥȦȞȢȖȢ
ȖǻȘȨȢȟȰȞȟȢȤȠȢȦȜȖǻȖǗȢȥȡȢȖǻȦȔȞȜȩȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȡȰ
ȓȞ ©ȥȣȜ ȗșȦȰȠȔȡș ȣȢȞȜ ȖȥȦȔȡș  ǤȤȔȖȘȔ ȡȔ ȥǻȠ ȥȖǻȦǻª
©ǬȜȗȤȜȡșǬȜȗȤȜȡșª ©ǨȥǻȠȜȢȘȡȔȞȢțȔȖȢȟȲȟȓȗȟȜ
ǨȥǻȠȜǻȖȥȦȔȡșȠȦȔǖȢȗȝȢȗȢțȡȔǿǟȢȟȜȦȢȦșȕȧȘșª
©ǖȧȖȔǿ Ȗ ȡșȖȢȟǻ ǻȡȢȘǻ țȗȔȘȔȲª ȤȤ —  ȟșȚȜȦȰ
ȣȢȬȜȤșȡȜȝȨȢȟȰȞȟȢȤȠȢȦȜȖȣȤȢȦșȭȢȡȔȤȢȘȡǻȗșȤȢȁ
țȡȜȞȔȲȦȰ ȔȕȢ ȥȣȟȓȦȰ ȢȫǻȞȧȲȫȜ ȦȢȗȢ ȫȔȥȧ ȞȢȟȜ ȁȠ
ȡȔȟșȚȜȦȰȣȢȖșȤȡȧȦȜȥȓǻȘȢȖșȤȬȜȦȜȥȖȢȲȣȤȔȖșȘȡȧȠǻ
ȥǻȲ ǤȢȘǻȕȡȜȠ șȥȩȔȦȢȟȢȗǻȫȡȜȠ ȠȢȦȜȖȢȠ țȔȞǻȡȫȧǿȦȰȥȓ
ȡȔȤȢȘȡȔ ȟșȗșȡȘȔ ȣȤȢ ǜȢȟȢȦǻ ǗȢȤȢȦȔ Ȗ ǟȜǿȖǻ ȞȡȓțȰ
ǡȜȩȔȝȟȜȞ ȫȧȘȢȘǻȝȡȜȝ ȕȢȗȔȦȜȤ ȞȢȦȤȜȝ ȡȔ ȫȔȤǻȖȡȢȠȧ

ȞȢȡǻ ȖȜȖǻț ǜȢȟȢȦǻ ǗȢȤȢȦȔ ȘȢ ǫȔȤȗȢȤȢȘȔ ȤȓȦȧȲȫȜ ȁȩ
ȢȘ ȦȔȦȔȤȢȠȢȡȗȢȟǻȖ ȥȟȧȬȡȢȗȢ ȫȔȥȧ ȖȜțȖȢȟȜȦȰ ǟȜ
ȁȖ ǻ ȖȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȁȩ ȡȔ ȡȔȟșȚȡȢȠȧ ȠǻȥȪǻ ǜȔȣȜȥȞȜ Ȣ
ǳȚȡȢȝ ǥȧȥȜ ǦǤȕ  ǧ  Ǧ   ǤȤȜȞȠșȦȡȜȝ
șȥȩȔȦȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȠȢȦȜȖ ȖǻȡȫȔǿ ǻ ©ǠșȗșȡȘȧ ȣȤȢ ȥȣȟȓȫș
Ȗǻȝȥ ȰȞȢª țȔȣȜȥȔȡȧ Ȗ ȠǻȥȦșȫȞȧ ǦȧȘȢȖǻȝ ǗȜȬȡǻ ȡȔ
ǠȰȖǻȖȭȜȡǻȤȧȥȰȞǻȖȢȁȭȢȕȢȤȢȡȜȟȜȖȜȬșȡȥȰȞȜȝ
țȔȠȢȞȗȢȤȢȘ ȢȘ ȣȢȟȰȥ ȞȢȤȢȟȓ ǖȢȟșȥȟȔȖȔ ǪȢȤȢȕȤȢȗȢ
ȓȞȜȝ ȤȔțȢȠ țǻ ǦȖȓȦȢȣȢȟȞȢȠ ǣȞȔȓȡȡȜȠ ǻȬȢȖ ȡȔ ǟȜȁȖ
țȡȜȞȟȜ Ȗ ȢȩȢȣȟșȡǻȝ ȣȢȚșȚșȲ ȨȢȤȦșȪǻ ǤȤȢȦș ©ȟȲȘȜ
ȣȢȫȔȟȜȬșȣȦȔȦȜȭȢȕȢȓȤȜȡțȘȤȧȚȜȡȢȲȦȔȁȩȤǻȘȡǻȡș
ȣȤȢȣȔȟȜ ȟȜȬș ȥȩȢȖȔȟȜȥȓ Ȗ ȣǻȘțșȠșȟȟȓȩ ȖȜȬșȡȥȰȞȢȗȢ
țȔȠȞȧ ǧȔȠ ȥȜȘȓȦȰ ȖȢȡȜ ȢțȕȤȢǿȡǻ ǻ ȫșȞȔȲȦȰ ȔȚ ȡȔ
ȥȦȔȡș ȣȢȤȔ ȭȢȕ ȞȢȟȜȥȰ ȖȜȝȦȜ ț ȗȢȤȜ țȡȢȖȧ țȔȝȡȓȦȜ
țȔȠȢȞ ǻ ȠǻȥȦȢ ! ǙȜȖȟȓȦȰȥȓ ȫȜ ȡș ȣȢȤȔ ȗȤȓȡȧȦȜ
ț țȔȠȞȢȖȢȁ ȗȢȤȜ ȡȔ ȠǻȥȦȢ țȔȝȡȓȦȜ ȝȢȗȢ ȖǻȘȡȢȖȜȦȜ
ȣȤȔȘǻȘȡȜȝȟȔȘǻȣȢȤȓȘȢȞª ǙȠȜȦȤȔȥșȖȜȫǧǗȜȬșȡȥȰȞǻ
ȟșȗșȡȘȜ Ǡ  Ǧ   ǩȢȟȰȞȟȢȤ ȦșȞȥȦȜ ț ȦȔȞȜȠ
ȠȢȦȜȖȢȠ Ƞǻȗ ȫȧȦȜ ȝ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȖȔȦȜ ȝȢ
ȗȢ ȧ ȥȖȢȁ ȨȧȦȧȤȢȟȢȗǻȫȡǻ ȣȢșȦȜȫȡǻ ȨȢȤȠȧȟȜ ǗȦǻȠ ȧ
ȦȖȢȤȫǻȝ ȨȔȡȦȔțǻȁ ȣȢșȦȔ ȠȢȗȟȔ ȖǻȘȟȧȡȲȖȔȦȜ ȝ ȣȔȠ·ȓȦȰ
ȞȢȟșȞȦȜȖȡȢȗȢ ȣȢțȔȥȖǻȘȢȠȢȗȢ ȧȞȤȔȁȡȪǻȖ ȦȔ ȝ țȔȗȔȟȢȠ
ǿȖȤȢȣșȝȪǻȖȔȘȚșȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȝȠȢȦȜȖȥȣȟȓȫȢȗȢȗșȤȢȓ
ȫȜ ȖǻȝȥȰȞȔ ȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓ ȦȔȞȢȚ ȧ ȥșȤșȘȡȰȢȖǻȫȡȢȠȧ
ȨȢȟȰȞȟȢȤǻ ȦȔ ȠǻȨȢȟȢȗǻȁ ǻȡ ȡȔȤȢȘǻȖ ȣȢȟȰȥ ȟșȗșȡȘȜ
ȣȤȢȥȣȟȓȫșȖǻȝȥȰȞȢȖǧȔȦȤȔȩȧǦȦȔȤȜȩǟȢȥȦșȟȜȥȰȞȔȩ
ȫșȥȟșȗșȡȘȜȣȤȢȖǻȝȥȰȞȢǦȖȓȦȢȗȢǗȔȪȟȔȖȔȦȔȗȧȥȜȦȥȰȞș
ȖǻȝȥȰȞȢ ȓȞǻ ȥȣȟȓȦȰ ȣǻȘ ȗȢȤȢȲ ǖȟȔȡǻȞȢȠ ȟșȗșȡȘȜ ȣȤȢ
ȥȣȟȓȫȜȩ ȣȤȔȖȜȦșȟǻȖ ȠȢȟȘȢȖȥȰȞȔ — ȣȤȢ Ȟȡȓțȓ ǭȦș
ȨȔȡȔ,,,ǗșȟȜȞȢȗȢȥșȤȕȥȰȞȔ—ȣȤȢǟȤȔȟșȖȜȫȔǡȔȤȞȔ
ȧȗȢȤȥȰȞȔ — ȣȤȢ ȞȢȤȢȟȓ ǡȔȦȓȬȔ ȞșȟȰȦȥȰȞȔ — ȣȤȢ
ȞȢȤȢȟȓ ǕȤȦȧȤȔ ȦȔ ǻȡ  ǖȤȔȦȜ ǘȤǻȠȠ țǻȕȤȔȟȜ ȟșȗșȡȘȜ
ȣȤȢ ǻȠȣșȤȔȦȢȤȔ ǟȔȤȟȔ ǗșȟȜȞȢȗȢ ȓȞȜȝ ȥȣȜȦȰ ȧ ȣǻȘ
țșȠșȟȟȓȩ ȥȖȢȗȢ țȔȠȞȧ Ȗ ǢȲȤȡȕșȤțǻ ȦȔ ȣȤȢ ȥȣȟȓȫȢȗȢ
țǻȥȖȢȁȠȖǻȝȥȰȞȢȠǻȠȣșȤȔȦȢȤȔǩȤǻȘȤǻȩȔǖȔȤȕȔȤȢȥȥȧǜȔ
ȟșȗșȡȘȢȲ ȣȤȔȤȢȘȜȫ ȥȞǻȨǻȖ ǦȞǻȨ ȣȢȘȔȖȥȓ Ȗ ȞȔȠ·ȓȡȧ
ȥȦǻȡȧ ǥǻȣșȝȥȰȞȜȩ ȗǻȤ țȖǻȘȞȜ ȖȜȝȘș ȞȢȟȜ ȝȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧ
țȔȗȤȢȚȧȖȔȦȜȠșȟȜȩȢǭșȖȫșȡȞȢȖǻȡȔȣșȖȡȢȕȧȖȖǻȘȢȠȜȝ
ȖǻȤȬǡǠșȤȠȢȡȦȢȖȔ©ǗȢțȘȧȬȡȯȝȞȢȤȔȕȟȰª  Șș
țȢȕȤȔȚșȡȢ ȠǻȨǻȫȡș ȖȥȦȔȖȔȡȡȓ ț ȗȤȢȕȧ ǻ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ț
ȢȥȦȤȢȖȔȡȔȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧǻȠȣșȤȔȦȢȤȔǢȔȣȢȟșȢȡȔ
ǮȢ Ț ȘȢ ȣȢȤǻțȡȢȠȧ ȣȤȢȫȜȦȧȖȔȡȢȗȢ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔȠȜ
ȥȜȠȖȢȟȧ©ȖșȟȜȞȜȝȟȰȢȩª—ȡșȟȜȬșȡșȤȢțȞȢȣȔȡȢȗȢ
Ȕ ȝ ȡȔȖǻȦȰ ǻȭș ȡș țȡȔȝȘșȡȢȗȢ ǡȢȥȞȖȢȲ ȣǻȘ ©ȪșȤȞȖȢȲ
ǖȢȗȘȔȡȢȖȢȲª Ȗ ǦȧȕȢȦȢȖǻ — ȦȢ ȥȖǻȦȟȢ ȡȔ ȝȢȗȢ țȔ
ȬȜȨȤȢȖȔȡȜȝȥȠȜȥȟțȘȔȦȡȔȞȜȡȧȦȜȞǻȡȪǻȖȞȔțȔȣȜȥȔȡȢȗȢ
 Ȗ ȦȢȠȧȦȔȞȜ ǦȧȕȢȦȢȖǻ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȣșȤșȞȔțȧ ȣȤȢ
ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ©ǖȢȗȘȔȡ ǻț ȥȖȢȁȠȜ ȞȢțȔȞȔȠȜ ȣȢ
ȕȧȘȧȖȔȖȪșȤȞȖȧȡșȣȢȘȔȟǻȞȖǻȘȥȖȢȁȩȣȔȟȔȦȔȣǻȘȪșȤȞȖȢȲ
ȖȜȞȢȣȔȖ ȟȰȢȩȜ ȓȞȜȠȜ ȖȢȘȜȖ ȥȖȢȁ ȞȢȡǻ ȘȢ ǧȓȥȠȜȡȧ
ȡȔȣȧȖȔȦȜȔȓȞȡȔȣȔȘȔȟȜȡȔȡȰȢȗȢȖȢȤȢȗȜȦȢȖǻȡȧȩȢȘȜȖ
țȞȢțȔȞȔȠȜȧȦǻȟȰȢȩȜȔȣȢȦǻȠțȡșȡȔȪȰȞȔȖȜȩȢȘȜȖțȖǻȘȦȜ
ȝ ȣșȤșȠȔȗȔȖ ȖȢȤȢȗǻȖª ǠșȗșȡȘȜ ȦȔ ȣșȤșȞȔțȜ ǟ 
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Ǧ— ǶȠȢȖǻȤȡȢȡȔȦȔȞȜȩȣșȤșȞȔțȔȩǻȣȢȕȧȘȧȖȔȖ
ȣȢșȠȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȓȞȭȢ ȦǻȟȰȞȜ ȡȔȖșȘșȡȜȝ ȣșȤșȞȔț ȡș
ȣȢȥȦȔȖȧȚșȣǻȘȁȁȖȣȟȜȖȢȠ ǧȔȞȫȜȦȔȞ țȔȔȖȦȢȤȥȰȞȜȠ
țȔȘȧȠȢȠ ȔȕȢ Ȗ ȫȜȦȔȪȰȞǻȝ ȤșȪșȣȪǻȁ  Ȕ ©ȖșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª
ȧ ȩȧȘȢȚ ȥȖǻȦǻ ȦȖȢȤȧ — Ȫș ǖȢȗȘȔȡǻȖ ȥȩȢȖȢȞ ȧ ȓȞȢȠȧ
țȔȫȔȁȟȢȥȓ ȞȢțȔȪȰȞș ȖǻȝȥȰȞȢ Ǘ ȧȠȢȖȡȢȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȠȧ
ȣȟȔȡǻ ©ȖșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȧȦǻȟȲǿ ȡșțȡȜȭșȡȡȧ ȡȔȤȢȘȡȧ
ȞȢțȔȪȰȞȧ ȥȜȟȧȭȢȥȟȧȬȡȢȗȢȫȔȥȧȖȜțȖȢȟȜȦȰǨȞȤȔȁȡȧ
țȠȢȥȞȢȖȥȰȞȢȁȡșȖȢȟǻ
ǠǻȦǘȤȔȕȢȖȜȫǘǤȢșȦȓȞȠǻȨȢȦȖȢȤșȪȰǦșȠȔȡȦȜȞȔȥȜȠȖȢȟǻȖ
ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǶȥȔǿȖȜȫ Ǵ ǡȜȡȧȟș
ȥȧȫȔȥȡșǻȠȔȝȕȧȦȡǿȡȔȤȢȘȧǻȣȤȢȕȟșȠȔȥȣȔȘȞȢǿȠȡȢȥȦǻȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ
ȞȧȟȰȦȧȤȜ Ȗ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǶȥȔǿȖȜȫ Ǵ ǨȞȤȔȁȡȔ ȘȔȖȡȓ ǻ
ȡȢȖȔȡȔȤȢȘȤșȟǻȗǻȓȞȧȟȰȦȧȤȔǠǜȔȕȧȚȞȢǣǭșȖȫșȡȞǻȖ
ȠǻȨǨȞȤȔȁȡȜǦȣȤȢȕȔȨǻȟȢȥȔȡȔȟǻțȧǟǡșȝțșȤȥȰȞȔǧǦ
ǤȤȢȕȟșȠȜ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȁ ȠǻȨȢȟȢȗǻȁ ǡǻȨȢȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǣǙțȲȕȔǶǡǭșȖȫșȡȞȢǻǭȜȟȟșȤȖǻțǻȓǻȘșȔȟȰȡȢȗȢȥȦȔȡȧ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǙțȲȕȔǶǡǡǻȚȞȧȟȰȦȧȤȢȲǻȣȢȟǻȦȜȞȢȲǟ
ǤȔȩȔȤșȡȞȢ Ǘ ǢșțȕiȗȡșȡȜȝ ȔȣȢȥȦȢȟ ǦȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȗșȖȜȘȘȢȣǬșȤȞȔȥȜǢȔȩȟǻȞǾǙȢȟȓ—/RV—ǦȧȘȰȕȔ
ǭșȖȫșȡȞȢǻȣȢȟȰȥȰȞǻȦȔȤȢȥǻȝȥȰȞǻȤȢȠȔȡȦȜȞȜǠ
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ǧșȠȔȘȜȦȜȡȥȦȖȔȧȟǻȦșȤȔȦȧȤȡǻȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
ȠȔǿ ȘȖȔ ȔȥȣșȞȦȜ ǤșȤȬȜȝ — ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ȞȢȟȜ ȣȢșȦ
țȔȟȧȫȔǿ ȨȔȞȦȜ ȥȖȢȁȩ ȘȜȦȓȫȜȩ ȟǻȦ ǻ ȖȘȔǿȦȰȥȓ ȘȢ Ȥș
ȦȤȢȥȣșȞȪǻȁ ȠȜȡȧȟȢȗȢ ȫșȤșț ȥȣȢȗȔȘȜ Ǩ ȤȔȡȡǻȩ ȦȖȢȤȔȩ
ȥȣȢȗȔȘȜ ȣȤȢ ȫȔȥȜ ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ ȟșȘȰ ȖǻȘȫȧȦȡǻ ȖȢȡȜ
ț·ȓȖȟȓȲȦȰȥȓ ȩǻȕȔ ȭȢ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª 
Ȕ Ȗ țȔȥȟȔȡȫǻȝ ȟǻȤȜȪǻ ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰ ȖȔȚȟȜȖȧ ȥȞȟȔȘȢȖȧ
©ǕǣǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª©11—ǡșȡǻȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ
ȠȜȡȔȟȢª©ǶȖȜȤǻȥȓȡȔȫȧȚȜȡǻª©ǶțȢȟȢȦȢȁȝȘȢȤȢȗȢȁª
©ǡȜȖȞȧȣȢȫȪǻȞȢȟȜȥȰȤȢȥȟȜª©ǢșȠȢȟȜȟȔȥȓțȔȠșȡșª
©ǴȞȕȜȖȜțȡȔȟȜȣȔȡȜȫǻª ǕȖȦȢȕǻȢȗȤȔȥȣșȞȦȣȤȜȥȧȦȡǻȝ
ǻ Ȗ ȣȢȖǻȥȦȓȩ țȢȞȤ ȦȔȞȜȩ ȓȞ ©ǗȔȤȡȔȞª ©ǪȧȘȢȚȡȜȞª
©ǟȡȓȗȜȡȓª
ǙȤȧȗȜȝȔȥȣșȞȦȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȁȦșȠȜ—ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝ
ǤȢșțǻȲ ǻ ȣȤȢțȧ ǭșȖȫșȡȞȔ țȔȞȢȤǻȡșȡȢ Ȗ ȝȢȗȢ ȘȜȦȓȫȜȩ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓȩ ǻ ȖȤȔȚșȡȡȓȩ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȡȔ șȠȢȪǻȝȡȢȠȧ
ȤǻȖȡǻ ǠǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝ ȖǻȤȬȔ ©Ǣȧ ȭȢ ȕ țȘȔȖȔȟȢȥȓ
ȥȟȢȖȔªȡȔȘǻȟșȡȜȝȔȖȦȢȕǻȢȗȤȤȜȥȔȠȜȣǻȘȞȤșȥȟȲǿȥȜȟȧ
ȘȜȦȓȫȜȩ ȖȤȔȚșȡȰ ȣȤȜȗȔȘȧȲȫȜ ȥȖȢȁ ȥȟȰȢțȜ ȖȜȞȟȜȞȔȡǻ
ȣǻȥȡșȲ ȘǻȖȫȜȡȜ ȣȤȢ ȥǻȤȢȠȧȥȜȤȢȦȧ Ǖ ȫșȤșț ȘșȥȓȦȞȜ
ȤȢȞǻȖ ȧȚș ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ ȥȟȰȢțȜ țȡȢȖȧ ȡȔȖșȤȡȧȟȜȥȓ
ȣȢșȦȢȖǻȡȔȢȫǻȞȢȟȜȖǻȡȣȢȫȧȖȢȘțșȠȟȓȞȔȠȔȦȤȢȥȔȦȧ
ȚȣǻȥȡȲȣȤȢȞȢțȔȞȔȓȞȜȝ©ȖȡȔȝȠȔȩȖȜȤǻȥȥȜȤȢȦȢȲ
ǶȘș ȥȟȧȚȜȦȜ Ȗ ȠȢȥȞȔȟǻª ǤȤȢ ȢȥȢȕȟȜȖȧ ȖȔȗȢȠǻȥȦȰ
Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣșȤșȚȜȦȢȗȢ Ȗ ȘȜȦȜȡȥȦȖǻ ȥȖǻȘȫȔȦȰ ǻ Ȧș
ȠȔȦȜȫȡȜȝ țȤǻț ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ Ȗ ȪșȡȦȤǻ ȓȞȢȁ țȤȔȘȚșȡǻ
ȘǻȖȫȔȦȔȣȢȞȤȜȦȞȜȥȜȤȢȦȜȕȔȝȥȦȤȲȞȜ ȢȕȤȔțȜȠȔȤȞșȤȜ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ țȟȔ ǻ ȖȢȘȡȢȫȔȥ — ȣȤȢșȞȪǻȓ ȢȥȢȕȜȥȦȢȁ
ȡșȘȢȟǻ ȣȢșȦȔ  ǻ ȢȕȤȔțȡȢȥȦȜȟȰȢȖș ȡȔȫȔȟȢ ȥȞȟȔȘȢȖǻ
ȓȞȢȗȢȖȜȡșȥșȡȢțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢțȘȜȦȓȫȜȩȤȢȞǻȖ ȣșȤșȘȧȥǻȠ
ȨȢȟȰȞȟȢȤȦȔȕǻȕȟǻȝȡȜȝșȟșȠșȡȦȜ .
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ǫǻ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ țȔȖȖȔȚȜȖ Ǵ ǴȤșȠȔ țȢȞȤ ȧ ȣȤȔȪǻ
©ǙȜȦȓȫǻȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔțǻȥȦȔȡȢȖȜȭȔ
ȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻțȜª  ©ǗȝȢȗȢȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓȩȠșȦȔȨȢȤȔȩ
ȦȔ ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȔȪǻȓȩ ȘȧȚș ȣȟȔȥȦȜȫȡȢ ȖǻȘȕȜȖȔǿȦȰȥȓ
ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ ȥǻȟȰȥȰȞȜȝ ȥȖǻȦ ȧ ȓȞȢȠȧ Ȗǻȡ ȣȤȢȚȜȖ ȥȖȢȁ
ȘȜȦȓȫǻȤȢȞȜª ǴȤșȠȔǴǦ ǢșȠșȡȬȢȲȠǻȤȢȲȡȔ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻȣȢșȦȔȣȢțȡȔȫȜȟȢȥȓǻȣȤȢȫȜȦȔȡșȖȘȜȦȜȡȥȦȖǻ
țȢȞȤ ǤȥȔȟȦȜȤ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȡȔȤȢȘȡǻ ȣǻȥȡǻ ©ȫȔȤǻȖȡȔ ȞȤȔȥȔ
ȡȔȖȞȤȧȗȜ ȥȔȘ ȘȢȟȜȡȔ ȕȔȝȤȔȞ ȗȢȤȜ ȥȦȔȖ — ȢȦ
ȩȦȢ ȤȔțȢȠ ț ǤȥȔȟȦȜȤșȠ ȦȔ ț ȡȔȤȢȘȡȢȲ ȣǻȥȡșȲ ȕȧȟȜ
ȕȔȦȰȞȔȠȜ ȭȢ țȤȢȥȦȜȟȜ ǧȔȤȔȥǻȖ Ǚȧȩª ǟȢȡȜȥȰȞȜȝ
ȥ   ǧșȠȔ ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ ȧ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȣȟȔȡǻ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȖ·ȓțȔȡȔ Ȕȟș ȖȚș ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ ȡȔ
ȣǻȘȥȖǻȘȢȠȢȠȧȤǻȖȡǻțȦȔȞȜȠȜȦșȠȔȠȜȓȞǨȞȤȔȁȡȔǗȢȟȓ
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ȣȔȡȭȜȡǻ ȣȬșȡȜȪȲ ȚȔȟȔª  ǜȔȟȧȫȔȲȫȜ Ȥǻțȡǻ ȔȥȣșȞȦȜ
ȦșȠȜ ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ȣȢȤȧȬȧǿ ǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ
ȖȜȩȢȖȔȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȢȖșȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȦșȠȜȘȜȦȜȡȥȦȖȔȤȢțȗȟȓȘȔȟȢȥȓ
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȢȣȜȥȢȖȢ țȗȔȘȧȖȔȡȔ ȣȤȔȪȓ ǟȢȡȜȥȰȞȢȗȢ Ȕ
ȦȔȞȢȚǜȔȝȪșȖǤǛȜȦȦȓǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟ 
ȧȖȔȗȔțȢȥșȤșȘȚȧȖȔȟȔȥȓȡȔȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡǻȣȢșȦȢȠȨȔȞȦǻȖ
ȥȖȢǿȁȕǻȢȗȤȔȨǻȁǴǴȤșȠȔȖȪȜȦȥȦȔȦȦǻțȘǻȝȥȡȜȖȣșȤȬȧ
ȥȣȤȢȕȧ ȢȞȤșȥȟȜȦȜ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ȔȥȣșȞȦ ȟǻȦ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔțȣȢȗȟȓȘȧȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻțȧǙȜȦȓȫǻȤȢȞȜȦȖșȤȘȜȖ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ ȣȢȟȜȬȜȟȜ ȡȔ Ȗȥș ȚȜȦȦȓ ȡșȖȜȗȢȝȡȧ ȤȔȡȧ Ȗ
ȘȧȬǻȣȢșȦȔǨȟȜȥȦǻȘȢȤșȘȚȧȤȡ©ǢȔȤȢȘȡȢșȫȦșȡȜșª
ȢȣȤȔȪȰȢȖȔȡȢȠȧ Șȟȓ ȣǻȘȪșȡțȧȤȡȢȗȢ ȘȤȧȞȧ Ǥ ǟȧȟǻȬșȠ
ǻ ȔȖȦȢȤȜțȢȖȔȡȢȠȧ ǭșȖȫșȡȞȢȠ țȔțȡȔȫșȡȢ ȭȢ ȣȢșȦ ȡș
ȘȢȥȓȗȡȧȖ ȦȔȞȢȗȢ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ ȥȣȢȞȢȲ ȔȕȜ ȢȣȜȥȔȦȜ
ȥȖȢǿ ȚȜȦȦȓ Ȗ ȧȥǻȩ ȣȢȘȤȢȕȜȪȓȩ ©ǟȢȗȘȔ Ȗȯ ȣȤȢȫȦșȦș
ȱȦȜ ȥȦȤȢȞȜ Ȗȯ ȓ ȡȔȘșȲȥȰ ȢȣȤȔȖȘȔșȦș ȫȧȖȥȦȖȢ ȢȦ
ȞȢȦȢȤȢȗȢ ȧ Ƞșȡȓ ȥȚȜȠȔșȦȥȓ ȥșȤȘȪș Ȝ ȞȢȥȡșșȦ ȤȧȞȔª
©ǤȜȥȰȠȢ ǧ ǘȤ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȟ ȤșȘȔȞȦȢȤȧ ´ǢȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȫȦșȡȜȓµª ǭșȖȫșȡȞȢțȔȥȦșȤǻȗȔǿȭȢȡȔȖǻȘȠǻȡȧ
ȖǻȘǦǕȞȥȔȞȢȖȔȞȢȦȤȜȝȬȜȤȢȞȢțȠȔȟȲȖȔȖȥȖȢȁȘȜȦȓȫǻ
ȦȔ ȲȡȔȪȰȞǻ ȤȢȞȜ Ȗ ©ǦǻȠșȝȡǻȝ ȩȤȢȡǻȪǻª ȥȣȤȢȠǻȗȥȓ
ȣȢȘȔȦȜ ȟȜȬș ©ȡșȥȞȢȟȰȞȢ ȣșȫȔȟȰȡȯȩ ȨȔȞȦȢȖ ȠȢșȗȢ
ȥȧȭșȥȦȖȢȖȔȡȜȓª — ȘȜȦȜȡȜ ȣǻȘȟǻȦȞȔ ȲȡȔȞȔ ǜȗȔȘȔȡǻ
ȥȣȢȗȔȘȜ ȖȜȘȔȡǻ  ǕȞȥȔȞȢȖ ȣșȤșȘȔȖ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȫșȤșț ǡ ǮșȣȞǻȡȔ ȞȢȟȜ ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȣȤȢȖǻȘȧȖȔȖ ȣȢșȦȔ Ȗ
ǢȜȚȡȰȢȠȧ ǢȢȖȗȢȤȢȘǻ ǦȧȠȡș ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ
ȖȜțȡȔȫȜȟȢȝȘȤȔȠȔȦȜȫȡșȣȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓȦșȠȜȘȜȦȜȡȥȦȖȔ
Ȗ ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ ȦȖȢȤǻȖ Ƕ Ȫș ȡȔȕȧȖȔǿ ȢȥȢȕȟȜȖȢȁ ȖȔȗȢȠȢȥȦǻ
ȞȢȟȜ țȗȔȘȔȦȜ ȭȢ Ȗ  ȥȦ țȗȢȘȢȠ ȝ ȧ  ȥȦ ȦșȠȔ
ȘȜȦȜȡȥȦȖȔȖȤȢȥǻǿȖȤȢȣȟȤȔȩțȔȡșțȡȔȫȡȜȠȜȖȜȡȓȦȞȔȠȜ
ȡȔȣȤ ȣȢȖǻȥȦȰ ©ǙǻȦȜ ȣǻȘțșȠșȟȟȓª Ǘ ǟȢȤȢȟșȡȞȔ 
ǻȘșȔȟǻțȧȖȔȟȔȥȓ ȤȢțȤȢȕȟȓȟȔȥȓ Ȗ ȥșȡȦȜȠșȡȦȔȟȰȡȢȠȧ
ȞȟȲȫǻǨȥȧȥȣǻȟȰȡǻȝȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻȧȦȖșȤȘȚȧȖȔȟȔȥȓȘȧȠȞȔ
ȭȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ — ȡȔȝȭȔȥȟȜȖǻȬȔ ȣȢȤȔ ȤȔȝ  ȧ ȚȜȦȦǻ
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ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ ǤȤȢȥȖǻȦȡȜȪȰȞǻ ȧȓȖȟșȡȡȓ ȣȤȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ
ȓȞ ȖȜȩȢȖȡȧ ȣȔȤȔȘȜȗȠȧ ȣȢȠǻȦȡǻ Ȗ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȘȜȖȡȔȣȤ©ǡȧțȯȞȔȡȦª©ǢșȥȫȔȥȦȡȯȝª©ǖȟȜțȡșȪȯª 
Ǩ ȣȢșțǻȁ ȝȢȗȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȦȤȔȞȦȧǿȦȰȥȓ
ȓȞ ȣȢȫȔȦȢȞ ȣșȞȟȔ ©Ǩ Ȧǻȝ ȩȔȦȜȡǻ ȧ ȤȔȲ  Ǵ ȕȔȫȜȖ
ȣșȞȟȢª ©ǴȞȕȜ ȖȜ țȡȔȟȜ ȣȔȡȜȫǻª  ǣȕȤȔț ȘȜȦȜȡȜ ȣǻȘ
ȣșȤȢȠ ȣȢșȦȔ ȡȔȗȔȘȧǿ țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ǦȜȡȔ ǖȢȚȢȗȢ ȡȔ
ȤȧȞȔȩ ȧ ǡȔȦșȤǻ ȓȞȢȠȧ țȔ ȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡȢȲ ȦȤȔȘȜȪǻǿȲ
ǻȡȢȘǻȠȔȟȲȖȔȟȜȢȕȟȜȫȫȓȘȢȤȢȥȟȢȁȟȲȘȜȡȜ ȣȤȜȡȔȗǻȘȡȢ
țȗȔȘȔǿȠȢ ȭȢ ȘȔȖȡȰȢȞȜȦȔȝȥȰȞȜȝ ȨǻȟȢȥȢȨ ǠȔȢ ǫțȜ
ȢȥȡȢȖȢȣȢȟȢȚȡȜȞȘȔȢȥȜțȠȧțȔȟșȗșȡȘȢȲȡȔȤȢȘȜȖȥȓȖȚș
ȥȦȔȤȜȠ ǡȢȦȜȖȘȜȦȜȡȥȦȖȔȣșȞȟȔȤȢțȖȜȖȔǿȖȡȢȖȢȫȔȥȡǻȝ
ȧȞȤ ȟȤǻ ǳ ǕȡȘȤȧȩȢȖȜȫ ȤȢȠȔȡ ©ǧȔǿȠȡȜȪȓª  ȩȢȫȔ Ȗ
ȝȢȗȢ ȕȔȫșȡȡǻ ȣșȞȟȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ ȣȢȤȢȘȚșȡș ȣșȤșȘȧȥǻȠ
ȚȢȤȥȦȢȞǻȥȦȲǻȕȤșȩȟȜȖǻȥȦȲȘȢȤȢȥȟȜȩǧșȠȧȘȜȦȜȡȥȦȖȔ
ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȢ ȡȔ ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ
ȘȢȤȢȥȟȜȩ Ȕ ȡș ȘǻȦșȝ ǡȢȦȜȖ ȭȔȥȦȓ Ȗ ȣȢșȦȔ ȦȔȞȢȚ
ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝǻțȘȜȦȓȫȜȠȣșȤȖǻȥȡȜȠȭșȡșȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȜȠ
ȔȦȢȠȧȝȠǻȥȦȜȫȡȜȠȖǻȘȫȧȦȦȓȠȥȖǻȦȢȖȢȁȗȔȤȠȢȡǻȁ ©ǦȔȘȢȞ
ȖȜȬȡșȖȜȝȞȢȟȢȩȔȦȜªȣșȤȬȔȫȔȥȦȜȡȔ©11—ǡșȡǻ
ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ ȠȜȡȔȟȢª  ȔȕȢ ȡȔȖȣȔȞȜ Ȗǻȡ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ
ȣǻȘȥȧȠȢȞȣȤȢȝȘșȡȢȗȢȬȟȓȩȧǧȔȞȥȜȖȜȝȘǻȘȡȔȥȩȜȟȞȧ
ȡșȟșȗȞȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ȧȥȖǻȘȢȠȟȲǿ ȥȧȦȰ ȭȔȥȦȓ ©ȞȢȟȢ
ȩȔȦȜȡȢȫȞȜªȖǻȡȕȔȖȜȦȰ©ȠȔȟșȡȰȞșǿªȖȡȧȫȔǻȖȦǻȬșȡȜȝ
ȤȢȘȜȡȡȢȲǻȘȜȟǻǿȲȡȔȖǻȦȰȘȜȖȧǿȦȰȥȓ—©ȘșȚȦșȟȜȩȢ"
ǤșȫȔȟǻ Ȧǻȁ ȖȢȤȢȗȜ"ª ©Ƕ ȘȢȥǻ ȥȡȜȦȰȥȓ ȣǻȘ ȗȢȤȢȲª 
ǮȔȥȦȓȧǭșȖȫșȡȞȔȔȥȢȪǻȲǿȦȰȥȓțȤȢȘȜȡȢȲ—ȠȔȦǻȤ·Ȳ
ȘǻȦȢȫȞȔȠȜȟȲȕȢȖ·ȲǬȜȡșȡȔȝȣȢȖȡǻȬșȥǻȠșȝȡȧǻȘȜȟǻȲ
ȓȞ țșȠȡȜȝ ȤȔȝ ȧȦǻȟșȡȢ Ȗ ȣȢșțǻȁ ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ ǚȘȧȔȤȘȧ
ǦȢȖǻªȘșȣșȤșȘȔȡȢȖǻțǻȲȭȔȥȟȜȖȢȁȤȢȘȜȡȜȞȢȦȤȔȥȠȔȞȧǿ
ȣȟȢȘȔȠȜȘșȤșȖȣȢȥȔȘȚșȡȜȩȭșȦȢȘǻȓȞțȔȞȢȩȔȡǻȕȔȦȰȞȜ
ȕȤȔȟȜȬȟȲȕ
ǦǗȔȥȜȟȰȫșȡȞȢȖȣȢȖǻȥȦǻȣǻȘȡȔțȖȢȲ©ǨȕȧȤ·ȓȡȔȩª
 ȣșȤȬȔ ȫȔȥȦ  ȚȜȦȦȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȤȔȞȦȧȖȔȖ ȓȞ
ȞȔțȞȧ ǦȣȤȔȖȘǻ ȘȢȟȓ ȠȜȦȪȓ ȓȞȢȠȧ țȔȖȘȓȞȜ ȖȟȔȥȡȜȠ
țȘǻȕȡȢȥȦȓȠ ǻ ǖȢȚǻȝ ȖȢȟǻ ȥȣȤȜȓȦȟȜȖȢȠȧ țȕǻȗȢȖǻ
ȢȕȥȦȔȖȜȡ ȣȢȦȔȟȔȡȜȟȢȖȜȕȜȦȜȥȓǻțȞȤǻȣȔȞǻȖǻȣȢȦȤȔȣȜȦȜ
ȘȢȡȔȝȖȜȭȜȩǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȜȩȞǻȟǤșȦșȤȕȧȤȗȔȡȔȗȔȘȧǿ
ȞȔțȞȢȖȜȝ ȥȲȚșȦ ȣȤȢ ǤȢȣșȟȲȬȞȧ ȘȜȖ ©ǪȧȘȢȚȡȜȞª 
ǧȓȚȞǻ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȘȜȦȓȫȜȩ ȤȢȞǻȖ — ȥȜȤǻȦȥȦȖȢ
 ȣȢȠșȤȟȔ ȠȔȦȜ  — ȕȔȦȰȞȢ  ǻ ȞȤǻȣȔȫȫȜȡȔ —
ȖȜțȡȔȫȜȟȜȣȔȤȔȠșȦȤȜȦșȠȜȘȜȦȜȡȥȦȖȔȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻȣȢșȦȔ
ǬȜȡșȡȔȝȦȢȫȡǻȬșȝȢȗȢȘȜȦȜȡȥȦȖȢȢȞȤșȥȟȲȲȦȰȔȨȢȤȜțȠ
©Ȗ ȡșȖȢȟǻ ȖȜȤǻȥ ȠǻȚ ȫȧȚȜȠȜª ©ǡșȡǻ ȢȘȡȔȞȢȖȢ ȫȜ
ȕȧȘȧª ǻȠșȦȔȨȢȤȔȣșȞȟȔǥȢțȗȢȤȦȔȲȫȜȦșȠȧȘȜȦȜȡȥȦȖȔ
ȣȢșȦ ȧȖǻȖ ȘȢ ȧȞȤ ȟȤȜ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ȡȔȫȔȟȢ — ȖȟȔȥȡȜȝ
ȚȜȖȜȝ ȘȢȥȖǻȘ ȕșț ȥșȡȦȜȠșȡȦȔȟǻțȠȧ ȝ ȣșȤșȫȧȟșȡȢȥȦǻ
ǦȔȠǭșȖȫșȡȞȢȖȜțȡȔȫȜȖȔȖȦȢȕǻȢȗȤȤȢțȣȢȖǻȘȰȧȣȢȖǻȥȦǻ
©ǟȡȓȗȜȡȓª ȦȔȞ ©ȩȢȦȓ Ȝ ȡș ȥșȡȦȜȠșȡȦȔȟȰȡȯȝ ȡȢ
ȦșȠ ȡș Ƞșȡșș ȣșȫȔȟȰȡȯȝ ȤȔȥȥȞȔțª    ǜȔȖȘȓȞȜ
ȢȥȢȕȜȥȦȢȠȧ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȢȠȧ ȘȢȥȖǻȘȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧȞȤ
ȣȢșȦȜȫȡș ȥȟȢȖȢ ȡȔ ȖǻȘȠǻȡȧ ȖǻȘ ȥșȡȦȜȠșȡȦȔȟȰȡȢȗȢ
ȫȜ ȕȧȤȟșȥȞȡȢȗȢ ȓȞ ȧ ȘșȓȞȜȩ ȣȢȣșȤșȘȡȜȞǻȖ ȣȢȥȦȔȟȢ

ȣȤȢȡȜțȟȜȖȢȟǻȤȜȫȡȜȠȗȟȜȕȢȞȢșȠȢȪǻȝȡȜȠǻȡșȣȢȖȦȢȤȡȢ
ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȠ ©ǖȢ ȓ ȕȧȟȢ ȦȤȢȩȜ ȡș ȗȢȟș  ǧȔȞș
ȧȕȢȗș—ȦȔȝȞȧȣȟȲǤȔȣșȤȧȔȤȞȧȬǶțȤȢȕȟȲǡȔ
ȟșȡȰȞȧ ȞȡȜȚșȫȞȧª ©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª  Ǩ ȤȢ
ȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡǻȝ ȣȤȢțǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȠȢȦȜȖ ȝȢȗȢ ȦȤȔȗǻȫȡȢȗȢ
ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ țȖȧȫȜȦȰ ȥȦȤȜȠȔȡȢ ǦȔȠș Ȫȓ ȥȦȤȜȠȔȡǻȥȦȰ ǻ
ȭȜȤǻȥȦȰȫȜȡșȡȔȝȕǻȟȰȬșȖȤȔȚȔȲȦȰȫȜȦȔȫȔ©ǴȣȢȠȡȲ
ȦȤȢȗȔȦșȟȰȡȯȝ ȢȘȜȡ ǦȖȓȦȯȝ ȖșȫșȤ Ȗ ȠȢșȝ ȚȜțȡȜ ǡȯ
ȢȥșȡȰȲ ȥȩȢȤȢȡȜȟȜ ȥȖȢȲ ȠȔȦȰ Ǖ Ȗ ǦȖȓȦȯȝ ȖșȫșȤ ȣȢ
ȡșȥȟȜ Ƞȯ ȖșȫșȤȲ Ȟ ȘșȘȧȬȞș Ȝ ȥȞȔțȔȖȬȜ ´ǦȖȓȦȯȝ
ȖșȫȜȤ ǤȤȯȥȟȔȟȯ ȘȢ ȖȔȥ ȘȜȘȧ ȕȔȦȰȞȢ Ȝ« — Ȝ Ȗȥș
ȦȤȢș țȔȤȯȘȔȟȜ ǢȔȠ ȡșȟȰțȓ ȕȯȟȢ ȥȞȔțȔȦȰ ´Ȝ ȠȔȦȯµª
©ǖȟȜțȡșȪȯª 
ǢȔȝȣȢȖȡǻȬȧȞȔȤȦȜȡȧȥȖȢȗȢȘȜȦȜȡȥȦȖȔ—ȦȜȩȤȔȡȡǻȩ
ȤȢȞǻȖ ȞȢȟȜ ȭș ȕȧȟȜ ȚȜȖǻ ȕȔȦȰȞȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȘȔȖ
ȧ ȖȥȦȔȖȡȢȠȧ ȢȣȢȖǻȘȔȡȡǻ ȭȢ ȥȟȧȗȧǿ șȞȥȣȢțȜȪǻǿȲ ȘȢ
ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǟȡȓȗȜȡȓª Ǘǻȡ țȠȔȟȲȖȔȖ ȤǻȘȡȧ ǟȜȤȜȟǻȖȞȧ
ǟșȤșȟǻȖȞȧ  ȕȔȦȰȞǻȖȥȰȞȧ ȩȔȦȧ — ȦȔȞȧ Ȗșȥșȟȧ ȡȔȖșȥȡǻ
ȝ ȧȟǻȦȞȧ ȥȦȔȤȧ ȤȢțȟȢȗȧ ȖșȤȕȧ ȕǻȟȓ ȖȢȤǻȦ ȞȟȧȡȲ ȝ
ȫȧȘȢȖȜȝ ȥȔȘȢȞ ȞȤȔȥȧ ȓȞȢȗȢ ȡș ȣșȤșȖșȤȬȜȟȜ ȓȞ țȔ
ȩȢȣȟșȡȢ ȦȖșȤȘȜȦȰ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ȡȔȤȔȦȢȤ ǨȠȔȡȥȰȞȜȝ Ȕȡǻ
ǤșȦșȤȗȢȨȥȰȞȜȝȣȔȤȞȜǶȘȜȟǻȫȡǻȥȦȰȢȣȜȥȧȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓ
ȡș Ȗ ȢȥȦȔȡȡȲ ȫșȤȗȧ ȡȢȥȦȔȟȰȗǻǿȲ țȔ ǨȞȤȔȁȡȢȲ ȔȘȚș
ȣȢȖǻȥȦȰ ©ǟȡȓȗȜȡȓª ȥȦȖȢȤȲȖȔȟȔȥȓ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ ȥșȤșȘ
ȞȔțȔȩȥȦșȣǻȖǣȘȡȔȞȧȘȜȦȜȡȥȦȖǻȣȢșȦȔȕȧȟȢȡșȠȔȟȢȝ
ȤȔȘǻȥȡȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ țȢȕȤȔȚȧǿ ȥȖǻȝ ȘȜȦȓȫȜȝ ȣȤȢȥȦǻȤ
ȤȢțȗȢȤȦȔȲȫȜ ȠȔȟȰȢȖȡȜȫǻ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ȢȘȡȔ țȔ ȢȘȡȢȲ
©Ǖ țȔ ȥȔȘȢȠ ȟșȖȔȘȔ Ȕ țȔ ȟșȖȔȘȢȲ ȘȢȟȜȡȔ Ȕ Ȗ ȘȢȟȜȡș
ȦȜȩȜȝșȘȖȔȚȧȤȫȔȭȜȝȤȧȫșȝȧȥȦȔȖȟșȡȡȯȝȖșȤȕȔȠȜȜ
ȞȔȟȜȡȢȲ Ȝ ȢȞȧȦȔȡȡȯȝ ȬȜȤȢȞȢȟȜȥȦȖșȡȡȯȠȜ ȦșȠȡȯȠȜ
țșȟșȡȯȠȜȟȢȣȧȩȔȠȜª  ȭșȘȔȟǻțȔȗȢȤȢȲȠȔȲȦȰ
ȕȧȦȜȠǻȨǻȫȡǻțȔȟǻțȡǻȥȦȢȖȣȜȭȢȣǻȘȦȤȜȠȧȲȦȰȡșȕȢǫșȝ
ȣȤȢȥȦǻȤ ȡȔȟșȚȜȦȰ ©ȞȧȕȜȫșȥȞȢȠȧ ȕșȟȢȞȧȤȢȠȧ ȠȔȟȰ
ȫȧȗȔȡȧª—ȦȔȞȜȠȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȥșȕșȕȔȫȜȖǻțȔȣȔȠ·ȓȦȔȖ
ȡȔ Ȗȥș ȚȜȦȦȓ ǤȔȠ·ȓȦȰ ȡȔȤȔȦȢȤȔ ȨǻȞȥȧǿ ȢȥȡȢȖȡǻ ȠȢ
ȠșȡȦȜǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȘȜȦȜȡȥȦȖȔ—ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȔȦșȣșȤ
ȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ ȖȚș Ȗ ȫȔȥǻ ǣȥȰ Ȗǻȡ ȧȫȜȦȰ ǤȥȔȟȦȜȤ ȧ
ȬȞȢȟǻȘȓȫȞȔǦȢȖȗȜȤȓȓȞȜȝȭȢȥȧȕȢȦȜȗȢȘȧȖȔȖȬȞȢȟȓ
ȤǻȖ ©ȕșȤșțȢȖȢȲ ȞȔȬșȲª Ǖ ȢȥȰ Ȗǻȡ ȧ ȤȢȘȜȡȡȢȠȧ ȣșȞ
ȟǻ ȞȢȟȜ ȣǻȥȟȓ ȥȠșȤȦǻ ȘȤȧȚȜȡȜ ȕȔȦȰȞȢ ȖȘȤȧȗș ȖțȓȖ
ȬȟȲȕ—ǻțȧȘȢȖȢȲȓȞȔȣȤȜȖșȟȔȖȟȔȥȡȜȩ©ȦȤȢȜȩȘșȦșȝ
ȖȠșȥȦȢ ȣȤȜȘȔȡȢȗȢª    ǙȔȟǻ — ȥȠșȤȦȰ ȕȔȦȰȞȔ ǻ
ȣȢȫȔȦȢȞ©ȣȤȔȞȦȜȫșȥȞȢȝȚȜțȡȜªȫȜȦȔȡȡȓǤȥȔȟȦȜȤȓȡȔȘ
ȡșȕǻȚȫȜȞȔȠȜ ȦȔ ȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓ ȖȫȜȦșȟȓ ǻ ȬȞȢȟȓȤǻȖ
ǥȢțȣȢȖǻȘȔȫ ȘȢȞȟȔȘȡȢ ȢȣȜȥȔȖ țȟȜȘșȡȡǻȥȦȰ ȥȖȢȗȢ ȦȢȘǻȬ
ȡȰȢȗȢȖȜȗȟȓȘȧ©ǪȢȘȜȟȓȣȢȥȦȢȓȡȡȢȖȥșȤșȡȰȞȢȝȘȜȤȓ
ȖȢȝ ȥȖȜȦȞș Ȝ Ȗ ȖșȫȡȢ ȗȤȓțȡȢȝ ȕșȥȥȠșȡȡȢȝ ȤȧȕȔȬȞș
Ȕ Ȣ ȬȔȣȞș Ȝ ȥȔȣȢȗȔȩ Ȝ ȣȢȠȜȡȧ ȡș ȕȯȟȢ ȡȜ ȟșȦȢȠ ȡȜ
țȜȠȢȲª  ǙȢȤȢȥȟǻȬȔǿȡȔȤȔȦȢȤǻȥȧȠȡǻȬȔǿȝȢȗȢ
ȚȜȦȦȓ ȤȢțȣȢȖǻȘȰ ȣȤȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ țȔȞǻȡȫȧǿȦȰȥȓ țȔȧȖȔ
ȗȢȲ—©ȤȔȥȥȞȔțȯȖȔȦȰȞȔȞȦȢȗȤȧȥȦȡȢªǙȔȟǻ—ȥȞȧȣȔ
ȞȢȡȥȦȔȦȔȪǻȓȓȞȣǻȘȥȧȠȢȞȲȡǻȥȦȰ©ȣȤȢȣȢȟțȟȔȖȡȜȭșȦș
ȖȡșȖșȚșȥȦȖșȜȖȧȡȜȚșȡȜȜǝȖȥșȱȦȢȘȟȜȟȢȥȰȤȢȖȡȢ

ǙǝǧǝǢǦǧǗǣ

 ȟșȦª    ǣȣȜȥ ȘȜȦȓȫȜȩ ȟǻȦ ȖȔȤȡȔȞȔ ǟȜȤȜȟȔ
ț ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǗȔȤȡȔȞª ȦșȚ ȠǻȥȦȜȦȰ ȫȜȠȔȟȢ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ
ȠȢȠșȡȦǻȖ ǜȢȞȤ ȖǻȘȟȧȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȘȢȟǻ ȕȧȖ
ȞȢțȔȫȞȢȠ ȧ ȣȢȠǻȭȜȞȔ Ǥ ǚȡȗșȟȰȗȔȤȘȦȔ  ȣȢȠǻȦȡș Ȗ
ȥȜȦȧȔȪǻȁ ȞȢȟȜ ȣȔȡǻ ȖțȓȟȔ ȥȜȤȢȦȧ Ȗ ȣȢȞȢȁ — ȥȜȡȢȖǻ
ȘȢ țȔȕȔȖȜ ǮȢȣȤȔȖȘȔ ȦșȣșȤ ȩȟȢȣȪȲ ȥȣȤȔȖȜȟȜ ©ȡȢȖȢș
ȣȟȔȦȰș — Ȝ ȧȚș ȡș ȣȜȥȦȤșȖȢș Ȕ ȥȧȞȢȡȡȢș Ȝ ȥȧȞȡȔ
ȦȢȡȞȢȗȢ ȘȢȤȢȗȢȗȢ — Ȝ ȥȔȣȢȗȜ Ȝ ȬȔȣȞȧ Ȕ ȣȤșȚȘș ȓ
ȦȔȞ ȩȢȘȜȟª    ǤșȖȡȜȠ ȔȡȔȟȢȗȢȠ ȘȢ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ
Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǟȡȓȗȜȡȓª Ȕȟș ȖȜȞȟȲȫȡȢ ț ȡșȗȔȦȜȖȡȜȠ
șȠȢȪǻȝȡȜȠ țȔȤȓȘȢȠ ȥȟȧȗȧǿ ȧȤȜȖȢȞ ǻț ȣȢșțǻȁ ©ǴȞȕȜ ȖȜ
țȡȔȟȜ ȣȔȡȜȫǻª ǕȖȦȢȕǻȢȗȤ ȗșȤȢȝ țȗȔȘȧǿ ©ȩȔȦȜȡȢȫȞȧ
ȧ ȗȔȁ  ǢȔȘ ȫȜȥȦȜȠ ȥȦȔȖȢȠ ȞȤȔȝ ȥșȟȔª Șș ȣȤȢȟȜȟȜȥȓ
ȝȢȗȢ©ȡȔȝȣșȤȬǻȥȟȰȢțȜªȩȔȦȜȡȢȫȞȧȣșȞȟȢ©ǧȔȠȠȔȦǻȤ
ȘȢȕȤȧȲ ȠȢȲ  Ǯș ȠȢȟȢȘȧȲ ȧ ȠȢȗȜȟȧ  ǢȧȚȘȔ ȦȔ
ȣȤȔȪȓ ȣȢȟȢȚȜȟȔ  ǧȔȠ ȕȔȦȰȞȢ ȣȟȔȫȧȫȜ ț ȘǻȦȰȠȜ  Ǖ
ȠȜȠȔȟǻȕȧȟȜǻȗȢȟǻ ǢșȖȜȦșȤȣǻȖȟȜȩȢȁȘȢȟǻǨȠșȤ
ȡȔ ȣȔȡȭȜȡǻª ǦȔȠ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝ ȢȥȜȤȢȦǻȖȬȜ ȚȜȖ
ȣȤȜȬȞȢȟǻȡȢȥȜȖȖȢȘȧȬȞȢȟȓȤȔȠǕȖȦȢȕǻȢȗȤȡȔȤȔȦȢȤ
ǻȡȢȘǻ ȖǻȘȩȢȘȜȦȰ ȢȘ ȤșȔȟȰȡȜȩ ȨȔȞȦǻȖ ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ ȕȤȔȦȜ
ǭșȖȫșȡȞȔȧȖǻȝȥȰȞȧȡșȥȟȧȚȜȟȜȥșȥȦȤȜȦȓȚȞȢȤȢȕȜȟȜ
ȔȟșȡșȖȡȔȝȠȔȩȔȡȔȣȔȡȭȜȡǻ ȦȜȠȥȔȠȜȠȧȖȜȤȔțȡȲȲȫȜ
ȝȗǻȣșȤȕȢȟǻțȧȲȫȜȦȜȣȢȖȧȘȢȟȲȧȞȤȤȢȘȜȡȜȞȤǻȣȔȞǻȖ
ǢȔ ȖǻȘȠǻȡȧ ȖǻȘ ȣȤȢțȜ ȧ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș ȣȢȘȔȖ
ȥȜȡȦșȦȜȫȡȢȁȞȔȤȦȜȡȜȥȖȢȗȢȘȜȦȜȡȥȦȖȔȦȧȦȟȜȬșȢȞȤșȠǻ
ȥȣȢȗȔȘȜ ȡȔȫșȤȞȜ ȣȢȫȧȖȔȡȰ țȗȔȘȞȜ ȣȤȢ ȥȜȤǻȦȥȦȖȢ
ȝ ȘȜȦȓȫǻ ȞȤȜȖȘȜ ǜȔțȖȜȫȔȝ ȦșȠȔ ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ ȧ ȣȢșȦȔ
ȧȖȜȤȔțȡȲǿ ȡșȘȢȟȲ ǨȞȤȔȁȡȜ ©Ƕ ȖȜȤǻȥ ȓ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª
©ǴȞȕȜȖȜțȡȔȟȜȣȔȡȜȫǻª ȔȕȢȥȖȢȁțȔȥȟȔȡȫǻȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓ
©Ǖ ǣ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª  ǨȣșȤȬș ȤȢțȟȢȗǻȬȜȝ ȣȢș
ȦȜȫȡȜȝ șȞȥȞȧȤȥ ȧ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ ȕȔȫȜȠȢ ȧ ȖȥȦȧȣǻ ȘȢ ȣȢ
ȥȟȔȡȡȓ©ǕǣǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧªǠǻȤȜȫȡȜȝȗșȤȢȝțȗȔȘȧǿ
ȓȞ țȔ ȧȞȤȔȘșȡȜȝ Ȗ ȧȫȜȦșȟȓȘȓȞȔ ȣ·ȓȦȔȞ ȞȧȣȜȖ ȔȤȞȧȬ
ȣȔȣșȤȧ ǻ țȠȔȝȥȦȤȧȖȔȖ ȞȡȜȚșȫȞȧ ȘȢ ȓȞȢȁ ©ȥȣȜȥȧȖȔȖ
ǦȞȢȖȢȤȢȘȧªȝȞȢȟȓȘȞȜǫșȝșȣǻțȢȘǻȤȢȡǻȫȡȢȦȤȔȞȦȧǿȦȰȥȓ
ȓȞȥȖȢǿȤǻȘȡȔȣșȤȬȢȣȤȜȫȜȡȔȚȜȦȦǿȖȢȗȢȨǻȔȥȞȢȥȧȕ·ǿȞȦȔ
ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȭȢ ȣȤȜțȖșȟȔ ȖȤșȬȦǻ ȘȢ ȦȓȚȞȢȁ ȣȢȞȔȤȜ —
țȔȥȟȔȡȡȓ ǢȔ ȥȞȟȔȘȡș ȣȜȦȔȡȡȓ ©țȔ ȭȢ Ƞșȡș ǘȢȥȣȢȘȰ
ȞȔȤȔǿ"ªȣȢȥȦȔǿȖǻȘȣȢȖǻȘȰ©ȔȖȥșțȔȦȢȗȢȣ·ȓȦȔȞȔǮȢ
ȖȞȤȔȖȠȔȟșȡȰȞȜȠȧȘȓȞȔªȓȞȔȥȞȢȤȢȫȧǿȘȜȥȦȔȡȪǻȲȠǻȚ
ȣȢșȦȢȠ ǻ ȫȜȦȔȫșȠ ǻȡȦȜȠǻțȧǿ ȖȜȞȟȔȘ ǬȜ ȡș ȡȔȝȕǻȟȰȬ
ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢȦșȠȧȘȜȦȜȡȥȦȖȔȣȢȘȔȡȢȧȖǻȤȬǻ©11—
ǡșȡǻȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝȠȜȡȔȟȢªȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢȠȧȡȔȣȤȜȡȪȜȣǻ
ȔȡȦȜȦșțȜǧȧȦȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓȲȦȰȥȓțȠǻȥȦȢȖȡȢȝșȠȢȪǻȝȡȢ
ȞȢȡȦȤȔȥȦȡǻ șȣǻțȢȘȜ — ȡșȧȥȖǻȘȢȠȟșȡș ȘȜȦȓȫș ȭȔȥȦȓ
©ȡșȡȔȫș Ȗ ǖȢȗȔª  ǻ ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȔ ȡșȘȢȟȓ — ȥȜȤǻȦȥȦȖȢ
ȕǻȘȡǻȥȦȰ ȕșțȣȤȜȦȧȟȰȡǻȥȦȰ ©ȡș ȠȢȁ ȓȗȡȓȦȔª ©ȡșȠȔ Ȗ
Ƞșȡș ȩȔȦȜª Ƕ ȞȢȡȥȦȔȦȔȪǻȓ ȡȔȝȗǻȤȬȢȗȢ — ȡȔȖǻȦȰ ǖȢȗ
ȣȢȞȜȡȧȖȥȜȤȢȦȧ©ȡșȘȔȖȠșȡǻǖȢȗȡǻȫȢȗȢªǦȜȡȦșț—
ȣȢȓȖȔ ȘȢȕȤȢȁ ȘǻȖȫȜȡȜ ȭȢ ȣȢȖșȤȦȔǿ ȟǻȤȜȫȡȢȠȧ ȗșȤȢǿȖǻ
ȖǻȘȫ ȧȦȦȓ ȥȖǻȦȢȖȢȁ ȗȔȤȠȢȡǻȁ ǖȢȚȢȁ ȢȣǻȞȜ Ǧ ǖȔȟșȝ
ȖȖȔȚȔȖ ȭȢ ȘǻȖȫȜȡȔ ȓȞȔ ȣȢȫȧȖȬȜ ȣȟȔȫ ȤȢțȖȔȚȜȟȔ
ȩȟȢȣȫȜȡȧ ȧȦșȤȟȔ ȥȟȰȢțȜ ©țȔȥȦȧȣȔǿ ȝȢȠȧ ȡȔ ȩȖȜȟȲ
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ȠȔȦǻȤ ȓȞȢȁ ȝȢȠȧ ȡș ȘȢȥȦȔȖȔȟȢª ǖȔȟșȝ Ǧ Ǧ   ȡȔ
ȘȧȠȞȧ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔ Ȗ ȧȥǻȩ ȚǻȡȢȫȜȩ ȢȕȤȔțȔȩ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȦȔȞ ȫȜ ȦȔȞ ȣȤȜȥȧȦȡǻȝ ȢȕȤȔț ȧȦȤȔȫșȡȢȁ ȡȜȠ ȠȔȦșȤǻ
©șȡȘȜȠǻȢȡȥȰȞȜȝȠȢȦȜȖª 
ǦȣȢȗȔȘȣȤȢȤȔȡȢȣȢȠșȤȟȧȠȔȦǻȤ—ȧȪșȡȦȤǻȞǻȟȰȞȢȩ
ȣȢșțǻȝ ©ǶȖȜȤǻȥȓȡȔȫȧȚȜȡǻª©ǴȞȕȜȖȜțȡȔȟȜȣȔȡȜȫǻª
©ǡȜ ȖȞȧȣȢȫȪǻ ȞȢȟȜȥȰ ȤȢȥȟȜª  ǻȡȢȘǻ țȔȞȟȔȘșȡȜȝ ȧ
ȣǻȘȦșȞȥȦ ©ǦȔȘȢȞ ȖȜȬȡșȖȜȝ ȞȢȟȢ ȩȔȦȜª ©Ƕ țȢȟȢȦȢȁ
ȝ ȘȢȤȢȗȢȁª  Ȗ ȣȢȤȜȖǻ ȤȢțȣȔȫȧ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝ ȡȔȖǻȦȰ
țȖȜȡȧȖȔȫȧǿ ȠȔȦǻȤ ȧ ȦȢȠȧ ȭȢ ȡș ȖǻȘȖșȤȡȧȟȔ ȭȜȤȢȲ
ȠȢȟȜȦȖȢȲ ȝȢȗȢ țȟȢȁ ȘȢȟǻ ©Ǣș ȠȢȟȜȟȔȥȓ țȔ Ƞșȡșª 
ǣȕȤȔț ȕȔȦȰȞȔ Ȗ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȖȞȤȔȝ
ȤǻȘȞȢ ȬȜȤȬș ȝȢȗȢ ȣȢȘȔȡȢ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǴȞȕȜ ȖȜ țȡȔȟȜ
ȣȔȡȜȫǻª Ǩ ȟǻȤȜȫȡǻȝ ȣȢșțǻȁ ©ǡȜ ȖȞȧȣȢȫȪǻ ȞȢȟȜȥȰ ȤȢ
ȥȟȜª ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝ ǻț ȗȟȜȕȢȞȜȠ țȖȢȤȧȬșȡȡȓȠ țȗȔ
ȘȧǿȣȤȢȠȢȗȜȟȜȕȔȦȰȞǻȖ©ȔȖȥȔȘȢȫȞȧǠșȚȔȦȰȥȢȕǻȧ
ȩȢȟȢȘȢȫȞȧǡȢȖȧǥȔȲȠȢȁȥȦȔȤǻª
ǧșȠȧ ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡȢ
ț ȦșȠȢȲ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔȕșțȦȔȟȔȡȡȓ ȕȢ ȞȤǻȣȔȞȥȜȤȢȦȔ Ȗ
ǥȢȥǻȝȥȰȞǻȝ ǻȠȣșȤǻȁ ȡș ȠȔȖ ȚȢȘȡȜȩ ȬȔȡȥǻȖ ȡȔ ȥȔȠȢ
ȤșȔȟǻțȔȪǻȲǜȔȩǻȘȡȔȟȤȔȪȲȦșȠȧȖȜȤǻȬȧȖȔȟȔǻȡȔȞȬș
ǢȔȣȤ ǣȟǻȖșȤ ǧȖǻȥȦ ȗșȤȢȝ ȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȗȢ ȤȢȠȔȡȧ
Ǭ ǙǻȞȞșȡȥȔ ȦȔȞȜ țȘȢȕȧȖ ȥȖȢǿ ȠǻȥȪș ȧ ȥȖǻȦǻ Ǩ ȟǻȤȜȪǻ
ǭșȖȫșȡȞȔț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓǻȧțȔȗȔȟȰȡșȡȜȝȢȕȤȔțȥȜȤȢȦȜ ©ǢȔ
ǗșȟȜȞȘșȡȰȡȔȥȢȟȢȠǻª ǻȔȖȦȢȕǻȢȗȤȢȕȤȔțȥȜȤȢȦȜȭȢ
ȣȔȥșȫȧȚǻȓȗȡȓȦȔ ©11—ǡșȡǻȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝȠȜȡȔȟȢª 
ǻȘțșȤȞȔȟȰȡșȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓȣȢșȦȢȖȢȗȢȓȩȟȢȣȫȜȞȥȜȤȢȦȔ
ȣǻȘ ȦȜȡȢȠ — ©ȠȢȖ ȢȘǻȤȖȔȟȢȥȰ ȢȘ ȗǻȟȟǻª ©Ƕ țȢȟȢȦȢȁ ȝ
ȘȢȤȢȗȢȁª  ǪȢȫȔ Ȗ ȣȢșȠȔȩ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª 
ȢȕȤȔțȜ ȥȜȤǻȦ ǶȖȔȥȓ ȫȜ ǴȤșȠȜ ȡș ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ȣȤȢȦș ȡȔ
șȠȢȪǻȝȡȢȠȧȤǻȖȡǻȘȧȚșȕȟȜțȰȞǻȔȖȦȢȤȢȖǻǖȔȟșȝȦȖșȤȘȜȖ
©ǴȤșȠȔ—ȥșȣȢșȦȥȔȠȔȭȢȟȲȕȢȖǴȤșȠȜȘȢǣȞȥȔȡȜ—
ȥș ȣȤȢșȞȪǻȓ ȧ ȣȢșȦȜȫȡȜȝ ȥȖǻȦ ȝȢȗȢ ȖȟȔȥȡȜȩ ȕȔȚȔȡȰ ǻ
ȡȔȥȦȤȢȁȖª ǖȔȟșȝǦǦ 
ǜȡșȘȢȟșȡșȘȜȦȜȡȥȦȖȢȡȔȘȧȠȞȧǴǴȤșȠȜȖȜțȡȔȫȜȟȢ
ȣǻȘȥȖǻȘȢȠșȓǭșȖȫșȡȞȔǙȢȥȟǻȘȡȜȞȢȦȢȦȢȚȡȜȖȣȢșȦȢȖș
ȓ ț ȢȕȤȔțȢȠ ȥșȤȪȓ ȭȢ ȝȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȤǻȖȡȲȖȔȖ ǻț
ȡșȡȔȗȢȘȢȖȔȡȢȲȘȜȦȜȡȢȲȓȞȔ©ȣȟȔȫșȤȜȘȔǿȞȤȜȫȜȦȰª
©ǬȢȗȢȠșȡǻȦȓȚȞȢȫȢȗȢȠșȡǻȡȧȘȡȢª©ǡȔȤȞȧǗȢȖȫȞȧª 
ȦȢȕȦȢȘȜȦȜȡȢȲȥȜȤȢȦȢȲǗȜȣȢȖǻȘȔȲȫȜȦȤȔȗșȘǻȲȥȖȢȗȢ
ȥșȤȪȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡșȥȖǻȘȢȠȢ țȠȔȟȰȢȖȧȖȔȖ ȣșȤșȚȜȦș
ȥȦȤȔȚȘșȡȡș ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ ȘȜȖ ǴȤșȠȔ Ǵ Ǧ  
ǣȕȤȔț ȕșțȦȔȟȔȡȡȢȁ ȖȕȢȗȢȁ ȘȜȦȜȡȜ ȡȔ ȘȧȠȞȧ ȦȢȗȢ Ț
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔȖȣȢșȦȔȡȔȥȞȤǻțȡȜȝǨȞȤȔȁȡȔ©țȔȣȟȔȞȔȟȔ
ǴȞ ȠȔȟȔ ȘȜȦȜȡȔª ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡǻȫª ȤȤ — 
©ȢȕǻȘȤȔȡȔ ȥȜȤȢȦȢȲ  ǤȢȡȔȘ ǙȡǻȣȤȢȠ ȣȟȔȫșª ©ǙȢ
ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª  ȖȢȟȲ ȓȞ ȘȜȦȜȡȧ ©ȡșȡȔȗȢȘȢȖȔȡȧ ǻ
ȗȢȟȧǜȔȥȦȧȞȔȟȜª ©ǟȔȖȞȔțªȤȤ— ǗȟȔȥȡǻȖǻȤȬǻ
©ȘȧȠȜª  ȧȓȖȟȓȟȜȥȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȘǻȦȰȠȜ ȭȢ ȠȔȟȜ ȝȦȜ
Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ©ȣȢȣǻȘȦȜȡȡȲ ȥȜȤȢȦȔȠȜª ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ
ȠȢȁª   ǡȢȚȡȔ ȭș țȗȔȘȔȦȜ ȝ ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȢȖȔȡȧ Ȗ
ȢȕȤȔțǻȥȜȤȢȦȜȩȔȦȜȡȧȭȢȡǻȕȜ©ȣȤȜȝȬȟȔȦȢȣȜȦȜȥȓ«!
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

Ȗ ǙȡǻȣȤǻ ȬȜȤȢȞȢȠȧª ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª
ȤȤ— 
ǶțȠȢȦȜȖȢȠȘȜȦȜȡȜȥȜȤȢȦȜȖǭșȖȫșȡȞȔȣșȤșȣȟǻȦȔǿȦȰȥȓ
ǻ ȠȔȗǻȥȦȤȔȟȰȡȜȝ ȧ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȠȢȦȜȖ ȠȔȦșȤǻ —
ȣȢȞȤȜȖȘȚșȡȢȁ ȚǻȡȞȜ ǻț ȫȜȥȦȢȲ ȘȧȬșȲ Ǥǻȥȟȓ ȥȠșȤȦǻ
ȠȔȦșȤǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȣȢȫȧȦȦȓ ȡșȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢȁ ȖȣȢȖȡǻ
ȟȲȕȢȖǻȘȢȡșȁȣșȤșȝȬȟȢȡȔǻȡȢȕ·ǿȞȦȜ ȡȔȣȤȡȔǡȧțȧ
ȘȢȓȞȢȁȣȢșȦțȖșȤȦȔȖȥȓ©ǡȢȓȦȜȠȔȠȢª ȔȟșȣșȤșȘȧȥǻȠ
ȡȔ ǨȞȤȔȁȡȧ ȭȢ ȢȦȢȦȢȚȡȲȖȔȟȔȥȓ ǻț ȠȔȦǻȤ·Ȳ ©Ǖ ȖȜ
ǨȞȤȔȁȡȧȩȢȖȔȝȦșǢșȘȔȝȦșȠȔȦșȤǻȡșȘȔȝȦșǗȤȧȞȔȩ
ȧ ȞȔȦȔ ȣȤȢȣȔȘȔȦȰª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ — 
©ȖȢȥȞȤșȥȡȜȠȔȠȢª©ȣȤȜȖǻȦȔȝȚșȠȢȓȡșȡȰȞȢǡȢȓ
ǨȞȤȔȁȡȢª ȧȘȢȖȢȲ ȝ ȥȜȤȢȦȢȲ ©ȖȦȢȤȔȓ ȘȢȞȔȡȔȟȔ 
ǗȘȢȖȧ ȥȜȤȢȦȜȡȧª ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª
ȤȤ — ȘȜȖ ȦȔȞȢȚ ǴȤșȠȔ Ǵ Ǧ — 
ǣȦȢȦȢȚȡșȡȡȓ ȖǻȦȫȜțȡȜ ț ȠȔȦǻȤ·Ȳ — ȣȤȜȞȠșȦȡș Șȟȓ
ȟȤ ȤǻțȡȜȩ ȫȔȥǻȖ ǻ ȡȔȤȢȘǻȖ ©ǡȔȦȧȬȞȔǥȧȥȰª ȧ ǡ Ǣș
ȞȤȔȥȢȖȔ ǡȔȦǻȤǤȢȟȰȭȔ Ȗ Ǖ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ ©ǡȔȦȰ ǥȢȥ
ȥȜȓª Ȗ Ǖ ǖǿȟȢȗȢ ǦȞȢȤȕȢȦȡȔ ǡȔȦǻȤ ȧ Ǥ ǧȜȫȜȡȜ
ǡȔȦȜ ǖșȡȗȔȟǻȓ Ȗ ǥ ǧȔȗȢȤȔ ȦȔ ǻȡ ǫșȝ ȨșȡȢȠșȡ ȥȓȗȔǿ
ȣȤȔȘȔȖȡȰȢȗȢ țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȔȤȩșȦȜȣȧ ȠȔȦșȤǻ
ȞȧȟȰȦȧ ȚǻȡȞȜȣȤȔȠȔȦșȤǻ Ȗ ȤȢȘȢȖǻȝ ȢȕȭȜȡǻ ȠȔȦșȤǻ
țșȠȟǻ ǘșȁ ȧȗȤșȞǻȖȞȧȟȰȦȧȖșȟȜȞȜȩȕȢȗȜȡȰȠȔȦșȤǻȖȧ
ȘȔȖȡǻȩǻȡȘȧȥǻȖǻȦȣȭȢțȗȢȘȢȠȖȔȤșȔȟǻȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ
ȪȜȖǻȟǻțȔȪǻȁȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȖȔȖȥȓȖȞȧȟȰȦǖȢȚȢȁǡȔȦșȤǻ
ǣȘȡȔȞ ȫȔȥȦȢȦȡǻȥȦȰ ȣȢȤǻȖȡȓȡȰ ǨȞȤȔȁȡȜ ț ȠȔȦǻȤ·Ȳ ȧ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȔǿ ȣǻȘȥȦȔȖȜ ȖȜȢȞȤșȠȜȦȜ ȝȢȗȢ ț
ȤȓȘȧǻȡȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖǢȔȖǻȘȠǻȡȧȡȔȣȤȖǻȘǙȔȡȦșȘȟȓ
ȓȞȢȗȢǩȟȢȤșȡȪǻȓȕȧȟȔȖȢȘȡȢȫȔȥǻȠȔȦǻȤ·ȲǻȠȔȫȧȩȢȲ
ǭșȖȫșȡȞȢȡǻȞȢȟȜȡșȢȦȢȦȢȚȡȲȖȔȖǨȞȤȔȁȡȧțȠȔȫȧȩȢȲ
ǖȔȟșȝ ȣȢȖ·ȓțȧȖȔȖ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȞȧȟȰȦ ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ țǻ
ȥȣȢȠȜȡȔȠȜ ȣȢșȦȔ ȣȤȢ ȖȟȔȥȡȧ ȠȔȦǻȤ ǖȔȟșȝ Ǧ Ǧ  
ǢȔ ȝȢȗȢ ȘȧȠȞȧ ț ȦȧȗȜ ǭșȖȫșȡȞȔ țȔ ȠȔȦǻȤ·Ȳ ȣȢȥȦȔȖ
ȢȕȤȔțǢȔȝȠȜȫȞȜȔȥȔȠȣȢșȦȖǻȘȫȧȖȔȖȥșȕșȖȤȢȟǻǡȔȤȞȔ
ǙȢȥȟǻȘȡȜȞȣȤȢȖǻȖȔȡȔȟȢȗǻȲȠȔȦȜȣȢȞȤȜȦȞȔȞȜȘȔǿȥȖȢȲ
ȘȜȦȜȡȧ—ȠȔȦȜǭșȖȫșȡȞȔȣȢȠȜȤȔȲȫȜțȔȟȜȬȜȟȔȥȜȡȔ
ȡȔȣȤȜțȖȢȟȓȭș ȦȢȠȧ Ȗ ȘȧȬǻ ȣȢșȦȔ ©ȣȢȡȓȦȦȓ ȥȜȤȢȦȜ ǻ
ȕȔȝȥȦȤȲȞȔ ȠȔȝȚș țȟȜȖȔȟȜȥȓ Ȗ ȢȘȡȢª ȕȔȝȥȦȤȲȞ Șȟȓ
ȡȰȢȗȢ—©ȥȜȤȢȦȔȧȖȜȭǻȝȥȦșȣșȡǻª ǖȔȟșȝǦǦ 
ǢșȡȔȖȜȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ȕȧȘȰȓȞȢȁ ȦȜȤȔȡǻȁ ȦȔȞȢȚ
țȔȤȢȘȜȟȔȥȓ Ȗ ȝȢȗȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖǻ Ǵ ǴȤșȠȔ ȖȜȩȢȘȓȫȜ ț
ȨȔȞȦǻȖȖȜȞȟȔȘșȡȜȩȧȪȜȦȟȜȥȦǻȘȢȤșȘȚȧȤȡ©ǢȔȤȢȘȡȢș
ȫȦșȡȜșª  ȣȤȜȣȧȥȦȜȖȭȢȘșȥȣȢȦǻȣ·ȓȡȜȪȓȘȓȞ
ȣșȤȬȜȝǭșȖȫșȡȞǻȖȧȫȜȦșȟȰȣȤȢȕȧȘȜȖȧȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ
ȣȢșȦȢȖǻȡșȣȤȜȝȡȓȦȦȓȩȢȫȕȜȓȞȢȗȢȡȔȥȜȟȰȥȦȖȔǻȗȡǻȦȧ
ǧȔȞȢȚ ȡșȣȤȜȝȡȓȦȡȢȲ Șȟȓ ȡȰȢȗȢ ȕȧȟȔ ȨǻȗȧȤȔ ȠȔȫȧȩȜ
ȖȤȔȚșȡȡȓ ȣȤȢ ȞȢȦȤȧ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ
©ǟȡȓȗȜȡȓªȧțȔȗȔȟȰȡȜȖ©ǟȦȢȖȜȘșȟȩȢȦȰȜțȘȔȟȜȠȔȫșȩȧ
ȜȦȔȞȡȔțȯȖȔșȠȯȩȥȖșȘșȡȡȯȩȘșȦșȝȦȢȦțȡȔȫȜȦȖȜȘșȟ
ȔȘ Ȗ ȥȔȠȢȠ șȗȢ ȢȦȖȤȔȦȜȦșȟȰȡȢȠ ȦȢȤȚșȥȦȖșª   
ǢȔȝȣȢȖȡǻȬșȢȕȤȔțȠȔȫȧȩȜǭșȖȫșȡȞȢȤȢțȤȢȕȜȖȧȣȢȖǻȥȦǻ
©ǢșȥȫȔȥȦȡȯȝªǗȔȚȟȜȖȢȭȢȚȢȤȥȦȢȞǻȥȦȰȠȔȫȧȩȜǡȔȤǻȁ
ǩșȘȢȤǻȖȡȜ ȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓ ȡș ȦȔȞ ȁȁ țȟȢȲ ȡȔȦȧȤȢȲ ȓȞ

ȡșȘȢȟǻȞȔȠȜ ȖȜȩȢȖȔȡȡȓ ȖȢȡȔ ȤȔȡȢ ȖȦȤȔȦȜȟȔ ȠȔȦǻȤ ȁȁ
ȖȜȩȢȖȧȖȔȖ ȡș ȦȔȦȢ Ȕ ȡșȣȜȥȰȠșȡȡȜȝ ȘșȡȭȜȞ ǠȲȕȢȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ȞȡȜȚȞȜ țȔȣȢȫȔȦȞȧȖȔȖ ȕȔȦȰȞȢ — Ȗǻȡ
ȕȧȖȣȜȥȰȠșȡȡȜȠȣȢȥȦǻȝȡȢȫȜȦȔȖǡǻȡșȁǬșȦȰȁǣȦȢȚǻ
ȠȔȟȜȝǧȔȤȔȥȘȢȖȟȔȥȡȢȤȧȫțȤȢȕȟșȡȢȁȞȡȜȚșȫȞȜȖțȓȖȥȓ
țȔȣȜȥȧȖȔȦȜ Ȥǻțȡǻ ȦșȞȥȦȜ Ȕ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ ȡȔ țȔȩȔȟȓȖȡȜȩ
ȔȤȞȧȬȜȞȔȩ ©ȘȤǻȕȡșȡȰȞȢ ȠșȤșȚȜȖª ȧȚș ȖȟȔȥȡǻ ȖǻȤȬǻ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȔȗșȤȢȁȞȔȫȜȡȧǻȗȢȦȢȖȡǻȥȦȰȘȢȥȔȠȢȣȢȚșȤȦȖȜ
țȔȘȟȓ ȗȤȢȠȔȘȜ ȢȫșȖȜȘȡȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ț ȣȢȥȦȔȦȦȲ ȘǻȘȔ
ǶȖȔȡȔȭȢȤȢțȣȢȖǻȘȔȖȢȡȧȞȢȖǻȣȤȢȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖ
ǤșȤȬșȡǻȚȡșȣȢȫȧȦȦȓȘȢȣȢȘȤȧȗȜȘȜȦȓȫȜȩȟǻȦǣǟȢ
ȖȔȟșȡȞȢ — ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ǖșȔȦȤǻȫș ȘȜȖ ǜȔȝȪșȖ Ǥ
Ǧ ȢȕȤȔțȓȞȢȁț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓȧȖȥȦȧȣǻȘȢȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȁ
ȁȝȚșȣȢșȠȜ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓªȧȖǻȤȬȔȩ©ǡșȡǻȦȤȜ
ȡȔȘȪȓȦȜȝ ȠȜȡȔȟȢª ©ǡȜ ȖȞȧȣȢȫȪǻ ȞȢȟȜȥȰ ȤȢȥȟȜª ǻ
©Ǣș ȠȢȟȜȟȔȥȓ țȔ Ƞșȡșª ȦȔȞȢȚ ȕȧȖ ȦǻǿȲ șȠȢȪǻȝȡȢȲ
ȠȔȦȤȜȪșȲ ȭȢ ȖȜțȡȔȫȔȟȔ ȘǻȖȢȫǻ ȝ ȚǻȡȢȫǻ ȢȕȤȔțȜ ȣȢș
ȦȔ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȤȔȡȡȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȡș ȖȜȣȔȘȞȢȖȢ ȗȢȟ
ȗșȤȢȁȡȓ ȣȢșȠȜ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȢȘșȤȚȔȟȔ ǻȠ·ȓ ǣȞȥȔȡȔ 
ǜȔȗȢȥȦȤșȡș ȣȢȫȧȦȦȓ ȥȖȢȗȢ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȘȜ
ȦȓȫȢȁ ȣȢȞȤȜȖȘȚșȡȢȥȦǻ țȗȢȘȢȠ — ȠȤǻȝ ȭȢ ȡș țȕȧ
ȟȜȥȓ ȖȜȟȜȟȢȥȓ ȧ ȕșțȠșȚȡș ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȥȣǻȖȫȧȦȦȓ ȘȢ
ȡȔȝțȡșȖȔȚșȡǻȬȜȩ ȠȔȤȗǻȡȔȟǻȖ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ©ǧȔȞ ȓ ȣȤȢ
ȥȟȰȢțȜ ȦȔ ȣșȫȔȟȰ  ǧȔ ȣȤȢ ȕȔȝȥȦȤȓȦ ȢȦȜȩ ȟșȘȔȫȜȩ 
ǪȢȦȰǻȡǻȞȢȠȧȁȩȡșȚȔȟȰǥȢțȞȔțȧȲȦȔȣȟȔȫȧǡș
ȡǻ ȁȩ ȚȔȟȰª ©ǡȔȤȜȡȔª ȤȤ —  ǢȔȤșȬȦǻ
ȝ ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ǖȢȗȔ — ȠȢȖȕȜ ȘȢȠȔȬȡǿ
ȕșț țȔȣȢȕǻȗȟȜȖȢȥȦǻ ȕșț ȢȥȦȤȔȩȧ — ȠȢȚȟȜȖȢ ȦȔȞȢȚ
țȕșȤșȗȟȢȥȓțȘȜȦȜȡȥȦȖȔǕȘȚșțȠȔȟȞȧ©ȪǻȟȜȝȘșȡȰǧȔȤȔȥ
ȕȧȖ ȣǻȘ ȘȢȗȟȓȘȢȠ ǿȘȜȡș ǘȢȥȣȢȘȔ ǖȢȗȔª ǟȢȡȜȥȰȞȜȝ
ȥ 
ǨȣȤȢȘȢȖȚ ȧȥȰȢȗȢ ȥȖȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ǭșȖȫșȡȞȢ țȕșȤǻȗ
ȫȜȥȦșȡșȣȢȤȢȫȡșȘȜȦȓȫșǿȥȦȖȢȥȖǻȚșȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȠȔȡȡȓ
ȭȜȤǻȥȦȰ ȣȤȔȖȘȢȠȢȖȡǻȥȦȰ — ȤȜȥȜ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻ ȥȔȠș
ȘǻȦȓȠ ǥȜȥȜ ©ȣȤȜȥȦȢȥȢȖȔȡȢȁ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻª ȘȜȖ ǘȤȔ
ȕȢȖȜȫ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȓȞȢȗȢ ȡș țȡȔǿȠȢ ǟ  
ȡȔȓȖȡǻ țȤșȬȦȢȲ Ȗ ȞȢȚȡǻȝ ȟȲȘȜȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȕȧȟȜ
ȖȟȔȥȦȜȖǻ ȓȞ ȧ țȤǻȟȢȠȧ ȖǻȪǻ ȦȔȞ ǻ Ȗ ȘȜȦȜȡȥȦȖǻ ǻȡȔȞȬș
ǧȔȤȔȥȥȜȤȢȦȔ ȣȤȢȥȦȢ ȕ ȡș ȖȜȚȜȖ  Ȕȟș ȡǻȞȢȟȜ ȡș ȘȢ
ȠǻȡȧȖȔȟȜ ǤȤȜȞȠșȦȡȢ ȭȢ Ȗ ȢȘȡȢȠȧ ǻț țȔȥȟȔȡȫȜȩ
ȖǻȤȬǻȖ ȣȢșȦ țǻ ȭșȠȟȜȖȢȲ ǻȤȢȡǻǿȲ țȢȕȤȔțȜȖ ȥșȕș ȖȚș
ȘȢȤȢȥȟȢȗȢȖȘȜȦȓȫǻȝȣȢȘȢȕǻȘȢȟȓ©ȞȜȡȧȟȔȠȔȟȢȗȢǢȔ
ȤȢțȣȧȦȦǻ ȦȔ ȝ ȕȔȝȘȧȚș  Ǖ ȖȢȡȢ ȧȕȢȗș  ǡȢȟȢȘșǿ
ȥȜȖȢȧȥș —  ǜȖȜȫȔȝȡș ȘȜȦȜȡȔ —  Ƕ ȣȢȘȜȕȔȟȢ ȦȜ
ȩșȡȰȞȢǤȢȣǻȘȫȧȚȜȠȦȜȡȢȠǕȚțȔǨȤȔȟª ©ǕȡȧȠȢ
țȡȢȖȧȖǻȤȬȧȖȔȦȰª 
ǙȢȥȟǻȘȡȜȞȜ ȣȢȠǻȫȔȟȜ ȭȢ ȥȟȢȖȔ ©ȘǻȦȜª ©ȘȜȦȓª
©ȘȜȦȜȡȔª©ȘȜȦȜȡȞȔªǭșȖȫșȡȞȢȧȚȜȖȔȖȧȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȠȧ
țȡȔȫșȡȡǻ ȓȞ ȢȕȤȔț ȘȜȖ ǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȔ ǡ ǚȦȲȘȜ
ȣȤȢ ȣȢșȦȜȞȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǥȧȘȡȜȪȰȞȔ ǘ
Ǧ   ǬȔȥȦȢ ȣȢșȦ ȥȟȢȖȢ ©ȘǻȦȜª ȢțȖȧȫȧȖȔȖ șȣǻȦșȦȢȠ
©ȥȖȓȦȜǿª Ǩ ȝȢȗȢ ȤȢțȧȠǻȡȡǻ ȘǻȦȜ — ©ȖșȟȜȞȔ ǖȢȚȔ
ȕȟȔȗȢȘȔȦȰª ©ǟȡȓȚȡȔª  ©Ȕȡȗșȟȯ ǖȢȚȜȜª ©ȥȔȠȢș

ǛǶǢǟǕ

ȖȯȥȬșșȕȟȔȚșȡȥȦȖȢȖȚȜțȡȜª ©ǖȟȜțȡșȪȯª ǦȔȠșȦȢȠȧ
ȖǻȤȬǻ©ȥȦșȟȓȦȰȥȓȡȔȣȔȣșȤǻǤȟȔȫȧȫȜȥȠǻȲȫȜȥȰǡȢȖ
ȦǻȘǻȦȜªȣȢșȦȢȖǻțȡȜȠȜȟȲȕȢ©ȠȢȖȕȔȦȰȞȢȖǻȕȔȗȔȦȢȠȧ
ǜ ȘǻȦȞȔȠȜ ȠȔȟȜȠȜª ©Ǣș Șȟȓ ȟȲȘșȝ Ȧǻǿȁ ȥȟȔȖȜª  Ƕț
ȪȜȠȢȕȤȔțȢȠȧǭșȖȫșȡȞȔȣȢȖ·ȓțȔȡȢȕȔȗȔȦȢȣȢțȜȦȜȖȡȜȩ
ȞȢȡȢȦȔȪǻȝ©ǙȡǻȣȤȢǢșȡȔȫșȖȠȢȟȢȪǻȘȜȦȜȡȔª ©ǶȖȜȤǻȥ
ȓȡȔȫȧȚȜȡǻª ȘȢȟȓ—©ȠȢȖȘȜȦȜȡȞȔª ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª 
ȥȢȡșȫȞȢțǻȝȬȟȢ©ȡșȡȔȫșȟȓȟȓȖȟȰȢȟǻȕǻȟǻȝª ©ǨǖȢȗȔ
țȔ ȘȖșȤȠȜ ȟșȚȔȟȔ ȥȢȞȜȤȔª  ȩȠȔȤȞȔ ȣȢȞȤȜȖȔǿ ȥȢȡȪș
ȣșȟșȡȢȲ©ȠȢȖȠȔȦȜȘȜȦȜȡȧªȔȟǻȤȜȫȡȜȝȗșȤȢȝȘȢȚȜȘȔǿ
ȥȖǻȦȔȡȞȧ ©ȠȢȖ ȠȔȦșȤǻ ȘǻȦȜª ©ǜȔ ȥȢȡȪșȠ ȩȠȔȤȢȡȰȞȔ
ȣȟȜȖșª 
ǦȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ȘǻȦșȝ țȔ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȖȜțȡȔȫȔǿ Șȧ
ȩȢȖȡȜȝ ȤǻȖșȡȰ ȢȞȤșȠȢȁ ȟȲȘȜȡȜ ǙȢȥȜȦȰ țȗȔȘȔȦȜ ȥȟȢȖȔ
ȡȔȤȔȦȢȤȔȣȢȖǻȥȦǻ©ǤȤȢȗȧȟȞȔȥȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠȜȡșȕșț
ȠȢȤȔȟȜª țȖșȤȡșȡǻ ȘȢ ȠȔȦșȤǻȖ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȘȖȢȤȓȡȢȞ 
ȞȢȦȤǻ țȔȡșȩȔȓȟȜ ȥȖȢȁ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞǻ ȢȕȢȖ·ȓțȞȜ ©ǜȔȫșȠ
ȢȡȜ ȘșȦșȝ ȤȢȘȓȦ ȱȦȜ ȔȠȨȜȕȜȜ ȱȦȜ ȕșțȘȧȬȡȯș ȔȖ
ȦȢȠȔȦȯ"ª    ȔȕȢ ȭș ȤǻțȞǻȬș ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ ©ǖȢ
ȞȡȓȗȜȡǻ ȦǻȟȰȞȢ ȖȠǻȲȦȰ  ǤȤȜȖșȥȦȜ ȘȜȦȜȡȧ  Ǖ ȗȢ
ȘȧȖȔȦȰȦȔȘȢȗȟȓȘȔȦȰǢșȖȠǻȲȦȰȞȡȓȗȜȡǻª ©ǟȡȓȚȡȔª
ȤȤ —  ǢșȘȕȔȟȜȠ ȠȔȦșȤȓȠ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢ
ȦȤȔȗǻȫȡșȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȢǘȔȡȡȜǠȧȞǻȁ ȣȢșȠȔ©ǢȔȝȠȜȫȞȔªȝ
ȢȘȡȢȝȠșȡȡȔȣȢȖǻȥȦȰ ȞȢȦȤȔȡȔȖǻȘȠǻȡȧȖǻȘȗșȤȢȁȡǻȣȢșȠȜ
©ǟȔȦșȤȜȡȔªȣȢȘȢȟȔȟȔȥȦȤȔȬȡǻȢȕȥȦȔȖȜȡȜǻȥȖȢǿȗǻȘȡș
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞșȚȜȦȦȓȣȤȜȥȖȓȦȜȟȔȥȜȡȢȖǻ
Ǣș ȢȠȜȡȔǿ ǭșȖȫșȡȞȢ ȝ ȣȢȗȔȡȜȩ ȕȔȦȰȞǻȖ ǥȢȦȠǻȥȦȤ
ǻț ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǢșȥȫȔȥȦȡȯȝª țȢȖȥǻȠ ȡș ȪǻȞȔȖȜȦȰȥȓ ȥȖȢȁȠȜ
ȘǻȦȰȠȜ ©ǤșȤșȪșȟȢȖȔȟ Ȗȥșȩ ȭșȡȓȦ Ȗ ȖȢȥȦȢȤȗș Ȕ Ȣ
ȘșȦȓȩȘȔȚșȜȡșȣȢȘȧȠȔȟª  ǦȦȔȖȟșȡȡȓȘȢȘǻȦșȝ
țȔȥȖǻȘȫȧǿȝȠȢȤȔȟȰȡǻȥȦȰȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǤȢșȦȕȧȖȦȓȚȞȢ
ȖȤȔȚșȡȜȝ ȞȢȟȜ ȣȢȕȔȫȜȖ ȓȞ ȧȡȢȫǻ Ȗ ȡșȗȢȘȧ — ©ǻ
ȥȡǻȗ ǻ ȩȢȟȢȘª — ȘȢȣȤȢȖȔȘȚȧȲȦȰ ȖȜȩȢȖȔȡȢȞ ȘȜȦȓȫȜȩ
ȣȤȜȦȧȟȞǻȖȣȤȢȭȔȦȜȥȓțȣȢȠșȤȟȢȲǻȠȣșȤȔȦȤȜȪșȲ©ȡș
ȡȔȗȢȘȢȖȔȡȜȩǻȗȢȟȜȩǛșȡȧȦȰ ȣȢȥȟșȘȡȜȝȘȢȟȗȢȦȘȔȦȰ 
ǛșȡȧȦȰ ȘȢ ȠȔȦșȤǻ ȕȔȝȥȦȤȓȦ  ǙǻȖȫȔȦȢȫȢȞ ȓȞ Ȧȧ ȢȦȔ
Ȥȧª ©ǣ ȟȲȘȜ ȟȲȘȜ ȡșȕȢȤȔȞȜª  ǤȤȜȥȧȘ ȦȔȞȢȠȧ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȧ ȡșȭȔȘȡȜȝ ©ȥȢȡȪș ȥȦȔȡș  Ƕ ȢȥȞȖșȤȡpȡȧ
țșȠȟȲȥȣȔȟȜȦȰªǨȥȲǭșȖȫșȡȞȢȖȧȦȖȢȤȫǻȥȦȰȣȤȢȡȜțȧǿ
ȘȧȠȞȔ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȧȣȢȥȟǻȘȚșȡȜȠȜ ȕȧȟȜ ǻ
ǿ ȥȔȠȢȦȡǻ ȠȔȦșȤǻ ț ȘǻȦȰȠȜ Ƕ ȡȔȖǻȦȰ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȢ
ȥȜȠȖȢȟȢȠ ȓȞȢȗȢ ȥȦȔȟȔ ǤȤșȥȖȓȦȔ ǡȔȦȜ ț ǙȜȦȓȠ ȡș
țȠǻȡȜȟȢȥȜȦȧȔȪǻȁ©ǧȢȝȘǻȣȢȖǻȥȜȟȜǪȤȜȥȦȔǞȦșȣșȤȡș
ȖȦǻȞȕȜȥȜȡǡȔȤǻȁª ©ǢșȗȤǻǿȥȢȡȪșȡȔȫȧȚȜȡǻª Ǖȟș
ȥȔȠș ȠȔȦȜ ț ȘȜȦȜȡȢȲ ȣȤȢșȞȪǻȓ ǤȤșȫȜȥȦȢȁ ț ǙȜȦȓȠ 
ȧȓȖȟȓǿȦȰȥȓȣȢșȦȢȖǻȥȜȠȖȢȟȢȠǻȘșȔȟȰȡȢȗȢȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ — ©ȕȧȘș ȥȜȡ ǻ ȕȧȘș ȠȔȦȜª ©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ ǻ
ǘȔȟǻȟșȝª 
ǧșȠȧȘȜȦȜȡȥȦȖȔȧǭșȖȫșȡȞȔȣȢȖ·ȓțȔȡȢțȞȢȟșȞȦȜȖȡȜȠ
ȘȢȥȖǻȘȢȠ — ȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȜȠ ȘȢȥȖǻȘȢȠ ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ ȥȞȟȔȘǻ
ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁǻȠȣșȤǻȁǻȣȤȢȕȟșȠȢȲȖȜȩȢȖȔȡȡȓ—ȘȢȥȖǻȘȢȠ
ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȠ ȧ ȫȔȥȜ ȣȢȬȜȤșȡȡȓ ȡǻȗǻȟǻțȠȧ țȗȢȘȢȠ
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ȔȦșȁțȠȧ Ǩ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦșȠȧ ȖȜȩȢȖȔȡȡȓ
ȖǻȘȦȖȢȤșȡȢȖȘȜȘȔȞȦȜȫȡȢȠȧȣȟȔȡǻǗǻȡȣȢȗȢȘȚȧȖȔȖȥȓǻț
ȘȧȠȞȢȲ ȭȢ ȘȜȦȓȫǻ ȖȤȔȚșȡȡȓ ȣȢȠȜȤȔȲȦȰ ȟȜȬș ȤȔțȢȠ
ǻț ȟȲȘȜȡȢȲ Ȕȟș ȣȢȟșȠǻțȧȖȔȖ ǻț ȦșțȢȲ ȡǻȕȜ ȭȔȥȟȜȖș
ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ ȡȔ ȟȢȡǻ ȫȧȘȢȖȢȁ ȣȤȜȤȢȘȜ ǻ ȦȧȤȕȢȦȟȜȖǻ
ȕȔȦȰȞȜ țȔȩȜȥȦȓȦȰ ȟȲȘȜȡȧ ȖǻȘ ȧȥǻȩ ȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȰ ȡȔ
ȚȜȦȦǿȖȢȠȧȬȟȓȩȧ ȘȜȖ©ǖȟȜțȡșȪȯª ǦȖȢǿȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ȖȜȩȢȖȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȦǻȟȜȖ ǻ ȧ ȖȟȔȥȡȢȠȧ ȣǻȘȤȧȫȡȜȞȧ
©ǖȧȞȖȔȤȰȲȚȡȢȤȧȥȥȞȜȝªǻȖȥșȤǻȁȠȔȟȲȡȞǻȖ©ǤȤȜȦȫȔ
ȣȤȢ ȕȟȧȘȡȢȗȢ ȥȜȡȔª Ǩ ȣȢȦȧȚȡǻȝ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȧȓȖǻ
ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢȣșȤșȘȧȥǻȠțȔȖȘȔȡǻǨȞȤȔȁȡǻȞȤȜȖȘȜǜȔȖȘȓȞȜ
ȥȔȠȢȣȢȚșȤȦȖǻ ȣȢșȦȔ Ȗ ǻȠ·ȓ ©ȢȞȤȔȘșȡȢȗȢª ©ȧȕȜȦȢȗȢª
ȡȔȤȢȘȧ ȚȜȦȦȓ ǭșȖȫșȡȞȔ țȢȞȤ ǻ ȝȢȗȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ
ȥȦȔȟȢ ȫȔȥȦȜȡȢȲ ǻȥȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ǦȔȠ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ
ȥȞȔțȔȖ ȣȤȢ Ȫș Ȗ ȪȜȦ ȟȜȥȦǻ ȘȢ ȤșȘ ȚȧȤȡ ©ǢȔȤȢȘȡȢș
ȫȦșȡȜșª ȘȜȖ ǗǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡǻȝȘȧȬǻǭșȖȫșȡȞȔ
ȖȦǻȟȜȟȔȥȓ ȞȢȟșȞȦȜȖȡȔ ȘȧȬȔ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȧ ǥȢțȤȢȕȟșȡȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȧ ȬȜȤȢȞȢȠȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȧ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȢȠȧ
ȞȟȲȫǻȧȥȧȖ·ȓțǻțȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȜȡȔȪȘȧȬǻȦȔǻȥȦȢȤǻȁ
ȦșȠȔȘȜȦȜȡȥȦȖȔȥȦȔȟȔȘȢȠǻȡȧȖȔȦȜȖȧȞȤȟȤǻȘȤȧȗȢȁȣȢȟ
ȥȦ—ȥȦȁȁȣǻȘȡșȥȟȜȧȥȖȢȁȩȦȖȢȤȔȩǶǩȤȔȡȞȢ
ǤȔȡȔȥ ǡȜȤȡȜȝ ǣȟșȡȔ ǤȫǻȟȞȔ ǡ ǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȜȝ
Ǧ ǗȔȥȜȟȰȫșȡȞȢ Ǘ ǦȦșȨȔȡȜȞ ǘȤ ǧȲȦȲȡȡȜȞ ǙȜȖ
ȦȔȞȢȚǕȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻțȠȧȟǻȦșȤȔȦȧȤȡǻȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖ
ȫșȡȞȔǕȖȦȢȤȧȣȢșțǻȁȦȔȣȤȢțǻǭșȖȫșȡȞȔ 
ǠǻȦǴȤșȠȔǴǙȜȦȓȫǻȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔțǻ
ȥȦȔȡȢȖȜȭȔ ȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻțȜ  ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȫȔ ȘȧȠȞȔ
Ȗ ǘȔȟȜȫȜȡǻ țȔ  ȤȢȞǻȖ Ǡ  ǧ  ǖȔȟșȝ Ǧ ǜ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔǬșȤȞȔȥȜǴȡǻȖǗǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȤȢȘȜȡȔ
Ȗ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǜȕ ȘȢȣ
ǦȖǻȦȢȖȢȗȢ ȞȢȡȗȤșȥȧ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȖǻȟȰȡȢȁ ȡȔȧȞȜ Șȟȓ ȖȬȔȡȧȖȔȡȡȓ
ȥȦȢȤǻȫȫȓ ȥȠșȤȦǻ ȣȔȦȤȢȡȔ Ǣǧǭ ǢȰȲǞȢȤȞ ǤȔȤȜȚ ǧȢȤȢȡȦȢ
ǜǢǧǭǧǥȧȘȡȜȪȰȞȔǘǶǜȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞșȖȣȢșțǻȁ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȔȣȤȢȘȜȦȜȡȥȦȖȢǢǭǟǟȢȘȔȞǡǤȥȜȩȢȟȢȗǻțȠ
ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȠȢȖȔ ǻ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ
Ȗ ȬȞȢȟǻ  ǔ  ǟȟȢȫșȞ ǘ ǤȢșțǻȓ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǡșȡǻ
ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝȠȜȡȔȟȢ«ªǟȟȢȫșȞǘǚȡșȤȗǻȓȩȧȘȢȚȡȰȢȗȢȥȟȢȖȔ
ǜȕ ȥȦ ǟǻȤȢȖȢȗȤȔȘ  ǙțȲȕȔ Ƕ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǛȜȦȦȓ
ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǟ  ǖȧȤȓȞ ǣ ǪȧȘȢȚȡǿ Ȣȥȓȗȡșȡȡȓ ȖǻȞȢȖȢȁ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ ȧ ȦȖȢȤǻ ©ǡșȡǻ ȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ ȠȜȡȔȟȢª  ǙȜȖȢȥȟȢȖȢ
ǔ

ǥȢȞȥȔȡȔǪȔȤȫȧȞ

ǧșȠȔ ȚǻȡȞȜ ȧ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǣȥȠȜȥȟșȡȡȓȪǻǿȁȦșȠȜȫȔȥȦȢȦȤȔȞȦȧǿȦȰȥȓȓȞȖȜȤǻȬȔȟȰȡȜȝ
ȫȜȡȡȜȞ ȧ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡǻ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȧ ȠȜȦȪȓ Ƕ ǩȤȔȡȞȢ ȧ
ȥȦ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢªȢȪǻȡȲȖȔȖǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȲȚǻȡȢȫȢȁ
ȦșȠȜȖȘȢȤȢȕȞȧȣȢșȦȔțȞȧȟȰȦȧȤȡȢǻȥȦȢȤȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ
ȣȢȞȟȜȞȔȲȫȜȥȰ ȡȔ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȜȝ ȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȜȝ țȠǻȥȦ
ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ©Ǵ ȡș țȡȔȲ ȧ ȖȥșȥȖǻȦȡǻȝ ȟǻȦșȤȔȦȧȤǻ
ȚȢȘȡȢȗȢ ȣȢșȦȔ ȞȢȦȤȜȝ ȕȜ ȦȔȞ ȖȜȦȤȜȖȔȟȢ ȦȔȞ ȗȔȤȓȫș
ȝ ȪǻȟȞȢȠ ȥȖǻȘȢȠȢ ȖȜȥȦȧȣȔȖ ȢȕȢȤȢȡȪșȠ ȚǻȡȢȫȜȩ ȣȤȔȖ
țȔȩȜȥȡȜȞȢȠ ȣȤȔȖȔ ȚǻȡȞȜ ȡȔ ȣȢȖȡș ȫȜȥȦȢ ȟȲȘȥȰȞș
ȚȜȦȦȓª ǩȤȔȡȞȢǧǦ ǦǖȔȟșȝȞșȤȧȲȫȜȥȰ
ȣȤȜȡȪȜȣȔȠȜȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻțȧȖȞȔțȧȖȔȖȡȔȦȔȞǻȤȜȥȜȣȥȜȩǻȞȜ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ǭșȖȫșȡȞȔȞȢȦȤǻțȧȠȢȖȟȲȖȔȟȜȢȥȢȕȟȜȖȧȥȩȜȟȰȡǻȥȦȰȘȢ
țȢȕȤȔȚșȡȡȓȚǻȡȢȫȜȩȩȔȤȔȞȦșȤǻȖ©ǮȢȥȰȚǻȡȢȫȢȗȢȭȢ
Ȗ·ȓțȔȟȢȥȓțȖȤȢȘȚșȡȢȲȝȢȠȧȖȤȔȚȟȜȖǻȥȦȲǻȫȧȦȟȜȖǻȥȦȲ
ȘȢȕȔȫȧȖȔȖ ȓȞ ȖȜȘȡȢ ȣȢșȦ ȥȔȠ ȧ ȥȖȢȁȝ ȘȧȬǻ Ǘ Ȧǻȝ
ȚǻȡȢȫǻȝȫșȤȦǻǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȥȜȩǻȞȜȟșȚȜȦȰȣșȖȡȢȢȘȡȔ
țȣȤȜȫȜȡȭȢȖǻȡȖȜȓȖȟȓǿȕșțȡȔȥȦȔȡȡȢȦǻȟȰȞȜțȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ȘȟȓȘȧȬǻȚșȡȭȜȡȜǻȦǻȟȰȞȜȥȣǻȖȫȧȦȦȓȁȁȘȢȟǻª ǖȔȟșȝǦ
Ǧ   Ǚ ǬȜȚșȖȥȰȞȜȝ ȧ ©ǢȔȤȜȥǻ ț ǻȥȦȢȤǻȁ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ
ȡȔǨȞȤȔȁȡǻªǭșȖȫșȡȞȢȖșȢȟȲȘȡșȡȡȓȢȕȤȔțȧǖȢȗȢȠȔȦșȤǻ
ȖȖȔȚȔȖ ȢțȡȔȞȢȲ ȔȡȦȤȢȣȢȪșȡȦȤȜțȠȧ ȝȢȗȢ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ
ȥȦȜȟȲ ȘȜȖ ǬȜȚșȖȥȰȞȜȝ  Ǚ ǩǻȟȢȥȢȨȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ Ǩ
ȦǟǧǦ 
ǦȖȢǿȤǻȘȡȢȥȦǻ ȤȢțȗȟȓȘȧȖȔȡǻȝ ȦșȠȔȦȜȪǻ ȡȔȘȔǿ ȤȢȠȔȡ
ȦȜțȠȓȞȜȝȣȤȜȖȡȢȥȜȦȰǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟǻȥȦȜȫȡǻȦȔȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡǻ
ȠȢȦȜȖȜȥȦȜȠȧȟȲǿǻȡȦșȤșȥȘȢȡȔȤȢȘȡȢȥȦǻȝȡȔȪȘȧȩȧȔ
ȦȔȞȢȚȥȣȤȓȠȢȖȧǿȧȖȔȗȧȡȔȦȔǿȠȡȜȫȜȝȥȖǻȦȡșȥȖǻȘȢȠȢȗȢ
ȠǻȥȦȜȞȧ ©ȡǻȫȡȜȝª ȕǻȞ ȘȧȬșȖȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ǤȤȜȞȠșȦȡȔ
ȤȜȥȔ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȥȦȜȟȲ ǭșȖȫșȡȞȔ — țȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ
ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȠȢȦȜȖǻȖ ǻ ȚȔȡȤǻȖ ȖȔȤǻȲȖȔȡȡȓ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȩ
ȢȕȤȔțǻȖȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻțȠȭȢȖȜȓȖȡȲǿȦȰȥȓȖȢȦȢȦȢȚȡșȡȡǻ
ȔȖȦȢȤȥȰȞȢȗȢ ȓ ț ȟǻȤȜȫȡȜȠ ȥȧȕ·ǿȞȦȢȠ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ Ȕ ȦȔ
ȞȢȚ ȧ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡǻȝ ȡȔȤȔȦȜȖǻțȔȪǻȁ ȖȟȔȥȡȜȩ țǻțȡȔȡȰ
ȞȢȦȤǻȡȔȕȧȖȔȲȦȰȨȢȤȠȜȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȁȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁ—
©ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȗȢ ȥȔȠȢțȢȕȤȔȚșȡȡȓª ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ 
Ǧ 
ǤȔȤȔȘȜȗȠȔ ȚǻȡȢȫȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢȥȜȦȰ
ȬȜȤȢȞȔ ȝ ȤȢțȗȔȟȧȚșȡȔ — ȠȔȦȜ ȣȢȞȤȜȦȞȔ ȥșȥȦȤȔ
ȖȘȢȖȔ ȘǻȖȫȜȡȔ ȕȔȕȧȥȓ ȢȘȡȔȞ ȪșȡȦȤ ǿ ȢȕȤȔț ȠȔȦșȤǻ
ȣȢȞȤȜȦȞȜ ǖȔȗȔȦȢȗȤȔȡȡǻȥȦȰ ȢȕȤȔțȧ ȠȔȦșȤǻ Ȗ ȣȢșȦȔ
ȖǻȘțȡȔȫȔȖ ǳ ǠȧȪȰȞȜȝ ©«Ȫș ȝ ȡșȡȰȞȔțșȠȟȓ ȝ ȕșȤș
ȗȜȡȓ Ȕȟș ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ — țȖșȘșȡȔ ȘǻȖȫȜȡȔ ȣȢȞȤȜȦȞȔª
ǠȧȪȰȞȜȝ ǳ Ǧ   ǣȥȢȕȟȜȖǻȥȦȰ ȚǻȡȢȫȢȁ ȣȢȥȦȔȦǻ
ȞȤȜȦȜȞȣȢȓȥȡȲȖȔȖȦȜȠȭȢȖȢȡȔǿ©´țȖȜȫȔȝȡȢȲµȚǻȡ
ȞȢȲ ´ȡȔȝȠȜȫȞȢȲµ ´ȣȢȞȤȜȦȞȢȲµ Ȕ ȤǻȖȡȢȫȔȥȡȢ ȥȖȓ
ȦȢȲª ǖȔȟșȝ Ǧ Ǧ   ȣȤȜȫȢȠȧ Ȥșȟǻȗ ȞȧȟȰȦ ȚǻȡȞȜ
ȞȢȡȪșȡȦȤȧǿȦȰȥȓ ȡȔȖȞȢȟȢ ȦșȠ ©ȘǻȖȢȫȢȁ ȡșȣȢȤȢȫȡȢȥȦǻ ǻ
ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔª ǧȔȠȥȔȠȢǦ 
ǣȕȤȔțȣȢȞȤȜȦȞȜȦȔȝȢȗȢȖȔȤǻȔȪǻȁȖȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȧȖȔȟȜȥȓȣȢȤǻțȡȢȠȧǭȜȤȢȞȢȤȢțȣȢȖȥȲȘȚșȡȢ
ȥȢȪȣȢȕȧȦȢȖș ȦȔ ǻȥȦȢȤ ȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ ȓȞ ȤșȔȟǻȁ ȧȞȤ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȣȢȕȧȦȧȫȔȥǻȖȞȤǻȣȔȫȫȜȡȜǗǴȡǻȖțȔȧȖȔȚȧȖȔȖ
©ǤȢȞȤȜȦȞȜȖǨȞȤȔȁȡǻȧǭșȖȫșȡȞȢȖȧȘȢȕȧ—ȪșȗȟȜȕȢȞȔ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȔ ȣȤȢȕȟșȠȔ ȓȞȔ ȣȢșȦȔ ȥȜȟȰȡȢ ȩȖȜȟȲȖȔȟȔª
ǴȡǻȖ Ǘ Ǧ   ǤȢȥȦȔȦȰ ȠȔȦșȤǻȣȢȞȤȜȦȞȜ ȘǻȥȦȔȟȔ
ȝ ȣȢȟǻȦ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȕȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡȔ ț ȘȢȟșȲ ǨȞȤȔȁȡȜ
Ȗ ǥȢȥǻȝȥȰȞǻȝ ǻȠȣșȤǻȁ ǢȔ ȘȧȠȞȧ ǬȜȚșȖȥȰȞȢȗȢ ©Ȫșȝ
ȢȕȤȔț ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȕșț ȥȧȠȡǻȖȧ ȥȜȠȖȢȟǻțȧǿ ȘȢȟȲ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȣǻȘȠȔȡșȡȢȁ ȦȔ ȢȕȘȧȤșȡȢȁ ´ȠȢȥȞȔȟșȠµ ȭȢ
ȞȜȘȔǿ ȥȜȡȔ ȥȜȡ — ȥȧȫȔȥȡș ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȢȞȢȟǻȡȡȓ
ȭȢȠȔǿȣȢȠȥȦȜȦȜȥȓțȔȠȔȦǻȤª ǬȜȚșȖȥȰȞȜȝǙǶȥȦȢȤǻȓ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȟǻȦșȤȔȦȧȤȜǗǻȘȣȢȫȔȦȞǻȖȘȢȘȢȕȜȤșȔȟǻțȠȧ
ǧǦ 
ǧȔȞǻ ȓȖȜȭȔ ȓȞ ȤȢțȣȔȘ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȁ ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢȁ
ȥǻȠ·ȁ ȣȢȤȧȬșȡȡȓ ȡșȤȢțȤȜȖȡȢȥȦǻ ȣȢȞȢȟǻȡȰ ȧȡȔȥȟǻȘȢȞ

ȖȦȢȤȗȡșȡȡȓȫȧȚȢȗȢȥȖǻȦȧ ȣȔȡȔȞȢȟȢȡǻțȔȦȢȤȔȠȢȥȞȔȟȓ 
ȘǻȥȦȔȟȜ ȦȔȞȢȚ ǻ ȗȟȜȕȢȞș ȨǻȟȢȥ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ǴȡǻȖ
ȡȔȗȢȟȢȬȧȖȔȖ ȡȔ ȢȥȢȕȟȜȖǻȝ ȠȢȤȔȟȰȡǻȝ ȥȜȟǻ ȤȢȘȜȡȜ ȝ
ȤȢȘȜȡȡȢȗȢ ȭȔȥȦȓ Ȗ ȦȖȢȤȔȩ ǭșȖȫșȡȞȔ Șș ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȔ
ȟȲȕȢȖ ȥȟȧȗȧǿ ©ȤȓȦȧȡȞȢȠ ȣșȤșȘ ȥȔȠȢȗȧȕȥȦȖȢȠª ȡȔȖǻȦȰ
Șȟȓ ©ȟșȗȞȢȘȧȬȡȜȩ ȣȢȞȤȜȦȢȞª ǴȡǻȖ Ǘ Ǧ  
ǤȢșȦ țȢȕȤȔȚȧȖȔȖ ǻ ȞȢȡȨȟǻȞȦȜ ȥȣȤȜȫȜȡșȡǻ ȦȜȥȞȢȠ
ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȜȩ țȖȜȫȔȁȖ ȧ ȥǻȟȰȥȰȞȢȠȧ ȥȢȪǻȧȠǻ ǧȔȞ ȧ
ȣȢșȠǻ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȞȢȡȨȟǻȞȦ ȧ ȘȢȟǻ ȗșȤȢȁȡǻ ȖȜȞȟȜȞȔȡȢ
ȘȢȠǻȡȧȖȔȡȡȓȠȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȗȢȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȣȢȤȓȘȞȧțȝȢȗȢ
ȣșȤșȘȥȧȘȔȠȜ ©Ǖ ȚǻȡȢȫȞȜ ȟȜȩȢ ȘțȖȢȡȓȦȰ  ǡȔȦșȤǻ
ȗȟȧțȧȲȦȰª ȤȤ —  Ǖȟș ȝȘșȦȰȥȓ ȡș ȟȜȬș ȣȤȢ
ȣșȤșȥȦȧȣ ȘǻȖȫȜȡȜ ȓȞȔ ȭȜȤȢ ȣȢȞȢȩȔȟȔ țȤȔȘȟȜȖȢȗȢ
ȠȢȥȞȔȟȓȢȨǻȪșȤȔ ȞȢȦȤȜȝ ȣȢȞȜȡȧȖ ȁȁ ȣȢȞȤȜȦȞȢȲ Ȕ ȝ
ȣȤȢȦșȭȢȕȔȦȰȞȜȖȜȗȡȔȖȬȜȘȢȡȰȞȧȓȞȦȢȗȢȖȜȠȔȗȔȟȜ
țȔȞȢȡȜ ȗȤȢȠȔȘȜ țȔȟȜȬȜȟȜȥȓ ȥȔȠȢȦȡǻȠȜ ©ǣȥȦȔȟȜȥȓ
ȥȜȤȢȦȔȠȜ  ǦȦȔȤȜȝ ȕȔȦȰȞȢ ȝ ȠȔȦȜª ȤȤ — 
ǦȔȠȔȚǟȔȦșȤȜȡȔȡȔȞȟȔȖȬȜȡȔȥșȕșȤȧȞȜȡșȖȜȩȢȖȔǿ
ȥȜȡȔǻȡșȖȜȖșȘșȝȢȗȢȖȚȜȦȦȓ ȪșțȔȖȘȔȡȡȓȥȢȪǻȔȟǻțȔȪǻȁ
ȣșȤșȘȔȡȢ ȥȟǻȣȢȠȧ ȞȢȕțȔȤșȖǻ  ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȞȔțȧǿ ȡȔ
țȡȔȫȧȭǻȥȦȰȠȔȦșȤǻȖȦȢȠȧȞȢȡȨȟǻȞȦǻȥȔȠșȠȔȦȜȥȧȘȜȦȰ
ǻ ȣȤȢȞȟȜȡȔǿ ǟȔȦșȤȜȡȧ ©ǧȔ ȡș ȞȔȚȜ ȘȢȕȤȜȠ ȟȲȘȓȠ 
ǮȢ ǿ Ȗ Ȧșȕș ȠȔȦȜ  ǤȤȢȞȟȓȦȜȝ ȫȔȥȗȢȘȜȡȢȡȰȞȔ  ǮȢ
ȦȜ ȡȔȤȢȘȜȟȔȥȰ  ǴȞȕȜ țȡȔȟȔ ȘȢ ȥȩǻȘ ȥȢȡȪȓ  ǖȧȟȔ
ȕ ȧȦȢȣȜȟȔ«ª ȤȤ —  ǧ ȫ ȣȢșȦ ȨǻȞȥȧǿ țȔ
ȟȜȬȞȜ ȠȔȦȤǻȔȤȩȔȦȧ Ȗ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȠȧ ȧȞȤ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻ
ǗȢȘȡȢȫȔȥ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȢ ȞȢȟǻțǻȁ ȠǻȚ ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȜȠ
ȤȢțȧȠǻȡȡȓȠȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ ȚǻȡȞȔȫȔȥȦȢȡȔȤȢȘȚȧȖȔȟȔȔȟș
ȖȜȚȜȖȔȟȢȠȔȟȢȘǻȦșȝȦȢȚȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȧȡșȡȔȘȔȖȔȟȢȥȓ
ȥȢȪǻȢȞȧȟȰȦȧȤȡȢȁȖȔȗȢȠȢȥȦǻ ȦȔȧȓȖȟșȡȡȓȠȜȣȤȢȖȜȩȢȖȡȧ
ȨȧȡȞȪǻȲ ȠȔȦșȤǻ ȓȞǻ ȥȞȟȔȘȔȟȜȥȓ ȖȚș Ȗ ȡȢȖǻ ȫȔȥȜ Ƕ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȔȞȪșȡȦȧȖȔȖ ȡșȭȔȥȦȓ ȠȔȦșȤǻȣȢ
ȞȤȜȦȞȜ Ȕȟș ȝ ©ȬȧȞȔȖ ȬȟȓȩǻȖ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȡȔțȔȘ ȧ
ȗȤȢȠȔȘȧȪȜȩȠȔȤȗǻȡȔȟȰȡȜȩȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦșȝ—ȚǻȡȢȞȓȞǻ
ȢȣȜȡȜȟȜȥȓ ´ȡȔ ȠȔȤȗǻȡșȥǻ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔµ ȣșȤșȥȦȧȣȜȖȬȜ
țȔȞȢȡȜȤȢȘȧǻȡȔȤȢȘȡȢȁȠȢȤȔȟǻª ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǦ 
ǩȤȔȡȞȢȧȥȦ©ǢȔȝȠȜȫȞȔªțȔȧȖȔȚȜȖȭȢ©ȢȥȡȢȖȢȲ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȥȦǻ ȣȢ ȘȧȠȪǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ǿ ȥǻȠ·ȓ — ȦȔȞȔ ǻ Ȗ
ȦȔȞǻȝ ȨȢȤȠǻ Ȗ ȓȞǻȝ ȖȢȡȔ țȔȘșȤȚȔȟȔȥȓ Ȗ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ
ȩȧȦȢȤȔȩǻȥșȟȔȩȡșțȘșȠȢȤȔȟǻțȢȖȔȡȜȩȭșȣȢȥȦȢȤȢȡȡǻȠȜ
ȥȜȟȔȠȜª ǩȤȔȡȞȢ ǧ  Ǧ   ǨȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȦȤȔ
ȘȜȪǻȝȡȜȩ ȥǻȟȰȥȰȞȜȩ ȪǻȡȡȢȥȦșȝ ȓȞ ȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡȓ ȦȜȠ
ȕǻȘȔȠ ȭȢ ȣȤȜȖȡȢȥȜȦȰ ȤȢȥ ȞȢȟȢȡǻțȔȪǻȓ ȧȞȤ ȧȞȟȔȘȧ
ȚȜȦȦȓ — ȢȘȜȡ ț ȢȥȡȢȖȡȜȩ ȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȜȩ ȣȤȜȡȪȜȣǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ Ǚȟȓ ȡȰȢȗȢ țȔ ȥȟȢȖȔȠȜ ǩȤȔȡȞȔ ȗȢȟ ǻ ȡȔȝ
ȦȜȣȢȖǻȬȜȠ ȖȜȤȔțȢȠ ȣȤȜȡȜȚșȡȡȓ ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȗǻȘȡȢȥȦǻ ©ǿ
ȣȢȡȜȚșȡȡȓ ȚșȡȭȜȡȜ țȤȔȘȔ ǻ ȡȔȤȧȗȔ ȡȔȘ ȘǻȖȫȜȡȢȲ
ȓȞǻȝ ȦȔȞȜȠ ȤȢȕȢȠ ȡȔțȔȖȥǻȗȘȜ ȖǻȘȕȜȤȔǿȦȰȥȓ ȠȢȚȡǻȥȦȰ
ȟșȗȔȟȰȡȢȗȢ ȥǻȠșȝȡȢȗȢ ȚȜȦȦȓª ǧȔȠ ȥȔȠȢ  ǥȢțȤȜȖ
ȥǻȠ·ȁǻȤȢȘȧȣȢȥȦȔǿșȥȩȔȦȢȟȢȗǻȫȡȢȲțȔȗȤȢțȢȲȧȦȖȢȤȔȩ
ǭșȖȫșȡȞȔǗǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁǣǜȔȕȧȚȞȢǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨȠǻȨ
ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȪǻȟȢȠȧ ȕȔțȧǿȦȰȥȓ ȡȔ ©ȤȢțȣȔȘǻ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȦǻȟȔª ǻ ȣȤȢȫȜȦȧǿȦȰȥȓ ȡȔ Ȗȥǻȩ ȤǻȖȡȓȩ — ©ȥȜȡȩȤȢȡȡȢ

ǛǶǢǟǕ

ȡȔ ȠǻȞȤȢ ȤȢȘȜȡȔ  ǻ ȠȔȞȤȢȥȢȪǻȔȟȰȡȢȠȧ ȞȟȔȥȢȖȢ
ȥȦȤȔȦȜȨǻȞȢȖȔȡȜȝ ȥȢȪǻȧȠ  ȘǻȔȩȤȢȡȡȢ — ȫșȤșț ȤȢțȤȜȖ
ȣȢȞȢȟǻȡȰ´ȥȟȔȖȡȜȩȣȤȔȘǻȘǻȖµǻ´ȣȢȗȔȡȜȩȣȤȔȖȡȧȞǻȖµȦȔ
ȕȟȢȞȧȖȔȡȡȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȣșȤșǿȠȡȜȪȦȖȔª ǜȔȕȧȚȞȢǣ
Ǧ 
ǣȘȡȔ ț ȣȤȜȞȠșȦȡȜȩ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȢȕȤȔțȧ ȠȔȦșȤǻ ȣȢȟȓȗȔǿ ȧ ȦȢȠȧ ȭȢ
ȥȜȠȖȢȟǻȞȔ Ȫǻǿȁ ȦșȠȜ ȣȢȥȦǻȝȡȢ ȞȢȟȜȖȔǿȦȰȥȓ ȠǻȚ
ȣȢȕȧȦȢȖȢǻȥȦȢȤ ȦȔ ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȜȠ ȣȟȔȡȔȠȜ ȡȔȘȔȲȫȜ
ȦȜȠ ȥȔȠȜȠ țȢȕȤȔȚșȡȡȲ ȔȠȕǻȖȔȟșȡȦȡȢȥȦǻ Ǩ ȣȟȔȡǻ
ȞȢȡȞȤșȦȡȢȣȢȕȧȦȢȖȢȠȧǭșȖȫșȡȞȢȗȢȖȢȤȜȦȰȣȤȢȦȓȚȞȧ
ȝ ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȧ ȘȢȟȲ ȠȔȦșȤǻ ȓȞȔ ǿ ȡȔȝȥȖȓȦǻȬȜȠ
ȧȦǻȟșȡȡȓȠȟȲȘȥȰȞȢȁȣȤȜȤȢȘȜ©ǶȣșȤșȘȡșȲȣȢȠȢȟȲȥȓ
ǡȢȖȣșȤșȘȢȕȤȔțȢȠȥȖȓȦȜȠǧǻǿȁǡȔȦșȤǻȥȖȓȦȢȁǮȢȖ
ȠȜȤȡȔȬǖȢȗȔȣȤȜȡșȥȟȔ«ª ©ǨȡȔȬǻȠȤȔȁȡȔțșȠȟǻª 
ǡȔȦȜ Ȗȥș ȖǻȘȘȔǿ ȘǻȦȓȠ Ȕ ȁȩ țȔȕȜȤȔȲȦȰ ȡȔ ȫȧȚȜȡȧ Ȗ
ȥȢȟȘȔȦȜ ȡȔ ȣȢȦȔȟȧ ©țȟȜȠ ȟȲȘȓȠª ȖȢȡȔ ȟȜȬȔǿȦȰȥȓ
ȡȔ ȥȦȔȤǻȥȦȰ ©ȥȜȤȢȦȢȲª ©ȞȔȟǻȞȢȲ ȡȔ ȤȢțȣȧȦȦǻª ©Ƕ
ȡș ȢȥȦȔȟȢȥȓ ȡǻȞȢȗȢ  ǜ ȦȢȕȢȲ ȘȢȠȔ ǢȔȗȢȦȜ  ǦȦȔȤȢȁ
ȡǻȫȜȠȢȘȓȗȦȜǶȖȜȦȢȣȜȦȰțȜȠȢȲȩȔȦȧª ǧȔȠȥȔȠȢ Ǩ
ȣȟȔȡǻȠșȦȔȨǻțȜȫȡȢȠȧȕȔȗȔȦȥȦȖȢȝȤǻțȡȢȕǻȫȡǻȥȦȰȣȤȢȓȖǻȖ
ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȗȢ ȣȢȫȧȦȦȓ ȣȢșȦ ȣǻȘȡȢȥȜȦȰ ȓȞ ȢȥȢȕȟȜȖȜȝ
ȨșȡȢȠșȡ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢ ȡȔțȜȖȔǿ ©ȥșȤȪșȠ ȠȔȦșȤǻª ǻ ȖȖȔ
ȚȔǿ ȗȢȟȢȖȡȜȠ ȧ ȚǻȡȞȜ ȓȞ ȦȔȞȢȁ ǫș ȣȢȡȓȦȦȓ ȡȔȕȧȖȔǿ
ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȗȢ ȗȧȠȔȡǻȥȦȜȫȡȢȗȢ țȠǻȥȦȧ ǻ Ȗ ȞǻȡȪșȖȢȠȧ
ȔȞȢȤȘǻ ȣȢǿȘȡȧǿ ȚȜȦȦȓ ȠȔȦșȤǻ ȤșȔȟȰȡȢȁ ȦȔ ȠȔȦșȤǻ Șȧ
ȩȢȖȡȢȁȖȢȕȤȔțǻǡȔȤǻȁǖȢȗȢȤȢȘȜȪǻ ©ǡȔȤǻȓª 
ǭșȖȫșȡȞȢ ȬȜȤȢȞȢ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿ ȢȕȤȔțȡǻȥȦȰ ȣȢ
Ȗ·ȓțȔȡȧțȔȤȩșȦȜȣȡȜȠȜȥȜȠȖȢȟȔȠȜȠȔȦșȤǻțȔȞȤǻȣȟșȡȜȠȜ
ȖȠǻȨȢȟȢȗǻȁǡȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȠȧȔȤȩșȦȜȣȧȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻȔȠ
ȕǻȖȔȟșȡȦȡǻ ȤȜȥȜ ȭȢ ȖȞȔțȧǿ ȡȔ ȡȔȟșȚȡǻȥȦȰ ȢȘȡȢȫȔȥȡȢ
ȘȢȘȢȕȤȔǻțȟȔȚȜȦȦȓǻȥȠșȤȦǻǡȔȦȜȢȦȢȦȢȚȡȲǿȦȰȥȓț
ȟȢȡȢȠȚȜȦȦȓȣȟȢȘȲȫǻȥȦȲȚȜȦȦǿȖȢȲșȡșȤȗǻǿȲǻȖȦǻȟȲ
ǿȦȰȥȓȖȢȕȤȔțȔȩǥȔȲȪșȤȞȖȜȖȢȘȜȥȔȘȧǕȟșȥȜȠȖȢȟǻȞȔ
ȔȤȩșȦȜȣȧȠȔȦșȤǻȠȢȚșȤșȔȟǻțȧȖȔȦȜȥȓǻȖȢȕȤȔțȔȩȥȠșȤȦǻ
ȠȢȗȜȟȜȡȔȗȢȟȢȬȧȲȫȜȠȢȦȜȖȣȢȖșȤȡșȡȡȓȖȟȢȡȢțșȠȟǻ
ǦȔȠș ȓȞ ȔȤȩșȦȜȣ ȠȔȦșȤǻ ȣȢȞȤȜȦȞȔ ȣȢȥǻȘȔǿ ȢȥȢȕȟȜȖș
ȠǻȥȪș — ȟǻȠǻȡȔȟȰȡș ȕȢ ȣșȤșȕȧȖȔǿ ȡȔ ȠșȚǻ ȘȢȕȤȢȗȢ
ǻ țȟȢȗȢ ȣȤȔȖșȘȡȢȗȢ ǻ ȗȤǻȬȡȢȗȢ ǗȢȡȔ — ȕșțȡșȖȜȡȡȔ
ȣșȤ șȥȦȧȣȡȜȪȓ țȔȞȢȡȧ ȚșȤȦȖȔ ȖȟȔȥȡȢȁ ȣȤȜȥȦȤȔȥȦǻ
ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȁ ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢȁ ȠȢȤȔȟǻ ȝ ȡșȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȥȢ
ȪǻȧȠȢȠ ȓȞș ȤșȔȟǻțȧǿȦȰȥȓ ȧ ȥȖȔȖȢȟǻ ©țȟȜȩ ȟȲȘșȝª
ȣȔȡǻȖ ȥȢȟȘȔȦǻȖ ǗǻȘȘȔȡȔ ȥȖȢȁȝ ȟȲȕȢȖȡǻȝ ȣȤȜȥȦȤȔȥȦǻ
ȣȢȞȤȜȦȞȔ—ȦȜȣȢȖȜȝȤȢȠȔȡȦȜȫȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤȭȢȣȤȢ
ȦȜȥȦȢȁȦȰ țȖȜȫȔǿȖȜȠ ȡȢȤȠȔȠ ǻ țȔ Ȫș ȚǻȡȞȔ ȦșȤȣȜȦȰ
ȣȢȞȔȤȔȡȡȓ ǦșȤșȘ ȣȢȞȔȤȔȡȰ — ȣȢȦȢȣȟșȡȡȓ ȣȢȞȤȜȦȞȜ
ȣȢȕȜȦȦȓ ȞȜȓȠȜ ȔȕȢ ȡȔȗȔȝȞȔȠȜ ȖȜȗȡȔȡȡȓ ȧȖ·ȓțȡșȡȡȓ
ȘȜȖ ǘȡȔȦȲȞ Ǘ Ǥǻȥȡȓ ȣȤȢ ȣȢȞȤȜȦȞȧ ȭȢ ȖȦȢȣȜȟȔ
ȘȜȦȜȡȧ Ǡ  Ǧ —  ǡȔȦȜȣȢȞȤȜȦȞȔ
ȥȦȤȔȚȘȔǿ ȟȲȕȜȦȰ ȥȖȢǿ ȘȜȦȓ ȠȢȚș țȕȢȚșȖȢȟǻȦȜ ț ȗȢ
Ȥȓ ȔȕȢ ȝ țȔȣȢȘǻȓȦȜ ȥȢȕǻ ȥȠșȤȦȰ Ȕȟș țȘȔȦȡȔ ǻ ȥȞȢȁȦȜ
țȟȢȫȜȡ ȥȧȣȤȢȦȜ ȖȟȔȥȡȢȁ ȘȜȦȜȡȜ ǣȕȤȔț ȠȔȦșȤǻ ȞȢȦȤȔ
ȖȕȜȖȔǿ ȦȢȣȜȦȰ  ȡȢȖȢȡȔȤȢȘȚșȡș ȘȜȦȓ ȣȢȩȢȘȜȦȰ ǻț
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ȧȞȤ ȨȢȟȰȞȟȢȤȧ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ǻț ȕȔȟȔȘ Șș țȕșțȫșȭșȡȔ
ȘǻȖȫȜȡȔ ȣȤȜȖǻȖȬȜ ȡȔ ȥȖǻȦ ȘȜȦȓ ȦȢȣȜȦȰ ȝȢȗȢ ȘȜȖ
ǖȔȟȔȘȜ ȞȢȩȔȡȡȓ ȦȔ ȣȢțȔȬȟȲȕȡǻ ȖțȔǿȠȜȡȜ ǟ 
ǥȢțȘ©ǙǻȦȢțȗȧȕȡȜȪȦȖȢªǦ— ǨǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
©ǥȧȥȔȟȪǻªȠȔȦȜȦȢȣȜȦȰȡȢȖȢȡȔȤȢȘȚșȡȧȘȢȡȰȞȧȔȥȔȠȔ
ȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ©ȖȣȔȟȔȦȜªȘȢȦȢȗȢȚȣȔȡȔȞȢȩȔȡȪȓǧȜ
ȦȔȤǻȖȡȔȖȢȘȡȢȝȠșȡȡǻȝȣȢșȠǻȡȔȠǻȤȓǿȦȰȥȓȖȦȢȣȜȦȜȥȖȢȲ
ȘȜȦȜȡȧǤȤȢȘǻȖȫȜȡȧȞȢȦȤȔ©ȘȢȣȔȡȜȫȔªȩȢȘȜȟȔȣȢȞȜ
ȡșȣȤȜȖșȟȔȘȜȦȜȡȧȦȔ©ȧȞȤȜȡȜȪǻȝțȔȦȢȣȜȟȔªȝȘșȦȰȥȓ
ȧ ȖǻȤȬǻ ©Ǣș ȥȣȔȟȢȥȓ Ȕ ȡǻȫ ȓȞ ȠȢȤșª Ǩ ȪȜȩ ȠȢȦȜȖȔȩ
ȘǻȦȢȖȕȜȖȥȦȖȔ ȣȤȢȥȦșȚȧȲȦȰȥȓ ȥȟǻȘȜ ȠȔȦȤǻȔȤȩȔȦȧ ȘȜ
ȦȜȡȔ ȡȔȟșȚȜȦȰ ȠȔȦșȤǻ ǻ ȣȢȖ·ȓțȧǿȦȰȥȓ ț ȤȢȘȜȡȢȲ ȣȢ
ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞǻȝȔȡșȣȢȕȔȦȰȞǻȖȥȰȞǻȝȟǻȡǻȁ
ǤȢȞȤȜȦȞȔȧǭșȖȫșȡȞȔ—ȡșȟȜȬșȖȦǻȟșȡȡȓȗȤǻȩȢȖ
ȡȢȗȢȣșȤșȥȦȧȣȧȝȖǻȘȞȤȜȦȢȥȦǻțȟȔȧȥȖǻȦǻȔȡȔȥȔȠȣșȤșȘ
ȦȤȔȗǻȫȡȜȝ țȡȔȞ ȭȢ ȥȜȠȖȢȟǻțȧǿ ȡșȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȡȔ
Ȫǻȁ ȝ ȥȢȪǻȧȠȧ țȔȩȜȥȦȜȦȜ ȪǻȡȡȢȥȦǻ ȓȞǻ ȧȢȥȢȕȟȲȲȦȰ
ȘǻȖȢȫȔ ȫȜȥȦȢȦȔ ȤȢȘȜȡȔ ȦȔ ȭȔȥȟȜȖș ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȢ
ǣȕȤȔț ȣȢȞȤȜȦȞȜ ȡȔȕȧȖȔǿ ȠǻȨȢȗșȡȡȢȗȢ țȠǻȥȦȧ ȫșȤșț
ȁȁ ȘȢȟȲ — țȕșțȫșȭșȡȡȓ ȖȜȗȡȔȡȡȓ ȣȢȡșȖǻȤȓȡȡȓ
ȣȢȠȥȦȧ ȣȢȥȖȓȫșȡȡȓ — ȣȢșȦ ȖǻȘȦȖȢȤȲǿ ȣȤȢȪșȥ ȦȤȔȡȥ
ȨȢȤȠȔȪǻȁ ȗȤǻȩȢȖȡȢȗȢ ȥȖǻȦȧ ȧ ȥȖǻȦ ǻȘșȔȟȰȡȜȝ ȥȔȞȤȔȟȰ
ȡȜȝ ǛǻȡȞȔ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡǻ ȥȢȪǻȧȠȧ ȝ ȡȔȪ ǻȁ
Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȧǿȦȰȥȓ ȓȞ ȖȜȭȔ ȘȧȩȢȖȡȔ ȪǻȟȰ ȦȔ ȖȢȘȡȢȫ Ȕȥ
ȚșȤȦȢȖȡȔǻȥȦȢȦȔǗȜȡȜȞȔȲȦȰȖȔȤǻȔȪǻȁȢȕȤȔțȧȣȢȞȤȜȦȞȜ
ȚșȤȦȖȜȥȔȠȢȖȕȜȖȪǻ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȠșȥȡȜȪǻ ©ǡȔȤȜȡȔª 
ȘǻȦȢȖȕȜȖȪǻ ©ǨȦȢȣȟșȡȔª  ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȁ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȠȔȦșȤǻ
©ǢȔȝȠȜȫȞȔª  ȧȦǻȟșȡȡȓ ȡșȖȜȡȡȢȥȦǻ ȢȫȜȭ șȡȢȁ ȖǻȘ
ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȗȢ ȗȤǻȩȔ ©ǥȧȥȔȟȞȔª  ȫșȤȡȜȪǻ — ȥȣȢȞȧȦ
ȡȜȪǻ ȕȔȦȰȞȢȖȢȗȢ ȗȤǻȩȔ ©ǟȡȓȚȡȔª  ǧ ǖȢȖȥȧȡǻȖȥȰȞȔ
ȖǻȘțȡȔȫȜȟȔ ȭȢ ȘșȠȢȡȢȟȢȗǻȫȡǻ ȠȢȦȜȖȜ țȔȟȧȫșȡǻ ȘȢ
țȢȕȤȔȚșȡȡȓȘȢȟǻȣȢȞȤȜȦȞȜ©ȣșȤșȘȕȔȫȔȟȜȥȦȜȩǻȲȞȤȧ
ȗȢȖșȤȦǻȣșȤșȦȖȢȤșȡȰȚȔȩǻȖȥȦȤȔȦ—ǻȥȔȠșȪȜȠȖȔȕȜȟȜ
ȣȢșȦȔª ǖȢȖȥȧȡǻȖȥȰȞȔǧǦ ǙȢȥȟǻȘȡȜȪȓȣǻȘȞȤșȥȟȜȟȔ
ȝ ȡȔȤȢȥȦȔȡȡȓ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ ȥșȠȔȡȦȜȞȜ Ȗ ȢȕȤȔțȔȩ
ȣȢȞȤȜȦȞȜǧȔȞȧȣȢșȠǻ©ǗǻȘȰȠȔªȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ©ȣȢȖȡȔ
ȘșȠǻȨȢȟȢȗǻțȔȪǻȓȣȢȞȤȜȦȞȜȖǻȘȰȠȜª ǧȔȠȥȔȠȢ ȖȢȡȔȡș
ȦǻȟȰȞȜȣȤȢȭȔǿȣȔȡȢȖǻȣȤȢȖȜȡȧțȔȥȖȢȲțȗȔȡȰȕȟșȡȧȘȢȟȲ
ȝǻȡȪșȥȦȧȔȟȰȡȜȝțȖ·ȓțȢȞțȘȢȡȰȞȢȲȔȡȔȖǻȦȰ©ȓȞȧȠșȤ
ȦȢ țȔ ȝȢȗȢ  ǖȢȗȧ ȣȢȠȢȟȜȟȔȥȰ  Ƕ ȚȜȟȔ ȥȢȕǻ ȥȖȓȦȢȲª
ȤȤ— 
ǣȦȚșȘǻȔȣȔțȢȡțȢȕȤȔȚșȡȡȓȣȢȞȤȜȦȢȞȧǭșȖȫșȡȞȔ—
ȖǻȘǟȔȦșȤȜȡȜȓȞȔȗȧȕȜȦȰȥșȕșǻȟȜȬȔǿȥȜȡȔȥȜȤȢȦȢȲ
ȘȢȡȔȝȠȜȫȞȜȞȢȦȤȔȣǻȘȞȜȡȧȖȬȜȥȜȡȔȕșțȘǻȦȡȜȠȩȧȦȢ
ȤȓȡȔȠȡȔȝȠȔǿȦȰȥȓȘȢȡȜȩȔȕȜȡșȣǻțȡȔȡȢȲȖȜȤȢȥȦȜȦȜ
ȘȜȦȜȡȧ ǻ țȤșȬȦȢȲ ȘȢ ǡȔȤǻȁ ȭȢ ȣȤȜȖȢȘȜȦȰ ȡȔ ȥȖǻȦ
ǦȜȡȔ ǖȢȚȢȗȢ ǧ ȫ ȢȕȤȔț ȣȢȞȤȜȦȞȜ șȖȢȟȲȪǻȢȡȧǿ ȘȢ
ȥȔȞȤȔȟȰȡȢȗȢȤǻȖȡȓ
Ǣș ȞȢȚȡȧ ȣȢȞȤȜȦȞȧ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȘǻȟșȡȢ ©ȥșȤȪșȠ
ȠȔȦșȤǻª — ȣȢșȦ ȖȜȤǻțȡȓǿ ȕǻȢȟȢȗǻȫȡș ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȢ
ǻ ©ȥșȤȪ ș ȠȔȦșȤǻª ȓȞș ȖȢțȖșȟȜȫȧǿ ȓȞ ǻȥȦȜȡȡȧ ȥȧȦ
ȡǻȥȦȰ ȚǻȡȞȜ ǢȔȥȟǻȘȧȲȫȜ ȥȦȔȤȢțȔȖǻȦȡȢȗȢ ȣȤȢȤȢȞȔ
ǶǿțșȞǻȁȟȓ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȥȧȕ·ǿȞȦ ȔȘȤșȥȧǿ ȣȔȟȞǻ
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ǻȡȖșȞȦȜȖȜ ȦȜȠ ȠȔȦșȤȓȠ ȞȢȦȤǻ ȡș ȘȕȔȲȦȰ ȣȤȢ ȗǻȘȡș
ȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓ ȤȢȘȧ ©ǢȔȭȢ ȦȔ ȥȧȞȔ ȖȔȬȔ ȠȔȦȜ  ǜȢ
ȟȰȖȔȠȜȞȟǻȭȜȟȔȥȰȭșȡȓȦȔ"ǶȘȢȕȧȖȔȟȔȖȔȥȟȜȩȜȩ"
Ƕ ȠȡȢȚȜȟȔ ȖȔȬ ȤȢȘ ȣȤȢȞȟȓȦȜȝ"ª ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ Ƕǿ
țșȞǻȁȟȲ ǘȟȔȖȔ ª  ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ ȧ ȣȢșȠǻ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣǻȘȡȢȥȜȦȰ ȦȢȤȚșȥȦȖȢ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȗȢ ȥșȤȪȓ
ȣȢȞȤȜȦȞȜ ǻ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓǿ ȪȲ ȖǻȘȘȔȡȧ ȠȔȦǻȤ ȧȘȢȖǻ ȭȢ
©Ȗ ǙȧȡȔǿȖǻ  ǦȜȡǻȖ ȣȢȩȢȖȔȟȔª ȤȤ —  ©Ǚș Ț
ȥșȤȪș ȚǻȡȢȫș"  ǦșȤȪș ȠȔȦșȤǻ"ª — țȔȣȜȦȧǿ ȣȢșȦ
țȢȕȤȔȚȔȲȫȜ ȟȜȩȧ ȠȔȦǻȤ ȓȞȔ ț ȤșȖȡȢȭǻȖ ȣȢțȕȔȖȟȓǿ
ȚȜȦȦȓȥȖȢȲȘȢȡȰȞȧȣǻȘȢțȤȲȲȫȜȖȡǻȝȥȧȣșȤȡȜȪȲǠȜ
ȩȢțȔȥȦșȤǻȗȔǿȣȢșȦ©ȠȔȦȜȥȦȔȡȗȡȧȫȞȜȝȖȜȥȢȞȜȝǕ
ȥșȤȪȓȡșȠȔȦȜª ©ǨȦȢȣȟșȡȔª 
ǧșȠȔ ȚǻȡȢȫȢȁ ȡșȘȢȟǻ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȫȔȥȦȢ ȧȥȞȟȔȘȡȲ
ǿȦȰȥȓ ȥȢȪ ȠȢȦȜȖȢȠ ǧȔȞ ȧ ȖǻȤȬǻ ©Ƕ ȕȔȗȔȦȔ ȓª ȕȔȦȰȞȜ
ȡș ȖǻȘȘȔȲȦȰ ȘȢȡȰȞȧ țȔ ȞȢȩȔȡȢȗȢ — ȕǻȘȡȢȗȢ ȥȜȤȢȦȧ Ȕ
ȡȔȠȔȗȔȲȦȰȥȓ ȣȢǿȘȡȔȦȜ ȁȁ ț ©ȡșȟȲȕȢȠ ȕȔȗȔȦȜȠª ȩȢ
ȫȔ ȘǻȖȫȜȡȔ ȡȔțȜȖȔǿ ȝȢȗȢ ©ȖȢȤȢȗȢȠ țȟȜȠª Ǩ ȖǻȤȬǻ
©ǤȢȤȢȘȜȟȔȠșȡșȠȔȦȜªȕȔȗȔȦȔȠȔȦȜ©țȔȠǻȚȡșȣȧȥȦȜȟȔª
ȘȢȡȰȞȧ țȔ ©ȧȕȢȗȢȗȢª ǻ ȦȜȠ ȣȤȜȤșȞȟȔ ȁȁ ȡȔ ȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰ
ǙǻȖȫȜȡȔ ȚȢȤȥȦȞȢ ȢȥȧȘȚȧǿ ȠȔȦǻȤ ©ǤȤȢȥȦȜ Ƞșȡș ȠȢȓ
ȠȔȦȜǖȧȘȧȦșȕșȣȤȢȞȟȜȡȔȦȜǤȢȞȜȡșȧȠȤȧªǣȥȧ
ȘȚȧǿȠȔȦǻȤȓȞȔȖǻȘȘȔȟȔȘȢȫȞȧ©țȔȗșȡșȤȔȟȔțȔȣȔȟȔȦȜª
Ȥ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȧȣȢșȠǻ©ǤșȦȤȧȥȰª
ǢșȗȔȦȜȖȡǻ ȞȢȡȢȦȔȪǻȁ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ȡșȤǻȘȞȢ
ȣȢȖ·ȓțȔȡȢțȢȕȤȔțȢȠȧȘȢȖȜǫșȝȢȕȤȔțȧȡȔȤȢȘȡǻȝȦȖȢȤ
ȫȢȥȦǻȫȔȥȦȢȠȔȤȗǻȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȢȥȞǻȟȰȞȜȥȦȔȡȢȖȜȭșȖȘȢȖȜ
ȥȣȤȜȝȠȔǿȦȰȥȓȓȞȥȢȪǻȔȟȰȡȢȡșȣȢȖȡȢȪǻȡȡșȣȢȤǻȖȡȓȡȢțǻ
ȥȦȔȦȧȥȢȠ țȔȠǻȚȡǻȩ ȚǻȡȢȞ ǗȢȘȡȢȫȔȥ ȖȘȢȖȔ ȠȢȚș ȕȧȦȜ
ȥȜȟȰȡȢȲȣȢȥȦȔȦȦȲțȢȞȤȝȦȢȠȧȭȢȫȔȥȦȢȧȥȣȔȘȞȢȖȧǿ
ȖȟȔȥȡǻȥȦȰ ȣǻȥȟȓ ȥȠșȤȦǻ ȫȢȟȢȖǻȞȔ Ǘ ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȣǻȥȡȓȩ
Șș ȣȢȤǻțȡȢȠȧ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ ȢȕȤȔț ȧȘȢȖȜ Ȫș ȡșȤǻȘȞȢ
ȘșȠȢȡǻȫȡȔ ȟȜȩȔ ȨǻȗȧȤȔ ȖǻȘȞȤȜȦȔ ȦșȠȤȓȖǻ ȥȠșȤȦǻ ȣș
ȤșȥȦȧȣȧ țȟȧ ǗȢȡȔ ǻȥȡȧǿ ȡȔ ȠșȚǻ ȥȢȪǻȧȠȧ ǻ ȦȢȠȧ ȖȘȔ
ǿȦȰȥȓȘȢȔȡȦȜȥȢȪǻȔȟȰȡȜȩȘǻȝ ǻȡȪșȥȦȧȖȕȜȖȥȦȖȔȫȔȤǻȖ 
ǨȘȢȖȔ ȓȞ ȘșȠȢȡǻȫȡȔ ǻȥȦȢȦȔ ȠȢȚș țȔȫȔȤȧȖȔȦȜ ȘǻȓȦȜ
ȥȧȣȤȢȦȜ ȖȟȔȥȡȢȁ ȘȜȦȜȡȜ ȖǻȘȠȢȖȜȦȜȥȓ ȖǻȘ ȡșȁ ǬȔȥȦȢ
țȧȥȦȤǻȫȔǿȠȢ ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȲȚșȦȜ Șș ȖȘȢȖȔȠȔȦȜ ȩȢȫș
ȢȘȤȧȚȜȦȜȘȢȡȰȞȧȖȥȧȣșȤșȫȁȁȖȢȟǻțȡșȟȲȕȢȠ—ȓȞ
ȢȦȧȕȔȟȔȘǻ©ǧȢȣȢȟȓª ©ǦȦȔȤȔȡșȥȣȜȦȔȟȔǜȔȥȜȖȢȗȢ
ȕȔȗȔȦȢȗȢ  ǧȜȩșȡȰȞȢ ǿȘȡȔȟȔª ȤȤ —  Ǩ ȣȢșȠǻ
©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓªȖȘȢȖȔȠȔȦȜȖȢȤȢȚșȡȔȥȦȔȖȟșȡȔȘȢ
ȞȢȩȔȡȡȓȘȢȡȰȞȜțȕǻȘȡȜȠȩȟȢȣȪșȠȣȤȔȗȡșȖǻȘȘȔȦȜȁȁ©țȔ
ȥȢȦȡȜȞȔǶȖȔȡȔª
ǦȦȢȥȧȡȞȜ ȠȔȦșȤǻȖȘȢȖȜ ț ȘȢȡȰȞȢȲ ȠȔȲȦȰ ȖǻȘȕȜȦȢȞ
ȣȤȔȘȔȖȡȰȢȁ ȦșȠȜ ȚǻȡȢȫȢȗȢ ȥȧȣșȤȡȜȪȦȖȔ ȧȓȖȟșȡȰ ȣȤȢ
ȕȢȤȢȦȰȕȧ ȥȖǻȦȟȢȗȢ ǻ ȦșȠȡȢȗȢ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȗȢ ǻ ȘșȠȢ
ȡǻȫȡȢȗȢ Ȗ ȟȲȘȥȰȞǻȝ ȘȧȬǻ ǟȢȟȜ Ț ǻȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȥȜȡǻȖ
ȧȘȢȖȔ ȘȢȦȤȜȠȧǿȦȰȥȓ ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢȗȢ țȔȞȢȡȧ ǻ țȖȜȫȔȁȖ
ȞȢțȔȪȰȞȢȗȢȟȜȪȔȤȥȦȖȔȦȢȚȧȖǻȤȬǻ©ǣȝȞȤȜȞȡȧȟȜȥǻȤǻȁ
ȗȧȥȜªȖȘȢȖȔȡȔȟșȚȡȢȖȜȩȢȖȧǿȥȜȡȔȥȣȤȔȖȟȓǿȝȢȠȧȘȢȕȤȧ
ȢȘșȚȧ ȝ ȞȢȡȓ ȦȔ ȥȣȢȤȓȘȚȔǿ ȘȢ ȞȢțȔȪȰȞȢȗȢ ȖǻȝȥȰȞȔ Ǩ
ȣȢșȠǻ©ǦȢȖȔªȖȘȢȖȔȦȔȞȢȚȘȕȔȝȟȜȖȔȥȔȠȢȖǻȘȘȔȡȔȠȔȦȜ

ȁȁ ȥȜȡ — ©ǻ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȝ ǻ ȖȤȢȘȟȜȖȜȝ —  ǟȖǻȦȢȫȞȔ
ȘȜȦȜȡȔª ȤȤ— 
ǨȚș ȝȬȟȢȥȓ ȣȤȢ ȦȔȞȧ ȢȥȢȕȟȜȖǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
ȩȧȘȢȚȥȖǻȦȧȓȞȩȤȜȥȦȢȟȢȗǻȫȡȔȣȔȤȔȘȜȗȠȔȖȪșȡȦȤǻȓȞȢȁ
ȚǻȡȢȫǻȢȕȤȔțȜǾȞǻȟȰȞȔȖȔȤǻȔȡȦǻȖȦȔȞȜȩȩȤȜȥȦȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȥȲȚșȦǻȖ ǡǻȨȢȟȢȗǻȫȡȢȥȔȞȤȔȟȰȡȜȝ ȠȔǿ ȡȔȪǻȢȗșȡȡȧ ȝ
ȘȧȩȢȖȡȢȗșȡȡȧȥȧȦȡǻȥȦȰȚǻȡȞȔȤșȣȤșțșȡȦȧǿȢȥșȤȘȓȡȔȪǻȁ
ȚșȤȦȢȖȡǻȥȦȰȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁȪșȤȞȖȜȭȔȥȟȜȖȧȤȢȘȜȡȧǨ
ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡǻȦșȠȜȠȢȚȟȜȖșȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡȓȘșȠȢȡǻȫȡȢȥȦǻǻ
ȥȖȓȦȢȥȦǻȢȕȤȔțȣȢȞȤȜȦȞȜȖȤșȬȦǻȤșȬȦȧȦȖșȤȘȚȧǿȦȰȥȓ
ȓȞȧȦǻȟșȡȡȓȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁȖǻȤȜȢȣșȤȦȢȁȡȔȥȜȠȖȢȟǻȞȧ
ǥȔȲǦȖȓȦȢȗȢȥǻȠșȝȥȦȖȔǙǻȖȜǡȔȤǻȁǛǻȡȞȔȞȢȦȤȔȘȢȟȔǿ
ȥȞȟȔȘȡȢȭǻ ȚȜȦȦǿȖȢȁ ȥȜȦȧȔȪǻȁ ȠȢȚș ȕȧȦȜ ȣǻȘȡșȥșȡȔ
ȘȢ ȤǻȖȡȓ ȘȧȩȢȖȡȢȗȢ ǻȘșȔȟȧ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª  Ȕ ȗșȤȢȁȡȓ
ȥȔȞȤȔȟȰȡȢȁǻȥȦȢȤǻȁ—ȢȟȲȘȡșȡȔ ©ǡȔȤǻȓª ǛȜȦǻȝȡȜȝ
ȖȔȤǻȔȡȦ ȥȲȚșȦȧ ȖȜȕȧȘȢȖȧǿȦȰȥȓ ȓȞ ȡȔȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓ ȘȢȟǻ
ǪȤȜȥȦȔ ǢȔȣȤ ȧ ȣȢșȠǻ ©ǢșȢȨǻȦȜª țȗȢȤȰȢȖȔȡȔ ȠȔȦȜ
țȡȔȩȢȘȜȦȰ ȣȢȤȓȦȧȡȢȞ țȔȖȘȓȞȜ ȦȢȠȧ ȭȢ ȣȤȜȝȠȔǿ ȩȤȜ
ȥȦȜȓȡȥȰȞȧ ȖǻȤȧ țȔ ȓȞȧ țȔȗȜȡȧȖ ȁȁ ȥȜȡ ©Ƕ ȥȣȔȥ  ǧșȕș
ȤȢțȣ·ȓȦȜȝǦȜȡǡȔȤǻȁǶȦȜȥȟȢȖȔǞȢȗȢȚȜȖǻȁǗȚȜȖȧȲ
ȘȧȬȧ ȣȤȜȝȡȓȟȔª ȤȤ —  ǗȔȤȦȢ ȖȜȢȞȤșȠȜȦȜ ȧ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȦȔȞȢȚȥȜȠȖȢȟǻȞȢ-ȠșȦȔȨǻțȜȫȡȜȝ
ȖȔȤǻȔȡȦ ȧȦǻȟșȡȡȓ ȩȤȜȥȦȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȦșȠȜ — ȞȢȟȜ Ȗȥș
ȢȥȓȚȡșȠȔȦșȤȜȡȥȰȞșȣȢȫȧȦȦȓ ©ȥșȤȪșȠȔȦșȤǻª ȢȦȢȦȢȚ
ȡȲǿȦȰȥȓǻțȥȔȠȢȲȥȧȦȡǻȥȦȲȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁȟȲȕȢȖǻ
ǨȟȜȥȦǻȘȢǗǥǿȣȡǻȡȢȁȖǻȘȥǻȫțǣȤșȡȕȧȤȗȔ
ȣȢșȦ ȥȣȢȖǻȭȔȖ ȣȤȢ țȔȘȧȠ ©ȔȡȔȟȜțȜȤȢȖȔȦȰ ȥșȤȘȪș ȠȔ
ȦșȤȜ ȣȢ ȚȜțȡȜ ȥȖȓȦȢȝ ǡȔȤȜȜ ȡșȣȢȤȢȫȡȢȝ ǡȔȦșȤȜ
ǪȤȜȥȦȢȖȢȝª ǧǻȝ Țș ȔȘȤșȥȔȦȪǻ  ȕșȤșț  Ȗǻȡ ȣǻȘ
ȦȖșȤȘȜȖ ȥȖǻȝ ȡȔȠǻȤ ©ȢȣȜȥȔȦȰ ȥșȤȘȪș ȠȔȦșȤȜ ȣȢ ȚȜțȡȜ
ǤȤșȫȜȥȦȢȝǙșȖȯȠȔȦșȤȜǦȣȔȥȜȦșȟȓªǫșȝȥȔȞȤȔȟȰȡȜȝ
ȔȤȩșȦȜȣ  ǻ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǡȔȤǻȓª Ǩ ȡǻȝ
ȣȢșȦ țȡǻȠȔǿ ȗȤǻȩȢȖȡǻȥȦȰ ț ȠȔȦșȤǻȣȢȞȤȜȦȞȜ ȓȞȔ ȘȔȟȔ
ȚȜȦȦȓǦȜȡȧǖȢȚȢȠȧǧȔȞșȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓȖȜȞȟȜȞȔȟȢȡș
ȢȘȡȢțȡȔȫȡȧ ȤșȔȞȪǻȲ ȞȟșȤȜȞȔȟȰȡȔ ȞȤȜȦȜȞȔ ȥȣȤȜȝȡȓȟȔ
ȝȢȗȢȓȞǿȤșȦȜȫȡș
ǜȔȗȔȟȢȠ ȢȕȤȔț ȠȔȦșȤǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȢȥȠȜȥȟȜȖ ȧ ȞȔȦș
ȗȢȤǻȓȩ ȥȖȓȦȢȥȦǻ Ǡ ǤȟȲȭ țȢȞȤ ȕȔȫȜȦȰ șȖȢȟȲȪǻȲ
ȚǻȡȢȫȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ ȢȘ ©ǤȤȜȫȜȡȡȢȁª ȘȢ ©ǡȔȤǻȁª ȓȞ Ȭȟȓȩ
ȘȢȟȔȡȡȓ ȢȘȖǻȫȡȢȗȢ ȞȢȟȢȢȕǻȗȧ țȟȔ ©«ȤȢțǻȤȖȔȦȜ Ȗǻȫȡș
ȞȢȟȢ țȟȔ ǻ țȘǻȝȥȡȜȦȜ ȠȤǻȲ ȣȤȢ ȡȢȖȜȝ ȥȖǻȦ ȣȤȔȖȘȜ ȝ
ȟȲȕȢȖǻª ǤȟȲȭ Ǡ Ǧ   ȭȢȕ ȣșȤșȦȖȢȤȜȦȜ ȗȤǻȬȡȧ
ȚǻȡȞȧȣȢȞȤȜȦȞȧ ȡȔ ȥȖȓȦȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ©ǙǻȖȔ ǡȔȤǻȓ
ȥȖǻȝ ȨȢȤȠȔȟȰȡȢȪșȤȞȢȖȡȜȝ ȗȤǻȩ ȢȫȜȭȔǿ ȖȜȩȢȖȔȡȡȓȠ
ȦȔ ȥȣȔȥǻȡȡȓȠ ȣȟȢȘȧ ȪȰȢȗȢ ȗȤǻȩȔ — ǶȥȧȥȔ ǤȢȞȤȜȦȞȧ
ǟȔȦșȤȜȡȧ ȣȢșȦ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿ Ȗ ǖȢȚȧ ǡȔȦǻȤª ǧȔȠ
ȥȔȠȢ  ǧȢȚ ȤȢțȤȜȖȔȲȫȜ ȞȢȟȢ ȣȢȖȦȢȤȲȖȔȡȢȗȢ ȡșȥȖǻ
ȘȢȠȢȗȢ ȗȤǻȩȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȘȔǿ ȦșȠǻ ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ ȡș
ȟȜȬș ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȣȢȕȧȦȢȖȢȗȢ Ȕ ȝ ȦșȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȥșȡȥȧ
ǜȔȟȜȬȔȲȫȜ ȦșȠȧ ȣȢȞȤȜȦȥȦȖȔ ȧ ȣǻțȡǻȬǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȡȔ
ȘȤȧȗȢȠȧ ȣȟȔȡǻ Ȗǻȡ ȣǻȘȞȤșȥȟȲǿ ȥȔȞȤȔȟȰȡǻȥȦȰ ȢȕȤȔțȧ
ȠȔȦșȤǻ ȢȦȢȦȢȚȡȲȲȫȜ ȁȁ ț ©ȣȤșȥȖǻȦȟȜȠ ȤȔǿȠª Ȥ  
©ȠȜȟȢȥșȤȘǻǿȠª Ȥ   ©ȥȖȓȦȢȲ ȥȜȟȢȲ Ȗȥǻȩ ȥȖȓȦȜȩª
Ȥ ȪșȤȞȖȢȲ ©ǡȔȤǻȓª 

ǛǶǢǟǕ

ǛǻȡȢȫȜȝȥȖǻȦȧǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦȖȢȤȔȩȢȘȡȔȞȡșȟȜȬș
ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢȡȔȥȧȕȟǻȠȔȪǻȁȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȗȢȫȧȦȦȓȝȢȕȤȔțȧ
ȚǻȡȞȜȔȟșȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢǻȖȡȜțȘȢȩȔȢȥȧǻȩȦȢȡǻȫȡȜȩȥȜȟ
ǥȢțȫȔȩȡȧȦǻȥȦȰȥȖǻȦȧȖǻȘȞȤȜȦȢȗȢȡșȟȜȬșȘȢȥȖȓȦȢȥȦǻȔȝ
ȘȢțȟȔǻȡȪșȥȦȧȡȔȤȧȗȜ—ȩȔȤȔȞȦșȤȡȔȤȜȥȔȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁ
ȟȤȜǤșȤșȝȠȔȲȫȜȥȰȘȢȟșȲȚǻȡȞȜȠȔȦșȤǻȡȔȣșȤșȟȢȠǻ
ȖǻȘ ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢȗȢ ȘȢ ȡȢȖȢȗȢ ȕȧȤȚȧȔțȡȢȗȢ ȧȥȦȤȢȲ
țȔȞȤȢǿȡȢȗȢȡȔȖǻȘȫȧȚșȡȡǻǭșȖȫșȡȞȢȨǻȞȥȧǿȭȢȥȔȠș
ȚǻȡȞȔȝȠȔȦȜțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȥȦȔȲȦȰȚșȤȦȖȔȠȜȡȔȪȰȢȠȧ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȠȧșȦȔȣǻǜȖǻȘȥȜ—ȦșȠȔȕȢȚșȖǻȟȟȓȚǻȡȞȜȝ
țȢȞȤ ȠȔȦșȤǻ ǖȢȚșȖȢȟǻȲȦȰ ȚǻȡȞȜ Ȗ ȓȞȜȩ ȖǻȘȕȜȤȔȲȦȰ
ȘǻȦșȝ ©ǦȢȖȔª  ȘȢȡȰȞȜ ȭȢ ȖȕȜȖȔȲȦȰ ȥȖȢȁȩ ȕȔȦȰȞǻȖ
ǼȖȔȟȦǻȖȡȜȞǻȖ ©ǦȟșȣȔȓª ©ǡȔȤȜȡȔª  ȕȢȚșȖȢȟǻǿ ȠȔȦȜ
ȫȜȲ ȘȢȡȰȞȧ țǼȖȔȟȦȧȖȔȖ ȤǻȘȡȜȝ ȕȔȦȰȞȢ ©ǗǻȘȰȠȔª 
ȖȦȤȔȫȔȲȦȰ ȤȢțȧȠ ȘǻȖȫȔȦȔ ȓȞǻ ȡș ȠȢȚȧȦȰ ȘȢȫșȞȔȦȜȥȓ
ȥȖȢȁȩ ȠȜȟȜȩ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª  Ƕ ȦȢȘǻ ©ȓȞȭȢ ȡș ȠȔȦȜ
ȣȢȞȜȘȔǿȘȜȦȜȡȧȦȢȕȔȝȥȦȤȲȞȕȧȡȦȧǿȦȰȥȓȣȤȢȦȜȠȔȦșȤǻª
ǠȧȪȰȞȜȝǳǦ ǢȔȘȧȠȞȧǘȤȔȕȢȖȜȫȔ©ȣȤȢȞȟȓȦȦȓ
ȪȰȢȗȢ ȥȖǻȦȧ ȣȢȟȓȗȔǿ Ȗ ȡșȣȤȜȠȜȤșȡȡǻȝ ȥȧȣșȤșȫȡȢȥȦǻ
ȫȢȟȢȖǻȫȢȁ ȦȔ ȚǻȡȢȫȢȁ ȥȦȢȤǻȡ Ȗ ȡșȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȁȩ
Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȡȓȘȟȓȘȔȟȰȬȢȗȢȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓȤȢȘȧȝȤȢțȖȜȦȞȧª
ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ  Ǧ   Ǩ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ȥȖǻȦǻ ǻ
ȘȢȟȓ ȥȔȠȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ȘȢȟȓ ȚǻȡȞȜ — ȕȧȦȜ ȚșȤȦȖȢȲ
ȗȡȢȕȟșȡȡȓ ǤȢșȦ ȦȖȢȤȜȦȰ ȖȟȔȥȡȧ ȨșȠǻȡǻțȢȖȔȡȧ ȖǻțǻȲ
ǨȞȤȔȁȡȜ—©´ȚǻȡȢȫȧµǨȞȤȔȁȡȧȞȤǻȣȔȞǻȖȥȖǻȦțȔȥșȟșȡȜȝ
ȣșȤșȘȢȖȥǻȠ ȣȢȞȤȜȦȞȔȠȜ ȦȔ ȁȩ ȡșȬȟȲȕȡȜȠȜ ȘǻȦȰȠȜ
ǦȦȔȡ ȁȁ ȕȧȦȦȓ ȖȜțȡȔȫșȡȜȝ ȣȢȟȢȚșȡȡȓȠ ȚșȤȦȖȜ ȭș
ȕǻȟȰȬș ȣǻȘȥȜȟȲǿȦȰȥȓ ȫȔȥȦȜȠȜ ȠȢȦȜȖȔȠȜ ǻȡȪșȥȦȧ ǻ
țǼȖȔȟȦȧȖȔȡȡȓª ǧȔȠȥȔȠȢǦ ǤȢșȦȔȣșȟȲǿȘȢȚǻȡȞȜ
ȓȞ ȘȢ ȣȤȜȤȢȘȡȢȁ ǻȥȦȢȦȜ ȡȔȘǻȟȓȲȫȜ ȁȁ ǻȤȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȲ
ȩȦȢȡǻȫȡȢȲ ȥȜȟȢȲ ǖȢȚșȖǻȟȟȓ ȚǻȡȞȜ ȠȔȦșȤǻ — țȡȔȞ
ȡȔȟșȚȡȢȥȦǻȘȢȩȦȢȡǻȫȡȢȗȢȘǻȢȡȜȥǻȝȥȰȞȢȗȢȥȖǻȦȧȣȤȜȤȢȘȜ
ȭȢȣȢȥȦȔǿȓȞȖȜȞȟȜȞȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡȢȠȧȣȢȤȓȘȞȧȦȔȪȜ
ȖǻȟǻțȔȪǻȁ
Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȕȤȔț ȠȔȦșȤǻ ȠȔǿ ȝ ȞȢȡȞȤșȦȡș ȕǻȢȗȤ
țȡȔȫșȡȡȓ ǤȤȢȦș ȓȞ ȘȔȖȡȢ ȣȢȠǻȫșȡȢ ȧ ȣȢșȦȔ ȘȢȥȜȦȰ
ȠȔȟȢ țȗȔȘȢȞ ȣȤȢ ȤǻȘȡȧ ȠȔȦǻȤ ȓȞȔ ȣȢȠșȤȟȔ ȠȢȟȢȘȢȲ
ȞȢȟȜȝȢȠȧȕȧȟȢȘșȖ·ȓȦȰȤȢȞǻȖǴǴȤșȠȔȡȔȗȢȟȢȬȧȖȔȖ
ȡȔ ȡșȥȖǻȘȢȠǻȝ ȤșȗȤșȥǻȁ ȘȢ ǻȡȨȔȡȦȜȟǻțȠȧ Ȗ ȩȧȘȢȚ ȧȓȖǻ
ǭșȖȫșȡȞȔǦȣȢȗȔȘȜțȘȜȦȓȫȜȩȟǻȦȖȦșȫȔȧȥȖǻȦȠȜȡȧȟȢȗȢ
ȘȜȦȜȡȥȦȖȔȞȔȤȦȜȡȜȣșȤșȚȜȦȢȗȢȦȔȠȭȔȥȦȓȔȕȢȡșȭȔȥȦȓ
ȖșȟȰȠȜȖȜȤȔțȡȢȣȤȢȥȦȧȣȔȲȦȰȧȝȢȗȢȣȢșțǻȁǙȢȥȟǻȘȡȜȞ
ȖǻȘțȡȔȫȜȖ ©ǢȔȠǻȥȪȰ ȘǻȝȥȡȢȁ ȦȔ ȖȚș ȡșȚȜȖȢȁ ȠȔȦșȤǻ
ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓȖȘȜȦȓȫǻȝȘȧȬǻȥȣȤȔȗȡșȡǻȝȟȲȕȢȖǻȨǻȞȪǻȓ
ȠȔȦșȤǻª ȓȞȔ ȣșȤșȩȢȘȜȦȰ ǻ ȡȔ ǻȡ Ȣȕ·ǿȞȦȜ ȦȔ ȣȢȥȦȔȦǻ
ȭȢ ȗȔȤȠȢȡǻȲȲȦȰ ǻț ȢȕȤȔțȢȠ ȠȔȦșȤǻ ǴȤșȠȔ Ǵ 
Ǧ ǕȥȢȪǻȔȪǻȁȣȢȖ·ȓțȔȡǻțȢȕȤȔțȢȠȠȔȦșȤǻȡȔȕȧȖȔȲȦȰ
ȣȢȬȜȤșȡȡȓ Ȕ ȣȢȥȦȔȦȰ ȠȔȦșȤǻȣȢȞȤȜȦȞȜ ȧȢȥȢȕȟȲǿ ȣș
ȤșȚȜȖȔȡȡȓ ǻ ȡșȥȣȤȔȖȘȚșȡǻ ȡȔȘǻȁ ȥȔȠȢȗȢ ȣȢșȦȔ Ǧ ǖȔ
ȟșȝ țȖșȤȦȔǿ ȧȖȔȗȧ ȡȔ ȥȖȢǿȤǻȘȡǻȥȦȰ ȢȕȤȔțȧ ȠȔȦșȤǻ Ȗ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ țȢȞȤ ȖǻȘțȡȔȫȔǿ șȡȘȜȠǻȢȡȥȰȞȜȝ
ȠȢȦȜȖ ǻȡȥȣǻȤȢȖȔȡȜȝ ǻȘșȔȟǻțȔȪǻǿȲ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȗȢ Ȣȕ
ȤȔțȧ ȦȔ ȥȧȕȟǻȠȔȪǻǿȲ ȗȟȜȕȜȡȡȜȩ șȠȢȪǻȝ ǻ ȠȤǻȝ ȣȢșȦȔ
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ȣȢȤȢȘȚșȡȜȩȥȔȠȢȦȡǻȥȦȲȫȧȚȜȡȢȲȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȲȤȢȘȜȡȜ
ȖǻȘȘȔȟșȡǻȥȦȲ ȖǻȘ ȤǻȘȡȢȁ țșȠȟǻ ǦȖȢȲ ȘȢȟȲ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȔȥȢȪǻȲǿț©ȘȤȧȗȢȠȕȤȔȦȢȠǻȥșȥȦȤȢȲª ©ǙȢȟȓª ȔȠȧțȧ
ȡȔțȜȖȔǿ©ȠȢȓȦȜȠȔȠȢª ©ǡȧțȔª 
ǜȔȞȢȤǻȡșȡȜȝȧȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧȥȖǻȦȢȖǻȘȫȧȖȔȡȡǻȠȔȦș
ȤȜȡȥȰȞȜȝȠȢȦȜȖȧȣȢșȠȔȩǻȖǻȤȬȔȩǭșȖȫșȡȞȔȥȣǻȖǻȥȡȧǿ
țȢȕȤȔțȢȠǻȘșȔȟȰȡȢȁȘǻȖȫȜȡȜȟȲȕȞȜȡǻȕȜȣȤȜțȡȔȫșȡȢȁ
ǖȢȗȢȠ ȫȢȟȢȖǻȞȢȖǻ ȢȘ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ȁȁ ǻȠ·ȓ — ǣȞȥȔȡȔ
ǡȔȤ·ȓȡȔ ǧȔȞȜȝ ȢȕȤȔț ǻȡȢȘǻ ȣǻȘȠǻȡȲǿ ǻȘșȔȟǻțȢȖȔȡș
ȧȓȖȟșȡȡȓ ȣȤȢ ȣȢȠșȤȟȧ ȠȔȦǻȤ ǻ ȥȜȠȖȢȟǻțȧǿ ȣșȤșȘȧȥǻȠ
țȔȩȜȭșȡǻȥȦȰ ȦȔ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȧ ȟȲȕȢȖ ǙǻȖȫȜȡȔ Ȗ ȣȢșțǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȠȢȚș ȖȜȞȢȡȧȖȔȦȜ ȤȢȟȰ ȠȔȦșȤǻ ȘȜȦȜȡȜ
ȥșȥȦȤȜ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȠȢȚș ȥȦȔȦȜ ǻȘșȔȟȰȡȜȠ ȤșȪȜȣǻǿȡȦȢȠ
ǨȖǻȤȬǻ©11—ǡșȡǻȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝȠȜȡȔȟȢªȘǻȖȫȜȡȔ
ȖȜȞȟȜȞȔǿȔȥȢȪǻȔȪǻȁȡȔȥȔȠȣșȤșȘǻțȘȜȦȜȡȥȦȖȢȠȁȁȦȔȞȢȚ
ȡȔȘǻȟșȡȢ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȜȠȜ ȢȩȢȤȢȡȡȜȠȜ ȨȧȡȞȪǻȓȠȜ ȭȢ
ȡȔȗȔȘȧȲȦȰ ȣȤȢ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ ȤȢȘȜȡȡș ȭȔȥȦȓ ǣȞȤșȠȔ
ǻȣȢȥȦȔȥȰ ȘǻȖȫȜȡȜ — ȘǻȖȫȜȡȔȘȜȦȜȡȔ ȓȞ ȧȦǻȟșȡȡȓ
ȘȜȦȓȫȢȁ ȫȜȥȦȢȦȜ ȤȔȲ ©ǜȔȪȖǻȟȔ Ȗ ȘȢȟȜȡǻ  ǬșȤȖȢȡȔ
ȞȔȟȜȡȔǢǻȕȜțȔȥȠǻȓȟȔȥȰǙǻȖȫȜȡȔȘȜȦȜȡȔª ©ǜȔȪȖǻȟȔ
Ȗ ȘȢȟȜȡǻª  ǤȢșȦ ȖǻȘȫȧȖȔǿ ȘȧȬșȖȡȜȝ ȞȢȠȨȢȤȦ ȞȢȟȜ
ȧȓȖȟȓǿ ȦȔȞȜȝ ȢȕȤȔț ©ȟȲȕȢ ȟȲȕȢ ȥȦȔȟȢª  ȖȜȟȜȖȔǿ
ȗǻȤȞȜȝȚȔȟȰǻțȣȤȜȖȢȘȧȦȢȗȢȭȢȟȲȘȥȰȞșțȟȢȡșȢȘȠǻȡȡȢ
țȤȧȝȡȧǿȘȢȟȲȡșȣȢȤȢȫȡȢȁȘǻȖȫȜȡȜ©ǕȡǻȟǻȦȔȠȢȟȢȘǻȁ
ǤȢȖȜȦǻȞȤȔȥȢȲǢǻȞȔȤǻȁȢȫșȡȓȦȔǨȠȜȦǻȥȟȰȢțȢȲ
ǕȡǻȥșȤȪșȦȖȢǿȦȜȩșǙȢȕȤșǿȘǻȖȢȫșǢșțȔȥȦȧȣȜȦȰȡș
țȔȞȤȜǿǢșȥȜȦǻȁȢȫǻª ©ǡȔȟșȡȰȞǻȝǡȔȤ·ȓȡǻª ǬȜȥȟșȡȡǻ
ȟǻȤȜȫȡǻ ȖǻȘȥȦȧȣȜ ȝ țȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ ȘǻȖȫȔȦ ȖȜȞȔțȧȲȦȰ
ȭȢ ȢȕȤȔț ȘǻȖȫȜȡȜȘȜȦȜȡȜ ǿ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻȘșȔȟȰȡȜȠ
ȠǻȤȜȟȢȠ ȣȤȜȤȢȘȡȢȁ ȦȔ ȥȢȪ ȗȔȤȠȢȡǻȁ ǤȢǿȘȡȧȲȫȜ
ȡșȖȜȡȡǻȥȦȰ ȞȤȔȥȧ ǻ ȥȖȓȦǻȥȦȰ ȘǻȖȫȜȡȔ ȥȦȔǿ ȡȔȖǻȦȰ
ȘȖǻȝȡȜȞȢȠ ȣȢșȦȢȖȢȁ ȘȧȬǻ — ȘȢȟșȲ ȥșȥȦȤȢȲ ǗǻȘȢȠǻ
ȭșțȘȢȕȜǥșȡșȥȔȡȥȧȠȢȦȜȖȜȟȲȕȢȖǻȕȤȔȦȔȝȥșȥȦȤȜȖ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧȥȖǻȦǻȖǻȘȕȜȖȔȲȦȰȣȢȬȧȞȜ
ȥȔȠȢȗȢ ȥșȕș ȥșȥȦȤȔ ȧȢȥȢȕȟȲǿ ȘȧȬȧ ȣȢșȦȔ ȣȢțȕȔȖȟȓǿ
ȝȢȗȢȗȤǻȩȢȖȡȢȥȦǻȣȤȢȖȜȡȜǶȦȢȘǻȢȕȤȔțȤșȔȟȰȡȢȁȥșȥȦȤȜ
ȝȧțȔȗȔȟȰȡșȡȜȝȢȕȤȔțȘǻȖȫȜȡȜȥșȥȦȤȜțȟȜȖȔȲȦȰȥȓ©ǡȢȓ
ǿȘȜȡȔȓ ȥșȥȦȤȔ  ǡȡȢȗȢȥȦȤȔȘȔȟȜȪȓ ȥȖȓȦȔȓ  ǢșȡȔȫș Ȗ
ǥȔȁȥȣȢȫȜȖȔǿǧȔțțȔȬȜȤȢȞȢȗȢǙȡǻȣȤȔǡșȡșȡșȕȢȗȔ
ȖȜȗȟȓȘȔǿª ©ǦșȥȦȤǻª 
ǦșȥȦȤȜȡȥȦȖȢ — ȖȔȚȟȜȖȜȝ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȝ ȠȢȘȧȥ ǻ
ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȔȪǻȡȡǻȥȦȰȧǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧȣȢșȦȜȫȡȢȠȧȥȖǻȦǻ
ǴȤșȠȔ — ©ȥȜȤȢȦȔ ȧȕȢȗȜȝª — ȡȔȤǻȞȔǿ ȕȢ ©ȡǻ ȥșȥȦȤȜ
ȡǻ ȕȤȔȦȔ ȡǻȞȢȗȢ ȡșȠȔª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ — 
ȥȦȤȔȚȘȔǿ ǡȔȞȥȜȠ ȕȢ ©ȡǻ ȥșȥȦȤȜ ȡǻ ȕȤȔȦȔ ȡǻȞȢȗȢ ȡș
ȠȔª ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª ȬȔ ȤșȘ Ȥ   ǣȕȤȔț
ȥșȥȦȤȜ țȔȗȔȟȢȠ ȖșȟȰȠȜ țȡȔȫȧȭȜȝ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǶȘșȔȟȰȡȢȲ ȥșȥȦȤȢȲ ȕȔȫȜȦȰȥȓ ȦȔ ȘǻȖȫȜȡȔ ȞȢȦȤȔ ©ȕșț
ȠȢȖȜ ȕșț ȥȟȢȖȔ ȡȔȖȫȜȟȔ  ǣȫȜȠȔ ȘȧȬșȲ ȥșȤȪșȠ
ȤȢțȠȢȖȟȓȦȰª ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª ȤȤ —  ǧȔȞȔ
ȘǻȖȫȜȡȔ ȧȢȥȢȕȟȲǿ ȝ ǻȘșȔȟȰȡȢȗȢ ȫȜȦȔȫȔ ȤșȪȜȣǻǿȡȦȔ 
ȣȢșȦȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ©ǡȢȚș ȡȔȝȘșȦȰȥȓ ȘǻȖȢȫș  ǦșȤȪș
ȞȔȤǻȢȫǻǮȢțȔȣȟȔȫȧȦȰȡȔȥǻȘȧȠȜª—ȥȣȢȘǻȖȔǿȦȰȥȓ
ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȥȧȕ·ǿȞȦ ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁª  
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ǧ(ǡǝǶǡǣǧǝǗǝǤǣ(ǜǶȀǭǚǗǬ(ǢǟǕ

ǨȓȖȟȓȲȫȜ ȣȢȦșȡȪǻȝȡȜȩ ȫȜȦȔȫǻȖ ȣȢșȦ ȖǻȘȥȜȟȔǿ ȥȖȢȁ
ȖǻȤȬǻȘǻȦȜ ©ȘȢȘȢȠȢȡȰȞȧª ǻ ȕȔȫȜȦȰ ȘȧȩȢȖȡȜȠ țȢȤȢȠ
©ȥǻȠ·ȲȖșȥșȟȧªȘș©ȥȜȖȢȲȗȢȟȢȖȢȲǖȔȦȰȞȢȣȢȞȜȖȔǿ
ǡȔȦȜȥȞȔȚșȕȢȘȔȝȦǻȁǙǻȦȜȡșȤȢȘȜȟȜȥȰǕȘǻȖȫȜȡȔ
ȣȢȘȧȠȔǿǴȁȩȣȢȟȲȕȜȟȔª ©ǢșȘȟȓȟȲȘșȝȦǻǿȁȥȟȔȖȜª 
ǤȢȘǻȕȡȔȔȘȤșȥȔȪǻȓǿǻȖȣȢșȠǻ©ǦȟǻȣȜȝª©ǶȦȜȥȟȧȫȔǿȠ
ȣȤȢȫȜȦȔǿȬǗȜȟȜȦȧȥȟȰȢțȔȠȜǡȢȲȘȧȠȧǻȦȜȩȜȠȜ
ǧȜȩȜȠȜ ȤșȫȔȠȜ  ǤȤȢȗȢȖȢȤȜȬ ´Ǵ ȟȲȕȜȟȔ  Ǵ ȝȢȗȢ
ȟȲȕȜȟȔǶȖǻȡȡșțȡȔȖµª—ȠȤǻǿȣȢșȦȣȤȢȤșȪȜȣǻǿȡȦȔ
ȓȞȜȝȕȧȖȕȜǻȦȢȖȔȤȜȬșȠǻȞȢȩȔȡȢȲǧȔȞȢȗȢǻȘșȔȟȰȡȢȗȢ
ȫȜȦȔȫȔ—ȘǻȖȫȜȡȧ—ǭșȖȫșȡȞȢȡȔțȜȖȔǿ©ȠȢǿȥșȤȪșȠȢȓ
țȢȤșǥȔȲȠǻȝȣȢȞȢȲª ©ǦȟǻȣȜȝªȤȤ— 
ǶȡȞȢȟȜȧȤȢțȠǻȤȞȢȖȧȖȔȡȡǻȟǻȤȜȫȡȢȗȢȥȧȕ·ǿȞȦȔȣȢșțǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȢǿȘȜȡȢ țȟȜȖȔȲȦȰȥȓ ȥȔȞȤȔȟȰȡș șȤȢȦȜȫȡș ȝ
ȕȔȦȰȞǻȖȥȰȞș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ȠȢȟȢȘȢȁ ȘǻȖȫȜȡȜ ©Ƕ ȥȦȔȡȢȠ
ȗȡȧȫȜȠ ǻ ȞȤȔȥȢȲ  ǤȤșȡșȣȢȤȢȫȡȢȠȢȟȢȘȢȲ  ǦȦȔȤǻȁ
Ȣȫǻ ȖșȥșȟȲ  ǙȜȖȟȲȥȓ ǻȡȢȘǻ ȘȜȖȟȲȥȰ  Ƕ ȫȧȘȡȢ ȠȢȖ
ȣșȤșȘȥȖȓȦȢȲǤșȤșȘȦȢȕȢȲȣȢȠȢȟȲȥȰǶȚȔȟȰȠșȡǻ
ȥȦȔȤȢȠȧȥȦȔȡșǧȖȢǿȁǖȢȚȢȁȞȤȔȥȜǙșțȡșȲȘǻȡșȬȥȓ
ǿȥȜ"ª ©ǶȥȦȔȡȢȠȗȡȧȫȜȠǻȞȤȔȥȢȲª ǨȣȢșȠǻ©ǡȔȤ·ȓȡȔ
ȫșȤȡȜȪȓª ȢȘȜȡ ǻț ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ — ȥȟǻȣȜȝ ȞȢȕțȔȤ —
țǻțȡȔǿȦȰȥȓ ȧ ȥȖȢȁȝ ȠȔȟȢ ȡș ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞǻȝ ȟȲȕȢȖǻ ȘȢ
ȘǻȖȫȔȦ©ȟȲȕȟȲȖȔȥǻȘȢȥǻȓȞȘǻȦȢȫȢȞȠȔȦȜª Ȥ 
Ǯș ȢȘȡȔ ǻȣȢȥȦȔȥȰ ȚǻȡȞȜ Ȗ ǭșȖȫșȡȞȔ — ȕȔȕȧȥȓ
ǣȕȤȔț Ȫșȝ ȡș ȦȔȞȜȝ ȣȢȬȜȤșȡȜȝ ȓȞ ȠȔȦȜ ȫȜ ȥșȥȦȤȔ
ȢȘȡȔȞ Ȗǻȡ ȖȜȞȢȡȧǿ ȖȔȚȟȜȖǻ ȨȧȡȞȪǻȁ ǻ ȠȔǿ ȣșȤșȖȔȚȡȢ
ȣȢțȜȦȜȖȡȧ ȞȢȡȢȦȔȪǻȲ ǘșȤȢȁȡȓ ȕȔȟȔȘȜ ©ǧȢȣȢȟȓª țȖșȤ
ȦȔǿȦȰȥȓ ȘȢ ȕȔȕȧȥǻ ȓȞ ȘȢ ȤǻȘȡȢȁ ȟȲȘȜȡȜ ©ǖȔȕȧȥșȡȰȞȢ
ȗȢȟȧȕȢȡȰȞȢ  ǦșȤȪș ȠȢǿ ȡșȡȰȞȢª ȕȔȕȧȥȓȫșȤȡȜȪȓ Ȗ
ȣȢșȠǻ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȢȣǻȞȧǿȦȰȥȓ ȢȥȜȤȢȦǻȟȢȲ ǣȞȥȔȡȢȲ
ǦȔȠȢȦȡǻ ȕȔȕȧȥǻ ȡș ȠȔȲȦȰ țȖ·ȓțȞǻȖ ǻț ȤȢȘȢȠ ȞȢȟȜȬȡǻ
șȠȢȪ ǻȁ ȖȗȔȠȧȖȔȟȜȥȓ ȣȤȜȝȬȟȔ ȠȧȘȤǻȥȦȰ ǫǻ ȥȦȔȤȬǻ
ȚǻȡȞȜ ȖǻȘȔȲȦȰ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ȠȢȚȧȦȰ ȘȢȕȤș ȣȢȤȔȘȜȦȜ
ȘȢȣȢȠȔȗȔȲȦȰ ǻ țȔȞȢȩȔȡȜȠ ȣȔȤȔȠ ǻ țȖșȘșȡȜȠ ȘǻȖȫȔȦȔȠ
ȖȢȤȢȚȔȦȰȫȔȞȟȧȲȦȰțȡȔȲȦȰȥȓȡȔțȪǻȟȲȖȔȡȡǻ ȓȞȥȦȔȤȔ
ǡȔȤǻȧȟȔ Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǗǻȘȰȠȔª  Ǩ ȨǻȡȔȟǻ țȗȔȘȔȡȢȁ ȣȢșȠȜ
ȬȔȤșȘ ȗșȤȢȁȡȓȞȢȟȜȥȰȣȢȞȤȜȦȞȔȡȔȖȫȜȟȔȥȓȟǻȞȧ
ȖȔȦȜȘȢȣȢȠȔȗȔȟȔȖȥǻȠǻȦșȣșȤ©ȖȥșțȔȕȧȟȔ—ǜȟșǿǻ
ȡșțȟșǿ  Ǘȥǻȩ ȣȤȢȥȦȜȟȔ Ȗȥǻȩ ȟȲȕȜȟȔ  Ƕ ȠȢȖ ȡȔȘ țșȠ
ȟșȲǦȖȓȦȜȠȔȡȗșȟȢȠȖȜȦȔȟȔª ȤȤ— ǕȣȤȢȦș
©ȟȲȘȜª ȁȁ ȡș ȣȤȜȝȡȓȟȜ — ©ȖȥșȦȔȞȜ ȣȢȞȤȜȦȞȢȲ  Ƕ
ȖǻȘȰȠȢȲțȖȔȟȜª ȤȤ— 
ǢȔ ȢȞȤșȠȧ ȤȢțȠȢȖȧ țȔȥȟȧȗȢȖȧǿ ȟǻȤȜȞȔ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȣșȤǻȢȘȧ țȔȥȟȔȡȡȓ țȢȞȤ ȦȔ ȭȢ ȁȁ ǡ ǥȜȟȰȥȰȞȜȝ ȡȔ
țȖȔȖ ©ȚǻȡȢȫȢȲª ǶȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȦȖȢȤȜ ȡȔȣȜȥȔȡǻ ȖǻȘ
ǻȠșȡǻ ȚǻȡȞȜ ț ȡȔȤȢȘȧ Ȗ ȢȕȤȔțȔȩ ȪȜȩ ȚǻȡȢȞ ȧȦǻȟșȡȢ
Ȫǻȟȧ ȗȔȠȧ ȣȢȫȧȦȦǻȖ ǻ ȤȢțȠȔȁȦȜȩ ȩȔȤȔȞȦșȤǻȖ ©«ȥȦȔ
Ȥǻ ȝ ȠȢȟȢȘǻ ȚǻȡȞȜ ȘǻȖȫȔȦȔ ȖȘȢȖȜ ȣȢȞȤȜȦȞȜ ȥȜȤȢȦȜ
ȕǻȘȡǻ ȝ ȕȔȗȔȦǻ ȥȧȠȡǻ ǻ ȖǻȘȫȔȝȘȧȬȡȢ Ȗșȥșȟǻª ǶȖȔ
ȞǻȡǳǣǦ ǤșȤșȘȫȜȦȔȫșȠȤȢțȞȤȜȖȔȲȦȰȥȓȤǻțȡǻ
Ȕȟș țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȡșȭȔȥȟȜȖǻ ȘȢȟǻ ȥșȟȓȡȢȞ ȞȢȦȤǻ ȡȔȝ
ȫȔȥȦǻȬș ȗȢȖȢȤȓȦȰ ȖǻȘ ȥȖȢȗȢ ǻȠșȡǻ ©ǣȝ ȢȘȡȔ ȓ ȢȘȡȔª
©ǣȝ ȥȦȤǻȫșȫȞȔ ȘȢ ȥȦȤǻȫșȫȞȜª ©ǣȝ ȣǻȬȟȔ ȓ ȧ ȓȤ țȔ

ȖȢȘȢȲª ǻȡȢȘǻȘȤȔȠȥȲȚșȦȡǻȞȢȟǻțǻȁȖȜȞȟȔȘȔǿȟǻȤȜȫȡȜȝ
ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔȖȦȢȤ ©ǤȢ ȧȟȜȪǻ ȖǻȦșȤ Ȗǻǿª ©ǢȔȖȗȢȤȢȘǻ
ȞȢȟȢ ȕȤȢȘȧª ©ǣȝ ȓ ȥȖȢȗȢ ȫȢȟȢȖǻȞȔª  ǦȣȜȤȔȲȫȜȥȰ
ȡȔ ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȧ ȢȥȡȢȖȧ Ȫǻ ȖǻȤȬǻ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȡșȤǻȘȞȢ
ȖȦǻȟȲȲȦȰǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟǻțȢȖȔȡǻȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ—ȪșȢțȡȔȫȧǿ
ȣȤȢȪșȥ ȢȟǻȦșȤȔȦȧȤșȡȡȓ ȨȢȟȰȞȟȢȤȧ ǧȔȞȔ ȣȢșțǻȓ
ȖǻȘȦȖȢȤȲȲȫȜ ȤȜȥȜ ȚǻȡȢȫȢȁ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ ȘșȠȢȡȥȦȤȧǿ
șȖȢȟȲȪǻȲ ȣǻȥȡǻ Ȗ ȡȔȣȤȓȠǻ ȘȢ ȤȢȠȔȡȥȧ ǘ ǦȜȘȢȤșȡȞȢ
ȢȞȤșȥȟȜȟȔ ȞǻȟȰȞȔ ȢȥȡȢȖȡȜȩ ȚȔȡȤȢȖȜȩ ȗȤȧȣ ©ȚǻȡȢȫȢȁª
ȟǻȤȜȞȜǭșȖȫșȡȞȔȖȧȟȜȫȡǻȘǻȖȢȫǻȣǻȥȡǻȣǻȥȡǻȣȤȢȚȜȦ
Ȧȓ ȓȞș ȡș ȥȞȟȔȟȢȥȓ ȫșȤșț ȤǻȘȡȜȩ ȘǻȖȢȫǻ ȗȢȟȢȥǻȡȡȓ
ȡȔȘ ȡșȕǻȚȫȜȞȢȠ ȞȢȟȜȥȞȢȖǻ ȚȔȤȦǻȖȟȜȖǻ ȣǻȥȡǻ ȘȜȖ
ǦȜȘȢȤșȡȞȢ ǘ Ǧ —  ǥȜȟȰȥȰȞȜȝ ȦȖșȤȘȜȖ ȭȢ
ȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ȖșȥȰ ȢȦȢȝ ȝȢȗȢ ȚǻȡȢȫȜȝ ȪȜȞȟ ȥȦȢȁȦȰ ȧ
ȓȞȡȔȝȦǻȥȡǻȬȢȠȧ țȖ·ȓțȞȧ ț ȠȤǻǿȲ ȣȤȢ ȢȥȢȕȜȥȦș ȭȔȥȦȓ
ȣȤȢ ȢȘȤȧȚșȡȡȓ ȣȤȢ ȤȢȘȜȡȧª ǥȜȟȰȥȰȞȜȝ ǡ Ǧ  
ǥȢțȣȢȖǻȘȰȖǻȘǻȠșȡǻȚǻȡȞȜȥȖǻȘȫȜȦȰȦȔȞȢȚȣȤȢȗȟȜȕȜȡȡǻ
ȨșȠǻȡȡǻȥȦȤȧȞȦȧȤȜȥȔȠȢȢȦȢȦȢȚȡșȡȡȓȞȢȦȤǻǭșȖȫșȡȞȢ
țȔȣȢțȜȫȔȖ ǻț ȨȢȟȰȞȟȢȤȧ ǻ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȖ ȓȞ ȠȔȥȞȜ ȝ
ȤȢȟǻ ȧ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡǻ ȖȟȔȥȡȢȁ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȁ ȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁ
Ƕț ȣȢȗȟȓȘȧ ȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȢȗȢ ȦȔȞȔ ȚǻȡȢȫȔ ȤȢȟȰȢȖȔ
ȥȔȠȢǻȘșȡȦȜȨǻȞȔȪǻȓ ȖȞȔțȧǿ ȡȔ ȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ȨșȠǻȡȡȢȗȢ
ȞȢȠȣȟșȞȥȧȖȣȥȜȩǻȪǻȦȔȩȧȘȢȚȧȓȖǻȠȜȦȪȓ
ǭșȖȫșȡȞǻȖǻȘșȔȟȚǻȡȞȜǩȤȔȡȞȢȢȞȤșȥȟȜȖȓȞȧȦǻȟșȡȡȓ
©ȟȲȘȥȰȞȢȥȦǻªȓȞȦȔȞȢȁ©ǛșȤȦȖȧȖȔȡȡȓȖȟȔȥȡȢȁȟȲȘȥȰȞȢȁ
ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȥȦǻ țȔ ȥȣȤȔȖȧ ȠȜȟȢȥșȤȘȓ ȡșȩȦȧȖȔȡȡȓ
ȖȟȔȥȡȜȠȜȥȦȤȔȚȘȔȡȡȓȠȜțȔȕȧȦȦȓȖȟȔȥȡȢȗȢȕșțȣȤȔȖ·ȓǻ
ȣȢȥȖȓȦȔȖȥǻȩȥȜȟȡȔȥȟȧȚȕȧǿȘȜȡǻȝȖȜȥȢȞǻȝǻȕȟȔȗȢȤȢȘȡǻȝ
ǻȘșȁȘȢȕȤȔțȔȗȔȟȧǻȖȥǻǿȁȟȲȘȥȰȞȢȥȦǻ—ȢȥȰǻȘșȔȟȚǻȡȞȜ
ȓȞȜȝțȔȟȜȬȜȖȡȔȠǭșȖȫșȡȞȢȓȞȥȖȢȲȡȔȝȘȢȤȢȚȫȧȥȣȔȘ
ȭȜȡȧª ǩȤȔȡȞȢ ǧ  Ǧ   ǫǻ ǻȘșȁ ȘȧȚș ȖȜȤȔțȡȢ
ȖȜȓȖȡșȡȢ ȧ ȣȤȢțǻ ǭșȖȫșȡȞȔ Șș ȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓ ȣȤȢ ȤȢȟȰ
ȚǻȡȞȜ ȚǻȡȢȫǻ ȣȢȥȦȔȦǻ ȣȤȢȘȢȖȚȧȲȦȰ ȖǻȘȢȠǻ ȦșȠȜ ȝ
ȞȢȟǻțǻȁ ȝȢȗȢ ȣȢșțǻȁ Ȕȟș ȖȢȘȡȢȫȔȥ Ȫǻ ȤȢțȠȜȥȟȜ ǻȥȦȢȦȡȢ
ȘȜȖșȤȥȜȨǻȞȧȲȦȰȥȓǗǻȘȠǻȡȡǻȥȦȰȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓțȡȔȫȡȢȲ
ȠǻȤȢȲȦȜȠȭȢȖȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȢȣșȤșȘȧȥǻȠȤȢȠȔȡȦȜȞȔ
ȝȢȗȢȣȤȢțȔȖȕȔȗȔȦȰȢȩȥȖȢȁȩȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȩȡȔȕȟȜȚȔǿȦȰȥȓ
ȘȢ ȣȤȢȥȖǻȦȡȜȪȰȞȢȗȢ ȤșȔȟǻțȠȧ ǜ·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȡȢȖȜȝ Ȣȕ
ȤȔț ȚǻȡȞȜ — ȥȖǻȦȥȰȞȔ ȘȔȠȔ ȖȜȥȟȢȖȟȲǿȦȰȥȓ ȞȤȜȦ
ȡȔȥȦȔȖȟșȡȡȓȘȢ ȕǻȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢǻȡȦȧ ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ ©ǡȧ
țȯȞȔȡȦª  ȖȜȠȔȟȰȢȖȧǿȦȰȥȓ ǻȘșȔȟǻțȢȖȔȡȜȝ ȚǻȡȢȫȜȝ ȦȜȣ
ȩȧȦȢȤȓȡȞȔțșȠȟȓȫȞȔ — ȢȥȖǻȫșȡȔ ȣȤȜȤȢȘȡȔ ȠȔȟȢ
ȤȢȥǻȓȡȞȔ ©ǟȔȣȜȦȔȡȬȔª 
Ǩ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȩȢȘȜȦȰ ȖǻȘ ǻȘșȔȟǻțȔȪǻȁ ȣȢ
ȞȤȜȦȞȜǻțȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȧȡȜȞȔǿȘȢȞȟȔȘȡȢȗȢțȢȕȤȔȚșȡȡȓȁȁ
ȩȔȤȔȞȦșȤȧȁȁȡșȘȢȟǻȦȔțȢȥșȤșȘȚȧǿȦȰȥȓȡȔȖȜȩȢȖȡǻȝȔ
ȡșȡȔȤșȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȝȠǻȥǻȁȠȔȦșȤǻǢȢȖȜȠȦȢȣȢȥȢȠȓȞȜȝ
ȪǻȞȔȖȜȦȰȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔǻȖȜțȡȔȫȔǿțȠǻȥȦȢȕȤȔțȧȚǻȡȞȜȖ
ȣȢȖǻȥȦȓȩȥȦȔǿȞȧȟȰȦȧȤȡȜȝșȦȢȥ—ȢȥȖǻȦȔǻȗȤȔȠȢȦȡǻȥȦȰ
Ȕ ȡș ȖȦȤȔȦȔ ȘǻȖȫȜȡȢȲ ȪȡȢȦȜ ǻ ȦȤȔȗǻțȠ ȘȢȟǻ ȠȔȦșȤǻ
ȣȢȞȤȜȦȞȜ ǘșȤȢȁȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȤȢțȜ — ȣșȤșȘȧȥǻȠ
ȚǻȡȞȜ ȓȞǻ ȫȜȦȔȲȦȰ ǗȔȤȦȢ țȔȧȖȔȚȜȦȜ ȥȖȢǿȤǻȘȡȧ Ȥș

ǛǶǢǟǕ

ȖȢȟȲȪǻȝȡǻȥȦȰȣȢȓȖȜȢȥȖǻȫșȡȢȁȚǻȡȞȜȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖ
ȫșȡȞȔ ǤșȤșȖȔȚȡȔ ȕǻȟȰȬǻȥȦȰ ȗșȤȢȁȡȰ ȣȤȢ ȓȞȜȩ ȗȢȖȢ
ȤȜȦȰȥȓțȥȜȠȣȔȦǻǿȲȧȣȢȖǻȥȦȓȩȔȕȢȠȔȲȦȰȢȥȖǻȦȧȔȕȢ
ȖȫȔȦȰȥȓȗȤȔȠȢȦȜȝȫȜȦȔȲȦȰȞȡȜȚȞȜǬȜȦȔȲȦȰǟȔȦȤȧȥȓ
©ǟȡȓȗȜȡȓª  ǗȔȤȢȫȞȔ ©ǟȔȣȜȦȔȡȬȔª  ȡȔȖȫȔǿȦȰȥȓ
ȫȜȦȔȦȜǤȔȬȔ ©ǪȧȘȢȚȡȜȞª ǤȔȡȡȔǡȔȗȘȔȟșȡȔȡȔȖȫȔǿ
ȗȤȔȠȢȦȜȥȜȤȢȦȧȟȔȞșȓǻȢȕǻȪȓǿȣȤȢȥȖǻȦȜȦȜǻȝȢȗȢȠȔȝ
ȕȧȦȡȲȘȤȧȚȜȡȧ—ȘǻȖȫȜȡȧȞȤǻȣȔȫȞȧ ©ǗȔȤȡȔȞª 
ǙȢȬȞȧȟȰȡȔȞȤȜȦȜȞȔȡșȢȥȖǻȫșȡȜȩȞȤȔȥȧȡȰǻțȖȜȭȢȗȢ
ȥȖǻȦȧ — ȣȢȥȦǻȝȡȜȝ ȟșȝȦȠȢȦȜȖ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȤȢțȜ
©«ȫșȠ ȚșȡȭȜȡȔ ȞȤȔȥȜȖșș ȦșȠ ȕȢȟșș ȣȢȩȢȚȔ ȢȡȔ ȡȔ
ȘȖȜȚȧȭȧȲȥȓ ȣȤșȞȤȔȥȡȧȲ ȡȢ ȕșțȘȧȬȡȧȲ ȞȧȞȟȧª 
  Ǩ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǤȤȢȗȧȟȞȔ ȥ ȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ Ȝ ȡș ȕșț
ȠȢȤȔȟȜª ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ ȘȢȞȟȔȘȡȢ ȢȣȜȥȧǿ ȖǻȘȤȔțȧ ȥȖȢǿȁ
ȞȧțȜȡȜ ȘȢ ȘȤȧȞȢȖȔȡȢȗȢ ȥȟȢȖȔ ©ǟȡȜȗȜ ȢȡȔ ȣȤȢȥȦȢ
ȡșȡȔȖȜȘȜȦȜșȥȟȜȕȯȕȯȟȔȞȔȞȢȝȡȜȕȧȘȰȠȔȤȞȗȤȔȨȜȡșȝ
ȖȢȖȤșȠșȡȔǘȧȦșȡȕșȤȗȔȦȢȡșțȔȘȧȠȔȟȔȥȰȕȯȖȢțȖșȥȦȜ
țȡȔȠșȡȜȦȢȗȢȦȜȣȢȗȤȔȨȔȡȔȞȢȥȦșȤª  
ǣȦȚș ȣȢțȜȦȜȖȡȢȲ ȓȞǻȥȦȲ ȚǻȡȞȜȘǻȖȫȜȡȜ ȥȦȔǿ Ȣȥ
ȖǻȫșȡǻȥȦȰ ǻȡȦșȤșȥ ȘȢ ȫȜȦȔȡȡȓ ǗȢȘȡȢȫȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣșȤșȗȟȓȘȔǿ ȝ ȦȢȣȢȥ ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖȔ ȤȢțȠșȚȢȖȧȲȫȜ Ȗ
ȠȔȦșȤȜȡȥȦȖǻȕǻȢȟȢȗǻȫȡȧȨȧȡȞȪǻȲǻȞȧȟȰȦȧȤȡȢȖȜȩȢȖȡȧ
ȤȢȟȰ Ǩ ȣȢȖǻȥȦȓȩ Ȫș ȖȔȚȟȜȖǻ ȦșțȜ ȓȞȜȠȜ ȢțȡȔȫșȡȢ
ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡǻ ȢȤǻǿȡȦȜȤȜ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔ ǫǻȟȞȢȖȜȦȢ ȘȜȥ
ȞȤșȘȜȦȧǿȦȰȥȓǻȡȥȦȜȦȧȪǻȓȕǻȢȟȢȗǻȫȡȢȁȠȔȦșȤǻȡȔȣȤȜȞȟȔȘǻ
ȥȖǻȦȥȰȞȜȩȞȤȔȥȧȡȰȧȣȢȖǻȥȦȓȩ©ǟȡȓȗȜȡȓª©ǡȧțȯȞȔȡȦª
©ǪȧȘȢȚȡȜȞªǦȖǻȦȥȰȞȔȞȤȔȥȧȡȓ©ȞȢȡȨȧțȜȦȥȓȞȢȗȘȔșș
ȞȦȢȥȣȤȢȥȜȦȢțȘȢȤȢȖȰȜșșȘșȦșȝǙȟȓȡșșȱȦȢȖȥșȤȔȖȡȢ
ȫȦȢȥȞȔțȔȦȰ´ǟȔȞȖȯ«!ȣȢȘȧȤȡșȟȜµª  ǣȘȡȔ
ț ȦȔȞȜȩ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ ǦȢȨǻȓ ǦȔȠǻȝȟǻȖȡȔ ȢȩȢȫș ȖǻȘȘȔǿ
ȥȖȢȁȩȘǻȦșȝȡȔȖȜȩȢȖȔȡȡȓȖȤȢȘȜȡȧȟǻȞȔȤȓȨșȤȠșȤȔȕȢ
ȤșțȲȠȧǿ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ ©țȘșȥȰ ȥșȤȘȪș ȠȔȦșȤȜ ȥȣȤȓȦȔȡȢ
ȣȢȘȥșȕȓȟȲȕȜșȠȥȖșȦȥȞȢȝȞȤȔȥȔȖȜȪȯª ©ǡȧțȯȞȔȡȦª
 ǤȢȘǻȕȡȢțȢȕȤȔȚșȡȢȖȣȢȖǻȥȦǻ©ǗȔȤȡȔȞªǻȗȤȔȨȜȡȲ
©«ȚșȡȭȜȡȔ ȥȖșȦȥȞȔȓ ȜțȕȔȟȢȖȔȡȡȔȓ ȣȤșȚȡȜȠȜ ȧȥȣș
ȩȔȠȜ ȡȔ ȣȢȣȤȜȭș ȥȖșȦȥȞȢȝ ȚȜțȡȜ ȟȲȕȜȟȔ ȧ ȥșȕȓ
ȕȔȡȞșȦȯ ȗȘș ȤȔțȧȠșșȦȥȓ ȣșȤȖșȡȥȦȖȢȖȔȟȔ ȠșȚȘȧ
ȣȤȢȖȜȡȪȜȔȟȞȔȠȜ ȫȜȦȔȟȔ ȜȦȔȟȜȓȡȥȞȜș Ȝ ȨȤȔȡȪȧțȥȞȜș
ȡȢȖșȟȟȯ Ȝ ȕȢȟȰȬș ȡȜȫșȗȢ ȡș ȘșȟȔȟȔª  — 
ǛǻȡȞȔ ȞȢȦȤȔ ȡșȩȦȧǿ ȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȜȠȜ ȢȕȢȖ·ȓțȞȔȠȜ
ȖǻȘȘȔȲȫȜȣșȤșȖȔȗȧȨȟǻȤȦȧȖȔȡȡȲȖȜȞȟȜȞȔǿȖȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ
ȥȣȟșȥȞ ȢȕȧȤșȡȡȓ ©ǜȔȫșȠ ȢȡȜ ȘșȦșȝ ȤȢȘȓȦ ȱȦȜ ȔȠ
ȨȜȕȜȜ ȱȦȜ ȕșțȘȧȬȡȯș ȔȖȦȢȠȔȦȯ" «! ȱȦȜ ȠșȤȦȖȯș
ȞȤȔȥȔȖȜȪȯ"ª — ©ǤȤȢȗȧȟȞȔ ȥ ȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ Ȝ ȡș
ȕșț ȠȢȤȔȟȜª    ǻ ȖȜȥȡȢȖȢȞ ȣȤȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȪǻȟȢȁ
©ȣȢȤȢȘȯ ȩȢȤȢȬșȡȰȞȜȩ ȞȧȞȢȟª    Ǖ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ
©ǟȡȓȗȜȡȓª ȦȔȞȜȩ ȚǻȡȢȞ ȢȥȧȘȚȧǿ ȣȤȢȥȦȔ ȡȔȝȠȜȫȞȔ ǻ
ȤȢțȣȢȖǻȘȔǿ ȣȤȢ ȡșȭȔȥȟȜȖȧ ȘȢȟȲ ȘǻȖȫȜȡȜ ȓȞȧ ȠȔȦȜ
ȡș ȖǻȘȘȔȟȔ țȔ ©ȩȧȦȢȤȓȡȯȡȔ țȔ ȗȤșȫȞȢȥȜȓª    ǻ
ȥȜȟȢȠǻȪȰȢȘȤȧȚȜȟȔțȔȠȢȤȔȟȰȡȢȲȟȲȘȜȡȢȲȔȟșȞȡȓțșȠ
©ǕȖȥșȠȔȦȰǗȥșȠȧȖȥșȠȧȣȤȜȫȜȡȢȲȢȘȡȔȤȢȘȡȔȓȠȔȦȰ
țȔȩȢȦșȟȢȥȓ șȝ ȖȜȘȜȬȰ ȟȜ ȥȖȢȲ șȘȜȡȥȦȖșȡȡȧȲ ȘȢȫȰ
ȧȖȜȘșȦȰ ȞȡȓȗȜȡșȲª    ǢșȢȥȖǻȫșȡȔ ȘșȥȣȢȦȜȫȡȔ
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ȠȔȦȜ Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǢșȥȫȔȥȦȡȯȝª țȡȧȭȔǿȦȰȥȓ ț ȡșȤǻȘȡȜȩ
ȘǻȦșȝ ȡșȖȠǻȟȜȠ ȖȜȩȢȖȔȡȡȓȠ țȔȡȔȣȔȭȔǿ ȤǻȘȡȢȗȢ ȥȜȡȔ ǻ
țȤșȬȦȢȲȖǻȘȘȔǿȖȥȢȟȘȔȦȜ—©țȔȡșȧȖȔȚșȡȜșȞȠȔȦșȤȜª
 
Ǩ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǪȧȘȢȚȡȜȞª ȖȜȞȟȔȘșȡȢ ȪǻȟȜȝ ȦȤȔȞȦȔȦ
ȣȤȢȦȜȥȖǻȦȥȰȞȜȩȞȤȔȥȧȡȰǥȢțȣȢȖǻȘȔȫ ȣȤȢȦȢȦȜȣȢȠȣȢ
ȥȟȧȚȜȖ ȩȧȘȢȚȡȜȞ Ƕ ǦȢȬșȡȞȢ  ȤȢțȖȜȖȔǿ ȘȧȠȞȧ ȣȤȢ
ȡșȕșțȣșȞȧ ȢȘȤȧȚșȡȡȓ ț ȖȤȢȘȟȜȖȢȲ ȚǻȡȞȢȲ Șȟȓ ȦȖȢȤ
ȫȜȩ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦșȝ Ƕ ȩȢȫȔ ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ ȞȤȔȥȧȡǻ țȔ
ȧȖȔȚȧǿ Ȗǻȡ ȘȔȡș ȖǻȘ ǖȢȗȔ ǻ ȣȢȟȓȗȔǿ Ȗ ȦȢȠȧ ȭȢȕ ȘȔ
ȤȧȖȔȦȜȤȔȘǻȥȦȰȥșȤșȘȚȜȦșȝȥȰȞȜȩȥȟǻțǻȠȧȞȔȟș©ȣȤȜ
ȖȜȟșȗȜȤȢȖȔȡȡȔȓ ȞȤȔȥȔȖȜȪȔ ȡȜȫșȠ ȡș ȠȢȚșȦ ȕȯȦȰ
ȞȤȢȠș ȞȤȔȥȔȖȜȪȯ ǢȜ ȟȲȕȓȭșȝ ȞȤȢȦȞȢȲ ȚșȡȢȲ ȡȜ
ȘȢȕȤȢȝ ȡșȚȡȢȝ ȠȔȦșȤȰȲ ȡȜ ȘȔȚș ȣȟȔȠșȡȡȢȝ ȟȲ
ȕȢȖȡȜȪșȝǣȡȔȘșȤșȖȓȡȡȔȓȞȤȔȥȔȖȜȪȔȜȡȜȫșȗȢȕȢȟȰȬșª
   ǧȔȞȔ ȢȪǻȡȞȔ ȘȔǿȦȰȥȓ ȖȜȡȓȦȞȢȖȢ ț ȣȢțȜȪǻȁ
ȫȢȟȢȖǻȞȔ ȓȞȜȝ ȕȔȫȜȦȰ ȧ ȚǻȡȪǻ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȣȤșȞȤȔȥȡȜȝ
ȩȢȫȔ ȝ ȡșȢȕȤȢȕȟșȡȜȝ ȖȜȦȖǻȤ ȣȤȜȤȢȘȜ Ȕ ȦȔȞȢȚ Ȣȕ·ǿȞȦ
țȔȘȢȖȢȟșȡȡȓ ©ǤȤȔȖȘȔ Ƞȯ șȝ ȦȢȟȰȞȢ ȡȔȠșȞȡȧȟȜ ȡȢ
ȢȡȔ ȦȔȞ ȱȦȢ ȕȯȥȦȤȢ ȥȠșȞȡȧȟȔ ȦȔȞ ȗȟȧȕȢȞȢ ȣȢȡȓȟȔ Ȝ
ȣȢȫȧȖȥȦȖȢȖȔȟȔ ȱȦȧ ȕȧȘȧȭȧȲ ȥȜȟȧ ȫȦȢ ȥ ȦȢȗȢ Țș ȤȢ
ȞȢȖȢȗȢȘȡȓȥȘșȟȔȟȔȥȓȡșȖȜȡȡȢȝȞȢȞșȦȞȢȝȜȘȢȠȢȗȜȟȰȡȢȝ
ȣȢȞȟȢȡȡȜȪșȝȥȢȕȥȦȖșȡȡȢȝȞȤȔȥȢȦȯ«!ǚșȡșȠȢȚșȦ
ȣșȤșȠșȡȜȦȰȡȜȞȔȞȢșȖȢȥȣȜȦȔȡȜșȖȠȜȤșª ǧȔȠȥȔȠȢ —
ȧțȔȗȔȟȰȡȲǿ ȘȜȘȔȞȦȜȞȩȧȘȢȚȡȜȞ ǟȤȔȥȧȡȓ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢ
ȢȦȢȦȢȚȡȲǿȦȰȥȓ ț ȣȤșȞȤȔȥȡȢȲ ȟȓȟȰȞȢȲ ȥȦȔȦȧǿȲ ȧȦ
ȖșȤȘȚȧǿȦȰȥȓȭȢȖȢȡȔȡșȠȢȚșȕȧȦȜȡșȟȜȬșȘȢȕȤȢȲ
ȠȔȦǻȤ·Ȳ Ȕ ȝ ȚǻȡȞȢȲ ȓȞ ȦȔȞȢȲ ȢȥȞǻȟȰȞȜ ȣǻȘȥȧȠȢȖȧǿ
ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ ȡȔȝȞȤȔȭȔ ȚǻȡȞȔ — ©ȢȕȯȞȡȢȖșȡȡȔȓ Țșȡ
ȭȜȡȔªǢȔȥȦȧȣȡȔȥȦȔȘǻȓȤȢțȖǻȡȫȧȖȔȡȡȓȞȤȔȥȧȡǻ—ȦșțȔ
ȣȤȢ Ȧș ȭȢ ȞȤȔȥȧȡȓ ȡǻȞȢȟȜ ȡș ȠȢȚș ȕȧȦȜ ȤȢțȧȠȡȢȲ
ȢȥȖǻȫșȡȢȲ—ȖȢȡȔȡșȫȜȦȔǿȞȡȜȚȢȞȡȔȦȢȠǻȥȦȰȟȲȕȜȦȰ
ȗȤȔȦȜȖȞȔȤȦȜȁȁȢȥȖǻȫșȡǻȥȦȰȣȢȖșȤȩȢȖȔȪșȟȜȬșȠȔȥȞȔ
ǜȤșȬȦȢȲȤșȪșȣȦȣȢȟȓȗȔǿȧȦȢȠȧȭȢȕȔȦȰȞȜ ǻȠȔȦșȤǻ
ȣșȤșȘȧȥǻȠ  ȣȢȖȜȡȡǻ ȡȔȖȫȔȦȜ țȠȔȟșȫȞȧ ȘǻȖȫȔȦ ȗȤȔȠȢȦȜ
ȦȔȣȤȜȖȫȔȦȜȘȢȞȡȜȚȢȞ
ǪȢȫȔȝȡșȕșțǻȤȢȡǻȁȪșȝȦȤȔȞȦȔȦȢȘȡȔȞȖǻȘȢȕȤȔȚȔǿ
ȘȢȠǻȡȔȡȦȡȧȣȢțȜȪǻȲȫȢȟȢȖǻȞǻȖȧǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȣȢȖǻȥȦȓȩ
ǧȔȞȔȗșȡȘșȤȡȔȞȢȡȪșȣȪǻȓǿȖȜȤȔțȡȢȣȔȦșȤȡȔȟǻȥȦȥȰȞȢȲ
ǦȔȠșȫȢȟȢȖǻȞȞȤȜȦȜȞȧǿȚǻȡȞȧȞȤȔȥȧȡȲȢȪǻȡȲǿȠȢȘș
ȟȲǿȁȁȡȔȥȖǻȝȥȠȔȞǘșȤȢȝȩȧȘȢȚȡȜȞȧȡȔțȖȔȡǻȝȣȢȖǻȥȦǻ
ȡȔȠȔȗȔǿȦȰȥȓ ȡȔȖȫȜȦȜ ǤȔȬȧ ȗȤȔȠȢȦȜ ǻ țǻțȡȔǿȦȰȥȓ ©Ǩ
Ƞșȡȓ ȘȔȚș ȤȢȘȜȟȔȥȓ ȠȯȥȟȰ șȥȟȜ ȢȡȔ ȘșȝȥȦȖȜȦșȟȰȡȢ
ȕșțȗȤȔȠȢȦȡȔ ȖȯȧȫȜȦȰșșȣȢȞȤȔȝȡșȝȠșȤșȫȜȦȔȦȰª 
— ǗǻȡȤșȔȟǻțȧǿȥȖǻȝȡȔȠǻȤǻȞȢȠșȡȦȧǿ©ǡșȡȓ
ȢȡȔȦșȣșȤȰțȔȡȜȠȔșȦȞȔȞȕȧȘȦȢȫȦȢȦȢȕȟȜțȞȢșȤȢȘȡȢș
ǴȡȔȡșșȗȤȔȠȢȦȡȧȲȦșȣșȤȰȥȠȢȦȤȲȞȔȞȩȧȘȢȚȡȜȞȡȔ
ȥȖȢȲȡșȢȞȢȡȫșȡȡȧȲȞȔȤȦȜȡȧª  ǧȢȕȦȢȘǻȖȫȜȡȔ
Ȗ Ȫǻȝ ȥȜȦȧȔȪǻȁ ȥȣȤȜȝȠȔǿȦȰȥȓ ȓȞ ȣȤȜȤȢȘȡȜȝ Ȣȕ·ǿȞȦ
ȣșȤșȦȖȢȤșȡȜȝȫȢȟȢȖǻȞȢȠȡȔȔȤȦșȨȔȞȦǜȤșȬȦȢȲȡȔȗȢ
ȟȢȬȧǿȦȰȥȓȖȣȢȖǻȥȦǻȚȢȘȡșȖȜȩȢȖȔȡȡȓȡșȠȢȚșțȠǻȡȜȦȜ
ȚǻȡȢȫȧ ȣȤȜȤȢȘȧ ǢșȕșțȣșȞȧ ȭȢ ȁȁ ȡșȥș ȗȔȤȡȔ ȚǻȡȞȔ
ǻȟȲȥȦȤȧǿǻȥȲȚșȦȣȢȖǻȥȦǻȘșțȢȕȤȔȚșȡȢȓȞȩȧȘȢȚȡȜȞ
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țȟȲȕȢȖǻȝȠȜȟȢȥșȤȘȓȢȘȤȧȚȧǿȦȰȥȓțǤȔȬșȲȖȔȗǻȦȡȢȲ
ȖǻȘǻȡȫȢȟȢȖǻȞȔǻȦȜȠțȔȡȔȣȔȭȔǿȥȖǻȝȦȔȟȔȡȦ
Ǩ ȣȔȦșȤȡȔȟǻȥȦȥȰȞǻȝ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ȤȢțȗȢȤȡȧȦǻȝ ȧ ȣȢ
ȖǻȥȦȓȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȠǻȦȡȜȠ ǿ ȠȢȦȜȖ ȡșȣȜȥȰȠșȡȡȢȁ
ȚǻȡȞȜ ǤșȤȥȢȡȔȚ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǟȔȣȜȦȔȡȬȔª ȣȢȠǻȭȜȞ ǗǻȞ
ȦȢȤ ǣȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȜȫ ȝȢȗȢ ȣȤȢȦȢȣȜȣ — ȣȢșȦ Ǘ ǜȔ
ȕǻȟȔ  ȢȞȤșȥȟȲȲȫȜ ȧȦȢȣǻȲ ȭȔȥȟȜȖȢȗȢ ȩȧȦǻȤȥȰȞȢȗȢ
ȚȜȦȦȓȘȢȩȢȘȜȦȰȖȜȥȡȢȖȞȧ©«ȗȤȔȠȢȦȡȢȥȦȰȢȥȢȕșȡȡȢ
Ȗ ȚșȡȭȜȡȔȩ ȢȥȢȕșȡȡȢ ȖȤșȘȜȦ ȕȟȔȗȢȣȢȟȧȫȜȲ ȫșȟȢȖș
ȫșȥȦȖȔªȔȦȢȠȧȖǻȡȧȣșȖȡșȡȜȝȭȢȕȧȘșȪǻȟȞȢȠȭȔȥȟȜ
ȖȜȝțǻȥȖȢǿȲȘȤȧȚȜȡȢȲȦȢȠȧȭȢ©ȢȡȔ—ȡșȗȤȔȠȢȦȡȔª
 
ǟȤȜȦȜȞȔ ȥȖǻȦȥȰȞȜȩ ȞȤȔȥȧȡȰ ǻ ȚǻȡȢȞ ǻț ȖȜȭȜȩ ȥȧ
ȥȣǻȟȰȡȜȩ ȣȤȢȬȔȤȞǻȖ țȔȗȔȟȢȠ ȖǻȘȕȜȖȔǿ ȣȤȢȥȖǻȦȡȜȪȰȞȧ
ȡȔȥȦȔȡȢȖȧ ȥȔȠȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȡȡș ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȢ ȭȢ
ȡș ȧȥȖǻȘȢȠȟȲǿ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻ țȔȕșțȣșȫȧȖȔȦȜ ȖȜȩȢȖȔȡȡȓ
ȝȢȥȖǻȦȧȚǻȡȢȞȠȔȦșȤǻȖȦȜȠȦȢȞȤȔȥȧȡǻȝȥȦȔȲȦȰȕșț
ȘȧȬȡȜȠȜǻȘȢȟȔȠȜȔȠȔȦșȤǻ—ȠȢȡȥȦȤȔȠȜǕȡșȢȥȖǻȫșȡǻ
ȕȔȦȰȞȜ ȝ ȖȜȩȢȖȔȦșȟǻ ȫȔȥȦȢ — ȗȧȖșȤȡȔȡȦȞȜ ȡȓȡȰȞȜ 
ȥȖȢȲȕșțȣȧȦȡǻȥȦȰȣșȤșȘȔȲȦȰȧȥȣȔȘȢȞǧȔȞȔȞȢȡȪșȣȪǻȓ
ȠȔǿ ȞȤǻȠ ȗșȡȘșȤȡȢȗȢ ȦȔȞȢȚ ȥȢȪ ȦȔ ȡȔȪ ȢțȖȧȫșȡȡȓ
Ǩ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ ǭșȖȫșȡȞȢ țȔȡȢȦȢȖȧǿ  ȚȢȖȦ 
ȖȤȔȚșȡȡȓȖǻȘțȧȥȦȤǻȫǻȖǢȜȚȡȰȢȠȧǢȢȖȗȢȤȢȘǻțȘȜȤșȞ
ȦȤȜȥȢȲ ǻȡȦȧ ȬȟȓȩșȦȡȜȩ ȣȔȡȓȡȢȞ ǡ ǙȢȤȢȩȢȖȢȲ Ǘǻȡ
ȖǻȘțȡȔȫȔǿ ȁȁ ȣȤȢȥȦȢȦȧ ȟȲȘȓȡǻȥȦȰ ȗǻȘȡǻȥȦȰ ǻ țȔȖȖȔȚȧǿ
©ǢșȥȠȢȦȤȓ ȡȔ «! ȔȤȜȥȦȢȞȤȔȦȜȫșȥȞȧȲ ȗȡȜȟȧȲ ȣȢ
ȤȢȘȧª ǜȗȔȘȧǿ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȞȡȓȚȡȧ
ǗȔȤȖȔȤȧ ǥǿȣȡǻȡȧ — ©ȠȢșȗȢ ȡșțȔȕȖșȡȡȢȗȢ ȘȤȧȗȔª Ȕ
ȣǻȘȥȧȠȢȖȧǿțȔȣȜȥȖȜȥȡȢȖȞȢȠ©ǣșȥȟȜȕȯȣȢȕȢȟȰȬșȣȢ
ȘȢȕȡȯȩȚșȡȭȜȡȠȔȦșȤșȝȟȔȞșȝȥȞȢȕȢȓȤȥȞȢșȥȢȥȟȢȖȜș
ȧȡȔȥȕȯȥȞȢȤȢȣșȤșȖșȟȢȥȰª
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȢȖǻȥȦǻ ȡȔȣȜȥȔȡȢ Ȗ ȫȔȥ ȞȢȟȜ ȡȔ ȔȤșȡȧ
ȥȢȪǻȣȢȟǻȦȚȜȦȦȓǥȢȥǻȁȖȜȩȢȘȓȦȰȤǻțȡȢȫȜȡȪǻȔȘȖȢȤȓȡ
ȥȰȞȔ ȞȧȟȰȦȧȤȔ țȔțȡȔǿ ȖșȟȜȞȜȩ țȠǻȡ ǡȢȘșȤȡǻțȔȪǻȓ
ȢȩȢȣȟȲǿȖȥǻȣȤȢȬȔȤȞȜȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔȖșȘșȘȢȗșȡȘșȤȡȜȩ
ǻȥȦȔȡȢȖȜȩȤșȨȢȤȠȔȪǻȝȔȞȦȧȔȟǻțȧǿȞȧȟȰȦȧȤȧȦȤșȦȰȢȗȢ
ȥȦȔȡȧ ǩȔȞȦȢȤȢȠ ȥȢȪǻȢȞȧȟȰȦȧȤȡȜȩ țȠǻȡ ǿ ǻ ȚǻȡȢȫȔ
șȠȔȡȥȜȣȔȪǻȓ ǟȤȜȦȜȞȧȲȫȜ ȥȖǻȦȥȰȞȜȩ ȞȤȔȥȧȡȰȠȔȦșȤǻȖ
ȓȞȥȖȢǿȤǻȘȡșȥȧȥȣǻȟȰȡșȓȖȜȭșȢȕȥȦȢȲȲȫȜȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ
ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȚǻȡȞȜ—ȠȔȦșȤǻȘȤȧȚȜȡȜ
ȖȜȩȢȖȔȦșȟȰȞȜȥȖȢȁȩȘǻȦșȝǭșȖȫșȡȞȢȨȔȞȦȜȫȡȢȘȢȟȧȫȔ
ǿȦȰȥȓȘȢȤȢțȤȢȕȞȜȞȢȡȪșȣȪǻȁȠȢȘșȤȡȢȥȦǻȣȤȢȥȖǻȦȡȜȪȰȞȢȁ
ȝșȠȔȡȥȜȣȔȪǻȝȡȢȁȖȢȘȡȢȫȔȥ
ǟȤȜțȔ ȘȖȢȤȓȡȥȰȞȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ Ȗ ȢȥȢȕǻ ȥȖǻȦȥȰȞȜȩ
ȞȤȔȥȧȡȰ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȢȨǻȪșȤǻȖ  ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȡȔ Ȗ ȣȢȖǻȥȦȓȩ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ ȡȔ Ȧȟǻ ȥȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȡȢȖȜȩ
ȡȔȤȢȘȡȜȪȰȞȜȩȪǻȡȡȢȥȦșȝǧȔȞȚǻȡȞȔȠ—ȠȢȤȔȟȰȡȜȠ
ȕȔȡȞȤȧȦȔȠ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȢ ȚǻȡȢȞȖȜȩȢȖȔȦșȟȰȢȞ
țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȓȞȜȩ ȥȓȗȔǿ ȖȜȥȢȞȢȁ ǻȘșȔȟǻțȔȪǻȁ ǢȔȣȤ ȧ
ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǗȔȤȡȔȞª ȥȦȢȥȧȡȞȜ ȗȧȖșȤȡȔȡȦȞȜ ǡȔȗȘȔȟșȡȜ ț
ȞȤǻȣȔȞȢȠǟȜȤȜȟȢȠȣȢȤǻȖȡȲȲȦȰȥȓțȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȜȠȜ Ȗǻȡ
țȗȔȘȧǿ ©ǣȡȔ ȣȢȟȲȕȜȟȔ Ƞșȡȓ ȦȔȞ ȞȔȞ ȦȢȟȰȞȢ ȠȢȚșȦ
ȟȲȕȜȦȰ ȠȔȦȰ ȥȖȢș șȘȜȡȥȦȖșȡȡȢș ȘȜȦȓª —   

ȥșȥȦȤȜȡȥȰȞȜȠȜǗȢȘȡȢȫȔȥȠȢȚȡȔȣȢȠǻȦȜȦȜȝȣǻȘȡșȥșȡȢ
șȤȢȦȜȫȡșȢȕȔȤȖȟșȡȡȓ©«ȞȔȞȥșȥȦȤȔȞȔȞȥȔȠȔȓȡșȚȡȔȓ
ȡșȚȡȔȓȟȲȕȢȖȡȜȪȔȢȡȔȢȕȡȓȟȔȠșȡȓȥȖȢȜȠȜȤȧȞȔȠȜª
ǡȔȗȘȔȟșȡȔ—ȣȢȟȰȞȔȓȞȔȡȔȖȫȔǿǟȜȤȜȟȔȨȤȔȡȪȦȔǻȦȔȟ
ȠȢȖ ȘȢȣȢȠȔȗȔǿ Ȗ ȤǻțȡȜȩ ȥȜȦȧȔȪǻȓȩ ȣȢȥȦȔȫȔǿ ȞȡȜȚȞȜ
©ȣȢȤȓȘȢȫȡȢȗȢ ȥȢȘșȤȚȔȡȜȓª Ȕ ȡș ȓȞǻȥȰ ȤȢȠȔȡȜ ȭȢ
țȔȣȢȖȡȲȖȔȟȜȕǻȕȟǻȢȦșȞȧȗȤȔȨȜȡǻ  
ǴȞȭȢȖȡȔțȖȔȡǻȝȣȢȖǻȥȦǻǻȘșȔȟȰȡȧȚǻȡȞȧȖȜȩȢȖȔȦșȟȰȞȧ
ȢȞȤșȥȟșȡȢȖȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧȘȧȥǻȦȢȥȧȦȢȣȤȢȥȖǻȦȡȜȪȰȞȜȝ
ȤȔȪǻȢȡȔȟǻȥȦȜȫȡȜȝ ȖȔȤǻȔȡȦ ȪȰȢȗȢ ȢȕȤȔțȧ ȣȤșȘȥȦȔȖȟȓǿ
ȣȢȖǻȥȦȰ ©ǡȧțȯȞȔȡȦª Ȗ ȢȥȢȕǻ ǡȔȤ·ȓȡȜ ǴȞȜȠǻȖȡȜ
ȞȢȦȤȔ ȖȜȩȢȖȧǿ ȘȢȡȰȢȞ ȕȔȗȔȦȢȗȢ ȣȢȠǻȭȜȞȔ ǜȤșȬȦȢȲ
ȫȢȟȢȖǻȞ ȦȔȞȢȚ ȠȢȚș ȖȜȞȢȡȧȖȔȦȜ ȨȧȡȞȪǻȁ ȠȔȦșȤǻ ȓȞ
ȡȔȣȤȥȢȟȘȔȦǴȞȜȠǧȧȠȔȡǻțȣȢȖǻȥȦǻ©ǟȔȣȜȦȔȡȬȔªȭȢ
ȣȤȜȩȜȥȦȜȖțȕșțȫșȭșȡȧȢȨǻȪșȤȢȠǗȔȤȢȫȞȧȔțȗȢȘȢȠǻț
ȡșȲȝȢȘȤȧȚȜȖȥȓǫșȝȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȜȝȖȫȜȡȢȞǭșȖȫșȡȞȢ
ȦȤȔȞȦȧǿȓȞȔȞȦȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȁȟȲȕȢȖǻǦǻȠșȝȡȧǻȘȜȟǻȲ
ȞȢȟȜ ǗȔȤȢȫȞȔ ȫȜȦȔǿ ȚȜȦǻǿ ȖșȟȜȞȢȠȧȫșȡȜȪǻ ǗȔȤȖȔȤȜ
Ȕ ǧȧȠȔȡ ȡȓȡȰȫȜȦȰ ȁȁ ȘȢȡȰȞȧ ǣȟșȡȢȫȞȧ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ ǻț
țȔȩȖȔȦȢȠ ȡȔțȜȖȔǿ ©ȜȥȦȜȡȡȢ ȡȤȔȖȥȦȖșȡȡȢȝ ȞȔȤȦȜȡȢȝª
 
ǗȔȗȔȲȫȜȥȰ ȧ ȖȜȕȢȤǻ ȠǻȚ ȣȤȢȥȦȢȲ ȣȜȥȰȠșȡȡȢȲ ǻ
ȣȤȢȥȦȢȲ ȡșȣȜȥȰȠșȡȡȢȲ ȚǻȡȞȢȲ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȤȢ
ȦȔȗȢȡǻȥȦȜ ȖǻȘȘȔȲȦȰ ȣșȤșȖȔȗȧ ȢȥȖǻȫșȡǻȝ ȚǻȡȪǻ ǢȔȝ
ȖȜȭȜȠ ȁȁ ȖȦǻȟșȡȡȓȠ ȧ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȦȔǿ țșȠ
ȟȓȫȞȔ ǦȔȠș Ȗ țȢȕȤȔȚșȡȡǻ țșȠȟȓȫȢȞ ȤȢțȞȤȜȖȔǿȦȰȥȓ
șȦȡȢȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȞȧȟȰȦȧȤȡȜȝǻȘșȔȟǭșȖȫșȡȞȔǜȔȗȔȟȢȠ
ȧȥȦȔȠȜ ȥȖȢȁȩ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫǻȖȣȤȢȦȔȗȢȡǻȥȦǻȖ Ȗǻȡ ȫȔȥȦȢ
ȗȢȖȢȤȜȦȰȣȤȢȡȔȪȖȜȩȢȖȔȡȡȓȠȔȦșȤǻȖȔȘȢȕȤșȖȜȩȢȖȔȡȡȓ
ȚǻȡȞȜ ȕȔȫȜȦȰ Ȗ ȢȥȖǻȫșȡȢȥȦǻ ǪȢȫȔ ȝ ȡș ȕșț ȗȧȠȢȤȧ
ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ ȣȢȖǻȘȢȠȟȓǿ ȣȤȢ ȥȖǻȝ țȔȠȜȥșȟ — ©ȣȤȢșȞȦ
ȠȢȝ Ȣ ȣșȤșȖȢȥȣȜȦȔȡȜȜ ȕȟȔȗȢȖȢȥȣȜȦȔȡȡȯȩ ȤȢȘȜȦșȟșȝª
©ǤȤȢȗȧȟȞȔȥȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠȜȡșȕșțȠȢȤȔȟȜª 
ǢșȤȔțȧȪǻȝȣȢȖǻȥȦǻȝȘșȦȰȥȓȣȤȢȦșȭȢȦȤșȕȔȖǻȘȘȔȦȜ
ȘȢ ȬȞȢȟȜ ȠȔȦșȤǻȖ ȞȢȦȤǻ ȡșȡȔȟșȚȡȢ ȖȜȩȢȖȧȲȦȰ ȥȖȢȲ
ȘȢȡȰȞȧ
ǬȜȥȟșȡȡǻ ȢȕȤȔțȜ țșȠȟȓȫȢȞ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȤȢțǻ
ȤșȣȤșțșȡȦȧȲȦȰ ǻȘșȔȟǻțȢȖȔȡȜȝ țȤȔțȢȞ ȡȢȖȢȁ ȚǻȡȞȜ
ȕȔ ȕǻȟȰȬș — ȪǻȟȜȝ ȞȧȟȰȦȧȤȡȢȖȜȩȢȖȡȜȝ ȡȔȪ ȣȤȢșȞȦ
ǜșȠȟȓȫȞȜ ȫȔȥȦȢ ȝ țȔȟȲȕȞȜ ȣșȤșȩȢȘȓȦȰ ț ȤȢȥ ȠȢȖȜ
ȡȔȧȞȤȢȩȢȫșȖȕȜȤȔȲȦȰȥȓȖȡȔȤȢȘȡȜȝȢȘȓȗǣȥȖǻȫșȡǻ
ȖȢȡȜ ȖȢȟȢȘǻȲȦȰ ǻȡ ȠȢȖȔȠȜ ȫȜȦȔȲȦȰ ȞȡȜȚȞȜ ȖȠǻȲȦȰ
ȢȘȓȗȔȦȜȥȓ țǻ ȥȠȔȞȢȠ ©ȞȔȞ ȡȔȥȦȢȓȭȔȓ ȕȔȤȯȡȓª ǜșȠ
ȟȓȫȞȜ — ȖȣȤȔȖȡǻ ȗȢȥȣȢȘȜȡǻ ȘȢȕȤǻ ȖȜȩȢȖȔȦșȟȰȞȜ ǻ
ȡșțȤǻȘȞȔȖȢȡȜțȔȥȦȧȣȔȲȦȰȫȧȚȜȠȘǻȦȓȠȤǻȘȡȜȩȠȔȦșȤǻȖ
ȞȤȔȥȧȡȰ  Ǩ ȖȟȔȥȡȜȩ ȤȢȘȜȡȔȩ ȖȢȡȜ ǻț ȫȢȟȢȖǻȞȔȠȜ ȡȔ
ȤǻȖȡȜȩ ǫș — ȦȜȣȜ ȠȔȟȢȤȢȥǻȓȡȢȞȩȧȦȢȤȓȡȢȞ ǢȔȣȤ
țȗȔȘȧȖȔȡȔ ǡȔȤ·ȓȡȔ ǴȞȜȠǻȖȡȔ ǻț ȥȟȧȗȔȠȜ ȥȣǻȟȞȧǿȦȰȥȓ
©ȡȔ ȫȜȥȦȢȠ ȠȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȢȠ ȓțȯȞșª ȤȢțȠȢȖȟȓǿ ț
ȗȢȥȦȓȠȜȤȢȥȠȢȖȢȲȔțȗȧȖșȤȡȔȡȦȞȢȲ—ȨȤȔȡȪȧțȰȞȢȲ
ǜȡȔȡȡȓ ȞǻȟȰȞȢȩ ȠȢȖ — ȣȤȜȞȠșȦȡȔ ȤȜȥȔ ȚǻȡȞȜ ȞȢȦȤȔ
ǿ ȣȢțȜȦȜȖȡȜȠ ȣșȤȥȢȡȔȚșȠ ȧ ȣȢȖǻȥȦȓȩ ǫǻȞȔȖȢ ȭȢ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȘȔǿȦȰȥȓ ȘȢ ȠȢȖȡȢȁ ȗȤȜ ǞȢȗȢ ȣȤȢȦȔȗȢȡǻȥȦ
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ȥȞȔțȔȖ ȗȧȖșȤȡȔȡȦȪǻ ǕȘȢȟȰȨǻȡǻ ©ȞȔȞȧȲȦȢ ȟȲȕșțȡȢȥȦȰ
ȣȢȠȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȜª Ȕ ȖȢȡȔ ȣȤȢȪȜȦȧȖȔȟȔ ©ǟȔȦșȤȜȡȢ
ȥșȤȪșȠȢșǠȯȬșȡȰȞȢțȦȢȕȢȲª  ǥǻȫȧȦȢȠȧ
ȭȢȗȧȖșȤȡȔȡȦȞȔțȔȩȢȦǻȟȔȢȥȖȢȁȦȜȤȢȥȠȢȖȧȔǡȔȤ·ȓȡȔ
ǴȞȜȠǻȖȡȔ©ȖȠșȥȦȢȦȢȗȢȫȦȢȕȯȣȢȤȧȥȥȞȜªȡȔȖȫȜȟȔȁȁ
ȗȢȖȢȤȜȦȜ©ȣȢȠȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȜª ǧȔȠȥȔȠȢ 
ǙȢȥȜȦȰȘȢȞȟȔȘȡȢȢȣȜȥȔȡȢțȢȖȡǻȬȡǻȥȦȰțșȠȟȓȫȞȜȡȔ
ȣȤȜȞȟȔȘǻ Ȧǻǿȁ Ț ǡȔȤ·ȓȡȜ ǴȞȜȠǻȖȡȜ ȕȤȲȡșȦȞȔ ȤȢȞǻȖ
ȦȤȜȘȪȓȦȜȣ·ȓȦȜțȖșȟȜȞȜȠȜȖȜȤȔțȡȜȠȜȞȔȤȜȠȜȢȫȜȠȔ
ȥȖǻȚȜȠ ȤȧȠ·ȓȡȪșȠ ȡȔ ȣȢȖȡȜȩ ȭȢȞȔȩ ǻ ȣȤșȞȤȔȥȡȜȠȜ
ȕǻȟȜȠȜțȧȕȔȠȜ ȘȜȖ ǤȢȤȦȤșȦȘȢȣȢȖȡșȡȢȦȔȞȜȠ
ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓȠ ©«Ǘ ȪșȟȢȠ ȢȡȔ ȕȯȟȔ ȡȔȥȦȢȓȭȜȝ ȦȜȣ
ȠȔȟȢȤȢȥȥȜȓȡȞȜ ȘȔȚș ȗȢȟȢȥ șș Ȝ ȢȥȢȕșȡȡȢ ȣȤȢȜ ț
ȡȢȬșȡȜș ȡȔȣȢȠȡȜȟ Ƞȡș ȠȢȲ țșȠȟȓȫȞȧª ǧȔȠ ȥȔȠȢ 
ǕȟșțȢȥȢȕȟȜȖȜȠțȔȠȜȟȧȖȔȡȡȓȠȧȘȔȲȫȜȥȰȘȢșȞȨȤȔțȜȥȧ
ȥȖǻȦȢȖȢȁ ȥȟȔȖȜ ȦȖȢȤǻȖ ǥșȠȕȤȔȡȘȦȔ ǦȞȢȣȔțȔ ǩǻȘǻȓ
țȠȔȟȰȢȖȧǿ ǭșȖȫșȡȞȢ ȚǻȡȢȞ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǟȔȣȜȦȔȡȬȔª
ǢȔȣȤ ȤȢțȟȢȗȜȝ ȣȢȤȦȤșȦ ȲȡȢȁ ǣȟșȡȢȫȞȜ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫ
țȔȖ șȤȬȧǿ țȔȩȢȣȟșȡȜȠ ȖȜȥȡȢȖȞȢȠ ©«ȣșȤșȘȢ ȠȡȢȲ
ȥȜȘșȟȔ ȕȢȗȜȡȓ ȞȤȔȥȢȦȯ Ȝ ȡșȣȢȤȢȫȡȢȥȦȜª    Ǩ
ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǤȤȢȗȧȟȞȔ ȥ ȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ Ȝ ȡș ȕșț ȠȢȤȔȟȜª
ȢȕȤȔțțșȠȟȓȫȞȜȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓǣȟșȡȔǟȧȤȡȔȦȢȖȥȰȞȔ
ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȦȢ ȓȞ ȡșțȤǻȖȡȓȡȡȢ ȖȤȢȘȟȜȖȔ ȣȔȡȡȢȫȞȔ ȦȢ
ȓȞ ȣȤȢȥȦȔ ȥșȟȓȡȞȔ — ©ȖȫșȤȔ — ȣȯȬȡȔȓ ȣȤșȞȤȔȥȡȔȓ
ȡșȖșȥȦȔȕȢȗȔȦȢȗȢȣȔȡȔȔȥșȗȢȘȡȓ—ȞȤșȥȦȰȓȡȞȔȣȢȘȤȧȗȔ
ȥȖȢȜȩȕșȘȡȯȩȣȢȘȤȧȗª  ǣȕȤȔțțșȠȟȓȫȞȜȡȔȕȧȖȔǿ
țȡȔȫȧȭȢȥȦǻȡȔȪȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢȦȔșȥȦșȦȜȫȡȢȗȢǻȘșȔȟȧ
ǡȢȘșȟȲȲȫȜȢȕȤȔțțșȠȟȓȫȞȜǭșȖȫșȡȞȢȤșȔȟǻțȢȖȧǿ
ȥȖǻȝ ȢȠȤǻȓȡȜȝ ȚǻȡȢȫȜȝ ȦȜȣ ǡȢȚȟȜȖȢ ȠȜȦșȪȰ Ȗ ȧȓȖǻ
ȖȜȠȔȟȰȢȖȧǿ ȭȔȥȟȜȖș ȠȔȝȕȧȦȦȓ țșȠȟȓȫȢȞ ǻ ȣȢȞȤȜ
ȦȢȞ ȡșȘȢȟșȲ ȓȞȜȩ țȔȖȚȘȜ ȣșȤșȝȠȔȖȥȓ ǶȘșȔȟȰȡȔ
ȚǻȡȢȫȔ ȣȢȥȦȔȦȰ țșȠȟȓȫȞȜ ȖǻȘȥȜȟȔǿ ȘȢ ȥȧȕȟǻȠȢȖȔȡȢȗȢ
șȥȦșȦȜțȢȖȔȡȢȗȢȠȔȦșȤȜȡȥȰȞȢȗȢȦȜȣȧȪǻȟȞȢȖȜȦȢȣȤȢȦȜ
ȟșȚȡȢȗȢȢȕȤȔțDȠȦȜȩȠȔȦșȤǻȖȞȤȔȥȧȡȰȭȢȁȩǭșȖȫșȡȞȢ
ȞȔȤȦȔǿǻȖȜȥȠǻȲǿȖȣȢȖǻȥȦȓȩǣȥȖǻȫșȡȔǻȖȤȢȘȟȜȖȔțșȠ
ȟȓȫȞȔȠȔȟȢȤȢȥǻȓȡȞȔ — ȖǻȘȘȔȡȔ ȠȔȦȜ ȘȤȧȚȜȡȔ ȘȢȕȤȔ
ȗȢȥȣȢȘȜȡȓ — ȖȦǻȟȲǿ ȥȢȪǻȢȞȧȟȰȦȧȤȡȜȝ ǻ ȡȔȪ ǻȘșȔȟ
ǭșȖȫșȡȞȔȥȦȔȡȢȖȜȦȰȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝȖțǻȤșȪȰȩȧȦȢȤȓȡȥȰȞȢȁ
ȞȧȟȰȦȧȤȜ
ǠǻȦ ǩȤȔȡȞȢ Ƕ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǩȤȔȡȞȢ
ǧ  ǩȤȔȡȞȢ Ƕ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǩȤȔȡȞȢ ǧ  ǩȤȔȡȞȢ Ƕ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ©ǡȔȤǻȓªǤȤȢǿȖȔȡȗșȟȰȥȰȞǻȢȥȡȢȖȜȣȢșȠȜǭșȖȫșȡȞȔ
©ǡȔȤǻȓª  ǩȤȔȡȞȢ ǧ  ǴȤșȠȔ Ǵ ǨȓȖȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǜ ȡȔȗȢȘȜ
ȥȦȢȟǻȦȡȰȢȗȢȲȖǻȟșȲȧȤȢȘȜȡȣȢșȦȔǧǖȔȟșȝǦǜȣȥȜȩȢȟȢȗǻȁ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǡ  ǴȤșȠȔ Ǵ ǙȜȦȓȫǻ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ǻ
ȦȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔǠǠȧȪȰȞȜȝǳǕȤȩșȦȜȣȕȔȝȥȦȤȲȞȔȖ
ȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔǭșȖȫșȡȞǻȖȥȖǻȦǢȔȧȞȭȢȤǻȫȡȜȞǗȜȣ
ǥȜȟȰȥȰȞȜȝǡ©ǛǻȡȢȫȔȟǻȤȜȞȔªǭșȖȫșȡȞȔǥȜȟȰȥȰȞȜȝǡǜǻȕȤ
ȦȖǨȦǟǧǴȡǻȖǗǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȤȢȘȜȡȔȖȣȢșȦȜȫȡǻȝ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǜǢǧǭ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǜȕ ȘȢȣ
ǦȖǻȦȢȖȢȗȢ ȞȢȡȗȤșȥȧ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȖǻȟȰȡȢȁ ȘȧȠȞȜ Șȟȓ ȖȬȔȡȧȖȔȡȡȓ
ȥȦȢȤǻȫȫȓ ȥȠșȤȦǻ ȣȔȦȤȢȡȔ Ǣǧǭ ǢȰȲǞȢȤȞ ǤȔȤȜȚ ǧȢȤȢȡȦȢ
ǧ ǦȜȘȢȤșȡȞȢǘǦȦȜȟȰȣǻȥșȡȡȜȩȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔ
Ǣǭǟ  ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ ǤȢșȦ ȓȞ ȠǻȨȢȦȖȢȤșȪȰ ǦșȠȔȡȦȜȞȔ
ȥȜȠȖȢȟǻȖ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǶȖȔȞǻȡ ǳ ǣ ǤȢșțǻȓ
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ǭșȖȫșȡȞȔ ȣșȤǻȢȘȧ țȔȥȟȔȡȡȓ ǟ  ǤȟȲȭ Ǡ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ǻ
ȘșȓȞǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȥȖǻȦ ǢȔȧȞ
ȭȢȤǻȫȡȜȞ  ǗȜȣ  ǜȔȕȧȚȞȢ ǣ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȠǻȨ ǨȞȤȔȁȡȜ
ǦȣȤȢȕȔ ȨǻȟȢȥ ȔȡȔȟǻțȧ ǟ  ǖȢȖȥȧȡǻȖȥȰȞȔ ǧ ǪȧȘȢȚȡȓ
ȞȢȡȪșȣȪǻȓȚǻȡȞȜȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǙȜȖȢȥȟȢȖȢ
ǔǘȤȔȕȢȖȜȫǘǭșȖȫșȡȞȢȓȞȢȗȢȡșțȡȔǿȠȢ ǜȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȜ
ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȁȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁȦȔȥȧȫȔȥȡȢȁȤșȪșȣȪǻȁȣȢșȦȔ ǟ
ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻ ȤȢțȠȜȥȟȜ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǟ


ǧȔȠȔȤȔǘȧȡȘȢȤȢȖȔ

ǧǚǡǢɂғǫǱǟǝǞ ǗȢȟȢȘȜȠȜȤǠȧȞȔ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ
 ȥ ǪȟȢȣǻȖȞȔ ȦșȣșȤ ǘȧȥȓȦȜȡȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ
ǧșȤȡȢȣȢȕȟ—ǠȰȖǻȖ —ȧȞȤȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢ
ȣȢȟǻȦȘǻȓȫǻȣȧȕȟǻȪȜȥȦǗȜȭȧȢȥȖǻȦȧțȘȢȕȧȖȔȖȧǠȰȖǻȖ
— ǟȤȔȞǻȖ  ǗǻȘșȡȧȡȦȔȩȕȤȔȖ
ȧȫȔȥȦȰȧȥȦȖȢȤșȡȡǻȝȖȜȘȔȡȡǻȚȧȤȡ©ǡȢȟȢȘȔǨȞȤȔȁȡȔª
—ȗȔț©ǜȔȖǻȟȰȡȧǨȞȤȔȁȡȧªǨ——ȗȢȟȢȖȔ
ǨȞȤȥȢȪǻȔȟȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȢȁȣȔȤȦǻȁ—ȫȟșȡǨȞȤȡȔȪ
ȤȔȘȜǜǨǢǥ—ȠǻȡǻȥȦȤțȔȞȢȤȘȢȡȡȜȩȥȣȤȔȖǨǢǥ
Ǩ ȥȦ ǧ ©ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȬȞȢȟȔȩª ǡȢȟȢȘȔ ǨȞȤȔȁȡȔ
 ǔ   ȣȢȤȧȬșȡȢ ȣȜȦȔȡȡȓ ȖȜȖȫșȡȡȓ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȗȔȟȜȪȰȞȜȩ ȬȞȢȟȔȩ ǕȖȦȢȤ ȧȞȔțȧȖȔȖ
ȡȔ Ȧș ȭȢ ȧ ȬȞǻȟȰȡǻȝ ȩȤșȥȦȢȠȔȦǻȁ ȢȕǻȝȘșȡȢ ȧȖȔȗȢȲ
ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȘȢȖșȤȬșȡǻ ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȕ Ȗ ȦȜȩ ȭȢ
ȖȜȖȫȔȲȦȰȥȓ ȖȜȟȧȫșȡȢ ȢȞȤșȠǻ ȤȓȘȞȜ țȔȠǻȡșȡȢ ȥȟȢȖȔ
ǢȔȣȜȥȔȡșțȡȔȗȢȘȜȁȤǻȫȡȜȪǻȖǻȘȘȡȓȥȠșȤȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
ȖǻȦȔȟȰȡș ȥȟȢȖȢ ©Ǩȥȓ ǨȞȤȔȁȡȔ ȞȟȔȡȓǿȦȰȥȓª ǡȢȟȢȘȔ
ǨȞȤȔȁȡȔ  ǔ   ȣȤȢȝȡȓȦȢ ȖȜȥȢȞȜȠ ȣȔȨȢȥȢȠ
ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȠȢȗȧȦȡȢȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ȡșȖȠȜȤȧȭȢȥȦǻ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȓȞȢȗȢȡȔțȖȔȡȢȖșȟȜȞȜȠǧȖȢȤȪșȠ
ȕșțȥȠșȤȦȡȜȠǡȧȫșȡȜȞȢȠǦǻȖȔȫșȠȖȜȥȢȞȜȩǻȘșȝǤȤȢ
ȤȢȞȢȠǗȞȤȔȁȡȜ
ǧȖǤȢȫȧȦȦȓȥȧȥȣǻȟȰȡȢȁȞȤȜȖȘȜȧǭșȖȫșȡȞȔǙȢȕȤȔȡȢȖȜȡȔ
ǔǨȞȤȔȁȡȥȰȞǻȥǻȫȢȖǻȥȦȤǻȟȰȪǻǢȰȲǞȢȤȞ
ǠǻȦ ǘȢȟȢȖȔȪȰȞȜȝ Ƕ ǗȢȟȢȘȜȠȜȤ ǧșȠȡȜȪȰȞȜȝ ǻ ȝȢȗȢ ȤǻȘ
Ǡ

ǢȔȦȔȟǻȓǠȢȭȜȡȥȰȞȔ

ǧǚǢǚǥÉǢǶ 7HQHUDQL Ǥ·ǿȦȤȢ ȠǟȔȤȤȔȤȔ
ȦșȣșȤ ǶȦȔȟǻȓ —  ǩȟȢȤșȡȪǻȓ ǶȦȔȟǻȓ  —
ǻȦȔȟ ȥȞȧȟȰȣȦȢȤ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞ ȔȞȔȘșȠǻțȠȧ ǢȔȖȫȔȖȥȓ
ȧ ȞȔȤȤ ȔȤȥȰȞǻȝ Ǖǡ
ȣȢȦǻȠ ȓȞ ȁȁ ȣȔȡȥǻȢȡșȤ
ȣȢȁȩȔȖ ȘȢ ǥȜȠȔ ǦȦȧ
ȘǻȲȖ ȔȖ ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȧ Ȗ
Ǖ ǟȔȡȢȖȜ ȝ ǖ ǧȢȤ
ȖȔȟȰȘȥșȡȔǖȧȖȣȢȫșȥ
ȡȜȠȫȟșȡȢȠǕǡǥȜȠȔ
ǟȔȤȤȔȤȜ ǩȟȢȤșȡȪǻȁ
ǘșȡȧȁ ǤȔȤȜȚȔ ǡȲȡ
ȩșȡȔ ȦȔ ǻȡ ǜ  —
ȣȤșț ȜȘșȡȦ ȤȜȠȥȰȞȢȁ
Ǖǡț—ȘȜȤșȞȦȢȤ
ȤȜȠ ȠȧțșȁȖ ǦȦȖȢȤȜȖ
ǤǧșȡșȤȔȡǻǗȠȜȤȔȲȫȔǤȥȜȩșȓ ȖșȟȜȞȧ ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȥȦȔ
ǡȔȤȠȧȤ
Ȧȧȝ ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȡȜȩ
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ȗȤȧȣ ȤșȟȰǿȨǻȖ ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȡȜȩ ȣȢȤȦȤșȦǻȖ ȡȔȘȗȤȢȕȡȜȩ
ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞǻȖǙșȓȞǻȦȖȢȤȜȣȢȖȦȢȤȲȖȔȖȣȢȞǻȟȰȞȔȤȔțǻȖ
țȢȞȤ ©ǗȠȜȤȔȲȫȧ ǤȥȜȩșȲª  șȞțșȠȣȟȓȤǻȖ  ©ǕȠȧȤ
ȓȞȜȝ ȖȜȝȠȔǿ ȥȞǻȣȞȧ ț ȡȢȗȜ ǗșȡșȤȜª  șȞțșȠȣȟȓȤȜ
ȢȘȜȡ țȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ Ȗ ǚȤȠǻȦȔȚǻ  ȦȔ ǻȡ  ȦȤȔȖ 
ǭșȖȫșȡȞȢ țȔȣȜȥȔȖ ȧ ǮȢȘ șȡȡȜȞȧ ȭȢ Ȗ ǚȤȠǻȦȔȚǻ ȧ
ȖǻȘȘǻȟǻȡȢȖȢȁȥȞȧȟȰȣȦȧȤȜȝȢȠȧȘȧȚșȥȣȢȘȢȕȔȟȔȥȓȥȦȔȦȧȓ
ǧ ȧȣȢșȦȔ—ǧȔȡșȤȜȡǻ ȓȞȔțȢȕȤȔȚȔǿǙȧȬșȡȰȞȧȭȢ
ȖȠȜȤȔǿ ©ǗȠȜȤȔȲȫȔǤȥȜȩșȓª ǭșȖȫșȡȞȢȠȔȖȡȔȧȖȔțǻ
ȚȔȤȦǻȖȟȜȖȧȣȢșȠȧǶǖȢȗȘȔȡȢȖȜȫȔȡȔȣȜȥȔȡȧȡȔȥȲȚșȦ
ȔȡȦȜȫȡȢȗȢȠǻȨȧȣȤȢǕȠȧȤȔǻǤȥȜȩșȲ
ǠșȢȡǻȘǖȢȟȰȬȔȞȢȖ

ǧeǢǶǥǦ 7HQLHUV  ǙȔȖȜȘ ǡȢȟȢȘȬȜȝ ȩȤșȭșȡȜȝ
 ǕȡȦȖșȤȣșȡ ȦșȣșȤ ǖșȟȰȗǻȓ —
ǖȤȲȥȥșȟȰ  — ȨȟȔȠȔȡȘ ȚȜȖȢȣȜȥșȪȰ ǗȖȔȚȔǿȦȰȥȓ ȭȢ
ȡȔȖȫȔȖȥȓȧǤǤǥȧȕșȡȥȔȝǕǖȤȔȧȖșȤȔǜȫȟșȡ
ǘǻȟȰȘǻȁǦȖȓȦȢȗȢǠȧȞȜț—ȘșȞȔȡȔȡȦȖșȤȣșȡȥȰȞȢȗȢ
ȖǻȘȘǻȟșȡȡȓǜ—ȣȤȜȘȖȢȤȡȜȝȚȜȖȢȣȜȥșȪȰșȤȪȗșȤȪȢȗȔ
ǠșȢȣȢȟȰȘȔ ǗǻȟȰȗșȟȰȠȔ ǕȖȥȦȤǻȝȥȰȞȢȗȢ ǻ țȕșȤǻȗȔȫ ȩȧ
ȘȢȚ ȞȢȟșȞȪǻȝ ǕȖȦȢȤ ȚȔȡȤȢȖȜȩ ȞȔȤȦȜȡ ȣȢȤȦȤșȦǻȖ ǻ
ȣșȝțȔȚǻȖ ǶȠ·ȓ ǧ țȗȔȘȔȡȢ Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǪȧȘȢȚȡȜȞª ȧ
ǭșȖȫșȡȞȔ — ǧșȡȰǿȤ  ȧ ȣșȤșȟǻȞȧ ȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖ ȓȞǻ ©Ȗ
ȟȢȩȠȢȦȰȓȩȡȔȫȜȡȔȟȜȜȞȢȡȫȔȟȜȥȖȢșȖșȟȜȞȢșȣȢȣȤȜȭșª
 ǗǻȡȠǻȥȪǻȦȖȢȤȧȡȔȤȔȦȢȤȤȢțȣȢȖǻȘȔǿȣȤȢȥȖȢȁ
țǟǖȤȲȟȟȢȖȜȠȖǻȘȖǻȘȜȡȜǚȤȠǻȦȔȚȧ©ǝȞȔȚȘȯȝȤȔț
ȟșȞȪȜȓ țȔȞȟȲȫȔȟȔȥȰ ǧșȡȰșȤȢȠ Ȝ Ȗ ȢȥȢȕșȡȡȢȥȦȜ șȗȢ
´ǟȔțȔȤȠȢȝµ ǤșȤșȘ ȱȦȢȝ ȞȔȤȦȜȡȢȝ ȡȔȘȢȟȗȢ ȕȯȖȔȟȢ
ȢȡȢȥȦȔȡȔȖȟȜȖȔȟȥȓȜȣȢȥȟșȖȢȥȦȢȤȚșȡȡȢȗȢȥșȤȘșȫȡȢȗȢ
ȣȔȡșȗȜȤȜȞȔțȡȔȠșȡȜȦȢȠȧȨȟȔȠȔȡȘȪȧȗȢȖȔȤȜȖȔȟ—Ǚȟȓ
ȱȦȢȝȢȘȡȢȝȞȔȤȦȜȡȯȠȢȚȡȢȣȤȜșȩȔȦȰȜțǕȠșȤȜȞȜª 
—  Ǩ ȭȢȘșȡȡȜȞȢȖȢȠȧ țȔȣȜȥȧ  ȫșȤȖ 
ǭșȖȫșȡȞȢțȔȧȖȔȚȜȖ©«ȧșȘȧȡȔȘșȬșȖȯȝȩȟșȕȖȠȢȲ
ȠȜȟȧȲǡȔȟȢȤȢȥȥȜȲȜȣȤȜȠȧȥȓțȔȜȥȣȢȟȡșȡȜșȱȥȦȔȠȣȢȖ
ȜȣșȤȖȯȠȱȥȦȔȠȣȢȠȠȢȜȠȕȧȘșȦ´ǟȔțȔȤȠȔµȥȞȔȤȦȜȡȯ
ǧșȡȰșȤȔª Ǘ ȢȕȢȩ ȖȜȣȔȘȞȔȩ ǭșȖȫșȡȞȢ ȠȔȖ ȡȔ ȧȖȔțǻ
ȞȔȤȦȜȡȧǧ©ǗȔȤȦǻȖȡȓª  
ǣȟșȥȓǦȦȧȚȧȞ

ǧeǢǢǚǥ ǘȤȜȗȢȤǻȝ ǦȔȠǻȝȟȢȖȜȫ 
Ƞ ǕȞȞșȤȠȔȡ ȦșȣșȤ ǖǻȟȗȢȤȢȘǙȡǻȥȦȤȢȖȥȰȞȜȝ ǣȘșȥ
Ȣȕȟ—ǨȨȔȦșȣșȤǥǩ —ȧȞȤȥȞȧȟȰȣȦȢȤ
ȣȢȤȦȤșȦȜȥȦ ǢȔȖȫȔȖȥȓ ȡȔ ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȡȢȠȧ ȖǻȘȘǻȟǻ
ǣȘșȥ ȩȧȘȢȚ ȧȫȭȔ
—  Ȗ ȣș
ȦșȤȕ Ǖǡ — 
ȧ ǟȢȤȢȟǻȖȥȰȞǻȝ ȔȞȔ
ȘșȠǻȁ ȠȜȥȦȖ ȧ ǡȲȡ
ȩșȡǻ —  
ȢȥșȟȜȖȥȓ Ȗ ǟȔȦșȤȜ
ȡȢȥȟȔȖǻ ȦșȣșȤǙȡǻȣȤȢ
ȣșȦȤȢȖȥȰȞ  ǦȦȖȢȤȜȖ
ȦȧȦȥȞȧȟȰȣȦȧȤȡǻȣȢȤȦ
ȤșȦȜȘǻȓȫǻȖȡȔȧȞȜȟȤȜ
ǻ ȠȜȥȦȖȔ Șȟȓ ǪȧȘȢȚ
ȠȧțșȲ ȦȔ ǡȧț șȲ Ȥș
ǘǧșȡȡșȤȩȧȘȢȚȡȜȞǡǟȢțȜȞ ȖȢȟ ȲȪǻȁ Ƕț  ȕȧȖ
ǤȤȢșȞȦȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ
ȞșȤǻȖȡȜȞȢȠ ȥȞȧȟȰȣ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȧǘǻȣȥȦȢȡȢȖȔȡȜȝ ȦȧȤȡȢȗȢ ȨȦȧ ǻ ȖȜȞȟȔ
ȣǻȘȕȤȢȡțȧ
ȘȔȫșȠ ȣȟȔȥȦȜȫȡȢȁ ȔȡȔ
ȦȢȠǻȁ ǣȘșȥ ȩȧȘȢȚ ǻȡȦȧ ȞȢȡȥȧȟȰȦȔȡȦȢȠ ȠșȦȢȘȜȞȜ
ȖȜȞȟȔȘȔȡȡȓȣȟȔȥȦȜȫȡȢȁȔȡȔȦȢȠǻȁȖȩȧȘȢȚȖȜȬȔȩǜȘȢȕȧȖ
ȠșȘȜȫȡȧȢȥȖǻȦȧ
ǢȔȘ ȢȕȤȔțȢȠ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȞȧȟȰȣȦȢȤ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȕȔ
ȗȔȦȢȤȢȞǻȖȕȤȔȖȧȫȔȥȦȰȧȫȜȥȟșȡȡȜȩȞȢȡȞȧȤȥȔȩȡȔȣȔ
Ƞ·ȓȦȡȜȞȣȢșȦȢȖǻ ǻ ȥȦȖȢȤȜȖȓȞ
ȠȢȡȧȠșȡȦȔȟȰȡǻȦȔȞǻȥȦȔȡȞȢȖǻȤȢȕȢȦȜȤǻțȡǻȁȩȖȔȤǻȔȡȦȜ
ǧȔȞ ȟȜȬș  ȣȤșȘȥȦȔȖȜȖ ȦȤȜ ȣȤȢșȞȦȜ ȡȔ ȞȢȡȞȧȤȥ
ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ Ȗ ǟȜǿȖǻ Ǩ ȣȤȢșȞȦǻ —
Șȟȓ ǟȔȦșȤȜȡȢȥȟȔȖȔ ȖȜȓȖȜȟȔȥȓ ȝȢȗȢ ȖșȟȜȞȔ ȧȖȔȗȔ ȘȢ
ȖȜȤǻȬșȡȡȓțȔȗȔȟȰȡȢȗȢȖȜȘȧǻȥȜȟȧșȦȧǩǻȗȧȤȧȣȢșȦȔȭȢ
ȥȜȘȜȦȰ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢ ȣȢǿȘȡȔȡȢ ț ȗȧȥȦȢȲ țșȟșȡȡȲ ȦȟȔ ǻ
ȣȤȢȥȦȢȤȢȠǙȡǻȣȤȔǖǻȟȓȢȥȡȢȖȜȖȜȥȢȞȢȗȢȣȤȓȠȢȞȧȦȡȢȗȢ
ȣ·ǿȘșȥȦȔȟȧȣǻȖȞȢȟȢȠȤȢțȦȔȬȢȖȔȡȢȟȔȖȜǗȡȔȥȦȧȣȡȢȠȧ
ȣȤȢșȞȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ Ȗ ȢȕȤȔțǻ ȠȜȥȟȜȦșȟȓ
ȡȔȩȜȟșȡȔȗȢȟȢȖȔȡșȘȕȔȟȢȡȔȞȜȡȧȦȜȝȡȔȣȟșȫǻȖșȤȩȡǻȝ
ȢȘȓȗǦȦȖȢȤȜȖǧǻȡșȖșȟȜȞȜȝșȥȞǻțȡȔȓȞȢȠȧțȢȕȤȔȚșȡȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȧ ȗȢȟȢȖȧ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȧ ȡȔ ȖșȟȜȞȢȠȧ Ȟȧȕǻ
Ǩ ȣȤȢșȞȦǻ  ©ǭșȖȫșȡȞȢȤșȖȢȟȲȪǻȢȡșȤª ȣȢșȦȔ țȢ
ȕȤȔȚșȡȢȖșȡșȤȗǻȝȡȢȠȧȣȢȤȧȥǻȧȗȡǻȖȡȢȠȧȣȤȢȦșȥȦǻȖǻȡ
ȣȤȢȥȦȓȗȡȧȖȤȧȞȧțȡȔȣȤȧȚșȡȢȥȦȜȥȡȧȦȜȠȜȣȔȟȰȪȓȠȜ
ǢȔȝȖǻȘȢȠǻȬǻȦȖȢȤȜǧȣȤȢșȞȦȜȣȔȠ·ȓȦȡȜȞǻȖǭșȖȫșȡ
ȞȢȖǻȖǟȔȦșȤȜȡȢȥȟȔȖǻ  ǻǪȔȤȞȢȖǻ ȗǻȣȥȦȢȡȢȖȔȡȜȝ
 Ǣǡǧǭ  ȞȢȠȣȢțȜȪǻȓ ©ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢª ȗǻȣȥ
Ǣǡǧǭ 
ǠǻȦ ǟȢȦȟȓȤ ǡ ǦȞȧȟȰȣȦȢȤ ǘ Ǧ ǧșȡȡșȤ  ǣȕȤȔțȢȦȖȢȤȫș
ȠȜȥȦșȪȦȖȢ  ǔ  ǘȢȘșȡȞȢǢȔȞȢȡșȫȡȔ ǣ ǣȕȤȔț ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖ ǟȔȦșȤȜȡȢȥȟȔȖȔ—ǙȡǻȣȤȢ
ȣșȦȤȢȖȥȰȞȔǦǻȫșȥȟȔȖǔ

ǣȟȰȗȔǟȔȤȣșȡȞȢ

ǙǧșȡǻȤȥǗȔȤȦǻȖȡȓǙșȤșȖȢȢȟǻȓ

ǧeǥǚǢ ǧȔȤȔȡ  ǗǻȞȦȢȤ ǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ 
ȥȠȦ ǤȔȖȟȜȬ ǣȡȧȨȤǻȁȖȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǟǻȤȢȖȢȗȤ Ȣȕȟ  —

ǧǚǥǚǮǚǢǟǣ

ȧȞȤ ȣȢșȦ ǜȔȞǻȡȫȜȖ ǪȔȤȞǻȖ ȔȖǻȔȪǻȝȡȜȝ ǻȡȦ  
ǖȤȔȦȜȥȟȔȖ ȧȡȦ ǻȠ ǟȔȠșȡȥȰȞȢȗȢ   ǤȤȔȪȲȖȔȖ
ȧ ȖȜȘȖǻ ©ǙȡǻȣȤȢª ȔȣȔȤȔȦǻ ǦǤǨ ǢȔȤȢȘȡȜȝ ȘșȣȧȦȔȦ
Ǘǥ ǨȞȤȔȁȡȜ — ȥȞȟȜȞȔȡȰ —  ǕȖȦȢȤ
Ȟȡ©ǤȤȜȫșȦȡǻȥȦȰª  ©ǠǻȡǻȓȫȔȥȧª  ©ǤȢȘȜȩ
ȥȦșȣȧª  ©ǦȣȢȟȢȩȜª  ©ǧȖǻȝȘșȡȰȡȔțșȠȟǻª
  ©ǗșȫǻȤ ȥȣȔȟșȡȢȁ ȦȤȔȖȜª   ȦȔ ǻȡ ǣȕȤȔț
ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȞȤșȠǻ țȗȔȘȞȜ ȣȤȢ ȡȰȢȗȢ ț·ȓȖȟȓȲȦȰȥȓ
Ȗ ȣȢșțǻȓȩ ©ǭșȖȫșȡȞȢª țȕ ©ǧȤȜȖȢȗȔ ǻ ȢȕȢȖ·ȓțȢȞª
  ©ǧȤȢȣǻȡǻȡ Ȗ ȥșȟǻ ǟȧȞȔȖȪǻª țȕ ©Ǩ ȣȤȜȩȜȥȦȞȧ
ȘȢȟȢȡȰª   ©ǣȦ ǻ ȣȤȜȝȬȟȜª țȕ ©ǟȢȖȜȟȔ ȡȔ
ȖǻȦȤǻª   ȦȔ ǻȡ Ǩ ȥȣȢȖȡșȡǻȝ ȗǻȤȞȢȁ ǻȤȢȡǻȁ ȣȢșțǻȁ
©ǧȔȤȔȥȢȖȔȬȔȣȞȔª țȕ©ǟȢȖȜȟȔȡȔȖǻȦȤǻª ȔȖȦȢȤțȖșȤ
ȦȔǿȦȰȥȓ ȘȢ ȣȢȥȦȔȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞ ȘȢ ȖȦǻȟșȡȡȓ ǻȘșȔȟȧ
ȡȔȤȢȘȡȢȁȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻȡȔȦȟǻȢȕȤȔțȧȣȢșȦȔȗȢȥȦȤǻȬș
țȖȧȫȔȦȰ ȤȢțȘȧȠȜ ȣȤȢ ȦȤȔȗǻȫȡǻ ȣȢȘǻȁ ȧȞȤ ǻȥȦȢȤǻȁ țȢȞȤ
ȫȢȤȡȢȕȜȟȰȥȰȞȧ ȞȔȦȔȥȦȤȢȨȧ ȧȖȜȤȔțȡȲǿȦȰȥȓ ȣȢȫȧȦȦȓ
ȦȤȜȖȢȗȜțȔȚȜȦȦȓȠȔȝȕȧȦȡǻȩȣȢȞȢȟǻȡȰ
ǧȖǗȜȕȤȔȡșǗȦǟ

ǣȟșȡȔǤȢȟǻȭȧȞ

ǧǚǥeǢǧǱǾǗ ǶȖȔȡ ǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ 
ǟǻȤȢȖȢȗȤȔȘ —  ȦȔȠ ȥȔȠȢ  — ȧȞȤ ȔȞȦȢȤ
ǜȔȥȟȧȚșȡȜȝȔȤȦȜȥȦǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ  ǢȔȖȫȔȖȥȓ
—ȖǣȘșȥȣșȘǻȡȦǻǜȣȤȔȪȲȖȔȖȔȞȦȢȤȢȠ
ȧ ȦșȔȦȤȔȩ ǟǻȤȢȖȢȗȤȔȘȔ ǛȘȔȡȢȖȔ ȦșȣșȤ ǡȔȤǻȧȣȢȟȰ 
ȧ — — ȧ ǟǻȤȢȖȢȗȤȔȘ ȧȞȤ ȠȧțȘȤȔȠ ȦșȔȦȤǻ
ǻȠ ǡ Ǡ ǟȤȢȣȜȖȡȜȪȰȞȢȗȢ ǥǻțȡȢȣȟȔȡȢȖȜȝ ȔȞȦȢȤ ǧ
ȖȢȟȢȘǻȖȓȥȞȤȔȖȜȠȦșȠȣșȤȔȠșȡȦȢȠȧȠǻȡȡȓȠȥȦȖȢȤȲȖȔȦȜ
ȞȢȟȢȤȜȦȡǻȩȔȤȔȞȦșȤȜȖȜȓȖȜȖȥșȕșȓȞȠȔȝȥȦșȤȖȜȤȔțȡȢȗȢ
ȥȪșȡǻȫȡȢȗȢ ȠȔȟȲȡȞȔ ǗȜȥȦȧȣȔȖ ȧ ȤȢȟǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ
ȖȜȥȦȔȖȔȩ©ǡȔȤȜȡȔªǡǜȔȤȧȘȡȢȗȢ  ǻ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª
ǡǟȤȢȣȜȖȡȜȪȰȞȢȗȢ ȢȕȜȘȖǻ—țȔȦȖȢȤȔȠȜǭșȖȫșȡȞȔ 
ǜǻȗȤȔȖȦȔȞȢȚȤȢȟȰǩșȘȢȦȔȖǻȡȥȪșȡǻțȔȪǻȁǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
ȣȢșȠȜ©ǟȔȦșȤȜȡȔªȓȞȧțȘǻȝȥȡȜȖǗǠșȠșȟȰ  
ǗȢȟȢȘȜȠȜȤǭȧȤȔȣȢȖ

ǧǚǥeǮǚǢǟǣ ǕȡȘȤǻȝ ǕȡȘȤǻȝȢȖȜȫ 
ȥ ǮșȤȕȜȡǻȖȞȔ ȦșȣșȤ ǜȢȟȢȦȢȡǻȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǬșȤȞȔȥ
Ȣȕȟ—ǢȰȲǞȢȤȞǦǭǕ —ȧȞȤȠȧțșǿțȡȔȖșȪȰ
ǻșȦȡȢȗȤȔȨǤȤȔȪȲȖȔȖȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤȢȠǜȢȟȢȦȢȡǻȥȰȞȢȗȢ
ȣȢȖ ǻȥȦȢȤ ȠȧțșȲ   ȔȞȦȜȖȡȢ ȣȢȣȢȖȡȲȖȔȖ ȝȢȗȢ
ȨȢȡȘȜ țȢȞȤ ȖǻȘȡȔȝȬȢȖ ȘȖȔ ȣȢȤȦȤșȦȜ ȓȞ ȦȢȘǻ ȗȔȘȔȟȜ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȔȖȦȢȤȥȦȖȔ—ǧȢȖȕȜȫȔǻǴȥșȖȜȫȔ ȘȤȧȗȜȝ
ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ — ȣȢȤȦȤșȦ ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȗȢ ȤȢȕȢȦȜ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ
ǟǴȥșȖȜȫȔǻȤȜȥȧȡȢȞǻȔȞȖȔȤșȟȰȡȜȡǻȤȢțȗȟȓȘȔȲȦȰȓȞ
ȦȖȢȤȜȕșțȣǻȘȥȦȔȖȡȢȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡǻǭșȖȫșȡȞȧȘȜȖǤǜǧ
ǨȦǧǔ ȣșȤșȘȔȖȁȩȘȢǗǶǡǭ
ȘȜȖǖǻȟȓȬǻȖȥȰȞȜȝǡǙȖȔȣȢȤȦȤșȦȜȤȢȕȢȦȜǭșȖȫșȡȞȔ
ǨȞȤȔȁȡȔǔǚȤȡȥȦǩǴȞțȕȜȤȔȟȜȥȓȠȔȟȓȤȥȰȞǻ
ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȧ ǗȥșȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȠ ǻȥȦȢȤȜȫȡǻȠ
Ƞȧțșȁ ǻȠ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǛȜȦȦȓ ȝ ȤșȖȢȟȲȪǻȓ 
ǔ   Ǩ ȥșȤȣ  ȡȔ ȣȤȢȣȢțȜȪǻȲ ǡ ǖǻȟȓȬǻȖȥȰȞȢȗȢ
ȣșȤșȁȩȔȖ ȘȢ ǟȜǿȖȔ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȧ ǗǶǡǭ ǻ ȡȔȖȫȔȖȥȓ
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ȢȘȡȢȫȔȥȡȢȖǕȤȩșȢȟǻǗșȦșȤȜȡȔȤȡȢȠȧǻȡȦȔȩȓȞ
șȦȡȢȗȤȔȨ ȕȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ Ȗ șȞȥȣșȘȜȪǻȓȩ ȭȢ ȁȩ ȢȫȢȟȲȖȔȖ
Ǚ ǮșȤȕȔȞǻȖȥȰȞȜȝ țȠȔȟȰȢȖȧȖȔȖ ǻȡȦșȤ·ǿȤȜ ȘȔȖȡǻȩ ȩȔȦ
ȣȤșȘȠșȦȜȥșȟȓȡȥȰȞȢȗȢȣȢȕȧȦȧǨȥȔȠȢȠȧȠȧțșȁȖȜȗȢȦȢȖȟȓȖ
ȨȢȦȢȔȟȰȕȢȠȜ șȞȥȣȢȡȔȦǻȖ ǻ
ȧȞȟȔȘȔȖ ȭȢȘșȡȡȜȞȜ șȞȥȣș
ȘȜȪǻȝ ǤȤȔȪȲȖȔȖ ȧ ǚȦȡȢ
ȗȤȔȨǻȫȡǻȝ ȞȢȠǻȥǻȁ ǗǨǕǢ
 ȣǻȘȗȢȦȧȖȔȖ ȖȜȥȦȔȖ
ȞȧșȞȥȣȢțȜȪǻȲ ©ǙșȤșȖ·ȓȡȔ
ȔȤȩ ǻȦșȞȦȧȤȔ ǨȞȤȔȁȡȜª
—ȖȜȥȦȔȖȞȧȧȞȤȞȜȟȜ
ȠǻȖ ǜȗȢȘȢȠ ǧ ©ȣȤȔȪȲȖȔȖ
ȣȤȜ ȖȟȔȬȦȧȖȔȡȡǻ ȖȜȥ ȦȔȖ
ȞȜ ǭșȖȫșȡȞǻȔȡȜ ț ȖȟȔȥȡȢ
ȤȧȫȡȜȠȜ ȠȔȟȲȡȞȔȠȜ ȦȔ
ǕǧșȤșȭșȡȞȢ
ȤȧȞ ȢȣȜȥȔȠȜ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖ
ȫșȡȞȔª ǧșȤșȭșȡȞȢǠǖǻȢȗȤȔȨǻȓǕȡȘȤǻȓǕȡȘȤǻȝȢȖȜȫȔ
ǧșȤșȭșȡȞȔ  ǪȤȢȡǻȞȔ ǟ  ǗȜȣ   
ǜȔȤȧȕǻȚȡș ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȢ ț ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ǨǗǕǢ 
Ǭ  Ǧ   Ǥǻȥȟȓ ȥȠșȤȦǻ  ǡ ǖǻȟȓȬǻȖȥȰȞȢȗȢ
ȦȔ ȥȔȠȢȗȧȕȥȦȖȔ  Ǚ ǮșȤȕȔȞǻȖȥȰȞȢȗȢ ǧ ȕȧȖ ȣȢ
țȕȔȖȟșȡȜȝȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȔȞȦȜȖȡȢȣȤȔȪȲȖȔȦȜȖȠȧțșȝȡǻȝ
ȥȨșȤǻȝȢȗȢțȖǻȟȰȡșȡȢțȤȢȕȢȦȜ
ǢȔ țȔȠȢȖȟșȡȡȓ ǶȡȥȦȜȦȧȦȧ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȖȜȗȢȦȢȖȜȖ ȞȔȤȦȧ ȣȢȘȢȤȢȚșȝ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǡǻȥȪȓ Șș
ȕȧȖ ȔȖ ǭșȖȫșȡȞȢª  ȦȔ ȡȔȠȔȟȲȖȔȖ ȗșȡșȔȟȢȗǻȫȡș Șș
ȤșȖȢ ȤȢȘȢȖǻȘ  ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞǻ ȣșȤșȘȔȡȢ ȘȢ ǖȧȘȜȡȞȧ
ȠȧțșȲ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ǟȜǿȖǻ ȦșȣșȤ ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȢ
ȠșȠȢȤǻȔȟȰȡȜȝȕȧȘȜȡȢȞȠȧțșȝǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ 
ȘȖȔȠǻȥȓȪǻȣȤȔȪȲȖȔȖȧǡȧțșȁǭșȖȫșȡȞȔȖȥǟȜȤȜȟǻȖȪǻ
ȘșȣȤȢȘȢȖȚȜȖȤȢȕȢȦȧțȖȜȖȫșȡȡȓȥȣȔȘȭȜȡȜȣȢșȦȔǧȢȘǻ
ȚțȤȢȕȜȖțȔȠȔȟȰȢȖȞȜȤǻțȰȕȟșȡȢȗȢȥȖȢȟȢȞȔȖȩȔȦǻȘȓȞȔ
Ƕț ȖșȤșȥ  ȣȢ ȚȢȖȦ  ȢȫȢȟȲȖȔȖ ǖȧȘȜȡȢȞ
Ƞȧțșȝ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ǟȜǿȖǻ ȖȤȓȦȧȖȔȖȬȜ ȝȢȗȢ ȖǻȘ
țȡȜȭșȡȡȓ Ǩ ȚȢȖȦ  țȔ ȖǻȘȥȧȦȡȢȥȦǻ ǧ ȢȞȧȣȔȪǻȝȡȔ
ȖȟȔȘ Ȕ ȖȜȖșțȟȔ ț ȠȧțșȲ  ȥȞȤȜȡȰ ț șȞȥȣȢȡȔȦȧȤȢȲ
ȘȢ ǤȢțȡȔȡȥȰȞȢȗȢ ȧȡȦȧ ǤȢȟȰȭȔ  ǜȔ ȥȖǻȘȫșȡȡȓȠ ȥȧ
ȫȔȥȡ ȜȞǻȖ ȖȢȡȜ țȗȢȤǻȟȜ ȦȔȠ ȣǻȘ ȫȔȥ ȕȢȠȕȔȤȘȧȖȔȡȡȓ
ȔȠșȤ ȫȜ ȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁ ȔȖǻȔȪǻȁ ǤșȤșȘ ȖȜțȖȢȟșȡȡȓȠ ǟȜǿ
ȖȔ ȤȔȘȓȡȥȰȞȜȠȜ ȖǻȝȥȰȞȔȠȜ ǧ ȖȜȁȩȔȖ ȡȔ ǜȔȩǻȘ ȡȔȠȔ
ȗȔȲȫȜȥȰ ȖǻȘȡȔȝȦȜ ȖȜȖșțșȡǻ Ƞȧțșȝȡǻ ȨȢȡȘȜ ȣȤȢȖȔȘȜȖ
ȟȜȥȦȧȖȔȡȡȓ ț ȧȞȤ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓȠȜ ǜȔȩȢȘȧ ȣȤȢ ȤȢțȬȧȞȜ
ȬșȖȫ ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ Ƕț ȥȢȕȢȲ ǧ ȖțȓȖ ȘșȓȞǻ ȧȡǻȞȔȟȰȡǻ
șȞȥȣȢȡȔȦȜ ©ǟȢȕțȔȤª  ȦȤȜ ȢȨȢȤȦȜ ȣȤȜȚȜȦȦǿȖǻ
ȥȖǻȦȟȜȡȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ ȝȢȗȢ ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȦȔ ǻȡ  ȓȞǻ țȗȢȘȢȠ ȖȜȖǻț ȘȢ ǦǭǕ ǢȔ ȣȢȫ
 ȣȤȔȪȲȖȔȖ Ȗ ǨȞȤ ȡȔȧȞ ǻȡȦǻ ȧ ǖșȤȟǻȡǻ ȭȢ ȝȢȗȢ
ȥȖȢȗȢȫȔȥȧțȔȥȡȧȖȔȖȗșȦȰȠȔȡǤǦȞȢȤȢȣȔȘȥȰȞȜȝ—
ȖǨǗǕǢȧǠȓȡȗȔȝȠǻ ǖȔȖȔȤǻȓ ǨȟȲȦȣșȤșȁȩȔȖ
ȘȢ ǦǭǕ ǟȢȟșȞȪǻȢȡȧȖȔȖ ȧȞȤ ȞȡȜȚȞȜ ȦȔ ȣșȤǻȢȘȜȞȧ
țǻȕȤȔȖ ȖșȟȜȞȜȝ ȔȤȩ șȠǻȗȤȔȪǻȝȡȜȩ ȗȔțșȦ ǻ ȚȧȤȡȔȟǻȖ
ȓȞȜȝȝȢȗȢȘȤȧȚȜȡȔȣșȤșȘȔȟȔȘȢǨǗǕǢȧǦǭǕȤȔțȢȠǻț
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ǧǚǥǚǮǚǢǟǣ

ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȜȠȜȠȔȦșȤǻȔȟȔȠȜȖȜȖșțșȡȜȠȜǻțǟȜǿȖȔ
 ȣșȤșȖȔȚȡȧ ȕǻȟȰȬǻȥȦȰ Ȫǻǿȁ ȬșȖȫșȡȞǻȔȡȜ țȗǻȘȡȢ ț
ȣȢȥȦȔȡȢȖȢȲȧȣȤȔȖȜǨǗǕǢȧǦǭǕȣșȤșȘȔȡȢȘȢǶǠ
ǠǻȦǘȔȟȰȫșȡȞȢǦǙȢȟȓǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȤȔȤȜȦșȦǻȖǤȢȖșȤȡșȡǻ
ȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞǻȤȔȤȜȦșȦȜǙȡǻȣȤȢȘțșȤȚȜȡȥȰȞ

ǦșȤȗǻȝǘȔȟȰȫșȡȞȢ

ǧǚǥeǮǚǢǟǣ ǟȔȟșȡȜȞ ǟȔȟșȡȰ  ǡșȨȢȘǻȝȢȖȜȫ
ȥǤȢȣǻȖȞȔȦșȣșȤǜȖșȡȜȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢ
ȤȡȧǬșȤȞȔȥȢȕȟ—ȠǜȖșȡȜȗȢȤȢȘȞȔǬșȤȞȔȥ
Ȣȕȟ —ȧȞȤȥȞȧȟȰȣȦȢȤǤȤȢȦȓȗȢȠ—ȡȔȖȫȔȖȥȓ
Ȗ ǤșȦșȤȕ ȧȫȭǻ ȦșȩȡǻȞȜ
ȤȜȥȧȖȔȡȡȓ ǣ ǭȦȜǼȟǻȪȔ Ǩ
— ȣȤȔȪȲȖȔȖ ǻ ȡȔ
ȖȫȔȖȥȓ Ȗ ȠȔȝȥȦșȤȡǻ Ǘ ǖșȞ
ȟșȠǻȬșȖȔ ǖȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ ȧ
ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢȠȧ ȢțȘȢȕȟșȡȡǻ
ȣȔȟȔȪǻȖǤșȦșȤȗȢȨȔ ȦșȣșȤ—
ǤșȦȤȢȘȖȢȤșȪȰ ǻǫȔȤȥȰȞȢȗȢ
ǦșȟȔ ȦșȣșȤ—ȠǤȧȬȞǻȡ 
ǕȖȦȢȤȣșȤȬȢȗȢȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ Ȗ ǟȔȡșȖǻ ǜȔ
ǧȖǻȘȟȜȦȢȫȢȦȜȤȜȣȢȗȤȧȘȘȓ
ǟǧșȤșȭșȡȞȢ
ț ȫȔȖȧȡȧ ȡȔȝȞȤȔȭș ț ȡȜȩ
ȧ ȟȜȣ  ȖȥȦȔȡ ȢȖȜȟȜ ȡȔ ȠȢȗȜȟǻ ȣȢșȦȔ Ȗ ǟȔȡșȖǻ
ȦșȣșȤ țȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ Ȗ ǭǢǜ  ǻȡȬǻ — ȣȢȥȦȔȖȜȟȜ Ȗ
Ƞ ǘȢȤȢȘȜȭǻ ȕǻȟȓ ȪȧȞ ȤȢȖȢȗȢ țȔȖȢȘȧ   ȕǻȟȓ
ȤȔȝȢȡȡȢȁȟǻȞȔȤȡǻ  ȖȥǡȢȤȜȡȪȓȩ —ȘȖȔ
ȢȥȦȔȡȡǻȡșțȕșȤșȗȟȜȥȓ ǕȖȦȢȤȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
Ȗ Ƞ ǭȣȢȟǻ — ȡș țȕșȤǻȗȥȓ  ǜȔ ȣȤȢșȞȦȢȠ ǧ
ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢȣȔȠ·ȓȦȡȜȞ
ȣȢșȦȢȖǻȖȥǟȜȤȜȟǻȖȪǻ
ȦșȣșȤ ȥ ǭșȖȫșȡȞȢȖș
ǬșȤȞȔȥ Ȣȕȟ —
  ȭȢ ȥȞȟȔȘȔȖȥȓ ț
ȣȢȥȦȔȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ
ȬȔȣȪǻ ȝ ȞȢȚȧȥǻ ȦȔ Șș
Ȗ·ȓȦȜȨǻȗȧȤȡȢȁȥȞȧȟȰȣ
ȦȧȤȡȢȁ ȗȤȧȣȜ ǤǻȘ ȫȔȥ
ȖǻȝȡȜȝȢȗȢțȤȧȝȡȧȖȔȟȜ
ȡǻȠ ȢȞȧȣȔȡȦȜ ȖȪǻȟǻȖ
ȦǻȟȰȞȜ ȨȤȔȗȠșȡȦ —
ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȔȣȢșȦȔ ȡȜ
ȡǻ — Ȗ Ƞȧțșȁ ȥ ǭșȖ
ȫșȡȞȢȖȢȗȢ  ǗȜȞȢȡȔȖ
ȦȔȞȢȚ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞ ȧ
ȥ ǟȜȤȜȟǻȖȪǻ ȡȔ ȠǻȥȪǻ
ǟǧșȤșȭșȡȞȢǤȔȠ·ȓȦȡȜȞ
Șș ȕȧȟȔ ȕȔȦȰȞǻȖȥȰȞȔ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȧǬȔȖȧȡ
ȩȔȦȔ ȪșȠșȡȦ ȣǻȥȢȞ ǦșȟȢǟȜȤȜȟǻȖȞȔ ȡșțȕșȤǻȗȥȓ
—ȡșțȕșȤǻȗȥȓ 
ǠǻȦǦșȠșȡȲȞǡǤǡȢȡȧȠșȡȦȔȟȰȡȔȬșȖȫșȡȞǻȔȡȔǨȞȤȔȁȡȜ
ǶȥȦȢȤǻȓǻȥȧȫȔȥȡǻȥȦȰǪ

ǢȔȦȔȟȓǠȜȥșȡȞȢ

ǧǚǥeǮǚǢǟǣ ǡȜȞȢȟȔ ǶȖȔȡȢȖȜȫ 
ȥ ǮșȤȕȜȡǻȖȞȔ ȦșȣșȤ ǜȢȟȢȦȢȡǻȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǬșȤȞȔȥ
Ȣȕȟ —  ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȣȢșȦ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ
ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ǟȜȁȖ ȣȢȟǻȦșȩȡǻȫȡȢȠȧ ǻȡȦǻ ǤȤȔȪȲȖȔȖ Ȗ
ȢȤȗȔȡȔȩȣȢȟǻȦȢȥȖǻȦȜȡȔǤȢȟȦȔȖȭȜȡǻȖȗȔț©ǖǻȟȰȬȢȖȜȞª
ȤșȘȔȞȦȢȤȢȠȚȧȤȡ©ǛȜȦȦȓȝȤșȖȢȟȲȪǻȓª — 
ȧ ȖǻȘȘǻȟǻ ȣȢșțǻȁ ǙșȤȚȟǻȦȖȜȘȔȖȧ ǨȞȤȔȁȡȜ Ǭȟșȡ ȟǻȦ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝ ©ǡȧțȔȗșȦª ©ǟȢȠȧȡȞȧȟȰȦª ©ǛȢȖȦșȡȰª
ȢȘȜȡ ț ȢȤȗȔȡǻțȔȦȢȤǻȖ ǗȥșȧȞȤ ȥȣǻȟȞȜ ȣȤȢȟșȦȔȤȥȰȞȜȩ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖǕȖȦȢȤȣȢȡȔȘȞȡȣȢșțǻȁ©ǬȢȤȡȢțșȠª
  ©ǡșȦȔ ȝ ȠșȚȔª   ©ǟȤȔȁȡȔ ȤȢȕȢȦȜª
  ©ǥșȥȣȧȕȟǻȞȔª   ©ǙǻȖȫȜȡȔ ț ǨȞȤȔȁȡȜª
  ©Ǩ ȕȜȦȖȔȩ ǻ ȦȤȧȘȔȩª   ©ǠǻȦȔ ǻ ȟȲȘȜª
  ȦȔ ǻȡ ǣȥȓȚȡȢȲ ǿ ȣșȤșȞȟȔȘȔȪȰȞȔ ȥȣȔȘȭȜȡȔ ǧ
ǣȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖȡȜțȞȧțȕǻȤȢȞȣșȤșȞȟȔȘǻȖǻțȤȢȥȕǻȟȢȤȧȥ
ȗȤȧțȖǻȤȠȟȔȦȜȥȣȢȟȰȥȫșȥȠȢȖǣȥȢȕȟȜȖșȠǻȥȪșȖ
ȣșȤșȞȟȔȘȔȪȰȞǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣȢȥǻȟȜ ȦȖȢȤȜ ȧțȕ ǻ ȨȤȔȡȪ
ȠȔȝȥȦȤǻȖȥȟȢȖȔȧȞȟȔȖȔȡȦȢȟȢȗǻȲȧțȕȣȢșțǻȁ©ǜǻǦȩȢȘȧ
ȡȔ ǜȔȩǻȘª   ǻ ȘȖȢȦȢȠȡȜȞ ©ǦȧțǻȤ·ȓ ȨȤȔȡȪȧțȰȞȢȁ
ȣȢșțǻȁª  ǨȡǻȞȔȟȰȡȜȠȘȢȖǻȘȞȢȖȜȠȖȜȘǻȘȢȥȰȢȗȢȘȡǻ
ǿ ©ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȜȝ ȭȢȘșȡȡȜȞª   ȧ ȓȞȢȠȧ ȣȢȘȔȡȢ
ȖǻȘȢȠȢȥȦǻȣȤȢȕǻȟȰȬșȓȞȦȜȥȟǻȦșȤȔȦȢȤǻȖȥȖǻȦȧ
ǨȣȢșțǻȁ©ǡȢǿȣȤȢȤȢȪȦȖȢȕșțȣșȤșȫȡșª țȕ©ǟȤȜȟȔȦș
ȖǻȘȟȧȡȡȓª ȡȔțȖȢȲȓȞȢȁȥȦȔȖȖȜȥȟǻȖǭșȖȫșȡȞȔț
ȝȢȗȢǮȢȘșȡȡȜȞȔǧȦȖȢȤȫȢȤșȔȟǻțȧȖȔȖȢȘȜȡǻțȖȔȤǻȔȡȦǻȖ
ȦșȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔȣȤȢȤȢȞȔ ǦȢȪǻȔȟȰȡȢ ȢȣȦȜȠǻȥȦȜȫȡǻ
ȠȢȦȜȖȜ ȖǻȤȬȔ ©ǭșȖȫșȡȞǻȖ țȔȣȢȖǻȦª țȕ ©ǠǻȤȜȫȡȜȝ
ȟǻȦȢȣȜȥª   ȪǻȟȞȢȠ ȧȣȜȥȧȲȦȰȥȓ Ȗ ȤȔȠȞȜ șȥȦșȦȜȞȜ
ȥȢȪȤșȔȟǻțȠȧǶȘșȓȦȖȢȤȧ—ȢȥȔȡȡȔȚȜȦȦȲ©ȧȕȤȔȦȡǻȝǻ
ȡȢȖǻȝ ȥǻȠ·ȁª Ǩ ȥȩȢȚȢȠȧ ȥȦȜȟȰȢȖȢȠȧ ȞȟȲȫǻ ȡȔȣȜȥȔȡȢ
ȝ ȖǻȤȬ ©Ǘ ȥǻȠ·ȁ ȖȢȟȰȡǻȝª ȦȔ ȥȔȠȔ țȕ  ȡȔȥȜȫșȡȜȝ
ȪȜȦȔȪǻȓȠȜțȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔǗȢȥȡȢȖȧȖǻȤȬȔ©ȥșȤȣȡȓ
ª țȕ ©ǦșȤȪș ȟȲȘȥȰȞșª   ȣȢȞȟȔȘșȡȢ țȔȣȜȥ
ǻț ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ǮȢȘșȡȡȜȞȔ ȧ ȓȞȢȠȧ Ȗǻȡ ȖȜȥȟȢȖȜȖ
ȣșȤșȞȢȡȔȡǻȥȦȰȧȦȢȠȧȭȢȖȜȘȔȦȡȜȝȖȜȡȔȩǻȘǥǩȧȟȦȢȡȔ
ǻǙȚǗȔȦȦȔ—ȣȔȤȢȖȔȠȔȬȜȡȔ—țȡȜȭȜȦȰȣȤșȥȦȢȟȜ
ȝ ȞȢȤȢȡȜ ǕȣȢȥȦȢȟȢȠ ȖȢȟǻ ǻ ȣȤȔȖȘȜ ȡȔțȜȖȔǿ ȣȢșȦȔ ǧ
ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǟȢȕțȔȤ ȣȤȔȖȘȜª ©ǧȖȢȤȜª   ǖǻȟȰȬȢȥȦǻ
ȣȢșțǻȝǧȡȔȬșȖȫȦșȠȔȦȜȞȧȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻțȡșȢȥȢȕȟșȡȜȝ
ȘșȞȟȔȤȔȦȜȖȡȜȝȣȔȨȢȥȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟǻțȢȖȔȡȢȗȢ
ȕȔȫșȡȡȓ ȪșȡȦȤ ȢȕȤȔțȧ ǤșȤșȞȟȔȖ ǻț ȤǻțȡȜȩ ȠȢȖ ȤȓȘ
ȦȖȢȤǻȖ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ țȢȞȤ ț ȕǻȟȢȤȧȥ —
ȣȢșȠȧǴȡȞȜǟȧȣȔȟȜ©ǧȔȤȔȥȢȖȔȘȢȟȓª  țȧțȕ—
ȧȤȜȖȢȞǻțȣȢșȠȜǕǥȔȩȠȔȦȔ©ǧȔȤȔȥªȦȔȖǻȤȬǡǻȤȠȧȩȥǻȡȔ
©ǙȧȕªțȁȘȜȬ—ȖǻȤȬǙǘȢȨȬȦșȝȡȔ©ǭșȖȫșȡȞȢȖǻª
ȦȔǻȡ ȘȜȖǗǻȡȢȞȖșȟȜȞȢȠȧǟȢȕțȔȤșȖǻǟ 
ǧȖǧȖȢȤȜǗȦǟǤȢșțǻȁǟǧȖȢȤȜǟ

ǢȔȦȔȟǻȓǠȢȭȜȡȥȰȞȔ

ǧǚǥeǮǚǢǟǣǣȞȥȔȡȔ ȧȣșȤȬȢȠȧȬȟȲȕǻȣȤǻțȖȜȭșȦȔ
ǻȠ·ȓȕȔȦȰȞȔȡșȖǻȘȢȠǻ—" —ȠȔȫȧȩȔǭșȖȫșȡȞȔ
ǨȣșȤȬȢȠȧȬȟȲȕǻ—ȘȤȧȚȜȡȔȠșȬȞȔȡȪȓȥǡȢȤȜȡȪǻȖ
ǟ ǧșȤșȭșȡȞȔ ȭȢ ȣȢȠșȤ  țȔȟȜȬȜȖȬȜ ȖȘȢȖȧ ț

ǧǚǥǜǶǞǦǱǟǕ

ȦȤȰȢȠȔȘǻȦȰȠȜǘǭșȖȫșȡȞȢȣȢȕȤȔȖȥȓțǧȣǻȥȟȓȥȠșȤȦǻ
 ȥșȤȣ  ȘȤȧȚȜȡȜ ǟȔȦșȤȜȡȜ ȠȔȦșȤǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȦȔ ȝȢȗȢ ȫȢȦȜȤȰȢȩ ȕȤȔȦǻȖ ǻ ȥșȥȦșȤ ǡșȦȤȜȫȡȜȝ țȔȣȜȥ
ȣȤȢ ȖǻȡȫȔȡȡȓ ȘȔȦȧǿȦȰȥȓ  ȚȢȖȦ  ǧ ȣșȤșȁȩȔȟȔ ȘȢ
ȥǟȜȤȜȟǻȖȞȜȖȩȔȦȧǧǭșȖȫșȡȞȔǙȢȡȰȞȔǧȖǻȘȘȤȧȗȢȗȢ
ȬȟȲȕȧǡȔȤǻȓȣȤȢȚȜȟȔȠșȡȬșȤȢȞȧǜȣȢȠǻȚțȖșȘșȡȜȩ
ȘǻȦșȝ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȖǻȘȫȧȖȔȖ ȣȢȗȔȡș ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȠȔȫȧȩȜ ȘȢ
ȥșȕșǭșȖȫșȡȞȢǤǻȥȟȓȥȠșȤȦǻȕȔȦȰȞȔȣșȤșȕȧȖȬȜ
ȘșȓȞȜȝȫȔȥȣǻȘȢȣǻȞȢȲȘȓȘȰȞȔǤǶǭșȖȫșȡȞȔȠȔȝȕȧȦȡǻȝ
ȣȢșȦȣǻȬȢȖȡȔțȔȤȢȕǻȦȞȜȘȢȘȓȞȔǤǖȢȗȢȤȥȰȞȢȗȢȭȢȕ
ȧȡȜȞȡȧȦȜȥȣǻȖȚȜȦȦȓțǧȓȞȔȢȘȡȔȞǻǤǖȢȗȢȤȥȰȞȢȗȢ
ȡȔȪȰȞȢȖȧȖȔȟȔ ȡȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻ ȣȤȢ ȥșȕș ȘȔȖȔȟȔ țȡȔȦȜ
ǭșȖȫșȡȞȢȫȔȥȦȢȩȢȖȔȖȥȓȖǻȘǧȧȕȧȤ·ȓȡȔȩȥȔȘȧȥșȟȓȡȜȡȔ
ǛșȟșȩȔ ǜȗȢȘȢȠ Ƕ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȗȡȔȖ ǧ ȧ ǡȢȤȜȡȪǻ
Ǩ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǟȡȓȗȜȡȓª ȣȢșȦ ȥȖǻȘȫȜȖ ©ǟȦȢ ȖȜȘșȟ ȩȢȦȰ
ȜțȘȔȟȜ ȠȔȫșȩȧ Ȝ ȦȔȞ ȡȔțȯȖȔșȠȯȩ ȥȖșȘșȡȡȯȩ ȘșȦșȝ
ȦȢȦ țȡȔȫȜȦ ȖȜȘșȟ ȔȘ Ȗ ȥȔȠȢȠ șȗȢ ȢȦȖȤȔȦȜȦșȟȰȡȢȠ
ȦȢȤȚșȥȦȖșª  
ǠǻȦǟȢȡȜȥȰȞȜȝǛȧȤ.

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧ ǚ ǥ e Ǯ ǚ Ǣ ǟ ǣ  Ǧ Ȧ ș ȣ Ȕ ȡ  ǟ Ȝ Ȥ Ȝ ȟ Ȣ Ȗ Ȝ ȫ      
ȥ ǡȢȤȜȡȪǻ ǜȖșȡȜȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢ ȣȢȖ ǟȜȁȖ ȗȧȕ ȦșȣșȤ
ǜȖșȡȜȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǬșȤȞȔȥ Ȣȕȟ — "  — ȥȜȡ
ȠȔȫȧȩȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ǙșȓȞȜȝ ȫȔȥ ȣǻȥȟȓ ȖǻȡȫȔȡȡȓ 
ǣǧșȤșȭșȡȞȢțǘǭșȖȫșȡȞȢȠǧȠșȬȞȔȖȧȥǟȜȤȜȟǻȖȪǻ
țȗȢȘȢȠȣȢȖșȤȡȧȖȥȓȖȤǻȘȡșȥșȟȢțȖǻȘȞȜȝȢȗȢȖǻȘȘȔȟȜȧ
ȥȢȟȘȔȦȜ ǣ ǟȢȡȜȥȰȞȜȝ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȖ ǧ ȓȞ ©ȩȟȢȣ·ȓ
ȠȔȟȢȥȜȟș ǻ ȣȢȣȥȢȖȔȡș ȠȢȤȔȟȰȡȢª ȤȢțȣȢȖǻȘȔȲȫȜ ȣȤȢ
ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖǻȥȦȰȭȢȘȢǭșȖȫșȡȞȔȣȤȜȫȜȡȢȲȓȞȢȁȕȧȖ
ǧ ǟȢȡȜȥȰȞȜȝ ȥ   ǭșȖȫșȡȞȢ ȧ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǟȡȓȗȜȡȓª
ȣȜȥȔȖ ©Ǣș ȣȤȢȩȢȘȜȟȢ ȫȔȥȧ ȕșț ȥȟșț Ȝ ȘȤȔȞȜ ȠșȚȘȧ
ȡȔȠȜȘșȦȰȠȜ«!ȠșȡȓȠȔȫșȩȔȢȥȢȕșȡȡȢȡșȡȔȖȜȘșȟȔ
ȖșȤȢȓȦȡȢ țȔ ȦȢ ȫȦȢ ȓ ȫȔȥȦȢ ȦȧțȜȟ șș ȦȭșȘȧȬȡȢȗȢ
ǦȦșȣȔȡȞȔª — 
ǠǻȦǦȣȢȗȔȘȜǛȧȤ.

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǚǥǜǶǖǕǭəғ Ǣ ǗȔȗȤȔȠ  Ƞ ǗȔȡ
ȦșȣșȤ ǧȧȤșȫȫȜȡȔ —  ǾȤșȖȔȡ  — ȖǻȤȠ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰ ǻ ȦșȔȦȤȢțȡȔȖșȪȰ ǙȤ ȨǻȟȢȟ ȡȔȧȞ
  ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ȧȫȭǻ ǻȠ ǾȤșȠȓȡȔ ǗȔȡ  Ȗ ǧȕǻȟǻȥ
ȬȞȢȟǻ ǻȠ ǢșȤȥȜȥȓȡȔ — — ȖȜȞȟȔȘȔȖ ǻȥȦȢȤǻȲ
ȖǻȤȠ ȦșȔȦȤȧ Ȗ ǾȤșȖȔȡ ȦșȔȦȤ ǻȡȦǻ — — ȥȣǻȖ
ȤȢȕǻȦȡȜȞ ǶȡȦȧ ȠȜȥȦȖ ǕǢ ǗǻȤȠșȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ ǕȖȦȢȤ
ȣȤȔȪȰ ©ǭșȞȥȣǻȤª ǾȤșȖȔȡ   ©ǤșȦȤȢȥ ǙȧȤȓȡª
ǾȤșȖȔȡ   ©ǶȥȦȢȤǻȓ ȖǻȤȠșȡȥȰȞȢȁ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȁª
ǾȤșȖȔȡ—ǧ—Ȗȥǻ—ȖǻȤȠȠȢȖȢȲ ȦȔǻȡ
ǧ—ȔȖȦȢȤȥȦ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȖȘȔȖȡǻȝȖǻȤȠșȡȥȰȞǻȝ
ȣȤșȥǻª ȗȔț©ǘȤȔȞȔȡȦșȤȦªȕșȤșț ȖȓȞǻȝȧȖǻȖ
ȧȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȫȜȝȢȕǻȗȡȜțȞȧȖǻȘȢȠȢȥȦșȝȣȤȢȦȜȩȩȦȢ
ȣșȤȬȜȠ ȧ ǗǻȤȠșȡǻȁ țȖșȤȡȧȖȥȓ ȘȢ ȣșȤșȞȟȔȘȔȡȡȓ ȦȖȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǻ ȣȤȜȥȖȓȦȜȖ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȠȜȦȪȓ ȥȖȢȁ ȤȢțȘȧȠȜ
țȢȞȤȣȤȢǦǦȣȔȡȘȔȤȓȡȔǣǦȢȟȢȖ·ȓȡȔǾǘȔȤȔȗȔȠȔ
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Ǖ ǪȡȞȢȓȡȔ  ȧȣșȤȬș țȘǻȝȥȡȜȖ ȞȖȔȟǻȨǻȞȔȪǻȲ ȁȩȡǻȩ
ȖȜȥȦȧȣǻȖȧȣȤșȥǻțȡȔȗȢȘȜȣșȖȡȢȁȤǻȫȡȜȪǻǭșȖȫșȡȞȔǧ
ȧȣșȤȬșțȖșȤȡȧȖȧȖȔȗȧȡȔȣȧȕȟǟǟȧȬȡșȤȓȡȔǻȘȢȖǻȖȭȢ
ȣǻȘȞȤȜȣȦȢȡǻȠȢȠ©ǟǟªȓȞȜȠȕȧȟȢȣǻȘȣȜȥȔȡȢȥȦȔȦȦȲ
ǻ ȖǻȤȠ ȣșȤșȞȟ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȚȧȤȡ ©ǖȔțȠȔȖșȣª
ȣȤȜȩȢȖȔȡȢǻȠ·ȓǟșȤȢȖȕșǟȧȬȡșȤȓȡȔ
Ǩ ȥȦ ©ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȖǻȤȠșȡȥȰȞȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔª
ȗȔț©ǘȤȔȞȔȡȦșȤȦªȕșȤșț ȢȞȤǻȠȣȢȗȟȜȕȟșȡȢȗȢ
ȢțȡȔȝȢȠȟșȡȡȓ ȖǻȤȠ ȫȜȦȔȫǻȖ ǻț ȣșȤșȞȟȔȘȔȫȔȠȜ ȦȔ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔȠȜ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȤșȥȣȧȕȟǻȪǻ ǧ
ȖȜțȡȔȫȔǿ ȗȢȟ șȦȔȣȜ ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ Ȫǻǿȁ ȦșȠȜ ȧ ǗǻȤȠșȡǻȁ
ǢȔȗȢȟȢȬȧȲȫȜ ȡȔ ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻ ȖǻȤȠ ȣșȤșȞȟȔȘȔȪȰȞȢȁ
ȬȞȢȟȜ  ȥȦ ǧ ȧȞȔțȔȖ ȡȔ ȖȔȚȟȜȖǻȥȦȰ ȣȤȔȪǻ ȭȢ ȁȁ
țȘǻȝȥȡȜȖǘǦȔȤȓȡȘȔȖȬȜȡȔȝȕǻȟȰȬȣȢȖȡȜȝ țȔȢȕȥȓȗȢȠ
țȔȟȧȫșȡȜȩȘȢȣșȤșȞȟȔȘȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖ ǻȔȘșȞȖȔȦȡȜȝȔȡȔȟȢȗ
©ǟȢȕțȔȤȓª ȖǻȤȠ ȠȢȖȢȲ ǧ ȧȣșȤȬș țȔȞȪșȡȦȧȖȔȖ ȡȔ
ȦȜȩ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȩ ȖǻȤȠ ȖǻȤȬȧȖȔȡȡȓ ȭȢ ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰ
ȡșȟșȗȞȧ ȣșȤșȬȞȢȘȧ ȡȔ Ȭȟȓȩȧ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫȔ ȥȜȟȔȕǻȫȡș
ȖǻȤȠǻȣșȤșȖȔȚȡȢȦȢȡǻȫȡșȧȞȤȘȢȖșȟȢȥȓ©ȧțȗȢȘȚȧȖȔȦȜª
ȣșȤșȞȟȔȘȔȫșȖǻ ȣȤȜ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡǻ ȟșȘȰ ȡș ȖȢȥȰȠȜ ȦȜȥȓȫ
ȤȓȘȞǻȖ ǻț ©ǟȢȕțȔȤȓª ǧ ȖǻȘțȡȔȫȜȖ ȭȢ ȣȤȔȪȓ ǦȔȤȓȡȔ
ȥȦȔȟȔ ȘȢȥȖǻȘȢȠ Șȟȓ ȣȢȘȔȟȰȬȜȩ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫǻȖ ȦȖȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ țȢȞȤ Ǣ ǜȔȤȓȡȔ ǗșȥȣșȤȔ Ǧ ǧȔȤȢȡȪǻ
ǗǘȤȜȗȢȤȓȡȔǕǭȔȝȕȢȡȔ
ǤȤȔȪȓȠǧȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻȣȢȬȧȞȢȖȜȝȥȦȜȟȰǻȦșȢȤșȦȜȫȡǻ
ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ ȭȢ ǼȤȧȡȦȧȲȦȰȥȓ ȡȔ ȗȟȜȕȢȞǻȝ ȢȪǻȡȪǻ
ȠȔȦșȤǻȔȟȧ ǖȔȗȔȦǻ ȡȔ ǻȥȦȢȤȜȞȢȟǻȦ ȨȔȞȦȜ ȖȢȡȜ ȥȦȔȟȜ
ȢȥȡȢȖȢȲ Șȟȓ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȫȢȗȢ ȔȡȔȟǻțȧ ȧ ȣǻțȡǻȬȜȩ
ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȩ ǦȦȔȦȦȓȠȜ ǧ ȧ ȖǻȤȠ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖǻ
ȖǻȘȞȤȜȖȔȟȔȥȓȡȢȖȔȥȦȢȤǻȡȞȔȖȘȢȥȟǻȘȚșȡȡǻȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ǻȞȢȡȦȔȞȦȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖȧȞȤǻȖǻȤȠȟȤ
ǧȖǭșȖȫșȡȞȢȧȖǻȤȠșȡȥȰȞǻȝȟǻȦșȤȔȦȧȤǻǗǻȥȦǻȟȲȦ
ǠǻȦ ǕȠȜȤȓȡ Ǧ ǕȤȠȓȡȢȧȞȤȔȜȡȥȞȜș ȟȜȦșȤȔȦȧȤȡȯș ȥȖȓțȜ
ǡȢȡȢȗȤȔȨȜȓǚȤșȖȔȡǜȔȘȢȤȢȚȡȔǠǡǧǘǭșȖȫșȡȞȢǻ
ȖǻȤȠșȡȥȰȞȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȔǟǜȔȘȢȤȢȚȡȔǠǡǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢ
ȖǻȤȠșȡȥȰȞǻȟǻȦșȤȔȦȧȤȡǻȖțȔǿȠȜȡȜǤȔȤȔȘȜȗȠȔȤȢțȖȜȦȞȧǟ

ǠȲȘȠȜȟȔǜȔȘȢȤȢȚȡȔ

ǧǚǥǜÌǞǦǱǟǕ ǠǻȘǻȓ  Ƞ ǦȔȠȢȞȢȖ ǖȢȟ
ȗȔȤǻȓ  — ȕȢȟȗ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰ ǜȔȞǻȡȫȜȟȔ 
ȖǻȘȘǻȟșȡȡȓ ȧȞȤȔȁȡǻȥȦȜȞȜ ȨǻȟȢȟ ȨȦȧ ǟȜȁȖ ȧȡȦȧ
ǻȠǧǘǭșȖȫșȡȞȔǟȔȡȘȜȘȔȦ
ȨǻȟȢȟ ȡȔȧȞ   ȘȢȪșȡȦ
  ǜ  — ȖȜȞȟȔ
ȘȔȫ ǦȢȨǻȝȥȰȞȢȗȢ ȧȡȦȧ
ǻȠ ǦȖ ǟȟȜȠșȡȦȔ ǣȩȤȜȘ
ȥȰȞȢȗȢ ț  — ȞșȤǻȖȡȜȞ
ȞȔȨșȘȤȜ ȧȞȤȔȁȡǻȥȦȜȞȜ
ǬȜȦ Ȕǿ ȞȧȤȥ ȟșȞȪǻȝ ț ȧȞȤ
ȟȤȜțǻȥȦȢȤȦȔȞȧȟȰȦȧȤȡȜȩ
ȤșȔȟǻȝ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǻȡǻ
ǠǧșȤțǻȝȥȰȞȔ
ȪǻȲȖȔȟȔ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ǖȢȟ
ȗȔȤȥȰȞȢȁ ȔȥȢȪǻȔȪǻȁ ȧȞȤȔȁȡǻȥȦǻȖ ȖǻȘȦȢȘǻ ǿ ȁȁ ȗȢȟȢȖȢȲ
ǕȖȦȢȤ ȫȜȥȟșȡȡȜȩ ȡȔȧȞ ȥȦȔȦșȝ ǻ ȣȢȥǻȕȡȜȞǻȖ ț ȧȞȤ
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ȨǻȟȢȟȢȗǻȁ ȤȢțȤȢȕȡȜȞ ȡȔȖȫȔȟȰȡȜȩ ȣȟȔȡǻȖ ȡȔȧȞȠș
ȦȢȘȜȫȡȜȩ ȥȣșȪȞȧȤȥǻȖ ȦȔ ȥȣșȪȥșȠǻȡȔȤǻȖ ǕȞȦȜȖȡȔ
ȧȫȔȥȡȜȪȓ ȓȞ ȧȞȤȔȁȡǻȥȦ ȦȔ ȕȢȟȗȔȤȜȥȦ  ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ
ȥȟȔȖ ǻȥȦȜȫȡȜȩ ȞȢȡȗȤșȥǻȖ ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȝ ț ȣȤȢȕȟșȠ ȧȞ
ȤȔȁȡȢțȡȔȖȥȦȖȔ ȨȢȤȧȠǻȖ ǡǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ ȔȥȢȪǻȔȪǻȁ ȧȞȤȔȁ
ȡǻȥȦǻȖ ǕȖȦȢȤ ȡȜțȞȜ ȞȡȜȚȢȞ ȦȔ ȥȦ ©ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ
Ȗ ȣșȤșȞȟȔȘȔȩ Ǚ ǡșȦȢȘǻǿȖȔª   ©ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ ǻ
ȕȢȟȗȔȤȥȰȞȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȔ ȡȔȧȞȔª   ©ǖȢȟȗȔȤȥȰȞȔ
ȦșȠȔȖȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȝȟǻȦșȤȔȦȧȤǻª  ©ǶȖȔȡǩȤȔȡȞȢǻ
ȕȢȟȗȔȤȥȰȞșȟǻȦșȤȔȦȧȤȡșȡȔȘȕȔȡȡȓª  ©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝ
ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝ ȤȢȠȔȡ ǤșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ȤȢțȖȜȦȞȧª  
©ǤȤȢȨ ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ — ȖȜȘȔȦȡȜȝ ȖȫșȡȜȝ ȦȔ ȖȜȞȟȔȘȔȫ
ǦȢȨǻȝȥȰȞȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧª   ©ǶȖȔȡ ǩȤȔȡȞȢ ȦȔ
ȘșȓȞǻȣȜȦȔȡȡȓȞȢȠȣȔȤȔȦȜȖǻȥȦȜȞȜª  ȦȔǻȡ
ǭșȖȫȦșȠȔȦȜȞȧȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢȧȥȦ©ǤȢșȠȔ´ǦȢȡµ
ȧ ȕȢȟȗȔȤȥȰȞȢȠȧ ȣșȤșȞȟȔȘǻ Ǚ ǡșȦȢȘǻǿȖȔª ǘȢȟȢȥ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȘ ȥȖǻȦȢȠ ǟ   ©ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ —
ȚȜȦȦȓǻȘǻȝȥȡǻȥȦȰª ǣȦșȫșȥȦȖșȡȨȤȢȡȦȕșȤșț 
©ǤȤȢȡȜȞȡȢȖșȡȜșȜȖȢȥȣȤȜȓȦȜșǧǭșȖȫșȡȞȢȖǖȢȟȗȔȤȜȜª
ǖȢȟȗȔȤȥȞȔȓ ȤȧȥȜȥȦȜȞȔ  ǔ   ©ǠȲȘȜȡȔ Ȗ
ȢȕȤȔțȢȦȖȢȤȫȢȠȧȠȜȥȦșȪȦȖǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔª ǦȟȔȖȜȥȦȜȞȔ
ȜȢȕȭșȥȦȖȢǦȕȥȦǦȢȨȜȓ>ȕȢȟȗȠȢȖȢȲ@ ȦȔǻȡ
ǕȟȟȔǟȔȟȜȡȫȧȞ

ǧǚǥǠeǫǱǟǝǞǣȥȦȔȣǦȦșȣȔȡȢȖȜȫ ȣȥșȖȘ—Ǘǡ Ȕ Ȟ 
ǶȖ ǜ Ȕ ȡ ș Ȗ Ȝ ȫ   Ǘ ǟ ǻ ȥ Ȧ Ȟ Ȕ   ǣ ǧ ȧ ț ș Ƞ ȡ Ȝ ȝ 
 ȥ ǢȔțǻȤȡȔ ȦșȣșȤ ǟȢȟ ȢȠ ȜȝȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ
ǶȖȔȡȢǩȤȔȡȞ Ȣȕȟ —  ǠȰȖǻȖ  — ȧȞȤ
ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝ Șǻȓȫ ȟǻȦșȤȔ
ȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰ ǻȥȦȢȤȜȞ Ȩǻ
ȟȢȥȢȨ ǻ ȣȤȔȖȢțȡȔȖșȪȰ ǜȔ
ȞǻȡȫȜȖ ȨǻȟȢȥ ȨȦ ǠȰȖǻȖ
  ȦȔ ȲȤȜȘ ȨȦ ǗǻȘșȡ
 ȧȡȦǻȖǜȔțȡȔȖȣȢȟǻȦ
ȣșȤșȥȟǻȘȧȖȔȡȰ ȕȧȖ ȧȖ·ȓț
ȡșȡȜȝ
Ǩ ȥȦȧȘșȡȦȥȰȞǻ ȤȢȞȜ ǧ
ȣȜȥȔȖ ȖǻȤȬǻ ȢȤǻǿȡȦȧȲȫȜȥȰ
ȡȔ ȘȢȤȢȕȢȞ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ
ȡȔȤȢȘȡǻ ȣǻȥȡǻ ǤȤȢȣȔȗȧȖȔȖ
ǣǧșȤȟșȪȰȞȜȝ
ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ȣȢșȦȔ ȡȔ țȕȢȤȔȩ
ȣȤȢȥȖǻȦȜȦșȟȰȥȰȞȜȩ ȗȧȤȦȞǻȖ țȢȞȤ ǦȦȔȡǻȥȟȔȖ ȗȤȢȠȔȘȜ
 ȧȠǻȥȦȜȖ ȘȢ ȤȧȞȢȣȜȥȡȢȁ ȗȔț ©ǘȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝ ȘțȖǻȡª
ȥȔȦȜȤȧ ©ǢșȠȔ Ȗ ȥȖǻȦǻ ȣȔȡș ȕȤȔȦș ȓȞ ȠȢȁ ȦșȟȓȦȔª ȧ
ȞȢȦȤǻȝȖȜȥȠǻȓȖȣȤȜȠǻȦȜȖȡșȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȦȖȢȤȫȢȥȦǻȧȞȤ
ȣȢșȦȔȡȔȣșȤȬȜȩȬșȖȫȞȢȡȪșȤȦȔȩȧǠȰȖȢȖǻ ȣșȤșȘȤȧȞ
ǦȦȔȤȔ ǨȞȤȔȁȡȔ  ǔ   ǧ ȡș ȤȔț ȧȘȔȖȔȖȥȓ ȘȢ
ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȟǻȦ ȥȣȔȘȭȜȡȜ  ȧ ǗǻȘȡǻ
ȖȜȗȢȟȢȥȜȖȘȢȣȢȖǻȘȰ©ǭșȖȫșȡȞȢǻǢșȞȤȔȥȢȖª ȞȢȤȢȦȞȜȝ
ȖȜȞȟȔȘ ȖȜȥȦȧȣȧ — ȧ ȥȦ >ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖ ǡ@ ǤȢȠȜȡȞȜ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǠȰȖȢȖșȜǗșȡșǟȜșȖȥȞȜȝȦșȟșȗȤȔȨ
ȔȣȤǭșȖȫșȡȞȢȖǻȖșȫȢȤȡȜȪǻȧǗǻȘȡǻǤȤȔȖȘȔ
Ǭ   ǤȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȤȔȞȧȤȥǻ ǻȥȦȢȤ ȠșȦȢȘȧ ȝȬȟȢȥȓ

ȧ ȥȦ ǧ ©ǘȔȟȜȪȰȞȢȤȧȥȰȞȜȝ ȡȔȤǻȘ ǻ ȗȔȟȜȪȰȞȢȤȧȥȰȞǻ
ȡȔȤȢȘȢȖȪǻª ǤȤȔȖȘȔ  Ǭ   ȦȔ Ȟȡ ©ǘȔȟȜȪȰȞȢ
ȤȧȥȰȞșȣȜȥȰȠșȡȥȦȖȢ—ȤȤȡȔȦȟǻȦȢȗȢȫȔȥȡȜȩ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩ țȠȔȗ ȔȡȰ ȗȔȟȜȪȰȞȢȤȧȥȰȞȢȁ
ǻȡȦșȟǻȗșȡȪǻȁª Ǡ 
ǠǻȦ ǩȤȔȡȞȢ Ƕ Ǚ>ȢȞȦȢ@Ȥ ǣȥȦȔȣ ǧșȤȟșȪȰȞȜȝ ǦȣȢȠȜȡȜ ǻ
ȠȔȦșȤǻȔȟȜ  ǩȤȔȡȞȢ ǧ  Ǚșȝ ǣ ǖȢȤȢȦȰȕȔ țȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ
ǘȔȟȜȫȜȡǻǢǭǟǠȜȥșȡȞȢǣǣȥȦȔȣǧșȤȟșȪȰȞȜȝǛȢȖȦșȡȰ
 ǔ  ǣȥȦȔȣ ǧșȤȟșȪȰȞȜȝ ȣȢȞȔȚȫ ȘȤȧȞ ǻ ȤȧȞȢȣȜȥȡȜȩ
ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖǠǟǻȤȔȟȰǦǦǧȖȢȤȜǧǘǭșȖȫșȡȞȔȖȚȜȦȦǻ
ȝ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȗȤȢȠȔȘȥȰȞǻȝ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǣȥȦȔȣȔ ǧșȤȟșȪȰȞȢȗȢ 
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ — ȣȢșȦ ȤșȖȢȟȲȪǻȢȡșȤ ȠȜȥȟȜȦșȟȰ ǧșțȜ ȘȢ
ȣȢȖ ǻȘșȝ ǻ ȣȢȖǻȘȢȠȟșȡȰ Ȣȕȟ ȡȔȧȞȦșȢȤșȦȜȫȡȢȁ ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁ
ǶȖȔȡȢǩȤȔȡȞǻȖȥȰȞ  ǥȢȠȔȡǻȖ ǧ ǗǻȘșȡȥȰȞȔ ©Ȗǻțǻȓª ǣȥȦȔȣȔ
ǧșȤȟșȪȰȞȢȗȢǡȔȡȘȤǻȖșȪȰǔ

ǳȟǻȓǦȢȞȢȟȲȞ

ɌȿɊɇÏɉȱɅɖɋɖɄɂɃ ȺɄȺȾȿɆËɑɇɂɃ ɈȻɅȺɋ
ɇɂғɃ ɍɄɊȺȀϢɇɋɖɄɂɃ ȾɊȺɆȺɌɂғɑɇɂɃ ɌȿÈɌɊ
ËɆȿɇȱ Ɍ Ƚ ɒȿȼɑeɇɄȺ țȔȥȡȢȖȔȡȢ  ȡȔ ȕȔțǻ
ǣȩȦȜȤȥȰȞȢȗȢȣșȤșȥȧȖȡȢȗȢȤȢȕǻȦȡȜȫȢȞȢȟȗȢȥȣȡȢȗȢȧȞȤ
ȘȤȔȠȦșȔȦȤȧǻȠǧǭșȖȫșȡȞȔ — ǜȫșȤȖ
ȣȢȖșȤșȥȣșȤșȕȧȖȔȖȧȠǬȢȤȦȞȢȖǻțȗȢȘȢȠ—ȧ
ǧșȤȡȢȣȢȟǻ  Ȣȕ·ǿȘȡȔȖȥȓ ț ǬȢȤȦȞǻȖȥȰȞȜȠ ȠǻȥȰȞȜȠ
ȧȞȤȘȤȔȠȦșȔȦȤȢȠǻȠǶǩȤȔȡȞȔ — ǙȢ—
ǧșȤȡȢȣǻȟȰȥȰȞȜȝȢȕȟȧȞȤȠȧțȘȤȔȠȦșȔȦȤǻȠǧǘǭșȖ
ȫșȡȞȔȣǻȥȟȓ—ȥȧȫȔȥȡȔȡȔțȖȔ ț—ȔȞȔȘșȠ 
ǤȢȠǻȦȡșȠǻȥȪșȖȤșȣșȤȦȧȔȤǻȦșȔȦȤȧțȔȖȚȘȜȣȢȥǻȘȔȟȔ
ȬșȖȫȦșȠȔȦșȔȦȤȣȢȞȔțȔȖȖȜȥȦȔȖȧ©ǢȔțȔȤǦȦȢȘȢȟȓª
ț©ǗșȫȢȤȡȜȪȓȠȜªǤǢǻȭȜȡȥȰȞȢȗȢ ȤșȚǡǴȡȞǻȖȥȰȞȜȝ
ȩȧȘȢȚȡȜȞ Ǘ ǘșȦȰȠȔȡ   țȘǻȝȥȡșȡȢ ȖȜȥȦȔȖȧ ȘȤȔȠȜ
©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢª ©ǦȟȢȖȢȣȤȔȖȘȜª ǳǟȢȥȦȲȞȔ ȤșȚ
ǟ ǟȔȣȔȦȥȰȞȜȝ ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǳ ǦȦșȨȔȡȫȧȞ ȠȧțȜȞȔ ț
ȦȖȢȤǻȖ ǡ ǠȜȥșȡȞȔ ǡ ǠșȢȡȦȢȖȜȫȔ Ǖ ǭȦȢȗȔȤșȡȞȔ
ǖ ǕȡȦȞȢȖȔ ȧ ȤȢȟǻ ǭșȖȫșȡȞȔ — ǡ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ
ȤȢȟ ȓȩ ǖ ǕȡȦȞǻȖ ǘ ǕȖȤȔȠșȡȞȢ Ǘ ǦȔȩȔȦȥȰȞȜȝ
Ǖ ǘȧȕȥȰȞȜȝ ȦȔ ǻȡ  Ǩ ȲȖǻȟșȝȡǻ Ȧǻ ȬșȖȫ ȦșȠȔ Ȗ

ǶǡȜȩȔȝȟșȡȞȢǗǢȢȖȜȞȢȖǙǬȢȤȡȢȖǻȟǧșȤȡȢȣǻȟȰȥȰȞȜȝ
ȔȞȔȘșȠǻȫȡȜȝȢȕȟȔȥȡȜȝȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȝȦșȔȦȤ
ǻȠǧǘǭșȖȫșȡȞȔ

ǧǚǥǢǣǤǶǠǱǦǱǟǝǞǕǟǕǙǚǡǶǬǢǝǞǣǖǠǕǦǢɂǞǨǟǥǕȀǢǦǱǟǝǞǙǥǕǡǕǧɂǬǢǝǞǧǚǕǧǥ

ȦșȔȦȤǻȡȔȕȧȖȔǿȢȥȢȕȟȜȖȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓǖȧȟȢȣȢȥȦȔȖȟșȡȢ
ȖȜȥȦȔȖȜ țȔ ȦȖȢȤȔȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȣșȤȧ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª
ǡǕȤȞȔȥȔ ȤșȘȔȞȪǻȓǙǖȢȕȜȤȓȤșȚǗǭȠȜȡșȪȰ
ȩȧȘȢȚȡȜȞǡǦȦșȪȲȤȔȩȢȤșȢȗȤȔȨǙǪȔȤȫșȡȞȢ ȘȤȔȠȧ
© ǡ Ȕ Ȧ Ȝ  ȡ Ȕ ȝ Ƞ Ȝ ȫ Ȟ Ȕ ª
Ƕ ǧȢȗȢȕȢȫȡȢȗȢ 
ȤșȚ ǘ ǕȖȤȔȠșȡȞȢ
ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǡ ǦȦș
ȪȲȤȔ ȣ·ǿȥȧ©ǡȔȤȜȡȔª
ǡ ǜȔȤȧȘȡȢȗȢ 
ȤșȚǴǘșȟȓȥȩȧȘȢȚ
ȡȜȞ ǡ ǩȤȢȟȢȖ Ƞȧ
țȜȞȔ Ǥ ǡȔȝȕȢȤȢȘȜ
ȩȢȤșȢȗȤȔȨ ǡ ǖșț
Ȟ Ȥ Ȣ Ȗ ȡ Ȝ ȝ        ȡ Ȕ
ȥȪșȡǻ ȦșȔȦȤȧ ȖȣșȤȬș
Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȕȧȟȢ ȣȢ
ȞȔțȔȡȢ ȖȜȥȦȔȖȧ ȘȤȔȠȜ
ǡǠșȖȫșȡȞȔ©ǟȔȝȘȔȡȜ
ȣȢȤȖǻȦșª ȤșȚǥǦȦș
ǕȨǻȬȔȖȜȥȦȔȖȜ©ǡȔȤȜȡȔª
ȣȔȡșȡȞȢ ȩȧȘȢȚȡȜȞ

Ǧ ǙȔȡȜȟȜȬȜȡ Ƞȧț
ȢȨȢȤȠȟșȡȡȓǣǥȔȘȫșȡȞȔȩȢȤșȢȗȤȔȨǡǗșȡǻȥȟȔȖȥȰȞȜȝ 
 Ȗ ȦșȔȦȤǻ Ȗ ȡȢȖǻȝ ȥȪșȡǻȫȡǻȝ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȖȦǻȟșȡȢ
ȘȤȔȠȧ ©ǢȔțȔȤ ǦȦȢȘȢȟȓª ȤșȚ Ǖ ǖȢȕȤȢȖȥȰȞȜȝ
ȩȧȘȢȚȡȜȞ Ǧ ǠȧȞȔȬșȡȞȢ  Ǩ ȗȢȟ ȤȢȟȓȩ ǢȔțȔȤ —
Ǘ ǪǻȠ·ȓȞ ǘȔȟȓ — Ǣ ǡȔȟǻȠȔȡȢȖȔ ǘȡȔȦ ǟȔȤȜȝ —
Ǘ ǴȫȠǻȡȥȰȞȜȝ ǪȢȠȔ ǟȜȫȔȦȜȝ — Ǥ ǜȔȗȤșȕșȟȰȡȜȝ
ǦȦșȩȔ — Ǡ ǙȔȖȜȘȞȢ ǪȔțȓȝȞȔ ȡȔ ȖșȫȢȤȡȜȪȓȩ —
ǡǘȢȡȦȔǟȢȕțȔȤ—ǡǟȢȪȲȟȜȠȦȔǻȡȡȔȞȢȡȧ
ȦșȔȦȤȧ ȣȢȕȔȫȜȟȔ ȥȖǻȦ ȘȤȔȠ ȣȢșȠȔ ǻț ȚȜȦȦȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
©ǴȞȕȜțȧȥȦȤǻȟȜȥȓȠȜțȡȢȖȧªǗǠșȕșȘǿȖȢȁǻǠǡȧȚȧȞȔ
ȤșȚ Ǖ ǘȢȤȫȜȡȥȰȞȜȝ ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǟ ǦǻȞȢȤȥȰȞȜȝ  Ǩ
ȤȢȟǻ ǭșȖȫșȡȞȔ — Ǘ ǟȜȤȜȟȢȖ ȧ ȤȢȟȓȩ ǡ ǘȢȡȦȔ
ǣǟȢȪȲȟȜȠ ǗǥǿȣȡǻȡȔ ǗǦȔȠȫȧȞ ǘȔȡȡȔ ǴǡșȟȰ
ȡȜȞ ǟȔȦșȤȜȡȔ ǶǖȜȞȢȖ ǟȔȣȡǻȥȦ ǧǙȔȖȜȘȞȢ ǟȢȥ
ȦȢȠȔȤȢȖ ȦȔǻȡȘȢȟǻȦȡȰȢȗȢȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓ
ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȞȢȟșȞȦȜȖ ȦșȔȦȤȧ țȘǻȝȥȡȜȖ
ȖȜȥȦȔȖȧ©ǦȢȡªțȔȣ·ǿȥȢȲǣǖǿȟȓȪȰȞȢȗȢȝǜǦȔȗȔȟȢȖȔ
©ǭȟȓȩª ȤșȚǤǠȔȥȦǻȖȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞǦǠȧȞȔȬșȡȞȢ 
ǥȢȟȰ ǤȢșȦȔ ȖȜȞȢȡȔȖ Ǘ ǪǻȠ·ȓȞ ȧ ȤȢȟȓȩ Ǡ ǠȔȥȦǻȖȞȔ
ǙȢȟȓ — ǡȧțȔ  Ǡ ǙȜȬȞȔȡȦ ǦȟȔȖȔ — ǩȢȤȦȧȡȔ 
Ǡ ǙȔȖȜȘȞȢ ȞȡȓȚȡȔ ǥǿȣȡǻȡȔ  Ƕ ǦȞȟȔȘȔȡ ǣȞȥȔȡȔ
ǟȔȦșȤȜȡȔ ǖǦȦșȪȰȞȢ ǙȤȧȗǤȢșȦȔ ȦȔǻȡ
ǤȢȫȜȡȔȲȫȜțȦșȔȦȤȭȢȤȢȞȧȖȕșȤșțȡșȖǻȘȡǻțȔ
ȧȫȔȥȦǻ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȥȦǻ ȣȤȢȖȢȘȜȦȰ ȞȢȡȪșȤȦȜ ȣȤȢȗȤȔȠȔ
ȓȞȜȩȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓțȨȤȔȗȠșȡȦǻȖȣ·ǿȥȡȔȬșȖȫȦșȠȔȦȜȞȧț
ȣȤȢțȢȖȜȩǻȣȢșȦȜȫȡȜȩȦȖȢȤǻȖȧȤȜȖȞǻȖǮȢȘșȡȡȜȞȔȦȢȭȢ
ǜȢȞȤȦȔȖǻȘȕȧȟȜȥȓȟǻȦȠȜȥȦȖșȫȢȤȜ©ǗȥǻȠ·ȁ
ȖȢȟȰȡǻȝ ȡȢȖǻȝª ȔȖȦȢȤ ȥȪșȡȔȤǻȲ ǻ ȤșȚȣȢȥȦȔȡȢȖȡȜȞ
ȢȕȢȩ Ǥ ǜȔȗȤșȕșȟȰȡȜȝ ȧȫȔȥȡȜȞȜ — ȔȞȦȢȤȜ ȦșȔȦȤȧ
ȥȦȧȘșȡȦȥȰȞȔ ȩȢȤȢȖȔ ȞȔȣșȟȔ ǧșȤȡȢȣ ȣșȘ ǻȡȦȧ ȦșȣșȤ
ǧșȤȡȢȣȡȔȪȣșȘȧȡȦǻȠǗǘȡȔȦȲȞȔȣȢșțǻȲǭșȖȫșȡȞȔ
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ȫȜȦȔȟȔ Ǘ ǦȔȠȫȧȞ   — ©ǙȧȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔª
 țȘǻȝȥȡșȡȢ ȖȜȥȦȔȖȧȞȢȡȪșȤȦ ©ǙȧȠȜ ȠȢȁª ȤșȚ
Ǥ ǠȔȥȦǻȖȞȔ   — ȠȢȡȢȖȜȥȦȔȖȧ țȔ ȦȖȢȤȔȠȜ
ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǙȧȬǻ ȣȢȫȜȡȧ ǻ ȞȤȔȲ ȡșȠȔǿ«ª ȔȖȦȢȤ ǻ
ȖȜȞȢȡȔȖșȪȰǗǪǻȠ·ȓȞ 
ǙȢ ȠȢȡȢȖȜȥȦȔȖȜ ȖȖǻ
ȝȬȟȜ ȧȤȜȖȞȜ ț ȣȢș Ƞ
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȝ ©ǟȔȖ
ȞȔțª ȣȢșȠȔ ©ǶȤȚȔ
ȖșȪȰª ȖǻȤȬǻ ț ȪȜȞ
ȟȧ ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟ
ȠȜª ȣȥȔȟȠȜ  
        ȣ Ȣ ș ț ǻ ȁ  © Ƕ
ȠșȤȦȖ ȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª
©ǣȥǻȓǘȟȔȖȔ;,9ǤȢ
ȘȤȔȚȔȡǻǿª©ǡȜȡȔȲȦȰ
Șȡǻ ȠȜȡȔȲȦȰ ȡȢȫǻª
©ǡȢȟȜȦȖȔªȦȔǻȡ
ȦȧȦ ȖǻȘȕȧȖȥȓ ȟǻȦȠȧț
Ȗ ș ȫ ǻ Ȥ  Ȗ Ȭ Ȕ ȡ ȧ Ȗ Ȕ ȡ ȡ ȓ
ȣȔȠ·ȓȦǻǭșȖȫșȡȞȔ©Ǚȧ
ȠȜȠȢȁªȖȓȞȢȠȧȖțȓȟȜ
ȧȫȔȥȦȰ ȔȞȦȢȤȜ ȦșȔȦȤȧ
ǕȨǻȬȔȖȜȥȦȔȖȜ©ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢª ©ǦȟȢȖȢȣȤȔȖȘȜª  ȦȔ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȜ Ƞȧț

țȔȞȟȔȘǻȖ ǧșȤȡȢȣȢȟȓ
ȦȔ Ȣȕȟ Ǩ ȦșȔȦȤǻ ȣȤȔȞȦȜȞȧǿȦȰȥȓ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȣȢșțǻȝ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞ ȥȖǻȦȟȢȖȜȩ ȠȢȦȦȢ ȘȢ ȘșȓȞȜȩ ȖȜȥȦȔȖ ȧȞȤ
ȞȟȔȥȜȫȡȢȁȦȔȥȧȫȔȥȡȢȁȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȁ
ǠǻȦ >ǟȔȣȔȦȥȰȞȜȝ ǟ@ ǢȔȬ ȦȖȢȤȫȜȝ Ȭȟȓȩ ǙȢ Ȥǻȫȫȓ
ǧșȤȡȢȣǻȟȰȥȰȞȢȗȢ ȢȕȟȔȥȡȢȗȢ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ
ǻȠșȡǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔ ǧǟȢȤȡǻǿȡȞȢǣǜǧșȤȡȢȣǻȟȰȥȰȞȜȝ
ȦșȔȦȤǻȠșȡǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔǟǗșȟȜȣȔȡǴǙǻȗȔȝǧ©ǢșȠȔ
țșȤȡȔ ȡșȣȤȔȖȘȜª >ǥșȪ ȡȔ ȖȜȥȦȔȖȧ ȤșȚ Ǥ ǠȔȥȦǻȖȞȜ ©ǦȢȡª
ǣ ǖǿȟȓȪȰȞȢȗȢ ȝ ǜ ǦȔȗȔȟȢȖȔ@  ǗǻȟȰȡș ȚȜȦȦȓ   ȦȤȔȖ
ǧșȔȦȤȔȟȰȡȔ ǧșȤȡȢȣǻȟȰȭȜȡȔ ǖǻȕȟǻȢȗȤ ȣȢȞȔȚȫȜȞ ǧ 
ǦȢȕȧȪȰȞȔ Ǘ ǧșȤȡȢȣǻȟȰȥȰȞȜȝ ȔȞȔȘșȠǻȫȡȜȝ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȝ ȦșȔȦȤ
ǻȠșȡǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǧșȔȦȤȔȟȰȡȔȕșȥǻȘȔǔ  

ǠșȢȡǻȘǖȔȤȔȕȔȡǶȤȜȡȔǤȔȣȧȬȔ

ǦȪșȡȔțȖȜȥȦȔȖȜ©ǴȞȕȜțȧȥȦȤǻȟȜȥȓȠȜțȡȢȖȧª
ǥșȚȜȥșȤǕǘȢȤȫȜȡȥȰȞȜȝǨȤȢȟǻǭșȖȫșȡȞȔ—ǗǟȜȤȜȟȢȖ
ǘȔȡȡȜ—ǗǦȔȠȫȧȞ
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©ǧǚǥǢǣǤǶǠǱǦǱǟǶǧǚǕǧǥǕǠǱǢǶǗǚǬǣǥɂª

©ǧǚǥǢÐǤǶǠǱǦǱǟǶ ǧǚǕǧǥÉǠǱǢǶ ǗǚǬǣǥɂғª —
ȦȖȢ ȣȤȢȨșȥ ȔȞȦȢȤǻȖ ȧ Ƞ ǧșȤȡȢȣȢȟǻ —  ǗȜ
ȡȜȞȟȢȣǻȘȫȔȥȦȜȠȫȔȥȢȖȢȁȟǻȞȖǻȘȔȪǻȁǥȧȥȰȞȢȗȢȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȦșȔȦȤȧ ȦȢȖȔȤȜȥȦȖȔ ©ǥȧȥȰȞȔ ȕșȥǻȘȔª ȭȢ ȥȦȔȟȔȥȓ ȧ
ȠǖȢȤȭșȖǻ ȦșȣșȤ—ȤȔȝȢȡȡȜȝȪșȡȦȤǧșȤȡȢȣȢȕȟ ȧ
țȖ·ȓțȞȧțȣȢȫǤșȤȬȢȁȥȖǻȦȢȖȢȁȖǻȝȡȜȞȢȟȜȘȢȔȖȥȦȤȔȤȠǻȁ
ȕȧȟȢ ȠȢȕǻȟǻțȢȖȔȡȢ țȡȔȫȡȧ ȫȔȥȦȜȡȧ ȫȢȟȢȖǻȫȢȗȢ ȥȞȟȔȘȧ
ȦșȔȦȤȧ ǬȔȥȦȜȡȔ ȔȞȦȢȤǻȖ țȔȟȜȬȜȟȔȥȓ ȡȔ ȢȞȧȣȢȖȔȡǻȝ
ȤȢȥ ȔȤȠǻǿȲ ȦșȤȜȦȢȤǻȁ ȡȜȡǻȬȡȓ ǧșȤȡȢȣ Ȣȕȟ 
ȥȦȔȖȬȜ ȓȘȤȢȠ ȣȢȥȦǻȝȡȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ ȓȞȜȝ ȥȦȖȢȤȜȖ ȧ
ǧșȤȡȢȣȢȟǻǠșȥȰǟȧȤȕȔȥǦșȤșȘȡȜȩȕȧȟȢȬǻȥȦȰȣȤȢȨșȥ
ȔȞȦȢȤǻȖ ǡ ǖșȡȪȔȟȰ ǧ ǖșȡȪȔȟȢȖȔ ǩ ǠȢȣȔȦȜȡȥȰȞȔ
ǩǠȢȣȔȦȜȡȥȰȞȜȝǡǬșȤȡȓȖȥȰȞȔ ǟȢȥȥȔȞǻȖȡȔǟȢȥȦǻȖ 
ǘ ǳȤȫȔȞȢȖȔ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȬǻȥȦȡȔȘȪȓȦȰ ȠȢȟȢȘȜȩ ȦșȔȦȤ
ȔȠȔȦȢȤǻȖ ȥșȤșȘ ȓȞȜȩ ȕȧȟȜ ȖǻȘȢȠǻ țȗȢȘȢȠ ȔȞȦȢȤȜ ȝ
ȤșȚȜȥșȤȜ Ǵ ǖȢȤȦȡȜȞ ǧ ǙșȠȫȧȞ Ǧ ǜȧȕȤȜȪȰȞȜȝ
Ǘ ǟȔȟȜȡ ȦȔ ǻȡ ǧșȔȦȤ ȖǻȘȞȤȜȖȥȓ  ȚȢȖȦ  ȖȜ
ȥȦȔȖȢȲ ©ǢȔȦȔȟȞȔ ǤȢȟȦȔȖȞȔª Ƕ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ ț
ȠȧțȜȞȢȲ ǡ ǠȜȥșȡȞȔ Ǩ ȤșȣșȤȦȧȔȤǻ ȣșȤșȖȔȚȔȟȜ ȧȞȤ
ȞȟȔȥȜȫȡǻ ȣ·ǿȥȜ ȥșȤșȘ ȓȞȜȩ — ǻ ȣ·ǿȥȔ ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª
ǡǟȤȢȣȜȖȡȜȪȰȞȢȗȢțȔȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȲȣȢșȠȢȲǭșȖȫșȡȞȔ
ȔȟșȕȧȟȜȝȣ·ǿȥȜȡȢȖȢȫȔȥȡȜȩȧȞȤȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȖ ©ǬȢȤȡȔ
ǤȔȡȦșȤȔǻǖǻȟȜȝǡșȘȖǻȘȰªǗǗȜȡȡȜȫșȡȞȔȦȔǻȡ Ǥǻȥȟȓ
ȖǻȘ·ȁțȘȧ Ǡșȥȓ ǟȧȤȕȔȥȔ ȘȢ ǦȔȘȢȖȥȰȞȢȗȢ ǡ ǟ ȦșȔȦȤȧ
ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȕșȤșț  ȠȜȥȦ ȞșȤǻȖȡȜȞȢȠ ©ǧ Ȧ Ȗª
ȥȦȔȖ ǡ ǖșȡȪȔȟȰ ȓȞȜȝ țȔȣȤȢȥȜȖ ȘȢ ȦȖȢȤȫȢȗȢ ȥȞȟȔȘȧ
ȦșȔȦȤȧ ȔȞȦȢȤǻȖ Ǖ ǣȥȜȣȢȖȜȫșȖȧ Ǧ ǦȦȔȘȡȜȞȢȖȧ
Ƕ ǥȧȕȫȔȞȔ ȥșȤșȘ ȠȢȟȢȘǻ ȘșȕȲȦȧȖȔȖ ȧ ȪȰȢȠȧ ȦșȔȦȤǻ
ȓȞȔȞȦȢȤǡǟȤȧȬșȟȰȡȜȪȰȞȜȝǡǖșȡȪȔȟȰȣȤȢȘȢȖȚȜȖ
ȤșȣșȤȦȧȔȤȡȧ ȣȢȟǻȦȜȞȧ Ǡșȥȓ ǟȧȤȕȔȥȔ ȥȦȔȖȟȓȫȜ ȣ·ǿȥȜ
ǶǟȔȤȣșȡȞȔǟȔȤȢȗȢǖǘȤǻȡȫșȡȞȔǶǩȤȔȡȞȔȦȔǻȡǦȔȠș
ȖȪșȝȣșȤǻȢȘț·ȓȖȜȟȔȥȓȧȤșȣșȤȦȧȔȤǻǻȥȦȢȤȘȤȔȠȔ©ǢȔțȔȤ
ǦȦȢȘȢȟȓªǥȔțȢȠǻțȖșȫȢȤȔȠȜȖȓȞȜȩțȖȧȫȔȟȜȖȢȞȔȟȰȡǻ
ȦȖȢȤȜȡȔȥȟȢȖȔǭșȖȫșȡȞȔȧȖȜȞȢȡȔȡȡǻǩǠȢȣȔȦȜȡȥȰȞȢȁ
ȘȤȔȠȔȠȔȟȔȖșȟȜȞȜȝȧȥȣǻȩȥșȤșȘȦșȤȡȢȣȗȟȓȘȔȫǻȖȧȦȫ
ȥȢȟȘȔȦǻȖȧȞȤȔȁȡȪǻȖǻțȘȜȥȟȢȞȢȖȔȡȜȩȧǧșȤȡȢȣȢȟǻȫȔȥȦȜȡ
ȤȢȥȔȤȠǻȁ ȠǻȚȓȞȜȠȜȓȞǻȠǻȚȣȢȟȢȡșȡȜȠȜțȟșȗǻȢȡȧ
ǨȞȤȥǻȫȢȖȜȩȥȦȤǻȟȰȪǻȖȔȞȦȢȤȜȦșȔȦȤȧȖșȟȜȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȧ

ȣȤȢȣȔȗȔȡȘȧ ǜȔȪȲȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰȔȞȦȢȤȜțȔțȡȔȖȔȟȜȧȦȜȥȞǻȖ
ȢȞȧȣȔȪǻȝȡȢȁȤȢȥȖȟȔȘȜȭȢțȔȕȢȤȢȡȓȟȔȘȤȧȞȧȖȔȦȜȔȨǻȬǻ
ȝȣȤȢȗȤȔȠȜȧȞȤȠȢȖȢȲǤǻȥȟȓȡǻȠȢȞȧȣȔȪǻȁǧșȤȡȢȣȢȟȓ
ȫșȤȖ©ǧȦȖªȣȤȜȣȜȡȜȟȜȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ
ǠǻȦ ǬȔȤȡșȪȰȞȜȝ Ǧ ǢȔȤȜȥ ǻȥȦȢȤǻȁ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ Ȗ
ǘȔȟȜȫȜȡǻ Ǡ  ǡșȘȖșȘȜȞ Ǥ ©ǧșȤȡȢȣǻȟȰȥȰȞǻ ȦșȔȦȤȔȟȰȡǻ
ȖșȫȢȤȜª  ǛȢȖȦșȡȰ  ǔ  ǙșȠȫȧȞ ǧ ©ǧșȤȡȢȣǻȟȰȥȰȞǻ
ȦșȔȦȤȔȟȰȡǻȖșȫȢȤȜªǠșȥȰǟȧȤȕȔȥǦȣȢȗȔȘȜȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖǟ

ǥȢȥȦȜȥȟȔȖǤȜȟȜȣȫȧȞ

ǧǚǥǤǝǘÐǥǚǗ ǦșȤȗǻȝ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ ȣȥșȖȘ —
ǕȦȔȖȔȥǢǻȞȢȟȰȥȰȞșȦșȣșȤǜȡȔȠșȡ
ȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǧȔȠȕȢȖȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ ǥǩ — 
ǤșȦșȤȕȧȤȗ  — ȤȢȥ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ — ȡȔȖȫȔȖȥȓ
ȡȔ ȲȤȜȘ ȨȦǻ ǤșȦșȤȕ
ȧȡȦȧ ǦȣǻȖȣȤȔȪȲȖȔȖ ǻț
ȗȔț ©ǤȢȤȓȘȢȞª  
©ǢȢȖȢșȖȤșȠȓª — 
ȚȧȤȡ ©ǣȦșȫșȥȦȖșȡȡȯș
țȔȣȜȥȞȜª —  
ȦȔ ǻȡ  Ȣȣȧȕȟ ȥșȤǻȲ
ȡȔȤȜȥǻȖ ǧ ©ǜȧȕȢȚǻȡȡȓ
ǢȔȤȜȥȜȡȢȦȔȦȞȜȝȤȢțȘȧȠȜ
ȦȔȠȕȢȖȥȰȞȢȗȢ ȣȢȠǻȭȜȞȔª
ȭȢ ȣȤȜȡșȥȟȜ ȣȢȣȧȟȓȤȡǻȥȦȰ
ȔȖȦȢȤȧ
ǦǧșȤȣȜȗȢȤșȖ
ǖȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȣȢȩȢȤȢȡǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ  ȟȲȦ  ǤȤȢ ȪȲ ȣȢȘǻȲ țȔȟȜȬȜȖ
ȥȣȢȗȔȘȜ ǝȥȦȢȤȜȫșȥȞȜȝ ȖșȥȦȡȜȞ  ǧ  ǔ  
Șș țȔțȡȔȫșȡȢ ȭȢ țȔ ȘȢȠȢȖȜȡȢȲ ȓȞȧ ȖȜȡșȥȟȜ ǻț
ȪșȤȞȖȜ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ ǻȬȟȢ ȕȔȗȔȦȢ ȥȦȧȘșȡȦǻȖ
ȣȤȢȨșȥȢȤǻȖ — ȟȲȘȜ țȔȣȢȖȡȜȟȜ ȖȥȲ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȥȰȞȧ
ȡȔȕșȤșȚȡȧ ȖǻȘ ǙȖǻȤȪșȖȢȗȢ ȘȢ ǡȜȞȢȟȔȁȖȥȰȞȢȗȢ ȠȢȥȦȧ
©Ǵ țȔȥȖǻȘȫȧȲ ȟȜȬș ȭȢ ț ȧȥǻȩ ȣȢȩȢȤȢȡǻȖ ȓȞǻ ȓ ȕȔȫȜȖ
ȖǻȘȦȢȘǻȚȢȘșȡȡșȠȔȖȡȔȥȢȕǻȖǻȘȕȜȦȞȧǻȩȔȤȔȞȦșȤȧȦǻǿȁ
ȭȜȤȢȥȦǻȝȣȤȢȥȦȢȦȜȣȤȜȤȢȘȡȢȥȦǻȝȡșȖȜȠȧȬșȡȢȥȦǻȓȞ
Ȫșȝ ǭșȖȫșȡȞǻȖ Ǵ ȕȔȫȜȖ ȣȢȦǻȠ ȣȢȩȢȤȢȡ ǢșȞȤȔȥȢȖȔ
ǙȢȥȦȢǿȖȥȰȞȢȗȢǧȧȤȗșȡǿȖȔǦȔȟȦȜȞȢȖȔ«!ǕȟșȖȢȡȜ
Ȫǻ ȣȢȩȢȤȢȡȜ Ȗȥǻ ȕȧȟȜ ȢȦȤȧǿȡǻ ȣȤȢȓȖȔȠȜ ȢȗȜȘȡȢȗȢ
ȬȦȧȫȡȢ ȤȢȕȟșȡȢȗȢ ȦșȡȘșȡȪǻȝȡȢȗȢ ȘșȠȢȡȥȦȤȔȦȜȖȡȢȗȢ
Șȧȩȧ ǤȢȩȢȤȢȡ ǭșȖȫșȡȞȔ ȕȧȖ ǻȭș ȫȜȥȦȜȝ ȖǻȘ ȪȰȢȗȢ
ȕȔȟȔȗȔȡȡȢȗȢ ȞȢȠșȘǻȔȡȦȥȦȖȔ ȓȞȢȗȢ ȡș țȡȢȥȜȦȰ ȭȜȤș
ȣȢȫȧȦȦȓª ǦȣȢȗȔȘȜȥ ǤȜȥȰȠșȡȡȜȞțȔȣȜȥȔȖ
ȭȢȕȔȫȜȖȡȔȣȢȩȢȤȢȡǻǶǤȔȡȔǿȖȔǡǢșȞȤȔȥȢȖȔǤǟȧ
ȟǻȬȔ țȗȔȘȔȖ ȣȤȢ ȥȖȢȲ ȥȦȧȘșȡȦȥȰȞȧ ȣȤȜȩȜȟȰȡǻȥȦȰ ȘȢ
ǡǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȔȭȜȤȜȝȖȜȥȦȧȣȓȞȢȗȢȣǻȘȫȔȥȣȢȩȢȖȔȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔȗȟȜȕȢȞȢțȖȢȤȧȬȜȖȣȤȜȥȧȦȡǻȩ
ǦȢȨǻȓǩǻȟȢȡșȡȞȢ

ǧșȤȡȢȣǻȟȰȥȰȞǻȦșȔȦȤȔȟȰȡǻȖșȫȢȤȜǧȤȧȣȔ

ǧǚǥǤǦǝǪÐǥǕ—ȧȘȔȖȡȰȢȗȤșȪȠǻȨȔȩȠȧțȔȦȔȡȪȲȦȔ
ȩȢȤȢȖȢȗȢȥȣǻȖȧǨȣȢȖǻȥȦǻ©ǤȤȢȗȧȟȞȔȥȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠ
Ȝ ȡș ȕșț ȠȢȤȔȟȜª ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȤǻȖȡȲǿ ǘșȟșȡȧ ǟȧȤȡȔ
ȦȢȖȥȰȞȧ ț ȠȧțȢȲ ©«ȖȣȢȤȩȡȧȟȔ ȢȡȔ ȢȣȓȦȰ Ȗ ȞȤȧȗȟȧȲ

ǧǚǦǠǚǢǟǣ

ȞȢȠȡȔȦȧ ȥ ȕȔȤȖȜȡȞȢȖȯȠ ȖșȡȞȢȠ ȡȔ ȗȢȟȢȖș — ǡȧțȔ
ǧșȤȣȥȜȩȢȤȔ—ȖȢȥȞȟȜȞȡȧȟȓȢȦȜțȧȠȟșȡȜȓ—ǘȘșȠȧ
țȯȞȔ"—ȥȣȤȢȥȜȟȔȢȡȔȡȔȜȖȡȢ—ǗȯȠȧțȔȗȔȤȠȢȡȜȜ
ǗȯȥȔȠȔȓȖȘȢȩȡȢȖșȡȡȔȓȥȔȠȔȓȖȢțȖȯȬșȡȡȔȓȠȧțȯȞȔ—
ȢȦȖșȫȔȟȓȖȢȥȦȢȤȚșȡȡȢª  
ǡȜȤȢȥȟȔȖȔǭȔȩǡȔȝȥȦȤșȡȞȢ

ǧǚǥǭÉǟǣǗǚǫǱ ǡȜȩȔȝȟȢ ǶȖȔȡȢȖȜȫ 
ȥ ǟȟǻȪȰȞȢ ȦșȣșȤ ǘȢȤȢȘȢȪȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǠȰȖǻȖ Ȣȕȟ —
 ǩǻȟȔȘșȟȰȨǻȓ ȬȦȔȦ ǤșȡȥǻȟȰȖȔȡǻȓ ǦǭǕ  —
ȧȞȤ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰ ǗȜȭȧ ȢȥȖǻȦȧ țȘȢȕȧȖ ȧ ǠȰȖǻȖ
țȔȞǻȡȫȜȖ   ǻ ǗǻȘșȡȥȰȞȢȠȧ —  ȧȡȦȔȩ
ǨȫșȡȰǟǦȦȧȘȜȡȥȰȞȢȗȢǣǟȢȟșȥȥȜǡǘȤȧȬșȖȥȰȞȢȗȢ
ǗǴȗȜȫȔǙǻȝȥȡȜȝȫȟșȡǢǧǭ  ǗȜȞȟȔȘȔȫǠȰȖǻȖ
ȔȞȔȘșȠȗǻȠȡȔțǻȁ — ȘȢȪșȡȦȞȔȨșȘȤȜȧȞȤȟȤȜ
ǠȰȖǻȖ ȧȡȦȧ —   ȖȜȁȩȔȖ ȘȢ ǗǻȘȡȓ Șș ȖȜ
ȞȟȔȘȔȖ Ȗ ȧȞȤ ȗǻȠȡȔțǻȁ —  țȗȢȘȢȠ — ȧ ǗǻȘșȡ
ȧȡȦǻ — ǙȤȨǻȟȢȥȢȨǻȁ  ȖȜȁȩȔȖȘȢ
ǩǻȟȔȘșȟȰȨǻȁ ǦǭǕ  ǤȢȫșȥȡȜȝ ȫȟșȡ Ǣǧǭ Ȗ ǕȠșȤȜȪǻ
 ǜǻȥȦȧȘșȡȦȥȰȞȜȩȤȢȞǻȖȕȧȖȫȟșȡȢȠȨǻȟȢȟȥșȞȪǻȁ
Ǣǧǭ ȖȩȢȘȜȖ ȘȢ ȥȞȟȔȘȧ ȤȓȘȧ ȞȢȠǻȥǻȝ ȧ Ȧ ȫ ȬșȖ
ȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔ ǘȢȟȢȕ·ǿȞȦȢȠȡȔȧȞȘȢȥȟǻȘȚșȡȰȢȕȤȔȖ
ȟǻȦ ȚȜȦȦȓ ǘȔȟȜȫȜȡȜ șȣȢȩȜ ȡȔȪ ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ țȢȞȤ
ȦȖȢȤȫǻȥȦȰǡǭȔȬȞșȖȜȫȔ.
Ƕț ȣȤȢȕȟșȠ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔ ȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖ ȥȦ ©Ǩ
ȥȦȢȟǻȦȦȓȥȠșȤȦǻǭșȖȫșȡȞȔ ǗǻȫȡȔȔȞȦȧȔȟȰȡǻȥȦȰǻȘșȢȟȢȗǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ ª ǜǢǧǭ  ǧ   ǟȢȡȥȦȔȦȧȖȔȖȬȜ
ȧ ȡȔȧȞ ȟȤǻ ȤǻțȡȢȕǻȝ ȧ ȖȜȥȖǻȦȟșȡȡǻ ȡȔȪȣȢȟǻȦ ǻ Ȩǻ
ȟȢȥ ȢȨȥȰȞȢȤșȟǻȗ ȣȢȗȟȓȘǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȥȢȕȟȜȖȢ
ȖȜȞȤȜȖȟșȡș ȁȩ ȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ Ȗ ȤȔȘȓȡȥȰȞȜȩ ȔȖȦȢȤǻȖ —
țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȣȢșȦȔ țȔȦȓȦȜȠ ȔȦșȁȥȦȢȠ  țȢȥșȤșȘȜȖ ȧȖȔȗȧ
ȡȔȝȢȗȢȤșȟǻȗȥȖǻȦȢȗȟȓȘǻȢțȡȔȞȜȓȞȢȗȢȖȕȔȫȔȖȧȫȔȥȦȜȩ
țȖșȤȦȔȡȡȓȩȠȜȦȪȓȘȢǖȢȗȔȝǖȢȗȢȤȢȘȜȪǻȖȔȘȤșȥȢȖȔȡȜȩ
ȞȤȔȓȡȔȠțȔȞȟȜȞȔȩȘȢȥȣǻȟȰȡȢȁȠȢȟȜȦȖȜȧȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡǻ
ȕǻȕȟǻȝȡȜȩȦșȠǻȠȢȦȜȖǻȖȧȣȢșȦȜȫȡǻȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻȦȔǻȡ

ǠǻȦ ǦȦșȕȟǻȝ ǩ ǡȜȩȔȝȟȢ ǧșȤȬȔȞȢȖșȪȰ — ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓ Ȗ ǘȔȟȜȫȜȡǻ  ǭȔȬȞșȖȜȫǻȔȡȔ ǢȢȖȔ
ȥșȤǻȓǠǖȤȢȘȜǗǻȡȡǻȣșǼǗȜȣǦȦșȕȟǻȝǩǡȜȩȔȝȟȢ
ǧșȤȬȔȞȢȖșȪȰ — ȧȫșȡȜȝȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰ ǻ ȣșȘȔȗȢȗ  ǥȢȘȜȡȔ
ǧșȤȬȔȞǻȖȪǻȖ ȧȫșȡȜȝ ȣȢȟǻȦȜȞ ȣȢȘȖȜȚȡȜȞ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ ǻȘșȁ
ǡȔȦșȤǻȔȟȜȡȔȧȞȣȤȔȞȦȜȫȡȢȁȞȢȡȨǠ

ǩșȢȘȢȥǻȝǦȦșȕȟǻȝ

ǧǚǦǠeǢǟǣǕȤȩȜȣǳȩȜȠȢȖȜȫ ȣȥșȖȘ—ǕȤȩȜȣ
Ǧ ș ȟ ȓ ȡ Ȝ ȡ  ȥ ǪȔȤȞǻȖȪǻ ȦșȣșȤ
ǠȢȩȖȜȪȰȞȢȗȢȤȡȧǤȢȟȦȔȖȢȕȟ—țȔǻȡȘȚ—
 ȠǻȥȦșȫȞȢ ȦșȣșȤ ȥ ǠȧȞȔ ȦȢȗȢ Ț Ȥȡȧ
ȣȢȩȢȖȔȡȜȝ ȧ ȥ ǪȔȤȞǻȖȪȓȩ  — ȧȞȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ǻ ȗȤȢ
ȠȔȘȥȰȞȜȝȘǻȓȫǜȔȞǻȡȫȜȖǪȔȤȞǻȖșȪȰȞȧȢȘȡȢȞȟȔȥȡȧ
ȪșȤȞȣȔȤȔȨǻȓȟȰȡȧȬȞȢȟȧǻȖȥȦȧȣȜȖȘȢȘȖȢȞȟȔȥȡȢȁȪșȤȞ
ȖȫȜȦșȟȰȥȰȞȢȁțȓȞȢȁȝȢȗȢȖȜȞȟȲȫșȡȢțȔ©ȖǻȟȰȡȢȘȧȠȥȦȖȢª
ǢȔȝȠȜȦȧȖȔȖȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ—ȡȔȣȢȫȣȤȔȪȲȖȔȖ
ȣȜȥȔȤȫȧȞȢȠȧǠȢȩȖȜȪȰȞȢȠȧȖȢȟȢȥȡȢȠȧȧȣȤȔȖȟǻȡȡǻȔȖǻȘ
ȥșȤȣȥȟȧȚȜȖȧȣȢȖȡȢȦȔȤǻȧȥȔǨȥșȤȣȖȥȦȧȣȜȖ
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ȡȔȞȧȤȥȜȦșȟșȗȤȔȨǻȥȦǻȖȣȤȜ
țȔȟǻțȡȜȫȡǻȝ ȥȦ ǙȢȟȜȡȥȰȞȔ
ȡȔ ǤȢȟȦȔȖȭȜȡǻ Ȕȟș țȔ ȫȢ
ȦȜȤȜ ȠǻȥȓȪǻ ȨȢȤȠȔȟȰȡȢ
ȫșȤșțȥȟȔȕȞȜȝțǻȤȝȢȗȢȖǻȘ
ȤȔȩȢȖȔȡȢ Ǣș ȤȔț țȔțȡȔȖȔȖ
ȔȤșȬȦǻȖ țȔ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȥșȟȓȡ
țȔȖȢȤȧȬșȡȡȓȩ ȫȜȦȔȡȡȓ
ȣȤȢȞȟȔȠȔȪǻȝǻțȔȣǻȘȢțȤȢȲȖ
ȣȢȬȜȤșȡȡǻțȔȕȢȤȢȡșȡȢȁȟȤȜ
 țȔ ȥȨȔȕȤȜȞȢȖȔȡȜȠȜ
țȖȜȡȧȖȔȫșȡȡȓȠȜ ǧ țȔȥȧ
ȘȚșȡȢ ȘȢ ȘȖȢȤǻȫȡȢȗȢ țȔ
ǕǧșȥȟșȡȞȢ
ȥȟȔȡȡȓ ȧ ǗȢȟȢȗȢȘȥȰȞȧ ȗȧȕ
țȗȢȘȢȠȠǻȥȪșȠțȔȥȟȔȡȡȓȖȜțȡȔȫșȡȢǗ·ȓȦȥȰȞȧȗȧȕ 
Ǩ ȘȢȤȢȕȞȧ ǧ ȪȜȦȔȦȜ ǻț ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȖǻȤȬǻȖ ț·ȓȖ
ȟȓȲȦȰȥȓ ȧ ȞȟȲȫȢȖȜȩ șȣǻțȢȘȔȩ ȫȔȥȦȢ ȔȞȪșȡȦȧȲȫȜ ȔȖ
ȦȢȕǻȢȗȤ ȠȢȦȜȖȜ ȣȤȢțȜ ǣțȡȔȝȢȠȟșȡȡȓ ț ©ǟȢȕțȔȤșȠª
ȖǻȘǻȗȤȔǿ ȖȔȚȟȜȖȧ ȤȢȟȰ ȧ ȥȦȔȡȢȖȟșȡȡǻ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȧ ȘȢ
ȣȜȦȟȜȖȢȁ ǣȟșȡȞȜ ȗșȤȢȁȡǻ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǦȦȤȔȫșȡș ȚȜȦȦȓª
  ǻ ȡȔȤȔȦȢȤȔ Ȗ ȢȣȢȖǻȘȔȡȡǻ ©ǮȢ ȕ ț Ƞșȡș ȕȧȟȢ"ª
 ǨȘȤȧȗȢȠȧțȡȔțȖȔȡȜȩȦȖȢȤǻȖȖȣȟȜȖȥȟȢȖȔǭșȖ
ȫșȡȞȔ ȡȔ ȤșțȢȡșȤȔ ȤȢțȞȤȜȦȢ țȔȖȘȓȞȜ ȨȤȔȗȠșȡȦȔȤȡȢȠȧ
ȥȦȜȟȲȔȥȔȠșȫșȤȗȧȖȔȡȡȲȨȤȔțȣȢșȦȔ ȠșȘȜȦȔȪǻȓ©ǙȧȠȜ
ȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁªȣȢȥȟȔȡȡȓ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȦȔǻȡ ǻ
ȞȔȤȦȜȡȢȞȓȞǻȣȢȞȔțȧȲȦȰȤșȔȞȪǻȲȡȔȡȜȩǜȔȥȲȚșȦȢȠ
ȢȣȢȖǻȘȔȡȡȓ©ǗȦȲȤȠǻª  șȠȢȪǻȁȦȔȥȣȢȠȜȡȜȧȖ·ȓț
ȡșȡȢȗȢ ǣȠșȟȰȞȔ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰ ȡȔȥȦȤȢǿȖȢȥȦǻ ȣǻȥșȡȰ
ȡȔ ȥȟȢȖȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǦȔȘȢȞ ȖȜȬȡșȖȜȝ ȞȢȟȢ ȩȔȦȜª ǻ
©ǙȧȠȞȔ—ǢȔȭȢȠșȡǻȫȢȤȡǻȕȤȢȖȜªǤșȤȥȢȡȔȚȘȤȔȠȜ
©Ǣș ȥȦȢȁȦȰ ȚȜȦȰª   ȥșȠǻȡȔȤȜȥȦ ǗȔȥȜȟȰ ȡȔȦȧȤȔ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȔǻȖȤȔțȟȜȖȔȡȔȠȔȗȔǿȦȰȥȓȣǻȘȕȔȘȰȢȤȜȦȜȥșȕș
ȣșȤșȘȥȔȠȢȗȧȕȥȦȖȢȠȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓȠȜȣȤȢ©ȖȥǻȩȖșȟȜȞȜȩª
ȣȢȠșȤȟȜȩțȢȞȤǭșȖȫșȡȞȔ ǧșȥȟșȡȞȢǕǳǤȢȖȡșțǻȕȤ
ȦȖǟǦ ǨȞȢȠșȘǻȁȥȔȦȜȤǻ©ǤȔȦȤǻȢȦȜª  
ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȝȡȔȖȜȞȤȜȦȦȓȫȢȤȡȢȥȢȦșȡȪǻȖȖȜȥȠǻȓȡȢȣȢȗȟȓȘ
ȗȢȟȢȖȜ ȠǻȥȰȞȢȁ ȧȣȤȔȖȜ ǜȔȟȧȚȡȢȗȢ ȡȔ ǭșȖȫșȡȞȔ —
©ȩȔȩȟȢȠȔȡȔ ȞȤȔȠȢȟȰȡȜȞȔ ȣȤȢ ȓȞȢȗȢ ȝ țȗȔȘȧȖȔȦȰ ȡș
ȥȟǻȘ ȫȢȟȢȖǻȞȢȖǻ ȘȢȕȤȢȠȧª ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ   ǙȢȞȧȠ
ȘȢȣȜȥ ©Ǧ ǪȔȤȞǻȖȪǻ ǠȢȩȖȜȪȰȞȢȗȢ ȣȢȖǻȦȧ ǢȔ ǤȢȟ
ȦȔȖȭȜȡǻ ª   ȠǻȥȦȜȦȰ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȲ ȣȤȢ țȡȧȭȔȡȡȓ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȁ ȖșȤȩǻȖȞȜ ǻț țșȠȟȓȞǻȖ©ȘșȠȢȞȤȔȦǻȖª ȧ Ȧ ȫ
țȔȤȔȩȧȖȔȡȡȓ©ǟȢȕțȔȤȓªȘȢ©ȞȡȜȗȠȢȬșȡȡȜȪȰȞȜȩª ǧȔȠ
ȥȔȠȢǦ 
Ǩ ȬȞǻȟȰȡǻ ȤȢȞȜ ȡȔ ȦȜȦȧȟȰȡǻȝ ȥȦȢȤǻȡȪǻ ȣȤȜȘȕȔȡȢȁ
Ȟȡ ©ǦȢȤȢȫȜȡȥȰȞȜȝ ȓȤȠȔȤȢȞª ǡ ǘȢȗȢȟȓ ǟ 
ȣșȤșȞȟ ȧȞȤ ȠȢȖȢȲ ǡ ǦȦȔȤȜȪȰȞȢȗȢ  ǧ ȡȔȣȜȥȔȖ
ȥȟȢȖȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻț țȔȖșȤȬȔȟȰȡȢȁ ȫȔȥȦȜȡȜ ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©Ƕ
ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ǶǠ ǩ  ǔ   ǨȟǻȦȞȧ 
ȕșȤȧȫȜ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȥȦȖȢȤșȡȡǻ ȔȠȔȦȢȤȥȰȞȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ Ȗ
ȤǻȘȡȢȠȧȥșȟǻȠȜȦșȪȰțǻȗȤȔȖǦȦșȣȔȡȔȧȖȜȥȦȔȖǻțȔȘȤȔȠȢȲ
ǡ ǟȤȢȣȜȖȡȜȪȰȞȢȗȢ ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª   ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ
ȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȁǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȣȢșȠȜ
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ǧǚǧǱǣǥǕ

ǢȔȣȢȥȦǻȝȡǻȝȣȤȜȥȧȦȡȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȖǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰ
ȡȢȠȧ ȝ ȘȧȬșȖȡȢȠȧ ȚȜȦȦǻ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔ ȡȔȗȢȟȢȬȧȖȔȖ
ǦǦȧȠȡȜȝȧȣȢȖǻȥȦǻ©ǡȢȟȢȘǻȥȦȰǧșȥȟșȡȞȔª ǟ 
ǠǻȦǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔǗǠǕȤȩȜȣǧșȥȟșȡȞȢ ǠǻȦȣȢȤȦȤșȦ ǟ
ǤǻȖȦȢȤȔȘȡǻǗǶǕȤȩȜȣǧșȥȟșȡȞȢǛȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰǟ
ǙțȲȕȔǶǡǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǛȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰǟ

ǠȔȤȜȥȔǡȢȤȢț

ǧǚǧǱÐǥǕ ǕȡȦȢȡ ǟȜȤȜȟȢȖȜȫ  ȥ ǬșȤ
ȡșȭȜȡȔ ȦșȣșȤ ǜȢȟȢȦȢȡǻȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǬșȤȞȔȥ Ȣȕȟ —
 ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǤȤȔȪȲȖȔȖ
ȧ ȥȦȔȡȞȢȖǻȝ ȦȔ ȞȡȜȚȞȢȖǻȝ ȗȤȔȨǻȪǻ  țȔȞǻȡ
ȫȜȖ ǟǪǶ ȖȜȞȟȔȘȔȫǻ
ǣ ǤȔȭșȡȞȢ Ƕ Ǧșȟǻ
ȖȔȡ ȢȖ  Ǭȟșȡ ǦȣǻȟȞ Ȝ
ȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖ ǨȞȤȔȁȡ
ȥȰȞȢȁǥǦǥ ȦșȣșȤ
ǢǦǪǨ  ǜȔȥȟȧȚșȡȜȝ
ȩȧȘȢȚȡȜȞǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ
ǥǦǥ  ǤȤȔȪȲȖȔȖ
ȗȢȟȩȧȘȢȚȡȜȞȢȠȧȖȜȘ
Ȗǻ ©ǙȡǻȣȤȢª ǧȖȢȤȜ ǧ
ȣȢțȡȔȫșȡȢ șȠȢȪǻȝȡȢȲ
ȡȔȥȜȫșȡǻȥȦȲ ȖȜȞȢȤȜ
ȥȦȔȡȡȓȠ ȦȤȔȘȜȪǻȝ ȡȔ
ȤȢȘȡȢȗȢ ȠȜȥȦȖȔ Ȗ
ȡȜȩȓȥȞȤȔȖȢȖȜȤȔȚșȡȢ
ǕǧșȦȰȢȤȔ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȞȧȟȰȦȧȤȡǻ
©ǢǻȫȢȗȢȞȤȔȭȢȗȢȡșȠȔǿ
ȤȜȥȜ ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȢ
ȓȞȦȔȓȠȔȦȜȠȢȟȢȘȔȓªǤȔȣǻȤ
ȧȞȤțȖȜȫȔȁǤșȡțȟȲǧ
ȔȞȖȔȤșȟȰȗȧȔȬȕǻȟȜȟȢ
ȡȔȟșȚȔȦȰ ǻȟȲȥȦȤȔȪǻȁ
ȘȢ ȞȡȜȚȢȞ ©ǴȟȜȡȞȔª ǡ ǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȢȗȢ  
©ǕȤȨȔȠȜ ȔȤȨȔȠȜª Ǥ ǧȜȫȜȡȜ   ©ǦȟȢȖȢ ȣȤȢ
ǶȗȢȤǻȖȣȢȩǻȘª  ©ǖȧȞȖȔȤªǢǘȢȖ·ȓȘȢȖȥȰȞȢȁ  
ȢȨȢȤȠȟșȡȡȓȞȟȔȖǻȤȧȢȣșȤȜ©ǠǻȥȢȖȔȣǻȥȡȓªǗǟȜȤșȝȞȔ
 ȦȔǻȡ
ǤȢȠǻȦȡșȠǻȥȪșȧȘȢȤȢȕȞȧȩȧȘȢȚȡȜȞȔȣȢȥǻȘȔǿȬșȖȫ
ȦșȠȔȦȜȞȔ ǧ ȥȦȖȢȤȜȖ ȓȥȞȤȔȖǻ ȖȜȤȔțȡǻ ȦȔ ȣȤȢȡȜȞȟȜȖǻ
ǻȟȲȥȦȤȔȪǻȁ ȘȢ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ǗȢȡȜ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢ ȣȢ
ǿȘȡȧȲȫȜȥȰ ȘȢȣȢȖȡȲȲȦȰ ǻ ȧȖȜȤȔțȡȲȲȦȰ țȠǻȥȦ țȕǻȤȢȞ
Șȟȓ ȘǻȦșȝ ȘȢȬȞǻȟȰȡȢȗȢ ȖǻȞȧ ©ǗșȫǻȤȡȓ țǻȤȢȡȰȞȔª ǟ
  ǻȟȲȥȦȤȔȪǻȝ  ©ǗȜȬȡșȖȯȝ ȥȔȘȜȞª ǟ  
©ǡșȡǻȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝȠȜȡȔȟȢª ǟǻȟȲȥȦȤȔȪǻȝ 
ǜȔ ȠȢȦȜȖȔȠȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȕȔȟȔȘȜ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª 
ȖȜȞȢȡȔȖȦȖǻȤȥȦȔȡȞȢȖȢȁȗȤȔȨǻȞȜ©ǥșȖșȦȔȥȦȢȗȡșǙȡǻȣȤ
ȬȜȤȢȞȜȝªǶȟȦȔȕȟ9,

«Ɍȿɑe ȼɈȾÈ ɁɉȱȾ əғȼɈɊȺª — ǻȘȜȟǻȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȡȔȣȜȥȔȡȔ  ȟȜȥȦȢȣ  Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ǬȜȥȦȢȖȜȝ
ȔȖȦȢȗȤȔȨȧȠǻȭșȡȢȖ©ǖǻȟȰȬǻȝȞȡȜȚȪǻª ǶǠǩǔ
Ǧ ǤșȤȬȢȘȤȧȞ—ȧȚȧȤȡ©ǣȥȡȢȖȔª ǔ
Ǧ   ǻț ȡșǻȥȦȢȦȡȜȠȜ ȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓȠȜ Ȗ Ȥ  ǗǻȤȬ
ȡȔȟșȚȜȦȰȘȢȗȤȧȣȜȦȖȢȤǻȖ—ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩȦșȠǻ
ȤȢȘȜȡȡȢȗȢȚȜȦȦȓȢȥȢȕȟȜȖȢȔȞȦȧȔȟȰȡȢȁȦȢȘǻȘȟȓȠȜȦȪȓ
©ǦșȥȦȤǻª ©ǢȔȘ ǙȡǻȣȤȢȖȢȲ ȥȔȗyȲª ©Ǡª ©ǴȞȕȜ ț
ȞȜȠ ȥǻȥȦȜ ȩȟǻȕȔ ț·ȁȥȦȜª ©ǜǻȝȬȟȜȥȰ ȣȢȕȤȔȟȜȥȰ ȣȢ
ǿȘȡȔȟȜȥȰª ȦȔ ǻȡ  ǢșțȔȘȢȖȗȢ ȘȢ ȡȔȣȜȥȔȡȡȓ ǻȘȜȟǻȁ ȠȜ
ȦșȪȰ ȤȢțǻȤȖȔȖ ȥȦȢȥȧȡȞȜ ț Ǡ ǤȢȟȧȥȠȔȞ ǫȲ ȣȢȘǻȲ
ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢ țȢȕȤȔȚșȡȢ Ȗ ȣȢșțǻȁ ©ǖȔȤȖǻȡȢȞ ȪȖǻȖ ǻ
țșȟșȡǻȖª ǣȥȠȜȥȟȲȲȫȜ ȢȕȥȦȔȖȜȡȜ ȥȖȢǿȁ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȢșȞȥȦȤȔȣȢȟȲȖȔȖȤȢțȘȧȠȜȣȤȢȥȦȖȢȤșȡȡȓȥǻȠ·ȁ
ȡȔ ȥȖǻȦ ȥȣȢȖȡșȡȜȝ ȘȢȥȞȢȡȔȟȢȥȦǻ Ǘ ȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȠȧ
ȖǻȤȬǻ ȣȤȢȕȟșȠȔ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȢȗȢ ȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȟȲȘȜȡȜ
Ȗ ȣȤȜȤȢȘǻ ǻ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻ ȤȢțȤȢȕȟȓǿȦȰȥȓ Ȗ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ȧȥȡȢȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȦȤȔȘȜȪǻȁ ǤȤȜȞȠșȦȡȢ ȭȢ ǩ ǟȢȟșȥȥȔ
ȖǻȘțȡȔȫȜȖ ȣșȤșȗȧȞ ȠȢȦȜȖǻȖ ȘȤȧȗȢȁ ȥȦȤȢȨȜ ȖǻȤȬȔ ȦȔ
ȢȘȡȢȗȢ ț ȞȧȣȟșȦǻȖ ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȣǻȥȡǻ ©ǦȢȥǻȘ ȧȚș ȚȜȦȢ
ȥǻǿªțǻțȕǡǡȔȞȥȜȠȢȖȜȫȔ©ǡȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȜșȣșȥȡȜª
  ǟȢȟșȥȥȔǩǡǦȦȧȘǻȁȡȔȘȣȢșȦȜȫȡȢȲȦȖȢȤȫǻȥȦȲ
ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǟȢȟșȥȥȔ ǩ ǡ ǩȢȟȰȞȟȢȤȜȥȦȜȫȡǻ ȣȤȔ
ȪǻǟǦ ǤȜȥȰȠșȡȡȜȞțȔȘǻȓȖȤȓȘȡȔȤȢȘȡȢ
ȣǻȥșȡȡȜȩǻȞȢȡǻȫȡȜȩȥȞȟȔȘȡȜȞǻȖ ȤȢȥȟȜȡȡǻȢȤȡǻȦȔȟȰȡǻȦȔ
ǻȡȢȕȤȔțȜȥȜȠȖȢȟȜ ȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȜȩȨǻȗȧȤ ȣȔȤȔȟșȟǻțȠ 
Ȕ ȦȔȞȢȚ ȡȔȥȣǻȖȡȜȝ ȥȞȟȔȘȢȖȜȞ țǻ ȥȩșȠȢȲ  
ǤșȤșȟǻȫșȡǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡǻ șȟșȠșȡȦȜ ȡȔȘȔȟȜ ȣȢȫȧȦȦȓȠ
ȓȣȢșȦȔȦȜȣȢȖȢȥȦǻȝȖȢȘȡȢȫȔȥȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȥȦǻ
ǤȤȜȤȢțȗȢȤȦȔȡȡǻȦșȠȜȢțȡȔȫșȡȢȕȔȗȔȦȢȠȔȡǻȦȦȓȖȜȓȖǻȖ
ȩȧȘȢȚ ȤșȔȟȰȡȢȥȦǻ ǻ țȖ·ȓțȞǻȖ ȠǻȚ ȡȜȠȜ ǟȢȠȣȢțȜȪǻȲ
ǻȘȜȟǻȁȢȤȗȔȡǻțȢȖȔȡȢțȔȣȤȜȡȪȜȣȢȠțǻȥȦȔȖȟșȡȡȓǻȞȢȡǻȫȡȜȩ
ȞȢȠȣȢȡșȡȦǻȖȡȔȢȥȡȢȖǻȔȡȔȟȢȗǻȁ ȘȜȖǟȢȠȣȢțȜȪǻȓȟǻȤȜȞȜ
ǭșȖȫșȡȞȔ  ǤȢșțǻȓ ȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓ ț ȦȤȰȢȩ ȨȤȔȗȠșȡȦǻȖ
ȣȢȞȟȜȞȔȡȜȩ ȧ ȤǻțȡȜȩ ȔȥȣșȞȦȔȩ ȤȢțȞȤȜȦȜ ȣȤȢȪșȥ
ȥȣǻȖǻȥȡȧȖȔȡȡȓȖȥȰȢȗȢȚȜȖȢȗȢǨȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡȓȥȲȚșȦȡȜȩ

ǳȟǻȓǕȖșȤȞǻǿȖȔ

ǧǚǧəғǢǟǣ ǶȖȔȡ ǡȜȞȜȦȢȖȜȫ — ȞȢȡȦȢȤȡȜȞ Ȟȡȓțȓ
ǤǠȢȣȧȩǻȡȔȞȤǻȣȔȞǭșȖȫșȡȞȢȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓțǧȧȟǻȦȞȧ
 Ȗ ǟȢȤȥȧȡǻ ȞȢȟȜ ȗȢȥȦȲȖȔȖ ȦȧȦ ȧ Ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǥȢȘȜȡȔǧșȦȓȡȞǻȖȭȜȤȢȝȤȔȘȢȣȤȜȝȠȔȟȔȖȥșȕșȣȢșȦȔ
ǤșȦȤȢǛȧȤ

ǗǤȢȟȦȔȖșȪȰǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓ
ȘȢȖǻȤȬȔǧǭșȖȫșȡȞȔ
©ǧșȫșȖȢȘȔțȣǻȘȓȖȢȤȔª
ǤȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰ

ǡǟȢȠȣȔȡșȪȰǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓ
ȘȢȖǻȤȬȔǧǭșȖȫșȡȞȔ
©ǧșȫșȖȢȘȔțȣǻȘȓȖȢȤȔª
ǤȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰȦȧȬ

©ǧǚǬǚǗǣǙǕǜǤǶǙəǗǣǥǕª

șȣǻțȢȘǻȖ țȕǻȗȔǿȦȰȥȓ ǻț ȨȢȤȠȔȟȰȡȜȠ ȫȟșȡȧȖȔȡȡȓȠ ȦȖȢ
Ȥȧ ȡȔ ȢȞȦșȦȜ ȖǻȤȬǻ  ǜȗǻȘȡȢ ț ȣǻȘȤȔȩȧȡȞȔȠȜ ǻț
 ȣȢȖȡȢțȡȔȫȡȜȩ ȥȟǻȖ ȧȚȜȦȜȩ ȧ ȣȢșțǻȁ ȧ ȣșȤȬǻȝ
ȥȦȤȢȨǻ—țȔȫȜȡǻ—ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȢȡȔȝȕǻȟȰȬșǻȠșȡȡȜȞǻȖ
ȧ ȥȦȔȦȧȥǻ ȥȧȕ·ǿȞȦȔ Șǻȁ   ǤȢȫȔȦȞȢȖȜȝ ȢȞȦșȦ ȦȔȞȢȚ
ȠǻȥȦȜȦȰ ȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡș ȫȜȥȟȢ ȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȜȩ ȢȘȜȡȜȪȰ
ǻț ȘȖȢȥȞȟȔȘȢȖȢȲ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȲ   ǜȔȧȖȔȚșȡǻ ȤȜȥȜ
țȔȥȖǻȘȫȧȲȦȰȣȢȥȜȟșȡȧȢȣȜȥȢȖǻȥȦȰȧȠȢȘșȟȲȖȔȡȡǻȩȧȘȢȚ
ȥȖǻȦȧ ǕȖȦȢȤ ȞȢȡȥȦȜȦȧȲǿ ȩȧȘȢȚ ȘǻȝȥȡǻȥȦȰ ȦȖȢȤȧ
ȡȔțȜȖȔȲȫȜ ȥȞȟȔȘȡȜȞȜ ȞȤȔǿȖȜȘȧ ȣȢȦǻȞ ȠȔȟȰȢȖȡȜȫȜȝ
ȤșȟȰǿȨȠǻȥȪșȖȢȥȦǻȦȢȭȢ ǤȤȜȪȰȢȠȧȣȤȜȤȢȘȧȥȣȤȜȝȡȓȦȢ
ȖȤȧȥǻȖȢȘȔȦșȫș Ȥ ȞȔȟȜȡȔ ©ȞȔȟȜȡȢȡȰȞȔª ȣȜȬȔǿȦȰȥȓ
Ȥ ȦȢȭȢǙȜȡȔȠǻȫȡȜȠǿȝȩȧȘȢȚȣȤȢȥȦǻȤȣșȝțȔȚ
ȘșȦȔȟǻțȢȖȔȡȢțȔȖȘȓȞȜȔȞȦȜȖȡȢȠȧȫșȤȗȧȖȔȡȡȲȤȔȞȧȤȥǻȖ
ȣșȤșȩȢȘȔȠȖǻȘȢȘȡȢȗȢȢȕȤȔțȧȘȢǻȡ©ǴȖȢȤȠȢȟȢȘǻǿǕ
ȞȤȧȗȢȠ!ȖșȤȕȢȟȢțȜǞȟȢțȜțșȟșȡǻȲȦȰª ȤȤ— 
ǙȤȧȗȔ ȥȦȤȢȨȔ — ȢȥȡȢȖȡȔ ȫȔȥȦȜȡȔ — ȩȔȤȔȞȦșȤȜ
țȧǿȦȰȥȓ ȫȔȥȦȢȦȡǻȥȦȲ ȤșȫșȡȰ ȣȢȬȜȤșȡȜȩ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ
ǻȠșȡȡȜȞȢȖȜȩ ȘȤȧȗȢȤȓȘȡȜȩ ȫȟșȡǻȖ ǶȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȣǻȘ
ȞȤșȥȟșȡȡȓȢȕ·ǿȞȦǻȖǻȢțȡȔȞȘǻȁǨȤȤ—ȡȔȝȕǻȟȰȬș
ȥȧȕȥȦȔȡȦȜȖǻȖ ǻț ȨȧȡȞȪǻǿȲ ȘȢȘȔȦȞȔ ȫȜ ȢȕȥȦȔȖȜȡȜ  
ǗȢȡȜȖȘȖǻȫǻȣșȤșȖȜȭȧȲȦȰȞǻȟȰȞǻȥȦȰǻȠșȡȡȜȞǻȖȣǻȘȠșȦǻȖ
ǴȞ ȡȔȥȟǻȘȢȞ — ȢțȡȔȫșȡȧ ȡȔ ȣȢȫ ǻ ȡȔȗȢȟȢȬșȡȧ Ȗ Ȟǻȡ
ȣșȤȬȢȁ ȥȦȤȢȨȜ ©Ǖ ȞȤȧȗȢȠ ȁȩª  ȣȢȖ·ȓțȔȡǻȥȦȰ țȠǻȡșȡȢ
ȡȔǻȘșȲǿȘȡȢȥȦǻȥȧȭȢȗȢȡȔȥȔȠȣșȤșȘǻȥȦȢȦǤȤȜȞȠșȦȡȜȠ
ǿ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȜȝ ȢȕȤȔț — ȤȢȘȜȡȔ ȫȟșȡǻȖ ȞȢȦȤȢȁ ȣȤșȘ
ȥȦȔȖȟșȡȢȧțȖ·ȓțȞȔȩȠǻȚȥȢȕȢȲ
ǥȢȟȰȣȢȘǻȁ—ǻȢȥȡȢȖȡȢȁǻȣȢȕǻȫȡȢȁ—ȡȔȕȧȖȔǿȖȜ
ȡȓȦȞȢȖȢȁ ȖȔȗȢȠȢȥȦǻ Ȗ ȦȤșȦǻȝ ȥȦȤȢȨǻ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȓ ȭȢ
ȣȤȜȣȔȘȔǿ ȡȔ ȞǻȡȪǻȖȞȧ  ǧȧȦ ȧȚȜȦȢ  ȘǻǿȥȟǻȖ — ȟȢ
ȗǻȫȡȜȩ ȣȤșȘȜȞȔȦǻȖ ǻ Ȣȕ·ǿȞȦǻȖ ȣȤȢȦș ȟȜȬș  ǻȠșȡȡȜȞǻȖ
ȧ ȥȦȔȦȧȥǻ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ȣȢȕȧȘȢȖȜ ȢȞȦșȦȧ
ȔȞȦȜȖȡș ȡȔȫȔȟȢ ȖȜȤǻțȡșȡș ȥȣȢȫȔȦȞȧ Ȗ ȣȤȜȤȢȘǻ ©ǧșȫș
ȖȢȘȔª — Ȥ  ©ǗȢȘȔ ȥȦȔȖȢȠ ȥȦȔȟȔª — Ȥ   ȣșȤș
ȝȠȔȲȦȰ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȟȲȘȜ ǢȔȣȤ ©ȘǻȖȫȔª ȡș ȣȤȢȥȦȢ
©ȣȤȜȝȬȟȢ «! ȖȢȘȧ ȕȤȔȦȜª Ȥ   ǕȖȦȢȤ ȔȞȪșȡȦȧǿ
ȭȢȖȢȡȢȖȢȘȧ©ȕȤȔȟȢțȔȥȣǻȖȔȟȢª Ȥ ǧșȠȔȣȢȬȧȞǻȖ
ȗǻȘȡȢȗȢ ȣȢȘȤȧȚȚȓ ȢȕȗȢȖȢȤșȡȡȓ ©ȞȢȗȢ !  ǦȖȢȁȠ
țȓȦșȠțȖȔȦȜ"ª ȖȜȘȔǿȦȰȥȓȖǻȘȟȧȡȡȓȠȢȥȢȕȜȥȦȜȩȣșȤșȚȜ
ȖȔȡȰǭșȖȫșȡȞȔ
ǦȣȢȥȦșȤșȚșȡǻ ȗȤȔȠȔȦȜȫȡǻ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȦșȞȥȦȧ
ȣȢȗ ȟȜȕȟ șȡȢ țȔ ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȜȩ ȨǻȗȧȤ
ǜȢȞȤ ȣșȤșȖȔȚȡȧ ȡșțȠǻȡȡǻȥȦȰ ǻȘȜȟǻȫȡȢȗȢ ȩȧȘȢȚ ȥȖǻ
Ȧȧ ȣȢȥȜȟșȡȢ țȔȖȘȓȞȜ ȣȤȜȝȢȠȔȠ ȣȢȖȦȢȤȧ ȔȡȔȨȢȤǻ
©ǧșȫș ȖȢȘȔª — ȤȤ     șȣȔȡȔȟșȣȥȜȥȧ ȥȟȢȖȢ
©ȖȢȘȔª ȧ ȤȤ —  șȣȔȡȔȥȦȤȢȨǻ ȘȧȕȟȲȖȔȡȡȓ
ȥȟȢȖȔ ©ȕȤȔȦȜª ȧ ȤǻțȡȜȩ ȨȢȤȠȔȩ ȡȔ ȠșȚǻ ȤȤ — 
ǤȤȜȞȠșȦȡȜȠȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓȖȚȜȖȔȡȡȓȔȡȔȨȢȤȧȥșȤșȘȜȡǻ
ȥȦȤȢȨ ǤȢȫȔȦȞȢȖǻ ȨȤȔȗȠșȡȦȜ ȣȢȖȦȢȤșȡȢ Ȗ ȤȤ  ǻ
 ©ǤȜȬȔǿȦȰȥȓª  ȧ  ǻ  ȣȤȜȕȟȜțȡȜȝ ȣȢȖȦȢȤ
©ǤȤȜȝȬȟȢª—©ǗȜȝȬȟȜª ǧȔȞȜȠțȔȥȢȕȢȠȠȔȤȞȢȖȔȡȢ
ȤȢțȣȢȘǻȟ ȥȦȤȢȨ ȡȔ ȘȖǻ ȫȔȥȦȜȡȜ ȤǻȖȡǻ țȔ ȞǻȟȰȞǻȥȦȲ
ȤȓȘȞǻȖȦȔȥȣǻȖȖǻȘȡȢȥȡǻțȔțȠǻȥȦȢȠǤȤȢȘȧȕȟȰȢȖȔȡșȥȟȢȖȢ

ǗǤȢȟȦȔȖșȪȰǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓ
ȘȢȖǻȤȬȔǧǭșȖȫșȡȞȔ
©ǧșȫșȖȢȘȔțȣǻȘȓȖȢȤȔª
ǤȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰ
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ǡǟȢȠȣȔȡșȪȰǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓ
ȘȢȖǻȤȬȔǧǭșȖȫșȡȞȔ
©ǧșȫșȖȢȘȔțȣǻȘȓȖȢȤȔª
ǤȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰ

ȖȠǻȭșȡȢȖȠȧȤȣșȤȬȢȗȢȝȦȤșȦȰȢȗȢȢȞȦșȦǻȖǗȢȕȢȩ
ȖȜȣȔȘȞȔȩȪșȣȢȫȡȢȖȢȗȢȤșȫșȡȡȓȞȢȦȤșǼȤȧȡȦȧǿȦȰȥȓȡȔ
ȤȢțȬȜȤșȡȡǻȦșȠȜȣȢȣșȤșȘȡȰȢȁȨȤȔțȜǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢȠȢȚș
ȝȦȜȥȓȣȤȢȢȕȤȔȠȟșȡȡȓȘȤȧȗȢȁȥȦȤȢȨȜȧȓȞǻȝȖǻȘȥȧȦȡȓ
ȔȡȔȨȢȤȔ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȓȠȜ ț ȢȘȡȢȦȜȣȡȜȠ țȔȘǻȓȡȡȓȠ
ȨǻȗȧȤȜǨȤșțȧȟȰȦȔȦǻȞȢȠȣȢțȜȪǻȓȖǻȤȬȔȡȔȕȧȟȔȥȜȠșȦ
ȤȜȫȡȢȥȦǻ ǤȤȢȥȦșȚșȡȔ ȤȜȥȔ ȖȔȚȜȦȰ Șȟȓ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ǻȞȢȡǻȫȡȜȩǻȠǻȨȢȣȢșȦȢȟȢȗǻȫȡȜȩȘȢȠǻȡȔȡȦǦȣȤȔȖȘǻȢȕȤȔț
ȤǻȫȞȜȦȔǻȘșȡȦȜȫȡȜȝȠǻȨȡȔȟșȚȔȦȰȡșȦǻȟȰȞȜȘȢȪșȡȦȤ
ȔȝȘȢȥȦȤȧȞȦȧȤȢȦȖȢȤȫȜȩǥȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȥȲȚșȦȧȖȔȥȣșȞȦǻ
ȘȜȡȔȠǻȞȜ ȠȜȥȟȜȦȰȥȓ ȥȧȠǻȤȡȜȠ țȠȔȟȰȢȖȔȡǻȝ ȖȢȘȢȝȠǻ
ǴȞȭȢȖȣșȤȬǻȝȥȦȤȢȨǻȡȔȦȓȞȢȖȢȢȞȤșȥȟșȡȢȖȜȦǻȞ ȖȢȘȔ
©Ȧșȫș ! țȣǻȘ ȓȖȢȤȔª — Ȥ   ȦȢ Ȗ țȔȖșȤȬȔȟȰȡȢȠȧ
ȢȞȦșȦǻ țȗȔȘȔȡȢ ȗȜȤȟȢ ©ǗȢȘȔ ȥȦȔȖȢȠ ȥȦȔȟȔª — Ȥ  
ǦȖȢǿȲ ȫșȤȗȢȲ ȥȜȠșȦȤȜȫȡȔ ȥȦȜȟǻȥȦȜȞȢȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȔ
ȣȢȕȧȘȢȖȔȣȢșțǻȁǿȣșȖȡȜȠȔȡȔȟȢȗȢȠȘțșȤȞȔȟȰȡȢȁȣȢȖșȤȩȡǻ
ȤǻȞȜ ǣȞȤǻȠ ȖȢȘȢȝȠȜ ȧ ȩȧȘȢȚ ȣȤȢȥȦȢȤǻ ȡȔȗȢȟȢȬșȡȢ
ȡȔ ǻȡ ©ȠșȘǻȔȡȡȜȩ ȟȢȞȔȦȜȖȔȩª ǻ ©ȖȟȔȥȡș ȠșȘǻȔȦȜȖȔȩª
ǦȟȧȩȔȝǢǦȖǻȦȥȔȞȤȔȟȰȡȢȗȢȥȟȢȖȔǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ
ǟ  Ǧ —  ȦȢȕȦȢ ȢțȡȔȫȡȜȞȔȩ ȣȢȤȧȕǻȚȚȓ
ȞȢȦȤǻ ȢȦȢȦȢȚȡȲȲȦȰȥȓ ț ȠșȚșȲ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȖșȤȩȧ
ȡȜțȧ ȓȖǻȤ ȞȔȟȜȡȔ ȗȢȤȔ ȓȞ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȞȜ ȥȖǻȦȢȖȢȗȢ
ȘȤșȖȔ ǻ ȥȖǻȦȢȖȢȁ Ȣȥǻ — ȘȜȖ ǡȜȨȯ ȡȔȤȢȘȢȖ ȠȜȤȔ
ǲȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȓǗȦǡǧǦ 
ǢȔ țȠǻȥȦȢȖȢȠȧ ȤǻȖȡǻ ȔȡȔȟǻțȧ ȠȢȚȟȜȖȜȠȜ ǿ ȞǻȟȰȞȔ
ȦȟȧȠȔȫșȡȰȖǻȤȬȔ
 Ǩ ȦȖȢȤǻ ȣȤȢȥȦșȚȧǿȦȰȥȓ ǿȘȡȔȡȡȓ ȥȖǻȦǻȖ ȤȢȥȟȜȡ
ȦȖȔȤȜȡ ǻ ȟȲȘșȝ ǙǻȘȞǻȖȥȰȞȔ Ǡ Ǧ   ǻȘșȦȰȥȓ
ȣȤȢ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡș ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ ȦșȠȜ ȤȢȘȜȡȜ ǟȢȚȡȔ
țǻ ȥȦȤȢȨ ȠǻȥȦȜȦȰ ȢȕȤȔț ȥǻȠ·ȁ țȠȢȘșȟȰȢȖȔȡȜȝ țȔ
ȣșȤșȖȔȚȔȡȡȓȣȤȜȡȪȜȣȧȧȠȢȖȡȢȥȦǻ ȣșȤȬȜȝȢȞȦșȦ ȔȕȢ
ȣȤȔȖȘȢȣȢȘǻȕȡȢȥȦǻ ȘȤȧȗȜȝǻȦȤșȦǻȝȢȞȦșȦȜ ǦȧȦȦǿȖȢȭȢ
ȣșȤȬȧțȣȢȠǻȚȢȘȡȢȤȓȘȡȜȩȞȔȤȦȜȡȤȢȘȜȡȜȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢ
ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ șȦȡȢȥȜȠȖȢȟǻȞȜ Ǩ țȔȫȜȡǻ ȞȔȟȜȡȔ ǻ ȓȖǻȤ țȔ
ȧȞȤ ȦȤȔȘȜȪǻǿȲ ȔȥȢȪǻȲȲȦȰȥȓ ț ȚǻȡȞȢȲ ȦȔ ȫȢȟȢȖǻȞȢȠ

246

©ǧǚǬǚǗǣǙǕǜǤǶǙəǗǣǥǕª

ǫșȝ ȥȠȜȥȟ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȝ ȢȕȤȔțȔȠ ȡȔțȖȔȡȜȩ ȤȢȥȟȜȡ ȓȞ
ȧȨȢȟȰȞȟȢȤǻȦȔȞǻȖȘȢȤȢȕȞȧȥȔȠȢȗȢǭșȖȫșȡȞȔ ȕȔȟȔȘȔ
©ǤȤȜȫȜȡȡȔªȖǻȤȬǻ©ǬȢȗȢȦȜȩȢȘȜȬȡȔȠȢȗȜȟȧ"ª©ǣȝ
ȦȤȜ ȬȟȓȩȜ ȬȜȤȢȞǻȁª ©ǢȔȘ ǙȡǻȣȤȢȖȢȲ ȥȔȗyȲª ȦȔ ǻȡ 
ǠȢțȜȝȖșȤȕȢȟȢțȜȞȢȦȤǻ©țșȟșȡǻȲȦȰª Ȥ ȞȤȧȗȓȖȢȤȔ
ȦȔȞȔȟȜȡȜȕȔȫȔȦȰȥȓȓȞȢȕȤȔțȜȘǻȦșȝǗȧȞȤȠǻȨȢȟȢȗǻȁ
Ȗȥǻ țȗȔȘȔȡǻ ȤȢȥȟȜȡȜ ȡșȤǻȘȞȢ ȡȔȘǻȟșȡȢ ȦȢȦȢȚȡȢȲ
ȥșȠȔȡȦȜȞȢȲ ǢȔȣȤ ȞȔȟȜȡȔ ǿ ȥȜȠȖȢȟȢȠ ©ȘȢȤȢȥȟȢȥȦǻ
ȘǻȖȫȜȡȜ ȔȕȢ ȣȢȖȡȢȥȜȟȢȁ ȚǻȡȞȜ ȖțȔȗȔȟǻª țȔȘǻȲǿȦȰȥȓ ȧ
ȖșȥǻȟȰȡȢȠȧȤȜȦȧȔȟǻ ȟȢțȔ—©ȦȔȞȢȚȥȜȠȖȢȟȘǻȖȢȫȢȥȦǻª
ǶȟȔȤǻȢȡ ȠȜȦȤȢȣȢȟȜȦ ǙȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞǻ ȖǻȤȧȖȔȡȡȓ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȡȔȤȢȘȧǶȥȦȢȤȜȫȡȢȤșȟǻȗȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǟ
 Ǧ   ǣȕȤȔțȜ ȞȔȫȞȜ ȦȔ ȥșȟșțȡȓȠȢȚȧȦȰ ȦȔȞȢȚ
țȔȤȔȩȢȖȧȖȔȦȜȥȓ ȘȢ ȥȜȥȦșȠȜ ȥȜȠȖȢȟǻȖ ȧ ȖșȥǻȟȰȡȜȩ
ȣǻȥȡȓȩȡȔțȖȔȡǻȣȦȔȩȜȠȔȤȞȧȲȦȰȡȔȤșȫșȡȧȦȔȠȢȟȢȘȢȗȢ
ȘȜȖǛȔȝȖȢȤȢȡȢȞǗǜȡȔȞȜȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁșȦȡȢȞȧȟȰȦȧȤȜ
ǦȟȢȖȡȜȞȘȢȖǻȘȡȜȞ ǟ  Ǧ   ǥȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ
ȥȲȚșȦȧ ȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧǿȦȰȥȓ ȣȢȗȟȜȕȟșȡȡȓȠ ȣȔȤȔȟșȟǻțȠȧ
ȠǻȚ ȨȤȔȗȠșȡȦȔȠȜ ǶȘȜȟǻȫȡǻȥȦȰ ȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȢ ȖȜȓȖȟșȡȢ
Ȗ țȔȖșȤȬȔȟȰȡǻȝ ȫȔȥȦȜȡǻ Ǩ ȦȤșȦǻȝ ȥȦȤȢȨǻ ȣȤȜȝȡȓȦȢ
ȣȤȢȥȦșȚȧȖȔȦȜȦȤȔȘȜȪǻȝȡȧȥȜȦȧȔȪǻȲȭȢȣșȤșȘȧǿȖȜȘȔȡȡȲ
ȘǻȖȫȜȡȜ țȔȠǻȚ ǙǻȔȟȢȗ ȕȔȦȰȞǻȖ ȣȤȢ țȓȦȓ ȠȜȥȟȜȦȰȥȓ
țȔȣȢȤȧȞȢȲ ȧȥȣǻȬȡȢȗȢ ȘȢȡȰȫȜȡȢȗȢ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ Ǩ
ȦȔȞȜȝȥȣȢȥǻȕȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȧȦȖșȤȘȚȧǿȥȧȗȢȟȢȥȡǻȥȦȰȠǻȚ
ȭȔȥȦȓȠ ȟȲȘȜȡȜ ȦȔ ȞȤȔȥȢȲ ȡȔȖȞȢȟȜȬȡȰȢȁ ȣȤȜȤȢȘȜ ȓȞ
©ȣȢțȜȦȜȖȡȜȝ ǻȘșȔȟª ǤȧȥȦȢȖȔ ǩ ǛȔȡȤȢȖș ȕȔȗȔȦȥȦȖȢ
©ǟȢȕțȔȤȓª  Ǣǭǟ  ȥ   ǧȢȕȦȢ ȞȔȤȦȜȡȜ ȗȔȤ
ȠȢȡǻȝȡȢȗȢ ȥȣǻȖǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ǻ ȤȢȥȟȜȡ ǻ ȣȦȔȩǻȖ ȣȢȥȦȔȲȦȰ
ȔȥȢȪǻȔȦȜȖȡȜȠȣȢțȡȔȫșȡȡȓȠǻȘșȔȟȰȡȢȁȟȲȘȥȰȞȢȁȥǻȠ·ȁ
ǧȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓȕȟȜțȰȞșȘȢȣȢȘȔȡȢȗȢțȔȣȤȢȣȢȡȧȖȔȖ
ǡǶȗȡȔȦșȡȞȢȖȢȡȢǼȤȧȡȦȧǿȦȰȥȓȡȔȤȢțȗȟȓȘǻ©ȥȡȢȖȜȘȫȢȗȢª
ȣȢȥȜȟȔȡȡȓ ȓȞ ȤǻțȡȢȖȜȘȧ ©ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȢȁª ȔȟȲțǻȁ ȘȜȖ
ǶȗȡȔȦșȡȞȢ ǡ Ǧ  
ǧșȠȔȦȜȞȧ ȥȦȤȢȨ țǻ
ȥȦȔȖȟșȡȢ ț șȦȔȣȔȠ Ȝ
©ȬȟȲȕȡ ȢȗȢ ȭȔȥȦ ȓª
ȣȤȢ ȓȞș ȠȤǻȓȖ ǭșȖ
ȫșȡȞȢ ǫș țȔȤȧȫȜȡȜ
țȧȠȢȖȟșȡǻ ȖțȔǿȠȡȜȠ
Ȟ Ȣ ȩ Ȕ ȡ ȡ ȓ Ƞ  ȣ ș Ȥ Ȭ Ȕ
ȥȦȤȢȨȔ  ȥȣȤȜȓȦȟȜȖȜȝ
ȣȢȕȧȦ ȘȤȧȗȔ ȥȦȤȢȨȔ 
ȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓ ȡȔ ȖȘȓȫ
ȡǻȥȦȰ ȡȔȭȔȘȞǻȖ ȦȤșȦȓ
ȥȦȤȢȨȔ  ǣȞȤșȥȟșȡș
ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ǿ ȠȢȚȟȜ
ȖȜȠ ȟȜȬș ȣȤȜ țȔȥȦȢ
ȥȧȖȔȡȡǻ ȕǻȢȗȤ ȠșȦȢȘȧ
ȔȡȔȟǻțȧ
3 ǙȢȪǻȟȰȡȢ Ȗșȥ
ǗǠȢȣȔȦȔǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓȘȢȖǻȤȬȔ ȦȜ ȠȢȖȧ ȝ ȣȤȢ Ȧș
ǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǧșȫșȖȢȘȔțȣǻȘ
ȭȢ Ȗ ǻȡȦșȤȣ ȤșȦȢȖ Ȕ
ȓȖȢȤȔªǤȔȣǻȤȟǻȡȢȗȤȔȖȲȤȔ ȡȢȠȧ ȦȖȢȤǻ ȣȤȢȕȟș

ȠȔȦȜțȧǿȦȰȥȓ ȕȔȫșȡȡȓ
ȣȤȜȤ ȢȘȡȢȁ ȗȔȤȠȢȡǻȁ
ȣȢȤǤȧȥȦȢȖȔǩǧȔȠ
ȥȔȠȢ  Ǩ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȠȧ
ȤȔȞȧȤȥǻ ȣȔȤȔȟșȟǻțȠ
ȣȢȞȟȔȘșȡȜȝ Ȗ ȢȥȡȢȖȧ
ȣȢșțǻȁ ȕȔțȧǿȦȰȥȓ ȡȔ
ȦȔȞȜȩ ȞȢȡȪșȣȦȔȩ ȓȞ
ȘȢȥȞȢȡȔȟǻȥȦȰ ȤȢȥȟȜȡ
ȡȢȗȢ ȣșȝțȔȚȧ țȟȔ
ȗȢȘȚșȡȔ ȤȢțȠȢȖȔ ȣȦȔ
ǦǟȔȤȔȨȨȔǟȢȤȕȧȦ
Ȭ Ȣ Ȟ   ȥ ȧ ȗ Ȣ ȟ Ȣ ȥ ȡ ǻ ȥ Ȧ Ȱ
ǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓȘȢȖǻȤȬȔ
ȡȔȥ ȦȤȢȁȖ ȘǻȖȫȜȡȜ ȦȔ ǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǧșȫșȖȢȘȔțȣǻȘ
ȓȖȢȤȔªǤȔȣǻȤȟǻȡȢȗȤȔȖȲȤȔ
ȕȔȦȰȞǻȖǤȤȜȤȢțȞȤȜȦȦǻ

ȪșȡȦȤȦșȠȜȠȢȚȡȔȥȣȢ
ȥȦșȤșȗȦȜȤǻțȡȢȤǻȖȡșȖǻȥȦȰȩȧȘȢȚȥȖǻȦȧǨȣșȤȬǻȝȥȦȤȢȨǻ
țȠȔȟȰȢȖȔȡȢȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȣȤȜȤȢȘȧǻȤȢȥȟȜȡȡǻȥȦȰǣȕȤȔț
ȣȤȜȤȢȘȡȢȁ ȥȣǻȟȰȡȢȦȜ ȥǻȠ·ȓ ȣȦȔȩǻȖ  ȣȢȘȔȡȢ Ȗ ȘȤȧȗǻȝ
ȥȦȤȢȨǻ ǧȤșȦȲ ȥȦȤȢȨȧ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢ ȡȔ ȔȞȪșȡȦȧȖȔȡȡȓ
Ȗ ȟȲȘȥȰȞȢȠȧ ȥȢȪǻȧȠǻ ȤȜȥ ©ȘȤȧȗȢȁ ȣȤȜȤȢȘȜª ȦȢȕȦȢ
ȥȔȠȢȘȢȥȦȔȦȡȰȢȗȢȓȖȜȭȔȤȢțȕȧȘȢȖȔȡȢȗȢțȔȣȢȘǻȕȡǻȥȦȲȘȢ
ȣȤȜȤȢȘȜȔȟșțȔȟșȚȡȢȗȢȖǻȘȢȥȢȕȟȜȖȜȩȧȠȢȖǻȥȡȧȖȔȡȡȓ
ȣȢȤ ǩȜȟȢȥȢȨȥȞȜȝ ȱȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȫșȥȞȜȝ ȥȟȢȖȔȤȰ ǡ
 Ǧ   ǩǻȡȔȟ ȣȢșțǻȁ ȠȢȚș ȦȟȧȠȔȫȜȦȜȥȓ ȓȞ
ȖǻȘȞȤȜȦȜȝ ȡȔ ȭȢ ȣȤȜȡȔȗǻȘȡȢ ȖȞȔțȧȖȔȖ ǳ ǭșȖșȟȰȢȖ
ǭșȤșȩ ǳ  ȤǻȞ ȧ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǭșȤșȩǳǤȢȤȢȗȜǻțȔȣȢȤǻȚȚȓǠǻȦșȤȔȦȧȤȔǡȜȥȦșȪȦȖȢ
ǶȘșȢȟȢȗǻȁǨȦǪǧǦ ǜȔȥȲȚșȦȢȠȡș
ȪǻȟȞȢȠ țȤȢțȧȠǻȟȢ ǻț ȓȞȢȗȢ ȣȤȜȖȢȘȧ ȤȔȘȓȦȰȥȓ ȕȔȦȰȞȜ
ǬȜ ǻȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȡȔȓȖȡǻȥȦȰ ȞǻȟȰȞȢȩ ȣȤșȦșȡȘșȡȦǻȖ ȡȔ
ȢȘȤȧȚșȡȡȓțȘǻȖȫȜȡȢȲ ȣȢȤȚȔȤȦǻȖȟȜȖȢȣȢȦȤȔȞȦȢȖȔȡȜȝ
ȠȢȦȜȖ ȖȜȕȢȤȧ țȓȦȓ ȧ ȖǻȤȬǻ ©Ǩ ȣșȤșȦȜȞȧ ȩȢȘȜȟȔª  ȫȜ
ȣȤȢȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰȡȔȤșȫșȡȢȗȢ
ǜȔȧȖȔȚșȡǻȤȜȥȜȡșȘȔȲȦȰȣǻȘȥȦȔȖȘȟȓȥȣȤȢȥȦȧȖȔȡȡȓ
ǻȘȜȟǻȫȡȢȁȥȧȦȡȢȥȦǻȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȗȢȦȖȢȤȧǨȡȰȢȠȧȖȦǻȟșȡȢ
șȟșȠșȡȦȜ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȧ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȢȗȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ Ǩ ȦȔȞǻȝ ȨȢȤȠǻ ȥȔȠȢȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȡȔ ȖǻȘ
Ƞǻȡȧ ȖǻȘ ȣȤȢȥȖǻȦȡȜȪȰȞȢȁ ȟȲȘȜȡȧ ȡș ȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȢ
ȥȖǻȦȢȖǻ ǠȓȣȜȡȔ Ǡ ǠșȞȪȜȜ Ȣ ȤȧȥȥȞȢȝ ȟȜȤȜȫșȥȞȢȝ
ȣȢȱț ȜȜ ǟȟȔȥȥȜȫșȥȞȜȝ ȣșȤȜȢȘ ǦǤȕ  Ǧ  
ǧȢȕȦȢ ȗȔȤȠȢȡǻȓ Ȗ ȣȤȜȤȢȘǻ ȠȜȥȟȜȦȰȥȓ ȓȞ ǻȘșȔȟ ȣȤȢ
ȝȢȗȢ ȖȦǻȟșȡȡȓ ȧ ȥȖȢǿȠȧ ȚȜȦȦǻ ȟȲȘȜȡȔ țȔȖȚȘȜ ȠȢȚș
ȦǻȟȰȞȜ ȠȤǻȓȦȜ Ǩ ȤȢțȗȟȓȡȧȦǻȝ ȣȢșțǻȁ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢ ȤȓȘ
ȖȟȔȥȦȜȖȢȥȦșȝǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȘȢȤȢȕȞȧȭȢȣȢȥȦȔȖȣǻȥȟȓ
țȔȥȟȔȡȡȓǦșȤșȘȡȜȩǻȥȦȢȦȡȜȠǿȔȖȦȢȕǻȢȗȤȡȔȫȔȟȢȓȞș
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȤșȔȟǻțȧǿȬȟȓȩȢȠȠȢȘșȟȲȖȔȡȡȓǻȘȜȟǻȫȡȢȗȢ
ȫȔȥȢȣȤȢȥȦȢȤȧ ț ȪșȡȦȤ ȢȕȤȔțȢȠ ȤȢȘȜȡȜ ǪȧȘȢȚ Șǻȝ
ȥȡǻȥȦȰ țȠȔȟȰȢȖȔȡȢ ǻț țȔȘǻȓȡȡȓȠ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȩ ǻȞȢȡǻȞȔ
ȣȤȜȤȢȘȡȢȗȢ ȥȖǻȦȧ ȠǻȨșȠȜ ȣȢȠșȚǻȖ·ȓ  ǻ ȨȢȤȠȔȟȰȡȜȩ
ȡȔȥȣǻȖȡȜȝȖǻȤȬȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡǻȨǻȗȧȤȜ ȥȞȟȔȘȡȜȞǻȖȨȢȟȰȞ
ȟȢȤȦȖȢȤǻȖǙȜȖǶȘȜȟǻȓ.
ǠǻȦ ǴȡǻȖ Ǘ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȤȢȘȜȡȔ Ȗ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢǜȕȘȢȣȢȖǻȘșȝǦȖǻȦȢȖȢȗȢȞȢȡȗȤșȥȧ
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ȧȞȤ ȖǻȟȰȡȢȁ ȡȔȧȞȜ Șȟȓ ȖȬȔȡȧȖȔȡȡȓ ȥȦȢȤǻȫȫȓ ȥȠșȤȦǻ ȣȔȦȤȢȡȔ
Ǣǧǭ ǢȰȲǞȢȤȞ ǤȔȤȜȚ ǧȢȤȢȡȦȢ  ǜǢǧǭ ǧ  
ǙǻȘȞǻȖȥȰȞȔǠǘȔȤȠȢȡǻȓȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȢȁȨȢȤȠȜȣȢșȦȜȫȡȜȩȦȖȢȤǻȖ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǟ  ǶȗȡȔȦșȡȞȢ ǡ ǕȟȲțǻȓ Ȗ ȥȟȢȖșȥȡǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǙȜȖȢȥȟȢȖȢǔ

Ǘ·ȓȫșȥȟȔȖǠșȖȜȪȰȞȜȝ

©ǧǝǘǥª ȦȢȡȢȖȔȡȜȝȣȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰȢȟǻȖșȪȰð —
ȠȔȟȲȡȢȞ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȞȢȡȔȡȜȝ ȡș ȤȔȡ  ȟȜȥȦȢȣ
ȡȔǟȢȥȔȤȔȟǻȣǻȘȫȔȥțȜȠǻȖȟǻǕȤȔȟȰȥȰȞȢȁȢȣȜȥȢȖȢȁ
șȞȥȣșȘȜȪǻȁ ǤǻȘ ȠȔȟȲȡȞȢȠ ȡȔ ȔȟȰȕȢȠȡȢȠȧ ȔȤȞȧȬǻ ȕȧȖ
ȡȔȣȜȥ©ǧȜȗȤȮȤȢțȢȤȖȔȖȬȜȝȡșȥȞȢȟȰȞȜȩȮȟȲȘșȝ ȤȔȕȢȦȔ
ǭșȖȫșȡȞȢ ªǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȖǢǡǧǭ ǔȗ— 
ǢȔ ȠȔȟȲȡȞȧ țȢȕȤȔȚșȡȢ ȦȜȗȤȔ ȓȞȢȗȢ ȝȠȢȖǻȤȡȢ
ȖȕȜȟȜȧȫȔȥȡȜȞȜșȞȥȣșȘȜȪǻȁȣǻȘȫȔȥȢȕȟȔȖȜȡȔȡȰȢȗȢ
ȟȜȥȦȢȣ  ǤȤȢ Ȫș ǣ ǖȧȦȔȞȢȖ ȣȜȥȔȖ  ȟȜȥȦȢȣ
 ȧ ȟȜȥȦǻ ȘȢ ȤǻȘȡȜȩ ȡȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ ȓȞȢȗȢ ȝ ȘȔȦȧǿȦȰȥȓ
ȠȔȟȲȡȢȞ ©ǢșȭȢȘȔȖȡȢ ȕȧȟȔ Ȗ ȡȔȥ ȤȢțȖȔȗȔ ȓȞȢȁ ȣȢ
țȕȔȖȟșȡȢ ȖȔȬȧ ǾȖȤȢȣȧ ȡș ȕǻȟȰȬș ǻ ȡș ȠșȡȬș ȓȞ
ȦȜȗȤȢȖșȣȢȟȲȖȔȡȡȓǜ·ȓȖȜȖȥȓȣȢȥȧȥǻȘȥȦȖȧȪșȝțȖǻȤ—
ȞȜȤȗȜțȜ ȡȔțȜȖȔȲȦȰ ȝȢȗȢ ȘȚȧȟȕȔȤȥ ȖȟǻȦȞȧ ȭș ȣȢȞȜ ȓ
ȕȧȖȧȠȢȤǻȖǻȡț·ȁȖȢȘȡȢȗȢȞȜȤȗȜțȔȣȢȦǻȠțȔȤǻțȔȖ ȦȔȞ
ȦȧȦ ȖȜȥȟȢȖȟȲȲȦȰȥȓ  ȫȢȦȜȤȰȢȩ ȖȢȟǻȖ ȤȜȕȢȟȢȖșȪȰȞȢȁ
ȞȢȠȣȔȡǻȁǻȡȔȤșȬȦǻȟȜȥȦȢȣȔȘȔ—ȞȢȡȓȞȢȠȣȔȡǻȁǨ
ȞȜȤȗȜțǻȖȚșȖǻȡțȡȜȭȜȖȬȦȧȞȤǻțȡȢȁȩȧȘȢȕȜǣȥȞǻȟȰȞȜ
ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȣȢȘȖȜȗ ȘȚȧȟȕȔȤȥȔ ȕȧȖ ȘȧȚș ȕȟȜțȰȞȢ ȖǻȘ
ȧȞȤǻȣȟșȡȡȓǻȖǻȡȠǻȗț·ȁȥȦȜȞȢȗȢȡșȕȧȘȰȩȦȢȠȔǿȢȕȤȔț
ǻȣȢȘȢȕȧȕȢȚȧȦȢȗȢȠȜțǻȕȤȔȟȜȥȓȧȞǻȟȰȞȢȥȦǻȢȥǻȕ
 ǻ țȤȢȕȜȟȜ ȢȕȟȔȖȧ ȖȣȢȣșȤșȞ ȖȥȰȢȗȢ ȢȥȦȤȢȖȔ ȓȞȜȝ
ȦȓȗȡșȦȰȥȓ ȡȔ ȣǻȖȡǻȫ ȘȢȖȗȢȲ ǻ ȖȧțȰȞȢȲ ȞȢȥȢȲ «!
ȘȚȧȟȕȔȤȥȣȢȞȔțȔȖȥȓǻțȞȢȠȜȬȧǻȢȣȧȥȦȜȖȥȓȡȔȣșȤșȘȡǻ
ȟȔȣȜ ȭȢȕ ȥȦȤȜȕȡȧȦȜ ȡȔ ȡȰȢȗȢ >ȥȢȟȘȔȦȔ — ǥșȘ@ Ȕȟș
ȦȢȝȖȜȣșȤșȘȜȖȦȜȗȤȔǻȖȦȢȝȥȔȠȜȝȠȢȠșȡȦȓȞȖǻȡȣȤȜȟǻȗ
ȣșȤșȘ ȥȦȤȜȕȞȢȠ ȣȧȥȦȜȖ ȝȢȠȧ ȞȧȟȲ Ȗ ȟȢȕȔ ț ȖǻȘȥȦȔȡǻ
ȘȖȢȩȥȔȚȡǻȖǨȘȔȤȕȧȖȦȔȞȜȝȘȢȕȤȜȝȭȢȦȜȗȤȓȞȕȧȖ
ȦȔȞǻțȔȟȜȬȜȖȥȓȣȤȜȟǻȗȬȜȡȔȣșȤșȘȡǻȟȔȣȜª ǖșȤȗǠǦ
ǣȫșȤȞȜȣȢȜȥȦȢȤȜȜȤȧȥȥȞȜȩȗșȢȗȤȔȨȜȫșȥȞȜȩȢȦȞȤȯȦȜȝ
ǡ Ǡȗ  Ǧ —  ǣȫșȖȜȘȡȢ ȥȔȠș ȦȢȘǻ
ǭșȖȫșȡȞȢǻțȠȔȟȲȖȔȖȦȜȗȤȔǣȘȡȔȞȘȟȓȪȰȢȗȢȖȡȰȢȗȢ
ȕȧȟȔȡșǿȘȜȡȔȡȔȗȢȘȔ ȘȜȖǖǻȢȗȤȔȨǻȓȥ ǜȔ
ȥȣȢȗȔȘȔȠȜǚǢȧȘȔȦȢȖȔȓȞǻțȔȣȜȥȔȖǙǟȟșȠșȡȥȢȖȣǻȘ
ȫȔȥȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓȧǥȔȁȠǻȧȚȢȖȦǭșȖȫșȡȞȢȕȤȔȖ
ȧȫȔȥȦȰȧțȔȥǻȘȪǻȡȔȦȜȗȤȔ ǦȣȢȗȔȘȜȥ— 
ǨȣșȤȬș ȤșȣȤȢȘ ȧ ȖȜȘ ©ǡȔȟȲȡȞȜ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔª
Ǥȕ  ǗȜȣ  ǧȜȦȧȟȰȡȔ ȥȦȢȤǻȡȞȔ  Ǩ ȡȔȧȞ ȟȤǻ
ȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓ ȣǻȘ ȡȔțȖȔȠȜ ©ǧȜȗȤ ȞȢȦȢȤȯȝ ȤȔȥȦșȤțȔȟ
ȡșȥȞȢȟȰȞȜȩ ȫșȟȢȖșȞª ǟȔȤȦȜȡȯ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔ
ȣȢȥȦȢȓȡȡȢȝ ȞȜșȖȥȞȢȝ ȖȯȥȦȔȖȞș ȞȔȤȦȜȡ  ǨȞȤȔȜȡȥȞȔȓ
ȚȜțȡȰ  ǔ  Ǧ   ©ǧȜȗȤ ȭȢ țȔȗȤȜț ȣǻȘ ȫȔȥ
ǕȤȔȟȰȥȰȞȢȁșȞȥȣșȘȜȪǻȁȫȢȟȢȖǻȞȔª ǢȢȖȜȪȰȞȜȝȥ
ǔ ǚȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢȡȔȖȜȥȦȔȖȞȔȩȧǤșȦșȤȕȧȤțǻ
ǟȜǿȖǻ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞșȠȔȟȓȤȥȦȖȢǪ9ǶǶ—ǪǪȥȦȢȤǻȫ
ǤȤȢȖǻȘȡȜȞ ȣȢ ȖȜȥȦȔȖȪǻ ǟ  Ǧ    
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ȡȜȡǻǢǡǧǭ 
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔ
ǠǻȦ ǡȔȟȓȤȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ ǡȔȪȔȣȧȤȔ ǡ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȦȔ
ǣ,ǖȧȦȔȞȢȖ ǡȔȟȓȤȥȰȞǻȦȖȢȤȜǧǘǭșȖȫșȡȞȔȖȔȟȰȕȢȠǻǣǶȦȔ
ǣǡǖȧȦȔȞȢȖȜȩ ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢ—ȩȧȘȢȚȡȜȞǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
ȤȢțȖǻȘȞȜȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁǟǗȜȣǟȢȥȦșȡȞȢǕǜȔȠȢȤȓȠȜțȔ
ȗȢȤȔȠȜǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȡȔǕȤȔȟȰȥȰȞȢȠȧȠȢȤǻǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢ
țȔǟȔȥȣǻǿȠǟ

ǠȲȕȢȖǧȔȤȔȭȧȞ

«ɌɂɆ ɇȿɋɂғ ɌɂɆ ɈɑÈɆª — ȖǻȤȬ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȡȔȣȜȥȔȡȜȝȦȤȔȖǕȖȦȢȗȤȔȨțȓȞȢȗȢǣǠȔțȔȤșȖ
ȥȰȞȜȝ ȣșȤșȣȜȥȔȖ ȦȖǻȤ ȘȢ ©ǖǻȟȰȬȢȁ ȞȡȜȚȞȜª ǶǠ ǩ 
ǔǦ ȡȜȡǻȡșȖǻȘȢȠȜȝ©ǧȡȢª—ȣșȤșȥȣǻȖ
ȣȢșțǻȁ Ǘ ǟȧȤȢȫȞǻȡȔ ©Ǚȟȓ ȖșȟȜȞȜȩ țșȠȟȜª Ȣȣȧȕȟ ȧ
ȚȧȤȡ ©ǡȢȘȔ Șȟȓ ȥȖșȦȥȞȜȩ ȟȲȘșȝª  ǔ  Ǧ 
ȘȜȖ ǝȖȔȞȜȡ ǳ  Ǧ —  ǤșȤȬȢȘȤȧȞ —
țȔ ©ǖǻȟȰȬȢȲ ȞȡȜȚȞȢȲª ȧ ȖȜȘ ©ǟȢȕțȔȤ ț ȘȢȘȔȦȞȢȠ
ȥȣȢȠȜȡȢȞ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȔ ǻ ǡȜȞșȬȜȡȔª
ǤȤȔȗȔǦ— ǧȧȦ©ǧȡȢªȣǻȘȪȜȨȤȢȲ
,9 ȣȤȜǿȘȡȔȡȢ ȘȢ ȪȜȞȟȧ ǻț țȔȗȢȟȢȖȞȢȠ ©ǡȢȟȜȦȖȜª
ȭȢ ȠǻȥȦȜȦȰ ȖǻȤȬǻ ©ǫȔȤȓȠ ȖȥșȥȖǻȦȡǻȠ ȬȜȡȞȔȤȓȠª ȧ
ǤǜǧǨȦȘȤȧȞȧǿȦȰȥȓǻțȡȔțȖȢȲ©ǡȢȟȜȦȖȔª ©ǫȔ
ȤǻȖ ȞȤȢȖȔȖȜȩ ȬȜȡȞȔȤǻȖª ©ǜȟȢȡȔȫȜȡȔȲȭȜȩ ȥȣȜȡȜª
ȘȔȦȢȖȔȡǻȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȦȤȔȖ ǴȞȫșȦȖșȤȦȧ
ȫȔȥȦȜȡȧ ȡȔțȖȔȡȢȗȢ ȪȜȞȟȧ ©ǧ ȡ Ȣª ȘȤȧȞȧȖȔȟȜ ȔȚ
ȘȢ  — ȘȢ ȖȜȩȢȘȧ ȗȢ ȦȢȠȧ ǤȢȖȡȢȗȢ țǻȕȤ ȦȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ  Ȧ Ǩ ȪȰȢȠȧ ȖȜȘ ȖǻȤȬ ȧȚș ȤȢțȠǻȥȦȜȟȜ
ȦȔȞ ȓȞ ȧ ȘȚșȤșȟǻ ȢȥȡȢȖȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ — ©ǖǻȟȰȬǻȝ
ȞȡȜȚȪ ǻª — ȢȞȤșȠȢ țȔ ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠ ȣȤȜȡȪȜȣȢȠ
ȦȢȕȦȢȣǻȥȟȓȖǻȤȬȔ©ǟȢȟȜȥȰȦȢȭșȖȢȖȤșȠȓȢȡȢªȡȔ
ȣȜȥȔȡȢȗȢ  ȦȤȔȖ  ǤȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ Ȧș ȘȢȪǻȟȰȡȢ ȫȜ
ȡșȘȢȪǻȟȰȡȢ ȘȢȦȤȜȠȧȖȔȦȜȥȓ ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȣȤȜȡȪȜȣȧ
ȤȢțȠǻȭșȡȡȓ ȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȗȢ ȦȖȢȤȧ ȥȟǻȘ ȤȢțȖ·ȓțȧȖȔȦȜ ț
ȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠ ȝȢȗȢ ȚȔȡȤȢȖȢȥȦȜȟȰȢȖȜȩ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ
ȓȞǻ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȢ ȢȥȦȔȦȢȫȡȢ ȡș ț·ȓȥȧȖȔȟȢ ǣȘȡǻ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȜ țȢȞȤǠǖǻȟșȪȰȞȜȝǗǴȡǻȖǳǭșȖșȟȰȢȖ 
ȖǻȘȡȢȥȓȦȰ©ǧȡȢªȘȢȚȔȡȤȧȖǻȤȬȢȖȔȡȢȁȠȢȟȜȦȖȜǻȡ
ȣșȤșȘȧȥǻȠ ǳ ǶȖȔȞǻȡ ȖȖȔȚȔȲȦȰ ȖǻȤȬ ȡșȠȢȟȜȦȢȖȡȢȲ
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©ǧǝǡǢǚǦɂǧǝǡǣǬǕǡª

ȟǻȤȜȫȡȢȲ ȠșȘȜȦȔȪǻǿȲ ȗȢȟ ȔȘȤșȥȔȦ ȓȞȢȁ — ȞȢȩȔȡȔ
ȚǻȡȞȔǜȔǶȖȔȞǻȡȜȠȢȥȞǻȟȰȞȜ©ǧȡȢªȥȦȔȡȢȖȜȦȰȖǻȟȰȡȜȝ
ȣșȤșȥȣǻȖ ȦȢ ȡș ȠȢȚș ȖȩȢȘȜȦȜ ȘȢ ȪȜȞȟȧ ȥȞȟȔȘșȡȢȗȢ ț
ȪǻȟȞȢȠȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȜȩȣȢșțǻȝ ȘȜȖǶȖȔȞǻȡȥ 
ǖșțȥȧȠȡǻȖȡȢ ȭȢ Ȗ ȚȔȡȤȢȖȢȥȦȜȟȰȢȖȢȠȧ ȣȟȔȡǻ
©ǧ ȡ Ȣª ȖǻȘȤǻțȡȓǿȦȰȥȓ ȖǻȘ ȖǻȤȬǻȖ ȘȢ ȓȞȜȩ ȝȢȗȢ ȕȧȟȢ
ȣȤȜǿȘȡȔȡȢ ǫș ȣȔȤȔȨȤȔț ȔȕȢ ȣșȤșȥȣǻȖ  ȧ ȓȞȢȠȧ ȖǻȘ
ȦȖȢȤșȡȢ Ȗȥǻ ȢȥȡȢȖȡǻ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡǻ Ȣȕ·ǿȞȦȡȢȢȕȤȔțȡǻ
ȦȔ ȖșȤȥȜȨǻȞȔȪǻȝȡǻ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȡșȠȢȟȜȦȢȖȡȢȁ ȣȢ ȥȧȦǻ
ȣȢșțǻȁ©ǙȟȓȖșȟȜȞȜȩțșȠȟȜªțȢȞȤȤȢțȠǻȤ ȘȖȢȥȦȢȣȡȜȝ
ȔȡȔȣșȥȦ  Ȣȕȥȓȗ ǻ ȥȦȤȢȨǻȞȧ ȫȢȦȜȤȜ ȠȔȟǻ ȥșȞȥȦȜȡȜ 
ȫȢȟȢȖǻȫǻȞȟȔȧțȧȟȜ ȩȢȫȔȣȢȤȓȘȢȞȤȜȠțȠǻȡșȡȢ ǖȔȗȔȦȢ
Ȗ ȫȢȠȧ ȣȢȘǻȕȡȢȲ ǿ ȝ ȥȧȕ·ǿȞȦȡȢȢȕȤȔțȡȔ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓ
ȢȕȢȩ ȦșȞȥȦǻȖ ȞȢȚȡȔ ț ȫȢȦȜȤȰȢȩ ȥȦȤȢȨ ©ǧ ȡ Ȣª ǻ
ȣȢșțǻȁ ©Ǚȟȓ ȖșȟȜȞȜȩ țșȠȟȜª ȠȔǿ ȥȖǻȝ ȢȞȤșȠȜȝ Ȣȕ·ǿȞȦ
ȟǻȤȜȫȡȢȁ ȠșȘȜȦȔȪǻȁ ȓȞȜȝ ǻȡȥȣǻȤȧǿ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȝ ȠȢȦȜȖ
ȖǻȤȬȔ ȧ ȣșȤșȥȣǻȖǻ ȓȞ ǻ Ȗ ȢȤȜȗǻȡȔȟǻ ǿ țȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ
ȞȢȩȔȡȢȁ ȚǻȡȞȜ Ȗ ȫșȦȖșȤȦǻȝ ȥȦȤȢȨǻ ǨȦǻȠ ȥșȠȔȡȦȜȫȡǻ
țȠǻȡȜ ȓȞǻ țȘǻȝȥȡȜȖ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣǻȘ ȫȔȥ ȣșȤșȤȢȕȞȜ ȤȢȥ
ȣȤȢȦȢȦșȞȥȦȧȣȢȦȓȗȟȜțȔȥȢȕȢȲȡȜțȞȧȘȢȥȜȦȰǻȥȦȢȦȡȜȩ
ȚȔȡȤȢȖȢȥȠȜȥȟȢȖȜȩ țȠǻȡ ǤșȤșȘȧȥǻȠ ǻȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ Ȧș
ȭȢǭșȖȫșȡȞȢȡȔȖǻȘȠǻȡȧȖǻȘǟȧȤȢȫȞǻȡȔȡȔȘȔȖȥȖȢǿȠȧ
ȣșȤșȥȣǻȖȧȥȢȪȞȤȜȦȜȫȡȢȗȢțȖȧȫȔȡȡȓȣșȤșȢȥȠȜȥȟȜȖȬȜ
Ȗȥǻ Ȣȕ·ǿȞȦȜ ȟǻȤȜȫȡȢȁ ȠșȘȜȦȔȪǻȁ ȡȔȓȖȡǻ Ȗ ȢȤȜȗǻȡȔȟǻ
ǜȠǻȡȧȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻțȔȓȖȟșȡȢȖȚșȣșȤȬȢȲȥȦȤȢȨȢȲȀȁ
ȖȜȤȔțȡȢ ȔȡȦȜȪȔȤȜȥȦȥȰȞȜȝ țȠǻȥȦ ȣȢȥȜȟȲȲȦȰ ȡșȗȔȦȜȖȡǻ
ȢȪǻȡȡǻșȣǻȦșȦȜȓȞȜȠȜǭșȖȫșȡȞȢȡȔȘǻȟȜȖȦȜȩȞȢȗȢȤȢȥ
ȣȢșȦțȢȖȥǻȠȕșțǻȤȢȡǻȁȡȔțȖȔȖ©ȖșȟȜȞȜȠȜțșȠȟȜª©ǧȜȠ
ȡșȥȜȦȜȠ ȢȫȔȠ  ǜșȠȡȜȠ ȕȢȗȔȠ — ȪȔȤȓȠ  Ƕ ȣȟȧȗȜ ȝ
ȞȢȤȔȕȟǻǶȖȥǻȘȢȕȤȔțșȠȟǻǶȩȖȔȟșȕȡǻȣȥȔȟȠȜǧȜȠ
ȘȤǻȕȡșȡȰȞȜȠȕȢȗȔȠªǤȢȤȧǟȧȤȢȫȞǻȡȔ©ǙȟȓȖșȟȜȞȜȩ
țșȠȟȜ  ǢȔ ȠȢȤȓȩ ȞȢȤȔȕȟȜ  ǦșȤșȕȤȢ Ȗ ȡșȘȤȔȩ ȗȢȤ 
ǝ Ȗ ȡȔȘțȖșțȘȡȯȝ ȣȤȢȥȦȢȤ  ǘȜȠȡȯ ȥȟȔȖȯ ȖțȢȬȟȜ — 
ǙȟȓȖșȟȜȞȜȩțșȠȟȜª
ǨțȔȗȔȟȰȡșȡȜȠ ȢȕȤȔțȢȠ ȣȔȡǻȖȡȜȩ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ
ȖșȤȥȦȖ—ȧȥȟȔȖȟșȡȜȩ©ȩȖȔȟșȕȡȜȠȜȣȥȔȟȠȔȠȜª©ȘȤǻȕȡș
ȡȰȞȜȩȕȢȗǻȖªȭȢțȔȩȢȣȜȟȜ©ȖȥǻȘȢȕȤȔțșȠȟǻªǭșȖȫșȡȞȢ
ȤȢțȣȢȫȜȡȔǿ ȣșȤșȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ Ȗ ȥȢȪǻȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȣȟȔȡǻ ǻ
ǻȡȢȕȤȔțǻȖǻțȟǻȤȜȫȡȢȁȠșȘȜȦȔȪǻȁȤȢȥȣȢșȦȔȣȤȢȭȔȥȦȓ
ǟȧȤȢȫȞǻȡ ȖȢȫșȖȜȘȰ ȞșȤȧȖȔȖȥȓ ȢȣȦȜȠǻȥȦȜȫȡȢȲ ȨǻȟȢȥ
ȡȔȥȦȔȡȢȖȢȲ țȗǻȘȡȢ ț ȓȞȢȲ ȞȢȚȡȢȠȧ Ȗ ȪȰȢȠȧ ȚȜȦȦǻ
ȧȗȢȦȢȖȔȡȢȥȖȢȁȤȔȘȢȭǻȢȦȢȚȖǻȡȖǻȭȧǿȕșțȥȠșȤȦȓ©Ȗȯ
ȥȢȞȜȠ ȧȠȔȠª — ȦȢȕȦȢ ȟȲȘȓȠ ȢȕȘȔȤȢȖȔȡȜȠ ȢȥȢȕȟȜ
ȖȜȠȜ ȤȢțȧȠȢȖȜȠȜ țȘǻȕȡȢȥȦȓȠȜ ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȧ ȘȤȧȗǻȝ ȥȦȤȢȨǻ ȥȦȖȢȤȲǿ ȫǻȦȞȧ ȢȣȢțȜȪǻȲ — ©ȡșȥȜȦǻª
ȖȟȔȘȢȠȢȚȪǻ  ȕȔȗȔȦȢȥȦȤȔȚȘȔȟȰȡǻ ȦȤȧȘȔȤǻ — ǻ ț ȘȢȣȢ
ȠȢȗȢȲ ȣȤȢȠȢȖȜȥȦȢȁ ȠșȦȢȡǻȠǻȞȜ ȧȦȖșȤȘȚȧǿ ȖȜȥȢȞș
ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȟȲȘșȝȣȤȔȪǻǦȔȠșȖȢȡȜȘȢȞȟȔȖȬȜǻȤȧȞ
ǻ ȤȢțȧȠȧ ȥȣȤȔȖȘǻ țȘȔȦȡǻ țȠǻȡȜȦȜ ȚȜȦȦȓ ȡȔ ȞȤȔȭș
©ǥȢȕȢȦȓȭȜȠ ȧȠȔȠ  ǥȢȕȢȦȓȭȜȠ ȤȧȞȔȠ  ǤșȤșȟȢȗȜ
ȢȤȔȦȰǙȧȠȔȦȰȥǻȓȦȰȡșȚȘȔȦȰǶȣȢȥǻȓȡșȚȔȦȰǥȢ
ȕȢȦȓȭȜȠȤȧȞȔȠª

ǦȧȦȦǿȖȧ ȤǻțȡȜȪȲ ȠǻȚ ȢȤȜȗǻȡȔȟȢȠ ȦȔ ȣșȤșȥȣǻȖȢȠ
ȠȢȚȡȔȣȢȠǻȦȜȦȜȦȔȞȢȚǻȖȥȧȕ·ǿȞȦȡȢȢȕȤȔțȡǻȝȥȦȤȧȞȦȧȤǻ
ȦȤșȦȰȢȁȥȦȤȢȨȜǢȔȖǻȘȠǻȡȧȖǻȘȣȢșțǻȁǟȧȤȢȫȞǻȡȔȘșǿ
ȦǻȟȰȞȜȢȘȜȡșȞȥȣȟǻȪȜȦȡȜȝȔȘȤșȥȔȦ—ȞȢȩȔȡȔȚǻȡȞȔ ȧ
ȫșȦȖșȤȦǻȝȥȦȤȢȨǻ ȧǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧȦȖȢȤǻȁȩȘȖȔȞȢȩȔȡȔ
ȓȞǻȖțȔȞȟȲȫȡǻȝȥȦȤȢȨǻȣȤȢȦȢȦșȞȥȦȧ ȦȔǖȢȗ ȧȦȤșȦǻȝ
ȥȦȤȢȨǻ ǜȣȢȓȖȢȲȪȰȢȗȢȡȢȖȢȗȢȠǻȥȦȜȫȡȢȗȢȔȘȤșȥȔȦȔ
ȣșȤșȘȢȥȦȔȡȡȓȥȦȤȢȨȔȧǭșȖȫșȡȞȔȡȔȕȧȖȔǿȠȢȟȜȦȢȖȡȢȁ
ǻȡȦȢȡȔȪǻȁ ǠǻȤȜȫȡȜȝ ȥȧȕ·ǿȞȦ ȕȟȔȗȔǿ ǧȖȢȤȪȓ ȣȢȥȟȔȦȜ
ȘȢȖȗȢȟǻȦȦȓȝȘȧȩȢȖȡǻȘȔȤȜȟȲȘȓȠȘȢȕȤȜȠǻȠȜȤȢȟȲȕȡȜȠ
©ǙȢȕȤȢȥșȤȘȜȠȠȔȟȜȠǧȜȩȢȟȲȕȪȓȠȥȖȓȦȜȠǧȖȢȤȫș
ȡșȕȔȝțșȠȟǻ/ǙȢȟȗȢȘșȡȥȦȖǻǿȁȠǢȔȥǻȠȥȖǻȦǻȡȔȦǻȠ«
ǥȔȝȡșȕșȥȡȜȝȣȢȬȟȜªǜȔȣȢțȜȫșȡȜȝȧǟȧȤȢȫȞǻȡȔțșȠȡȜȝ
ȔȘȤșȥȔȦ ©ǡȜȟȯȝȘȤȧȗª ȧȫșȦȖșȤȦǻȝȥȦȤȢȨǻ©ǧȡȢª
©ǡȢȓȟȲȕȢª țȡǻȠȔǿȠȢȟȜȦȢȖȡȧȥȜȦȧȔȪǻȲ
ǜȖșȤȦȔȡȡȓ ȘȢ ǖȢȗȔ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ȣșȤșȥȣǻȖǻ ȡș
ȖțȓȖ ȘȢ ȧȖȔȗȜ ȡȔȖǻȦȰ ȦȔȞȜȝ ȔȖȦȢȤȜȦșȦȡȜȝ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ
ȓȞ ǶȖȔȞǻȡ ǦȖȢȗȢ ȫȔȥȧ Ȗǻȡ ȞȔȦșȗȢȤȜȫȡȢ ȦȖșȤȘȜȖ
©ȥȦȤȢȨȜ Ȫǻǿȁ ȟǻȤȜȫȡȢȁ ȠșȘȜȦȔȪǻȁ ȡȔȖǻȦȰ ȨȢȤȠȔȟȰȡȢ
ȡș ǿ ´ȠȢȟ ȜȦȖȔȠȜʮª ǭǦ ǧ  Ǧ   ǧșȡȘșȡȪǻȁ
ȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁ ǻȘșȢȟȢȗǻȁ ȖǻȘȫȧȖȔȲȦȰȥȓ ȝ ȧ ȖȜȥȡȢȖȞȧ ȭȢȘȢ
ȦȤșȦȰȢȁȥȦȤȢȨȜǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȣșȤșȥȣǻȖȧțȁȁȖȜȤȔțȡȜȠ
ȠȢȟȜȦȢȖȡȜȠȞȢȠȣȢȡșȡȦȢȠ©ǧȤșȦȓȥȦȤȢȨȔȡȔȝȥȟȔȕȬȔȧ
ȖǻȤȬǻǟȧȤȢȫȞǻȡȔȡșȘȧȚșȖȘȔȟȔȥȓȝǭșȖȫșȡȞȢȖǻȓȞȜȝȡș
ȡȔȖȔȚȜȖȥȓțȢȖȥǻȠȣȢțȕȧȦȜȥȓȥȢȟȢȘșȡȰȞȢȁȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁ
ȠȢȤȔȟǻ ȖȟȔȥȦȜȖȢȁ ȢȤȜȗǻȡȔȟȧª ǶȖȔȞǻȡ  ȥ  
ǗȔȗȢȠǻȥȦȰ ȠȢȟȜȦȢȖȡȢȗȢ ȘȜȥȞȧȤȥȧ Ȗ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȕșțȣșȤșȫȡȔ ȢȦȢȚ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȓ ȧ ȨȢȤȠǻ ȠȢȟȜȦȖȜ
țȔȣȢțȜȫșȡȢȗȢ Ȗ ǟȧȤȢȫȞǻȡȔ ȠȢȦȜȖȧ ǖȢȚȢȁ ȖȜȡȔȗȢȤȢȘȜ
©ȘȟȓȡșȖȜȡȡȯȩȥșȤȘșȪª—ȪǻȟȞȢȠȢȤȗȔȡǻȫȡȔ
Ǩ ȩȧȘȢȚ ȣȤȢȥȦȢȤǻ ©ǧ ȡ Ȣª țȠǻȥȦ ȥȔȠș ȦȤșȦȰȢȁ
ȥȦȤȢȨȜȡȔȝȕǻȟȰȬșȞȢȡȦȤȔȥȦȧǿǻțȥșȠȔȡȦȜȞȢȲȓȞȣșȤȬȢȁ
ȥșȞȥȦȜȡȜ ȥȣȢȖȡșȡȢȁ ȥȔȤȞȔțȠȧ ȡȔ ȔȘȤșȥȧ ©ȡșȥȜȦȜȩª
ȦȔȞǻțȔȞȟȲȫȡȢȁȞȢȦȤȔȘǻȥȦȔȟȔȡȢȖǻȥȠȜȥȟȢȖǻȖǻȘȦǻȡȞȜ
ȓȞȜȩȡșȠȔȖȢȤȜȗǻȡȔȟǻǣȥȦȔȡȡǻȝȥȦȤȢȨǻǟȧȤȢȫȞǻȡȡȔȘȔȖ
ȪǻȟȞȢȖȜȦȢȁȔȞȥǻȢȟȢȗǻȫȡȢȁțȔȖșȤȬșȡȢȥȦǻȟǻȤȜȫȡȜȝȥȧȕ·ǿȞȦ
ȣȤȢȗȢȟȢȬȧǿȭȢȖȥȲȠȢȚȟȜȖȧȣȢȖȡȢȦȧȭȔȥȦȓ ©ǦȫȔȥȦȰș
ȫȜȥȦȯȩȥșȤȘșȪǝȖȯȥȢȞȜȩȧȠȢȖǝȖșȟȜȞȜȩțșȠȟȜª 
țȔȞȢȩȔȡǻțȡȔȩȢȘȓȦȰȧȖțȔǿȠȡǻȝȟȲȕȢȖǻǭșȖȫșȡȞȢȖȪǻȝ
ȥȦȤȢȨǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ țȔȗ ȡȔȥȦȔȡȢȖȜ ȥȖȢȗȢ ȣșȤșȥȣǻȖȧ
țȡȢȖȧȡȔȗȢȟȢȬȧǿȡȔȦȢȠȧȭȢ©ȖȥǻȘȢȕȤȔțșȠȟǻªȘǻȥȦȔ
ȟȜȥȓ ©ȕȢȗȔȠ ȦȜȠ — ȪȔȤȓȠª ȘȢȥȟǻȖȡȢ ȣȢȖȦȢȤȲǿ ȦȢȝ
ȣșȤșȟǻȞ ȕȔȗȔȦȥȦȖ ȓȞȜȝ ȧȚș ȕȧȟȢ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ Ȗ ȣșȤ
Ȭǻȝ ȥȦȤȢȨǻ ǻ ȖȖȢȘȜȦȰ țȡȔȫȧȭș ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ ©Ȗȥș ȡȔ
ȥȖǻȦǻ — ȡș ȡȔȠª Ǖȟș țȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ȘȢ ȞȢȩȔȡȢȁ ȣȢșȦ
ȡȔȣȤȢȦȜȖȔȗȧȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȠȕȟȔȗȔȠȣǻȘȡȢȥȜȦȰȡȔȝȖȜȭǻ
ȪǻȡȡȢȥȦǻ ©ǡȢȓ ȟȲȕȢ Ȕ ȡȔȠ —  ǢȔȠ ȟȲȕȢȖ ȠșȚ
ȟȲȘȰȠȜªǤȤȜȞȠșȦȡȢȦȔȞȢȚȭȢȝȠȢȦȜȖȟȲȕȢȖǻȓȞȜȠ
ȢțȖȧȫșȡȢȨǻȡȔȟȰȡȜȝȔȞȢȤȘȦȖȢȤȧțȕȔȗȔȦȜȖȥȓȣȢȤǻȖȡȓȡȢ
țȤȢȥȢȤȜȗǻȡȔȟȢȠȞǻȟȰȞȢȠȔǻȡȔȞȬȜȠȜȢȕșȤȦȢȡȔȠȜȟǻ
ȤȜȫȡȜȝ ȥȧȕ·ǿȞȦ ȣȤȔȗȡș ȡș ȟȜȬș ȞȢȩȔȡȡȓ Ȫș ȣȢȫȧȦȦȓ
ȖȢȫșȖȜȘȰ ȧȚș ǿ  Ȕ ȟȲȕȢȖǻ ȧ ȬȜȤȬȢȠȧ ȥșȡȥǻ — ȓȞ
ȚȜȦȦȓȖȥȧȥȣǻȟȰȡǻȝțȟȔȗȢȘǻ

ǧǝǡǣǩǾǾǗǦǱǟǝǞ

ǣȦȚș©ǧȡȢªȡȔȥȟǻȘȧǿȠșȘȜȦȔȦȜȖȡȧȢȥȡȢȖȧȣȢșțǻȁ
©ǙȟȓȖșȟȜȞȜȩțșȠȟȜªǟȧȤȢȫȞǻȡȔȣȤȢȦșȖǻȘȤǻțȡȓǿȦȰȥȓȖǻȘ
ȤȢȥȣȤȢȦȢȦșȞȥȦȧȖȚȔȡȤȢȖȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧȖǻȘȡȢȬșȡȡǻ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȥȦȖȢȤȜȖ ȟǻȤȜȞȢȥȔȦȜȤȜȫȡȧ ȠșȘȜȦȔȪǻȲ ț
ȠȢȟȜȦȢȖȡȢȞȢȠȧȡǻȞȔȦȜȖȡȜȠȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȠȞȢȠȣȢȡșȡȦȢȠ
Ȗ ȓȞǻȝ ȖȢțȖșȟȜȫșȡȢ ȥȣȤȔȖȚȡǻȩ ȗȢȥȣȢȘȔȤǻȖ ȥȖǻȦȧ —
©ȤȢȕȢȦȓȭǻ ȧȠȜª ©ȤȢȕȢȦȓȭǻ ȤȧȞȜª ȕȟȔȗȢȫșȥȦȜȖȜȩ
ȘȢȕȤȢȘǻȝȡȜȞǻȖ ©ȦȜȩȢȟȲȕȪǻȖª Ȕ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ
ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȁȩ©țșȠȡȜȠȕȢȗȔȠ—ȪȔȤȓȠªǗȜȞȤȜȦȦȓ
ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȗȢ ȤȢțȣȢȘǻȟȧ ȖȥǻȟȓȞȜȩ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩ
ȕȟȔȗ ȡȔ ȞȢȤȜȥȦȰ ȖȟȔȘȢȠȢȚȡȢȁ ȖșȤȩǻȖȞȜ ȣȢȤȓȘ ǻț ȣȤȢ
ȩȔȟȰȡȢȲ ȠȢȟȜȦȖȢȲ țȔ©ȘȢȕȤȢȥșȤȘȜȩªǻ©ȥȖȓȦȜȩªȡșȥș
ȣȤȜȩȢȖȔȡȜȝ ȘȢȞǻȤ ǖȢȗȢȖǻ ǤȤȢȦș ȥȢȪǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȜȝ
ȞȢȡȨȟǻȞȦȭȢȣȤȜȤȢȘȡȢȖȜȣȟȜȖȔǿțȖȜȤȔțȡȢȢȞȤșȥȟșȡȢȁ
ȢȣȢțȜȪǻȁ ȧ ȦȖȢȤǻ ȟȜȬș ȞȢȡȥȦȔȦȢȖȔȡȢ ǻ ȡș țȔȗȢȥȦȤșȡȢ
Ȕ ȝȢȗȢ ȤȢțȖ·ȓțȔȡȡȓțȔȠǻȭșȡȡȓ țȘǻȝȥȡȲǿȦȰȥȓ ȧ ȥȨșȤǻ
ȖǻȤȜ ȣȢȫȧȦȦǻȖ ȦȔ ȗȔȤȠȢȡǻȝȡȜȩ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȩ ȖțȔǿȠȜȡ
ȟȲȘșȝ ǗȤȔȩȢȖȧȲȫȜ ȗșȡșȦȜȫȡȜȝ țȖ·ȓțȢȞ ȣȢșțǻȝ ȪȜȞȟȧ
©ǡȢȟȜȦȖȔª ǻț ȖǻȤȬșȠ ©ǧ ȡ Ȣª ȢȥȦȔȡȡǻȝ ȠȢȚȡȔ
ȖȖȔȚȔȦȜ ȟȢȗǻȫȡȜȠ țȔȖșȤȬșȡȡȓȠ ȣȢȥȦȧȣȔȟȰȡȢȗȢ Ȥȧȩȧ
ȣȢșȦȜȫȡȢȁȘȧȠȞȜǭșȖȫșȡȞȔȖȡȔȣȤȓȠǻȖǻȘȕȧȡȦȔȤȥȰȞȢ
ȠșȥȡȜȪȰȞȜȩȣȢȤȜȖȔȡȰȘȢȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȁǻȘșȁȠȜȟȢȥșȤȘȓ
ǻȣȤȢȭșȡȡȓ
ǠǻȦǖǻȟșȪȰȞȜȝǠǥșȟǻȗǻȝȡȔȟǻȤȜȞȔ©ǟȢȕțȔȤªǨȦǧ
ǝȖȔȞȜȡǳǧǘǭșȖȫșȡȞȢȜǗǟȧȤȢȫȞȜȡǢȢȖȯșȠȔȦșȤȜȔȟȯ
ǦȢȖșȦȥȞȔȓǨȞȤȔȜȡȔǔǶȖȔȞǻȡǴȡǻȖǗǗȟȔȥȦȜȖȢȥȦǻ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȘȧȩȢȖȡȢȥȦǻȖ©ǡȢȟȜȦȖȔȩª  ǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ
ǙȢȣ ȡȔ ȬșȖȫ ȥșȥǻȲ Ǣǧǭ Ȗ ǤȔȤȜȚǻ    ǗȜțȖȢȟȰȡȜȝ
Ȭȟȓȩǔ

ǶȤȜȡȔǙȔȡȜȟșȡȞȢ

ǧǝǡǕǭÐǗ ǤșȦȤȢ ǡȜȩȔȝȟȢȖȜȫ  — "  —
ȥȖȓȭșȡȜȞ ǣȤȥȰȞȢȁ ȨȢȤȦșȫȡȢȁ ǦȦȔȤȢȣȤșȢȕȤȔȚșȡȥȰȞȢȁ
ȪșȤȞȖȜ ǜȔȞǻȡȫȜȖ ǣȤșȡȕȧȤțȰȞȧ ȘȧȩȢȖȡȧ ȥșȠǻȡȔȤǻȲ
  Ǘ ǣȤȥȰȞǻȝ ȨȢȤȦșȪǻ ȥȟȧȚȜȖ ȣȤȢȦȓȗȢȠ —
ȩ ǜȕșȤșȗȟȔȥȓ ȤȢțȣȢȖǻȘȰ ȠǻȥȪșȖȢȗȢ ȥȦȔȤȢȚȜȟȔ
ǦǛȜȟǻȡȔȓȞȧȣșȤșȘȔȖȝȢȗȢȖȡȧȞǤǛȜȟǻȡ©ǮȢȝȡȢ
ȣȤȜȖșțȟȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ǣȤȥȰȞȔ ȣǻȣ ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁ ȪșȤȞȖȜ
ȖȜȗȢȟȢȥȜȖ ț ȔȠȖȢȡȔ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȧ ȣȤȢȣȢȖǻȘȰ ȝȢȠȧ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȧ´ǣȥȰ—ȞȔȚș—ȓȞȔȘȢȟȓȫșȞȔǿȞȢȚȡȢȗȢ
ȩȦȢȕȢȗȢȩȧȟȰȥȦȖȧǿǻȡșȬȔȡȧǿȪȔȤȓʮª ǢȔȤȢȘǻǭșȖȫșȡȞȢ
ǟǦ ǗǻȘȢȠȢȭȢǧ©ȢȕȤȢȕȟȓȖªȣȢșȦȔȣșȤșȘ
ȦȜȠȓȞȝȢȗȢȘȢȣȜȦȧȖȔȖȡȔȗȔȧȣȦȖȔȩȦǻǣȤȥȰȞȢȁȨȢȤȦșȪǻ
ȣǻȘȣȢȟȞȢȖȡȜȞǘǬȜȗȜȤǻȥȖȢȁȠȣǻȘȣȜȥȢȠȥȞȤǻȣȜȖȘȢȣȜȦ
ȖǻȘȟȜȣǧȣȤȜȖȢȘȜȖǭșȖȫșȡȞȔȘȢȣȤȜȥȓȗȜȟȜȣ
 ȞȢȟȜ ȥȦȔȟȢ ȖǻȘȢȠȢ ȭȢ ȤȔȡǻȬș Ȗǻȡ ȡȔ ȖǻȤȡǻȥȦȰ
ȥȟȧȚȕǻȡșȣȤȜȥȓȗȔȖ
ǠǻȦǖȢȟȰȬȔȞȢȖǙȢȞȧȠșȡȦȜǖȢȟȰȬȔȞȢȖǠǢǣȤșȡ
ȕȧȤȗȥȞȔȓ ȬșȖȫșȡȞȢȖȥȞȔȓ ȱȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȓ ǧȲȤȰȠȔ ǦȢȟȘȔȦȫȜȡȔ
ǦȥȯȟȞȔǲȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȓȢȘȜȡȡȔȘȪȔȦȜȟșȦǣȤșȡȕȧȤȗ

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǝǡǕǭÐǗǕ ǘȔȡȡȔ ǣȟșȞȥǻȁȖȡȔ  "  — "  —
ȘȤȧȚȜȡȔ Ǥ ǧȜȠȔȬȢȖȔ ǜ ǻȠ·ȓȠ ǧ ȣȢȖ·ȓțȔȡȔ țȔȗȔȘȞȔ
ȣȤȢ Ȧ țȖ ȢȤȥȰȞǻ ȔȟȰȕȢȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ǜȔ ȥȣȢȗȔȘȔȠȜ
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ȖȡȧȫȞȜǧȜȠȔȬȢȖȜȩǢǖȢȤșȪȰȞȢȁȓȞǻțȔȣȜȥȔȖȧȩ
ǡǡȢȤșȡșȪȰ ǡȢȤșȡșȪǢǣȤȥȞȜșȔȟȰȕȢȠȯǭșȖȫșȡȞȢ
ǤȢȜȥȞȜȔȟȰȕȢȠȢȖȣȜȥȔȦșȟȓȢȦȡȢȥȓȭȜȩȥȓȞ
Ȝȗȗ ǠȜȦșȤȔȦȧȤȡȔȓǥȢȥȥȜȓȠȔȓ ǧ ȁȁ
ȣȢȠȜȟȞȢȖȢȡȔțȖȔȡȢȧȥȦǕȡȦȢȡǻȡȢȲ ©țȧȥȦȤǻȫȔȟȔȥȰǻț
ȣȢșȦȢȠȡȔȘȢȠȔȬȡǻȩȖșȫȢȤȔȩȣǻȘȫȔȥȝȢȗȢȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓȖ
ǣȤȥȰȞȢȠȧȧȞȤǻȣȟșȡȡǻªǻȘȢȖȗȜȝȫȔȥȡȔȭȔȘȞȜțȕșȤǻȗȔȟȜ
©ȘȖȔ ȔȟȰȕȢȠȜ ț ȠȔȟȲȡȞȔȠȜ ȝ ȖǻȤȬȔȠȜ ȓȞǻ ȥȦȖȢȤȜȟȜ
ȥȔȠ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȝȢȗȢ ȦȢȖȔȤȜȬǻ — ȣȢȟȓȞȜțȔȥȟȔȡȪǻª
ǜȔ Ǣ ǖȢȤșȪȰȞȢȲ ©Ȫǻ ȔȟȰȕȢȠȜ ! țȔȟȜȬȔȟȜȥȓ Ȗ
ȁȩȡǻȝ ȤȢȘȜȡǻ ȘȢ — Ȕ ȣȢȦǻȠ ȠȢȚȟȜȖȢ ȣșȤș
ȝȬȟȜ ȘȢ ǻȡȬȜȩ ȤȢȘȜȫǻȖª ȡȜȡǻ ȡș țȡȔȝȘșȡǻ  ǡȢȚȡȔ
ȣȤȜȣȧȥȦȜȦȜȭȢȖȢȡȜȥȦȢȥȧȖȔȟȜȥȓȣșȤǻȢȘȧ—Ǩ
ȪșȝȫȔȥǭșȖȫșȡȞȢȕȧȖȔȖȧȞȢȠșȡȘȔȡȦȔǘǠșȖȜȦȥȰȞȢȗȢ
ȣȢȣșȫȜȦșȟȓȣȤȜȟǻȡǻȝȡȜȩȞȔțȔȩǻȖǡǕȟșȞȥȔȡȘȤǻȝȥȰȞȢȗȢ
ȘșȓȞȜȩǻȡȢȨǻȪșȤǻȖǻȫȜȡȢȖȡȜȞǻȖȧȞȤǻȣȟșȡȡȓȔȖǻȡ
ȣșȤșȕȧȖȔȲȫȜȣǻȘȔȤșȬȦȢȠǻȥȟǻȘȥȦȖȢȠȡșȠȔȖȦǻȥȡȢȗȢ
ȘȤȧȚȡȰȢȗȢȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ.
ǠșȢȡǻȘǖȢȟȰȬȔȞȢȖ

ǧǝǡǣǩȯғǾǗǡȜȩȔȝȟȢ ȦșȣșȤǡȢȘȧȦȥȰȞȜȝ
ȡȔȥȟǻȗ ǗǻȟȲȝȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǥșȥȣȧȕȟǻȞȜ ǦȔȩȔ ǴȞȧȦǻȓ 
ǥǩ—ǴȞȧȦȥȰȞǥǩ —ȓȞȧȦȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻ
ȣșȤșȞȟȔȘȔȫǢȔȤȢȘȡȜȝȣȢșȦǥșȥȣȧȕȟǻȞȜǦȔȩȔ ǴȞȧȦǻȓ 
ǜȔȞǻȡȫȜȖǴȞȧȦȥȰȞȜȝȧȡȦǕȖȦȢȤȣȢȡȔȘȞȡȜȚȢȞ
ȧ Ȧ ȫ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ©ǤșȤȬȜȝ ȥȡǻȗª   ©ǠȰȢȘȢȩǻȘ
ȡȔ Ǡșȡǻª   ©ǜșȟșȡȔ ȦȤȔȖȔ ȣǻȘ ȥȡǻȗȢȠª  
©ǖȤȧȥȡȜȪǻª   ©ǠǻȥȢȖș ȢțșȤȢª   ©ǖǻȟȜȝ
ȣȦȔȩª  ȦȔǻȡȟǻȕȤșȦȢȠȢȡȢȢȣșȤȜ©ǤȢȖșȤȡșȡȡȓª
Ƞȧț Ǘ ǟȔȪȔ  ȘȢȞȧȠ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǤșȤȬȜȝ ȥȡȔȝȣșȤª
 ȣȢȖǻȥȦǻ©ǗȤȢȞȜȖǻȝȡȜª  ȤȓȘȧȢȣȢȖǻȘȔȡȰ
ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡȜȩ ȦȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȞȤȜȦȜȫȡȜȩ ȥȦȔȦșȝ
ǤșȤșȞȟȔȖ ȡȜțȞȧ ȦȖȢȤǻȖ ǣ ǤȧȬȞǻȡȔ ǡ ǠșȤȠȢȡȦȢȖȔ
Ǿ ǾȖȦȧȬșȡȞȔ Ǖ ǗȢțȡșȥșȡȥȰȞȢȗȢ ǣ ǦȧȟșȝȠșȡȢȖȔ
ǡǙȚȔȟǻȟȓǟǟȧȟǻǿȖȔȣȢșȦǻȖǶȡȘǻȁǡȢȡȗȢȟǻȁȦȔǻȡ
ǜȧȞȤȟȤȜȡȔȘȕȔȡȡȓȠȥȖȢȗȢȡȔȤȢȘȧțȤȢȕȜȖȢȞȤșȠǻ
ȖǻȤȬǻǦǥȧȘȔȡȥȰȞȢȗȢǠșȥǻǨȞȤȔȁȡȞȜǤǧȜȫȜȡȜǗǦȢ
ȥȲȤȜǨȣșȤǻȢȘȜȫȡȜȩȖȜȘȔȡȡȓȩȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖȣșȤșȞȟȔȘȜ
ȣȢșțǻȝ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǙȧȠȞȔ — ǧșȫș ȖȢȘȔ Ȗ ȥȜȡǿ ȠȢȤșª
©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª  ©ǢșțȔȖȜȘȧȝȕȔȗȔȦȢȠȧª
©ǣȗȡǻ ȗȢȤȓȦȰ ȠȧțȜȞȔ ȗȤȔǿª  țȔȖȘȓȞȜ ȝȢȗȢ ȣȤȔȪǻ
țȔțȖȧȫȔȟȜ ȓȞȧȦ ȠȢȖȢȲ ȖǻȤȬǻ ©ǤȤȢȤȢȞª ©ǬȢȗȢ Ƞșȡǻ
ȦȓȚȞȢȫȢȗȢȠșȡǻȡȧȘȡȢªǥȢțȘȧȠȜȣȤȢȚȔȩǻȦȦȓǙȤȧȗȢȁ
ȥȖǻȦȢȖȢȁȖǻȝȡȜȣȤȢǴȞȧȦǻȲȦȔǨȞȤȔȁȡȧȦȜȩȤȢȞǻȖȣȤȢ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǻ ȝȢȗȢ Ƞȧțȧ ȣǻȘȬȦȢȖȩȡȧȟȜ ǧ ȘȢ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ
ȪȜȞȟȧȣȢșțǻȝ©ǗǻȘȟȧȡȡȓȖǻȝȡȜª  ȣȤȢȭȢȖǻȡȣȜȥȔȖ
ȧȟȜȥȦǻȖǻȘȟȜȥȦȢȣȘȢǖǪȢȠșȡȞȔ.
ǖȢȤȜȥǪȢȠșȡȞȢ

Ɍ ɂ Ɇ Ɉ Ɏ ȯғ ȯ ȼ ɋ ɖ Ʉ ɂ Ƀ  ǣ ȟ ș Ȟ ȥ Ȕ ȡ Ș Ȥ  Ǥ Ȕ Ȗ ȟ Ȣ Ȗ Ȝ ȫ
ǡȢȥȞȖȔ —ȤȢȥȣȢșȦȣșȤșȞȟȔȘȔȫǜȔȞǻȡȫȜȖ
ǗǙǶǟ   ǕȖȦȢȤ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ țȕ ©ǠȜȥȦȜ Ȗ ǤȔȤȜȚ
ȣȤȢȥȧȦȡǻȥȦȰȟȲȕȢȖǻª  ©ǥȢțȘȧȠȜȡȔȕșȤșțǻȠȢȤȓª
 ©ǟȤȔȬȦșȥȦª  ȦȔǻȡ
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ǤșȤșȞȟȔȖȤȢȥȠȢȖȢȲȖǻȤȬǻǭșȖȫșȡȞȔ©ǣȝȖȜȢȥȦȤȲ
ȦȢȖȔȤȜȬȔª©ǶȡșȕȢȡșȖȠȜȦșǻțȔȥȣȔȡǻȩȖȜȟǻª©ǥȧȥȔȟȞȔª
©Ǩ Ȧǻǿȁ ǟȔȦșȤȜȡȜª ©Ǡǻȟșȓª ©ǣȝ ȡș ȣ·ȲȦȰȥȓ ȣȜȖȔ
ȠșȘȜª©ǜȔȣȢȖǻȦª©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜȡșȕȢȤȔȞȜª ǢȢȖȯȝ
ȠȜȤǔ ǤȧȕȟǻȞȔȪǻȲȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧȖȔȟȔȣșȤșȘȠ
ǧ ȣȤȢ ȦȤȧȘȡȢȭǻ ȣșȤșȞȟȔȘȔȡȡȓ țǻ ȥȟȢȖ·ȓȡ ȡȔ ȥȟȢȖ·ȓȡ
ȠȢȖȜȦȔȣȤȢȣȤȢȕȟșȠȜȔȘȔȣȦȔȪǻȁǭșȖȫșȡȞȔȤȢȥȠȢȖȢȲ
ǧȧȚȜȖȔǿȫȜȥȟșȡȡǻȧȞȤȔȁȡǻțȠȜȦȔțȔȗȔȟȢȠȢȤǻǿȡȦȧǿȦȰȥȓ
ȡȔȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȣșȤșȞȟȔȘȔȪȰȞǻȣȤȔȞȦȜȞȜǖǤȔȥȦșȤȡȔȞȔ
 ȣșȤșȞȟȔȘȜ ǧ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ
ǻ ǘȔȟǻȟșȝª Ȣȣȧȕȟ Ȗ șȟșȞȦȤȢȡȡȢȠȧ ȖȜȘȔȡȡǻ ©ǟȢȕțȔȤ
ǧǭșȖȫșȡȞȔȖȡȢȖȜȩȤȢȥǻȝȥȰȞȜȩȣșȤșȞȟȔȘȔȩª ȖȜȘȔȡȡȓ
ǖȞȜȧȞȤȟȤȜȖǡȢȥȞȖǻ 
ǘȔȡȡȔǨȟȲȤȔ

ǧǝǡÐǪǶǢǗȢȟȢȘȜȠȜȤǶȟȟǻȫ ȥǙȠȜȦȤǻȖȞȔ
ȡȜȡǻǜȡȔȠ·ȓȡȥȰȞȢȗȢȤȡȧǟǻȤȢȖȢȗȤȢȕȟ—
ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȥȣǻȖȔȞ ȦșȡȢȤ  ǢȔȤȢȘȡȜȝ ȔȤȦȜȥȦ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ   Ǩ — ȡȔȖȫȔȖȥȓ ȥȣǻȖȧ
ȖǡȢȥȞȢȖ ȞȟȔȥǦǳȘǻȡȔȝǶǢȔțȔȤșȡȞȔ ǻǠșȡǻȡȗȤȔȘ
ȞȟȔȥǾǣȟȰȩȢȖȥȰȞȢȗȢ ȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤǻȓȩǜȔȞǻȡȫȜȖǟȜȁȖ
ȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤǻȲ  ț—ȁȁȖȜȞȟȔȘȔȫț—
ȣȤȢȨ Ǩ — — ȥȢȟǻȥȦ ǠșȡǻȡȗȤȔȘ — —
ǟȜȁȖȢȣșȤȡȢȗȢȦșȔȦȤǻȖ——ǨȞȤȞȢȡȪșȤȦȧǡȔȖ
ȗȢȟȢȥȤǻȘȞǻȥȡȢȁȞȤȔȥȜȓȞȜȠȕȟȜȥȞȧȫșȖȢȟȢȘǻȖȓȥȞȤȔȖȧ
țȢȖȡǻȬȡǻȥȦȰȔȞȦȢȤȥȰȞșȢȕȘȔȤȢȖȔȡȡȓ
Ǩ ǟȜȁȖ ȢȣșȤȡȢȠȧ ȦșȔȦȤǻ ȡȜȡǻ — ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔ
ȢȣșȤȔǨȞȤȔȁȡȜǻȠșȡǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȞȢȡȔȖȣȔȤȦǻȲ
ǢȔțȔȤȔ ©ǢȔțȔȤ ǦȦȢȘȢȟȓª ǟ ǙȔȡȰȞșȖȜȫȔ   ǻ
ǜ ǦșȤȔȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ©ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢª ǘ ǡȔȝȕȢȤȢȘȜ
 ǣțȖȧȫȜȖȣȔȤȦǻȲǡȔȤȞȔȖȞǻȡȢȢȣșȤǻ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª
ǡ ǗșȤȜȞǻȖȥȰȞȢȗȢ ǟȜȁȖ ȞǻȡȢȥȦȧȘǻȓ ȩȧȘȢȚ ȨǻȟȰȠǻȖ
ǻȠ ǣ Ǥ ǙȢȖȚșȡȞȔ   Ǩ ȞȢȡȪșȤȦȔȩ ȖȜȞȢȡȧȖȔȖ
ȤȢȠȔȡȥȜ©ǡșȡǻȢȘȡȔȞȢȖȢªǡǠȜȥșȡȞȔ©ǗșȫǻȤª ©ǦȔȘȢȞ
ȖȜȬȡșȖȜȝȞȢȟȢȩȔȦȜª ǤǬȔȝȞȢȖȥȰȞȢȗȢȦȔǻȡ
ǠǻȦǥȧȘȜȞǗǦȣǻȖȔǿǗȢȟȢȘȜȠȜȤǧȜȠȢȩǻȡǡȢȟȢȘȰǨȞȤȔȁȡȜ
ȦȤȔȖǦȢȟȢȬȜȡǠǭȟȓȩȜȝȣǻȥȡǻǡȜȥȦșȪȦȖȢǔ

ǶȤȜȡȔǦǻȞȢȤȥȰȞȔ

ǧǝǡǣǭeǢǟǣ ǤșȦȤȢ ǙȠȜȦȤȢȖȜȫ 
ȥ ǗǻȟȰȩȢȖșȪȰ ȦșȣșȤ ǜȖșȡȜȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǬșȤȞȔȥ
Ȣȕȟ —  ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȠȢȖȢțȡȔȖșȪȰ ȞȔȡȘ
ȨǻȟȢȟ ȡȔȧȞ    ȖȥȦȧȣȜȖ ȘȢ ǟȜȁȖ ȧȡȦȧ
 țȔȞǻȡȫȜȖ ǣȕ·ǿȘȡȔȡȜȝ ȧȞȤ ȧȡȦ ǟțȜȟǣȤȘȔ  ǜ
 — ȖȜȞȟȔȘȔȫ ț  — ȘȢȪșȡȦ ǟȜȁȖ ȧȡȦȧ ǙȢ
ȥȟǻȘȚȧȖȔȖ ȣȤȢȕȟșȠȜ ǻȥȦȢȤǻȁ ȧȞȤ ȠȢȖȜ țȢȞȤ ȠȢȖȧ ȣȔ
Ƞ·ȓȦȢȞȥȦȤȢțȖȜȦȢȞȟǻȦȠȢȖȜȁȣȢȟȥȦȧȞȟȔȖ
ȦȢȠȡȧ©ǪȤșȥȦȢȠȔȦǻȲȠȔȦșȤǻȔȟǻȖțǻȥȦȢȤǻȁȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȁȠȢȖȜª — 
ǗȜȖȫȔȖȥȦȤȧȞȦȧȤȧȘȚșȤșȟȔȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȘȜȡȔȠǻȞȧ
ȠȢȖȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȢȩȢȣȜȖȬȜ ȖȥȲ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȠȢȖȡȧ
ȥȣȔȘȭȜȡȧ ȩȧȘȢȚ ȦȖȢȤȜ șȣǻȥȦȢȟȓȤǻȝ ȣǻȘȣȜȥȜ
ȡȔ ȠȜȥȦ ȦȖȢȤȔȩ ȦȔ ǻȡ  ȥȣȜȤȔȖȥȓ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȡȔ

ȔȖȦȢȗȤȔȨȜ ȦȔ ȣșȤȬȢȘȤȧȞȜ
ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȫȜ ȦȔȞȢȚ
ȣȤȜȚ ȜȦȦǿȖǻ ȦȔ ȣȢȥȠșȤȦȡǻ
ȖȜȘ ȣȤȜȘǻȟȜȖ ȡȔȟșȚȡȧ
ȧȖȔȗ ȧ ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȁ ȦȖȢȤǻȖ
ȧȤȔȩȢȖȧȲȫȜȠȢȖȡǻȤȜȥȜȤș
ȘȔȞȦȢȤǻȖǻȖȜȘȔȖȪǻȖ ǾǘȤș
ȕǻȡȞȜǤǟȧȟǻȬȔ țȢȗȟȓȘȧ
ȡȔ Ȗȡșȥșȡǻ țȠǻȡȜ ȡȔȥȔȠ
ȣșȤșȘ ȗȤȔȨǻȫȡǻ  ȣǻȘ ȫȔȥ
ȤșȘȔȗȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁ
ȦșȞȥȦǻȖ ǤǻȘȗȢȦȧȖȔȖ ȠȢȡȢ
ǤǧȜȠȢȬșȡȞȢ
ȗȤȔȨǻȲȣȤȢȠȢȖȧǭșȖȫșȡȞȔ
ȧȓȞǻȝȢȣȜȥȔȖȗȤȔȠȔȦȜȞȧȝȢȗȢȦȖȢȤǻȖȖȜȓȖȜȖȖȔȤǻȔȡȦȜ
ȠȢȖȡȜȩ ȢȘȜȡȜȪȰ ȣȤȜȫȜȡȜ ȖȔȤǻȔȡȦȡȢȥȦǻ ȣȢȓȥȡȲȖȔȖ
țȖ·ȓțȞȢȠ ț ȘǻȔȟșȞȦȡȢȲ ȢȥȡȢȖȢȲ ȠȢȖȟșȡȡȓ ȔȖȦȢȤȔ
ȖȣȟȜȖȔȠȜ ȥȦȔȤȢȧȞȤ ȪșȤȞȢȖȡȢȥȟȢȖ·ȓȡ ȦȔ ȤȢȥ ȠȢȖ
ȡȜȩ ȦȤȔȘȜȪǻȝ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȘȚșȤșȟ
ȥȦȜȟȰȢȖȢȲ ȘȜȨșȤșȡȪǻȔȪǻǿȲ ȦșȞȥȦǻȖ ȦȔ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȜȠȜ
ȡȔȥȦȔȡȢȖȔȠȜ  ȢȞȤșȥȟȜȖ șȖȢȟȲȪǻȝȡǻ țȠǻȡȜ ȠȢȖȜ ǭșȖ
ȫșȡȞȔ ȖȜțȡȔȫȜȖ ȨȢȡșȦȜȫȡǻ ȗȤȔȠȔȦȜȫȡǻ ȦȔ ȟșȞȥȜȫȡǻ
ȤȜȥȜȧȥȡȢȗȢȠȢȖȟșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȣȢȘȔȖȢȗȟȓȘȗȤȔȨǻȫȡȢȁ
ȥȜȥȦșȠȜ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȞȢȦȤȧ ȥȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȖ
ȓȞ ȣșȤșȩǻȘȡȧ ȖǻȘ ȘȔȖȡǻȬȢȁ ȧȞȤ ȘȢ ȡȢȖȢȁ ț ȘȢȠǻȬȞȢȲ
ȤȢȥ ȥȜȥȦșȠȜ Ǘ ȔȡȔȟǻțǻ ȠȢȖȡȜȩ ȤȜȥ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȞȢȤșȞȦȡȢȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȖȘǻȔȟșȞȦȡǻȥȖǻȘȫșȡȡȓȣȤȜȝȢȠȜ
ȟǻȡȗȖȢȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȢȣȧȕȟǻȞȢȖȔȡȢȫȔȥȦȜȡȔȠȜ
ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©ǡȢȤȨȢȟȢȗǻȫȡǻ ȤȜȥȜ ȠȢȖȜ ȦȖȢȤǻȖ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔª  Ǩ ȥȦ ©ǥǻȘȞǻȥȡǻ ȦȔ ȘǻȔȟșȞȦȡǻ ȥȟȢȖȔ ȧ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔª Ǣǭǟ   ȖȜȓȖȜȖ ǻ ȣȢȓȥȡȜȖ
ȡȜțȞȧ ȤșȗǻȢȡȔȟǻțȠǻȖ ȤǻȘȞǻȥȡȜȩ ǻ țȔȤȩȔȁțȢȖȔȡȜȩ ȥȟǻȖ ȧ
ȦșȞȥȦȔȩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ Ȧȟǻ ȘǻȔȟșȞȦȡȢȟǻȦ ȖțȔǿȠȢȘǻȁ ȧ
ȝȣȢȟȥȦȘȢȥȟǻȘȜȖȖȣȟȜȖȥȞȟȔȘȡȢȗȢȘǻȔȟșȞȦȡȢȗȢ
ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ ǜȖșȡȜȗȢȤȢȘȭȜȡȜ ȧ ȓȞȢȠȧ ȨȢȤȠȧȖȔȟȔȥȓ
ȠȢȖȡȔ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ ȘȢȕǻȤ ȟșȞȥȜȞȜ ȦȔ
ȗȤȔȠȔȦȜȫȡȜȩȨȢȤȠȧȝȢȗȢȩȧȘȢȚȦȖȢȤȔȩ
ǢȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȔȡȔȟǻțȧ ȣ·ǿȥȜ ©ǢȔțȔȤ
ǦȦȢȘȢȟȓª ȡȔ Ȧȟǻ ȠȢȖȡȢȁ ȣȤȔȞȦȜȞȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȤǻțȡȜȩ
ȣșȤǻȢȘǻȖ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȤȢțȗȟȓȡȧȖ ȘȜȥȞȧȥǻȝȡș ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ
ȔȖȦȢȤȥȦȖȢȧȞȤȣșȤșȞȟȔȘȧȪȰȢȗȢȦȖȢȤȧțȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȢȖȡȢȗȢ
ȢȤȜȗǻȡȔȟȧȣǻȘȦȖșȤȘȜȖȥȖǻȘȫșȡȡȓǤǟȧȟǻȬȔȣȤȢȦșȭȢ
ȘȤȧȗȧȫȔȥȦȜȡȧȧȞȤȦșȞȥȦȧȣ·ǿȥȜȣșȤșȞȟȔȖǻȣșȤșȣȜȥȔȖ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȢ țȔȣșȤșȫȜȖ ȣȤȜȣȧȭșȡȡȓ
Ǥ ǟȧȟǻȬȔ ȣȤȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ Șȟȓ ȣșȤȬȢȁ ȫȔȥȦȜȡȜ ȦȖȢȤȧ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȠȢȖȡȢȗȢȢȤȜȗǻȡȔȟȧțȓȞȢȗȢȦșȞȥȦȣșȤșȣȜȥȔȟȔ
ȡșȖǻȘȢȠȔ ȢȥȢȕȔ ȔȕȢ Ț Ȫȓ ȢȥȢȕȔ ȣȜȥȔȟȔ ȣǻȘ ȘȜȞȦȢȖȞȧ
ǭșȖȫșȡȞȔȣșȤșȞȢȡȟȜȖȢȘȢȖǻȖȭȢȣșȤȬȧȫȔȥȦȜȡȧȣ·ǿȥȜ
ȣșȤșȞȟȔȘșȡȢ ȕșț ȧȫȔȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȖȜȓȖȜȖ
ȤșȘ ȖȦȤȧȫȔȡȡȓ Ǥ ǟȧȟǻȬȔ ȧ ȠȢȖȧ ȣșȤȬȢȗȢ ȖȜȘ ȣ·ǿȥȜ
ǣȥȡȢȖȔ  ǔ  ȡȔȘȤȧȞȢȖȔȡȢ ©ȞȧȟǻȬǻȖȞȢȲª 
Ȗȡșȥșȡȡȓ ȧ ȦșȞȥȦ ȡȜțȞȜ ȨȢȡșȦȜȫȡȜȩ ȦȔ ȗȤȔȠȔȦȜȫȡȜȩ
ȤȜȥ ȡș ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȩ ǻȘǻȢȟșȞȦȢȖǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȦ ©ǙȢ
ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ ȔȖȦȢȤȥȦȖȢ ȣșȤșȞȟȔȘȧ ȣ·ǿȥȜ ǭșȖȫșȡȞȔ
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©ǢȔțȔȤ ǦȦȢȘȢȟȓª ȡȔ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȧ ȠȢȖȧª Ǣǭǟ   Ȫǻ
ȖȜȥȡȢȖȞȜǧȣǻȘȦȤȜȠȔȟȜǻȡȠȢȖȢțȡȔȖȪǻ ǖșȖțșȡȞȢǦǤ
ǙȢȘȔȦȞȜȘȢ©ǦȟȢȖȡȜȞȔȠȢȖȜǭșȖȫșȡȞȔªǢǭǟ 
ǧȖ ǡȢȤȨȢȟȢȗǻȫȡǻ ȤȜȥȜ ȠȢȖȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ǶȠșȡȡȜȞ  
Ǣǭǟ  ǡȢȤȨȢȟȢȗǻȫȡǻ ȤȜȥȜ ȠȢȖȜ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǜȔȝȠșȡȡȜȞ   Ǣǭǟ  ǡȢȤȨȢȟȢȗǻȫȡǻ ȤȜȥȜ ȠȢȖȜ ȦȖȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǤȤȜȞȠșȦȡȜȞȢȖǻ ȦȔ ȥȣȢȤǻȘȡșȡǻ ț ȡȜȠȜ țȔȝȠșȡȡȜȞȢȖǻ
ȘǻǿȣȤȜȞȠșȦȡȜȞȢȖǻǻȫȜȥȟǻȖȡȜȞȢȖǻȨȢȤȠȜ ǢǭǟǡȢȤȨȢȟȢȗǻȫȡǻ
ȤȜȥȜȠȢȖȜǭșȖȫșȡȞȔ ǶȡȨǻȡǻȦȜȖ ǢǭǟǡȢȤȨȢȟȢȗǻȫȡǻȤȜȥȜ
ȠȢȖȜȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔ ǣȥȢȕȢȖǻȨȢȤȠȜȘǻǿȥȟǻȖ ǢǭǟǦȦȧȘǻȁ
ȡȔȘȠȢȖȢȲǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟ
ǠǻȦǖșȖțșȡȞȢǦǤǶȥȦȢȤǻȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȠȢȖȢțȡȔȖȥȦȖȔǶȥ
ȦȢȤǻȓȖȜȖȫșȡȡȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȠȢȖȜ>ǢȔȖȫȣȢȥǻȕȡȜȞȘȟȓȣșȘǻȡȦǻȖ@
ǟǤșȤșȘȤǻǿȡȞȢǗǕǡȔȟǻȡșȖȥȰȞȔǢǤǢȔȧȞȢȖȔȥȣȔȘȭȜȡȔ
ǤșȦȤȔǙȠȜȦȤȢȖȜȫȔǧȜȠȢȬșȡȞȔǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ
ȟǻȡȗȖǻȥȦȜȞȜǧșȢȤǻȓǻȣȤȔȞȦȜȞȔǟǗȜȣǘȤȜȪșȡȞȢǤǳ
ǡȢȖȔ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȩ ǤșȦȤȔ ǧȜȠȢȬșȡȞȔ 
ǧȜȠȢȬșȡȞȢǤǙǦȦȧȘǻȁȡȔȘȠȢȖȢȲǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟ
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ǧǝǡǬǕǦÐǗǕǟǣǡÌǦǶǴǙǠǴǥÐǜǘǠǴǙǨǙÉǗǢǶǪ
ÉǟǧǶǗǟȜȁȖȔȤȩșȢȗȤȔȨǻȫȡȔȞȢȠǻȥǻȓ — —
ȡȔȧȞȘșȤȚȧȥȦȔȡȢȖȔțȔȥȡȢȖȔȡȔȡȔȣǻȘȥȦȔȖǻȥȩȖȔȟșȡȢȗȢ
ǡȜȞȢȟȢȲ Ƕ ȣȢȘȔȡȡȓ ȞȜȁȖ ȖǻȝȥȰȞ ȣȢȘǻȟ ǻ ȖȢȟȜȡ ȗșȡ
ȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȔ Ǚ ǖǻ
ȕǻȞȢȖȔ ȖǻȘ  ȦȤȔȖ
 Ȁȁ ȧȦȖȢȤșȡȡȲ
ȥȣȤȜȓȟȜ ȞǻȟȰȞȔ ȫȜȡ
ȡȜȞǻȖȥșȤșȘȓȞȜȩȡȔȝ
Ȗ Ȕ Ț ȟ Ȝ Ȗ ǻ Ȭ Ȝ Ƞ  ȕ ȧ ȟ Ȣ
ȣȤȔȗȡșȡȡȓ ȤȢȥ ȖȟȔȘȜ
ȥȣȜȤȔȲȫȜȥȰ ȡȔ ǻȥȦȢȤ
ȘȚșȤșȟȔ ȘȢȖșȥȦȜ ȤȢȥ
©ȤȧȥȥȞȢșª  ȣȢȩȢ
ȘȚșȡȡȓ țșȠșȟȰ ǤȤȔ
ȖȢȕșȤșȚȡȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȭȢ ȤȔȡǻȬș ȖȩȢȘȜȟȜ
ȘȢ ǥșȫǻ ǤȢȥȣȢȟȜȦȢȁ
ȦȔ ȟșȗǻȦȜȠǻțȧȖȔȦȜ ȁȩ
ȖȞȟȲȫșȡȡȓ ȘȢ ȥȞȟȔȘȧ
ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ǻȠȣșȤǻȁ
ǡșȦȔ ǻ țȔȖȘȔȡȡȓ ǧ Ȟ ǕȤȩȜȖǳȗȢțȔȣȔȘȡȢȝǥȢȥȥȜȜǟ
ǬǧǧȜȦȧȟ
ȣȢȟȓȗȔȟȜ Ȗ țȕȜȤȔȡȡǻ
ȔȞȦȢȖȢȗȢȠȔȦșȤǻȔȟȧȦȔǻȡȣȜȥșȠȡȜȩǻȥȦȢȤȣȔȠ·ȓȦȢȞȘȟȓ
ȬȜȤȬȢȗȢȡȔȧȞȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓǦȦȖȢȤȲȲȫȜȢȞȤșȠȧȘșȤȚ
ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȲȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȔȖȟȔȘȔȠȢȗȟȔȥȣȢȘǻȖȔȦȜȥȓȟȜȬș
ȡȔȦǻǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡǻȥȜȟȜȦȔȞȧȟȰȦȧȤȡȜȝȣȢȦșȡȪǻȔȟȓȞǻ
țȢȥșȤșȘȜȟȜȥȓȖǨȡȦǻȥȖǗȢȟȢȘȜȠȜȤȔȧǟȜǿȖǻ
ǧ Ȟ Ș Ȥ Ș Ȕ ȕȧȟȔ ȘȜȡȔȠǻȫȡȢȲ ȝ ȔȖȦȢȤȜȦșȦȡȢȲ
ȔȘȚșȖȢȡȔȣșȤșȕȧȖȔȟȔȧȥȞȟȔȘǻȡȔȝȖȜȭȢȁȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
ȧȥȦȔȡȢȖȜ — ȞȔȡȪșȟȓȤǻȁ ȗșȡȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȔ ǤȤȜ ȁȁ
ȨȢȤȠȧȖȔȡȡǻțȔțȤȔțȢȞȕȤȔȟȜȥȓǻȠȣșȤȥȰȞȔǕȤȩșȢȗȤȔȨǻȫȡȔ
ȞȢȠǻȥǻȓ ȧ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ȦȔ ȣȢȘǻȕȡȔ țȔȥȡȢȖȔȡȔ ț
ȦǻǿȲ Ț ȠșȦȢȲ ȧ ǗǻȟȰȡȢ  ǜ ȘǻȝȥȡȜȩ ȫȟșȡǻȖ
ǧȞȘȤȘȔȗșȡȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȣȤȜțȡȔȫȔȖȗȢȟȢȖȧȝȢȗȢ
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țȔȥȦȧȣȡȜȞȔ ȦȔ ȦȤȰȢȩ ȤșȘȔȞȦȢȤǻȖ ǟȢȠǻȥǻȓ ȢȦȤȜȠȔȟȔ
ȣȤȔȖȢ ȢȕȜȤȔȦȜ ȣȢȫșȥȡȜȩ ȫȟșȡǻȖ ȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȦǻȖ
țȔȟȧȫȔȦȜȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞǻȖȥȟȧȚȕȢȖȪǻȖȘȟȓȢȣȤȔȪȲȖȔȡȡȓ
ȘȢȞȧȠșȡȦǻȖ ǤșȤȬȜȠ ȗȢȟȢȖȢȲ ȕȧȟȢ ȣȤȜțȡȔȫșȡȢ
ǡ ǤȜȥȔȤșȖȔ ȞȢȟ ȫȜȡȢȖȡȜȞȔ ț ȢȥȢȕȟȜȖȜȩ ȘȢȤȧȫșȡȰ
ȣȤȜȗșȡȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȢȖǻȔȡȔȫȔȥțȔȥȡȧȖȔȡȡȓǟȢȠǻȥǻȁ—
ȣȤȔȖȜȦșȟȓ ȞȔȡȪșȟȓȤǻȁ ȗșȡȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȔ ǗǻȪșȗȢȟȢȖȢȲ
ȥȦȔȖ ȖǻȘȢȠȜȝ ȞȢȟșȞȪǻȢȡșȤ ȫȟșȡ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȡȔȧȞ ȦȖ
ȕȔȤȢȡǦǶȘșǭȢȘȧȔȤǜȡȔȝȕǻȟȰȬȢȘǻȢțȡȜȩȣȢȥȦȔȦșȝ
ȡȔ ȫȢȟǻ Ȫǻǿȁ ȧȥȦȔȡȢȖȜ ȕȧȖ ǡ ǳțșȨȢȖȜȫ — 
ǙǻȝȥȡȜȠȜȫȟșȡȔȠȜǧȞȘȤȘȔȗȢȟȁȁȡȔȧȞȥȜȟȢȲ
ȕȧȟȜ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȥȰȞǻ ȣȤȢȨșȥȢȤȜ ǡ ǡȔȞȥȜȠȢȖȜȫ
ǡ ǶȖȔȡȜȬșȖ ǡ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖ Ǘ ǙȢȠȕȤȢȖȥȰȞȜȝ
ǣ ǦȦȔȖȤȢȖȥȰȞȜȝ ǣ Ǧșȟǻȡ Ǥ ǤȔȖȟȢȖ Ǧ ǘȢȗȢȪȰȞȜȝ
Ǘ ǶȞȢȡȡȜȞȢȖ Ǘ ǕȡȦȢȡȢȖȜȫ ȖȜȞȟȔȘȔȫǻ ǟȜȁȖȥȰȞȢȁ
ȘȧȩȢȖȡȢȁȔȞȔȘșȠǻȁǦǘȢȟȧȕǿȖǶǡȔȟȜȬșȖȥȰȞȜȝȦȔǻȡ
ǤȤȔȪȲȖȔȦȜ Ȗ ǧ Ȟ Ș Ȥ Ș Ȕ ȖȜȥȟȢȖȜȟȜ ȕȔȚȔȡȡȓ ȝ Ȧǻ
ȩȦȢȠȔȖȣșȖȡȧȣȤȔȞȦȜȞȧȤȢȕȢȦȜțǻȥȦȢȤȘȢȞȧȠșȡȦȔȠȜ
Ǥ ǟȧȟǻȬ ǡ ǥǻȗșȟȰȠȔȡ Ƕ ǟȔȠȔȡǻȡ Ǘ ǮșȤȕȜȡȔ
ǤȢȫșȥȡȜȠȜȫȟșȡȔȠȜǟȢȠǻȥǻȁȥȦȔȟȜȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȜȖȜȭȜȩ
ȖșȤȥȦȖ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ȪșȤȞ ǻǿȤȔȤȩȜ ȖȜȭǻ ȫȜȡȢȖȡȜȞȜ
ȣȢȠǻȭȜȞȜ
ǢȔȝȣșȤȬșțȫȢȗȢȤȢțȣȢȫȔȟȔȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰǧȞȘȤȘȔ
ȕȧȟȔ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓ ȔȤȩșȢȗȤ șȞȥȣșȘȜȪǻȝ șȖȤȜȥȦȜȫȡȜȝ
ȣȢȬȧȞȔȤȩǻȖǻȖȖȔȘȠǻȡȧȥȦȔȡȢȖȔȩȠȢȡȔȥȦȜȤȓȩȪșȤȞȖȔȩ
ȧȣȤȜȖȔȦȡȜȩȢȥǻȕȘȟȓȫȢȗȢȗșȡȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȠȢȕǻȟǻțȧȖȔȖ
ȓȞȠǻȥȪșȖȧȖȟȔȘȧȦȔȞǻȫȜȡȢȖȡȜȞǻȖȖȟȔȥȡȢȁȞȔȡȪșȟȓȤǻȁ
ǧ Ȟ Ș Ȥ Ș Ȕ ȢȤȗȔȡǻțȢȖȧȖȔȟȔ ȣȢȬȧȞ ȘȢȞȧȠșȡȦǻȖ ǻ
țȔ ȠșȚȔȠȜ ǤȤȔȖȢȕșȤșȚȡȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ǠǻȖȢȕșȤșȚȡǻȝ
ǨȞȤȔȁȡǻǡȢȥȞȖǻǤșȦșȤȕȧȤțǻǗȔȤȬȔȖǻȦȔțȔȞȢȤȘȢȡȔȠȜ
ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁǻȠȣșȤǻȁ
ǢȔȥȦȧȣȡȜȠ țȔȖȘȔȡȡȓȠ ȥȦȔȟȔ ȣǻȘȗȢȦȢȖȞȔ ȖȜȓȖȟșȡȜȩ
ȘȢȞȧȠșȡȦǻȖȘȢȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁǜȔȖȘȓȞȜȦȤȰȢȠȤșȘȔȞȦȢȤȔȠ—
ǡǡȔȞȥȜȠȢȖȜȫȧǡǶȖȔȡȜȬșȖȧǗǙȢȠȕȤȢȖȥȰȞȢȠȧ—
ȢȘȡȢȫȔȥȡȢ ȣǻȘȗȢȦȢȖȔȡȢ ȦȤȜ ȦȢȠȜ ©ǤȔȠ·ȓȦȢȞ ȖȜȘȔȡȜȩ
ǧȜȠȫȔȥȢȖȢȲȞȢȠǻȥǻǿȲȘȟȓȤȢțȗȟȓȘȧȘȔȖȡǻȩȔȞȦǻȖª ǟ
 ȘȢȓȞȜȩȖȠǻȭșȡȢȘȢȞȧȠșȡȦȜțǻȥȦȢȤǻȁ
ȪșȤȞȖȜȢȥȖǻȦȜȣȢțșȠșȟȰȡȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡȲȤȜȘȣȔȠ·ȓȦȞȜ
ȥșȤșȘȓȞȜȩȚȔȟȧȖȔȡǻȗȤȔȠȢȦȜȣȢȟȰȥȞȢȤȢȟǻȖȠȔȗȡȔȦȔȠ
ǣȞȤșȠȜȝȖǻȘȘǻȟȗȢȦȢȠȧȥȞȟȔȘȔȟȜ©ǡȔȦșȤǻȔȟȜțǻȥȦȢȤǻȁ
ǡȔȟȢȤȢȥǻȁ — ªǧȢȘǻȚȣȢȕȔȫȜȟȜȥȖǻȦȖȜȘȔȡȡȓ
ȟǻȦȢȣȜȥǻȖǦȔȠǻȝȟȔǗșȟȜȫȞȔȖȦȢȠȔȩ 
 ǘȤȜȗȢȤǻȓǘȤȔȕ·ȓȡȞȜ  ǦȔȠȢȖȜȘȪȓ  Ȕ
ȦȔȞȢȚ©ǛȜȦȦȓȞȡȓțȓǕȡȘȤǻȓǡȜȩȔȝȟȢȖȜȫȔǟȧȤȕȥȰȞȢȗȢ
ȖǠȜȦȖǻǻȡȔǗȢȟȜȡǻªȧȘȖȢȩȦȢȠȔȩ  
ǜȖșțșȡȜȝ ȘȢ ȞȔȡȪșȟȓȤǻȁ ȗșȡȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȔ ȘȢȞȧȠ
ȠȔȦșȤǻȔȟ ȖȜȠȔȗȔȖ ȧȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȢȗȢ țȕșȤǻȗȔȡȡȓ ȦȢȠȧ
ȣȢȥ ȦȔȟȢ ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ǟȜȁȖ ȪșȡȦȤ ȔȤȩǻ
Ȗȧ ȘȔȖȡǻȩ ȔȞȦǻȖ   ȓȞȜȝ ȓȞ ȔȘȠǻȡ ǻ ȣȤȔȖȢȖȔ
ȢȘȜȡ ȜȪȓ ȖȖǻȝȬȢȖ ȘȢ ȥȞȟȔȘȧ ȥȟȧȚȕȢȖȜȩ ȣǻȘȤȢțȘǻȟǻȖ
ȧȡȦȧ ǡ ǶȖȔȡȜȬșȖ țȔȣȤȢȣȢȡȧȖȔȖ ȡȢȖȧ ȣȤȢȗȤȔȠȧ ȘȢ
ȥȟǻȘȚșȡȰ ȓȞȔ ȣșȤșȘȕȔȫȔȟȔ ȠȢȡȧȠșȡȦȔȟȰȡș ȥșȤǻȝȡș
ȥȜȥȦșȠȔȦȜțȢȖȔȡș ȖȜȘȔȡȡȓ ©ǕȤȩǻȖȧ ǤǻȖȘșȡȡȢǜȔȩǻȘȡȢȁ
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ǥȢȥǻȁª ǕǤǜǥ  ǢȢȖȔ ȔȤȩșȢȗȤ țȕǻȤȞȔ ȡȔ ȣȤȢȦȜȖȔȗȧ
«ǤȔȠ·ȓȦȞȔȠª ȖȜȤǻțȡȓȟȔȥȓ ȤȢțȠȔȁȦȦȓȠ ȘȢȞȧȠ ȠȔȥȜȖȧ ǻ
ȡȢȖȜțȡȢȲ ȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȜ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȡȔȧȞ ȣǻȘȩȢȘȔȠȜ ȘȢ
ȣșȤșȘȔȫǻȦșȞȥȦǻȖȘȚșȤșȟ
ǙȢ țȔȞȤȜȦȦȓ ǧ Ȟ Ș Ȥ Ș Ȕ ȣǻȘȗȢȦȧȖȔȟȔ  ȦȢȠǻȖ
ǕǤǜǥ ȢȞȤșȠǻ ț ȡȜȩ ȠȔȟȜ ȣȢ ȘȖȔ ȖȜȣȧȥȞȜ ȔȕȢ ȫȔȥȦȜ
ȡȜ — ǻȥȦȢȤȘȢȞȧȠșȡȦǻȖǻȟǻȦȣȔȠ·ȓȦȢȞǤȤȔȖȢȕșȤșȚȡȢȁ
ǻǜȩǨȞȤȔȁȡȜ—ȥȦǤșȤȬȔȝȢȗȢȫȔȥȦȜȡȔȠǻȥȦȜȟȔ
ȘȢȞȧȠșȡȦȜ ț ǻȥȦȢȤǻȁ ȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡȢȁ ȪșȤȞȖȜ ȘȤȧȗȔ —
ȣȢȥȦȔȡȢȖȜȣȤȢȖǻȡȪǻȔȟȰȡȜȩȥșȝȠȜȞǻȖȦȤșȦȓ—ȘȢȞȧȠșȡȦȜ
ȣȤȢȡȔȪȖȜțȖȖǻȝȡȧȧȞȤȡȔȤȢȘȧ—ȫșȦȖșȤȦȔ—
ȘȢȞȧȠșȡȦȜ ȣȤȢ ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ ȬȟȓȩșȦ ȤȢȘǻȖ ȣ·ȓȦȔ —
ȘȢȞȧȠșȡȦȜțǻȥȦȢȤǻȁȠǻȥȦǤȤȔȖȢȕșȤșȚȚȓȬȢȥȦȔ—ȣȤȢ
ȥȦȔȡȢȖȜȭș ȥșȟȓȡ ȥȰȢȠȔ — ȢȣȜȥȜ țȔȠȞǻȖ ǻ ȖȢȥȰȠȔ —
ȘȢȞȧȠșȡȦȜțǻȥȦȢȤǻȁȠǻȥȪșȖȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓǧȞȘȤȘȔ
ȣȤȜȣȜȡȜȟȔ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ  ȡȔ ȁȁ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡǻȝ ȦȔ
ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡǻȝ ȕȔțǻ ȕȧȟȢ ȧȦȖȢȤșȡȢ ǕȤȩșȢȗȤȔȨǻȫȡȧ
ȞȢȠǻȥǻȲǗǨǕǢ
ǤǻȥȟȓțȔȞǻȡȫșȡȡȓǕȞȔȘșȠǻȁȠȜȥȦșȪȦȖȧǤșȦșȤȕȧȤțǻ
țǻțȖȔȡȡȓȠ©ȡșȞȟȔȥȡȢȗȢȩȧȘȢȚȡȜȞȔªǭșȖȫșȡȞȢȢȦȤȜȠȔȖ
 ȕșȤșț  ȞȖȜȦȢȞ ǻț țȔȣȜȥȢȠ ȠșȦȜ ȣȢȘȢȤȢȚǻ Ȗ
ǨȞȤȔȁȡȧ — ©Șȟȓ ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȯȩ țȔȡȓȦȜȝª ǜȔȖȘȓȞȜ
ȤșȞȢȠșȡȘȔȪǻȁ ǡ ǡȔȞȥȜȠȢȖȜȫȔ ǡ ǤȜȥȔȤșȖ țȔȣȤȢȥȜȖ
ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ȘȢ ȤȢȕȢȦȜ Ȗ ǧ Ȟ Ș Ȥ Ș Ȕ ǦȔȠș ȦȢȘǻ ȧ
ȦȤȔȖ  ȕȧȟȢ ȟǻȞȖǻȘȢȖȔȡȢ ǧȜȠȫȔȥȢȖȜȝ ȞȢȠǻȦșȦ Șȟȓ
ȤȢțȬȧȞȧȖȔȡȡȓ ȥȦȔȤȢȚȜȦȡȢȥȦșȝ ȧ ǟȜǿȖǻ ȓȞȜȝ ǻȥȡȧȖȔȖ
ȣȤȜȠǻȥȪșȖǻȝȬȞǻȟȰȡǻȝȢȞȤȧțǻțǻȡȔǧȞȘȤȘȔ
ȕȧȟȢȣȢȞȟȔȘșȡȢțȔȖȘȔȡȡȓȘȢȥȟǻȘȚȧȖȔȦȜȔȤȩșȢȟȣȔȠ·ȓȦȞȜ
ȡșȟȜȬșȧǟȜǿȖǻȔȝȧǤȤȔȖȢȕșȤșȚȡǻȝȦȔǠǻȖȢȕșȤșȚȡǻȝ
ǨȞȤȔȁȡǻǣȘȡȔȞȧȁȁȬȦȔȦȡȢȠȧȤȢțȣȜȥǻȡșȕȧȟȢȨȔȩȢȖȢȗȢ
ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȜȝȡȓȖ țȔȣȤȢȬșȡȡȓ ȔȘȚș
Ȗǻȡ ȭș  ȣǻȘ ȫȔȥ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ țȔȘȧȠȔȖ
ȣǻȘȗȢȦȧȖȔȦȜȖȜȘ©ǛȜȖȢȣȜȥȡȔȓǨȞȤȔȜȡȔªțȠȔȟȲȡȞȔȠȜ
ǻȥȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦȢȞ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȣȢȕȧȦȧ ǻ țȖȜȫȔȁȖ Ȕ ȦȔȞȢȚ
ȣȤȜȤȢȘȜǨȟȜȥȦȢȣȧǤșȦșȤȕȧȤțǻȖȜȝȬȢȖȣșȤȬȜȝ
ǻǿȘȜȡȜȝȖȜȣȧȥȞȣȢȬȜȤȲȖȔȡȢȗȢǻȖȧȞȤȗȧȕșȤȡǻȓȩȔȟȰȕ
ȢȨȢȤȦǻȖ©ǛȜȖȢȣȜȥȡȔȓǨȞȤȔȜȡȔªȖȓȞȢȠȧȕȧȟȢȖȠǻȭșȡȢ
 ȗȤȔȨǻȫȡȜȩ ȢȨȢȤȦǻȖ ©Ǩ ǟȜǿȖǻª ©ǗȜȘȧȕȜȪȰȞȜȝ
ȠȢȡ ȔȥȦȜȤ ȧ ǟȜǿȖǻª ©ǦȦȔȤȢȥȦȜª ©ǙȔȤȜ Ȗ ǬȜȗȤȜȡǻ
 ȤȢȞȧª ©ǦȧȘȡȓ ȤȔȘȔª ǻ ©ǟȔțȞȔª ț ȣȤȢȗȤȔȠȢȲ
ȡȔȥȦȧȣȡȜȩ ȖȜȣȧȥȞǻȖ ǜȢȕȤȔȚșȡǻ ȩȤȔȠȜ ȠȢȗȜȟȜ ȨȢȤ
ȦșȪǻ țȔȪǻȞȔȖȜȟȜ ȫȟșȡǻȖ ǧ Ȟ Ș Ȥ Ș Ȕ ȕȢ ȨǻȞȥȔȪǻȓ
ȣȔȠ·ȓȦȢȞțȡȔȦȧȤȜȕȧȟȔȢȘȡȜȠǻțȡȔȣȤȓȠȞǻȖȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ǟȢȠǻȥǻȁ Ȁȁ ȫȟșȡȜ ȖȖȔȚȔȟȜ țȔ ȣȢȦȤǻȕȡș ȢȕȟǻȞȧȖȔȦȜ ȓȞ
ȔȤȩǻȦ ȣȔȠ·ȓȦȞȜ ȦȔȞ ǻ ȣșȤȖǻȥȡǻ — ȖȔȟȜ ȗȢȤȢȘȜȭȔ
ȠȢȗȜȟȜȭȢȕȧȞȟȔȥȦȜȣȤȢȗȤȔȠȧȘȟȓȣȤȢȖșȘșȡȡȓȔȤȩșȢȟ
ȣȢȬȧȞǻȖ ǤȤȢȨșȥȢȤ ǡ ǶȖȔȡȜȬșȖ ȣǻȘȗȢȦȧȖȔȖ ȘșȦȔȟȰȡȧ
ǻȡȥȦȤȧȞȪǻȲ ȓȞ țȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜ ȢȣȜȥȜ ȘȔȖȡǻȩ ȩȤȔȠǻȖ ȦȔ
ȠȢȗȜȟ ǣȘȡȔȞ ȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȜ ȓȞǻ ȣșȤȬȜȠȜ ȢȦȤȜȠȔȟȜ
ȖȞȔțǻȖȞȧȗșȡȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȔȡșȠȢȗȟȜȡȔȘǻȥȟȔȦȜȠȔȟȲȡȞȜ
ȕȢ țȔȠǻȤȲȖȔȟȜ ȞȧȤȗȔȡȜ țșȠȟșȠǻȤȜ ȓȞǻ ȡș ȖȢȟȢȘǻȟȜ
ȦșȩȡǻȞȢȲ țȔȠȔȟȰȢȖȢȞ Ǣș țȠȢȗȟȜ țȔȘȢȖȢȟȰȡȜȦȜ ȗșȡ

ȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȔ ǻ ȫȜȡȢȖȡȜȞȜ ȝȢȗȢ ȞȔȡȪșȟȓȤǻȁ ȓȞǻ ȦȔȞȢȚ
ȢȦȤȜȠȔȟȜȤȢțȣȢȤȓȘȚșȡȡȓțȠȔȟȰȢȖȧȖȔȦȜȣȔȠ·ȓȦȞȜ
ǦȔȠșȖȪșȝȫȔȥȧǟȜǿȖǻǻț·ȓȖȜȖȥȓǭșȖȫșȡȞȢȓȞȢȠȧ
ȥȣșȤȬȧ ȡșȢȨǻȪǻȝȡȢ ȕȧȟȢ ȘȢȤȧȫșȡȢ țȠȔȟȰȢȖȧȖȔȦȜ ǻȥ
ȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦȞȜ Ȗ ǤȢȟȦȔȖ ȗȧȕ ǡȔȟȲȡȞȜ ȓȞǻ Ȗǻȡ ȣȢȘȔȖ
ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȟȜȥȦȢȣ  ȕȧȟȢ ȡȔȟșȚȡȢ ȢȪǻȡșȡȢ ȖȡȔ
ȥȟǻȘȢȞ ȫȢȗȢ ȣȢȥȦȔȡȢȖȢȲ ǟȢȠǻȥǻȁ ȖǻȘ  ȗȤȧȘ 
ǭșȖȫșȡȞȔ țȔȤȔȩȢȖȔȡȢ ȁȁ ȫȟșȡȢȠȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞȢȠ Ǘǻȡ
ȣȤȔȪȲȖȔȖȧǟȢȠǻȥǻȁȠȔȝȚșȣǻȖȦȢȤȔȤȢȞȧȘȢȕșȤșț
ǻȢȦȤȜȠȧȖȔȖȣȟȔȦȡȲȣȢȤȧȕȞȢȣȭȢȠǻȥȓȫȡȢ 
Ȥȧȕ țȔ ȤǻȞ  Ǘ ǕȤȩșȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȡȢȦȔȦȞȔȩ țȤȢȕȟșȡȜȩ
ȣǻȘȫȔȥȣȢȘȢȤȢȚșȝǨȞȤȔȁȡȢȲȡȔțȖȔȡȢȝȢȣȜȥȔȡȢȘȔȖȡǻ
ȩȤȔȠȜȪșȤȞȢȖȡǻȥȦȔȤȢȚȜȦȡȢȥȦǻȔȦȔȞȢȚȠȢȗȜȟȜȧȞȤǻȣ
ȟșȡȡȓȦȢȭȢ
ǜ ȢȤȘȜȡȔȤȡȜȠ ȣȤȢȨ ȞȔȨșȘȤȜ țȔȞȢȡǻȖ ȘșȤȚ ȕȟȔ
ȗȢȧȥȦȤȢȲǡǶȖȔȡȜȬșȖȜȠțȔțȔȖȘȔȡȡȓȠǧȞȘȤȘȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȟǻȦȞȧȕȤȔȖȧȫȔȥȦȰȧȔȤȩșȢȟȤȢțȞȢȣȞȔȩ
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ǩȔȥȦȢȖȔȧǗȔȥȜȟȰȞǻȖȣȢȖǦȣǻȖȣȤȔȪȓțǡǶȖȔȡȜȬșȖȜȠ
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ǡ ǶȖȔȡȜȬșȖȔ ȣȢȦȢȖȔȤȜȬȧȖȔȖ ȦȔȞȢȚ ǻț ǣ ǦșȟǻȡȜȠ
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ȘȔȫȔȠȜ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔȠȜ ȠǻȥȪșȖȢȁ ȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ
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ȣȜȥșȠȡȜȩ ȣȔȠ·ȓȦȢȞ ȥȦȔȤȢȖȜȡȜ ǻȥȦȢȤ ȣǻȥșȡȰ ȟșȗșȡȘ
ȥȣȤȜȓȟȢȘȧȩȢȖȡȢȠȧțȤȢȥȦȔȡȡȲȣȢșȦȔȗȟȜȕȢȞȢȠȧȧȥȖǻ
ȘȢȠȟșȡȡȲǻȥȦȢȤȞȢȤșȡǻȖȧȞȤȡȔȤȢȘȧ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȢȘȢȖȚȧȖȔȖ Ȣȕ·ȁȚȘȚȔȦȜ ǤȢȟȦȔȖȭȜȡȧ
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 ȖșȤșȥ  Ȗǻȡ ȢȦȤȜȠȔȖ ȢȨǻȪ ȘȢȤȧȫșȡȡȓ ȖǻȘ
ǙǖǻȕǻȞȢȖȔȣȤȢȖǻȘȤȓȘȚșȡȡȓȖȤǻțȡǻȠǻȥȪȓǤȤȔȖȢȕșȤșȚȡȢȁ
ǨȞȤȔȁȡȜȘȟȓțȔȣȜȥȧȖȔȡȡȓȡȔȤȢȘȡȜȩȟșȗșȡȘǻȢȣȢȖǻȘȔȡȰ
ȣǻȥșȡȰȦȔȤȢțȣȢȖǻȘșȝǶȬȟȢȥȓȝȣȤȢȠȢȗȜȟȜțȓȞȜȩȥȟǻȘ
ȕȧȟȢ țȡȓȦȜ șȥȞǻțȜ ȦȔ țǻȕȤȔȦȜ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ț ȡȜȠȜ ǻȥȦȢȤ
ȖǻȘȢȠȢȥȦǻ Ǩ ȪȰȢȠȧ ȣșȤșȟǻȞȧ ȡȔțȖȔȡȢ ȝ ǤȢȫȔȁȖȥȰȞȧ
ȟȔȖȤȧǭșȖȫșȡȞȢȖȜȞȢȡȔȖȫȢȦȜȤȜȠȔȟȲȡȞȜȔȞȖȔȤșȟȟȲ
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ȝȬȟȢȥȓȖȝȢȗȢȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩțȖǻȦȔȩ
ǣȨǻȪǻȝȡȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȕȧȟȢ țȖǻȟȰȡșȡȢ ț ȫȟșȡǻȖ
ǧ Ȟ Ș Ȥ Ș Ȕ  ȕșȤșț  țȔȘȡǻȠ ȫȜȥȟȢȠ țȔ ȡǻȕȜȦȢ
ȥȔȠȢȖǻȟȰȡȜȝ ȖǻȘ·ȁțȘ ț ǟȜǿȖȔ ȦȔ ȦȤȜȖȔȟș ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ
Ȗ ǬșȤȡǻȗȢȖǻ ǢȔȥȣȤȔȖȘǻ Ȫș ȕȧȟȢ ȟȜȬș ȣȤȜȖȢȘȢȠ
ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȲ ȣȤȜȫȜȡȢȲ ȥȦȔȖ ȔȤșȬȦ ȧ ȥȣȤȔȖǻ ǟȜȤȜȟȢ
ǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȢȗȢȕȤȔȦȥȦȖȔ.
ǠǻȦ ǠșȖȜȪȞȜȝ ǣ ǕȤȩșȢȟȢȗȜȫșȥȞȜș ȱȞȥȞȧȤȥȜȜ ǧ ǘ ǭșȖ
ȫșȡȞȔ Ȗ — ȗȗ  ǟǦ  ǔ  ǭȧȗȧȤȢȖ Ǣ ǣ ȤȜ
ȥȧȡȞȔȩ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȜȥȣȢȟȡșȡȡȯȩ ȣȢ ȣȢȤȧȫșȡȜȲ ǟȜșȖȥȞȢȝ
ǕȤȩșȢȗȤȔȨȜȫșȥȞȢȝ ǟȢȠȜȥȥȜȜ Ȗ ǗȢȟȯȡȥȞȢȝ ȗȧȕșȤȡȜȜ  ǟǦ
ǔǡǻȓȞȢȖȥȰȞȜȝǗǟȜȤȜȟȢȠșȦȢȘǻȁȖȪǻȖǕȤȩșȢȗȤȔȨǻȫȡǻȝ
ȞȢȠǻȥǻȁ  ǳȖǻȟșȝȡȜȝ țȕǻȤȡȜȞ ȡȔ ȣȢȬȔȡȧ ȔȞȔȘșȠǻȞȔ ǡȜȩȔȝȟȔ
ǦșȤȗǻȝȢȖȜȫȔ ǘȤȧȬșȖȥȰȞȢȗȢ ǟ  >ǧ@  ǙȢȞȧȠșȡȦȜ
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Ȗ ȧȫȜȦșȟȰȞȜ ǧșȦȓȡȜ
ǤȔȦȜª   ©ǡȜ ț
ȠȔȠȢȲ ȣȤȜȕȜȤȔǿȠȢª
 ©ǴȟǻȣȟȲǻȠȔ
ȟȲȲª  
ǣ Ȟ Ȥ ș Ƞ ȧ  Ȗ Ȕ ȗ Ȣ Ƞ ȧ
ȥșȤ ǻȲ ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰ Ȧș
ȠȔȦ Ȝȫȡǻ ȤȢțȣȜȥȜ ȡȔ
ȨȔȤȨȢȤȢȖȜȩ ȖȜȤȢȕȔȩ
ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡǻ ȖȔțȜ ȦȔ
ȤșȟǻȞȧȕȞȜȦȢȭȢ ȖȜ
ȞȢȡȔȡǻ țȔ ȠȢȦȜȖȔȠȜ
ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǩ
Ȥǻțȡǻ ȤȢȞȜ ȥȦȖȢȤȜȟȔ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ©ǠȲȘȜȡȔ
ȖǻȘȧȲȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔª ǡǧȜȠȫșȡȞȢǗȔțȔțȔȠȢȦȜȖȔȠȜ
 ©ǥșȖșȦȔȥȦȢȗȡș
ȦȖȢȤǻȖǧǭșȖȫșȡȞȔ
Ǚ ȡ ǻ ȣ Ȥ  Ȭ Ȝ Ȥ Ȣ Ȟ Ȝ ȝ ª
ǤȢȤȪșȟȓȡȔȤȢțȣȜȥ

254

ǧǝǢǚǦǟǝǢ

 ©ǦǻȠ·ȓȖșȫșȤȓȞȢȟȢȩȔȦȜª©ǡșȡǻȦȤȜȡȔȘȪȓȦȜȝ
ȠȜȡȔȟȢª ȢȕȜȘȖǻ— ©ǮșȦȤșȦǻȣǻȖȡǻȡșȥȣǻȖȔȟȜª
  ©ǦșȟȢ ǠșȕșȘȜȡ Șș ȕȧȖȔȖ ǭșȖȫșȡȞȢª  
©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȥșȤǻȓțȫȢȦȜȤȰȢȩȦȖȢȤǻȖ©ǕȚȗȧȟȰȞțȜȠȔ
ȖȣȔȟȔª  ©ǤȢȘȜȖȜȥȰ ȡȔ Ƞșȡșª ©ǤȤȜȝȠȜ ǖȢȚș
ȠȢȲ ȘȧȬȧª ©ǖȔȦȰȞȜ ȥȜȘȓȦȰ ȚȧȤȓȦȰȥȓ Ȕ ǟȔȦșȤȜȡȔ
ȣȤȢȥȜȦȰȣȤȢȭșȡȡȓªȖȥǻ— ©ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȔȟȜȣȔ
Ȗ ǦșȘȡșȖǻª —  ǧȖȢȤȜ ȬșȖȫ ȥșȤǻȁ ȤșȣȤȢȘ ȧ
ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȖȜȘȔȡȡȓȩ ȘȤȧȞȧȖȔȟȜȥȓ ȧ ȖȜȗȟȓȘǻ ȞȢȠȣȟșȞȦǻȖ
ȟȜȥȦǻȖȢȞ ȞȔȟșȡȘȔȤǻȖ ȣȟȔȞȔȦǻȖ ǢșȔȕȜȓȞȜȝ ȧȥȣǻȩ ȠȔȖ
ȦȖǻȤ ©ǦǻȠ·ȓ ȖșȫșȤȓ ȞȢȟȢ ȩȔȦȜª ȖȜȘȔȡȜȝ ȓȞ ȣȟȔȞȔȦ
ǥȢȕȢȦȜțȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓȖǢǡǨǢǙǡ
ǧȖǡȔȤȨȔǧȜȠȫșȡȞȢǕȟȰȕȞȔȦȔȟȢȗǟ
ǠǻȦ ǭșȥȦȔȞȢȖȔǣǟȖǻȦȜȠȢȁȘǻȦȜ«ǟȧȟȰȦȧȤȔǻȚȜȦȦȓ
ȞȖǻȦǘȟȧȩșȡȰȞȔǢǬȔȤǻȖȡȜȝȣșȡțșȟȰǡȔȤȨȜǧȜȠȫșȡȞȢ
ǗșȫǻȤȡǻȝ ǟȜȁȖ   ȗȤȧȘ ǙșȥȓȦșȤȜȞ Ǚ ǬȔȥȦȧȖȔȡȡȓ
ȞȢȟȰȢȤȢȠ  ǙșȡȰ   ȥǻȫ ǩșȥșȡȞȢ Ǡ ǡȔȤȨȧ ǧȜȠȫșȡȞȢ
ȖȜȥȧȡȧȦȢ ȡȔ țȘȢȕȧȦȦȓ ȣȤșȠǻȁ ǻȠ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǪȤșȭȔȦȜȞ
  ȥǻȫ ǮșȤȕȔȞ Ǘ ǧȖȢȤȫȜȝ ȡșȥȣȢȞǻȝ — ȥșȡȥ ȁȁ ȚȜȦȦȓ 
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȣȤșȠǻȓǤșȤȬǻȟȔȧȤșȔȦȜǟ

ǣȟșȡȔǣȥȔȘȫȔ

Ǩ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǪȧȘȢȚȡȜȞª ǭșȖȫșȡȞȢ țȗȔȘȔȖ ȞȔȤȦȜȡȧ
ǧ ©ǙǻȖȫȜȡȔ ț ȦȔȠȕȧȤȜȡȢȠª ȓȞȔ țȘȢȕȧȟȔ ȖȜțȡȔȡȡȓ ȡȔ
ȔȞȔȘșȠȖȜȥȦȔȖȪǻ  ǦȦȖȢȤȲȲȫȜȢȕȤȔțȗȢȟȗșȤȢȓ
Ȫǻǿȁ ȣȢȖǻȥȦǻ Ȗǻȡ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȖ ȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȣȤȢ ȦȤȔȗǻȫȡǻ
ȚȜȦȦǿȖǻ ȢȕȥȦȔȖȜȡȜ ȘșȓȞȜȩ ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ țȢȞȤ ǧ ȘȜȖ
ǤǜǧǨȦǧǦ ǨǮȢȘșȡȡȜȞȧȞȖǻȦ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ țȔȟȜȬȜȖ țȔȣȜȥ ȣȤȢ ȥȖȢǿ ȥȧȠȡș ǻ ȖȔȚȞș
ȖȤȔȚșȡȡȓ ȖǻȘ ȞȔȤȦȜȡ ǧ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȜȩ ȡȔ ȣȢȥȦǻȝȡǻȝ
ȖȜȥȦȔȖȪǻ ȩȧȘȢȚ ȦȖȢȤǻȖ ©ǖșȘȡȯȝ ǧȯȤȔȡȢȖ Ȣȡ Ȝ ȥȖȢș
ȕȢȟșțȡȢșȠȔȤȔȡȰșȦȧȦȚșȖȯȥȦȔȖȜȟª
ǧșȦȓȡȔǬȧȝȞȢ

ǧǝǥÌǢǣǗǦșȤȗǻȝǤșȦȤȢȖȜȫ ȤȢȞȜȚȜȦȦȓȡșȖǻȘȢȠǻ —
ȞȔȣǻȦȔȡ ȣȔȤȢȣȟȔȖȔ ©ǘșȤȞȧȟșȥª ǗǻȘȢȠȜȝ țȔȖȘȓȞȜ
ȣȤȜȥȖȓȦǻ ȝȢȠȧ ȖǻȤȬȔ Ǘ ǛȧȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ©ǧȜȬș ȖșȦșȤ
ȦȜȬș ȖȢȟȡȯª   ǭșȖȫșȡȞȢ țȗȔȘȧǿ ǧ Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ
©ǪȧȘȢȚȡȜȞªȧțȖ·ȓțȞȧțȖǻȘ·ȁțȘȢȠǗǭȦșȤȡȕșȤȗȔ
țȔȞȢȤȘȢȡǻȣȤȢȖȢȘȚȔȡȡȓȠȝȢȗȢȘȢǟȤȢȡȬȦȔȘȦȔȘș©ȡȔ
ȣȔȟȧȕș´ǘșȤȞȧȟșȥȔʮȖȤȧȫȜȟȜȡȔȬșȗȢȘȤȧȗȔȗǧȯȤȜȡȢȖȧ
ȡȔȫȔȟȰȡȜȞȧȣȔȤȢȩȢȘȔ ª  
ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǝǢeǦǟǝǢ ǗȢȟȢȘȜȠȜȤ  ȥ ǟȢȡșȤȗȜȡș
ȦșȣșȤ ǶȧȟȰȦȜȡȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǬȧȞȢȦȥȰȞȢȗȢ ȔȖȦȢȡȢȠȡȢȗȢ
ȢȞȤȧȗȧ ǥǩ —  Ȣ ǗȤȔȡȗșȟȓ ǶȧȟȰȦȜȡȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ
ǬȧȞȢȦȥȰȞȢȗȢȔȖȦȢȡȢȠȡȢȗȢȢȞȤȧȗȧǥǩ —ȫȧȞȢȦȣȜȥȰ
ȠșȡȡȜȞ ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ǡȔȗȔȘȔȡȥȰȞȢȠȧ ȣșȘ ǻȡȦǻ ǥǩ 
ǕȖȦȢȤțȕȣȢșțǻȝ©ǣȟșȡǻȫșȞȔȲȦȰȡȔȠșȡșª  ȦȔǻȡ
ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǟȤȜȖș ǤȢȟșª   ȦȔ ǻȡ ǧ țȔȩȢȣȟȲȖȔȖȥȓ
ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȡȜȠȜ ȣǻȥȡȓȠȜ ȦȖȢȤȔȠȜ ȧȞȤ ȟȤȜ ǗȣșȤȬș
ȫȧȞȢȦ ȠȢȖȢȲ ȣșȤșȞȟȔȖ  ȧ Ƞ ǤșȦȤȢȣȔȖȟȢȖȥȰȞȧ
ǟȔȠȫȔȦȥȰȞȢȠȧ©ǜȔȣȢȖǻȦªǭșȖȫșȡȞȔȭȢȧȖǻȝȬȢȖȘȢȖȜȘ
©ǜȔȣȢȖǻȦª >ǕȡȦȢȟ ȣșȤ@ ǤșȤȬȔ ȣȧȕȟ ȣșȤșȞȟȔȘȧ —
ȨȔȞȥȜȠǻȟȰȡșȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȔȖȦȢȗȤȔȨȔȖȚȧȤȡ©ǨȞȤȔȁȡȔª
ǔ 
ǠǻȦ ǪȢȠșȡȞȢ ǖ Ǩ ȡȔȤȢȘǻȖ ȕȤȔȦȡǻȩ ȞȢȟǻ  ǨȞȤȔȁȡȔ 
ǔǪȢȠșȡȞȢǖǦȦȢȠȢȖȡȜȝǭșȖȫșȡȞǻȖ©ǜȔȣȢȖǻȦªǨȞȤȔȁȡȔ
ǢȔȧȞȔǻȞȧȟȰȦȧȤȔǟ

ǖȢȤȜȥǪȢȠșȡȞȢ

ǧǝǥÉǢǣǗǣȟșȞȥǻȝǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ ȠǖǿȚșȪȰȞ
ȦșȣșȤȤȔȝȢȡȡȜȝȪșȡȦȤǧȖșȤȢȕȟǥǩ—
ǟȔȬ Ȝȡ ȦșȣșȤ ȤȔȝȢȡȡȜȝ ȪșȡȦȤ ǧȖșȤ Ȣȕȟ  — ȤȢȥ
ȚȜȖȢȣȜȥșȪȰ ǤȤȢȦȓȗȢȠ — ȡȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ȣșȦșȤȕ
ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ ȖȜȞȟȔȘȔȫ ǣ ǗșȡșȪǻȔȡȢȖ  
țȘȢȕȧȖ țȖȔȡȡȓ ȡșȞȟȔȥȡȢȗȢ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ  ȣȢȫȔȖ
ȖǻȘȖǻȘȧȖȔȦȜ ȞȟȔȥ ǟ ǖȤȲȟȟȢȖȔ ǨȘȢȥȦȢǿȡȜȝ țȖȔȡȡȓ
ȣȤȜțȡȔȫșȡȢȗȢ Ȗ ȔȞȔȘșȠǻȞȜ țȔ ȞȔȤȦȜȡȧ ©ǙǻȖȫȜȡȔ ț
ȦȔȠȕ ȧȤȜȡȢȠª   ǗǻȘ  — ȔȞȔȘ Ǩ —
 — ȣȔȡȥǻȢȡșȤ Ǖǡ Ȗ ǶȦȔȟǻȁ ǢȔȝȕǻȟȰȬȜȩ ȧȥȣǻȩǻȖ
ȘȢȥȓȗ ȧ ȚȔȡȤȔȩ ȣȢȤȦȤșȦȔ ȝ ȣșȝțȔȚȧ ǦșȤșȘ ȦȖȢȤǻȖ —
©ǕȖȦȢȣȢȤȦȤșȦª   ©ǗȜȘ ȡȔ ȤǻȫȪǻ ǧȢȥȡǻ ȣȢȕȟȜțȧ
ȥșȟȔǢǻȞȢȟȰȥȰȞșª  ©ǤȢȤȦȤșȦȩȧȘȢȚȡȜȞȔǶǟǕȝ
ȖȔțȢȖȥȰȞȢȗȢª  ȣȥȜȩǻȫȡȢțȔȩȖȢȤǻȖ.

©ǧǝǧǕǥȱғǗǢǕª — ȟǻȤȢșȣǻȫȡȔ ȣȢȕȧȦȢȖȔ ȣȢșȠȔ ǭșȖ
ȫșȡȞȔ ȡȔȣȜȥȔȡȔ ȣǻȘ ȫȔȥ țȜȠǻȖȟǻ ǕȤȔȟȰȥȰȞȢȁ ȢȣȜȥȢȖȢȁ
șȞȥȣșȘȜȪǻȁ ȡȔ Ȣ ǟȢȥȔȤȔȟǻ ȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢ ȡȔȣȤȜȞǻȡȪ ǻ
ȖșȤșȥ — ȧ ȗȤȧȘ  ǕȖȦȢȗȤȔȨȜ ȨȤȔȗȠșȡȦ ȫȢȤ
ȡȢȖȢȗȢ — Ȗ ǕȟȰȕȢȠǻ — ǶǠ ǩ  ǔ 
ǕȤȞ  țȖ  ȫȜȥȦȢȖȜȝ — ȧ ©ǡȔȟǻȝ ȞȡȜȚȪǻª ǶǠ
ǩǔǦ— ǗȣșȤȬșȡȔȘȤȧȞțȔ©ǡȔȟȢȲ
ȞȡȜȚȞȢȲªȧȖȜȘ©ǟȢȕțȔȤªȥ—
©ǧª ȦșȠȔȦȜȫȡȢ ȡȔȟșȚȜȦȰ ȘȢ ȗȤȧȣȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
ȦȖȢȤǻȖȣȤȢțȖșȘșȡȧȘǻȖȫȜȡȧȣȢȞȤȜȦȞȧǣȘȡȔȞȞȢȡȨȟǻȞȦ
ȖǻȘȬȦȢȖȩȡȧȖȬȜȥȰ ȖǻȘ ȥȢȪ ȞȢȟǻțǻȁ ȕȔȗȔȦȔȕǻȘȡȜȝ
ȡȔȕȧȖȔǿ ȠȢȤȔȟȰȡȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ ǥȢțȣȢȫȔȖȬȜȥȰ
ȥȢȪ ȠȢȦȜȖȢȠ țȡșȖȔȚșȡȡȓ ȕȔȗȔȦȢȲ ǧȜȦȔȤǻȖȡȢȲ
ȕǻȘȡȢȗȢ ȝ ȕșțȤȢȘȡȢȗȢ ȩȢȫȔ ȝ ©ȡȔȝȞȤȔȭȢȗȢ ȩȟȢȣȪȓª
ȕȔȝȥȦȤȲȞȔ ǡȜȞȜȦȜ ȥȲ
ȚșȦ ȤȢțȖȜȖȔǿȦȰȥȓ ȘȔȟ ǻ
ȧ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȣȟȔ
ȡǻ țȔȗȢȥȦȤșȡȢȠȧ ȦȤȔȗș
ȘǻȝȡǻȥȦȲ ȕȔȟȔȘȜ ȩȟȢȣșȪȰ
țȡȜȞ ț ȥșȟȔ Ȕ ǧȜȦȔȤǻȖȡȔ
ȣșȤșȚȜȖȬȜȣșȞȧȫșȞȔȓȦȦȓ
ȧȥȖ ǻȘȢȠȜȟȔ ȭȢ ©ȦȓȚȞȢ
ȣȢȟȲȕȜȟȔ  ǡȜȞȜȦȧ ȕǻȘ
ȡȢȗȢ ȦȢȗȢª ǬșȤșț ȦȤȜ
ȤȢȞȜ ǡȜȞȜȦȔ ȣȢȖșȤȡȧȖȥȓ
ȘȢȥșȟȔȕȔȗȔȦȜȠǻȥȜȟȰȡȜȠ
ȕȢȤȪșȠ ȭȢ ȦșȤȢȤȜțȧȖȔȖ
ȧȥȲ ȗȤȢȠȔȘȧ ȓȞǻȝ ȘȢȖș
ȟȢȥȓ ȝȢȗȢ ȧȦȤȜȠȧȖȔȦȜ ȝ
ȖȜȞ ȢȡȧȖȔȦȜ Ȗȥǻ ȝȢȗȢ țȔ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȜȦȔȤǻȖȡȔ
ȕȔȗ ȔȡȞȜ Ȕ ȥǻȟȰȥȰȞǻ ȘǻȖ
ǦǤȕǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ

©ǧǝǧǕǥȱǗǢǕª

ȫȔȦȔ ©ȔȚ ȣȢȡșȘȧȚȔȟȜ țȔ ȡȜȠ —  ǧȔȞȜȝ ȩȢȤȢȬȜȝ
ȦȔ ȕȔȗȔȦȜȝª ǮȔȥȟȜȖȔ ț ȝȢȗȢ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ǧȜȦȔȤǻȖȡȔ
ȣȤȜȝȠȔȟȔȝȢȗȢȧȥȖȢǿȠȧȥȔȘȢȫȞȧȔȚȘȢȞȜȡșțȔȖȔȗǻȦȡǻȟȔ
ǻ ȡș ȡȔȤȢȘȜȟȔ ȥȜȡȔ ǡȜȞȜȦȔ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȡș ©ȣȢȞȤȜȖ
ȗȤǻȩª Ȕȟș ȝ ȥȦșȚȜȖ țȔ ȡșȲ ©ț ȞȔȟȜȡȜ ȠȢȖ ȗȔȘȜȡȔ 
ǖȔȝȥȦȤȲȞ ȖȜȗȟȓȘȔǿª  ǻ ȡȔȤșȬȦǻ ȣǻȘȥȦșȤǻȗ ȓȞ ȖȢȡȔ Ȗ
ȤȢțȣȔȫǻȡșțȡȔȲȫȜȓȞȧȡȜȞȡȧȦȜȥȢȤȢȠȧǻȡșȠȔȲȫȜȥȜȟ
ȧȦȢȣȜȦȜ ȥȜȡȔ ȞȟȔȘș ȝȢȗȢ ȡȔ ȪȓȠȤȜȡȧ ǻ ȦǻȞȔǿ ȘȢ ȩȔȦȜ
ǕǡȜȞȜȦȔȧȞȜȡȧȖȝȢȗȢȖȞȤȜȡȜȪȲ©ȡșȡȔȫșȭșȡȓȦșª
ȦȔȝȣȢȖǻȘȢȠȜȖȥȢȪȰȞȢȗȢȣșȤșȞȟȔȖȬȜȖȕȜȖȥȦȖȢȘȜȦȜȡȜ
ȡȔ ȠȔȦǻȤ ǴȞ ǻ Ȗ ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȕȔȟȔȘȔȩ ȣȤȢ ȘǻȦȢțȗȧȕȡȜȪȲ
ȗȤȢȠȔȘȔȥȦȤȔȬȡȢȁȁȣȢȞȔȤȔȟȔȡȔȣȢȥȦȤȔȩǻȡȬȜȠ
ǙȢȡȜȡǻǻȥȡȧȲȦȰȤȢțȕǻȚȡȢȥȦǻȧȖȜțȡȔȫșȡȡǻȣȢȩȢȘȚșȡ
ȡȓ ȧȤȜȖȞȔ ȣȤȢ ȦȜȦȔȤǻȖȡȧ țȔȣȜȥȔȡȢȗȢ ȤȧȞȢȲ ȣȢșȦȔ ȧ
ȥȖȢǿȠȧǕȟȰȕȢȠǻ—ǩǟȢȟșȥȥȔ ǟȢȟșȥȥȔǩ
Ǧ —  ȦȔ Ǡ ǖǻȟșȪȰȞȜȝ ǖǻȟșȪȰȞȜȝ Ǡ ǧ 
Ǧ— ȡșȠȔȟȜȥȧȠȡǻȖȧȭȢȪșǭșȖȫșȡȞǻȖțȔȣȜȥ
ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȕȔȟȔȘȜ ȢȕȜȘȖȔ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȜ ȡȔȖȢȘȜȟȜ ȞǻȟȰȞȔ
ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȣȔȤȔȟșȟșȝ ȧȣȢȤȓȘȡȜȞȜ Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ
ȖȠǻȥȦ ȜȟȜ Ȫșȝ ȨȤȔȗȠșȡȦ ȠǻȚ ȨȢȟȰȞȟȢȤ țȔȣȜȥȔȠȜ
ȖȖȔȚȔȲȫȜȭȢ©țȔȣȜȥȪșȝȓȖȟȓǿȥȢȕȢȲȔȕȢȖǻȘȡȢȖȟșȡȜȝ
ȣȢ ȣȔȠ·ȓȦǻ ȖȔȤǻȔȡȦ ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȣǻȥȡǻ ȣȤȢ ȘǻȦȢțȗȧȕȡȜȪȲ
ȔȕȢȦȖȢȤȫȧȁȁȣșȤșȤȢȕȞȧª ǧǔǦ ǤȢȡȓȦȦȓ
©ȦȖȢȤȫȢȁȣșȤșȤȢȕȞȜªȣȤȢȞȟȔȘȔǿȬȟȓȩȘȢȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ
ȪȜȩ ȤȓȘȞǻȖ ȓȞ ȨȤȔȗȠșȡȦȔ ȦșȞȥȦȧ ȣȢșȠȜ ǻ ȟȢȗǻȫȡȢ ȧ
ȣȤȜȠǻȦȪǻȘȢ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȜªȧȪȰȢȠȧȚȖȜȘțȗȔȘȔȡȜȝȦșȞȥȦ
ǻȠșȡȧǿȦȰȥȓ ©ȫȢȤȡȢȖȜȠ ȧȤȜȖȞȢȠ ȦȖȢȤȧª ǧ  Ǧ  
ǣȘȡȔȞ ȧ ȡȔȝȡȢȖǻȬȢȠȧ Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȠȢ
ȥȧȣșȤșȫȡǻȥȦȰȧȠȧȦȢȠǻȪșȝȨȤȔȗȠșȡȦȣȢȘȔǿȦȰȥȓȓȞ
ȖȔȤǻȔȡȦȫȢȤȡȢȖȢȗȢȔȖȦȢȗȤȔȨȔȣȤȜȫȢȠȧȕșțțȔțȡȔȫșȡȡȓ
ȦȢȗȢ ȭȢ Ȗ ȔȟȰȕ ȖǻȘȥȧȦȡǻȝ ȢȥȡȢȖȡȜȝ ȦșȞȥȦ ȦȖȢȤȧ 
  ȧ ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡǻȝ ȫȔȥȦȜȡǻ ȣȤȜȠǻȦȢȞ — ȦȔȞ ȥȔȠȢ
   ȧ ȤșȔȟȰȡȢȠȧ ȞȢȠșȡȦȔȤǻ ȘȢ ȤȤ — ©ǧȔ
ȞȤȜȡȜȪȲȖȜȟȜȖȔȟȜǧȔȘȜȦȓȦșǿȬȧȞȔȟȜªțȔțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ
©ǤȢȘǻȕȡȜȝȠȢȦȜȖǻȡȔȖǻȦȰȢȕȤȔțȡȧȥȩȢȚǻȥȦȰțȧȥȦȤǻȫȔǿȠȢ
Ȗ ȡȔȤȢȘȡǻȝ ȣǻȥȡǻ ´ǤȢȖǻȝ ȖǻȦȤș ȣȢȡȔȘ ȓȤȢȠ«µ ȓȞȧ
ǭșȖȫșȡȞȢ țȔȨǻȞȥȧȖȔȖ ȧ ȥȖȢǿȠȧ ȔȟȰȕȢȠǻ —
 ȤȤª ǧȔȠ ȥȔȠȢ  ǣȘȡȔȞ ȥșȤșȘ țȔȣȜȥǻȖ ȡȔȤȢȘȡȢȁ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȧ Ƞȧ ȦȢȠǻ ȪȰȢȗȢ Ț ȖȜȘ ȦșȞȥȦ ǻț ȔȟȰȕ
ȖǻȘȥȧȦȡǻȝ ǶȠȢȖǻȤȡȢ ȦȧȦ ȠȔǿȠȢ ȣșȖȡȧ ȡșȧțȗȢȘȚșȡǻȥȦȰ
ȖȧȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡǻ
ǙǻȓȖȣȢșȠǻȕȧȘȧǿȦȰȥȓȢȦȚșȡȔȖȞȢȟȢȘȖȢȩȗșȤȢȁȖ—
ǧȜȦȔȤǻȖȡȜǻǡȜȞȜȦȜȣȤȜȫȢȠȧțȤȢțȖȜȦȞȢȠȘǻȁȩȔȤȔȞȦșȤ
ȁȩȡǻȩ ȖțȔǿȠȜȡ țȠǻȡȲǿȦȰȥȓ ȡȔ ȣȤȢȦȜȟșȚȡȜȝ ȥȣșȤȬȧ
ȕȔȗȔȦȔȘǻȖȫȜȡȔțȕȜȦȞȧǿȦȰȥȓȡȔȘȕǻȘȡȜȠȕșțȕȔȦȫșȡȞȢȠ©ȧ
ȥǻȤǻȝȥȖȜȦǻª ȘșȦȔȟȰȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȧǭșȖȫșȡȞȔȣȢțȜȦȜȖȡȔ
ȡșȲ ȠșȦȢȡǻȠǻȫȡȢ ȣȢțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȢȕȤȔț ȥȜȤȢȦȜ  ǻ ȫȜȦȔȫ
ȤȔțȢȠțȔȖȦȢȤȢȠȣȜȩȔȦȧȘǻȖȫȜȡȧȢȥȧȘȚȧǿȥȣǻȖȫȧȖȔȲȫȜ
țȔȞȢȩȔȡȢȠȧȣȔȤȧȕȞȢȖǻȓȞȜȝȡșȣȢȬȞȢȘȧȖȔȖȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ
ȬșȟȓȗȔȭȢȕțȔȣȟȔȦȜȦȜȠȧțȜȞȔȠǻțȔȣȤȢȥȜȦȜǧȜȦȔȤǻȖȡȧ
ȡȔ ȦȔȡșȪȰ ǙȔȟǻ ȥȜȦȧȔȪǻȓ ȥȧȦȦǿȖȢ țȠǻȡȲǿȦȰȥȓ ǻ ȫȜȦȔȫ
ȤȔțȢȠ ț ȔȖȦȢȤȢȠ ȣȢȫȜȡȔȲȦȰ ȥȣǻȖȫȧȖȔȦȜ ȤȢțȞȔȓȡǻȝ ǻ
țȔȞȢȩȔȡǻȝȧțȡȜȞȟȢȗȢǡȜȞȜȦȧǧȜȦȔȤǻȖȡǻȔȭșȣǻțȡǻȬș
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țȢȖȥǻȠ ȡșȖȣǻțȡȔȖȔ
ȡȜȝ ȖȚș ȕȔȗȔȦȜȝ ǡȜ
ȞȜȦȔ ȥȦȤȔȬȡȢ ȠȥȦȜ
ȦȰȥȓ ȪǻȟȞȢȠ țȔȟșȚ
ȡǻȝ ȖǻȘ ȡȰȢȗȢ ȘǻȖȫȜȡǻ
ȢȘȡȢțȡȔȫȡȢ ȘșȠȢȡ
ȥȦȤȧȲȫȜ ȖȟȔȥȡș ȠȢ
ȤȔȟȰȡșȞȔȟǻȪȦȖȢǧȔȫȜ
ȠȔȖ ȤȔȪǻȲ ǳ ǶȖȔȞǻȡ
Ȟ Ȣ ȟ Ȝ  Ȧ Ȗ ș Ȥ Ș Ȝ Ȗ   ȭ Ȣ
©´ǧȜȦ ȔȤǻȖȡȔµ — ȫȜ
ȡș ǿȘȜȡȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȣȢȕȧȦȢȖȔ
ȣȢșȠȔ Ȗ ȓȞǻȝ ȖțȔȗȔȟǻ
ȡșȠȔǿ ȣȢțȜȦȜȖȡȜȩ ȗș
ȤȢȁȖ ǣȕȜȘȖȔ ȣșȤȥ Ȣ
ȡȔȚǻ ȦȖȢȤȧ ȖȜȡȡǻ ȝ
ǣǙȔȡȫșȡȞȢ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª
ȢȕȜȘȖȔȣȢȞȔȤȔȡǻª ǶȖȔ
ǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓȘȢȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȁ
ȣȢșȠȜǧǭșȖȫșȡȞȔǤȔȣǻȤ
ȞǻȡǳǦ "ǣȘȡȔȞ
ȢȨȢȤȦ
ȖȜȘȔǿȦȰȥȓȭȢȥȜȦȧȔȪǻȓ
ȗșȤȢȁȖ ǻ ȞȔȤȔ — ȡșȥȣǻȖȠǻȤȡǻ ȡșȧțȔȞȢȡșȡș ȞȢȩȔȡȡȓ
țȗȧȕȜȟȢ ȘǻȖȫȜȡȧ ȞȢȦȤȔ ȘȢȖǻȤȜȟȔȥȓ ǡȜȞȜȦǻ Ȕȟș ȡǻȓȞ
ȡș țȔȬȞȢȘȜȟȢ țȟȢȫȜȡȡȢȠȧ ȣȔȤȧȕȞȢȖǻ ȣȢȥȔȦȔȡȜȡȥȰȞȜ
ȥȔȠȢȟȲȕȡȢȠȧȝȠȥȦȜȖȢȠȧǗȥșȥșȟȢȕșțȥȜȟșȣșȤșȘȡȜȠ
©ǴȞȦǻȝȕȢȟȓȫȪǻȓȞȦǻȝȩȜȤǻǘȤȢȠȔȘȢȲȗȢȘȜȟȜǧȢȠȧ
ȕȢȤȪșȖǻ«ª  ǗǻȘȦȔȞ ȭȢȕ ȝȢȗȢ ȣȢȞȔȤȔȦȜ țȡȔȘȢȕȜȟȢȥȓ
ǖȢȚș ȖȦȤȧȫȔȡȡȓ — ȥȣȢȞȧȥȡȜȞ ȡȔȞȟșȣȡȜȞ ǻ ȘȖǻȫǻ
ȖȕȜȖȪȓ țȔțȡȔȖ ȞȔȤȜ ǟȔȁȡȔ ǡȜȞȜȦȧ ȣȢȞȔȤȔȡȢ ©ȡș
ȥȠșȤȦǻȲ — Ȗǻȡ ȕȧȘș ȚȜȦȰ  Ƕ ȥȔȦȔȡȢȲȫȢȟȢȖǻȞȢȠ 
Ǘǻȡ ȕȧȘș ȣȢ ȥȖǻȦȧ ȩȢȘȜȦȰ  Ƕ ȖȔȥ ȘǻȖȫȔȦȢȫȞȔ ȘȧȤȜȦȰ 
ǗȢȖǻȞȜªȦȢȕȦȢȖǻȫȡȢȫȜȡȜȦȜȡȢȖǻȝȡȢȖǻțȟȢȫȜȡȜǧȔȞȜȠ
ȫȜȡȢȠ ȣȢșȦ ȥȦȖȢȤȜȖ țȢȖȥǻȠ ȡș ȢȘȡȔȞȢȖǻ ȩȔȤȔȞȦșȤȜ
ǧȜȦȔȤǻȖȡȔȢȥȦȧȣȜȟȔȥȓțȖșȤȩȡȰȢȖǻȘȣȢȖǻȖȬȜțȔȞȢȩȔȡȢȠȧ
ǡȜȞȜȦǻ ȡȔ țȔȣȤȢȬșȡȡȓ ȘȢ ȦȔȡȪȲ Ȕȟș ȣȢȖșȤȡȧȟȔȥȓ ț
ȘȢȥȖǻȦȢȞ ȧȚș ț ȗǻȤȞȜȠ ȚȔȟșȠ țȔ ǡȜȞȜȦȢȲ — ȢȦȚș
ȞȔȓȦȦȓȠ ǻ țȔȞȢȩȔȡǻȥȦȲ ȥȣȢȞȧȦȧȖȔȟȔ ȥȖǻȝ ȗȤǻȩ ȗȢȤȘȜȡǻ
ǪȔȤȔȞȦșȤ Țș ǡȜȞȜȦȜ țȠǻȡȜȖȥȓ ȡȔ ȗǻȤȬș ȡȔȖȫȜȖȬȜȥȰ
ȥȜȟȢȠǻȪȰ ȖȜȠȔȗȔȦȜ ȧ ȟȲȘșȝ ȗȤȢȬǻ ȝ ȣȢȚȜȖȧ Ȗǻȡ
ȖǻȘȫȧȖ ȥșȕș ȖȥșȖȟȔȘȡȜȠ ǻ țȡșȖȔȚȜȖȬȜ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȧ
șȦȜȞȧȖȦȤȔȦȜȖȬȜȥȢȖǻȥȦȰǻȥȣǻȖȫȧȦȦȓȘȢȟȲȘșȝȣșȤș
ȦȖȢȤȜȖȥȓȡȔȪȜȡǻȫȡȢȗȢțȟȢȫȜȡȪȓȧȢȥȢȕȟșȡȡȓșȗȢȁțȠȧǻ
ȥȔȦȔȡȜȡȥȰȞȢȁȕșțȘȧȬȡȢȥȦǻ
ǡǻȨȢȟȢȗ ȠȢȦȜȖ ȞȔȤȜ ȕșțȥȠșȤȦȓȠ ȩȢȫȔ țȔȗȔȟȢȠ
ȕșțȥȠșȤȦȓ—ȘȔȖȡȓȟȲȘȥȰȞȔȠȤǻȓ ȖǻȘȢȠȜȝǻțǖǻȕȟǻȁ—
ȦȔȞȢȲǿȞȔȤȔțȔȕȤȔȦȢȖȕȜȖȥȦȖȢǫșȦșȠȔȘȢȕȤșȖǻȘȢȠȜȩ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȩȧȘȢȚȡȜȞȧ ȣȢȟȢȦșȡ ǧȜȪǻȔȡȔ ǥȧȕșȡȥȔ
ǥșȠȕȤȔȡȘȦȔȦȔǻȡǟȔȁȡȔȟșȣșȤșȢȥȠȜȥȟșȡȜȝȓȞȕȧȡȦȔȤ
ȣȤȢȦȜ ǖȢȗȔ ȥȦȔǿ ȗșȤȢǿȠ ȨǻȟȢȥȢȨȥȰȞȢȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȁ
ȣȢșȠȜȖȘȤȔȠȔȦȜȫȡǻȝȨȢȤȠǻǙȚǵǖȔȝȤȢȡȔ©ǟȔȁȡªǶȡ
ȟǻȦȥȣȔȘȞȢǿȠȪȓȠȢȦȜȖȧȞȔȤȜȕșțȥȠșȤȦȓȠ—ǕȗȔȥȨșȤȔ
ȣȢȞȔȤȔȡȢțȔȦșȭȢȖǻȡȡșȘȢțȖȢȟȜȖȣșȤșȣȢȫȜȦȜǶȥȧȥȢȖǻ
ȞȢȦȤȜȝ ȡǻȥ ȩȤșȥȦȔ — Ȕȟș ȣȢȞȔȤȔȡȜȝ ȕșțȥȠșȤȦȓȠ ț
ȡȔȘǻǿȲȡȔȣȤȜȬșȥȦȓǪȤȜȥȦȔǻȣȤȢȭșȡȡȓȖǪȤȜȥȦȢȖȢȠȧ
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ȦȜȥȓȫȢȟǻȦȡȰȢȠȧ ȪȔȤȥȦȖǻ ǫșȝ ȢȕȤȔț ȣȢȣȧȟȓȤȡȜȝ țȔ
ȤȢȠȔȡȦȜțȠȧ ȦșȚ ȣșȖȡș ȕȧȖ ȖǻȘȢȠ Ȝȝ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ǞǗ ǵșȦș ©ǗǻȫȡȜȝ ȚȜȘª  ǚ ǦȲ ©ǕȗȔȥȨșȤª
—ȦȔǻȡ ǣȥȢȕȟȜȖȢȝȠȢȖǻȤȡȜȠǿȢțȡȔȝȢȠȟșȡȡȓ
ȣȢșȦȔ ț ȡșțȔȞǻȡȫșȡȢȲ
ȣȢșȠȢȲǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
ȕȟȔȗȢȘǻȝȡȜȞȔ Ǘ Ǜȧ
ȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ©ǕȗȔȥȨșȤ
ȖǻȫȡȜȝȚȜȘª
ǣȘȡȔȞ ȫȜ ȦǻȟȰȞȜ
ȕǻȕȟǻȝȡȜȝ ȥȲȚșȦ ǟȔȁ
ȡȢȖȢȁȞȔȤȜǿȘȚșȤșȟȢȠ
ȨǻȡȔȟȧ ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȜª"
ǕȘȚș ȓȞȭȢ ǟȔȁȡȔ ț
ǦǟȔȤȔȨȨȔǟȢȤȕȧȦ
ǖȢȚȜȠ ȦȔȖȤȢȠ ȡȔ Ȣȕ
ǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓȘȢȣȢșȠȜ
ȟȜȫȫǻ ȠȔȖ ȥȔȩȔȦȜȥȓ
ǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª
ǤȔȣǻȤȞȢȟȰȢȤȢȖȔȟǻȡȢȗȤȔȖȲȤȔ ȧȥȓȞ Ȝȝ ǻ ȢȦȚș Ȗǻȡ

ȡǻȓȞ ȡș ȣȤȜȫșȦȡȜȝ ȘȢ
ȠȢȦȜȖȧțȖȔȕȡȜȪȦȖȔȥȣȢȞȧȥȡȜȪȦȖȔȞȢȦȤȜȝǿȣȤȢȖǻȘȡȜȠ
ȖȢȕȤȔțǻǡȜȞȜȦȜȕȢȤȪȓȝȧȕȜȖȪǻȦȢȖȣȢșȠǻǭșȖȫșȡȞȔ
ȠȔǿȠȢȣȤȓȠȧȖȞȔțǻȖȞȧȡȔȕǻȕȟǻȝȡȜȝȢȕȤȔțȖȥșȥȖǻȦȡȰȢȗȢ
ȥȣȢȞȧȥȡȜȞȔȝțȗȧȕȡȜȞȔȟȲȘȥȰȞȜȩȘȧȬȞȢȦȤȜȝȧȣȢȥȦȔȦǻ
ǜȠǻȓ ȥȣȢȞȧȥȜȖ ȭș ȣȤȔȤȢȘȜȦșȟȰȞȧ ǾȖȧ ǞȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ
ǦȔȦȔȡȧ ǣȦȚș ǖǻȕȟǻȓ Ǖȟș ȡș ȦǻȟȰȞȜ ǡȔȕȧȦȰ ȖȔȤȦȢ
ȖțȓȦȜ ȘȢ ȧȖȔȗȜ ȝ ȟǻȦ ȦȤȔȘȜȪǻȲ ǩ ǟȢȟșȥȥȔ ȡȔȗȔȘȔȖ
ȣȤȢǼșȦșȖȥȰȞȜȝȢȕȤȔțǡșȨǻȥȦȢȨșȟȓț©ǩȔȧȥȦȔª©ǣȦȔȞ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȧȦȖȢȤȲǿ ȡșȡȔȖȜȥȡȜȝ Ȕȟș ȡșȖȠȜȤȧȭȜȝ ȦȜȣ
țȖȢȘȡȜȞȔ ȭȢ ȓȞ ȣȢȥȦȢȓȟȜȝ ȠȢȥȞȔȟȰ ȫȜ ȡșȟȲȘȥȰȞȜȝ
ȣȔȡ ȫȜ ȥǻȟȰȥȰȞȜȝ ȣȔȤȧȕȢȞȗȧȟȰȖǻȥȔ ©´«ȕȧȘș ȚȜȦȰ 
ǶȥȔȦȔȡȢȲȫȢȟȢȖǻȞȢȠǗǻȡȕȧȘșȣȢȥȖǻȦȧȩȢȘȜȦȰǶȖȔȥ
ȘǻȖȫȔȦȢȫȞȔ ȘȧȤȜȦȰ  ǗȢȖǻȞȜµª ǟȢȟșȥȥȔ ǩ Ǧ  
Ǖ Ǡ ǖǻȟșȪȰȞȜȝ ȖȖȔȚȔȖ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ țȠȔȟȲȖȔȖ ȡș
ȠșȨǻȥȦȢȨșȟǻȖȥȰȞȜȝ ȦȜȣ țȖǻȘȡȜȞȔ Ȕ țȕǻȤȡȜȝ ȦȜȣ ȘȔ
ȟșȞȢ ȗǻȤȬȢȗȢ țȟȢȫȜȡȪȓ ©țȔȖșȤȬșȡȡȓȠ ȓȞȢȗȢ ǿ ȢȕȤȔț
ǙȢȡ ǪȧȔȡȔ Ȗ ȡȔȝȗǻȤȬȢȠȧ ȥșȡȥǻ ȪȰȢȗȢ ȥȟȢȖȔª ǖǻȟș
ȪȰȞȜȝ Ǡ Ǧ   ǡȢȚȡȔ ȘȧȠȔȦȜ ȭȢ Ȫǻ ȥȧȘȚșȡȡȓ ȡș
ȖțȔǿȠȢȖȜȞȟȲȫȡǻȔȞȢȠȣȟșȠșȡȦȔȤȡǻ
ǦȲȚșȦȡȧ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȲ ȣȢșȠȜ ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢ ȡȔ ȦȤȰȢȩ
ȤȢțȗȢȤȡȧȦȜȩ șȣǻțȢȘȔȩ ǤșȤȬǻ ȘȖȔ șȣǻțȢȘȜ ȗȧȟȓȡȢȞ Ȗ
©ȢȤȔȡȘǻªțȣȤȢȠǻȚȞȢȠȧȦȤȜȤȢȞȜȣȢǿȘȡȔȡȢȥȲȚșȦȡȢȲ
ȤȜȠȢȲ — ȣȢșȦ ȣǻȘȞȤșȥȟȲǿ ȁȩȡȲ ǻȘșȡȦȜȫȡǻȥȦȰ Ȗȥș
ȖǻȘȕȧȖȔȟȢȥȓ ©ȦȔȞ ȥȔȠȢª  ȦȤșȦǻȝ șȣǻțȢȘ — ȥȪșȡȔ ȞȢȟȢ
ȞȤȜȡȜȪǻǕȤȩǻȦșȞȦȢȡǻȞȔȣȢșȠȜȓȞșȥȦșȦȜȫȡȢȗȢȢȕ·ǿȞȦȔ
ǼȤȧȡȦȧǿȦȰȥȓȡȔȣȤȢȠȢȖȜȥȦȢȠȧȫșȤȗȧȖȔȡȡǻȣȢȖȦȢȤǻȖȘȖȢȩ
ȔȡȔȟȢȗǻȫȡȜȩȥȪșȡȖȢȤȔȡȘǻȘșțȧȥȦȤǻȫȔȲȦȰȥȓȗșȤȢȁ—ț
ȞȢȡȦȤȔȥȦȢȠ ȣȢȣșȤșȘȡȰȢȁ ȦȔ ȡȔȥȦȧȣȡȜȩ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞ
ȪȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ ȦȔ țȤșȬȦȢȲ — ț ȞȢȡȦȤȔȥȦȢȠ ǻ ȡȔȥȟǻȘȞǻȖ
ȪȜȩțȧȥȦȤǻȫșȝǥȢțȣȢȖǻȘȡȔȞȢȠȣȢțȜȪǻȓȠȔǿȦȔȞȜȝȖȜȗȟȓȘ
ȖȥȦȧȣ ȣȤȢȟȢȗ  ȖǻȘ țȔȗȔȟȰȡȢȗȢ ȗșȦșȤȢȘǻǿȗșȦȜȫȡȢȗȢ 
ȟǻȤȢșȣǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ Ȗ ȤșȦȤȢȥȣșȞȦȜȖȡǻȝ ȫȔȥȢȖǻȝ
ȣȢțȜȪǻȁțǻȖȞȔțǻȖȞȢȲȡȔȫȔȥȘǻȁ ©țȔȗșȦȰȠȔȡȭȜȡȜȥȖȓȦȢȁª
ȤȤ —  ȣșȤȬȔ ȥȪșȡȔ Ȗ ȢȤȔȡȘǻ Ȗ ȦșȣșȤǻȬȡȰȢȠȧ ǻȥ
ȦȢȤ ȫȔȥǻ ȖǻȘ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔȥȖǻȘȞȔ șȞȥȦȤȔȘǻǿȗșȦȜȫȡȢȗȢ

ȡȔȤȔȦȢȤȔ  ȤȤ— ǻȞȢȠșȡȦȔȤȖǻȭȧȖȔȡȡȓǧȜȦȔȤǻȖȡǻ
ȤșȦȤȢȥȣșȞȦȜȖȡȢȗȢȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ ©ǖȧȘșȦȢȕǻȦȜȦȔȤǻȖȡȢ
ǜȔȣȟȔȫșȬ ȡșȕȢȗȢ  ǜȔ Ȧǻ ȥȠǻȩȜª — ȤȤ — 
ȣȢȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔȣȤȢȘȢȟȲǡȜȞȜȦȜȣșȤșȚȜ
ȖȔȡȡȓ țȔȞȢȩȔȡȢȁ ǧȜȦȔȤǻȖȡȜ ǻ țȖșȤȡșȡȔ ȘȢ ȗșȤȢȁȡǻ ȤȢț
ȣȢȖǻȘȰ ȤȤ —  țǻ ȖȠȢȡȦȢȖȔȡȜȠȜ Ȗ ȪȲ ȤȢțȣȢȖǻȘȰ
ȟǻȤȜȫȡȢȲ ȠșȘȜȦȔȪǻǿȲ ©ȖȟȔȥȡș ȔȖȦȢȤȔª ȣȤȢ ȥȜȟȧ
ȣȤȜȥȦȤȔȥȦǻ ȤȤ —  ǻ țȖșȤȡșȡȡȓȠțȔȥȦșȤșȚșȡȡȓȠ
ȘǻȖȫȔȦȔȠȥȟȧȩȔȫȞȔȠ ȤȤ —  ȘȤȧȗȔ ȥȪșȡȔ Ȗ
ȢȤȔȡȘǻ ȖǻȘ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔȥȖǻȘȞȔ ȤȤ —  ȥȦȜȥȟȔ
ȢȕȧȤșȡȔ ȤȢțȣȢȖǻȘȰ ȟǻȤȢșȣǻȫȡȢȗȢ ȡȔȤȔȦȢȤȔ Ȗ ȦȤșȦǻȝ
ȢȥȢȕǻ ȣȤȢ ȣȢȖșȘǻȡȞȧ ǡȜȞȜȦȜ Ȗ ȥșȟǻ ȤȤ — 
țȖșȤȡșȡȜȝ ȘȢ ȗșȤȢȁȡǻ
ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȘȢȞǻȤȟȜȖȜȝ
ȞȢȠșȡȦȔȤȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ
ȥȖǻȘȞȔ ȤȤ —
  ȥȦȜȥȟȔ ǻȥȦȢȤ ǻȓ
ǧȜȦȔȤǻȖȡȜ ȖǻȘ țȔȗȔȟȰ
ȡȢȗȢȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔțȗȤȔ
ȘȔȪǻȝȡȜȠ ȣșȤșȟǻȞȢȠ
ȠǻȥȓȪǻȖ ȭȢ ȠȜȡȔȲȦȰ
ȣ Ȣ Ȗ Ȧ Ȣ Ȥ  ȣ Ȥ Ȝ ȥ ȧ Ș Ȟ Ȕ
©ȠȜȡ Ȕª ȣșȤșȘȔǿ țȤȢ
ȥȦȔȡȡȓ ȦȤȜȖȢȚȡȜȩ ȣș
ȤșȘȫȧȦȦǻȖ ȗșȤȢȁȡǻ —
ȤȤ —  ȢȣȜȥ
ȞȤȜȡȜȪǻ ȧ ȥȔȘȢȫȞȧ ȘȢ
ȓȞȢȁ ȖȢȡȔ ȩȢȘȜȦȰ ȣȢ
ȚȧȤȜȦȜȥȰ ȤȤ —
  ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȝȡȜȝ
șȣǻțȢȘ ȞȢȟȢ ȞȤȜȡȜȪǻ ǗǠȢȣȔȦȔǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓȘȢȣȢșȠȜ
ǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª
ȤȤ —  ȥȦȜ
ǤȔȣǻȤȟǻȡȢȗȤȔȖȲȤȔȦǻ
ȥȟȔȤȢțȣȢȖǻȘȰȣȤȢȞȔȤȧ
ǧȜȦȔȤǻȖȡǻ ț ȘȜȘȔȞȦȜȫȡȢȲ ȡȔȥȦȔȡȢȖȢȲ ț Ȧ ț ȗȤȢȠȔȘȜ
ȤȤ — ; șȣǻȟȢȗ ȖǻȘ țȔȗȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔ ȧ
ȨȢȤȠǻțȖșȤȡȧȦȢȗȢȘȢȫȜȦȔȫȢȞȣȢȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ ȤȤ—
 ǤȢȘǻȟȦșȞȥȦȧȡȔȧȥǻȪǻȨȤȔȗȠșȡȦȜȠȔȤȞȢȖȔȡȢȫȜ
ȦȢ ȗȤȔȨǻȫȡȢ — ǻȡȦșȤȖȔȟȢȠ ȫȜ ȦȢ ȣșȤșȩȢȘȢȠ ȡȔ ǻȡ
ȖǻȤȬȢȖȜȝȤȢțȠǻȤȫȜȤȓȘȞȢȠȞȤȔȣȢȞȫȜȣȢȘǻȟȢȠȤȓȘȞȔ
ȡȔ ȘȖȔ ȤȓȘȞȜ ǻȡȦșȤȖȔȟȢȠ ȣȢșȦ ȖǻȘȘǻȟȜȖ ȦȔȞȢȚ ȣǻȥȡȲ
ǡȜȞȜȦȜȖǻȘȝȢȗȢȡȔȥȦȧȣȡȢȁȣȤȓȠȢȁȠȢȖȜ ȤȤ— 
ǤȢțȜȪǻȲ©ȔȖȦȢȤȔªȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔȖȜȤȔȚșȡȢǻȟǻȤȜȫȡȢȲ
ȠȔȡșȤȢȲ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȤȜȦȢȤȜȫȡȜȠȜ țȔȣȜȦȔȡȡȓȠȜ ȖȜ
ȗȧȞȔȠȜ șȞȥȣȤșȥȜȖȡȜȠȜ ȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓȠȜ ȝ șȣǻȦșȦȔȠȜ
țȖșȤȦȔȡȡȓȠȜ ȘȢ ȗșȤȢȁȡǻ ǻ țȖșȤȡșȡȢȲ ȤȢțȣȢȖǻȘȘȲ
ȗȤȔȘ ȔȪǻȝȡȜȠȜ ȣȢȖȦȢȤȔȠȜ  ǻ ȟǻȤȜȫȡȜȠȜ ȘȜȗȤșȥǻȓȠȜ
ȞȢȠșȡȦȔȤșȠȤȢțȣȢȖǻȘȔȫȔȤȢțȘȧȠȔȠȜȟǻȤȜȫȡȢȗȢ©ȖȟȔȥ
ȡș ȔȖȦȢȤȔª ț ȣȤȜȖȢȘȧ țȢȕȤȔȚșȡȢȗȢ  ǦșȠȔȡȦȜȫȡȢ
ȡȔȖȔȡȦȔȚșȡȜȠȜǿȝȨȢȟȰȞȟȢȤȥȜȠȖȢȟȜȞȔȟȜȡȜțȔȤȢȥȟȢȁ
ȥȦșȚȞȜȡȔȠȢȗȜȟȧțȔȥȢȩȟȢȁȕȜȟȜȡȜ
ǴȞ ǻ ȖȥǻȠ ȖșȟȜȞȜȠ ȣȢșȦȜȫȡȜȠ ȨȢȤȠȔȠ ȣșȤǻȢȘȧ
țȔȥȟȔȡȡȓȣȢșȠǻȖȟȔȥȦȜȖȔȣȢȟǻȠșȦȤǻȓȡȔȣȜȥȔȡȜȝȫȢȦȜ
ȤȜȥȦȢȣȡȜȠȓȠȕȢȠȤȓȘȞȢȖȜȝȖȥȦȧȣȢȕȠșȚșȡȢȞǻȟȰȪșȠ

©ǧǝǧǕǥǶǗǢǕǢǚǡǝǥǶǗǢǕª

ȣȢȖȦȢȤȧ ȤȓȘȞȔ ț ȤȜȠȧȖȔȡȡȓȠ Ȕ%%%Ȕ&&Ȕ ǤȢȫ ȢȣȜȥ
ȣșȤȬȢȁȦȔȘȤȧȗȢȁȥȪșȡȖȢȤȔȡȘǻȡȔȣȜȥȔȡȢȫșȤȗȧȖȔȡȡȓȠ
ȡșȠșȦȤȜȫȡȢȗȢȖǻȤȬȔțȫȢȦȜȤȜȥȦȢȣȡȜȠȓȠȕȢȠ ȤȤ—
102—  Ǘ ȢȥȦȔȡȡǻȝ șȣǻțȢȘ ȧȠȢȡȦȢȖȔȡȢ ȤȓȘȞȜ ȡȔ
ȤȢȘȡȢȁȥȢȤȢȠǻȪȰȞȢȁȣǻȥȡǻ ȘȜȖțȔȣȜȥȖȔȟȰȕǭșȖȫșȡȞȔ
— Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ǧ  Ǧ   ǙȔȟǻ ț
Ȥ  ȨȤȔȗȠșȡȦȜ ȓȠȕȔ ȫșȤȗȧȲȦȰȥȓ țǻ ȨȤȔȗȠșȡȦȔȠȜ
ȥȞȟȔȘȢȖȜȞȔ ǣȥȦȔȡȡǻȝ ȘȧȚș ȖȜȤȔțȡȢ ȣșȤșȘȔǿ ȤȜȦȠ
ȠȧțȜȞȜ ȘȢ ȦȔȡȪȲ ȭȢ ȝȢȗȢ ǧȜȦȔȤǻȖȡȔ ȖǻȘȠȢȖȜȟȔȥȓ
ȦȔȡȪȲȖȔȦȜțǡȜȞȜȦȢȲ ȤȤ— 
ǙȤȔȠȔȦȜȫȡȢȡȔȣȤȧȚșȡȔȘǻȓțȦȤȔȗǻȫȡȢȲȤȢțȖ·ȓțȞȢȲ
ȓȥȞȤȔȖȢȖȜȤȔȚșȡȔȟǻȤȜȫȡǻȥȦȰșȟșȠșȡȦȠǻȥȦȜȞȜȡȔȘȔȲȦȰ
ȣȢșȠǻ ȕȔȟȔȘȡȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ ȣȤȜȫȢȠȧ ǻ ȣȢȖȫȔȟȰȡȜȝ
ȩȔȤȔȞȦșȤ ȥȔȠȢȁ ȖȜȞȟȔȘșȡȢȁ ȦȧȦ ǻȥȦȢȤǻȁ ǻ ȘȜȘȔȞȦȜȫȡǻ
țȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ ȘǻȖȫȔȦȥȟȧȩȔȫȢȞ ǻț ȣșȤșȥȦȢȤȢȗȢȲ ȠȔȲȦȰ
ȥșȠȔȡȦȜȞȧȣȤȜȦȫǻ©ǮȢȘȢȖȜȥȢȞȢȗȢȠȜȥȦșȪȦȖȔțȓȞȜȠ
ȣȢșȦ ȣȤȢȖȢȘȜȦȰ ȥȖǻȝ ȣȢȠȜȥșȟ — ȧ ȡȔȘțȖȜȫȔȝȡȢ ȥȞȢȡ
ȘșȡȥȢȖȔȡǻȝ ȨȢȤȠǻ — ´ǧȜȦȔȤǻȖȡȔʮ ȣȢȕǻȫ ´ǟȔȦșȤȜȡȜʮ
ȡȔȟșȚȜȦȰȘȢȡȔȝȞȤȔȭȜȩȡȔȝȥȜȟȰȡǻȬȜȩȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔ
țȦȢȗȢȪȜȞȟȧª ǟȢȟșȥȥȔǩǦ 
ǠǻȦǟȢȟșȥȥȔǩǦȦȧȘǻȁȡȔȘȣȢșȦȜȫȡȢȲȦȖȢȤȫǻȥȦȲǭșȖȫșȡȞȔ
ǟȢȟșȥȥȔǩǩȢȟȰȞȟȢȤȜȥȦȜȫȡǻȣȤȔȪǻǟǖǻȟșȪȰȞȜȝǠǧȜ
ȦȔȤǻȖȡȔ ȥȦȔȦȦȓ   ©ǟȢȕțȔȤª Ǩ  Ȧ ǧ  ǶȖȔȞǻȡ ǳ ǣ ǤȢșțǻȓ
ǭșȖȫșȡȞȔȣșȤǻȢȘȧțȔȥȟȔȡȡȓǟ

ǗȔȟșȤǻȓǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ

©ǧǝǧǕǥÌǗǢǕǢǚǡǝǥÌǗǢǕª — ȣȢȖǻȥȦȧȖȔȟȰȡȜȝ
ȬȞǻȪ șȥȞǻț  ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȣȜȥȔȡȜȝ  ȚȢȖȦ  Ȗ
ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ǬȜȥȦȢȖȜȝ ȔȖȦȢȗȤȔȨ ȧȠǻȭșȡȢ Ȗ ©ǖǻȟȰȬǻȝ
ȞȡȜȚȪǻª ǶǠ ǩ  ǔ  Ǧ   ǤșȤȬȢȘȤȧȞ — ȧ
ȚȧȤȡ©ǣȥȡȢȖȔª 
ǔ  Ǧ   ǢȔȟșȚȜȦȰ
ȘȢ ȗȤȧȣ Ȝ ȟǻȤȜȫȡȜȩ ǻ
ȟǻȤȢșȣǻȫȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ
ȣȤȢ ȣȢȞȤȜȦȞȧ ȭȢ ȖȜ
ȡȜȞȔȟȜ ȡȔ ȤǻțȡȜȩ șȦȔ
ȣȔȩ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȠȜȦȪȓ
©ǟȔȦ șȤȜȡȔª ©Ǧȟș
ȣȔȓª ©Ǣș ȥȣȔȟȢȥȓ
Ȕ ȡǻȫ ȓȞ ȠȢȤșª ©Ǩ
ȡȔȬ ǻȠ ȤȔȁ ȡȔ țșȠȟǻª
©ǡȜ ȖȞȧȣȢȫȪǻ ȞȢȟȜȥȰ
ȤȢȥȟȜªȦȔǻȡ ǡȢȚȡȔ
ȦȔȞȢȚȖșȥȦȜȠȢȖȧȣȤȢ
ȖȞȟȲȫșȡǻȥȦȰ ȖǻȤȬȔ
ȘȢ ȤȓȘȧ ȥȦȜȟǻțȔȪǻȝ
ǧǭșȖȫșȡȞȢ
ȘȔȦ ȢȖȔȡȜȩ ȣșȤǻȢȘȢȠ
©ǧȜȦȔȤLȖȡȔǢșȠȜȤLȖȡȔª
ȣǻȥȟȓ țȔȥȟȔȡȡȓ ©ǣȝ
ǕȖȦȢȗȤȔȨ©ǖLȟȰȬȔȞȡȜȚȞȔª
ȣȢ ȗȢȤǻ ȤȢȠȔȡ ȪȖǻ
Ȧșª ©ǣȝ ȠȔȲ ȠȔȲ ȓ ȢȫșȡȓȦȔª ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ ȥșȤȕ
ȥȰȞȢȠȧª  ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȢȕȤȔȡȢȁ ȦșȠ Ȝ
ȠȢȗȟȢ țȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜȥȓ ȬȟȓȩȢȠ ȤȢțȕȧȘȢȖȜ ȟǻȦ ȔȖ
ȦȢǻȡȦșȤȦșȞȥȦȧ ȧ Ȧ ȫ ȥȦȢȥȢȖȡȢ ȖȟȔȥȡȜȩ ȡȔȥȟǻȘȧȖȔȡȰ
ȡȔȤȢȘȡȢȁȥȟȢȖșȥȡȢȥȦǻǭȞǻȪȥȦȔȡȢȖȜȦȰȖȔȤǻȔȪǻȲȣȢșȠȜ

257

©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔªǧȟȧȠȔȫșȡȡȓȚȔȡȤȧ©ǧǢªȫșȤșțțȖ·ȓțȞȜ
țȨȢȟȰȞȟȢȤȗșȡșȤȜȞȢȲȘȢȦșȣșȤȡșȧțȖȜȫȔȁȟȢȥȓǢȔȣȤ
ǘ ǦȜȘȢȤșȡȞȢ ȡș ȢȦȢȦȢȚȡȲȖȔȟȔ ȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȧ ȣȢșțǻȲ
ț ȣǻȥȡȓȠȜ ǦȜȘȢȤșȡȞȢ ǘ ǦȦȜȟȰ ȣǻȥșȡȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ  Ǣǭǟ  ȥ   Ǩ ȞȟȔȥ ȜȨǻȞȔȪǻȁ
ǦǥȢȥȢȖșȪȰȞȢȗȢșȥȞǻțțȔȤȔȩȢȖȔȡȢȘȢȥȦȜȟǻțȔȪǻȝȥȧȠȡȜȩ
ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȣǻȥșȡȰ ǻț ȢȣȢȖǻȘȘȲ ȣȤȢ ȘǻȖȫȜȡȧ ȖǻȘ ȦȤșȦȰȢȁ
ȢȥȢȕȜ ǥȢȥȢȖșȪȰȞȜȝ Ǧ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȨȢȟȰȞȟȢȤ
ǟǦ 
ǢȔȖǻȘȠǻȡȧȖǻȘȘȔȖȡǻȬȢȁȣȢșȠȜȧȬȞǻȪǻȔȖȦȢȤțȢȥș
ȤșȘȜȖȥȓȡșȡȔȖȥȰȢȠȧȥȲȚșȦǻȥȣȢȞȧȬșȡȡȓȘȢȫȞȜȪșȤȞ
ȥȦȔȤȢȥȦȜȔȦǻȟȰȞȜȡȔȡȔȥȟǻȘȞȔȩȦȔȞȢȁȣȢȘǻȁǭșȖȫșȡȞȢ
țȠǻȥȦȜȖ ȔȞȪșȡȦȜ ǻ Ȗ ȩȔȤȔȞȦșȤȢȟȢȗǻȫȡǻȝ ȥȜȥȦșȠǻ ǴȞȭȢ
ȖȣȢșȠǻ©ȠșȨǻȥȦȢȨșȟǻȖȥȰȞȜȝȦȜȣª ǟȢȟșȥȥȔǩǦȦȧȘǻȁ
ȡȔȘ ȣȢșȦȜȫȡȢȲ ȦȖȢȤȫǻȥȦȲ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǟȢȟșȥȥȔ ǩ
ǩȢȟȰȞȟȢȤȜȥȦȜȫȡǻ ȣȤȔȪǻ ǟ  Ǧ   — țȖȔȕȡȜȞ
ǡȜȞȜȦȔȦȢȧȖǻȤȬǻȡȔȫȔȟȢȠȞȢȦȤșȥȧȣșȤșȫȜȦȰȡȔȤȢȘ
ȡǻȝ ȠȢȤȔȟǻ ȦȔ ȧȞȤ țȖȜȫȔǿȖȢȠȧ ȣȤȔȖȧ ȖȜȥȦȧȣȔǿ ȢȘȡȔ
ǧȜȦȔȤǻȖȡȔ Ǩ ȬȞǻȪǻ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ ȘǻȖȫȜȡȔ ©ȟȲȘȰȠȜ
ȗȢȤȘȧȖȔȟȔªȦȢȕȦȢȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓȟȔȥșȕșȢȦȢȫșȡȡȲǤȤȜȞ
ȠșȦȡȜȠ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ țȠǻȥȦ ȣȤȜȞȟȔȘȞȜ ©ǢșȠȜȤǻȖȡȔª ǫșȝ
ȔȟȢȡǻȠ ȢȫșȖȜȘȡȢ ȣȢȩȢȘȜȦȰ ȖǻȘ ȧȞȤ ȫȢȟȢȖǻȫȢȗȢ ǻȠșȡǻ
ǢșȠȜȤȔȕȢȖǻȘȣȤǻțȖȜȭȔǢșȠȜȤȓǢșȠȜȤȔȭȢȢțȡȔȫȔǿ
ȡșȠȜȤȡȜȝ ȘȜȖǧȤǻȝȡȓȞǶǦȟȢȖȡȜȞȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩǻȠșȡ
ǟǦ 
ǚȥȞǻț ȖȜȤǻțȡȓǿȦȰȥȓ ȣșȖȡȢȲ ȔȥȜȠșȦȤǻǿȲ ȨȢȤȠȜ ǻ
țȠǻȥȦȧ Ǩ ȨȢȤȠȔȟȰȡȢȠȧ ȔȥȣșȞȦǻ ȣȢșțǻȁ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȔ
ȡșțȠǻȡȡǻȥȦȰ ȡȔȥȣǻȖȡȢȗȢ ȥȞȟȔȘȢȖȜȞȔ țǻ ȥȩșȠȢȲ
  ǜȔ ȢȕȥȓȗȢȠ ȧȥǻ ȥȦȤȢȨȜ ǿ ȤǻȖȡȜȠȜ ȠǻȚ ȥȢ
ȕȢȲ ȞȢȚșȡ ǻț ȦȤȰȢȩ ȞȔȦȤșȡǻȖ ȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓ ț ȖȢȥȰȠȜ
ȣȢȖȡȢțȡȔȫȡȜȩ ȥȟǻȖ ǻ ȠǻȥȦȜȦȰ ȣȢȖȦȢȤȲȖȔȡȜȝ ȣȢȫ Ȥȓ
ȘȢȞ—©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔǢșȠȜȤǻȖȡȔªǤȤȢȦșȖȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧ
ȔȥȣșȞȦǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ ȦȖȢȤȧ ǼȤȧȡȦȧǿȦȰȥȓ ȡȔ ȡȔȤȢȥȦȔȡȡǻ
ǤȢȣȤȜ ȥȦȔȕǻȟȰȡȧ ȥȦȤȢȨǻȫȡǻȥȦȰ ǻ ȧȥȦȔȟșȡȧ ȥȜȥȦșȠȧ
ȣȢȖȦȢȤǻȖ ȬȞǻȪ ȠȔǿ ȗȤȔȘȔȪǻȝȡȧ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȲ ȭȢ ȣȢ
ǿȘȡȧǿ șȣǻțȢȘȜ ȡș ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ȫȔȥȢȖȢȲ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡǻȥȦȲ
ȘȜȖ ǟȢȠȣȢțȜȪǻȓ ȟǻȤȜȞȜ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǗȜȓȖȜ ȔȥȜȠșȦȤǻȁ
ȫǻȦȞǻȬș ȣȤȢȥȦșȚȧȲȦȰȥȓ ȣȤȜ ȘȢȞȟȔȘȡȢȠȧ ȦȟȧȠȔȫșȡȡǻ
ȞȢȚȡȢȁȥȦȤȢȨȜ
ǤșȤȬȧ ȥȦȤȢȨȧ — țȔȫȜȡ — ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ
ȣȔȤȔȟșȟǻțȠȧ Ǩ ȞȔȦȤșȡǻ țǻȥȦȔȖȟșȡȢ ȠǻȚ ȥȢȕȢȲ Ȥǻțȡǻ
ȘǻȁȗșȤȢȁȡǻȔȥȔȠș—ȗȔȣȦȧȖȔȡȡȓȩȧȥȦȜȡȜȝȞȢȟȜȥȔȡȡȓ
ȘȜȦȜȡȜ ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔǢșȠȜȤǻȖȡȔ  ǘȔȣȦȧǿ ȩȧȥȦȜȡȧ 
ǧȔ ȞȢȟȜȬș ȠȢȥȞȢȖȭșȡȓ  ǡȔȟȧȲ ȘȜȦȜȡȧª ǙǻȖȫȜȡȔ
ț ȤȢȘȜȡȜ ȪșȤȞ ȥȦȔȤȢȥȦȜ ȘȢȗȟȓȘȔǿ ȡșȠȢȖȟȓ ȖǻȘ ȡȔȤȢ
ȘȚșȡȡȓ ȡȔȘǻȟșȡș ȗȤǻȩȢȖȡǻȥȦȲ ǣȕȤȔț ȠȢȥȞȔȟȓ Șȟȓ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢ ȔȥȢȪǻȲȖȔȖȥȓ țǻ țȟȢȠ ȥȖǻȦȢȠ
ǻȡȬȜȠǻȖǻȘȘȔȟșȡȜȠȥȦȢȥȢȖȡȢȧȞȤȥȖǻȦȧǗǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩȤȜȥ
ȡȔȕȧȖȔǿȝ©ȠȔȟȔȓȘȜȦȜȡȔªȠȢȥȞȔȟȓ—©ȠȢȥȞȢȖȭșȡȓª
ǫșȢțȡȔȫșȡȡȓȧȦȖȢȤșȡșȖǻȘȥȟȢȖȔțȡșȗȔȦȜȖȡȢȲȞȢȡȢ
ȦȔȪǻǿȲǿȡȔȥȠǻȬȞȧȖȔȦȜȠțȔȥȧȦȡǻȥȦȲ
ǨȘȤȧȗǻȝȥȦȤȢȨǻ—ȢȥȡȢȖȡǻȝȫȔȥȦȜȡǻ—ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ
ȣșȤșȩǻȘ ȖǻȘ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ ȣȤȜǿȘȡȧȖȔȟȰȡȢȁ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȁ
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ȘȢ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȔȡȦȜȦșțȜ ȓȞ ȗȢȟ ȥȲȚșȦȢȦȖǻȤȡȢȗȢ
ȫȜȡȡȜȞȔǭșȖȫșȡȞȢȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓǿțȖșȤȩȡǿȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ
ǧȜȦȔȤǻȖȡȢȲǢșȠȜȤǻȖȡȢȲ ȧȞȤ țȔȗȔȟȧ — ©ȟȲȘșȝª ǻ
ȣȤȜȩȜȟȰȡǻȥȦȰȗșȤȢȁȡǻȘȢ©ȠȢȥȞȔȟȓȣȤȢȝȘȜȥȖǻȦȔªǜȡșȖȔȗȔ
ǧȜȦȔȤǻȖȡȜ ȘȢ ȗȤȢȠȔȘȜ ȖȢȫșȖȜȘȰ ȕȧȟȔ ȡșȣȤȜȩȢȖȔȡȢȲ
ǢȔȦȢȠǻȥȦȰ țȖȔȕȡȜȞȔ ȘǻȖȫȜȡȔ ©ȡȜȭșȫȞȢȠ ȖǻȦȔȟȔª
ǤȢȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȣȤȢȦȔȞȧȣȢȖșȘǻȡȞȧȠȔȲȦȰǻȞȢȡȦȤȔȥȦȡȧ
ȨȢȤȠȔȟȰȡȧ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȲ Ǩ ȣșȤȬȢȠȧ ȥȧȘȚșȡȡǻ ȣȢșȦ
ȣȢȥȦȔȖȜȖȬȜ ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȤȓȘȞȔ ȦȤȜ ȞȤȔȣȞȜ ȥȦȤȜȠȧǿ
șȠȢȪǻȲ ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔǢșȠȜȤǻȖȡȔ  ǠȲȘȰȠȜ ȗȢȤȘȧȖ Ȕ
ȟȔª  Ȕ ȘȤȧȗș — țȔȖȘȓȞȜ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȲ ȦȔ țȡȔȞȧ
ȢȞȟȜȞȧ ȢȣȤȜȓȖȡȲǿ ȁȁ ©Ǖ ȠȢȥȞȔȟȓȣȤȢȝȘȜȥȖǻȦȔ 
ǢȜȭșȫȞȢȠ ȖǻȦȔȟȔª  ǕȡȦȜȦșțȔ ȘȔǿ țȠȢȗȧ ȖȕȔȫȔȦȜ Ȗ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȢȖȔȡȢȠȧ ȞȔȦȤșȡǻ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȲ ȬȞǻȪȔ ǬșȤșț
șȞȥȣȤșȥȜȖȡș ȥȣȢȖǻȭșȡȡȓ ȓȣȢșȦȔ ȣȤȢ ȖȘȔȫȧ ȗșȤȢȁȡǻ
ȢȥȦȔȦȢȫȡȢ ȣȢȤȧȬȧǿȦȰȥȓ ȗȢȤȜțȢȡȦ ȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓ ȢȕȤȔț
ȘȕȔȝȟȜȖȢȁ ȠȔȦșȤǻ  țȔȘȔȡȜȝ ȣșȤȬȢȲ ȥȦȤȢȨȢȲ ǜȔ
ǗǴȡșȖȜȠǭșȖȫșȡȞȢȡșȢȘȡȔȞȢȖȢȥȦȔȖȜȖȥȓȘȢ©ȤǻțȡȜȩ
ȞȔȦșȗȢȤǻȝª ȣȢȞȤȜȦȢȞ ǴȡǻȖ Ǘ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȤȢȘȜȡȔ Ȗ
ȣȢșȦȜȫȡǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǜǢǧǭ ǢȰȲǞȢȤȞ
ǤȔȤȜȚǧȢȤȢȡȦȢǧǦ ǧȢȚȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ
ȥȔȤȞȔțȠȧȥȣȤȜȝȡȓȦȦǻȗșȤȢȁȡǻȥȣȤȜȫȜȡșȡȢȥȔȠșțȔȖȘȓȞȜ
ȧȦȢȫȡșȡȡȲ ȁȁ ȣȢțȜȪǻȁ ȧ ȖțȔǿȠȜȡȔȩ ǻț ȢȦȢȫșȡȡȓȠ
ǤȤȜȞȠșȦȡȢ ȭȢ ȢțȡȔȞȜ ȣȔȤȔȟșȟǻțȠȧ țȕșȤșȚșȡȢ ȡȔ
ȟșȞȥȜȞȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ ȧȖșȥȰ Ȥ  ǻ ȠȔȝȚș
ȪǻȟȜȝ Ȥ  ȥȞȟȔȘȔȲȦȰȥȓ țǻ ȥȣȢȟȧȞȜ ȡȔțȖȜ ȢȥȢȕȜ ȝ
ǻȠșȡȡȜȞȢȖȢȗȢȢțȡȔȫșȡȡȓǪȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȡȡȓȥȣȢȞȧȥȡȜȞȔ
ȫșȤșț ȣȤȜȞȟȔȘȞȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿ ȦșȡȘșȡȪǻȁ ȘȢ ȡȔȗȢȟȢȬșȡȡȓ
Ȗ ȞȔȦȤșȡǻ Ȣȕ·ǿȞȦȡȜȩ ǻ ȔȦȤȜȕȧȦȜȖȡȜȩ ȗȤȔȠȔȦȜȫȡȜȩ
ȖǻȘȡȢȬșȡȰ ǤȢȤȓȘ ǻț ǿȘȜȡȜȠ ȥȧȕȥȦȔȡȦȜȖȡȜȠ ȣǻȘȠșȦȢȠ
ȧ ȫȢȦȜȤȜȖǻȤȬǻ ȖȚȜȦȢ ȣȢ ȘȖȔ ǻȠșȡȡȜȞȢȖȜȩ ȢțȡȔȫșȡȡȓ
ȦȔȘȢȘȔȦȞȜ
ǕȡȦȜȦșțȔ ȡȔȓȖȡȔ ȝ ȧ ȦȤșȦǻȝ ȥȦȤȢȨǻ — ȞǻȡȪǻȖȪǻ
ǤȢȩȢȘȚșȡȡȓȗșȤȢȁȡǻț©ȣȢȫșȥȡȢȗȢȤȢȘȧªȥȣǻȖȖǻȘȡșȥșȡȢ
țȁȁȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓȠȡȔ©ȣȤȢȝȘȜȥȖǻȦȔǡȢȥȞȔȟȓªȡșȗǻȘȡȜȠ
ȦȔȞȢȗȢȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȥȦȔȦȧȥȧǜȔȖȖȔȚșȡșȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ȘȢȣȢȖȡșȡȢȢȣȢțȜȪǻǿȲȥȦȔȦȜȞȜȘȜȡȔȠǻȞȜǗǻȘȩǻȘȗșȤȢȁȡǻ
ȖǻȘȡȔȤȢȘȡȜȩȦȤȔȘȜȪǻȝȣȢȦȤȔȞȦȢȖȔȡȢȫșȤșțȣȢȥȜȟȔȡȡȓȡȔ
ȔȞȦȜȖȡȧ ȘǻȲ ȚǻȡȞȔ ©ȖȜȗȟȓȘȔǿª ȥȣȢȞȧȥȡȜȞȔ ǢȔȖșȘșȡș
ȘǻǿȥȟȢȖȢȣȢȥȦȔǿǿȘȜȡȜȠȧțȔȞȟȲȫȡȢȠȧȞȔȦȤșȡǻȧȡȔȥȟǻȘȢȞ
ȫȢȗȢ ȖȫșȤȗȢȖș ȣȢȤȧȬȧǿȦȰȥȓ ȨȢȤȠȢțȠǻȥȦȢȖȔ ȥȜȠșȦȤǻȓ
ȦȖȢȤȧ ǢȔ ȖǻȘȠǻȡȧ ȖǻȘ ȦȤșȦȰȢȁ ȥȦȤȢȨȜ ȧ ȣșȤȬȜȩ ȘȖȢȩ
ȧȚȜȦȢȣȢȘȖȔȘǻǿȥȟȢȖȔǦȔȠȥȦȔȦȧȥȨǻȡȔȟȰȡȢȗȢșȣǻțȢȘȧ
ǿȖǻȘȡȢȥȡȜȠǤȜȥȰȠșȡȡȜȞȡșȧȦȢȫȡȲǿȫȜȠțȔȖșȤȬșȡȢ
ȢȞȤșȥȟșȡȜȝ ȥȲȚșȦ ȔȞȪșȡȦȧȲȫȜ ȖȖșȘșȡǻȥȦȰ ȖǻȤȬȔ Ȗ
ȥȜȥȦșȠȧ ȠǻȚȦșȞȥȦȢȖȜȩ țȖ·ȓțȞǻȖ ǻț ȟǻȦ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ
ȬșȖȫ ǻȨȢȟȰȞȟȢȤȦȖȢȤȔȠȜ
ǥȢțȗȢȤȦȔȲȫȜȥȲȚșȦȧȥȰȢȗȢșȥȞǻțȧȔȖȦȢȤȦȓȚǻȖȘȢ
ȧȖȜȤȔțȡșȡȡȓ șȟșȠșȡȦǻȖ ȘȜȥȗȔȤȠȢȡǻȁ ǤǻȘȦȖșȤȘȚșȡȡȓȠ
ȪȰȢȗȢ ǿ ȥșȠȔȡȦȜțȔȪǻȓ ȖǻȘȥȧȦȡǻȩ ȥȣǻȖțȖȧȫ ȧ ȡșȣȔȤȡȜȩ
ȤȓȘȞȔȩȦȔȧȡȜȞȔȡȡȓȘȢȥȟǻȖȡȢȗȢȣȢȖȦȢȤȧǤȢșȦțȧȠȜȥȡș
ȘșȞȢȡȥȦȤȧȲǿȡȔȝȠșȡȡȓțȖȔȕȡȜȞȔȖȘȤȧȗȢȠȧȦȔȦȤșȦȰȢȠȧ
ȞȔȦȤșȡȔȩǴȞțȗȔȘȧȖȔȟȢȥȓȧȤǻȘșȦȰȥȓȣȤȢ©ȠȢȥȞȔȟȓ

ȣȤȢȝȘȜȥȖǻȦȔª Ȕ Ȗ ȤȤ — ȢțȡȔȫȧȖȔȡș ȥȟȢȖȢ ȦȔ
ȣȤȜȞȟȔȘȞȧ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȖǻȘȠșȚȢȖȔȡȢ ȢȘȡș ȖǻȘ ȢȘȡȢȗȢ
țȔȖȘȓȞȜ HQMDPEHPHQW·ȧ Ȕ ȝ ȣșȤșȥȦȔȖȟșȡȢ ȠǻȥȪȓȠȜ
ǫșȡȦȤȣȤȜȝȢȠȢȠȧȖǻȤȬǻȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓȔȡȦȜȦșțȔȫșȤșț
ȞȢȦȤȧ țȔȥȖǻȘȫșȡȢ ȢȣȢțȜȪǻȲ ȥȖȢȗȢȫȧȚȢȗȢ ȢȞȤșȠȢȁ
ȟȲȘȜȡȜȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ǻȡȘȜȖǻȘȔȤȢȘȧ ǦȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓ
ȡȔ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ Ȗȥǻȩ ȭȢȝȡȢ ȣșȤșȟǻȫșȡȜȩ ȣșȤȖȡǻȖ
ȣȤȢȥ ȦșȚȧǿȦȰȥȓ ǻ Ȗ ȤȢțȞȤȜȦȦǻ ȦȖȢȤȫȢȁ ȖȢȟǻ ȔȖȦȢȤȔ
ǜȗǻȘȡȢ ț ȔȖȦȢȗȤȔȨȢȠ ȧ ©ǖǻȟȰȬǻȝ ȞȡȜȚȪǻª ȧ Ȥ 
ȥȣȢȞȧȥȡȜȞȔ ȥȣȢȫȔȦȞȧ ȡȔțȖȔȡȢ ©ȲȡȞșȤȢȠª   
ǧ ȫ ȩȔȤȔȞȦșȤȢȟȢȗșȠȧ ȕȧȟȢ ȡȔȘǻȟșȡȢ ȞȢȡȞȤșȦȡȢȲ
ȓȞǻȥȦȲ ȣșȖȡș ȖǻȝȥȰȞ țȖȔȡȡȓ  ǗǻȘȠȢȖȔ ȖǻȘ ȣșȤȖǻȥȡȢ
țȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȢȗȢȥȟȢȖȔȡȔȞȢȤȜȥȦȰȟșȞȥșȠȜ©ȠȢȥȞȔȟȰª
ȧȞȔțȧǿȡȔǭșȖȫșȡȞȢȖșȣȤȔȗȡșȡȡȓțȠȢȘșȟȲȖȔȦȜȧȡǻȖșȤ
ȥȔȟȰȡȜȝȢȕȤȔțȫȧȚȜȡȪȓǶȥȦȢȦȡȢȭȢȣȢȤȓȘȢȞȤȢțȠǻȭșȡȡȓ
ȫȢȦȜȤȜȖǻȤȬǻȖȣȢȫȔȥȦȜȡșȖȜțȡȔȫșȡȢȫǻȦȞȜȠȜȣȤȜȫȜȡȢȖȢ
ȡȔȥȟǻȘȞȢȖȜȠȜțȖ·ȓțȞȔȠȜȣșȤșȘǻȥȦȢȤǻȲȞȢȟǻțǻȁȖȜȞȟȔȘșȡȢ
ȖȘȤȧȗǻȝȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȝȡǻȝȥȦȤȢȨǻȦȢȘǻȓȞȣșȤȬȔȦȔȦȤșȦȓ
ȥȦȤȢȨȜ—ȡȔȥȦȧȣȡǻȨȔțȜȟȢȗǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȥȲȚșȦȧ
ǣȦȚș Ȗ ȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȠȧ ȬȞǻȪǻ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȲȦȰȥȓ
ȖȟȔȥȦȜȖȢȥȦǻ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻ ȞǻȟȰȞȢȠ ȣșȤǻȢȘȔȠ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǻ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ț ȤȢțȕȧȘȢȖȢȲ ȥȲȚșȦȧ ȣȤȢ ȣȢ
ȞȤȜȦȞȧǜȖșȤȦȔȲȫȜȥȰȘȢȨȢȟȰȞȟȢȤȥȦȜȟȰȢȖȜȩțȔȥȢȕǻȖ
ȡȔȥȣǻȖȡȜȝȖǻȤȬȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȔȨǻȗȧȤȔȣȔȤȔȟșȟǻțȠȧȦȔǻȡ 
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ țȔȟȜȬȔȖȥȓ ȣȤȜȕǻȫȡȜȞȢȠ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ șȥȦșȦȜȫȡȢȗȢ ȞȔȡȢȡȧ ǤȤȜȞȠșȦȡȜȠ ȥȖǻȘ
ȫșȡȡȓȠ ȪȰȢȗȢ ǿ ȡȔȘȔȡȡȓ ǻȡȦșȤȣȤșȦȢȖȔȡȢȠȧ ȖǻȤȬșȖǻ
ȨȤȔȗȠșȡȦȔȤȡȢȁ ȨȢȤȠȜ Ȕ ȗșȤȢȁȡǻ — ȤȜȥ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ
ȖǻȘȥȦȧȣȡȜȞȔȖǻȘțȔȗȔȟȰȡȢȣȤȜȝȡȓȦȜȩȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩȡȢȤȠ
ǠǻȦǶȗȡȔȦșȡȞȢǡǕȟȲțǻȓȧȥȟȢȖșȥȡǻȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧǘǭșȖ
ȫșȡȞȔǙȜȖȢȥȟȢȖȢǔ

Ǘ·ȓȫșȥȟȔȖǠșȖȜȪȰȞȜȝ

Ɍ ɂ ɏɈ Ȼ Ɋ È Ɂ Ɉ ȼ  ǡ Ȝ Ȟ Ȣ ȟ Ȕ  Ƕ Ȗ Ȕ ȡ Ȣ Ȗ Ȝ ȫ       —
ǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤȗ —ȤȢȥǻȥȦȢȤȚȜȖȢ
ȣȜȥșȪȰǻȣȢȤȦȤșȦȜȥȦǟȢȟȞȤǻȣȔȞǥȔțȢȠǻțǭșȖȫșȡȞȢȠ
ȡȔȖȫȔȖȥȓ ȧ ȣșȦșȤȕ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ ȧ ȞȟȔȥǻ
ǟǖȤȲȟȟȢȖȔ — ǜȘȢȕȧȖțȖȔȡȡȓȔȞȔȘ  țȔ
ȞȔȤȦȜȡȧ ©ǕȟȕȔȡȞȔ țȔ ȬȜȦȦȓȠª ǤȤȢȨ   ǜ 
ȣșȤșȕȧȖȔȖȡȔȥȦȔȚȧȖȔȡȡǻȖǶȦȔȟǻȁǗȜȞȟȔȘȔȖȠȔȟȲȖȔȡȡȓ
ȣȤȜǻȠȣșȤȔȦȢȤȥȰȞȢȠȧȘȖȢȤǻ — 
ǠǻȦǛȧȤǙȢȞȧȠșȡȦȜ

ɌɂɏÏȼɋɖɄɂɃ ǤȔȖȟȢ ǶȖȔȡȢȖȜȫ 
 ȥ ǤȢȞȔȟǻȖ ȦșȣșȤ ǣȖȤȧȪȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǛȜ
ȦȢȠ Ȣȕȟ — ȡș ȣǻțȡ  ǪȔȤȞǻȖ  — ȧȞȤ ȟǻ
ȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰ ȨȢȟȰȞȟȢȤȜȥȦ ǻ ȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨ ǢȔȧȞ
ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞȞȔȨșȘȤȜȟȤȜȣȤȜǪȔȤȞǻȖǶǢǣȥȦȖȢȤșȡȢȁ
ȖȢȥșȡȜȔȦȔȞȢȚǶȡȥȦȜȦȧȦȧǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔȧ
ȓȞȢȠȧȞȤǻȠȡȔȧȞȤȢȕȢȦȜȣȤȢȖȔȘȜȖȦȔȞȢȚȔȥȣǻȤȔȡȦȥȰȞǻ
ȥșȠǻȡȔȤȜ ț ȣȢȟȰȥ ȟȤȜ ȦȔ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȡȢȣȢșȦȜȫȡȢȁ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȔȞȦȜȖȡȢ ȤȢțȕȧȘȢȖȧȖȔȖ ǻȡȥȦȜȦȧȦȥȰȞȧ ȕȞȧ
ǕȖȦȢȤ ȣȤȔȪȰ ț ǻȥȦȢȤǻȁ ȧȞȤ ȤȢȥ ȦȔ ǿȖȤȢȣ ȟȤ ȧȞȤ
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ȨȢȟȰȞȟȢȤȧ țȢȞȤ ©ǟȢȕțȔȤȜ ǪȔȤȰȞȢȖȥȞȢȝ ȗȧȕșȤȡȜȜª
ǪȖǻȘȕȜȦȢȞǻțǦȕȢȤȡȜȞǪȔȤȰȞȢȖȥȞȢȗȢȜȥȦȢȤȜȞȢ
ȨȜȟȢȟȢȗȜȫșȥȞȢȗȢȢȕȭșȥȦȖȔǪǧ 
 ǧ ȡȔ țȔȥǻȘȔȡȡǻ ȟǻȦșȦȡȢȗȤ ȥșȞȪǻȁ ȞȔȨșȘȤȜ
ȟȤȜ ȣȤȜ ǪȔȤȞǻȖ ǶǢǣ ȖȜȗȢȟȢȥȜȖ ȘȢȣȢȖǻȘȰ ©ǭșȖȫșȡȞȢ
Ȗ ȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȁª ȘȜȖ ǬșȤȖȢȡȜȝ Ȭȟȓȩ  ǔ 
Ǧ   ȧ ȓȞǻȝ ȤȢțȗȟȓȡȧȖ ȣȢȥǻȕȡȜȞȜ ǡ ǟȢȠȔȤȢȖȔ
ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȟȜȦșȤȔȦȧȤș Ȝ ȜȥȞȧȥȥȦȖș ǣȘșȥȥȔ
 ǻǡǴȬșȞȔ ǧǭșȖȫșȡȞȢǡȔȦșȤǻȔȟȜȘȢȕǻȕȟǻȢ
ȗȤȔȨǻȁ ȤȤ —  Ǫ  ǗȜȣ   ǧșȞȥȦ
ȘȢȣȢȖǻȘǻ ȡș țȕșȤǻȗȥȓ ǙȢȥȟǻȘȡȜȞȢȖǻ ȡȔȟșȚȜȦȰ ȞǻȟȰȞȔ
ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫȜȩȣȧȕȟțȢȞȤȥȩȖȔȟȰȡȜȝȖǻȘȗȧȞ  
ȡȔ ©ǟȢȕțȔȤª ǻț ȣȤȜȠǻȦȞȔȠȜ Ǘ ǦǻȠȢȖȜȫȔ   Ƕȡ
ȝȢȗȢ ȤșȪșȡțǻȓ — ©ǢȔ Ȭȟȓȩȧ ȘȢ ȡȔȧȞȢȖȢȗȢ ȖȜȘȔȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ´ǟȢȕțȔȤȓµª ǭșȖȫșȡȞȢ >;@ 
ǥǻȫȡȜȞ ȣșȤȬȜȝ  — ȡȔȣȜȥȔȡȔ ț ȣȤȜȖȢȘȧ ȖȜȘ ȣȢșțǻȝ
ǭșȖȫșȡȞȔ țȔ ȤșȘ Ƕ ǕȝțșȡȬȦȢȞȔ ȦȔ ǡ ǤȟșȖȔȞȔ
 ȗș ȖȜȘ   ǿ ȘșȦȔȟȰȡȢȲ ȦșȞȥȦȢȟȢȗǻȫȡȢȲ
ȤȢțȖǻȘȞȢȲ Ȗ ȓȞǻȝ ȣǻȘȕȜȦȢ ȣǻȘȥȧȠȞȜ țȘǻȝȥȡșȡȢȁ ȡȔ ȦȢȝ
ȫȔȥ ȤȢȕȢȦȜ ț ȧȥȦȔȟșȡȡȓ ȦșȞȥȦȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ ȦȔ
ȥȨȢȤȠȧȟȰȢȖȔȡȢȣȢȘȔȟȰȬǻțȔȖȘȔȡȡȓȖȪȰȢȠȧȡȔȣȤȓȠȞȧ
ǧ ȘǻȝȬȢȖ ȖȜȥȡȢȖȞȧ ȭȢ ȤșȪșȡțȢȖȔȡș ȖȜȘ ȣȢȣȤȜ
ȡȜțȞȧȣșȤșȖȔȗȡȔȣȤȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȢȥȦȔȡȡȰȢȁȔȖȦȢȤȥȰȞȢȁ
ȖȢȟǻ ȧȥș Ț ȡș ȖȜȤǻȬȜȟȢ ȣȜȦȔȡȡȓ ȣȤȢ ©ȞȔȡȢȡǻȫȡȜȝ
ȦșȞȥȦª ©ǟȢȕțȔȤȓª Ǩ ȥȦ ©´ǶȖȔȡ ǤǻȘȞȢȖȔµ ȘȧȠȔ ȣȤȢ
´ǧȔȦȔȤȥȰȞȜȝȣȢȩǻȘǦșȤȣȓȗȜµȦȔșȣǻțȢȘǻț´ǦȔȖȜǬȔȟȢȗȢµ
ǡ Ƕ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȔª ǭșȖȫșȡȞȢ >Ǫ@  ǥǻȫȡȜȞ
ȘȤȧȗȜȝ ȦȔȞȢȚ ȢȞȤșȠȜȝ ȖǻȘȕȜȦȢȞ  ȧ ȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȢȠȧ
ȔȡȔȟǻțǻț·ȓȥȧȖȔȖȗșȡșțȧȣȢșȠȜǭșȖȫșȡȞȔǧȕȧȖȢȘȡȜȠ
ǻț ȦȜȩ ȩȦȢ ȕȔȫȜȖ ȡȜȡǻ ȖȦȤȔȫșȡȜȝ ȔȖȦȢȤȜțȢȖȔȡȜȝ
ȥȣȜȥȢȞ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ©ǤȢȖșȥȦȜ Ȣ ȕșțȤȢȘȡȢȠ ǤșȦȤȧȥșª
ǟȤȜȚȔȡǻȖȥȰȞȜȝǦǤȤȢțȔǧǘǭșȖȫșȡȞȔǨȫșȡǻțȔ
ȣȜȥȞȜǪȔȤȞǻȖȘșȤȚȧȡȦǻȠǣǡǘȢȤȰȞȢȗȢǟǪ
ǔǦ 

ǧȖ >ǥșȪ@  ǬșȤȖȢȡȜȝ Ȭȟȓȩ  ǟȡ  — ǥșȪ ȡȔ Ȟȡ
ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǘ ǟȢȕțȔȤ ǢȔȤȢȘȡș ȖȜȘȔȡȡȓ ț ȣȢȓȥȡșȡȡȓȠȜ ǻ
ȣȤȜȠǻȦȞȔȠȜȘȤȔǗǦǻȠȢȖȜȫȔǟȔȦșȤȜȡȢȥȟȔȖǟȔȠ·ȓȡșȪȰǠșȝȣȪȜǼ

ǠǻȦ ǤȢȠșȤ Ǥ Ƕ ǧȜȩȢȖȥȰȞȜȝ  ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȔ ȗȔțșȦȔ 
ȥșȤȣǜȟșȡȞȢǘǜȔȕȧȦǻȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨȜǧȜȩȢȖȥȰȞǻǗǻȥȡȜȞǟȡȜȚ
ȞȢȖȢȁȣȔȟȔȦȜǔ

ǣȟșȞȥȔȡȘȤǖȢȤȢȡȰ

ɌɂғɏɈɇɈȼ ǡȜȞȢȟȔ ǦșȠșȡȢȖȜȫ 
ǤșȦșȤȕȧȤȗ —  ǡȢȥȞȖȔ  — ȤȢȥ ȣȢșȦ ȣȤȢ
țȔȁȞ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǜȔȞǻȡȫȜȖ ǕȟșȞȥǿǿȖ ȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȧ
ȬȞȢȟȧ ǤșȦșȤȕ ȞȧȣșȪȰȞȢȁ ȥȣǻȟȰȡȢȦȜ   ǢȔ ȣȢȫ
ȟǻȦ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȖȩȢȘȜȖ ȘȢ ȗȤȧȣȜ ©ǦșȤȔȣǻȢȡȢȖǻ ȕȤȔȦȜª
  ǕȖȦȢȤ ȣȢșȦ țȕ ©ǣȤȘȔª ©ǖȤȔȗȔª ȢȕȜȘȖǻ —
—  ©ǙȖȔ ȣȢȦȢȞȜª   țȕ ȢȣȢȖǻȘȔȡȰ ȦȔ ȡȔ
ȤȜȥǻȖ©ǠșȡǻȡȗȤȔȘȣȤȜȝȠȔǿȕǻȝª  ©ǭǻȥȦȰȞȢȟȢȡª
 ȦȔǻȡǫǻȞȔȖȜȖȥȓȧȞȤȞȧȟȰȦȧȤȢȲǢȔȣȜȥȔȖȪȜȞȟ
©ǗǻȤȬǻȣȤȢǨȞȤȔȁȡȧª — 
ǤșȤșȞȟȔȖ ©ǜȔȣȢȖǻȦª ǭșȖȫșȡȞȔ ǡȢȟȢȘȔȓ ȗȖȔȤȘȜȓ
 ǔ  ǙȤȧȚȕȔ ȡȔȤȢȘȢȖ  ǔ   ǤșȤșȞȟ

țȤȢȕȟșȡȢ ȡȔ țȔȠȢȖȟșȡȡȓ ȘȢ ȟǻȦȡȰȢȗȢ ȲȖǻȟșȲ ȖǻȘ
ȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔ ȢȫșȖȜȘȡȢțȔȣǻȘȤȓȘȡȜȞȢȠ 
Ǩ Ȥǻțȡǻ ȤȢȞȜ ȣȜȥȔȖ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȦ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ț
ȡȔȗȢȘȜȲȖǻȟșȁȖ©ǦȣǻȖșȪȰȥǻȠ·ȁȖșȟȜȞȢȁª ǠȜȦșȤȔȦȧȤȡȔȓ
ȗȔțșȦȔȠȔȤȦȔ ©ǗșȟȜȞȜȝȗȡǻȖȖșȟȜȞȔȟȲȕȢȖª
ǥȢȕǻȦȡȜȫȔȗȔțșȦȔȕșȤșțǠȜȦșȤȔȦȧȤȡȔȓȗȔțșȦȔ
  ȠȔȤȦȔ  ©ǗǻȫȡȜȝ ȥȧȣȧȦȡȜȞª ǤȤȔȣȢȤ 
ǔ   ©ǦȟȢȖȢ ȣȤȢ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔª ǦȢȖșȦȥȞȔȓ
ȞȧȟȰȦȧȤȔȠȔȤȦȔ ©ǢȔȥȖȓȭșȡȡǻȝțșȠȟǻǧȔȤȔȥȔª
ǥȔȘȧȗȔ  ǔ   ȦȔ ǻȡ ǣȘȜȡ ǻț ȤșȘ ȦȢȠȡȢȗȢ
țǻȕȤȔȡȡȓ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȣșȤșȞȟ ȤȢȥ ȠȢȖȢȲ
— ȕȤȔȖȔȞȦȜȖȡȧȧȫȔȥȦȰȧȤȢȕȢȦǻǭȢȥȦȢȗȢ
ȣȟșȡȧȠȧ ȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ǦȣǻȟȞȜ ȤȔȘȓȡȥȰȞȜȩ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ Ǩ — ȢȫȢȟȲȖȔȖ
ȲȖǻȟșȝȡȜȝȞȢȠǻȦșȦțǻȥȖȓȦȞȧȖȔȡȡȓȟǻȦȡȰȢȗȢȲȖǻȟșȲ
ȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔ.
ǧȖ ǨȞȤȔȁȡȔ — ǥȢȥǻȁ ȥșȥȦȤȔ ǦȦȔȦȦǻ ȖȜȥȦȧȣȜ ȡȔȤȜȥȜ ǟ


ǢȔȦȔȟǻȓǡȔțșȣȔ

ǧǝǪǣǢǥÉǗǣǗ ǡȜȞȢȟȔ ǦȔȖȜȫ 
ȥ ǭșȠșȦȢȖȢ ȦșȣșȤ ǡșȭȢȖȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǟȔȟȧțȰȞȢȁ
Ȣȕȟǥǩ—ǡȢȥȞȖȔ —ǻȥȦȢȤȜȞȤȢȥ
ȟȤȜȣȤȢȨǡȢȥȞȢȖȧȡȦȧ ț ȔȞȔȘȣșȦșȤȕǕǢ
ț   ǜȔ ȝȢȗȢ ȖȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡȓȠ ǻ ȤșȘȔȞȪǻǿȲ ȕȧȟȢ
ȖȜȘȔȡȢ ȦȢȠȡǻ ©ǠǻȦȢȣȜȥȜ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ ǻ
ȥȦȔȤȢȚȜȦȡȢȥȦǻª — țǻȕȤȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖǡǘȢȗȢȟȓ
— ǗȢȥșȡȜȤȔțȢȠǻțǭșȖȫșȡȞȢȠȣǻȘȣȜȥȔȖ
ȣȤȢȦșȥȦ ȣȤȢȦȜ ȔȡȦȜȥșȠǻȦȥȰȞȢȗȢ ȖȜȥȦȧȣȧ ȫȔȥȢȣȜȥȧ
«ǝȟȟȲȥȦȤȔȪȜȓª ǤǻȘ ȫȔȥ ȣșȤșȖșțșȡȡȓ ȘȢȠȢȖȜȡȜ ț
ȣȤȔȩȢȠȣȢșȦȔȖǨȞȤȔȁȡȧǧȧǡȢȥȞȖǻȖȪșȤȞȖǻǧȜȩȢȡȔ
ȫȧȘȢȦȖȢȤȪȓ ȡȔ ǕȤȕȔȦǻ ȣȢȣȤȢȭȔȖȥȓ ǻț ȣȢȞǻȝȡȜȠ ǭșȖ
ȫșȡȞȢȠ
ǠǻȦǧȔȤȔȩȔȡǖșȤșțȔǜǦȖȓȦȜȡȓǟ

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ɌɂɏÏɊɋɖɄɂɃǡȜȞȢȟȔǴȞȜȠȢȖȜȫ — —
ȧȞȤǻȤȢȥȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȞȤȜȦȜȞǦȣǻȖȣȤȔȪȲȖȔȖǻțȖȜȘ
«Ǧȯȡ ȢȦșȫșȥȦȖȔª ©ǡȔȓȞª ©ǝȟȟȲȥȦȤȜȤȢȖȔȡȡȔȓ ȗȔ
țșȦȔªȦȔǻȡǜ—ȥȦȔȤȬȜȝȞȢȡȦȤȢȟșȤǻț—
ȡȔȘȖǻȤȡȜȝ ȤȔȘȡȜȞ ȞȢȡȦȤȢȟșȤ ȤȔȩȧȡȞȢȖȢȗȢ ȖǻȘȘǻȟșȡȡȓ
ǙșȣȔȤȦȔȠșȡȦȧȗǻȤȡȜȫȜȩǻȥȢȟȓȡȜȩȥȣȤȔȖȧǤșȦșȤȕȧȤțǻ
ǨȤȢțȟȢȗǻȝȣȔȦșȦȜȫȡǻȝȤșȪșȡțǻȁȡȔȣȢșȠȧ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ǡȔȓȞǧǟȡ ȖȜȥȢȞȢȢȪǻȡȜȖǭșȖȫșȡȞǻȖȦȖǻȤ
țȟȢȖȚȜȖȔȲȫȜ ȧȦǻȠ ȡȔȘȠǻȤȧ ȘȢȞȟȔȘȡȜȠ ȣșȤșȞȔțȢȠ
țȠǻȥȦȧ©ǤȢȱȠȔ´ǘȔȝȘȔȠȔȞȜʮ—ȡȔȗȢȟȢȥȜȖȞȤȜȦȜȞ—
ȖȯȟȜȟȔȥȰȣȤȓȠȢȜțȘȧȬȜȣȢȱȦȔǲȦȢȡșȖȓțȞȔȠșȤȦȖȯȩ
ȥȦȜȩȢȖ ȥȢȫȜȡșȡȡȯȩ ȧȠȢȠ Ȝ ȡȔȡȜțȔȡȡȯȩ ȩȢȟȢȘȡȯȠ
ȗȧȥȜȡȯȠȣșȤȢȠȱȦȢȗȟȧȕȢȞȔȓȖȡȧȦȤșȡȡȓȓȣșȥȡȰȘȧȬȜ
ȖȢȣȟȢȦȜȖȬȔȓȥȓȖȚȜȖȯșțȖȧȞȜȘȢȟșȦȔȲȭȜșȘȢȗȟȧȕȜȡȯ
ȖȔȬșȗȢȥșȤȘȪȔª Ǧ 
ǧ ȕȧȖ ȢȥȢȕȜȥȦȢ țȡȔȝȢȠȜȝ ǻț ǭșȖȫșȡȞȢȠ Ǩ ȣȢȟș
ȠǻȫȡǻȝȖǻȘȣȢȖǻȘǻǘǟȖǻȦȪǻ©ǙȢȣȔȡȔǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔªȖǻȡ
ȓȞȧȖȔȚȔȖǶǕȝțșȡȬȦȢȞ ȘȜȖǕȝțșȡȬȦȢȞǶǢșȖǻȘȢȠǻȦȔ
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ȣȤȜțȔȕȧȦǻȥȣȢȗȔȘȜȣȤȢǧǘǭșȖȫșȡȞȔǗǻȦȫȜțȡȔ
ǔǦ ȧȕȧȤȟșȥȞȡȢȠȧȥȦȜȟǻȤȢțȣȢȖǻȘȔȖȥȖȢǿȠȧ
ȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȦȢȖǻ ȥȔȠș ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡș ȡȔțȜȖȔȲȫȜ
ȝȢȗȢǻȠșȡǻǻțȔȨǻȞȥȧȖȔȖȦȫȪǻȡȡǻȘșȦȔȟǻȦȢȗȢȫȔȥȡȢȗȢ
ȣȢȕȧȦȧȝȣȢȖșȘǻȡȞȜȣȢșȦȔ©ǮșȥȞȔȚȧȦȢȕǻȢȘȡȢȘǻȟȢ
ȦǻȟȰȞȢ ȕȧȘȰ ȟȔȥȞȢȖ ȭȢȕ ȕȧȟȢ Ȧș ȣȤȢȠǻȚ ȡȔȥ ǾȥȦȰ ȧ
ȠșȡșțȡȔȞȢȠȜȝ—ȣȤȜȓȦșȟȰ—ȦȔȣȢȫȜȦȔȝȡșȟȧȫȬșȝ
ȟǻ ǻț Ȗȥǻȩ ȡȔȬȜȩ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ȣȢșȦǻȖ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȝ
ȗșȦȰȠȔȡșȪȰȓȞȣȜȬșȦȔȞǻȗȢȖȢȤșǡǻȚȠȢȥȞȔȟȓȠȜȡȔ
ȕȔȟȔȩ—ȘșȡȘǻ—ȔȘȢȠȔțȔȥȦȔȡșȬȝȢȗȢ—țȔȣȢȤȢȚșȪȰ
Ȗ ȫȢȕȢȦȔȩ ȦȔ ȬȔȤȢȖȔȤȔȩ« Ȗ ȗȢȥȦȓȩ — ȧȥȦȤȜȪǻ ȘȔ
ȦȤȧȨșȟǻ Ȕ ȘȢȠȔ ȓȞ ȕȜ ȣȢȣȔȟȜȥȰ ȫȔȕȔȞ ȔȕȢ ȖȔȤșȡȜȞȜ
ȦȔ ȩȢȘȜȖ ȘȢ ȝȢȗȢ ȭș ȢȘȜȡ ȣȢȟȞȢȖȡȜȞ >ȢȫșȖȜȘȡȢ
Ǵ ǟȧȩȔȤșȡȞȢ — ǥșȘ@ «! ǧȔȞ ȢȦ ȕȔȫ ǘȤȜȪȰȞȧ ȢȦ
ȥǻȟȲȘȜȣȤȢȫȧȟȜȭȢȓȣȜȬȧȞȤȜȦȜȞȧȔȕȢȣȢȦȖȢǿȠȧ
ȞșȣȞȧȡȔ´ǦȡǻȣʮǻȞȔȚȧȦȰȠșȡǻ´ǖȧȘȰȟȔȥȞǻȖțșȠȟȓȫș
ȥȞȔȚȜȦȜȁȠȭȢȕȖȢȡȜȣȜȥȔȟȜȣȢȡȔȬșȡȥȰȞȜȔȦȢȖȥș
țȕȜȖȔȲȦȰȥȓȡȔȠȢȥȞȔȟǻȖȔȕȢȡȔțȔȠȢȤȭȜȡȧȩȢȦȰȕȜȦȔ
ȦȤȔȗșȘǻȓ´ǤșȤșȓȥȟǻȖȥȰȞȔȡǻȫʮȖȡǻȝȚșȕȤȔȦȜȞȧȦǻȟȰȞȜ
ǻ ȡȔȬȢȗȢ ȭȢ ȓȞ Ȧǻ șȤȢȁ ȟȔȲȦȰȥȓ ȣȤȢȠǻȚ ȥȢȕȢȲʮª
ǡȔȓȞ  ǧ  ǟȡ  Ǧ   Ǵ ǟȧȩȔȤșȡȞȢ Ȗ
ȟȜȥȦǻȘȢǭșȖȫșȡȞȔȖǻȘȟȜȥȦȢȣȣșȤșȘȔȖȔȖȧȞȟǻȡ
ǧțȔȣȜȦȧȖȔȖȣȤȢȝȢȗȢȔȘȤșȥȧ ǠȜȥȦȜȥ 
ǠǻȦǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȖȞȤȜȦȜȪǻǟǧ

ǣȟșȞȥȔȡȘȤǖȢȤȢȡȰ

ǧǝǬɂғǢǕǘȔȖȤȜȟȢ ȤȢȞȜȚȜȦȦȓȡșȖǻȘȢȠǻ —ȥȖȓȭșȡȜȞ
ȧȠǶȫȡǻǥȢȘȜȫǻǿȤșȓǶǦȠȜȤȡȜȪȰȞȢȗȢǭșȖȫșȡȞȢȡȢȫȧȖȔȖ
ȧǧȥǻȫȁȘȧȫȜȖǟȔȫȔȡǻȖȞȧȘȢǧȔȤȡȢȖȥȰȞȜȩǧ
ȣȢșȦȢȖǻȖǻȘȤșȞȢȠșȡȘȧȖȔȖǶǦȠȜȤȡȜȪȰȞȜȝȓȞȜȝțȔȟȜȬȜȖ
ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ǕȟȰȕȢȠǻ — țȔȣȜȥ ©Ǩ ȢȦȪȔ
ǘȔȖȤǻȜȟȔ ǧȯȫȜȡȯ ȜȠșȦȰ ȡȢȫȟșȗȮ ȗ ǭșȖȫșȡȞȧ ȗȢ
ǶșȤșȝǶȢȔȡȮǦȠȜȤȡȜȪȞ>ǻȝ@ª
ǠǻȦǛȧȤ.

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǝǬɂғǢǕǤȔȖȟȢǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ ȥǤǻȥȞȜ
ȦșȣșȤǖȢȕȤȢȖȜȪȰȞȢȗȢȤȡȧǬșȤȡǻȗȢȕȟ—
ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȣȢșȦ ȘșȤȚ ȦȔ ȗȤȢȠȔȘ Șǻȓȫ ȔȞȔȘ ǕǢ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ   ȫȟȞȢȤ ǖȢȟȗȔȤȥȰȞȢȁ ǕǢ
  Ǥǻȥȟȓ țȔȞǻȡȫșȡȡȓ ǬșȤȡǻȗ ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȥșȠǻȡȔȤǻȁ
ȡȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ǟȜȁȖ ȞȢȠșȤȪǻȝȡȢȠȧ ǻȡȦǻ —  ǜ
 ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȧ ȚȧȤȡ ©ǦȖǻȦȟȢª — — Ȗ
«ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȡȔȧȞȢȖȢȠȧȖǻȥȦȡȜȞȧª—ȥȣǻȖȤșȘ
ȚȧȤȡ ©ǬșȤȖȢȡȜȝ Ȭȟȓȩª Ǩ — ȡȔȟșȚȔȖ ȘȢ
ȟǻȦ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ ©ǘȔȤȦª țȗȢȘȢȠ ȘȢ ©ǗǕǤǠǶǧǚª Ǩ
— ȦȔ — ȢȫȢȟȲȖȔȖ ǶǠ Ǩ — —
ȠǻȡǻȥȦȤ ȢȥȖǻȦȜ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ — — ǘȢȟȢȖȔ
Ǘǥ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ ǧ — ȢȘȜȡ ǻț ȣșȤȬȜȩ ȟȔȧȤșȔȦǻȖ
ǙșȤȚȣȤșȠǻȁǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥǻȠǧǘǭșȖȫșȡȞȔ 
țȔ ©ǗȜȕȤȔȡǻ ȦȖȢȤȜª Ȗ  Ȧ   ǕȖȦȢȤ țȕ ȖǻȤȬǻȖ
©ǦȢȡȓȫȡǻȞȟȔȤȡșȦȜª  ©Ǥȟȧȗª©ǜȔȠǻȥȦȰȥȢȡșȦǻȖ
ǻ ȢȞȦȔȖª ȢȕȜȘȖǻ —   ©ǗǻȦșȤ ț ǨȞȤȔȁȡȜª  
©ǤȔȤȦǻȓ ȖșȘșª   ©ǬȧȦȦȓ ǿȘȜȡȢȁ ȤȢȘȜȡȜª  

©ǦȦȔȟȰ ǻ ȡǻȚȡǻȥȦȰª  
© Ǥ ș Ȥ ș Ƞ Ȕ ȗ Ȕ Ȧ Ȱ  ǻ  Ț Ȝ Ȧ Ȱ  ª
  ȣȢșȠȜ ©ǤȢȩȢȤȢȡ
ȘȤȧȗȔª  țȕ©ǶȤȢȥȦȜ
ǻ ȘǻȓȦȜª   ©ǡȜ —
ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰȟȲȘȥȦȖȔª  
©ǜȤȢȥȦȔȝ ȣȤșȫȧȘȢȖȡȜȝ
ȥȖǻȦșª   ©ǟȢȠȧȡǻțȠȧ
ȘȔȟǻȖȜȘȡǻª  ©ǦȤǻȕȡȢȁ
ȡȢȫǻª  ȦȔǻȡ
ǜ ȤȔȡȡǻȩ ȣȢșțǻȝ ǧ ȧȘȔ
ǿȦȰȥȓ ȘȢ ȥȣǻȟȰȡȜȩ ǻț ǭșȖ
ǤǧȜȫȜȡȔ
ȫșȡȞȢȖȜȠȜ ǻȘșȝ ȠȢȦȜȖǻȖ
ȢȕȤȔțǻȖǗǻȡȤȢțȖȜȖȔǿȦȤȔȘȜȪǻȁǭșȖȫșȡȞȔ ȨǻȟȢȥȢȨǻȫȡǻȥȦȰ
ȖȜȥȢȞȜȝ ȥȦȧȣǻȡȰ șȠȢȪǻȝȡȢȥȦǻ ȖȜȦȢȡȫșȡȜȝ ȟǻȤȜțȠ
ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȕǻȕȟǻȝȡȜȩ ȥȲȚșȦǻȖ ȦȔ ȢȕȤȔțǻȖ ȨȢȟȰȞȟȢ
ȤȜȥȦȜȫȡǻȥȦȰ țȖșȤȦȔȡȡȓ ȘȢ ȔȡȦȜȫȡȢȁ ȠǻȨȢȟȢȗǻȁ ȦȔ
ȥȖǻȦ ȢȖȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ  ǢȔ ȘȧȠȞ ȧ ǡ ǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȢȁ ǧ
ȖǻȘȤ ȢȘȜȖ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȦȤȔȘ ȜȪǻȁ Ȗ ȡȢȖǻȝ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ
ȓȞȢȥȦ ǻ ©ǗǻȘȣȔȟȔ ȡșȠȜȡȧȫȔ ´ȬșȖȫșȡȞȢȣȢȘǻȕȡǻȥȦȰµª
ǻ ȖȜȡȜȞȟȔ ©ȖȡȧȦȤǻȬȡȓ ȥȣȢȤǻȘȡșȡǻȥȦȰª ǭșȖȫșȡȞȢ —
ȣȢșȦȥȧȫȔȥȡȜȝǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȔǡǡȢȁȢȕȤǻȁǟ
ǧǦ ǙȧȩȢȖȡȜȝțȖ·ȓțȢȞǻțȦȖȢȤȫǻȥȦȲǭșȖȫșȡȞȔ
ȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓȖǧǻȡȔȤǻȖȡǻțȡȔȞȢȖȜȩȘșȦȔȟșȝȣȢșȦȜȫȡȢȁ
ȠȢȖȜ ȞȟȔȥȜȫȡȜȩ ȡȔȪ ȢȕȤȔțǻȖ ǙȡǻȣȤȔ ȖǻȦȤȧ ȣȢȟȓ
ȗȔȲ țǻȤ ȦȢȣȢȟǻ ȟǻȟșȁ ȖșȤȕȜ ȞȔȟȜȡȜ  ǻ Ȗ ȔȡȦȜȫȡȜȩ
ǤȤȢȠșȦșȓ ȕǻȕȟǻȝȡȜȩ ǡȔȘȢȡȡȜǡȔȤǻȁ ȘȧȩȢȖȡȢǻȥȦȢȤ
ǦȞȢȖȢȤȢȘȜȗȔȝȘȔȠȔȞǻȖǴȤȢȥȟȔȖȡȜ ȥȜȠȖȢȟȔȩ
ǤȔȠ·ȓȦǻǭșȖȫșȡȞȔȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȤȔȡȡǻȝȖǻȤȬǧ©ǦȦșȣȜ
ȣȤȢȥȦȓȗȟȜȥȓ ȬȜȤȢȞǻª —  ȭȢ ȣȤȜțȡȔȫȔȖȥȓ
Șȟȓ Ƞȧț ȣȢȥȦȔȡȢȖȞȜ ǻȠȢȖǻȤȡȢ ȡȔ ȥȖȓȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ
ǟȢȠșȤȪǻȝȡȢȠȧ ǻȡȦǻ  ǧ ȧ țȕ ȖǻȤȬǻȖ ©ǦȢȡȓȫȡǻ ȞȟȔȤ
ȡșȦȜª—ȕșțȣȢȥșȤșȘȡǻȝȣȢȥȟǻȘȢȖȡȜȞ©ǟȢȕțȔȤȓªǴȞȭȢ
ǭșȖȫșȡȞȢ — ȥȣǻȖșȪȰ ȥșȟȓȡȥȰȞȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȢ ǧ —
©ȩȟǻȕȢȤȢȕȥȰȞȜȝ ǣȤȨșȝ ȖǻȘ ȕǻȟȢȁ ȩȔȦȜª ǖȔȤȞȔ Ǘ
ǪȟǻȕȢȤȢȕȥȰȞȜȝ ǣȤȨșȝ ȔȕȢ ǟȟȔȤȡșȦȜțȠ ǡȲȡȩșȡ
ǢȰȲǞȢȤȞǬǦ ǶȘȧȫȜțȔȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȲ
ȣȢșțǻǿȲ ǭșȖȫșȡȞȔ ǧ Ȗ ȡȢȖǻȦȡȲ ȟǻȤȜȞȧ Ȗ ȦșȦȤȔȣȦȜȩȧ
©ǦȞȢȤȕȡȔ ȠȔȦȜª ȣșȤșȡǻȥ ȡȔȤȢȘȡȧ ȖǻȤȧ ǤȜȦȔȡȡȓ ȘȢȟǻ
ȡȔȣȤȓȠȞȧ Ȭȟȓȩȧ Șȟȓ ȡȔȪǻȁ ȦȤȔȗșȘǻȓ ȠǻȚȧȥȢȕȜȪȰ ©ȡș
ȣȢȘǻȟșȡȢȁ ȖȢȟǻª ȦȤȔȗǻȫȡȜȝ ©ȦȤșȡȢȥª ȡȔȘ ȤȢțȦșȤțȔȡȢȲ
ǨȞȤȔȁȡȢȲ — Ȫș Ȗȥș ȦșȠȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȤșȗǻȥȦȤȧ
ǧȢȤȚșȥȦȖȢȖȢȟǻȖ©ǜȢȟȢȦȢȠȧȗȢȠȢȡǻª—ȪșȡǻȕȜȣȤȢ
ȘȢȖȚșȡȡȓȦșȠȜȡșțȡȜȭșȡȡȢȁǻȥȦȢȤȣȔȠ·ȓȦǻȡȔȤȢȘȧȣǻȥȟȓ
ȬșȖȫȞȤȔȣȞȜǨȣȢșțǻȁ©ǣȝȭȢȖǦȢȨǻȝȥȰȞȢȠȧțȔȗȤȔȟȜ
ȘțȖȢȡȜ țȔȦȤșȠȦǻȟȜª   ȡȔțȖȔ ȓȞȢȁ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢ
ȖȡȢȥȜȟȔȥȓȘȢȣȟȔȡǻȖȡȔȫșȤȞǻȖțȕ©ǦȢȡȓȫȡǻȞȟȔȤȡșȦȜª
ȣȤȢȦșȘȢȚȢȘȡȢȁȞȡȦȖǻȤȦȔȞǻȡșȖȖǻȝȬȢȖǧȥȦȖșȤȘȚȧǿ
ȡșȤȢțȤȜȖȡǻȥȦȰ ȖǻȟȰȡȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ©Ƕ ț ´ǜȔ
ȣȢȖǻȦȢȠµ´ǦȟȔȖȢȲµ—ǗȖșȥȰǟȜȁȖȡȔȫșȩȤȔȠǗȡǻȠ
ȥȞȔȣȔȟȔȞȤȢȖȫȔȥȢȖǻǟȤȢȖȠȧȫȡǻȖȕșțȖǻȡȪȓǶȖȡǻȠ
ȗȢȤȓȦȰǧȔȤȔȥȢȖǻǗȞȤȔȁȡȥȰȞǻȁȥșȤȪȓª ǧȜȫȜȡȔǤǜǻȕȤ
ȦȖǨȦǟǧǟȡǦ 

ǧǝǬǝǢǕ

ǧȤȜȣȦȜȩ ©ǢȔ ȠȢȗȜȟǻ ǭșȖȫșȡȞȔª țȕ ©Ǥȟȧȗª 
ȡȔȣȜȥȔȡȜȝ ȣǻȥȟȓ ȖǻȘȖǻȘȜȡ ǬșȤȡșȫȢȁ ȗȢȤȜ  țǻ
Ǧ ǗȔȥȜȟȰȫșȡȞȢȠ ȡȔ ȢȕȤȔțȡȢȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ
ȖȜȤȔțȡȢȣșȤșȗȧȞȧǿȦȰȥȓțȣȢșțǻǿȲǭșȖȫșȡȞȔ©ȥȢȡȩȖȜȟȓª
ǧ —©ǻțȔȥȣȔȡǻȩȖȜȟǻª ǭșȖȫșȡȞȢ ȦȔǻȡǨțȕ©Ǥȟȧȗª
ȢȣȧȕȟǻȘȜȣȦȜȩ©ǶǶ ǶǶǶ  ǢȔȘșȡȰǭșȖȫșȡȞȔ ªȘȢ
Ȥǻȫȫȓ ț Șȡȓ ȥȠșȤȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞȢȗȢ ȦȧȦ ȡȔțȖȔȡȢ
ȣȤȢȤȢȞȢȠ ǙȤȧȗȧ ȫȔȥȦȜȡȧ ȘȜȣȦȜȩȔ ț ȡȔȥȦȧȣȡȜȩ
ȣșȤșȖȜȘȔȡȰ ȕȧȟȢ ȖȜȟȧȫșȡȢ ȤȔȘȓȡȥȰȞȔ ȪșȡțȧȤȔ ȡș
ȖȜȕȔȫȜȟȔ ǧ ȚȢȤȥȦȞȢȁ ǻȤȢȡǻȁ ȭȢȘȢ ©ȥǻȠ·ȁ ȖșȟȜȞȢȁª
©ȗȤȢȠȔȘȜȖȢȟȰȡȢȁªȦȔȥȠǻȟȜȖȢȗȢțȖșȤȦȔȡȡȓȘȢǭșȖȫșȡȞȔ
©ǢǻȫȢȗȢȡșȞȔȚȜǤșȤȖȢȣȤșȥȦȢȟȰȡǻȝ—ǖȢȭșȝǧșȕș
ȣȢȬȜȲȦȰȖȬȢȖǻȡǻȥȦȜª ǜǻȕȤȦȖǧǟȡǦ 
Ǩ9ǶǶǶȖǻȤȬǻȪȜȞȟȧ©ǗȞȢȥȠǻȫȡȢȠȧȢȤȞșȥȦȤǻª 
țȕ ©ǗǻȦșȤ ț ǨȞȤȔȁȡȜª  ǧ ȣȤȢȗȢȟȢȥȜȖ ©ǠȲȘȥȰȞǻȥȦȰ
ȣȤȢȠȢȖȟȓǿȦȤȰȢȠȔȤȢțȦȤȧȕȔȠȜȨȔȡȨȔȤǭșȖȫșȡȞȢ—
ǨȁȦȠșȡ — ǗșȤȩȔȤȡª ǜǻȕȤ ȦȖ ǧ  Ǧ    ǧ
ȞȢȠșȡȦȧȲȫȜȪșȝȖǻȤȬȣȤȢȥȖȢǿȥȦȔȖȟșȡȡȓȘȢǭșȖȫșȡȞȔ
ȥȞȔțȔȖ©ǙȢȡȰȢȗȢȡșȣǻȘȩȢȘȜȦȰȥȟȢȖȢ´țȔȩȢȣȟȲȖȔȖȥȓµ—
ȓȝȢȗȢȖȚșȡȔȡȢȖȢȖȥșȗȟȜȕȬșȝȗȟȜȕȬșȣǻțȡȔȖȔȖ—ȓ
ȝȢȗȢȟȲȕȜȖȓȞǻțȔȤȔțȟȲȕȟȲȖȥǻǿȲȥȖȢǿȲȘȧȬșȲǖȢ
ȓ țȡȔȖ ȭȢ Ȧș ȭȢ ȥȞȔȚș ǭșȖȫșȡȞȢ ȦȢ țȡȔȫȜȦȰ ȥȔȠș
ȟȲȘȥȦȖȢ ȗȢȖȢȤȜȦȰª ǜǻȕȤ ȦȖ ǧ  Ǧ —  Ǩ
ȫȢȤȡȢȖȜȩȖȔȤǻȔȡȦȔȩȖǻȤȬȔǪȫȔȥȦȜȡȜȡȔțȖȔȡȢȗȢȪȜȞȟȧ
ȕȧȖȤȓȘȢȞ «ǢȔȘǨȞȤȔȁȡȢȲ—ǧȔȤȔȥȢȖȔȤȧȞȔªȓȞȜȝȡș
ȖȖǻȝȬȢȖȘȢȢȥȦȔȦȢȫȡȢȗȢȖȔȤǻȔȡȦȔ ǜǻȕȤȦȖǧǦ 
ǨȘȢȖȢȟǻȞȢȡȦȤȢȖșȤȥǻȝȡȜȝȖǻȤȬ©ǗǻȘȣȢȖǻȘȰțșȠȟȓȞȔȠª
  ȓȞȜȝ ȠȢȚȡȔ ȤȢțȗȟȓȘȔȦȜ ȓȞ ȖǻȘȠșȚȧȖȔȡȡȓ ǧ
ȖǻȘ ǻȘșȢȟȢȗǻȁ șȠǻȗȤȔȡȦǻȖ Ȕ ȠȢȚȡȔ — ȓȞ țȔȖȧȔȟȰȢȖȔȡș
ȦȔȖȤȧȖȔȡȡȓ ©țșȠȟȓȞǻȖȠȔȟȢȤȢȥǻȖª ȘȜȖ ǡȜȩȔȝȟȜȡ Ƕ
Ǧ —  ȡș ȖȖǻȝȬȟȜ ȤȓȘȞȜ ©Ǖ ȞȢȟȢ Ƞșȡș  ǴȞ
ȦȢȝ ǗșȤȗǻȟǻȝ — ǙȔȡȦǻȖ ȣȤȢȖȢȘȔȦȔȤ —  ǭșȖȫșȡȞȢ
ȠȧȫșȡȜȞǻȘșȁǧȔȤȔȥ—ȡșȥȩȜȦȡȜȝȣȤȢȟșȦȔȤª ǜǻȕȤȦȖ
ǧǦ ǭșȖȫșȡȞȢȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓȓȞ©ȣȤȢȖǻȘȡȜȞª
ȣȢ ȞȢȟȔȩ ȣșȞȟȔ — ȢȕȤȔț ȕȔȗȔȦȢțȡȔȫȡȜȝ ǻ ȦȔȞȜȝ ȭȢ
ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ ȡșȠȔȟȢ ȤȢț·ȓȥȡșȡȰ ȘȢ ȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ǻ
ȦȖȢȤȫȢȗȢȥȔȠȢȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓǧ
ǦșȤșȘȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩǭșȖȫșȡȞȢȖǻȦȖȢȤǻȖȖȜȤǻțȡȓȲȦȰȥȓ
©ǗǻȠ·ȓȟȲȘșȝª  ȦȔ
©ǙȧȠȔ ȣȤȢ ȕșțȥȠșȤȦȡȢȗȢ
ǟȢȕțȔȤȓª >@ ǙȤȔȠ
ȣȢșȠȔ ©ǭșȖȫșȡȞȢ ȝ ǬșȤ
ȡȜȬ șȖȥȰȞȜȝª >—
@țȠȔȟȰȢȖȧǿȝȠȢȖǻȤȡȧ
ț ȧ ȥ Ȧ Ȥ ǻ ȫ  ǭ ș Ȗ ȫ ș ȡ Ȟ Ȕ  ȝ
ǡǬșȤȡȜȬșȖȥȰȞȢȗȢȖǤș
ȦșȤȕ ȧȤțǻ  ȗȤȧȘ 
Ȕȟș ǧ ȖȔȘ ȜȦȰ ȡȔȘȠǻȤȡș
ȥȟǻȘ ȧȖ Ȕȡȡȓ ȥȦșȤșȢȦȜȣȔȠ
ȤȔȘ ȓȡȥ ȰȞȢȁ ȣȤȢȣȔȗȔȡȘȜ
ǭșȖȫșȡȞȢ — ȕȧȡȦȔȤ
ǬșȤȡ ȜȬșȖȥȰȞȜȝ — ȝȢȗȢ
ǤǧȜȫȜȡȔ
©ȡȔȦȩȡșȡȡȜȞª ǜǻȕȤ ȦȖ ǭșȖȫșȡȞȢȝǬșȤȡȜȬșȖȥȰȞȜȝ
ǧ  Ǧ   ǦȜȠȨȢȡǻȓ
ǟǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ
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©ǦȞȢȖȢȤȢȘȔªȥȣȢȖȡșȡȔȗȢȥȦȤȜȩȠȢȦȜȖǻȖȥȢȪȕȢȤȢȦȰȕȜ
ȫȔȥȦȞȢȖȢȣșȤșȗȧȞȧǿȦȰȥȓǻț©ǜȔȣȢȖǻȦȢȠª©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȠȜª
ȦȔȣȢșȦȜȫȡȢȲȦȖȢȤȫǻȥȦȲǭșȖȫșȡȞȔțȔȗȔȟȢȠȓȞȁȁȤȢțȧȠǻȖ
ǧ ȣȤȢȝȡȓȦȢȲ ȣȤȢȦșȥȦȢȠ ȣȤȢȦȜ ȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ
ǘȢȟ ȗșȤȢȝ — ǦȞȢȖȢȤȢȘȔ ȥȠǻȟȜȖȢ ȣșȤșȡșȥșȡȜȝ ȧ ȖȜȤ
ȗȔȝȘȔȠȔȪȰȞȢȗȢȤȧȩȧȥȞȟȔȘȡǻȕȢȤǻȡȡȓȖȘȧȬǻȨǻȟȢȥȢȨȔ
ȣșȤșȩȢȘȓȦȰȧȦȤȔȗǻȞȢȖșȟȜȫȡșȤȢțȧȠǻȡȡȓȡșȖǻȘȘǻȟȰȡȢȥȦǻ
ȥȖȢǿȁȘȢȟǻȖǻȘȥȧȥȣǻȟȰȡȢǻȥȦȢȤȢȕȥȦȔȖȜȡ
ǮȢȘșȡȡȜȞȣȢȖǻȥȦȰǧ©ǤȢȘȢȤȢȚțȞȔȣșȟȢȲǟǘǦȦș
ȪșȡȞȔª  ǻȡȢȦȔȦȞȜȘȢȡșȁȡȔȣȢȖȡșȡǻȖȥșȣȤȜȥȧȦȡǻȥȦȲ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȪȜȦȔȦȔȠȜ ț ȝȢȗȢ ȦȖȢȤǻȖ ȤȢțȘȧȠȔȠȜ ȣȤȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȖȣȢȘȢȕȔȡȡȓǻȦȘǶțȪȜȩȦȔȭȢȘșȡȡȜȞȢȖȜȩ
țȔȣȜȥǻȖ ȣȢȠǻȦȡȢ ȭȢ ȢȕȤȔț ǭșȖȫșȡȞȔ ȝȢȗȢ ȘȢȟȓ
ȩȔȤȔȞȦșȤȦȖȢȤȫǻȥȦȰȕȧȟȜȣȢȥȦǻȝȡȜȠȣȤșȘȠșȦȢȠȤȢțȘȧȠǻȖ
ǧ  ȟȜȣ  Ȗǻȡ țȔțȡȔȫȜȖ ȧ ȭȢȘșȡȡȜȞȧ ©ǮȢȥȰ
ȣȢȘǻȕȡș ǿȥȦȰ ȧ Ƞșȡș ȢȘ ȦȤȔȗșȘǻȁ ǧȔȤȔȥȔ ! ǧǻȟȰȞȜ
ȭȢȖǻȡȕǻȟȰȬșȦșȤȣǻȖǻȖȥȦȢȤȔțȫȜȥȦǻȬȜȠȘȧȬșȲȕȧȖ
ǖȔȚȔȡȡȓȥșȤȘșȫȡȢȥȦǻȟȔȥȞȜȚǻȡȢȫȢȁȣșȤșȥȟǻȘȧǿȠșȡș
ȓȞ ǻ ǧȔȤȔȥȔ ǻ ȥȞȤǻțȰ ȓ ȥȔȠª ǜǻȕȤ ȦȖ ǧ  Ǧ  
ǜȔȣȜȥȖǻȘȥǻȫ©ǗșȥȰȤǻȞȧȠșȡșȣȤȢȝȬȢȖ
țǭșȖȫșȡȞȢȠǤȢȫȧȖȔȲȭȢȝțȔȤȔțȓȝȢȗȢȣȢȡȢȖȢȠȧ
ȕȔȫȧª ǜǻȕȤȦȖǧǦ ȟȲȦ©ǡȢȟȲȥȰ
ȣșȤșȘȦȜȠȓȞȣȢȫȜȡȔȲȣȜȥȔȦȜǙȢǭȜȟȟșȤȔǭșȖȫșȡȞȔ
ǻ ȘȢ ȠșȡȬȜȩ ȡșȘȔȖȡǻȩ ȓȞ ǬȧȠȔȞ ! ǫș — ȗȢȤǻȡȡȓ
ȣȢȠǻȚ ȘȤȧțȓȠȜ Ȫș — ȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓ ȦȢȗȢ ȭȢ ȖȢȡȜ
țȤȢȕȜȟȜª ǜǻȕȤ ȦȖ ǧ  Ǧ —  ǚȣǻȥȦȢȟȓȤǻȝ ǧ
ȦȔȞȢȚȘșȠȢȡȥȦȤȧǿțȔȪǻȞȔȖȟșȡǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȢȠǨȟȜȥȦǻ
ȘȢ ǡ ǡȢȗȜȟȓȡȥȰȞȢȗȢ ȖǻȘ  ȟȜȥȦȢȣ  ǧ ȡȔțȜȖȔȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ ©ȖȥșȟȲȘȥȰȞȢȲ ȥȢȖǻȥȦȲª ǜǻȕȤ ȦȖ ǧ 
ǟȡǦ ȘȢǠǤȔȣȔȤȧȞȖǻȘȕșȤșț©ǭșȖ
ȫșȡȞȢȦȔȞȜȝȘȟȓȠșȡșȕȟȜțȰȞȜȝª ǜǻȕȤȦȖǧǟȡ
Ǧ ȦȔǻȡ
ǤȢȡȔȘ  ȟǻȦȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡȜȩ ȥȦȔȦșȝ ȤșȪșȡțǻȝ
ȖȜȥȦȧȣǻȖ ǧ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ǤȢȣȤȜ ȣșȖȡȧ ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȧ țȔȔȡȗȔȚȢȖȔȡǻȥȦȰ ȥȦȔȦȦǻ
ȬșȖȫ ȦșȠȔȦȜȞȜ țȔȥȖǻȘȫȧȲȦȰ ȗȟȜȕȢȞȧ ȢȕǻțȡȔȡǻȥȦȰ ǧ ț
ȦȖȢȤȫǻȥȦȲǭșȖȫșȡȞȔȭȜȤȧȟȲȕȢȖȘȢȡȰȢȗȢ ©ǭșȖȫșȡȞȢ
ȝǖȔȗȤȜȪȰȞȜȝª©ǦȜȟȔ´ǟȢȕțȔȤȓµª©ǦȜȟȔ
´ǟȢȕțȔȤȓµª   ǕȡȔȟǻțȧȖȔȖ ȟǻȦ ȖȣȟȜȖ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȡȔ ȧȞȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ Ƕ ǩȤȔȡȞȔ ǳ ǩșȘȰȞȢȖȜȫȔ
ǡǥȜȟȰȥȰȞȢȗȢǕǡȔȟȜȬȞȔǗǦȜȠȢȡșȡȞȔǶǙȤȔȫȔ
ȕǻȟȢȤ ǴȡȞȧ ǟȧȣȔȟȧ ȣȢȟȰȥ Ǖ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ ȤȢȥ
ǡǘȢȤȰȞȢȗȢǡǢșȞȤȔȥȢȖȔǕǬșȩȢȖȔǚǖȔȗȤȜȪȰȞȢȗȢ
ǡ ǦȖǿȦȟȢȖȔ ȗȤȧț ǧ ǧȔȕǻȘțș Ǧ ǬȜȞȢȖȔȡǻ ȕȢȟȗ
ǶǗȔțȢȖȔǿȖȤǭȢȟȢȠǕȟșȝȩșȠȔȞȔțȔȩǕǧȔȚȜȕȔǿȖȔ
ȦȔȦȔȤǡǙȚȔȟǻȟȓȢȥșȦȜȡȪȓǟǪșȦȔȗȧȤȢȖȔȕȔȬȞȜȤȪȓ
Ǧ ǟȧȘȔȬȔ ȟȔȦȜȬȔ Ǵ ǥȔȝȡǻȥȔ ȟȜȦȢȖ ȔȕȩȔț ȞȔȟȠ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ Ƕț ȣȢșțǻȝ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ǧ
ȣșȤșȞȟȔȖǻțȤȢȥ©ǤȢșȠȧȣȤȢǨȞȤȔȁȡȧªǣǟȢȟȜȫșȖȔț
ȕǻȟȢȤ—ȖǻȤȬ©ǨǟȔȡșȖǻªǤǖȤȢȖȞȜțȦȔȘȚ—©ǢȔ
ȕșȤșțǻ ǙȡǻȣȤȔª Ǖ ǠȔȩȧȦǻ ǧ ȕȧȖ ȫȟșȡȢȠ ȤșȘȔȞȪǻȝȡȢȁ
ȞȢȟșȗǻȁ Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ȦȢȠȡȢȁ ȣȢȖȡȢȁ țȕ ȦȖȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ  ȤșȘǻȡȖȜȘȔȡȰǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȥȣȔȘȭȜȡȜ
ȝȔȖȦȢȤȢȠȣșȤșȘȠȢȖȘȢȢȞȤșȠȜȩǻțȡȜȩ
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ǠǻȦǖȧȟȔȬșȡȞȢǶǘǧǘǭșȖȫșȡȞȢȖȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȝȤȔȘȓȡȥȰȞǻȝ
ȩȧȘȢȚȡǻȝ ȟǻȦșȤȔȦȧȤǻ Ǫ  ǖȢȓȡȢȖȜȫ Ǘ ǡ ǙȤȔȠȔȦȜȫȡȔ
ȣȢșȠȔ ǤȔȖȟȔ ǧȜȫȜȡȜ ©ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ǬșȤȡȜȬșȖȥȰȞȜȝª ǙșȓȞǻ
ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓ ȡȔȘ ȣȢșȦȜȞȢȲ   ǗǻȥȡȜȞ ǪȔȤȞǻȖ ȘșȤȚ ȧȡȦȧ
ǪǔǟȢȥȦșȡȞȢǗǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȔȦșȠȔȖȟȜȥȦȧȖȔȡȡǻ
ǤǧȜȫȜȡȜțȨȤȢȡȦȢȖȜȞȔȠȜǢǭǟǢȢȖȜȫșȡȞȢǠǤȢșțǻȓ
ǻȤșȖȢȟȲȪǻȓǟȡȜȗȔȣȤȢǤȔȖȟȔǧȜȫȜȡȧǟǘȧȕȔȤǣǤȔȖȟȢ
ǧȜȫȜȡȔ ǠǻȦȞȤȜȦ ȡȔȤȜȥ ǟ  ǡșȟȰȡȜȫȧȞ ǖ Ƕ ǣȕȤȔț
ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȩ ȣȢșȠȔȩ ȤȔȘȓȡȥȰȞȜȩ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ
ǤǧȜȫȜȡȜǦǘȢȟȢȖȔȡǻȖȥȰȞȢȗȢǤǙȢȤȢȬȞȔ ǡșȟȰȡȜȫȧȞǖǶ
ǙȤȔȠȔȦȜȫȡȔ ȣȢșȠȔ ȓȞ ȚȔȡȤ ǠǻȦȞȤȜȦ ȡȔȤȜȥ  ǟ 
ǟȢȥȦșȡȞȢǢǤȢșȦȜȞȔǤȔȖȟȔǧȜȫȜȡȜǣȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȖǻȤȬȧȖȔȡȡȓ
ǟǘȤȧțȠȔȡǜǣȕȤȔțǭșȖȫșȡȞȔȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǤǧȜȫȜȡȜ
ǢǭǟǘȤȧțȠȔȡǜǤȤȢȕȟșȠȔ©ǧǭșȖȫșȡȞȢǻȟǻȦșȤȔȦȧȤȔȡȔȤȢȘǻȖ
ǦǥǦǥª ȧ ȥȦȔȦȦȓȩ ȦȔ ȖȜȥȦȧȣȔȩ Ǥ ǧȜȫȜȡȜ  ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ
țȔȗȔȟȰȡȢȟȲȘȥȰȞǻ ǻȘșȔȟȜ ǧșțȜ ȘȢȣȢȖǻȘșȝ ȦȔ ȣȢȖǻȘȢȠȟșȡȰ ȡȔ
Ȣȕȟ ȠǻȚȖȧț ȡȔȧȞȦșȢȤșȦ ȞȢȡȨ ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻȝ ȤǻȫȫȲ ȖǻȘ
Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǣ  Ǭ  ǤȔȖȟȢȖȔ ǣ
©ǤȤȢȩȔȡȡȓȡȔȘǻȥȟȔȦȜ´ǟȢȕțȔȤµǭșȖȫșȡȞȔȡȔȨȤȢȡȦª>ǠȜȥȦȜț
ȨȤȢȡȦȧ Ǥ ǧȜȫȜȡǻ@  ǕȤȩǻȖȜ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǔ  ǡȜȩȔȝȟȜȡ Ƕ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȞȟȲȫǻȖǻȘǧȜȫȜȡȜǦǻǬǔǭșȥȦȢȣȔȟȢȖȔǧ
ǩȢȟȰȞȟȢȤȡǻ ȠȢȦȜȖȜ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȢȁ ȣȢșȠȜ Ǥ ǧȜȫȜȡȜ ©ǭșȖȫșȡȞȢ
ȝ ǬșȤȡȜȬșȖȥȰȞȜȝª  Ǣǭǟ  ǭșȥȦȢȣȔȟȢȖȔ ǧ ǧȜȣȢȟȢȗǻȓ
țȖ·ȓțȞǻȖ ȦșȦȤȔȣȦȜȩȧ Ǥ ǘ ǧȜȫȜȡȜ ©ǦȞȢȤȕȡȔ ȠȔȦȜª ț ȣȢșȠȢȲ
ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǡȔȤǻȓª  Ǣǭǟ  ǤȔȖȟșȡȞȢ ǡ ©ǤȔȘȔȲ ǻ țȡȢȖ
ǻȘȧª ǟȤȧȦȢȥȩȜȟȜ ȦȜȫȜȡȜȡȥȰȞȢȗȢ Ȭȟȓȩȧ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǦǻǬ
 ǔ  ǤȢȡȢȠȔȤșȡȞȢ ǣ ©ǜȢȟȢȦȜȝ ȗȢȠǻȡª ǤȔȖȟȔ ǧȜȫȜȡȜ
ȖǻȘȤȢȘȚșȡǻ ȥȞȔȤȕȜ ȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȗȢ ©ǗșȟȜȞȢȗȢ ȟȰȢȩȧª  ǨȞȤ
ȠȢȖȔ ȝ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ Ȗ ȥșȤșȘȡǻȩ ȬȞȢȟȔȩ ȗǻȠȡȔțǻȓȩ ȟǻȪșȓȩ ȦȔ
ȞȢȟșȗǻȧȠȔȩ  ǔ  ǡșȟȰȡȜȫȧȞ ǖ Ƕ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȣȢșȦȜȫȡȔ
ȬșȖȫșȡȞǻȔȡȔ ǢȔȖȫ ȣȢȥǻȕȡȜȞ țǻ ȥȣșȪȞȧȤȥȧ ǬșȤȡǻȖȪǻ 
ǟȢȟȢȠǻǿȪȰ Ǡ ǧȤȜȣȦȜȩ Ǥ ǧȜȫȜȡȜ ©ǢȔ ȠȢȗȜȟǻ ǭșȖȫșȡȞȔª Ȗ
ȔȡȗȟȢȠȢȖȡǻȝǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁǭǦȦ.

ǡȔȤȜȡȔǤȔȖȟșȡȞȢǣȟșȞȥȔȡȘȤǴȤȢȖȜȝ

ǧɂғ ǮǚǢǟǣ ǘșȢȤȗǻȝ ǤȜȟȜȣȢȖȜȫ 
ȥ ǜȔȥǻȟȟȓ ȦșȣșȤ ȥ ǖȔȤȠȔȬȢȖș ǡȜȞȢȟ Ȣȕȟ —
 ǗǻȡȡȜȪȓ  — ȧȞȤ ȔȞȦȢȤ ǢȔȤȢȘȡȜȝ ȔȤȦȜȥȦ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ  ǢȔȖȫȔȖȥȓ—ȧǪȔȤȞǻȖ
ȦșȔȦȤ ǻȡȦǻ țȔȞǻȡȫȜȖ  ǟȜȁȖ ǻȡȦ ȦșȔȦȤ ȠȜȥȦȖȔ
ǻȠǶǟǟȔȤȣșȡȞȔǟȔȤȢȗȢ ȖǶǬȔȕȔȡșȡȞȔ ǗǻȘȦȢȘǻ—
ȧ Ǘǻȡȡ ȧȞȤ ȠȧțȘȤȔȠ ȦșȔȦȤǻ ǻȠ ǡ ǟ ǦȔȘȢȖȥȰȞȢȗȢ
ǕȞȦȢȤ ȓȥȞȤȔȖȢȁ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȥȦǻ ǧ ȗȤȔȖ ȤȢȟǻ ȧ ȖȜ
ȥȦȔȖȔȩ ȣ·ǿȥ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ ȦȔ țȔȤȧȕǻȚȡȜȩ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȖ
ǣȥȢȕȟȜȖșȠǻȥȪșȖȝȢȗȢȦȖȢȤȫȢȠȧȘȢȤȢȕȞȧȣȢȥǻȘȔǿȢȕȤȔț
ǜȔȟǻțȡȓȞȔȧȖȜȥȦȔȖǻ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªțȔȣȢșȠȢȲǭșȖȫșȡȞȔ
 ǻȡȥȪșȡǻțȔȪǻȓ Ǡșȥȓ ǟȧȤȕȔȥȔ ȦȔ Ǘ ǪȔȤȫșȡȞȔ
ȤșȚǩǗșȤșȭȔȗǻȡ ȓȞȜȝȧȝȢȗȢǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁȣȢȥȦȔȖ
ȣȤȢȥȦȢȲȭȜȤȢȲȟȲȘȜȡȢȲǻȖȢȘȡȢȫȔȥȖșȟȜȫȡȜȠȡȔȤȢȘ
ȡȜȠȖȔȦȔȚȞȢȠ
ǦȖǻȦȟȔȡȔǩȜȪȔȝȟȢ
ǧȱғǠǱǖǚǥǘ 7LOOEHUJ  Ǵȡǻȥ ǥȢȕșȤȦ  ǟȤȜȥȦȔȣȢȖȜȫ
ǥȜȗȔ—ȦȔȠȥȔȠȢ —ȟȔȦȜȥ
ȚȜȖȢȣȜȥșȪȰǻȥȞȧȟȰȣȦȢȤȡȔȤȢȘȡȜȝȩȧȘȢȚȡȜȞǠȔȦȖǻȝȥȰȞȢȁ
ǥǦǥ   ǤȤȔȪȲȖȔȖ ȧ ȚȜȖȢȣȜȥȧ ȞȡȜȚȞȢȖǻȝ ȦȔ
ȥȔȦȜȤȜȫȡǻȝ ȗȤȔȨǻȪǻ ȥȞȧȟȰȣȦȧȤǻ ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ȣșȦșȤȕ
Ǖǡ —  ȧ Ǚ ǟȔȤȘȢȖȥȰȞȢȗȢ ǻȡ ȖȜȞȟȔȘȔȫǻ —

ǗǦȔȖȜȡȥȰȞȜȝǴǫǻȢȡ
ȗȟȜȡȥȰȞȜȝ Ƕ ǧȖȢȤȢȚ
ȡȜȞȢȖ  ǗȜȞȟȔȘȔȖ Ȗ
ǕȞȔȘșȠǻȁȠȜȥȦȖȧǥȜțǻ
— —
ȣȤȢȨ  ǧȖȢȤȫȢȥȦǻ ǧ
ȭȢ ȤȢțȖȜȖȔȖ ȦȤȔȘȜȪǻȁ
ȣȔȤȔȘȡȢȗȢ ȣȢȤȦȤșȦȔ
ȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻ ȦȢȫȡǻȥȦȰ
ȤȜȥȧȡȞȧȝȣșȤșȘȔȖȔȡȡȓ
ȣȟȔȥȦȜȞȜ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ
ȦǻȟȔȥȦȤȜȠȔȡȔȞȢȟȢȤȜ
ȥȦȜȫȡȔȗȔȠȔȫȔȥȦȢȣșȖ
ȡȔ ȠȢȡȧȠșȡȦȔȟǻțȔȪǻȓ
ȢȕȤȔțȧȣȢȤȦȤșȦȢȖȔȡȢȗȢ
ǕȖȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ Ȗ ǤșȦȤȢ
ȗȤȔȘǻ ȣȔȦȜȡȢȖȔȡȜȝȗǻȣȥ
ǻȥȡȧȖȔȖȘȢ 
ǴǧǻȟȰȕșȤȗǤȔȠ·ȓȦȡȜȞ
ȥȣȢȤȧȘȚșȡȢȗȢ țȔ Ȧ țȖ ǧǘǭșȖȫșȡȞȧǤȔȦȜȡȢȖȔȡȜȝ
ȗǻȣȥǤșȦȤȢȗȤȔȘ
©ȟșȡǻȡȥȰȞȜȠ ȣȟȔȡ ȢȠ
ȡșțȕșȤǻȗȥȓ
ȠȢȡȧȠșȡȦȔȟȰȡȢȁ ȣȤȢ
ȣȔȗȔȡȘȜª ǤȔȠ·ȓȦȡȜȞ ȖǻȘȞ ȤȜȦȢ  ȟȜȥȦȢȣ  ȡȔ
Ȗȧȟ ǬșȤȖȢȡȜȩ ǜǻȤ ȡȜȡǻ ǟȔȠ ·ȓȡȢȢȥȦȤǻȖȥȰȞȜȝ ȣȤȢ
ȥȣșȞȦ  ǙșȭȢ ȥȦȜȟǻțȢȖȔȡș ȣȢȗȤȧȘȘȓ ȭȢ ȣșȖȡȢȲ Ƞǻ
ȤȢȲȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȢȣȤȜȞȠșȦȡǻȤȜȥȜțȢȖȡǻȬȡȢȥȦǻȣȢșȦȔ
ȕȧȟȢ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢ ȡȔ ȖȜȥȢȞȢȠȧ ȪșȠșȡȦȡȢȠȧ ȫȢȦȜȤȜ
ȗȤȔȡȡȢȠȧȣ·ǿȘșȥȦȔȟǻȣȤȜțȠȔȦȜȫȡȢȁȨȢȤȠȜǦȣȤȢȭȧȲȫȜ
ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȧ ȘșȦ Ȕȟșȝ ȥȞȧȟȰȣȦȢȤ țȢȕȤȔțȜȖ ǭ
ȡșȠȢȟȢȘȜȠ ǻț ȖȜȥȢȞȜȠ ȟȢȕȢȠ țȔȣȔȟȜȠȜ ȭȢȞȔȠȜ ȧ
țȠȢȤȬȞȔȩ ǻț ȡȔȖȜȥȟȜȠȜ ȗȧȥȦȜȠȜ ȕȤȢȖȔȠȜ ȣȜȟȰȡȜȠ
ȥȧȖȢȤȜȠ ȣȢȗȟȓȘȢȠ ǧ ȘȢȥȓȗ ȢȤȗȔȡǻȫȡȢȗȢ țȖ·ȓțȞȧ ȣȢ
ȗȤȧȘȘȓ ț ȖȜȥȢȞȜȠ ȣȤȓȠȢȞȧȦȡȜȠ ȣȢȥȦȔȠșȡȦȢȠ ȭȢ
ȣȢȥȜȟȜȟȢȠȢȡȧȠșȡȦȔȟȰȡǻȥȦȰȥȞȧȟȰȣȦȧȤȜǢȔȣ·ǿȘșȥȦȔȟǻ
ȕȧȖ ȡȔȣȜȥ ȤȢȥ ©ǗșȟȜȞȢȠȧ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȠȧ ȣȢșȦȧȥș
ȟȓȡȜȡȧǧȔȤȔȥȧǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫȧǭșȖȫșȡȞȧ — —
ȖșȟȜȞȜȝȤȢȥǻȝȥȰȞȜȝȡȔȤȢȘª
ǠǻȦ ǦȜȘȢȤȢȖȔ Ǘ Ǖ ǴȡȜȥ ǧȜȟȰȕșȤȗ ǡ  ǢǻȠșȡȞȢ Ǖ
ǤȔȠ·ȓȦȡȜȞȜǧȔȤȔȥȢȖǻǭșȖȫșȡȞȧǟ

ǟȔȦșȤȜȡȔǡȔȠȔǿȖȔ

ǧǶǠǱǗÌǧǶǦ 7LOY\WLV  ǧșȢȨǻȟǻȥ 
ȥǘȔȝȘȚȓȝȦșȣșȤǨȦșȡȥȰȞȢȗȢȤȡȧǠȜȦȖȔ—
ǗǻȟȰȡȲȥ —ȟȜȦȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȣșȤșȞȟȔȘȔȫǢȔȤȢȘȡȜȝ
ȣȢșȦǠȜȦȖȜ  ǢȔȖȫȔȖȥȓȖȗǻȠȡȔțǻȁȠǤȔȡșȖșȚȜȥȔ
ȣȢȦǻȠ ȧ Ƞ ǨȦșȡǿ ǠȔȧȤșȔȦ ǙșȤȚ ȣȤșȠǻȁ ǦȢȲțȧ ǥǦǥ
  Ǩ Ȧǻ ȖȩȢȘȜȖ ȘȢ ȔȖȔȡȗȔȤȘȜȥȦȥȰȞȢȗȢ
Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȡȓ©ǬȢȦȜȤȜȖǻȦȤȜªǙșȕȲȦȧȖȔȖțȕȟǻȦȣȔȤȢȘǻȝ
©ǧȤȜ ȗȤșȡȔȘșȤȜª   ǕȖȦȢȤ ȫȜȥȟșȡȡȜȩ țȕ ȖǻȤȬǻȖ
ȡȜțȞȜȤȢȠȔȡǻȖȣȢșȠ©ǥȢțȣȤȢȘȔȚȘȧȬǻª  ©ǣȤȔȫǻª
—  ȦȔ ǻȡ ǤșȤșȞȟȔȘȔȖ ȦȖȢȤȜ ǣ ǤȧȬȞǻȡȔ
ǶǟȤȜȟȢȖȔǡǢșȞȤȔȥȢȖȔȦȔǻȡ
ǙȢ ȟǻȦȡȰȢȗȢ ȲȖǻȟșȲ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ

ǧǶǡǡ

ǭșȖȫșȡȞȔ ǧ ȡȔȣȜȥȔȖ ȘȖǻ ȥȦ ȣȤȢ ȣȢȣȧȟȓȤȡǻȥȦȰ ȧȞȤ
ȣȢșȦȔȥșȤșȘȟȜȦȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȥȦǻȖȣȟȜȖȝȢȗȢȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȡȔȟȜȦȣȢșȦǻȖ©ǙȢȕȤȜȝȣȢȗȟȓȘǧȔȤȔȥǻȖªȦȔ©ǙȢȣȢȠȢȗȔ
Ȗ ȕȢȤȢȦȰȕǻª ȢȕȜȘȖǻ —   ǤșȤșȞȟȔȖ ȖǻȤȬ ©ǙȧȠȜ
ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁª   ȭȢ ȖȖǻȝȬȢȖ ȘȢ ȖȜȘ ȣȢșțǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȟȜȦ ȠȢȖȢȲ ©ǤȢșțǻȁª ǗǻȟȰȡȲȥ  
©ǗǻȤȬǻª ǗǻȟȰȡȲȥ   ©ǟȢȕțȔȤª ǗǻȟȰȡȲȥ  
ȦȔ ȁ ȞȡȜȚȞȜ ©ǖǻȕȟǻȢȦșȞȔ ȖȥșȥȖǻȦȡȰȢȁ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜª
©ǗǻȤȬǻ ǤȢșȠȜ ǙȤȔȠȜª ǗǻȟȰȡȲȥ   ȓȞȧ ȞȤǻȠ
ȦȖȢȤǻȖǶǩȤȔȡȞȔȦȔǠșȥǻǨȞȤȔȁȡȞȜȥȞȟȔȟȜȦȔȞȢȚȣȢșțǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ
ǧȖ ǙȢȕȤȜȝ ȣȢȗȟȓȘ ǧȔȤȔȥǻȖ  ǦǗǭ ǧ  ǙȢȣȢȠȢȗȔ Ȗ
ȕȢȤȢȦȰȕǻǤȤȔȣȢȤǔ

ǧșȦȓȡȔǮșȤȕȜȡȔ

ǧǶǡǡ 7LPP ǗȔȥȜȟȰǩșȘȢȤȢȖȜȫ ȣȤȜȡȔȤȢȘȚșȡȡǻ—
ǘșȢȤȗǗǻȟȰȗșȟȰȠ  ȠǻȥȦșȫȞȢ ǜȢȤȗșȡȨȤșȝ
ȦșȣșȤȧȠșȚȔȩǥȜȗȜǠȔȦȖǻȓ—ǖșȤȟǻȡ —
ȤȢȥ ǻ ȟȔȦȜȥ ȚȜȖȢȣȜȥșȪȰ ȗȤȔȨǻȞ ǤȤȔȪȲȖȔȖ ȧ ȚȔȡȤL
ȣȢȤȦȤșȦȔ ȤȜȥȧȖȔȖ ȕȔ
ȦȔȟȰȡLȦȔȚȔȡȤȢȖLȥȪș
ȡȜ LȟȲȥȦȤȧȖȔȖ ȞȡȜȗȜ
ȖȜȞȢȡȧȖȔȖ ȗȤȔȖȲȤȜ ȧ
ȦșȩȡǻȪǻȞȥȜȟȢȗȤȔȨǻȁȦȔ
ȟǻȦȢȗȤȔȨǻȁ ǢȔȤȢȘȜȖȥȓ
Ȗ ȥǻȠ·ȁ ȤȜțȰȞȢȗȢ ȕȧȤ
ȗȢȠǻȥȦȤȔ țȔǻȡȘȚ—
ȚȜȖȢȣȜȥȪȓ ǨȣȤȢȘȢȖȚ
—ȓȞȥȦȢȤȢȡȡǻȝ
ȧȫșȡȰ țȘȢȕȧȖȔȖ ȢȥȖǻȦȧ
Ȗ ȣșȦșȤȕ ǕȞȔȘșȠǻȁ
ȠȜȥȦ șȪȦȖ ȖȜȞȟȔȘȔȫ
ǣǜȔȧșȤȖșȝȘ ǧȡȔȗȢ
ȤȢȘȚșȡȢȖșȟȜȞȢȲȥȤǻȕ
ȡȢȲ ȠșȘȔȟȟȲ țȔ ȞȔȤ
ȦȜȡȧ ©ǘȤȧȣȔ ȧȟȔȡǻȖª
ǗǧǻȠȠǕȖȦȢȣȢȤȦȤșȦ
  Ǩ —
ǤȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰȦǻ
ȣ ǻ Ș  Ȟ ș Ȥ ǻ Ȗ ȡ Ȝ Ȫ Ȧ Ȗ Ȣ Ƞ
ǚǛǣǗșȤȡșȣȤȔȪȲȖȔȖȧǤȔȤȜȚǻȝǕȟȚȜȤǻȘșȤȢȕȜȖ
țȔȠȔȟȰȢȖȞȜ ț ȡȔȦȧȤȜ țȢȞȤ ©ǘȢȟȢȖȔ ȡșȗȤȔª   ǻ
©ǕȟȚȜȤȞȔ ȡȔȖȫȔǿ ȘȜȦȜȡȧ ȩȢȘȜȦȜª   ǗȡȔȥȟǻȘȢȞ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȩ ȣȢȘǻȝȧǜȩ ǾȖȤȢȣǻȣȢȖșȤȡȧȖȥȓȘȢ
ǤșȦșȤȕȧȤȗȔǨ—ȕȤȔȖȧȫȔȥȦȰȧǟȔȖȞȔțȰȞǻȝȖǻȝȡǻ
ȣǻȘȫȔȥǟȤȜȠȥȰȞȢȁȖǻȝȡȜȣȢȕȧȖȔȖȡȔȣȖǻǥșȘȔȗȧȖȔȖ
ǻȟȲȥȦȤȢȖȔȡȜȝȚȧȤȡ©ǥȧȥȥȞȜȝȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȯȝȟȜȥȦȢȞª
—ȖȜȩȢȘȜȖȦȤȜȫǻȡȔȠǻȥȓȪȰȫȔȥȢȣȜȥȣȤȜȣȜȡȜȖ
ǻȥȡȧȖȔȡȡȓȫșȤșțȩȖȢȤȢȕȧȢȫșȝǧ ǜȔȥșȖȔȥȦȢȣȢȟȰȥȰȞǻ
ȔȞȖȔȤșȟǻȝȤȜȥȧȡȞȜțȘȢȕȧȖțȖȔȡȡȓȔȞȔȘȕȔȦȔȟȰȡȢȗȢ
ȚȜȖȢȣȜȥȧǕǡȣșȤșȁȩȔȖȘȢǢǻȠșȫȫȜȡȜȘșȖȢȥȦȔȡȡǻ
ȤȢȞȜ ȚȜȦȦȓ ȢȫȢȟȜȖ ȣȤȜȖȔȦȡȜȝ ȞșȤȔȠǻȫȡȜȝ țȔȖȢȘ ȧ
ǖșȤȟǻȡǻ ǕȖȦȢȤ ȕȔȦȔȟȰȡȜȩ ȞȔȤȦȜȡ ©ǤȢȤȔȡșȡȜȝ ȗȧȥȔȤª
 ©ǤǻȘȝȢȠȔȤȦȜȟșȤǻȁȖǦșȖȔȥȦȢȣȢȟǻª©ǦșȖȔȥȦȢȣȢȟȰ
 ȟȲȦȢȗȢ  ȤȢȞȧª ©ǕȘȠǻȤȔȟ Ǥ Ǧ ǢȔȩǻȠȢȖª
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ȧȥǻ —  ȣșȝțȔȚǻȖ ©ǟȤȔǿȖȜȘ ǗȢȤȢȡșȚȔª  
©ǥȢȥǻȝȥȰȞȔ ǡȔȥȟȓȡȔª ǻȡ ȡȔțȖȔ — ©ǡȔȥȟȓȡȔª  
©ǗșȫǻȤȡǻȝȞȤȔǿȖȜȘª Ȧǻ ȕȟȣȢȤȦȤșȦǻȖȦȔǻȡ
ǻȟȲȥȦȤȔȪǻȝȘȢȞȡǶǡȓȦȟǿȖȔ©ǦșȡȥȔȪǻȁȦȔțȔȧȖȔȗȜȣȔȡǻ
ǟȧȤȘȲȞȢȖȢȁțȔȞȢȤȘȢȡȢȠȘȔȡȟ·șȦȤȔȡȚșª ǦǤȕ—
 Ǭ —  ȘȢ ȥșȤǻȁ
Ȟȡ ȠȔȟȢȗȢ ȨȢȤȠȔȦȧ
©ǟȔȤȦȜȡȞȜ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁ
ȖȘȔȫǻª — 
ȝ ȔȟȰȠ ©ǩǻțǻȢȟȢȗǻȓ
ǤșȦ șȤȕȧȤȗȔª ǦǤȕ
 Ǭ   ȟǻȦȢȗȤȔ
Ȩ ǻ ȝ  ǻ ț  Ƞ Ȕ ȟ Ȳ ȡ Ȟ ǻ Ȗ
ǟ ǖȤȲȟȟȢȖȔ ǣ Ǘș
ȡșȪǻȔȡȢȖȔ ǣ ǶȖȔȡȢȖȔ
ǤǩșȘȢȦȢȖȔǨȡȜțȪǻ
ȟǻȦȢȗȤȔȨǻȝ Ȣȣȧȕȟ Ȗ
©ǥȧȥȥȞȢȠ ȩȧȘȢȚ șȥȦ
ǗǧǻȠȠǤȢȤȦȤșȦǧǭșȖȫșȡȞȔ ȖșȡȡȢȠ ȟȜȥȦȞșª țȔ
ȨǻȞȥ ȢȖȔȡȢ ȞȜȁȖ ȣȔ
ǤȔȣǻȤȟǻȦȢȗȤȔȨǻȓ
Ƞ·ȓȦȞȜ ©ǣȥȖȓȫșȡȡȓ
ǠȔȡȪȲȗȢȖȢȗȢȠȢȥȦȧȖȢȥșȡȜȤª  ©ǟȤȔǿȖȜȘ
ǦȦȔȤȢȗȢȠǻȥȦȔțǴȤȢȥȟȔȖȢȖȢȗȢȖȔȟȧª  ©ǨȥȣșȡȥȰȞȜȝ
ȥȢȕȢȤª  ȦȔǻȡ
ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ǧ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȟȜȥȓ ȣǻȘ ȫȔȥ ȡȔȖȫȔȡȡȓ Ȗ
Ǖǡ Ȁȩ ȢȕȢȩ ȖǻȘȡȢȥȓȦȰ ȘȢ ȣȤȢȖǻȘȡȜȩ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞǻȖ
ȚȜȖȢȣȜȥȧ ȣȢȕȧȦȢȖȢȗȢ ȚȔȡȤȧ ȓȞ ȡȔȣȤȓȠȧ ȕȔȦȔȟȰȡȢȗȢ
ȠȔȟȓȤȥȦȖȔ ȘȜȖ ǙȔȖȯȘȢȖȔ Ǖ Ǘ Ǘ ǗșȤșȭȔȗȜȡ 
ǝȥȦȢȤȜȓ ȤȧȥȥȞȢȗȢ ȜȥȞȧȥȥȦȖȔ ǡ  ǧ  ǟȡ 
Ǧ ǪȧȘȢȚȡȜȞȜȤȔțȢȠȕȤȔȟȜȧȫȔȥȦȰȖǻȟȲȥȦȤȧȖȔȡȡǻ
ȣșȦșȤȕ ȟǻȦȠȜȥȦ ȔȟȰȠ ©ǦȦȢ ȤȧȥȥȞȜȩ ȟȜȦșȤȔȦȢȤȢȖª
ǦǤȕ  ǧ  ȘȜȖ ǙȢȞȧȠșȡȦȜ ȥ   ǻ ©ǢȔȬȜ
ȥȣȜȥȔȡȡȯșȥȡȔȦȧȤȯȤȧȥȥȞȜȠȜª ǦǤȕǗȜȣ 
ǧ ȡȔȣȜȥȔȖ ȥȩȖȔȟȰȡȜȝ ȖǻȘȗȧȞ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȚȜȖȢȣȜȥȡǻ ȦȔ ȗȤȔȨǻȫȡǻ ȦȖȢȤȜ ȭȢ șȞȥȣȢȡȧȖȔȟȜȥȓ ȡȔ
ȖȜȥȦȔȖȪǻȖțȔȟȔȩǕǡ ǪȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȔȓȟșȦȢȣȜȥȰ
ǥȧȥȥȞȜȝ ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȯȝ ȟȜȥȦȢȞ  ǔ  ȣǻȘȣȜȥ
Ǘ ǧ  ǚȦȔȣȜ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ȣȢșȦȔ ȧțȔȗȔȟȰȡȜȖ ȧ ȡșȞȤȢȟȢțǻ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǥȧȥȥȞȜȝ ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȯȝ ȟȜȥȦȢȞ
ǔȣǻȘȣȜȥǥ ǗȜȞȢȡȔȖȟǻȦȢȗȤȔȨȢȖȔȡȜȝȣȢȤȦȤșȦ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȧȕȟ ǥȧȥȥȞȜȝ ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȯȝ ȟȜȥȦȢȞ
 ǔ   Ȗ ȓȞȢȠȧ ȦȢȫȡȢ ȣșȤșȘȔȡȢ ȣȢȘǻȕȡǻȥȦȰ ǻ
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝȥȦȔȡȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔ ȘȜȖǴȪȲȞǗǧȔȁȡȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȥȖǻȦȟȜȡ ǟ  Ǧ   țȔ ȢȥȡȢȖȧ
ȖțȓȦȢȨȢȦȢȗȤȔȨǻȲȣȢșȦȔȧ ȥȖǻȦȟȢȠȧȞȢȥȦȲȠǻ>ǠȲȘȖǻȗ
ǖȔȤȞȟȔȝ " ǦǤȕ@ǨȨȢȡȘȔȩǙșȤȚȟǻȦȠȧțșȲ
ǡȢȥȞȖȔ țȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȥȩȢȚȜȝȣȢȤȦȤșȦ ȞȔȤȦȢȡȕǻȟȜȟȢ
ȢȟǻȖșȪȰ  ȓȞȜȝ ǘ ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞ ȖȖȔȚȔȟȔ ȢȤȜȗǻȡȔȟȢȠ
ȤȢȕȢȦȜ ǧ ȭȢ ȣșȤșȘȧȖȔȖ ȟǻȦȢȗȤȔȨǻȁ ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞ ǘ
ǢșȖǻȘȢȠȜȝ ȣȢȤȦȤșȦ  ǠǨ   ȕșȤșț ȣȢȤ
>ǡǻȓȞȢȖȥȰȞȜȝǗ@ǧǭșȖȫșȡȞȢǻǗǧǻȠȠǭșȖȫșȡȞȢ
ǢȰȲǞȢȤȞǥǻȫȡȜȞ 
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ǗǧǻȠȠǕȥȞȢȟȰȘȢȖȔȠȢȗȜȟȔ
ǤȔȣǻȤȞȢȟȰȢȤȢȖȔȟǻȦȢȗȤȔȨǻȓ

Ǩ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǪȧȘȢȚȡȜȞª ǭșȖȫșȡȞȢ țȗȔȘȧȖȔȖ ȣȤȢ ǧ
Ȕ ȦȔȞȢȚ ȣȤȢ ȝȢȗȢ ȥșȥȦȤȧ ǚ ǧǻȠȠ ǻț ȓȞȢȲ ȢȕȖǻȡȫȔȖȥȓ
ǟǖȤȲȟȟȢȖ  
ǧȖ ǗȔȥȜȟȜȝ ǩșȘȢȤȢȖȜȫ ǧȜȠȠ ǕȟȰȕ ǡ Ǡȗ  ǦȖȓ
ȦȜȝ ǟȜȁȖ ȡȔȬ ȖșȟȜȞȜȝ ǡȔȟȲȡȞȜ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ ȝȢȗȢ
ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖǟǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȖȞȤȜȦȜȪǻǟǧ
ǠǻȦ ǧȔȤȔȥȢȖ Ǡ ǗȔȥȜȟȜȝ ǩșȘȢȤȢȖȜȫ ǧȜȠȠ —
ǡ  ǧȔȤȔȥȢȖ Ǡ ǗȔȥȜȟȜȝ ǩșȘȢȤȢȖȜȫ ǧȜȠȠ  ǥȧȥȥȞȢș
ȜȥȞȧȥȥȦȖȢǣȫșȤȞȜȢȚȜțȡȜȜȦȖȢȤȫșȥȦȖșȩȧȘȢȚȡȜȞȢȖǦșȤșȘȜȡȔ
ȘșȖȓȦȡȔȘȪȔȦȢȗȢ ȖșȞȔ ǡ  ǟȔȗȔȡȢȖ ǘ ǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤȗ
ǣȕȤȔțȯ ȣȤȢȥȦȤȔȡȥȦȖȔ ǦǤȕ  ǴȪȲȞ Ǘ ǗǻȫȡȔȖǻȫ ǻț
ǭșȖȫșȡȞȢȠ ǶȞȢȡȢȗȤȔȨǻȓ — ȤȢȞǻȖ ǟ  ǴȪȲȞ Ǘ
ǤȢșȦǻȠǻȥȦȢȖȢȞȤșȥȟșȡȡǻȨȔȞȦǻȖȦȔȖșȤȥǻȝǦȖȓȦȜȝǟȜȁȖȡȔȬ
ȖșȟȜȞȜȝǡȔȟȲȡȞȜǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔȦȔȝȢȗȢȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖǟ

ǢȔȘǻȓǤȢȞȢȤȠȓȞȢ

ǧǶǦǦǚǥÉǢ 7LVVHUDQG  ǠȧȁǥȢȚș  Ǧșȡ
ǛȔȡ Șș ǠȢșȡ ǩȤȔȡȪǻȓ —  ǙǻȚȢȡ  —
ȨȤȔȡȪȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰȣșȤșȞȟȔȘȔȫțȔ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȥȦȲȤȧȠȧȡǕȖȦȢȤȫȜȥȟșȡȡȜȩȥȟȢȖȡȜȞȢȖȜȩ
ȦȔ ȚȧȤȡȔȟȰȡȜȩ ȥȦȔȦșȝ ȟǻȦ ȢȗȟȓȘǻȖ ȧ ȨȤȔȡȪ ȚȧȤȡ
—ȩ ȦȔ ǻȡ Ǭȟșȡ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȡȔȧȞ ȠȜȥȦȖ ǻ ȟȤȜ
Ƞ ǙǻȚȢȡȔ ǨȣȤȢȘȢȖȚ — ǧ — ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞ
ȖȜȘȖȔ ©ǠȔȤȧȥª ǨȣȤȢȘȢȖȚ — ȫȜȦȔȖ ȟșȞȪǻȁ ț
ǻȥȦȢȤǻȁȧȞȤȪȜȖǻȟǻțȔȪǻȁȖǤȔȤȜțȰȞǻȝȬȞȢȟǻȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȩ
ȤȢȕǻȦ ǕȖȦȢȤ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁ ©ǛȜȦȦȓ ȢȘȡȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧ
ǨȞȤȔȁȡȔª ǤȔȤȜȚ   ȧ ȓȞǻȝ ȡș ȤȔț țȖșȤȦȔȖȥȓ ȘȢ
ȚȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȣȜȤȔȲȫȜȥȰ ȣȤȜ ȪȰȢȠȧ
ȡȔȕȤȢȬȧȤȧǙǙȢȤȢȬșȡȞȔ©ǭșȖȫșȡȞȢ—ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ
ȣȢșȦǨȞȤȔȁȡȜª ǤȤȔȗȔ>ȨȤȔȡȪȠȢȖȢȲ@ ȣȤȢȭȢ
ȥȔȠǻȡȨȢȤȠȧȖȔȖǨȞȤȣȢșȦȔȦȔȞȢȚțȗȔȘȧȖȔȖȗȢȖȢȤȓȫȜ
ȣȤȢ ȘȧȠȜ ȦȔ ȣǻȥȡǻ ȧ ȓȞȜȩ ȢȥȣǻȖȧȖȔȟȜȥȓ ȞȢțȔȞȜ țȢȞȤ
ȣȢȘȔȖȣȢȖȡȜȝȣșȤșȞȟ©ǶȖȔȡȔǤǻȘȞȢȖȜª
ǨȤȜȖȞȜȢȞȤșȠȜȩȣșȤșȞȟȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȖȩȔȤȔȞȦș
ȤȜțȧȲȫȜȦȖȢȤȫǻȥȦȰǶǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ ©ǖȧȘșȬȕȔȦȰȞȧ
ȣȔȡȧȖȔȦȜ  ǤȢȞȜ ȚȜȖȧȦȰ ȟȲȘȜª  ǻ ǘȤ ǟȖǻȦȞȜǣȥ
ȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔ ©ǨȦȡȜȕȔȦȰȞȧȭȢȕȡșȩȢȦȓǢȔȖȖșȥȰȥȖǻȦ
ȣȢȫȧȟȜ  ǮȢ ȘǻȓȟȢȥȰ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻª  ǣȞȤșȠȢ ȤȢțȗȟȓȡȧȖ
ȧ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁ ȕǻȢȗȤȔȨǻȲ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȘȔȖȬȜ ȖǻȘȢȠǻ

ȨȔȞȦȜ ȘȜȦȜȡȥȦȖȢ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ ȣȢșȦȔ ȝȢȗȢ ȦȔȟȔȡȦ
ȘȢ ȠȔȟȓȤȥȦȖȔ ȞȢțȔȫȞȧȖȔȡȡȓ Ȗ ȣȔȡȔ Ǥ ǚȡȗșȟȰȗȔȤȘȦȔ
ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ ȧ ǗǻȟȰȡǻ ǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤțǻ țȧȥȦȤǻȫ ǻț
ǶǦȢȬșȡȞȢȠȖȜȞȧȣǻțȞȤǻȣȔȪȦȖȔȣȢȓȖȧ©ǟȢȕțȔȤȓªǻȝȢȗȢ
ȡȔȤȢȘȡș ȖȜțȡȔȡȡȓ ȤȢțȗȤȢȠ ǟȜȤȜȟȢǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȢȗȢ
ȕȤȔȦȥȦȖȔ ȔȤșȬȦ ȦȔ țȔȥȟȔȡȡȓ ȠȜȦȪȓ ǻ ȖȤșȬȦǻ —
ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ǥȢțȣȢȖǻȘȰ țȔȞǻȡȫșȡȢ ȣȢȖȡȜȠ
ȦșȞȥȦȢȠ ©ǜȔȣȢȖǻȦȧª — ©ȫȧȘȢȖȜȠ ȖǻȤȬșȠ ȓȞȜȝ ȥȦȔȖ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȲȣȔȦȤǻȢȦȜȫȡȢȲȣǻȥȡșȲª
Ǩ ȥȖȢȁȝ ȣȤȔȪǻ ǧ țȔȪȜȦȧȖȔȖ ȧȤȜȖȢȞ ȣȤȢ ȠȢȗȜȟȧ
ǭșȖȫșȡȞȔ țǻ ȥȦ ǚ ǙȲȤȔȡȔ ȦȔ ȖȜȥȟǻȖ Ǖ ǾȡȥșȡȔ ȣȤȢ
țȡȔȫșȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔ©ȡșȟȜȬșȓȞȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȣȢșȦȔ
Ȕȟș ȓȞ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȗȢ ȠȜȥȟȜȦșȟȓ ȢȘȡȢȗȢ țǻ ȥȖǻȦȢȫǻȖ
ȟȲȘȥȦȖȔª țȗȔȘȧȖȔȖ ȦȔȞǻ ȦȖȢȤȜ ȣȢșȦȔ ȓȞ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ
ǻ ȚȜȖȜȠª ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©ǟȔȖȞȔțª
ǧȡȔȗȢȟȢȬȧȖȔȖȡȔȢȥȢȕȟȜȖȢȠȧȟǻȤȜțȠǻȦȔșȠȢȪǻȝȡȢȥȦǻ
ȕȔȟȔȘǻȖǻȤȬǻȖǭșȖȫșȡȞȔȦȔȦȖȢȤǻȖȡȔǻȥȦȢȤȦșȠȔȦȜȞȧ
ȡȔȖǻȖȣȢȖȡȜȝȦșȞȥȦȖǻȤȬȔ©ǡșȡǻȢȘȡȔȞȢȖȢȫȜȕȧȘȧªȖ
ȣșȤșȞȟǣǧȢȞȔȤȚșȖȥȰȞȢȁǟȔȤȔȬșȖȜȫǻǭǧǻȓȞȔțȗȔ
ȘȧȖȔȖ ȭș ȝ ǻȡ ȦȖȢȤȜ — ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡǻȫª
©ǘȔȠȔȟǻȓª©ǗǻȘȰȠȔª©ǥȧȥȔȟȞȔª©Ǡǻȟșȓª©ǢȔȝȠȜȫȞȔª
©ǾȤșȦȜȞª ©ǢșȢȨǻȦȜª ǤșȤșȣȢȖǻȖ țȠǻȥȦ ȨȤȔȗȠșȡȦȔ
ȠǻȥȦșȤǻȁ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©ǧȤȜ ȘȧȬǻª ȣȢ
ȘȔȖȬȜ ȝȢȗȢ ȣșȤșȞȟ ȖǻȘ ©ǦȠșȤȞȔǿȦȰȥȓ ǤȢȟșȦȜȠȢ 
ǢȢȫȧȖȔȦȜȖǬȧȦȧªȘȢ©ǶȖȞȧȣȢȫȪǻȡȔȘȧȕȢȫȞȧǢȢȫȧȖȔȦȜ
ȥǻȟȜª Ǩȥǻ ȣșȤșȞȟ țȔ ȖȜȡȓȦȞȢȠ ©ǡșȡǻ ȢȘȡȔȞȢȖȢ ȫȜ
ȕȧȘȧªȔȖȦȢȤȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȖǻțȣȢȣșȤșȘȡǻȩ
ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫȜȩ ȖȜȘȔȡȰ ȔȕȢ Ț ȣȤȢȣȢȡȧȖȔȖ ȧ ȖȟȔȥȡǻȝ
ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ
ǟȢȤȢȦȞȢțȗȔȘȔȖǻȠȔȟȓȤȦȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔȢȪǻȡȜȖ
ȬȜ ȁȁ ȦȔȞȜȠȜ ȥȟȢȖȔȠȜ ©Ǩ ȠȔȟȓȤȥȦȖǻ ǭșȖȫșȡȞȢ «!
țȔȟȜȬȜȖ ȣșȝțȔȚǻ ȦȔ ȣȢȤȦȤșȦȜ ȓȞǻ ǿ ȣǻȘȦȖșȤȘȚșȡȡȓȠ
ȣșȤȬȢȤȓȘȡȢȗȢȦȔȟȔȡȦȧª ȥ ǥȢțȘǻȟȣȤȢǻȟȲȥȦȤȢȖȔȡȢ
ȥȖǻȦȟȜȡȢȲ ȣȢșȦȔ  Ǩ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȁ ǧ ȣȢȘȔȖ ȖȟȔȥȡǻ
ȣșȤșȞȟ țȤȔțȞǻȖ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȧȞȤ ȣǻȥșȡȡȜȩ ȚȔȡȤǻȖ —
ȢȕȤȓȘȢȖȢȁ ȣȢȕȧȦȢȖȢȁ ȟǻȤȜȫȡȢȁ ȗȧȠȢȤȜȥȦȜȫȡȢȁ ǻȥȦȢȤ
ȣȢșțǻȁ
ǧȖ/DYLHG·XQSHXSOH/·8NUDLQH3DULV
ǠǻȦ ǢȧȘȰȗȔ ǘ Ǩ ǩȤȔȡȪǻȁ  ǢȧȘȰȗȔ ǘ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȘȧȠȔ ǻ
ȣǻȥȡȓȖȥȖǻȦǻǠǟȡ

ǴȤșȠȔǟȤȔȖșȪȰ

ǧǶǦǦÐ 7LVVRW  ǗǻȞȦȢȤ  —   — ȨȤȔȡȪ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ǻ ȣȧȕȟǻȪȜȥȦ ǕȖȦȢȤ ȞǻȟȰȞȢȩ Ȟȡ ȘȢȤȢȚȡǻȩ
ȡȔȤȜȥǻȖ ǢȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȩ ȣȢȕȧȖȔȖ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ǗȤȔ
ȚșȡȡȓȖǻȘȣȢȘȢȤȢȚǻȣȢȘȔȖȧȞȡ©ǥȢȥǻȓǻȤȢȥǻȓȡȜª ǤȔ
ȤȜȚ   ȣșȤȬȧ ǻț ȘȖȢȩ ȁȁ ȫȔȥȦȜȡ țȡȔȫȡȢ ȕǻȟȰȬȧ
țȔ ȢȕȥȓȗȢȠ ȣȢȖȡǻȥȦȲ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢ ǨȞȤȔȁȡǻ ǟȡȜȚȞȔ
ǧ ȣșȤșȘȔǿ ȓȥȞȤȔȖȜȝ șȠȢȪǻȝȡȜȝ ȢȕȤȔț ©țșȠȟǻ ȕșțȞȤȔȁȩ
ȥȦșȣǻȖ«!ȖșȟȜȫȡȜȩȤǻȖȡȜȡȠȢȗȧȦȡǻȩȖȤȢȚȔȁȖ«!
ȤȢȘȲȫȢȁȝȣȤșȞȤȔȥȡȢȁțșȠȟǻȘșȞȢȟȜȥȰȞȢțȔȞȖǻȟȰȡȜȝ
ȓȞ ȣȦȔȩ ȟǻȦȔȖ ȡȔ ȖȢȤȢȡȢȠȧ ȞȢȡǻ ȡș ȖȜțȡȔȲȫȜ ȡǻȓȞȜȩ
ȖȟȔȘȜȞ ȞȤǻȠ ȗȤȢțȜ ȝ ȖǻȦȤȧª ȥ   ǟȡ ©ǥȢȥǻȓ ǻ ȤȢ
ȥǻȓȡȜª—ȪșȦȔȞȢȚǻȥȦȢȤȜȞȢȟǻȦȣȤȔȪȓȢȞȤșȠȜȝȤȢțȘ

ǧǟǕǬ

ȓȞȢȁțȡȔȝȢȠȜȦȰȨȤȔȡȪȫȜȦȔȫȔǻțȦȖȢȤȫǻȥȦȲǭșȖȫșȡȞȔ
Ǚȟȓ ǧ ȣȢșȦ — ȡș ȣȤȢȥȦȢ ȓȖȜȭș ȟȤȜ Ȕ ȖȔȚȟȜȖȜȝ
ȨȔȞȦȢȤȡȔȪȚȜȦȦȓǨȞȤȔȁȡȜǕȖȦȢȤȖǻȘțȡȔȫȔǿȖȜȡȓȦȞȢȖȧ
ȣȢȣȧȟȓȤȡǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǩ ȚȜȦȦǿȖȢȠȧ Ȭȟȓȩȧ ȣȢșȦȔ
Ȗǻȡ ȧȕȔȫȔǿ ȖȜȤȔȚșȡȡȓ ǻȥȦȢȤ ȘȢȟǻ ȧȞȤ ȡȔȤȢȘȧ ǧ ȕȔ
ȫȜȦȰ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȢșȦȔȕȧȡȦȔȤȓ ȓȞȜȝ ǻȡȦșȡȥȜȖȡȢ
ȖȣȟȜȖȔȖȡȔȥȖǻȝȡȔȤȢȘ©ǟȔȤȔȲȫȔȠȧțȔȡȔȘȜȩȔȟȔȝȢȠȧ
ȡȔȝȥȠǻȟȜȖǻȬǻ ȣǻȥȡǻ ȭȢ ȤȢțȣȢȖȥȲȘȚȧȖȔȟȜȥȓ ȬȟȓȩȢȠ
ȣșȤșȣȜȥȧȖȔȡȡȓțȤȧȞȖȤȧȞȜȣȢȖȥǻȝǨȞȤȔȁȡǻª ȥ 
ǣȞȤșȠȢ ǧ ȖȜȘǻȟȓǿ ȣȢșȠȧ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȡȔțȜȖȔȲȫȜ ȁȁ
©ȖșȟȜȞȢȲȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȲșȣȢȣșǿȲªǖȔȟȔȘȧ©ǨȦȢȣȟșȡȔª
ȓȞȧȞȤȜȦȜȞȡȔțȖȔȖ©ȥȣȤȔȖȚȡǻȠȣȢșȦȜȫȡȜȠȬșȘșȖȤȢȠª
ȣȢȘȔȡȢȧȕȟȜțȰȞȢȠȧȘȢȣȤȢțȢȖȢȗȢȣșȤșȞȟȖȜȞȟȔȘǻǤȤȜ
ȪȰȢȠȧȖǻȡȖȜȥȟȢȖȟȲǿȚȔȟȰȭȢȡșȠȢȚșȣșȤșȘȔȦȜȫȔȤǻȖ
ȡǻȥȦȰȦȖȢȤȧȝȞȤȔȥȧȧȞȤȠȢȖȜȣȤȢȓȞȧȖǻȡȘȧȚșȖȜȥȢȞȢȁ
ȘȧȠȞȜ ȥ ǤșȤșȞȟȢȫșȖȜȘȡȢȣǻȘȗȢȦȧȖȔȖȩȦȢȥȰǻț
ȝȢȗȢțȡȔȝȢȠȜȩȧȞȤȔȁȡȪǻȖǥȢțȘȣȤȢȧȞȤȣȢșȦȔȖȠǻȭșȡȢ
Ȗ ȥȞȢȤȢȫșȡȢȠȧ ǻȦȔȟ ȖȔȤǻȔȡȦǻ Ȫǻǿȁ Ȟȡ ȭȢ ȖȜȝȬȟȔ ȣǻȘ
ȡȔțȖȢȲ©ǨȞȤȔȁȡȔ—ǟȜȁȖª ǡǻȟȔȡ 
ǧȖ/D5XVVLHHWOHV5XVVHV3DULV
ǠǻȦ ǢȔȟȜȖȔȝȞȢ Ǚ Ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȧ ȨȤȔȡȪȧțȰȞǻȝ ȞȤȜȦȜȪǻ
ȞǻȡȪȓǪǶǪ—ȣȢȫȔȦȞȧǪǪȥȦǢǭǟ.

ǙȠȜȦȤȢǢȔȟȜȖȔȝȞȢ

ǧȱғ Ǫ ǝǞ 7LFKì  ǩȤȔȡȦǻȬșȞ ȣȥșȖȘ ǜ Ș ș ȡ ǿ Ȟ
ǖȤȢȠȔȡǪȜȡȓȖȔȕǻȟȓȠǖșȤȢȧȡȪșȡȦȤ
Ǭșȩǻȓ —  ȦȔȠ ȥȔȠȢ  — ȫșȥ ȨǻȟȢȟȢȗ ȣȜȥȰ
ȠșȡȡȜȞȣșȤșȞȟȔȘȔȫǜȔȞǻȡȫȜȖǖȤȔȦȜȥȟȔȖȧȡȦǜ
ȣȤȔȪȲȖȔȖȡȔǤǻȘȞȔȤȣȔȦȥȰȞǻȝ
ǥȧȥǻ ǜȔȞȔȤȣȔȦȦȓ ț—
ȬșȨȤșȘ ȦȜȚȡșȖȜȞȔ ©ǥȧ
ȥ Ȝ ȡ ª  Ǩ Ț ȗ Ȣ Ȥ Ȣ Ș   Ǭ ȟ ș ȡ
ǢȔȧ Ȟ ȦȖȔ ǻȠ ǭȔȨȔȤȜȞȔ
ǖȤȔȦȜȥȟȔȖȔ  ǕȖȦȢȤ ȣȤȔȪȰ
©ǕȘȢȟȰȨ ǘșȝȘȧȞª  
©ǟȡȜȗȔ ȣȤȢ ǦȟȢȖȔȫȫȜȡȧª
  ©ǤȤȢ ǘȖǿțȘȢȥȟȔȖȔª
 ©ǖȧȞșȦǻțȫșȥȰȞȢȁȦȔ
ȥȟȢȖȔȪȰȞȢȁȘȧȩȢȖȡȢȁȟǻȤȜȞȜª
  ȦȔ ǻȡ ǤșȤșȞȟȔȘȔȖ
ǩǧǻȩȜȝ
ȦȖȢȤȜǚǗșȤȩȔȤȡȔǪȤǖȢ
ȦșȖȔ Ǟ ǟȢȤȜȦȡȓȡȥȰȞȢȗȢ ȦȔ ǻȡ ǤȢȣȧȟȓȤȜțȧȖȔȖ ȧȞȤ
ȟȤȧ Ȗ ǬșȩȢȥȟȢȖȔȫȫȜȡǻ țȢȞȤ ȣșȤșȞȟȔȘȔȖ ȫșȥ ȠȢȖȢȲ
ȦȖȢȤȜ Ǡșȥǻ ǨȞȤȔȁȡȞȜ Ǘ ǗȜȡȡȜȫșȡȞȔ ǣ ǙȧȩȡȢȖȜȫȔ
ȔȖȦȢȤ ȡȜțȞȜ ȥȦ ȣȤȢ ȧȞȤ ȟȤȧ ȤșȪșȡțǻȝ ȡȔ ©ǶȥȦȢȤǻȲ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜª ǡ ǗȢțȡȓȞȔ ȦȔ ȡȔ ȣșȤșȞȟ
ȣȢȖǻȥȦǻǡǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȢȗȢ©ǧǻȡǻțȔȕȧȦȜȩȣȤșȘȞǻȖª 
ǧȣșȤșȞȟȔȖǻȖȜȘȔȖȧǤȤȔțǻȢȞȤșȠȢȲȕȤȢȬȧȤȢȲ
ȣȢșȠȧǭșȖȫșȡȞȔ©ǾȤșȦȜȞªȘȢȘȔȖȬȜȖȥȦȥȦȣȤȢȚȜȦȦȓ
ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ȧȞȤ ȠȜȦȪȓ ǡ ǡȢȟȰȡȔȤ ȖǻȘțȡȔȫȜȖȬȜ
ȣșȖȡș ȣǻțȡȔȖȔȟȰȡș țȡȔȫșȡȡȓ ȥȦ ǧ ȖȞȔțȔȖ ȡȔ ǻȥȦȢȦȡȧ
ȁȁ ȩȜȕȧ — ȡșȘȢȢȪǻȡȞȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞ ȣȢșȦȔȦȖȢȤȪȓ
ǙȢ ȦȔȞȢȁ ȡșȣȤȔȖȜȟȰȡȢȁ ȘȧȠȞȜ ǧ ȡȔ ȣșȤșȞȢȡȔȡȡȓ
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ǡ ǡȢȟȰȡȔȤȔ ©ȣȤȜȝȬȢȖ ȣǻȘ ȖȣȟȜȖȢȠ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ
ȘșȞȔȘșȡȦȔ ǡ ǾȖȬȔȡȔ ȓȞȜȝ țȡșȖȔȚȟȜȖȢ ȗȢȖȢȤȜȖ ȣȤȢ
ȩȧȘȢȚȡǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȬȧȞȔȲȫȜ Ȗ ȡȜȩ
ȡșȘȢȟǻȞȜ ȥȧȣȤȢȦȜ ȞȟȔȥȜȫȡȜȩ ȤȢțȠǻȤǻȖ ȖǻȤȬȧȖȔȡȡȓª
ǡȢȟȰȡȔȤ ǡ Ǧ   ǜȗȢȘȢȠ ȣșȤșȞȟ ǧ ȣȢșȠȜ ©ǾȤș
ȦȜȞª ȣșȤșȖȜȘȔȡȢ ț ȣșȤșȘȠ Ǧ ǦȠȔȟȰǦȦȢȪȰȞȢȗȢ ǟ
ǤȤȔȗȔ   Ǚȟȓ ǤǗǧ >Ǩ  Ȧ@ ȡȔȣȜȥȔȖ ȢȗȟȓȘȢȖȧ
ȥȦ ©ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȫșȥȰȞǻȝ ȦȔ ȥȟȢȖȔȪȰȞǻȝ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔȩª
ǧ ǗȔȤǻȔȡȦȜȪǻǿȁȥȦȢȣȧȕȟ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢ
ȖȫșȥȰȞǻȝȟǻȦșȤȔȦȧȤǻª ȫșȥȰȞȠȢȖȢȲ  3UDKD—0RVNYD
ǔ ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȖȥȟȢȖȔȪȰȞǻȝȟǻȦșȤȔȦȧȤǻª
3UDKD—0RVNYD  ǔ  — ȧ ȥȣǻȖȔȖȦ ț ǥ ǩȤȔȡȰȢ
>ȥȟȢȖȔȪ ȠȢȖȢȲ@  ǧ ǿ ȦȔȞȢȚ ȔȖȦȢȤȢȠ ȣșȤșȞȟ ȖǻȤȬǻȖ
©ǖȧȖȔǿȖȡșȖȢȟǻǻȡȢȘǻțȗȔȘȔȲª©ǜȔȣȢȖǻȦª©ǙȧȠȜȠȢȁ
ȘȧȠȜȠȢȁª  
ǤșȤ -DQ +XV .DFtŉ  æLçNRY .DOLFK  ,YDQ +XV -DQ
+XV 3UDKD.\MLY'XPND>6WiYiVHPLĀDVWREH]GėĀQHVH
]YHGiP@=HPėǔ-DQ+XV7UDQVNULERYDQìWH[WV
SŉHNODGHP)U7LFKpKRÔYRGQDSVDOGUäWėSDQ6PDO·6WRFN\Mp
Y\G3UDKD3RVOiQtVODYQpPX3-äDIDŉLNX5RYQRVW
EŉH]QD2GND]5śçHQHF~WėFK\$QWRORJLHDSŉHNODG\)UDQWLåND
7LFKpKR%HURXQ=iYėW·.ODVǔ'XP\PRMH
GXP\PRMH1RYiSROLWLNDEŉH]QD
ǠǻȦ ǡȢȟȰȡȔȤ ǡ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ȧ ȫșȩǻȖ ȦȔ ȥȟȢȖȔȞǻȖ
ǤȤȓȬǻȖ

ǶȗȢȤǡșȟȰȡȜȫșȡȞȢ

ǧǶǫ ǡȜȩȔȝȟȢ ǙȠȜȦȤȢȖȜȫ 
ǤșȦșȤȕȧȤȗ—ǪȔȤȞǻȖ —ȧȞȤȞȢȠȣȢțȜȦȢȤ
ȣǻȔȡǻȥȦȠȧțȦșȢȤșȦȜȞȣșȘȔȗȢȗȠȧțȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝȘǻȓȫ
ǜȔȞǻȡȫȜȖǪȔȤȞǻȖȠȧțȘȤȔȠǻȡȦ ȞȟȔȥȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ
Ǧ ǖȢȗȔȦȜȤȰȢȖȔ ȞȟȔȥ ȨȢȤȦșȣǻȔȡȢ Ǥ ǠȧȪșȡȞȔ  ȕȤȔȖ
ȧȤȢȞȜțȞȢȠȣȢțȜȪǻȁȖǡǡȓȥȞȢȖȥȰȞȢȗȢǻǡǛȜȟȓǿȖȔ
ȖǡȢȥȞȖǻǗǻȘ—ȖȜȞȟȔȘȔȫǪȔȤȞǻȖȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤǻȁ
ȣȤȢȨ  țȔȖȞȔȨșȘȤȜȦșȢȤǻȁȠȧțȜȞȜǻȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ
— —  ǤȢȠǻȚ ȧȫȡǻȖ — Ǥ ǘȔȝȘȔȠȔȞȔ
Ǡ ǟȢȟȢȘȧȕ ǣ ǛȧȞ ǧ ǟȤȔȖȪȢȖ Ǘ ǜȢȟȢȫșȖȥȰȞȜȝ
ǗȜȥȦȧȣȔȖȦȔȞȢȚȓȞȣǻȔȡǻȥȦ
ǢȔ ȦșȞȥȦȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȣȜȥȔȖ ȢȣșȤȧ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
——ȧȥȣǻȖȔȖȦțǳǡșȝȦȧȥȢȠǗǥȜȕȔȟȰȫșȡ
ȞȢȠ ȫȢȟȢȖǻȫȜȝȩȢȤȔFDSSHOOD©ǙȧȠȞȔª ©ǧșȫșȖȢȘȔȖ
ȥȜȡǿȠȢȤșª ȖȢȞȔȟȰȡȜȝȪȜȞȟ©ǡȢȡȢȟȢȗȜțȣȢșȠȜ
ǧǭșȖȫșȡȞȔª  ȥȢȟȢȥȣǻȖ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ©ǨȡșȘǻȟȲ
ȖȤȔȡȪǻȤȔȡȢª 
ǧȖǣȣșȤȔ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªǨȞȤȔȁȡȔǔ ȧȥȣǻȖȔȖȦț
ǳǡșȝȦȧȥȢȠǗǥȜȕȔȟȰȫșȡȞȢȠ 
ǠǻȦ ǘȧȥȔȤȢȖȔ ǣ ǗȜȘȔȦȡȜȝ ȧȫșȡȜȝ ȣșȘȔȗȢȗ ȞȢȠȣȢțȜȦȢȤ
ǙȢ Ȥǻȫȫȓ ǡ Ǚ ǧǻȪȔ   ǨȞȤȔȁȡȥȰȞș ȠȧțȜȞȢțȡȔȖȥȦȖȢ
ǢȔȧȞȠșȦȢȘ ȠǻȚȖǻȘȢȠȫȜȝ ȭȢȤǻȫȡȜȞ  ǟ  ǗȜȣ  ǖȔ
ȕǻȝǣȫșȤșȦȢȖȥȰȞȔ Ǣ ǟȔȟȔȬȡȜȞ Ǥ ǟȔȟȔȬȡȜȞ ǡ ǡȜȩȔȝȟȢ
ǙȠȜȦȤȢȖȜȫǧǻȪǪ

ǶȤȜȡȔǦǻȞȢȤȥȰȞȔ

ǧǟǕǬ ǙȠȜȦȤȢ ǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ  ȥ ǣȤȟȜȞ
ȦșȣșȤǟȢȕșȟȓȪȰȞȢȗȢȤȡȧǤȢȟȦȔȖ Ȣȕȟ — 
ǟȜȁȖ —ȧȞȤȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǜȔȞǻȡȫȜȖȞȧȤȥȜȣȤȔȪǻȖȡȜȞǻȖ
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ǧǟǕǬ

ȣȤșȥȜȣȤȜǫșȡȦȤȞȢȠǻȦșȦǻǟǤ ȕ Ǩ  ǤȤȔȪȲȖȔȖȧ
ȤșȘȗȔț©ǬșȤȖȢȡȜȝȗǻȤȡȜȞª©ǜȢȤȓªȚȧȤȡ©ǙȡǻȣȤȢª
ȖȜȘȖȔȩ ©ǡȢȟȢȘȰª ©ǗșȥșȟȞȔª ǕȖȦȢȤ țȕ ȢȣȢȖǻȘȔȡȰ ǻ
ȣȢȖǻȥȦșȝ©ǡȢȤȓȞȜª  ©ǢșȕșțȣșȫȡȔțȢȡȔª  
©ǬȢȤȡșȥȔȟȰȦȢª  ©ǘșȡȧșțȰȞȔȖșȚȔª  
©ǦȧȘȧȡșȕȧȘșª  ©ǙȢȤȢȗȔȖǴȥȡșª  ȦȔǻȡ
ȤȢȠȔȡǻȖ©ǟȤȧȦȔȩȖȜȟȓª  ©ǕȤșȡȔª  
©ǤȢȠȥȦȔǦȔȣȧȡȗȢȤȜª  ȦȔǻȡ
ǤȜȥȰȠșȡȡȜȞțȖșȤȦȔȖȥȓȘȢȣȢȥȦȔȦǻǭșȖȫșȡȞȔȖȢȣȢ
ȖǻȘȔȡȡȓȩ©ǟȢȕțȔȤª ǥȔȘȓȡȥȰȞȔǨȞȤȔȁȡȔȦȤȔȖ 
©ǠȔȞșȝ ǻ ȣȔȡª ǜȠǻȡȔ  ǔ   ȦȔ ©ǢȔ ȩȤșȥȦȔȩª
ǨȞȤȔȁȡȔǔ ȘșǭșȖȫșȡȞȢȣȢȥȦȔǿȓȞȘȧȩȢȖȡȢ
ȥȜȟȰȡȔǻȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȖǻȟȰȡȔȟȲȘȜȡȔțȘȔȦȡȔȖȜȥȦȧȣȜȦȜ
ȣȤȢȦȜȟȲȘȥȰȞȢȗȢȣȢȡșȖȢȟșȡȡȓ
ǧȖǗȜȕȤȦȖǗȦǟ

ǙȠȜȦȤȢǙȤȢțȘȢȖȥȰȞȜȝ

ǧǟǕǬ ǡȜȩȔȝȟȢ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ 
ȥ ǠȧȞȔȫȔȡȜ ȦșȣșȤ ǠȧȞȔȫǻȖȞȔ ǟșȟȰȠșȡșȪȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ
ǬșȤȡǻȖ Ȣȕȟ—  ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȣȢșȦ ȣȤȢțȔȁȞ
ǻ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǜȔȞǻȡȫȜȖ ǬșȤȡǻȖ ȠșȘȜȫȡȜȝ ǻȡȦ  
Ǩ — ȡȔȖȫȔȖȥȓ ȡȔ ǗȜȭȜȩ ȟǻȦ ȞȧȤȥȔȩ ȣȤȜ ǠǻȦ
ǻȡȦǻǻȠǣǡǘȢȤȰȞȢȗȢȖǡȢȥȞȖǻǤȤȔȪȲȖȔȖȧȞȢȠǻȦșȦǻ
ȞǻȡșȠȔȦȢȗȤȔȨǻȁ ȣȤȜ ǥȔȘǻ ǡǻȡǻȥȦȤǻȖ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ
ǠȔȧȤșȔȦ ǙșȤȚ ȣȤșȠǻȁ ǻȠ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ   țȔ
ȥȪșȡȔȤǻȝȣȢȖȡȢȠșȦȤȔȚȡȢȗȢȘȢȞȧȠȨǻȟȰȠȧ©ǥȔȘȓȡȥȰȞȔ
ǨȞȤȔȁȡȔªǕȖȦȢȤȣȢșȦȜȫȡȜȩțȕ©ǢȔȣșȤșȖȔȟǻª  
©ǛȜȦȡǻȝȖǻȡȢȞª  ©ǤȢȖȢȤȢȦțșȠȟǻª  ȦȔǻȡ
ȣǻȥșȡȰȦȔȥȪșȡȔȤǻȁȖȘȢȞȧȠȨǻȟȰȠǻȖ
ǕȖȦȢȤȥȪșȡȔȤǻȲȘȢȞȨȢȣșȤȜ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª  țȔ
ȢȘȡȢȝȠșȡȡȜȠȜȦȖȢȤȔȠȜǭșȖȫșȡȞȔǨȖǻȤȬǻ©ǣȥȦȔȡȡǻȝ
șȦȔȣ ȘȢ ȥȖȢȕȢȘȜª țȕ ©ǢȔ ȥȠșȤșȞȢȖȜȩ ȖǻȦȤȔȩª  
ȖǻȘȦȖȢȤȜȖȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝȥȦȔȡȣȢșȦȔȓȞȜȝȣșȤșȕȧȖȔǿȖȕȢ
ȟǻȥȡȢȠȧȢȫǻȞȧȖȔȡȡǻțȖǻȥȦȞȜȣȤȢțȖǻȟȰȡșȡȡȓǚȣǻȗȤȔȨȢȠ
ȘȢ ȣȢșțǻȁ ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȠȤǻȓª țȕ ©ǢșȕȢ ȦȖȢȁȩ Ȣȫșȝª
  ȢȕȤȔȖ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȤȓȘȞȜ ©ǤȢȥȦȔȖȟȲ ȩȔȦȧ ǻ
ȞǻȠȡȔȦȧª Ǩ ȣȢșȠǻ ©ǪȔȦȔª țȕ ©ǤȤȜȥȦȤȔȥȦȰª  
ȣȢȤȦȤșȦ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȥȦȔǿ ȓȞ ȢȕșȤǻȗ ȥșȟȓȡȥȰȞȢȁ Ȣȥșȟǻ
ǣȕȤȔțȣȢșȦȔȡȔȝȫȔȥȦǻȬșȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓȧȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞǻȝ
ȟǻȤȜȪǻǧȢȥȦȔȡȡǻȩȤȢȞǻȖ țȕ©ǦȦȤȧȡȔª ǧȔȞȣȤȢ
ȡȔȣȧȦȡǿ ȥȟȢȖȢ ǭșȖȫșȡȞȔ țȡȔȫșȡȡȓ ȝȢȗȢ ȣȢȥȦȔȦǻ Șȟȓ
ȧȞȤȔȁȡȪǻȖǻȘșȦȰȥȓȖȣȢșțǻȓȩ©ǡȜª©ǡȢȟȜȠȢȥȰȡȔȢȕȤȔț
ǨȞȤȔȁȡȜª©ǦȖȓȭșȡȡșȘȤșȖȢǨȞȤȔȁȡȜªȦȔǻȡǤșȤșȞȟȔȖǻț
ȦȔȘȚȠȢȖȜȖǻȤȬǩǕȡȥȢȤǻ©ǢȔȬșȭȔȥȦȓȡȔȬȔȥȜȟȔª
țȕ©ǤȢȖșȤȡșȡȡȓª 
ǦȖǻȦȟȔȡȔǠȧȭǻȝ

ǧǟǕǬeǢǟǣ ǗȔȟșȡȦȜȡȔ ǙȔȡȜȟǻȖȡȔ 
ȠǟȢȤȲȞǻȖȞȔǬșȤȡǻȗȢȕȟ—ǟȜȁȖ —ȧȞȤ
ȣȢșȦșȥȔǢȔȖȫȔȟȔȥȓȖǪȔȤȞǻȖȞȧȟȰȦȢȥȖǻȦȡȰȢȠȧȦșȩȡǻȞȧȠǻ
 ǟȜȁȖȧȡȦǻǻȠǧǭșȖȫșȡȞȔ — ǨȤȢȞȜ
ȡǻȠȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁ ȖǻȝȡȜ ȣȤȔȪȲȖȔȟȔ ȡȔ ǥȔȘ ǻȢȥȦȔȡȪǻȁ
ǻȠșȡǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔțȗȢȘȢȠ—ȧȤșȥȣȧȕȟǻȞȔȡȥȰȞȢȠȧ
ȤȔȘǻȢȞȢȠǻȦșȦǻ ȧ ȖȜȘȖǻ ©ǡȢȟȢȘȰª ǗȜȘȔȟȔ ȣȢșȦȜȫȡǻ

țȕ ©ǜșȟșȡȔ ȥȦȢȤȢȡȔª   ©ǤȤȢȥȦȢȤȔȠȜ ǨȞȤȔȁȡȜª
  ©Ǘșȥȡȓȡǻ ȖǻȦȤȜª   ©ǤȢȕȔȫșȡȡȓª  
©ǜȔȖȚȘȜȟȲȕȟȲª  ©ǛȜȦȦȓǿȘȡȔǿȤȧȞȜª  
©ǜșȠȟȓ ȤȔȘǻǿ ȥȢȡȪȲª   ©ǜșȟșȡș ȣșȤșȘțȜȠ·ȓª
 ȦȔǻȡ
ǤȢșȦȜȫȡȢȠȧ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȲ ȣȢȥȦȔȦǻ ȦȔ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȜȥȖȓȦȜȟȔ ȖǻȤȬǻ ȘȜȣȦȜȩ ©ǞȢȗȢ ȖșȥȡȔª
țȕ©ǦȔȘȠȢȗȢȟǻȦȔª ©ǨǠǻȦȡȰȢȠȧȥȔȘȧª©ǤȔ
ȤȢȣȟȔȖȜ ȕǻȟȓ ǟȔȡșȖȔª ©ǦȣȢȠȜȡª ©ǧșȣȟȜȝ ȞȔȠǻȡȰª
ȧȥǻ — țȕ ©ǦȞȢȤȢ ȕȧȘș ȖșȥȡȔª   ȦȔ ǻȡ Ǩ ȣȢșțǻȁ
©ǨǠǻȦȡȰȢȠȧȥȔȘȧªȟǻȤȜȫȡȔȗșȤȢȁȡȓȧȓȖȟȓǿȥșȕșȣȢȤȧȫ
ǻț ȣȢȥȦȔȦȦȲ țȔȩȢȣȟșȡȢȗȢ ȤȢȕȢȦȢȲ ȲȡȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ Ȗ ȢȦȢȫșȡȡǻ ȕǻȟȢȞȔȠ·ȓȡȜȩ ȥȦȔȦȧȝ ȕȢȗǻȖ
ǗȘȔȟȢȲ ȣȢșȦȜȫȡȢȲ țȡȔȩǻȘȞȢȲ ǧ ȥȦȔȖ ȢȕȤȔț ȦșȣȟȢȗȢ
ȗȤȔȡǻȦȧ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȡȔ ȝȢȗȢ ȠȢȗȜȟǻ ȖǻȤȬ
©ǧșȣȟȜȝ ȞȔȠǻȡȰª  ȭȢ ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢ țȕșȤǻȗȔǿ ȡȔȤȢȘȡȧ
ȟȲȕȢȖȘȢȣȢșȦȔǤșȤșȞȟȔȟȔțȤȢȥȖǻȤȬǡǟȢȠǻȥȥȔȤȢȖȢȁ
©ǗșȟȜȞș ȥȟȢȖȢ ǧȔȤȔȥȔª ǗǻȡȢȞ ȖșȟȜȞȢȠȧ ǟȢȕțȔȤșȖǻ
ǟ 
ǧȖǠǻȤȜȞȔǟ

ǢȔȦȔȟǻȓǠȢȭȜȡȥȰȞȔ

ǧǟǕǬeǢǟǣ ǘȤȜȗȢȤǻȝ ǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ 
ȥ ǟȜȤȜȟǻȖȞȔ ȦșȣșȤ ȥ ǭșȖȫșȡȞȢȖș ǜȖșȡȜȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢ
ȤȡȧǬșȤȞȔȥȢȕȟ—ǟȜȁȖ" —ȧȞȤȠȢȖȢțȡȔȖșȪȰ
 țȔȞǻȡȫȜȖ ǟȜȁȖ ǶǢǣ ǨȫȜȦșȟȰ țȗȢȘȢȠ ȟșȞȦȢȤ
ȧȞȤ ȠȢȖȜ Ȗ ȘșȤȚȧȥȦȔȡȢȖȔȩ ȡȔȧȞ ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞ
ǶȡȦȧ ȧȞȤ ȡȔȧȞ ȠȢȖȜ ǗǨǕǢ ǤșȤȬȜȝ ȘȜȤșȞȦȢȤ
ǶȡȦȧ ȠȢȖȢțȡȔȖȥȦȖȔ ǗǨǕǢ —  ǗȜțȡȔȫȜȖ Ȣȥ
ȡȢȖȡǻ ȡȔȣȤȓȠȞȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȧȞȤ ȤȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢ ȔȞȔȘșȠ
ȠȢȖȢțȡȔȖȥȦȖȔ ǖȧȖ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡȜȠ ȤșȘ ȟǻȦȩȧȘȢȚ ǻ
ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȣȢȟǻȦȭȢȠǻȥȓȫȡȜȞȔ©ǛȜȦȦȓȝȤșȖȢȟȲȪǻȓª
—  ȫȔȥȢȣȜȥȧ ©ǡȢȖȢțȡȔȖȥȦȖȢª — 
ȦȔ ǻȡ  țȔțȡȔȖ ȞȤȜȦȜȞȜ Ȗ ȣȤșȥǻ ȦȔ ȣșȤșȥȟǻȘȧȖȔȡȰ
ǞȢȗȢ țȖǻȟȰȡșȡȢ ț ȧȥǻȩ ȣȢȥȔȘ ȖȜȞȟȲȫșȡȢ ǻț ǟǤ ȕ Ǩ
ǨȡȜȞȔȲȫȜ ȔȤșȬȦȧ ȖȜȁȩȔȖ ȘȢ ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ǥǩǦǥ Ǩ
ǠșȡǻȡȗȤȔȘǻ ȕȧȖ țȔȖǻȘȧȖȔȫșȠ ȕȞȜ ǨȞȤ ȕȧȘȜȡȞȧ Ȣȥ
ȖǻȦȜ ȘȜȤșȞȦȢȤȢȠ ȬȞȢȟȜ ǤȢȖșȤȡȧȖȥȓ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ
 ȖȫȜȦșȟȲȖȔȖ ȧ ǟȜǿȖǻ ǕȤșȬȦȢȖȔȡȜȝ ȡǻȠȪȓȠȜ Ȗ
ȢȞȧȣȢȖȔȡȢȠȧǟȜǿȖǻțȡȜȞȕșțȖǻȥȦȜ
ǨȞȖǻȦȦȔȗȤȧȘǧțȔȣȜȥȧȖȔȖȡȔȤȢȘȡȧȦȖȢȤȫǻȥȦȰ
ǟȜȤȜȟǻȖȞȜ ȣǻȥȡǻ țȔȗȔȘȞȜ ȘȜȦȓȫȜȝ ȨȢȟȰȞȟȢȤ Ǩ Ȥȧ
ȞȢȣȜȥȡȢȠȧ țȕ ǧ țȔȨǻȞȥȢȖȔȡȢ ȧȥȡȧ ȦȤȔȘȜȪǻȲ ȭȢ
ȣȤȓȠȢȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓǭșȖȫșȡȞȔǻȠȔǿȥȧȦȦǿȖșțȡȔȫșȡȡȓȘȟȓ
ȘȢȥȟǻȘȚșȡȰțȖ·ȓțȞǻȖȝȢȗȢȦȖȢȤȫȢȥȦǻțȧȞȤȨȢȟȰȞȟȢȤȢȠ
ǤǻȘȗȢȦȧȖȔȖ ȘȢ ȘȤȧȞȧ ȥȣȢȗȔȘȜ Ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ȭȢ
ȖȜȝȬȟȜ  ȢȞȤșȠȜȠ ȖȜȘ ȧ ©ǦșȤǻȁ ȠșȠȧȔȤǻȖ ȣȤȢ
ǭșȖȫșȡȞȔª ȣǻȘ țȔȗ ȤșȘ ǡ ǢȢȖȜȪȰȞȢȗȢ ǤșȤșȘȠ
ȢȞȤǻȠ ȥȢȪǻȢȟȢȗǻțȢȖȔȡȢȗȢ ȢȕȤȔțȧ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢ ©ȗȟȜȦȔȓª
ǗǭșȖȫșȡȞȔȠǻȥȦȜȦȰǻȪǻȞȔȖǻȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓțȢȞȤǧ
ȖȖȔȚȔȖ ȭȢ țȔȦȓȗȧȖȔȡȡȓ ȞȧȣǻȖȟǻ țșȠȟǻ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȥșȤșȘǻȡȬȢȗȢȖǻȘȕȧȖȔȟȢȥȓȝȫșȤșț©ȡȔȘȠǻȤȡșțȖȢȟǻȞȔȡȡȓ
ǗȔȤȨȢȟȢȠǻȓª

ǧǟǕǬǚǢǟǣ
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ǧȖ ǭșȖȫșȡȞȢ Ǘ ǦȣȢȠȜȡȞȜ ȣȤȢ ǧȔȤȔȥȔ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ  ǗȥȦȧȣȡȔ ȥȦ ǻ ȣȤȜȠǻȦȞȜ ǘ Ǘ ǧȞȔȫșȡȞȔ Ǫ
ǟ

ȟȲȦ ©ǭșȖȫșȡȞȢǻȘǻȦȜª ǥȔȘȔȟȲȦ 
©ȟǻȦȡǻȤȢȞȢȖȜȡȜǭșȖȫșȡȞȢȖǻª ǥȔȘȔȕșȤșț 
©ǛǻȡȢȫȔ ȘȢȟȓ Ȗ ȦȖȢȤȔȩ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔª ǥȔȘȔ 
ȕșȤșț 

ǧǟǕǬeǢǟǣ ǘȤȜȗȢȤǻȝ ǠșȢȡȦǻȝȢȖȜȫ ȤȢȞȜ ȚȜȦȦȓ
ȡșȖǻȘȢȠǻ  — ȤȢȥ ȔȤȩǻȦșȞȦȢȤ țȡȔȝȢȠȜȝ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻț
ȫȔȥȧ ȡȔȖȫȔȡȡȓ ȣȢșȦȔ ȧ Ǘ ǭȜȤȓǿȖȔ ǦȦȔȤȬȜȝ ȕȤȔȦ
Ǚ ǧȞȔȫșȡȞȔǻǩ ǧȞȔȫșȡȞȔǟȢȟȞȤǻȣȔȞțȘȢȕȧȖ
țȖȔȡȡȓȡșȞȟȔȥȡȢȗȢȩȧȘȢȚȡȜȞȔȔȤȩǻȦșȞȦȢȤȔǠȜȥȦȧȖȔȖȥȓ
ǻțǭșȖȫșȡȞȢȠǜȕșȤǻȗȥȓȟȜȥȦǭșȖȫșȡȞȔȘȢǧȖǻȘ—
ȖșȤșȥțǤșȦșȤȕȧȤȗȔ.

ǠǻȦǖȢȤȢȡȰǣǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫȔȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰǙȔȡȜȟȔǧȞȔȫșȡȞȔ
Ǚ ǤǻȥȢȫȜȡȪȓ   ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȥȖǻȦ ǢȔȧȞ ȭȢȤǻȫȡȜȞ ǬșȤȞȔȥȜ
ǗȜȣ

ǳȟǻȓǙȓȘȜȭșȖȔǥȢȥȢȖșȪȰȞȔ

ǠǻȦǛȧȤ.

ǢǻȡȔǤȢȟȢȡȥȰȞȔ

ǧǟǕǬeǢǟǣ ǙȔȡȜȟȢ ǣȞȥșȡȦǻȝȢȖȜȫ  ȣȥșȖȘ
Ǚ Ȕ ȡ Ȝ ȟ Ȣ  Ǥ ǻ ȥ Ȣ ȫ Ȝ ȡ ș Ȫ Ȱ  ǘ Ȣ Ȥ Ș ǻ ǿ ȡ Ȟ Ȣ
ǘȢȤȘǻǿȡȞȢǙȔȡȜȟȢȦȔǻȡ—
 ǪȔȤȞǻȖ  — ȧȞȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ȧȫșȡȜȝ
ǻ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝ Șǻȓȫ Ǥǻȥȟȓ țȔȞǻȡȫșȡȡȓ ǖǿȟȗȢȤȢȘ
ȧȫȜȦșȟȰȥȰȞȢȗȢ ǻȡȦȧ   ȧȫȜȦșȟȲȖȔȖ ȥȣșȤȬȧ Ȗ
ǦȦȔȤȢȠȧ ǣȥȞȢȟǻ ȡȔ ǟȧȤȭȜȡǻ țȗȢȘȢȠ — ȧ ǗȢȤȢȡșȚǻ
— ǦșȞȤșȦȔȤȣȤȔȖȟǻȡȡȓȖǻȘȦȔȞȤȔȘȜǪȔȤȞǻȖ
ȧȡȦȧ —  Ǭȟșȡ ǪȔȤȞǻȖ ǻȥȦȢȤȜȞȢȨǻȟȢȟ
ȦȖȔ ǬșȤșț ©ȧȞȤȔȁȡȢȨǻȟȰȥȦȖȢª ȖȜȥȟȔȡȜȝ ȬȞǻȟȰȡȜȠ
ǻȡȥȣșȞȦȢȤȢȠ ȧ ǫȔȤșȖȢȞȢȞȬȔȝȥȰȞ ǟȔțȔȡȥȰȞȢȁ ȗȧȕ
—ȡȜȡǻ—ǞȢȬȞȔȤǣȟȔǥǩ ǜ—ȫȟșȡ
ȩȔȤȞǻȖȞȢȠǻȦșȦȧǨȞȤȣȔȤȦǻȁȥȢȪǻȔȟǻȥȦǻȖȨșȘșȤȔȟǻȥȦǻȖ
ǗȜȞȟȔȘȔȖ ȡȔ ȞȧȤȥȔȩ ȧȞȤȔȁȡȢțȡȔȖȥȦȖȔ Șȟȓ ȖȫȜȦșȟǻȖ ǜȔ
ȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁȖȟȔȘȜȣȤȔȪȲȖȔȖȖȔȤȩȧȥȦȔȡȢȖȔȩǪȔȤȞȢȖȔ
ȘȜȦȓȫȜȩȚȧȤȡȔȟȔȩȡȔȤȔȘǻȢǕȖȦȢȤȢȣȢȖǻȘȔȡȰȘȟȓȘǻȦșȝ
ǦȖȢȁ ȩȧȘȢȚ ȦȖȢȤȜ ȝ ȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȞȧ ȘȤȧȞȧȖȔȖ ȧ ȫȔ
ȥȢȣȜȥȔȩ©ǙțȖǻȡȢȞª©ǦȖǻȦȟȢª©ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȡȔȧȞȢȖȜȝ
ȖǻȥȦȡȜȞª©ǥǻȘȡȜȝȞȤȔȝªȦȔǻȡ
Ǩ ǪȔȤȞȢȖǻ  ǧ ȢȣǻȞȧȖȔȖȥȓ țȕȜȤȔȡȡȓȠ ȞȢȬȦǻȖ
Șȟȓ ȣȢȕȧȘȢȖȜ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȧ ǠȰȖȢȖǻ ȘȜȖ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȢȖșȣǻȥȦȢȟȓȤǻȁȖǻȘȘǻȟȧȤȧȞȢȣȜȥǻȖ>ǫǢǖǕǢ
ǨǥǦǥ@ǟǦ ǦȩȖȔȟȰȡȢȖǻȘȗȧȞȡȧȖȥȓ ǜȢȤȓ
ǔ ȣȤȢȖȜȩǻȘȧȥȖǻȦȘșȬșȖȢȗȢȖȜȘ©ǟȢȕțȔȤȓª
Șȟȓ ȡȔȤȢȘȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǟȢȕțȔȤ ǟ   Ǣș
ȤȔț ȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖ ȧ ©ǜȢȤǻª ȥȞȢȤȢȫșȡǻ ȣșȤșȞȟ ȡȢȖȜȩ
ȥȣȢȗ ȔȘǻȖ ȦȔ ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȣșȤșȞȔțǻȖ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȭȢ
ȖȜȩ ȢȘȜȟȜ ȘȤȧȞȢȠ ȧ ǥȢȥǻȁ țȢȞȤ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȥșȟȓȡ
ȥ ǤșȞȔȤǻȖ ȧ țȔȣȜȥȔȩ ǡ ǖǻȟȓȬǻȖȥȰȞȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǻ ȡȔȤȢȘ  ǜȢȤȓ  ǔ —  ȦȔ ȠșȠȧȔȤȜ ȢȤȥȰȞȜȩ
ȥȦȔȤȢȚȜȟǻȖȧțȔȣȜȥȔȩǣǡȔȦȢȖȔ ǦȣȢȠȜȡȜȣȤȢǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǜȢȤȓǔ ǨȗȔț©ǥȔȘȔªȖȠǻȭȧȖȔȖ
ȗȢȥȦȤȢȣȤȢȕȟșȠȡǻȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȪǻȁȣȤȢȧȤȢȫȜȥȦǻțȔȩȢȘȜȖ
ǪȔȤȞȢȖǻȘȢȟǻȦȡǻȩȤȢȞȢȖȜȡȖǻȘȘȡȓȥȠșȤȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
  ǻ ȫȜȥȟșȡȡǻ ȣșȤșȬȞȢȘȜ ț ȕȢȞȧ ȖȟȔȘȜ ȦȢȭȢ ǧ
ȡȔȟșȚȔȦȰȦȔȞȢȚȣȧȕȟ©ǙȜȦȓȫȜȝȖǻȞǭșȖȫșȡȞȔǻȘǻȦȜ
Ȗ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȔȩª ǦȖǻȦȟȢ  ǔ   ©ǗȬȔȡȧȖȔȡȡȓ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǪȔȤȞǻȖȥȰȞȢȲ ȠǻȥȰȞȢȲ ȘȧȠȢȲª ǥȔȘȔ

ǣȟșȞȥȔȡȘȤǖȢȤȢȡȰ

ǧǟǕǬeǢǟǣǙșȡȜȥǠșȢȡȦǻȝȢȖȜȫ —" —ȤȢȥ
ȔȤȩǻȦșȞȦȢȤ ȔȞȔȘ ȣșȦșȤȕ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ  
ǖȤȔȦǘǧȞȔȫșȡȞȔǻǩǧȞȔȫșȡȞȔǟȢȟȞȤǻȣȔȞț—
ȥȦȢȤȢȡȡǻȝ ȧȫșȡȰ Ǖǡ ǜȡȔȝȢȠȜȝ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻț ȫȔȥȧ
ȡȔȖȫȔȡȡȓ ȣȢșȦȔ ȧ Ǘ ǭȜȤȓǿȖȔ ǗǻȘ ǧ ǻ ǩ ǧȞȔȫșȡȞȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȠǻȗȘǻțȡȔȖȔȦȜȥȓȣȤȢȦșȠȜȭȢȁȩȣȤȢȣȢȡȧȖȔȟȜ
ȘȟȓȤȢȕȢȦȜȧȫȡȓȠǕǡ.
ǢǻȡȔǤȢȟȢȡȥȰȞȔ

ǧ ǟ Ǖ Ǭ e Ǣ ǟ ǣ  ǡ Ȝ Ȟ Ȣ ȟ Ȕ  ǡ Ȝ ȩ Ȕ ȝ ȟ Ȣ Ȗ Ȝ ȫ
ȥǧȔȟȰȡșȦșȣșȤȠǻȥȦȢȤȔȝȢȡȡȜȝ
ȪșȡȦȤ ǬșȤȞȔȥ Ȣȕȟ —   — ȧȞȤ ǻȥȦȢȤȜȞ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰȘȤǻȥȦȢȤȡȔȧȞ  ȥȦȔȤȬȜȝȡȔȧȞ
ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞ ǶǠ  țȔȞǻȡȫȜȖ ǻȥȦȢȤȜȞȢȨǻȟȢȟ ȨȦ
ǟȜȁȖȧȡȦȧǢȔȧȞȤȢȕȢȦȢȲȣȢȫȔȖțȔȝȠȔȦȜȥȓȣȤȔȪȲȲȫȜ
Ȗ ǶȥȦȢȤȜȞȢȗșȢȗȤ ȞȢȠǻȥǻȁ ǗǨǕǢ ț  Șș ȢȕǻȝȠȔȖ
ȣȢȥȔȘȧȡȔȧȞȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞȔǜȔȣșȤǻȢȘ—ȡȔȣȜȥȔȖ
ȕȟȜțȰȞȢ  ȥȦȔȦșȝ ȘȢ ©ǶȥȦȢȤȜȞȢȗșȢȗȤȔȨǻȫȡȢȗȢ
ȥȟȢȖȡȜȞȔ ǨȞȤȔȁȡȜª ǟșȤǻȖȡȜȞ ǕȤȩșȢȗȤȔȨǻȫȡȢȁ ȞȢȠǻȥǻȁ
ǗǨǕǢ  ǘȢȦȧȖȔȖȥȦȔȦȦǻȣȤȢȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻȖȜȥȦȧȣȜ
ȤȢȕǻȦȡȜȞǻȖȥȦȧȘșȡȦǻȖǻȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȥȦǻǟȜǿȖȔțȢȞȤȣȤȢȦȜ
țȔȕȢȤȢȡȜȪȔȤȥȰȞȜȠȤșȚȜȠȢȠȥȖȓȦȞȧȖȔȡȡȓȟǻȦȡȰȢȗȢ
ȲȖǻȟșȲ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǭȟșȡ ǘșȢȗȤ
ȦȖȔ ǦȢȲțȧ ǥǦǥ  țȔȖșȤȬȜȖ ȞȔȡȘȜȘȔȦȥȰȞȧ ȘȜȥșȤ
ȦȔȪǻȲ Ȕȟș ȡș țȔȩȜȥȦȜȖȬȜ ȖȜȁȩȔȖ ȧ șȖȔȞȧȔȪǻȲ ȘȢ
ǪȔȤȞȢȖȔ ȣȢȦǻȠ ȘȢ ǨȨȜ Ǩ — — ȥȦȔȤȬȜȝ
ȡȔȧȞȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȞǶȡȦȧǻȥȦȢȤǻȁǕǢǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ
— — ȣȤȔȪǻȖȡȜȞ ȖǻȘȘǻȟȧ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔ ǶǠ
ǧțȖǻȟȰȡșȡȢțȣȢȥȔȘȜțȔȥȞȢȤȢȫșȡȡȓȠ
ǧ ȣȟǻȘȡȢ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȡȔȘ ȘȢȞȦȢȤȥȰȞȢȲ ȘȜȥșȤȦȔȪǻǿȲ
©ǢȔȤȜȥȜ ț ǻȥȦȢȤǻȁ ȥșȟȓȡ ȡȔ ǠǻȖȢȕșȤșȚȡǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻ
Ǫ9ǶǶ—Ǫ9ǶǶǶȥȦªǻȢȣȤȔȪȰȢȖȧȖȔȖȘȚșȤșȟȔȘȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǬȔȥȦȢ ȖȜȥȦȧȣȔȖ ǻț ȘȢȣȢȖǻȘȓȠȜ ȡȔ ȬșȖȫ
ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȓȩ ǻ Ȗ ȣșȤǻȢȘȜȫȡǻȝ ȣȤșȥǻ Șș ȖǻȘțȡȔȫȔȖ
ȥȧȦȦǿȖǻȣȤȢȗȔȟȜȡȜȖȘȢȥȟǻȘȚșȡȡǻȡȔȧȞȕǻȢȗȤȔȨǻȁǭșȖ
ȫșȡȞȔ țȢȞȤ ȣȤȢ țȧȥȦȤǻȫǻ ț ȤȢȥ ȧȞȤ ǻ ȣȢȟȰȥ ȘǻȓȫȔȠȜ
ȞȧȟȰȦȧȤȜǕȖȦȢȤȣȤȔȪȰ©ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞǻȠǻȥȪȓȡȔǟȜȁȖ
ȭȜȡǻª ǤȤȢȟșȦȔȤȥȰȞȔȣȤȔȖȘȔȕșȤșț ©ǟȜȁȖȧ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔª ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ 
ǔ   ©ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȠǻȥȪȓ ȡȔ ǨȞȤȔȁȡǻª ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ  ǔ   ©ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ǡȢȥȞȖǻª ǤȔ
Ƞ·ȓȦǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔǜȕȘȢȣȫȜȦȔȡȜȩȡȔǳȖǻȟșȝȡǻȝ
ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞǻȝȥșȥǻȁǕȞȔȘșȠǻȁȡȔȧȞǨǥǦǥǻȕșȤșț
 ǡ   ©ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ Ǧ ǦșȤȔȞȢȖȥȰȞȜȝª
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ǗǻȥȡȜȞ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȡȔȧȞ ǨǥǦǥ  ǔ   ȦȔ ǻȡ ǖȤȔȖ
ȧȫȔȥȦȰȧȣǻȘȗȢȦȢȖȪǻ©ǣȣȜȥȧȤȧȞȢȣȜȥǻȖǧǘǭșȖȫșȡȞȔª
ǟ ǻȬșȥȦȜȦȢȠȡȢȗȢǤȢȖȡȢȗȢțǻȕȤȦȖǭșȖȫșȡȞȔ
ǟǧ 
ǤǻȘȥȧȠȞȢȖȢȲȔȖȦȢȤȥȰȞȢȲȣȤȔȪșȲǧȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȪȓ
ȕȧȟȢȖȜȘ©ǠǻȦȢȣȜȥȧȚȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔª
ǟ   ©ǠǻȦȢȣȜȥª ȓȞȜȝ ȘȖȔ ȤȢȞȜ ȟșȚȔȖ ȧ ȖȜȘȖǻ
țȔțȡȔȫȔȖ ȔȖȦȢȤ ȧ ȥȣȢȗȔȘȔȩ ȣǻȥȟȓ ȖȜȩȢȘȧ ©țȘȢȕȧȖ ȣȢ
țȜȦȜȖȡȧ ȢȪǻȡȞȧ ǡ ǧ ǥȜȟȰȥȰȞȢȗȢ ȦȔ ǣ ǖǻȟșȪȰȞȢȗȢª
ǶȡȦȤȧȞȢȣȜȥȧǢǖǨǗǩǦȣȤǕȤȞ ǪȢȫȔ
ǧțȡȔȫȡȢȤȢțȬȜȤȜȖȞȢȟȢȘȚșȤșȟȡȔȣȤȔȪǻȣȢțȡȔȫȜȟȔȥȓ
ȦȢȗȢȫȔȥȡȔțȔȕȟȢȞȢȖȔȡǻȥȦȰǻȥȦȢȤǻȢȗȤȔȨǻȁȧ©ǠǻȦȢȣȜȥȧª
ǿ ȕȔȗȔȦȢ ȟȔȞȧȡ țȢȞȤ Ȫș ȣȤȢȣȧȥȞȜ ȨȔȞȦǻȖ ȣȤȢ ȧȫȔȥȦȰ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǟȜȤȜȟȢǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȢȗȢ
ȕȤȔȦȥȦȖȔ ǻ ȣȤȢ ȣȢȬȜȤșȡȡȓ ȦȖȢȤǻȖ ǻț ȣȢțȔȪșȡțȧȤȡȢȁ
țȕ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ȓȞ ȥșȤșȘ ȫȟșȡǻȖ ǖȤȔȦȥȦȖȔ ȦȔȞ ǻ ȥșȤșȘ
ȞȜȓȡ țȔȗȔȟȢȠ ǗǻȘȥȧȦȡǻ ȨȔȞȦȜ ȣȤȢ ȧȫȔȥȦȰ ȣȢșȦȔ ȧ
țȔȫȜȡǻ ȗȤȢȠȔȘǻȖȥȰȞȢȗȢ Ȥȧȩȧ ȞǻȡȪȓ —ȩ ȦǻȥȡȢ
ȣȢȖ·ȓțȔȡȢȠȧ ȥȔȠș ǻț ǭșȖȫșȡȞȢȠ ǻ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ǻ Ȗ
ǟȜǿȖǻȖǻȡȠǻȥȦȔȩǨȞȤȔȁȡȜ
ǥȔțȢȠ ǻț ȞȢȟșȞȦȜȖȢȠ ȡȔȧȞȢȖȪǻȖ ǶǠ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȡȔȘ
ȘȖȢȦȢȠȡȢȲ©ǖǻȢȗȤȔȨǻǿȲǧǘǭșȖȫșȡȞȔªǨȥȣȢȗȔȘȔȩ
ǧ ȖǻȘțȡȔȫȔȖ ȭȢ ©ȣȢ ȥșȝ ȫȔȥ ȡș ȥȦȖȢȤșȡȔ ȡȔȧȞȢȖȔ
ȕǻȢȗȤȔȨǻȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞȔ ȕ ȠȢȗȟȔ țȤȢȕȜȦȜ ȬȢȞ ȣǻȥȟȓ
ȕǻȢȗȤȔȨǻȁǟȢȡȜȥȰȞȢȗȢ«!ȡșȣȢȭȔȥȦȜȟȢǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ǗȜȝȬȟȢȦȤȜȕǻȢȗȤȔȨǻȁ—ȢȘșȥȰȞȔǪǻȡȞȧȟȢȖȔǶȡȥȦȜȦȧȦȧ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ ǟȜȤȜȟȲȞǭȔȕȟǻȢȖȥȰȞȜȝǭȧȕȤȔȖȥȰȞȜȝ —
ȖȥǻȧȥȦȔȤǻȟȜțȠȢȠșȡȦȧȣȢȓȖȜȕȢȡșȢȥȖǻȦȜȟȜȖȥǻȣȜȦȔȡȡȓ
ȚȜȦȦȓ ȦȔ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ǕȖȦȢȤȜ ǻȗȡȢȤȧȲȦȰ ȤȓȘ
ȘȧȚș ȖȔȚȟȜȖȜȩ ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȰ ǻ ȖȞȔțǻȖȢȞ ǡ ǥȜȟȰ
ȥȰȞȢȗȢª ǶȡȦ ȤȧȞȢȣȜȥȧ ǢǖǨǗ ǩ  ǦȣȤ 
ǕȤȞ   ǧ țȔȖșȤȬȜȖ ȥȖȢȲ ȫȔȥȦȜȡȧ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ Ȕȟș
ȖȢȡ Ȕ țȔȟȜȬȜȟȔȥȓ ȡș ȡȔȘȤȧȞ ǞȢȗȢ ȫȔȥȦȜȡȔ ȦșȞȥȦȧ
ȢȩȢȣȟȲȖȔȟȔ ȣșȤǻȢȘ ȖǻȘ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ
ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ ȧ ǖȤȔȦȥȦȖǻ ț  ǻ ȘȢ   Ǘ ȔȤȩǻȖǻ
țȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȦȤșȦǻȝȣȤȜȠǻțȫȜȥȟșȡȡȜȠȜȔȖȦȢȤȥȰȞȜȠȜ
ȣȤȔȖȞȔȠȜ ǫǙǕǡǠǡǨ ǩ  ǦȣȤ  ǕȤȞ —
ȣȢȞȔȚȫȜȞȜȔȤȞ— 
ǧ ȓȞ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖșȪȰ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ ǻȥȦȢȤ ȗșȢ
ȗȤȔȨǻȁ ǻȥȦȢȤǻȢȗȤȔȨǻȁ ȕȧȖ ȡȔȧȞȢȖȪșȠ ȔȞȔȘșȠ ȤǻȖȡȓ
ǶǟȤȜȣ·ȓȞșȖȜȫȡȔțȖȔȖȝȢȗȢ©ȢȘȡȜȠǻțȥșȡȰȝȢȤǻȖȡȔȬȢȁ
ǻȥȦȢȤǻȢȗȤȔȨǻȁª ȓȞȜȝ țȡȔǿ ȞȜȁȖ ȔȤȩǻȖȜ ©ȡȔȝȞȤȔȭș ț
ȧȥǻȩȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖȘȔȖȡǻȩȣșȤǻȢȘǻȖª ǫǙǕǡǠǡǨǩ
ǦȣȤ  ǕȤȞ   ȦȔ ȘȔȖ ȣȢțȜȦȜȖȡȜȝ ȖǻȘȗȧȞ ȡȔ ȝȢȗȢ
ȘȜȥșȤȦȔȪǻȝȡȧȘȢȞȦȢȤȥȰȞȧȤȢȕȢȦȧ
ǧȖ ǶȥȦȢȤǻȓ ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȁ ȕȢȤȢȦȰȕȜ ȧ ǟȜǿȖǻ Ȗ ǪǶǪ ȦȔ ȡȔ
ȣȢȫȔȦȞȧ ǪǪ ȥȦ  ǟȜȁȖ ǤȤȢȖǻȘȡȜȞ  ǜȔ ȤșȘ ǩ ǚȤȡȥȦȔ ǟ
 ǭșȖȫșȡȞȢȠȔȡȘȤǻȖȡȜȞ  ǤȤȔȪǻ ȥǻȫȡșȖȢȁ ȥșȥǻȁ ǕȞȔȘșȠǻȁ
ȡȔȧȞ ǨǥǦǥ ǨȨȔ  ǧ  ǙȢȣȢȖǻȘǻ ȖǻȘȘǻȟȧ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ
ȡȔȧȞ ǙșȓȞǻ ȠȔȦșȤǻȔȟȜ ȘȢ ȖȜȖȫșȡȡȓ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǢȔȧȞȢȖȢǻȡȨȢȤȠȕȲȟșȦșȡȰǕȤȩǻȖȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓǨǥǦǥǔ
ǧǭșȖȫșȡȞȢȧȫșȩǻȖǻȥȟȢȖȔȞǻȖǛȢȖȦșȡȰǔ—ǥșȪȡȔ
Ȟȡ ǡȢȟȰȡȔȤ ǡ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ȧ ȫșȩǻȖ ȦȔ ȥȟȢȖȔȞǻȖ ǤȤȓȬǻȖ

 ǝȥȦȢȤȜȓ Ȗ ȦȖȢȤȫșȥȦȖș ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǝȥȦȢȤȜȓ ǦǦǦǥ
ǔ
ǠǻȦǪȜȡȞȧȟȢȖǠ>ǥșȪ@ǦȢȖșȦȥȞȔȓǨȞȤȔȜȡȔǔ—
ǥșȪ ȡȔ ȖȜȘ ǧȞȔȫșȡȞȢ ǡ ǡ ǠǻȦȢȣȜȥ ȚȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǧȞȔȫșȡȞȢ ǡȜȞȢȟȔ ǡȜȩȔȝȟȢȖȜȫ ȡș
ȞȤȢȟȢȗ ǨǶǛǔ

ǶȖȔȡǘȟȜțȰ

ǧǟǕǬeǢǟǣ ǩșȘȢȦ ǠșȢȡȦǻȝȢȖȜȫ  ȠǻȥȦșȫȞȢ
ǘȤȧȡȰȦșȣșȤǣȩȦȜȤȥȰȞȢȗȢȤȡȧǦȧȠȢȕȟ—ȕȟ
ǤȢȟȦȔȖȔ —ȧȞȤȚȜȖȢȣȜȥșȪȰȣșȘȔȗȢȗǤȤȜȓȦșȟȰǭșȖ
ȫșȡȞȔ ȣȢ ȔȤȦǻȟǻ Ǘ ǭȜȤȓǿȖȔ ȦȔ ȡȔȖȫȔȡȡȲ Ȗ ȣșȦșȤȕ
ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ ǤȢȩȢȘȜȖ ǻț ȞȤǻȣȔȞǻȖ ȡȔȘȖǻȤȡȢȗȢ
ȤȔȘȡȜȞȔ ǣ Ǚ ǣȕȢȟȢȡȥȰȞȢȗȢ ȕȔȦȰȞȔ ǣ ǣ ǣȕȢ
ȟȢȡȥȰȞȢȗȢǡȢȟȢȘȬȜȝȕȤȔȦǘǧȞȔȫșȡȞȔȦȔǙǧȞȔȫșȡȞȔ
ȤȔțȢȠǻțȓȞȜȠȜțȖǻȟȰȡșȡȜȝǻțȞȤǻȣȔȪȦȖȔǗȥȦȧȣȜȖ
ȘȢ Ǖǡ  ȡȔȖȫȔȖȥȓ ȚȜȖȢȣȜȥȧ ȣǻȘ ȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȢȠ
ǟ ǖȤȲȟȟȢȖȔ ǥȔțȢȠ ǻț ǭșȖȫșȡȞȢȠ ǧ ȥȞȟȔȘȔȖ ǻȥȣȜȦȜ
Ȗ ȫșȤȖ ȖșȤșȥ—ȗȤȧȘ  ȟȲȦ—ȞȖǻȦ ȫșȤȖ 
ǡșȬȞȔȖȡȔȢȘȡǻȝȞȖȔȤȦȜȤǻțǭșȖȫșȡȞȢȠȦȔǟǾȚȢȖȜȠ
ȦȔ ȟǻȡǻȓ ǗȔȥȜȟȰǿȖȥȰȞȢȗȢ Ȣ ȕȧȘ ǟȔȥȦȲȤǻȡȔ  
ȫșȤșțȩȖȢȤȢȕȧȣșȤșȤȖȔȖȡȔȖȫȔȡȡȓȣȤȜȕȟȜțȡȢȡȔȤǻȞ
țȘȢȕȧȖțȖȔȡȡȓȖȫȜȦșȟȓȠȔȟȲȖȔȡȡȓȖȗǻȠȡȔțǻȓȩȖȜȁȩȔȖȖ
ǨȞȤȔȁȡȧǨǤȢȟȦȔȖǻȣȤȔȪȲȖȔȖȧȫȜȦșȟșȠȠȔȟȲȖȔȡȡȓȖ
ǶȡȦǻȬȟȓȩșȦȡȜȩȘǻȖȫȔȦǻț—ȧȗǻȠȡȔțǻȁȘșȖȜȞȟȔȘȔȖ
ȠȔȟȲȖȔȡȡȓ ȝ ȞȔȟǻȗȤȔȨǻȲ  ȢȘȤȧȚȜȖȥȓ ț ȘȢȫȞȢȲ
ȫȜȡȢȖȡȜȞȔǣǖȜȬȜȡǟȢȟȢȥȢȖȥȰȞȢȲǭșȖȫșȡȞȢȖǻȘȖǻȘȔȖ
ȣȢȘȤȧȚȚȓȞȢȟȜȣȤȜȁțȘȜȖȘȢǤȢȟȦȔȖȜǣȖȘȢȖǻȖȬȜ
ǧȖȜȩȢȖȧȖȔȖȬǻȥȦȰȢȩȘǻȦșȝǠȜȥȦȧȖȔȖȥȓțǭșȖȫșȡȞȢȠ
ȘȢȣȢȠȔȗȔȖȧȤȢțȣȢȖȥȲȘȚșȡȡǻ©ǖȧȞȖȔȤȓȲȚȡȢȤȧȥȥȞȢȗȢª
ȡȔȞȢȤȜȥȦȰȡșȘǻȟȰȡȜȩȬȞǻȟǤȢșȦțȗȔȘȧȖȔȖǧȖȟȜȥȦȔȩ
ȘȢ ǘ ǧȞȔȫșȡȞȔ  — ȖșȤșȥ   Ǵ ǟȧȩȔȤșȡȞȔ
ȖșȤșȥȞǻȡșȪȰȟȲȦȟȜȥȦȢȣ ȦȔǦǘȧ
ȟȔȞȔǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȢȗȢ ȟȜȣ ǜȕșȤșȗȟȜȥȓȫȢȦȜȤȜ
ȟȜȥȦȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ ǧ ȖǻȘ  ȦȤȔȖ ȝ  ȖșȤșȥ 
ǻ  ȝ  ȥǻȫ   ȦȔ ȘȖȔ — ǧ ȘȢ ȣȢșȦȔ  ȥșȤȣ ǻ 
ȗȤȧȘ   ǜȔ ȥȣȢȗȔȘȔȠȜ ǧ Ȗ ȤȢȞȜ ȡȔȖȫȔȡȡȓ Ȗ Ǖǡ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȞȢȡȔȖȢȕȤȔțȪȔȤȜȪǻǣȟșȞȥȔȡȘȤȜǩșȘȢȤǻȖȡȜ
Șȟȓ ǻȞȢȡȢȥȦȔȥȔ ȪșȤȞȖȜ ǤȢȟȦȔȖ ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁ ȗǻȠȡȔțǻȁ
ǦȣȢȗȔȘȜ  ȥ  ȢȤȜȗǻȡȔȟ ȖȦȤȔȫșȡȢ ȨȢȦȢȞȢȣǻȓ ț
ȤȢȕȢȦȜțȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȖǢǡǧǭ 
ǧȕȧȖȖȟȔȥȡȜȞȢȠȢȟǻȖȪșȖȜȩȤȜȥȧȡȞǻȖ ȣȢȤȦȤșȦȜ
ȘȖȔȡȔȫșȤȞȜȡȔțȖȢȤȢȦǻ șȦȲȘȡȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧȓȞǻțȕșȤǻȗȔȖ
ȤȔțȢȠ ǻț ȟȜȥȦȔȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȞȢȡȖșȤȦǻ ț ȡȔȣȜȥȢȠ
©ǤȜȥȰȠȔȜȤȜȥȧȡȞȜ  ǧǘǭșȖȫșȡȞȢ__ǤȤȜȡȔȘȟșȚȔȦ
ǩ Ǡ ǧȞȔȫșȡȞȢ  ȗȢȘª ǣ Ǥ ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ ȖȣșȤȬș
ȘșȦȔȟȰȡȢ ȢȣȜȥȔȖ ȪȲ ȥșȤǻȲ ȖȖȔȚȔȲȫȜ ȁȁ ȔȖȦȢȤȢȠ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȜȖǡȔȟȓȤȥȰȞǻȦȖȢȤȜ ǥȜȥȧȡȞȜȖȜȞȢȡȔȡȢ
ȡȔ ȣȤȓȠȢȞȧȦȡȜȩ ȞȟȔȣȦȜȞȔȩ ȣȔȣșȤȧ ȖǻȘ  ȘȢ  ȥȠ
țȔȖȖȜȬȞȜȦȔ—ȥȠȧȬȜȤȜȡȧ ȡȔȣșȖȡȢȖȜȤǻțȔȡȜȩ
ǻțȔȤȞȧȬǻȖȕǻȟȰȬȢȗȢȤȢțȠǻȤȧȠȢȚȟȜȖȢȔȟȰȕǢȔȝȕǻȟȰȬ
ȖǻȘȢȠȜȝ ǻț ȡȜȩ — ȣȢȤȦȤșȦ ǟ ǖȤȲȟȟȢȖȔ ǻț ȣǻȘȣȜȥȢȠ
ȧȡȜțȧ ©ǟ ǖȤȲȟȢȖ  ȗȢȘª ȣȢțȡȔȫșȡȜȝ ǔ  
ǢȔȝȕǻȟȰȬȜȝ țȔ ȤȢțȠǻȤȢȠ Ȫșȝ ȤȜȥȧȡȢȞ ȖȜȤǻțȡȓǿȦȰȥȓ

©ǧǣǧǕǟǶǴǧǚǤǚǥǤǝǭɍª

ȠȔȡșȤȢȲ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ ǮȢȘȢ ȠǻȡǻȔȦȲȤȡȢȗȢ ȣȢȤȦȤșȦȔ
ǘ ǟȖǻȦȞȜǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔ ǔ   ȦȢ ȖȖȔȚȔȲȫȜ ȝȢȗȢ
ȦȖȢȤȢȠǭșȖȫșȡȞȔǣǢȢȖȜȪȰȞȜȝȣȤȜȣȧȥȞȔȖ©Ǘȥǻȁȩȡǻ
țȡȢȥȜȡȜ ȢȕȠșȚȧȖȔȟȜȥȓ ȟȜȬ ȟȜȥȦȧȖȔȡȡȓȠ «! ǧȜȠ
ȦȢȝȖȜȞȢȡȔȦȜȪșȝȣȢȤȦȤșȦțȡȔȦȧȤȜǭșȖȫșȡȞȢȡșȠǻȗ
ȡȔȣșȖȡȢȪșȟȜȬșȞȢȣǻȓțȠȔȟȲȡȞȔǡǦǖȔȬȜȟȢȖȔȭȢ
ȟǻȦȢȗȤȔȨǻȲțȡȰȢȗȢȤȢȕȢȦȜǤȢȟȓȘȢȘȔȡȢȘȢ´ǡȢȟȢȘȜȞȔµ
ȡȔ  ȗȢȘ ǪȔȤȰȞȢȖ  ª ǡȔȟȓȤȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ
ȥ   Ƕȡ ȤȜȥȧȡȞȜ ȩȟȢȣșȪȰ ȭȢ ȠȔȟȲǿ ǔ   ȗȢȟȢȖȔ
ȞȢțȔȞȔ ǔ   ȣȤȢȨǻȟȰ ȫȢȟȢȖǻȞȔ ȧ ȖșȤȩȡȰȢȠȧ ȢȘȓțǻ
țȔ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓȠ ǣ ǢȢȖȜȪȰȞȢȗȢ ǗȢțȡȜȝ ȣșȤȥȢȡȔȚ
ȣ·ǿȥȜ ©ǢȔȦȔȟȞȔ ǤȢȟȦȔȖȞȔª Ƕ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ ǔ  
ȣȢȤȦȤșȦ ȠȢȟȢȘȢȗȢ ȩȧȘȢȤȟȓȖȢȗȢ ȫȢȟȢȖǻȞȔ ȡȔ țȖȢȤȢȦǻ
ǻȦȔȟȢȟǻȖȪșȠȡȔȣȜȥ©ƏșȘȢȦȮǠșȢȡȦȰșȖȜȫȮǧȞȔȫșȡȞȢª
ȡȔȣȔȣșȤȢȖǻȝȢȕȗȢȤȦȪǻȤȜȥȧȡȞȔȡȔȣȜȥȫȢȤȡȜȟȢȠ «ǩșȘ
ǠșȢȡȦȰșȖȜȫ ǧȞȔȫșȡȞȢ ȣȤȜȓȦșȟȰ ǭșȖȫ ȣȢ ǕȞȔȘșȠȜȜ
ȩȧȘȢȚșȥȦȖ ȢȦ ȞȢȦȢȤȢȗȢ ȱȦȜ ȤȜȥȧȡȞȜ ȣșȤșȬȟȜ Ȟ șȗȢ
ȘȢȫșȤȜȚșȡșǗǗǖȔȤȬșȖȥȞȢȗȢȣȢȚșȤȦȖȢȖȔȖȬșȗȢȜȩ
Ȗ ǬșȤȡȜȗ Ƞȧțșȝ ª ǔ   ȣȢȗȤȧȘȡȜȝ ȣȢȤȦȤșȦ ȩȟȢȣȪȓ
ȧ ȣȤȢȨǻȟȰ ȕȟȜțȰȞȜȝ țȔ țȢȖȡǻȬȡǻȠȜ ȤȜȥȔȠȜ ȘȢ șȦȲȘȧ
ǔȡȔțȖȢȤȢȦǻȔȤȞȧȬȔ—ȤȜȥȧȡȢȞȗȢȟȢȖȜȫȢȟȢȖǻȞȔȖ
ȞȔȣșȟȲȥǻ ǔ ȣȢȤȦȤșȦȥȦȔȤșȡȰȞȢȁ ȣȢȣȟșȫǻ țȡȔȣȜȥȢȠ
ȡȔ ȢȕȗȢȤȦȪǻ ©ǤȢ ȥȟȢȖȔȠ Țșȡȯ Ǘ Ǘ ǖȔȤȬșȖȥȞȢȗȢ
ȟȜȫȡȢ țȡȔȖȬșȝ ǭșȖȫșȡȞȧ — ȱȦȢ ȤȜȥȧȡȢȞ ȕȔȕȧȬȞȜ
ȡȢ ȡȔȖșȤȡȢș ȢȡȔ ȧȦȖșȤȚȘȔȦȰ ȱȦȢȗȢ ȡș ȠȢȚșȦª ǔ  
ȗȢȟȢȖȔ ȘǻȖȫȜȡȜ ȡȔ ȢȕȗȢȤȦȪǻ ȡȔȣȜȥ ©ǤȢ ȥȟȢȖȔȠ Țșȡȯ
ǖȔȤȬșȖȥȞȢȗȢ ȤȜȥȧȡȢȞ ǘȟȜȞșȤȜȜª ǔ   ȣȤȢȨǻȟȰ
ȟǻȦȡȰȢȗȢ ȫȢȟȢȖǻȞȔ ț ȕȢȤȢȘȢȲ ȡȔ țȖȢȤȢȦǻ — ȤȜȥȧȡȢȞ
ȫȢȤȡȜȟȰȡȜȪǻ ǔ ȣȤȢȨǻȟȰȫȢȟȢȖǻȞȔȧȖȜȥȢȞǻȝȬȔȣȪǻ
ȥȩȢȚȢȗȢ ȡȔ ȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢ ǔ   ǟȢȡȦȧȤȜ ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ
ȣȢȤȦȤșȦǻȖ ȥȦȖȢȤșȡȜȩ ȟșȗȞȢȲ ȟǻȡǻǿȲ ȩȦȢȥȰ ȣǻțȡǻȬș
©ȘȢȢȣȤȔȪȲȖȔȖªȢȟǻȖȪșȠȦȤȜțȡȜȩ ǔ— ȣǻȘȥȜȟȜȖ
ȦȧȬȬȲǬșȤșțȪǻȤșȦșȟȰȡȢȡȔȖșȘșȡǻȞȢȡȦȧȤȜ țȖȜȫȔȝȡȢ
ȡș ȔȖȦȢȤȥȰȞǻ ȁȩ țȤȢȕȟșȡȢ țȡȔȫȡȢ ȣǻțȡǻȬș  ȤȜȥȧȡȞȜ
ȥȣȤȔȖȟȓȲȦȰ ȖȤȔȚșȡȡȓ ȔȠȔȦȢȤȥȰȞȜȩ ǣȘȡȔȞ Ȗ șȦȲȘȔȩ
ǔ   ǻ  ȓȞȜȩ ȡș ȦȢȤȞȡȧȟȔȥȓ ȤȧȞȔ ©ȤșȥȦȔȖȤȔȦȢȤȔª
ȣȤȢȥȦȧȣȔȲȦȰ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȗȤȔȨǻȫȡȢȁ

ǥȜȥȧȡȞȜǧǭșȖȫșȡȞȔ " ȖȞȢȟșȞȪǻȁǩǧȞȔȫșȡȞȔ
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ȠȔȡșȤȜ ȧ ȖȜȕȢȤǻ ȣȢȤȦȤșȦȢȖȔȡȜȩ ȡȔȩȜȟǻ ȚǻȡȢȫȜȩ
ȗȢȟǻȖ ȥȣȢȥȢȕǻ ȠȢȘșȟȲȖȔȡȡȓ ȢȕȟȜȫ ȡȔȖǻȦȰ ȧ ȥȞȟȔȘȞȔȩ
ȟșȗȞȢȁ ȩȧȥȦȞȜ ȡȔ ȗȢȟȢȖǻ ȠȢȟȢȘȢȁ ȚǻȡȞȜ ǤȢȤȓȘȞȢȖǻ
ȡȢȠșȤȜȣȤȢȥȦȔȖȟșȡȢȫȢȤȡȜȟȢȠȣǻȘȤȜȥȧȡȞȔȠȜȡȔȖȥǻȩ
ȢȕȗȢȤȦȞȔȩțȔțȡȔȫșȡȢ©ǥȜȥǧǘǭșȖȫșȡȞȢªǥȜȥȧȡȞȜ
ǔȦȔțȔȠȔȡșȤȢȲȖȜȞȢȡȔȡȡȓȕȟȜțȰȞǻȘȢțȔȤȜȥȢȖȢȞ
ȦȔ ȡȔȫșȤȞǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ©Ǩ ȡȔȦȧȤȡȢȠȧ ȞȟȔȥǻ ǕȞȔȘșȠǻȁ
ȠȜȥȦșȪȦȖª ©ǢȔȦȧȤȡȜȞ ȦȔ ȧȫșȡȰ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖª
©ǨȫȡǻǕȞȔȘșȠǻȁȠȜȥȦșȪȦȖª©ǨȫșȡȰǕȞȔȘșȠǻȁȠȜȥȦșȪȦȖ
ȣșȤșȘ ȠȢȟȰȕșȤȦȢȠª ©ǢȔ ȟșȞȪǻȁ Ƕ Ǘ ǖȧȓȟȰȥȰȞȢȗȢ ț
ȢȥȦșȢȟȢȗǻȁª ȘȔȦȢȖȔȡȜȩ — Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ǧ 
ǔ— 
ǢȜȡǻ ȤȜȥȧȡȞȜ țǻ țȕǻȤȞȜ ǧ țȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓ Ȗ Ǣǡǧǭ
ǔ ȗ——   ǨȣȢȤȓȘȡȜȞȜ Ǥǜǧ Ǘ  Ȧ
ȖǻȘȡșȥȟȜȁȩȘȢȤȢțȘ©ǧȖȢȤȜȕșțȣǻȘȥȦȔȖȡȢȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡǻ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȢȖǻªțȔȖȜȡȓȦȞȢȠȣȢȤȦȤșȦȔǟǖȤȲȟȟȢȖȔ
ȭȢ ȧȖǻȝȬȢȖ ȘȢ ȤȢțȘ ©'XELDª Ǩ ©ǟȔȦȔȟȢțǻ ȨȢȡȘǻȖ
ǙșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȠȧțșȲ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔª ǟ   ȧȥǻ
ȤȜȥȧȡȞȜȔȦȤȜȕȧȦȢȖȔȡȢȓȞȦȖȢȤȜǧ
ǠǻȦ ǘȔȡȡșȡȞȢ ǚ Ǖ ǢȢȖȯș ȠȔȦșȤȜȔȟȯ Șȟȓ ȕȜȢȗȤȔȨȜȜ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǙȤșȖȡȓȓ Ȝ ȡȢȖȔȓ ǥȢȥȥȜȓ  ǧ  ǔ 
ǜȔȝȪșȖǝǟǗȢȥȣȢȠȜȡȔȡȜȓȥȦȔȤȢȗȢȧȫȜȦșȟȓǥȧȥȥȞȔȓȥȦȔȤȜȡȔ
ǟȡǛȧȤǛȧȤǙȢȞȧȠșȡȦȜǖǻȢȗȤȔȨǻȓ
ǠȜȥȦȜǟȔȟǻȡǻȡȔǧǥȜȥȧȡȞȜǻțțȕǻȤȞȜǩșȘȢȦȔǧȞȔȫșȡȞȔȖȞȢȟșȞȪǻȁ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȠȧțșȲǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǠǻȦșȤȔȦȧȤȔȦȔȚȜȦȦȓ
ǔ ȥǻȫ—ȟȲȦ 

ǧșȦȓȡȔǟȔȟǻȡǻȡȔ

«ǧǣ ǧǕǟ Ƕ Ǵ ǧǚǤeǥ Ǥǝǭɍғª — ȖǻȤȬ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȡȔȣȜȥȔȡȜȝȖǣȤȥȰȞǻȝȨȢȤȦșȪǻȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢȫșȤȖ—ȧ
ȗȤȧȘ  ǬȜȥȦȢȖȜȝ ȔȖȦȢȗȤȔȨ — ȧ ©ǡȔȟǻȝ ȞȡȜȚȪǻª
ǶǠ ǩ  ǔ  Ǧ   Ǣș ȤȔȡǻȬș  ȟȜȥȦȢȣ  ǻ
ȡș ȣǻțȡ  ȞȖǻȦ  Ȗ ǣȤșȡȕȧȤțǻ ȖǻȤȬ ȣșȤșȣȜȥȔȡȢ ț
ȡșȖǻȘȢȠȢȗȢ ȔȖȦȢȗȤȔȨȔ ȘȢ ©ǡȔȟȢȁ ȞȡȜȚȞȜª ǗȣșȤȬș
ȡȔȘȤȧȞțȔ©ǡȔȟȢȲȞȡȜȚȞȢȲªȧȖȜȘ©ǟȢȕțȔȤª
ȥ 
ȤȓȘȞȢȖȧ ȟǻȤȜȫȡȧ șȟșȗǻȲȤșȨȟșȞȥǻȲ ȡȔȣȜȥȔȡȢ
ȝȠȢȖǻȤȡȢ ȡș ȡȔ ȥȔȠȢȠȧ ȣȢȫ ȤǻȫȡȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȣȢș
ȦȢȖȢȗȢ ȥȢȟȘȔȦȥȰȞȢȗȢ ©ȡșȚȜȦǻȓª Ȕ ȖȚș ȣǻȘ Ȟǻȡ șȪȰ
ȣșȤȬȢȗȢ ȝȢȗȢ ȣǻȖȤǻȫȫȓ ȝȢȗȢ ȣșȤșȣȜȥȔȡȢ ȘȢ ȢȘȜ
ȡȔȘȪȓȦȢȗȢțȬȜȦȞȔțȔ ǨȣȢșțǻȁȖǻȘȕȜȦȢȡȔȣȤȧȚșȡǻ
ȤȢțȠȜȥȟȜ ȡȔȘ ȖȟȔȥȡȢȲ ȥȜȦȧȔȪǻǿȲ ȥȖȢȁȠȜ ȖțȔǿȠȜȡȔȠȜ
ǻț©ȕȤȔȦǻǿȲª—ȕȟȜțȰȞȜȠȢȦȢȫșȡȡȓȠȓȞșțȔȟȜȬȜȟȢȥȓ
ȖǨȞȤȔȁȡǻȫȜȝȦȜȠȜȕȤȔȦȫȜȞȔȠȜȓȞǻȦșȚȖǻȘȕȧȖȔȲȦȰ
ȣȤȜțȡȔȫșȡșǻȠȣșȤȥȰȞȜȠȧȤȓȘȢȠȣȢȞȔȤȔȡȡȓ
ǗȜȩǻȘȡȜȠ ȣȧȡȞȦȢȠ Ȥȧȩȧ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ
ǿ șȣǻȗȤȔȨȣȤȜȥȟǻȖ·ȓ ȣȢȫȧȦș ȢȫșȖȜȘȡȢ ȧ ȚȜȖȢȠȧ
ȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡǻ ȖȢȡȢ ȖǻȘȥȧȦȡǿ Ȗ ȦȢȗȢȫȔȥȡȜȩ ȨȢȟȰȞȟȢȤ
țȕǻȤȡȜȞȔȩ —    ȓȞș ȥȦȖșȤȘȚȧǿ ȥȜȟȧ țȖȜȫȞȜ ȡȔ
ȣȤȜȞȟȔȘǻ ȥȢȕȔȞȜ ȞȢȦȤȜȝ ȕǻȚȜȦȰ țȔ ȥȔȡȰȠȜ ȦȔȞ ȥȔȠȢ
ȓȞ ǻ ȤȔȡǻȬș țȔ ȖȢțȢȠ ǫș ȣȢȫȔȦȞȢȖȔ ȦșțȔ ȥȖȢȗȢ ȤȢȘȧ
ȥȦȢȤȢȡȡȓȤșȣȟǻȞȔȡȔȓȞȧȣȢșȦȤșȔȗȧǿȖȣșȤȬǻȝȫȔȥȦȜȡǻ
ȦȖȢȤȧ ȤȤ— ȣȤȜȞȟȔȘȔȲȫȜȔȡȔȟȢȗǻȫȡȜȝȥșȡȥǻȘȢ
ȖȟȔȥȡȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻȖǻȡǻțȚȔȟșȠȞȢȡȥȦȔȦȧǿȭȢȡȜȡǻȬȡǿ
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ǧǣǗǕǥɂǦǧǗǣǙǠǴǙǣǤǣǡǣǘǝǢǨǛǙǚǢǢǝǡǠǶǧǚǥǕǧǣǥǕǡǶǗǬǚǢǝǡ

ȝȢȗȢȣȜȥȔȡȡȓȣȢțȕȔȖȟșȡȢȡȔȦȩȡșȡȡȓȝșȠȢȪǻȝǠǻȤȜȫȡȔ
ȘȧȠȞȔȤȢțȖȜȖȔǿȦȰȥȓȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȢȠǻȚ©ȦșȣșȤªǻ©ȤȔȡǻȬª
©ȦșȣșȤª — ǻȡșȤȦȡȢ  ©ȤȔȡǻȬª — ț ȓȥȞȤȔȖȢȲ ȧȓȖȢȲ
ȣȢȖȡȢȥȜȟȜȠ ȥȣǻȖȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓȠ ǗȜȥȩǻȘȡȔ ǻȡȦȢȡȔȪǻȓ
ȘȢȥȓȗȔǿ ȖșȤȬȜȡȜ ȧ Ƞȧ ȤȓȘȞȧ ©ǧȢ ȦȔȞ ȧȦȡȧ ȭȢ ȔȚ
țȔȣȟȔȫȧª  Ǖȟș ȝ ©ȤȔȡǻȬª — Ȫș ȦșȚ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ ȡȔ
ȝȢȗȢ ȣȢȫ ȞȢȟȜ ȭș ȚȜȖȔ ȕȧȟȔ ȡȔȘǻȓ ȡȔ ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ
ǻț ȞȔțȔȤȠ ȡȔ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ Ȕ ȥȣȢȠȜȡȜ
ȣȤȢ ǨȞȤȔȁȡȧ ȣȤȜȡȢȥȜȟȜ țȔȥȣȢȞȢǿȡȡȓ ȥșȤȪȲ ȣȢșȦȔ
©ǧșȣșȤª Țș țȤȢȥȦȔǿ ȧȦȢȠȔ ȝ ȕșțȡȔȘǻȓ ©ǧȓȚȞȢ ȕȤȔȦș
ȠǻȝȘȢȕȤȜȝ—ȣȜȥȔȖȖǻȡȘȢǡǠȔțȔȤșȖȥȰȞȢȗȢȗȤȧȘ
—ȞȔȤȔȦȜȥȓǻȥȔȠȢȠȧȡșțȡȔȦȜțȔȭȢǣȦȚșȦȔȞ
țȢȠȡȢȲȦȤȔȣȜȟȢȥȓȥȣșȤȬȧȓȥȠǻȟȜȖȢțȔȗȟȓȡȧȖȟȜȩȢȖǻȖ
Ȣȫǻ«!ǴȡșȤȢțȗȟȓȘǻȖȘȡȔȦǻȁȕșțȘȡȯȖȞȢȦȢȤȧȖȣȔȖ
ǕȦșȣșȤȓȞȤȢțȗȟȓȘǻȖȦȢȘȧȬȔȠȢȓȧȕȢȗȔȓȤȢțȥȜȣȔȟȔȥȰ
ȠȢȖȣȜȟȜȡȔȣșȤșȘȟȜȪșȠȖǻȦȤȔª
ǢȔȥȦȧȣȡȜȝ ȘșȥȓȦȜȖǻȤȬ ȤȤ —  ȥȞȟȔȘȔǿ ȘȤȧȗȧ
ȫȔȥȦȜȡȧ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȥȲȚșȦȧ țȠǻȥȦȢȠ ȓȞȢȁ ǿ ȤȢțȘȧȠ
ȡȔȘ ȣȤȜȫȜȡȔȠȜ ȦȔȞȢȁ ǻȡșȤȦȡȢȥȦǻ — ȫȜ ȣȢșȦ țȔȕȧȖȔǿ
ǨȞȤȔȁȡȧ ȫȜ ȣȤȢȞȟȜȡȔǿ ©ȟȧȞȔȖȜȩª ȤȤ — ©ǕȕȢ
ȟȧȞȔȖȜȩ ȣȤȢȞȟȜȡȔȲ  ǜȔ Ȧș ȭȢ ȓ ȦșȣșȤ ȦșȤȣȟȲª —
ǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡȔ ȖșȤȬȜȡȔ ȘȤȧȗȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ  Ǘǻȡ ȡș ȦǻȟȰȞȜ
ȤǻȬȧȫș ȖǻȘȞȜȘȔǿ ȢȕȜȘȖǻ ȣȤȜȫȜȡȜ Ȕȟș ȝ ȣȤȢȭȔǿ ȧȥǻȩ
ȩȦȢ ȖȜȡșȡ ȣșȤșȘ ȡȜȠ ǻ ȗȢȦȢȖȜȝ ȠȢȟȜȦȜȥȓ țȔ Ȧș ȭȢȕ
ȝȢȗȢ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȡș țȗȔȘȔȟȜ ©ȟȜȩȜȠ ȫȜȠȥȰª ȕȢ ȩȢȫȔ
Ȗǻȡ ȥȖǻȘȢȠȢ ȞȤȜȖȘȜ ȡǻȞȢȠȧ ȡș ȫȜȡȜȖ Ȕȟș ȠȢȚș ȭȢȥȰ
țȔȖȜȡȜȖ ȡșȥȔȠȢȩǻȦȰ ǫȓ ȘȧȠȞȔ ȕȟȜțȰȞȔ ȘȢ ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ
ȣȤȢȭȔȡȡȓȣșȤșȘȖǻȫȡȢȲȤȢțȟȧȞȢȲ
ǥȢțȖȜȦȢȞ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȥȲȚșȦȧ ȝȘș ȘȖȢȠȔ ȩȖȜȟȓȠȜ
ȘȖȢȠȔ ȣșȤǻȢȘȔȠȜ ȞȢȚșȡ ț ȓȞȜȩ ȠǻȥȦȜȦȰ ȣȢ  ȤȓȘȞǻȖ
ǢȔȣȜȥȔȡǻȫȢȦȜȤȜȥȦȢȣȡȜȠȓȠȕȢȠȖȢȡȜȦǻȥȡȢțȟȲȦȢȖȔȡǻ
ȤȜȠȧȖȔȡȡȓȠȓȞșȩȢȫǻȡșȥȞȟȔȘȔǿȣșȖȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȔȟș
ȠȔǿ ȥȣǻȟȰȡȧ Șȟȓ ȢȕȢȩ ȫȔȥȦȜȡ ȤȜȠȧ ȣȢȘȜȖȟȲȥȰ —
țȤȢȕȟȲ—ȟȲȕȟȲ—ȦșȤȣȟȲ—ȠȢȟȲȥȰ ǤșȤșȡșȥșȡȡȓ
ȫȔȥȦȜȝȣȤȢȣȧȥȞȞǻȡȪșȖȜȩȣȔȧțȓȞȣȢȤȧȬșȡȡȓȤȜȦȠǻȞȢ
ȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȢȗȢ ȣȔȤȔȟșȟǻțȠȧ ȦȔȞȢȚ ȥȟȧȚȔȦȰ ȖȜȓȖȧ
ȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȣȟȜȡȧ ȔȖȦȢȤȢȖȢȁ ȘȧȠȞȜ ǤȤȜȤȢȘȡȔ ȗȢȖǻȤȡȔ
ǻȡȦȢȡȔȪǻȓ ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ ȦȤȢȣǻȖ ȣȤȢȥȦȢȠȢȖȡǻ ȟșȞȥȜȫȡǻ
țȖȢȤȢȦȜ ©ǾȝȕȢȗȧȡșȕȤșȬȧª ȨȔȠǻȟȰȓȤȡȔțȖșȤȡșȡǻȥȦȰ
ȘȢ©ȕȤȔȦǻȁªȥȣȤȔȖȟȓȲȦȰȖȤȔȚșȡȡȓȡșȖȜȠȧȬșȡȢȁȤȢțȠȢȖȜ
ǻțțșȠȟȓȞȔȠȜȣȢȟȜȬșȡȜȠȜȖȤǻȘȡȢȠȧȞȤȔȁǚȠȢȪǻȝȡȜȝ
ȖǻȘȦǻȡȢȞȥȧȠȡȢȁȗǻȤȞȢȦȜȫȜȦȔȫȥȣȤȜȝȠȔǿȓȞȘȢȞǻȤțșȠ
ȟȓȞȔȠ ȫșȤșț ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ ȟȜȥȦǻȖ ȭȢ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȕȢȟȲȫș
ȣȢșȦȣșȤșȚȜȖȔȖǻȭȢȖǻȡȡșȤȔțȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȖǻȖȣȢșțǻȓȩ
ǻȖȟȜȥȦȔȩȖǨȞȤȔȁȡȧ

ǡǬșȤȡȜȬșȖȥȰȞȢȗȢȘȢȥȞȟȔȘȧȫȟșȡǻȖțȔȥȡȢȖȡȜȞǻȖȦȖȔ
ȖȖșȟȜ ȝ ǭșȖȫșȡȞȔ ǤșȤȬȜȝ ȗȢȟȢȖȔ ȞȢȠǻȦșȦȧ ȦȖȔ —
ǾȗȢȤ ǟȢȖȔȟșȖȥȰȞȜȝ ǜȔ ȥȦȔȦȧȦȢȠ ȦȖȢ ȠȔȟȢ ȣȢȘȔȖȔȦȜ
ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȧ ȗȤȢȬȢȖȧ  ȘȢȣȢȠȢȗȧ ȖȘȢȖȔȠ ǻ ȥȜȤȢȦȔȠ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖȓȞǻȣșȤșȕȧȖȔȟȜȖȥȞȤȧȦȡȢȠȧȥȦȔȡȢȖȜȭǻ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔȠȓȞȭȢȖȢȡȜȫșȤșțȩȖȢȤȢȕȧțȔȖǻȞȢȠȔȕȢ
țǻȡȣȤȜȫȜȡȥȔȠǻȡșȠȢȗȟȜțȔȤȢȕȟȓȦȜȥȢȕǻȡȔȣȤȢȚȜȦȦȓ
ǧȖȢȘȢȣȢȠȔȗȔȟȢȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔȠǻȖȫșȡȜȠȖȜȘȔȖȔȦȜȁȩȡǻ
ȦȖȢȤȜȔȦȔȟȔȡȢȖȜȦȜȠȠȢȟȢȘȜȠȟǻȦșȤȔȦȢȤȔȠ—țȘȢȕȧȖȔȦȜ
ȢȥȖǻȦȧȕșȤșțțȔǻȡǻȪǻȔȦȜȖȢȲǶǧȧȤȗșȡǿȖȔȦȖȢ
țȖșȤȡȧȟȢȥȓ ȘȢ Ǘ ǩȟǻȢȤȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ț ȣȤȢȩȔȡȡȓȠ ȣȤȢ
țȖǻȟȰȡșȡȡȓțȞȤǻȣȔȪȦȖȔȤȢȘȜȫǻȖǭșȖȫșȡȞȔǤǻȘȦȜȥȞȢȠ
ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȥȦǻǩȟǻȢȤȞȢȖȥȰȞȜȝțȠȧȬșȡȜȝȕȧȖțȖǻȟȰȡȜȦȜ
ȕȤȔȦǻȖ ǻ ȥșȥȦȤȧ ȣȢșȦȔ ț ȤȢȘȜȡȔȠȜ ǡȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȲ Ȣȥ
ȡȢȖȢȲ ȦȖȔ ȕȧȟȜ ȫȟșȡȥȰȞǻ ȖȡșȥȞȜ ȞȢȬȦȜ ȖǻȘ ȢȞȤșȠȜȩ
ȖȜȘȔȡȰȟǻȦȖșȫȢȤǻȖȖȜȥȦȔȖȞȢȡȪșȤȦǻȖǻȣȢȚșȤȦȖȧȖȔȡȡȓ
ȢȞȤșȠȜȩȢȥǻȕǤȢȣȧȟȓȤȡȜȠȜȕȧȟȜȥȣșȞȦȔȞȟǻȝȟǻȦȖșȫȢȤȜ
țȧȫȔȥȦȲȖǻȘȢȠȜȩȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖǨȘȖȢȩȦȔȞȜȩȖșȫȢȤȔȩ
ȟȜȥȦȢȣǻȗȤȧȘ ȕȤȔȖȧȫȔȥȦȰǻǭșȖȫșȡȞȢǗ
ȢȥȦȔȡȡǻȘȡǻȚȜȦȦȓǭșȖȫșȡȞȔǗǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖȣȤȢȥȜȖ
Ǥ ǟȢȖȔȟșȖȥȰȞȢȗȢ ȫșȤșț ǧȖȢ ȘȢȣȢȠȢȗȦȜ ȣȢȠǻȥȦȜȦȜ
ȩȖȢȤȢȗȢȣȢșȦȔȖȟǻȞȔȤȡȲ
ǠǻȦ ǟȢȤȡȜȟȢȖ Ǖ Ǖ ǤȓȦȜȘșȥȓȦȜȟșȦȜș ǠȜȦșȤȔȦȧȤȡȢȗȢ
ȨȢȡȘȔǳȕȜȟșȝȡȯȝȥȕȢȤȡȜȞǠȜȦșȤȔȦȧȤȡȢȗȢȨȢȡȘȔ—
ǦǤȕǦȣȢȗȔȘȜǛȧȤ.

ǶǿȤșȠǻȓǕȝțșȡȬȦȢȞ

ǧǣǗǕǥɂғǦǧǗǣ ǜǕǣǪÐǬǨǗǕǢǢǴ ǪǨǙÐǛǢǝ
ǟǶǗ—ȤȢȥȕȟȔȗȢȘǻȝȡȔȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓ ǻț—ǶȠȣșȤȔȦȢȤ
ȦȖȢțȔȢȩȢȫȧȖȔȡȡȓȠȜȥȦȖ ǙǻȓȟȢȖǤșȦșȤȕȧȤțǻț
ȘȢǜȔȥȡȢȖȡȜȞȜǶǘȔȗȔȤǻȡǤǟȜȞǻȡǣǙȠȜȦȤǻǿȖ
ǡȔȠȢȡȢȖ ǡșȦȢȲ ȠșȪșȡȔȦǻȖ ȕȧȟȢ ȥȣȤȜȓȡȡȓ ȢȕȤȔțȢȦȖ
ȠȜȥȦȖȧȖǥȢȥǻȝȥȰȞǻȝǻȠȣșȤǻȁȣȤȢȣȔȗȧȖȔȡȡȓȪǻǿȁȪȔȤȜȡȜ
ȞȧȟȰȦȧȤȜǻȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȠȜȥȦȢȥȖǻȦȜțȢȞȤȫșȤșțȥȦȔ
ȚȧȖȔȡȡȓȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖțȔȞȢȤȘȢȡȢȠȔȦȔȞȢȚȣǻȘȦȤȜȠȞȔ
ȢȕȘȔȤȢȖȔȡȜȩȔȖȦȢȤǻȖǜȔǙǠȜȩȔȫȢȖȜȠǧțȩȥȦȔȡȢȖȜȟȢ

ǗȔȟșȤǻȓǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ

ǧǣǗǕǥɂғǦǧǗǣǙǠǴǙǣǤǣǡÐǘǝǢǨǛǙeǢǢǝǡ
ǠǶǧǚǥÉǧǣǥǕǡǶǗǬeǢǝǡǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȜȝȨȢȡȘ—
ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȔȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓțȔȥȡȢȖȔȡȔȖǤșȦșȤȕȧȤțǻȖȢȥșȡȜ
 ț ǻȡǻȪǻȔȦȜȖȜ ǣ ǙȤȧȚȜȡǻȡȔ ǣȤȗȔȡǻțȔȦȢȤȔȠȜ ȦȖȔ
ȕȧȟȜ ȟǻȦșȤȔȦȢȤȜ ȝ ȗȤȢȠȔȘ Șǻȓȫǻ — ǡ ǢșȞȤȔȥȢȖ
Ƕ ǧȧȤȗșȡǿȖ ǡ ǬșȤȡȜȬșȖȥȰȞȜȝ ȦȔ ǻȡ ǢȔ ȣȤȢȣȢțȜȪǻȲ

ǗǘȟȜȡȞȔǖȧȘȜȡȢȞǡǥȧȠ·ȓȡȪșȖȔ
Ǩ³ȦȧȦȤȢțȠǻȭȧȖȔȟȢȥȓ
ǧȢȖȔȤȜȥȦȖȢțȔȢȩȢȫȧȖȔȡȡȓȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖ

ǧǣǗǕǥǝǦǧǗǣǶǡǚǢǶǧǘǭǚǗǬǚǢǟǕǙǠǴǙǣǤǣǡǣǘǝǢǨǛǙǚǢǢǝǡ

ȦȜȣȢȖȢ ȣșȦșȤȕ ȨșȡȢȠșȡ ȭȢ ȣȢȟȓȗȔȖ ȧ ȣȢȦȧȚȡȢȠȧ
ȖȣȟȜȖǻȗȧȤȦȞǻȖȦȔǻȡȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȩǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȔȞȢȟșȞ
ȦȜȖȡȧ ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰ ǠȜȩȔȫșȖ Ǚ ǤșȦșȤȕȧȤȗ Ȗ ȜȥȦȢȤȜȜ
ȤȧȥȥȞȢȝȞȧȟȰȦȧȤȯǙǦǠȜȩȔȫșȖ—ȧȡȜȖșȤȥȜȦșȦȥȞȜș
ȖȥȦȤșȫȜȦșȞȥȦȢȖǦǤȕǦ— Ǩȩ
ȣșȤǻȢȘ ȞȢȟȜ ȤȢțȣȢȫȔȟȔȥȓ ȥȣǻȖȣȤȔȪȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ț
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻǿȲ  ȘȢ ȞȢȠǻȦșȦȧ ȦȖȔ ȡȔȟșȚȔȟȜ Ǘ ǡȧȥǻȡ
ǤȧȬȞǻȡǖȤȲȥ ȗȢȟȢȖȔ  Ǘ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ ȥșȞȤșȦȔȤ 
ǡȔȦǗǻǿȟȰȗȢȤȥȰȞȜȝǤǟȧȦȔȝȥȢȖǕǠȢȕȔȡȢȖǥȢȥȦȢȖ
ȥȰȞȜȝ Ƕ ǤȔȥȞșȖȜȫǚȤȜȖȔȡȥȰȞȜȝ Ǖ ǦȔȣȢȚȡȜȞȢȖ
ǩǧȢȟȥȦȢȝǙǭșȤșȠșȦȰǿȖȦȔǻȡ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȣșȤȬș țȖșȤȡȧȖȥȓ ȘȢ ǧ ț ȩ  ǧȢȘǻ
ȝȢȠȧȘȢțȖȢȟȜȟȜȖǻȘȖǻȘȧȖȔȦȜȤȜȥȧȖȔȟȰȡǻȞȟȔȥȜȡȔȣȤȔȖȔȩ
ȥȦȢȤȢȡȡȰȢȗȢȧȫȡȓǡȜȦșȪȰȕȤȔȖȧȫȔȥȦȰȧțȔȡȓȦȦȓȩȓȞǻ
ȦȤȜȖȔȟȜ ȣǻȘ ȡȔȗȟȓȘȢȠ ǣ ǗȔȤȡșȞȔ ȣȤȜ ȞȖȔȤȦȜȤǻ Șȟȓ
ȣȔȡȥǻȢȡșȤǻȖ ȧ ȕȧȘ ǟȔȥȦȲȤǻȡȔ ȡȔ ǗȔȥȜȟȰǿȖȥȰȞȢȠȧ Ȣ
ȠȔȟǻȡǻȓ ǢȔțȔȥǻȘȔȡȡǻȚȢȖȦȞȢȠǻȦșȦǧțȩ
ȖȜțȡȔȖȭȢǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȤȢȕȢȦȜ ȖȔȤȦǻ ȣȢȩȖȔȟȜ
ǙȢȞȧȠșȡȦȜȥ ǴȞǻ
ȥȔȠș ȠȔȟȲȡȞȜ ȤȢț
ȗȟȓȘȔȟȜȥȓ ȡșȖǻȘȢȠ Ȣ
ǟȖȔȟǻȨǻȞȔȪǻȲ ȞȢȠǻ
ȦșȦȧ ȦȤȔȞȦȧȲȦȰ ǻ ȓȞ
ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ȡșȣșȖȡȜȩ
ȣȤȢȨ șȥ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖ
ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ǛȧȤ
ȥ   ǻ ȓȞ ȖȜȓȖ ȖȜ
țȡȔȡȡȓ ȣȤȔȪȰ ȔȖȦȢ
ȤȔ ǙțȲȕȔ Ƕ ǡ ǧȔ
ȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǛȜȦȦȓ
ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǟ 
Ǧ             ȣ Ȥ Ȝ
ȘȤȧȗȢȠȧ țȖșȤȡșȡȡǻ
ȤșȞȢȠșȡȘȔȪǻȲ ȡȔ ȖǻȘ
ǠȜȥȦǗǻȪșȗȢȟȢȖȜ
ȖǻȘȧȖȔȡȡȓȞȟȔȥǻȖǭșȖ
ǧȢȖȔȤȜȥȦȖȔțȔȢȩȢȫȧȖȔȡȡȓ
ȫșȡȞȢȖǻ ȘȔȖ Ǘ ǘȤȜ
ȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖǗǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫȔ
ȗȢȤȢȖȜȫ ȡȔ ȣȤȢȩȔȡȡȓ
ȘȢǧǭșȖȫșȡȞȔȖǻȘȟȜȥȦȢȣȔȘȔ
Ƕ   Ǧ Ȣ Ȭ ș ȡ Ȟ Ȕ  Ș Ȝ Ȗ  
ǕȖȦȢȗȤȔȨ
ǛȧȤ  ȥ  —
 ȟȲȦȕȧȟȢȖǻȘȦșȤȠǻȡȢȖȔȡȢȤǻȬșȡȡȓȥȦȢȥȢ
ȖȡȢ ȘȢȣȢȠȢȗȜ ȤȓȘȧ ȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖ ȧ Ȧ ȫ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ǙȢȞȧȠșȡȦȜ ȥ   Ǖȟș ȣȤȢȦȓȗȢȠ — ǧ ț ȩ
ȣșȤǻȢȘȜȫȡȢȖȜȘǻȟȓȟȢȠȜȦȪșȖǻȞȢȬȦȜȡȔȣȤȡȔȟǻȞȜȣǻȘ
ȫȔȥ țȔȥȦȧȘȜ  ǛȧȤ  ȥ — ǙȢȞȧȠșȡȦȜ
ȥ ȗȤȧȘȞȢȠǻȦșȦȧȩȖȔȟȜȖȧțȓȦȜǭșȖȫșȡȞȔ
ȣǻȘȥȖȢȲȢȣǻȞȧȦȔȣȤȜțȡȔȫȜȦȜȝȢȠȧȗȤȢȬȢȖșȧȦȤȜȠȔȡȡȓ
ȣȤȜ ȣȢȓȖǻ ȖȔȞȔȡȥǻȁ ǙȢȞȧȠșȡȦȜ ȥ   ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȧȖ
ȣȔȡȥǻȢȡșȤȢȠ ǧ ț ȩ ǻț  ȥǻȫ  ȘȢ  ȦȤȔȖ 
ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ    ǨȣȤȢȘȢȖȚ ȪȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȢȤȗȔ
ȡǻțȔȪǻȓ țȔȧȖȔȚȧȖȔȟȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȧȥȣǻȩȜ țȔȣȜȥ ȣȤȢ
țȔȥǻȘȔȡȡȓ ȞȢȠǻȦșȦȧ ȖǻȘ  ȚȢȖȦ  ȟȜȥȦ ȘȢ ȠȜȦȪȓ
ȖǻȘ  ȟȜȥȦȢȣ  ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ   ǤȤȜȖȢȘȢȠ Șȟȓ
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ȖǻȘȠȢȖȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȧ ȖȜȣȟȔȦǻ ȞȢȬȦǻȖ ȥȦȔȖ ȤȔȣȢȤȦ
ǕǦȔȣȢȚȡȜȞȢȖȔȥȞȔȤȕȡȜȞȔǧȖȔȥȣȤȜȫȜȡșȡȜȝȦȜȠȭȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȡșȖǻȘȖǻȘȧȖȔȖȞȟȔȥȜȣȤȢȦȓȗȢȠȠǻȥȓȪǻȖ ǧȔȠ
ȥȔȠȢ Ǧ —  Ǩ ȚȢȖȦ  ȩȧȘȢȚȡȜȞ țȖșȤȡȧȖȥȓ
ȘȢ ǧȖȔ ț ȟȜȥȦȢȠ ȧ ȓȞȢȠȧ ȣȤȢȥȜȖ ȣȢȥȣȤȜȓȦȜ ȧ ȖȜȘ
ȔȟȰȕ©ǛȜȖȢȣȜȥȡȔȓǨȞȤȔȜȡȔªǻȖȣȢȘȔȟȰȬȢȠȧȖȜȞȧȣȜȦȜ
ȫȔȥȦȜȡȧȡȔȞȟȔȘȧǨȤșțȧȟȰȦȔȦǻȤȢțȗȟȓȘȧȚȢȖȦ
ȞȢȠǻȦșȦțȔȘȢȖȢȟȰȡȜȖțȖșȤȡșȡȡȓȫȔȥȦȞȢȖȢȣȢȗȢȘȜȖȬȜȥȰ
ȤȔțȢȖȢ ȖȜȘȔȦȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ  ȞȤȕ ȔȥȜȗȡȔȪǻȓȠȜ ǧȔȠ
ȥȔȠȢǦ ǦȩȖȔȟȰȡȧȢȪǻȡȞȧȣǻȘȦȤȜȠȔȡȢȠȧȔȟȰȕȕȧȟȢ
ȘȔȡȢȧțȖǻȦǻǧțȩțȔ— ǧȔȠȥȔȠȢǦ 
ǤȤȢȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰǧțȩǻȘșȦȰȥȓȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢȖǻȥȦǻ
©ǪȧȘȢȚȡȜȞª Ǩ ȪȰȢȠȧ Ț ȦȖȢȤǻ ȘȢȞȟȔȘȡȢ ȢȣȜȥȔȡȢ ǻȡ
ȦșȤ·ǿȤȜȣȔȡȥǻȢȡșȤȞȖȔȤȦȜȤȜȖȕȧȘǟȔȥȦȲȤǻȡȔ
ǠǻȦ ǦȦȢȟȣȓȡȥȞȜȝ Ǥ ǦȦȔȤȯȝ ǤșȦșȤȕȧȤȗ Ȝ ǣȕȭșȥȦȖȢ
ȣȢȢȭȤșȡȜȓ ȩȧȘȢȚȡȜȞȢȖ Ǡȗ  ǡȢȤșȡșȪȰ ǡ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ
©ǣȕȭșȥȦȖȢ ȣȢȢȭȤșȡȜȓ ȩȧȘȢȚȡȜȞȢȖª  ǥȔȘȓȡȥȰȞș ȟǻȦșȤȔȦȧ
ȤȢțȡȔȖȥȦȖȢ ǢȔȧȞ țȔȣȜȥȞȜ  ǟȡ  ǜȔȦșȡȔȪȰȞȜȝ Ǵ Ǥș
ȦșȤȕȧȤțȰȞș ȦȢȖȔȤȜȥȦȖȢ țȔȢȩȢȫșȡȡȓ ȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖ ǻ ȝȢȗȢ ȤȢȟȰ ȧ
ȤȢțȖȜȦȞȧȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȢȕȤȔțȢȦȖȢȤȫȢȗȢȠȜȥȦșȪȦȖȔǪǶǪ—ǪǪȥȦ
ǗǻȥȡȜȞǕǢǨǥǦǥǔǟȢȠșȟȢȖȔǘǤșȦșȤȕȧȤȗȥȞȢșǣȕ
ȭșȥȦȖȢȣȢȢȭȤșȡȜȓȩȧȘȢȚșȥȦȖȜșȗȢȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȰȖ—ȗȗ
;,;ȖǦȢȢȕȭșȡȜȓǘȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȢȗȢǲȤȠȜȦȔȚȔǗȯȣ

Ǘ·ȓȫșȥȟȔȖǠșȖȜȪȰȞȜȝ

ǧǣǗǕǥɂғ ǦǧǗǣ ȱғ ǡ ǚǢǶ ǧ ǘ ǭǚǗǬeǢǟǕ ǙǠǴ
ǙǣǤǣǡÐǘǝ ǢǨǛǙeǢǢǝǡ ǨǥÐǙǛǚǢǫǴǡ
ǤǶǗǙeǢǢǣȀ ǥǣǦȱғȀ Ǯǣ ǗǬÉǧǱǦǴ Ǩ ǗɂғǮǝǪ
ǢǕǗǬÉǠǱǢǝǪ ǜÉǟǠǕǙǕǪ ǦǤǚǧǚǥǖɍғ ǥǘǕ
ȥȦȖȢȤȜȟȜȖǤșȦșȤȕȧȤțǻȘǻȓȫǻȧȞȤȦȔȤȢȥȞȧȟȰȦȧȤȜ
Șȟȓ ȖȬȔȡȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȧȖǻȫȡșȡȡȓ ȣȔȠ·ȓȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǜȔȥȡȢȖȡȜȞȔȠȜ ȦȖȔ ȕȧȟȜ ǡ ǡȜȞșȬȜȡ Ǚ ǡșȡȘșȟǿǿȖ
ǣǠșȕșȘǿȖǙǴȖȢȤȡȜȪȰȞȜȝǣǤȜȣǻȡǙǡȢȤȘȢȖșȪȰ
ǾǧȜȠȫșȡȞȢǩǖșȤȗȦȔǻȡ
ǢȔ ȣȢȫ  ǡ ǡȜȞșȬȜȡ ȣȢȘȔȖ ȡȔ ȤȢțȗȟȓȘ Ƞǻ
ȡǻȥȦȤȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ ȥȣȤȔȖ ȣȤȢșȞȦ ȥȦȔȦȧȦȧ ǧȖȔ ȣȔȠ·ȓȦǻ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȔȓȞșȠȔȟȢȡȔȠșȦǻȖȬȔȡȢȖȧȖȔȦȜȣȔȠ·ȓȦȰ
ȣȢșȦȔ ȖȜȬȧȞȧȖȔȦȜ ȞȢȬȦȜ ȡȔ ȣȢȕȧȘȢȖȧ ȠȧțșȲ ǻ ȬȞǻȟ
ȝȢȗȢ ǻȠșȡǻ ȘȢȣȢȠȔȗȔȦȜ ȝȢȗȢ ȤȢȘȜȫȔȠ ȦȔ ȧȤȢȘȚșȡȪȓȠ
ǨȞȤȔȁȡȜȓȞǻȣȤȜȥȖȓȦȜȟȜȥșȕșȠȜȥȦȖȧȝȡȔȧȪǻǤșȤșȘ
ȕȔȫȔȟȢȥȓ țȔȩȢȘȔȠȜ ȦȖȔ ȖȜȘȔȖȔȦȜ ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȖȟȔȬȦȢȖȧȖȔȦȜ ȣȧȕȟǻȫȡǻ ȟșȞȪǻȁ ȫȜȦȔȡȡȓ ȟǻȦ ȖșȫȢȤȜ
ȖȜȥȦȔȖȜ Ǖȟș țȔȥȡȧȖȔȦȜ ȦȖȢ ȡș ȘȢțȖȢȟȜȟȜ Ǩ  ǻț
țȠǻȡșȡȜȠ ȥȦȔȦȧȦȢȠ ȥȦȖȢȤșȡȢ ǧȖȢ ǻȠ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ
Șȟȓ ȘȢȣȢȠȢȗȜ ȡȧȚȘșȡȡȜȠ ȧȤȢȘȚșȡȪȓȠ ǤȘ ǥȢȥǻȁ ȭȢ
ȖȫȔȦȰȥȓȧȖȜȭȜȩȡȔȖȫțȔȞȟȔȘȔȩǦǤșȦșȤȕȧȤȗȔ
ǣȥȡȢȖȡȢȲ ȠșȦȢȲ ȦȖȔ ȕȧȟȢ ȣǻȞȟȧȖȔȦȜȥȰ ȣȤȢ ȥȦȧ
ȘșȡȦǻȖ—ȧȤȢȘȚșȡȪǻȖǤȘǥȢȥǻȁȡȔȘȔȖȔȦȜȁȠȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȧ
ȘȢȣȢȠȢȗȧǣȤȗȔȡǻțȢȖȧȖȔȟȜȟǻȦȖșȫȢȤȜȫȜȦȔȡȡȓǮȢȤȢȞȧ
ȖȕșȤșțȡșȖǻȘȡǻȖȟȔȬȦȢȖȧȖȔȟȜȖșȫȢȤȜȣȔȠ·ȓȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
ǤșȤȬȜȠ ȗȢȟȢȖȢȲ ȦȖȔ ȕȧȖ Ǖ ǡȔȤȞșȖȜȫ ǬȟșȡȔȠȜ
ȦȖȔ Ȗ ȤǻțȡȜȝ ȫȔȥ ȕȧȟȜ Șǻȓȫǻ ȧȞȤ ȦȔ ȤȢȥ ȞȧȟȰȦȧȤȜ
Ǘ ǟȢȤȢȟșȡȞȢ Ƕ ǥǿȣǻȡ ǡȔȤȞȢ ǗȢȖȫȢȞ ǡ ǜȔȡȰ
ȞȢȖșȪȰȞȔ Ǘ ǖșȞȟșȠǻȬșȖ Ǡ ǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖ ǡ ǠȜ
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ȥșȡȞȢ ǡ ǟȤȢȣȜȖȡȜȪȰȞȜȝ ȦȔ ǻȡ ǥǻțȡȢȗȢ ȫȔȥȧ ȘȢ ȦȖȔ
ȖȩȢȘȜȟȜȣȢȢȘȜȡȢȞǻȢȥȢȕȜȣȢȗȟȓȘȜȓȞȜȩȥȧȣșȤșȫȜȟȜǻȘșȁ
ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȔȘǻȓȫǻȖȤȢȥȦȔȧȞȤȞȧȟȰȦȧȤȜȖȜȓȖȟșȡǻȝ
ȧ țȔȥȡȧȖȔȡȡǻ ȪȰȢȗȢ ȦȖȔ  ȦȖȢ Ȣȕ·ǿȘȡȔȟȢȥȓ ț
ǖȟȔȗȢȘǻȝȡȜȠ ȦȖȢȠ ȖȜȘȔȡȡȓ țȔȗȔȟȰȡȢȞȢȤȜȥȡȜȩ ǻ
ȘșȬșȖȜȩȞȡȜȚȢȞǙȢȤǻȫȫȓȖǻȘȘȡȓȥȠșȤȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
 țȔȩȢȘȔȠȜ ȦȖȔ ȖȜȘȔȡȢ ©ǟȢȕțȔȤª țȔ ȤșȘȔȞȪǻǿȲ
Ǘ ǙȢȠȔȡȜȪȰȞȢȗȢ ϮͲ̐șȖȜȘ—  ȖȜȘȔȡȢȝ
ȖȜȣ ȔȟȰȕ ©ǡȔȟȲȡȞȜ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔª ȝ ȖȜȣ ȖȜȝȬȢȖ
ȘȢȟǻȦȡȰȢȗȢȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓǭșȖ
ȫșȡȞȔȦȖȢȣȤȜȣȜȡȜȟȢǻȥȡȧȖȔȡȡȓ
ǢǻȡȔǤȢȟȢȡȥȰȞȔ

ǧÐǗǖǝǬ ǠșȖ ǞȢȥȜȣȢȖȜȫ ȤȢȞȜ ȚȜȦȦȓ ȡșȖǻȘȢȠǻ —
ȠȔȝȢȤ ȥȦȔȤȬȜȝ ȫȜȡȢȖȡȜȞ Șȟȓ ȢȥȢȕȟȜȖȜȩ ȘȢȤȧȫșȡȰ
ȣȤȜǢȜȚȡȰȢȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞȢȠȧȗȧȕșȤȡȔȦȢȤǻǜȡȔȝȢȠȥȦȖȢ
ǭșȖȫșȡȞȔ ț ǧ ȖǻȘȢȕȤȔțȜȟȢȥȓ Ȗ ȤȓȘǻ ȭȢȘșȡȡȜȞȢȖȜȩ
țȔȣȜȥǻȖ ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ ȣȢșȦȔ Ȗ
ǢȜȚȡȰȢȠȧ ǢȢȖȗȢȤȢȘǻ ǫȲ ȢȥȢȕȧ ȡȔțȖȔȡȢ ȥșȤșȘ ȧȫȔȥ
ȡȜȞǻȖ ȢȕǻȘȧ ȓȞȜȠ ȡȜȚȡȰȢȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞǻ țȡȔȝȢȠǻ ȖǻȘ
țȡȔȫȜȟȜ©ȘșȡȰȔȡȗșȟȔªǭșȖȫșȡȞȔ ǮȢȘșȡȡȜȞȟȲȦ
 ǜǧȣȢȖ·ȓțȔȡȔȣȢȁțȘȞȔȣȢșȦȔ—ȟȲȦȦȢȗȢ
ȚȤȢȞȧȘȢȥǡǿȘȡȢȖȞȜ—ȢȘȡȢȗȢțȣȧȡȞȦǻȖȕȧȘǻȖȡȜȪȦȖȔ
ȡȢȖȢȁțȔȟǻțȡȜȪǻȀȁȥȣȢȤȧȘȚșȡȡȓȡȔȬȦȢȖȩȧȖȔȟȢȥȓȡȔȢȣǻȤ
ȥșȟȓȡȓȞǻȤȢțȢȤȲȖȔȟȜȣȢȕȟȜțȧȠǻȥȪșȖǻȥȦȰțȡȜȭȧȖȔȟȜ
țȡȔȞȜ ȭȢ ȁȩ ȖȜȥȦȔȖȟȓȟȜ ȕȧȘǻȖȡȜȞȜ ȘȢȤȢȗȜ ǤȢȁțȘȞȔ
ǧ ȤȔțȢȠ ǻț ©ȣȧȦșȝȥȞȜȠ ȞȔȣȜȦȔȡȢȠª ǘ ǤșȦȤȢȖȜȫșȠ
ȭȢȘșȡȡȜȞȢȖȜȝ țȔȣȜȥ ǭșȖȫșȡȞȔ  ȟȲȦ   ȠȢȗȟȔ
ȕȧȦȜȣȢȖ·ȓțȔȡȔȥȔȠșǻțȪȜȠȜȥȣȤȔȖȔȠȜ
ǠșȢȡǻȘǖȢȟȰȬȔȞȢȖ

ǧǣǘǣǖÐǬǢǝǞ ǧȢȗȢȕǻȫȡȜȝ ǧȢȗȢȕȢȫȡǻȝ  ǶȖȔȡ
ǕȡȘȤǻȝȢȖȜȫ ȥȣȤȔȖȚ — ǮȢȗȢȟǻȖ 
Ƞ ǘȢȤȢȘȜȭș ȦșȣșȤ ȤȔȝȢȡȡȜȝ ȪșȡȦȤ ǬșȤȞȔȥ Ȣȕȟ —
 ȥȭș ǶȤȣǻȡȰ ȦșȣșȤ ȠǻȥȦȢ ǟȜȁȖ Ȣȕȟ  —
ȧȞȤ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗ ȔȞȦȢȤ ȤșȚ ȢȤȗȔȡǻțȔȦȢȤ ȥȪșȡǻȫȡȢȁ
ȥȣȤȔȖȜǚȞȥȦșȤȡȢȠțȔȖșȤȬȜȖȡȔȖȫȔȡȡȓȖǤșȤȬǻȝ
ǟȔȦșȤȜȡȢȥȟȔȖȗǻȠȡȔțǻȁ țȔǻȡȘȚțȔȞǻȡȫȜȖǘȢȤȢȘȜȭșȡ
ȢȘȡȢȞȟȔȥȡȧȬȞȢȟȧ—ȘȜȖǟȢȕșȟșȪȰȞȔǣǦ Ƕț
ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȧ ȣșȤșȥȧȖȡȜȩ ȦșȔȦȤ ȦȤȧȣȔȩ ȧ ǟȤșȠșȡȫȧȪǻ
ǪȔȤȞȢȖǻǟȔȦșȤȜȡȢȥȟȔȖǻț—ȡȔȣȤȢȨșȥȥȪșȡǻȖ
ȦșȔȦȤȔȩǠǻȖȢȕșȤșȚȡȢȁǨȞȤȔȁȡȜǨ——ȩȧȘȢȚ
ȞșȤǻȖȡȜȞǻȔȡȦȤșȣȤșȡșȤǧȖȔȧȞȤȔȞȦȢȤǻȖȓȞșȣȢȥȦǻȝȡȢ
ȖȜȥȦȧȣȔȟȢ ȡȔ ǤȘ ǨȞȤȔȁȡǻ ȦȔ ǜȔȞȔȖȞȔțțǻ ǜ  ȕȧȖ
ȔȞȦȢȤȢȠ ǻ ȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȢȤȢȠ ȧ ȦșȔȦȤ ȞȢȟșȞȦȜȖȔȩ ǟȜ
ǿȖȔ ǖȔȗȔȦȢ ȖȜȥȦȧȣȔȖ ȧ ǠȧȞ·ȓȡǻȖȥȰȞȢȠȧ ȡȔȤȢȘȡȢȠȧ
ȘȢȠǻ  țȔȥȡȧȖȔȖ ȧ ǟȜǿȖǻ ȣșȤȬȜȝ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ǧșȔȦȤ
ȠǻȡǻȔȦȲȤǤǻȥȟȓțȔȝȠȔȖȥȓȖȜȡȓȦȞȢȖȢȢȤȗȔȡǻțȔȪǻǿȲ
ȘȤȔȠ ȔȠȔȦȢȤ ȞȢȟșȞȦȜȖǻȖ ȡȔ ǬșȤȞȔȭȜȡǻ ǗǻȡȡȜȫȫȜȡǻ
ȦȔ ǟȜȁȖȭȜȡǻ ǜǻȗȤȔȖ ȣȢȡȔȘ  ȤȢȟșȝ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȧ
ȖȜȥȦȔȖȔȩ țȔ ȣ·ǿȥȔȠȜ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȖ ǕȖȦȢȤ
ȕȟȘȤȔȠȦȖȢȤǻȖȖȢȘșȖǻȟȲ©ǦȖȜȡȢșȥșȤȘȪșª  
ȠșȟȢȘȤȔȠȜ©ǜȢȟȢȦǻȞȔȝȘȔȡȜª  ȘȤȔȠȜ©ǜȔȖșȥșȟș
ȚȜȦȦȓª ȧȥȣǻȖȔȖȦǻțǘǕȬȞȔȤșȡȞȢȠ ȦȔǻȡ

ǜȔȠȢȦȜȖȔȠȜȟǻȦȥȣȔȘȭȜȡȜǭșȖȫșȡȞȔȡȔȣȜȥȔȖȥȢȪ
ȘȤȔȠȜ©ǡȔȦȜȡȔȝȠȜȫȞȔª ȣșȤȬșȢȞȤșȠșȖȜȘ—
 ǻ©ǟȢȩȔȝȦșȥȓȫȢȤȡȢȕȤȜȖǻª —ȣșȤȖǻȥȡȔ
ȡȔțȖȔ ©ǜȔ ȥȖǻȝ ȗȤǻȩª ȣșȤȬȢȘȤȧȞ —   ǜȗȔȘȔȡȜȠ
ȣ·ǿȥȔȠ—ȣșȤșȤȢȕȞȔȠǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȣȢșȠ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª
ǻ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª — ȣȤȜȦȔȠȔȡȡș ȠȢȦȜȖȧȖȔȡȡȓ ȣȢȘǻȝ Ȣț
ȡȔȫșȡȜȩ ȧ ȣȤȢȦȢȦșȞȥȦǻ ȣȤȜȡȔȗǻȘȡȢ ȡȔȗȢȟȢȬșȡȡȓ ȣȤȜ
ȫȜȡ ȫșȤșț ȓȞǻ ȟǻȦȡǿ ȣȢȘȤȧȚȚȓ ȖțȓȟȢ ȗȢȟ ȗșȤȢȁȡȲ
ȡȔ ȤȢȕȢȦȧ ȥȟȧȚȡȜȪǻ Ȗ ȘȤȔȠǻ ©ǡȔȦȜȡȔȝȠȜȫȞȔª  Ȕ
ȦȔȞȢȚțȔȗȢȥȦȤșȡȡȓȣșȤȜȣșȦǻȝ ȧȕȜȖȥȦȖȢǟȔȦșȤȜȡȜȡȢȗȢ
ȥȣȢȞȧȥȡȜȞȔȖȘȤȔȠǻ©ǟȢȩȔȝȦșȥȓȫȢȤȡȢȕȤȜȖǻª ǣȕȜȘȖȔ
ȦȖȢȤȜ ǧ ȕȧȟȢ ǻȡȥȪșȡǻțȢȖȔȡȢ Ȗ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȣȤȢȨșȥ ǻ
ȔȠȔȦȢȤȞȢȟșȞȦȜȖȔȩǨȞȤȔȁȡȜǖȢȟȗȔȤǻȁǦșȤȕǻȁǥȧȠȧȡǻȁ
ǡȔȞșȘȢȡǻȁǜȢȞȤȘȤȔȠȧ©ǡȔȦȜȡȔȝȠȜȫȞȔªȢȘȤȔțȧȣǻȥȟȓ
ȪșȡțȧȤȡȢȗȢ ȘȢțȖȢȟȧ   ȥȦȔȖȜȟȜ ȧȞȤ ȦșȔȦȤ ȦȤȧȣȜ
ǡ ǟȤȢȣȜȖȡȜȪȰȞȢȗȢ ǡ ǦȔȘȢȖȥȰȞȢȗȢ Ǡ ǦȔȕǻȡǻȡȔ
ǣ ǦȧȩȢȘȢȟȰȥȰȞȢȗȢ Ƕț  ȁȁ ȣȢȞȔțȧȖȔȟȜ ȞȔȡȔȘ
ȞȢȟșȞȦȜȖȜ ȓȞ Ȗ ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡǻȝ ȖșȤȥǻȁ ȦȔȞ ǻ Ȗ ȔȘȔȣȦȔȪǻȁ
Ȕȡȗȟ ȦȔ ȨȤȔȡȪ ȠȢȖȔȠȜ   ȧ ǗȔȡȞȧȖșȤǻ ȖǻȘȕȧȟȔȥȓ
ȣȤșȠ·ǿȤȔ ȥȣșȞȦȔȞȟȲ ©ǟȢȩȔȝȦșȥȓ ȫȢȤȡȢȕȤȜȖǻª ǨȞȤ
ȞȤȜȦȜȞȜ ȤȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȡșȗȔȦȜȖȡȢ ȥȣȤȜȝȠȔȟȜ
ȘȢȤȢȕȢȞ ǧ țȔȞȜȘȔȲȫȜ ȣ·ǿȥȔȠ ȣȤȜȠǻȦȜȖȡǻȥȦȰ ȡș
ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡǻȥȦȰ ǻ ȡȜțȰȞȧ șȥȦșȦȜȫȡȧ ȖȔȤȦǻȥȦȰ ǢȔ ȦȢȝ
ȫȔȥ ȧ ȡȜțȪǻ ȦșȔȦȤǻȖ ǻȗȡȢȤȧȖȔȟȜ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗȔ
Ȕ ȥȔȠȢȗȢ ȔȖȦȢȤȔ ȡș ȕȧȟȢ ȣȤȜȝȡȓȦȢ ȘȢ ȚȢȘȡȢȗȢ ȣȜȥȰ
ȠșȡȡȜȪȰȞȢȗȢȧȗȤȧȣȢȖȔȡȡȓǣǘȢȤȕșȡȞȢȣȢȥȦȔȖȜȖ
ȘȤȔȠȧ ©ǡȔȦȜȡȔȝȠȜȫȞȔª ȧ ǢǻȚȜȡ ȧȞȤ ȘȤȔȠ ȦșȔȦȤǻ
ǻȠ ǡ ǡ ǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȢȗȢ ǗǻȘȦȢȘǻ ȁȁ ȣȢȞȔțȧȲȦȰ ȡȔ
ȥȪșȡȔȩȦșȔȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜ
ǨǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȘȤȔȠǻ©ǢȔțȔȤǦȦȢȘȢȟȓªǧȧȣȤȢȘȢȖȚ
ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȤȢȞǻȖ ǻț ȧȥȣǻȩȢȠ ȖȜȞȢȡȧȖȔȖ Ȥǻțȡǻ ȫȢȟȢȖǻȫǻ
ȤȢȟǻ ǟȢțȔȞȔ ȡȔ ȖșȫȢȤȡȜȪȓȩ ǦȖȔȦȔ ǘȡȔȦȔ ǟȔȤȢȗȢ
ǪȢȠȜǟȜȫȔȦȢȗȢǬȔȥȦȢȢȥȢȕȟȜȖȢȖȬșȖȫȘȡǻȖȜȥȦȧȣȔȖ
ǻț ȫȜȦȔȡȡȓȠ ȣȢșțǻȝ ȠȜȦȪȓ ȡȔȣȤ ȖǻȤȬǻȖ ©ǤșȤșȕșȡȘȓª
©ǘȢȗȢȟȲª ©ǧȧȠȔȡ ȦȧȠȔȡ ȘȢȟȜȡȢȲª ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ
 ȣȥȔȟȠȧª ȪȜȞȟȧ ©Ǘ ȞȔțșȠȔȦǻª ȣȢșȠȜ ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ
ȞȤȜȡȜȪȓª ǕȞȦȜȖȡȢ ȣȤȢȖȢȘȜȖ ȧȤȢȫȜȥȦǻ țȔȩȢȘȜ ț
ȧȬȔȡȧȖȔȡȡȓȣȔȠ·ȓȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
ǠǻȦ ǟȢȕșȟșȪȰȞȔ ǣ ǡșȟȢȘȤȔȠȜ Ƕ ǧȢȗȢȕȢȫȡȢȗȢ  ǧȢȗȢ
ȕȢȫȡȜȝ Ƕ Ǥ·ǿȥȜ ǟ  ǢȔȬȔ ȥȪșȡȔ ǪȧȘȢȚ ȥȔȠȢȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ
ȧȞȤȣȢȥșȟșȡȪǻȖȧǟȔȡȔȘǻǧȢȤȢȡȦȢ

ǠșȢȡǻȘǖȔȤȔȕȔȡ

ǧÐǙǣǥǣǗ Ǖȡȗșȟ  Ƞ ǗǻȘǻȡ ǖȢȟȗȔȤǻȓ —
 ǦȢȨǻȓ  — ȕȢȟȗ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ
ȟǻȦ ȞȤȜȦȜȞ ǻ ȗȤȢȠȔȘ Șǻȓȫ ǢȔȤȢȘȡȜȝ Șǻȓȫ ȠȜȥȦȖȔ
ǻ ȞȧȟȰȦȧȤȜ ǖȢȟȗȔȤǻȁ   ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ȲȤȜȘ
ȨȦ ǦȢȨǻȝȥȰȞȢȗȢ ȧȡȦȧ ǕȖȦȢȤ țȕ ȣȢșțǻȝ ©ǦșȤșȘ
ȡȔȤȢȘȧª   ©ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡǻ ȥȣȢȗȔȘȜª   ȦȔ ǻȡ
ǤȢȣȧȟȓȤȜțȧȖȔȖ ȦȖȢȤȜ ȧȞȤ ȣȢșȦǻȖ ȧ ǖȢȟȗȔȤǻȁ Ǣș ȤȔț
ȖǻȘȖǻȘȧȖȔȖ ǨȞȤȔȁȡȧ ǤșȤșȞȟȔȖ ȕȢȟȗ ȠȢȖȢȲ ȣȢșțǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁª   ©ǜȔȣȢȖǻȦª
©ǡșȡǻ ȢȘȡȔȞȢȖȢ ȫȜ ȕȧȘȧª ȖȣșȤȬș Ȣȣȧȕȟ  ȧ
ȲȖǻȟșȝȡǻȝ ȢȘȡȢȘșȡȪǻ ©ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢª țȗȢȘȢȠ ȧ

ǧǣǟǧǣǡǨǭǚǗ

ȤǻțȡȜȩ țȕ ȦȖȢȤǻȖ ǧ  Ǩ ȣșȤșȞȟ ©ǜȔȣȢȖǻȦȧª ǧ țȠǻȡȜȖ
ȖǻȤȬȢȖȜȝȤȢțȠǻȤȢȤȜȗǻȡȔȟȧǜȔȠǻȥȦȰțȖȜȫȡȢȁȖǭșȖȫșȡȞȔ
ȞȢȠȕǻȡȔȪǻȁ ȖȢȥȰȠȜ ǻ ȬșȥȦȜȥȞȟȔȘȢȖȜȩ ȤȓȘȞǻȖ ȕȔȫȜȠȢ
ȦȧȦ ȢȘȜȡȔȘȪȓȦȜȥȞȟȔȘȢȖǻ ǗǻȘ ȪȰȢȗȢ ȣșȤșȞȟ ȧȦȤȔȦȜȖ
șȠȢȪǻȝȡǻȥȦȰ ȞȔȤȕȢȖȔȡǻȥȦȰ ǻ ȡșȕȔȗȔȦȢȥȟǻȖȡǻȥȦȰ ǨȞȤ
ȣȢșȦȢȖǻ ǧ ȣȤȜȥȖȓȦȜȖ ȤȓȘ ȥȦ ©ǦȟȢȖ·ȓȡȥȰȞǻ ȣȢșȦȜ —
ȕȢȤȪǻ țȔ ȥȖȢȕȢȘȧª ȗȔț ©ǗșȘȤȜȡȔª   ȖșȤșȥ 
©ǟȤȢȖȡǻ țȖ·ȓțȞȜ ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȕȢȟȗȔȤȥȰȞȔ ȟȤȔ ª
ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȔȗȔțșȦȔȗȤȧȘ ©ǜșȠȟȓǭșȖȫșȡȞȔª
ȗȔț©ǥȔȕȢȦȡȜȫșȥȞȢȘșȟȢªȖșȤșȥ ©ǖȟȜțȰȞȜȝ
ȥȖǻȝª ȗȔț ©ǣȦșȫșȥȦȖșȡ ȨȤȢȡȦª   ȕșȤșț 
©ǢșȖȠȜȤȧȭȔȟȲȕȢȖª ǤȤȔȖȘȔǨȞȤȔȜȡȯȠȔȤȦȔ 
ȦȔ ǻȡ ǕȖȦȢȤ ȖǻȤȬǻȖ ©ǭșȖȫșȡȞȢª   ©ǢșȖȠȜȤȧȭș
ȥȟȢȖȢª ǟȢȟȗȢȥȣȡș ȥșȟȢ   ȦȤȔȖ  ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ
ȥȢȟȢȖ·ȁȡǻª ǜȠǻȡȔǔ ȦȔǻȡ
ǠǻȦǭȣȜȟȰȢȖȔǣǧǘǭșȖȫșȡȞȢǻȕȢȟȗȔȤȥȰȞȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ
ǟ

ǣȟșȡȔǭȣȜȟȰȢȖȔ

ǧǣǟ ǕȟșȞȥȔȡȘȤ ȥȣȤȔȖȚ — ǟȤȜȟȢȖ ȣȥșȖȘ —
Ǖ Ǥ ș Ȧ Ȧ Ȣ Ȟ ǻ  ȥ ǡȔȟȔ ǟȧȬȡȓ
ȦșȣșȤǡȢȤȞǻȡȥȰȞȢȗȢȤȡȧǥșȥȣȧȕȟǻȞȜǡȔȤǻȝǚȟǥǩ—
 ǞȢȬȞȔȤǣȟȔ ǥǩ  — ȠȔȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ
ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǻ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰ ǜ  ȡȔȖȫȔȖȥȓ ȡȔ
ȤȢȕǻȦȡȜȫȢȠȧȨȦǻȖǟȔțȔȡǻ ǥǩ ǤșȤșȁȩȔȖȬȜȘȢǡȢȥȞȖȜ
ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȧ ǫșȡȦȤ ȖȜȘȖǻ ȡȔȤȢȘǻȖ ǦȢȲțȧ ǥǦǥ 
țȔȞǻȡȫȜȖǠșȡǻȡȗȤȔȘǻȡȦǻȥȦȢȤǻȁȨǻȟȢȥȢȨǻȁǻȟǻȡȗȖǻȥȦȜȞȜ
ǕȖȦȢȤȫȜȥȟșȡȡȜȩțȕȢȣȢȖǻȘȔȡȰȠșȠȧȔȤǻȖȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢ
ȞȤȜȦȜȫȡȜȩǻȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡȜȩȥȦȔȦșȝǤșȤșȞȟȔȘȔȖȦȖȢȤȜ
ǗǡȔȓȞȢȖȥȰȞȢȗȢǶǩȤȔȡȞȔǨȞȟȔȖțȕȖȜȕȤȔȡȜȩȖǻȤȬǻȖ
ȧȞȤ ȣȢșȦǻȖ ©ǟȖǻȦȧȫȔ ǨȞȤȔȁȡȔª ǞȢȬȞȔȤǣȟȔ  
ȥșȤșȘȓȞȜȩȧȠǻȭșȡȢȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔ©ǜȔȣȢȖǻȦªǻ©ǣȝ
ȦȤȜȬȟȓȩȜȬȜȤȢȞǻȁªȖȣșȤșȞȟǧǤȤȜȥȖȓȦȜȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȥȦ©ǤȤȢȣȢșțǻȲª ȗȔț©ǡȔȤǻȝȞȢȠȧȡȔªȥșȤȣ 
Ȗ ȓȞǻȝ ȣȤȢȔȡȔȟǻțȧȖȔȖ ȣșȤșȞȟ ȦȖȢȤǻȖ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ȠȔȤ
ȠȢȖȢȲȣȤȢȥȦșȚȜȖȬșȖȫȦȤȔȘȜȪǻȁȖȠȔȤȣȢșțǻȁ
ǕȤȞȔȘǻȝǗȔȥǻȡȞǻȡ

ǧǣǟǡǕǘǕǡǖeǧǣǗ ǕȥȞȔȤ  ȦșȣșȤ
ǦȜȤȘȔȤ·ȁȡȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǟȜțȜȟȢȤȘȜȡȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ
ǟȔțȔȩȥȦȔȡ—ȠǟȜțȜȟȢȤȘȔǟȔțȔȩȥȦȔȡ —
ȞȔțȔȩ ȣȢșȦ ǻ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ǡȢȥȞȢȖ
ȣȢȟǻȗȤȔȨǻȡȦǕȖȦȢȤțȕȣȢșțǻȝ©ǤǻȥȡǻȣȤȔȪǻª  
©ǗȜȕȤȔȡǻȦȖȢȤȜª  ©ǜȢȟȢȦșȟȜȥȦȓª  ȦȔǻȡ
ȤȢȠȔȡǻȖ ȣȢȖǻȥȦșȝ ȖǻȤȬȔ ©ǥǻȘȡǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻª ǤșȤșȞȟȔȖ
ȣȢșȠȜǭșȖȫșȡȞȔ©ǟȔȖȞȔțªǻ©ǢȔȝȠȜȫȞȔªȭȢȖȖǻȝȬȟȜ
ȘȢ ȖȜȘȔȡȰ ȦȖȢȤǻȖ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ȞȔțȔȩ ȠȢȖȢȲ ©ǤȢșȠȜ
ǠǻȤȜȫȡǻ ȦȖȢȤȜª ǕȟȠȔǕȦȔ   ©ǗȜȕȤȔȡǻ ȦȖȢȤȜª
ǕȟȠȔǕȦȔ   ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȣȤȜȥȖȓȦȜȖ ȣȢșțǻȁ ©Ǘ
ȘȡǻȲȖǻȟșȲªȦȔ©ǙȧȠȜȡȔǟȢȥȔȤȔȟǻª ȢȕȜȘȖǻ— 
ǨȥȦ©ǙȢȥȖǻȘȣșȤșȞȟȔȘȧȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔȞȔțȔȩȥȰȞȢȲ
ȠȢȖȢȲª ȗȔț©ǦȢȪȜȔȟȜȥȦǻρπȔțȔρȥȦȔȡªȥǻȫ 
țȔțȡȔȫȔȖȭȢȣșȤșȞȟȔȘȔȲȫȜȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔȡȔȖȫȜȖȥȓ
ȖȧȞȤȣȢșȦȔȠȜȥȦȖȔȥȲȚșȦȧȤȢțȖȜȦȞȧȣȢȘǻȝȔȤȢȕȢȦȧ
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ȡȔȘ ȣșȤșȞȟ ȣȢȟșȗȬȧȖȔȟȔ ȘȢȖșȤȬșȡǻȥȦȰ ȖǻȤȬȔ ȝȢȗȢ
ȕȟȜțȰȞǻȥȦȰȘȢ—ȥȞȟȔȘȢȖȢȗȢȞȔțȔȩȖǻȤȬȔ
ǧȖǙȧȠȜȡȔǟȢȥȔȤȔȟǻǧȢȞȠȔȗȔȠȕșȦȢȖǕǗȜȕȤȔȡșǕȟȠȔ
ǕȦȔ>ȞȔțȔȩȠȢȖȢȲ@

ǥȔȧȬȔȡǟȔȝȬȜȕȔǿȖȔ

ǧǣǟǣǡǖÉǾǗ ǕȔȟȜ  ȥ ǬȢȡǟȔȝȜȡȘȜ
ȦșȣșȤǟșȠǻȡȥȰȞȢȗȢȤȡȧǬȧȝȥȰȞȢȁȢȕȟǟȜȤȗȜțȥȦȔȡ—
 ǩȤȧȡțș ȦșȣșȤ ǖǻȬȞșȞ  — ȞȜȤȗ ȣȜȥȰ
ȠșȡȡȜȞ ǻ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǢȔȤȢȘȡȜȝ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ǟȜȤ
ȗȜțȰȞȢȁ ǥǦǥ   ȔȞȔȘ
ǕǢǟȜȤȗȜțȰȞȢȁǥǦǥ  
ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ǦșȤșȘȡȰȢ
ȔțǻȔȦȥȰȞȜȝȘșȤȚȧȡȦ ǧȔȬ
ȞșȡȦ ǕȖȦȢȤțȕȣȢșțǻȝ©ǤșȤ
Ȭǻ ȖǻȤȬǻª   ©ǛȜȦ
Ȧȓª   ©ǢȔȘǻȓª  
ȦȔǻȡȣȢșȠ©ǦȖȢȁȠȜȢȫȜȠȔª
  ©ǡȢȓ ǥșȥȣȧȕȟǻȞȔª
 ȦȔǻȡȡȜțȞȜȣȢȖǻȥȦșȝ
ȤȢȠȔȡǻȖȧȖǻȤȬȔȩȣ·ǿȥǨȞȤ
ȦșȠȔȦȜȞȧȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȢȖȣȢ
ȖǻȥȦǻ©ǙȡǻȥȦșȤȖȣȔȘȔǿȖȗȟȜ
ǕǧȢȞȢȠȕȔǿȖ
ȕȢȞș ȠȢȤșª   ȖǻȤȬȔȩ
©ǛȜȖȜǨȞȤȔȁȡȢª  ȦȔ©ǗșȟȜȞȔȘȤȧȚȕȔª  
ǤȢȣȧȟȓȤȜțȧȲȫȜȦȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔȖǟȜȤȗȜțǻȁǧ
Ȣȣȧȕȟ ȣȤȢ ȡȰȢȗȢ ȥȦ ©ǮȔȥȟȜȖǻ ȡȔȭȔȘȞȜ ´ȕȔȝȗȧȬǻȖµª
ǠȜȦșȤȔȦȧȤȡȔȓ ȗȔțșȦȔ   ȠȔȤȦȔ  ȦȔ ©Ǘǻȡ ȕȜ ȥȞȔ
țȔȖª ǦȢȖșȦȥȞȔȓ ǟȜȤȗȜțȜȓ   ȠȔȤȦȔ  Ȗ ȓȞȜȩ
ȤȢțȖȜȡȧȖ ȦȤȜ ȢȥȡȢȖȡǻ ȦșȠȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȥȧȫȔȥȡǻȥȦȰ
ȤșȪșȣȪǻȓ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȞȜȤȗ ȟȤǻ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǻȞȜȤȗȟȤȔ
ǠǻȦǪȟȯȣșȡȞȢǘǕȔȟȯǧȢȞȢȠȕȔșȖȜǨȞȤȔȜȡȔǪȟȯȣșȡȞȢǘ
ǬȧȖȥȦȖȢ ȥșȠȰȜ șȘȜȡȢȝ ǝȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓ ȥȦȔȦȰȜ ȢȕțȢȤȯ ȣȢ
ȞȜȤȗȜțȥȞȢȧȞȤȔȜȡȥȞȜȠȟȜȦȥȖȓțȓȠǩȤȧȡțșǪȟȯȣșȡȞȢǘ
ǗșȡȢȞȔȞȯȡȧǧȔȤȔțȜǭșȖȫșȡȞȢȖȞȜȤȗȜțȥȞȢȝȣȢȱțȜȜǝȥȥȯȞ
ǟȧȟȰȥȞȔȓȣȤȔȖȘȔȠȔȤȦȔ

ǘșȢȤȗǻȝǪȟȜȣșȡȞȢ

ǧǣǟǧǣǡɍғǭǚǗǕȕȘȤȔȥȧȟ ȥǧȢȤȦǟȧȟȰ
ȦșȣșȤ ǟșȠǻȡȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǟȜȤȗȜțȥȦȔȡ — 
ǖǻȬȞșȞ  — ȞȜȤȗ ȣȢșȦ ǢȔȤȢȘȡȜȝ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ǟȜȤ
ȗȜțȰȞȢȁǥǦǥ  ǜȔȞǻȡȫȜȖȣșȘȧȫȭș ǩȤȧȡțș 
ǕȖȦȢȤțȕȣȢșțǻȝ©ǦȢȡȪșª  ©ǖǻȟȜȝȗȢȟȧȕª  
©ǡȢǿ ȭȔȥȦȓª   ©ǙșȥȓȦȰ ȘȔȥȦȔȡǻȖª   ȦȔ ǻȡ
ȡȜțȞȜȣȢșȠȤȢȠȔȡȧȧȖǻȤȬȔȩ©ǜȢȟȢȦȔȗȢȤȔª  
ǧ—ȢȘȜȡǻțȣșȤȬȜȩȣșȤșȞȟȔȘȔȫǻȖȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔ
ȞȜȤȗ ȠȢȖȢȲ Ǩ ȥȣǻȖȔȖȦ ț ǟ ǡȔȟǻȞȢȖȜȠ ȦȔ Ǧ ǦȔ
ȥȜȞȕȔǿȖȜȠ ȖȜȘȔȖ țȕ ȦȖȢȤǻȖ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ȞȜȤȗ ȠȢȖȢȲ
©ǟȢȕțȔȤ ǗǻȤȬǻ ǻ ȣȢșȠȜª ǩȤȧȡțș ǟȔțȔȡȰ   Ǥș
ȤșȞȟȔȖ ȤȓȘ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ — ȣȢșȠȧ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª
ȖǻȤȬǻ ©ǜȔȣȢȖǻȦª ©ǡȜȡȔȲȦȰ Șȡǻ ȠȜȡȔȲȦȰ ȡȢȫǻª ©ǬȜ
ȠȜȭșțǻȝȘșȠȢȥȓțȡȢȖȧ"ª©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª  
©ǘȢȦȢȖȢ ǤȔȤȧȥ ȤȢțȣȧȥȦȜȟȜª ©ǙȢȟȓª ©Ƕ țȢȟȢȦȢȁ ȝ
ȘȢȤȢȗȢȁª©ǣȝȫȢȗȢȦȜȣȢȫȢȤȡǻȟȢª©ǣȝȢȘȡȔȓȢȘȡȔªȓȞǻ
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ȧȖǻȝȬȟȜȘȢȪȰȢȗȢȖȜȘțȗȢȘȢȠ—ȘȢțȕ©ǗǻȤȬǻȦȔȣȢșȠȜª
ǭșȖȫșȡȞȔ ǩȤȧȡțș   ©ǤȢșȠȜ ǻ ȖǻȤȬǻª ǩȤȧȡțș
  ȞȜȤȗ ȠȢȖȢȲ ǤȤȜȥȖȓȦȜȖ ȧȞȤ ȣȢșȦȢȖǻ ȖǻȤȬǻ
©ǤȢșȦȧ ǧȔȤȔȥȧª ȗȔț ©ǦȢȖșȦȦȜȞ ǟȯȤȗȯțȥȦȔȡª 
 ȕșȤșț  ǻ ©ǧȔȤȔȥȧª ȗȔț ©ǟȯȤȗȯțȥȦȔȡ ȠȔȘȔȡȜȓȦȯª
ȚȢȖȦ 
ǠǻȦǪȟȯȣșȡȞȢǘǗșȡȢȞȔȞȯȡȧǧȔȤȔțȜǭșȖȫșȡȞȢȖȞȜȤȗȜț
ȥȞȢȝȣȢȱțȜȜǝȥȥȯȞǟȧȟȰȥȞȔȓȣȤȔȖȘȔȠȔȤȦȔ

ǘșȢȤȗǻȝǪȟȜȣșȡȞȢ

ǧÐǠǖǶǢǗȔȥȜȟȰǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ ȣȥșȖȘ—ǗǖȢȤȭȢȖ
 —  ǤșȦșȤȕȧȤȗ  — ȤȢȥ ȟǻȦșȤȔȦȢȤ ǻ
ȚȧȤȡȔȟǻȥȦǙȤȧȞȧȖȔȖȥȓȖȫȜȥȟșȡȡȜȩȖȜȘȔȖȦȢȤȕǻȢȗȤ
ȡȔȤȜȥǻȖȣȤȢȕȔȗȔȦȰȢȩȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖȧȦȫȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔ
ǥȔțȢȠ ǻț ǧ ȣȢșȦ  ȕȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȖȜȘ ©ǥȧȥȥȞȜȝ
ȜȟȟȲȥȦȤȜȤȢȖȔȡȡȯȝ ȔȟȰȠȔȡȔȩ Ǧ  ȤȜȥȧȡȞȔȠȜ
ȗȤȔȖȜȤȢȖȔȡȡȯȠȜ ȡȔ ȘșȤșȖșª ǧ — ȓȞ ȔȖȦȢȤ ȢȘȡǻǿȁ țǻ
ȥȦȔȦșȝǭșȖȫșȡȞȢ—ȓȞȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖșȤșȥǧ
ȧȠǻȥȦȜȖȧȗȔț©ǦșȖșȤȡȔȓȣȫșȟȔªȢȗȟȓȘȤǻȫȡȢȁȖȜȥȦȔȖȞȜ
Ȗ ȣșȦșȤȕ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ Șș ȣȢțȜȦȜȖȡȢ ȢȪǻȡȜȖ
ȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔțȢȞȤȢȨȢȤȦȜ©ǗǻȤȥȔȖǻȓªǕȖȦȢȣȢȤȦȤșȦ
 țǻȥȖǻȫȞȢȲ ȢȟǻȝȡȜȝǕȖȦȢȣȢȤȦȤșȦ  ȦȔǻȡ
Ȕȟș ȣȤȜȣȜȥȔȖ ȝȢȠȧ ȤȜȥȧȡȢȞ ȣșȤȢȠ ©ǤșȦȤȢ ,ª ȩȜȕȡȢ
ȡȔțȖȔȖȢȨȢȤȦȜ©Ǚȧȕªǻ©ǗșȫǻȤȖǕȟȰȕȔȡȢȣȢȕȟȜțȧǥȜȠȔ
©Ǡǻȥª ª țȔ ȠȔȟȲȡȞȢȠ Ǖ ǡșȭșȤȥȰȞȢȗȢ ǻ ȞȔȤȦȜȡȢȲ
ǡ ǠșȕșȘǿȖȔ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ — ȣȢȤȦȤșȦȔȠȜ ȡȔ ȓȞȜȩ
țȢȕȤȔȚșȡȢ ȪȜȩ ȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖ ǜȕșȤșȗȟȔȥȓ ȡșțȔȞǻȡȫșȡȔ
ȡȢȦȔȦȞȔ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ Ȗ ȓȞǻȝ Ȗǻȡ ȗȢȥȦȤȢ ȥȣȤȢȥȦȢȖȧȖȔȖ
ȣȢȠȜȟȞȜȖȢȗȟȓȘǻ ȘȜȖǭșȖȫșȡȞȢǧǤȢȖȡșțǻȕȤȦȖǨ
ȦǟǧǦ ǤǻȥȟȓȥȠșȤȦǻǭșȖȫșȡȞȔǧ
ȖȠǻȥȦȜȖȧȦȜȚȡșȖȜȞȧ©ǝȟȟȲȥȦȤȔȪȜȓª ȥșȤȣ 
ȡȔȤȜȥ©ǨȫȡǻǖȤȲȟȟȢȖȔǭșȖȫșȡȞȢ ǧȔȤȔȥǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ ª
ǜȕșȤǻȗȥȓ ȟȜȥȦ ǧ ȘȢ ȣȢșȦȔ ȖǻȘ  ȟȲȦ  Ȗ ȓȞȢȠȧ
ȠǻȥȦȜȦȰȥȓțȔȣȤȢȬșȡȡȓȧȨȢȦȢȔȦșȟȰǿǕȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȥȰȞȢȗȢ
Șȟȓ©ȣȤȜȥȢșȘȜȡșȡȜȓȖȔȬșȗȢȣȢȤȦȤșȦȔȞȗȔȟșȤșșȤȧȥȥȞȜȩ
ȟȜȦșȤȔȦȢȤȢȖª ȥȖǻȘȫșȡȰ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖș ȖǻȘȖǻȘȔȡȡȓ
ȪȰȢȗȢțȔȞȟȔȘȧȡșȠȔǿ 
ǧȖǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȖȞȤȜȦȜȪǻǟǧ

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǣǠǟǨǢÐǗǡȜȩȔȝȟȢǟȜȤȜȟȢȖȜȫ — —
țșȠȟșȠǻȤǜȚȜȖȧȥǘȔȤȕȧțȜȡǻȣȢȕȟȜțȧǟȢȤȥȧȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ ț ǧ ȫșȤșț Ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ
ȫșȤȖ—ȟȜȣ  ȣǻȘ ȫȔȥ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ Ȗ ǟȢȤȥȧȡǻ Ǩ
ȤȢȘȜȡǻ ǧ ȗȢȥȦȜȡȡȢ ȣȤȜȝȠȔȟȜ ȣȢșȦȔ ǧ ȕȧȖ ȥȖǻȘȞȢȠ
ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ ȥșȟȓȡ ȧ ȠȔǿȦȞȧ Ȟȡȓțȓ Ǥ ǠȢȣȧȩǻȡȔ ȡȔȖșȥȡǻ
ǬșȤșțȡȔȝȠȜȦǻȖǧȣȢșȦȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓțȧȫȔȥȡȜȞȔȠȜ
ȣȢȖȥȦȔȡȡȓȞȤǻȣȔȞȔȠȜǬȔȟȔȣȢȲǥǻȣȢȲȝǬȧȣȤȜȡȢȲ
ǠǻȦǛȧȤ.

ǤșȦȤȢǛȧȤ

ǧǣǠǡǕǬÐǗǤȔȡȔȥǣȠșȟȓȡȢȖȜȫ — —
ȗșȡșȤȔȟȟșȝȦșȡȔȡȦ ȡȔȫȔȟȰȡȜȞ ȁ ȣǻȩȢȦȡȢȁ ȘȜȖǻțǻȁ
ǣȤșȡȕȧȤțȰȞȢȗȢ ȢȞȤșȠȢȗȢ ȞȢȤȣȧȥȧ Ǩ ȣșȤǻȢȘ ȞȢȟȜ

ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢȥȦȔȖȜȟȜ
ȡȔțȔȥȟȔȡȡȓȖȜȞȢȡȧȖȔȖ
ȢȕȢȖ·ȓțȞȜ ȞȢȠȔȡȘȜȤȔ
 ȫșȤȖ  ǧ ȣǻȘ
ȣȜȥȔȖ ȤȔȣȢȤȦ ȞșȤȧȲ
ȫȢȠȧȖǻȝȥȰȞȠǻȡǻȥȦșȤ
ȥȦȖȢȠȣȤȢȦșȭȢǭșȖ
ȫșȡȞȢ ©ȢȦȘȔȡȡȯȝ Ȗ
ȖȢșȡȡ ȧȲ ȥȟȧȚȕȧ Ȝț
ȩȧȘȢȚȡȜȞȢȖª ȣȤȜȕȧȖ
ȘȢ ǣȤșȡȕȧȤȗȔ Ȣȕ ȝ
ȗȢȘȜȡǻ ȣȢȣȢȟȧȘȡǻ ȝȢ
ȗȢ țȔȤȔȩȢȖȔȡȢ Ȗ ȝ
ȟǻȡ ǻȝȡȜȝ ȕȔȦȔȟȰȝȢȡ
 ȕșȤșț  ȤȔȣȢȤ
ȦȧȖȔȖ ȬșȨȧ ȞȢȤȣȧȥȧ
ȚȔȡȘȔȤȠǻȖ ǣ ǣȤȟȢȖȧ
ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ©ȖșȘșȦ
ǥȔȣȢȤȦǤǧȢȟȠȔȫȢȖȔ
ȥșȕȓȩȢȤȢȬȢȥȟȧȚȕȢȲ
ȞșȤȧȲȫȢȠȧȖǻȝȥȰȞȢȖȜȠ
ȠǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȢȠǗǕȘȟșȤȕșȤȗȧ țȔȡȜȠȔșȦȥȓ ȧȥșȤȘȡȢ
ȣȤȢȣȤȜȕȧȦȦȓǭșȖȫșȡȞȔ
Ȗ ȢȕȤȔțș șȗȢ Ƞȯȥȟșȝ
ȘȢǣȤșȡȕȧȤȗȔǻțȔȤȔȩȧȖȔȡȡȓȝȢȗȢ ȡȜȫșȗȢ ȣȤșȘȢ ȥȧȘ Ȝ
ȘȢȗȢȟǻȡǻȝȡȢȗȢȕȔȦȔȟȰȝȢȡȧ ȦșȟȰȡȢȗȢȡșțȔȠșȫșȡȢ
ȫșȤȖȡȓǕȖȦȢȗȤȔȨ
Ȝ ! țȔȥȟȧȚȜȖȔșȦ
ȩȢȘȔȦȔȝȥȦȖȔȢȘȢțȖȢȟșȡȜȜșȠȧțȔȡȜȠȔȦȰȥȓȤȜȥȢȖȔȡȜșȠª
ǙȢȞȧȠșȡȦȜȥ ǗǻȘȢȠǻȦȔȞȢȚȞǻȟȰȞȔǻȡȘȢȞȧȠșȡȦǻȖ
ȣȤȢ ȣȢȘȔȟȰȬȧ ȥȟȧȚȕȧ ȣȢșȦȔ — ȓȞǻ țȔȖǻțȧȖȔȖ
ǧțȢȞȤȣȤȢȖǻȘȞȢȠȔȡȘȜȤȧȖȔȡȡȓȝȢȗȢȖȤȢțȣȢȤȓȘȚșȡȡȓ
ǣ ǖȧȦȔȞȢȖȔ Șȟȓ țȔȖșȤȬșȡȡȓ ȤȢȕȢȦȜ ȡȔȘ ȠȔȟȲȡȞȔȠȜ
ȞȤȔǿȖȜȘǻȖ ȖȜȞȢȡȔȡȜȩ ȣǻȘ ȫȔȥ ǕȤȔȟȰȥȰȞȢȁ ȢȣȜȥȢȖȢȁ
șȞȥȣșȘȜȪǻȁǤȤȜȣȧȥȞȔȲȦȰȭȢǭșȖȫșȡȞȢȕȧȖȢȥȢȕȜȥȦȢ
țȡȔȝȢȠȜȝǻțǧ
ǠǻȦǙȢȞȧȠșȡȦȜǖȢȟȰȬȔȞȢȖǦȣȢȗȔȘȜ.

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǣǠǦǧÉǴ ǕȡȔȥȦȔȥǻȓ ǶȖȔȡǻȖȡȔ ȘǻȖȢȫș — ǶȖȔȡȢȖȔ
—  — ȘȤȧȚȜȡȔ ȖǻȪșȣȤșțȜȘșȡȦȔ ȣșȦșȤȕ
ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ ǩ ǧȢȟȥȦȢȗȢ ț   ǖȧȟȔ
ȗȢȥȦȜȡȡȢȲ ȝ ȦȢȖȔȤȜȥȰȞȢȲ ǗȢȟȢȘǻȟȔ ǻȡȢțșȠȡȜȠȜ ȠȢ
ȖȔȠȜ ȗȤȔȟȔ ȡȔ ȨȢȤȦșȣǻȔȡȢ ©ǢșȘǻȟǻª ǧȢȟȥȦȜȩ ȕȧȟȜ
ȘȧȚș ȣȢȣȧȟȓȤȡȜȠȜ Ƕț ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȟȔȥȓ
țȔȢȫȡȢȞȢȟȜȁȁȫȢȟȢȖǻȞȣȢȤȧȬȜȖȞȟȢȣȢȦȔȡȡȓȣȤȢ
țȖǻȟȰȡșȡȡȓ ȣȢșȦȔ ǙȢȤȧȫȜȟȔ ǡ ǣȥȜȣȢȖȧ ȥȣȢȖǻȥȦȜȦȜ
ȣȤȢ Ȫș ǭșȖȫșȡȞȔ ȭȢ ȕȧȟȢ ȖȜȞȢȡȔȡȢ ǤȢșȦ ȖǻȘȣȜȥȔȖ
ǡǣȥȜȣȢȖȧȔȟșȝȢȗȢȡȔȦȢȝȫȔȥȡșȕȧȟȢȖǤșȦșȤȕȧȤțǻ
ǧ ȖǻȘȣȢȖǻȟȔ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȟȜȥȦȢȠ ȖǻȘ  ȦȤȔȖ  ȧ
ȓȞȢȠȧȖȜȥȟȢȖȜȟȔȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓȭȢȣȢșȦȔȕȧȘșțȖǻȟȰȡșȡȢ
ȖǻȘ ȥȢȟȘȔȦȫȜȡȜ ǥȔțȢȠ ǻț ȫȢȟȢȖǻȞȢȠ ȞȟȢȣȢȦȔȟȔȥȓ ȣȤȢ
ȖȜțȖȢȟșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ ȣȤȢ ȡȔȘȔȡȡȓ ȝȢȠȧ ȘȢțȖȢȟȧ
ȣȤȢȚȜȖȔȦȜȖǤșȦșȤȕȧȤțǻǨȪșȝȫȔȥȤșȗȧȟȓȤȡȢȟȜȥȦȧ
ȖȔȟȔȥȓțȣȢșȦȢȠǗǻȘȢȠǻȟȜȥȦǻȖǧȘȢȣȢșȦȔǻȟȜȥȦǻȖ
ȣȢșȦȔȘȢȡșȁǨȟȜȥȦȔȩǻǮȢȘșȡȡȜȞȧǭșȖȫșȡȞȢȡȔțȜȖȔȖ
ǧ©ȥșȥȦȤȢȲªǻ©ȥȖȓȦȢȝțȔȥȦȧȣȡȜȪșȝªȞȖǻȦǧ
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ȖȟȔȬȦȧȖȔȟȔȖȣșȦșȤȕǕǡȔȠȔȦȢȤȥȰȞȧȖȜȥȦȔȖȧțǻȕȤȔȖȬȜ
 ȞȤȕ ȡȔ ȘȢȣȢȠȢȗȧ ȣȢșȦȢȖǻ ǢȔ țȡȔȞ ȖȘȓȫȡȢȥȦǻ ȧ
ȦȤȔȖǭșȖȫșȡȞȢȡȔȘǻȥȟȔȖȁȝǻțǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȧȞȤǻȣȟșȡȡȓȠȔȟȲȡȢȞ©ǪȟȢȣȫȜȞțȞǻȬȞȢȲª
ǤȢșȦ ȧȣșȤȬș țȧȥȦȤǻȖȥȓ ț ǧ  ȕșȤșț  ȡȔ
ȥȦȧȣȡȢȗȢȘȡȓȣǻȥȟȓȣȢȖșȤȡșȡȡȓȘȢǤșȦșȤȕȧȤȗȔǻțȔȣȜȥȔȖ
ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ ©ǦșȤȘșȫȡșș Ȝ ȤȔȘȢȥȦȡșș ȡș ȖȥȦȤșȫȔȟ
Ƞșȡȓ ȡȜȞȦȢ Ȝ ȓ ȡȜȞȢȗȢ ȞȔȞ ȖȥȦȤșȦȜȟȜȥȰ Ƞȯ ȥ ȠȢșȝ
ȥȖȓȦȢȝțȔȥȦȧȣȡȜȪșȝ«!ǲȦȔȖȥȦȤșȫȔȕȯȟȔțȔȘȧȬșȖȡșș
ȖȥȓȞȢȝȤȢȘȥȦȖșȡȡȢȝȖȥȦȤșȫȜªǭșȖȫșȡȞȢȕȧȖȔȖȫȔȥȦȜȠ
ȗȢȥȦșȠǧȢȟȥȦȜȩȖǻȘȖǻȘȧȖȔȖȁȩȡǻȟǻȦȖșȫȢȤȜǤȢȘȔȤȧȖȔȖ
ǧȢȨȢȤȦ©ǤȤȜȦȫȔȣȤȢȤȢȕǻȦȡȜȞǻȖȡȔȖȜȡȢȗȤȔȘȡȜȞȧª
ǠǻȦ ǳȡȗș ǚ ǩ ǗȢȥȣȢȠȜȡȔȡȜȓ Ȣ ǧȔȤȔȥș ǭșȖȫșȡȞȢ 
ǗȢȥȣȢȠȜȡȔȡȜșȢǧȔȤȔȥșǭșȖȫșȡȞȢǟǖǻȢȗȤȔȨǻȓ.

ǢǻȡȔǤȢȟȢȡȥȰȞȔ

ǧǣǠǦǧÐǘǣ ǩeǙǣǥǕ ǤǚǧǥÐǗǝǬǕ Ǥǣǥǧǥeǧ
ȣȔȣǻȤȢȨȢȤȦðð>ð@ ǭșȖ
ȫșȡȞȢ ȖȜȞȢȡȔȖ  ȧ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ǨȡȜțȧ ȦȤȔȖȟșȡȜȠ
ȬȦȤȜȩȢȠ ȘțșȤȞȔȟȰȡȢ ȢȕșȤȡșȡǻ ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ ȣǻȘȣȜȥ
ǻ ȘȔȦȔ ǧ ǭșȖȫ șȡȞȢ
 ȡȜȚȫ ș ȖȜȗ ȤȔ
ȖǻȤȧȖȔȡȢ — «ǘȤȔȨȮ
ǩșȘȢȤȮ ǤșȦȤ ȢȖȜȫȮ
ǧȢȟȥȦȢȝ __ ǢȔ ȣȔ
Ƞ ȓ Ȧ Ȱ     Ȕ Ȗ ȗ ȧ ȥ Ȧ Ȕ
 ȗȢȘȔª ǤȔȠ·ȓȦȡȧ
ȘȔȦȧ©ȔȖȗȧȥȦȔ
ȗȢȘȔª țȔțȡȔȫșȡȧ Ȗ ȡȔ
ȣȜȥǻ ȡȔ ȣȢȤȦȤșȦǻ ȡș
ȤȢțȬȜȨȤȢȖȔȡȢ Ǣș
Ȗ Ȝ Ȟ ȟ Ȝ Ȟ Ȕ ǿ  ȥ ȧ Ƞ ȡ ǻ Ȗ ȧ 
ȭȢ Ȧ ȫ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȖȜȥ ȟȢȖ ȜȖ ȧȘȓȫȡ ǻȥȦȰ
ǩ   ǧ Ȣ ȟ ȥ Ȧ Ȣ Ƞ ȧ  ț Ȕ
ȧȫȔȥȦȰȧțȔȩȢȘȔȩțȝȢ
ǧǭșȖȫșȡȞȢ
ǤȢȤȦȤșȦǩǤǧȢȟȥȦȢȗȢ
ȗȢ țȖǻȟȰȡșȡȡȓ ȖǻȘ ȥȢȟ
ǤȔȣǻȤȢȨȢȤȦ
ȘȔȦȫȜȡȜ ȘȜȖ ǤȢȟȢȡ
ȥȰȞȔǢǥȢȘȜȡȔǧȢȟȥȦȜȩǻǧǭșȖȫșȡȞȢǗȥǻȠ·ȁȖȢȟȰȡǻȝ
ȡȢȖǻȝǭșȖȫțȕǟǗȜȣǦ ǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ
ȖǢǡǧǭ ǔȗ— 
ǗȢȥȦȔȡȡǻȤȢȞȜȚȜȦȦȓǭșȖȫșȡȞȢȥȦȖȢȤȜȖȤȓȘȣȢȤȦ
ȤșȦǻȖ ȖȜțȡȔȫȡȜȩ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞǻȖ ȤȢȥ ȠȜȥȦȖȔ — ȘǻȓȫǻȖ
ȣșȦșȤȕ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ ǣȨȢȤȦ ȖȜȞȢȡȔȡȢ țȔ ȨȢ
ȦȢȗȤȔȨǻǿȲțȔȤșǿȥȦȤȢȖȔȡȢȲȧȥȣȜȥȞȧȠȜȥȦȦȖȢȤǻȖȭȢ
ȝȢȗȢȥȞȟȔȖǘǬșȥȦȔȩǻȖȥȰȞȜȝȣǻȥȟȓȥȠșȤȦǻǭșȖȫșȡȞȔ ǶǠ
ǩǔ ǤȢȤȦȤșȦțȔȠȔȡșȤȢȲȖȜȞȢȡȔȡȡȓȣȢȘǻȕȡȜȝ
ȘȢǻȡȣȢȤȦȤșȦǻȖȦȔȔȖȦȢȣȢȤȦȤșȦǻȖȠȜȦȪȓȢȥȦȔȡȡǻȩȤȢȞǻȖ
ȚȜȦȦȓǘȢȟțȢȕȤȔȚȔȟȰȡȜȠȜțȔȥȢȕȔȠȜȦȧȦȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰ
ȬȦȤȜȩǻȟǻȡǻȓǭȦȤȜȩȧȖȔȡȡȓțȔȘȢȣȢȠȢȗȢȲȤǻțȡȢȕǻȫȡȜȩ
ȦȔȣșȤșȩȤșȥȡȜȩȟǻȡǻȝȖǻȘȤǻțȡȓǿȦȰȥȓȖǻȘȤșȠȕȤȔȡȘȦǻȖȥȰȞȢȁ
ȠȔȡșȤȜǻȡȔȕȟȜȚȔǿȦȰȥȓȘȢȠȔȡșȤȜȨȤȔȡȪȗȤȔȨǻȞǻȖȁ
ȣȢȟ  ȥȦ ǧȔȞȜȝ ȥȣȢȥǻȕ ȬȦȤȜȩȧȖȔȡȡȓ ȡȔȘȔȖ ȤȜȥȧȡȞȧ
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ȕǻȟȰȬȢȁ ȥȦȔȦȜȫȡȢȥȦǻ ȦȔ ȠȢȡȧȠșȡȦȔȟȰȡȢȥȦǻ ȨȢȤȠ Ȝ
ǚȠȢȪǻȝȡȢȲ ȢȥȡȢȖȢȲ ȣȢȤȦȤșȦȔ ȖȜȥȦȧȣȔǿ ȥȖǻȦȟȢ
ȦǻȡȰ ǤȢȤȦȤșȦȢȖȔȡȢȗȢ țȢȕȤȔȚșȡȢ ȧ ȥȦȔȡǻ țȔȘȧȠȜ Ȗ
ȤȜȥȔȩ ȢȕȟȜȫȫȓ ȣȤȢȫȜȦȧǿȦȰȥȓ ȘȢȕȤȢȦȔ ȬȟȓȩșȦȡǻȥȦȰ
ȥȣǻȖȫȧȦȟȜȖǻȥȦȰ
ǧȖǻȤȧȣșȤȬșțȗȔȘȔȡȢǘȢȤȟșȡȞȢȥǨȣșȤȬș
ȤșȣȤȢȘǣȨȢȤȦȯǧǘǭșȖȫșȡȞȢȖȞȢȟȟșȞȪȜȜǗǗǧȔȤ
ȡȢȖȥȞȢȗȢ ǟ  ǚȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢ ȡȔ ȖȜȥȦȔȖȞȔȩ ȧ
ǡȢȥȞȖǻ  ǟȔȦȔȟȢȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖȥȞȢȝ ȖȯȥȦȔȖȞȜ Ȗ
ǡȢȥȞȖșȣȢȣȢȖȢȘȧȣȓȦȜȘșȥȓȦȜȟșȦȜȓȥȢȘȡȓșȗȢȥȠșȤȦȜ
 — ǶǶ ǡ  Ǧ  ǔ   ȦȔȠ ȥȔȠȢ
 ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ǤșȤșȘȖȜȚȡȔȓ ȖȯȥȦȔȖȞȔ ǡ
Ǧǔ  ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢ—ȩȧȘȢȚȡȜȞ
ǗȜȥȦȔȖȞȔȦȖȢȤǻȖǟǡǔ ȧǬșȤȡǻȗȢȖǻ
ǟȔȤȔȫșȖȥȰȞȔ Ǡ ǗȜȥȦȔȖȞȔ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ ǤȤȢȖǻȘȡȜȞ
ǬșȤȡǻȗǻȖ  Ǧ  ǔ   ǪȔȤȞȢȖǻ  ǟȜǿȖǻ
 ǥșȥȣȧȕȟǻȞȔȡȥȰȞȔ ȲȖǻȟșȝȡȔ ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȔ ȖȜ
ȥȦȔȖȞȔ ǟȔȦȔȟȢȗȣȧȦǻȖȡȜȞ ǟ  Ǧ  ǔ  
 ǭșȖȫșȡȞȢȩȧȘȢȚȡȜȞ ǟȔȦȔȟȢȗ ȖȜȥȦȔȖȞȜ ǟ
 Ǧ      ǟȜǿȖǻ ȦȔ ǡȢȥȞȖǻ 
ǳȕȜȟșȝȡȔȓ ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȔȓ ȖȯȥȦȔȖȞȔ ȣȢȥȖȓȭșȡȡȔȓ
ȟșȦȜȲȥȢȘȡȓȤȢȚȘșȡȜȓǧǘǭșȖȫșȡȞȢǟȔȦȔȟȢȗ
ǟ  Ǧ   ǤȤȔțǻ  7DUDV äHYĀHQNR9ìVWDYD
R çLYRWė D GtOH >3UDKD @ ǔ   ǖȤȔȦȜȥȟȔȖǻ
 ǠșȡǻȡȗȤȔȘǻ  ǡǻȡȥȰȞȧ ȦȔ ǟȜǿȖǻ  ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢȩȧȘȢȚȡȜȞ ǗȜȥȦȔȖȞȔ ȦȖȢȤǻȖ ǟ ǡǻȡȥȰȞ
ǔ ȦȔǻȡǡǻȥȪȓțȕșȤǻȗȔȡȡȓǬǡǧǬǶǡǘǟǭ
ǫǡǭǙǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ ǟȤǻȠȢȣȜȥȔȡȢȗȢȦȧȦȖǻȘȢȠȢ
ȭșȫȢȦȜȤȜȖǻȘȕȜȦȞȜȢȨȢȤȦȔǙǡǣǡǤǔ
Ǚǥǡǔ
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔ
ǠǻȦǭȜȤȢȪȰȞȜȝǟǭșȖȫșȡȞȢ—ȩȧȘȢȚȡȜȞǦȓȝȖȢ
ǔ  ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ ǡȔȟȓȤȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ ǖșȥȞȜȡ ǣ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȞȔȞ ȩȧȘȢȚȡȜȞ  ǝȥȞȧȥȥȦȖȢ  ǔ  ǭȣȔȞ Ǘ Ǵ ǤȢȤȦȤșȦȜ
ȖȜȘȔȦȡȜȩȘǻȓȫǻȖȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁȞȧȟȰȦȧȤȜȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔ
ǡȜȥȦșȪȰȞȔ ȥȣȔȘȭȜȡȔ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻ
ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȲȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ǟǗȜȣ
ǟȔȥǻȓȡ Ǘ ǣȨȢȤȦȜ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǣȖȥǻȝȫȧȞ Ǘ
ǡȜȥȦșȪȰȞȔȥȣȔȘȭȜȡȔǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔȧȞȢȡȦșȞȥȦǻǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁ
ȩȧȘȢȚȡȰȢȁȞȧȟȰȦȧȤȜǠ

ǠȲȕȢȖǧȔȤȔȭȧȞ

ǧǣǠǦǧÐǞ ǠșȖ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ 
ǴȥȡȔ ǤȢȟȓȡȔ ȦșȣșȤ ǮȢȞǻȡȥȰȞȜȝ Ȥȡ ǧȧȟȰȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ
ǥǩ —  ȥȦȔȡȪǻȓ ǕȥȦȔȣȢȖȢ ȦșȣșȤ ȥȭș
ǠșȖǧȢȟȥȦȢȝȤȔȝȢȡȡȜȝȪșȡȦȤǠȜȣșȪȰȞȢȁȢȕȟǥǩ —
ȤȢȥ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ǟȔțȔȡ ȧȡȦǻ ȡȔ ȨǻȟȢȥ
țȗȢȘȢȠ—ȡȔȲȤȜȘȨȦǻ — ȥȞȟȔȖǻȥȣȜȦȜ
ȡȔȥȦȧȣǻȡȰȞȔȡȘȜȘȔȦȔȣȤȔȖȔȖǤșȦșȤȕȧȡȦǻȣȢȫȔȖ
ȣșȘ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ȖǻȘȞȤȜȖȬȜ ȬȞȢȟȧ Șȟȓ ȥșȟȓȡȥȰȞȜȩ
ȘǻȦșȝȧǴȥȡǻȝǤȢȟȓȡǻțȔȥȡȧȖȔȖȚȧȤȡ©ǴȥȡȔȓǤȢȟȓȡȔª
ȦȢȭȢțȔȣȢȫȔȦȞȧȖȔȖȖȜȘȖȢȘȟȓȡȔȤȢȘȡȢȗȢȫȜȦȔȡȡȓ
©ǤȢȥșȤșȘȡȜȞª ǕȖȦȢȤ ȤȢȠȔȡǻȖ ©ǗǻȝȡȔ ǻ ȠȜȤª —
  ©ǕȡȡȔ ǟȔȤșȡǻȡȔª   ©ǗȢȥȞȤșȥǻȡȡȓª  
ȣȢȖǻȥȦșȝ ©ǦȠșȤȦȰ ǶȖȔȡȔ ǶȟȟǻȫȔª   ©ǟȤșȝȪșȤȢȖȔ
ȥȢȡȔȦȔª  ©ǪȔȘȚȜǡȧȤȔȦª  ȦȔǻȡ
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ǧ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢ țȧȥȦȤǻȫȔȟȜȥȓ  ȕșȤșț  ȞȢȟȜ
ȢȕȜȘȖȔ ȕȧȟȜ ȣȤȜȥȧȦȡǻ ȡȔ ȢȕǻȘǻ ȓȞȜȝ ȖȟȔȬȦȧȖȔȟȜ ȤȢȥ
ȟǻȦșȤȔȦȢȤȜțǻȡǻȪǻȔȦȜȖȜȞȢȟȔ©ǦȢȖȤșȠșȡȡȜȞȔªȡȔȫșȥȦȰ
ȔȞȦȢȤȔǣǡȔȤȦȜȡȢȖȔǧțȡȔȖȖǻȤȬǻǭșȖȫșȡȞȔȪǻȡȧȖȔȖ
ȔȖȦȢȤȔțȔȣȤȢȥȦȢȦȧȣȢșțǻȁȣȤȔȖȘȜȖșțȢȕȤȔȚșȡȡȓȚȜȦȦȓ
ȩȧȘȢȚȡǻȥȦȰ ǧ ȖǻȘȗȧȞȧȲȫȜȥȰ ȣȤȢ Ǖ ǩșȦȔ ȓȞȜȝ
ȡȔțȜȖȔȖǭșȖȫșȡȞȔȦșȡȘșȡȪǻȝȡȜȠȣȟȔȞȔȟȰȡȜȞȢȠȕȧȖȡȔ
ȕȢȪǻȧȞȤȔȖȦȢȤȔǢȔȤȢȘȡǻȥȦȰȖǻȤȬǻȖǭșȖȫșȡȞȔȖȣȟȜȡȧȟȔ
ȝ  ȡ Ȕ  Ȧ Ȗ Ȣ Ȥ ȫ ǻ ȥ Ȧ Ȱ  ǧ 
ǤȢșȠ ȧ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª
ǧ ȖȖȔȚȔȖ ȥȣȤȔȖȚȡǻȠ
ȦȖȢȤȢȠ ȠȜȥȦȖȔ ǧȢȟ
ȥȦȢȝ Ǡ Ǣ ǗȢȥȣȢ
ȠȜȡȔȡȜȓ Ȝ ȣȜȥȰȠȔ
Ǚ ȡ ș Ȗ ȡ Ȝ Ȟ Ȝ  Ǧ Ȣ Ȩ Ȱ Ȝ
ǕȡȘȤ șșȖȡȯ ǧȢȟȥȦȢȝ
    —       ǡ  
 Ǧ —  ȖǻȘ
țȡȔȫȔȖ țȢȞȤ ȦșȠȧ
ȚșȤȦ ȢȖȡȢȁ ȠȔȦșȤȜȡ
ȥȰȞȢȁ ȟȲȕȢȖǻ Ƕȥȡȧǿ
ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ
ǠǧȢȟȥȦȢȝ
ǧ ȠȔȖ ȧ ȖȟȔȥȡǻȝ ȕȪǻ
ȝ ȦȢȠ ©ǜȔȣȜȥȢȞ Ȣ ǳȚȡȢȝ ǥȧȥȜª   Șș Ȣȣȧȕȟ
ȣȢșȠȧ ȫȜȦȔȖ ȁȁ Ȗ ȢȤȜȗǻȡȔȟǻ ǻ ȡȔȖǻȦȰ ȘșȞȟȔȠȧȖȔȖ ȡȔ
ȣȔȠ·ȓȦȰ ȘȜȖ ǴȖȢȤȡȜȪȰȞȜȝ Ǚ ǡȢȓ ȣșȤȬȔ țȧȥȦȤǻȫ ț
Ǡ ǡ ǧȢȟȥȦȜȠ  ǛȜȦȦȓ ȝ ȤșȖȢȟȲȪǻȓ  ǔ 
Ǧ ǦșȤșȘȞȡȜȚȢȞȓȥȡȢȣȢȟȓȡȥȰȞȢȁȕȞȜǧțȕșȤǻȗȥȓ
ȝ ȔȟȰȠ ©ǠȔȥȦǻȖȞȔª ț ȤȔȡȡǻȠȜ ȣȢșțǻȓȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǧș ȭȢ ǧ ȫȜȦȔȖ Ȫșȝ ȔȟȰȠ ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧȲȦȰ ȣȢȘȖǻȝȡǻ
țȔȗȜȡȜ ȓȞǻ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ țȤȢȕȜȖ ȡȔ ȢȞȤșȠȜȩ ȥȦȢȤǻȡȞȔȩ
ǧȢȟȥȦȢȖȥȰȞș ȖȜȘȖȢ ©ǤȢȥșȤșȘȡȜȞª  ȖȜȣȧȥȦȜȟȢ
ȣȢșȠȜ©ǟȔȦșȤȜȡȔªȝ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª
ǭșȖȫșȡȞȢȣșȤșȕȧȖȔȲȫȜȡȔțȔȥȟȔȡȡǻȡșȠȔȖȠȢȚȟȜ
ȖȢȥȦǻȢțȡȔȝȢȠȜȦȜȥȓțȦȖȢȤȫǻȥȦȲǧǪȧȘȢȚȡȜȞǡǣȥȜȣȢȖ
ȤȔȘȜȖȣȢșȦȢȖǻȣȤȢȫȜȦȔȦȜȣȢȖǻȥȦǻǧ©ǙȜȦȜȡȥȦȖȢª  
©ǣȦȤȢȪȦȖȢª   ȦȔ ©ǦșȖȔȥȦȢȣȢȟȰȥȰȞǻ ȢȣȢȖǻȘȔȡȡȓª
 ȡȔȭȢǭșȖȫșȡȞȢȖȟȜȥȦǻȖǻȘȦȤȔȖȖǻȘȣȢȖǻȖ
©ǦȣȢȖșȥȦȓȠȜȜȤȔȥȥȞȔțȔȠȜǧȢȟȥȦȢȗȢȓȥȢȖșȤȬșȡȡȢȡș
țȡȔȞȢȠǚȚșȟȜȕȧȘșȦȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȰȣȢțȡȔȞȢȠȰȦșȠșȡȓȥ
ȡȜȠȜȖȢȜȠȓȕȟȔȗȢȤȢȘȡȢȗȢȜȥȞȧȥȥȦȖȔªǮȢȘșȡȡȜȞȢȖȜȝ
țȔȣȜȥ ǭșȖȫșȡȞȔ  ȖșȤșȥ  ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ
ȖǻȡȣȤȢȫȜȦȔȖȢȣȢȖǻȘȔȡȡȓǧ©ǜȔȣȜȥȞȜȠȔȤȞșȤȔª  
ǢȔȘȧȠȞȧȣȢșȦȔ©ȣȢȘȘșȟȰȡȔȓȣȤȢȥȦȢȦȔȱȦȢȗȢȤȔȥȥȞȔțȔ
ȥȟȜȬȞȢȠȢȫșȖȜȘȡȔªǟȤȜȦȜȞȔǭșȖȫșȡȞȔȥȦȢȥȧȖȔȟȔȥȓȡș
țȠǻȥȦȧȢȣȢȖǻȘȔȡȡȓȔȝȢȗȢȤȢțȣȢȖǻȘȡȢȁȨȢȤȠȜǭșȖȫșȡȞȢ
ȪǻȞȔȖȜȖȥȓ ȝ ȣșȘ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲ ǧ Ȗ Ǵȥȡǻȝ ǤȢȟȓȡǻ ȔȘȚș
ȝȥȔȠȖȢȥȦȔȡȡǻȝȤǻȞȚȜȦȦȓȣȤȔȪȲȖȔȖȡȔȘȥȦȖȢȤșȡȡȓȠ
ȕȧȞȖȔȤȓȣȢțȜȦȜȖȡȢȥȦȔȖȜȖȥȓȘȢȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȰǧȥȣȤȓ
ȠȢȖȔȡȜȩȡȔȢȥȖǻȦȧȥșȟȓȡȥȰȞȜȩȘǻȦșȝ
ǠǻȦǠȔțȧȤȥȞȜȝǗǗȢȥȣȢȠȜȡȔȡȜȓȢǠǢǧȢȟȥȦȢȠǡ
ǠȔțȧȤȥȰȞȜȝǗǧǭșȖȫșȡȞȢǻǠǧȢȟȥȦȢȝǜȔȣȜȥȞȜǣȘșȥȡȔȧȞ
ȦȢȖȔȤȜȥȦȖȔȣȤȜǨǕǢǦșȞȪǻȓǻȥȦȢȤȨǻȟȢȟǔǠșȖǻȡǗ
Ǡ ǡ ǧȢȟȥȦȢȝ ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȜȝ

ȚȧȤȡȔȟǔǦȔȩȔȟȦȧǿȖǕǕǭșȖȫșȡȞȢǻǠǡǧȢȟȥȦȢȝ
ǢǭǟǟȤȧȦǻȞȢȖȔǢǾǠșȖǧȢȟȥȦȢȝȧȥȣȤȜȝȡȓȦȦǻȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ  ǟȤȧȦǻȞȢȖȔ Ǣ Ǿ ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ǻ ȥȦȔȦȦǻ ȤǻțȡȜȩ
ȤȢȞǻȖǟ

ǢȔȦȔȟǻȓǦȞȖǻȤȔ

ǧǣǠǦǧÐǞǣȟșȞȥǻȝǟȢȥȦȓȡȦȜȡȢȖȜȫ 
ǤșȦșȤȕȧȤȗ —  ȥ ǟȤȔȥȡȜȝ ǥȢȗ
ȦșȣșȤ ǤȢȫșȣȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǖȤȓȡȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ ǥǩ  —
ȤȢȥ ȣȢșȦ ȣȤȢțȔȁȞ
ȘȤȔȠ ȔȦȧȤȗ ǣȦȤȜȠȔȖ
ȘȢȠȔȬȡȲȢȥȖǻȦȧ
țȔȤȔȩȢȖȔȡȜȝ ȥȦȧȘ șȡ
ȦȢȠ ȘȢ ǡȢȥȞȢȖ ȔȤȩǻ
Ȗȧ ȠǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ ǻȡȢ
țșȠȡȜȩ ȥȣȤȔȖ 
ȤȢȞ ȧ ȖȜȦȤȜȠȔȖ ǻȥȣȜȦ
ȡȔ ȫȜȡ ȣȤȜ ǡȢȥȞȢȖ
ȧȡȦǻ ǕȖȦȢȤ ȣȢȖǻȥȦșȝ
©ǨȣȜȤª   ©ǕȠș
ȡ Ȕ ª        Ȥ Ȣ Ƞ Ȕ 
ȡ ȧ ©ǟȡȓțȰ ǦșȤșȕȤ ȓ
ȡȜȝª   ȘȤȔȠ
ȦȤȜȟȢȗǻȁ ©ǖȢȤȜȥ ǘȢ
Ƕǥǿȣǻȡ
ǤȢȤȦȤșȦǣǟǧȢȟȥȦȢȗȢ
ȘȧȡȢȖª —  
ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓ
Ȧ Ȕ  ǻ ȡ        Ȥ Ȕ ț Ȣ Ƞ
ǻț ȕȤȔȦ ȔȠȜ ǣȟșȞȥȔȡȘȤȢȠ ǗȢȟȢȘȜȠȜȤȢȠ ȦȔ ǣȟșȞ
ȥǻǿȠ ǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖȜȠȜ ȥȦȖȢȤȜȖ ȟǻȦ ȠȔȥȞȧ ©ǟȢțȰȠȔ
ǤȤȧȦȞȢȖª
ǧȕȧȖȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝțǨȞȤȔȁȡȢȲǻȥȦȢȤȜȫȡȢ ȓȞȣȤȔȖȡȧȞ
ǟǥȢțȧȠȢȖȥȰȞȢȗȢ ȕǻȢȗȤȔȨǻȫȡȢ țȡȔȫȡȧȫȔȥȦȜȡȧȚȜȦȦȓ
ȣȤȢȚȜȖȡȔǬșȤȡǻȗǻȖȭȜȡǻ ǻȦȖȢȤȫȢ ȣȤȜȥȖȓȦȜȖǨȞȤȔȁȡǻ
ȞǻȟȰȞȔ ȟǻȤȜȫȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ  Ǡ ǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖ țȗȔȘȧȖȔȖ
— ǧ ©ȣȢȟȲȕȜȖȬȜ ǡȔȟȢȤȢȥǻȲ ț ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ
ȣȤȔȗȡȧȫȜȖǻȘȞȤȜȦȜȠșȡǻȞȤȔȥȢȦȜȁȁȠȢȖȜȣȢȘȔȤȧȖȔȖȠșȡǻ
ȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔª ǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖǠǡȢȜȖȢȥȣȢȠȜȡȔȡȜȓ
ȜțȣȤȢȬȟȢȗȢǠȗǦ ǧȥȣǻȖȫȧȖȔȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȣǻȘȫȔȥȝȢȗȢțȔȥȟȔȡȡȓǻȣȤȢȥȜȖȥȖȢȗȢȘȓȘȰȞȔȗșȡ
Ǘ ǤșȤȢȖȥȰȞȢȗȢ ȣȢȞȟȢȣȢȦȔȦȜȥȓ ȣșȤșȘ ǣ ǣȤȟȢȖȜȠ
ȦȔ Ǡ ǙȧȕșȟȰȦȢȠ ȣȤȢ ȣȢȟșȗȬșȡȡȓ ȘȢȟǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
Ǡ ǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖ țȗȔȘȧȖȔȖ ȭȢ ǧ ȓȞ ȘȤȧȗ ȘȜȦȜȡȥȦȖȔ
ǣȟșȞȥȔȡȘȤȔ,,ȥȣȤȜȓȖǻȠȣșȤȔȦȢȤȥȰȞȢȠȧȣȤȢȭșȡȡȲȘȟȓ
ǭșȖȫșȡȞȔȡșȔȨǻȬȧȲȫȜȪȰȢȗȢ ǧȔȠȥȔȠȢǦ— 
ǨȟȜȥȦǻȘȢǕǘȢȤȢȡȢȖȜȫȔȖǻȘȟȲȦǧȥȣȤȢȥȦȧȖȔȖ
ȫȧȦȞȜȣȤȢȥȠșȤȦȰȫȜȖȕȜȖȥȦȖȢǭșȖȫșȡȞȔ©ǨȠșȡșȣșȤșȘ
ȢȫȜȠȔ ȖȜȘ ǕȤȔȟȰȥȰȞȢȗȢ ȠȢȤȓ ȓȞȜȝ Ȗǻȡ țȤȢȕȜȖ Ǘǻȡ
țȘȤȔȖȥȦȖȧǿ ǻ ȕȧȘș ȡȔȣșȖȡș ȥȞȢȤȢ ȤșȞȢȠșȡȘȢȖȔȡȜȝ ȡȔ
ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓª ǧȢȟȥȦȢȝǕǟǦȢȕȤȥȢȫǗȦǡ
ǧǦ ǣȥȢȕȜȥȦșțȡȔȝȢȠȥȦȖȢȣȢșȦǻȖȖǻȘȕȧȟȢȥȓȖ
ǤșȦșȤȕȧȤțǻȫȜǙǡȢȤȘȢȖșȪȰțȗȔȘȧȖȔȖȭȢ
 ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȢȖǻȖ ȞǻȟȰȞȔ ȘȡǻȖ ȧ ȦȢȖȔȤȜȥȦȖǻ ǧ ȦȔ
ȝȢȗȢȘȖȢȲȤǻȘȡȜȩȕȤȔȦǻȖ ǦȣȢȗȔȘȜȥ 
ǠǻȦ ǟȢȡȜȥȰȞȜȝ ǗȢțȡȓȞ ǡ ǜ ȢȦȢȫșȡȡȓ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖ
ȫșȡȞȔ  ǟȧȟȰȦȧȤȔ  ǔ  ǡȔȤȫșȡȞȢ ǧ Ǖ ǟ ǧȢȟȥȦȢȝ Ȝ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ǤșȤșȥșȫșȡȜș ȥȧȘșȕ  ǢȔȧȞ țȔȣ ǪȔȤȞǻȖ ȘșȤȚ
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ǧǣǠǱǖǕ
ȣșȘ ȧȡȦȧ ǻȠ ǘ Ǧ ǦȞȢȖȢȤȢȘȜ ǦșȤǻȓ ©ǠǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȥȦȖȢª
ǗȜȣ  

ǡȜȩȔȝȟȢǢȔțȔȤșȡȞȢ

ǧ ǣ Ǡ Ǧ ǧ Ð Ǟ  ǣ ȟ ș Ȟ ȥ ǻ ȝ  ǡ Ȝ Ȟ Ȣ ȟ Ȕ ȝ Ȣ Ȗ Ȝ ȫ
 Ƞ ǢǻȞȢȟȔǿȖȥȰȞ ȦșȣșȤ ǗȢȟ
ȗȢȗȤȔȘȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ ǥǩ —  ǡȢȥȞȖȔ  — ȤȢȥ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ǻȡȦǻ ȦȔ Ȗ
ǪȧȘȢȚ ȧȫȭǻ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ —  ǕȖȦȢȤ ȣȢșȦ
țȕ©ǜȔȥȜȡǻȠȜȤǻȞȔȠȜª  țȕȢȣȢȖǻȘȔȡȰ©ǦȢȤȢȫȜȡǻ
ȞȔțȞȜª  ©ǣȣȢȖǻȘȔȡȡȓǶȖȔȡȔǦȧȘȔȤșȖȔª — 
ȨȔȡȦȔȥȦȜȫȡȜȩ ȤȢȠȔȡǻȖ ©ǕșȟǻȦȔª   ©ǘǻȣșȤȕȢȟȢȁȘ
ǻȡȚșȡșȤȔ ǘȔȤǻȡȔª —  ǻȥȦȢȤ ȤȢȠȔȡȧ ©ǤșȦȤȢ
ǤșȤȬȜȝª Ȟȡ—Ȟȡ—ȞȡȡșțȔ
ȞǻȡȫșȡȔ—ǙșȤȚȣȤșȠǻȓ ȦȤȜȟȢȗǻȁ©ǪȢ
ȘǻȡȡȓȣȢȠȧȞȔȩª ©ǦșȥȦȤȜª©ǗǻȥǻȠȡȔȘȪȓȦȜȝȤǻȞª
—©ǤȢȩȠȧȤȜȝȤȔȡȢȞª—ǙșȤȚȣȤșȠǻȓ
  ȣȢȡȔȘ ȥȢȤȢȞȔ ȣ·ǿȥ ȥșȤșȘ ȡȜȩ ©ǢșȫȜȥȦȔ ȥȜȟȔª
  ©ǢȔ ȘȜȕǻª   ©ǶȖȔȡ ǘȤȢțȡȜȝª —
ǙșȤȚȣȤșȠǻȓ ȦȔǻȡ
ǖȧȖ ȗȢȟȢȖȢȲ ǗȥșȥȢȲțȡȢȗȢ ȲȖǻȟșȝȡȢȗȢ ȞȢȠǻȦșȦȧ ț
ȖǻȘțȡȔȫșȡȡȓȟǻȦȡȰȢȗȢȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔ Ǩ ȠșȚȔȩ ȲȖǻȟșȝȡȜȩ țȔȩȢȘǻȖ  ȦȤȔȖ 
ȖȜȗȢȟȢȥȜȖ ȣȤȢȠȢȖȧ ȡȔ ȖǻȘȞȤȜȦȦǻ ǭșȖȫ ȣȟșȡȧȠȧ
ǦȣǻȟȞȜ ȤȔȘȓȡȥȰȞȜȩ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ ȧ țȔȟǻ țȔȥǻȘȔȡȰ Ǘǥ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ ȘȜȖǦȢȖșȦȥȞȔȓǨȞȤȔȜȡȔȠȔȓ
ǠȜȦșȤȔȦȧȤȡȔȓȗȔțșȦȔȠȔȓ ȦȔȞȢȚȢȣȤȜȟȲȘȡȜȖ
ȥȦ ©ǟȢȕțȔȤª ǤȤȔȖȘȔ   ȕșȤșț  Ǩ ȖȜȥȦȧȣȔȩ
ǧ ȡȔȗȢȟȢȬșȡȢ ȥȖǻȦȢȖș țȡȔȫșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȓȞ ȣȢșȦȔ
ȗȧȠȔȡǻȥȦȔț·ȓȥȢȖȔȡȢȗȟȜȕȜȡȡȜȝțȖ·ȓțȢȞȝȢȗȢȣȢșȦȜȫȡȢȁ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ț ȞȧȟȰȦȧȤȡȜȠȜ ȦȤȔȘȜȪǻȓȠȜ ǟȜȁȖȥȰȞȢȁ ǥȧȥǻ
©Ǩ ´ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩʮ Ȗǻȡ ȣșȤșȗȧȞȧǿȦȰȥȓ țǻ ´ǦȟȢȖȢȠ Ȣ
ȣȢȟȞȧ ǶȗȢȤșȖǻȠʮ ǴȥȞȤȔȖǻȥȦȰ ǻ ȣȜȬȡǻȥȦȰ ȢȕȤȔțǻȖ ȗȡǻȖ
ȗǻȤȞȢȦȔǻȣȤȜȥȦȤȔȥȦȰȥȧȥȣǻȟȰȡȔțȡȔȫȧȭǻȥȦȰȤǻȘȡȓȦȰȪǻ
ȣȢșȠȜª ǧȢȟȥȦȢȝǕǢǥșȫȰȡȔȬșȖȫșȡȞȢȖȥȞȢȠȣȟșȡȧȠș
ȣȤȔȖȟșȡȜȓ ǦǦǤ  ǧȢȟȥȦȢȝ Ǖ Ǣ ǤȢȟȡ ȥȢȕȤ ȥȢȫ Ǘ
 Ȧ ǡ  ǧ  Ǧ   ǧ ȥȦȖșȤȘȚȧǿ ȖȜȥȢȞȜȝ
ȣȢȦșȡȪǻȔȟȚȜȦȦȓǻȥȣȔȘȭȜȡȜȧȞȤȣȢșȦȔȖȤȧȥȟǻȦȖȢȤșȡȡȓ
ǻȡȦșȗȤȧȲȫȜȩȞȧȟȰȦȧȤȡȜȩȠǻȨǻȖ
ǧȖǝțȕȤȣȤǗȦǡǧ

ǘȔȡȡȔǨȟȲȤȔ

ǧǣǠǦǧÐǞ ǩșȘǻȤ ǤșȦȤȢȖȜȫ  ǤșȦșȤ
ȕȧȤȗ —  ȦȔȠ ȥȔȠȢ  — ȤȢȥ ȥȞȧȟȰȣȦȢȤ
ȠșȘȔȟȰǿȤ ȤȜȥȧȖȔȟȰȡȜȞ ǻ ȚȜȖȢȣȜȥșȪȰ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞ
ȞȟȔȥȜȪȜțȠȧ ǘȤȔȨ ǜ  ȡȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ǿțȧȁȦȥȰȞȢȠȧ
ȧȫȭǻ Ȗ Ƞ ǤȢȟȢȪȰȞȧ ȧ — — Ȗ ǡȢȤȥȰȞȢȠȧ
ȞȔȘșȦȥȰȞȢȠȧȞȢȤȣȧȥǻǤǻȥȟȓțȖǻȟȰȡșȡȡȓțǻȥȟȧȚȕȜ
ȤȢțȣȢȫȔȖ ȡȔȖȫȔȡȡȓ Ȗ ȣșȦșȤȕ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ
ȞȟȔȥ Ƕ ǤȤȢȞȢȨ·ǿȖȔ  ǜȔ ȞȢȤȢȦȞȜȝ ȦșȤȠǻȡ ȢȣȔȡȧȖȔȖ
ȠȔȝȥȦșȤȡǻȥȦȰ ȠșȘȔȟȰǿȤȔ ǻ ȥȞȧȟȰȣȦȢȤȔ ǜ  ǧ ȣȤȜ
țȡȔȫșȡȢȡȔȥȟȧȚȕȧȖǚȤȠǻȦȔȚț—ȖǡȢȡșȦȡȜȝ
ȘȖǻȤȠșȘȔȟȰǿȤȢȠǧȢȕȤȔȡȢȣȢȫșȥȡȜȠȫȟșȡȢȠǕǡ
țȔ ȤȢȕȢȦȜ ȭȢ șȞȥȣȢȡȧȖȔȟȜȥȓ ȡȔ ȔȞȔȘșȠ ȖȜȥȦȔȖȞȔȩ

ǜ  ȖȜȞȟȔȘȔȖ ȧ ȠșȘȔȟȰǿȤȡȢȠȧ ȞȟȔȥǻ Ǖǡ ǤȤȢȨ
 ǤȤȢȦȓȗȢȠ——ȖǻȪșȣȤșțȜȘșȡȦ—
 — ȦȢȖȔȤȜȬ ȣȤșțȜȘșȡȦȔ Ǖǡ ǗǻȘȢȠȜȝ ȓȞ ȠȔȝȥȦșȤ
ȤșȟȰǿȨǻȖǻțȖȢȥȞȧȠȢȡȧȠșȡȦȔȟȰȡȢȁȥȞȧȟȰȣȦȧȤȜȣȤȢȨșȥ
ȩȧȘȢȚȡȜȞȥȜȟȧșȦȜȥȦ ǗȜȓȖȜȖ ȫȜȠȔȟȢ ȦȔȟȔȡȦǻȖ Ȕȟș Ȗ
ǻȥȦȢȤǻȲ ȠȜȥȦȖ ȧȖǻȝȬȢȖ ȗȢȟȢȖȡȢ ȠșȘȔȟȰȝȢȡȔȠȜ ȖǻȝȡȜ
 — 
ǣȫșȖȜȘȡȢ ȖȣșȤȬș ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ ț ǧ
ȞȢȟȜȣȢȘȔȖȥȖȢȁȠȔȟȲȡȞȜȘȢȞȢȠǻȦșȦȧǧȢȖȔȤȜȥȦȖȔ
țȔȢȩȢȫȧȖȔȡȡȓ ȩȧȘȢȚ
ȡȜȞǻȖ ǧ ȕȧȖ ȡȔ țȔȥǻ
ȘȔȡȡǻ ȦȖȔ ǻ ȣǻȘȣȜȥ ȔȖ
ȣȤȢȦȢȞȢȟ ȘȜȖ ǙȢ
ȞȧȠșȡȦȜ ȥ   ǜȧ
ȥȦȤǻȫȔȟȜȥȓ ȖȢȡȜ ȝ ȡȔ
ȖșȫȢȤȔȩ Ȗ ǣ ǦȦȤȧ
ȗȢȖȭ ȜȞȢȖȔ ǡ ǡȔȤ
ȞșȖȜȫȔǢǟȧȞȢȟȰȡȜȞȔ
ǧ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȤȔȟȜ
ȧȫȔȥȦȰȖǻȟȲȥȦȤȧȖȔȡȡǻ
țȕ ©ǦȦȢ ȤȧȥȥȞȜȩ ȟȜ
Ȧ ș Ȥ Ȕ Ȧ Ȣ Ȥ Ȣ Ȗ ª  Ǧ Ǥ ȕ  
ǧ 
ǦǜȔȤȓȡȞȢ
ǨȟȜȥȦǻȖǻȘȞȖǻȦ
ǤȢȤȦȤșȦǩǤǧȢȟȥȦȢȗȢ
ȠȜȦșȪȰțȖșȤȡȧȖȥȓ
ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓ
ȘȢ ǧ ǻț ȣȤȢȩȔȡȡȓȠ
©ȖȢțȖȤȔȦȜȦȰ Ƞȡș ȣȢȦșȤȓȡȡȧȲ ȥȖȢȕȢȘȧª ǢȔ Ȫșȝ ȟȜȥȦ
ȦȤȔȖȖǻȘȣȢȖǻȖǡǣȥȜȣȢȖ©ǘȤȔȨǩǤǧȢȟȥȦȢȝ
ȣȢȤȧȫȜȟ Ƞȡș ȧȖșȘȢȠȜȦȰ ǗȔȥ ȗȡ ǭșȖȫșȡȞȢ ȫȦȢ Ȣȡ
ȜȥȞȤșȡȡș ȥȢȕȢȟșțȡȧșȦ Ȣ ǗȔȬșȠ ȡșȥȫȔȥȦȜȜ Ȝ ȘȧȬșȖȡȢ
ȤȔȘ ȧȣȢȦȤșȕȜȦȰ Ȗȥș țȔȖȜȥȓȭȜș ȢȦ ȡșȗȢ ȥȤșȘȥȦȖȔ Șȟȓ
ȢȕȟșȗȫșȡȜȓ ǗȔȬșȝ ȧȫȔȥȦȜª ǠȜȥȦȜ ȥ   Ǥǻȥȟȓ
ȞȟȢȣȢȦȔȡȰ ǧ  ȣȢșȦȔ țȖǻȟȰȡșȡȢ ǻț țȔȥȟȔȡȡȓ ǻ 
ȘȢțȖȢȟșȡȢ ȚȜȦȜ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ Ǩ — ǭșȖȫșȡȞȢ
ȔȞȦȜȖȡȢȟȜȥȦȧȖȔȖȥȓțǧȦȔȝȢȗȢȘȤȧȚȜȡȢȲǕǧȢȟȥȦȢȲ
ȟȜȥȦȜȖǻȘȞȖǻȦȥǻȫ—ȟȜȣȟȜȥȦȢȣ
ȥǻȫȕșȤșțǢȔȥȦȧȣȡȢȗȢȘȡȓȣǻȥȟȓȣȤȜ
ȁțȘȧ Ȗ ȥȦȢȟȜȪȲ  ȕșȤșț   ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȖǻȘȔȖ
ȤȢȘȜȡȧ ǧ Șș ȝȢȗȢ ȣȤȜȝȡȓȟȜ ȓȞ ȤǻȘȡȢȗȢ ȝ ȕȟȜțȰȞȢȗȢ
ǤȤȢ ȘȤȧȚȕȧ ȣȢșȦȔ ț ǧȢȟȥȦȜȠȜ țȔȟȜȬȜȟȔ ȥȣȢȗȔȘȜ
ǟǳȡȗș ȘȜȖǦȣȢȗȔȘȜȥ— ǦȖȢȲȖȘȓȫ
ȡǻȥȦȰǻȬȔȡȢȕȟȜȖșȥȦȔȖȟșȡȡȓȘȢȪǻǿȁȤȢȘȜȡȜǭșȖȫșȡȞȢ
țȔȥȖǻȘȫȜȖ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ Ȗ țȔȣȜȥȔȩ  ǻ  ȟȜȣ  ǻ
ȚȢȖȦǻȟȜȥȦȢȣȗȤȧȘǭșȖȫșȡȞȢțȔ
ȨȢȦȢȗȤȔȨǻǿȲȖȜȞȢȡȔȖȣȢȤȦȤșȦǧ  
ǠǻȦǛȧȤǖǻȢȗȤȔȨǻȓ.

ǢǻȡȔǤȢȟȢȡȥȰȞȔǢȔȦȔȟȞȔǠȜȥșȡȞȢ

ǧÐǠǱǖǕ ǗșȡǻȔȠǻȡ ǦȔȖșȟǻȝȢȖȜȫ 
ǪȔȤȞǻȖ—ǟȜȁȖ —ȧȞȤȘȜȤȜȗșȡȦȣșȘȔȗȢȗ
ǜȔȥȟȧȚșȡȜȝȔȤȦȜȥȦǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ  ǢȔȤȢȘȡȜȝ
ȔȤȦȜȥȦ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ   ǠȔȧȤșȔȦ ǙșȤȚ
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ȣȤșȠǻȁ ǦȢȲțȧ ǥǦǥ  
ǤȤȢȨ   Ǩ —
ȡȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ǪȔȤȞǻȖ Ƞȧț
ȘȤȔȠǻȡȦǻ ȞȟȔȥȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ
ȣȤȢȨǦǖȢȗȔȦȜȤȰȢȖȔȞȟȔȥ
ȘȜȤȜȗȧȖȔȡȡȓ ȣȤȢȨ Ǵ ǥȢ
țșȡȬȦșȝȡȔ  Ǩ —
——ȘȜȤȜȗșȡȦǪȔȤ
ȞǻȖȢȣșȤȜ——
——ǟȜȁȖȦșȔȦȤȧ
ȢȣșȤ Ȝ ȦȔ ȕȔȟșȦȧ ȡȜȡǻ —
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȢȣșȤȔǨȞȤȔȁȡȜ
ǗǧȢȟȰȕȔ
ǻȠșȡǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔ —
—ȗȢȟȘȜȤȜȗșȡȦǻȢȘȜȡǻțȨȧȡȘȔȦȢȤǻȖǣȣșȤȡȢȁȥȦȧȘǻȁ
ȣȤȜ ǟȜȁȖ ȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤǻȁ Ǩ — — ȘȜȤȜȗșȡȦ
Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȢȗȢ ǟȜȁȖ ǻ ǪȔȤȞǻȖ ȦșȔȦȤȧ ȢȣșȤȜ ȦȔ ȕȔȟșȦȧ Ȗ
ǶȤȞȧȦȥȰȞȧȘșȖȣșȤȬșȣȢȥȦȔȖȜȖȢȣșȤȧǡǗșȤȜȞǻȖȥȰȞȢȗȢ
©ǢȔȝȠȜȫȞȔª   ȣȢȖȦȢȤșȡȢ ȧ ǟȜǿȖǻ  —
 — ȘȜȤȜȗșȡȦ ȢȤȞșȥȦȤȧ ǨȞȤ ȤȔȘǻȢ Ǩ —
——ȖȜȞȟȔȘȔȫǪȔȤȞǻȖ———
ǟȜȁȖȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤǻȝ
ǴȞ ȢȣșȤȡȜȝ ȘȜȤȜȗșȡȦ ȖȜȤǻțȡȓȖȥȓ ȣȢșȦȜȫȡȜȠ ȥȣȤȜ
ȝȡȓȦȦȓȠȠȧțȜȞȜȖȜȞȢȡȔȡȡȲȣȤȜȦȔȠȔȡȡǻȤȢȠȔȡȦȜȫȡǻȥȦȰ
ȟǻȤȜțȠ ǥșȦșȟȰȡȢ ȖǻȘȣȤȔȪȰȢȖȧȖȔȖ țǻ ȥȣǻȖȔȞȔȠȜ ȣȔȤȦǻȁ
ȘȢȠȔȗȔȖȥȓȣȤȔȖȘȜȖȢȥȦǻȢȕȤȔțȧȖȜȤȔțȡȢȥȦǻǻȡȦȢȡȧȖȔȡȡȓ
ǤȤȢȖȔȘȜȖ ȔȞȦȜȖȡȧ ȞȢȡȪșȤȦȡȧ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ȣȤȢȣȔȗȧȲȫȜ
ȥȜȠȨȢȡǻȫȡǻȦȖȢȤȜȧȞȤȞȢȠȣȢțȜȦȢȤǻȖȡȔȬșȖȫȦșȠȔȦȜȞȧ
țȢȞȤ ȖȜȞȢȡȧȖȔȖ ©ǗșȫȢȤȡȜȪǻª Ǥ ǢǻȭȜȡȥȰȞȢȗȢ ȘȢ
ȘȤȔȠȜ ©ǢȔțȔȤ ǦȦȢȘȢȟȓª ȥȜȠȨȢȡǻȫȡǻ ȣȢșȠȜ ©Ǡǻȟșȓª
ǘǡȔȝȕȢȤȢȘȜ©ǙȧȬȔȣȢșȦȔªǕǭȦȢȗȔȤșȡȞȔȖȢȞȔȟȰȡȢ
ȥȜȠȨȢȡǻȫȡȧ ȣȢșȠȧ ©ǪȧȥȦȜȡȔª Ǡ ǥșȖȧȪȰȞȢȗȢ ȥȲȁȦȧ ț
ȠȧțȜȞȜȘȢȞȨ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢªǖǠȓȦȢȬȜȡȥȰȞȢȗȢ
 ǢȔȞȢȡȪșȤȦǻțȡȔȗȢȘȜȤȢȞȢȖȜȡǭșȖȫșȡȞȔȕș
ȤșțȖȢȤȞșȥȦȤȢȖȪǻǧȣȤȢțȖȧȫȔȖȘȤȧȗȜȝȔȞȦȢȣșȤȜ
ǡǕȤȞȔȥȔ©ǟȔȦșȤȜȡȔªǴȥȞȤȔȖȢǻȡȦșȤȣȤșȦȧȖȔȖȠȧțȜȞȧ
ǙȚ ǗșȤȘǻ ǡ ǘȟȜȡȞȜ Ǧ ǘȧȟȔȞȔǕȤȦșȠȢȖȥȰȞȢȗȢ
ǣǖȢȤȢȘǻȡȔǡǠȜȥșȡȞȔǳǡșȝȦȧȥȔǘǡȔȝȕȢȤȢȘȜ
ǗǕǡȢȪȔȤȦȔǡǥȜȠȥȰȞȢȗȢǟȢȤȥȔȞȢȖȔǣǘȟȔțȧȡȢȖȔ
ǦǥȔȩȠȔȡǻȡȢȖȔǤǬȔȝȞȢȖȥȰȞȢȗȢȦȔǻȡǶȡȥȦȤȧȠșȡȦȧȖȔȖ
ȣǻȥȡȲ ©ǥșȖș ȦȔ ȥȦȢȗȡș ǙȡǻȣȤ ȬȜȤȢȞȜȝª Șȟȓ ȖșȟȜȞȢȗȢ
ȥȜȠȨȢȡǻȫȡȢȗȢ ȢȤȞșȥȦȤȧ   ǜȔȣȜȥȔȖ ȠȧțȜȞȧ ȘȢ
ȕǻȟȰȬȓȞȩȧȘȢȚȨǻȟȰȠǻȖȥșȤșȘȓȞȜȩ©ǦȢȡª 
ȤșȚ ǻ ȥȣǻȖȔȖȦ ȥȪșȡȔȤǻȲ Ǘ ǙșȡȜȥșȡȞȢ ȞȢȠȣȢțȜȦȢȤ
ǣǖǻȟȔȬ 
ǧȖ ǦȦȔȦȰȜ ȖȢȥȣȢȠȜȡȔȡȜȓ ǟ  ǣ ȤȔȕȢȦș ȡȔȘ ȢȣșȤȢȝ
©ǢȔȝȠȜȫȞȔªǤȤȢȗȤȔȠȠȔȥȣșȞȦȔȞȟȓǝȤȞȧȦȥȞ
ǠǻȦ ǦȧȩȜȡșȡȞȢ Ǘ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª  ǗȢȥȦȢȫȡȢǦȜȕȜȤȥȞȔȓ
ȣȤȔȖȘȔ>ǝȤȞȧȦȥȞ@ȓȡȖǦȦȔȡǻȬșȖȥȰȞȜȝǳǥșȚȜȥȧȤȔȖ
ȥȧȫȔȥȡȢȠȧȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȠȧȠȧțȜȫȡȢȠȧȦșȔȦȤǻǟǜǻȡȰȞșȖȜȫǣ
ǘȢȤȦȔȲȫȜ ȥȦȢȤǻȡȞȜ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ  ǡȧțȜȞȔ  ǔ  ǗșȡȜȔȠȜȡ
ǧȢȟȰȕȔǤȢȤȦȤșȦȘȜȤȜȚșȤȔȖȖȢȥȣȢȠȜȡȔȡȜȓȩȥȢȖȤșȠșȡȡȜȞȢȖ ǟ
ȟșȦȜȲȥȢȘȡȓȤȢȚȘșȡȜȓ ǢșȚȜȡ

ǶȤȜȡȔǦǻȞȢȤȥȰȞȔ

ǧǣǡÉ ǩȢȠȔ  ǟǚǡǤÌǞǦǱǟǝǞ ȥȣȤȔȖȚ — ǧȢ
ȠȔȥ ǘșȠșȤȞșȡ  țȔ ǻȡ ȘȚ —  Ƞ ǟȔȠȣșȡ
ǢǻȘșȤȟȔȡȘȜ —  ȠȢȡȔȥȦȜȤ ȣȢȕȟ Ƞ ǫȖȢȟȟș
ȦȔȠ ȥȔȠȢ  — ȣșȤșȣȜȥȧȖȔȫ ȕȢȗȢȥȟȢȖȥȰȞȜȩ ȦȖȢȤǻȖ
ȔȖȦȢȤ ȦȤȔȞȦȔȦȧ ©ǤȤȢ ȡȔȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓ ǪȤȜȥȦȧª ©'H
LPLWDWLRQH&KULVWLª ȓȞȢȠȧ©ȣȤȜțȡȔȫșȡȢȕȧȟȢȥȟȧȚȜȦȜ
ȘȧȩȢȖȡȢȲ ȖȦǻȩȢȲ ȧȣȤȢȘȢȖȚ ȥȦȢȟǻȦȰª Ǟ ǘșȝțǻȡȗȔ 
ǢȔ ȫȔȥ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȖǻȤ ǧ ǟ ȕȧȟȢ ȣșȤșȞȟȔȘșȡȢ ȖȥǻȠȔ
ǿȖȤȢȣ ȠȢȖȔȠȜ Ȗǻȡ ȖȜȦȤȜȠȔȖ ȣȢȡȔȘ  ȦȜȥ ȖȜȘ ǥȢȥ
ȠȢȖȢȲȖȣșȤȬșȝȢȗȢȖǻȘȦȖȢȤȜȖǴǨȦȞǻȡ  ǜȡȔȫȡȢȁ
ȣȢȣȧȟȓȤȡȢȥȦǻȡȔȕȧȖȣșȤșȞȟǡǦȣșȤȔȡȥȰȞȢȗȢ ȧȣȤȢȘȢȖȚ
—ȠȔȖȣșȤșȖȜȘ 
ǜȔ ȢȘȡȜȠ ǻț ȪȜȩ ȖȜȘ ǻț
ȦȤȔȞȦȔȦȢȠ ȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ
ǭșȖȫșȡȞȢ țȔțȡȔȖȬȜ Ȗș
ȟȜȞȢȗȢ ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȖȣȟȜ
Ȗȧ ȣȢȘǻȕȡȢ ȘȢ ȕȔȗȔȦȰȢȩ
ȝȢȗȢ ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ țȢȞȤ
ǡ ǘȢȗȢȟȓ ǡ ǘȧȟȔȞȔ
Ǥ ǟȧȟǻȬȔ ȦȔ ǻȡ  ǤșȤș
ȕȧȖȔȲȫȜ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ Ȗǻȡ
ȣȤȢȥȜȖǗǥǿȣȡǻȡȧ ȟȜȥȦȜ
ȖǻȘ — ȟȲȦ  ȦȔ
ȖǻȘȥǻȫ ȡȔȘǻȥȟȔȦȜ
ȣșȤșȞȟǡǦȣșȤȔȡȥȰȞȢȗȢ
ǣȘșȤȚȔȖȦȤȔȞȦȔȦȧȕșȤșț
ǧǟșȠȣǻȝȥȰȞȜȝ
 țȔȖȘȓȞȜ țȧȥȜȟȟȓȠ ǤȤȢȡȔȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓǪȤȜȥȦȧ
ǦǤȕǧȜȦȧȟ
ǕǠȜțȢȗȧȕȔȦȔǻȡȘȢȕȤȢ
țȜȫȟȜȖȪǻȖȣȢșȦȔ ȘȜȖȟȜȥȦȘȢǕǠȜțȢȗȧȕȔȖǻȘȕșȤșț
 ǤǻȘȫȔȥȢȕȬȧȞȧȖȣȢșȦȔȧȞȖǻȦȣȤȜȫȜȡȢȲ
ȓȞȢȗȢȥȦȔȖȘȢȡȢȥȣȤȔȣȢȤȭȜȞȔǡǶȥȔǿȖȔȦȖǻȤǧǟȕȧȟȢ
ȖȜȟȧȫșȡȢ ȘȜȖ ǙȢȞȧȠșȡȦȜ ȥ  ǔ   ǢȔȓȖȡǻ
ȘȢȞȧȠșȡȦȜ țȔȥȖǻȘȫȧȲȦȰ ȭȢ ȞȡȜȚȞȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȡș
ȣȢȖșȤȡȧȟȜǬȜȠȔȖȖǻȡȣǻțȡǻȬșǻȡȣȤȜȠȡșȖǻȘȢȠȢ
ǧȖ ǣ ȣȢȘȤȔȚȔȡȜȜ ǪȤȜȥȦȧ  ǖȢȗȢȥȟȢȖȜș Ȗ ȞȧȟȰȦȧȤș ǦȤșȘ
ȡșȖșȞȢȖȰȓǟ
ǠǻȦǾ>ȨȤșȠȢȖ@ǦǧȢȠȔǟșȠȣǻȝȥȰȞȜȝ ǘșȠșȤȞșȡ ǠȜȥȦȧ
ȖȔȡȡȓǤșȦȤȢȖǗǤȔȡȦșȟȜȠȢȡǟȧȟǻȬȧȣ·ȓȦȘșȥȓȦǻȤȢȞȜǟ
ǟǡǧǧǜȟșȡȞȢǘǩȢȠȔǟșȠȣȜȝȥȞȜȝȖȧȞȤȔȜȡȥȞȢȝȢȘșȚȘș
ǗșȫșȤȡȓȓǣȘșȥȥȔȓȡȖǢȔȩȟǻȞǾǙȢȟȓ—/RV—ǦȧȘȰȕȔ
ǭșȖȫșȡȞȢǻȣȢȟȰȥȰȞǻȦȔȤȢȥǻȝȥȰȞǻȤȢȠȔȡȦȜȞȜǠ

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǣǡeǢǟǣ ǘȤȜȗȢȤǻȝ ǣȟșȞȥǻȝȢȖȜȫ 
ȥǗșȟȜȞȔǥȢȗȢțȓȡȞȔȦșȣșȤǜȢȟȢȫǻȖȥȰȞȢȗȢȤȡȧǪȔȤȞǻȖ
Ȣȕȟ—ǪȔȤȞǻȖ —ȧȞȤȚȜȖȢȣȜȥșȪȰȗȤȔȨǻȞ
ȣȟȔȞȔȦȜȥȦǢȔȤȢȘȡȜȝȩȧȘȢȚȡȜȞǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ  
ǜȔȞǻȡȫȜȖ ǪȔȤȞǻȖ ȩȧȘȢȚ ȦșȩȡǻȞȧȠ   ȦȔ ǪȔȤȞǻȖ
ȩȧȘȢȚ ǻȡȦ  ȖȜȞȟȔȘȔȫǻ ț ȨȔȩȧ — ǡ ǩșȘȢȤȢȖ
Ǧ ǤȤȢȩȢȤȢȖ ǣ ǪȖȢȥȦșȡȞȢǪȖȢȥȦȢȖ  ǗȜȞȟȔȘȔȖ ȧ
ǪȔȤȞǻȖȩȧȘȢȚǻȡȦǻǤȤȔȪȲȖȔȖȧȗȔȟȧțǻǻȥȦȢȤȦȔȚȔȡ
ȤȢȖȢȗȢ ȚȜȖȢȣȜȥȧ ǕȖȦȢȤ ȦșȠȔȦȜȫȡȜȩ ȞȔȤȦȜȡ ©ǡȔȝ
ȕȧȦȡǻ ȩȟǻȕȢȤȢȕȜª   ©ǨȟȲȕȟșȡǻ ȖǻȤȬǻª  
©ǧȤȔȖȡșȖȜȝ ȤȔȡȢȞª   ©ǗșȥșȟȞȔª   ȦȔ ǻȡ
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ǘǧȢȠșȡȞȢ©ǘȤȢȠȔȘȢȲȢȕȧȩȥȦȔȟȜȦȰ«ª
ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓ

ǨȫȔȥȡȜȞȤșȥȣȧȕȟȖȥșȥȢȲțȡȜȩǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩȖȜȥȦȔȖȢȞ
ȖǻȘ
ǢȔȬșȖȫȦșȠȧȖȜȞȢȡȔȖȞȔȤȦȜȡȜ©ǘȤȢȠȔȘȢȲȢȕȧȩ
ȥȦȔȟȜȦȰª —ǛȜȦȢȠȜȤȞȤȔǿțȡȔȖȫȜȝȠȧțșȝ 
©ǢȔȘ ǙȡǻȣȤȢȠª   Ȕ ȦȔȞȢȚ ȗȤȔȨǻȫȡȜȝ ȣȢȤȦȤșȦ
ǭșȖȫșȡȞȔ
ǡȔȤǻȓǟȔȕȔȞ
ǧǣǢ ǟȢȥȦȓȡȦȜȡ ǕȡȘȤǻȝȢȖȜȫ 
ǤșȦșȤȕȧȤȗ —  ȦȔȠ ȥȔȠȢ  — ȤȢȥ
ȔȤȩǻȦșȞȦȢȤǜȔȞǻȡȫȜȖȣșȦșȤȕǕȞȔȘșȠǻȲȠȜȥȦșȪȦȖ
țǻ țȖȔȡȡȓȠ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ȗȢ
ȥȦȧȣșȡȓ ǻ ȠȔȟȢȲ țȢȟȢȦȢȲ
ȠșȘȔȟȟȲ ǕȞȔȘ ȣȤȢȨ
Ȕ Ȥ ȩ ǻ Ȧ ș Ȟ Ȧ ȧ Ȥ Ȝ  Ȗ  Ǖ ǡ  ț
  ȖǻȘ  — ȁȁ ȤșȞ
ȦȢȤ ǕȖȦȢȤ ȣȤȢșȞȦǻȖ ȦȜ
ȣȢȖȜȩ ȩȤȔȠǻȖ ȞșȤǻȖȡȜȞ
ȕȧȘǻȖȡȜȪȦȖȔ ȫȜȥȟșȡȡȜȩ
ȥȣȢȤ ȧȘ ȭȢ ȢțȡȔȠșȡȧȖȔȟȜ
ȡȢȖȜȝșȦȔȣȧȤȢțȖȜȦȞȧȤȢȥ
ȔȤȩǻȦșȞȦȧȤȜțȢȞȤǗșȟȜȞȢȗȢ
ǟ Ȥ ș Ƞ ȟ ǻ Ȗ ȥ Ȱ Ȟ Ȣ ȗ Ȣ  ȣ Ȕ ȟ Ȕ Ȫ ȧ
ǟǧȢȡ
—  ǻ ȩȤȔȠȧ ǪȤȜȥȦȔ
ǦȣȔȥȜȦșȟȓ Ȗ ǡȢȥȞȖǻ —  ǗȢȟȢȘȜȠȜȤȥȰȞȢȗȢ
ȥȢȕȢȤȧ ȧȥȜȣȔȟȰȡǻȔȘȠǻȤȔȟǻȖ ȧǦșȖȔȥȦȢȣȢȟǻ
 ȥǻȫȡȓ  ǧ ȕȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȣȢțȜȦȜȖȡȢȠȧ
ȤȢțȖ·ȓțȔȡȡǻȣȜȦȔȡȡȓȣȤȢȘȢțȖǻȟǭșȖȫșȡȞȢȖǻȖǻȘȖǻȘȧȖȔȦȜ
ȩȧȘȢȚȞȟȔȥȜǕǡǜȔȣȤȜȥȧȦȡȢȥȦǻǧȖșȤșȥȤȔȘȔ
Ǖǡ ȡȔȘȔȟȔ ȣȢșȦȢȖǻ țȖȔȡȡȓ ȔȞȔȘ ȗȤȔȖȲȤȜ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȞȤȜȦȜȫȡȢȥȣȤȜȝȠȔȖȧȣȤȢșȞȦȔȩǧȡȔȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓțȢȖȡǻȬȡǻȩ
ȤȜȥ ȘȔȖȡȰȢȤȧȥȰȞȢȗȢ ȝ ȖǻțȔȡȦǻȝȥȰȞȢȗȢ țȢȘȫșȥȦȖȔ Ȧ țȖ
ȣȥșȖȘȢȤȧȥȰȞȜȝ ȥȦȜȟȰ ȓȞȜȝ ȪȔȤȥȰȞȜȝ ȘȖǻȤ ȖȜțȡȔȖ țȔ
ȢȨǻȪǻȝȡȜȝ Ǥǻȥȟȓ ȢȗȟȓȘȧ ȧ ȥȧȣȤȢȖȢȘǻ ǘ ǤȔȟȰȠȢȖȔ 
ȥșȤȣȥȢȕȢȤȧȥȦȖǕȥȦȤȔȩȔȡǻțȕȧȘȢȖȔȡȢȗȢ
©ȣȤȢȥȦȯȠ ȤȧȥȥȞȜȠ ȠȧȚȜȫȞȢȠª Ȗǻȡ țȔȡȢȦȧȖȔȖ ȧ ǮȢ
ȘșȡȡȜȞȧǻȤȢȡǻȫȡȧȤșȣȟǻȞȧȔȘȤșȥȢȖȔȡȧǧ©ǢșȠșȬȔȟȢ

ȕȯ ǟȢȡȥȦȔȡȦȜȡȧ ǧȢȡȧ ȣȢȧȫȜȦȰȥȓ ȥȦȤȢȜȦȰ ȥȢȕȢȤȯ ȧ
ȱȦȢȗȢ ȤȧȥȥȞȢȗȢ ȠȧȚȜȫȞȔª ǧȔȞȢȚ ǭșȖȫșȡȞȢ ȗȢȥȦȤȢ
ȖǻȘȗȧȞȡȧȖȥȓ ȣȤȢ ȥȦȜȟȰ ȣȤȜȘȖȢȤȡȢȗȢ ȔȤȩǻȦșȞȦȢȤȔ ȣǻȥȟȓ
ȖǻȘȖǻȘȔȡȡȓ  ȖșȤșȥ  ǤȤșȢȕȤȔȚșȡȥȰȞȢȗȢ ȥȢȕȢȤȧ
ȖǢȜȚȡȰȢȠȧǢȢȖȗȢȤȢȘǻȩȢȫȔǧȡșȕȧȖȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ
ȣȤȜȫșȦȡȜȝ ȘȢ ȝȢȗȢ ȣȢȓȖȜ ©«ȢȦȖȤȔȦȜȦșȟȰȡȢș țȘȔȡȜș
ǲȦȢ ȢȗȤȢȠȡȔȓ ȞȖȔȘȤȔȦȡȔȓ ȥȦȧȣȔ ȥ ȣȓȦȰȲ ȞȢȤȢȦȞȜȠȜ
ȦȢȟȞȔȫȔȠȜǢșȧȚșȟȜȱȦȢȘșȟȢȤȧȞǟȢȡȥȦȔȡȦȜȡȔǧȢȡȔ"ª
ǦȔȤȞȔțȠ ȭȢ ȝȢȗȢ ȖȜȞȟȜȞȔȟȢ țȔȗȔȟȰȡș ȡșȗȔȦȜȖȡș
ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ǧ ȠȔȖ ȥȖȢȁ ȣȤȜȫȜȡȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣǻȘ ȫȔȥ
ȡȔȖȫȔȡȡȓ Ȗ Ǖǡ ȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ ț ȦȜȣȢȖȜȠȜ ȣȤȢșȞȦȔȠȜ
ȪșȤȞȢȖǻȥǻȟȰȥȰȞȜȩȕȧȘǻȖșȟȰȢȣȧȕȟǻȞȢȖȔȡȜȠȜȖȔȟȰȕǧ
ȦȔȝȢȗȢȖǻȘȬȦȢȖȩȡȧȖȥȔȠȣǻȘȩǻȘȘȢ©ȦȜȣȢȖȢȁª
ȣȢȕȧȘȢȖȜ ȩȤȔȠǻȖ ȔȘȚș ȔȤȩǻȦșȞȦȢȤȔȠ ǻȠȣșȤǻȁ ȕȧȟȢ
ȖȞȔțȔȡȢ ȘȢȦȤȜȠȧȖȔȦȜȥȓ ȟȜȬș ȖȜțȡȔȫșȡȜȩ ȣȔȤȔȠșȦȤǻȖ
ȥȦȜȟȲȝȨȢȤȠȜǭșȖȫșȡȞȢȘȔȖȡȜȭǻȖȡȧȢȪǻȡȞȧǻȩȤȔȠȧ
ǪȤȜȥȦȔ ǦȣȔȥȜȦșȟȓ Ȗ ǡȢȥȞȖǻ țȔȣȜȥ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ 
ȕșȤșț ©ǪȤȔȠǦȣȔȥȔȖȢȢȕȭșȔȗȟȔȖȡȯȝȞȧȣȢȟȖ
ȢȥȢȕșȡȡȢȥȦȜȕșțȢȕȤȔțșȡǟȤȔȝȡșȡșȧȘȔȫȡȢșȗȤȢȠȔȘȡȢș
ȣȤȢȜțȖșȘșȡȜș ǧȢȫȡȢ ȦȢȟȥȦȔȓ ȞȧȣȫȜȩȔ Ȗ țȢȟȢȦȢȠ
ȣȢȖȢȝȡȜȞșȢȥȦȔȡȢȖȜȟȔȥȓȡȔȣȢȞȔțȥȤșȘȜȕșȟȢȞȔȠșȡȡȢȝª
ǠǻȦǦȟȔȖȜȡȔǧǕǟȢȡȥȦȔȡȦȜȡǧȢȡǠȗ

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǣǤǣǠǱǢɂғǫǱǟǝǞǘșȡȤȜȞǘșȡȤȜȞȢȖȜȫ 
Ƞ ǜȢȟȢȫǻȖ ȦșȣșȤ ǠȰȖǻȖ Ȣȕȟ —  ǧșȤȡȢȣǻȟȰ  —
ȧȞȤ ȞȢȠȣȢțȜȦȢȤ ȣǻȔȡǻȥȦ  țȔȞǻȡȫȜȖ ȲȤȜȘ ȨȦ
ǠȰȖǻȖȧȡȦȧǗȢȘȡȢȫȔȥȖȜȖȫȔȖȠȧțȘȜȥȪȜȣȟǻȡȜȧǠȰȖǻȖ
ȞȢȡȥșȤȖȔȦȢȤǻȁ ǕȞȦȜȖȡȢ ȥȣǻȖȣȤȔȪȲȖȔȖ ț ȩȢȤȢȠ ǠȰȖǻȖ
ȦȖȔ ©ǖȢȓȡª —  Ǩ — ȣȤȔȪȲȖȔȖ
ȲȤȜȥȦȢȠȧǧșȤȡȢȣȢȟǻ
ǕȖȦȢȤ ȩȢȤȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȢȕȤȢȕȢȞ ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȣǻȥșȡȰ
ǢȔ ȦșȞȥȦȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȣȜȥȔȖ ȫȢȟȢȖǻȫȜȝ ȩȢȤ ©ǧȤȜ
ȬȟȓȩȜª ȖȜȘ©ǣȝȦȤȜȬȟȓȩȜªǠ ȧȣșȤȬș
ȖȜȞȢȡȔȡȜȝȩȢȤȢȠȣǻȘȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȢȠǣǢȜȚȔȡȞǻȖȥȰȞȢȗȢ
Ȗ ȬȢȥȦǻȝ ȠȧțȜȫȡǻȝ ȠȔȡȘȤǻȖȪǻ ȤșȪșȡțǻȲ Ȣȣȧȕȟ Ȗ
ȗȔț ©ǙǻȟȢª  ǔ   Șȟȓ ȠǻȬȔȡȢȗȢ ȩȢȤȧ —
©ǤșȤșȕșȡȘȓª Ǡ ȦȔ©ǗȥȖȢȁȝȩȔȦǻȥȖȢȓȝȣȤȔȖȘȔª
 >ȤȧȞȢȣȜȥ@  ǦșȤșȘ ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȜȩ ȣȤȜȝȢȠǻȖ ȞȢȠ
ȣȢțȜȦȢȤȔ — ȪȜȦȧȖȔȡȡȓ ȞȢțȔȪȰȞȢȁ ȣǻȥȡǻ ©ǣȝ ȡș ȬȧȠȜ
ȟȧȚșªȖșȣǻȫȡȢȣȤȢȥȖǻȦȟșȡȢȠȧȩȢȤǻ©ǤșȤșȕșȡȘȓª
ǜȤȔțȞȢȠ ȖșȟȜȞȢȁ ȨȢȤȠȜ ǿ ©ǪȧȥȦȜȡȔª ©Ǩ ȡșȘǻȟȲ
ȡș ȗȧȟȓȟȔª  ȦȤȜȫȔȥȦȜȡȡȔ ȞȔȡȦȔȦȔ ǧ ț ȢȤȞșȥȦȤȢȖȜȠ
ȖȥȦȘȟȓȠǻȬȔȡȢȗȢǻȫȢȟȢȖǻȫȢȗȢȩȢȤȧȝȥȢȟȢ ȥȢȣȤȔȡȢȝ
ȦșȡȢȤ țȨȢȤȦșȣǻȔȡȢȔȕȢȢȤȞșȥȦȤȢȠ ȖȜȘȧ
ǠȰȖȢȖǻ ǗȣșȤȬșȖȜȞȢȡȔȖȩȢȤȦȖȔ©ǖȢȓȡªȧǠȰȖȢȖǻ
ǻ ǦȦȤȜȲ ȥȢȟǻȥȦȜ Ǧ ǟȤȧȬșȟȰȡȜȪȰȞȔ ǻ ǡ ǠșȖȜȪȰȞȜȝ
ȘȜȤȜȗșȡȦ ǣ ǢȜȚȔȡȞǻȖȥȰȞȜȝ Ǧ ǠȲȘȞșȖȜȫ ȢȞȤșȥȟȜȖ
ȝȢȗȢ ȓȞ ©ȕȔȟȔȘȧª ȡȔțȖȔȖȬȜ ȣȢȤȓȘ ǻț ȩȢȤȢȠ ©ǧȤȜ
ȬȟȓȩȜª ȡȔȝȣȤȜȞȠșȦȡǻȬȜȠ țȤȔțȞȢȠ ȧȞȤ ȩȢȤȢȖȢȁ ȟȤȜ
©ȡȔȤȢȘȡȜȪȰȞȢȗȢª ȡȔȣȤȓȠȞȧ ȩ ȦȔȞȢȚ ȡȔȗȢȟȢȥȜȖ
ȭȢȠȧțȖȜȤȔțȢȖȔȥȜȥȦșȠȔȪȜȩȦȖȢȤǻȖȠȔȝȚșȡșțȔțȡȔȟȔ
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ǧǣǤǣǠǴ

ȖȣȟȜȖȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǡǠȜȥșȡȞȔ ǠȲȘȞșȖȜȫǦǦ ǫǻ
ȦȖȢȤȜțȔȖȘȓȞȜȪǻȞȔȖȜȠȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȫȡȜȠȣȟȔȡȔȠȖȜȤȔțȡǻȝ
ȠșȟȢȘȜȪǻ ȤȢțȠȔȁȦǻȝ ȤȜȦȠǻȪǻ ȦȔ ȡșȬȔȕȟȢȡȡǻȝ ȨȔȞȦȧȤǻ
ȡȔȕȧȟȜ țȡȔȫȡȢȁ ȣȢȣȧȟȓȤȡȢȥȦǻ ȢȘȤȔțȧ ȣǻȥȟȓ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ
ȁȩ ȔȞȦȜȖȡȢ ȘȢȟȧȫȔȲȦȰ ȘȢ ȤșȣșȤȦȧȔȤȧ ȥȧȫȔȥȡȜȩ ȧȞȤ
ȩȢȤȢȖȜȩȞȢȟșȞȦȜȖǻȖ
ǴȞȠȧțȤșȘǧȣșȤșȤȢȕȜȖȫȢȟȢȖǻȫǻȩȢȤȜǦǗȢȤȢȕ
ȞșȖȜȫȔ ©ǙȧȠȜ ȠȢȁª ȦȔ ©ǣȝ ȫȢȗȢ ȦȜ ȣȢȫȢȤȡǻȟȢª ȡȔ
ȠǻȬȔȡǻǨȞȤȜȦȜȫȡȜȩȥȦǧ©ǤșȤșȗȟȓȘ;,;ȥȦȢȟǻȦȦȓȘȟȓ
ȠȧțȜȫȡȜȩȤȧȥȜȡǻȖª ǙǻȟȢǔ ©ǤȔȤȧȥȟǻȖȣȤȢ
ȥȦȔȡȠȧțȜȞȜȤȧȥȰȞȢȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁª ǙǻȟȢ>ȘȢȘȔȦȢȞ@
ǔ ȧȝȢȗȢȤșȪșȡțǻȁ©ǞǟȜȬȔȞșȖȜȫȔ´ǟȔȦșȤȜȡȔµ
ȣȢșȠȔ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔ ȥȢȟȢ ȩȢȤȜ ǻ ȢȤȞșȥȦȤª ǙǻȟȢ
ǔ ȡȔȗȢȟȢȬșȡȢȡȔȣȢȦȤșȕǻȣȤȢȣȔȗȧȖȔȦȜȬșȖȫ
ȤșȣșȤȦȧȔȤȧǘȔȟȜȫȜȡǻ
ǠǻȦ ǠȧȞȜȫ ǗȔȥȜȟȰ ǘ ǧȢȣȢȟȰȡȜȪȰȞȜȝ ȖȜȗȢȦȢȖȜȖ ȘȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ©ǪȧȥȦȜȡȜª ȠȧțȜȞȧ ȡȔ ȩȢȤ ȠǻȬȔȡȜȝ  ǜȢȤȓ 
Ǭ   ȥǻȫ ǦǻȫȜȡȥȰȞȜȝ Ǚ ǥȢȞȢȖȜȡȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ǠȰȖȢȖǻ 
ǙǻȟȢ  ǔ —  ǖșȤșȚȡȜȪȰȞȜȝ ǣ ǢȔȬǻ ȠȧțȜȞȜ 
ǕȤȦȜȥȦȜȫȡȜȝ ȖǻȥȡȜȞ  ǔ  ǜȔȗȔȝȞșȖȜȫ ǡ ǡȧțȜȫȡș
ȚȜȦȦȓ ǜȔȩǻȘȡȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ȘȤȧȗȢȁ ȣȢȟȢȖȜȡȜ ǪǶǪ ȥȦȢȤǻȫȫȓ ǟ
 ǤȔȖȟȜȬȜȡ Ǧ ǘ ǧȢȣȢȟȰȡȜȪȰȞȜȝ  ǤȜȦȔȡȡȓ ǻȥȦȢȤǻȁ ǻ ȦșȢ
Ȥǻȁ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȠȧțȜȞȜ Ǡ  ǗȜȣ  ǡșȘȖșȘȜȞ Ǥ ǘșȡȤȜȞ
ǧȢȣȢȟȰȡȜȪȰȞȜȝ ȘȢ Ȥǻȫȫȓ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ  ǛȢȖ
ȦșȡȰ  ǔ  ǟȢȤȢȟȲȞ Ǣ ǤȢȟȧȠ·ȓȡș ȥȟȢȖȢ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ
ȠȧțȜȪǻ ȩȢȤȢȖȔ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ȞȢȠȣȢțȜȦȢȤǻȖ ǟ 
ǠȲȘȞșȖȜȫ Ǧ ǗȢȞȔȟȰȡȔ ȠȧțȜȞȔ ȡȔ ȦșȞȥȦȜ ȣȢșțǻȝ ©ǟȢȕțȔȤȓª 
ǠȲȘȞșȖȜȫǦǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓǦȦȔȦȦǻǥșȪșȡțǻȁǗȜȥȦȧȣȜǠ
ǧ

ǠȲǤȔȤȩȢȠșȡȞȢ

ǧǣǤÐǠǴǟȜȤȜȟȢ ȥȣȤȔȖȚ—ǧȢȣȢȟȜȡȥȰȞȜȝȠǟȔȡǻȖ
"  ȦșȣșȤ ǬșȤȞȔȥ Ȣȕȟ — "  — ȧȞȤ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗ ȣȢșȦ
ȁȣȢȟȥȦǨ—ȤșǿȥȦȤȔȦȢȤȣȤȜȗȧȕȣȤȔȖȟǻȡȡǻ
Ȗ ǟȔțȔȡǻ ǕȖȦȢȤ ȣ·ǿȥ ©ǬȔȤȯª  Ȣȣȧȕȟ   ȦȔ
©ǬȧȤȫșȣȧȩȔª  ȞǻȟȰȞȢȩȖǻȤȬǻȖ ȕǻȟȰȬȔȫȔȥȦȜȡȔ
ȝȢȗȢȣȢșȦȜȫȡȢȗȢȘȢȤȢȕȞȧȡȜȡǻȡșȖǻȘȢȠȔ 
ǕǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȜȝȧȟȜȥȦǻȘȢǣǖȢȘȓȡȥȰȞȢȗȢȞȖǻȦ
 ȣȜȥȔȖ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖțȓȖ ȧ ȡȰȢȗȢ ȣ·ǿȥȧ ǧ ©ǬȔ
Ȥȯª ©ǦșȡȞȢȖȥȰȞȜȝ Ȗ ȕǻȕȟǻȢȦșȪǻ >©ǖȜȕȟȜȢȦșȞȔ Șȟȓ
ȫȦșȡȜȓª—ǥșȘ@ȡșțȡȔȖȓȞȩȖȔȟȜȦȰ´ǬȔȤȜµǨȠșȡș
ȕȧȟȜȖȢȡȜȦȔǭșȖȫșȡȞȢȡșȩȔȝțȘȢȤȢȖȕȧȘșțȔȞȔȕȔȟȜȖ
ȁȩª ǦȔȖȫșȡȞȢǩǗǻȘȢȠȢȥȦǻȣȤȢǧǘǭșȖȫșȡȞȔȖȡș
ȢȣȧȕȟǻȞȢȖȔȡǻȝȞȢȤșȥȣȢȡȘșȡȪǻȁǖȢȘȓȡȥȰȞȢȗȢǨȞȤȔȁȡȔ
ǢȔȧȞȚȧȤȡȔȟȧȞȤȔȁȡȢțȡȔȖȥȦȖȔǔǦ Ǩ
ǤșȤșȘȠȢȖǻ ȘȢ ȡșțȘǻȝȥȡșȡȢȗȢ ȖȜȘȔȡȡȓ ©ǟȢȕțȔȤȓª 
ȗȢȖȢȤȓȫȜ ȣȤȢ țȔȩȖȔȟȲȖȔȡȡȓ ȞȤȜȦȜȞȢȲ ȥȟȔȕȞȜȩ ȟǻȦ
ȦȖȢȤǻȖ ȧȞȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ ǭșȖȫșȡȞȢ ȠȔȖ ȡȔ ȧȖȔțǻ
ȤșȪșȡțǻȲǡǤȢȟșȖȢȗȢȡȔȣ·ǿȥȧǧ©ǬȔȤȯª ȖǻȘȗȧȞȧȣșȤ
Ȭș ȡȔȘȤȧȞ Ȗ ȚȧȤȡ ©ǖȜȕȟȜȢȦșȞȔ Șȟȓ ȫȦșȡȜȓª 
ǧ ȔțȗȢȘȢȠȧȖșȘșȡȢȓȞȘȢȘȔȦȢȞȘȢȖȜȘǤȢȟșȖȢȝǢ
ǣȫșȤȞȜ ȤȧȥȥȞȢȝ ȟȜȦșȤȔȦȧȤȯ ǦǤȕ  Ǭ   ǭșȖ
ȫșȡȞȢ ǻȤȢȡǻțȧǿ ȡȔȘ țȔȩȢȣȟșȡȢȲ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȢȲ
©ȡșȢȕȯȞȡȢȖșȡȡȢȗȢ ȘȔȤȢȖȔȡȜȓª ǧ ȣșȤșȨȤȔțȢȖȧǿ ȥȟȢ
ȖȔ ǤȢȟșȖȢȗȢ ȓȞȜȝ țȔȧȖȔȚȜȖ ȭȢ ȞȡȜȚȞȧ ȡȔȣȜȥȔȡȢ
©ȥȠșȥȰȲ ȤȧȥȥȞȢȗȢ ȓțȯȞȔ «! Ȝ ȠȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȢȗȢ

ȡȔȤșȫȜȓȞȢȦȢȤȯȠȣȢȱȦȖȯȤȔȚȔșȦȥȓȥȢȫȔȤȢȖȔȦșȟȰȡȢȝ
ȣȤȢȥȦȢȦȢȲª ǤȢȟșȖȢȝǢǣȫșȤȞȜȤȧȥȥȞȢȝȟȜȦșȤȔȦȧȤȯ
ǦǤȕǬǦ— ©ǤȤșȢȫȔȤȢȖȔȦșȟȰȡȢȖ
ȫȔȤȔȩȦȜȩȢȥȰȭȢȚȜȘȜȬȜȡȞȜȥȖȜȡǻǻȣ·ȓȡǻȕȔȕȜª 
 —ȦȫȢȥȧȘȚȧȲȫȜȣ·ǿȥȧȓȞȦȖǻȤȣȥșȖȘȢȡȔȤȢȘȡȜȝ
ǧȖǬȔȤȯȜȟȜǢșȥȞȢȟȰȞȢȥȪșȡȜțȡȔȤȢȘȡȯȩȕȯȟșȝȜȤȔȥȥȞȔ
țȢȖ ȧȞȤȔȜȡȥȞȜȩ ǡ  ȣșȤșȘȤȧȞ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȓ
ȣșȤȬȢȁ ȣȢȟȢȖȜȡȜ ;,; ȥȦ ǡȔȟȢȖǻȘȢȠǻ ȣ·ǿȥȜ ǟ   ǬȧȤ
ȫșȣȧȩȔ ȜȟȜ ǢșȥȞȢȟȰȞȢ ȨȔȞȦȢȖ Ȝț ȚȜțȡȜ ȧȞȤȔȜȡȥȞȢȗȢ ȣȔȡȥȦȖȔ
ǟȔțȔȡȰ
ǠǻȦ ǠȢȕȔȥ Ǥ ǭȧȕȤȔȖȥȰȞȜȝ Ǘ ǪȦȢ ȦȔȞȜȝ ǟȜȤȜȟȢ ǧȢȣȢ
ȟȓ"ǥǠǔ

ǢȔȘǻȓǗȜȬȡșȖȥȰȞȔ

«ǧǣǤÐǠǴª ȞȢȟȰȢȤȢȖȜȝ ȣȔȣǻȤ ȢȟǻȖșȪȰ ð  —
ȤȜȥȧȡȢȞǭșȖȫșȡȞȔȖȜȞȢȡȔȡȜȝ—ȧǤșȦșȤȕȧȤțǻ
ǠǻȖȢȤȧȫ ȧȗȢȤǻ ȣȢțȡȔȫșȡȢ ȫȢȤȡȜȟȢȠ ©ǔ ª ȧȡȜțȧ
ȬȦȔȠȣ ©ǥǡª ǤǻȘ ȤȜȥȧȡȞȢȠ ȡȔȣȜȥȜ ȢȟǻȖȪșȠ ȟǻȖȢȤȧȫ
ȧȡȜțȧȤȧȞȢȲǠǣȗȟȢȕ
ȟǻȡȢȁ—ȘȢȡȰȞȜǤǤșȦ
Ȥ ȢȖȥȰȞȢȁ ȧ țȔȠǻȚȚ ǻ
ǠȔȖȤȢȖȢȁ  ǻ ǡ ǠȔȖ
ȤȢȖȔ ©ǖȔȟȟ ȔȘȔ ´ǧȢ
ȣȢȟȓµ ȣȢȥȖȓȭ
 ș ȡ Ȕ
ǭșȖȫșȡȞȢ Ǥ Ǧ ǤșȦ
ȤȢȖȥ ȞȢȝª ȣȤȔȖ ȢȤȧȫ
©´ǧȢȣȢȟȓµ ǥȜȥȧȡȢȞȮ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢ ȥșȠ șȝ
ȡȢȠȧ ȣȤșȘȔȡǻȲª ǢȔ
țȖȢȤȢȦǻ ȢȟǻȖȪșȠ ȣȢ
țȡȔȫșȡȢ ©ª ǜȕș
Ȥǻȗ ȔǿȦȰȥȓ Ȗ Ǣǡǧǭ
ǔȗ— 
ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȢȣȢȟȓ
ǙȔȦȧǿȦȰȥȓ ȢȤǻǿȡ
ǟȢȟȰȢȤȢȖȜȝȣȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰ
ȦȢȖȡȢ țȔ ȫȔȥȢȠ ȡȔȣȜ
³
ȥȔȡȡȓȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȁȕȔ
ȟȔȘȜȓȞȧȦȔȞȥȔȠȢȓȞǻȤȜȥȧȡȢȞǭșȖȫșȡȞȢȣȤȜȥȖȓȦȜȖ
ǤǤșȦȤȢȖȥȰȞǻȝȠȢȟȢȘȬǻȝȥșȥȦȤǻȥȖȢȗȢȦȢȖȔȤȜȬȔȧȫȡȓ
ȣșȦșȤȕǕȞȔȘșȠǻȁȠȜȥȦșȪȦȖǤǤșȦȤȢȖȥȰȞȢȗȢȖȤȢȘȜȡǻ
ȓȞȢȗȢȫȔȥȦȢȕȧȖȔȖǨȁȁȔȟȰȕ©ȡȔȣȔȠ·ȓȦȰȣȤȢȤǻȞª
ȣȢșȦȡȔȠȔȟȲȖȔȖȦȢȣȢȟȲǕȟȰȕțȕșȤǻȗȥȓ ȘȜȖǜșȗȚȘȔǢ
ǟȢȠȧȣȤȜȥȖȓȫșȡȔǭșȖȫșȡȞȢȖȔ©ǧȢȣȢȟȓªǠǨ
 ȟȜȣ  Ǥǻȥȟȓ țȔȥȟȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȧȖȔȖ ȧ ȤȢȘȜȡǻ
ǤǤșȦȤȢȖȥȰȞȢȁȭȢȢȘȤȧȚȜȟȔȥȓțǡǠȔȖȤȢȖȜȠ
ȓȞȜȝȥȖȢȗȢȫȔȥȧȖȫȜȖȥȓȤȔțȢȠǻțǭșȖȫșȡȞȢȠ
ǢȔȤȜȥȧȡȞȧțȢȕȤȔȚșȡȢȢȘȜȡȢȞșȥȦȤȧȡȞșȘșȤșȖȢ—
ȣǻȤȔȠǻȘȔȟȰȡȧ ȦȢȣȢȟȲ ȦȤȢȩȜ ȡȔȩȜȟșȡȧ ȟǻȖȢȤȧȫ Ȕ ȣȤȔ
ȖȜȠ ȕȢȞȢȠ țȖșȤȡșȡȧ ȡȔ ȣǻȖȘșȡȰ ȣȤȢ ȭȢ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȗȧȥ
ȦǻȬȔ ȞȤȢȡȔ ǧȢȣȢȟȓ — ȢȘȡș ț ȡȔȝȧȟȲȕȟșȡǻȬȜȩ ȘșȤșȖ
ǭșȖȫșȡȞȔȡșȤȔțțȗȔȘȧȖȔȡșȖȝȢȗȢȣȢșȦȜȫȡȜȩǻȣȤȢțȢȖȜȩ
ȦȖȢȤȔȩȖȢȡȢȫȔȥȦȢȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓǻȖȢȕȤȔțȢȦȖȥȣȔȘȭȜȡǻ
ȩȧȘȢȚȡȜȞȔȘȜȖțȢȞȤ©ǟȢȥȦșȟȥȖȓȦȢȗȢǣȟșȞȥȔȡȘȤȔȧ
ǟȜǿȖǻª  ȦȔǻȡ
ǨȣșȤȬș ȣȤȢȞȢȠșȡȦȢȖȔȡȢ ǻ ȤșȣȤȢȘ ǡȔȟȓȤȥȰȞǻ
ȦȖȢȤȜ ȥ  ǔ  ǧȔȕȟ  ǡǻȥȪȓ țȕșȤǻȗȔȡȡȓ

©ǧǣǤǣǠǴª

ȖȟȔȥȡǻȥȦȰǤǤșȦȤȢȖȥȰȞȢȁǠǣȗȟȢȕȟǻȡȢȁǘǩȤșȝȠȔȡȔ
ǙǥǡǶǧǭǘǟǭǙǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ 
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔ
ǠǻȦǤȟșȭȜȡȥȰȞȜȝǶǡȔȟȲȡȞȜȝȔȞȖȔȤșȟǻǣȕȤȔțȢȦȖȢȤȫș
ȠȜȥȦșȪȦȖȢǔǧȔȤȔȩȔȡǖșȤșțȔǜǣȘȡȢȝȠșȡȡǻȣȢșȦȜȫȡǻ
ȦȔ ȠȔȟȓȤȥȰȞǻ ȦȖȢȤȜ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǙȢ ȣȤȢȕȟșȠȜ ǿȘȡȢȥȦǻ
ȢȕȤȔțȡȢȗȢȠȜȥȟșȡȡȓȣȢșȦȔǻȩȧȘȢȚȡȜȞȔ Ǣǭǟ.

ǳȟǻȓǾȤȠȢȟșȡȞȢ

©ǧǣǤÐǠǴª—ȕȔȟȔȘȔǭșȖȫșȡȞȔȡȔȣȜȥȔȡȔȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢ
 ȧ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ǕȖȦȢȗȤȔȨ ȡș țȕșȤǻȗȥȓ ȘȚșȤșȟȔ
ȦșȞȥȦȧ ȣșȤȬȢȘȤȧȞ ȧ ©ǟȢȕțȔȤǻª  ȥ —
  ©ǟȢȕțȔȤª  ȥ —  ©ǟȢȕțȔȤª 
ȥ —  ȣȤȜȠ ©ǟȢȕțȔȤȓª  ț ȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓȠȜ
ǭșȖȫșȡȞȔ— ǶǠǩǔǦ— ȣȤȜȠ
©ǟȢȕțȔȤȓªțȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓȠȜǭșȖȫșȡȞȔ ǶǠǩ
ǔǦ— 
«ǧª ȡȔȟșȚȜȦȰ ȘȢ ȤȔȡȡȰȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȓȞǻȝ ȖȟȔȥȦȜȖȜȝ ȢȥȢȕȟȜȖȢ
ȦǻȥȡȜȝ țȖ·ȓțȢȞ ǻț ȧȞȤ
ȨȢȟȰȞȟ ȢȤȢȠ Ȕ ȖǻȘȦȔȞ ǻ ț
ȡȔȤȢȘȡȢȲȕȔȟȔȘȢȲțȁȁȘȤȔ
ȠȔȦȜțȠȢȠ ȠǻȨȢȟȢȗǻțȠȢȠ
ȥȦșȤșȢȦȜȣȡȜȠȜȣȢȥȦȔȦȓȠȜ
ȝ ȥȲȚșȦȡȜȠȜ ȠȢȦȜȖȔȠȜ
ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȲ ȣȢșȦȜȞȢȲ
©ǧª ȕȔȗȔȦȢ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖ
ȖȜț ȡȔȟȜ ȢȘȡǻǿȲ ț ȡȔȝ
ȕǻȟȰȬ ȘȢȖșȤȬșȡȜȩ ȕȔȟȔȘ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǣȘȡȔȞ ȔȡȔȟǻț
ȥȲȚșȦȡȜȩ ȠȢȦȜȖǻȖ ȡș
ȥȦȔȖ ȢȘȡȢțȡȔȫȡȜȠ ǴȞȭȢ
ǡǡȔȟȢȖȥȰȞȜȝǧȢȣȢȟȓ
ȣȢȗȟȓȘȜ ǩ ǟȢȟșȥȥȜ țȕǻ
ȗ Ȕ Ȳ Ȧ Ȱ ȥ ȓ  ǻ ț  ȣ Ȣ ț Ȝ Ȫ ǻ ǿ Ȳ ǤȔȣLȤȟLȡȢȗȤȔȖȲȤȔ
ǶǩȤȔȡȞȔȥȦȢȥȢȖȡȢȘȖȢȩȢȥȡȢȖȡȜȩȨȔȕȧȟȰȡȜȩȘȢȠǻȡȔȡȦ
ȕȔȟ ȔȘȜ — ©ȖȜȞȟȜȞȧȖȔȡȡȓ ȡșȣȤȜȥȧȦȡȰȢȗȢ ȠȜȟȢȗȢª
ǩȤȔȡȞȢ Ƕ ©ǧȢȣȢȟȓª ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǩȤȔȡȞȢ ǧ 
Ǧ   ȦȔ ȠșȦȔȠȢȤȨȢțȜ ȗșȤȢȁȡǻ — ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓ ȡȔ
ȦȢȣȢȟȲȦȢȥȧȦȦǿȖȢȤȢțȠȜȡȔȲȦȰȥȓȖȧȦȢȫȡșȡȡǻȣșȤȬȢȗȢ
ȠȢȦȜȖȧǶǩȤȔȡȞȢțȕȧȘȧȖȔȖȬȜȤȢȞȧȞȢȠȣȔȤȔȦȜȖǻȥȦȜȫȡȧ
ȤȢțȖǻȘȞȧȡȔȦșțǻȣȤȢȦșȭȢȖ©ǧªȦȔȞȥȔȠȢȓȞǻȖǿȖȤȢȣ
ȠǻȨȢȟȢȗǻȁǻȤȢȠȔȡȦȜȫȡǻȝȣȢșțǻȁȝȘșȦȰȥȓȣȤȢȣȢȖșȤȡșȡȡȓ
ȠșȤȦȖȢȗȢȡȔȤșȫșȡȢȗȢȔȖǻȘȦȔȞȣȤȢȡșȕȔȚȔȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔ
țȢȕȤȔȚȧȖȔȦȜȦșȠȡǻȠȢȠșȡȦȜȠǻȨǻȖțȢȞȤȚșȡȜȩȔȧȣȜȤȓ
ǩ ǟȢȟșȥȥȔ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢ țȔȣșȤșȫȧǿ ȦȔȞș ȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ȥȲȚșȦȧ ȕȔȟȔȘȜ ©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞǻ ȖȔȤǻȔȡȦȜ ȠȔȡȘȤǻȖȡȢȁ
ȣǻȥȡǻȕȔȟȔȘȜ ȣȤȢ ȠșȤȦȖȢȗȢ ȞȢȩȔȡȪȓ ȭȢ ȣȤȜȞȟȜȞȔȡȜȝ
ȫȔȤȔȠȜ ȠȜȟȢȁ ȣȤȜȟǻȦȔǿ ȘȢ ȡșȁ ȡȔ ȢȗȡȜȥȦȢȠȧ ȞȢȡǻ ȝ
țȔȕȜȤȔǿ ȁȁ ț ȥȢȕȢȲ ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȓȞ ǻ ȣȤȢțȢȖǻ ȢȣȢȖǻȘȔȡȡȓ
ȡȔȪȲȦșȠȧȡșȠȔȟȜȖȣȟȜȖȧȡȔȥȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ´ǧȢȣȢȟǻµ
Ȗ ȣȤȢȦȜȟșȚȡȢȥȦǻ ȘȢ ȕȔȟȔȘ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ ´8FLHF]NDµ ȝ
ǛȧȞȢȖȥȰȞȢȗȢ´ǠȲȘȠȜȟȔµ´ǦȖșȦȟȔȡȔµȭȢȤȢțȖȜȖȔȲȦȰ
ȠȢȦȜȖ ´ǠșȡȢȤȜµ >Ǖ ǖȲȤȗșȤȔ — ǥșȘ@ª ǟȢȟșȥȥȔ ǩ
Ǧ   ǗȖȔȚȔȲȫȜ ȢȥȡȢȖȡȜȠ ȠȢȦȜȖ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓ
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ȘǻȖȫȜȡȜ ȡȔ ȦȢȣȢȟȲ
ǩ ǟȢȟșȥȥȔ ȡȔȖȢȘȜȦȰ
ȢȘȜȡ ǻț ȫȜȥȟșȡȡȜȩ ǻ
ȣȢȬȜȤșȡȜȩȡȔȖȥǻȝȦș
ȤȜȦȢȤǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖȔ
ȤǻȔȡȦǻȖ ȕȔȟȔȘȜ ȣȤȢ
ȥȖșȞȤȧȩȧȝȡșȖǻȥȦȞȧǻț
ȪȜȠȠȢȦȜȖȢȠȔȦȔȞȢȚ
ȡȔȗȔȘȧǿ ȣȤȢ ȠǻȨȢȟȢȗ
țȠǻȥȦ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ Ȣȕ
ȤȓȘȧ ȖȢȘǻȡȡȓ ȦȢȣȢȟ ǻ
Ƕ ȥȔȠ ȦșȞȥȦ ǭșȖȫ șȡ
ȞȢȖȢȁȕȔȟȔȘȜȖȜȞȟȲȫȔǿ
ǩȤȔȡȞȢȖș ȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ǣǶǶȖȔȩȡșȡȞȢǧȢȣȢȟȓ
ǟȔȤȦȢȡȦșȠȣșȤȔ
ȖȢȤȢȚȞȔȗȢȖȢȤȜȦȰȘǻȖ
ȫȜȡǻ ȞȢȖȦȡȧȦȜ ©țǻȟȟȓȫȞȔª ȖȘȤȧȗș ©Ǖ țȔ ȘȤȧȗȜȝ —
ȥșȤșȘȥȦșȣȧǧȧȣȡșȞǻȡȰȡȢȗȢȲ—ǟȢȟȜȚȜȖȜȝȞȢ
țȔȫșȡȰȞȢǧȢțȔȤȔțȣȤȜȕȧȘș«ªǕțȔȦȤșȦǻȠȞȢȖȦȞȢȠ
ȖȚș ȝȦȜȠșȦȰȥȓ ȡș ȣȤȢ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȚșȡȜȩȔ Ȕ ȣȤȢ Ƞș
ȦȔȠȢȤȨȢțȧ ȥȔȠȢȁ ȘǻȖȫȜȡȜ ǟȢȟșȥȥȔ ȡȔȖȢȘȜȦȰ ȣǻȥȡȲ țǻ
țȕǡǡȔȞȥȜȠȢȖȜȫȔȘȢȕȤșȖǻȘȢȠȢȗȢǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȣȤȢȭȔȥȟȜȖșȣȤȜȞȟȜȞȔȡȡȓȫȧȠȔȞȔȫȔȤȔȠȜ ǟȢȟșȥȥȔǩ
Ǧ   ț ȞǻȟȰȞȢȠȔ ȥȣǻȟȰȡȜȠȜ ț ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠ ȦȖȢȤȢȠ
ȣȢȘȤȢȕȜȪȓȠȜ
ǤȢȤǻȖȡȲȲȫȜ©ǧªǭșȖȫșȡȞȔț©ǠșȡȢȤȢȲªǖȲȤȗșȤȔ
©ǠȲȘȠȜȟȢȲª ǛȧȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ȝ ©ǨȦșȫșȲª ǡǻȪȞșȖȜȫȔ
ǩȤȔȡȞȢ țȡȔȩȢȘȜȦȰ ȘșȓȞǻ ȥȣǻȟȰȡǻ ȥȦȜȟȰȢȖǻ ȤȜȥȜ ȥȔȠș
ț ȕȔȟȔȘȢȲ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ — ȡȔ ȖǻȘȠǻȡȧ ȖǻȘ ȦȖȢȤǻȖ ȘȖȢȩ
ȣșȤȬȜȩȔȖȦȢȤǻȖǢșȠȔǿȣǻȘȥȦȔȖȖȜȞȟȲȫȔȦȜȪșȝȖȣȟȜȖ
ȔȟșȥȟǻȘȠȔȦȜȡȔȧȖȔțǻȭȢȢȕȜȘȖȔȖǻȘțȡȔȫșȡǻȠȢȦȜȖȜȕȧȟȜ
ȘȢȕȤș țȡȔȝȢȠǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ț ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȕȔȟȔȘȜ ȝ ȣǻȥȡǻ
ǩ ǟȢȟșȥȥȔ țȔȧȖȔȚȧǿ ǻ ȦȤșȦǻȝ ȠȢȦȜȖ ȔȕȢ ©ȣȢȕȧȦȢȖȜȝ
ȣǻȘȞȟȔȘªȠȢȦȜȖȥȢȪǻȔȟȰȡȜȝ—ȥȜȟȧȖȔȡȡȓȘǻȖȫȜȡȜțȔȠǻȚ
țȔȕȔȗȔȦȢȗȢȡșȟȲȕȔȦșȚȘȧȚșȣȢȬȜȤșȡȜȝȧȨȢȟȰȞȟȢȤǻ
ȦȔȧȣȢȕȧȦǻǫǻȠȢȦȜȖȜȡȔȓȞȜȩǼȤȧȡȦȧǿȦȰȥȓȦșȠȔȦȜȫȡȔ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȓ ȕȔȟȔȘȜ ȠȜȥȦșȪȰȞȜ ȣȢȖ·ȓțȔȡȢ Ȗ ȁȁ ȥȲȚșȦǻ
ǡȢȦȜȖ ȦȢȣȢȟǻȥȜȤȢȦȜ ȢȕȤȔȠȟȲǿ ȘǻȲ ȡȔ ȣȢȫ ȦȖȢȤȧ
ȫȜȦȔȫșȖǻ țȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȢ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȧ țȔȗȔȘȞȧ ©ǪȦȢ
Ț ȖȜȞȢȩȔȖ ȦȢȡȞȧ ȗȡȧȫȞȧ  Ǘ ȥȦșȣȧ ȣȢȗȜȕȔȦȜ"ª —
șȣǻȦșȦȜȭȢȠȢȚȧȦȰȥȦȢȥȧȖȔȦȜȥȓǻȦȢȣȢȟǻǻȘǻȖȫȜȡȜ Ȕ
ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȠȔǿȠȢ țȔȖșȤȬșȡȡȓ ȢȥȖǻȦȟșȡș ȖȜȞȟȔȘșȡȢȲ
ȖȣȢșȠǻǻȥȦȢȤǻǿȲȞȢȩȔȡȡȓȘȧȚȫȢȗȢțȔȥȠșȤȦȰǶȥȦȢȤǻȓ
țȖȜȫȔȝȡȔ Șȟȓ Ȗȥǻȩ ȫȔȥǻȖ ȣȔȤȧȕȢȞ ȬȧȞȔǿ ȘȢȟǻ ǻ ȗȜȡș
ǙǻȖȫȜȡȔȧȣșȖȡȜȖȬȜȥȓȭȢȖǻȡȡșȣȢȖșȤȡșȦȰȥȓ ȔȖȘȢȠȔ
ȫșȞȔȲȦȰȥȖȔȦȜȖǻȘȥȦȔȤȢȗȢȡșȟȲȕȔ ȖȢȟǻǿȦșȚțȔȗȜȡȧȦȜ
ǶȥȦȢȤǻȲ ȞȢȩȔȡȡȓ ȝ ȤȢțȟȧȞȜ ȖȠǻȭșȡȢ Ȗ ȫȢȦȜȤȜ ȤȓȘȞȜ
©ǤȢȟȲȕȜȟȔȫȢȤȡȢȕȤȜȖȔǟȢțȔȞȔȘǻȖȫȜȡȔǤȢȟȲȕȜȟȔ—
ȡșȥȣȜȡȜȟȔǤǻȬȢȖ—ȦȔȝțȔȗȜȡȧȖ«ª ȤȤ— Ǩ
ȡȔȥȦȧȣȡȜȩȤȤ—ȁȁȡșȖȟȔȥȡșȣȤȓȠȔȠȢȖȔȖȠȢȡȦȢȖȔȡȔ
Ȗ ȔȖȦȢȤȥȰȞȧ ȤȢțȣȢȖǻȘȰ ț ȫȢȦȜȤȜȞȤȔȦȡȢȲ ȔȡȔȨȢȤȢȲ
©ȓȞȕȜțȡȔȟȔªȭȢȖȜȤȔȚȔǿȁȁțȔȣǻțȡǻȟǻȚȔȟǻǢȔȪǻȚȔȟǻ
ȣȢșȦȖǻȘȞȟȜȞȔǿȦȰȥȓǿȘȜȡȜȠȧȦȖȢȤǻȟǻȤȜȫȡȜȠȖǻȘȥȦȧȣȢȠ
ȤȤ —  țȖșȤȡșȡȜȠ ȘȢ ȘǻȖȫȔȦȫȜȦȔȫȢȞ — ȗȢȟ
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ǧǣǤǣǢǶǡǝ

ǗǠȢȣȔȦȔǜȔȠȢȦȜȖȔȠȜȕȔȟȔȘȜǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȢȣȢȟȓª
ǤȔȣǻȤȟǻȡȢȗȤȔȖȲȤȔ

ȔȘȤșȥȔȦȔǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȤȔȡȡǻȩȦȖȢȤǻȖȘșȖǻȡȤȔȘȜȦȰȡș
țȡȔȦȜ ȡș ȣȜȦȔȦȜ ȥȖȢȲ ȘȢȟȲ ȣȤȢ ȠȔȝȕȧȦȡǿ Ȕ ȞȢȩȔȦȜ
©ȓȞȥșȤȘșȡȰȞȢțȡȔǿªǫȲȟȲȘȜȡȢȟȲȕȡȧȦȜȤȔȘȧǩȤȔȡȞȢ
ȡȔțȖȔȖ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠȜ ©țȢȟȢȦȜȠȜ ȥȟȢȖȔȠȜª ȝȢȗȢ
©0HPHQWRYLYHUHª ǩȤȔȡȞȢǧǦ 
Ǩ ȡȔȥȦȧȣȡȜȩ ȤȓȘȞȔȩ ȣȢșȦ ȠȔȟȲǿ ȘȖǻ ȞȢȡȦȤȔȥȦȡǻ
ȤșȦȤȢȥȣșȞȦȜȖȡǻȞȔȤȦȜȡȞȜȣșȤȬȔ—ȭȔȥȟȜȖȢȗȢȞȢȩȔȡȡȓ
ȧȪǻȟȞȢȠȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȢȠȧȘȧȥǻ—țǻȥȣǻȖȢȠȥȢȟȢȖșȝȞȔ
ȡȔȞȔȟȜȡǻ ȢȕȢȠȔȥȜȠȖȢȟȔȠȜȞȢȩȔȡȡȓȝȭȔȥȦȓ ȔȟȲțǻǿȲ
ȡȔ ȣǻȥȡȲ ©Ǖ Ȗǻȡ ȁȁ țȔȣȜȦȔǿ  ǬȜ ȡș ȕȜȟȔ ȠȔȦȜª —
ȤȤ— ȘȤȧȗȔ—ȗȢȤȓȞȢȟȜȘȟȓȣȢȞȜȡȧȦȢȁȘǻȖȫȜȡȜ
ȖȚș©ȡșȭșȕșȫșȥȢȟȢȖșȝȞȢªȥȖǻȦȥȢȡȪȓȧȣȢȘǻȕȡȲǿȦȰȥȓ
ȖȢȤȢȚȢȠȧ ȡȔȥȠǻȩȢȖǻ Ȕ ȤǻȘȡǻ ȖȜȘȔȲȦȰȥȓ ȫȧȚȜȠȜ
ȤȤ —  ǘȢȤș ȘǻȖȫȜȡȜ ȣȢȗȟȜȕȟȲǿȦȰȥȓ ȡȢȖȢȲ
ȞȢȟǻțǻǿȲ — țȔȩȢȘȔȠȜ ȗȟȧȩȢȁ ȘȢ ȁȁ ȗȢȤȓ ȠȔȦșȤǻ ȖȜȘȔȦȜ
ȘȢȫȞȧ țȔȠǻȚ țȔ ȥȦȔȤȢȗȢ ȕȔȗȔȦǻȓ ȣȤȜȫȢȠȧ ȠȔȦȜ ȭȢ
ȣȢȥȖȢǿȠȧ ȤȢțȧȠǻǿ ȭȔȥȦȓ ȡș ȕșȤș ȘȢ ȧȖȔȗȜ ȁȁ ȤǻȬȧȫȧ
ȖǻȘȠȢȖȧ ȬȦȢȖȩȔȲȫȜ ȪȜȠ ȘȢȫȞȧ ȡȔ ȥȔȠȢȗȧȕȥȦȖȢ Ǘȥǻ
ȣșȤȜȣșȦǻȁȥȦȢȥȧȡȞǻȖȘȢȫȞȜțȠȔȦǻȤ·ȲȖȠǻȭșȡȢȧȥȦȜȥȟȧ
ȡȔȤȓȘȢȞȘǻȔȟȢȗǻȫȡȧȥȪșȡȞȧ ȤȤ— 
ǫșȡȦȤ ȥȪșȡȢȲ ȧ ȕȔȟȔȘǻ ǿ ȤȢțȠȢȖȔ ț ȖȢȤȢȚȞȢȲ
ȢȕȤȔț ȓȞȢȁ ȣȢțȕȔȖȟșȡȢ ȤȜȥ ȦȔǿȠȡȢȁ ȗȤǻțȡȢȁ ȥȜȟȜ ȡȔ
ȖǻȘȠǻȡȧȖǻȘȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁȕȔȟȔȘȜ ȔȡȔȘǻȟșȡȢȗȧȠȔȡȡȜȠȜ
ȤȜȥȔȠȜ ȥȦȔȤȢȁ ȚǻȡȞȜ ț ȗǻȤȞȜȠ ȚȜȦȦǿȖȜȠ ȘȢȥȖǻȘȢȠ
ȓȞȔ ȞȢȟȜȥȰ ǻ ȥȔȠȔ ȥȦȤȔȚȘȔȟȔ Ȕ ȣȢȦǻȠ ȡȔȖȫȜȟȔȥȓ
ȣȢȠȔȗȔȦȜ ȟȲȘȓȠ ȠǻȥȦȜȫȡȜȝ ȚȔȩ ȧȥș Ț ȣȤȜȥȧȦȡǻȝ —
ȧ țȔȥȦșȤșȚșȡȡǻ ȖȢȤȢȚȞȜ ȡș ȢțȜȤȔȦȜȥȰ ©ȭȢ ȕ ȦȔȠ ȡș
ȞȤȜȫȔȟȢª ȭȢ ȡȔȗȔȘȧǿ ȠǻȨ ȣȤȢ ǣȤȨșȓ ȦȔ ǚȖȤǻȘǻȞȧ ǻ
ȡșȩȤșȥȦȜȦȜȥȰ—ȢȦȚșȡșțȔȣșȤșȫșȡȢȧȫȔȥȦȰȡșȫȜȥȦȢȁ
ȥȜȟȜ  ǡȢȠșȡȦ ȠșȦȔȠȢȤȨȢțȜ ȣșȤșȘȔȡȢ Ȗ ȠȢȡȢȟȢțǻ
ȣǻȥȡǻ ȗșȤȢȁȡǻ ȧ ȨȢȟȰȞȟȢȤǻ Ȗǻȡ ȓȞȭȢ ȝ țȢȕȤȔȚȧǿȦȰȥȓ
ȦȢ ȟȜȬș ȣȢȥȦȨȔȞȦȧȠ — ȓȞ ȗȢȟȢȥ ȘșȤșȖȔ ȫȜ ȥȢȣǻȟȞȜ 
ǧșȞȥȦ ȠȔǿ ȖȟȔȥȡș ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡș ȞǻȟȰȪș — ȣșȤȬǻ ȝ
ȢȥȦȔȡȡǻȤȓȘȞȜ ȤȤ—ǻ— ǨȣǻȥȡǻǧȢȣȢȟǻ
ȖȜȥȟȢȖȟșȡȢ ȗȢȤș ȘǻȖȫȜȡȜ — ȧ ȤȓȘȞȔȩ ȭȢ ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰ
ȫȜȡșȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȲțȖǻȘȢȠȢȁȣǻȥȡǻǢȔȦȔȟȞȜǤȢȟȦȔȖȞȜ

ǶǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ ©ǕȓȣȟȔȫȧȟǻȦȔȦȤȔȫȧª țȠȢȦȜȖȢȠ
ȡȔȥȠǻȩȧ ȟȲȘșȝ Ȫșȝ ȠȢȦȜȖ ȡș ȤȔț ȣȢȖȦȢȤșȡȢ ȧ ȤȔȡȡǻȝ
ȟǻȤȜȪǻȣȢșȦȔ ȚȔȟȲȡȔȠȔȦǻȤǻțȔȥȔȠȢȦȡȰȢȲȥȦȔȤǻȥȦȲ
ȠȔȦșȤǻȡȔȤǻȞȔȡȡȓȠȡȔǖȢȗȔǤǻȘȫȔȥȪȰȢȗȢȥȣǻȖȧȣȟȔȫȧ
ȘǻȖȫȜȡȔ©ȡȔȘȜȖȢȥșȤșȘȣȢȟȓǧȢȣȢȟșȲȥȦȔȟȔª
ǨȦșȞȥȦǻȕȔȟȔȘȜȡȔȖǻȘȠǻȡȧȖǻȘǻȡȤȔȡȡǻȩȟǻȤȢșȣǻȫȡȜȩ
ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ țȔ ȖȜȡȓȦȞȢȠ ©ǧȔȤȔȥȢȖȢȁ ȡȢȫǻª 
ȖǻȘȥȧȦȡȓ ȣȢȟǻȠșȦȤǻȓ Ȕ ȫȟșȡȧȖȔȡȡȓ ȦșȞȥȦȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ
ȘȢ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ ȥȲȚșȦȧ ȣȢțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȣȤȢȕǻȟȔȠȜ ǗǻȤȬ
ȘȢȥȞȢȡȔȟȢȡȔȥȣǻȖȡȜȝ—ȡșȘȔȤșȠȡȢȣȢȫȕȔȟȔȘȜȣȢȞȟȔȘșȡȢ
ȡȔȠȧțȜȞȧ©ǟȢȤȜȥȦȧȲȫȜȥȰȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȠȨȢȟȰȞȟȢȤȡȜȠ
ȠȔȦșȤǻȔȟȢȠ — ȣȜȥȔȖ ǩ ǟȢȟșȥȥȔ — ǭșȖȫșȡȞȢ
ȥȦȖȢȤȜȖ ȦȔȞȧ ȡȔȥȞȤǻțȰ ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȧ țȗȔȤȠȢȡǻțȢȖȔȡȧ
ȝ ȖȜȥȢȞȢȔȤȦȜȥȦȜȫȡȧ
ȪǻȟǻȥȦȰ ȭȢ ´ǧȢȣȢȟȲµ
ȠȢȚȡȔȥȠǻȟȢțȔȫȜȥȟȜȦȜ
ȘȢ ȔȤȩǻȦȖȢȤǻȖ ȕȔȟ ȔȘ
ȡȢȁ ȣȢșțǻȁ Ȗ ȥȖǻȦȢȖ ǻȝ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤǻª ǟȢȟșȥ
ȥȔǩǦ 
ǠǻȦǩȤȔȡȞȢǶ©ǧȢȣȢ
ȟȓªǧǭșȖȫșȡȞȔǩȤȔȡȞȢ
ǧ  ǟȢȟșȥȥȔ ǩ ǦȦȧȘǻȁ
ȡȔȘ ȣȢșȦȜȫȡȢȲ ȦȖȢȤȫǻȥȦȲ
ǧǭșȖȫșȡȞȔǟȢȟșȥȥȔǩ
ǩȢȟȰȞȟȢȤȜȥȦȜȫȡǻ ȣȤȔȪǻ
ǟǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȔǡ
ǖȔȟȔȘȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǟȢ
ȪȲȕȜȡȥȰȞȔ ǡ ǡȢȁ ȢȕȤǻȁ
ǨȦǟǧǢȧȘȰ
ȗȔ ǘ Ǖ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȕȔ
ǦǟȔȤȔȨȨȔǟȢȤȕȧȦ
ȟȔȘȔ ǜ ȦșȢȤǻȁ ȦȔ ǻȥȦȢȤǻȁ
ǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓȘȢȕȔȟȔȘȜ
ȚȔȡȤȧ  ǟ  ǭȧȕ
ǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȢȣȢȟȓªǤȔȣǻȤ
ȤȔȖȥȰȞȜȝ Ǘ Ǿ ǛȔȡȤȜ 
ȞȢȟȰȢȤȢȖȔȟǻȡȢȗȤȔȖȲȤȔ
ǧȖȢȤȫȜȝ ȠșȦȢȘ ǻ ȣȢșȦȜȞȔ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  ǦȡǻȗȔȤșȡȞȢ Ǿ ǣ ǩȢȟȰȞȟȢȤȡȜȝ
ȩȤȢȡȢȦȢȣȧȦȖȢȤȔȩǧǭșȖȫșȡȞȔ ǢȔȣȤȜȞȟȔȘǻȕȔȟȔȘ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª
ȦȔ©ǧȢȣȢȟȓª ǗǻȥȡȜȞǠȧȗȔȡȡȔȪȧȡȦǻȠǧǭșȖȫșȡȞȔ
ǔ  ǦșȤ ǩǻȟȢȟȢȗǻȫȡǻ ȡȔȧȞȜ ǟȤȢȩȠȔȟȰȡȜȝ ǥ ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ
ȨȢȤȠȧȟȔȞȢȗșȤșȡȦȡȢȥȦȜȩȧȘȢȚȡȰȢȗȢȢȕȤȔțȧǜǢǧǭǠ
ǧ

ǗȔȟșȤǻȓǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ

ǧǣǤÐǢǶǡǝ țȗȤƲфƮư©ȠǻȥȪșª҇ƬƮƫƠ—ǻȠ·ȓ —
ȗșȢȗȤȔȨǻȫȡǻ ȡȔțȖȜ ȭȢ ȢȩȢȣȟȲȲȦȰ ȡȔȝȠșȡȧȖȔȡȡȓ
ȡȔȥșȟșȡȜȩȣȧȡȞȦǻȖ ȢȝȞȢȡǻȠȜ ȖȢȘȡȜȩȢȕ·ǿȞȦǻȖ ȗǻȘȤȢ
ȡǻȠȜ  ȤșȟȰǿȨȧ ȢȤȢȡǻȠȜ  ȣȢțȔțșȠȡȜȩ Ȣȕ·ǿȞȦǻȖ ȞȢȥ
ȠȢȡǻȠȜ  Ǩ ȩȧȘȢȚ ȟȤǻ ǧ ȥȟȧȗȧȲȦȰ ȣȤȢȥȦȢȤȢȖȜȠȜ
ȢȤǻǿȡȦȜȤȔȠȜȦȔȞȢȚȖȢȡȜȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰȥȓȓȞȘȢȘȔȦȞȢȖǻ
ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡǻ țȔȥȢȕȜ Șȟȓ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜ Ȣȕ·ǿȞȦǻȖ țȢ
ȕȤȔȚșȡȡȓ ǜȔțȖȜȫȔȝ ȧ ȩȧȘȢȚ ȟȤǻ ǧ ȣȢȘǻȟȓȲȦȰȥȓ ȡȔ
ȤșȔȟȰȡǻǻȖȜȗȔȘȔȡǻǨǭșȖȫșȡȞȔȡȔȦȤȔȣȟȓǿȠȢȣșȤșȖȔȚȡȢ
ȡȔȤșȔȟȰȡǻǧȞȢȦȤǻȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȢȡȔȕȟȜȚȧȲȦȰȫȜȦȔȫȔ
ȘȢ ȣȢȘǻȝ țȢȕȤȔȚșȡȜȩ ȧ ȦȖȢȤǻ ȕȧȖȔȲȦȰ ǻ ȠǻȨȢȟȢȗǻȫȡǻ
ǧ—ȡȔȣȤǠșȦȔǩȟșȗșȦȢȡǦȦǻȞȥ ©ǬȜȡșȣȢȞȜȡȧȦȰ
ȡȔȠȡșȕȢȗȢª 

ǧǣǤǣǢǶǡǝ

Ǩ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦȖȢȤȔȩ ǧ ȢȕǻȝȠȔȲȦȰ ȡȔȝȬȜȤȬȧ
ȘșȡȢȦȔȦȜȖȡȧ ȥȨșȤȧ ȣȢțȡȔȫȔȲȫȜ   ȘșȤȚȔȖȜ ȞȤȔȁȡȜ
șȦȡǻȫȡǻȦșȤȜȦȢȤǻȁȢȞȤșȠǻȠǻȥȪșȖȢȥȦǻ©ǖȧȟȢȞȢȟȜȥȰ—
Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǥșȖǻȟȜ ȗȔȤȠȔȦȜª ©ǶȖȔȡ ǤǻȘȞȢȖȔª  ©Ǵ
ȕȧȟȔ ȭș ȡșȘȢȟǻȦȞȢȠ  ǴȞ ǖȔȦȧȤȜȡ ȥȟȔȖȡȜȝ  ǡȢȥȞȖȔ
ȖȡȢȫǻ țȔȣȔȟȜȟȔª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȤȤ —  ©Ǭȧ
ȟȜ ȫȧȟȜ țȔȣȢȤȢȚȪǻ  ǜ ȘȔȟșȞȢȗȢ ǟȤȜȠȧ  ǮȢ ȞȢȡȔǿ
ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȔ  ǢșȣȢȖȜȡȡȢ ȗȜȡșª ©ǶȤȚȔȖșȪȰª  ©Ƕț
ȥȟȔȖȡȢȗȢ ǜȔȣȢȤȢȚȚȓ  ǢȔȁȩȔȟȜ ȗȢȥȦǻª ©Ǩ Ȧǻǿȁ ǟȔ
ȦșȤȜȡȜª ©ǜȔȝȡȓȟȔȥȓǦȠǻȟȓȡȭȜȡȔǪȠȔȤȔȫșȤȖȢȡǻǿª
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤȤ— ©ǨǟȜǿȖǻȡȔǤȢȘȢȟǻ
ǟȢțȔȞȜȗȧȟȓȲȦȰª ©ǬșȤȡșȪȰªȤȤ— ©ǨȡȔȥȚș
ȝ ȥȖǻȦȔ ȓȞ ȡȔ Ȧș —  ǣȘȡȔ ǦȜȕǻȤ ȡșǻȥȩȢȘȜȠȔª ©ǟȔȖ
ȞȔțª ȤȤ —  ȦȢȭȢ   ȠǻȥȦȔ ȥșȟȔ ǻȡ ȡȔȥșȟșȡǻ
ȣȧȡȞȦȜ©ǶȘȧȦȰȟȲȘșȖǟȜȁȖǧȔȖǤȢȫȔȁȖȣȢȠȢȟȜȦȜȥȰª
©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª ȤȤ —  ©Ƕț ȗȢȤȢȘȔ ǻț ǘȟȧȩȢȖȔ 
ǤȢȟȞȜ ȖȜȥȦȧȣȔȟȜª ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª
ȤȤ —  ©Ǣș ȣȧȥȦȜȟȜ ǙȢȤȢȬșȡȞȔ  Ǩ Ȥȓȥǻ
ȣǻțȡȔȟȜǜȔȞȧȖȔȟȜȧȞȔȝȘȔȡȜǗǦȢȥȡȜȪȲȣȢȥȟȔȟȜ
ǕțǦȢȥȡȜȪǻȖǴȤȢȣȢȟȫșǗǻȞȧȘȢȚȜȖȔȦȜª ©ǜȔȥȦȧȣȜȟȔ
ȫȢȤȡȔȩȠȔȤȔªȤȤ— ©ǜȔȣȟȔȞȔȟȔȣǻȬȟȔȬȟȓȩȢȠ
Ǘ ǖȤȢȖȔȤȓȩ ȥȣȢȫȜȟȔª ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȤȤ — 
©ǧȤșȦǻȝ >ǶȖȔȡ@ ǴȤȢȬșȡȞȢ  ǦȟȔȖȡȜȝ ȖȘȢȖȜȫșȡȞȢ  ǜ
ȟȲȦȢȁ ȡșȖȢȟǻ  Ƕț ǖȔȞȫȜȥȔȤȔȲ  ǖȤȔȦȔ ȖȜțȖȢȟȓǿª ©Ǩ
Ȧǻǿȁ ǟȔȦșȤȜȡȜª  ©ǡȔȟȢȲ ȥǻȠ·ǿȲ  ǜǻȝȬȟȜȥȰ ȫșȩȜ
ȖțȓȟȜ țșȠȟǻ  ǜȣǻȘ ȞȢȥȦȤȔ ǻ ț ȡșȲ  ǤǻȬȟȜ Ȗ ǤȤȔȗȧª
©ǾȤșȦȜȞª ȤȤ —  ȦȢȭȢ   ȤǻȞȜ ȢțșȤȔ ȠȢȤȓ
ȣȤȢȦȢȞȜȢȥȦȤȢȖȜ©ǶȠȢȤșȤșȖȡȧȟȢǖȢȥȨȢȤȢȖȧȠȢȖȧǨ
ǠȜȠȔȡȣȢȗȡȔȟȢȔǠȜȠȔȡǙȡǻȣȤȢȖǻǧȧȲȚȧȤȕȧȠȢȖȧȡȔ
ȩȖȜȟǻȣȢȘȔȖª ©ǘȔȠȔȟǻȓªȤȤ— ©ǙșȠȜȟȜȝȡȢȫȧǿ
ȫȜȖȦșȠȡȢȠȧȗȔȲǬȜȖȕȜȥȦȤǻȠǙȧȡȔȲȞȢȡȓȡȔȣȢȖȔª
©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ȤȤ —  ©Ƕț ǙȔȤȘȔȡșȟǻȖ ȖǻȦșȤ Ȗǻǿª
©ǘȔȠȔȟǻȓªȤ ©—ǴȞȕȜȦȢ—ȘȧȠȔȲ—ȓȞȕȜ
Ǣș ȣȢȩȜȟȜȟȜȥȓ ȤȔȕȜ«  ǧȢ ȡș ȥȦȢȓȟȢ ȕ ȡȔȘ ǢșȖȢȲ 
ǣȪȜȩ ȢȥȞȖșȤȡșȡȜȩ ȣȔȟȔȦª ©ǴȞȢȥȰȦȢ ȝȘȧȫȜ ȧȡȢȫǻª 
©ǕȓȣȢȟȜȡȧȡȔǦȜȕǻȤǕȚțȔǖȔȝȞȔȟª ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª
ȤȤ— ©ǶȣȢȡȔȘǶȡȘȢȠȦȔǾȖȨȤȔȦȢȠǦȖȢȁȓȗȡȓȦȔ
ǻȦșȟȓȦȔǢȔȣȢȟǻȖȢȟȰȡǻȠȖȢȟȰȡȢȣȔȥǬȔȕȔȡȕȧȟȢȖ
ȥȖȢǿȠȧ ȤȔȁª ©ǦȔȧȟª ȤȤ —  ©ǜȔȗȧȟȔ  ǪȢȤȦȜȪȓ ț
ǠȧȗȢȠ ´ǬȧȲ ǬȧȲµª ©ǘȔȠȔȟǻȓª ȤȤ —  ȦȢȭȢ
  ȗȢȤȜ ȠȢȗȜȟȜ ȧȤȢȫȜȭȔ ȬȟȓȩȜ ©ǤǻȘȡȓȟȔ  ǢȔ
ȦȢȝ ǩȔȖȢȤ ȥȖȢȁ ȥȖȓȦȜǿ  ǣȫȜȪǻ ȞȤȢȦȞǻǿ ǡȔȤǻȓ  ǧȔ
ȝ ȧȥȠǻȩȡȧȟȔȥȰª ©ǡȔȤǻȓª ȤȤ —  ©ǗȢ ǶȧȘșȁ
ȖȢ Șȡǻ ȢȡȜ  ǗȢ ȖȤșȠȓ ǶȤȢȘȔȪȔȤȓ  ǟȤȧȗȢȠ ǦǻȢȡȔ ȝ
ȡȔ ǦǻȢȡǻ  ǥȢȠȔȡȥȰȞǻ ȣ·ȓȡǻ ȟșȗǻȢȡȜ  ǤȔȥȞȧȘȜȟȜȥȰª
©ǗȢ ǶȧȘșȁ ȖȢ Șȡǻ ȢȡȜª  ©Ǘ ǤșȤșȣ·ȓȦǻ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ 
ǢȜȬȞȢȠ ȡȢȫȧȖȔȟȜª ©ǭȖȔȫȞȔª  ©ǗȜȝȬȢȖ ȓ ț
ȡȢȚșȠ Ȗ ȩȔȟȓȖǻ  ǜ ǖȤȢȖȔȤȥȰȞȢȗȢ ȟǻȥȧª ©ǗȔȤȡȔȞª
ȤȤ —  ©ǟȜȁȖȥȰȞȜȠ ȬȟȓȩȢȠ ȖșȤȕȜ ȣȢȩȜȟǻ 
ǧȤȜȕȤȔȦȡǻ ȘȔȖȡǻ ȠȢȗȜȟȜ ȖȞȤȜȟȜª ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ
ȖȜȥȢȞǻȁª ȤȤ —  ©ǤǻȬȟȜ ȥȢȕǻ ț ȣȢȣȢȖȜȫșȠ 
ǭȟȓȩȢȠ ǥȢȠȢȘȔȡȢȠª ©ǜȔȥȦȧȣȜȟȔ ȫȢȤȡȔ ȩȠȔȤȔª
ȤȤ— ©ǞȘșǜȔȟǻțȡȓȞǬȢȤȡȜȠȬȟȓȩȢȠǜȔȡȜȠ
ȗȔȝȘȔȠȔȞȜª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ —  ȦȢȭȢ
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Ǩ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦșȞȥȦȔȩ ȡșȠȔȟȢ ȢȘȡȢȝȠșȡȡȜȩ ǧ
ǻț ȤǻțȡȢȲ ȘșȡȢȦȔȦȜȖȡȢȲ ȢȥȡȢȖȢȲ ǢȔțȖȔ ©ǨȞȤȔȁȡȔª
țȗȔȘȧǿȦȰȥȓȘșȥȓȦȞȜȤȔțǻȖ— țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȡȔȣȢțȡȔȫșȡȡȓ
ȞȤȔȲ ȭȢ țȔȗȔȟȢȠ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿ ȦșȤȜȦȢȤǻȔȟȰȡȢȘșȤȚ
ȧȦȖȢȤșȡȡȲ ȥȧȫȔȥȡȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ǣȘȡȔȞ ȧ ȣȢșțǻȁ ©ǦȢȡ —
ǘȢȤȜȠȢȁȖȜȥȢȞǻȁªȪșȝǧȣȢțȡȔȫȔǿȟȜȬșǤȤȔȖȢȕșȤșȚȡȧ
ǨȞȤȔȁȡȧ ǟȜȁȖȭȜȡȧ ©ǜ ȩȔȦȜȡȜ ȖȜȘȡȢ ǨȞȤȔȁȡȧ  Ƕ
ȖȥȲ ǘșȦȰȠȔȡȭȜȡȧ ȞȤȧȗȢȠª ȤȤ —  ǤȢȤ ȭș Ȗ
ȦȔȞȜȩ ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ ©ǶțțȔ ǙȡǻȥȦȤȔ ȣǻȬȟȜ ȪȜȗȔȡș  Ƕ
ȡȔ ǗȢȟȜȡȰ ǻ ȡȔ ǨȞȤȔȝȡȧª ©ǗǻȘȰȠȔª ȤȤ — 
©ǥȢțȕȤǻȟȜȥȰ ȞȢȡȨșȘșȤȔȦȜ  ǤȢ ǤȢȟȰȭǻ ǗȢȟȜȡǻ  ǤȢ
ǠȜȦȖǻ ȣȢ ǡȢȟȘȔȖȔȡȔȩ  Ƕ ȣȢ ǨȞȤȔȁȡǻª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ȤȤ —  Ǚȟȓ ȥȧȫȔȥȡȢȗȢ ȫȜȦȔȫȔ ȠȢȚș ȕȧȦȜ
ȡșțȤȢțȧȠǻȟȜȠȖȜȥȟǻȖ©ǶȘșǴȤșȠȔǧȔȡșȘȢǣȞȥȔȡȜ
Ǣș Ȗ ǗǻȟȰȬȔȡȧ ȡȔ ȘȢȥȖǻȦȞȜ —  ǙȢ ȟȓȩǻȖ ȣȢȗȔȡȜȩ 
Ǩ ǬșȤȞȔȥȜª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ —  ǡǻȥȦȢ
ǬșȤȞȔȥȜȖFȦȢȣȜȡȜȟȢȥȓȣǻȘȖȟȔȘȢȲȟȜȦȢȖȨșȢȘȔȟǻȖ
ȧ — ȥȦ ȡș ȤȔț ȥȦȔȖȔȟȢ ȪșȡȦȤȢȠ ȕȢȤȢȦȰȕȜ ȣȤȢȦȜ
ȣȢȟȰȥ ȗȡǻȦȧ ǧȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ ǧ ȡȔȕȧȖȔǿ ȔȘșȞȖȔȦȡȢȁ
țȡȔȫșȡȡǿȖȢȥȦǻ Ȗ ȩȧȘȢȚ ȦȖȢȤǻ țȡȔȫȡȢȲ ȠǻȤȢȲ țȔȖȘȓȞȜ
ȤȢțȧȠǻȡȡȲ ȤșȪȜȣǻǿȡȦȢȠ ȝȢȗȢ ȘșȡȢȦȔȦȜȖȡȢȁ ȢȥȡȢȖȜ ȧ
ȖșȤȦȜȞȔȟȰȡȢȠȧȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ǦȖȢǿȤǻȘȡș ȣȤȢȥȦȢȤȢȖș ȝ ȫȔȥȢȖș țȠǻȭșȡȡȓ ȦȢȣȢ
ȡǻȠǻȫȡȜȩ ȡȔțȖ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦșȞȥȦȔȩ — ȖȔȚȟȜȖȜȝ
ȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȝțȔȥǻȕțȔȤȥșȡȔȟȧșțȢȣȢȖȢȁȠȢȖȜǨȣȢșȠǻ
©ǢșȢȨǻȦȜª ȣȢȘǻȁ ȤȢțȗȢȤȦȔȲȦȰȥȓ ©ȡș Ȗ ȡȔȬǻȠ ȞȤȔȲ
ǖȢȗȧ ȠȜȟǻȠ  Ǣș țȔ ȗșȦȰȠȔȡǻȖ ǻ ȪȔȤǻȖ  Ǖ Ȗ ȤȜȠȥȰȞǻȝ
ǻȘȢȟȰȥȰȞǻȝ țșȠȟǻª ȤȤ —  ǡȔȦȜ ǕȟȞǻȘȔ ȠȔȡȘȤȧǿ
țȔ ȥȜȡȢȠȖȜȗȡȔȡȪșȠ ȧ ȖǻȘȘȔȟșȡȧ ȣȤȢȖǻȡȪǻȲ ǥȜȠȥȰȞȢȁ
ǻȠȣșȤǻȁ — ǦȞǻȨǻȲ ǤȢșȦ ȡǻȕȜȦȢ ȣȤȜȣȧȥȞȔǿȦȰȥȓ Ȣȕ
ȠȢȖȞȜ ©ǶȘșȬ ȬȧȞȔȦȰ ȝȢȗȢ Ȗ ǦȜȕǻȤ  ǬȜ Ȧșǿ Ȗ ǦȞǻ
ȨǻȲª ȤȤ —  ǤȢȡȓȦȦȓ ǦȜȕǻȤ ȭȢ ȣȢȥȦȔǿ ț
ȖșȤȦ ȜȞȔȟȰȡȢȗȢ ȞȢȡȦșȞȥȦȧ ȥȧȖȢȤȜȝ ȞȤȔȝ țȔȥȟȔȡȡȓ
ȞȔȦȢȤȗȜ—ȧȚșȡșȖǥȜȠȥȰȞǻȝȔȖǥȢȥǻȝȥȰȞǻȝǻȠȣșȤǻȁ 
ȥȦȔǿȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȜȠȘȟȓȣșȤșȡșȥșȡȡȓȣȢȘǻȝȡȔȥȧȫȔȥȡȜȝ
ȣȢșȦȢȖǻǼȤȧȡȦǤȤȢȪșȥȖǻȘȫȔȦȰǻȖȔȤǻȔȡȦȜȢȞȤșȠȜȩȤșȘ
ȣȢșȠȜ ǢȔȣȤ Ȗ ȢȘȡȢȠȧ țǻ ȥȣȜȥȞǻȖ ȢȥȡȢȖȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ
Ȗ Ȥ  ©ǟȢȠȧ >Ȗ@ ȔȤșȡȘȧ ǤȔȟșȥȦȜȡȧ  ǖȔȝȥȦȤȓȦȔȠ
ȘșȭȢª — țȔȠǻȥȦȰ ȔȕȥȦȤȔȞȦȡȢȗȢ ©ȘșȭȢª ȕȧȟȢ ȖȚȜȦȢ
ǧ ǤȢȫșȣ    — ȡȔțȖȧ ȠǻȥȦșȫȞȔ ȣȢȘȔȤȢȖȔȡȢȗȢ
ȗșȦȰȠȔȡȢȠ Ƕ ǦȞȢȤȢȣȔȘȥȰȞȜȠ ȞȡȓțȲ ǣ ǡșȡȬȜȞȢȖȧ
ǧȔȞȔ ȞȢȡȞȤșȦȜȞȔ ȘȢȥȜȦȰ ȖȜȤȔțȡȢ ȡȔȦȓȞȔǿ ȡȔ ȤȢȥ
ȘǻȝȥȡǻȥȦȰ
ǧ ȧ ȩȧȘȢȚ ȦȖȢȤǻ ȡșȤǻȘȞȢ ȞȢȡȘșȡȥȧǿ ȣșȖȡǻ ǻȥȦȢȤ
ȣȢȘǻȁȞȔȤȦȜȡȜȡȔȕȧȖȔȲȫȜȖȞȢȡȦșȞȥȦǻȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓȝ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢșȠȢȪǻȝȡȢȢȪǻȡȡȢȗȢȖȜȤȔȚșȡȡȓǣȣȜȥȧȲȫȜ
ȞȤȜȖȔȖǻ ȣȢȘǻȁ ǟȢȟǻȁȖȭȜȡȜ ȔȖȦȢȤ ȧȖȢȘȜȦȰ ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȝ
ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȖǻȘȥȦȧȣ ©ǡǻȥȓȪȲ Ƞǻȝ ȓȥȡȜȝ ǜ ȖȜȥȢȞȢȗȢ
ȡșȕȔǦȩȢȖȔȝȥȓțȔȗȢȤȧȕȢȥȖǻȦȧȡșȦȤșȕȔǦȦȤȔȬȡȢ
ȦȢȕǻȕȧȘșȩȢȫȦȜȝȕȔȫȜȖǥȢȥȰǶǕȟȰȦȧǻǦșȡȧǻȦȔȠ
ȤȢțȟȜȟȢȥȰǢșțȡȔȦȰțȔȭȢȞȤȢȖǻȬȜȤȢȞșǿȠȢȤșª—
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ —  Șș țȔ ȦȢȣȢȡǻȠǻȫȡȜȠȜ
ȡȔțȖȔȠȜ©ǥȢȥȰªǻ©ǕȟȰȦȔªȖȗȔȘȧǿȦȰȥȓȡșȟȜȬșȤȢțȗȤȢȠ
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ǧǣǤǬǶǞ

ȣȢȟȰȥ ȖǻȝȥȰȞ ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȜȠ ȣǻȘ ǟȢȤȥȧȡșȠ ȡȔ ǥȢȥǻ
14—ȦȤȔȖǻǧȔȤȔȥȢȠǩșȘȢȤȢȖȜȫșȠ ǧȤȓȥȜȟȢȠ 
ȣǻȘ ǤșȤșȓȥȟȔȖȢȠ ȡȔ ǕȟȰȦǻ  ȦȤȔȖ  Ȕ ȝ ȠȢȤș
ȞȤȢȖǻ — ȥȦȤȔȩǻȦȟȜȖȔ ȩȢȫ ǻ țȖȜȦȓȚȡȔ ȞȔȤȦȜȡȔ ȓȞȧ
ȣșȖȡȢȲȠǻȤȢȲȘȢȣȢȖȡȲǿȥȜȠȖȢȟǻȞȔǦșȡȜ ǻȘșȦȰȥȓȣȤȢ
ȞȤȜȖȔȖȧȤȢțȣȤȔȖȧȞȔȦȢȟȜȞǻȖȡȔȘȗȧȗșȡȢȦȔȠȜȖǤȔȤȜȚǻ
Ȗ ȡǻȫ ȥȖȓȦȢȗȢ ǗȔȤȨȢȟȢȠǻȓ ț  ȡȔ  ȥșȤȣ   Ǘ
ǻȡ ȧȤȜȖȞȧ ț ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖª ȫșȤșț ȥȜȠȖȢȟǻȞȧ ǛȢȖȦȜȩ
ǗȢȘ ǻ ǥȢȥǻ ȦȔȞ ȥȔȠȢ ȣȢȥȦȔǿ ȢȕȤȔț ȚȢȤȥȦȢȞȢȁ ȕȜȦȖȜ
©ǢșȠȔ ǖȢȗȘȔȡȔ ȫșȤȖȢȡȜȦȰ  Ƕ ǛȢȖȦǻ ǗȢȘȜ ȝ ǥȢȥȰ
țșȟșȡȧª ȤȤ —  Ƕ Ȗȥș Ț ȦȔȞȜ ǛȢȖȦǻ ǗȢȘȜ
ȝ ǥȢȥȰ Ȗ ȧȞȤ ǻȥȦȢȤ ȣȔȠ·ȓȦǻ țȔȟȜȬȔȲȦȰȥȓ ȣșȤșȘȧȥǻȠ
ȥȜȠȖȢȟȔȠȜ ȭȢ țȡȔȠșȡȧȲȦȰ ȡșȥȞȢȤșȡǻȥȦȰ ȡȔȤȢȘȧ ǻ
ȖǻȝȥȰȞ ȥȟȔȖȧ ǖ ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ Ƕ ȓȞȭȢ Ȗ ȡȔȥȦȧȣȡȜȩ
ȤȓȘȞȔȩ ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȢȖȔȡȜȝ ȢȕȤȔț ǟȢȤȥȧȡȓ ȢȣȢȖȜȦȢ
ȥȧȠȢȠȚȧȤȕȢȲ©ǦȧȠȧǿǟȢȤȥȧȡȰȥȦȔȤȢȘșȡȡȜȝǢșȠȔ
ȚȧȤȕȧ ț ȞȜȠ ȣȢȘǻȟȜȦȰª ȤȤ —  ȦȢ Ȫș ȭș
ȤȔțȲȫǻȬșȥȣȤȜȝȠȔǿȦȰȥȓȡȔțȔȗȔȟȰȡȢȠȧȦȟǻțȔȞȤǻȣȟșȡȢȠȧ
ȦȤȔȘȜȪǻǿȲ ȭȢȘȢ ǧ ǟȢȤȥȧȡȰ ǕȘȚș ȖșȤȦȜȞȔȟȰȡȜȝ
ȞȢȡȦșȞȥȦȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝțǟȢȤȥȧȡșȠǟȢȤȥȧȡȥȰȞȢȲȕȜȦȖȢȲ
ȖȞȔțȧǿȡȔȢȘȡȧțȡȔȝȕȟȜȥȞȧȫǻȬȜȩȣșȤșȠȢȗȖǻȥȦȢȤǻȁȧȞȤ
ȡȔȤȢȘȧȓȞȔȣȢȖǻȘȢȠȟȓǿȟǻȦȢȣȜȥșȪȰȧȖǻȡȫȔȟȔȥȓȦȤȔȖ
ȖȫșȦȖșȤȠȢȟȜȦȢȖȡȢȲȣȢȘȓȞȢȲǘȢȥȣȢȘȢȖǻǖȢȗȧǻ
ȥȔȟȲȦȢȠǻțȗȔȤȠȔȦǻȠȧȬȞșȦǻȖ ȘȜȖǗșȟȜȫȞȢǦǠǻȦȢȣȜȥ
ǟǧǦ 
ǣȕȤȔțȡȢȥȠȜȥȟȢȖȜȝȣȢȦșȡȪǻȔȟȣșȤȖȜȡȡȢțȔȞȟȔȘșȡȜȝ
ȧȥȟȢȖȢǧȡȔȕȧȖȔǿȔȞȦȧȔȟǻțȔȪǻȁȖȦșȞȥȦȢȖȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤȔȩ
ǻ ȥȦȔǿ ȖȔȚȟȜȖȜȠ ȫȜȡȡȜȞȢȠ ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ ȤǻțȡȢȗȢ ȤȢ
Șȧ ȨǻȗȧȤ ǻ ȦȤȢȣǻȖ ǟȤǻȠ ȖȟȔȥȡș ȡȢȠǻȡȔȦȜȖȡȢȁ ǧ ȧ
ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȞȢȡȧǿ ȢȕȤȔțȡȢȧțȔȗȔȟȰȡȲȖȔȟȰȡȧ
ȨȧȡȞȪǻȲ ȫȢȠȧ ȥȣȤȜȓǿ ȖȚȜȖȔȡȡȓ ȝȢȗȢ ȧ ȠȡȢȚȜȡȡǻȝ
ȨȢȤȠǻ ©ǥȔȕȜȠȢȖȫȔȟȜǫȔȤǻȟȧȣȜȟȜȥȓȤȢȥȟȜǶǗȔȖȜ
ȟȢȡȜ ȠȧȤȢȖȔȟȜª — ©ǦȔȧȟª ȤȤ —  ǧ — ȞȢȠ
ȣȢȡșȡȦȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȜȩȣșȤȜȨȤȔȥȦȜȫȡȜȩȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢ
ȠșȦȢȡǻȠǻȫȡȜȩ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȝ ©ǩȔȖȢȤȗȢȤȔ  ǢșȡȔȫș
ț țȟȔȦȔȥșȤșȕȤȔ  ǙȔȟșȞȢ ȖȜȥȢȞȢ ȥǻȓǿª ©ǡȔȤǻȓª
ȤȤ— ©ǧȔȞȔȓȞȦȜȞȢȟȜȥȰȟǻȟșȓǢȔǶȢȤȘȔȡǻ
ȣȤȢȪȖǻȟȔǴȞȕȜȦȢȝȦȜȘȡǻȥȦȤȢȖȜȝȪȖǻȦș«Ǣǻȡǻ
ǟȤȜȝǖȢȚșǥȢțǻȣȡȧȦȰǗǦȜȕǻȤȖȞȔȝȘȔȡȔȩȣȢȖșȘȧȦȰª
©11—ǧȔȞȔȓȞȦȜȞȢȟȜȥȰȟǻȟșȓª ©ǡȢȚșǡȢȥȞȖȔ
ȖȜȣȔȟȜȟȔǶǙȡǻȣȤȢȥȣȧȥȦȜȟȔǗȥȜȡǿȠȢȤșȤȢțȞȢȣȔȟȔ
ǗȜȥȢȞǻȠȢȗȜȟȜ—ǢȔȬȧȥȟȔȖȧª ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢ
ȥȖȢȓȘȢȟȓªȤȤ— 
ǧ ǨȞȤȔȁȡȔ — ȘȢȠǻȡȔȡȦȡȜȝ ȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ǻȘǻȢ
ȟșȞȦǻ—ȖȩȧȘȢȚȞȢȡȦșȞȥȦȔȩȢȥȢȕȟȜȖȢǻȡȦȜȠǻțȧǿȦȰȥȓ
țȔȖȘȓȞȜ ȣȢǿȘȡȔȡȡȲ ț ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȠȜ țȔȝȠșȡȡȜȞȢȖȜȠȜ
ȨȢȤȠȔȠȜ ©ǧȔȞȜ ȧ ȡȔȥ ȡȔ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǖȧȟȢ Ȧș ǖȢȚșǿ
ȥșȟȢª ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª  ȤȤ —  ©Ƕ
ȡșȖșȥșȟǻȁ Ȧǻ Șȡǻ  ǮȢ ȣȤȢȡșȥȟȜȥȓ ȡȔȘȢ ȠȡȢȲ  Ǘ ȠȢȁȝ
ǨȞȤȔȁȡǻȞȢȟȜȥȰ«ª ©ǶțȡȢȖȠșȡǻȡșȣȤȜȖșțȟȔª ©ǬȜȖȚș
Ț ȝȢȠȧ ȟȲȕȢ ȟȲȘșȝ ȠȢȤȘȧȖȔȦȰ"  Ǖ ȡȔȘȦȢ ȥșȤȘșȬȡȧ
ȠȢȲ ǨȞȤȔȁȡȧª ©ǶȤȚȔȖșȪȰª  ǤȢȤ ȦȔȞȢȚ ȔȡȔȟȢȗǻȫȡǻ

ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ț ȘȢȥȜȦȰ ȫȔȥȦȢȦȡȜȠȜ ǧ ǙȡǻȣȤȢ ǟȜȁȖ
©ǢșȡȔȫș ȡȔȬ ǙȡǻȣȤȢ ȬȜȤȢȞȜȝ  ǦȟȢȖȔ ȝȢȗȢ ȟȜȟȜȥȰ
ȦșȞȟȜª ©ǤȤȢȤȢȞª ©ǙȜȖȟȲȥȓǡȢȖȡȔȡșȕǻȖȜȥȜȦȰ
ǦȖȓȦȜȝǟȜȁȖȡȔȬȖșȟȜȞȜȝª ©ǗȔȤȡȔȞªȤȤ— 
ǧȔȞǻȝǻȡȦȜȠǻțȔȪǻȁȥȣȤȜȓǿȖȚȜȖȔȡȡȓǧȣȢȤȓȘțǻȥȟȢȖȔȠȜ
©ȡșȡȰȞȔª©ȕȔȦȰȞȢª©ȥșȥȦȤȔª©ȕȤȔȦª©ȥșȤȪșªȫȔȥȦȢȧ
țȖșȤȦȔȟȰȡǻȝ ȨȢȤȠǻ ©ǤȤȜȖǻȦȔȝ Țș ȠȢȓ ȡșȡȰȞȢ  ǡȢȓ
ǨȞȤȔȁȡȢǡȢȁȩȘǻȦȢȞȡșȤȢțȧȠȡȜȩǴȞȥȖȢȲȘȜȦȜȡȧª
©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª ©´ǣȝǙȡǻȣȤșȠǻȝǙȡǻȣȤș
ȬȜȤȢȞȜȝȦȔȘȧȚȜȝǖȔȗȔȦȢȦȜȕȔȦȰȞȧȧȠȢȤșȡȢȥȜȖ
ǟȢțȔȪȰȞȢȁȞȤȢȖǻȭșȣȢȡșȥșȬȘȤȧȚșµª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ȤȤ— ©´ǬȜȥȣȜȬȫȜȫȧǿȬȕȤȔȦșǠȧȚș"
ǪȢȤȦȜȪșȥșȥȦȤȢ"µª ©ǘȔȠȔȟǻȓªȤȤ— 
ǣȕȤȔțȡȧȥȦȜȩǻȲȥȟȢȖȔǧȖȞȢȡȦșȞȥȦǻǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ
ȖǻȤȬȔ ȡșȤǻȘȞȢ ȣȢȥȜȟșȡȢ ȨȢȡǻȫȡȜȠȜ țȔȥȢȕȔȠȜ ǕȞȪșȡ
ȦȢȖȔȡș ȢȡǻȠȡș ȥȟȢȖȢ ȢȘșȤȚȧǿ ȖȔȚȟȜȖȧ ȨȧȡȞȪǻȲ Ȗ
ȪǻȟǻȥȡǻȝȥȜȥȦșȠǻȩȧȘȢȚȦȖȢȤȧȣȢȤȡȔȣȤǻțȖȜȤȔțȡȜȠ
ȔȟǻȦșȤȔȦȜȖȡȜȠ ©Ȥª ȧ ȤȓȘȞȔȩ ©ǥșȖș ȦȔ ȥȦȢȗȡș ǙȡǻȣȤ
ȬȜȤȢȞȜȝǦșȤȘȜȦȜȝȖǻȦșȤțȔȖȜȖȔǙȢȘȢȟȧȖșȤȕȜȗȡș
ȖȜȥȢȞǻǘȢȤȔȠȜȩȖȜȟȲȣǻȘǻȝȠȔª ©ǤȤȜȫȜȡȡȔªȤȤ— 
ȫȜȖȣȢșțǻȁ©ǬȜȗȤȜȡșǬȜȗȤȜȡșª©ǢșȩȔȝȚșȖǻȦșȤȖȥș
ȤȢțȡȢȥȜȦȰ  ǢȔ ȡșȢȞȤȔǿȡǻȠ ȞȤȜȟǻ  ǢșȩȔȝ Țș ȥșȤȪș
ȣȟȔȫș ȣȤȢȥȜȦȰ  ǦȖȓȦȢȁ ȣȤȔȖȘȜ ȡȔ țșȠȟǻ  ǬȜȗȤȜȡș
ǬȜȗȤȜȡș  ǡǻȝ ȘȤȧȚș ǿȘȜȡȜȝ  ǤȤȢȥȣȔȖ ǿȥȜ ȥȦșȣȜ
ȟǻȥȜǶȖȥȲǨȞȤȔȁȡȧª ȤȤ— ǗȡȧȦȤǻȬȡȓȨȢȤȠȔǧ
ȥȣȤȜȓǿȖȜȦȖȢȤșȡȡȲȣȔȤȢȡǻȠǻȫȡȢȁȔȦȤȔȞȪǻȁȭȢȢȥȢȕȟȜȖȢ
ȣȤȢȠȢȖȜȥȦȢ ȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȧ ȣȤȜȞǻȡȪșȖȜȩ ȤȜȠȢȖȔȡȜȩ 
ȤȓȘȞȔȩ ȖǻȤȬȔ ©´ǦȠșȤȞȔǿȦȰȥȓ ǤȢȟșȦȜȠȢ  ǢȢȫȧȖȔȦȜ
ȖǬȧȦȧǴȞȭȢȕȧȘșȤȢȕȜȦȜȥȓǗǻȘȦǻȟȰȕȧȘșȫȧȦȜµª
©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȤȤ —  ǧȢȣȢȡǻȠȡȔ ȡȔțȖȔ —
ȖȔȚȟȜȖȜȝ ȦșȞȥȦȢȦȖǻȤȡȜȝ ȘȜȡȔȠǻțȧȲȫȜȝ ȞȢȠȣȢȡșȡȦ
ȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ ȩȧȘȢȚ ȪǻȟȢȗȢ țȢȞȤ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ
ǠǻȦǩșȡșȡȞȢǡǗǧȢȣȢȡǻȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜȖȦȖȢȤȫȢȥȦǻǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǟǖȔȥȢȖȔǘǙǟȜȁȖȥȰȞȔȦȢȣȢȡǻȠǻȫȡȔȟșȞȥȜȞȔ
ȧȦȖȢȤȔȩǧǘǭșȖȫșȡȞȔǟȧȟȰȦȧȤȔȥȟȢȖȔǥșȥȣȠǻȚȖǻȘȢȠȫȜȝ
țȕ ǟ  ǗȜȣ  ǛșȟǿțȡȓȞ Ƕ ǡ ǧȢȣȢȡǻȠǻȫȡȜȝ ȞȢȠșȡȦȔȤ
ȘȢȣȢȖǻȥȦǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔ©ǤȤȢȗȧȟȞȔȥȧȘȢȖȢȟȰȥȦȖȜșȠȜȡșȕșț
ȠȢȤȔȟȜª  ǟȧȟȰȦȧȤȔ ȥȟȢȖȔ ǥșȥȣ ȠǻȚȖǻȘȢȠȫȜȝ țȕ ǟ 
ǗȜȣ  ǡȔȥșȡȞȢ Ǡ ǧ ǗȟȔȥȡȔ ȡȔțȖȔ Ȗ ȣȢșȦȜȪǻ ǭșȖȫșȡȞȔ 
ǟȧȟȰȦȧȤȔ ȥȟȢȖȔ ǥșȥȣ ȠǻȚȖǻȘȢȠȫȜȝ țȕ ǟ  ǗȜȣ  ǤȢ
țȡȔȡȥȰȞȔ Ǘ Ǚ ǩȧȡȞȪǻȁ ȢȡǻȠǻȖ ȧ ȩȧȘȢȚȡǻȝ ȥȣȔȘȭȜȡǻ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǢǭǟǥȧȥȔȡǻȖȥȰȞȜȝǗǡǣȡȢȠȔȥȦȜȞȔǻȣȢșȦȜȞȔ
ǥȧȥȔȡǻȖȥȰȞȜȝ Ǘ ǡ Ǩ ȥȟȢȖǻ — ȖǻȫȡǻȥȦȰ ǡȢȖȔ ȦȖȢȤǻȖ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǟǧȞȔȫșȡȞȢǾǣȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ
ȦȢȣȢȡǻȠǻȫȡȜȩȣȢșȦȢȡǻȠǻȖȧȣȢșȠǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ǙȢȡșȪȰȞȜȝ ȖǻȥȡȜȞ ǢȔȧȞȢȖȢȗȢ ȦȢȖȔȤȜȥȦȖȔ ǻȠ ǭșȖȫșȡȞȔ ǡȢ
ȖȢțȡȔȖȥȦȖȢ ǙȢȡșȪȰȞ  ǧ  ǴȤșȠșȡȞȢ Ǘ ǣȡȢȠȔȥȦȜȞȔ ȧ
ǧǭșȖȫșȡȞȔȓȞǻȡȗȤșȘǻǿȡȦȝȢȗȢǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨǻȁȦȢȣȢȡǻȠȜșȦȡȢȡǻȠȜ
ȔȡȦȤȢȣȢȡǻȠȜǢǭǟ.

ǕȡȔȦȢȟǻȝǡȢȝȥǻǿȡȞȢ

ǧǣǤǬÌǞ ǡȜȞȢȟȔ ǤȔȖȟȢȖȜȫ  ǪȔȤȞǻȖ —
 ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȞǻȡȢȢȣșȤȔȦȢȤ  țȔȞǻȡ
ȫȜȖ Ȧșȩȡǻȫȡș ȖǻȘȘǻȟșȡȡȓ ǣȘșȥ ȘșȤȚ ȦșȩȡǻȞȧȠȧ Ȟǻȡș
ȠȔȦȢȗȤȔȨǻȁ ǤȤȔȪȲȖȔȖ ȡȔ ȧȞȤ ȞǻȡȢȥȦȧȘǻȓȩ ǣȘșȥ

ǧǥǕǪǧǚǡɂǥǶǗ

ȞǻȡȢȨȔȕȤȜȪǻǗȥșȧȞȤȨȢȦȢȞǻȡȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ — 
ǟȜȁȖȥȦȧȘǻȁ©ǨȞȤȔȁȡȨǻȟȰȠªȡȔǨȞȤȥȦȧȘǻȁȩȤȢȡǻȞȔȟȰȡȢ
ȘȢȞȧȠȨǻȟȰȠǻȖ — ț—ȡȔǟȜȁȖȞǻȡȢȥȦȧȘǻȁ
ȩȧȘȢȚȨǻȟȰȠǻȖǻȠǣǤǙȢȖȚșȡȞȔǜȡȓȖȡȜțȞȧȩȧȘȢȚ
ǻ ȘȢȞȧȠ ȨǻȟȰȠǻȖ ǧ ȕȧȖ ȢȣșȤȔȦȢȤȢȠ ȥȦȖȢȤșȡȜȩ țȔ
ȠȢȦȜȖȔȠȜ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȦȤǻȫȢȞ Ƕ ǟȔȖȔȟșȤǻȘțș
©ǟȢȟǻȁȖȭȜȡȔª   ȦȔ ©ǤȤȢȠșȦșȝª   Ȗ ȓȞȜȩ
ȣȤȢȘȢȖȚȜȖȡȔȝȞȤȔȭǻȦȤȔȘȜȪǻȁȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁȢȣșȤȔȦȢȤȥȰȞȢȁ
ȬȞȢȟȜȩǞȢȗȢȢȣșȤȔȦȢȤȥȰȞǻȝȤȢȕȢȦǻȣȤȜȦȔȠȔȡȡș
ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȖșȟȜȞȜȩ șȣǻȫȡȜȩ ȣȟȔȥȦǻȖ ǻ ȨȤȢȡȦȔȟȰȡȜȩ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȡȢȖȜȩ țȔȥȢȕǻȖ ȖȜȤȔțȡȢȥȦǻ
ȣȔȡȢȤȔȠȧȖȔȡȡȓȤȧȩȞȔȠșȤȜ ȭȢȥȣȤȜȓȟȢȣșȤșȘȔȫǻȡȔ
șȞȤȔȡǻȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȘȤȔȠȔȦȜțȠȧȘǻȁțȟȜȦȦȲțȢȕȤȔȚșȡȡȓ
ȦȔțȖȧȞȧȖȪǻȟǻȥȡȜȝȩȧȘȢȚȡȰȢȘȢȖșȤȬșȡȜȝȞǻȡȢȢȕȤȔț
ǢȔ ȖȜȥȢȞȢȠȧ ȠȜȥȦ ȤǻȖȡǻ țȔȨǻȟȰȠȢȖȔȡȢ ȣșȝțȔȚǻ ǜȡȓȖ
ȨǻȟȰȠ©Ǡǻȟșȓª ȤșȚȣȢȥȦȔȡȢȖȡȜȞȜǗǗȤȢȡȥȰȞȜȝ
ǻǗǠȔȣȢȞȡȜȬ 
ǣȟȰȗȔǤȔȬȞȢȖȔ

ǧÐǥǗǕǠǱǙǦǚǢ 7KRUYDOGVHQ ǖșȤȦșȟȰ țȔǻȡ
ȘȚ —  țȔ ǻȡ ȘȚ —  ǟȢȣșȡȗȔȗșȡ —
ȦȔȠȥȔȠȢ —ȘȔȡȥȞȧȟȰȣȦȢȤȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞ
ȞȟȔȥȜȪȜțȠȧǨ—ȡȔȖȫȔȖȥȓȖǕǡȧǟȢȣșȡȗȔȗșȡǻ
ǤȤȢȦȓȗȢȠ—ȣȤȢȚȜȖȔȖȧǢșȔȣȢȟǻȦȔǥȜȠǻǖȧȖ
ȣȤșțȜȘșȡȦȢȠ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȥȖ ǠȧȞȜ ǥȜȠ ǻț   Ǖǡ ȧ
ǟȢȣșȡȗȔȗșȡǻ ț   ǦșȤșȘ ȦȖȢȤǻȖ ©ǕȠȧȤ ǻ ǤȥȜȩșȓª
  ©ǗșȡșȤȔ ț ȓȕȟȧȞȢȠª —  ©ǧȤȜ ȗȤȔȪǻȁª
— ȦȔǻȡ
ǦȟȢȖȔȠȜȣȤȢǧȓȞȠȔȝȥȦȤȔȓȞȜȝ©ȡȔȫȔȟȥȖȢșȕȟș
ȥȦȓȭșș ȔȤȦȜȥȦȜȫșȥȞȢș ȣȢȣȤȜȭș ȖȯȤșțȯȖȔȡȜșȠ ȢȤȡȔ
ȠșȡȦȢȖȜȦȤȜȦȢȡȢȖȥȤȯȕȰȜȠȜȩȖȢȥȦȔȠȜȘȟȓȦȧȣȢȡȢȥȯȩ
ȞȢȣșȡȗȔȗșȡȥȞȜȩȞȢȤȔȕȟșȝª  ȣȢȫȜȡȔǿȦȰȥȓȣȢȖǻȥȦȰ
©ǪȧȘȢȚȡȜȞªǨȦșȞȥȦǻțȗȔȘȧȲȦȰȥȓȞȢȣǻȁțȝȢȗȢȥȦȔȦȧȝ
ȔȣȢȥȦȢȟǻȖǤșȦȤȔȝǤȔȖȟȔ  ȠȔȥȞȔ©țȡȔȠșȡȜȦȢȝ
ȡȔȦȧȤȭȜȪȯǧȢȤȖȔȟȰȘȥșȡȔǩȢȤȦȧȡȔȦȯª  
ǣȟșȥȓǦȦȧȚȧȞ

ǧǣǥǢÉǨ ǩșȘǻȤ ǩșȘȢȤȢȖȜȫ  Ƞ ǤȢȟȢȪȰȞ
ȦșȣșȤ ȤȔȝȢȡȡȜȝ ȪșȡȦȤ ǗǻȦșȕȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ ǖǻȟȢȤȧȥȰ —
 ǕȖȥȦȤǻȓ  — ȕȔȤȢȡ ȣȢȟȞȢȖȡȜȞ ǘșȡ ȬȦȔȕȧ
ǤȤșȘȥȦȔȖȡȜȞ ȤȢȘȧ ȭȢ ȣȢȩȢȘȜȖ ǻț ǤȢȠșȤȔȡǻȁ ǻ ȖǻȖ
ȣȢȫȔȦȢȞǻțȥȦǢȔȖȫȔȖȥȓȖ
ǖȟȔȗȢȤȢȘȡȢȠȧȣȔȡȥǻȢȡǻȣȤȜ
ǫȔȤȥȰȞȢȥșȟȰȥȰȞȢȠȧ ȟǻȪșȁ
ȣȢȦǻȠ ȖȥȦȧȣȜȖ ȡȔ Ȗǻȝȥ ȰȞ
ȥȟȧȚȕȧǻȕȤȔȖȧȫȔȥȦȰȧȤȢȥ
ȦȧȤ Ȗǻȝȡǻ  Ȗ ©ȣȢȟȰ
ȥȰȞǻȝȞȔȠȣȔȡǻȁªȖȕȢȓȩ
ȡȔ ǟȔȖȞȔțǻ ȦȔ ǻȡ ǙȖȔ ȤȢȞȜ
ȣșȤșȕȧȖȔȖȧȣȢȟȢȡǻȖȞȔȕȔȤ
ȘȜȡȪǻȖǨ—ȥȟȧȚȜȖ
ȤȢȥȖǻȝȥȰȞȔȗșȡȦȢȠȧǗǻȘȡǻ
ǗǻȘȢȠȜȝ ȓȞ ȔȖȦȢȤ ȤȓȘȧ Ƞș
ǩǧȢȤȡȔȧ
ȠȧȔȤǻȖ
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ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ ț ǧ ȧ ȥȖȢȗȢ ȡȜȚȡȰȢȡȢȖ
ȗȢȤȢȘȥȰȞȢȗȢȣȤȜȓȦșȟȓǟǭȤșȝȘșȤȥȔǻȢȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȖ
ȝȢȗȢ ȓȞ ©ȫșȟȢȖșȞȔ ȟȜȕșȤȔȟȔ ȣȤșȞȤȔȥȡȢ Ȝ ȡșȧȦȢȠȜȠȢ
ȗȢȖȢȤȓȭșȗȢª ǮȢȘșȡȡȜȞȚȢȖȦ ǜȔȣȜȥȥȖǻȘȫȜȦȰ
ȣȤȢ Ȧș ȭȢ ȁȩȡȓ ȞȢȤȢȦȞȔ ȤȢțȠȢȖȔ ȥȦȢȥȧȖȔȟȔȥȓ ȣȢȘǻȝ
ǟȤȜȠȥȰȞȢȁȖǻȝȡȜ—ȖȢȥȦȔȡȡǻȝȤǻȞȓȞȢȁȢȘȜȡțǻ
ȥȣǻȖȤȢțȠȢȖȡȜȞǻȖ Ƞǻȗ țȕȟȜțȰȞȔ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȦȜ ȣȢȟǻȦȜȞȧ
ǿȖȤȢȣ ȘșȤȚȔȖ ȓȞ ȢȨǻȪ ȖǻȝȥȰȞ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞ ǥȢȥǻȁ Ƕț
ȦȢȗȢȚțȔȣȜȥȧȖȜȘȡȢȭȢȝȬȟȢȥȓǻȣȤȢȣȟȔȡȜǭșȖȫșȡȞȔ
ȣǻȥȟȓ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ ǧ ȤșȞȢȠșȡȘȧȖȔȖ
ȣȢșȦȢȖǻȣȢțȡȔȝȢȠȜȦȜȥȓțǾȗȢȤȢȠǟȢȖȔȟșȖȥȰȞȜȠȓȞȜȝ
ȕȧȖ ȖǻȘȢȠȜȝ ȓȞ ȢȘȜȡ ǻț țȔȥȡȢȖȡȜȞǻȖ ǻ ȣșȤȬȜȝ ȗȢȟȢȖȔ
«ǧȢȖȔȤȜȥȦȖȔȘȟȓȘȢȣȢȠȢȗȜȡȧȚȘșȡȡȜȠȟǻȦșȤȔȦȢȤȔȠǻ
ȖȫșȡȜȠª ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȗȢȨȢȡȘȧ ǭșȖȫșȡȞȢȥȞȢȤȜȥȦȔȖȥȓ
ȪǻǿȲȣȢȤȔȘȢȲ
ǠșȢȡǻȘǖȢȟȰȬȔȞȢȖ

ǧǣǧ 7RWK  ǚȤȖǻȡ  ȥ ǟȢȤȢȟșȖș ȦșȣșȤ
ȥȠȦǗȜȡȢȗȤȔȘǻȖȥȰȞȢȗȢȤȡȧǜȔȞȔȤȣȢȕȟ—
Ƞ ǙșȕȤșȪșȡ ǨȗȢȤȭȜȡȔ  — ȧȗȢȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ
ȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖșȪȰ ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ǙșȕȤșȪșȡ ȧȡȦ
ǙȤ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ ǤȤȔȪȲȖȔȖ ȖȜȞȟȔȘȔȫșȠ ǻ ȕǻȕȟǻȢȦșȞȔȤșȠ
ȘșȕȤșȪșȡ ȗǻȠȡȔțǻȝ ǕȖȦȢȤ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȝ ȣȤȢ ȧȗȢȤ ǻ
ȥȖǻȦȢȖșȢȕȤȔțȢȦȖȠȜȥȦȖȢȢȣȧȕȟȧȖȜȘȖȔȩǨȗȢȤȭȜȡȜ
ǩȤȔȡȪǻȁǢǻȠșȫȫȜȡȜ ȦȔǶȦȔȟǻȁǙȖǻ ȥȦȔȦȦǻǧ ȣȤȜȥȖȓȦȜȖ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȣȤșȘȥȦȔȖȜȖȬȜȧȗȢȤȫȜȦȔȫȔȠȝȢȗȢȢȕȤȔțȢȦȖ
ȘȢȤȢȕȢȞ ©ǛȜȖȢȣȜȥ ǻ ȗȤȔȨǻȞȔ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǙȢ
Ȥǻȫȫȓ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ȖșȟȜȞȢȗȢ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ
ȣȢșȦȔ ǻ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔª   ȦȔ ©ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ȓȞ
ȚȜȖȢȣȜȥșȪȰǻȗȤȔȨǻȞª  
ǧȖ 7DUDV] 6HYFVHQNR IHVWpV]HWH pV JUDÀNiMD$ QDJ\ XNUiQ
N|OWŃpVIHVWŃV]ŝOHWpVpQHNpYIRUGXOyMiUD$OIŃOGǔ
7DUDV]6HYFVHQNRDOV0DOHUXQG*UDÀNHU6ODYLFDǔ

ǘȔȟȜȡȔǘșȤȔȥȜȠȢȖȔ

ǧǥÉǦǟǶǢǣȟșȞȥȔȡȘȤǦșȠșȡȢȖȜȫ — —
ȞȧȤȔȦȢȤ ǟȜȁȖ ȬȞǻȟȰȡȢȁ ȢȞȤȧȗȜ   ǙȢȡȢȥ ȥȦȧ
ȘșȡȦȔ ǟȜȁȖ ȧȡȦȧ Ǖ ǤșȦȤȢȖȔ ȣȤȢ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ǟȜȤȜ
ȟȢǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȢȗȢ ȕȤȔȦȥȦȖȔ ȕȧȟȢ ȔȘȤșȥȢȖȔȡȢ ȕșț
ȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ǧ ǻ ȖȚș ȖǻȘ ȝȢȗȢ ȢȨǻȪ ȟȜȥȦǻȖ ȣȢȫȔȟȢȥȓ
ȤȢțȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓȭȢȣȤȜțȖșȟȢȘȢȤȢțȗȤȢȠȧȦȖȔȝȔȤșȬȦȧ
ȝȢȗȢ ȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ȧ Ȧ ȫ ǭșȖȫșȡȞȔ ǶȠ·ȓ ǧ ȥȦȢȁȦȰ ȧ
ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȘȢȞȧȠșȡȦȔȩ ȥȟǻȘȫȢȁ ȥȣȤȔȖȜ Ǣș ȕșț ȖȜțȡȔȡȡȓ
ȝȢȗȢ țȔȥȟȧȗ ȧ Ȫǻȝ ȥȣȤȔȖǻ ǧ  ȣȤȜțȡȔȫșȡȢ ǪȔȤȞǻȖ
ȪȜȖǻȟȰȡȜȠȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȢȠ
ǠǻȦǙȢȞȧȠșȡȦȜ.

ǠșȢȡǻȘǖȢȟȰȬȔȞȢȖ

ǧǥǕǪǧǚǡɂғǥǶǗ — ȠǻȥȦșȫȞȢ ǟȔȡǻȖȥȰȞȢȗȢ ȣȢȖ ǟȜȁȖ
ȗȧȕ ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ǻȠȣșȤǻȁ ȦșȣșȤ ȥșȟȢ ǟȔȡǻȖȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ
ǬșȤȞȔȥ Ȣȕȟ ǟȢȟ ȞȢțȔȪȰȞȔ ȤșțȜȘșȡȪǻȓ ǥȢțȦȔȬȢȖȔȡș
ȡȔȣȤȔȖȢȠȧȕșȤșțǻǙȡǻȣȤȔȡȔȖǻȘȥȦȔȡǻȞȠȖǻȘǟȔȡșȖȔ
ǨȣșȤȬș ǧ țȗȔȘȔȡȢ ȡȔ ȗșȡșȤȔȟȰȡǻȝ ȞȔȤȦǻ ©ǖȢȟȰȬȢȝ
ȫșȤȦșȚª ȥȦ ǗǻȘȢȠȜȠȠǻȥȦșȫȞȢȥȦȔǿțȞǻȡȪȓȥȦ
ȞȢȟȜ  ȣǻȘ ȦȜȥȞȢȠ ȞȢțȔȞǻȖ Ǧ ǖȔȦȢȤǻȝ ȣșȤșȘȔȖ
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ǧǥǚǘɍǖǣǗ

ǤȢȥȦȔȡȢȖȢȲ ǟȔȕǻȡșȦȧ ǡǻȡǻȥȦȤǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ  ȦȧȦ
ȥȦȖȢȤșȡȢǻȥȦȢȤȜȞȢȞȧȟȰȦȧȤȡȜȝțȔȣȢȖǻȘȡȜȞ
ǠǻȦ ǤȢȩȜȟșȖȜȫ ǖșȟȓȬȜȖȥȞȜȝ Ǣ ǩ ǫșȤȞȢȖȜȭș ȖȢțȟș
ǡȢȡȔȥȦȯȤȢȞǟȔȡșȖȥȞȢȗȢȧșțȘȔǟȜșȖȥȞȢȝȗȧȕșȤȡȜȜǟǦ
ǔǤșȦȤȔȬșȡȞȢǗǣǡȔȞȥȜȠȢȖǾǗǧȤȔȩȦșȠȜȤǻȖǤȢȘȢȤȢȚ
ȧȘȔȖȡȜȡȧǟ

ǢȔȘǻȓǙȢȟȗǻȫ

ǧȤȔȩȦșȠȜȤǻȖȥȰȞǻȗȢȤȜȢȣȜȥȔȡǻȧȦȖȢȤȔȩǧǭșȖȫșȡȞȔ
ǠȜȥȦǻȖȞȔǪȔȤȞǻȖ

ǧ ǻț ȠȢȡȔȥȦȜȤșȠ ȠȔǿȦȞȔȠȜ ȦȔ ȧȗǻȘȘȓȠȜ ȥǻȫȢȖȜȞȔȠ ǻ
Ȗǻȡ ȥȦȔȖ ȞȢțȔȪȰȞȢȲ ȥȦȢȟȜȪșȲ ǥșțȜȘșȡȪǻȓ ȗșȦȰȠȔȡȔ
Ǥ ǟȢȡȔȬșȖȜȫȔǦȔȗȔȝȘȔȫȡȢȗȢ ǙȢ ȘȤȧȗȢȗȢ ȣȢȘǻȟȧ
ǤȢȟȰȭǻ   ǧ ȟȜȬȔȖȥȓ Ȗ ȁȁ ȥȞȟȔȘǻ ǢȔ ȞȔȤȦȔȩ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȓȞǻ ȥȞȟȔȖ ȨȤȔȡȪ ǻȡȚșȡșȤ ǘ Șș ǖȢȣȟȔȡ ȧ
—ȩǧțȢȕȤȔȚșȡȢȓȞȖșȟȜȞȧȨȢȤȦșȪȲȠǻȥȦșȫȞȢ
ȣȢțȡȔȫșȡșȡȔȖȥǻȩțȔȩǻȘȡȢǿȖȤȢȣȥșȤșȘȡȰȢȖǻȫȡȜȩȞȔȤȦȔȩ
ǜȗȔȘȞȧ ȣȤȢ ǧ țȔȟȜȬȜȖ  ȧ ȥȖȢǿȠȧ ©ǮȢȘșȡȡȜȞȧª
ȣȢȥȢȟȔȖȥȦȤǻȠȣșȤȔȦȢȤȔǚǠȓȥȢȦȔ
Ǡ ǤȢȩȜȟșȖȜȫ ȡȔȖǻȖ ȘȔȡǻ ȣȤȢ ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȠșȬȞȔȡȪǻȖ
ȠǻȥȦșȫȞȔȡȔȣȢȫȥȦ—ȘȖȢȤǻȖǨȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȠȧ
ȖǻȘȡȢȬșȡȡǻ ț ȘȔȖȡǻȩ ȫȔȥǻȖ ǧ ȖǻȘȢȠȜȝ ȟȔȠȔȡȡȓȠ ȦȔ
ȢȕȤȢȕȞȢȲ ȞȔȠșȡȲ ȭȢ ȝȬȢȖ ȡȔ ȖȜȗȢȦȢȖȟșȡȡȓ ȚȢȤșȡ
ȦȧȦțȕȧȘȢȖȔȡȢǧȤȢȁȪȰȞȧȪșȤȞȖȧǤȢȕȟȜțȧǧȖȡȜțȣȢ
ǙȡǻȣȤȧȥȦȢȓȖǨȥȣșȡȥȰȞȜȝȠȢȡȔȥȦȜȤ ǧȤȔȩȦșȠȜȤǻȖȥȰȞȜȝ
ȞȢțȔȪȰȞȜȝ ȠȢȡȔȥȦȜȤ  Ȗ ȓȞȢȠȧ țȡȔȩȢȘȜȟȜ ȣȤȜȦȧȟȢȞ
ȥȦȔȤǻȦȔȣȢȤȔȡșȡǻȞȢțȔȞȜǤǻȘȫȔȥȣȤȜȘȧȬșȡȡȓȡȔȤȢȘȡȜȩ
ȣȢȖȥȦȔȡȰȡȔǤȤȔȖȢȕșȤșȚȡǻȝǨȞȤȔȁȡǻ—ȠȢȡȔȥȦȜȤ
țȤȧȝȡȢȖȔȡȢ  ǧ țȔȡșȣȔȖ ț  Ȗǻȡ ȥȦȔȖ ȣȢȟȰȥ
ȠǻȥȦșȫȞȢȠ
ǨȥșȤȣȣșȤșȕȧȖȔȲȫȜȖǤșȤșȓȥȟȔȖǻǭșȖȫșȡȞȢ
ȖǻȘȖǻȘȔȖ ǻ ǧ ȭȢ ȪǻȞȔȖȜȖ ȣȢșȦȔ ȡș ȟȜȬș ȠȔȟȰȢȖȡȜȫȢȲ
ȣȤȜȤȢȘȢȲȔȝȕȔȗȔȦȢȲǻȥȦȢȤǻǿȲǶȠȢȖǻȤȡȢȖǻȡȢȗȟȓȡȧȖ
țȔȠȫȜȭș ǨȥȣșȡȥȰȞȢȗȢ ȠȢȡȔȥȦȜȤȓ — ȥȦ ȣșȫșȤȜ
ȘȔȖȡǻȩ ȣǻȘțșȠȡȜȩ ȪșȤȞȢȖ ǗȤȔȚșȡȡȓ ȖǻȘ ǧ țȗȢȘȢȠ
ȖǻȘȕȜȟȢȥȓ ȧ ȣȢșȠǻ ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª  
Ǣș ȤȔț țȗȔȘȔȡȢ ǧ ǻ Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǖȟȜțȡșȪȯª ©ǙȔȟșȞȢ
ȢȫșȡȰ ȘȔȟșȞȢ ȢȦ ȠȢșȝ ȠȜȟȢȝ ȠȢșȝ ȣȤșȞȤȔȥȡȢȝ ȠȢșȝ
ȕșȘȡȢȝ ȤȢȘȜȡȯ ȓ ȟȲȕȟȲ ȜȡȢȗȘȔ ȗȟȓȘȓ ȡȔ ȬȜȤȢȞȧȲ
ȕșțȟȲȘȡȧȲ ȥȦșȣȰ ȣșȤșȡșȥȦȜȥȓ ȠȯȥȟȜȲ ȡȔ ȕșȤșȗ
ȬȜȤȢȞȢȗȢǙȡșȣȤȔȜȥșȥȦȰȗȘșȡȜȕȧȘȰȩȢȦȰȡȔȣȤȜȠșȤȧ
ǧȤȔȩȦșȠȜȤȢȖșȣȢȘȦșȡȰȲȤȔțȖșȥȜȥȦȢȝȖșȤȕȯȥȠȢȦȤșȦȰ
ȡȔ ȣȢțȢȟȢȫșȡȡȧȲ țȔȞȔȦȢȠ ȥȢȟȡȪȔ ȣȔȡȢȤȔȠȧª   
ǜȗȔȘȞȔ ȣȤȢ ȦȤȔȩȦșȠȜȤǻȖȥȰȞǻ ȗȢȤȜ ǿ ȦȔȞȢȚ ȧ ȟȜȥȦǻ
ȘȢ Ǖ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ȖǻȘ  ȞȖǻȦ  Ǩ țȖ·ȓțȞȧ ț
ȕȧȘǻȖȡȜȪȦȖȢȠǟȔȡǻȖǘǚǦ  ȥșȟȢȕȧȟȢȣșȤșȡșȥșȡȢ
ȫȔȥȦȜȡȧ ȝȢȗȢ țȔȦȢȣȟșȡȢ ȖȢȘȔȠȜ ǟȔȡǻȖ ȖȢȘȢȥȩȢȖȜȭȔ

ǧǥǚǘɍғǖǣǗǡȜȞȢȟȔǦșȠșȡȢȖȜȫ ȥǛșȦȜȗșȡ
ȦșȣșȤ ǢǻȞȢȟȔǿȖȞȔ ǶȟǻȝȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǕȟȠȔȦȜȡȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ
ǟȔțȔȩȥȦȔȡ—ȠǟȢȤȢȥȦșȡȰǛȜȦȢȠȢȕȟ —
ȧȞȤȥȞȧȟȰȣȦȢȤȞșȤȔȠǻȥȦȨȔȤȨȢȤȜȥȦȣșȘȔȗȢȗǬȢȟȢȖǻȞ
Ǘ ǧȤșȗȧȕȢȖȢȁ ǜȔȥȟȧȚșȡȜȝ ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ
ǥ Ǧ ǥ        Ǡ Ȕ ȧ Ȥ ș Ȕ Ȧ
ǙșȤȚ ȣȤșȠǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻȠ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ  
Ǭȟșȡ ǦȣǻȟȞȜ ȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ 
ȡȜȡǻ ǢǦǪǨ  ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ
ǕȟȠȔǕȦȜȡȥȰȞȢȠȧ ȦșȔȦȤ
ȩȧȘȢȚ ȧȫȭǻ — 
ǠȰȖǻȖ ǻȡȦǻ ȣȤȜȞȟȔȘȡȢȗȢ
ȦȔ ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢȗȢ ȠȜȥȦȖȔ
— Ǩ——
ȖȜȞȟȔȘȔȫ ȤȜȥȧȡȞȧ ǻ ȞȤșȥ
ǡǧȤșȗȧȕȢȖ
ȟșȡȡȓ ȧ ȥșȤșȘȡǻȩ ȬȞȢȟȔȩ
ț  — ȥȦȔȤȬȜȝ ț  — ȣȤȢȖǻȘȡȜȝ ȥȞȧȟȰȣȦȢȤ
ȡȔ ǟȢȤȢȥȦșȡȥȰȞȢȠȧ ȨȔȤȨȢȤȢȖȢȠȧ țȔȖȢȘǻ ǥȢțȤȢȕȟȓȖ
țȤȔțȞȜȣȢȕȧȦȢȖȢȗȢȦȔȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢȗȢȣȢȥȧȘȧȥȧȖșȡǻȤȜ
ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȧ ȠȔȟȜȩ ȨȢȤȠ ǣȥȡȢȖȡǻ ȦȖȢȤȜ ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡǻ
ȖȔțȜ©ǘȧȪȧȟȰȥȰȞȜȝȦȔȡȢȞª  ©ǪȟǻȕȥǻȟȰª  
ȥșȤȖǻțȜ ©ǛȜȦȢȠȜȤȓȡȞȔª   ©ǠǻȟșȝȡȜȞª  
©ǥȧȥȟȔȡª  ©ǤȦȔȩȭȔȥȦȓª  ©ǖȟȔȗȢȖǻȭșȡȡȓª
 ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡǻȕȟȲȘȔ©ǳȖǻȟșȝȡȔª  ©ǦȲȁȦȔª
  ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȔ ©ǦȧȤȠȔȫª   ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ ©ǜǻ
ȥȡȢȣȢȠª  ©ǘȧȪȧȟȰȥȰȞǻȢȕȤȓȘȜª  
ǧȖȢȤȜȡȔȬșȖȫȦșȠȔȦȜȞȧȕȔȤșȟȰǿȨ©ǧǘǭșȖȫșȡȞȢª
ȗǻȣȥ ȦȢȡȢȖȔȡȜȝ   ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȔ ȖȔțȔ ȨȔȤȨȢȤ
ȤȢțȣȜȥ   ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡǻ ȕȟȲȘȔ ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª ©ǣȝ
ȡȔȘǻȡȧȓȥșȤșȚȞȜȦȔȘȢȕȤșȡȔȠȜȥȦȢª©ǬșȤȖȢȡȔȞȔȟȜȡȔª
ȧȥǻ — ȨȔȤȨȢȤ ȡȔȘ
ȗ ȟ Ȕ ț ȧ Ȥ ȡ Ȝ ȝ  Ȥ Ȣ ț ȣ Ȝ ȥ 
 ©ǡȔȦȜª ȬȔȠȢȦ
Ƞ Ȣ ț Ȕ ȁ Ȟ Ȕ   Ȩ Ȕ Ȥ Ȩ Ȣ Ȥ 
  ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
Ȧǻ  ©ǡșȡǻ ȦȤȜ
ȡ Ȕ Ș Ȫ ȓ Ȧ Ȝ ȝ  Ƞ Ȝ ȡ Ȕ ȟ Ȣ ª
ȨȔȤȨȢȤ   ȥșȤǻȓ
ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȜȩ ȦȔȪȰ
©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª  
ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȜ ©ǢǻȫȢȗȢ
ȞȤȔȭȢȗȢȡșȠȔǿȓȞȦȔȓ
ǡǧȤșȗȧȕȢȖǙșȞȢȤȔȦȜȖȡș
ȕȟȲȘȢ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªǤȢȤȪșȟȓȡȔ ȠȔȦȜȠȢȟȢȘȔȓª ȗȟȜȡȔ
Ȥ Ȣ ț ȣ Ȝ ȥ  Ȕ ȡ ȗ Ȣ ȕ Ȕ Ƞ Ȝ 
ȡȔȘȗȟȔțȧȤȡȜȝȤȢțȣȜȥȦǻ

ǧǥǚǘɍǖǣǗǕ

ȗȟȔțȧȤ   ©ǢȔ ȣȔȡȭȜȡǻª ȦȔ ©ǦȟǻȣȜȝ ȞȢȕțȔȤ ț
ȣȢȖȢȘȜȤșȠª ȢȕȜȘȖǻ — ȨȔȤȨȢȤ ȣǻȘȗȟȔțȧȤȡȜȝ ȤȢțȣȜȥ
 ȧ ȥȣǻȖȔȖȦ ț Ǘ ǧȤșȗȧȕȢȖȢȲ  ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȡȔ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȓ ©ǤȔȠ·ȓȦǻ
ǟȢȕțȔȤȓª ȣȤșȘȠșȦȜ
ȨȔȤȨȢȤȣǻȘȗȟȔțȧȤ
ȡȜȝ ȤȢțȣȜȥ  
ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡǻȖȔțȜ©
ȤȢȞǻȖ ǗșȟȜȞȢȠȧ ǟȢȕ
țȔȤșȖǻª ȲȖǻȟșȝȡȔ ț
ȣȢȤȦȤșȦȢȠ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȥȲȚșȦȡȜȠȜ ȞȢȠȣ Ȣ
țȜȪ ǻȓȠȜ ȢȕȜȘȖǻ —
ȨȔȤȨȢȤȡȔȘȗȟȔțȧȤȡȜȝ
ȤȢțȣȜȥȧȥȣǻȖȔȖȦ
ț Ǘ ǧȤșȗȧȕȢȖȢȲ ǻ
ǘ ǭșȖȫșȡȞȢȠ  ©Ǵȗ
ȡȓª ȠȔȝȢȟǻȞȔ ȤȢț
ȣȜȥ ȣȟȢȖȡȜȫȞȜ©ǘȔȝ
Ș Ȕ Ƞ Ȕ Ȟ Ȝ ª   © Ǧ Ȣ ȡ Ȫ ș ª
ȨȔȓȡȥȤȢțȣȜȥȧȥǻ—
      ȧ  ȥ ȣ ǻ Ȗ Ȕ Ȗ Ȧ   ț
Ǘ ǧȤșȗȧȕȢȖȢȲ  ȲȖǻ
ȟșȝȡȔ ȣȟȢȖȡȜȫȞȔȥȧ
ǡǧȤșȗȧȕȢȖǗǧȤșȗȧȕȢȖȔ
ǳȖǻȟșȝȡȔȖȔțȔțȣȢȤȦȤșȦȢȠ
ȖșȡǻȤ ©ǦȢȡȪș ȝȘș ǻ
ǧǭșȖȫșȡȞȔǩȔȤȨȢȤ
țȔ ȥȢȕȢȲ ȘșȡȰ ȖșȘșª
ȡȔȘȗȟȔțȧȤȡȜȝȤȢțȣȜȥ
ȨȔȓȡȥȤȢțȣȜȥ 
ǟȢȤȢȥȦșȡȥȰȞȜȝțȔȖȢȘȢȦȤȜȠȔȖȘșȤȚțȔȠȢȖȟșȡȡȓ
Șȟȓ ǦǭǕ ȡȔ ȥȧȖșȡǻȤȜ țȔ ȠȢȦȜȖȔȠȜ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǙȢ ȣȤȢșȞȦȧ ȘȢȟȧȫȜȟȜȥȓ ǧ ț ȘȤȧȚȜȡȢȲ ȦȔ ǻȡ ǧȖȢȤȜ
țȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓ Ȗ Ǣǡǧǭ ǢǡǨǢǙǡ ȦȔ ǻȡ Ƞȧțșȓȩ
ǨȞȤȔȁȡȜǶȟȦȔȕȟ;,
ǧȖǪȧȘȢȚȡȓȖȜȥȦȔȖȞȔȘȢȟǻȦȦȓțȘȡȓȥȠșȤȦǻǧǘǭșȖȫșȡȞȔ
ǟȔȦȔȟȢȗ ǟ  ǳȕȜȟșȝȡȔȓ ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȔȓ ȖȯȥȦȔȖȞȔ
ȣȢȥȖȓȭșȡȡȔȓ ȟșȦȜȲ ȥȢ Șȡȓ ȤȢȚȘșȡȜȓ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǟȔȦȔȟȢȗ ǟ  ǙșȤȚȔȖȡȜȝ Ƞȧțșȝ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢȗȢȠȜȥȦșȪȦȖȔǨǥǦǥǕȟȰȕǟ
ǠǻȦǤȤȜȘȔȦȞȢǧǢȢȖȔȦȢȤȥȦȖȢǻȦȤȔȘȜȪǻȁǣȕȤȔțȢȦȖȢȤȫș
ȠȜȥȦșȪȦȖȢ  ǔ  ǙȤȔȗȔȡ Ǘ ǴȭșȡȞȢ ǚ ǳȤȫșȡȞȢ Ǖ
ǟȢȤȢȥȦșȡȥȞȜȝȨȔȤȨȢȤȢȖȯȝțȔȖȢȘǟȤȔȦȞȜȝȢȕțȢȤȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ
Ȗ ǪǪ ȖșȞș ǛȜȦȢȠȜȤ  ǭșȖȫȧȞ Ǖ ǦȧȦȡǻȥȦȰ ȣȢȟǻȥȰȞȢȁ
ȣȢȤȪșȟȓȡȜ  ǣȕȤȔțȢȦȖȢȤȫș ȠȜȥȦșȪȦȖȢ  ǔ  ǮșȤȕȔȞ Ǘ
Ȁȩ ȣȢȟȢȡȜȟȔ ȣȢȤȪșȟȓȡȔ  ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȞȧȟȰȦȧȤȔ  ǔ 
ǦșȠșȥȲȞǡǧǭșȖȫșȡȞȢǻǛȜȦȢȠȜȤȭȜȡȔǪ

 ǡȔȤȜȡȔǳȤ
ǧǥǚǘɍғǖǣǗǕ ǗȔȟșȡȦȜȡȔ ǡȜȩȔȝȟǻȖȡȔ 
ǖȤȢȖȔȤȜȦșȣșȤȤȔȝȢȡȡȜȝȪșȡȦȤǟȜȁȖȢȕȟ—
ȠǟȢȤȢȥȦșȡȰǛȜȦȢȠȢȕȟ —ȧȞȤȥȞȧȟȰȣȦȢȤȞșȤȔȠǻȥȦ
ȨȔȤȨȢȤȜȥȦǙȤȧȚȜȡȔǡǧȤșȗȧȕȢȖȔǜȔȥȟȧȚșȡȜȝȘǻȓȫ
ȠȜȥȦșȪȦȖ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ   ǠȔȧȤșȔȦ ǙșȤȚ
ȣȤșȠǻȁǨȞȤȔȁȡȜǻȠǧǘǭșȖȫșȡȞȔ  ǬȟșȡǦȣǻȟ
ȞȜ ȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ  ȡȜȡǻ ǢǦǪǨ 
ǢȔȖȫȔȟȔȥȓȧǟȜȁȖȧȫȭǻȣȤȜȞȟȔȘȡȢȗȢȠȜȥȦȖȔ —
 ǠȰȖǻȖǻȡȦǻȣȤȜȞȟȔȘȡȢȗȢȦȔȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢȗȢȠȜȥȦȖȔ
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—ȖȜȞȟȔȘȔȫǻǶǦș
ȖșȤȔ ǡ ǥȓȕǻȡǻȡ  —
 — ȥȞȧȟȰȣȦȢȤ ǠȰȖǻȖ Ȟș
ȤȔȠǻȞȢȥȞȧȟȰȣȦȧȤȡȢȁ ȨȔȕ
ȤȜȞȜ ȧ — — ȗȢȟ
ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǟȢȤȢȥȦșȡȥȰȞȢȗȢ
ȨȔȤȨȢȤȢȖȢȗȢ țȔȖȢȘȧ ȘȢ
 — ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǗȜ
ȗȢȦȢȖȟȓȟȔȠȢȘșȟǻȥȞȧȟȰȣȦȧȤ
Șȟȓ ȠȔȥȢȖȢȗȢ ȖȜȣȧȥȞȧ ȣȢ
ȕȧȦȢȖȜȝ ȦȔ ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȜȝ
ȣȢȥȧȘ ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȧ ȠȔȟȜȩ
Ȩ Ȣ Ȥ Ƞ   ǣ ȥ ȡ Ȣ Ȗ ȡ ǻ  Ȧ Ȗ Ȣ Ȥ Ȝ 
ǗǧȤșȗȧȕȢȖȔ
ȥȞȧȟȰȣȦ ȧȤȡȔ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȓ
©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞșȖșȥǻȟȟȓª  ȥȦȔȦȧșȦȞȜ©ǖȔȡȘȧȤȜȥȦȞȔª
Ȧǻ  ©ǢȔȦȔȟȞȔ ǤȢȟȦȔȖȞȔª   țȔ ȠȢȦȜȖȔȠȜ
ȦȖȢȤȧ Ƕ ǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ ©ǚȡșȁȘȔª   ©ǗȔȥȜȟȰ
ǧȰȢȤȞǻȡª   ©ǤȔȤȦȜțȔȡȥȰȞȔȠȔȘȢȡȡȔª   ȥșȤǻȁ
©ǬȔȤǻȖȡȜȝ ȘȜȖȢȥȖǻȦª   ©ǬȢȦȜȤȜ ȣȢȤȜ ȤȢȞȧª
 ȦȔǻȡ
ǜȔȠȢȦȜȖȔȠȜǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦȖȢȤǻȖȖȜȞȢȡȔȟȔȥȞȧȟȰȣ
ȦȧȤȜ ©ǢǻȫȢȗȢ ȞȤȔȭȢȗȢ ȡșȠȔǿ ȓȞ ȦȔȓ ȠȔȦȜ ȠȢȟȢȘȔȓª
ȗȟȜȡȔ ȤȢțȣȜȥ ȔȡȗȢȕȔȠȜ ȗȟȔțȧȤ  ȧ ȥȣǻȖȔȖȦ
ț ǡ ǧȤșȗȧȕȢȖȜȠ 
©ǟȢȕț ȔȤǻª ©ǟȔȦșȤ Ȝ
ȡȔª ȢȕȜȘȖǻ — ȨȔȤ
ȨȢȤ  ©ǦșȥȦȤȜª ȬȔ
ȠȢȦ ȧȥǻ —  
©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ȨȔȤȨȢȤ
ȡȔȘȗȟȔțȧȤȡȜȝ ȤȢțȣȜȥ
  ©ǢȔ ȣȔȡȭȜȡǻª
ȦȔ ©ǦȟǻȣȜȝ ȞȢȕțȔȤ ț
ȣȢȖȢȘȜȤșȠª ȢȕȜȘȖǻ—
ȨȔȤȨȢȤȡȔȘȗȟȔțȧȤȡȜȝ
ȤȢțȣȜȥȧȥȣǻȖȔȖȦ
ț ǡ ǧȤșȗȧȕȢȖȜȠ 
ȘșȞ ȢȤȔȦȜȖȡǻ ȦȔȤșȟǻ
© ǘ Ȕ ȝ Ș Ȕ Ƞ Ȕ Ȟ Ȝ ª   © Ǣ Ȕ
ȣȔȡȭ Ȝȡǻª ȢȕȜȘ Ȗǻ —
ȨȔȤȨȢȤȡȔȘȗȟȔțȧȤȡȜȝ
ȤȢțȣȜȥ   Șș
ȞȢȤȔȦȜȖȡǻ ȖȔțȜ ©
ȤȢȞǻȖ ǗșȟȜȞȢȠȧ ǟȢȕ
ǗǧȤșȗȧȕȢȖȔǡǧȤșȗȧȕȢȖ
ǦȞȧȟȰȣȦȧȤȔ©ǢǻȫȢȗȢȞȤȔȭȢȗȢ țȔȤșȖǻª ȦȔ ȲȖǻȟșȝȡȔ ț
ȡșȠȔǿȓȞȦȔȓȠȔȦȜȠȢȟȢȘȔȓª ȣȢȤȦȤșȦȢȠ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǩȔȤȨȢȤȡȔȘȗȟȔțȧȤȡȜȝȤȢțȣȜȥ
ȢȕȜȘȖǻ — ȨȔȤȨ ȢȤ

ȡȔȘȗȟȔțȧȤȡȜȝ ȤȢțȣȜȥ
ȧȥȣǻȖȔȖȦțǡǧȤșȗȧȕȢȖȜȠǻǘǭșȖȫșȡȞȢȠ ǢȔ
ȖȜȥȦȔȖȪǻȘȢȟǻȦȡȰȢȗȢȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔȣȤșȘȥȦȔȖȜȟȔȥșȤǻȲȥȞȧȟȰȣȦȧȤ©ǥȧȬȡȜȫȢȞª
©ǟȧȣȔȟȰȥȰȞȜȝ ȖǻȡȢȞª ©ǗǻȘ ǟȜǿȖȔ ȘȢ Ǡȧȕșȡª ȧȥǻ —
 ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª©ǢǻȫȢȗȢȞȤȔȭȢȗȢȡșȠȔǿȓȞȦȔȓȠȔȦȜ
ȠȢȟȢȘȔȓªȘșȞȢȤȔȦȜȖȡǻȦȔȤșȟǻ©ǢȔȣȔȡȭȜȡǻª©ǣȤȔȫǻª
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©Ǧǻȓȫª ©ǜȔȚȧȤșȡȔª
ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȧȖȔțȧ©Ǧș
ȥȦȤ Ȝª ȧȥǻ —  
ǧȖǪȧȘȢȚȡȓȖȜȥȦȔȖȞȔ
ȘȢ ȟǻȦȦȓ ț Șȡȓ ȥȠșȤȦǻ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǟȔȦȔȟȢȗ
ǟ  ǳȕȜȟșȝȡȔȓ ȩȧ
ȘȢȚșȥȦȖșȡȡȔȓ ȖȯȥȦȔȖȞȔ
ȣȢȥȖȓȭșȡȡȔȓȟșȦȜȲȥȢ
Șȡȓ ȤȢȚȘșȡȜȓ ǧ ǘ ǭșȖ
ȫșȡȞȢǟȔȦȔȟȢȗǟ

ǙșȤȚȔȖȡȜȝ Ƞȧțșȝ ȧȞȤȔȁȡ
ȥȰȞȢȗȢ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȘșȞȢȤȔ
ǗǧȤșȗȧȕȢȖȔǡǧȤșȗȧȕȢȖ
ȦȜȖȡȢȗȢȠȜȥȦșȪȦȖȔǨǥǦǥ
ǳȖǻȟșȝȡȔȣȟȢȖȡȜȫȞȔȥȧȖșȡǻȤ
ǕȟȰȕǟ
©ǦȢȡȪșȝȘșǻțȔȥȢȕȢȲȘșȡȰ
ǠǻȦ ǤȤȜȘȔȦȞȢ ǧ
ȖșȘșªǩȔȓȡȥȤȢțȣȜȥ
ǢȢȖ ȔȦȢȤȥȦȖȢ ǻ ȦȤȔȘȜȪǻȁ 
ǣȕȤȔțȢȦȖȢȤȫș ȠȜȥȦșȪȦȖȢ  ǔ  ǙȤȔȗȔȡ Ǘ ǴȭșȡȞȢ ǚ
ǳȤȫșȡȞȢ Ǖ ǟȢȤȢȥȦșȡȥȞȜȝ ȨȔȤȨȢȤȢȖȯȝ țȔȖȢȘ ǟȤȔȦȞȜȝ ȢȕțȢȤ
ȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ Ȗ ǪǪ ȖșȞș ǛȜȦȢȠȜȤ  ǭșȖȫȧȞ Ǖ ǦȧȦȡǻȥȦȰ
ȣȢȟǻȥȰȞȢȁ ȣȢȤȪșȟȓȡȜ  ǣȕȤȔțȢȦȖȢȤȫș ȠȜȥȦșȪȦȖȢ  ǔ 
ǮșȤȕȔȞǗȀȩȣȢȟȢȡȜȟȔȣȢȤȪșȟȓȡȔǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȞȧȟȰȦȧȤȔ
ǔǦșȠșȥȲȞǡǧǭșȖȫșȡȞȢǻǛȜȦȢȠȜȤȭȜȡȔǪ

ǡȔȤȜȡȔǳȤ

ǧ ǥ ǚ Ǚ Ƕ Ǖ ǟ Ð Ǘ Ǧ Ǳ ǟ ǝ Ǟ  Ǘ Ȕ ȥ Ȝ ȟ Ȱ  ǟ Ȝ Ȥ Ȝ ȟ Ȣ Ȗ Ȝ ȫ
 ǕȥȦȤȔȩȔȡȰ — 
ǤșȦșȤȕȧȤȗ  — ȤȢȥ ȣȢșȦ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ
ǦȟȢȖ·ȓȡȢȗȤșȞȢȟȔȦ
ȔȞȔȘșȠǻȁ — 
—ȣȤȢȥȟȧȩȔȖȧ
ǦȢȤȕȢȡȡǻ ȞȧȤȥ ȠȔȦș
ȠȔȦȜȫȡȜȩǻȨǻȟȢȥȡȔȧȞ
ȦȔ ȕȢȗȢȥȟȢȖ·ȓ 
ȣȤȜȝȡȓȦȜȝȡȔȥȟȧȚȕȧȖ
ǤșȦșȤȕǕǢț—
ȔȞȔȘ ǕȖȦȢȤ ȦȤȔȞȦȔȦȧ
©ǢȢȖ Ȝȝ ǻ ȞȢȤȢȦȞȜȝ
ȥȣȢȥǻȕ ȥȞȟȔȘȔȡȡȓ ȖǻȤ
Ȭ ǻ Ȗ  Ȥ Ȣ ȥ ǻ ȝ ȥ Ȱ Ȟ Ȝ ȩ ª
 țȕ©ǧȤȜȢȘȜȣȔ
ȤȔȨ ȤȔȥȦȜȫȡǻ ȣȥȔȟȠȔ
ª  ȤȔțȢȠ
ǢșȖǻȘȢȠȜȝȩȧȘȢȚȡȜȞ
ǻț ǡ ǠȢȠȢȡȢȥȢȖȜȠ ǤȢȤȦȤșȦǗǟǧȤșȘǻȔȞȢȖȥȰȞȢȗȢ
ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓFȦ
ǣǦȧȠȔȤȢȞȢȖȜȠ ȖǻȟȰ
ȡȢȗȢ ȣșȤșȞȟ ȤȢȠȔȡȧ Ǥ ǧȔȟȰȠȔȡȔ ©ǤȢȁțȘȞȔ Ȗ ȢȥȦȤǻȖ
ȟȲȕȢȖǻª  
ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȧȖ ȢȕǻțȡȔȡȜȝ ǻț ©ǧșȟșȠȔȩǻȘȢȲª ǩ ǩș
ȡșȟȢȡȔȖȣșȤșȞȟǧ  ǨȣȢȖǻȥȦǻ©ǡȧțȯȞȔȡȦªȔȖȦȢȤ
ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȖ ǻȠ·ȓ ȢȘȡȢȗȢ ț ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ ©ǧșȟșȠȔȩǻȘȜª
ǡșȡȦȢȤȔȡȔȣȢțȡȔȫșȡȡȓȥȖȢȗȢȡȔȥȦȔȖȡȜȞȔǻȠ·ȓǡșȡȦȢȤ
ȥȦȔȟȢ ȣȤȢțȜȖȡȜȠ țȔȖȘȓȞȜ ȣșȤșȞȟ ǧ ǜȔ ȠȢȦȜȖȔȠȜ
©ǧșȟșȠȔȩǻȘȜªǭșȖȫșȡȞȢȖȜȞȢȡȔȖȠȔȟȲȡȢȞȥșȣǻǿȲ©ǧș
ȟșȠȔȞȡȔȢȥȦȤȢȖǻǟȔȟǻȣȥȢª ȘȜȖ©ǧșȟșȠȔȞª—©ǙǻȢȗșȡª 
ǧȔȞȢȚǭșȖȫșȡȞȢȖǻȓȞȔȖȦȢȤȧȪȜȞȟȧ©ǙȔȖȜȘȢȖǻȣȥȔȟȠȜª
ȓȞȜȝ ȠǻȥȦȜȦȰ ȣșȤșȥȣǻȖ ȣȥȔȟȠȔ  ȕȧȟȜ ȢȫșȖȜȘȡȢ

ȖǻȘȢȠǻ ȖȚș ȡȔȓȖȡǻ ȣșȤșȥȣǻȖȜ ©ǙȔȖȜȘȢȖȜȩ ȣȥȔȟȠǻȖª
țȢȞȤǻǤȥȔȟȠȔǧǖșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢǭșȖȫșȡȞȢțȗȔȘȧǿ
ȤȢȥ ȣȢșȦȔ ȟȜȬș ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ȤșȣȧȦȔȪǻȁ ǧ ȓȞ ȔȖȦȢȤȔ
ȖȔȚȞȜȩ Șȟȓ ȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȖǻȤȬǻȖ Ǩ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ țȔȣȜȥ
ȟȜȣ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȲȫȜȣȤȢȣȢșțǻȁǣǕȨȔȡȔȥȰǿȖȔ
ǬȧȚȕȜȡȥȰȞȢȗȢǭșȖȫșȡȞȢǻȤȢȡǻȫȡȢȣȢȤǻȖȡȲǿȝȢȗȢțǧ
©ǥȢȥȥȜȓȟȜȬȜȟȔȥȰȖȦȢȤȢȗȢǧȤșȘȰȓȞȢȖȥȞȢȗȢª
ǧȖǝțȕȤȣȤǡǠȗ

ǘȔȡȡȔǨȟȲȤȔ

ǧǥeǢǬǚǢǶǗÉǠǱǙǕǤǩǚǠǱ 7UHQFVpQ\L:DOGDSIHO
ǶȠȤș ǖȧȘȔȣșȬȦ—ȦȔȠȥȔȠȢ —
ȧȗȢȤ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ
ǙǻȝȥȡȜȝ ȫȟșȡ ǨȗȢȤȥȰȞȢȁ ǕǢ    țȔȞǻȡȫȜȖ
ȧȗȢȤȟȔȦȗȤșȪȖǻȘȘǻȟșȡȡȓȨǻȟȢȥȨȦȧǖȧȘȔȣșȬȦȧȡȦȧ
Ǩ —ȩ — ȖȜȞȟȔȘȔȫ ǦșȗșȘȥȰȞȢȗȢ ȦȔ ǖȧȘȔȣșȬȦ
ȧȡȦǻȖ  ȣșȤșȕȧȖȔȖ ȧ ǦȢȲțǻ ǥǦǥ ǙȢȥȟǻȘȚȧȖȔȖ
ȔȡȦȜȫȡȧ ȠǻȨȢȟȢȗǻȲ ȦȔ ȟȤȧ ȤȢȥ ȟȤȧ ǕȖȦȢȤ ȕȟ 
ȡȔȧȞȣȤȔȪȰ
ǤșȤșȞȟȔȘȔȖǻțȘȔȖȡȰȢȗȤșȪȟȔȦȤȢȥȞȔțȔȩȧȞȤȠȢȖ
ȖȜȥȦȧȣȜȖȡȔȲȖǻȟșȝȡǻȝȥșȥǻȁǕǢǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻȝȤǻȫȫȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓǶǩȤȔȡȞȔ
Ȣȣȧȕȟ ȖȟȔȥȡȜȝ ȣșȤșȞȟ ȝȢȗȢ ȢȣȢȖǻȘȔȡȡȓ ©ǶȥȦȢȤǻȓ
ȞȢȚȧȩȔªȖ©ǕȡȦȢȟȢȗǻȁȥȖǻȦȢȖȢȁȟǻȦșȤȔȦȧȤȜª ǖȧȘȔȣșȬȦ
ǧ ǕȖȦȢȤȥȦ©ǶȖȔȡǩȤȔȡȞȢȖǨȗȢȤȭȜȡǻª 0D
J\DUWXGRPDQ\ǔ— ǗǻȘȦȖȢȤȜȖȧȗȢȤȠȢȖȢȲ
ȖǻȤȬǭșȖȫșȡȞȔ©ǶȘȢȥǻȥȡȜȦȰȥȓȣǻȘȗȢȤȢȲª ©ǟȢȕțȔȤª
ǖȧȘȔȣșȬȦ ǤșȤșȞȟȖǻȘțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȖȜȥȢȞȜȠȩȧȘȢȚ
ȤǻȖȡșȠȡȔȠȔȗȔȡȡȓȠțȕșȤșȗȦȜȥȠȜȥȟȦȔȤȜȦȠȢȠșȟȢȘȜȞȧ
ȦȖȢȤȧ
ǠǻȦǦȦșȪȰǶǟȢȕțȔȤȖǨȗȢȤȭȜȡǻǗȥșȥȖǻȦǔ

ǘȔȟȜȡȔǘșȤȔȥȜȠȢȖȔ

ǧǥeǧǶǞ ǗÌǙǙǶǠ ȖȟȔȥȡȢȁ ȝȢȗȢ ǻȠȣșȤȔȦȢȤȥȰȞȢȁ
ȖșȟȜȫȡȢȥȦǻ ȘȔȟǻ—ȖȝǻȖ ȞȔȡȪșȟȓȤǻȁ — —
ȖȜȭȜȝȢȤȗȔȡȦȔǿȠȡȢȁȣȢȟǻȦȣȢȟǻȪǻȁȥȦȖȢȤșȡȜȝțȔȧȞȔțȢȠ
ǡȜȞȢȟȜǶȖǻȘȟȜȣǖȧȖȡȔȘǻȟșȡȜȝȡȔȘțȖȜȫȔȝȡȜȠȜ
ȣȢȖȡȢȖȔȚșȡȡȓȠȜ ȖȥșȢȩȢȣȡȜȠȜ ȨȧȡȞȪǻȓȠȜ ǜ ȣȢȓȖȢȲ
Ȫǻǿȁ ȘșȤȚ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȁ ǡȜȞȢȟȔ Ƕ țȔȖșȤȬȜȖ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ
ȣȢȟǻȪșȝȥȰȞȢȗȢ ȠșȩȔȡǻțȠȧ ȔȕȥȢȟȲȦȜȥȦȥȰȞȢȁ ȠȢȡȔȤȩǻȁ
ȓȞȔ ȡȔ Ȧȟǻ ǿȖȤȢȣ ǻȥȦȢȤǻȁ ȥȣȤȜȝȠȔȟȔȥȓ țȔ ȔȡȔȩȤȢȡǻțȠ
ǜȔȥȡȧȖȔȡȡȓ ǧ Ȗ ȕȔțȧȖȔȟȢȥȓ ȡȔ ȥȦȔȤȜȩ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔȩ
țȢȞȤȡȔȢȥȢȕȟȜȖǻȝȞȔȡȪșȟȓȤǻȁǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ
ȥȣȤȔȖ ȦȔǿȠȡǻȝ ȔȗșȡȦȧȤǻ ȦȔ ȚȔȡȘȔȤȠȥȰȞȢȠȧ ȣȢȟȞȧ
ǣȫȢȟȜȖȖǻȘȘǻȟǣǖșȡȞșȡȘȢȤȨ — ȝȢȗȢȣȢȥȔȘȔ
ȢȦȤȜȠȔȟȔȡȔțȖȧ©ȬșȨȚȔȡȘȔȤȠǻȖªǤȢȥȔȘȧȞșȤȧȲȫȢȗȢ
ǧ Ȗ Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȢ  ț ȣȢȥȔȘȢȲ ȡȔȫȔȟȰȡȜȞȔ ȬȦȔȕȧ
ǟȢȤȣȧȥȧ ȚȔȡȘȔȤȠǻȖ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©ȡȔȫȔȟȰȡȜȞ ȬȦȔȕȧ
ǟȢȤȣȧȥȧ ȚȔȡȘȔȤȠǻȖ ǻ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ǧȤșȦǻȠ ȖǻȘȘǻȟȢȠ
Ȗ ȝ ǻ Ȗ ȞȔȡȪșȟȓȤǻȁª Ȕ  ȣȢȖȡǻȥȦȲ Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȢ
Ȗȥǻ ȚȔȡȘȔȤȠȥȰȞǻ ȫȔȥȦȜȡȜ ȣǻȘ ȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȢȠ ȬșȨȔ
ȚȔȡȘȔȤȠǻȖǣȕ·ǿȘȡȔȡȡȓȣȤȢȖǻȖǠǙȧȕșȟȰȦ ȞșȤȧȲȫȜȝ
ȖǻȘȘǻȟȢȠ ȧ —  ȓȞȢȗȢ ȠȢȚȡȔ ȖȖȔȚȔȦȜ ȦȖȢȤȪșȠ

ǧǥǚǧǶǞǗǶǙǙǶǠ

ȘșȤȚ ȚȔȡȘȔȤȠȥȰȞȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ǮȢȕ ȠȔȦȜ ȣȢȖȥȲȘȡȜȝ
ȦȔȥȜȥȦșȠȔȦȜȫȡȜȝȞȢȡȦȤȢȟȰțȔȡȔȥșȟșȡȡȓȠȦșȤȜȦȢȤǻȲ
ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁǻȠȣșȤǻȁȣȢȘǻȟșȡȢȡȔȣ·ȓȦȰȚȔȡȘȔȤȠȥȰȞȜȩ
ȢȞȤȧȗǻȖȘȢȓȞȜȩȖȩȢȘȜȟȜȘȖǻȔȕȢȦȤȜȗȧȕșȤȡǻȁȡȔȫȢȟǻț
ȗșȡșȤȔȟȔȠȜȞȢȚșȡǻțȓȞȜȩȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȧȖȔȖȥȓȬșȨȢȖǻ
ȚȔȡȘȔȤȠǻȖǨȞȤȗȧȕșȤȡǻȁȖȩȢȘȜȟȜȘȢȞǻȟȰȞȢȩȢȞȤȧȗǻȖ
țȢȞȤȣȤȔȖȢȕșȤșȚȡǻȖȖǻȝȬȟȜȘȢǶ9ȢȞȤȧȗȧ ȥȣșȤȬȧȝȢȗȢ
ȪșȡȦȤȢȠȕȧȖǟȜȁȖț—ǟȔȦșȤȜȡȢȥȟȔȖț—
ǗǻȟȰȡȢ ȣǻȖȘșȡȡǻ—ȘȢ9ȢȞȤȧȗȧǣȞȤȧȗȔȁȩȞǻȟȰȞǻȥȦȰ
 țȤȢȥȟȔ ț  ȘȢ  ȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȢ ȚȔȡȘȔȤȠȥȰȞȢȠȧ
ȗșȡșȤȔȟȧǗȜȞȢȡȔȖȫȜȠȜȢȤȗȔȡȔȠȜǧȖȡȔȠǻȥȪȓȩȥȦȔȖȔȟȜ
ȚȔȡȘȔȤȠȥȰȞǻȢȨǻȪșȤȜǻȚȔȡȘȔȤȠȥȰȞǻȫȔȥȦȜȡȜȢȕ·ǿȘȡȔȡǻ
ȖǣȞȤșȠȜȝȞȢȤȣȧȥȚȔȡȘȔȤȠǻȖ — 
ǦȦȤȧȞȦȧȤȡȢ ǧ Ȗ ȕȧȟȢ ȣȢȘǻȟșȡȢ ȡȔ ȫȢȦȜȤȜ șȞȥȣș
ȘȜȪǻȁ ȞȢȚȡȔ ț ȓȞȜȩ ȥȣșȪǻȔȟǻțȧȖȔȟȔȥȓ ȡȔ ȣșȖȡȜȩ ȡȔ
ȣȤȓȠȞȔȩ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǤșȤȬȔ ȦȔǿȠȡȔ țȔȝȠȔȟȔȥȓ ȣȢȟǻȦ
ȤȢțȬȧȞȢȠ ǻ ȥȟǻȘȥȦȖȢȠ ȣȤȢȖȢȘȜȟȔ ȘǻțȡȔȡȡȓ ȧ ȣȢȟǻȦ
ȥȣȤȔȖȔȩ ȢȤȗȔȡǻțȢȖȧȖȔȟȔ țȔȥȟȔȡȡȓ ȦȔ ȧȖ·ȓțȡșȡȡȓ ȖǻȘ
ȥȦșȚȧȖȔȟȔȗȤȢȠȔȘȥȰȞȧȘȧȠȞȧȝ©ȡȔȤȢȘȡȜȝȘȧȩªǗȢȡȔ
Ț ȞȢȡȦȤȢȟȲȖȔȟȔ ȡȔȗȟȓȘ ȣȢȟǻȪǻȁ țȔ ȡșȕȟȔȗȢȡȔȘǻȝȡȜȠȜ
ȢȥȢȕȔȠȜțȢȞȤțȔȟǻȦșȤȔȦȢȤȔȠȜ—ȬȟȓȩȢȠȣșȤȟȲȥȦȤȔȪǻȁ
ȣȤȜȖȔȦȡȢȗȢȟȜȥȦȧȖȔȡȡȓǧȧȦȥȞȟȔȘȔȟȜȥȓȭȢȤǻȫȡǻțȖǻȦȜ
Șȟȓ ǻȠȣșȤȔȦȢȤȔ ȣȤȢ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞǻ ȡȔȥȦȤȢȁ ǻ ȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ȤǻțȡȜȩ ȖșȤȥȦȖ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȘȢ ȖșȤȩȢȖȡȢȁ ȖȟȔȘȜ ȦȔ ȣȢȟǻȦ
ȚȜȦȦȓ ȘșȤȚȔȖȜ ǜ  Ȗ ȁȁ ȖǻȘȔȡȡǻ ȣșȤșȕȧȖȔȟȔ ȦșȔȦȤ
ȪșȡțȧȤȔ Ǚȟȓ ȪȰȢȗȢ țȔȣȤȢȖȔȘȚȧȖȔȟȔȥȓ ȣȢȥȔȘȔ ȪșȡțȢȤȔ
țȣȢȠǻȫȡȜȞȢȠ
Ǩ ȖǻȘȔȡȡǻ ȘȤȧȗȢȁ șȞȥȣșȘȜȪǻȁ ȣșȤșȕȧȖȔȟȜ ȡȔȗȟȓȘȢȖǻ
ȥȣȤȔȖȜ ȣȤȢ Ȥșȟǻȗ ȥșȞȦȜ ȝ ȤȢțȞȢȟȰȡȜȞǻȖ ȣȤȢȖȢȘȜȟȢȥȓ
ț·ȓȥȧȖȔȡȡȓȨȔȞȦǻȖȨȔȟȰȬȧȖȔȡȡȓȗȤȢȬșȝȦȔȘȢȞȧȠșȡȦǻȖ
©ȨȔȟȰȬȜȖȢȠȢȡșȦȡȜȞȜª  ȤȢțȥȟǻȘȧȖȔȟȜȥȓ ǻȡ ȞȔȤȡǻ
țȟȢȫȜȡȜ ȤȢțȗȟȓȘȔȟȜȥȓ ȥȞȔȤȗȜ ǻ ȣȤȢȩȔȡȡȓ ȧ Ȧ ȫ
ȝ ȥșȟȓȡȥȰȞǻ ȥȞȔȤȗȜ ȡȔ ȣȢȠǻȭȜȪȰȞǻ ȧȦȜȥȞȜ ǧȤșȦȓ
șȞȥȣșȘȜȪǻȓ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȢ țȔȝȠȔȟȔȥȓ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻǿȲ
ȡȔȗȟȓȘȧ țȔ ǻȡȢțșȠȪȓȠȜ ȭȢ ȣșȤșȕȧȖȔȟȜ Ȗ ǥȢȥǻȁ Ȕ
ȦȔȞȢȚ țȕȜȤȔȟȔ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȲ ȣȤȢ ȣȢȟǻȦ ȥȦȔȡȢȖȜȭș
ȦȔ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ țȔȞȢȤȘȢȡȡȜȩ ȣȔȤȦǻȝ ǢȔ ȫșȦȖșȤȦȧ
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ȘǻȓȟȔ ȘȢ   ȣȢȞȟȔȘȔȟȢȥȓ țȔȖȘȔȡȡȓ țȕȜȤȔȦȜ ȦȔ
ȔȡȔȟǻțȧȖȔȦȜ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȲ ȣȤȢ ȖȜȘȜ ȡȔ ȖȤȢȚȔȝ ȣȤȢ
ȣȤȜȫȜȡȜȥșȟȓȡȥȰȞȜȩȖȜȥȦȧȣǻȖțȟȢȖȚȜȖȔȡȡȓȣȢȠǻȭȜȞǻȖ
ȭȢȘȢȖȟȔȥȡȜȩȥșȟȓȡǤǻțȡǻȬșȧȦȖȢȤșȡȔȣ·ȓȦȔșȞȥȣșȘȜȪǻȓ
—  țȔȝȠȔȟȔȥȓ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻǿȲ ȪșȡțȧȤȜ Ȗ Ȧ ȫ ȝ
ȦșȔȦȤȦȔȡȔȗȟȓȘȢȠțȔȣșȤǻȢȘȜȫȡȜȠȜȖȜȘǦȲȘȜțȧȥǻǿȁ
ǥȢȥǻȁ ȡȔȘȩȢȘȜȟȜ ȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖǻ ȣȤȜȠǻȤȡȜȞȜ ȕȧȘȰȓȞȜȩ
ȖȜȘ ǤȤȜ ǧ Ȗ ȘǻȓȖ țȔȗ ȔȤȩǻȖ ȦȔ ȘȖȔ ȦȔǿȠȡȜȩ ȔȤȩǻȖȜ ȝ
ȘȤȧȞȔȤȡȓ
 țȘǻȝȥȡșȡȢ ȤșȨȢȤȠȧ ȖǻȘȢȠȥȦȖȔ ǤșȤșȖȔȗȧ
Ȗ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǧ Ȗ ȡȔȕȧȟȜ ȣȢȟǻȦ ȤȢțȬȧȞ ȡȔȗȟȓȘ țȔ
ȡȔȥȦȤȢȓȠȜȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔȣșȤșȖǻȤȞȔȣȔȥȣȢȤȦǻȖǻȡȢțșȠȪǻȖ
ȣȤȢȖșȘșȡȡȓ ȘǻțȡȔȡȰ ȧ ȣȢȟǻȦ ȥȣȤȔȖȔȩ ȦȔ ȥȣȤȔȖȔȩ ȘșȤȚ
ȕșțȣșȞȜ ǨȦȖȢȤȲȖȔȟȢȥȓ ȚȔȡȘȔȤȠȥȰȞș ȣȢȟǻȪșȝȥȰȞș
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ țȢȞȤ ȡȔ ȞȜȁȖ ȖǻȘȗȔȟȧȚșȡȡȓȩ țȔȟǻțȡȜȪǻ
ǡȢȥȞȖȔ—ǟȜȁȖȦȔǟȜȁȖ—ǣȘșȥȔ
ǶțȫȔȥȢȠțȔȖȘȔȡȡȓǧȖȧȥȞȟȔȘȡȲȖȔȟȜȥȓǣȕ·ǿȞȦȔȠȜ
ȡȔȗȟȓȘȧ ȥȦȔȖȔȟȜ ȣȤȜȘȖȢȤȡǻ ȣȤȢȬȔȤȞȜ ȖȜȭȢȗȢ ȥȖǻȦȧ
ȥșȤșȘȡǻȝ ȞȟȔȥ ȣȢȠǻȭȜȞȜ ȞȧȣȪǻ ȣșȤȬȢȁ ȗǻȟȰȘǻȁ
ȢȥȖǻȫșȡǻ ȢȥȢȕȜ ȝ ȟǻȦșȤȔȦȢȤȜ  Ȕ ȦȔȞȢȚ ȦșȔȦȤ ȣȤșȥȔ
ȤșȟǻȗȥșȞȦȜǻȡȢțșȠȪǻǗȜȞȢȡȧȲȫȜȨȧȡȞȪǻȁȥȖȢȗȢȤȢȘȧ
ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȁȥȢȪȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȩȡȔȥȦȤȢȁȖȭȢȘȢ
ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȔǧȖȡșțȔȕȔȤȢȠțȔȠǻȥȦȰȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ
ȟșȗǻȦȜȠȡȜȩ ȘȚșȤșȟ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁ ȣȢȫȔȖ ȖȜȦȤȔȫȔȦȜ
ȖșȟȜȫșțȡǻ țȧȥȜȟȟȓ ȡȔ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȥȜȥȦșȠȜ ȦȔǿȠȡȢȁ
ȔȗșȡȦȧȤȜ ȝ ȘȢȡȢȥǻȖ ǜ  ǧ Ȗ ȣȢȫȔȖ ȨȢȤȠȧȖȔȦȜ
ȠșȤșȚȧțȔȤȧȕǻȚȡȜȩȔȗșȡȦǻȖȡȔȓȞȜȩȣȢȞȟȔȘȔȟȜȥȓȘȖȢȓȞǻ
ȨȧȡȞȪǻȁ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȦȜ țȔ ȤȢȥǻȓȡȔȠȜȟǻȦșȤȔȦȢȤȔȠȜ țȔ
ȞȢȤȘȢȡȢȠȦȔțȔȝȠȔȦȜȥȓȘșȤȚȞȢȡȦȤȣȤȢȣȔȗȔȡȘȢȲǦșȤșȘ
țȔȞȢȤȘȢȡȡȜȩ ȔȗșȡȦǻȖ ǧ Ȗ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȖǻȘȢȠȜȠȜ ȕȧȟȜ ȧ
ǩȤȔȡȪǻȁ—ǴǧȢȟȥȦȢȝȧǤȤȧȥȥǻȁ—ǟǭȖșȝȪșȤǦșȤșȘ
ǻȡȢțșȠȪǻȖ ȦȔȞȜȠȜ ȥȦȔȟȜ ȨȤȔȡȪ ȚȧȤȡȔȟǻȥȦ ǭ ǙȲȤȔȡ
ȡǻȠȚȧȤȡȔȟǻȥȦǠǭȡșȝȘșȤȓȞǻțȔȩȜȭȔȟȜȣȢȟǻȦȜȞȧȤȢȥ
ȧȤȓȘȧȖțȔȤȧȕǻȚȡǻȝȣȤșȥǻ
ǣȥȢȕȟȜȖȧȧȖȔȗȧǧȖȣȤȜȘǻȟȓȖȨȢȤȠȧȖȔȡȡȲȗȤȢȠȔȘ
ȥȰȞȢȁ ȘȧȠȞȜ Ǚȟȓ ȪȰȢȗȢ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢ țȔȢȩȢȫȧȖȔȟȜ
ȘȢ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȟǻȦșȤȔȦȢȤǻȖ ȦȔ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȟȜ ȁȩȡȲ
ȦȖȢȤȫ ǻȥȦȰ ȦȤȜȠȔȲȫȜ ȔȖȦȢȤǻȖ ȣǻȘ ȥȖȢȁȠ ȖȣȟȜȖȢȠ
ǬȔȥȦȢ ǧ Ȗ ȖȜȥȦȧȣȔȖ ȧ ȤȢȟǻ ȣȢȥșȤșȘȡȜȞȔ ȧ ȥȦȢȥȧȡȞȔȩ
ȟǻȦșȤȔȦȢȤǻȖ ț ǻȠȣșȤȔȦȢȤȢȠ ȔȤȕǻȦȤȔ Ȗ ȞȢȡȨȟǻȞȦȔȩ
ȢȘȡȜȩ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ ț ǻȡ ǙȢ ȔȗșȡȦȧȤȜ ǧ Ȗ ȡȔȟșȚȔȟȜ
ȟǻȦșȤȔȦȢȤȜ ǩ ǖȧȟȗȔȤǻȡ Ǧ ǗǻȥȞȢȖȔȦȢȖ ǟ ǤȧȫȞȢȖȔ
ǟ ǪȢȦȓȁȡȪȢȖȔ Ǖ ǣȫȞǻȡ ǜȔ ȥȖȢȲ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȲ ȖȢȡȜ
ȢȦȤȜȠȧȖȔȟȜȡșȠȔȟȧȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȧȖȜȡȔȗȢȤȢȘȧȣǻȘȦȤȜȠȞȧ
ȧȖȜȘȖȟȔȥȡȜȩȦȖȢȤǻȖǖȔȗȔȦȢȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖȥȣȤȜȝȠȔȟȜ
ǧ Ȗ ȓȞ ȥȖȢǿȤǻȘȡș ȟǻȦ ȠǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȢ ȞȢȬȦȔȠȜ ȓȞȢȗȢ
ȖȔȤȦȢ ȕȧȟȢ ȥȞȢȤȜȥȦȔȦȜȥȓ Șȟȓ ȣȢțȔȪșȡțȧȤȡȢȁ ȣȧȕȟ
ȖȟȔȥȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ǣ ǤȧȬȞǻȡ ȫșȤșț ǣ ǖșȡȞșȡȘȢȤȨȔ
ȣȤȢȥȜȖȧǡȜȞȢȟȜǶȗȤȢȬȢȖȢȁȣȢțȜȞȜȡȔȖȜȘȦȖȢȤȧȣȤȢ
ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ ǣ ǤȧȗȔȫȢȖȔ ǡ ǘȢȗȢȟȰ ȦȔȞȢȚ ȢȦȤȜȠȧȖȔȖ
ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȧ ȥȧȕȥȜȘǻȲ ǢșȠȔȟȢ ȣȢșȦǻȖ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ
ȦȔ ȖȜȘȔȖȪǻȖ ȕȧȟȜ ȞȤșȔȦȧȤȢȲ ǧ Ȗ ȧ ȤȢȟǻ ȫȜȡȢȖȡȜȞǻȖ
ȪșȡțȢȤǻȖǻȞȔȡȪșȟȓȤȥȰȞȜȩȥȟȧȚȜȦșȟǻȖȔȥȔȠșȣșȤșȞȟȔȘȔȫ
ǻ ȖȜȘȔȖșȪȰ ǖ ǗȤȔȥȥȰȞȜȝ ȧ —  ȣȤȢțȔȁȞ ǻ
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ȖȜȘȔȖșȪȰȔȟȰȠǗǗȟȔȘȜȥȟȔȖȟǿȖ ȧ— ȟǻȦșȤȔȦȢȤ
ǡ ǟȔȬȜȡȪșȖ ț   ȤȢȠȔȡǻȥȦ Ǥ ǟȔȠșȡȥȰȞȜȝ ȧ
— ȣșȤșȞȟȔȘȔȫǾǣȟȰȘșȞȢȣ ȧ— ȣȢșȦ
Ǘ ǗșȤȘșȤȢȖȥȰȞȜȝ ȧ —  ǟșȤǻȖȡȜȞȜ ǧ Ȗ ȥȔȠǻ
ȡȔȠȔȗȔȟȜȥȓțȔȝȠȔȦȜȥȓȟǻȦȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲȔȕȜȣșȤșȕȧȖȔȦȜȖ
ȢȦȢȫșȡȡǻȟǻȦșȤȔȦȢȤǻȖțȡȔȦȜȡȔȥȦȤȢȁǻȘșȁȦȔțȔȩȢȣȟșȡȡȓ
ȪȰȢȗȢ ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ ǡ ǩȢȞ ȣǻȘȦȤȜȠȧȖȔȖ ȥȦȢȥȧȡȞȜ ț
ȕȔȗȔȦȰȠȔȟǻȦșȤȔȦȢȤȔȠȜǠǙȧȕșȟȰȦȣșȤșȞȟȔȘȔȖȖǻȤȬǻǻ
ȣȤȢțȧǗǦȞȢȦȦȔ.
ǡȜȞȢȟȔ Ƕ ȡȔȠȔȗȔȖȥȓ ȥȦȖȢȤȜȦȜ ǻȘșȢȟȢȗǻȲ ȓȞȔ ȕ
țȠǻȪȡȲȖȔȟȔȘșȤȚȥȜȥȦșȠȧǻȥȣȤȓȠȢȖȧȖȔȟȔȥȔȠȢȕȧȦȡǻȝ
ȤȢțȖȜȦȢȞ ǥȢȥǻȁ ǧȢȘǻ ț·ȓȖȜȟȔȥȓ țȡȔȠșȡȜȦȔ ȦȤǻȔȘȔ Ƞǻ
ȡǻȥȦȤȔ ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȢȥȖǻȦȜ Ǧ ǨȖȔȤȢȖȔ — ȣȤȔȖȢȥȟȔȖ·ȓ
ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȢ ȡȔȤȢȘȡǻȥȦȰ ǣȥȡȢȖȡȜȠ țȔȖȘȔȡȡȓȠ
ȁȁ ȔȣȢȟȢȗșȦǻȖ ț ȧȤȓȘȧ ȦȔ ȘȢȕȤȢȖǻȟȰȡȜȩ ȣȤȜȩȜȟȰȡȜȞǻȖ
ȥȦȔȟȔ ȕȢȤȢȦȰȕȔ ț ȟǻȕșȤȔȟȰȡȢȣȢȟǻȦ ǻȘșȓȠȜ ǜȔȩȢȘȧ
ǟȢȡȦȤȢȟȰȢȖȔȡȔ ȪșȡțȧȤȔ ȡȔȕȧȟȔ ȢȥȢȕȟȜȖȢȗȢ ȤȔȡȗȧ
ȖǻȘȥȦșȚȧȖȔȟȰȡȢȗȢȢȤȗȔȡȧȔȟșȁȝȓȞǻȔȗșȡȦȔȠǧȖȡș
ȕȧȟȢ ȣǻȘȖȟȔȘȡȜȠ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȣǻȘȣǻȟȰȡȢȁ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȁ
ȘȧȠȞȜ
ǧȔȟȔȡȦ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣșȤșȕȧȖȔȖ ȡȔ ȖșȟȜȞǻȝ ȖǻȘȥȦȔȡǻ
ȖǻȘ ȦȜȩ ȟǻȦ Ȟǻȟ Șș ©ȤȔȨǻȡȢȖȔȡș șȥȦșȦȜȫȡș ȣǻȘȡșȕǻȡȡȓ
ȣȤȜȗȡǻȫȧȖȔȟȢ ȥȢȖǻȥȦȰª ǙțȲȕȔ Ƕ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǟ  Ǧ   ǟǻȡșȪȰ —Ȗǻ ȕȧȖ ȣșȤǻȢȘȢȠ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ țȠȧȚȡǻȡȡȓ ȓȞ ȣȢșȦȔ ǻ ȗȤȢȠȔȘȓȡȜȡȔ
ǦȔȠș ©ȞȢȠșȘǻȲª ©ǦȢȡª ȧ ȥȣȤȔȖǻ ȣȤȢ ǟȜȤȜȟȢǡșȨȢ
ȘǻȁȖȥȰȞș ȕȤȔȦȥȦȖȢ ȕȧȟȢ ȤȢțȪǻȡșȡȢ ȓȞ țȟȢȫȜȡ ȣȤȢȦȜ
ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȔ ȡȔȝȕǻȟȰȬȧ ȢȕȤȔțȧ Ȣȥǻȕ ȪȔȤȥȰȞȢȁ
ȤȢȘȜȡȜ ȡșȖȘȓȫȡǻȥȦȰ ȣȢșȦȔ țȔ ȁȩ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȖȜțȖȢȟșȡȡǻ
ǭșȖȫșȡȞȔțȞȤǻȣȔȪȦȖȔ
ǟȜȤȜȟȢǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞșȕȤȔȦȥȦȖȢȕȧȟȢȣșȤȬȢȲȦȔǿȠ
ȡȢȲȣȢȟǻȦȢȤȗȔȡǻțȔȪǻǿȲȖǨȞȤȔȁȡǻȓȞȧȤȢțȥȟǻȘȧȖȔȖǧȖ
ǦȟǻȘȫȔ ȥȣȤȔȖȔ ©ǣȕ ǨȞȤȔȝȡȢǦȟȔȖȓȡȥȞȢȠ ȢȕȭșȥȦȖșª
țȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȖǡȢȥȞȖǻȖǙǕǥǩ ǩǧȤșȦǻȝȖǻȘȘǻȟ ȣǻȘ
ǔțȔȧȫȔȥȦȜȡȔȩȖȢȡȔȣȤȢȩȢȘȜȟȔȣȢȣșȤȬǻȝ
ȝȢȗȢșȞȥȣșȘȜȪǻȁǨȣșȤȬǻȝȫȔȥȦȜȡǻȖȠǻȭșȡȢ©ǜȔȗȔȟȰȡǻ
ȤȢțȣȢȤȓȘȚșȡȡȓțȤȢțȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓȝȖȜȞȢȡȔȡȡȓȤǻȬșȡȡȓª
ȡȔȥȦȧȣȡǻțȣȢȫȔȥȦȜȡȜȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȤȢțȥȟǻȘȧȖȔȡȡȲ
ȥȣȤȔȖȜȢȘȡȢȗȢȔȕȢȞǻȟȰȞȢȩȞȜȤȜȟȢȠșȨȢȘǻȁȖȪǻȖǨ9,ȫȔȥ
ȦȜȡǻȠǻȥȦȜȦȰȥȓȥȣȤȔȖȔ©ǣȩȧȘȢȚȡȜȞșǭșȖȫșȡȞșªǧȖ
ȕȧȖȢȥȢȕȟȜȖȢȧȣșȤșȘȚșȡȜȝȭȢȘȢȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔ
ȓȞȧȖȜțȡȔȡȢȝȢȗȢȗȢȟȣȤȢȖȜȡȢȲǢșȖȜȓȖȜȖȬȜȧȫȔȥȦǻ
ȣȢșȦȔȖȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǖȤȔȦȥȦȖȔǧȖțȖȜȡȧȖȔȦȜȖȧȦȢȠȧ
ȭȢ Ȗǻȡ ȧ ȦȖȢȤȔȩ ©ȦȢ ȖȯȤȔȚȔȟ ȣȟȔȫ Ȣ ȠȡȜȠȢȠ ȣȢ
ȤȔȕ Ȣȭ șȡȜȜ Ȝ ȕșȘȥȦȖȜȓȩ ǨȞȤȔȝȡȯ ȦȢ ȖȢțȗȟȔȬȔȟ Ȣ
ȥȟȔȖș ȗșȦȠȔȡȥȞȢȗȢ ȣȤȔȖȟșȡȜȓ Ȝ ȣȤșȚȡșȝ ȖȢȟȰȡȜȪȯ
ȞȔțȔȫșȥȦȖȔ«!ǦȟȲȕȜȠȯȠȜȥȦȜȩȔȠȜȖǡȔȟȢȤȢȥȥȜȜ
ȠȢȗȟȜ ȣȢȥșȓȦȰȥȓ Ȝ ȖȣȢȥȟșȘȥȦȖȜȜ ȧȞȢȤșȡȜȦȰȥȓ ȠȯȥȟȜ
Ȣ ȠȡȜȠȢȠ ȕȟȔȚșȡȥȦȖș ȖȤșȠșȡ ȗșȦȠȔȡȭȜȡȯ Ȣ ȥȫȔȥȦȰș
ȖȢțȖȤȔȦȜȦȰ ȱȦȜ ȖȤșȠșȡȔ Ȝ Ȣ ȖȢțȠȢȚȡȢȥȦȜ ǨȞȤȔȝȡș
ȥȧȭșȥȦȖȢȖȔȦȰ Ȗ ȖȜȘș ȢȦȘșȟȰȡȢȗȢ ȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖȔª ǟǡǧ
ǧǦ ǣȦȚșǭșȖȫșȡȞȔȕȧȟȢȣȢȞȔȤȔȡȢȨȔȞȦȜȫȡȢ
ȓȞ ȧȞȤ ȣȔȦȤǻȢȦȔ țȔ ȖǻȘȥȦȢȲȖȔȡȡȓ ȧ ȕșțȪșȡțȧȤȡȜȩ

ȦȖȢȤȔȩ ȤȧȞȢȣȜȥȡȢȁ țȕ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ǻȡȦșȤșȥǻȖ ȥȖȢǿȁ
ǖȔȦȰȞǻȖȭȜȡȜ ǕȘȚș ȥȔȠș Ȗ ȡȜȩ ǨȞȤȔȁȡȧ țȠȔȟȰȢȖȔȡȢ
ȓȞȥȣȟȲȡȘȤȢȖȔȡȧǻȠȣșȤǻǿȲ©ȤȢțȤȜȦȧȠȢȗȜȟȧªǻȥȦȢȤǻȓ
ȝȕȔȗȔȦȥȦȖȔȓȞȢȁȣȤȜȖȟȔȥȡșȡȢȔȟȲȘșȝȣșȤșȦȖȢȤșȡȢȡȔ
ȞȤǻȣȔȞǻȖǢȔȣȢȟȓȩȤȧȞȢȣȜȥȧȣȢșȠȜ©ǦȢȡªǠǙȧȕșȟȰȦ
ȤȔțǻȖțȤȢȕȜȖȣǻȘȞȤșȥȟșȡȡȓȔȕȢȣȢȥȦȔȖȜȖ1%ȔȣȤȢȦȜ
ȦșȞȥȦȧ ȖǻȤȬȔ ©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡșª — ȫȢȦȜȤȜ ȤȔțȜ
țȢȞȤ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ ȦȔȞǻ ȤȓȘȞȜ ©ǜȔ ȭȢ Ț ȕȢȤȢȟȜȥȰ ȠȜ
ț ȟȓȩȔȠȜ"  ǜȔ ȭȢ Ț ȠȜ ȤǻțȔȟȜȥȰ ț ȢȤȘȔȠȜ"  ǜȔ ȭȢ
ȥȞȢȤȢȘȜȟȜ ȥȣȜȥȔȠȜ  ǡȢȥȞȢȖȥȰȞǻ ȤșȕȤȔ"" ǜȔȥǻȖȔȟȜ 
Ƕ ȤȧȘyȲ ȣȢȟȜȖȔȟȜ«  Ƕ ȬȔȕȟȓȠȜ ȥȞȢȤȢȘȜȟȜ  ǮȢ Ț
ȡȔ ȡȜȖǻ ȧȤȢȘȜȟȢȥȰ""  ǨȤȢȘȜȟȔ ȤȧȦȔ« ȤȧȦȔ«  ǗȢȟǻ
ȡȔȬȢȁȢȦȤȧȦȔª
ǙȢȞȧȠșȡȦǻȖ ȦȔǿȠȡȢȗȢ ȥȟǻȘȥȦȖȔ ȡș ȢȣȤȜȟȲȘȡȲȖȔȟȜ
ȦȤȜȖȔȟȜȝ ȫȔȥ ȘȢ   ȣȤȢȦș ȖǻȘ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȥȦǻ ȡș
ȖȘȔȟȢȥȓ ȣȤȜȩȢȖȔȦȜ ȭȢ ȥșȤșȘ ȫȟșȡǻȖ ǖȤȔȦȥȦȖȔ ȕȧȟȜ
ȖǻȘȢȠǻ ȖȚș ȡȔ ȦȢȝ ȫȔȥ ȧ &ȟȢȖ·ȓȡȭȜȡǻ ȣȢșȦȜ ǻȥȦȢ
ȤȜȞȜ ȟǻȦșȤȔȦȢȤȜ ȝȢȗȢ ǻȘșȢȟȢȗȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ǟȧȟǻȬ ǻ
ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖǧȖȡȔȠȔȗȔȖȥȓȣșȤșȬȞȢȘȜȦȜȣȢȬȜȤșȡȡȲ
ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁ ȣȤȢ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ țȔȥȧȘȜȦȜ ȡȢȥǻȁȖ
ȧȞȤ ȡȔȪ ǻȘșȁ ȢȥȡȢȖȡǻ ȠȢȦȜȖȜ ȓȞȢȁ ȣȤȢȗȢȟȢȬșȡȢ ȧ
ȣȤȢȗȤȔȠȡȜȩ ȦȖȢȤȔȩ ǖȤȔȦȥȦȖȔ ȦȔ ȁȩȡǻȝ ȦȖȢȤȫǻȝ ȥȣȔȘ
ȭȜȡǻ ǙǻțȡȔȡȡȓ ȧ ȥȣȤȔȖǻ ǖȤȔȦȥȦȖȔ ȣȤȢȖȔȘȜȟȜ ȬȦȔȕ
ȢȨǻȪșȤ ǡ ǤȢȣȢȖ ȡȔȫȔȟȰȡȜȞ ȞȔȡȪșȟȓȤǻȁ ȞȜȁȖ ȗșȡ
ȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȔǡǤȜȥȔȤșȖ ȢȕȜȘȖȔțǟȜǿȖȔ ǠǙȧȕșȟȰȦ
ȦȔ Ƕ ǢȢȤȘȥȦȤșȠ ȥȣȤȔȖȔ ȣșȤșȕȧȖȔȟȔ ȣǻȘ ȣȜȟȰȡȜȠ
ȞȢȡȦȤȢȟșȠ ȬșȨȔ ȚȔȡȘȔȤȠǻȖ ǣ ǣȤȟȢȖȔ ǻ ǡȜȞȢȟȜ Ƕ
ǤȤȢȩǻȘȤȢțȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓȘȢȣȢȖǻȘȔȟȜǻȠȣșȤȔȦȢȤȢȖǻǨțȔȗ
ȖȜȥȡȢȖȞȔȩȣǻȘȥȧȠȞȢȖȢȁȘȢȣȢȖǻȘǻǻȠȣșȤȔȦȢȤȢȖǻǣǣȤȟȢȖ
ȖǻȘțȡȔȫȜȖ ȭȢ ǧ Ȗ ȖȘȔȟȢȥȓ țȔȣȢȕǻȗȦȜ ȠȢȚȟȜȖȜȠ
ȡȔȥȟǻȘȞȔȠȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȢȤȗȔȡǻțȔȦȢȤǻȖȦȖȔȭȢțȟȢȭșȡș
ȖȜțȤǻȟȢȭȢțȔȤșȬȦȢȠǭșȖȫșȡȞȔȝǟȧȟǻȬȔȢȕȠșȚșȡȢ
ȡȔȝȕǻȟȰȬȘǻǿȖȜȩȝȢȗȢȫȟșȡǻȖLȧȞȤȔȁȡȢȨǻȟǻȖǨțȔȗȔȟǻȧ
ȦȖȢȤȔȩǤǟȧȟǻȬȔȝǭșȖȫșȡȞȔǧȖȖȜȓȖȜȖȢȥȢȕȟȜȖȜȝ
țȟȢȫȜȡ—©ȡșȧȠșȤșȡȡȧȲȟȲȕȢȖȰȞǨȞȤȔȝȡșªǣǣȤȟȢȖ
țȔȣȤȢȣȢȡȧȖȔȖȖǻȘȣȤȔȖȜȦȜǭșȖȫșȡȞȔȥȢȟȘȔȦȢȠǻțȣȤȔȖȢȠ
ȖȜȥȟȧȗȜ ȣǻȘ ȥȧȖȢȤȜȝ ȡȔȗȟȓȘ ©ȘȔȕȯ ȢȦ ȡșȗȢ ȡȜ ȣȢȘ
ȞȔȞȜȠ ȖȜȘȢȠ ȡș ȠȢȗȟȢ ȖȯȩȢȘȜȦȰ ȖȢțȠȧȦȜȦșȟȰȡȯȩ Ȝ
ȣȔȥȞȖȜȟȰȡȯȩȥȢȫȜȡșȡȜȝªǶȠȣșȤȔȦȢȤȡȔȞȟȔȖȡȔȘȢȣȢȖǻȘǻ
ǣ ǣȤȟȢȖȔ ȤșțȢȟȲȪǻȲ ©ǤȢȘ ȥȦȤȢȚȔȝȬȜȝ ȡȔȘțȢȤ Ȝ ȥ
țȔȣȤșȭșȡȜșȠ ȣȜȥȔȦȰ Ȝ ȤȜȥȢȖȔȦȰª ǟǡǧ ǧ  Ǧ 
ȣȤȜȠȥ 
ǜ ȖȜȞȤȜȦȦȓȠ ǟȜȤȜȟȢǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȢȗȢ ȕȤȔȦȥȦȖȔ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȦȤȔȣȜȖ ȣǻȘ ȥȧȖȢȤȜȝ ȡȔȗȟȓȘ ǧ Ȗ ǻ țȔȟȜ
ȬȔȖȥȓ ȣǻȘ ȡȜȠ ȘȢ ȞǻȡȪȓ ȚȜȦȦȓ Ȕ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȜ ȕȧȟȢ
țȔȕȢȤȢȡșȡȢȝȖȜȟȧȫșȡȢțȕȞǧȖȖǻȘȣȢȖǻȘȔȖȖǻȘȠȢȖȢȲ
ȡȔ Ȗȥǻ țȖșȤȡșȡȡȓ ȘȤȧțǻȖ ȦȔ ȥȣǻȖȫȧȖȔȟȰȪǻȖ ȘȢțȖȢȟȜȦȜ
ȥȢȟȘȔȦȧ ǭșȖȫșȡȞȧ ȠȔȟȲȖȔȦȜ ȩȢȫȔ Ȗ ȝȢȗȢ ȠȜȥȦ
ȦȖȢȤȔȩ ȡș ȕȧȟȢ ȖǻȘȡȔȝȘșȡȢ ȞȤȔȠȢȟȜ  ȥȣȤȔȖȔ ȣȤȢ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȞȟȜȞȔȡȔ ȘȢȡȢȥȢȠ ǡ ǶȥȔǿȖȔ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ
ȣȢșȦ ȣȢȤȧȬȧǿ ȣȤȜȣȜȥȜ — ȣȜȬș ȠȔȟȲǿ ǻ ȡȢȥȜȦȰ
©ȣȔȤȦȜȞȧȟȓȤȡȜȝª ȪȜȖǻȟȰȡȜȝ  ȢȘȓȗ țȡȢȖȧ ȣȢȦȤȔȣȜȟȔ
ȘȢǧȖǦȣȤȔȖȧȢȘȡȢȫȔȥȡȢȤȢțȥȟǻȘȧȖȔȟȔǻȖǻȝȥȰȞȖȟȔȘȔ
ǴȞȡȔȥȟǻȘȢȞȕȧȟȢȣȤȢȖșȘșȡȢȢȕȬȧȞȜȔȤșȬȦǻȥȟǻȘȥȦȖȢ

ǧǥǚǧǴǟ

ǻ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢ țȔ ȡȔȞȔțȢȠ ǻȠȣșȤȔȦȢȤȔ ȕǻȟȰȬ ȥȧȖȢȤȜȝ
ȡȔȗȟȓȘǨǭșȖȫșȡȞȔțȡȔȝȘșȡȢȟȜȥȦȜȭȢȥȣȤȢȖȢȞȧȖȔȟȜ
ȢȕȬȧȞ ȧ ȠȔȗǻȥȦȤȔ ǪȔȤȞǻȖ ȧȡȦȧ ǡ ǘȢȟȢȖȞȔ ȓȞȜȝ
ȣǻȘ ȫȔȥ ȡȰȢȗȢ țȔȥȦȤșȟȜȖȥȓ ǤȤȜȖȢȘȢȠ ȘȢ ȢȕȬȧȞȧ ȕȧȖ
ȟȜȥȦ țȡȔȝȢȠȢȗȢ Ǧ ǠșȖȜȪȰȞȢȗȢ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ǪȢȫȔ
ȤȢțȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓȡǻȫȢȗȢȡșȖȜȓȖȜȟȢȔȟșǧȖȣșȤșȘȕȔȫȔȖ
ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȡȢȖȜȩ ȦȔǿȠȡȜȩ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ǭșȨ
ȚȔȡȘȔȤȠǻȖ ǣ ǣȤȟȢȖ țȔȣǻȘȢțȤȜȖ ȡȔȖǻȦȰ Ǘ ǥǿȣȡǻȡȧ
ȫșȤșțȁȁȟȜȥȦȧȖȔȡȡȓțǭșȖȫșȡȞȢȠǻțȔȣȢȗȢȘȚșȡȡȓȠǻț
ǡȜȞȢȟȢȲǶȣȢȣșȤșȘȜȖȁȁ©ȫȦȢȖȢȢȕȭșȕȯȟȢȕȯȘȟȓȖȔȥ
ȣȢȟșțȡȢȠșȡșșȖȠșȬȜȖȔȦȰȥȓȖȘșȟȔǡȔȟȢȤȢȥȥȜȜȜȫȦȢ
ȖȣȤȢȦȜȖȡȢȠȥȟȧȫȔșȖȯȥȔȠȜȕȧȘșȦșȣȤȜȫȜȡȢȲȠȢȚșȦ
ȕȯȦȰ ȡșȣȤȜȓȦȡȯȩ Șȟȓ ȖȔȥ ȣȢȥȟșȘȥȦȖȜȝª ǙȢȞȧȠșȡȦȜ
ǔ  Ǧ —  ǧȢȘǻ Ț   ȤȢțȗȟȓȘȔȟȔȥȓ
ȡȢȖȔ ȥȣȤȔȖȔ ȞȢȟȜȬȡȰȢȗȢ ȞȜȤȜȟȢȠșȨȢȘǻȁȖȪȓ ȥȦȧȘșȡȦȔ
ǟȔțȔȡȧȡȦȧǳǕȡȘȤȧțȰȞȢȗȢȧȓȞȢȗȢȣǻȘȫȔȥȢȕȬȧȞȧ
ȖȜȓȖȜȟȜȥȓ ȣȤȢșȞȦȜ ȤșȥȣȧȕȟǻȞȔȡȥȰȞȢȁ ȞȢȡȥȦȜȦȧȪǻȁ
ȖǻȤȬǻțȔȭȢȝȢȗȢȣȢȞȔȤȔȡȢțȔȥȟȔȡȡȓȠȡȔǦȢȟȢȖȞȜ ȘȜȖ
ǦȢȟȘȔȦȫȜȡȔǭșȖȫșȡȞȔ 
Ǩ ǧ Ȗ ȖșȟȜȥȓ ȥȟǻȘȫǻ ȥȣȤȔȖȜ ȣȤȢ ǠȜȥȦȢȣȔȘȢȖș
ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ ȣȢȟȓȞǻȖ  ǦǻȫȡșȖș  — ȝȢȗȢ ȣȢȘǻȁ
ȤȢțȗȢȤȦȔȟȜȥȓȝȡȔȦșȤȜȦȢȤǻȁǨȞȤȔȁȡȜȣȤȢȣșȦȤȔȬșȖȪǻȖ
 ȓȞȜȩȖȜȞȤȜȟȜȔȗșȡȦȜȞȢȡȞȧȤȧȲȫȢȗȢǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ
ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ ȥȣȤȔȖ ǧ Ȗ ȤȢțȥȟǻȘȧȖȔȖ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ȗȤȧȣȜ
ȥȦȧȘșȡȦǻȖǪȔȤȞǻȖȧȡȦȧțȔ—ȭȢȣȜȥȔȟȜȣȔȥȞȖǻȟǻ
ȡȔ ȥȖȢǿ ȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȢ ǻ ȠȤǻȓȟȜ Ȣȕ·ǿȘȡȔȦȜ ȥȦȧȘșȡȦȥȦȖȢ
Șȟȓ ȕȢȤȢȦȰȕȜ ǻț ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȥȦȖȢȠ ǤǻȘ ȡȔȗȟȓȘȢȠ ǧ Ȗ
ȣșȤșȕȧȖȔȟȜȔȞȦȜȖȡǻȘǻȓȫǻȡșȘǻȟȰȡȜȩȬȞǻȟȦȔȗȤȢȠȔȘǻȖȪǻ
Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ — ȓȞȜȩ țȔ ȁȩȡȲ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ȕȧȟȢ
ȖȜȥȟȔȡȢ ȧ ȖǻȘȘȔȟșȡǻ ȤȢȥ ȗȧȕ ǫǻ ȥȣȤȔȖȜ țȔȥȖǻȘȫȧȲȦȰ
ȭȢǧȖȢȥȢȕȟȜȖȢȣȜȟȰȡȧȖȔȖțȔȦȜȠȜȩȦȢȖǻȘȥȦȢȲȖȔȖ
ȣȤȔȖȢ ȖșȥȦȜ ȡȔȖȫȔȡȡȓ Ȗ ȣȢȫ ȬȞȢȟȔȩ ȧȞȤ ȠȢȖȢȲ ȔȕȢ
ȞȢȗȢ țȖȜȡȧȖȔȫȧȖȔȟȜ Ȗ ȔȡȦȜȥȔȠȢȘșȤȚ ȡȔȥȦȤȢȓȩ ȫȜ
Ȗ ȧȞȤ ȥșȣȔȤȔȦȜțȠǻ ǢȔ Ȧǻ ǧ Ȗ ȠȔȖ ȧ ȥȖȢǿȠȧ
ȤȢțȣȢȤȓȘȚșȡȡǻ ȞȔȤȦȢȦșȞȧ ț ǻȡȨȢȤȠȔȪǻǿȲ ȣȤȢ Ȗȥǻȩ
ȣǻȘȢțȤǻȟȜȩȧȣȢȟǻȦȖǻȘȡȢȬșȡȡǻȢȥǻȕȓȞǻȣșȤșȕȧȖȔȟȜȣǻȘ
ȞȢȡȦȤȢȟșȠǻȣȢȚȜȦȦǿȖȜȠȡȔȗȟȓȘȢȠ
ǨȞȔțȢȠǣȟșȞȥȔȡȘȤȔǶǶȖǻȘȟȲȦțȔȣȤȢȖȔȘȚșȡȢ
ǗșȤȩȢȖȡȧ ȤȢțȣȢȤȓȘȫȧ ȞȢȠǻȥǻȲ ǻ ȁȝ ȦȜȠȫȔȥȢȖȢ
ȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȢ ǧ Ȗ ȤȔțȢȠ ǻț ǟȢȤȣȧȥȢȠ ȚȔȡȘȔȤȠǻȖ
 ȥșȤȣ  ǧ Ȗ ȟǻȞȖǻȘȢȖȔȡȢ ț ȣșȤșȘȔȫșȲ ȥȣȤȔȖ
ǙșȣȔȤȦȔȠșȡȦȧȣȢȟǻȪǻȁǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩȥȣȤȔȖ
ǜȔȖǻȘȧȖȔȡȡȓǟȢȤȣȧȥȢȠȚȔȡȘȔȤȠǻȖȘȢȤȧȫșȡȢȠǻȡǻȥȦȤȢȖǻ
ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩȥȣȤȔȖȡȔȣȤȔȖȔȩȬșȨȔȚȔȡȘȔȤȠǻȖ.
ǠǻȦ ǟȢȟȠȔȞȢȖ Ǣ ǡ ǦȦȔȤȯȝ ȥȧȘ  ǥȧȥȥȞȜȝ ȔȤȩȜȖ 
ǔ  ǙȢȞȧȠșȡȦȜ ǠșȠȞș ǡ ǟ ǢȜȞȢȟȔșȖȥȞȜș ȚȔȡȘȔȤȠȯ Ȝ
ȟȜȦșȤȔȦȧȤȔ — ȗȗ ǤȢ ȣȢȘȟȜȡȡȯȠ ȘșȟȔȠ ȦȤșȦȰșȗȢ
ȢȦȘșȟșȡȜȓ ȥ ș Ȝ Ȗ ȞȔȡȪșȟȓȤȜȜ ǦǤȕ  ǦȦȤȢșȖ Ǘ Ǣ
ǦȦȢȟșȦȜș ǦȢȕȥȦȖșȡȡȢȝ ș Ȝ Ȗ ȞȔȡȪșȟȓȤȜȜ ǦǤȕ 
ǤȢȟȜșȖȞȦȢȖǡǢȜȞȢȟȔȝǶǖȜȢȗȤȔȨȜȓȜȢȕțȢȤȪȔȤȥȦȖȢȖȔȡȜȓǡ
ǣȤȚșȩȢȖȥȞȜȝǝǗǧȤșȦȰșȢȦȘșȟșȡȜșǗȢȣȤȢȥȯȜȥȦȢȤȜȜ
 ǔ  ǚȤȢȬȞȜȡ Ǣ Ǥ ǟȤșȣȢȥȦȡȜȫșȥȞȢș ȥȔȠȢȘșȤȚȔȖȜș
Ȝ șȗȢ ȣȢȟȜȦȜȫșȥȞȜș ȜȡȥȦȜȦȧȦȯ ȣșȤȖȔȓ ȣȢȟȢȖȜȡȔ ǪǶǪ Ȗ 
ǡ  ǧȤȢȜȪȞȜȝ ǝ ǡ ,,, ȢȦȘșȟșȡȜș ȣȤȜ ǢȜȞȢȟȔș Ƕ Ǡȗ
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 ǟǡǧ ǧ — ǥȧȧȘ Ǭ ǦȦșȣȔȡȢȖ Ǧ Ǖ ǩȢȡȦȔȡȞȔ 
ǤȢȟȜȦȜȫșȥȞȜȝȥȯȥȞȣȤȜȪȔȤȓȩǡǭȜȟȰȘșȤǢǝȠȣșȤȔȦȢȤ
ǢȜȞȢȟȔȝ ǤșȤȖȯȝ ǚȗȢ ȚȜțȡȰ Ȝ ȪȔȤȥȦȖȢȖȔȡȜș ǡ  ǟȡ 
ǗȯȥȞȢȫȞȢȖ Ǡ Ǘ ǝȠȣșȤȔȦȢȤ ǢȜȞȢȟȔȝ Ƕ ȫșȟȢȖșȞ Ȝ ȗȢȥȧȘȔȤȰ
ǦǤȕǪȜȠȜȡȔǢǝǧȤșȦȰșȢȦȘșȟșȡȜșǦȢȕȥȦȖșȡȡȢȝșȜȖ
ȞȔȡȪșȟȓȤȜȜǘȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȢȥȦȰǥȢȥȥȜȜǦȟȢȖȔȤȰȥȣȤȔȖȢȫȡȜȞ
ǡ  ǟȡ  ǥ—Ǵ  ǙțȲȕȔ Ƕ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǛȜȦȦȓ ǻ
ȦȖȢȤȫǻȥȦȰǟ

ǶȖȔȡǘȟȜțȰǗȔȟșȡȦȜȡȔǭȔȡȘȤȔ

ǧǥǚǧəғ ǟ 7UHWLDN  ǳțșȨ ǣȥȜȣ  
ȥ ǡȔȟǻ ǖǻȥȞȧȣȜȫǻ ȦșȣșȤ ȧ ȥȞȟȔȘǻ Ƞ ǢȢȖȢȖȢȟȜȡȥȰȞȔ
ǗȢȟȜȡȢȕȟ—ǟȤȔȞǻȖǤȢȟȰȭȔ —ȣȢȟȰȥ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖșȪȰ ȦȔ ǻȥȦȢȤȜȞ ȧȞȤ ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ ǢȔ
ȖȫȔȖȥȓȖǟȜȁȖǻǠȰȖǻȖȧȡ
ȦȔȩ ȖȜȞȟȔȘȔȖ ȧ ȥșȤșȘȡǻȩ
ȬȞȢȟȔȩǠȰȖȢȖȔǻǟȤȔȞȢȖȔ
ǜ—ȖȜȞȟȔȘȔȫǴǼșȟ
ȟȢȡȥȰȞȢȗȢȧȡȦȧȖǟȤȔȞȢȖǻ
Ǩ——ȣȤȢȨǻȥ
ȦȢȤǻȁȧȞȤ ȤȧȥȰȞȢȁ ȟȤȜ
Ǭȟșȡ ǤȢȟȰȥȰȞȢȁ ǕǢ ǻț
  ǕȖȦȢȤ ȣȤȔȪȰ ȣȤȢ
Ǖ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ ǳ ǦȟȢ
ȖȔȪȰȞȢȗȢ ǳǖ ǜȔȟș
ȥȰȞȢȗȢǣȣȧȕȟȡȔȤȜȥ©ǙȔȖ
ȡȰȢȤȧȥȰȞȔ ȣȢșțǻȓª  
ȦȔ ǻȡ ȤȢțȖǻȘȞȜ ȘȢȦȜȫȡǻ
ȘȢ ȧȞȤ ȦșȠȔȦȜȞȜ ȡȔȣȤ
©ǤșȦȤȢǦȞȔȤȗȔȖǻȥȦȢȤǻȁȦȔ
ǣǧȤșȦȓȞ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤǻ ǖșȤșȥȦșȝȥȰȞȢȁ
ǤȤȢȖȣȟȜȖǡǻȪȞșȖȜȫȔ
ȧȡǻȁª  ©ǶȥȦȢȤǻȓǪȢ
ȡȔȣȢșțǻȲǭșȖȫșȡȞȔ
ȦȜȡȥȰȞȢȁȖǻȝȡȜȤȢȞȧª
ǟȤȔȞǻȖǧȜȦȧȟ
 
ǧ ȖȜȥȢȞȢ ȢȪǻȡȲȖȔȖ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȤȜ
ȥȖȓȦȜȖ ȁȝ ȢȞȤșȠȜȝ ȪȜȞȟ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ ȟșȞȪǻȝ ț ȧȞȤ
ȟȤȜ Ǩ Ȟȡ ȧȞȤ ȠȢȖȢȲ ©ǤȤȢ ȖȣȟȜȖ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ ȡȔ
ȣȢșțǻȲ ǭșȖȫșȡȞȔª ǟȤȔȞǻȖ   ǧ țȤȢȕȜȖ ȥȦȜȥȟȜȝ
ȢȗȟȓȘ ȣȢȣșȤșȘȡǻȩ ȥȦȧȘǻȝ ǡ ǤșȦȤȢȖȔ ǡ ǙȔȬȞșȖȜȫȔ
Ƕ ǩȤȔȡȞȔ ȧ ȓȞȜȩ ȖǻȘțȡȔȫȜȖ ȣȢȟȰȥ ȖȣȟȜȖȜ ȡȔ ȣȢșțǻȲ
ǭșȖȫșȡȞȔǦȣȜȤȔȲȫȜȥȰȡȔȕǻȢȗȤȖǻȘȢȠȢȥȦǻȣȤȢȚȜȦȦȓ
ȣȢșȦȔ ȔȖȦȢȤ ȘǻȝȬȢȖ ȖȜȥȡȢȖȞȧ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ
țȡȔȖ ȣȢȟȰȥ ȠȢȖȧ ǻ ȫȜȦȔȖ ȣȢȟȰȥ ȣȢșȦǻȖ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ
ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ ȝ Ǖ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ ǕȡȔȟǻțȧȲȫȜ ȕȔȟȔȘȜ
ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª ©ǨȦȢȣȟșȡȔª ©ǥȧȥȔȟȞȔª
©ǧȢȣȢȟȓª ©ǪȧȥȦȜȡȔª  ǧ ȡȔȠȔȗȔȖȥȓ ȥȣȤȢȥȦȧȖȔȦȜ
ȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ǡ ǤșȦȤȢȖȔ ȦȔ ǣ ǣȗȢȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȣȤȢ
ȖȣȟȜȖȡȔȪǻȦȖȢȤȜȣȢșțǻȁǗǛȧȞȢȖȥȰȞȢȗȢȝǶǟȢțȟȢȖȔ
ǢȔȧȞȢȖșȪȰ țȔȧȖȔȚȜȖ ȣȢȘǻȕȡǻȥȦȰ ȢȕȤȔțǻȖ ȧ ȕȔȟȔȘȔȩ
ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǨȦȢȣȟșȡȔª ©ǥȧȥȔȟȞȔª  ȘȢ ȗȢȟ ȗșȤȢȁȡǻ
ȕȔȟȔȘȜǡǻȪȞșȖȜȫȔ©ǥȧȥȔȟȞȔª
ǧ țȔȣșȤșȫȜȖ Ȧșțȧ Ƕ ǩȤȔȡȞȔ ȣȤȢ ȥȩȢȚǻȥȦȰ ȠǻȚ
©ǶȠȣȤȢȖǻțȔȪǻǿȲªǡǻȪȞșȖȜȫȔǻ©ǤșȤșȕșȡȘșȲªǭșȖȫșȡȞȔ
țȔțȡȔȫȜȖȬȜ ȭȢ ȢȕȤȔțȜ ǟȢȡȤȔȘȔ ǻ ǤșȤșȕșȡȘǻ ȦȢȦȢȚȡǻ
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ǧǥǚǩǣǠǾǗ

ȟȜȬș Ȗ ȦȢȠȧ ȭȢ ȢȘȜȡ ǻ ȘȤȧȗȜȝ — ȣȢșȦȜ ǗȢȘȡȢȫȔȥ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȣǻȘȞȤșȥȟȜȖȥȣǻȟȰȡǻȤȜȥȜȧȣȢȥȦȔȦȓȩȟǻȤȡȜȞȔ
ț ȕȔȟȔȘȜ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ ©ǙȧȘȔȤª ȦȔ ȥȟǻȣȢȗȢ ȞȢȕțȔȤȓ ȧ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșȠǻ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª
ǧ ȡȔȗȢȟȢȬȧȖȔȖ ȭȢ ȡȔȝȕǻȟȰȬȜȝ ȖȣȟȜȖ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǕǡǻȪȞșȖȜȫȔȣȤȢȥȦșȚȧǿȦȰȥȓȖȣȢșțǻȓȩǭșȖȫșȡȞȔȣȢȟǻȦ
ȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓȧȣȢșȠȔȩ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓª
ȦȔ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª Șș ȠȢȚȡȔ țȡȔȝȦȜ ȣșȖȡǻ ȔȡȔȟȢȗǻȁ
ț ©ǤȢȠȜȡȞȔȠȜª ©']LDG\ª  ǗȣȟȜȖ ȖȜȓȖȜȖȥȓ ȡș ȟȜȬș
ȧ ©ȡșȖȜȤȔțȡȜȩ ȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȓȩª Ȕȟș ȝ ȧ ȞȢȡȞȤșȦȡȜȩ
ȢȕȤȔțȔȩȓȞǻȤȢțȖȜȡȧȖǭșȖȫșȡȞȢ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔǤșȦȤȔǶ 
ǧȖ 6]HZF]HQNR 7 = SRZRGX WHL URF]QLF\ MHJR ]JRQX 
&]DVǔ
ǠǻȦ ǗșȤșȦȲȞ ǣ ǳțșȨ ǧȤșȦȓȞ ȓȞ ©țȠșȡȬȧȖȔȫª ©țǻȤȞȜ
Ȗșȟ șȦȡȓª ȣȤȢ ǳȟǻȧȬȔ ǦȟȢȖȔȪȰȞȢȗȢ  ǤȢȥȦȔȦȰ ǳȟǻȧȬȔ
ǦȟȢȖȔȪȰȞȢȗȢ ȧ ȣȢȟǻȞȧȟȰȦȧȤȡȢȠȧ ȣȤȢȥȦȢȤǻ ǜȕ ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ
ǡǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁȡȔȧȞȞȢȡȨǟȤșȠșȡșȪȰ

ǾȖȗșȡǻȓǠșȕǻȘȰ

ǧǥeǩǣǠǾǗ ǠșȢȡǻȘ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ 
Ƞ   Ǡ Ȳ ȕ Ȝ Ƞ   Ȧ ș ȣ ș Ȥ  Ǵ Ȥ Ȣ ȥ ȟ Ȕ Ȗ ȥ Ȱ Ȟ Ȣ ȁ  Ȣ ȕ ȟ    ǥ ǩ  —
ǴȤȢȥȟȔȖȟȰ —ȤȢȥȣȢșȦȣșȤșȞȟȔȘȔȫ
șȦȡȢȗȤȔȨ ǜȔȞǻȡȫȜȖ ǴȤȢȥȟȔȖ ȗǻȠȡȔțǻȲ   ǖȧȖ
ȕȟȜțȰȞȜȠ ȘȢ ȗȤȧȣȜ ©ȥșȟȓȡȥȰȞȜȩ ȣȢșȦǻȖª Ƕ ǦȧȤȜȞȢȖ
Ƕ ǥȢȘǻȢȡȢȖ ǣ ǥȔțȢȤȰȢȡȢȖ Ǿ ǢȔțȔȤȢȖ Ǧ ǙȤȢȚȚȜȡ
ȦȔ ǻȡ  ǢȔȝȣȢȖȡǻȬș ȣȤȜȚȜȦȦǿȖș ȖȜȘȔȡȡȓ — ©ǗǻȤȬǻ
ǠǡǧȤșȨȢȟǿȖȔ — ª ǡ 
ǤșȤșȞȟȔȖȖǻȤȬǻǭșȖȫșȡȞȔ©ǬȢȗȢȠșȡǻȦȓȚȞȢȫȢȗȢ
Ƞșȡǻ ȡȧȘȡȢª ǻ ©ǬȧȠȔª   ȓȞǻ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȘȤȧȗȜȝ
ȣșȤșȞȟ ȖȜȥȢȞȢȢȪǻȡȜȖǤǘȤȔȕȢȖȥȰȞȜȝ©ǙȧȚșȗȔȤȡȜȝ
ȣșȤșȞȟȔȘȭȢȡșȤȢȕȜȦȰȓȞǻȡȬǻțȡșȖȔȗȜǻȠșȡǻȡȔȬȢȗȢ
ȗșȤȢȓȔȥȠǻȟȜȖȢȠȢȚșȕȧȦȜțȔȫȜȥȟșȡȜȝȘȢȖțǻȤȪșȖȜȩª
ǘȤȔȕȢȖȥȰȞȜȝǤǡȢȥȞȢȖȥȰȞǻȣșȤșȞȟȔȘȜȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡ
ȞȢȖȜȩǜȢȤȓǔ 
ǧȖǦȦȜȩȢȦȖȢȤșȡȜȓǠȗ
ǠǻȦǕȝțșȡȬȦȢȞǝǴǤȢȱȦȘșȠȢȞȤȔȦǠșȢȡȜȘǢȜȞȢȟȔșȖȜȫ
ǧȤșȨȢȟșȖ — ǴȤȢȥȟȔȖȟȰ  ǤȔȖȟȲȞ ǡ ǡ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȣșȤșȞȟȔȘȔȩȤȔȡȡǻȩȣȢșȦǻȖȥȧȤȜȞȢȖȪǻȖ —ȦǻȤȢȞȜ
ǪǶǪȥȦ ǥǠǔ

ǢȔȦȔȟǻȓǢȔȗȢȤȡȔ

«ǧǥǝ ǠÌǧǕª — ȖǻȤȬ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȣȜȥȔȡȜȝ  ȗȤȧȘ
ȖȥǗ·ȲȡȜȭǻǬȜȥȦȢȖȜȝȔȖȦȢȗȤȔȨ—ȧȤȧȞȢȣȜȥȡǻȝ
țȕ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ǶǠ ǩ  ǔ  ǕȤȞ — țȖ 
ǤșȤȬȢȘȤȧȞ — ȧ ȚȧȤȡ ©ǢȢȖȔ ȗȤȢȠȔȘȔª  ǔ 
Ǧ— 
ǖǻȢȗȤȦȖȢȤȫȜȝȞȢȡȦșȞȥȦȖȓȞȢȠȧȣȢȥȦȔȖȖǻȤȬ©ǧȟª
ȥȩșȠȔȦȜȫȡȢȧȓȖȟȓǿȦȰȥȓȧȖȜȗȟȓȘǻȘȖȢȩȥȧȠǻȥȡȜȩȩȢȫȔȝ
ȡșțȕǻȚȡȜȩȞǻȟǣȘȡșțȡȜȩȖȧȚȫșȣȤȜȣȔȘȔǿȡȔȚȢȖȦ
ȗȤȧȘȞȢȟȜȣȢșȦȣǻȘȫȔȥȘȤȧȗȢȁȣȢȘȢȤȢȚǻȖǨȞȤȔȁȡȧ
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢȠșȬȞȔȖȧȣȤȜȓȦșȟǻȖǻȘȢȕȤȜȩțȡȔȝȢȠȜȩ—ȧ
ǡȜȤȗȢȤȢȘǻȖȥǡȔȤ·ȓȡȥȰȞȢȠȧȖǣǠȧȞ·ȓȡȢȖȜȫȔȞǻȟȰȞȔ
ȘȡǻȖ ȧ ȥ ǶȥȞǻȖȪȓȩ Ȗ ǣ ǕȨȔȡȔȥȰǿȖȔǬȧȚȕȜȡȥȰȞȢȗȢ
ȣȢȕȟȜțȧȥǠșȠșȬǻȖȞȜȖȕȧȘǗǜȔȞȤșȖȥȰȞȢȗȢȔțȞǻȡȪȓ
ȚȢȖȦȧȣșȤșȠǻȚȦȢȖǤșȤșȓȥȟȔȖǻȖǕǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȗȢ

ȦȢ ȧ Ǘ·ȲȡȜȭǻ Ȗ Ǧ ǦȔȠȢȝȟȢȖȔ ǤȢȣȤȜ ȣȢȗǻȤȬșȡȡȓ
ȨǻțȜȫȡȢȗȢȥȦȔȡȧȥȣȤȜȫȜȡșȡȢȗȢțȔȗȢȥȦȤșȡȡȓȠȩȖȢȤȢȕȜ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȣǻȘȞǻȡșȪȰȗȤȧȘȦȢȕȧȖȖșȟȰȠȜȡȔȣȤȧȚșȡȜȝ
ǻ ȫȜ ȡș ȡȔȝȣȟǻȘȡǻȬȜȝ Șȟȓ ȣȢșȦȔ ȣșȤǻȢȘ ǤȤȢȦȓȗȢȠ
ȧȥȰȢȗȢ ȟȜȬș ȘȖȢȩ ǻț ȣȢȟȢȖȜȡȢȲ ȠǻȥȓȪǻȖ ț·ȓȖȜȟȢȥȓ
ȣ·ȓȦȰ ȣȢșȠ — ©ǾȤșȦȜȞª ©ǦȟǻȣȜȝª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª
©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ©ǟȔȖȞȔțª ȤȢțȟȢȗȔ ȣȢșȠȔȣȢȥȟȔȡȡȓ ©Ƕ
ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȪȜȞȟ ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟȠȜª ȖǻȤȬǻ
©ǪȢȟȢȘȡȜȝǴȤª©ǡȜȡȔȲȦȰȘȡǻȠȜȡȔȲȦȰȡȢȫǻª©ǧȟª
©ǜȔȣȢȖǻȦ—ǴȞȧȠȤȧȦȢȣȢȩȢȖȔȝȦșªǫșȝȤșǿȥȦȤ—ȕșț
ȣșȤșȥȔȘȜȧȡǻȞȔȟȰȡȜȝțȔ
ȞȤșȔȦȜȖȡȢȲȡȔȣȤȧȗȢȲ
ȖȜȥȢȞȜȠ ȥȦȧȣșȡșȠ ǻȡ
ȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȁ ȦȔ șȠȢ
ȪǻȝȡȢȁȡȔȥȜȫșȡȢȥȦǻ—
ȠȔǿ ȖȜȤȔțȡǻ ȢțȡȔȞȜ
ǻ Ș ș ȝ ȡ Ȣ  ș ȥ Ȧ ș Ȧ Ȝ ȫ ȡ Ȣ ȁ
țȔȖ șȤȬ șȡȢȥȦǻ ǻ ȥȦȔ
ȡȢȖ ȜȦȰ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȢȤ
ȗȔȡǻȫȡȧ ȥȞȟȔȘȢȖȧ ȘȤȧ
ȗȢȗȢ ȬȜȤȬȢȗȢ ȞȢȡ
ȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢȗȢ ȞȢȟȔ
ǗȢȡȢ ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢ
ȢȩȢȣȟȲǿ ȡș ȦǻȟȰȞȜ
țȗȔȘȔȡș ȘȢȣǻȤȧ ȣșȤșȘ
ȡȢȖȢȤǻȫȫȓ  Ȕ ȝ
ȣȢȣșȤșȘȡǻȝ ȫȔȥ — ȢȘ
ȚȢȖȦ  ȞȢȟȜ ȣȢ
ǣǙȔȡȫșȡȞȢǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓ
ȘȢȖǻȤȬȔǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȤȜ
șȦ ȣǻȥȟȓ ȦȤȜȖȔȟȢȁ ȣș
ȟǻȦȔªǤȔȣǻȤȢȨȢȤȦ
ȤșȤȖȜ ȣȢȘȢȤȢȚȧȖȔȖ
ǨȞȤȔȁȡȢȲ ȦȔ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ Ȗ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ  ǙȢ
țȗȔȘȔȡȢȁ ȤȧȞȢȣȜȥȡȢȁ țȕ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ȠȔȝȚș ȣȢȖȡǻȥȦȲ
ȖȖǻȝȬȢȖǭșȖȫșȡȞǻȖȧȞȤȔȁȡȢȠȢȖȡȜȝȣȢșȦȜȫȡȜȝȘȢȤȢȕȢȞ
ȪȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ — ȖǻȘ ©ǥȢțȤȜȦȢȁ ȠȢȗȜȟȜª ȚȢȖȦ  
ȘȢ©ǜȔȣȢȖǻȦȧª ȗȤȧȘ ǨȦȫ—ȣșȤșȘȢȥȦȔȡȡǻȝ
ȧțȕǻȤȪǻȖǻȤȬ©ǧȟª
ǜȔȘȟȓȖȜțȡȔȫșȡȡȓȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȩǻȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȣȢșȦȜ
ȞȔȟȰȡȜȩ ȣȔȤȔȠșȦȤǻȖ ȖǻȤȬȔ ©ǧ ȟª ȡȜȚȫș țȔȥȦȢȥȢȖȔȡȢ
ȠșȦȢȘȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȗȢȣȢȥșȗȠșȡȦȡȢȗȢ ȦțȖȣȢȖǻȟȰȡȢȗȢ 
ȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓ ȦșȞȥȦȧ ȭȢ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȔȘșȞ
ȖȔȦȡȜȠ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠ ȝȢȗȢ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ ǤȢȫ ȖȥȦȧȣȧ
ȤȤ —  — ©Ƕ ȘșȡȰ ȡș ȘșȡȰ ǻ ȝȘș ȡș ȝȘș  Ǖ ȟǻȦȔ
ȥȦȤǻȟȢȲǤȤȢȟǻȦȔȲȦȰª—ȥȣȤȜȝȠȔǿȦȰȥȓȣȤȜȣșȤȬȢȠȧ
ȣȤȢȫȜȦȔȡȡǻȓȞȢȘȡȔțȖȔȤǻȔȪǻȝȡșȤȔțȧȚȜȖȔȡȢȗȢȖȣȢșțǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȨǻȟȢȥȤȢțȘȧȠȟȜȖȢȗȢ țȔȫȜȡȧ ț ȘȢȠǻȡȔȡȦȡȜȠ
ȠȢȦȜȖȢȠ ȫȔȥȧ ǡșȦȔȨȢȤȔ ȥȦȤǻȠȞȢȗȢ ȝ ȡșȣǻȘȖȟȔȘȡȢȗȢ
ȟȲȘȜȡǻȣȟȜȡȧȟǻȦ ©ȥȦȤǻȟȢȲǤȤȢȟǻȦȔȲȦȰª ȤȢțȗȢȤȡȧȦȔ
ȖȥȜȥȦșȠȧ©ȥȖȢǿȤǻȘȡȜȩȥȠȜȥȟȢȖȜȩȞǻȟșȪȰª ȘȜȖȣȤȢȪș
ǡȢȝȥǻǿȡȞȢǕǦ— ȖȜȞȟȜȞȔǿȖȣȔȠ·ȓȦǻȫȜȦȔȫȔ
ǻȡ ȣȢȘǻȕȡǻ ȣȤȜȞȟȔȘȜ țȢȞȤ ț ȣșȤǻȢȘȧ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª
©ǬȜȗȤȜȡș ǬȜȗȤȜȡș  Ǘȥș ȡȔ ȥȖǻȦǻ ȗȜȡșª ©ǬȜȗȤȜȡș
ǬȜȗȤȜȡșª ©ǜȔȗȢȤȔȠȜȗȢȤȜȩȠȔȤȢȲȣȢȖȜȦǻǜȔȥǻȓȡǻ
ȗȢȤșȠȞȤȢȖǻȲȣȢȟȜȦǻǦȣȢȞȢȡȖǻȞȧǤȤȢȠșȦșȓǧȔȠȢȤșȟ

«ǧǥǝǠǶǧǕª

ȞȔȤȔǿª ©ǟȔȖȞȔțª ©ǶȥȠșȤȞȔǿǻȥȖǻȦȔǿǙșȡȰǖȢȚȜȝ
ȠȜȡȔǿª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª  ǤȜȟȰȡǻȬȜȝ ȣȢȗȟȓȘ
ȢȘȡȔȞ ȖȜȓȖȟȓǿ Ȗ ȪȰȢȠȧ țǻȥȦȔȖȟșȡȡǻ ȣȢȤȓȘ ǻț ȤȜȥȔȠȜ
ȥȩȢȚȢȥȦǻ țȔȥȔȘȡȜȫȧ ȖǻȘȠǻȡȡǻȥȦȰ ȧ ȖȥȦȧȣǻ ȘȢ ©ǧ ȟª
ȣȤșȖȔȟȲǿȡșȨǻȟȢȥȔȕȢǻȥȦȢȤǻȢȥȢȨȤȢțȠȜȥșȟȡșȣȢȟǻȦ
ȫȜ ȥȢȪȥȔȦȜȤȜȫȡǻ ǻȡȦșȡȪǻȁ Ȕ ȥȦȤȧȠǻȡȰ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȜȝ
ȥȧȦȢ ȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȝ ǡȢȦȜȖ ȣȟȜȡȧ ȫȔȥȧ ȦȧȦ ȓȞ ǻ Ȗ
ȡȔȣȜȥȔȡȢȠȧ ȡȔȣșȤșȘȢȘȡǻ  ȗȤȧȘ  ȖǻȤȬǻ ©ǡȜȡȔȲȦȰ
Șȡǻ ȠȜȡȔȲȦȰ ȡȢȫǻª ȣșȤșȠȜȞȔǿȦȰȥȓ ț ȢȡȦȢȟȢȗǻȫȡȢȁ
ȣȟȢȭȜȡȜȖșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȧǜȔȗȔȟȢȠȧȣșȤȬȢȠȧȥșȗȠșȡȦǻ
ȦșȞȥȦȧ ȤȤ —  ȘȢȠǻȡȧǿ ȣȤȢȡȜȞȟȜȖȢșȟșȗǻȝȡȔ
ǻȡȦȢȡȔȪǻȓ ǻ Ȫș ȡș ȣȢȟȜȬȔǿ Ȗ ȫȜȦȔȫȔ ȚȢȘȡȢȗȢ ȥȧȠȡǻȖȧ
Ȗ ȦȢȠȧ ȭȢ ȕșțȚȔȟȰȡǻ ȟǻȦȔ ©ȢȞȤȔȘȔȲȦȰª ȡș ȫȜȁȥȰ Ȕ
ȥȔȠș ȣȢșȦȢȖǻ ©ȘȢȕȤǻ ȘȧȠȜª ȤȢțȕȜȖȔȲȦȰ ©Ȣ ȩȢȟȢȘȡȜȝ
ȞȔȠșȡȰª ȥȔȠș ȝȢȗȢ ȥșȤȪș ©ȥȣǻȖȔȲȦȰ iȠǻȡȰ  ǕȠǻȡȰ
ȖȥȰȢȠȧȖșȥșȟȢȠȧªȖȝȢȗȢȚȜȦȦǻǘȟȜȕȢȞȢȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡș
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ—ȗȢȟȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȝȥȦȤȧȞȦȧȤȢȦȖǻȤȡȜȝ
ȫȜȡȡȜȞ ȧ ȤȢțȣȢȖǻȘǻȥȣȢȖǻȘǻ ȥȞȤȜȖȘȚșȡȢȗȢ ȟȲȘȰȠȜ
ȣȤȜȗȡǻȫșȡȢȗȢ țȟȢȲ ȘȢȟșȲ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓȔȖȦȢȤȔ
ȞȢȦȤȜȝȣȢȤǻȖȡȲǿȥșȕșțȢȬȧȞȔȡȜȠ©ȥȟǻȣȜȠȞȔȟǻȞȢȲª
ȓȞȢȗȢțȡșȖȔȚȜȟȜȝȣȢȞȜȡȧȟȜ©ȡȔȤȢțȣȧȦȦǻªǨȚșȦȧȦ
ȡȔ ȥȔȠȢȠȧ ȣȢȫ ȦșȞȥȦȧ Ȗ ȝȢȗȢ ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ ȣȢȠǻȦȡȢȲ
ǿ ȦșȡȘșȡȪǻȓ șȠȢȪǻȝȡȢȗȢ ȡȔȗȡǻȦȔȡȡȓ ȧ ȖȜȤȔȚșȡȡǻ ȟǻ
ȤȜȫȡȢȗȢ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȭȢ ȘȢȥȓȗȔǿȦȰȥȓ ȔȞȪșȡȦȢȖȔȡȜȠ
ȣȢȖȦȢȤșȡȡȓȠ ȢȘȡȢȤǻȘȡȜȩ ȣȤșȘȜȞȔȦȜȖȡȜȩ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȝ
©ǢșȖșȟȜȞǻȁȦȤȜȟǻȦȔǡȔȤȡȢȣȤȢȟșȦǻȟȜǕȕȔȗȔȦȢȖ
ȠȢȁȝȩȔȦǻǠȜȩȔȡȔȤȢȕȜȟȜǣȣȧȥȦȢȬȜȟȜȧȕȢȗșǡȢǿ
ȥșȤȪș ȦȜȩș  ǤȢȗȔȥȜȟȜ ȧȥș ȘȢȕȤș  ǜȔȣȔȟȜȟȜ ȟȜȩȢª
ǫȲȦșȡȘșȡȪǻȲȓȞȢțȡȔȞȧȦțȖȗȤȔȘȔȪǻȝȡȢȁȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȦȖȢȤȧ Ǣ ǬȔȠȔȦȔ ȥȟȧȬȡȢ ȖȖȔȚȔǿ ȢȘȡǻǿȲ
ț ȣȤȜȞȠșȦȡȜȩ ȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȜȩ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȟǻȤȜȞȜ
ǭșȖȫșȡȞȔ — ȣȢșȦȔ ©ȖȜȕȧȩȢȖȢȗȢª ȦșȠȣșȤȔȠșȡȦȧ ȫȜȝ
ȖǻȤȬ ȦȓȚǻǿ ©ȘȢ ȕȧȤȩȟȜȖȢȗȢ ȥȔȠȢȤȢțȞȤȜȦȦȓ ȣȢȖȡȢȁ
ȖȜȫșȤȣȔȡȢȥȦǻ ȡȔȥȦȤȢȲª ǬȔȠȔȦȔ Ǣ ǵȤȔȘȔȪǻȝȡȔ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȓ Ȗ ȟǻȤȜȪǻ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǦȖǻȦȜ  ȥ  
©ǧȟªȖȜȤȔțȡȢȣȢȦȖșȤȘȚȧǿȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓȘȢȥȟǻȘȡȜȪǻ
ȩȢȫȔȖȢȡȔȧȥȖȢȁȝȤȢțȣȤȔȖǻȡȔ©ǧȟªȡșȣȢȥȜȟȔǿȦȰȥȓ 
ȘșȠȢȡȥȦȤȧȲȫȜȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȟǻȤȜȫȡȢȗȢȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓțȔ
ȥȦȧȣșȡșȖȜȠȖȔȤǻȔȡȦȢȠȗȤȔȘȔȪǻȝȡȢȁȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ
ǨȘȤȧȗȢȠȧȥșȗȠșȡȦǻȦșȞȥȦȧ ȤȤ— ȦșȠȔȦȓȚȞȢȁ
ȘȧȬșȖȡȢȁ ȞȤȜțȜ ȓȞȧ ȣșȤșȚȜȖ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝȔȖȦȢȤ
ȞȢȡȞȤșȦȜțȧǿȦȰȥȓȫșȤșțȨȔȞȦȜȖȟȔȥȡșǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȟǻȦ
ȕǻȢȗȤȔȨǻȁȡȔȕȧȖȔȲȫȜȘȔȟȰȬȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧțȢȫșȖȜȘȡȜȠ
ȡȔȤȢȥȦȔȡȡȓȠ ȡșȗȔȦȜȖȡȢȁ șȠȢȪǻȝȡȢȁ ȡȔȣȤȧȗȜ ǦșȤȣȔȡȢȞ
ȥȖǻȦȟȢȁȡȢȥȦȔȟȰȗǻȁȓȞȜȠȢȣȢȖȜȦȢȣȢșȦǻȖȥȣȢȠȜȡȣȤȢȥȖȢȁ
©ȘȢȕȤǻȥȟȰȢțȜǮȢȟȜȟȜȥȓțǟȔȦȤȧȥșȲǗȠȢȥȞȢȖȥȰȞǻȝ
ȘȢȤȢțǻǮȢȠȢȟȜȟȜȥȰțȞȢțȔȞȔȠȜǗȦȧȤșȪȰȞǻȝȡșȖȢȟǻ
Ƕ ǣȞȥȔȡȧ ȠȢȲ țȢȤȲ  ǡȢȲ ȘȢȕȤȧ ȘȢȟȲ  ǮȢ ȘșȡȰ
ǖȢȚȜȝȧȠȜȖȔȟȜª—ȪșȝȥșȤȣȔȡȢȞȩȧȦȞȢȤȢțȖǻȲǿȦȰȥȓ
ȕȢ Ȧǻ ©ȘȢȕȤǻ ȥȟȰȢțȜª ȖȜȥȧȬșȡȢ ©ȫȔȘȢȠȘȜȠȢȠª
ȠȜȡȧȟȜȩ ȦȤȰȢȩ ȟǻȦ ǣȥȦȔȡȡǻȠ ȡȔȘȔȡȢ ȡșȘȖȢțȡȔȫȡȜȝ
șȣǻȦșȦ ©țȟǻȁª ȭȢ ȤȔțȢȠ ǻț ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ țȔȕȔȤȖȟșȡȜȠȜ
ȣȤșȘȜȞȔȦȜȖȡȜȠȜ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔȠȜ ©ȣǻȘȞȤȔȟȜȥȰª ǻ
©ȧȞȤȔȟȜª ȖȡȢȥȜȦȰ ȧ ȩǻȘ ȔȖȦȢȤȢȖȢȗȢ ȤȢțȠȜȥȟȧ ȠȢȦȜȖ
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ȓȞȢȁȥȰțȢȖȡǻȬȡȰȢȁȭșȡșȖȣȢȖȡǻȢȥȓȗȡȧȦȢȁȔȟșȖȜȤȔțȡȢ
ȖȢȤȢȚȢȁ ȥȜȟȜ ȣșȤșȖȢȘȜȦȰ ȝȢȗȢ ț ȣȟȢȭȜȡȜ ȥȧȦȢ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓȣșȤșȝȡȓȦȢȁȚȔȟșȠǻȥȧȠȢȠ
ȠșȘȜȦȔȪǻȁȡȔȤǻȖșȡȰȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȥȜȦȧȔȪǻȁȓȞȗȢȥȦȤȢȗȢ
ȘȧȩȢȖȡȢȗȢȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡȓȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢȞȢȡȨȟǻȞȦȧȥșȡȥ
ȓȞȢȗȢ ȤȢțȞȤȜǿȦȰȥȓ ȧ ȣȤȢȪșȥǻ ȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȔ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȡȡȓ ȘȧȠȞȜ ȗȤȔȘȔȪǻȁ ȣȢșȦȢȖȢȗȢ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ
ǗȔȤȦȜȝ ȧȖȔȗȜ ȭș ȢȘȜȡ ȖȔȚȟȜȖȜȝ ȘȔȤȠȔ ȭȢ ǻȡ
ȣȢȤȓȘȞȧ  ȔȥȣșȞȦ ȡȔȖșȘșȡȢȁ ȭȢȝȡȢ ȤșȦȤȢȥȣșȞȦȜȖȡȢȁ
ȟǻȦ ȘȜȗȤșȥǻȁ ǠșȘȰ
ȣȤȜȩ ȢȖȔȡǻ ȣǻȘ ȢȕȢ
ȟȢȡȞ ȢȲ ȡȔȦȓȞǻȖ ȔȖ
Ȧ Ȣ Ȥ ș Ƞ ǻ ȡ ǻ ȥ Ȫ ș ȡ Ȫ ǻ ȁ   ț
ȢȘȡ ȢȗȢ ȕȢȞȧ ȖȣȢȖȡǻ
ȖȣȜȥȧȲȦȰȥȓ ǻ ȥșȡȥȢȠ
ǻ ȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȲ  Ȗ ȟǻ
Ȥ Ȝ ȫ ȡ Ȝ ȝ  Ș Ȝ ȥ Ȟ ȧ Ȥ ȥ   ț
ȘȤȧȗ ȢȗȢ — ȡș ǿ ȟȜ
Ȭș ȖȜȣȟșȥȞȢȠ ȥȔȠȢ
ȤșȨȟșȞȥǻȁ ȟșȗȞȢȠȔ
ȡȔȘȔȲȫȜȥȰ ȘȢ ȤȢțȬȜ
ȨȤȧȖȔȡȡȓ ȖȢȡȜ ȥȧȦ
ȦȲ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȔȡǻ Ȗ
ȪǻȟǻȥȡȜȝțȔțȠǻȥȦȢȠȦȔ
șȥȦșȦȜȫȡȢȲȣȤȜȤȢȘȢȲ
ȞȢȠȣȟșȞȥ ȟǻȦ ȤșȔȟǻȝ
ǣǶǶȖȔȩȡșȡȞȢ
ǶȘșȡȰȡșȘșȡȰǻȝȘșȡșȝȘș
©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȖȥȦȧȣ
ǟȔȤȦȢȡȦșȠȣșȤȔ
ȘȢ©ǡȔȤ·ȓȡȜȫșȤȡȜȪǻª
ȡȔȝǻȠȢȖǻȤȡǻȬș — ©ǘȔȠȔȟǻȓª  ȓȞǻ ȠȔȤȞȧȲȦȰ ȤȔȡȡǻȝ
șȦȔȣ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ ǻ ȦȜȠ ȡȔȕȧȖȔȲȦȰ ȖȔȚȟȜȖȢȁ
Șȟȓ ȢȪǻȡȞȜ ȝ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ©ǧ ȟª ȨȧȡȞȪǻȁ ǠǻȦ Ȥș
ȦȤȢȥȣșȞȪǻȓ ȘȔǿ ȣǻȘȥȦȔȖȜ Șȟȓ ȖȜȥȡȢȖȞȧ ȭȢ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȥȔȠȘȟȓȥșȕșȘȢȥȦȢȦȧȫǻȦȞȢȢțȡȔȫȧǿȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡǻȤȔȠȪǻ
ȣșȤǻȢȘȧ©ȦȤȰȢȩȟǻȦªǕȘȚșȖǻȘȤǻțȢȞȫȔȥȧȠǻȚțȗȔȘȔȡȜȠȜ
Ȗ ȘȤȧȗȢȠȧ ȥșȗȠșȡȦǻ ©ǟȔȦșȤȜȡȢȲª ȦȔ ©ǘȔȠȔȟǻǿȲª —
Ȫș — ǻȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ Ȭȧ ȤșȘ ©ǘȔȠȔȟǻȁª ȓȞȔ
ȘȔȦȧǿȦȰȥȓȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢȚȢȖȦ—ȣȢȫȟȜȥȦȢȣ Ǥǻȥȟȓ
©ǘȔȠȔȟǻȁªȣșȤȬȔȧȞȤȔȁȡȢȠȢȖȡȔȣȢșțǻȓ©ǥȢțȤȜȦȔȠȢȗȜȟȔª
ȘȔȦȢȖȔȡȔ ȚȢȖȦ  ȥȔȠș ȖȢȡȔ țȔȣȢȫȔȦȞȧȖȔȟȔ ȓȞǻȥȡȢ
ȡȢȖȜȝșȦȔȣȧȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔțȔȖșȤȬșȡȡȓȚȪȰȢȗȢ
șȦȔȣȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢ ȦȔ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ ȓȞȤȔț ȢțȡȔȫȧǿ ȖǻȤȬ
©ǧ ȟª ǢȔȣȜȥȔȡȜȝ ȫșȤșț ȦȤȜ Șȡǻ ©ǜȔȣȢȖǻȦª ȢȥȦȔȡȡǻȝ
ȧ țȕ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ȖȥșȦȔȞȜ ȥȦȢȁȦȰ ȘșȭȢ ȢȞȤșȠǻȬȡȢ
ȓȞ țȔ ǻȥȦȢȤǻǿȲ ȥȖȢȗȢ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȦȔȞ ǻ țȔ țȠǻȥȦȢȠ Ȗǻȡ
ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝ ǻț ȣȢșțǻȓȠȜ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª Ȗ ǻȡ ȥȞȔțȔȦȜ ȕ
ǻȡȦșȗȤȔȟȰȡȢȠȧ ȥșȡȥǻ — ȓȞ ǻȘșȝȡȢȣȢȟǻȦ ȠȔȡǻȨșȥȦ
ȤȔȘȬșȪǻȟȢȗȢǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȚȜȦȦȓȪǻȟȢȁȝȢȗȢȘȧȩȢȖȡȢȁ
ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ Ȕ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȣșȖȡȢȗȢ ȁȁ ȣșȤǻȢȘȧ ǻ ȢȦȚș
ȣȢȦȤșȕȧǿȤȢțȗȟȓȘȧȖȢȞȤșȠȢȠȧȤȔȞȧȤȥǻȦȔȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ǢȔȥȦȧȣȡȜȝ ȦșȞȥȦȢȖȜȝ ȥșȗȠșȡȦ ȖǻȤȬȔ ©ǧ ȟª
ȤȤ —  ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȡȔȝȕǻȟȰȬȜȝ țȔ ȢȕȥȓȗȢȠ Ȕ ȝ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢ ȧȥȞȟȔȘȡșȡǻȬȜȝ ȣȢȤǻȖȡȓȡȢ ț ȣȢȣșȤșȘȡǻȠȜ
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ǪǻȘȥȧȪǻȟȰȡȢȗȢțȡȔȤȢȭȧȖȔȡȡȓȠȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȘȜȥȞȧȤȥȧ ȦȧȦ ȣșȤșȤȜȖȔǿȦȰȥȓ ǻȡȦȤȔȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȜȠ ȖǻȘ
ȥȦȧȣȢȠ ȤȤ— —ȣȤȜȦȫȢȣȢȘǻȕȡȜȠȥȲȚșȦȢȠȣȤȢ
ȘȢȖǻȤȟȜȖȢȗȢȫȢȟȢȖǻȞȔȞȢȩȔȡȔȚǻȡȞȔȓȞȢȗȢ©ȘȤȧȗȢȠȧǜȔ
ȦȤȜȬȔȗȜȣȤȢȘȔǿȦȰȥȓǧȔțȝȢȗȢȝȥȠǻǿȦȰȥȓªǢȔȣȢțǻȤ
ȖȜȡȜȞȔǿȡǻȕȜțȧȣȜȡȞȔȖȘȜȡȔȠǻȫȡȢȠȧȤȢțȖȜȦȞȧȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȔȘȢȖȢȟǻȤȢțȟȢȗǻȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓȔȖȦȢȤȔȣȤȢ
ȦșȭȢȡȔȖǻȦȰȥȠșȤȦȰ©ȖǻȤȡȢȁȘȤȧȚȜȡȜª ©ǛȔȟȰ!
ǡȢȟȢȘȧȲ ȖșȥșȟȧȲ  ǟȟȔȥȦȜ Ȗ ȘȢȠȢȖȜȡȧª  ȡș ȦȔȞȔ
ȥȦȤȔȬȡȔȓȞȁȁțȤȔȘȔ ©ǣȦȘșȟȜȩȢǣȦȘșȥșȤȪșǥȔțȢȠ
ȤȢțǻȤȖșȦȰȥȓª  țȘȔǿȦȰȥȓ ȭș ȕǻȟȰȬș ȣȤȜȗȔȟȰȠȢȖȧȲȦȰ
ȣȤȢȪșȥ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȗȢ țȔȗȢȥȦȤșȡȡȓ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ țȡȜ
ȚȧȲȦȰȝȢȗȢȦȢȡȧȥǕȟșȦȔȞșȖȤȔȚșȡȡȓȥȞȢȤȢȠȜȡȧȭș
ǢȔȖȣȔȞȜ—ȘȤȔȠȡȔȣȤȧȗȔȧȖȜȤȔțȡȲǿȦȰȥȓǻȣǻȘȥȜȟȲǿȦȰȥȓ
ȦȜȠȭȢȣȢșȦȥȖǻȝȘȧȬșȖȡȜȝȥȦȔȡȧȣȢȘǻȕȡȲǿȥșȤȘșȫȡȢȠȧ
ȬȢȞȧ ȣșȤșȚȜȦȢȠȧ țȤȔȘȚșȡȜȠ ȫȢȟȢȖǻȞȢȠ ©ǣȦȔȞșȦȢ
țȟșǿ ȟȜȩȢ  Ǟ țȢ ȠȡȢȲ ȥȣǻȦȞȔȟȢȥȰ  ǦșȤȪș ȟȲȘȜ ȣȢ
ȟȲȕȜȟȢǶȖȟȲȘȓȩȞȢȩȔȟȢȥȰªǕȞȦȜȖȡȢȣȢȡȢȖȟȲǿȦȰȥȓ
ȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȡȓ ȗȤȔȠȔȦȜȫȡȢ ȢȘȡȢȤǻȘȡȜȩ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ
Ț ǻ șȠȢȪǻȝȡȢ ȞȢȡȦȤȔȥȦȡȜȩ ȣȤșȘȜȞȔȦȜȖȡȜȩ ȨȢȤȠ ȓȞǻ
ȖǻȘȘȔȲȦȰȣȤȜȥȞȢȤșȡșȡȔȗȡǻȦȔȡȡȓȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢȞȢȡȨȟǻȞȦȧ
©ǦșȤȪșȟȲȘȜȣȢȟȲȕȜȟȢǶȖȟȲȘȓȩȞȢȩȔȟȢȥȰǶȖȢȡȜ
ȝȢȗȢ ȖǻȦȔȟȜ  ǘȤȔȟȜȥȓ ȩȖȔȟȜȟȜª Ȕ ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ ȁȠ
ȗȟȜȕȢȞȢ ȕȔȝȘȧȚǻ ȭȢȕ ȡș ȥȞȔțȔȦȜ — ȖȢȤȢȚǻ ȣȢșȦȢȖǻ
©ȥȟȰȢțȜȭȜȤȢȁȟȲȕȢȖǻªǜȟǻȁ©ȟǻȦȔȦȜȩșȡȰȞȢȞȤȔȟȜȥȰ
ǶȥȟȰȢțȜȥȧȬȜȟȜªȡȔȕȟȜȚȔȟȔȥȓȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȝȡȔȥȦȔȘǻȓ
©Ƕ ȓ ȣȤȢțȤǻȖȔȦȜ  ǦȦȔȖ ȣȢȦȤȢȩȧª ǜ ȚȔȩȢȠ ǻ ȢȗȜȘȢȲ
ȣȤȜȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓ ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȗșȤȢȝȔȖȦȢȤ ȘȢ ȢȦȢȫșȡȡȓ
©ǟȤȧȗȢȠȠșȡșȘșȡșȗȟȓȡȧǢșȟȲȘȜȔțȠǻȁªǢȔȥȦȔǿ
ȞȤȜțȢȖȔ ȠșȚȢȖȔ ȥȜȦȧȔȪǻȓ ȓȞȔ ȣȤȜțȖȢȘȜȦȰ ȘȢ ȤǻțȞȢȗȢ
țȟȔȠȧȖȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧȥȦȔȡǻȬȜȤȬș—ȧȥȖǻȦȢȣȢȫȧȦȦǻ
ȥȖǻȦȢȗȟȓȘǻ ȥȣȤȜȫȜȡȲǿ țȠǻȡȧ ȠȢȤȔȟȰȡȜȩ ǻ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ
ȤșȗǻȥȦȤǻȖ ©Ƕ țȔȥȢȩȟȜ ȠȢȁ ȥȟȰȢțȜ  ǦȟȰȢțȜ ȠȢȟȢȘǻȁ  Ƕ
ȦșȣșȤȓȤȢțȕȜȦșǿǦșȤȪșȓȘȢȠȗȢȲǶȡșȣȟȔȫȧȝȡș
ȥȣǻȖȔȲǕȖȜȲȥȢȖȢȲª
ǙȧȬșȖȡȜȝ țȟȔȠ ȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧǿȦȰȥȓ țȟȔȠȢȠ ȧ ȥȨș
Ȥǻ ȣȢșȦȜȞȜ ǘȤȔȘȔȪǻȝȡș ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȣș
ȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȭȢ ȘȢ ȪȰȢȗȢ ȠȢȠșȡȦȧ ȥȣȢȥȢȕȢȠ ȣȢȥȟǻ
ȘȢȖȡȢȗȢ ȥȦȧȣșȡșȖȢȗȢ țȔ ȖȜȁȠȞȢȠ ȢțȡȔȫșȡȢȗȢ ȣȢ
ȖȜȭș ȖǻȘȥȦȧȣȧȘȜȗȤșȥǻȁ  ȡȔȤȢȥȦȔȡȡȓ Ȗ ȣȢȘȔȟȰȬȢȠȧ
ȔȖȦȢȤȢȖȢȠȧ ȠȢȡ ȢȟȢțǻ — ȦȢȫȡǻȬș Ȗ ȝȢȗȢ ȫȔȥȦȜȡǻ
ȤȤ —  — ȣșȤșȨȢȤȠȔȦȧǿȦȰȥȓ ȧ ȖȔȤǻȔȡȦ ȩȖȜ
ȟșȣȢȘǻȕȡȜȝ ț ȣȢȫșȤȗȢȖȢȲ țȠǻȡȢȲ șȠȢȪǻȝȡȜȩ ǻ țȡȔ
ȫșȡȡǿȖȜȩȣȟȔȡǻȖȟǻȤȜȫȡȜȩȔȘȤșȥȦȔȔȘȤșȥȔȦǻȖǜȖșȤȡșȡȡȓ
ȘȢ©ȟȲȘșȝª ©ǣȦȔȞșȦȢȭȢȩȢȫșȦșǧȢȦșǻȤȢȕǻȦșª 
ȣȤȔȞȦȜȫȡȢ ȣȢțȕȔȖȟșȡȢ ȗȤȔȘȔȪǻȝȡȢȗȢ șȟșȠșȡȦȔ ȦȧȦ
ȣȤșȘȜȞȔȦȜȖȡȜȝ ȤȓȘ ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢ ȤȔȘȬș ȥȣȢȥȢȕȢȠ ȡȔ
ȡȜțȧȖȔȡȡȓ ȡǻȚ ȡȔȗȡǻȦȔȡȡȓ ©ȩȢȫșȦșª ©ȤȢȕǻȦșª ©țȡș
ȖȔȚȔȝȦșª©ȩȖȔȟǻȦșª ǢȔȦȢȠǻȥȦȰȥȟǻȘȢȠȧȦǻȝȫȔȥȦȜȡǻ
ȠȢȡȢȟȢȗȧ Șș ȣȢșȦ ȖǻȘȘȔǿ ȖȟȔȥȡǻ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ țȢȞȤ
țȖșȤȦȔȲȫȜȥȰ ȭȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȡȢ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔȟǻȤȜȞȔ 
ȘȢ ȥȖȢȁȩ ©țȟȜȩ ȘǻȦșȝª — ȦȓȚȞȜȩ ȘȧȠ ǻ ȟǻȦ ȟǻȤȜȫȡȜȝ
ȘȜȥȞȧȤȥ țȡȢȖȧ ȣșȤșȩȢȘȜȦȰ ȧ ȣȟȢȭȜȡȧ ȥȦȧȣșȡșȖȢȗȢ

șȠȢȪǻȝȡȢȗȢ ȡȔȤȢȥȦȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞǻȖ Șȧȩ ȘȢȟȔǿ ȥȠȧȗȧ
ȣȢȩȠȧȤȜȩ ȘȧȠȢȞ ǻ ȖǻȭȧȖȔȡȰ ȞȤǻțȰ ǻȡȦȢȡȔȪǻȲ ȚȔȟȲ
țȔ ȕșțȣȢȖȢȤȢȦȡȢ ȠȜȡȧȟȜȠȜ ©ȟǻȦȔȠȜ «! ȠȢȟ Ȣ
ȘȜȠȜª ǻ ȞȢȟȜȬȡȰȢȲ ȤȔȘǻȥȦȲ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ©Ǘșȥșȟșǿ
ȥȟȢȖȢ «!  Ǣș ȖșȤȡșȦȰȥȓª  ȞȤǻțȰ ȩȖȜȟȜȡȡȧ ȤȢț
ȗȧȕȟșȡǻȥȦȰ ȣșȤșȘ ȠȔȝȕȧȦȡǻȠ ©ȡș țȡȔȲ Șș Șǻȡȧȥȓ 
Ǚș ȓ ȣȤȜȗȢȤȡȧȥȓ «!  Ƕ ȣșȤșȘ ȞȜȠ ȠȢȁ ȘȧȠȜ  ǖȧȘȧ
ȥȣȢȖǻȘȔȦȜ"ª  ȘșȘȔȟǻ ȖȣșȖȡșȡǻȬș ȣȤȢȕȜȖȔǿȦȰȥȓ — ȓȞ
ȤșțȧȟȰȦȔȦǻțȡȔȞȘȧȩȢȖȡȢȗȢȣȤȢțȤǻȡȡȓ—ǻȠȣșȤȔȦȜȖȡȜȝ
ȠȢȦȜȖȥȔȠȢȥȦȖșȤȘȚșȡȡȓȖȠȢȤȔȟȰȡȢȠȧȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡǻț
©ȟȲȘȰȠȜªȢȣȢȡșȡȦȔȠȜ ©ȭȢȩȢȫșȦșǧȢȦșǻȤȢȕǻȦșª
©ȘȢȖȔȥȡșȖșȤȡȧȥȓª ǨȨǻȡȔȟǻ ȤȤ— ȪșȝȠȢȦȜȖ
ȣșȤșȠȔȗȔǿȢȥȦȔȦȢȫȡȢȫȧǿȠȢȗȢȟȢȥȖȓȞȢȠȧȘȢȠǻȡȧǿȥȢȪ
ȗȡǻȖ©ȥȔȤȞȔțȠȗǻȘȡȜȝȖșȟȜȞȢȗȢȥȔȦȜȤȜȞȔª ǶȖȔȞǻȡ
ȥ 
ǣȥȦȔȡȡǻ ȤȓȘȞȜ ȖǻȤȬȔ — ȥȔȤȞȔȥȦȜȫȡș ȣȤȜȖǻȦȔȟȰȡș
țȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ ȡȢȖȢȗȢ  ȤȢȞȧ — ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰ ȢȞ
ȤșȠȜȝ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȜȝ ȥșȗȠșȡȦ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȔȡȜȝ ȡȔ
ȘȖȢȩ șȟșȠșȡȦȔȩ   ȕǻȡȔȤȡǻȝ ȢȣȢțȜȪǻȁ ©ȡȢȖȜȝª ȤǻȞ —
©ȦȢȤǻȬȡȓȥȖȜȦȜȡȔª©ȟȔȦȔȡȔȦȢȤȕȜȡȔªȥȦȔȤǻ©țȟȜȘȡǻª ȦȔ
 ©ȫȧȚȢȠȧªțȔȣȢțȜȫșȡȢȠȧțȫșȤȗȢȖȢȗȢȪȔȤșȖȢȗȢȧȞȔțȧ
ȦȔǻȤȢȡǻȫȡȢȣșȤșȢȥȠȜȥȟșȡȢȠȧȥȟȢȖǻ©ȕȟȔȗȢȘșȡȥȦȖǻǿª—
ȦȧȦ ȣȤȓȠȔ ȔȖȦȢȤșȠǻȡǻȥȪșȡȪǻȓ ȘȢ ȣȢșȠȜ ©ǟȔȖȞȔțª ©ȕȢ
ȕȟȔȗȢȘșȡȥȦȖȧǿª  Ȕ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ ȦȔȞȢȚ ǻ ȘȢ ǻȡ
ȦȖȢȤǻȖ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª
©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ©ǤȢȥȟȔȡǻǿª țșȠȟȓȞȔȠ  ȧ ȣȢșȦȜȫȡǻȝ
ȥȜȥȦșȠǻ ȓȞȜȩ ©ȫȧȚȢȠȧ ȥȟȢȖȧª ȡȔȟșȚȜȦȰ ȖȔȚȟȜȖȔ
șȥȦșȦȜȫȡȔ ȨȧȡȞȪǻȓ ǧ ȫ ȣȢȥșȗȠșȡȦȡș ȣȤȢȫȜȦȔȡȡȓ
©ǧȟªȖȜȓȖȡȲǿȥșȠȔȡȦȜȞȧLȩȧȘȢȚ—ȫȔȥȦȢȗȧȥȦȢȡș
ȟǻȡșȔȤȡȧ—ȟȢȗǻȞȧȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȫȟșȡȧȖȔȡȡȓȦșȞȥȦȧȓȞ
ȢȘȡȢȗȢțȞȢȡȥȦȔȡȦȡȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤȢȦȖǻȤȡȜȩȝȢȗȢȫȜȡȡȜȞǻȖ
©ǙȢ ȖȔȥ ȡș ȖșȤȡȧȥȓª — ȖȟȔȥȦȜȖȢ ȘȢ ȞȢȗȢ ȦȧȦ
țȖșȤȦȔǿȦȰȥȓǭșȖȫșȡȞȢ"ǤȢțȔȥȧȠȡǻȖȢȠȡȔȝȣșȤȬșȘȢȦȜȩ
ȣȢțǻȤȡȜȩ ȧȦǻȠǻȡȢȘǻȣȢȥȖȢǿȠȧȝȭȜȤȜȩ ȬȔȡȧȖȔȟȰȡȜȞǻȖ
ǻ ȣȤȜȓȦșȟǻȖ ǻț ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȢȗȢ ȣȔȡȥȦȖȔ
ȞȢȦȤǻ ȬȜȤȢȞȢ ȤȢțȞȤȜȟȜ ȕȧȟȜ ȣșȤșȘ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ©ȣȔȦ
ȤǻȢȦȜȫȡǻªȢȕǻȝȠȜȦȔȘȖșȤǻȖǻȦȔȟșȡȰȣȤȢȥȟȔȖȟȓȟȜȝȢȗȢ
©ȖǻȦȔȟȜ  ǘȤȔȟȜȥȓ ȩȖȔȟȜȟȜ«ª ǢǻȘș ȣȤȔȖȘȜ ȘǻȦȜ
ȣȢșȦ ȡș ȧȡȜȞȡȧȖ ȣșȖȡȢȗȢ ȡșȩȔȝ ǻ ȞȢȤȢȦȞȢȫȔȥȡȢȗȢ
țȔȣȔȠȢȤȢȫșȡȡȓ ȡș ȢȘȤȔțȧ ȡȔȖȫȜȖȥȓ ȖȘȔȲȫȜȥȰ ȘȢ Șș
ȟǻȞȔȦȡȢȗȢȖȜȤȔțȧǶǙțȲȕȜ©´ȞȢȡȦȤȢȟȲȖȔȦȜʮȪșȝȣȤȢ
Ȫșȥª ǙțȲȕȔ Ƕ Ǧ   ǻ Ȧș ȡȔȖȫȔȡȡȓ ȕȧȟȢ ȡșȟșȗȞȜȠ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡǻȤșȔȞȪǻȁȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓȡȔȥȦȤȢȁ
ȦȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ǿ ȞȢȡȦȤȢȖșȤȥǻȝȡȜȠȜ ȖȢȡȜ ȡș ȡȔȘȔȲȦȰȥȓ
ȘȢ ȢȘȡȢțȡȔȫȡȢȗȢ ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ǢȔȘȦȢ ȕȔȗȔȦȢ ȣȤȢȥȦȢ
ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ — ȤǻțȡȢȗȢ ȥȧȣȤȢȦȜȥȦȔȖȡȢȗȢ ȥȖǻȦȟȢȗȢ ȦȔ
ȥȧȠȡȢȗȢ—ȣșȤșȣȟșȟȢȥȓȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȘȧȬǻǖșțȠșȚȡȢ
ȤȔȘǻȖȘȔȖȡȢȚȔȘȔȡǻȝțȧȥȦȤǻȫǻțȖǻȦȫȜțȡȢȲȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ
ȖǻȘȖǻȘȔȦȜ ȤǻȘȡǻ ȠǻȥȪȓ — ǻ ©Ȗȥș ȣȟȔȞȔȖª ȣȢȕȔȫȜȖȬȜ
ȓȞ ©ȥȣȟȲȡȘȤȧȖȔȟȜ ȡȔȬȧ ǨȞȤȔȁȡȧ ȞȔȦȢȖȢȁ ȖǻȤȜ ȡǻȠȢȦȔ
ț ȠȢȥȞȔȟȓȠȜª ȟȜȥȦ ȘȢ Ǵ ǟȧȩȔȤșȡȞȔ ȖǻȘ  ȟȜȥȦȢȣ
  Ǣș ȖǻȘȞȜȘȔȖ ȖȜȓȖǻȖ țȔȩȢȣȟșȡȡȓ ȦȔ ȖȜțȡȔȡȡȓ ȡș
ȖǻȘȠȢȖȟȓȖȥȓ ȖǻȘ ȧȫȔȥȦǻ Ȗ ȤȜȦȧȔȟȔȩ ©ȠȢȫșȠȢȤȘǻȓª ǻț

«ǧǥǝǠǶǧǕª

ȣȤȜȓȦșȟȓȠȜȣȢȠǻȭȜȞȔȠȜ—ǻȥȞȔȤȚȜȖȥȓȡȔȢȘȜȡȢȞǻȥȦȰ
ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȗȢ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ©Ǵ ȥȦȤȔȘȔȟ
ȢȦȞȤȯȖȔȟȥȓ ȟȲȘȓȠ ȞȔȞ ȕȤȔȦȰȓȠ ! Ǵ țȔȥȦȢȡȔȟ
ȞȔȞȖȞȢȟȰȪȔȩȧȘȔȖȔ—´ȢȡȢȫșȡȰȩȢȤȢȬȢȥȦȢȡșȦʮ—
ȥȞȔțȔȟȜ ȢȡȜª ȟȜȥȦ ȘȢ Ǘ ǥǿȣȡǻȡȢȁ ȖǻȘ  ȟȜȥȦȢȣ
  ǥȢțȫȔȤȢȖȧȖȔȖȥȓ ©Ȗ ȘșȓȞȜȩ ȡȔȬȜȩ ȣȔȡȔȩª
țȗȔȘ ȧȖȔȖ ǕȨȔȡȔȥȰǿȖǬȧȚȕȜȡȥȰȞȜȝ ȞȢȡȨȟǻȞȦȧȖȔȖ
ȖȜȕȧȩȔȖ ȣȤȔȖșȘȡȜȠ ȗȡǻȖȢȠ ȥȦȜȞȔȲȫȜȥȰ ǻț ȣȤȢȓȖȔȠȜ
©ȞȤǻȣȢȥȡȢȗȢȣȤȔȖȔ!ȖȦǻȝȔȕȢǻȡȬǻȝȡșȕȟȔȗȢȖȜȘȡǻȝ
ȨȢȤȠǻª ǦȣȢȗȔȘȜȥ —ǻȣȢȘȢȖȗȧȗȢȥȦȲȖȔȖȧ
ȠȔǿȦȞȔȩ ȦȜȩ Țș ȔȕȢ ȦȔȞȜȩ Țș ȞȤǻȣȢȥȡȜȞǻȖ țȖșȤȦȔȖȥȓ
ȘȢ ȡȜȩ ǻț ȘȤȧȚȡǻȠȜ ȟȜȥȦȔȠȜ ȡȔȣȤ ȘȢ Ǖ ǘ ȦȔ
Ǣ Ǵ ǥȢȘțȓȡȞǻȖ ȢȘ  ȚȢȖȦ   ǙȢȘȔȠȢ ȘȢ ȪȰȢȗȢ
ȘȧȬșȖȡȜȝ ȘȜȥȞȢȠȨȢȤȦ Ȗ ǻȡȦȜȠȡǻȝ ȥȨșȤǻ — ȥȞȟȔȘȡǻ
ȥȣȢȖȡșȡǻȡșȘȢȠȢȖȢȞȥȦȢȥȧȡȞȜțǗǥǿȣȡǻȡȢȲȕșțȡȔȘǻȝȡȔ
țȔȞȢȩȔȡǻȥȦȰ ȧ ǘ ǜȔȞȤșȖȥȰȞȧ Ǩȥǻ Ȫǻ ȠȢȠșȡȦȜ ȡș
ȣȤȢȥȦǻ ȝ ȡș ȖșȟȰȠȜ țȤȧȫȡǻ Șȟȓ ȞȢȠșȡȦȧȖȔȡȡȓ ȣȤȢȦș
ȖȢȡȜ țȡȔȫȜȟȜ ǻ țȡȔȫȜȟȜ ȥȧȦȦǿȖȢ ȥȞȟȔȘȔȲȫȜ Ȧș
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡșȦȟȢȣȢțȔȓȞȜȠȡȔȠȡșȖǻȘȞȤȜȲȦȰȥȓțȠǻȥȦ
ǻ ȡȔȥȦȤǻȝ ȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȗȢ ȖǻȤȬȔ ǤȢȦȤǻȕȡǻ ȕȧȟȜ ȠǻȥȓȪǻ
ȖȞǻȡȪșȖȢȠȧȣǻȘȥȧȠȞȧ—ȫȜȡșȪǻȟȞȢȠȧȥǻ©ȦȤȜȟǻȦȔª
ȭȢȕȜ ȣȢșȦȢȖǻ ȘȧȠȞȜ ȢȪǻȡȞȜ ȣȢȫȧȦȦȓ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝ
ȥȦȔȡ ȧȤǻȖȡȢȖȔȚȜȟȜȥȓ țǻȤ ȡȔȕȧȖ ȗȢȥȦȤȢȦȜ ȝ ȘȧȩȢȖȡȢȁ
ȖȜȘȲȭȢȥȦǻǧȢȘǻțȔȗȢȥȦȜȡȔȠȜȕșȡȞșȦȔȠȜǻȠȣȤșțȔȠȜ
țȔ ȣȢȞȔțȡȜȠ ȧȞȤȔȁȡȢȨǻȟȰȥȰȞȜȠ ȘșȞȢȤȢȠ ȝȢȠȧ ȖȣȢȖȡǻ
ȖǻȘȞȤȜȟȜȥȓ ȠȢȡȥȦȤȧȢțȡȜȝ ȞȤǻȣȢȥȡȜȪȰȞȜȝ ȔȡȦȜȥȖǻȦ ȦȔ
ȣȤȔȖȘȜȖȔȥȧȦȰȝȢȗȢȡȔȥșȟȰȡȜȞǻȖ—ǻȡȔȞȢȣȜȫșȡȔșȡșȤȗǻȓ
ȠșȚȢȖȢȁ ȥȜȦȧȔȪǻȁ țȡȔȝȬȟȔ ȖǻȘȣȤȧȚșȡȡȓ Ȗ ȠșȦȔȨȢȤǻ
©ȡșȖȢȤȢȦȦȓª
ǜȟȔȠ ȕȧȖ ȘȔȟșȞȢ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȡȔȖǻȦȰ ǻ ȡș ȥȦǻȟȰȞȜ
ȚȜȦȦ ȰȢȖȢȕǻȢȗȤȔȨǻȫȡȜȠ ©ǦșȤȪșȠ ! ȡș ȖșȤȡȧ
ȥȓª—ȢțȡȔȫȔȟȢȨȤȢȡȦȔȟȰȡȧțȠǻȡȧȘȧȩȢȖȡȜȩǻȩȧȘȢȚ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖ Ǩ ȣǻȘȩȢȘǻ ȘȢ ȡȔȪ ǻȥȦȢȤǻȁ Ȗ ȘȜȥȞȧȤȥǻ ǨȞ
ȤȔȁȡȜ — ȣȤȢȦȖșȤpțȟȜȖȜȝ ȔȡȔȟǻț țȔȠǻȥȦȰ ȞȢțȔȞȢȨǻȟȰ
ȥȰȞȢȁ ȤȢȠȔȡȦȜȞȜ ȘȢȥȜȦȰ ȣȢȤǻȖȡȓȦȜ ȡȔȦȩȡșȡȡȜȝ ȣșȔȡ
ǖȟȔȗȢȫȜȡȡȢȗȢ©ȥȟȔȖȡȢȠȧǖȢȗȘȔȡȧªȖ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩªǻț
ȦȔȞȜȠȜ ȖǻȤȬȔȠȜ ȓȞ ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª ȦȔ ©ǬȜȗȤȜȡș
ǬȜȗȤȜȡșª ț ȣȢșȠȢȲ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ǨȦǻȠ ǻ Ȫȓ
țȠǻȡȔ ȡș ȕȧȟȔ ȢȘȡȢȠȢȠșȡȦȡȢȲ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȤȜȁȩȔȖ Ȗ
ǨȞȤȔȁȡȧ Ȗ ȦȤȔȖ  Ȕ ©ǥȢțȤȜȦȧ ȠȢȗȜȟȧª ȣșȤȬȜȝ
ț ȫȜȥȟȔ ©ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȜȩª ȓȞ ȁȩ ȢțȡȔȫȧǿ ȭȢȣȤȔȖȘȔ Ȗ
ȟȔȣȞȔȩ ǘ ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȓȞȢȗȢ
ȡșțȡȔǿȠȢǜȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȜȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȁȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁ
ȦȔ ȥȧȫȔȥȡȢȁ ȤșȪșȣȪǻȁ ȣȢșȦȔ ǟ  Ǧ   ȦșȞȥȦǻȖ
ȣșȤǻȢȘȧ©ȦȤȰȢȩȟǻȦªȘȔȦȢȖȔȡȢȦǻȟȰȞȜȚȢȖȦȡșȠǨȥȨșȤǻ
ȡȔȪ ȘȧȩȔ — ȣșȞȧȫȔ ȥȔȠȢȞȤȜȦȜȞȔ ȕșțȞȢȠȣȤȢȠǻȥȡș
ȢȥȧȘȚșȡȡȓȦȔȞȜȩȗȔȡșȕȡȜȩȧȭșȤȕȜȡǻțȔȘȔȖȡșȡȜȩȩȖȢȤȢȕ
ȫȔȥȦȜȡȜ ȧȞȤȔȁȡȥȦȖȔ ȓȞ ȣǻȘȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡș ȧȗȢȘȢȖȥȦȖȢ ȝ
ȩȢȟȢȣȥȦȖȢȓȗȡȓȫȔȣȢȞǻȤȟȜȖǻȥȦȰȫȧȚȜȡȥȰȞǻȝȥȜȟǻȝȖȟȔȘǻ
ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞșȣșȤșȖșȤȦȡȜȪȦȖȢ ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª
©ǘȢȗȢȟȲª  Ǩ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ — ȣȤȢȭȔȡȡȓ ț ȲȡȔȪȰȞȢȲ
ǻȘșȔȟǻțȔȪǻǿȲ ȗǻȤȞȜȝ ©ȓȘª ǻ ȖȜȦȦȓ ©ȥȢȖȢȲª țȔȠǻȥȦȰ
©ȘȢȕȤȜȩȥȟǻțªǻȟȔȗǻȘȡȢȗȢȥȣǻȖȧ
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ǮȢȣȤȔȖȘȔ ǙțȲȕȔ țȔȥȦșȤǻȗȔǿ — ȡȔțȔȗȔȟ ȡșȕ șț
ȣǻȘȥȦȔȖȡȢ ǭșȖȫșȡȞȢȣȢșȦ ǻ Ȗ Ȫșȝ ȣșȤǻȢȘ ȣȢȘǻȕȡȢ ȓȞ
ȣǻțȡǻȬș țȔ ȕȧȘȰȓȞȜȩ ȢȕȥȦȔȖȜȡ ȚȜȦȦȓ ȟȜȬȔǿȦȰȥȓ
©ȕȔȗȔȦȢȗȢȟȢȥȜȠª©ȖȥȧȣșȤșȫȥȖȢȁȝȤȢțȣȔȫȟȜȖǻȝȘșȞȟȔ
ȤȔȪǻȁ>ȧȖǻȤȬǻ©ǧȟª—ǥșȘ@ȖǻȡȡșȦǻȟȰȞȜ´ȖȜǿȥȢȖȢȲʮ
ȔȝȣȟȔȫșǻȥȠǻǿȦȰȥȓǻȕȔȫȜȦȰȡȔȖȞȢȟȢȥșȕșȡșȦǻȟȰȞȜ
´țȠǻȁȖʮª ǙțȲȕȔǶǦ— ǦȣȤȔȖȘǻȦȢȘǻȚȕȧȟȢ
ȡȔȣȜȥȔȡRȝȖȞȟȲȫșȡȢȘȢțȕ©ǧȤȜȟǻȦȔªȦȔȞǻȤȢțȘȧȠȟȜȖȢ
ȨǻȟȢȥȣȢșțǻȁȓȞ©ǢșțȔȖȜȘȧȝȕȔȗȔȦȢȠȧªȦȔ©ǢșȚșȡȜȥȓ
ȡȔ ȕȔȗȔȦǻȝª ȓȞ ȣșȤșȝȡȓȦǻ ȡșȣȤȜȩȢȖȔȡȢȲ ȡǻȚȡǻȥȦȲ ǻ
©ȘȢȕȤȜȠȜ ȥȟȰȢțȔȠȜª ȥȧȦȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȠ ȥȣǻȖȫȧȦȦȓȠ
ȘȢȘǻȖȢȫȢȁȦȔȚǻȡȢȫȢȁȘȢȟǻ©ǙǻȖȜȫǻȁȡȢȫǻª©ǡȔȟșȡȰȞǻȝ
ǡȔȤ·ȓȡǻª ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ǤȤȔȖȜȟȰȡȢ ȭȢ țȠǻȥȦ țȗȔȘȔȡȢȁ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȢȠ ȧ ȪȰȢȠȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ șȟșȗǻȁ ©ǡȜȡȔȲȦȰ Șȡǻ
ȠȜȡȔȲȦȰȡȢȫǻª ȓȞǻȡșțȗȔȘȔȡȜȩ©ǬȢȗȢȠșȡǻȦȓȚȞȢȫȢȗȢ
Ƞșȡǻ ȡȧȘȡȢª ȦȔ ©ǜȔȖȢȤȢȚȜ Ƞșȡǻ ȖȢȟȩȖșª  Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢ
ȖȜȩȢȘȜȦȰ țȔ ȠșȚǻ ȟȢȞȔȟȰȡȢȁ ȥȜȦȧȔȪǻȁ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª ȧ
ȣȤȢȥȦȢȤǻȡȰ șȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȁ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȡșȘȢȥȞȢȡȔȟȢȥȦǻ
țșȠȡȢȗȢȕȧȦȦȓǻȘȢȘȔȠȢȟȲȘȥȰȞȢȁȣȤȜȤȢȘȜǧȔȣȤȔȖȘȔ
ȝȦșȭȢȝȧȡȔțȖȔȡȜȩȣȢșțǻȓȩȘȢȥȦȢȦȧȖȜȤȔțȡȢȡșȩȔȝǻ
ȕǻȟȰȬȢȲȫȜȠșȡȬȢȲȠǻȤȢȲȖȜȓȖȟșȡȢȣȢȩȠȧȤǻȖǻȘȥȖǻȦǻ
ȖǻȘȗȢȠǻȡ©ȦȤȰȢȩȟǻȦȡȰȢȁªȘȧȩȢȖȡȢȁȘȤȔȠȜǻȭȢȥșȠȔȡȦȜȫȡǻ
ȝȡȔȥȦȤȢǿȖǻȞȢȡȥȦȔȡȦȜȪǻǿȁȘȤȔȠȜȢțȡȔȫșȡȢȣșȤșȘȢȖȥǻȠ
ȦȔȞȜȠȜ ȦȖȢȤȔȠȜ ȓȞ ©ǥȢțȤȜȦȔ ȠȢȗȜȟȔª ȦȔ ©ǬȜȗȤȜȡș
ǬȜȗȤȜȡșª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ǻ ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ
ȘȢȟȓª©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª©ǜȔȣȢȖǻȦª
Ƕ ȣșȖȡȔ Ȥǻȫ — ȖǻȤȬșȠ ©ǧ ȟª ǤȢȠǻȚ ȣȢșțǻȓȠȜ
©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª ȝȢȠȧ ȡȔȟșȚȜȦȰ Ȣȥǻȕȡș ȠǻȥȪș ǨȚș ȥȔȠ
ȨȔȞȦȢȕȤȔȡȡȓȡȔțȖȜȢȘȡȢȗȢțȖǻȤȬǻȖȘȟȓȡȢȠǻȡȔȪǻȁȖȥǻǿȁ
țȕǻȤȞȜ — ȖȟȔȥȦȜȖȢ Șȟȓ ȢțȡȔȫșȡȡȓ ȪǻȟȢȗȢ ȣȤȜȫǻȠ ȧ
ȣȢșȦȜȫȡȢȠȧȦȔțȔȗȔȟȰȡȢȘȧȩȢȖȡȢȠȧȥșȡȥǻțȟȔȠȡȢȗȢșȦȔȣȧ
ȥȖȢǿȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻ—ȥȜȗȡȔȟǻțȧǿȣȤȢȣǻȘȥȧȠȞȢȖȧȞȟȲȫȢȖȧ
țȤșȬȦȢȲȠȔȡǻȨșȥȦȔȪǻȝȡȧȝȢȗȢțȡȔȫȧȭǻȥȦȰȭȢȘȢȪȰȢȗȢ
Ȗ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖǻ țȘȔȖȡȔ ȧȦȖșȤȘȜȟȔȥȓ ȢȘȡȢȥȦȔȝȡȔ
ȘȧȠȞȔ ǠǖǻȟșȪȰȞȜȝǗǖȢȤȢȘǻȡǘǘȤȔȕȢȖȜȫǶǙțȲȕȔ
Ǘ ǙȢȠȔȡȜȪȰȞȜȝ Ǥ ǜȔȝȪșȖ ǳ ǶȖȔȞǻȡ Ǿ ǟȜȤȜȟȲȞ
Ǿ ǭȔȕȟǻȢȖȥȰȞȜȝ ȦȔ ǻȡ  ǥǻȘȬș ȡȔȗȢȟȢȬȧǿȦȰȥȓ ȡȔ
ȦȢȠȧ ȭȢ țȕǻȚȡǻȥȦȰ ȡȔțȖ ȧȖȢȫșȖȜȘȰ ȖȜȤǻțȡȓȲȫȜ ȢȘȜȡ
ȦȖǻȤǻțțȔȗȞȢȡȦșȞȥȦȧ©ȦȤȰȢȩȟǻȦªȖȢȘȡȢȫȔȥțȔȥȖǻȘȫȧǿ
ȗȟȜȕȜȡȡȧ ȞȢȤșȟȓȦȜȖȡȧ ȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡǻȥȦȰ ȠǻȚ ȡȜȠȜ
ȡȔȓȖȡǻȥȦȰȥȣǻȟȰȡȢȗȢȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢȣȢȟȓǜǻȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȗȢȣȢȗȟȓȘȧȣȢșțǻȓ©ǧȟª—ȥȖȢǿȤǻȘȡȔȠȢȘșȟȰ
ȧȥȰȢȗȢ ȪȜȞȟȧ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ȓȞ ȪǻȟǻȥȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ ȦȧȦȕȢ
ȧ țȗȢȤȡȧȦǻȝ ȗȤȔȡȜȫȡȢ țȗȧȭșȡǻȝ ȨȢȤȠǻ țȔȞȢȘȢȖȔȡȢ
ȢȥȡȢȖȡǻ ǻȘșȁ ȦȔ ȠȢȦȜȖȜ ȪȜȞȟȧ ȘǻȔȟșȞȦȜȞȧ ȦȓȗȟȢȥȦǻ ȝ
ȘȜȥȞȤșȦȡȢȥȦǻ Ȗ ȘǻȔȩȤȢȡȡȢȠȧ ȖȜȠǻȤǻ ȝȢȗȢ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁ
ȦșȞȥȦȢȖȢȁ ȣȤȢȥȦȢȤȢȡǻ țȕȟȜȚșȡȰ ǻ ȤȢțȕǻȚȡȢȥȦșȝ — Ȗ
ȁȁȥȜȡȩȤȢȡǻȫȡȢȠȧțȤǻțǻ
ǜǻ ȥȞȔțȔȡȢȗȢ ȖȜȣȟȜȖȔǿ ȖȜȥȡȢȖȢȞ ȣȤȢ ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ
ȣǻȘȩȢȘȧȘȢȖǻȤȬȔ©ǧȟªȓȞțȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȞȢȠȣȢȡșȡȦȔ
ȣșȖȡȢȗȢ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȞȢȡȦșȞȥȦȧ ȔȕȢ ȦșȞȥȦȧ Ȗ ȦșȞȥȦǻ ț
ȘȤȧȗȢȗȢ—ȓȞȧȣȢȖȡǻțȔȖșȤȬșȡȢȗȢȥȜȥȦșȠȡȢȪǻȟǻȥȡȢȗȢ
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«ǧǥǝǠǶǧǕª

ȢȦȚș ȤșȟȓȦȜȖȡȢ ȢȞȤșȠǻȬȡȰȢȗȢ Ȣȕ·ǿȞȦȔ Ǖ ȦȤșȕȔ
ȥȞȔțȔȦȜȭȢȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȠȧȦȖȢȤȢȖǻȡșȘȧȚșȣȢȦȔȟȔȡȜȟȢ
Ȗ ȘȢȥȟǻȘȡȜȪȰȞǻȝ ȣȤȔȞȦȜȪǻ ǞȢȗȢ țȔțȖȜȫȔȝ țȗȔȘȧȲȦȰ
ȘȢ ȦȢȗȢ Ț ǻț ȣȤȔȖȜȟȔ ȣȢȕǻȚȡȢ  ȗȢȟȢȖȡȢ ȧ țȖ·ȓțȞȧ
ț ȤȢțȗȟȓȘȢȠ ǻȡ ȕȧȪǻȠȦȢ ȥȧȦȦǿȖȢ țȡȔȫȧȭǻȬȜȩ ȣȢșțǻȝ
ȪȜȞȟȧǙȢȖȜȁȠȞǻȖȣȤșȪǻȡȰȡȔȟșȚȔȦȰȡșȖșȟȜȞǻȢȕȥȓȗȢȠ
ȥȦȧȘǻȁ Ǡ ǖǻȟșȪȰȞȢȗȢ ȦȔ ǳ ǶȖȔȞǻȡȔ ȣȤȜȫǻȠ Ȗ ȢȕȢȩ
ȣȤșȖȔȟȲǿ ȨȔȞȦȢȟȢȗǻȫȡȢȞȢȠșȡȦȔȦȢȤȥȰȞȜȝ Ȕ ȡȔȘȦȢ
ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȢȣȧȕȟǻȪȜȥȦȜȫȡȜȝ ȓȥȡȔȤǻȫȥȧȣȤȢȦȜȥȦȔȖȡȢȗȢ
ȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓ  ȞȢȠȣȢȡșȡȦ ǫș ȖǻȘȕȜȖȔǿ țȔȗ ȦșȡȘșȡȪǻȲ
ȓȞȭȢ ȡș ȡșȩȦȧȖȔȡȡȓ ȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȜȠ ȔȥȣșȞȦȢȠ ȖǻȤȬȔ
©ǧȟªȦȢȣȤȜȡȔȝȠȡǻȣșȖȡȢȁȝȢȗȢȡșȘȢȢȪǻȡȞȜǞȠȢȖǻȤȡȢ
ȘȔǿȦȰȥȓ ȖțȡȔȞȜ ȗǻȣȡȢț ȢȠȔȡȟȜȖȢȁ ȣȤȢȥȦȢȦȜ ǻ ȠȢȖȜȦȜ
ȕ ȕșțȣȤșȦșȡțǻȝȡȢȥȦǻ ȦȖȢȤȧ ȣȢțǻȤȡȢȁ ȣȤȢțȢȤȢȥȦǻ ȝȢȗȢ
țȠǻȥȦȧ ȝ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȥȦǻ ȣȢșȦȜȞȔȟȰȡȢȗȢ
ȤșȣșȤȦȧȔȤȧ ȥȞȟȔȘȢȖȜȞȫȔȥȦǻȘǻǿȥȟǻȖȡǻȤȜȠȜȦȢȭȢ 
ǧȜȠȕǻȟȰȬșȖȔȚȜȦȰȞȢȚȡȔțȡșȫȜȥȟșȡȡȜȩțȔȢȥȦȔȡȡǻȝ
ȫȔȥȥȣȤȢȕȤȢțȗȟșȘǻȦȜțȔțȢȖȡǻȬȡǻȠȜȣȤȜȞȠșȦȔȠȜȦǻȔȕȢ
Ȧǻ țȡȔȫșȡȡǿȖǻ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȣȢșȦȜȞȜ ©ǧ ȟª ȣȢȞȔțȔȦȜ
ȁȁ ȘȔȟșȞȢ ȡș ȢȘȡȢȟǻȡǻȝȡȧ ȣȤȜȤȢȘȧ ǗȔȤȦǻ ȧȖȔȗȜ
ȡȔȣȤ ȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓ ǣ ǭȧȣȦȜǗ·ȓțȢȖȥȰȞȢȁ ȣȤȢ ȫȔȥȢȖȧ
ȝ ȣȤȢȥȦȢȤȢȖȧ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȲ ©ǧ ȟª ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȡȓ
Ǘ ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȢȁ ȭȢȘȢ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢ ȦȔ ȥșȡȥȢȦȖǻȤȡȢȁ
ȨȧȡȞȪǻȁ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȦșȞȥȦȢȖȜȩ ȔȡȦȢȡǻȠǻȫȡȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ
ȔȕȢ ȕǻȡȔȤȡȜȩ ȢȣȢțȜȪǻȝ ȦȜȣȧ ©ȘȢȕȤȔ ȘȢȟȓ — țȟǻȁ
ȟǻȦȔª ©Ȗșȥșȟșǿ ȥȟȢȖȢ — ȖȜȦȦȓ ȥȢȖȜª ȦȢȭȢ ȤȢțȗȟȓȘ
ȘșȞȢȘȧȖȔȡȡȓ ȦȖȢȤȧȖȤȔȞȧȤȥǻȝȢȗȢȠșȦȔȨȢȤȜȞȜȧȣȤȔȪǻ
ǕǡȢȝȥǻǿȡȞȔ.
ǠǻȦ ǙȢȠȔȡȜȪȰȞȜȝ Ǘ ǢȢȖȢțȡȔȝȘșȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ȦȖȢȤȜ 
ǢȢȖȔȗȤȢȠȔȘȔǔǖǻȟșȪȰȞȜȝǠǧȤȜȟǻȦȔǟȢȕțȔȤǨ
 Ȧ ǧ  ǶȖȔȞǻȡ  ǟȜȤȜȟȲȞ Ǿ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǟ 
ǭȧȣȦȔǗ·ȓțȢȖȥȰȞȔ ǣ ǪȧȘȢȚȡǻȝ ȫȔȥȢȣȤȢȥȦǻȤ ȣȢșțǻȁ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȤȜȟǻȦȔªǧǘǭșȖȫșȡȞȢǻǤșȤșȓȥȟȔȖȭȜȡȔǧșțȜ
ȘȢȣ ǻ ȣȢȖǻȘȢȠȟșȡȰ ȠǻȚȖȧț ȡȔȧȞȦșȢȤșȦ ȞȢȡȨ ǤșȤșȓȥȟȔȖ
ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȜȝ  ǙțȲȕȔ Ƕ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǟ 
ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻ ȤȢțȠȜȥȟȜ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǟ
 ǡȢȝȥǻǿȡȞȢ Ǖ ǦȟȢȖȢ Ȗ ȔȣșȤȪșȣȪǻȝȡǻȝ ȥȜȥȦșȠǻ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ
ȦșȞȥȦȧǙșȞȢȘȧȖȔȡȡȓǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢȖǻȤȬȔǟ

ǳȤǻȝǖȔȤȔȕȔȬ

ǛȔȡȤȢȖȢȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȜȝ ȔȥȣșȞȦ ǣȤȗȔȡǻțȔȪǻȓ ȖǻȤȬȔ
©ǧȟª—ȖȜȤȔțȡȜȝȣȤȜȞȟȔȘȖțȔǿȠȢȘǻȁǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȗȢ
ȥȦȜȟȲ ǭșȖȫșȡȞȔ ț ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȜ ȥȦȜȟȲ ȦȢȘǻȬȡȰȢȁ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁșȟșȗǻȁǜȔȨȢȤȠȢȲȥȲȚșȦȡȢȗȢȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ
ȦȖǻȤ ȡȔȟșȚȜȦȰ ȘȢ ȥȜȡȦșțȧȲȫȢȗȢ ȦȜȣȧ șȟșȗǻȁ ȭȢ țȘș
ȕǻȟȰȬȢȗȢ ǼȤȧȡȦȧǿȦȰȥȓ ȡȔ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡǻ ȫȔȥȢȖȜȩ
ȣȟȔȡǻȖ ȥȣȢȗȔȘ ȣȤȢ ȭȔȥȟȜȖș ȠȜȡȧȟș ǻ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ
ȘȤȔȠȔȦȜțȠȧ ȦșȣșȤǻȬȡȰȢȗȢ ȥȦȔȡȧ ȡșȤǻȘȞȢ ȣȢȘȔȡǻ ȓȞ
ȣȤȢȭȔȡȡȓ ț ȲȡȔȪȰȞȜȠ ǻȘșȔȟǻțȠȢȠ ȘȢȣȢȖȡȲȲȦȰȥȓ ȣȢ
ȗȟȓȘȢȠ ȧ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ǟȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȔ ȠȢȘșȟȰ ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ
ȘșȘȧȞȦȜȖȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȦșȠȜ—ȁȁȨȢȤȠȧȟȲȖȔȡȡȓȡȔȣȢȫ
ȖǻȤȬȔǻȡȔȥȦȧȣȡșȖȔȤǻȲȖȔȡȡȓǨ©ǧȟªȤȧȩȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ
ȥȧȕ·ǿȞȦȔ ȖȜȥȟȢȖȟșȡȡȓ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿ ȢȣȜȥȔȡǻȝ ȠȢȘșȟǻ
ȣȤȜȡȪȜȣȢȖȧȤȢȟȰȖȁȁȖȦǻȟșȡȡǻȘǻȥȦȔȟȔșȠȕȟșȠȔȦȜȞȔ—

ȥȜȥȦșȠȔ ȞȢȡȥȦȔȡȦȡȜȩ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ ȕȔȗȔȦȢȬȔȤȢȖȜȩ
ȥȟȢȖȢȢȕȤȔțǻȖ ȠșȦȔȨȢȤ ǻ ȥȜȠȖȢȟǻȖ  țȗȤȧȣȢȖȔȡȜȩ Ȗ
ȔȡȦȢȡǻȠǻȫȡǻȤȓȘȜ
ǬȜȠȔȟȜȝțȔȢȕȥȓȗȢȠȡȔțȔȗȦȟǻȞȢȤȣȧȥȧǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
ȟǻȤȜȞȜ ȖǻȤȬ  ȤȓȘȞǻȖ  ȠȔǿ ȫǻȦȞȧ ǻ ȣȤȢțȢȤȧ ȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȧ ǚȞȥȣȤșȥȜȖȡǻȥȦȰ ȖȜȞȟȔȘȧ ȣȢǿȘȡȧǿȦȰȥȓ ț ȠȢȠșȡ
ȦȔȠȜ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢȁ ȟȢȗǻțȔȪǻȁ țȢȞȤ ȧ ȤȤ   
Ǧȧȕ·ǿȞȦȡȢȠȢȖȟșȡȡǿȖȔȕȧȘȢȖȔȦȜȣȢȖȔȘȟȓȦȖȢȤǻȖȤșȨ
ȟșȞȥȜȖȡȢȠșȘȜȦȔȦȜȖȡȢȗȢțȠǻȥȦȧ—ȪșȠȢȡȢȟȢȗȤȢțȘȧȠ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓȣȢșȦȔ ȧ ȤȤ — ȦȔ ȖǻȘ Ȥ  ǻ ȘȢ
ȞǻȡȪȓ ȖǻȤȬȔ Ȗǻȡ ȡȔȕȧȖȔǿ ȨȢȤȠȜ ȥȟȢȖȔ țȖșȤȡșȡȢȗȢ ȘȢ
țȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢ ȔȘȤșȥȔȦȔ ǧȤȜȫȔȥȦȜȡȡȔ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȔ
ȥȩșȠȔȣȢȘǻȟȓǿȦșȞȥȦȡȔșȞȥȣȢțȜȪǻȲțȔȥȡȢȖȢȞȧȖșȘșȡȡȓ
ȦșȠȜ ȤȤ —  ȪșȡȦȤ ȫȔȥȦȜȡȧ ȤȢțȠǻȤȞȢȖȧȖȔȡȡȓ
ȤȢțȤȢȕȞȧȦșȠȜ ȤȤ— ȓȞȔȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓțȫȢȦȜȤȰȢȩ
ȥȲȚșȦȡȜȩ șȣǻțȢȘǻȖ ȖȜȥȡȢȖȢȞ ȥȜȡȦșț ȤȤ — 
ǗȔȚȟȜȖșțȡȔȫșȡȡȓȖȤșȔȟǻțȔȪǻȁȣȤȜȡȪȜȣȧȖȔȤǻȔȦȜȖȡȢȥȦǻ
ȦșȠȔȦȜȫȡȢȗȢȤȧȩȧȧȖǻȤȬǻȠȔǿțȔȘșȞȟȔȤȢȖȔȡȜȝȧțȔȗȢ
ȟȢȖȞȧ ȢȣȢȤȡȜȝ ȡȔȥȞȤǻțȡȜȝ ȠȢȦȜȖ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª ȦȔ ȝȢȗȢ
ȖȔȤǻȔȡȦȜȁȩȣȢȖȦȢȤșȡȡȓȖȡȢȖȜȩȔȥȢȪǻȔȪǻȓȩȥȦȔǿȢȘȡȜȠ
ǻțȫȜȡȡȜȞǻȖțȖȢȤȢȦȡȢȣȢȥȦȧȣȔȟȰȡȢȗȢȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ
ǤȢșțǻȲ ȖǻȘȞȤȜȖȔǿ ȨǻȟȢȥ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ — ȦșțȔ ǻț
ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ ȣȢțǻȤȡȢȁ ȡșȞȖȔȣȟȜȖȢȥȦǻ ȠȔȟȢȗȢ —
ȭȢȘșȡȡȢȗȢ—ȫȔȥȧǻȬȖȜȘȞȢȣȟȜȡȡȢȥȦǻȚȜȦȦȓțȕȢȟȲ
ȫǻȥȦȲȝȢȗȢȡșȠȜȡȧȫȜȩȧȦȤȔȦ©ǶȘșȡȰȡșȘșȡȰǻȝȘșȡș
ȝȘș  Ǖ ȟǻȦȔ ȥȦȤǻȟȢȲ  ǤȤȢȟǻȦȔȲȦȰ țȔȕȜȤȔȲȦȰ  Ǘȥș
ȘȢȕȤș ț ȥȢȕȢȲª ǧșȠȔȦȜȫȡș ȖȔȤǻȲȖȔȡȡȓ ȣȢȫȜȡȔǿȦȰȥȓ
ȖȚș Ȗ șȞȥȣȢțȜȪǻȁ ȓȞȔ ȤȢțȤȢȥȦȔǿȦȰȥȓ țȔȖȘȓȞȜ țȔȥȢȕȧ
ȣȢȘȢȖȚșȡȢȁȠșȦȔȨȢȤȜ—țȔȣȢȫȔȦȞȢȖȔȡȢȗȢȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȲ
ȠșȦȔȨȢȤȢȲ©ȟǻȦȔ«!ȣȤȢȟǻȦȔȲȦȰªȢȕȤȔțȡȢȗȢȟȔȡȪȲȗȔ
ȭȢȣȢȬȜȤȲǿȦȰȥȓǻȡȔȣșȤȬȜȝȥȲȚșȦȡȜȝșȣǻțȢȘȪșȡȦȤ
ȫȔȥȦȜȡȜ ȤȤ —  ǦȣșȪȜȨǻȞȔ ȣȢȕȧȘȢȖȜ ȠșȦȔ
ȨȢȤȜȫȡȢȗȢȤȓȘȧȧȖǻȤȬǻ©ǧȟªȖȦȢȠȧȭȢȦșȠȔȦȜȫȡȜȝ
Ȥȧȩ ȦȧȦ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȣȤșȘȜȞȔȦȡȢȢȕ·ǿȞȦȡȢȁ
ȣȔȤȔȘȜȗȠȜ ȘȢ ȦȢȗȢ ȥȔȠȢȗȢ ȥȧȕ·ǿȞȦȔ — ȥȟȢȖȔ ©ȟǻȦȔª
©ǗȥșȡȢȖǻǻȡȢȖǻȣȤșȘȜȞȔȦȜ ȣȢȡȔȘȤȔțǻȖ ȣȢȦȤȔȣȟȓȲȦȰ
Ȗ ȢȘȜȡ ǻ ȦȢȝ Țș ȣȔȤȔȘȜȗȠȔȦȜȫȡȜȝ ȤȓȘ ȞȢȚȡȢȗȢ ȤȔțȧ
ȣȢȤǻțȡȢȠȧ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȥȓȫȜȥȰ ǻț ȥȦșȤȚȡșȖȜȠ ȥȟȢȖȢȠ
´ȟǻȦȔʮ—țȔȧȖȔȚȜȖǕǡȢȝȥǻǿȡȞȢȔȡȔȟǻțȧȲȫȜȢȤȗȔȡǻ
țȧȲȫș ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡș ȡȔȫȔȟȢ Ȗ ȦȖȢȤǻ ǡȢȝȥǻǿȡȞȢ Ǖ
Ǧ ǟȢȡȦșȞȥȦȡǻȥȜȡȢȡǻȠȜȭȢțȔȣȢȖȡȲȲȦȰȘȖȔȣșȤȬǻ
ȥȲȚșȦȡǻ ȖǻȘȦȜȡȞȜ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ ȤȢțȖȜȖȔȲȦȰ ȘȤȧȗȜȝ
ȞȢȠȣȢȡșȡȦ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȗȢ ȟȔȡȪȲȗȔ — ©ȟǻȦȔ «!
țȔȕȜȤȔȲȦȰ  Ǘȥș ȘȢȕȤș ț ȥȢȕȢȲª ȞȢȡȞȤșȦȜțȧȲȫȜ ȝ
ȘșȦȔȟǻțȧȲȫȜ ȖȜȩǻȘȡȧ Ȧșțȧ ǗǻȘ Ȥ  Ȫșȝ ȣȤȢȪșȥ țȢȞȤ
ȖȦǻȟșȡȢȫșȤșțȧȦȖșȤȘȚșȡȡȓȔȡȦȤȢȣȡȢȗȢȔȥȣșȞȦȧțȔȖȘȓȞȜ
ȖȖșȘșȡȡȲ ȘȢ ȦșȞȥȦȧ ȦȜȣȢȖȜȩ Șȟȓ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȞȟȲȫȢȖȜȩ ȢȕȤȔțǻȖȞȢȡȪșȣȦǻȖ ȡȔ ȢțȡȔȫșȡȡȓ ȘȧȩȢȖȡȢȁ
ȦȔ ȣȥȜȩǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȟȲȘȜȡȜ — ȘȧȠȜ ȥșȤȪș ȘȔȟǻ
ȘȢ ȡȜȩ ȣȤȜǿȘȡȧȲȦȰȥȓ ȩȔȦȔ — ȥȜȠȖȢȟ ȣȢșȦȢȖȢȁ ȘȧȬǻ
ȥȟȰȢțȜ ȥȟȢȖȢ  Ȕ ȦȔȞȢȚ țȔȖȘȓȞȜ ȢȕȤȔțȧ ȣȢȞȜȡȧȦȢȗȢ
ȡȔ ȤȢțȣȧȦȦǻ ȥȟǻȣȢȗȢ ȞȔȟǻȞȜ — ȣȤȢșȞȪǻȓ ȖȜȓȖȡșȡȢȗȢ
ȧ ȪșȡȦȤ ȫȔȥȦȜȡǻ ȢȕȤȔțȧ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓȣȢșȦȔ ȢȘȡȔ

«ǧǥǝǠǶǧǕª

țǻ țȡȔȞȢȖȜȩ Șȟȓ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣșȤǻȢȘȧ ©ȦȤȰȢȩ ȟǻȦª ȝȢȗȢ
ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȝ ǚȞȥȣȤșȥǻȓ ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ ȤȢțȗȢȤȡȧȦȢȗȢ
ȣȤșȘȠșȦȡȢȗȢȢȕȤȔțȧȓȞǻȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢ—©ȟǻȦȔ«!
ǣ ȩȢȟȢȘȡȜȝ ȞȔȠșȡȰ  ǥȢțȕȜȖȔȲȦȰ ȥșȤȪș ȡȔȬșª Ȫșȝ
ȗșȡșȦȜȫȡȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝ ț ǖǻȕȟǻǿȲ ȢȕȤȔț ȦȢȫȡȢ țȔ
ȣșȤȬȢȘȚșȤșȟȢȠ ȣșȤșȘȔȡȢ ȞǻȟȰȞȢȠȔ ȘȡȓȠȜ ȤȔȡǻȬș
Ȗ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ȣșȤșȥȣǻȖǻ ȗȢ ȣȥȔȟȠȔ ȪȜȞȟȧ
©ǙȔȖȜȘȢȖǻȣȥȔȟȠȜª ȣȢȥȜȟȲǿȘȤȔȠȔȦȜȫȡȧȡȔȥȡȔȚșȡǻȥȦȰ
ȠșȘȜȦȔȪǻȁȢȥȡȢȖȡȜȠȫȜȡȡȜȞȢȠȓȞȢȁȡȔȣȢȫȖǻȤȬȔǿȖȚș
ȖǻȘțȡȔȫșȡȜȝȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȝȤȓȘǗȔȤȦȔȧȖȔȗȜȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ
ȔȞȪșȡȦȢȖȔȡȔȣȢțȜȪǻȓȣșȤȬȢȗȢȥȟȢȖȔȤȓȘȞȔȖȓȞǻȝȥȦȢȁȦȰ
ȕǻȟȰȬǻȥȦȰȘǻǿȥȟǻȖȭȢȨȢȤȠȧȲȦȰȣȢȘȢȖȚșȡȧȠșȦȔȨȢȤȧ
ǻȡ ȨȧȡȞȪǻȲ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȡȓ ȫȔȥȢȖȢȁ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȥȦǻ
ȥȲȚșȦȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȖȜȞȢȡȧȲȦȰȘǻǿȥȟȢȖȔȖȤȤ—
ȖȜȡșȥșȡǻȖȪȰȢȠȧȨȤȔȗȠșȡȦǻȡȔȞǻȡșȪȰȤȓȘȞȔ 
ǙȤȧȗȔȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȔȫȔȥȦȜȡȔ—ȣȢȘȔȟȰȬȔȘșȦȔȟǻțȔȪǻȓ
ȗȢȟȦșȠȜ—ȣșȤșȖȢȘȜȦȰȠșȘȜȦȔȪǻȲȟǻȤȜȫȡȢȗȢȥȧȕ·ǿȞȦȔ
Ȗ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȡȜȝ ȔȥȣșȞȦ ȖȜȞȟȔȘ ȕȧȘȧǿȦȰȥȓ ȖǻȘ ȓ
ȔȖȦȢȤȔ ȣȤșȘȠșȦȢȠ țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȥȦȔȲȦȰ ȝȢȗȢ ȖȟȔȥȡǻ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ Ȗ șȞȥȣȢțȜȪǻȁ ȣȢȘȔȡǻ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ
ǥȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ ȦșȠȜ Ȗ ȣșȤȬȢȠȧ ȥȲȚșȦȡȢȠȧ șȣǻțȢȘǻ
ȪșȡȦȤ ȫȔȥȦȜȡȜ ȤȤ —  ȓȞ ǻ Ȗ șȞȥȣȢțȜȪǻȁ
ȣȢȫȜȡȔǿȦȰȥȓ ȥșȡȦșȡȪǻǿȲ ȣȤȢ ȤȧȝȡǻȖȡȧ ȥȜȟȧ ȫȔȥȧ ȭȢ
ȦșȞȥȦȧȔȟȰȡȢ ȣșȤșȗȧȞȧǿȦȰȥȓ ț ȣȢȫȔȦȞȢȠ ȖǻȤȬȔ ȢȘȡȔȞ
ȧȚș ȣȤȢșȞȦȧǿȦȰȥȓ ȡȔ ȢȥȢȕȧ ȥȧȕ·ǿȞȦȔ ȤȢțȘȧȠȧ — ȩǻȘ
ȞȢȦȤȜȝ ȘșȠȢȡȥȦȤȧǿ țȖȢȤȢȦȡȢȣȢȥȦȧȣȔȟȰȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ
ȥȲȚșȦȧ ©ǢșȖșȟȜȞǻȁ ȦȤȜ ȟǻȦȔ  ǡȔȤȡȢ ȣȤȢȟșȦǻȟȜ« 
Ǖ ȕȔȗȔȦȢ Ȗ ȠȢȁȝ ȩȔȦǻ  ǠȜȩȔ ȡȔȤȢȕȜȟȜª ǗǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ
ȦȜȣȢȖȜȝ Șȟȓ șȟșȗǻȁ ȫȔȥȢȖȜȝ țȥȧȖ ȦșȣșȤǻȬȡǻȝ ȫȔȥ
ȖȥȦȧȣȡȢȗȢ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ țȠǻȡȲǿȦȰȥȓ ȠȜȡȧȟȜȠ ȫȔȥȢȠ
ȥȣȢȗȔȘȧ — ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȁ ȚȜȦȦǿȖȢȁ
ȥȜȦȧȔȪǻȁ ȠȜȡȧȟșȖȦșȣșȤǻȬȡȰȢȠȧ Ǧȧȕ·ǿȞȦȜȖȔȪǻȲȦșȠȜ
ȣȢȥȜȟȲȲȦȰȧȖșȘșȡȡȓȘȢȖǻȤȬȔȤșȔȟǻȝȢȥȢȕȜȥȦȢȗȢȫȔȥȧ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓȣȢșȦȔ ©ȡșȖșȟȜȞǻȁȦȤȜȟǻȦȔª ȔȦȔȞȢȚ
țȗȔȘȞȔ ȣȤȢ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ ȝȢȗȢ ȤȔȡȡǻȩ ȦȖȢȤǻȖ ȦȔ ȥȔȠȜȝ
ȁȁ ȞȢȡȦșȞȥȦ ȓȞǻ ȢȣȤȜȓȖȡȲȲȦȰ ȥȧȥȣǻȟȰȡȧ ȝ șȦȜȫȡȧ
ȣȢțȜȪǻȲ ȔȖȦȢȤȔ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ șȠȢȪǻȝȡȢȁ ȡȔȣȢȖȡșȡȢȥȦǻ
ȦȖȢȤǻȖ ȞǻȟȰȞȔȤȔțȢȖȢ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡǻ ȥȟȢȖȢȠ ©ȘȢȕȤȜȝª
©ȘȢȕȤǻ ȥȟȰȢțȜ  ǮȢ ȟȜȟȜȥȓ ț ǟȔȦȤȧȥșȲ  «! ǮȢ
ȠȢȟȜȟȜȥȰ ț ȞȢțȔȞȔȠȜ  «! Ƕ ǣȞȥȔȡȧ ȠȢȲ țȢȤȲ 
ǡȢȲ ȘȢȕȤȧ ȘȢȟȲ  ǮȢ ȘșȡȰ ǖȢȚȜȝ ȧȠȜȖȔȟȜ«ª
ȣȢȘǻȕȡȜȝ țȔ țȠǻȥȦȢȠ ȢȕȤȔț ȘȢȕȤǻ ȘȧȠȜ — ȧ ȖȥȦȧȣȡǻȝ
ȫȔȥȦȜȡǻ  ǖȟȜțȰȞș ȞȢȡȦșȞȥȦȡș țȡȔȫșȡȡȓ ȪȰȢȗȢ ȥȟȢȖȔ
ȧ ȖǻȤȬǻ — ȧ ȥȞȟȔȘǻ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢȗȢ ȢȕȤȔțȧ ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ
ȣȢțȜȦȜȖȧ—©ȖȥșȘȢȕȤșª ȝȢȗȢȥȜȡȢȡǻȠȧȤ—©Ȗȥș
Ȗșȥșȟșª ǤșȤșȝȬȢȖȬȜțșȞȥȣȢțȜȪǻȁȘȢȪșȡȦȤȫȔȥȦȜȡȜ
ȢȕȤȔțȖȥș ȧȥș ȘȢȕȤșȘȢȣȢȖȡȲǿȦȰȥȓȦȧȦȔȡȦȜȦșțȢȲ—
ȟȜȩȢ ǻ ȧȖǻȩȢȘȜȦȰ ȘȢ ȥȜȥȦșȠȜ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȰ ȓȞȔ Ȗ
ȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȠȧ ȖǻȤȬǻ ȢȩȢȣȟȲǿ ȖșȥȰ ȦșȞȥȦ ǻ ȥȟȧȗȧǿ
ȢȥȡȢȖȢȲ ȢȕȤȔțȡȜȩ ȞȢȠȣȟșȞȥǻȖ ȤǻțȡȢȁ ȥȞȟȔȘȡȢȥȦǻ ǢȔ
ȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡșȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȢȨȢȤȠȟșȡșțȘȢȣȢȠȢȗȢȲ
ȥȣȢȟȧȫȡȜȞȔ Ȕ ȢȣșȤȦȢ ȦșȠȔȦȜȫȡȜȝ Ȥȧȩ ȧ ȘȖȢȩ ȣșȤȬȜȩ
ȥȲȚșȦȡȜȩșȣǻțȢȘȔȩ—ȥȦȤȧȞȦȧȤǻȣȢȘȢȖȚșȡȢȁȠșȦȔȨȢȤȜ
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ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȡȜȠ ȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȜȠ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȓȠ ȡȔȟșȚȜȦȰ
ȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȔ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȔ ȨȧȡȞȪǻȓ Ȗ ȡȔȥȦȧȣȡȜȩ —
ȘȤȧȗȢȠȧ ȤȤ— ȦȔȦȤșȦȰȢȠȧ ȤȤ— ȥȲȚșȦȡȜȩ
șȣǻțȢȘȔȩ ȪșȡȦȤ ȫȔȥȦȜȡȜ ȖǻȤȬȔ ǢȔ țȔȣșȤșȫșȡȡǻ ȭȢ
ȠǻȥȦȜȦȰ ȥșȠȔȡȦȜȞȧ ȔȡȦȜȦșȦȜȫȡȢȥȦǻ ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢ ȝ
ȫșȦȖșȤȦȜȝ ȥȲȚșȦȡȜȝ șȣǻțȢȘ ȤȤ —  ǣȥȢȕȟȜȖȢ
ȖȔȗȢȠș țȡȔȫșȡȡȓ Ȗ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ țȠǻȥȦȧ ȦȖȢȤȧ ȠȔȲȦȰ
ȟșȞȥȜȫȡǻ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ — ȞȢȡȦșȞȥȦȡǻ ȔȡȦȜȦșțȜ ȦȔ
ȔȡȦȢȡǻȠȜ ȢȕȜȘȖǻ ȨȢȤȠȜ ȡȔȓȖȡǻ Ȗ ȤȤ — ț ȧȚș
țȗȔȘȔȡȜȠȜ ȞȢȡȦȤȔȥȦȡȜȠȜ ȢȕȤȔțȔȠȜ ©ȦȤȜ ȟǻȦȔ «! 
ǤȢȗȔȥȜȟȜ ȧȥș ȘȢȕȤș  ǜȔȣȔȟȜȟȜ ȟȜȩȢª ǻȡ ȖȜȤȔțȡȜȝ
ȣȤȜȞȟȔȘ ȧ ȤȤ — ©ǬȜ ȗȢȟȢȥȡȢ țȡșȖȔȚȔȝȦș  ǬȜ
ȡȜȬȞȢȠ ȩȖȔȟǻȦș  ǡȢȁ ȘȧȠȜª  ǣȣȢțȜȪǻȝȡǻ ȢȕȤȔțȡǻ
ȤȓȘȜ ǻț ȥȜȡȢȡǻȠǻȫȡȜȠȜ ȗȡǻțȘȔȠȜ ȨȢȤȠȧȲȦȰȥȓ ȖǻȘ
ȣȢȫȔȦȞȧ ȣȢșțǻȁ ȤȢțȖȜȖȔȲȫȜȥȰ ǻ ȣȢȣȢȖȡȲȲȫȜȥȰ ȤȔțȢȠ
ǻț ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻǿȲ ȦșȠȜ Ȁȩȡǻ ȢȣȢȤȡǻ ȢȕȤȔțȜ ȦȔȞǻ
Ȗȥș ȘȢȕȤș Ȗȥș Ȗșȥșȟș — ȟȜȩȢ ȦȓȚȞș ȟȜȩȢ țȟșǿ
ȟȜȩȢȘȢȕȤǻȟǻȦȔȟǻȦȔȠȢȟȢȘǻȁ—țȟǻȁȟǻȦȔȦȓȚȞǻȁ
ȦȤȜ ȟǻȦȔ ȘȢȕȤǻ ȥȟȰȢțȜ ȥȟȰȢțȜ ȠȢȟȢȘǻȁ ȥȟȰȢțȜ
ȭȜȤȢȁ ȟȲȕȢȖǻ — ȤȢțȕȜȦșǿ ȥșȤȪș ȭȢ ȗȢȓȦȰ ȓȘȢȠ
ȘȢȕȤǻ ȘȧȠȜ Ȗșȥșȟșǿ ȥȟȢȖȢ — țȟǻȁ ȘǻȦȜȘȧȠȜ ȣȟȔȫ
ȥȣǻȖ—ȖȜȦȦȓȥȢȖȜȟȲȘȜ—țȠǻȁǨȖǻȤȬǻ©ǧȟªȪǻ
ȢȕȤȔțȜ—ȥșȠȔȡȦȜȫȡǻȘȢȠǻȡȔȡȦȜȖȢȞȤșȥȟșȡȡǻȦȜȣȢȖȢȗȢ
Șȟȓ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȁ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȧ ȣȤȢȪșȥǻ
ȡȔȕȧȦȦȓȚȜȦȦǿȖȢȗȢȘȢȥȖǻȘȧȖȦȤȔȦȜȲȡȔȪȰȞȜȩǻȟȲțǻȝ
ǢȔȥȦȧȣȡȜȝșȦȔȣȤȢțȖȜȦȞȧȥȲȚșȦȧȘȤȧȗȜȝȥȲȚșȦȡȜȝ
șȣǻțȢȘ ȪșȡȦȤ ȫȔȥȦȜȡȜ — ȖǻȘȩȜȟșȡȡȓ ȖǻȘ ȪșȡȦȤ ȦșȠȜ
ȖȖșȘșȡȡȓȘȢȘȔȦȞȢȖȢȗȢȠȢȦȜȖȧȣșȤșȞȟȲȫșȡȡȓȥȜȦȧȔȪǻȁț
ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȣȟȔȡȧȖȣȢȕȧȦȢȖȜȝǩȤȔȗȠșȡȦȕȧȘȧǿȦȰȥȓ
ȧ ȨȢȤȠǻ ȤȢțȣȢȖǻȘǻ ȣȤȜȦȫȢȖȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ ț ȓȥȞȤȔȖȜȠ
șȠȢȪǻȝȡȜȠȣǻȘȥȧȠȞȢȠ©ǣȦȘșȟȜȩȢǣȦȘșȥșȤȪșǥȔ
țȢȠ ȤȢțǻȤȖșȦȰȥȓª ǪȧȘȢȚ ȨȧȡȞȪǻȓ ȪȰȢȗȢ ȥȲȚșȦȡȢȗȢ
ȖǻȘȦȜȡȞȧ—ǻȟȲȥȦȤȔȦȜȖȡȢȖȜȣșȤșȘȚȧȖȔȟȰȡȔȣǻȘȥȜȟșȡȡȓ
ȔȡȔȟȢȗǻǿȲȘȤȔȠȔȦȜțȠȧțȢȕȤȔȚșȡȡȓȥȦȔȡȧȘȧȬǻȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȗșȤȢȓȖȤȔȚșȡȢȗȢȕȢȟșȠȤȢțȫȔȤȧȖȔȡȡȓǕȤȗȧȠșȡȦȧȲȫȜ
Ȧșțȧ ȣȤȢ ȢȬȧȞȔȡȧ ȘȢȖǻȤȧ ȓȞ ȡȔȝȕǻȟȰȬș ȠȢȤȔȟȰȡș țȟȢ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȘȔǿȦȰȥȓȘȢȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓȬȞȔȟȜ
ȟȲȘȥȰȞȜȩ ȧȦȤȔȦ țȔ ȓȞȜȠ ȣȢȘȤȧȚȡȓ țȤȔȘȔ — ȦȓȚȫș
ȗȢȤșȡǻȚȡȔȖǻȦȰȥȠșȤȦȰȕȟȜțȰȞȜȩǜȠǻȭșȡȡȓȣȢȟȓțȢȤȧ
ȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧȲȦȰ țȠǻȡȜ Ȗ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ ȦșȞȥȦȧ — ȣșȤșȩǻȘ
ȘȢ țȔȗ ȦșȣșȤǻȬȡȰȢȗȢ ȫȔȥȧ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓ țȖȜȫȔȝȡȢȗȢ
ȠȢȡȢȟȢȗȧ ȡȔ ȔȘȤșȥȢȖȔȡȜȝ ȦȧȦ — ȘȢ ȬȜȤȢȞȢȗȢ ȞȢȟȔ
ȫȜȦȔȫǻȖȢȘȡȢȘȧȠȪǻȖ ©ȕȤȔȦȜȠȢȁª 
ǧȤșȦǻȝȥȲȚșȦȡȜȝșȣǻțȢȘ—ȦȤșȦǿȞȢȟȢȖȔȤǻȲȖȔȡȡȓ
ȪșȡȦȤ ȦșȠȜ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȤȧȝȡǻȖȡȢȁ ȩȢȘȜ ȫȔȥȧ
ǤȢȖșȤȡșȡȡȓȘȢȡșȁȭȢȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧǿȦȰȥȓȝȣȢȖșȤȡșȡȡȓȠ
ȘȢ ȨȢȤȠȜ ǻȡȦȤȢȥȣșȞȪǻȁ țȘǻȝȥȡșȡȢ ț ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ
ȟșȞȥȜȞȢȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȢȗȢțȔȥȢȕȧȣǻȘȩȢȣȟșȡȡȓ ȥȦȜȞȧ —
ȣȢȖȦȢȤșȡȡȓȥȟǻȖȞǻȡȪȓȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢȥșȗȠșȡȦȔȦȖȢȤȧȡȔ
ȣȢȫȡȔȥȦȧȣȡȢȗȢǤȢȞȔțȢȖȢȭȢȖȪȲȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȥȜȟȰȡȧ
ȣȢțȜȪǻȲ ȖȜȡșȥșȡȢ țȗȔȘȔȡǻ ȖȜȭș ȢȕȤȔțȜȘȢȠǻȡȔȡȦȜ
ȖǻȤȬȔ©ǣȦȘșȟȜȩȢǣȦȘșȥșȤȪșǥȔțȢȠȤȢțǻȤȖșȦȰȥȓ
ǣȦȔȞșȦȢ țȟșǿ ȟȜȩȢ  Ǟ țȢ ȠȡȢȲ ȥȣǻȦȞȔȟȢȥȰ  ǦșȤȪș
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ȟȲȘȜ ȣȢȟȲȕȜȟȢª ǟȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȢ ȔȞȪșȡȦȢȖȔȡș ȠǻȥȪș
ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȡȔ țȟȔȠǻ ȦșȠȔȦȜȫȡȢȗȢ Ȥȧȩȧ ȣȢȥǻȖ
ǻ ȪșȡȦȤ ȡȔȥȞȤǻțȡȜȝ ȢȕȤȔț ȟǻȦȔ ȣȢȘȔȡȜȝ Ȗ ȦȢȠȧ Ț
ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȠȧ ȢȥȠȜȥȟșȡȡǻ ȭȢ ȝ ȧ ȣȢȣșȤșȘȡȰȢȠȧ
ȦșȞȥȦǻ©ǕȟǻȦȔȦȜȩșȡȰȞȢȞȤȔȟȜȥȰǶȥȟȰȢțȜȥȧȬȜȟȜ
ǦȟȰȢțȜ ȭȜȤȢȁ ȟȲȕȢȖǻª ȘȜȖ ȤȤ ,  ©ȟǻȦȔ «! 
ǣȞȤȔȘȔȲȦȰ ȘȢȕȤǻ ȘȧȠȜª ȤȤ — ©ǤȢȞȜ ȡș ȣǻȘ
ȞȤȔȟȜȥȰ  ǜȟǻȁ ȟǻȦȔ ȦȔ Ȗȥș Ȧșǿ  ǜȔȤȔțȢȠ ȧȞȤȔȟȜª 
ǣȕȤȔțȡǻ ȣșȤșȗȧȞȜ ȣȢȘǻȕȡǻ ȣȤȜȡȪȜȣȜ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȢȗȢ
Ȥȧȩȧ ȖȥșȤșȘȜȡǻ ȥȲȚșȦȡȜȩ șȣǻțȢȘǻȖ — ȥȦȔȕǻȟǻțȧȖȔȟȰȡǻ
ȨȔȞȦȢȤȜȖȣȢȕȧȘȢȖǻȖǻȤȬȔ©ǧȟªȢȥȡȢȖȔȞǻȟȰȞȔȤȔțȢȖȢȗȢ
ȣȤȢȗȤȔȖȔȡȡȓ ȦșȠȜ ȖȟȔȥȦȜȖȢȗȢ ȚȔȡȤȢȖǻ ȥȜȡȦșțȧȲȫȢȁ
șȟșȗǻȁ ǬȜȡȡȜȞȔȠȜ Ț ȘȜȡȔȠǻțȔȪǻȁ țȠǻȥȦȧ ȘȔȟȰȬȢȗȢ
ȦșȠȔȦȜȫȡȢȗȢȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȧȝȧȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡșȡȡȓ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȥȦȔȲȦȰ ȧ ȦȤșȦȰȢȠȧ ȥȲȚșȦȡȢȠȧ șȣǻțȢȘǻ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȡȡȓ ȝ ȤȢțȬȜȤșȡȡȓ ȦȢȫȞȜ țȢȤȧ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȗșȤȢȓȖȫȔȥǻȦȔȞȢȟȔȘǻȓȫǻȖ ȔȞȦȔȡȦǻȖ ǧȔȞȣȟȔȡȥȣȢȗȔ
ȘȧȫǻȦȞȢȨȢȤȠȔȟǻțȢȖȔȡȢȖȦșȞȥȦǻȓȞȣȢȥȟǻȘȢȖȡǻȥȦȰȘȖȢ
ȨȔțȡȧ Șș ȣșȤȬȔ ȨȔțȔ — ȘȔȖȡȢȠȜȡȧȟș ǻȠȣșȤȨșȞȦ 
©ǦșȤȪș ȟȲȘȜ ȣȢȟȲȕȜȟȢ  Ƕ Ȗ ȟȲȘȓȩ ȞȢȩȔȟȢȥȰª ȘȤȧȗȔ
ȨȔțȔ—ȠȜȡȧȟșȡȔȠșȚǻȦșȣșȤǻȬȡȰȢȗȢ ȣșȤȨșȞȦ ©Ƕȓ
ȣȤȢțȤǻȖȔȦȜǦȦȔȖȣȢȦȤȢȩȧ«ǙȢȗȟȓȘȔȲȥȰªǢȔȣȤȜȞǻȡȪǻ
ȨȤȔȗȠșȡȦȔȤșȨȟșȞȥǻȲȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȖȫȜȥȦȜȝȦșȣșȤǻȬȡǻȝ
ȫȔȥ©ǶȦșȣșȤȓȤȢțȕȜȦșǿǦșȤȪșȓȘȢȠȗȢȲªǢȔȠǻȫșȡȢ
ȝ ǻȡ ȦȢȫȞȧ țȢȤȧ — ȦȜȩ ȫȜȓ ȡșȭȜȤǻȥȦȰ ȤȢțȕȜȟȔ
ȥșȤȪș ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧǿ ȖȢȡȔ ȧ ȦșȞȥȦǻ ȡș
ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȔȫșȤșțȥȣȤȜȝȠȔȡȡȓȓ©ȟȲȘȜª©ȖȢȡȜª
©ȝȢȗȢ ȖǻȦȔȟȜ  ǘȤȔȟȜȥȓ ȩȖȔȟȜȟȜ«ª ȝȢȗȢ — ȥșȤȪș
ȠșȦȢȡǻȠǻȫȡșȢțȡȔȫșȡȡȓȢȥȢȕȜȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓȣȢșȦȔ 
ǬșȦȖșȤȦȜȝȥȲȚșȦȡȜȝșȣǻțȢȘȣȤȢȘȢȖȚȧǿǻțȔȖșȤȬȧǿ
ȟȢȗǻȫȡȧ ȫȔȥȢȖȧ ȟǻȡǻȲ ȦșȠȜ ȣȤȢțȤǻȡȡȓ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȥȧ
ȕ·ǿȞȦȔ ǗȜȞȟȔȘ țȖșȤȡșȡȢ ȘȢ țȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢ ȔȘȤșȥȔȦȔ —
ȨȔȟȰȬȜȖȜȩ ȘȤȧțǻȖ ȟȲȘșȝ Ȗ ȓȞȜȩ ȣȢșȦ țȡșȖǻȤȜȖȥȓ
ȤȔȡǻȬș ȥȩȔȤȔȞȦșȤȜțȢȖȔȡȜȩ ȨȢȤȠȧȟȢȲ ©ȡș ȟȲȘȜ Ȕ
țȠǻȁ«ªǦȲȚșȦȡȔȥȜȦȧȔȪǻȓȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓȡȔȖȞȢȟȢțȠǻȡȜ
ȖȣșȤșȚȜȖȔȡȡǻȟǻȤȜȫȡȢȗȢȥȧȕ·ǿȞȦȔȫȔȥȢȖȜȩȣȟȔȡǻȖ ȁȩȡȓ
ȣȢȥȟǻȘȢȖȡǻȥȦȰ ȦșȣșȤǻȬȡǿ — ǻȠȣșȤȔȦȜȖ ȦșȣșȤǻȬȡǿ ȡȔ
ȠșȚǻ ȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ — ȠȔȝȕȧȦȡǿ  ȦȔ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ȣȢțȜȪǻȝȓȖȢȡȜȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢȗȢțȔȣșȤșȫșȡȡȓȠ—ȣȢȖȦȢȤȢȠ
ȦȢȗȢ ȥȔȠȢȗȢ ȘǻǿȥȟȢȖȔ ©ȖșȤȡȧȦȜȥȓª ǻț țȔȣșȤșȫȡȢȲ
ȫȔȥȦȞȢȲ©ȡșªȖȦȤȰȢȩȥșȠ
 ȔȡȦȜȫȡȢȢȘȡȢȤǻȘȡȜȩȤșȫșȡȡȓȩ
ǧȧ Ț ȨȧȡȞȪǻȲ ȖȜȞȢȡȧǿ ȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡș ȢȨȢȤȠȟșȡȡȓ
ȪȜȩ ȣȢțȜȪǻȝ ȥȨșȤȔ ȖȜ — ȫǻȦȞǻ ȟȔȞȢȡǻȫȡǻ Ȣȕ·ǿȘȡȔȡǻ
țȔ țȔȞȢȡȔȠȜ ȟȢȗǻȞȜ Ȥșȫșȡȡȓ ȡȔȦȢȠǻȥȦȰ ȥȨșȤȔ ȓ —
ȧȦȖȢȤșȡǻȡȔȔȥȢȪǻȔȦȜȖȡǻȝȢȥȡȢȖǻȤȢțȗȢȤȡȧȦǻȖșȠȢȪǻȝȡǻ
ȤȓȘȜ ǻț țȔȟȧȫșȡȡȓȠ ȢȕȢȩ ȖȜȘǻȖ ȗȤȔȘȔȪǻȁ ȞȟǻȠȔȞȥȧ
ȦȔ ȔȡȦȜȞȟǻȠȔȞȥȧ  Ȥșȫșȡȡȓ — ȥȜȡȢȡǻȠǻȫȡǻ ȖȔȤǻȔȪǻȁ
ȞȢȦȤǻ ȖǻȘȬȦȢȖȩȧȲȦȰȥȓ ȖǻȘ ȥȟǻȖ ©ȢȘȡȔȞȢȖȢª ȦȔ ©ǻ ȡș
țȡȔȲª ©ǣȦȔȞșȦȢ ȭȢ ȩȢȫșȦș  ǧȢ Ȧș ǻ ȤȢȕǻȦș  ǬȜ
ȗȢȟȢȥȡȢțȡșȖȔȚȔȝȦșǬȜȡȜȬȞȢȠȩȖȔȟǻȦșǡȢȁȘȧȠȜ
ȢȘȡȔȞȢȖȢ  Ǣș ȖșȤȡȧȦȰȥȓ țȡȢȖȧ  ǠǻȦȔ ȠȢȁ ȠȢȟȢȘǻȁ 
Ǘșȥșȟșǿ ȥȟȢȖȢ  Ǣș ȖșȤȡșȦȰȥȓ« Ƕ ȓ ȥșȤȪșȠ  ǙȢ ȖȔȥ
ȡșȖșȤȡȧȥȓǶȡșțȡȔȲȘșȘǻȡȧȥȓǙșȓȣȤȜȗȢȤȡȧȥȓ

Ƕ ț ȞȜȠ ȕȧȘȧ ȤȢțȠȢȖȟȓȦȜ  ǟȢȗȢ ȤȢțȖȔȚȔȦȜ  Ƕ ȣșȤșȘ
ȞȜȠ ȠȢȁ ȘȧȠȜ  ǖȧȘȧ ȥȣȢȖǻȘȔȦȜ"ª ǢȔȖșȘșȡȜȝ ȦșȞȥȦ —
ȘȜȡȔȠǻȫȡșȣǻȘȦȖșȤȘȚșȡȡȓțȔȖșȤȬșȡȡȓȣȤȢȪșȥǻȖȖǻȘȩȢȘȧ
ȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓȔȖȦȢȤȔȖǻȘȲȡȔȪȰȞȢȗȢǻȘșȔȟǻțȠȧȝȢȗȢ
țȠȧȚȡǻȡȡȓ — ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȓ ȦȖȢȤȧ ǦȟǻȘ ȖǻȘțȡȔȫȜȦȜ
ȭȢ ȤȢțȣȢȖǻȘȔȲȫȜ ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȖǻȤȬȔ ȣȤȢ șȖȢȟȲȪǻȲ
ȖȟȔȥȡȢȗȢȥȖǻȦȢȕȔȫșȡȡȓȦȔȢȣșȤȧȲȫȜȦȜȠȜȥȔȠȜȠȜȓȞǻ
ȖșȞȥȣȢțȜȪǻȁȢȕȤȔțȔȠȜȥȜȠȖȢȟȔȠȜȘȧȩȢȖȡȢȗȢȚȜȦȦȓ—
ȘȧȠȜ ȥșȤȪș ǭșȖȫșȡȞȢ ȦȧȦ ȧ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȁ ǻ ȘȔȟǻ ȧ
ȖȜȥȡȢȖȞȧȖȘȔǿȦȰȥȓȘȢțȖȧȚșȡȡȓȞȢȡȢȦȔȦȜȖȡȢȗȢȢȤșȢȟȧ
ȥȟȢȖȔȘȧȠȜǻȞȢȡȞȤșȦȜțȧǿȝȢȗȢȓȞȥȟȢȖȢȘȧȠȜȘǻȦȜ—
ȦȢȕȦȢȖǻȤȬǻ ȦȔȞȘșȬȜȨȤȧǿȦȰȥȓȢȥȦȔȡȡǻȝȢȕȤȔțȖǻȘșȟșȗǻȁ
©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª 
ǜȔȖșȤȬșȡȡȓȖȜȥȡȢȖȢȞȧȖǻȤȬǻ©ǧȟªȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓ
țȘȖȢȩȫȔȥȦȜȡȣȢȖǻȥǻȠȤȓȘȞǻȖ ȤȤ—ȦȔ— 
ȞȢȚȡȔ ț ȫȔȥȦȜȡ ȠȔǿ ȥȖȢȗȢ ȔȘȤșȥȔȦȔ ǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ țȢ
ȤǻǿȡȦȢȖȔȡȧ ȦșȠȧ ǤșȤȬȜȝ ȖǻȘȦȜȡȢȞ ȦșȠȔȦȜȫȡȢ ǻ ȧ
ȫȔȥȢȖȢȠȧ ȣȟȔȡǻ ȠȔȝȕȧȦȡǿ  ȣȤȢȘȢȖȚȧǿ ǻȡșȤȪǻȲ ȣȢ
ȣșȤșȘȡȰȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ ȞȢȡȪșȡȦȤȧȲȫȜ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ
ȟǻȤ ȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȡȔ ȔȥȣșȞȦǻ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ Ǩ ȪșȡȦȤǻ
ȨȤȔȗȠ șȡȦȔ — ȢȕȤȔț ȘȧȠȜ—țȟǻȁ ȘǻȦȜ ȭȢ ȣȢȥȦȔȖ
ȡȔ ȖǻȥȦȤǻ ȥȜȡȦșțȧ ȖȜȡșȥșȡȜȩ Ȗ ȔȣȢȥȦȤȢȨȧ ȢȕȤȔțǻȖ
ȘȧȠȜȥȟȢȖȢ ȦȔ ȣșȤșȚȜȦǻ ȟǻȦȔ ȢȘȤȔțȧ ȧȦȢȫȡșȡȜȩ ȓȞ
©ȦȓȚȞǻȁ ȦȤȜ ȟǻȦȔª ǤșȤșȦȖȢȤșȡȡȓȠ ȠșȦȔȨȢȤȜ ȘȧȠȜ
ȘǻȦȜ ȡȔ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȜȝ ȢȕȤȔț ȡȢȖȢȁ ȨǻȟȢȥșȥȦșȦȜȫȡȢȁ
ȓȞȢȥȦǻ ȖȟȔȥȡȢȁ ȣȢșțǻȁ — ȘȧȠȜ—țȟǻȁ ȘǻȦȜ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣǻȘȥȧȠȧȖȔȖȥȖȢȁȩȧȘȢȚȣȢȬȧȞȜȣȢȖ·ȓțȔȡǻțȣȤȢȪșȥȢȠ
ȣșȤșȢȥȠȜȥȟșȡȡȓȚȜȦȦǿȖȜȩȓȖȜȭȧȣșȤǻȢȘ©ȦȤȰȢȩȟǻȦª
ǦȲȚșȦ ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢ țȔ ȥȩșȠȢȲ ȣȜȦȔȡȡȓ—ȖǻȘȣȢȖǻȘȰ
ǣȫșȖȜȘȡǻ țȠǻȡȜ ȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ ȦșȞȥȦȧ — ȣșȤșȩǻȘ ȢȘ
șȞȥȣȤșȥǻȁ ȡȔȡȜțȧȖȔȡȡȓ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢ ȕȟȜțȰȞȜȩ ȠȢȦȜȖǻȖ
ȤȢțȣȧȦȦȓțȡșȖǻȤȜȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻȔȦȔȞȢȚȔȥȦȤȢȨǻȫȡȢȥȦǻ
ȝHQMDPEHPHQW·ȡȢȗȢȤȜȦȠȧ ȤȜȥȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȩȖȜȞȟȔȘȧ
ȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻ ȪșȡȦȤ ȫȔȥȦȜȡȜ ȦȖȢȤȧ  ȘȢ ȟȢȗǻțȔȪǻȁ Ȥȧȩȧ
ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȣȤȔȖȜȟȰȡȢȁ ȥȦȤȢȨǻȫȡȢȁ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ
ȥȞȟȔȘȢȖȜȞȔ   — ȗȢȦȧȲȦȰ țȟȔȠ ȧ ȤȢțȖȜȦȞȧ
ȦșȠȜ ȖȡȧȦȤǻȬȡȓ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȫȡȔ ȦșȠȔ țȠǻȡȲǿȦȰȥȓ țȢȖ
ȡǻȬȡȰȢȲ—ȥȢȪǻȣȢȟǻȦȞȢȦȤȔȣȔȤȔȘȢȞȥȔȟȰȡȜȠȫȜȡȢȠ
ȣȢȥȦȔǿȖȢȥȦȔȡȡǻȩȤȓȘȞȔȩ
ǥȢțȬȜȤșȡȡȓ ȥȖǻȦȧ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ ȖȜȩǻȘ ȣșȤșȚȜ
ȖȔȡȡȓțȔȤȔȠȞȜǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȁȚȜȦȦǿȖȢȁȥȜȦȧȔȪǻȁ—ȢȘȜȡ
ǻțȠȢȚȟȜȖȜȩȖȔȤǻȔȡȦǻȖțȔȖșȤȬșȡȡȓȥȲȚșȦȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
Ȗ șȟșȗǻȁ ǣȘȡȔȞ ȧ ȣȢșțǻȁ ©ǧ ȟª ȣȢȘǻȕȡǻ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓ
ȧ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȥȧȕ·ǿȞȦȔ ȤȢțȘȧȠȧ ȖǻȘȕȧȖȔȲȦȰȥȓ ȤȔțȢȠ ǻț
ȤǻțȞȜȠȣȢȤȧȬșȡȡȓȠȞȔȡȢȡǻȖȚȔȡȤȧșȟșȗǻȁȓȞȜȠȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿ
ȢȥȡȢȖȡȜȝ ȞȢȤȣȧȥ ȖǻȤȬȔ ǞȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ ȡșȢȫǻȞȧȖȔȡș
ȖȖșȘșȡȡȓ ȘȢ ȨǻȡȔȟȧ ǻȡ ȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢ ȡȢȖȢȗȢ Ȣȕ·ǿȞȦȔ
ȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ—ǨȞȤȔȁȡȜțȁȁȞȢȟȢȡǻȔȟȰȡȜȠȥȦȔȦȧȥȢȠ—
ȦȔȣȤȢȞȔȤȘȜȡȔȟȰȡǻțȠǻȡȜȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȫȡȜȩȤȜȥȥȦȜȟȲ
ȣșȤșȢȤǻǿȡȦȔȪǻȲ ȡȔ ȥȔȦȜȤȜȫȡș țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȣȤșȘȠșȦȡș
ȥȟȢȖȢ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ ȣȢȕȧȦȢȖȧ ȢȕȤȔțȡǻȥȦȰ ȣȤȢțȔȁȫȡȢ
ȤȢțȠȢȖȡȧǻȡȦȢȡȔȪǻȲȥȔȤȞȔȥȦȜȫȡȧȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰǢȔțȖȔȡǻ
ȢȕȤȔțȡȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡǻ ȫȜȡȡȜȞȜ — ȥȖǻȘȫșȡȡȓ ȖǻȘȥȦȧȣȧ

«ǧǥǝǠǶǧǕª

ǭșȖȫșȡȞȔȣȢșȦȔ ȖǻȘ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȦȜȣȧ ȩȧȘȢȚ ȠȜȥ
ȟșȡȡȓ ǻ ȣșȤșȞȟȲȫșȡȡȓ ȡȔ ǻȡ ȤșȔȟǻȥȦȜȫȡȜȝ ȦȜȣ Ǖȡ
ȦȜȦșȦȜȫȡǻȥȦȰ ǻ ȓȥȞȤȔȖȧ țȢȕȤȔȚȔȟȰȡǻȥȦȰ țȔȞȟȲȫȡȢȗȢ
ȨȤȔȗȠșȡȦȔ©ǧȟªȖǻȘțȡȔȫȜȖǳǶȖȔȞǻȡțȔȖȖȔȚȜȖȬȜȭȢ
©ȥȟȢȖȢ´ȚșȕȤȔȞʮȚȢȘȡȢȗȢȤȔțȧȡșțȗȔȘȔȡșȣȢșȦȢȠȔȟș
ȡȢȖȜȝȤǻȞțȢȕȤȔȚșȡȜȝȥȔȠșȚșȕȤȔȞȢȠǗǻȡǻȘșȖǨȞȤȔȁȡȧ
´Ȗ ȦȢȤǻȬȡǻȝ ȥȖȜȦȜȡǻµ ț ȔȦȤȜȕȧȦȢȠ ȚșȕȤȔȪȦȖȔ — ´ȟȔ
ȦȔȡȢȲ ȦȢȤȕȜȡȢȲµ țȔ ȣȟșȫȜȠȔ ǦȟȢȖȔȠȜ ´Ȗ ȦȢȤǻȬȡǻȝ
ȥȖȜȦȜȡǻµ ȣȢșȦ ȣǻȘȞȔțȧǿ ȭȢ ȝ ȡȔȥȦȧȣȡȜȝ ȤǻȞ ȕȧȘș
Șȟȓ ȡȔȤȢȘȧ ȦȔȞȜȠ Țș țȟȜȘșȡȡȜȠ ȓȞ ǻ ȤǻȞ ȠȜȡȧȟȜȝ
´ǖȟȔȗȢȘșȡȥȦȖǻǿʮ Ȗ ȚșȕȤȔȪȰȞǻȝ ȦȢȤȕȜȡǻ — ȥȔȤȞȔțȠ
ȗǻȘȡȜȝȖșȟȜȞȢȗȢȥȔȦȜȤȜȞȔª ǶȖȔȞǻȡȥ— 
ǧșȠȔȦȜȫȡȧ ȔȖȦȢȡȢȠȡǻȥȦȰ ȘȤȧȗȢȁ ȫȔȥȦȜȡȜ ȖȜȥȡȢȖȞȧ
ȣǻȘȦȤȜȠȔȡȢ ȣșȤșȩȢȘȢȠ ȘȢ ȘǻȔȟȢȗǻȫȡȢȁ ȕȧȘȢȖȜ ȦșȞȥȦȧ
ȣȢȖșȤȡșȡȡȓȠ ȖȜȞȟȔȘȧ ȧ ȣȟȔȡ ȦșȣșȤǻȬȡȰȢȗȢ ȫȔȥȧ ȝ ǻȠ
ȣșȤȔȦȜȖȧ ȦșȣșȤǻȬȡȰȢȗȢȡȔȠșȚǻȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ 
©ǧ ȟª — ȖȔȗȢȠȜȝ ȞȤȢȞ ȧ ȤȢțȬȜȤșȡȡǻ ȖȜȤȔțȢȖȜȩ
ȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝȥȞȟȔȘȢȖȢȗȢȤȢțȠǻȤȧȭȢȦȧȦȨȧȡȞȪǻȢȡȧǿ
ȧȗȢȖǻȤȡȢȠȧȖȔȤǻȔȡȦǻȓȞȜȝȖȜȤȢȕȜȖǭșȖȫșȡȞȢǥȜȦȠǻȫȡȔ
ȤȢțȞȧȦǻȥȦȰȗȡȧȫȞȔȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȔȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓȭȢȣȢǿȘȡȧǿ
ȣȤȢȥȦǻ țȔ ȟȔȘȢȠ ȡșȖșȟȜȞǻ Ȥșȫșȡȡȓ ǻ ȤȢțȗȔȟȧȚșȡǻ ȣș
ȤǻȢȘȜ ț ȣȢȖȦȢȤȔȠȜ țȢȞȤ ȔȡȔȨȢȤȔȠȜ ȔȠȣȟǻȨǻȞȔȪǻȓȠȜ
ȗȤȔȘȔȪǻȓȠȜ ȣǻȘȤȓȘȡǻȥȦȲ ȥȣȤȜȓȲȦȰ ȣȤȜȤȢȘȡȢȥȦǻ ǻȡ
ȦȢȡȔȪǻȝȡȢȗȢ ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ ȖǻȤȬȔ Ǩ ȦȖȢȤǻ ȣȢȖȡȢ ȖȜ
ȓȖȜȟȜȥȓ ȠȔȝȥȦșȤȡǻȥȦȰ ǻ țȤǻȟǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔȟǻȤȜȞȔ
ǗȢȟȢȘǻȲȫȜȦșȩȡǻȞȢȲȢȘȡȢȗȢțȡȔȝȣȢȣȧȟȓȤȡǻȬȜȩȚȔȡȤǻȖ
ȥȖȢǿȁȘȢȕȜ—șȟșȗǻǿȲȖȦȢȘǻȬȡȰȢȠȧȁȁȤǻțȡȢȖȜȘǻȣȢșȦ
ȣȤȜȖȡǻȥȘȢȪȰȢȗȢȚȔȡȤȧȖȔȚȟȜȖǻȡȢȖȔȪǻȁ
ǠǻȦ ǶȖȔȞǻȡ  ǡȢȝȥǻǿȡȞȢ Ǖ ǦȟȢȖȢ Ȗ ȔȣșȤȪșȣȪǻȝȡǻȝ
ȥȜȥȦșȠǻ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȦșȞȥȦȧ ȘșȞȢȘȧȖȔȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȖǻȤȬȔ
ǟ

ǢǻȡȔǬȔȠȔȦȔ

©ǧǥǝǠȱғǧǕª—ȤȧȞȢȣȜȥȡȔțȕǻȤȞȔǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦȖȢȤǻȖ
—ǜȕțȔȥȖǻȘȫȜȟȔțȤȢȥȦȔȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȓȞȢȘȡȢȗȢ
țȡȔȝȕǻȟȰȬȜȩȦȢȗȢȫȔȥȡȜȩȣȢșȦǻȖȭȢțȔȥȢȕȔȠȜȩȧȘȢȚ
ȥȟȢȖȔ ȗȢȥȦȤȢ ȖȜȥȦȧȣȜȖ ȣȤȢȦȜ ȥȢȪ ȦȔ ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȢȥȡȢȖȦȢȘǻȬȡȰȢȗȢȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȟȔȘȧǜȢȖȡǻțȕǻȤȞȔȓȖȟȓǿ
ȥȢȕȢȲ ȔȟȰȕ ȧ ȣȤȢȥȦǻȝ ȞȔȤȦȢȡȡǻȝ ȢȣȤȔȖǻ ǶǠ ǩ 
ǔ   ǤșȤȖǻȥȡȢ ȔȟȰȕȢȠ ȧȦȖȢȤșȡȢ ț ȘșȥȓȦȜ țȬȜȦȞǻȖ
ǜȗȢȘȢȠ ǻț ȥȰȢȠȢȗȢ țȬȜȦȞȔ ȖȜȣȔȟȜ ȣ·ȓȦȰ ȣȢȘȖǻȝȡȜȩ
ȔȤȞȧȬǻȖǻțȦșȞȥȦȢȠȣȢșȠȜ©ǾȤșȦȜȞªǭșȖȫșȡȞȢȥȣșȤȬȧ
ȣșȤșȣȜȥȧȖȔȖ ȦȖȢȤȜ ȘȢ ȢȞȤșȠȜȩ țȬȜȦȞǻȖ ȓȞǻ ȣȢȦǻȠ
ǻȠȢȖǻȤȡȢ ȡȔ ȣȢȫ   Ȣȕ·ǿȘȡȔȖ Ǘ ȢȣȤȔȖȟșȡȢȠȧ
ȤȧȞȢȣȜȥȧ țȬȜȦȢȞ ț ȣȢȫ ȠǻȥȦșȤǻȁ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª
ȣȢȠȜȟȞȢȖȢȖȠǻȭșȡȢȣǻȥȟȓțȬȜȦȞȔǻțțȔȞǻȡȫșȡȡȓȠȪȰȢȗȢ
ȦȖȢȤȧǗȔȟȰȕȢȘȡȢȦȜȣȡȢȢȨȢȤȠȟșȡȢȣȢȫǻțȔȞǻȡȫșȡȡȓ
ȞȢȚȡȢȗȢ ȦȖȢȤȧ ȖȜȘǻȟșȡȢ țȔȗȢȟȢȖȞȜ ȢȘȞȤșȥȟșȡȢ ȣȢȟȓ
ȦȢȭȢ
ǜȔȗȢȟȢȖȢȞțȕǻȤȞȜȝțȔȗȢȟȢȖȞȜȞǻȟȰȞȢȩȦȖȢȤǻȖ ©ǦȢ
ȖȔª©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓª©ǦȟǻȣȜȝª©ǗșȟȜȞȜȝ
ȟȰȢȩª©ǟȔȖȞȔțª©ǪȢȟȢȘȡȜȝǴȤª©ǙȔȖȜȘȢȖǻȣȥȔȟȠȜª
©ǧȤȜȟǻȦȔª ȣȢșȦȖȜȞȢȡȔȖȧȥȦȜȟǻțȔȗȢȟȢȖȞȢȖȢȗȢȣǻȖȧȥȦȔȖȧ
ȁ ȣȢȟ  — ȣȢȫ  ȥȦ ǧșȞȥȦ ȫȜȥȦȢȖȜȝ ǢșțȡȔȫȡǻ
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ȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓȔȖȦȢȤțȤȢȕȜȖȣǻȘȫȔȥȣșȤșȣȜȥȧȖȔȡȡȓȦȖȢȤǻȖ
ȘȢ țȬȜȦȞǻȖ ǻ ȖȚș Ȗ ȢȣȤȔȖȟșȡȢȠȧ ȤȧȞȢȣȜȥȧ ȫȢȤȡȜȟȢȠ
ȦșȠȡǻȬȢȗȢȞȢȟȰȢȤȧ ǢȔȝȣǻțȡǻȬǻȖȜȣȤȔȖȟșȡȡȓȣȢșȦȖȡǻȥ
ȢȟǻȖȪșȠǣȟǻȖȪșȠȖǻȡȖȣȜȥȔȖǻȡȔțȖȜȣȢșțǻȝ©ǘȢȗȢȟȲª
©ǥȢțȤȜȦȔȠȢȗȜȟȔªȦȔțȤȢȕȜȖȞǻȟȰȞȔȡȔȫșȤȞǻȖȡȔȨȢȤțȔȪǻ
ȝ ȦȜȦȧȟȰȡȢȠȧ ȔȤȞȧȬǻ ǧȖȢȤȜ ȤȢțȠǻȭșȡȢ Ȗ ȔȟȰȕ ȡș Ȗ
ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧȣȢȤȓȘȞȧǙȢțȕȣșȤșȣȜȥȔȡȢȡȔȫȜȥȦȢȧȥǻ
țȔȖșȤȬșȡǻȣȢșțǻȁ—ǢȔȝȤȔȡǻȬȜȝȦȖǻȤȖȔȟȰȕ—
©ǥȢțȤȜȦȔȠȢȗȜȟȔª ȚȢȖȦ ȡȔȝȣǻțȡǻȬȜȝ—©ǴȞ
ȧȠȤȧȦȢȣȢȩȢȖȔȝȦșª ȗȤȧȘ ǙȢțȕȖȞȟȲȫșȡȢ
ȓȞȦǻȦȖȢȤȜȣȤȢȟșȗȔȟȰȡȧ
ȣȧȕȟ ȓȞȜȩ ȦȢȘǻ ȡș ȠȢȗȟȢ
ȕ ȧ Ȧ Ȝ  ȝ  Ƞ Ȣ Ȗ Ȝ  © Ǧ Ȣ ȡ ª 
©ǟȔȖȞȔțª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ
ȚȜȖȜȠª©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩª
©ǪȢȟȢȘȡȜȝ ǴȤª ȦȔ ǻȡ 
ȦȔȞ ǻ Ȧǻ ȭȢ ȣȤȜ ȡȔȗȢȘǻ
ȠȢȗȟȜ ȕȧȦȜ ȡȔȘȤȧȞȢȖȔȡǻ
ȖȣǻȘȪșȡțȧȤȡȜȩȖȜȘ ©ǦȢ
ȖȔª ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ©Ǣș
ȚșȡȜȥȓ ȡȔ ȕȔȗȔȦǻȝª ©Ǩ
ȡșȘǻȟȲȡșȗȧȟȓȟȔªȦȔǻȡ 
ǬȔȥȦȜȡȧ ȦȖȢȤǻȖ ȣȢșȦ ȠȔȖ
ȡȔȠǻȤ ȖȞȟȲȫȜȦȜ ȘȢ ©ǙȤȧ
ȗȢȗȢ ´ǟȢȕțȔȤȓʮª ǢȔțȖȧ
ǧǭșȖȫșȡȞȢ
ȔȟȰȕ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖțȓȖ ț
ǥȧȞȢȣȜȥȡȔțȕǻȤȞȔ©ǧȤȜ
ȢȘȡȢȝȠșȡȡȢȁ ȣȢșțǻȁ ©ǧȤȜ
ȟǻȦȔªǧȜȦȧȟ
ȟǻȦȔª  ȗȤȧȘ   ȧ
ȓȞǻȝȖǻȡȢȥȠȜȥȟȜȖȥȖȢȲȦȖȢȤȫǻȥȦȰ—ȓȞǻȘșȝȡȢ
ȩȧȘȢȚȪǻȟǻȥȦȰǤǻȘȫȔȥȔȤșȬȦȧȣȢșȦȔȞȖǻȦȔȟȰȕ
ȣȢȦȤȔȣȜȖ ȘȢ ȤȧȞ Ƕ ǩȧȡȘȧȞȟșȓ  ȞȖǻȦ  ȤȧȞȢȣȜȥ
ȕȧȟȢȖǻȘǻȥȟȔȡȢȘȢǧȤșȦȰȢȗȢȖǻȘȘǻȟȧǻȦȔȠȝȢȗȢȣȜȟȰȡȢ
ȤȢțȗȟȓȡȧȖǠǙȧȕșȟȰȦǕȟȰȕȤȔțȢȠț©ǟȢȕțȔȤșȠª
ȥȦȔȖȣǻȘȥȦȔȖȢȲȘȟȓȣȢȞȔȤȔȡȡȓȣȢșȦȔǧǻȟȰȞȜțȔȤȩ
ȘșȣȔȤȦȔȠșȡȦȧ ȣȢȟǻȪǻȁ ȨȢȡȘ ǧȤșȦȰȢȗȢ ȖǻȘȘǻȟȧ  ȔȟȰȕ
ȣșȤșȘȔȡȢȘȢȞȢȟșȞȪǻȁǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȠȔȦșȤǻȔȟǻȖǬǡǧǜȔ
ȔȟȰȕ©ǧȟªȖȣșȤȬșȢȣȧȕȟȣȢșȠȧ©ǦȢȖȔªȣȢȖȡȜȝȦșȞȥȦ
ȣȢșȠȜ ©ǾȤșȦȜȞª ȦȔ ȣȢșțǻȁ ©ǧȤȜ ȟǻȦȔª ©ǙǻȖȜȫǻȁ ȡȢȫǻª
©ǡȔȟșȡȰȞǻȝ ǡȔȤ·ȓȡǻª ǢȢȖȔ ȗȤȢȠȔȘȔ  ǔ  
ǕȟȰȕ©ǧȟª—ȘȚșȤșȟȢȢȥȡȢȖȡȜȩȦșȞȥȦǻȖȠȔȝȚșȖȥǻȩ
ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧȞȤ ȠȢȖȢȲ — ǕȟȰȕ ȖȜȘȔȡȢ
ȨȢȦȢȦȜȣǻȫȡȜȠȥȣȢȥȢȕȢȠǻ
ǶȥȡȧȲȦȰ ȘȖȔ ȣȢȗȟȓȘȜ ȡȔ ȩȔȤȔȞȦșȤ ȤȢțȠǻȭșȡȡȓ ȦȖȢ
ȤǻȖ ȧ țȕ ȡș ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȝ ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȁ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȖǻȘ
ǗǙȢȠȔȡȜȪȰȞȢȗȢȝȘșȦȤȔȘȜȪǻȓȁȩȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȧȥȦȤȢȗȢ
ȩȤȢȡȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧȣȢȤȓȘȞȧ ǙȢȠȔȡȜȪȰȞȜȝǗǟȤȜȦȜȫȡȜȝ
ȤȢțȥȟǻȘ ȡȔȘ ȦșȞȥȦȢȠ ©ǟȢȕțȔȤȓª ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ 
ǻ ȖȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȜȝ ȡȜȠ ©ǟȢȕțȔȤª ǦǤȕ   ǻ ȣȢȗȟȓȘ
ǠǖǻȟșȪȰȞȢȗȢȡȔȔȟȰȕ©ǧȤȜȟǻȦȔªȓȞȪǻȟǻȥȡȜȝȨșȡȢȠșȡ
ȧȞȟȔȘșȡȜȝ țȔ ȢȥȢȕȟȜȖȜȠ ©ȪǻȟǻȥȡȜȠ ǻ ȥȜȥȦșȠȔȦȜȫȡȜȠª
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ȤșȚȜȠȧ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȡș Ȗ ȨȢȤȠǻ ȠȔȟȲȖȔȡȡȓ ȣȢȢȘȜȡȢȞȜȩ
ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩȘǻȝȔȖȨȢȤȠǻȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁȥȜȡȦșțȜȝǻȡȦșȤ
ȣȤșȦȔȪǻȁȁȩȥȧȦǻȖǻȘșȁȥȖȢȕȢȘȜǻȖȜȭȢȁȘȧȩȢȖȢȁȣȤȔȖȘȜ
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ǻ țȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜª ǖǻȟșȪȰȞȜȝ Ǡ Ǧ —  ǾȘȜȡȢȁ
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ǭȔȕȟǻȢȖȥȰȞȜȝǾ>ǤǻȥȟȓȠȢȖȔ@ǭșȖȫșȡȞȢǧǧȤȜȟǻȦȔǕȖȦȢȗȤȔȨȜ
ȣȢșțǻȝ  —  ȤȢȞǻȖ ǟ  ǖȢȤȢȘǻȡ Ǘ Ǧ ǥȧȞȢȣȜȥȡȔ
țȕǻȤȞȔǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȤȜȟǻȦȔªȓȞȘȚșȤșȟȢȦșȞȥȦȧǥǠ
ǔ  ǘȔȟȔȥ ǖ Ƕț ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȰ ȡȔȘ ȠȢȖȢȲ ȤȧȞȢȣȜȥȡȢȁ țȕǻȤȞȜ
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ȦșȣșȤǟȧȟȜȞǻȖȥȰȞȢȗȢȤȡȧǬșȤȡǻȗȢȕȟ—
ǬșȤȡǻȗǻȖ —ȫȜȡȢȖȡȜȞțȡȔȝȢȠȜȝǭșȖȫșȡȞȔǤȢȩȢȘȜȖǻț
ȣȢȟȰȥȬȟȓȩȦȜ—ȡȔȖȫȔȖȥȓȖǢǻȚȜȡȗǻȠȡȔțǻȁ
ȖȜȭȜȩȡȔȧȞȞȡǖșțȕȢȤȢȘȰȞȔ ț—ȟǻȪșȝ ȗȤȧȘ
ǧȖȥȦȧȣȜȖȡȔȥȟȧȚȕȧȘȢȞȔȡȪșȟȓȤǻȁǬșȤȡǻȗȣȔȟȔȦȜ
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 —  — ȗȢȟȢȖȔ ȣȔȟȔȦȜ ȪȜȖǻȟȰȡȢȗȢ ȥȧȘȧ ǜ
—ȫȟșȡȗȧȕșȤȡȥȰȞȢȁȤȔȘȜȖȥșȟȓȡȥȰȞȜȩȥȣȤȔȖȔȩț
—ȠșȚȢȖȢȁȣȔȟȔȦȜǜȧȖǻȘȥȦȔȖȪǻǜȔȝȠȔȖȥȓ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻǿȲȡșȘǻȟȰȡȜȩȬȞǻȟȧǬșȤȡǻȗȢȖǻ.
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Ȁȩȡǻ ȥȦȢȥȧȡȞȜ ȖǻȤȢȗǻȘȡȢ ȣȢȡȢȖȜȟȜȥȓ ȣǻȥȟȓ țȔȥȟȔȡȡȓ
ȣȢșȦȔ ǧ ȣȢȬȜȤȲȖȔȖ ȡȔ ǬșȤȡǻȗǻȖȭȜȡǻ ©ǟȢȕțȔȤª 
ǻ©ǖȧȞȖȔȤȰȲȚȡȢȤȧȥȥȞȜȝªȞȟȢȣȢȦȔȖȥȓȣșȤșȘȠǻȥȪșȖȢȲ
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ǠǻȦ ǟȢȡȜȥȰȞȜȝ ǠȜȥȦȜ ǦȧȣȤȢȡȲȞ ǣ ǟ ǙȢ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ
ǥȢȠȔȡȔǧȤȜțȡȜǢǭǟ.
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ǧǥǝǤȱғǠǠǴ — ȠǻȥȦșȫȞȢ ǟȜȁȖȥȰȞȢȗȢ ȣȢȖ ǟȜȁȖ ȗȧȕ
ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ǻȠȣșȤǻȁ ȦșȣșȤ ȥșȟȢ ǣȕȧȩǻȖȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ
ǟȜȁȖȢȕȟǠǻȦȢȣȜȥȡșȠǻȥȦșȫȞȢǧȤȢțȦȔȬȢȖȔȡșțȔȞȠ
ȖǻȘǟȜǿȖȔȡȔȣȤȔȖȢȠȧȕșȤșțǻǙȡǻȣȤȔȖȘȢȟȜȡǻȤǟȤȔȥȡȢȁ
ȥȩ ȢȞȢȟȜȪǻȥșȟȔȥȓȗȔȲȦȰȟǻȖȢȗȢȕșȤșȗȔȤǖȢȕȤȜȪǻǜȔ
ȫȔȥǻȖ ǟȜȁȖȥȰȞȢȁ ǥȧȥǻ ȘȔȖȡȰȢȤȧȥȰȞș ȠǻȥȦȢ ǧȤșȣȢȟȰ —
ȢȘȡșǻțȫȢȦȜȤȰȢȩȡȔȝȕǻȟȰȬȜȩȠǻȥȦȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȝȣȧȡȞȦ
ȖȢȡȢȖǻȘǻȗȤȔȖȔȟȢțȡȔȫȡȧȤȢȟȰȧȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧ
ȣȢȟǻȦǻȞȧȟȰȦȧȤȡȢȠȧȚȜȦȦǻȘșȤȚȔȖȜǣȕȢȤȢȡȡǻ©ǜȠǻǿȖǻ

ȖȔȟȜªȓȞǻȕȤȔȟȜȣȢȫȕǻȟȓǧȤșȣȢȟȓȣȤȜȞȤȜȖȔȟȜȬȟȓȩȡȔ
ǟȜȁȖȧțȘȢȖȚǙȡǻȣȤȔțȔȩȜȭȔȲȫȜȠǻȥȦȢȖǻȘȖȦȢȤȗȡșȡȡȓ
ȞȢȫȢȖȜȩȣȟșȠșȡǨȣșȤȬǻȝȣȢȟȥȦȡȔȖȞȢȟȢǧȕȧȟȢ
ȘȔȖȡǻȩȞȧȤȗȔȡǻȖȡȔȦșȤȔȥȔȩȣȤȔȖȢȕșȤșȚȡȜȩȥȩȜȟǻȖ
ȤȢȥȟȢ ȕȔȗȔȦȢ ȬȢȖȞȢȖȜȫȡȜȩ ȥȔȘǻȖ ȧ ȓȞȜȩ ȤȢțȖȢȘȜȟȜ
ȦȧȦȢȖȜȩ ȬȢȖȞȢȣȤȓȘǻȖ ǖȧȤȩȟȜȖȢ ȤȢțȖȜȖȔȟȜȥȓ ȥǻȟȰȥȰȞǻ
ȣȤȢȠȜȥȟȜ ȥșȟȓȡȜ ȦȤȜȠȔȟȜ ȖȢȘȓȡǻ ȝ ȖǻȦȤȓȡǻ ȠȟȜȡȜ Ǩ
ȠǻȥȦșȫȞȧ ȣȤȢȩȢȘȜȟȢ ȬǻȥȦȰ ȭȢȤǻȫȡȜȩ ȗȧȕ ȓȤȠȔȤȞǻȖ
ȢȞȤǻȠ ȡȜȩ ȭȢȣȢȡșȘǻȟȞȔ ǻ ȭȢȣ·ȓȦȡȜȪǻ ȖǻȘȕȧȖȔȟȜȥȓ
ȠǻȥȦșȫȞȢȖǻȕȔțȔȤȜȝȦȢȤȚȞȜǡǻȚǧǻǟȜǿȖȢȠȣǻȘȫȔȥ
ȡȔȖǻȗȔȪǻȁ ȭȢȘȡȓ ȞȧȤȥȧȖȔȖ ȣȔȤȢȣȟȔȖ Ȕ ȠǻȚ ǧ ǻ ǗȜ
ȦȔȫșȖȢȠ ȘǻȓȟȔ ȣȢȤȢȠȡȔ ȣșȤșȣȤȔȖȔ ȫșȤșț ǙȡǻȣȤȢ ǢȔ
ȟǻȖȢȕșȤșȚȡȜȩȘȡǻȣȤȢȖȟȧȞȔȩȦȤȜȣǻȟȤȜȕȔȟȞȜȦȤȜȠȔȟȜ
Ȗ ȢȤșȡȘǻ ȤȜȕȢȟȢȖșȪȰȞǻ ȦȔ ȥǻȡȢȞǻȥȡǻ ȧȗǻȘȘȓ Ȗ ȣȢȞȤȜȦȜȩ
ȢțșȤȔȠȜǻțȔȣȟȔȖȔȠȜȧȤȢȫȜȭȔȩ
ǶȠȢȖǻȤȡȢ  ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȘȢȤȢȚȧȲȫȜ ǤȤȔȖȢȕș
ȤșȚȚȓȠǟȜȁȖȭȜȡȜȡșȠǻȗȣȤȢȣȧȥȦȜȦȜȡȔȗȢȘȜȣȢȕȧȖȔȦȜ
ȧ ȖǻȘȢȠȢȠȧ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ǧ ǗșȟȜȞȢȘȡǻ ȥȖȓȦȔ  ȣȢșȦ
ȣȤȢȖǻȖ ȧ ȤǻȘȡǻȝ ǟȜȤȜȟǻȖȪǻ țȖǻȘȞȜ ȖȜȤȧȬȜȖ ȧ ȣȢȘȢȤȢȚ
ȣȢ ǜȖșȡȜȗȢȤȢȘ ǻ ǟȔȡǻȖ ȣȢȖ  ȦȤȔȖ Ȗǻȡ țȔȁȩȔȖ ȧ
ǟȔȫȔȡǻȖȞȧȘȢǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȥȦȔȤȬȢȗȢ ȦȤȔȖ
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ȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔª  ǧȥȦȜȥȟȢȣșȤșȣȢȖǻȖȕǻȢȗȤȔȨǻȲ
ȣȢșȦȔ ȣȢȕǻȚȡȢ ȣȤȢȔȡȔȟǻțȧȖȔȖȬȜ ǻț ȥȢȪǻȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
țȔȥȔȘ ȢȞȤșȠǻ ȦȖȢȤȜ ȘȢȞȟȔȘȡǻȬș ȤȢțȗȟȓȡȧȖ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘ
ǭșȖȫșȡȞȔ țȢȞȤ ȝȢȗȢ ȨǻȟȢȥ ȣȢȗȟȓȘȜ ǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓ
ǧ ©ǤȤȢ ȞȤȔȥȧ ȠȜȥȦșȪȦȖȔª   ȠȔǿ ȤȢțȘ ©ǶȘșȝȡȢ
șȥȦșȦȜȫȡȔ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȰ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔª ǧ
ȡȔȟșȚȜȦȰ ȦȔȞȢȚ ȡȜțȞȔ ȣȢȣȧȟȓȤȜțȔȦȢȤȥȰȞȜȩ ȥȦȔȦșȝ ǻ
ȡȔȤȜȥǻȖ ©ǦȣǻȖșȪȰ ȕȢȤȢȦȰȕȜ ț ȣȢȟȰȥȰȞȢȲ ȬȟȓȩȦȢȲª
ǥȔȘȓȡȥȰȞȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȔǔ ©ǘȢȗȢȟȰǻǭșȖȫșȡȞȢª

©ǧǥɂǜǢǕª

ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȔȗȔțșȦȔȕșȤșț ©ǗșȟȜȞȜȝǟȢȕțȔȤª
ǦȢȪǻȔȟǻȥȦȜȫȡȔȞȧȟȰȦȧȤȔǔ ©ǦȟȢȖȢǧȔȤȔȥȢȖș
ȗȤȜȠȜȦȰȡȔȘȥȖǻȦȢȠª ǟȢȟȗȢȥȣȡșȥșȟȢȕșȤșț 
ǣȕȤȔțȧ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȡȔȤȢȘȡǻȝ ȥȟȢȖșȥȡȢȥȦǻ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢ
ȥȦ©ǢȔȤȢȘȣȤȢȥȖȢȗȢȣȢșȦȔª ǡȢȟȢȘȜȝȕǻȟȰȬȢȖȜȞ
ǔ ǨȤșȪșȡțǻȁǧ©ǕȡȔȟǻȦȜȫȡȔȬșȖȫșȡȞǻȔȡȔª ǙȡǻȣȤȢ
 ǔ   ȥȩȖȔȟȰȡȢ ȢȪǻȡșȡȢ Ȟȡ ǡ ǘȔȥȞȔ ©ǤȤȢ ȭȢ
ȤȢțȣȢȖǻȘȔȲȦȰȠȔȟȲȡȞȜǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔª  ǻ©Ǩ
ȞȢȟǻǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦȔǘȢȗȢȟșȖȜȩȘȤȧțǻȖª  
ǧȖ ǚȥȦșȦȜȫȡǻ ȣȢȗȟȓȘȜ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǡȢȟȢȘȜȝ ȕǻȟȰȬȢȖȜȞ
ǔǧǘǭșȖȫșȡȞȢǻǜȔȩǻȘȡȔǨȞȤȔȁȡȔǟȢȠȥȢȠȢȟȰȥȰȞȜȝ
ȣȤȢȣȔȗȔȡȘȜȥȦǔ

ǢȔȦȔȟǻȓǠȢȭȜȡȥȰȞȔ

©ǧǥɂғǜǢǕª—ȣȢșȠȔǭșȖȫșȡȞȔȤȢȥȠȢȖȢȲȡȔȣȜȥȔȡȔ
11—ȟȜȥȦȢȣȧǴȗȢȦȜȡǻȠȔǿȦȞȧȞȡȓțȓǡǘǥǿȣ
ȡǻȡȔǗȢȟȞȢȡȥȰȞȢȗȢǤșȤȖǻȥȡȔȁȁȡȔțȖȔ—©ǖșȥȦȔȟȔȡȡȯȝª
ȢȣȧȕȟǡȔȓȞǟȡǔǦ— ǛȧȤȡȔȟȰȡȜȝ
ȦșȞȥȦ ȠǻȥȦȜȖ ȫȜȠȔȟȢ
ȪșȡțȧȤȡȜȩ ȞȧȣȲȤ ȦȔ
ȣșȤșȤȢȕȢȞ ǡȔȝȚ ș
ȢȘȡȢȫȔȥȡȢ ț ȣșȤȬȢ
ȘȤȧȞȢȠȣȢșȦȣǻȘȗȢȦȧȖȔȖ
ȢȞȤșȠș ȖȜȘ ȣȢșȠȜ
ȓ Ȟ ș  ȣ Ȣ ȕ Ȕ ȫ Ȝ ȟ Ȣ  ȥ Ȗ ǻ Ȧ
ȣǻȘ ȡȢȖȢȲ ȡȔțȖȢȲ —
©ǧȤȜțȡȔª ǦǤȕ 
ț ǻ  ȭ ș  ȣ Ȣ Ƞ ǻ Ȧ ȡ ǻ Ȭ Ȝ Ƞ
ȖȦȤȧȫ ȔȡȡȓȠ ȪșȡțȧȤȜ
ǕȖȦȢȗȤȔȨȡșțȕșȤǻȗȥȓ
ǕȖȦȢȤȣȢȘȔȤȧȖȔȖȝȢȗȢ
ȞȡȓȚȡǻ Ǘ ǥǿȣȡǻȡǻȝ
ȓȞȔȣȢȢȘșȤȚȔȡȡǻȘȤȧȞ
ǣǶǶȖȔȩȡșȡȞȢǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓ
ȣȤȜȠ ©ǧª ȖȡșȥȟȔ ȡȔ
ȘȢȣȢșȠȜǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȤȜțȡȔª ȠǻȥȪȓȪșȡțȧȤȡȜȩȞȧȣȲȤ
ǟȔȤȦȢȡȦșȠȣșȤȔ
ȤȓȘȞȜ ț ȔȖȦȢȗȤȔȨȔ
ǤȤȜȠǥǿȣȡǻȡȢȁȣǻțȡǻȬșțȡȔȝȘșȡȢȖȁȁȣȔȣșȤȔȩǻȢȣȧȕȟ
ȨȔȞȥȜȠǻȟșȖǻȘȡȢȖȟșȡȜȩȤȓȘȞǻȖ ȘȜȖǧǘǭșȖȫșȡȞȢȜ
ȞȡǗǢǥșȣȡȜȡȔǥȧȥȥȞȜșȣȤȢȣȜȟșȜǡǧ
ǡȔȦșȤȜȔȟȯȣȢȜȥȦȢȤȜȜȤȧȥȥȞȢȝȠȯȥȟȜȜȟȜȦșȤȔȦȧȤȯ
ǦȢȕȤȔȟȜȣȤȜȗȢȦȢȖȜȟȞȣșȫȔȦȜǡǘșȤȬșȡțȢȡǦ—
  ȣǻțȡǻȬș ǻ ȣȤȜȠ ǥǿȣȡǻȡȢȁ ȕȧȟȢ ȖȦȤȔȫșȡȢ ǧșȞȥȦ
ȣȢșȠȜ ȘȤȧȞȧǿȦȰȥȓ ȧ țǻȕȤȔȡȡȓȩ ȦȖȢȤǻȖ țȔ ȢȞȤșȠȜȠ
ȖȜȘ ȦȖȢȤȧ  ǻț ȖǻȘȡȢȖȟșȡȜȠȜ ȤȓȘȞȔȠȜ țȔ ȣȧȕȟ
ǡǘșȤȬșȡțȢȡȔ
ǶȠȣȧȟȰȥȢȠ ȘȢ ȡȔȣȜȥȔȡȡȓ ȣȢșȠȜ ȣȢȥȟȧȚȜȟȔ ȡȔ
ȘȧȠȞȧ Ǡ ǖǻȟșȪȰȞȢȗȢ ȔȟșȗȢȤȜȫȡȔ țȔȣȜȥȞȔ ȕșț ȡȔțȖȜ
ȓȞȧǗǥǿȣȡǻȡȔȔȘȤșȥȧȖȔȟȔǭșȖȫșȡȞȢȖǻǨȡǻȝȞȡȓȚȡȔ
ȖȜȥȢȞȢȘȧȩȢȖȡȔȝȤșȟǻȗǻȝȡȢșȞțȔȟȰȦȢȖȔȡȔȠȢȟȢȘȔȚǻȡȞȔ
ȞȢȦȤȔȣȤȔȗȡȧȟȔȥȦȔȦȜȠȧțȢȲǭșȖȫșȡȞȔȡȔȘȜȩȡȧȦȜȝȢȗȢ
ȡȔ ȖȜȥȢȞǻ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȝ ȧȦȤȜȠȔȦȜ ȖǻȘ ȟșȗȞȢȖȔȚȡȢȗȢ
ȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ ț ȣȤȜțșȠȡȜȠȜ ȣȤȜȓȦșȟȓȠȜȥȧȥǻȘȔȠȜ țȢ
ȕȤȔțȜȟȔȣȢșȦȢȖȢȗȢȔȡȗșȟȔȩȤȔȡȜȦșȟȓȥȞȢȤȕȢȦȡȔȥȟȰȢțȔ
ȓȞȢȗȢ ȡȔȘ ȘȧȬșȲ ȠȜȦȪȓ ȥȣȢȡȧȞȔȟȔ ȝȢȗȢ ȘȢ ȞȔȓȦȦȓ ǻ
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ȣȢȖșȤȡȧȟȔ ȘȢ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȬȜȤȓȡȡȓ ǧȖǻȤ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȤȜȥȖȓȦȜȖ ȞȡȓȚȡǻ ©ǢȔ ȣȔȠȓȦȰ ȗȢ ȡȢȓȕȤȓ  ȗȢȘȔ
ȞȡȓȚȡșǗȔȤȖȔȤșǢȜȞȢȟȔșȖȡșǥșȣȡȜȡȢȝª—ȘȔȦȔȞȢȟȜ
ȡȔȣȜȥȔȡȢ ȪȲ țȔȣȜȥȞȧ ©ǧȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ — ȦȖșȤȘȜȖ
ǠǖǻȟșȪȰȞȜȝ—ȪȓȢȥȦȔȡȡȓțȔȣȜȥȞȔȞȡǗȔȤȖȔȤȜȥȦȔȟȔ
ȦǻǿȲȖ ȡ ȧ Ȧ Ȥ ǻ Ȭ ȡ Ȱ Ȣ Ȳ  Ȩ Ȣ Ȥ Ƞ Ȣ ȲȭȢȥȣȢȡȧȞȔȟȔǭșȖ
ȫșȡȞȔȘȢȦȖȢȤȫȢȥȦǻǻȭȢȟȓȗȟȔȖȢȥȡȢȖȧȣȢșȠȜ©ǖșFȦȔ
ȟȔȡȡȯȝª—ȓȞȥȖȢȁȠȠǻȥȦȜȫȡȜȠȥȦȜȟșȠȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȠȜ
ȢȕȤȔțȔȠȜ ȦȔȞ ǻ ȠǻȥȦȜȫȡȢȠȢȤȔȟǻȥȦȜȫȡȜȠȜ ȘȧȠȞȔȠȜª
ǟȢȕțȔȤǨȦǧǦ 
ǣȕȤȔțȕșțǻȠșȡȡȢȗȢǖșțȦȔȟȔȡȡȢȗȢ—ȠȢȟȢȘȢȁȟȲȘȜȡȜ
ȭȢȬȧȞȔǿȘȢȟǻȡȔȫȧȚȜȡǻǻȣȤȔȗȡșȣȢȥȟȧȚȜȦȜȤǻȘȡȢȠȧ
ȞȤȔǿȖǻȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢȡȔȨȢȟȰȞȟȢȤȡȢȦȔȟǻȦȤȢȠȔȡȦȜȫȡȜȩ
ȠȢȦȜȖȔȩ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ ȥȔȠȢȦȡȢȥȦǻ ȖȔȚȞȜȩ ȣȢȡșȖǻȤȓȡȰ ȡȔ
ȫȧȚȜȡǻȖǻȘȫȧȚșȡȡȓȖǻȘȢȦȢȫșȡȡȓȠȤǻȝȣȤȢȞȢȩȔȡȡȓȦȔ
ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȁȩȡșțȘǻȝȥȡșȡȡȢȥȦǻȫșȤșțȖȟȔȥȡȧȕǻȘȡǻȥȦȰ
ǙȢȦȢȗȢȚȪǻȠȢȦȜȖȜȭșȝȖȜȤȔțȡȢȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȫȡǻȔȟș
ȪȜȠȥȣǻȟȰȡșȖȘȢȟȓȩȗșȤȢȓțȔȖȦȢȤȢȠǻȢȕȠșȚȧǿȦȰȥȓ—
ȖȥȧȣșȤșȫ ȣșȤșȞȢȡȔȡȡȲ Ǡ ǖǻȟșȪȰȞȢȗȢ Ȕ țȔ ȡȜȠ ǻ
ǘ ǘȤȔȕȢȖȜȫȔ Ȗ ȪǻȟȞȢȖȜȦǻȝ ȦȢȦȢȚȡȢȥȦǻ ȗșȤȢȓ ȣȢșȦȢȖǻ
ǧȜȠ ȕǻȟȰȬș ȭȢ ȝ ȥȔȠ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡș ȕȔȚȔȖ ȦȔȞȢȗȢ
ȢȦȢȦȢȚȡșȡȡȓȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓȲȫȜȢȕȤȔțȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓ
ȣȢșȦȔ — ȗșȤȢǿȖǻ ȣȢșȠȜ ǖșțȦȔȟȔȡȡȢȠȧ Ȗ ȡșȗȔȦȜȖȡȢȠȧ
ȣȟȔȡǻǗǻȘȤȢȠȔȡȦȜțȠȧȝȤșȟǻȗǻȁǻȘșȣǻȘȡșȥșȡȡȓȣȢȠșȤȟȢȗȢ
ȗșȤȢȓ ©ǣȡ ȥȡȢȖȔ ȫȜȥȦȯȝ Ȕȡȗșȟ ǥȔȓ  ǝ ȡȔ țșȠȟș Ȣȡ
ȖȥșȠȫȧȚȢȝªǠǻȤȜȫȡȜȝȗșȤȢȝțȖșȤȦȔǿȦȰȥȓȘȢȣȢȞǻȝȡȢȗȢ
ȞȢȦȤȜȝ ȡȔ ȡșȕǻ ©ǝ ȡȔȧȫȜ ȖȟȔȘșȦȰ ȥșȤȘȪȔȠȜ  ǠȲȘșȝ
ȞȜȫȟȜȖȯȩ Ȝ ȥȖȢȜȠ  ǨȚș ȤȔȥȦȟșȡȡȯȠ ȧȚș țȟȯȠª
ǤșȤșȘȧȥǻȠ ȟǻȦȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȲ ȦȤȔȘȜȪǻǿȲ ȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓ
ȝ ȥȧȠȢȖȜȦȔ ȦȢȡȔȟȰȡǻȥȦȰ ȢȕȤȔțȧ ȗșȤȢȓ ȝȢȗȢ ȣșȥȜȠǻțȠ
ȣșȤșȘȫȧȦȦȓȣȤȜȤșȫșȡȢȥȦǻȡȔȘȢȖǻȫȡȧȥȔȠȢȦȡǻȥȦȰǻȕȟȜ
țȰȞȧȥȠșȤȦȰ
ǧȔǭșȖȫșȡȞǻȖȗșȤȢȝȖȜȤȔțȡȢȢȥȧȫȔȥȡșȡȜȝȥȔȠșȦȜȠ
ȭȢ ȖǻȘȫȧȖȔǿ ȥșȕș țȟȜȦȜȠ ț ȘȢȟșȲ ȥȖȢǿȁ ȣȢȡșȖȢȟșȡȢȁ
©ȧȕȜȦȢȁª ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȜ — ©Ȝ Ȧȯ țȔȞȢȖȔȡȔ Ȝ ȓª Ȗǻȡ
ȣȤȜȥȦȤȔȥȡȢ ȔȗǻȦȧǿ ȖȧțȰȞș ȞȢȟȢ ȘȤȧțǻȖ ȥȖȓȦȢ ȚȜȦȦȓ
ȣȢȚșȤȦȖȧȖȔȦȜ ȖǻȦȫȜțȡǻ ȠȢȟȜȦȰ ȧ ǖȢȗȔ ȕȟȔȗȢȥȟȢȖșȡȡȓ
©ȡȔȣȢȘȖȜȗȡȢȖȯȝȜȥȧȤȢȖȯȝǢȔȜȥȞȧȣȟșȡȜșțșȠȟȜ
ǜșȠȟȜ ȣȢȤȧȗȔȡȡȢȝ țȔȕȯȦȢȝ  ǬȜȥȦșȝȬșȝ ȞȤȢȖȜȲ
ȣȢȟȜȦȢȝ  ǟȢȗȘȔȦȢ ȥȫȔȥȦȟȜȖȢȝ țșȠȟȜª ǧȢȕȦȢ Ȗ ȪȰȢ
Ƞȧ ȢȕȤȔțǻ ȘȢȠǻȡȧȲȦȰ ȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞǻ ȠȢȦȜȖȜ ȧ ȦȢȝ Țș
ȫȔȥ ȖȣȔȘȔǿ Ȗ ȢȞȢ ȖȡȧȦȤǻȬȡȓ ȥȧȣșȤșȫȡǻȥȦȰ ȝȢȗȢ ȗȤȢ
ȠȔȘȓȡȥȰȞȢȁ ȣȢțȜȪǻȁ ȝȢȗȢ ȥȔȠȢȚșȤȦȢȖȡș ȣȤȔȗȡșȡȡȓ
©ȥȦȔȦȰ țȔ ȡȔȤȢȘ Ȝ țȟȢ ȞȔțȡȜȦȰª ȡǻȓȞ ȡș ȥȧȠǻȥȡș ț ȝȢ
ȗȢ Ț ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȠȢȤȔȟǻȥȦȜȫȡȜȠ ȡȔȠǻȤȢȠ ©ȤșȫȰȲ
ȞȤȢȦȞȢȝ Ȝ ȥȠȜȤșȡȰșȠ  ǦȠȓȗȫȔȦȰ ȡȔȤȢȘȡȯȩ ȣȔȟȔȫșȝª
ǤȔȦȤǻȢȦȜȫȡǻ ȡȔȠǻȤȜ ǖșțȦȔȟȔȡȡȢȗȢ ȡș țȘǻȝȥȡȲȲȦȰȥȓ
Ȗǻȡ ȗȜȡș ǡǻȪȞșȖȜȫǻȖ ǘȧȥȦȔȖ ȦȔȞ ǻ ȡș ȥȦȔǿ ǟȢȡȤȔȘȢȠ
ǜȤșȬȦȢȲ ȠȔȟǻǿ ǻ ȞȢȟȢ ȘȤȧțǻȖ ȔȚ ȘȢȞȜ Ȗȥș ȡș ȣȢ
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ȓȥȡȢȧȣȢȜȦșȟȰȡȢȣȤșȞȤȔȥȡȢȫȧȘȡȯȝȣȢȟȧȥȢȡȣȯȬȡȢ
ȠȜȟȢ ȡȔȤȓȘȜȟȔȥȰ ȡșȘșȦȥȞȜȝ ȖțȘȢȩ ȣȧȦȰ ȦșȤȡȜȥȦȯȝ
ȧȡȯȟȯȝȗȟȧȣșȪȠȢȗȧȫȜȝȥȔȠȢȣȯȦȟȜȖȢșȤȔțȠȯȬȟșȡȰș
ȤȢȘȡȢșȣȤșȞȤȔȥȡȢșȣȢȟș©țșȠȟȜȣȢȤȧȗȔȡȡȢȝțȔȕȯȦȢȝ
ǬȜȥȦșȝȬșȝ ȞȤȢȖȜȲ ȣȢȟȜȦȢȝ  ǟȢȗȘȔȦȢ ȥȫȔȥȦȟȜȖȢȝ
țșȠȟȜª ȣȢȟșȦ ȣȤșȖȯȥȣȤșȡȡȜȝ ȢȤȟȜȡȯȝ ȣȥȔȟȢȠ
ȥȧȤȢȖȯȝ ȖȢȟȰȡȯȝ ȗȜȠȡ ȠșȦȔȨȢȤȔȠȜ ȲȘȢȟȰ
Ȥ Ȕ ȕ ȥ Ȧ Ȗ Ȕ   Ȧ ș Ƞ ȡ Ȝ Ȫ Ȕ
ȥșȤȘȪȔ ȢȗȢȡȰ ȟȲȕȖȜ
ȠȤȔȞ ȥȦȤȢȣȦȜȖȯȩ ȣȢ
ȠȯȬȟșȡȜȝ ©Ȗ ȥșȤȘ
Ȫș ȤȔȡȧ  ǜȠșȓ ȣȤȢ
ȗȤȯțȟȔª ©ȠȜȤ ȣȯȟȔȟ
ȥȢȖȥșȩȥȦȢȤȢȡª©ȥȚȜ
ȠȔȟȢȥȰ ȥșȤȪș Ȝ ȤȖȔ
ȟȢȥȰª ȜțȠșȤȓȦȰ ȣȤȢ
ȣȔȥȦȜ ȥȦȤȔȥȦșȝ Ȧșȕȓ
ȧȕȜȟȜȤȔțȘȔȖȜȟȜ©ȦȢȦ
ȞȦȢȡșȢȞȢȠǕȥȠȢȦ
ȤȜȦȘȧȬȢȲª©ȖȢȟȰȡȢȝ
ȤșȫȰȲǣȡȣȟȔȠșȡșȟª
ȘȧȠȢȝȠȤȔȫȡȢȲȟșȦȔȟ
ȥșȤȘȪȔ ȤȔȡȯ Ȗ ȥȖȢȜȩ
ȕȯ ȢȕȮȓȦȰȓȩ șș ȤȔȥ
ȦȢȣȜȟ ©ǥȔțȕșȝȦș Ƞȡș
ȫșȤșȣ Ȝ ȗȤȧȘȰ ȤȔț Ȣ ǗǠȢȣȔȦȔǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓȘȢȣȢșȠȜ
ǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȤȜțȡȔª
ȤȖȜȦș — ȦȔȠ ȫșȤȖȜ
ǤȔȣǻȤȟǻȡȢȗȤȔȖȲȤȔ
ȦȔȠ țȠșȜ — ȡȔ ȖȢȟȲ
ȣȧȥȦȜȦșª ©ȚȜțȡȜ ȣȧȥȦȢȦȔ  ǤȤșȘ ȡȜȠ ȠȢȗȜȟȢȝ ȤȔȥ
ȞȤȯȖȔȟȔȥȰª ©ȡș ȗȤșȟȔ ȦșȣȟȢȦȔ ȘȤȧțșȝª ©ȣȤȜȲȦȜȦȰ
Ȗ ȥȖșȦȟȜȪș ȥșȤȘȪȔ Ȝ ȤȔȥȥȧȘȞȔª ©ȣȧȦȰ ȢȘȜȡȢȞȜȝ ȘȢ
ȠȢȗȜȟȯ  ǢȔ ȞȔȠȡȓȩ ȢȥȦȤȯȩ ȣȤȢȖșȘșȡª ©ȗȤȔȡȜȪȔ
ȖșȫȡȢȥȦȜȫșȤȡșȫȔǗȣȤȢȥȦȤȔȡȥȦȖșȠȤȔȫȡȢȠȜȣȧȥȦȢȠª
ȤȔȥȥȖșȦȥȠȯȞȔȟȤșȥȡȜȪȯȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓȠȜȢȡȩȢȩȢȦȔȟ
ȞȔȞȘșȠȢȡȟȲȦȯȝțșȠȟȲȟȢȕȯțȔșȦȞȔȞȣșȤȥȜȠȔȦșȤȜ
ȤȢȘȡȢȝȖȢȥȣȤȓȡȧȟȘȧȩȞȔȞȗȢȟȧȕȰȗȢȤȡȜȝ©ȞȔȞȦȧȫȜ
ȠȯȥȟȜ ȤȔȥȩȢȘȜȟȜȥȰ  ǝ ȥȟșțȯ ȞȔȣȔȟȜ ȞȔȞ ȘȢȚȘȰª
©Ȝ ȖȓȡșȦ Ȣȡ ȖȓȡșȦ  ǟȔȞ Ȗ ȣȢȟș ȕȯȟȜȡȔª ȥȟșțȯ ȞȔȞ
ȜȥȞȤȯ ȡȜțȔȟȜȥȰ ©ȞȔȞ ȕșțțȔȭȜȦȡȧȲ ȗȢȟȧȕȞȧ  ǣȦ
ȚȜțȡȜ ȗȢȤșȥȦșȝ ȧȞȤȯȦȰª ©ȞȔȞ ȖȢȥȞȧ ȓȤȢȗȢ ȥȖșȫȔ 
ǣȡ ȦȔȓȟª ©ȡș ȣȤȜȬȟȜ  ǟȔȞ ȕȧȘȦȢ țȔ ȠȢȤș ȧȬȟȜª
Ȗ ȢȤ ȖǻȘȠ ©ȣȟȔȦȢȫȞȢȠ ȕșȟȯȠ ȢȘȜȡȢȞȔ  ȣȤȢțȤȔȫȡȔ
ȦȧȫȞȔȖȘȔȟȰȣȟȯȖșȦªȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȔȪǻȓȠȜȘȧȬȔȤȖȔȟȔȥȰ
ȤȯȘȔȟȔ ȣȤȢȥȜȟȔ ȖȢȟȜ ȣȤȢȕȧȘȜȟȔȥȰ țșȠȟȓ ȟȜȞȢȖȔȟȔ
ǻ Ȧ ȣ ǦȣȤȢȕȧ ǘ ǘȤȔȕȢȖȜȫȔ ȖȜȦȟȧȠȔȫȜȦȜ ȦȤȢȣȜ ȧ
ȣȥȜȩȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȢȠȧȘȧȥǻȕșțȢȗȟȓȘȧȡȔȣȢșȦȜȞȧȨȢȟȰȞ
ȟȢȤȧȝȟǻȦȤȢȠȔȡȦȜțȠȧȥȧȦȢȨȢȤȠȔȟȰȡȢ—ȡȔȖȤȓȘȫȜ
ȠȢȚȡȔȖȜțȡȔȦȜȖȘȔȟȢȲ>ȘȜȖǘȤȔȕȢȖȜȫǘǤșȤșȩȤșȥȦȓ
©ǧȤȜțȡȜª  ǘȤȔȕȢȖȜȫ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȓȞȢȗȢ ȡș țȡȔǿȠȢ
ǜȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȜȥȜȠȖȢȟǻȫȡȢȁȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁȦȔȥȧȫȔȥȡȢȁ
ȤșȪșȣȪǻȁȣȢșȦȔ ǟ@
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ǜȡȔȫȡȢȲ ǿ ȡȔȥȜȫșȡǻȥȦȰ ȦșȞȥȦȧ ȤȜȦȢȤȜȫȡȜȠȜ
ȨǻȗȧȤȔȠȜ — țȔȣȜȦȔȡȡȓȠȜ ȢȞȟȜȞȔȠȜ țȖșȤȦȔȡȡȓȠȜ
ȔȣȢȥȦȤȢȨȔȠȜ șȟǻȣȥȔȠȜ ȘȧȚș ȣȢȬȜȤșȡǻ ȤǻțȡȢȗȢ ȤȢȘȧ
ȣȢȖȦȢȤȜ ȭȢ ȣșȤșȘȔȲȦȰ ȕȔȗȔȦȥȦȖȢ ȠȢȖȟșȡȡǿȖȜȩ ǻȡ
ȦȢȡȔȪǻȝ ǨȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡșȡȡȲ ȖȜȞȟȔȘȧ ȥȣȤȜȓǿ ȝ ȣȢȟǻ
ȤȜȦȠǻȓ ǣȥȡȢȖȡȜȝ ȤȢțȠǻȤ — ȫȢȦȜȤȜȥȦȢȣȡȜȝ ȓȠȕ ț
ȫșȤȗȧȖȔȡȡȓȠȚǻȡȢȫȜȩȞȟȔȧțȧȟȧȡșȣȔȤȡȜȩȤȓȘȞȔȩ—ț
ȫȢȟȢȖǻȫȜȠȜȧȣȔȤȡȜȩǥȜȠȧȖȔȡȡȓȧȖșȥȰȫȔȥȖȔȤǻȲǿȦȰȥȓ
Ǘ ȢȕȤȔȠȟșȡȡǻ — ȞȔȤȦȜȡȔȩ ȦȤȜțȡȜ — ȧȤȢȫȜȥȦǻȥȦȰ
ȤȜȦȧȔȟȧ ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ ȫǻȦȞȜȠ ǻ ȣȢȖǻȟȰȡȜȠ ȤȜȦȠȢȠ ȦȤȜ
ȥȦȢȣȡȢȗȢ ȔȠȨǻȕȤȔȩǻȓ ț ȞǻȡȪșȖȜȠ ȓȠȕǻȫȡȜȠ ȥȞȟȔȘȢȠ
ȘȖȔ ȤȓȘȞȜ  ȓȞȢȗȢ țȠǻȡȲǿ ȘȖȢȥȦȢȣȡȜȝ ȔȠȨǻȕȤȔȩǻȝ ȧ
ȡȔȥȦȧȣȡȜȩ ȫȢȦȜȤȰȢȩ ȤȓȘȞȔȩ ȡȔȣȤ ȤȤ —  Ȕ țȔ
ȡȜȠ—ȫȢȦȜȤȜȥȦȢȣȡȜȝȔȠȨǻȕȤȔȩǻȝ ȤȤ— 
ǤȢșȠȔ ȓȞȧ Ǘ ǥǿȣȡǻȡȔ ȣșȤșȥȟȔȟȔ ǡ ǗȢȟȞȢȡȥȰȞǻȝ
ȢȦȤȜȠȔȟȔ țȔȩȢȣȟșȡȧ ȢȪǻȡȞȧ ȘȤȧȚȡȰȢȗȢ ȞȢȟȔ țȔȥȟȔȡȜȩ
ȘșȞȔȕȤȜȥȦǻȖ ȘȜȖǥȧȘȡǿȖǾ©«ǡȡșȢȥȢȕȟȜȖȢȣȢȡȤȔ
ȖȜȟȜȥȰȥȦȤȢȞȜȜț´ǧȤȜțȡȯµ ǙșȞȔȕȤȜȥȦȜȣȤȢǭșȖȫșȡ
ȞȔ ȡȢȖǻ ȠȔȦșȤǻȔȟȜ   ǦǻǬ  ǔ  Ǧ — ȘȜȖ
ȦȔȞȢȚǙșȞȔȕȤȜȥȦȜǻǭșȖȫșȡȞȢ 
ȢȣȧȕȟȣșȤșȞȟȣȢșȠȜȓȞȜȝȖȜȞȢȡȔȖǣǦȦșȨȔ
ȡȢȖȜȫ ǖǻȟșȪȰȞȜȝǠ ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ǴȗȢȦȜȡǻ ǕȖǼ
ȥȕȧȤǼȔȕȢǪȤȢȡǻȞȔǟǗȜȣ  
ǜȔȤȧȕǻȚȡș ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȢ ț ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ǨǗǕǢ 
Ǭ 
ǠǻȦ ǟȧȟǻȬ Ǥ ǦȣȢȗȔȘȜ ȣȤȢ ǡȜȞȢȟȧ ǶȖȔȡȢȖȜȫȔ ǟȢȥȦȢ
ȠȔȤȢȖȔǦȣȢȗȔȘȜǩȜȟȜȣȢȖȜȫǤǭșȖȫșȡȞȢǻȘșȞȔȕȤȜȥȦȜ
ǩȜȟȜȣȢȖȜȫ Ǥ ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻ ȥȦȧȘǻȁ ǬșȤȞȔȥȜ  ǦȜȣȢȖ
ȥȰȞȜȝ Ǘ ǨȞȤȔȁȡȔ Ȗ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȧ ȣȜȥȰȠșȡȥȦȖǻ ǟ  Ǭ 
—  ǜȔȝȪșȖ Ǥ ǤȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȤȢȥǻȝȥȰȞȢȲ ȠȢ
ȖȢȲǤǗǧ>ǨȦ@ǧ©ǟȢȕțȔȤªǨȦǧǕȤșȡȘȔȤșȡȞȢǶ
ǗǻȘȟȧȡȡȓ ȕȔȝȤȢȡǻȫȡȢȁ ȣȢșȠȜ ȧ ©ǗǻȘȰȠǻª ©ǧȤȜțȡșª ǻ ©ǦȟșȣȢȝª
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǠǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȫǻ ȢȕȤǻȁ ǤȤȔȪǻ ȠȢȟȢȘȜȩ ȧȫș
ȡȜȩ ǟ  ǘȧȘȜȠȔ Ǖ ǟȢȡȨȟǻȞȦȡǻȥȦȰ ȥȖǻȦǻȖ țȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢ
ȦȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ Ȗ șȦȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȣȢșȠȔȩ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǧȤȜțȡȔª
ȦȔ ©ǦȢȖȔª  ǭǦȦ  ǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ Ǘ ǢȔȖȞȢȟȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ
©ǧȤȜțȡȯªǢǭǟǖȢȤȢȡȰǣǥȢȥǻȝȥȰȞȔȞȤȜȦȜȞȔȩȤȢȞǻȖ
ȣȤȢȣȢșȠȧǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǧȤȜțȡȔªǭǦȦ.

ǗȔȟșȤǻȓǦȠǻȟȓȡȥȰȞȔ

©ǧǥȱғǣª ȣȔȣǻȤȥșȣǻȓð —ȠȔȟȲȡȢȞǭșȖȫșȡȞȔ
ȖȜȞȢȡȔȡȜȝ ȧ ȫșȤȖ — ȣșȤȬǻȝ ȣȢȟ ȟȜȣ  ȣǻȘ ȫȔȥ
ǟȔȤȔȦȔȧȥȰȞȢȁ șȞȥȣșȘȜȪǻȁ ȡȔ ȣȖǻ ǡȔȡȗȜȬȟȔȞȧ ǜȕșȤǻ
ȗȔǿȦȰȥȓȧǢȔȪȠȧțșȁȧǗȔȤȬȔȖǻ 5\VSRO 
ǢȔțȖȧ ȠȔȟȲȡȞȔ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢ ȡȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ ȟȜȥȦȔ
ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ ȘȢ Ǖ ǗșȡȗȚȜȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȖǻȘ  ȟȲȦ
 Ȗ ȓȞȢȠȧ țȔțȡȔȫșȡȢ ©ǧȤǻȢ ȠȧțȜȫȡș Ȗ ȥȦșȣȧ ȭȢ
ȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓțȞȜȤȗȜțȔȭȢȗȤȔǿȡȔȕȔȟȔȟȔȝȪǻȚǻȡȞȜȭȢ
ȠșȟșȡȔȚȢȤȡȔȩǻȞȢȤȢȖȜȭȢȤȜȫȜȦȰª ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞǘ
ǡȔȦșȤǻȔȟȜȘȢȕǻȢȗȤȔȨǻȁǭșȖȫșȡȞȔțȔȟȜȥȦȔȠȜǖȤȢȡǻȥȟȔȖȔ
ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ  ǤȜȦȔȡȡȓ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔ ǟ 
ǗȜȣ  Ǧ   ǙȔȦȧȖȔȡȡȓ ȦȖȢȤȧ ȖȜțȡȔȫșȡȢ ȡȔ ȣǻȘ
ȥȦȔȖǻ ȟȜȥȦȔ ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖǻȘ  ȫșȤȖ
 Ȗ ȓȞȢȠȧ Ȗǻȡ ȣȢȖǻȘȢȠȟȓǿ ȭȢ  țȤȢȕȜȖ ȞȢȣǻȲ
ț Ȫǻǿȁ ȤȢȕȢȦȜ ©´ǧȤȜȢµ ȦȖȢș ȘȤȧȚș ȠȢȝ ȡș țȡȔȲ
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ǧǥǣǞǢɂǫǱǟǝǞ

ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȤǻȢǤȔȣǻȤȥșȣǻȓ

ȥȢȖșȤȬșȡȡȢ ȗȘș ȡȯȡș ȡȔȩȢȘȜȦȥȓ ȠȢȚșȦ ȕȯȦȰ Ȧȯ
ȥ ȡȜȠ ȖȥȦȤșȦȜȬȰȥȓ ȦșȣșȤȰ ȡȔ ȤȢȘȜȡș «! ǢȢ ȧ
Ƞșȡȓ șȥȦȰ ȞȢȣȜȓ ȣȢȠȡȜȬȰ ȦȔ ȞȢȦȢȤȧȲ ȓ ȘșȟȔȟ Ȗ
ǟȔȤȔȦȔȧ ȓ șș ȩȤȔȡȜȟ Ȗ ȣȔȠȓȦȰ Ȧșȕȓ ȘȤȧȚș ȠȢȝ ȘȢ
ȤȢȗȢȝ ȢȡȔ ȡȔȦȧȤȔȟȰȡȢ ȡș țȔȠșȡȜȦ ȢȤȜȗȜȡȔȟȔ ȡȢ Ȧȯ
șșȜȥȣȤȔȖȜȬȰª ǠȜȥȦȜȥ ǙȢȥȟǻȘȡȜȞȜȖȖȔȚȔȲȦȰ
ȭȢȥșȣǻȲȖȜȞȢȡȔȡȢȖȧȤȢȫȜȭǻǕȞȠȜȬȣȢȕȟȜțȧȘȢȟȜȡȜ
ǟȧȗȧȥ ǟȢȥȦșȡȞȢ Ǖ ǨȠǻȤȕȔǿȖ ǚ ǣȚȜȖȧȦȰ ȥȦșȣȜ«
ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ țȔ ǟȔȥȣǻǿȠ ǟ  Ǧ   ǤȤȢ
ȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ ȫȟșȡǻȖ șȞȥȣșȘȜȪǻȁ ț ȠǻȥȪșȖȜȠ ȡȔȥșȟșȡȡȓȠ
țȗȔȘȧȖȔȖ ǻ ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȜȝ ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞ ǘ ǪȤȢȡǻȞȔ
ȢȘȡǻǿȁȣȢȘȢȤȢȚǻǗȟǻȦȢȣȜȥȬȔȡȜǻȟȲȕȢȖǻǟ
Ǧ— 
ǭșȖȫșȡȞȢ țȢȕȤȔțȜȖ țȖȜȫȡȜȝ ȣȢȕȧȦ ȞȢȫȢȖȜȞǻȖ ȭȢ
ȖșȫǻȤȡȰȢȁȗȢȘȜȡȜȖǻȘȣȢȫȜȖȔȲȦȰȧȲȤȦǻǡȜȦșȪȰȖȜȕȧȘȧȖȔȖ
ȞȢȠȣȢțȜȪǻȲȖȓȞǻȝȤȢțȞȤȜȖȔȲȦȰȥȓȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȚȜȦȟȔ
ȞȢȟȢȤȜȦȡǻ ȣȢȥȦȔȦǻ ȝȢȗȢ ȠșȬȞȔȡȪǻȖ ȁȩȡǿ ȕǻȘȡș ȗȢȥ
ȣȢȘȔȤȥȦȖȢȔȦȔȞȢȚȔțǻȝȥȰȞȜȝȣșȝțȔȚȨȤȔȗȠșȡȦȓȞȢȗȢ
ȖȜȘȡȢȡȔȘȔȟȰȡȰȢȠȧȣȟȔȡǻǤȢǿȘȡȔȡȡȓȤǻțȡȜȩȚȔȡȤǻȖȧ
ȠȔȟȲȡȞȧțȔȘȟȓȧȖȜȤȔțȡșȡȡȓȥȲȚșȦȡȢȁȟǻȡǻȁǭșȖȫșȡȞȢ
țȔȥȦȢȥȢȖȧȖȔȖȡșȤȔțțȢȞȤȧȥșȤǻȁ©ǧșȟșȠȔȞª—©ǙǻȢ
ȗșȡªǣȥȡȢȖȡȔȘǻȓȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓȡȔȣșȤȬȢȠȧȣȟȔȡǻ—
ȡȔȢȤȡȔȠșȡȦȢȖȔȡǻȝȞȢȬȠǻȟșȚȜȦȰȢȣșȤȬȜȥȰȡȔȥǻȘȟȢ
ȫȢȟȢȖǻȞ ǻ ȗȤȔǿ ȡȔ ȘȢȠȤǻ țȖȧȞȜ ȠșȟȢȘǻȁ ȥȟȧȩȔǿ ȠȢȟȢȘȔ
ȘȤȧȚȜȡȔ ȭȢ ȥȜȘȜȦȰ ȕǻȟȓ ȤȢțȫȜȡșȡȜȩ ȘȖșȤșȝ ǻ Ƞșȟș
țșȤȡȢ ȡȔ ȚȢȤȡȔȩ Ȁȁ ȡȔȣǻȖȢȗȢȟșȡȧ ȨǻȗȧȤȧ ȢȥȖǻȦȟȲȲȦȰ
ȣȤȢȠșȡǻ ȥȢȡȪȓ ȭȢ țȔȩȢȘȜȦȰ țȣǻȘ ȕǻȟȢȗȢ ȦȲȤȕȔȡȔ ȡȔ
ȗȢȟȢȖǻțȖȜȥȔȲȦȰȣȔȥȠȔȘȢȖȗȢȗȢȦșȠȡȢȗȢȖȢȟȢȥȥȓȟșȗȞȔ
ȦȞȔȡȜȡȔȣȤȜȞȤȜȖȔǿȥȦșȗȡȔǫȲȥǻȠșȝȡȧǻȘȜȟǻȲȘȢȣȢȖȡȲǿ
ȦșȟȓȦȞȢ ȭȢ ȝȠȢȖǻȤȡȢ ȡȔȤȢȘȜȟȢȥȓ ȡȔȣșȤșȘȢȘȡǻ ǻ
ȦșȣșȤ ȟșȚȜȦȰ ȕǻȟȓ ȡǻȗ ȗȢȥȣȢȘȔȤȓ Ȕ țȡȔȘȖȢȤȧ ȡȔ ȡȰȢ
ȗȢ ȘȜȖȜȦȰȥȓ ȞȢȤȢȖȔ ǜȔ ȡșȲ ȖȜȘȡǻȲȦȰȥȓ ȭș ȘȖǻ ȲȤȦȜ
ȧ ȥȦșȣȧ ǗȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȫȜ ȬȜȤȢȞȜȝ ȘǻȔȣȔțȢȡ ȦȢȡȧ
ȥșȣǻȁ ȠȜȦșȪȰ ȦȢȫȡȢ ȣșȤșȘȔȖ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓ ȥȖǻȦȟȔ ǻ
Ȧǻȡǻ ȧ ȠȢȘșȟȲȖȔȡȡǻ ȨǻȗȧȤ ȫȢȟȢȖǻȞȔ ǻ ȚǻȡȞȜ ȦȖȔȤȜȡȜ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁ ȔȤȩǻȦșȞȦȢȡǻȞȜ ȣȢȠșȬȞȔȡȡȓ ȞȢȫȢȖȜȞǻȖ
ȔȦȤȜȕȧȦǻȖ ȁȩȡȰȢȗȢ ȣȢȕȧȦȧ țȕȤȧȲ ȥǻȘȟȢ ȣȢȤȢȚȡǻ

ȕȔȧȟȜȬȔȕȟȲȔȦȔȞȢȚȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞǻȤșȫǻ ǢșțȖȔȚȔȲȫȜ
ȡȔ ȔȥȞșȦȜțȠ ȣȢȕȧȦȧ ȠǻȥȪșȖȜȩ ȠșȬȞȔȡȪǻȖ ǭșȖȫșȡȞȢ
țȧȠǻȖ ȥȦȖȢȤȜȦȜ ȖȜȥȢȞȢȩȧȘȢȚȡǻȝ ȦȖǻȤ ț ȓȥȞȤȔȖȜȠȜ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȠȜȤȜȥȔȠȜȖȠǻȟȢțȔȥȦȢȥȧȖȔȖȬȜȣȤȜȡȪȜȣȜ
ȔȞȔȘșȠ ȬȞȢȟȜ ȧ ȤȜȥȧȡȞȧ ȡȔȣǻȖȢȗȢȟșȡȜȩ ȨǻȗȧȤ
ȞȟȔȥ ȜȪȜțȠȧ — ȧ ȣȢȕȧȘȢȖǻ ȥȦȔȦȜȫȡȢȁ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ
ȤȢȠȔȡȦȜțȠȧ — Ȗ ȢȕȤȔțȔȩ ȦȔ țȔȗȔȟȰȡǻȝ ȟǻȤȜȫȡǻȝ ȦȢ
ȡȔȟȰȡȢȥȦǻǢȔȫșȤȞȜȘȢȠȔȟȲȡȞȔ©ǘȢȟȢȖȔȞȢȤȢȖȜǧșȟȓ
ǘȢȟȢȖȔȖșȤȕȟȲȘȔªȘȜȖǤǜǧǨȦǧǔ
ǧȖǻȤ ȧȣșȤȬș țȗȔȘȔȡȢ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©ǗȡȧȦȤșȡȡȢȥȦȰ
ȞȜȕȜȦȞȜ ȞȜȤȗȜțȢȖª ȧ ȖȜȘ ǘȢȤȟșȡȞȢ  ȥ  Ƕȡ
ȡȔțȖȜ ©ǡȢȟȢȘȜȝ ȞȜȤȗȜț ȗȤȔǿ ȡȔ ȘȢȠȤǻª ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ
ȥ  ǔ   ©ǟȜȤȗȜțȰȞȔ ȤȢȘȜȡȔª ǥșȖȧȪȰȞȜȝ Ǡ
ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȡȔȤȢȘȡȔ ȣǻȥȡȓ ;  ǡǻȚ ȥ — 
©ǟȜȤȗȜțȰȞȔ ȤȢȘȜȡȔ Ȗ ȲȤȦǻª ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ǙȢ
ȤǻȫȫȓțȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓǡȔȦșȤǻȔȟȜȘȟȓȣȤȢȖșȘșȡȡȓ
ȲȖǻȟșȲ Ȗ ȕǻȕȟǻȢȦșȞȔȩ ǟ Ǫ  Ǧ   ǨȣșȤȬș
ȤșȣȤȢȘ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©ǡȢȟȢȘȜȝ ȞȜȤȗȜț ȧ ȞȜȕȜȦȪǻ ȗȤȔǿ
ȡȔ ȘȢȠȤǻª ǡȔȟȲȡȞȜ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǥȕ  ǗȜȣ 
ǧȔȕȟ   ǚȞȥȣȢȡȧȖȔȡȡȓ ȞȢȣǻȓ ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ
Ǣǡǧǭǔȗ— ȡȔǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞǻȝȖȜȥȦȔȖȪǻ
ȖȣșȦșȤȕǕȞȔȘșȠǻȁȠȜȥȦșȪȦȖȧǟȜǿȖǻȦȔǡȢȥȞȖǻ
ǳȕȜȟșȝȡȔȓ ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȔȓ ȖȯȥȦȔȖȞȔ ȣȢȥȖȓȭșȡȡȔȓ
ȟșȦȜȲȥȢȘȡȓȤȢȚȘșȡȜȓǧǘǭșȖȫșȡȞȢǟȔȦȔȟȢȗ
ǟǦ ȧǟȜǿȖǻ ǪȧȘȢȚȡǻȦȖȢȤȜȧȖȟȔȥȡǻȝ
ȞȢȟșȞȪǻȁǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟȔȦȔȟȢȗǟǦ 
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔ
ǠǻȦ ǕȡȦȢȡȢȖȜȫ Ǚ ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ — ȠȔȟȓȤ ǟ 
ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞ ǘ ǢȔȩȢȘȞȔ Ȗ ǤȢȟȰȬș  ǣȗȢȡșȞ  ǔ  ǣȖ
ȥǻȝȫȧȞ Ǘ ǡȜȥȦșȪȰȞȔ ȥȣȔȘȭȜȡȔ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ǿȖȤȢȣ șȝȥȰȞȢȁ ȩȧȘȢȚȡȰȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ Ǡ  ǩșȘȢȤȧȞ ǣ
ǧǘǭșȖȫșȡȞȢLǖȤǜȔȟșȥȰȞȜȝǙșȠȢȞȤȔȦȜȫȡǻțȔȥȔȘȜȗȤȔȨǻȫȡȢȗȢ
ȠȜȥȦșȪȦȖȔȥșȤșȘȜȡȜ;,;FȦ ǙȢȣȤȢȕȟșȠȜȩȧȘȢȚȡǻȩȖțȔǿȠȜȡ 
ǩșȘȢȤȧȞǣǤșȤșȦȜȡțȡȔȞȧǗȜȕȤȔȡǻȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖȫǻȥȦȔȦȦǻǨ
Ȟȡǟǟȡ

ǡȔȤȜȡȔǳȤ

ǧ ǥ ǣ Ǟ Ǣ ɂғ ǫ Ǳ ǟ ǝ Ǟ  ǣ ȟ ș Ȟ ȥ Ȕ ȡ Ș Ȥ  ǘ Ȥ Ȝ ȗ Ȣ Ȥ Ȣ Ȗ Ȝ ȫ
 ǣȘșȥȔ —  ǦȔȡȞȦ
ǤșȦșȤȕȧȤȗ  — ȤȢȥ ȫȜȡȢȖȡȜȞ Ǥǻȥȟȓ țȔȞǻȡȫșȡȡȓ 
ǥǻȬșȟȰǿȖȥȰȞȢȗȢ ȟǻȪșȲ ǣȘșȥȔ  ȖȜȞȟȔȘȔȖ ȧ ȡȰȢȠȧ Ȕ ț
 — ǻ Ȗ ǶȡȦǻ ȬȟȓȩșȦȡȜȩ ȘǻȖȫȔȦ ȧ ȓȞȢȠȧ țȗȢȘȢȠ
ȕȧȖ ǻȡȥȣșȞȦȢȤȢȠ ǜ  — ȗȢȟ ȤșȘ ȗȔț ©ǣȘșȥȥȞȜȝ
ȖșȥȦȡȜȞª Ǩ — — ȫȜȡȢȖȡȜȞ Șȟȓ ȢȥȢȕȟȜȖȜȩ
ȘȢȤȧȫșȡȰȣȤȜȡȢȖȢȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȧȝȕșȥȥȔȤȔȕȥȰȞȢȠȧȗșȡ
ȗȧȕșȤȡȔȦȢȤǻ  ȣșȤșȁȩȔȖ ȘȢ ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ ȣȤȔȪȲȖȔȖ
ȧ ȥȦȔȦȜȥȦȜȫȡȢȠȧ ȞȢȠǻȦșȦǻ ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ
ȥȣȤȔȖȫȟșȡǘȢȟȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȪșȡțȧȤȜȖǻȘǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ
ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ ȥȣȤȔȖ ȚȢȖȦ  — ȟȜȥȦȢȣ  
ț  — ȦȢȖȔȤȜȬ ȠǻȡǻȥȦȤȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ ȥȣȤȔȖ Ǩ
—ȢȫȢȟȲȖȔȖȡȢȖȢȥȦȖȢȤșȡȜȝȞșȤǻȖȡȜȝȪșȡțȧȤȡȜȝ
ȢȤȗȔȡ — ǥȔȘȧ ȠǻȡǻȥȦȤȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ ȥȣȤȔȖ ȧ ȥȣȤȔȖȔȩ
ȞȡȜȗȢȘȤȧȞȧȖȔȡȡȓ ȤșȢȤȗȔȡǻțȢȖȔȡȢ   ǗǻȘ  —
ȥșȡȔȦȢȤǻȫȟșȡǙșȤȚȤȔȘȜ

ǧǥǣǤ

 ȥǻȫ  ǧ țȔ
ȘȢȤ ȧȫșȡȡȓȠ ȠǻȡǻȥȦȤȔ
ȡȔȤȢȘȡȢȁȢȥȖǻȦȜǾȖǟȢ
ȖȔȟșȖȥȰȞȢȗȢȤȢțȗȟȓȡȧȖ
Ȟȡ ©ǟȢȕțȔȤª 
ȦȔ ©ǘȔȠȔȟǻȓª ǦǤȕ
  ȓȞǻ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȢȘȔȖȔȖ ȡȔ ȪșȡțȧȤȧ
ȖȜȥȟȢȖȜȖȘȧȠȞȧȭȢțȔ
ȖȜȡȓȦȞȢȠȣȢșțǻȁ©ǙȧȠȜ
ȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª  
ȁȩ ȠȢȚȡȔ ȘȢțȖȢȟȜȦȜ
ǤǖȢȤșȟȰ
ȘȢ ȡȢȖȢȗȢ ȖȜȘ ǫșȝ
ǤȢȤȦȤșȦǣǘǧȤȢȝȡȜȪȰȞȢȗȢ
ȞȢȡȥȧȟȰȦȔȪǻȝȡȜȝ ȣȢ
ǤȔȣǻȤȟǻȦȢȗȤȔȨǻȓ
ȣșȤșȘȡǻȝ ȖǻȘȗȧȞ ȣȤȜ
țȡȔȫȔȖȥȓȘȟȓǧȤșȦȰȢȗȢȖǻȘȘǻȟȧȞȧȘȜȥǻȫȝȢȗȢ
ȡȔȘǻȥȟȔȖ ȠǻȡǻȥȦȤ ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȢȥȖǻȦȜ ǗȜȥȡȢȖȢȞ ǧ ȕȧȖ
ȢȘȡǻǿȲ ț ȣǻȘȥȦȔȖ ȭȢȕ ǧȤșȦǻȝ ȖǻȘȘǻȟ ȘȢțȖȢȟȜȖ ȪșȡțȧȤǻ
ȡȔ țȔȗȔȟȰȡȜȩ țȔȥȔȘȔȩ ȤȢțȗȟȓȡȧȦȜ ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ
ȦȢȗȢ ȫȔȥȧ țȔȕȢȤȢȡșȡǻ  ȟȜȣ  ǧ ȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ
ț ȤȧȞȢȣȜȥȢȠ ©ǤȢșțǻȓ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ ǧȢȠ ȣșȤȖȜȝª ȭȢ
ȝȢȗȢǭșȖȫșȡȞȢȣȢȘȔȖȘȢǤșȦșȤȕȪșȡțȧȤȡȢȗȢȞȢȠǻȦșȦȧ
țȔȠǻȥȦȰ«ǟȢȕțȔȤȓªȦȔ©ǘȔȠȔȟǻȁªǧȡșȣȢȗȢȘȜȖȥȓ
țȪșȡțȢȤȢȠǦǤȔȟȔȧțȢȖȜȠȓȞȜȝȧȖȔȚȔȖȭȢȤȧȞȢȣȜȥ
ȠȢȚȡȔȘȢțȖȢȟȜȦȜȘȢȖȜȘțȞȧȣȲȤȔȠȜǘȢȟȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
ȣȤȜȥȦȔȟȢ ȡȔ ȣȤȢȣȢțȜȪǻȲ ǧ ǻ ȘȔȟȢ ȘȢțȖǻȟ ȡȔ ȣȢȖȦȢȤȡș
ȖȜȘȦǻȟȰȞȜȤȔȡǻȬșȘȤȧȞȦȖȢȤǻȖȟȜȣȧțȖ·ȓțȞȧ
ǻțțȔȣȜȦȢȠȞȜȁȖǻȗȔȟȜȪȰȞȢȗȢȠȜȦȤȢȣȢȟȜȦȔǕȤȥșȡǻȓǧ
ȤȢțȗȟȓȡȧȖ ©ǖȧȞȖȔȤȰ ȲȚȡȢȤȧȥȥȞȜȝª ǭșȖȫșȡȞȔ ǦǤȕ
  ǢȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ ȝȢȗȢ ȖȜȥȡȢȖȞǻȖ ǘȢȟ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
ȪșȡțȧȤȜȡșȡȔȞȟȔȟȢțȔȕȢȤȢȡȜȡȔȪșȝȣǻȘȤȧȫȡȜȞȔȟșȝ
ȡșȥȣȤȜȓȟȢȝȢȗȢȣȢȬȜȤșȡȡȲ
ɅɿɬȻɨɪɨɞɿɧȼɋɌȽɒɟɜɱɟɧɤɨɿɰɚɪɫɶɤɚɰɟɧɡɭɪɚȾɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢ±±ɪɨɤɢɄ

ǗȔȥȜȟȰǖȢȤȢȘǻȡ

ǧǥǣǤ ȗȤșȪƲƯфƮư—ȣȢȖȢȤȢȦȣșȤșȡȢȥȡȜȝȢȕȤȔț —
ȠȢȖȡȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȜȝțȖȢȤȢȦȭȢȣȢȟȓȗȔǿȧȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡǻ
ȥȟȢȖȔȔȕȢȖȜȥȟȢȖȧȖȡșȣȤȓȠȢȠȧȣșȤșȡȢȥȡȢȠȧțȡȔȫșȡȡǻ
ǻ ȬȜȤȬș — ȖțȔȗȔȟǻ Ȗ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢ ȩȧȘȢȚȡȰȢ ȥȣȤȓ
ȠȢȖȔȡȢȠȧ ȖȚȜȖȔȡȡǻ ȡȔȣȤ ȣȢȥȦǻȝȡǻ șȣǻȦșȦȜ ț ȡșȣșȤș
ȡȢȥȡȜȠȜ țȡȔȫșȡȡȓȠȜ  Șȟȓ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢ
șȞȥȣȤșȥȜȖȡȢȢȕȤȔțȡȢȗȢ șȨșȞȦȧ ǥȔțȢȠ ț ȨǻȗȧȤȔȠȜ
ȠȢȖȜ ȓȖȜȭșȠ ȥȜȡȦȔȗȠȔȦȜȫȡȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ  ǧ ȓȖȜȭș
ȣȔȤȔȘȜȗȠȔȦȜȫȡȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧ ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰȢȥȡȢȖȧȠȢȖȡȜȩ
ȖȜȤȔȚȔȟȰȡȢțȢȕȤȔȚȔȟȰȡȜȩțȔȥȢȕǻȖǣȥȡȢȖȢȲȦȖȢȤșȡȡȓ
ǧǿȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȤǻțȡȢȗȢȤȢȘȧȥȧȠǻȚȡȢȥȦǻȝȣȢȘǻȕȡȢȥȦǻ
ȔȕȢ ȡȔȖȣȔȞȜ ȣȤȢȦȜȟșȚȡȢȥȦǻ ȓȞ ȓȖȜȭ ȣȢțȔȠȢȖȡȢȁ
ȘǻȝȥȡȢȥȦǻȣȤȜȁȩȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡǻȖȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻȦȔȞǻȥȔȠȜȩ
ȠȢȖȡȜȩ ȢȘȜȡȜȪȰ ǜȔȗȔȟȰȡȢȣȤȜȝȡȓȦȔ ȡȢȠșȡȞȟȔȦȧȤȔ
ǧ ȖǻȘȥȧȦȡȓ Ȕȟș ȠȢȚȡȔ ȖȜȘǻȟȜȦȜ ȦȔȞǻ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡǻ ȁȩ
ȖȜȘȜ ȓȞ ȠșȦȔȨȢȤȔ ȠșȦȢȡǻȠǻȓ ȥȜȡșȞȘȢȩȔ ȧȢȥȢȕȟșȡȡȓ
ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȔȪǻȓ ȣȤȢțȢȣȢȣșȓ ȔȡȦȤȢȣȢȠȢȤȨǻțȔȪǻȓ 
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ȔȟșȗȢȤǻȓ ȥȜȠȖȢȟ ȗǻȣșȤȕȢȟȔ ȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓ Ȧǻ ț ȡȜȩ ȭȢ
ȕȧȘȧȲȦȰȥȓ ȧ ȨȢȤȠǻ ȢȤȧȘȡȢȗȢ ȖǻȘȠǻȡȞȔ ǻȠșȡȡȜȞǻȖ ȦȢȘǻ
ȓȞȣșȤșȖȔȚȡȔȁȩȕǻȟȰȬǻȥȦȰ—ȪșȨǻȗȧȤȜȠȢȖȜ șȣǻȦșȦ
ǻȤȢȡǻȓ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȠșȝȢțȜȥ ȟǻȦȢȦȔ Ȧǻ ȁȁ ȤǻțȡȢȖȜȘȜ ȭȢ
ȕȧȘȧȲȦȰȥȓȓȞȣǻȘȥȦȔȖȟșȡȡȓȢȘȡǻǿȁȢȘȜȡȜȪǻțȔȠǻȥȦȰǻȡ
©ȡșȣȤȢȥȦȜȝªțȔȠǻȥȦȰ©ȥȞȟȔȘȡȜȝª șȖȨșȠǻțȠȘȜȥȨșȠǻțȠ
ȔȥȦșȁțȠȣșȤȜȨȤȔțȔȡȦȢȡȢȠȔțǻȓȞȔȦȔȩȤșțȔȖȔȤȦȢȘȢȘȔȦȜ
ȘȢ ȡȜȩ ȗȤȧ ȥȟǻȖ ȧ Ȧ ȫ ȞȔȟȔȠȕȧȤ Ȧǻ ȁȩ ȤǻțȡȢȖȜȘȜ ȭȢ
ȕȧȘȧȲȦȰȥȓ țȔ ȣȔȤȔȘȜȗȠȔȦȜȫȡȜȠ ȣȤȜȡȪȜȣȢȠ — ȣǻȘ
ȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ ȢȘȡǻǿȁ ȢȘȜȡȜȪǻ țȔȠǻȥȦȰ ǻȡ  ǜ ȣȢȗȟȓȘȧ
ȥȧȫȔȥȡȜȩȧȓȖȟșȡȰȦȔȞȧȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȲȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢȡșȡȔ
ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȤȜȡȪȜȣȔȩǧȔȞȥȜȡșȞȘȢȩȔ—Ȫș
ȖȜȘȠșȦȢȡǻȠǻȁȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȔȪǻȓ—ȖȜȘȠșȦȔȨȢȤȜǻȤȢȡǻȓ
ȦȔ ȔȥȦșȁțȠ — ȖȜȘȜ ȔȡȦȜȨȤȔțȜȥȧ Ȕ ȡș ȢȞȤșȠǻ ȪǻȟȞȢȠ
ȥȔȠȢȥȦǻȝȡǻ ǧ Ȫșȝ ȣșȤșȟǻȞ ȠȢȚȡȔ ȣȤȢȘȢȖȚȜȦȜ  ǧȢȝ
ȥȔȠȜȝ ȖȜȣȔȘȢȞ ȦȤȢȣșȁȫȡȢȗȢ ȣșȤșȢȥȠȜȥȟșȡȡȓ ȠȢȚș
ȕȧȦȜ ȢȘȡȢȫȔȥȡȢ ȡȔțȖȔȡȜȝ ȞǻȟȰȞȢȠȔ ț ȣșȤșȤȔȩȢȖȔȡȜȩ
ȖȜȭș ǧ ȡȔȣȤ ȠșȦȔȨȢȤȢȲ ȗǻȣșȤȕȢȟȢȲ ȦȔ șȣǻȦșȦȢȠ
©ȖșȟșȦșȡȥȰȞȜȝ Șȧȕª Ǣș țȔȖȚȘȜ ȠȢȚȡȔ ȢȘȡȢțȡȔȫȡȢ
ȤȢțȠșȚȧȖȔȦȜǧǻȨǻȗȧȤȜȠȢȖȜǧȔȞȗǻȣȔȟȔȗȧțȔțȖȜȫȔȝ
ȖǻȘȡȢȥȓȦȰ ȘȢ ȨǻȗȧȤ Ȕȟș Ȫș ȠșȦȢȡǻȠǻȓ ȭȢ ȖȜȤȢȥȦȔǿ ǻț
ȥȧȠǻȚȡȢȥȦǻ ȢțȡȔȞ ©ȓȞȜȝ ȠȔǿ  ȓȞȜȝ ȖȜȤȔȚȔǿ ȣșȖȡȧ
ȖȟȔȥȦȜȖǻȥȦȰªǻȣȢȘǡȢȚȟȜȖǻȣșȤșȩȢȘȜȠǻȚȘșȓȞȜȠȜǧ
ǻȨǻȗȧȤȔȠȜȡȔȣȤȖǻȘȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓȘȢȠșȦȔȨȢȤȜ
ǜȔȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȲȕȟȜțȰȞǻȥȦȲǧȠȢȚȡȔțȗȤȧȣȧȖȔȦȜȖ
ȬȜȤȬǻȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡǻȕȟȢȞȜȔ ȡȔȢȥȡȢȖǻȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ
Ȗ ȥȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȠȢȖȪȓ ȣșȖȡȜȩ ȔȡȔȟȢȗǻȝ ȠǻȚ ȤǻțȡȜȠȜ
ȓȖȜȭȔȠȜ ȘǻȝȥȡȢȥȦǻ — ȠșȦȔȨȢȤȔ ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȔȪǻȓ
Ȕȟșȗ ȢȤǻȓ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡǻ ȥȜȠȖȢȟ șȣǻȦșȦ ȗǻȣșȤȕȢȟȔ
ȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓ ȣșȤȜȨȤȔț șȖȨșȠǻțȠ ǻ ȘȜȥȨșȠǻțȠ ȕ  ȡȔ
ȢȥȡȢȖǻ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ȣșȖȡȢȁ ȥȧȠǻȚȡȢȥȦǻ ȠǻȚ ȤǻțȡȜȠȜ
ȓȖȜȭȔȠȜ—ȠșȦȢȡǻȠǻȓȥȜȡșȞȘȢȩȔȠșȦȢȡǻȠǻȫȡǻȥȜȠȖȢȟ
șȣǻȦșȦ ȗǻȣȔȟȔȗȔ șȡȔȟȔȗȔ  ȣșȤȜȨȤȔț șȖȨșȠǻțȠ ǻ
ȘȜȥȨșȠǻțȠ Ȗ  ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȡȔȖȠȜȥȡȢȗȢ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȢ țȔ
ȘȔȡȢȗȢ ȠȢȖȪșȠ ȘȢȖșȘșȡȡȓ țȡȔȫșȡȡȓ ȔȕȢ ȞȢȡȢȦȔȪǻȁ
ȥȟȢȖȔ ȔȚ ȘȢ ȁȩ ȣȤȢȦȜȟșȚȡȢȥȦșȝ — ȔȡȦȜȨȤȔțȜȥ ȦȔ
ȝȢȗȢ ȤǻțȡȢȖȜȘȜ ǻȤȢȡǻȓ ǻ ȥȔȤȞȔțȠ ȔȥȦșȁțȠ ȗ  ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ
ȣȤȔȗȡșȡȡȓ ȠȢȖȪȓ ȘȢ țȔȠǻȡȜ ȥȟȢȖȔ ȣȤȓȠȢȁ ȡȔțȖȜ ț
ȣșȖȡȢȲȖȜȤȔȚȔȟȰȡȢțȢȕȤȔȚȔȟȰȡȢȲȠșȦȢȲȖȕȔȚȔȡȢȠȧ
Șȟȓ ȡȰȢȗȢ ȣȤȔȗȠȔȦȜȫȡȢȠȧ ȡȔȣȤȓȠȞȧ — șȖȨșȠǻțȠ ǻ
ȘȜȥȨșȠǻțȠȣșȤȜȨȤȔț ȓȞȓȖȜȭșȖȪǻȟȢȠȧ ȔȡȦȢȡȢȠȔțǻȓ
ȔȦȔȞȢȚțȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȗǻȣșȤȕȢȟȔ ȓȞȓȖȜȭșȖȪǻȟȢȠȧ Ȕ
țȘȤȧȗȢȗȢ—ȠșȝȢțȜȥȟǻȦȢȦȔǼ ȡȔȢȥȡȢȖǻȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ
ȝ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȨȢȤȠȔȟȰȡȢȁ ȣȢȘǻȕȡȢȥȦǻ ȠǻȚ ȥȔȠȜȠȜ
ȠȢȖȡȜȠȜȢȘȜȡȜȪȓȠȜ—ȓȖȜȭșȗȤȜȥȟǻȖțȢȞȤȞȔȟȔȠȕȧȤȧ
ǕȡȔȟǻțȦȤȢȣșȁȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȠȢȖȜȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔȟǻȦ
ȬȞǻȟ ǻ ȡȔȣȤȓȠǻȖ ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ ȞȢȠȣȟșȞȥȡș ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
ȦȤȰȢȩ ȁȁ ȔȥȣșȞȦǻȖ Ȕ  țȔ ȡȔȓȖȡǻȥȦȲȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȲ ȦȔ
ȫȔȥȦȢȦȢȲ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȦȜȩ ȫȜ ǻȡȬȜȩ ǧ ȕ  țȔ ȥș
ȠȔȡȦȜȫȡȢȲ ȦșȠȔȦȜȫȡȢȲ  ȁȩ ȢȥȡȢȖȢȲ ȦȔ ȞȟȲȫȢȖȜȠȜ
ȥȟȢȖȔȠȜȖ țȔȁȩȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȢȥȦȜȟȰȢȖȢȲȘȜȨșȤșȡ
ȪǻȔȪǻǿȲȦȔșȖȢȟȲȪǻǿȲ
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ǧǥǣǤ

ǗȧȞȤȔȁȡȢȠȢȖȡǻȝȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔȢȥȢȕȟȜȖȢȖȔȚȟȜȖș
ȠǻȥȪșȡȔȟșȚȜȦȰǧȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȗȢȕȟȢȞȧ ȡȔȝȫȔȥȦǻȬșȪș
ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȔȪǻȓ ǻȤȢȡǻȁȦȔȥȔȤȞȔțȠȧȔȦȔȞȢȚȗǻȣșȤȕȢȟȔȠ
ȘȜȥȨșȠǻțȠȔȠ
ǧȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȗȢȕȟȢȞȧȖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁ
ȣȤȜȖșȤȦȔȲȦȰȧȖȔȗȧȡȔȥȔȠȣșȤșȘȦȔȞȜȠȜȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȜ
 ȧȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧ ȦșȠȔȦȜȫȡȢȠȧ ȔȥȣșȞȦǻ
Ȕ  ȤȢțȖȜȦȢȞ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ ȡȔ ȣȢțȡȔȫșȡȡȓ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩȓȖȜȭȥȢȪȦȔȢȥȢȕȜȥȦȢȗȢȚȜȦȦȓȖȥȜȥȦșȠǻ
ȣȔȤȔȘȜȗȠ ȕȔțȢȖȜȩ ȠșȡȦȔȟȰȡǻȥȡȢȠȢȖȡȜȩ ȥșȠȔȡȦȜȞȢ
ȣȤȔȗȠȔȦȜȫȡȜȩ ȢȣȢțȜȪǻȝ ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȩ Șȟȓ ȢȕȤȔțȡȜȩ
ȔȤȩșȦȜȣǻȖ ȨȢȟȰȞȟȢȤȧ șȦȡȢȗȤȔȨǻȁ ȠǻȨȢȟȢȗǻȁ ǻ ȤȢțȖȜ
ȡșȡȜȩ Ȗ ȢȕȤȔțȡȜȩ ȥȜȥȦșȠȔȩ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȦȖȔ ȝ ȖȟȔȥȡș
ȩȧȘȢȚȟȤȜ
©ȥȖǻȦȟȢ — ȠȢȤȢȞª — ț ȬȜȤȢȞȜȠ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠ
ȡȔ ȢȘȡȢȠȧ ȣȢȟȲȥǻ ȥșȠȔȡȦȜȞȢȢȪǻȡȡȢȁ ȢȣȢțȜȪǻȁ ȢȕȤȔțǻȖ
ȥȖǻȦȟȔȦȔȝȢȗȢȘȚșȤșȟǻȡȢȥǻȁȖ ȥȢȡȪȓțȢȤǻȥȖǻȦȢȫȔȢȗ
ȡȲǻȥȞȤȜ ȘȡȓȓȖȜȭȥȓȓȡȡȓȥȖǻȦǻȡȡȓȥȖǻȦȔȡȡȓǻȦǻȡȔ
ȡȔȘȤȧȗȢȠȧ—ȢȕȤȔțǻȖȦȰȠȜȡȢȫǻȩȠȔȤȜȓȖȜȭțȗȔȥȔȡȡȓ
ȥȠșȤȞȔȡȡȓǻȦǻȡȡȔȣȤ©ǶȢȚȜȖșȘȢȕȤȔȥȟȔȖȔǦȟȔȖȔ
ǨȞȤȔȁȡȜǶȥȖǻȦȓȥȡȜȝȡșȖșȫǻȤȡǻȝǧȜȩȢțȔȥǻȓǿª ©Ƕ
ȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȤȤ— ©ǗȥȦȔȡșǨȞȤȔȁȡȔǶ
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ȤȤ —  ©«ȠȜȡȔǿ  ǢșȓȥȡȜȝ ȘșȡȰ Ƞǻȝ ȖȚș
ȥȠșȤȞȔǿ  ǢȔȘ ȗȢȟȢȖȢȲ ȖȚș ȦȤȓȥș  ǟȢȥȢȲ ȥȠșȤȦȰª
©ǢșȖȢȟȰȡȜȞªȤȤ— ©ǮșȣȤȜȝȘșȡǻȫȖȥȠșȤȘȓȫȧ
ȩȔȦȧǮșȣȤȜȝȘȧȦȰȘȧȠȜª ©ǕǣǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª 
țȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠțȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȧȟȲȕȟșȡȜȩȣȢșȦȢȖȜȩ
ȢȕȤȔțǻȖ ©ȥȖǻȦ ȣȤȔȖȘȜª ©ȥȖǻȦȟȢ ȣȤȔȖȘȜ ȖȢȟǻª ©ȥȖǻȦȢȫ
ȣȤȔȖȘȜ ȖȢȟǻª ©ȥȢȡȪș ȣȤȔȖȘȜª ©ȥȢȡȪșȣȤȔȖȘȔª Ȕ ț
ȘȤȧȗȢȗȢ — ȢȕȤȔțǻȖ ©ȦȰȠȔ ȡșȖȢȟǻª ©ȦȰȠȔȡșȖȢȟȓª
ǣȕȤȔț ȥȢȡȪȓ ț șȣǻȦșȦȔȠȜ © ȣȤș ȥȖȓȦșǿª ©ȣȤȔȖșȘȡșª 
ȖȜȥȦȧȣȔǿ ȓȞ ȥȜȠȖȢȟ ȖșȤȩȢȖȡȢȁ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ ȧ ȥȖǻȦǻ
ȡșȣȤȔȖȘȜ ǻ ȡșȖȢȟǻ ȓȞ ȡȔȝȖȜȭȜȝ ȞȤȜȦșȤǻȝ ȧ ȕȢȤȢȦȰȕǻ
ȘȢȕȤȔ țǻ țȟȢȠ ©ǣȦȔȞ ȕȧȖȔǿ Ȗ ȦșȠȡȧ ȓȠȧ  ǦȖȓȦșǿ
ȥȢȡșȫȞȢ țȔȗȟȓȡș  Ƕ Ȗ ȦșȠȡǻȝ ȓȠǻ ȓȞ ȡȔ Ȧș  ǜșȟșȡȔ
ȦȤȔȖȞȔ ȣȢȤȢȥȦșª ©ǖȧȖȔǿ ǻȡȢȘǻ ȥȦȔȤȜȝª  ©ǬȜ ȕȧȘș
ȥȧȘ ǬȜ ȕȧȘș ȞȔȤȔ  ǫȔȤȓȠ ȪȔȤȓȦȔȠ ȡȔ țșȠȟǻ"  ǬȜ
ȕȧȘș ȣȤȔȖȘȔ ȠșȚ ȟȲȘȰȠȜ"  ǤȢȖȜȡȡȔ ȕȧȦȰ ȕȢ ȥȢȡȪș
ȥȦȔȡșǶȢȥȞȖșȤȡșȡȧțșȠȟȲȥȣȔȟȜȦȰª ©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜ
ȡșȕȢȤȔȞȜª 
©ȦșȣȟȢ — ȩȢȟȢȘª ©ǥȔț ȘȢȕȤȢȠ ȡȔȗȤǻȦș ȥșȤȪș 
ǗǻȞ ȡș ȣȤȢȩȢȟȢȡșª ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª 
©ǦȟȢȖȔ ȝȢȗȢ >ȣȤȢȤȢȞȔ — ǥșȘ@ ȟȜȟȜȥȰ ȦșȞȟȜ  !
ǣȗȡșȠ ȡșȖȜȘȜȠȜȠ ȣșȞȟȜ  ǜȔȠșȤțȟǻ ȘȧȬǻª ©ǤȤȢ
ȤȢȞª  ©ǡȜȡȧȟȜȥȓ ȠȢȟȢȘǻȁ  Ǘșȥșȟǻȁ ȟǻȦȔ  ǢșȠȔǿ ț
ȞȜȠ ȩȢȟȢȘȡȢȗȢ  ǦșȤȘșȡȰȞȔ ȡȔȗȤǻȦȜª ©Ǣș ȩȢȫȧ ȓ Țș
ȡȜȦȜȥȓª — ț ȖȔȤǻȔȡȦǻȖ  ț ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ ȢȕȤȔțǻȖ

©ȦșȣȟȢȁȩȔȦȜª—©ȩȢȟȢȘȡȢȁȩȔȦȜªțȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ
ȢȕȤȔțǻȖ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ ȣǻȤ ȤȢȞȧ ©ǣȦ ȭȢ țȤȢȕȜȟȜ ț Ƞșȡș
ȗȢȘȜ  ǧȔ ȕșțȦȔȟȔȡȡȓ ȦȔ ȭș ȝ Ȧș  ǮȢ ȟǻȦșȫȞȢ ȠȢǿ
ȥȖȓȦșǡȜȡȧȟȢȩȠȔȤȡȢª ©ǗȡșȖȢȟǻȖȥȔȠȢȦǻȡșȠȔǿª 
©ǡȜȡȧȟȜȟǻȦȔȠȢȟȢȘǻȁǪȢȟȢȘȡȜȠȖǻȦȤȢȠȢȘȡȔȘǻȁǨȚș
ȣȢȖǻȓȟȢǜȜȠȔǦȜȘȜȢȘȜȡȖȩȢȟȢȘȡǻȝȩȔȦǻ!ǦȜȘȜ
ȚȢȘȜȡȣȢȞȜȡȔȘǻȓǣȘȧȤȜȦȰȘȧȤȡȓȢȥȠǻǿǡȢȤȢțȢȠ
ȢȫǻȢȞȧǿ!ǢșȚȘȜȖșȥȡȜ—ȥȖȓȦȢȁȘȢȟǻǗȢȡȔȡș
țǻȝȘșȖȚșȡǻȞȢȟȜǦȔȘȢȫȢȞȦȖǻȝȣȢțșȟșȡȜȦȰª ©ǡȜȡȧȟȜ
ȟǻȦȔȠȢȟȢȘǻȁª 
©ȫȜȥȦȢȦȔ—ȕȤȧȘª©ǶțȞȔțȔȤȠȜȡșȫȜȥȦȢȁǬȜȥȦȢȲ
ȥȖȓȦ ȢȲ  ǤȦȔȬșȫȞȢȲ ȖȜȟșȦǻȟȔ >ȠȧțȔ — ǥșȘ@ª
©ǡȧțȔª  ©Ƕ Ȧǻ ȡȔ țȢȟȢȦȢ ȟȓȗȟȜ  Ƕ ȥȡȢȠ ȡșȫȜȥȦȜȠ
țȔȘȤǻȠ ȔȟȜª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ —  ȡș ȤȔț
ȧȚȜȦ Ȝȝ ȖȜȥȟǻȖ ©ȫȜȥȦȜȝ ȥșȤȪșȠª ©Ǘ ȕȔȗȡȢ ȣȢȗȔȡș
țȔȦȢȣȦȔȟȜ>ȖȢȤȢȗȜ—ǥșȘ@!ǡȢȲȞȢȟȜȥȰȥȖȓȦȧȲ
ȘȧȬȧª ©ǬȜȦȢȡșȘȢȟȓȦȔȡșȖȢȟȓª—țȖȔȤǻȔȡȦǻȖ ©
țȔȥȡȧȟȔǗȞȤȔȁȡȔǖȧȤ·ȓȡȢȠȧȞȤȜȟȔȥȰȪȖǻȟȟȲțȔȪȖǻȟȔ
Ǘ ȞȔȟȲȚǻ Ȗ ȕȢȟȢȦǻ ȥșȤȪș ȣȤȢȗȡȢȁȟȔª ©ǬȜȗȤȜȡș
ǬȜȗȤȜȡșª 
©ȡșȢȕȠșȚșȡǻȥȦȰ—ȢȕȠșȚșȡǻȥȦȰªțȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ
ȢȕȤȔțǻȖȤȢțȠǻȤȧ ȖșȟȜȫȜȡȜȬȜȤȜȡȜȗȟȜȕȜȡȜȦȢȭȢ ȦȔ
ȥȦȔȡǻȖȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩțȠȢȚȟȜȖǻȥȦȲ—ȡșȠȢȚȟȜȖǻȥȦȲȖǻȟȰȡȢ
ȤȧȩȔȦȜȥȓ ȖșȟȜȞȜȝ ©ȥȖǻȦ ȖșȟȜȞȜȝª — ȓȞ ȣȢȥȦǻȝȡȜȝ
șȣǻȦșȦ ©ȟȜȪȔȤǻ ȖșȟȜȞǻª ȦȔ ǻȡ  — ȠȔȟȜȝ ȘȤǻȕȡȜȝ
ȘȤǻȕȡȢȘȧȩȜȝ ©Ǣș ȖȔȥ Ƞșȡǻ ȥșȤȘșȬȡȜȩ ȚȔȟȰ  Ǧȟǻȣǻ
ǻȠȔȟȜǿȘȧȬȢȲª ©ǡȔȤǻȓªȤȤ— ©ǙȤǻȕȡǻȲȦȰ
ȟȲȘș ȡȔ țșȠȟǻ  ǥȢȥȦȧȦȰ ǻ ȖȜȥȓȦȰȥȓ ȪȔȤǻª ©ǦȔȧȟª 
ȬȜȤȢȞȜȝȬȜȤȢȞȜȝȥȖǻȦ—ȓȞȣȢȥȦǻȝȡȜȝșȣǻȦșȦ©ǢșȩȔȝ
ȘȧȬǻȞȢțȔȪȰȞǻȁǗǨȞȤȔȝȡǻȖȜȦȔȲȦȰ—ǧȔȠȬȜȤȢȞȢ
ȦȔȠ ȖșȥșȟȢª ©ǙȧȠȜ ȠȢȁ ȘȧȠȜ ȠȢȁª   — ȦǻȥȡȜȝ
©ǗȘȢȖǻȧȕȢȗǻȝȣȢȠȢȚǻȦșǢșȢȥȧȘǻȦșȥȜȤȢȦȜǶȖȜȖșȘǻȦȰ
ǻț ȦǻȥȡȢȦȜ  ǢȔ ȖȢȟȲ ȦȜȩȜȩª ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟȠȜª —
 ©ǡșȚ ȪȔȤȓȠȜȥȧȘǻȓȠȜª  ©ǦȖǻȦș ȓȥȡȜȝ ǦȖǻȦș ȦȜ
ȩȜȝ  ǦȖǻȦș ȖȢȟȰȡȜȝ ȡșȥȣȢȖȜȦȜȝ  ǜȔ ȭȢ Ț Ȧșȕș
ȥȖǻȦșȕȤȔȦș  Ǘ ȥȖȢȁȝ ȘȢȕȤǻȝ Ȧșȣȟǻȝ ȩȔȦǻ  ǣȞȢȖȔȡȢ
ȢȠȧȤȔȡȢª ©ǦȖǻȦșȓȥȡȜȝǦȖǻȦșȦȜȩȜȝª ©ǬȢȗȢȦșȣșȤ
ȦȢȕǻȥȦȔȤȢȠȧǨȪǻȝȡșȖȢȟǻȥȦȔȟȢȚȔȟȰ—ǮȢȥȖǻȦ
țȔȖ·ȓțȔȡȜȝțȔȞȤȜȦȜȝª ©ǢȧȭȢȕțȘȔȖȔȟȢȥȓȥȟȢȖȔª 
©ǢȔȖȢȟȲǡșȡǻȦȜȘȖșȤǻȢȘȫȜȡȜȖª ©ǡșȡǻțȘȔǿȦȰȥȓ
ȓ ȡș țȡȔȲª  ț ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȠȜ ȥȜȠȖȢȟȔȠȜ ȥȢȪ ǻ
ȘȧȩȢȖȡȢȁ ȡșȖȢȟǻ — ȓȤȠȢȠ ȞȔȝȘȔȡȔȠȜ ȣȧȦȔȠȜ ȦȢȭȢ
©ǟȔȝȘȔȡȔȠȜ ȠǻȡȓȲȦȰȥȓ  «! ǠȲȘșȝ țȔȣȤȓȗȔȲȦȰ 
Ǘ ȦȓȚȞǻ ȓȤȠȔª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȤȤ — 
©´«ǖȢȚș ǖȢȚș  ! țȔ ȭȢ ǧȜ ȞȔȤȔǿȬ  ǦȖȢȁȩ ǻ
ȣȢȞȢȤȡȜȩǻȘȢȕȤȜȩȘǻȦșȝ"ǜȔȭȢțȔȞȤȜȖȁȩȘȢȕȤǻȢȫǻ
Ƕ ȖȢȟȰȡȜȝ ȤȢțȧȠ ȢȞȧȖȔȖ  ǟȔȝȘȔȡȔȠȜ ȟȜȩȢȁ ȡȢȫǻµª
©ǾȤșȦȜȞª ȤȤ , 144—  ©ǦȩȔȠșȡǻȦȰȥȓ ȕȧȘȰȦș
ȟȲȘȜ  ǖȢ ȟȜȩȢ ȖȔȠ ȕȧȘș  ǥȢțȞȧȲȦȰȥȓ ȡșțȔȕȔȤȢȠ 
ǜȔȞȢȖȔȡǻȟȲȘșª ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȤȤ— 
©ȡȔȣȤȓȠ Ȥȧȩȧ — ȖǻȘȩȜȟșȡȡȓ ȖǻȘ ȡȰȢȗȢ ȝȢȗȢ ȖǻȘ
ȥȧȦȡǻȥȦȰª©ǡȜȡșȟȧȞȔȖȜȟȜțȦȢȕȢȲ>ȘȢȟșȲ—ǥșȘ@
ǡȜȣȤȢȥȦȢ>ȧțȡȔȫșȡȡǻ´ȣȤȓȠȢµ—ǥșȘ@ȝȬȟȜȧȡȔȥ

ǧǥǣǤ

ȡșȠȔǜșȤȡȔȡșȣȤȔȖȘȜțȔȥȢȕȢȲª ©ǙȢȟȓª ©ǧșȣșȤǻȘȧ
ȓȕșțȘȢȤȢȗȜǖșțȬȟȓȩȧȕȜȦȢȗȢȔȖȜǙȜȖȧǿȦșȥȰ
ȭȢȥȣȢȦȜȞȔȲȥȰǮȢȖȔȥǻȘȢȟȲȣȤȢȞȟȜȡȔȲǶȣȟȔȫȧ
ȦȓȚȞȢª ©ǬȜ ȦȢ ȡșȘȢȟȓ ȦȔ ȡșȖȢȟȓª  ©ǴȞ ȝȢȗȢ ȖȫȜȦȜ
ȡȔȖșȥȦȜ  ǢȔ ȣȧȦȰ ȥȖȓȦȜȝ ȥȖȓȦȢȗȢ ȥȜȡȔª ©ǡȔȤǻȓª
ȤȤ —  ©ǧǻȟȰȞȢ ȓ ȠȢȖ ȢȞȔȓȡȡȜȝ  Ƕ ȘșȡȰ ǻ
ȡǻȫ ȣȟȔȫȧ  ǢȔ ȤȢțȣȧȦȦȓȩ ȖșȟșȟȲȘȡȜȩª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ
ȚȜȖȜȠªȤȤ— 
©Ȥȧȩ ȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰ —ȡșȣȢȤȧȬȡǻȥȦȰ ȣȔȥȜȖȡǻȥȦȰ ª—
ț ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ Șǻȝ ©ȥȣȔȦȜ țȔȥȡȧȦȜ
ȣȤȜȥȣȔȦȜ ª țȘȢȥȜȦȰȫȔȥȦȢȦȡȜȠȧȚȜȖȔȡȡȓȠȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ
ȘǻǿȥȟǻȖ ȧ ȁȩ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȠȧ ȖȚȜȖȔȡȡǻ ȡȔ ȣȢțȡȔȫșȡȡȓ
ȣȔȥȜȖȡȢȥȦǻ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ȦȔ ȔȣȔȦȜȫȡȢȣȤȜȗȡǻȫșȡȢȗȢ
ȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢȥȦȔȡȧȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓǻȖȜȤȔȚșȡȡȓȠȤǻțȞȢȗȢ
ȡșȣȤȜȝȡȓȦȦȓȦȔȞȢȁȥȜȦȧȔȪǻȁțȕȢȞȧȣȢșȦȔ —©ȕȧȘȜȦȜª
ȧțȔȞȟȜȞȔȩȘȢțȠǻȡȜȦȔȞȢȗȢȥȦȔȡȧ ©ǖȢȚș!Ǣș
ȘȔȝ ȥȣȔȦȜ ȩȢȘȓȫȢȠȧ  ǦșȤȪșȠ țȔȠȜȤȔȦȜ  Ƕ ȗȡȜȟȢȲ
ȞȢȟȢȘȢȲǤȢȥȖǻȦȧȖȔȟȓȦȜȥȰª ©ǡȜȡȔȲȦȰȘȡǻȠȜȡȔȲȦȰ
ȡȢȫǻª  ©ǦȦȤȔȬȡȢ ȖȣȔȥȦȜ ȧ ȞȔȝȘȔȡȜ  ǨȠȜȤȔȦȰ Ȗ
ȡșȖȢȟǻǕȭșȗǻȤȬș—ȥȣȔȦȜȥȣȔȦȜǶȥȣȔȦȜȡȔȖȢȟǻª
©ǡȜȡȔȲȦȰ Șȡǻ ȠȜȡȔȲȦȰ ȡȢȫǻª  ©ǥȔȕȜ ȡșȖȢȟȰȡȜȞȜ
ȡșȘȧȚǻ  ǜȔȥȡȧȟȜ ȠȢȖ ȥȖȜȡȓ Ȗ ȞȔȟȲȚǻ  Ǘ ȥȖȢȁȝ
ȡșȖȢȟǻª ©ǠȜȞșȤǻª ©ǙȢȕȤȔȡșȚȘȜǢșȚȘȜȥȣȢȘǻȖȔȡȢȁ
ȖȢȟǻ—ǗȢȡȔțȔȥȡȧȟȔȪȔȤǡȜȞȢȟȔȀȁȣȤȜȥȣȔȖǕȭȢȕ
țȕȧȘȜȦȰ  ǪȜȤșȡȡȧ ȖȢȟȲ ȦȤșȕȔ ȠȜȤȢȠ  ǘȤȢȠȔȘȢȲ
Ȣȕȧȩ ȥȦȔȟȜȦȰ  ǧȔ ȘȢȕȤș ȖȜȗȢȥȦȤȜȦȰ ȥȢȞȜȤȧ  ǧȔ ȝ
țȔȩȢȘȜȦȰȥȓȖȚșȕȧȘȜȦȰǕȦȢȣȤȢȥȣȜȦȰȥȢȕǻȡșȕȢȗȔǙȢ
ȥȧȘȧǖȢȚȢȗȢȥȦȤȔȬȡȢȗȢª ©ǴȡșȡșțȘȧȚȔȲȡǻȖȤȢȞȧª 
ȕ ȤȢțȖȜȦȢȞȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȩȢȕȤȔțǻȖȧȠșȚȔȩȦȤȔȘȜ
ȪǻȝȡȜȩ ȡȔȤȢȘȡȢȣȢșȦȜȫȡȜȩ ǻ ȘșȓȞȜȩ ȟǻȦȞȡȜȚȡȜȩ
ȕǻȕȟǻȝȡȜȩțȟȤȜǟȜȁȖȥȰȞȢȁǥȧȥǻ ȢȕȤȔțȡȜȩȣȔȤȔȘȜȗȠ
ǫșȡȔȥȔȠȣșȤșȘ
ȫȜȥȟșȡȡǻ țȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȚȢȤȥȦȢȞȢȗȢ ȞȤȜȖȔȖȢȗȢ
ȕȢȲ ȕȜȦȖȜ ȓȞ ȖșȥșȟȢȁ ǻ ȩȠǻȟȰȡȢȁ ȗȧȟȓȡȞȜ ȕșȡȞșȦȧ
ȓȞ Ȗșȥǻȟȟȓ ǻ ȓȞ ȗȔȤȓȫȢȁ ȡȔȣȤȧȚșȡȢȁ ȣȤȔȪǻ ȥșȟȓȡȜȡȔ
Ȗ ȣȢȟǻ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȚȡȜȖ ǧȔȞ ȣȢȘȔǿȦȰȥȓ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢ
ǻȘșȔȟǻțȢȖȔȡȔ ȞȢțȔȪȰȞȔ ȠȜȡȧȖȬȜȡȔ ©ǖȧȟȢ ȞȢȟȜȥȰ — Ȗ
ǨȞȤȔȁȡǻ  ǠȜȩȢ ȦȔȡȪȰȢȖȔȟȢ  ǛȧȤȕȔ Ȗ ȬȜȡȞȧ ȠșȘ
ȗȢȤǻȟȞȧǤȢȥȦȔȖȪșȠȞȤȧȚȔȟȔª ©ǶȖȔȡǤǻȘȞȢȖȔª ©´ǢȔȬ
ȢȦȔȠȔȡ ǘȔȠȔȟǻȓ  ǣȦȔȠȔȡ țȔȖțȓȦȜȝ  ǜȔȕȤȔȖ ȩȟȢȣȪǻȖ
ȦȔ ȝ ȣȢȁȩȔȖ  ǤȢ ȠȢȤȲ ȗȧȟȓȦȜµª ©ǣȝ ȓȞ ȞȤȜȞȡȧȖ ǘȔ
ȠȔȟǻȓ´ǖȤȔȦȜȕȧȘșȠȚȜȦȜǖȧȘșȠȚȜȦȜȖȜȡȢȣȜȦȜ
ǴȡȜȫȔȤȔ ȕȜȦȜµª ©ǗȜȟǻȦȔȟȜ țȔȣȢȤȢȚȪǻ  ǢȔ ȟȔȡ ȚȜȦȢ
ȚȔȦȜ  ǛȜȦȢ ȚȔȟȜ Ȗ ȞȢȣȜ ȞȟȔȟȜª ©ǕȕȢ ȗșȦȰȠȔȡ
ǶȖȔȡǤǻȘȞȢȖȔǢșȞȟȜȞȡȧȖȖȠȢȤșȡȔȤȔȟșȪȰª©ȕșȡȞșȦ
ȞȢțȔȫȜȝª ©ǘȔȠȔȟǻȓª  ©ǤȢ Ȗȥǻȝ ȥȟȔȖȡǻȝ ǨȞȤȔȁȡǻ 
ǜȔȤșȖȟȜȖșȟȜȞǻȘțȖȢȡȜǮȢȕȥǻȘȟȔȟȜȩȟȢȣȪǻȞȢȡǻǮȢȕ
ȠșȫǻȬȔȕȟǻ ȗȢȥȦȤȜȟȜ  ǧȔ țȕȜȤȔȟȜȥȰ ȡȔ Ȗșȥșȟȟȓ  ǢȔ
ȖșȥșȟșȣȢȗȧȟȓȡȡȓǢȔȞȤȢȖȔȖșțȔȟȜȪȓȡȡȓª ©ǪȧȥȦȜȡȔª 
ȥȪșȡȜ ȕȢȁȖ ȚȢȤȥȦȢȞȢȁ ȤǻțȔȡȜȡȜ ȣǻȘ ȫȔȥ ǟȢȟǻȁȖȭȜȡȜ
Ȗ ȣȢșȠǻ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª țȢȞȤ ȡȔțȖȜ ȤȢțȘ ©ǬșȤȖȢȡȜȝ
ȕșȡȞșȦª©ǖșȡȞșȦȧǠȜȥȓȡȪǻªȔȕȢ©ǤȢǤȢȟǻȥȥǻǘȢȡȦȔ
ȕșȡȞșȦȧǿª ȤȤ —  ©Ǖ ȖȖșȫșȤǻ Ƞǻȝ ǴȤșȠȔ 
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! ǠȓȩǻȖ ȞǻȡȫȔ ț ǜȔȟǻțȡȓȞȢȠ  Ǘșȥǻȟȟȓ ȥȣȤȔȖȟȓǿª
ȤȤ— ©ǤȢȗȧȟȓȟȜȗȔȝȘȔȠȔȞȜǙȢȕȤș
ȣȢȗȧȟȓȟȜ  ǧȤȢȩȜ ȡș ȤǻȞ ȬȟȓȩșȦȥȰȞȢȲ  ǟȤȢȖ·Ȳ
ȡȔȣȢȖȔȟȜ  ǨȞȤȔȁȡȧª ȤȤ —  ȧ ȣșȤșȥȣǻȖȔȩ
ȡȔȦșȠȜ©ǦȟȢȖȔȢȣȢȟȞȧǶȗȢȤșȖǻȠª©ȡșȥȦȔȟȢǟȤȢȖǻ
ȖȜȡȔǙȢȣȜȤȢȖȔȟȜǪȢȤȢȕȤǻȤȧȥȜȫǻȦȢȝȣȜȤǦȖȔȦǻȖ
ȧȣȢȁȟȜǕȥȔȠǻȣȤȢȥȦȓȗȟȜȥȓǜȔțșȠȟȲȤȧȥȰȞȧȲª ©ǜ
ȣșȤșȘȥȖǻȦȔȘȢȖșȫȢȤȔª 
ȔȞȦȜȖȡș ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ©ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȁª
ȠșȦȔȨȢȤȜ Ȗ ǻȡ ȖȜȣȔȘȞȔȩ țȢȞȤ ȣȤȜ ȣȢȕȧȘȢȖǻ ȡȜțȞȜ
ȔȟșȗȢȤȜȫȡȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ ȫȔȥȦȢ Ȫș ȤȢțȖȜȦȢȞ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ
ȕǻȕȟǻȝȡȜȩȢȕȤȔțǻȖ ©ǣȤȲȦȰȟȜȩȢǠȜȩȢȠțȔȥǻȖȔȲȦȰ
Ǖ ȭȢ ȖȤȢȘȜȦȰ" ȣȢȕȔȫȜȦș  ǴȞǻ ȕȧȘȧȦȰ ȚȡȜȖȔª ©Ƕ
ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȤȤ —  ©ǡȢȚș ȖȜȞȧȲ ȓ ț
ȝȢȗȢ>ȥȟȢȖȔ—ǥșȘ@ǙȢȥȦȔȤȢȗȢȣȟȧȗȔǢȢȖȜȝȟșȠǻȬ
ǻ ȫșȤșȥȟȢ  Ƕ Ȗ ȦȓȚȞǻ ȧȣȤȧȗȜ  ǡȢȚș țȢȤȲ ȣșȤșȟǻȗ
ȦȢȝǕȡȔȣșȤșȟȢțǻǴȣȢȥǻȲȠȢȁȥȟȰȢțȜª ©ǬȜȗȤȜȡș
ǬȜȗȤȜȡșª  ©Ǖ ȦșȣșȤ  ǤȟȧȗȔȠȜ ȤȔȟȢȠ ȡș ȤȢțȢȤșȠ 
ǤȤȢȞȟȓȦȧȡȜȖȧȣȤȢȤȢȥȟȔǟȢȟȲȫȜȠȦșȤȡȢȠª ©ǦȔȧȟª 
©ǖȧȘș ȕȜȦș  ǫȔȤȓȠȜ ȥǻȓȡșǿ ȚȜȦȢª ©Ƕ ǕȤȩǻȠșȘ ǻ
ǘȔȟǻȟșȝª  Ȗ ȢȕȤȔțȔȩ ȞȢȤȜȥȡȜȩ ǻ ȬȞǻȘȟȜȖȜȩ ȤȢȥȟȜȡ
©ǢșȩȔȝ ȤȔȘǻǿ  ǤȢȞȜ ȡȔȘǻȓ ȥșȤȪș ȗȤǻǿ  ǤȢȞȜ ȤȢȥȦș
ț ȦȢȗȢ țșȤȡȔ  ǕȕȢ ȞȧȞǻȟȰ ȔȕȢ ȣȬșȡȜȪȓª ©ǤșȦȤȧȥȰª
ȤȤ— ©ǖǻȚȜȦȰȣȢȫȦȔȤǻțǗǻȨȟǻǿȠȔǶȞȔȚș—
ǫȔȤȲ ȦȔȞ ǻ ȦȔȞ  ǜǻȡȢȖȔȦȰ ȞȧȞǻȟȰ ǻ ȕȧȘȓȞ  ǥȢȥȦș Ȗ
ȣȬșȡȜȪǻǟȟȓȦșȣȟșȠ·ȓǙȔȖȜȘȢȖșȧȡȔȥțǻȝȬȟȢª ©ǗȢ
ǶȧȘșȁȖȢȘȡǻȢȡȜª ȖȡșȤȔțȧȚȜȦȢȠȧȢȕȤȔțǻȥȠșȤȦǻȓȞ
ȞȢȥȔȤȓ ǢȔ ȢȥȡȢȖǻ ȦȔȞȢȁ ȠșȦȔȨȢȤȜ ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢ ȖǻȤȬǻ
ȔȟșȗȢȤǻȁ ©ǟȢȥȔȤª ȢȕȤȔț ȥȠșȤȦǻ  ǻ ©Ǣș ȡȔȤǻȞȔȲ ȓ ȡȔ
ǖȢȗȔª ©ǣȤȲ  ǦȖǻȝ ȣșȤșȟǻȗ — ȧȕȢȗȧ ȡȜȖȧ  ǧȔ ȥǻȲ
ȥȟȢȖȢǙȢȕȤǻȚȡȜȖȔǟȢȟȜȥȰȦȢȕȧȘȧȦȰ!ǣȤȜȥȓ
ȚȦȜȠȢȓȡȜȖȢǙȢȟȢȠȦȔȗȢȤȢȲǧȔțȔȥǻȝȥȓȫȢȤȡȔ
ȡȜȖȢ  ǗȢȟșȲ ȓȥȡȢȲ  ǣȤȜȥȓ Ț ȦȜ ȤȢțȖșȤȡȜȥȓ 
ǤȢȟșȠȤȢțȥȦșȟȜȥȓǧȔȣȢȥǻȝȥȓȘȢȕȤȜȠȚȜȦȢȠǙȢȟșȲ
ȣȢȟȜȝȥȓǥȢțȖșȤȡȜȥȓȚȡȔȖȥǻȕȢȞȜǢȜȖȢȘșȥȓȦȜȡȢ
ǧȔ ȣȢȥǻȝȥȓ ȡș ȥȟȢȖȔȠȜ  Ǖ ȤȢțȧȠȢȠ ȡȜȖȢ  ǗȜȝȘȧȦȰ
ȟȲȘș ȚȜȦȢ ȚȔȦȜ  Ǘșȥșȟǻȁ ȚȡȜȖȔ  ǥȢțȖșȤȡȜȥȓ
Ț ȤȢțȥȦșȟȜȥȓ Ț  ǨȕȢȗȔȓ ȡȜȖȢª ǦȟȢȖȢ ©ȡȜȖȔª Ȗ
ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȠȧțȡȔȫșȡȡǻ©ȥȨșȤȔȟȲȘȥȰȞȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻª
ȥȟȢȖȔ ©ȥǻȓȦȜª ©ȢȤȔȦȜª ©ȣȟȧȗª ©ȚȜȦȢª ©ȣȬșȡȜȪȓª
©ȚȡȜȖȔª ©țșȤȡȢª Ȗ ȢȕȤȔțȡȜȩ țȡȔȫșȡȡȓȩ ȡȔȟșȚȔȦȰ ȘȢ
ȞȟȲȫȢȖȜȩȧǭșȖȫșȡȞȔ
ǮȢȘȢ ȠșȦȔȨȢȤȜțȔȪǻȁ ȟșȞȥȜȞȜ ǻȡȬȜȩ ȦșȠȔȦȜȫȡȜȩ
ȥȨșȤȓȞǻȥȦȔȡȢȖȜȟȜȣȤșȘȠșȦȢȥȢȕȟȜȖȢȁȧȖȔȗȜȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ
ǻȔȕȢ ȣȢșȦȔ Ȫș ©ȤșȟǻȗǻȝȡȔª ȠșȦȔȨȢȤȔ — ȤȔȝ ȣșȞȟȢ
©Ǩ Ȧǻȝ ȩȔȦȜȡǻ ȧ ȤȔȲ  Ǵ ȕȔȫȜȖ ȣșȞȟȢ«ª ©ǴȞȕȜ ȖȜ
țȡȔȟȜ ȣȔȡȜȫǻª  ©ǦȟȢȖȢ ȠȢǿ ȥȟȰȢțȜ ȠȢȁ  ǥȔȲ ȦȜ
ȠǻȝȤȔȲª ©ǬȜȗȤȜȡșǬȜȗȤȜȡșª Ȕȡȗșȟ ȣșȤșȖȔȚȡȢȖ
ȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓȩ  ȡȔȘțȖȜȫȔȝȡȢ ȡȔȥȜȫșȡǻ Ȗ ȥșȠȔȡȦȜȫȡȢȠȧ
ȦȔ șȠȢȪǻȝȡȢșȞȥȣȤșȥȜȖȡȢȠȧ ȔȥȣșȞȦȔȩ șȣǻȦșȦȜ ȥȖȓȦȜȝ
©ȥȖȓȦșǿ ȥȢȡșȫȞȢª ©ȥȖȓȦȔ ȖȢȟȓª ©ȥȖȓȦȔ ȣȤȔȖȘȔª
©ȥȖȓȦșȥȟȢȖȢªȦȔǻȡ ǻ ȣȤș ȫȜȥȦȜȝ©ǠȲȕǻȦșȥȰȘǻȦȢȫȞȜ
ȖșȥȡȢȲ!ǡȢȟȢȘȢȲǤȤșȡșȣȢȤȢȫȡȢȲȥȖȓȦȢȲǗ
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ǧǥǣǤ

ȠȔȟǻȝȩȔȦȜȡǻȕȧȘșȚȜȦȰǠȲȕȢȖȦȔȫȜȥȦȔȓª ©ǤșȦȤȧȥȰª
ȤȤ  —  ©ǤȤȜȟǻȦȔȝ Țș ț ǨȞȤȔȁȡȜ 
! ǡȢȓ ȘȧȠȢ ȣȤșȫȜȥȦȔȓª ©ǡȔȤȜȡȔª ȤȤ ,  
ȠșȦȔȨȢȤȔ©ȦȢȤȗǻȖȟǻȗșȡȘȟȓȤȥȦȖȔª țȠȢȚȟȜȖȜȠȖȣȟȜȖȢȠ
ǿȖȔȡȗșȟȰȥȰȞȜȩ ȥȲȚșȦǻȖ  ©ǟȔȝȘȔȡȔȠȜ ȠǻȡȓȲȦȰȥȓ 
ǤȤȔȖȘȢȲ ȦȢȤȗȧȲȦȰ  Ƕ ǘȢȥȣȢȘȔ țȡșȖȔȚȔȲȦȰª ©Ƕ
ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ȤȤ —  ©Ƕ ȡȔ ȔȣȢȥȦȢȟȰȥȰȞǻȠ
ȣȤșȥȦȢȟǻǬșȤȡșȪȰȗȢȘȢȖȔȡȜȝȥȜȘȜȦȰǠȲȘȥȰȞȢȲȞȤȢȖǻȲ
ȬȜȡȞȧǿǶǥȔȝȧȡȔȝȠȜȢȘȘȔǿª ©ǾȤșȦȜȞªȤȤ— 
©ǫȔȤȓȠ ȖȥșȥȖǻȦȡǻȠ ȬȜȡȞȔȤȓȠ  Ƕ ȘȧȞȔȫǻ ǻ ȦȔȟȓȤȜ  Ƕ
ȣȧȦȔ ȞȧȦǻȁ ȣȢȬȟȜª ©ǡȢȟȜȦȖȔª  ǡșȡȬ ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻ
ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡǻȠȢȘșȟǻȡȔȢȥȡȢȖǻȟșȞȥȜȞȜȘșȓȞȜȩǻȡȥȢȪ
ȥȨșȤ—ȞǻȟȰȞȔȣȤȜȞȟȔȘǻȖȣșȝȢȤȔȦȜȖȡȢȁȠșȦȔȨȢȤȜțȔȪǻȁ
ȡȔȢȥȡȢȖǻ©ȣȔȡȥȰȞȢȗȢªțȔȡȓȦȦȓǻȤȢțȖȔȗȜ©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜ
ȡșȕȢȤȔȞȜǢȔȭȢțȘȔȟȜȥȓȖȔȠȪȔȤǻ"ǢȔȭȢțȘȔȟȜȥȓȖȔȠ
ȣȥȔȤǻ"ǗȜȚȦȔȞȜȟȲȘȜȡșȥȢȕȔȞȜª ©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜ
ȡșȕȢȤȔȞȜª ©ǤȥȔȤǻțȣȥȔȤȓȦȔȠȜȪȔȤȓȦȰǕȠȜȘȢȦșȣȡǻ
ȘȢȁțȚȔȫǻǪȢȤȦǻȖȗȢȘȧǿȠȢȦȔȣȟȔȫșȠª ©ǴȞȢȥȰȦȢȝȘȧȫȜ
ȧȡȢȫǻª ȥȔȤȞȔȥȦȜȫȡȔȠșȦȔȨȢȤȜțȔȪǻȓȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁǻǿȤȔȤȩǻȁ
Șȟȓ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȣȢȟǻȪǻȝȡȢȗȢ
ȤșȚȜȠȧǥȢȥǻȁȫȔȥǻȖȪȔȤȓǡȜȞȢȟȜǶ—ȨșȟȰȘȨșȕșȟȰ ȡȔ
ȣȢțȡȔȫșȡȡȓȥȔȠȢȗȢȪȔȤȓ ȞȔȣȤȔȟȧȡȦșȤǿȨȤșȝȦȢȤ ȡȔ
ȣȢțȡȔȫșȡȡȓ ȞȢȡȞȤșȦȡȜȩ ȖȜȥȢȞȢȣȢȥȦȔȖȟșȡȜȩ ȪȔȤȥȰȞȜȩ
ȫȜȡȢȖȡȜȞǻȖ  ©ǗȢ Șȡǻ ȨșȟȰȘȨșȕșȟȓȪȔȤȓ  ǟȔȣȤȔȟ
ǘȔȖȤȜȟȢȖȜȫǖșțȤȧȞȜȝǧȔȧȡȦșȤȣ·ȓȡȜȝǙȢȟȗȢȤȧȞȜȝ
ǨȞȤȔȝȡȧ ȣȤȔȖȜȟȜ ǙȢȕȤȔ  ǧȔȞȜ ȫȜȠȔȟȢ ȡȔȦȖȢȤȜȟȜ 
ǬȜȠȔȟȢȟȲȘȧȢȗȢȟȜȟȜǣȪǻȥȔȦȤȔȣȜȧȡȘǻȤȔǕȡȔȘȦȢ
ȥȦȤȜȚșȡȜȝ ǘȔȖȤȜȟȜȫ  ǜ ȥȖȢȁȠ ǿȨȤșȝȦȢȤȢȠ ȠȔȟȜȠª
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ȨȔȞȦǻȖȞȢȡȞȤșȦȡȜȩȔȤȩșȢȟȢȗǻȫȡȜȩȤȢțȞȢȣȢȞȘȢȣȢȬȧȞǻȖ
ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȔȠȜ ȖȟȔȘȜ ȥȩȢȖȔȡȢȁ țȔȦȔǿȡȢȁ țȔȣȢȖǻȦȡȢȁ
ȥȧȦǻ ȘȧȬǻ ǨȞȤȔȁȡȜȦȔȁȁȣȟȲȡȘȤȧȖȔȡȡȓ©ǡȢȚșǡȢȥȞȖȔ
ȖȜȣȔȟȜȟȔ >ǨȞȤȔȁȡȧ — ǥșȘ@  Ƕ ǙȡǻȣȤȢ ȥȣȧȥȦȜȟȔ 
Ǘ ȥȜȡǿ ȠȢȤș ȤȢțȞȢȣȔȟȔ  ǗȜȥȢȞǻ ȠȢȗȜȟȜ —  ǢȔȬȧ
ȥȟȔȖȧª ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓªȤȤ— 
ț ȠȢȡȢȟȢȗȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ǦȦșȣȜ ȠȢȁ țȔȣȤȢȘȔȡǻ  ǛȜȘȢȖǻ
ȡǻȠȢȦǻ  ǦȜȡȜ ȠȢȁ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻ  ǢȔ ȫȧȚǻȝ ȤȢȕȢȦǻ 
ǙȡǻȣȤȢȕȤȔȦȠǻȝȖȜȥȜȩȔǿǡșȡșȣȢȞȜȘȔǿǶȠȢȗȜȟȜ
ȠȢȁȠȜȟǻǡȢȥȞȔȟȰȤȢțȤȜȖȔǿǢșȩȔȝȤȜǿȤȢțȞȢȣȧǿ
ǢșȥȖȢǿȬȧȞȔǿª ©ǥȢțȤȜȦȔȠȢȗȜȟȔªȤȤ— 
ǣȕ·ǿȞȦȔȠȜ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢ ȣȤȜȣȜȥȧȖȔȡȜȩ ȢțȡȔȞ
ȡȔȝȫȔȥȦǻȬșȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰ ȣșȤșȖȔȚȡȢȖȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȢȠȧ
ȦȔȡȔȤȢȘȡȢȤȢțȠȢȖȡȢȠȧȘȧȥǻ 
ȥǻȠ·ȓ ȦȔ ȢȥȢȕȜ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ȠǻȚ ȥȢȕȢȲ ȤȢȘȜȡȡȜȠȜ
ȝ ȘȤȧȚȡǻȠȜ ȥȦȢȥȧȡȞȔȠȜ ©ǣȦȔȞ ȡǻȠȢȦȔ țȔȣȔȟȜȟȔ 
ǗșȟȜȞȧ ȩȔȦȧ Ƕ ȥǻȠ·Ȳ  ǦǻȠ·Ȳ ȥȟȔȖ·ȓȡ ȤȢț·ǿȘȜȡȜȟȔª
©ǾȤșȦȜȞªȤȤ— ©ǧȜ>ȘȢȟȓ—ǥșȘ@ȡșȟȧȞȔȖȜȟȔ
țȢ ȠȡȢȲ  ǧȜ ȘȤȧȗȢȠ ȕȤȔȦȢȠ ǻ ȥșȥȦȤȢȲ  ǦǻȤȢȠǻ
ȥȦȔȟȔª ©ǙȢȟȓª  ȘǻȦȜ — ȣȤȢ ȖǻȤȬǻ ȘȧȠȞȜ ȖǻȘ ǻȠșȡǻ
ȠȔȦșȤǻǨȞȤȔȁȡȜ — ȣȤȢ ȧȞȤȔȁȡȪǻȖ ȦȔ ǻȡ ȠȔȦȜ ȠȔȠȔ
ȡșȡȰȞȔ —ȣȤȢǨȞȤȔȁȡȧȧțȖșȤȦȔȡȡǻȘȢȠȧțȜȕȔȦȰȞȢ—
ȣȤȢǙȡǻȣȤȢȦȢȖȔȤȜȬ—ȣȤȢȞȢȡȓȣȤȢȡǻȚȘȤȧȚș—ȧ
țȖșȤȦȔȡȡǻȘȢǙȡǻȣȤȔȘȢțȢȤǻȘȢȘȧȠȜȦȢȭȢțȣȢȘȔȡȡȓȠ
ȡșȭȔȥȟȜȖȢȁ ȘȢȟǻ ȞȢȗȢ ȔȕȢ ȫȢȗȢȡșȕȧȘȰ ȓȞ ȥȜȤǻȦȥȦȖȔ
ȖȘǻȖȥȦȖȔ ȚǻȡȞȜ ©ǣȕǻȘȤȔȡȔȥȜȤȢȦȢȲǤȢȡȔȘǙȡǻȣȤȢȠ
ȣȟȔȫș>ǨȞȤȔȁȡȔ—ǥșȘ@ª ©ǙȢǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ©ǕȦȜ
ȠȢȓ ǨȞȤȔȁȡȢ  ǖșțȦȔȟȔȡȡȔ ȖȘȢȖȢ  ! ǤȢȤȔȘȜȠȢȥȰ
ȣȢȥȧȠȧǿȠ  ǤȢȞȜ ȥȢȡȪș ȖȥȦȔȡș  ǤȢȞȜ ȦȖȢȁ ȠȔȟǻ
ȘǻȦȜǢȔȖȢȤȢȗȔȥȦȔȡȧȦȰǤȤȢȭȔȝȚșȦȜȠȢȓȡșȡș
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ǨȘȢȖȢȡșȕȢȗȢª©ǤȟȔȫǨȞȤȔȝȡȢǖșțȘǻȦȡȔȖȘȢȖȜȪșª
©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ȤȤ —80, 87—
— 
ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȜ ȦȖȔȤȜȡȡȢȗȢ ǻ ȤȢȥȟȜȡȡȢȗȢ ȥȖǻȦȧ
țȖȜȫȔȝȡȢ ț ȤǻțȞȜȠ ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ ȁȩ ȢȥȢȕȟȜȖȢ
ȢȕȤȔțǻȖ ȦȖȔȤȜȡ ȡȔ șȠȢȪǻȝȡȢȢȪǻȡȡǻȝ ȢȕȤȔțȡǻȝ ȬȞȔȟǻ 
ț ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ Ȫș ȡȔȣȤ ȗȢȟȧȕ ȧ ȥȞȟȔȘǻ ȦȤȢȣǻȖ — ȧ
țȖșȤȦȔȡȡǻ—ȦȔȨǻȗȧȤ—ȧȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻ—ȪșȥȟȢȖȢȖȚȜȦȢ
țȡȔȫȡȢ ȫȔȥȦǻȬș ȡǻȚ ȧ ȖȟȔȥȡȢȠȧ țȡȔȫșȡȡǻ  ȣȢȘǻȕȡȜȠ
ȫȜȡȢȠ — ȗȢȟȧȕȞȔ ȗȢȟȧȕ·ȓȦȔ ȣȦȔȬȞȔ ȥȢȞǻȟ ȢȤșȟ ȦȔ
ȘșȓȞǻǻȡțȘȤȧȗȢȗȢ—țȠǻȓȗȔȘȲȞȔȥȖȜȡȓȦȔȘșȓȞǻǻȡ
ǙȢȥȟǻȘȡȜȞȜ ȖǻȘțȡȔȫȔȲȦȰ țȢȞȤ ©ȣȔȡȢȣȦȜȞȧȠ țȖǻȤǻȖ ǻ
ȣȦȔȩǻȖªȧȣȢșȠǻ©ǾȤșȦȜȞª ȘȜȖǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȔǡ
Ǧ ©ǢȔȦǻȝǨȞȤȔȁȡǻ!ǖȔȝȥȦȤȲȞȜǾȞȔȦșȤȜȡȜ
ǦȔȤȔȡȢȲ ȥǻȟȜª ©ǗșȟȜȞȜȝ ȟȰȢȩª ȤȤ  — 
©ǧșȕșȚȢȥȧȞȢ>ȣȤȢȪȔȤȜȪȲ—ǥșȘ@ǶȠȜȥȔȠǻǻȡȔȬǻ
ȖȡȧȞȜǶȠȜȤȢȠȟȲȘȜȣȤȢȞȟșȡȧȦȰª ©ǪȢȫȔȟșȚȔȫȢȗȢȝ
ȡșȕ·ȲȦȰª țȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȪșȡȔȣȤȞȖǻȦ ȪȖǻȦ ȞȖǻȦȞȔ
ȡȔțȖȜȦȔȞȜȩȤȢȥȟȜȡȣȢȘȔȖȔȡǻȖȣȢțȜȦȜȖȡȢȠȧșȠȢȪǻȝȡȢ
ȢȪǻȡȡȢȠȧ ȞȟȲȫǻ ȧ Ȧ ȫ ȓȞ ȥȜȠȖȢȟȜ ȓȞ ȕȔȤȖǻȡȢȞ
ȦȢȣȢȟȓ ȞȔȟȜȡȔ ț ȘȤȧȗȢȗȢ — ȢȕȤȔțȜ ȕȟșȞȢȦȜ ȕȢȗȜȟȜ
ȕȢȗȜȟȢȖȜ ȕȧȤ·ȓȡȧ
 ȧȗȤȔȠȔȦȜȫȡȢȠȧȔȥȣșȞȦǻ
Ȕ ȤșȔȟǻțȔȪǻȓȕȔȗȔȦȰȢȩȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȩȢȕȤȔțǻȖȫȔȥȦȢ
ȣșȤșȖȔȚȡȢȔȕȢȦǻȟȰȞȜȖȣșȖȡȜȩȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȜȩȣȢțȜȪǻȓȩǻ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȔȩ—ȧțȖșȤȦȔȡȡǻȡȔȣȤȟȜȬșȖȪǻȝȣȢțȜȪǻȁ—
©ȤȔȲ Ƞǻȝª ©Ƞǻȝ ȣȢȞȢȲª ©ȠȢǿ ȥȖȓȦȢª ȠȔȝȚș ȦǻȟȰȞȜ
Ȗ Ȫǻȝ ȣȢțȜȪǻȁ ©ȘȢȟșª — ȣȤȢ ȕȟȜțȰȞȧ ȞȢȩȔȡȧ ȟȲȘȜȡȧ
ȣȤȢȦșȭȢȣȤȜȡȢȥȜȦȰȤȔȘǻȥȦȰ©ǕȦȜȘȢȟșǕȦȜȠǻȝ
ȣȢȞȢȲ  ǡȢǿ ȥȖȓȦȢ ȫȢȤȡȢȕȤȜȖș  Ƕ ȘȢȥǻ ȠșȚ ȡȜȠȜ 
ǧȜȩȢ ȣȜȬȡȢ ȣȢȩȢȚȔǿȬ"ª ©ǘ ǜª  ȧ țȖșȤȦȔȡȡǻ ȘȢ
ȥȟȔȖȜ ©Ǖ ȦȜ țȔȘȤȜȣȔȡȞȢ ȬȜȡȞȔȤȞȢ  ǤșȤșȞȧȣȞȢ
ȣ·ȓȡȔª ©ǦȟȔȖȔª  ȘȢ ȠȧțȜ — ©ȘȓȘȜȡȢª Ȗ ȣȢțȜȪǻȁ
ȣȤȜȥȧȘȞȔȔȕȢȧȨȧȡȞȪǻȁȡȢȠǻȡȔȦȜȖȡȢȢȪǻȡȡȢȗȢȤșȫșȡȡȓ
©ǡȜȥșȤȪșȠȗȢȟǻȘȢȗȢȟȔǥȔȕȜțȞȢȞȔȤȘȢȲȡȔȟȢȕǻ
ǠȔȞșȁȖțȢȟȢȦǻȝȢțȘȢȕǻǣȡȧȫȔȥȠǻȦȦȓțȣȢȠșȟȔǾȗȢ
ȖșȟȜȫșȥȦȖȔª ©ǗȢ ǶȧȘșȁ ȖȢ Șȡǻ ȢȡȜª  ȣȤȜȞȟȔȘȞȜ ȦȔȞ
ȠșȦȔȨȢȤȔ©ȗȢȤȜªȧțȡȔȫșȡȡǻȖșȟȜȞȜȩȖȜȥȢȞȜȩȣȤșȘȠșȦǻȖ
ȤșȔȟǻțȧǿȦȰȥȓ ȣșȤșȖȔȚȡȢ Ȗ Ȫǻȝ ȣȢțȜȪǻȁ ©ȗȢȤȜȩȖȜȟǻª
©ȠȢȗȜȟȜȗȢȤȜª ©ȣșȤȥȜȗȢȤȜª  ǧȔȞǻ ȢȕȤȔțȜ ȠȢȚȧȦȰ
țȔȝȠȔȦȜȣȤȢȠǻȚȡșȠǻȥȪșȠǻȚȠșȦȔȨȢȤȢȲȝȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓȠ
ȣȢȤ ©ǴȞ ȦȔ ȖȢȟȓ ȭȢ ȠȜȡȧȟȔȥȰ  ǙȡǻȣȤ ȬȜȤȢȞȜȝ —
ȠȢȤșǦȦșȣǻȥȦșȣȤșȖȧȦȰȣȢȤȢȗȜǶȠȢȗȜȟȜ—ȗȢȤȜª
©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª ©ǦȞȔțȜȟȢȥȓȠȢȤș!
Ƕ ȥȩȢȖȔȟȜȥȰ >ȞȢțȔȞȜ — ǥșȘ@  ǜȔ ȩȖȜȟǻ — țȔ ȗȢȤȜª
©ǘȔȠȔȟǻȓªȤȤ— 
ȕ  ȤșȔȟǻțȔȪǻȓ ȢȕȤȔțǻȖ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȗȢ ȕȟȢȞȧ țȔ ȘȢ
ȣȢȠȢȗȢȲ ȢȘȜȡȜȪȰ ǻ ȞȔȦșȗȢȤǻȝ ȗȤȔȠȔȦȜȫȡȢȗȢ ȤǻȖȡȓ —
ȡȔȣȤ ȓȖȜȭș ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȔȪǻȁ Ȗ ȠșȚȔȩ ȞȔȦșȗȢȤǻȁ ȣȤȜ
ȥȖǻȝȡȢȥȦǻ ©ǖȢȥȨȢȤȢȖȔ ȠȢȖȔª ȧ ȨȢȤȠǻ ȘȔȖȔȟȰȡȢȗȢ
ȖǻȘȠǻȡȞȔ țǻ țȡȔȫșȡȡȓȠ ȤșȔȟȰȡȢȗȢ ȥȧȕ·ǿȞȦȔ ȥȦȔȡȧ
©ǙȡǻȣȤȢ ȕșȤșȗ ȤȜǿȤȜǿ  ǴȖȢȤȢȖǻ ȞȢȤǻȡȰ ȠȜǿª ©ǢȔȘ
ǙȡǻȣȤȢȖ ȢȲ ȥȔȗȢȲª  ȠȢȚȟȜȖȢ ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȔȪǻȲ
ȣȢȞȟȜȞȔȡȔ ȧȖȜȤȔțȡȜȦȜ ȝ ȨȢȤȠȔ ȘȔȖȔȟȰȡȢȗȢ ȖǻȘȠǻȡȞȔ
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ȡȔ șȖǻ ©Ǖ ȥșȤȪșȖǻ ȡș ȣȢȦȧȤȔȝ  ǗȢȡȢ Ȧșȕș Ȗ ǦȜȕǻȤ
ȖȢȘȜȟȢª ©ǬșȤȡșȪȰª ȤȤ —  ȣșȤșȡȢȥȡș
ȖȚȜȖȔȡȡȓ ȨȢȤȠ ȫȔȥȧ — ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ Ȫș ©ȦșȣșȤǻȬȡǻȝ
ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝ ȢȣȜȥȢȖȜȝ ȤȢțȣȢȖǻȘȡȜȝ ª ©ǧȔ ȝ ȥȢȡ Țș
ȥȢȡ ȡȔȣȤȜȫȧȘ ȘȜȖȡȜȝ  ǡșȡǻ ȣȤȜȥȡȜȖȥȓ —  !
ǠșȦȜȠ ǙȜȖȟȲȥȓ ȔȚ ȥȖǻȦȔǿ  ǟȤȔȝ ȡșȕȔ ȣȔȟȔǿ 
ǦȢȟȢȖșȝȞȢ Ȗ ȦșȠȡǻȠ ȗȔȁ  ǦȢȡȪș țȢȥȦȤǻȫȔǿª ©ǦȢȡ —
Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ȤȤ —63, 95—  ǢȔ ȤǻȖȡǻ
ȞȔȦșȗȢȤǻȁ ȫȜȥȟȔ — ȓȞ ȗǻȣșȤȕȢȟǻȫȡȔ ȔȕȢ șȠȨȔȦȜȫȡȔ
ȠȡȢȚȜȡȔ ȚȜȦȔ ȖȜȡȔ ȠșȘȜ ȣȜȖȔ Ȫș ȣșȤșȖȔȚȡȢ
ȓȖȜȭșțȔȗȔȟȰȡȢȡȔȤȢȘȡȢȁțȢȞȤȨȢȟȰȞȟȢȤȠȢȖȜ ȘȢȕȤȔ
țȟȔȟȜȩȔ ȢȥȦȔȡȡǻȖȜȣȔȘȞȜȢȫșȖȜȘȡȢȣǻȘȦȤȜȠȧȲȦȰȥȓ
ȖȣȟȜȖȢȠȪșȤȞȢȖȡȢȥȟȢȖ·ȓȡȠȢȖȜ ©ǠșȦȜȚȠȢȓȘȧȠȢ
ȠȢȓ ȟȲȦȔ ȠȧȞȢ  ǜȔȕșȤȜ ț ȥȢȕȢȲ Ȗȥǻ ȟȜȩȔ Ȗȥǻ țȟȔª
©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ȤȤ —  ȓȞ
ȖȜȤȔȚșȡȡȓ ȣȤȜȩȜȟȰȡȢȥȦǻ ȥȣǻȖȫȧȦȦȓ ȘȜȖ ȡȜȚȫș ©ț
ȡȔȥȕȧȘȧȦȰȟȲȘșª ȔȟșȫȔȥȦǻȬșȓȞȠȡȢȚȜȡȔȗȟȧțȧȖȔȡȡȓ
ǻȤȢȡǻȫȡșȣșȤșȢȥȠȜȥȟșȡȡȓȠȡȢȚȜȡȜȖșȟȜȫǻȥȔȠȢȣȢȖȔȗȜ
ȥȣǻȖȫȧȦȦȓȖȖǻȫȟȜȖȢȥȦǻ ©ǶȘșȘȢȘȢȠȧȧȡȢȫǻǤ·ȓȡșȡȰȞȜȝ
ȥȢȦȡȜȞȔȝȘȧȫȜǦȢȕǻȖșȥșȟȜȝȤȢțȠȢȖȟȓǿ—ǢșȩȔȝ
ǻ ȡȔȬȜȩ ȟȲȘș țȡȔȲȦȰ  ǢșȩȔȝ ǻ ȥȜȖȜȝ ǻ ȗȢȤȕȔȦȜȝ 
Ǖ ȠȜ ȩș ȩș Ȕ ȠȜ ȚȢȡȔȦǻ  Ǖ ȠȜª ©ǦȢȦȡȜȞª
ȤȤ —  ©ǙȢ ȦȢȗȢ ȟȲȘ ȘȢȠȧȬȦȤȢȖȔȟȜ  ǮȢ
ȥȔȠ ȨșȟȰȘȨșȕșȟȰ ȘȜȖȧȖȔȟȜȥȰª ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª  ȧ
Ȧ ȫ ȥȔȠȢǻȤȢȡǻȁ ©— ǨȫȜȥȓ ȥșȤȘșȡȰȞȢ ȞȢȟȜȥȰ  ǜ
ȡȔȥ ȕȧȘȧȦȰ ȟȲȘș — ȦȜ >ȘȢȟȓ — ǥșȘ@ ȥȞȔțȔȟȔ  Ǖ
ȓ ȣȢȥȟȧȩȔȖ ǻ ȧȫȜȖȥȰ  Ƕ ȖȜȖȫȜȖȥȓ Ǖ ȦȜ țȕȤșȩȔȟȔ 
ǴȞǻțȡȔȥȟȲȘș"ª ©ǙȢȟȓª ȓȞȠȡȢȚȜȡȔȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ
ȖǻȘ ȢȘȡǻǿȁ ȢȥȢȕȜ ȘȢ ȣșȖȡȢȗȢ țȔȗȔȟȧ ȣȢȘǻȕȡȜȩ ȘȢ ȡșȁ
ȟȲȘșȝ  ©ǙȧȤȡǻ ȦȔ ȗȢȤȘǻȁ ȠȜ ȟȲȘȜª ǻț ȥșȠȔȡȦȜȞȢ
ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȜȩ ȓȖȜȭ ȟǻȦȞȡȜȚȡȢȗȢ ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ — ȓȞ
ȔȖȦȢȤȥȰȞȔȠȡȢȚȜȡȔ©ȠȜȤȢțȞȔȚșȠȢªǢȔȤǻȖȡǻȞȔȦșȗȢȤǻȁ
ȤȢȘȧ — ȦȔȞǻ ȖȚȜȖȔȡȡȓ ȨȢȤȠ ȥșȤșȘȡȰȢȗȢ ȤȢȘȧ ȓȞ
ȖȜȤȔȚșȡȡȓ țȡșȖȔȗȜ ȘȢ ȢȥȢȕȜ ȣȤȜȤǻȖȡȲȖȔȡȡȓȠ ȁȁ ȘȢ
ȡșȚȜȖȢȁ ȞȔȦșȗȢȤǻȁ ȔȕȢ ȣȤȜȤǻȖȡȲȖȔȡȡȓ ȘȢȤȢȥȟȢȁ ȢȥȢȕȜ
ȘȢ ȡșȘȢȤȢȥȟȢȁ ȓȖȜȭș ȣȢȬȜȤșȡș Ȗ ȡȔȤȢȘȡȢȤȢțȠȢȖȡǻȝ
ȠȢȖǻ  ©ȢȕȢȞ ȝȢȗȢ  ǫȔȤȜȪȓȡșȕȢȗȔ  ! ǧȢȡȞȔ
ȘȢȖȗȢȡȢȗȔǧȔȭșȡȔȟȜȩȢȥșȤȘșȬȡșǪȜȦȔȗȢȟȢȖȢȲª
©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ȤȤ —  ©ǴȞ
Ȧǻȝ ȕȢȟȓȫȪǻ ȓȞ Ȧǻȝ ȩȜȤǻ  ǘȤȢȠȔȘȢȲ ȗȢȘȜȟȜ  ǧȢȠȧ
ȕȢȤȪșȖǻ ǗșȤșȘȧǿ  ǴȞ ȦȢȝ ȣȔȡȜȫ Ƕ Șș ȖțȓȟȢȥȰ" 
ǧȔȞș ȩȜȤșȡȡș"ª ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔª ȤȤ —  ȣȢȘȔȡȡȓ
ȞȢȡȞȤșȦȡȜȩ ȓȖȜȭ ȓȞ ȡȔȥȟǻȘȞǻȖ Șǻȁ ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȢȖȔȡȢȗȢ
ȔȕȢȡșȖǻȘȢȠȢȗȢȥȧȕ·ǿȞȦȔ©ǣȝȘǻȕȤȢȖȢ—ȦșȠȡȜȝȗȔȲ
ǧșȕș ȢȘȓȗȔǿ  ǧȤȜȫǻ ȡȔ ȤǻȞ ǖȔȗȔȦȢȗȢ  ǦȢȕǻ ȕȔȦȰȞȔ
ȠȔǿȬª ©ǣȝ ȘǻȕȤȢȖȢ — ȦșȠȡȜȝ ȗȔȲª  ©— ǪȔțȓȁȡ
ȘȢȠȔ"—ǢȔȘȖȢȤǻȞȤȜȞȡȧȟȢª ©ǡȔȤǻȓªȤȤ— 
ǢȔȤǻȖȡǻȞȔȦșȗȢȤǻȁȢȥȢȕȜ—ȧȚȜȖȔȡȡȓțȔȠǻȥȦȰȢȥȢȕȢȖȢȗȢ
țȔȝȠșȡȡȜȞȔ ©ȓª țȔȝȠșȡȡȜȞȔ ©ȦȜª ©Ǖ ȓ ȘȧȤȡȜȝ ȡș
ȕȔȫȜȖȬȜǧșȕșȪȓȪș>ȣȤȢȪȔȤȜȪȲ—ǥșȘ@ȝȤȔțȧ
ǧȔ ȝ ȣȢȖǻȤȜȖ ȦȧȣȢȤȜȟȜȠ  ǧȖȢȁȠ ȖǻȤȬșȠȔțȔȠ  !
ȢȦ ǻ ȫȜȦȔȝ  Ƕ ȝȠȜ ȦȜ ȁȠ ȖǻȤȜª ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ
ȥȖȢȓȘȢȟȓªȤȤ—324, 327— ȔȟșȥȞȟȔȘȡǻȬȜȠȜ
ȝ țȡȔȫȡȢ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡǻȬȜȠȜ ǿ ȖȜȣȔȘȞȜ țȔȥȦȧȣȟșȡȡȓ

ȣșȤȬȢȁȢȥȢȕȜȨȢȤȠȔȠȜȦȤșȦȰȢȁȢȥȢȕȜȔȕȢȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȠȜ
ǻȠșȡȡȜȞȔȠȜ—ȡȔțȖȔȠȜȢȥȢȕȜ—ȓȞțȠǻȡȔȦȢȫȢȞȖǻȘȟǻȞȧ
ȖȣȢȘȔȡȡǻȥȜȦȧȔȪǻȁ ȧȖȜȥȖǻȦȟșȡȡǻȘșȡȢȦȔȦȔ țȖȟȔȥȡȢȁȡȔ
ȥȦȢȤȢȡȡȲ ȣȢȗȟȓȘȡȔȥșȕșȡǻȕȜțȕȢȞȧȫȧȚȜȠȜȢȫȜȠȔ 
©ǶȓțȔȣȟȔȞȔȖȚȔȟȰȠȔȟȢȠȧ>ȣȢȗȟȓȘȡȔȥșȕșțȕȢȞȧ—
ǥșȘ@  ǖȧȟȢ ȥǻȤȢȠȜȥȜȤȢȦȜ  ! ǬȢȗȢ Ț ȦșȣșȤ
țȔȣȟȔȞȔȖ ȦȜ >ȘȤȧȗȔ ȢȥȢȕȔ țȔȠǻȥȦȰ ȣșȤȬȢȁ — ǥșȘ@"ª
©Ǣȧ ȭȢ ȕ țȘȔȖȔȟȢȥȓ ȥȟȢȖȔª  ©ǧȜ >ȘȢȟȓ — ǥșȘ@
ȖțȓȟȔǡșȡșȠȔȟșȡȰȞȢȗȢțȔȤȧȞȧǶȖȬȞȢȟȧȩȟȢȣȪȓ
ȢȘȖșȟȔª ©ǙȢȟȓª  ©ǡȢȓ ȦȜ ȠȔȠȢ >ȘȢ ȠȧțȜ — ǥșȘ@
ǤȢȟȢȚȜǦȖȢȗȢȦȜȥȜȡȔȖȘȢȠȢȖȜȡȧª ©ǡȧțȔª țȢȞȤ
ț ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȠȜ Șȟȓ ȣȢșȦȢȖȢȁ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȁ ȠȔȡșȤȜ
ȖȜȣȔȘȞȔȠȜȣȢȘȔȡȡȓȟǻȤȜȫȡȢȗȢȗșȤȢȓ—ȘȜȦȜȡȜȖȢȣȢȖǻȘǻ
ȖǻȘȣșȤȬȢȁȢȥȢȕȜțȔȘȢȣȢȠȢȗȢȲȨȢȤȠȥșȤșȘȡȰȢȗȢȤȢȘȧ
©ǴȥȢȕǻțȖșȤȡȧȟȢȥȰǮșȡȓȠȢȖȣǻȘȦȜȡȢȠ—țȖȜȫȔȝȡș
ȠȔȟș  ǧȢ ȝ ȣșȤșȟȓȞȔȟȢȥȰª ©ǖȧȖȔǿ Ȗ ȡșȖȢȟǻ ǻȡȢȘǻ
țȗȔȘȔȲª ȤȤ —  ©ǘȔȤȡșȡȰȞȢ ȖȞȤȔȘȧ ȣ·ȓȦȔȞȔ — 
ǖȢȓȕȧȟȢȦȤȢȩȜȡșȗȢȟșǧȔȞșȧȕȢȗș—ȦȔȝȞȧȣȟȲ
ǤȔȣșȤȧȔȤȞȧȬª ©ǕǣǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª 
  Ȗ ȔȥȣșȞȦǻ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǧ
ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȗȢȕȟȢȞȧȖȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔ
șȖȢȟȲȪǻȓ Ȗ ȕǻȞ țȠșȡȬșȡȡȓ ȞǻȟȰȞȢȥȦǻ ȡȔȥȜȫșȡȢȥȦǻ
ȡȔ ȢȘȜȡȜȪȲ ȦșȞȥȦȧ  ȞȢȡȞȤșȦȡȜȩ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȩ
ȢȕȤȔțǻȖ ȤȔțȢȠǻțȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓȠȜ ǻțȕǻȟȰȬșȡȡȓȣȜȦȢȠȢȁ
ȖȔȗȜ ȬȜȤȬȜȩ ȤȢțȗȢȤȡșȡȜȩ ȠșȦȔȨȢȤ ȔȟșȗȢȤȜȫȡȜȩ ǻ
ȥȜȠȖȢȟǻȫȡȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ ȡȔȣȤ ©ǡȜȡȔǿ  ǢșȓȥȡȜȝ ȘșȡȰ
Ƞǻȝ ȖȚș ȥȠșȤȞȔǿ  ǢȔȘ ȗȢȟȢȖȢȲ ȖȚș ȡșȥș  ǦȖȢȲ
ȡșȞȟșȣȔȡȧȲȞȢȥȧǟȢȥȔȤȡșȣșȖȡȜȝ«ǡȢȖȫȞȜȥȞȢȥȜȦȰª
©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª ȤȤ —  ©ǬȜ ȡș ȣȢȞȜȡȧȦȰ ȡȔȠ
ȡșȕȢȗȢ!ǗǻȤȬǻȡǻȞȫșȠȡǻȖǻȤȬȧȖȔȦȰǧȔțȔȩȢȘȜȦȰȥȓ
ȤȜȬȦȧȖȔȦȰ  ǗȢțȜ Ȗ ȘȔȟșȞȧȲ ȘȢȤȢȗȧ  ǢȔ ȦȢȝ ȥȖǻȦ
ȘȤȧȚș Ƞǻȝ ȘȢ ǖȢȗȔ  ǤȢȫȜȠȫȜȞȧǿȠ ȥȣȢȫȜȖȔȦȰª ©ǬȜ
ȡș ȣȢȞȜȡȧȦȰ ȡȔȠ ȡșȕȢȗȢª  — ȗȢȦȧȖȔȡȡȓ ȘȢ ȥȠșȤȦǻ
ȣșȤȥȢȡǻȨǻȞȢȖȔȡǻ ȢȕȤȔțȜ ȥȠșȤȦǻ ȓȞ ȞȢȥȔȤȓ ©ǟȢȥȔȤª
©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª  ȩȖȢȤȢȕȜ ©ǬȧȠȔª  ©ȥȢȞȜȤȜ ǖȢȚȢȁª
©Ǩ ǖȢȗȔ țȔ ȘȖșȤȠȜ ȟșȚȔȟȔ ȥȢȞȜȤȔª  ȢȕȤȔțȜ ȥȦȔȤȢȗȢ
ȘȧȕȔ ȦȔ ȬȔȬșȟǻȖ ȧ ȖǻȤȬǻ ©ǖȧȖȔȟȜ ȖȢȝȡȜ ȝ ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ
ȥȖȔȤȜªȣȔȡȦșȁȥȦȜȫȡșțȢȕȤȔȚșȡȡȓȣȤȜȤȢȘȜȧȖǻȤȬǻ©ǣȝ
ȘǻȕȤȢȖȢ—ȦșȠȡȜȝȗȔȲªȦȔǻȡǣȥȢȕȟȜȖȢȪșȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓ
ȗǻȣșȤȕȢȟǻȫȡȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ Șȟȓ ȧȖȜȤȔțȡșȡȡȓ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢ
ȖșȟȜȞȢȗȢ ȥȜȟȰȡȢȗȢ ǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȗȢ ȦȔȞș țȖȧȚșȡȡȓ
ȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓ ȦȔȞȢȚ ǻ țȠșȡȬșȡȡȓȠ ȞǻȟȰȞȢȥȦǻ ȦȖȢȤǻȖ
ȗșȤȢȁȞȢȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ Ȗ ȓȞȜȩ Ȫșȝ ȩȧȘȢȚ
țȔȥǻȕ ȖȜȥȦȧȣȔǿ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȫȔȥȦȢ  ȡȔȣȤ țȠșȡȬșȡȡȓ
ȞǻȟȰȞȢȥȦǻ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȩ ȧȚȜȖȔȡȰ ǻț ȥȧȕ·ǿȞȦȔȠȜ ȦȔ
Ȣȕ·ǿȞȦȔȠȜ ©ȠȢȤșª ț ȢțȡȔȞȔȠȜ © țȔ ȤșȖǻȦȜª © țȔ ȤȜ
ȘȔȦȜª© țȔ ȥȦȢȗȡȔȦȜªǻȣȢȘ ©ȗȢȤȜª©ȖǻȦșȤªȩȢȫȔȦȔȞǻ
ȢȕȤȔțȜȓȞȠȢȤșȤǻȞȜȞȤȢȖǻȥȟǻțȧȚȜȖȔȲȦȰȥȓȣȤȢȦȓȗȢȠ
ȧȥǻǿȁȣȢșȦȢȖȢȁȦȖȢȤȫȢȥȦǻǜȡȔȫȡȢȠșȡȬȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡǻȖ
ȣȢșȦȔ ȓȞǻȖȠȢȖǻȖȪǻȟȢȠȧ ȗǻȣșȤȕȢȟȜȘȟȓȧȖȜȤȔțȡșȡȡȓ
Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȠȔȟȢȗȢȥȟȔȕȞȢȗȢȡșțȔțȡȔȟȜȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁ
țȔȖȚȜȖȔȡǻȥȦȲ—ȡȔȣȤȞȤȜȟȔȦș©ǡȜȣȤȢȥȦȢȝȬȟȜȧ
ȡȔȥȡșȠȔǜșȤȡȔȡșȣȤȔȖȘȜțȔȥȢȕȢȲª ©ǙȢȟȓª 

ǧǥǣǤ

ȣȢȤȓȘ ț ǻȠșȡȡȜȞȢȖȜȠȜ ȦȔ ȘǻǿȥȟǻȖȡȜȠȜ ȠșȦȔȨȢȤȔȠȜ
ȔȞȦȜȖǻțȧǿȦȰȥȓ ȖȚȜȖȔȡȡȓ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȩ șȣǻȦșȦǻȖ
©ǗșȥșȟșȥȢȡșȫȞȢȩȢȖȔȟȢȥȰǗȖșȥșȟȜȩȩȠȔȤȔȩȖșȥȡȓȡȜȩª
©Ǣ ǟȢȥȦȢȠȔȤȢȖȧª  ©Ƕ ȢȚȜȖȜ ȠȢǿ ȣȢȕȜȦș  ǨȕȢȗș
ȥșȤȪșȡșȧȞȤȜȦșǘȢȟȢȘȡșǿª ©ǡȔȤȞȧǗȢȖȫȞȧª ȦȔǻȡ
 ǧ ȠșȦȢȡǻȠǻȫȡȢȗȢ ȕȟȢȞȧ ȓȞǻ ȣȢȥǻȘȔȲȦȰ ȠșȡȬ
ȣȢȠǻȦȡșȠǻȥȪșȖȣȢșȦȢȖǻȝȢȕȤȔțȡǻȝȥȜȥȦșȠǻȣȢȤǻȖȡȓȡȢț
ȠșȦȔȨȢȤȔȠȜȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȲȦȰȥȓȦȔȞȜȠȜȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȜ
  ȥșȤșȘ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩ ȠșȦȢȡǻȠǻȫȡȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ țȔ
ȗȔȟȰȡȢȡȔȤȢȘȡȢȁ ȠȢȖȜ ȦȔ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ —
ȦȔȞȜȩȓȞ©ȖȠǻȥȦȜȭș—ȖȠǻȥȦª©ǗȥșȥșȟȢǤȤȢȞȟȓȦȢȗȢ
ȡșȡȔȗȢȘȧǿª ©ǧȜȦȔȤǻȖȡȔªȤȤ— ©ȠȔȦșȤǻȔȟ—
ȖȜȤǻȕ ț ȡȰȢȗȢª ©ǜȔȖȦȤȔ ȖȡȢȫǻ ȧ ǬȜȗȤȜȡǻ  ǦȖȓȫșȡȜȝ
ȘȢȥȦȔȡȧǙȔȥȦȰȖǻȡȠșȡǻȥȤǻȕȟȢțȟȢȦȢª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ȤȤ— ©ȔȖȦȢȤ—ȝȢȗȢȦȖȢȤȜªȦȔ©ȗșȤȢȝȦȖȢȤȧ—
ȥȔȠ ȦȖǻȤª ©Ƕ ǟȢȟȟȔȤȔ ȫȜȦȔǿȦș  ! Ƕ ǭȔȨȔȤȜȞȔ ǻ
ǘȔȡȞȔª ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȤȤ,  ©ǜȔȠǻȥȦȰ
ǘȤȜȪȓ țȔȘȧȠȔȖȬȜȥȰ  ǤșȦȤȧȥȓ ȥȣǻȖȔǿª ©ǡȔȤ·ȓȡȔ
ȫșȤȡȜȪȓª ȤȤ —  ©ȫȔȥȦȜȡȔ ȦǻȟȔ — ȁȁ ȨȧȡȞȪǻȓ
ȦȔȁȁȡȢȥǻȝª©ȠȧȘȤȔȗȢȟȢȖȔª©ȓțȜȞȖșȟșȤșȫȜȖȜȝªȔȕȢ
©ǥȢȕȢȦȓȭȜȠ ȧȠȔȠ  ǥȢȕȢȦȓȭȜȠ ȤȧȞȔȠ  ǤșȤșȟȢȗȜ
ȢȤȔȦȰª ©ǧȜȠȡșȥȜȦȜȠȢȫȔȠª ©ǻȥȦȢȦȔȣȤșȘȠșȦ—ȁȩȡȓ
țȖȜȫȔȝȡȔȘǻȓª©ǮșȦȤșȦǻȣǻȖȡǻȡșȥȣǻȖȔȟȜª—ȣȤȢȘȧȚș
ȤȔȡȡǻȝ ȫȔȥ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔª  ȦȢȕȦȢ ȣǻȖȡǻ ȭș ȡș ȥȣǻȖȔȟȜ
ȦȤșȦǻȝ ȤȔț ©ȣȢȫȧȦȦȓ ȘȧȬșȖȡȜȝ ȥȦȔȡ — ȦȢȝ ȩȦȢ ȁȩ
ȥȣȤȜȫȜȡȓǿª©ǡȢȓȘȢȟȓȠȢǿȭȔȥȦȓǧȜȠȢȓǡȔȤ·ȓȡȢª
©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª ȤȤ —  ǻ Ȧ ǻȡ — ȧȖȔȗȧ
ȣȤȜȖșȤȦȔȲȦȰȡȔȥȔȠȣșȤșȘȦȔȞǻȥȜȡșȞȘȢȩǻȫȡǻȠȢȘșȟǻ
Ȕ  ȡȔ ȟșȞȥȜȫȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ — ©ȢȘȓȗ ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȝ Șȟȓ
ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞǻȖȣșȖȡȢȗȢȥȢȪȥȦȔȡȧ—ȢțȡȔȞȔȡȔȟșȚȡȢȥȦǻ
ȘȢȪȰȢȗȢȥȦȔȡȧª©´ǖȟȧȞȔȖȓȣȢȥȖǻȦȧȫȜȠȔȟȢǢȢȥȜȖǻ
ȥȖȜȦȧǻȚȧȣȔȡµª ©ǦȢȡ—ǘȢȤȜȠȢȁȖȜȥȢȞǻȁª ȦȢȕȦȢȕȧȖ
ǻȕǻȘȡȜȠǻȕȔȗȔȦȜȠ©´ǢȔȝȘȧȥȖȢȲȘȢȟȲǢșȖȥȖȜȦȜȡǻ
Ȕ ȥȢȦȡȜȞȢȠ  ǙȢ Ȧșȕș ȖșȤȡȧȥȓµª ©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª
ȤȤ —  ©ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢ ȣȟȔȫș >ǘȔȟȔȝȘȔ —
ǥșȘ@ǴȞȘȜȦȜȡȔǬȢȗȢȕȕȔȫȥȓ"ǗȫșȤȖȢȡǻȠȚȧȣȔȡǻ
Ǩ țȢȟȢȦǻ ǻ ȥȟȔȖȔ ǿ  ǧȔ ȡșȠȔ ǣȞȥȔȡȜª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
ȤȤ— ©´ǧȔȠǣȞȥȔȡȔȦȔȠȖșȥșȟȢǶȖȥǻȤǻȝ
ȥȖȜȦȜȡǻ  Ǖ ȦȧȦµª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ — 
©Ǖ ȦȜȠ ȫȔȥȢȠ ȣșȤșȖșȤȦȡǻ  ǢșȩȔȝ ȣǻȘȤȢȥȦȔȲȦȰ  ǧȔ
ȣȢȠȢȚȧȦȰ ȠȢȥȞȔȟșȖǻ  ǘȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȦȜ  ǧȔ ț ȠȔȦșȤǻ
ȣȢȟȔȦȔȡȧǦȢȤȢȫȞȧțȡǻȠȔȦȜª ©ǥȢțȤȜȦȔȠȢȗȜȟȔª ©ȢȘȓȗ
ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȝȘȟȓȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȔȣșȖȡȢȗȢȥȢȪȥȦȔȡȧȔȕȢ
ȝȢȗȢțȡȔȤȓȘȘȓ—ȥȔȠȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞªȥǻȤȓȞ—ȣȤȢȟȲȘȜȡȧ
ǻț ȥȢȪ ȡȜțǻȖ ©ǜȔ Ȧș ȭȢ ȥȔȠ ȞȤșȣȔȞ  ǢșȢȘȧȞȢȖȔȡȜȝ
ȥǻȤȓȞª ©ǡȔȤȜȡȔª ȤȤ —  ©ȗȤȢȠȔȘȔ ȧ ȥǻȤȓȞȔȩª ț
ȦȔȖȦȢȟȢȗǻȫȡȜȠȣǻȘȥȜȟșȡȡȓȠ©ȥǻȤǻȥǻȡȰȞȜȝȥǻȤȓȞª©ȫșȤ
ȖȢȡǻ ȚȧȣȔȡȜª — ȞȢțȔȞȜ ȞȔȟȔȠȔȤ — ȣȤȢ ȫȜȡȢȖȡȜȞȔ
ȞȔȡȪșȟȓȤȜȥȦȔ ©´Ǣș ȣȢȥȞȧȣȜȥȰ ȣȢȟȦȜȡȞȢȲµ  ǫȧȤ
ȦȢȕǻ ȠșȤțșȡȡȜȝ  ǟȔȟȔȠȔȤȲª ©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ
ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ȤȤ —  ȢȥȢȕȢȖș ǻȠ·ȓ — ȓȞ ȡȔțȖȔ
ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȔ ȣșȖȡȢȗȢ ȥȢȪ ȥȦȔȡȧ ©´ǦșȠșȡȜ ǶȖȔȡȜ 
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ǢȔȘǻȖȔȝȦș ȚȧȣȔȡȜµª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ — 
Ǩ ȣȢȘǻȕȡȜȩ ȠȢȘșȟȓȩ ȨȢȤȠȧȲȦȰȥȓ ȦȔȞǻ ȥȜȠȖȢȟȜ ț
ȠșȦȢȡǻȠǻȫȡȢȲ ȢȥȡȢȖȢȲ ȓȞ ȥȖȜȦȔ ǻ ȚȧȣȔȡ — ȥȜȠȖȢȟȜ
ȕǻȘȡȢȥȦǻ ǻ ȕȔȗȔȦȥȦȖȔ ȦȢȤȕȔ — ȥȜȠȖȢȟ ȧȕȢȗȢȥȦǻ ȝ
ȚșȕȤȔȞȧȖȔȡȡȓ ©Ǖ Ȗ ǻȡȬȢȗȢ ȥǻȤȢȠȔȩȜ  Ǣǻ ȩȔȦȜ ȡǻ
ȣȢȟȓ  ǧǻȟȰȞȢ ȦȢȤȕȔª ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª ȤȤ — 
ȞȔȝȘȔȡȜ — ȥȜȠȖȢȟ ȧȖ·ȓțȡșȡȡȓ ȡșȖȢȟǻ ©ǤȤȜȝȬȢȖ
ȥȦȔȤȜȝȤȢțȗȟȓȘȔǿǶȥȖȢȗȢǦȦșȣȔȡȔǢșȣǻțȡȔǿȦȔȞșț
ȝȢȗȢǜȤȢȕȜȟȜȞȔȝȘȔȡȜª ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞªȤȤ— 
ȕȧȟȔȖȔ—ȥȜȠȖȢȟȗșȦȰȠȔȡȥȰȞȢȁȖȟȔȘȜǻȦǻȡ
ȕ ȡȔȗȤȔȠȔȦȜȫȡȢȠȧȤǻȖȡǻ—ȧȚȜȖȔȡȡȓȨȢȤȠȢȘȡȜȡȜ
Șȟȓ ȣȢțȡȔȫșȡȡȓ ȢȘȡȢȤǻȘȡȢȁ ȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ
ȣȤșȘȠșȦǻȖ ȟȲȘșȝ ȦȤȧȣ—©ǦȞȤǻțȰȣȢȥșȟȔȩȬȜȕșȡȜȪǻ
ǢȔȖǻȬȔȡȢ ȦȤȧȣȧª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȤȤ — 
ȥȟȰȢțȔ—©ǶȤȢțȞȔȚȧȓȟȲȘȓȠȗȢȤșǴȞȦȔȓȠȔȦȜȤǻȞȜ
ȠȢȤșǦȟȰȢțȜȞȤȢȖȔȖȢȁȟȜȟȔª ©ǢșȢȨǻȦȜªȤȤ— 
ȥȟȢȖȢ — ȧ țȡȔȫșȡȡǻ ©ȠȢȖȔª ȣȤȜ ȣȢțȡȔȫșȡȡǻ ȟȲȘșȝ
ȡșȖȢȟȰȡȜȞ—©ǕȚȞȜȬȜȦȰǢșȖȢȟȰȡȜȞȔȧǦǻȤȔȞȧțȔȩ
ǗȟȰȢȩȔȩǻȦȲȤȠȔȩª ©ǢșȢȨǻȦȜªȤȤ— 
  ǦșȤșȘ ȢȕȤȔțǻȖ țǻ țȡȔȫȡȢ ȖȜȤȔțȡǻȬȢȲ ȣȢșȦȢȖȢȲ
ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟǻțȔȪǻǿȲȖȜȘǻȟȓȲȦȰȥȓ
Ȕ ȠșȦȢȡǻȠǻȫȡȜȝ țȠǻȭșȡȜȝȣșȤșȡșȥșȡȜȝ șȣǻȦșȦȔȕȢ
ȗǻȣȔȟȔȗȔ ȖǻȘȗȤșȪҐƠƪƪƠƢп—țȔȠǻȡȔ ȦȢȕȦȢțȠǻȭșȡȡȓ
ȢțȡȔȫșȡȡȓȖǻȘȢȘȡȢȗȢȢțȡȔȫȧȖȔȡȢȗȢǻȠșȡȡȜȞȔȘȢǻȡȬȢȗȢ
ȓȖȜȭșȖǻȘȥȧȦȡǿȡȔȣȤȥșȤșȘȣȢȥȦǻȝȡȜȩșȣǻȦșȦǻȖȧȠȢȖǻ
ȨȢȟȰȞȟȢȤȧ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȁțȓȞȜȠȧǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝȣȢșțǻȁ
ȖȚȜȖȔȲȦȰȥȓȘȢȥȜȦȰȬȜȤȢȞȢLȡșȤǻȘȞȢȖȘȧȚșȥȖȢǿȤǻȘȡǻȝ
ȠȔȡșȤǻ ǤȢȤ ȖǻȘ ȖǻȘȡȢȥȡȢ ȧțȖȜȫȔǿȡȜȩ țȖȢȤȢȦǻȖ ȡȔȣȤ
ȠȢȟȢȘȜȝ—ȥȦȔȤȜȝ ȖǻȞȟǻȦȔȢȫǻȣȟșȫǻȥșȤȪșȦȔǻȡ —
ȘȢ ȦȔȞȜȩ ȓȞ ©ȢȫȔȠ ȡșȗȤǻȬȡȜȠª ©ȡșȖȫșȡș ȢȞȢª ©ǖȢ
ȖȜ Șȟȓ ȥșȕș ȚȜȖșȦș  ǜȔȣȟȲȭȜȖȬȜ ȣȜȥȰȠșȡȡǻ Ȣȫǻª
©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ ȞȤȜȡȜȪȓª  ȤȤ —  ©ǡȢȓ
ȦȜ ȟȲȕȢ ǨȥȠǻȩȡȜȥȰ  Ƕ ȖȢȟȰȡȧȲ ȥȖȓȦȧȲ ȘȧȬȧ  Ƕ
ȤȧȞȧ ȖȢȟȰȡȧȲ Ƞǻȝ ȘȤȧȚș  ǤȢȘȔȝ Ƞșȡǻª ©ǠȜȞșȤǻª 
©ǤȤȢȥȦȔȟȜȠȜ>ȞȢțȔȞȜ—ǥșȘ@ȖǨȞȤȔȁȡȧǗȢȟȰȡȜȠȜ
ȡȢȗȔȠȜª ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª ȤȤ —  ©ȡȔ ȞȢțȔȪȰȞȜȩ
ȖȢȟȰȡȜȩȦȤȧȣȔȩª ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȤ ©Ǩȥǻ
ȦǻȠȢȗȜȟȜȧȥǻȢȦȔȞǻǢȔȫȜȡșȡǻȡȔȬȜȠ>ȞȢțȔȪȰȞȜȠ—
ǥșȘ@ ȕȟȔȗȢȤȢȘȡȜȠ ȦȤȧȣȢȠª ©ǖȧȖȔǿ Ȗ ȡșȖȢȟǻ ǻȡȢȘǻ
țȗȔȘȔȲª 
ȕ ȦȖȢȤșȡȡȓȣșȤȜȨȤȔțǻȖșȖȨșȠǻțȠǻȖȡȔȢȥȡȢȖǻțȢȖ
ȡǻȬȡǻȩ ȖȜȓȖǻȖ ȣșȖȡȢȁ Șǻȁ ȢțȡȔȞȜ ȤȢȘȧ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ —
ȡȔȣȤȡȔȣȢțȡȔȫșȡȡȓȚșȕȤȔȞȧȖȔȡȡȓ©ǢșȠȔȫȧȦȞȜ>ȣȤȢ
ȥȜȡȔ—ǥșȘ@ȭȢȦȧȦȤȢȕȜȦȰ"ǧȤșȕȔȦȢȤȕȧȕȤȔȦȜǧȔ
ȝȦȜǻȦȜȥȢȕȔȞȘȤȔȚȡȜȦȰǣȘȩȔȦȜȘȢȩȔȦȜª ©ǦȢȖȔª
ȤȤ— ©ȣȢȥȟȧȩȔȝȦșȓȞȖȢȡȜ>ȥșȟȓȡȜ—ǥșȘ@
ȥȣǻȖȔȲȦȰȓȞȖȢȡȜȗȢȖȢȤȓȦȰȠșȚȥȢȕȢȲȬȔȣȢȞȡșȥȞȜ
ȘȔȲȫȜª ȦȢȕȦȢ Ȗ ȥȖȢǿȠȧ ȥșȤșȘȢȖȜȭǻ ǤșȤșȘȠȢȖȔ ȘȢ
ȡșțȘǻȝȥȡșȡȢȗȢȖȜȘȔȡȡȓ©ǟȢȕțȔȤȓªǤǜǧǨȦǧ
Ǧ   ȡȔ ȣȢțȡȔȫșȡȡȓ ȖȤȢȘȜ ȧȞȤȔȁȡȪǻȖ ©ǗȠǻȟȔ ȠȔȦȜ
ȕȤȢȖȜȘȔȦȜǟȔȤǻȢȫșȡȓȦȔª ©ǟȔȦșȤȜȡȔªȤȤ— 
©ǖșțȤȢțȞȢȬǻȕșțȟȲȕȢȖǻǜȡȢȬȧȥȖȢȁȫȢȤȡǻȕȤȢȖȜ
ǨȡȔȝȠȔȩțȡȢȬȧª ©ǴȞȕȜȠșȡǻȫșȤșȖȜȞȜª 
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ǧǥǣǤ

 Ǩ ǧ ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȜȩ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȔȡȦȜȨȤȔțȜȥȧ ȖǻȘ
ȗȤșȪ чƬƲƨ — ȣȤșȨǻȞȥ ȭȢ ȢțȡȔȫȔǿ ȣȤȢȦȜȟșȚȡǻȥȦȰ
ȣȤȢȦȜȘǻȲ ǻ ƴƯнƱƨư — ȥȣȢȥǻȕ ȖȜȥȟȢȖȟșȡȡȓ țȖȢȤȢȦ 
ȢȥȡȢȖȡșȠǻȥȪșȖȧȞȤȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔȣȢȥǻȘȔȲȦȰǻȤȢȡǻȓ
ȦȔ ȥȔȤȞȔțȠ ț ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȠȜ ȨȧȡȞȪǻȓȠȜ ȦȔ țȔȥȢȕȔȠȜ
ȖȜȤȔȚșȡȡȓ
  ǙǻȔȣȔțȢȡ ȥșȠȔȡȦȜȞȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȜȩ ȡȔȥȦȔȡȢȖ ȖȜ
ȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȪȜȩțȔȥȢȕǻȖȬȜȤȢȞȜȝ
Ȕ  ȓȞ ȖȜȥȟȢȖȟșȡȡȓ ȡșȗȔȦȜȖȡȢȗȢ ȥȦȔȖȟșȡȡȓ Ȗ țȢȖȡǻ
ȣȢțȜȦȜȖȡǻȝ ȨȢȤȠǻ ț ȤǻțȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȖȜȤȔȚșȡȡȓ ȣȤȜ
ȪȰȢȠȧ ȞȤȜȦȜȫȡȢȁ ȢȪǻȡȞȜ — ȖǻȘ ȡșȥȩȖȔȟșȡȡȓ ȦȔ ȢȥȧȘȧ
ȘȢ ȘȢȬȞȧȟȰȡȢȗȢ ȖȜȥȠǻȲȖȔȡȡȓ ©ȘȢȕȤǻ ȟȲȘȜª ©ȘȢȕȤȜȝ
ȪȔȤª©ȘȢȕȤȓȗȜª©ȘȢȕȤȢªȡȔȣȤ©ǵȔȟȔǼȔȡȜǻǟȜȥșȟǻǻ
ǟȢȫȧȕșȁǢȔȗȔȁ—ǖȧȟȢȘȢȕȤȔȦȢȗȢȫȜȠȔȟȢª ©ǖȧȖȔȟȜ
ȖȢȝȡȜ ȝ ȖǻȝȥȰȞȢȖǻȁ ȥȖȔȤȜª  ©ǙȢȕȤȔ  ǧȔȞȜ ȫȜȠȔȟȢ
ȡȔȦȖȢȤȜȟȜ  ǬȜȠȔȟȢ ȟȲȘȧ ȢȗȢȟȜȟȜ  ǣȪǻ ȥȔȦȤȔȣȜ
ȧȡȘǻȤȔª ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª  ȡȔ ǻȤȢȡǻȫȡȢȠȧ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡǻ
ȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ ©ȘȢȕȤǻ ȟȲȘȜª ȕȧȘȧǿȦȰȥȓ Ȗȥȓ ȞȢȠ
ȣȢțȜȪǻȓ ȖǻȤȬȔ ©Ǣș ȦȔȞ Ȧǻȁ ȖȢȤȢȗȜª ȧ ȠǻȤȧ țȤȢȥȦȔȡȡȓ
țȢȖȡǻ ȣȢțȜȦȜȖȡȢȁ ȢȪǻȡȞȜ ȘȢ ȡǻȕȜȦȢ țȔȩȢȣȟșȡȡȓ țǻ
țȕǻȟȰȬ
 șȡȡȓȠ ȡșȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȥȦǻ ȠǻȚ țȢȖȡǻȬȡǻȠ ȕȢȞȢȠ ǻ
ȥȣȤȔȖȚȡǻȠțȠǻȥȦȢȠȖȜȥȟȢȖȟșȡȡȓ ȡȔȤȢȥȦȔǿțȡșȖȔȚȟȜȖș
ȥȦȔȖȟșȡȡȓ©ǢșȥȟȜȡșȥȟȜțȫȧȚȢȗȢȣȢȟȓǶȖǨȞȤȔȁȡȧ
ȣȤȜȡșȥȟȜ  ǗșȟȜȞȜȩ ȥȟȢȖ ȖșȟȜȞȧ ȥȜȟȧ  ǧȔ ȝ ȕǻȟȰȬ
ȡǻȫȢȗȢª ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȤȤ— ©ǨȘȧȤȡǻ
ȡǻȠȫȜȞȜȢȕȧȟȜǗșȟȜȞȢȠȧȘȤȢȗȢȗșȦȰȠȔȡȔª ©ǜȔȭȢȠȜ
ȟȲȕȜȠȢǖȢȗȘȔȡȔ"ª ©Ǥ·ȓȡȜȪǻțȡȔȝȥȢȕǻȞȤȜȫȔȦȰ—
ǶȣȔȦȤǻȢȦǶȕȤȔȦȧȕȢȗȜȩǢȔȬȥȟȔȖȡȜȝȞȡȓțȰǗǻȖȔȦ
ǗǻȖȔȦ—ǕȣȔȦȤǻȢȦȧȕȢȗȜȩȕȤȔȦǙȢȫȞȧȝȦșȟȜȫȞȧ
ȢȘȡǻȠȔǿǨȠȧȚȜȞȔª ©ǟȡȓȚȡȔªȤȤ— ȧȨȢȤȠǻ
ȥȣǻȖȫȧȦȟȜȖȢȣșȥȦȟȜȖȢȗȢ ȥȦȔȖȟșȡȡȓ țȢȞȤ Ȗ ǻȤȢȡǻȫȡȜȩ
ȘșȠǻȡȧȦȜȖȔȩ ©ǤȢȠȣǻȟǻȝ ǢȧȠȔ ȤȜȠȥȰȞȜȝ ȪȔȤ  ǧȜȩș
ȡȰȞȜȝ ȞȤȢȦȞȜȝ ȗȢȥȧȘȔȤ  ǗȦȢȠȜȖȬȜȥȰ ȣȜȬȧȫȜ țȔ
ȞȢȡȜ  ǤǻȬȢȖ ȟȲȕșȡȰȞȢ ȣȢȗȧȟȓȦȰ  Ƕ ȢȘȣȢȫȜȦȰ ǧȔ
ȥȣȢȫȜȖȔȖȬȜ  ǙȢȘȧȠȔȦȰ ȓȞ ȕȜ ȦȢ ȥȞȧȖȔȦȰ  ǟȔȝȘȔȡȜ
ȡȔ ȤȜȠȟȓȡª ©ǟȢȟȜȥȰȦȢ ȭș ȖȢ ȖȤșȠȓ ȢȡȢª  ȪȔȤȜȞȜ
ȖȢȤȢȚșȡȰȞȜȠȢȥȞȔȟȜȞ Ȝ ȡǻȠȫȜȞȜ
ȕ  ȓȞ ǻȤȢȡǻȫȡȜȝ șȖȨșȠǻțȠ ©ǙȢ ǖȢȚȢȗȢ ȪȔȤȓȣȤȢ
ȤȢȞȔǦȔȠȔǗǻȤȥȔȖǻȓȣȤȜȝȬȟȔǶȣȢȖșȫșȤȓȟȔȝȥȜȞșȤȧ
ǜȣȤȢȤȢȞȢȠȖȜȣȜȟȔȝȣǻȬȟȔǦȣȢȫȜȦȜȦȤȢȩȜȣȢȖșȫșȤǻ
ǜȥȖȢȁȠȪȔȤșȠª ©ǫȔȤǻªȤȤ— 
Ȗ  ȓȞ ȣȢȗȤȢțȔ ©ǤșȤǻȭȜȟȜ ȣșȤǻȭȜȟȜ  ǕȚ ȣǻȤ·ȓ
ȟșȦǻȟȢ!´ǵȖȔȟȦǥȓȦȧȝȦșµ´ǣȥȰȠȜȣȢȤȓȦȧǿȠµª
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤȤ—545, 548— 
ȗ  ȓȞ ȗȡǻȖȡȢȖȜȞȤȜȖȔȟȰȡȜȝ șȠȢȪǻȝȡȢ ȡȔȥȡȔȚșȡȜȝ
ȥȔȤȞȔțȠ ©ǘȟȓȡȰȦș ȣȢȘȜȖǻȦȰȥȓ ȦȢ ȞȢȡȨșȘșȤȔȦȜ 
ǠȲȘș ȭȢ țǻȕȤȔȟȜȥȰ ȖȢȟȲ ȕȢȤȢȡȜȦȰ  ǖȢȤȢȡȓȦȰ ȣȤȢ
ȞȟȓȦǻª — ȣȤȢ ȚȢȤȥȦȢȞǻȥȦȰ țȔȗȢȡǻȖ ȣȢȟȰȥ ȞȢȡȨș
ȘșȤȔȦǻȖ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤȤ— ©ǜȕȤȔȦȔȠȜȦȜȩȢ
ȚȜȖșȠȢǠȔȡȜȕȤȔȦȔȠȜȢȤșȠȢǶȁȩȥȟȰȢțȔȠȜȣȢȟȜȖȔǿȠª
©ǴȞȕȜȖȜțȡȔȟȜȣȔȡȜȫǻª 
Ǽ ȓȞȗǻȤȞȔ ȔȚȘȢȤȢțȣȔȫȧ ȞȢȡȥȦȔȦȔȪǻȓȡșȘȢȖșȤȬșȡȢȥȦǻ
ȟȲȘȥȰȞȢȁ ȣȤȜȤȢȘȜ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȕȧȦȦȓ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȁ ȡș

ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦǻ©ǕȖȢȥșȡȜȡȔȧȟȜȪǻǦȢȦȡȜȞȔȧȕȜȦȢ
Ǖ ȠȢȚș ȖȠșȤ ȡșȕȢȤȔȞȔ  ǣȘ ȬȜȡȞȔȤȞȜ ȝȘȧȫȜ" 
ǖȔȝȘȧȚșȞȢȠȧȣȜȦȔȦȜǜȔȕȤȔȟȜȝȢȡȧȫǻǙȢȕȤǻȟȲȘȜ
ȔȥȔȠȢȗȢǘȔȤȡȢȣȢȩȢȖȔȟȜǨȟșȖȔȘǻǶȩȤșȥȦȜȞȔǢȔȘ
ȡȜȠ ȡș ȖȞȢȣȔȟȜª ©ǦȢȦȡȜȞª ȤȤ —  țȢȞȤ ȓȞ
ȗǻȤȞȔ ȥȔȠȢǻȤȢȡǻȓ ©ǬȢȗȢ Ț ȦșȣșȤ țȔȣȟȔȞȔȖ ȦȜ"  ǬȢȗȢ
ȦșȣșȤ ȦȢȕǻ ȥȦȔȤȢȠȧ  Ǩ Ȫǻȝ ȡșȖȢȟǻ ȥȦȔȟȢ ȚȔȟȰ — 
ǮȢȥȖǻȦțȔȖ·ȓțȔȡȜȝțȔȞȤȜȦȜȝ!ǮȢȢȥȰȓȞȚȜȦȜ
ȘȢȖșȟȢȥȓ—ǬȜȦȔȞȟșȕșȘȜȞȧ"—ǚȗșª ©ǢȧȭȢȕ
țȘȔȖȔȟȢȥȓ ȥȟȢȖȔª  ©Ǖ ȦȢ ȕȔȫ ȭȢ ȡȔȤȢȕȜȟȔ >ȘȢȟȓ —
ǥșȘ@ǟȜȡȧȟȔȠȔȟȢȗȢǢȔȤȢțȣȧȦȦǻȦȔȝȕȔȝȘȧȚș
Ǖ ȖȢȡȢ ȧȕȢȗș  ǡȢȟȢȘșǿ ȥȜȖȢȧȥș —  ǜȖȜȫȔȝȡș
ȘȜȦȜȡȔ—ǶȣȢȘȜȕȔȟȢȦȜȩșȡȰȞȢǤȢȣǻȘȫȧȚȜȠȦȜȡȢȠ
ǕȚ țȔ ǨȤȔȟª ©Ǖ ȡȧȠȢ țȡȢȖȧ ȖǻȤȬȧȖȔȦȰª  ȓȞ ȡǻȕȜȦȢ
ȥȩȖȔȟșȡȡȓȡȔȖșȘșȡȢȁȫȧȚȢȁȠȢȖȜȔȕȢțȔȗȔȟȰȡȢȣȤȜȝȡȓȦȢȁ
ȘȧȠȞȜȓȞȡǻȕȜȦȢȥȢȟǻȘȔȤȜțȔȪǻȓțȡșȗȔȦȜȖȡȢȲȢȪǻȡȞȢȲ
ȦȢȗȢȩȦȢȔȕȢȭȢȕȟȜțȰȞǻȘȢȤȢȗǻȣȢșȦȢȖǻȔȟșțȔȦȔȞȢȲ
țȗȢȘȢȲȥȦȢȁȦȰȡșțȗȢȘȔ©ǣȦȔȞșȦȢǜǻȡȢȖǻȲǣȟșȞȥǻȁȖ
ȘȤȧȚș  ǧȜ Ȗȥș ȢȘȘȔȖ ȣȤȜȓȦșȟȓȠ  Ǖ ȁȠ ǻ ȕȔȝȘȧȚș 
ǟȔȚȧȦȰȕȔȫȜȬȭȢȖȥșȦȢȦșǧȔȞȜȝȕȧȟȢȡȔȬșǮȢ
ȖȢȡȜȦǻȟȰȞȢȡȔȝȠȔȟȜǧȔȦȔȤȔȠȡȔȣȔȬȧǧȔȣȢȟȓȞȔȠ
ǡȢȚșȝȥȣȤȔȖȘǻǢșȩȔȝȦȔȞǻȕȧȘșª ©ǗșȟȜȞȜȝȟȰȢȩª
ȤȤ —  ©ǧȔȞȜ Ț ȧ ȦǻȠ ȥșȟǻ ȦȤȧȘȓȭȜȝ  ǖȢ
ȖȥȲȘȜ ȥȜȤȢȦȜ — ȟșȘȔȭȢ   Ǩ ȡȔȝȠȔȩ ȖȜȤǻȥ ȥȜȤȢȦȔª
©ǡȢȥȞȔȟșȖȔȞȤȜȡȜȪȓªȤȤ— 
Ș ȓȞȟșȗȞȜȝȚȔȤȦȘȢȕȤȢȘȧȬȡșǻȤȢȡǻțȧȖȔȡȡȓ ȓȖȜȭș
țȔȗȔȟȢȠȡșȩȔȤȔȞȦșȤȡșȘȟȓǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁǻȤȢȡǻȁ —ȡȔȣȤ
©ȣȤȜțșȠȟșȡȡȓª ȧȠȜȥȡș ȥȣȤȢȭșȡȡȓ ȟǻȦ ȬȦȔȠȣȔ ©Ƕț
ȦȧȠȔȡȧǴȞȞȔȚȧȦȰȥȦȔȟȔȖȜȗȟȓȘȔȦȰǬșȤȖȢȡȢȟȜȪȔȓ
ǙǻȔȡȔǕȓȖȚșȘȧȠȔȖȥȣȔȦȰȟȓȗȔȦȰǧȔȝȥȦȔȖȭȢȕ
ȦȤȢȩȜ ȣȢȘȜȖȜȦȰȥȓ  ǢȔ ȞȤȧȗȟȢȟȜȪȲ ȠȢȟȢȘȜȪȲ  ǬȜ
ȦșǿȘǻȖȫȜȡȧª ©ǢȧȭȢȕțȘȔȖȔȟȢȥȓȥȟȢȖȔª 
  ǡȢȖȡȢȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȜȠȜ țȔȥȢȕȔȠȜ ȣȢȕȧȘȢȖȜ
ǻȤȢȡǻȫȡȜȩȢȕȤȔțǻȖǿ
Ȕ ȡȔȝȫȔȥȦǻȬșȖȚȜȖȔȡȡȓȥȟǻȖȦȔȔȨǻȞȥǻȖȣȢțȜȦȜȖȡȢȁ
ȢȪǻȡȞȜȧțȡȔȫșȡȡȓȩȣȤȢȦȜȟșȚȡȜȩȖȜȩǻȘȡȜȠ
ȕ ȧȚȜȖȔȡȡȓȥȟǻȖǻțȖȢȤȢȦǻȖțȣȢțȜȦȜȖȡȜȠȜ ȥȩȖȔȟȰȡȢȲ
ȥȣǻȖȫȧȦȟȜȖȢȲ ȬȔȡȢȕȟȜȖȢȲ ȧȤȢȫȜȥȦȢȲ ȦȢȭȢ  ȞȢȡȢ
ȦȔȪǻȓȠȜ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȜȠȜ țȔȕȔȤȖȟșȡȡȓȠȜ ǜȢȞȤ Ȫș
ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ șȟșȠșȡȦǻȖ ȞȟǻȬș ȘȜȥȞȧȤȥǻȖ ȢȨǻȪǻȝȡȢȁ
ȠȢȖȜ ȦȢȘǻȬȡȰȢȁ ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ǻȠȣșȤǻȁ ȦȔ ȣȤȔȖȢȥȟȔȖȡȢȁ
ȪșȤȞȖȜțȪȜȦȧȖȔȡȡȓȠȤȢȥȦȔȪșȤȞȢȖȡȢȥȟȢȖ·ȓȡȠȢȖȔȠȜ
ȕȔȦȲȬȞȔ—ȣȤȢȪȔȤȓ©ȠȜȟȢȥȦȜȖǻȁȠȜª©ǕȚȣȢȦǻȲȦȰ
>ȖșȟȰȠȢȚǻ — ǥșȘ@ ȦȔ ȦȢȖȣȟȓȦȰȥȓ  ǮȢȕ ȦȢ ȕȟȜȚȫș
ȥȦȔȦȜǟȢȟȢȥȔȠȜȩ>ȪȔȤȓȦȔȪȔȤȜȪǻ—ǥșȘ@ª ©ǦȢȡ—
Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ȤȤ —  ©Ǖ ǦȔȧȟ 
! ǖȟȔȗȢȖȢȟșȡȰǿ ȢȘȘȔǿ  ǦȖȢȁȠ ȖȥșȣȢȘȘȔȡȡǻȝȬȜȠ
ȗȢȟȜȠª ©ǦȔȧȟª  ©ǢșȡȔȗȢȘȢȖȔȡȜȩ ǻ ȗȢȟȜȩ  ǛșȡȧȦȰ
ȣȢȥȟșȘȡȜȝ ȘȢȟȗ ȢȦȘȔȦȰ   ! ǙǻȖȫȔȦȢȫȢȞ ȓȞ Ȧȧ
ȢȦȔȤȧª ©ǣȟȲȘȜȟȲȘȜȡșȕȢȤȔȞȜª 
Ȗ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȥȜȡȦȔȞȥȜȫȡȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤțȠȢȘȔȟȰ
ȡǻȥȦȲ ȥȦȖșȤȘȚșȡȡȓ țȢȞȤ țǻ ȖȥȦȔȖȡȜȠ ȥȟȢȖȢȠ ©țȖȜ
ȫȔȝȡșª ȘȟȓȖȜȤȔȚșȡȡȓțȔȣșȤșȫșȡȡȓȡșțȗȢȘȜ©ǡȢȚș

ǧǥǣǤ

ȝ ȕȤșȬȧȦȰ ȕȢ țȖȜȫȔȝȡș  ǢȔ Ȧș ȖȢȡȜ ȟȲȘȜª ©Ǩ
ǗǻȟȰȡǻȗȢȤȢȘǻȣȤșȥȟȔȖȡǻȠª ȥȦȤȧȞȦȧȤțȗǻȣȢȦșȦȜȫȡȢȲ
ȠȢȘȔȟȰȡǻȥȦȲ țǻȖȥȦȔȖȡȜȠȜȥȟȢȖȔȠȜ©ȠȢȚșª©ȠȔȕȧȦȰª 
ȘȟȓȖȜȤȔȚșȡȡȓȡșțȔȣșȤșȫȡȢȗȢȦȖșȤȘȚșȡȡȓ
ȗ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ țȢȞȤȓȞȕȧȤȟșȥȞ țȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧ
ȨȢȤȠȜ ©ȖȜȥȢȞȢȗȢ ȥȦȜȟȲª Șȟȓ ȣȢțȡȔȫșȡȡȓ ȫȢȗȢȥȰ ȕȧ
ȘșȡȡȢȗȢǻȡȔȖǻȦȰȡȜțȰȞȢȗȢȨȢȤȠȜȡșȝȦȤȔȟȰȡȢȗȢǻȡȔȖǻȦȰ
©ȥșȤȝȢțȡȢȗȢªȢȣȜȥȧțȡȔȣȢȖȡșȡȡȓȠȁȁȡǻȕȜȡșȤșȔȟȰȡȜȠǻ
ȡȔȖǻȦȰȔȕȥȧȤȘȡȜȠțȠǻȥȦȢȠ©ǦȟȔȖȔǦȟȔȖȔǪȢȤȦȔȠǻ
ȗȢȡȫȜȠǻȣȥȔȤȓȠǶȡȔȬȜȠȕȔȦȲȬȞȔȠȪȔȤȓȠǦȟȔȖȔª
©ǟȔȖȞȔțªȤȤ— ©ǗȡșȣȤȢȕȧȘȜȠȢȠȧǟȜȦȔȁǗ
ǾȗȜȣȦǻ ȦșȠȡȢȠȧ ȧ ȡȔȥ  Ƕ ȣȢȡȔȘ ǶȡȘȢȠ ǻ ǾȖȨȤȔȦȢȠ 
ǦȖȢȁ ȓȗȡȓȦȔ ǻ ȦșȟȓȦȔ  ǢȔ ȣȢȟǻ ȖȢȟȰȡǻȠ ȖȢȟȰȡȢ ȣȔȥ 
ǬȔȕȔȡª ©ǦȔȧȟª țȘȤȧȗȢȗȢȕȢȞȧȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȨȢȤȠȜ
©ȡȜțȰȞȢȗȢ ȥȦȜȟȲª — ȣȢȕȧȦȢȖȢȁ ȧȠȜȥȡȢ ȥȣȤȢȭșȡȢȁ
ȢȣȢȖǻȘǻ Șȟȓ ȖȜȤȔȚșȡȡȓ ȪǻȟȞȢȠ ȥșȤȝȢțȡȢȗȢ ǻ ȡȔȖǻȦȰ
ȘȤȔȠ ©ȡș ȣȢȕȧȦȢȖȢȗȢª țȠǻȥȦȧ ȡȔȣȤ ȗȤȢȦșȥȞȡȔ ȥȪșȡȔ
©ȪȔȤȥȰȞȢȗȢȠȢȤȘȢȕȢȲªȖȣȢșȠǻ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓ
ȘȢȟȓª ȣȢȘȔȡȡȓ ©ȢȫȜȠȔ ȣȤȢȥȦȔȞȔª ȥȲȚșȦȧ ț ȤȜȠȥȰȞȢȁ
ǻȥȦȢȤǻȁȧȖǻȤȬǻ©ǟȢȟȜȥȰȦȢȭșȖȢȖȤșȠȓȢȡȢªǻȤȢȡǻȫȡș
ȣșȤșȣȢȖǻȘȔȡȡȓ ȥȧȦǻ ȥȖǻȦȢȗȟȓȘȡȜȩ ȣȢțȜȪǻȝ ȢȣȢȡșȡȦǻȖ
©ǴȞȕȜ ȖȜ ȖȫȜȟȜȥȰ ȦȔȞ ȓȞ ȦȤșȕȔ  ǧȢ ȝ ȠȧȘȤȢȥȦȰ ȕȜ
ȕȧȟȔȥȖȢȓǕȦȢțȔȟǻțșȦșȡȔȡșȕȢ´ǶȠȜȡșȠȜǻȓȡș
ȓµª ©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠªȤȤ— 
Ǽ ȧȞȢȠȣȢțȜȪǻȝȡȢȠȧȣȟȔȡǻȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȁțǻȤȢȡǻȫȡȜȠȜ
ȢȕȤȔțȔȠȜ ȠȢȚȧȦȰ ȔȕȢ ȣȤȢȥȦȢ ȖȣȟǻȦȔȦȜȥȓ Ȗ țȔȗȔȟȰȡȧ
ȥșȠȔȡȦȜȞȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȧ ȦȞȔȡȜȡȧ ȦșȞȥȦȧ ȕșț ȖȜȤȔțȡȢȗȢ
ȔȖȦȢȤȥȰȞȢȗȢȞȢȠșȡȦȧȖȔȡȡȓ ȫȜȦȔȫȠȔǿȥȔȠțȘȢȗȔȘȧȖȔȦȜȥȓ
ȣȤȢ ȥȣȤȔȖȚȡǻȝ ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ țȔȘȧȠ  ȡȔȣȤ ©ǙȢ ȡȔȥ Ȗ
ȡȔȧȞȧ ȠȜ ȡȔȖȫȜȠ  ǤȢȫȢȠȧ ȩȟǻȕ ǻ ȥǻȟȰ ȣȢȫǻȠ  ǡȜ
ȩȤȜȥȦȜȓȡșȩȤȔȠȜȬȞȢȟȜǨȥșȘȢȕȤȢȥȔȠǖȢȗȧȡȔȥ
ǢȔȠȦǻȟȰȞȢȥȔȞȟȓȢȫǻȞȢȟșǬȢȗȢȖȢȡȔȥȦȢȁȦȰȧȖȔȥ
Ǣș ȡȔȠȜ ȘȔȡȔ ȫȢȠ ȠȜ ȖȔȠ  ǬȧȤșȞ Țș ȖȔȬ ȦȔ ȖȔȠ ȡș
ȞȜȡșȠǴȞȦǻȝȥȢȕȔȪǻªǻȦȘ ©ǟȔȖȞȔțªȤȤ— 
ȔȕȢȚȣȢȘȔȖȔȦȜȥȓțșȞȥȣȟǻȞȢȖȔȡȢȲȔȖȦȢȤȥȰȞȢȲȢȪǻȡȞȢȲ
ȫȔȥȦȢ Ȫș șȠȢȪǻȝȡș țȔȣșȤșȫșȡȡȓ ȡȔȖșȘșȡȢȗȢ ȖȜȭș
ȦȖșȤȘȚșȡȡȓȡșȤǻȘȞȢȓȞȔȡȦȜȞȟǻȠȔȞȥȧȗȤȔȘȔȪǻȁ ȡȔȣȤ
©ǕȕȤȔȦǻȓȠȢȖȫȜȦȰȥȢȕǻǗȜȦȤǻȭȜȖȬȜȢȫǻǴȞȓȗȡȓȦȔ
´ǢșȩȔȝ—ȞȔȚș—ǡȢȚșȦȔȞǻȦȤșȕȔµǧȔȞǻȦȤșȕȔ
ȕȢȡșȠȔǿǘȢȥȣȢȘȔȡȔȡșȕǻªǻȦȘ ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢ
ȥȖȢȓȘȢȟȓªȤȤ— 
ǕȥȦșȁțȠ ȗȤșȪ чƱƲƤÖƱƫфư — ȘȢȦșȣ ȚȔȤȦ  — ǧ
ȧ ȓȞȢȠȧ ȥȟȢȖȢ ȔȕȢ ȖȜȥȟǻȖ ț ȡșȗȔȦȜȖȡȜȠ țȡȔȫșȡȡȓȠ
ȢȥȧȘȟȜȖȢȲ ȞȢȡȢȦȔȪǻǿȲ ȖȚȜȖȔǿȦȰȥȓ ȓȞ ȗȤȧȕȧȖȔȦȢ
ȨȔȠǻȟȰȓȤȡȔ ȨȢȤȠȔ ȖȜȤȔȚșȡȡȓ ȥȩȖȔȟșȡȡȓ ȣȢȩȖȔȟȜ
țȔȩȢȣȟșȡȡȓ ȟȔȥȞȜ ȦȢȭȢ Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȥȦȧȣȔǿ Ȗ
Ȥȧȥȟǻ ȡȔȤȢȘȡȢȤȢțȠȢȖȡȢȁ ȥȦȜȟǻȥȦȜȞȜ ǢȔȣȤ ȓȞ ȚȔȤ
ȦǻȖȟȜȖș ȣȢȕȔȚȔȡȡȓ ȫȢȗȢȥȰ ȡșȘȢȕȤȢȗȢ ț ȠșȦȢȲ ȣȢ
Ƞ·ȓȞȬșȡȡȓȢȥȧȘȧ ©ǮȢȕȦșȕșȞȧȤȞȔȖȕȤȜȞȡȧȟȔțȦȖȢǿȲ
ȞȜȤȣȔȦșȡȰȞȢȲȫȢȤȡȢȕȤȜȖȞȢȲª țȟȜȥȦȔȘȢǩǧȞȔȫșȡȞȔ
 ȥǻȫ   ȣȢȤ ȧ ȠȢȖȡǻȝ ȣȔȤȦǻȁ ȤȢȥ ȠȢȖȢȲ ©Ƕ
țȖȜȫȔȝȡȢȓȞȠȢȥȞȔȟǻǦȠǻȲȦȰȥȓȚȔȤȦȧȲȦȰ´ǕȝȘȔ
ȕȔȕȔ Ǖȝ ȘȔ ȡȔȬȜ  ǟȢȗȢ ȡș ȡȔȘȧȲȦµª ©ǟȔȦșȤȜȡȔª
ȤȤ— 
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ǦșȤșȘǧȢȥȡȢȖȡȜȠȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȠȓȞȜȩǿȣȤȔȗȡșȡȡȓ
ȘȢ țȔȠǻȡȜ ȣȤȓȠȢȁ ȡȔțȖȜ ȣȢȡȓȦȦȓ ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȠȜ
ȡșȣȤȓȠȜȠȜ ȣȢțȡȔȫșȡȡȓȠȜ ț ȣșȖȡȢȲ ȣȤȔȗȠȔȦȜȫȡȢ
țȧȠȢȖȟșȡȢȲ ȠșȦȢȲ șȖȨșȠǻțȠ ǻ ȝȢȗȢ ȣȤȢȦȜȟșȚȡǻȥȦȰ
ȘȜȥȨșȠǻțȠ ȣȢȥǻȘȔȲȦȰ ȡș țȢȖȥǻȠ ȢȘȡȔȞȢȖș ȠǻȥȪș Ȗ
ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡǻȝ ȦȞȔȡȜȡǻ ȧȞȤ ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ — ț
ȣȢȠǻȦȡȜȠȣșȤșȖȔȚȔȡȡȓȠȘȤȧȗȢȗȢ
ǜȤǻțȡȜȩȨȧȡȞȪǻȝșȖȨșȠǻțȠȧȖǭșȖȫșȡȞȔȖȜȓȖȟȓȲȦȰȥȓ
ȦȤȜ ȘȖǻ ȣșȤȬǻ ț ȡȜȩ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰȥȓ ȣșȤșȖȔȚȡȢ Ȗ
ȦȤȔȘȜȪǻȓȩ ȡȔȤȢȘȡȢȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȦȔ ȡȔȤȢȘȡȢȤȢțȠȢȖȡȢȁ
ȥȦȜȟǻȥȦȜȞȜ 
Ȕ  ț ȣȢȠ·ȓȞȬȧȖȔȟȰȡȢȠșȟǻȢȤȔȦȜȖȡȢȲ ȨȧȡȞȪǻǿȲ
țȧȠȢȖȟșȡȢȲ ȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓȠȜ ȣȤȜȥȦȢȝȡȢȥȦǻ ȖȖǻȫȟȜȖȢȥȦǻ
ȣȤȔȗȡșȡȡȓȠȣȢȘȔȦȜȭȢȡșȕȧȘȰȧȣȤȜȞȤȔȬșȡȢȠȧȖȜȗȟȓȘǻ
ǫșțȢȞȤȦȔȞǻȠșȦȔȨȢȤȜȫȡǻȢȕȤȔțȜȡȔȤȢȘȡȢȁȣȢșȦȜȞȜȓȞ
©țȔȥȡȧȦȜª©ȥȣȔȦȜ ȥȣȢȫȜȖȔȦȜ ª—țȔȠǻȥȦȰ©ȣȢȠșȤȦȜª
©ȕȧȦȜȠșȤȦȖȜȠȟșȚȔȦȜȖȠȢȗȜȟǻª©ǙȢȕȤșȠȔȠȢǮȢ
ȦȜțȔȤȔȡǻȥȣȔȦȰȟȓȗȟȔǕȦȢȕȦȜǖȢȗȔȣȤȢȞȟȓȟȔǜȔ
Ƞǻȝ ȦȔȟȔȡª ©Ƕ ȖȜȤǻȥ ȓ ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª  ©ȩȔȦȔ ȥȖǻȦȟȜȪȓ
Ȣȥșȟȓ ª ȡȔ ȣȢțȡȔȫșȡȡȓ ȠȢȗȜȟȜ ȠșȦȢȡǻȠǻȓ ț ȤȢțȠȢȖȡȢȁ
ȠȢȖȜ©ȥȣȔȦȜ ȥȣȢȫȜȖȔȦȜ ª—ȣȤȢȥȦȔȦșȖȜȝțȖ·ȓțȢȞ©ǜ
ȘȢȫȞȢȲ ȟǻȗ >ȣȔȡ — ǥșȘ@ ȥȣȔȦȜ«ª ©ǗǻȘȰȠȔª 
Ȥ ȦȔȤȓȘǻȡ
ȕ țȚȔȤȦǻȖȟȜȖȢǻȤȢȡǻȫȡȢȲȨȧȡȞȪǻǿȲȞȢȟȜțȢȖȡǻȬȡǻ
ȢțȡȔȞȜ șȖȨșȠǻțȠǻȖ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰȥȓ ȡșȥșȤȝȢțȡȢ —
ȡȔȣȤȡȔȣȢțȡȔȫșȡȡȓȗȢȤǻȟȞȜ©ȟșȘȔȭȜȪȓȚȜȖȜȪȓª©ǤȢ
ȫȔȤȪǻțȥȧȥǻȘȢȠȖȜȣȜȖȬȜȦǻǿȁª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤ 
Ȗ țȥȢȪǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȢȲȨȧȡȞȪǻǿȲ—ȣȢȣșȤȬșȣȤȜ
ȥȦȖȢȤșȡȡǻȥȔȤȞȔȥȦȜȫȡȜȩȢȕȤȔțǻȖȡȔȣȤȣȤȜȖȜțȡȔȫșȡȡǻ
ȠǻȥȪȓǻȫȔȥȧțȢȕȤȔȚȧȖȔȡȜȩȣȢȘǻȝ țȧȡȜȞȡșȡȡȓȠȣȤȓȠȢȁ
ȣȤȜȖ·ȓțȔȡȢȥȦǻ ȁȩ ȘȢ ȦȢȘǻȬȡȰȢȁ ǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ǻȠȣșȤǻȁ 
©ǙȔȟǻ ȗȟȓȡȧ  ! ǢȔ ȕȔȗȡȜȭǻ ȗȢȤȢȘ ȠȤǻǿ  ! ǬȜ
ȦȢ ȦȧȤșȪȰȞȜȝ  ǬȜ ȦȢ ȡǻȠșȪȰȞȜȝ  Ǖ ȠȢȚș Ȧș ȭȢ ȝ
ȠȢȥȞȢȖȥȰȞȜȝª ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓªȤȤ
 —  ©Ǣș Ȗ ȡȔȬǻȠ ȞȤȔȲ ǖȢȗȧ ȠȜȟǻȠ  Ǣș
țȔȗșȦȰȠȔȡǻȖǻȪȔȤǻȖǕȖȤȜȠȥȰȞǻȝǻȘȢȟȰȥȰȞǻȝțșȠȟǻ
Ǧș ȕșțțȔȞȢȡǻǿ ȦȖȢȤȜȟȢȥȰ  ! ǥȢȥǻȁ  ǧȢȝȘǻ ȝ ȡȔ
ȥȖǻȦǻ ȡș ȕȧȟȢª ©ǢșȢȨǻȦȜª ȤȤ —92, 97—  ©Ǘ
ȡșȣȤȢȕȧȘȜȠȢȠȧ ǟȜȦȔȁ  Ǘ ǾȗȜȣȦǻ ȦșȠȡȢȠȧ ȧ ȡȔȥ 
Ƕ ȣȢȡȔȘ ǶȡȘȢȠ ǻ ǾȖȨȤȔȦȢȠª ©ǦȔȧȟª  ȣȢȘȤȧȗș ȣȤȜ
ǻȡȔȞȢȠȢȖȟșȡȡǻ ȖȜȥȢȞȢȗȢ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȗȢ țȖȧȫȔȡȡȓ Ȗ
ȧȤȢȫȜȥȦȢȣǻȘȡșȥșȡȜȩ ȣșȤȜȨȤȔțȔȩ — ȡȔȣȤ ȧ ȣȢșȠǻ
©ǦȢȡ — Ǩ ȖȥȓȞȢȗȢ ȥȖȢȓ ȘȢȟȓª ©ǜȔȖȢȤȧȬȜȟȔȥȓ ȣȧ
ȥȦȜȡȓª — ȣȤȢ ǦȜȕǻȤ ȓȞ ȠǻȥȪș ȪȔȤȥȰȞȢȁ ȞȔȦȢȤȗȜ ©Ǖ
ȠșȚȡȜȠȜ>ȤȢțȕǻȝȡȜȞȔȠȜǻțȟȢȘǻȓȠȜȡȔȞȔȦȢȤțǻ—ǥșȘ@
țȔȣșȞȟȜȠȜǗȞȔȝȘȔȡȜȧȕȤȔȡȜȝǫȔȤȖȥșȥȖǻȦȡǻȝǫȔȤ
ȖȢȟǻȪȔȤǭȦșȠȣȢȠȧȖǻȡȫȔȡȜȝª ȤȤ— —ȣȤȢ
țȔȥȟȔȡȜȩȕȢȤȪǻȖțȔȖȢȟȲ
ǜ ȠȢȖȡȜȩ țȔȥȢȕǻȖ ȦȖȢȤșȡȡȓ șȖȨșȠǻțȠǻȖ ȧȖȔȗȧ ȣȤȜ
ȖșȤȦ ȔȲȦȰ ȦȔȞȢȚ ȖȜȣȔȘȞȜ ȖȚȜȖȔȡȡȓ ț ȪǻǿȲ ȠșȦȢȲ
țȔȝȠșȡȡȜȞȔ ©ȦȢȝª ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȧ ȨȢȤȠǻ ȥșȤșȘȡȰȢȗȢ
ȤȢȘȧ —ȧȨȧȡȞȪǻȁȓȞȖȟȔȥȡșșȖȨșȠǻȥȦȜȫȡȢȗȢțȔȠǻȡȡȜȞȔ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢ ȣȤȓȠȢȗȢ ȡȔȝȠșȡȧȖȔȡȡȓ ©«Ȕ ȖȢȡȔ ȥșȤ
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ȘșȬȡȔ ȦǻȟȰ ȡș ȣȟȔȫș ȦȔ ȣǻȘǻȝȠȔǿ ȣșȤșȘȡȲ ȫșȤȖȢȡȧ
țȔȣȔȭȜȡȧ ȕȢ ȖȚș țȡȔǿȦș ȦȤȢȬȞȜ Ȧșǿ«ª ț ȟȜȥȦȔ ȘȢ
ǘǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢȥǻȫ ȦȔȞǻ ȫȔȥȦǻȬș ȖȞȔțǻȖȞȜ
ȡȔȡȔȓȖȡǻȥȦȰȧȦșȞȥȦǻȪȰȢȗȢțȔȥȢȕȧ©ǶȘșȬȬȧȞȔȦȰȝȢȗȢȖ
ǦȜȕǻȤǬȜȦșǿȖǦȞǻȨǻȲª ©ǢșȢȨǻȦȜªȤȤ— 
ǙȜȥȨșȠǻțȠ ȖǻȘȗȤșȪƣƳƱ«ȟȔȦGLV«—ȣȤșȨǻȞȥ
ȭȢ ȡȔȘȔǿ ȡșȗȔȦȜȖȡȢȗȢ ȔȕȢ ȣȤȢȦȜȟșȚȡȢȗȢ țȠǻȥȦȧ ǻ
ȗȤșȪ ƴƦƫр — ȗȢȖȢȤȲ ȞȔȚȧ  ȞȔȞȢȨșȠǻțȠ ȖǻȘ ȗȤșȪ
ƩƠƩфư — ȣȢȗȔȡȜȝ ǻ ƴƦƫр — ȗȢȖȢȤȲ ȞȔȚȧ  — ǧ
ȣȤȢȦȜȟșȚȡȜȝ șȖȨșȠǻțȠȢȖǻ ȓȞȜȝ ȣȢȟȓȗȔǿ Ȗ țȔȠǻȡǻ
țȖȜȫȔȝȡȢȁ ȡșȝȦȤȔȟȰȡȢȁ ȡȔțȖȜ ȗȤȧȕȜȠ ȖȧȟȰȗȔȤȡȜȠ
ȥȟȢȖȢȠ ȔȕȢ ȖȜȥȟȢȖȢȠ ț ȠșȦȢȲ ȣȤȜȡȜȚșȡȡȓ Ȣȕ·ǿȞȦȔ
ȝȢȗȢ ȣȢțȡȔȫșȡȡȓ ȦȔ Șȟȓ șȠȢȪǻȝȡȢȗȢ ȣǻȘȥȜȟșȡȡȓ ȝ
ȧȖȜȤȔțȡșȡȡȓ ȖȜȥȟȢȖȟșȡȡȓ Ǩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ȖȜ
ȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȘȜȥȨșȠǻțȠǻȖ ǼȤȧȡȦȧǿȦȰȥȓ Ȗ ȢȥȡȢȖȡȢȠȧ ȡȔ
ȦȤȔȘȜȪǻȓȩ ȡȔȤȢȘȡȢȤȢțȠȢȖȡȢȁ ȥȦȜȟǻȥȦȜȞȜ ț ȤȢțȖȜȦȞȢȠ
ȘȖȢȩȥșȠȔȡȦȜȞȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȜȩȟǻȡǻȝ
Ȕ ȖǻȘȖșȤȦȔȡȔȥȦȔȡȢȖȔȡȔȣȤȓȠșȣȤȜȡȜȚșȡȡȓȢȕ·ǿȞȦȔ
ȣȢțȡȔȫșȡȡȓȖȜȤȔȚșȡȡȓțȡșȖȔȗȜǻȣȤșțȜȤȥȦȖȔȘȢȡȰȢȗȢȖ
ȦșȞȥȦȔȩǻȡȖșȞȦȜȖȡȢȗȢȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓǢȔȣȤȘȖǻȫǻȖȚȜȦȜȝ
ȖȜȥȟǻȖ ©ȥȠșȤȘȓȫȜȝ ȗȡǻȝª ©ǣȩ ȓȞȕȜ Ȧș ȥȦȔȟȢȥȰ ȭȢȕ
ȖȜȡșȖșȤȦȔȟȜȥȰǮȢȕȦȔȠǻțȘȜȩȔȟȜȘșȖȜȣȢȤȢȥȟȜ
! Ƕ ȥȢȡȪș ȡș ȗȤǻȟȢ ȕ ȥȠșȤȘȓȫȢȗȢ ȗȡȢȲ  ǢȔ ȫȜȥȦǻȝ
ȬȜȤȢȞǻȝ ȡȔ ȖȢȟȰȡǻȝ țșȠȟǻª ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª
ȤȤ —56, 59—  ȠșȦȔȨȢȤȔ ©ȣȜȓȪȦȖȔª ©ǴȞȕȜȦȢ
ȦȜǖȢȗȘȔȡșȣ·ȓȡȜȝǧșȣșȤȡȔǤșȤșȓȥȟȔȖȗȟȓȡȧȖª—
șȣǻȦșȦ ©ȣ·ȓȡȜȝª ȧ ȣȢȘǻȕȡȜȩ ȞȢȡȦșȞȥȦȔȩ ȠȔǿ țȡȔȫșȡȡȓ
©ȖȞȤȔȝ ȡșȗȔȦȜȖȡȜȝ țȔ ȥȖȢȁȠȜ ȠȢȤȔȟȰȡȜȠȜ ȓȞȢȥȦȓȠȜª
ǕȟșȡȔȥȔȠȣșȤșȘȪșțȢȢȠȢȤȨǻȫȡȔȠșȦȔȨȢȤȔ ȁȁȡșȗȔȦȜȖȡǻ
ȢȕȤȔțȜ —ȡȔȣȤȤǻțȞȢȖȧȟȰȗȔȤȡș©ǗȢȥȣȟȔȫǤȤȢȤȢȫș
ǦȜȡș ǖȢȚȜȝ  ! Ƕ ȤȪȜ  ǢȔȭȢ ȦȔ ȥȧȞȔ ȖȔȬȔ
ȠȔȦȜǜȢȟȰȖȔȠȜȞȟǻȭȜȟȔȥȰȭșȡȓȦȔ"ª ©ǤȢȘȤȔȚȔȡǻǿ
ǶǿțșȞǻȁȟȲª 
ȕ  ȥȞȟȔȘȡǻȬȔ ȡș ȦȔȞȔ ȢȘȡȢțȡȔȫȡȔ ȡȔȥȦȔȡȢȖȔ ȡȔ
ȗȤȧȕȧȖȔȦȢȨȔȠǻȟȰȓȤȡȧȥȦȜȟǻȥȦȜȞȧȥȣǻȟȞȧȖȔȡȡȓ ȖȧȞȤ
ȟȤǻ ȦȢȗȢ ȫȔȥȧ Ȫȓ ȡȔȥȦȔȡȢȖȔ ȓȞ ȖǻȘȢȠȢ ȥȣȜȤȔȟȔȥȓ
ȦȔȞȢȚǻȡȔȖǻȘȣȢȖǻȘȡșȤȢțȧȠǻȡȡȓȡȔȤȢȘȡȢȥȦǻȧȞȤȠȢȖȜ
ȦȔȟȤȜ ȡȔȣȤ©ǠȜȕȢȡȰȧȚșȘșȥȓȦșȟǻȦȢǴȞȟȲȘȓȠ
ȘȔȖ ȓ ´ǟȢȕțȔȤȓµ  Ǖ ȁȠ ȡșȡȔȫș ȤȢȦ țȔȬȜȦȢ  ǢǻȩȦȢ
ȝ ȡș ȗȔȖȞȡș ȡș ȟȔȝȡș  ǢșȡȔȫș ȝ ȡș ȕȧȟȢ Ƞșȡșª ǻ
ȘȔȟǻ ©Ǖ ȡȔ ȗȤȢȠȔȘȧ ȩȢȫ ȡȔȣȟȲȝ  ǗȢȡȔ — ȞȔȣȧȥȦȔ
ȗȢȟȢȖȔȦȔª ©ǪǻȕȔ ȥȔȠȢȠȧ ȡȔȣȜȥȔȦȰª  ȕȧȤȟșȥȞȡȔ
ȥȦȜȟǻȥȦȜȞȔȖǻȤȬȔ©ǦȟȔȖȔªȥȣȤȓȠȢȖȔȡȔȡȔȣȤȜțșȠȟșȡȡȓ
ȚȜȦșȝȥȰȞș ȢȗȤȧȕȟșȡȡȓ ȟǻȦȞȡȜȚȡȢȗȢ ȢȕȤȔțȧ ©Ǖ ȦȜ
țȔȘȤȜȣȔȡȞȢ ȬȜȡȞȔȤȞȢ  ǤșȤșȞȧȣȞȢ ȣ·ȓȡȔ  Ǚș ȦȜ Ȗ
ȞȔȦȔ țȔȕȔȤȜȟȔȥȰ  ǜ ȥȖȢȁȠȜ ȟȧȫȔȠȜ"  ! ǬȜ ț ȞȜȠ
ǻȡȬȜȠ ȠȜțȞȔǿȬȥȓ  ǜ ȡȧȘȰȗȜ ȦȔ ț ȣȢȩȠǻȟȟȓ  ! Ƕ
ț ȣ·ȓȡȜȠȜ ȞșȥȔȤȓȠȜ  ǤȢ ȬȜȡȞȔȩ ȩȜȟȓȟȔȥȰª Ǩ ȤȔțǻ
ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȥȦǻ Ȫǻǿȁ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȁ ȟǻȡǻȁ ȡȔ ȥșȕș ȡȔ ȦȜȩ
ȔȕȢȦșȩȦȢȔȕȢȭȢȕȟȜțȰȞǻȘȢȤȢȗǻȣȢșȦȢȖǻ ȟǻȤȜȫȡȢȠȧ
ȗșȤȢȲ ȣșȤȥȢȡȔȚșȖǻ  ȞȤǻȠ ȢȤǻǿȡȦȔȪǻȁ ȡȔ ȥȦȜȟǻȥȦȜȞȧ
ȡȔȤȢȘȡȢȤȢțȠȢȖȡȢȁ ȠȢȖȜ ȡȔȣȤ ©ǢȔ ȕȔȦȰȞȔ ȕǻȥȢȖȢȗȢ ȓ
ȦȤȔȫȧǶȘȡǻǻȣșȤȔǻȣȔȣǻȤª©ǧȔȝȣȢȕșȤșȠȢȥȓǡȢȓ
ȞȤȔȟș ȠȔȟȰȢȖȔȡȔ  ǖȢ ȓ ȦȔȞȜ ȝ ȘȢȥǻ  ǖȔȩȧȤȧȲ ȞȢȟȢ

Ȧșȕșª ©ǦȟȔȖȔª—țȖȔȤǻȔȡȦǻȖ ȧȣȤȢțȢȖȜȩȘǻȔȟȢȗȔȩȖ
ȣȢșȠǻ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ©>ǦȦȔȤȬȜȡȔ ȘȤȧȗȜȝ@ Ǣș ȖȦșȤȣǻȖ
ȦȔȞȜȥȦȔȤȜȝȘȧȤșȡȰ>ȣȤȢȞȢȕțȔȤȓ—ǥșȘ@ȦȤșȕȔȦȔȝ
ȗȢȘǻª©>ǜȔȣȢȤȢȚșȪȰ@ǙȢȕȤșȣȢȗȧȟȓǿȠǤȤȔȖȘȧȥȦȔȤȜȝ
ȥȣǻȖȔȓȞȡșȕȤșȬșª ȤȤ ȖȜȤȔțȡȢȖǻȘȫȧȖȔǿȦȰȥȓ
ȦȔȞȢȚȢȤȗȔȡǻȫȡȔȣȢȖ·ȓțȔȡǻȥȦȰȁȁǻțțȔȗȔȟȰȡȢȲșȠȢȪǻȝȡȢȲ
ȗǻȤȞȢȦȢȲ ȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȁ ȣȔȟǻȦȤȜ ȣȢșȦȔ Ȗ țȤǻȟȜȝ ȣșȤǻȢȘ
ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȧ ȥȣȤȜȝȡȓȦȦǻ ȡȔȖȞȢȟȜȬȡȰȢȗȢ ȥȖǻȦȧ L
ȥșȕș Ȗ ȡȰȢȠȧ ǢȔȣȤ ȡș ȤȔț ȧȚȜȦȜȝ ȭȢȘȢ ȥșȕș ȟǻ
ȤȜȫȡȢȗȢ ȗșȤȢȓ  ȖȜȥȟǻȖ ©ȘȧȤȡȔ ȗȢȟȢȖȔª ©ǟȢȟȜȥȰ ȘȧȤ
ȡȢȲ ȗȢȟȢȖȢȲ  Ǵ ȘȧȠȔȖ — ȗȢȤșȡȰȞȢ țȢ ȠȡȢȲ  ǴȞ
ȘȢȖșȘșȦȰȥȓȖȥȖǻȦǻȚȜȦȰ"ª ©ǟȢȟȜȥȰȘȧȤȡȢȲȗȢȟȢȖȢȲª 
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȔ ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȓ ȠșȦȔȨȢȤȜ ©ȣȜȓȪȦȖȔª ©ǟȔȦȜ
țȗȡȧȭȔȲȦȰȥȓȡȔȘȡȔȠȜǕȣȤȔȖȘȔȡȔȬȔȣ·ȓȡȔȥȣȜȦȰª
©ǟȔȖȞȔțªȤȤ— ©ǕȠȔȟȔȥȰȖȢȟȓȠȔȟȔȥȰȥȜȟȔ
ǧȔȥȜȟȧȣȢțȜȫȞȜțȡȢȥȜȟȜǕȖȢȟȓȖȗȢȥȦȓȩȧȣȜȟȔȥȰª
©ǕǣǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȠȧª 
ǦșȤșȘǧȢȥȡȢȖȡȜȠȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȠȓȞȜȩǿȣȤȔȗȡșȡȡȓ
ȘȢ ȣȢȥȜȟșȡȡȓ ȔȕȢ ȡȔȖȣȔȞȜ ȘȢ ȣȢȥȟȔȕȟșȡȡȓ ȖȤȔȚșȡȡȓ
ȖǻȘ ȫȢȗȢȡșȕȧȘȰ ȣȤȢȖǻȘȡș ȠǻȥȪș țȔȝȠȔǿ ȗǻȣșȤȕȢȟȔ Ȗ
ȢȥȡȢȖȡȢȠȧ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȗȢ ȦȖȢȤșȡȡȓ Ȕȟș ȡș ȦǻȟȰȞȜ 
ȦȢȘǻ ȓȞ ȠșȝȢțȜȥ ǻ ȟǻȦȢȦȔ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰȥȓ țȡȔȫȡȢ
ȤǻȘȬș
ǘǻȣșȤȕȢȟȔ ȓȞȔ ȖǻȘǻȗȤȔǿ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȖȔȚȟȜȖȧ ȤȢȟȰ ȧ
ȤȢțȞȤȜȦȦǻ ȔȖȦȢȤȥȰȞȢȗȢ țȔȘȧȠȧ Ȗ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȗșȤȢȁȞȢ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ ȡȔȣȤ ȧ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩª
©ǟȤȧȗȢȠ ȣșȞȟȢ ȗȔȝȘȔȠȔȞȜ  ǤȢ ȣșȞȟȧ ȗȧȟȓȲȦȰ 
Ǖ ǴȤșȠȔ — ȥȦȤȔȬȡȢ ȗȟȓȡȧȦȰ —  ǤȢ ȦȤȜ ȣȢ ȫȢȦȜ
ȤȜ  ǧȔȞ ǻ ȞȟȔȘșª ȤȤ —  ȧ ȦȖȢȤȫǻȝ șȖȢ
ȟȲȪǻȁ ȣȢșȦȔ țȔȗȔȟȢȠ țȖȧȚȧǿ ȥȖȢǿ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ
ȟȜȬȔȲȫȜȥȰȣȤȢȦșȢȘȡȜȠțȣȤȢȖǻȘȡȜȩǧǻȖȦȖȢȤȔȩǻȡ
ȦșȠȔȦȜȞȜǢȔȣȤțǻȥȟȢȖȢȠ©ȥȦȤȔȩªȧțȡȔȫșȡȡǻ©ȘȧȚș
ȡȔȘțȖȜȫȔȝȡȢª ©ǤȢȗȔȡȢ ȘȧȚș ȥȦȤȔȩ ȣȢȗȔȡȢ  Ǘ ȢȪǻȝ
ȣȧȥȦȜȡǻȣȤȢȣȔȘȔȦȰª ©ǶȖȜȤǻȥȓȡȔȫȧȚȜȡǻª ©ǶȗșȡșȤȔȟ
ȁȁȣȢȥȖȔȦȔȖǖȢȥȦȤȔȩȩȢȤȢȬȔȓȕȧȟȔǕȗșȡșȤȔȟȕȧȖ
ȥȦȤȔȩȕȔȗȔȦȜȝª ©ǤșȦȤȧȥȰªȤȤ— 
ǡșȝyțȜȥ ȗȤșȪ ƫƤрƷƱƨư — țȠșȡȬșȡȡȓ ȢȕȠș
Țșȡȡȓ  — ǧ ȣȤȢȦȜȟșȚȡȜȝ ȗǻȣșȤȕȢȟǻ ȓȞȜȝ ȣȢȟȓȗȔǿ Ȗ
ȡȔȖȠȜȥȡȢȠȧ ȣȤȜȠșȡȬșȡȡǻ ǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȥȦǻ ȖȜȓȖȧ ȢțȡȔȞȜ
ȔȕȢȣșȤșȕǻȗȧȘǻȁȤȢțȠǻȤȧȢȕȥȓȗȧȦȔȞǻȟȰȞȢȥȦǻȣȤșȘȠșȦǻȖ
țȡȔȫȧȭȢȥȦǻȫȢȗȢȡșȕȧȘȰȦȔȝȢȗȢȢȪǻȡȞȜ țȢȞȤȓȞȖȜȓȖ
ȥȞȤȢȠȡȢȥȦǻ  Ǩ ǭșȖȫșȡȞȔ ȠșȝȢțȜȥ ȧȚȜȖȔǿȦȰȥȓ ȣȢ
ȣșȤȬșȖȡȔȤȢȘȡȢȤȢțȠȢȖȡȢȠȧȥșȠȔȡȦȜȞȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȠȧ
Ȥȧȥȟǻ—țȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠțȠșȡȬȧȖȔȟȰȡȜȩȥȧȨǻȞȥǻȖ©ǧȢ
ȥȓȞȦȢȦȔȞǤȤȜȘȕȔȖȥǻȤȢȠȔȗȤȢȬșȡȓȦǣȘșȚȧȥȣȤȔȖȜȖ
ȚȧȣȔȡȜȡȧǧȔȡǻȖǻȘȥǻȟȰǻȡǻȖǻȘȦǻȟȰǢȔȦȧȥȜȤǻȦȥȰȞȧ
ȞȢȣǻȝȫȜȡȧ  ǟȧȣȜȖ ȥȔȘȢȫȢȞ ǻ ȩȔȦȜȡȧª ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔ
ȞȤȜȡȜȪȓª  ȤȤ —  ț ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȡȓȠ ȞȤǻȠ
ȡșțȡȔȫȡȢȁ ȞǻȟȰȞȢȥȦǻ ȢȘȜȡȜȫȡȢȥȦǻ ȡș ȠȔȥȢȖȢȥȦǻ 
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ Șǻȝ ȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȠ ȧ ȤȢțȠȢȖȡȜȩ țȖȢȤȢȦȔȩ
ȡȔȣȤ Șȟȓ ȣȢțȡȔȫșȡȡȓ Ȣȕȥȓȗȧ ȖȜȣȜȦȜȩ ȔȕȢ ȦȜȩ ȭȢ
ȠȔȲȦȰ ȕȧȦȜ ȖȜȣȜȦǻ ȔȟȞȢȗȢȟȰȡȜȩ ȡȔȣȢȁȖ ©>ǟȢȕțȔȤ@
ȣȢȞȜ ȡș ȢȩȤȜȣ ȥȣǻȖȔȦȜȠȧ Ȕ ȢȩȤȜȣȡȧ — ȫȔȤȢȫȞȧ

ǧǥǣǤ

ȘȤȧȗȧȦǻȁȟșȘȔȭȜȪǻȚȜȖȜȪǻȓȞȦȢȞȔȚȧȦȰȦȔȝțȡȢȖȧª
©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤ— ǤȢȘȤȧȗșțǻȥȞȟȔȘȡǻȬȜȠȜ
ȥșȠȔȡȦȜȞȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȜȠȜ ȡȔȥȦȔȡȢȖȔȠȜ ȣșȤșȖȔȚȡȢ
ȓȞ țȔȥǻȕ ȦȖȢȤșȡȡȓ ȔȡȦȜȨȤȔțȜȥȧ ț ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠ
ȡșȢțȡȔȫșȡȜȩțȔȝȠșȡȡȜȞǻȖȡȔȣȢțȡȔȫșȡȡȓȪǻȟȞȢȠȢȞȤșȥ
ȟșȡȜȩȣȤșȘȠșȦǻȖțȣșȤșȢȥȠȜȥȟșȡȡȓȠȘȢȁȩȣȤȢȦȜȟșȚȡȢȥȦǻ
ȥȟǻȖțǻțȡȔȫșȡȡȓȠȜȗǻȣȢȦșȦȜȫȡȢȁȠȢȘȔȟȰȡȢȥȦǻȥȦȤȜȠȔȡȢ
ȣȢțȜȦȜȖȡȢȁȢȪǻȡȞȜȡșțȡȔȫȡȢȁȞǻȟȰȞȢȥȦǻȝȦǻȡ —ȖǻȘ
ȗǻȤȞȢȁ ǻȤȢȡǻȁ Ȗ Ȧ ȫ ȥȔȠȢǻȤȢȡǻȁ ȘȢ ȗȟȧțȟȜȖȢȁ ǻȤȢȡǻȁ ȝ
ȥȔȤȞȔțȠȧ ©Ǖ ȦȢ ȘȧȤșȡȰ ȤȢțȞȔțȧǿ  ǡșȤȦȖȜȠȜ ȥȟȢ
ȖȔȠȜ  ǧȔ ȓȞȢȗȢȥȰȦȢ ǴȤșȠȧ  ǗșȘș ȣșȤșȘ ȡȔȠȜ  Ǩ
ȣȢȥȦȢȟȔȩª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤȤ— ©ǗȥșȣȜȥȰȠșȡȡǻ
ȘȤȲȞȢȖȔȡǻǦȢȡȪșȡȔȖǻȦȰȗȧȘȓȦȰ!ǧȤșȕȔȥȟȧȩȔȦȰ
ȠȢȚșȝȥȣȤȔȖȘǻǢșȦȔȞȥȢȡȪșȥȩȢȘȜȦȰǴȞȣȜȥȰȠșȡȡǻ
ȡȔȫȜȦȔȟȜ«ª ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜªȤȤ—56, 61— ©ǙȢȕ
ȤȢȠȔȖȬȜȘǻȦȢȞǨȤȢțȞȢȬǻ—ȩȖȔȟȜȬǖȢȗȔǕȖȘȢȖǻ
ȧȕȢȗǻȝǡȔȕȧȦȰȡșȘȢȝȢȗȢǖȢțȔȟȜȟȜțȔȬȞȧȤȧȥȔ
ȟȔǧȤȢȩȜȡșȣȤȢȣȔȟȔª ©ǡȢȥȞȔȟșȖȔȞȤȜȡȜȪȓª
ȤȤ— ©ǕȞȢȠȧǦȔȠǻȕȟȔȗȢȖȢȟȜȟȜȘȔȦȰǦȖȢȲ
ȣǻȘȟȢȚȡȜȪȲ Ȗ ȥȧȣȤȧȗȜ  ǪȢȫȔ ȝ ȣǻȘȦȢȣȦȔȡȧ ǢǻȫȢȗȢ 
ǕȕȜțȣǻȘȞșȥȔȤȓǕȖȞȢȗȢǦșȥȦȤȧȕȟȔȗȢȖȢȟȜȟȜȖțȓȦȰ
ǨȥȖǻȝȗȔȤșȠǶȥșȡǻȫȢȗȢª ©ǢșȢȨǻȦȜªȤȤ— 
©ǢȔȖȫȜȗȢȟȧȕȞȢ>ȘȢȠȧțȜ—ǥșȘ@ȣȢȠȢȚȜǤȢȟȔțȜȦȰ
ȦȤȢȩȜ ȞȢȟȢ ȦȤȢȡȔª ©ǫȔȤǻª  ©ȠȢȚș ȖȘȔȤȓȦȰ >ȪȔȤ ǻ
ȪȔȤȜȪȓ — ǥșȘ@  ǕȕȢ ȘȧȟȲ ȘȔȦȜ  ǖȟȔȗȢȖȢȟȓȦȰ ȩȢȫ
ȠȔȟșȡȰȞȧǪȢȫȣǻȖȘȧȟǻȔȕȜȦǻȟȰȞȢǤǻȘȥȔȠȧȲȣȜȞȧª
©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓȘȢȟȓªȤȤ— 
ǠǻȦȢȦȔ ȖǻȘȗȤșȪƪƨƲфƲƦư—ȣȤȢȥȦȢȦȔ —ȤǻțȡȢȖȜȘ
ȠșȝȢțȜȥȧȓȞȜȝȣȢȟȓȗȔǿȖȣȢȠ·ȓȞȬșȡȡǻȞȔȦșȗȢȤȜȫȡȢȥȦǻ
ȢȪǻȡȞȜ ȣȢȥȟȔȕȟșȡȡǻ ȣșȖȡȢȗȢ ȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȬȟȓȩȢȠ ȖȜ
ȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȡșȣȤȓȠȢȗȢȣȢțȡȔȫșȡȡȓȣșȖȡȢȗȢȣȢȡȓȦȦȓȔ
țȔȣșȤșȫșȡȡȓȦȢȗȢȣȢȡȓȦȦȓȭȢǿȣȤȢȦȜȟșȚȡȜȠȘȔȡȢȠȧ
ȣǻȘ ȟǻȦȢȦȢȲ ȡșȤǻȘȞȢ ȤȢțȧȠǻȲȦȰ ȕȧȘȰȓȞș ȡȔȖȠȜȥȡș
ȣșȤșȕǻȟȰȬșȡȡȓ ȠȔȟȜțȡȜ ©ȦȔȞȔ ȥȧȠȔ — Ȫș ȞȤȔȣȟȓ Ȗ
ȠȢȤǻªǻȣȢȘȔȟșȪșȡșȣȢȥȟȔȕȟșȡȡȓȔȡȔȖȣȔȞȜȣȢȥȜ
ȟșȡȡȓ ȖȜȤȔȚșȡȡȓ ȢțȡȔȞȜ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȁ ȠȔȟȜțȡȜ ȦȢȕȦȢ
ȤǻțȡȢȖȜȘ ȗǻȣșȤȕȢȟȜ  Ǩ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȣȢșțǻȁ ȟǻȦȢȦȔ
ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȦȰȥȓȣȢȣșȤȬșȖȤȧȥȟǻȡȔȤȢȘȡȢȤȢțȠȢȖȡȢȁ
ȦȔ ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȢȁ ȡȔȤȢȘȡȢșȣǻȫȡȢȁ ȦȤȔȘȜȪǻȝ ©ǖȔțȔȤ
ȟȲȘȧȡȔȥȩȢȘȜȟȢȥȰǧȔȝȣȔȡȥȦȖȔȡșȦȤȢȩȜª ©ǗșȟȜȞȜȝ
ȟȰȢȩªȤȤ— ©ǗȚșȡșȦȤȜȘȡǻȡșȦȤȜȡȢȫǻ
ǖ·ǿȦȰȥȓ ȣȔȡ ǧȤȓȥȜȟȢª ©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡǻȫª  ǤȢȘȤȧȗș
ȧ ȥȖȢǿȤǻȘȡǻȬȢȠȧ ȞȟȲȫǻ ȓȞȜȝ ǿ ȞȢȠȣȢȡșȡȦȢȠ ȖȟȔȥȡș
ȣȢșȦȢȖȢȁ ȥȦȜȟǻȥȦȜȞȜ ©Ǵ ȡș ȡșțȘȧȚȔȲ ȡǻȖȤȢȞȧª
ȢȥȢȕȟȜȖȢȖȓȞǻȥȡȜȩȣȤȜȞȠșȦȡȜȞȔȩ©ǤȤȜȖǻȦȔȝȚșȠȢȓ
ȡșȡȰȞȢ  ǡȢȓ ǨȞȤȔȁȡȢ  ǡȢȁȩ ȘǻȦȢȞ ȡșȤȢțȧȠȡȜȩ 
ǴȞȥȖȢȲȘȜȦȜȡȧª ©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª ©ǨȦșȤ
>ȥȦȔȤȜȝ—ǥșȘ@ȥȟȰȢțȜȡșȩȢȟȢȘȡǻǪȢȫȡșȠȢȟȢȘǻȁª
©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª  țȡȔȠșȡȜȦș ©Ǣș țȔȕȧȘȰȦș
ȣȢȠ·ȓȡȧȦȜǢșțȟȜȠȦȜȩȜȠȥȟȢȖȢȠª ©ǴȞȧȠȤȧȦȢȣȢ
ȩȢȖȔȝȦșª ǧȔȞșȣȢȠ·ȓȞȬșȡȡȓȞȔȦșȗȢȤȜȫȡȢȥȦǻȣȤȜȟǻȦȢȦǻ
ȠȢȚșȕȧȦȜȟȜȬșțȢȖȡǻȬȡǻȠ—ȓȞȬȟȓȩȦȖȢȤșȡȡȓǻȤȢȡǻȁ
ȗǻȤȞȢȁȔȕȢțȟȢȁ ©ǕțȔȘȖșȤȜȠȔȣȤȢȥȖȢǿǦȢȟȘȔȦȥȰȞșǿ
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ȡșȚȜȦǻǿ  ǙȖȔ ȫȔȥȢȖǻȁ ȤȢțȠȢȖȟȓȲȦȰª ©Ǣș ȥȣȔȟȢȥȓ
Ȕ ȡǻȫ ȓȞ ȠȢȤșª  ©ǕȚ ȣȢȞȜ ȟȢȕȢȠ ȡșȬȜȤȢȞȜȝ 
! ǦȔȧȟ ȥșȤȘșȗȔ ȢȘȧȤǻȖª ©ǦȔȧȟª  ©ǙȔȖȜȘ ȥȖȓȦȜȝ
ȣȤȢȤȢȞǻȪȔȤǢșȘȧȚșȕȧȖȕȟȔȗȢȫșȥȦȜȖȜȝª ©ǫȔȤǻª 
©ǕȦȜǗȥșȖȜȘȓȭșǿȢȞȢ>ȣȤȢǖȢȗȔ—ǥșȘ@!Ǣș
ȘȧȚșȕȔȫȜȬǧȜȗȟȜȕȢȞȢª ©ǳȤȢȘȜȖȜȝª 
ǨȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡǻǧȧȣȢșȦȔȣȤȢȥȦșȚȧǿȦȰȥȓȖȜȤȔțȡȔ
șȖȢȟȲȪǻȓ ȖǻȘ ȡȔȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓ ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȜȩ ȦȔ ȡȔȤȢȘ
ȡȢȤȢțȠȢȖȡȜȩ țȤȔțȞǻȖ ȘȢ ȕǻȟȰȬȢȁ ȁȩ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟǻțȔȪǻȁ
ȧȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡșȡȡȓțȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȠțȠșȡȬșȡȡȓȠȫȔȥȦȢȦȡȢȥȦǻ
ȖȚȜȖȔȡȡȓȦȢȗȢȫȜǻȡȞȢȡȞȤșȦȡȢȗȢȢȕȤȔțȧȦȔȘȢȬȜȤȬȢ
ȗȢ țȔȟȧȫșȡȡȓ ȢȕȤȔțǻȖ ȟǻȦȞȡȜȚȡȢȗȢ ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ ȡȔ
ȥȔȠȣșȤșȘ ț ȔȡȦȜȫȡȢȥȦǻ  ǻ ȩȤȜȥȦȜȓȡȥȰȞȢȗȢ ȞȧȟȰȦȧ ǜ
ȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȪșȡȔȣȤȡșȖȚȜȖȔȡȡȓȖȣǻțȡǻȬǻȝȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȣȢșȦȔ ȘȢȥȜȦȰ ȫȔȥȦȢȦȡȢȁ Ȗ ȝȢȗȢ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȜȩ ȦȖȢȤȔȩ
ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȢȁ ȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȁ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ
©ȠȢȤ ș ȗȤȔǿ țȔȗȤȔȟȢ ȗȤȔȝ ǻ ȣȢȘ ª ȣȢȠǻȦȡȢ ȤǻȘȬș
țȔȟȧȫȔȡȡȓ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȤȜȠȢȖȔȡȜȩ țȖȢȤȢȦǻȖ ǻ ȣȔȤșȠǻȝ
ȣȢȤ ȧ ȤȔȡȡǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȘȢȥȜȦȰ ȫȔȥȦȢȦȡș ©ȦȓȚȞȢ
ȖȔȚȞȢª ȣșȤșȥȜȣȔȡȡȓ ȣȔȤșȠǻȝȡȜȠȜ țȖȢȤȢȦȔȠȜ ȦșȞȥȦȧ
ȖǻȤȬȔ©ǙȧȠȞȔ—ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢȖȥȖǻȦǻȚȜȦȜªȠȢȖȡȜȩ
ȣȔȤȦǻȝ ȧ ȣȤȢțȢȖȜȩ ȦșȞȥȦȔȩ ȣȢșȠȜ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª  ȦȔ
ȣȢȥȦǻȝȡȜȩ șȣǻȦșȦǻȖ ȣȢȤ ȧ ȤȔȡȡǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȫȔȥȦȢȦȡǻ
țȖȢȤȢȦȜ ©ȥȜȡǿ ȠȢȤșª ©ȫșȤȖȢȡȔ ȞȔȟȜȡȔª ©ȕȧȝȡȜȝ
ȖǻȦșȤª©ȫȜȥȦșȣȢȟșª©ȕǻȟșȦǻȟȢª©ȘȤǻȕȡǻȥȟȰȢțȜªȦȔǻȡ
ȓȞ ȔȦȤȜȕȧȦ ȖȤȢȘȜ ©ȕǻȟș ȟȜȫȞȢª ©ȫȢȤȡǻ ȕȤȢȖȜª
©ȞȔȤǻ Ȣȫǻª ȩȢȫȔ ȥȔȠ ǻȘșȔȟ ȚǻȡȢȫȢȁ ȞȤȔȥȜ țȔ ȪȜȠȜ ȡȔ
ȤȢȘȡȜȠȜ ȞȔȡȢȡȔȠȜ ȣȤȢȩȢȘȜȦȰ ȞȤǻțȰ ȧȥȲ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ
ȣȢȤ ©Ƕ ȖȜȤȢȥȟȔ ȓ ȡȔ ȘȜȖȢ  ǟȔȤȢȢȞȔ ȫȢȤȡȢȕȤȜȖȔ 
ǖǻȟȢȟȜȪȔȓª ©ǤȢȤȢȘȜȟȔȠșȡșȠȔȦȜª ǜȘȤȧȗȢȗȢȕȢȞȧ
ț·ȓȖȟȓȲȦȰȥȓ țȖȢȤȢȦȜ țǻ țȘȔȖȔȟȢȥȓ ȕ ȡșȥȣȢȘǻȖȔȡȜȠȜ
Ȕȟș ȘȧȚș ȖȜȤȔțȡȜȠȜ ȢȕȤȔțȔȠȜ ȓȞ ȡȔȣȤ ȦȔȞǻ șȣǻȦșȦȜ
ȝ ȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓ Șȟȓ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜ Ȣȫșȝ ©«Ƕ ȦȜȠȜ
ȢȫȜȠȔ  ǕȚ ȫȢȤȡȜȠȜ — ȗȢȟȧȕȜȠȜ  Ƕ ȘȢȥǻ ȫȔȤȧǿȬ 
ǠȲȘȥȰȞǻȘȧȬǻ"ª ©ǘǜª ©ǕȟȠȔțȢȠȘȢȕȤȜȠȘȢȤȢȗȜȠ
ǦǻȓȲȦȰ Ȣȫǻ ȠȢȟȢȘǻȁª ©ǣȗȡǻ ȗȢȤȓȦȰ ȠȧțȜȞȔ ȗȤȔǿª 
ȫȔȥȦǻȬȔȲȦȰ țȖȢȤȢȦȜ ț ȦȔȞȜȠȜ ȡȔȣȤ ȠșȦȔȨȢȤȜȫȡȜȠȜ
șȣǻȦșȦȔȠȜȔ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȜȠȜȖȕǻȞȧȥȰȢȗȢȣȢțȜȦȜȖȡȢȗȢ
ȖȜȠȤǻȓȡȢȗȢȦȜȩȜȝ ȦȜȩȢ ȫȜȥȦȜȝȖȢȟȰȡȜȝȖșȥșȟȜȝ—
țȔȥȟȢȖȔȠȜǳǶȖȔȞǻȡȔȥȧȦȢǭșȖȫșȡȞǻȖșȣǻȦșȦ ǶȖȔȞǻȡǳ
Ǧ ȖșȥșȟȢȥȖȓȦȜȝȕ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȜȠȜȖȕǻȞȧȥȰȢȗȢ
ȡșȗȔȦȜȖȡȢȗȢ ȗȤȧȕȢȁ ȣȤȔȖȘȜ ȚȜȦȦȓ ȥȟǻȣȜȝ ȡșțȤȓȫȜȝ 
ȦșȠȡȜȝȣ·ȓȡȜȝ ȣȢȤȖȔȟșȗȢȤǻȁ©ǡȢȖȣȥȜȗȤȜțȧȦȰȥȓ
ǖȤȔȦȜ ț ȕȤȔȦȔȠȜ ȝ ȡș ȥȩȔȠșȡȧȦȰȥȓ  Ǖ Ȧșǿ ȘȜȖȢ
ȖȥǻȠȜ ȞȢȩȔȡș  Ǩ ȬȜȡȞȧ ȣȢȞȤȜȦȞȔ Ȕ ȟȲȘș ȣ·ȓȡǻª —
©1 1 — ǣ ȘȧȠȜ ȠȢȁ ǣ ȥȟȔȖȢ țȟȔȓª  ȥȠșȤȘȓȫȜȝ
ț ȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȜȠȜ ȠșȦȢȡǻȠǻȫȡȜȠȜ șȣǻȦșȦȔȠȜ ǢȔ țȠǻȡȧ
ȣșȖȡǻȝ ȢȕȤȔțȡȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡǻȝ ȢȘȡȢȠȔȡǻȦȡȢȥȦǻ ȤȔȡȡȰȢȁ
ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȣȤȜȩȢȘȓȦȰ ȢȕȤȔțȜ țǻ țȡȔȫȡȢ țȕȔȗȔȫșȡȢȲ
ȡȔȤȢȘȡȢȣȢșȦȜȫȡȢȲ ©ǜȔ ȥȢȡȪșȠ ȩȠȔȤȢȡȰȞȔ ȣȟȜȖș 
ǬșȤȖȢȡǻȣȢȟȜȤȢțȥȦȜȟȔǿǶȥȢȡȪșȥȣȔȦȢȡȰȞȜțȢȖșǨȥȜȡǿ
ȠȢȤșª ©ǜȔȥȢȡȪșȠȩȠȔȤȢȡȰȞȔȣȟȜȖșª ȦȔȤȢțȠȢȖȡȢȲ
©Ƕț ȥȦșȣȧ ȣșȤșȞȢȦȜȣȢȟș  ǥȧȘȜȠ ȓȗȡȓȦȢȫȞȢȠ ȕǻȚȜȦȰª
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©ǡȜ ȖȢȥșȡȜ ȦȔȞȜ ȣȢȩȢȚǻª  ȢȥȡȢȖȔȠȜ ȤșȔȟǻȥȦȜȫȡǻ
ȢȕȤȔțȜ țȔ ȗȤȧȕȢȲ ©ȣȤȢțȔȁȫȡȢȲª  ȨȢȤȠȢȲ ȓȞȜȩ
ȖȫȧȖȔǿȦȰȥȓ ȗǻȤȞȢȦȔ ǻ ȤȢțȫȔȤȧȖȔȡȡȓ ©Ƕ ȡșȕȢ ȡșȖȠȜȦș
ǻ țȔȥȣȔȡǻ ȩȖȜȟǻª ©ǣȦ Ƞșȡǻ ȣȤȜȥȡȜȟȢȥȰ  ǦȖȜȡșȲ
țȔȥȡȧȖȬȜțȖȜȫȔȝȡșȦȔȞȜȝǶȥȢȡȣȤȜȖșȤțșȦȰȥȓ«ª—
©ǖȧȖȔǿ Ȗ ȡșȖȢȟǻ ǻȡȢȘǻ țȗȔȘȔȲª  ǻ ȡȔȖȣȔȞȜ ȢȕȤȔțȜ
ȖȜȥȢȞȢȗȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȗȢțȖȧȫȔȡȡȓ©ǤȢȬȟȜȠșȡǻȥȖȓȦșǿ
ȥȟȢȖȢǦȖȓȦȢȁȣȤȔȖȘȜȗȢȟȢȥȡȢȖȜȝǶȥȟȢȖȢȤȢțȧȠȢȠ
ȥȖȓȦȜȠǶȢȚȜȖȜǻȣȤȢȥȖǻȦȜª ©ǢșȢȨǻȦȜªȤȤ— 
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țȔȩȢȣȟȲȖȔȖȥȓ ǭșȖ
ȫșȡȞȢ
ǟǧȤȢȩȜȠșȡȞȢǟȔȦșȤȜȡȔ
ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓ
ǗȜȞȢȡȔȖ ȤȓȘ ǻȡ
ȚȜȖȢȣȜȥȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȡȔ ȬșȖȫ ȦșȠȔȦȜȞȧ ©ǭșȖȫșȡȞȢ
ȧ ǤșȦȤȢȣȔȖȟǻȖȥȰȞȢȠȧ ȞȔțșȠȔȦǻª   ©Ǩ ȥșȟǻ
ǭșȖȫ șȡȞȢȖǻȠ ǟȜȤȜȟǻȖȪǻ ª   ©ǤȤȜȥȠșȤȞȜ ȡȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ ȗȢȤǻ ǟȔȡǻȖª   ©ǟȤȔǿȖȜȘ ț ȠȢȗȜȟȜ
ǧǭșȖȫșȡȞȔȖǟȔȡșȖǻª  ©ǡȢȗȜȟȔǧǭșȖȫșȡȞȔª
ǟȔȗȔȤȟȜȪȰȞȜȝ ȩȧȘȢȚȡǻȝ Ƞȧțșȝ  ©Ǖ ȡȔ ȦȢȠȧ ȕȢȪǻ
ȠȢȗȜȟȔ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔª ǟȤȔȥȡȢȗȤȔȘȥȰȞȜȝ ȞȤȔǿțȡȔȖȫȜȝ
Ƞȧțșȝ  ©ǭșȖȫșȡȞȢȖȔ ȗȢȤȔª Ȗȥǻ —   ©ǗȜȘ ȡȔ
Ƞȧțșȝ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ǟȔȡșȖǻª   ©ǗșȫǻȤ ȧ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧ ȥșȟǻª  ǜȔȣȢȤǻțȰȞȜȝ ȩȧȘȢȚȡǻȝ
Ƞȧțșȝ  ©ǡȢȗȜȟȔ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ ǥȔȡȢȞª   ©ǗȜȘ ț
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȗȢȤȜǟȔȡǻȖª  ©ǟȔȦșȤȜȡȔª  
©ǙȢȤȢȗȔ ȘȢ ȠȢȗȜȟȜ ǭșȖȫșȡȞȔª ©ǣȥǻȡȰ ȡȔ ǧȔȤȔȥȢȖǻȝ
ȗȢȤǻª©ǣȥǻȡȡǻȝȣșȝțȔȚȕǻȟȓǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁȗȢȤȜª Ȗȥǻ—
 ȦȔȡȜțȞȔǻȡ
 ǧ ȕȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ǥșȥȣȧȕȟ ȩȧȘȢȚ ȖȜȥȦȔȖȪǻ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻȝȟǻȦȡȰȢȠȧȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔ  — ȧ ȩȧȘȢȚ ȖȜȥȦȔȖȪǻ ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻȝ
ȟǻȦȡȰȢȠȧ ȲȖǻȟșȲ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǟȜȁȖ ǡȢȥȞȖȔ  ǢȔ ȖȜȥȦȔȖȪǻ  ȣȢȞȔțȔȖ ȥșȘȡǻȖȥȰȞǻ
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ȞȤȔǿȖȜȘȜ ț ȟȜțȢȗȧȕǻȖȥȰȞȢȲ ȞȔȠ·ȓȡȜȪșȲ ȭȢ ȁȁ ȟȲ
ȕȜȖ ȠȔȟȲȖȔȦȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȦȔ ȟȜȣȢȲ ȣȢșȦȔ  ǧ
ȡȔȗȢȤȢȘȚșȡȢ ǙșȤȚ ȣȤșȠǻǿȲ ǻȠ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ țȔ
ȞȔȤȦȜȡȜ ȦȔ ǻȟȲȥȦȤȔȪǻȁ ȡȔ ȬșȖȫ ȦșȠȧ ȥșȤǻȲ ȚȜȖȢ
ȣȜȥȡȜȩ ǻ ȗȤȔȨǻȫȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȪȜȞȟ ȞȔȤȦȜȡ ©ǡȢȓ ȤǻȘȡȔ
ǖȔȦȰȞǻȖȭȜȡȔª — 
ǧȖǢȔȤȢȘȡȜȝȩȧȘȢȚȡȜȞǨǥǦǥǟȔȤȣȢǧȤȢȩȜȠșȡȞȢǟȔȦȔȟȢȗ
ǟǟȔȤȣȢǧȤȢȩȜȠșȡȞȢǕȟȰȕǟǟȔȤȣȢǧȤȢȩȜȠșȡȞȢ
ǟȔȦȔȟȢȗȖȜȥȦȔȖȞȜǟ
ǠǻȦǡȧȥȜșȡȞȢǤǟǙǧȤȢȩȜȠșȡȞȢǡǗȤȢȡȔǶǶ
ǟǙǧȤȢȩȜȠșȡȞȢǢȔȤȜȥȣȤȢȚȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰǟ

ǟȔȦșȤȜȡȔǡȔȠȔǿȖȔ

ТРОЦИ́ғ НА
ǧǥǣǫɂ
ǢǕ Костянтин
ǟȢȥȦȓȡȦȜȡЄлисейович
ǾȟȜȥșȝȢȖȜȫ(13/25.04.1827,
 ȥ ǟȔȤ
с. Карпилівка,
тепер
Лубенського
р-ну
Полтав.Ȣȕȟ
обл. —
ȣȜȟǻȖȞȔ
ȦșȣșȤ
ǠȧȕșȡȥȰȞȢȗȢ
Ȥȡȧ
ǤȢȟȦȔȖ
—
23.01/5.02.1914,
с. Дорогинці,
Ічнянського
ȣǻȥȟȓ
 ȥ ǙȢȤȢȗȜȡȪǻ
ȦșȣșȤтепер
ǶȫȡȓȡȥȰȞȢȗȢ
Ȥȡȧ
р-нуȡЧерніг.
ніжинськийȣȢȖ
пов.ȣȤșȘȖȢȘȜȦșȟȰ
предводитель ȘȖȢ
двоǬșȤ
ǻȗ Ȣȕȟобл.)
 ——
ȡǻȚȜȡȥȰȞȜȝ
рянства. Походив
із ǻț
поміщицької
родини.
Закінчив
1847
ȤȓȡȥȦȖȔ
ǤȢȩȢȘȜȖ
ȣȢȠǻȭȜȪȰȞȢȁ
ȤȢȘȜȡȜ
ǜȔȞǻȡȫȜȖ
Ніжинський
ліцей ȟǻȪșȝ
кн. Безбородька,
працював
у місце-ȧ

ǢǻȚȜȡȥȰȞȜȝ
Ȟȡ ǖșțȕȢȤȢȘȰȞȔ
ȣȤȔȪȲȖȔȖ
вому земстві. Автор праць з історії судових установ
ȠǻȥȪșȖȢȠȧțșȠȥȦȖǻǕȖȦȢȤȣȤȔȪȰțǻȥȦȢȤǻȁȥȧȘȢȖȜȩȧȥȦȔȡȢȖ
та ȣȤȢ
про ȥȦȔȡȢȖȜȭș
становище ȥșȟȓȡȥȦȖȔ
селянства. 
1858 ȚȜȖ
жив ȧ
у ǤșȦșȤȕȧȤțǻ
Петербурзі,
ȦȔ
брав ȧȫȔȥȦȰ
участь уȧ підготовці
скасування ȞȤǻȣȔȪȦȖȔ
кріпацтва. ǬȔȥ
Час
ȕȤȔȖ
ȣǻȘȗȢȦȢȖȪǻ ȥȞȔȥȧȖȔȡȡȓ
знайомства ț
з ним
Шевченка ȡș
не ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢ
встановлено. 
12 трав.
țȡȔȝȢȠȥȦȖȔ
ȡȜȠ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȦȤȔȖ
1858 поет занотував у Щоденнику про обід у Т.; 13
ȣȢșȦțȔȡȢȦȧȖȔȖȧǮȢȘșȡȡȜȞȧȣȤȢȢȕǻȘȧǧȦȤȔȖ
трав, того ж року — про свою зустріч із сестрою Т.,
ȦȢȗȢȚȤȢȞȧ—ȣȤȢȥȖȢȲțȧȥȦȤǻȫǻțȥșȥȦȤȢȲǧȞȢȦȤȔ
котра повернулася
з-за кордону.
Шевченко
подарував
ȣȢȖșȤȡȧȟȔȥȓ
țțȔ ȞȢȤȘȢȡȧ
ǭșȖȫșȡȞȢ
ȣȢȘȔȤȧȖȔȖ
ǧ
Т.
автограф
поезії
«Огні
горять,
музика
грає»
ȔȖȦȢȗȤȔȨ ȣȢșțǻȁ ©ǣȗȡǻ ȗȢȤȓȦȰ ȠȧțȜȞȔ ȗȤȔǿª (тепер
ȦșȣșȤ
зберігається
в ІЛ).
țȕșȤǻ
ȗȔǿȦȰȥȓȖǶǠ
ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ
р ор
нко

ǧ ǥ ǣ Ǯ Ǖ Ǣ Ð Ǘ Ǧ Ǳ ǟ ǝ Ǟ  Ǖ Ȥ Ȟ Ȕ Ș ǻ ȝ  ǩ ș Ș Ȣ Ȥ Ȣ Ȗ Ȝ ȫ
 ȥ ǦǻȠ·ȓȡǻȖȞȔ ȦșȣșȤ ǦȧȠ Ȣȕȟ —
ǜȔȣȢȤǻȚȚȓ —ȧȞȤȔȞȦȢȤǻȤșȚǢȔȤȢȘȡȜȝ
ȔȤȦȜȥȦǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǥǦǥ  ǜȔȞǻȡȫȜȖȦșȔȦȤ
ȥȦȧȘǻȲ ȣȤȜ ǙșȤȚ ȧȞȤ ȦșȔȦȤǻ ǥǥǩǦǥ ȧ ǡȢȥȞȖǻ
ȖǻȘȦȢȘǻȣȤȔȪȲȖȔȖȧȡȰȢȠȧǨ——ȖȧȞȤȠȧț
ȘȤȔȠ ȦșȔȦȤǻ ǻȠ ǡ ǮȢȤȥȔ ț  — ȧ ǜȔȣȢȤǻȚȚǻ
ȡȜȡǻ — ǜȔȣȢȤǻț ȔȞȔȘșȠ Ȣȕȟ ȧȞȤ ȠȧțȘȤȔȠ ȦșȔȦȤ
ǻȠ Ǘ ǘ ǡȔȗȔȤȔ  ǦȪșȡǻȫȡȔ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡǻȥȦȰ ǧ ȣȢ
ȟȓȗȔȟȔ Ȗ ȝȢȗȢ ȦȔȟȔȡȦǻ ȦȢȡȞȢȗȢ ȣȥȜȩȢȟȢȗȔ ȝ ȠȔȝȥȦȤȔ
ȗȢȥȦȤȜȩ ȚȔȡȤȢȖȜȩ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞ ǕȞȦȢȤȢȖǻ ȕȧȟȜ
ȣǻȘȖȟȔȘȡǻ ȓȞ ȗșȤȢȁȫȡǻ ȘȤȔȠ ȦȔȞ ǻ ȤȢȠȔȡȦȜȫȡǻ ȝ ȣȢș
ȦȜȫȡǻ ȤȢȟǻ ȕȟȜțȰȞȜȠȜ ȝȢȠȧ ȕȧȟȜ ȝ ȦȔȞǻ ȥȪșȡǻȫȡǻ
ȕȔȤȖȜ ȓȞ ǻȤȢȡǻȓ ȗȧȠȢȤ ȥȔȦȜȤȔ ǜ ȧȥȣǻȩȢȠ ȖȜȥȦȧȣȔȖ
ȦȔȞȢȚ ǻ Ȗ Ƞȧț ȖȜȥȦȔȖȔȩ ǜȡȓȖȥȓ ȧ ȨǻȟȰȠǻ ©ǦǻȠ·ȓ
ǟȢȪȲȕȜȡȥȰȞȜȩª ǟȜȁȖȞǻȡȢȥȦȧȘǻȓȩȧȘȢȚȨǻȟȰȠǻȖ
ǻȠǣǤǙȢȖȚșȡȞȔ ǨȖȜȥȦȔȖȔȩțȔȦȖȢȤȔȠȜǭșȖȫșȡȞȔ
ȗȤȔȖȤȢȟǻǕȡȘȤǻȓȖ©ǟȔȦșȤȜȡǻªǡǕȤȞȔȥȔ  ǡȔȤȞȔ
Ȗ ©ǡȔȦșȤǻȡȔȝȠȜȫȪǻª Ǚ ǣȟșȞȥǻǿȡȞȔ   ȦȔ ǡȔȤȞȔ
Ȗ ©ǡȔȤȜȡǻª Ƕ ǟȢȩȔȡȢȗȢ  ȧȥǻ — Ȗ ǙșȤȚ ȧȞȤ
ȦșȔȦȤǻǥǥǩǦǥȖǡȢȥȞȖǻ ȔȦȔȞȢȚǪȖșȘȢȤȔȖ©ǡȔȦșȤǻ
ȡȔȝȠȜȫȪǻªǶǧȢȗȢȕȢȫȡȢȗȢ  ȧȘȤȔȠǻǳǟȢȥȦȲȞȔ
ȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔ©ǙȧȠȜȠȢȁ«ª ©ǦȟȢȖȢȣȤȔȖȘȜª ȥȦȖȢȤȜȖ
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ǧǥǣǮǝǢǦǱǟǝǞ

ȢȕȤȔț Ǖ ǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȗȢ  ȢȕȜȘȖǻ ȤȢȕȢȦȜ — Ȗ
ǜȔȣȢȤǻțȧȞȤȠȧțȘȤȔȠȦșȔȦȤǻǻȠǡǮȢȤȥȔ 
ǠǻȦǘȔȝȘȔȕȧȤȔǗǤȔȠȓȦȰȢȡșȠȥȖșȦȟȔǝȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȢș
ǜȔȣȢȤȢȚȰșȓȡȖ

ǗȔȟșȤǻȝǘȔȝȘȔȕȧȤȔ

ǧ ǥ ǣ Ǯ ɂғ Ǣ Ǧ Ǳ ǟ ǝ Ǟ Ǚ Ƞ Ȝ Ȧ Ȥ Ȣ  Ǖ ȡ Ș Ȥ ǻ ȝ Ȣ Ȗ Ȝ ȫ
 ǟȜȁȖ —"  — ȧȞȤ ȣȢȠǻȭȜȞ ȢȡȧȞ
Ǚ Ǥ ǧȤȢȭȜȡȥȰȞȢȗȢ ǡȔȖ ȖșȟȜȞǻ țșȠșȟȰȡǻ ȖȢȟȢȘǻȡȡȓ
ȧ ǟȜȁȖ ǻ ǤȢȟȦȔȖ ȗȧȕșȤȡǻȓȩ Ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȖǻȘȢȠȜȖ
ȣȢșȦȔ ȣȤȢ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȣȤȜȘȕȔȡȡȓ țșȠȟǻ ȧ ǧ ȣȢȕȟȜțȧ
ǟȔȗȔȤȟȜȞȔ Șș ȕȧȖ ȢȘȜȡ ǻț ȠȔǿȦȞǻȖ ȣȢȠǻȭȜȞȔ  ȟȲȦ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȪǻȞȔȖȜȖȥȓ ȧ ǗȔȤȨȢȟȢȠǻȓ ©«ȡȔȣȜȬȜ Ƞșȡǻ
ȗȔȤȡșȡȰȞȢ ȭȢ ȦȢ țȔ ȣȔȡ ǧȤȢȭȜȡȥȰȞȜȝ Ǚș ȦȢȝ ǟȔ
ȗȔȤȟȜȞ" Ƕ ȭȢ ȦȢ țȔ ǼȤȧȡȦ ȭȢ Ȗǻȡ ȡȔȠ ȣȤȢȣȢȡȧǿ" ǮȢ
ȖǻȡȞȢȬȦȧǿ"ªǗǭșȖȫșȡȞȢȖǻȘȣȢȖǻȘȔȖ©ǨǧȤ>ȢȭȜȡȥȰȞȢ@
ȗȢ ǿȥȦȰ ȥșȟȢ ȣȢ ȟǻȖȢȠȧ ȕșȤșȗȧ ǙȡǻȣȤȔ ȡȔțȜȖȔǿȦȰȥȓ
ǥȧȘȓȞȜȞȢȟȢȦȢȗȢȥșȟȔǿȟǻȥȟȧȗȢțșȤȔȞȤȧȗȢȠȟǻȥȢȠ
ȣȢȢȕȤȢȥȦȔȟȜª ǠȜȥȦȜ ȥ   Ǧ ǥȧȘȓȞȜ ǥȧȘȓȞǻȖ 
ǤșȤșȓȥȟȔȖȥȰȞȢȗȢ ȣȢȖ țȗȢȘȢȠ ǖȢȤȜȥȣǻȟȰȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ
ǟȜȁȖ Ȣȕȟ țȔȦȢȣȟșȡȢ Ȗ ȤșțȧȟȰȦȔȦǻ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ǟȔȡǻȖ
ȖȢȘȢȥȩȢȖȜȭȔ
ǤȢșȦ țȔȣȜȦȧȖȔȖ ȥȖȢȓȞȔ ȘȢȟȧȫȔȲȫȜ ȟȜȥȦ ȘȢ ǧ ȡș
țȕșȤǻȗȥȓ ©«ȡȔȣȜȬȜȫȜȦȢȝǼȤȧȡȦȧǧȤȢȭȜȡȥȰȞȢȗȢȡȔȘ
ȥȔȠȜȠ ǙȡǻȣȤȢȠ" ǖȢ ȓȞ ȡș ȡȔȘ ǙȡǻȣȤȢȠ ȦȢ Ƞșȡǻ ȝȢȗȢ
ȝ țȔ ȞȢȣȧ ȡș ȦȤșȕȔª ȟȜȥȦ ȖǻȘ ȥșȤșȘȜȡȜ ȟȲȦ  
ȟȲȦǭșȖȫșȡȞȢțȡȢȖȧțȖșȤȦȔȖȥȓȘȢǗȔȤȨȢȟȢȠǻȓ
©ǧȔ ȡȔȣȜȬȜ Ƞșȡǻ ȗȔȤȡșȡȰȞȢ ȓȞ ǻ ȭȢ ȦȜ țȤȢȕȜȖ ț
ǧȤȢȭȜȡȥȰȞȜȠǴȞȭȢȘȢȕȤșțȤȢȕȟșȡȢȢǼȤȧȡȦǻȦȢȘȕȔȝ
ȘȧȕȢȖȜȝ ȕșȤșȥȦȢȖȜȝ ȓȥșȡȢȖȜȝ ȞȟșȡȢȖȜȝ ǻ ȟȜȣȢȖȜȝ
ȟǻȥ ǻ ȣȜȬȜ Ȣ ȗȤȢȬȔȩ «! ǤȢȥȜȟȔȲ ȦȢȕǻ ȡȔȬȖȜȘȞȧ
țȤȢȕȟșȡȜȝ ȣȟȔȡ ȩȔȦȜ «! ǡșȡǻ ȦǻȟȰȞȢ ȝ ȦȤșȕȔ ȭȢȕ
ȤȢȕȢȫȔ ȕȧȟȔ ȘȧȕȢȖȔ>@ ȦȔ ȞȤȧȗȟȜȝ ǼȔȡȢȞ ȥȞȟȓȡȜȝ ȡȔ
ǙȡǻȣȤȢª ǗȔȤȨȢȟȢȠǻȝ ȧ ȕșȤșț ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȖ ©«ȓȞ ȦȖǻȝ
ȣȟȔȡ ȧȚș țȠǻȡȜȖȥȓ ȦșȣșȤ ȧȚș ȡș ȩȔȦȔ Ȕ ȘȢȠȜȫȢȞ ț
ȥȞȟȓȡȜȠǼȔȡȞȢȠȦȢȟȧȫȫșȦȔȞțȤȢȕȜȦȰȧǧȤ>ȢȭȜȡȥȰȞȢ@
ȗȢ ǿȥȦȰ ȩȢȤȢȬȜȝ ȘȢȠ ȧ ǥȚȜȭșȖǻ țȔ ȠǻȥȦșȫȞȢȠ ȡȔȘ
ǙȡǻȣȤȢȠȖȘȧȚșȩȢȤȢȬǻȠȠǻȥȪǻȖǻȡȞȧȣȜȖȝȢȗȢȤȔțȢȠ
țȥșȟȢȠǥȧȘȓȞȔȠȜǗǻȡȞȢȬȦȧǿȝȢȠȧȞȔȤȕȢȖȔȡȪǻȖ
Ȕ Ȗǻȡ ȣȤȢȘȔǿ ȦȢȕǻ țȔ  ǤȤȜ ȦǻȠ ȘȢȠǻ ǿȥȦȰ ȖǻȦȤȓȞ
ȖșȟȜȞȜȝ ȗȢȤȢȘ ǻ ȣȤȢȫ ǤȢȠȢǿȠȧ ȡȔȝȟȧȫȫș ȕȧȟȢ ȕ
ȞȧȣȜȦȜ ȢȪșȝ ȘȢȠ Ǖ ȓȞ ȫȔȥȢȠ ȡș ȖȣȢȘȢȕȔǿȦȰȥȓ ȦȢȕǻ
ȥș ȠǻȥȪș ȦȢ ȧ ȣȔȡȔ ǧȤ>ȢȭȜȡȥȰȞȢ@ȗȢ ǿ ǼȤȧȡȦ ǻȡȬȜȝ
ȡȔȘ ȥȔȠȜȠ ǙȡǻȣȤȢȠ Ȗ ȟǻȥǻ — ȦǻȟȰȞȢ ȭȢ ȡȜȚȫș ȡȔ
ȟǻȖǻȠ ȕșȤșțǻ — ȢȦ ȪǻȟȔ ȕǻȘȔ Ǣș ȦȔȞ ȘȔȟșȞȢ ȖȜȘȡȢ ȓȞ
ț ȣȤȔȖȢȗȢ ȕșȤșȗȔª ǠȜȥȦȜ ȥ   ǦȖȔȦȔȲȫȜȥȰ țȔ
ȣȢȥșȤșȘȡȜȪȦȖȔǗǭșȖȫșȡȞȔȘȢǪǙȢȖȗȢȣȢȟșȡȞȢȠȜȦșȪȰ
ȣȜȥȔȖȘȢȡȰȢȗȢȕșȤșț©«ȣȢȟȧȫȜȖȦȖȢǿǻȣȔȡȔ
ǧȤȢȭȜȡȥȰȞȢȗȢȣȜȥȰȠȢǙȢȕȤșȦȜțȤȢȕȜȬȓȞȣȢǿȘȡȔǿȬ
ȠșȡșțȣȔȡȢȠǧȤȢȭȜȡȥȰȞȜȠȔȟșȥȣșȤȬȧȣȢǿȘȡȔȝȠșȡș
ț ǪȔȤȜȦȢȲ Ȕ ȣȢȦǻȠ ȣȤȢȥȜ ǧȤȢȭȜȡȥȰȞȢȗȢ ȭȢȕ Ȗǻȡ
ȤȢțȞȟȔȖ ȣȟȔȦȧ ȡȔ ȦȤȜ ȫȔȥȦǻ ȣȢ  ȞȔȤȕ>ȢȖȔȡȪǻȖ@ ȘȢ
ȡȢȖȢȗȢ  ȤȢȞȧ ȓ ȖȜȣȟȔȫȧ Ȗȥǻ  ȞȔȤȕ>ȢȖȔȡȪǻȖ@
ǴȞȭȢȖǻȡțȘȔȥȦȰȥȓȡȔȥșȦȢțȔȤȔțȚșȣȜȬȜȠșȡǻȕșȤȜ

ȗȤȢȬǻȣȤȜȝȠȔȝȘȢȕȤȢǻȩȔțȓȝȡȧȝǵȤȧȡȦțȔȞȢȡȦȤȔȞȦȧȝ
ȡȔȟǻȦȡȔȥȖȢǿǻȠ·ȓȔȕȢȡȔȠȢǿȓȞțȡȔǿȬª ȞȖǻȦ
ȘȢ ȦȢȗȢ Ț ȔȘȤșȥȔȦȔ ©ǴȞȭȢ ȦȜ ȘȢȕȤș ȣȢǿȘȡȔǿȬȥȓ ț
ǧȤȢȭȜȡȥȰȞȜȠ ǻ ȓȞ ǖȢȗ ȦȢȕǻ ȣȢȠȢȚș ȣȢǿȘȡȔȦȰ Ƞșȡș ț
ǪȔȤȜȦȢȲ  ȦȢ Ȟȧȣȧȝ ȢȦȢȝ ȘȢȠ ȧ ǥȚȜȭșȖǻ ȦȔ ȣȤȜȘȕȔȝ
Ƞșȡǻ ȟǻȥȧ ȘȧȕȢȖȢȗȢ ȡȔ ȡȔȘȖǻȤȡȲ ȞȢȠȢȤȧ ǧȢ ȠȢȓ ȕȧȘș
ȤȢȕȢȫȔª ǜȗȢȘȢȠ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖǻȘȠȢȖȜȖȥȓ ȖǻȘ ȞȧȣǻȖȟǻ
ȗȢȦȢȖȢȗȢ ȕȧȘ ȕȢ ȩȢȦǻȖ ȥȣȢȤȧȘȜȦȜ ȢȥșȟȲ țȔ ȖȟȔȥȡȜȠ
ȣȤȢșȞȦȢȠ ©ǜȔȡșȩȔȝ ǥȚȜȭșȖ ȪȧȤ ȝȢȠȧ ȦȢȠȧ ȘȢȠȢȖǻ
ȣȢȖǻȦȪǻ ȖǻȦȤȓȞȢȖǻ ȝ ȢȦȜȠ ȦȤȰȢȠ ȗȤȧȬȔȠ ǴȞȭȢ ȦȢȕǻ
ȘȧȚș ȧȣȢȘȢȕȔȖȥȓ ȣȔȡ ǧȤȢȭȜȡȥȰȞȜȝ ȦȢ ȕșȤȜ Ȗ ȝȢȗȢ
ȥȟȧȚȕȧ ȓ ȫȧȖ ȭȢ Ȗǻȡ ȣȔȡ ǻ țȔȠȢȚȡȜȝ ǻ ȡș ȟȧȞȔȖȜȝ
ǕȦȔȠȓȞȠȔȦȜȠșȬȫȔȥȦȢȣȢȘȜȖȜȥȓȥȔȠȡȔȦǻǥȧȘȓȞȜ
«!ǴȞȭȢȦȢȕǻȣȢȘȢȕȔȲȦȰȥȓȢȦǻǥȧȘȓȞȜȦȢȖȢțȰȠȜȖ
ȣȢȥșȥǻȲȘșȥȓȦȜȡȡȔȟǻȦȗȔȤȡșȡȰȞȢȣȢȦȢȤȗȢȖȔȖȬȜȥȰ
ț ǧȤȢȭȜȡȥȰȞȜȠ ȦȔ țȔȩȢȚȧȝȥȓ ȕȧȘȢȖȔȦȰȥȓª ȟȜȥȦ ȖǻȘ
 ȦȤȔȖ    ȫșȤȖ țȔȣȜȦȧȖȔȖ ǗȔȤȨȢȟȢȠǻȓ ©ǬȜ
ȕȧȖȦȜȧǥȧȘȓȞȔȩ"ǮȢȦȜȦȔȠȕȔȫȜȖǻȫȜțȤȢȕȜȖȭȢț
ȦȜȠ ȣȔȡȢȠ ǧȤȢȭȜȡȥȰȞȜȠ"ª ǜȤșȬȦȢȲ ȞȧȣǻȖȟȓ țșȠȟǻ
ȡșȖǻȘȕȧȟȔȥȓ
ǣȟșȞȥȔȡȘȤǖȢȤȢȡȰ

ǧǥǣǮɂғǢǦǱǟǝǞǙȠȜȦȤȢǤȤȢȞȢȣȢȖȜȫ 
ȥ ǴȤșȥȰȞȜ ȦșȣșȤ ǭȜȬȔȪȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǤȢȟȦȔȖ Ȣȕȟ —
ȥǟȜȕȜȡȪǻȦșȣșȤǡȜȤȗȢȤȢȘȤȡȧǤȢȟȦȔȖ
Ȣȕȟ  — ȘșȤȚ Șǻȓȫ ȖșȟȜȞȜȝ țșȠȟșȖȟȔȥȡȜȞ ȠșȪșȡȔȦ
ǤȢȩȢȘȜȖțȧȞȤȬȟȓȩȦȜ
ȝȢȗȢ ȣȤșȘȢȞ ǦȦșȣȔȡ
ȘȢȖȢȘȜȖȥȓ ȡșȕȢȚșȠ
ȗșȦȰȠȔȡȢȖǻ Ƕ ǡȔțșȣǻ
ǤȤșȘȥ ȦȔȖȡȜȞȜ ȤȢȘȧ
ȥȦȔȟȜ țȔȠȢȚȡȜȠȜ ȞȢ
țȔȪȰȞȜȠȜȥȦȔȤȬȜȡȔȠȜ
ȢȕǻȝȠȔȟȜ ȣȢȥȔȘȜ ȣȢȟ
ȞȢȖȡȜȞǻȖ ȥȢȦȡȜȞǻȖ
ȞȔȡȪșȟȓȤȜȥȦǻȖ ǥȢȘȢ
ȖȜȠȜ ȠȔǿȦȞȔȠȜ ǧȤȢ
ȭȜȡȥȰȞȜȩ ȕȧȟȜ ǴȤș
ȥ Ȱ Ȟ Ȝ   ǟ Ȝ ȕ Ȝ ȡ Ȫ ǻ   ǧ 
țȘȢȕȧȖ ȢȥȖǻȦȧ Ȗ ǟȜǿ
ȖȢǡȢȗȜȟȓȡȥȰȞǻȝ ȔȞȔ
ǙǖȢȤȢȖȜȞȢȖȥȰȞȜȝ
. оров ков к .
ȘșȠǻȁ ǖȧȖ ȥșȞȤșȦȔȤșȠ
ȧ Ȟȡȓțȓ ǡ ǥǿȣȡǻȡȔ ǤȢȤȦȤșȦǙǤǧȤȢȭȜȡȥȰȞȢȗȢ
ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓ
ȥȦȔȦȥȥșȞȤșȦȔȤșȠȖǻȠ
ȣșȤȔȦȤȜȪǻǟȔȦșȤȜȡȜǶǶȥșȡȔȦȢȤȢȠȣȤȜǤȔȖȟǻǶȫȟșȡȢȠ
ǙșȤȚȔȖȡȢȁȘȧȠȜȡȔȣȢȫȔȦȞȧȪȔȤȲȖȔȡȡȓǣȟșȞȥȔȡȘȤȔǶ
— — ȠǻȡǻȥȦȤȢȠ ȧȘǻȟǻȖ — — ȣȢȟȦȔȖ
ȗȧȕȣȤșȘȖȢȘȜȦșȟșȠȘȖȢȤȓȡȥȦȖȔ——ȠǻȡǻȥȦȤȢȠ
ȲȥȦȜȪǻȁ ǻ ȨǻȡȔȡȥǻȖ ǣȦȤȜȠȔȖ ȧ ȖȟȔȥȡǻȥȦȰ ȠǻȥȦșȫȞȢ
ǟȔȗȔȤȟȜȞȦȔȖșȟȜȞǻțșȠșȟȰȡǻȖȢȟȢȘǻȡȡȓȡȔǤȢȟȦȔȖȭȜȡǻ
ȝ ǟȜȁȖȭȜȡǻ Ǥǻȥȟȓ ȖǻȘȥȦȔȖȞȜ ȚȜȖ ȧ ȥȖȢǿȠȧ ȠȔǿȦȞȧ Ȗ
ȥǟȜȕȜȡȪȓȩȓȞȜȝȥȦȔȖȢȥșȤșȘȞȢȠȦșȔȦȤȝȠȜȥȦȚȜȦȦȓ
ǤȢȟȦȔȖȭȜȡȜ ǡȔǿȦȢȞ ȡȔțȜȖȔȟȜ ©ȠȔȟȢȤȢȥǻȝȥȰȞȜȠȜ

ǧǥǨǢǣǗ

ǕȨǻȡȔȠȜª ǧșȔȦȤȢȠ ȞșȤȧȖȔȖ Ǘ ǘȢȗȢȟȰǴȡȢȖȥȰȞȜȝ
ȕȔȦȰȞȢ ǡ ǘȢȗȢȟȓ ȧ ȖȜȥȦȔȖȔȩ ȕȤȔȟȜ ȧȫȔȥȦȰ ȓȞ
ȞȤǻȣȢȥȡǻȔȞȦȢȤȜȦȔȞǻȫȟșȡȜȥǻȠșȝȖǻȘȢȠȜȩȧȞȤȘǻȓȫǻȖ
ȦȔ țșȠȟșȖȟȔȥȡȜȞǻȖ ȠȔȦȜ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔ ǡ ǘȢȗȢȟȰ
ǟȔȣȡǻȥȦȜ ǠȢȠȜȞȢȖȥȰȞǻ ȦȔ ǻȡ Ǩ Ƞ ǟȔȗȔȤȟȜȞȧ ǧ
țȕȧȘȧȖȔȖ ȣȔȟȔȪ țȔȞȟȔȖ ȣȔȤȞ ǡȔȖ ȖșȟȜȞș țǻȕȤȔȡȡȓ
ȞȡȜȚȢȞ ǻ ȤȧȞȢȣȜȥǻȖ ǤǻȘȦȤȜȠȧȖȔȖ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȧȞȤ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ ȦȔ ȩȧȘȢȚȡȜȞǻȖ țȢȞȤ ǡ ǘȢȗȢȟȓ ȞȢȟȜ
ȦȢȝ ȡȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ǢǻȚȜȡȥȰȞȢȠȧ ȟǻȪșȁ Ǵ ǡȔȤȞȢȖȜȫȔ
Ǘ ǟȔȣȡǻȥȦȔ Ǘ ǖȢȤȢȖȜȞȢȖȥȰȞȢȗȢ ȦȔ ǻȡ ȕȧȖ ȢȘȡȜȠ ț
ǻȡǻȪǻȔȦȢȤǻȖȖȜȘ©ǚȡșȁȘȜªǶǟȢȦȟȓȤșȖȥȰȞȢȗȢ
ǭșȖȫșȡȞȢțȗȔȘȧǿǧȖȣȢȖǻȥȦǻ©ǖȟȜțȡșȪȯªǢȜȞȜȨȢȤ
ǩșȘȢȤȢȖȜȫǦȢȞȜȤȔȠȔȖȡȔȠǻȤȣȢȁȩȔȦȜȡȔǤȢȟȦȔȖȭȜȡȧ
ȭȢȕ ©ȣȢȞȟȢȡȜȦȰȥȓ ȣȤȔȩȧ ȥȟȔȖȡȢȗȢ ȞȢțȔȞȔȖșȟȰȠȢȚȜ
ǧȤȢȭȜȡȥȞȢȗȢª  
ǠǻȦ ǠȔțȔȤșȖȥȞȜȝ Ǖ ǠȲȘȜ ȥȦȔȤȢȝ ǡȔȟȢȤȢȥȥȜȜ  ǟǦ
 ǔ  ǟȔțȜȠȜȤȢȖ ǣ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝ ȔȠȔȦȢȤȥȰȞȜȝ ȦșȔȦȤ
ǟ  ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȝ ȦșȔȦȤ ǢȔȤȜȥȜ ǻȥȦȢȤǻȁ ǟ
ǧǟȜǿȖȢǡȢȗȜȟȓȡȥȰȞȔȔȞȔȘșȠǻȓȖǻȠșȡȔȩǪ9ǶǶ—Ǫ9ǶǶǶ
ǚȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȫȡșȖȜȘȔȡȡȓǟ

ǣȟșȡȔǙțȲȕȔ

ǧǥǨǖǚǫǱǟÐǞǗȢȟȢȘȜȠȜȤǣȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȜȫ —
  — ȞȡȓțȰ ȗȢȟȢȖȔ ǢȜȚȡȰȢȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞȢȁ ȣȔȟȔȦȜ
ȪȜȖǻȟȰȡȢȗȢȥȧȘȧǭșȖȫșȡȞȢȖǻȘȘȔȖȔȖȝȢȠȧȡȔȟșȚȡșȓȞ
©ȖșȥȰȠȔȠȜȟȢȠȧȞȡȓțȲȫșȟȢȖșȞȧª ǮȢȘșȡȡȜȞȚȢȖȦ
 ǶȠȢȖǻȤȡȢȣȢșȦȕȧȖțȡȔȝȢȠȜȝǻțȥǻȠ·ǿȲǧțȢȞȤ
ț ȝȢȗȢ ȘȤȧȚȜȡȢȲ ǡȔȤǻǿȲ ȧ ȘǻȖȢȪȦȖǻ ǤșȭȧȤȢȖȢȲ ȘȢ
țȔȠǻȚȚȓ — ȨȤșȝȟǻȡȢȲ ǫǻ ȢȕȜȘȖǻ ȥǻȠ·ȁ ȠȔȟȜ ȤȢȘȜȡȡǻ
ǻ ȘȤȧȚȡǻ ȥȦȢȥȧȡȞȜ ț ȘșȞȔȕȤȜȥȦȔȠȜ ǧȤȧȕșȪȰȞǻ ȦȔȞȢȚ
ȕȧȟȜȕȟȜțȰȞȜȠȜȘȢȤȢȘȜȡȜǙȢȕȤȢȟȲȕȢȖȜȩ
ǠșȢȡǻȘǖȢȟȰȬȔȞȢȖ

ǧǥǨǖǚǫǱǟÐǞ ǦșȤȗǻȝ ǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ  —
 ȥ ǦȔȣȧȡ ȦșȣșȤ ǗȔȫȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǢȜȚȡȰȢ
ȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞȢȁȢȕȟǥǩ —ȞȡȓțȰ——ȧȡȦșȤ
ȢȨǻȪșȤ ȣȢȦǻȠ ȣȤȔȣȢȤȭȜȞ ǣȤșȡȕȧȤțȰȞȢȗȢ ȢȞȤșȠȢȗȢ
ȞȢȤȣȧȥȧ Ǩ ȕȔȗȔȦȰȢȩ
ȕǻȢȗȤȔȨǻȓȩ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǧ ȡȔțȜȖȔȲȦȰ ȘșȞȔȕ
ȤȜȥȦȢȠ Ȕȟș ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ
ȘȢ Ȥȧȩȧ ȘșȞȔȕȤȜȥȦǻȖ
Ȗǻȡ ȡș ȠȔȖ ȥȦȢȥȧȡȞȧ
ǦȜȡȗșȡșȤȔȟȔȘ·ȲȦȔȡȦȔ
ǣȟșȞȥȔȡȘȤȔ Ƕ ǧ ȡȔ
ȟ ș Ț Ȕ Ȗ  Ș Ȣ  Ȣ Ș ȡ ǻ ǿ ȁ  ț
Ȕ Ȥ Ȝ ȥ Ȧ Ȣ Ȟ Ȥ Ȕ Ȧ Ȝ ȫ ȡ Ȝ ȩ
ȤȢȘ Ȝȡ ǥȢȥǻȁ ǜ ȣǻȘ
ȟǻȦȞȢȖȢȗȢ ȖǻȞȧ ȞȔȠșȤ
ȣȔȚ ǻț ȥǻȠȡȔȘȪȓȦȜ
ȤȢȞǻȖ — ȞȢȤȡșȦ ȞȔȖȔ
ȟșȤȗȔȤȘȥȰȞȢȗȢ ȣȢȟȞȧ
ǤǦȢȞȢȟȢȖ
Ǩ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ǧ ȕȧȖ ǤȢȤȦȤșȦǦǗǧȤȧȕșȪȰȞȢȗȢ
ǤȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰ
ȥ Ȗ ǻ Ș Ȟ Ȣ Ƞ  Ȫ Ȱ Ȟ ȧ Ȗ Ȕ ȡ ȡ ȓ
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ǣ ǤȧȬȞǻȡȔ ȧ Ȫǻȝ ȥȣȤȔȖǻ ȕȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ ȕȤȔȦ ǣ ǧȤȧ
ȕșȪȰȞȢȝ ȭȢ ȕȧȖ ȘȤȧȗȢȠ Ǜǭ ǙȔȡȦșȥȔ   ȡȔ
ǟȔȖȞȔțǻȘȢȟȓțȖșȟȔȝȢȗȢțǡǠșȤȠȢȡȦȢȖȜȠȡșȖȘȢȖțǻ
ǧ ȘȢȖșȟȢȥȓ ȥȦȔȦȜ ȥșȞȧȡȘȔȡȦȢȠ ȣȢșȦȔ ȡȔ Șȧșȟǻ ț
ǡ ǡȔȤȦȜȡȢȖȜȠ  țȔȞǻȡȫȜȟȔȥȓ ȖǻȝȥȰȞ ȞȔȤ·ǿȤȔ
Ȟȡȓțȓ—ȧȫȜȡǻȬȦȔȕȥȞȔȣǻȦȔȡȔȖǻȡȖȜȝȬȢȖȧȖǻȘȥȦȔȖȞȧ
 țȔ ȖȜȞȤȔȘșȡȡȓ ȖǻȘ ȫȢȟȢȖǻȞȔ Ǡ ǛȔȘȜȠȜȤǻȖȥȰȞȢȁ
ȥȦȢȥȢȖȡȢ ȓȞȢȁ ȠȔȖ ȦȔȞȢȚ ȥȖȢȁ ȣȟȔȡȜ ǡȜȞȢȟȔ Ƕ ǧ
ȣȢȦȤȔȣȜȖȘȢǕȟșȞȥǿǿȖȥȰȞȢȗȢȤȔȖșȟǻȡȧǗǻȘȥȜȘǻȖȬȜȖȜ
țȡȔȫșȡȜȝ ȦșȤȠǻȡ ǧ ȖȜȝȬȢȖ țȖǻȘȦȜ ȕșț ȦȜȦȧȟȧ ȫȜȡȧ
ȝ ȖǻȘțȡȔȞ ȥȦȔȖ ȤȓȘȢȖȜȠ ȢȘȡȢȗȢ ț ȣǻȩȢȦȡȜȩ ȣȢȟȞǻȖ ȧ
ǤșȦȤȢțȔȖȢȘȥȰȞȧ ȞȧȘȜ ȝȢȗȢ ȖǻȘȣȤȔȖȜȟȜ ȣǻȘ ȥȧȖȢȤȜȝ
ȡȔȗȟȓȘ ǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡǻȥȦȰ ȕȔȦȔȟȰȝȢȡȡȢȗȢ ȞȢȠȔȡȘȜȤȔ
ȟȜȣǧȣȤȜȕȧȖȘȢǣȤșȡȕȧȤȗȔǧȧȦȣȢȘȤȧȚȜȖȥȓ
ț ǣ ǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖȜȠ ǻ ȖȖǻȝȬȢȖ ȘȢ ȗȧȤȦȞȔ ȢȤșȡȕȧȤ
ǻȡȦșȟǻȗșȡȪǻȁǨȞȖǻȦȖǻȘțȡȔȫȜȖȬȜȥȰȧȕȢȓȩȣǻȘǕȞ
ǡșȫșȦȦȲȘǻȥȦȔȖȫȜȡȣȤȔȣȢȤȭȜȞȔǧǻȟȰȞȜȣǻȥȟȓȥȠșȤȦǻ
ǡȜȞȢȟȜǶȧȟȜȥȦȢȣțȠǻȗȢȦȤȜȠȔȦȜțȖǻȟȰȡșȡȡȓțǻ
ȥȟȧȚȕȜǦșȞȤșȦȡȜȝȡȔȗȟȓȘțȔǧȦȤȜȖȔȖȘȢȞǻȡȪȓȝȢȗȢ
ȚȜȦȦȓ
ǭșȖȫșȡȞȢ Ƞǻȗ ȘǻțȡȔȦȜȥȓ ȣȤȢ ǧ ȫșȤșț ǚ ǛșȟǻǼȢȖ
ȥȰȞȢȗȢȓȞȢȗȢȣȤȜȖșțȟȜțǤșȦȤȢțȔȖȢȘȥȰȞȔȘȢǣȤșȡȕȧȤȗȔ
ȤȔțȢȠ ǻț ǧ ǜȔȞȢȡȢȠǻȤȡȜȠ ǿ ȣȤȜȣȧȭșȡȡȓ ȭȢ Ȗ ȟȜȥȦǻ
ȘȢ ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ ȖǻȘ  ȟȲȦ  Șș ȝȘșȦȰȥȓ ȣȤȢ
ǚ ǛșȟǻǼȢȖȥȰȞȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȠȔǿ ȡȔ ȧȖȔțǻ ǻ ȘȤȧțǻȖ
ȣȢȟȰȥ ȣȢșȦȔ — ǧ ȦȔ ǣ ǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖȔ ȭȢ ȁȠ —
©ȦșȠȞȢȦȢȤȯșțȡȔȲȦȠșȡȓȡșȟȜȫȡȢȜȖȥȣȢȠȜȡȔȲȦȢȕȢ
Ƞȡșª — ȣȢȥȜȟȔǿ ©Ȧȯȥȓȫȧ ȞȤȢȖȢȥșȤȘșȫȡȯȩ ȣȢȪșȟȧșȖ
Ȝ ȕȤȔȦȥȞȧȲ ȟȲȕȢȖȰª ǣ ǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖ ǻ ǧ ȚȜȟȜ
Ȗ ǣȤșȡȕȧȤțǻ ȤȔțȢȠ ǛșȟǻǼȢȖȥȰȞȜȝ ȘȤȧȚȜȖ ț ȢȕȢȠȔ
ȖȢȡȜ ȡș ȠȢȗȟȜ ȕȧȦȜ ȕȔȝȘȧȚȜȠȜ ȘȢ ȘȢȟǻ ǭșȖȫșȡȞȔ ǧ
ȕȧȖ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝ ǻț ȕȔȗȔȦȰȠȔ țȡȔȝȢȠȜȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ Ǩ
Ȟǻȡ  Ȗ ǢȜȚȡȰȢȠȧ ǢȢȖȗȢȤȢȘǻ ȣȢșȦ țȧȥȦȤǻȫȔȖȥȓ ț
ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȔȠȜȤȢȘȧȘȢȓȞȢȗȢȡȔȟșȚȔȖǧ
ǠșȢȡǻȘǖȢȟȰȬȔȞȢȖ

ǧǥǨǖÌǛ ȡȔȤȢȘȡȔ ȡȔțȖȔ ǧȤȧȕȔȝȟȢ  — ȤǻȫȞȔ Ȗ
ǨȞȤȔȁȡǻȟǻȖȔȣȤȜȦȢȞȔǙȡǻȣȤȔǤȤȜȖȣȔȘǻȡȡǻȖǧȤǻȫȞȜ
ǕȟȰȦȜ ȥȦȢȁȦȰ ȠǻȥȦȢ ǤșȤșȓȥȟȔȖ ȡȜȡǻ — ǤșȤșȓȥȟȔȖ
ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȜȝ  ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȧȖȔȖ ȡȔ ȤǻȫȪǻ ǧ ȣǻȘ
ȫȔȥ ȣȢȘȢȤȢȚșȝ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ   țȢȞȤ Ȗ ȫȔȥȜ
ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ Ȗ ǤșȤșȓȥȟȔȖǻ ǧ țȗȔȘȧǿȦȰȥȓ Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔ©ǖȟȜțȡșȪȯªǧȤȧȕȔȝȟȢ—ȧȣȢșțǻȁ©ǦȢȡ—
ǘȢȤȜȠȢȁȖȜȥȢȞǻȁª
ǗȢȟȢȘȜȠȜȤǠșȡȫșȡȞȢ

ǧǥɍғ ǢǣǗ ǗȔȥȜȟȰ ǠȢȡȗȜȡȢȖȜȫ ȤȢȞȜ ȚȜȦȦȓ ȡș
ȖǻȘȢȠǻ —ȘǻȓȫǤȢȟȦȔȖȥȰȞȢȁȗȤȢȠȔȘȜȣȢȫȩǖȧȖ
ȤȢțȣȢȤȓȘȡȜȞȢȠȢȕǻȘȧȦȤȔȖȡȔȫșȥȦȰǤǟȧȟǻȬȔ
Șș Ȗ ȣȤȢȠȢȖȔȩ ȫȔȥȦȢ țȖȧȫȔȟȢ ǻȠ·ȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ǣȘȜȡ ț
ǻȡǻȪǻȔȦȢȤǻȖ ȖǻȦȔȟȰȡȢȁ ȦșȟșȗȤȔȠȜ ȣȢșȦȢȖǻ ȡȔȘǻȥȟȔȡȢȁ
 ȕșȤșț  ǖȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȖȟȔȬȦȧȖȔȡȡǻ ȣȔȡȔȩȜȘȜ
ȣȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ǖȤȔȦ ǧ Ǥ ǧȤȧȡȢȖ Șǻȓȫ ǪȔȤȞǻȖȥȰȞȢȁ
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ǧǥǨǦ

ȗȤȢȠȔȘȜ ȦȔȞȢȚ ȡȔȘǻȥȟȔȖ  ȕșȤșț  ȖǻȦȔȟȰȡȧ Ȧșȟș
ȗȤȔȠȧȣȢșȦȢȖǻ
ǠǻȦǟȢȡȜȥȰȞȜȝǦȣȢȗȔȘȜ.

ȱȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȓ ǧȲȤȰȠȔ ǦȢȟȘȔȦȫȜȡȔ ǦȥȯȟȞȔ ǲȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȓ
ȢȘȜȡȡȔȘȪȔȦȜȟșȦǣȤșȡȕȧȤȗ

ǥȢȥȦȜȥȟȔȖǤȜȟȜȣȫȧȞ

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǥǨǦǤȔȖȟȲȞ ȥȣȤȔȖȚǻȠ·ȓ—ǤȔȖȟȢǕȘȔȠȢȖȜȫȣȥșȖȘ
ǤǗȓȥȞȢȖȜǭȔȖșȪȰȦȔǻȡ
ȥ Ǣǻț ȢȞ ȦșȣșȤ ǨțȘșȡȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǡǻȡȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ
ǖǻȟȢȤ ȧȥȰ —  ǡǻȡȥȰȞ  — ȕǻȟȢȤ ȣȢșȦ
ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ǡǻȡȥȰȞȜȝ ȣșȘ ȦșȩȡǻȞȧȠ ǗǻȘȖǻȘȧȖȔȖ
ȟșȞȪǻȁ ǴȞȧȕȔ ǟȢȟȔȥȔ Ǘ ǖȔȦȔȬșȖȜȫȔ țȧȥȦȤǻȫȔȖȥȓ ț
ǴȡȞȢȲǟȧȣȔȟȢȲȦȢȖȔȤȜȬȧȖȔȖǻțǡǠȧȚȔȡǻȡȜȠȦȔǻȡ
ǗȩȢȘȜȖ ǻț  ȘȢ ȟǻȦ Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȡȓ ©ǡȔȟȔȘȡȓȞª 
ȡȔȖȫȔȖȥȓȡȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȟǻȡȗȖǻȥȦȜȫȡȢȠȧȖǻȘȘǻȟșȡȡǻȣșȘ
ȨȦȧ ǖǻȟȢȤȧȥȰȞȢȗȢ ȧȡȦȧ ǡǻȡȥȰȞ  ǕȖȦȢȤ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ
țȕ ©ǗǻȤȬǻª   ©ǗǻȦȤȜ ȕȧȝȡǻª   ©ǧȖȢȤȜª
ȣȢȥȠșȤȦȡȢ ǜȔȩȢȣȟȲȖȔȖȥȓȦȖȢȤȫǻȥȦȲǭșȖȫșȡȞȔ
©ǟȢȕțȔȤª ȓȞȢȗȢ ȠȔȝȚș ȣȢȖȡǻȥȦȲ țȡȔȖ ȡȔȣȔȠ·ȓȦȰ
ǗȣȟȜȖȜǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȣȢșțǻȝȣȢȠǻȦȡǻȧȖǻȤȬȔȩǧ©Ǘǻ
ȲȦȰ ȖǻȦȤȜª ©ǣȝ ȧ ȣȢȟǻ ȦȤȜ ȦȢȣȢȟǻª ©ǧșȫș ȤǻȫȞȔ
țȣǻȘ ȓȖȢȤȔª ©ǗșȥȡȔª ©ǠȜȥȦ ȘȢ ȥșȥȦȤȜª ȧ ȣȢșȠȔȩ
©ǙșȥȓȦȜȝȣǻȘȠȧȤȢȞª©ǥȢțȞȖǻȦȔȡȡȓªȦȔǻȡȘșțȗȔȘȧǿȦȰȥȓ
ǨȞȤȔȁȡȔ ȁȁ ȥȦșȣȜ ȞȧȤȗȔȡȜ ǻȠ·ȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡș ȤȔț
țȖȧȫȜȦȰȧȖǻȤȬǻ©ǴȘȔȤȧȲȦȢȕǻª  
ǦȖǻȦȟȔȡȔǟȢȟȓȘȞȢ

ǧǥɍғ ǦǣǗǕ ǾȟȜțȔȖșȦȔ ǠȜțȔȖșȦȔ  ǕȗȔȨȢȡǻȖȡȔ
ȘǻȖȢȫș — ǗȜȬșȥȟȔȖȪșȖȔ  —  ǢȜȚȡǻȝ
ǢȢȖȗȢȤȢȘ  — ȤȢȥ ȘȤȔȠ ȔȞȦȤȜȥȔ ǢȔȤȢȘȜȟȔȥȓ Ȗ ȥǻȠ·ȁ
ȞȤǻȣȢȥȡȜȩ ȔȞȦȢȤǻȖ ȓȞǻ ȗȤȔȟȜ ȧ ȡȜȚȡȰȢȡȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞǻȝ
ȞȤǻȣȢȥȡǻȝ ȦȤȧȣǻ Ȟȡȓțȓ Ǣ ǭȔȩȢȖȥȰȞȢȗȢ  ȣȤȜ
ȥȦȖȢȤșȡȡǻ ȞȢȠșȤȪǻȝȡȢȗȢ ȦșȔȦȤȧ Ȗ ǢȜȚȡȰȢȠȧ ǢȢȖȗȢ
ȤȢȘǻ ȥǻȠ·Ȳ ǗȜȬșȥȟȔȖȪșȖȜȩ ȖȜȞȧȣȜȟȜ ț ȞȤǻȣȔȪȦȖȔ
ȠǻȥȪșȖǻ ȔȡȦȤșȣȤșȡșȤȜ ǟȟȜȠȢȖȜȫ ǻ ǥȔȥȣȧȦǻȡ Ǩ
ǢȜȚȡ ȰȢȡ ȢȖȗȢȤȢȘȥȰȞȢȠȧ ȦșȔȦȤǻ ȣȤȔȪȲȖȔȟȔ ȘȢ Ȟǻȡ
ȚȜȦȦ ȓ ǭșȖȫșȡȞȢ țȔȣȜȥȔȖ ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ  ȗȤȧȘ
 ȣǻȥȟȓ ȣȢȕȔȫșȡȢȁ ȖȜȥȦȔȖȜ ©ǦșȗȢȘȡȓ ȖȜȘșȟ ȓ ȡȔ
ȥȪșȡș ´ǦȦȔȡȪȜȢȡȡȢȗȢ ȥȠȢȦȤȜȦșȟȓʮ ǤȧȬȞȜȡȔ Ǵ ȕȯȟ
ȖȥșȗȘȔ ȣȤȢȦȜȖ ȣșȤșȘșȟȢȞ «! ǝ ȫȦȢ Țș ȣșȤșȘșȟȞȔ
ȢȞȔțȔȟȔȥȰȥȔȠȢȲȠȔȥȦșȤȥȞȢȲȣșȤșȘșȟȞȢȲȔȜȥȣȢȟȡșȡȜș
ȡșȣȢȘȤȔȚȔșȠȢ«!ǝȥȣȢȟȔȦȰȦșȕșȜȦșȦșȡȰȞȔǧȤȧȥȢȖȔ
Ȧȯ ȦȔȞ șȥȦșȥȦȖșȡȡȢțȟȢ ȜȥȣȢȟȡȜȟȔ ȤȢȟȰ ȣȢȠșȭȜȪȯ
ǠșȣșȬȞȜȡȢȝȫȦȢȥȔȠȔǟȢȤȢȕȢȫȞȔȣșȤșȘȦȢȕȢȝȣȢȕȟșȘ
ȡșȟȔª ȤȢȟȰǠșȣȰȢȬȞǻȡȢȁȖǻȘȥȧȦȡȰȢȁȧǤȧȬȞǻȡȔȧȖǻȖȧ
ȣ·ǿȥȧȔȖȦȢȤȣșȤșȤȢȕȞȜ—ȤȢȥȘȤȔȠȔȦȧȤȗǡǟȧȟȜȞȢȖ 
ǨȥȦ©ǖșȡșȨȜȥȗȚȜǤȜȧȡȢȖȢȝȓȡȖȔȤȓȗȢȘȔª
ȣȢșȦ țȗȔȘȔȖ ǧ Ȗ ȗȢȟ ȤȢȟǻ ȧ ȖȢȘșȖǻȟǻ ǣ ǖȔȚșȡȢȖȔ
©ǡșȦȞȔȕȔȕȧȥȓª©ǗȜȥȣȢȟȡșȡȜȜ«!ȗȚȜǧȤȧȥȢȖȢȝ
ȕȔȕȧȬȞȜ  ȱȦȢ ȖȯȬȟȔ ȦȔȞȔȓ ȠȜȟșȡȰȞȔȓ ȜȗȤȧȬȞȔ ȫȦȢ
ȩȢȦȰȡȔȟȲȕȧȲȥȦȢȟȜȫȡȧȲȥȪșȡȧȦȔȞ«!ȘȢȕȤȢȘȧȬȡȢ
ȞȢȠȜȫȡȔȕȔȕȧȬȞȔª
ǠǻȦ ǝȥȦȢȤȜȓ ȤȧȥȥȞȢȗȢ ȘȤȔȠȔȦȜȫșȥȞȢȗȢ ȦșȔȦȤȔ Ǘ  Ȧ
ǡ  ǧ  ǖȢȟȰȬȔȞȢȖ Ǡ ǣȤșȡȕȧȤȗȥȞȔȓ ȬșȖȫșȡȞȢȖȥȞȔȓ

ǧǥǨǧɈғ ǗǦǱǟǝǞ ǟȢȥȦȓȡȦȜȡ ǣȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȜȫ
ȥǤȢȣǻȖȞȔȦșȣșȤǗșȟȜȞȢȣȜȥȔȤǻȖȥȰȞȢȗȢ
Ȥȡȧ ǦȧȠ Ȣȕȟ țȔ ǻȡ ȘȚ — ǟȧȤȥȰȞ ǥȢȥǻȓ —
 ȥ ǴȞȢȖȟǿȖȞȔ ȦșȣșȤ ǣȕȢȓȡȥȰȞȢȗȢ
ȤȡȧǟȧȤȥȰȞȢȁȢȕȟǥǩ —
ȧȞȤ ǻ ȤȢȥ ȚȜȖȢȣȜȥșȪȰ
ȗȤȔȨǻȞǨ—ȡȔȖȫȔȖ
ȥȓ Ȗ ǡȜȞȢȟȔȁȖȥȰȞȢȠȧ ǻȡ
ȚșȡșȤȡȢȠȧ ȧȫȭǻ ǤșȦșȤ
ȕȧȤȗ —ȓȞȖǻȟȰȡȜȝ
ȥȟȧȩȔȫ—ȧȣșȦșȤȕǕȞȔȘș
Ƞǻȁ ȠȜȥȦșȪȦȖ ȖȜȞȟȔȘȔȫ
ǩ ǖȤȧȡǻ  ǜ  — ȔȞȔȘ
Ǖǡ Ǩ — — ǻȡ
ȥȣșȞȦ ȢȤ ǡȢȥȞȢȖ ȧȫȭȔ
ȚȜȖ Ȣȣ Ȝȥȧ ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȜ ȦȔ
ǟǧȤȧȦȢȖȥȰȞȜȝ
ȔȤȩǻȦșȞȦȧȤȜț—șȞȥ
ȣȢȡșȡȦǧȖȔȣșȤșȥȧȖȡȜȩȩȧȘȢȚȖȜȥȦȔȖȢȞǤȤȔȪȲȖȔȖȧ
ȚȧȤȡȔȟȔȩ©ǥȧȥȥȞȜȝȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȯȝȟȜȥȦȢȞªǗǧǻȠȠȔ
—  ©ǣȥȡȢȖȔª —  ©ǪȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȯȝ
ȟȜȥȦȢȞªǗǘșȡȞșȟȓ — ǧȖȢȤȫǻȥȦȰǧȣȢțȡȔȫșȡȢ
ȤȜȥȔȠȜ ȔȞȔȘșȠǻțȠȧ ȦȔ ȤșȔȟǻțȠȧ ǕȖȦȢȤ ȚȔȡȤȢȖȜȩ
ȞȔȤȦȜȡǻțȚȜȦȦȓȦȔȣȢȕȧȦȧȧȞȤǻȤȢȥȡȔȤȢȘǻȖ©ǛǻȡȞȔ
ț ȣȢȟȢȦȡȢȠª   ©ǧȔȡȢȞ ȧ ǟȧȤȥȰȞǻȝ ȗȧȕșȤȡǻȁª
  ©ǟȢȟȓȘȞȜ Ȗ ǡȔȟȢȤȢȥǻȁª   ©ǠǻȤȡȜȞ ȧ
ȥșȟȓȡȥȰȞǻȝ ȩȔȦǻª   ©ǗșȥǻȟȰȡȜȝ ȖȜȞȧȣª  
©ǖǻȟȓ ȦȜȡȧª   ȦȔ ǻȡ ȟǻȦȢȗȤȔȨǻȝ ȘȢ ȖȜȘ ȕȔȝȢȞ
Ƕ ǟȤȜȟȢȖȔ —  ȣȢȖǻȥȦșȝ ǡȔȤȞȔ ǗȢȖȫȞȔ
 ǡǘȢȗȢȟȓ©ǗșȫȢȤȜȡȔȩȧȦȢȤǻȕǻȟȓǙȜȞȔȡȰȞȜª
©ǤȤȢȣȔȟȔ ȗȤȔȠȢȦȔª ȢȕȜȘȖȔ ȖȜȘ —  ȧ ȥȣǻȖȔȖȦ
ț Ƕ ǟȤȔȠȥȰȞȜȠ Ǘ ǡȔȞȢȖȥȰȞȜȠ Ƕ ǤȤȓȡȜȬȡȜȞȢȖȜȠ 
ȣȢșțǻȝ ǣ ǤȧȬȞǻȡȔ   ǡ ǠșȤȠȢȡȦȢȖȔ  

ǟǧȤȧȦȢȖȥȰȞȜȝǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓȘȢȣȢșȠȜǭșȖȫșȡȞȔ
©ǢȔȝȠȜȫȞȔªǤȔȣǻȤȦȧȬȦǻ

ǧǥǨǭ

ȦȔ ǻȡ ȥȦȔȡȞȢȖȜȩ ȗȤȔȨǻȫȡȜȩ ȔȤȞȧȬǻȖ ©ǖȔȡȘȧȤȜȥȦª
©ǠǻȤȡȜȞª ȢȕȜȘȖȔ — ȔȖȦȢȟǻȦȢȗȤȔȨǻȓ   ǧȖȢȤȜ ǧ
ȤșȣȤȢȘȧȞȧȖȔȟȜȧȚȧȤȡ©ǪȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȯȝȔȖȦȢȗȤȔȨª
©ǦșȖșȤȡȢșȥȜȓȡȜșª©ǦȖșȦȜȦșȡȜª©ǘȧȥȟȓȤª©ǢȜȖȔª
©ǛȜȖȢȣȜȥȡȢșȢȕȢțȤșȡȜșª©ǗȥșȠȜȤȡȔȓȜȟȟȲȥȦȤȔȪȜȓª
©ǤȫșȟȔªǧȕȤȔȖȧȫȔȥȦȰȧȣǻȘȗȢȦȢȖȪǻȖȜȘ©ǛȜȖȢȣȜȥȡȔ
ǨȞȤȔȁȡȔªǠǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖȔ ǦǤȕ 
ǤȤȢȦȓȗȢȠ—ȩȥȦȖȢȤȜȖǻȟȲȥȦȤȔȪǻȁȘȢȦȖȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔǨȖȜȞȢȡȔȖȫȢȦȜȤȜȟǻȦȢȗȤȔȨǻȁȘȢȣȢșȠȜ
©ǢȔȝȠȜȫȞȔª Ȗ ȓȞȜȩ ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȢ ȞȟȲȫȢȖǻ ȠȢȠșȡȦȜ
ȦȖȢȤȧ ȠȢȟȢȘȜȪȓ ț ȘȜȦȜȡȢȲ Ȗ ȥȦșȣȧ ȡȔ ȠȢȗȜȟǻ ȥȦȔȤǻ
țȡȔȩȢȘȓȦȰȣǻȘȞȜȡȧȦȧȘȜȦȜȡȧȣȢȖșȤȡșȡȡȓȡȔȝȠȜȫȞȜ ȧȚș
ȟǻȦȡȰȢȁ ȚǻȡȞȜ  ț ȣȤȢȭǻ ȁȁ ȥȠșȤȦȰ ǪȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȯȝ
ȟȜȥȦȢȞ  ǔ    Ǩ  — ǻȟȲȥȦȤȔȪǻȲ ȘȢ
ȣȢșȠȜ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ǖȧȘȜȟȰȡȜȞ ȤȢțȘ©ǖșȡȞșȦ
ȧ ǠȜȥȓȡȪǻª — ȞȢȕțȔȤ ȤȢțȖȔȚȔǿ ȣȤȜȥȧȦȡǻȩ ȥȣǻȖȔȠȜ
șȥȞǻțȜȦȔȡȔȫșȤȞȜȘȢȤȢȕȢȦȜțȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓȖǢǡǧǭ 
 — ȠȔȟȲȡȢȞ ȘȢ ȣȢșȠȜ ©ǦȟǻȣȜȝª ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª 
ǢȜȖȔǔ ǣȘȜȡțǻȟȲȥȦȤȔȦȢȤǻȖ©ǡȔȟșȡȰȞȢȗȢ
ȞȢȕțȔȤȓª ǦǤȕ ǦȦȖȢȤȜȖȦȔȞȢȚȡȜțȞȧȤȜȥȧȡȞǻȖ
ȓȞȜȠȜȢȨȢȤȠȟșȡȢ©ǟȢȕțȔȤª ȘȖȔȖȜȘ 
©ǤȢȖǻȥȦǻªǭșȖȫșȡȞȔ
ǨȥșȤǻȁȥȦȔȡȞȢȖȜȩȗȤȔȨǻȫȡȜȩȔȤȞȧȬǻȖǧȖȜȥȖǻȦȟșȡȢ
Ȥǻțȡǻ ȥȦȢȤǻȡȞȜ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ȣȢșȦȔ ǻ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ ©ǟȢȕțȔȤ
ȡȔȘ ǙȡǻȣȤȢȠª Ȣȟǻȓ  Ǣǡǧǭ ǻȡ ȡȔțȖȜ — ©ǧȔ
ȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ț ȞȢȕțȢȲ ȡȔȘ ǙȡǻȣȤȢȠª ©ǟȢȕțȔȤ ȡȔ
ǙȡǻȣȤǻª ©ǭșȖȫșȡȞȢȩȟȢȣȫȜȞǻțȥșȥȦȤȢȲǟȔȦșȤȜȡȢȲª
ȥșȣǻȓ   ©ǭșȖȫșȡȞȢ — ȞȢțȔȫȢȞ ȣȢȠǻȭȜȞȔ ǚȡ
ȗșȟȰȗ ȔȤȘȦȔª ȡȔ Ȫșȝ ȥȔȠȢ ȥȲȚșȦ țȕșȤǻȗȥȓ ȤȜȥȧȡȢȞ
ȢȟǻȖȪșȠ ©ǭșȖȫșȡȞȢȡȔțȔȥȟȔȡȡǻª©ǜȧȥȦȤǻȫǭșȖȫșȡȞȔ
țȥșȥȦȤȢȲǴȤȜȡȢȲȣǻȥȟȓȣȢȖșȤȡșȡȡȓțțȔȥȟȔȡȡȓª Ȗȥǻ—
ȥșȣǻȓ   ǢȔțȖȔȡǻ ȦȖȢȤȜ Ȣȣȧȕȟ ȧ Ȟȡ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǖȜȢȗȤȔȨȜȓȘȟȓȲȡȢȬșȥȦȖȔǚǢǘȤȜȗȢȤȢȖȢȝǡ
ȡȔ ȢȕȞȟȔȘȜȡȪǻ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȢ ȞȔȤȦȜȡȧ ǧ ©ǟȢȕțȔȤ ȡȔȘ
ǙȡǻȣȤȢȠª  ǡȔȟȲȡȞȜ ǧ ȥȖǻȘȫȔȦȰ ȣȤȢ ȢȕǻțȡȔȡǻȥȦȰ ǻț
ȚȜȦȦǿȣȜȥȢȠ ǭșȖȫșȡȞȔ ǴȥȞȤȔȖǻ ȢȕȤȔțȜ ȖȜȤǻțȡȓȲȦȰȥȓ

ǟǧȤȧȦȢȖȥȰȞȜȝǶȟȲȥȦȤȔȪǻȓȘȢȣȢșȠȜ
ǧǭșȖȫșȡȞȔ©ǦȟǻȣȜȝª ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª 
ǤȔȣǻȤȟǻȦȢȗȤȔȨǻȓ
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șȠȢȪǻȝȡǻȥȦȲȗȟȜȕȢȞȜȠȣȥȜȩȢȟȢȗǻțȠȢȠǬȜȥȟșȡȡǻșȥȞǻțȜ
ȦȔ șȦȲȘȜ ǧ ȤȢțȞȤȜȖȔȲȦȰ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȫȧ ȟȔȕȢȤȔȦȢȤǻȲ
ȖȞȔțȧȲȦȰȡȔǼȤȧȡȦȢȖȡșȢȣȤȔȪȲȖȔȡȡȓȠȔȦșȤǻȔȟȧǧȖȢȤȜ
ǧ țȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓ Ȗ ǢǪǡǨ Ǣǡǧǭ Ƞȧțșȓȩ ǠȰȖȢȖȔ
ǪȔȤȞȢȖȔǡȢȥȞȖȜǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤȗȔǟȧȤȥȰȞȔ
ǠǻȦǕȤȦȲȩȢȖȔǕǟǣǧȤȧȦȢȖȥȰȞȜȝ—ǻȟȲȥȦȤȔȦȢȤǟ
ǕȤȦȲȩȢȖȔǕǧȤȧȦȢȖȥȰȞȜȝǪǡǻȟȓǿȖȔǠǟǣǧȤȧȦȢȖȥȰȞȜȝ
ǢȔȤȜȥȣȤȢȚȜȦȦȓȦȔȦȖȢȤȫǻȥȦȰǟǗșȤșȭȔȗȜȡȔǕǟȢȡȥȦȔȡȦȜȡ
ǕȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȜȫ ǧȤȧȦȢȖȥȞȜȝ ǡ  ǟȔȥǻȓȡ Ǘ ǧȧȤȫșȡȞȢ ǳ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔȘȢȚȢȖȦȡșȖȔȤșȔȟǻȥȦȜȫȡȔȗȤȔȨǻȞȔǟǡǻȟȓǿȖȔǠ
ǟǣǧȤȧȦȢȖȥȰȞȜȝǨȞȤȔȁȡȔǔǡǻȟȓǿȖȔǠǧǘǭșȖȫșȡȞȢ
ǻǟǣǧȤȧȦȢȖȥȰȞȜȝǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢ—ȩȧȘȢȚȡȜȞǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
ȤȢțȖǻȘȞȜȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁǟǗȜȣǠȔȬȞȧȟǜǟǣǧȤȧȦȢȖȥȰȞȜȝ
ǛȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰǟ

ǘȔȟȜȡȔǦȞȟȓȤșȡȞȢ

ǧǥǨǭǶȖȔȡǶȖȔȡȢȖȜȫ ȥǗȜȥȢȪȰȞșȦșȣșȤ
ǠȰȖǻȖȢȕȟ—ǠȰȖǻȖ —ȧȞȤȚȜȖȢȣȜȥșȪȰ
ȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖșȪȰ ȩȧȘȢȚ ȞȤȜȦȜȞ ȗȤȢȠ ȔȘȥȰȞȜȝ ǻ
ȞȧȟȰȦȧȤȡȜȝ Șǻȓȫ ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ǕȞȔȘșȠǻȁ ȢȕȤȔțȢȦȖȢȤȫȜȩ
ȠȜȥȦȖ ȧ ǟȤȔȞȢȖǻ —
 ȖȜȞȟȔȘȔȫǻ Ǘ ǠȧȭȞ ș
ȖȜȫ Ǵ ǡȔȦșȝȞȢ Ǵ ǦȦȔ
ȡǻȥȟȔȖȥȰȞȜȝ  ȣȤȜȖȔȦȡǻȝ
ȠȜȥȦȬȞȢȟǻǕǕȚȕș  
Ǭȟșȡ Ǣǧǭ   ǶȡǻȪǻ
ȲȖȔȖ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȲ ǧȖȔ Șȟȓ
ȤȢțȖȢȲ ȤȧȥȰȞȢȁ ȬȦȧȞȜ
  ǧȖȔ ȣȤȜȩȜȟȰȡȜȞǻȖ
ȧȞȤ ȡȔȧȞȜ ȟȤȜ ǻ ȬȦȧȞȜ
 ǜȔȥȡȧȖȔȖȚȧȤȡ©ǕȤ
ȦȜȥȦȜȫȡȜȝ ȖǻȥȡȜȞª  
ǶǧȤȧȬ
ǕȖȦȢȤȕȟȞȔȤȦȜȡȣșȝ
țȔȚǻȖ ȣȢȤȦȤșȦǻȖ ȚȔȡȤȢȖȜȩ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȝ Ǩ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ȤșȔȟǻțȧȖȔȖ ǻȘșȁ ǻȠȣȤșȥǻȢȡǻțȠȧ ǡȔȝȥȦșȤ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ
ȣșȝțȔȚȧ ǣȥȡȢȖȡǻ ȦȖȢȤȜ ©ǜȔȩǻȘ ȥȢȡȪȓ Ȗ ȟǻȥǻª  
©ǘȔȗǻȟȞȜª   ©ǙȡǻȣȤȢ ȣǻȘ ǟȜǿȖȢȠª   ©ǘȧ
ȪȧȟȰȥȰȞȜȝȩȟȢȣȫȜȡȔª  ©ǡǻȥȓȫȡȔȡǻȫȡȔȘȠȢȤșȠª
  ȥȦȖȢȤȜȖ ȕȟ  ȣȢȤȦȤșȦǻȖ țȢȞȤ Ƕ ǩȤȔȡȞȔ
  Ǡșȥǻ ǨȞȤȔȁȡȞȜ ǡ ǠȜȥșȡȞȔ ȢȕȜȘȖȔ —  
ȦȔǻȡ
ǧ ȖǻȘȞȤȜȖ Șȟȓ ȥșȕș ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ȤȢȞȜ ȡȔȖȫȔȡȡȓ Ȗ
ǕȞȔȘșȠǻȁ ȢȕȤȔțȢȦȖȢȤȫȜȩ ȠȜȥȦȖ ȧ ǟȤȔȞȢȖǻ țȗȢȘȢȠ Ȫș
țȡȔȝȬȟȢȖȜȓȖȧȝȢȗȢȗȤȢȠȔȘȥȰȞǻȝȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȞȤȜȦȜȫȡȜȩ
ȖȜȥȦȧȣȔȩȡȔȥȦȢȤǻȡȞȔȩȣșȤǻȢȘȜȫȡȜȩȖȜȘȔȡȰȔȟșȣșȤșȘȧȥǻȠ
ȧȠȔȟȓȤȥȦȖǻǢȔȣȜȥȔȖȞȔȤȦȜȡȧ©ǡȢȗȜȟȔǧǭșȖȫșȡȞȔª
ȣȢȟȢȦȡȢ Ȣȟǻȓ  ǢǡǕǭ  ǪȧȘȢȚȠșȠȢȤ
Ƞȧțșȝ Ƕ ǧȤȧȬȔ  ȘȖȔ ȣȢȤȦȤșȦȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣȢȟȢȦȡȢ
Ȣȟǻȓ ȣȢȫ  ȥȦ ȢȘȜȡ ǻț ȡȜȩ — ȧ ǠȰȖǻȖ ȟǻȦȠșȠȢȤ
ȠȧțșȁǶǩȤȔȡȞȔ ȦșȠȔȦȜȫȡȧȞȢȠȣȢțȜȪǻȲ©ǟȢȕțȔȤª ȣȢȫ
 ȥȦ  ȡȔȖǻȓȡȧ ȦȖȢȤȔȠȜ ȣȢșȦȔ ǧ ȡȔȟșȚȔȦȰ ȞȤȜȦȜȫȡǻ
ȥȦ ǻ ȡȔȤȜȥȜ ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻ ȢȕȤȔțȢȦȖ ǻ ȟǻȦ ȥȣȔȘȭȜȡǻ
ǭșȖȫșȡȞȔȥȖȓȦȞȧȖȔȡȡȲȝȢȗȢȲȖǻȟșȁȖȤșȪșȡțǻȁȡȔȢȞȤșȠǻ
ȖȜȘ ȦȖȢȤǻȖ ȣȢșȦȔ ȦȔ ȣȤȢșȞȦȜ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ Șȟȓ ǟȜǿȖȔ
©ǗȤȔȚșȡȡȓțȠȢȗȜȟȜǭșȖȫșȡȞȔª ǡȢȟȢȘȔǨȞȤȔȁȡȔ
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ǔ   ©ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ
ȢȨȢȤȦȜª ǠǢǗ 
ǧ  ǔ   ©ǤȔȠ·ȓȦ
ȡȜȞ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻ ǠǻȦș
ȤȔȦȧȤȡȢȔȤȦȜȥȦȜȫȡ Ȕ
ȥșȞȪǻȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁǘȤȢ
ȠȔȘȜȖǤȔȤȜȚǻª ǙǻȟȢ
  ȟȜȥȦȢȣ 
©ǕȟȰȕ ȢȠ ȠȔȟ ȲȡȞǻȖ
ǧǭșȖȫșȡȞȔª ǢșȘǻȟȓ
ǔ—ǥșȪ
ȡ Ȕ  Ȗ Ȝ Ș    ǡ Ȕ ȟ Ȳ ȡ Ȟ Ȝ
ǧ   ǭ ș Ȗ ȫ ș ȡ Ȟ Ȕ   Ǥ ȕ  
ǗȜȣ ©ǤȢȤȦȤșȦǭșȖ
ȫșȡȞȔª ǙǻȟȢ 
ǶǧȤȧȬ
 ȕșȤșț  ©ǤȤȢșȞȦȜ
ǤȢȤȦȤșȦǧǭșȖȫșȡȞȔ
ȡȔ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞ ǧȔȤȔȥȔ ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓǤȢȫȔȦȢȞȥȦ
ǭșȖȫșȡȞȔª ǙǻȟȢȟȲȦȕșȤșț ©ǭșȖȫșȡȞȢ
Ȗ ȣȟȔȥȦȜȫȡǻȠ ȥȖǻȦǻª ǢșȘǻȟȓ  ǔ   ©ǦȣȤȔȖȔ
ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ǟȜǿȖǻª ǙǻȟȢ   ȥǻȫ
ǔ   ©ǭșȖȫșȡȞȢ ǩȤȔȡȞȢ ǻ ǦȦșȨȔȡȜȞª 1HXH
,OOXVWULHUWH =HLWXQJ  ǔ  $SU >ȡǻȠ ȠȢȖȢȲ@ 
©ǡȔȟȓȤȥȦȖȢȖȚȜȦȦǻǭșȖȫșȡȞȔª 8NUDLQLVFKH5XQGVFKDX
ǔ>ȡǻȠȠȢȖȢȲ@ ©ǭșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȜȝȲȖǻȟșȝª
ǙǻȟȢȖșȤșȥ ȦȔǻȡǨ—ǧȕȧȖȫȟșȡȢȠ
ȚȧȤǻ ȞȢȡȞȧȤȥȧ ȡȔ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ Ȗ ǟȜǿȖǻ
ǖȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȖȜȥȦȔȖȞȔȩ ǻț  ǧȖȢȤȜ țȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓ
ȧǢǡǕǭțȕǻȤȪǻǕǧȤȧȬ
ǧȖǶȖȔȡǧȤȧȬǟȔȦȔȟȢȗȣȢȥȠșȤȦȡȢȁȖȜȥȦȔȖȞȜǠǶȖȔȡ
ǧȤȧȬȣȤȢȠȜȥȦșȪȦȖȢǻȟǻȦșȤȔȦȧȤȧǜȕȥȦǟ
ǠǻȦ ǩȤȔȡȞȢ Ƕ ǡȔȟȲȡȞȜ Ƕ ǧȤȧȬȔ  ǠǢǗ  ǧ 
ǡȢȫ ȧȟȰ ȥȰȞȜȝ ǡ ǶȖȔȡ ǧȤȧȬ  ǕȤȦȜȥȦȜȫȡȜȝ ȖǻȥȡȜȞ 
Ǭ  ǕȞȔȘșȠǻȓ Ȗ ȣȔȠ·ȓȦȰ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǥȧȥȟȔȡ  
ȕșȤșțǜȔȞȟȜȡȥȰȞȜȝǖǭșȖȫșȡȞȢȖǻȥȖȓȦȔǙǻȟȢȞȖǻȦ
ǣȥȦȤȢȖȥȰȞȜȝ ǘ Ƕ Ƕ ǧȤȧȬ ǢȔȤȜȥ ȣȤȢ ȚȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǟ
 ǢȔȡȢȖȥȰȞȜȝ Ǵ Ǟ ǶȖȔȡ ǧȤȧȬ ǟ  ǣȥȦȤȢȖȥȰȞȜȝ ǘ
ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȩȧȘȢȚȡȜȞȜ ǜȔȩǻȘȡȢȁ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǛȢȖȦșȡȰ 
ǔ  ǶȖȔȡ ǶȖȔȡȢȖȜȫ ǧȤȧȬ ǖǻȕȟǻȢȗȤ ȣȢȞȔȚȫȜȞ Ǡ 
ǣȥȦȤȢȖȥȰȞȜȝǘǶȖȔȡǧȤȧȬȣȤȢǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǨȞȤȔȁȡȥȰȞș
ȠȜȥȦșȪȦȖȢțȡȔȖȥȦȖȢǗȜȣǦȜȘȢȤǣǦȦȢȤǻȡȞȜȟȰȖǻȖȥȰȞȢȁ
ȬșȖȫșȡȞǻȔȡȜǛȢȖȦșȡȰǔ

ǡȔȤȜȡȔǳȤ

ǶǧȤȧȬǡȢȗȜȟȔǧǭșȖȫșȡȞȔ
ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓ

ǧǨǗɂғǢǦǱǟǕǠǶǧǚǥǕǧɍғǥǕǶǭǚǗǬeǢǟǣǤșȤȬǻ
țȗȔȘȞȜ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ ǧȧȖǻ ț·ȓȖȜȟȜȥȓ Ȗ ȣșȤǻȢȘȜȫȡǻȝ
ȣȤșȥǻȧȝȣȢȟȩǭȜȤȬǻȖǻȘȢȠȢȥȦǻȣȤȢȦȖȢȤȫǻȥȦȰ
ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ȦȧȖ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞǻȥȦȰ ȢȘșȤȚȔȟȔ  ȞȢȟȜ Ȗ
ȤșȥȣȧȕȟǻȪǻȖǻȘțȡȔȫȔȟȜȥȓȟǻȦȡǻȤȢȞȢȖȜȡȜȖǻȘȘȡȓȥȠșȤȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔǗȔȟȰȠǟȢȠǻȦșȦȧȠȜȥȦȖȔ©5HYROXVWXƇ[HUHOLª
ǟȜțȜȟ ȭȢȖȜȝȬȢȖȘȢȪȰȢȗȢȲȖǻȟșȲȡȔȘȤȧȞȥȦ
ȕșțȣǻȘȣȜȥȧ©ǗșȟȜȞȜȝȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȡȔȤȢȘȧ
ǧȔȤȔȥ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ ǭșȖȫșȡȞȢª ǻ ȝȢȗȢ ȦȖȢȤȜ ȖȣșȤȬș
ȣșȤșȞȟȔȘșȡǻ ȦȧȖ ȠȢȖȢȲ ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª
ȧ ȣșȤșȞȟ Ǧ ǦȔȤȜȗȢȢȟȔ ȦȔ ©ǜȔȣȢȖǻȦª — Ǧ ǤȲȤȕȲ
ǜȗȢȘȢȠȣșȤșȞȟǻȥȦ©ǧȔȤȔȥǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫǭșȖȫșȡȞȢȕǻȢ
ȗȤȔȨǻȓªǣǦȔȗȔȡȢȢȟȔȖȖǻȝȬȟȜȘȢȬȞǻȟȰȡȢȁȩȤșȥȦȢȠȔȦǻȁ
©ǥǻȘȡȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȔªȘȟȓȬȢȥȦȜȩȞȟȔȥǻȖ ǡǟȜțȜȟ
 
Ǩ ȩ ȣȢȫȔȖȥȓ ȡȢȖȜȝ șȦȔȣ ȧ ȥȣȤȜȝȡȓȦȦǻ ȝ ȣȢ
ȣȧȟȓȤȜțȔȪǻȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ  Ȗ ǧȧȖǻ 
ȧȖǻȝȬȟȔȘȢȥȞȟȔȘȧǥȢȥǻȝȥȰȞȢȁǥǩǦǥ ȖȜȘȔȡȢțȕȦȖȢȤǻȖ
©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞǻȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȜªȭȢȖǻȘȞȤȜȖȔȟȔȥȓȣȢșțǻȓȠȜ
ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ ȖȜȥȢȞǻȁª ǻ ©ǜȔȣȢȖǻȦª
ȣșȤșȞȟȔȘșȡȜȠȜ  ǧȧȦ ȦȔȞȢȚ Ȣȣȧȕȟ ©Ǣș ȚșȡȜȥȓ
ȡȔ ȕȔȗȔȦǻȝª ©Ƕ ȡșȕȢ ȡșȖȠȜȦș ǻ țȔȥȣȔȡǻ ȩȖȜȟǻª ©ǴȞȕȜ
Ƞșȡǻ ȫșȤșȖȜȞȜª ©ǣȝ ȣȢ ȗȢȤǻ ȤȢȠȔȡ ȪȖǻȦșª ȣșȤșȞȟ
Ǧ ǦȲȤȲȡȢȢȟȔ  ǻ ȖȥȦ ȘȢ ȕȔȟȔȘȜ ©ǤȤȜȫȜȡȡȔ — ǥșȖș
ȦȔ ȥȦȢȗȡș ǙȡǻȣȤ ȬȜȤȢȞȜȝª ȣșȤșȞȟ ǣ ǦȔȗȔȡȢȢȟȔ 
 ȕșȤșț  ȧ ȗȔț ©ǭȯȡª ȡȔȘȤȧȞ ȧȤȜȖȞȜ ț ȣȢșȠȜ
©ǟȔȖȞȔțªǻȖǻȤȬ©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª  ȧȣșȤșȞȟ
ǕǖșȗțȜȧǟȜțȜȟǻȖȜȝȬȟȔȣșȤȬȔțȕȣșȤșȞȟȔȘǻȖ
©ǦȢȡ ǤȢșțǻȁª ȣǻȘ ȤșȘ ǡ ǟșȡǻȡǠȢȣȥȔȡȔ ț ȟǻȡȢ
ȗȤȔȖȲȤȔȠȜǗǟȔȥǻȓȡȔǦȲȘȜȖȖǻȝȬȟȜȦȖȢȤȜ©ǜȔȣȢȖǻȦª
©11—ǦȢȡȪșțȔȩȢȘȜȦȰȗȢȤȜȫȢȤȡǻȲȦȰª©ǙȧȠȜȠȢȁ
ȘȧȠȜȠȢȁª  ©ǢșȡȔȫșȥȦșȣȢȠȫȧȠȔȞȜª©ǜȔȤȢȥȟȜ
ȬȟȓȩȜȦșȤȡȔȠȜª©ǨȡȔȬǻȠȤȔȁȡȔțșȠȟǻª©ǶțȢȟȢȦȢȁȝ
ȘȢȤȢȗȢȁª©ǣȝȘǻȕȤȢȖȢ—ȦșȠȡȜȝȗȔȲª©ǡȜȡȧȟȜȟǻȦȔ
ȠȢȟȢȘǻȁª ȦȔ ǻȡ ȧ ȣșȤșȞȟȔȘȔȩ Ǧ ǤȲȤȕȲ ǟ ǟȧȘȔȚȜ
ǡ ǟșȡǻȡǠȢȣȥȔȡȔ ǡ ǣȟȫșȝȢȢȟȔ ǟ ǧȔȡȢȖȢȁ
ǡǙȢȤȚȧǚǟșȫȜȟȔȦȔǻȡ
ǨȤșȥȣȧȕȟǻȪǻȧȤȢȫȜȥȦȢȖǻȘțȡȔȫșȡȢȟǻȦȡǻȝȲȖǻ
ȟșȝ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ  ȕșȤșț  Ȗ
ǟȜțȜȟǻ ȖǻȘȕȧȖȥȓ ȧȤȢȫȜȥȦȜȝ ȖșȫǻȤ ȡȔ ȓȞȢȠȧ ȘȢȣȢȖǻȘȰ
ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȗȢȟȢȥȜȟȔ ǡ ǪȔȘȔȞȔȡș ȖȜȥȦȧȣȜȟȜ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȜ Ǧ ǤȲȤȕȲ ǡ ǟșȡǻȡǠȢȣȥȔȡ ǣ ǦȔȗȔȡ
ȢȢȟǳǟȲȡțșȗșȬțǻȥȖȢȁȠȜȣșȤșȞȟǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩȦȖȢȤǻȖ
ǧȢȗȢ Ț ȤȢȞȧ Ȗ ȗȔț ©ǧȯȖȔȡȯυ ȔȡȯȓȞȦȔȤȯª  ȕșȤșț 
ȢȣȧȕȟǻȞȢȖȔȡȢȖǻȤȬǻ©ǣȝȢȘȡȔȓȢȘȡȔª©ǜȗȔȘȔȝȦșȕȤȔȦǻȓ
ȠȢȓª ©ǡșȡǻ ȢȘȡȔȞȢȖȢ ȫȜ ȕȧȘȧª ©Ǘ ȡșȖȢȟǻ ȦȓȚȞȢª
ȧ ȣșȤșȞȟ ǳ ǟȲȡțșȗșȬȔ ȥȦ ǖ ǪȢȖșȡȠșȓ ©ǗșȟȜȞȜȝ
ȕȢȤșȪȰȠȔȝȥȦșȤȡȜȝȥȣǻȖșȪȰªǨȗȔț©ǭȯȡª ȕșȤșț 
ȡȔȘȤȧȞȖǻȤȬ©ǴȞȕȜȕȔȫȜȖǧȔȤȔȥȥȰȢȗȢȘȡǻªǖǪȢȖșȡȠșȓ
ȥȦ ©ǗȫȜȠȢȥȓ ȧ ȖșȟȜȞȢȗȢ ǭșȖȫșȡȞȔª Ǧ ǦȔȤȜȗȢȢȟȔ
©ǦȜȡ ȡȔȤȢȘȧ ȘȤȧȗ ȡȔȤȢȘǻȖª Ǚ ǟȢȥȔȤȜȞȔ Ȗ ȣșȤșȞȟ
ȦȧȖ ȠȢȖȢȲ ©ǭșȖȫșȡȞȢ ȧ ǧȧȖǻª ǟ ǬșȤȟȜȞȢȢȟȔ
©ǦȦȔȟȢ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȠ ȦȢȤȚșȥȦȖȢª ȤșȘ ȥȦ ȣȤȢ ȲȖǻȟșȝ

ǧǨǠǕ

ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȤșȥȣȧȕȟǻȪǻ 
ȦȤȜ ȖǻȤȬǻ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ ȧ
ȣșȤșȞȟ ǳ ǟȲȡțșȗșȬȔ
ǻț țȔțȡȔȫșȡȜȩ ȖȜȭș  ǻ
ȝȢȗȢȥȦ©ǗǻȤȬǻȡȔȣȜȥȔȡǻ
ȖȡșȖȢȟǻªǧȢȗȢȚȤȢȞȧȧ
ȗȔț ©ǧȧȖȜȡȥȞȔȓ ȣȤȔȖȘȔª
 ȕșȤșț  ȖȠǻȭșȡȢ ȥȦ
ǣǙșȝȫȔ©ǗșȟȜȞȜȝȥȣǻȖșȪȰ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧª
ȦȔ ȬȜȤȢȞȧ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȲ
ȣȤȢ ȥȖȓȦȞȧȖȔȡȡȓ ȬșȖȫ
ȲȖǻȟșȲ ȧ ǟȜǿȖǻ ȝ ǡȢȥ
ȞȖǻ ǡ ǟșȡǻȡǠȢȣȥȔȡ
ɜɢɫɬɭɩɢɜ ȧȣȢȤȓȘ ȦȔ ȔȖ
ǜȔȣȢȖǻȦǗǻȤȬǻǻȣȢșȠȜ
ȦȢȤȢȠ ȣǻȥȟȓȠȢȖ ȘȢ ȘȖȢȩ
țȕ ȣșȤșȞȟȔȘǻȖ ȦȖȢȤǻȖ ǟȜțȜȟǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ
ǭșȖȫ șȡȞȔ ȦȧȖ ȠȢȖȢȲ ©ǦȢȡ ǤȢșțǻȁª ǟȜțȜȟ   ǻ
©ǜȔȣȢȖǻȦª ǟȜțȜȟ   Ȗ ȓȞȜȩ ȖȜȥȖǻȦȟȜȖ ȚȜȦȦȓ ǻ
ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ țǻȕȤȔȖ ȦȔ ȧțȔȗȔȟȰȡȜȖ ȠȔȦșȤǻȔȟȜ
ȣȤȢȣșȤșȞȟȔȘȜȝȢȗȢȖǻȤȬǻȖȧǧȧȖǻ
ǤșȤ ǦȔȗȔȡȢȢȟ ǣ ǧύȤȱȱȡ ȫȢȗȔȔȟ ǪȤșȥȦȢȠȔȦȜȓțȯ ǡ
 ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǙχȬ ǟȯțȯȟ  ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǬȔȗȯȗ
ǟȯțȯȟ
ǠǻȦ ǗșȟȜȞȜȝ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȡȔȤȢȘȧ ǧȔȤȔȥ
ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ ǭșȖȫșȡȞȢ  5HYROXVWXƇ [HUHOL  ǦȔȗȔȡȢȢȟ ǣ
ǧȔȤȔȥ ǘȤȜȗȢȤȢȖȜȫ ǭșȖȫșȡȞȢ ȕǻȢȗȤȔȨǻȓ  ǥǻȘȡȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ
ǪȤșȥȦȢȠȔȦǻȓȘȟȓȞȟȔȥǻȖǟȜțȜȟ>ȦȧȖȠȢȖȢȲ@ǟȢȠȕȧǦ
ǭșȖȫșȡȞȢ Ȝ ȦȧȖȜȡȥȞȔȓ ȟȜȦșȤȔȦȧȤȔ Ȟ ȟșȦȜȲ ȥȢ Șȡȓ
ȤȢȚȘșȡȜȓǧȧȖȜȡȥȞȔȓȣȤȔȖȘȔȠȔȤȦȔ

ǙȢȤȚȧǟȧȧȟȔȤǦȔȝȟȜȞȠȔȔǟȢȠȕȧ

ǧɍғǙǣǥ ǦȦșȣȔȡ ǞȢȥȜȣȢȖȜȫ ȥȣȤȔȖȚ — ǣȟșȞȥȲȞ
 ȥ ǤȢȡȜȞȖȔ ȦșȣșȤ ǖȤȢȘǻȖȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ
ǠȰȖǻȖȢȕȟ—ǠȰȖǻȖ —ȧȞȤȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ
ȣȧȕȟǻȪȜȥȦǻȟǻȦȞȤȜȦȜȞȖȥȦȧȣȜȖȘȢǠȰȖǻȖȧȡȦȧ
ǧȢȗȢ Ț ȤȢȞȧ ǧ ȠȢȕǻȟǻțȢȖȔȡȢ ȘȢ ȔȖȥȦȤȢȧȗȢȤ ȔȤȠǻȁ
ǖȤȔȖȧȫȔȥȦȰȧǤșȤȬǻȝȥȖǻȦȢȖǻȝȖǻȝȡǻȣșȤșȕȧȖȔȖȧȤȢȥ
ȣȢȟȢȡǻ  ȣȢȖșȤȡȧȖȥȓ ȘȢ ǘȔȟȜȫȜȡȜ Șș ȣȤȢȣȔȗȧȖȔȖ
ȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻ ǻȘșȁ ǕȖȦȢȤ ȣȢȖǻȥȦșȝ ©ǡȔȤǻȓª   ȦȔ
©ǡȢȟȢȫȡș ȕȢȚșȖǻȟȟȓª   ȡșțȔȖșȤȬșȡȢȗȢ ȤȢȠȔȡȧ
©ǙșȡȰȢȦȪȓǦȢȝȞȜª  
ǧ  Ȣȣȧȕȟ ȧ ȣȢȟȰȥ ȚȧȤȡ ©6\JQDã\ª ǔ  
ȭȢ ȖȜȩȢȘȜȖ ȧ ǠȰȖȢȖǻ ȥȦ ©.LOND XZDJ Z]UXV]RQ\FK
R JHQMXV]Xª ©ǟǻȟȰȞȔ ȥȩȖȜȟȰȢȖȔȡȜȩ ȧȖȔȗ ȣȤȢ ȗșȡǻȓª
ȧȣșȤȬșȧȞȤȠȢȖȢȲȡȔȘȤȧȞȖȣșȤșȞȟǡǘȤȜȪȲȦȜȣȧȕȟ
ǻȞȢȠșȡȦȔȤǻǤǙȢȖȗȔȟȲȞȔǥǠǔ ǤȤȢȖǻȘȡȜȝ
ȣȔȨȢȥȥȦ—ȢȕȥȦȢȲȖȔȡȡȓȗșȡǻȔȟȰȡȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȡșȓȞ
ȣȤȜȠǻȦȜȖȡȢȗȢȥȔȠȢȧȞȔȔȓȞȖȜȥȢȞȢȢȥȖǻȫșȡȢȁȞȧȟȰȦȧȤȡȢȁ
ȦȖȢȤȫȢ ȢȕȘȔȤȢȖȔȡȢȁ ȢȥȢȕȜȥȦȢȥȦǻ ǢȔ ȘȢȞȔț ǧ ȪȜȦȧȖȔȖ
ȔȖȦȢȕǻȢȗȤȔȨǻȫȡǻȧȤȜȖȞȜțȣȢȖǻȥȦǻ©ǪȧȘȢȚȡȜȞªȧȓȞȜȩ
ȤȢțȞȤȜȖȔǿȦȰȥȓ ȬȜȤȢȞȜȝ ȘǻȔȣȔțȢȡ ȘȧȩȢȖȡȢșȥȦșȦȜȫȡȜȩ
ȢȤǻǿȡȦȜȤǻȖ ȣȢșȦȔ șȥȦșȦȜȞȔ ȥȖǻȦȢȖȔ ȟȤȔ ȝ ǻȥȦȢȤǻȓ
ȦșȔȦȤ ȠȔȟȓȤȥȦȖȢ ȥȞȧȟȰȣȦȧȤȔ ȕȔȟșȦ ȠȧțȜȞȔ ȦȢȭȢ 
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ȘȢȞȧȠșȡȦȜ ț ȘȢȣȜȦǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȣǻȘ ȫȔȥ ȔȤșȬȦȧ 
ǭșȖȫșȡȞǻȖȠȜȥȦǻȡȦșȟșȞȦȥȦȖșȤȘȚȧȖȔȖȞȤȜȦȜȞȥȓȗȔȖ
ȡș ȟȜȬș ȤǻȖȡȓ ȥȖǻȦȢȫǻȖ ǿȖȤȢȣ ȟȤȜ — Ǖ ǡǻȪȞșȖȜȫȔ
ǣ ǤȧȬȞǻȡȔ ǞǗ ǵșȦș — ©ȕȧȖ ȡș ȥȣǻȖȠǻȤȡȜȝ ț
ȚȢȘȡȜȠȤǻȖȡșȠȡșǻȥȡȧȖȔȟȢȘȟȓȡȰȢȗȢȚȢȘȡȢȁȤȜȥȞȜȡȔ
ȬȞȔȟǻ ȖȜȠǻȤȧ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ ȤșȠșȥȟȔª ǗǻȘȖǻȘȔȖȬȜ 
ǟȜȁȖ ȡȔȣȜȥȔȖ ȟǻȤȜȫȡȧ ȠǻȡǻȔȦȲȤȧ ©ǭșȖȫșȡȞȢª ȧ ȓȞǻȝ
ȖǻȘȕȜȟȜȥȓ ȖȤȔȚșȡȡȓ ȖǻȘ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ ȣȢșȦȢȖǻ  ȕșȤșț
 ȤșȘȔȗȧȖȔȖ ȤȔȘǻȢȣșȤșȘȔȫȧ țȔ ȦȖȢȤȔȠȜ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȧ ȘȡȲ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ȠȜȦȪȓ ǗȜȗȢȟȢȥȜȖ ȖȥȦ
ȥȟȢȖȢ©ǤȢȟȧȠ·ȓȝȢȗȢȚȜȦȦȓªȖȤȔȘǻȢȣșȤșȘȔȫǻȕșȤșț
 ȧȣșȤȬș Ȣȣȧȕȟ ț ȞȢȠșȡȦȔȤșȠ ǩ ǤȢȗȤșȕșȡȡȜȞȔ
ǥȔȘȓȡȥȰȞȔ ǨȞȤȔȁȡȔ   ȖșȤșȥ  Ǘ ȔȤȩ ǧ ǶǠ 
țȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓ ȔȖȦȢȗȤȔȨȜ ȡȔȫșȤȞȧ ȖǻȤȬȔ ©ǭșȖȫșȡȞȢª
ȣșȤșȞȟȔȘǻȖ ȪǻȟȢȗȢ ȤȓȘȧ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡǻȠ ȠȢȖȢȲ
ȓȞǻțȘǻȝȥȡȜȟȜǚǗȔȝȡșȤȦǕǟȧȤșȟȟȔȔȤșȘȔȗȧȖȔȖǧ
ǧȖ ǟǻȟȰȞȔ ȥȩȖȜȟȰȢȖȔȡȜȩ ȧȖȔȗ ȣȤȢ ȗșȡǻȓ ǟ  ǧȖȢȤȜ
ǟ
ǠǻȦ ǫșȗșȟȰȡȜȞ Ǵ Ǫ ǦȦșȣȔȡ ǧȧȘȢȤ ǛȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ
ǟ

ǡȢȝȥșȝǘȢȡ

ǧǨǜ ǗȔȟșȡȦȜȡȔ ǤȢȤȨȜȤǻȖȡȔ  ȥ ǘșȤȢ
ȡȜȠǻȖȞȔ ȦșȣșȤ ǬșȤȞȔȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǬșȤȞȔȥ Ȣȕȟ —
 ǣȘșȥȔ  — ȧȞȤ ȔȞȦȤȜȥȔ ǢȔȤȢȘȡȔ ȔȤȦȜȥȦȞȔ
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ   ǜȔȞǻȡȫȜȟȔ  ǟȜȁȖ ǻȡȦ
ȦșȔȦȤȠȜȥȦȖȔǻȠǶǟǟȔȤȣșȡȞȔǟȔȤȢȗȢ ȖǕǖȧȫȠȜ 
ǜ  — Ȗ ǣȘșȥ ȧȞȤ ȠȧțȘȤȔȠ ȦșȔȦȤǻ ȦșȣșȤ
ǻȠ Ǘ ǗȔȥȜȟȰȞȔ  ǗȜȞȢȡȔȖȜȪȓ ȫȜȥȟșȡȡȜȩ ȤȢȟșȝ ȧ ȖȜ
ȥȦȔȖȔȩȣ·ǿȥȧȞȤȦȔțȔȤȧȕǻȚȡȜȩȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȖǜȧȥȣǻȩȢȠ
țǻȗȤȔȟȔ ȤȢȟȰ ǣȞȥȔȡȜ ȧ ȖǻȘȡȢȖȟșȡǻȝ Ǘ ǗȔȥȜȟȰȞȢȠ ȘȢ
ȟǻȦȡǻȩ ȤȢȞȢȖȜȡ ȖǻȘ Șȡȓ ȥȠșȤȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔ  
ȣȢȥȦȔȡȢȖȪǻ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖªȖǻȡȥȪșȡǻțȔȪǻȁǠșȥȓǟȧȤȕȔȥȔ
ǟȤȜȦȜȞȔȖǻȘțȡȔȫȔȟȔȥȖȢǿȤǻȘȡǻȥȦȰǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁȔȞȦȤȜȥȢȲ
ȢȕȤȔțȧ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȗșȤȢȁȡǻ ȓȞȔ ȣȢȥȦȔȟȔ ȧ ȖȜȥȦȔȖǻ
ȣșȤșȘȧȥǻȠȓȞȥȣȢȖȡșȡȔȭȔȥȦȓȘǻȖȫȜȡȔȭȢȣșȤșȚȜȖȔȟȔ
ȣșȤȬșȞȢȩȔȡȡȓ
ǠǻȦǙȧțȰǝǝȖȘȢȩȡȢȖșȡȰșȜȟȲȕȢȖȰǜȡȔȠȓȞȢȠȠȧȡȜțȠȔ
  ȜȲȡȓ ǘȟȜȕȞȢǙȢȟȜȡȥȞȔȓ Ǡ ǦȫȔȥȦȟȜȖȔȓ ȥȧȘȰȕȔ  Ǘș
ȫșȤȡȓȓǣȘșȥȥȔȜȲȡȓ

ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧɍғ ǠǕ — ȗȧȕ ȠǻȥȦȢ ǧȧȟȰȥȰȞȢȁ ȗȧȕ ȦșȣșȤ ȔȘȠǻȡ
ȪșȡȦȤ ǧȧȟȰȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ ǥǩ ǠșȚȜȦȰ ȡȔ ȣǻȖȡȢȫǻ ǦșȤșȘ
ȡȰȢȤȢȥǻȝȥȰȞȢȁ ȖȜȥȢȫȜȡȜ ȡȔ Ȥ Ǩȣǻ ȣȤȜȦȢȞȔ Ȥ ǣȞȜ 
Șș Ȗ ȡșȁ ȖȣȔȘȔǿ Ȥ ǧȧȟȔ ǨȣșȤȬș țȗȔȘȔȡȢ Ȗ ǢȜ
ȞȢȡǻȖȥȰȞȢȠȧ ȟǻȦȢȣȜȥǻ  ȥȦ ȞȢȟȜ ǦȖȓȦȢȥȟȔȖ ǣȟȰ
ȗȢȖȜȫȁȘȧȫȜȘȢǥȓțȔȡǻȕȧȖȧǧȭȢȖȩȢȘȜȟȔȘȢȥȞȟȔȘȧ
ǥȓțȔȡȥȰȞȢȗȢ ȞȡȓțǻȖȥȦȖȔ  ȠǻȥȦȢ țȔțȡȔȟȢ ȢȕȟȢȗȜ
ȖǻȝȥȰȞȞȤȜȠȥȰȞȢȗȢȩȔȡȔǙșȖȟșȦǘǻȤșȓǶȥȦȢȤȪșȡȦȤ—
ǧȧȟȰȥȰȞȜȝȞȤșȠȟȰ — ȡȔȦșȤȜȦȢȤǻȁȓȞȢȗȢțȕș
Ȥǻȗȥȓ ǨȥȣșȡȥȰȞȜȝ ȥȢȕȢȤ —  ȡȜțȞȔ ȣȔȠ·ȓȦȢȞ
ȩȤȔȠȢȖȢȁȔȤȩǻȦșȞȦȧȤȜ—ȥȦȪșȤȞȖȜǖȟȔȗȢȖǻȭșȡȡȓ
  ǗȢțȡșȥǻȡȡȓ —  ȦȔ ǻȡ ȥșȤșȘ ǻȡ ȔȤȩǻȦ
ȥȣȢȤȧȘ — ȕȧȘǻȖȟȓ ȞȢȟ ǙȖȢȤȓȡȥȰȞȢȗȢ țǻȕȤȔȡȡȓ ț
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ȫșȡȞȢªȢȣȧȕȟȧȤȧȠȦȔȧȞȤȣșȤǻȢȘȜȫȡǻȝȣȤșȥǻȡȜțȞȧ
ȥȦȔȦșȝȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔȖǻȘȗȧȞȡȧȖȥȓȤșȪșȡțǻǿȲȡȔȖȜȘȔȡȧ
ȤȧȠȠȢȖȢȲȞȡǠǖȔȦȰȦȔǣǙșȝȫȔ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢª
  ǖȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȲȖǻȟșȝȡȜȩ țȔȩȢȘȔȩ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȩ ȟǻȦȡǻȠ ȤȢȞȢȖȜȡȔȠ ȖǻȘ Șȡȓ ȥȠșȤȦǻ
ǭșȖȫșȡȞȔȦȔȟǻȦȡȰȢȠȧȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ
ǭșȖȫșȡȞȔ.

ǗȜȘǟȤșȠȟȓǻǨȥȣșȡȥȰȞȢȗȢȥȢȕȢȤȧǧȧȟȔ
ǟǻȡșȪȰȥȦ

ȞȢȟȢȡȡȜȠțȔȟȢȠ  ȖǧțȔȡȔȞȔțȢȠǤșȦȤȔǶ
țȔȥȡȢȖȔȡȢ țȔȖȢȘ Șȟȓ ȖȜȗȢȦȢȖȟșȡȡȓ țȕȤȢȁ Ǩ  ȥȦ ȦȧȦ
ǻȥȡȧȖȔȟȜ ȦȔȞ țȖȔȡǻ ©ȗȔȤȠȢȡȡǻª ȨȔȕȤȜȞȜ ǜ  ǧ —
ȪșȡȦȤȗȧȕșȤȡǻȁ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȕȧȖ ȧ ǧ ȣȤȢȁțȘȢȠ  ǻ  ǜȗȔȘȞȜ
ȣȤȢ ȠǻȥȦȢ ǿ Ȗ ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǟȔȣȜȦȔȡȬȔª ǭȟȓȩ ȣȢșȦȢȖȢȁ
ȣȢȁțȘȞȜ ț ǡȢȥȞȖȜ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ țȢȞȤ ȡȔ ǤȢȟȦȔȖȭȜȡȧ Ȗ
ǡȜȤȗȢȤȢȘȥȰȞȜȝȣȢȖȞȧȘȜȞȖǻȦȣȢǧȧȟȰȥȰȞȢȠȧ
ȦȤȔȞȦȧ Ȗǻȡ ȁȩȔȖ ȤȔțȢȠ ǻț ǣ ǠȧȞ·ȓȡȢȖȜȫșȠ ȣȤȢȟȓȗȔȖ
ȫșȤșț ǤȢȘȢȟȰȥȰȞ ǻ ǧ ȘȢ ȥ ǡȔȤ·ȁȡȥȰȞȢȗȢ ǛȧȤ 
ȥ   ǬșȤșț ǧ  ț ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ ȖșțȟȜ
ȘȢȠȢȖȜȡȧțȦǻȟȢȠȣȢșȦȔ
ǕȟȟȔǟȔȟȜȡȫȧȞ

ǧɍғǠǖǨǥǚ 7XOEXUH  ǗǻȞȦȢȤ ȥȣȤȔȖȚ — ǤȢȣșȥȞȧ
 Ƞ ǟȔȧȬȔȡȜ ȦșȣșȤ ǡȢȟȘȢȖȔ — 
ǖȧȩȔȤșȥȦ  — ȤȧȠ ȣȢșȦ ǻ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǙșȤȚ ȣȤșȠǻȓ
ǥȧȠȧȡǻȁ   ǕȖȦȢȤ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȞȡȜȚȢȞ ȖǻȤȬǻȖ
ȖȜȤȔțȡȢȗȢ ȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢ țȠǻȥȦȧ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȫȜȥȟșȡȡȜȩ
ȣșȤșȞȟ ǻț ȕȢȟȗ ȤȢȥ ȡǻȠ ȖǻȤȠ ȧȞȤ ȣȢșțǻȁ țȢȞȤ
ȦȖȢȤǻȖǡǥȜȟȰȥȰȞȢȗȢǗǦȢȥȲȤȜǕǡȔȟȜȬȞȔǗǠȧ
ȫȧȞȔ ǥ ǧȤșȦȰȓȞȢȖȔ Ǥ ǦȞȧȡȪȓ Ǡ ǧȔȟȔȟȔȓ Ǘ ǟȢȤ
ȘȧȡȔ Ǘ ǘșȤȔȥȜȠ·ȲȞȔ ȦȔ ǻȡ ǣȥȢȕȟȜȖȧ ȧȖȔȗȧ ȣȤȜȘǻȟȓȖ
ȣȢșȦȜȫȡǻȝȥȣȔȘȭȜȡǻǭșȖȫșȡȞȔȓȞȧȣȢȫȔȖȣșȤșȞȟȔȘȔȦȜ
ǻȘȤȧȞȧȖȔȦȜȖȣșȤǻȢȘȜȫȡǻȝȣȤșȥǻǥȧȠȧȡǻȁțȞǻȡȩ
ǦȔȠș țȔȖȘȓȞȜ ȣșȤșȞȟȔȘȔȪȰȞǻȝ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǧ ȖǻȘȕȧȟȔȥȓ
ȤȧȠ ȣȢșȦȜȫȡȔ ȬșȖȫșȡȞǻȔȡȔ  ȥȦ ȔȘȚș Ȗȥǻ ȖȜȘ
ȣȢșțǻȁ ǭșȖȫșȡȞȔ ȤȧȠ ȠȢȖȢȲ ȣȢȕȔȫȜȟȜ ȥȖǻȦ ȧ ȩȧȘȢȚ
ȦȟȧȠȔȫșȡȡǻ ȪȰȢȗȢ ȣȢșȦȔ ©ǟȢȕțȔȤª  ȦȔ 
©ǤȢșțǻȁª   ȘȖȔ ȣȢȖȡǻ ȖȜȘ ©ǟȢȕțȔȤȓª — 
ȦȔ  ǧ   ©ǤȢșȠȜª   ©ǙȔȖȜȘȢȖǻ ȣȥȔȟȠȜª
 ǗǻȘȥȦȢȲȲȫȜȦȖȢȤȫȜȝȩȔȤȔȞȦșȤȩȧȘȢȚȣșȤșȞȟ
ǧ Ȗ ȪǻȟȢȠȧ țȠǻȗ ȖǻȘȦȖȢȤȜȦȜ Șȧȩ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȣȢșțǻȁ
ȣșȤșȘȔȦȜȁȁǻȘșȝȡȜȝțȠǻȥȦǻșȠȢȪǻȝȡȧȡȔȣȤȧȗȧțȡȔȫȡȢȲ
ȠǻȤȢȲȝȢȠȧȖȘȔȟȢȥȓțȕșȤșȗȦȜȝȘȢȡșȥȦȜȘȢȤȧȠȫȜȦȔȫȔ
ȤȜȦȠǻȞȢǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧ ȖǻȤȬǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ
ǢșȖȦȢȠȡȜȝ ȣȢȣȧȟȓȤȜțȔȦȢȤ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǧ ȣȤȜȥȖȓȦȜȖ ȧȞȤ ȣȢșȦȢȖǻ ȤȓȘ ȖǻȤȬǻȖ ȧ țȕ ©ǜȢȟȢȦȢª
 ȣșȤșȞȟȔȖȖǻȤȬȕȢȟȗȣȢșȦȔǕǧȢȘȢȤȢȖȔ©ǭșȖ

ǧȖ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ǥȧȠȧȡǻȁ  ǗǻȦȫȜțȡȔ  ǔ  ǧȔȞ ȓ
ȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ ț ǭșȖȫșȡȞȢȠ  ǗȥșȥȖǻȦ  ǔ  ǢȔȣȜȥ ȡȔ
ȘȧȕȢȖȢȠȧȟȜȥȦȞȧǗȥșȥȖǻȦǔ7DUDVûHYFHQNR$OELQD
  PDUW ûHYFHQNR vQ 5RPkQLD  &XULHUXO XFUDLQHDQ 
ǔ — / %DW üL$O 'HLFL ©7DUDV ûHYFHQNRª >ȤșȪ@  9LDWD
URPvQHDVFąǔ
ǠǻȦǘȔȝȡǻȫșȤȧǣǤȢșțǻȓǭșȖȫșȡȞȔȤȧȠȧȡȥȰȞȢȲȠȢȖȢȲ
Ǣǭǟ6HPFLQVN\6$VSHFWHOLQJYLVWLFHDOHWUDGXFHULORUURPkQHüWL
GLQRSHUDOXL7DUDVûHYFHQNR5RPDQRVODYLFD;;,%XF

ǧȔȠȔȤȔǢȢȥșȡȞȢ

ǧɍғǠǨǖ ǜǻȡȔȁȘȔ ǤȔȖȟǻȖȡȔ  ǟȜȁȖ —
 ȦȔȠ ȥȔȠȢ  — ȧȞȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȪȓ ǻ ȣșȤș
ȞȟȔȘȔȫȞȔǣȡȧȞȔǣǧȧȟȧȕȔȘȢȫȞȔǤǧȧȟȧȕȔǜȔȞǻȡȫȜȟȔ
ǗȜȭǻȚǻȡȢȫǻȞȧȤȥȜȞșȤȧȖȔȟȔȟșȞȦȢȤȥȰȞȢȲ
ȥșȞȪǻǿȲ Ȗ ȣȢȟǻȦȧȣȤȔȖȟǻȡȡǻ
ǟȜȁȖ ȖǻȝȥȰȞ ȢȞȤȧȗȧ ǣȘșȥ
ȗȧȕȖǻȝȥȰȞȞȢȠȔȦǻțȔȖǻȘȧȖȔȟȔ
ȟǻȦ ȫȔȥȦȜȡ ȢȲ ȧ ǗȥșȧȞȤ
ȨȢȦȢȞǻȡȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡǻ ȣȤȔ
ȪȲȖȔȟȔ ȡȔ ȤǻțȡȜȩ ȣȢȥȔȘȔȩ
ȧ  ȡ Ȝ ț Ȫ ǻ  ǻ ȡ   ȧ ȥ Ȧ Ȕ ȡ Ȣ Ȗ   ǜ
—ȡȔȟǻȦȤȢȕȢȦǻ
ǧ ȤșȣȤșȥȢȖȔȡȢ ǙȖȔ ȤȢȞȜ
ȣȤȢȖșȟȔ Ȗ ǴȤȢȥȟȔȖȥȰȞȢȠȧ
ȣȢȟǻȦǻțȢȟȓȦȢȤǻțȗȢȘȢȠ—ȧ
ȦȔȕȢȤȔȩ ȡȔ ǟȢȟ ȜȠǻ ǗǻȘ
ȕȧȖȬȜ ȘșȥȓȦȜȤǻȫȡȜȝ ȥȦȤȢȞ
 ȖȜȁȩȔȟȔ ȡȔ ȣȤȜȠȧȥȢȖș
ǜǧȧȟȧȕ
ȣȢȥșȟșȡȡȓȖǕȟȠȔǕȦȜȡȥȰȞȧ
ȢȕȟȁȁȕșțȥȦȤȢȞȢȖȢțȔȥȟȔȡȢȖǟȢȞȫșȦȔȖȥȰȞȧȢȕȟ
ǟȔțȔȩȥȦȔȡ ǧȤșȔȕǻȟǻȦȢȖȔȡȢȖȢȡȔȣȢȖșȤȦȔǿȦȰȥȓ
ȘȢ ǟȜǿȖȔ ǣȣȧȕȟ ȣȢȖǻȥȦȰ ©ǢȔ ȣșȤșȣȧȦȰșª Ȗ ȚȧȤȡ
©ǗșȥȦȡȜȞ ǚȖȤȢȣȯª   ȡȜțȞȧ ȖǻȤȬǻȖ ȤȢȥ ȠȢȖȢȲ
Ȗ ȟǻȦ ȣșȤǻȢȘȜȪǻ ǕȖȦȢȤȞȔ ȦȢȠȡȢȗȢ ǻȥȦȢȤ ȤȢȠȔȡȧ
©ǠȲȘȢȟȢȖȜª — 
ǙȢȩȧȘȢȚțȢȕȤȔȚșȡȡȓȣȢȥȦȔȦǻǭșȖȫșȡȞȔțȖșȤȡȧȟȔȥȓ
ȖǻȥȦȢȤȤȢȠȔȡǻȩȤȢȡǻȪǻ©ǗȥȦșȣȧȕșțȞȤȔȁȠțȔǨȤȔȟȢȠª
 ǜȔȥȖǻȘȫșȡȡȓȠǧȧȟǻȦȞȧ—ȖȡșȁȖȜȡȜȞȟȔ
ȘȧȠȞȔȡȔȣȜȥȔȦȜȣȢȖǻȥȦȰȔȕȢȤȢȠȔȡȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔ
ǧ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȟȔȥȓ țǻ ȥȦȔȤȜȠ ȞȔțȔȩȢȠ ǶȥȞȔȞȢȖȜȠ 
ȤȢȞǻȖ ȖǻȘ ȓȞȢȗȢ ȣȢȫȧȟȔ ǻȥȦȢȤǻȲ ȣȤȢ Ȧș ȓȞ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȘȢȣȢȠǻȗ ȣȢǿȘȡȔȦȜȥȓ ȘȖȢȠ țȔȞȢȩȔȡȜȠ — ȡșțȡȔȦȡȢȠȧ
ȲȡȔȞȢȖǻȞȔțȔȩȧ ț ȞȤȔȥȧȡșȲ — ȘȢȫȞȢȲ ȕȔȓ ǙȡǻȣȤȢ
 ǔ  Ǧ   ǫșȝ ȥȲȚșȦ ǻ ȟǻȗ Ȗ ȢȥȡȢȖȧ ȤȢȠȔȡȧ
ȣȢȘǻȁ ȓȞȢȗȢ ȢȩȢȣȜȟȜ ȫȔȥ ȖǻȘ  ȫșȤȖ  ȣȢ  ȞȖǻȦ
 — ȣșȤȬȜȝ ȣșȤǻȢȘ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ țȔȥȟȔȡȡȓ ǧȖǻȤ

ǧǨǠǨǖ

ȠȔǿȣȤȜȥȖȓȦȧȘǻȘȢȖǻȣȜȥȰȠșȡȡȜȪǻ—ǣǧȧȟȧȕȢȖǻȓȞȜȝ
ǻȭș ȥȦȧȘșȡȦȢȠ ǟȜȁȖ ȧȡȦȧ ȕȤȔȖ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ǟȜȤȜȟȢ
ǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȢȠȧȕȤȔȦȥȦȖǻ.
ǧ ȣȤȔȪȲȖȔȟȔ ȡȔȘ ȤȢȠȔȡȢȠ ȣȤȢȦȓȗȢȠ —
ǤșȤȬȜȝȖȔȤǻȔȡȦȦȖȢȤȧ—ȣȢȖǻȥȦȰ©ǜȔȕȢȤȦȢȠª—Ȣȣȧȕȟ
 Ȗ ȚȧȤȡ ©ǤȤȔȣȢȤª  țȡȔȫȡȢ ȤȢțȬȜȤșȡȜȝ ǻ
ȣșȤșȤȢȕȟșȡȜȝ ȤȢȠȔȡ ȖȜȩȢȘȜȦȰ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©Ǘ ȥȦșȣȧ
ȕșțȞȤȔȁȠ țȔ ǨȤȔȟȢȠª ȣșȤșȖȜȘ   ȧ ȣșȤșȞȟ
ȤȢȥ ȠȢȖȢȲ    ǧ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȟȔ Ȗȥǻ ȘȢȥȦȧȣȡǻ
ȡȔ ȦȢȝ ȫȔȥ ȘȚșȤșȟȔ ȘȢȥȦȢȖǻȤȡǻ ȕǻȢȗȤ ȨȔȞȦȜ ȦȖȢȤȜ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȥȣȢȗȔȘȜ ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖ ȖǻȘȢȠȢȥȦǻ ȦȢȗȢȫȔȥȡȢȁ
ȣȤșȥȜ ȦȔ ǻȡ ǙȜȡȔȠǻȫȡȔ ȤȢțȣȢȖǻȘȰ ǧ ȖȜȤǻțȡȓǿȦȰȥȓ
ȘȢȞȧȠ ȦȢȫȡǻȥȦȲ ȝ ȧȖȔ
ȗȢȲ ȘȢ ȨȔȞȦǻȖ ȧ Ȧ ȫ
©ȡșțȤȧȫȡȜȩª ȭȢ ȘȢȣȢ
ȠȢȗȟȢ ȔȖȦȢȤȪǻ ȥȦȖȢȤȜȦȜ
ȣșȤșȞȢȡȟȜȖȜȝ ȚȜȦȦǿȖȜȝ
ȢȕȤȔț ǭșȖȫșȡȞȔ ǖȧȞ
ȖȔȟȰȡȢ ȘșȡȰ țȔ ȘȡșȠ ȖǻȘ
ȥȦșȚșȡȢȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓȣȢș
ȦȔ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ Ǩ ȤȢȠȔȡǻ
ȡȔȓȖȡǻȘȖǻȥȲȚșȦȡǻȟǻȡǻȁ—
ȖȟȔȥȡș ȬșȖȫ ǻ ȞȔțȔȩ
ȠȔȝȚș ȪǻȟȞȢȠ ȖȜȦȖȢȤșȡȔ
ȧ ȓ Ȗ Ȣ Ȳ  ȣ Ȝ ȥ Ȱ Ƞ ș ȡ ȡ Ȝ Ȫ ǻ 
ǜȡȔȫȡ ȧ ȩȧȘȢȚ ȪǻȡȡǻȥȦȰ
ȥȦȔȡ ȢȖ ȜȦȰ ȣȤȢȡȜȞȡșȡȡȓ
ǧ ȧ ȣȥȜȩȢȟȢȗǻȲ ȦȖȢȤ
ȫȢȥȦǻȠȜȦȪȓțȢȞȤȤșȞȢȡ ǜǧȧȟȧȕǗȥȦșȣȧȕșțȞȤȔȁȠ
țȔǨȤȔȟȢȠǟ
ȥȦȤȧȞȪǻȓ ȣȢȓȖȜ ȡȜțȞȜ
ǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȗȤȔȨǻȫȡȜȩ
ȦȖȢȤǻȖǡșȡȬȖȘȔȟȜȠȜȥȟǻȘȖȜțȡȔȦȜȔȡȔȟȢȗǻȫȡǻȥȣȤȢȕȜ
ȣȜȥȰȠ șȡȡȜȪǻ ȭȢȘȢ ȣȢșțǻȁ ǧ ȠȔȝȥȦșȤȡȢ ȣȢǿȘȡȔȟȔ
ȥȦȤȢȗȜȝ ȨȔȞȦȢȗȤȔȨǻțȠ ǻț ȩȧȘȢȚ ȖȜȠȜȥȟȢȠ ȭȢ
ȣȢȥȦȔȖȜȟȢ ȁȁ ȤȢȠȔȡ ȧ ȤȓȘ ȡȔȝȞȤȔȭȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȣȤȢțȢȖȢȁ
ȬșȖȫșȡȞǻȔȡȜ
ǧȖ Ǘ ȥȦșȣȧ ȕșțȞȤȔȁȠ țȔ ǨȤȔȟȢȠ  ǧȧȟȧȕ ǜ ǧȖȢȤȜ Ǘ  Ȧ
ǟǧ
ǠǻȦ ǦȜȠȢȡșȡȞȢ Ǥ ǟȢȕțȔȤ țȔ ǨȤȔȟȢȠ  ǗǻȦȫȜțȡȔ 
ǔǬȔȠȔȦȔǢǥȢȠȔȡȢȖșȟȜȞȢȠǟȢȕțȔȤșǥȔȘȧȗȔǔ
ǭȜȤȢȞȢȖǦ©ǢȢȡșȞȔȲȥȰªǙȤȧȚȕȔȡȔȤȢȘȢȖǔ ȧȥǻ
ȦȤȜ — ȤșȪ ȡȔ Ȟȡ ǧȧȟȧȕ ǜ Ǘ ȥȦșȣȧ ȕșțȞȤȔȁȠ țȔ ǨȤȔȟȢȠ ǟ
  ǦȜȤȢȦȲȞ ǡ ǜǻȡȔȁȘȔ ǧȧȟȧȕ ǠǻȦȞȤȜȦ ȡȔȤȜȥ ǟ 
ǟȢȖȔȟȰȫȧȞǘǦǥȢȕȢȦȔǜǧȧȟȧȕȡȔȘȢȕȤȔțȢȠǭșȖȫșȡȞȔǥǠ
 ǔ  ǘȡȔȦȲȞ ǡ ǟȢȡȪșȣȦ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ Ȗ șȥȦșȦȜȪǻ
ȝ ȘȧȩȢȖȡǻȝ ȕǻȢȗȤȔȨǻȁ ǜǻȡȔȁȘȜ ǧȧȟȧȕ  ǭǦȦ  ǘȢȡȫȔȤ ǳ
ǧȧȟȧȕȜ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǜȕ ȣȤȔȪȰ ȡȔȧȞ ȫȜȦȔȡȰ ǙȢ Ȥǻȫȫȓ
ț Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȪǻ ǜ ǧȧȟȧȕ ǬșȤȞȔȥȜ 
ǟȧțȰȠǻȡȥȰȞȜȝ Ǖ ǤȢȟǻȭȧȞ Ǘ ǛȜȦȦǿȖǻ ȬȟȓȩȜ ȤȢȘȜȡȜ ǧȧȟȧȕǻȖ
ǬșȤȞȔȥȜǜǻȡȔȁȘȔǤȔȖȟǻȖȡȔǧȧȟȧȕǖǻȢȕǻȕȟǻȢȗȤȣȢȞȔȚȫȜȞ
ǟ

ǣȟșȞȥȔȡȘȤǖȢȤȢȡȰ

ǧɍғǠǨǖ ǣȟșȞȥȔȡȘȤ ǙȔȡȜȟȢȖȜȫ 
ǬșȤȞȔȥȜ —  ǪșȤȥȢȡ  — ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝ ȦȔ
ȢȥȖǻȦȡǻȝȘǻȓȫȣșȘȔȗȢȗǻȥȦȢȤȜȞȞȤȔǿțȡȔȖșȪȰǢȔȤȢȘȜȖȥȓ
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Ȗ ȤȢȘȜȡǻ ȥȧȘȢȖȢȗȢ ȥȟǻȘȫȢȗȢ
Ǚ ǧȧȟȧȕȔ ț ȘȔȖȡȰȢȗȢ ȞȢțȔ
ȪȰȞȢȗȢȤȢȘȧȖȟȔȥȡȜȞȔȠȔǿȦ
Ȟȧ Ȗ ȥ ǖȢȗȧȥȟȔȖȪǻ ǜȢȟȢ
ȦȢȡǻȥȰȞȢȗȢȣȢȖǤȢȟȦȔȖȗȧȕ
ǢȔȖȫȔȖȥȓȥȣșȤȬȧȖȡȜȚȫȢȠȧ
ȖǻȘȘǻȟșȡȡǻǬșȤȞȔȥȘȧȩȢȖȡȢȗȢ
ȣȢȖȧȫȭȔț—ȧȝ
ǟȜȁȖȗǻȠȡȔțǻȁț—ȡȔ
ȨǻȟȢȥ ȨȦǻ ǟȜȁȖ ȧȡȦȧ
ȓȞȜȝ țȔȞǻȡȫȜȖ  țȘȢȕȧȖ
ȥȦȧȣǻȡȰȞȔȡȘȜȘȔȦȔ  ǜ
ǣǧȧȟȧȕ
 — ȧȫȜȦșȟȰ ǻȥȦȢȤǻȁ ȦȔ
ȗșȢȗȤȔȨǻȁ ȘȖȢȤȓȡȥȰȞȢȗȢ ȣȢȖǻȦ ȧȫȭȔ Ȗ Ƞ ǜȟȔȦȢȣȢȟǻ
ǬȜȗȜȤȜȡȥȰȞȢȗȢȣȢȖǟȜȁȖȗȧȕțȥșȤȣ—ȧȫȜȦșȟȰ
ǻȥȦȢȤǻȁȦȔȤȢȥȠȢȖȜȖǬșȤȡǻȗǻȖȗǻȠȡȔțǻȁǻȕǻȕȟǻȢȦșȞȔȤț
ȥșȤȣ—ȥȦȔȤȬȜȝȖȜȞȟȔȘȔȫȤȢȥȥȟȢȖșȥȡȢȥȦǻȖȝ
ǟȜȁȖȗǻȠȡȔțǻȁȖȢȘȡȢȫȔȥȣȢȠǻȫȡȜȞǻȡȥȣșȞȦȢȤȔȥȦȧȘșȡȦǻȖ
ǟȜȁȖȧȡȦȧțȗȢȘȢȠȦȔȞȢȚȖȜȞȟȔȘȔȫȤȢȥȥȟȢȖșȥȡȢȥȦǻȖ
ǶȡȦǻȬȟȓȩșȦȡȜȩȘǻȖȫȔȦț—ǻȡȥȣșȞȦȢȤǟȔȠ·ȓȡșȪȰ
ǤȢȘǻȟȗǻȠȡȔțǻȁț—ȧǪșȤȥȢȡȗǻȠȡȔțǻȁ
ǙȢ ǟȜȤȜȟȢǡșȨȢȘǻȁȖȥȰȞȢȗȢ ȕȤȔȦȥȦȖȔ ȡȔȟșȚȔȖ ǻț
ȞȢȟȜȡȔȖȫȔȖȥȓȡȔȠȧȞȧȤȥǻȧȡȦȧǜȔȔȤșȬȦȢȖȔȡȜȝ
ȡș ȕȧȖ Ǩ ȥȣȤȔȖǻ ǧȤșȦȰȢȗȢ ȖǻȘȘǻȟȧ ©ǣȕ ǨȞȤȔȝȡȢ
ǦȟȔȖȓȡȥȞȢȠ ȢȕȭșȥȦȖșª ȧ ȘȤȧȗǻȝ ȢȥȦȔȡȡǻȝ  ȘȢȣȢȖǻȘǻ
ȬșȨȔ ȚȔȡȘȔȤȠǻȖ ǻ ȗȢȟ ȡȔȫȔȟȰȡȜȞȔ ȪȰȢȗȢ ȖǻȘȘǻȟȧ
ǣ ǣȤȟȢȖȔ ǡȜȞȢȟǻ Ƕ ȖǻȘ  ȦȤȔȖ  ȖȞȔțȧǿȦȰȥȓ ȭȢ
©ȟȜȪȕȢȟșșȜȟȜȠșȡșșȖȜȡȢȖȡȯȩȣȢȘșȟȧȢȕȧȞȤȔȝȡȢ
ȥȟȔȖȓȡȜȥȦȔȩ—ȘșȥȓȦȰª ǟǡǧǧǦ ǧȥșȤșȘȡȜȩ
ȡșȡȔțȖȔȡȢǦȖȢǿȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓȧȕȤȔȦȥȦȖǻȖǻȡțȔȥȖǻȘȫȜȖ
ȧ ȖȟȔȥȡȢȤȧȫȡȜȩ ȣȢȞȔțȔȡȡȓȩ ǜȢȞȤ ȧ ȥȖǻȘȫșȡȡȓȩ ȞȜȁȖ
ȪȜȖǻȟȰȡȢȠȧ ȗȧȕșȤȡȔȦȢȤȧ Ƕ ǩȧȡȘȧȞȟșȲ ǻ ȣȢȠǻȫȡȜȞȢȖǻ
ȞȧȤȔȦȢȤȔ ǟȜȁȖ ȬȞǻȟȰȡȢȁ ȢȞȤȧȗȜ ǡ ǳțșȨȢȖȜȫȧ
ȡȔȣ ȜȥȔȡǻ ȧ ȞȔȕǻȡșȦǻ ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ  Ȗǻȡ ȣȢȖǻȘȢȠȟȓȖ
ȣȤȢ ȤȢțȠȢȖȜ ț ȢȤȗȔȡǻțȔȦȢȤȔȠȜ ȕȤȔȦȥȦȖȔ ǡ ǘȧȟȔȞ
Ǘ ǖǻȟȢțșȤȥȰȞȜȝ  ǻ ȫȟșȡȔȠȜ ǟȧȟǻȬ ǣ ǢȔȖȤȢȪȰȞȜȝ
ǘ ǕȡȘȤ ȧțȰȞȜȝ Ƕ ǤȢȥȓȘȔ  ȡȔ ȧȞȤȔȁȡȢțȡȔȖȫǻ ȦșȠȜ
ȓȞǻ ȥȦȔȡȢȖȜȟȜ ©ȢȥȡȢȖȧª ȥȟǻȘȫȢȁ ȥȣȤȔȖȜ ©ǨȞȤȔȝȡȢ
ǦȟȔȖȓȡȥȞȢȗȢ ȢȕȭșȥȦȖȔª ǧȔȞ ©ȥ ǟȧȟȜȬȢȠ ȡȔȜȕȢȟșș
ȗȢȖȢȤȜȟ Ȣ ǡȔȟȢȤȢȥȥȜȜ Ȣ ȡȔȤȢȘȡȢȥȦȜ ȢȕȭșȤȧȥȥȞȢȝ Ȝ
Ȣ ȥȟȔȖȓȡȔȩ ȣȢȦȢȠ — Ȣ ȤșȟȜȗȜȜ ȣȢȱțȜȜ ȥȢȕȥȦȖșȡȡȢ
Ȣ ȣȢȱȦȔȩ ǭșȞȥȣȜȤș ǤȧȬȞȜȡș Ȝ ǘȢȗȢȟș Ȝ ȜȡȢȗȘȔ Ȣ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȞȢȦȢȤȢȗȢ ǟȧȟȜȬ ȦȢȗȘȔ ȡș ȩȖȔȟȜȟ  Ȝ Ȝȥ
ȦȢȤȜȜ ȤȧȥȥȞȢȝª ǟǡǧ ǧ  Ǧ   ț ǘȧȟȔȞȢȠ —
ȣȤȢ ȲȤȜȥȣȤȧȘșȡȪǻȲ ǢǻȠșȫȫȜȡȧ ǙșȤȣȦȥȰȞȜȝ ȧȡȦ Ȕ
ȣȢȦǻȠ — ȣȤȢ ȥșȟȓȡ ȣȢțșȠșȟȰȡȧ ȖȟȔȥȡǻȥȦȰ ǻ ȣȤȢ Ȗȥș
ȭȢȥȦȢȥȧȖȔȟȢȥȓȣȢȟǻȦșȞȢȡȢȠǻȁȣȤȢȤșȟǻȗǻȁȨǻȟȢȥȢȨǻȁ
ǻ ȖțȔȗȔȟǻ ȣȤȢ ȡȔȧȞ ȣȤșȘȠșȦȜ ǢȔ țȧȥȦȤǻȫȔȩ ȣǻȘȡǻȠȔȟȜ
ȣȜȦȔȡȡȓ ț ǻȥȦȢȤǻȁ ǡȔȟȢȤȢȥǻȁ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȗȢȖȢȤȜȟȜ ȣȤȢ
ȕǻȘȜ ȁȁ ȡȔȤȢȘȧ ȣǻȘ ȓȤȠȢȠ ȣȢȟȓȞǻȖ ȣȤȢ țȔȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓ
ȞȤǻȣȔȪȦȖȔȣȤȢȧȦȜȥȞȜȣȢȠǻȭȜȞǻȖ ǟǡǧǧǦ ǢȔ
țȔȣȜȦȔȡȡȓȣȢȥȦȔȖȟșȡșȡȔȘȢȣȜȦǻ©ȫȦȢȧǗȔȥȗȢȖȢȤȜȟȢȥȰ
Ȣ ǡȔȟȢȤȢȥȥȜȜ Ȣ ȡȔȤȢȘȡȢȥȦȜ Ȣ ȣȤȢȜțȖșȘșȡȜȓȩ ǭșȖ
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ȫșȡȞȔ ȢȥȢȕșȡȡȢ Ȣ ´ǟȢȕțȔȤșµ Ȝ ´ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩµª ǧ
ȖǻȘȣȢȖǻȖ ©ǣ ȡȔȤȢȘȡȢȥȦȜ ȗȢȖȢȤȜȟȜ ȥȟșȘȧȲȭșș ȫȦȢ
ȘȢȟȚȡȢȖȢȥȥȦȔȡȢȖȜȦȰȓțȯȞȠȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȜȝțȔȕȯȦȯȝ
ȖȥșȠȜ ȣȢȫȦȜ ȘȖȢȤȓȡȔȠȜ Ȣȕ ȢȦȟȜȫȜȦșȟȰȡȯȩ ȫșȤȦȔȩ
ȩȔȤȔȞȦșȤȔȠȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȢȗȢȘșȟȔȲȭȜȩȫșȥȦȰȖȥȓȞȢȠȧ
ȫșȟȢȖșȞȧ — ȘȢȕȤȢȘȧȬȜȜ ȢȦȞȤȢȖșȡȡȢȥȦȜ Ȝ ȟȲȕȖȜ Ȟ
ȤȢȘȜȡș ǣȦȥȲȘȔ Ȣ ȣȢȱȦș ǭșȖȫșȡȞș ȖȯȤȔȚȔȲȭșȠ Ȗ
ȥȖȢȜȩȣȤȢȜțȖșȘșȡȜȓȩ—´ǟȢȕțȔȤșµȜ´ǘȔȝȘȔȠȔȞȔȩµ—
ȱȦȜȫșȤȦȯȜȖȢțȤȢȚȘȔȲȭșȠȓțȯȞțȔȕȯȖȔșȠȯȝª ǟǡǧ
ǧ  Ǧ   ǜȔ ȤȢȘȜȡȡȜȠ ȣșȤșȞȔțȢȠ ȡȔ ȘȢȣȜȦǻ ǧ
ȦȔȞȢȚ ȣȢȞȔțȔȟȜ ȝȢȗȢ ȥȣȜȥȢȞ ©ǜȔȣȢȖǻȦȧª ȢȘȡȔȞ Ȫșȝ
ȘȢȞȧȠșȡȦ ȧ ȥȣȤȔȖǻ ȡș ȨǻȗȧȤȧȖȔȖ ©ǦȦȜȩȢȖ ǭșȖȫșȡȞȜ
ȫȜȦȔȟșȗȢ´ǧȤȜțȡȧµȜȥȦȜȩȜȖȘȢȠșǘȧȟȔȞȔȣȜȥȔȡȡȯș
ȞȔȞȜșȜȠșȡȡȢ—ȡșȣȢȠȡȲª ǧȔȠȥȔȠȢ ȦȢȕȦȢȣȢșȠȧ
ȝȖǻȤȬǻțǻțȕ©ǧȤȜȟǻȦȔªȓȞǻȠȔȖǣǢȔȖȤȢȪȰȞȜȝȭȢ
ȚȜȖȤȔțȢȠǻțǡǘȧȟȔȞȢȠǦȔȠșǧȓȞȥȖǻȘȫȜȖǶǤȢȥȓȘȔ
ȕșȤșțȖȧȡȦǻȗȢȖȢȤȜȖ©ȡȔȥȦȤȔȥȦȡȢȝȡșȘșȟșª
 ȕșȤșț —  ȞȖǻȦ   ȦȢȕȦȢ ȘȢ ȢȨǻȪ țȔȕȢȤȢȡȜ
ȁȩ ȣȢȬȜȤșȡȡȓ ǻ ȣȤȢ ȖȜȟȧȫșȡȡȓ ț ȕȞ ©ȫȦȢ ȱȦȜ ȥȦȜȩȜ
ȣȤșȥȟșȘȧșȦȣȢȟȜȪȜȓȥȞȢȤȢȕȧȘșȦȜȩȤȔțȯȥȞȜȖȔȦȰª ǧȔȠ
ȥȔȠȢǧǦ ǣȫșȖȜȘȡȢȥșȤșȘȥȦȧȘșȡȦǻȖȥȣșȪǻȔȟȰȡȢ
ȣȢȬȜȤȲȖȔȟȜȥȓ ȣȢȘǻȕȡǻ ȫȧȦȞȜ ț ȦȔȞȢȲ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻǿȲ
ȢȥȞǻȟȰȞȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȚș  ȕșȤșț ȕȧȟȢ ȖȜȞȟȲȫșȡȢ ǻț
ȫȟșȡǻȖ ǧȜȠȫȔȥȢȖȢȁ ȞȢȠǻȥǻȁ Șȟȓ ȤȢțȗȟȓȘȧ ȘȔȖȡǻȩ ȔȞȦǻȖ
ȧȥȡȜȝȘȢȡȢȥǤșȦȤȢȖȔȕȧȖȭșȟȲȦ ȔțȔȔȤșȬȦȢȖȔȡȢ
ȣȢșȦȔ  ȞȖǻȦ ǗȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓ ǧ ǻ ȡșȖǻȘȣȤȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ
ǤșȦșȤȕȧȤȗȔ Șȟȓ ȘȢȣȜȦǻȖ ȡǻȕȜ ȫșȤșț ȕșțȤșțȧȟȰȦȔȦȡǻȥȦȰ
ȢȕȬȧȞȧ ȣȤȜȣȢȖȡǻȝȝȢȗȢȢȕǻțȡȔȡȢȥȦǻȧȥȣȤȔȖǻ ȖȜȞȟȜȞȔǿ
ȣȢȘȜȖǻȖȜȠȔȗȔǿȕǻȟȰȬȗȟȜȕȢȞȢȗȢȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
ǠǻȦǟȔȠșȡșȪǤȢȘȢȟȰȥȞȔȓȗȜȠȡȔțȜȓǝȥȦȢȤȜȫșȥȞȔȓțȔȣȜȥȞȔ
Ȣ ȣȓȦȜȘșȥȓȦȜȟșȦȡșȠ șȓ ȥȧȭșȥȦȖȢȖȔȡȜȜ —  ǟȔȠșȡșȪ
ǤȢȘȢȟȰȥȞȜȝ  ǬȔȟȯȝ ǡ ǗȦȢȤȔȓ ǟȜșȖȥȞȔȓ ȗȜȠȡȔțȜȓ
— ǟǙșȕȔȗȢȤȜȝǡȢȞȤȜșȖȜȫǗǣȦȕȧȡȦȔȤȥȦȖȔ
ȘȢ ȦșȤȤȢȤȔ ǡ Ǡȗ  ǧ  ǟǡǧ ǧ  ǨȟȰȓȡȢȖȥȰȞȜȝ Ǘ
ǣȟșȞȥȔȡȘȤ ǧȧȟȧȕ — ©ȡȔȤȔȦȜȖǻȥȦ ǻ ȡȔȤȔȦȢȟȢȗª ȡȔ Ȧȟǻ ȖȟȔȥȡȜȩ
șȣǻțȢȘȜȫȡȜȩ ȥȣȢȗȔȘǻȖ  ǤȤȢȕȟșȠȯ ȥȟȔȖȓȡȢȖșȘșȡȜȓ Ǧȕ ȡȔȧȫ
ȥȦȔȦșȝȜȠȔȦșȤȜȔȟȢȖǖșȤȘȓȡȥȞǗȯȣ

ǶȖȔȡǘȟȜțȰǣȟșȥȰǩșȘȢȤȧȞ

ǧɍғǠǨǖǤȔȖȟȢǣȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȜȫ ǟȜȁȖ—
ȦȔȠȥȔȠȢ —ȧȞȤȦȔȤȢȥȚȧȤȡȔȟǻȥȦȣȢșȦǻ
ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝȘǻȓȫǦȜȡǣǧȧȟȧȕȔǜȔȞǻȡȫȜȖȲȤȜȘȨȦ
ǟȜȁȖȧȡȦȧ  ȣǻȥȟȓȫȢȗȢȣȤȔȪȲȖȔȖȧǟȜȁȖȥȧȘȢȖǻȝ
ȣȔȟȔȦǻ ǜ  — ȠȜȤȢȖȜȝ ȥȧȘȘȓ Ȗ ǤȢȘǻȟ ȗȧȕ ȖǻȘ
—ȫȟșȡǧȔȗȔȡȤȢțȰȞȢȗȢț—ǟȜȁȖȢȞȤȧȚȡȢȗȢ
ȥȧȘǻȖǙȤȧȞȧȖȔȖȖǻȤȬǻȦȔȥȦȔȦȦǻȤȢȥȠȢȖȢȲȖȣșȦșȤȕ
ȠȢȥȞȢȖȞȜȁȖȢȘșȥȗȔțșȦȔȩȦȔȚȧȤȡȔȟȔȩǕȖȦȢȤȣȢșȦ
țȕ ȤȢȥ ȠȢȖȢȲ ©ǦșȤșȘ ȣȤȜȤȢȘȜª   ǤǻȘȦȤȜȠȧȖȔȖ
ȣȤȜȓȦșȟȰȥȰȞǻ ȖțȔǿȠȜȡȜ ț ȕȔȗȔȦȰȠȔ ȤȢȥ ȟǻȦșȤȔȦȢȤȔȠȜ
ȣȢȫ  ȥȦ ȕȤȔȖ ȘǻȓȟȰȡȧ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȠȧ ȦȔ
ȠȜȥȦȚȜȦȦǻǟȜǿȖȔ
ǤșȤșȞȟȔȖȤȢȥȠȢȖȢȲȖǻȤȬǻȖǭșȖȫșȡȞȔȣȤȢȦȓȗȢȠ
— ȢȣȧȕȟǻȞȧȖȔȖ ȥȖȢȁ ȣșȤșȞȟ ȞǻȟȰȞȢȠȔ ȪȜȞȟȔȠȜ
Ȗ ȚȧȤȡ ©ǗșȥȦȡȜȞ ǚȖȤȢȣȯª țȖșȤȦȔȖȥȓ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȘȢ

ȟǻȤȜȞȜȫȔȥǻȖțȔȥȟȔȡȡȓ—©ǙȢȕȤȢȧȞȢȗȢǿȗȢȥȣȢȘȔª©Ǣș
ȦȔȞȦǻȁȖȢȤȢȗȜª ȢȕȜȘȖȔ—ǔ ©ǤǦª 
ǔ ȘȢȖǻȤȬǻȖȡȔȦșȠȜǻȥȦȢȤǻȁǨȞȤȔȁȡȜ—©ǬȜȗȤȜȡș
ǬȜȗȤȜȡșª  ǔ   ȣȢȟǻȦ ȣȢșțǻȝ ȢȥȦȔȡȡǻȩ ȤȢȞǻȖ
ȚȜȦȦȓ ǭșȖȫșȡȞȔ — ©ǴȞȢȥȰȦȢ ȝȘȧȫȜ ȧȡȢȫǻª 
ǔ ǜȔȕȢȤȢȡșȡǻȪȔȤȥȰȞȢȲȪșȡțȧȤȢȲȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔ
Ȗ ȣșȤșȞȟ ǧ ȧȖǻȝȬȟȜ ȘȢ țȕ ©ǜȔȣȤșȦȡȯȝ ´ǟȢȕțȔȤȰµª
 ȓȞȧȣǻȘȗȢȦȧȖȔȖǶǖǿȟȢȧȥȢȖ.
ǠǻȦǦȦșȡȡǻȞǠǜȔȕȧȦǻǻȠșȡȔ ǤȔȖȟȢǧȧȟȧȕǻȝȢȗȢȤȢȘȜȡȔ 
ǟȜȁȖ ǦȞȔȤȕȡȜȪȓ ȘȢȞȧȠșȡȦȔȟȰȡȢȁ ȣȔȠ·ȓȦǻ ǜȕ ȡȔȧȞ ȣȤȔȪȰ ǟ
ǗȜȣ

ǡȜȞȢȟȔǤȔȖȟȲȞ

©ǧǨǡÉǢǧǨǡÉǢǙǣǠɂғǢǣǳª—ȖǻȤȬǭșȖȫșȡȞȔ
ȡȔȣȜȥȔȡȜȝȢȤǻǿȡȦȢȖȡȢȧȞǻȡȖșȤșȥ—ȗȤȧȘȣǻȘȫȔȥ
țȜȠǻȖȟǻ ǕȤȔȟȰȥȰȞȢȁ ȢȣȜȥȢȖȢȁ șȞȥȣșȘȜȪǻȁ — ȡȔ
ǟȢȥȔȤȔȟǻ ǕȖȦȢȗȤȔȨȜ — ȧ ©ǡȔȟǻȝ ȞȡȜȚȪǻª ǶǠ ǩ 
ǔǦ ȦȔȖ©ǖǻȟȰȬǻȝȞȡȜȚȪǻª ǶǠǩǔ
Ǧ ǨȣșȤȬșȡȔȘȤȧȞȖȚȧȤȡ©ǣȥȡȢȖȔª ǔ
Ǧ— 
ǗǻȤȬ ȡȔȟșȚȜȦȰ ȘȢ ©ȚǻȡȢȫȢȁª ȟǻȤȜȞȜ ȣșȤǻȢȘȧ țȔ
ȥȟȔȡȡȓȖȟȔȥȡșȘȢȗȤȧȣȜȣȢșțǻȝȣǻȥșȡȡȢȗȢȚȔȡȤȧȡȔȣȜ
ȥȔȡȜȩ ǭșȖȫșȡȞȢȠ ȖǻȘ ǻȠșȡǻ ȚǻȡȞȜ ǦȜȘȢȤșȡȞȢ ǘ ǟ
ǦȦȜȟȰȣǻȥșȡȡȜȩȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔǢǭǟǦ 
ȭȢ ȥȖȢǿȲ ȢȕȤȔțȡǻȥȦȲ ȠȢȦȜȖȔȠȜ ǻȡȦȢȡȔȪǻȝȡȜȠ ȦȔ
ȤȜȦȠǻȫȡȜȠ ȟȔȘȢȠ ȣșȤș
ȕȧȖȔǿ Ȗ ȥȜȟȢȖȢȠȧ ȣȢȟǻ
ȡȔȤȢȘȡȢȣǻȥșȡȡȢȁ ȣȢșȦȜȞȜ
ǩǟȢȟșȥȥȔȧȣȤȔȪǻ©ǦȦȧȘǻȁ
ȡȔȘȣȢșȦȜȫȡȢȲȦȖȢȤȫǻȥȦȲ
ǧǭșȖȫșȡȞȔªțȔțȡȔȫȔȖȭȢ
ȖǻȤȬȠȔǿ©ȕȟȜțȰȞǻțȠǻȥȦȢȠ
ǻ ȖȜȥȟȢȖȢȠ ȥȦȤȢȨȜª Ȗ
ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȣǻȥȡȓȩ ©ǧȧȠȔȡ
ȓȤȢȠ ȦȧȠȔȡ ȓȤȢȠ ȦȧȠȔȡ
ǻ ȗȢȤȢȲª ©ǧȧȠȔȡ ȦȧȠȔȡ
ȣȢȘȢȟȜȡǻª©ǭȧȠȜȦȰȗȧȘș
ȘǻȕȤȢȖȢȡȰȞȔª ǟȢȟșȥȥȔǩ
ǩȢȟȰȞȟȢȤȜȥȦȜȫȡǻ ȣȤȔȪǻ
ǟǦ ǙȢȥȟǻȘ
ȡȜȞ ȖȜȥȟȢȖȜȖ țȘȢȗȔȘ ȭȢ
ǧǭșȖȫșȡȞȢ
©ǧȧȠȔȡȦȧȠȔȡȘȢȟȜȡȢȲª ȥȔȠș ȢȥȦȔȡȡȲ ț ȡȔțȖȔȡȜȩ
ǕȖȦȢȗȤȔȨ©ǡȔȟȔȞȡȜȚȞȔª ȣǻȥșȡȰȡȔȣȜȥȔȡȧȓȞǻȔȡȔ
ȟǻț ȢȖȔȡȜȝ ȖǻȤȬ ȥȞȟȔȘȢȖȜȠ ȤȢțȠǻȤȢȠ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȖțȓȖ țȔ ȖțǻȤșȪȰ ȞȢȟȜ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȡȔȘ ȥȖȢȁȠ ȦȖȢȤȢȠ
©ǗȢȥȰȠȜȥȞȟȔȘȢȖȢȗȢ ȖǻȤȬȔ ț ȪșțȧȤȢȲ ȣȢ Ƞȧ ȥȞȟȔȘǻ
ȖȚȜȖȔǿǭșȖȫșȡȞȢȖȥȦȤȢȨǻ  «!ȥȞȟȔȘșȡǻȝǻț
ȫȢȦȜȤȰȢȩȤȓȘȞǻȖȭȢȣȢȣȔȤȡȢȥȣȢȟȧȫȧȲȦȰȥȓȡȔȝȫȔȥȦǻȬș
ȚǻȡȢȫȢȲȘșȞȢȟȜȝȦȤȜȥȞȟȔȘȢȖȢȲȤȜȠȢȲȓȞȪșȕȧȖȔǿȝ
ȧȡȔȤȢȘȡȜȩȣǻȥȡȓȩª ǟȢȟșȥȥȔǩǦ ǡȢȦȜȖȣȢȬȧȞȧ
ȣȔȤȜ țȧȥȦȤǻȫȔǿȦȰȥȓ Ȗ țȔȫȜȡǻ ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȣǻȥȡǻ ©ǧȧȠȔȡ
ȠȔȦȜȦȧȠȔȡȢȫȢȞª ǤǜǧǨȦǧǦ ǥȜȠȢȖȔȡȔ
ȣȔȤȔ ©ȘȢȟȜȡȢȲ — ȤȢȘȜȡȢȲª ȖȚȜȦȔ ȧ ȣșȤȬǻȝ ȥȦȤȢȨǻ
ȣǻȥȡǻ ©ǣȝ ȣǻȘȧ ȓ ȟȧȗȢȠ  ǠȧȗȢȠȘȢȟȜȡȢȲ  ǣȝ ȫȜ ȡș

©ǧǨǡǕǢǧǨǡǕǢǙǣǠɂǢǣǳª

țȧȥȦȤǻȡȧȥȰǜȤȢȘȢȠȤȢȘȜȡȢȲª ǢȔȤȢȘȡǻȣșȤȟȜȡȜǟ
Ǧ ǻȖǭșȖȫșȡȞȢȖȢȠȧȦȖȢȤǻȦȔȞȢȚȥȖǻȘȫȜȦȰ
ȣȤȢȕȟȜțȰȞǻȥȦȰȝȢȗȢȥȦȜȟǻȥȦȜȞȜȘȢȡȔȤȢȘȡȢȣȢșȦȜȫȡȢȁ
ǗȦǻȠ ȣȢȣȤȜ ȖǻȘțȡȔȫșȡǻ ȖȜȭș ȢȕȤȔțȡȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡǻ
ȣȢȘǻȕȡȢȥȦǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȠȜȣǻȥȡȓȠȜǻȖǻȤȬșȠ©ǧȦȘª
ȥȲȚșȦȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢȖȜȓȖȟȓǿȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡȜȝțȔȘȧȠȣȢșȦȔ
ǛȜȦȦǿȖȧ ȥȜȦȧȔȪǻȲ ȝ ȘȢȟȲ ȗșȤȢȁȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢ țȠȢȘș
ȟȲȖȔȖ ȡȔ ȞǻȟȰȞȢȩ ȨȢȟȰȞȟȢȤȡȜȩ ȠȢȦȜȖȔȩ ȣȤȜ ȥȖǻȘȢȠǻȝ
ȢȤǻǿȡȦȔȪǻȁ ȡȔ ȣȢșȦȜȞȧ ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȣǻȥȡǻ Ǩ ȦȔȞȜȝ ȥȣȢȥǻȕ
ȖǻȡțȔȘȔȖȔȖȥȦȜȟȰȢȖȧȣȔȟǻȦȤȧȖǻȤȬȔȓȞȣǻȥșȡȡȢȗȢȦȖȢȤȧ
ǻȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȝȣȔȤȔȘȜȗȠȧȢȥȠȜȥȟșȡȡȓȘȢȟǻȥȖȢǿȁȗșȤȢȁȡǻ
Ȗ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȥȖǻȦȢȥȣȤȜȝȠȔȡȡȓ ȡȔȤȢȘȡȢȁ
ȚȜȦȦǿȖȢȁȨǻȟȢȥȢȨǻȁǣȦȚșǻȬȟȢȥȓȡșȣȤȢȥȦȜȟǻțȔȪǻȲ
ȔȣȤȢȦȖȢȤșȡȡȓȖȘȧȥǻȡȔȤȢȘȡȢȁȣȢșțǻȁ
ǦȲȚșȦȡȢ Ȫșȝ ȤȓȘȞȢȖȜȝ ȖǻȤȬ ȣȢȘǻȟȓǿȦȰȥȓ
ȡȔ ȦȤȜ ȫȔȥȦȜȡȜ ȤȤ — — —  ǜ ȕȢȞȧ
ȠȢȖȟșȡȡǿȖȢȁȞȢȠȣȢțȜȪǻȁȝȢȗȢȣȢȕȧȘȢȖȔȡȢȓȞȥȧȪǻȟȰȡȜȝ
ȠȢȡȢȟȢȗ ȟǻȤȜȫȡȢȗȢ ȣșȤȥȢȡȔȚȔ ȭȢ ȖǻȘ Ȥ  ȡȔȕȧȖȔǿ
ȨȢȤȠȜ șȞȥȣȤșȥȜȖȡȜȩ țȖșȤȦȔȡȰ ȘȢ ȠȜȟȢȗȢ ț ȓȞȜȠ
ȘǻȖȫȜȡȔ ȠȤǻǿ ȢȘȤȧȚȜȦȜȥȓ ǢȔȥȦȤȢǿȖȧ ȣȔȟǻȦȤȧ ȖǻȤȬȔ
ȧȖȜȤȔțȡȲǿȦȜȣȢȖȜȝȘȟȓȡȔȤȢȘȡȢȁȣǻȥșȡȡȢȥȦǻȣȔȤȔȟșȟǻțȠ
ȥȨșȤ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȚȜȦȦȓ ǻ ȓȖȜȭ ȣȤȜȤȢȘȜ ȢȣȢȤȡȜȠ
ǿ țȔȫȜȡȡȜȝ ȢȕȤȔț ȦȧȠȔȡȧ ȭȢ ȠȔȲȫȜ ȧȥȦȔȟșȡǻ ȡȔ
ȥȦȤȢǿȖȧ ǻ ȥȠȜȥȟȢȖȧ ȞȢȡȢȦȔȪǻȁ ȡȔȘȔǿ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻȝ
ȣǻȥȡǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȁ ȚȧȤȟȜȖȢȠȤǻȝȟȜȖȢȁ ȦȢȡȔȟȰȡȢȥȦǻ
©ǧȧȠȔȡ ȦȧȠȔȡ ȘȢȟȜȡȢȲ  ǙȢȕȤș ȚȜȦȜ ț ȤȢȘȜȡȢȲ 
Ǖ ȭș ȟȧȫȬș țȔ ȗȢȤȢȲ  ǜ ȘȤȧȚȜȡȢȲ ȠȢȟȢȘȢȲª Ǩ
ȪȰȢȠȧ șȞȥȣȢțȜȪǻȝȡȢȠȧ ȞȔȦȤșȡǻ ȢțȡȔȫșȡȢ ȦșȠȧ ȦȖȢȤȧ
ǻ ȣȤșȘȠșȦ ȘǻȖȢȫȜȩ ȠȤǻȝ — ȣȢȬȧȞ ȭȔȥȦȓ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ
ȖȟȔȥȡȢȁ ȤȢȘȜȡȜ ǤȢȤȓȘ ǻț ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢ ȣȢȥȦȧȟȰȢȖȔȡȢȲ
ȧ ȨȢȟȰȞȟȢȤǻ ȪǻȡȡǻȥȦȲ ȤȢȘȜȡȜ ȫȔȥȦȢ ȔȞȪșȡȦȢȖȔȡȢȲ Ȗ
ȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔȢȥȢȕȟȜȖȢȧȣȤȢȦȜȥȦȔȖȡȢȠȧȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ȘȢȠȢȦȜȖȧȥȜȤǻȦȥȦȖȔȣȤǻȢȤȜȦșȦȡșțȡȔȫșȡȡȓȘȟȓȠȢȟȢȘȢȁ
ȥǻȠ·ȁ ȠȔǿ ǻȘșȔȟ ȖȟȔȥȡȢȁ ȩȔȦȜ Ǘ ȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȠȧ ȖǻȤȬǻ
Ȫǻ ȘȖǻ ȣǻȘȡșȥșȡǻ ȘȢ ǻȘșȔȟȧ ȚȜȦȦǿȖǻ ȠȢȘșȟǻ ȖȢȘȡȢȤȔț ǻ
ȣȤȢȦȜȥȦȔȖȟȓȲȦȰȥȓ ©Ǖ ȭș ȟȧȫȬșª  ȭȢ ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ
ȣȤȜȩȢȖȔȡȧȥȲȚșȦȡȧȞȢȟǻțǻȲ
ǦȖȢȲȣȢȘȤȧȚȡȲǻȘȜȟǻȲȘǻȖȫȜȡȔȕȔȫȜȦȰȖǻȘșȔȟȰȡȢȠȧ
ȣȤȢȥȦȢȤǻȭȢȢțȡȔȫșȡȜȝȧȠȢȖȡȜȠȦȢȣȢȥȢȠ©țȔȗȢȤȢȲª
ǫșȝ ȢȕȤȔț ȓȞ ǻ ȡȔȥȦȧȣȡȜȝ ȢȕȤȔț ȦșȠȡȢȗȢ ȗȔȲ Șș
ȗșȤȢȁȡȓȥȣȢȘǻȖȔǿȦȰȥȓțȡȔȝȦȜȠȜȟȢȗȢȡȔȟșȚȜȦȰȘȢȣȤȢ
ȘȧȞȦȜȖȡȜȩ ȧ ȨȢȟȰȞȟȢȤǻ ȡȔȤȢȘȡȜȩ ȠǻȨȢȟȢȗǻțȢȖȔȡȜȩ
ȠǻȨȢȣȢșȦȜȫȡȜȩ  ȞȢȡȥȦȔȡȦ ǫșȡȦȤȔȟȰȡȧ ȫȔȥȦȜȡȧ —
ȘȖȔ ȞȔȦȤșȡȜ ȭȢ ȤȢțȗȢȤȦȔȲȦȰ ȥșȠȔȡȦȜȫȡș ȣȢȟș Șǻ
ȖȢȫ Ȝȩ ȥȣȢȘǻȖȔȡȰ ȤȤ —  țȔȕȔȤȖȟȲǿ șȞȥȣȤșȥǻȓ
ȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȗȢ ȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȖȜȤȔȚșȡȔ ȥȣȢȫȔȦȞȧ țȔ
ȥȣǻȖȡȢȥȣȢȡȧȞȔȟȰȡȜȠȜ ȥȔȠȢțȔȢȩȢȫșȡȡȓȠȜ ©ǣȝ ȣǻȘȧ
ȓ ȦșȠȡȜȠ ȗȔǿȠ  ǙȤȧȚȜȡȢȡȰȞȜ ȣȢȬȧȞȔȲª  Ȕ ȘȔȟǻ —
țȖșȤȡșȡȡȓȠȜ ȘȢ țȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢ ȔȘȤșȥȔȦȔ — ȩȟȢȣȪȓ ȭȢ
ȠȔǿȥȦȔȦȜȗșȤȢȁȡǻțȔȫȢȟȢȖǻȞȔ ©ǙșȦȜ"ǙșȦȜȢțȢȖȜȥȓ
ǤȤȜȝȘȜ ȥșȤȪș ȣȤȜȗȢȤȡȜȥȓª  ǤȢȘǻȕȡȢ ȘȤȔȠȔȦȜțȠ
ȘǻȖȢȫȢȗȢ ȚȔȘȔȡȡȓ ȭȔȥȟȜȖȢȁ ȘȢȟǻ ǭșȖȫșȡȞȢ țǻ ȭș ȖȜ
ȤȔțȡǻȬȢȲȤȢȠȔȡȦȜȫȡȢȲșȞȥȣȤșȥǻǿȲȖǻȘȦȖȢȤȜȖȧȤȔȡȡǻȩ
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ȣȢșțǻȓȩ©ǙȧȠȞȔ—ǢȔȭȢȠșȡǻȫȢȤȡǻȕȤȢȖȜª©ǙȧȠȞȔ—
ǗǻȦȤșȕȧȝȡȜȝȖǻȦȤșȕȧȝȡȜȝªȦȔǻȡ
ǶȘȜȟǻȫȡǻȥȦȰȘǻȖȢȫȜȩȠȤǻȝȣǻȘȞȤșȥȟȲǿȡǻȚȡȢȣșȥȦȟȜȖȔ
ȨȢȤȠȔ©ȘȤȧȚȜȡȢȡȰȞȔªȖȚȜȦȔȘȖǻȫǻȔȣȢȥȦȤȢȨȔ©ȥșȤȪșª
Ƕȡ ȩȔȤȔȞȦșȤ ȠȢȘȔȟȰȡȢȥȦǻ ȣșȤșȖȔȚȔȡȡȓ țȔȞȟȜȫȡȜȩ
ȤșȫșȡȰ  ȧ ȖȚș ȡȔȖșȘșȡȜȩ ȤȤ — ©Ǚș ȦȜ" Ǚș ȦȜ
ȢțȢȖȜȥȓ  ǤȤȜȝȘȜ ȥșȤȪș ȣȤȜȗȢȤȡȜȥȓª Ǘ ȡȜȩ ȠȤǻȁ
ȗșȤȢȁȡǻȡȔȕȧȖȔȲȦȰȕǻȟȰȬȢȁșȞȥȣȤșȥȜȖȡȢȥȦǻȖȦǻȟȲȲȦȰȥȓ
ȧ ȣȤȜȥȦȤȔȥȡș ȕȔȚȔȡȡȓ ȁȩ țȘǻȝȥȡȜȦȜ ȧȓȖȡǻ ȣȢȘǻȁ ȣȢ
ȘȔȲȦȰȥȓ ȓȞ ȦȔȞǻ ȭȢ ȠȔȲȦȰ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȧ ȖǻȘȕȧȦȜȥȓ
ȧ ȡȔȝȕȟȜȚȫȢȠȧ ȫȔȥǻ ©ǢȧȠȢ ȥșȤȪș ȟȜȪȓȦȜȥȓ  ǧȔ
ȣȢȁȘșȠȖǻȡȫȔȦȜȥȓǮȢȕȡșțȡȔȟȜȕȔȦȰȞȢȝȠȔȦȜǙș
ȠȜ ȕȧȘșȠ ȡȢȫȧȖȔȦȜª ǙȔȟǻ ȧ țȔȖșȤȬȔȟȰȡǻȝ ȫȔȥȦȜȡǻ
ȣǻȥșȡȡȜȝ ȟȔȘ ȦȖȢȤȧ ȡșȣȢȠǻȦȡȢ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓ Ȗ
ȤȢțȣȢȖǻȘȡȜȝ ǢșȝȦȤȔȟȰȡȢȞȢȡȥȦȔȦȧȲȫȧ ȞȧȟȰȠǻȡȔȪǻȲ
ȓȞȢȲ ȖǻȘȞȤȜȖȔǿȦȰȥȓ ȖȜȥȡȢȖȢȞ ȟȔȞȢȡǻȫȡȢ ȢȨȢȤȠȟșȡȢ
ȘȖȢȠȔ ȞȢȤȢȦȞȜȠȜ ȤșȫșȡȡȓȠȜ ȥȞȟȔȘșȡȜȠȜ ǻț ȘǻǿȥȟǻȖ
ȘȢȞȢȡȔȡȢȗȢȖȜȘȧ©ǣȘȤȧȚȜȟȔȥȰțȔȩȢȖȔȟȔȥȰªǗǻȘȠǻȡȡȜȝ
ȖǻȘ ȪșȡȦȤȔȟȰȡȢȁ ȫȔȥȦȜȡȜ ȡȔȤȔȦȜȖȡȜȝ ȥȦȜȟȰ Ȥ  —
ȣșȤȬȢȗȢ ȤȓȘȞȔ ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ ȞȔȦȤșȡȔ țȔȖȘȓȞȜ ȓȞȢȠȧ
ȖȜȥȟȢȖȟșȡș ȠȢȚș ȥȣȤȜȝȠȔȦȜȥȓ ȓȞ ȖȞȤȔȣȟșȡȡȓ ȘȢ
ȦșȞȥȦȧ ȠȢȖȡȢȁ ȣȔȤȦǻȁ ȔȖȦȢȤȔ ȡȔȥȣȤȔȖȘǻ Ț ȡȔȟșȚȔȫȜ
ȘȢ ȠȢȡȢȟȢȗȧ ȗșȤȢȁȡǻ ȗȢȦȧǿ ȫȜȦȔȫȔ ȘȢ ȡșȢȫǻȞȧȖȔȡȢȁ
ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȢȁ ȣșȤșȠǻȡȜ Ȗ ȁȁ ȘȢȟǻ ǣȥȦȔȡȡǻ ȦȤȜ ȤȓȘȞȜ
ȠǻȥȦȓȦȰȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȝȣșȤșȢȪǻȡȞȧȘǻȖȫȜȡȢȲȡȔȕȧȦȢȗȢ
Ȗ ȣȢȘȤȧȚȚǻ ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ ȘȢȥȖǻȘȧ ǟȧȟȰȠǻȡȔȪǻȝȡș ȣȢȖǻ
ȘȢȠȟșȡȡȓ ȓȞș ȠȔȟȢ ȕ ȥȣȤȜȝȠȔȦȜȥȓ ȓȞ țȔȖșȤȬșȡș
ȦȔȞȜȠ ȡș ǿ ǦȞȟȔȘȡȢȥȧȤȓȘȡș Ȥșȫșȡȡȓ ©ǣȘȤȧȚȜȟȔȥȰ
țȔȩȢȖȔȟȔȥȰª ȠȔǿ ȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓ Ȗ ȡȔȥȦȧȣȡȢȠȧ Ȥ  —
©ǖȢȘȔȝ ȕȧȟȔ ȡș ȞȢȩȔȟȔȥȰª ȡșȥȣȢȘǻȖȔȡȢȠȧ Ȕȟș ȖǻȘȣȢ
ȖǻȘȡȢȠȧ ȘȢ ȟȢȗǻȞȜ ȢȕȤȔțȧ ȗșȤȢȁȡǻ ȦȔ ȟȢȗǻȞȜ ȦȖȢȤȧ
ǟǻȡȪșȖȔ ȨȔțȔ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȥȲȚșȦȧ ȣȤșȘȥȦȔȖȟȓǿ ȣȢȘǻȁ
ȣǻȥȟȓȢȘȤȧȚșȡȡȓǻȦȢȠȧȠȔȟȔȕȖǻȘȘǻȟȓȦȜȥȓȕǻȟȰȬȤȢț
ȗȢȤȡȧȦȜȠȫȔȥȢȖȜȠǻȡȦșȤȖȔȟȢȠǕȟșȪȰȢȗȢȧȖǻȤȬǻȡșȠȔǿ
ǨȭǻȟȰȡșȡȡȓ ȥȦȓȗȡșȡȡȓ ȨȔȕȧȟȰȡȢȗȢ ȫȔȥȧ ȥȦȖȢȤȲȲȫȜ
șȨșȞȦȡșȥȣȢȘǻȖȔȡȢȁȘȜȥȗȔȤȠȢȡǻȁȢȥȢȕȟȜȖȢȣǻȘȞȤșȥȟȲǿ
ȤǻțȞșȤȢțȩȢȘȚșȡȡȓȠǻȚȠȤǻǿȲǻȘǻȝȥȡǻȥȦȲȘȤȔȠȔȦȜȫȡș
ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ ȗșȤȢȁȡșȲ ȞȤȔȩȧ ȥȣȢȘǻȖȔȡȰ ȡȔ ȭȔȥȟȜȖș
ȤȢȘȜȡȡș ȚȜȦȦȓ ǠȜȬș ȗȟȜȕȢȞȜȝ ȖǻȘȫȔȝ ȥȣȤȓȠȢȖȧǿ
ȁȁ ȘȢȞȢȤȜ ȦȢȠȧ ȞȢȗȢ ȞȢȩȔȟȔ ©ǠșȗȬș ȕȧȟȢ ȕ ȥȔȠǻȝ
ȚȜȦȜǴȞțȦȢȕȢȲȖȥȖǻȦǻȕȜȦȜȥȰªǧȔȞșȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ
ȟȢȗǻȞȜ ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓ ȥȲȚșȦȧ ȖǻȤȬȔ ȧțȗȢȘȚȧǿȦȰȥȓ
ț ȩȔȤ ȔȞȦșȤȡȜȠ Șȟȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȔȞȪșȡȦȢȠ ©«Ȗ ȥȖǻȦǻ
ȕȜȦȜȥȰª ȥșȠȔȡȦȜȞȧ ȓȞȢȗȢ ȣȤȢȓȥȡȲȲȦȰ ȞȢȡȦșȞȥȦȜ
ǻȡ ȦȖȢȤǻȖ Șș ȟȲȘȥȰȞȧ ȚȜȦȦǿȖȧ ȘȢȤȢȗȧ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢ
ȓȞ ȖȔȚȞș ȖȜȣȤȢȕȧȖȔȡȡȓ ©ǥȢȥȟȜ ȧȞȧȣȢȫȪǻ țȤȢȥȟȜª
 ǨȣȢȘǻȕȡȢȠȧȥȣșȞȦȤǻȘȜȥȗȔȤȠȢȡǻȁȠǻȚȠȢȟȢȘȜȠȜ
ȥȣȢȘǻȖȔȡȡȓȠȜǻȘǻȝȥȡǻȥȦȲǭșȖȫșȡȞȢȠȢȘșȟȲǿȝȥȲȚșȦ
ȣȢșțǻȁ ©Ǣș ȩȢȫȧ ȓ ȚșȡȜȦȜȥȓª ȦȔȞȢȚ ȡȔȣȜȥȔȡȢȁ ȡȔ
ǟȢȥȔȤȔȟǻ   ȟǻȤȜȫȡȜȝ ȣșȤȥȢȡȔȚ ȓȞȢȁ ȟșȗȞȢȖȔȚȡȢ
ȡșȩȦȧǿ ȥȖȢȁȠȜ ȥȜȡǻȖȥȰȞȜȠȜ ȢȕȢȖ·ȓțȞȔȠȜ ȭȢȘȢ ȠȔȦșȤǻ
ǧȔȞȔ ȥȔȠȔ ȞȢȟǻțǻȓ ȝ Ȗ ȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȠȧ ȖǻȤȬǻ ©ǧ Ȧ Șª
ȘșȡȔȣȢȫȔȦȞȧȣǻȥȡǻȔȞȪșȡȦȢȖȔȡȢȦȤȔȘȜȪǻȝȡșȬȔȡȢȕȟȜȖș
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ȥȦȔȖȟșȡȡȓ ȘȢ ȤȢȘȜȡȜ ©ǙȢȕȤș ȚȜȦȜ ț ȤȢȘȜȡȢȲª  ȦȔ
ȤȢȘȜȡȡȜȩ țȖȜȫȔǿȖȜȩ ȪǻȡȡȢȥȦșȝ ǙȔȟǻ Ț ȘǻȖȫȜȡȔ ȩȢȫ ǻ
ȖȜȩȢȖȔȡȔȖȦȔȞǻȝȦȤȔȘȜȪǻȁȥȖȢǿȲȣȢȖșȘǻȡȞȢȲȁȁȣȢȤȧȬȧǿ
ȖȢȡȔȖȟȔȬȦȢȖȧǿȥȖȢǿȖǻȡȫȔȡȡȓȦȔǿȠȡȢȕșțȕȔȦȰȞǻȖȥȰȞȢȗȢ
ȕȟȔȗȢȥȟȢȖșȡȡȓ ©ǮȢȕȡșțȡȔȟȜȕȔȦȰȞȢȝȠȔȦȜǙșȠȜ
ȕȧȘșȠȡȢȫȧȖȔȦȜª ǧșȭȢǭșȖȫșȡȞȢȥȖǻȘȢȠȢȡȔȗȢȟȢȬȧǿ
ȦȔȞȧ ȣȢȖșȘǻȡȞȧ ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧǿ ȝ ȖȔȤǻȔȡȦ ȪȜȩ ȤȓȘȞǻȖ ȧ
©ǡȔȟǻȝ ȞȡȜȚȪǻª ©ǮȢȕ ȡș țȡȔȟȜ ȕȔȦȰȞȢ ȠȔȦȜ  ǴȞ
ȡȔȥ ȕȧȘș ȣǻȣ Ȗ·ȓțȔȦȜ  ǜȖ·ȓțȔȟȔȥȓ ȓ ȡș țȡȔȟȜª Ǥǜǧ
ǨȦǧǦ— ǣȦȚșȠȢȚȡȔȣȤȜȣȧȥȞȔȦȜ
ȧ ȡșȩȦȧȖȔȡȡǻ ȕȔȦȰȞǻȖȥȰȞȜȠ ȕȟȔȗȢȥȟȢȖșȡȡȓȠ ȔȖȦȢȤ
ǻȠȢȖǻȤȡȢ ȕȔȫȜȖ ȢȘȡȧ ț ȣȤȜȫȜȡ ȡșȖȘȔȟȢȗȢ ȬȟȲȕȧ Ǩ
ȦȔȞȢȠȧ ȣȢȖȢȤȢȦǻ ȚȜȦȦǿȖȢȁ ǻȥȦȢȤǻȁ ȗșȤȢȁȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȞȤǻțȰ ȣȤȜțȠȧ ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ ȚȜȦȦȓ ǻ ȖȟȔȥȦȜȖȢȗȢ
ȝȢȠȧ șȦȜȫȡȢșȞțȜȥȦșȡȪǻȝȡȢȗȢ ȥȣǻȖȣșȤșȚȜȖȔȡȡȓ ȖǻȘ
ȦȖȢȤȜȖȢȘȡȧțȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȩȚǻȡȢȫȜȩȘȢȟȰ
ǗȢȟȢȘȜȠȜȤǡȢȖȫȔȡȲȞ

ǧǨǤɂғǫǴ ǧȤȢȩȜȠ ǦșȠșȡȢȖȜȫ " —   — țȡȔ
ȝȢȠȜȝ ǭșȖȫșȡȞȔ ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ǢǻȚȜȡȥȰȞȜȝ ȟǻ
Ȫșȝ Ȟȡ ǖșțȕȢȤȢȘȰȞȔ ǦȟȧȚȜȖ ȧ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ Ȗ Ƕȡ
ȥȣșȞȦȢȤȥȰȞȢȠȧȘșȣȔȤȦȔȠșȡȦǻȞȖǻȦȣȢșȦțȔȣȜȥȔȖ
ȧ ǮȢȘșȡȡȜȞȧ ©ǗșȫșȤ ȣȤȢȖșȟ ȧ țșȠȟȓȞȔ ǧȤȢȩȜȠȔ
ǧȧȣȜȪȯª
ǘȤȜȗȢȤǻȝǜȟșȡȞȢ

ǧǨǤǧÉǠǣǙǡǝǧǥɈғ—ȘȜȖǙȜȠȜȦȤǻȝǥȢȥȦȢȖȥȰȞȜȝ.
ǧǨǥǘÉǢǣǗ ǖȢȤȜȥ ǣȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȜȫ 
ǤșȦșȤȕȧȤȗ —  ȦȔȠ ȥȔȠȢ  — ȤȢȥ ȣȢșȦ
ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǜȔȞǻȡȫȜȖ ǟȜȁȖ ǻȡȦ țȢȖȡǻȬȡǻȩ ȖǻȘȡȢȥȜȡ
  ǕȖȦȢȤ ȣȢșȦ țȕ ©ǤȤȢȥȦǻ ȖǻȤȬǻª   ©ǢȔȬ
ȣȤȔȣȢȤª  ȞȡȡȔȤȜȥǻȖ©ǥșȥȣȧȕȟǻȞȔǧȧȤȞȠșȡǻȥȦȔȡª
  ȦȔ ǻȡ ǕȘȔȣȦȧȖȔȖ ȤȢȥ ȠȢȖȢȲ ȦȖȢȤȜ Ƕ ǩȤȔȡȞȔ
ǡǥȜȟȰȥȰȞȢȗȢǤǧȜȫȜȡȜǡǖȔȚȔȡȔ.
ǤșȤșȞȟȔȖȤȢȥȠȢȖȢȲȦȖȢȤȜǭșȖȫșȡȞȔ©ǣȝȣȢȗȢȤǻ
ȤȢȠȔȡ ȪȖǻȦșª ©ǜȔȣȢȖǻȦª ©ǢȔȘ ǙȡǻȣȤȢȖȢȲ ȥȔȗȢȲª
©ǧȔȤȔȥȢȖȔ ȡǻȫª ©ǦȢȦȡȜȞª ȧȥǻ —   ȣșȤșȞȟ
ȣȢșȠȜ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ȖȜȝȬȢȖ ȧ ȥȞȟȔȘǻ ©ǟȢȕțȔȤȓª Ǡȗ
  ȦȔ ȢȞȤșȠȢȲ Ȟȡ ǡ   ǨȞȟȔȘȔȫ ǻ ȤșȘ țȕ
ȣșȤșȞȟȔȘǻȖȣȢșțǻȁǭșȖȫșȡȞȔ©ǗǻȤȬǻȝȣȢșȠȜǗȜȕȤȔȡșª
ǡǠȗ ǤșȤșȞȟȔȖțȕǻȟȢȤȧȥȡȔȤȢȥȠȢȖȧȣȢșȠȧ
ǴȡȞȜǟȧȣȔȟȜ©ǧȔȤȔȥȢȖȔȘȢȟȓª
ǠǻȦ ǡȔȤȦȜȫ ǳ ǡȔȥȦșȤ ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȢȗȢ ȣșȤșȖȢȘȔ 
ǥȔȘȧȗȔǔ

ǘȔȡȡȔǨȟȲȤȔ

ǧǨǥǘeǢǾǗ ǶȖȔȡ ǦșȤȗǻȝȢȖȜȫ 
ȠǣȤșȟȦșȣșȤǥǩ—ȠǖȧȚȜȖȔȟȰȣȢȕȟȜțȧ
ǤȔȤȜȚȔȣȢȩȢȖȔȡȜȝȧǤșȦșȤȕȧȤțǻ —ȤȢȥȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ
ǢȔȖȫȔȖȥȓȡȔȥȟȢȖșȥȡȢȠȧȖǻȘȘǻȟșȡȡǻǡȢȥȞȢȖȧȡȦȧ  
ȦȔ ȡȔ ǻȥȦȢȤȜȞȢȨǻȟȢȟ ȨȦǻ ǤșȦșȤȕ ȧȡȦȧ ț  
Ȗ ȢȥȦȔȡȡȰȢȠȧ ȢȦȤȜȠȔȖ ȥȦȧȣǻȡȰ ȠȔȗǻȥȦȤȔ ȨǻȟȢȥȢȨǻȁ
  ǕȖȦȢȤ țȕ ©ǜȔȣȜȥȞȜ ȠȜȥȟȜȖȪȓª —

  ȤȢȠȔȡǻȖ ©ǥȧȘǻȡª
  ©ǙȖȢȤȓȡȥȰȞș
ȗȡǻțȘȢª   ©ǢȔ
ȣșȤșȘȢȘȡǻª  
©ǖȔȦȰȞȜǻȘǻȦȜª  
Ȟȡ ©ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡǻ ǻ
Ț Ȝ Ȧ Ȧ ǿ Ȗ ǻ  ȥ ȣ Ȣ ȗ Ȕ Ș Ȝ ª
—  ©ǗǻȤȬǻ Ȗ
ȣȤȢțǻª — ȦȔǻȡ
ǤǻȘȦȤȜȠȧȖȔȖ Ȧǻȥȡǻ
ȥȦȢȥȧȡȞȜ ț ȟǻȘșȤȔȠȜ
ȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȜȩ ȤȧȩǻȖ
ȧ ȩ — ǻț Ǘ ǖǿ
ȟǻȡȥȰȞȜȠ ǡ ǦȦȔȡȞș
ȖȜȫșȠ ǡ ǖȔȞȧȡǻȡȜȠ
ǗǤșȤȢȖ
ǤȢȤȦȤșȦǶǦǧȧȤȗșȡǿȖȔ
ǣǘșȤȪșȡȢȠȧȦǻ
ǤȢȟȢȦȡȢȢȟǻȓ
Ȗ ǤȔȤȜȚǻ ȣȜȥȰȠșȡ
ȡȜȞ țȕȟȜȚȧǿȦȰȥȓ ț ȘǻȓȫȔȠȜ ȡȔȤȢȘȡȜȪȰȞȢȗȢ Ȥȧȩȧ
ǘ ǠȢȣȔȦǻȡȜȠ Ǥ ǠȔȖȤȢȖȜȠ Ǧ ǦȦșȣȡȓȞȢȠǟȤȔȖ
ȫȜȡȥȰȞȜȠ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢ ȘȢȣȢȠȔȗȔǿ ȡȔȤȢȘȡȜȪȰȞȢȠȧ
ȚȧȤȡ ©ǗȣșȤșȘª Ǩ ǿȘȜȡȢȠȧ ȭȢ ȘǻȝȬȢȖ ȘȢ ȡȔȬȢȗȢ
ȫȔȥȧ ȟȜȥȦǻ ǧ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȣȜȥȔȡȢȠȧ Ȗ ȟȲȦ —
ȞȖǻȦ  ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ țȔȣȤȢȬȧȖȔȖ ȣȢșȦȔ țȧȥȦȤǻȦȜȥȓ
ț ȢȘȡȜȠ ǻț ȟǻȘșȤǻȖ Ȥȧȩȧ ȣșȦȤȔȬșȖȪǻȖ ǡ ǦȣșȬȡǿȖȜȠ
ȓȞȜȝ ȣȢȖșȤȡȧȖȥȓ ǻț țȔȥȟȔȡȡȓ ©ǠȲȕșțȡșȝȬȜȝ ǧȔȤȔȥ
ǘȤȜȗȢȤȰșȖȜȫǗȯȚșȟȔȟȜȣȢțȡȔȞȢȠȜȦȰȥȓȥǦȣșȬȡșȖȯȠ
Ȣȡ ȧ Ƞșȡȓ țȔȖȦȤȔ ȢȕșȘȔșȦ — ȣȤȜȩȢȘȜȦș ǡȯ Ȗȥș Ȝ
Ȣȡ ȤȔțȧȠșșȦȥȓ  ȕȧȘșȠ ȢȫșȡȰ ȤȔȘȯ ȖȜȘșȦȰ ǗȔȥª ǧȧȤ
ȗșȡșȖǝǦǤȢȟȡȥȢȕȤȥȢȫȜȣȜȥșȠǗȦǤȜȥȰȠȔ
Ǘ  Ȧ ǡ  ǧ  Ǧ   ǧ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ ǻț
ǭșȖȫșȡȞȢȠȧȟȲȦǨȡȔȣȜȥȔȡȜȩȘȟȓȣȤȔțȰȞȢȗȢ
ȖȜȘ ©ǟȢȕțȔȤȓª ©ǦȣȢȠȜȡȞȔȩ ȣȤȢ ǭșȖȫșȡȞȔª Ȗǻȡ ȦȔȞ
ȢȣȜȥȧǿ ȪȲ țȧȥȦȤǻȫ ©ǭȜȤȢȞȢȣȟșȫȜȝ ȣȤȜȥȔȘȞȧȖȔȦȜȝ
ȞȤșȠșțȡȜȝ ǭșȖȫșȡȞȢ ȓȖȟȓȖ ȥȢȕȢȲ ȢȕȤȔț ȞȢțȔȞȔ ț
ȣȢȠǻȦȡȜȠȜ ȢțȡȔȞȔȠȜ ȥȢȟȘȔȦȥȰȞȢȁ ȖȜȣȤȔȖȞȜ ǻ ȟȢȠȞȜ
ǘȢȟȢȖȔ ȘȢȖȗȔȥȦȔ ȠȔȝȚș ȟȜȥȔ ȖȜȥȢȞȜȝ țȠȢȤȬȞȧȖȔȦȜȝ
ȟȢȕ ȬȜȤȢȞȜȝ ȦȔȞ țȖȔȡȜȝ ´ȞȔȫȜȡȜȝʮ ȡǻȥ ȗȧȥȦǻ ȖȧȥȔ
ȭȢ țȔȞȤȜȖȔȟȜ ȗȧȕȜ ȡșȖșȟȜȞǻ ȥǻȤǻ Ȣȫǻ ȣȢȗȟȓȘ ȓȞȜȩ
țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȣȢȩȠȧȤȜȝ ǻ ȡșȘȢȖǻȤȟȜȖȜȝ ȫȔȥȢȠ ȡȔȕȜȤȔȖ
ȖȜȤȔțȧ ȟȔȗǻȘȡȢȗȢ ȠȔȝȚș ȡǻȚȡȢȗȢ ǻ ȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧȖȔȖȥȓ
ȩȢȤȢȬȢȲ ȘȢȕȤȢȲ ȧȥȠǻȬȞȢȲ ȗȢȟȢȥ ȦȤȢȩȜ ȩȤȜȣȞȜȝ
ȖȜȠȢȖȔȫȜȥȦȢȤȢȥǻȝȥȰȞȔȤȧȩȜȥȣȢȞǻȝȡǻȩȢȘȔȣȢȖȔȚȡȔ
ȣȢȥȦȔȦȰȦȤȢȩȜȡșțȗȤȔȕȡȔǻȠȔȟȢșȟșȗȔȡȦȡȔǣȥȰȦȔȞȜȠȜ
ȤȜȥȔȠȜ țȔȣȔȟȔ Ƞșȡǻ Ȗ ȣȔȠ·ȓȦȰ Ȫȓ ȡșțȖȜȫȔȝȡȔ ȟȲȘȜȡȔ
Ǩ ȖȜȥȢȞǻȝ ȕȔȤȔȡȓȫǻȝ ȬȔȣȪǻ Ȗ ȘȢȖȗǻȝ ȦșȠȡȢȥǻȤǻȝ ȫȧ
ȠȔȤȪǻ ț ȞȢȠǻȤȢȠ ț ȫȢȤȡȢȗȢ ȥȠȧȬȞȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȠȔȖ
ȖȜȗȟȓȘ ȥȣȤȔȖȚȡȰȢȗȢ ȠȔȟȢȤȢȥȔ ȩȢȩȟȔ ȣȢȤȦȤșȦȜ ȭȢ
ȟȜȬȜȟȜȥȓ ȣǻȥȟȓ ȡȰȢȗȢ ȘȔȲȦȰ țȔȗȔȟȢȠ ȣȤȔȖȜȟȰȡș ȣȤȢ
ȡȰȢȗȢȧȓȖȟșȡȡȓǢȔȠȧȥǻȠȦȢȘǻȬȡǻȠȟǻȦșȤȔȦȢȤȔȠȘȢȕȤș
ȕȧȟȢȖǻȘȢȠȢȓȞȔȟȜȩȔȘȢȟȓȦȓȚǻȟȔȡȔȘȪȜȠȫȢȟȢȖǻȞȢȠ
ȦȔȟȔȡȦȝȢȗȢȣȤȜȖȔȕȟȲȖȔȖȡȔȥȥȖȢǿȲȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡǻȥȦȲǻ
ȥȜȟȢȲª ǦȣȢȗȔȘȜ  ȥ   ǤșȤȬȔ țȧȥȦȤǻȫ ȣȜȥȰ
ȠșȡȡȜȞǻȖ ȖǻȘȕȧȟȔȥȓ ȧ ǤșȦșȤȕȧȤțǻ ȡȔ ȣȢȫ ȟȲȦ 

ǧǨǥǚǫǱǟǕǠǶǧǚǥǕǧɍǥǕ

ȖțȜȠȞȧ — ǧ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȫȔȥȦȢ țȧȥȦȤǻȫȔȟȜȥȓ
Ȗ ȘȢȠǻ Ǘ ǟȔȤȦȔȬșȖȥȰȞȢȁ ǻ ǡ ǡȔȞȔȤȢȖȔ Ǩ ȟȜȥȦȔȩ
ȘȢ ǡ ǡȔȤȞȢȖȜȫ ǡȔȤȞȔ ǗȢȖȫȞȔ  Ǘ ǟȔȤȦȔȬșȖȥȰȞȢȁ
— ǧ ȡșȢȘȠǻȡȡȢ țȔȣȜȦȧȖȔȖ ȣȤȢ ȣȢșȦȔ ȓȞ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔ ǧ ȪǻȞȔȖȜȟȔ ȥȔȠȔ ȢȥȢȕȜȥȦǻȥȦȰ ȕȢȤȪȓ
țȔ ȥȖȢȕȢȘȧ ȝȢȗȢ ȗșȤȢȁȫȡȔ ȣȢȥȦȔȦȰ ȡșțȟȔȠȡȔ ȣǻȘ
ȧȘȔȤȔȠȜ ȚȢȤȥȦȢȞȢȁ ȘȢȟǻ ǧ ȕȤȔȖ ȘǻȓȟȰȡȧ ȧȫȔȥȦȰ ȧ
țȔȩȢȘȔȩ ǠǻȦȨȢȡȘȧ țǻ țȖǻȟȰȡșȡȡȓ ȤȢȘȜȫǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ț
ȞȤǻȣȔȪȦȖȔǤǻȥȟȓȥȠșȤȦǻȣȢșȦȔǧțȖșȤȡȧȖȥȓȘȢǘșȤȪșȡȔ
ǻțȣȤȢȩȔȡȡȓȠȡȔȘȤȧȞȖȚȧȤȡ©ǟȢȟȢȞȢȟªȣȢȖǻȘȢȠȟșȡȡȓ
ȣȤȢȥȠșȤȦȰȣȢșȦȔǨȥȣȢȗȔȘȔȩǧȢȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȖȝȢȗȢ
ȦȔȞ©ǗțȔȗȔȟǻȪșȕȧȟȔȡȔȦȧȤȔȣȤȜȥȦȤȔȥȡȔȡșȖȗȔȠȢȖȡȔ
țȘȔȖȟșȡȔ Ȕȟș ȡș țȟȔȠȔȡȔ ȘȢȟșȲ ȣȤȢȥȦȢȟȲȘȜȡ ȣȢșȦ ǻ
ȣȔȦȤǻȢȦª ǦȣȢȗȔȘȜȥ ǨȟȜȥȦǻȖǻȘȦȤȔȖ
ȫșȤȖȘȢǡȔȤȞȔǗȢȖȫȞȔǧȖȜȥȟȢȖȜȖȖȤȔȚșȡȡȓȣȤȢ
ȚȧȤȡ©ǣȥȡȢȖȔª©ǡȡșȘȔȟȜǔ´ǣȥȡȢȖʮȜțȞȢȦȢȤȯȩȓ
ȠȢȗțȔȞȟȲȫȜȦȰȫȦȢȖȯȬșȠȔȟȢȤȢȥȥȜȝȥȞȢȗȢȡșȦȡȜȫșȗȢ
ȖȠȜȤș—ȜȫȦȢȖȢȥȢȕșȡȡȢȥȦȜȠȯȖșȟȜȞȢȤȢȥȥȯȘȤȓȡȰ
ȜȡȜȫȦȢȚșȥȦȖȢǕȠȯȖșȟȜȞȢȤȢȥȥȯȣȢȗȟȔȚȜȖȔșȠȥșȕș
ȕȢȤȢȘȧȣȢȥȠșȜȖȔșȠȥȓȜȘȧȠȔșȠȣȧȥȞȔȝȘșȦȜȦșȬȔȦȥȓ
ȣȢȞȔ șȭș ȠȢȟȢȘȯ ǗȯȤȔȥȦȧȦ — ȣȢȧȠȡșȲȦ Ǖ ȦșȣșȤȰ
ȢȡȜ șȭș ȢȦ ȥȢȕȥȦȖșȡȡȯȩ ȥȟȢȖ ȣȰȓȡșȲȦ ǝ ȚȧȤȡȔȟ ȧ
ȡȜȩ ȡȔ ȦȔȞȢȝ ȥȟȔȖȡȢȝ ȕȧȠȔȗș — Ȝ ǭșȖȫșȡȞȢ ȦȔȞȢȝ
ȖșȟȜȞȜȝ ȣȢȱȦª ǧȧȤȗșȡșȖ ǝ Ǧ ǤȢȟȡȢș ȥȢȕȤ ȥȢȫ Ȝ
ȣȜȥșȠ Ǘ  Ȧ ǤȜȥȰȠȔ Ǘ  Ȧ ǡ  ǧ   ǜȔ
ȖșȤȥǻǿȲ ǣ ǙȢȤȢȬȞșȖȜȫȔ ǧȖȢȤȜ ǡȔȤȞȔ ǗȢȖȫȞȔ ǟ
ǠșȝȣȪȜǼ  Ǧ   ǻȤȢȡǻȲ ǧ ȖȜȞȟȜȞȔȟȔ ȥȦȔȦȦȓ
ǠǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖȔ©ǦȣȢȗȔȘȜȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔȝȢȗȢȥȠșȤȦȰ
ǻ ȣȢȩȢȖȔȡȡȓª ǢȔȝȕǻȟȰȬ ȣȢȖȡȜȠ ȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓȠ ȪȰȢȗȢ
ȖȜȥȟȢȖȟȲȖȔȡȡȓǧȖȖȔȚȔȲȦȰȘȧȠȞȧǤǩȜȟȜȣȢȖȜȫȔȣȤȢ
©ȡșȗȟȜȕȢȞȜȝǻȡȦșȤșȥȘȢȥȜȦȰȕȔȝȘȧȚȢȗȢȥȣȢȥȦșȤșȚȡȜȞȔª
©ǨȚș Ȗ ȫȔȥ ȡȔȝȕǻȟȰȬȢȗȢ ǻȡȦșȤșȥȧ ǧȧȤȗșȡǿȖȔ ȘȢ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȝ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȗȢ Ȥȧȩȧ «!
ȠȢȚȡȔȣȢȠǻȦȜȦȜȣȢȗȢȤȘȟȜȖȧȢȘȔȖȦȢȤȔ´ǙȖȢȤȓȡȥȰȞȢȗȢ
ȗȡǻțȘȔʮ ȣȢȕȟȔȚȟȜȖǻȥȦȰ ȘȢ ȧȞȤȔȁȡȪǻȖª ǠȜȥȦȧȖȔȡȡȓ
ȥ— ǗǻȘȣȢȖǻȘȡǻȦșȡȘșȡȪǻȁȘȢȥȟǻȘȡȜȞțȔȧȖȔȚȜȖ
ȦȔȞȢȚȧȥȣȢȗȔȘȔȩǧȣȤȢǭșȖȫșȡȞȔ ǧȔȠȥȔȠȢǦ ǙȢ
ȘȧȠȢȞǩȜȟȜȣȢȖȜȫȔțȤșȬȦȢȲȣȤȜǿȘȡȔȖȥȓȝǩǤȤȜȝȠȔ
ȖȜțȡȔȖȬȜȭȢȧȥȦȔȖȟșȡȡǻȤȢȥȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔȘȢȢȥȢȕȜǻ
ȟǻȦȦȖȢȤȫȢȥȦǻǭșȖȫșȡȞȔȕȧȟȜȡȔȓȖȡǻȣȢȕȟȔȚȟȜȖǻȥȦȰȦȔ
ǻȤȢȡǻȓ ǤȤȜȝȠȔǩǴǭșȖȫșȡȞȢȜȤȧȥȥȞȔȓȟȜȦșȤȔȦȧȤȔ
ǪǶǪȖșȞȔǡǠȗǦ 
ǠǻȦ ǢȜȞȢȟȰȥȞȜȝ ǳ ǧȧȤȗșȡșȖ Ȝ ȣȜȥȔȦșȟȜ ǨȞȤȔȜȡȯ 
ǥȧȥȥȞȔȓ ȠȯȥȟȰ  ǔ  ǣȦȘ  ǕȝțșȡȬȦȢȞ Ƕ Ǵ ǧȧȤȗșȡǿȖ
ǻ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǬșȤȖȢȡȜȝ Ȭȟȓȩ  ǔ  ǙȧȘȞȢ Ǘ ǜǻ ȥȦȧȘǻȝ
ȡȔȘ ȟȜȥȦȔȠȜ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǨȞȤȔȁȡȢțȡȔȖȫǻ ȥȦȧȘǻȁ ǶȖȔȡȢ
ǩȤȔȡȞǻȖȥȰȞ  ǗȜȣ  ǙȧȘȞȢ Ǘ ǛȧȤȡȔȟ ©ǣȥȡȢȖȔª
ȧ ȟȜȥȦȔȩ Ƕ ǧȧȤȗșȡǿȖȔ  ǣȕȤȔț ǟ  ǗȜȣ  ǙȧȘȞȢ Ǘ
ǭșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȫǻȧȖȔȗȜǜǢǧǭǧ

ǢȔȦȔȟǻȓǟȢȟȢȥȢȖȔ

ǧǨǥǘeǢǾǗ ǡȜȞȢȟȔ ǶȖȔȡȢȖȜȫ 
ȠǦȜȠȕǻȤȥȰȞȦșȣșȤȠǨȟȰȓȡȢȖȥȰȞǥǩ—
Ƞ ǖȧȚȜȖȔȟȰ ȣȢȕȟȜțȧ ǤȔȤȜȚȔ  — ȤȢȥ ȣȧȕȟǻȪȜȥȦ
ȘșȞȔȕȤȜȥȦ ǢȔȖȫȔȖȥȓ Ȗ ǡȢȥȞȢȖ ȦȔ ǘșȦȦǻȡȗșȡ ȧȡȦȔȩ
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— ǜȫȟșȡǦȢȲțȧȣȢȤȓȦȧȡȞȧț—
ǦȢȲțȧȕȟȔȗȢȘșȡȥȦȖȔȢȘȜȡǻțțȔȥȡȢȖȡȜȞǻȖȦȔȞșȤǻȖȡȜȞǻȖ
ǤǻȖȡǻȫȡȢȗȢ ȦȖȔ Ǩ ȫșȤȖ
 ȣȢȁȩȔȖ ȡȔ ȟǻȞȧȖȔȡȡȓ
țȔ ȞȢȤȘȢȡ ǻ ȣǻȘ ȫȔȥ ȣȢȘǻȝ
ȗȤȧȘȕȧȖȖǻȘȥȧȦȡǻȝ
ȧ ǥȢȥǻȁ ǤȤȜȦȓȗȡșȡȜȝ ȘȢ
ȥȟǻȘȥȦȖȔ țȔ ȥȣȤȔȖȢȲ ȘșȞȔȕ
Ȥ Ȝ ȥ Ȧ ǻ Ȗ   ȣ Ȣ Ȗ ș Ȥ ȡ ȧ Ȧ Ȝ ȥ ȓ  Ȗ
ǥȢȥǻȲ ȖǻȘȠȢȖȜȖȥȓ ǕȖȦȢȤ
ȫȜȥȟșȡȡȜȩ ȣȤȔȪȰ ǻț ȣȢȟǻȦȢ
ȟȢȗǻȁȦȔșȞȢȡȢȠǻȞȜ©ǙȢȥȖǻȘ
ȦșȢȤǻȁ ȣȢȘȔȦȞǻȖª  
©ǤȤȢȥȜȟȧǻȘǻȲȤșȥȞȤȜȣȦǻȖ
ǡǧȧȤȗșȡǿȖ
ȗȢ ȟȜȥȦȢȣȔȘȔ  Ȥª
  ©ǤȤȢ ȥȧȘ ȥșȟȓȡ ǻ ȣȤȢ ȥȧȘȢȖȧ ȣȢȟǻȪǻȲ Ȗ ǥȢȥǻȁª
 ©ǤȢȗȟȓȘȡȔȥȣȤȔȖȜȖǥȢȥǻȁª  ȦȔǻȡ
ǦȣǻȟȞȧȲȫȜȥȰǻțǩǧȢȟȥȦȜȠǣǟȔȣȡǻȥȦȢȠǣǡȧ
ȤȔȖȝȢȖȜȠǶǕȡȡșȡȞȢȖȜȠǣǨȟȜȕȜȬșȖȜȠȦȔǩǘȟȜȡ
ȞȢȲ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔȣșȖȡș țȡȔȖ ȣȤȢ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ǧ Ǩ
ǮȢȘșȡȡȜȞȧȣǻȥȟȓțȧȥȦȤǻȫǻțȘșȞȔȕȤȜȥȦȢȠǕȡȡșȡȞȢȖȜȠ
ȣȢșȦțȔȣȜȥȔȖ©ǘȢȖȢȤȜȟȜȢȖȢțȖȤȔȦȜȖȬșȠȥȓȜțȜțȗȡȔȡȜȓ
ǢȜȞȢȟȔș ǧȧȤȗșȡșȖș Ȣ șȗȢ ȞȡȜȗșª țȔȣȜȥ  ȚȢȖȦ
 ǤȤȔȪȓǧ©ǥȢȥǻȓǻȤȢȥǻȓȡȜª ȧȦ>ȨȤȔȡȪ
ȠȢȖȢȲ@  țȔȪǻȞȔȖȜȟȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ǻȠȢȖǻȤȡȢ ȫșȤșț ȧȖȔȗȧ
ȔȖȦȢȤȔ ȭȢ ȖȜȥȦȧȣȔȖ ȣȤȜȩȜȟȰȡȜȞȢȠ ȥȞȔȥȧȖȔȡȡȓ
ȞȤǻȣȔȪȦȖȔȘȢȥșȟȓȡȥȰȞȢȗȢȣȜȦȔȡȡȓǶȥȡȧǿȣȤȜȣȧȭșȡȡȓ
ȭȢȨȤȔȗȠșȡȦǻțȣȢșȠȜ©ǧȤȜțȡȔª©ǝȦȖșȤȘȢȝȖȢȟȰȡȢȲ
ȥȦȢȣȢȲ  ǤȢȬșȟ Ȝ ȥȞȤȯȟȥȓ țȔ ȗȢȤȢȲ  ǜȔ ȤȧȕșȚȢȠ
ȤȢȘȡȢȝ țșȠȟȜª ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢ ǧ ǟȢȥȔȫșȖȥȞȔȓ ǚ ǡ
ǢǕǡȔȤȞșȖȜȫ—ǠȗǦ— 
ǧȖ/D5XVVLHHQSUpVHQFHGHODFULVHHXURSpHQQH3DULV
ǠǻȦ ǤǻȟȰȗȧȞ Ƕ Ƕ ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ȘșȞȔȕȤȜȥȦȜ ǟ 
ǦșȤȗǻǿȡȞȢǘǴǙșȞȔȕȤȜȥȦȜȦȔȁȩȤșȖȢȟȲȪǻȝȡǻȦȤȔȘȜȪǻȁȡȔǨȞȤȔȁȡǻ
ǟǦșȤȗǻǿȡȞȢǘǴǙșȞȔȕȤȜȥȦȜǻǭșȖȫșȡȞȢǟ

ǣȟșȡȔǦȔȝȞȢȖȥȰȞȔ

ǧǨǥǘǨǢǖÉǾǗ ǦȧǿȤȞȧȟ  ȥ ǖșȬǟȔȘȔȠ
ȦșȣșȤ ǖȔțȔȤǟȢȤȗȢȡȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǙȚȔȟȔȟǕȕȔȘȥȰȞȢȁ
Ȣȕȟ ǟȜȤȗȜțȥȦȔȡ  — ȞȜȤȗ ȣȢșȦ ǕȖȦȢȤ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ
țȕ©ǤȤȜȖǻȦȦȢȕǻȠȢȟȢȘșȚȜȦȦȓª  ©ǢȢȖȜȝȘșȡȰª
 ©ǦȢȡȓȫȡșȢȞȢª  ȦȔǻȡ
ǤșȤșȞȟȔȖȣȢșȠȜǭșȖȫșȡȞȔ©ǦȢȡ—ǨȖȥȓȞȢȗȢȥȖȢȓ
ȘȢȟȓª ©ǟȡȓȚȡȔª ©ǤșȦȤȧȥȰª ȖǻȤȬ ©ǙȧȠȞȔ — ǗǻȦȤș
ȕȧȝȡȜȝȖǻȦȤșȕȧȝȡȜȝªȭȢȖȖǻȝȬȟȜȘȢȖȜȘȔȡȰȦȖȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȞȜȤȗ ȠȢȖȢȲ ©ǟȢȕțȔȤ ǗǻȤȬǻ ȦȔ ȣȢșȠȜ ª
ǩȤȧȡțș  ǟ   ǧ — ȧȣȢȤȓȘ ȪȜȩ țȕǻȤȢȞ
ǕȖȦȢȤȥȦ©ǙȤȧȚȕȔȟǻȦșȤȔȦȧȤȘȖȢȩȡȔȤȢȘǻȖª  —
ȣȤȢ ȞȜȤȗȧȞȤ ȟǻȦ țȖ·ȓțȞȜ țȢȞȤ ǻ ȣȤȢ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ
ǭșȖȫșȡȞȔ
ǘșȢȤȗǻȝǪȟȜȣșȡȞȢ

ǧǨǥeǫǱǟǕ ǠǶǧǚǥǕǧɍғǥǕ Ƕ ǭǚǗǬeǢǟǣ ǭșȖ
ȫșȡȞȢ ȠȔȖ ȠǻȡǻȠȔȟȰȡǻ ȧȓȖȟșȡȡȓ ȣȤȢ ȦȧȤ ȞȧȟȰȦȧȤȧ ȧ
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Ȧ ȫ ȥȟȢȖșȥȡǻȥȦȰ ǤȤȜȞȠșȦȡȢ ȭȢ Ȗ ȢȕȤȔțǻ ȦȧȤ ȪȔ
ȤȜȪǻ ț ȞȔțȞȜ ȓȞȧ ȤȢțȣȢȖǻȘȔǿ ǟȢȕțȔȤ ȧ ȣ·ǿȥǻ ©ǢȔțȔȤ
ǦȦȢȘȢȟȓª    ȣȤȢȥȦșȚȧȲȦȰȥȓ ȢțȡȔȞȜ ȣșȤȥȢȡȔȚǻȖ
ȦȧȤ ȠǻȨȢȟȢȗǻȁ ȦȔ ȨȢȟȰȞȟȢȤȧ ȖșȟșȦȡȓȟȲȘȢȚșȤȔ Ǚș
ȣșǘșțȔ șȣȢȥ ©ǟȡȜȗȔ ȠȢȗȢ ȘǻȘȔ ǟȢȤȞȧȦȔª  ȥȦ 
ȟȜȩȢȗȢȘșȠȢȡȔșȚȘșȤȔ șȚȘșȤȩȜ  ȣȢȤǡȜȨȯȡȔȤȢȘȢȖ
ȠȜȤȔǲȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȓǗȦǡǧǦǧȔȠ
ȥȔȠȢǡǧǦ ǙȢȥȟǻȘȡȜȞȜȣǻȘȞȤșȥȟȲȖȔȟȜ
ȡȔȓȖȡǻȥȦȰȦȲȤȞǻțȠǻȖȧȠȢȖǻȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȔȔȦȔȞȢȚȦȧȤ
ȞȧȟȰȦȧȤȡȜȩ ȤșȔȟǻȝ Ȗ ǻȞȢȡǻȪǻ ȦȖȢȤǻȖ ©ǶȖȔȡ ǤǻȘȞȢȖȔª
©ǘȔȠȔȟǻȓª©ǢșȖȢȟȰȡȜȞªȦȔǻȡ ǜȔȝȪșȖǤǛȜȦȦȓǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ ǟ  Ǧ  ǖșȤȗșȤ ǡ ǭșȖȫșȡȞȢ
ǻȥȦȢȤȜȞ  ǗșȟȜȞȜȝ ȣȢșȦȤșȖȢȟȲȪǻȢȡșȤ ǢȔȧȞȟǻȦ
țȕ ǣȘșȥ ȘșȤȚ ȧȡȦȧ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȜȝ ȤǻȫȫȲ ț Șȡȓ
ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ — ǣ 
ǦǤȢȦȔȣȢȖǤǣǶȡȬȢȠȢȖȡǻȥȟȢȖȔȖǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
ȦȖȢȤȔȩ  ǧȔȠ ȥȔȠȢ Ǧ —  ǗȔȚȟȜȖǻȥȦȰ ȦȔȞȜȩ
ȤȜȥ Șȟȓ ȤșȪȜȣǻǿȡȦǻȖ ȣȤȜțȖșȟȔ ȘȢ ȖȜȡȜȞȡșȡȡȓ ȡȔ ȠșȚǻ
—ȥȦȕǻȢȗȤȔȨǻȫȡȢȡșȘȢȥȦȢȖǻȤȡȜȩȡȔȤȢȘȡȜȩȣǻȥșȡȰ
ȣȤȢ ȧȫȔȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ Ȗǻȝȡǻ ț ȦȧȤȞȔȠȜ ǣȗǻǿȡȞȢ Ƕ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔ ȥșȟǻ  ǣȗǻǿȡȞȢ Ƕ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ǟ
Ǧ 
Ǩ ǧȧȤșȫȫȜȡǻ ȘȢȤȢȕȢȞ ǭșȖȫșȡȞȔ ǿ ȠȔȟȢȖǻȘȢȠȜȠ ǻ
ȠȔȝȚș ȡș ȖȜȖȫșȡȜȠ ǙȢȖǻȘȞȧ ȣȤȢ ȔȖȦȢȤȔ ȧȠǻȭșȡȢ ȘȢ
©ǧȧȤșȪȰȞȢȁ șȡȪȜȞȟȢȣșȘǻȁª ǞȢȗȢ ȥȩȔȤȔȞȦșȤȜțȢȖȔȡȢ ȓȞ
ȡȔȤȢȘȡȢȗȢȣȢșȦȔȢȥȡȢȖȢȣȢȟȢȚȡȜȞȔȡȔȪȟȤȜǜȔțȡȔȫșȡȢ
ȭȢȖǻȤȬǻțȕ©ǟȢȕțȔȤªȖȜȦȤȜȠȔȡȢȖȘȧȥǻȨȢȟȰȞȟȢȤȜțȠȧ
ǻț  ȤȜȥȜ ȤȢȠȔȡȦȜțȠȧ ȡǻȖșȟȲȲȦȰȥȓ ǻ ǭșȖȫșȡȞȢ
ȥȦȔǿ ȣșȤȬȜȠ ȧȞȤ ȤșȔȟǻȥȦȢȠ 7UN DQVLNORSHGLVL
$QNDUD  &  6   Ǩ ȥȦ ©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȟǻȦș
ȤȔȦȧȤȔª ȖȞȟȲȫșȡǻȝ ȘȢ ȪȰȢȗȢ Ț ȥȟȢȖȡȜȞȔ & 
6   ȡȔȗȢȟȢȬșȡȢ țȖșȤȡȧȦǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ ȡȜțȞȜ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ ȘȢ ȨȢȟȰȞȟȢȤȜțȠȧ ǴȞ ȥȦȖșȤȘȚȧǿȦȰȥȓ
ȫșȤșț Ȫș Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȦȤȜȖȔȟǻȬș ȡǻȚ Ȗ ǻȡ ȡȔȪ ȟȤȔȩ
ȣȔȡȧȖȔȖȤȢȠȔȡȦȜțȠ
ǤșȤșȞȟȦȖȢȤǻȖǭșȖȫșȡȞȔȦȧȤȠȢȖȢȲȔȞȦȜȖǻțȧȖȔȟȜȥȓ
ȖȩǥȓȘȣȢșțǻȝȣșȤșȞȟȔȖǕǟȤȜȠȥȰȞȜȝ©ǣȟȲȘȜ
ȟȲȘȜ ȡșȕȢȤȔȞȜª ©Ƕ ȘșȡȰ ǻȘș ǻ ȡǻȫ ǻȘșª   ©ǴȞ
ȧȠȤȧȦȢȣȢȩȢȖȔȝȦșª ȢȣȧȕȟȔȡȢȡǻȠȡȢ ǗǻȤȬ©ǴȞ
ȧȠȤȧȦȢȣȢȩȢȖȔȝȦșªȣșȤșȞȟȔȖǩǚȤȘǻȡȫǤșȤșȞȟ
ȪǻǿȁȚȣȢșțǻȁțȘǻȝȥȡȜȖǢǙȚȧȠȔȟȜȘȢȦȤȜȠȔȖȬȜȥȰ
țȠǻȥȦȢȖȢȁ ȦȔ ȨȢȤȠȔȟȰȡȢȁ ȦȢȫȡȢȥȦǻ țȢȞȤ șȞȖǻȤȜȦȠǻȁ
ȝ șȞȖǻȟǻȡșȔȤȡȢȥȦǻ ǜȕșȤșȚșȡȢ ȭǻȟȰȡǻȥȦȰ ȣȢșȦȜȫȡȢȗȢ
ȥȟȢȖȡȜȞȔ ȦȖȢȤȧȢȤȜȗǻȡȔȟȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȚȜȖ  ȥȟȢȖȔ
Ȕ Ǣ ǙȚȧȠȔȟȜ —  ȥȟǻȖ ǧȞȔȫșȡȞȢ ǣ >ǟȢȠșȡȦ ȘȢ
ȣșȤșȞȟ Ǣ ǙȚȧȠȔȟȜ@  ǗȥșȥȖǻȦ  ǔ  Ǧ  
ǤȢșȠȧ ©ǟȔȖȞȔțª  ȣșȤșȞȟȔȖ ǣ ǙșȤȠșȡȘȚǻ ǢȔ
ȘȧȠȞȧ Ƕ ǤȤȧȬȞȢȖȥȰȞȢȁ țȔȖȘȓȞȜ șȞȖǻȤȜȦȠǻȫȡȢȥȦǻ ȝ
șȞȖǻȟǻȡșȔȤȡȢȥȦǻ Ȗ ȦȔȞǻȝ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȣșȤșȞȢȡȟȜȖȢ
ȣșȤșȘȔȡȢ ǭșȖȫșȡȞǻȖ ȘȧȬșȖȡȜȝ ȥȦȔȡ ǤȤȧȬȞȢȖȥȰȞȔ Ƕ
Ǧ   ǤșȤșȞȟ Ǖ ǟȤȜȠȥȰȞȢȗȢ ȦȔ Ǣ ǙȚȧȠȔȟȜ ȡș
ȥȦȔȟȜ ȣȢȣȧȟȓȤȡȜȠȜ ȥșȤșȘ ȦȧȤ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȥȦǻ ǙșȤ
ȠșȡȘȚǻ ǣ Ǧ —   ȖǻȤȬǻȖ ǻ ȣȢșȠ ǭșȖȫșȡȞȔ

©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǶȖȔȡ ǤǻȘȞȢȖȔª ©ǟȔȖȞȔțª ©Ǡǻȟșȓª
ȣȢȥȟȔȡȡȓ ©Ƕ ȠșȤȦȖȜȠ ǻ ȚȜȖȜȠª ©ǦȢȡ — ǘȢȤȜ ȠȢȁ
ȖȜȥȢȞǻȁª ȦȔ ǻȡ   ȣșȤșȞȟȔȟȔ ȝ ȡȔȘȤȧȞ ȢȞȤșȠȢȲ
Ȟȡ ǻț ȞȢȠșȡȦȔȤȓȠȜ ǩ ǕȤȡȔȧȦ — ȣșȤȬȜȠ ȖȜȘ
ȖȜȕȤȔȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȧȤ ȠȢȖȢȲ ǢȔ ȘȧȠȞȧ
ȘșȓȞȜȩ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖ ȖȢȡȔ țȢȤǻǿȡȦȧȖȔȟȔȥȓ ȡȔ ©ȦȢȫȡǻȥȦȰ
ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓǻȣȤȜȤȢȘȡǻȥȦȰțȖȧȫȔȡȡȓª ǜȔȤȜȪȰȞȔǧǤȢșțǻȁ
ǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔȖȣșȤșȞȟȔȘȔȩȖȜȩȢȖȔȡȪǻȖȦȔȖȜȞȟȔȘȔȫǻȖ
ǟȜȁȖȥȰȞȢȗȢ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ ǻȠșȡǻ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔǭǦȦȥ ǤșȤșȞȟȔȘȔȫȞȔȣȤȔȗȡȧȟȔ
ȔȞȪșȡȦȧȖȔȦȜ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȥȡǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȢȕȤȔțǻȖ ǻț
ȦȲȤȞ ȠșȡȦȔȟǻȦșȦȢȠ țȢȞȤ ȨȢȟȰȞȟȢȤ ȞȔȤȦȜȡȢȲ ȥȖǻȦȧ
ȘȜȖǗȔȥȜȟșȡȞȢǡǘǦ— 
Ǩ ȦȧȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖ ǻȡȦșȤșȥ ȘȢ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȁ ȟǻȦ
ȥȣȔȘȭȜȡȜ ȓȞ Ȣȕ·ǿȞȦȔ ȦșȢȤșȦȜȫȡȢȗȢ ȔȕȢ ȫȧȦȦǿȖȢ
ȢȕȤȔțȡȢȗȢ ȣǻțȡȔȡȡȓ ȖȜȡȜȞ ȧ ȩ Ȁȁ ȢȥȠȜȥȟșȡȡȲ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȤȓȘȤǻțȡȢȚȔȡȤȢȖȜȩȣȧȕȟǢǪǻȞȠșȦȔȖǻȤȬ
©ǭșȖȫșȡȞȢȖșȣșȤȢª  ȥȦ©ǴȕȟȧȞȢȬșȖȫșȡȞǻȖȥȰȞȢȁ
ȣȢșțǻȁª©ǢȔȬǭșȖȫșȡȞȢª
ȢȕȜȘȖǻ —   ǜȢȞȤ
ȦȧȤ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ȡȔȗȢȟȢ
ȥȜȖȡȔǻȣȢȥȦȔȥȓȩǭșȖȫșȡ
ȞȔ—ȗȧȠȔȡǻȥȦȔȣȔȦȤǻȢȦȔ
ȘșȠȢȞȤȔȦȔ ǻȡȦșȟǻȗșȡȦȔ
ǻ ȥȜȠȖȢȟȧ ȕȢȤȢȦȰȕȜ Ǩ
ǭșȖȫ șȡȞȢȖǻȝ șȥȦșȦȜȪǻ
ȣǻȘȞȤșȥȟșȡȢ ȤȢȟȰ ȩȧȘȢȚ
ȣȤȢȥ ȦȢȤ ȧ ǪȜȞȠșȦ Ǣ
Ǧ ǤȤȢȕȟșȠȧȖȬȔȡȢȖȧ
ȖȔȡȡȓǭșȖȫșȡȞȔȣȢȤȧȬșȡȢ
ȧȖǻȤȬǻǩǚȤȘǻȡȫȔ©ǟȜȁȖ
ȥȰȞȔ țșȟșȡȰª   Ǩ
ȞȡȜțǻȖǻȘȗȧȞǻȖǙǡǭ ȦșȣșȤ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǟȢȕțȔȤ
Ǣ ǡ ǧ ǭ  ț Ȕ Ȩ ǻ Ȟ ȥ Ȣ Ȗ Ȕ ȡ Ȣ
ǕȡȞȔȤȔǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ
ȖȤȔȚșȡȡȓ ȖǻȘ șȞȥȣȢțȜȪǻȁ
ǙǧȧȡȘȚșȤȔ  ȦȔǣǤȢȟȔȦȔ  
ǗȔȥȣșȞȦǻȦșȠȔȦȢȟȢȗǻȁȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȲȦȰȥȓȨȢȤȠȢțȠǻȥȦȢȖǻ
șȟșȠșȡȦȜ ȥȣǻȟȰȡǻ Șȟȓ ȘȢȤȢȕȞȧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȔ ȝȢȗȢ ȣș
ȤșȞ ȟȔȘȔȫǻȖȣȢșȦǻȖ ǢȔȣȤ Ȗ ȔȖȦȢȤȥȰȞǻȝ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
Ǣ ǙȚȧȠȔȟȜ ȣȤȜȖșȤȦȔǿ ȧȖȔȗȧ ȥȲȚșȦ ȪȜȞȟǻȫȡȢȗȢ țȘȢ
ȕȧȦȦȓ ǻ ȖȦȤȔȦȜ ȥȖȢȕȢȘȜ ȖǻȤȬ ©ǤȢȩȖȔȟȔ ȥȖȢȕȢȘǻª —
ȣȢșȠȔǭșȖȫșȡȞȔ©ǟȔȖȞȔțª ȦșȥȦȔȠșȡȦȔȤȡȔȦșȠȔ ȖǻȤȬ
©ǟȢȟȜ ȓ ȣȢȠȤȧª — ȖǻȤȬ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǴȞ ȧȠȤȧ ȦȢ
ȣȢȩȢȖȔȝȦșª  ȟȢȞȧȥ ǦȦȔȠȕȧȟȔ Ȗ ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ ȔțǻȝȥȰȞȢȗȢ
ȦșȞȥȦȧ ȖǻȤȬ©ǘǻȤȞȔȘȢȟȓȠȢȟȢȘǻª—ȣȢșȠȜǭșȖȫșȡȞȔ
©ǶȖȔȡ ǤǻȘȞȢȖȔª ©ǘȔȠȔȟǻȓª  ǣȕȜȘȖȔ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȜ
ȦȓȚǻȟȜȘȢȥȦȜȟǻȥȦȜȫȡȢȁȓȥȡȢȥȦǻ
ǤșȤdHYLUHQǗȥșȥȖǻȦǔ6RQGLOHN©ǜȔȣȢȖǻȦª
>ǕȡȦȢȟȣșȤ@.RE]DU 6HoPHOHU $QNDUD
ǠǻȦ ǪȜȞȠșȦ Ǣ ǢȔȬ ǭșȖȫșȡȞȢ  ǠȜȦșȤȔȦȧȤȡȔȓ ȗȔțșȦȔ
ȠȔȤȦȔǙșȤȠșȡȘȚǻǣǤșȤșȞȟȔȘȣȢșȠȜ©ǟȔȖȞȔțªǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔȦȧȤșȪȰȞȢȲȠȢȖȢȲǗǻȤȬȢțȡȔȖȫǻȥȦȧȘǻȁǜȕȣȤȔȪȰȡȔȧȞ
ȥșȠǻȡȔȤȧ©ǗǻȤȬȧȥȜȥȦșȠǻȣșȤșȞȟȔȘȧªǟǗȔȥȜȟșȡȞȢǡǘ
©ǟȢȕțȔȤª Ȗ ǕȡȞȔȤǻ ǗȜȕȤȔȡǻ ȣȢșțǻȁ ǧ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȣșȤȬș ȖȜȘȔȡǻ

ǧǨǥǟǡǚǢǦǱǟǕǠǶǧǚǥǕǧɍǥǕ
ȦȧȤȠȢȖȢȲǭșȖȫșȡȞǻȔȡȔǟǤȤȧȬȞȢȖȥȰȞȔǶǗǻȘȦȖȢȤșȡȡȓ
ȣȢșȦȜȞȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ȥȟȢȖȔ Ȗ ȦȧȤșȪȰȞȢȠȢȖȡȜȩ ȣșȤșȞȟȔȘȔȩ 
ǭǦȦǨȞȤȔȁȡȔ—ǧȧȤșȫȫȜȡȔǖǻȕȟǻȢȗȤȣȢȞȔȚȫȜȞǟ
ǗȜȣ

ǘȤȜȗȢȤǻȝǪȔȟȜȠȢȡșȡȞȢǗ·ȓȫșȥȟȔȖǠșȖȜȪȰȞȜȝ

ǧɍғ ǥǚǬǚǟȲғғ ǜ ǚǥǦǱǟǝǞ 7XUHĀHN-L]HUVNì  Ǵȡ
 ǤȤȔȗȔ —  ȦȔȠ ȥȔȠȢ  — ȫșȥ
ȣȢșȦȘȤȔȠȔȦȧȤȗȟǻȕȤșȦȜȥȦȣșȤșȞȟȔȘȔȫǤșȤșȞȟȔȘȔȖțǻ
ȥȟȢȖ·ȓȡȟȤǜȧȞȤȣșȤșȞȟȔȘȔȖȦȖȢȤȜǳǩșȘȰȞȢȖȜȫȔ
ǡ ǦȦȔȤȜȪȰȞȢȗȢ Ǥ ǘȤȔȕȢȖȥȰȞȢȗȢ Ƕ ǩȤȔȡȞȔ Ǡșȥǻ
ǨȞȤȔȁȡȞȜ ǣȟșȞȥȔȡȘȤȔ ǣȟșȥȓ ǡ ǥȜȟȰȥȰȞȢȗȢ ǡ ǖȔ
ȚȔȡȔǕǡȔȟȜȬȞȔȦȔǻȡ
ǧȀ ȡȔȟșȚȜȦȰ ǻȡǻȪǻȔȦȜȖȔ ȣǻȘȗȢȦȢȖȞȜ ȖȜȕȤȔȡȜȩ
ȦȖȢȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǖȧȟȢ ȞȢȟȜȥȰ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ«ª  
ȘȢ ȖȜȘ ȧȖǻȝȬȟȜ ȦȔȞȢȚ ȣșȤșȞȟ ǡ ǡȔȤȫȔȡȢȖȢȁ ȦȔ
ǜǢǻȟǻȧȥȢȖȢȁǧȀ—ȧȫȔȥȡȜȞȞȢȟșȞȦȜȖȧȣșȤșȞȟȔȘȔȫǻȖ
©ǗȜȕȤȔȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȡȔȝȕǻȟȰȬȢȗȢ ȣȢșȦȔ ǻ ȕȧȘȜȦșȟȓ
ǨȞȤȔȁȡȜª   ȔȡȦȢȟȢȗǻȁ ȧȞȤ ȣȢșțǻȁ ©ǤșȤșȠȔȗȔȦȰ
ǻ ȚȜȦȰª   ȦȔ țȕ ©ǨȞȤȔȁȡȔ ȥȣǻȖȔǿ ǻ ȤȢțȣȢȖǻȘȔǿª
 ǤșȤșȞȟȔȖȫșȥȠȢȖȢȲǭșȖȫșȡȞȢȖǻȦȖȢȤȜ©ǤȤȜ
ȫȜȡȡȔª ©ǙȧȠȞȔ — ǧșȫș ȖȢȘȔ Ȗ ȥȜȡǿ ȠȢȤșª ©ǶȖȔȡ
ǤǻȘȞ ȢȖȔª ©ǗǻȦșȤ ț ȗȔǿȠ ȤȢțȠȢȖȟȓǿª ©ǨȦȢȣȟșȡȔª
©ǘȔȠȔȟǻȓª©ǾȤșȦȜȞª©ǟȔȖȞȔțª©ǶȠșȤȦȖȜȠǻȚȜȖȜȠª
©ǡȜȡȔȲȦȰ Șȡǻ ȠȜȡȔȲȦȰ ȡȢȫǻª ©ǜȔȣȢȖǻȦª ©ǣȝ ȢȘȡȔ
ȓ ȢȘȡȔª ©ǬȜ ȠȜ ȭș țǻȝȘșȠȢȥȓ țȡȢȖȧ"ª ©ǟȡȓȚȡȔª
©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª  ©ǢșȠȢȟȜȟȔȥȓțȔȠșȡșª
©ǡșȡǻțȘȔǿȦȰȥȓȓȡșțȡȔȲª©ǴȞȕȜȖȜțȡȔȟȜȣȔȡȜȫǻª
©ǙȢȟȓª©ǡȧțȔª©ǦȟȔȖȔª©ǦșȥȦȤǻª©ǘǻȠȡȫșȤȡȜȫȜȝª
©ǬȜ ȡș ȣȢȞȜȡȧȦȰ ȡȔȠ ȡșȕȢȗȢª ǤșȤșȞȟ ©ǜȔȣȢȖǻȦȧª
ȖȣșȤȬș ȢȣȧȕȟǻȞȢȖȔȡȜȝ ȧ ȚȧȤȡ ©6YėW VRYėWśª 
ǔ ȣǻțȡǻȬșȣșȤșȘȤȧȞȢȖȧȖȔȟȜȧțȗȔȘȔȡȜȩțȕȦȖȢȤǻȖ
ǭșȖȫșȡȞȔ    ȦȔ ȧ ȖȜȘ ©´ǜȔȣȢȖǻȦµ ȠȢȖȔȠȜ
ȡȔȤȢȘǻȖȥȖǻȦȧª ǟ ǻ©ǜȔȣȢȖǻȦª>ǕȡȦȢȟȣșȤ@.
ǕȖȦȢȤȥȦ©ǭșȖȫșȡȞȢǻȫșȥȰȞȜȝȡȔȤȢȘ ǙȢȲȖǻȟșȲ
ǭșȖȫșȡȞȢȖȢȗȢ ´ǾȤșȦȜȞȔµ ª   ©ǗșȟȜȞȜȝ ȣȢșȦ
ǨȞȤȔȁȡȜ ǙȢȤǻȫȫȓǻțȘȡȓȥȠșȤȦǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ ª
  ©ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢª   ©ǗșȟȜȞȜȝ ȣȢșȦ
ȥȟȢȖ·ȓȡȥȰȞȢȗȢȕȤȔȦșȤȥȦȖȔª  
ǤșȤ äHYĀHQNR 7 %\OR NG\VL Y 8NUDMLQė« 3UDKD 
äHYĀHQNR 7 9ìERU ] GtOD QHMYėWåtKR EDVQtND D EXGLWHOH 8NUDMLQ\
3UDKD  9tWė]LW D çtW$QWKRORJLH ] XNUDMLQVNp SRHVLH 3UDKD
8NUDMLQD]StYiDY\SUiYt9ìEėU]QRYRGREpXNUDMLQVNpSUy]\
DSRHVLH3UDKD
ǧȖäHYĀHQNRDĀHVNìQiURG .MXELOHXäHYĀHQNRYi.DFtŉH 
6YėW VRYėWś  ǔ  9HONì EiVQtN 8NUDMLQ\ .  YìURĀt
XPUWt7DUDVDäHYĀHQND 6YėWVRYėWśǔ7äHYĀHQNR
.DOHQGiŉ ĀDVRSLVX 6YėW VRYHWś  3UDKD  9HONì EiVQtN
VORYDQVNpKRVEUDWŉHQL6YėWVRYėWśǔ
ǠǻȦ ǡȢȟȰȡȔȤ ǡ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ȧ ȫșȩǻȖ ȦȔ ȥȟȢȖȔȞǻȖ
ǤȤȓȬǻȖ7DUDVäHYĀHQNRYĀHVNpNXOWXŉH%LEOLRJUDÀH3UDKD
 6WR SDGHViW OHW ĀHVNRXNUDMLQVNìFK OLWHUiUQtFK VW\Nś —
 9ėGHFNRELEOLRJUDÀFNì VERUQtN 3UDKD  ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔȖțȔȗȔȟȰȡȢȥȟȢȖ·ȓȡȥȰȞȢȠȧǻȥȖǻȦȢȖȢȠȧȟǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȠȧ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻ Ǩ  Ȧ ǟ  ǧ  ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȔ Ȗ ȞȤȔȁ
ȡȔȩ ǫșȡȦȤȔȟȰȡȢȁ ǻ ǤǻȖȘșȡȡȢǦȩǻȘȡȢȁ ǾȖȤȢȣȜ ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ȘȢ
ȕǻȕȟǻȢȗȤȔȨǻȁ

ǶȗȢȤǡșȟȰȡȜȫșȡȞȢ
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ǧɍғǥǶǗǟǕ — ȥșȟȢ ǤȤȜȟȧȪȰȞȢȗȢ ȣȢȖ ǤȢȟȦȔȖ ȗȧȕ
ȦșȣșȤ ȥșȟȢ ǜȗȧȤǻȖȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǟȜȁȖ Ȣȕȟ Ǩ  ȥȦ
ǧ ȕȧȟȔ ȢȘȡȜȠ ǻț ȞȧȟȰȦȧȤȡȜȩ ȪșȡȦȤǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ țȔȖ
ȘȓȞȜ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǡ ǡȔȤȞșȖȜȫȔ ǙȢ ǧ ȣȤȜȁțȘȜȟȜ
Ǘ ǭȦșȤȡȕșȤȗ Ǡ ǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖ ǡ ǡȔȞȔȤȢȖ ǟȔȣ
ȡǻȥȦȜ Ǥ ǵȔȟȔǼȔȡ Ǘ ǜȔȕǻȟȔ ǡ ǘȟȜȡȞȔ Ǥ ǘȤȔȕȕș
ȦȔǻȡ ǟȢȥȔȫșȖȥȞȔȓǚǡǢǕǡȔȤȞșȖȜȫ—
Ǡȗ 
ǣȫșȖȜȘȡȢ ǭșȖȫșȡȞȢ ȁțȘȜȖ ȧ Ȫș ȥșȟȢ  ȘȢ
ǡǡȔȤȞșȖȜȫȔȥǻȫǻțǗșȝȥȕȔȩǻȖȞȜȣȢșȦȣǻȘȣȜȥȔȖ
ȞȢȟșȞȦȜȖȡȢȗȢ ȚȔȤȦǻȖȟȜȖȢȗȢ ȟȜȥȦȔ ǡ ǡȔȤȞșȖȜȫȧ
ȔȘȤșȥȢȖȔȡȢȗȢȖǧ ȘȜȖǖǻȢȗȤȔȨǻȓȥ 
ǠǻȦǛȧȤǛȧȤ.

ǕȟȟȔǟȔȟȜȡȫȧȞ

ǧǨǥǟǡeǢǦǱǟǕ ǠǶǧǚǥǕǧɍғǥǕ Ƕ ǭǚǗǬeǢǟǣ
ǤșȤșȕȧȖȔȲȫȜ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ ț
ȞȧȟȰȦȧȤȢȲȝȣȢȕȧȦȢȠȦȧȤȞȠșȡǻȖǙȢȣȢȫȥȦȚȜȦȦȓ
ǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰȧȞȤȣȢșȦȔȖ ǧȧȤȞȠșȡǻȁ ȕȧȟȜ ȠȔȟȢȖǻȘȢȠǻ
ǤșȖȡȧȤȢȟȰȖȢțȡȔȝȢȠȟșȡȡǻ
ȡȔȤȢȘǻȖ ǦșȤșȘȡȰȢȁ Ǖțǻȁ
ț ȧȞȤ ȣȢșȦȢȠ ȖǻȘǻȗȤȔȖȔȟȔ
ȪșȡȦȤ ȤȢȥ ȣȤșȥȔ 
Ȗ ǕȬȗȔȕȔȦǻ Ȣȣȧȕȟ ȥȦ
Ǖ   ǥ Ȣ Ș ț ș Ȗ Ȝ ȫ Ȕ  © ǧ Ȕ Ȥ Ȕ ȥ
ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ǜȔȞȔȥȣ ǻȝ
ȥȰȞȢȠȧȞȤȔȁª ȣșȤșȘȤȧȞț
ȚȧȤȡ©ǥȧȥȥȞȔȓȥȦȔȤȜȡȔª
 ǔ   Ȁȁ ȡȔȣȜȥȔȡȢ
ȡȔȢȥȡȢȖǻȖǻȝȥȰȞȢȖȢȔȘȠǻȡ
ȟȜȥȦȧȖȔȡȡȓ ȣȤȢ ȢȥȢȕȧ
ȣȢșȦȔ
ǧǭșȖȫșȡȞȢǟȢȕțȔȤ
ǤșȤȬǻ ȣșȤșȞȟȔȘȜ ȦȖȢ
ǕȬȩȔȕȔȘǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ ȤǻȖ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȧȤȞȠ ȠȢ
ȖȢȲ ȦȔ ȥȦ ȣȤȢ ȡȰȢȗȢ ȣȢȫȔȟȜ ț·ȓȖȟȓȦȜȥȓ  ǙȢ
ȟǻȦȡȰȢȗȢȲȖǻȟșȲȖǻȘȘȡȓȡȔȤȢȘȚșȡȡȓȣȢșȦȔȖȚȧȤȡ
©ǦȢȖșȦ ȱȘșȕȜȓȦȯª  ǔ    ȖȠǻȭșȡȢ ȖǻȤȬǻ ©Ǘ
ȡșȖȢȟǻ Ȗ ȥȔȠȢȦǻ ȡșȠȔǿª ©ǣȝ ȢȘȡȔ ȓ ȢȘȡȔª ©ǖȧȖȔǿ Ȗ
ȡșȖȢȟǻǻȡȢȘǻțȗȔȘȔȲªȦȔȕȔȟȔȘȧ©ǧȢȣȢȟȓªȖȣșȤșȞȟȔȘȔȩ
ǖ ǦșȝȦȔȞȢȖȔ ǟ ǶȬȔȡȢȖȔ ȦȔ ǖ ǦȢȟȦȔȡȡǻȓțȢȖȔ Ǩ
ȗȔț©ǴȬȞȢȠȠȧȡȜȥȦª ȟȜȥȦȢȣ ȢȣȧȕȟȧȤȜȖȞȜ
ț ȣȢșȠ ǭșȖȫșȡȞȔ ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ȣșȤșȞȟ Ǭ ǕȬȜȤȢȖȔ 
ǻ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ȣșȤșȞȟ ǖ ǦșȝȦȔȞȢȖȔ  ȥȦ ǟ ǤȔȧ
ȥȦȢȖȥȰȞȢȗȢ©ǗǣȤșȡȕȧȤțȰȞȢȠȧȥȦșȣȧªǧȢȗȢȥȔȠȢȗȢȤȢȞȧ
ȖǕȬȗȔȕȔȦǻȖȜȘȔȡȢ©ǟȢȕțȔȤª—ȣșȤȬȧțȕǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ
ȣȢșțǻȝ ȦȧȤȞȠ ȠȢȖȢȲ ǙȢ ȡșȁ ȖȖǻȝȬȟȢ  ȦȖȢȤǻȖ
țȢȞȤ ȣȢșȠȜ ©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ©ǟȔȖȞȔțª
ǻ ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ȕȔȟȔȘȔ ©ǧȢȣȢȟȓª ȖǻȤȬǻ ©ǜȔȣȢȖǻȦª ǻ
©ǜȗȔȘȔȝȦș ȕȤȔȦǻȓ ȠȢȓª ȧ ȣșȤșȞȟȔȘȔȩ Ǭ ǕȬȜȤȢȖȔ ǻ
ǖǦșȝȦȔȞȢȖȔǣȞȤșȠȜȠȜȞȡȜȚȞȔȠȜȖȜȘȔȡȢȖǧȧȤȞȠșȡǻȁ
ȣȢșȠȜ©ǟȔȦșȤȜȡȔª ǕȬȗȔȕȔȦȣșȤșȞȟǬǕȬȜȤȢȖȔ 
ȦȔ©ǢȔȝȠȜȫȞȔª ǕȬȗȔȕȔȦȣșȤșȞȟǖǦșȝȦȔȞȢȖȔ 
ǜȗȢȘȢȠ ț·ȓȖȜȟȜȥȓ ȭș ȦȤȜ țȕ ȖȜȕȤȔȡȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȧȞȤ
ȣȢșȦȔ©ǗǻȤȬǻǻȣȢșȠȜª ǕȬȗȔȕȔȦ ȧȣșȤșȞȟ
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©ǧǨǥǟǡǚǢǦǱǟǚǟǠǕǙǣǗɂǮǚǗǙǣǠɂǢǶǙǣǠǢǕǤǕª

ǬǕȬȜȤȢȖȔǻǖǦșȝȦȔȞȢȖȔ ©ǧȖȢȤȜª ǕȬȗȔȕȔȦ 
ǨȖȜȘȔȡȡȓȩǻȢȣȧȕȟȣșȤșȞȟȔȘȜȕǻȟȰȬȓȞ
ȦȖȢȤǻȖ©ǟȔȦșȤȜȡȔª©ǡȔȤ·ȓȡȔȫșȤȡȜȪȓª©ǘȔȝȘȔȠȔȞȜª
©ǦȢȖȔª ©ǟȔȖȞȔțª ©ǗȔȤȡȔȞª ©ǙȧȠȞȔ — ǗǻȦȤș
ȕȧȝȡȜȝȖǻȦȤșȕȧȝȡȜȝª©ǤșȤșȕșȡȘȓª©ǧȢȣȢȟȓª©ǙȢ
ǣȥȡȢȖ·ȓȡșȡȞȔª ©ǨȦȢȣȟșȡȔª ©ǡȔȟșȡȰȞǻȝ ǡȔȤ·ȓȡǻª
©ǥȧȥȔȟȞȔª©11—ǦȢȡȪșțȔȩȢȘȜȦȰȗȢȤȜȫȢȤȡǻȲȦȰª
©Ǣș ȗȤǻǿ ȥȢȡȪș ȡȔ ȫȧȚȜȡǻª ©Ǘ ȡșȖȢȟǻ Ȗ ȥȔȠȢȦǻ
ȡșȠȔǿª ȦȔ ǻȡ ǤșȤșȞȟȔȘȜ
țȘǻȝȥȡȜȟȜ ǖ ǦșȝȦȔȞȢȖ
Ǭ ǕȬȜȤȢȖ Ǟ ǙȧȤȘȜǿȖ
ǕǕȟȔȠȜȬșȖǧǚȥșȡȢȖȔ
Ǚ ǕȗȔȠȔȠșȘȢȖ Ǥ ǢȧȤ
ȕșȘȜǿȖȦȔǻȡǤșȤșȞȟȔȘȔȲȫȜ
ȦȖȢȤȜ ǭșȖȫșȡȞȔ ȦȧȤȞȠ
ȣȢșȦȜ ȣȤȔȗȡȧȟȜ țȕșȤșȗȦȜ
ȁȩȡǻȝ țȠǻȥȦ ǻ ȩȧȘȢȚȡȰȢ
ȣȢșȦȜȫȡȧȢȤȜȗǻȡȔȟȰȡǻȥȦȰ
ǭȜȤȢȞȢ ȖǻȘțȡȔȫȔȟȜȥȓ
ȲȖǻȟșȝȡǻȘȔȦȜǻ
ǨȖ ǧȧȤȞȠșȡǻȁ
Ȣȣȧȕȟ ȥȦ ȧȞȤ ȣȜȥȰȠșȡ
ȡȜȪǻǕǧȧȤȫȜȡȥȰȞȢȁ©Ǘș
ǧǭșȖȫșȡȞȢǟȔȦșȤȜȡȔ
ȟȜȞȜȝ ȡȔȤȢȘȡȜȝ ȣȢșȦª
ǕȬȩȔȕȔȘǣȕȞȟȔȘȜȡȞȔ ǤǻțȡǻȬșȡȔȘȤȧȞȡȜțȞȧȥȦ
ȦȧȤȞȠȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖǻȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȪǻȖǞǙȧȤȘȜǿȖȔ
©ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢª   ȦȔ ©ǗșȟȜȞȜȝ ȣȢșȦ ǨȞȤȔȁȡȜª
  Ǭ ǕȬȜȤȢȖȔ ©Ǩ ǟȜȁȖ ȘȢ ȘȤȧțǻȖª Ǖ ǕȦȘȔǿȖȔ
©ǘșȡǻȔȟȰȡȜȝȥȣǻȖșȪȰȥȖȢȕȢȘȜªǖǟșȤȕȔȕȔǿȖȔ©ǜȕȧȟȢȥȓª
Ȗȥǻ— ;ǟȢȤȩȔȡȢȖȔ©ǤȤȢȖǻȥȡȜȞȡșȣȤȜȠȜȤșȡȡȢȁ
ȕȢȤȢȦȰȕȜª   Ǚ ǚȥșȡȢȖȔ ©ǧȤȔȘȜȪǻȝȡȔ ȘȤȧȚȕȔª
 ȦȔǻȡǫǻȥȦȠȔȟȜȖȢȥȡȢȖȡȢȠȧȕǻȢȗȤȩȔȤȔȞȦșȤ
ȧ ȡȜȩ ǻȬȟȢȥȓ țȢȞȤ ȣȤȢ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ ȧȞȤ ȣȢșȦȔ
ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ ǘ ǕȠȠȔȡǻȓțȢȖ ȧ ȥȦ ©ǧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȥșȤșȘ
ȦȧȤȞȠșȡǻȖª ǦȢȖșȦ ȱȘșȕȜȓȦȯ  ǔ   ȤȢțȞȤȜȖȔȖ
țȠǻȥȦțȔȣȜȥǻȖȧǮȢȘșȡȡȜȞȧȦȔȣȢșȦȢȖȜȩȟȜȥȦǻȖȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ
ǻț ǧȧȤȞȠșȡǻǿȲ Ǖ ǡȧȤȔȘȢȖ ȧ ȥȦ ©ǢȔȬ ǟȢȕțȔȤª ȗȔț
©ǲȘșȕȜȓȦ Ȗș ȥȧȡȗȔȦª   ȕșȤșț  ȖǻȘțȡȔȫȔȖ ȭȢ
Ȗ ǧȧȤȞȠșȡǻȁ ȥșȤșȘ ȞȟȔȥȜȞǻȖ ȟȤȜ ȡȔȤȢȘǻȖ ǦȢȲțȧ ǥǦǥ
ȬȜȤȢȞȢ ȖȜȖȫȔȲȦȰ ȚȜȦȦȓ ǻ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǭșȖȫșȡȞȔ ǠǻȦ
ȥȣȔȘȭȜȡǻȧȞȤȣȢșȦȔȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȥȦ©ǧǘǭșȖȫșȡȞȢª
ȖȠǻȭșȡȧ Ȗ ǧȧȤȞȠșȡȥȰȞǻȝ ȤȔȘȓȡȥȰȞǻȝ șȡȪȜȞȟȢȣșȘǻȁ
ǕȬȗȔȕȔȦǧ ǘǕȦȔǿȖȔ  ǻǭǘșȟȰȘȜǿȖȔ
 ȕȤȔȟȜȧȫȔȥȦȰȧȡȔȧȞȬșȖȫȞȢȡȨȖǨȞȤȔȁȡǻ
ǧȧȤȞȠȣȜȥȰȠșȡȡȜȞȜȣȤȜȥȖȓȦȜȟȜȧȞȤȣȢșȦȢȖǻȫȜȠȔȟȢ
ȦȖȢȤǻȖ ǕȦȔ ǦȔȟȜȩ — ȖǻȤȬǻ ©ǢȔȤȢȘș Ƞǻȝª ǦȢȖșȦ
ȱȘșȕȜȓȦȯǔ ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢª  ©ǢȔȘ
ȠȢȗȜȟȢȲ ǭșȖȫșȡȞȔª ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ ȩȧȘȢȚȡǻȝ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤǻ ǟ   ©ǦȟȢȖȢ ǧȔȤȔȥȔª ǧȧȤȞȠșȡȥȞȔȓ
ȜȥȞȤȔȠȔȤȦȔ ǙǤȜȗȔȠȢȖ—©ǗșȟȜȞȢȠȧȣȢșȦȧª
  ǣ ǣȖșțȡșȣșȥȢȖ — ©ǗșȟȜȞȢȠȧ ȣȢșȦȧª  
Ǫ ǙȧȤȘȜǿȖ — ©ǙȡǻȣȤȢª   ©ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȢª
  Ǖ ǪȔȁȘȢȖ — ȣȢșȠȧ ©Ǥǻȥȡȓ ȣȤȢ ǡȔȡȗȜȬȟȔȞª

 ǞǙȧȤȘȜǿȖ—ȣȢșȠȧ©ǗȢȗȢȡȰȖȘȔȟȜȡǻª  
Ǩ Ȧǻ ȣȤȜȥȖȓȦȜȟȜ ȖǻȤȬǻ — Ǖ ǕȗȔȕȔǿȖ ©ǦȢȟȢ Șȟȓ
ȗǻȘȚȔȞȔªǡǡȜȭȜǿȖ©ǟȢȕțȔȤªǕǡȔȠȠșȘȢȖ©ǥȢțȘȧȠȜ
ȕǻȟȓ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȔ ȣȢșȦȧ Ȗ ǕȬȗȔȕȔȦǻª ©ǜȖșȤȡșȡȡȓ ȘȢ
ǟȢȕțȔȤȓªȦȔǻȡ
ǤȢȫȜȡȔȲȫȜțȖǧȧȤȞȠșȡǻȁȬȜȤȢȞȢȖǻȘțȡȔȫȔȟȜȥȓ
ȲȖǻȟșȁȧȞȤȣȢșȦȔǨȕșȤșțȡșȖǻȘȡǻȖȠǻȥȦȔȩǻȥșȟȔȩȤșȥ
ȣȧȕȟǻȞȜȖǻȘȕȧȟȜȥȓȧȤȢȫȜȥȦǻȖșȫȢȤȜȢȤȗȔȡǻțȢȖȔȡȢȦșȟșǻ
ȤȔȘǻȢȣșȤșȘȔȫǻ ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ  ȕșȤșț  Ȗ
ǕȬȗȔȕȔȦǻȧǫșȡȦȤȔȟȰȡȢȠȧȟșȞȦȢȤǻȁȣȤȢȖșȘșȡȢȧȤȢȫȜȥȦȜȝ
ȖșȫǻȤǦȣǻȟȞȜȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȖǧȧȤȞȠșȡȥȰȞȢȁǥǦǥȡȔȓȞȢȠȧ
țȘȢȣȢȖǻȘȘȲȣȤȢȚȜȦȦȓǻȦȖȢȤȫǻȥȦȰȧȞȤȣȢșȦȔȖȜȥȦȧȣȜȖ
ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǥǕȟǻǿȖȣȤȢȥȖȢȲȣȢȁțȘȞȧȣȢȬșȖȫȠǻȥȪȓȩ
ȤȢțȣȢȖǻȟȜǣǘȢȤȘǻǿȡȞȢȦȔǕǪȔȁȘȢȖǨǧȧȤȞȠșȡȥȰȞǻȝ
ȤșȥȣȧȕȟǻȞȔȡȥȰȞǻȝ ȕȪǻ ǕȬȗȔȕȔȦ  ȖǻȘȕȧȟȜȥȓ ȞȡȜȚȞȢȖǻ
ȖȜȥȦȔȖȞȜ ǶȠ·ȓ ǭșȖȫșȡȞȔ ȡȔȘȔȡȢ ȞǻȟȰȞȢȠ ȬȞȢȟȔȠ ǻ
ȖȧȟȜȪȓȠ Ǩ Ǚȡǻ ȧȞȤ ȟȤȜ ǻ ȠȜȥȦȖȔ Ȗ ǧȧȤȞȠșȡǻȁ 
ȖǻȘȞȤȜȦȢ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞ ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ Ȗ ǕȬȗȔȕȔȦǻ ǧȖȢȤȜ
ǭșȖȫșȡȞȔȖȖǻȝȬȟȜȘȢȣȤȢȗȤȔȠȦȧȤȞȠȥșȤșȘȡȰȢȁȬȞȢȟȜ
ǤȤȢȕȟșȠȔȠ ȔȡȔȟǻțȧ ȣȢșȦȜȫȡȢȁ ȥȣȔȘȭȜȡȜ ȧȞȤ
ȣȢșȦȔ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȲ ȡȔ țȔȥȟȔȡȡǻ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢ ȡȔȧȞ
ȤȢțȤȢȕȞȜ ȦȧȤȞȠ ȟǻȦșȤȔȦȧȤȢțȡȔȖȪǻȖ ǭ ǘșȟȰȘȜǿȖȢȁ ǻ
ǕǡȔȠȠșȘȢȖȔǻȥȦȢȤȜȞȔǕǣȤȔțȢȖȔȗșȢȟȢȗȔǘǕȠȔȡ
ȡǻȓțȢȖȔ ȦȔ ǻȡ ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȦȖȢȤȫȜȩ țȖ·ȓțȞǻȖ ȧȞȤ
ȣȢșȦȔ ț ȦȧȤȞȠ ȟȤȢȲ ȣȤȢȘȢȖȚȧȲȦȰ ȡȔȧȞȢȖȪǻ ǶȡȦȧ
ȠȢȖȜ ǻ ȟȤȜ ǻȠ ǡȔȩȦȧȠȞȧȟǻ ǕǢ ǥșȥȣȧȕȟǻȞȜ ǧȧȤȞȠș
ȡǻȥȦȔȡ  ȣȤȢȝȬȟȔ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȔ ȡȔȧȞ ȞȢȡȨ ȣȤȜ
ȥȖȓȫșȡȔ ȤǻȫȫȲ ȖǻȘ Șȡȓ ȡȔȤȢȘȚșȡȡȓ ǭșȖȫșȡȞȔ
ȓȞȧ ȢȤȗȔȡǻțȧȖȔȟȢ ǤȢȥȢȟȰȥȦȖȢ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ǥșȥȣȧȕȟǻȪǻ
ǧȧȤȞȠșȡǻȥȦȔȡȧȡǻȝȕȤȔȟȜȧȫȔȥȦȰǻȡȔȧȞȢȖȪǻȪȰȢȗȢǻȡȦȧ
ǟǢȧȤȕȔȘȢȖ©ǭșȖȫșȡȞȢǻǧȧȤȞȠșȡǻȥȦȔȡªǕǡȔȠȠșȘȢȖ
©ǧșȠȔǭșȖȫșȡȞȔȖȦȧȤȞȠșȡȥȰȞǻȝȣȢșțǻȁªǕǟȔȤȤȜǿȖȔ
©ǭșȖȫșȡȞȢ ǻ ǡȔȩȦȧȠȞȧȟǻ ȡșțȗȔȥȡȔ ȣȢșțǻȓ ȖșȟȜȞȜȩ
ȣȢșȦǻȖª ǭ ǘȧȤȕȔȡȢȖȔ ©ǡȔȡȗȜȬȟȔȪȰȞȜȝ ȭȢȘșȡȡȜȞ
ǭșȖȫșȡȞȔªǴǦȔȣȔȤȢȖ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȦȧȤȞȠșȡȥȰȞȢȲ
ȠȢȖȢȲªȦȔǻȡȖȜȥȦȧȣȜȢȣȧȕȟȖ©ǶȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȠȧȕȲ
ȟșȦșȡǻ ȣȢȟǻȦȜȞȔ șȞȢȡȢȠǻȞȔ ȞȧȟȰȦȧȤȔª ǤȢȥȢȟȰȥȦȖȔ
ǨȞȤȔȁȡȜȖǥșȥȣȧȕȟǻȪǻǧȧȤȞȠșȡǻȥȦȔȡ  
ǤșȤǭșȖȫșȡȞȢǧǟȢȕțȔȤǕȬȩȔȕȔȘ>ȦȧȤȞȠȠȢȖȢȲ@
ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǟȔȦșȤȜȡȔ ǤșȤ Ǭ ǕȬȜȤȢȖȔ ǕȬȩȔȕȔȘ 
>ȦȧȤȞȠ ȠȢȖȢȲ@ ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǢȔȝȠȜȫȞȔ ǤșȤ ǖ ǦșȝȦȔȞȢȖȔ
ǕȬȩȔȕȔȘ  >ȦȧȤȞȠ ȠȢȖȢȲ@ ǭșȖȫșȡȞȢ ǧ ǘȢȬȗȧȟȔȤ ȩșȠ
ȣȢȱȠȔȟȔȤǕȬȩȔȕȔȘǭșȖȫșȡȞȢǧǲȥșȤȟșȤǕȬȩȔȕȔȘ
ǭșȖȫșȡȞȢǧǘȢȬȗȧȟȔȤȩșȠȣȢȱȠȔȟȔȤǕȬȩȔȕȔȘ
ǠǻȦǟȧȟȜșȖȔǘǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢȡȔȦȧȤȞȠșȡȥȞȢȠȓțȯȞș
ǝțȖșȥȦȜȓ ǕǢ ǧȧȤȞȠșȡȥȞȢȝ ǦǦǥ ǦșȤȜȓ ȢȕȭșȥȦȖșȡȡȯȩ ȡȔȧȞ
ǔǕȦȔǿȖȔǘǭșȖȫșȡȞȢȝǧȧȤȞȠșȡǻȓǢǭǟǭȧȕ
ȤȔȖȥȰȞȜȝǗǾǭșȖȫșȡȞȢǻȟǻȦșȤȔȦȧȤȜȡȔȤȢȘǻȖǦǥǦǥǟ
ǘșȟȰȘȜǿȖȔǭǭșȖȫșȡȞȢȖǧȧȤȞȠșȡǻȥȦȔȡǻǢǭǟǢȧȤȕȔȘȢȖǟ
ǭșȖȫșȡȞȢǻǧȧȤȞȠșȡǻȥȦȔȡǶȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȜȝȕȲȟșȦșȡȰȣȢȟǻȦȜȞȔ
șȞȢȡȢȠǻȞȔȞȧȟȰȦȧȤȔǕȬȗȔȕȔȦǗȜȣ 4.

ǭȜȤȜȡȘȚșȠȔȟǘșȟȰȘȜǿȖȔǟȔȥȜȠǢȧȤȕȔȘȢȖ

©ǧǨǥǟǡeǢǦǱǟǚ ǟǠǕǙǣǗɂғ Ǯǚ Ǘ ǙǣǠɂғ ǢǶ
ǙǣǠǢÉǤǕª ȣȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰð —ȠȔȟȲȡȢȞ
ǭșȖȫșȡȞȔȖȜȞȢȡȔȡȜȝȧȣșȤȬǻȝȣȢȟȥșȤȣ ǡǻȥȪș
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©ǧǨǥǟǡǚǢǦǱǟǶǕǖǝǗǟǕǥǕǧǕǨª

ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȧȤȞȠșȡȥȰȞșȞȟȔȘȢȖȜȭșȖȘȢȟȜȡǻǙȢȟȡȔȣȔ
ǤȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰ

ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȧȤȞȠșȡȥȰȞǻȔȕȜ
ǧȢȡȢȖȔȡȜȝȣȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰ

țȕșȤǻȗȔȡȡȓ ȢȤȜȗǻȡȔȟȧ ȡș ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢ ǣȣȜȥȔȡȢ țȔ ȟǻȦ
ȘȚșȤșȟȔȠȜ ǣȫșȖȜȘȡȢ ȣǻȘ ȠȔȟȲȡȞȢȠ ȡȔ ȔȟȰȕȢȠȡȢȠȧ
ȔȤȞȧȬǻȓȞȠȢȚȡȔȥȧȘȜȦȜțȤșȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ǭșȤȢȪȞȜȝǟ
ǭșȖȫșȡȞȢȩȧȘȢȚȡȜȞǥȧȥȥȞȜȝȕȜȕȟȜȢȨȜȟǔ
ǡǻȚǦ— ȕȧȖȡȔȣȜȥ «ǧȧȤȞȠșȡȥȞȢșȞȟȔȘȮȕȜȭș
ȖȮȘȢȟȜȡΔǙȢȟȡȔȣȔȤȜȥȥȮȡȔȦǧǭșȖȫșȡȞȢª
ǙȚșȤșȟȢȦȔȘȢȟȜȡȔǙȢȟȡȔȣȔ ǙȢȟȟȔȣȔ țȡȔȩȢȘȓȦȰȥȓ
ȕǻȟȓȣȡțȩȥȩȜȟȧȩȤșȕȦȔǟȔȤȔȦȔȧǢȔȣȡțȔȩȢȘǻȘȢȟȜ
ȡȔ ȠșȚȧǿ ț ȘȢȟȜȡȢȲ ǧȔȤȟȔ țȔ ȫȔȥȢȠ ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ
ǟȔȤȔȦȔȧȥȰȞȢȁ șȞȥȣșȘȜȪǻȁ ȧ ȡǻȝ ǻ ȘȔȦȧǿȦȰȥȓ ȔȞȖȔȤșȟȰ
ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞǘǪȤȢȡǻȞȔȢȘȡǻǿȁȣȢȘȢȤȢȚǻǗȟǻȦȢȣȜȥ
ȬȔȡȜ ǻ ȟȲȕȢȖǻ ǟ  Ǧ   ǕȞȖȔȤșȟȰ ȖȜȞȢȡȔȡȢ
ȖȥȜȡȲȖȔȦȢȨǻȢȟșȦȢȖȢȠȧȦȢȡǻ ȘȜȖǖ>șȟȓȬșȖȥȞȜȝ@Ǣ
Ǯ>șȤȕȔȞȢȖȥȞȜȝ@ Ǚ Ǧ  ǔ   ǢȔ ȠȔȟȲȡȞȧ Ȗ
ȪșȡȦȤǻ — ȠȔȖțȢȟșȝ ǙȢȟȡȔȣȜ ȘȢȡȰȞȜ ȦȧȤȞȠ ȕȔȦȜȤȔ
ǟȢȥȣȔȤȠȔȞȔȓȞȔțȔȗȜȡȧȟȔȖȕȢȤȢȦȰȕǻțȖȢȤȢȗȔȠȜ
ǜȢȕȤȔȚșȡȡȓȪȰȢȗȢȞȟȔȘȢȖȜȭȔțȡșțȡȔȫȡȜȠȜțȠǻȡȔȠȜ
ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȜȝ ȖǻȘȦȖȢȤȜȖ Ȗ ȢȨȢȤȦǻ ©ǟȟȔȘȢȖȜȭș ǙȢȟ
ȡȔȣȔªȖȣȢȓȥȡȲȖȔȟȰȡȢȠȧȦșȞȥȦǻȘȢȓȞȢȗȢȣȜȥȔȖ©ȣȢ
ȤȓȘ ǻț ȞȟȔȘȢȖȜȭșȠ ǕȗȔȥȣșȓȤ ȖȢȡȢ ȠȢȚș ȘȔȦȜ ȦȢȫȡș
ȧȓȖȟșȡȡȓȣȤȢȞȔțȔȩȥȰȞșȣȢȩȢȖȔȡȡȓǢȔȪȰȢȠȧȞȟȔȘȢȖȜȭǻ
ȕȔȗȔȦȢ ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞǻȖ țȔȖșȤȬșȡȜȩ ȘȖȢȠȔ ȡșȖșȟȜȞȜȠȜ
ȞȔȠ·ȓȡȜȠȜ ȣȟȜȦȔȠȜ ȧ ȖȜȗȟȓȘǻ ȗȤȢȕǻȖ ǧȔȞȢȗȢ ȦȜȣȧ
ȣȔȠ·ȓȦȡȜȞȜȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰȢȥȢȕȟȜȖǻȥȦȰǡȔȡȗȜȬȟȔȞȧª /D
YLH GHV VWHSSHV .LUJKL]HV 3DULV  3   ǕȤȩǻȦ
ȘșȦȔȟȰȟǻȖȢȁȫȔȥȦȜȡȜȪȰȢȗȢȠȔȟȲȡȞȔȖǻȡȖȜȞȢȤȜȥȦȔȖȧ
ȨȤȢȡȦȜȥȣǻȥǻȘȢȔȟȰȕ
ǨȣșȤȬș țȗȔȘȔȡȢ ǖ>șȟȓȬșȖȥȞȜȝ@ Ǣ Ǯ>șȤȕȔȞȢȖ
ȥȞȜȝ@ǙǦǔȦȖǻȤșȞȥȣȢȡȧȖȔȖȥȓȡȔȖȜ
ȥȦȔȖȪǻȖǟȜǿȖǻ ǟȔȦȔȟȢȗȖȜȥȦȔȖȞȜȔȤȦȜȥȦȜȫȡȜȩȦȖȢȤǻȖ
ǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟǦǔ ǡǻȥȪȓțȕșȤǻ
ȗȔȡȡȓ ȖȟȔȥȡǻȥȦȰ Ǡ ǛșȠȫȧȚȡȜȞȢȖȔ Ǘ Ǘ ǟȢȫȧȕșȝ
ǗǤǟȢȫȧȕșȓ

ȥșȤȣ — ȡș ȣǻțȡ  ȖșȤșȥ  ȡȔ ȣȖǻ ǡȔȡȗȜȬȟȔȞȧ
ǤȤȔȖȢȤȧȫȧȡȜțȧȢȟǻȖȪșȠȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝȡȔȣȜȥ©ªǤȤȔ
ȖȢȤȧȫȧȗȢȤǻȫȢȤȡȜȟȢȠȣȢțȡȔȫșȡȢǔ—ǢȔțȖȢ
ȤȢȦǻȣȤȔȖȢȤȧȫȧȗȢȤǻȢȟǻȖȪșȠ©ǔª ȡȢȠșȤȧȞȔȦȔȟȢțǻ
Ǭǡǧ  ȣȢȥșȤșȘȜȡǻ ȥȜȡǻȠ ȢȟǻȖȪșȠ ©ª ǻȡȖșȡȦȔȤȡȜȝ
ȡȢȠșȤǬǶǡ ǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȖǢǡǧǭ ǔȗ— 
ǥȜȥȧȡȢȞ ȡȔȟșȚȜȦȰ ȘȢ ȦȖȢȤǻȖ ȖȜȞȢȡȔȡȜȩ ȣǻȘ ȫȔȥ
șȞȥȣșȘȜȪǻȁ Ȗ ȗȢȤȜ ǟȔȤȔȦȔȧ ǜȡȔȫȡȔ ȫȔȥȦȜȡȔ ȤȜȥȧȡȞǻȖ
ȪȰȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȠȔȲȦȰ ȔȖȦȢȤȥȰȞǻ ȡȔțȖȜ ȦȔ ȣȢȤȓȘȞȢȖǻ
ȡȢȠșȤȜ ȭȢ Ȗ ȢȥȡȢȖȡȢȠȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰ ȠȔȤȬȤȧȦȧ șȞȥ
ȣșȘȜȪǻȁ Ǖ ǟȢȥȦșȡȞȢ ȝ ǚ ǨȠǻȤȕȔǿȖ ȖȥȦȔȡȢȖȜȟȜ ȭȢ
țȢȕȤȔȚșȡș ȠǻȥȪș țȡȔȩȢȘȜȦȰȥȓ ȡș ȧ ǪȔȡȗȔǖȔȕȔ ȓȞ
ȖȖȔȚȔȟȢȥȓ ȤȔȡǻȬș Ȕ ȡȔ ȞȟȔȘȢȖȜȭǻ ǟȔȤȔȗȔȡǕȧȟȰǿ
ǟȢȥȦșȡȞȢ Ǖ ǨȠǻȤȕȔǿȖ ǚ ǣȚȜȖȧȦȰ ȥȦșȣȜ« ǧȔȤȔȥ
ǭșȖȫșȡȞȢțȔǟȔȥȣǻǿȠǟǦ— ǜȢȕȤȔȚșȡȡȓȣȢ
ȘǻȕȡȜȩȗȤȢȕȡȜȪȰȦȔȡȔȘȠȢȗȜȟȰȡȜȞǻȖ ȞȧȟȜȣȦȔȥǻȖ ȠȢȚȡȔ
ȣȢȕȔȫȜȦȜ ȧ ȤȓȘǻ ǻȡ ȤȜȥȧȡȞǻȖ ǻ ȡȔȫșȤȞǻȖ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ
ȖȜȞȢȡȔȡȜȩȣǻȘȫȔȥǟȔȤȔȦȔȧȥȰȞȢȁșȞȥȣșȘȜȪǻȁȘȜȖǤǜǧ
Ǩ  Ȧ ǧ  ǔ    Ȕ ȦȔȞȢȚ Ȗ ȢȨȢȤȦǻ ǖȤ ǜȔ
ȟșȥȰȞȢȗȢ ©ǟȟȔȘȢȖȜȭș ǕȗȔȥȣșȓȤª /D YLH GHV VWHSSHV
.LUJKL]HV3DULVǡǻȚǦ— 
ǨȣșȤȬș țȗȔȘȔȡȢ ȓȞ ©ǧȧȤȞȠșȡȥȞȜș Ȕȕȯ ȗȤȢȕȡȜȪȯ 
Ȗ ǟȔȤȔǧȔȧª ǟȔȦȔȟȢȗ ǡȧțșȲ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȥ 
ǔǨȣșȤȬșȤșȣȤȢȘǡȔȟȓȤȥȰȞǻȦȖȢȤȜȥǔ
ǡǻȥȪȓțȕșȤǻȗȔȡȡȓȧǕǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȗȢǗǟȢȩȢȖȥȰȞȢȗȢ
ǦǖȤȔțȢȟȰǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȠȢȟȢȘȬȢȗȢ ǬǡǧǬǶǡ
ǘǟǭǙǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ 

ǧȖǤǜǧǨȦǧǔ
ǠǻȦ ǖ>șȟȓȬșȖȥȞȜȝ@ Ǣ Ǯ>șȤȕȔȞȢȖȥȞȜȝ@ Ǚ ǗȯȥȦȔȖȞȔ
ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȯȩ ȣȤȢȜțȖșȘșȡȜȝ ǧȔȤȔȥȔ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǝȥȞȧȥȥȦȖȢ
ǛȜȖȢȣȜȥȰǘȤȔȨȜȞȔǪȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȔȓȣșȫȔȦȰǔ

ǳȟǻȓǾȤȠȢȟșȡȞȢ

©ǧǨǥǟǡeǢǦǱǟǶ Éǖǝª ȣȔȣǻȤ ȦȢȡȢȖȔȡȜȝ ȢȟǻȖșȪȰ
ð  — ȤȜȥȧȡȢȞ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȞȢȡȔȡȜȝ ȧ ȞǻȡȪǻ

ǧȖǤǜǧǨȦǧǔ
ǠǻȦ ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞ ǘ Ǥ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ Ȗ
ȗȢȤȔȩ ǡȔȡȗȜȬȟȔȞȧ  ǤȜȦȔȡȡȓ ȬșȖȫșȡȞȢțȡȔȖȥȦȖȔ ǟ 
ǗȜȣ  ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞ ǘ Ǥ ǤșȝțȔȚǻ ǡȔȡȗȜȬȟȔȞȧ Ȗ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ  ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ — ȩȧȘȢȚȡȜȞ ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
ȤȢțȖǻȘȞȜȣȧȕȟǻȞȔȪǻȁǟǗȜȣ

ǠȲȕȢȖǧȔȤȔȭȧȞ

©ǧǨǥǟǡeǢǦǱǟǶ Éǖǝ Ǘ ǟǕǥǕǧÉǨª ȣȔȣǻȤ
ȔȞȖȔȤșȟȰ ð  — ȠȔȟȲȡȢȞ ǭșȖȫșȡȞȔ ȖȜȞȢȡȔȡȜȝ
— ȫșȤȖ  — ȡș ȣǻțȡ  ȦȤȔȖ  Ȗ ȘȢȟȜȡǻ
ǕȗȔȥȣșȓȤ ȡȔ ȣȖǻ ǡȔȡȗȜȬȟȔȞȧ ǢȔ țȖȢȤȢȦǻ ȧȡȜțȧ
ȫȢȤȡ ȜȟȢȠ ȔȖȦȢȤȥȰȞȜȝ ȡȔȣȜȥ © ǧȧȤȞȠșȡȥȞǻș Ȕȕȯ
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ǧǨǥǢǣ

ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȧȤȞȠșȡȥȰȞǻȔȕȜȖǟȔȤȔȦȔȧ
ǤȔȣǻȤȔȞȖȔȤșȟȰ³

ȗȤȢȕȡȜȪȯ  ȖȮ ǟȔȤȔǧȔȧª ǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ Ȗ Ǣǡǧǭ
ǔȗ— ǙȔȦȧǿȦȰȥȓȣșȤǻȢȘȢȠȖǻȘȫȔȥȧȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓ
ǟȔȤȔȦȔȧȥȰȞȢȁ șȞȥȣșȘȜȪǻȁ Ȗ ȘȢȟȜȡǻ ǕȗȔȥȣșȓȤ ǤȔȟȔ
ȠȔȤȫȧȞǘǪȤȢȡǻȞȔȢȘȡǻǿȁȣȢȘȢȤȢȚǻǗȟǻȦȢȣȜȥȬȔȡȜ
ǻȟȲȕȢȖǻǟǦ— ǻȡșȣǻțȡǻȬșȦȤȔȖ
 ȞȢȟȜ ǭșȖȫșȡȞȢ ȣȢȖǻȘȢȠȜȖ ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ ȣȤȢ
 ȗȢȦȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ǢȧȠșȤȔȪǻȓ ȦȔ ȔȖȦȢȤȥȰȞȔ ȡȔțȖȔ ȡȔ
țȖȢȤȢȦǻ ȔȞȖȔȤșȟǻ ȥȖǻȘȫȔȦȰ ȣȤȢ Ȧș ȭȢ Ȫș ȢȘȜȡ ǻț 
ȠȔȟȲȡȞǻȖȓȞǻǭșȖȫșȡȞȢȡȔȘǻȥȟȔȖǖȤǜȔȟșȥȰȞȢȠȧȘȟȓ
ȟǻȦȢȗȤȔȨȧȖȔȡȡȓȧ©ǗǻȟșȡȥȰȞȢȠȧȔȟȰȕȢȠǻª
ǡȔȖțȢȟșȁ ȦȔ ȡȔȘȗȤȢȕȞȜ ȞȧȟȜȣȦȔȥȜ  țȢȕȤȔȚșȡǻ
ȡȔ ȠȔȟȲȡȞȧ ȤȢțȦȔȬȢȖȔȡȢ ȡȔ ȞȟȔȘȢȖȜȭǻ ǕȗȔȥȣșȓȤ
ȭȢ țȡȔȩȢȘȜȟȢȥȓ Ȗ ȢȘȡȢȝȠșȡȡǻȝ ȘȢȟȜȡǻ ȠǻȚ ǟȔȤȔȦȔȧ
ǻ ǤǻȖȘșȡȡȜȠ ǕȞȦȔȧ ǕȞȖȔȤșȟȰ ǿ ȣȢȖȦȢȤșȡȡȓȠ ǻț ȡș
țȡȔȫȡȜȠȜ țȠǻȡȔȠȜ  ȢȟǻȖȪșȖȢȗȢ ȤȜȥȧȡȞȔ ©ǟȟȔȘȢȖȜȭș
ǕȗȔȥȣșȓȤª Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ǧ  ǔ   ǜȢȕȤȔȚșȡȡȓ
ȣȢȘǻȕȡȜȩ ȗȤȢȕȡȜȪȰ ȘȜȖ Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ǧ  ǔ 
 Ȕ ȦȔȞȢȚ Ȗ ȢȨȢȤȦǻ ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ ©ǟȟȔȘȢȖȜȭș
ǕȗȔȥȣșȓȤª /D YLH GHV VWHSSHV .LUJKL]HV 3DULV 
ǡǻȚȥ— 
ǤȔȠ·ȓȦȞȜȞȧȟȰȦȧȤȜȡȔȤȢȘǻȖȭȢȡȔȥșȟȓȟȜȦșȤȜȦȢȤǻȲ
ǡȔȡȗȜȬȟȔȞȧ ȕșțȣșȤșȫȡȢ ȣȤȜȖșȤȦȔȟȜ ȧȖȔȗȧ ȠȜȦȪȓ
ǪȧȘȢȚȡȜȞ ȤșȦșȟȰȡȢ ǻ ȦȢȫȡȢ ȖǻȘȦȖȢȤȜȖ ȠȔȖțȢȟșȁ ȦȔ
ǻȡ ȡȔȘȗȤȢȕȡǻ ȥȣȢȤȧȘȜ ȥȖȢǿȤǻȘȡǻ ȨȢȤȠȜ ȓȞȜȩ ȥȓȗȔȲȦȰ
ȞȢȤǻȡȡȓȠ ȧ ȘȔȟșȞș ȠȜȡȧȟș ǧȢȡȞȢ ȖǻȘȫȧȖȔȲȫȜ ȡȔȪ
ȥȣșȪȜȨǻȞȧȪȜȩȔȤȩǻȦȣȔȠ·ȓȦȢȞȁȩȡǻȝȢȤȗȔȡǻȫȡȜȝțȖ·ȓțȢȞ
ǻțȡȔȖȞȢȟȜȬȡȰȢȲȣȤȜȤȢȘȢȲǭșȖȫșȡȞȢȖȘȔȟȢȣȢǿȘȡȔȖ
țȢȕȤȔȚșȡȡȓȪȖȜȡȦȔȤȓțȟȔȡȘȬȔȨȦȢȠȣȧȥȦșȟȰȡȢȗȢȣșȝ
țȔȚȧ
ǡȔȟȲȡȢȞ ȖȜȞȢȡȔȡȢ Ȗ ȦȜȣȢȖǻȝ Șȟȓ ȞȔȤȔȦȔȧȥȰȞȢȗȢ
ȣșȤǻȢȘȧ ȠȔȡșȤǻ ȗȢȤȜțȢȡȦȔȟȰȡȔ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȓ ȘȔǿ țȠȢȗȧ
ȣșȤșȘȔȦȜȣȔȡȢȤȔȠȡȜȝȞȤȔǿȖȜȘȓȞȫȔȥȦȜȡȧȕșțȠșȚȡȢȗȢ
ȗǻȤȥȰȞȢȗȢ ȣȤȢȥȦȢȤȧ Ȕ ȖȞȤȔȝ ȢȕȠșȚșȡȔ ȣȔȟǻȦȤȔ ȣșȤș
ȖȔȚȔȲȦȰȣȤȜȗȟȧȬșȡǻȥǻȤȢțșȟșȡȜȝȕȟȔȞȜȦȡȜȝȦȔȥȖǻȦȟȢ
ȞȢȤȜȫȡșȖȜȝ ȦȢȡȜ  ȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿ ȕǻȘȡǻȝ ȡȔ ȕȔȤȖȜ ȣȤȜȤȢȘǻ
țȔȞȔȥȣǻȝȥȰȞȢȗȢȥȦșȣȧǛȜȖȢȣȜȥȡȜȝșȨșȞȦȘȢȥȓȗȔǿȦȰȥȓ
țȔȥȢȕȢȠ ȠȔȝȥȦșȤȡȢȁ ȥȖǻȦȟȢȦǻȡȰȢȖȢȁ ȤȢțȤȢȕȞȜ ǜȔ ȘȢ
ȣȢȠȢȗȢȲȞȢȡȦȤȔȥȦȧȥȖǻȦȟȔǻȦǻȡǻȣșȤșȘȔȡȢȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ
ȢȥȖǻȦȟșȡȡȓȖȣȧȥȦșȟǻȥȦȖȢȤșȡȢȖȤȔȚșȡȡȓȡȔȣȢȖȡșȡȢȥȦǻ

ȣșȝțȔȚȧ ȣȢȖǻȦȤȓȠ ǚȠȢȪǻȝȡș țȔȕȔȤȖȟșȡȡȓ ȠȔȟȲȡȞȔ
ȖȜȞȟȜȞȔǿ ȧ ȗȟȓȘȔȫȔ ȨǻȟȢȥȢȨ ȤȢțȘȧȠȜ ȡȔȘ ȥȠȜȥȟȢȠ
ȚȜȦȦȓǫșȣȢȫȧȦȦȓȡȔȖǻȖȔȲȦȰȡȔȣǻȖțȤȧȝȡȢȖȔȡǻȗȤȢȕȡȜȪǻ
ȣȢȥșȤșȘȣȧȥȦșȟǻȓȞȥȖǻȘȞȜȦȢȗȢȭȢȞȢȟȜȥȰȦȧȦȖȜȤȧȖȔȟȢ
ȚȜȦȦȓǙȤȔȠȖǻȘȫȧȦȦȓȣșȝțȔȚȧȣȢȥȜȟȲǿȦȰȥȓțȔȤȔȩȧȡȢȞ
ȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ ȡșȕȔ ȡȜțȰȞȢ ȢȣȧȭșȡȔ ȟǻȡǻȓ ȗȢȤȜțȢȡȦȧ
ȘȔȟȔțȠȢȗȧțȡȔȫȡȧȧȖȔȗȧȣȤȜȘǻȟȜȦȜȡșȕȧǻțȣȢȩȠȧȤȜȠȜ
ȠȔȥȜȖȡȜȠȜȥǻȤȜȠȜȦȔȥȜȡǻȠȜȩȠȔȤȔȠȜ
ǨȣșȤȬș țȗȔȘȔȡȢ ǟȔȦȔȟȢȗ ǡȧțșȲ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȥǔǨȣșȤȬșȤșȣȤȢȘȧȖȜȘǡȔȟȓȤȥȰȞǻȦȖȢȤȜ
ȥ  ǔ  ǚȞȥȣȢȡȢȖȔȡȢ ȡȔ ȖȜȥȦȔȖȞȔȩ ȧ ǬșȤȡǻȗȢȖǻ
 ǟȔȤȔȫșȖȥȰȞȔǠǗȜȥȦȔȖȞȔǧǭșȖȫșȡȞȔǤȤȢȖǻȘȡȜȞ
ǬșȤȡǻȗǻȖ  Ǧ  ǔ   ǟȜǿȖǻ ȦȔ ǡȢȥȞȖǻ 
ǳȕȜȟșȝȡȔȓ ȩȧȘȢȚșȥȦȖșȡȡȔȓ ȖȯȥȦȔȖȞȔ ȣȢȥȖȓȭșȡȡȔȓ
ȟșȦȜȲȥȢȘȡȓȤȢȚȘșȡȜȓǧǘǭșȖȫșȡȞȢǟȔȦȔȟȢȗ
ǟ  Ǧ   ǟȜǿȖǻ  ǭșȖȫșȡȞȢȩȧȘȢȚȡȜȞ
ǟȔȦȔȟȢȗ ȖȜȥȦȔȖȞȜ ǟ  Ǧ   ȦȔ ǻȡ ǡǻȥȪȓ țȕș
ȤǻȗȔȡȡȓȖȟȔȥȡǻȥȦȰǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȠȢȟȢȘȬȢȗȢ Ǭǡǧ
ǬǶǡǘǟǭǙǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ ǶȟȦȔȕȟ9
ǧȖǤǜǧǨȦǧǔ
ǠǻȦ ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞ ǘ Ǥ ǢȢȖȢȣșȦȤȢȖȥȰȞș ȧȞ
Ȥǻȣȟșȡȡȓ  ǡȜȥȦșȪȰȞȔ ȥȣȔȘȭȜȡȔ ǧ ǘ ǭșȖȫșȡȞȔ ǡȔȦșȤǻȔȟȜ
ȣȤȜȥȖȓȫșȡǻ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȲ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ ǭșȖȫșȡȞȔȩȧȘȢȚȡȜȞȔ  ǟ
ǗȜȣǟȔȥǻȓȡǗǶǡȜȥȦșȪȦȖȢǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔǟ
ǟȢȥȦșȡȞȢ Ǖ ǨȠǻȤȕȔǿȖ ǚ ǣȚȜȖȧȦȰ ȥȦșȣȜ« ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ
țȔ ǟȔȥȣǻǿȠ ǟ  ǣȖȥǻȝȫȧȞ Ǘ ǡȜȥȦșȪȰȞȔ ȥȣȔȘȭȜȡȔ ǧȔȤȔȥȔ
ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁ ȩȧȘȢȚȡȰȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ Ǡ


ǠȲȕȢȖǧȔȤȔȭȧȞ

ǧɍғ ǥǢǣ ǠȲȘȖǻǼ ǜȜǼȠȧȡȦȢȖȜȫ ȕȟ  —"  —
ȤȓȘȢȖȜȝ ȗȢ ȟǻȡǻȝȡȢȗȢ ȕȔȦȔȟȰȝȢȡȧ ǣȤșȡȕȧȤțȰȞȢȗȢ
ȢȞȤșȠȢȗȢ ȞȢȤȣȧȥȧ ȣȢȟȰȥ ȣȢȟǻȦ țȔȥȟȔȡșȪȰ ǦȜȡ ȧȫȔȥ
ȡȜȞȔ ȔȡȦȜȤȢȥ ȣȢȖȥȦȔȡȡȓ —  ǧ ȖȜțȡȔȡȢ
ȖȜȡȡȜȠȧȡȔȠǻȤǻȣȤȜǿȘȡȔȦȜȥȓȘȢȞȤȔȞǻȖȥȰȞȜȩȣȢȖȥȦȔȡȪǻȖ
țȔȭȢȤȔțȢȠǻțǶǜȔȖȔȘȥȰȞȜȠǦǟȤȧȟǻȞșȖȜȫșȠȦȔǻȡ
ȖǻȘȘȔȡȢȡȔȖǻȝȥȰȞȥȟȧȚȕȧȘȢǣȤșȡȕȧȤȞȢȤȣȧȥȧ—
ȣȤȔȣȢȤȭȜȞ—ȣǻȘȣȢȤȧȫȜȞ țȣșȤșȖșȘșȡȡȓȠǻțȗȢ
ȘȢȗȢȟǻȡǻȝȡȢȗȢȕȔȦȔȟȰȝȢȡȧ ǧȢȦȤȜȠȔȖȣȤȔȖȢ
ȖȜȁȩȔȦȜ ȡȔ ȕȔȦȰȞǻȖȭȜȡȧ ȧ ȖǻȘȣȧȥȦȞȧ  țȖǻȟȰȡșȡȜȝ
ȧȫȜȡǻȣȢȤȧȫȜȞȔ ǙȰȓȞȢȖǗǙșȓȦșȟȜȤȧȥȥȞȢȗȢȜȣȢȟȰ
ȥȞȢȗȢ ȢȥȖȢȕȢȘȜȦșȟȰȡȢȗȢ ȘȖȜȚșȡȜȓ Ȗ ȪȔȤȥȞȢȝ ȔȤȠȜȜ
—ȗȗ ǖȜȢȕȜȕȟȜȢȗȤȔȨȜȫșȥȞȜȝȥȟȢȖȔȤȰ ǡ
Ǧ 
ǜȔȢȫȡș țȡȔȝȢȠȥȦȖȢ ǭșȖȫșȡȞȔ ț ǧ ȖǻȘȕȧȟȢȥȰ ǻȠȢ
ȖǻȤȡȢ Ȗ ǣȤȥȰȞȢȠȧ ȧȞȤǻȣȟșȡȡǻ ǙȤȧȚȕȔ ȠǻȚ ȡȜȠȜ
ȖȜȡȜȞȟȔ Ȗ ǣȤșȡȕȧȤțǻ — ǤǻȘȦȖșȤȘȚșȡȡȓȠ ǿ
ȣȤȜȥȧȦȡǻȥȦȰǧȡȔȤȜȥȧȡȞȧǣǬșȤȡȜȬȢȖȔȘșǭșȖȫșȡȞȔ
țȢȕȤȔȚșȡȢȖȞȢȟǻȣȢȟȰȥțȔȥȟȔȡȪǻȖǜȔȥȣȢȗȔȘȔȠȜǩǠȔ
țȔȤșȖȥȰȞȢȗȢ ȣȢșȦ țȧȥȦȤǻȫȔȖȥȓ ț ǧ Ȗ ȘȢȠǻ Ǖ ǟǻȤȬȔ
ȠșȠȧȔȤȜȥȦȡȔțȜȖȔǿǧȥșȤșȘȣȢȟȓȞǻȖȘȢȓȞȜȩȣȢșȦȥȦȢȓȖ
ȡȔȝȕȟȜȚȫș ǦȣȢȗȔȘȜ  ȥ   Ȁȩȡȓ ȘȤȧȚȕȔ ȕȧȟȔ
ȥȞȤǻȣȟșȡȔȥȣǻȟȰȡȢȲȧȫȔȥȦȲȖșȞȥȣșȘȜȪǻȁǣǕȡȦȜȣȢȖȔ
ȓȞȧ țȘǻȝȥȡșȡȢ  Șȟȓ ȣȢȬȧȞǻȖ ȤȢȘȢȖȜȭ Ȗȧȗǻȟȟȓ Ȗ
ȗȢȤȔȩǟȔȤȔȦȔȧǖȤǜȔȟșȥȰȞȜȝǻǧȥȣȤȜȓȟȜțȔȟȧȫșȡȡȲ
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ǭșȖȫșȡȞȔ ȘȢ șȞȥȣșȘȜȪǻȁ ©Ǘ ȢȘȡǻȠ ȡȔȠșȦǻ ȦȢȕȦȢ Ȗ
ȦȔȞ țȖȔȡǻȝ ȞȜȤȗȜțȰȞǻȝ ȞȜȕȜȦȪǻ ȣȤȢȕȧȟȜ ȠȜ Ȫǻȟș ȟǻȦȢ
ǭșȖȫșȡȞȢ ȤȜȥȧȖȔȖ ǻ ȫȧȖȥȓ ȥȖȢȕǻȘȡȜȠµ — țȗȔȘȧȖȔȖ
ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȜȝ ǦȣȢȗȔȘȜ  ȥ —  Ǩ Ȫǻȝ
ȞȜȕȜȦȪǻ ȖȜȞȢȡȔȡȢ ȬșȖȫ ȥșȣǻȲ ©ǦșȤșȘ ȦȢȖȔȤȜȬǻȖª
Ǩ ȪșȡȦȤǻ — ȡȔȣǻȖȢȗȢȟșȡȔ ȫȢȟȢȖǻȫȔ ȨǻȗȧȤȔ ȘȢ ȓȞȢȁ
țȖșȤȡșȡȢ ȣȢȗȟȓȘ ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ — Ȫș ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȜȝ ǧ
ȥȜȘȜȦȰȧȞȔȣșȟȲȥǻȦȤȜȠȔȲȫȜȧȣȤȔȖǻȝȤȧȪǻȟȲȟȰȞȧȔ
Ȗ ȟǻȖǻȝ — ȣǻȔȟȧ ț ȫȔǿȠ ǭșȖȫșȡȞȢ țȔȟȜȬȔȖȥȓ ȖǻȤȡȜȠ
ȘȤȧȚȕǻ ț ǧ ȝ ȡȔȘȔȟǻ ȣȤȢ ȭȢ ȥȖǻȘȫȔȦȰ ȝȢȗȢ ȟȜȥȦȜ ȘȢ
ǖȤǜȔȟșȥȰȞȢȗȢ©ǠȲȘȖȜȗȔȣȢȪșȟȧȝȢȦȭȜȤȢȗȢȥșȤȘȪȔª
ȖǻȘ  ȟȲȦ   ©ǬȦȢ ȘșȟȔșȦȥȓ ȥ ǠȲȘȖȜȗȢȠ"ª ȖǻȘ
 ȟȲȦ   ©ǬȦȢ ȘșȟȔșȦ ǧȧȤȡȢ Ȝ ȗȘș Ȣȡ"ª ȖǻȘ
— ȖșȤșȥ   ©ǘȘș ǧȧȤȡȢ" Ȝ ȫȦȢ ȥ ȡȜȠ"ª
ȟȜȥȦȘȔȦȢȖȔȡȜȝȞǻȡ—ȣȢȫ ©ǗȫșȤȔȕȯȟ
ȓȡȔǪȔȡȗȔǖȔȕșȢȕȢȬșȟȖȥșȢȖȤȔȗȜȣȢȞȟȢȡȜȟȥȓȞȔȞ
ȥȦȔȤȯȠ ȘȤȧțȰȓȠ ȘșȤșȖȰȓȠ ! Ǵ ȖȥȣȢȠȜȡȔȟ ȡȔȬ
ȞȔȤȔȦȔȖȥȞȜȝȣȢȩȢȘȥȢȖȥșȠȜșȗȢȣȢȘȤȢȕȡȢȥȦȓȠȜȦșȕȓ
ǧȧȤȡȢ«!ǤȢȩȢȘȖǟȔȤȔȦȔȧȡȔȘȢȟȗȢȧȠșȡȓȢȥȦȔȡșȦȥȓ
Ȗ ȣȔȠȓȦȜ ȡȔȖȥșȗȘȔª — ȣȜȥȔȖ ȣȢșȦ ǖȤ ǜȔȟșȥȰȞȢȠȧ
—ȖșȤșȥ
ǠșȢȡǻȘǖȢȟȰȬȔȞȢȖ

ǧǨǥǦɍғǢǤȔȤȘȔ ȞȜȬȟȔȞǬȢȤȞșȥȔȤȦșȣșȤ
ǢȔȠȔȡȗȔȡȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ ǨțȕșȞȜȥȦȔȡ —   —
ȧțȕ ȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ ǻ ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǜȔȞǻȡȫȜȖ  ǧȔȬ
ȞșȡȦȥȰȞȜȝ ȣșȘ ȦșȩȡǻȞȧȠ ǕȖȦȢȤ ȤȢȠȔȡȧ ©ǗȫȜȦșȟȰª
  ȣȢȖǻȥȦǻ ©ǭȟȓȩ ȧȫȜȦșȟȓª   ȫȜȥȟșȡȡȜȩ
ȢȣȢȖǻȘȔȡȰǤșȤșȞȟȔȘȔȖȦȖȢȤȜǘǻȘșǡȢȣȔȥȥȔȡȔǚǜȢȟȓ
ǡ ǦȔȟȦȜȞȢȖȔǮșȘȤǻȡȔ ȦȔ ǻȡ ǣȘȡȜȠ ǻț ȣșȤȬȜȩ Ȗ
ǨțȕșȞȜȥȦȔȡǻȣȢȫȔȖȘȢȥȟǻȘȚȧȖȔȦȜȦȖȢȤȫǻȥȦȰǭșȖȫșȡȞȔ
ǖȤȔȖȔȞȦȜȖȡȧȧȫȔȥȦȰȧȣǻȘȗȢȦȢȖȪǻțȕ©ǧǘǭșȖȫșȡȞȢª
ǧȔȬȞșȡȦ ȣȤȜȥȖȓȫșȡȢȁȧȞȤȣȢșȦȢȖǻǧ—ȔȖȦȢȤ
ȧȠǻȭșȡȢȗȢȦȔȠȡȔȤȜȥȧ©ǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢª
ǘȧȟȰȡȔȤȔǘȔȨȧȤȢȖȔ

ǧǨǥǦɍǢǜǕǙe ǡǻȤțȢ  ȞȜȬȟȔȞ
ǟȔȤȔȦȔȗ ȦșȣșȤ Ȥȡȧ ǧȧȤȥȧȡțȔȘș ǥșȥȣȧȕȟǻȞȔ ǧȔȘȚȜ
ȞȜȥȦȔȡ—ǙȧȬȔȡȕș —ȦȔȘȚȣȜȥȰȠșȡȡȜȞ
ȣșȤșȞȟȔȘȔȫ ǻ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝ Șǻȓȫ ǢȔȤȢȘȡȜȝ ȣȢșȦ Ȥșȥ
ȣȧȕȟǻȞȜ   ȘǻȝȥȡȜȝ ȫȟșȡ ǕǢ ǧȔȘȚȜȪȰȞȢȁ ǥǦǥ
  ǠȔȧȤșȔȦ ǙșȤȚ
ȣȤșȠǻȁ ǦȢȲțȧ ǥǦǥ  
ǠșȡǻȡȥȰȞȢȁ ȣȤșȠǻȁ  
ǜȔȞǻȡȫȜȖǧȔȘȚȜȪȰȞȜȝ
ǻȡȦ ȣȤȢȥȖǻȦȜ ǧȔȬȞșȡȦ 
ǕȖȦȢȤ țȕ ȣȤȢțȜ ©ǤȤȔȣȢȤ
ȣșȤșȠȢȗȜª   ȣȢșȠ
©ǡȢǿȠȧ ȦȖȢȤȪȲª  
©ǦȢȡȪș ȘșȤȚȔȖȜª  
ȦȔ ǻȡ țȕ ©ǗǻȤȬǻª  
ȡȜțȞȜ ȥȦȔȦșȝ ǻ ȟǻȦȞȤȜȦ
ȘȢȥȟǻȘȚșȡȰ ǻț ȣȜȦȔȡȰ ȞȟȔ
ǡǧȧȤȥȧȡțȔȘș
ȥȜȫȡȢȁ ȝ ȡȢȖǻȦȡȰȢȁ ȦȔȘȚ

ȟȤȜ ȘȤȔȠȔȦȧȤȗǻȁ ȦșȔȦȤȧ ǤșȤșȞȟȔȘȔȖ ȦȖȢȤȜ ǭȢȦȔ
ǥȧȥȦȔȖșȟǻ ǣ ǤȧȬȞǻȡȔ ǡ ǢșȞȤȔȥȢȖȔ ǙȚȔȠȕȧȟȔ
ǜȧȟȰȨǻȁ.
ǤșȤșȞȟȔȖ ȦȔȘȚ ȠȢȖȢȲ ©ǜȔȣȢȖǻȦª ǭșȖȫșȡȞȔ ȭȢ
ȖȖǻȝȬȢȖ ȘȢ ȖȜȘ ©´ǜȔȣȢȖǻȦµ ǡȢȖȔȠȜ ȡȔȤȢȘǻȖ ȥȖǻȦȧª
ǟ ǕȖȦȢȤȥȦ©ǨȟȲȕȟșȡșȪȰȡȔȤȢȘȧª  ©Ǘ
ȥǻȠ·ȁȖȢȟȰȡǻȝȡȢȖǻȝª©ǣȕȤȔțǙȡǻȣȤȔª ȢȕȜȘȖǻ— 
©ǤȤȜȖǻȦȦȢȕǻǨȞȤȔȁȡȢª  ȦȔǻȡ
ǧȖǣȕȤȔțǙȡǻȣȤȔǦǗǭǧ

ǪȔȠȤȔȞȧȟǭȢȘȜȞȧȟȢȖ

ǧǨǥǦɍғǢǣǗ ǚȤȡǻȥ  ǩȤȧȡțș ȦșȣșȤ ǖǻȬ
ȞșȞ —ȞȜȤȗȣȜȥȰȠșȡȡȜȞǻȣșȤșȞȟȔȘȔȫǢȔȤȢȘȡȜȝȣȢșȦ
ǟȜȤȗȜțȥȦȔȡȧ   ǕȖȦȢȤ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ țȕ ©ǟȖǻȦȞȔª
 ©ǗȜȥȢȦȔª  ©ǕȖȦȢȣȢȤȦȤșȦª  ȦȔǻȡ
ȤȢȠȔȡǻȖ©ǗǻȦȫȜțȡȔª  ©ǖȢȤȢȡȕȔȝª  ȦȔǻȡ
ǤșȤșȞȟȔȖȣȢșȠȜǭșȖȫșȡȞȔ©ǢșȖȢȟȰȡȜȞª©ǢșȢȨǻȦȜª
ȖǻȤȬǻ©ǤșȤșȕșȡȘȓª©ǧȔȡșȘȔȝǘȢȥȣȢȘȜ ȡǻȞȢȠȧª©Ǵ
ȡș ȡșțȘȧȚȔȲ ȡǻȖȤȢȞȧª ȭȢ ȖȖǻȝȬȟȜ ȘȢ ȖȜȘ ȦȖȢȤǻȖ
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ǟȔțȔȡǻ ǕȖȦȢȤ ȫȜȥȟșȡȡȜȩ țȕ ȣȢșțǻȝ ©Ǥǻȥȡǻ ȖǻȤȬǻª
  ©ǗȜȕȤȔȡǻ ȦȖȢȤȜª   ©ǠǻȤȜȞȔ ȕȧȤȩȟȜȖȜȩ
ȟǻȦª   ©ǠǻȤȜȞȔª ©ǩǻȔȟȞȔª ȢȕȜȘȖǻ —  
©ǗȜȕȤȔȡșª  ȦȔǻȡ
ǤșȤșȞȟȔȖȦȔȦȔȤȠȢȖȢȲȧȤȜȖȢȞǻțȣȢșȠȜ©ǟȔȦșȤȜȡȔª
ȖǻȤȬǻ©ǙȧȠȞȔ—ǧȓȚȞȢȖȔȚȞȢȖȥȖǻȦǻȚȜȦȜª©ǙȧȠȞȔ—
ǢȔȭȢȠșȡǻȫȢȤȡǻȕȤȢȖȜª©ǙȧȠȜȠȢȁȘȧȠȜȠȢȁª  
©ǴȞȕȜȠșȡǻȫșȤșȖȜȞȜª©ǨȦȢȣȦȔȟȔȥȦșȚșȫȞȧªȢȣȧȕȟȧ
ȖȜȘ©ǟȢȕțȔȤª ǟȔțȔȡȰ ǨȞȤȣȢșȦȢȖǻȣȤȜȥȖȓȦȜȖ
ȖǻȤȬ©ǨțȢȟȢȦȢȠȧȘȢȠǻª  
ǥșțșȘȔǘȔȡǻǿȖȔ

ǧǨǬÉǤǦǱǟǝǞ ǤȔȖȟȢ ǠȧȞȜȫ 
ȥ ǖșȥǻȘȞȔ ȦșȣșȤ ǦȦȔȖȜȭșȡȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǟȜȁȖ Ȣȕȟ —
 ǟȜȁȖ  — ȧȞȤ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȝ ǻ ȣȢȟǻȦ Șǻȓȫ
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ǢȔȖȫȔȖȥȓ ȡȔ ǻȥȦȢȤȜȞȢȨǻȟȢȟ ȨȦǻ ǟȜȁȖ ȧȡȦȧ ǖȤȔȖ
ȔȞȦȜȖȡȧ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȗȤȢȠȔȘǻȖȥȰȞȢȠȧ Ȥȧȥǻ ǢȔȣȤȜȞǻȡȪǻ
ȩ — ȡȔ ȣȢȫ ȩ — ȫȟșȡ ȡșȟșȗȔȟȰȡȢȗȢ ȧȞȤ
ȥȦȧȘșȡȦȥȰȞȢȗȢȣȤȢȥȖǻȦȡȜȪȰȞȢȗȢȗȧȤȦȞȔ©ǪȤșȥȦȢȠȔȦǻȓª
ǕȞȦȜȖȡȢ ȥȣǻȖȣȤȔȪȲȖȔȖ ǻț ȘȤȧȞ ȢȤȗȔȡȔȠȜ ǥȧȥȰȞȢȧȞȤ
ȤȔȘȜȞȔȟȰȡȢȁ ȣȔȤȦǻȁ ǙșȟșȗȔȦ ȗȢ ț·ȁțȘȧ ǥȢȥ ȥȢȪǻȔȟ
ȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȢȁȤȢȕǻȦȡȜȫȢȁȣȔȤȦǻȁ  Ƕț—Șǻȓȫ
ȦȔǻȘșȢȟȢȗǨȞȤȥȢȪǻȔȟȘșȠȢȞȤȔȦȜȫȡȢȁȥȣǻȟȞȜǗȜȘȔȖȔȖ
ȚȧȤȡ©ǤȤȔȖȘȔªȧǠȰȖȢȖǻ  Ǩ—ȣȤȔȪȲȖȔȖ
ȕǻȕȟǻȢȦșȞȔȤșȠȧǗǨǕǢ
ǕȖȦȢȤ ȤșȨșȤȔȦȧ ©ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ǻȘșȔȟȜ ǻ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȔ
ȘǻȝȥȡǻȥȦȰª ǢȔȤȢȘ  ǔ — ȣǻȘȣȜȥ ( Ǧ  ȖȜȗȢ
ȟȢȬșȡȢȗȢȡȔțȔȥǻȘȔȡȡǻ
ȡșȟșȗȔȟȰȡȢȗȢ ȗȧȤȦȞȔ ȧȞȤ
ȠȢȟȢȘǻ Ȗ ǟȜǿȖǻ ȣǻȘ ȫȔȥ
ȬșȖȫ ȥȖȓȦ ȢȞȤșȠș ȝȢȗȢ
ȖȜȘ Ǡ   ȣȢȕȔȫȜȟȢ
ȥȖǻȦ ȓȞ ȦȔ Ȟȡ ©ȠȔȟȢȁ
ȥșȤǻȁª ©ǠǻȦșȤȔȦȧȤȡȢȡȔȧ
ȞȢȖȢȁ ȕǻȕȟǻȢȦșȞȜª ȭȢ
țȔȣȢȫȔȦȞȧȖȔȖ Ƕ ǩȤȔȡȞȢ
Ǩ ȤȢțȖǻȘȪǻ ǧ ȕȢȤȢȡȜȖ
ǻȘșȔȟȜ ȣȢșȦȔ ȖǻȘ țȔțǻȩȔȡȰ
ȣȢȟǻȦȜȞǻȖ ȞȢȦȤǻ ȣȤȜȞȤȜ
ȖȔȲȫȜȥȰ ǻȠșȡșȠ ǭșȖȫșȡ
ȞȔ ȣȤȔȗȡȧȟȜ ȡȔȖ·ȓțȔȦȜ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȧȖȟȔȥȡǻȣȢȗȟȓ
ǤǧȧȫȔȣȥȰȞȜȝ
ȘȜ ǗǻȘȗȧȞ ȡȔ ȣȤȔȪȲ ǧ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻǻȘșȔȟȜ
ȡȔȣȜȥȔȖ ǖ ǘȤǻȡȫșȡȞȢ ǻ
ǻȧȞȤȔȁȡȥȰȞȔȘǻȝȥȡǻȥȦȰ
ǠȰȖǻȖǧȜȦȧȟ
ȡȔȘǻȥȟȔȖ ȁȁ Ǘ ǠȧȞȜȫȧ Șȟȓ
ȢȣȤȜȟȲȘȡșȡȡȓȖȚȧȤȡ©ǜȢȤȓªȢȘȡȔȞȦȢȝǻțȟȜȥȦȢȠȘȢ
ǖ ǘȤǻȡȫșȡȞȔ ȖǻȘ  ȕșȤșț  ȣȢȖșȤȡȧȖ ©ȢȣȢȖǻȥȦȞȧª
ȫșȤșțȁȁȡșȣǻȘȪșȡțȧȤȡǻȥȦȰ ǧǘǭșȖȫșȡȞȢȖșȣǻȥȦȢȟȓȤǻȁ
ȖǻȘȘǻȟȧȤȧȞȢȣȜȥǻȖ>ǫǢǖǕǢǨǥǦǥ@ǟǦ 
ǨȤȜȖȞȜ ț ȡȜțȞȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ȦȖȢȤǻȖ ȖȞȟȲȫșȡȢ ȘȢ
ȔȟȰȠ ©ǗșȥșȟȞȔª Ǡ  ȧȞȟȔȘșȡȜȝ țȔ ȣȤȜȡȪȜȣȢȠ
ȡȔȤȢȘȡȢȁ ȫȜȦȔȡȞȜ  ȥȣǻȖȧȣȢȤȓȘ ȓȞȢȗȢ ȕȧȖ ǧ ȘȜȖ
ǴȞȜȠȢȖȜȫ ǖ ǶȖȔȡ ǩȤȔȡȞȢ — ȖȜȘȔȖșȪȰ ǟȡȜȗȢțȡȔȖȫǻ
ȦȔȘȚșȤșȟȢțȡȔȖȫǻȔȥȣșȞȦȜǠǦ 

ǡȜȥ ǧȲȕșǟȢȤȔȡ ȠǻȥȪșȖȔ ȡȔțȖȔ ǧȲȕșȞȔȤȔȡȰ 
ǿ ȞȤȔȝȡȰȢȲ ȣȘ ȦȢȫȞȢȲ ȣȖȔ ǟȔȤȔȦȲȣ ȧ țȔȦȢȪǻ
ǧȧȭȜȕȔȥ ǦȔȠ ȣȖ ȟșȚȔȖ ȧ ȣȡ ȫȔȥȦȜȡǻ ǕȤȔȟȰȥȰȞȢȗȢ
Ƞ ȡȜȡǻȖǻȡȥȦȔȖȫȔȥȦȜȡȢȲȥȧȩȢȘȢȟȧǕȤȔȟȰȥȰȞȜȝȤȡ
ǟȜțȜȟȢȤȘȜȡȥȰȞȢȁ Ȣȕȟ ǟȔțȔȩȥȦȔȡ  ǥȜȥȧȡȢȞ ȘȔȦȢȖȔȡȢ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ țȔȣȜȥȧ Ȗ ȭȢȘșȡȡȜȞȧ ǣ ǖȧȦȔȞȢȖȔ ȖǻȘ
 ȥșȤȣ  ©ǤȤȢȥȦȢȓȖ ȧȖșȥȰ ȘșȡȰ ȡȔ ȓȞȢȤǻ Șȟȓ
ȔȥȦȤȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȥȣȢȥȦșȤșȚșȡȰ ǡȜȥ ǧȲȕșǟȔȤȔ ȡȔ
ȣǻȖȘșȡȡȢȠȧȞȤȔȁȖȜȥȢȞȢȗȢȣǻȖȢȥȦȤȢȖȔȭȢȣǻȘȡǻȠȔǿȦȰȥȓ
ȡȔ  Ȩ ȖǻȘ ȣȢȖșȤȩȡǻ ȖȢȘȜ Ȧǻǿȁ Ț ȨȢȤȠȔȪǻȁ ȭȢ ȝ
ȢȥȦȤǻȖǟȧȗǕȤȔȟǧǻȟȰȞȜȣȟȔȥȦȜȦȧȦșȬȡȰȢȗȢȗȟȜȡȜȥȦȢȗȢ
ȥȟȔȡȪȲ ȦȖșȤȘǻȬǻ ȥȟȲȘȔ ȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓ Ȗ ȡșȣȢȤǻȖȡȓȡȡȢ
ȕǻȟȰȬȜȩ ȬȠȔȦȞȔȩ ǻ țȔȞȔȠ·ȓȡǻȟȢȥȦșȝ ȕǻȟȰȬș «! ǢȔ
66: ȥȦȢȤȢȡǻ ǧȲȕșǟȔȤȔ Ȗǻȡ ȠǻȥȪȓȠȜ ȡȔ  ǻ ô ȥȔȚ
țȔȖȖȜȬȞȜȖǻȘȖȢȘȜȡȔȞȬȦȔȟȦȖȔȟȧȓȞȜȝȣȢȟȢȗǻȬȜȝǻț
ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȕȢȞȧª ǖȧȦȔȞȢȖȥ ǮȢȕțȢȕȤȔțȜȦȜ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȤșȟȰǿȨȧ ȠȜȥȧ ǭșȖȫșȡȞȢ ȖȜȕȤȔȖ ȦȢȫȞȧ
ǻț ȝȢȗȢ țȩ ȥȦȢȤȢȡȜ ǤșȤșȘ ȡȜȠ ȣȢȥȦȔȟȢ ȖȜȥȢȞȢȗǻȤȡș
ȣȟȔȦȢ țǻ ȥȦȤǻȠȞȜȠȜ ȠȔȝȚș ȣȤȓȠȢȖȜȥȡȜȠȜ ȥȞșȟȓȠȜ ȦȔ
ȣȢȩȜȟȜȠȜȥȩȜȟȔȠȜȭȢȣȟȔȖȡȢȣșȤșȩȢȘȜȟȜȖȧțȕșȤșȚȚȓ
ȠȢȤȓǢȜțȰȞȔȟǻȡǻȓȗȢȤȜțȢȡȦȧȠȢȤȓȡȔȘȔȖȔȟȔȗǻȤȥȰȞȢȠȧ
ȠȔȥȜȖȧȕǻȟȰȬȢȁȠȢȡȧȠșȡȦȔȟȰȡȢȥȦǻǫșȝȞȢȡȦȤȔȥȦȨȢȤȠ
ȠȜȦșȪȰȣșȤșȘȔȖȤǻțȡȜȠȜȦșȩȡǻȞȔȠȜ—ȠȢȤșȝȢȗȢȩȖȜȟǻ
ȡȔȠǻȦȜȖȥȖǻȦȟȜȠȜȟǻȡǻȓȠȜȡȔȦȢȠǻȥȦȰȠșȚȧȧțȕșȤșȚȚȓ
ȧȦȖȢȤșȡȧȤǻțȡȜȠȜțȔȤȢțȠǻȤȔȠȜȦȔȨȢȤȠȢȲȞȔȠșȡȓȠȜ
ȤșȟȰǿȨȠǻȥȪșȖȢȥȦǻȢȕȤȜȥȜȗǻȤȖȜȘǻȟȜȖȦșȠȡȜȠȜȟǻȡǻȓȠȜ
ȔȦȔȞȢȚȦȢȡȢȠȢȥȢȕȟȜȖȢțȔȦǻȡșȡǻȠǻȥȪȓǜȔȥȦȢȥȢȖȧȲȫȜ
ȣȤȜȡȪȜȣ ȔȥȜȠșȦȤǻȁ ȧ ȣȢȕȧȘȢȖǻ ȞȢȠȣȢțȜȪǻȁ ȣșȝțȔȚȧ
ǭșȖȫșȡȞȢȘȢȥȓȗȝȢȗȢȪǻȟǻȥȡȢȗȢȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȦȔȤȢțȞȤȜȖ
ȞȤȔȥȧȢȘȡȢȗȢǻțȖȜȘǻȖȠȜȥȧ
ǧȖǻȤȧȟȤǻȦȤȔȣȟȓǿȦȰȥȓȣǻȘȡȔțȖȔȠȜ©ǧȲȕșȞȢȤȔȡȰª
ǥȧȥȢȖǕǟȢȟȟșȞȪȜȓȤȜȥȧȡȞȢȖǧǘǭșȖȫșȡȞȢǟǦ
 ǔ  Ǧ  ǟȔȦȔȟȢȗ ȠȧțșȲ ǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȥǔ ©ǧȲȕșǟȔȤȔª ǡȔȟȓȤȥȰȞǻȦȖȢȤȜȥ
ǔ   ǨȣșȤȬș ȤșȣȤȢȘ ȣǻȘ ȡȔțȖȢȲ ©ǧȲȕșȞȢȤȔȡª ȧ
ȖȜȘ Ǥǜǧ Ǩ  Ȧ ǧ  ǔ  ǡǻȥȪȓ țȕșȤǻȗȔȡȡȓ
țȕǻȤȞȜǕǟȢțȔȫȞȢȖȥȰȞȢȗȢǗǟȢȩȢȖȥȰȞȢȗȢǦǖȤȔțȢȟȰ
ǗǧȔȤȡȢȖȥȰȞȢȗȢ ȠȢȟȢȘȬȢȗȢ ǬǡǧǬǶǡǘǟǭǫǡǭ
Ǚǡǭ ȡȜȡǻǢǡǧǭ 

ǠǻȦ ǟȢȤȢȦȞȜȝ Ǘ ǨȟȰȓȡȢȖȥȰȞȜȝ Ǘ ǧȧȫȔȣȥȰȞȜȝ ǤȔȖȟȢ
—   ǜ ǻȠșȡșȠ ǦȖȓȦȢȗȢ ǗȢȟȢȘȜȠȜȤȔ ǟȜȁȖ ȧȡȦ ȧ
ȘȢȞȧȠșȡȦȔȩȠȔȦșȤǻȔȟȔȩȦȔȥȣȢȗȔȘȔȩȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖǨȞȡǟ
ǟȡ  ǴȞȜȠȢȖȜȫ ǖ ǧȖȢȤȫȔ ȥȣȔȘȭȜȡȔ ǭșȖȫșȡȞȔ ȧ ȖȜȘȔȖȡȜȫȜȩ
ȣȤȢȗȤȔȠȔȩ ǶȖȔȡȔ ǩȤȔȡȞȔ  ǢȔȧȞȢȖǻ țȢȬȜȦȜ ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢ
ȨȔȞȧȟȰȦșȦȧǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǠȰȖǻȖȡȔȪȧȡȦǻȠǶǩȤȔȡȞȔǠ
ǗȜȣ

ǾȖȗșȡǻȓǠșȕǻȘȰ

ǧǳǖeǟǣǥÉǢ ȣȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰð —ȤȜȥȧȡȢȞ
ǭșȖȫșȡȞȔȖȜȞȢȡȔȡȜȝȥșȤȣȣǻȘȫȔȥǕȤȔȟȰȥȰȞȢȁ
ȢȣȜȥȢȖȢȁ șȞȥȣșȘȜȪǻȁ ǢȔ ȔȤȞȧȬǻ ȟǻȖȢȤȧȫ ȧȡȜțȧ ȔȖȦȢȤ
ȥȰȞȜȝȡȔȣȜȥȢȟǻȖȪșȠ©ǧȲȕșȞȢȤȔȡȮªǤȤȔȖȢȤȧȫȧȗȢȤǻ
ȫȢȤȡȜȟȢȠȣȢțȡȔȫșȡȢ©ǔ—ªǢȔțȖȢȤȢȦǻȟǻȖȢȤȧȫ
ȧȡȜțȧȢȟǻȖȪșȠȡȔȣȜȥ©ǤȢȟȧȢȥȦȤȢȖǟȔȤȔǧȲȕșǕȤȔȟª
ǜȕșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȖǢǡǧǭ ǔȗ— 

ǧǭșȖȫșȡȞȢǧȲȕșǟȢȤȔȡ
ǤȔȣǻȤȢȟǻȖșȪȰ
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ǧȖǤǜǧǨȦǧǔ
ǠǻȦ ǡȔȞȬșșȖ Ǖ ǤȧȦșȬșȥȦȖȜȓ ȣȢ ȞȜȤȗȜțȥȞȜȠ ȥȦșȣȓȠ Ȝ
ǧȧȤȞșȥȦȔȡȥȞȢȠȧȞȤȔȲǦǤȕǖșȤȗǠǕȤȔȟȰȥȞȢșȠȢȤșǣȣȯȦ
ȨȜțȜȞȢȗșȢȗȤȔȨȜȫșȥȞȢȝ ȠȢȡȢȗȤȔȨȜȜ ǦǤȕ  ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ
ǟȢȥȦșȡȞȢ Ǖ ǜȔ ȠȢȤȓȠȜ țȔ ȗȢȤȔȠȜ ǧȔȤȔȥ ǭșȖȫșȡȞȢ ȡȔ
ǕȤȔȟȰȥȰȞȢȠȧȠȢȤǻǧȔȤȔȥǭșȖȫșȡȞȢțȔǟȔȥȣǻǿȠǪȧȘȢȚȘȢȞȧȠ
ȢȣȢȖǻȘȰǟ

ǡȔȤȜȡȔǳȤ

ǧɘғǧǬǚǗ ǩșȘǻȤ ǶȖȔȡȢȖȜȫ  ȥȔȘȜȕȔ
ǣȖȥȦȧȗ ȦșȣșȤ ȥșȟȢ ǛȧȞȢȖȥȰȞȢȗȢ Ȥȡȧ ǖȤȓȡ Ȣȕȟ
ǥǩ—ǫȔȤȥȰȞșǦșȟȢȦșȣșȤǤȧȬȞǻȡȥȰȞȜȝ
Ȥȡ ǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤȗȔ
ǥǩ  — ȤȢȥ ȣȢșȦ ȣșȤșȞȟȔ
ȘȔȫ ȣȧȕȟǻȪȜȥȦ ǢȔȖȫȔȖȥȓ
ȡȔ ȥȟȢȖșȥȡȢȠȧ ȖǻȘȘǻȟșȡȡǻ
ǡȢȥȞȢȖ ȧȡȦȧ — 
ǬȟȞȢȤȣșȦșȤȕǕǢ  
ǕȖȦȢȤ ȣȢșȦȜȫȡȜȩ țȕ 

ǤȢșțǻȓ ǧ ȕȧȟȔ ȖǻȘȢȠȔ
ǭșȖȫșȡȞȢȖǻ ǣțȡȔȝȢȠȜȖȥȓ
ț ȝȢȗȢ ȖǻȤȬȔȠȜ ȧ ȚȧȤȡ
«ǥȧȥȥ ȞȔȓ ȕșȥșȘȔª Ǭ 
ǟȡ ȚȢȖȦȣșȤș
ǩǧȲȦȫșȖ
ȣȜȥȔȖ ȢȘȜȡ ǻț ȡȜȩ ©ǲȦȜ
ȕșȘȡȯș ȥșȟșȡȰȓª  ȘȢ ǮȢȘ șȡȡȜȞȔ ȖǻȘț ȡȔȫȜȖȬȜ ȭȢ
ȣȤȢȫȜȦȔȖ ȝȢȗȢ ©ȥ ȡȔȥȟȔȚȘșȡȜșȠª Ǩ țȔȣȜȥǻ  ȕșȤșț
 țȔȧȖȔȚȜȖ ȭȢ ǣ Ǘ ǦȦȔȡȞșȖȜȫ ȣȢȘȔȤȧȖȔȖ ȝȢȠȧ
ȣȤȜȠȖǻȤȬǻȖǧ
ǘȔȡȡȔǨȟȲȤȔ

ǧǴǘǢÐ ǖȢȤȜȥ ǪȢȠȜȫ  ǪȔȤȞǻȖ —
 ǠȰȖǻȖ  — ȧȞȤ ȤșȚ ȦșȔȦȤȧ ǻ ȞǻȡȢ ȦșȔȦȤ
ȣșȘȔȗȢȗ ǢȔȤȢȘȡȜȝ ȔȤȦȜȥȦ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ǥǦǥ  

ǜȔȞǻȡȫȜȖǡȧțȘȤȔȠǻȡȦǻȠǡǠȜȥșȡȞȔ  ȫȜȦȔȖ
ȦȔȠ ȟșȞȪǻȁ Ǩ — ȓȞ ȔȞȦȢȤ ǻ ȤșȚ ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȧ
ǡȜȥȦȢȕ·ǿȘȡȔȡȡǻ©ǖșȤșțǻȟȰªȦȔȖȦșȔȦȤǻ©ǖșȤșțǻȟȰª ț
—ǪȔȤȞǻȖȧȞȤȘȤȔȠȦșȔȦȤǻȠǧǘǭșȖȫșȡȞȔ 
Șș ȕȧȖ ȣȤȜȫșȦȡȜȝ ȘȢ ȣȢȥȦȔȡȢȖȞȜ ǭșȖȫșȡȞȢȖȜȩ ©ǘȔȝ
ȘȔȠȔȞǻȖª ȓȞȧ țȘǻȝȥȡȜȖ ǠșȥȰ ǟȧȤȕȔȥ ȗȤȔȖ ȧ ȠȔȥȢȖȜȩ
ȥȪșȡȔȩȦȔȞȢȚȕȤȔȖȧȫȔȥȦȰȖǻȡȥȪșȡǻțȔȪǻȁȡȜțȞȜȣȢșțǻȝ
ǭșȖȫșȡȞȔ — ȣȤȔȪȲȖȔȖ ȡȔ ǣȘșȥ ǻ ǟȜȁȖ Ȟǻ
ȡȢȥȦȧȘǻȓȩȘșțȡȓȖțȢȞȤȨǻȟȰȠ©ǩȔȦȔȠȢȤȗȔȡȔª 
ȦȔȞȢȚ ȔȖȦȢȤ ȥȪșȡȔȤǻȲ  ǜ  — ȤșȚ ȧ ȤǻțȡȜȩ ȧȞȤ
ȘȤȔȠ ȦșȔȦȤȔȩ ǨȞȤȔȁȡȜ ǗȜȞȟȔȘȔȖ ȧ ȘȤȔȠ ȥȦȧȘǻȓȩ
ȦșȔȦȤȧ©ǖșȤșțǻȟȰª — ǠȰȖǻȖȧȞȤȘȤȔȠȦșȔȦȤȧ
ǻȠǡǜȔȡȰȞȢȖșȪȰȞȢȁ —ȡȜȡǻ—ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ
ȔȞȔȘșȠǻȫȡȜȝ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝ ȘȤȔȠȔȦȜȫȡȜȝ ȦșȔȦȤ ǻȠșȡǻ
ǡȔȤǻȁǜȔȡȰȞȢȖșȪȰȞȢȁ ——ȗȢȟȤșȚǻȩȧȘȢȚ
ȞșȤǻȖȡȜȞǠȰȖǻȖȧȞȤȘȤȔȠȦșȔȦȤȧǻȠǡǜȔȡȰȞȢȖșȪȰȞȢȁ
ǗȜȥȦȔȖȜ©ǛȔȞșȤǻȓªțȔǤǡșȤǻȠș  ©ǙȓȘȓǗȔȡȓª
Ǖ ǬșȩȢȖȔ   ©ǦȢȡ Ȟȡȓțȓ ǦȖȓȦȢȥȟȔȖȔª Ƕ ǩȤȔȡȞȔ
 ©ǘȔȠȟșȦªǗǭșȞȥȣǻȤȔ  ©ǶȠ·ȓªǶǟȢȫșȤȗȜ
 ȦȔǻȡȣȢȥȦȔȖȜȖȣ·ǿȥȧ©ǤșȦșȤȕȧȤțȰȞǻȡȢȫǻª
Ǘ ǡȔȟȔȞȢȖȔ ǻ Ǚ ǭȞȡșȖȥȰȞȢȗȢ ȡȔ ȦȢȝ ȫȔȥ ȖȜȥȦȔȖȔ
ȖȖȔȚȔȟȔȥȰ ȢȘȡǻǿȲ ț ȡȔȝȞȤȔȭȜȩ ȧ ȪȔȤȜȡǻ ȦșȔȦȤ ȬșȖ
ȫșȡȞǻȔȡȜ ǤȢșțǻȲ ǭșȖȫșȡȞȔ ǧȤșȚ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȖ ǻ
ȧ ȖȜȥȦȔȖǻ ©ǖȢȤȜȥȟȔȖ ȥȠǻǿȦȰȥȓª țȔ Ƕ ǩȤȔȡȞȢȠ  
ǤǻȘȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȢȠǧȦșȔȦȤǻȠǡǜȔȡȰȞȢȖșȪȰȞȢȁȕȤȔȖ
ȧȫȔȥȦȰȧȖǻȘțȡȔȫșȡȡǻȣȔȠ·ȓȦȡȜȩȬșȖȫȘȔȦǻ
ǧ — ȔȖȦȢȤ ȥȣȢȗȔȘǻȖ ȣȤȢ Ǡșȥȓ ǟȧȤȕȔȥȔ Șș ȖȜȥȟȢȖȜȖ
ȥȖȢȁȖȤȔȚșȡȡȓȣȤȢȝȢȗȢȣȢȥȦȔȡȢȖȞȧ©ǘȔȝȘȔȠȔȞǻȖªǭșȖ
ȫșȡȞȔ
ǧȖ ǠȲȘȜȡȢȲ Ȗǻȡ ȕȧȖ ȧ ȖȥȰȢȠȧ  ǠșȥȰ ǟȧȤȕȔȥ ǦȣȢȗȔȘȜ
ȥȧȫȔȥȡȜȞǻȖǟ
ǠǻȦǦȜȘȢȤșȡȞȢǜǖȢȤȜȥǧȓȗȡȢǟ

ǠșȢȡǻȘǖȔȤȔȕȔȡ

«У БÓГА ЗА ДВЕРМИ́ ЛЕЖÁЛА СОКИ́РА» — вірш
Шевченка, написаний під час походу ра
ко оп ово к п
до ра
ко о мор , найімовірніше в
Ра м , орієнтовно 19 черв. — 25 лип. 1848. Єдине джерело тексту — чистовий автограф у « а
кн
»
(ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 162—165). Вперше надрук. у вид.
« о зар» 1867 (С. 436—438).
Поштовхом до написання вірша стали враження
від подій степового переходу експедиції від р ко
орт до Раїмського укріплення (11 трав. — 19 черв.
1848), зокр. від зустрічі митця з одиноким у тисячоверстій пустині зеленим деревом, якому місцеві казахи
поклонялися як святому. Тоді ж безпосередньо на місці
Шевченко зробив ескіз дерева, з якого пізніше намалював акварель «Джангисагач». 1855 відтворив цю подію
в оповіді героя повісті «Близнецы», у заключних рядках
того опису акцентувавши на своєму захопленні «обоготворенным зеленым великаном пустыни» (4, 95). Це ж
дерево описав О. акш в: «…не доходячи кілька верст
до Кара-Бутака, ми побачили ліворуч від транспортної
дороги Д ж а н г и с а г а ч одно дерево, і поскакали до
нього. Це єдине на всьому шляху від Орська до Раїма
дерево було осокір, завтовшки біля кореня сажні у два
в обхваті і заввишки сажнів п’ять. <…> Киргизи вважали це дерево священним, ауліє, і прикрашали його»
( акш в . С. 31). Зазначені в його нотатках топоніми
(Форт Карабутак чи річка Карабутак), де проходив і
зупинявся на перепочинок експедиційний загін приблизно 20—21 трав.,
згадано в Шевченковому вірші. Отже, цю
дату можна вважати
найранішою часовою
ме жею ви ни к нен ня
його задуму.
Втім, прив’язувати ство рен ня цьо го
ві р ша до неї не має
підстав. Глибокий за
змістом та композиційно складний твір,
що мі с тить чо ти ри
тематично виділених
фра
гменти, очевидно,
. Ст ков . н та i
по
т
ре бу вав де яко го
«
ан а а » за мот вам
часу для оформлення
по з
в нка «
о а за
в рм
а а ок ра». 2014
задуму.

У
Реалізації задуму сприяла тривала мандрівка пустельним краєм. Відштовхуючись від реальних вражень
(образ пустелі відтворено в рр. 40—71), поет на поч.
вірша у формі легенди, що виразно тяжіє до притчі,
розгортає свою рефлексію, вибудовуючи на основі побаченого уявну передісторію запустіння краю. У вст.
частині твору (рр. 1—9), якій притаманний легендарний
характер, особливо у перших трьох рядках про стежується зв’язок із народними легендами, що містять
мотиви про мандрування по землі Христа з апостолами. Такі легенди зафіксовано у фольклор. збірниках
О. Афанасьєва і П. у н ко о. Ю. вак н у коментарі
до вірша звернув увагу на те, що матеріали збірника
Афанасьєва В. а записав «у Васильківському повіті,
отже, власне, там, де в дитинстві міг їх чути Шевченко» ( вак н 1968, с. 70). Легендарного характеру цьому
сюжету надає й місцевий колорит, зокр. образ кайзака.
Авторська ремарка «(А Бог тойді з Петром ходив / По
світу та дива творив)» (рр. 2—3) перено сить читача
в умовно-часовий про стір народних легенд. Вона є
важливою для подальшої трансформації розповіді у
метафорично-притчовий сюжет із центр. мотивом гріха
людини, його тяжких наслідків і кари за нього (мотив
кари). «Кайзак» постає тут уособленням гріховної людської природи: легковажно вкравши у Бога сокиру, він
прагне скористатися нею для своїх практичних потреб
(«Та й потяг по дрова / В зелену діброву»), одначе зробити це не міг — Божа сокира була підвладна тільки
Його волі. Це й стає причиною катастрофи. Той факт,
що в основі сюжету вірша лежали місцеві реалії, дало
підстави стверджувати, що у ньому використано якусь
(не зафіксовану фольклористами) казах. легенду. Думку про фольклор. походження сюжету аналізованої
поезії поставив під сумнів В. урат, вважаючи, що
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він є витвором авторської фантазії ( урат . С. 16).
З розгорнутою аргументацією на користь фольклор.
походження легенди про Божу сокиру згодом виступив
М. о у
к у ст. «Культ дерева й сокири в Шевченковій поемі». Полемізуючи з В. Щуратом щодо алегоричного змісту вірша, він стверджував, що цей «наскрізь
реалістичний» Шевченків твір фіксує «власними очима
бачений поетом і змальований ним культ святого дерева
у киргизів» ( о у
к
. С. 87). Дослідник обґрунтовував цю тезу тим, що «та казка-міф, що лежить в
основі Шевченкової поеми, побудована на принципах
примітивного думання, які при сучасному Шевченковому стані науки в Росії зовсім не були йому відомі і він
не міг в їх дусі створити такої казки-міфу, і не створив
її, тільки певне почув її з уст товариша походу, киргиза або башкира, і перевіршував її у своїй поемі» (Там
само). Такий категоричний висновок М. Мочульського
суперечив тому факту, який він сам і констатував, що
«в нас немає з уст народа записаної казки-міфу про
святу сокиру» (Там само). Досить переконливі аргументи проти фольклор. генези цього вірша висловив
І. р к: «Мені здається, що якби був Шевченко такий
міф почув, то був би й згадав про нього в “Близнятах”,
де описав сам культ дерева, або в “Дневнику”, де згадав
про культ покійників. А вже ж зовсім певно був би його
переказав Залеському, а цей не поминув би найближчої
нагоди, щоб переповісти його дуже зацікавленій святим
деревом своїй опікунці Собанській. А він писав до неї
про святе дерево аж чотири рази і післав кілька рисунків» ( р к . С. 20—21). Дослідник відзначив також,
що такої легенди немає в наук.-описових дорожніх записах О. Макшеєва ( р к . С. 31). Відлуння дискусії
про казах. походження сюжету вірша «У Б. за д. л. с.»
є у працях А. а
а ва, І. П
ука, Є. р юка,
Ю. Івакіна.
Втім, сюжетна логіка твору та його ключові образи
(Божої сокири, карального вогню, вцілілого дерева),
очевидно, беруть поч. від біблійних тлумачень гріха і
кари, зрештою, надії. Найважливішим для розуміння
ідеї твору є поняття Божої кари за гріх, гріха ( урат .
С. 17; р к . С. 20). Спочатку мотив гріха маркується
метафорою Божої сокири («Пішла по лісу косовиця. /
Аж страх, аж жаль було дивиться. / Дуби і всякі деревá / Великолітні, мов трава / В покоси стелеться»;
рр. 12—16), да лі — образ апока ліптичного вогню:
«…а з яру / Встає пожар, і диму хмара / Святеє сонце
покрива, / І стала тьма, і од Уралу / Та до н за, о
ра у / Кипіла в озерах вода, / Палають села, города, /
Ридають люди, виють звірі / І за Тоболом у Сибірі / В
снігах ховаються» (рр. 16—25). Нагнітання експресії
жаху Божої кари передано за допомогою довгого синтаксичного періоду (рр. 11—25), акцентовано також
enjambement’ами. Пауза у серед. р. 16 надає імпульсу

динамічному розгортанню картини масштабного поширення вогню. Апокаліптична картина завершується
узагальненням: «Сім літ / Сокира Божа ліс стинала / І
пожарище не вгасало. / І мер[к] за димом Божий світ»
(рр. 25—28).
Глибока пауза, утворена закрапкованим р. 29, веде за
собою перехід у нову часову реальність — нову тональність тексту. І відповідно, ін. образ світу, який з’явився
на місці пожарища. Контрастом до попередньої картини
слугує образ «святого сонечка», що звістує появу нового
життя, очищеного апокаліптичним вогнем. Світлу настроєву гаму увиразнюють деталь на позначення часу
події — «неділя» та образ сповитої дитини: «На восьме літо у неділю, / Неначе ляля в льолі білій, / Святеє
сонечко зійшло» (рр. 30—32). Картина вигорілого пустельного краю: «Пустиня циганом чорніла, / Де город
був або село — / І головня уже не тліла, / І попіл вітром
рознесло, / Билини навіть не осталось» (рр. 33—37),
що сприймається як утілення Божого гніву, є воднораз
і контрастним тлом до наступного образу — вцілілого
дерева: «Тілько одним-одно хиталось / Зелене дерево в
степу» (рр. 38—39), єдиного знаку живого світу після
апокаліпсису. Отже, якщо в першій частині твору визначальними були мотиви гріха і кари, то від рр. 38—39
у вірші звучить мотив надії, символом якої є «зелене
дерево в степу» (р. 39). В епілозі образ дерева («…дерево високе, / Покинуте Богом. / Покинуте сокирою, /
Огнем непалиме», рр. 58—61) є домінантним.
Тематично виокремлений фрагмент (рр. 40—55)
виконує в сюжетно-композиційній структурі твору вагому худож. функцію. Тут увагу акцентовано на образі
пустелі, серед якої вистояло єдине дерево, — образі,
похідному від змальованого у попередньому фрагменті
(рр. 12—28; 33—39), що моделює метафору Божої кари.
Але якщо там час є умовним теперішнім часом опису, то
тут ідеться про час післяапокаліптичний. Картина пустельного пейзажу, сповнена реалістичних деталей, відповідає часові автора-наратора: «Червоніє по пустині /
Червона глина та печина, / Бур’ян колючий та будяк, /
Та інде тирса з осокою / В яру чорніє під горою». Одначе
насправді тут мова не про конкретний час, а знову ж таки про позачасову умовність, яка є важливою складовою
твору метафорично-притчового плану. Рельєфно вписаний у цей німотний пустельний пейзаж образ людини,
кайзака на «захилім» верблюді, вносить до вірша новий
смисл — особливе переживання присутності Бога: «Та
дикий інколи кайзак / Тихенько виїде на гору / На тім
захилім верблюді. / Непевне діється тойді. / Мов степ до
Бога заговорить. / Верблюд заплаче, і кайзак / Понурить
голову і гляне / На степ і на ара утак» (рр. 45—52).
Всі образи фрагмента моделюють містично-молитовне
переживання присутності Всевишнього. Так через метафору молитви набуває свого худож. смислу притча про
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людину й усе живе, що, відчувши всемогутність Бога і
його милосердність (адже залишене Ним дерево — знак,
який дає людині надію), відчуває потребу впокорення.
Тому спогад про Сингичагач (одиноке дерево) — це той
влучно підкреслений духовний порух, який довершує
образ людини, що усвідомлює свій гріх перед Богом,
залежність від Його волі.
Післяапокаліптичний час розглянутого фрагмента в
епілозі вірша (рр. 56—71) трансформується в теперішній час наратора, час його зустрічі з одиноким деревом.
Образ «одним-одного» «зеленого дерева в степу» є гол.
об’єктом і словесного зображення («Одним-єдине при
долині / В степу край дороги / Стоїть дерево високе»;
рр. 56—58), і авторського роздуму (рр. 59—63), і молитви «кайзаків» (рр. 64—71). У контексті твору йдеться
про молитву-сподівання на Бога, надію-тривогу як екзистенційне людське переживання. Воно ж, очевидно,
належало і до контексту невольничих рефлексій автора.
Про них писав І. Брик, вважаючи, що «поема є справді
поемою надії, що в його душі відживе колишня сила
поета й артиста та неволя не вб’є в ньому людини»
( р к . С. 24).
Ін., символічно-алегоричний зміст образу залишеного Богом дерева, акцентували такі до слідники, як
А. Тажибаєв (див.: . .
в нко в критиці. К., 1953.
С. 212—213), І. Пільгук, Є. Кирилюк (див.: р юк .
С. 327), Л. о шаков (див.: о шаков . С. 138), однак на їхніх інтерпретаціях позначилися стереотипи
радянської доби.
Поезія «У Б. за д. л. с.» має продуману і цілісну
композицію, картини й образи твору розгортаються в
параболічну побудову, втілюючи оригінальну притчово-філос. ідею. Біблійний підтекст у розповіді про Божу
сокиру увиразнюється образом апокаліптичного вогню.
Саме у ньому втілюється думка про всемогутність Божої
кари. Як зауважив І. Брик, тут стиль поета має ознаки
впливу «біблійних ремінісценцій, біблійного стилю
і біблійних образів» ( р к . С. 24—25). Про зв’язок
між сюжетом про сокиру й образом вогню писав також
М. Мочульський, обґрунтовуючи цей зв’язок міфологічним підґрунтям: «…пригадаємо собі, з одного боку,
що такі боги, які за атрибути мають сокиру, як Мурдук,
Тешуб або Зевс з Доліхе, мають також в руці блискавку
<…>. Можна сказати, що ніщо не противиться, щоб
Шевченків малюнок пожежі в степу був складовим елементом казки-міфу про сокиру» ( о у
к
. С. 88).
Таке міфолог. пояснення видається непереконливим:
адже Шевченко мав на увазі саме християнського Бога.
Логіка, яка поєднала образи сокири і вогню в один
сюжет, є цілком іншою. Вона сформувалася у творчій
лабораторії митця, що поєднував у собі поета і художника. Матеріал для розуміння цієї логіки міститься в
повісті «Близнецы», де Шевченко описав враження від
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побаченої на поч. Аральської експедиції степової пожежі на березі р. Орі (4, 94). У повісті подано ще одну
дуже важливу для розуміння задуму поета картину, яку
уві сні бачить персонаж твору: «Во сне повторилася та
же огненная картина с прибавлением “Содома и Гоморры” Мартена. Меня разбудил вестовой. Транспорт готов
был двинуться» (Там само). Трохи далі у «Близнецах»
ідеться про зустріч оповідача зі священним деревом.
Отже, це той ряд вражень, точніше комбінація вражень,
асоціацій, ремінісценцій, з яких зрештою і міг постати
притчово-філос. дидактичний сюжет вірша. Коли розглядати сни Шевченка як одну з форм реалізації його
творчої уяви, творчого фантазування (а це незаперечний
факт), то наведений вище сон як результат роботи підсвідомості пов’язав побачену картину степової пожежі
з біблійними розповідями про грізний і праведний суд
Божий, що впав нищівним вогнем на відомі біблійні
міста. Біблійні алюзії надали віршеві Шевченка, особливо видовищному опису «пожарища», смислу апокаліптичного образу. Отже, мова не про звіршовану казах.
легенду, а про оригінальний Шевченків притчово-філос.
сюжет, притчу — своєрідне етичне застереження поета-пророка. Твір має добре розроблену композицію, де
кожна складова, відносно викінчена в художньо-смисловому і образному планах, взаємодіє з ін. частинами.
Так, образ одинокого дерева в кін. третьої частини
(«С н а а кайзак вспом’яне»), і на поч. четвертої
(«Стоїть дерево високе») функціонують як нагадування і про давній час до скоєння людиною гріха, і про
час його спокутування, і про гнів Божий, і про Його ж
милість. Власне, з цими худож.-семантичними пластами взаємодіє провідний у третій частині вірша і в його
епілозі мотив Бога, думка про потребу відновлення
гармонії між людиною і Богом, навернення людини
до Бога, акцентована в заключних рядках. У третій
частині (рр. 40—55) поет відтворює переживання покаянно-молитовного спілкування з Богом, у четвертій,
підсумковій — підносить образ дерева як проявленого
Божого знаку надії. Саме як знак і символ надії воно
стає об’єктом молитов і жертвоприношень. Відповідно
до характеру цих переживань і дій змінюється динаміка
викладу в епілозі вірша. Ритм активізується дієслівними формами («заїзжають», «дивуються», «моляться»,
«благають») та переходом від чотиристопного ямба у
попередньому третьому фрагменті до 14-складовика.
Отже, мотиви гріха, кари, покаянної молитви і надії
послідовно витримано на рівні всіх худож.-семантичних структур і образів вірша. Втім, як це характерно
для символічно-образних і притчових худож. структур, однозначного трактування суті людського гріха
Шевченко у вірші не дає. Філос.-притчова побудова,
авторська метафора відкривають досить широку парадигму худож. смислів. Образ Божої сокири, яку взяла
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до своїх рук людина і цим спровокувала страшні для
себе наслідки, дає змогу подивитися на цей сюжет як на
метафору взаємин людини з Богом в історично тривалій практичній її діяльності. Йдеться, очевидно, про те,
що людство прагне проникнути у сферу, що належить
тільки Богові, забуваючи, що людський розум і людське пізнання завжди є замалими й обмеженими. Хоча у
вірші зображено певний географічний регіон, картина
Божої кари набуває вселюдського смислу. Перехід за
цю межу, втручання у таємниці буття, доступні тільки
Божому всезнанню, загрожує людині непередбачуваними катастрофами.
Дещо іншу, хоч у певному розумінні подібну логіку
трактування обмеженості людського знання запропонував Ю. Івакін у коментарі до твору (див.: вак н 1968,
с. 70): «Фантастична ситуація Шевченкового вірша
(“кайзак”, що нерозважливо украв “божу” сокиру)
дещо нагадує мандрівний сюжет про учня чарівника,
який самовпевнено почав чаклувати у відсутності свого
вчителя» ( С. Т. 2. С. 284). Проектуючи універсальну
Шевченкову метафору на господарську та наук. діяльність людини 20 — поч. 21 ст., тлумачимо Божу кару
як зумовлену надмірним людським практицизмом,
що для досягнення вигод нехтує етичними заповідями Божого закону (див.: ов анюк . С. 26). Пророчі
смисли у творі Шевченка акцентував і Г. о к, виділивши у ньому чотири композиційні частини: Гріх;
Апокаліпсис; Постапокаліпсис; Джангисагач ( о к .
С. 84).

т.: акш в . Путеше ствия по киргизским степям и
Туркестанскому краю. СПб. 1896; аро н русские легенды,
собранные Афанасьевым. Лондон, 1859; у н к П. П. Труды
эт но г рафи че с ко- стати с ти че с кой экс педи ции … со б ран ные
П. П. Чубинским. СПб., 1872. Т. 1; урат . Шевченкова поема
надії: У Бога за дверми лежала сокира. Л., 1925; о у
к
.
Культ дерева й сокири в Шевченковій поемі // Україна. Наук. журнал українознавства. 1930. № 3/4; р к . Святе дерево в творчості
Шевченка. Л., 1931;
р юк . П. Тарас Шевченко. К., 1964;
вак н 1968; о шаков . Добро найкращеє на світі. К., 1981;
ов анюк . Притчово-філософський сюжет поезії Т. Шевченка
«У Бога за дверми лежала сокира» // С . 2011. № 9; о к .
Художній смисл по е зії Тараса Шевченка «У Бога за дверми
лежала сокира…» та «кінематографічний» спосіб її вираження //
Шевченків світ: Наук. щорічник. 2012. Вип. 5.
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Малюнок створено під час гостини у В. Родзянка в
с. Василівці, куди Шевченко прибув із Ром н не пізн.
27 лип. ( ур 1985, с. 105), відвідавши перед цим Іллінський ярмарок (тривав у 1845 із 5 лип. по 2 серп.),
де й познайомився з В. Родзянком (Рота П. У селах
над Хоролом. Слідами Шевченкових мандрівок // Наша
культура. [Варшава]. 1987. № 6. С. 11); на поч. серп. перебрався у с.
По до А. Ро з нка, згодом — до
с. а н в П. Ро з нка, а вже 10 серп. був у П р
ав
( ур 2003, с. 120), що й визначає орієнтовні хронологічні межі появи твору. Відома також версія, що акварель
Шевченко намалював у Василівці на Миргородщині.
Однак більшість дослідників заперечує таку гіпотезу
(див.: у р
. Де ж малював поет? //
. 1983. 10 берез.; Рота П. А докази?: (Щодо перебування Т. Шевченка у Василівці) // С . 1992. № 6).
Зображено церк. подвір’я та оригінальну пам’ятку
укр. нац. архітектури — старовинну дерев’яну триярусну дзвіницю. У партерному ярусі зруб оточено
підсінням на майстерно зрублених стовпах, нагорі —
прозорий верхній поверх на восьми стовпах, що підтримують наметовий верх над дзвонами. Дзвіниця за
церк. огорожею нагадує альтанку в занедбаному парку.
Тіні від дзвіниці і дерев увиразнюють сонячний колорит пейзажу. Акварель «олюднено» двома чоловічими
постатями.
Уперше згадано: ор нко 1886, с. 407. Уперше репрод. під назвою «Церковная колокольня в с. Васильевке»: ор нко . К рисункам Шевченко // С. 1890.
№ 2. С. 358). Акварель уперше експонувалася на шевч.
виставці у Москві під назвою «Дер[евня] Васильевцы»
(Каталог Шевченковской выставки в Москве по поводу
пятидесятилетия со дня его смерти. 1861 — 26/ІІ.1911.
М., 1911. С. 9. № 98). У л-рі згадується також під назвами: «Васильківці» (С р а . Основні хронологічні
дати із життя і творчості Т. Г. Шевченка // Літературна
критика. 1938. № 1. С. 47), «Церковь в Васильевке»
( а м р к
. ., Сав нов . . Т. Г. Шевченко-ху-
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«У ВАСИ́ЛІВЦІ» (папір, акварель, 17,5×26,9) — твір
Шевченка, виконаний у кінці лип. — на поч. серп. 1845
під час перебування в с. а
в Хорольського пов.
Полтав. губ. Малюнок виконано в
ом 1845 на звороті арк. 19. Ліворуч унизу чорнилом авторський напис:
«
а
в ». Альб. зберігається в ІЛ (Ф. 1. № 107).

.

в нко.

а

в . Пап р, аквар

. 1845
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дожник. Лг.; М., 1939. С. 23). Місця зберігання: у В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ, ІТШ, ІЛ.

в.: П : 12 т. Т. 8. № 155; ара
в нко. Альбом 1845
року. К., 2000 (Дніпродзержинськ, 2012) [факсимільне відтворення].
т.: нтонов
. . Шевченко — маляр. К., 2004.
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«У ВÍЛЬНІ, ГÓРОДІ ПРЕСЛÁВНІМ» — поезія Шевченка, написана орієнтовно наприкінці верес. — у груд.
1848 на о ара . Джерело тексту — чистовий автограф
у « а кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 415—419). Першодрук у вид. «Кобзар з додатком споминок про Шевченка
Костомарова і Микешина» (Прага, 1876. С. 79—82).
Твір пов’язаний із враженнями Шевченка від перебування у
н покойовим козачком пана П. н
ар та наприкінці 1829 — до поч. трав. 1831. Тут він
закохався у польку-швачку Я. у ков ку, завдяки якій,
як потім звірявся І. Сош нку, він усвідомив не справедливість соц. нерівності ( а , с. 20); Шевченко,
можливо, трохи навчався в університетського викладача художника Я. Ру т ма. Міг тоді чути нещасливу
історію студента ун-ту і його коханої. В. рамав ю
припускав: «Є думка, що сюжет вірша взято з випадку,
який трапився у Вільнюсі в період ліквідації університету, а можливо, трохи раніше» ( рамав ю . С. 228).
Ставали подібні драми й літ. сюжетами: Ю.-І. раш в к . «Повість без назви» (1855 [польс. мовою]),
М. рмонтов. «Балада» (1832, але опубл. 1876, так що
і її Шевченко знати не міг).
Віленські враження поета збагачувалися завдяки
спілкуванню вже на засланні з польс. політ. засланцями, зокр., як вважав В.
ков (
ков ., с. 53—55), з
випускником Віленської медико-хірургічної академії
1839 С.
к в м, старшим лікарем у Ра м (з 1843).
Дуже можливо, що саме від нього Шевченко дізнався
також і про закриття царським урядом 1 трав. 1832 Віленського ун-ту за участь студентів у польс. нац.-визв.
повстанні 1830—31 (одним із керівників студентських
організацій був Ю.-І. Крашевський, якого ув’язнили
разом з групою ін. студентів). Залишено тільки медичний ф-т (у вірші Шевченка — «лазарет»). Джерелом
відомо стей був і приятель по ета М. о тов к ,
учасник повстання, від якого Шевченко «много <…>
слышал чре звычайно интере сных подробно стей о
революции 1830 года» (Щоденник, 16 черв. 1857). Ін.
згадані у творі реалії — це бульвар над Вілією, Закрет
(лісове урочище у закруті р. Вілії), замок у Любську
(правильно — у Любчі), школа (євр.), у якій навчалася
героїня і яка справді існувала (див. докл.: вак н . .
С. 128—129; покупн
. Балтійські зорі Тараса //
н , городі преславнім…: Худож.-докум. диптих. К.,
1989. С. 309—328).

343

Твір гостросюжетний і лаконічний; М. о ю н ка ще 1961 віднесла його до «невеликих реалістичних
зарисовок, віршованих новел»: «Побудовані на справжніх життєвих фактах, без домішки фантастики, вони
водночас привертають увагу до виняткових ситуацій,
до сильних пристрастей, характерних для романтичної
балади» ( о ю н ка . С. 33). Дія у творі відбувалася
«недавно», ще коли існували ун-т і бульвар над Вілією (пізніше перекритий новозбудованою фортецею).
В основі фабули — нещасливе кохання студента, сина
«литовської / Гордої графині», та дочки євр. крамаря.
Батько не встеріг дочки, і, заставши їхнє побачення
вночі на вулиці, убив студента сокирою; дочка у нестямі ту ж сокиру вгородила у груди батькові, а сама
кинулася в річку.
Про сту й трагічну історію виклав автор-наратор
через постать народного оповідача. Ось характерний
зачин: «Оце случилося недавно». Мова звичайна, побутово-розмовна — як лексика («здоровий-прездоровий… лазарет», «не вбгаю», «сердешне», «страх як»,
«брешуть»), так і синтаксичні конструкції («І хороше,
і багате. / І одна дитина, / І училось не паничем, / І
шапку знімало / В Острій брамі»; «І де б утікати»;
«Може, й брешуть, бо, звичайне, / На те вони люди»).
Наратор відверто адре сується слухачеві («Отже назвать, / Єй-богу, я його не вмію, / Того студента, що ж
нам діять?»), акцентує спосіб розповіді («От як на те /
Не вбгаю в віршу цього слова», іронічно або співчутливо коментує викладене: «Дурня знать / По походу»;
«А вони — звичайне, діти — / Любо ціловатись / Коло
воріт заходились»; «Жидівочка… де та сила / Взялася в дитяти?»; «Горе тобі, мати»), іноді звертаючись
до персонажа («Ні, небоже, / Рухля не поможе»). Про
студента розповідач говорить у середньому роді як про
нерозумну дитину («Добре було, / Та лихо спіткало!»;
«Улюбилося, сердешне, / Було молодеє»), та, власне, й
обох називає дітьми.
Розповідь, як то властиво Шевченковому нараторові,
відбувається у психологічній, фразеологічній, часовопро сторовій перспективі героя («Улюбило ся <…> У
жидівку молодую / Та й думало з нею, / Щоб цього не
знала мати, / Звичайне побратись, / Бо не можна ради
дати, / Що то за проклята!»; «Що тут на світі робити? / Хоч іти топитись / До акр ту, не хочеться / Без
жидівки жити / Студентові»). По загибелі героїв тон
розповіді змінюється: автор передає недоброзичливу
ре акцію (доксу) міщан: «Дивувались довго люди, /
Де вона поділась, / Жидівочка та гадюча, / Що батька
убила?»; з гіркою іронією повідомляє про самогубство
героїні: «А вона вночі любенько / В Вілії втопилась».
Сарказм проглядає у розповіді про те, як «сердешна»
графиня, втративши сина, утішилася завдяки одруженню. У кінцівці, як то властиво народній оповіді,
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наратор не бере на себе відповідальності за ймовірність
повідомлення про долю графині, пославшись на чутки:
«Та з маркізом якимсь голим, / Кажуть, одружилась. /
Може, й брешуть, бо, звичайне, / На те вони люди, / І
вдовицю не забудуть, / І тую осудять!» Ін. стилістичні
засоби перебувають здебільшого у сфері побутово-розмовній — епітети («що то за проклята», «сердешна»,
«любо ціловатись», «любенько втопилась», «жидівочка
та гадюча»; причому фольклорно традиційним є епітет
«стара» стосовно ще зовсім не старої жінки («Горе тобі,
стара мати, / Нема твого сина»), означення інформативного плану («литовська графиня», «жидівку молодую»,
«жид старий», «шовкова драбинка»), порівняння («мов
змальована», «мов скажений»), — загалом додержано
стилю народної оповіді. Виняток — думовий епітет
«преславний город» Вільно, повторений двічі, причому на тлі цієї трагічної події епітет починає звучати
дещо іронічно.
Ю. вак н спостеріг можливе літ. джерело першого
рядка новели: попул. пісню уланів «Вербунка» з водевіля П. Семенова «Щастя від нещастя, чи Пригода
в жидівській корчмі», який не полишав петерб. сцени
з 1817 до поч. 1850-х: «В Вильне, в Вильне, славном
месте / Звярбовали хлопцов двесте…» Варіант тексту
Шевченко напевне побачив у зб. «Украинские народные
песни, изданные М. Максимовичем» (М., 1834. С. 161):
«В Бердичові, славнім місті, / Звербовали хлопців двісті…» ( вак н . . 1986. С. 127—128). Вст., де окреслено заг. ситуацію у Вільні, написано чотиристопним
ямбом (рр. 1—12), а основну частину — динамічним
14-складовиком, що гнучко відобразив зростання напруги, назрівання трагедії.
т.: о ю н ка . Балада Шевченка // о ю н ка .
Мої обрії: У 2 т. К., 2004. Т. 1; рамав ю . Шевченко у Вільнюсі //
10;
ков . Тарас Шевченко и его польские друзья.
М., 1964; вак н 1968; вак н . . Нотатки шевченкознавця.
Літ.-крит. нариси. К., 1986.
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«У В’ЮНИ́ЩІ» (папір, олівець, акварель, 17,5×26,9) —
ма люнок Шевченка, вико наний на зво роті арк. 15
ому 1845 під час перебування в Україні у с. ’юн
Переяславського пов. Полтав. губ. орієнтовно
10—20 серп. 1845. На арк. ліворуч унизу авторський
напис чорнилом: «у юн
». Праворуч угорі обернено до малюнка авторська нумерація сторінки: «30».
Альб. зберігається в ІЛ (Ф. 1. № 107).
У В’юнищі Шевченко був у серп. та у груд. 1845.
Через А. оза ков ко о, до якого 10 серп. прибув у
П р
ав, поет на одному з вечорів не пізн. 19 серп.
познайомився зі збіднілим поміщиком, власником
с. В’юнища С. Само ов м ( ур 1985, с. 122), згодом
гостював у нього майже весь груд.

.

в нко.

’юн

. Пап р, о в

, аквар

. 1845

На малюнку у техніці гризайль зображено сільський
пейзаж у літню пору з традиційною для укр. села садибою. На першому плані — жінка з дівчиною. (Ліворуч
залишено первісні олівцеві начерки двох постатей.) На
другому плані видніється поміж крислатих дерев хутір,
вдалині горизонт окреслюють високі пагорби. Існує версія, що зображено буд. священика, а хати вдалині — це
хутір С. Самойлова (Рота П. Полтавська шевченкіана:
Спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії: У 2 кн. Полтава, 2005. Кн. 1. С. 145). На думку
П. ура, на першому плані, ймовірно, буд. Самойлова
( ур 1985, с. 169).
Твір уперше згадано під назвою «Вьюнище (село Переяславского уезда). Внутренность панского двора» ( орнко 1886, с. 406); ін. назви: «Село Вьюгонище Переясл.[авского] уезда» (К рисункам Шевченка // С. 1890.
№ 2. С. 358), «Літній пейзаж у В’юнищах» ( н ов .,
С р а . Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. К.,
1976. С. 58). Вперше репрод. у вид.: ов к , с. 38.

в.: П : 12 т. Т. 8. № 150; ара
в нко. Альбом 1845
року. К., 2000 (Дніпродзержинськ, 2012) [факсимільне відтворення].
т.: нтонов
. Т. Шевченко — маляр. К., 2004; Розум .
Шляхами Кобзаря. К., 1963; ур 2003.
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«У НÁШІМ РÁЇ НА ЗЕМЛÍ» — вірш Шевченка, написаний в Ра м орієнтовно у січ. — квіт. 1849. Автографи — у « а кн
» серед творів 1849 (ІЛ. Ф. 1.
№ 71. С. 264—268) та «
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 67.
С. 131—133), куди Шевченко переписав вірш зі значними виправленнями, зокр. вилучено чотири рядки
після рр. 12-го та 22-го наприкінці твору (див.: на к в
. .; ом нтар // П : 12 т. Т. 2. С. 673).
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Пер шод рук під ред.
на звою «Ма ти- пок ри т ка» — у журн.
« нова» (1862. № 8.
С. 1—3).
Аналізований
вірш Л.
к
(« о зар»: 4 т. Т. 3.
С. 473) та Є. на к в ( на к в
. .
С. 142), ви ходя чи з
наявно сті фабульних
еле ме н тів, вва жа ли
лі ри ч ною по е мою.
М. он ар розглядав
твір серед медитативно- зо б ра жа ль ної та
медитативно-повістувальної лірики, зокр.
елегії — на теми, по. утк н. ю тра
о в рша
в’язані із зага льним
.
в нка « наш м ра на
станом світу, і за зміз м ». Пап р, то ра . 1980
стом та елегійною тональністю зараховував його до елегії філософської (
.
Т. 2. С. 487; С. 590).
На засланні актуальною залишалася увага Шевченка до соціально-побутової проблематики, передусім з
життя укр. закріпаченого села. Вона є провідною й у
вірші «У н. р. на з.». Поета не полишали рефлексії на
родинні теми, одним із найглибших виявів почуття любові до матері стала аналізована поезія. Твір є ліричною
варіацією Шевченкової теми матері-страдниці, де змальовано зворушливі та водночас трагічні образи двох
матерів-селянок: матері, що народила дитину у шлюбі,
та матері-покритки. «Жіночу» тему митець розробляв
у багатьох поемах. Тут він реалізує її у формі ліричної
медитації, яку В. ов анюк конкретизує як медитацію-пророцтво ( ов анюк . П. Медитативна лірика
Т. Г. Шевченка. К., 1993. С. 84); Ю. вак н зазначав, що
вірш написано в стилі соц.-аналітичної реалістичної
поезії ( вак н . . 1984. С. 86).
Сюжет твору традиційний. Поет відтворив дві жіночі долі як різні аспекти узагальненого трагічного образу
укр. жінки; тема покритки «набуває сенсу ун в р а ноо — як національний, історично та соціально детермінований варіант вселюдської теми світового зла» ( ара аш . С. 204). Споглядання ліричним розповідачем
молодої матері з «своїм дитяточком малим» наводить
на думку, що дівчину не омине лиха доля (рр. 1—4).
В аналізованому творі мотив молодості поєднується з
мотивом долі та з властивим для Шевченка «образом
обставин — типових обставин тогочасної суспільної
дійсності» ( вак н . 1980. С. 94).
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Композиційно вірш можна поділити на три частини:
1-ша частина — вступ (рр. 1—12) — «ліричний вилив
побожної скорботи» (См н ка . С. 77), вболівання
ліричного розповідача за долю матері в заміжжі чи
покритки, бо вона — бідняцька і трагічна. 2-га частина — розповідь про долю матері, яка у шлюбі народила та виховала дитину, — складається з двох епізодів.
Перший епізод — ідилічна картина (рр. 13—33), де
зображено щасливу долю молодої матері, згодом її
діти — «і виросли, і розійшлись / На заробітки, в москалі». Другий епізод (рр. 34—46) контрастує з першим:
ідеться про самотню і злиденну старість, бо мати залишилася одинокою і хворою: «Наготи / Старої нічим
одягти / І витопить зимою хату». 3-тя частина (від р. 47
і до кінця) — розповідь про долю матері-покритки.
У стражданнях минула її молодість: «Села / Минаєш, плачучи, вночі. / І полем-степом ідучи, / Свого ти
сина закриваєш. / Бо й пташка іноді пізнає / І защебече: — Он байстря / Несе покритка на базар». Нещастя
супроводжуватимуть покритку і в майбутньому: син її
«піде собі сліпця водить», матір покине «калікою на
розпутті, / Щоб собак дражнила, / Та ще й вилає. / За
те, бач, / Що на світ родила. / І за те ще, що так тяжко /
Дитину любила». Шевченко розкриває трагізм соціально не захищеного материнства, материнської любові:
у фіналі обидві героїні приречені на загибель. Жіночі
долі поламав суспільний лад: одна мати, незважаючи
на щасливий поч. її материнства, очевидно, є жертвою
соц. нерівності, ін. — безталанна — так само жертва,
але поміщицької сваволі, змаргіналізована, безпритульна.
Ліричний розповідач у вірші є епіко-ліричним, оскільки він передає певну фабулу, вміщену у
свідомо сті суб’єкта і
художньо узагальнену
ним. Те, що героїнь
не на зва но на ім’ я,
відсутня і назва села,
сві д чить про ви сокий ступінь ліричного
узагальнення, фабулу
під по ряд ко ва но ліричному вираженню
найглибшого почуття
любові і молитовнос ті до жі н ки- мате рі
(ви сло вле не в оцінних епітетах-окликах:
«Ве села, рада, Боже
мій!», «Щасливая!..»;
. . ва н нко. ю тра
о
у звертаннях до геро- в рша .
в нка « наш м ра
їні: «небого», «безта- на з м ». артон, т мп ра. 1987
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ланная»), що спонукало поета «прирівняти
укра ї н сь ку ма тірсе ля н ку до по с та ті
Матері Божої і перед
нею схи ли ти го лову» (« о зар»: 4 т.
Т. 3. С. 35), перед цим
об ра зом ро з по ві дач
«відчуває молитовний
настрій ( в ук а .
«А буде син і буде мати…»: Ідея родини як
основи суспільно сті
в поезії Тараса Шевченка //
в ук а .
«Personae verbum»
. опата. ю тра
о
(Сло во іпо с та с не):
в рша .
в нка « наш м
Ро з ми сел. К., 2001.
ра на з м ». Пап р, ко орова
С. 176): «І перед нею
но равюра. 1991
помолюся, / Мов перед образом святим / Тієї Матері святої, / Що в мир
наш Бога принесла...»; матір-покритку — назвати «великомученицею». З метою наголошення ключового
слова — того, що має особливе семантичне навантаження у вірші, — поет звернувся до такого графічного
засобу, як зміни шрифту: «І коли-то воно буде / Гратись і
промовить / Слово мамо. Великеє, / Найкращеє слово!»
Наратор перебуває тут на невизначеній часово-просторовій позиції, «коли важко встановити, подумки чи
реально звертається розповідач до героїні» (См н ка . . Стиль // вор
метод і поетика Шевченка.
К., 1980. С. 325). Він у теперішньому і минулому часі
повістує про життя обох матерів, у майбутньому часі передбачає їхню долю;
сповнене драматизму
про ро ц т во є ак ту алі за ці єю жит тє во го
досвіду поета.
Чо ти ри с то п ний
ямб із розмаїтим римуванням забезпечив
вільний плин викладу.
Звернена до героїнь
нарація (часто побудована з їхньої точки
зо ру — пси холо гі чної та фразеологічної)
осо бли во ін ти мі зує
ви клад, чер гу ючись
із ліричними відсту. а н. « наш м ра
па ми й коме н та рем
на з м …». Пап р, аквар ,
розповідача. Така свотуш. 1949

єрідно діалогізована форма розповіді дала змогу Шевченкові висловити гімн материнству, укр. Мадонні: «У
нашім раї на землі / Нічого кращого немає, / Як тая мати
молодая / З своїм дитяточком малим».

т.:
на к в
. . З творчої лабораторії Т. Г. Шевченка: Ред. робота над творами 1847—1858 рр. К., 1959; вак н .
Образний світ // вор
метод і поетика Т. Г. Шевченка. К., 1980;
вак н . . Поезія Шевченка періоду заслання. К., 1984; См нка . Шевченкознавчі розмисли: Зб. наук. праць. К., 2005;
ара аш . Любов // м і мотиви поезії Тараса Шевченка.
К., 2008.
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«У НЕДÍЛЕНЬКУ ТА РАНÉСЕНЬКО» — вірш Шевченка, що належить до групи «персонажної» («рольової») лірики, написаний орієнтовно у кін. верес. —
у груд. 1848 на о. о ара . Джерело тексту: чистовий
автограф у « а
кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 347—
348). Вперше надрук. у вид.: « о зар» 1867, с. 524.
Вірш написанo у стилі однієї з тематичних груп
чумацьких пісень, в яких розповідається про хворобу і
смерть чумака у дорозі, найчастіше — молодого хлопця
(див., зокр., «Молодий чумаченько воли запрягає», «Ой
ходив чумак сім год по Дону», «Сидить чумак між возами, та й на віз похилився», «Ой в городі два яворка»,
«— Ой чумаче, чумаче», «Ой у полі та криниченька»,
«Зажурився та наш чумак Макар», «Ой у полі край дороги чумак волів наповає» та ін.; ру этнографическостатистической экспедиции в Западнорусский край: Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. СПб., 1874. Т. 5.
Ч. ІІІ: Песни бытовые.
С. 1028—1063). Пер ші ря д ки ві р ша —
варіація одного з поширених мотивів, що
трапляються на поч.
деяких народних пісень цієї тематичної
групи («У неділю вран ці, ра но- по ра не ньку», «Ой в неділеньку,
рано-пораненьку, як
стало світати» тощо).
Як одну з паралелей
до аналізованого вірша Ф. о
а назвав
на род ну пі с ню «Ой
ви, чу маче нь ки, ой
ви, бурлаченьки», вмі. опата. ю тра
о в рша
щену в зб. «Украинс.
в нка « н
н ку та
кие народные пе сни,
ран н ко». Пап р, ко орова
изданные Михаилом
но равюра. 1991
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Максимовичем» (М., 1834. Ч. І. Кн. І/ІІІ. С. 176. № 48;
див.: о
а . С. 223).
Це був час т. зв. другої фольклор. хвилі у творчості
Шевченка, коли він написав значну кількість народнопісенних стилізацій, зосередившись у них на темі жіночої недолі — одній із провідних у його поезії років
заслання. За Ю. вак н м, Шевченко звертався до неї «з
глибокої внутрішньої потреби — вона стала для нього
особистою ліричною темою — темою його власних
переживань», яка реалізується в численних поезіях
цього періоду — різних за стилем — розмовним чи наспівним, — написаних або у формі монологу ліричного
розповідача («“Не кидай матері!” — казали», «— Чого
ти ходиш на могилу?», «По улиці вітер віє» та ін.), або
у формі монологу-сповіді героїні (переважно поезії
народнопісенного стилю) ( вак н . . 1984. С. 88).
Аналізований вірш належить до другої — «персонажної» групи. М. Р
к цій групі творів присвятив
розвідку «“Жіноча лірика” Шевченка», в якій наголосив, щo вірш «У н. та р.» не має ознак декоративного
романтизму, за жанром — це стисла драм. оповідь дівчини (Р
к
. . «Жіноча лірика» Шевченка //
10, с. 24). Шевченко зобразив трагічну колізію:
молода дівчина, яка виходить у степ потайки від матері зустрічати свого коханого — молодого чумака,
бачить страшне видовище — його похорон. Тут відчай
дівчини стає «викричаним» завдяки емфатичним конструкціям, що спираються на використання особливих
підсилювальних службових слів (вигук ой, частка так,
сполучники а, та), та побудованому на експресивному
повторі молитовному звертанні: «Ой Боже милий! милий, милосердий, / А я так його любила».
У 26-рядковому вірші Шевченко поєднав мотиви
чумацьких пісень і голосінь — про хворобу і смерть
молодого чумака у дорозі, на повернення якого чекає
кохана, його похорон і відчай дівчини, — надавши твору
типового для названих жанрів оформлення. Йдеться насамперед про насиченість тексту різними стилістичними фігурами — повторами, тавтологічними зворотами
(на шлях, на дорогу), численними інверсіями (рр. 3—5;
6—10), анафорами (рр. 3, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26),
риторичними звертаннями, здрібніло-пестливими формами слів («неділеньку», «раненько», «молоденька»,
«чумаченька»), сумовито емоційним примовлянням
(«Ой Боже милий! милий, милосердий, / А я так його
любила»), народнопісенними зачинами («Ой», «Та»).
Ознакою літературно сті твору є підрядність у р. 7
(«Щоб не бачила мати»). П. о н к і Г. С ор нко
відзначали особливість віршової будови «У н. та р.»,
що має багато спільного з речитативом голосінь ( он к П. . Вірш Шевченка як складова частина
його поетики //
13, с. 130—131; С ор нко . Про
«вільний вірш» у поезії Шевченка //
17, с. 171).
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Твір написано нерівноскладовим акцентним віршем,
що нагадує думовий вірш, у якому неримовані рядки
чергуються зі спорадично заримованими, клаузули —
дактилічні і жіночі. Поезія вирізняється багатством
засобів фоніки: лінійна та вертикальна алітерація на
н, л, м; асонанси на е, о, и, а.
«У н. та р.» — ще один шкіц народного характеру і ще одна історія занапащеної жіночої долі, через
зображення якої відтворюється «об’єктивний трагізм
народного життя» ( вак н . . 1984. С. 91) і є, за
Ю. Івакіним, неодмінною частиною Шевченкового
«образу світу».

т.: о анов
. Краса и сила (Опыт исследования стиха
Т. Г. Шевченка) // Украинская жизнь. 1914. № 2; о
а . .
Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка // о
а . .
Фольклористичні праці. К., 1970; уков к
. Доповідь на
VI Пленумі правління Спілки радянських письменників Союзу
РСР, присвяченому 125-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. К., 1939. Бюлетень 3;
к
. Коментарі
і пояснювальні статті // « о зар»: 4 т. Т. 3; С ор нко . .
Стиль пісенних творів Шевченка //
21/22; вак н . . Поезія Шевченка періоду заслання. К., 1984; См н ка . . Стиль
поезії Шевченка: (суб’єктна організація). К., 1981.
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«У НЕДÍЛЕНЬКУ У СВЯТУ́Ю» — ліро-епічний
вірш Шевченка, написаний під час ра
ко оп ово
к п
на о. о ара , орієнтовно у кінці верес. —
у груд. 1848. Чистовий автограф — у « а кн
»
(ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 341—344). Вперше надрук. у вид.:
« о зар» 1867, с. 233—235.
Ге рої Ше вче н ко во го ві р шо во го опо ві дан ня —
істор. діячі: гетьман Г. о о а (у Шевченка — Іван)
та С. а ва ко (у Шевченка — Павло КравченкоНаливайко). Істор. джерелами поетові, як стверджує
Ю. вак н ( вак н 1968, с. 141—142), по служили « тор Ру в», стаття І. Ср зн в ко о в « апоро ко
тар н » — «Сказания летописцев и предания…» та
його ж стилізація народної думи «Подвиги Лободы»
(Ч. 1. Кн. 1. Х., 1833. С. 53—58), де Лободу названо
Іваном, як в «Истории Малой России» Д. ант шаам н ко о. Срезневський у згаданій статті ідеалізує
постать Лободи: «Лобода был, кажется, первый герой
запорожский, осмелившийся противостать полякам. И
в восстании козаков с Косинским, и в ополчениях Острожских князей, и сам лично, и с Наливайком, — везде
и всегда, сколько было возможно, он принимал самое
деятельное участие <…>. Может быть, Лобода был
человек великий, человек, которому Украина обязана
первою мыслию об отторжении от власти польской»
(Запорожская старина. Ч. 1. Кн. 3. Х., 1833—1834.
С. 94). І. Срезневський повідомляє, що на козацькій раді
в
р н гетьманом обрано Наливайка на пропози-
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цію Лободи, але про обрання і відмову самого Лободи
не йшлося (Там само. С. 29) (докл. див.: вак н 1968,
с. 141—145; вак н . . 1986. С. 38—40). Хоча ряд
коментаторів (М. ов к , І. з ншток, Л.
к ), спираючись, імовірно, на аналогію, висловлену у
праці В. нтонов а 1889 «Произведения Шевченка,
содержание которых составляет исторические события»
(«В действительной истории нечто подобное встречаем
30—40 лет спустя в истории Павлюка и Томиленка» —
див.: нтонов
. . С. 103), — вважали джерелом
епізоду відмови Г. Лободи від гетьманства на користь
С. Наливайка «Історію Русів», однак у ній такого епізоду немає, як встановив Ю. вак н ( вак н . . 1986.
С. 38—39), вказавши, своєю чергою, на згадану вище
«Запорожскую старину». Ю. Івакін, зіставивши твір з
істор. джерелами, зазначає, що мотив відмови старшого Г. Лободи заради передачі гетьманства молодшому
С. Наливайкові є літ. домислом автора.
Сюжет віршового оповідання, стилізованого під
народну думу, містить епізод урочистого обрання гетьмана у передчассі розгортання козацької війни зі
шляхетською Польщею. Місце події — висока гора
над Чигирином, місце, яке ближче до Бога і яке видне
усім. Подійний час укладається в один день — неділю,
яка стала святом єднання усієї християнської громади
міста й козацького війська, яке виступило з Лугу заради
доленосної для всієї України справи — обрання верховного військ. очільника, від якого залежатиме воля
чи підлеглість України. Причому поет виділяє окремим рядком два засадничі означення цієї громадської

« н

. С а т он. ю тра
о в рша .
в нка
н ку у в тую». Пап р, аквар , уаш. 1911

дії — «одногласне, одностайне» — лише одностайні
зусилля усього народу здатні привести до перемоги.
Щойно виразивши свою безнадію щодо майбутнього
українців у поезії «Ой чого ти почорніло», Шевченко
в аналізованому творі вказує шлях до волі, ніби наочно
втілюючи своє гасло, проголошене 1845 у «Посланії»
усім нині сущим і новим поколінням: «В своїй хаті своя
й правда, / І сила, і воля». І показує еталон високої громадської поведінки у своїй хаті — заради блага усього
народу, демонструє спромогу краян забувати про власні
вигоди, дбаючи про добро усіх.
Твір витримано в урочистій тональності, якої поет
до сягає завдяки комплексу засобів, передусім стилізацією думи з її епічною традицією: уже сам цей
фольклор. жанр, що часто зображує масове дійство,
налаштовує читача на піднесений настрій. У розвитку
дії можна вирізнити чотири стадії, ніби чотири кадри: скликання громади (рр. 1—31); молебень і вибори
(рр. 32—46); промова Лободи (рр. 47—76); вибори
На ливайка (рр. 77—82). Повільний темп розповіді
наратора-кобзаря, ампліфікація промовистих деталей,
які зазвичай супроводжували ритуал обрання — тлум
народу, присутність архімандрита, полковників, козацького війська, передзвін (деталь повторено тричі
і з варіантом — «оніміли дзвони»; і Лобода говорить,
«мов дзвоном дзвонить»), військ. муз., постріли з гармати, розкішне золоте вбрання архімандрита, спільний
молебень із земними поклонами, обрання з урочистими атрибутами, — усе це, створюючи видовищну
картину, запалює читача високим співпереживанням.
Цьому служать і численні повтори, в тому числі й
тавтологічні, епітетів («святий», «славний», «преславний», «поважно та тихо», «одногласне, одностайне»,
«прелютая година»), присудків, прийменників, фольклор. порівняння «мов та Божа пчола гуде», звертання
«панове-молодці». У другій частині — картині виборів
Лободи — автор подає його характеристику з погляду козаків, яка узасаднює шляхетний мудрий вчинок
Лободи: «Громада вибрала гетьмана — / Преславного
Лободу Івана, / Лицаря старого, / Брата військового»
(рр. 38—41; цю характеристику наголошено двома
пов’язаними парною римою вкороченими 6-складовими рядками).
У промові Лободи відлунюють дума про смерть
Б. м н ко о з епізодом передавання влади синові Юрію та дума про Наливайка (обидві надрук. у зб.
М. Максимовича «Украинские народные песни». М.,
1834); остання починається так: «Ой у нашій у славній
Україні / Бували колись престрашнії злигодні, бездольнії години» (С. 46). Завершення промови Лободи вже
не думове, а суто Шевченків енергійний 14-складовик
(рр. 69 —76). Четверта частина — тріумф обраного
Наливайка — варіант тріумфу Лободи.

«У НЕДІЛЮ НЕ ГУЛЯЛА»

Як встановив С. Ро ов к , центр. епізод побудовано на думових мотивах «обрання гетьмана» та «надолуження недосвідченості молодого порадою старих»
(Ро ов к С., с. 302—310). Ф. о
а навів низку
текстових паралелей з народними думами, вказавши
відповідники таким Шевченковим рядкам, як: «Народ
<…> на гору йде, / Мов та божа пчола гуде»; «Гетьман
старий ридає, <…> Три поклони покладає / Великій
громаді»; «Бо я стар чоловік, не здужаю встати, / Буду
йому пораду давати, / По-батьківськи научати»; «У славному-преславному / Місті в Чигирині / Задзвонили в
усі дзвони, / З гармати стріляли» і под. На думку Ф. Колесси, «думи нагадує Шевченкова поема не тільки формою й поетичним висловом, але й урочистим тоном та
великою повагою, що віє з кожного рядка» ( о
а .
С. 211). Такої ж думки дотримувався і Л. Білецький ( к
. С. 453—455). С. Ро ов к , зіставивши
твір Шевченка з народною думовою традицією, знаходить індивідуальну трансформацію думових формул; а
докладний розгляд вірша приводить його до висновку,
що «поет, з одного боку, тяжіє до свого улюбленого
14-складника <…>, а з іншого боку, подає й обережну
імітацію думового вірша. Ігноруючи характерне для
цього останнього тяжіння до задовгих рядків, Шевченко
наслідує самий принцип чергування рядків коротких і
довгих» (Ро ов к С. С. 306—307). Слід вказати й
на характерні для дум дієслівні римові ланцюги («вихожає—читає—покладає», «виступало—вигравало—
стало», «встати—давати—научати—стати»). Ю. Івакін
зауважив: «Своєю чудовою словесною грою цей твір
нагадує старовинні гравюри з зображенням вишикуваного козацького війська або графічні композиції на
цю ж тему Георгія Нарбута» ( вак н . . 1986. С. 38).
Л. Білецький почув «музику у висловах» у рр. 1—8:
«Цілий цей уступ ономатопоетично (наподоблююче)
природнім звукам дзвонів, стрілів та інших звукових
закликів через повторення тих самих складів: свя, сві,
слав, скли, дзво, гар, стрі, гро, пре і т. д. творять звукову картину зборів громади. <…> Це не значить, що
Шевченко свідомо підбирав ці звукові повтори, — ні,
це душа поета переживала й відчувала цю картину не
тільки у своїй візії внутрішнім зором, але й чула її своєю
музичною душею» (
к
. С. 455).
т.: нтонов
. . Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. К., 1995;
к
. У неділеньку у святую
(поема). Стаття // « о зар»: 4 т. Т. 3; вак н 1968; вак н . .
Нотатки шевченкознавця: Літ.-крит. статті. К., 1986; Ро ов к С. Тарас Шевченко і фольклор. К., 2011.
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1844, що належав згодом К. Скаржинській (Держ. архів
Полтав. обл. Ф. 222. Оп. 1. № 789); список О. Афанасьєва-Чужбинського (ІЛ. Ф. 99. № 186. Арк. 82—83 зв.;
див. також: уз нн
. Новий рукопис Шевченкової
«Хустини» («У неділю не гуляла») // Червоний шлях.
1927. № 3; Рота П. Полтавський список «Хустини»
Т. Г. Шевченка // Науково-інформаційний бюлетень
Архівного управління УРСР. 1963. № 1); чистовий автограф у рукописній зб. « р
та» (ІЛ. Ф. 1. № 74.
Арк. 7—8 зв.). Наприкінці 1844 поет надіслав «У н. не
г.» В. Р пн н , про що відомо з її листа до Шевченка від
10 січ. — 22 лют. 1845 (
т , с. 35; також див.: ом нтар // П : 12 т. Т. 1. C. 706—707). Вперше надрук.
під заголовком «Хустина» за нині не відомим списком,
що належав О. он кому, в альм. «Луна» (К., 1881.
Ч. 1. С. 3—6), того ж року — у львів. журн. «Світ» (№ 6.
С. 110) за списком, що належав І. Шиманову.
У шевченкознавстві немає цілковитої єдності щодо
складу корпусу Шевченкових балад, зокр. і відносно
жанрового визначення аналізованої поезії. Так, Ф. оа розглядав її серед ліро-епічних творів баладного
характеру, «визначених сумовитим тоном і трагічною
розв’язкою, хоча вдержаних на реальному підкладі, в
межах дійсності, без домішки фантастичного елемента» ( о
а . . С. 221), Л.
к (« о зар»:
4 т. Т. 2. С. 198) і Є. р юк ( р юк . П. Тарас
Шевченко. Життя і творчість. К., 1964. С. 170) — серед
побутових поем, В. у рав к зараховував до медитативно-оповідної лірики, яка набула нового розвитку
в останній період творчості Шевченка, зокр. у поезії
«Во Іудеї во дні они» ( у рав к
. . Жанри // вор
метод і поетика Т. Г. Шевченка. К., 1980. С. 243),
Г. у а відносив її до підгрупи баладних творів на
істор.-побутові теми
( у а . . Українсь ка ба ла да: З те орії жа н ру. К., 1970.
С. 109).
В основу сюжету
ба ла ди «У н. не г.»
покладено пісні про
смерть чумака в дорозі; див., напр., схожі
пісні у зб.: «Украинские народные пе сни,
изданные Михаилом
Максимовичем» (М.,
1834. Ч. 1. Кн. І/ІІІ.
С. 175) — «Ой ходив
чу мак сім ро ків по
. а н. ю тра
о в рша
До
ну»; у зб. «Чума.
в нка « н
юн
цкие народные песни
у а». Пап р, туш, аквар .
1934
И. Я. Рудченко» (К.,
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1874. С. 135—168) —
пісні ХХVII — XXXV
та їх варіанти; у зб.
«Історичні пісні» (К.,
1961) — «Ой ходив
чумак сім рік по Дону». В. См н ка,
досліджуючи інтертекстуальне відношення «текст—стиль» як
включення до цього
тво ру еле ме н тів ін.
художньо-стильових
систем, зокр. у вигляді
стилізацій, наголосила на тому, що тут «мова має йти про жанрово-стильову інтертекстуальність» (См н ка . С. 228).
. опата. ю тра
о
Поет не відмовляєтьв рша .
в нка « н
юн
ся від безпо середніх
у а». Пап р, но равюра. 1984
фольклор. ремінісценцій. Так, Ф. Колесса знайшов близьку паралель до
пісні, яку співає дівчина, вишиваючи хустину коханому
(«Хустиночко мережана, / Вишиваная, / Вигаптую, подарую, / А він мене поцілує»), серед народних пісень,
записаних П. у н к м ( о
а . . С. 222). Пісня
чумака у баладі (рр. 27—39) — це відома народна пісня
«Да йшов козак з Дону, да з Дону додому», варіанти
якої вмістив М. Максимович в обох зб. — 1827 (№ 90.
С. 140) та 1834 (№ 39. С. 170), М. арк в у зб. «Южноруські пісні з голосами» (К., 1857. С. 71); її ж навів
Шевченко у повісті «Близнецы» (3, 43).
Сюжет у баладі двоцентровий відповідно до роз-

« н

. опата. ю тра
о в рша .
в нка
ю н у а». Пап р, ко орова но равюра. 1987

повіді про долю двох
персонажів: дівчина,
ві р на сво є му ми лому — чумакові, чекає
на нього, а він гине в
дорозі від хвороби чи
від «нудьги невсипущої». Ана лі зо ва ній
по е зії не вла с ти вий
фа н та с ти ч ний елемент, стислий сюжет
побудовано на реалістичному ґрунті. Тут
поєднано гол. мотиви
чумацьких пісень: мотив хвороби й смер. См рнов. ю тра
ті мо лодо го чу ма ка
о в рша .
в нка « н
ю
ускладнено двома ін.
мотивами — чекання н у а». Пап р, уаш, па т .
1914
коханого дівчиною, а
також сирітства. Шевченко «переспівує багато пісенних
партій, але головної чумацької пісні [«Ой ходив чумак
сім років по Дону» — про козака, що вмирає в дорозі. — Р .] не повторює ані в однім рядку свого твору,
а зачерплює з неї тільки тему і в головній частині —
фабулу», — зазначив із приводу сюжетних особливостей твору Л.
к (« о зар»: 4 т. Т. 2. С. 199).
Трагізм розв’язки поезії — смерть чумака — посилюється тією обставиною, що на нього в селі чекає кохана
дівчина, отже, надія на їхнє щастя зникає, і дівчина,
втративши сенс життя, іде у черниці. Д.
в к
звертав увагу на наявність у творі характерної для романтизму «романтики жаху» (
в к
. Історія
української літератури. Від початків до доби реалізму.
Т., 1994. С. 414): шлях героїв — шлях до загибелі.
Шевченко надав своїм персонажам виразну соц. характеристику. Чумак — наймит-сирота: «Іде чумак з-за
Лиману / З чужим добрим, безталанний, / Чужі воли
поганяє», і далі: «Молодую мою силу / Багаті купили, /
Може, й дівчину без мене / З іншим заручили…» (пор.
чумацьку пісню, яку співає Яким у повісті «Наймичка»
(3, 76), і пісню, записану П. Чубинським: ру этнографическо-статистической экспедиции… собранные
П. П. Чубинским. СПб., 1874. Т. 5. С. 1060). Дівчина — також бідна, тому в неділю не гуляє, а заробляє
на шовки і вишиває хустину для подарунка коханому,
а її невдовзі довелося почепити на хресті над могилою
чумака. У творі актуалізовано мотив долі — це також
народнопісенний образ, що дістав поширення вже в
ранній поезії Шевченка: «Доле моя, доле, / Чом ти не
такая, / Як інша, чужая?» Автор уникає деталізації у
змалюванні побуту, лаконічно зображує долі двох персонажів у найтрагічніший для них період.
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«У ПЕРЕТИКУ ХОДИЛА»

Ліризм твору, на думку Ф. Пу тово , «досягається
не відступами (їх немає), а монологами-піснями, що
схожі на думки. Форма цього твору виникла із поєднання народного жанру ліричної пісні з літературним
по ві с т ву ван ням» (Пу то ва . Жа н ро ве ба гат с т во
«Кобзаря» //
17, с. 111). На думку В. Смілянської, розповідачем у творі виступає «кобзар як наратор,
суб’єкт викладу стилізованої під фольклорний жанр
оповіді-пісні-думи» (См н ка . С. 235). Графічний
поділ переважно відділяє текст розповіді від пісенних
партій і маркує часовий рух сюжету.
Розповідні фрагменти твору (партія наратора) написано силабічними 8-складовиком і 14-складовиком,
а пісні дівчини (рр. 5—18-й) і чумака (рр. 27—43-й) —
комбінаціями цих розмірів з ін. метричними формами
в різних строфічних поєднаннях (таких розширених
строф не знаходимо в укр. народних піснях). Про динамізацію розповіді свідчить нагромадження дієслівних
рим (рр. 1—4-й, 19—20-й, 25—26-й та ін.). І додаткові
наголоси у рр. 5—18-му (пісня дівчини: вишиваная —
мальованая — доленько моя), і великий масив жіночих
рим однозначно вказують на народнопісенне походження стилістики балади. До народнопісенної традиції
належить і поч. твору (р. 1), де маємо вказівку на час
дії. Тропів поет вживає мало, вони традиційні, народнопісенні: постійні епітети (очі карі, сивий пугач, чумак
безталанний, молодая сила), порівняння («Як билина, /
Як лист за водою»), алегоричний образ сивого пугача
як віщуна нещастя. Образ долі тут (як і в ранніх творах)
також є персоніфікованим (рр. 27—43-й, пісня чумака). Друга частина поезії — монолог героя, звернений
до долі: «Доле моя, доле, / Чом ти не такая, / Як інша,
чужая?» У цій 25-рядковій рефлексії завдяки прискореному темпоритму, емфатичним прийомам зро стає
напруження, вершиною якого є рр. 34—35: «Чи до тебе
свої дари / Я не посилаю?»
Отже, Шевченко в поезії «У н. не г.» від народної
балади переходить до лаконічної оригінально збудованої форми, стилізованої під чумацькі пісні. Баладні
ознаки тут виявлено на рівні композиції з суто баладним
передбачуваним і все ж несподіваним фіналом. Народнопісенний мотив смерті чумака в дорозі поет також
використав у поезіях «Ой не п’ються пива-меди» та «У
неділеньку та ранесенько» (обидві — 1848).
т.: о
а . . Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка // о
а . . Фольклористичні праці. К., 1970;
к
. Хустина // « о зар»: 4 т. Т. 2; См н ка . Шевченкознавчі розмисли. Зб. наук. праць. К., 2005.

а а н ук

«У ПЕРÉТИКУ ХОДИ́ЛА» — вірш Шевченка, написаний у кін. верес. — у груд. 1848 на о. о ара .
Чистовий автограф у « а кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 71.
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С. 345—346). Пер шод рук у вид.: « о зар» 1867,
с. 540—541. Одна з найбільш яскравих та органічних
Шевченкових стилізацій укр. народної пісні, поезія
«У п. х.» належить до чималої групи віршів, ліричним
суб’єктом яких є жінка, — т. зв. «жіночої» лірики Шевченка (термін М. Р
ко о). Твір тематично близький
до народної родинно-побутової лірики: його зміст визначають типові для цієї групи пісень мотиви пошуку
пари, потяг до любовних утіх. Дослідники, починаючи
від Ф. о
, вказували на використання у цій поезії
окремих мотивів та образів, а також і рядків, запозичених із народних пісень «Ой піду я до млина», «Ой
піду я в ліс по опеньки» (див.: о
а . . С. 199).
Виразні риси подібності між віршем «У п. х.» та народними піснями простежуються і на композиційному,
стилістичному, віршовому рівнях.
«У п. х.» являє собою побудовану за фольклор.
принципом троїстої градації розповідь героїні. Цей
принцип реалізується у трьох перших строфах — трьох
сходинках у розвитку сюжетної ситуації, епізоди якої
повторюються відповідно до послідовності трьох різних об’єктів прихильності героїні — мельника, лимаря,
бондаря. Дівчина, грайливо й невимушено розповідаючи про трьох парубків, яких вона любила «для потіхи»,
у четвертій, узагальнювальній строфі, звертаючись до
матері, жартома обіцяє їй «у неділеньку» одразу трьох
зятів. Текст допускає різні тлумачення. Дослідники здебільшого відзначали лише «мажорний тон» та «бадьорий ритм» твору (див., зокр.: С ор нко . . С. 119),
відтак простоту й однозначність веселого настрою та
легковажних почуттів кокетливої героїні. Інакше трактував вірш Рильський: у зізнаннях дівчини «за одчайдушною бравадою», на його думку, «не можна не відчути
глибоко прихованої якоїсь трагедії, можливо, трагедії
занапащеного життя»
(Р
к
. С. 357).
Відповідно до пісенного жанру, поезія
скла да єть ся зі стабі ль них за фо р мою
строф, перші три об’єд на но па ра ле ль ним
те ма ти ч ним ру хом,
що ґрунтується на чіткій системі образних,
лексичних, інтонаційних, синтаксичних та
ритмічних повторів.
Однак форма строфи,
хоч і скомпонована на
народнопісенній ос.С
р. ю тра
о в рша
нові, є оригінальним
.
в нка « п р т ку
витвором Шевченка,
о а». Пап р, туш. 1931
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і тому значно вибагливіша за фольклор. прототип. Силабічна схема строфи — [(4+4)+4] 2+ [4+4] 2 +4. Риси
фольклор. та літ. традиції синтезовано й у римовій
організації: за аналогією до народної пісні Шевченко
використав точні — бідні з погляду літ. норм — рими
(ходила — полюбила, оріхи — потіхи — потіхи, шеретує — поцілує), проте уклав із них вишукану, суто
літ. римову композицію строфи. Римова схема строфи — АВАВССВ.
Існують дві інтерпретації предметного образу, що
відкриває вірш: традиційна — перетика — смуга дерев,
чагарників, перетинок між володіннями різних власників — та інша, яку запропонував Г. вра ов: перетик у
цій поезії — тонке полотно на сорочки, яке переткане ін.
(забарвленою кольоровою або товщою) ниткою; слово
«перетик» у цьому творі метонімічно означує верхнє
дівоче вбрання (див.: вра ов . . С. 2—5).
Риси народної пісенно сті, яскраво виражене музикальне начало в ритмізованому під танцювальний
хореїчний розмір вірші визначили інтерес до нього
багатьох композиторів.
т.: о
а . . Студії над поетичною творчістю Шевченка // о
а . . Фольклористичні праці. К., 1970; Р
к
.
«Жіноча лірика» Шевченка // Р
к
. Зібр. творів: У 20 т. К.,
1986. Т. 12; С ор нко . . Стиль пісенних творів Шевченка //
21/22; вра ов . . Одна з недосліджених поезій Т. Шевченка: «У перетику ходила» // Дивослово. 1998. № 3.

на амата

«У ТІЄ́Ї КАТЕРИ́НИ» — балада Шевченка істор.-побутового змісту. Належить до косаральського циклу поезій, навіяних народнопісенними мотивами. Датується
орієнтовно кінцем верес. — груд. 1848. Чистовий автограф — у «Малій книжці» (ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 330—333).
Вперше надрук. у вид.: « о зар» 1867, с. 221—223.
Тему й основні елементи сюжету Шевченко запозичив з народної балади про тройзілля. За класифікацією
укр. народних балад пісні про тройзілля належать до
групи балад про кохання та особисті взаємини за підтемою: «Зрада в коханні й дружбі. Помста за невірність»
(
. . Балада як жанр народної пісні //
. . Українська народна балада. К., 1986. С. 12—84). Ця балада
в багатьох варіантах набула поширення по всій Україні,
зокр. М. ра - мара розглянув шістдесят її варіантів
( ра - мара . С. 227—243). В одному з варіантів народної балади йдеться про Марусину обіцянку трьом
козакам одружитися з тим, хто дістане їй тройзілля (цілющу траву). Проте дівчина зраджує дане козакам слово
чекати їх із тройзіллям і розплачується життям — козак
відрубує голову Марусі. Або, в ін. варіанті, поки козак
шукає для дівчини цілюще зілля, вона або одружується із
сусідом, або помирає. Фольклорну генезу Шевченкового
твору докладно висвітлено у працях М. П трова (впер-

ше), згодом — І. Франка, Д. ворн ко о,
Ф. о
, Г. у
.
Як від значив Ф. Колесса, Шевченко знав
баладу про тройзілля
у варіантах, де згадується не один козак (як
у зб. М. Максимовича
«Малороссийские песни». М., 1827. Ч. 1.
С. 223), а три ко заки-суперники ( о а . . С. 225—227).
Схожі варіанти зафіксували П. у н к ,
Б. р н нко, Д. Яворницький та ін. ( вак н
1968, с. 134).
. опата. ю тра
Н а п оч . т в о р у
о а а
.
в нка « т
(рр. 1—8) Шевченко
ат р н ». Пап р, ко орова
наслідує зачин балано равюра. 1984
ди «У тієї Катерини
хата на помості» (рр. 1—4), яку П. Чубинський записав
в Ушацькому пов. Надзвичайно стисла вст. частина
уводить читача у світ мрії кожного із запорожців. Гіперболу «З’їздили ми Польщу / І всю Україну» поет
взяв із народних пісень. Як зауважили до слідники,
Шевченко, залишивши незмінним центр. колізію балади — покарання зрадливої дівчини, замінив мотив
здобуття тройзілля на мотив визволення козака з неволі
(тур. чи татар.), а ім’я Маруся — на Катерина (немає в
жодному з відомих варіантів пісні) (див.: ранко. Т. 42.
С. 322—329; вак н 1968, с. 135). Т. ч. поглиблено мотивацію вчинків запорожців, драматизм розповіді, поет
«схотів схарактеризувати і глибину козацького почуття,
і козацьке завзяття для осягання взятої на себе мети, і,
нарешті, козацьку гордість, що не терпить ані тіні брехні» ( ранко. Т. 42. С. 322). Шевченко переніс події у
часи козацької героїки, романтизував сюжет, будуючи
його на різких контрастах і гіперболах. Персонажі «за
характером романтичного образотворення багато в чому
схожі на героїв “Тараса Бульби”» (Р
к
. . С. 55;
вак н . . 1980. С. 162). Мотив братання козаків-суперників, яким завершується балада, не трапляється
в укр. фольклорі ( вак н 1968, с. 136). Характерною
рисою романтизму у творі є елемент недомовленості,
загадковості, який виявився в тому, що Шевченко не показує, як третій запорожець — Іван Ярошенко визволив
милого Катерини «з лютої неволі / Із Бакчисараю». До
реалістичних рис належить істор.-побутова точність:
один запорожець утопився у Дніпровому гирлі, другого посадили на палю саме в Козлові (тепер Євпаторія).
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Вже відзначалося, що
в Шевченковій баладі,
порівняно з народною
баладою, виразнішими стають образи запо рож ців. Во ни, за
задумом поета, і є гол.
пе р со на жа ми тво ру.
Пор т ре ти за по ро жців пода но лапі да рно, підкреслено їхню
су во рість і во льо ву
активність; прізвища
(чи прізвиська) соціально значущі: перший
запорожець — Семен
Босий, другий — Іван
Голий, третій «слав. . ва н нко. ю тра
ний вдовиченко / Іван
о а а
.
в нка
Яро ше н ко», вчи н ки
« т
ат р н ».
опи са но стри ма но,
артон, т мп ра. 1987
акцентовано увагу читача на їхньому героїзмі, великодушності й гордості.
Поет кількома штрихами окре слює характери: один
заявляє: «Якби я багатий, / То оддав би все золото /
Оцій Катерині», другий — «Якби я був дужий, / То
оддав би я всю силу», а третій — усе на світі зробив
би заради неї. Саме цього останнього більшою мірою
індивідуалізовано: він напівсирота — удовиченко, а
став славний на всю Україну (Там само. С. 57). І героїня
обирає Івана, аби той визволив її «брата» з неволі. Краса
дівчини в деталях не розкривається, а вимальовується
в уяві читача із захопленої розмови трьох запорожців,
з незвичайної сили їхніх почуттів. Худож. світ цього
твору не обмежено одним селом, тут згадано і Польщу, і всю Україну, а далі Шевченко називає конкретні
топоніми — Дніпро, Козлов. Часові рамки подій (як і
в народних баладах) не означено, розповідач уводить
читача всередину дії, експозиція (передісторія) в баладі відсутня, як відсутній і типовий для ранніх балад
Шевченка пейзаж-обрамлення. Центр., кульмінаційною
є сцена кари Катерині (бо «одурила!..»). Завдяки одномоментності зображення загибелі дівчини читач почувається свідком події. Розв’язку балади подано у дусі
козацької романтики: «славнії запорожці / В степу побратались».
Своєрідність віршової будови балади Шевченка
вперше ґрунтовно дослідили М. Драй-Хмара, С. Сма Сто к , згодом М. Рильський та ін. Метрична основа
твору — силабічний 14-складовик (8+6) народнопісенного походження, що тут, як нерідко в народних піснях,
чергується з 12-складовиком (6+6). Строфи нерівні,
нетотожні, переважають катрени з римуванням рр. 2

і 4-го. Чотири строфи — п’ятирядкові завдяки розширенню катрена третім рядком на тлі парного римування
рр. 1—2-го та 4—5-го. Одна строфа — шестирядкова
(рр. 57—62). Точних рим у баладі мало, їх замінюють
асонанси: босий — голий, с лу — год ну та ін. Інколи Шевченко звертається до алітерації та асонансу:
« ругий ка : “ ру ”»; заскр п л рано двер ; Катер ну чорнобр ву тощо. Фігур і тропів поет вживає
небагато. У тексті є здебільшого постійні епітети, які
траплялися в його раніших творах: авн Запорожжя,
авн вдовиченко, авн запорожці; вра а неволя;
юта неволя; по ана хата; орно р ва Катерина та ін.
Увесь твір побудовано на паралелізмі — тріаді (напр.,
«один», «другий», «третій»; епіфора «за одну годину»
повторюється тричі); поет застосовує лексичні повтори: дієслівну імперативну форму: «вставай, вставай,
Катерино», двічі — «оцій Катерині», шість — «брат»,
«брате». Із фольклору походить пестлива форма «головонька». Балада «У тієї Катерини», в якій яскраво
виявилася творча індивідуальність Шевченка, є зразком
стрімкого динамічного сюжетного розгортання. Поет
психологізував народний сюжет, поглибив його морально-етичну основу.
т.: ра - мара . Гене за Шевченкової по е зії «У тієї
Катерини хата на помості» // ра - мара . Літературно-наукова спадщина. К., 2002; Сма -Сто к С. Ритміка Шевченкової поезії // Сма -Сто к С. Т. Шевченко: Інтерпретації.
Черкаси, 2003; о
а . . Студії над поетичною творчістю
Т. Шевченка // о
а . . Фольклористичні праці. К., 1970;
« о зар»: 4 т. Т. 3; Р
к
. . Балада Шевченка «У тієї
Катерини» //
7; вак н 1968; у а . . Українська балада: (З теорії та історії жанру). К., 1970; вак н . . Образний
світ // вор
метод і поетика Т. Г. Шевченка. К., 1980; у равк
. . Жанри // вор
метод і поетика Т. Г. Шевченка. К.,
1980; вак н . . Поезія Шевченка періоду заслання. К., 1984;
о ю н ка . Народнопісенне коріння поетики Шевченка //
о ю н ка . Мої обрії: В 2 т. К., 2004. Т. 1.

а а н ук

«У ХЛІВÍ» — див. «Пр т а про
«У ШИНКУ́» — див. «Пр т а про

у но о
у но о

на».
на».

УБÍЖИЩЕ (Убєжище, Гребінчин Яр) — хутір Пирятинського пов. Полтав. губ., тепер у складі с. ар’ н вк
Гребінківського р-ну Полтав. обл. Кол. родовий маєток,
що належав батькам Є. Гребінки. Частими го стями
У. були художник А. окр
к , рос. лексикограф
В. а та ін.
Шевченко відвідав маєток Є. Гребінки на його запрошення. Поет прибув в У. не ран. 25—26 черв. 1843.
Тут Шевченко жив, імовірно, у хатинці на одну кімнату
з віконцем і грубкою. Кімната була розмальована ко-
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льоровими глинами (див.: ур 1979, с. 82). Можливо,
тоді ж Є. Гребінка возив поета до свого зятя Л. Св к ,
котрий жив неподалік у містечку Городищі. Пізніше
Шевченко згадував про Л. Свічку в Щоденнику (запис
20 лип. 1857), повісті «Близнецы». Не пізн. 28 черв.
Шевченко і Є. Гребінка виїхали з У. на бал до маєтку поміщиці Т. о ов ко в с. о в . У кол. буд.
Є. Гребінки (нині тут школа) є кімната-музей Шевченка.
т.:

ур 1979;

о ра

1984;

ур 2003.

П тро Рота

УВÁРОВ Іван Олександрович (27.06/8.07.1777 —
14/26.11.1858) — петерб. купець другої гільдії, батько
великої родини, з якою Шевченко заприязнився наприкінці 1830-х через К. Брюллова, приятеля У. У повісті «Художник» поет згадав ці зустрічі: «Праздник встретил
я в семействе Уваровых <…>. Это простое, скромное
купеческое семейство, но такое доброе, милое, гармоничное, что дай Бог, чтобы все семейства на свете были
таковы. Я принят у них как самый близкий родной» (4,
174). Повість містить й ін. розповіді автобіографічного
героя про його перебування в гостях у родині У. (4, 191).
Повернувшись із заслання, Шевченко, як він записав у
Щоденнику 4 трав. 1858, «зашел к старым друзьям, к
Уваровым, с целью обедать».
т.: н вн к Тараса Шевченко с комментариями Л. Н. Большакова. [Оренбург], 2001.

р ор

нко

УВÁРОВ Оле ксандр Іва нович (18/30.05.1815 —
16/28.07.1865) — петерб. банківський маклер, син
І. варова. Знайомство з ним Шевченка належить до
кін. 1830-х. На думку П. ура, саме У., а не батькові
родини Уварових — І. Уварову, Шевченко подарував рисунок олівцем «Жіноча голівка» ( ур 1972, с.
95—96).
р ор

нко

УВÁРОВ Оле ксій Сер гі йович (28.02/12.03.1825,
Санкт-Петербург — 29.12.1884/10.01.1885, Мо сква) —
рос. археолог, граф. Один із засновників Рос. археол.
т-ва. Його прізв. часто трапляється в листуванні Шевченка періоду останніх тижнів заслання, позаяк М. азар в к керував справами й маєтками У. в Москві.
Після повернення із заслання поет деякий час жив у
петерб. помешканні М. Лазаревського, що містилося в
буд. У. Відомо, що У. пізньої осені 1858 надав Шевченкові матеріальну допомогу для завершення роботи над
офортом «Притча про робітників на винограднику».
Один із примірників цього твору в 2-й пол. листоп. 1858
поет надіслав У. в дарунок, додавши до нього листа.
т.:

ур 1972.

р ор

нко

УВÁРОВ Сер гій Іва но вич (17/29.06.1816 —
9/21.07.1868) — петерб. чиновник. Навчався в ун-ті
на філос. ф-ті з розряду сх. слове сно сті. Шевченко
здружився з ним і зберіг цю дружбу до кін. життя. Повернувшись із заслання, записав у Щоденнику 2 трав.
1858: «Были <…> в Эрмитаже, в отделении древней
и новой скульптуры <…>. В толпе зрителей встретил
старых друзей моих». Він називає, зокр., «толстейшего Сережу Уварова. Не графа, а просто Уварова».
На цей час У. служив в експедиції держ. канцелярії,
мав чин статського радника. Давні зв’язки поета з У.
відновилися.
т.: ур 1972; н вн к Тараса Шевченко с комментариями
Л. Н. Большакова. [Оренбург], 2001.

р ор

нко

УВÁРОВ Сергій Семенович (25.08/05.09.1786, Москва — 4/16.09.1855, там само) — президент Петерб. АН
(1818—55), міністр народної освіти Росії (1833—49),
граф. Осві ту під порядкував реакційним
принципам православ’я, самодержавства
та офіційної «народності». Д.
ков надіслав У. клопотання
Шевченка, в якому він
про сив при з начи ти
його вчителем малювання Київ. ун-ту. Про
це ж клопоталася родичка У. — дружина
М. Р п н на- о конко о. У лют. 1847
. о к . Портр т ра а
У. повідомив куратора
С. С. варова. По отно, о .
Київ. шкільної округи
1833
про призначення Шевченка на цю посаду, а в черв.1847 підписав наказ про
його звільнення. 2 черв. і 5 лип. 1847 дав розпорядження
цензурному відомству про заборону «Кобзаря» і згадок
про нього в пресі. За розповіддю М. а анова (у записі О. атова), Шевченко нібито намалював в р к
орт 1847 алегоричну картину, на якій У. прикривав
шинеллю укр. село від променів сонця — уособлення
освіти (Спо а 1982, с. 195; див.: П : 12 т. Т. 9.
№ 199).
т.: окум нт ;

ур 2003.

рам ара о

УВÁРОВА Варвара Микитівна (14/26.11.1896, с. Костянтинівка, тепер Горностаївського р-ну Херсон. обл. —
16.11.1976, Київ) — укр. педагог, шевченкознавець. У
1916—22 учителювала в сільській школі. Закінчила

УГАЙ

біологічний ф-т Київ. ІНО (1928), літ. ф-т Тбіліського
заочного пед. ін-ту (1937). Учителювала в Україні та
Грузії (1928—44). Протягом 1944—50 працювала наук.
співробітником у Комісії з історії Великої Вітчизняної
війни при АН Української РСР. 1950—52 — молодший
наук. співробітник ДМШ (нині НМТШ); 1954—57 —
наук. співробітник т ратурно-м мор а но о у нку-муз ю ара а
в нка. Як лектор Т-ва «Знання»
виступала з розповідями про Шевченка в Україні, Білорусії та Закавказзі (1958—68).
Автор путівника-довідника «Т. Г. Шевченко і Київ»
(К., 1962), статей, присвячених проблемі стану та збереження будинків, де жив Шевченко: «Впорядкування
меморіального Будинку-музею Т. Г. Шевченка» (Літературна газета. 1955. 10 листоп.), «Порочна практика»
(Радянська культура. 1956. 7 жовт.; у співавт. з Т. Уманською) та ін. Опублікувала також кілька нових документів і
матеріалів про життя Шевченка: «Дорогоцінні знахідки»
(Літературна газета. 1961. 22 серп.) — про передачу до
фондів БМШ арх. М. а о о з листами до Шевченка, «По
сторінках архівних документів» (Вітчизна. 1963. № 3) —
про переслідування за вшанування пам’яті Шевченка в
1880—90-х, «З історії одного будинку. У зв’язку з переказом про Т. Г. Шевченка» (Вітчизна. 1964. № 6) — про буд.
у Києві на Подолі, де, за переказами, утримували Шевченка під час арешту 1859. Авторка кількох популяризаторських статей у пресі: «Зустріч. До біографії Т. Г. Шевченка» (Вечірній Київ. 1962. 16 берез.), «Марія» ( .
1964. 22 трав.) та ін. Багато зусиль доклала до збереження
унікальних експонатів БМШ, зробила опис музейних
фондів.
т.: о анов
. Шевченко в Киеве // Советская Украина.
1962. № 10; у нко . Книга про великого Кобзаря // Наддніпрянська правда. 1963. 8 берез.; поро н
. Одна тема — дві
книжки //
. 1963. 19 берез. (усі — рец. на вид.: варова . .
Т. Г. Шевченко і Київ. К., 1962).

р Сарана

УГÁЙ Дегук (6.06.1919, с. Янмендан, тепер Ольгинського р-ну Приморського краю, РФ — 2000) — кор.
по ет. Заслужений працівник культури Узбекистану
(1980). З 1937, коли сталінський тоталітарний режим
депортував кор. населення з Далекого Сх., жив в Узбекистані. Навчався 1942—45 в Ін-ті іригації та механізації сільського господарства (Ташкент). Автор двох зб.
поетичних творів. Шевченко — найулюбленіший поет
У. «Коли читаю його вірші, — зазначав він у листі від
16 черв. 1994, — просто захоплююсь і <…> пишаюся,
що є на світі такий поет». Переклав кор. мовою поезії
«Заповіт», «Мені однаково, чи буду», вст. до балади «Причинна» (газ. «Єдність». Ташкент. 1994. 15 серп. [кор. мовою]). «Заповіт» увійшов до вид. « апов т» [ нто . п р.].
ор

ом нко

355

УГÓРСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. У наук.
л-рі знаходимо різне датування перших відом. про
Шевченка в Угорщині. В.
р у розвідці «Шевченко в
Угорщині» називає першою публ. замітку К. н в шаота «Російський селянський поет», що з’явилася 1888
в журн. «Vasárnapi Újság» (№ 38) та «Képes folyóirat»
(№ 4). В. Васовчик пов’язує поч. угор. шевченкіани з
1896, коли М. ат опублікував у газ. «Magyar Állam»
(№ 150) уривок із поеми «Кавказ» і невелику статтю
про Шевченка. Л. ан ор у кн. «Наша Батьківщина —
Східна Європа» (Будапешт, 1987) посилається на першу
згадку про поета в журн. «Korunk tárcája» (1865), що
належала перекладачеві О. Пушкіна, М. рмонтова
І. а .
Ранні публ. про Шевченка, зокр. нарис М. Матея «Один український по ет (Тарас Шевченко)» у
газ. «Magyar Állam» (1896. № 150), описували життя
поета романтизовано, переносили гол. акцент на вузлові
моменти істор. минулого України. Шевченко поставав
«пророком малоро сів», який освітлює укр. народові
шлях у майбутнє. У цьому ж вид. М. Матей опублікував переклад уривка з поеми «Неофіти», віршів «Тим
неситим очам», «Молитва».
Угорщина відрізнялася суспільно-політ. ситуацією від царської Росії. Але після компромісної угоди
з Габсбургами 1867 і створення Австро-Угорської імперії серед угорців посилилися настрої невдоволення,
прагнення до нац. і соц. свободи. Поезія Шевченка, з
якою вони почали знайомитися, виявилася особливо
актуальною. Офіц. ж преса не приховувала свого ворожого ставлення до поета-бунтаря, вбачаючи в ньому
небезпеку не лише для царського самодержавства, а
й для австро-угор. влади. Утім замовчувати пройняту
волелюбними мотивами поезію Шевченка було неможливо. Дедалі частіше з’являються нові публ. про його
життя і творчість. «Він мріяв про республіку, де б панувала справедливість і братня любов. Він став пророком
серед українців, тому вони так високо шанують його
пам’ять», — писав К. Кеньвеш-Тот у журн. «Vasárnapi
Újság» (1888. № 38). Через два роки в одному із чисел
газ. «Magyar Állam» Шевченка вже названо основоположником укр. л-ри, «найсильнішим духом і водночас
найбільшим мучеником в умовах царату». Популяризатор укр. л-ри в Угорщині, греко-католицький священик
із Закарпаття Ю.-К. атков у «Короткому нарисі
історії малоруської літератури» (Magyar Szemle. 1900.
№ 26) назвав Шевченка «українським Петефі», поставивши його в один ряд із рос. класиками — О. Пушкіним
і М. Лермонтовим.
Усе ж заг. ситуація в угор. л-рі після поразки революції 1848—49 і трагічної загибелі Ш. П т
,
коли революційність по ступилася естетичній теорії
ідеалізації, утечі у світ фантазії, відходу од го стрих
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соц. проблем, настроям трагічно сті й інтересові до
драм. явищ в історії людства, не надто сприяла розумінню Шевченка. Істотне пожвавлення в культурно-політ. житті Угорщини, яке спостерігалося на поч.
20 ст., позначилося на рецепції Шевченка. І. о нар у
ст. «Т. Г. Шевченко», надрук. у журн. «Uránia» (1910.
№ 4), відзначив худож. досконалість, музикальність віршів поета, їхню соц. спрямованість, пристрасний опір
гнобителям народу. Автор наголосив, що поезія Шевченка є близькою і зрозумілою всім як виразник загальнолюдських почуттів, а її форма коріниться в народній
свідомості і фольклорі. Поезія Шевченка розглядається
в одному ряду з поезією О. о ова, М. кра ова,
Дж.-Ґ. а рона.
У скла д них умо вах за го с т рен ня сто су н ків між
Ро сією та Австро-Угорщиною велике значення для
розуміння розвитку укр. л-ри й ролі в ній Шевченка
мала стаття І. Франка «Малороси», надрук. в 4-му томі
«Енциклопедії світової літератури» (Будапешт, 1911).
У тижневику «Alkotmány» (1915. № 212) було опубл.
статтю Г. а ан «Поезії Шевченка» та його ж перекл.
творів «Минають дні, минають ночі», «Ой одна я, одна»,
уривок із балади «Причинна».
Наближенню Шевченка до угор. читача сприяла діяльність Г. Стр п ко о. До 100- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка він опублікував ст. «Малоросійський Петефі» (Vasárnapi Újság. 1914. № 15),
у якій підкреслював бойовий демократичний дух подвижницької праці Шевченка, наголосивши на тому, що
поет повернув своєму народові мову, довів її право на
існування. Шевченко в оцінці публіциста постає вже
символом нац. л-ри. За допомогою Г. Стрипського вдалі
перекл. віршів «Минають дні, минають ночі», «До Основ’яненка», «Наймичка», «Заповіт» підготував Б. ар а. Їхній спільний перекл. «Заповіту» було надрук. у
журн. «Ukránia» (1916. № 3/4).

. Стр п к . а оро
к П т
( аз та «Vasárnapi Újság». 1914. 15)

1918 з’явився новий перекл. «Заповіту», який виконав письменник, ред. тижневика «Élet» Я. нка.
Вид. «Élet», у якому було опубл. цей перекл., служив
трибуною католицьким письменникам на противагу
журн. «Nyugat», довкола якого групувалися прихильники нового мист-ва, зорієнтовані переважно на західноєвроп. письменство. «Élet» обстоював нац. традиції,
орієнтувався на смаки консервативно налаштованих
читачів. Обставина не могла не позначитися й на інтерпретації Шевченкового маніфесту. Отже, перші, хоча
й точні, але не зовсім досконалі з погляду відтворення
ритмомелодики перекл. викликали значний інтерес до
творчості Шевченка. «Заповіт» справив враження на
поета, критика А. мп н . За підрядниками Г. Стрипського він майстерно переклав поему «Кавказ», вірші
«Думи мої, думи мої» (1840), «Садок вишневий коло
хати», «Огні горять, музика грає», «І небо невмите, і заспані хвилі», «N. N. — Сонце заходить, гори чорніють»,
«Чого ти ходиш на могилу?». Смерть Земплені 1919
перешкодила здійснити його плани щодо вид. поезій
Шевченка окремою зб.
Інакше сприймали Шевченка письменники-емігранти в Союзі РСР у 1920—30-ті. Слова «Заповіту»
«вставайте, кайдани порвіте» в часи хортистського режиму звучали для угорців як заклик до боротьби. Ідеї
«Заповіту» виявилися близькими Ш. ан , А.
ашу,
А. а ору. Одна з найкращих перекладачок доробку
Шевченка Ш. Лані розпочинала творчий шлях під впливом символістської поезії. Інтегрована в робітничий
рух, вона поступово переходить на позиції реалістичного мист-ва. В еміграції в Союзі РСР вона зацікавилася
радянською л-рою. Зокр., у журн. «Új Hang» (1939.
№ 4), органі революційних угор. письменників, що
виходив у Москві, з нагоди 125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка з’явилася друком її стаття
про Шевченка, перекл. «Заповіту», поезій «О люди!
люди небораки!», «Чого мені тяжко, чого мені нудно»,
«В неволі тяжко, хоча й волі». Лані активно черпала зі
скарбниці народної поезії, використовувала форми вільного вірша. Її поезії проймає любов до рідного краю, що
допомогло їй досить точно зрозуміти зміст «Заповіту»
і передати його засобами рідної мови. У цьому ж числі
журн. опубл. вдалі перекл. поезій Шевченка («Якби
мені черевики», «Гімн черничий») А. Ґабора. У них
відчувається вплив стилю поезій Я. Араня та Ш. Петефі. Відштовхуючись від традицій народності угор.
поезії, А. Ґабор зумів відтворити народність віршів укр.
поета.
1936 журн. «Korunk» (виходив у м. Коложварі, нині
м. Клуж, Румунія) умістив статтю про Шевченка, підписану криптонімом «CS-Y», у якій високо оцінено народність творчості Шевченка, її революційну наснаженість,
наголошено на тому, що спадщина укр. митця слова,
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пронизана духом нац. визволення, завдяки глибокому
активному гуманізму, котрий ґрунтується на принципах
справедливості, дружби між народами, піднімається на
європ. рівень. Ім’я Шевченка згадується в одному ряду з
іменами Г.
н , Ш. Петефі, П.-Ж. ран , Ф. Фрейліґрата. Водночас у статті гостро порушувалося питання
про необхідність підготовки угор. мовою повноцінних
худож. перекл. його поезій. В антології «“На лютні
Аріона”. 250 років європейської поезії» (Будапешт,
1944) побачив світ новий перекл. «Заповіту» М. Коллоша (справжнє прізв. — Ф. Кемень).
Відомий угор. поет, перекладач, літературознавець
Г. Кепеш, активний учасник Руху Опору, якому була
близькою незламність поезії Шевченка, крім «Заповіту», підготував цілу низку перекл. творів Шевченка,
уміщених в антології «Вибрані переклади» (Будапешт,
1951), а згодом передрук. у «Кобзарі» (Будапешт, 1961).
18 трав. 1951 побачило світ перше вид. «Кобзаря»
угор. мовою (К.; Ужгород), до якого ввійшло 28 пое-

.

в нко. о зар.
ран . .;
Роз орнут т ту

оро , 1951.

зій Шевченка в перекл. А. Гідаша. Ще перебуваючи в
Союзі РСР, поет захопився творчістю Шевченка і 1936
планував її перекласти. У статті, опубл. у «Літературній газеті» (1936. 13 листоп.), згадується, що А. Гідаш
багато перекладав рос. класиків, сучасних радянських
поетів. І найперше переклав угор. мовою те, що було
йому найближче, — «Кобзар» Шевченка. Через невеликий наклад «Кобзар» 1951 не був поширений в Угорщині. Свою інтерпретацію «Заповіту» опублікував у
«Кобзарі» 1961 (Будапешт) Д. Ра о. Йому належить
також низка перекл. ін. поетичних творів Шевченка,
статей про його творчість, про угор.-укр. літ. взаємини,
кн. «Наш сусід — Україна» (Будапешт, 1970). У його
перекл. «Заповіту» точно передано зміст твору, ідейну
спрямованість, поетичне звучання.
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До 140-річчя від дня
на роджен ня Ше вче н ка
(1953) в Угорщині видано «Ко б зар» у пе рекл.
по е та Ш.
р ша. До
нього ввійшло понад 120
віршів Шевченка. У післямові І. Лесевої подано
заг. аналіз творчості укр.
по е та, зокр. на голо шено важливість у худож.
спадщині Шевченка істор. тематики, відзначено
традиції народної поезії
в його ліричних творах,
дано оцінку перекл. Від.
в нко. о зар.
гукуючись на це вид. в
у ап шт, 1953. к а нка
газ. «Szabad Nép» (1954.
№ 6), Л. ар ош назвав Шевченка «одним із найцілеспрямованіших поетів у світовій літературі». Поезія
Шевченка виявилася близькою за духом Ш. Верешу,
ремінісценції з Шевченка знаходимо в оригінальній
творчості угор. поета. До циклу його поезій під назвою
«Варіації на теми Т. Г. Шевченка» ввійшли три вірші —
«Гайдамаки», «В казематі» та «Кобзар» (зб. «Увертюра
нового часу». Будапешт, 1958). Й. а ап
підготував для «Кобзаря» 1961 свій перекл. «Заповіту»,
який є зразком філол., лінгвостилістичного підходу в
поетичному перекл.
1961 до 100- тн роков н в н м рт
в нка
«Кобзар» 1953 перевидано і доп. новими перекл. (у зб.
представлено 143 поезії Шевченка в найкращих угорськомовних інтерпретаціях Є. р аш , А. Гідаша, Г. Кепеша, Ш. Лані, Г. Стрипського, І. р н н - а ап
,
Б. Варґи, Й. Вальдапфеля, Ш. Вереша, А. Земплені
та ін.) і літ.-критичними матеріалами. У передм. Г. Кепеш, аналізуючи особливо сті лірики Шевченка, відзначив її органічний зв’язок із мотивами й римами
укр. народної поезії, наголосив на тому, що Шевченко
збагатив фольклор. форми, надавши їм різноманітності й напруженості за допомогою худож. прийому
enjambement’у. Г. Кепеш у дослідженні «Бернс і Шевченко» (Acta Literaria Academiae Scientiarum hungaricae.
Budapest, 1962. Т. 5) глибоко і всебічно висвітлив творчість Шевченка у ширшому контексті укр. («Енеїда»
І. Котляревського) та світової (Г. Гейне, О. Пушкін,
Я. Арань, Х. от в, В.
к п р, Дж.-Ґ. Байрон) л-р.
Продовжуючи зіставлення Шевченка з угор. письменниками, журн. «Új Világ» (1955. № 48) відзначав:
«Якщо історичний епос і балади Шевченка нагадують
нам угор. романтиків, то його пісні й політичні вірші
нагадують Петефі. Так, як і Петефі, він вірить тільки в
силу народу і надихає його на боротьбу, на революцію.
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Їхня поезія має спільне
коріння, тому що ритм
її продиктовано биттям
серця народу». На думку Т. ара аша, автора
ст. «Шевченкова слава»,
най ви ще до ся г нен ня
Шевченка як народного
по е та зу мо в ле но йо го
здат ні с тю «пі д ня ти до
ви соти ми с те ц т ва найкращі надії свого часу».
Спільні риси суспільного
розвитку України й Угорщини зробили тут поезію,
.
в нко. о зар.
вважає Т. Барабаш, моу ап шт, 1961. к а нка
гутньою зброєю. «Цілеспрямованість частих згадок про минуле в Шевченка
така ж, як і в М. Верешмарті, — запалити ненависть
проти свавілля і гнобителів, підняти народ на боротьбу»
(Szabad Hazánk. 1959. № 10).
Поряд із критичним осмисленням спадщини Шевченка в цей період триває ознайомлення з його творами.
Кожний новий перекл. знаменував собою не тільки
розширення тематичних горизонтів, а й водночас нове,
глибше проникнення в худож. світ укр. поета. Значним
вне ском в угор. шевченкіану стали перекл. поете си
Є. Ґріґаші. Її перекл. «Як умру, то поховайте», «“Не кидай матері”, — казали», «— Чого ти ходиш на могилу?»,
«Сон — Гори мої високії», «Ой гляну я, подивлюся»,
«Добро, у кого є господа», «Якби зострілися ми знову»,
«Не для людей, тієї слави», «Ой не п’ються пива-меди»,
«Неначе степом чумаки» та «Ой діброво — темний
гаю!» ввійшли до «Кобзаря» 1961. Ґріґаші глибоко проникла у зміст оригіналу, зуміла зберегти його нац. колорит, ритмомелодику, тональність Шевченкового вірша.
1971 побачила світ антологія «Українські поети» (Будапешт; Ужгород), до якої ввійшли 24 вірші Шевченка.
Вид. відкривається передм. Ш. ар , у якій наголошено
визначну роль Шевченка в розвитку укр. нац. письменства. 1984 в серії «Світова ліра» вийшла нова зб. «Вірші»
Шевченка в упорядкуванні україніста П. Мішлеї. Крім
багатьох ін. творів, у ній вміщено 11 перекл. «Заповіту». Останні два належать сучасним поетам, справжнім
віртуозам стилю, Д. ан ор та Д. ор . Їхні перекл.
читаються як оригінальні твори, у них не відчувається
штучного підтягування під оригінал.
До 175- тн о о юв ю в
н наро
нн
внка (1989) побачило світ спільне вид. («Європа»,
Будапешт та «Карпати», Ужгород) під назвою «Гімн
черничий», ілюстроване маляр. роботами поета. До
кн. увійшли ґрунтовні ст. про Шевченка Л. Кардоша,
Ф.
м ша, Г. Кепеша, В. Шер та ін. В анотації за-

.

в нко. рш .
у ап шт, 1984.
Суп ро к а нка

.

в нко. мн рн
.
у ап шт;
оро , 1989.
Суп ро к а нка

значено: «Тарас Шевченко понині найбільша й одна з
найцікавіших постатей української поезії. Природний
голос, ліричність, теми, узяті з життя рідного народу,
незламна любов до свободи багато в чому нагадують
Пете фі». 2005 вид-во «Карпати» (Ужгород) видало
зб. поезій Шевченка «Кобзар. Вибране» укр. та угор.
мовами, де є також переклади «Заповіту». До вид.
ввійшли вже відомі перекл. А. Гідаша (18) і нові (13) у
виконанні Л. а .
2007 в Будапешті відкрито пам’ятник Шевченкові
(скульптор І. Микитюк). Іменем поета названо одну з
площ угор. столиці. Щороку урочисто відзначаються
шевч. дні в різних містах Угорщини. Розгорнуто широку підготовку до святкування 200-літнього ювілею
від дня народження Шевченка. «Тарас Шевченко і нині залишається символом української нації і світового
українства, яскравим прикладом боротьби за самостійну Україну, яку мріяв бачити вільною і рівною у сім’ї
єв ро пей сь ких на родів.
Бу ти гі д ним на ща д ком
Великого Кобзаря, зберігати і примножувати його
духовні цінно сті, оберігати укр. мову є нашим
святим обов’язком», —
наголосила голова Держ.
самоврядування українців і Т-ва укр. культури
в Угорщині Я. Гортяні у
виступі з нагоди Днів Тараса Шевченка (2013), які
у двадцятий раз проводила укр. громада країни.
.
в нко. о зар.
ран . 2005.

к а

нка

П р.: Sevcsenko T. Kobzar.
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в нко. о зар. ., 2006.

ронт п

т ту

К.; Ужгород, 1951; Sevcsenko T. Kobzos: Válogatott költemények.
Budapest, 1953; Sevcsenko T. Kobzos: Verses kötet. Budapest, 1961;
Sevcsenko T. Versei. Budapest, 1984; Sevcsenko T. Apácahimnusza.
Budapest, 1989; Sevcsenko T. Kobzos: Válogatott versek. Ungvár,
2005.
т.: Ра о . Як угорці познайомилися з великим поетом //
Все світ. 1961. № 7; Angуаl E. Sevcsenko Tárász // Alföld. 1961.
№ 2; п ш . «Кобзарь» на берегах Дуная //
в нко и мировая культура. М., 1964;
р . Шевченко в Венгрии // Annales
Universitatis Sсientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös:
Nominatae. Sectio Philologica, 1968. T. 8; acов к . Шевченко
угорською мовою //
15; а ов к . Творчість Шевченка в
світлі угорської критики //
16; Ст
. Кобзар в Угорщині //
Всесвіт. 1975. № 3; а ова . Живий перегомін (Т. Шевченко і
Ш. Петефі) // Всесвіт. 1972. № 3; а ова . Некоторые проблемы
перевода поэзии Т. Г. Шевченко на венгерский язык // ор и
практика перевода: Всеукраинский межведомственный сборник.
К., 1984. Вып. 11; а ова . Шевченко в Угорщині //
в нко і
світ: Літ.-крит. статті. К., 1989;
а . «Заповіт» Т. Г. Шевченка
угорською мовою // Nyiregyháza. 1997; ра мова . П. Два поетичні генії: Тарас Шевченко й Шандор Петефі // С . 2008. № 7.

ван

а

УГРИ́Н (Uhryn) Гузар Каліна (4.03.1939, Париж —
30.09.1999, Ангулем, Франція) — франц. літературознавець, перекладачка. Д-р наук. Закінчила Вищу
школу сх. мов у галузі українознавства (Париж). У
1950—80 — ред. журналів «Bulletin franco-ukrainien»
та «Echanges», які видава ли т-во «Молодих друзів
України» та «Французько-українська асоціація». Перекладала твори Лесі кра нк , О.
, В. С мон нка,
укр. дисидентів М. Осадчого (1974), І. зю (1980).
У виданій 1964 у Парижі заходами Ювілейного
комітету на відзначення 150-річчя Тараса Шевченка
у Франції монографії «Тарас Шевченко. 1814—1861.
Його життя і творчість» (у співавт. з А. Жуковським;
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Taras Chevtchenko. 1814—1861. Sa vie et son oeuvre.
Paris, 1964. Comité commémoratif du cent cinquantenaire
de Taras Chevtchenko en France) вмістила ст. «Життя
Шевченка». Для цього ж вид. переклала поезії Шевченка «Думка — Тече вода в синє море», «Заповіт»,
«Мені однаково, чи буду», «Н. Костомарову», «Садок
вишневий коло хати». Згаданий перекл. «Заповіту»,
який критика визнала найвдалішим і найточнішим з-поміж ін. франкомовних інтерпретацій твору, передрук.
у вид.: Square Taras Chevtchenko â Paris. 29 mars 1969.
Paris, 1969; Taras Chevtchenko (1814—1861). Études et
traductions françaises. Paris, 2004, а також у т. 11а бельг.
12-том ної ан толо гії: Patrimoine littéraire européen.
Renaissances nationales et conscience universelle. 1832—
1885. Romantismes triomphants. Bruxelles, 1999. Опубл.
цей перекл. і в «Антології української літератури від XI
по XX століття» (Anthologie de la littérature ukrainienne
du XIe au XXe siècle. Paris; Kyiv, 2004).
т.: In memoriam: Kalyna Houzar // Bulletin de l’Association
française d’études ukrainiennes. 2000. № 1. Avril.

р ма рав

УДМУ́РТСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Удм.
громадськість ознайомилася з творчістю Шевченка
після 1917. У 1920-х невідомий автор переклав вст. до
балади «Причинна — Реве та стогне Дніпр широкий».
Цей твір поширювали серед удм. читача усно, згодом
він став попул. піснею. Перші перекл. удм. з’явилися на
поч. 1930-х на сторінках журн. «Молот» і газ. «Удмурт
комуна». До 125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка удм. поети переклали понад 20 його творів,
зокр. «Думка — Тяжко-важко в світі жити», «Думка —
Нащо мені чорні брови», «Тополя», «Якби мені черевики», «І широкую долину» (перекладач М. П. П тров),
поему «Сон — У всякого своя доля» (Т. Архипов), «На
вічну пам’ять Котляревському», «Не гріє сонце на чужині» (А. у ан н). Переклади надрук. в журн. «Молот»
(1939), один із номерів якого майже повністю присвячено укр. поетові, та в газ. «Егит большевик» (1939). Того
ж року журн. «Молот» опубл. статтю М. Петрова «Тарас Григорович Шевченко», розширений варіант якої
ввійшов як передм. до першого окремого вид. поезій
Шевченка удм. мовою «Вибрані твори» (Іжевськ, 1948).
Зб. склали: «Вітер з гаєм розмовляє», «Чого мені тяжко,
чого мені нудно», «Заповіт» (у перекл. П. а н кова),
«Думка — Нащо мені чорні брови», «Тополя», «Ой одна
я, одна», «Я не нездужаю, нівроку», «У тієї Катерини»
(у перекл. М. Петрова) та ін. (усього бл. 30 поезій).
Над перекл. творів Шевченка працювали також поети
А. а уков, Г. авр ов, А. Бутолін, Т. маков. 1951
вийшла удм. мовою нова зб. Шевченкових творів «Вірші і поеми». Більшість перекл. до цього вид. здійснили
П. Чайников та Г. Гаврилов. Останній переклав поеми
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«Катерина» і «Сон — У всякого своя доля» та бл. 20
віршів. Кілька разів перекладено в Удмуртії Шевченків
«Заповіт», його включено до хрестоматій для середніх
шкіл. Про укр. поета в різні роки опубліковано статті
удм. літературознавців М. Перевозчикова «Великий син
українського народу», А. Клабукова «Великий Кобзар»
(обидві — 1961), К. Ананьєва «Славний Кобзар» (1964)
та ін. Низка ґрунтовних статей належить Ф. рмакову:
«Твори Т. Шевченка удмуртською мовою» ( . 1963.
25 лют.), «Твори Кобзаря удмуртською мовою» (Удмуртская правда. 1974. 10 марта), «Удмуртська література і Т. Г. Шевченко» ( С. Т. 2). Удм. письменники
брали участь у відзначенні шевч. ювілеїв в Україні.
1939 М. Петров був учасником VI пленуму правління
Спілки радянських письменників Союзу РСР з нагоди
125-літнього ювілею від дня народження Шевченка, у
Каневі він прочитав вірш, присвячений укр. поетові.
Авторами ювілейних присвят виступили Г. Гаврилов —
вірш «Тарасові Шевченку» (Молот. 1939. № 2/3), А. Лужанін — «Слава Кобзаря» (Удмуртская правда. 1964.
8 марта).
П р.:
в нко . . Быръем произведениос. Ижевск, 1948;
в нко . . Кылбуръëс но поэмаос. Ижевск, 1951.
т.: П тров . П. Тарас Григорьевич Шевченко // Молот.
1939. № 2/3; а уков . . Великий Кобзарь // Молот. 1961. № 2.

ома рмаков

У́ДРІС Ірина Миколаївна (22.06.1949, Київ) — укр.
мистецтвознавець, критик, педагог. Кандидат мистецтвознавства (1991). Проф. кафедри образотв. мист-ва
Криворізького нац. ун-ту (з
2009). Член НСХУ (2008).
Навча лася в КХІ на ф-ті
іс то рії та те о рії ми ст- ва
(1968—72, викладачі П. к , Ю. Асєєв, Л. Міляєва). У 1972—77 — зав.
відділу народного мист-ва
Івано-Франк. обл. краєзнавчого музею, з 1979 — асистент, викладач, старший
ви кла дач, 1993—2004 —
де кан худож.-гра фі ч но го
ф-ту, 1996—2009 — зав. кафедри образотв. мист-ва, з
. р
1997 — доцент кафедри образотв. мист-ва Криворізького пед. ун-ту (з 2012 — пед.
ін-т Криворізького нац. ун-ту). Автор мистецтвознавчих
праць з історії та теорії мист-ва, історії та методики
дизайну, проблем худож.-пед. освіти та сучасної вітчизняної худож. практики. Опублікувала кілька монографій
та навч. по сібників: «Українське мистецтвознавство
кінця ХІХ — початку ХХ століття. Національне об-

разотворче мистецтво в
працях вчених київської
школи» (К., 2007; у співавт. з Є. Антоновичем),
«Нариси з історії зарубіжного дизайну» (Кривий Ріг, 2008; у співавт. з
В. Школярем), «Нариси
з історії костюма» (Кривий Ріг, 2010; у співавт. з
Н. Удріс) та ін.
До слідження образот во рчої спа д щи ни Шевче н ка У. здій с ню ва ла
крізь при з му по гля дів
. нтонов ,
таких науковців, як Є. у. р . кра н к
з м н, К.
ро к ,
м т твознав тво
кн
— по атку
М. Сум ов, О. С а т он,
то тт . о
нн
О. П. ов
к та ін.,
о разотвор о па
н
що висвітлено у відпоара а
в нка. р в
відному розд. кандидат.
Р , 2014. к а нка
ди се рта ції «Укра ї н сь ке
мистецтвознавство кінця ХІХ — початку ХХ століття»
(1991), ст. «Українське шевченкознавство кінця ХІХ —
початку ХХ століття» (Образотворче мистецтво. 2001.
№ 3). У розвідці «Шевченко-художник очима сучасників» (Вісник Харків. держ. академії дизайну і мистецтв.
Х., 2005. № 8) увагу зосереджено на оцінці творчості
Шевченка-художника в мемуарній л-рі та прижиттєвій
критиці. Шевченкознавчі студії К. Широцького розглянуто у ст. «К. Широцький як дослідник образотворчої
спадщини Т. Г. Шевченка» (Вісник Харків. держ. академії дизайну і мистецтв. Х., 2006. № 4). У публ. «Українське мистецтвознавство 1900-х років про образотворчу
спадщину Т. Г. Шевченка» (Вісник Харків. держ. академії дизайну і мистецтв. Х., 2006. № 11. С. 140—150)
на основі аналізу статей Є. Кузьміна, М. Сумцова та
О. Сластіона простежено зміни у трактуванні та оцінках
малярських творів Шевченка порівняно з попередньою
добою. У ст. «Дослідження образотворчої спадщини
Т. Г. Шевченка в ювілейні 1911—1914 роки» (Молодь
і ринок. Дрогобич, 2007. № 5/6) визначено два напрямки досліджень у зазначений період: пошукова робота
з виявлення, вивчення та введення у наук. обіг нових
творів Шевченка та ґрунтовне осмислення малярської
спадщини митця. У ст. «Українське мистецтвознавство
1920-х про образотворчу спадщину Тараса Шевченка»
(Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії ’2013: Зб. наук. праць.
К., 2013. Вип. 5) У. розглядає публікації шевченкознавців О. П. Новицького, В. ав н ко о, М. о у
,
Ф. рн та, С. арануш нка, К. Сліпка-Мо скальціва
та ін. У виданій до 200-річчя від дня народження
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Шевченка монографії «Українське мистецтвознавство кінця ХІХ — початку ХХ століття: дослідження
образотворчої спадщини Тараса Шевченка» (Кривий
Ріг, 2014; у співавт. з Є. Антоновичем) У. підсумувала
свої попередні спостереження: висвітлено становлення
укр. образотворчого шевченкознавства, проаналізовано
праці провідних і маловідомих вітчизняних науковців,
простежено шляхи формування об’єктивних уявлень
про обсяг, худож. рівень та місце живописних і графічних творів Шевченка в нац. та європ. худож. процесі.
в.: Опанас Сластьон як дослідник образотворчої спадщини
Кобзаря // Педагогіка вищої та середньої школи. Зб. наук. праць.
Кривий Ріг, 2007. № 18.

ар на

р

УЖВÍЙ Наталія Михайлівна (27.08/8.09.1898, м. Любомль, тепер районний центр Волин. обл. — 22.07.1986,
Ки їв) — укр. ак т ри са. На род на ар ти с т ка Со ю зу
РСР (1944). Ге рой Со ціа лі с ти ч ної Пра ці (1974).
Держ. премії Союзу РСР
(1946, 1949, 1951). Держ.
пре мія Укра ї н сь кої РСР
ім. Т. Г. Шевченка (1984).
Склала екстерном іспит на
звання сільської вчительки
(1914). З 1918 брала участь
у виставах аматор. драм. гуртка (з 1922 — пересувний
театр при Наркомосі Української РСР) в м. Золотоноші (тепер Черкас. обл.). У
1922—28 — актриса Пер.
в
шого театру Укр. Радянської Республіки ім. Т. Г. Шевченка в Києві, 1925—26 —
Одес. держдрами, 1926—36 — театру «Березіль» (із
1935 — Харків. укр. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка). З
1936 — у Київ. укр. драм. театрі ім. І. Франка (тепер —
а она н ака м н
рамат н т атр м н
вана ранка). 1954—71 — голова Укр. театр. т-ва.
Актриса широкого обдаровання, майстер глибокого
емоційного й психологічного розкриття образів, У. була
блискучим інтерпретатором як драм.-трагедійних, так
і ліричних та комедійних образів. У її творчому репертуарі — провідні ролі у виставах п’єс укр. й світової
класичної та сучасної драматургії, найкращі ввійшли
до золотого фонду нац. театр. мист-ва (Беатріче — «Багато галасу даремно» В.
к п ра, Анна — «Украдене
щастя» І. Франка, Кручиніна — «Без вини винні» О. тров ко о та ін.). Знімалася в кіно з 1926 (понад 20
ролей). Досягнувши найвищого сценічного злету в укр.
класичній драматургії, У. стала втіленням народності,
духовного та нац.-етнічного начала у вітчизняному

те атр. мист-ві. Саме
тому шевч. тема завжди була ва ж ли вою
органічною частиною
творчості актриси. У
її доробку — образи
Ярини («Невольник»
М. ро п в н
ко о
за Шевченком), Галі
(«На зар Стодо ля»),
створені 1916 на сам од і я л ь н і й с ц е н і
м. Золото но ші, ролі
Першого слова поета
й Оксани в «Гайдамаках» за Ше вче н ком
.
в в о раз ат р н
(інсценізація і постапозу ку птору . ан з ру
новка Ле ся ур а а,
пам’ тн ка . .
в нку
Пе р ший те атр Укр.
в арков . 1934
Радянської Ре спубліки ім. Т. Г. Шевченка, Київ, 1922; «Березіль», 1928).
У Київ. драм театрі ім. І. Франка актриса зіграла ролі
Ганни Борлаківської («Петербурзька осінь» О.
нка, 1954) та Стехи («Назар Стодоля» Шевченка, 1942).
Образ Стехи втілила й на екрані у к/ф П. а на «Назар Стодоля» (Українфільм, Одеса, 1937). У картині
І. Сав нка «Тарас Шевченко» (Київ. кіностудія худож.
фільмів, 1951) виконала роль се ст ри по ета Ярини.
Знімалася також у фільмі І. ава р з «Прометей»
(Українфільм, Київ, 1935), створеному під впливом
Шевченкових поем «Кавказ» і «Сон — У всякого своя
доля». У. — активна пропагандистка Шевченкової
поезії з естради та по радіо. У 1934 позувала М. ан з ру для постаті Катерини до пам’ятника Шевченку в
Харкові. Авторка ст. «Невичерпне джерело натхнення»
(Жовтень. 1964. № 3), у якій підкреслює значення Шев-

.

в

у ро Ст . С на з к но
« азар Сто о ». 1937

му
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ченкової поезії у своїй творчості, згадує про видатну
інсценізацію «Гайдамаків» реж. Леся Курбаса у 1920-х,
про власні ролі в театрі та кіно, пов’язані з Шевченком.
т.: рна ка Р. Н. М. Ужвій. К., 1958;
ов . Поетеса
української сцени. К., 1978; Стан ш в к
. Мистецький подвиг // Український театр. 1978. № 4; р
. Два цвета радуги:
Наталья Ужвий // р
. Билет на вчерашний спектакль:
Этюды в ностальгических тонах. К., 2012; р
. Ужвій і
Курбас. Незакінчена повість // Українська культура. 2012. № 9.

р

, амара о нко

УЗБÉЦЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Уперше
ім’я Шевченка з’явилося на сторінках туркестанської
преси 1890, коли в газ. «Туркестанские ведомости» в
нотатці про поч. судноплавства на ра
кому мор
А. Романович (ред. газ.), згадуючи про експедицію О. утакова, повідомляв, що в складі команди був і рядовий
Шевченко, відомий укр. поет. Що ж до творчості укр.
поета, то вона була недоступною для узб. громадськості, оскільки перекл. узб. мовою до 1914 не було. Попри
заборону уряду Російської імперії відзначати 100- тн
нн
в нка, узб. громадськість
юв
в н наро
все-таки відгукнулася на цю дату. У газ. «Садои Фаргона» (1914. 10 берез.) опубл. вірш Шевченка «Добро, у
кого є господа» в перекл. І. аврона. Перекладач вдало
відтворив багатство оригіналу, його худож. особливості
( ар пов . С. 323—327). Це була перша згадка про
поета в узб. пресі.
Твори Шевченка стали поширювати в Узбекистані
в 1930-х. 1935 у журн. «Совет адабиети» опубл. поезії
«Сон — У всякого своя доля», «Маленькій Мар’яні»,
«Заповіт», «Ой три шляхи широкії», «Хустина», «Добро, у кого є господа», «У тієї Катерини», «Ми вкупочці колись росли», «Огні горять, музика грає» та ін. в
перекл. узб. мовою Хаміда
м ана та його ж ст.
про Шевченка. Тут само (1936. № 3) вміщено й добір-

.
в нко. рш .
ашк нт; Самаркан , 1939.
к а нка

.
в нко.
ат р на. ашк нт, 1948.
к а нка

.
в нко.
о зар. ашк нт, 1954.
к а нка

.
в нко.
ран
у во тома . ашк нт,
1959. . 1. к а нка

ку віршів укр. поета, написаних на засланні, у перекл.
М.
за , а також його ст. «Тарас Шевченко». 1937
узб. мовою вийшла кн. Є. а ов ко о «Т. Г. Шевченко». 1939 у періодиці республіки надрук. чимало статей
про поета, з’явилися нові перекл. його творів. Цього ж
року в журн. «Узбекистон адабиетива санъати» опубл.
перекл. уривка з поеми «Катерина» (перекл. Н. ун )
і балади «Лілея». Тоді ж побачила світ зб. поезій Шевченка «Кобзар» за ред. В. а ова і Н. Ахунді у перекладах останнього (поеми «Катерина», «Гайдамаки»
і майже всі поезії, створені на о. о ара ) з передм.
Гуляма Гафура. 1939 з’явився і зб. віршів для дітей та
юнацтва, до якого ввійшло 17 творів Шевченка у перекладах Хаміда Алімджана та І. Даврона. Окремим вид.
у перекл. Н. Ахунді двічі виходила поема «Катерина»
(Ташкент, 1948, 1964). 1954 за ред. Гуляма Гафура видано зб. перекл. творів укр. поета «Кобзар» (62 твори).
Найповніше узб. читачі змогли ознайомитися з літ.
спа д щи ною Ше вче н ка
після появи двотомника
«Вибраного» (Ташкент,
1959), де вміщено поетичні й прозові твори, серед
них — «Іван Пі д ко ва»,
«Гайдамаки», «Сон — У
всякого своя доля», «Думи мої, думи мої» (1840),
«Утоплена», «У неділю
не гуляла», «Не завидуй
багатому», «Не женися
на ба гатій», «Ма ле нькій Мар’яні», «Заповіт»,
«Ой три шляхи широкії»,
«N. N. — Со н це за хо.
в нко. ат р на.
дить, го ри чо р ні ють»,
ашк нт, 1964. к а нка
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«Добро, у кого є господа», «Якби мені черевики», «Ой
не п’ються пива-меди», «На улиці невесело», «У тієї
Катерини», «Ой люлі, люлі, моя дитино», «Ой чого ти
почорніло», «Ми вкупочці колись росли», «Огні горять,
музика грає», «Сон — На панщині пшеницю жала»,
«Якось-то йдучи уночі» та ін. в перекл. понад 20 узб.
поетів: Хаміда Алімджана, Уйгуна, у
, А. Мухтара, Р. Бабаджана, Т. Тули, М. Бабаєва, Д.
а арова,
С. Акбарова та ін., передм. Гуляма Гафура «Великий
поет-демократ». 1962 вийшла зб. Шевченкових творів
«Думи мої, думи мої» в перекл. А. Умарова, Зульфії,
Д. Джаббарова, С. Акбарова, рму на та ін.
У пресі республіки опубл. численні статті, нариси
узб. письменників і літературознавців про життя і творчість Шевченка: М. Шейхзаде «Співець братерства народів» (Правда Востока. 1949. 9 марта), Гуляма Гафура
та Уйгуна у газ. «Кизил Узбекистон» (1939), Н. Ахунді
«Співець щастя та волі» та М. Салієва «Вічно живий»
(обидві — у газ. «Узбекистон маданияти». 1961. 10 берез.), З. Умарбекової «Твори Т. Г. Шевченка узбецькою
мовою» (Ташкентская правда. 1961. 10 марта). Узб.
літературознавець Р. но амов написав монографію
«Співець свободи» (Ташкент, 1964).
Узб. письменники не раз зверталися до змалювання образу Шевченка у худож. творах. 1939 видано зб.
«Т. Г. Шевченко», до якої ввійшли оповідання Х. ама «Безпритульне дитинство» і «Ціна таланту», поема
Р. а а «Тарас», нарис П. ур уна «Тарас Шевченко».
1939 опубл. вірші Уйгуна «Кобзар» і Назармата «Співець свободи», Мірмухсіна «Кобзар» (1943). 10 берез.
1961 в газ. «Правда Востока» вміщено уривок із поеми А. Рахмата «Тарас», у газ. «Узбекистон маданияти» — вірш Ю. Шамансурова «Привіт тобі, великий
Кобзарю!». Широко відзначали в ре спубліці ювілеї
Шевченка 1939, 1954, 1961, 1964. У культурно-освітніх
установах, вищих і середніх навч. закладах проведено
урочисті засідання, відбулися літ. вечори, присвячені
пам’яті укр. поета.
П р.:
в нко . Шеърлар. Тошкент, 1939;
в нко .
Қўбузчи. Тошкент, 1939;
в нко . Катерина. Тошкент, 1948;
в нко . Қўбузчи. Тошкент, 1954;
в нко . Икки томлик. Тошкент, 1959. Т. 1—2;
в нко . Ўйларим сиз, ўйларим
менинг... Тошкент, 1962;
в нко . Катерина. Тошкент, 1964.
т.: Ра мов . В променях дружби // Літературна газета.
1960. 31 трав.; Су танов . Великий певец свободы // Коммунист Узбекистана. 1961. № 3; Су танова . . Шевченко
в Узбекистані //
10; но омов Р. Эрк куйчиси. Тошкент,
1964; а ов . Великий Кобзарь // Звезда Востока. 1964. № 3;
ар пов . Из истории перевода в Узбекистане. Ташкент, 1965;
мар кова . Про переклади Шевченка узбецькою мовою //
15;
у а ва . Узбекские поэты о великом Кобзаре //
опро истории и литературы. Ташкент, 1970.

у нара а урова,

у ам

ар пов

«УЗЛÍССЯ» (папір, олівець, туш, перо, 16,2×23,0) —
етюд Шевченка, виконаний під час його останнього
перебування в Україні у черв.—серп. 1859. На звороті
праворуч унизу напис олівцем: «Т. Шевченко» і зарисовка лісу, що нагадує зображення на лицьовій стороні.
Зберігається у НМТШ (г—282).

.

в нко. з

. Пап р, о в

, туш, п ро. 1859

Детально пророблено центр. частину рисунка, на
якій зображено затінені масивні зелені гілки старих
дерев, а вгорі — живописну суху гілку. На передньому плані праворуч — два невеличкі деревця. Сонячне
проміння пробивається крізь листя, падає на траву між
стовбурами дерев, утворює довгі тіні, освітлює мальовничі пагорби за лісом. Малюнок лаконічний, художник
начебто економить кожний штрих олівця, реалістично
відображаючи натуру. Водночас він передає мінорний
настрій краєвиду, гру світла і тіней. Вибір точки огляду,
побудова композиції, перевага повітряної перспективи
над лінійною, ліричність та емоційність краєвиду свідчать про високу майстерність Шевченка-пейзажиста
в останні роки життя.
Про
ом 1858—1859, до якого входить і «У.», вперше згадано у ст.: ор нко 1888, с. 83. Уперше репрод.
у вид: а р к твор , с. 116. № 977. Експонувався у
Києві 2011 на виставці «Жива душа поетова святая».
Місця зберігання: у В. азар в ко о, Б. азар в коо, С. Боткіна, ДРМ, ІТШ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 10 т. Т. 10. № 81.
т.: нтонов
. . Шевченко — маляр. К., 2004.

т на а н на

«УЗЛÍССЯ ПÓНАД РÍЧКОЮ» (папір, олівець, акварель, 23,7×32,1) — етюд Шевченка, за манерою виконання близький до рисунків, які художник виконав в
Україні 1845—46. Існує припущення, що рисунок створено 1845 у Роменському пов. Полтав. губ. (Ступак .
Шевченко-художник на Сумщині // Ленінська правда.
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в нко. з
пона р кою.
Пап р, о в , аквар . 1845—1846

[Суми.] 1968. 10 берез.). На звороті вгорі посередині
чорнилом позначено: 489, праворуч: № 397 (номер у
каталозі ЧМТ). Зберігається в НМТШ (г—625).
В етюді художник зумів передати глибину простору, план за планом розгорнувши панораму аж до лінії
горизонту. Співвідношення силуетів дерев, пагорбів,
соснового лісу вдалині, самотнього похиленого дерева
та холодної поверхні води є виразним і точним. Виявляється інтерес митця до різноманітності форми, яка на
перший погляд видається одноманітною. Передусім це
стосується дерев. Майстерність графічного виконання
полягає у варіюванні товщини олівцевої лінії та інтенсивно сті світла при передачі найтонших об’ємних
відтінків форми. В укр. краєвидах Шевченка цього часу
вже проступають характерні ознаки пейзажів, що будуть виконані під час заслання: бездоганна композиція,
володіння перспективним малюнком, уміння відчути й
реалістично відтворити різні стани природи.
До наук. обігу введено 1900 під назвою «Лес» ( ата о
уз ю арнов ко о, с. 190. № 397). Уперше
репрод. під назвою «Гай» у вид.: а р к твор ,
с. 318. № 975. Місця зберігання: у В. арнов ко о
(молодшого), ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 12 т. Т. 8. № 49.
т.:
к н . Т. Г. Шевченко как художник // Искусство.
1939. № 2; Сквор ов . . Художник Тарас Шевченко. М.; Лг.,
1941.

т на а н на

УЙГУ́РСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Уйгур.
народ, що населяє Сіньцзян-Уйгурський автономний
округ Китаю, пройшов великий і тернистий істор.
шлях. У 19 ст. частина уйгурів — учасників жорстоко
придушеного кит. окупантами нац.-визв. повстання
1864—67 — переселилася у Ферганську долину й Казахстан.

Озна йом лен ня уй гур. громад сь ко с ті з тво ра ми
Шевченка почалося в 1930-х. До 125- тн о о юв ю
в
н наро
нн
в нка вийшла перша зб. його
творів уйгур. мовою «Кобзар» (Алма-Ата, 1939), до неї
ввійшли поема «Наймичка», балади «Тополя» й «Лілея», вірші «Думка — Вітре буйний, вітре буйний!»,
«Минають дні, минають ночі», «Заповіт», «Мені однаково, чи буду», «Ой одна я, одна», «Косар», «І небо
невмите, і заспані хвилі», «Готово! Парус розпустили»
у перекл. К. а анова та І. Саттарова зі вст. ст. «Тарас
Григорович Шевченко» (без зазначення автора), яка
вперше інформувала уйгур. громадськість про життя
і творчість укр. поета. Вид. здійснено лат. шрифтом.
К. Хасанов узяв участь у шевч. урочистостях 1939 в
Києві та Каневі. Літ. та літ.-муз. вечори пам’яті Шевченка відбулися й у наступні ювілейні роки. К. Хасанов
опублікував окремим вид. поему «Наймичка» (АлмаАта, 1949), значно поліпшивши попередній варіант
перекладу (надрук. араб. графікою). У повоєнні роки
К. Хасанов працював над перекл. поем «Катерина» й
«Гайдамаки».
Х.
у н інтерпретував уйгур. мовою 30 творів
Шевченка (переважно ще не перекладених раніше):
поеми «Катерина», «Іван Підкова», «Кавказ», «Чернець» (під назвою «Козак»), балада «У тієї Катерини»,
вірші «Думка — Вітре буйний, вітре буйний!», «Думка — Тече вода в синє море», «Заповіт», «Гоголю»,
«N. N. — Мені тринадцятий минало», «Пророк», «І
виріс я на чужині», «Не для людей, тієї слави», «І широкую долину», «Хіба самому написать», «І золотої й
дорогої», «Марку Вовчку», «Ісаія. Глава 35», «Сестрі»,
«Я не нездужаю, нівроку» та ін. Вони ввійшли до зб.
творів Шевченка «Вірші» (Алма-Ата, 1976). Х. Абдуллін прагнув максимально наблизитися до змісту укр.
оригіналу. Його перекл. стали новим кроком на шляху
освоєння уйгурською л-рою поетичної спадщини Шевченка. Феномен Шевченка захоплює й сучасну уйгур.
поетесу і науковця Г. Аутову, що працює над перекл.
творів укр. поета.
«Заповіт» у перекл. К. Хасанова увійшов до вид.:
« апов т» [ нто . п р.]. До підручників із л-ри 5—8
класів уйгур. шкіл включено вірші «Минають дні, минають ночі», «Заповіт», уривки ін. творів у перекл. К. Хасанова, його статтю про життя і творчість Шевченка.
П р.: Sevcenko Taras. Kobzar. Almuta, 1939;
в нко .
Наймичка: (По ема). Алма-Ата, 1949;
в нко . Шеирлар.
Алмута, 1976.
т.: Сан ук . Уйгурською мовою //
. 1977. 18 берез.

ор

ом нко

«УКРАЇ́НА» — наук. та літ.-публіцистичний щомісячний журн. Виходив 1907 у Києві за ред. В. аум нка
як продовження «
в ко тар н ». Всього за 12
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місяців з’явилося 4 томи.
Вид. ліквідовано у зв’язку з по я вою «За пи сок
Українського наукового
товариства». На сторінках журн. опубл. чимало матеріалів про життя
і тво рчість Ше вче н ка,
його оточення. Часопис
уміщував як аналітичні
розвідки про окремі текс ти по е та — «“Ма рія”
Т. Шевченка» М. Крупського (№ 4), так і порівняльні студії — «“Лілея”
Шевченка и “Lilie” Ербекра на. 1907. 2.
на» В. ан ова (№ 5).
к а нка
Журн. дру ку вав но во знайдені матеріали про біографію письменника, невідомі автографи його творів: ст. «Автографи і нові твори
Т. Г. Шевченка, знайдені в архіві Департамента поліції»
Я. Забіли (№ 7/8), «Автографи Шевченка в Московському Румянцевському Музеї» (№ 2) І. Любова; «Т. Г. Шевченко и замещение кафедры живописи в Киевском университете. Заметки по неизданным документам» (№ 2;
підпис: М. Т-ский). Історію появи двотомника поезії
Шевченка 1876 висвітлив О. Ру ов у «Споминах про
празьке видання “Кобзаря”» (№ 2). П. Ст н к
у ст. «З архіва Д. Л. Мордовцева» (№ 9) повідомляв
про автографи Шевченка, його малюнки в арх. Д. оров , про вшанування поета заходами петерб. громади
тощо.
У журн. широко представлено рецензії та відгуки на
шевченкознавчі публ.: «Науковий аналіз проф. Т. Флоринського» (№ 5; підпис: В. Д.), «К характеристике
И. Г. Кулжинского и его литературной деятельности»
В. Данилова (№ 10). У рецензії (№ 7/8) на статтю з «Русского филологического вестника» (1907. Кн. 1) йшлося
про рукопис (насправді лише список) Шевченкової
поеми «Наймичка», який Є. Карський виявив серед
рукописів О. о н ко о в Москов. т-ві історії і старожитностей російських. У розгляді публ. «Признания
Н. И. Костомарова в ІІІ отделении» (з № 8 журн. « о ») згадано, зокр., свідчення про Шевченка (№ 10).
Деякі статті журн. присвячено вшануванню пам’яті
Шевченка та проблемам збереження його спадщини: ст.
«До історії “Тарасової книгарні”» (№ 11/12) М.
р ака, «Як стоїть діло з пам’ятником Т. Г. Шевченку» (№ 9)
без підпису, «До упорядкування могили Т. Шевченка»
(№ 9), — ймовірно В. Науменка. Про біографа Шевченка оповів Д. орош нко у ст. «М. К. Чалий. (Посмертна
згадка)» (№ 3).
т.:

р зов к

.

. Умови та особливості діяльності

журналу «Україна» 1907 року // Вісник Київ. нац. ун-ту. Серія
«Історія». 2004. № 74/76.

м тро

п нко

«УКРАЇ́НА» — наук. журн. українознавства, друк.
орган « кра н ко о науково о товар тва в
в »,
який виходив у Києві що три місяці за ред. голови т-ва
М. руш в ко о протягом 1914, 1917—18 (10 частин).
Публікувалися різнорідні матеріали про біографію та
творчість Шевченка, зокр., ст. П. Куліша «Дві мови,
книжня і народня» (1914. № 3), студія М. арков коо з психології творчості поета «Російські і українські
твори Шевченка в їх порівнянню» (1918. № 1/2). Про
Шевченкову історіософ. візію і зображення долі укр.
народу в поезії митця згадано у ст. О. руш в ко о «З
настроїв та думок Кирило-Мефодіївського братства»
(1914. № 1).
На сторінках журн. регулярно з’являлися огляди, рецензії та відгуки на нові шевченкознавчі публ.
М. о у
к розглядав монографії Ю. р т ка та
Л. Козловського, в яких зіставлено поезії Шевченка і
Ю.-Б. а
ко о (1914. № 2). У № 2 часопису за 1914
А. ков к відгукнувся на вид. статей С.
р мова
«Шевченко. Збірка» (К., 1914), а С. Єфремов — на працю П. а ва «Русские поэмы Т. Г. Шевченка» (1913).
Ф. атуш в к (1914. № 4) схвально охарактеризував «Повний збірник творів Т. Г. Шевченка» за ред.
Д. орош нка (Катеринослав, 1914). О. Грушевський
здійснив розгорнутий огляд ювілейних шевч. публ.
Ф. Матушевського, І. Ст ш нка, О. Олександренка,
П. Зайцева, В. Щурата, К.
ро ко о, С. Єфремова,
Л.
н кова, М. Мочульського, М. С ав н ко о,
М. Грушевського, М. ан ка, О. Ковалевського, І. р ка, Я. ор н ко о, І. Франка та ін. (1917. № 1/2).
В «У.» з’явилися також рецензії С. П т юр на розвідку Л. Мельникова «Я. Г. Кухаренко и Т. Г. Шевченко
в их взаимных отношениях» (зі зб. «Известия Общества любителей изучения Кубанской области». 1913.
Вип. 6), С. Єфремова на праці М. Сум ова «Харьков и
Шевченко», «Дубы Т. Г. Шевченка» (обидві — Х., 1911),
П. Ст н
ко о на до слідження О. П. ов
ко о
«Тарас Шевченко як маляр» (Л.; М., 1914) та 1-й том
« в нк в ко о з рн ка» (Пб., 1914), за підписом
В. Д. «Ювілейні Шевченківські видання в Галичині»
(всі — 1914. № 3), П. о а ко о (1917. № 1/2) на кн.
П. Зайцева «Перше кохання Шевченка» (К., 1918).
У рубриці «Хроніка» вміщувалися огляди ювілейних шевч. вид., інформація про продаж мист. творів
Шевченка (оголошення «Малюнки Шевченка»), долю
його рукописів та іконографії («З паперів Шевченка,
Куліша і Костомарова», «Нові набутки міського музею
в Києві»; всі — 1914. № 2).
м тро

п нко
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«УКРАЇ́НА» — наук. журн. українознавства, друк. орган Істор. секції ВУАН. Виходив 1924—30 у Києві що
три місяці (згодом — що два місяці) за ред. М. руш вко о. Всього побачило світ 36 книжок, три (№ 6—8
за 1930) розсипано (див.: ркова . С. 328). Помітне
місце в часопису посідали матеріали, присвячені біографії Шевченка: ст. К. Лазаревської «Шевченко і брати
Лазаревські (дещо з родинного архіву Лазаревських)»
(1928. № 4), Г.
т ко о «“Описная экспедиция”
Аральського моря і Шевченко (1848—1849 рр.)» (1928.
№ 3), у якій використано нотатки О. утакова.
В «У.» опубл. низку компаративних матеріалів, зокр.
М. о у
ко о «Літературні паралелі. Шевченків
“Сон” і “Призраки” Тургенєва» (1924. № 3), Б. арн к «Композиція “Назара Стодолі”» (1929. № 10/11),
О. Покровського «Шевченко і Кабé» (1927. № 3) та ін.
Про вплив зб. « апоро ка тар на» на творчість
поета писав А. амра у ст. «До початків романтизму»
(1929. № 10/11).
Важливе значення для едиційної практики Шевченкових текстів мав матеріал М. ов
ко о «До
тексту Шевченкового “Кобзаря”», у якому дослідник
звернув увагу на недоліки вид. «Кобзаря» В. оман ко о, опублікував кілька поетичних текстів із рукопису
зб. « р
та» («Заворожи мені, волхве», «Кавказ»,
«Холодний Яр») (1924. № 4). Джерельну базу шевченкознавства доповнили ґрунтовані на арх. матеріалі публ.
Д. Граховецького «Матеріяли до арешту кирило-методіївців: Навроцького, Білозерського, Шевченка та инш.»
(1928. № 1), В. натюка та М. Бужинського «Відгуки
справи Кирило-Методіївського товариства» (1928. № 2).
Спогади О. Ру ова про празьке вид. «Кобзаря» 1876
(вміщено в однойменному журн.: 1907. № 2) доповнило
коментоване Ф. Савченком «Листування О. О. Русова з
Я. П. Полонським в справі споминів про Шевченка для
празького видання “Кобзаря”» (1929. № 5/6).
Автори часопису регуля р но ві д гу ку ва ли ся
на нові шевченкознавчі
публ., часто пропонуючи власне бачення актуа ль них наук. про блем.
Осо бли ву акти в ність у
цьо му на пря мі ви явив
К. о п р
н к , що
розглянув шевченкознавчі публ. у « а п ка
то р ноо о но о в
у
» за
1919—28 Л. Арасимович,
П. Ст н ко о, П.
пов а, М. Новицького,
М. ан р к , О. орошкра на. 1925. н. 1/2. ту

к в а, Д.
у ка та П. Пото ко о (1929. № 3—4;
1929. № 6). Йому належить і відгук на вид. З. Гуревича
«“Молода Україна”. До восьмидесятих роковин КирилоМетодіївського Братства» (Х., 1928), у якому йшлося,
зокр., про зв’язки Шевченка з братчиками (1929. № 3/4).
Бібліограф запропонував також кілька оглядів розвитку
радянського шевченкознавства за 1925—28 (1927. № 3;
1928. № 3; 1929. № 9).
Шевч. матеріали Б. авро ко о, М. П вака, І. з нштока та ін., вміщені у журн. «Червоний шлях»
протягом 1923—28, охарактеризував М. арков к
(1929. № 7/8). Він же відгукнувся на кн. Б. Навроцького
«Гайдамаки Т. Шевченка: Джерела. Стиль. Композиція»
(Х., 1928) (1930. № 1/2), на вихід 4-го тому Повного зібр.
тв. Шевченка ( урна ), подавши критичні зауваження
та уточнення до коментарів (1928. № 4). На думку Марковського, Шевченкові поезії вдало перекладено франц.
у зб. «Anthologie de la littérature Ukrainienne milieu du
XIX-e siècle» (1927. № 4). В «Огляді українського наукового руху поза межами УСРР» В. орош нко згадував,
зокр., шевченкознавчі статті П. о а ко о, О. ото ко о, С. Сма -Сто ко о, С. а , Л. у ва, Є. рово о, Д. нтонов а (1927. № 5). У рецензії на 1-й том
« в нк в ко о з рн ка» за ред. П. Филиповича (К.,
1924) М. ров обстоював необхідність наук. періодичного вид., присвяченого проблемам шевченкознавства, в
якому розглядалися б питання життя і творчості (у т. ч.
маляр.) митця (1924. № 3). Публікувалися також відгуки С. Глушка на зб. прокламацій «Нелегальні відозви з
нагоди Шевченківських роковин» за ред. О. рма з
(К., 1925) (1925. № 5), І. Щітківського на кн. М. озн ка
«Шевченко й княжна Рєпніна» (Л., 1925) (1926. № 4),
розгорнутий коментар І. Айзенштока до праці О. а р
«К рукописной традиции распространения “Кобзаря”
Т. Г. Шевченка» (Баку, 1927) (1928. № 6).
Деякі матеріали «У.» присвячено питанням рецепції
доробку Шевченка, а також гідного пошанування його пам’яті. Про величезне враження від смерті поета
на Галичині, появу численних публ. про небіжчика у
місцевих часописах писав К. Сту н к у ст. «До
історії взаємин Галичини з Україною в рр. 1860—1873»
(1928. № 2). Вплив Шевченкових текстів на революційно налаштовану народницьку молодь 1870-х засвідчив
С. Буда — «До історії революційно-народницького
руху на Україні в першій половині 70-х років. Іван
Трезвінський, один з “193-х”» (1926. № 4). На проблемі
необхідності збереження поетової могили, організації
навколо неї заповідної території акцентував А. Носов
у матеріалі «Державний заповідник ім. Т. Г. Шевченка»
(1925. № 5). Про участь Ф. орша в улаштуванні шевч.
свят у Москві згадав З. Моргуліс у ст. «Федір Євгенович
Корш (Кілька особистих спогадів, списаних в десяту
річницю смерти)» (1929. № 7/8).
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Шевченкознавчий вектор був одним із ключових
до слідницьких напрямів журн. Це доводять, зокр.,
тематичні вип., присвячені вивченню доробку письменника. На відміну від практики багатьох ін. вид.,
«шевченківські» номери «У.» з’являлися не обов’язково до ювілеїв поета. У кн. 1/2 за 1925 публікувалися
як ширші огляди і розвідки, так і лаконічні замітки й
відгуки М. Грушевського («В шістдесят четверті Шевченкові роковини»), І. Франка («Остання стаття про
Шевченка»), С. Єфремова («Спадщина Кобзаря Дармограя»), П. Филиповича («Шевченко і Гребінка»),
М. Марковського («Шевченко і Микола Маркевич»),
В. П трова («Шевченко, Куліш, В. Білозерський — їх
перші стрічі»), М. Новицького («Шевченко в процесі
1847 р. і його папери»), О. С н в ко о («Дещо про
Шевченкову мову»), В. Щавинського («Шевченко як
маляр»), О. П. ов ко о («Шевченко та Рембрандт»,
«До портрета Шевченка, опублікованого В. О. Щавинським»), П. Ру на («Шевченко і К. Б. Піунова», «До
сценічної історії “Назара Стодолі”»), В. р в ко о
ш в ко о
(«Будинок, де жив Т. Г. Шевченко»), М.
(«Два порт рети роботи Шевченка»), Г. Житецького
(«Лист М. О. Максимовича до Т. Г. Шевченка, 1860-го
року», «Шевченко і харківська молодь»), В. Щепотьєва
(«Тривога над свіжою могилою Т. Шевченка»), В. Станіславського («Кобзарь 1867 року»), О. Олександріва
(«Шевченко на Черкащині»), Ф. Савченка («Дещо з
споминів родини поета»), Л. Шевченко («Батьківщина
Тараса Григоровича»), І. Щітківського («Пам’ятник
Т. Шевченкові у Києві та київська адмініст рація»),
О. рма з («Нові непорозуміння з Шевченком»).
Особливо прикметною є зосередженість на шевч. тематиці в останній рік існування журн. за ред. М. Грушевського. У № 3/4 за 1930 була рубрика «В 69 роковини
смерті Т. Г. Шевченка», в якій уміщено різні за проблематикою шевченкознавчі статті М. Возняка («Шевченко
й Галичина. (Слід зацікавлення Шевченка Галичиною в
1843 р.)»), П. Филиповича («Забуті рецензії сорокових
років на Шевченкові твори»), М. Мочульського («Культ
дерева й сокири в Шевченковій поемі»), П. Лушпинського («Шевченків “Холодний Яр”»), І. Щітківського
(«Сторінка з історії будування пам’ятника Т. Шевченкові»), М.
н ко о («Шевченківська бібліографія та
її завдання»), Ф. Савченка («Відомості про Т. Г. Шевченка в неопублікованій коре спонденції Бодянського»), а також спогади А. Ананьєва у переказі його сина
О. Ананьєва («Зі споминів про Тараса Шевченка»). У
цій же кн. подано відгук С. Гаєвського на 1-й річник
« в нко» (Х., 1928). У розсипаному № 7 за 1930 мав
бути допис О. Синявського про «Словник Шевченкової
мови» ( ркова . С. 330).
Планувалося, що другу книжку журн. за 1931 відкриє передм. М. Грушевського «В сімдесяті роковини

смерті Шевченка на спомин його і людей, йому близьких». У ній автор анонсував появу на сторінках часопису матеріалів насамперед про оточення поета ( руш в к
. С. Тв.: У 50 т. Л., 2008. Т. 11. С. 239—240).
1932—33 «У.» виходила у Києві як журн. «циклу наук історичних» соц.-економ. відділу ВУАН (ред. колегія
на чолі з П. Шураном).
т.: ркова . «Україна» на історичному фронті: від наукового часопису українознавства до журналу циклу наук історичних //
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2007. № 16.
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«УКРАЇ́НА. Українознавство і французьке культурне життя» — зб., що виходив у Парижі 1949—53
двічі на рік (з’явилося 10 вип.) замість журн. «Соборна
Україна» (1947—48). Ред. та видавець — І. ор ак.
Шевченкіана вміщувалася у різних рубриках часопису.
У відділі «Статті» поетові присвячено низку анонімних
матеріалів (автором більшо сті з них можна вважати
І. Борщака, див.: р н . С. 212). У публ. «Герцен,
Україна і Шевченко» (1950. № 3) йдеться про погляди О. р на на творчість Шевченка і укр. питання;
про «Кобзар», подарований Н. Ст панов , — у ст.
«Паризький автограф Шевченка» (1950. № 3); у ст.
«Фернанд Мазад приятель українців» (1952. № 8) автор
інформував про перекладача творів Шевченка франц.
мовою; вплив комуністичної ідеології на розвиток шевченкознавства в Українській РСР розглянуто в матеріалі
«Шевченко і “генеральна лінія партії”» (1952. № 8);
відзначення чергової Шевченкової річниці — у публ.
«Шевченкове свято в Москві 1909 року» (1952. № 7).
У матеріалі «Правдивий Шевченко» (1951. № 5) подано
фактичні дані про пере слідування поета. У рубриці
«Наше листування» опубл. ст. Я.-Б. Ру н ко о «Перший “Кобзар” і “Українська абетка” Гатцука» (1951.
№ 6).
У часопису друкувалися рецензії на закордонні вид.
творів Шевченка, зокр. «Казематні поезії, квітень—
травень 1847» (Мюнхен, 1947) (1949. № 1), а також на
такі дослідження його творчості, як «Тарас Шевченко»
М. Башмака (Прага, 1947) (1949. № 2), «Тарас Шевченко: людина і символ» В.-К.
т юза (Лондон, 1951)
(1951. № 5).
Н а сторі нках ж ур н . з’я в ля л ися повідомлення
про актуальні новини шевченкіани: «Нове погруддя
Шевченка» (1949. № 1) — про роботу паризького різьбяра-емігранта О. Головіна, виконану 1947; «Одержання
статуї молодого Шевченка у виконанні Івана Гончара
Третяковською галереєю» (1951. № 5), доповіді В. ков ко о (під псевд. В. Порський) «Одна польська
легенда про Шевченка» (1951. № 6), О. Оглоблина
«Український визвольний рух ХVІІІ століття і Шевченко», Д.
в ко о «Мистецькі засоби творчості
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Шевченка» (1952. № 8), В. Ревуцького «Тарас Шевченко як театральний критик», І. Великогорського «Мова
Шевченка», Ю. у ко о «Шевченко і Америка» (1953.
№ 10).
т.: р н . «Україна»: українознавство і французьке
культурне життя // Молода нація. 1997. № 6; кра на (Париж).
Українознавство і французьке культурне життя: Покажчик. К.,
2000.
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УКРАЇ́НА ЗА ДОБИ́ ШЕВЧÉНКА
Україна у середині 19 ст.
Україна серед. 19 ст., її територія та людність входили до двох держав — Російської та Австрійської імперій. Підросійська з її істор. регіонами Лівобережної,
Слобідської, Правобережної та Пд. України перебували
у складі ген.-губернаторств — адмін.-політ. одиниць,
керівництво якими здійснювалося за загальноімперськими законами з урахуванням геополіт., господарських,
соц. і етнічно-культурних особливо стей відповідної
території. Лівобережна та Слобідська Україна входили
до Малоро сійського ген.-губернаторства (1802—56).
Тут, на відміну від внутрішніх губ. Російської імперії,
існувала строкатіша соц. структура, зберігали чинність
залишки старожитніх «малоросійських» прав, слабшим
було через пізніше запровадження кріпосне право. Непряме місцеве правління за участю місцевої знаті поєднувалося із залученням укр. аристократії до вищих і
центр. органів влади імперії. Вихідці з України, які обіймали високі посади у вищих і центр. установах Росії,
прагнули, аби на батьківщині зберігалося їхнє помісне
землеволодіння, а на найвищі посади у краї призначалися їхні родичі. Це забезпечувало перебування України
у складі Російської імперії на становищі, визначеному
за Павла І: «На особых правах и привилегиях». Серед
ген.-губернаторів у 1-й пол. 19 ст. найколоритнішою
постаттю був М. Р пн н- о кон к , що після одруження з донькою О. Розумовського Варварою протягом
1816—34 обіймав посаду малоросійського військ. губернатора. М. Рєпніну належить ціла низка заходів, яка
вплинула на формування регіональної політики центру
щодо Лівобережної України. Згідно з його проектом
1834 засновано релевантну інституцію — Господарську контору для управління козаками як окремою соц.
групою. Її функції, зокр., полягали у захисті козацької
земельної власності від посягань поміщиків, сприянні
культурі хліборобства, аби господарство козака не занепадало, а розвивалося, щоб сплачувалися без недоїмок
держ. податки, розміри яких встановлювалися залежно
від кількості працездатних людей у родині та розмірів
земельних наділів. Рєпнін допоміг завершенню переходу місцевої шляхти до дворянського стану, залучивши
її до освіти та держ. служби. Підтримував прагнення

укр. інтелігенції мати писану власну історію. Період
його врядування сприяв легітимізації рос. влади у свідомості місцевої еліти.
Правобережна Україна у складі Київ., Поділ. і Волин. губ. підпорядковувалася київ. ген.-губернаторству
(1832—1914), створеному відразу після Листопадового
польс. повстання 1830. Специфіка регіонального землеволодіння і землекористування, наявність численної
шляхти з її бажанням перейти до стану рос. дворянства,
як і прагнення зберегти власну ідентичність, не кажучи
вже про підтримку та участь у самому повстанні, зумовлювали особливості політики Російської імперії щодо
еліти цього регіону. Частину землі польс. поміщиків
держава привласнила, створивши для цього Міністерство держ. маєтностей. Шляхта ж зазнала зниження
свого соц. статусу через переведення її в ін. станові
групи — однодворців і міщан — непривілейовану категорію суспільства, яка сплачувала подушний податок
і відбувала рекрутську повинність. Водночас влада намагалася різними засобами якнайширше залучати шляхту до місцевого держ. управління. Щоб русифікувати
польс. дворянство, на базі скасованого р м н ко о
ю в Києві засновано Ун-т св. Володимира.
Для легітимізації права Російської імперії на володіння Правобережною Україною розпочався процес
доведення руського (а не польс.) походження шляхти з
вимогою відмови від польськості та греко-католицького і римо-католицького віросповідання. Придушення
Листопадового повстання 1830 верховна влада Росії
використала, щоб ліквідувати 1839 уніатську (греко-католицьку) церкву. Підтримувалося проведення археол.
розкопок, було засновано як держ. установу м а ову
ком ю
роз
у авн акт в (Археографічну),
створено арх. давніх актів та розпочато видання актових
джерел — все це мало продемонструвати споконвічну
належність краю рос. самодержцям. Нелояльність регіональної шляхти Правобережної України долалася також
проселянською політикою імперії. Так, було проведено
інвентарну реформу 1847. Спеціально засновані комітети описували маєтки польс. панства та визначали обсяг
селянських повинностей.
Пд. Україна, яка опинилася в складі Росії після перемоги над Османською державою 1774, також зазнала
значних соц. потрясінь. Перенесення рос. кордону в
район Чорного моря призвело до ліквідації апороз ко
С і Кримського ханства. Бажання якнайшвидше колонізувати край, аби його збіжжя сприяло прибутковій
міжнародній торгівлі, спричинило запрошення іноземних колоністів. Їм у громадську власність роздавалися
земельні наділи при певних пільгах у сплаті податків і
відбуванні рекрутської повинності. Як правило, колоністи прибували з тих земель, де не було кріпацтва, а
тому верховна влада Російської імперії не зважувалася
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тут його запроваджувати. Татар. селяни також його не
знали. Особисто вільні, вони за користування землею,
часто у спільному володінні з мурзами, виконували
численні повинності. Геополіт. ситуація, як і потреба в
налагодженні безпечного пограниччя та забезпеченні
колосальних надходжень від торгівлі хлібом, зумовили
утворення на півдні Новоросійського і Бессарабського
ген.-губернаторства (1822—74), очільники якого найбільше переймалися розбудовою ефективної місцевої
інфраструктури, яка сприяла б розвитку місцевого господарства і торгівлі. Для цього влада продовжувала
політику підтримки еміграції, розбудовувала містапорти, намагалася формувати соц. структуру, економ.
сфера якої ґрунтувалася на наймі вільної робочої сили,
а не на позаекономічному примусі. Русифікація півдня
України здійснювалася переважно через освіту, мережа
шкільних закладів формувалася за загальнорос. схемою.
Ін. частину укр. етнічних територій, відому з 13 ст.
як Галицько-Волинське князівство, було приєднано до
Австрійської імперії, такої ж багатоетнічної спадкової
монархії, як і Росія. Першою до Австрійської імперії
увійшла Підкарпатська Русь (16 ст.) у складі Угорського королівства, потім Буковина і Галичина (з 1775).
Українці на Буковині, Закарпатті і Галичині становили
більшість населення порівняно із чисельністю мадяр,
румунів, поляків, євреїв, вірменів та німців, які мешкали переважно у містах. За соц. походженням основна
частина українців була селянами з нечисленним станом
духовенства. Австрійська імперія мало уваги приділяла цим регіонам, вважаючи їх потенційною зоною
війни з Росією, а тому не вкладала коштів у розвиток
промислового виробництва. Єдиний виняток становив
видобуток нафти і озокериту, який розпочався в 1850-х
у Дрогобичі та Бориславі. Традиційним для краю залишалося сільське господарство.
На становище та розвиток укр. людності у складі
двох імперій впливали форми політ. влади. Російська
і Австрійська монархії в устрої мали як спільні, так і
відмінні риси. Обидві були сухопутними (континентальними) державами, причому Австрійська імперія
набувала землі не так шляхом завоювань, як через
персональні (шлюбні) унії на умовах середньовічних
договорів і угод. Обидві являли собою абсолютистські монархії, однак рос. модель відрізнялася слабкістю станових корпорацій, глибоким проникненням
кріпосницьких відносин у всі сфери життя при тому,
що ступінь закріпачення населення на землях Ро сії
був неоднаковим. Пояс кріпосного населення обіймав
внутрішні губернії більшою мірою, ніж набуті території. Імператор Йосиф ІІ розпочав в Австрії реформи у
сільському господарстві зі звільнення селян 1781—82
від особистої залежності від поміщиків, запровадив закони, які дозволяли селянам захищати свої соц. права.

Попри обіцянку ат р н
вважати приватну власність священною, чітких гарантій на майнові права
приватних осіб влада Російської імперії своїм підданим
так і не надала.
Обидві імперії мали розвинену бюрократію, проте
краще навчені урядовці Австрії ефективніше обслуговували потреби держави, ніж бюрократичний апарат
Росії. Різним було і становище привілейованих станів.
У Російській імперії дворянство формувалося як служилий стан, а тому більше залежало від влади. Внаслідок
реформ в Австрійській імперії греко-католицька церква
стала лідером суспільства, а духовенство — його елітою, що взяла на себе місію служити народові шляхом
поширення освіти, культури господарювання, сприяла
заснуванню кооперативів. Верховна влада Росії не обмежувала себе рамками законів в управлінні державою,
на відміну від європ. монархів, рос. імператори часто застосовували силові, позаекономічні методи управління.
Внаслідок революцій 1848—49 Буковина набула
статусу окремої області з назвою герцогство Буковина,
президент якої підпорядковувався віденському урядові. Повноваження герцогства поширювалися на політ.
управління, релігію, культуру, освіту та правопорядок.
1861 розпочав діяльність Крайовий сейм. У Львові
сформовано польс. нац. раду, дещо пізніше — Головну
руську раду, що була першою укр. політ. організацією в Галичині. 1860 Галичина отримала Законодавчі
збори, або Сейм, у якому з’явилася змога відстоювати
соц. інтереси русинського селянства. Революційні події
1848—49 лише частково зачепили Закарпаття. Учасники Словацького конгресу в Празі висунули вимоги
створення автономної словацько-укр. області у складі
Габсбурзької монархії. Ішлося також і про об’єднання
Галичини й Закарпаття в окреме Руське воєводство.
Однак поразка угорської революції не сприяла політ.
організації закарпатських українців, більше того, спричинила розвиток москвофільства.
На серед. 19 ст. укр. народ, перебуваючи у складі
двох імперій — Російської і Австрійської, отримував
різний політ. до свід. Підстави для формування нац.
ідентичності виявилися більш сприятливими в Австрійській імперії.
т.: р ак . Нарис історії України: Формування модерної
української нації ХІХ—ХХ століття. К., 1996; Ро
ка империя в сравнительной перспективе: Сб. статей. М., 2004; анра . С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ — початок
ХХ ст. К., 2005.
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Суспільні стани — усталені соц. групи у середньовічних та ранньомодерних суспільствах. Ці групи
характеризувалися певними суспільними функціями
згідно із законодавством чи традицією. Належність до
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станів була спадковою. Це значно обмежувало соц. мобільність та забезпечувало стабільність станової ієрархії.
Зміна істор. епох та держ. утворень, до яких входили
укр. землі, позначалася на соц. структурі суспільства:
певні ст ани та про шарки зникали, т рансформувалися, змінювали свої функції. На час існування Укр.
козацької держави — т ман н — сформувалося
два основні стани: козацтво та посполиті, тобто невійськ., особисто вільне населення. Від попередніх часів
залишилася шляхта, що починаючи від серед. 14 ст.
відігравала панівну роль у Польському королівстві та
Великому князівстві Литовському, до складу яких входила переважна частина укр. земель. Шляхта була дуже
різноманітною за своїм соц., економ., реліг. та етнічним походженням. Козацтво почало формуватися з кін.
15 ст., а упродовж 16 — 1-ї пол. 17 ст. виокремилося у
стан, за своїми функціями та привілеями близький до
шляхти. Але в кожному з цих станів тривали процеси
розшарування, виникнення окремих груп, відбувалися
зміни їхнього правового становища в суспільстві. Так,
у нетрях козацтва відбувалося формування нової соц.
еліти — козацької старшини, якій належала основна
адмін., військ., судова влада та значні матеріальні цінності. Рядове козацтво, поступово бідніючи, підпадало
під тиск козацької старшини — його зганяли з ґрунтів,
позбавляли через суди, а інколи шляхом відкритого захоплення, майна — млинів, ставків тощо, права постійно
порушувалися, а вплив на вирішення держ. проблем
на всіх рівнях практично зводився нанівець. Між тим
козацька старшина змішувалася зі шляхтою різного
походження (православною, католицькою), значною
мірою покозачившись, прагнула зберегти привілейоване становище. До козацької старшини вливалися
також представники міщанської верхівки (торговельна
еліта, представники самоврядування міст). 14 груд. 1766
Катерина ІІ видала маніфест про скликання депутатів
для створення Нового Уложення. Саме під час обирання
депутатів та підготовки наказів від кожної соц. групи
Гетьманщини козацьку старшину було відмежовано від
рядового козацтва, що остаточно закріпило розшарування всередині цього стану. 10 листоп. 1764 указом Катерини ІІ було ліквідовано гетьманство, а 28 лип. 1765 —
і козацькі полки як на території Гетьманщини, так і на
Слобожанщині. 21 квіт. 1785 Катерина ІІ видала «Жалувану грамоту дворянству…», згідно з якою вводилися
родовідні книги, що фактично означало ліквідацію
козацької старшини як окремої соц. групи: розпочався
процес перетворення козацької старшини на дворянство,
найбільш привілейований стан суспільства Російської
імперії, який, на відміну від ін., не сплачував податків.
Рядове козацтво було позбавлено рештків привілеїв, а
значна його частина перетворилася на селянство різних
типів (держ., удільне чи кріпосне).
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У середовищі посполитих також відбувалися суттєві
зміни. Спочатку з їхнього числа виокремилося міщанство. Серед посполитих була значна група умовно залежних сільських мешканців, які називалися підсусідками
(старшинські, монастирські, панські, козацькі). Поступово тривало економ. закабалення також ін. посполитих, що призвело до виникнення рангових (мешканці
рангових маєтностей), монастирських, магістратських
селян. Протягом 2-ї пол. 17 — 1-ї пол. 18 ст. козацька
старшина зосередила у своїх руках величезні земельні
володіння, заселені залежними від неї посполитими,
які поступово перетворилися на приватновласницькі.
Посполиті виконували різноманітні повинності, сплачували грошові й натуральні платежі. Проте розмір
і характер цих повинностей у різних груп посполитих були неоднаковими. Однак збільшення обсягів
«по слушенства» стало тенденцією, у 18 ст. воно за
своїми показниками наблизилося до панщини. 20 квіт.
1760 гетьман К. Розумов к видав універсал, підтверджений царським урядом 15 груд. 1763, за яким посполитим дозволялося переселятися тільки за письмовим дозволом власника, при цьому все майно селянина
залишалося господарю. Універсал позбавив посполитих
права продажу власної землі та переходу в козацтво.
Процес закріпачення посполитих, що відбувався на
Лівобережній і Слобідській Україні з 2-ї пол. 17 ст.,
завершився указом імператриці Катерини II від 3 трав.
1783 про поширення кріпацтва на Лівобережну і Слобідську Україну. Після цього указу посполиті злилися
із заг. масою кріпаків Російської імперії. Окрім кріпаків
існували ін. прошарки селян, зокр. держ. (казенні),
що мешкали не на приватновласницьких, а на держ.
землях, такі селяни вважалися о собисто вільними,
але їх закріпили за земельним наділом, та удільні, кол.
палацові, які належали імператорській родині. Соц.
становище держ. та удільних селян було значно кращим, ніж кріпаків. Кріпацтво маніфестом від 19 лют.
1861 скасував рос. імператор
к ан р .
М іщанст во те ж не бул о од номанітне за своїм
складом. Міщанами вважали перш за все ремісників,
торгівців і домовласників. Права й обов’язки міщанства
змінювалися у різні часи та залежали від статусу міста
(самоврядоване, підпорядковане гетьманській адміністрації, приватновласницьке). У всіх великих містах
ремісники об’єднувались у цехи (вони називалися
цехові). Права цехів і статус цехових визначалися
р ізним и ор г ан ами сам ов ряд у вання чи влади. Серед міщанства утворювався своєрідний пат риціат,
представники якого входили до керівних органів міст
та, спираючись на своє високе становище, відігравали
провідну роль у громаді. Нерідко вони родичалися з
козацькою старшиною і шляхтою та поповнювали соц.
еліти Гетьманщини.
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Духовенство — як біле, так і чорне — не становило
окремої соц. групи, оскільки було переважно шляхет. чи
козацько-старшин. походження. Можливість переходу
з духовенства до військ. стану та навпаки, високий
суспільний авторитет і соц. становище зберігалося за
ним до кін. 18 ст., коли через рос. закони його позбавили права на дворянство та відповідне привілейоване
становище.
Введення прямого рос. правління на укр. землях
викликало суттєві соц. зміни. Значна частина козацької
старшини перетворилася на дворянство, однак за великою її частиною, напр. сотенною старшиною, не було
визнано прав на дворянство, що означало зарахування
до міщанства, однодворців, різночинців тощо. Те ж відбувалося й зі шляхтою: найбільш заможна й упливова
домоглася підтвердження у рос. дворянстві, але дуже
значну її частину, особливо чиншову шляхту, рос. влада
позбавила привілейованого становища та записала до
податних станів. Частина рядового козацтва зберегла
істор. назву, але його правовий статус кардинально
змінився: воно майже прирівнювалося до держ. селян.
Значна кількість козаків та посполитих перетворилася
на держ., удільних, поміщицьких селян. Існувала також
група однодворців, до якої нерідко потрапляли представники кол. елітних прошарків (козацтво, шляхта), що не
змогли довести своїх прав на дворянство.
З ліквідацією автономії Гетьманщини міщани перебували під юрисдикцією загальнорос. законодавства та
керівництва нових органів самоврядування — міських
дум. Міський патриціат як окрема соц. група розчинився в ін. привілейованих верствах суспільства. Остаточно
як окремий соц. стан виділилося купецтво, яке відповідно до оголошеного капіталу поділялося на гільдії.
Кардинальні зміни сталися й у середовищі духовенства:
соц. статус значно знизився, розірвався зв’язок з ін.
верствами суспільства, духовенство перетворилося на
досить замкнену соц. групу (церк. ієрархія формувалася
переважно з нащадків священиків, парафії передавалися
у спадок тощо).
У Російській імперії, надзвичайно регламентованій
становій державі, по стійно виникали проміжні соц.
верстви: особисті дворяни, спадкові почесні громадяни,
різночинці та ін. На всіх укр. територіях (приєднаних
раніше чи пізніше) Російської імперії діяло загальнорос.
законодавство, яке визначало правові засади функціонування тих чи ін. станів та верств. Інколи на деяких
землях протягом певного часу зберігалися залишки
попередньої соц. структури, однак рос. влада завжди
намагалися їх ліквідувати та уніфікувати соц. поділ
населення.
т.: азар в к
. . Малороссийские посполитые крестьяне // Записки черниг. статистич. комитета. Чернигов, 1866. Кн. 1;
м нко . . Малорусское дворянство и его судьба // Вестник

Европы. 1891. № 8;
р . Очерки из истории и юридического
быта старой Малороссии. Х., 1895; Романов -С ават н к
.
Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного
права. К., 1912; омпан . С. Міста України у другій половині
ХVІІ ст. К., 1963; азан ка . . Го сударственные кре стьяне
Украины в период кризиса феодально-крепостнической системы. К., 1989; С ор нко . . Українські землі у міжнародній
торгівлі. К., 1992; ур
. Еволюція соціальної структури
селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина
ХVІІ—ХVІІІ ст.). К., 1994; Панаш нко . Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII—XVIII ст.). К., 1995; ур
.
Українська козацька держава в другій половині ХVІІ—ХVІІІ ст.:
кордони, населення, право. К., 1996; азан ка . . Історія
підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової
статистики ХІХ ст.). К., 1999;
р ак . . Українське козацтво:
формування соціального стану. Друга половина XV — середина
XVII ст. К., 2000; оро
. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою,
1654—1655. К., 2001.

а р

омазов

Кріпацтво, кріпосне право — система аграрних відносин, за яких можновладець є власником землі, наданої
селянинові у володіння чи безпосереднє користування,
і неповним власником виробника на ній. Особисту залежність від феодала, як правило, юридично закріплювала держ. влада. Ступінь кріпосної залежності був
тим вищим, чим менше прав залишалося за селянином
на вільні переходи і можливість розпоряджатися своїм
майном тощо. Кріпацтво було спадковим. Кріпака, що
без дозволу (здебільшого письмового) залишав господаря, уважали втікачем і переслідували відповідно до
чинного тоді законодавства. Щодо прикріплених до
землі селян практикували купівлю-продаж, обмін і т. д.
(в Україні ці явища набули особливого поширення у 2-й
пол. 18 — 1-й пол. 19 ст.).
Термін «кріпацтво» походить від назви купчих документів на землю — «кріпостей», відомих у Росії з кін.
15 ст. Рос. й укр. публіцисти 19 ст. почали застосовувати
його до характеристики суспільних відносин Середньовіччя та Нового часу. Появу кріпацтва зумовило
виникнення й формування великої земельної власності. Першими кріпаками слід уважати «посаджених на
землі» холопів періоду Київської Русі, безправне становище яких законодавчо визначила «Руська правда».
Перебування укр. земель у складі Великого князівства
Литовського та Речі Посполитої в 13 — 1-й пол. 17 ст.
інтенсифікувало проце си покріпачення найбідніших
верств місцевого населення. Численні урядові привілеї
окремим можновладцям, Литовські статути 1529, 1566,
1588, що встановлювали особисту залежність посполитих і забороняли всілякі переходи їх від одного землевласника до ін., призвели тут до закріпачення 20% селян.
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Визв. війна серед. 17 ст. на більшій частині території
України помітно нівелювала правовий статус основних
груп суспільства. Проте подальший соц.-економ. і політ.
розвиток України призвів до відновлення з кін. 17 ст. на
зх.-укр. і правобережних землях чинності законодавства
Речі Посполитої. На Лівобережжі й Слобожанщині повторне юрид. закріпачення кількох млн. селян сталося
згідно з указом Катерини ІІ від 3 трав. 1783. Кріпацтво
скасовано в Галичині, Закарпатті й Буковині 1848, Росії
та Україні — 1861.
Нищівній критиці кріпацтва як причини численних
соц. конфліктів Шевченко присвятив багато творів,
серед них поетичні — «Сон — У всякого своя доля»,
«Княжна», «Марина», «Меж скалами, неначе злодій»,
«Із-за гаю сонце сходить», «Якби ви знали, паничі»,
«Сон — На панщині пшеницю жала», прозові — «Варнак», «Музыкант», «Художник» та ін. У поемі «Сліпий»
змальовано юрид. закріпачення селян Лівобережної й
Слобідської України за згаданим указом Катерини ІІ.
Від часу звільнення із заслання Шевченко уважно стежив за підготовкою до скасування кріпацтва, не раз виявляючи недовіру до бажання і спроможності царського
уряду провести справедливу реформу (напр., у поезії
«Я не нездужаю, нівроку»). Уже смертельно хворий,
він пристрасно очікував появи царського маніфесту, але
його оприлюднення так і не дочекався: хоча маніфест і
«Положення про реформу» цар Олександр ІІ підписав
19 лют. 1861, оголосили про це лише 6 берез. (у Петербурзі та Москві), згодом у пресі надрук. відповідні
повідомлення.
т.:
р а до іс то рії Укра ї ни- Ру си. Л., 1895—1924.
Т. 1—11; ур
. . Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.
К., 1954; тм на крепостного права на Украине. Сб. док. и мат.
К., 1961; у ров на . . Суспільний лад, механізм управління
та право України в період розкладу феодально-кріпо сницької
системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина
ХІХ ст.). К., 1966; тор селянства Української РСР. К., 1967.
Т. 1; ка . П. Кодификация, памятники и основные черты права
Украины второй половины ХVІ — первой половины ХІХ ст. К.,
1969; тор государства и права Украинской ССР. К., 1987. Т. 1;
Су т н
. Україна: Історія. К., 1991; ков нко . Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. Вид. 2-ге. К., 2005.

В умовах Росії рекрутська повинність має настільки
своєрідні риси, що перетворилася на специфічне явище.
Тому прямі зіставлення із зх. рекрутськими системами
або аналіз без врахування істор. особливостей призводить до свідомих чи несвідомих перекручень. У 18—
19 ст. термін «рекрутська повинність» використовували
у певних випадках як синонім військ. повинності, хоча
рекрутчина була лише однією з її форм.
Ототожнення рекрутської повинності з військ. давало змогу робити висновки про класовий характер
побудови армії (
кровн
. . С. 22), проводити
дуже попул. наприкінці 19-го та в кін. 20 ст. ідею про
найбільшу пригнобленість етнічних росіян у Російській
імперії, адже виключно вони захищали і рятували ін.
народи у 18—19 ст., підлягаючи рекрутській повинності ( р нов к
. . Т. 1). Насправді ж у Росії — і в
часи Московського царства, і в часи Петровської імперії, що отримала назву Російської, існувала заг. військ.
повинність. Вона фактично поширювалася на всі стани
та етноси. Ця повинність проявлялась у натуральному
вигляді — через комплектування регулярних польових,
гарнізонних, допоміжних військ; у вигляді охоронної
та гарнізонної або ямської служб; у відбуванні постійної повинності; у будівництві та утриманні фортець,
мостів, доріг; у виплаті спеціального податку або ясаку і т. д.
Натуральна військ. повинність, у свою чергу, існувала в різних формах, задовго до П тра . Він лише
вдосконалив систему, змістивши задля економії основне
комплектування польової армії на рекрутчину.
Наприкінці 17 ст. спостерігається така картина: регулярні солдатські та рейтарські полки комплектують
переважно вербуванням; гарнізонні та міліційні частини
на кордонах поповнюють на основі особистої повинності військ.-служилими станами: стрільцями, пушкарями,
однодворцями, городовими козаками; кінне ополчення
у разі війни або на вимогу уряду формує дворянство
на основі особистої повинності, козаки та деякі представники мусульманських і буддистських народностей;
військ.-поселенська система, яка виникла у 1660—80-х,

к ан р ур

Армія. Рекрутчина.
Рекрутська повинність (від нім. rekrutieren) — система комплектування військ, яка базується на принципі
відбору потрібного контингенту за фізичними, віковими та ін. законодавчо визначеними ознаками. Призов
відповідних осіб може йти як шляхом формально добровільного вербування, так і в порядку загальнодерж.
повинності, що її відбуває стан, громада або територія.

. . Соко ов. Прово

р крут в. По отно, о

. 1860
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коли через економію кілька регулярних полків було розташовано у Новгородських землях (Св н . . Ч. 1).
Водночас існувала традиція, що за необхідно сті
держава для поповнення різних категорій військ могла
вимагати даточних людей, яких поставляли за спеціальною розкладкою дворяни та громади. Усі ці види натуральної повинності продовжують існувати протягом
18—19 ст., змінюється лише їх частка в комплектуванні
армії, гарнізонних і лінійних військ, ополчення.
Отже, Петро І указом «Про прийом на службу в
солдати з усіляких вільних людей» від 8 листоп. 1699
продовжує традиції вербування на службу, ін. указ від
17 листоп. оголошує набір даточних від дворян. Службу передбачено терміном на 10 років. Цю дату складно
вважати поч. уведення особливої рос. рекрутської системи; комплектування нагадує європ. традицію в рос.
варіанті 17 ст. Саме рекрути, витісняючи найом, стають
основою комплектування регулярної армії. Гол. принципами системи 1705 були: 1) всестановість, їй підлягали
всі класи і стани росіян; 2) для рос. дворян її вводили
як обов’язкову для всіх; для ін. станів — громадську і
подвірну, причому до громади доводили лише кількість
рекрутів; 3) термін служби був строковим з тенденцією
до збільшення (10, 15, 25 років, а потім пожиттєво);
4) розмір набору, його термін, порядок визначалися
кожного разу окремо. Гарнізонні ландміліційні війська
та іррегулярні частини комплектували традиційними
способами. Це стосувалося й України.
Як поч. трансформації рекрутчини у специфічно
рос. явище розглядають наступний етап реформ, що
почався після 1712, — вже за прусським зразком. Саме
тоді для запобігання втечам запроваджено татуювання
хреста на руці рекрутів із податних станів. 1719 опубл.
«Установлення щодо утримання й харчування рекрутів». Та справжня поява саме рос. рекрутської системи
пов’язана із закінченням 1-ї Ревізії. 1722 рекрутська
повинність офіційно поширюється на нерос. етноси —
мордвинів, марійців, татар. 1724 з подушною повинністю для податних станів вводиться і рекрутчина. Це
призводить до того, що повинність стає не подвірною,
а громадсько-(общинно-)сімейною. Черга сімей у громаді визначалася по душах.
З цього часу протягом 30 років відбувається трансформація системи на тлі часткових змін у законодавстві,
що сто сувалися порядку прийому, термінів служби,
фізичних кондицій. Із запровадженням подушної податі відповідальними за її сплату стають поміщики,
одночасно їх зобов’язано поставляти рекрутів. Завдяки
зміцненню дворян. монархії з 1735 дворян починають
звільняти від обов’язкової служби. Одночасно збільшується її термін для податних станів, що економило призовний контингент із кріпаків. Для боротьби з масовими
втечами рекрутів у 1738 уводиться вибривання лобів у

призовників. З серед. 1750-х у Росії остаточно утверджується комплектування регулярної польової армії із
рабів, оскільки кріпосна залежність трансформується
в повну особисту залежність поміщицьких селян. 1767
Сенат затверджує «Генеральне установлення про збір
у державі рекрутів». Їх повинні були брати з осіб, що
платять подушну подать. Остаточно закріплювалася
практика 1730—40-х, коли духовенство і купецтво могли відкупитись від рекрутської повинності за полегшеною схемою.
Після реформи дворяни, що звільнялися від обов’язкової служби ще в 1762, отримали повну владу над
віддачею кріпосних у рекрути. В 1766—68 видано укази
«Про призначення віддання… панських людей у військову службу» та «Про прийняття рекрутів від поміщиків
у рахунок майбутніх наборів». Т. ч. держава передала
справу комплектування значної частини регулярних
військ до рук дворянства. У цьому ж ряду — указ 1778
«Про віддання рекрутів… за буйство», за яким громади могли віддавати у рекрути своїх невгодних членів.
У перебігу реформ, що відбувалися одночасно з поступовою ліквідацією гетьманської влади, рекрутська
повинність уперше поширюється і на Лівобережну
Україну. З 1767 починають брати рекрутів поки що з
одного стану — розкольників. У зв’язку з губ. реформою контроль за заг. набором рекрутів покладається на
рекрутський комітет на чолі з губернатором, а безпосереднім виконавцем стає рекрутське «присутствіє» у
числі до чотирьох на губернію. 1768 уводиться набір
однодворців Київ. губ. замість традиційних методів
комплектування ландміліцій. Хоча набір в основному
стосувався центр.-чорноземного краю, яким керував
тоді київ. військ. губернатор, але це зачіпало і Слобожанщину. Окрім того, українців Лівобережжя досить часто
вербували у ландміліцію або в слобідські та пікінерні
полки, іноді і в регулярні частини. Повстання пікінерів,
війна О. Пу а ова затримали поширення рекрутчини на
ін. стани в Україні.
Подальше розширення числа станів, які підлягали натуральній повинності, пов’язано з уведенням на
Лівобережжі 1 січ. 1782 загальноімперського устрою.
У трав. 1783 заборонили переходи залежних селян і
ввели подушну подать та пов’язану з нею рекрутську
повинність для осіб, які підлягали семигривенному
або відповідному йому окладам. Остаточно рекрутську
повинність поширено на селян і міщан Лівобережжя і
Слобожанщини 1787 з остаточним перетворенням ландміліцій, слобідських та лівобережних полків на рос.
регулярні війська.
Початково для рекрутів з України було передбачено більш вигідне відбування повинностей: 15-річний
термін служби, 500-душові рекрутські дільниці, двомісячний термін набору. Зі включенням Правобережжя
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до складу Російської імперії ці правила поширено й
на нові території. 1797 влада намагається залучити до
наборів і малорос. козаків, але все-таки набори з них
не проводили до 1830-х. Починається судова тяганина
між козаками та урядом.
За правління Павла І відновлюється контроль держави за рекрутськими наборами й обмеження прерогатив
поміщиків у комплектуванні військ, що характерно для
переходу до абсолютизму. Зроблено спробу відмовитися
від рекрутчини шляхом відродження військ.-поселенської системи і перетворення її на основу комплектування
регулярних військ. Військ. поселення на Україні розмістилися у зоні поселень кол. слобідських, гусарських,
пікінерних полків. Проте введення поселень бюрократичними методами призвело до масових заворушень. Це
змусило уряд переглянути роль поселенської системи
в комплектуванні військ, потім запровадити для жителів цих р-нів окремі правила стягнення натуральної
повинності.
Формально держ. контроль за віддачею в рекрути
закріплено в Уставі 28 черв. 1831, який прийшов на
зміну трансформованому указу 1766. З одного боку,
цей зразковий Устав слугував базою для введення
рекрутської повинно сті для лівобережних козаків. З
другого — він упорядкував і формалізував порядок відбуття рекрутської повинності. Бл. 30 пунктів Уставу
присвячувалися категоріям населення, що звільнялися
від натуральної рекрутської повинності, у т. ч. в Україні: жителі Тавриди і Бессарабії, населення Волині та
Поділля, що проживало в 100-верстній зоні від австр.
кордону, міщани Києва і т. д. Одночасно повинність
набуває більш європ. і звичних для українців форм.
Зокр., облік черги провадиться не за кількістю душ у
сім’ї, а за працездатними особами чоловічої статі. Замість щорічних уводять набори по «смугах». Україна
належала до Південної, потім — до Західної смуги, тобто призови відбувалися через рік. З 1837 запроваджено
набір рекрутів за жеребом спочатку для держ. селян і
козаків, а з 1840-х і для більшості поміщицьких селян,
особливо Правобережжя, де в перебігу інвентарів польс.
поміщиків позбавлено права віддавати у рекрути, як і
господарів маєтків під опікою.
У 1840-х по ступово, спершу в інструкціях, зникає ганебний звичай брити лоби, а з 1849 уводиться
звичайна стрижка для рекрутів. Протягом 1830—40-х
скорочено терміни служби, особливо для регулярних
військ, — до 10—15 років з подальшим переведенням у безстрокову відпустку і запас. Проте рекрутська
повинність залишалася надзвичайно тяжкою для тих,
хто їй підлягав. Це був могутній засіб русифікації і
руйнації звичних го сподарських укладів і традицій,
спосіб приборкання невдоволених. Жорстка армійська система часто являла собою більш надійний засіб
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Освіта.
Освітня політика Російської імперії в Україні перебирала на себе організацію, законодавче нормування
та навч.-методичне забезпечення розвитку цієї галузі
з огляду на суспільні потреби і рівень розвитку наук.
знань. Для формування мережі навч. закладів та програмного забезпечення всіх типів і видів шкіл було
створено Міністерство народної освіти (1802), яке
орієнтувалося на європ. досвід, зокр. франц., з його
принципом всестановості школи. Становлення освіти
регулювалося законодавчими актами, такими як «Статут навчальних закладів, підвідомчих університетам»
(1804), згідно з якими укр. губернії входили до шкільних
округ — Харків., Київ., Одеської.
Адмін.-методичним центром шкільної округи був
ун-т, який упроваджував методику викладання, готував
підручники, здійснював керівництво і нагляд, забезпечував кадрами всі навч. заклади свого округу, а також
упроваджував ідею наступності освіти з можливістю
переходу учнів із нижчих шкіл у середні, із середніх — у вищі. До навч. закладів, підвідомчих ун-там,
було віднесено гімназії, пов. та парафіяльні уч-ща, а
також приватні навч. заклади (чоловічі і жіночі пансіони), школи святійшого Синоду. Домашні вчителі також
перебували у віданні Міністерства народної освіти.
Куратор ун-ту був одночасно й куратором округу, він
входив до Гол. правління уч-щ Міністерства народної
освіти. Управління здійснював училищний комітет на
чолі з куратором округу. При
ко
освіта набула
станового характеру. Ун-ти усунуто від наук.-методичного й кадрового забезпечення навч. закладів округу,
зросла роль куратора, держ. чиновника 4 класу, якого
на посаду схвалював імператор та який мав перебувати
у місті, де містилася його канцелярія, і безпосередньо
наглядати за навч. закладами й особливо — за ун-тами
і організовувати навч.-методичне забезпечення. Окрім
рос. навч. закладів у відання куратора округу передавалися польс., євр., нім., чес. та ін. нац. школи, що діяли на
території округу. Нижчі навч. заклади підпорядковано
місцевим директорам гімназій.
У 1-й пол. 19 ст. здобути вищу освіту можна було в
ун-тах, яких на укр. територіях функціонувало три: Хар-
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ків. (з 1805), Київ. (з 1834), Новоросійський (Одес.) (з
1865). Нормативними актами, що визначали внутрішню
їхню організацію, стали університетські статути 1805
(проект В. Н. Каразіна), 1835, 1842 (чинний лише для
Ун-ту св. Володимира у Києві). За статутом 1805 ун-ти
діяли на принципах автономії, проте статут 1835 її майже ліквідував. Вони, як правило, складалися з чотирьох
ф-тів (історико-філол., фізико-математичного, юрид.
та медичного) і надавали закінчену вищу заг. і спеціальну освіту. Вища духовна освіта зосереджувалася у
в к
у овн ака м (1819—1920). Проміжною
ланкою між гімназіями та ун-тами були ліцеї — привілейовані навч. заклади з терміном навчання від 6 до
11 років. Перший із них було відкрито у р м н 1805
як Волин. гімназію вищих наук, у нижчих класах якої
викладалися переважно мови, у вищих — математичні та юрид. предмети. 1819 вона здобула статус ліцею,
який був ліквідований у зв’язку з польс. Листопадовим
повстанням 1830.
н к
, заснований на
кошти братів І. Безбородька та О. Безбородька, розпочинав свою діяльність також як Гімназія вищих наук
(у 1820—32) і впродовж 1832—40 був Фізико-матем.
ліцеєм, у 1840—75 — Юрид. з 9-річним терміном навчання. Його випускники, переважно дворян. походження, залежно від успіхів отримували право на чин 12 і
14 класів держ. служби. Рішельєвський ліцей в Одесі
засновано 1817, і впродовж свого існування до 1862
він давав випускникам середню освіту підвищеного
рівня, чим наближався до закритих францисканськокатолицьких шкіл типу єзуїтських конвіктів та франц.
пансіонів, оскільки його засновниками були дюк де Рішельє, одес. градоначальник, француз за походженням,
і його товариш абат Ніколя. До 1823 ліцей був більше
франц., ніж рос. школою — і за складом пед. персоналу,
і за мовою викладання. Керівництво із від’їздом дюка
з Одеси змінилося з франц. на нім., що відбилося на
викладанні та змісті навчання, тому в 1820—30-х він
уже нагадував губ. гімназію. З 1830-х після організації
Одес. шкільної округи ліцей змінено на вищий навч.
заклад, про це йшлося у новому статуті 1837. Йому
підпорядковувалися всі навч. заклади Херсон., Таврій.,
Катеринослав. та Бессараб. губ. На початках вищі від
середніх студій були й у Вищій київ. гімназії (1812—28).
Тут освіту переважно отримували вихідці з дворян.
стану та купецтва.
Гімназії, згідно із законодавчими положеннями
1803—04, відкривалися у кожному губ. центрі на базі гол. народних уч-щ. Перші гімназії, крім названих,
відкрито 1805 — у Харкові, Новгороді-Сіверському,
Катерино славі,
рн ов , 1808 — По тав , ам’ н-По
кому, Херсоні, 1812 — Сімферополі. При
цьому Одес. гімназія набула комерційного характеру,
оскільки молоде місто потребувало фахівців у галузі

торгівлі. На Правобережній Україні, для прискорення
русифікації шляхти, гімназії засновувалися не лише в
губ. центрах, а й в містечках, які були локальними господарсько-культурними центрами і в яких перебували
маєтки польс. магнатів. Для Рівнен. гімназії на кошти
князя Любомирського 1839 зведено спеціальну будівлю. Білоцерків. гімназією опікувався граф Браницький.
Спершу з чотирирічним терміном навчання, а згідно зі
статутом 1828 — семирічним, гімназії було перетворено
на становий заклад, переважно для дворян та різночинців. Гімназистів готували до навчання в ун-тах. Охочі
отримували учительське звання для викладання у пов.,
парафіяльних та ін. початкових навч. закладах. Навч.
програма гімназій, яку уклав акад. М. І. Фус, зорієнтована на франц. ліцей, передбачала надання поч. знань
практично з усіх наук математичного циклу, фізики,
заг. та рос. історії, географії, статистики, природничої
історії, філософії, естетики і риторики, політ. економії,
логіки, а також природничого та народного права, психології, моралі. Тут вивчали латинь, нім. і франц. мови.
Якщо дозволяли кошти, то й танці, муз., гімнастику.
Підручники для гімназій обирало Гол. управління уч-щ,
частину з них перекладали з нім. мови, ін. готували рос.
науковці. За статутом 1828 гімназійний курс наук було
спрощено, скорочено кількість предметів за рахунок
відмови від філософії, політ. економії, предметів природничо-математичного циклу. Запроваджувалися програми для кожного з предметів, обов’язковою стала рос.
мова викладання. У перших класах давали поч. освіту, з
четвертого — предмети середнього рівня освіти з грец.
мовою. З 1837 впровадили іспити. Гімназією керував
директор разом із пед. радою. Закінчення гімназичного
курсу гарантувало продовження навчання в ун-ті, при
відмінних успіхах у класичних мовах при вст. на держ.
службу — отримання чину 14 класу, а без похвального
атестата — канцеляриста. У правобережних гімназіях
умови були дещо ін.: замість класичних мов там обов’язковим було вивчення рос. мови. При гімназіях відкривалися шляхетні пансіони, у яких гімназисти мешкали
і які утримувалися, як і гімназії, за держ. кошт. Окрім
гімназій, середню освіту надавали приватні навч. заклади — пансіони — як для чоловіків, так і для жінок,
зокр. діяли такі чоловічі пансіони: у Києві — П. Гедуена (з 1842), в Немирові — Л. Грудлинського (з 1844),
в Полтаві — М. Ганнота (з 1847) та ін. Їхня кількість
була незначною порівняно з розгалуженою мережею
держ. гімназій.
Пов. уч-ща, перші з яких було відкрито 1804 на основі реорганізованих малих народних уч-щ у пов. центрах
за підтримки місцевої громадськості, що погоджувалася
на часткове їх фінансування, а також в ін. містах, надавали неповну середню освіту дітям купців, міщан і
дрібних службовців. Уч-ща готували учнів до вступу
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в гімназії, їх закінчення також гарантувало право на
держ. службу. Дворічний курс 1828 було змінено на
трирічний, було скасовано наступність із гімназією,
тут припинили викладання фізики й природознавства.
Аби охопити навчанням якнайбільше дітей шляхет.
походження, уряд пішов на те, щоб у Правобережній
Україні відкривалися пов. п’ятикласні уч-ща, які, на
відміну від ін. регіонів імперії, називалися дворян. пов.
уч-щами. Учителями у них працювали вихованці гімназій, Харків., Київ. та Новоросійського ун-тів. Спершу
викладання орієнтувалося на одного вчителя, який вів
усі уроки, потім воно змінилося на предметне.
В основі освітньої піраміди були парафіяльні школи,
їх відкривали поміщики у власних маєтках та священики у великих селах і містах. У такій парафіяльній школі
р вк в 1822—25, з перервами, вчився Шевченко
(див. т н тво
в нка). Кілька парафій мали одне
пов. уч-ще на чолі з наглядачем, який підпорядковувався
губ. директору уч-щ. За рівнем освіти вони належали
до поч. навч. закладів.
У 1-й пол. 19 ст. середня освіта для жінок обмежувалася домашньою освітою та навчанням і вихованням
дівчаток у держ. закритих навч. та приватних закладах,
що поділялися на кілька категорій. В ін-тах шляхетних
дівчат, станових закритих навч. закладах (у Полтаві і
Харкові — з 1818, в Одесі — з 1829, у Києві й Керчі — з
1835) навчалися дівчата збіднілих дворян. родин за рахунок місцевої шляхти та держ. коштом. Чотирирічні
навч. програми передбачали вивчення іноземних мов,
рос. мови й словесності, історії, географії, арифметики,
поч. курси з фізики та природознавства. Окрім того,
вивчали малювання, муз., танці, виробляли перші навички ведення господарства. Середню освіту можна
було отримати також у численних жіночих приватних
пансіонах, засновувати які дозволялося лише підданим
Російської імперії у зв’язку з напливом іноземців, не
завжди добре підготовлених. Понсіони існували, як
правило, недовго і закривалися, якщо не мали підтримки відомства імператриці Марії. У них дівчата, крім
здобуття освіти, набували також світського шляхетного
виховання. Найвідоміші пансіони: у Києві — І. Ф. Залеської (з 1832), графині Є. Левашової (з 1838), Лаури де
Мельян (з 1843), у Рівному — М. Болдіні (з 1836), у Чернігові — М. Фешо (з 1838), у
том р — А. Я. Лопатьєвої (з 1843), у Полтаві — М. Соссе (з 1847), та ін.
Для досягнення певної уніфікації та стандартизації освіти відкривалися зразкові приватні пансіони, на
утримання яких виділяла гроші й держава, у Кам’янціПодільському, Житомирі, Вінниці, Рівному, Києві. Крім
світської жіночої освіти, на Правобережній Україні було
узято під держ. контроль і жіночі уч-ща бернардинів,
бенедиктинок, що їх утримували монастирі. З 1856 на
громадські або приватні кошти почали засновувати в
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губ. містах перші школи для дівчат, програма навчання
в яких наближалася до програм чоловічих гімназій. За
нормативним положенням 1860 вони були загальноосвітніми відкритого типу школами, які дістали назву
жіночих уч-щ. Перебували у віданні Міністерства народної освіти під безпосереднім контролем кураторів
шкільних округ. Для їх влаштування надавали також
держ. грошову допомогу в 150 тис. руб. На відміну
від чоловічих гімназій, у них замість класичних мов
вивчали природознавство. Перші жіночі гімназії відкрито у Києві на кошти губ. І. ун ук
(1859), а також
у Полтаві і Харкові (1860).
Паралельно з державними існували жіночі середньоосвітні заклади духовного відомства. Вони, залежно
від фінансування та організації, поділялися на два типи:
жіночі уч-ща духовного відомства та єпархіальні уч-ща.
Перші, створені на основі статуту 1843, були альтернативою ін-там шляхетних дівчат. Тут навчалися доньки
церк.- і священно служителів. Через високу плату за
навчання такі уч-ща не стали попул.
З кін. 18 ст. відбувається становлення середньої
духовної освіти — семінарій на базі право славних
колегіумів (Харків, П р
ав, Чернігів). Засновано
нові семінарії — Волин. у Луцьку (1796), Подільську у
Шаргороді (1797, з 1806 — в Кам’янці-Подільському),
Київ. — у 1817. Вони підлягали духовним академіям,
їх контролювали духовні уч-ща на території єпархії.
Заклади мали шестирічну навч. програму з рос. мовою
викладання, надавали заг. середню освіту (перші чотири
роки), наступні два — богословську, готували священиків, а також викладачів для поч. церк. шкіл. Профес.
освіту забезпечували комерційні уч-ща, перше з яких
відкрито 1812 в Одесі.
Війна 1812 прискорила відкриття кадетських корпусів, військ.-навч. закладів із навч. курсом 8—9 років, з
яких у перший рік готували до студій, 5 років давали
заг., протягом 2—3 років — спеціальну освіту. Сучасники відзначали невисокий рівень як загальноосвітніх,
так і військ. знань, що там пропонувалися. Навчання
поділялося на дві частини: цивільну (відповідала курсові пов. уч-ща) і військ. (полягала у вправах). Залежно
від успіхів у навчанні кадетів спрямовували в лінійні
батальйони, до гвардії та в інженерні війська. В Україні
кадетські корпуси існували на кошти місцевого дворянства, яке зобов’язалося вносити по 5 коп. сріблом
з кожної ревізької душі на утримання корпусу та його
вихованців. 1840 на кошти дворянства Полтав., Харків.,
Черніг. і Катеринослав. губ. засновано Петровський кадетський корпус у Полтаві, названий на честь перемоги
Петра І над шведами 1709. У Києві 1852 кадетський
корпус було відкрито на кошти (200 тис. сріблом), що
надійшли від дворянства Київ., Поділ., Волин., Херсон.,
Таврій. губ.
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У навч. закладах не лише надавали освіту і прищеплювали практичні профес. навички, а й провадили
асиміляторську політику Російської імперії. У молоді
виховували почуття відданості рос. династії, яку презентували як еталон духовності й моральності, дотримання
традицій православ’я. Навч. закладів в укр. губерніях
відкривало ся більше порівняно з внутрішніми рос.,
і коштів, у т. ч. й місцевого походження, асигнувала
імперія більше для русифікації місцевого населення.
Розгалуженішою була й мережа навч. закладів, у яких
здобували освіту молоді люди, що мали намір служити
в рос. держ. адміністрації.
т.: Ро
тв н к С. . Историче ский обзор деятельно сти Министерства народного про свещения: 1802—1902.
СПб., 1902; С ропо ко С. Історія освіти в Україні. К., 2001;
рк истории школы и педагогической мысли народов СССР.
XVIII — первая половина XIX в. М., 1973; ан ра . Мережа
освітніх інституцій та модернізація функцій освіти в Правобережній Україні в 30-х рр. ХІХ ст. // о н к Афіни. 1805—1833:
Зб. наук. праць. Т., 2006.
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Культура.
Доба Шевченка, з одного боку, є часом політ. занепаду України, а з другого — її культурно-нац. відродження чи пробудження (див.:
в к
. Історія
української літератури. Від початків до доби реалізму.
Нью-Йорк, 1956. С. 7, 323). Зрозуміти феномен Шевченка можна лише за умови врахування культурного
контексту його доби. Звісно, як геніальний митець
Шевченко в певному сенсі перебуває «поза часом».
За словами В. П трова, «у Шевченка слід шукати не
зв’язків з романтиками, не проявів романтизму або
реалізму, а шевченкізму, розкриття його власної, своєї
літературної доктрини, розробленої ним із сполучення
Біблії, фольклору, історизму, революційного пафосу й
творчих фантасмагорій поета» (П тров . Естетична
доктрина Шевченка. До поставлення проблеми // Арка.
[Мюнхен]. 1948. Ч. 3/4. С. 39). Але, як підкреслював іще
М. Драгоманов у рецензії на львів. вид. «Кобзаря» 1893,
Шевченко з’явився «зовсім не без предтеч і, власне, в
часи, коли в усій Европі реакція “священного союзу”
ослабла, коли і в самій Росії піднялись університети,
етнографічна наука, славістика, коли сам уряд почав
схилятись до думки про волю крепаків <…>; коли виступала на сцену ціла генерація високоталановитих і
народолюбивих ровесників Шевченка» ( ра оманов .
Т. Шевченко в чужій хаті його імені // Народ. [Коломия].
1893. № 11 (8 черв.). С. 5).
Справді, уже на поч. 19 ст. про світницькі ідеали
набувають в Україні значного поширення. Їхнім класичним виразом можуть бути слова В. апн та з виступу
в полтав. дворянському зібранні 1805: «Поза сумнівом,

всенародна просвіта є головним засобом досягнення
суспільного блага» (Р
автора «Ябеды», В. В. Капниста, в полтавском дворянском собрании // С. 1886.
№ 12. С. 717). Саме в цей час з ініціативи В. Каразіна
в Харкові було засновано ун-т. На урочистій церемонії відкриття 28 січ. 1805 ректор місцевого колегіуму
А. Прокопович казав: «Настав світлий день жаданого
благополуччя щасливої України. Запалені премудрими монархами зорі про світи від сьогодні сяятимуть
у цьому місті в усій своїй красі» ( а а
. . Опыт
истории Харьковского университета (по неизданным
материалам). Х., 1894. Т. 1 (1802—1815 г.). Вып. 1.
С. 197). «Фінансовим фундатором» ун-ту, як наголошував, зокр., К.-Д. Роммель, було «патріотично налаштоване українське дворянство» (Ромм
.- . Спогади
про моє життя та мій час. Х., 2001. С. 113). Ун-т став
центром шкільної округи, до складу якої ввійшли землі
Слобідсько-Укр., Орлов., Воронезької, Курської, Черніг.,
Полтав., Миколаїв., Таврійської, Катерино слав. губ.,
Донського й Чорноморського козацьких військ. Ун-ту
підпорядковувалися навч. заклади трьох нижчих рівнів: губ. гімназії, пов. уч-ща і парафіяльні школи. Він
керував також наук. і видавничою справою в окрузі.
Саме в Харкові з’явилися перші укр. періодичні вид.
1816 В. Маслович почав видавати журн. «Харьковский
Демокрит», на сторінках якого побачили світ і худож.
твори, писані живою укр. мовою. Водночас починає
виходити журн. «Украинский вестник», у ч. 12 якого
за 1818 було вперше опубліковано добірку творів укр.
мовою П. у ака- рт мов ко о. Цей журн. відкрив
серію вид. з окресленням «український»: «Украинский
домовод» (1817), «Украинский журнал» (1824—25),
«Украинский альманах» (1831), що було яскравим проявом місцевого патріотизму. Більше того, Харків. ун-т
став колискою укр. романтизму і новочасної укр. ідеї.
За словами М. ашк в а, «початок українофільському
панславізму було покладено в Харкові» ( ашк в
.
Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы XIX столетия» // т т о 29-ом
присуждении наград гр. Уварова. СПб., 1888. С. 246).
Ідеться найперше про ідеологію Харків. школи романтиків (Л. оров ков к , О. ор ун, М. Костомаров,
А.
т н к , П. о ра в к , М. П т р н ко,
І. Ср зн в к , О. Шпигоцький та ін.) і про такі вид.,
як «Украинский альманах», «Утренняя звезда» (1834),
« апоро ка тар на» (1833—38), «Сн п» (1841),
« о о к» (1843—44), «Южный русский сборник»
(1848) тощо. За часів Шевченка з Харків. ун-том були
пов’язані життя та діяльність багатьох видатних науковців: Д. Каченовського, М. Костомарова, Й.-К. Кронеберга, М. тро ра ко о та ін.
Крім Харків. ун-ту, на Лівобережній Україні діяли два привілейовані середні навч. заклади. 1817 в
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Одесі відкрився Рішельєвський ліцей, чиї вихованці
працювали в ділянках археології, історії, статистики, комерції, сільського господарства, юриспруденції
(див.:
н в
. Сорокалетие Ришельевского лицея.
1817—1857. О., 1857. С. 145), а 1820 було засновано
Ніжин. гімназію вищих наук, згодом її перетворено
на Ліцей кн. Безбородька. Вихованцями цього закладу
були М. Гоголь, Є. Гребінка, В. а а, Н. уко н к, а
з учених — К. Базилі, П. Редкін, О. Рославський-Петровський та ін. Першими директорами гімназії були
закарпатці В. Кукольник та І. Орлай (див.: мназ
высших наук и лицей князя Безбородко. Изд. 2-е, испр.
и доп. СПб., 1881; Супронюк . . Литературная среда
раннего Гоголя. К., 2009). Існували й ін. навч. заклади: приватні пансіони, ін-ти шляхетних дівчат, кадет.
корпуси, ланкастерські школи тощо. Тим часом стара
укр. висока школа стає в цей час суто духовною. 1817
во- о
н ку ака м ю було перетворено на семінарію, а 1819 — на духовну академію. Колегії в Переяславі, Чернігові й Харкові теж стають семінаріями.
Утім традиції старої укр. школи не зникли безслідно.
Недарма чимало видатних філософів доби Шевченка —
П. Авсенєв, С. Гогоцький, Д. Кавунник-Велланський,
Й. Міхневич, О. Новицький, П. Юркевич та ін. — були
вихованцями Київ. духовної академії.
Ключову роль у справі освіти на Правобережній
Україні на поч. 19 ст. відігравали Вілен. ун-т і Кременецький ліцей (див.: Beauvois D. Lumières et Société
en Europe de l’Est. L’Université de Vilna et les écoles
polonaises de l’empire Russe (1803—1832). Lille, Paris,
1977. T. 1—2). Вілен. ун-т було створено згідно з актом
Олександра І від 16 квіт. 1803 на базі Гол. вілен. школи. Уже в 1820-х за числом студентів він випередив усі
ун-ти Європи, включно з Оксфордом. До складу Вілен.
шкільної округи входили і три укр. губ.: Волин., Поділ.
та Київська. Серед проф. цього ун-ту були такі видатні
вчені, як Ю. Ґолуховський, І. Данилович, Й. Лелевель,
Я. Снядецький, а серед його вихованців — Ю.-І. раш в к , А.
к в , О. С нков к , Ю. С ова к ,
Я. Чечот та ін. Кременецьку вищу гімназію заснував
1805 Т. а к . 1819 її було перетворено на ліцей.
Тут навчало ся чимало українців. Серед викладачів
і вихованців ліцею були яскраві представники «укр.
школи» у польс. л-рі: М. Ґославський, А. Мальчевський, Т. Па ура.
Після Листопадового повстання 1830—31 ці навч.
заклади було ліквідовано, замість них 27 лип. 1834,
за указом Миколи І, відкрито
в к ун в р т т
св. Володимира. Його першим ректором став М. Максимович. Київ. ун-т відкривали «для поляків» у рамках політики «обрусения» (див.: а м р к - у анов . .
История императорского Университета св. Владимира.
К., 1884. Т. І), але вже невдовзі він став важливим осе-
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редком укр. культури, як і створена 1843 м а ова
ком
роз
у авн акт в. У її роботі за часів
Шевченка брали участь видатні науковці М. ван ш в,
М. Ко стомаров, М. Максимович. Комісія видала чотири томи «Памятников», а з 1859 почала випускати
«Архив Юго-Западной России». Серед численних істор. матеріалів вона надрукувала літописи С.
ка,
Г. ра ’ нк , Самов
(див.: в к
. . Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних
актов (1843—1893). К., 1893). У серед. 1840-х у Києві
розпочинає діяльність таємне
р оо в к
рат тво, основу якого склали студенти Київ. ун-ту:
Г. н руз к , М.
оз р к , О. арков , О. аврок , І. По а, О. у у та ін. Одним з гол. ідеологів
братства став ад’юнкт ун-ту М. Костомаров. Ідеологія
братчиків — панславізм в укр. версії, їхньою остаточною метою була демократична конфедерація всіх слов’ян. народів, свого роду Слов’ян. Сполучені Штати
(див. С ов’ но
тво
в нко). Утім, невдовзі
братство було викрито, а його гол. учасники зазнали
репресій (див.:
. Т. 1—3).
Свій подальший розвиток ідеологія Кирило-Мефодіївського братства знайде вже на зламі 1850-х—60-х
у колі українців Петербурга. Варто зазначити, що в 1-й
пол. та серед. 19 ст. Петербург був важливим осередком
розвитку укр. культури. Недарма Є. Гребінка — літератор, що «першим зрозумів і оцінив Шевченка як поета»
( а в П. К биографии Е. П. Гребенки // Русский библиофил. 1913. № 7. С. 15), опинившись у пн. столиці
імперії, писав у листі до М. М. Новицького від 7 берез.
1834: «Петербург есть колония образованных малороссиян. Все присутственные места, все академии, все
университеты наводнены земляками» ( р нка . П.
Тв.: У 3 т. К., 1981. Т. 3. С. 566). Особливо активним
укр. культурне життя в Петербурзі стає наприкінці
1850-х, коли тут зібралася «велика всеукраїнська трійця»: Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш. Саме вони
були ініціаторами вид. « нов » — «південноруського
літературно-наукового вісника», ч. 1 якого з’явилося 12 січ. 1861. Ред. «Основи» був В.
оз р к ,
а гол. ідейними натхненниками — М. Ко стомаров і
П. Куліш. На сторінках «Основи» побачили світ такі програмові праці, як «Две русские народности» й
«Мысли южнорусса. О преподавании на южнорусском
языке» М. Костомарова, «Листи з хутора», «Характер
и задача украинской критики», «Простонародность в
украинской словесности» П. Куліша тощо. «Основа»
надрукувала також понад 70 поетичних творів Шевченка, уривки з його Щоденника, листи, худож. твори
Марка ов ка, Л.
ова, П. Куліша, Я. у ар нка,
Д. ор ов , С. Ру ан ко о, О. Сторо нка та ін.
Попри те, що вид. було припинене 1862 на ч. 10, воно
відіграло важливу роль у справі формування укр. нац.
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самосвідомості (див.: рншт н . . Журнал «Основа» і український літературний процес кінця 50—60-х
років ХІХ ст. К., 1959; у ко . Журнал «Основа» як
проект петербурзької української громади // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. К.,
2006. Вип. 13. С. 3—17).
З укр. освітніх закладів у Галичині першої пол.
19 ст. слід назвати передовсім Ставропігійський ін-т
і «Studium Ruthenum», що існував до 1809. Більшість
діячів укр. культури часів М. ашк в а і Весни народів були вихованцями «Studium Ruthenum», де викладали А. Ангелович, М. Гарасевич, М. Гриневецький,
М. Левицький, П. Лодій та ін. 1817 у Перемишлі було
створено Дяко-вчительський ін-т, де готували вчителів
для укр. шкіл Галичини, Буковини й Закарпаття. І в
цьому ж таки році відновив роботу Львів. ун-т із нім.
мовою викладання. Перша укр. кафедра з’явилася тут
1848. Це була кафедра «рускої словесності» (ruthena
litteratura) і «руского языка» («lingua ruthena»), яку очолив Я. о ова к . Загалом Весна народів стала часом
кардинальних зрушень в освітній справі. Так, на вимогу
Гол. руської ради в середніх школах Сх. Галичини було
запроваджено обов’язкове викладання укр. мови. На
цей час припадає і поява першого в Галичині культурно-освітнього т-ва. Ним стала створена 1848 Гол. руською радою «Галицько-руська матиця», що мала на меті
просвітницьку та видавничу роботу й розвиток шкільництва. «Матиця» видавала «Галицький історичеський
сборник», «Науковий сборник» (згодом — «Літературний сборник»), де друкувалися академ. праці з історії,
етнографії, філології, мистецтвознавства. Основними
авторами цих вид. були А. Петрушевич і Я. Головацький. 19—26 жовт. 1848 з ініціативи М. т нов а
Гол. руська рада скликала у Львові Собор руських учених — перший просвітницький з’їзд, який накреслив
шляхи подальшого розвитку укр. культури в Галичині.
Значна увага приділялася школі, бо учасники собору
добре розуміли засаду, яку вже в 1880-х сформулював
Ю. Роман ук: «Хто має школу, той має нарід!» ( в к
. Історія політичної думки галицьких українців.
1848—1914. На підставі споминів. Л., 1926. С. 212). Не
менш важливу роль у цій справі відігравала й періодика, активний розвиток якої починається в Галичині від
часу Весни народів. 15 трав. 1848, у день скасування
панщини в Австрійській імперії, вийшло ч. 1 газ. «Зоря
Галицька», яка була органом Гол. руської ради. Наклад
цієї, за словами І. Франка, «першої руської політичної
часописі» ( ранко . . Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // ранко. Т. 41. С. 289) сягав
4 тис. прим. Натомість політ. т-во «Рускій Собор» видавало під ред. І. а
в а тижневик «Дневник рускій».
Крім того, виходили проурядовий віден. «Вістник», газ.
І. Гушалевича «Новини» і його ж таки журн. «Пчола»,

жіночий журн. С. Шеховича «Лада», «Церковная газета» І. Раковського, газ. «Слово» (ред. Б.
к ) та ін.
(див.: нат нко . Бібліографія української пре си.
1816—1916. Х.; К., 1930).
Освіта, наука, періодика тощо були тісно пов’язані з
питаннями мови, якими за часів Шевченка в Галичині
опікувалася греко-католицька церква. Перший друк.
катехизм народною мовою І. Могильницького з’явився
тут іще 1815, а в 1816 було видано також його буквар.
У 1818 перемиський єпархіальний синод під керівництвом митрополита М. Левицького ухвалив відкривати
парафіяльні школи з рідною мовою навчання (див.:
акота . Народня мова в проповіді й катехизі в перемиській єпархії на переломі 18 та 19 ст. // акота .
Зібрані історичні праці. Перемишль, 2003. С. 183—192).
На цей час припадає вихід у світ першої граматики
укр. мови — «Граматики малоро сійського наріччя»
О. Павловського (СПб., 1818). Потім були «Граматика
слов’яно-руська» М. Лучкая (Будин, 1830), «Граматика
руської або малоруської мови в Галичині» Й. Левицького (Перемишль, 1834) та ін. На поч. 19 ст. розгорнулася
й полеміка щодо статусу укр. мови. Її започаткував 1815
Є.-С. ан тк на сторінках журн. «Вестник Европы».
Згодом його працею «Історія Польського королівства»
Шевченко користуватиметься під час роботи над поемою «Гайдамаки». Є.-С. Бандтке стверджував, що укр.
мова є цілком самостійною: «У тому, що українська мова (чиєю столицею є Київ), як така, що не поступається
російській у старшинстві, не може бути говіркою цієї
останньої, можна пересвідчитися, звернувши увагу на
події старих часів <…>. Українська мова старша за багато інших, бо Київ квітнув уже в той час, коли Москви
не було» ( ан тк .-С. Замечания о языках богемском,
польском и нынешнем российском // Ве стник Европы. 1815. Ч. 84. С. 24—25). Ред. «Вестника Европы»
М. Каченовський заперечив цю тезу. У Галичині ситуація ускладнювалася ще й тим, що в 1-й третині 19 ст.
діячі укр. культури «не уважали народної мови (lingua
vernacula) пригідною до школи і до літературної творчості» ( н ро ов
. Львівська «Studium Ruthenum» //
. 1925. Т. 136/137. С. 48), а використовували
натомість мову книжну. 1834 Й. Лозинський висунув
ідею переходу укр. письменства на латиничну абетку.
Проти цієї ідеї виступили М. Шашкевич, Й. Левицький
і Д. Зубрицький. Їхня суперечка, що дістала назву «азбучної війни», стала першою в Галичині дискусією про
шляхи розвитку укр. культури. Так чи інакше, перша
галицька кн. живою укр. мовою — альм. «Ру а ка н трова » — з’явилася аж 1837. Напрям альм. активно
підтримав М. Максимович — єдиний наддніпрянський
автор, який на той час мав сталі зв’язки з галичанами.
Проаналізувавши твори галицьких літераторів, видані
у Львові, Перемишлі, Відні й Будапешті, він зробив
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висновок, що «жива література» в Га личині може
розвиватися тільки на ґрунті «народної, живої мови»
( ак мов
. О стихотворениях червонорусских //
Киевлянин на 1841 год. К., 1841. Кн. 2. С. 141).
Радикальні зміни в культурно-мовній ділянці сталися в Галичині за часу Весни народів. Уже 10 трав. 1848
у своїй першій відозві Гол. руська рада декларувала
як одне з чільних завдань таке: «Розвивати і взносити
народність нашу во всіх єї частех: видо сконаленєм
язика нашого, запровадженєм єго в школах низших і
вижших, видаванєм письм часових, утримованєм кореспонденцій з письменами так нашими, як інними до
щепу славяньского належащими, розширенєм добрих і
ужиточних книжок в язиці рускім і усильним старанєм
впровадити і на рівні поставити язик наш з інними в
урядах публічних і т. д.» ( а в ру, нарід і права. Руські Ради Надсяння 1848—1850 рр. Перемишль, 2005.
С. 51). Це була широка культурна програма, про яку
в Наддніпрянській Україні на той час не могло бути й
мови. При тому галицькі українці чітко усвідомлювали
себе як частину 15-мільйонного укр. народу. У цій-таки
відозві Гол. руська рада заявляла: «Ми русини галицкі
належимо до великого руского народу, котрий їдним говорит язиком і 15 мільйонів виносит, з котрого півтретя
мільйона землю Галицку замешкує» (Там само. С. 49).
Пізніше довкола цієї «формули 1848 р.» точитимуться
палкі суперечки. Одні (коло віденського «Вістника»)
обстоюватимуть ідею окремого тримільйонного «русинського» народу, «москвофіли» стверджуватимуть,
що «русини» — частина 60-мільйонного «русского
мира», тобто визнаватимуть за один народ українців,
білорусів і росіян, а «народовці» послідовно відстоюватимуть «формулу 1848 р.», апелюючи до авторитету
М. Максимовича, Ф. Міклошича, П.-Й. а ар ка та
ін. учених, які обґрунтовували самостійність укр. мови.
Під кін. життя Шевченка культурно-мовна проблематика знову виходить на передній край і в Наддніпрянській
Україні. Це було зумовлено розвитком недільних шкіл,
для яких Шевченко видав свій « уквар ю нору к »,
спробами укр. перекл. Біблії та вид. укр. проповідей
(В. Гречулевич) і кн. для народу («метелики» серії
«Сільська бібліотека», що її видавав П. Куліш). Усе це
викликало започатковану на сторінках журн. «Ру ка
а», «Основа» (1861—62) і газ. « н » дискусію
про те, чи може бути укр. л-ра «повною», чи це всього
лиш «література для хатнього вжитку».
За часів Шевченка важливими осередками культури в Україні були також поміщицькі садиби. Недарма
Д.
р ак в к характеризував першу пол. 19 ст. як
«пансько-маєтковий» період історії укр. мист-ва (див.:
р ак в к
. Оркестри, хори і капели на Україні
за панщини // Музика. 1924. № 7—9, 12). Згадаймо для
прикладу Кибинці Д. ро н ко о, де була велика б-ка,
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колекції картин, зброї, старовинних монет, такі унікальні речі, як бюрко королеви Марії-Антуанетти, її ж
таки порцеляновий годинник тощо. Був тут і кріпосний
театр, яким із 1812 керував В. Гоголь. Саме для цього
театру він написав п’єси «Собака-вівця» та «Простак».
Не менш відомим був і маєток Г. арнов ко о в а ан в : чудовий класицистичний палац, пейзажний парк,
велика колекція картин і старожитностей, кріпосний
оркестр, який, крім творів Л. ван т ов на, М.
нк ,
Дж.
р ра, Дж. Ро н , виконував і твори самого
Г. Тарновського. Л.
м у н ков згадував, як одного
разу оркестр «розігрував історію України», тобто грав
композицію Г. Тарновського на теми Хмельниччини
( м у н ков . . Мои воспоминания из прошлого. Лг., 1971. С. 105). У Качанівці бували М. Глинка,
М. Гоголь, Л. Жемчужников, В. Забіла, М. Максимович,
М. арк в , В. т рн р . Гостював тут і Шевченко у трав. 1843 та в серп. 1859. Можна пригадати й ін.
маєтки, які відвідував Шевченко: о вку Т. о овко (цей маєток називали «українським Версалем»),
от н М. Рєпніна-Волконського, т р П. а а ана,
С н в А. зо у а тощо. А на Слобожанщині одним
із найвпливовіших культурних осередків був маєток
О. Паліцина в Попівці. Сучасники порівнювали його
з вольтерівським Фернеєм. Тут була школа, велика
б-ка (понад 10000 кн.), картинна галерея з творами
А. юр ра, Дж. Романо, А. анка, А. ван та ,
Н. Берхема, Г. Метсю, А. ван де Вельде та ін. Можливо,
саме в колі діячів «Попівської академії» виникла ідея
створення Харків. ун-ту. Важливу роль у розвитку укр.
культури відіграли й панські маєтки Правобережної
України. Напр., у маєтку «польського Вальтера Скотта»
М. ра ов ко о
к ан р в , що на Чигиринщині,
П. Куліш написав поему «Україна», перебуваючи під
враженням від роману М. Ґрабовського «Станиця Гуляйпільська». Тим часом над ідилією «Орися» П. Куліш
працював у Ходоркові, у маєтку К. Св з н ко о. Варто
згадати й Саврань оспіваного А. Міцкевичем у поемі
«Фарис» В. Жевуського, чиїм «придворним» поетом
був Т. Падура. Загалом, «укр. школа» в польс. л-рі тісно
пов’язана з колом В. Жевуського.
Письменники, належні до цієї школи, яка на певний
час стала ледь не панівною в польс. л-рі (С. о нк , М. Ґрабовський, А.-К. роза, Ю.-Б. а
к ,
Ю.-І. Крашевський, А. Мальчевський, Т. Олізаровський, Ю. Словацький, М. а ков к та ін.), брали
теми з укр. історії та з життя укр. народу. Дехто з них
(Т. Падура, С. Осташевський, А. Шашкевич) писав
укр. мовою (див.: ров . Лекції з історії української
літератури (1798—1870). Торонто, 1977. С. 112—124).
Польс. етнографи збирали пам’ятки укр. фольклору
(З. о н а- о аков к , В. Залеський, Жеґота Паулі
та ін.), а польс. композитори опрацьовували укр. мелодії
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(так з’явився, скажімо, романс С. Монюшка «Козак»).
На Правобережній Україні виникли й такі явища, як
«балагульство» (протест проти аристократизму й галломанії польс. шляхти) та «козакофільство». Утім,
на відміну від укр. романтиків, для яких найбільше
важила козацька героїка 17 ст., польс. романтики-байроністи говорили про козацтво 16 ст. і неохоче згадували Хмельниччину. Прикладом тут може бути поезія
«співця України козацької» Ю.-Б. Залеського. Пізніше,
у 1850-х, на зміну «балагульству» й «козакофільству»
приходять «хлопоманія» з її нехіттю до панських звичаїв та намаганням зблизитися з укр. народом. Аналогічні явища були й у рос. л-рі, де так само постає «укр.
школа» (див.: С пов к
. Україна в ро сійському
письменстві. К., 1928. Ч. 1. 1800—1850; Saunders D.
The ukrainian impact on russian culture: 1750—1850.
Edmonton, 1985). Романтичний культ свободи породжує
укр. теми в поезії О. Пушкіна, К. Р
ва, М. Маркевича. Тут виникає, за словами М.
ор ко о, «школа
малороссийских пове стей»: В. Наріжний, О. Сомов,
М. Гоголь та ін. Ще 1875 М. Драгоманов твердив, що
«Полтава» О. Пушкіна, «Вечори на хуторі біля Диканьки» й «Тарас Бульба» М. Гоголя є «українськими» так
само, як і твори Ю.-Б. Залеського чи С. Ґощинського
( ра оманов . П. Евреи и поляки в Юго-Западном
крае (По новым материалам для Юго-Западного края) //
ра оманов . П. Политические сочинения. М., 1908.
Т. І: Центр и окраины. С. 248—249).
Однією з найприкметніших рис укр. культури часів
Шевченка є те, що на передньому плані перебувають
тут поезія, муз., етнографія, історія й театр. Решта, зокр.
природничі й точні науки, філософія, пластичні мист-ва
тощо, відходить на другий план. А в осередді тодішньої
укр. культури опиняється пісня. По суті, саме з вид.
народних пісень і розпочалося слов’ян. відродження:
1814 у Відні вийшов «Малий слов’яно-сербський пісенник» В. ара
а, 1823 Я. о ар видав першу
частину зб. «Світські пісні словацького народу в Уграх»,
1825 Ф.-Л. Челаковський опублікував другу частину зб.
«Слов’янські народні пісні» (у двох останніх зб. були
й укр. пісні). Уже О. Павловський у своїй граматиці
називав «схильність до музики й співочий талант»
прикметною рисою укр. нац. характеру (Пав ов к
.
Грамматика малороссийского наречия. СПб., 1818.
С. ІІІ), а М. рт в, публікуючи укр. думи, услід
за Й.-Ґ. Гердером, пробує добачати в них «поетичний
геній народу, його дух» ( рт в . Опыт собрания
старинных малороссийских песней. СПб., 1819. С. 3).
Те саме було й у Галичині. Напр., у календарі «Pielgrzym
Lwowski — Der Pilger» на 1823 Д. Зубрицький закликав
галичан наслідувати приклад Й.-Ґ. Гердера, Й.-Й. Ґерреса, В. Караджича та ін. і збирати народні пісні. Але
справді етапною подією у справі нац. самоусвідомлення

укр. інтелігенції стала зб. М. Максимовича «Малороссийские песни». У передм. до неї М. Максимович
стверджував, що укр. народні пісні «между песнями
племен Славянских занимают одно из первых мест» і,
«будучи выражением борьбы духа с судьбою, отличаются пор вам страсти,
атою твердостию и силою
чувства, а равно и естественностию выражения» ( аоро
к песни, изданные М. Максимовичем. М.,
1827. С. ІІІ, XIV). Схожі міркування висловлювали й
ін. автори. Так, Й. Лозинський 1849 писав: «Єсли подумаю, як багатий наш нарід в найкраснійші пісні, як
звучниї до співу єго груди, то скажу духом пророчим,
же єслі всі словяне на дорозі просвіщенія поступати
будут, єсли ся у них розвине і зацвіте іскуство драматическоє, то ми, русини, в опері всіх наших братій за
собою лишимо. Русь наша станеся співнов Італієв возходной Европи!» (За віру, нарід і права. Руські Ради
Надсяння 1848—1850 рр. Перемишль, 2005. С. 131). За
часів Шевченка укр. народні пісні збиратимуть і публікуватимуть І. Срезневський (1833—38), В. Залеський
(1833), З. Доленґа-Ходаковський (1833), П. Лукашевич
(1836), Жеґота Паулі (1839—40), Е. Руліковський (1853),
А. Метлинський (1854), П. Куліш (1856—57), А. Марцинковський (1855), М. Ко стомаров (1859) та ін. Як
зауважив В. Петров, «починаючи від Максимовича й
Гоголя і до Лесі Українки, мелійне, пісенне сприйняття народу було улюбленою концепцією української
громадської думки» ( омонтов
. Романи Куліша //
омонтов
. Проза. Три томи. Нью-Йорк, 1989. Т. 2.
С. 86). Принаймні роль народної пісні у справі культурно-нац. відродження України 19 ст. важко переоцінити.
Народна пісня справила значний вплив і на розвиток світських жанрів укр. муз. часів Шевченка. Коли
ж ідеться про муз. церк., то тут найперше слід згадати
Д. ортн н ко о, чия творчість була дороговказом для
пізнішої укр. духовної муз. Після смерті композитора
основним осередком її розвитку стає Перемишль, де
єпископ І. Снігурський 1829 створив церк. хор. Спершу репертуар хору складався майже винятково з творів
Д. Бортнянського. Невдовзі церк. хори з’явилися також
у Львів. греко-католицькій семінарії (1832) та в Чернівцях (1833). Серед співаків перемиського хору були й два
найвидатніші галицькі композитори часів Шевченка —
М. р
к та І. Лаврівський. Щоправда, вони були
аматорами і в їхній муз. немає рис характерного для
Д. Бортнянського та всієї зх. церк. муз. «контрапункто. Українська
вно-поліфонічного стилю» (Ру н к
музика: Історично-критичний огляд. Мюнхен, 1963.
С. 66). Аматорською була й тогочасна укр. світська муз.
За стилем тут переважав бідермаєр, що знайшов свій
вираз у жанрах інструментальної мініатюри, солоспіву,
«співогри» (відповідник нім. Singspiel) і квартетів на
манір Leidertafel, які в Галичині набули особливої по-
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пулярності в 1850-х, коли тут почали виникати світські
співочі т-ва. Спершу вони виконували чоловічі квартети
нім. композиторів, а потім — і хорові твори М. Вербицького та І. Лаврівського.
Вирішальним чинником розвитку укр. світської муз.
часів Шевченка був театр, основу репертуару якого становили жанри, нерозривно пов’язані з муз.: «комічна
опера», водевіль, оперета. Як зазначав Д. нтонов ,
«чиста драматична творчість без співу і танців» в укр.
театрі часів Шевченка так і не прижилася ( нтонов
.
Триста років українського театру: 1619—1919. Прага,
1925. С. 69). Спершу виникли кріпосні театри в маєтках
поміщиків, хоча, на відміну від Росії, кріпосних театрів
в Україні було не дуже багато. Згодом виникли т. зв.
вільні театри. На поч. 19 ст. стаціонарні театри були
вже в Харкові, Києві, Одесі й Полтаві. У 1820-х театри
засновано також у Чернігові, Бердичеві та ін. містах. А
часом появи нового укр. театру можна вважати 1819,
коли в Полтаві з особистого дозволу князя М. Рєпніна-Волконського було поставлено «Наталку Полтавку»
І. Котляревського (див.: Ру н П. [Вст. стаття] // Ранн
українська драма. К., 1927. С. 34—37). «Наталка Полтавка» мала кілька партитур: до кін. 1850-х це була муз.
А.
к , потім — О. Марковича та Й. Ляндвера, і
нарешті — М.
нка. Починаючи з 1820-х «комічну
оперу» поволі витісняє водевіль зі співом, жанр, який
панував на європ. сцені в 1830—1850-х. Типові твори
цього жанру — «Москаль-чарівник» І. Котляревського,
«Бой-жінка» Г. Квітки-Основ’яненка, «Кум-мірошник»
В. Дмитренка, «Бувальщина» А. Велисовського, «Іди,
жінко, в салдати!» А. Ващенка-Захарченка та ін. Загалом у наддніпрян. театрі часів Шевченка превалювало
комічне. Недарма найвидатнішими тогочасними укр.
акторами стали комік-резонер М. Щепкін та комік-буф
К. Со н к.
Схожий репертуар домінує і в тогочасному галиц.
театрі. Перші спроби укр. вистав у Галичині можна
датувати 1837—41, коли студенти Львів. семінарії інсценізували «Рускоє весілє» Й. Лозинського. Але справжні театр. вистави («зрілища рускіє») з’явилися тут за
часів Весни народів. У трав. 1848 І. Озаркевич створив
у Коломиї аматорський гурток, для якого переробив
«Наталку Полтавку» під назвою «Дівка на відданню».
Восени цього-таки року І. Озаркевич переніс вистави
до Львова: 26 жовт., у день закриття Собору руських
учених, поставив тут «Дівку на відданню». А в листоп.
1848 з’явився аматорський театр у Перемишлі. У репертуарі трупи, що грала на сцені готелю «Під Провидінням», були п’єси І. Озаркевича «Дівка на відданню» та
«Жовнір-чарівник» (переробка «Москаля-чарівника»),
«Верховинці Бе ськидів» М. Устияновича (переробка
п’єси Ю. Коженьовського «Карпатські ґуралі», написаної в Харкові 1843 й надрук. в рос. автоперекл. на
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сторінках альм. «Молодик»), «Гриць Мазниця» І. Наумовича (переробка п’єси о ра «Жорж Данден»),
«Козак і охотник» І. Витошинського (переробка однойменної п’єси А.-Ф.-Ф. о у) та ін. (див.: от
«Під Провидінням»: Репертуар українського театру в
Перемишлі 1848—1849 рр. Перемишль, 2004). Усі ці
п’єси за жанром є «співогри», позначені прикметними
рисами бідермаєру в його австро-нім. версії. Муз. до
п’єс писали М. Вербицький, І. Лаврівський, С. орок в та ін.
На поч. 1850-х театр. справа в Галичині занепала
на ціле десятиліття, аж до того часу, коли у Львові з
ініціативи т-ва «Руська бесіда» було засновано стаціонарний театр під керівництвом О. а н ко о. Перша
вистава Ру ко о наро но о т атру товар тва «Рука
а» відбулася 29 берез. 1864. Грали мелодраму
«Маруся» (інсценізація однойменної Квітчиної повісті).
У перший сезон театр двічі ставив і «Назара Стодолю»
Шевченка. Загалом репертуар цього театру був переважно «наддніпрянський» (див.: арн к С. Нарис
історії українського театру в Галичині. Л., 1934. С. 32).
Схожий репертуар мало й засноване 1860 Л. Глібовим
у Чернігові аматор. театр. «Товариство кохаючих рідну
мову». Воно з успіхом ставило «Наталку Полтавку» й
«Москаля-чарівника» І. Котляревського, «Шельменкаденщика» й «Щиру любов» Г. Квітки-Основ’яненка,
«Назара Стодолю» Шевченка, «Гаркушу» О. Стороженка тощо. А на зламі 1850—60-х з’явилася й укр.
опера. Першим укр. оперним композитором можна
вважати П. Сока
ко о. Саме він, перебуваючи з 1857
в Америці на посаді секретаря рос. консула в Нью-Йорку, задумав три укр. опери: «Марія» (за «Полтавою»
О. Пушкіна), «Маєва ніч» і «Тарас Бульба» (за М. Гоголем). Останній твір, під назвою «Осада Дубно», було
надрук. у Петербурзі 1864. Трохи раніше, 14 квіт. 1863,
тут-таки в Петербурзі, на сцені Маріїнського театру, було вперше поставлено й оперу Шевченкового приятеля
С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм». Попри свій гучний успіх, це твір аматорський і з погляду
драматургії, і з погляду муз., у якій стиль італ. опери
(В.
н , Ґ. он тт , Дж.-Б. Перґолезі) переплітається зі стилем укр. народної пісні.
Загалом 1812—81 у репертуарі укр. театру було понад 170 оригінальних і перекладних п’єс найрізноманітнішого характеру. На першому місці серед них «стоять
три п’єси трьох великих українських письменників того
часу»: «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка і «Назар Стодоля» Т. Шевченка ( нтонов
. Триста років українського театру: 1619—1919. Прага, 1925. С. 62—63).
Творчість Шевченка відіграла чималу роль у розвитку укр. театру. Та, можливо, ще більший вплив вона
в нко
справила на муз. починаючи з 1860-х (див.
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в муз ). Варто назвати «Полонез на смерть Т. Г. Шевченка» (1861) В. Па нка, хорові композиції на слова Шевченка А. а н н на й С. Воробкевича, романс
Д. онков ко о «Нащо мені чорні брови» (1875), муз.
картину П.
н ко о «Вечорниці» (1875) до драми
«Назар Стодоля», оперу М. рка а «Катерина» (1881),
бл. 30 творів на слова Шевченка В. ар м тощо. А
найбільше поезія Шевченка вплинула на засновника
укр. класичної муз. М. Лисенка. За словами М. р ннка, «в історії музики таке явище ми подибуємо не
досить часто: геніальний національний поет викликає
до життя музу славного музики, що стає підвалиною
не лише до творчості цього музики, але в його особі
й до творчості цілої нації, музи, що з пробудженням
індивідуальної творчості композитора творить, будує
національну культуру в тій її галузі, що зветься музикою» ( р н нко . Історія української музики. К., 1922.
С. 215—216). Справді, уже перший оригінальний твір
М. Лисенка «Заповіт» (для тенора-соло й чоловічого
хору) написано на слова Шевченка. А всіх творів до
Шевченкового «Кобзаря» в доробку М. Лисенка 82.
Найкращими серед них є елегійні «Ой одна я, одна»,
«Минають дні», «Садок вишневий» та ін. Вершина творчості композитора — його кантати на слова Шевченка
«Б’ють пороги», «Радуйся, ниво неполитая», «На вічну
пам’ять Котляревському», «Іван Підкова». «Не можна
запевнити, — підсумовував М. Грінченко, — що без
Шевченкових поезій творчість Лисенкова пішла б зовсім іншими шляхами, але можливість іншого напрямку
в творчості національного композитора, що не мав би
перед собою співів геніального національного поета,
цілком допустима» ( р н нко . С. 219—220).
Великий вплив справила творчість Шевченка й на
культуру Галичини. Вона була відома тут з часу Весни
народів. Так, М. Шашкевич читав твори Шевченка,
надрук. в альм. « а т вка», І. Вагилевич писав про
поета у ст. «Замітки о рускій літературі», надрук. на
шпальтах газ. «Дневник рускій» 1848, Я. Головацький 23 жовт. 1848 на Соборі руських учених у Львові
згадував Шевченка в доповіді «Розправа о язиці южнорускім і єго нарічіях». Але по-справжньому попул.
поезія Шевченка стала в Галичині на поч. 1860-х, коли
вона, за словами М. Драгоманова, викликала тут «той
ентузіазм щодо простого люду», який відповідав «часу
проектів емансипації селян» у Наддніпрянській Україні ( . -ов [ ра оманов .] Литературное движение в
Галиции // Вестник Европы. 1873. Т. 5. № 9/10. С. 698).
Молодь читала твори Шевченка на зібраннях гуртків,
що 1862 отримали назву «Громади». Напр., перемиську «Громаду», куди входило бл. 30 «хлопоманів»,
створив А. Вахнянин. Він же був автором і першої в
Галичині розвідки про поезію Шевченка «Денещо за
музу Шевченкову й розбір думи предсмертної», яка

вийшла в календарі-альм. «Перемишлянин» за 1863. А
10 берез. 1865 А. Вахнянин організував у Перемишлі
перше в Галичині прилюдне вшанування пам’яті поета (див.: р ак . Початки культу Тараса Шевченка в
Перемишлі // р ак . Вибрані українознавчі праці.
Перемишль, 2002. С. 327—335). Відтоді в усіх містах і
містечках Галичини щороку вшановуватимуть пам’ять
Шевченка. Виявами культу Шевченка є, зокр., те, що
провідні «народовські» журн. «Мета» й «Прав а» виходили з епіграфом «В своїй хаті своя правда, і сила,
і воля». Ім’я Шевченка отримало й засноване 1873 у
Львові літ. т-во, невдовзі перетворене на НТШ, що
його по праву можна вважати першою укр. Академією
наук. Загалом, як зауважував В. тв к , Шевченко
справив у Галичині «вирішальний вплив на національну
духовність» ( тв к
. Старогалицька сольна пісня ХІХ століття. Перемишль, 2004. С. 30). Це можна бачити навіть на рівні стилістики. Якщо до 1860-х панівним напрямком галицького мист-ва був безпосередньо
зорієнтований на естетичні смаки Відня бідермаєр,
який, на відміну від романтики з її індивідуалізмом,
революційністю, неспокоєм, виходом за звичні межі,
культивував «повагу до “надіндивідуального порядку”
в державі, релігії, звичаях, ухил до традиції», умиротвореність, статичність тощо (див.:
в к
. Історія української літератури. С. 488) (у політиці йому
відповідав образ українців як «Tirolen des Ostens»), то
саме культ Шевченка прокладає тут дорогу пізньому
романтизму й реалізму.
Тим часом в архітектурі та скульптурі першої пол.
19 ст. на Наддніпрянщині панує класицизм. У цьому
стилі зведено київ. Контрактовий буд. (архіт. В. Гесте
за участі А. Меленського), буд. ун-ту в Києві (архіт.
В. Беретті), буд. Ніжин. гімназії вищих наук (архіт.
Л. Руска), пам’ятник Рішельє в Одесі, чиїм автором був
учень А. анов й Б. орва
на І. арто . Однією
з останніх за часом пам’яток класицизму в Україні є
збудований О. Беретті буд. Першої київ. гімназії (1850).
Але поступово класицизм у всій Європі втратив позиції
під тиском «національних стилів». Проявом цих тенденцій у мист-ві Російської імперії був «візантинізм» та
«давньоруський» стиль. Риси цього стилю має, напр.,
зведена за проектом О. Тона каплиця-постамент пам’ятника князю Володимиру на Володимирській гірці в
Києві (1853). Постать Володимира виконав скульптор
П. о т, чий портрет у техніці офорта Шевченко створив 1861. Схожі тенденції характерні й для тогочасного
укр. малярства, найвизначнішими представниками якого були портретисти Д. Левицький та В. Боровиковський, а також приятель Шевченка, пейзажист і жанрист
В. Штернберг, що одним із перших відкрив світові красу
укр. природи й простого укр. життя.
Під безпосереднім впливом Шевченка в 1850—60-х
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у малярстві Російської імперії постає свого роду «укр.
школа», яка звертається до укр. історії, побуту, звичаїв українців тощо. На чолі цієї школи стояла трійця:
Л. Жемчужников, І. Соко ов, К. рутов к . Так, поема Шевченка «Катерина» навіяла Л. Жемчужникову
картину «Кобзар на шляху» (1854) та офорт «Покинута»
(ця робота дуже подобалась Шевченкові). Крім того, у
1861—62 Л. Жемчужников видавав серію офортів «Живописна Україна», що була продовженням відповідної
Шевченкової серії. До цієї роботи він залучив, крім
І. Соколова й К. Трутовського, також В. р а на,
О. Бейдемана, Л. а ор о. Зокр., знайомий Шевченка
І. Соколов створив для «Живописної України» 17 малюнків. Значним був вплив Шевченка й на «передвижництво», яке можна вважати реакцією на класицизм
К. Брюллова. Одним із фундаторів «передвижництва»,
«людиною, що затямила не тільки Шевченка-поета,
але й виявила чимале споріднення з Шевченком-малярем» ( о у
. Мистецтво // тор української
культури. Л., 1937. С. 610), був слобожанин К. Трутовський — блискучий ілюстратор Шевченкових творів.
Ін. художником, на чию творчість Шевченко справив
помітний вплив, став найвидатніший представник «передвижницького» руху І. Р п н, автор одного з найкращих портретів Шевченка. Зрештою, можна говорити й
про заг. глибинний вплив поета на творчість «передвижників». Недарма, як писав в одному з листів І. Рєпін,
1893 М. почав свою публічну лекцію на тему «Вплив
публіки на ідеали художника» зі згадки про Шевченка:
«Почав зі свободи Шевченка, потім перейшов до історії передвижників» (Р п н . . Избранные письма:
Письма 1893—1930. М., 1969. С. 12). Це засвідчують
і твори на реліг. тематику самого М. Ґе, напр., картини
«Що є істина?», «Голгофа», «Розп’яття», написані в
укр. період його творчості (див.:
в ов . Микола
Ґе і Тарас Шевченко: мистець у відмінному контексті //
Св т 1991). Так чи інакше, як зазначав М. о у
:
«Дороговкази Шевченка-маляра та напівсвідомий нахил “передвижників” до українських тем зробили своє»
( оу
. Цит. праця. С. 614). Коли на передній край
укр. мист-ва вийде трійця: С. а
к в к , О. С ат он, П. арт нов , їхня творчість уже розвиватиметься на міцному «національно-культурницькому»
ґрунті. Зокр., О. Сластіон стане видатним ілюстратором
творів Шевченка, а С. Васильківський стоятиме біля
джерел «українського національного стилю», тобто
необароко, що знайде свій розвиток уже в наступну
добу, коли обличчя укр. мист-ва визначатиме творчість
трійці: В. р в к , О. Мурашко, Г. ар ут.
Т. ч., укр. культура часів Шевченка розвивалася
за умов бездержавності під впливом трьох основних
ідейних чинників: 1) романтизму з його інтересом до
всього нац.; 2) слов’ян. відродження; 3) європ. лібералі-

зму. Своє найглибше і найдовершеніше втілення ці ідеї
знайшли у творчості Шевченка, яка стала визначальною
для подальшої укр. культурної традиції.
т.: кра н к народ в его прошлом и настоящем. Пг.,
1914—1916. Т. I—II; Українська культура. Лекції за ред. Д. Антоновича. К., 1993;
нко . Українська культура. Коротка історія
культурного життя українського народа. К., 1918; тор української культури / За ред. І. Крип’якевича. Л., 1937; С ропо ко С.
Історія освіти в Україні. К., 2001; а нко . Культурне життя
на Україні. Прага, 1941; а анюк . Нариси з історії нашої
культури. Нью-Йорк, 1954; р ук . Історія української культури. Мюнхен; Л., 1994; ар
з історії української культури.
Едмонтон, 1984. Кн. 1—3; С м ш н . Тисяча років української
культури: Істор. огляд культурного процесу. К., 1993; Попов
.
Нарис історії культури України. К., 1998; тор українського
мистецтва: У 5 т. К., 2006. Т. 4: Мистецтво ХІХ століття; тор
української культури: У 5 т. К., 2008. Т. 4. Кн. 1—2: Українська
культура ХІХ ст.; орн
., Сюта . Історія української музичної культури. К., 2011.

он

шка ов

Історія формування національної ідентичності.
Життя і творчість Шевченка — один із центральних
моментів нац. історії України. Однак, обмежившись
лише нею, адекватно оцінити феномен Шевченка неможливо. Митець народився напередодні того дня, коли
Британія, Росія, Австрія і Пруссія уклали Шомонський
трактат, зобов’язавшись вести війну проти апо она до кінця. Незадовго до смерті поета в Італії було
скликано перший нац. парламент (18 лют. 1861), а в
Російській імперії — скасовано кріпацтво (19 лют. 1861;
«Положення 19 лютого» опубл. 10 берез. 1861). Ці дати
мають в історії символічне значення: вони пов’язані з
невдалими спробами поновити у Європі т. зв. старий
лад (ancien règime), що спирався на владу аристократії і
проти якого були спрямовані Французька революція та
значною мірою Наполеонівські війни. Шевченко став
укр. символом боротьби за нове облаштування світу,
яке передбачало рівність усіх суспільних верств і народів, а також заміни монархій та імперій на республіки
і нац. держави.
Крах старого ладу був тривалим. У гол. рисах він завершився аж після Першої світової війни, тобто більше
ніж через сто років після народження Шевченка (див.:
Mayer Arno J. The Persistance of the Old Regime: Europe
to the Great War. New York, 1981). Період 1814—1914
уважають найдовшою мирною добою в історії Європи.
Вона не знала масштабних воєнних конфліктів на зразок Наполеонівських воєн чи Першої світової. На цей
період припали, однак, часті революції та поява політ.
рухів нового типу, зокр. чи не в першу чергу — націоналізму. Недаремно 1814—1914 називають «століттям
націоналізму» — ідеології і руху, гол. вимогою якого є
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зміна політ. кордонів відповідно до нац. територій (або
як це коротко сформулював італ. революціонер Дж. Мадзіні: «Кожній нації — своя держава»). Найяскравішими носіями націоналізму, особливо у Східній Європі,
є нац. поети чи нац. пророки: Ш. П т
— в угорців,
О. Пушкін — у росіян чи А. Міцкевич, Ю. Словацький
та З. ра н к — у поляків. Шевченко теж належить
до цієї когорти. Його вирізняє на тлі ін. поетів-пророків походження: жоден із них не був вихідцем із такого
низького соц. стану, як Шевченко.
Приклад Шевченка та України відображав долю
т. зв. недер жа вних націй, розділених між рі з ни ми
державами, вони мали неповну соц. структуру, а їхня
культурна традиція перервалася у зв’язку зі втратою
(асиміляцією) еліти (Hroch M. Social Preconditions of
National Revival in Europe. A Comparative Analysis of
the Social Composition of Patriotic Groups Among Smaller
European Nations. New York, 2000. P. 8—9).
У часи Шевченка українці були найбільшою в Європі недерж. нацією. У серед. 19 ст. їх було 15,7 млн. Більшість із них («малороси», 83%) проживали у Російській
імперії, меншість («русини», 17%) — в Австрійській.
За життя Шевченка австр.-рос. кордон, що розділяв дві
частини укр. народу, залишався незмінним. Однак ця
стабільність була порівняно недавньою. Вона встановилася щойно після завершення Віденського конгресу
1815. У 1809 після поразки Австрії у війні з Францією
частину Сх. Галичини (сучасної Тернопільщини) приєднано до Російської імперії, але рішенням Віденського
конгресу повернуто назад. Одним із гол. наслідків Віденського конгресу стало утворення т. зв. Священного
Союзу австр., прус. та рос. монархів, до якого пізніше
приєдналася більшість європ. монархій. Союз мав вести спільну боротьбу проти революційно-нац. рухів, які
загрожували старому режиму. Користаючись із цього
права, Російська імперія під час революції 1848 надала
військову допомогу Австрійській імперії для придушення угор. повстання. Укр. питання за життя Шевченка ще не було тим каменем спотикання між Віднем і
Петербургом, яким воно стало на межі 19—20 ст. Укр.
землі творили пограниччя в обох імперіях, а пограниччя є тією територією, де революційні рухи, як правило,
найсильніші. У Російській імперії південь України (Новоросія) слугував базою для грец. нац. руху, Правобережна і Лівобережна Україна — для масонських лож, що
перебували під впливом Просвітництва та Французької
революції, а також для декабристського руху 1821—25.
Найбільшою ж проблемою для обох імперських урядів
був польс. нац. рух: повстання 1830—31 та 1863—64
проти Російської імперії й 1846 і 1848 проти Австрійської. Польс. питання, на відміну від укр. і подібно до
італ. чи грец., мало міжнародне значення. Пам’ять про
поділи Польщі була ще досить свіжою, чимало європ.

політиків та інтелектуалів розглядали їх як велику істор.
несправедливість, яку треба було виправити (Szporluk R.
Communism and Nationalism. Karl Marx versus Friedrich
List. New York; Oxford, 1988. Р. 83—85). Хоча формально Польща пере стала існувати як держава, в уяві
багатьох поляки залишалися державною нацією. Держ.
статус їй гарантувала польс. шляхта, яка, залишаючись
носієм нац. традиції, слабко асимілювалася. Історично
шляхта становила близько 8—10% польс. населення,
тоді як серед ін. народів частка знаті не перевищувала
1—2%. Після поділів Речі Посполитої польс. шляхта
була однією з найбільших груп знаті в обох імперіях,
а у Ро сійській склала навіть понад половину (57%
у 1897) всьо го дво рян ства. Хоча бі льшість польс.
шляхтичів заявила про лояльність до обох імперій,
намагалася вступити на держ. службу, значна частина
обра ла шлях революційного спротиву (Chwalba A.
Polacy w służbie moskali. Warszawa—Kraków, 1999.
S. 255—256).
Польс. питання становило велику загрозу як для повоєнного укладу Європи загалом, так і для обох імперій
зокр. Завдання останніх було не тільки побороти польс.
націоналізм, а й знищити умови, які його викликали. В
австр. Галичині аж до серед. 19 ст. переважала тактика
максимального відсторонення польс. шляхти від адмін.
посад і формування місцевої влади за рахунок нім. та
німецькомовних бюрократів, що їх масово присилали
з імперського центру (Австрії, Богемії, Моравії). В
основі такої недовіри лежали не так нац. мотиви, як
прагнення Габсбургів модернізувати Галичину, відповідальність за відсталість якої вони поклали на польс.
шляхту (Hrytsak Y. Lviv: A Multicultural History through
the Centuries // Harvard Ukrainian Studies. Cambridge,
2002. Vol. XXIV (1/4). Lviv: A City in the Crosscurrents
of Culture. P. 54—55; Röskau-Rydel I. Niemieckoaustriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772—1918:
karjery zawodowe—środowisko—akulturacja i asymilacja.
Kraków, 2011).
Російська імперія не могла собі дозволити провадити
таку політику щодо польс. знаті. Адже це була відстала
держава, яка потребувала еліт із зх. пограниччя задля
власної модернізації. Рос. імперська влада не чинила
жодних нац. чи реліг. перешкод для інтеграції місцевих еліт: балтійських німців, польс. шляхти, потомків
козацької старшини та ін. — до держ. служби, заохочувала їх. На кол. землях Речі Посполитої діяла негласна
угода: рос. влада залишила польс. поміщикам повний
контроль над місцевими, переважно укр. кріпаками в
обмін на політ. лояльність. Роздача окремих великих
маєтків рос. поміщикам чи поміщикам, що були вихідцями з балтійських німців (напр., власник Шевченка-кріпака П. н
ар т), радикально не змінила
цієї політики: поміщиків-неполяків на Правобережній

УКРАЇНА ЗА ДОБИ ШЕВЧЕНКА

Україні було у 4,5 раза менше, аніж поміщиків-поляків
( овуа . Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта
між царизмом та українськими масами (1831—1863).
К., 1996. С. 217—218). Неросійські еліти могли ставитися зі зневагою і навіть із ненавистю до рос. дворян та
чиновників, але вони зберігали лояльність до імперії: у
тодішньому кодексі честі служба імператору була однією з найвищих чеснот. Отже, мало хто з представників
тодішніх еліт ставив під сумнів права рос. імператора
володіти й управляти їхніми землями.
Укр. («малоросійське») питання у 1-й пол. 19 ст. не
посідало такого важливого місця у політиці Російської
імперії, як польське. По-перше, ліквідація останніх
рудиментів козацької автономії — козацько-полкової
системи на Слобожанщині 1765, Запорозької Січі 1775
та Гетьманщини 1764 не викликала такого міжнародного резонансу, як поділи Речі Посполитої 1772—95.
По-друге, укр. дворянство, що сформувалося з козацької
старшини, порівняно з польс. шляхтою було нечисленним: наприкінці 18 ст. кількість укр. дворян склала
23—25 тис., але у 1-й пол. 19 ст. їх стало ще менше
внаслідок роботи спеціальної комісії, т. зв. Герольдії, у
1797—1835, після перевірки права на дворянство цього
титулу позбавлено майже 10 тисяч осіб ( о ут . Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної і модерної
історії України. К., 2004. С. 40). Ставлення укр. дворян
до Російської імперії коливалося між двома полюсами:
сепаратизмом та абсолютною лояльністю. Нім. мандрівник Й.-Г. Коль після відвідин України («Малоросії»)
у 1830-х твердив, що ставлення місцевих укр. дворян
до ро сіян можна охарактеризувати як «національну
ненависть»; якщо Російська імперія впаде, то «малоросіяни», на його думку, відразу утворять незалежну
державу (див.:
к-Ру н к
. С. 161). Водночас
завдяки своїй високій освіченості та православному статусу укр. дворяни робили в Російській імперії блискучу
кар’єру, займали ключові посади в адміністрації. Зокр.,
у Петербурзі вони створили т. зв. малорос. колонію, що
була досить впливовою. В окремих випадках вони навіть блокували шлях до кар’єри росіянам (Saunders D.
Ukrainian Impact on Russian Culture, 1750—1850.
Edmonton, 1987. P. 64).
Більшість укр. дворян займала серединну позицію
між сепаратизмом і лояльністю, залежно від обставин
схилялася в той чи ін. бік. Вони представляли тип малорос. патріота, чия відданість батьківщині проявлялася у любові до укр. мови та звичаїв, у презирстві до
іновірців (неправославних), передусім поляків, німців
і євреїв. Водночас вони протиставляли малоросійське
великоро сійському і зневажливо ставилися до рос.
дворян, уважаючи, що «у всех у них деды и бабки батогами биты». Щодо знатності, то малорос. патріоти
особливо шанували польс. шляхту і балтійських німців.
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Одначе якби Росія почала з ними війну, то радо б стали
на її бік (
ков . С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 7.
С. 468—469, 473).
Виразом амбівалентної свідомості укр. автономістів
була анонімна « тор Ру в», яка у 1830—40-х поширювалася в рукописних копіях серед укр. дворянства,
вона справила великий вплив на молодого Шевченка.
Вона закликала виправити істор. кривди, що їх завдала
Великоросія Малоросії, але не ставила під сумнів права
рос. імператора правити останньою. Отже, поведінка
укр. дворянства вписувалася у загальну модель імперської лояльності, яку культивував рос. уряд.
Цю модель зламало польс. повстання 1830—31. У
відповідь рос. влада, окрім безпо середніх репре сій,
масово позбавляла польс. шляхту дворянства та переглядала її права на володіння укр. селянами (інвентарні
реформи 1847—48). Тоді ж було ліквідовано Кременецький ліцей («Волинські Афіни»), де виховувалися діти
польс. шляхти, на його базі 1834 було відкрито Київ.
ун-т, що також мало на меті нейтралізувати розвиток
польс. націоналізму на Правобережній Україні. Рос.
влада скасувала усі традиції та інституції, пов’язані
зі спадщиною Речі По сполитої: магдебурзьке міське
право (1831, у Києві — 1835), греко-католицьку (уніатську) церкву (1839) та Литовський статут (1840, на
Лівобережжі — 1843). Стратегічним напрямком боротьби з польс. рухом стало поборення його революційної
ідеології, пов’язаної з Французькою революцією. Рос.
міністр народної освіти С. варов сформулював контрреволюційну альтернативу: «православ’я, самодержавність, народність», що була прямою антитезою до девізу
Французької революції «свобода, рівність, братерство»
( ор н . Кормя двухглавого орла. Ранние работы по
истории русской поэзии ХVIII века. Литература и государственная идеология в России в последней трети
XVIII — первой трети ХIX века. М., 2001. С. 373—374).
Укр. нац. рух як в Австрійській, так і в Російській
імперії значною мірою формувався у полі протистояння
між імперською владою та польс. рухом після повстання 1830—31. Без цього контексту годі зрозуміти появу
таких феноменів, як модерна укр. ідентичність і творчість Шевченка (Pelech O. The State and the Ukrainian
Triumvirate in the Russian Empire, 1831—1847 //
Ukrainian Past, Ukrainian Present: Selected Papers from
the Fouth World Congress for Soviet and East European
Studies. New York, 1993. P. 1—17). Сила укр. ідентичності у різних регіонах була пов’язана з істор. тривалістю
тут польс. впливів, відповідно рос. імперської відповіді
на польс. виклик. Перебування між «рос. молотом і
польс. ковадлом» певною мірою сприяло внутрішній
консолідації укр. земель. Однак міру консолідації не
варто перебільшувати. Належність укр. населення до
різних держав, а всередині них — до різних істор.
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регіонів викликала істотні відмінності в укр. свідомості.
Регіоналізм був і залишається одним із головних чинників новітньої історії України. Шевченко є однією з впливових істор. постатей, що має загальнонац. значення.
У Російській імперії українці становили другу найбільшу етнічну групу (17% населення у 1850-х, тоді як
росіяни — 46%, білоруси — 5%, поляки — 5%, євреї —
2,5%, казахи — 2%) (Кабузан В. М. Народы России в
первой половине XIX в.: Численность и этниче ский
состав. М., 1992. С. 125, 146), в Австрійській — шосту
(8% населення, порівняно з 21% німців, 16% чехів і словаків (разом), 14% італійців, 13% угорців та 6% поляків) (Czoernig K. von. Ethnographie der Oesterreichischen
Monarchie. Wien, 1857). В обох імперіях більшість
українців — це залежні від панів селяни, а за часів
Шевченка в підрос. Україні — кріпаки (як і сам Шевченко до звільнення з кріпацтва). Частка міського укр.
населення була незначною: чим більшим було місто,
тим меншою виявлялася ця частка (єдиним винятком
уважається Полтава, де українці становили більшість),
нечисленною була також частка укр. шляхти, духовної
і світської інтелігенції, частка соц. груп, пов’язаних із
промисловим виробництвом, як серед українців, так і
серед ін. мешканців укр. земель. 1856 загальна вартість
промислової продукції в укр. губерніях Російської імперії була меншою, аніж в одній Московській губернії.
В австр. частині до відкриття родовищ нафти й озокериту в околицях Дрогобича промисловості практично
не існувало. На цій підставі українців часто називали
«селянською нацією».
Відповідно до поширення кріпацтва укр. території
в межах Російської імперії поділялися на три великі
зони: 1) колишні землі Речі Посполитої (Правобережна Україна, Гродненська губ., Білорусько-Литовський
р-н), де частка кріпаків серед селян була найвищою —
75—90%); 2) території колишньої козацької автономії
(Лівобережна Україна, Слобожанщина), де підневільні
селяни становили меншість (30—40%); 3) колишнє Дике поле і суміжні землі, які ніколи не знали кріпацтва і
пережили швидку колонізацію, здійснену передусім за
рахунок укр. селян (Новоросія, Північний Кавказ, Нижнє Поволжя). Щодо укр. земель під владою Габсбургів
(Буковина, Галичина, Закарпаття), то більшість місцевих селян-«русинів» теж мусила відробляти панщину.
Доля підневільних селян в Австрійській та Російській
імперіях попри чималу подібність усе ж відрізнялася:
якщо у 1779—82 у Галичині австр. монархи Марія Терезія та її син Йосиф ІІ намагалися полегшити становище селян, зокр. звільнили їх від особистої залежності
від поміщиків, то на Лівобережжі, колишній козацькій
території, Катерина ІІ 1783 запровадила кріпацтво.
Панщину в Австрійській імперії відмінено на 13 років
раніше (1848), аніж у Російській (1861). В обох випад-

ках влада відмовилася від панщини не так із власної
волі, як у відповідь на революційну кризу. Однак ця
різниця у часі мала значення для подальшої динаміки
нац. руху. Як свідчать порівняльні дослідження недерж.
націй, звільнення селян є необхідною передумовою їх
націоналізації (Hroch M. Social Preconditions of National
Revival in Europe: A Comparative Analysis of the Social
Composition of Patriotic Groups among Smaller European
Nations. Р. 152—153). Тому ліквідація панщини на 13
років раніше, аніж у підрос. Україні, створила певні
переваги для розвитку укр. нац. руху в Галичині.
Ін. передумовою приєднання селянства до нац. руху
є підвищення його освітнього рівня (Там само. С. 153).
Переписи кін. 19 — поч. 20 ст. свідчать, що серед народів двох імперій українці належали до тих, хто мав один
з найнижчих рівнів письменності ( апп р . Росія як
поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад. Л.,
2005. С. 309; Die Habsburgmonarchie 1848—1918. Wien,
1980. S. 77. Band 3: Die Völker des Reiches. 1. Teilband).
Такі показники були наслідком слабкого розвитку шкільної системи, а в Російській імперії вони зумовлювалися ще й тим, що навчання не проводилося рідною для
селян мовою. Той факт, що низький ступінь освіченості
українців не надто відрізнявся від рівня ін. православних та греко-католиків (росіян, білорусів, сербів, румунів), свідчить також про вплив реліг. традиції сх. християн, яка, на відміну від традицій іудеїв та протестантів
і подібно до мусульманських, не передбачала активного
опанування освіти для читання священних текстів. Селяни не мали для отримання освіти відповідних коштів
і не вбачали практичної користі з того, щоб віддавати
своїх дітей до школи. Виняток становили багаті селяни,
збідніла шляхта та козацькі родини. До винятків належали також діти, які в ранньому віці втратили батьків,
тому були змушені самі шукати засобів до існування.
У цьому відношенні показовим є приклад Шевченка,
як і пізніший І. Франка ( р ак . Пророк у своїй вітчизні. Франко і його спільнота (1856—1886). К., 2006.
С. 74—76, 546). Неосвіченість селянства становила серйозну перешкоду для нац. самоусвідомлення: селянам
не вистачало інтелектуальних інструментів (outillage
mental) для того, щоб уявити себе частиною більшої
нац. спільноти. Фольклор. зб. початку 19 ст. свідчать,
що поняття «Україна» існувало у народній культурі
того часу, зокр. й на територіях поза колишньою козацькою державою, в т. ч. в австр. Галичині ( укаш в П.
Малороссийские и Червонорусские народные думы и
песни. СПб., 1836. С. 103). Аналіз народних пісень, де
згадується Україна, показує, що у більшості з них це
поняття фігурує не як істор., геогр. чи етнічне, а радше
як позаістор. міфічна концепція: як селянська утопія,
край «без пана, жида та єзуїта» (в ін. версії — без «унії»;
див.: у к
. Роздуми над словом «Україна» у на-
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родних піснях // Сучасність. 1993. № 8. С. 117—122).
Етногр. описи свідчать, що ще на поч. 20 ст. селяни
називали себе «християнами», «тутешніми», «православними», часом «руськими» або «малоросами», але
майже ніколи «українцями». Вони знали, ким вони не є
(скажімо, обурювалися, коли їх називали «москалями»
чи «кацапами»), але не мали чіткого уявлення, ким вони
є ( ра оманов . Австро-руські спомини (1867—1877).
Л., 1889—1892. С. 65; Пашук . Заробітчани Правобережної України (друга половина ХІХ ст.). Л., 2001.
С. 140). Опитування, яке зорганізували Б. р н нко і
сільські вчителі на поч. 20 ст. в укр. губерніях, показало,
що місцеві селяни радо слухали, як читають Шевченків
«Кобзар», окремі його вірші переробили на пісні, однак
мали труднощі з розумінням його нац.-політ. поезій,
бо багато понять, якими оперував Шевченко, їм були
незрозумілими ( р н нко . Шевченків «Кобзар» на
селі. К., 1914. С. 29—30).
Світ укр. селянства на межі 19—20 ст. найкраще відбиває концепція «традиційного суспільства».
Ідеться про такий тип і спосіб організації суспільства,
коли традиція передається від старшого до молодшого
покоління через прямий особистісний контакт і усно,
за формулою «роби, як я». Відповідно, усна, а не писемна традиція є головним інструментом збереження
знань про минуле і формування уявлення про сучасне.
За таких обставин школа й освіта не були необхідним
елементом життя чи виживання у традиційному суспільстві. В основі традиції лежить релігія, причому не
конче в її ортодоксальному, догматично-церк. розумінні, а т. зв. народна релігія, в якій християнство легко
співіснує з язичницькими уявленнями і забобонами.
Ця реліг. традиція пронизує усі сторони життя селян,
аж до вибору імен: характерно, що Шевченка назвали
на честь св. Тарасія, день пам’яті якого припадає на
10 берез.
Співвідношення реліг. і світського у народній традиції найкраще передає образ кобзаря, який став центр.
у Шевченковій творчості. Аналіз феномену кобзарів
показує, що хоча первісна територія їхньої діяльності
охоплює козацьку державу (Гетьманщину), у 19 ст. вони
мандрували по усіх укр. землях, часом навіть переходили австр.-рос. кордон. Кобзарі співали пісні (думи)
про козаків, тим самим зберігаючи й передаючи істор.
пам’ять про козацьке минуле. Однак гол. частину їхнього репертуару становили не козацькі думи, а реліг.
пісні (псальми), побудовані переважно не на канонічних
текстах, а на апокрифах (Heretz L. Russian apocalypse,
1891—1917: Popular Perceptions of Events from the Year
of Famine and Cholera to the Fall of the Tsar. A Thesis
presented… in partial fulfillment of the requierements for
the degree of Doctor of Philosophy in the subject of History.
Dissertation. Harvard University, 1993. P. 137—138;
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Kononenko N. Ukrainian Minstrels. And the Blind Shall
Sing. Armonk, NY, 1998. P. 92—93, 153—154).
Укр. нац. рух у 19 ст. свідомо представляв укр. націю як селянську. Значною мірою це відповідало істор.
реаліям, у першу чергу специфічній соц. структурі
укр. суспільства: під кін. 19 ст. бл. 90% українців були
селянами і бл. 90% селян на укр. землях були українцями. Селянська (народна) культура також послужила
основою для побудови нац. культури.
Перервність нац. культурної традиції яскраво виявляється крізь призму революції, яку здійснив Шевченко
щодо центр. елементів укр. ідентичності. Основу цієї
ідентичності становить козацький міф. Початки його
формування припадають на 18 ст., коли у козацьких
літописах уперше з’являється концепція України як
«отчизни». Цю концепцію, що походить від польс. візії Речі Посполитої — «ojczyzny», було адаптовано до
козацької Гетьманщини й укр. земель. У свою чергу,
Польща запозичила її із зх., переважно італ. високої
культури 16—17 ст. Припускають, що укр. концепція
батьківщини дотривала до кінця Гетьманщини і послужила ґрунтом для укр. відродження початку 19 ст., зокр.
після перевидання літопису С. Величка у 1840—60-х
(С н . «Отчизна» у політичній культурі України
початку ХVІІІ століття // Україна модерна. 2006. № 10.
С. 7—19; Bem E. Termin «ojczyzna» w literaturze XVI i
XVII wieku: refleksje o języku // Odrodzenie i Reformacja
w Polsce. Warszawa. 1989. T. 34. S. 131—157).
Однак понятійний апарат козацьких літописів, як і
ін. зразків тогочасної високої укр. культури (напр., творів Г. Сковороди), помітно відрізнявся від понятійного
апарату укр. культури 19 ст. По-перше, їй бракувало
завершено сті й однозначно сті: любов до батьківщини могла виправдовувати як лояльність до панівного
імперського режиму, так і бунт проти нього. По-друге,
поняття «отчизни» не поширювалося на посполитих
(тобто селян, зокр. кріпаків). Захист «отчизни» вважався привілеєм знаті, тобто козацької старшини та її
нащадків. По-третє, слово «отчизна» не прижилося в
сучасній укр. мові, його витіснило «вітчизна» та (дедалі частіше) «батьківщина» ( es ów M. Bat’kіwszczyna,
wіtczyzna, rіdnyj kraj, оjczyzna w języku ukraіńskіm //
Pojęcіe ojczyzny we współczesnych językach europejskіch.
Lublіn, 1993. S. 93—104).
Живучість старого поняття батьківщини помічаємо
у першому творі, з яким традиційно пов’язують поч.
сучасної укр. л-ри, в «Енеїді» (1798) І. Котляревського.
Хоча «Енеїду» написано народною (селянською) мовою, тут «батьківщина» фігурує як «отчизна»; гол. герої
твору — козаки; представників мазепинської козацької
традиції поет натомість поміщає у центр пекла. Вживання народної мови відповідало травестії, тобто низькому
жанру л-ри, і посилювало комічний ефект. Зрештою, біо-
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графія І. Котляревського засвідчує, що у критичні часи
він залишався лояльним підданим Російської імперії.
Шевченко був позбавлений амбівалентності свідомості,
притаманної для більшості нащадків козацької старшини. У цьому сенсі він знаменував революцію в розвитку
укр. нац. свідомості. Ця революція значною мірою була
пов’язана з поширенням на укр. землях новітніх зх. ідей
Про світництва і романтизму. Саме згадані ідеології
принесли у словники мов Сх. Європи нове розуміння
слова «вітчизна». Це поняття почали асоціювати не з
монархічним устроєм та шляхтою, а з народом. Від поч.
19 ст. поняття «вітчизни» дедалі частіше ототожнюється з боротьбою за незалежність та з опором старому
режиму. Водночас з’являється і такий новий термін,
як «прогрес» (переважно у рос. мові) та «поступ» (у
польс. і частково в укр.) не як синонім про сування
вперед (старе значення), а для називання позитивних
соц. змін; «правий—лівий» як вираз політ. орієнтації;
«інтелігенція» як назва суспільної групи; «радикал» не
в розумінні «ґрунтовний», а як представник крайніх
політ. сил, «соціаліст», «комуніст», «ліберал», «космополіт». В останньому випадку зникає позитивне
значення цього слова, і воно все більше вживається як
негативне (Pep owski F. Słownictwo і frazeologia polskiej
publicystyki okresu Oświecenia i romantyzmu. Warszawa,
1961. S. 165—172). Заг. зміст цих нових слів відображає
появу нового етосу визволення, у першу чергу нац. і соц.
У контексті згаданих змін укр. питання набирає нового,
позитивного значення. Характерними є передбачення
Й.-Ґ. Гердера про Україну як про нову Грецію чи популярність образу І. аз п серед європ. романтиків. У
польс. л-рі з’явилася «укр. школа польс. романтиків»,
інспірована красою укр. землі та її історією.
Укр. дворянство плека ло пам’ять про козацьку
Україну і сумувало за її втратою. Окремі укр. поміщики
навіть перетворювали помістя на осередки культури з
виразним нац. колоритом (як-от «український Версаль»
у о в ). Однак діяльність укр. дворян не переходила
за межі т. зв. Land Patriotismus (крайового патріотизму)
й автономізму, коли йшлося про відновлення козацьких
прав і привілеїв.
Ма со вий ві д тік ма ло рос. елі ти до ім пер сь ко го
центру радикально змінив співвідношення між «малою» і «великою» Руссю: відтепер це був вибір не між
«малою» і «великою» батьківщиною, а між відсталою
провінцією та розвинутим центром. Неминучою у
цьому випадку стала провінціалізація місцевого укр.
інтелектуального життя. Як твердив у своїх спогадах
П. Куліш, уклад життя тодішніх укр. дворян залишався
незмінним від часів Б. м н ко о й І. Мазепи (цит.
за: Luckyj G. Panteleimon Kulish: A Sketch of His Life
and Times. Boulder, 1983. Р. 3). Ін. відомий виходець з
укр. козацької старшини М. Гоголь відкрив для себе

популярність укр. тематики, лише переїхавши 1829
до Петербурга ( у к
. С. 100—102). Петербург
відіграв також важливу роль у біографії Шевченка: без
знайомства з малорос. колонією важко уявити становлення його як поета. Однак важливіше значення мала
заг. зміна політ. та інтелектуального клімату, викликана
польс. повстанням, яке поламало стару модель імперської лояльності. Крах цієї моделі для Російської імперії
виявився особливо відчутним, оскільки значна частина
бюрократії, вчених і митців були або іноземцями, або ж
вихідцями з нерос. народів. Постала потреба замінити їх
елітою рос. походження або асимілювати. Чисельність
освічених росіян, однак, була порівняно незначною, як
незначною була і їхня наук. й літ. продукція, тому вони
не могли стати ефективним інструментом русифікації.
Призначений 1833 на посаду міністра освіти С. Уваров мав змінити цю ситуацію, виховавши нове покоління високоосвіченої рос. інтелігенції. Найобдарованіших
рос. студентів і молодих викладачів посилали на стажування за кордон. Укр. діячі теж скористалися цими
реформами: для імперського уряду вони були такими
ж «руськими», як і великороси, тому стали знаряддям у
подоланні польс. впливів на землях пд.-зх. краю. І. Срезневський і М. Максимович, які побували за кордоном,
виховали М. Костомарова та П. Куліша, двох найближчих соратників Шевченка. Завдяки цим ученим нове
покоління укр. будителів відкрило народ.
У випадку Шевченка подібну роль відіграв Є. Гребінка, гімназійний товариш М. Гоголя, що також вирішив
зробити кар’єру в Петербурзі. Є. Гребінка, який працював у міністерстві С. Уварова, відкрив талант Шевченка,
заохотив його до літ. творчості, допоміг опублікувати
« о зар» 1840, сприяв у призначенні на посаду службовця міністерства — члена Київ. археографічної комісії,
що мала на меті зібрати істор. документи для доказу
«русскости» Правобережжя. Шевченко, М. Костомаров
і П. Куліш зустрілися у Києві, що й поклало поч. спільній діяльності. Серед них Шевченко вирізнявся як своїм
поетичним генієм, так і специфічною роллю нац. поета.
Л-ра мала виняткове значення у формуванні націй. Лише читаючи одні й ті ж твори, освічені класи з різних
регіонів могли уявити себе належними до однієї нац.
батьківщини. Усі вони читали однією мовою, яка стала
кодифікованою, тобто літературною саме завдяки новій
літ. продукції. Шевченко заклав міцні основи сучасної
укр. мови, а в ширшому значенні — й підвалини укр.
нац. само свідомо сті, оскільки у «селянських» націй
центральним елементом ідентичності найчастіше виступає саме мова (див. ова
в нка).
Ін. великий здобуток Шевченка в артикуляції укр.
нації полягав у поєднанні козацької і селянської традицій. Шевченкова ненависть до соц. несправедливості
та вболівання за волю і гідність простої людини були
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наслідком його кріпацького походження. Одначе своїм
інтелектуальним багажем митець завдячував значною
мірою укр. дворянству. Шевченка могли читати усі: і
селяни, і дворяни. Кожна з верств укр. суспільства знаходила в його творчості відображення своїх інтересів.
Революційність Шевченка полягає також у відокремленні укр. ідентичності з-поміж ін., альтернативних
нац. ідентичностей. Нац. ідентичність недерж. народів
зазвичай формується у конкуренції різних нац. орієнтацій. Це особливо добре видно у чес., словац., серб.,
хорват., кримськотатар., білор. та ін. випадках. Українці у цьому відношенні не становлять винятку. У часи
Шевченка відбулося відмирання руської ідентичності
(«вузькоруської»), яка об’єднувала в одне ціле укр. і білор. народи колишньої Речі Посполитої. Цю концепцію
можна було ще зустріти в окремих граматиках укр. мови
поч. 19 ст., але у пізніші десятиліття вона не знайшла
продовження. Невеликі шанси мала польс. ідентичність,
у межах якої українці нарівні з білорусами уважалися
членами великої польс. нації «від моря до моря». На
перешкоді стояли непереборні реліг. і соц. відмінності між поляками і українцями. В епоху Шевченка гол.
конкуренція відбувалася між малорос. і укр. ідентичностями. Малоросійська не заперечувала культурної і
політ. спадщини українців, однак уважала їх частиною
єдиної широкої руської спадщини нарівні зі спадщинами росіян («великоросів») і білорусів. Уособленням цієї
ідентичності були М. Гоголь, М. Максимович і навіть
М. Костомаров після розгрому Кирило-Мефодіївського братства. У їхній біографії та творчості були сильні
укр. акценти, але політ. і культурне майбутнє українців
(«малоросів») вони вбачали у рамках нації великоросів.
Ця концепція відповідала тодішній політиці рос. уряду,
зокр. позиції С. Уварова, тому діяльність «малоросійських» патріотів не викликала застережень і не провокувала урядових репресій. Навпаки, її підтримували,
прикладом тут слугує і те, що діяльність «української
трійці» заохочувалася доти, доки вона тривала у рамках
«общерусского» проекту.
Шевченкова заслуга полягає у радикальному відкиданні малорос. моделі. Його поезія не обмежувалася,
на відміну від ін. укр. романтиків, оплакуванням героїчного минулого. Навпаки, він бачив майбутнє України як
окремої нації, і це бачення спиралося на історію: якщо
козацька Україна у минулому користувалася правами
окремої держави, то це є достатньою підставою для здобуття незалежності у майбутньому. Основну провину за
втрату незалежності України, ліквідацію козаччини та
закріпачення укр. селян Шевченко покладав на Росію
та рос. імператорів.
Ніколи до Шевченка укр. інтелектуали так сильно
не протестували проти Росії. Радикальне відкидання
«малоросійської» ідентичності на користь укр. видно
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з поезій, написаних у період «трьох літ». Хоча й досі
існують сумніви щодо формального членства Шевченка у Кирило-Мефодіївському братстві, важливо, що
поет разом з ін. «братчиками» вписав укр. ідентичність
у ширший контекст федерації слов’ян. республік, де
Україна як найбільш волелюбна і демократична нація
мала посісти центр. місце. Цим вони протиставилися
рос. моделі панславізму — ідеї централізованої слов’ян.
республіки зі столицею у Петербурзі.
У програмних документах братства виразно виявляються зх. впливи. «Книги буття українського народу»
постали за зразком «Книг народу польського і польського пілігримства» А. Міцкевича, федерацію слов’ян.
республік «братчики» конструювали на підставі моделі
стародавніх грец. республік та сучасних їм США. У
загальноєвроп. контексті братство стало укр. відповідником націоналістичних організацій, що у 1830—48 виникали по всьому континенті під впливом ідей франц. та
ін. антимонархічних революцій і поширення романтизму, соціалізму та ін.: Молода Італія, Молода Німеччина,
Молода Польща, Молода Ірландія. Усе це відображало
заг. тенденцію: тогочасна укр. ідентичність виникла
внаслідок нових напрямків в інтелектуальному житті
Європи, котрі з кінця 18 ст. поширювалися із Заходу на
Схід і, діставшись до Австрійської і Російської імперій,
зробили переворот у світогляді місцевих освічених
верств. В австр. Галичині найближчим відповідником
«української трійці» і Кирило-Мефодіївського братства
була «Руська трійця» (М. Шашкевич, Я. Головацький та
І. Вагилевич) і Головна Руська Рада, створена у Львові
під час революції 1848. Найважливіша схожість полягала в тому, що й лідери місцевого нац. руху серед усіх
альтернативних нац. ідей (руської, полонофільської, русофільської, укр.) вибрали українську. Це забезпечило
основу для майбутнього об’єднання усіх укр. земель в
одну націю. Різниця була та, що після поразки революції
1848, особливо під впливом військ.-політ. могутності
Російської імперії, багато галицьких діячів перейшли
на русофільство. Однією з причин тимчасової слабкості
укр. ідентичності у Галичині була відсутність місцевого відповідника нац. поета Шевченкового масштабу.
Як показують порівняльні дослідження, архетип «нац.
поета» передбачав наявність не лише непересічного
літ. таланту, а й певним чином упорядкованої біографії: нац. поет повинен був розпочати профес. кар’єру
у ранній молодо сті, а до сягнувши успіху — зазнати
переслідувань і навіть мученицької смерті. Творення
канонічного образу нац. поета мало багато спільного з
канонізацією святих: центр. місце в ньому відігравали
мучеництво і страждання.
Біографія Шевченка після його арешту 1847 та заслання ідеально підходила до архетипу «національного
поета» і «національного пророка». Факт, що українофі-
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ли мали на своєму боці такого літ. генія, як Шевченко,
став одною з важливих, хоч і не гол. причиною перемоги
укр. ідентичності як у Російській, так і в Австрійській
(з 1867 — в Австро-Угорській) імперіях. В останній ця
перемога сталася й завдяки сприйняттю та освоєнню
творчості Шевченка місцевими українцями (русинами).
Перемога укр. ідентичності докорінно перекроїла політ.
карту Європи у період 1914—91.

т.:
к-Ру н к
. Історичні есе: У 2 т. К., 1994. Т. 1;
у к
. Між Гоголем і Шеченком. К., 1998; Grabowicz G.
Province to Nation: Nineteenth-Century Ukrainian Literature as a
Paradigm of the National Revival // Canadian Review of Studies in
Nationalism. 1989. Vol. 16. № 1/2; а о Р.-П. Історія України.
К., 2007; зю а . Тарас Шевченко: Життя і творчість. К., 2008.
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УКРАЇ́НКА Леся (справж. — Косач Лариса Петрівна;
13/25.02.1871, м. Новоград-Волинський, тепер Житом. обл. — 19.07/1.08.1913, м. Сурамі, тепер Грузія,
по хо ва на на Бай ко во му
кладо ви щі, Ки їв) — укр.
письменниця, літ. критик і
перекладач. Навчалася (за
програмою чоловічої гімназії) приватно, знала чимало іноземних мов, у самоосвіті значну роль відіграли
мати Олена П ка та дядько М. Драгоманов. Активно
листувалася з І. Франком,
М. Пав ком, О. о
нкою, А. р м к м. Авторка поетичних зб. «Думи
і мрії» (1899), «Відгуки»
кра нка
(1902), драм. творів «Блакитна троянда» (1896), «Одержима» (1901), «Кассандра» (1907), «На полі крові» (1909), «Руфін і Прісцілла»
(1910), «Лісова пісня» (1911), «Камінний го сподар»
(1912), прозових творів, підручника «Стародавня історія східних народів» (1890), літ.-крит. і фольклорист.
праць. Перекладала з рос. (М. Гоголь, І. ур н в), нім.
(зокр. Г.
н ), польс. (А.
к в , М. Конопницька),
франц. (В.-М. ю о), англ. (Дж.-Ґ. а рон, В.
к п р),
італ. (Ада Неґрі) та ін. мов.
Вплив Шевченка виявився у поемі У. «Русалка (Поема в народному стилі)» (1885). Сюжет, спосіб вислову,
ритмомелодика, образна побудова (садочок, темний гай,
місяченько, козак, дівчина-русалка, барвінок, віночок)
твору виразно вказують на традиційну манеру поетичного вислову. І. Франко побачив у цьому наслідування
«старого романтичного шаблону» і «слабенький відгомін шевченківських балад без їх широкої мелодії, <...>
твердого підкладу життєвої обсервації і соціальних

контрастів» ( ранко. Т. 31. С. 256—257). Подолання
комплексу «Русалки», очевидно, не раз обговорюване
в сімейному колі Косачів—Драгоманових, стало одним
із важливих етапів на шляху становлення поетичного
таланту У. Олена Пчілка із цього приводу в листі до
М. Драгоманова зауважила: «Леся пише вірші і цілком
незле володіє віршем. Може колись стати справжньою
поеткою. Вона тепер ніби переживає загальні фази
розвитку української поезії. Спочатку писала про “долю”, а пізніше вірші її набрали цілком романтичного
характеру. Щойно вона написала цілу поему “Русалка”.
Безумовно, поема ця робить враження чогось трохи старомодного <…>. Нема що й казати, що Леся перейде
від “Русалок” до новішого письма. Але чи треба упереджувати цей перехід, настоювати, щоб тепер уже вона
кидала своїх “Русалок”?» ( ороз . . Літопис життя
та творчості Лесі Українки. К., 1992. С. 30). Сама ж У.
в листі до того ж адресата після виходу своєї зб. «На
крилах пісень» (1893) зазначала, що тепер «досить критично» ставиться до неї і розглядає цей етап як Lehrjahre
(роки навчання) ( кра нка
. Зібр. тв.: У 12 т. Т. 10.
С. 234). У 12-річному віці на дитячому шевч. святі, яке
влаштували культурні діячі Києва, разом із братом Михайлом декламувала поезію Шевченка.
Написала вірші «Вмер батько наш!» (1888) до «Жанка з нагоди 27-х роковин
лібного маршу» М.
смерті поета та «На роковини Шевченка» [1889]. У
вірші «Легенда» (дата чорнового автографа — «1906.
На роковини Шевченка») по стає символічний образ
народного співця, канонізованого «у Вічній Славі», але
без належного розуміння його ідеалів і «крилатих дум».
Брала активну участь у популяризації творчо сті
поета, вшануванні його пам’яті. На святковій академії
в Дерптському ун-ті (тепер Тарту, Естонія), організованій на честь Шевченка укр. студентською громадою,
прочитала свої вірші «Як Ізраїль діставсь ворогам у
полон...», «Єреміє, зловісний пророче в залізнім ярмі...», «Fiat nox!». У цьому зв’язку вона писала в листі
до О. Ко сач (се стри): «Не сподівано попала я тут на
роковини Шевченка в чисто студентську компанію і в
таку ж обстановку. Було три реферати, один з них доволі
цікавий, а два так собі, нічого нового, читались вірші,
співались пісні; ув’язались до мене, щоб я вірші свої
читала (принесли мою книжку), я прочитала зо три,
а мені наговорили компліментів немов за тридцять»
( кра нка
. Зібр. тв.: У 12 т. Т. 11. С. 169). Із приводу гумористичного переспіву О. аков м балади
Шевченка «У тієї Катерини» в листі до О. Кобилянської висловила своє невдоволення: «Комусь страшне не
сподобалась “Пародія” Маковея в “Шершні” — справдешній Kneipenhumor» ( кра нка
. Зібр. тв.: У 12 т.
Т. 12. С. 158). Згадки про Шевченка часто трапляються
в епістолярії: у листах до Л. та А. Драгоманових поет-
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ка просить надіслати франц. переклади Шевченкових
творів ( кра нка
. Зібр. тв.: У 12 т. Т. 10. С. 365),
до матері (О. Косач) із Ялти — «Кобзар» для місцевої
народної читальні ( кра нка
. Зібр. тв.: У 12 т.
Т. 10. С. 385). Також У. цікавилася творами поета, покладеними на муз. У листуванні трапляються парафрази
творів Шевченка, зокр. «До Основ’яненка», «І мертвим,
і живим», «Колись-то ще, во время оно». При постановці драми «Блакитна троянда» в Театрі Крамського
(1909) відбувся збір коштів на спорудження пам’ятника
Шевченкові та на користь київ. «Просвіти». На поч. літа 1891 разом із матір’ю й сестрою Ольгою по дорозі
з Києва до Катеринослава (пароплавом) побувала на
могилі митця в Каневі.
Про вплив Шевченка, зокр., на творчість Ю.
ков а У. писала у ст. «Малорусские писатели на
Буковине» (1900), як «народного поета» згадала Шевченка у ст. «Два направления в новейшей итальянской
литературе ( а
р
’ ннун о)» (1899), як про
поета-романтика йшлося у ст. «Заметки о новейшей
польской литературе» (1901).
За свідченням Кл. Квітки, У. досконало знала доробок «старших письменників». Проте ні Олена Пчілка,
ні Кл. Квітка серед її улюбленої лектури не згадують
творів Шевченка. Можливо, певну «стриманість» щодо
Шевченка в родині Косачів у цьому сенсі було зумовлено авторитетом М. Драгоманова, який критично
сприймав спадщину поета.
т.: Св тов
. . Тарас Шевченко в житті Лесі Українки //
в нко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн
соціалістичної співдружно сті: Те зи доповідей і повідомлень
ре спубл. наук. конференції. К., 1989;
ар нко П. Традиції
Шевченка в творчості Лесі Українки: До 75-річчя з дня смерти
Ле сі Українки і до 175-річчя народження Т. Шевченка // Визвольний шлях. 1989. Кн. 3; ара ан- р за . Ле син рушник:
[Про відвідини Лесі Українки могили Шевченка] //Україна. 1991.
№ 9; азо а . С. Біблейські мотиви у творчості Т. Г. Шевченка
та Ле сі Українки // Другі Шевченківські читання, присвячені
150-річчю «Заповіту» і 155-річчю «Кобзаря»: Матеріали Всеукр.
наук.-практичної конференції. Переяслав-Хмельницький, 1995;
Скуп ко . Шевченко і Ле ся Українка: (До проблеми спадкоємно сті нац. традиції) //
33; о р а С. Два «Саули»:
Інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка
і Лесі Українки // Донецький вісник НТШ. Донецьк, 2004. Т. 5;
о р а С. . Тарас Шевченко і Леся Українка: модус українського прометеїзму // Слово Тараса Шевченка в полікультурному середовищі: Третя Всеукр. наук.-методична конференція:
Матеріали конференції. Сімф., 2006;
к в
. Епістолярний
жанр у творчо сті Т. Г. Шевченка та Ле сі Українки // Феномен
Т. Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних та освітніх процесів: IV Всеукр. наук.-методична конференція. К., 2007;
опуз . Художня функція психології не свідомого у творчо сті
Тараса Шевченка та Ле сі Українки // Ст 9;
шн в ка .
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Об’єктивація концептосфери сакрально-хтонічного у творчості
Тараса Шевченка і Лесі Українки // Ст 12; ван
. Категоріальні виміри людського буття в Україні: візія Тараса Шевченка
і Лесі Українки // «Орю свій переліг… та сію слово»: Шевченкознавча монографія. К., 2012; ван
. Минуще і вічне у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки // Ст15; ван
.
Категорія простору в творчості Т. Шевченка й Лесі Українки //
Ст 16.
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Укр. л-ра 19 — поч. 20 ст.
Шевченко-поет посідає чільне, винятково значуще
місце в тисячолітній історії укр. л-ри. Шевченко узагальнив і розвинув попередні художньо плідні традиції
в нац. письменстві. З найбільшою для мист-ва слова
переконливістю великий поет висловив заповітні переживання й уявлення народу, з оптимізмом ствердив їх
значення на світовому істор. шляху. Своєю творчістю
Шевченко підняв укр. словесність на рівень розвинутих л-р, намітив напрями і перспективи її подальшого
поступу.
Поезія Шевченка різноманітними гранями змісту
та формальними особливо стями пов’язується з розвитком рідної л-ри і словесності взагалі, включаючи
усну народну творчість та давню книжну й рукописну
традиції. Зацікавлення митця означено великою увагою
до набутку укр. л-ри попереднього періоду та передусім — часу його діяльності як письменника. Шевченко
спонукав колег до розбудови рідної культури, підтримував найкращі її зразки. Творчість Шевченка надовго
визначила провідні риси укр. письменства — такі, як
гуманізм, демократизм, моральна висота особистісної
позиції суб’єкта висловлення, го ст ра проблемність
творчості, відповідальне ставлення до слова. Плідним
було освоєння Шевченкової спадщини в укр. письменників та літ. критиці, яке відбувалося одночасно з
процесами вироблення внутрішніх структур творчості,
насамперед поетичної, в окремих письменників і л-рі
цілого істор. періоду.
Феноменальним виявився націєтворчий потенціал
поезії Шевченка, дія якого сягнула далеко за рамки суто
літ. процесу. Як відзначали багато дослідників, Шевченко-поет «розбудив» укр. націю, — такої оцінки не мала
діяльність жодного ін. укр. митця, історика чи філософа.
Шевченко вступив в укр. л-ру в період ще не завершеного формування її як л-ри нового типу, визначальними рисами якого є утвердження нової художності
(що передбачає принципову незалежність твору від
позахудожніх чинників), по силення індивідуального
авторського начала, вияскравлення нац. характерності.
Для укр. л-ри останнє було пов’язано, зокр., і з перебазуванням на нову — народну — мовну основу. Цей
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процес, розпочатий у письменстві 17—18 ст., активізувався наприкінці 18 ст. (його найбільш промовистим
явищем стало створення трьох перших частин «Енеїди»
І. Котляревського), однак протягом перших чотирьох
десятиліть 19 ст. не відзначався великою інтенсивністю.
Не припинялися дискусії про можливості укр. мови як
мови худож. л-ри. Напр., «Марусю» Г. Квітки-Основ’яненка, за свідченням самого автора, було написано «на
малороссийском наречии» як аргумент у «споре с писателем», котрий доводив, що для того, щоб «написать
что-то серьезное, трогательное», укр. «язык неудобен и
вовсе не способен» ( в тка- нов’ н нко . Твори: У
8 т. К., 1970. С. 140). Настрої певного відчаю засвідчує
зізнання А. т н ко о «вже наша мова конає» у зб.
«Думки і пісні та ще дещо» (1839), створеній як спроба
подолання песимістичного світовідчуття.
Молодий Шевченко, бачачи у недавньому минулому та у своїй добі не так багато творів високого худож.
рівня і маючи не так багато попередників в укр. л-рі
нового типу, надзвичайно природно сприйняв новий
напрям розвитку нац. письменства: він не тільки вписав
власну творчість у визначальні його параметри, але й із
перших своїх поезій збагатив цей розвиток новаторським підходом та оригінальністю. І. Франко писав: «Его
поэзия сразу поразила его земляков как какое-то откровение, тем более, что и внешняя форма ее была вполне
национальна, а язык, при всей своей неизысканности,
образный, мелодичный и колоритный, блестел всеми
красотами родной речи» ( ранко . Южнорусская литература // ранко. Т. 41. С. 121). Можна дискутувати
щодо ступеня усвідомлення самим Шевченком такого
свого поступування як літератора. Ймовірно, є підстави
вести мову не тільки про свідомо формовану позицію
поета у перших роках діяльності, а й про інтуїтивні імпульси, в яких, можливо, відбилися приховані духовні
запити нац. спільноти, актуалізовані у відповідну істор.
добу. Проте варто погодитися з твердженням С.
р мова про враз і беззастережно обраний Шевченків шлях
розбудови нац. л-ри: «Хоч біографічні дані не вияснюють нам до ладу, чому Шевченко почав писати українською мовою, що саме вплинуло так на його, але його
твори зате показують, <…> на якому ступені свідомості
стояв він тоді й опісля. В йому з самого початку його
діяльності ми бачимо свідомого працьовника, що добре
знав, що робить, і уявляв собі всю вагу і силу рідного
слова в письменстві, вбачаючи для його в майбутності
широкі і плодючі перспективи» ( р мов С. Шевченко
й українське письменство //
р мов С. Шевченкознавчі студії. К., 2008. С. 90—91).
Відносини Шевченка та укр. л-ри — складне і внутрішньо діалогічне явище. Воно включає в себе поетове
осмислення спадщини попередників та доробку сучасників, а також і зустрічний рух, що почався з перших

опубл. творів Шевченка, прижиттєве сприйняття його
поезії і пізнішу її рецепцію.
Динаміку Шевченкового ставлення до укр. письменства можна розділити на чотири етапи, кожен з яких
має свою домінанту.
Перший етап характеризується насамперед зацікавленням Шевченка поезією укр. літ. романтизму (та
преромантизму), впливами А.
к в а і В. Жуковського. Водночас митець використовує і багатющий скарб
народної усної слове сно сті. Розглядаючи поч. етап
Шевченкової творчості, варто дослухатися до міркування І. з нштока: «Перші його [Шевченка. — Р .]
літературні спроби, такі речі, як “Причинна”, “Тополя”,
“Перебендя” й ін., значно тісніше зв’язані з сучасною
йому українською традицією, ніж безпо середньо з
українським фольклором» ( з ншток . Шевченко і
фольклор // Літературна критика. 1939. № 2/3. С. 169).
Слід врахувати і ту обставину, що звернення раннього
Шевченка до фольклору (фольклор. мотиви у «думках»
та ін. творах, стилізації у поемах, в т. ч. «Гайдамаках»)
ще не мало широкого діапазону вияву, а також і неповторно яскравого заманіфестування авторської суб’єктивності. Підкреслена нац.-романтична забарвленість
поезії першого етапу майже з необхідністю передбачала
й засвідчене в таких творах, як «Тарасова ніч», «Іван
Підкова», «Гамалія», звернення до сюжетів укр. історії,
які доносили уявлення про доблесне минуле народу і
джерело яких містилося у белетризованих зразках укр.
історіографії, зокр. в « тор Ру в».
Другий етап у Шевченковому засвоєнні набутку
укр. л-ри збігається з новим періодом його творчості.
Франко дав цьому періоду таке визначення: «З одного
боку, український націоналізм, позбувшись старокозацької закраски, розширюється та поглиблюється в
правдивий український патріотизм, в правдиву “гражданську скорбь” над теперішньою сумною долею
України, в могутній гнів на її гнобителів. Але се вже
не той формальний патріотизм, який ми бачили в першій добі Шевченкової творчості. Сей новий патріотизм
нашого поета не полягає вже на споминах “славної
бувальщини”, гетьманських булав, жупанів та війн.
Він основується свідомо та твердо на любові до всіх
людей, на бажанні загальнолюдського братерства, на
прихильності до всіх покривджених, між котрими перша й найближча серцю його рідна Україна. <…> А
друга струя, що <…> йшла рівнобіжно з першою, а
також рівнобіжно з загальним у Європі зворотом до реалізму, се було змагання вказати в правдивих картинах
життя українського люду та його кривд» ( ранко. Т. 26.
С. 136). У цій добі поет на ряді напрямків самотужки
прокладає нові шляхи: у доробку укр. письменників часів минулих і сучасних було не так багато елементів, які
виступали б у виразному ідейному та худож. суголоссі
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з поезіями Шевченка, які продемонстрували вищий рівень літ. майстерності та нац.-істор. самоусвідомлення.
Реально значущими для Шевченка текстами з обсягу
укр. письменства могли виступати такі твори, як «Закон
Божий» («Книги буття українського народу») авторства
М. Костомарова — програмний документ р о- о в ко о рат тва — та найгостріші фрагменти
«Історії Русів». Сповнений прагнення бачити нове обличчя укр. л-ри, що засвідчують уже ранні вірші («На
вічну пам’ять Котляревському», «До Основ’яненка»),
Шевченко у другий період творчості зростає як фігура
літ. процесу, усвідомлює свою відповідальність і роль
у ньому і в підсумку робить спробу накреслити вихідні
принципи розвитку нац. л-ри — у Передмові до нездійсненого вид. «Кобзаря» 1847.
Третій етап Шевченкової рецепції укр. словесності
збігається з відповідним періодом поетичної та прозової творчості митця. Доробок часу заслання засвідчує,
що Шевченко тоді добре знав козацьку історіографію,
т», зб. « апоро ка тар на»
«Пов т вр м нн
І. Ср зн в ко о і реалізував цей набуток у різних літ.
жанрах. На засланні Шевченко знайомиться з романом
«Чорна рада» та етногр.-фольклорист. зб. « ап к о
но Ру » П. Куліша, з «Народними оповіданнями»
Марка Вовчка, неодноразово висловлюючи схвальну
оцінку їх. Нової, вишуканої стильової форми набирає
Шевченкове творче освоєння нац. спадку словесного
фольклору, що зокр. реалізувалося у неформальному
циклі невеликих поезій жанру пісні, основу якого становлять твори, що їх М. Р
к назвав «жіночою»
лірикою.
Четвертий етап — позасланчий. Він прикметний
досить відчутним зверненням Шевченка до інонац. джерел (Біблія, істор. перекази часів раннього християнства
тощо), яке продовжує лінію, започатковану в його творчості до заслання (переспіви псалмів, історія Польщі і
Росії, протестантський рух у Чехії). Цей останній етап
характеризується творчим зацікавленням набутком давніших періодів укр. словесності (до обробки оповідання
з давньокиївської історії, що виступає як окремий розділ
написаної на засланні поеми-циклу «Царі», додаються
переспіви зі «С ова о по ку ор в м», а також поема
«Марія», в якій — поряд з ін. джерелами — відбилися
мотиви численних укр. колядок та побожних пісень).
По ряд із хро ноло гі ч но ро з го р ну тим про це сом
Шевченкової рецепції доробку давньої й нової укр.
словесності, певний інтерес становить і сам вибудуваний згідно з істор. послідовністю їх появи ряд творів,
відгуки на які можна знайти у Шевченка.
Найдавнішим твором укр. л-ри, епізод з якого використав поет, була «Повість временних літ». Історію
приневолення полоцької княжни Ро н до шлюбу, до
чого вдався о о м р Св то ав (події відбулися
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орієнтовно 969—970, у списках «Повісті…» їх викладено пізніше), сатирично відтворено у поемі-циклі «Царі».
В. р кот н , вказуючи на «Историю государства Российского» М. арамз на та думу К. Р
ва «Рогніда»
як на можливі джерела Шевченкового тексту, все ж схиляється до думки про безпосереднє ознайомлення поета
із давньокиївським літописом ( С. Т. 2. С. 329—330).
Творчість Шевченка не демонструє захоплення
славою та звитягами князів давнього часу. Ймовірно,
тут відбило ся ще не надто ґрунтовне заглиблення у
цей істор. період тогочасних дослідників, які виявляли
інтерес до нього (М. Максимович, М. арк в , дещо
пізніше — М. Костомаров). Цілком можливо також, що
зауважений стан речей демонструє тверду упередженість поета до майже всіх владоможців (у їх числі — і
герої давніх укр. літописних сказань), характерну для
його творів як в останні роки, що передували засланню,
так і в роки засланчі. В чомусь подібну позицію окреслив пізніше І. Франко — в адресованому опонентові
(«Сідоглавому») полемічному посланні щодо любові
до «Русі»: «Ти любиш в ній князів, / Гетьмання, панування, — / Мене ж болить її / Відвічнеє страждання»
( ранко. Т. 2. С. 184).
Підхід, позначений новим худож. мисленням, не
обтяжений архаїкою древньої «слави», властивий і
для ще одного звернення Шевченка до твору давньої
л-ри — «Слова о полку Ігоревім». Спочатку плекаючи намір «перевести на наш прекрасний український
язик» цю поему (лист до А. оза ков ко о 14 квіт.
1854), Шевченко, маючи нарешті у розпорядженні її
текст (1860), первісного задуму не реалізовує. Можна
припустити, що митець залишився індиферентним до
наявних у «Слові…» тем з’ясовування взаємин князів,
мотивувань їх учинків. З поеми він виокремлює два епізоди, що належать до найбільш драматичних: остаточна
поразка Ігоревого війська на річці Каялі (Шевченків
вірш «З передсвіта до вечора») та плач ро авн за
полоненим ор м Св то ав м (Шевченкові вірші
«Плач Ярославни» та «В Путивлі-граді вранці-рано»).
Обробка другого епізоду вже входила у перегук із помітними творами рос. поезії, що цей же епізод інтерпретували (Ф.
нка, І. оз ов, П. Шкляревський); саме
ж «Слово…» у повному обсязі уже виступало об’єктом
перекл. та переспівів у рос. (О. Шишков, В. Жуковський, Л.
, М. р
), укр. (М. Максимович, С. Руан к ; переспів останнього опубліковано на той час
іще не було) л-рах. За спостереженням І. Айзенштока,
Шевченко у проце сі роботи над текстом «Слова…»
сповідує «прагнення до точності передачі оригіналу, до
створення не наслідування, а максимально близького
до оригіналу перекл., що передає навіть другорядні,
неістотні його художні особливості» ( з ншток . Як
працював Шевченко. К., 1940. С. 39). Така інтерпрета-
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ційна робота, виняткова для Шевченка (ін. його тексти,
зокр. за біблійними джерелами, здебільшого були переспівами та «подражаніями»), не може не витрактовуватись як свідчення визнання з боку поета високого рівня
художності щонайменше зазначених двох фрагментів
«Слова о полку Ігоревім».
Шевченко був знайомий із рядом творів давньої
книжної укр. л-ри: безпосередньо — через друк. вид.
самих тих творів, рукописи та завдяки відом. про них
у новіших працях. У вірші «А. О. Козачковському»,
згадуючи дитинство, поет зазначає: «…зроблю / Маленьку книжечку. Хрестами / І везерунками з квітками /
Кругом листочки обведу. / Та й списую Сковороду / Або
“Три царіє со дари”». Про те, що сам він брав участь
у читанні зб. житій святих під назвою « н
т »
(упорядкував Дмитро Туптало, що мав церк. ім’я м тр Ро тов к ), Шевченко пише в епілозі поеми
«Гайдамаки». Безперечно, до найшанованіших для нього текстів вітчизняної духовної л-ри належала низка як
перекладених з грец., так і створених на східнослов’ян.
теренах акафістів Пресвятій Богородиці, що засвідчено у поемі «Марія». Можна припустити, що Шевченку
були відомі окремі вірші духовної лірики (як в усній,
так і в писемній, рукописній передачі вони доходили
до народу і в перші десятиліття 19 ст.), пародії на них
(у цьому жанрі виконано Шевченків «Гімн черничий»)
та ін. зразки письменства. Але обізнаність митця з цим
літ. періодом навряд чи була (та й чи могла бути?) дуже
широкою: адже ґрунтовне вивчення давньої л-ри укр. і
рос. науковці на серед. 19 ст. лише розпочинали. Серед
знайомих Шевченка, які фахово займалися зазначеною
темою, були М. Максимович та О. о н к , дещо
пізніше — М. Костомаров, котрий, однак, іще 1843 в
«Обзоре сочинений, писанных на малороссийском языке» зауважував: «В Малой, как и в Великой Руси, была
своя литература, свой книжный язык, на котором почти
все писали, но едва ли кто говорил; много сочинений, и
политических, и деловых, и, наконец, ученых, было писано на этом языке, много переводилось на него из других языков, иное издано; большая часть покоится <…>
в библиотеках» ( о томаров . Твори: У 2 т. К., 1967.
Т. 2. С. 376). Спроби приписати Шевченку виняткову
поінформованість на цій ділянці зустрічають заперечення серйозних дослідників. Так, Д. он ов, торкаючись
питання лектури Шевченка, свого часу стверджував:
«Виховався він на напівзабутих вже українською інтелігенцією праджерелах старої культури України, — на
Патерику Печерськім, на Четях Мінеях, а крім того розчитувався в науках “халдейських магів і звіздознавців”,
у Сковороді — і насамперед, в “Божественній Книзі”,
якою була для нього Євангелія» ( он ов . Незримі
скрижалі Кобзаря. Торонто, 1961. С. 12—13). Теза дослідника наразилася на іронічне зауваження І. зю :

«Нічого дивного: для своїх сміливих припущень Донцов
не потребував доказів» ( зю а . С. 668).
Водночас варто підкреслити постійне зацікавлення
Шевченка культурою й побутом минулих століть. Одним із виявів цього є не тільки обробка істор. сюжетів,
а й перенесення у минуле побутових конфліктів у ряді
творів («Назар Стодоля», «Титарівна»). Зі спадком давнього періоду укр. письменства творчість Шевченка
єднають окремі типологічні жанрові збіжності: риси
давньої алегорії можна констатувати у байці «Сичі»;
прийом риторичного переліку, притаманний одам і
сатирам давнього часу, — у філософічних розмірковуваннях («Той будує, той руйнує, / Той неситим оком». —
«Сон — У всякого своя доля»); образні й композиційні
принципи містерії — жанру, що набув розвитку в укр.
л-рі у добу бароко, — у «Великому льосі» та почасти в
поемі «Сон — У всякого своя доля». Зазначені форми
та художні принципи Шевченко міг засвоювати й опосередковано — з творів укр. та рос. романтиків, актуалізуючи й трансформуючи їх (приміром, барокові містеріальні ознаки у російськомовній поемі Є. Гребінки
«Богдан», 1843). Із укр. літераторами й діячами культури 17—18 ст. (Іоаникій Галятовський, Дмитро Туптало,
Інокентій Ґізель, Григорій Сковорода) Шевченка єднає
виокремлення Біблії як взірцевого першоімпульсу худож. роздуму — традиція, що вже поступово відходить
на периферію в л-рі серед. 19 ст. А разом із тим, певною
мірою всупереч існуючій «біблійній» парадигмі літ.
творчості, поезію Шевченка відзначає безпрецедентне
виломлювання поза існуючі жанрові й стильові рамки:
його «подражанія» пророкам та переспіви біблійних
псалмів абсолютно вільні від закостенілих літ.-реліг.
канонічних настанов, сповнені несподіваних мотивів,
спроектованих на істор. долю України та на тогочасні
морально-духовні проблеми.
У рукописних записах та, ще більшою мірою, в усній
передачі — у співі кобзарів та лірників, у сольному та
акапельному виконанні найближчого середовища — до
Шевченка доходив також давній спадок народної словесності. Серед жанрів, що його складали, — колядки.
Коментуючи походження згаданого вже виразу «три царіє со дари» («А. О. Козачковському»), як на твори, де
містилися ці слова, дослідники вказують на псальми, а
також на колядки «Радость нам ся являє» та «Шедше тріє
царіє со дари»; вираз має ширше функціонування, він був
своєрідною «різдвяною» формулою у книжній та усній
поезії давньої пори (трапляється зокр. у віршовому описі авторства Г. Смотрицького герба князів Острозьких,
надрук. в Острозькій Біблії 1581). У лірницький репертуар, як зазначає М. озн к, входила колядка «Ізійшла
зоря вечоровая, над Почаєвом стала…», початок якої
перегукується з першими рядками Шевченкової поеми
«Княжна» ( озн к . Історія української літератури.
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К., 1994. Ч. 2. С. 300). Серед імовірних джерел чи інспірацій поеми «Марія», поряд із акафістами Пресвятій
Богородиці, можна розглядати й «богородичні» колядки,
які мали значне поширення в укр. культурі 16—18 ст. та
наближували до народного розуміння постать Христової
матері. Існує й певний перегук мотивів окремих віршів
Шевченка і лірницьких пісень («Сирітка» та ін.). Переважно з усною формою донесення пов’язане знайомство митця з народними думами (творчий відгук на цей
жанр становлять фрагменти у його поемах «Гамалія»,
«Невольник», баладі «Хустина», вірші «У неділеньку
у святую»), істор. та ліричними народними піснями.
Шевченко був добре обізнаний і з записами народних
пісень, вміщеними у зб. М. Максимовича (1827, 1834,
1849), П. укаш в а (1836), А. Метлинського (1854), у
зб. «Запорожская старина» І. Срезневського. Захоплення
Шевченка народною пісенністю не обертається формальним творенням у її руслі (на відміну від малознаних
поетів кін. 18 — поч. 19 ст., авторів альбомної пісенної
лірики, почасти — В. а
). Шевченка відзначає позиція рефлективна, строго вибіркова щодо кола настроїв та
мотивів народних пісень, опосередкована надзвичайно
високим рівнем індивідуалізації, якої майже не знає народна поезія.
Ще в перші роки творчо сті, завдяки дружньому
сприянню Є. Гребінки та М. Маркевича, О. Бодянського, згодом — М. Костомарова, Шевченко знайомиться
зі зразками укр. історіографії, читає, як довели дослідники, ще перед їх публікацією списки «Історії Русів»,
літопису Самов
(обидві праці опубліковано 1846),
згодом — уривки з літопису С.
ка (відкрито 1840,
надрук. 1851—64). Зацікавлення названими працями
Шевченко проніс крізь усе творче життя. «…Поиздержись немного узника ради и пришли мне летопись
Конисского или Величка, великое скажу тебе спасибо», — пише Шевченко О. Бодянському в листі від
15 листоп. 1852. Літопис Самовидця та літопис Г. ра нк (виданий 1853) були у б-ці Шевченка. Всі ці названі
твори (можливо, й деякі ін. такого ж профілю), як і народні істор. пісні та перекази, виступали для Шевченка
основним джерелом знань про Україну 17—18 ст., насамперед про апороз ку С — укр. козацьку державу,
в якій поет бачив прообраз незалежної України. Існують
спроби окремих дослідників (серед них Я. з ра) сюжетну генезу ряду творів («Чигрине, Чигрине» та ін.)
пов’язати з літописом С. Величка, проте, очевидно, роль
зазначених історико-белетристичних джерел більше
полягала в тому, що вони уможливлювали заг. ознайомлення Шевченка з описуваною добою та містили окремі
фрагменти, зміст і відповідна до нього стилістика яких
переконливо доносили до читача думку про високе істор. покликання України — ідею, з неперевершеним
талантом розгорнуту у Шевченковій поезії.
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Особливе місце серед козацьких літописів у лектурі митця посідає «Історія Русів» (написана, на думку
більшості дослідників, наприкінці 18 ст.). Сюжети та
мотиви цілого ряду творів Шевченка («Тарасова ніч»,
«Гамалія», «Гайдамаки», «Сон — У всякого своя доля», «Великий льох», «Іржавець», «Полякам», «Буває,
в неволі іноді згадаю») виступають беззаперечними
доказами докладного студіювання ним «Історії Русів».
Заохочували по ета до знайомства з цим літописом
Є. Гребінка (до цього джерела апелює кілька його творів, зокр. поема «Богдан») та — особливо — М. Маркевич, автор написаних під сильним впливом «Історії
Русів» зб. «Украинские мелодии» (М., 1831) та 5-томної
«Истории Малороссии» (М., 1842—43).
«Історія Русів» відіграла значну роль в укр. преромантичному й романтичному світогляді та л-рі. І. Франко,
у 1895 накреслюючи «План викладів історії літератури
руської», зазначав: «…виклад свій про ту добу [кін.
18 — поч. 19 ст. — Р .] южноруської літератури я
розпочну не від Котляревського, як се звичайно робиться, а розбором того цікавого історично-політичного
памфлета, що називається “История руссов”, у котрім
ярко висказалися іменно ті політичні та соціальні ідеали, котрі більше або менше ясно відчували всі українські писателі, <…> не виключаючи й Шевченка (з
виємком хіба його релігійно-поетичних творів останніх
літ). Розбір “Истории руссов” поможе мені відразу вияснити той ідейний ґрунт, на котрім виростала новіша
українська література» ( ранко. Т. 41. С. 61). «Історія
Русів» була зразком найвищого з відомих на той час
піднесень автономістської укр. історіо софської думки. У ній сміливо і потужно заявлено істор. домагання
України, патетично, а місцями й образно розказано
про гідність її недавнього минулого, висловлено гострі
міркування з приводу її нац. гноблення сусідніми державами. Захоплений своєю ідеєю, автор «Історії Русів»
вдається подекуди і до гіперболізації, а вибудовуючи
власний погляд, не завжди показує суперечливість і
різноплановість істор. ситуації, — проте не відступає
від основних ознак, які мають бути властиві історіографічній праці. «Історія Русів» справила вплив на
творчість цілого ряду укр. письменників першої пол.
19 ст. — П.
ко о- о нка, Є. Гребінки, І. Срезневського, П. Куліша, М. Ко стомарова; М. Маркевич
та Шевченко виявилися чи не найбільшими її пошановувачами. Запозичуючи для низки своїх творів сюжети
й епізоди з «Історії Русів» (подеколи, як з’ясувалося
пізніше, не завжди до стовірні), Шевченко емоційно
їх розгортає, по силює міфолог. складову, актуалізує
нові нюанси наративу. Тому виведені ним образи не
претендують на істор. до стовірність, за критеріями
якої розглядався історіографічний памфлет, — вони
стають вільними складниками нової худож. концепції,
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що утверджує поетичним словом більш ніж істор. права — саме буття України.
Шевченку були відомі певні (навряд чи численні)
зразки творчості Г. Скороводи та перекази й легенди
про особу мандрівного філо софа й по ета; останнє
знайшло відображення в повісті «Близнецы». У вірші
«А. О. Козачковському» слова «та й списую Сковороду»
могли стосуватися радше якихось поетичних творів, які
Сковорода зібрав свого часу у зб. «Сад божественних
пісень» (вперше надрук. 1861), що поширювалися у
списках. У Передмові до нездійсненого вид. «Кобзаря» 1847 Шевченко зазначає: «А Борнц усе-таки поет
народний і великий. І наш Сковорода таким би був, якби його не збила з пливу латинь, а потім московщина»
(5, 208). У цьому зіставленні Р. рн а та Г. Сковороди
міститься проникливе Шевченкове визнання за Сковородою великого поетичного таланту (пізніше, коли
з’явилися ґрунтовні дослідження, навіть і у 20 ст., вірші
Сковороди і сам поетичний аспект його творчості не
знайшли усе ж такого рівня поцінування, яке він здобув як філософ), — таланту, який, на думку митця, не
було вповні реалізовано. Ймовірно, що під «латиною»
Шевченко розумів не самі лише написані лат. мовою
твори чи імпліковані у тексти лат. вирази (яких не так
багато), а ту схоластичну науку, яку Сковорода надбав
у
во- о
н к ака м , підкріплену самотужки,
ту переважальну дещо абстрактну морально-теологічну
проблематику, яка становить основний зміст творчості
Сковороди і якій — порівняно з Шевченком — бракує
живого конкретного почуття. Під «московщиною» слід
розуміти російськомовну основу його текстів. Варте
уваги міркування Ю.
в ова, який не лише поезію,
а майже всю творчість Сковороди ладен розглядати
як своєрідний «поетичний експеримент», здійснюваний — в аспекті мовному — із залученням церковнослов’янщини, укр. та рос. мови освіченої верстви тогочасної Слобожанщини («специфічна російська мова,
сформована на українському субстраті»). До слідник
стверджує, що «стилістично Сковорода репрезентував
високе бароко, стиль, який ніколи не приставав на реалії
життя і на реальність (розмовної) мови в літературному
творі» ( в ов . Пролеґомена до вивчення мови
та стилю Г. Сковороди //
в ов . Вибр. праці: У
2 кн. К., 2009. Кн. 1: Мовознавство. С. 561—562). До
творчості Шевченка, як зазначено вище, дійшли окремі
жанрові й композиційні форми, поодинокі стильові риси
бароко, проте принцип барокової мовної «високості»,
дистанціювання від реальності був цілковито чужим
поету, природі і спрямованості його таланту; не міг він
цього сприйняти і у творчості Сковороди. Тим часом у
визнанні можливостей Сковороди стати поетом народним проглядає широке Шевченкове розуміння категорій
народності і народу — не лише селянства, простолюду

(з яким Сковорода спілкувався мало і навряд чи його
бачив адре сатом своєї творчо сті). Шевченко мав на
увазі насамперед принципове (і демонстративне) ігнорування Сковородою великопанської культури, тяжіння
до простоти і природності (що колоритно відображено
в образі Сковороди — одному з персонажів повісті
«Близнецы»).
У Передмові 1847, присвяченій проблемам тогочасного стану укр. л-ри та найближчим попередникам, літ.
постать Сковороди виступає об’єктом критичного розгляду нарівні з І. Котляревським («Енеїдою»), Г. Квіткою
та П. у аком- рт мов к м. Усіх оцінено за критерієм
«язика» (мови), але Сковороду від ідеалу «народного і
великого» відділено вже за зовнішньою ознакою мови
(можна пригадати й Шевченкове визначення творів
Сковороди, скоріш за все їх мовного вигляду, подане
у «Близнецах»: «винегретные вирши»), тим часом ін.
письменників піддано критиці з точки зору суті їхньої
«мови» — власне, відповідності змісту їхньої творчості
народній моралі та естетиці. Т. ч., реконструюючи історико-літ. погляди Шевченка, можна сказати, що постать
Сковороди посідає своєрідне проміжне становище: за
ознакою мовною він випадає з вітчизняного набутку
писання «по-своєму», але як поет, як несправджений
укр. «Борнц» — фігурує в ролі попередника.
Майже з самого початку літ. діяльно сті Шевченко бачить укр. л-ру не спро стовною реальністю, себе — укр. поетом. Уже ранні твори, що ввійшли до
« о зар » 1840 — елегія-епітафія «На вічну пам’ять
Котляревському» (1838) та по слання «До Основ’яненка» (1839), — засвідчують великий інтерес митця
до ситуації в рідному письменстві, як і бажання молодого поета формувати відповідний її образ. Ще до
виходу зб. Шевченко стає одним із найактивніших
учасників укр. літ. процесу. Обставини його побуту, як
і, ще більшою мірою, риси його особистості — живий
інтерес до людини, відкрита натура, доброзичливість —
сприяли тому, що поет уже в перші роки по виході
«Кобзаря» опиняється в епіцентрі укр. літ. життя. Безпосереднє знайомство пов’язує його з Є. Гребінкою,
М. Маркевичем, Я. у ар нком, М. Максимовичем,
П. Кулішем, О. Афанасьєвим-Чужбинським, С. арп нком, О. Бодянським, М. Костомаровим, В. Забілою,
П. Таволгою-Мокрицьким, М. Вілінською-Маркович
(Марко Вовчок), Д. ор ов м. Шевченко листувався
з Г. Квіткою-Основ’яненком та О. ор уном, був заочно
знайомий з І. Срезневським, П. Гулаком-Артемовським, А. Метлинським. Спираючись на спогади родини
М. П тр нка, П. ур припускав, що в черв. 1859 в
н або в
в н відбулася зустріч Шевченка
та Петренка (див.: ур П. Третья встреча: Хроника
последней поездки Тараса Шевченко на Украину. Лг.,
1973. С. 39; С. Т. 2. С. 102, 117). Т. ч. Шевченко був
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пов’язаний з усіма чільними, а також із менш визначними представниками укр. письменства свого часу.
Широкими також були контакти Шевченка з укр., рос.,
польс. культурними діячами, істориками, філологами,
фольклористами й етнографами. Особисті знайомства
та листування і на серед. 19 ст. виступають важливим
чинником літ. процесу: ці форми комунікації підтримували обмін культурною інформацією, сприяли впливу
одного митця на іншого.
Шевченко постійно цікавився розвитком укр. письменства, а з певного часу — з серед. 1840-х — відчував і особисту відповідальність за його розвиток, тому
володів фактично майже повним знанням укр. літ.
процесу. Листування поета, спогади про нього, листування третіх осіб засвідчують, що він мав перед очима
велику, якщо не переважну частину творів укр. письменства, серед них — зб. «Думки і пісні та ще дещо»
(1839) А. Метлинського, альм. «Ру а ка н трова »
(1837) і «Сн п» (1841), роман П. Куліша «Чорна рада»
(1857) та «Народні оповідання» (1857) Марка Вовчка,
номери « т
тв нн зап ок» та «Вестника Европы», в яких друкувалися твори Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського. Є підстави гадати, що зі
своїми худож. набутками Шевченка могли ознайомити
Є. Гребінка, М. Маркевич, О. Бодянський, М. Костомаров (автор окремо виданої драми та двох поетичних
зб.), П. Куліш (роман «Михайло Чарнышенко», 1843),
О. Афанасьєв-Чужбинський (зб. поезій «Що було на
серці», 1855). Своїми творами Шевченко підтримав
колективні видавничі проекти, зокр. альм. « а т вка»
(Петербург, 1841, до якого, крім публікації власних поезій, долучився також і як ред., зробивши кілька правок
у байці П. П ар в ко о «Собака та Злодій»), а також
другий вип. зб. « о о к» (Х., 1843).
Коло тих явищ, які Шевченко вважав рідним словом,
окреслено, хоч і не з достатньою повнотою, в Передмові 1847. Якщо з числа названих у ній укр. літераторів
виключити — за критерієм мовним — Г. Сковороду,
то хронологічно першим із решти письменників, котрі
передують актуальному для Передмови етапу утвердження власної л-ри, виступає не названий на ім’я автор «Енеїди». Поет не вдається до поділу укр. л-ри за
періодами, не виділяє в цьому плані І. Котляревського,
але Котляревський уже присутній для Шевченка в укр.
словесності — в тому явищі, яке, за поетовим переконанням, можна ставити поряд з ін. л-рами, навіть
протиставляти л-рі сусідній («у їх народ і слово, і у нас
народ і слово», 5, 208). Ще до Передмови думку про
велике заг. значення Котляревського в укр. житті Шевченко яскраво артикулював у вірші «На вічну пам’ять
Котляревському». Тут поета-попередника, уособленого
в образі соловейка, смерть якого всиротила Україну,
названо кобзарем: отже, для характеристики об’єкта
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зображення використано знакові позитивно марковані
укр. етноміфологеми. Передмова 1847 засвідчує еволюцію ставлення Шевченка до Котляревського. В ній заявлено гострокритичний погляд на «Енеїду»: «“Енеїда”
добра, а все-таки сміховина на московський шталт». У
такому визначенні, ймовірно, відбилася проекція твору
Котляревського на ірої-комічні поеми, свого часу поширені в рос. л-рі (за зразком одного з творів цього жанру — «Енеїди» М.
пова, хоча навряд чи Шевченкові
були відомі такі подробиці, Котляревський і писав свою
«Енеїду»). Можливо, в оцінці «Енеїди» присутній також
докір, що укр. люд у ній представлено — на думку Шевченка — в тому недбало-насмішкуватому ключі, який
час від часу заявляв про себе у творах рос. письменників та в рос. літ. критиці. Певна суперечливість позиції
щодо постаті Котляревського притаманна Шевченкові
і в подальшому: так, він виводить зворушливий образ
Котляревського — попечителя полтавської гімназії — у
повісті «Близнецы» (орієнтовно 1855), однак до « о зар » 1860 вірш «На вічну пам’ять Котляревському»
не включив.
Така неоднозначність Шевченкової оцінки творчості
Котляревського по-своєму відображає розбіжність, а то
й протилежність підходів до спадщини автора «Енеїди»
на подальших етапах розвитку укр. літератури та укр.
літ.-критичної думки. Перші застереження щодо наслідування стилю поеми Котляревського в укр. письменстві прозвучали наприкінці 1820-х, вони були пов’язані зі
спробами вийти поза грубувато-гумористичний спосіб
зображення життя, який, спрощуючи проблему, вбачали в «Енеїді». Проте на серед. 1840-х, коли писалась
Шевченкова Передмова, а актив укр. л-ри вже складали
повісті Г. Квітки-Основ’яненка, поетичні зб. Шевченка, А. Метлинського, М. Ко стомарова, кілька альм. і
збірників, — загрозу бурлеску як єдиної доступної для
укр. слова стильової манери було знято. Критика Котляревського на цей час могла бути пов’язана, по-перше,
з постановкою нових завдань поглибленого ідейного (і
навіть політ.) осягнення укр. суспільного життя та, подруге, із дещо звуженим розумінням потенціалу гумору.
Першим гол. речником негативного ставлення до твору
Котляревського став П. Куліш («Обзор украинской словесности. ІІ. Котляревский // Основа. 1861. № 1), він же
на означення періоду бурлескних спроб (насправді не
доконче пов’язаних із наслідуванням «Енеїди») увів
не досить обґрунтований термін «котляревщина». Неприхильна або стримано-критична настроєність щодо
«Енеїди», нарікання з приводу того, що на роль першого
твору нового укр. письменства претендує твір гумористичний, одізвались у пізніших висловлюваннях, зокр.,
М. рова, І. Айзенштока, Г. ра ов а. Тим часом
переважна більшість укр. літераторів та представників
літ.-критичної думки ще у другій пол. 19 ст. схильні
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були розділяти ту захоплену оцінку постаті Котляревського, яку подав Шевченко у вірші «На вічну пам’ять
Котляревському». Серед рішучих прибічників думки
про вагоме значення Котляревського у становленні нового укр. письменства був І. Франко, котрий в обґрунтуванні такої позиції вдавався і до художнього дискурсу
(сонет «Котляревський», 1873, поеми «Пролог», 1888,
та «Великі роковини», 1898).
Поетичне письмо Шевченка, як через свою внутрішню потужність, так і через базованість на ін., ніж
«Енеїда» Котляревського, визнача льних стильових
засадах, було далеким від цієї поеми. Проте в широкій
палітрі Шевченкових стильових засобів знайшло ся
належне місце й елементам бурлеску — і пов’язаним,
можливо, з «Енеїдою», і таким, що, ймовірно, напряму
перегукуються з давнішою бурлескною манерою 18 ст.,
яку на свій спосіб узагальнив твір Котляревського. Так,
Ю. вак н вважав, що на використанні «прийомів бурлескного комізму» у Шевченковій поемі-циклі «Царі»
позначився «конкретний вплив Котляревського на Шевченка» ( вак н . Сатира Шевченка. К., 1959. С. 14, 198,
200). Наявність елементів бурлеску, де вони створюють
яскравий худож. ефект, можна, не зводячи цей факт винятково до впливу Котляревського, констатувати у «комедії» «Сон» (опис пам’ятника Петру та ін.), у віршах
«N. N. — О думи мої! О славо злая!», «Слава», «Чи не
покинуть нам, небого». Вірогідно, до числа випадкових збігів належить перегук зі стилістикою «Енеїди» у
рядках із «Гайдамаків»: «Попід дібровою стоять / Вози
залізної тарані: / То щедрої гостинець пані. / Уміла що
кому давать, / Нівроку їй, нехай царствує; / Нехай не
вадить, як не чує!» (рр. 885—890).
Першими роками творчо сті Шевченка датовано
його віршове послання «До Основ’яненка». Приводом
звернення до автора виданих у 1834—37 «Малороссийских повестей» (які Шевченку, очевидно, були відомі)
стала публікація нарису «Головатый» («Отечественные
записки». 1839) — про життя одного з останніх діячів
укр. козацького руху кінця 18 ст., кошового отамана
Чорноморського козацького війська. Нарис Квітки у
цьому випадку аж ніяк не був приводом формальним —
твір справив на Шевченка глибоке враження: послання
«До Основ’яненка» є одним з найбільш проникливих
у ліриці поета виповідей романтичної ідеалізації козацької України. По слання засвідчує, що молодий
Шевченко у цей період інтенсивно шукав і високо цінував ті істор. факти й події (в їх числі — Коліївщина,
відображена згодом у поемі «Гайдамаки»), які несли
бодай нагадування про минулу славу укр. козацтва.
Вірш «До Основ’яненка» містить (поряд із «Перебендею» та «На вічну пам’ять Котляревському») підступ
до естетичної програми, включає й ознаки історіософ.
концепції України, її раннього романтичного варіанта.

У посланні Шевченко заохочує попул. літератора глибше взятися за тему козацької слави України. Як відомо,
Квітка не написав таких творів. Утім, навряд чи можна
погодитися з Ю. Шевельовим, який у віршах «На вічну
пам’ять Котляревському» та «До Основ’яненка» вбачає критичну налаштованість Шевченка до доробку
адресатів, «полемічну загостреність», «критику інакшістю» (а в другому з названих творів — то й «нищівну критику й заперечення») ( в ов . Критика
поетичним словом //
в ов . Вибр. праці: У 2 т.
К., 2009. С. 93, 95, 97). На час написання послання ще
не будучи з Квіткою знайомим навіть листовно — чи
міг поет знати про плани, творчу та й фізичну спромогу письменника? Стосовно ж А. о овато о, котрий в
обставинах запанування рос. адміністрації на півдні
України перебував у двозначному становищі, що й показав Квітка у своєму нарисі, варто зауважити Шевченкову позитивну настроєність, якою супроводжувано всі
згадки про отамана у текстах митця (поеми «Гайдамаки», «Сліпий», «Невольник» тощо). Очевидно, більше
рації мають дослідники, котрі, розглядаючи зазначені
два твори Шевченка, вважають: «У цих зверненнях до
двох старших українських літераторів ще немає <…>
критичного ставлення до них. <…> Вони дорогі йому
[Шевченку. — Р .] як перші видатні діячі на ще не
обробленій і напівзанедбаній ниві українського слова»
(
к
.,
. Тарас Шевченко: Літ. портрет.
К., 1961. С. 32). «О предшественниках (Котляревском
и Основьяненке) сам поэт говорит с такой глубиной
чувства, которая не оставляет сомнений насчет его
отношения к ним», — ще раніше писав С. Єфремов
( р мов С. [Рец. на кн.:] К. З. Тихонович. Рай и ад в
поэзии Т. Г. Шевченка //
р мов С. Шевченкознавчі
студії. К., 2008. С. 153).
Творчість Шевченка як автора поем та повістей
про жіночу недолю та Квітки-Основ’яненка як автора
сентиментальних повістей зближуються в окремих
моментах розробки побутової теми. Найбільший перегук вони мають у сюжеті про дівчину з простолюду,
яку звів представник панівної суспільної верстви. Заг.
риси такого сюжету було ще наприкінці 18 ст. намічено
в рос. прозі, починаючи з повісті «Бедная Лиза» М. Карамзіна (підхоплений багатьма прозаїками-епігонами).
Квітка втілив цей сюжет в одній із кращих своїх повістей «Сердешна Оксана», ранній Шевченко — у поемі
«Катерина». Є підстави гадати, що повість Квітки, з
якою Шевченко міг ознайомитися ще при укладанні й
редагуванні альм. «Ластівка», вплинула на задум поета.
Твори мають чимало відмінностей: Шевченко посилює
драматизм становища героїні, робить спроби заглибитися в її переживання, подає схвильований ліричний
супровід усій фабулі. Підходи до побутової теми письменників ще більше відрізняються у тих їхніх творах, де
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героїні намагаються захистити своє становище чи свою
гідність (повість «Бой-жінка» Квітки, поема «Марина»
Шевченка). На відміну від Квітки, Шевченко не має жодних ілюзій щодо можливостей людини з народу знайти
справедливість в установах царської адміністрації; з
гнівом і обуренням мовить митець у пізніших творах
про потворність суспільного ладу Російської імперії,
виводить огидні постаті кріпосників — тоді як Квітка
не йшов далі констатації чиновницьких «злоупотреблений», а своїх героїв з народу наставляв на упокорення
й примирення.
Своєрідно й широко розуміючи поняття «язика»,
вкладаючи в нього насамперед ідейний та етичний
зміст, Шевченко у Передмові 1847 зазначав: «Покойний Основ’яненко дуже добре приглядався на народ,
та не прислухався до язика, бо, може, його не чув у
колисці од матері, а [Гулак]-Артемовський хоть і чув,
так забув, бо в пани постригся» (5, 208). У цих словах
про Квітку-Основ’яненка — підкреслення як ретельних і точних етногр. подробиць у творах прозаїка, так
і наявності певної світоглядної й емоційної дистанції
його щодо народу. У випадку з Гулаком-Артемовським
Шевченко мовить про початкову здатність цього письменника проникнути у суть народного життя — здатність, що надто швидко виявилася йому непотрібною
за інтересами кар’єрними (після 1827 Гулак-Артемовський взагалі перестає позиціонувати себе як укр.
літератора).
Попри всі світоглядні відмінності, явлені у творчо сті, Шевченка і Квітку-Основ’яненка об’єднувала
велика взаємна повага. З непідробним захопленням,
як засвідчує листування, прочитав Квітка надісланий
йому Шевченком «Кобзар». Подібну ж високу оцінку
книжці Шевченка дав і П. Гулак-Артемовський, як
мовить Квітка, тричі в листах до поета називаючи це
ім’я (
т , с. 10, 11). Визнання з боку старших письменників, беззаперечних авторитетів у л-рі, яке митець
зустрів на початку творчого шляху, упевнювало його у
своїх силах і надихало.
Поетична діяльність Шевченка припадала на період,
коли в укр. культурі та л-рі розгортався романтичний
рух. Укр. духовність, пригнічувана й гальмована у
своєму поступі протягом кількох попередніх століть,
очікувала утвердження у тих культурних і мист. фактах
і подіях, які могли надати їй ознак самобутності і поставити її в ряд з вагомим виявом духовності ін. націй.
Серед завдань, які стояли перед новим етапом її розвитку, — самоідентифікація (в царині л-ри це насамперед
ідентифікація мовна), вивільнення культурного життя
з-під преса практичних та ідеологічних потреб (зокр.
секуляризація), освоєння й синтез набутків народної
культури, накреслення перспектив істор. руху, поглиблене витрактування людської особистості.
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На деяких із цих напрямів уже було зроблено перші
кроки у процесі початку формування укр. л-ри як л-ри
нового типу. У творчості окремих попередників і сучасників Шевченка, як зауважив С. Єфремов, «тоненькою,
але живою цівкою позначалися вже ті течії благотворні,
що незабаром, найбільше в поезії самого ж таки Шевченка, обернулися в широкі й могучі джерела справжнього
письменства, яке відбиває в собі життя в усіх його проявах і само робиться його невіддільною часткою серед
культурного громадянства» ( р мов С. Шевченко й
українське письменство //
р мов С. Шевченкознавчі студії. К., 2008. С. 93). Істотне просування на цьому
шляху ще чекало своїх діячів. Величезний внесок тут
випало зробити Шевченку, який як поет втілив у своїй
творчості багато визначальних рис романтичного типу
худож. свідомості.
Поза сумнівом, Шевченко був добре ознайомлений
із невеликим худож.-літ. набутком укр. романтиків,
публікації перших творів яких припадають на кін.
1820-х — першу пол. 1830-х. Коло тих літ. явищ, які
могли бути відомі митцю під час підготовки «Кобзаря» 1840, роботи над творами, друкованими поза цією
кн. та відразу по тому, складали ро сійськомовна зб.
М. Маркевича «Украинские мелодии» (1831), україно- та російськомовна поезія Є. Гребінки, вміщені у
зб. пісень Максимовича 1827 вірші-пісні С. Писаревського-Шерепері, кілька друкованих у журн. віршів
Л. оров ков ко о, О. Шпигоцького, І. Срезневського,
зб. віршових казок («Наські українські казки», 1835)
та окремо публіковані вірші О. Бодянського. Важливу
роль в укр. романтичному русі відіграли віршові зб.
М. Костомарова «Українськії балади» (1839) та «Вітка»
(1840), А. Метлинського «Думки і пісні та ще дещо»
(1839), одначе їх видано роком чи на кілька місяців
раніше «Кобзаря» 1840, тому навряд чи Шевченко міг
їх врахувати на поч. своєї поетичної діяльності. Шевченко, т. ч., у першій пол. 1840-х працює паралельно з
колегами, випадком історії щасливо зібраною в один час
когортою талановитих поетів, майже своїми ровесниками — А. Метлинським, М. Костомаровим, О. Корсуном, М. Петренком (усі четверо, а з ними й іще кілька
літераторів, належали до харків. літ. угруповання, яке
А. амра пізніше назвав «харківською школою романтиків»), В. Забілою, О. Афанасьєвим-Чужбинським,
П. Кулішем, С. Карпенком, П. ора в к м. Вагомою
подією укр. літ. проце су, що сприяла утвердженню
ознак його самостійності, стала поява альм. «Ластівка» (СПб., 1841) та «Сніп» (Х.,1841), другого вип. зб.
«Молодик» (Х., 1843). На теренах Зх. України не менше значення мало видання альм. «Русалка Дністровая»
(1837; Шевченко ознайомився з ним у 1843); тут цього
часу в поезії активно виступають М. ашк в (помер
1843; значну частину його спадщини було опубліковано
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у першій частині альм. «Вінок русинам на обжинки»,
1846), І. а
в , Я. о ова к , М. т нов ,
А. Могильницький, А. Лужецький. Кін. 1830-х — перша пол. 1840-х ознаменовує в укр. поезії той суттєвий
по ступ, що його нац. письменство очікувало кілька
де сятиліть від виходу «Енеїди» І. Котляревського.
Провідною по статтю в цьому проце сі, основу якого
складав романтичний рух, був Шевченко. Безперечно,
творчість великого поета не тільки підтримала в цілому заг. тенденцію розвитку, але й визначила її головні
риси. Разом з тим відношення творчості Шевченка до
конкретних явищ сучасної йому укр. поезії є розмаїтим:
в одних випадках його позицію характеризує спільність
напряму худож. пошуків, у ряді ін. — певна відмінність,
індиферентність чи й цілковите неприйняття.
На час свого входження в л-ру Шевченко застає
певний, не надто численний, проте вже апробований
можливо стями вироблюваної укр. літ. мови арсенал
засобів нової поезії. Серед них — моделі таких жанрів,
як пісня-стилізація, літ. пісня, балада, романтизоване
ліричне оповідання. Ще на ранньому етапі укр. романтизму заявлено деякі теми, мотиви, образи, ситуації,
які далі розгорне Шевченко, зокр., уже намічено образи
бандуриста («співця»), а також — могили та степу як
характерних знакових реалій укр. пейзажу, здійснено
перші спроби піднесення образу козацької вольниці,
пунктирно окреслено концепцію протиставлення двох
часів — козацько-гетьманського минулого та сучасності. Цікавою деталлю є виведення (у М. Маркевича)
р на на одне з центр. місць у сакральній топоніміці
України. Шевченко з увагою приглядається до набутку
раннього укр. романтизму, навіть переймає окремі його
мотиви й образи (так, перші рядки балади «Причинна»
можна розглядати як варіацію початку балади «Молодиця» Л. Боровиковського), але відразу ж таки рішуче
йде далі (приміром, у «Причинній», порівняно з «Молодицею», сюжет ускладнено, йому надано більшого
драматизму, не кажучи вже про майстерність описів,
ритмічно-інтонаційне багатство тощо). Хоча для укр.
історіографії та фольклористики у третій чверті 19 ст.
характерною стає осторога перед текстами зб. «Запорожская старина» (1834—38) І. Срезневського, де поряд
із автентичними записами дум і пісень зустрічаються
й стилізації, Шевченко із незмінним захопленням ставиться до вид., що зробило суттєвий внесок у розбудову
романтичної історіософії (мотиви зб. озиваються у поемах «Іван Підкова», «Гамалія», «Іржавець», «Чернець»,
«У неділеньку у святую»).
З укр. романтиками Шевченка єднає насамперед
увага до нац. фольклор. спадщини, що була для письмен с т ва ар се на лом ба гатьох елемен тів змі с то во го
плану, а також і чи не найголовнішим — для багатьох
літераторів — джерелом пізнання народного мовлен-

ня. Зв’язок із фольклором у поезії романтиків, як і в
поезії Шевченка, постає у формах успадкування тих
чи ін. ситуацій, мотивів та образів, у різнорівневих
(з більшим чи меншим ступенем авторської суб’єктивно сті) стилізаціях народнопоетичних жанрів. До
останніх належать: пісня (ціла низка таких стилізацій
у М. Шашкевича, «Гуде вітер вельми в полі…», «Не
щебечи, соловейку…» В. Забіли, «Березка», «Заліг, заліг козаченько…» М. Костомарова, «Туди мої очі, туди
моя думка…», «Ой біда мені, біда…», «Минулися мої
ходи…», «Чого ти, козаче, чого ти, бурлаче…» М. Петренка, «Пісня — Ой у полі на роздоллі…» О. Афанасьєва-Чужбинського, «Українська мелодія — Ні, мамо,
не можна нелюба любить…» Є. Гребінки, «Покірна»,
«Поминки» Я. о о ва та ін.), дума (розділи поеми
«Україна» П. Куліша, стилізації із «Запорожской старины» І. Срезневського), балада («Маруся», «Чарівниця»
Л. Боровиковського, «Великодня ніч», «Отруї», «Кінь»,
«Брат з сестрою», «Ластівка» М. Костомарова, «Жулин
і Калина» І. Вагилевича, «Люба», «Верба» С. Руданського). Відгук Шевченка на ці жанри містить помітний
елемент самобутно сті. Його твори, які належать до
жанру пісні і в яких суб’єктом мовлення переважно
виступає дівчина (так звана «жіноча лірика»), тяжіють передовсім до змалювання прямих чи прихованих
конфліктних ситуацій, поведінки людини за обставин,
що визначають її долю, а також доносять відчутну авторську позицію. У баладах, окремі з яких особливо
вирізняються народнопоетичними рисами («Тополя»,
«Русалка», «Коло гаю в чистім полі»), поет утверджує
власну авторську версію сюжету, надає певної цілісності образу персонажа, заглиблюється у його внутрішній світ. У виборі сюжетів пісень, думок, балад, як і
побутових поем, поет уникає житейської тривіальності; тема народного життя, хоч як широко узята в його
творчості, не знижує позиції наратора і жодною мірою
не наділяє його бурлескними рисами баляндрасника (на
відміну від деяких зразків укр. поезії й прози 40—50-х
років). Серед сучасників Шевченко як поет вирізняється тим, що, відображаючи народне життя, відкидає
рутину повсякденності, не часто демонструє цікавість
до того дрібного етнопобутовизму, в який залюблені
чимало з його колег. Фантастику й народну міфологію,
які подеколи справляють враження самодостатності у
баладній творчості Л. Боровиковського, М. Маркевича,
М. Костомарова, у баладі Шевченка відсунуто на другий
план; сповнені художньої вигадливості уявно-фантастичні художні ходи використано тут для підкреслення
істотної життєвої проблематики людини, розкриття її
становища — переважно трагічного — у світі і соціумі.
В укр. романтичній поезії з’являється, а в часи Шевченка утверджується своєрідна істор. елегія з темою
України («Степ», «Кла довище», «Спис», «Ча рка»,
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«Козак, гайдамак, чумак» А. Метлинського, «Згадка»
М. Костомарова, «У полі» Я. Щоголева та ін.). У творах цього жанрово-тематичного різновиду, як і в ряді
творів ін. жанрів, починаючи від віршів М. Маркевича,
у підтексті чи й у більш виразніших формах прямомовлення заманіфестовано концепт протиставлення часів
(волі в минулому та уярмлення особи у днях сучасних), вимічено реалії міфолог.-істор. укр. хронотопу
(«Чигирин» М. Маркевича, «Могила», «Соловейко»
М. Костомарова, «Підземна церква» А. Метлинського).
Реаліями такого плану наснажено й вірш «Бандурист»
Л. Боровиковського (з промовистими рядками «Під
звонкії струни гетьмани встають, / І прадіди в струнах
бандури живуть», «Задзвонили в Батурині у великий
дзвін» та ін.), що його, через посередництво Є. Гребінки
(якому твір Боровиковського був відомий у рукописі),
міг знати і Шевченко.
Серед гол. образів поезії укр. романтизму, до розробки яких долучився й Шевченко, — образ голінного
козацького ватажка чи й просто зразкового козака-воїна
(«Палій», «Козак» Л. Боровиковського, «Максим Перебийніс» М. Костомарова, «Козачая смерть» А. Метлинського) — за вже окресленими основними параметрами
цього образу Шевченко йде у поемах «Тарасова ніч»,
«Гамалія», «Швачка» та ін.; образ співця чи оповідача, який доносить пам’ять про старовину («Бандура»,
«Бабусенька», «Смерть бандуриста» А. Метлинського,
«Дід-пасішник» М. Костомарова, «Співець» О. Афанасьєва-Чужбинського), — відповідником цьому персонажеві у Шевченка, безперечно, є образ кобзаря-«перебенді», змальований у цілому ряді творів. Уже на
ранньому етапі укр. романтизму більш або менш чітко
окреслюється образ соц. маргінала — знедоленого, ізгоя («Журба» Л. Боровиковського, «Дитина-сиротина»,
«Старець» А. Метлинського та ін.) — особливість, що
є продовженням широко явленої демократичної і людинолюбної традиції укр. народ. пісенності (також і
творчості лірників); Шевченко долучається до неї, в
багатьох моментах її переосмислює. Починаючи від
ранніх «думок» і «Катерини» і закінчуючи віршами
«Ой маю, маю я оченята» й «Дівча любе, чорнобриве»,
поет розглядає проблему людської долі, що не склалася
(недолі), звертається до Бога із запитами про нещасних; з особливим співпереживанням виводить численні
по статі й характери жінок-страдниць. Мотив недолі
подеколи Шевченко бере також і як складник образу
ліричного героя, при цьому, на відміну від багатьох
творів сучасної йому укр. поезії, цей Шевченків герой
не має рис сентиментальності.
Кілька поетичних зразків укр. романтизму декларують позицію безтурботного, відчайдушного, байдужого до клопотів світу персонажа («Волох», певною
мірою — «Розставання» Л. Боровиковського, «О, як
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весело глядіти…» О. Афанасьєва-Чужбинського, пізніше — «Бо сяцька пісня» та ін. І. ан ур ); дещо
подібне можна знайти в німецькомовних романтиків
(зокр. Й. Айхендорфа, Н. Ленау). Зухвала бадьорість
героя має у таких творах широку варіативність: від
щирого намагання утвердити її як спосіб стосунків зі
світом — до надсадності і підкреслюваної автором її
нарочитості. Шевченко стримано відгукується на означену тему — в іронічній самохарактеристиці наратора з
«комедії» «Сон» («А в мене діти не кричать / І жінка не
лає, / Тихо, як у Раї, / Усюди Божа благодать — / І в серці, і в хаті», рр. 53—57), в образі персонажа з вірша «Не
хочу я женитися», героя віршів «Не завидуй багатому»
та «Не женися на багатій», зіштовхуючи виявлення цієї
позиції з проблемою індивідуальної свободи.
Поезія укр. романтизму з його тенденцією до поглиблення розгляду психологічних взаємин виразно окреслила в ряді творів, переважно баладних, своєрідний
«кримінальний» мотив, узятий із побуту («Убійство»,
«Вивідка» Л. Боровиковського, «Зірочка», «От руї»
М. Костомарова, «Покотиполе» А. Метлинського), тим
самим актуалізувавши увагу на сфері явищ, зображення
яких зумовлює фабулу і багатьох Шевченкових балад та
поем («Утоплена», «Русалка», «Коло гаю в чистім полі»,
«Москалева криниця», «Варнак», «Титарівна» та ін.).
Маючи основним джерелом своїх тем народне життя, укр. романтична поезія не оминала конфліктів соц.
плану; втім, на початковому етапі її розвитку ці відгуки
ще були несміливими, як-от у вірші «Посланець», баладі «Пан Шульпіка» М. Костомарова. Значно гостріше про соц. кривди мовить В. Забіла, зокр. й у віршах
друкованої, але тривалий час невідомої в л-рі зб. (вірші
«Маруся», «Сирота», «Зовсім світ перевернувся…»); є
підстави гадати, що в тому чи іншому вигляді з ними
був знайомий Шевченко. Безперечно, всі ці та подібні
твори укр. романтиків, а також і окремі зразки давньої
л-ри та народної творчості, є непорівнюваними із соц.
критицизмом творчості Шевченка, пафос якого намагались підтримати укр. письменники пізнішого часу,
починаючи з «Народних оповідань» Марка Вовчка.
У віршах укр. романтиків з’являються не численні,
але промовисті естетичні, політ., історіософські декларації («Слово до чтителей руського язика» М. Шашкевича, «Бандура», «Смерть бандуриста» А. Метлинського, «Співець», «Пісня моя» М. Костомарова, «Думка»
О. Афанасьєва-Чужбинського). У суголоссі з такими
творами перебуває й поезія Шевченка («Думи мої, думи
мої», 1840, різні за жанром адресації І. Котляревському,
Г. Квітці-Основ’яненку, М. Гоголю, послання «І мертвим, і живим» та ін.). При цьому митець відходить від
стилю заг. міркувань, значно посилює індивідуальноособистісний момент, переконуючи не тільки логікою
думки, а й експресією почуття.
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Серед формальних особливостей поезії укр. романтизму варто виділити засіб поліметрії, засвідчений загалом невеликим числом зразків переважно в творчості
А. Метлинського («До вас», «Гулянка», «Шинок» та ін.),
у поодиноких віршах ін. авторів («Прощання — Прощай, весела сторона…» О. Афанасьєва-Чужбинського,
«Життя послідня тоска» М. Устияновича). Шевченко
широко засто совує цей засіб, не лише спрямовуючи
його на досягнення ритмічного різноманіття, а й насамперед підпорядковуючи змістовим завданням, відтворенню контрастних емоцій (особливо яскраво — у
віршах «Минають дні, минають ночі», «Ісаія. Глава
35. Подражаніє» та ін.). Шевченко оминає примхливу
вигадливість метричного малюнку, до якої (ймовірно,
тут озивається традиція бароко) особливу прихильність
виявляє поезія А. Метлинського (таким є, приміром,
поч. вірша «Ніч»), і використовує зовні значно простіші
метри (переважно 14-складовик та чотиристопний ямб),
але при цьому розгортає у них, особливо у 14-складовику, незнану доти в укр. поезії варіативність, вдаючись
також до астрофізму. В можливостях донесення змісту
Шевченкові новації у віршуванні не поступалися найсміливішим експериментам як тодішніх, так і наступних укр. поетів.
Існує також цілий ряд сфер, у яких тверда, самобутня лінія Шевченкового письма контрастує із набутком
укр. романтичної поезії попереднього десятиліття та
часу його діяльності, надає переконливо зримих рис
образові Шевченка як великого реформатора.
Шевченко в жодному разі не виявляв таких рис, як
умоглядність і статика, якими сформовано ряд жанрових різновидів та стильових підходів у певних темах в
укр. поезії його часу. Прикладом цього виступає його
ставлення до набутку П. Гулака-Артемовського. Можна припустити, що автор поділяє ту загалом схвальну
оцінку, яку у повісті «Близнецы» дає персонаж філософічним (травестування Горація) по сланням «До
Пархома» П. Гулака-Артемовського, — проте у своїй
творчій практиці Шевченко ніде не вдається до надто
довгих розгорнутих текстових періодів суто риторичного розмірковування над заг. темами, тим більше — у
поєднанні з умоглядним філософствуванням (на відміну від віршів «Кульбаба», «Туга» М. Костомарова,
«Весна» О. Афанасьєва-Чужбинського, «Осінній вітер»
В. Забіли).
Шевченка відзначає інше, ніж у багатьох укр. романтиків, ставлення до об’єкта зображення. У своїх творах
він уникає тривалої, непорушної споглядальності в опису предмета (з цієї причини, очевидно, в його доробку
обмаль творів, які наближаються до жанру антологічної
поезії). Позиція автора відносно зображуваного вирізняється активністю, великим масштабом контексту, нестандартним ходом мислення, подібно ж і сам предмет

(явище дійсності, роздум, переживання) розглядається
у внутрішньому русі, нерідко — у своїй суперечливості,
у доповненні деталлю, особливо психологічною, а сам
твір (зразком цього може служити в дозасланчий період
вірш «Минають дні, минають ночі», згодом — цілий
ряд елегій невільницької лірики) постає як бурхливий
вилив цілісної, яскравої думки чи почуття.
Значно більш творчо, ніж романтики, Шевченко-поет сприймає сюжетні артефакти народного світоуявлення. Йдучи далі, він оминає притаманну творам багатьох
його сучасників самодостатність викладу народної легенди, переказу, повір’я (як правило, супроводжуваного
підкресленням фантастичного елементу, замилуванням
у ньому), опису звичаю — особливості, започатковані
вже в поезії М. Маркевича (зб. «Украинские мелодии»),
І. Срезневського («Корній Овара»), О. Бодянського (зб.
«Наські українські казки»), Л. Боровиковського («Заманка»), підтримані творчістю А. Метлинського («Підземна церква», «Покотиполе»), М. Костомарова («Місяць»),
В. Забіли («Весілля», «Остап і чорт»), пізніше — С. Руданського (балади, поема «Лірникові думи»). Чи не
єдиним твором, що випадає з окресленого підходу, є
вірш «У неділеньку у святую» (опис козацького звичаю
виборів гетьмана). Тим часом у решті випадків такі й
подібні фольклор.-етногр. чи легендарно-істор. сюжети
зазнають під пером у Шевченка відчутної трансформації (балади «Тополя», «Лілея») або ж артикулюються у
широкому контексті авторського коментаря. Приміром,
у вірші «Іржавець» переказ легенди про чудотворну
ікону Божої Матері, що опікується козаками, виступає
для митця побудником пристрасного історіософського
роздуму. Те ж стосується й містичних мотивів, на які,
зокр., особливо багата поетична творчість М. Костомарова («Поцілунок», «Зірочка», «Великодня ніч»,
«Мана», «Дівчина»). Зауваживши присутність цих
мотивів і у Шевченка — у таких різних творах, як «Великий льох», «За байраком байрак», «Мені здається, я
не знаю», почасти «Неофіти», — варто зазначити їхню
неакцентованість, що надає зображуваному більшої
природності й переконливості.
Твори, якими Шевченко розпочав поетичний шлях,
ведучи своєрідний творчий діалог із поетами-романтиками, засвідчують наявність потужного особистісного
ліричного струменя у викладі. Доти знану укр. книжну
та рукописну поезію Шевченкові тексти значно перевершують ступенем ліризму, щирістю, безпосередністю, проникливістю розповіді чи роздуму. Порівняно
з усною народною поезією твори Шевченка характеризуються завершеністю, композиційно-смисловою
узгодженістю (когерентністю), заг. цілісністю (за всієї
можливої внутрішньої складно сті) висловлюваного
переживання, змагатися з чим можуть лише поодинокі
зразки жанрів народної пісні чи думи. Ліризм Шевчен-
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ка у багатьох випадках визначається підкре сленою
контрастністю, націленістю на го стру конфліктність
змальовуваної ситуації чи події. Таким особливостям
відповідають уже «думки», поема «Катерина» (перші
твори, за якими — незчисленний ряд ін.). У першому
ліричному відступі «Причинної» заявлено відверте особистісне забарвлення Шевченкового ліризму, примітне
продовження його маніфестації — у посланнях «До Основ’яненка» та «Н. Маркевичу», особливо ж могутньо
звучить воно у творах періоду заслання. Пристрасне
ліричне освоєння світу пронизує у поезії Шевченка не
тільки твори ліричних жанрів, — воно супроводжує
повістувальний сюжет (яскраві приклади — «Катерина», «Гайдамаки», «Княжна», «У нашім раї на землі»
та ін.), здобуває вияв у способі зображення, коли ситуація розкривається зсередини, з орієнтацією на погляди
й почуття героїв. Порівняно з такими особливостями
Шевченкової поезії ліричні твори Л. Боровиковського, А. Метлинського, М. Костомарова, О. Афанасьєва-Чужбинського (навіть і В. Забіли — автора віршів
підкреслено індивідуальної тематики) видаються дещо
споглядальними, емоційно не розгорнутими. З поезією
Шевченка пов’язують небачене розширення тематики й
проблематики укр. л-ри. Уже на поч. творчості митець у
багатьох випадках заперечує їх тодішню закостенілість
і конвенційність впровадженням живого, доти словесно
не означеного переживання, що має потугу формувати
тему чи мотив твору. Досить зіставити численні одноманітні й концептуально скуті вірші про «марність
світу» альбомної поезії кін. 18 — поч. 19 ст. — і багатоаспектність висловлювань про світ і людину у творах
Шевченка; поверхову інтерпретацію інтимної теми з
пануючою підтемою нещасливого закохання (що виступала серцевиною власне лірики) — і різнобарв’я
Шевченкових творів на тему міжособистісних стосунків. Ранні «думки», ліричні відступи у «Причинній» та
«Катерині», віршові звернення до Квітки-Основ’яненка
та М. Маркевича, якими розпочато творчість Шевченка, являли якісно новий образ лірики, рішуче розширювали межі тих тем і проблем, що на них укр. поезія
(як писемна, так і усна) доти зосереджувалася. Нове,
феноменальне піднесення ліричного вислову позначило поезію Шевченка через кілька років — у творчості
періоду «трьох літ» та на засланні.
Паралельно з виведенням на авансцену козацьких,
гайдамацьких ватажків (яких зображено із незнаною
доти в укр. л-рі характеристичністю) Шевченко поетичним словом освоює турботи і проблеми людини з
народу (цей ряд творів починають «Катерина», «Мар’яна-черниця», «Слепая», певною мірою до них належить
і поема «Гайдамаки»), що було тоді новим для великих
жанрових форм укр. поезії. Високого звучання надає
Шевченко темі жіночої долі, яка доти практично вті-
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лювалася лише в народній пісенності та означилася у
кількох творах нової драматургії («Наталка Полтавка»
І. Котляревського, «Переяславська ніч» М. Костомарова). На відміну від своїх літ. попередників з їхніми зверхньо-жартівливими висловами з приводу письмацтва (в
«Енеїді» Котляревського, у байці «Тюхтій та Чванько»
Гулака-Артемовського), Шевченко посилює позицію,
задекларовану у зб. Костомарова й Метлинського, розглядає тему творчості як одну з найбільш важливих,
витрактовуючи її як високу смислом і відповідальну
діяльність («На вічну пам’ять Котляревському», «До
Основ’яненка, «Перебендя», «Думи мої, думи мої»,
1840, згодом — «Гоголю», «Ну що б, здавалося, слова»,
«Мені здається, я не знаю», «Муза», ряд віршів періоду
заслання з мотивом занять поезією). Від ранніх творів
митцю притаманний своєрідний космізм поетичного
мислення, уже в «Причинній» він звертається до Бога
зі своїми уявленнями про справедливість, далі — особливо в ліриці заслання — це переростає в постійний
діалог поета з Богом. Завдяки масштабності мислення
численні герої Шевченкових творів і сам автор — ліричний герой постають як у багатстві своїх стосунків зі спільнотою, так і у певному протистоянні зі світом, у відчутті власної відособленості і самостійності. В центрі
худож. етико-філос. концепції поезії Шевченка — ідеал
вільної особистості. Суттєвими, життєвизначальними
проблемами й інтересами такої особистості гол. чин.
і зумовлено Шевченків добір тем, сюжетів, мотивів,
орієнтацію автора у подійно сті народного життя, у
різномастому набутку народної слове сно сті, з якою
його поезія не перериває зв’язку. Ще більшою мірою
параметри й характеристики такої особистості заявлено у творах відчутно віддаленої від фольклор. впливів
особистісно-психологічної теми, що складає переважну
частину ліричної творчості поета.
Ще в дозасланчий період літ. діяльності Шевченко
наділяє укр. поезію вражаюче новаторськими рисами,
що не тільки знаменують кардинальне зрушення на тлі
її попереднього багатовікового розвитку, але й яскраво
вирізьблюються у зіставленні з набутком найближчих
попередників та колег-сучасників. Велика па літ ра
емоцій, бурхлива експре сія, динаміка та неповторна
суб’єктивність у викладі твору, а також масштабність
зображуваного, гострота постановки нац.-істор. та соц.
проблем — ці та ін. риси Шевченкового письма, активовані самобутністю могутнього поетичного таланту,
сприяли витворенню якісно іншого, нового поетичного
феномену в укр. л-рі.
У першій пол. 1840-х Шевченко стверджується як
письменник великого творчого діапазону. Значним
постає коло жанрів, у яких він працює як поет; прикметним здобутком є його етико-філос. російськомовна
поема «Тризна», а за нею — численна, жанрово розмаїта
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група творів, що увійшли до рукописної зб. «Три літа».
Різноманіття у творчих підходах, розмах в освоєнні нових мист. побудов виявляють і дві драматургічні спроби
Шевченка — п’єси «Никита Гайдай» (1841, залишився
уривок з третьої дії) та «Назар Стодоля» (1843). Об’єднані певними рисами — віднесення дії у козацьке минуле та наявність серед дійових осіб героя-патріота,
молодої людини з народу, — твори зримо різняться у
плані стилістики та особливостей жанру, засвідчуючи
доступність Шевченку широкого кола словесних засобів. Перший з них — романтична віршова, написана
рос. мовою драма, герой якої — молодий патріот, що
виголошує перед коханою дівчиною піднесені промови про Україну, а обоє вони разом можуть бути уособленням ідеї опертя патріотичних поривань на світлі
молоді почуття любові. Цілком можливим є вплив на
текст «Никиты Гайдая» поем К. Рилєєва, написаних
на укр. істор. тему (як це вже вказували дослідники).
Серед творів нового укр. письменства найближче до
цієї Шевченкової драми могла тоді стояти трагедія
М. Костомарова «Переяславська ніч», опублікована в
альм. «Сніп» (1841). Водночас у п’єсі спостерігається
і варіативний розвиток власних образних схем самого
Шевченка: пара молодих людей, що діє у драмі (Микита
та Мар’яна), є немовби своєрідним продовженням — в
ін. істор. та ідейних параметрах — пари з поеми «Гайдамаки» (Ярема Галайда та Оксана). Подібну ж пару
позитивних гол. персонажів має і прозова Шевченкова
п’єса «Назар Стодоля» (заголовний герой та Галя). У
творі домінує побутовий зміст, відтак герої опиняються
у структурі вже відомої, апробованої на той час і укр.
драматургією фабули — боротьба закоханих за майбутнє подружнє життя в обставинах родинного присилування дівчини іти за нелюба (ця фабула озивається
пізніше у п’єсі М. Петренка «Найда», її розгорнуто у
драмах «Лимерівна» Панаса
рно о, «Глитай, або ж
Павук» М. роп вн ко о та ін., у рос. драматургії до
неї вдавався О. тров к ). Попередниками «Назара
Стодолі» у невеликому на той час доробку укр. драматургії були «Наталка Полтавка» (вперше поставлена
1819, надрук. 1838) І. Котляревського, «Сватання на
Гончарівці» (1836) Г. Квітки-Основ’яненка, «Купала
на Івана» (1840) С. Писаревського-Шерепері, «Чорноморський побит» (1836, надрук. 1861) Я. Кухаренка
(останню, безперечно, читав Шевченко у рукопису, саме
до неї найбільше наближається текст «Назара Стодолі»). Порівняно з названими творами, у Шевченковій
драмі певною мірою романтизовано обставини дії, її
герой — молодий козак, борець за волю України, свідомий її істор. слави. Одним із образів цієї п’єси (сотник
Хома Кичатий) автор починає творчий процес критичного переосмислення ролі козацької старшини у подіях
минулого України, продовжений у поезії «трьох літ».

Потужне поглиблення історіософської та політ. проблематики, яку демонструє поетична творчість Шевченка у 1843—46 (т. зв. «три літа»), базувалось на гуманістичних основах його світоуявлення та на величезному
худож. потенціалі творчості. Такий напрям розвитку
став майже одкровенням для найближчого оточення
Шевченка, почасти посвяченого в літ. задуми поета.
Го стра критика самодержавства, його загарбницької
політики («Розрита могила», «Сон — У всякого своя
доля», «Великий льох», «Кавказ»), викриття фальшу
офіц. тверджень про «благоденствіє» в імперії та зображення разючих картин страждання народу («Сон — У
всякого своя доля», «Кавказ», «Сова») своїм змістом
вступали в перегук із найбільш радикальними творами
рос. («гнівна ода» «Властителям та суддям» Г. р ав на, «Подорож із Петербурга в Москву» О. Радищева,
ода «Вольність» О. Пушкіна, окремі поезії К. Рилєєва,
В. Раєвського, О.
ту ва, М. рмонтова), польс.
(«Дзяди» А. Міцкевича) л-р. Водночас у ряді аспектів
порушених тем Шевченку притаманна більша конкретизація відтворюваного, сміливість прямого називання
суспільного зла. Виповіді поетової думки властивий
широкий масштаб узагальнення, вогонь непримиренного почуття. Прикметно, зауважують дослідники, що
«приголомшливу сміливість і викривальну силу» у Шевченковій мові про коронованих осіб рос. імперії було
явлено не на заг. хвилі революційного піднесення, а
«в час глухої реакції, коли до загальнонародного руху
було ще далеко, коли так далеко ще майже нічиї думки не сягали, а що в літературі їх тоді один Шевченко
на всю Росію висловив — це історичний факт» ( зюа ., у н к
. На вічному шляху до Шевченка //
П : 12 т. Т. 1. С. 33—34). Рішучіше від рос. політ.
мислителів та письменників 19 ст. Шевченко засудив
агресію царизму, підтримав безкомпромісну боротьбу
поневолюваних народів. Ідейний зміст творів, з якими Шевченко виступив у період «трьох літ», для укр.
письменства був доти нечуваним за своєю глибиною.
І лише поодинокі фрагменти, власне, рядки, із творів
усної народної поезії (приміром, із пісні про царицю
ат р ну , що укр. «степ широкий, край веселий та
й занапастила», із пісні про правду і кривду, із пісень
про рекрутчину тощо) позначали ті теми, які Шевченко
укр. словом уперше репрезентував так широко, підняв
на висоту проникливої смислової цілісності. Відомо, що
у період «трьох літ» (що включає дві поїздки в Україну та проживання між ними в Петербурзі) Шевченко
контактує переважно з такими укр. літераторами, як
О. Бодянський, О. Афанасьєв-Чужбинський, П. Куліш,
М. Костомаров. З першим із названих осіб Шевченка
єднав насамперед інтерес до слов’ян. культурного руху,
до історії слов’ян. народів (що вилилося, зокр., у створення поеми «Єретик»). У спілкуванні з Кулішем, а далі
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й із Костомаровим (з яким познайомився навесні 1846)
Шевченко торкався і питань укр. історії. Проте погляди
й переконання жодного з поетових приятелів не могли
на той час (та й пізніше також) виступати у суголоссі
із надзвичайно го строю по становкою нац.-істор. та
соц. проблем у творах Шевченка тієї пори. Очевидним
є перегук окремих положень складеного орієнтовно у
1846—47 програмного документа Кирило-Мефодіївського братства «Книги буття українського народу» з
ідеями й мотивами Шевченкових поезій періоду «трьох
літ». Можна припустити, що найгостріші положення
зазначеного документа є результатом його корегування під враженням від недрукованих творів Шевченка, з
якими поет знайомив братчиків. Так, зокр., П.
нко
стверджував: «Вплив ідей Шевченка явно відчувається в “Книзі буття українського народу” і відозвах до
українців, росіян та поляків» (
нко П. . Тарас
Григорович Шевченко. К., 1989. С. 137).
У політ. пое зії періоду «трьох літ», торкаючись
істор. минулого України, Шевченко іде значно далі
порівняно зі своїми попередніми овіяними козацькою
романтикою творами, також і порівняно з «Гайдамаками». Спираючись на істор. та істор.-легендарні
джерела («Історія Русів», істор. праці Є.-С. ан тк ,
Д. ант ша- ам н ко о, М. Маркевича), він зображує
ряд найбільш драматичних, болісних для істор. долі
України епізодів (приміром, промова Павла По у отка
перед П тром у «комедії» «Сон», нищення атур на
у містерії «Великий льох» тощо). Ці та ін. епізоди з минулого України, безперечно, були відомі Шевченковим
сучасникам — історикам та освіченим представникам
культурної громади, проте — завдяки високомистецькому викладу у творах поета — справляли невідпорне
враження нового слова в укр. історіософії. Відомі слова
М. Костомарова, що муза Шевченка «раздирала завесу народной жизни» ( о томаров . Воспоминание о
двух малярах // о томаров . Твори: У 2 т. К., 1967.
Т. 2. С. 403), є визнанням насамперед сили поетового
мист-ва: у худож. дискурсі Шевченкової творчості ті чи
ін. сюжети, акцентовані емоційно, збагачені деталлю чи
подробицею, трансформовані механізмом образного зіставлення, набували нових відтінків і тих смислів, яких
раніше не сягала раціоналістична експлікація фактів у
істор. чи й навіть белетристично-істор. працях. Маючи
на увазі те, що у темах нац. історії худож. мислення Шевченка, поряд з істор. джерелами, активно синтезує релікти легендарно-міфолог. переказів, змістові елементи
народної пісенності, а також відзначається підвищеним
ступенем авторського міфотворення, деякі дослідники
націо-історіософську худож. концепцію поета схильні
розглядати у поняттях міфу.
Творення такої концепції характеризується складним поєднанням узагальнювального синтезу та гостро-
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прискіпливого аналізу, міфологізації та деміфологізації.
Критичний погляд на дійсність, що утверджується в
творчості Шевченка періоду «трьох літ», спрямовано і
на істор. та тогочасні стосунки всередині самого українства. Митець деміфологізує і демаскує не тільки імперський міф та імперську офіц. ідеологію, але й явища
власне нац. історії, непрості взаємини еліти та народу,
дії ряду укр. проводарів («Великий льох», «І мертвим, і
живим», «За що ми любимо Богдана?»; пізніше у таких
творах, як «Заступила чорна хмара», «П. С.», «Якби-то
ти, Богдане п’яний», «Бували войни й військовії свари»).
М. у н к зазначає: «Прищеплені у невільництві
риси нової, принизливо гіркої ментальності сучасного
йому українства пекли шаленим вогнем душу Шевченка», у таких творах, як послання «І мертвим, і живим»,
«Великий льох», поет з’ясовує «першопричини національної трагедії. Основні з них — духовне невільництво,
агре сивне яничарство, роз’єднаність, незбратаність
нації, відсутність у народу єдиної національної волі,
продажність національної еліти, несформованість національної самосвідомості» ( у н к
. Українська
література: Творці і твори. К., 2011. С. 105). Середовищем, у якому нац. самосвідомість могла утвердитись,
Шевченко бачить народ (завершення вірша «Бували
войни й військовії свари»). «Ця — націотвірна в своїх витоках і підґрунті — історіософія дала потужний
імпульс для пробудження в “живих і ненарожденних”
поетових земляках почуття національної ідентичності
й самототожності» ( ара аш . Просторінь Шевченкового слова. К., 2012. С. 50). На суворі й відповідальні критерії історіософської оцінки, яскраво визначені
Шевченком, орієнтувалися далі у своєму витрактуванні
істор. теми П. Куліш (у пізніший період він, щоправда,
втрачає відчуття живої суперечливості істор. процесу і
заходить в однобічність), В. ова- ман к , І. Франко, І. Манжура, Леся кра нка, П. ра ов к .
Почи на ючи від ві р шів «Думи мої, думи мої»,
1840, «Н. Маркевичу», «Минають дні, минають ночі», Шевченко здійснює помітні кроки у поглибленні
медитативної складової своєї поезії; він рішуче відкидає усталені формули розвитку ліричного сюжету,
дослухаючись до реального життєвого переживання,
посилюючи його індивідуально-особистісний первень,
але й водночас на високий рівень загальнозначущості
виводячи зміст. Блискучим майстром філос. медитації
та елегії поет постає у ліриці часів перебування в казематі Третього відділу та на засланні («Мені однаково,
чи буду», «Н. Костомарову», «В неволі тяжко, хоча й
волі», «А. О. Козачковському», «Ну що б, здавалося,
слова», «І виріс я на чужині», «В неволі, в самоті немає»,
«Заросли шляхи тернами», «Дурні та гордії ми люди»,
«Лічу в неволі дні і ночі», «Мені здається, я не знаю»,
«Чи то недоля та неволя» та ін.). Він розширює межі
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цих жанрів, поряд із багатьма відтінками елегійності
впроваджує елементи іронії, сатири, публіцистичного
вислову. Великим тут є діапазон емоцій, високої сили у
моменти піднесення сягає поетова експресія. У цьому
напрямку творчості Шевченко виступає продовжувачем вагомої європ. поетичної традиції; серед тих, хто
до неї долучився у нові часи, — Й.-В. т , А. Шеньє,
Дж.-Ґ. а рон, П.-Б. Шеллі, А. Ламартін, згодом —
Дж. Леопарді, Н. Ленау, Ф. Прешерн, А. Міцкевич,
К.-Г. Маха, Є. арат н к , М. Лермонтов та ін. В укр.
поезії лірика такого ґатунку, що передбачає звільнення
від реліктів класицистичної оди та умовностей елегійного канону, починає з’являтися (якщо не рахувати поодиноких, різних за своїм характером спроб Г. Сковороди
та М. Шашкевича) на межі 1850—60-х («Моя смерть»
С. Руданського, «Пора згадки» Кс.
мков а, кілька
віршів із першої зб., 1862, Ю.
ков а, написаних
переважно ще до знайомства з творчістю Шевченка). Її
більш широке культивування, позначене уже засвоєнням
Шевченкової спадщини, припадає на 1880—90-ті.
Змі с то вий і формотво рчий ар се нал укр. по е зії
Шевченко збагачує і в позасланчий період. І ліричні,
і ліро-епічні твори цього часу відбивають по силене
тяжіння митця до безпосередньої постановки філос.,
історіософської, морально-етичної проблематики, що
супроводжується розширенням понятійної поетичної
семантики, «ущільненням» вислову худож. ідеї і відтак
ускладненням композиції ліричного твору («Колись,
дурною головою», «Світе ясний! Світе тихий!», «І
Архімед, і Галілей», «І тут, і всюди — скрізь погано»
та ін.). Продовженням і розвитком політ. проблематики
творчості періоду «трьох літ» стає написана відразу
по звільненню з заслання поема «Юродивий». Нові
обрії засвідчують поеми «Неофіти» та «Марія», постання яких можна розглядати, по-перше, як підсумок
еволюції й розгортання Шевченкової худож.-міфолог.
концепції жіночого (власне, материнського) начала в
духовному перетворенні людства та, по-друге, як позначений худож. умовністю відгук на кардинальну зміну
ідеологічної атмосфери в суспільстві кінця 1850-х, що
уможливлювало певні паралелі з драм. і по-своєму героїчною епохою раннього християнства. Обидва твори,
окрім того що мають зв’язок з новозавітною частиною
Біблії, своїм змістом кореняться у потужній традиції
давнього укр. письменства, де широкого і навіть позначеного замилуванням функціонування набув образ Богородиці. Втілено його, зокр., у (за виразом дослідника)
«досценічній драмі», що має заголовок «Архаггелови
и Богородичны в щанія и отв ты» початку ХVI ст.»
(Су ма . Українська драматургія XVII—XVIII ст. К.,
2005. С. 58), у різдвяній драмі орієнтовно другої пол.
XVII ст., яка дійшла без заголовка і в уривках (див.:
озн к . Історія української літератури: У 2 кн. Кн. 2.

Львів, 1994. С. 170—171; Су ма . Там само. С. 187)
і в якій із певним урахуванням людської психології
розроблено ситуацію Благовіщення. Земними рисами
наділено Богородицю у відомій в Україні з 12 ст. апокрифічній повісті «Хожденіе Богородицы по мукамъ».
Ці та подібні твори, що формували атмосферу своєрідного розуміння євангельського образу, ймовірно,
в переказах, у пісенній трансформації, паралельно із
пісенною богородичною лірикою доходили до 19 ст.
Народне трактування образу Богоматері позначилося на
Шевченкових поемах «Марія» і навіть «Неофіти». Прикметно, що в останньому творі, паралельно з планом
ідеологічно-алегоричним, розгорнуто план історичний
з виходом на реалії чужоземні, зокр. Риму. Зауважмо,
що цей двоплановий твір не був першим у новому укр.
письменстві. Сюжетну двоплановість, яка спиралася на
відображенні в «Енеїді» р
події давньої історії,
за наявності цілком укр. проблематики мала «Енеїда»
І. Котляревського. У Римі відбувається дія драми «Кремуций Корд» (1849) М. Костомарова. Пізніше, вступаючи в перегук із поемою «Неофіти» Шевченка, драми із
життя ранніх християн створює Леся Українка. Проте,
окрім «римського» сліду, «Неофіти» мають, можливо,
ще виразніший слід (як ареал культурного освоєння наративу) власне укр.: поема на новому витку осмислення
продовжує агіографічну традицію, започатковану у давньому періоді укр. письменства, представлену, зокр.,
і в «Книзі житій святих» Дмитра Туптала. Деякі деталі
фабули Шевченкової поеми перегукуються з такими
агіографічними творами, як оповідання про страждання
семи братів Маккавеїв та їхньої матері Соломонії, життя мученика Феодора та його матері Філіппії, особливо
ж — із оповіданням про св. мученика воїна Олександра
та його матір Піменію (епізод потоплення тіл страчених
християн у Тібрі та ін.).
Шевченкова творчість останніх років, як і періоду
«трьох літ», стала вирішальним словом у встановленні ідейних орієнтирів укр. л-ри, афористична «пізня»
лірика дала, зокр., чимало опорних формул для укр.
публіцистики (приміром, «І буде син, і буде мати, / І
будуть люде на землі». — «І Архімед, і Галілей» та ін.).
Варто наголо сити ту неоднозначну рецепцію в укр.
історико-літ. та, ширше, культурологічній думці, що її
викликала поема «Марія», яка, на переконання І. Франка, «займає визначне, а з деякого погляду навіть першорядне місце між <…> перлами Шевченкової поетичної
творчості» ( ранко . Шевченкова «Марія» // ранко.
Т. 39. С. 300). Цьому ж ученому належить прониклива
характеристика видатної реформаторської ролі Шевченка у розвитку укр. поезії: «Попередніх та сучасних
йому українських поетів він перевершує своєю палкою
натхненністю і пристрастю, як височезна гора навколишнє передгір’я. Рамки тодішніх естетичних правил
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виявляються йому завузькі, крізь усталені на той час
художні традиції він проходить вільно, мов народна
пісня, що ж до багатства виражальних засобів, пластичності вислову, емоційної могутності і художні інстинктивності, то всі наступні поети можуть черпати з
його творчості наче з ріки» ( ранко. Т. 41. С. 182—183).
У 1850-х у період заслання Шевченко виступає автором низки повістей, написаних рос. мовою. Дослідники
відзначали, що орієнтиром письменникові служили тут
зразки рос. прози 1830-х — першої пол. 1840-х, зокр. у
темі приниженого обставинами таланту з народу («Іменини» М. Павлова, «Художник» О. Тимофєєва та ін.).
Певний вплив на Шевченка-прозаїка справила творчість
Гоголя — його повісті укр. тематики та поема «Мертві
душі» (1842). Слід виокремити і суто укр. художньо-літ.
вплив: наратор, котрий у прозових творах Шевченка
веде неквапливу, розлогу оповідь, подеколи нагадує
оповідача україномовних повістей Г. Квітки-Основ’яненка, з чим пов’язано й ін. особливості тексту (див.:
орон . Творчість Г. Квітки-Основ’яненка як претекст
Шевченкових повістей // С . 2011. № 5). На час, коли
Шевченко вдався до прозової творчості, укр. мовою вже
було написано новелу (жанровий підзаголовок «малороссийская повесть нынешнего времени») М. Венгера
«Микола Коваль» (1832), авантюрно-белетристичну
повість Г. арп нка «Дмитро Войнеровський» (1845).
Перший із названих творів Шевченко не міг знати
(уже на час виходу кн. була раритетом), а про доробок
братів Карпенків мав однозначно негативну думку. На
засланні Шевченко прочитав істор. роман «Чорна рада»
(1857) П. Куліша та «Народні оповідання» (1857, фактично 1858) Марка Вовчка, дав їм, особливо останнім
творам, високу оцінку; захоплено відгукується митець
і про фольклор.-етногр. зб. «Записки о Южной Руси»
(1856—57), який підготував П. Куліш. Повісті Шевченка, як і, по-своєму, Щоденник, широко окреслюють зацікавлення автора, його погляди на багато суспільних,
етичних питань, на проблеми мист-ва. Особливо сті,
завдяки яким ці твори можна віднести до мало культивованого, але перспективного виду прози, зумовлено
наявністю у них елементів есеїстики. Авторитетним
майстром такого письма був у 1840-х рос. письменник
і мислитель О. р н. Надрук. вперше у 1880-х, Шевченкові повісті виявилися на кілька де сятиліть відлученими від літ. процесу, позбавленими можливості
вносити свої худож. ідеї у формування проблематики
укр. письменства. А їхній вплив міг би бути плідним,
зокр., у становленні «ідеологічного» роману, представленого на час публікації цих повістей романом І.
у в ко о «Хмари» (1874), повістями О. он ко о
«Семен Жук і його родичі» (1875), «Юрій Горовенко.
Хроніка з смутного часу» (1885), М. Пав ка «Пропащий чоловік» (1878).
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Від перших творів Шевченка його талант ствердив
потужні можливості укр. слова, надав заохоти і впевнено сті ще нечисленному гурту вітчизняних діячів
культури, зробив більш очевидним сенс їхньої праці.
Шевченка сприйняли (особливо виразно це було засвідчено під час першої його поїздки в Україну) як великого
нац. поета, котрий своєю творчістю явив невичерпний
культурний потенціал України, її змістом і самим її фактом надав незаперечних аргументів процесу укр. нац.
самоідентифікування.
Поряд із усними і листовними відгуками з високою
оцінкою Шевченкової творчо сті з поч. 1840-х років
з’являються й поетичні підтвердження її захопленого
сприйняття, що самі набувають статусу вагомого твору.
В листопаді 1841 вірш «Шевченкові» (починається рядками «Гарно твоя кобза грає, / Любий мій земляче!»)
створює О. Афанасьєв-Чужбинський, тоді ще з Шевченком не знайомий (вірш опубліковано 1843 у другому
вип. зб. «Молодик»). Також 1841-м датовано вірш «До
Шевченка» О. Корсуна (тут використано цікавий стилістичний прийом: автор звертається до Шевченка з
проханням спонукати «кобзаря» розповісти «народу»
про істор. минуле України: «Скажи, брате, кобзареві, /
Хай собі співає, / Хай співає об родині» (під «родиною»
мається на увазі Україна). Ці перші твори колег, звернені
до поета, містять нові для жанру укр. послання мотиви
осмислення рідної інтелектуальної традиції, історії і
культури і тим виявляють спорідненість із Шевченковими посланнями.
Кількома роками пізніше вірші до Шевченка адресують Г. н руз к , учасник Кирило-Мефодіївського
братства («Скажи мені, батьку…», 1846), В.
к ан ров, на той час поет молодшого покоління, згодом —
літературний діяч («Брате-голубе Тарасе!..», 1846).
Дружнє гумористичне по слання з приводу зустрічі,
яка очікувалася, але не відбулася, надсилає Шевченкові
В. Забіла («За що ти лаєшся, Тарасу…», 1844). Вражена
звісткою про розгром Кирило-Мефодіївського братства
й заслання поета, видатної в її очах особистості, відгук
із трьох віршів («Заплакала Україна…», «Ой коли б я
голос соловейка мала…», «Віє вітер над Києвом…»)
створює 1847 О. П о — та сама, чий вірш «Свячена
вода» Шевченко у Передмові 1847 згадує як зразковий.
Триптих О. Псьол під заголовком «Три сльози дівочі»
без підпису авторки П. Куліш видрукував у альм. «Хата» 1860. Привертає увагу здатність авторки осягнути
смисл діяльності розкиданих по світу братчиків (так,
у першому з віршів Україна, що виступає як персоніфіковий образ, мовить: «І до братів своїх темних /
Простягали руки; / Всім бажали вони миру, / Волі і
науки»). Ще один вірш О. Псьол, адресований Шевченку («Молим Тебе, Боже правди, Боже благостині…»),
було переслано поету у листі до нього В. Рєпніної від
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19 берез. 1848 (
т , с. 235). Повернення Шевченка
із заслання проникливими рядками зустрів М. Максимович, зобразивши у вірші «На святе Благовіщення…»
(1858), як за поетом «тужила Вкраїна».
З віршами на смерть Шевченка виступило велике
коло укр. літераторів (О. Афанасьєв-Чужбинський,
О. Кониський, В. у к, О. авро к , П. ТаволгаМокрицький, М. Максимович та ін.). Ці твори разом
із ранішими, прижиттєвими зверненнями до митця
започаткували своєрідну шевченкіану, яка далі розгортається в укр. письменстві не тільки в поезії, а й у прозі
та драматургії і акумулює в собі мотиви нац. боротьби,
пошуку соц. справедливості, питання стосунків творчої
особистості і народу та нації. (Див.
в нко у у о н
т ратур .)
Ще в дозасланчий період життя Шевченка його
творчість залишає відбиток на стилістиці багатьох
укр. літераторів. Найбільш перспективним вектором
цього впливу можна вважати розширення ідейних горизонтів поезії, зокр. її громадянської тематики. Цей
вплив констатується насамперед у творах учасників
Кирило-Мефодіївського братства, які безпо середньо
чули декламацію політично гострих поезій з уст Шевченка (серед них вірші М. Костомарова 1847 «Спить
Вкраїна та руїни…», «Діти слави, діти слави…», «На
добраніч», пізніший вірш О. Навроцького «На волі»
та ін.). Відомим із Шевченкового вірша 1840 словосполученням «думи мої» починаються кілька невеликих
поезій циклу «Слово до моїх дум» (1848) С. Карпенка
та вірш «Думи мої, думи мої…» (1848) М. Петренка. У
творі Петренка спостерігається варіація на запозичений
у Шевченка мотив звернення до «дум» (і навряд чи тут
може йтися про «змагання» з Шевченком, як про це
пише дослідник, див:
в ов . Інший романтик.
Інший романтизм //
в ов . Вибр. праці: У 2 кн.
К., 2009. Кн. 2. С. 46—49); у випадку ж із С. Карпенком
відбулося пасивне наслідування. Трохи пізніше цей же
Шевченків мотив використовує С. Руданський у вірші
«До моїх дум» (1859).
Перегук із Шевченковими «Гайдамаками» спостерігається у написаній найімовірніше 1848 поемі
П. Морачевського (псевд. — Хвилимон Га лузенко)
«Чумаки, або Україна з 1786 року» (частину її тексту,
понівечену цензурою, видрукувано 1864 під заголовком «Чумаки, або Смутні часи України»; вперше у
повному вигляді твір опубліковано 1930). Ряд ознак
по еми (зокр. й уведення любовної сюжетної лінії,
дещо подібної до тієї, яку розгорнуто у «Гайдамаках») свідчить, що автор був знайомий з Шевченковою епопеєю, можливо, мав її за побудник до власної
творчо сті, разом з тим «Чумаки» Морачевського не
дають достатніх підстав кваліфікувати їх як звичайне
наслідування.

Завважуючи безперечність впливу поезії Шевченка
на розвиток укр. л-ри, слід вести мову про різні рівні і
типи цього впливу.
Найвищий рівень впливу — той, якого укр. письменство зазнає й донині, — визначається феноменом
присутності в літературі геніального поета, водночас і
найзагальнішими світоглядними й естетичними характеристиками його творчості.
Шевченко задав заг. напрям усій укр. л-рі. Його
творчість піднесла укр. слово на рівень літ. мови нації.
Укр. письменство пішло за поезією Шевченка, якій
притаманна сконцентрованість навколо важливих екзистенційних, міжсуб’єктних та соц. проблем людини,
що знаходить вияв у рішучому, гнівному неприйнятті
несправедливості і насильства, у заклику до активного
пошуку людської «правди» (у широкому, питомо шевч.
розумінні цього слова). Особа поета стала для наступних поколінь укр. літераторів прикладом самовідданої
любові до Батьківщини, турботи про її місце на істор.
карті світу. Свого часу П. Грабовський, спостерігаючи
ті чи інші спроби наблизитися до Шевченкової манери
письма, у ст. «Дещо про творчість поетичну» зазначив, що насправді сучасним поетам Шевченко «дає
найпевніший провід не дріб’язками, які ми хапаємось
переняти, а цілим напрямом своєї творчості поетичної,
напрямом дум та почувань громадських» ( ра ов к П. Тв.: У 3 т. К., 1960. С. 125).
Творчість Шевченка, реальні обсяги і справжній масштаб якої виповнювалися через публ. спадщини поета
протягом другої пол. 19 та поч. 20 ст., постала як безцінний набуток нац. письменства у великому багатстві тем
і мотивів, худож. ідей, жанрових різновидів, алгоритмів
образотворення, інтонаційних схем, способів поетичного викладу. Конкретні вияви Шевченкового впливу
заявляють про себе на різних рівнях худож. твору. Деяку
їх множину з доробку поетів пошевченківської доби
об’єднує звернення до вже існуючих у Шевченка тем,
сюжетів, мотивів, настроїв, думок, елементів структури. Безперечним побудником виступає творчість Шевченка у спробах свідомої (інколи — не без елементу
гри) її стилізації (приміром, у гумористичних віршах
В. Сам
нка, де обігруються афористичні вирази митця), також — у випадках аплікації текстів цитатами з
Шевченкових творів (як це відбувалося у цілому ряді
віршів на похорон поета). Нарешті, в укр. л-рі можна
констатувати факти нетворчого наслідування Шевченкової манери письма (на рівні переважно стильовому),
здебільшого неусвідомлюване, критично не рефлексоване, притаманне поетам невеликого таланту.
Свого часу в окремих істор. оглядах укр. письменства чимало явищ тривалого періоду розвитку поезії означувалися як епігонські стосовно творчості Шевченка.
Намагаючись спрямувати укр. л-ру до нових, суспільно
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значущих тем, до конкретного входження у соц. проблематику, М. Драгоманов у написаній орієнтовно наприкінці 1873 (опубл. 1902) ст. «Українське письменство
1866—1873 років» висловлював незадоволення зокр. й
станом поезії: «…бачиться, що майже всі українські віршування добрих двох дванадцяток авторів, за останніх
30 років, то погані вірші Шевченка» ( ра оманов . П.
Лі те рату р но- публі ци с ти ч ні пра ці: У 2 т. К., 1970.
С. 297). Також і Франко у ст. «Михайло П. Старицький»
(1902) — незважаючи на низку проведених ним самим
розвідок на ділянці спадщини укр. поетів пошевченківської пори, певною мірою у суперечності із власними
попередніми (та й пізнішими — поданими в «Нарисі
історії українсько-руської літератури до 1890 р.», 1910)
оцінками — виділив чималий масив творів наслідувального плану та зарахував до табору «Шевченкових
епігонів» таких поетів, як Куліш, Руданський, Кониський, а «обік сих трьох видніших репрезентантів <…>
ще кілька менших, як ось Глібова, Мову, Кулика, Огієвського, Чубинського» ( ранко. Т. 33. С. 233—236).
Характеризуючи творчість Шевченка, Франко вказує
на винятковість складу його поетичного таланту, на те,
що «той окремий стиль, який вніс у нашу поезію, був
властивий йому, був його індивідуальний стиль» (Там
само. С. 233). Проте набуток більшості зі згаданих тут
літераторів не полягав винятково у намаганні відтворити Шевченків індивідуальний стиль, — їхня орієнтація
на Шевченка визначалася загальнішими мотивами, отже
творчість цих письменників (як це, зрештою, доведено
детальними пізнішими дослідженнями) неправомірно
розглядати у категоріях епігонства. Про «безплідну
путь епігонства», на якій нібито перебувала чимала
група укр. поетів, 1930 писав М. Зеров (у передм. до
зб. «Поети пошевченківської пори»; див.: ров .
Українське письменство. К., 2003. С. 810); солідарні посилання на згадану статтю Франка містяться в окремих
працях про М. Стар ко о — як про поета, котрий,
на думку Франка, здійснив «перші проби нових тонів,
нових форм, нового вислову в нашій поезії» ( ранко.
Т. 33. С. 242). Проте існують аргументи для обґрунтування думки, що таку першість Старицький поділяє і
з кількома ін. поетами і що витоком окремих із нібито
«шевченкових» форм і особливостей у творчості ряду
поетів (приміром, використання 14-складовика, орієнтація на народну пісенність тощо) не завжди виступає
поезія саме Шевченка (а й дошевченкова літ. традиція та
фольклор), та й сам масштаб «епігонства» на попередніх етапах історико-літ. розглядів було перебільшено.
Разом із тим також немає підстав повністю заперечувати явище дрібного наслідування Шевченкової
поезії невеликою групою більш або менш обдарованих
письменників. Уже П. Куліш звернув увагу на спробу
М. Юркевича (в його зб. «Разок намиста», 1861) «спі-
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вати по готовому сліду», зіставивши строфи невдатного
вірша Юркевича з фрагментом з «Катерини» Шевченка
( у ш П. Твори: У 2 т. К., 1989. Т. 2. С. 546). У цьому ж
ряду невисокого ґатунку наслідувань перебуває «Слово
до моїх дум» С. Карпенка.
Дещо більшим ступенем творчої самостійності при
збереженні зв’язку зі змістовими й формальними рисами поезії Шевченка позначено вірші М. р
ко о
(«Додому», «Веснянка»), А. Св н ко о («Україно,
мати наша…»), П. у н ко о («Люблю слухать, як
на кобзі…», «Минуло ся»). Наслідування Шевченкових мотивів можна спостерегти в одному з перших,
ще дитячих віршів Лесі Українки («Ні долі, ні волі у
мене нема, / Зосталася тільки надія одна: / Надія вернутись ще раз на Вкраїну, / Поглянути ще раз на рідну
країну». — «Надія») — письменниці, яка у зрілій порі
творчості вийшла далеко за тематичні й ідейно-змістові обрії тогочасного укр. письменства, зокр. в драматургії. Шевченкові інтонації, а подеколи й образи,
вчуваються у ранніх творах Я. Щоголева — «Кохання»,
«Безталанний», «Козак» (пор. «Нащо мені женитися?»
Шевченка), «Летить орел понад степом…» (пор. «Хустина» Шевченка). Сам Шевченко, як відомо з листа
П. Куліша до нього 1858 року, схвально відгукнувся про
вірш Щоголева «У полі» (інші назви — «Казаночок»,
«Гречко сій») (
т , с. 124), позначений належним
рівнем самостійності.
Одним із найбільш яскравих явищ, що задало орієнтацію наступникам Шевченка, стали його твори у
жанрі поеми соц.-побутової тематики та балади. Сюжет
драм. долі сільської вродливиці по-своєму наслідують,
додаючи не властиві Шевченкові моралістичні інтонації, О.
ша к у поемі «Юлиця, або Галя
Простоволоса» (1856), І. По ушка у поемі «Попівна»
(1871). Під очевидним впливом творчості Шевченка
(таких його балад, як «Причинна», «Хустина», поеми
«Катерина» та ін.) перебуває В. н о ров (А. Гавриш) у поемі «Закохана» (К., 1893) (основні епізоди
фабули — прощання дівчини з козаком; дівчина довго
тужить за ним; його, що став отаманом, привозять у
труні, вкритій китайкою; героїня з розпачу кидається у
річку, де й знаходить смерть). Із мотивами Шевченкових
творів героїчного плану вступають у перегук окремі
фрагменти поеми «Козачка Олена» Олени П к . Відгомін Шевченкових балад та творів, близьких до них за
мотивами, можна спостерегти у баладі П. Річицького
«Річка» (альм. «Складка», 1887; у підтексті цієї балади — скривдження козаком дівчини, яка врешті-решт
опиняється поміж русалок), у баладі «Братчики» галицького поета М. Бачинського (зразком тут виступають
балади «Коло гаю в чистім полі», «Лілея»; подеколи
автор навіть інтонаційно стилізує 14-складовик Шевченка).
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Унікальний за своїми особливостями випадок наслідування поезії Шевченка становить творчість Федьковича, що найбільше виявилося під час підготовки
його другої зб. «Поезії» (видана у Коломиї 1867—68).
Рідкісний склад таланту Федьковича певною мірою
нагадував Шевченкове обдаровання, а саме такими
рисами, як лабільність емоції, задушевний ліризм,
здатність до високого патетичного піднесення, в якому
зберігається суб’єктивно-індивідуальний момент. Проте
образові ліричного героя Федьковича явно бракувало
мужності, безкомпромісності, здорової дози скептицизму. Схиляючись перед Шевченком як перед видатним
поетом і діячем українства, Федькович присвячує йому
два «поменники» (1867, 1869), ряд ін. віршів із образом
Тараса (в тому числі й нім. мовою — «Taras», 1865).
Ступінь того пієтету до Шевченка, який відзначає Федьковича, дає змогу почасти зрозуміти його ставлення
до текстів поета як до спільного надбання (на зразок
текстів Біблії), що немовби уможливлює природність
і закономірність їх широкого залучення до творів ін.
авторів. Так, поему «На могилі званого мого брата»
Федькович починає рядками «Чого мовчить він, як
могила? — / Усі камратя говорили. — / Чого він плаче
уночі, / Чого, на стойці стоячи, / Скитається, як морська хвиля?», що, звичайно ж, нагадує початок Шевченкового віршового оповідання «— Чого ти ходиш
на могилу?»; початок поеми Федьковича «Свекруха»:
«Я пропив би молодого / Віку половину» близький до
рр. 234—235 послання «І мертвим, і живим»: «Я оддав
би веселого / Віку половину»; фрагмент з поеми Федьковича «Дезертир»: «Холод віє, / На моїм світі вечоріє, /
Новую скриню устеля / Страшнов та чорнов свойов
плахтов / Та невсипуща Парка-пряха, / Нечуя-ангел вже
хиля / Закурену свою факлію» — рр. 21—26 з поеми
«Сліпий»: «…минає / Неясний день мій, вже смеркає, /
Над головою вже трясе / Косою смерть. І поховають, /
А там і слід мій занесе / Холодний вітер». Такі та ін.
ремінісценції з Шевченка зринають, як правило, у
кращих фрагментах творів Федьковича та органічно
зрощуються з оригінальними імпровізаціями буковинського поета. Тому було б несправедливим такі примітні
в худож. плані перегуки кваліфікувати як епігонство.
Піддатливий впливам Федькович широко використовував винайдені Шевченком композиційні побудови,
зміну метру і ритму, є в його спадщині і вірш, що починається рядками «Думи мої, думи мої…». Федькович
виношував задум створити за прикладом Шевченкового «І мертвим, і живим» низку «соборних посланій в
Україну» (написано одне, орієнтовно 1866). Ясна річ,
за рівнем таланту (не кажучи вже про ступінь його оригінальності), за обширом поетичного осягнення світу
Федькович не може йти в порівняння з тим, кого наслідував.

Укр. письменство другої пол. 19 — поч. 20 ст. активно розробляло велике коло тем, яким у творчості
Шевченка надано особливої гостроти, а також і тих,
постановку яких лише ініціював митець. Багато творів
цього періоду укр. л-ри зображують життя трудового
народу, його проблеми, тривалу й тяжку боротьбу за соц.
й економ. визволення (Марко Вовчок, О. Кониський,
І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, М. Старицький,
М. Кропивницький, І. арп нко- ар , І. Манжура,
Я. Щоголів, І. Франко, С. Кова лів, П. Грабовський,
В. Ст ан к, М. о ю н к та ін.); у творах підні ма ють ся те ми проти стоян ня де на ці о на лі зу ючим
впливам, пробудження нац. самосвідомості (А. Свидницький, І. Нечуй-Левицький, І. Франко, М. онон нко,
Леся Українка, С. а
нко, В. нн нко та ін.). У
проблематиці пошуку «правди» на землі, а також намагання героїв зрозуміти Бога в його начебто потуранні
несправедливості (теодицея) із Шевченковими творами
вступає в перегук багато сторінок роману Панаса Мирного й І. Ру нка (Білика) «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?» (типовий роздум Чіпки Варениченка, головного
героя твору: «Ой, Боже наш, Боже! Ти — всесвітній царю: ти все бачиш, все знаєш… Ти один наглядаєш над
землею — і маєш волю над нею… Чому ж ти не скараєш
злого — хай не карає доброго?! Чому ти не вдариш на
злочинця своїм гнівом праведним? Ні… ти мовчиш…
мовчиш, як глупа ніч…». —
рн Пана . Зібрання
творів: У 7 т. К., 1969. Т. 2. С. 76). Шевченкова позиція
виступає важливим опертям у розробці теми жінки,
яка порушила приписи патріархальної моралі. Глибоке
Шевченкове співпереживання відлунює у таких поетичних творах, як «Нечесна» І. Манжури, «Грішниця»
В. Самійленка, «Упала» В. а ка, із більш парадоксальною інтерпретацією теми — у «Ф. Р.» І. Франка, у
прозовій творчості Панаса Мирного («Лихий попутав»,
«Повія»), І. Нечуя-Левицького («Дві московки», «Бурлачка»). Паралельно й Шевченків сюжетний мотив
морально неперебірливої («ледачої») жінки, ласої до
панського життя («Русалка», «Меж скалами, неначе
злодій»), впроваджено і колоритно розвинуто як один із
найяскравіших у повісті Панаса Мирного «Лихо давнє
й сьогочасне» (1897). Витоки з поезії Шевченка, зокр.
послання «І мертвим, і живим», вірша «П. С.», мають
мотив фальшивого народолюбства в оповіданні «Пан
Комарчук» В. о ов ко о, у творах Панаса Мирного
(образ Проценка у «Повії»), М. Павлика, Б. р н нка,
І. Франка. Читання «Кобзаря», декламація уривків з
нього, згадка про поета тощо стає у творах укр. прози та
драматургії знаковою деталлю у зображенні персонажа,
котра зазвичай поєднується із мотивами пробудження
нац. самосвідомості, пропаганди укр. культури. Такі
персонажі виведено в романах «На Україні» В. Дорошенка (Осташків, 1863), «Хмари» І. Нечуя-Левицького
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та його ж повісті «Бурлачка», оповіданні «Пригода з
“Кобзарем”» Панаса Мирного, повістях «Скошений
цвіт» В. Барвінського, «Юрій Горовенко» О. Кониського, «Сонячний промінь» (1891), «На розпутті» (1892),
«Під тихими вербами» (1902) Б. Грінченка, п’єсі І. Карпенка-Карого «Понад Дніпром» та ін. Згадка про Шевченка з часом залучається й для відтінювання комічних
ситуацій чи декларування критично-сатиричних оцінок
дійсності. Таку роль вона виконує у драмі Грінченка
«На громадській роботі» (інша назва «Арсен Яворенко»,
1901), у комедії Самійленка «Дядькова хвороба» (1896),
де гумористично змальовано невдатних віршомазів з
їхнім примітивним розумінням поезії; ретельність у
дотриманні порожніх формальних приписів, акцентована політ. лояльність та демонстративна побожність
львівських діячів, — риси, цілком протилежні духові
Шевченкової поезії, висміюються в новелі О. аков
«Як Шевченко шукав роботи» (1912).
Творчістю Шевченка, насамперед його поемами,
передбачено чимало сюжетів і мотивів укр. драматургії
другої пол. 19 ст., зокр. у зображенні народного побуту.
Відбувається і звернення драматургів безпосередньо до
поезії Шевченка. За мотивами поем Шевченка написано
дві п’єси М. Кропивницького — «Невольник» (1872)
та «Глум і помста» (1896), в останній частково використано фабулу «Титарівни». Шевченкова «Катерина»
лягла в основу однойменної опери М. рка а (1897).
З орієнтацією на зміст думи, якою починається поема
«Гамалія», П.
н к створив текст та музику для
хору «Ой закувала та сива зозуля» (1872).
Значний тематичний діапазон поезії Шевченка, багатство її жанрових і стильових форм, природно, все
ж не вичерпували можливо стей розвитку укр. л-ри
класичної доби. Паралельно із роботою Шевченка в
царині письменства, також і в пізніший час поставали твори на ті теми і тих жанрів, на які митець своєю
практикою не одізвався або ж відреагував невеликою
мірою. Йдеться, зокр., про чималий масив гумористичної поезії (О. Бодянський, С. Руданський, М. уз м нко,
В. Самійленко, О. Маковей); по суті без участі Шевченка розвиваються такі жанри, як байка (Л. Боровиковський, Л.
ов, Я. арко, Б. Грінченко; Шевченків
твір «Сичі» лише із рядом застережень вписується у
жанр байки нових часів), елегія класичного зразка з
її стабільною віршовою структурою та рівною течією
емоції (сформувалася у творчості О. Афанасьєва-Чужбинського, Л. Глібова, К. Устияновича, Я. Щоголева,
М. Старицького, В. Самійленка, О. Маковея, В. урата), натурфілософська лірика («Природа» О. Маковея,
«Хвиля за хвилею плеще й зникає…» Б. Грінченка
та ін.). Не зацікавив Шевченка різновид балади вузько
побутової тематики або ж такої, що її побудовано на
про стій фіксації народних повір’їв (М. Ко стомаров,
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С. Руданський, Я. Щоголів). Лише фрагментарно, а не
цілісними творами відгукується він на жанр т. зв. антологічної поезії з панівним у ній принципом статичного
зображення, що в укр. авторів представлено неквапливим, прикріпленим до певного конкретного предмета
чи місця описом («Глек» А. Метлинського, «Сонні
мари», «Неділя завтра» Ю. Федьковича, низка віршів
М. Старицького, Я. Щоголева), портретом, що передбачає статичне змалювання особи (А. Метлинський,
О. Кониський, Я. Щоголів, І. Манжура), самодостатнім
пейзажем. Ще за життя Шевченка формується й набуває
деякого розвитку різновид ліричного вірша із більш чи
менш тривалою фіксацією окремого психологічного
моменту, відчуття, сприйняття («Дивлюся на небо…»
та цикл «Слов’янськ» М. Петренка, «Хмарка» М. Костомарова, згодом — «На прогулянці» В. Мови-Лиманського, цикл «Осінні думи» І. Франка, окремі твори з
циклу «Весна» В. Самійленка та ін.). У Шевченковій
поезії (зокр. в жанрах елегії, віршового оповідання)
такі і подібні психологічні акти індивіда представлено, як правило, не в самодостатній якості, а в складній
гамі переживань, здебільшого — у поривній динаміці
викладу і водночас — із сміливістю психологічного
заглиблення та притаманною яскравій особисто сті
широтою узагальнень. Ідеться про той взірець ліризму,
який становить чи не найціннішу частину набутку укр.
лірики класичного періоду і на рівень якого нелегко було
вийти (навіть наслідуючи чи імітуючи його) наступним
поколінням укр. поетів.
В останні роки життя Шевченка та відразу по його
смерті відбувається значне тематичне розширення укр.
л-ри, зумовлене насамперед новими суспільно-істор.
обставинами. Активізація національно-культурницької діяльності, змістом якої було завдання консолідації
демократичної спільноти, пропаганда укр. культури,
робота щодо запровадження елементарної освіти для
народу, та наступ на цей патріотичний рух царської
адміністрації (одним із виявів його був і т. зв. Валуєвський циркуляр 1863) знайшли втілення в тогочасній укр.
л-рі, насамперед поезії. Посутньо оновлюється система
цінностей, формується нова міфологія, героєм якої стає
нац. свідомий працівник — культуртрегер. Образи таких героїв виведено у прозі цієї доби («Хмари» І. НечуяЛевицького, «Перед світом», «Семен Жук і його родичі»
О. Кониського, «Лихі люди» Панаса Мирного, згодом
широко — у прозі й драматургії Б. Грінченка), в поезії
(О. Кониський, П. Чубинський, В. Мова-Лиманський,
М. Старицький). Прикметні риси багатьох поетичних
творів — посилена декларативність та апеляційність
викладу, збільшення ваги абстрактної понятійно сті
у будові образу. Пісню «Ще не вмерла Україна» (яка
згодом утвердилася в ролі гімну в середовищі борців
за укр. незалежність) створює П. Чубинський (1862).
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У Шевченковій спадщині є вірші, в яких уже прозвучала тема спільної справи, що об’єднує однодумців
(«Згадайте, братія моя», «Н. Костомарову», «Чи ми ще
зійдемося знову?», «Неофіти»), і які виявилися суголосними завданням нового етапу суспільного розвитку.
Прикметно, що, розробляючи тему колективних змагань, Шевченко категорично відкидає будь-яку штучність і надрив (на жаль, укр. поезія другої пол. 19 ст. не
позбавлена таких хиб).
У дискурсі зазначеної широкої культурної діяльності, що включала в себе і письменство, Шевченкова
спадщина трактується як спільне вагоме надбання, як
зброя у національно-культурній боротьбі, як об’єкт
донесення до свідомості ширшої спільноти. Одним із
найактивніших пропагандистів творчо сті Шевченка,
услід за М. Ко стомаровим та П. Кулішем, виступив
О. Кониський, перші кроки у цій діяльності зробивши
на поч. 1860-х. «Заховалось під землею / Українське
сонце!» — такими словами відгукнувся він на звістку
про Шевченкову смерть («На смерть Тараса Шевченка». — «Основа», 1861. № 6). Кониський був чи не першим з-поміж літераторів Наддніпрянської України, хто
своїми публікаціями сприяв піднесенню громадянського рівня поезії, друкованої в галицькій пресі, стояв при
започаткуванні Шевченкових свят у Галичині. Суспільно-політ. й культурну атмосферу в Україні 1860-х та
пізніше, на формування якої безперечний вплив мали
легальні й нелегальні твори поета, Кониський змальовує у повісті-хроніці «Юрій Горовенко» (1883, надрук.
1885); в авторських роздумах про «великих світочів
письменства» у цій же кн. ім’я Шевченка поставлено у
завершення ряду, в якому названо прізв.
к п ра, Ґете,
ант ,
н , Міцкевича, Байрона, Пушкіна. Безперечним є вплив тематики й поетики Шевченка на творчість
Кониського (цикл «Скорбні пісні» та ін.).
З публ. у Петербурзі 1867 нового «Кобзаря» — вид.,
суттєво доповненого порівняно з «Кобзарем» 1860, —
для укр. громади починається новий етап ознайомлення
з творчістю поета. Того ж 1867 і у Львові виходить перший том двотомника «Поезії Тараса Шевченка». 1869 у
Петербурзі видано друге, доповнене вид. «Кобзаря» в
перекл. рос. поетів за ред. М. Гербеля. 1888 журн. « в ка тар на» надрукував окремим вид. Шевченкові
«Поэмы, повести и рассказы, писанные на русском языке» — твори, більшість яких було незадовго перед цим
уміщено на його сторінках; цей же журн. здійснив публ.
чималої кількості листів письменника до різних осіб,
спогадів про нього тощо. Спираючись на здобутки перших біографів Шевченка (зокр. Ф. П кунова, видавця
зб. матеріалів «Шевченко, его жизнь и сочинения», К.,
1878, та М. а о о, автора кн. «Жизнь и произведения
Тараса Шевченко», К., 1882), Кониський продовжує
велику пошукову роботу зі збирання пов’язаних з пое-

том документів, листів, спогадів, результатом якої стало
ґрунтовне дослідження «Тарас Шевченко-Грушівський,
хроніка його життя» (у 2 т., Л., 1898—1901).
Ще 1857, коли Шевченко перебував на засланні і
його ім’я забороняло ся називати на сторінках друк.
видань, зі згадкою про «величайший талант южнорусской литературы» та з виповіддю вражень від творчості
митця виступив П. Куліш — в епілозі до свого роману
«Черная рада» («Русская беседа». 1857. № 7). Куліш
був першим, хто публічно вказав на виняткове значення
Шевченкової творчості для укр. л-ри. «Геній народний
создав Шевченка з його стихом золотоголо сим», —
зазначав Куліш у «Передньому слові» до підготованого
ним альм. «Хата» (Петербург, 1860). У безпосередньому
спілкуванні з поетом та листах до нього Куліш виявляв
піклування про якість текстів Шевченкових творів (відомий епізод із пропозицією виправити рядок у посланні
«До Основ’яненка»), дбав про їх публ. У численних
літ.-критичних працях 1860-х («Переднє слово до громади», «Чого стóїть Шевченко яко поет народний»
та ін.) Куліш намагається зрозуміти природу великого
Шевченкового таланту та виховати у широкого читача
почуття шани до поета. Еволюція поглядів Куліша як
історика, яку він переживає у 1870—80-х, суттєво не
скорегувала ставлення до Шевченка. Вдаючись до докум. досліджень укр. історії, Куліш виявив низку, як
видавалося йому, похибок проти істини, зокр. знайшов
(і навів у своїх історіографічних працях) факти, які
могли у непривабливому світлі представити козацькі
рухи, гайдамаччину. Кулішева критика істор. минулого наразилася на переважно жорстке неприйняття
її укр. громадою. Та обставина, що також і Шевченко
прославляв укр. козацтво (а в очах багатьох бачився
й основним його апологетом), зумовила кілька осудливих висловлювань Куліша на адресу поета та його
історіософських поглядів. У ряді поезій («З того світу»,
«Останньому кобзареві козацькому») Куліш полемізує із
Шевченком, представляє (у вірші «До Шевченка») його
як «вихованця олухів письменних» (тобто поверхової,
непевної істор. науки його часу) і водночас в ін. творах
(«Ода з Тарасової гори», «До Тараса на небеса») заявляє
про те, що хотів би бачити поета своїм спільником у пошуках істор. правди. Не можна заперечити взорування
низки Кулішевих «дум» та поеми «Великі проводи» (із
першої поетичної зб. «Досвітки») на твори Шевченка
(при цьому немає підстав називати їх автора епігоном).
У зб. «Хуторна поезія» (1882) і особливо «Дзвін» (1893)
Куліш розробляв поетику, в багатьох моментах рішуче
відмінну від Шевченкової, застосовував здебільшого
довгі ямбічні метри, активно культивував жанр віршового памфлета (який, не маючи відповідної широти узагальнень, лише віддалено нагадує Шевченкове
«І мертвим, і живим»). Пафос захоплення й піднесен-
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ня, властивий і поезії Шевченка, спрямовано у Куліша
переважно на ін. сферу — любовні (точніше подружні)
взаємини. Певна спільність проглядає у лексичних експериментах обох митців: як і Шевченко в «Марії» та
деяких ін. творах, Куліш вводить до своєї поезії шар
понятійно-врочистої «старорущини». Критичний погляд на козацьку добу (поєднаний із закликом звернутися до ін., нагальніших тем) виявляється також в окремих
творах В. ов , І. Манжури, П. Грабовського. У вірші
«З думок сучасних» останній, зокр., писав: «Запорожжя та козацтво / Спать уклалося в журбі… / Інший час,
панове братство, / Інші теми на добі». В обстоюванні
такої позиції названі поети могли зіпертися на суворі
Шевченкові характеристики укр. старшини козацьких
часів, що містяться у посланні «І мертвим, і живим»,
віршах «За байраком байрак», «Бували войни й військовії свари» та ін. Проте в беззастережному неприйнятті
козацтва «пізній» Куліш пішов далі від ін. Втім, подібні
позиції деяких письменників не спричинили відмову
укр. л-ри від козацької тематики, лише сприяли багатосторонності її розробки — до неї в хронологічних рамках класичного періоду укр. л-ри і далі зверталися: в
поезії — М. Старицький, Я. Щоголів, С. Воробкевич,
І. Манжура, у прозі — І. Нечуй-Левицький (романи),
О. Маковей (повість «Ярошенко»), А. Чайковський (низка повістей), М. руш в к (оповідання), М. Старицький (російськомовні романи), у драматургії — Б. Грінченко («Степовий гість», «Серед бурі»), С. рка нко
(«Про що тирса шелестіла»), Л. Стар ка- рн вка («Гетьман Дорошенко») та ін.
На поч. 1860-х припадає ознайомлення зі спадщиною Шевченка культурної громади Галичини. За свідченням ряду діячів (Ю. Федькович, Кс. Климкович,
О. арв н к та ін.), Шевченкова поетична творчість
справила на них надзвичайно сильне враження. Вона
відразу стає невідпорною зброєю на ділянці культурних
(а услід за тим — і політ.) змагань, Шевченко виступає
зразком новочасного нац. поета. Його твори вміщуються
у журн. «Вечерниці» (зокр. тут уперше опубліковано
вірш «Чигрине, Чигрине»), «Мета», «Нива», «Правда». У виданому у Львові 1867 (фактично 1867—69)
двотомнику «Поезії Тараса Шевченка» вперше з’являються повний текст поеми «Сон — У всякого своя
доля», а також низка ін. творів, відсутніх у « о зар »
1867 («Кавказ», «Холодний Яр», «Розрита могила»
та ін.). Уже 1861 у Львові пам’ять поета було відзначено
літ. вечором, що започаткував (з 1862) щорічні заходи
щодо вшанування Шевченка. У 1860-х серед їх учасників були О. Кониський, Ю. Федькович, Кс. Климкович
(останній — публіцист, поет, автор одного з кращих,
пов’язаних з образом Шевченка віршів — «Тарасові
на вічную пам’ять», 1866). Водночас, у 1860—80-х,
відбувається наук. осмислення Шевченкової спадщини
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(Є. ар к , О. Парт к , В. арв н к , О. Барвінський, Ом. онов к , Г.
н к ). Проте
пізніше звернення до Шевченка у галицьких діячів
народовського табору пов’язувалося з використанням
його імені у партійній боротьбі, яка до кінця століття
ставала все дріб’язковішою. За обставин існування різних компромісів із цісарською адміністрацією, польс.
представництвом, клерикальними колами утвердження
постаті Шевченка як нац. пророка не було простим, бракувало принципової послідовності у ставленні до його
творчості. І в наук. дослідженнях, і в попул. виступах, а
тим більше — у ювілейних промовах простежувалося
прагнення нівелювати бунтарський дух і безкомпромісність поета у пошуку «правди», особливо — у соц.
її вимірі, його готовність ставати «на прю» з Богом за
упосліджених. «Шевченко така риба, що не влазиться
ні з хвостом, ні з головою в сак австро-рутенської угодовщини», — зазначав у 1891 І. Франко у репліці «Нове
видання Шевченка» ( ранко. Т. 34. С. 123). «…Культ
Шевченка в Галичині не стояв на заваді тому, що твори
цього українського “схизматика” клерикали ретельно
підчищали в інтересах “моральності”», — у суголоссі з Франком і Драгомановим зауважував С. Єфремов
( р мов С. Про клерикалізм //
р мов С. Шевченкознавчі студії. К., 2008. С. 158). Навіть у ґрунтовному, виданому Наук. т-вом. ім. Шевченка «Кобзарі» (у
чотирьох частинах, 1893—98) його упоряд. Ом. Огоновський змушений був вилучити рядок «Що проклену святого Бога» у поемі «Сон — Гори мої високії»
(«Я так її, я так люблю / Мою Україну убогу, / ….….. /
За неї душу погублю». 1893. Ч. 2. С. 90). Найбільше
неприйняття з-поміж творів Шевченка у галицькому
клерикальному середовищі викликала поема «Марія»,
зміст і навіть пафос якої обскуранти, позбавлені худож.
чуття, не бачили можливим погодити із церк. догмою.
Один із них у 1905 ставив питання, «чи єсть Шевченко
правдивим народолюбцем, коли для руського народу
лишив назавсігди своє цілковите заперечення віри
християнської таким крайньо негідним богохульством?» (цит. за: ранко . Містифікація чи ідіотизм? //
ранко. Т. 36. С. 45). Не такі рішучі, проте в чомусь
подібні настрої, спрямовані проти змісту Шевченкової
поеми, існували і на теренах Наддніпрянської України,
де М. о о ов к 1907 здійснив спробу встановити
«справжній» її текст за нібито невідомим доти рукописом, тобто запропонувати фальсифікат.
Як реакція на намагання різних суспільно-політ. кіл
зробити Шевченка однодумцем у своїй вузькій сфері
діяльності пояснюється поява праці М. Драгоманова
«Шевченко, українофіли й соціалізм» (1879). Драгоманов у цілому високо оцінював літ. талант Шевченка, у своїх публ. у зарубіжній пресі (див., зокр., огляд
«Український літературний рух у Росії і в Галичині»,
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опубл. в італ. журн. «Rivista Europea», 1873) постійно
звертав увагу на постать Шевченка, що гідно представляє духовні спромоги укр. народу, пропагував творчість
поета, здійснював закордонні видання його спадщини
(«Кобзар», Женева, 1878, 1881 та ін.). У праці «Шевченко, українофіли й соціалізм» дослідник змушений
був залишати поза увагою худож. природу Шевченкових текстів та, з полемічною метою, підкреслював у
них факти, які доводили б хибність безпосереднього
використання поезії Шевченка в обґрунтуванні тих чи
ін. політ. програм. Наперед усього ставлячи суспільний
поступ, втілення передових, на його думку, європ. ідей,
Драгоманов бачить невідповідність їм галицького народовського руху з його половинчастим поцінуванням
Шевченка; проте й творчість поета видається йому не в
усьому задовільною за висунутими дослідником раціонально-позитивістськими критеріями. Ведений логікою
свого дослідження, Драгоманов констатує певну невиразність світоглядних і суспільних ідеалів Шевченка,
знаходить у «Кобзарі» чимало «старовини», чимало
«помилок проти наукової правди» ( ра оманов .
Літературно-публіцистичні праці. У 2 т. К., 1970. Т. 1.
С. 94). У низці пізніших праць («Чудацькі думки про
українську справу», «Т. Шевченко в чужій хаті його
імені» та ін.) він пом’якшує або й дезавуйовує ці свої
твердження.
Визначальна роль в осмисленні творчості Шевченка
для укр. л-ри, для культурного й політ. розвитку нації
належить І. Франку. Образ Шевченка наскрізно присутній у його поезії, літ.-критичних, літ.-теоретичних та
історико-літ. працях. «В історії української літератури
не було такого митця, який би подібно Франку з такою
повнотою відчував би із психологічного, художньомистецького, ідейного погляду багатство і глибину
спадщини Шевченка, а її дослідження, популяризацію
зробив би справою честі цілого життя, хто б з такою
силою переконливості підніс би скарби його музи як
знамено передового українського письменства» ( рншт н . . Франко і Шевченко: (Спостереження над
шевченкознавчою спадщиною І. Я. Франка). К., 1984.
С. 13).
Від поч. своєї діяльності Франко йшов до повного
й досконалого знання літ. доробку Шевченка (в останнє десятиріччя свого життя він виступив упорядником
ґрунтовного вид. Шевченкових творів). У його полі
зору перебувала вся Шевченкова спадщина, а цілий
ряд творів — «Перебендя», «Тополя», «Гайдамаки»,
«Наймичка», «Марія», лірика 1844—46 тощо — стали
предметом окремого детального дослідження. Здобуток Шевченка як поета й мислителя, його новаторський, позначений гуманістичною рисою внесок вбачав
Франко в поглибленій розробці теми жінки, розкритті
її психології та духовної краси. У трактаті «Із секретів

поетичної творчості» (1898), фактично першій в укр.
літературознавстві теоретичній праці з проблем поетики, Франко раз у раз звертається до творчості Шевченка
як такої, що містить цілий арсенал прикладів яскравої
худож. майстерності.
Місткі, афористичні визначення того, ким виявився
Шевченко для України та для світового духовного поступу, концентрує Франко у невеликому творі, своєрідній
поезії в прозі — «Widmung» («Присвята». — ранко.
Т. 39. С. 255), яку опублікував у віденській газ. «Die
Zeit» 1914, дбаючи про те, щоб святкування 100-річчя
поета здобувало ознаки загальноєвроп. культурної події.
Перегук творчості Шевченка і Франка — насамперед у заг. змістових пріоритетах. Франко, як і Шевченко,
вважає за можливе й необхідне соц. та етичні проблеми
співвідносити з точкою зору широких трудових верств;
у нових істор. обставинах — коли боротьба за нац.
визволення набирає форм колективного руху, Франко,
йдучи за Шевченком, сáме народ бачить запорукою
переможного ходу такої боротьби, при цьому застерігаючи, що визв. змагання не вкладаються у короткотривалий процес, вони є водночас «і метою, і дорогою».
Франко, як жоден ін. культурний діяч, своєю творчістю
підтримує й утверджує Шевченкові ідеали беззавітної
відданості Україні, безнастанного пошуку соц. справедливості, звеличення гідності простої людини, співчуття
до упосліджених. Слушно зауважив М. натюк, що вже
від поч. 1880-х (та, додамо, мабуть, і раніше — починаючи від плідної для діяльності Франка другої пол.
1870-х) «в його [Шевченка. — Р .] творчості І. Франко
відчув джерела своєї громадянської лірики, критичного
сприйняття дійсності, палкої любові до “рабів німих”»
( натюк . Шевченкознавчі обрії Івана Франка // ранко . Шевченкознавчі студії. Львів, 2005. С. 10—11).
Варте уваги Франкове підкреслення селянського походження Шевченка та, головне, спрямованості його творчості на ідейне репрезентування життєво визначальних
інтересів селянства, простого народу. Кілька своїх праць
(ідеться про перекладені нім. та польс. мовами варіанти
нарису «Тарас Шевченко») Франко починає фразою:
«Около 1840 року в літературі загальноєвропейській
стався факт, хоч, може, й не так голосний, але важний
і характерний. В літературі появився мужик, простий
сільський мужик. <…> Тою справді не звичайною,
високо трагічною появою був Тарас Шевченко, досі
найбільший і в своїм роді одинокий поет український»
( ранко. Т. 28. С. 112—114). Вказівка на таке явище у
письменстві Європи, коли право літ. громадянства владно завойовує поетичне слово, що належить людині з
низів, є тим більш вагомою з огляду на те, що й своє
соц. походження і сусп. становище Франко визначав
близько до Шевченкового, використавши ті самі слова:
«Я є мужик, пролог, не епілог» ( ранко. Т. 2. С. 186).
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Одна з провідних думок Франка про Шевченка,
на якій він неодноразово і в різних формах наголошував, — теза про те, що поетова любов до України
не є виявом вузького націоналізму, вона кореспондує
із широким зага льнолюдським розумінням добра і
справедливо сті, через те і його творчість виявилася
близькою всім народам. «Він є немов великий факел з
українського воску, що світиться найяснішим і найчистішим вогнем європейського поступу, факел, що освітлює весь новітній розвиток української літератури»
( ранко . Тарас Шевченко і його «Заповіт» // ранко.
Т. 34. С. 388).
Франко, як і В. Самійленко та О. Маковей, був митцем дещо ін., ніж Шевченко, творчого складу, ін. темпераменту та ін. домінант у культурних зацікавленнях.
Але надзвичайно великий діапазон творчості Франка,
в тому числі й поетичної, зумовив, хай невеликою мірою і не у широкому сегменті, безпосередній перегук
окремих явищ його поезії з поезією Шевченка. Так,
приміром, до мотивів, які виступають основними у низці творів Шевченка, Франко звертається у віршах «Народна пісня», «Якби ти знав, як много важить слово…»
(«Ну що б, здавалося, слова» Шевченка), «Нехай і так,
що згину я…» («Мені однаково, чи буду» Шевченка),
«Бувають хвилі — серце мліє…» («Минають дні, минають ночі», «О люди! люди небораки!» Шевченка), «Я не
жалуюсь на тебе, доле…» («Доля» Шевченка) та ін. У
доробку Франка є твори, зміст яких можна прочитувати
як свідому алюзію на вірші Шевченка; так, відповідно
до зміненої ситуації у громадському житті, Франко вдається до нової інтерпретації першого Давидового псалма («Блаженний муж, що йде на суд неправих / І там
за правду голос свій підносить…» — пор. у Шевченка: «Блаженний муж на лукаву / Не ступає раду»); на
ін. роль — оптимістичного ствердження — настановляє
Франко свої «думи» («Думи, діти мої…»). Як поодинокий можна знайти випадок образно-ритмічного відтворення Франком ходу Шевченкового викладу («Безкраї,
чорні і сумні / За ночами минають ночі, / І одинокому
мені / Схід сонця сниться. Бачать очі…» — ранко.
Т. 1. С. 48; пор. початок вірша Шевченка «І виріс я на
чужині»). Спресованість почуття і водночас не культивована доти у творчості сучасників його відкрита
виповідь єднає поезію зб. «Зів’яле листя» Франка та
лірику Шевченка, особливо в інтимній темі. Водночас
великий масив Франкової лірики та «малої» ліро-епіки
становлять нетипові для Шевченка жанри — притчі,
легенди, сентенції, заклики, памфлети. Поряд із лірикою драматизованого переживання та психологічного
заглиблення по е зії Франка притаманний дета льно
розмірковувальний розгляд протилежностей, відверто
дедуктивна побудова сюжету, — тобто те, що значно
меншою мірою зустрічається у Шевченка.
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Відмінність доробку Франка від творчості Шевченка є ще більшою в царині жанру поеми — хоча й тут
можна знайти віддалені паралелі. На символічне Шевченкове представлення укр. проблематики в образах
інонаціональних («Єретик», «Неофіти») Франко відгукнувся поемою «Мойсей», циклом «Жидівські мелодії»,
перено сячи сакральний карб «обраного» народу на
рідний, укр. народ. Згаданий цикл містить і приземленіші мотиви, ними сповнено поему «Сурка» — твір, у
поемному жанрі Франка фактично єдиний, що цілком
кореспондує із проблематикою і навіть певними рисами
оповідності Шевченкових поем соц.-побутового змісту.
Нове поглиблення рецепції творчості Шевченка в
укр. письменстві та історико-літ. думці припадає на кін.
19 — поч. 20 ст. Поряд із Франком над осмисленням
Шевченкового життя і доробку працюють О. Кониський, М. Сторо нко, О. о
а, К. Сту н к ,
В. Щурат, Г. ова нко, П. Грабовський, М. Грушевський, О. руш в к , С. Єфремов, С. П т юра, М. вшан та ін. Вагоме місце займає розгляд спадщини Шевченка в «Історії літератури руської» Ом. Огоновського
(1888), «Нарисі історії українсько-руської літератури до
1890 р.» (1910) І. Франка, «Історії українського письменства» (1911) С. Єфремова. Практично паралельно —
на Наддніпрянській Україні та в Галичині — ведеться
робота над новим критичним вид. Шевченкових творів;
ним стали «Кобзар» за ред. В. оман ко о (СПб.,
1907) та «Твори. Кобзар» у двох томах за ред. І. Франка (Л., 1908). Поезію Шевченка широко представлено
в першому томі тритомного альм. «Вік» (К., 1900),
виданого на відзначення 100-річчя нової укр. л-ри, на
сторінках багатьох ін. альманахів і зб. Виходить у світ
в упорядкуванні М. омарова зб. «Вінок Т. Шевченкові
із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів» (Одеса, 1912). Укр. інтелігенція відзначила 1911 50-річчя з дня смерті Шевченка,
1914 — 100-річчя з дня його народження. У бурхливі
роки після революції 1905—07, коли уряд змушений
був зробити певні поступки українству, відбувається
нове піднесення нац. самосвідомості. Шевченко в цих
умовах стає символом боротьби за національно-культурну самобутність України. Святкування його ювілеїв
відбувається в обставинах го строго протистояння з
реакційними, шовіністичними колами. У полеміці обстоюють укр. ідею різні періодичні вид. — « т ратурно-науков в тн к», газ. «Ра а», журн. «Українська
хата», «Дзвін», багато ін., народжених у революційні
й пореволюційні роки. На їхніх сторінках як публіцисти й дослідники-шевченкознавці активно виступають
С. Єфремов, М. Грушевський, С. Петлюра та ін.
Поглиблене осмислення феномену Шевченка відбувається і в сфері суто худож. дискурсу. Афористично точні оцінки значення його по статі для України
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містяться у віршах В. Самійленка («Українська мова»,
«На роковини смерті Шевченка», «26 лютого»); почуття
об’єднаної спільноти, для якої Шевченко залишається живим, переконливо висловлюють у своїх творах
М. Старицький, Б. Грінченко, М. Кононенко, Панас
Мирний, Олена Пчілка, С.
у н (Павленко), Леся
Українка. Серед них потужними інтонаціями виділяються вірші І. Франка — «В ХХІІІ-ті роковини смерті
Тараса Шевченка» (із образом ненависників поета:
«Вони бояться, що ти ще не згинув, / Що в тій могилі не поліг, не зтлів, / Що в слушний час повернеш в
Україну / Ще раз і збудиш громом своїх слів») та «В
двадцять п’яті роковини смерті Тараса Гр. Шевченка».
Виношуючи задум великого епічного худож. твору про
Шевченка, С. Васильченко розпочинає у 1910-х збирання матеріалів до нього. Різних форм у другій пол.
19 — на поч. 20 ст. набирає намагання укр. літераторів
популяризувати спадщину поета (так, П. Грабовський
друкує статті про нього у сибір. періодиці), долучитися
до перекл. його поезій ін. мовами — рос. (М. Мизко,
М. Драгоманов, П. Грабовський), польс. (І. Франко,
трохи пізніше — Б. пк ), нім. (П. Скобельський,
Кс. Климкович, С. по наров к , І. Франко), турецькою (А. р м к ).
Присутність в укр. письменстві творчості Шевченка була одним із чинників формування особливостей
поезії Ле сі Українки, основну тематику якої склали
проблеми особистої свободи людини та нац. визволення, в багатьох випадках — у їх нерозривній єдності.
Мова може йти не доконче про безпосередній вплив
(враховуючи факт широкого знайомства і засвоєння
поетесою досвіду європ. л-ри 19 — поч. 20 ст.), а скоріше про витворену Шевченком традицію, яка протягом
десятиліть зазнавала і спаду, і піднесення, але яскраво
відродилася у доробку Лесі Українки. Поетеса далі розгортає мотиви нац. боротьби — з урахуванням нових
обставин, коли ця боротьба набирає більш очевидного
колективного характеру і радикалізується («До товаришів», «Хвилина розпачу», «Слово, чому ти не твердая
криця…», «Епілог» та ін.), їх артикуляція у текстах
Лесі Українки відзначається великою гостротою. «Від
часу Шевченкового “Поховайте та вставайте, кайдани
порвіте” Україна не чула такого сильного, гарячого та
поетичного слова», — писав 1898 про творчість Лесі
Українки І. Франко ( ранко. Т. 31. С. 265—266). Концептуального значення набуває у творах поетеси проблема свободи особистості, її нескореності обставинам.
Образи і ситуації, концентровані тут, не мають тої міри
конкретики, яка характерна для Шевченка, натомість
письменниця, розвиваючи відповідні мотиви, надає їм
внутрішнього і трансцендентного виміру (цикл «Ритми», 1901—02). Як і в Шевченка (а далі й у творчості
С. Руданського, Я. Щоголева, І. Франка), промовистий і

символічний смисл — з проекцією на укр. дійсність —
має у Лесі Українки творче звернення до Біблії (переспів
136 псалма «Як Ізраїль діставсь ворогам у полон…»).
Із Шевченком, автором «Неофітів», поетесу поєднує й
тема ранніх християн (драми «В катакомбах», «Руфін і
Прісцілла», «Йоганна, жінка Хусова», «Адвокат Мартіан»). Позиція Лесі Українки у цих творах відзначається
складністю: в них показано і неоднозначні особливості
рим. держ. устрою, з яким пов’язано розквіт культури,
і привабливі риси нового братства людей, що саможертовно відстоюють свої ідеали, хоча при цьому вони не
поціновують мист-ва та мист. скарбів. У контрапункті
різних мотивів авторка усе ж дає прозвучати нотам
захоплення суворою духовною піднесеністю християнської громади — і в цьому почасти вступає у перегук із
основним настроєм Шевченкових «Неофітів».
У перших десятиріччях 20 ст. не втрачається зв’язок поезії Шевченка (не тільки ліро-епіки, а й лірики) з
провідними темами укр. прози, зокр. темою життя села.
Перегук зумовлюється не тільки тим, що залишаються невирішеними суспільні питання (соц. нерівності,
малоосвіченості селянства, його марновірства тощо),
а ще й тим, що поету вдалося проникнути в глибини
душі про стої людини, показати і відрадні, і прикрі
явища її свідомо сті. Так, певну близькість настроїв
можна побачити в картинах сну героїні Шевченкового
вірша «Сон — На панщині пшеницю жала» та візій
майбутнього у Маланки — персонажа повісті М. Коцюбинського «Fata morgana» («Перед очима в Маланки
вставала левада — зелена, весела, над річкою… Вони
з Гафійкою пло скінь беруть. Така гарна молодиця з
Гафійки. Голова пов’язана хусткою. Бере вона плоскінь і виспівує. У колисці дитина спить. Прокіп привіз
ячмінь, стіжок складає»). Наведений фрагмент з повісті навряд чи можна витлумачувати як написаний під
впливом вірша Шевченка — скоріш за все в обох випадках зустрічаємося з проникливим вияскравленням
письменниками заповітних мрій простих людей, їхніх
уявлень про щасливе життя. (Подібні уявлення можна
фіксувати, розглядаючи й мрії Катрі з пізнішого роману
А. Головка «Мати».) Більш помітний відгук на повістувальні побудови й образні елементи Шевченкових
творів (мотив зведення дівчини паном та ін., діалог
між двома персонажами, що нагадує використання цієї форми у Шевченковому вірші «Не спалося, а ніч, як
море», при цьому сюжетно ускладнене) спостерігається
в оповіданні Коцюбинського «Помстився». Як через
висвітлення заг. ідей, так і через дрібні деталі зображального ряду Шевченко «перевисає» до л-ри новітньої
доби. М. Коцюбинський, В. Стефаник, Марко р мш на, О. о
н ка — митці-новатори, літератори
цілком модерної орієнтації, досягають незаперечного
творчого успіху у розкритті теми села («Fata morgana»,
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«Коні не винні», «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, «Земля» О. Кобилянської), подають її як багату
проблемами, ситуаціями, характерами, настроями — і
цим стверджують життєвість і перспективність однієї
з гол. тем Шевченкової творчості.
Розвиток худож. ідей Шевченка, прагнення вивищитись до його пафосу притаманні цілому ряду творів
укр. поезії, в яких відбито етап нац. духовного піднесення кінця 19 ст. (творчість І. Франка, Лесі Українки,
П. Грабовського, Б. Грінченка, вірші «Занадто вже! Чим
дихати нема…» М. Старицького, «Гімн» С. р в коо) та, пізніше, революційні події, що засвідчили зростання державницького начала в укр. нац. русі (поезія
й драматургія Лесі Українки, окремі зразки поетичної
творчості О.
, М. рн в ко о, вірші «Будьмо!»,
«А ми з чим?» І. Франка, «Золотий гомін» П.
н ).
Серед цих творів є й такі, що містять пряме звернення
до Шевченка або ж окреслюють його образ («На Вкраїну!» О. Козловського, «В Шевченкове свято» З. Ткаченка, «Привид» М. ороно о та ін.).
Визначальною рисою укр. поезії кінця 19 — поч.
20 ст. є поглиблення особистісного начала, увиразнення
індивідуально-суб’єктивного осягнення світу. Прикметно, що реалізуються ці процеси переважно у формах
«класичних», у правильних метричних і строфічних
побудовах і водночас у вигадливому комбінуванні різних структур, а також за великої кілько сті описової
фіксації предмета зображення. Отже, якщо стосовно
заг. тенденції руху до більшої індивідуалізації образу
героя чи переживання творчість Шевченка бачиться
тим явищем, яке задало цьому процесу імпульс, то широке культивування зазначених форм у поезії цієї доби
здатне було дещо притлумити її зв’язок зі спадщиною
митця. У масиві тодішніх поетичних творів можна знайти окремі тексти, що мотивами й образами нагадують
поезію Шевченка («До сина» С. Бердяєва, «Український бандурист» Г. отк в а, «Душа болить і серце
ниє…» М. Вдовиченка тощо), проте гол. лінію укр. л-ри
в її позиціонуванні стосовно спадщини великого поета
визначали не вони, а явища, пов’язані із творчим розвитком його традицій, прикметні сяганням рівня вищого,
аніж про сте наслідування. Вплив Шевченка, в тому
числі й принципових засад його поетики, залишається
безперечним, проте набуває більш опосередкованого
(зокр. новою культурою віршування) вигляду. Це явище
засвідчено переважно у формах короткого настроєвого
вірша («Не співайте мені сеї пісні…», «Горить моє серце, його запалила…» Лесі Українки, «Думка — Мені
здається, я не жив…» О. Маковея, «Вийду я в поле,
може, не вбита…» В. Щурата, «Згасло світло; темрява
надворі…» М. Старицького та ін.), у жанрах медитації філос. («Непевність» В. Самійленка, «Наді мною
ліс шепоче…» Л. Старицької-Черняхівської та ін.) та
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психологічної (цикл «Нічні думи», «Опівніч. Глухо.
Зимно. Вітер виє…» І. Франка, «Contra spem spero» Лесі
Українки, «Зелений гай, пахуче поле…» П. Грабовського та ін.). Поезія подібного ґатунку дала незаперечні
свідчення, що вірність естетичним заповітам Шевченка
полягає не в простому наслідуванні його тем, мотивів,
інтонацій (що до того ж утруднено унікально індивідуалізованим талантом митця), а у мобілізації автором
власного світобачення та в намаганні своєю творчістю
якнайширше охопити життя. Освоєння такої позиції
потребувало деякого елементу естетико-теоретичного
абстрагування, — на кін. 19 ст. укр. поезія дійшла того рівня розвитку, що воно уже було цілком реальним.
Є підстави розглядати окремі риси поезії Шевченка
як такі, що забезпечують її перегук із новітніми худож.
пошуками. З поезією експре сіонізму, що виникла у
часи підготовки і ходу Першої світової війни (Г. Гейм,
Г. Тракль, Й. Р. Бехер, Г. Бенн, укр. поети С. арн к ,
Б. Лепкий), прочитуватись у зіставленні — насамперед
своєю гротескною образністю — можуть окремі Шевченкові твори періоду «трьох літ» та заслання (до цієї групи доречно долучити й пізніший вірш «Мій Боже милий,
знову лихо!»). Із контекстом поезії поч. 20 ст. звучить
усуголос ущільнена символіка низки віршів останнього року життя митця («Світе ясний! Світе тихий!», «І
Архімед, і Галілей», «І тут, і всюди — скрізь погано»).
Декілька ін. творів позасланчого періоду наділено рисами, які виводять їх поза типовий для Шевченка зразок,
а саме: вони прикметні особливим зміщенням теми в
перебігу її розвитку, своєю фабульною відкритістю чи
й позірною незавершеністю («Колись-то ще, во время
оно», «Якось-то йдучи уночі», «Кума моя і я», тяжіє до
цієї групи навіть народнопісенна стилізація «Ой маю,
маю я оченята»); подібні ознаки властиві будові імпресіоністичних сюжетів як у поезії, так і в прозі поч. 20 ст.
Шевченко є одним із найбільш талановитих репрезентантів того різновиду поезії, в основі якого лежить
процес динамічного розгортання інтенсивного переживання, емоційно наснаженої думки, якому підпорядковано засоби композиції, образотворення, інтонації,
ритміки, звукопису тощо. 19-те, а особливо 20 ст. дає
розвиток й ін. структурним типам, проте «Шевченків»
тип не виявляє жодних ознак зникнення (у 20 ст. в
Україні його виразно розвивають А. а шко, М. нранов к , В. Сту та ін.).
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Укр. л-ра 20 ст. — поч. 21 ст.
Творчість Шевченка, рецепція його доробку завжди
були тісно пов’язані з нац. і духовним буттям народу.
Особливо міцніли ці зв’язки у добу суспільних зрушень
перших десятиліть 20 ст. У цьому процесі постать поета
була силовим полем, яке визначало характер естетичних
шукань нової генерації митців, які взорувалися на нього і продовжували його традиції. Культура укр. народу,
мова якого протягом кількох століть зазнавала жорстоких заборон і переслідувань, тепер забуяла суцвіттям
талантів, бурхливо розвиваються жанри, стильові течії.
Укр. л-ра впевнено утверджувалася під гаслами духовного оновлення і нац. відродження.
Творчий вплив Шевченка на дискурсивну практику
митців був плідним і вагомим. Передусім у 1920—30-х
заявила про себе масова поезія, пролетарська лірика,
що її творили селяни, робітники, бійці, які спиралися
на шевч. образи, мотиви, афористичні вислови, вдавалися до цитатного дискурсу, конотацій, переспівів. Це
була поезія відкритої спрямованості, що культивувала
громадянські, політ. ідеї та емоції.

На поетичному обрії новітньої поезії засяяла постать
молодого і самобутнього поета В. умака, якого денікінці розстріляли в Києві. Він увійшов в укр. л-ру єдиною зб. «Заспів» (1919). Як митець Чумак формувався
під впливом поезії Шевченка. Худож. світ молодого поета сповнено закликами «порвати кайдани і волю окропити», вірою в силу Шевченкового слова. Він звертався
й до образу правди, наскрізного у ліриці Шевченка.
Яскравий поет-імпресіоніст В. ак тн навчився
у Шевченка давати правдиву оцінку подіям і явищам у
житті України. Його лірику переповнюють шевч. мотиви боротьби, життєствердження, прагнення змінити
старий світ. У зб. Блакитного «Удари молота і серця»
(1920) ліричного героя наділено Шевченковою ненавистю до кривдників народу, палким бажанням утверджувати добро як дію, виборювати свободу рідному
краю. Поет писав поезії-марші, поезії-марсельєзи, в
яких риторично, але з афористичним напруженням
передав дух доби, соц. й нац. пробудження мас («Після “Крейцерової сонати”», «Бастилія», «Канонада»).
Мотиви посіяного Слова, любові до народу проймають
його поезію у прозі «Україні» (1917). Шевч. образи Запорожжя, Коліївщини, Великого Лугу, топіка вишневих
садків, пшеничних ланів маркують поетичний образ
вітчизни. Звідси — експресивна тональність, поетична стихія ліризму, злива метафор і густа конденсація
думок, що було притаманне і Шевченкові.
Д. а у а, поета-символіста, вразило Шевченкове
розуміння руху історії, підне сення моральної краси
народу в боротьбі за свободу. У поезії «Читали ми
твої слова» він веде діалог із поетом, застосовує його
метафору «біблійні глаголи», образи та символи, розширюючи інтертекстуальне поле творів. Шевченкове
«на сторожі… поставлю слово» в інтерпретації Загула
звучить так: «А слово праведне твоє / Стоїть одвіку
на сторожі». У річищі шевч. традицій автор зб. «Наш
день», «Мотиви» (1927) оспівує нову добу, пісню «вільну», яка єднає народ. Його лірику проймає шевч. туга:
йому сумно, що в його рідному краї, Буковині, «брати
мої в неволі», несуть «чужої держави іржаве ярмо».
У Шевченка образ н пра, а в Загула образ Черемошу
символізують безсмертя укр. народу.
У силовому полі естетики Шевченка розвивався Д. Фальківський, син селянина-чабана с. Лепеси на Брестчині (нині Білорусь), що ознайомився з «Кобзарем»
Шевченка, навчаючись у Брест-Литовській гімназії, і
ця кн. стала для нього дороговказом у житті. Як і Шевченко, молодий поет черпав образи, символи з творів
усної народної творчості — джерела сили і поетичного
натхнення, усвідомлюючи себе часткою народу. Шевч.
тональність відчувається у зб. «Обрії» (1927), в якій
осуджено безглузде й немило сердне кровопролиття,
«білий» і «червоний» терор, якими гаслами він не при-
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кривався б. Яскравими барвами зображено масштаб
соц. потрясінь і людських трагедій: його ліричний персонаж-селянин «прийшов і став на пожарище: / — Нема ні хати, ні хліва… / І якось мимоволі нижче / Сама
схилилась голова» («На пожарищі»). Драм. картина
«пожарища» перегукується з Шевченковою візією-передбаченням «збудженої» в огні та «окраденої» України.
Зв’язок із традицією Шевченка зберіг Є. П у н к. У
поезії «Шевченко» він вдається до шевч. ремінісценції:
новий день «розквітне / І на його оновленій землі» розцвіте нове життя. Лірика Плужника відбивала настрої
доби, відтворюючи драматизм буття людини в жорстокому світі катастроф, революції та громадянської війни.
У центрі його поетичних мініатюр — картини розстрілів, безжально обірваного людського життя, безглуздя
ситуації, коли брат убиває брата: «А хто з них винний,
а хто з них правий! — З-під однакових стріх» («Сідало
сонце»). Експресіоністська лірика Плужника будувалася, за словами М. Рильського, на поетиці «короткого
удару». Цим стиль Є. Плужника нагадує експресивну
тональність Шевченка.
З шевч. вірою у відродження України жив і ліричний
герой романтичних поезій Ю. нов ко о. У поезії «В
Шевченків день» автор зб. «Прекрасна УТ» [«Україна
Трудова». — Р .], застосовуючи образи й ремінісценції поета, утверджує нові естетичні критерії творення
мист-ва. Худож. дискурс Яновського живили шевч. дух
волелюбства, романтика, а також концепт відродження
України. Він формував лірико-неоромантичну стильову
течію в укр. прозі 20 ст., взоруючись на Шевченкове
вміння поєднати реалістичність образів із романтичним
пафосом, звичайні вчинки людини з героїчним началом. Порушені у творчості Шевченка питання істор.
пам’яті українців знайшли своє втілення і розвиток у
романі «Чотири шаблі» (1930). Наратор-усезнавець застосовує зовнішню і внутрішню фокалізацію в епізодах
вінчання Шахая в козацькій церкві: герой по-новому
осмислює історію народу, перед його очима постають
Максим а зн к, Семен Неживий, Яків Швачка, Іван
он ар нко — «всі славні колії, чисті серця 70-х років
ХVІІІ віку, месники за кривду, за бідних». Повстанська
армія Шахая нагадує загони гайдамаків у Шевченка, які
символізують невпокорену Україну. На погляд розповідача Яновського, на кін історії ступає «придушена,
але жива нація». Шевченкова історіософія відлунює у
романі «Вершники» (1935) та ін. творах митця, визначає
спадкоємність ідей та героїв. У цьому новаторському
творі яскраво виявляють себе традиції Шевченка. У
степу під Компаніївкою через ідеологічні переконання
воюють одне з одним четверо братів із родини Половців: протистояння набуває фатальних вимірів. Кожен
із братів представляє ін. політ. силу, між ними немає
злагоди, перекреслюються нац. духовні й родові цінно-
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сті. Шевченко постійно звертався до образу зорі, яка в
худож. світі його творів є семантично багатовимірною:
символізує то Україну, то кохану дівчину, то долю, то
рідну матір. Загін Чубенка перебуває під супроводом
сузір’я із зорею Альдебаран як журавлиним ключем
вічності. Такі перегуки з шевч. образами й символами
розширюють семантичне поле худож. світу Яновського,
окреслюють його новаторство.
Речник укр. нац. відродження М. в ов прагнув
піднести укр. л-ру до світового рівня. 1921 він назвав
Шевченка своїм попередником і пророком, написав за
мотивами «Катерини» новели «Життя», «Легенда», але з
позицій авангардного поета критикував героїв Шевченка та його читачів. Наратор Хвильового міркує про роль
Шевченка в істор. долі народу. Одні персонажі захоплюються «Кобзарем», як Нюся в оповіданні «Редактор
Карк», вважають його нац. пророком, ін. — заперечують
його культ революціонера, «виразника інтересів трудящих», що його підносила більшовицька вульгарно-соц.
критика, акцентуючи т. зв. класову боротьбу. Героєві роману «Вальдшнепи» (1926) Дмитру Карамазову чужими
є псевдонац. та більшовицькі «пророки». Він бачить відродження України, яке здійснять сильні здорові натури,
вважаючи взірцем для нації Фауста, наділеного європ.
інтелектом, «допитливим людським духом». Образи
та ідеї Шевченка розширювали інтертекстуальне поле
творів прозаїка, наповнювали їх злободенністю і філософічністю, увиразнюючи загальнолюдські цінності.
О. ов нко зазнав благотворного впливу Шевченка у своїх мист. шуканнях. Поет відкрив йому нац. характер українця, справжню народну Україну, її субстанційний дух. Як і Шевченко, митець відкриває героїчне
начало у звичайній людині. Автор «Зачарованої Десни»
навчився «бачити зорі в калюжі». У кіноповісті «Арсенал» (1929) саркастично змальовано хресний хід, що відбувається на Софійській площі. Окрім корогов та ікон,
несуть портрет Шевченка, «висвячений у святі». Народ
славить свободу, люди радіють і плачуть. Довженко застосовує поетику розбивки кадрів і пауз, вдало поєднує
серйозне з комічним, увиразнюючи картину. Ось новий
епізод: «Кімната. Старенький чиновник лізе до портрета Шевченка з засвіченою лампадою й співає: “Ще
не вмерла…” Не витримав Тарас Шевченко. І, оживши
на мить, загасив лампаду, гнівно блиснувши очима».
У кіноповісті «Щорс» (1936) вражає картина смерті
пораненого командира Боженка, якого бійці несуть під
вибухи снарядів, співаючи Шевченків «Заповіт».
Зв’язок із до свідом Шевченка поглиблювався в
укр. л-рі у процесі подальшого її розвитку, набуваючи
нових ознак у типологічному й генетичному вимірах.
Творчість Шевченка захоплюва ла П. Тичину: у зб.
«Сонячні кларнети» (1918), «Плуг» (1920), «Вітер з
України» (1924) виявляються шевч. мотиви й образи.
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Тичина у своїх мист. шуканнях спирався на Шевченкові естетичні засади новаторства, народності, щирого ліризму, переосмислював шевч. образи й мотиви,
розширюючи семантичне поле власного худож. світу.
Він оспівав духовне й нац. відродження народу, його
волелюбність і державотворчу роль. Поет брав участь
у багатотисячному мітингу на Софійській площі під
час проголошення незалежності України. Тоді у всіх
церквах Києва одночасно забили в дзвони: Україною
поширився омріяний Шевченком золотий гомін свободи (поема «Золотий гомін», 1917). Поет майстерно
поєднав звук і колір, віддалені асоціації: мідні дзвони
стають золотими. Ідея поеми — прославлення Шевченкової мрії про во скре сіння народного духу, свободу
людини й нації. Тичина вдається до умовності: киян
вітає апостол н р П рвозван , засновник і покровитель міста. Розповідач персоніфікує явища природи,
оживлює мертвих предків, героїв послання Шевченка
«І мертвим, і живим», що припливли Дніпром із «сивої давнини» на золотих човнах, аби порадіти за державність України. Часовий вимір буття України сягає
архетипних образів, символів язичницьких і давніх
християнських сфер. Просторові площини охоплюють
Софійський майдан, Києво-Печерську лавру, Дніпро,
безмежні степи, «всю Україну», Всесвіт, Чумацький
Шлях. За жанром «Золотий гомін» — ліро-епічна поема,
де об’єктивна розповідь про доленосну подію в житті
нації поєднується з ліричним началом, голосом героя.
Тичина творчо продовжив худож. дискурс Шевченка. В
обох поетів природа є складником буття: вона відтінює
змагання світла і пітьми. У поезії «Там тополі у полі»
шевч. образ тополь символізує передреволюційну атмосферу: «Там тополі у полі на волі / (Хтось на Заході
жертву приніс) / З буйним вітром, свавільним і диким, /
Струнко рвуться кудись в далечінь». Ліричний герой
«Сонячних кларнетів» глибоко переживає суспільні
катаклізми, драматизм доби. Грандіозність подій і нац.
колорит втілено в образі рокотання бандур, причому
асонанси увиразнюють картину муз. тонами. Митець
вдається до поетики імпре сіонізму: персоніфікована
природа радіє здійсненню одвічної мрії народу — бути
вільним. Поет усвідомлює себе частинкою нації, дужим
і оновленим, його серце б’ється в унісон із людом, який
будує незалежну державу. Для Тичини, як і для Шевченка, революція була засобом втілення мрії про свободу,
справедливе суспільство.
Гуманістичним пафосом пройнято вірш «Скорбна
мати» (1918), в якому поет звертається до вічного образу
Марії. Скорбна Мати в Тичини перегукується з Іржавецькою Богоматір’ю Шевченка, котра оплакує загибель
козаків. Твір написано у річищі шевч. поетики. Скорбна
Мати йде тією ж дорогою, якою прямували до Києва
герої «Золотого гомону», аби побувати на істор. акті

проголошення незалежності Батьківщини. Проте «біль
серце опромінив / Блискучими ножами»: Марія спостерігає трагічні картини руїни і страждань рідної землі,
що опинилася в полум’ї громадянської війни. Влучно,
по-шевченківськи Тичина оперує часово-просторовими
вимірами худож. світу, проводить паралелі між євангельськими драм. подіями і подіями 20 ст. в Україні.
Спостерігається естетична цілісність поезії: глибокий
зміст виражено красою поетичного вислову, поєднано
нац.-реліг. мотиви та загальнолюдські цінності.
У триптиху «На могилі Шевченка» (1918) автора
хвилює доля України, прихід влади, що принесла руїну українцям. У триптиху «Листи до поета» відбито
атмосферу часу, суперечки про мист-во, роль Шевченка у духовному світі ліричного персонажа. Дівчина
звертається до поета: «А все ж таки у Вас не так, / не
так, як у Тараса»; в її листі відлунює епоха. П. Тичина
пропагував творчість Шевченка, закликаючи молодих
митців до сміливого розвитку і збагачення Шевченкових традицій у мист-ві слова. У поезії «В ім’я людей»
він промовив: «Нам треба голосу Тараса».
На ін. позиціях стояли футуристи: вони стверджували, що творять «мистецтво майбутнього», заперечуючи
його суспільну функцію та ідейний намір митця, і ставили за мету розміщанення доби та людини, позбавленої
моральних страждань, ніжності й любові. Водночас укр.
футуристи заперечували класичну спадщину, закликали
митців порвати з традиціями. Їхній лідер М. С м нко
проголосив принцип деструкції, руйнування мист-ва,
вдавався до епатажу, гроте ску. Його випади проти
Шевченка вражали сучасників. На думку Семенка,
міщанство пристосувало «Кобзаря» до своїх потреб,
творячи його культ. Справді, більшовицькі ідеологи
спрощували рецепцію творчості Шевченка, акцентуючи
переважно його революційні настрої. У зб. «Дерзання»
(1914) він проголосив: «Я палю свій “Кобзар”». Це було
символічне спалення, епатаж, спрямований проти маси
епігонів Шевченка, які спотворювали його творчість і
пафос гуманіста. Семенко не сприймав ідеологізованого культу Шевченка, що не давав можливості побачити
справжнього, а не канонізованого поета. Руйнуючи
культ Шевченка, Семенко назвав одну зі своїх книжок
«Кобзар» (1924) — як своєрідний «ляпас суспільному
смаку».
Протилежних поглядів дотримува лися київські
неокласики — М. Зеров, П.
пов , М. Рильський,
М. ра - мара, Ю.
н (О. Бургардт). Вони закликали митців спиратися на класичну спадщину, осягати
вершини світової культури, культивувати її форму й
образну систему на полі рідної поезії, щоб піднести до
світового рівня. Саме тому вони з пієтетом ставилися до
Шевченка — класика укр. письменства, як літературознавці вивчали його творчість, видавали твори.
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Основоположник неокласичної школи поетів М. Зеров мав свою концепцію відродження укр. л-ри, яка базувалася на дбайливому засвоєнні світової культури, без
чого не уявляв дальшого розвитку мист-ва слова. «Ad
fontes!» («До джерел!») — девіз М. Зерова, який визначав гол. передумову творення новітнього письменства і
передбачав творче засвоєння здобутків минулих епох.
Від Шевченка у Зерова високий естетичний смак, доцільність образів, шанування культурно-істор. цінностей
людства. У його творах образи світової поезії, біблійна
й антична міфології органічно будують худож. світ. Знаковою була зб. «Камена» (1924), поезія якої типологічно
відповідає «Кобзареві» Шевченка: зближують Зерова
і Шевченка ідеали свободи, громадянської мужності,
людинолюбства, краси, гармонії, любов до античного
мист-ва. Назва зб. є символічною: від лат. Camena —
у давньому Римі так називали богинь, пророчиць, покровительок наук, мист-ва і муз. Ця богиня нагадує поета-пророка у Шевченка, який був проводирем народу.
Таким є ліричний герой М. Зерова, який накреслив естетичну програму нац. відродження: «Класична пластика,
і контур строгий, / І логіки залізна течія — / Оце твоя,
поезіє, дорога» (сонет «Pro domo» — «На захист себе,
в обороні»). Перший варіант твору Зерова мав назву
«Україна Молода», а в цьому терцеті останній рядок
звучав так: «Оце твоя, Україно, дорога».
Революційні події в Україні спонукали П. Филиповича звернутися до творів Шевченка. За життя встиг
оприлюднити зб. «Земля і вітер» (1922) і «Про стір»
(1925), позначені шевч. традиціями. У поетичному циклі «Тарас Шевченко» Филипович змальовує зустріч у
Києві Шевченка і Куліша, моделює їхні стосунки: «Такі
відмінно-розмаїті / І разом близькі, як брати». Худож.
картину світу митця маркують Шевченкові візії незалежної України: «Свята і благоносна злива / Над Україною
шумить… / Новим відродженням народу / Сурмить
архангельська сурма». Ліричний герой нагадує шевч.
образи Прометея, пророка, який бачить, як «над головою у Тараса / горить полум’яний язик». Филипович
трансформував шевч. образи, наповнюючи їх новими
конотативними смислами. Світобачення Шевченка і Филиповича вирізняє універсалізм. З Шевченкової поетики
автор зб. «Про стір» успадкував нахил до ко смічних
візій і диких стихій, захоплення краєвидами безмежного укр. степу. В його ліриці степова сила символізує
непогамовну енергію укр. народу, який прагне визволитися з-під вікового ярма. Концепція світу Филиповича
є типово неокласичною: у ній світ постає як естетично
організований за законами класичної краси життєвий
простір. По-шевченківськи виразно автор поезій «Спартак», «З поетичних барельєфів» прагне прозріти майбутнє, по-філософськи осягнути цілісність буття («Єдина
воля світом», «Мономах»). Першу зб. позначено шевч.
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романтичними образами високих могил, чорних воронів, експресивністю епітетів, милозвучністю вірша. Ці
традиційні образи відбивають похмурі картини подій в
Україні, охопленій громадянською війною (сонет «Дивись, дивись, безмежні перелоги»). Поетичне кредо
митець висловив у поезії «Я — робітник в майстерні
власних слів», що характеризує естетику всіх київ. неокласиків із їхнім шанобливим ставленням до слова і
творення: «Натхнення, втіху чую я тоді, / Коли учусь у
давнього митця, / Але, безжурні, горді, молоді, / Лише
майбутнім дихають серця».
Неокласик М. Драй-Хмара розгортав свій поетичний дискурс у потужному духовному просторі Шевченка. Увійшов в укр. лірику як автор зб. «Проростень»
(1926), в якій порушив кілька тем: мист-во та його роль
у сучасному суспільстві, нац. відродження України в
20 ст., буття людини, проблеми її самотності, вибору й
боротьби. Він яскраво продемонстрував схильність до
класицистичного карбування форми й образу, картинної
гнучкості, багатої кольорової палітри, строгої симетрії
та гармонії. В поемі «Поворот» (1927) виразно виявляються шевч. мотиви. У центрі поеми перебуває герой,
крізь світо сприймання якого відтворюються події,
почуття і переживання, моделюються картини буття,
змагання народу за волю. Осмислюється драм. доля
України в істор. парадигмі її поступу. Образ Українистрадниці — Шевченків образ, який набув історіософ.
виміру і звучить по-новому. Автодієгетичний наратор
розгорнув вражаючу картину вселенської містерії, в якій
Україні відводиться ключова роль. У його візіях, як і в
Шевченкових, постають картини «скропленої кров’ю
землі», руїни, занедбаності краю, що лежить на «перехресних шляхах», «страшних могил». Фрескова композиція поеми сприяє змалюванню «страшного голоду» в
пореволюційну добу, відтворенню людських страждань,
смерті, що чигає на людей: «Глянув — безодня, / трупи
кругом, / ворон безокий / плеще крилом». Ці образи
слугують семантичним ключем в експлікації картини
світу автора. Шевченкові образи, мотиви органічно
вплітаються у худож. тканину поеми, творячи її інтертекстуальне поле (пор. поему Шевченка «Княжна»).
Поет вірив у правоту естетичної позиції, яку обрав ще
Шевченко, що утверджував гуманістичні ідеали свободи і краси. Це знайшло втілення у шедеврі укр. лірики
тієї доби — сонеті «Лебеді», в якому в алегоричних
образах лебедів змальовано долю неокласиків, переслідуваних радянською владою. Це — «гроно п’ятірне
нездоланих співців». Наскрізною у сонеті є антитеза,
улюблений худож. засіб Шевченка: величні красені лебеді протиставляються зашкарублому, приборканому,
застрашеному середовищу своєю активною позицією,
вони рвуть пута духовної і нац. неволі, пізнаючи щастя
свободи, вчать своїм прикладом інших бути вільними.
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М. Рильський — найпо слідовніший спадкоємець
традицій Шевченка, який їх розвивав і поглиблював. Неоціненним є внесок Рильського у дослідження творчості
великого поета. Витончений майстер неокласичного
стилю, він витворив неповторний худож. світ, освітлений шевч. гуманізмом. У поезії «Шевченко» (1932)
Рильський звеличив життєтворчість поета, увів Шевченка в коло Прометея, Бетховена, Шекспіра, Франка.
У творі «Бенкет» (1918) створено образ поета, в серці
якого «вічно йде війна». Митець стоїть перед вибором:
боротьба чи втеча від дійсності? Ліричний герой взорує
на шевч. героя з його девізом «Караюсь, мучуся… але
не каюсь!..» і вітає тих, хто обирає битву.
Перебуваючи у пошуках, Рильський декларує досконалість форми, заглиблюється у світ антики. Його
поет у вірші «В високій келії, самотньо-таємничій»
сповідує Шевченків ідеал творчої праці і боротьби зі
злом, по ступово уподібнюється Богові, не се людям
слово істини. Рильський продовжив інтенції Шевченка
в поемах «Сашка», «Крізь бурю й сніг» (1923), «Чумаки» (1923), «Жага» (1942), «Мандрівка в молодість»
(1944), серед яких особливо вирізняється істор. поема
«Марина» (1931). Вона суголосить поемам Шевченка
«Катерина», «Слепая», «Княжна», «Сова», «Відьма»,
повісті «Музыкант» та ін. В основу твору покладено
історію драм. кохання кріпачки Марини та Марка, поневіряння дівчини, яку пани перетворили на іграшку в
поміщицьких садибах, а згодом у кріпосному театрі.
Це був традиційний сюжет, відомий з творів О. Герцена, М.
кова. Від Шевченка автор черпає звеличення
вільнолюбного духу народу, як його субстанційного начала, сатиричний гнів у змалюванні панства, наділеного
аморальними рисами, жорстокістю стосовно кріпаків,
яких продають, немов собак. Змальовано антигуманний
світ кріпосницької дійсності, її характерних представників. Їм протиставлено внука гайдамаки, коханого
Марини Марка Небаби, що втілює свободолюбство і
справжній лицарський дух. Він нагадує галерею персонажів від Яреми Галайди до Кармелюка, Миколи Джері
та ін. правдолюбів. Образ Марини, дівчини-кріпачки,
моделюється багатогранно як яскравої жінки, що з жертви, страдниці стає бунтівником: «Струнка, вродлива, та
уже не та, — / Не залякана, заплакана дитина, — / Грім!
гнів! покара! — месниця Марина». Це був новий образ
жінки-месниці, навіяний ідеями Шевченка.
Плідними були уроки Шевченка для митців «Празької школи», які у своїх естетичних шуканнях спиралися на традиції Шевченка, успадкувавши ідею укр.
державності, історіософ. осмислення буття народу. Їх
об’єднувала активна участь у нац.-визв. змаганнях, а
їхню творчість зближувала неоромантична й експресіоністська стильова манера письма. Філос. заглибленість
і любов до класичних форм споріднювала їх із київсь-

кими неокласиками. Митці школи прагнули утвердити
укр. «національну духовність». У свою поетику вони
увібрали Шевченкову експре сивність образів, звукопис, психологічний паралелізм, антитезу, символіку,
успадкували новий тип героя: вольової людини, нац.
свідомого українця, який з ідейних переконань віддасть
життя за незалежність України.
Яскравим продовжувачем концептів Шевченка був
Є. а анюк, що виявився як митець державницького
мислення. Він болісно роздумував над уроками й причинами втрати Україною незалежності і бачив перспективу держ. самостійності. Апелював до Шевченка як нац.
поета у сонеті «Шевченко» (1925), високо оцінюючи
його роль у нац. відродженні України після кількох століть рабства і стихійних бунтів. Маланюк назвав поета
«духовним Мойсеєм нації». Спираючись на традиції
Шевченка, сформулював свою естетичну концепцію
мист-ва як суспільно активної величини: завдання поета — служити Україні, втілювати загальнонац. ідеї. Він,
як і Шевченко, поставив слово на сторожі укр. культури
й державності. У річищі поетики Шевченка Маланюк
моделює образ України на зіткненні й перехрещенні
почуттів, які виражають нац. гордість, любов і ненависть, надію й розпачливий крик душі. По-шевченківськи влучно поет у триптиху «Знаю — медом сонця, ой
Ладо» (1925) поєднує античний і нац. світи, останній
виступає в архетипі степу, що підкреслює повільно-лагідну статечність характеру українця, його залюбленість
у рідну землю та ясні зорі. Водночас образ степу набув трагічно-негативного смислу, адже степ відкривав
шлях для войовничих азійських кочових народів, які
ураганом проносилися Україною, плюндруючи її. Так
само архетипним є образ а , праукр. богині весни,
кохання та родючості, яку малювали з пшеничним колоссям, дитям на руках і червоним яблуком. Образ Лади
символізує істор. пам’ять і духовність українців, хоч їх
і знищували чи то «половецький хижацький хан», чи то
монгольські або більшовицькі орди. Шевч. історіософією позначено «Варязьку баладу» (1925), в якій поет
оперує масштабними часо-просторовими координатами, змальовує трагічну історію Вітчизни, закликаючи
до її воскресіння. Поет виділяє державницький період
Київської Русі, постать ро ава у ро о.
Як і в Шевченка («Обідрана, сиротою, понад Дніпром
плаче»), Україна в Маланюка постає в образі жінки. У
хвилини гніву й розпачу він бачить її в образах то Чорної
Еллади, то Антимарії, то покритки України, то матері
яничара, то «зрадливої бранки степової» («Діва-Обида»,
«Псалми степу», 1923), яка постає страшною, поневоленою, обпаленою «чорним вітром». Інколи поет, звертаючись до України, іронізує, соромить її, запитує: «Невже
ж Тобі ще може сниться, / Що вільна Ти колись була?»;
«Невже калюжею Росії / Замре твоя широчина?». Такою
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полум’яною любов’ю поневолену батьківщину любили
Шевченко, Франко, Леся Українка, так переживав нац.
сором і Маланюк, який, картаючи рідну землю за її рабське становище, готовий був віддати життя за її волю.
Продовжив Шевченкове історіо соф. осмислення
буття народу О. Ст анов , один із елітних поетів
«Празької школи». У вірші «Шевченко» (1928) змальовано екзистенційний образ поета, який зазнав лихої
долі, але піднісся над нею. У худож. світі Стефановича
важливу роль відведено образам давньої укр. історії та
міфології. Як і Шевченко, він представив цікаву інтерпретацію «Плачу Ярославни», де змальовано величний у своїй трагічності образ Ярославни. Звертається
митець і до доби козаччини, оспівуючи П. орош нка
й Б. м н ко о як державотворчих мужів, що виборювали незалежну Україну («Дорошенко», «Богдана
стрічають»). Поезія «Крути» — одна з перлин лірики
Стефановича, співзвучна поезії Шевченка «Ой чого ти
почорніло», в якій оспівано героїчну смерть козаків під
р т ком за «нашу волю» і незалежність. В автора
«Крут» — це реквієм трьомстам полеглим київ. студентам, учням та курсантам, які під Крутами 29 січ. 1918
героїчно захищали суверенітет України від кількатисячної військ. частини більшовицької армії М. Муравйова.
Митець драм. барвами змальовує бій, карбує динамічні
образи й напружені картини. Гол. ідея творів обох поетів — віра в перемогу ідеалів, за які боролися колись
козаки, а тепер — молодь: «Сходять нам ваші сонця, /
Дзвонять серця ваші вічні, / Ваші квітневі, травневі
серця, / Криком кривавим — воскресни!»
Свою спорідненість із худож. світом Шевченка
відчувала О. тур н ка. Як поет вона розвивалася
у річищі символізму. У візіях ліричної героїні постає
кривава криниця сліз, коли вона стоїть перед сувороскорботними ликами святих, вона бачить Україну в
образі грізної Діви з мечем — уявляє її Богинею, якій
приносять вічні жертви, Дівою-сфінксом, перед якою
вона падає, благаючи волі рідній землі. Тема бойового лицарства звучить у багатьох поезіях авторки («Не
соколи вилітали», «Не знаєш гасла — боронись!»).
Поезію «Листопад» присвячено «пам’яті 359 лицарів
Волині, які полягли за незалежну Україну». Лірична
героїня Лятуринської перебуває серед легіону борців,
яким освітлює шлях: «Я в темінь кину смоло скип, /
Осяю шлях великий, / Висоти скель, провалля глиб / І
подвигом натхненні лики». В укр. поезії спостерігається
еволюція героїні: від Шевченкової матері-страдниці до
месниці і дівчини-лицаря.
Б.-І. нтон народився на Лемківщині. Укр. літ.
мову він студіював за творами Шевченка та ін. класиків.
Вплив Шевченка позначився на естетичній концепції
Антонича: він відкинув традиційні народницькі й марксистські уявлення про покликання поета і призначення
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поезії. Стверджував самодостатність мист-ва (ст. «Національне мистецтво», 1933). У дискурсивній практиці
Антонич, як і Шевченко, виходив із положення, що мист.
твір як естетична даність існує поряд із реальним світом. Спираючись на традиції Шевченка, поет витворив
оригінальну концепцію світу, де важив пошук втраченої
гармонії, єдності людини і космосу, особи і природи. Він
органічно поєднав казку, міф і реальність, теперішній
і давноминулий часи, по-дитячому наївне обожнення
природи з циклотворчими образами космо су. Свідомість поета сягає глибин часових шарів, доходить до
коренів вірувань і появи міфів, знаходячи своє словесне
вираження тих первнів: «Антонич був хрущем і жив
колись на вишнях» («Вишні»). За допомогою прийому
метаморфози поет підкреслює спадкоємність традицій
Шевченка, високо цінує монолітний худож. світ генія,
але відчуває себе малим, «хрущем», оспіваним у знаменитих рядках: «Садок вишневий коло хати, / Хрущі
над вишнями гудуть». Україну автор «Вишень» називає
«пишною і біблійною», тобто країною з древньою історією та культурою, «квітчастою батьківщиною вишні й
соловейка». У тодішній ліриці, зокр. авангардистській,
ці традиційні символи нац. буття вважалися архаїчними,
такими, що не відповідають вимогам індустріалізованої
епохи. Натомість Антонич вважав, що ці архетипні образи нашої ментальності, до яких вдавався і Шевченко,
не втрачають своєї свіжості і надихають на поетичну
творчість: «Де вечори з Євангелії, де світанки, / де небо
сонцем привалило білі села, / цвітуть натхненні вишні
кучеряво й п’янко, / як за Шевченка, знову поять пісню
хмелем». Міф, архетипні образи потрібні Антоничу для
того, щоб глибше пізнати буття і людину, вагомість поетичного слова («Хліб насущний»).
Уроки Шевченка для Антонича полягають у тому,
що він уміло поєднав місцевий, лемківський колорит
із загальнонац. образами й символами. Таким є топос
Шевченкової тополі у вірші «Село», як і образ явора
та інші атрибути хронотопу. Природа Лемківщини виступає в поезіях Антонича природною складовою нац.
життя, яку ліричний герой немовби бачить ізсередини.
У справжньому шедеврі лірики — поезії «Різдво» —
Антонич, ідучи вслід за Шевченком, християнську
містерію проектує на Лемківщину, з її язичницькими
повір’ями й поклоніннями. В укр. середовищі розігрується біблійне дійство, бо лемки уподібнюються до волхвів: «Прийшли лемки у крисанях / і принесли місяць
круглий», тобто подарували хліб. Справді, на Різдво
українці з хлібом і свяченою водою обходять обійстя
і освячують його. Поганський місячний знак — «золотий горіх» — опиняється у долоні Марії, яка тільки
здогадується, які випробування доведеться витримати
її Синові. Нац. колоритом зігріто поезію «Коляда»: «Тешуть теслі з срібла сани, / стелиться сніжиста путь. /
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На тих санях в синь незнану / Дитя Боже повезуть».
Справжнім Шевченковим гуманізмом пройнято цей
твір. Ясна Пані, тобто Божа Мати, вже знає трагічне
майбутнє свого Сина, але не може змінити його долю,
покладаючись на Всевишнього: «Ходить сонце у крисані, / спить слов’янськеє Дитя. / Їдуть сани, плаче Пані, /
снігом стелиться життя». Картину змальовано у річищі
поетики Шевченка.
Друга світова війна змінила спосіб буття укр. письменників: 109 митців слова воювали на фронті, в
партизанських загонах, дехто опинився в евакуації в Саратові, Уфі та ін. містах, 25 полягли смертю хоробрих.
В окупованому фашистами Києві Спілку письменників
України очолила О.
а, яка організувала літ. життя,
зокр. видавала часопис «Літаври». Вона відмовилася
співпрацювати з окупантами, тому її було розстріляно
в Бабиному Яру разом із поетом І. Ірлявським. У такий
складний час митці звернулися до творів Шевченка,
який своїм пером надихав їх до боротьби. Поети творчо
використовували його образи, афоризми, ідеї.
24 черв. 1941 П. Тичина опублікував вірш «Ми
йдемо на бій», в якому виявляються шевч. інтонації.
Особливий резонанс викликала його поезія «Я утверждаюсь», де висловлено ідею безсмертя народу та України, зображеної Шевченковою караючою ме сницею.
Видатне мист. явище доби — поема «Похорон друга»
(1942). Її позначено Шевченковим гуманізмом та історіософією. Восени 1941 М. Рильський зачитав по радіо
патріотичну поезію «Слово про рідну матір» — Україну,
змальовану багатогранно, як пейзажний, історіософ. та
культурологічний образ. Для поета Вітчизна —«земля,
яку сходив Тарас / Малими босими ногами», «степів
широчина бездонна», «печаль і радість наша, пісня».
Гол. ідея твору — утвердження незнищенності святинь
минулого і сучасного, прославлення безсмертя народу
та Батьківщини. Поетичні кн. «Слово про рідну матір»
(1942), «Світова зброя» (1942), «Велика година» (1944),
«Неопалима купина» (1944) — яскраві зразки високохудож. патріотичної лірики. У цих творах Рильський
продовжив традиції Шевченка, постав як історіософ.
митець з глибокою істор. пам’яттю і відчуттям Шевченкових поетичних джерел. У поемі «Жага» ліричний герой оповів про духовну єдність людини і рідної землі.
Жага — це полум’яна любов до Батьківщини; степова
спека, що випалює все живе, асоціюється з фашистською окупацією рідної землі. Ліричний герой малює
хресну дорогу України і вірить у її воскресіння: «І вірю,
нене, до загину, / Що зійде промінь у долину, / Неначе
шабля золота, — / І в заповідану годину / В прозору
тишу голубину / Ти зійдеш, рідна, із хреста!»
Лірику А. Малишка періоду війни пройнято Шевченковим пафосом. Поет створив образ митця-сурмача в
посланні «Тарасу Шевченку», яке прочитав на урочис-

тому мітингу у Воронежі. Перша частина вірша завершується шевч. романтичними образами й ремінісценціями, які вселяють віру в перемогу над злом; у другій
частині змальовано чудовий персоніфікований образ
України, яка постає в ореолі Дніпрових хвиль, столітніх дубів, співів дівчат, могили Шевченка в Каневі, що
відлунює співом солов’я. Ліричний герой звертається до
могили Шевченка: «Неопалима будь, заступнице моя!»
Як і персонажі «Гайдамаків», герої Малишка беруться
за святі ножі, щоб захищати Вітчизну: «Вкраїно, світе
мій, дніпровко чорноброва! / Де, неначе сурма, спів
Тарасового слова, / Де й сам він устає над бурями війни». Цикл «Україно моя» (1941) нагадує симфонію: в
ньому органічно передано гаму почуттів, переживань,
емоційних станів ліричного героя, окреслено поетичний
часо-просторовий образ рідної Вітчизни, її складний
істор. шлях. Ліричний герой вдається до ремінісценцій,
звертаючись до героїчних образів а ва ка і Залізняка. Водночас Україна в уяві героя вимальовується в
образі «барвінкового поля» — символу вічності роду й
народу, «зеленого і вічного саду», пробудженої месниці.
В тяжких і страшних випробуваннях війни герой Малишка не загубив людяності, він стає до бою, щоб захистити гуманістичні цінності. Плідним впливом Шевченка позначено поему «Прометей», в якій зображено
героя прометеївського виміру. Йдеться про рядового
бійця, живцем спаленого фашистами. Але не смерть, а
прометеївське життєствердження визначає пафос твору. Малишко зумів наповнити образ Пром т новою
семантикою, конкретною, реалістичною, символічною
та яскравою. Автор вдається до цитатного дискурсу і
передає епізод, як хлопчик читає пораненому солдатові
поему «Кавказ» Шевченка, та діалог між воїном і підлітком: «— І бог убив його? — Ні, ні, / Скарав довічно, в
єдині / Прикув до скелі, мов к порогу. / — То й що? —
Він не скорився богу. / — Ото людина!..» Безсмертні ідеї
прометеїзму, мов естафету, хлопчик передасть наступним поколінням — такий символічний фінал поеми. У
20 столітті до шевч. образу Прометея зверталися Леся
Українка, В. Па ов к , П. Тичина, М. Рильський,
І. ра , М. Руденко, О. Бердник, Т. Майданович та ін.
Їхній образ Прометея немов продовжує Шевченків прометеїзм в укр. письменстві 20 ст.
Шістде сятники у своїх дискурсивних практиках
спиралися на велику школу поезії Шевченка. Вони
розширювали тематику, образну палітру лірики, плекали багатство стилів і манер письма. Гуманізм став
провідною естетичною ідеєю, відходила у минуле
практика знеособлення людини, уявлення про стандарт,
безликість робітника чи селянина. Таким продовжувачем худож. дискурсу Шевченка був В. С мон нко, що
проголосив: «Ти знаєш, що ти — людина. / Ти знаєш
про це чи ні? / Усмішка твоя — єдина, / Мука твоя —
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єдина, / Очі твої — одні». Твір відбиває Шевченкову
віру в етико-моральну й духовну силу українців, яка
допомагає їм вижити в умовах колоніального статусу
країни. Образ матері, який символізує Україну, є наскрізним у ліриці Симоненка. Вірш «Задивляюсь у твої
зіниці» написано у формі монологу поета, в якому він
сповідається Україні у палкій любові. Він пишається
її героїчною історією, що сягає минулих епох, коли
відбувалися революції, бунти і повстання, гинули за
її свободу найкращі сини народу. У візії поета і сьогодні «чути битви споконвічний грюк», адже «ще не всі
чорти живуть на небі, / Ходить їх до біса на землі». За
словами І. Дзюби, «шевченківське у Василя Симоненка — не тільки глибока належність народові, полум’яна
любов до України і гнів проти її ворогів, влада правди
над його душею, — а й покликаність висловити те, що
народжується в людських умах і душах, але чого ще ніхто не зважився сказати. Є шевченківське і в діапазоні
голосу — від грізного пафосу до ніжного зізнання <…>,
від болю за кривди людські до вдячності життю за його
прості радощі… Як і Шевченкові, Україна Симоненкові
потрібна не для гордині, а для справедливості, бо який
же це світ, у якому не буде твого народу…» ( зю а . Більший за самого себе // С мон нко . Вибр. тв. К., 2010.
С. 658). Симоненко постійно йшов слідами Шевченка:
його поезії не мають езопівської конспірації, в них поет усе називає своїми іменами: «Де зараз ви, кати мого
народу? / Де велич ваша, сила ваша де? <...> / Народ
росте, і множиться, і діє / Без ваших нагаїв і палаша. /
Під сонцем вічності древніє й молодіє / Його жорстока
й лагідна душа». Патріотичним пафосом пройнято поезії «Україні», «Лебеді материнства», які будуються на
засадах діалогізму. Народнопісенні образи й символи,
порівняння й епітети (тихі зорі, лебеді, як мрії, сади
зелені, білява хата, диво-наречені, верби і тополі) творять містку картину буття українців, відбивають їхні
ментальність і вірування, глибоку духовність народу.
Поезією «Курдському братові» з епіграфом із «Кавказу»
Шевченка Симоненко став на захист курдського народу,
який боровся за свою незалежність.
Із шістдесятників І. Драч вирізняється особливою
оригінальністю, іскрометністю, потягом до експериментаторства. Його худож. шукання перебувають у силовому полі Шевченка, що зумовило естетичне новаторство Драча. Шевченків прометеїзм, худож. гіперболізм,
любов до простої людини визначили поетику Драча,
його прагнення розширити межі естетичної картини
світу, вийти за рамки традиційного розвитку думки.
Поему-феєрію «Ніж у сонці» (1961), зб. «Соняшник»
(1962), «Протуберанці серця» (1965), «Балади буднів»
(1967) позначено універсальністю, інтелектуалізмом,
метафоричним стилем, щирим ліризмом. Поет оновив укр. лірику модерним мисленням. У цьому річищі
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розгортається дискурс поеми «Ніж у сонці», худож.
структура якої визначається передусім характером переживання істор. епохи, конкретними фактами буття народу. Естетичні, ідейно-філос. пошуки молодого поета
вилились у розмаїту систему образів, у якій космічне
переплітається з національним. Центр. образи України
і Сонця доповнюються образами Сковороди, Залізняка,
Шевченка — символами вічного бунтарства, духовної
незалежності, волелюбності. Шевченків образ правди
протиставлено чорному ножеві зла, що його мефістофельські сили вбили в Сонце. Ліричний герой Драча
мандрує Шевченковою землею, намагаючись пізнати
людські душі. Чудовий пейзаж у розділі «Божевільна, Врубель і мед» є антитезою до трагічних сцен, в
яких відтворено горе матері, що збожеволіла, коли на
війні загинули її сини. Цей образ нагадує Іржавецьку
Божу Матір Шевченка та Скорбну Матір П. Тичини.
Ця селянка — вселюдська мати, чию скорботу Драч
передає розлогою метафорою: «Така печаль бриніла в
її зорі, / Що дуб од погляду німів і тріпотів. / Каміння
розсипалося на порох». У такий спосіб поет відтворив
картину нещасть України за тоталітарного режиму. Драч
у річищі поетики Шевченка змалював образ фізично і
духовно винищеного народу, онімілої від горя України.
Він представив новий тип ліричного героя, що бачить
історію і сьогодення молодими очима, вбираючи у душу красу земну і енергію космічну, високу духовність
народу і відчай багатьох поколінь українців.
Як і Шевченко, І. Драч звертався до жанру балади,
реформувавши її жанрові можливо сті. Він відкинув
традиційні легендарно-істор., героїчні й фантастичні
атрибути, залишивши ліро-епічну структуру, напружений сюжет. У його творах укр. жінки, які білять і
розписують свої хати, уподібнюються персонажам всесвітньовідомих художників Сар’яна і Ван Гога, стають
богинями. У поемі «Чорнобильська Мадонна» Драч у
річищі Шевченкової сатири змалював галерею злотворців — це «христопродавці», «крадії ікон», багатослівний літератор — імітатор підфарбованої і солоденької
правди, «великий учений», який, нехтуючи людською
безпекою, спромігся забалагурити «самі Верховні Вуха»
(вражаюча метонімія!), укр. керівник, васал Москви,
який не думав про народ і побудував атомного молоха
біля самого джерельного серця Придніпров’я. Утіленням духовної величі України для мільйонів людей у
світі є Тарас Шевченко.
В. Стус як поет формувався під впливом творів Шевченка, Тичини та митців «розстріляного відродження».
Вершиною творчого доробку Стуса стала зб. «Палімпсе сти» (1986). Улюбленими його філо софами були
франц. екзистенціалісти і митці Ж.-П. Сартр, А. Камю,
що й визначило його поетичне світосприймання. Духовність і гуманізм, стоїцизм і філософування — важливі
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риси лірики Василя Стуса, що маркують його худож.
світ. Так, поезія «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе» —
своєрідна поетична декларація митця. Ліричний герой
перебуває у стані екзистенційного вибору, у пошуках
світла, краси, справедливості. Він звертається до «добра
і правди віку», сповідає свої духовно-етичні прагнення.
І хоча на шляху виникає «сто зневір», він каже собі:
«не спиняйся, йди. / То — шлях правдивий. Ти — його
предтеча». У цьому виявляється шевч. стоїцизм ліричного героя, який у вірші «У цьому полі, синьому, як
льон» обирає дорогу чесності й моральної безкомпромісності, оскільки для нього вкрай важливо «вистояти.
Ні — стояти». Поет використовує оксюморон «на рідній
чужині», що перегукується із гірким висловом Шевченка «на нашій — не своїй землі», окреслюючи цим образом істор. реальність поневоленої України. Символом
поневолення, рабської психології є «сто чорних тіней»,
які не можуть збагнути ганьбу свого існування, бо примирилися з неволею, зжилися зі станом раба. Герой,
шукаючи істину, бачить і їхню «скорботу», спотворену
душу, вдивляється й у свою душу, прагнучи подолати
сумніви й хитання — своїх внутрішніх «супротивників». Тільки порушивши стан рабського животіння,
відкинувши чужі узвичаєні порядки, що привчили до
неповнокровного існування, людина може бути самою
собою, знайти свою тотожність, самоствердитись «у
цьому полі, синьому, як льон».
Лірику В. Стуса пройнято історіо соф. мотивами.
Поет заглиблювався думкою в істор. буття України, прагнучи збагнути перемоги і поразки своїх предків. Він
продовжив традицію Шевченка, П. Куліша, І. Франка,
Є. Маланюка, які відтворювали світлі і чорні сторінки
нашої історії. Особливо хвилювала Стуса доба Ру н — друга пол. 17 ст., коли Україна втратила здобуту
свободу й незалежність. Ця трагедія Вітчизни тривала
декілька віків аж до кін. 20 ст. Поезія «За літописом
Самовидця» виникла внаслідок Стусового читання
літопису Самовидця, в якому правдиво відтворено
перипетії доби Руїни (зб. «Палімпсести»). Твір перегукується із віршем Шевченка «За байраком байрак»,
в якому осуджено тих гетьманів другої пол. 17 ст., що,
закликавши турків і татар на допомогу в боротьбі за
владу, не боронили, а то й допомагали їм брати укр.
ясир. Стусів твір, як і Шевченків вірш, будується за
тричленним принципом: розповідь починає ліричний
наратор, далі введено монолог матері-України, завершує
поезію знову ліричний розповідач. Поет замислюється над причинами нац. трагедії, осуджує перевертнів,
що зраджували нац. інтереси, малює страшну картину
братовбивчої боротьби, подібну до апокаліптичної катастрофи, якої жахаються і люди, і природа. Українців, що
зіткнулися у кривавому герці, Стус зневажливо таврує
висловом «скажені сини України». Оскаженілі від зло-

би, жадібні до влади, засліплені багатством, егоїзмом,
вони скоюють страшний гріх, запрошуючи на Україну
чужинців, отак винищуючи її. Такого знущання й ганьби
не витримала Україна-мати: вона проклинає синів, які
занапастили її свободу і державність. Горю і розпачу
матері немає меж, але сумно й ліричному нараторувсезнавцю, який замислюється: «А де ж Україна? Все
далі, все далі, все далі. / Шляхи поростають дрімучим
терпким полином». Поетові гірко усвідомлювати, що
образ вільної і незалежної України імперські сили намагалися викреслити з пам’яті українців.
У творах Л. о т нко, за словами І. Дзюби, спостерігається «багато глибинних перегуків з її великими
попередниками в українській культурі — насамперед із
Шевченком і Лесею Українкою. Є і свого роду звіряння
Шевченкові, скажімо, у збірці “Мандрівки серця” є віршзвертання до Кобзаря» ( зю а . Є поети для епох. К.,
2011. С. 20). Вона продовжила його безкомпромісність,
духовність, оптимістичну віру в перемогу добра над
злом, його концепцію людини опору й дії. Її вирізняє
глибокий Шевченків історизм, спрямований не лише в
минуле, а й у прийдешнє. Ліричний герой Л. Костенко сповідує етико-духовні засади мист-ва слова, коли
митець не йде на компроміс із совістю і несе читачеві
правду. Вона застосовує умовний прийом оживлення:
до митців звертається поет: «— А ви гартуйте ваші
голоси! / Не пустослів’ям пишним та барвистим, / не
скаргами <…> / а заспівом в дорозі нелегкій. / <…> ще
не було епохи для поетів, / але були поети для епох!»
(«Кобзарю, знаєш, нелегка епоха…»). Шевч. інтенціями
пройнято її романи у віршах «Маруся Чурай» (1979),
«Берестечко» (1999), де змальовано життя України в
загальнонац. масштабах і проблемах. Шевченкова традиція озброїла авторку вмінням побудувати вражаючі
картини буття народу, висвітлити, хто є сумлінням і
становим хребтом нації, на кому тримається духовність
і свободолюбство. Загалом народ, його мова й пісня втілюють субстанційний дух нації, її безсмертя.
У силовому полі концептів, образів, проблем, які
порушував Шевченко, перебувають і сучасні поети, які
розвивають і збагачують його традиції, наповнюють їх
новими сенсами. У кінці 20 — на поч. 21 ст. свої постмодерні візії Шевченка запропонували літ. угруповання
«Бу-Ба-Бу» (Ю. н ру ов , В.
орак, О. Ірванець),
«Нова дегенерація» (С. Процюк, І. Ципердюк, І. Андрусяк), «ЛуГоСад» (І. Лучук, Н. Гончар, Р. Садловський).
Лесь Подерв’янський, С. а ан вдаються до цитатного
дискурсу творів Шевченка, його сатиричного вістря,
прагнучи стерти межі між елітною і масовою л-рою.
Поет-по стмодерніст В. Махно спо стеріг у Шевченкові духовну незнищенність культури: тексти Шевченка пройнято філос., духовним, життєствердним
началом.

«УКРАЇНСЬКА ХАТА»

Отже, важливою ознакою укр. л-ри є її худож. тяглість, що простежується у творчості Шевченка й укр.
митців 20 ст. Відштовхуючись від його концептів, духовного універсуму, митці слова по-новому прочитують
історію, долю людини й народу в ній. Під Шевченковим
магічним впливом вони по-філософськи осмислюють
світ, осягають людину та її віру, надію і любов. Шевченкова концепція людини хвилювала й захоплювала своєю
піднесеністю та оптимізмом. Виклики часу змушували
митців шукати відповіді на них. Худож. слово письменників кристалізувалося, збагачувалося, приносячи
естетичну насолоду читачам.
т.: а ов к С. Тарас Шевченко і сучасна поезія // Дніпро. 1946. № 3; П
ук . . Традиції Т. Г. Шевченка в українській
радянській літературі. К., 1965;
в нко . . Шевченківські
традиції в історичних поемах радянських письменників //
внко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності: Тези доповідей і повідомлень республ.
наук. конф. К., 1989. Див. л-ру до статей-персоналій про укр.
письменників 20 ст.

ко а ка ук

«УКРАЇ́НСЬКА ХÁТА» — укр. літ., наук. і громадський ілюстрований щомісячний журн. Виходив у Києві
протягом 1909—14. Ред. П. о а к . Із часописом
співпрацювали митці і науковці з Наддніпрянщини та
Зх. України: М. орон , М. вшан, О. о
н ка,
О.
, С. Сма -Сто к , М. Ср
н к , А. Товкачевський, Г. Чупринка, М. Яцків та ін.
Матеріали про Шевченка, уміщені на сторінках
«У. х.», репрезентовано наук. (літературо- й мистецтвознавчими) та публіцистичними статтями, а також
рецензіями. У ст. «Тарас Шевченко (З нагоди 48-х роковин його смерті)» (за підписом М.; 1909. Ч. 1) викладено погляд редколегії на роль Шевченка в житті укр.
народу, наголошено на організаційному й виховному
значенні творчо сті митця. Допис «Вінок Слави»
(1909. Ч. 7/8) ста но вив
звернення до громадськості з приводу публ. зб.
на вша ну ван ня па м’я ті
Ше вче н ка. У вид., що
ма ло б на зи вати ся так
само, як і ст., планувало ся висвітлити життя,
основні мотиви спадщини митця, його вплив на
укр. та зарубіжну л-ри.
Кошти від реалізації зб.
повинні були піти на побудову київ. пам’ятника
кра н ка ата. 1914. 1.
Шевченкові, над проекк а нка
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том якого саме працювали відомі скульптори. Питання
спорудження монумента послідовно порушувалося на
сторінках «У. х.». Зокр., у ч. 2 за 1911 опубл. проблемну
ст. П. Богацького «Проект пам’ятника Т. Г. Шевченкові
в Києві» (за підписом П. Б.), вміщено також репродукцію проекту Ф. а ав н ко о. У ч. 7/8 за 1911 надрук.
полемічну статтю М. авр ка «В справі конкурсу проектів пам’ятника Т. Г. Шевченкові». Дискусію продовжив М. Сріблянський у ст. «Пам’ятник Т. Шевченкові»
(1914. Ч. 3/5). До помітних мистецтвознавчих робіт
належала і стаття Н. Трипулевської «Малярський хист
Шевченка» (1911. Ч. 4). Фундаментальним внеском до
шевченкознавства став цикл дописів М. Євшана «Тарас
Шевченко» (1911. Ч. 2—8). Проти нівеляторів доробку
поета було спрямовано статтю Д. он ова «Компактна більшість і Шевченко» (1914. № 1). Прикметно, що
ред. «У. х.» виклично зреагувала на урядову заборону
вшанувати 100- тн юв
в н наро
нн
внка. Ч. 2 за 1914, котре планувалося як ювілейне, не
містило спеціальних матеріалів про митця. Винятком
була стаття М. Сріблянського «З громадського життя»,
де гостро негативно оцінювалося відповідне розпорядження уряду. У полемічній статті О. Ковалевського
«Ювілей Т. Шевченка й його наслідки» (1914. Ч. 3/4)
розкритиковано згадану заборону та висміяно укр. вид.,
які не осмислили її сутності. В «У. х.» надрук. також мемуари О. у ш: «Згадка про Т. Г. Шевченка (1847 р.)»
(за підписом Ганна Барвінок; 1911. Ч. 2), «Спомини
А. М. Куліш» (1911. Ч. 5/6, 8/9).
Настанову редколегії — не брати до уваги низькопробні шевченкознавчі матеріали — відображено й у
другій групі публ. У рецензії на зб. «Шевченкове свято» (Кам’янець-Подільськ, 1911) оглядач за підписом
А. Т. (очевидно, А. Товкачевський) зазначив, що кн.
відрізняється «від звичайної ювілейної патріотичної
балаканини» емоційністю і змістовністю (1912. Ч. 2.
С. 135). У рецензії М. Сріблянського на зб. «Вінок
Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів» (О., 1912) зауважено одноманітність і бездарність більшості вміщених
творів (1912. Ч. 9/10). Об’єктом аналізу в «У. х.» були й
кн. Г. А. ова нка «Хто такий Тарас Шевченко», 1913
(рецензія за підписом І.—к.; 1913. Ч. 4/5) та «Не слід
мовчати. До справи будови пам’ятника Т. Г. Шевченкові
в Києві», 1913 (рецензія М. Сріблянського; 1914. Ч. 1),
зб. статей С.
р мова «Шевченко», 1914 (рецензія
В. Михайленка; 1914. Ч. 6); вид. «Тарас Шевченко,
найбільший поет України» (Відень, 1914 [нім. мовою])
(рецензія за підписом М. В.; там само).
Загалом порівняно невелика кількість шевченкознавчих матеріалів на сторінках «У. х.» і їх особливий
виклад диктувалися ред. політикою часопису, що полягала в європ. модерному підході до всіх ділянок життя,
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у тому числі л-ри. Така позиція журн. нерідко зазнавала
критики (В. орош нко, С. Єфремов, О. ото к
та ін.).
т.: ор к . Шевченко в поколіннях // ор к . Боротьба
за Шевченка. Х., 1925; о а к П., апова
.,
вотко .
Українська хата: Спогади. Нью-Йорк, 1955; Пав ко С. Дискурс
модернізму в українській літературі // Пав ко С. Теорія літератури. К., 2002.

в н Пш н н

́
УКРАЇНСЬКЕ
НАУКÓВЕ ТОВАРИ́СТВО В КИ́ЄВІ
(УНТ) — перша на підро сійській Україні нац. наук.
інституція, яку заснувала група укр. науковців (М. руш в к , О. в
к , В. аум нко, В. Щербина,
І. Ст ш нко, М.
ш в к , Я. Шульгин, О. руш вк ) 1906, мало три секції: істор., філол., математично-природничу. Наук. органом стали «Записки Українського наукового товариства в Києві», 1-й том яких
вийшов 1908 і містив наук. праці укр. мовою (це було
принципово для досліджень, що друк. на сторінках вид.
УНТ з історії, філології та медицини). Згодом історико-філол. праці публікувалися на сторінках «Записок»,
а медичні, природничі та технічні — в окремих вид.
1914 започатковано вид. УНТ — «науковий трьохмісячник українознавства» « кра на», на сторінках якого
час від часу з’являлися шевченкознавчі дослідження
О. Грушевського, М. арков ко о, рецензії П. о а ко о, С.
р мова, Л.
н кова, А. ков ко о та ін.
Як т. 15 «Записок Українського наукового товариства
в Києві» 1915 вийшов «Збірник пам’яті Тараса Шевченка (1814—1914)» з присвятою «В столітнє свято Тараса
Шевченка. Його пам’яті». Кн., підготовлена до друку
заходами М. Грушевського, містила матеріали: «Великі
роковини» М. Грушевського, «До характеристики творчо с ті Т. Г. Ше вче н ка»
І. Стешенка, «Гуманізм
Ше вче н ка» М. Су м ова, «Шевченко й Котляревський» С. Єфремова,
«Шевченко й Кухаренко»
О. Грушевського, «“Гайда ма ки” Ше вче н ка як
па м’я т ка Ко лі ї в щи ни»
І. Шпитковського, «“Дума” Шевченка і українські думи. (До питання
про стиль “Ко б за ря”)»
Т. Су ш
ко о (пі д пис:
Т. С.), «Туреччина в карт и н а х Т. Ш е в ч е н ка »
К.
ро ко о. «Матерн к пам’ т ара а
рі
а
ли
до
історії Кирилов нка (1814—1914). .,
Мефодіївського братства.
1915. ту

Признання кириломефодіївців» до друку підготував
М. Грушевський.
1921 УНТ влилося до складу УАН.

т.: о
н к
. // Речь. 1916. 10 окт. — Відгук на вид.:
Збірник пам’яті Тараса Шевченка (1814—1914). К., 1915; руш вк
. «Українське наукове товариство в Києві» та «Історична
секція при Всеукраїнській академії наук» в рр. 1914—1923 //
Україна. 1923. Кн. 4; нопр нко ., Р нт .,
р ан . Українське наукове товариство. 1907—1921 роки. К., 1998; ауков
часопис українознавства «Україна». (1907—1932). Покажчик
змісту. К., 1993.
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«УКРÍПЛЕННЯ ІРГИЗКАЛÁ» («Уральське укріплення»; папір, акварель, 20,0×29,5) — твір Шевченка,
виконаний у період 30 трав. 1848 — листоп. 1849, не
пізн. 15 січ. 1850. Праворуч унизу штамп ДРМ: «РМ»
та номер: 6257. Зберігається у НМТШ (№ г—891).
Датується часом перебування митця в Уральському
укріпленні та в Оренбурзі до завершення роботи О. утакова над звітом про ра
ку оп ову к п
ю
(див.: акш в . С. 39—40). Копія з акварелі, можливо, авторства О. утаково , міститься в альб. Обручових (НМТШ, № г—789). Про Уральське укріплення
на річці Іргиз, наголошуючи на сумному враженні від
нього, Шевченко згадав у повісті «Близнецы» (4, 96).
Опис укріплення залишив також О. акш в (див.:
акш в . С. 39—40).
Малюнок у вигляді горизонтального прямокутника,
поліхромний. Художник відтворив частину транспортного табору, що розташувався на правому березі річки
Іргиз. На першому плані — річка. Звиваючись, вона
тече в глиб краєвиду. Теплі хвилі рожевих і золотавих
відтінків переходять у холодні голубі, сині, свинцевосірі. Ліворуч на крутому березі сидить казах. Праворуч
на невеликій луговині — три юрти: з двох клубочиться
дим. Біля однієї пасеться кінь і стоїть казах у червоній
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шапці. На другому плані — вершник, а далі — ще дві
людські постаті. Праворуч на горі — саме укріплення:
мур, за яким видно будинки. На мурі — постаті вартових. Як і в ін. акварелях, особливо виразно Шевченко
зобразив небо. Воно блакитно-синє, в хмарах. Малюнок
приваблює продуманою композицією, свіжістю барв і
вдалою передачею простору. Тут Шевченко виступає
художником пленеру.
Уперше твір згадано під назвою «Река Иргиз и
крепость Иргиз-Кала» ( а р
. . С. 244). Уперше
репрод. у вид.: а р к твор , с. 70. № 612. Інші
назви: «Кріпость Іргіз-Кала» (Ра в к С. . Життя і
творчість художника Тараса Шевченка. Х., 1939. С. 70),
«Укріплення Іргиз-Кала» (П : 10 т. Т. 8. № 7). Малюнок атрибутував А. о т нко (див.: о т нко .
С. 52—54).
Експоновано в Києві 1939 (Республіканська ювілейна шевченківська виставка в Києві: Каталог-путівник.
К., 1941. С. 45. № 230), 1968 — у Празі (Taras Ševčenko:
Vу́stava o životě a díle. [Praha, 1968]. № 30), на виставці
до 170- тн о о юв ю в н наро
нн
в нка
1984 у Києві (Шевченко-художник: Каталог виставки.
К., 1986. С. 11). Місця зберігання: у В. ру ова, Г. Обручової, ДРМ, ІТШ, ГКШ, ЦМШ, ДМШ (нині НМТШ).
Іл. табл. IV.
в.: П : 12 т. Т 9. № 7.
т.: акш в . Путеше ствия по киргизским степям и
Турке станскому краю. СПб., 1896; а р
. . Шевченко и
Восток // Известия педагогического факультета Азербайджанского государственного университета. Баку, 1929. Общественные
науки. Т. 16;
ов . Т. Г. Шевченко в Казахстане. Алма-Ата,
1952; Па амар ук . П. Про деякі нові атрибуції та датування
малярських творів Т. Г. Шевченка // Питання шевченкознавства:
Т. Г. Шевченко і його сучасники. К., 1978; о т нко . За морями,
за горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984; в
ук .
Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської
художньої культури. Л., 2008.
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«УКРÍПЛЕННЯ КОСАРÁЛ ВЗИ́МКУ» (папір, олівець, сепія, 15,9×30,2) — малюнок Шевченка, виконаний під час зимівлі ра
ко оп ово к п
на
о. о ара , орієнтовно 26 верес. 1848 (дата прибуття
експедиції на острів) — січ. 1849, квіт. — 6 трав. 1849
(експедиція знову вирушила в ра
к мор ). Зберігається в НМТШ (№ г — 452). Датування визначається
часом перебування Шевченка на Косаралі, враховуючи, що з лют. до квіт. 1849 він був у Ра м (див. його
лист до О. акш ва від 26 берез. 1849: «Я уже два месяца как оставил свою резиденцию Косарал»).
Про особливості зимівлі на Косаралі О. утаков написав у доповідній записці В. ру ову: «Взимку [Сир-
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дар’я. — Р .] покривається льодом, досить товстим
для перевезення значних вантажів. Взимку 1848—49 р.
лід простояв із 27 листопада до 2 квітня, а річкові затоки та озерця замерзли ще 22 жовтня» (Ін-т рукопису
НБУВ. Ф. 1. № 1186). Шевченко намалював краєвид, в
якому одну третину аркуша займає суходіл і невелика
частина моря, а дві третини — небо; важкі хмари нависли над низькою лінією горизонту. На першому плані
прибережної зони розмістилася джуламійка, в якій,
імовірно, провів зиму митець, за нею — чотиригранна
конструкція на підпорах та декілька бараків із похилими дахами. Праворуч від них укріплення, за стінами
якого — будівлі, з димарів клубочиться дим. Удалині на
рейді стоять шхуни «Константин» та «Михаил». Постаті
місцевих жителів у нац. вбранні зображено недалеко від
джуламійки, біля якої вартує пес. На підвищенні укріплення несе службу вартовий. Буденне життя мешканців острова Шевченко намалював при сході сонця, яке
яскраво освітило джуламійку, постаті людей, від яких
простяглися довгі тіні на землі. Усі елементи композиції
чітко прорисовано, їх форми модельовано тоном сепії
з різною насиченістю. На звороті аркуша — легкий
начерк цього ж малюнка олівцем.
Твір уперше згадано під назвою «По селение над
берегом моря, у берега — шхуны» ( ата о
уз ю
арнов ко о, с. 178. № 214); ін. назви: «Оселя на березі моря» ( ов к , с. 57. № 255), «Селитьба над
берегом моря» ( ара в ка . С. 19. № 35), «Кибитка
в степу» ( в нко . Малий Кобзар. Х., 1930). Уперше
репрод. під назвою «Оселя на Кос-Аралі» ( а р к
твор , с. 76. № 669). Експонування: 1929 на виставці
творів Т. Шевченка в Чернігові ( ара в ка . С. 19.
№ 35). Місця зберігання: ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 12 т. Т. 9. № 32.
т.: акш в . Путеше ствия по киргизским степям и
Турке станскому краю. СПб., 1896; ара в ка . Виставка
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Т. Шевченка: Провідник. Чернігів, 1930. Ч. 2; нтонов
.
Т. Шевченко — маляр. К., 2004; о т нко . За морями, за горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за
Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984; ур 2003.
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«УКРÍПЛЕННЯ КОСАРÁЛ ВЗИ́МКУ» (папір, сепія, білило, 15,9×30,7) — малюнок Шевченка, виконаний під час зимівлі ра
ко оп ово к п
на
о. о ара , орієнтовно 26 верес. 1848 (дата прибуття
експедиції на острів) — січ. 1849, квіт. — 6 трав. 1849
(експедиція знову вирушила в ра
к мор ). Датування визначається часом перебування Шевченка на
Косаралі, враховуючи, що з лют. до квіт. 1849 він був
у Ра м (див. його лист до О. акш ва від 26 берез.
1849). Під малюнком, наклеєним на альб. аркуші, чорнилом (можливо, рукою О. утаково ) до реставрації
був напис: «Укр пленіе Ко съ-Аралъ, гд зимовали
А. И. Бутаковъ и Т. Г. Шевченко въ 1848 г. (работы
Шевченко)». На звороті аркуша по лівому краю олівцем рукою С. Глазенапа напис і підпис: «Изъ альбома
А. И. Бутакова. С. Глазенапъ». Зберігається в НМТШ
(№ г—759).
На малюнку зображено внутрішній вигляд укріплення на о. Косаралі та особливості його ландшафту.
Вибравши точку зору на одному з постів укріплення,
митець зосередив увагу на трьох мотивах — гарматі,
що стояла на дозорному майданчику, трохи далі від
неї — будівлі з похилим дахом, біленою стіною і чорною трубою-димарем та поруч двох джуламійках.
Прорисовуючи лінією та моделюючи тоном форми
фортифікації, гармат на лафеті, будівель, Шевченко
прагнув зафіксувати специфіку побуту учасників експедиції, тому змалював і природу острова за межами
форпо сту. Ліворуч рівнина з невеликим пагорбом,
праворуч — джуламійка, в якій, імовірно, зимував Шевченко, квадратна конструкція на підпорах з довгими
палицями та ряд бараків, які ледь накреслено лінією, а
вдалині тоненькою білою лінією намічено море, за ним
суходіл. Ці будівлі художник намалював з ін. точки зору
в однойменній роботі (П : 12 т. Т. 9. № 32). Про
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зимівлю в цьому укріпленні Бутаков писав у листі до
рідних від 3 жовт. 1848: «Зиму я проживу тут, на острові Кос-Арал (у гирлі Сир-Дар’ї), у зовсім невеличкому
палаці, спорудженому посеред маленької фортечки з 4
гарматами, чого достатньо для утримання в решпекті
всієї Хівинської армії» ( р . Очерки по истории русских географических открытий М.; Лг., 1949. С. 206).
Внутрішній вигляд цього буд. див.: П : 12 т. Т. 9.
№ 37. На звороті малюнка начерк цього ж укріплення
(П : 12 т. Т. 9. № 187). З цієї сепії є офорт роботи
О. Бутакової (Ров н к
. . Подробный словарь русских граверов XVI — XIX вв. СПб., 1895. С. 90), який
зберігається в НМТШ (№ г—1108).
Твір згадується під назвою «Твердиня Кос-Арал, де
1848 зимував Бутаков» (Акварелі Т. Шевченка // Сніп.
1912. № 44/46. С. 15; Украинская жизнь. 1912. № 11.
С. 76); ін. назви: «Фортеця Кос-Арал узимку» ( а р к твор , с. 102. № 674), у цьому ж вид. вперше репрод.,
але під назвою «Кос-Арал» (С. 79). Місця зберігання:
власність К. рна, Бутакових, Глазенапів, С. Яремича,
КММ, ВІМШ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 12 т. Т. 9. № 33.
т.: акш в . Путеше ствия по киргизским степям и
Турке станскому краю. СПб., 1896; нтонов
. Т. Шевченко — маляр. К., 2004; о т нко . За морями, за горами: Тарас
Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм:
Худож.-докум. оповідь. К., 1984; ур 2003.

ар на

р

«УКРÍПЛЕННЯ РАЇ́М» (кольоровий папір, олівець,
16,2×29,2) — твір Шевченка, виконаний у лют. — квіт.
1849 у Ра м . Зберігається в НМТШ (№ г—475). Праворуч угорі чорнилом позначено: № 117—130.
Аналогічний краєвид бачимо на малюнку «Укріплення Раїм. Внутрішній вигляд», який Шевченко виконав 1848, коли будівництво церкви ще не розпочалося.
Датується часом перебування Шевченка в Раїмі взимку — навесні 1849. Узимку 1848 О. утаков у листі до
адмірала О. Меншикова писав про те, що церкву майже побудовано, залишалася тільки баня (Центр. держ.

.
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арх. Військ.-Морського флоту. Санкт-Петербург. Ф. 19.
Спр. 132). М. а ко безпідставно датував рисунок 1852
або 1853 ( а ко . У колі Шевченкових та Гоголевих
друзів. К., 1980. С. 91—92). Це датування спростувала
В. См н ка (См н ка . Полемізувати аргументовано // Р . 1981. № 12. С. 75—76).
На першому плані етюду архіт. краєвиду, як і на
малюнку «Укріплення Раїм. Внутрішній вигляд», зображено руїни аби над прахом батиря Раїма, що нагадує
кам’яний півмісяць. Порівняно з попереднім твором
тут пам’ятка є не такою виразною, вона начеркова. На
задньому плані видно казарми з темними віконцями.
На відміну від попереднього пейзажу, на цьому немає
людей, відсутні також юрти. За могилою Раїма розміщено виразніше промальовану традиційну московську
церкву з округлою банею з хрестом та шатроподібною
дзвіницею. Розмістивши поряд дві культові споруди, що
належать до різних епох і культур, увиразнюючи церкву, художник імпліцитно показав, з одного боку, який
неприродний вигляд вона має на тлі пустелі, з другого,
засвідчив, що рос. колонізація освоює азійський простір. Той факт, що церква на рисунку не цілком вписується у загальну композицію, можливо, пояснюється ще й
тим, що Шевченко малював її з проекту в черв. — лип.
1848, коли будівництво іще не розпочалося (див.: П :
10 т. Т. 8. № 148. С. 50).
Упе р ше зга да но під на звою «Ра им. По с реди не
пририсована церковь» ( ата о уз ю арнов ко о,
с. 179. № 237). Місця зберігання: у А. оза ков ко о,
у В. о ов ко о, у родині В. Коховського, у С. разо ,
В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ
(нині НМТШ).
в.: П : 12 т. Т 9. № 39.
т.: о шаков . Літа невольничі: Книжка пошуків і досліджень про Шевченка періоду заслання. К., 1971; о т нко . За
морями, за горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас
Шевченко за Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984.

а

р ова

«УКРÍПЛЕННЯ РАЇ́М. ВИД З ВÉРФІ НА СИ́РДАР’Ї» (папір, акварель, 20,5×29,9) — твір Шевченка,
виконаний 19 черв. — 25 лип. 1848 під час перебування
ра
ко оп ово к п
в Ра м . Унизу на борту
човна чорнилом авторський підпис і дата: .
в нко.
1848. У правому нижньому куті штамп ДРМ: «РМ» та
номер: 6250. Зберігається у НМТШ (№ г—264).
Раїм — укріплення на Сирдар’ї, засноване 1847. Дістало назву від аби над прахом батиря Раїма, що її кілька
разів зображував Шевченко. Про Раїм митець згадав у
повісті «Близнецы» (4, 98—99). Опис укріплення подав
також О. акш в (див.: акш в . С. 44).
Датується часом прибуття експедиції до Раїма (див.:
акш в . С. 43) та часом виходу у плавання ( утаков,
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с. 13). М. а ко датував малюнок 1853 ( а ко . Про
що розповідають малюнки Тараса Шевченка. К., 1970.
С. 217). Його твердження спростувала Г. Па амар ук
(див.: Па амар ук . С. 79). Копія з акварелі є в альб.
Обручових (НМТШ, № г—790).
Шевченко відтворив редут на мисі, який круто здіймається над розливом Сирдар’ї, і частину берега річки.
Акварель відзначається глибокою панорамою і вдалою
композицією. Краєвид наповнено сонцем, повітрям і кольорами, які створюють піднесений настрій. На передньому плані — трави й очерет на березі річки, холодна
гладінь сріблястої води, човен із веслами; далі — намет,
юрти, що контрастують із яскравим червоним кольором
сорочки чоловіка, який стоїть на березі, приховавши обличчя під великим козирком білого кашкета. Ймовірно,
це самозображення митця. Фігура чоловіка у червоній
сорочці значно виразніша, порівняно зі схематичними
постатями двох солдатів на середньому плані. Саме постать чоловіка у червоному є композиційним центром
акварелі, її найколоритнішою точкою. Дещо віддалік
видно шхуни: «Николай» — на воді, «Константин» іще
складають і ладнають до майбутньої подорожі (див.:
Спо а 1982. С. 214). На тлі обрію, на узгір’ї зображено фортецю з казармами і могилою батиря Раїма. Усі
деталі на акварелі живописно промальовано. Небо, що
займає майже 2/3 композиції, блакитне вгорі та захмарене нижче, спускається до землі брунатними кольорами.
Це найжиттєрадісніший і найяскравіший твір Шевченка
на тему Раїма, що свідчить про позитивні емоції митця,
який долучився до Аральської експедиції та отримав
змогу малювати.
Уперше згадано та репрод. під назвою «Раїмська
фортеця»:
в нко . Твори. Х., 1930. Т. 2. С. 321. У
л-рі трапляється також під назвами «Аральське море»
( ов к
. Т. Шевченко. К., 1930. Табл. 19), «Раїм»
( а р к твор , с. 93. № 628), «Раїмська фортеця з
моря» ( ата о малярської творчості Т. Г. Шевченка,
експонованої в Галереї. Х., 1934. С. 29).

.
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зв р
Пап р, аквар . 1848
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Акварель експонувалася на виставці у Харкові 1934,
на худож. виставці до 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка у Києві і Москві (
на художественная выставка, посвященная 150-летию со дня
рождения Шевченко: Каталог. К., 1964), у Києві 2002
( ара Шевченко-художник: Виставка творів: Буклет.
К., 2002), у Києві 2006, 2008. Місця зберігання: власність В. П. Обручова, у родині Обручових, ДРМ, ІТШ,
ГКШ, ДМШ (нині НМТШ). Іл. табл. IV.

в.: П : 12 т. Т 9. № 16.
т.: акш в . Путеше ствия по киргизским степям и
Туркестанскому краю. СПб., 1896; ура к . . Великий народний художник. Х., 1939; Па амар ук . П. Про деякі нові атрибуції та датування малярських творів Т. Г. Шевченка // Питання
шевченкознавства: Т. Г. Шевченко і його сучасники. К., 1978;
о шаков . Літа невольничі: Книжка пошуків і досліджень про
Шевченка періоду заслання. К., 1971; о т нко . За морями, за
горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко
за Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984.

а

р ова

«УКРÍПЛЕННЯ РАЇ́М. ВНУ́ТРІШНІЙ ВИ́ГЛЯД»
(папір, сепія, туш, 15,8×31,3) — твір Шевченка, виконаний 19 черв. — 25 лип. 1848 під час перебування
ра
ко оп ово к п
в Ра м . Ліворуч унизу
чорнилом авторський напис: . Ра м . Праворуч угорі напис чорнилом: № 117—7. Зберігається у НМТШ
(№ г—449).
Раїмське укріплення Шевченко описав у повісті
«Близнецы (4, 98—99). Опис внутрішнього вигляду
Раїма залишив також О. акш в (див.: акш в .
Путешествия по киргизским степям и Туркестанскому
краю. СПб., 1896. С. 44). На першому плані зображено
руїни аби, спорудженої над прахом батиря Раїма. Вони
нагадують кам’яний півмісяць. Непривабливий пейзаж
Шевченко олюднив постатями солдатів, що групою та
поодинці розміщені на другому плані сепії. За ними
похмуро темніють вікнами казарми та дві юрти. Краєвид побудовано на контрасті між темно-коричневим і
світлим тоном, завдяки якому виразно передано сонячне

.

в нко. кр п нн Ра м. нутр шн
Пап р, п , туш. 1848

в

.

світло. Дещо оживляє малюнок дим, що клубочиться з
комина казарми і зливається з низьким, навислим над
казармами небом, яке розривають дві смугасті гострі
продовгуваті хмари. Від зображення віє безнадією. Монохромна акварель з контрастом світла і тіней викликає
почуття глибокої туги.
Уперше згадано під назвою «Раим» (Ру ов . Колле к ция ри су н ков Т. Г. Ше вче н ка // С. 1894. № 2.
С. 186). Уперше репрод. у вид.: ов к , с. 55. № 220.
Табл. 46. Твір експонувався 1929 у Чернігові ( ара вка . Виставка Т. Шевченка: Провідник. Чернігів,
1930. С. 20. № 58), 1964 у Києві і Москві (Юбилейная
художественная выставка, посвященная 150-летию со
дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964. С. 10).
Місця зберігання: у А. оза ков ко о, В. о ов ко о,
у родині В. Коховського, у С. разо , В. арнов ко о
(молодшого), ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 12 т. Т. 9. № 18.
т.: о т нко . За морями, за горами: Тарас Шевченко
на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984; в
ук . Мистецька спадщина Тараса
Шевченка у контексті європейської художньої культури. Л., 2008.

а

р ова

УЛИ́БИШЕВ Олександр Дмитрович (2/13.04.1794,
Дрезден, Німеччина — 24.01/5.02.1858, с. Лукіно, тепер
Богородського р-ну Нижньоновгородської обл., РФ) —
рос. публіцист, музикознавець, муз. критик, драматург.
Служив у Колегії закордонних справ у Петербур зі
(1816—30). Редагував газ. «Le Conservateur impartial»
(1816—24; з 1825 «Journal de St.-Pеtersbourg»). У
1819—20 член гуртка «Зелена лампа», пов’язаного з
декабристським «Союзом благоденства». Автор першого в Європі дослідження про В.-А. о арта «Нова
біографія Моцарта» (М., 1843. Т. 1—3 [франц. мовою];
рос. перекл. — 1890—92), фундаментальної праці, присвяченої Л. ван т ов нов (Лейпциґ, 1857 [франц.
мовою]), численних ст. з муз. і л-ри.
Контакти У. і Шевченка відносяться до зими 1857—
58, коли поет, повертаючись із заслання, перебував у
н ому ов оро . Шевченко познайомився з У.
2 груд. 1857, про що свідчить відповідний запис у Щоденнику. Шевченко говорить про враження від картини
Т. ю на, про якого тут, у Нижньому Новгороді, «никто
и не слыхивал, кроме старика Улыбышева, с которым
я сегодня познакомился в театре». Тут же підкреслено:
«Это известный биограф и критик Бетговена и самый
неизменный посетитель здешнего театра». 14 груд. 1857
Шевченко зробив нотатку про візит до У. «с благою
целью послушать музыку», але той хворів. Дім У. в Нижньому Новгороді 1840—50-х був центром муз. життя
міста, там збиралися артисти, музиканти, художники,
влаштовувались концерти, квартетні вечори, у яких
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господар брав участь як скрипаль. 27 січ. 1858 Шевченко записав у Щоденнику: «В церкви Покрова отпели
тело Д. А. [помилка Шевченка, треба — А. Д. — Р .]
Улыбышева, знаменитого критика и биографа Бетговена и Моцарта». Поет не міг узяти участь у траурній
церемонії, оскільки 26 січ. їздив із Піуновим за місто.
У листі до М. Щепкіна від 3 лют. 1858 Шевченко скрушно писав: «…поховали славного старого Улибишева,
і не найдеться нікого в Нижньому некролог йому написать!»
а

У́МАНЬ — пов. місто Київ. губ., тепер районний центр
Черкас. обл. Перша писемна згадка про місто — в судовому документі 1616. 1760 У. отримала магдебурзьке
право, 1768 стала центром антипольс. повстання під
керівництвом М. а зн ка та І. онт , що згодом одер-

анова

УЛУ́РО ÁДО — див. ур ов .
УЛЬЯ́НОВСЬК — див. С м р к.
У́МАНСЬКИЙ Моріц Борисович (23.02/08.03.1907,
Житомир — 19.12.1948, Київ) — укр. художник театру і
кіно. Лауреат Держ. премії Союзу РСР (1948). 1926—30
навчався у КХІ (майстерня В. Татліна та К. Єлеви). Від
1931 працював на Київ. кіностудії ім. О. П. Довженка,
з 1941 — гол. художник. Брав участь у створенні к/ф
«Щорс» (1939), «Подвиг розвідника» (1947) та ін. Найвідоміші роботи в театрі: оформлення вистав «Справа
честі» І.
к т нка (1931), «Украдене щастя» І. Франка
(1939, обидві — Київ. укр. драм. театр ім. І. Франка) та ін.

. ман к . к з кора
о в тав п’
С. о ован в ко о «По това о ». Пап р, аквар
туш. 1939

ман .

ото 19 т.

жало назву о в на. Окраса міста — заснований
1796 польс. магнатом С. Потоцьким на честь дружини
Софії парк «Софіївка» (пам’ятка укр. садово-паркового
мист-ва доби класицизму). 1793 У. увійшла до складу
Російської імперії. Із 1838 тут розміщувався штаб п’яти округів військ. відомства Київ. і Поділ. губ., якому
підпорядковувалися сотні військ. поселень Уманського пов. В’їзд здійснювався за спеціальним дозволом
військ. адміністрації. З 1843 в У. розпочалося велике
будівництво об’єктів житлового і громадського призначення. 1849 у місті проживало бл. 10 тис. мешканців:
4 генерали, 75 офіцерів, 260 дворян, 56 церк. служителів, 284 купці, 1367 нижчих чинів, 148 ремісників,
міщани; налічувалося 908 житлових буд., 200 крамниць,
шкіряний завод, 2 свічкові заводи, тютюнова фабрика,
6 церков та 12 синагог.
Шевченко побував в У. двічі: вперше — у дитинстві, коли одинадцятирічним хлопцем чумакував разом
із батьком, удруге — у верес. 1845 під час своєї другої
подорожі Україною після закінчення петерб. ка м

,

1940 У. (у співавт. з О. Бобровниковим) оформив балет К. ан к в а «Лілея» у Київ. театрі опери та балету
в н(нині — а она на оп ра кра н м н . .
ка). Також брав участь у постановці п’єси С. о ован в ко о «Поетова доля» в Київ. укр. драм. театрі ім. І. Франка 1939. У фондах НМТШ зберігаються п’ять ескізів
декорацій У. до цієї вистави (папір, акварель, туш, 1939;
№ г—205, г—206, г—207, г—208, г—209).
т.:

. Моріц Уманський. К., 1967.

ю ов ара ук

ман .

ото 19 т.
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У всякого своя доля», що увійшла до вид. творів Шевченка кирг. мовою «Поеми та вірші» (Фрунзе, 1964).

т.:
п нко . Украина в творчестве Темиркула Уметалиева //
п нко . Чувство семьи единой: Исследования, статьи,
обзоры по киргизско-украинским лит. связям. Фрунзе, 1980;
п нко . Венок акыну Тарази: Шевченко в киргизской поэзии // Иссык-Кульская правда. 1984. 7 марта.

ман . Парк «Со

вка». Су а н

ото

м т тв. В У. в управлінні військ. поселеннями працював у той час О. рю ов, Шевченко познайомився
з командувачем штабу округу Уман. військ. поселень
О. ра к н м. Письменник у повісті «Княгиня» зауважив, що бачив відомий парк «Софіївка»: «Видал я
на своем веку таки порядочные сады, как, например,
Уманский и Петергофский» (3, 152). Здобуття У. гайдамаками митець описав у поемі «Гайдамаки» (розд.
«Гонта в Умані»). На згадки про місто натрапляємо в
поезії «Холодний Яр», повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали» та ін. творах. Ім’ям поета названо
вулицю, провулок та гуманітарно-пед. коледж міста.
1981 в У. відкрито пам’ятник Шевченкові (скульптор
О. Ско ков, архіт. А. на нко).
т.:
ур н к
. П. Город Умань. Умань, 1913; а .
Шевченків край: Фотопутівник. К., 1989; вз . П. Історія Уманщини. К., 1997; ур 2003; уш н . ., ур
. ., Па
. .
Місто Умань: історичні портрети, події, факти. Черкаси, 2010.
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УМЕТАЛÍЄВ Теміркул (1.05.1908, с. Тоо-Джар, тепер
Джангі-Джольського р-ну, Киргизстан — 10.06.1991,
Бішкек) — кирг. поет і перекладач. Народний поет Кирг.
РСР (1968). Автор поетичних зб. «Вірші Теміркула»
(1936), «Перемога» (1946), «Киргизькі наспіви» (1977),
«Перетворення» (1985) та ін.; низки поем. Перекладав
твори М. а ана та П. орон ка.
Україна і Шевченко увійшли у творчу біографію У.
в роки Другої світової війни, коли поет воював на території України. Ім’я Шевченка згадано у шести віршах,
один із яких — «Пісня про Кобзаря» (газ. «Эмгек майданы». 1971. 25 листоп.). До літ.-публіцистичного циклу
ввійшли ст., написані після поїздок в Україну, зокр. укр.
поетові присвячено публікації: «Голос, що повідомляв
про свободу» (газ. «Советтик Кыргызстан». 1964. 8 берез.), «Народний поет України» (Ала-Тоо. 1964. № 3),
«На землі Шевченка» (газ. «Советтик Кыргызстан».
1968. 1 жовт.), «Поклонюсь могилі Кобзаря» (Советская Киргизия. 1971. 23 окт.). Переклав поему «Сон —

ор
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«УМИРÁЮЧИЙ ГЛАДІÁТОР» — див. «
« о н».

мак» —

УМЛЯ́УФ (Umlauff) Віктор фон Франквель (1836 —
1887) — австр. громадський діяч, перекладач, за профе сією адвокат. Народився і проживав на Буковині.
В кін. 1870-х почав пе ре к ла дати Ше вче н ка. 1882
опубл. перекл. поезії «До Основ’яненка» у віден. літ.
щорічнику «Die Dioskuren. Literarisches Jahrbuch des
ersten allgemeinen Beamtenvereins der österreichischungarischen Monarchie». Лейп ци зь кий журн. «Das
Magazin für die Literatur des In- und Auslandes» (1883.
Т. 104. № 34) надрукував перекл. У. поеми «Кавказ»,
разом із його вст. статтею. З цим перекл. У. був ознайомлений К.-Е. ран оз ще в рукопису, про що згадував у
ст. «Тарас Шевченко», вважаючи його не дуже вдалим.
Про перекл. У. поеми Шевченка висловився І. Франко в
листі до М. Драгоманова від 21 квіт. 1884: «Перекл[ад]
“Кавказа” в “Magazin” я бачив <…>. Я поставив обік
Umlauft-ового перекладу, докладнішого, але тяжчого,
свій, свобідніший по формі, але більше віддаючий духа
Шевченкової поезії в німецькій мові» ( ранко. Т. 48.
С. 419). У. зробив спробу докладно передати ідейне
спрямування твору відповідними засобами нім. мови.
Проте ступінь смислової відповідності оригіналові та
рівень худож. досконалості перекл. не всюди однаковий. У нім. тексті поеми трапляються певні відхилення. Проте перекл. зберігає в основних рисах ритміку і
римування, що надає йому стрункості. Це вдала спроба
не копіювати, а перекладати Шевченка. У супровідній
статті до перекл. У. називає Шевченка найвизначнішим
укр. поетом, який «своїм корінням сягає в народну
поезію, розгалужуючись в ній», говорить про красу і
багатство мови поета, зазначає, що повністю передати
їх нім. мовою надзвичайно важко.
т.: По р нн к . Віктор Умляуф і його переклад «Кавказу» // По р нн к . Шевченко німецькою мовою. К., 1973.
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УМÓВНІСТЬ — принцип худож. зображення, при
якому декларується нетотожність худож. образу (в широкому значенні) і об’єкта, який наслідується. Існують
первинна й вторинна У. Щодо первинної, то мається
на увазі загальна У. мист-ва, адже будь-який худож.
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образ жодним чином не повторює реальну дійсність
буквально, тож тут ідеться про конструювання худож.
образу, типізацію і т. ін. У випадку вторинної У. — це
свідоме порушення митцем норм правдоподібно сті,
притаманних епосі, в яку він творить, а також уведення
до тексту різноманітних форм, що тільки перегукуються
з реальністю (іронії, алегорії, символів, гри з читачем,
образів античної міфології тощо).
У прозі й драматургії Шевченка панує первинна У. з
документалізацією — уведенням до тексту фактів, які
відбувалися в реальності, що посилює об’єктивність
поданого матеріалу. Ці факти він запозичував не тільки
з власної біографії, а й із життя друзів і знайомих, як,
напр., епізод зустрічі з І. Сош нком у Літньому саду
(повість «Художник») — письменник певною мірою
вдався тут до містифікації, представивши як власну
історію знайомство В. т рн р а з М.
в м.
Пізніше митець «узаконить» цю розповідь, повторивши
її в Автобіографії.
На первинну У. працюють і деталі інтер’єру (зокр.,
Шевченко часто описує у творах репродукції з картин відомих художників, істор. та археол. артефакти і
т. д.), і копіювання рис зовнішності або характеру його
знайомих для створення образів літ. персонажів, і розмаїття точок зору, завдяки яким читач знайомиться із
худож. світом.
У Шевченковій ліриці та ліро-епіці існують як первинна, так і вторинна У. Друга — у чітко визначених
жанрах (байках, баладах, поемах із фантастичним сюжетом) і метажанрах та тематичних різновидах (ідиліях, сатирі, утопії, фантастиці), де поет завжди суміщує
два плани: фантазії і правдоподібності (див. Сат ра,
анта т ка).
Шевченко майстерно використовував тропіку, стилістику задля досягнення ефекту поетичної умовності. У
відгуку на смерть зачинателя нової укр. л-ри «На вічну
пам’ять Котляревському» поет, виливаючи сум у рядках:
«Не кинь сиротою, як кинув діброви, / Прилини до мене хоть на одно слово / Та про Україну мені заспівай»,
повторених у другій частині вірша як до слівно (рр.
110—113), так і у варіації («Прилинь, сизий орле, бо я
одинокий / Сирота на світі, в чужому краю»), досягає
найвищого напруження завдяки градації. Від ідилії — як
було добре, коли соловейко Котляревський «щебетав»
(рр. 1—68), через славне по смертя: «Будеш, батьку,
панувати, / Поки живуть люди», аж до усвідомлення
жахливої втрати — сирітства (однієї з найболючіших
тем у творчості митця). Сирітству Шевченко присвятив
не один вірш; найчастіше, щоб отримати узагальнене
зображення стану людини, яка лишилася сам на сам зі
світом, митець застосовує прийом паралелізму («Думка — Тече вода в синє море», «Вітер з гаєм розмовляє»
та ін.).
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Серед ідилічних творів варто розрізняти побутові
ідилії (напр., вірш «Садок вишневий коло хати», сюжет
якого є прямим наслідуванням реальності) та з елементами утопії. До таких належить поезія «Сон — На
панщині пшеницю жала», де зображено візію ідеального майбутнього — вторинна У., однак вона тісно переплітається з первинною (панська нива і немовля), яка є
обрамленням щастя, що наснилося. Таке поєднання, з
одного боку, дає змогу підкреслити жахливість кріпацтва, а з другого — показати прагнення селян до свободи.
У сатиричних творах Шевченка («Сон — У всякого
своя доля», «Мені здається, я не знаю» та ін.), поемах і
баладах із фантастичною образністю («Причинна», «Лілея», «Відьма» тощо) так само поєднуються первинна і
вторинна У., що уможливлює гостре висвітлення філос.
та соц. проблематики.
Залучаючи всі різновиди У. — як окремо, так і в
поєднанні, — поет створює індивідуальну світоглядну
концепцію, запропоновану читачеві у вигляді цілісного
худож. світу. Завдяки широкому використанню тропів
(символів, метафор, гіпербол) поет мовою мист-ва розкриває поліваріантність смислів, моделюючи архетипні
ситуації для України.
Сту ук

«УМРÉ МУЖ ВÉЛІЙ В ВЛАСЯНИ́ЦІ» — поезія Шевченка, створена влітку 1860. Чистовий автограф — у
«
ш кн
» (с. 298), він має дату «17 іюня».
Уперше поезію надрук. в «Кобзарі з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина» (Прага,
1876. С. 241).
Мит рополит санкт-петерб. і новгород. Григорій
(Постников) помер 17 черв. 1860 (у деяких джерелах
помилково — 17 лип.), застудившись під час виносу
тіла архієпископа Єлпідофора (Бенедиктова), померлого 31 трав. Митрополита було поховано 22 черв. Дата
«17 іюня» свідчить, що Шевченко отримав звістку про
смерть Григорія того ж дня, коли той помер, а звідси
випливає, що й деталь «в власяниці» вже була в цьому
усному повідомленні. Сумна новина швидко облетіла
столицю: митрополит новгород., санкт-петерб., естлянд.
і фінлянд., «першоприсутній» член Священного синоду
(фактично найвищий ієрарх тодішньої РПЦ), Григорій
був вельми помітною в імперії особою.
Формально поезія являє собою поєднання короткого, на один рядок, повідомлення про смерть «мужа
велія в власяниці» (остання деталь разом із двома
першими словами церковнослов’ян. мовою мала підказати сучасникові, що йдеться про ієрарха церкви) і
чотирьох послідовних риторичних звертань. Перше з
них парадоксальне, бо спонукає не плакати «сиротам,
вдовицям», а три наступні — більш традиційно пропонують, навпаки, оплакати покійного В. ко н -
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кому, О. ом’ кову і всій ред. «Ру ко
», та ще
й сповідатися у своїх гріхах. Рос. поетичні рефлекси
античних надгробних промов містять зразки заклику як не оплакувати мертвого («Гречанка верная! не
плачь, — он пал героем…» — у О. Пушкіна), так і
плакати над ним (починаючи з «Елегії на смерть Петра
Великого» В. р аков ко о, де знаходимо: «Плачь,
винословна, плачи, плачь, Философия…»). На відміну
від цих поезій, твір Шевченка становить «сатиричний
відгук на злобу дня ро сійського суспільного життя» ( вак н 1968, с. 331). В укр. рукописній л-рі була
поширена сатирична «Епітафія високопрео священнійшому архієпископу чернігівському і ніжинському
Віктору» якогось С. Крещеновського (можливо, псевд.),
що датується 1806 (
м нко П. Образцы обличительной литературы в Малороссии // С. 1882. № 3.
С. 551—556).
У Шевченковому тексті «сироти, вдовиці» не мають
плакати — тому, мабуть, що покійний ієрарх, за концепцією вірша, ними не переймався. Адже це був церк.
зверхник, один із новітніх отців православної церкви,
проф. і церк. учений, що розв’язував стратегічні питання. Посаду петерб. митрополита о. Григорій посідав
протягом лише чотирьох років. До того він вісім років
прослужив у азан архієпископом казанським і свіязьким, де практично не займався єпархіальними справами.
Коли в Казані він провадив гол. чином наук. розбудову
Казан. духовної академії, то в Петербурзі до скону намагався організувати вищий навч. заклад для школення
православних місіонерів. Д-р богослов’я, за свої наук.
праці був обраний почесним членом Академії наук.
У вірші В. Аскоченському і москов. слов’янофілам
пропонується оплакувати митрополита Григорія тому,
що вони — в концепції твору — виступають однодумцями та ідейними сподвижниками покійного. Шевченко
міг би спиратися щонайменше на два обґрунтування
цієї сміхової пропозиції. Перше формальне: Григорій
був фундатором православної періодики в Росії. 1821
він домігся вид. часопису «Право славное чтение»,
1857 — більш доступної для мирян «Духовной беседы». Але найбільшим його видавничим успіхом було
започаткування 1855 в Казані часопису «Православный собеседник», який уже 1856 мав третій наклад у
Росії, після «Совр м нн ка» М. кра ова й «Ру ко о
ова». Т. ч., мит рополит Григорій, фундатор «Духовной беседы», формально міг виступати як колега
В. Аскоченського, фундатора « омашн
», і
журналіста О. Хом’якова, що друкувався в «Русской
беседе». Друге пояснення — уже відверто поверхове і
тому безумовно сміхове, сатиричне. У поезії ставиться
знак рівності між реліг. та політ. переконаннями покійного ієрарха і світських персонажів. Механізм такого
комізму Е. Обуе описує як «інтелектуальну гру, сенс

якої в неочікуваному примиренні не сумісних об’єктів» (Aubouin E. Technique et psychologie du comique.
Marseille, 1948. P. 121). При цьому консервативні погляди митрополита Григорія і В. Аскоченського, зрештою, можна розглядати як подібні, несумісними були
значення в суспільному житті церк., наук. й держ. діяча,
що отримав усі можливі, здається, нагороди і звання
Російської імперії, та скромного відставного викладача
в ко у овно ака м , видавця і чи не єдиного
тоді автора щотижневої газетки під назвою в 1858—65
«Домашняя беседа для народного чтения». У цій газ.
Аскоченський, з одного боку, ніби взяв на себе додаткову цензуру друк. продукції, обіцяючи «вичитувати
з книжок те, що годиться» для «народного» читача, і
коротко переповідати (Два-три слова ради знакомства с
читателями // Домашняя беседа для народного чтения.
1858. Вып. 1), а з другого — вирішив, як вірнопідданий
і ретроградний Дон Кіхот, «міцно стояти на твердому
ґрунті святого Православ’я і народності руської», протидіючи «духові віку цього».
Що ж до О. Хом’якова і слов’янофільства в цілому,
узагальненим символом якого у вірші виступає часопис
«Русская беседа», то тут виникала справді комічна несумісність між казенним патріотизмом і традиційним
право слав’ям митрополита Григорія і вільнодумними реліг.-філос. поглядами слов’янофілів. Адже той
же О. Хом’яков і о. Григорій зовсім про різні Церкви
мріяли та писали, а богословські праці О. Хом’якова
вчений митрополит, безсумнівно, сприймав як єресь.
Насправді жоден освічений сучасник не поставив би
на одну дошку православного інтелектуала й вільнодумця О. Хом’якова і В. Аскоченського як ред. часопису,
ганебного, за словами О. Афанасьєва-Чужбинського,
не тільки для л-ри, а «навіть друкарського верстата,
який передає його на папір» (Спо а 1982, с. 105)
(див. С ов’ но
в нко). Тож і Шевченко співвідно сить їхні погляди лише опо середковано, через
сміхове прирівнювання кожного з них до митрополита
Григорія.
В. Аскоченського Шевченко знав іще з 1846, і хоча,
за споминами видавця «Домашней беседы», тоді стосунки в них були майже приятельськими, під час візиту
його до Шевченка в Петербурзі (мабуть, восени 1859)
поет спочатку прийняв його «досить привітно», але
Аскоченський виклав програму «Домашней беседы»,
повівся «холодно і байдуже» (Спо а 1982, с. 118).
Ставлення ж Шевченка до О. Хом’якова було нерівним.
Ю. вак н трохи перебільшує, коли зауважує, що, повертаючись із заслання, Шевченко «з радістю записує
в Щоденник нелегальний вірш Хом’якова “Кающаяся
Россия”» ( вак н 1968, с. 334). У Щоденнику 4 верес.
1857 поет записав, що капітан пароплава «Князь Пожарский» В. В. шк н читав «из своей заветной портфели
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несколько животрепещущих стихотворений неизвестных авторов и, между прочим, “Кающуюся Россию”
Хомякова. Глубоко грустное это стихотворение» Шевченко переніс «в свой журнал на память о наших
утренних беседах». Вірш О. Хом’якова згадується серед
гостро актуальних («животрепещущих») творів рукописної поезії, його ж автор, судячи з контексту, раніше
був Шевченкові невідомим. Вища, ніж за ін. вислухані
тоді твори, оцінка виявляється тільки в тому, що саме
це «глубоко грустное <…> стихотворение» поет переписує для себе. 25 берез. 1858, перед самим від’їздом
із Москви, Шевченко нотує у Щоденнику, що в О. ош ова «встретился и познакомился с Хомяковым»,
але не коментує це знайомство. Зате коли за три тижні
Г. П. а а ан знову переписує до Щоденника «Кающуюся Россию» (без назви), поет згадує про цей твір як
про «прекрасное стихотворение». Але ж текст поезії
«У. м. в. в в.» свідчить, що на той час, на серед. черв.
1860, Шевченкове сприймання Хом’якова змінилося,
бо його характеристика («І Хомяков, Русі ревнитель, /
Москви, оте[че]ства любитель») є явно сатиричною.
Імовірно, що поет читав промову О. Хом’якова «Про
причини заснування Товариства любителів словесності в Москві», надрук. в ч. 1 «Русской беседы» за 1860.
Шевченкові мало не сподобатися твердження О. Хом’якова, в якому кол. рос. столиця інтерпретується як
духовний центр усієї Руської землі, без урахування долі
й сподівань укр. народу: «У Москві пізнали ми волю
Божу, що цієї Руської землі нікому не знищити, цього
Руського народу нікому не зламати. Слово Московське
зробилося загальним Руським словом» ( ом ков . С.
О причинах учреждения Общества любителей словесности в Москве, читанная в публичном заседании 29
апреля 1860 года // Соч. А. С. Хомякова. М., 1900. [Т.] 3.
С. 430—431). Несприйняття в Шевченка міг викликати
і такий пасаж: «Думка виникає або виробляється в Москві та переноситься вже до інших російських областей;
там, якщо ця думка однобічна, вона, на жаль, сказати б,
доношується та іноді зноситься в ганчір’я та лахміття,
коли вона вже давно кинута й забута в нас» (Там само.
С. 434). Хіба могло це не образити Шевченка? Адже
він жив і працював у Петербурзі, де вийшло три вид.
«Кобзаря», де діяли тодішні революційно-демократичні «володарі дум» М. рн ш в к , М. о ро ю ов,
М. Некрасов, уже починав кар’єру критика Д. Писарев,
видавалися часописи «Современник», «Русское слово»,
« т
тв нн зап к », «
от ка
т н »,
підготовлювалося вид. укр. « нов » і де був справжній
центр літ. життя імперії.
Рядок, звернений до О. Хом’якова, «О юбкоборцеві
восплач», є, безперечно, образливим для слов’янофіла.
Це ж О. р н у фейлетоні «О усердному, о пастырю
благоревно стному!» звернувся до митрополита Гри-
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горія: «Газетоборче, юбкоборче, модоненавистнику,
землезнания гонителю — моли Бога о нас!» (Колокол.
1858. 15 сент. Лл. 23—24. С. 199). Коли ін. неологізми
сто суються подвигів святого отця в боротьбі проти
сучасної науки, осміяних О. Герценом раніше, то «юбкоборче, модоненавистнику» стосуються наведеного в
цьому фейлетоні кумедного листування митрополита
з петерб. ген.-губернатором. В офіц. листі з грифом
«конфіденційно» митрополит повідомляв, що при ч. 19
часопису «С н от
тва» «розіслано передплатникам
картинку паризьких мод, на якій одну жіночу постать
представлено у сукні, прикрашеній замість звичайних
жіночих оздоблень — хрестами, подібно до того, як
зображаються вони на церковних священних покриттях». І сподівався, що світська влада, коротко кажучи,
заборонить пошиття «зазначених суконь». П. Ігнатьєв
дипломатично відмовився це робити, а хтось із його
оточення, коли не він сам, зняв копії з листування і надіслав до Лондона О. Герцену.
Останній заклик ліричного героя спрямовано до ред.
«Русской беседы» в цілому, тобто до її ред. у повному
складі, тоді на чолі з О. Кошельовим та І. к аков м:
«І вся, о Ру ка
а, / Во глас єдиний ісповєдуй /
Свої гріхи. / І плач! і плач!» Тут Шевченкові, можливо,
пригадалася поезія О. Хом’якова «Кающаяся Россия»,
де поет, звертаючись до Росії, писав: «А на тебе, увы,
как много / Грехов ужасных налегло», — і закликав: «И
раны совести растленной / Елеем плача исцели». Які
гріхи сам Шевченко числив за москов. слов’янофілами,
добре відомо. У листі до М. Максимовича, якийсь час
співред. «Русской беседы», від 22 листоп. 1858 поет
відмовився співпрацювати з газ. «Парус», що була дочірнім вид. «Русской беседы», зазначивши: «“Парус” у
своєму універсалі перелічив всю слав’янську братію, а
про нас і не згадав, спасибі йому. Ми вже, бач, дуже близькі родичі. Як наш батько горів, то їх батько руки грів».
Окрім такого ігнорування інтересів і самого існування
укр. нації, не сподобалася поетові й та обставина, що
«парус сей надуває заступник того вельможного князя,
любителя березової каші». Мова про І. Аксакова, який
підтримав публ. князя В. рка ко о, де пропонувалося після реформи залишити за сільськими старостами
право тілесного покарання селян.
Питання худож. форми поезії не можуть вважатися
розв’язаними остаточно. Рос. письменниця М. а н н
у кн. про Шевченка зазначила, що він написав цей твір
«у зовсім новій і незвичній для себе манері — в “іскрівській”» ( а н н . Тарас Шевченко. М., 1946. С. 301).
Цю здогадку підхопив Ю. Івакін: «Справді, за своїми
жанровими особливостями цей вірш — типовий зразок
журнальної сатиричної поезії в традиціях “Іскри”» ( вак н 1968, с. 331). Але ж «Іскра» була вид. підцензурним,
а висміювання церк. ієрархів та пародіювання церк.
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текстів тоді заборонялося цензурою. Зокр., у приятеля
Шевченка і перекладача його віршів В. уро к на таких
віршів не було. Навіть висміюючи 1858 обскурантизм
В. Аскоченського в поезії «Корисне читання», Курочкін
не пародіював якийсь церк. жанр. Зате можна припустити, що Шевченко надихнувся тією частиною позацензурного фейлетону О. Герцена «О усердному, о пастырю
благоревностному!», де той пародіює ікос або тропар
акафіста святому з проханням «молися за нас» (пор.,
напр.: Акафист иже во святых отцу нашему Леонтию,
епископу ро стовскому, чудотворцу. М., 1899. Л. 15).
«Сіль» доволі зловісного насміху ще й у тому, що акафіст
може бути присвячено лише святому, а святим церква
може визнати лише вже померлого. У вірші В. Аскоченському пропонується: «восплач / Воутріє на тяжкий
глас». Це означає, що видавець має в час церк. утрені,
ще вдосвіта, оплакати покійника на одну із сумних церк.
мелодій. Ю. Івакін припускав, що в рядку «Воутріє на
тяжкий глас» поет «натякає на перекладені Аскоченським
під псевдонімом К-ча С-я “Надгробные песни св. Иоанна Дамаскина”, що друкувалися 1860 у кількох номерах
“Домашней беседы”» ( вак н 1968, с. 334).
Дискусійним залишається й питання про мову твору.
Ю. Івакін із 1955 захищав тезу про те, що твір написано
рос. мовою (див. докл.: вак н . . 1961. С. 266—276).
Але ж єдиний аргумент на користь такого визначення
мови вірша, на який зважав опонент Ю. Івакіна в цьому питанні Є. р юк, — «те, що Шевченко вживає
в рукописі літеру “ ”» ( р юк . П. Т. Г. Шевченко.
К., 1959. С. 591), знімається, якщо прийняти гіпотезу,
що мовою твору є не укр. (як гадав Є. Кирилюк і як,
судячи з підготовки тексту до друку в останньому акад.
вид., думав М. Пав юк), а укр. варіант церковнослов’ян.
мови або церковнослов’ян. мова в укр. вимові. Враження ж, що твір написано рос. мовою, таки з’являється,
бо, на відміну від укр., саме ця літ. мова виникла на
базі церковнослов’ян. Дуже важливим для визначення
мови твору є рядок «О юпкоборцеві восплач». У церковнослов’ян. мові закінчення для слова, морфологічно
подібного до «юпкоборец», у місцевому відмінку на
-еви неможливе, зате воно стосовно іменників другої
відміни вживається в сучасній укр. мові (див.: тор на граматика української мови. К., 1962. С. 213—214).
Т. ч., цією укр. формою Шевченко ніби подає читачеві
знак про українськість церковнослов’ян. мови свого
твору. З другого ж боку, слово «юпкоборцеві» становить
алюзію на фейлетон О. Герцена, пригадавши який тодішній ерудований читач мав збагатити своє сприймання
своєрідної поезії Шевченка.
т.: а н н . Шевченко и еженедельник «Искра» //
Октябрь. 1939. № 5/6; вак н . . Стиль політичної поезії Шевченка. Етюди. К., 1961; р юк . П. Тарас Шевченко. К., 1964.
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«УНІВЕРСИТÉТ СВ. ВОЛОДИ́МИРА» (папір, акварель) — малюнок Шевченка та М. Са на (?), виконаний у Києві у квіт. — верес. 1846. Оригінал не зберігся,
відомий за фотографією з альб., що зберігається у відділі образотворчих мист-в НБУВ.
1846 Шевченко і Сажин розпочали спільну працю
над альб. «Виды Киева» (Спо а 1982, с. 100). Альб.
не було закінчено. Київські краєвиди у Шевченка вилучили разом із папкою малюнків під час арешту. Місцезнаходження багатьох із них не відоме. Окремі аркуші
з альб. зберігаються у різних закладах. У Сажина також
були твори Шевченка, на деяких із них він поставив
свій підпис, щоб їх не ідентифікували як Шевченкові.
На акварелі зображено ун-т із боку Бессарабської
площі. Такий ракурс давав можливість відтворити не
лише монументальні форми споруди, виконаної в стилі
класицизму, а й особливості її фасаду. У панорамному
пейзажі вона здіймається над одноповерховою, нерегулярною і нещільною на той час забудовою Києва.
У нижній частині композиції зображено обсаджений
тополями Бібіковський бульвар. Урочисті закладини
корпусу ун-ту, який спроектував В. Беретті, відбулися
1837, а завершено будівництво 1843. Шевченко не раз
заходив в ун-т, де містилася Археографічна комісія,
співробітником якої він був. Перший ректор закладу
М. Ма ксимо вич — бли зь кий при я тель худож ни ка.
З ун-том пов’язана діяльність р оо в ко о
рат тва.
Проведення худож. експертизи акварелі неможливе
через відсутність оригіналу. Причетність Сажина до
виконання твору тривалий час не заперечувалася, зокр.,
через недостатню вивченість його доробку. Особливості манери Шевченка у малюнку виразно виявляються
навіть на чорно-білій фотографії. У його спадщині є
панорамні пейзажі, де на дальньому плані гол. об’єктом виступає архітектура, як, напр., в акварелі «Воздвиженський монастир у Полтаві». Конструкція будівлі
та рельєф місцевості спонукали художника вдатися до
високої точки огляду, завдяки чому з’явилася можливість охопити поглядом фасад споруди з прилеглими
будиночками та університетською огорожею. Акварель
засвідчує використання системи виражальних засобів,
притаманних Шевченку: домінує лінія, а живописна
пляма виконує допоміжну роль. Наявний у творі елемент недовершеності, усвідомленої артистичної недбалості робить малюнок живим і безпосереднім ( юк .
2004. С. 158—159). В. юк пропонував порівняти цей
малюнок із аквареллю «Університет св. Володимира
з боку Ботанічного саду», яку, на його думку, разом
створили Шевченко і М. Сажин. Слід проаналізувати
перші плани малюнків, їх стафажне наповнення (тополі,
ялинки, постаті людей), розглянути тональну насиченість. Сказане дає підстави вважати Шевченка автором
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акварелі «У. с. В.», що не виключає участі Сажина в її
створенні.
Уперше згадано у ст.: С мз н-С в к
. Художник старого Києва, Шевченків приятель М. М. Сажин // Київські збірники історії й археології, побуту й
мистецтва. К., 1930. Зб. 1. С. 376. Вперше репрод. там
само: ілюстрація № 2 між с. 370—371. Експоновано
2001 у Києві на виставці «Святий Київ наш великий».
Місця зберігання: у П. Щукіна, в Імператорському рос.
істор. музеї у Москві. З 1926 місце зберігання оригіналу невідоме.
в.: П : 12 т. Т. 8. № 67.
т.: Рамазанов . Материалы для истории художеств в
России. М., 1863. Кн. 2;
юк . Щоб видання було повним //
Образотворче мистецтво. 1989. № 2;
юк . «Святий Київ
наш великий» // юк . Малярство і графіка Тараса Шевченка:
Спостереження, інтерпретації. К., 2003; юк . Поет і місто: в
окресленні фактів та версій // юк . «Святий Київ наш великий»: Малюнки Тараса Шевченка та його сучасників. К., 2004.

т на у ко

УОСÓБЛЕННЯ — див. П р он

ка

.

У́ПІТ (Upīts) Андрій (22.11/4.12.1877, х. Калнинь,
тепер Скріверської волості, Латвія — 17.11.1970, Рига) — латис. письменник і літературознавець. Народний
пи сь мен ник Лат вій сь кої
РСР (1943), акад. АН Латвійської РСР (1946), лауреат Держ. премії Союзу РСР
(1946), Герой Соціалістичної Праці (1967). Автор
бл. 2 тис. статей і рецензій,
200 оповідань, багатьох романів, циклу великих істор.
полотен «На межі століть»
(1937—40), во сьми комедій, драм. трилогії «Спартак», «Мірабо», «Жанна
д’Арк». До сліджував латис. радянську л-ру, опубл.
. пт
кілька вид. «Історії латиської літератури». У журн. «Domas» (1914. № 4) надрук.
ст. «Тарас Григорович Шевченко», в якій пояснив, чому
укр. народ не має змоги вільно вшанувати свого поета,
зауважив, що Шевченко вивів укр. л-ру з трафаретних
рамок етнографізму, а заборона святкування ювілею
свідчить про нац. спрямованість творчості поета, чия
переконлива сила таланту відразу ж розвіяла всі сумніви
у можливості відродження укр. л-ри. Разом із К. Ерґле
написав чотиритомну «Історію світової літератури»
(1927—34), у розд. про укр. л-ру зазначив, що Шевченко — найвеличніший з усіх кріпосних поетів Росії.

У кінці огляду наведено уривок із послання «І мертвим,
і живим», який майстерно переклав, імовірно, У. У б-ках
латис. письменника в Ризі і Скрівері зберігається п’ятитомник творів Шевченка укр. мовою, кн. про нього.
в.: Тарас Григорович Шевченко // С
. Т. 1.
т.: п т . Андрій Упіт про Т. Г. Шевченка // Вітчизна.
1961. № 3; у рав к
. . Шевченко і літератури народів
СРСР. К., 1961.

нато

п та

УРÁЛЬСЬК — місто Оренбур. губ., тепер адмін. центр
Зх.-Казах. обл. Ре спубліки Казахстан. Розташований
на р. Урал. Місто заклали яїцькі козаки 1584 (офіційно
датою заснування міста вважається 1613) на п-ві між
рр. Яїком (Уралом) і Чаганом. 1773—75 яїцькі козаки
були рушійною силою Селянської війни під керівництвом О. Пу а ова. Після розгрому повсталих 1775 Яїцьке
містечко перейменували на У. Окрім козаків тут мешкали татари, вони служили в рос. війську, існувала Татар.
слобода. Але основним заняттям татар була торгівля,
вони стали своєрідною сполучною ланкою між Росією
і кочовими родами казахів. 1846 У. зараховано до розряду великих міст, він став адмін. центром Уральської
обл., столицею Уральського козачого війська, частиною
Оренбур. губ., великим торговельним центром. 1829
місто відвідав А. ум о т, яким захоплювався Шевченко.
Шевченко побував в У. 8 жовт. 1850, коли його перевозили під конвоєм з р ко орт до овоп тровко о укр п нн . У. згадується у Щоденнику й листах
Шевченка. З 1953 одну з центр. вулиць міста названо
ім’ям укр. поета.
он

о шаков

УРÁЛЬСЬКЕ КОЗÁЧЕ ВÍЙСЬКО (до 1775 — Яїцьке) — військ.-адмін. територія на правому березі
р. Урал (Яїк) на чолі з наказним отаманом (обов’язково
немісцевого походження), що одночасно був і військ.
губернатором Урал. обл. із центром у м. ра
ку. Територія поділялася на три військ. відділення: Уральське,
Лбищенське і Гур’євське з отаманами на чолі. Своєю
чергою відділення поділялися на станиці, станиці — на
с-ща на чолі з отаманами. На території У. к. в., а це бл.
6 млн. десятин, лише зорана й засіяна поточного року
земля мала господаря, а після збору врожаю вона вважалася нічиєю, навіть та, що перебувала під садом чи
біля власного буд. На серед. 19 ст. там проживало менше
50 тис. душ населення обох статей, з яких у разі війни
майже 15 відсотків чоловіків служили в кінних і піших
командах. Освоєння правобережжя р. Уралу від впадіння її гирла до Каспійського м. почалося з кін. 16 ст. з
появою слов’ян. та ін. поселенців. З дозволу царського
уряду першим засновано м. ур’ в.
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Шевченко на засланні не раз стикався із військовиками У. к. в. (всі вони були старообрядці) і згадував
їх у повісті «Близнецы» і в Щоденнику (запис 16 лип.
1857). Поет був вражений тим, що вони не мали елементарної освіти, сповідували найпростіші вірування
першого хрещення, у них бракувало священиків. Тому
уральці, коли Шевченко но сив бороду в ра
к
оп ов к п
на о. о ара , сприйнявши його за
пресвітера, гнаного розстригу-попа, просили таємного
благословення. І навіть коли він зголив бороду, перебуваючи в укріпленні Ра м на березі р. Сирдар’ї (1849),
таке звертання повторилося. Враження поета цілком
збігаються з наук. описом краю, який здійснив офіцер
Генштабу О. Рябінін. Він відзначив, що на території
війська на 1857 мешкало лише 32 особи православних,
а ін. були переважно старообрядцями або мусульманами. У 1845—58 у школі навчалося хлопчиків із простих
козаків тільки 85 осіб, із дворян — 38, а дівчаток — 9.
Уральці, писав О. Рябінін, були «оточені кочовиками
з усіх сторін» (Р н н . Материалы для географии
и статистики, собранные офицерами Генера льного
штаба России. Уральское казачье войско. СПб., 1866.
С. 283—284).
т.: о шаков 1971.

ван

з

УРАСТИ́РОВ Кюннюк (справж. — Новиков Володимир Михайлович; 26.04/9.05. 1907, Еміський насліг,
тепер Амгинський р-н, Республіка Саха (Якутія), РФ —
30.04.1990, Якутськ, РФ) — якутський письменник і
перекладач. Народний поет Якутії (1967). Закінчив 1942
Якутський пед. ін-т. Автор зб. поезій «У розбудженому
краї» (1933), «У дні війни» (1943), «Якутський хомус»
(1946), «Північна райдуга» (1957), «Три поеми» (1974),
«Вірші, поеми» (1987) та ін., повістей, п’єс. Перекладав
твори О. Пушкіна, О. Суркова, Дж.
а а ва та ін. Переклав якут. мовою вірш «Огні горять, музика грає», що
увійшов до альм. «Художня література» (Якутськ, 1939.
Кн. 2) та зб. творів Шевченка якут. мовою «Вибране»
(Якутськ, 1951).
ор

ом нко

«УР ГУ́ Н МУ РУ́ Н» (то но ва ний па пір, олі вець,
15,8×28,9) — твір Шевченка, нарисований 23—25 серп.
1848. Праворуч унизу напис рукою Шевченка: ур ун
урун 17. Праворуч угорі напис чорнилом: № 117—69.
На звороті ліворуч унизу олівцем зазначено: «Арал».
Зберігається у НМТШ (№ г—484).
Датується на підставі запису від 23 серп. 1848 у
щоденнику О. утакова ( утаков, с. 22), згідно з яким
ра
ка оп ова к п
у цей час була в районі
урочища Ургун Мурун, та свідчення О. акш ва, який
зазначив, що шхуна відпливла від цього урочища опів-

.

в нко. р ун

урун. онован

пап р, о в

. 1848

дні 25 серп. ( акш в . Путешествие по киргизским
степям и Турке станскому краю. СПб., 1896. С. 69).
Урочище Ургун Мурун знаходилося на пд.-зх. березі
ра
ко о мор . Як переконує А. о т нко, рисунок
було виконано з берега. Нині на цьому місці, що називається Урга, розташовано каракалп. с-ще ( о т нко .
За морями, за горами: Тарас Шевченко на Аральському
морі. Тарас Шевченко за Каспієм: Худож.-докум. повість. К., 1984. С. 91).
На першому плані рисунка ліворуч — пустельна
рослинність. На другому праворуч — низка скелястих
гір, що про стяглися вздовж берега Аральського м. і
губляться вдалині. Біля підніжжя гір розкидано кам’яні
брили. Зображення характеризується вдалою композицією і глибокою перспективою. Краєвид наповнено
повітрям, небо плавно заштриховано. Особливу вагу в
роботі має штрихування, що передає гру світла і тіні.
Шевченкові вдалося відтворити застиглість моря без
жодної хвилі, суворість пустельних гір і величність
неба над ними.
Уперше згадано у ст.: Ру ов . Коллекция рисунков
Т. Г. Шевченка // С. 1894. № 2. С. 186). Ін. назви: «Мис
Ургун-Мурун» ( а р к твор , с. 98. № 649). Уперше
репрод.: П : 10 т. Т. 8. № 156. Місця зберігання:
у А. оза ков ко о, В. о ов ко о, у родині Коховських, у С. разо , В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ,
ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П

:

12 т. Т. 9. № 27.

а

он к

У́ РІЯ ХЕТ ТЕЯ́ НИН, Гу рій (помер бл. 997 р. до
н. е.) — відомий лише зі Старого Завіту вояк ізраїльського війська за царя ав а. Деякі коментатори вважають його рядовим воїном, ін. числять воєначальником.
Судячи з того, що У. Х. вміщено останнім у списку 37
«хоробрих у Давида» (2 Цар. 23, 8—39), перша версія є
вірогіднішою. Загинув у нерівному бою з аммонітянами під час осади Равви. Перший чоловік р ав , що в
другому шлюбі з царем Давидом народила Со омона.
Біблійний сюжет про царя Давида, Вірсавію та У. Х.
(2 Цар. 11, 2—27) Шевченко спочатку згадав у поемі

443

УСЕНКО

«Кавказ», де ці персонажі залишилися безіменними: «У
нас / Святую Біблію читає / Святий чернець і научає, /
Що цар якийсь-то свині пас / Та дружню жінку взяв
до себе, / А друга вбив. Тепер на небі». Той же сюжет,
значно скоротивши, він переказав у поемі-циклі «Царі».
Поет не зацікавився епізодом, у якому Давид викликає
У. Х. з війська, щоб він, переночувавши у власному домі
з дружиною, визнав своєю майбутню дитину Давида і
Вірсавії, але вояк, протестуючи проти розпусного вчинку царя, ночує разом із його рабами біля воріт царського
палацу (2 Цар. 11, 6—13). Деталізований епізод біблійної розповіді, в якому Давид наказує полководцеві Іоаву
послати «сусіду» на вірну смерть (2 Цар. 11, 14—25),
Шевченко передає лише двома рядками: «А щоб не знав
він тії шкоди, / То цар убив його, та й годі». Біблійну
колізію тим самим помітно спрощено, адже у Біблії з
поведінки вояка випливає, що йому відомо про зраду
дружини. В обох названих творах інспіроване Шевченком читачеве співчуття до У. Х. як жертви царського
злочину має посилювати їхню заг. антицарську й антицерк. тенденцію. Коли в поемі «Кавказ» ідеться про
У. Х. як друга Давида, то в «Царях» Гурій (сучасна укр.
форма імені) — «сусіда» царя. Цілком можливо, що така
інтерпретація виникла в поета під впливом побаченої в
рм та картини Р м ран та «Давид і Урія», де У. Х.
зображено в коштовному одязі та шовковому тюрбані.
Стан

«УРÓЧИЩЕ БÍЛИК» — див. «

ав Ро ов

к

к».

в.: П

«УРÓЧИЩЕ РАЇ́М ІЗ ЗÁХОДУ» (папір, акварель,
13,6×22,7) — твір Шевченка, виконаний 19 черв. —
25 лип. 1848 в Ра м під час ра
ко оп ово к п . Під малюнком був авторський напис чорнилом:
ро . Ра м
запа а. Одначе смужку паперу із цим
написом було відрізано до 1900, нині вона зберігається у фондах НМТШ окремо. На звороті зліва внизу
олівцем напис: Уроч. Раимъ съ запада. Зберігається в
НМТШ (№ г—441).

.

в нко. ро

Ра м з за о у. Пап р, аквар

Шевченко ма лював улоговину на зх. боці мису
Раїм із підвищення, що надало зображенню глибокої
перспективи. На передньому плані зображено частину хатинки — дах і верхнє поле фасаду з вікном.
Ліворуч — дощатий паркан, що захищає якусь убогу
рослинність. Далі, на краю мису — кущ і намет із флагштоком. Поряд — вартовий. Праворуч — дві юрти,
огороджені канатом на трьох жердинах, де, можливо,
сушили рибу. На пагорбі, що плавно збігає до дальньої
юрти, — постать казаха. З обох юрт іде дим. Це — єдиний динамічний елемент на тлі непорушного спокою,
що його передає акварель. За урочищем відкривається
панорама на широке плесо річки Сирдар’ї. Вдалині мріють пагорби, на небі — смугасті хмари. З одного боку,
колористика акварелі виразно передає тугу, яку відчув
Шевченко, коли вперше побачив Раїм, і про яку згадав
у повісті «Близнецы» (4, 98). З другого, цей раїмський
краєвид віддалено нагадує Дніпро і кручі. Твір відзначається лаконізмом, простотою, виразністю.
Уперше згадано під назвою «Раим с запада» (Руов . Коллекция рисунков Т. Г. Шевченка // С. 1894.
№ 2. С. 186). Уперше репрод. під назвою «Раїм» ( а рк твор , с. 72. № 624). Експонувався на Шевченківській виставці у Чернігові 1929 ( ара в ка . Виставка
Т. Шевченка: Провідник. Чернігів, 1930. С. 20. № 67).
Місця зберігання: у А. оза ков ко о, В. о ов ко о,
у родині В. Коховського, у С. разо , В. арнов ко о
(молодшого), ЧІМ, ЧМТ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).

. 1848

:

12 т. Т. 9. № 17.

на С о о нюк

«УРÓЧИЩЕ СТÍНКА» — див. «Ст нка».
УСÉНКО Павло Георгійович (27.12.1945, Харків) —
укр. історик, журналіст, шевченкознавець. Закінчив
Київ. ун-т (1971). Од 1979 — молодший наук. співробітник академ. Ін-ту історії, від 1985 — старший наук.
співробітник (нині — Ін-ту історії України НАНУ).
У 1960-х брав участь у філол. семінарі «М. Лермонтов і
Україна» (керівник І. а ав к ). Поглиблено вивчав
відомості щодо перипетій спорудження харків. монумента Шевченкові, надрукувавши відповідні нотатки
«Народження пам’ятника» у газ. «Молодь України»
(1969. 9 берез.).
За підсумками аспірант. студій оприлюднив і прокоментував значний комплекс віднайдених ним документів із арх. фондів Києва, Харкова, Москви, Ленінграда
(Санкт-Петербурга), що стосуються широкого кола осіб
Шевченкового оточення, насамперед Бр. Зале ського,
З. С раков ко о, Я. Стан в а, О. П
ва, М. оро ю ова, М. рн ш в ко о та ін. 1981 захистив
дисертацію на тему «Ро сійсько-українсько-польські
революційні зв’язки 50 — поч. 60 рр. 19 ст.». Видав
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понад 500 праць за проблематикою минулого України,
Білорусі, Казахстану, Литви, Польщі, Росії 18—20 ст.
В аспекті шевченкіани досліджував історію преси,
військ. питання, мариністику, зокр. аналізував зміст
часописів « ор ко
орн к», «Совр м нн к», « н »,
«
в ка тар на», « кра на», «Военный сборник».
Автор монографій: «Натхненний Сигізмунд» (Л., 1990),
«Чи був Михайло Грушевський президентом України?»
(К., 2003), «“Державний кулак”: як Тарас Шевченко ледве не втрапив до “кавказців” (Новопетровський форт
на розпутті геополітики)» (К., 2004), «Тадей Косцюшко
й Україна» (К., 2004), «Воєнні дії на Чорному морі у
1914—1917 рр.» (К., 2007), «Серпанкова прелюдія “Софіївки” — Потоцькі» (К., 2010). На 8-му конгресі Міжнародної асоціації україністів (Київ, 2013) виголосив
доповідь «М. Чернишевський, З. Сераковський і Я. Станевич в обстоюванні Шевченкового слова». Виступав
на ряді ін. наук. конференцій, у т. ч. шевч. Опублікував
кілька сотень масштабних довідкових матеріалів фундаментального спрямування, переважно персоналій
на шпальтах 10-томної «Енциклопедії історії України»
(2003—13), «Енциклопедії сучасної України» тощо. Підготував понад півсотні статей для
. За нарис «На
Шевченковій орбіті: Зигмунт Сєраковський» (Свобода.
2013. 4 берез.) У. присуджено премію імені Івана Франка
в галузі інформаційної діяльності.
в.: Письма С. Н. Федорова к Н. А. Добролюбову, Зыгмунту
Сераковскому и Яну Станевичу // Русская литература. 1977. № 4;
Новые материалы о деятельности З. Сераковского в 60-х годах
ХІХ века // Советское славяноведение. 1978. № 2; Неизвестный
автограф польского революционера З. Сераковского // Советские
архивы. 1980. № 2; К вопросу о сотрудничестве З. Сераковского
в «Современнике» // Советское славяноведение. 1981. № 1; Нові
матеріали про польських друзів Т. Г. Шевченка // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. Вип. 11. К., 1985; Т. Г. Шевченко в русско-украинско-польских революционных связях
середины ХІХ в. // у турн и общественные связи Украины
со странами Европы. К., 1990; Українські сторінки біографії
З. Сєраковського // кра на і Польща в період феодалізму. К.,
1991; Zygmunt Sierakowski — członek Rosyjskiego Towarzystwa
Georaficznego // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1994. № 2;
Відбиток часу // Київ. 1996. № 7/8; Назвав Шевченка «батьком» //
Урядовий кур’єр. 1996. 23 лип.; Тіні вікопомних предків на
призабутій «Украіні» // Літературознавство [Матеріали ІV Міжнародного конгресу україністів]. К., 2000. Кн. 2; Грецькі профілі в
галереї декабристів // Подвижники й меценати. К., 2001; «Дякую
тобі за твоє ласкаве, сердечне українське слово…» (зі спадщини Шевченкового сподвижника З. Сєраковського) // С . 2009.
№ 3; Ініціативи З. Сєраковського у сфері реформ 1860-х рр. //
Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. К., 2011. Вип. 18;
Паростки гласності: «Морской сборник» середини 1850-х рр. у
полі зору М. Чернишевського, Т. Шевченка та їхніх польських
сподвижників // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст.

К., 2011. Вип. 19; Життєвий подвиг Зиґмунта Сєраковського
(до 150-річчя повстання 1863 р.) //
. 2013. № 5; Шевченко і
Чернишевський // Свобода. 2014. 13 січ.; До питання історичних
мотивів поезії «Мій Боже милий, знову лихо!..» //
. 2014. № 2.
т.:
в
. . Яскраві сторінки братерства // Радянська освіта. 1986. 11 лип.; к онова . П. Єдність в ім’я спільної
мети //
. 1987. № 1. — Рец. на кн.:
нко П. . Идейное
единство русских, украинских и польских революционеров-демократов (50-е — 60-е гг. ХІХ в.). К., 1985; П па . . Український
погляд // Урядовий кур’єр. 2004. 20 листоп.

а р См

н ка

УСÉНКО Павло Матвійович (10/23.01.1902, с. Заочіпське, тепер не існує, територія сучасного Царичанського р-ну Дніпроп. обл. — 4.08.1975, Київ) — укр. поет.
Навчався на літ. відділенні Харків. ін-ту червоної професури (1929—31). З 1922 — на комсомольській роботі.
1926 очолив новостворену літ. організацію «Молодняк»
та редагував однойменний журн. У 1941—45 — військ.
кореспондент. Видав зб. поезії «КСМ» (1925), «Поезії» (1936), «Сини» (1947), «Дорогами юності» (1950),
«Листя і роздуми» (1956), «Пісня розбуджених літ»
(1962) та ін.
Входив до складу журі конкурсу, оголошеного Держлітвидавом, на кращий біогр. твір про Шевченка (див.:
Пролетарська правда. 1938. 18 листоп.). До образу Шевченка звертався у віршах «Живи, живи, Кобзарю, серед
нас» (1939), «В Тарасів день (10 березня 1942)» (зб.
«Сини», 1947), «Т. Г. Шевченкові. (На відкритті пам’ятника в м. Яготині)» (зб. «Весен незвіяний цвіт», 1960),
«Пам’ятник Т. Г. Шевченку в Полтаві» (1961; Тв.: У 2 т.
К., 1972. Т. 2) та ін. Переклав із рос. вірш М. кра ова «На смерть Шевченка» ( . .
в нко в художній
літературі. К., 1964). У кн. статей, нарисів і спогадів У.
«Про моїх сучасників» (1977) уміщено розвідку «Сини
однієї долі» (1964), присвячену порівняльній характеристиці Шевченка і М. рмонтова, а також текст
промови «Наш Тарас», виголошеної на вечорі 9 берез.
1972 в Музеї Академії мист-в у Ленінграді.
в.: Тв.: В 4 т. К., 1981—82; Дві пристрасті, дві любові…:
Вибране. К., 2001.
т.: уз . Павло Усенко: Критико-біогр. нарис. К., 1958;
ор а . Павло Усенко. К., 1976; а п вува : Спогади про Павла Усенка. К., 1982; Рота П. «Як запах української ве сни»:
(П. Усенко про Шевченка) // Рота П. Від Яготина до Полтави:
Тарас Шевченко і Полтавщина. Полтава, 2002. Кн. 2.

к ан р орон

У́СИК Яків Олександрович (28.01/9.02.1872, с. Мар’ян сь ке, ни ні Ве ли ко ба гачан сь ко го р-ну Пол тав.
обл. — 6.02.1961, Миргород Полтав. обл.) — укр. різьбяр, скульптор, живописець. Член Асоціації художників
Червоної України (1929). Навчався 1887—91 у маляра
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Д. Руди ча в м. Хомутці. Працював на
Катерино слав. вагоно буді в ному за воді
(1894—1900), гол.
залізничних майстер нях Кра с нояр сь ка
(1900—07). З 1907
ви ко ну вав ма ля рні й аль ф рей ні робо ти у Мир го роді.
1918—33 викладав у
Миргород. худож. керамічному технікумі.
.
к. . .
в нко.
Створив бл. 50 барер во, р з
нн . 1952
ль є фів, зокр. портретів класиків укр., рос. і груз. л-р: М. Гоголя (1941,
1942—43, 1952, 1954—55), Д. Гурамішвілі (1949),
І. Котля ревсь ко го (1950), Па на са
р но о (1951),
І. Франка (1956). Виконав автопортрет (1951), скульптурні композиції «Гоголь слухає лірника» (1947), «Переяславська рада» (1953). Вирізьблював декоративні
тарелі, скриньки.
Художньо інтерпретував образ Шевченка у тематичних композиціях та портретах у техніці дереворізьблення. Створив низку портретів поета у вигляді
барельєфа (1939, 1942, 1943, 1948, 1952), скульптурну
композицію «...Я до школи — носити воду школярам»
за віршем Шевченка «Якби ви знали, паничі» (1943), за
мотивами біографії поета: барельєфи «Т. Г. Шевченко в
селі Мар’їнському 1845», «Т. Шевченко в Моринцях»
(обидва — 1952), «Т. Шевченко слухає кобзаря Остапа
Вересая» (1956; експонувався на виставках «Т. Г. Шев-

.

к. . .

в нко в . ар’ н кому 1845.
р во, р з
нн . 1952

ченко в народному декоративному мистецтві», 1980;
«І в дереві душа озвалась», 1997, обидві — у Києві).
Написав портрет Шевченка (1916), полотна «Т. Шевченко відпочиває під дубом», «Дуб у селі Мар’янському»,
«Арешт Т. Шевченка» (усі — 1930-ті). Брав участь у
виставках з 1929. Роботи зберігаються у НМУНДМ,
НМТШ, Миргород. і Полтав. краєзнавчих музеях, Полтав. літ.-мемор. музеї Панаса Мирного, заповіднику
«Поле Полтавської битви». Іл. табл. XI.
в.: Художня виставка до 100-ліття з дня смерті Т. Г. Шевченка: Каталог. К., 1961; Юбилейная художественная выставка,
посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог.
К., 1964; Яків Олександрович Усик: Каталог виставки творів.
Полтава, 1982.
т.: Пром н к
. Навечно — в душе потомков // Правда
Украины. 1961. 5 марта; анко . Знаний український різьбяр Яків
Усик // Сторінки історії Миргородщини. Полтава, 2002. Вип. 3;
анко . Миргородський мистецький словник (кін. XVII — поч.
XXI ст.): Персоналії. Полтава, 2005.

ар на

р

«УСИРТÁУ» (кольоровий папір, олівець, 19,1×29) —
рисунок Шевченка, виконаний у кінці черв. — на поч.
лип. 1851 під час аратау ко к п
. На аркуші
ліворуч унизу авторський напис олівцем: 27.
р
ау. Праворуч угорі чорнилом позначено: № 117—51.
На звороті праворуч унизу олівцем: 610. Зберігається
в НМТШ (№ г—737). Датується часом перебування
Каратауської експедиції в урочищі Сюнкукх (Па амарук . П. Хроніка однієї подорожі //
топ шани і
любові. К., 1989. С. 194).
Усиртау — одна з гір центр. частини Північного Актау. Сучасна назва Айиртау, що означає двогорба гора.
На рисунку зображено високу крейдяну гору посеред
долини, утворену з гігантських стовпів каменю, що
формують стрімкі стіни і конусоподібні вершини. Біля
підніжжя — пагорби, окремі валуни і жодної рослинності. Завдяки сонячному освітленню гори з одного боку,
більше проявився її рельєф, підкреслений глибокими
тінями. Рисунок відзначається лаконізмом, віртуозністю

.

в нко.

ртау. о оров

пап р, о в

. 1851
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виконання. Зображення гори Усиртау див. також на рисунку «Гірське пасмо Актау» (П : 10 т. Т. 9. № 89).
Твір уперше згадано під назвою «УсугТау. Скеляста
гора серед долини» ( а р к твор , с. 108. № 705),
ін. назва: «Усиртау» ( о ар к . Життя і діяльність
Т. Г. Шевченка. К., 1955. С. 132). Уперше репрод. під
назвою «Усир-Тау» у вид.: П : 10 т. Т. 9. № 90. Місця зберігання: у А. оза ков ко о, В. Козачковського,
В. о ов ко о, С. разо , Д. Балаховського, КММ,
ВІМШ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).

в.: П : 10 т. Т. 9. № 90.
т.: рн т . Як збиралися малярські твори Шевченкові у
Всеукраїнськім історичнім музеї ім. Шевченка // Життя й революція. 1929. Кн. 3; о т нко ., м р а в . Оживуть степи…:
Тарас Шевченко за Каспієм. К., 1977; о т нко . За морями, за
горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко
за Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984; о ра
1984.

а нт на

ван

УСКÓВ Дмит ро Іраклійович (1850, Оренбург —
не пізн. черв. 1853, Новопетровське укріплення, тепер
м. Форт Шевченка Мангистауської обл., Казахстан) —
син І. кова та А. ково . Шевченко «полюбил это
прекрасное дитя» і дуже сумував із приводу його несподіваної смерті (лист до А. оза ков ко о від 30 черв.
1853). За свідченням А. Ускової, поет був архітектором
його пам’ятника. Зберігся малюнок Шевченка «Кладовище Новопетровського укріплення», де зображено
пам’ятник за його проектом. У 1980-х В. юк розшукав
значну частину надгробка. Див. Пам’ тн к на мо
м тра кова.
т.: Спо а 1982;
юк . Розповідають старі фотографії... //
м’ вольній, новій. К., 1985. Вип. 2.

р ор

нко

УСКÓВ Іраклій Олександрович (1810, станиця Ладовська, тепер станиця Ладозька Усть-Лабінського р-ну
Краснодарського краю, РФ —15.07.1882, Москва) —
комендант овоп тров ко о укр п нн (з 1853), майор. Нащадок запорожців. Народився в родині квартирмейстера Кавказького козачого полку. Служити почав
1830, пройшов службу у найвіддаленіших місцях Росії.
З Шевченком познайомився вірогідно 1849 в Оренбурзі,
коли жив у буд. М. ут на, де поет часто бував. Призначений 17 січ. 1853 комендантом Новопетровського
укріплення, прибув туди у квіт. Здійснив велику організаційну роботу з упорядкування території, зокр. завів
гарний сад, який уже за декілька років давав рясний
урожай персиків, абрикосів, вишень, винограду (лист У.
до К.-Е. ра від 6 січ. 1858). Зібрав велику зоологічну
колекцію, яку хотів передати до музею Академії наук.
Захоплювався фотосправою. Відіграв важливу роль у
безпросвітному доти житті Шевченка, переведеного на

в нков зна ом : то т . кова та . ков,
н о ка аташа, правору
т н н ка (?)
т
ков . ото . . кова. 1858—1865

ан ш ак. Він дозволив поетові писати й малювати
(у саду У. — писати літ. твори у кибитці й ховати свої
малюнки у землянці У.), звільнив Шевченка від муштри і радо приймав у себе вдома. Завдяки У. поет познайомився з К.-Е. Бером, М. ан в к м, К. юрно
та рядом ін. визначних відвідувачів Новопетровського
укріплення. Справжнім подвигом дружби з боку У. стало
те, що він спрямував звільненого із заслання Шевченка
в Петербург без заїзду до ра
ка й р н ур а, через
що опинився під загрозою відставки й отримав догану
від О. ат н на. Ім’я У. згадується в усіх листах поета з
Мангишлаку (1854—57) і багатьох щоденникових записах. Уціліли листи Шевченка до У. від 12 листоп. 1857,
15 лют. та 4 лип. 1858.
В останньому по ет писав: «Посылаю вам свой
плохой портрет, снятый
с натуры в Петербурге».
З листів У. до Шевченка
збереглися також три: від
7 січ., 10 серп. і 9 верес.
1858. У першому з них
У. про сив: «Если будете в Киеве, побывайте у
моего дяди полков[ника]
Матвея Яковлевича Ускова, он живет на Подоле
против Набережного Николая (церкви) в собстСв о тво, в ан
венном доме». Останній
в нку ком н антом
лист закінчується словаовоп тров ко о
ми: «Не забывайте нас,
укр п нн на в з о
Тарас Григорьевич, питра ан . 31 пн 1857
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в ток, в ан
в нку ком н антом
овоп тров ко о укр п нн на про з о П т р ур а.
1 рпн 1857. вто ра

шите, будет грех Вам забывать людей, которые всегда
питали к Вам теплые искренние чувства». Шевченко
під час заслання виконав портрет У. (трав. 1853 —
лип. 1857).

т.: он к ; Каспийская экспедиция К. М. Бэра 1853—
1857 гг.: Дневники и материалы. Лг., 1984; а в П. . Життя
Тараса Шевченка. К., 1994; ур П. . Встречи на Мангишлаке // Звезда. 1996. № 8; о шаков 1971; Спо а 1982;
т ;
о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия:
Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия одиннадцати лет.
1847—1858. Оренбург, 1997.

он

о шаков

УСКÓВА Агата Омелянівна (дівоче — Коло сова;
1828—1899) — дружина І. кова. До 15 років виховувалася у швед. родині Шанбергів, яка мешкала в Києві.
Зі своїм майбутнім чоловіком познайомилася в його
дядька М. Ускова. Не пізн. 1849 подружжя приїхало
до Орська. 9 серп. 1850 Ускови втратили 10-місячного
первістка Олександра. На поч. літа 1853 І. Усков, отримавши призначення комендантом овоп тров ко о
укр п нн , з дружиною та сином Дмитром приїхали на
Мангишлак. 4 черв. 1853 У. народила дочку Наталію, а
за два тижні помер улюбленець родини 3-річний Дмитро. У листоп. 1856 У. народила ще одну дочку — Надію.
Із Шевченком У. познайомилася, імовірно, ще до
приїзду на Мангишлак, в Оренбурзі, де з кін. 1849
жили Ускови. Поетові глибоко заімпонувала дружина
коменданта Новопетровського укріплення. У листі до
Бр. Залеського від 9 жовт. 1854 він писав: «Эта прекрасная женщина для меня есть истинная благодать
Божия. Это одно-единственное существо, с которым
я увлекаюсь иногда даже до поэзии. Следовательно, я
более или менее счастлив, можно сказать, что я совершенно счастлив, да и можно ли быть иначе в присутствии высоконравственной и физиче ски прекрасной
женщины?» В ін. листі до того ж адресата, від 10 лют.

1855, поет свідчить: «Какое чудное, дивное создание
непорочная женщина! Это самый бле стящий перл в
венце созданий. Если бы не это одно-единственное,
родственное моему сердцу, я не знал бы, что с собою
делать. Я полюбил ее возвышенно, чисто, всем сердцем
и всей благодарной моей душою. Не допускай, друже
мой, и тени чего-либо порочного в непорочной любви
моей». У. згадувала: «Розмови про його сердечні почуття у нас ніколи не було <…>. Шевченко часто гуляв зі
мною; я була рада такому співбесідникові. <…> розмови
з ним завжди були далекі від місцевих пліток і давали
мені велике задоволення» (Спо а 1982, с. 238—239).
І все ж саме плітки призвели до «його збайдужіння» до
У., порушили безпосередність дружніх взаємин, хоча
не викликали повного розриву. У 1853—54 Шевченко
виконав три портрети У. «Спогади Агати Ускової про
Тараса Шевченка» вперше опубл. М. озн к у «Науковому збірнику за рік 1926» (К., 1926. Т. 21).

т.: он к ; а н н . С. Тарас Шевченко. К., 1970;
Спо а 1982; а
в П. . Життя Тараса Шевченка. К., 1994;
о шаков 1971; о шаков . . Оренбургская шевченковская
энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия
одиннадцати лет. 1847—1858. Оренбург, 1997; ур 2003.

р ор

нко

«УСКÓВА ІРÁКЛІЯ ОЛЕКСÁНДРОВИЧА ПОРТРÉТ» (тонований папір, італійський олівець, білило,
32,4×21,3) Шевченко виконав у овоп тров кому
укр п нн у трав. 1853 — лип. 1857. На аркуші праворуч унизу на тлі портрета авторський напис білилом:
1852. Z. Зберігається в НМТШ (№ г—272). О. П. ов к , посилаючись на І. з нштока, висловлював
думку, що авторську
дату (яка не відповідає часу перебування
І. Уско ва в Но во пет ров сь ко му укріплен ні) та знак «Z»
Ше вче н ко по с та вив
навмисне, щоб відхилити від себе підозру
в порушенні царської
за бо ро ни ма лю вати
(див. П :
10 т.
Т. 9. № 36. С. 24).
А. кова згадувала,
що спершу Шевченко
поставився до нового
ко ме н да н та з не довірою, лише після її
.
в нко. Портр т
приїзду поет зблизи. . кова. онован пап р,
вся з родиною Ускота
к о в ,
о.
вих (Спо а
1982,
1853—1857
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с. 241). Т. ч., датування визначається часом приїзду
А. Ускової та від’їзду Шевченка з Новопетровського
укріплення.
У камерному портреті І. Ускова Шевченко створив
образ мудрої, доброї, інтелігентної людини, що сидить,
спершись на бильце стільця, і пильно вдивляється у
майстра. Він вбраний у пальто, на шиї пов’язано темну хустину, що контрастує з освітленим обличчям,
голову ледь нахилено. Рисунок виконано в один сеанс,
лініями зображено фігуру в профіль, світлотіньовим
моделюванням вирішено обличчя, довгими і насиченими штрихами передано тло ліворуч портретованого.
антураж інтер’єру — стіл, фрагмент заокругленої спинки стільця, двох подушок на ліжку в глибині кімнати — намічено лініями. На контрасті тону, розмаїтих
графічних технік Шевченко зумів передати не лише
фізіономічні риси, а й внутрішній світ близької йому
людини. 1857 портрет разом з ін. творами Шевченко
подарував родині Ускових.
Твір уперше згадано у спогадах Є. о ар ва ( ов к
. На Сыр-Дарье у ротного командира // С. 1889.
№ 3. С. 574). Вперше репрод. під назвою «Комендант
Усков» (Червоні квіти. 1929. № 5/6. Між с. 8—9). Експонування: на ювілейній Шевченківській виставці у
Києві та Москві (Юбилейная художественная выставка,
посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964. С. 12), виставках «Шевченко-художник. До 170-річчя з дня народження поета» (1984),
«Шевченко-портретист» (1985, обидві — Київ). Місця
зберігання: власність родини Ускових, Н. Зарянко,
Н. Смоляк, ІТШ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П

:

10 т. Т. 9. № 36.

р ор

нко

УСКÓВА Наталія Іракліївна (у заміжжі — Зарянко; 4/16.06.1853, Новопетровське укріплення, тепер
м. Форт Шевченка Мангистауської обл., Казахстан —
1918, м. Бугуруслан, тепер Оренбур. обл., РФ) — старша дочка І. кова та А. ково . А. Ускова згадувала,
що Шевченко її доньку Наталію «дуже балував і завжди
шукав нагоди побавитися з нею» (Спо а 1982, с. 239).
У Щоденнику поет двічі з любов’ю згадує «Наташеньку» (16 черв. і 11 лип. 1857). У записі 16 черв., зокр.,
сказано: «На огороде, или в саду — летняя резиденция
нашей комендантши, и все свободное время теперь я
провожу в ее семействе; у нее двое миленьких детей,
Наташенька и Наденька, и это единственный мой отдых
и рассеяние в этом отвратительном захолустье». Ідеться
про У. і в листах Шевченка до І. Ускова (від 12 листоп.
1857, 17 лют., 4 лип. 1858). 1854 Шевченко виконав
портрет А. Ускової з донькою Наталією, 1857 — портрет У. із собачкою (не знайдений), на якому був напис:
«…милой умнице Наташеньке на память от дяди Тараса Шевченка». У. залишила спогади про поета, опубл.
в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1882. 18 берез.)
та в «
в ко тар н » (1889. № 2).
т.: Спо а 1982; тв нова . Дідусь Тарас // Життя й революція. 1928. № 3; о шаков 1971; о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка:
Энциклопедия одиннадцати лет. 1847—1858. Оренбург, 1997.

р ор
ар на

нко

р

УСКÓВА Надія Іракліївна (у заміжжі Смоляк; листоп.
1856, Новопетровське укріплення, тепер м. Форт Шевченка Мангистауської обл., Казахстан — 1935, м. Бугуруслан Оренбур. обл., тепер РФ) — молодша дочка
І. кова та А. ково . У., як і старшу дочку подружжя,
Шевченко знав і любив іще дитиною, а відтак довго й
щиро згадував (запис у Щоденнику 16 черв. 1857; листи
до І. Ускова від 12 листоп. 1857, 12 лют. й 4 лип. 1858).
Спогади У. про поета містить нарис І. Проніна «В гостях у друга Т. Г. Шевченка» (Життя й революція. 1928.
№ 3). Зберегла 8 оригінальних малюнків Шевченка,
виконаних на ан ш аку («Сад біля Новопетровського укріплення», «Місячна ніч серед гір», «Молитва
за померлими» та ін.), один із його листів до І. Ускова,
родинні фото і краєвиди овоп тров ко о укр п нн
та околиць — усе це У. передала з Бугуруслана в Україну (див.: П п нко С. По Шевченкові малюнки // Плуг.
1929. № 2), нині зберігається в НМТШ.
т.: Спо а

бургская шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина.
Ссылка: Энциклопедия одиннадцати лет. 1847—1858. Оренбург,
1997.

1982; о шаков 1971; о шаков . . Орен-

«УСКÓВОЇ АГÁТИ ОМЕЛЯ́НІВНИ З ДÓНЬКОЮ
НАТÁШЕЮ ПОР ТРÉТ» (папір, сепія, 27,6×21,2)
Шевченко виконав улітку 1854 у овоп тров кому
укр п нн . На аркуші ліворуч унизу червоною фарбою
дата і монограма автора в колі: «1854. .». Зберігається в НМТШ (№ г—871). Датування сепії визначено
відповідно до віку старшої доньки Наталі, яка народилася 4 черв. 1853, а на час малювання портрета їй
виповнився один рік.
Про творчість митця в укріпленні А. кова згадувала: «У форті він багато малював портретів сепією,
обличчя й руки проробляв пунктиром, а це дуже дрібна
робота, і він боявся, що втратить зір» (Спо а 1982,
с. 238). Вона ж зазначила і місце для цієї роботи: «У
<…> новорозведеному саду для мене було поставлено
літній житловий будиночок, неподалік збудували альтанку, де ми обідали, а поблизу поставили киргизьку
кибитку, в якій Шевченко міг працювати. Чоловік зробив для себе ще землянку, де відпочивав по обіді, от
саме в ній Шевченко й ховав свої малюнки» (Там само.

«УСКОВОЇ АГАТИ ОМЕЛЯНІВНИ ПОРТРЕТ»

С. 238—239). Митець
ві ль ний час при с вячував дітям Ускових:
«Мою ста ршу до ньку Наталію він дуже
балував і завжди шукав нагоди побавитися з нею» (Там само.
С. 239).
У сімейному порт ре ті він зо бра зив
А. Ускову з донькою
на руках, які сидять
біля вікна в літньому
житловому будиночку.
.
в нко. Портр т
Молода жінка, вбра. . ково з он кою
на у су к ню з ме реаташ ю. Пап р, п . 1854
живним коміром, тримає дівчинку в сорочці з таким самим оздобленням
і з гілочкою в піднятій руці. Тлом у порт реті став
антураж інтер’єру — темні підв’язані портьєри, вазо ни на пі д ві кон ні та де ре в’я ні ре ші т ки, по яких
пле туть ся в’ю н кі ро с ли ни. Фі гу ри пор т ре то ваних освітлюють два джерела: верхнє та бокове —
з відчиненого вікна, що ускладнило інтерпретацію
образів. Агату Шевченко намалював при верхньому
освітленні, оскільки її фігуру виокремлює темна портьєра, натомість обличчя Наташі, її праву ручку та
стопу лівої ніжки вирішено в контражурі, а плечі, ліву
ручку, якою вона тримається за мамину сукню, — при
верхньому. При такому освітленні Шевченко зумів надати образам портретованих глибокої психологічної
характеристики, відтворити їхню змістову пов’язаність
із навколишнім середовищем. Начерк ескізу цього
портрета див.: П : 10 т. Т. 9. № 158; етюд та начерки рослин: П : 10 т. Т. 9. № 156, 157. Шевченко
виконав два ін. портрети А. Ускової (П : 10 т. Т. 9.
№ 34, 35).
Твір уперше згадано під назвою «Портрет Агафьи
Емельяновны Усковой со старшей дочерью на руках»
( ар нко . Воспоминания Н. И. Усковой о Т. Г. Шевченко // С. 1889. № 2. С. 304); ін. назви «Агата з Наталею
на руках» (Прон н . В гостях у друга Тараса Шевченка //
Життя й революція. 1928. № 3. С. 117—123), «Портрет
Агати Омелянівни Ускової, дружини коменданта Новопетровської фортеці, із старшою дочкою Наточкою
на колінях» ( а р к твор , с. 118. № 762). Вперше
репрод. під назвою «Ускова з дитиною» з помилковою
датою 1853 (П : [ 16 т.]. Т. 12. С. 235). Експонування: 1939 (Республіканська ювілейна Шевченківська
виставка: Каталог-путівник. К., 1941. С. 49. № 254), на
ювілейній Шевченківській виставці у Києві та Москві
(Юбилейная художественная выставка, посвященная
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150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог.
К., 1964. С. 12), виставках «Шевченко-художник. До
170-річчя з дня народження поета» (1984), «Шевченко-портретист» (1985, обидві — Київ). Місця зберігання: власність родини Ускових, Н. Смоляк, ІТШ, ГКШ,
ЦМШ, ДМШ (нині НМТШ).

в.: П : 10 т. Т. 9. № 41.
т.: ов к ; Ра в к С. . Життя і творчість художника Тараса Шевченка. Х., 1939; ов П. Т. Г. Шевченко-художник. Нарис. К., 1955;
к П. Апо стол України. Життя і
творчість Тараса Шевченка. К., 1998; в
ук . Мистецька
спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської художньої
культури. Л., 2008.

ар на

р

«УСКÓВОЇ АГÁТИ ОМЕЛЯ́НІВНИ ПОР ТРÉТ»
(папір, сепія, 11,3 × 9,7) виконав Шевченко у Новопетровському укріпленні у трав. 1853. Зберігається в
НМТШ (№ г—831). Один із трьох портретів А. ково , які написав митець (ін. два див.: П : 10 т. Т. 9.
№ 35, 41). Датується часом, коли А. кова прибула
до укріплення, на підставі порівняння її зовнішнього
вигляду із зовнішністю на її портреті з донькою (П :
10 т. Т. 9. № 41), що має авторську дату «1854» і де
вона має дещо старший вигляд ( юк . Ускова знайома
і незнайома // Україна. 1981. № 10. С. 14—15).
А. Ускова — красива, шляхетна молода жінка, з
розумним проникливим поглядом, у якому приховано
вираз смутку. Такою бачив і змалював її художник у
погрудному портреті овального формату. Вона вишукано, але скромно вбрана у білу сорочку з мереживним
коміром та кофтину. Її фігуру повернено в три чверті,
обличчя анфас, у такому ракурсі виразнішими є риси
обличчя, які модельовано м’якою світлотінню. Укладене на проділ темне волосся, високе чоло, дугасті чорні
брови, великі круглі очі, кирпатий ніс, округлі щічки
виявляють вроду молодої жінки. В її образі відчувається певна
замкнутість, стриманість, спокій, ці риси
свідчать ще про деяку
дистанцію між художником і моделлю.
Твір уперше згадано у ст.:
ро к
.
Пор т ре т ные про и зве де ния Т. Г. Ше вченко // Искусство в
Южной России. Живопись. Графика. Худо
жественная печать.
.
в нко. Портр т
1914. № 1/2. С. 20.
. . ково . Пап р, п . 1853
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«УСКОВОЇ АГАТИ ОМЕЛЯНІВНИ ПОРТРЕТ»

Уперше репрод. під назвою «А. О. Ускова» ( а р к
твор , с. 100. № 764). Експоновано: 1939 на Ювілейній
Шевченківській виставці (Ре спубліканська ювілейна
Шевченківська виставка: Каталог-путівник. К., 1941.
С. 49. № 255), виставці «Шевченко-портретист» (Київ,
1985). Місця зберігання: власність Малинова, Харків.
істор. музей ім. Г. С. Сковороди, ІТШ, ГКШ, ЦМШ,
ДМШ (нині НМТШ).

в.: П : 10 т. Т. 9. № 34.
т.: ов к ; нтонов
. Т. Шевченко — маляр. К.,
2004; в
ук . Мистецька спадщина Тараса Шевченка у
контексті європейської художньої культури. Л., 2008.

ар на

р

«УСКÓВОЇ АГÁТИ ОМЕЛЯ́НІВНИ ПОР ТРÉТ»
(папір, сепія, 26,9×19,2) Шевченко виконав у трав. 1853
у овоп тров кому укр п нн . Зберігається в НМТШ
(№ г—712). Датується часом, коли А. кова прибула
до укріплення, на підставі порівняння її зовнішнього
вигляду із зовнішністю на її портреті з донькою (П :
10 т. Т. 9. № 41), що містить авторську дату «1854»
і де вона має дещо старший вигляд ( юк . Ускова
знайома і незнайома // Україна. 1981. № 10. С. 14—15).
Від часу приїзду А. Ускової до Новопетровського
укріплення Шевченко у товаристві молодої, привабливої жінки знаходив спокій, переживав теплі й ніжні
почуття. У листі до Бр. Залеського від 9 жовт. 1854 він
писав: «Агата тоже тебе кланяется. Эта прекраснейшая
женщина для меня есть истинная благодать Божия. Это
одно-единственное существо, с которым я увлекаюсь
иногда даже до поэзии. Следовательно, я более или
менее счастлив, можно сказать, что я совершенно счастлив, да и можно ли быть иначе в присутствии высоконравственной и физически прекрасной женщины?».
Ше вче н ко у пор т ре ті А. Уско вої худож. за соба ми опо е ти зу вав її
жіночність. Особливо сті зовнішно сті та
внутрішній стан молодої жі н ки ми тець
розкрив, поєднавши
ін ти м ність і лі ри ку
камерного порт рета,
граційність і семантику порт рета парад но го. Ком по зи цію
вибудувано на заниженій точці зору задля
підкреслення постави
портретованої особи,
що сидить біля стіни,
при к ра ше ної ки ли.
в нко. Портр т
мом зі східним орна. . ково . Пап р, п . 1853

ментом. Фігуру повернено у профіль, голова анфас,
освітлення — рівномірне, згори, антураж — шовкова
смугаста шаль на плечах, позаду — килим. Зважаючи на певну незакінченість портрета, можна сказати,
що його виконано у кілька сеансів, спершу з’явився
чіткий рисунок моделі на тлі інтер’єру, далі прокладався тон, останнім етапом було доопрацювання образу багатошаровим нанесенням тонких і коротких чи
довгих штрихів. Цю послідовність можна простежити
від нарисованих лінією кистей рук, обрисів плаття, коміра, дощатої підлоги, стін, стелі, килима, далі першої
прописки елементів композиції, але найбільшу увагу
митець приділив обличчю, застосувавши світлотіньове моделювання. Прикметно, що Ускова вбрана у ту ж
сукню, що й на сімейному портреті з дочкою Наталею,
з якою вона позувала художнику у дерев’яному літньому будиночку в саду Новопетровського укріплення.
Художник виконав ще два портрети А. Ускової (П :
10 т. Т. 9. № 34, 41).
Твір уперше згадано під назвою «Жінка коменданта
Новопетровського укріплення» за № 56 у списку мист.
творів, що його склав Г.
та в к після смерті Шевченка (ІЛ. Ф. 1. № 459); ін. назви — «Невідома пані,
що сидить на стільці, на плечах накинута шаль» ( ов
к , с. 43. № 51), «Порт рет Агати Омелянівни
Ускової» ( а р к твор , с. 117. № 761), «Портрет
дружини Ускова» (Радянська Буковина. 1941. 11 берез.), «Портрет Ускової з шаллю» (Па амар ук . П.
Нескорений Прометей: Творчість Шевченка-художника
1850—1857 років. К., 1968. С. 46, 53). Уперше репрод.
під назвою «Невідома пані» ( ов к , с. 16). Експонування: 1929 у Чернігові ( ара в ка . Виставка
Т. Шевченка: Провідник. Чернігів, 1930. С. 17. № 8),
1939 у Києві (Республіканська ювілейна Шевченківська виставка: Каталог-путівник. К., 1941. С. 49), 1964 на
Шевченківській виставці у Києві та Москві (Юбилейная
художественная выставка, посвященная 150-летию со
дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964. С. 12.
№ 15), 1984 на виставці «Шевченко-художник» у Києві (Шевченко-художник: Каталог виставки. К., 1986.
С. 14). Місця зберігання: збірка Д. ор ов , ЧМТ,
ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ). Іл. табл. І.
в.: П : 10 т. Т. 9. № 35.
т.: а н н . Тарас Шевченко. К., 1970 (перевид.: Рівне, 2013); в
ук . Мистецька спадщина Тараса Шевченка у
контексті європейської художньої культури. Л., 2008.

ар на

р

УСЛÍ Василь (справж. — Сотнезов; 1912, с. Ускаси,
тепер Марпосадського муніципального р-ну Чуваської
Республіки, РФ — після 10.07.1941, загинув на житом.київ. напрямку) — чувас. поет і перекладач. Закінчив
Ульянов. пед. технікум (1931). Служив в Україні, вивчав
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укр. мову, цікавився творами укр. поетів. Перекладав
твори Лесі кра нк , І. Франка, П.
н . Автор зб.
поезій «Перші кроки» (1934), «Життя» (1939), «Вірші»
(1941). Під час роботи шевч. ювілейного комітету (1938)
зустрічався з П. Тичиною. Він запропонував У. написати
ст. «Шевченко і Чувашія» для кн. «Вінок Кобзареві». У.
був одним із перших ініціаторів вид. «Кобзаря» чувас.
мовою (1939). Переклав для згаданої зб. низку творів
Шевченка: «Кавказ», «Катерина», «Заповіт», «Не завидуй багатому», «І небо невмите, і заспані хвилі»,
«Садок вишневий коло хати», «Маленькій Мар’яні»,
«N. N. — Сонце заходить, гори чорніють», «Не тополю високую», «Поставлю хату і кімнату», «Якби мені
черевики» та ін., написав біогр. нарис про Шевченка. У
трав. 1939 разом з І. вн ком брав участь у відзначенні
125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка.
На ювілейному шостому пленумі Спілки письменників Союзу РСР з цієї нагоди виголосив промову. Того
ж року відвідав Тарасову гору (Канів).
в.: Шевченко і чуваський народ // Р . 1939. № 4 (у співавт.
з І. Івником).

П тро

канов

УСЛÓН (точніше — Верхній Услон) — село Свіяжського пов. Казанської губ., тепер с. Верхній Услон —
адмін. центр Верхньоуслонського р-ну Ре спубліки
Татарстан, РФ. Розташований на Услонській височині
на правому березі р. Волги, навпроти азан . Засноване в 16 ст.
Шевченко, повертаючись пароплавом «Князь Пожарский» із заслання, виконав малюнок «Проти Казані». У
Щоденнику 14 верес. 1857 поет занотував: «По случаю
принятия нового груза пароход наш простоял до 11 часов утра у казанского берега. Пользуясь этим редким
случаем и хотя пасмурною, но не мокрою погодою, я
вышел на берег и сделал два абриса: общий вид Казани
и вид на Волгу против Казани и села Услон».
т.:

ур 2003.

он

о шаков

У́СНІ ОПО ВІДÁННЯ ШЕВЧÉНКА — роз пові ді
Шевченка у записах його сучасників. До цих творів
зараховуємо різноманітний за походженням та культурним значенням масив текстів, який нині вивчено
недостатньо. Першим кроком в історико-літ. і фольклорист. осмисленні цього матеріалу можна вважати
публ. з прим. «(Слышал от Т. Г. Шевченка)» тексту
«Запорожці приїдуть, було, з Січі в Київ» П. Куліша
(Украинские народные предания / Собрал П. Кулиш.
М., 1847. Кн. 1. С. 42—43; передрук: П : 10 т. Т. 6.
С. 259—260). 1972 Ю. вак н розглянув цей текст поряд
із ін. аналогічними випадками у творчості Шевченка:
фрагментами оповідання «про пана Горкушу» в листі
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П. Куліша до П. П тн ова від 29 груд. 1846, «записом
Г. Честахівським спогадів Шевченка, вірша “Вип’єш чарку” (“Вночі”)» ( вак н . С. 126). Дослідника в першу
чергу цікавила «проблема аутентичності», співвідношення Шевченкового тексту і привнесеного записувачами, саме тому в нотатці «Усні оповідання Шевченка»
він згадує й вірш «Вип’єш чарку». Ю. Івакін доходить
висновку, що всі ці тексти «треба друкувати у зібраннях творів Шевченка, але не в основному тексті <…>,
в розділі “Dubia”» ( вак н . С. 127).
Використавши спо стереження Ю. Івакіна над записом П. Куліша, Ф. Скляр у статті до С не згадав
про запис Г.
та в ко о «Колись-то, було, ми з
покійним Штернбергом», проте ввів до кола «усних
оповідань» поета «притчу про зерна і шукання серед
них “царя”» (Ск р . . Усні оповідання Т. Г. Шевченка // С. Т. 2. С. 295—296). Цей варіативний переказ із акціональним компонентом можна віднести до
Шевченкових оповідань умовно. Саме тому укладачі
останнього академ. вид. надрукували лише ті три прозові тексти, що про них згадав Ю. Івакін (див.: П :
12 т. Т. 4. С. 329—334), але не в розд. «Dubia», як він
радив, а наприкінці корпусу повістей.
Фактично до корпусу У. о. Ш. у записах сучасників,
окрім уже згаданих, слід завести ще запис Г. Честахівського «Це було якраз на великодніх святках» (див.:
Мистецька колекція Шевченка (за описом Г. М. Честахівського) // н ов ., С р а . Літопис життя і творчо сті Т. Г. Шевченка. К., 1976. С. 351—352); уривок
із розповіді В. а
, записаний М.
оз р к м під
заголовком «Про Шевченка у Варшаві» (див.: Спо а1982, с. 163); фіксації оповідей Шевченка, надрук.
рос. та укр. мовою М. а м, а саме: «Зашла речь об
охоте», «Ш-ко рассказал» та «На Арале есть плавучие
острова» (див.: Жизнь и произведения Тараса Шевченка
(Свод материалов для его биографии) / Сост. М. К. Чалый. К., 1882).
Ці тексти можна класифікувати з кількох жанрологічних позицій. Здається, цілком природно застосувати
щодо них шкалу зменшення літ.-творчого складника.
Безперечно, найближче до літ. творчості Шевченка перебувають його імпровізації «про пана Горкушу», які
П. Куліш записав на другий день після того, як їх почув
( орошк в
. Шевченко в приватному листуванні //
. 1926. Кн. 7/8. С. 371—372). Ю. Івакін указує на
антипанський пафос фрагментів та використання гоголівської традиції, а також на інтерес «з точки зору
генези Шевченкової російської прози», зокр. він звертає
увагу на «те ж введення українських слів у російський
мовний контекст для створення відповідного національного колориту» ( вак н . С. 125—126).
О. орошк в , перший публікатор фрагментів, зазначав: «Щодо поміщика Горкуші, то це, очевидно, псе-
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вдонім: такого серед переяславського панства не було»
( орошк в
. Шевченко в приватному листуванні.
С. 374). К. С кар ва в коментарі робить висновок: «Хто
був прототипом пана Горкуші — невідомо» (П : 12 т.
Т. 4. С. 581). Мабуть, це узагальнений літ. персонаж, до
того ж із не випадково підібраним прізв.: героя названо
так само, як і славнозвісного розбійника Гаркушу.
Другою за ступенем літературності є оповідь, яку
М. Чалий надрук. частково в рос. переказі від 3-ї особи, частково словами поета: «На Арале есть плавучие
острова, образовавшиеся от гниения морской растительности. Плавая однажды на небольшом ялике с пятью
матросами между высоким тростником, они пристали
к одному из таких островов. Вышедши из ялика, чтобы
побродить по свободе, Шевченко спрятался в траве, лег
“догори черева” и предался поэтическому созерцанию
неба. Не заметив сперва его отсутствия, матросы отчалили. Потом, оглядевшись, вернулись к острову и стали
кричать и звать проказника. “А я собі лежу та мовчу.
Бо думка була, бачите, у мене така, щоб зовсім там
зостатися, та бісові матроси знайшли-таки мене у траві”» (Спо а про Тараса Шевченка. К., 2010. С. 348).
. а н н встановила семантичне джерело цієї поетової вигадки: це «отголосок названия острова БарсаКельмес — “дойдешь — не вернешься” по-киргизски»
( а н н . Шевченко. М., 1941. С. 182). Версію про
неправдивість даної оповіді підтримує й М. азар нко
( азар нко . Поховання на могилі: (Шевченко, якого
знали). К., 2006. С. 297). Справді, у щоденних записах
О. утакова про ра
ку оп ову к п
ю цього
епізоду немає й бути не могло. Шевченко пригадує не
реальну подію, а свою мрію або намір («думку»). Утопічна мрія про звільнення із заслання, можливо, перехрещувалася й зі згадкою про долю Робінзона Крузо з
роману Д.
о.
Коли ж поставити питання про те, яка із зазначених
оповідей є найближчою до традиційного фольклору, то
увагу привертає насамперед відомий текст «Запорожці
приїдуть, було, з Січі в Київ». Він складається, власне, із
двох фрагментів — запорожці на київ. базарі та ритуал
постригу в ченці старих запорожців у Межигірському
монастирі. Питання про фольклор. походження обох
поки що науково не обґрунтовано (див.: р м нко .).
Перший фрагмент, здається, найбільше тяжіє до фольклор. традиції, його упевненіше можна назвати аналогом істор. переказу — хоча б тому, що тут ідеться про
презирливе ставлення запорожців до киян. Шевченко,
як відомо, у час, котрим датовано цю розповідь (найімовірніше, черв. 1843), запорожців ідеалізував. Коли
й існував ритуал, описаний у другому фрагменті, то
поет його, мабуть, прикрасив. Якщо це зробив не сам
оповідач, то П. Куліш, який визнав: «Я позволил себе
исправлять некоторые фразы только в тех преданиях,

которые доставлены мне моими приятелями, но и об
этом жалею» (Цит. за: П : 12 т. Т. 4. С. 580).
Всі ін. із зазначених вище текстів є версіями справжніх усних споминів поета. Зафіксовані сучасниками,
вони мають більшу до стовірність, коли їх записали
саме ті люди, що безпосередньо знали Шевченка і спілкувалися з ним. Важливо також знати, скільки часу минуло між тим, коли текст почуто і коли його записано.
Не з’ясовано час запису Г. Честахівського про петерб.
забави учнів К. Брюллова і про те, як Шевченко обідав
у селянина в от н «на великодніх святках». Перший
було опубліковано в «
в ко тар н » (1895. № 2) з
прим. ред.: «Цей запис знайшли у паперах померлого
Г. М. Честахівського, які тепер знаходяться в зібранні
В. В. Тарновського» (див.: Спо а 1982, с. 416), але
вони є ближчими до живої мови поета, аніж укладений
до його вуст «солоденький» монолог у споминах того
ж мемуариста про те, як він знайшов для Шевченка в
Петербурзі натурницю — вродливу укр. дівчину Одарку
(Там само. С. 365—366).
Хоча перший із записів Г. Честахівського («Колисьто, було, ми з покійним Штернбергом») і справляє враження «потоку свідомості», проте насправді він має
чітку структуру, свідченням чого є, зокр., своєрідне
обрамлення: розчулено-сентиментальні спомини про
доброго приятеля В. т рн р а та братерське з ним
життя й навчання. На поч., коли йдеться про Петербург
улітку («Дуже добре тоді жилося!»), вони більш розлогі,
з яскравими деталями (про малювання лопухів на Смоленському кладовищі, про каву в німкені з дочкою), а
наприкінці — це одне лише речення про сумну зимову
пору: «А зимою частенько траплялось сидіти без копійки
в холодних майстернях: ні в його, ні в мене нема ані півшеляга у кишені…» (4, 334). Основний зміст споминів
складається з двох частин. Перша, коротша частина —
це згадка в заг. формі про товаришування з ін. молодими
художниками, до якого прилучався й метр К. Брюллов,
а друга — центр. наратив про подорож метра з трьома
найближчими учнями («Брюллов, я, Штернберг і Михайлов») «на вольні острова», що з одноденної прогулянки
перетворилася на триденне «ярмаркування» всього гурту
молодих петерб. художників, які дізналися про інтелектуальний бенкет Шевченка та його друзів «на вольнім
розволі з Брюлловим» і приєдналися до нього. Привертає
до себе увагу, що уявлення про «вольне розволя» зновтаки, як і в спомині про спробу залишитися наодинці на
невідомому острові в ра
кому мор , пов’язується з
концептом острова. Цього разу це безлюдний острів, де
приятелі не відчувають над собою влади миколаївського Петербурга. Коли тема Робінзона і звучить (у повісті
«Художник» роман Д. Дефо згадується), то як здійснення
мрій давнього відлюдника: на голий острів раптом висаджуються друзі — «двоє з клунками, а третій з сапе-
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тиком в руках», потім ін. «привезли з собою кашовара
з усякою знадобою і самоварами, і чого там не було…»
(4, 334).
За жанром цей текст, у якому літ. вигадки немає (хіба
що є психологічно зрозумілі перебільшення), можна розглядати як запис усного уривка з ненаписаних мемуарів
Шевченка, певну паралель до автобіогр. пасажів повісті «Художник». Проте стосунки цього тексту з текстом
«Художника» доволі складні. У повісті теж ідеться про
замальовки лопухів на Смоленському кладовищі, але
автобіогр. персонаж робить їх не з В. Штернбергом,
а з Йохимом. У повісті панегіричну характеристику
В. Штернберга поєднано з «розкладом» спільних щоденних занять з автобіогр. персонажем, тільки перелік
цей дещо ін., ніж у записаному Г. Честахівським тексті.
Для споминів різниця в 4—5 років після події не така
суттєва, у повісті ж події молодих років ще й художньо
трансформовано. Коментуючи запис Г. Честахівського,
В. оро н і М. Пав юк указують, що «у мові запису
поєдналися риси, властиві і Шевченкові, і Честахівському» (Спо а 1982, с. 416). Своєю чергою К. Сєкарєва
відзначає «не властиві Шевченкові слова та вислови в
тексті запису» (П : 12 т. Т. 4. С. 582).
Треба мати на увазі, що укр. лексикон Шевченка відтворено на основі його поетичних творів, де побутова
лексика відбивалася оказіонально, у «Художнику» ж він
не ставив перед собою стилістичного завдання імітувати просторіччя укр. артистичної молоді, яка вчилася й
жила в Петербурзі. Так само і фразеологізм «мурувать
Спаса та гострі верхи виводити», що слідом за видавцем
першодруку викликав здивування у К. Сєкарєвої, теж,
мабуть, належить до просторіччя або художницького
жаргону. Можливі значення: як синонім до фразеологізму «виводити надхмарні замки» або для позначення нудного академ. малювання гіпсових моделей, серед яких
були й конуси. Що ж до стилістичного внеску Г. Честахівського, то його можна бачити в таких надмірностях,
як: «І туман, хмари-думи, як та павутина, спадуть з мозку». Другий запис Г. Честахівського — «Це було якраз
на великодніх святках» — простіший за структурою, а
на існування Шевченкового усного прототипу вказує
таке змалювання гостинного та побожного кріпака: «Я
оглянувся і бачу: стоїть з пляшечкою, й налило чарочку
горілки, й частує мене. Та, видно, таке щире та добряче.
І само вже, видно, під чарочкою» (Мистецька колекція
Шевченка (за описом Г. М. Честахівського). С. 352).
В оповіді «Ш-ко рассказал» у запису М. Чалого
йдеться про подорож Шевченка Україною в 1840-ві
роки: «Був я в гостях у пристава. Під Великдень пошли ми з ним на діяніє. Постоявши у церкві, щоб часом
не заснуть під однообразноє чтеніє дячка, в ожиданії
батюшки, я вийшов і приліг собі під орішиной над ровчаком, которий весною порядочно наполнялся водою.

Через ручей була перекинута кладка. <…> От дивлюсь,
аж іде й сам панотець у своїй празничній рясі і тілько
що зійшов на середину кладки, а я: тю! А він шубовсть
у воду, а я — драла. Увійшов у церков, став собі межи
людей, анічичирк» (Жизнь и произведения Тараса Шевченка. С. 149).
В ін. своєму такому ж яскравому, але російськомовному записі М. Чалий так передає розповідь Шевченка: «Я раз тоже охотился, — сказал Тарас Григорьевич. — Пригласили меня раз полтавские паны на охоту.
Доехавши до места, они погнались с собаками за зайцем, а я остался в тарантасе при багаже. Ждал я их,
ждал — скука. Вот я, от нечего делать, и стал пробовать
все, что было привезено из дому: разные водки, наливки, смачные закуски — ничто не оставлено мною без
внимания. Вернулись с победными трофеями мои герои
и нашли меня спящим сном невинности. Кинулись до
короба с провизией, а там уже и без них похазяйнував
гулящий чоловік» (Там само).
Ідеться про далекі відблиски тих «розповідей поета,
завжди на вигляд серйозного», що про них В. Демич, зі
слів свого дядька, писав: вони «відзначалися таким живим гумором, що слухачі, старі й молоді, “животи рвали
зо сміху, а сам Шевченко, бувало, й бровою не поведе”»
(Спо а 1982, с. 172). Як жартівник поет брав на себе
роль трикстера і, наслідуючи прийоми народного сміху, виставляв себе перед слухачами у смішному світлі
(про «самоосміяння» див.: а т н . . Творчество
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса. М., 1990. С. 17).
Вже помітно далі від живої Шевченкової оповіді
перебуває поданий рос. мовою та ще й у переказі від
третьої особи запис М. Білозерського. Сам записувач
не чув оповіді поета, що пролунала кількома де сятиріччями раніше: «Я дуже шкодую, що тоді [прибл.
1850. — Р .] не записував розповідей про Шевченка:
та й до останнього часу я нічого не записував про нього» (Спо а 1982, с. 163). Ось цей запис: «Шевченко
в 40-х роках» розповідав В. Забілі, «що коли його, як
дворового кріпака, вели взимку етапом з Варшави до
Петербурга, то в нього порвався один чобіт, так що відпадала підошва, і Шевченко, щоб не відморозити ноги,
змушений був міняти чоботи, взуваючи на якийсь час
чобіт на ногу, що мерзла в драному чоботі; ці зупинки
набридли етапним солдатам, і один з них ударив Шевченка по шиї» (Там само. С. 163).
Маємо справу, т. ч., із цікавим феноменом усної діяльності Шевченка, складно пов’язаним із його літ. творчістю.
т.: вак н . Нотатки шевченкознавця. Літ.-критичні нариси. К., 1986; р м нко . У Києві на Подолі: Про одне з усних
оповідань Т. Г. Шевченка //
. 1989. 9 берез.; Ро ов к С.
Тарас Шевченко і фольклор. К., 2011.
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«УСПЕНСЬКИЙ СОБОР ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ. ВНУТРІШНІЙ ВИГЛЯД»

«УСПÉНСЬКИЙ СОБÓР ПОЧÁЇВСЬКОЇ ЛÁВРИ.
ВНУ́ ТРІ Ш НІЙ ВИ́ ГЛЯД » (па пір, ак ва рель,
37,6×28,4) — ак ва рель Ше вче н ка, ви ко на на 10—
20 жовт. 1846 у Почаєві. Праворуч унизу чорнилом
авторський підпис:
в нко. На звороті — зарисовка
«Успенський собор Почаївської лаври» (П : 12 т.
Т 8. № 198). На звороті обернено чорнилом напис: 1846
Почаївська лавра ǀǀ Церква у середині ǀǀ 374×284. Зберігається у НМТШ (№ г—401).
Датується часом перебування Шевченка у Почаєві
10—20 жовт. 1846 (див.: ур 1985, с. 290—306). Один
із чотирьох акварельних малюнків, які митець виконав
у Почаївському монастирі. Він точно і майстерно відтворив декоративно-пластичні особливості тринавової,
однобаневої базиліки із трансектом, що належить до
доби пізнього Бароко. На акварелі точно змальовано
інтер’єр василіанського храму, який ще не зазнав змін
після переходу Почаївського монастиря у православ’я
1831. У затемнене приміщення собору згори праворуч
і з боків вриваються промені сонця, освітлюючи його
діагональними смугами. Фантастичну гру світла і тіней
в інтер’єрі собору зумовлено тим, що його будівничий
Ґ. Гофман зробив круглі отвори у стелі бокових коридорів храму. З фотографічною точністю передав Шевченко
і скульптурне оздоблення інтер’єру базиліки, автором
якого, зокр. шести вівтарів та амвона у стилі рококо, був
М. Полейовський, учень Пінзеля. Особливо ретельно
митець виписав композитний ордер, що виконує підкреслено декоративну, пластичну функцію. Очевидно,
інтер’єр Зх. церкви справив на Шевченка-європоцентриста велике враження. Саме цим пояснюється виписування найдрібніших деталей, напр., орнаментів на усіх
решітках включно із прямокутними віконними. Митець
відчув і передав не тільки гармонію і велич стилю рококо, а і його вишуканість та пишність, не в останню
чергу зумовлену поєднанням світлих кольорів стін, підлоги і золота в оздобленні капітелей та медальйонних
рам із ликами святих. Детально змальовано на акварелі
й католицький вівтар з вісьмома колонами, двома фігурами ангелів по боках угорі, чотирма фігурами святих
у підніжжі колон та іконою Почаївської Божої Матері
у центрі в обрамленні золотих променів. Внутрішній
простір собору змодельовано чергуванням світлих (місцями аж до білизни) та темніших площин. Традиційно
художник зобразив у своєму творі людей — прочан, що
моляться, зокр. жінку на передньому плані праворуч, а
біля вівтаря — групу православного духовенства. Акварель має велике значення з огляду на зафіксовану на
ній первісну естетику стилю рококо у внутрішньому
вигляді храму. Згодом інтер’єр було перероблено відповідно до естетики московської православної церкви.
у уров . . О ри су нУпе рше зга да но у ст.:
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Мо скві (Юбилейная
художественная выставка, посвященная 150-летию со
дня рождения Шевченко: Каталог. К., 1964. С. 9), 1968
у Празі (Taras Ševčenko:Vу́stava o životě a díle. [Praha,
1968]. № 29). Місця зберігання: у О. Роговича, П. Дорошенка, В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ, ЧІМ, ГКШ,
ДМШ (нині НМТШ). Іл. табл. ІІІ.
в.: П : 12 т. Т 8. № 76.
т.:
юк . Ма ляр с т во і гра фі ка Та ра са Ше вче н ка:
Спостереження, інтерпретації. К., 2003; в
ук . Мистецька
спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської художньої
культури. Л., 2008.
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УСТИ́ВИЦЯ — містечко Миргородського пов. Полтав. губ., те пер с. Ве ли ко ба гачан сь ко го р-ну Полтав. обл. Виникло в 16 ст. як козацьке поселення.
Шевченко відвідував У. в серед. жовт. 1845, перебуваючи в с. ар’ н кому — у маєтку О. ук’ нов а, коли описував пам’ятки історії та культури на Полтавщині
за дорученням м а ово ком
роз
у авн
акт в. В Археологічних нотатках Шевченко писав, що
між
р оро ом, а а кою, У. та Соро н м «все
возвышенности заняты разной величины укреплениями» — їх він нарахував понад 40 (крім «сторожевых
курганов»). Ці давні кургани — Мордачеві, Дубові, Королеві — описано в повісті «Наймичка» (про походження цих «курганів», а насправді сірчаних виробок, див.:
овкоп
. ., овкоп
. . За покликом серця.
К., 1990. С. 24). За народними переказами, Шевченко в
У. приятелював із місцевим священиком К. а
в м
та фельдшером В. Терещенком, якому подарував « о зар» 1840 та змалював його портрет ( ур 1985, с. 154).
Не раз розмовляв зі священиком ( р нштам . .
Т. Г. Шевченко і простолюдини, його знайомі // Спо а-

УСТИЯНОВИЧ

1982, с. 110). Згадували, що в устивицькому шинку
поет співав, а іноді читав свої вірші. Ім’ям Шевченка
названо одну з вулиць села.
т.: о ар к . Шевченківські місця на Україні. К., 1956;
ур 2003.

П тро Рота

УСТИЯНÓВИЧ Корнило Миколайович (22.09.1839,
с. Вовків, тепер Пустомитівського р-ну Львів. обл. —
22.07.1903, с. Довге, тепер Дрогобицького р-ну Львів.
обл.) — укр. художник, пись мен ник і громад сь кий
ді яч. Пред ста в ник акаде мі з му і кла си ци з му, у
тво рчо с ті яко го домі нує
ре а лі с ти ч ний еле мент і
емоційна експре сія. Працював у галузі станкового
живопису, сатиричної графі ки. На вча в ся у Ві ден.
академії мист-в (1858—63).
Пе ре ва ж но пра цю вав у
жанрі портрета і пейзажу,
також церк. монументаль. т нов
ного малярства, створював
ікони, настінні розписи у церквах, оформлював іконостаси. Автор картин «Христос перед Пілатом» (1880),
«Мойсей» (1887), «Гуцул» (1891) та ін.
Першим серед галицьких художників звернувся до
постаті Шевченка і Шевченкових творів. У час навчання
у Віден. академії мист-в познайомився з Бр. Залеським,
який мав власні малюнки аральських степів і, можливо,
автопортрет Шевченка часів заслання. Поезію Шевченка У. прочитав після повернення з Відня у с. Верховині за посередництва Ф. Заревича. 1867 виїхав до
Петербурга. Після повернення вивчав твори Шевченка
і Марка Вовчка, під їхнім впливом почав писати укр.

.

т нов .
в нко на за анн .
По отно, о . 1880-т
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літ. мовою, а не «язичієм», як доти. Створив свій чи не
найкращий олійний портрет «Шевченко на засланні»
(1880-ті, Нац. музей у Львові. Науково-художній фонд
митрополита Андрея Шептицького). Простота композиції і лаконізм зображення теми поєднуються тут із
драм. настроєм та глибоким психологізмом. З літ. та арх.
джерел відомо, що художник за мотивами Шевченкових
творів виконав композиції «Мар’яна-черниця» та «Чернець».
т.:
орук . Танцювало у повітрі листя // Наука і суспільство. 2007. № 3/4.

ро ав анов к

УСТИ Я Н Ó ВИЧ (Усті я но вич) Ми кола (Ни колай,
Никола) Леонтійович (псевд. — Н и к о л а [й] [і] з
Н и к о л а є в а (Н и к о л а й о в а), Н и к о л а Л. У.,
Д р о т а р, Н а у м, Й о р та ін.; 07.12.1811, Миколаїв, тепер Львів. обл. — 03.11.1885, Сучава, тепер пов.
місто у Румунії) — укр. письменник, ред., громадський
і церк. діяч. Закінчив два курси філос. ф-ту (1832) і
теологічний ф-т (1837) Львів. ун-ту та Львів. духовну
семінарію (1837). Від 1838 — адміністратор капеланії
у с. Вовкові (тепер Пустомитівського р-ну Львів. обл.),
від 1841 — адміністратор парохії; від 1842 — парох у
с. Славському (тепер смт Сколівського р-ну Львів. обл.),
а від 1870 і до кін. життя — у Сучаві на Буковині. Один
із найактивніших учасників укр. нац. відродження в
Галичині 1848—49. Протягом 14 лип. 1849 — 21 лют.
1850 редагував у Львові урядову україномовну газ. «Галичо-руський вістник». Посол до Галицького крайового
сейму (1861—66). Найвизначніший західноукр. письменник після відходу М. ашк в а і перед появою в
л-рі Ю.
ков а. Поезії (оригінальні й перекладні),
оповідання, повісті, публіцистичні статті друкував у
галицьких часописах, альм. і зб. переважно 1847—65.
Автор зб. «Поезії» (Л., 1860). Із 1860-х ішов на зближення з москвофілами, писав язичієм.
Згідно з припущенням (див.: а ата . С. 28),
Шевченко міг читати вірш У. «Наддністрянка» (надрук.:
нок русинам на обжинки. Відень, 1847. Ч. 2), який
Я. о ова к надіслав О. о н кому в листі від
4 листоп. (22 жовт.) 1843 (див. лист і коментар: «Ру а ка Дністрова». С. 231, 493). Згодом поезія потрапила
до М. Ко стомарова в копії під назвою «Подністрянка», відтак до кириломефодіївців. Гіпотеза ґрунтується
на тому, що під час слідства над учасниками
р оо в ко о рат тва М. Костомаров іменував
програмовий документ «Закон Божий» («Книги буття
українського народу»), знайдений у нього без назви,
«Подністрянкою» і видавав його за одне з «бродячих
малороссийских сочинений», уточнюючи: при рукописі
«находились стихи, под которыми стояло заглавие “Поднестрянка”» (
. Т. 1. С. 287; також див.: Там само.
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С. 66, 80, 278, 300, 304, 307, 308). Вірші починалися
звертанням «Дитино люба», тож, імовірно, були списком «Наддністрянки», перший рядок якої містить слова
«Дитино красна» (Ст
. Цінне надбання історіографії // Жовтень. 1984. № 3. С. 121). Костомаров мав
рацію стосовно зближення свого історіософ. трактату
з «Наддністрянкою». Центр. у поезії — алегоричний
образ Галичини, а «загиблу славу» лірик протиставляв
сучасній «темниці» і висловлював сподівання, що «дитина вірненька» збереже нац. пам’ять і традицію. Т. ч.,
твір У. вплинув на ідеологічну програму Костомарова
та на погляди ін. кириломефодіївців.
Із поезіями Шевченка У. уперше ознайомився за
альм. « а т вка» (СПб., 1841), отриманим 1842 від
М. Шашкевича (див. Шашкевичів вірш «Побратимові,
посилаючи йому пісні українські», листи до М. Козловського 1842 та коментар: ашк в
., а
в
.,
о ова к
. Твори. К., 1982. С. 49, 50, 129, 130, 329,
339; «Ру а ка Дністрова». С. 224, 226). За здогадами
до слідників, У. міг чути про Шевченка і навіть дістати « о зар» 1844 від свого старшого брата Василя
(1803 — не ран. 1868), київ. купця, який приїжджав
торгувати в Галичину ( а ата . С. 27, 28; орак Р.,
нат в . С. 327, 328; орак Р. Прозвані юродивими:
Есеї про Т. Шевченка. Л., 2011. С. 92). Про те, що У.
читав Шевченкові твори та знав про уславлення в них
козацької героїки, свідчить зворушлива промова, з якою
він виступив 7/19 жовт. 1848 (зазвичай помилково подається: 19/31 жовт.) на першому засіданні Собору учених
руських (з’їзду укр. діячів церкви, освіти, культури
й науки в Галичині), скликаного у Львові з його ініціативи.
У цьому виступі було зазначено про «мову святої
Руси» — «золотобережної України»: «Аж хочем налюбоватися єї принадами милости, пійдім до Основ’яненка “Марусі”, <...> аж хочем узброїтися в кріпость,
послухаймо громкого Шевченка, аж розвеселитися і попустовати, возьмім Котляревського» (Р , держана при
запроводі товарищества руского народного просвіщенія
Николаєм Устіяновичем //
тор
к очерк основанія Галицько-руської матиці і справозданьє первого
собору учених руських і любителей народного просвіщенія. Л., 1850. С. 8—9). У ст. «Молодая Русь» згадано
«за українськії краснорічивії уста, за Котляревського,
Основ’яненка, Галку [М. Костомарова. — Р .], Шевченка і прочії, которії, пробудившися неомаль в єдин
і тот сам час, голосами своїми навет з гробу могли би
били воскресити закоснілую Русь і новоє жаркоє житє в її состави вляти» (Зоря Галицька. 1850. 22 жовт. /
2 листоп. С. 543; без підпису; в авторстві У. зізнався у
ст. «Кто виноват? (Уваги над причинами упаденія народності малоруськой)», опублікованій: Зоря Галицька.
1851. 17/29 листоп. С. 787; за підписом …..ъ).

В автобіогр. поемі «Вспомини» (датовано: «в липні
1884 р.»; першодрук Я. ор н ко о за списком сина,
М. Устияновича (молодшого), гімназійного вчителя,
із деякими його змінами:
. 1911. Т. 104; про
характер імовірних змін див.: Р ваков
. До автобіографічних поем М. Устіяновича //
. 1919. Т. 128.
С. 203—206; прим. М. Шалати: т нов
. Поезії.
1987. С. 240) окреслено чотири «сторонництва» (політ.
рухи) серед галицького українства: «старі» («святоюрці»), народовці («українці», «народолюбці»), панславісти («москалофіли»), полонофіли («ляхомани»).
Народовський рух письменник назвав продовжувачем
Шевченкових і Шашкевичевих традицій: «Сторонництво друге, українців зване, / В ідеях Шевченка спасеніє
зрить, / А в них твій ідеал віджив, Маркіяне: / Ділать,
як любов лиш до люду велить! / Сторонників того ж
в молодіжі много, / Їх народолюбцями зчаста зовуть»
( т нов
. С. 192). Наприкінці твору до я-поета
приходять два подорожні, один із яких лагодився їхати
«в Україну», «щоби на Шевченка гріб цвітку покласти»,
а другий — «в Москву златоверху і в Київ почасти». Митець порадив їм їхати разом, що й зробили персонажі,
а повернувшись — «спорів забули» (Там само. С. 197).
Так висловлено сподівання на примирення галицьких
народовців-українофілів і москвофілів.
Відповідно до спогадів дочки У. — М. т нов - о к в , викладених у листі до Т. Р ваков а від
18 груд. 1911, в останні десятиріччя «Шевченком прямо
одушевлялись Тато і, не раз читаючи його стихи нам,
дітям, вголос, над ревними уступами плакали» (ЛНБ.
Ф. 93. Спр. 4). За словами онуки, укр. письменниці
К. Бобикевич-Сори (1896—1971), дідусь помер із «Кобзарем» у руках ( м’ н . Марія Устиянович-Бобикевич // м’ н . Таланти Бойківщини. Л., 1991. С. 136).
в.: Твори Николи Устияновича і Антона Могильницького.
Л., 1913; П м нн к Західної України 30—50-х років ХІХ ст.
К., 1965.
т.: а ата . Будитель народного духу // т нов
.
Поезії. К., 1987; «Ру а ка Дністрова»: Документи і матеріали.
К., 1989; орак Р., нат в . Між вогнями: Повість-документ;
Микола Устиянович: Роман-есе. Л., 1994.

в н а

к

УСТИЯНÓВИЧ-БОБИКÉВИЧ Марія Миколаївна
(26.03.1859, с. Славське, тепер смт Сколівського р-ну
Львів. обл. — 17.01.1949, Римніку-Вилча, тепер у пов.
Вилча, Румунія) — укр. письменниця. Дочка М. т нов а. Від 1870 жила в Сучаві (тепер Румунія), куди
на парохію перевели батька, познайомилася там із
О. о
н кою і до кін. життя мисткині приятелювала з нею. Вийшовши заміж за теолога С. Бобикевича,
оселилася в с. Вихторові (тепер с. Вікторів Галицького
р-ну Івано-Франк. обл.). Не пізн. 1887 переїхала до Ви-
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жниці (тепер Чернів. обл.), де мешкала до 1905 і де мав
свою майстерню її брат К. т нов . Відтак до поч.
1930-х жила в с. Саджавці (тепер Надвірнянського р-ну
Івано-Франк. обл.), очолювала місцевий осередок «Союзу українок» і разом із чоловіком влаштовувала шевч.
свята. По смерті чоловіка (1932) знаходила притулок у
близьких і далеких родичів — у с. Мазниця і Східниця (друге — тепер смт) поблизу Борислава, у Коломиї,
Чернівцях, Римніку-Вилча. Авторка здебільшого публіцистичної громадянської, пейзажної, інтимної лірики,
зокр. віршів, присвячених Шевченкові, М. ашк в у,
О. Кобилянській; переспівів із Й.-Ф.
ра, драм.
переробки «Страсний четвер» за однойменною повістю
М. Устияновича, трагедії «Нещасний плащ, або Велика
помилка», драми «На злочинній стежці», п’єси «Пасьянс, або Кабала». Цінним істор.-культурним джерелом
є мемуари та щоденники, напр. «Спомини про часи
Першої світової війни». Протягом 1930-х друкувалась
у чернів. газ. «Час». Особистий арх. У.-Б. зберігається
у відділі рукописів ЛНБ, її родині в м. Варадині (Орадя,
Орадеа) у Румунії. Ряд автографів М. Устияновича, котрими володіла У.-Б., як-от листи до письменниці, є в ІЛ.
Завдяки К. Устияновичу в юності ознайомилася з
поезією Шевченка, якою захоплювалася до кінця життя.
На основі Шевченкової поеми «Гайдамаки» створила
драму «Іван Ґонта».

т.: м’ н . Марія Устиянович-Бобикевич //
Таланти Бойківщини. Л., 1991.

м’ н .

в н а
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УСТРЯ́ЛОВ Микола Герасимович (4/16.05.1805,
с. Богородицьке Ма лоархангельського пов. Орлов.
губ. — 8/20.06.1870, Царське Село, тепер у складі
Пушкінського р-ну Петербурга) — рос. історик. Навчався в Орлов. гімназії. Закінчив словесне відділення
Москов. ун-ту (1824). У 1831—70 — викладач Петерб.
ун-ту, з 1834 — проф.
кафедри рос. історії,
у 1839—55 — декан
історико-філол. ф-ту.
Акад. С.-Петерб. академії наук (1837). Автор праць з рос. історії
доби П тра . Опублікував низку діаріушів
та спогадів учасників і
очевидців істор. подій
у Ро сії на поч. 17 ст.
При хи ль ник гра фа
С. варова, зокр. його
офіц.
теорії народнос.-П. ор . Портр т
ті. Видав як посібник
. тр ова. Пап р,
до сво їх ун-тсь ких
то ра . 1850

лекцій курс «Російської історії» в 5 т. (1837—41), який
доповнив «Історичним оглядом царювання імператора
Миколи І» (1847). Автор посібників з рос. історії для
середніх навч. закладів. Один із таких посібників У.
Шевченкові до р ко орт передав Ф. азар в к . Книжка стала предметом листування між ними у
лют.—квіт. 1848, після того як Ф. Лазаревський у лют.
попросив поета повернути посібник, бо він був потрібний «для маленького моего учащегося брата» (
т ,
с. 56); але довго його не отримував. Шевченко у листі
до Ф. Лазаревського від 22 квіт. 1848 повідомив, що
«той же купець, що привіз вам оту живущу “Историю”
Устрялова, що і в солдатських руках не згинула, забожився мені, що притьмом у ваші руки власниє оддав».
З’ясувало ся, що той купець таки повернув Лазаревському кн., але з великим запізненням (
т , с. 60).
к

«УСЬ-ЧЕКÁ» (тонований папір, олівець, 16×29,4) —
рисунок Шевченка, виконаний 19—20 лип. 1849 під час
ра
ко оп ово к п
. Мис Усь-Чека (у перекл.
з казах. «три сопки») знаходився на пн. узбережжі кол.
ра
ко о мор , при вході у затоку Сари-Чаганак. На
аркуші праворуч унизу напис олівцем рукою Шевченка: у - ка 19. Праворуч угорі чорнилом позначено:
№ 117—67. На звороті ліворуч унизу напис: джалы булакъ; уздовж лівого краю олівцем напис: z wodoj. Твір
датувався 19 верес. 1849 на підставі запису О. утакова
у його щоденнику про стоянку шхуни 18 верес. 1849
на якорі під час шторму біля гори Усь-Чека ( утаков,
с. 53). Натомість А. о т нко заперечив таку аргументацію, вважаючи, що на рисунку відтворено берег моря у час літньої спеки ( о т нко . С. 143—145; див.
також: Па амар ук ., ну кова . Дорогами Шевченка-солдата // Вітчизна. 1985. № 3. С. 195). Зберігається
в НМТШ (№ г—482).
Зображено краєвид, що відкривається на гору УсьЧека з місця стоянки шхуни Аральської експедиції на
пн. березі Аральського м. На першому плані — берегова смуга, перевернута шлюпка, поруч на мілководді

.

в нко.

-

ка. онован

пап р, о в

. 1849
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будара. Олівцем ледь окреслено декілька осіб, які купаються в морі. На другому плані — убога рослинність.
На лінії горизонту чітко промальовано дві сопкоподібні
гори, ледь видимими штрихами означено небо, джерела
світла не видно.
Уперше згадано у ст.: Ру ов . Коллекция рисунков
Т. Г. Шевченка // С. 1894. № 2. С. 186. Уперше репрод.:
П : 10 т. Т. 8. № 190. Ін. назви: «Уч-чоку» ( ар к твор , с. 100. № 660), «Усьчека Кара-Таман»
(Ра в к С. . Художник Тарас Шевченко. X., 1939,
С. 70), «Уч-Чека» ( н ов ., С р а . Літопис життя і
творчості Шевченка. К., 1959. С. 163), «Гора Усь-Чека»
(Щедрість серця. Казахстан у творчості Т. Г. Шевченка:
Альб. Алма-Ата, 1982. С. 40), «Мис Усь-Чека» ( о ра1984, с. 240), «Ушшохи» ( о т нко . С. 143—145).
Місця зберігання: збірки А. оза ков ко о, В. о овко о, С. разо , ЧМТ, ЧІМ, ГКШ.
в.: П : 12 т. Т. 9. № 71.
т.: о т нко . За морями, за горами: Тарас Шевченко на
Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм: Худож.-докум.
оповідь. К., 1984.
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У́ТКІН Микола Іванович (8/19.05.1780, Твер, тепер
обл. центр РФ — 5/17.03.1863, Санкт-Петербург) —
рос. гравер і живописець. Протягом 1785—1800 навчався в петерб. ка м м т тв (викладачі А. Радіг,
С. Іванов, І. Клаубер). Під час навчання був нагороджений медалями: 1798—99 — малою та великою срібними, 1800 — малою золотою. 1802 за естамп із картини
А. Р. Менґса «Іоанн Хреститель, що проповідує в пустелі» одержав велику золоту медаль і право продовжити
освіту за кордоном як пансіонер АМ. Протягом 1803—
14 навчався в Паризькій академії (викладач Ш. Бервік).
1810 франц. уряд відзначив золотою медаллю естамп
У. із картини ом н к но «Еней виносить Анхіза з Трої,
яка палає». 1814 удостоєний звання акад.
АМ за гравійований
пор т рет О. у ра к на (1812). Упродовж
1817—50 — зав. граві ру ва ль но го кла су
АМ, збе рі гач грав ю р в рм т а
,
від 1843 — доглядач
музею АМ. Отримав
1819 звання гравера
Його імператор. величності, 1831 — проф.
3-го ступеня, 1840 —
за слу же но го проф.
.-П. ор . Портр т . .
тк на. Пап р, то ра . 1860 Член Сто к гольм. (із

1820), Антверпен. (із 1827) і Дрезден. (із 1828) академій. Автор понад 220 творів, переважно оригінальних
портретів, книжкових оздоб та гравюр із полотен ін.
художників.
Шевченко знав У. з часу навчання в АМ, міг користуватися його порадами, коли працював над альб.
« воп на кра на» та офортами останнього періоду творчості. Як член ради АМ У. підписував дозвіл
Шевченку від 10 січ. 1841 на відвідування худож. класів
( окум нт , с. 29—30). Гравер був також присутнім на
попередньому засіданні ради АМ 2 верес. 1860 про присудження Шевченкові звання акад. (Там само. С. 355).
Очевидно, митці зустрічалися і після повернення поета
із заслання. У Щоденнику Шевченко 5 трав. 1858 зробив нотатку про відвідини квартири У. (того, однак, не
виявилося вдома).
а
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«УТÓПЛЕНА» — балада Шевченка, написана в Петербурзі 8 груд. 1841 — дата в автографі, єдиному, що зберігся (ІЛ. Ф. 1. № 41). Уперше надрук. в альм. « о о к»
(Х., 1843. Ч. 2. С. 114—121). Остаточний текст твору —
в « о зар » 1860 з виправленнями Шевченка. Стимулом
до створення балади було листовне прохання Г. КвіткиОснов’яненка передати йому до Харкова для альм., який
тоді готував І.
к , щось зі своїх нових речей (
т ,
с. 9—10). Уже 8 груд. Шевченко надіслав йому кілька
поезій (див. коментар до балади «У.»: 1, 680), зазначивши при цьому: «Вибачайте, батечку, що найшлося, те
і посилаю, а “Ганнусю” [“Утоплену”. — Р .] сьогодня
нашвидку скомпонував, та і сам не знаю, чи до ладу, чи
ні. Подивіться ви на неї гарненько та й скажіть щиру
правду, як побачите, що вона вже дуже безецна (бо вона
мені так здається), то не давайте й дрюкувать. Нехай іде
відкіль взялася» (до слова «безецна» Шевченко зробив
примітку — «похабна»).

С. у н.

ю тра
о а а
.
в нка « топ на».
Пап р, то ра . 1911
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Ба ла ді вла с ти ві
риси романтизму: міфо лог. фа н та с ти ка,
метаморфози — перетворення людей на русалок, двосвітність —
паралельне існування
світу живих і міфолог.
позасвіту, чергування
худож. («реального»)
і мі фолог. ча сів. До
ре а лі с ти ч них ознак
належить психологічна (із соц. моментом)
мотивація конфлікту
характером негативного персонажа — ко. ан нко. ю тра
о
лись гарної удови, у
а а
.
в нка « топ на».
якої багатство й самоПап р, о орт. 1980
владдя виробили такі
риси, як вседозволеність, ревнощі, егоїзм, нехтування
думки односельців, прагнення до задоволення власних
бажань за всяку ціну — спершу просто через безсоромність, а далі й шляхом нелюдських злочинів щодо
власної дитини, яку вона вбивала двічі — коли не вдалося отруїти, то в нестямі самогубчо, укупі з собою,
утопила.
З погляду міфопоетики образ матері-вдови — це
втілення міфол. архетипу темної матері, убивці власних дітей (пор., напр., образ Медеї); сам Шевченко
незабаром, уже 1843, у драмі «Назар Стодоля» вмістив
казку власного авторства (такого сюжету народної казки не виявлено — див. коментар до драми: 3, 461). У
казці йшлося про «турецьку царицю», котра, почувши
від знахаря, що дочка буде в тисячу разів краща за неї,
проковтнула її і відтоді стала людожеркою (прикметно,
що й у цьому разі мотивація конфлікту матері й дочки
та сама — суперництво). В укр. фольклорі образ «злої
матері» не набув поширення — це гол. риса мачухи, і
саме ця негативна ознака править за мотивацію сюжету
побутової й фантастичної казок.
Систему образів «У.» організовано за романтичним
принципом полярності (успадкованим від класицизму):
з одного боку — потворна й жорстока мати-убивця, з
другого — прекрасна добра дочка, її невинна жертва, і
закоханий у дочку молодий рибалка. Оскільки історію
вдови подано стисло у стягненому часі і вона обіймає
чималий період, автор подає два портрети — замолоду («Білолиця, кароока / І станом висока, / У жупані;
кругом пані, / І спереду, й збоку», рр. 21—24) і у старості під час злочину, цей портрет разюче контрастує з
попереднім («Мати дивиться на неї, / Од злості німіє; /
То жовтіє, то синіє; / Розхристана, боса, / З роту піна;
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мов скажена, / Рве на собі коси», рр. 126—131) — у
мовленнєво-композиційній формі динамічного опису).
Односпрямований за вектором худож. часу сюжет розвивається стрімко і розв’язується трагічно.
Суб’єктом викладу у творі виступає ліро-епічний
розповідач, співвіднесений із реальним автором шляхом
риторичних звертань до читачок-слухачок та автобіогр.
зіставлення зображеного з обставинами власного життя.
Його позицію ясно виражено через коментар дидактичного змісту, співчутливий щодо Ганнусі й осудливий
щодо її матері, пестливі форми, експресивні епітети
контрастного плану.
Композиція балади характерна для ранніх балад
Шевченка: обов’язкова наявність пейзажу-обрамлення, який на поч. виконує функцію тональної увертюри,
задає настрій і вносить романтичний момент таємниці,
загадки —завдяки риторичним питанням, які вітер звертає до шелестливої осоки: «“Хто се, хто се по сім боці /
Чеше косу? Хто се? / Хто се, хто се по тім боці / Рве на
собі коси?.. / Хто се, хто се?” — тихесенько / Спитає-повіє», рр. 5—10 (уславлене звуконаслідування). Наступні
чотири рядки, адресовані «цікавим дівчатам»-слухачкам (рр. 13—16), функціонально становлять перехід
від увертюри до нарації, причому вони маркують усю
нарацію як звернену до читача.
Поч. основної частини твору наслідує зачин усної
фольклор. оповіді: «Давно колись те діялось / У нас
на Вкраїні» (рр. 17—18). Нарацією вибудувано образ
народного оповідача, чому сприяє розмовна інтонація,
про стомовні і навіть лайливі вислови («нівроку їй»,
«погань розхристана, байстря необуте», «Кляне мати /
Той час і годину»), демонстрація механізму розповіді,
її ретроспективного характеру («Постривайте, що ще
буде!»), оцінний коментар («Отака-то мати!..», «Отакато бува мати!.. / Де ж серце жіноче? / Серце матері?..»;
рр. 72—74), звертання до дівчат-слухачок («Ох, лихо, /
Лишенько, дівчата ! / Мати стан гнучкий, високий, / А
серця не мати» і т. д.), народнопоетичні епітети й порівняння зі сфери природи та побутових реалій («Та
й виро сла / Ганна кароока, / Як тополя серед поля, /
Гнучка та висока» (рр. 49—52), «Як маківка на городі, /
Ганна розцвітала; Як калина при долині / Вранці під
росою, / Так Ганнуся червоніла, / Милася сльозою»,
рр. 92—97), залучення народної демонології («Треба
трути роздобути, / Треба йти шукати / Стару відьму!»,
рр. 100—102), у т. ч. й фольклор. повір’їв про русалок. Складники сюжету — історію молодості вдови,
її спроб звести дочку зі світу — заг. розповідач оповів
ретроспективно, у стягненому минулому часі. Центр.,
кульмінаційною є сцена утоплення, передана синхронним розповідачем-спостерігачем у теперішньому
часі: вона розгортається момент за моментом на очах
у читача, завдяки чому реципієнт тексту, почуваючись
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(див. моно о ш в нк в ка), психологічною і до
певної міри соц. мотивацією характерів, особливою
інтимізацією зображеного (завдяки автобіогр. паралелі — «І я колись… Та цур йому! / Сором — не згадаю»,
рр. 120—121); а також пристрасною ліричністю — яскраво вираженим переживанням і оцінкою зображеного
(див. ще а а а).

т.: у а . . Українська балада (З теорії та історії жанру). К., 1970; у рав к
. . Жанри // вор
метод і поетика
Т. Г. Шевченка. К., 1980;
. . Українська народна балада. К.,
1986; о ю н ка . Балада Шевченка // о ю н ка . Мої
обрії: У 2 т. К., 2004. Т. 1.

а р См
П. о ко.

ю тра
о а а
.
в нка « топ на».
Пап р, то ра . ( о зар. ., 1927)

свідком, напружено стежить за несподіваними вчинками персонажів, переживає, чи врятує рибалонька свою
кохану: «Рибалонька кучерявий / З усієї сили / Кинувсь
в воду; пливе, синю / Хвилю роздирає, / Пливе, пливе…
От-от доплив!» (рр. 138—142; перенесення прискорює
темп викладу, а пауза посилює напругу очікування).
Читач уже надіється на порятунок героїні, але наратор
розчаровує його: «Пірнув, виринає — / І утоплену Ганнусю / На берег виносить» (рр. 143—145). Рибалонька
не вірить у нещастя, намагається опритомнити її, і читач
усе ще сподівається разом із ним, але марно. Розв’язка,
як і епілог, теж несподівана, цілком у дусі літ. романтизму: рибалонька бере мертву кохану на руки і йде з
нею «жити в воду».
За клю ч не об рам лен ня ста но в лять:
пей заж- на с лі док —
«З то го ча су ста вок
чи с тий / За ріс осокою» (рр. 172—173) і
став заклятим; а також
міфолог. сцена протистояння антагоністичних персонажів-руса лок, кот ра щоночі
повторюється на березі ставка у вічному
міфолог. часі.
Балада «У.», написана у традиціях укр.
літ. романтизму, все
ж вирізняється й суто
Шевченковими рисами:
при зе м ле ні с тю,
. опата. ю тра
є
рі
д ною «жит тєсво
о а а
.
в нка
вістю» народнодемо« топ на». Пап р, ко орова
но ло гі ч них об ра зів
но равюра. 1984

н ка

«УТОПТÁЛА СТÉЖЕЧКУ» — вірш Шевченка, написаний орієнтовно в кінці верес. — у груд. 1848 на
о ара . Джерела тексту: чистовий автограф у « а
кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 350); список рукою П. Куліша з автографа, який Шевченко надіслав для А. арк в а (ІРЛІ. 10745. ХVI с. Арк. 102); список рукою
М. Шмідгофа з автографа в альб. К. П уново (ІЛ. Ф. 1.
№ 64); чистовий автограф у «
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1.
№ 67. С. 158); чистовий автограф, який Шевченко подарував І. р н р (ІЛ. Ф. 1. № 766). Першодрук — у
вид.: « о зар» 1867, с. 486.
Вірш, за визначенням самого Шевченка, належить
до жанру пісні. Надсилаючи 4 січ. 1858 його текст разом
із віршем «Навгороді коло броду» у листі до П. Куліша,
поет просив: «Передай оці дві пісні Маркевичу, чи не
вчистив би він на їх ноту». Входить до групи віршів,
написаних переважно на Ко саралі у фольклор. дусі
від імені жінки. Услід за М. Р
к м цей своєрідний
цикл генетично, тематично та структурно споріднених
поезій називають «жіночою» лірикою Шевченка. До слідження
формально-змістових
осо бли во с тей означеної групи виявнює
не од на ко ві пі д ходи
авто ра до осво єн ня
фоль к лор. тра ди ції.
Відтворюючи розмаїті житейські колізії,
зображуючи відмінні
характери й типи персонажів-жінок, Шевченко різною мірою
відходить від фольклор. імперсона льнос ті, іноді май же не
.
к ш н. ю тра
о
за лу чає на род но пів рша .
в нка « топта а
сенні виразові засоби,
т
ку». Пап р, туш. 1895
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тяжіючи до метонімічного стилю. Важливі риси Шевченкового фольклоризму розкриває розгляд мотивноструктурного комплексу поезії «У. с.».
Уже Куліш помітив текстову близькість аналізованого вірша до народної творчості. У листі до поета від
20 січ. 1858, написаному після отримання віршів «У. с.»
та «Навгороді коло броду», він зауважив: «Пісні твої
дуже гарні. Невже обидві ти сам скомпонував? “Дуда”
[тобто “У. с.” — Р .] наче мені знакома». У листі-відповіді від 26 січ. 1858 Шевченко пояснив: «“Заграй мені,
дуднику, / На дуду: / Нехай своє лишенько / Забуду”.
Оце тілько не моє, а то вся пісня моя». Поет мав на увазі
строфу з народної пісні «Ой ходила дівчина бережком»:
«Заграй мені, дударику, на дуду, / Тепер же я своє горе
забуду» (цит. варіант з вид.: ру
этнографическостатистической экспедиции в Западнорусский край…:
Матер. и исслед., собр. д. чл. П. П. Чубинским. СПб.,
1874. Т. 5. С. 1110. Ч. 18 А). Однак і попередні рядки
Шевченкового вірша є дуже близькими до цієї пісні: «За
три копи селезня продала, / І за копу дударика найняла»
(Там само). Уривки з пісні «Ой ходила дівчина бережком» Шевченко цитував у листі до Ф. азар в ко о від
жовт.—груд. 1852 з овоп тров ко о укр п нн та в
повісті «Близнецы» (4, 47).
Ф. о
а схарактеризував зв’язок між поезією
«У. с.» та згаданою народною піснею як «стилізацію
за ритмічним взірцем», маючи на увазі перейняту Шевченком форму строфи [(4+3+3)2]; він також спостеріг
запозичення двох строф ( о
а . . С. 199, 295).
Ін. до слідники, побіжно розглядаючи вірш «У. с.» у
контексті Шевченкової «жіночої» лірики і зараховуючи його (разом із віршем «У перетику ходила») до
жанру жартівливої пісні, підкре слювали «мажорний
тон, бадьорий ритм» обох творів, що, однак, не виводить їх за межі циклу, бо вони «написані в тому ж
тематичному ключі пошуків щастя, благополуччя,
душевної рівноваги» (С ор нко . С. 119). Видається
доцільним, порівнявши першовзірець — народну пісню
«Ой ходила дівчина бережком» — та вірш «У. с.», скоригувати наведене вище усталене жанрове визначення
Шевченкового твору. Попри те, що суб’єктна організація пісні та аналізованого вірша від поч. посутньо
відрізняється, тексти перших чотирьох строф дуже
подібні, подієва лінія має відміни лише в деталях. Од
п’ятої строфи тексти кардинально розходяться. У пісні
(в різних варіантах запису вона складається з десяти
або одинадцяти строф) партію дівчини змінює партія
парубка, котрий відповідає на її докори, і саме зміст цієї відповіді дає підстави трактувати пісню «Ой ходила
дівчина бережком» як жартівливу. Шевченко не ставить
завдання розповісти про суть конфлікту між дівчиною і
парубком. Задум вірша ін., він відповідає заг. концепції
творів, що їх об’єднують під назвою «жіноча» лірика
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Шевченка, — зобразити народний жіночий тип. Щоб
індивідуалізувати образ дівчини, поет замінює деякі
деталі тексту, завдяки чому дії героїні набувають більшої динамічно сті, по стать стає колоритнішою. Так,
дівчина у Шевченка сама «утоптала стежечку», ще й
через яр та гору, а не просто собі «ходила бережком»,
як героїня народної пісні; вона продає випечені власноруч бублики поважним покупцям — козакам, а не
селезня з домашнього господарства «дідові старому»;
перед тим же як найняти дудника, частину зароблених
грошей пропиває — цей момент у пісні відсутній. Приваблива у своїй відчайдушності, Шевченкова героїня
тричі в невеликому тексті — немовби звіряючись у
своїх вчинках — ніжно звертається до коханого («серденько»), через конфлікт з яким, очевидно, і вдалася до
сумнівних веселощів. Притлумивши «своє лишенько»
випитим і танцями, вона ладна піти на замирення із
парубком, але не забуває водночас акцентувати свою
самодостатність: «Отака я дівчина, / Така я! / Сватай
мене, серденько, / Вийду я». Ця одна, цілком оригінальна, заключна, п’ята строфа надала викінченості
самобутньому образу селянської дівчини, яка здатна
сама вирішувати власну долю.
Чітка строфічність, абсолютно правильна, без жодного відхилення від метричної схеми побудова, інтонаційно-синтаксична впорядкованість тексту, численні
повтори дають підстави зарахувати цей вірш до куплетного виду наспівного інтонаційного стилю, найбільш
придатного до імітації танцювального ритму. Відтворенню притаманного муз. текстам тактового поділу
сприяє й наскрізна чоловіча рима. «У. с.» не належить до
тієї групи Шевченкових поезій, де танцювальний ритм
виразно контрастує з їхнім драм. або й трагічним змістом. А проте мажорне звучання («ніби дзвін підковок
у ньому чується». — Р
к
. С. 357) і в даному
разі не є ознакою безжурності чи жартівливого настрою

. утк н. ю тра
о в рша .
в нка « топта а
т
ку». Пап р, но равюра. 1970-т
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героїні, це радше віддзеркалення її психологічного стану — прагнення до самоствердження.
У розглянутому вірші Шевченко продемонстрував
один зі способів переосмислення фольклор. першотексту: спираючись на подієвий ряд останнього, він трансформував образ центр. персонажа, збагативши його
індивідуальними рисами, — особливість, притаманна
творам літературним. Пройнята непідробним народним
духом, пісня «У. с.» свідчить про органічний зв’язок
Шевченкової поезії з фольклором.
т.: о
а . . Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка // о
а . . Фольклористичні праці. К., 1970; Р к
. «Жіноча лірика» Шевченка // Р
к
. Зібр. тв.:
У 20 т. К., 1986. Т. 12; С ор нко . Стиль пісенних творів Шевченка //
21/22; См н ка . . Стиль поезії Шевченка:
(суб’єктна організація). К., 1981; вак н . . Поезія Шевченка
періоду заслання. К., 1984.

на амата

У́ТТЕМАРК Микола Іванович (1820-ті — 1881) —
чиновник Нижньоновгородської будівельної і дорожньої комісії, підпоручик. Син мо сков. архітектора і
музиканта. Здобув освіту в корпусі інженерів шляхів
сполучення, після чого служив у
н ому ов оро .
Тут 1857 Шевченко познайомився з У., бував у нього
на муз. вечорах. У щоденниковому записі 1 груд. 1857
поет згадує У., помилково назвавши «Ультрамарком».
он

о шаков

У́ХАЧ-ОХОРÓВИЧ Костянтин (Кость) Францович
(1816, Подільська губ. — 31.03/12.04.1885) — укр. художник, історик, статистик, фольклорист і письменник. До
1880 навчався в Петровсько-Розумовській хліборобській
академії в Москві. Працював секретарем ред. «
в ко
тар н » (1882—83). Деякий час був управителем і сценографом драм. трупи М. П. Стар ко о. Брав участь
у статистичному описі Харків. і Херсон. губ., а також у
підготовці «Словаря російсько-українського», виданого
за підписом М. Уманця і А. Спілки (Л., 1893—98. Т. 1—4)
та «Словаря русско-галицкого» за підписом А. Гурта
(Відень, 1896. Т. 1—4). Автор ст. «Коденская книга и
три бандуриста» ( С. 1882. № 4), «Остап Вересай. Его
песни и думы» ( С. 1882. № 8) та ін.
Надрукував без підпису замітку «Дещо про могилу
Т. Шевченка (Допис з України)» (Діло. 1883. 9/21 лип.)
про потребу належно облаштувати місце Шевченкового
поховання. Один з ініціаторів створення шевч. меморіалу в Каневі. За дорученням Київ. Старої громади восени
1884 відвідав місто, щоб розробити проект худож. оформлення могили поета. Докум. свідченням тієї поїздки
став нарис У.-О. «Могила Т. Г. Шевченка (Из записной
книжки художника)», проілюстрований малюнком-проектом (Историче ский ве стник. 1885. Кн. 5; оригінал

проекту: Держ. арх. Полтав. обл. Ф. 723. Оп. 3. № 1).
Задум було втілено після смерті У.-О.
т.: омаров . К. Ухач-Охорович. Из письма в редакцию //
С. 1886. № 5; ара ан- р за . Святиня: Наук.-істор. літопис
Тарасової гори. К., 1998.

а нт на

корко- нат нко

УХСÁЙ Яків (26.11.1911, с. Слакбаш, тепер Белебеєвського р-ну Республіки Башкортостан, РФ — 7.07.1986,
м. Чебоксари, похований згідно із заповітом на Гуслі-горі, поблизу рідного села, Чувас. Республіка, РФ) — чувас. письменник і перекладач. Народний поет Чувашії
(1950). Навчався в Мо сковському ун-ті (1930—33).
Автор зб. поезій «Вірші» (1934), «Книжка радощів»
(1936), віршованих казок «Сільська хроніка» та «Іван
Запічний» (обидві — 1937) та ін., романів у віршах,
п’єс. Шевченкові присвятив ст. «Тарас Шевченко і
чуваський народ» (Красная Чувашия. 1939. 9 марта),
у якій дав високу оцінку творчості укр. поета і його
значенню для розвитку чувас. л-ри. 1962 разом із дружиною — письменницею М. Ухсай побував в Україні,
відвідав Тарасову гору в Каневі.
в.: В Чувашии // Литературная газета. 1939. 5 марта.

П тро

канов

УХТÓМСЬКИЙ Андрій Григорович (17/28.10.1771,
Яро славль, тепер обл. центр РФ — 16/28.02.1852,
Санкт-Петербург) — рос. гравер. Навчався у петерб.
ка м м т тв (1795—1800) під керівництвом
І.-С. Клаубера. З 1808 – акад. Від 1815 керував друкарською палатою АМ. У 1817—31 — бібліотекар в академії,
протягом 1831—50 — зберігач в її музеї.
Шевченко побіжно згадує У. в повісті «Художник»:
«Я начал думать, чем бы лучшим занять своего ученика.
Домашние средства мои ничтожны. Я думал об античной галерее. Андрей Григорыч (смотритель галереи),
пожалуй, и согласился бы, да в галерее статуи так освещены, что рисовать невозможно» (4, 131).
т.:

ур 1972.

Сту ук

У Х Т Ó М С Ь К И Й Ко с т я н т и н А н д р і й о в и ч
(10.10/22.10.1818, Петербург — 14/26.08.1881, за ін.
джерелами 1879, там само) — рос. художник, архітектор. Вільний слухач петерб. ка м м т тв
(1832—38), з 1843 — академік АМ, 1850—59 — зберігач музею АМ.
17 квіт. 1857 У. відвідав виставу в АМ, яку влаштувала А. о та на користь Шевченка, про що повідомив у листі до М. Рамазанова: «Збори були значними,
і добре було зіграно» (Щукинский сборник. Вып. 6.
М., 1907. С. 350). Разом із Шевченком підписався під
колективним листом петерб. громадськості до В. -
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р р а від 26 груд. 1858 з проханням продовжити
ангажемент А.-Ф.
р
у. 1 січ. 1860 в газ. « о око » було надрук. ст. «Академія мистецтв в облоговому
й іконописному стані» за листом до ред. від 27 верес.
1858. П. ур довів, що цей лист, раніше хибно атрибутований як кореспонденція Шевченка ( нку ов .
Шевченко. М., 1966. С. 401—402), насправді належав
У. ( ур П. Кто писал в «Колокол»? По поводу одной
публикации // Нева. 1967. № 8).
анна

юра

«УЧÁСНИКИ ЕКСПЕДИ́ЦІЇ НА БÉРЕЗІ АРÁЛЬСЬКОГО МÓРЯ» (папір, акварель, білило, 13,5×22,8) —
твір Шевченка, написаний 13—21 верес. 1848 або
23—29 серп. 1849 на о. Ніколая. Зберігається в НМТШ
(№ г—447).
Датується часом перебування Шевченка на о. Ніколая
та записом у щоденнику О. утакова 13 верес. 1848, що,
очевидно, відноситься до часу виконання цього малюнка:
«рано-вранці висадили на берег прапорщика Акишева
з 5 матросами для зйомки» ( утаков, с. 28). Митець
традиційно використав колір тонованого паперу як тло.
Переважають сіро-коричневі тони. На першому плані
група з 4 чоловіків, що розташувалися навколо приладдя.
Один із них, той, що стоїть праворуч на повний зріст, —
сам Шевченко. На цій акварелі його постать найбільше
нагадує зображену на малюнку «Пожежа в степу» в альб.
М. Беклемішева—Р. Чернишова (ДІМ. Інв. № 63113.
Портф. № 19. Арк. 92). Далі — вузька берегова смуга,
біля берега два човни, на одному з них помічаємо дві
постаті, а біля самого моря — чоловіка з рушницею.
Уперше згадано під назвою «Акварельный рисунок
речного побережья с фигурами» ( ор нко 1888, с. 83).
Уперше репрод. під назвою «Берег Аральського моря»
( ов к , с. 45). Ін. назви: «На берегу Аральского
моря» ( ата о
уз ю арнов ко о, с. 177. № 209),
«Топографічні роботи на березі Аральського моря»
( а р к твор , с. 97—98. № 646), «Т. Шевченко
допомагає картографам і топографам» ( а нов ка .
Два літа на Аралі //
. 1975. 20 листоп.), «Т. Шевченко

.

в нко. а н к к п
мор . Пап р, аквар ,

на р з ра
о. 1848—1849

ко о

серед учасників експедиції на березі Аральського моря»
(П : 10 т. Т. 8. № 30). Експоновано на виставці 1929
( ара в ка . Виставка Т. Шевченка: Провідник. Чернігів, 1930. С. 19. № 42), 1961 у ДМШ, 1984 на виставці
до 170- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка (Шевченко-художник: Каталог виставки. К., 1986.
С. 11). Місця зберігання: власність В. азар в ко о,
ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).

в.: П : 12 т. Т. 9. № 63.
т.: ом нко . Неоціненні ма люнки // Вечірній Київ.
1961. 11 берез.;
юк . Віч-на-віч із Шевченком: іконографія
1838—1861 років. К., 2004.

на

рн нко

УШАКÓВ Микола Миколайович (25.05/6.06.1899,
Ро стов, тепер Яро славська обл., РФ — 17.11.1973,
Київ) — рос. по ет, перекладач, письменник. Закінчив юрид. ф-т Київ. ін-ту
на род но го го с подар с т ва
(1924). Літ. діяльність розпочав як конс тру ктивіст.
Автор поетичних зб. «Сказання давніх часів» (1931),
«Світ для нас» (1935), «Подо ро жі» (1940), кн. перекл. «По е ти Ра дян сь кої
Укра ї ни» (1936), зб. ст.
про поезію «Впізнаю тебе,
життя!» (1958), «Змагання
в поезії» (1969) та ін. 1973
У. нагороджено Держ. пре. шаков
мією ім. Т. Г. Шевченка за
поетичну зб. «Мої очі» (1972) і зб. нарисів «Я рими не
боюся дієслівної» (1970) та за багаторічну плідну діяльність у галузі худож. перекл. з укр. мови.
Починаючи з 1938 переклав понад 40 віршів Шевченка, серед них «Заповіт», «Минають дні, минають
ночі», «Садок вишневий коло хати», «— Чого ти ходиш
на могилу?», «Рано-вранці новобранці», «У тієї Катерини», «У Бога за дверми лежала сокира», «І небо невмите,
і заспані хвилі», «Коло гаю в чистім полі», «Не так тії
вороги», «Ми вкупочці колись росли», «Готово! Парус
розпустили», «Я не нездужаю, нівроку», «Лічу в неволі
дні і ночі» (Радуга. 1963. № 3) тощо. Разом із М. Р
к м редагував перше повне вид. «Кобзаря» рос. мовою
(1939), як ред. і перекладач працював над 5-томним
зібранням творів Шевченка 1948—49 та вибраними творами поета рос. мовою (1939, 1949—56). Перекладам
У. притаманне ретельне збереження віршового розміру, системи рим та заг. інтонації оригіналу. Погляди на
принципи перекл. Шевченкової лірики та особливості
її поетики виклав у літ.-критичних ст. «Про переклад
Шевченкового вірша розміром оригіналу» (
4),
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«Полум’яна творчість Кобзаря» (Літературна газета.
1959. 10 берез.), «Переклад творів Т. Г. Шевченка»
(Советская Украина. 1961. № 12), «На передньому краї
історії» (Литературная газета. 1961. 9 марта), «Російський поетичний переклад творів Шевченка» (
10),
«Новаторство і традиція» ( . 1962. 25 верес.) та ін.
Згадував Шевченка в подорожньому нарисі «Навесні
в Дагестані» (1953). Звертався до образу Шевченка в
оригінальних поезіях, таких, зокр., як «Поет напевне
йшов полями...» (1939), «В польовому стані», «Вірші
про Шевченка» (обидва — 1949). Присвятив частину
літ.-критичної ст. «Впізнаю тебе, життя!» (1958) аналізу
поеми І. ра а «Смерть Шевченка».

в.: Такі є в нашому народі… [Вірші] // Вітчизна. 1964. № 3;
Соч.: В 2 т. К., 1979; Мастерская: Критико-биогр. очерк о поэзии
и поэтах. М., 1983.
т.: з ров . Ушаковская школа // Литературная Россия.
1974. 7 июня;
м . Остаются стихи. Очерк творчества
Н. Ушакова. М., 1979; ов кова . Мир, на образ множимый.
Литературно-критический очерк. К., 1970; уз м нко . З листування М. Рильського та М. Ушакова // Р . 1986. № 10; уз м нко . Донести дух оригіналу // С . 1990. № 2; уз м нко . За
рядком листа (з епістолярної спадщини Максима Рильського) //
С . 1994. № 3; уз м нко . «Хай слово мовлене інакше…» //
Київська старовина. 2008. № 2.

анна
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УШКÁЛОВ Леонід Володимирович (5.11.1956, смт
Краснопілля, районний центр Сум. обл.) — укр. літературознавець, критик і поет. Закінчив укр. відділення філол. ф-ту Харків. ун-ту (1982). Відтоді працює в Харків.
пед. ін-ті (нині Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди).
Проф. кафедри укр. та світової л-ри (з 1995), д-р філол.
наук (1996). Опублікував бл. двох десятків кн. з історії
укр. л-ри, філософії та богослов’я: «Нариси з філософії
Григорія Сковороди» (1993), «Світ українського бароко» (1994), «Григорій Сковорода і антична культура»
(1997), «З історії української літератури ХVІІ—ХVІІІ
століть» (1999), «Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури» (2007), «Реалізм — це
есхатологія: Панас Мирний» (2012), «Григорій КвіткаОснов’яненко» (2012), «Що таке українська література» (2014), «Сковорода, Шевченко, фемінізм...» (2014),
«Література і філо софія: доба українського бароко»
(2014) та ін.; упоряд. і ред. ряду наук. та худож. вид.,
зокр. «Повної академічної збірки творів» Г. Сковороди
(2010, 2011), до яких написав і передмови.
Досліджує погляди Шевченка на барокову культуру та вплив бароко на його творчість — ст. «Бароко та
творчість Шевченка» (Укр. мова й література в середніх
школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 1999. № 1),
«Барокові джерела нового українського письменства:
Котляревський, Квітка, Шевченко» ( шка ов . Есеї

про українське бароко. К., 2006), «Доля українського
бароко» ( шка ов . Українське барокове богомислення: Сім етюдів про Григорія Сковороду. Х., 2001),
Шевченкову візію укр. л-ри — ст. «Карфаген нашої “народності” має бути зруйнований: дещо про “комплекс
Burns’a — Jasmin’a”» (С . 2001. № 4), вплив творчості
Г. Сковороди на Шевченка — «Сковорода й Тарас Шевченко» ( шка ов . Григорій Сковорода: Семінарій.
Х., 2004), гуманістичні ідеали Шевченка — «Гуманізм
Тараса Шевченка» (Зб. Харків. історико-філол. т-ва:
Нова серія. Х., 2005. Т. 11), ставлення поета до творчості Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки — «Українська
ідея Євгена Гребінки» (Зб. Харків. історико-філол. т-ва:
Нова серія. Х., 2006. Т. 12), М. Данилевського — «Шевченко й Данилевський: життя, мистецтво, філософія»
(Semper tiro: Збірник на пошану професора Володимира Панченка. До 60-річчя від дня народження. К.,
2014), рецепцію Шевченка в укр. л-рі 20 ст. — «Дещо
про джерела українського Ренесансу 1920-х років (ставлення Миколи Хвильового до Шевченка)» (Актуальні
проблеми слов’янської філології. К., 2002. Вип. 7) та ін.
У наук.-попул. кн. «Тарас Шевченко» (Х., 2009; серія
«Знамениті українці») У. прагне показати не тільки геніального поета, а й передусім живу людину, наближаючи
його образ до пересічного читача. У ст. «“Естетика” Лібельта як дзеркало філософії Шевченка» (С . 2011. № 3),
чи не вперше звернувшись до оригіналу трактату польс.
філософа, У. по-новому розглянув естетичні переконання
Шевченка, виправивши кілька неточностей своїх попередників. Ряд суттєвих доповнень, виправлень помилок
у коментарях до П : 12 т. дослідник запропонував
у розвідці «Коментар до творів Шевченка» ( шка ов .
Від бароко до постмодерну: Есеї. К., 2011). Оригінальне бачення низки понять і образів творчості Шевченка
заявив в осяжній кн. есеїв «Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання» (Х.; Едмонтон; Торонто,
2014). Автор приміток і коментарів до повної зб. поезій
Шевченка під назвою «Гайдамаки» (Х., 2011) та до зб.
«Художник», що містить Шевченкові повісті, Автобіографію і Щоденник (Х., 2012), виданих у серії «Шкільна
бібліотека української та світової літератури»; упоряд.
видання «Тарас Шевченко. Щоденник» (Х., 2014). Написав ряд статей до
.
в.: Образ сліз у творчості Тараса Шевченка // Дивослово.
2012. № 3; «Філософія серця» Тараса Шевченка // С . 2012. № 9;
Співець людського щастя: Шевченко contra Шатобріан // Україна
молода. 2012. 7 берез.; «Серце моє, серце...» Що таке українська
кордоцентричність? // Україна молода. 2013. 29 січ.; «Од молдованина до фіна...»: Поет і імперія // Україна молода. 2013. 26 лют.;
Фридоліна чи Марія? Два слова про образ української жінки //
Україна молода. 2013. 9 квіт.; «Я бачив дивний сон...» Що снилось
нашим класикам? // Україна молода. 2013. 22 трав.

ко а Су ма

ФАВН — у рим. міфології бог лісів, полів, пасовищ,
покровитель черід і пастухів, що опікується заплідненням і родючістю полів. Як божество чуттєвих насолод
фігурує у Шевченковій поемі «Неофіти»: «Та ще гетери
молодії, / Та козлоногий п’яний дід / Над самим Аппієвим шляхом / У гаї гарно роздяглись» (рр. 143—146);
«І ситий / І п’яний голий отой Фавн» (рр. 159—160).
Малюнок із гіпсових зліпків античної статуї «Фавн,
що танцює» Шевченко згадує у повісті «Художник»
(4, 132).
ро ава

Ф

а - а тр нко

ФАЙЗÍ Ахмед (справж. — Файзуллін; 26.02/11.03.
1903, Уфа, тепер РФ — 11.08.1958, Казань, тепер РФ) —
татар. письменник. Навчався в Оренбур. східному ін-ті
(1921). З 1922 — учитель. У 1924—29 працював на Донбасі, з 1929 жив у Казані. Автор численних зб. поезій,
прози, п’єс, творів для дітей. Ф. — один із перекладачів
першого вид. «Кобзаря» Шевченка татар. мовою (Казань, 1939). Переклав татар. мовою поему «Катерина»
для вид. творів Шевченка «Кобзар» (Казань, 1953).
т.: н ту на . Писатели Советского Татарстана:
Биобиблиогр. справочник. Казань, 1970.

Р з а ан ва

ФАЛÉНСЬКИЙ (Faleński) Феліціан-Медард (псевд.
Ф е л і ц і а н; 5.06.1825, Варшава — 11.10.1910, там
само) — польс. письменник, критик і перекладач. Навчався на юрид. курсах у Варшаві (1845—47). Поет-парнасець, автор неоромантичних віршів і рефлексійно-інтелектуальної лірики, що увійшла до зб. «Квіти і терни»
(1856), «Відгомін з гір» (1871), зб. епіграм «Меандри»
(1892) та ін. Ф. ознайомив польс. читачів із творчістю
Е. По. Приятелював із К.-Ц. Норвідом.
Поезією Шевченка зацікавився у зв’язку з виходом
у світ 1861 поеми «Гайдамаки» в перекл. Л. Сов н ко о. Виступив (під криптонімом F) із рецензією,
в якій оцінив цей перекл. як талановитий, але обурився
ідейним спрямуванням оригіналу, не погоджуючись із
Шевченковим потрактуванням подій гайдамаччини і героїзацією укр. повстанців: «Бліднуть і тремтять наші
вуста, коли ми примушуємо їх докладно перераховувати
ті принади життя, до яких закликав Шевченко живих:
ніж, головешка, річки горілки в суміші з ріками крові»
([F.]. [Rec. na] tłumaczenie «Hajdamaków» // Biblioteka
Warszawska. 1862. Т. 1. S. 160). Одновимірне сприйняття поеми, коли Ф. оминув увагою почуття жалю

Шевченка з приводу жахіть гайдамаччини, призвело
до того, що рецензент трактував укр. поета як пророка
помсти і мізантропа, що відійшов від істор. правди, реабілітувавши події, які назавжди залишаться в пам’яті
найжахливішим злочином. Подаючи коротку біографію
Шевченка, Ф. згадав про його кріпацьке походження,
але не подав відомостей про десятилітнє заслання митця
за написання політ. творів. Різко негативно оцінив Ф.
і вибір В. С роком творів Шевченка для перекладу
(див.: [F.]. Kobzarz Tarasa Szewczenki (Z Małorosyjskiego
spolszczył Władysław Syrokomla. Wilno, 1863 r.) //
Biblioteka Warszawska. 1863. Т. 1). Водночас уважав,
що цей польс. інтерпретатор зробив поезію Шевченка
іще прекраснішою. Ф. дав прихильну характеристику
поемі «Катерина», хоча й не зрозумів як її протестного
звучання, так і психологічної глибини. Найвище ставив поему «Наймичка», позитивно відгукнувся про її
перекл., який виконав Л. Совінський.
т.: рв
. . Тарас Шевченко і польська культура // Шевченко і світ: Літ.-крит. ст. К., 1989; у а . Рецепція історіософії
Шевченка у польській критиці та літературознавстві ХІХ ст. //
Київські полоністичні студії. К., 2014. Т. 24.

Рок ана ар ук

ФАЛЕРИ́СТИКА ШЕВЧÉНКІВСЬКА. Фалеристика (латин. falerae — металеві прикраси, які були військ.
відзнаками) — істор. дисципліна, що вивчає історію
нагрудних знаків; різновид колекціонування. На пошанування Шевченка і з нагоди ювілейних дат виготовлено
чимало медалей, жетонів, значків, монет, сувенірних
і настінних медальйонів і плакеток, декоративних тарелів. До цієї групи належать рельєфи на пам’ятниках,
сувенірних виробах, предметах побуту, оздоблених
пластикою на шевч. тематику.
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Першу пам’ятку, присвячену Шевченкові, задумано
й викарбувано 1861 на Держ. монетному дворі в Петербурзі відразу по смерті поета: «Медаль свинцева
розміром у діаметрі 39 мм. З одного боку барельєфне
зображення Шевченка і навкруг напис: “Любітеся,
брати мої! Украйну любіте”. З другого боку посередині:
“1825/ІІ 14—1826/ІІ 61” і внизу автограф: “Т. Шевченко”, навкруг напис: “Обніміте, брати мої, найменшого
брата”» ( ата о уз ю арнов ко о, с. 229. № 757).
Для надмогильного хреста у Каневі було відлито чавунний медальйон з профілем Шевченка (1883) за проектом
В. арнов ко о (молодшого). До 70-літнього ювілею
від дня народження поета виготовлено жетон-медаль
(1884), до 35-літніх роковин від дня смерті — восьмикутний срібний жетон із зображенням митця у профіль
(1896). З обох боків відзнаки написи: «ТШ / ХХХV»
та «На спомин Т. Г. Шевченко. / 1861—1896».
Автором значної частини шевч. від знак на поч.
19 ст. був скульптор М. Пара ук. Він виконав плакетку
з профільним образом Шевченка (1904), з ініціативи
К. Трильовського у м. Коломиї викарбував медаль із
латуні й міді з портретним зображенням поета (1907),
шість творів малої пластики М. Паращука, які різняться
матеріалом та формою, відлито у Києві (1912). Першу
відому медаль на східноукр. землях виготовлено 1908 у
Миколаєві. Це масивний знак із накладним зображенням кобзи та лаврової гілки зі срібла. У верхній частині
овала вигравірувано слова: «Свого не цурайтесь», на
звороті: «Миколаївська / “Просвіта” / 1908 р.». Одну
з перших плакеток із погруддям поета і текстом «Не
вмирає душа наша / Не вмирає воля / Кавказ» відлито
наприкінці 19 або на поч. 20 ст. у Берліні ( ата о
Шевченківської виставки. Л., 1920. С. 20).
Більшість ювілейних відзнак 1911 та 1914 виготовлено з різного матеріалу, вони мають неоднакову
форму. На деяких викарбувано, окрім портретного
зображення, дати життя, вихідні дані т-в, організацій,
майстрів та авторів.
Два срібні шевч. знаки зроблено у 1910-х. Один — із
погрудним зображенням поета у шапці та кожусі, рельєфним написом «Шевченко» та символічним вінком
із кольорової емалі. Другий, з погрудним зображенням поета на тлі сонця, яке сходить над Дніпровими
хвилями, містить елементи ювелірної мист. прикраси.
Вписані в коло сонячні промені сприймаються як німб
над головою митця. Тоді ж відлито із цинку настінну
медаль із зображенням Шевченка у шапці та кожусі
і написом ліворуч — «Тарас Шевченко», праворуч —
«1814—1861»; на звороті — напис автора чи майстра:
«Тыблевский / Подделка во спрещена». Копії з цієї
медалі із зазначенням прізв. Тиблевського у зменшеному розмірі тиражували у гіпсі, деякі вмонтовували
у дерев’яне різьблене обрамлення.

1911, н езв аж а ючи на
заборону відзначати 50- тн роков н в н м рт
в нка, у Києві пошир ювали н ев ел икі за р о зміром жетони з портретом
письменника (рєпінський
тип), на р ев е рсі — л а врова гілка з плодами, дати
«1861—1911» та декоративна оздоба. Такі само жетон « . .
в нко».
тони, тільки з однобічним
атун , в
в. а р ка
ав ер сним з обр аже нням,
. у к на. о ква, 1914
випускали 1912—14. Зберігся жетон з оригінальною підвіскою з чорної муарової
стрічки, на звороті якого невідомий вигравірував:
«1926/II11». Того ж року в Москві виготовлено пам’яткумініатюру із зображенням Шевченка у шапці та кожусі
на білій емалі (знак кріпився на стрічці та підкладі з
гофрованої тканини, якій було надано форму сонця з променями), а також мініатюрний знак, скомпонований із
двох окремих частин, скріплених срібною облямівкою
з вушком для ланцюжка чи стрічки. На одному його
боці містилася фоторепродукція Автопортрета 1859,
на другому — фотографія Шевченка роботи І. о а.
Поширеним був і горельєф поета за цією світлиною
у гіпсових відливах. Жіноча громада у Львові за згодою ювілейного шевч. комітету випустила два овальні
медальйони з гіпсу і теракоти (автор М. авр ко).
Для відтворення образу поета скульптор використав
прижиттєву фотографію Шевченка з Г.
та в к м.
Карбували жетони у формі овала чи щита і стилізованого хреста з погрудним (рєпінським) зображенням
Шевченка та авторськими клеймами майстра-виконавця Л. Ейлера. Жетони мали різні кріплення (вушко,
шпилька), виготовляли їх зі срібла і латуні. Зберігся
срібний перстень із тим самим погрудним образом поета. Поширеними були також жетони-брошки з фотоемалевим портретом ювіляра в обрамленні посрібленою
або позолоченою латунню. За формою вирізняється
посріблена відзнака у вигляді книжки з назвою «Кобзар» і профільним портретом Шевченка (1911—12). До
січових пам’яток належить виготовлений у Львові невеликий за розміром жетон із посрібленої латуні. На аверсі — портрет митця у лавровому вінку, над ним дати:
«1814—1861», на реверсі — лавровий вінок. У Києві
у 1902—1914 викарбувано латунну нагрудну медаль із
профільним погруддям поета у лавровому вінку. Такі
медалі тиражовано також із позолотою.
н наро
нн
вДо 100- тн о о юв ю в
нка у Галичині побачила світ відзнака у вигляді трилистої брошки, посередині якої у трикутнику напис:
«Шевченковий / здвиг» і дата: «1914 / 28 / VІ.». У його
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нижній частині міститься ледь помітний скорочений
підпис автора: «Гр.» (Остап Грицай). Угорі над окресленим трикутником, а також ліворуч і праворуч від
нього — три абревіатури: «СБ, УСС, СТУ». 1914 у
Львові заходами Організаційного комітету Крайового
Шевченкового свята викарбувано бронзові та емалеві
відзнаки, які роздавали відвідувачам ювілейних концертів. Їх кріпили до краваток і поєднували зі стьожковими
написами «Тарасове свято». Також було виготовлено
знаки малого формату з голкоподібним кріпленням.
Деякі з однобічних медалей укомпоновано в медальйони з пишним декоративним оздобленням, частину
поширювали без медальйона. Рідкісним є виготовлений
із теракоти настінний ювілейний медальйон (овал, 1914,
автор Г. узн в ) з образом поета у профіль і написом:
«Тарас Шевченко. 1814—1914».
1900—20-ми датовано серію пам’ятних щитків
НТШ, прозваних «цвяшками» через систему кріплення:
до древок прапорів, корогов, руків’їв ціпків; виготовляли їх зі срібла або металу з позолотою.
Під час нац.-визв. руху в Україні 1917—18 випущено
знаки: срібний із портретом Шевченка і закликом «Хай
живе вільна Україна» та металево-емалевий у вигляді
трибічного щита із зображенням лева на блакитному
тлі й написом: «1. ЗАП. П. Т. Ш.». У зв’язку з подіями Лютневої революції 1917 у Москві викарбувано
кілька варіантних (за формою і матеріалом) шевч.
жетонів: круглі в латуні, позолоченій латуні та сріблі. На реверсі — рядки: «І оживе добра слава / Слава
Україні, / І світ ясний, невечірній, / Новий засіяє…»,
напис: «Фаб. Д. Кучкин. Москв.». Велику їх кількість
зроблено у Петрограді, зокр. жетон із зображенням
митця анфас і заголовним написом по колу (ліворуч):
«Т. Г. Шевченко». На реверсі рядки з вірша О. Пушкіна:
«Товарищ, верь: / Взойдет она, / заря пленитель / ного
счастья. / Россия вспрянет / ото сна, и на облом / ках
самовластья / напишут наши / имена». Ще один знак
із цієї серії має такий само аверс, а на реверсі у лавровому вінку вміщено зображення гармати і трирядковий напис: «За свободу / России / Вперед!» На аверсі ін. ж етона — по р трет
Ш е вч е нка із з агол о вним
написом, на реверсі — рядки: «Заповит / Як умру, то
похо / вайте / Мене на могыли / Серед степу шы / рокого / На Вкраини мылій.».
Ще один знак ств ор ено
т ого ж р оку з ав е р сним
з обр аже нням по р тр ета
митця у шапці та кожусі
і написом: «Т. Шевченко /
тон « . .
в нко».
Вільна / Росія»; на зворо. П тро ра , 1917
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ті — чотирирядковий напис: «Воля / Рівність / і Братерство / 1917 року». З такими само зображеннями
виготовляли й срібні кулони-брелоки, і знаки у вигляді
ромба (закомпонований в овал портрет накладено на
основу) з іменем «Тарас Шевченко».
До 60-х роковин від дня смерті поета з’явилася невелика прямокутна бронзова плакетка (1921), на якій
уміщено портрети Шевченка у юнацькому віці і наприкінці життя, зображення хати його батьків, прикутого в’язня і надмогильного хреста (першого пам’ятника на могилі митця). До 110-річчя від дня народження створено портрет поета (1924), закомпонований
у коло, облямоване намистинами, угорі ліворуч від
нього — дати: «1814 / 1924». Вид-во «АХРР» великим
накладом друкувало листівки із рельєфним бронзованим зображенням Шевченка в шапці й кожусі (1928,
скульптор Г. Нерода). Формою-штампом був металевий
шевч. медальйон з авторським написом: «Г. Нерода».
На ознаменування 125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка 1939 на Ленінград. монетному
дворі викарбувано бронзову медаль «Тарас Григорович
Шевченко 1814—1939». Автори: І. ако он — аверс
і Г. Пу тов т — реверс; відзнаку «Т. Г. Шевченко.
1814—1839» із посрібленої латуні у формі овала з накладним у крузі зображенням Шевченка; з такого само
матеріалу — медаль «Шевченківська олімпіада» з
портретним зображенням поета і емблемою: серп і молот на тлі піонерського багаття. Цього ж року виготовлено латунну прямокутну плакетку із заокругленими
кутами з портретом Шевченка у шапці та кожусі, за
якою створено посріблений портсигар і овальні значки, у верхній частині на круглій пластині прикріплено
накладний рельєфний портрет поета з написом під
ним: «СХХV / Т. Г. Шевченко / 1814—1939». Протягом
1939—41 на тонкій латунній пластинці викарбувано
мініатюрний портрет Шевченка в шапці й кожусі з написом конгревним тисненням: «Т. Шевченко. 1814—61».
Подібне зображення поета є на срібному знаку овальної
форми «За Україну» (1939—41) та ще на двох срібних
і одному з латуні.
У Зх. Україні відлито дві медалі «Тарас Шевченко»
(1939 і 1939—40; автор В. Конаш) та медаль «Тарас Шевченко. Зимова 1942 допомога» (теракота; автор А. Павлось) із зображенням поета за Автопортретом 1840.
До відзначення 100- тн роков н в
н м рт
в нка та 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка викарбувано понад 50 пам’ятних знаків.
Це портретні мініатюри з написом про місце і зміст
святкового заходу. Інколи портрет поета доповнено
зображенням кобзи або ювілейною датою з лавровою
гілкою. 1964 з’явилися у різних варіаціях пам’ятні медалі з металу, алюмінію, різнокольорової пластмаси, на
яких уміщували портрет Шевченка і рядки із «Заповіту»
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на звороті (автори О.
н к і М. рон к , майстер
О. Кошовий). Унікальною є медаль «Тарас Григорович
Шевченко» ручної роботи із нержавіючої сталі, яку створив Є. Грошев. На реверсі — рядки із «Заповіту», на
ободі медалі вигравірувано слова автора: «Грошев Е.
1964. Большому художнику, человеку, вечно живому
Кобзарю — моя дань». До шевч. днів випущено серію
ювілейних значків. Серед них — затверджений постановою Ради Міністрів Української РСР від 14 серп.
1963 значок у вигляді прямокутника блакитного кольору
з накладним барельєфом Шевченка. До відкриття Міжнародного форуму діячів культури у Києві (1964), який
організував Республ. урядовий шевч. комітет за активного сприяння Все світньої Ради Миру і ЮНЕСКО,
виготовлено значок «Форум» з ювілейною датою.
У 1960—70-х шевч. пам’ятки карбували і в Мо скві,
зокр. медаль 1964 з портретом поета у задумі, контррельєфне зображення і заголовний напис під ним зроблено
травленням із подальшим заповненням чорною емаллю.
З нагоди 175- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка (1989) відлито кілька відзнак із зображенням
поета у поєднанні з датуванням, напр., одну з них виготовлено з бронзи і покрито гарячою емаллю (на тлі
вишневого листка з ягодами напис: «175 років Т. Г. Шевченка», на звороті — «Мліївська / дослідна / станція /
садівництва / імені / Л. П. Симиренка»). Ще один має
напис «Пік Шевченка» на честь зимового сходження
членів Дніпроп. федерації альпінізму на пік Шевченка
(Суганський хребет, Центр. Кавказ) та установлення
там погруддя поета.
До 185-річного ювілею від дня народження митця
Монетний двір Нац. банку України відкарбував пам’ятну медаль «Тарас Шевченко» (латунь, 1999, проект скульптора Р. Чайковського).
Окремий різновид Ф. ш. становлять пов’язані з іменем Шевченка нагороди або пам’ятні знаки установ,
міст, держав та ін. Найпоширенішими зображеннями на
них є автопортрети 1840 і 1860, світлини І. у ов ко о
(1859), І. Досса (1860).
1962 впроваджено Почесний знак лауреата Держ.
премії ім. Т. Г. Шевченка (нині — а она на пр м
кра н м н ара а
в нка), його виготовляли
з томпаку з позолоченням та електрополіруванням, за
допомогою кільця з вушком він приєднувався до фігурної колодки, покритої муаровою стрічкою кольорів
держ. прапора Української РСР. На колодці зображено
лаврову гілку, на знакові — поета у профіль. Автор моделі — О. Олійник. Згодом зовнішній вигляд знака не
раз змінювався. «Почесний знак лауреата Державної
премії України в галузі освіти» (далі — Почесний знак)
має форму круглої медалі зі срібла із декоративною колодкою. На аверсі медалі — зображення розгорнутого
сувою з накладеною на нього лавровою гілкою, вміщене

у круглий емалевий медальйон темно-синього кольору.
На медальйоні рельєфні написи по колу: у верхній
частині — «Державна премія України», у нижній —
«в галузі освіти». Медальйон обрамлено рельєфним
зображенням лаврового вінка з п’ятьма перетяжками.
Зображення лаврового вінка, перетяжки, написи та лаврову гілку позолочено.
На реверсі медалі по колу напис: «Лауреат Державної премії України в галузі освіти», у центрі — рік присудження Держ. премії України в галузі освіти. Медаль
за допомогою кільця з вушком з’єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою шовковою муаровою стрічкою з двома рівновеликими горизонтальними смужками
синього та жовтого кольорів. У центрі колодки розміщено зображення малого Держ. герба України. Нижню
та верхню частини колодки прикрашено зображеннями
лаврової гілки з волютами на кінцях. На зворотному
боці колодки — застібка для прикріплення Почесного
знака до одягу (Указ Президента України від 7 лют.
2011 року № 180/2011).
У 1960-ті побачив світ значок із профільним портретом Шевченка і тримовним написом: «Київ / Киев /
Kiev». Серед медалей із символізованим зображенням
поета вирізняється бронзова медаль 1972 (автор К. Кузнецов), приурочена до 25-річчя худож. литва у Києві.
На аверсі у верхній частині — подвійне (рельєф і контррельєф) профільне зображення поета, авторський напис:
«Кузнєцов К.». Незвичну форму має настільна медаль
із шевч. символікою, відкарбована до 1500-річчя заснування Києва. В основу зображення Шевченка покладено
портрет роботи Ф. у ука. 2010 Г. Крілевець випустив
круглий значок із зображенням молодого Шевченка
(за Автопортретом 1840) і рядками поезії: «Встане
Україна / І розвіє тьму неволі, / Світ правди засвітить»
з факсиміле підпису Шевченка, а також значок із зображенням поета за Автопортретом 1843 та логотипом
НМТШ. 2011 створено значок «Літературно-мистецьке
свято. Седнівська осінь / 2011» із зображенням Шевченка за тим самим Автопортретом.
На частині знаків, які сто суються окремих міст
або подій, зображено меморії, рідше архіт. пам’ятки,
пов’язані з поетовим ім’ям. Значну кількість таких
пам’яток виготовив майстер О. Кошовий. Одна з перших — бронзова медаль (1964) із зображенням пам’ятника Шевченку на тлі Київ. ун-ту. На звороті авторське
гравірування: «Эскиз / Резал на стали / О. Кошевой /
и чеканил / Серию в / бронзе / Киев 1964 г. / Кошевой/
орг. п/я 4». Наступного року до 30-річчя традиційної
зустрічі силікатників випущено варіантну тиражовану двосторонню медаль з білого та жовтого сплавів
з авторським підписом майстра. Пам’ятник Шевченку
і будівлю ін-ту подано фрагментовано у трохи зміненому вигляді.
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1970 у бронзі й легкому металі відкарбовано медаль
із нагоди семінару про полімерні матеріали, які використовувалися в авіабудуванні. Внизу по колу (в абревіатурах) наведено назви заводів і наук.-дослідних організацій: «КМЗ, ИХВС, ВИАМ, КИИГА». На аверсі —
зображення Київ. оперного театру ім. Т. Г. Шевченка, на
реверсі — літак із текстом та прізвища авторів медалі
О. Кошового й С. Тетерюка. 1974 до 800-річчя Полтави
відкарбовано дві ювілейні медалі із зображенням полтав. пам’ятника митцю, які відрізняються картинками
на реверсах. До 900-річчя м. Ромен на аверсі медалі
відтворено міський пам’ятник Шевченкові скульптора
І. ава р з . На сувенірних медалях «Черкаси» та
«Канів» вибито зображення монументів поетові у названих містах. Образ Шевченка відкарбовано 1980 на
замовлення Укр. фонду культури. Поширення набули
дві медалі м.
в нко (нині — Актау, Казахстан). На
першій — профіль поета, на реверсному полі — рельєфний фрагмент карти ан ш аку з емблематикою
(літак, верблюд, електроопора, корабель) та круговий
напис: «Мангышлак / Шевченко». На другій — відтворення пам’ятника Шевченкові, відкритого 1982, та
підпис «Т. Г. Шевченко». На реверсі напис: «Каз. ССР /
г. Шевченко / октябрь 1982» і зображення розкритої
книжки та лаврової гілки. Графічно, ледь заглибленими контурними лініями, вирізьблено образ поета на
дерев’яній медалі до 900-ліття м. Острога (2000). На
кількох значках і знаках відтворено пам’ятники поетові
у Дніпропетровську, Коломиї, Львові, Одесі, Переяславі-Хмельницькому, Умані та ін. містах.
Зображення пам’ятників Шевченкові як окремих
витворів мист-ва часто вміщують на медалях та пам’ятних знаках. Напр., 25 берез. 1935 викарбувано медаль,
присвячену відкриттю пам’ятника поетові у Харкові
скульптора М. ан з ра. 1990 у смт Великому Березному на Закарпатті встановлено пам’ятник Шевченкові
і відлито бронзову медаль із відтворенням скульптури
на аверсі. На реверсі напис: «Скульптор / Борис Ульянов / Пам’ятник Кобзареві у / Великому Березному /
на Закарпатті / 1990 р. / Архітектор С. Тукалов.». На
багатьох медалях відтворено пам’ятник Шевченкові
у Харкові. Напр., бронзова медаль 1956, покрита різнокольоровою емаллю, містить накладне зображення
монумента. На реверсі текст: «V з’їзд / Українського
товариства / фізіологів / біохіміків / фармакологів /
Травень 1956 / Харків.».
Серію медалей, присвячених поетові, створив латис.
скульптор Я. Струпуліс. Першим твором його шевченкіани стала плакетка на честь Я.
р а, автора
пам’ятника поетові в Петрограді. На ній зображено
пам’ятник, зазначено дату та місце його відкриття.
Цикл знаків з автопортретами поета латис. скульптор
виготовив до 175-літнього ювілею від дня народження

митця, у малих формах пластики інтерпретував Шевченкові твори. До 150-річчя виходу поеми «Гайдамаки»
виконав своєрідний однойменний триптих (1991).
Велику кількість значків присвячено пам’ятникам
Шевченкові в Києві, Черкасах, Москві. Це переважно
нагрудні мініатюри з легкого металу. У 1990—92 випущено десятки значків із портретом Шевченка у поєднанні з кольорами нац. прапора і тризубом, часто проілюстровані написами: «Україна», «Воля» і закликами:
«Самостійність Україні!», «Україні волю», «Українці
всіх країн єднайтеся», «Борітеся — поборете! Вам Бог
помагає». Окрім карбування, лиття, штампування частину пам’яток виготовлено друком і упаковано у прозорі
капсули зі шпильковим кріпленням.
Серед шевч. пам’яток є багато знаків малого формату, в яких поетичні тексти подано пріоритетно або
в рівноцінному поєднанні з ін. фігуративно-сюжетними
елементами зображення. Першу серію цієї підгрупи
за мотивами поезій Шевченка (5 одиниць) розробив
1970 В. П р ва
к : «Закипіло синє море», «Бандуристе / орле сизий», «Нащо мені / чорні брови», «Гомоніла Україна», «У нашім раї / на землі». До написів
долучено назву зб. — «Кобзар». 1989 до ювілею з’явилася серія площинних знаків на пластику за шевченкіаною В. а на, Ф. Глущука з рядками з Шевченкової
поезії: «Розкуються незабаром заковані люди…», «І на
оновленій землі…», «Думи мої, думи мої…», «Учітесь,
читайте…». У 1989—91 викарбувано значки, на яких
цитати з творів поета поєднано із сюжетно-фігуративними композиціями знакових подій в історії України.
У 1990-х виготовлено дві серії, у яких рядки з «Кобзаря» поєднано з портретами поета роботи художників
В. Касіяна, Ф. Глущука, Г. Шевцова.
Окрему підгрупу значків та медалей складають
пам’ятки із зображенням музеїв Шевченка в Україні,
Ро сії та Казахстані. Художник Г. р
к є автором проекту медалі та двох значків «Державний музей Т. Г. Шевченка / Київ» (1988), на яких відтворено
портрет поета і будівлю музею, а також значка «Національний музей Тараса Шевченка» (2003), на якому
відображено Автопортрет зі свічкою. Таку само струк-

. Попов. а т

на м а « о а . .
т.». ронза. 1991

в нка
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туру мають і значки, присвячені т ратурно-м мор а ному у нку-муз ю ара а
в нка. На деяких
пам’ятках відтворено
в нк в к на она н
запов н к, зокр. на бронзовій медалі (автор В. Попов,
1991). На аверсі зображено надмогильний чавунний
хрест на тлі дніпровського краєвиду, внизу — круговий
напис: «Могила Т. Г. Шевченка ХІХ ст.»; на реверсі
пластичним рельєфом викарбувано сувій із рядками
з поезії «Чи ми ще зійдемося знову?» та круговий напис: «Шевченківський / Національний / Заповідник /
1861 — Канів — 1991». В. Попов також створив дві
в нка:
медалі, присвячені уз ю « о зар » . .
1989 — до відкриття установи, 1990 — до 150-річчя
виходу першого «Кобзаря».
1972 до 40-р іччя ст вор ення Літ.-мемор. музею
Т. Г. Шевченка у м. орт
в нка (тепер уз —
м мо р а н
комп к
. .
в нка у орт
в нка) випущено два значки. В Алма-Аті з нагоди
набуття статусу мемор. комплексу-музею викарбувано
медаль і значок.

. Попов.

а «150 рок в з н опу
“ о зар ”». ронза. 1990

куванн

Оригінальний форматний знак із сірого металевого
сплаву випущено наприкінці 1980-х (автор М. Белень):
рельєф поетового погруддя, під ним заголовний напис:
«Кімната / музей / Т. Г. Шевченка / Ужгород СШ № 1».
Тему перебування митця на Черкащині, а також
рецепцію його творчості розкрив В. Крючков, створ ивши бл. 10 т ворів малої п л ас тики, де по єднав
рельєфне портретне зображення поета чи багатофігурні
ком по зиції з ла ко н іч ними т е кс тами ( медаль «Останній путь», плакетка «А серцем лину на Вкраїну…»
та ін.). На медалі «Минули літа молодії» відтворено
Автопортрет 1858 і рядки: «Холодним вітром / од надії /
уже повіяло. Зима!».
В і дт во рено на п р ед метах Ф. ш. і театр. зак лади, яким надано поетове ім’я (див.
в нк в к
на м нуванн ). Напр., будівлю Київ. театру опери та
балету ім. Т. Г. Шевченка зображено на багатьох значках, виготовлених у 1970—80-х. Бл. десятка значків
та медалей пов’язано з театром у Дніпропетровську

(зокр. 1969, 1979 і 1993). Унікальним є ювілейний
знак на підвісці з накладним зображенням Шевченка
і рельєфним текстом: «Дн-ський / театр / ім. Т. Г. /
Шевченка / 40 років». На звороті вибито дати: «1918—
1958». Два різноколірні значки на підвісці випущено
з нагоди святкування 50-ліття Черніг. укр. муз.-драм.
театру ім. Т. Г. Шевченка (1976).
Н ай більшу кіль кість шевч. з наків п р ис вячено наук.-ос в ітнім зак ладам, зокр. Київ. у н-ту
ім. Т. Г. Шевченка (нині Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка). До 125-річчя ун-ту на Ленінград. монетному дворі 1959 викарбувано латунний нагрудний знак
на підвісці та бронзову медаль із зображенням будівлі
гол. навчального корпусу за ескізами графіка-геральдиста Ю. Яроменка. Схоже зображення ун-ту міститься
на карбах із жовтого легкого металу (1967, 1973).
Деякі зображальні елементи аверсів і реверсів дають
підстави припускати, що їх проекти також розробляв
Ю. Яроменок. До 150-ліття ун-ту (1984) виготовлено
ювілейний нагрудний знак і три медалі з томпаку (дві
з них — із текстами рос. мовою). 1994 випущено своєрідний диптих — знак на підвісці і тоновану під
золото медаль із томпаку з майже однаковим текстом:
«Київський університет / ім. Тараса Шевченка / 1834».
На з на кові — зоб раження гол. в ходу в заклад, на
медалі, окрім будівлі, викарбувано постаті архістратига
Михаїла і св. Володимира. Ще три масивні латунні
знаки з накладними елементами виготовлено в Києві
одразу по тому, як ун-ту надано статус нац. (1994).
Це два дуже схожі ромби: «Київський національний /
університет імені Тараса Шевченка» та «Військовий /
інститут / Національний / університет / імені / Тараса
Шевченка / Київ».
До проведення Міжнародного свята «В сім’ї вольній,
новій» (нині
в нк в к
т ратурно-м т к
в то «
м’ во н , нов ») викарбувано понад
де сяток з н ачків і медалей, які є с воє р ідним його
лі то писом: у Х ар кові (1988), К иєві (1989), П олтаві (1990) — вось микутний з начок на підв ісці із
зображенням пам’ятника поетові у місті та назвою
свята. У Миколаєві (1994) створено керамічну медаль,
на її аверсному полі — погруддя Шевченка в овалі
й заголовна назва; на реверсі — зображення кобзи на
тлі розкритої книжки, лаврова гілка і круговий напис:
«Міжнародне Шевченківське свято / Миколаїв — 94».
У Луганську (1994) — настільну однобічну латунну
медаль із зображенням поета на тонованій фаянсовій
підставці. На Львівщині (2003) — овальний знак із
білого (під срібло) металу з нагоди свята. У пам’ять
про «Шевченківський березень», що його започаткував
Л. о шаков, створено значок «Шевченковский март /
Оренбуржье». Портретно-текстові значки випущено
з нагоди проведення худож.-спортивної експедиції
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т-ва «Славутич» на Арал (1988), наук. конференції
«Т. Г. Шевченко і Поділля» в Кам’янці-Подільському,
Днів Тараса Шевченка в Латвії, установчої конференції
Т-ва укр. мови (Київ, усі — 1989) та низки ін. заходів.
До 130-ї р іч ниці пе ре похов ання Ш евч енка на
Чернечій горі (1991) Укр. брат ство шанувальників
Тараса Шевченка виготовило кілька значків та плакеток.
На одному зі значків фрагментарно відтворено хрест
і портрет поета в терновому вінку.
В окремих знаках малої пластики розкрито тему
місць, де перебував поет. Зокр., до 10-ї і 25-ї річниць
заснування м. Шевченко (нині Актау) створено значки із зоб раженням м итця. На за м овл ення ф ірми
«Турист» на пошанування поета надруковано оригінальні великоформатні круглі значки, що входили до
серії «Памятные места». Залежно від точки огляду на
них проступають два різні зображення з відповідними
написами: «Черкассы. Памятник Шевченко» або «Черкассы. Холм Славы»; «Канев. Музей Т. Г. Шевченко»
або «Канев. Памятник Т. Г. Шевченко»; «Г. Черкассы.
Бульвар Шевченко» або «Г. Черкассы. Улица Урицкого».
Цікаву добірку шевч. медалей, плакет і настінних
м ед ал ьйонів у 1970—80-х с тв орили в Ле нін граді
студенти-українці Ін-ту живопису, скульптури і архітектури ім. І. Ю. Рєпіна. Ці твори малої пластики
(переважно з гіпсу, теракоти та невипаленої глини)
виготовляли в обмеженій кількості (від 6 до 300 прим.)
і вручали членам президії та учасникам шевч. вечорів,
які довгий час щорічно проводилися в приміщенні закладу з ініціативи П. ура.
На авто рс ькому гі пс овому ві дливі нас ті нного
м ед ал ьйона р оботи А. Ча ркіна — д оволі о б’ємне
і розкуте ліплення голови поета, органічно поєднане
з площинним тлом форми круга, що завершується
заглибленим заголовним
написом «1814 Шевченко
1974». Усі ці худож. елементи в сукупно сті
творять єдине й д ин амічне пластично-образне
мист. ціле.
Складною щодо
форми, з в еликою к ількістю худож. деталей
є плакетка Р. Романовича
(1978), п ри ур очена до
виходу у світ С. Має
три варіанти: гіпс, тонований гіпс і г ал ьв а нопластика. Однак найбільш
в нк в к м а ,
тиражованим став варітон , мон т ,
антний пластичний образ
м а он та нш
р зн рок в
Шевченка на м едалях
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та плакетках роботи скульптора В. Онешка. Першу
шевч. медаль створено 1979 до 165-річчя від дня народження поета. Наступною була округла плакетка
з подібним (хоча й не тотожним) образом митця. Це
однобічний теракотовий відлив, до якого додавалася
ще одна пластична форма у вигляді окремого звороту
з рельєфним написом: «Академія художеств / 166 років / з дня / народження / Ленінград. 1983». 1989 тиражовано подібну (тільки меншу за розміром) плакетку
з порцеляни. З форми В. Онешка (1980) 2002 в Києві
В. Кальненко відлив плакетку з написом на звороті:
«На відзнаку “Тарасової Ночі” / від 9/10.03.2002 р. /
Аскольдова Могила».
В. Гамаль в иготовив 1982 фор матну нас тінну
плакету за мотивами вірша «Н. Маркевичу». Рельєфною
виразністю відзначається теракотова плакетка невідомого майстра з портретом Шевченка у молодому віці
й написом угорі: «Шевченківські / вечори / Ленінград /
1988 р.». Звичне зображення поета у шапці та кожусі
Л. Кулібаба у керамічній медалі вкомпонував у форму
сургучевої печатки.
Окрім виконаних переважно з металу класичних
творів медальєрики і фалеристики, значний масив
виробів шевч. малої пластики створено в матеріалах
та формах, притаманних укр. народному мист-ву: декоративні тарелі й тарілки, настінні медальйони, плити,
плакетки та рельєфи ін. форм, виготовлені з випаленої глини, гіпсу, металу чи вирізьблені з дерева,
а також худож. вироби з площинною живописно-орнаментальною сюжетикою, відтвореною на рельєфній
кераміці (тарілки), круглих дерев’яних плошках (т. зв.
«мальовані медалі» роботи А. і С. Буртових) та азбестовій плиті (портрет Шевченка роботи Л. Воєдила).
Окрему групу складають оздоблені нац. орнаментикою
портрети поета (різьблення, випалювання), створені
на західноукр. землях. Це і великі за розміром різьби
та невеличкі (з випаленими і накладними зображеннями) розетки, і фабрично тиражовані значки, і раритетні
(з підлаковим малюванням) мініатюрні пам’ятки ручної
роботи.
В Австралії, Аргентині, Канаді, США, Франції,
а також у місцях компактного проживання українців
у Польщі (Білий Бір) та кол. Югославії виготовляли
різноманітні види шевч. меда лей, жетонів, знаків,
значків та ін. сувенірно-пам’яткових предметів. Т-во
ім. Шевченка у м. Фолл Рі вері (штат Ма сачу сетс,
США) випустило фото емалевий знак із погрудним
зображенням поета у шапці та кожусі, закріплений
на тканині з металевою облямівкою і такими само
торочками із промовистим закликом «Пролетарі всіх
країв єднайтесь!», поєднаним з укр. (синьо-жовтим)
та амер. нац. прапорами (1910—20). Т-во ім. Шевченка у м. Шемокині (США) виготовило два знаки.
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Один містить погрудне зображення Шевченка у шапці
та кожусі з написом по колу назви т-ва (фотодрук на
металі 1910-х), другий нагадує фоллріверський за матеріалом, технікою, способом кріплення, його датують
1920—30-ми. Емігрантська організація Укр. Народний
Союз (засновано 1894 у м. Шемокині) випустила 1914
«Пам’ятку 100-літнього Ювілею / уродин Т. Шевченка.
Н. Й. / 1814—1914.» (Н. Й. — Нью-Йорк); у 1920—
30-х — оригінальну відзнаку на стрічці, у верхній частині якої — металева пристібка з написом DELEGAT
(делегат з’їзду УНС). 1955 Укр. нац. музей в Онтаріо
(штат Каліфорнія, США) випустив сувенірну шевч.
монету вартістю 50 амер. центів. На лицьовому боці
монети є тризуб, напис англ. «Український Національний Музей в Онтаріо, Каліфорнія» і дата відкриття
«15 жовтня 1955», на зворотному — портрет Шевченка.
У Канаді 1961 до столітніх роковин поетової смерті
виготовлено три різновиди карбів з профільним зображенням Шевченка, заголовним написом укр. й англ.
мовами і ювілейними датами на аверсі. На звороті
пам’яток — круговий напис англ. «В пам’ять сторіччя
Т. Шевченка від Комітету Українців Канади». Того ж
року у Вінніпезі з нагоди відкриття пам’ятника Шевченкові вручали перші шевч. медальйони. Також було
викарбувано два різновиди зменшених знаків з тотожними аверсним і реверсним зображеннями. Один із
них умовно можна назвати малою пам’ятною медаллю
(з вушком для кріплення), другий — нагрудним пам’ятним знаком (кріпився шпилькою з рухомим фіксатором).
Монумент у Вінніпезі також відтворено на сувенірній
монеті вартістю 1 долар, випущеній 31 серп. 1987 з нагоди нац. фестивалю українців Канади. Окрім згаданих
вище рельєфів, відбитих із важкого металу (з позолоченням), у Канаді до урочистостей 1961 виготовлено
кілька простіших, зроблених способом фотодруку на
дуже тонкій металевій основі круглих значків з ювілейними датами: «12 здвиг українців Канади і Америки»,
«Святкуймо століття Т. Шевченка», «Тарас Шевченко» (з жовто-блакитною стрічкою), «Тарас Шевченко.
В сторіччя смерті». Лірично-натхненним портретним
образом Шевченка у молодому віці вирізняється значок
(карбована латунь, припаяна шпилька, блакитна гаряча
емаль), приурочений до ювілейного шевч. концерту,
який 4 черв. 1961 з ініціативи Комітету українців Канади відбувся у Ванкувері. Пам’ятник поету в Палермо
(1951, поблизу Торонто, Канада) роботи О. Олійника та
М. Вронського і музей Шевченка неподалік від нього
знайшли своє відображення на шевч. значку 1961.
До відкриття пам’ятника Шевченкові у Вашинґтоні
виготовлено латунний знак. З нагоди 10-ї та 20-ї річниць
відкриття монумента в США випущено ще два значки.
В Аргентині до відкриття 1971 пам’ятника Шевченкові зроблено значок у формі стилізованого щита із зо-

браженням поета у молодому віці (в основу пластичної
композиції покладено Автопортрет 1840). У нижній частині значка на зеленому тлі добре читаються прізвище
поета, місце розташування пам’ятника (Буенос-Айрес)
та час його відкриття: «5-ХІІ-1971». У США випущено
значки (1970, 1971, 1973), пов’язані з культурним проектом Арров-парку, на Алеї поетів якого є погруддя
Шевченка.
Один із юві лей них шевч. зна ків (з по золотою,
блакитною гарячою емаллю, гвинтовим кріпленням)
1964 випустив у світ С. Хадсон з Франкстона (Австралія). Заходами укр. громади у Франції викарбував медаль А. Улін. На окремому аркуші паперу, вкладеному
у футляр разом із медаллю, надруковано пояснювальний
текст франц. мовою: «Пам’ятна медаль до 150-річчя від
дня народження Тараса Шевченка — великого пророка
України, непохитного борця за повернення його країні
її справедливого місця в лоні братерської сім’ї народів
світу. Вибито на Паризькому монетному дворі на замовлення Комітету відзначення Ювілею в Парижі, що
перебуває під патронатом Ювілейного комітету, який
об’єднує всі укр. організації у Франції на чолі з Андре
Моруа — членом Французької Академії», більшість
прим. цієї медалі — бронзові, деякі — зі срібла. На
круглому фарфоровому знакові м. Шалетт-сюр-Луен
(департамент Луаре) поряд із гербом міста зображено
скульптурне погруддя Шевченка, встановлене в жовт.
1974. До відкриття 25 трав. 1978 у Парижі на бульварі
Сен-Жермен у сквері ім. Т. Шевченка пам’ятника поетові (скульптор М.
нко) у Києві малим накладом
випущено медаль (автор Т. Бобровникова), яку вручали
на відкритті монумента відомим культурним і політ.
діячам. До цієї події в Україні виготовлено і значок із
зображенням на реверсі пам’ятника Шевченкові.
У Польщі випущено дві шевч. медалі (автор А. Кузька). На лицьовому боці медалі, виготовленої до ювілею укр. школи в Білому Борі, міститься портретне
зображення Шевченка, на звороті — пейзажний мотив.
Другу медаль (1984) у бронзі та важкому білому металі
під срібло приурочено до 170-річного ювілею від дня
народження Шевченка. Скульптор скомпонував портрет
митця з рядками його поезій (аверс). На реверсі використав композицію В. Касіяна.
До століття укр. еміграції (1976—77) створено два
чорно-білих значки з портретом Шевченка. 1989 укр.
діаспора випустила ряд знаків: «В сім’ї вольній, новій»,
«Тарас Шевченко», «Боріте ся — поборете!». Поміж
діаспорних пам’яток трапляються нагородні відзнаки,
що вийшли обмеженим тиражем, зокр. шевч. медаль
Спілки визволення України. Іл. табл. XIII.
т.:
знак , монети, значки і марки, видані Українським Національним музеєм // Музейні вісті. [Онтаріо], 1957.
Ч. 2; ара Шевченко. Пропам’ятна книга. Вашинґтон, 1964;
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аршт н . . Карбовані у металі. К., 1974; юк . Слідами
загубленої медалі // Україна. 1987. № 51; у а в
. Загадковий
медальйон // Вітчизна. 1988. № 4; у а в
. Шевченко в колекційних матеріалах // Вітчизна. 1989. № 5; С ор . Сторінки
львівської шевченкіани // Жовтень. 1989. № 11; С мотюк . Українські військові відзнаки: ордени, хрести, медалі та нашивки.
То ронто, 1991;
юк . Карби ве ли кої шани: Об раз Та раса
Шевченка в малих формах пластики // Живописна Україна. 1992.
№ 1/2; Ст пов к . Скульптор Михайло Паращук: Життя і творчість. Едмонтон; Торонто; К., 1994; у р шов . Товарные знаки
предприятий, выпускающих значки и медали // Коллекционер:
Сб. статей. М., 1996. Вып. 31/32;
юк . Карби Шевченкової
слави: 2. У Москві року 1911-го // Колесо: Ежемесячный вестник для коллекционеров. 1996. № 4; о а . Українська художньо-промислова кераміка Галичини (1840—1940). Л., 2001;
в нк в ка медаль у Палестині: Пригоди пам’ятної нагороди
на честь Кобзаря // Жизнь. 2002. 9 марта; рош в . В творчестве — главное удивить себя. Д., 2006; С м нюк . Скульптурна
шевченкіана. К., 2007; о к Володимира Вітрука: Пристрасть
і громадянський обов’язок. Л., 2008;
юк . Шевченківські
відзнаки на західноукраїнських землях // Дзвін. 2009. № 5/6;
ара
в нко: мозаїка цілості: Каталог виставки шевченкіани
зі збірки Володимира Яцюка. К., 2012.
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ФÁЛІКМАН Іхіл (Ієхіель) Шмульович (18/31.12.1911,
м. Любар, тепер смт, районний центр Житом. обл. —
1.05.1977, Київ) — їдишомовний євр. письменник.
Закінчив Київ. худож. технікум (1931), навчався заочно в Київ. пед. ін-ті. У 1932—33 — серед перших
по селенців Євр. автономної обл., працював в обл.
газ. «Біробіджанер штерн». Автор кн. повістей та новел
«Початок весни» (К.; Л., 1940), «Любов у вогні», 1943
(укр. перекл.: Проба вогнем. К., 1947) та «Люди моєї
країни» (1945), романів «Світло приходить зі Сходу»
(1948; укр. мовою: К., 1973), «Чорний вітер» (1968),
«Вирок приведений до виконання» (1971), «Вогонь та
попіл» (1975). 1950 Ф. репресовано. 1956 повернувся
з ув’язнення.
На поч. 1960-х Ф. звернувся до шевч. теми, зокр.,
в оповіданні «Чорний брат» (1961) розповів про дружбу
Шевченка з видатним актором-трагіком А.-Ф.
рм.
П тро Р

ФАНТÓН де ВЕРРАЙÓН Михайло Львович (1804—
1887) — ген.-майор, начальник штабу р н урз ко о
окр мо о корпу у. Походив із франц. дворян. Військову
освіту здобув в уч-щі колоновожатих. На службу вступив поручиком (1827). Відзначився у війні з Туреччиною, 1836 став полковником. 1848 Ф. призначено на
по саду начальника штабу Оренбур зького окремого
корпусу; до р н ур а він прибув на поч. черв. Дослужився до чину ген.-лейтенанта. У 1821—23 Ф., коли
служив у Бессарабії, де робив топографічні зйомки,
підтримував знайомство з О. Пушкіним і близько з ним
спілкувався.
Підпис Ф. стоїть під матеріалами офіц. листування
щодо Шевченка періоду ра
ко оп ово к п та під деякими документами, зокр. про переведення
його до овоп тров ко о укр п нн й пересилку туди,
а також під відповіддю-відмовою 1854 на прохання
по ета дозволити йому на ма лювати запрестольний
образ для Новопетровської церкви. Начальник штабу
мав колекцію картин, переважно копій, які виконав він
сам та інші. Шевченко не бачив колекції — вона могла
прибути вже після його оренбур. зими. Інакше Бр. Залеському не треба було б розповідати про ці картини
у своїх листах до Новопетровського укріплення, які не
збереглися. У відповідь Шевченко писав у листі, датованому кін. 1855 — поч. 1856: «…на безрыбье и рак рыба.
Может быть, в его копиях есть что-нибудь похожее на
оригиналы, а если и этого нет, то все-таки есть человек,
любящий прекрасное божественное искусство, а между
варварами это дар Божий».
он

ФÁСТІВ (Хвас тів) — міс течко Ва силь ківсь кого
пов. Київ. губ., з 1923 — районний центр Київ. обл.,
з 1938 — місто обл. підпорядкування. Розташований
над р. Унавою (притока р. Ірпеня, басейн Дніпра).
Ім’я Фаст (Фост) трапляється в договорах із греками

о

ФАМÁР (1-ша пол. 10 ст. до н. е.) — дочка царя ав а. За Біблією (2 Цар., 13), її зґвалтував рідний брат
мнон. Цей епізод ліг в основу другої розповіді про Давида в Шевченковій поемі-циклі «Царі». В остаточній
версії твору опис знущання Амнона (у цьому тексті —
«Амона») над Ф., якій розповідач співчуває, порівняно
з ранішим варіантом у « а кн
» дещо скорочено.
Стан

ав Ро ов

к

о шаков

а т в.

т вка по атку 20 т.
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912 та 944. В літописних документах, датованих 1390,
Фощево (Фастів) — населений пункт, через який проходили торговельні шляхи, щороку тут відбувалося
7 ярмарків. 1601 місто отримало магдебурзьке право.
Із серед. 1680-х і до поч. 18 ст. Ф. — польс. пов. й полкове місто, що 1702 було центром антипольс. повстання
С. Па . 1793 місто анексувала Ро сійська імперія.
З 1797 — містечко Васильківського пов. Київ. губ. Під
час Коліївщини населення Ф. активно підтримувало народних ватажків — М. ва ку та А. Журбу, які на чолі
численного гайдамацького загону 1768 захопили Ф., що
став їхньою резиденцією. 1852 в містечку проживало
3266 осіб. 1855 тут налічувалося 129 буд., із них 2 —
кам’яні під залізом, решта — дерев’яні під соломою.
Шевченко влітку 1846 був у фастівському краї.
роз
у авн акт в
Як член м а ово ком
вивчав арх. документи, досліджував історію України.
В
ом 1846—1850 виконав зарисовку історико-архіт. пам’ятки Ф. — Покровської церкви, спорудженої
бл. 1716 (див.: П : 12 т. Т. 9. № 99; див. також
№ 141). На час перебування його на Фастівщині тут
іще пам’ятали про події давнього минулого (славні часи
козаччини і фастівського полковника С. Палія, спалахи
гайдамацьких повстань). Як ремінісценція цих подій
в доробку митця з’явилися «фастівські сюжети» — поеми «Іржавець», «Чернець». Згадки про Ф. є і в поемі
«Швачка». Одну із центр. вулиць міста названо іменем
Шевченка. 1994 йому встановлено пам’ятник (скульптор А. Древецький).
т.:

ур 2003.

ар а
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ФАСТІВÉЦЬ (Хвастівець) — село Васильківського
пов. Київ. губ., тепер с. Фастівець Фастівського р-ну
Київ. обл. У серед. 19 ст. його населення складалося
із 674 православних і 138 римо-католиків (По
в ,
с. 385), нараховувалося 70 дворів. «Зберігся малюнок

Пам’ тн

знак на кур ан П р п’ т, у розкопка
рав у а т .
в нко

ко о

з описом цього села у тогочасному рукописі, — зазначив П. ур, — на ньому вздовж прямої, як стріла, дороги безладно розкидані вбогі хатки-мазанки, невеликі
хлівці. Біля хат ні тинів, ні садів» ( ур 1985, с. 253).
Поблизу Ф. були великі групи курганів, від яких нині
залишилися тільки поодинокі насипи. У 1840-х між
селами Ф. і Мар’янівкою розпочато археол. розкопки
перших п’яти курганів, серед них — два кургани раннього залізного віку (скіфської культури) — Переп’ятиха (Перепетівка) і Велика Могила. До пізнішого часу
належали тамтешні кургани Три Брати (сарматська
культура) і Переп’ят (Перепет, із похованням половецького воїна). Обидві могили відомі ще з 12 ст. під
назвою Перепетових (Іпатіївський літопис, 1150; грамота Андрія Боголюбського, 1159). Улітку 1845 співробітник м а ово ком
роз
у авн акт в
проф. Київ. ун-ту М. ван ш в провів розкопки Переп’ятихи ( ур 1985, с. 256), а влітку 1846 співробітники
цієї комісії вирушили на розкопки кургану Переп’ят.
Поет приїхав на фастівську землю 19 черв. 1846. Деякі
дослідники (І. овкоп
та Г. Шовкопляс, А. Брайчевська та ін.) вважають, що Шевченко 1845 брав участь
у розкопках кургану Переп’ятиха, але доказів цьому
в них немає, як і свідчень про перебування Шевченка
на Фастівщині улітку 1845 (можливо, поет побував
на могилі Переп’ятиха разом із М. Іванишевим, коли
велися розкопки Переп’ята 1846, Шевченкова участь
у яких не викликає сумніву, оскільки про це згадували
його друзі — О. С н о-Ст анов к , Ю.-Б. нк , М. Максимович, М. Костомаров). Розкопки
тривали 2—14 лип. Поет прибув у Ф. ще до поч. розкопок і виїхав невдовзі після їх закінчення ( ур 1985,
с. 263—267). У Переп’яті було знайдено два людських
кістяки, кістяк коня, глиняний посуд, залізні наконечники стріл, спис і шпору (Там само. С. 262). У його
ом 1846—1850 серед археол. начерків — накреслений нашвидкуруч зовнішній вигляд кургану Переп’ят
(П : 12 т. Т. 9. № 97), згаданого згодом у поемі
«Швачка»: «В Переп’яті гайдамаки / Нишком ночували» (рр. 21—22). Ю.-Б. Кенджицький, який 1846 жив
у Києві поруч із Шевченком, занотував, що поет говорив йому після повернення з Переп’ята про знахідки на
розкопках: «Людські і кінські костомахи, трохи попелу,
трохи зогнилих дубових палів» (Спо а 1982, с. 155).
Шевченко повідомляв йому: «Те, що відкопали і що
бачили, зрисували гарно, описали — і тільки» (Там само), проте поета цікавило, «чиї то кості, нащо їх разом
з кінськими в один ряд покладено» (Там само). Під час
розкопок Шевченко зробив кілька зарисовок (див.: П :
12 т. Т. 8. № 189—193).
Після закінчення польового сезону він іще певний
час жив у Ф., бував і в самому а тов , збираючи матеріали усної народної історії, фольклору. На сторін-
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ках Альбому 1846—
50 Шевченко з аф і кс ував к іл ька н ач е рків, в икон аних у Ф.
(П :
12 т. Т. 9.
№ 135—139). Тут від
с елян М.
п ко о
та Г. м нка у згаданий альб. записано
н аро дні п і сні «Під
г ор одом під С ол ид оном», «Ой п ише,
пише наш імператор»,
«Ой хв ал и вся Б о ндаренко», цим же пе. р в к . Пам’ тн к
ріодом датуються ін.
.
в нку. ронза, ран т.
ф ол ь клор. з ап иси:
1999. С о а т в
в ко
«Ой Боже наш, Боже,
о а т
Б оже наш єд иний»,
«Ще не світ, ще й не світає», «Ой за пана Браницького
орали волами», «В Переп’яті у ямі», «В Переп’яті на
валу», «Балакучий балакучу», «Ой Улито, ой Улито»,
«У Києві на ринку п’ють козаки горілку», «Ой горе ж
мені та на чужині». Невдовзі після 15 лип. (за ін. дж. —
19 лип.), але не пізн. 25-го Шевченко повернувся до Києва ( ур 1985, с. 267). У Ф. встановлено пам’ятник поету.

т.: в к
. . Археологические экскурсии Т. Г. Шевченко в 1845—1846 гг. // С. 1894. № 2; умак . . Малюнки Т. Г. Шевченка, виконані під час роботи в Археографічній
комісії //
т
ка спадщина Т. Г. Шевченка: (Матеріали,
присвячені дослідженню творчості Шевченка-художника). К.,
1959. Вип. 1; утн к-С в р к
. До історії деяких малюнків
Т. Г. Шевченка //
т ка спадщина Т. Г. Шевченка: (Матеріали, присвячені дослідженню творчості Шевченка-художника). К., 1959. Вип. 1; ур 1985; Скор С. Курган Переп’ятиха.
К., 1990; овкоп
. ., овкоп
. . За покликом серця:
Пам’ятки історії та культури в житті та творчості Т. Г. Шевченка. К., 1990;
ов ка . Фастівщина в житті і творчості
Т. Г. Шевченка // Прес-музей: Бюлетень / Фастів. держ. краєзнавчий музей. Фастів, 1993. № 1; рав нко .,
ов ка . Шевченко на Фастівщині: зустріч з історією // Прес-музей: Бюлетень /
Фастів. держ. краєзнавчий музей. Фастів, 1997. № 8/9; рав нко .,
ов ка .,
на . Фастівщина: сторінки історії: (від
давнини до 20-х років XX ст.): Навч. посібник для загальноосвітніх навч. закладів. Фастів, 2004.

ар а

ов ка

ФАТАЛЬЧУ́К Володимир Дмитрович (8.06.1903, Горохів, тепер районний центр Волин. обл. — 20.02.1981,
Київ) — укр. художник-графік. 1923—29 навчався
в КХІ у В. а на, І. П
н ко о, А. С р . Працював переважно у книжковій та ужитковій графіці,
плакаті, мист-ві книги, медальєрстві. Спираючись на
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тра ди ції укр. книж кової гравюри 16—18 ст.,
праг нув ство рити непо втор ний ви гляд укр.
книги, в якій зовнішнє
оформлення та ілюстрації утворювали б єдиний
гармо ній ний ан самбль.
Оформив та ілюстрував
вид.: «Українські народні
казки» (1951), «Антологія укра ї нсь кої по е зії»
(1957. Т. 1—4), «Українсь кий дра матич ний театр» (1960), «Українські
історичні пісні» (1976)
.
в нко. о зар.
та ін.
., 1957. к а нка.
До 125- тн о о юв у о н о орм нн
юв
н наро
нн
. ата ука та . нак
в нка Ф. ство рив
в агітаційній радянській манері літографію «Т. Г. Шевченко в редак ції жур налу “Сов ре мен ник”» (1939,
НМТШ) і фронтиспіс до вид. двох поем Шевченка «Сон.
Кавказ» (К., 1939). У співавт. з О. нак оформив кілька
вид. «Кобзаря» (К., 1952; К., 1957; К., 1960; К., 1961;
К., 1966; К., 1980; К., 1981), «Дневник, 1857—1858»
(К., 1963), кн. «Шевченко в образотворчому мистецтві»
(К., 1963). Переважно удвох розробляли суперобкладинки та оправи, іноді внутрішнє оформлення, напр.,
у «Кобзарі» (К., 1961), або комплексне оформлення, як
у вид. «Тарас Шевченко. Життя і творчість у портретах,
ілюстраціях, документах» (К., 1960). Найчастіше Ф. та
О. Юнак поєднували шрифтові композиції з мотивами
народної орнаментики.
Ф. разом із О. Юнак та скульптором О.
н ком
виконав проект ювілейної пам’ятної медалі до 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка (1964).
в.: Юбилейная художественная выставка, посвященная
150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. Каталог. К., 1964.

р на о ак

ФÁЩЕНКО Василь Васильович (5.01.1929, с. Катьощине Томаківського р-ну Дніпроп. обл. — 24.06.1999,
Одеса) — укр. літературознавець. Д-р філол. наук (1970),
проф. (1971). Закінчив 1954 Одес. ун-т ім. І. І. Мечникова. Викладав у тому ж ун-ті (1957—99), очолював
кафедру л-ри 20 ст. (1970—99). Лауреат Держ. премії
ім. Т. Г. Шевченка (1985; за літ.-крит. праці «У глибинах людського буття», 1981; «Характеры и ситуации»,
1982). Основна сфера наук. зацікавлень — укр. л-ра
20 ст., новелістика, проблеми психологізму.
Ф. — автор кількох ст. про Шевченка, центр. темою яких є актуальність творчості митця для культур-
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ної самосвідомості 20 ст.
Кон цеп туально ва гомою
стала ст. «“Чия правда, чия
кривда?” Тарас Шевченко
і Микола Хвильовий» ( .
1992. 27 лют.; також: Наша
школа. 1997. № 1/2; Шевченкіана Одещини: Наук.краєзнавчий зб. О., 2006),
у якій суперечлива рецепція творчості та не од нозначне відтворення постаті
Шевченка в романі М. в о во о «Вальдш не пи»
. а нко
розглядаються в контексті
націєтворчих пошуків видатного прозаїка з урахуванням культурних зрушень, що відбувалися в 1920-х.

в.: Шевченківські традиції у Довженка // Р . 1963. № 5;
Шевченко і ми //
. 1988. 10 берез.; Шевченко і сучасність //
Горизонт: Літ.-худож. і громадсько-політичний ілюстрований зб.
Одес. організації СПУ. О., 1989.
т.: а нко Василь Васильович: [Біобібліогр. покажчик].
О., 2004; По тав ук . . Ріка, що єднає століття: (Літературознавча спадщина Василя Фащенка) // а нко . У глибинах
людського буття: Літературознавчі студії. О., 2005.

к ана

упта- ’ зов ка

ФÁЩЕН КО Єли за вета Се ме нівна (27.07.1927,
Сальськ, те пер ра йон ний центр Рос товсь кої обл.,
РФ — 9.09.1998, Львів) — укр. майстер худож. ткацтва,
педагог. Заслужений діяч мистецтв України (1992). Навчалася у Львів. ін-ті прикладного та декоративного
мист-ва (1949—53, викладачі В. Цьонь, М. Бавструк,
В. Любчик). Працювала у Львів. буд. моделей, ткацькій майстерні Львів. худож.-виробничого комбінату.
З 1965 — викладач кафедри худож. текстилю Львів.
ін-ту прикладного та декоративного мист-ва, згодом
доцент. 1960 з її ініціативи відкрито ткацьку худож.-виробничу майстерню при Львів. відділенні Худож. фонду
Української РСР. У творчому доробку Ф.: декоративні
верети, скатерті, орнаментальні та тематичні килими,
гобелени, тканини для одягу та інтер’єру, в яких поєднувалися традиції народного і тенденції сучасного
мист-в. Основні твори: килими «Тепла осінь», «Літня
ніч», «Гуцульсь кий мотив», килими з порт ретами
І. Франка (1954), Лесі Українки (1971); гобелени «Симфонія тайги», «Травнева ніч»; батик «Весна у віконці»
(1992), «Пори року» (1993), «Після дощу» (1994).
Автор мистецтвознавчих ст., зокр. «Відродження народних традицій у художньому ткацтві радянського
Львова» (Львівський державний інститут прикладного
та декоративного мистецтва. Х наук. конференція: Зб.
матеріалів. Л., 1969).

Створила килими на шевч. тематику: «Т. Г. Шевченко» (вовна, ручне ткання, 1963), «На оновленій
землі» (вовна, ручне ткання, 1966). На виставці до
нн
в нка
150- тн о о юв ю в
н наро
представила доріжку та подушку (обидві — вовна,
ручне ткання, 1963), триптих «На панщині пшеницю
жала» (вовна, ручне ткання, 1964), що вирізняється монументальністю творчого мислення, тонким відчуттям
декоративності. Твори зберігаються у музеях Києва,
Львова, Москви.
в.: Юбилейная художественная выставка, посвященная
150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964.
т.: уков ка . Ткацька майстерня Львівського художньовиробничого комбінату (1960-х — 1980-х рр.) // Народознавчі
зошити. 2004. № 1/2; уков ка . . Єлизавета Фащенко: грані
творчості // Молода мистецька наука України: Зб. матеріалів.
Х., 2005. № 8; уков ка . Профе сійне ткацтво ІІ половини
ХХ ст. // Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник.
К., 2010. Вип. 7.

нна

тар нко

ФЕБ — див. по он.
ФЕВРО́НІЯ МУ́РОМСЬКА — княгиня, в черницях
Єфросинія, канонізована як благовірна, чудотворна. Померла, як уважається за церк. традицією, 1228. Пам’ять
Ф. М. православна церква вшановує 8/25 лип. Ця проста
селянська дівчина, за місцевими переказами, своїм
розумом і дотепністю дуже сподобалася князю П тру
уром кому, і він одружився з нею. На москов. соборі
1547 князя Петра разом із Ф. М. було канонізовано як
благовірного. На відміну від нього, Ф. М. залишалася
попул. у християнському фольклорі муромо-рязанського ареалу до серед. 20 ст. Героїня Шевченкової повісті
«Капитанша» Варочка, коли «настали темные долгие
вечера осенние», читала «житие святых Петра и Февронии» (3, 326).
Стан

ав Ро ов

к

ФÉГЕР (Fehér) Пал (23.08.1936, Буда пешт —
27.02.2013, там само) — угор. журналіст, літературознавець. Закінчив 1958 латин. відділення філос. ф-ту
Будапештського ун-ту ім. Л. Етвеша. З 1960-х працював у будапештських періодичних вид. Дослідник літ.
і культурних проце сів у Союзі РСР, зокр. в Україні.
Автор розвідок про творчість зарубіжних (переважно
рос.) письменників, упорядник антології рос. поезії
(Будапешт, 1966). Низку літературознавчих статей Ф.
присвячено укр. л-рі: в огляді «Наші сусіди зі Сходу:
Нотатки про українську літературу» (Napjaink. 1967.
№ 6) велику увагу приділено Шевченкові як основоположнику нової укр. л-ри. У ст. «Угорці в Східній
Європі» (газ. «Elet és Trodalom». 1969. № 15), «Українці
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та угорці» (газ. «Népszabadság». 1969. 2 трав.), «Українські класики угорською мовою» (газ. «Faklya». 1972.
23 січ.) ідеться, зокр., про угор. переклади творів укр.
поета. До 100- тн роков н в н м рт
в нка
надрук. ст. «Про Тараса Шевченка» (Nagyvilág. 1961.
№ 4), у якій підкреслив єдність демократичного світогляду поета з ідейною спрямованістю його віршів,
наголосив, що укр. митець підсумував своєю творчістю
прогресивні традиції слов’ян. л-р.
т.: а ов к . Творчість Шевченка в світлі угорської
критики //
16; Пан ко С. З подорожі по Угорщині // Всесвіт.
1975. № 4; ш . Про нас пишуть //
. 1976. 26 берез.

а на

ра мова

ФЕДИ́НСЬКИЙ (Fedynsky) Петро Олександрович
(1951, Еш ланд, штат Пен сіль ва нія, США) — ан гломовний перекладач по е зії Шевченка. Народився
в сім’ї післявоєнних емігрантів з України. Виростав
у Клівленді (штат Огайо)
у свідомому укр. середовищі, за кін чив су бо тню
школу укра ї но знавства.
Здобув ступінь бакалавра
з германістики та педагогіки в Ун-ті Боулінґ-Ґрін
(штат Ога йо). Студі ю вав
та кож у Зальц бур зь кому
ун-ті (Австрія) та в Американ. міжнародній школі
в Сан-Паулу (Бра зи лія).
У 1978—2011 пра цю вав
в укр. службі «Голосу Амери ки». Пос тійно здійсП.
н к
нює функції перекладачасинхроніста на найвищому урядовому рівні з укр. та
англ. мов. 1990 Ун-т провінції Альберта опубл. укр.англ. комп’ютерний глосарій, який уклав Ф. (у співавт.).
Фоторедактор кн. «Українські олімпійські чемпіони»
(1984). Як гол. фотограф вид-ва «Смолоскип» Ф. зробив
багато світлин, які документували життя укр. громади
в Америці, укр. церковну архітектуру у США, а також
події в Україні.
Улітку 2010 Ф. розпочав роботу над перекл. «Кобзаря» Шевченка англ. мовою. Перша презентація повного
англомовного «Кобзаря» відбулася в Укр. ін-ті Америки
11 жовт. 2013. Перекл. Ф. побачив світ у лондон. вид-ві
«Глагослов», що спеціалізується на підготовці до друку
англомовних перекладів творів слов’ян. поетів. Сам
факт першої публ. повного «Кобзаря» англ. мовою (до
того ж досить солідно коментованого) — велика подія
у світовій шевченкіані. Перекладач послідовно дотримується єдино правильного методу транскрипції при передачі звучання укр. слів графемами англ. мови. У вид.

багато цікавих творчих знахідок, зокр. у відтворенні
сарказму оригіналу (вірш «Якось-то йдучи уночі»),
контекстної семантики реалій (поеми «Гайдамаки»,
«Чернець»), синонімічних нюансів оригіналу засобами
цільової мови (поема «Невольник»). Однак трапляються
поодинокі випадки нерозуміння укр. тексту (у перекл.
балади «Причинна» та ін. творів).
Передм. до «Кобзаря» написав проф. М. а ан.
Вона містить чимало вдало поданих фактів, але автор
не звертає уваги іншомовного читача на те, що Шевченкова поетика — нове слово в розвитку словесного
мист-ва. Жодним словом не згадано 145-літню історію
англомовної поетичної шевченкіани. Читачеві стане
у пригоді глосарій окремих слів та виразів.
П р.: Shevchenko T. The complete Kobzar. London, 2013.

Рок о ана ор в ак

ФÉДІР ТИРÓН (пом. бл. 306) канонізований як вели кому че ник. Пост раж дав у часи пе рес лі ду вання
хрис тиян ім пе ра то ром Мак си мі а ном Га ле рієм.
Па м’ять Ф. Т. пра во с лавна церква вша но вує
17 лют. / 1 берез. і в суботу першого тижня великого
посту. У листі до Ф. азар в ко о (орієнтовно датується жовт. — груд. 1852) Шевченко писав: «Вибач мені
ради святого Федора Тирона, що я до тебе нашвидку
пишу». Святого Ф. Т. згадано як небесного патрона
адресата.
Стан

ав Ро ов

к

ФЕДÍРКО Микола Юрійович (5.10.1920, с. Курилівка,
тепер Лежайського пов. Підкарпатського воєводства,
Польща — 13.09.2004, Косів Івано-Франк. обл.) — укр.
майстер худож. дереворізьблення. Заслужений майстер
народної творчості Української РСР (1982). Член Спілки
художників Української РСР (з 1958; тепер НСХУ). Навчався у Косів. худож.-промисловому уч-щі (з 1949 —
Косів. уч-ще прикладного мист-ва) на відділі худож.
різьби по дереву (1946—51, вчителі В. Кіщук, В. уз,
І. Павлик, Є. Са гай дач ний). З 1951 — майс тер на
фабриці «Гуцульщина»,
у 1955—82 — ви кладач Ко сівсь кого уч-ща
при клад ного мист-ва.
Виготовляв побутові та
декоративні вироби, які
оздоб лю вав мо ти вами
гуцульського орнаменту
в тех ніці ін крус та ції,
плоскої різьби, рельєфу.
Ос новні твори: де ко.
рко. корат вн
ративні та релі «Богдан тар « н тр на т
Хмельницький» (1954), м на о…». онован р во,
«Гу цуль щи на» (1955;
р з а, розп . 1964
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НМУНДМ), «За хар Бер кут» (1959; Му зей-са диба
І. Франка в с. Нагуєвичах), «Юрій Шкрібляк» (1959;
Коломийський держ. музей народного мист-ва Гуцульщини); панно «Іван Франко на Гуцульщині» (1956),
«Каменяр на Прикарпатті» (1958).
На шевч. тематику виконав: скриньку з силуетом
Шевченка (дерево, 1963); декоративні тарелі «Шевченко з сестрою», «Кобзар» (обидві — тоноване дерево,
різьба, 1964), «Ювілейна» (дерево, розпис, випалювання, 1964), «Мені тринадцятий минало…» (тоноване
дерево, різьба, розпис, 1964; НМУНДМ), «На панщині
пшеницю жала…» (тоноване дерево, різьба, 1964) та
з силуетом поета (дерево, різьба, 1964), панно «Тарас
Григорович Шевченко й Іван Якович Франко» (1958;
у співавт. з О. Іщенком). Твори на шевч. тему експонувалися на Ювілейній шевч. виставці до 150- тн о о
юв ю в
н наро
нн
в нка. Твори зберігаються в НМУНДМ, Нац. музеї народного мистецтва
Гуцульщини та Покуття, ін. музеях України.
в.: Юбилейная художественная выставка, посвященная
150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964.
т.: у зан . . Різьба по дереву в західних областях України. К., 1960;
р ак . Тарас Шевченко в мистецтві народу //
ктуа н проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії ’2013: Зб. наук. праць. К., 2013. Вип. 5 (16).

на ра н к

ФÉДОРОВ Геннадій (5/18.08.1909, с. Троїцько-Печорське, тепер смт, районний центр Республіки Комі,
РФ — 1991, м. Сиктивкар, РФ) — комі письменник
і перекладач. Закінчив 1940 Літ. ін-т ім. О. М. Горького
(Москва). У романі «На світанку» (1959—62) Ф. звернувся до образу Шевченка, наголосив вплив укр. поета
на інтелігенцію Російської імперії. У перекл. Шевченкової поеми «Сова», який Ф. виконав 1939, найбільш
адекватно передано пісні гол. героїні, такі ж образні
й емоційно насичені, як і в оригіналі. Ф. зумів відтворити мовою комі образність і поетичний стиль вірша
«По улиці вітер віє» (1939), однак перекладачеві не
вдалося зберегти його своєрідну мелодику. Через зміну
ритмічної побудови порівняно з першовзором перекл.
виявився багатослівнішим.
на

ова, ор

ом нко

ФЕДОРÓВИЧ Тарас (роки життя невід.) — один із
козацьких ватажків, який фігурує в істор. джерелах
під іменем Тараса Козака, Тараса Трясила. Виходець із
чигирин. козацької родини. Після Куруківської угоди
1625 недовгий термін обіймав посаду корсун. полковника. На поч. 1630 запорожці обрали Ф. гетьманом.
У його універсалах, розповсюджених на Подніпров’ї,
містилися заклики до боротьби за козацькі права та до
захисту православної церкви. Під проводом Ф. навесні

1630 повстанське військо
здійснило успішний рейд
із Запо рожжя до
р ка
і створило укріплений табір поблизу П р
ава.
З поч. трав. протягом трьох
тижнів там тривали кровопролитні битви з військом
С. он по
ко о. Унас лі док ус піш них ко зацьких вилазок та відсутності
підкріплень коронний гетьман змушений був пов ом автор.
чати переговори. Частина
Портр т .
оров а.
запорожців не бажала йти
По отно, о . П рша
на угоду і вмовила Ф. віпо ов на 19 т.
дійти на апороз ку С .
Наприкінці 1632 почалася москов.-польс. війна, у якій
уряд Речі Посполитої великі надії покладав на укр.
козацтво. Серед козацьких очільників знову значилося
ім’я Ф. Образ переможного ватажка Шевченко створив
у поемі «Тарасова ніч».
та

р ак

ФЕ ДО РУ́ К Олександр (Олесь) Олександ рович
(27.12.1966, Тернопіль) — укр. літературознавець. Закінчив Львів. ун-т ім. І. Франка (1997). Канд. філол.
наук (2001). З 1999 — працівник Львів. відділення ІЛ,
з 2006 — ІЛ, старший наук. співробітник. У колі наук.
інтересів — історія укр. л-ри 19 ст. (зокр. творчість
П. Куліша, Шевченка та їхнього оточення), текстологія. Підготував і прокоментував два томи листів
з Повного зібр. тв. Куліша (К., 2005, 2009), де також
опубл. і листи до Шевченка. У співавт. з А. Шацькою
упорядкував «Спомини з мого життя» О. арв н ко о
(К., 2004. Ч. 1/2). Автор
енциклопедичного довідника «Куліш та його оточення: Робочий зошит»
(К., 2007), де по дано
й пер со на лії зна йомих
Шевченка. Під го ту вав
покажчик «Пантелеймон
Куліш: бібліографія літератури (1989—2002)»
(Відкритий архів: Щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної
укр. культури. К., 2004.
Т. 1).
.
орук. П рш в анн
Ком плекс ному вив нков « а амак в».
вченню Шевчен ко вого
тор кн к . ., 2013.
букваря присвячено розк а нка
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відку Ф. «“Букварь южнорусский” Т. Шевченка: Історіографія, проблема рецепції, генеза ідеї» (Україна
в минулому. К.; Л., 1994. Вип. 6). У ст. «З історії першої
публікації поеми Тараса Шевченка “Великий льох”»
(Київська старовина. 1999. № 2) науковець з’ясував
джерело першодруку 2-ї і 3-ї частин поеми «Великий
льох» у «Прав » 1869, дослідив історію ін. списків твору тощо. Спираючись на лист «Гадки при святкованню
осьмих роковин Шевченкової смерті», у якому Куліш не
раз апелював до авторитету Шевченка, та окресливши
генетичні зв’язки Кулішевої містерії «Іродова морока»
з «Великим льохом», Ф. у публ. «До питання про Шевченкові впливи на Пантелеймона Куліша (рік 1869)»
(Пантелеймон Куліш: Матеріали і дослідження. Л.;
Нью-Йорк, 2000) обґрунтував думку про зумовленість
впливів Шевченка саме 1869 суспільно-психологічними відносинами Куліша з галицькими народовцями.
Ана ло гічну про бле матику до клад ніше роз гля нуто
у ст. «До історії становлення культу Шевченка у Галичині у 60-х рр. ХІХ ст. (народовці й Куліш)» (Київська
старовина. 2001. № 4). У нотатці «Невідомі автографи
Шевченка» (Новини з Академії / УВАН у США. [НьюЙорк], 2007. Ч. 31: Спеціальний вип.) Ф. навів три інскрипти (за автографом і двома фотокопіями), не включені до П : 12 т. (оригінал нині зберігається в ІЛ,
фотокопії — в Архіві-музеї ім. Д. Антоновича УВАН
у США), а також запропонував кілька уточнень, доповнень і виправлень у названому академ. вид. Перегорнувши річний комплект газ. «С в рна п а» за
1861, Ф. виявив 17 позицій, не зареєстрованих у т. 1 покажчика «Т. Г. Шевченко. Бібліографія літератури про
життя і творчість. 1839—1959», 1963 (До шевченківської бібліографії 1861 року // С . 2008. № 5).
Співупоряд. ілюст ративного матеріалу, один із
консультантів шевч. вип. альманаху «Хроніка-2000» —
«Зарубіжне шевченкознавство: (з матеріалів УВАН)»
(К., 2010. Вип. 3—4. Ч. 1—2), у 1-й частині якого
вмістив ст. «Шевченкознавство в Українській Вільній
Академії Наук (1940-ві — 1960-ті рр.)». Разом із Г. раов м ініціював факсимільне перевид. першодруку
Шевченкової поеми «Гайдамаки». Написав супровідну
розвідку «Перше видання Шевченкових “Гайдамаків”:
Історія книжки» (К., 2013), у додатку до якої вміщено
критично вивірений текст першого вид. твору. Співавт.
коментарів до кн. «Тарас Шевченко в критиці» (К.,
2013. Т. 1).

т.: орон . Еміграційне шевченкознавство — в Україні //
. 2011. 10 листоп.; ук т . Зарубіжне шевченкознавство //
Слово Про світи. 2011. 8—14 груд. (обидва — відгук на вид.:
Хроніка-2000. К., 2010. Вип. 3—4: Зарубіжне шевченкознавство); орон . Коментоване факсимільне видання «Гайдамаків»
Т. Шевченка і монографічне прочитання поеми // С . 2013. № 12.

к ан р орон

ФЕДÓРЦЕВА Софія Володимирівна (25.02/8.03.1900,
с. Помонята, тепер Рогатинського р-ну Івано-Франк.
обл. — 15.06.1988, Львів) — укр. акт риса, майстер
худож. слова. На родна артистка Укра ї нсь кої РСР
(1947). Закінчила 1920 Учительський ін-т у Львові,
1923 — драм. студію при Львів. консерваторії. Дебютувала 1926 як драм. актриса в мандрівному Укр. театрі
Й. Ста н ка. У 1927—60 працювала в театрі «Березіль» (із 1935 — Харків. укр. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка). Найяскравіше виявила себе в ролях трагедійно-драм. плану: Маруся («Дай серцю волю, заведе
в неволю» М. роп вн ко о), Інгігерда («Яро слав
Мудрий» І. о р ), Соломія («Богдан Хмельницький»
О. Корнійчука), Катерина («Гроза» О. тров ко о),
Марія («Марія Тюдор» В.-М. ю о). Знімалась у фільмах: «Лимерівна» (1955), «Любов на світанні» (1957).
Важливе місце у творчому доробку Ф. по сідала
поетична спадщина Шевченка. 1928 в «Гайдамаках»
за Шевченком (інсценізація Леся ур а а, Харк. укр.
драм. театр ім. Т. Г. Шевченка) була однією з виконавиць колективного персонажа — Хору («Десять слів
поета»). Багато виступала із читанням Шевченкових
творів: 1922—26 у Львові, містах і селах Прикарпаття;
1928—34 у складі естрадної бригади в Харкові, містах
Донбасу; у роки нім.-радянської війни — в концертних
бригадах на фронті; у післявоєнні роки — в Харків. та
Сум. обл., у містах Львові, Ленінграді, Москві. Зробила
низку записів на Укр. радіо. У її репертуарі вірші «До
Основ’яненка», «Заповіт», «Мені однаково, чи буду»,
«N. N. — Мені тринадцятий минало», «Якби ви знали,
паничі», «Лічу в неволі дні і ночі», «Сон — На панщині
пшеницю жала», балади «Причинна», «Лілея», «У тієї
Катерини», поеми «Кавказ», «Марина», «Неофіти».
Використала Шевченкові поезії у власній літ. композиції «Жіноча доля» (1942, нова ред. 1964), з якою також
виступала перед глядачами. Про враження від курбасівської постановки «Гайдамаків» та про свою участь
у цій виставі писала у мемуарах.
в.: Я вибираю «Березіль»… //
ур а : Спогади сучасників. К., 1969.
т.: м нов ка- орна П. Софія Федорцева. К., 1971.

П тро

в

к

ФЕДОРЧÁК-ТКАЧÓВА Марія Василівна (9.10.1911,
Львів — 1.07.1986, там само) — укр. художник-модельєр, вишивальниця, педагог. Заслужений майстер
на род ної творчості Укра ї нсь кої РСР (1972). Член
Спілки художників Української РСР (1962). Закінчила
1938 курси моделювання та вишивки у Варшав. філії
Академії образотв. мист-в у Кракові, з додатковими
заняттями співу та гри на скрипці. У 1939 — викладач
худож. вишивки у Палаці піонерів у Львові, 1945—54 —
співачка у хорі Львів. академ. театру опери та балету
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ім. І. Франка, 1961—
64 — викладач худож.
вишивки та моделювання одягу у Львів.
ун-ті ім. І. Франка,
з 1965 — стар ший
творчий майс тер та
худож ник-модельєр
на Львів. фабриці худож. виробів ім. Лесі
Українки. Створювала
за на род ними кроями моделі сучасного
одягу, оздоблюючи їх
вишивкою, орнамен.
ор ак- ка ова.
к а нка
ру о о тому
тальні композиції для
« вор в» .
в нка у тр о
ін тер’єр них тка нин,
тома ( ., 1961).
використовувала наПо отно, му н , м та ва
родні мотиви вишин тка. 1963
вок різ них ре гі о нів
України. Основні твори: костюми хору Укр. держ. академ. капели « умка» та хору «Дударик»; декоративні
панно «Дружба народів», «Лісова пісня» (1971).
На шевч. тематику виконала ляльку «Катерина» за
картиною Шевченка та оздоблену вишивкою обкладинку для «Кобзаря» (че суча, муліне, хрестик; обидві — 1961; вироби експонувалися на худож. виставці
в нка); обкладо 100- тн роков н в н м рт
динки для видань Шевченка — «Творів» (1963. Т. 2; полотно, муліне, металева нитка, гладь), «Лірика» (1963;
полотно, бавовняні нитки, набірування, гладь; обидві — НМУНДМ), «Гайдамаки» (1964; чесуча, муліне,
гладь), дві для «Кобзаря» (полотно, шерсть, муліне,
хрестик; чесуча, муліне, гладь, обидві — 1964), дві для
«Творів» (полотно, муліне, гладь; полотно, муліне, металева нитка, гладь, обидві — 1964), дві папки-адреси
«Ювілейні» (полотно, муліне, обидві — 1964). Шевченкіана Ф.-Т., створена 1963—64, експонувалася на
виставці до 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка, для якої майст риня ви ко нала гар ні тур
(2 предмети, 1963), дві краватки, декоративну подушку
та скатертинку (усі — 1964). Брала участь у виставках
(з 1958; персональні — 1965, 1974 у Києві). Твори Ф.Т. зберігаються у музеях Києва та Львова. Іл. табл. XI.
в.: Художня виставка до 100-ліття з дня смерті Т. Г. Шевченка: Каталог. К., 1961; Юбилейная художественная выставка,
посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964; а юк ., Ст пан . Художнє вишивання: Альб.
К., 1986.
т.: о н ка . Майстри народного мистецтва Української РСР: Довідник. К., 1966; С м н в . Її життя не було гладдю //
Високий замок. 2006. 2 листоп.

нна

тар нко

ФЕДÓРЧЕНКО Іван Іванович (роки життя невідомі) — укр. літератор. Один з ініціаторів та організаторів сатирично-гумористичного тижневика « рш н »
(1906), ред.-видавець не дозволеного цензурою тижневика «Дзвін» (1906). Автор присвяченої Шевченкові
поезії «Вічні згуки» («Замовкла бандура, покояться
струни»; Шершень. 1906. № 8), що згодом передрук.
в антологіях «На вічну пам’ять Тарасові Шевченкові» (Золочів, 1910; уклав В. Супран в к ) та «Вінок
Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів» (О., 1912;
упоряд. М. омаров). Домінантний мотив вірша —
невмирущість Шевченкової творчості. Див. нто о
ш в нк в к .
т.: Україномовна преса Росії 1905—1907 рр. Анотований
покажчик періодичних видань. К., 1987.

к ан р орон

ФЕДОРЧУ́К Ярослав (псевд. — S a l t a n N.; 1878,
с. Снятин, тепер місто, районний центр Івано-Франк.
обл. — 1916, с. Веве поблизу Лозанни, Швейцарія) —
публіцист, журналіст, закінчив Вищу журналістську
школу в Парижі. Інформував франц. суспільність про
укр. справи. Автор брошури «Українське національне
відродження» (1912 [франц. мовою]), статей та брошур про Україну франц. та англ. мовою. Друкувався
в соціалістичному тижневику «Le Courrier Européen»
(1912—14). Надрук. 1914 ст. англ. мовою «Меморандум
про українське питання в його національному аспекті» (у співавт.). Ініціатор, секретар, а з 1912 — голова
«Української Громади в Парижі» (створеної 1908).
1911 Ф. видав у Парижі добірку поезій Шевченка,
тоді ж написав франц. мовою ст. «Тарас Шевченко».
У черв. номері журн. «La Revuo» (Париж, 1911) з нагоди 50- тн роков н в
н м рт
в нка вмістив мовою есперанто ст. «Тарас Шевченко» (окремий
відбиток: N. Saltan. Taras Ŝevĉenko. Paris, 1911). В укр.
перекл. її передрук. в журн. «Вітчизна» (1968. № 3). На
поч. розвідки подано коротку інформацію про становище тридцятимільйонного укр. народу в пд. частині
Росії, про рух за відродження України, про Шевченка
як «найдостойнішого діяча українського національного відродження». Автор стисло переповів основні
віхи життя Шевченка, писав про особливе місце, яке
поет посідає в укр. і світовій л-рах: «Шевченко підніс
українську літературу в очах інших народів на величезну височінь; <…> торував нові шляхи українській
літературі, відкрив їй нові ідеали. <…> Своїми піснями
про минулу славу України він пробуджував у народі
національну свідомість і самоповагу» (Вітчизна. 1968.
№ 3. С. 168). Ф. торкнувся питання про заборону рос.
урядом урочистого святкування 50-х роковин смерті
Шевченка в Києві, конфіскацію майже всіх вид. «Коб-
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заря», муз. творів, написаних на його про славу. Ф.
належить також ст. мовою есперанто «Тарас Шевченко — український поет» (1914).

в.: Taras ev enko — poeto ukraina // La Revuo. Paris, 1914.

№ 6.
т.: . .
в нко італійською, іспанською, португальською та есперанто мовами: Бібліогр. покажчик. Л., 1968; н р анова . Маловідома сторінка Шевченкіани // Вітчизна. 1968. № 3.

р ма рав

ФЕДÓТОВ Павло Андрійович (23.06/04.07.1815,
Москва — 14/26.11.1852, Санкт-Петербург) — рос.
художник. Одночасно зі службою в армії відвідував класи петерб. ка м м т тв. Акад. АМ з 1849.
Зачи на тель кри тич ного
реалізму в рос. образотв.
мист-ві. Найвідоміші картини — «Перебірлива наречена» (1847), «Сватання
майора» (1848, 1851) та ін.
Шевченко зустрічався
з Ф. у 1840-х на за няттях у рисувальному класі
в АМ. Могли вони бачитися також у К. Брюллова,
Ф. Толстого, А. окр
П.
отов.
ко о, О.
на та О. озвтопортр т.
ова. Шевченко ви соко
По отно, о . 1848
цінував творчість Ф., позитивно згадав його в Щоденнику (запис 26 черв.
1857). Трагічну смерть Ф. у буд. для душевнохворих
відтворено в повісті «Художник», героя якої спіткала
така сама доля. Творчість Шевченка і Ф. відзначається
певною спільністю тематики, естетичних уподобань,
а також формальних ознак живопису. Цим можна пояснити те, що і Шевченкові, і Ф. приписували картину
невідомого автора «Кадриль у лазареті» (Таганрозький
краєзнавчий музей).
т.: Ра в к С. . Т. Г. Шевченко і П. А. Федотов //
Радянське літературознавство: Наук. зап. К., 1939. Кн. 4;
н к
. . Павел Андреевич Федотов. Художник и поэт. Л.; М.,
1946; ат на к
. П. Тарас Шевченко і російське мистецтво.
К., 1964; он ова . Павло Федотов і Тарас Шевченко // Україна.
1965. № 27; ур 1972; о ра
1984.

а нт на Су ак

ФЕ Д Ó ТО ВА Гли ке рія Ми ко ла ївна (до 1863 —
Позднякова; 10/22.05.1846, м. Орел, тепер обл. центр,
РФ — 27.02.1925, Москва) — рос. актриса. Народна
артистка республіки (1924). У 1858—62 навчалася
в Москов. театр. уч-щі, брала участь у виставах Малого театру (з 1863 до 1905 — актриса цього театру).
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Під час навчання нею опікувався М. Щепкін; грала
в окре мих ви ста вах разом із ним, продовжувала
його мист. принципи у подаль шій твор чій праці.
Упродовж п’ятдесятирічної
ді яль ності на сцені Малого театру зіграла значну
кількість ролей героїчного,
ліричного характеру в трагедіях, драмах і комедіях
як класиків (О. р о ов,
О. Пушкін та ін.), так і то.
отова
гочасних рос. драматургів
(зокр. О. тров ко о), а також у перекладному репертуарі, передусім у п’єсах В.
к п ра.
Могла бачити Шевченка в Москві 1858 в домі
М. Щепкіна. Не випадково обрала для свого бенефісу
1877 маловідому на той час в обох столицях Росії п’єсу
«Назар Стодоля» в рос. переробці (з деякими цензурними купюрами) рос. письменника, що підписався
криптонімом Н. Б., який належав М.
ну (тільки
за сто років його розшифрував Ю. о тюк: справжнє
ім’я і прізв. перекладача — Микола Павлов). Вистава
пішла під назвою «Вночі проти Різдва» («В ночь на
Рождество»). Вибір п’єси міг стимулювати реж. Малого театру О. о анов, швагер М. Щепкіна (чоловік
його молодшої сестри Єлизавети). Оскільки започатковану М. Щепкіним традицію виставляти на сцені
імператорських театрів п’єси укр. драматургів мовою
оригіналу після його смерті було обірвано внаслідок
дії т. зв. Валуєвського циркуляра 1863 і категоричної
заборони т. зв. Емським актом 1876, то вистава Шевченкової п’єси, зіграна бодай у рос. переробці 22 лют.
(6 берез.) у бенефіс Ф. і повторена в день народження
по ета 25 лют. (9 берез.) у бене фіс суфлера Малого
те атру М. Єрмолова (батька видатної рос. акт риси
Марії Єрмолової) і надалі ще не раз повторена, мала
неабияке громадянське значення для передової рос.
інтелігенції і для гнобленої тоді укр. культури. П’єса
Шевченка йшла в один вечір з одноактними п’єсами
«Камінний гість» О. Пушкіна та «Провінціалка» І. урн ва. Незважаючи на суперечливі оцінки вистави
в періодичній пресі (недостатньо переконливими були
виконавці ролей Назара — М. Р ш мов та Хоми Кичатого — К. р ), роль Галі у виконанні бенефіціантки
відзначали позитивно. У «Театральной газете» (1877.
27 лют.) рецензент вистави писав, що Ф., як актриса
великої сили переживання, у якої глибокий драматизм
поєднувався з над звичайно тонкими і своєрідними
рисами комізму, створила з Галі таку поетичну, світлу,
правдиву постать, що здавалося, ніби на сцені було
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саме життя, нехай і просте, але ця простота становила
особливу привабливість образу. Актриса, за словами
критика, відчула в образі Галі, попри глибокий ліризм,
велику рішучість, сміливість, відданість, любов. Про
це ж писали й «Московские ведомости» (1877. 6 берез.).

т.: о н . Гликерия Федотова. М., 1940; ор а ов к
., о п нко . Шевченко і театр. К., 1941; о п нко .
У творчій співдружбі: Українсько-російські театральні зв’язки.
К., 1954; о ра
. . Малый театр второй половины ХІХ века.
М., 1960; у рав к
. Драматургія Т. Г. Шевченка. К., 1961;
о тюк . Шевченко-драматург на сцені Малого театру // Театральна культура. К., 1984. Вип. 10.

Ро т

ав П

п ук

ФЕДР (Phaedrus; бл. 15 до н. е. — бл. 70 н. е.) — римський байкар. Шевченко згадує Ф. у повісті «Капитанша»,
герой якої читав застарілу на час дії повісті книжку
«басен Федра, переведенных во время оно знаменитым
Барковым» (3, 304). В ін. місці цієї ж повісті Шевченко
знову пише про «варварский перевод басен Федра»
(3, 340). Як випливає з контексту, йшлося про перекл.
І. аркова у кн.: Федра, Августова отпущенника, нравоучительные басни, с Эзопова образца сочиненные /
Перевод сделан Иваном Барковым. СПб., 1764 (1787).
о о м р

ов анюк

ФÉДЧЕН КО Павло Мак си мо вич (12.07.1920,
c. Но сачів, тепер Смілянського р-ну Черкас. обл. —
13.06.2002, Київ) — укр. літературознавець. Закінчив рос. відділення Київ.
ун-ту ім. Т. Шев ченка
(1949), у якому працював
ви кла дачем (1952—61),
зав. кафедри історії журналістики, деканом філол.
ф-ту (1961—67). Д-р філол. наук (1968), проф.
(1969). У 1968—73 — зав.
відділу культури Центр. комітету Компартії України,
1971—76 — де пу тат ВР
Української РСР. Протягом
1973—99 працю вав в ІЛ
П.
нко
на різних по садах. Автор
монографічних праць «Преса та її попередники. Історія зародження й основні закономірності розвитку»
(1969), «Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст.» (1982), «Михайло Драгоманов: Життя
і творчість» (1991), співавт. «Історії української літератури» у 2 т. (1987. Т. 1), «Історії української літератури
ХІХ ст.» у 3 кн., 1995—97 (2-ге вид. у 2 кн., 2005—
2006), ред. і упоряд. хрестоматії «Історія української
літературної критики та літературознавства» у 3 кн.

П.
ара

нко.
в нко. ., 1961.
к а нка

П.
нко. ара
р оров
в нко.
., 1989. к а нка

(1996. Кн. 1; 1998. Кн. 2). Ф. належить понад 250 ст. із
проблем історії укр. л-ри й журналістики.
Ф. звертався до вивчення Шевченкової публіцистики
та її значення для розвитку вітчизняної літ.-крит. думки
й журналістики. Так, помітне місце в навч. посібнику
«Матеріали з історії української журналістики» (1959.
Вип. 1: Перша половина ХІХ ст.) посів розд. «Публіцистика Тараса Шевченка», у якому проаналізовано
Передмову до нездійсненого вид. «Кобзаря» 1847, Автобіографію та рецензію на бенефіс К. П уново . Популяризаторське спрямування мали підготовлені до ювілеїв
поета вид.: біогр. нарис «Слово про Кобзаря» (1961),
брошури «Тарас Шевченко» (1963), «Тарас Шевченко
і сучасність» (1984). Світове значення Шевченкової
спадщини Ф. розглянув у ст. «Тарас Шевченко и мировая культура» (С ав н к культуры в эпоху формирования и развития славянских наций ХVІІ—ХІХ вв.:
Материалы международной конф. ЮНЕСКО. М., 1978),
а проблеми створення наук. біографії поета — у розвідці «Шевченковедение продолжает ся» (Вопросы
литературы. 1987. № 4). У колективній праці «Історія
української літературної критики. Дожовтневий період» (1988) умістив розд. «Тарас Шевченко». Зробив
одну з перших у радянському шевченкознавстві спроб
заперечити усталене штучне протиставлення Шевченка,
з одного боку, та П. Куліша й М. Костомарова, з другого — у діяльності
р оо в ко о рат тва
(Шевченко, Куліш і Костомаров у Кирило-Мефодіївському товаристві // Р . 1989. № 7). Своєрідним підсумком шевченкознавчих студій дослідника стала написана
на широкому матеріалі спогадів, листів та документів
наук.-попул. кн. «Тарас Григорович Шевченко» (1989),
у якій висвітлено життєву долю, громадську діяльність
митця, оригінально проінтерпретовано низку Шевченкових творів.

ФЕДЬКОВИЧ
в.: Публіцис тика Т. Г. Шевчен ка // то р укра їнсь кої
дожовтневої журналістики: Навч. посібник для студентів вузів із
спец. «Журналістика». Л., 1983; Інтернаціональні мотиви творчості Шевченка // Р . 1987. № 3; Доля «Кобзаря» // Літературна
панорама. 1990. Вип. 5; Правда — слово поета // Тарас Шевченко
в моєму житті: Розповіді. Статті. Нариси. К., 2004.
т.: о о у к
., авров П. Слово — зброя // Радянська
Україна. 1961. 30 серп.; о тюк . Море безмежне й бездонне //
Україна. 1962. № 2 (обидві — рец. на вид.:
нко П. . Слово
про Кобзаря. К., 1961).

к ан р орон

ФЕ ДЬ К Ó ВИЧ Юрій (Го р дин сь кий де Фе дь кович Осип До мі нік) Ада ль бе р то вич (псевд. —
І г о р Г о р д и н с ь к и й, І г о р Ф е д ь к о в и ч,
Г о р д и н ч у к, Г о р о д е н ч у к, Г у ц у лН е в і р, М а р к о Н е с т е р ю к, О д и н з т и х,
щ о д и в и т ь с я з в и ч а й н о і п о з а к у л і с и;
О д и н з т и х, щ о б а г а т о б и з н а в р о з к аз а т и; Ю р і й К о с с о в а н, H u c u l e, e i n U c u l e;
8.08.1834, с. Сторонець-Путилів, тепер смт Путила,
ра йон ний центр Чер нів.
обл. — 11.01.1888, Чернівці) — укр. письменник,
перекладач, фольклорист,
гро мадсько-культур ний
та освітній діяч. Закінчив
1848 двок ласну нижчу
реальну школу в Чернівцях.
Упродовж 1852—63 служив
у війську, згодом працював інспектором народних
шкіл Вижницького пов., ред.
вид-ва попул. книжок для
народу львів. т-ва «Просвіта», ред. газ. «Букови.
ков
на». Почесний член НТШ
(1886). Писав укр. та нім. мовами. Автор зб. «Пое зії Іо сифа Федьковича» (Л., 1862), «Gedichte von
I. Fedkowicz» (Чернівці, 1865), «По е зія» (Коломия,
1867—1868. Вип. 1—3), «Співаник для господарських діточок» (Відень, 1869), «По вісті» (К., 1876),
«Am Tscheremusch» (Чер нівці, 1882) та ін., низки
драм. тво рів, публі цис тич них статей, кіль кох попул. просвітянських кн. Переклав укр. мовою «С ово
о по ку ор в м» (під заголовком «Пісня о поході
Ігоря на половців»); здійснив численні вільні перекл.
нім. мо вою укр. на род них пі сень і влас ного
доробку, а укр. мовою з нім. — творів Г.
н , Й.-В. т ,
Р. Ґотшаля, Л. Уланда, В.
к п ра, Ф.
ра та ін.
Осмислення худож. здобутків Шевченка посприяло
світоглядному зростанню, збагатило словник, поетику
й образну палітру митця. Шевченкову поезію Ф. від-
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крив для себе 1860, коли ознайомився з віршем «Думи
мої, думи мої» (1840), перебуваючи з військ. частиною
в Чернівцях. Доробок старшого сучасника вельми сподобався Ф. ( в к
.[ а
ук ]. Знакомство
О. Федьковича з А. Кобилянським і К. Горбалем // Зоря.
1892. № 17. С. 333). Відтоді ця творчість стала предметом активного, спершу дещо екзальтованого інтересу
Ф.-читача. У листі до К. ор а від 1862 письменник
просив надіслати Шевченкові літ. тексти, зазначивши:
«…як їх читаю, то не інак, але сми в раю» (
ков
.- .
Писання: У 4 т., 7 кн. Л., 1910. Т. 4: Матеріали до
життєпису Осипа-Юрія Гординського-Федьковича.
С. 38). Перечитуючи та переписуючи від руки спадщину Шевченка, а чи мало запа м’ято ву ючи, Ф. —
офіцер австр. армії — долучав товаришів по службі до
осягнення творів класика (нарис «Кобзар і жовняри»),
уже в березні 1862 влаштував для них шевч. свято (Там
само. С. 38).
Частина доробку Ф. (насамперед до 1867) характеризується ідейно-тематичною чи й формальною
близькістю до творів Шевченка, що зумовлено особливостями ідіостилю буковин. письменника цього періоду. Сам Ф. 1863 під впливом переживань внутрішньої
близькості до попередника навіть намагався заявити
про свою ін. — не шляхетську, а «демократичну» генеалогію як тотожну Шевченковій (Там само. С. 67).
Декотрі культурні сили також убачали у Ф. прямого
продовжувача справи Шевченка та узвичаювали аналогічну асоціацію. Напр., Г. Ро ан к 1866 писав
до Ф.: «…вмираючи, наш Батько [Шевченко. — Р .]
не покинув нас сиротами, бо лишив нам Вас на своє
місце» (Там само. С. 135).
Ранні вірші «Русь. По “Mignon” Ґете», «Україна»,
«Оскресни, Боян!» (усі — зб. «Поезії Іосифа Федьковича») зі згадками про «Тараса-козака» і народного
співця як Божого сина стали прелюдією до шевч. теми
в доробку письменника. Найповніше вона втілилася
в жанрі поменника, який утвердив Ф. Назва цієї генологічної одиниці походить із лексикону гуцулів і традиційно позначає книжечку, де фіксувались імена членів
сім’ї, котрих слід пом’янути в церкві. Поменники Ф.
написано в 1860-ті на роковини смерті Шевченка. Збереглося чотири такі твори (1861, 1866, два — 1869),
решту втрачено. Розпочавши в романтичній манері
(«Співацька добраніч. На скін Тараса Шевченка», 1861),
автор наснажив пізніші тексти гострим ідеологічним,
нац., почасти й універсальнішим філос. змістом, а також наслідував фрагменти політ. і сатиричних поезій
самого Шевченка поряд із біблійними джерелами. Приміром, у поменнику 1866 «В день скону батька нашого
Тараса Шевченка, Кобзаря Русі, Мартира України,
предтечі нашої волі і слави!», окрім двох уривків із
циклу Шевченка «Давидові псалми», стилізовано два
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алілуйні псалми. В «осьмих» поменниках 1869 (пор.
із характеристикою віршів 1869 як двох варіантів
восьмого поменника:
ков
. . Твори: В 2 т.
К., 1984. Т. 1. С. 227, 230, 442), на додачу до уривків
із Шевченкових «подражаній», переосмислено фрагменти з Апокаліпсису. Образ народного по ета, чиї
твори наділено незвичайною силою, змальовано у німецькомовному вірші Ф. «Taras», ліричній поемі «На
могилі званого мого брата Михайла Дучака у Заставні»
(обидва — 1867), вірші «Тарас» (зб. «Дикі думи, думав
Гуцул-Невір», 1876, опубл. 1902) та ін.
Ф. подібно до Шевченка іменували Батьком, Кобзарем, Кобзарем карпатським. І. Франко 1886 назвав
його буковин. Кобзарем ( ранко . . Осип-Юрій Федькович: (Кілька слів по поводу 25-літнього ювілею
його літературної діяльності) // ранко. Т. 27. С. 39),
а М. Драгоманов 1889 — австро-руським Шевченком
( ра оманов . П. Австро-руські спомини: (1867—
1877) // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. К.,
1970. Т. 2. С. 201).

в.: Твори. Чернівці, 2004—2014. Т. 1—3.
т.: отк в
. Федькович і Шевченко // Червоний шлях.
1924. Ч. 10; ров . Осип-Юрій Федькович та його повісті //
ров . Українське письменство. К., 2003; П
ук . Шевченківські традиції в сатирі Юрія Федьковича // Р . 1959. № 4;
р юк . Федькович і Шевченко // Жовтень. 1960. № 3;
та юк . Буковинський Кобзар. Л., 1963; м
нко . Традиції
Шевченка в поезії Федьковича // Українське літературознавство. Л.,
1969. Вип. 6; он ар . П. Жанрові особливості поезії Ю. Федьковича // Українська мова і література в школі. 1982. № 11; ова. Поетична Шевченкіана Юрія Федьковича: (до питання
про генезу і творчу своєрідність) // Ст 9; кова . Велика
Україна і «мала» батьківщина у поетичних візіях Тараса Шевченка і Юрія Федьковича // Ст 14; ова
. Юрій Федькович:
Історія розвитку творчої індивідуальності письменника. К., 2011;
ова
. «Бо слово не гине...» Ще раз про Федьковича з нагоди
його 180-х роковин як творчого реципієнта Шевченкової спадщини // Буковинський журнал. 2014. № 3.

ова

ФЕДЮ́К Тарас Олексійович (6.10.1954, м. Ананьїв
Одес. обл.) — укр. письменник і громадський діяч.
Закінчив 1977 філол. ф-т Одес. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Автор поетичних зб. «Досвітні журавлі» (1975),
«Обличчя пустелі» (2005; відзначено Нац. премією
України ім. Т. Шевченка 2007), «Хуга» (2011) та ін.
Один із засновників серії поетичних вид. «Зона Овідія»
(започатковано 2003).
Одес. пам’ятник Шевченкові персоніфіковано в пуанті вірша «Від’їзд. Парк Шевченка» (зб. «Чорним по
білому», 1990). У медитаціях «Про далекі дороги» (та
само зб.) і «Це не твій маршрут. Не зарікайсь» (зб. «Таємна ложа», 2003) посилання на образ «Кобзаря» при

зма лю ванні по дій свідчить про універсальність,
пе ред бачу ва ність і регла мен то ва ність сюжету.
В елегії «Вийти — ходити.
Ввійти — і ходити знов»
(зб. «Золото інків», 2001)
ліричний суб’єкт, згадуючи
с. ор н та алюзійно вказуючи на Шевченка, окреслює конт раст між сучасністю і минулим у власній
свідомості. Завдяки метоні.
юк
мії — «книжка, що словом
«Тарас» / починається», — я-поет іронічно ототожнює
себе із Шевченком у повістувальному шкіці «Нам залишиться кава і дощ» (зб. «Трансністрія», 2007). У низці
творів Ф. про стежуються ремінісценції з Шевченка,
зокр. з ідилії «Садок вишневий коло хати» — у поезіях «Джо Дассен» (зб. «Політ осінньої бджоли», 1989)
і «Записка» (зб. «Золото інків»), із поеми «Гайдамаки» — у вірші «Так вже вийшло: наприкінці дороги»
(зб. «Хрещаті південні сніги», 1995), із вірша «Чи ми
ще зійдемося знову?» — у медитації «Переїжджаючи
з півдня на північ, ловити цвіт абрикоси» (зб. «Таємна
ложа»), із «Заповіту» — у повістувально-ліричному
етюді «на півночі взимі де білий день» [зб. «Трансністрія»; тут і далі зберігаємо правопис оригіналу. — Р .],
із поезії «Полякам» — у ліричному етюді «знайти навпомацки тихий рай» (названа зб.), із балади «За байраком байрак» — у поезії «все що було майже все загуло»
(зб. «Горище», 2009), із поеми «Кавказ» — у вірші «ні
це не гори це круті» (та само зб.). Ф. нерідко задіює
образ свяченого ножа, актуалізований у Шевченкових
«Гайдамаках»: «Життя, що було, не зректися: його не
було» (зб. «Золото інків»), «проклинав і випалював
з випаленої душі» (зб. «Горище»). Алюзії на послання
Шевченка «І мертвим, і живим» про стежуються у
вірші Ф. «— Хто там ходить?» (зб. «Хре щаті південні сніги»), а на балади «Причинна» і «Тополя» —
у поезії «Переживемо зиму. Сніг не виїв» (зб. «Таємна
ложа»).
о
т.: о т рмак . Cherсhez Feduk // о ро ук П.
.
Ава лон та інші тери торії: Рецен зії та статті: (2000—2006).
Луцьк, 2007; ор н
. П. Диптих про Тараса Федюка // ор н
. П. Оксиморон: Літературознавчі статті, дослідження,
есеї. К., 2010.

’

ав

в

к

ФЕДЯ́ЄВ Логвин Іванович (1794 — черв. 1858) —
командир 1-ї бригади 23-ї піхотної дивізії р н урз ко о окр мо о корпу у, ген.-майор. Офіцерське звання
отримав 1812, генеральське — 1844. На час прибуття
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Шевченка до р н ур а — командир бригади. «Бригадним командиром був тоді Логвин Іванович Федяєв — людина неймовірно товста, у 30-градусний мороз
він ходив не інакше, як в самому сюртуці, і щоденно,
не виключаючи зими, обливався в холодних сінях крижаною водою. Федяєв був добряком, вирізнявся навіть
у той, знаний своїм казнокрадством, час бездоганною
чесністю, але як бригадний командир не мав майже
ніякого значення на службі» (Записки Н. Г. Залесова //
Русская старина. 1903. № 4. С. 54). Пригадуючи, яке
враження на нього справила звістка про те, що Шевченкові на засланні заборонено писати й малювати, К. рн
зауважив, що він «пішов до відомого своєю добротою
бригадного генерала» Ф. і разом вони написали лист
до командира 5-го лінійного батальйону з проханням
допомогти засланцеві (Спо а 1982, с. 195—196).
Е. у атов у спогадах, які записав Д.
м н ов,
стверджував: «…генерал Федяєв, який прибув до Раїма для заміни гарнізону, привіз Тарасові Григоровичу
набір фарб» (Там само. С. 198). Це свідчить про їхнє
особисте знайомство.
он

о шаков

ФЕЙЗУЛЛÍН Шарафутдін (роки життя невідомі) —
доглядач Орської поштової станції в 1847—50. Під час
слідства над Шевченком, яке здійснював підполковник
Г.
р в Орському укріпленні з 1 лип. 1850, викликали
для допиту і Ф. Стосовно свого листування Шевченко
сказав: «Письма были адресованы на мое имя, и получал я чрез Орскую почтовую станцию, чему может быть
свидетелем под присягою Орской почтовой станции
смотритель <…>. Ответы по сылал я чрез почтовую
станцию от своего имени» (Свідчення Т. Г. Шевченка
слідчому Г. В. Чигирю // П : 12 т. Т. 6. С. 265). Доглядач підтвердив, що Шевченко отримував і відправляв
листи у незафіксованій кількості. Арх. справа (ІЛ. Ф. 1.
Спр. 406) містить ряд матеріалів про поведінку Ф. на
слідстві.
т.: окум нт .

он

о шаков

ФЕЙХÓО (Feijóo) Самуель (31.03.1914, Ранчуело,
Куба — 14.07.1992, Гавана) — кубинський письменник,
художник, фольклорист і перекладач. Здобув ступінь
бакалавра в Гаванському ун-ті. Автор романів, поетичних добірок, фольклорист. праць, перекладач іспан.
мовою віршів рос. поетів 19—20 ст. Дебютував у л-рі
та малярстві у студентські роки, друкуючи свої давніші
й новіші вірші у журн. «Islas», який заснував 1958 у
Центр. ун-ті Лас Вілласа. З 1969 — ред. журн. «Signos».
У журналі «Islas», який Ф. очолював упродовж багатьох
років, уперше з’явилися Шевченкові поезії у його перекл. Велику добірку віршів Шевченка («Думка — Тече

вода в синє море», «Не завидуй багатому», «Не женися
на багатій», «Минають дні, минають ночі», «Заповіт»,
«Косар», «І багата я», «Як маю я журитися» та ін., —
усього 19) надрукував у кн. «Ро сійські і радянські
поети» (Гавана, 1966), використавши підрядники перекладачки Н. Булгакової. Виголосив промову у Києві
на Міжнародному форумі діячів культури (1964), присвяченому 150- тн ому юв ю в
н наро
нн
в нка. У нарисі «Подорож до Радянського Союзу»
(Islas. 1967. Т. 9, № 2) розповів про враження від нової
поїздки до Союзу РСР, відвідини музею Шевченка в Києві, подав уривки із творів укр. поета іспан. мовою. Ф.
був віце-президентом Кубинської Спілки письменників
та художників Лас Вілласа; директором вид-ва Центр.
ун-ту Лас Вілласа.
р ма рав

ФЕЛЬБÁБА Йозеф [Андрійович] (12.04.1921, смт Верб’яж, тепер Закарпатської обл. — 13.05.1995, Пряшів,
Словаччина) — укр. актор, реж., громадський і театр.
діяч, педа гог. За служе ний артист Чехосло вач чини
(1981). Закінчив 1937 реальну держ. гімназію в Мукачевому, 1939—42 навчався в театр. студії у Будапешті.
1946 закінчив режисерські курси в Братиславі при
Нац. словац. театрі (керівник Й. Будський — відомий
словац. діяч культури). У 1947—95 працював актором
і реж., худож. керівником і директором Укр. народного
театру (УНТ) у Пряшеві. Основні ролі: Михайло («Суєта» І. арп нка- аро о), Юліан («Любов на світанні»
Я. а ана) та ін.; вистави: «Украдене щастя» І. Франка
(1960), «Анна Кареніна» за Л. о т м (1971) та ін. Як
гол. реж. УНТ (1950—70) Ф. багато зробив для популяризації творчості Шевченка на теренах Словаччини. Перекладав Шевченкові твори для Словацького радіо, уводив їх у концертні програми та у філармонічні вечори
поезії і музики, які проходили у Братиславі й Празі.
9 берез. 1961 відбулася прем’єра здійсненої Ф. вистави
«Назар Стодоля» Шевченка (сценографія Ф. Пергера),
яка трималася в репертуарі театру п’ять років. Цю та
ін. шевч. вистави театр під керівництвом Ф. привозив
у Прагу та в міста України (Ужгород, Львів, Тернопіль,
Київ). До 150-х роковин від дня смерті Шевченка Ф.
поставив спектакль «Реве та стогне Дніпр широкий»
(текстова основа Б. рнова, сценографія Ф. та С. Коці).
Збереглися чорнові нотатки Ф., що стосуються планів
постановки п’єси «Пророк» І. о р .
т.: Сумко П. Режисер Йозеф Фельбаба // 10 років УНТ.
Брати слава, 1958; у а
. Ми тець не зви чай ної ерудиції //
25 років УНТ. Братислава, 1971.

он

ара ан

ФÉЛЬДМАН (Feldman) Вільгельм (8.04.1868, м. Збараж, тепер районний центр Терноп. обл. — 25.10.1919,
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Краків, Польща) — польс. критик і публіцист, історик,
драматург, прозаїк. Народився і виріс у бідному євр. середовищі. У Львові брав участь у євр. асиміляційному
русі. З 1889 — у Кракові, де став одним із засновників
часопису «Ognisko» (1889—90). 1894—95 — слухач
лекцій у Гейдельберзькому і Берлін. ун-тах. Як літ.
критик і публіцист Ф. виражав погляди «Молодої
Польщі». Його літ. творчість розвивалася під впливом
пози ти вістичної сус пільно-тен ден ційної л-ри (повість «Гарна єврейка», 1888, драма «Божі суди», 1899,
та ін.). Автор досліджень з історії суспільних рухів,
а також історико-літ. праць, зокр. двотомного вид. «Сучасна польська література» (1902; кілька перевидань).
У 15-річному віці переклав 10 віршів Шевченка (див.:
П : [ 16 т.] Т. 14. С. 357). 1885—86 в перекл. Ф.
надрук. дві Шевченкові поезії «Не для людей, тієї слави» та «Ой гляну я, подивлюся» (див.: Wydawnictwo
na cele dobroczynne samborskie. Przemyśl, 1885—86.
Rocznik IX). Т. Пачовський зазначав, що в перекл. «Не
для людей, тієї слави» Ф. намагався точно відтворити
оригінал, тоді як у перекл. «Ой гляну я, подивлюся»
«дещо пропустив, інше змінив, в результаті чого вийшов у нього вільний переклад, близький до переспіву»
(Па ов к
. . Шевченко в польських перекладах
70—90-х років ХІХ ст. //
12, с. 116). Решта перекладів Ф. лишилася в рукописі.
т.:

рв

. . Т. Г. Шевченко і Польща. К., 1964.

Рок ана ар ук

ФÉЛЬКЕЛЬ (Völkel) Мерчін (16.11.1934, Хрощиці,
Німеччина — 11.07.2007, м. Будишин / Бауцен, Німеччина) — серболужицький вчений-славіст, літературознавець, журналіст, культурний діяч. 1958 закінчив Лейпцизький ун-т (журналістика, сорабістика).
Працював журна лістом у Будишині (нім. Бауцен).
З 1988 — наук. співробітник Серболужицького ін-ту
(Serbski Institut) у Будишині. Голова «Серболужицької
Матиці» (1992—2007) — наук.-про світницької організації лужичан. Автор монографій «Серболужицькі
газети і журнали у минулому і сучасності» (Будишин, 1984), «Лужиця повинна жити» (Будишин, 1997)
та ін., публікацій з історії лужицької л-ри та міжслов’ян.
літ. взаємин. Окремі з них надрук. в Україні: «З історії
Матиці Сербської» (Просвіта. 1994. № 6), «До питання
розширення тематики сучасної серболужицької літератури» (Проблеми слов’янознавства. Л., 1990. Вип. 41).
Досліджував творчість І. Франка в аспекті його
зацікавлень серболужицькою культурою — ст. «Іван
Франко — нам далекий і близький» (Rozhlad. 1986.
№ 12), «Іван Франко» (газ. «Předźenak». 1986. 16 серп.),
«Подібність та розбіжності в діяльності Івана Франка та
серболужицьких діячів культури кінця ХІХ — початку
ХХ ст.» [рос. мовою] ( ван ранко і світова культура:

Матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО. К.,
1990. Кн. 2/3). У розвідці «Тарас Шевченко в Лужиці:
нові аспекти і факти» (Проблеми слов’янознавства. Л.,
1994. Вип. 46) Ф. розглянув долю творчості Шевченка
в Лужиці, висловив міркування з приводу його зв’язків
з лужичанами, зокр. з Я.-А. Смо ром, окреслив коло
їхніх спільних знайомих, інформував про популяризацію доробку укр. поета серед лужичан.
т.: Šo ta D. Dr. Měrćin Völkel neboh [некролог] // Rozhlad.
2007. № 8/9.

о о м р

оторн

ФЕНЕЛÓН (Fénelon) Франсуа де Саліньяк Ля Мот
(6.08.1651, замок Фенелон, тепер департамент Дордонь,
Франція — 7.01.1715, Камбре, тепер департамент Нор,
Франція) — франц. письменник, духовна особа, педагог, автор дидактичних творів «Трактат про виховання
дівчат» (1689), «Діалоги померлих», літ. трактатів,
повчальних байок та полемічних текстів, філос. роману «Пригоди Телемака, сина Уліссового» (1699), що
вважається водночас твором політ., дидактичним, пригодницьким з елементами утопії. У ньому використано
сюжетну лінію четвертої кн. «Одіссеї» ом ра. Телемак
мандрує до Фінікії, Єгипту, до островів Крит, Кіпр,
відвідує пекло, потрапляє на острів Огігія, володаркою
якого є Каліпсо. Шевченко був обізнаний із твором Ф.,
що з’явився у рос. перекладі 1747. За мотивами роману
він виконав малюнок «Телемак на острові Каліпсо»
(1856). У повісті «Музыкант» у значенні наставник
згадується ім’я Ментора, вихователя Телемака.
р ма рав

ФЕОДÓСІЙ Углицький (поч. 1630-х — 5.02.1696) —
святий православної церкви, архієпископ черніг. та новгород-сівер. (світське ім’я невідоме). Народився в сім’ї
священика Микити Углицького; не виключено, що цей
рід був пов’язаний зі шляхетським родом ПолоницькихУглицьких. Навчався в
во- о
н к ака м
в серед. 17 ст. Можливо, брав участь у походах армії
Б. м н ко о. Після повернення з Поділля (1655)
прийняв чернечий постриг у
во-П р к
авр .
У 1658 — ієродиякон. Служив у Софійському соборі
Києва як правитель адмін. справ при київ. митрополиті
он
(Балабані). Висвятився в ієромонахи у СвятоМиколаївському монастирі атур на. З 1662 — ігумен
Свято-Онуфріївського монастиря під ор ун м. Мав
контакти з гетьманом І. Само ов м, підписався разом із родичем — київ. протопопом Іоанном Углицьким
під актом обрання І. аз п гетьманом на Коломацькій
раді 1687. Приязні зв’язки мав із чернігів. та новгородсівер. архієпископом Лазарем аранов м, який запросив його на архімандрію Свято-Успенського Єлецького
монастиря в рн ов (1687). 1692 Ф. обрано і висвя-
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чено на єпископа. Фактично керував єпархією при
90-літньому Барановичеві. По смерті останнього (1693)
став одноосібним керівником єпархії, велику увагу
приділяв розвиткові культури, дбав про друкарню при
Свято-Троїцькому Іллінському монастирі в Чернігові.
Похований у Свято-Преображенському соборі в рн ов . Канонізований 1896. В Археологічних нотатках
Шевченко, описуючи черніг. істор. пам’ятки, зазначив,
оглянувши Борисоглібський собор, що «Феодо сий
Углицкий, почитаемый святым тоже, архие[рей] Черни[говский], погребен 1695, в этой же церкви» (5, 218).
р

к

ФÉРКО (Ferko) Мілан (псевд. — A. B i n d e r o v;
F r a n t i s e k M i l k o; 14.12.1929, Вельке Ровне,
Чехословаччина) — словац. поет, прозаїк, публіцист,
перекладач. Закінчив 1953 юрид. ф-т Братиславського
ун-ту. В 1951—70 був ред. кількох молодіжних часописів. У 1970—76 працював у вид-ві «Словацький
письменник». З 1976 — профес. письменник. Автор
поетичних зб. «Переможна молодість» (1953), «Світ
на долоні» (1961), «Рівновага» (1966) та ін. Перекладав із рос., болг. та сербо-хорв. мов. Переклав уривок
із поеми «Єретик» (див.: Heretik // Revzin G. Jan Žižka.
Bratislava, 1955).
ор

н

нко

ФЕТ Афанасій (справж. — Шеншин Афанасій Афана сі йо вич; 23.11/5.12.1820, с. Но во сьолки, те пер
Мценського р-ну Орлов. обл., РФ — 21.11/3.12.1892,
Москва) — рос. поет, прозаїк, перекладач. Навчався
на словесному відділенні філос. ф-ту Москов. ун-ту
(1838—44). З 1853 служив у Петербурзі, де зблизився
з літ. колом «Совр м нн ка», але 1859 порвав із ним.
Літ. позиція Ф. визначалася естетичним неприйняттям
будь-якої громадянської або демократичної тенденції
в по е зії. Автор по е тичних зб. «Ліричний пантеон» (1840), «Поезії» (1863.
Ч. 1—2), «Вечірні вогні»
(1883—89).
У 1858—59 Ф. перебував майже в тому самому
колі людей, що й Шевченко
(І. ур н в, Я. По он к ,
М.
р на, Л.
, брати
Жем чуж ни кови, О. о то та ін.); публікувався,
окрім ін. журн., у «Ру ком
в тн к », який Шевченко
не тільки читав, а й спо. Р п н. Портр т по та
. . та. По отно, о . ді вався над рук. в ньому
повість «Прогулка с удо1882

вольствием и не без морали». 23 берез. 1858 Шевченко
записав у Щоденник почуту від актора І. Самар на
епіграму на «Русский вестник» авторства, як він вважав, М. Щербини. У ній згадувався Ф. Насправді ця
епіграма була пародією О. пу т на на вірш Ф. «Лесом
мы шли по тропинке единственной», надрук. у лютневій
кн. «Русского вестника» за 1858.
У мемуарах Ф. розповів, як навесні 1861 через
Орлов. губ. перевозили труну Шевченка на південь,
і у зв’язку з цією подією згадував, що, перебуваючи
в Петербурзі, кілька разів бачив у Тургенєва «сіру смушеву шапку Шевченка на вікні» і «дивувався зв’язку
цих двох людей між собою»: «Ознайомившись із тенденційними жалобницями Шевченка, я ніяк не міг у той
час зрозуміти клопоту з ним Тургенєва» ( т . Мои
воспоминания. М., 1890. Ч. 1. С. 367). Однак Ф. корегує свої спогади про укр. поета зауваженням: «Я не
приховую своєї наївності в політичному сенсі на той
час» (Там само).
а

анова

ФИЛИПÓВИЧ Павло Петрович (20.09/2.10.1891,
с. Кайтанівка, тепер Катеринопільського р-ну Черкас. обл. — 3.11.1937, урочище Сан дармох, те пер
Медве ж’єгорсь кого р-ну,
Карелія, РФ) — укр. літературознавець, поет, перекладач і педагог. Навчався
в Колегії П. Ґалаґана, закі нчив і ст ор ико-ф ілол.
ф-т Київ. ун-ту (1916), де
був уч а сн иком н аук. с емінару акад. В. П р т а.
Пр отягом 1916—23 пр ацював у середніх школах.
У 1919—35 читав лекції
в Київ. ун-ті (1920—33 —
П.
пов
Київ. ІНО), у літ. семінарі
підвищеного типу керував секцією шевченкознавства.
Проф. ун-ту. Паралельно (з 1919) — наук. співробітник
ВУАН (Комісії для видавання пам’яток новітнього укр.
письменства). Заарештовано Ф. 1935 у сфабрикованій
справі, 1936 військ. трибунал засудив його до десяти років позбавлення волі у виправно-трудових таборах. Ф.
етаповано на Соловки. 1937 справу переглянуто, Ф.
разом з ін. засуджено до розстрілу. Реабілітовано 1958.
Автор поет. збірок «Земля і вітер» (1922), «Простір»
(1925), літературознавчих праць «Жизнь и творчество
Е. А. Баратынского» (1917), «З новітнього українського
письменства. Історично-літературні статті» (1929) та ін.
Особливу увагу Ф. приділяв вивченню творчо сті
Шевченка. Був одним із фундаторів новітнього наук. шевченкознавства. Написав бл. 30 розвідок, упорядкував
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і відредагував зб. ст. « ара
в нко» (1921; спільно
з Є. р оруком), «
в нк в к з рн к» (1924),
два зб. « в нко та о о о а» (1925, 1926; спільно
із С.
р мов м і М. М. ов к м). Виступив одним
із коментаторів (разом із С. Єфремовим, П. Ру н м
та ін.) 4-го т. ( урна ) незакінченого Повного зібр. тв.
Шевченка, започаткував ряд нових напрямків у шевченкознавстві.
Низку наук. праць Ф. присвятив осмисленню проблеми «Шевченко і укр. л-ра». У ранніх розвідках
(1. Листи Максимовича до Шевченка. 2. Нові рядки
Т. Шевченка // Наше минуле. 1919. № 1/2) Ф. аналізував еволюцію взаємин М. Максимовича і Шевченка
та історію створення вірша «Марку Вовчку». У концептуальній ст. «Поет огненного слова» ( ара Шевченко.
К., 1921) доволі критично і зважено оцінив здобутки
укр. письменників дошевч. пори, на тлі яких вивищується постать Шевченка. Новаторські ідеї та судження
виявилися у ст. «Шевченко і Гребінка» (Україна. 1925.
№ 1/2), «Коцюбинський і Шевченко» (Життя й революція. 1926. № 2/3), «Щоголів і Шевченко (З нагоди 30-х роковин смерті Я. Щоголева)» (Глобус. 1928.
№ 13). У ряді публ. (напр., До студіювання Шевченка //
Нова громада. 1924. № 20/21) Ф. піддав аргументованій
ревізії погляди попередників на Шевченкову творчість,
зокр. костомаровську концепцію народності, «мужицтва» Шевченка, активно полемізував із вульгарносоціологічними дослідженнями (А. Р
ко о та ін.)
спадщини Шевченка — ст. «Шевченко у зв’язках з його
добою» (Нова громада. 1925. № 5/6), «До студіювання
Шевченка та його доби» (Шевченко та його доба. [К.],
1925. Зб. перший).
Порівняльно-істор. метод дослідження Ф. застосував при аналізі світового (європ.) і рос. літ. контексту
творчо сті Шевченка. У ст. «Шевченко і романтизм»
(
. 1924. Кн. 4) Ф. розвинув проблему типології
і нац. самобутності укр. романтизму, першим класифікував типи (течії) Шевченкової романтики, прагнучи з’ясувати її природу,
пр овів з і ст а вний ан аліз
«ба йр он і чн ого» і Ш е вч е нков ого р ом а нт и зму,
обґрунтував нагальну потребу системного вивчення філос.-мист. природи
укр., передовсім Шевченкового, р ом а нт и зму. Ф.
по слідовно й аргументовано вписував Шевченка
П.
пов .
в європ. культурно-літ. пров нкознав ту .
стір — ст. «Європейські
рка , 2002. к а нка

письменники в Шевченковій лектурі» (Пролетарська
правда. 1926. 10 берез.), коментарі до Щоденника —
визначав у цьому контексті Шевченкові пріоритети.
Багато уваги дослідник приділив проблемі «Шевченко і рос. л-ра», активно розробляючи, зокр., тему
декабристського руху (Шевченко і декабристи //
внк в к збірник. К., 1924. Т. 1; окреме вид. — 1926).
Відзначав, що Шевченко екстраполював філософію
й мораль цього руху на ряд власних творів («Тризна»,
«Сон — У всякого своя доля», «Великий льох», «Юродивий»), на сторінки Щоденника. Компаративна методологія, яку Ф. використовував у розвідках «А. Майков
про Шевченка» (
. 1923. Кн. 2/3), «Невідомий лист
Некрасова до Шевченка» (Глобус. 1928. № 6), «Шевченко і Плещеєв» (Життя й революція. 1929. № 3), «Український елемент в творах М. Лєскова» (
ков . Вибр.
тв. Х., 1929), «Перший переклад з Шевченка російською мовою» (Шевченко. X., 1928. Річник перший) та
ін., сприяла означенню чи глибшому розкриттю цілого
ряду важливих питань шевченкознавства, зокр. у порівняльно-істор. сенсі. У ст. «Забуті рецензії сорокових
років на Шевченкові твори» (Україна. 1930. № 3/4)
аргументовано диференціював оцінки, які дали Шевченкові та його творам різні рос. видання і критики
1840-х. Ф. також належить першість у наук. формулюванні проблеми «Шевченко і читач» (Соціальне
обличчя українського читача 30—40 рр. ХІХ в. // Життя
й революція. 1930. № 1). Окремі розвідки, написані на
поч. 1930-х, — «Шевченко і Платон Симиренко (З поля
боротьби за Шевченка)» (Життя й революція. 1933.
№ 3), «Шевченко в боротьбі з українською дворянськопоміщицькою літературою (Передмова до “Другого
Кобзаря”)» (Життя й революція. 1934. № 4), — мають
ознаки вульгарно-соціологічного підходу до персоналій
та явищ, зумовлені наростанням тоталітарних тенденцій
у суспільстві.
У п ое т ич ному до р обку Ф. — тр иптих « Тарас
Шевченко» (1926), кожен зі складників якого — «Київ
( Зуст річі з Кулішем)», « Но во п етр овське ( П ерша
частина)», «Повернення (На пароплаві)» — поетична
версія осмислюваних і в ряді статей шевч. тем, зокр.
взаємин Шевченка і Куліша, та ін.
в.: Шевченкова поема про Івана Гуса //
в нко . Єретик. X., 1927 (у співавт. з Д. Багалієм); Шевченкова «Марія» //
в нко . Марія. X., 1927; Література: Статті, розвідки, огляди.
Нью-Йорк; Мельбурн, 1971; Поезії. Мюнхен, 1957; Поезії. К.,
1989; Літературно-критичні статті. К., 1991; Шевченкознавчі
с тудії. Ч ер каси, 2002; П оезії. Пе р ек лади. Ч ер каси, 2007;
Літературознавчі студії. Компаративістика. Черкаси, 2008.
т.: о ко . Ш евч ен козн а в ство 20-х років // о ко . Вибране. Мюнхен, 1983. Т. 3; См н ка . . Біографічна
шевченкіана (1861—1981). К., 1984; о т нко . «Врятує вроду
і себе людина…» [вст. ст.] //
пов П. П. Поезії. К., 1989;
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ар нко П. Тарас Шевченко і українська література. К., 1994;
юк . Павло Филипович про романтизм Т. Шевченка //
32; о ро ш нко . Ш евч ен к іана П авла Фи ли по вича //
Збірник Харківського історико-філол. т-ва. Нова серія. Х., 1999.
Т. 8; Р а ко . Неокласики і їхнє літературне коло в документах
ЦДАВО України // а в у праці: Зб. матеріалів і праць на
пошану Федора Погребенника. К., 2000; По ук . Про Филиповича-шевченкознавця і не тільки //
пов П. П. Поезії.
Переклади. Черкаси, 2007; По
ук . Павло Филипович як
коментатор Шевченкового «Журналу» //
37.
Ра

о о м р По
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ФІАЛКÓВСЬКИЙ (Фіялковський) Фелікс (1823 —
?) — польс. політ. засланець, рядовий, із 1850 — унтерофіцер 1-го лінійного батальйону р н урз ко о окр мо о корпу у. Родом із дворян Радомської губ., у солдати
його віддано 1848 «за самовільний виїзд за кордон із
наміром приєднатися до угорських бунтівників» (
ков . . Тарас Шевченко и его польские друзья. М., 1964.
С. 93—94). Перші згадки про перебування Ф. на військ.
службі в овоп тров кому укр п нн відносяться до
1856, можливо, його перевели сюди відразу після надання
унтер-офіцерського чину. В р н урз , після повернення
з п-ва ан ш ак, Ф. перебував під секретним наглядом
із 10 серп. по груд. 1857, коли нарешті отримав дозвіл
виїхати на батьківщину.
Шевченко згадує Ф. у щоденникових записах за
лип. — серп. 1857 (Шевченкове написання прізвища —
«Фиялковский» — збігається з написанням, що трапляється на сторінках метричної книги Новопетровського
укріплення). Поет відгукується про Ф. як про «веселого
и умного малого», «неистощимого» жартівника, жвавого,
цікавого співрозмовника-дискутанта. Таким постає Ф.
у суперечці про К.
та та його «Естетику» (запис
23 лип. 1857). Останній запис у Щоденнику зі згадкою
про Ф. стосується астраханських днів поета: «Сегодня
выйдет почтовая лодка из Новопетровского укрепления
в Гурьев-городок и возьмет с собою Фиялковского и прочих освобожденных вместе со мною. Желаю тебе лучшей
будущности, Фиялковский, ты вполне ее достоин. На
расставаньи он и Мостовский дали мне свои будущие
адресы, но едва ли у нас завяжется какая-нибудь переписка, потому что я не принадлежу к касте пустомелей,
а они, как люди более меня практические, тоже не будут
переливать из пустого в порожнее. Но я всегда сохраню
воспоминание об вас, мои благородные друзья» (8 серп.
1857). М. Щепкін у листі від 6 лют. 1858 засвідчував пізніше дружнє ставлення Ф. до поета: «Был у меня твой
товарищ по Новопетровской крепости Феликс Фиалковский и спрашивал о тебе, и как жалел, узнав, что ты
в Нижнем, и он чрез него ехал» (
т , с. 107). У листі
самого Ф., датованому січ. 1861 і переданому через студента Петерб. ун-ту В. омара ко о, багато сердечних

слів дружби й доброї пам’яті (Там само. С. 177—179). Як
другові розповідає Ф. Шевченкові про свої поневіряння,
пов’язані з поверненням із берегів Каспію (такі ж злигодні чекали і на самого Шевченка, якби він не уник їх
завдяки сприянню коменданта І. кова).
он

о шаков

ФÍГЕЛЬ Ан тон Ти мо фі йович (27.09.1919, Криниця, тепер Криниця-Здруй Ново сондецького пов.
Малопольського воєводства, Польща — 20.02.2000,
Львів) — укр. майстер дереворізьблення. Член НСХУ.
Навчався у різьбярській майстерні Жароффе в м. Криниці (1934—37). З 1945 жив в Україні. З 1950 працював
різьбярем в артілі Ім. 5 грудня у Львові, згодом у Львів.
художньо-виробничому комбінаті Худож. фонду України. У творчості Ф. превалювали теми, пов’язані з побутом народу, окремою сторінкою стала галерея портретів
визначних діячів культури і мист-ва. Спеціалізувався на
різновиді скульптури — барельєфі, горельєфі. Автор
творів: «Гуралі» (1949), «В день матері» (1950), портрет
М. Гоголя (1952), «Народні музики» (1959), «Скрипаль»
(1967), «Народні майстри Гуцульщини С. Корпанюк,
Ю. Шкрібляк, В. Шкрібляк» (1970) та ін.
На шевч. тему виконав погрудний портрет поета
(1951), композицію «Зустріч в Літньому саду» (1954,
НМУНДМ), скульптури малих форм «Катерина», «Кобзар», «Сова» (усі — 1961; експонувалися на худож. виставці до 100- тн роков н в н м рт
в нка),
двофігурну композицію «Зустріч Т. Г. Шевченка з художником І. М. Сошенком у Літньому саду», барельєф
«Т. Г. Шевченко» (обидва — 1964; експонувалися на
худож. виставці до 150- тн о о юв ю в
н наронн
в нка), «Повернення» (1974; усі — дерево,
різьблення). Яскрава, виразна ха рак те рис тика
образів, у яких лаконічними за со бами різьби
пе ре дано різ но ма нітні
переживання та почуття,
демонструє високий худож. рівень мислення Ф.
та інтерпретації постаті
Шевченка, його по е зії
у доробку майстра різьблення.
в.: Художня ви ставка
до 100-ліття з дня смерті
Т. Г. Шевченка: Ката лог. К.,
1961; Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог.
К., 1964.

.
. Ску птурна
композ
« у тр
. .
в нка з у о н ком
. . Сош нком у тн ому
а у». р во, р з
нн .
1964
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т.: Пан к в . Лемківські майстри різьби по дереву. К.,
1953; у зан . Різьба по дереву в західних областях України. К.,
1960; арнов к
. Українська народна скульптура. Л., 1976;
р в к Р. Різьбярство Лемківщини: від давнини до сьогодення. Л., 1998;
ак С. Корені лемківської різьби. Л., 2003.
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ФІГУ́РА МО́ВИ (латин. figura — образ, вигляд), стилістична фігура, риторична фігура — мовностилістичний зворот, що полягає в особливій синтаксичній
організації висловлення для досягнення відповідного
виражально-зображального ефекту. Разом із тропами
(див. роп; явище парадигматичного характеру) Ф. м.
(явище синтагматичного характеру) становить основу
стилістично-виражальних засобів мови (утім, до нашого
часу дійшло від античних та середньовічних риторик
розуміння Ф. м. як родового поняття щодо синтагматичних і парадигматичних виражально-зображальних
засобів, коли тропи кваліфікують як один із різновидів
фігур — фігури переосмислення, що призводить до
небажаної двозначності термінів). Незважаючи на те,
що теорія Ф. м. опрацьовується ще з античних часів,
єдиної загальноприйнятої класифікації їх за типами та
кількістю немає. Основні Ф. м. можна згрупувати таким
чином: з одного боку, за функцією, роллю в мові — фігури номінативно-експресивні, що виступають як засіб
характеристики позначуваного поняття, посилення та
увиразнення почуття мовця тощо, і фігури композиційні (стилістично- й експресивно-композиційні), що
виступають як засіб організації тексту відповідно до
прагматичних настанов мовця; з другого боку, за характером синтаксичної організації тексту — фігури
розгортання, фігури згортання, фігури переміщення,
фігури роз’єднання, фігури діалогізації (певні синтаксичні конструкції можуть належати — як поетичні
вільності — до Ф. м. у тому разі, коли вони є спеціально
заданим худож. засобом, у протилежному ж разі це звичайні стилістичні невправності, помилки; зрозуміло, що
провести межу між цими двома явищами дослідникові
вдається далеко не в кожному випадку).
А. За тенденціями до збільшення або, навпаки, зменшення кількісного складу наповнення синтаксичних
конструкцій вирізняються фігури розгортання і фігури
згортання, скорочення висловлення.
1. Фігури розгортання можна поділити на:
1) фігури додавання як приєднання до висловлення
одиниць з новою інформацією: а) поєднання семантично сумісних (приєднування, порівняння — див. Пор вн нн ), несумісних і навіть протилежних (парадокс,
див. к морон) компонентів та їх протиставлення
(контраст, див. нт т за); б) поєднання близьких або
однакових за формою, але відмінних за значенням компонентів: парономазія (паронімічна атракція), анномі-

нація, парехеза та деякі інші різновиди гри слів (див.
ра в), що будуються за синтагматичним принципом;
в) поєднання компонентів із порушенням логічної та
синтаксичної послідовності: зевгма (в одному зі значень цього терміна — як різновид гри слів), апокойну,
силепсис, синезис, анаколуф, анантаподон, солецизм;
г) уставлення у висловлення компонентів із додатковою
інформацією семантичного або семантико-прагматичного (емоційно-експресивного) плану: парентеза,
різноманітні відступи ліричного, риторичного, філос.
та ін. характеру;
2) фігури додавання як повторення тієї самої або
подібних у тому чи ін. плані одиниць — різноманітні
повтори (звуків та звукосполучень, слів, синтаксичних конструкцій; див. Повтор): а) звукові повтори:
звукопис, алітерація, асонанс (див.
т ра ; онан ); б) композиційно-стилістичні повтори: анафора,
епіфора, кільце (анепіфора), симплока, пара лелізм
(симет ричне повторення однотипних конструкцій;
див. Пара
зм), епімона (повтор з варіантністю),
полісиндетон (багатосполучниковість; див. По
нтон) та ін.; в) композиційно-експресивні повтори:
ампліфікація (див. мп
ка ), градація (висхідну
градацію нерідко ототожнюють з ампліфікацією, проте
дія останньої обмежується меншими й простішими
синтаксичними конструкціями; див. ра а ), епаналепсис (анадиплозис), пролепсис, конструкції з плеонастичними членами речення, а також деякі конструкції
із синтагматичною літотою; г) номінативно-експресивні
повтори, у т. ч. плеоназм, тавтологія (див. П оназм;
авто о ).
У Шевченковій поезії представлено, хоч і різною
мірою, усі названі фігури розгортання — з помітним
переважанням серед фігур із основною емоційно-експресивною функцією (переважно в текстах з емоційно
насиченою, схвильованою стилістикою), з одного боку,
конструкцій з настановою на емоційне нагнітання
висловлення (різноманітних повторів, ампліфікацій
і градацій, плеоназмів і тавтологій тощо), з другого,
конструкцій з антитезами; серед фігур із основною
композиційною стилістичною функцією — конструкцій
із паралелізмами (переважно в текстах із народнопісенною та народноепічною стилістиками), анафорами,
приєднуванням.
Конструкції з приєднуванням у Шевченковій поезії
побудовано переважно за зразками народнорозмовної
та народнопісенної стилістики, напр.: «Щирий пан, /
Потомок гетьмана дурного, / І презавзятий патріот; /
Та й християнин ще до того» («П. С.»), «Князь і не
спочинув, / На могорич закликає, / Та п’є, та гуляє»
(«Княжна», рр. 306—308), «Треба вчитись, / Ще змалечку треба вчитись, / Як на світі жити, / А то битимуть, та й дуже!..» («Москалева криниця», 1857;
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рр. 126—129); зокр., як засіб ампліфікації: «Дивлюся:
так буцім сова / Летить лугами, берегами, та нетрями, /
Та глибокими ярами, / Та широкими степами, / Та байраками» («Сон — У всякого своя доля», рр. 68—72),
«А сльоз, а крові? Напоїть / Всіх імператорів би стало /
З дітьми і внуками, втопить / В сльозах удов’їх. А дівочих, / Пролитих тайно серед ночі! / А матерніх гарячих
сльоз! / А батькових старих, кровавих, / Не ріки — море
розлилось» («Кавказ», рр. 45—52).
Вражають експре сивністю конструкції з не споді ва ною змі ною змісту і, від по відно, лексич ного
наповнення — аж до протилежності, до парадоксу
(І. а уров к кваліфікує таке явище як метаболу,
від гр. μεταβολή — зміна, перетворення, але цей термін
у риториці неоднозначний), напр.: «“Нагаями / Свиняче
ухо! Жартувать, / Чи що, ти хочеш?” / “Я? З панами? /
Крий Боже! Зараз, дайте встать, / Ясновельможні (нишком — свині)”» («Гайдамаки», рр. 445—450); після фігури умовчання: «О Нероне! / <…> / Святиє мученики.
Діти / Святої волі. Круг одра, / Круг смертного твого
предстануть / В кайданах. І… тебе простять» («Неофіти», рр. 220, 225—228), «Полетіла, мов на крилах, /
Серед степу пала, / Пала, стала, заплакала / І… і заспівала» («Тополя», рр. 182—185).
До конструкцій, що являють собою поєднання компонентів із порушенням логічної (семантичної) і/або
синтаксичної послідовності, однотипності, належать
зевгма, апокойну, силепсис, синезис, анаколуф, солецизм та деякі інші явища.
Зевгма (від. гр. ζεύγμα — букв. зв’язок) — порушення семантичної одноплановості в ряду однорідних
членів речення, умисно алогічний перелік кого-, чогонебудь — у Шевченка звичайно використовується як
засіб сарказму, напр.: «І чепурненький жрець Ізіди, /
орн в н к і кава р, / Скромненько длань свою
простер» («Кума моя і я», рр. 7—9). Зокр., при поєднанні назв істот і неістот: «В гаю все покотом лежало — / Пляшки і гості, де що впало, / Там і осталось»
(«Княжна», рр. 344—346); при поєднанні назв осіб
і назв тварин або назв осіб, тварин, неживих предметів
(як об’єктів володіння, заволодіння): «А патріот, убогих брат… / Дочку й теличку однімає / У мужика…»
(«Княжна», рр. 79—81), «А Саул / Бере і город, і аул, /
Бере дівча, бере ягницю» («Саул», рр. 53—55), «Аж ось
лихий царя несе / З законами, з мечем, з катами, / З князями, темними рабами» («Саул», рр. 10—12). У ряду
однорідних дієслів: «У нас! чого то ми не вмієм? / І зорі
лічим, гречку сієм, / Французів лаєм. Продаєм / Або
у карти програєм / Людей…» («Кавказ», рр. 107—111).
У поєднанні з ін. фігурою гри слів — парономазією —
не раз обігруються слова «царі» і «псарі», напр.: «Слава!
Слава! / Хортам, і гончим, і псарям, / І нашим батюшкам-царям / Слава» («Кавказ», рр. 53—56).
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Апокойну (від гр. άπο κοινоυ̃ — букв. від спільного) у вужчому розумінні цього поняття — конструкція
з двома (кількома) різновидами об’єктів, зокр. додатком і додатковим (з’ясувальним) підрядним реченням, — у Шевченка відтворює особливості розмовного
синтаксису: «Деякі [дівчата. — Р .] співали — / Про
досвітки-вечірниці / Та як била мати, / Щоб з козаком
не стояла» («Мар’яна-черниця», рр. 34—37).
Силепсис, силепс (від. гр. σύλληψις — букв. поєднання) — неправильне з формально-граматичного
погляду узгодження (в числі, роді, особі) — трапляється
у Шевченка в координації присудка у формі однини
з однорідними підметами: «Кінь замордований стоїть, /
А біля його молоденький / Козак та дівчина лежить»
(«Причинна», рр. 195—197), «Затихло все, тілько дівчата / Та соловейко не затих» («Садок вишневий коло
хати»), «“Зов’яне марне у палатах / Краса і молодость
моя”» («Петрусь», рр. 27—28), «Не говорить / Ні сам
сивий Верхотворець, / Ні його святії» («Неофіти»,
рр. 56—58). У деяких випадках унаслідок цього виникає
певна невизначеність — амфіболія (гр. ἀμφιβολία —
двозначність, неясність) — щодо віднесеності дії (стану) до одного чи всіх названих суб’єктів, пор.: «…по тій
Україні, / Де Залізняк, Гонта з свяченим гуляв», «Батько
діда просить, щоб той розказав / <…>, / Як Залізняк,
Гонта ляхів покарав» («Гайдамаки», рр. 2440—2441,
2454, 2456), «Господнє небо, і село, / Ягня, здається,
веселилось!» («N. N. — Мені тринадцятий минало»).
Синезис (гр. σύνεσις — розуміння; сенс; значення) — синтаксичне узгодження або координація за значенням усупереч відповідним формально-граматичним
нормам — привертає до себе увагу в Шевченковій поезії
в деяких випадках уживання родових і числових форм:
а) у поєднанні деяких іменників середнього роду на
позначення недорослих істот з означеннями і присудками у формі чоловічого або жіночого роду залежно від
статі відповідної особи: «Незабаром зробилась мати / Із
доброї тії дівчати» («Неофіти», рр. 109—110); б) у поєднанні деяких збірних іменників із дієслівними формами множини: «Понура шляхта, мов хорти, / За двері
вийшли» («Гайдамаки», рр. 812—813), при звертанні:
«Згадайте, братія моя…» (поч. однойменного вірша);
«Мерзенне, мерзле парубоцтво, / Ходіте биться!» («Титарівна», рр. 124—125).
Анаколуф (гр. ἀνακόλουθον — непослідовність) —
порушення, зокр. розрив, правильного формальносинтаксичного зв’язку між різними частинами того
самого речення, висловлення (переважно як наслідок
дії синтаксичної контамінації) — у Шевченковій поезії виявляється: а) особливо своєрідно — у поєднанні
іменника «дитина» та ін. позначень дітей, осіб юного
віку відповідно чоловічої або жіночої статі і займенника «воно», означень та присудків у формі середнього

492

ФІГУРА МОВИ

роду: «А онде під тином / Опухла дитина, голоднеє
мре» («Сон — У всякого своя доля», рр. 134—135),
«Або, може, вже такою / Воно [княжна. — Р .] й уроди лось?» («Княж на», рр. 271—272), «А си рота її
в селі, / Її єдиная дитина! / Мов одірвалось од гіллі, /
Ненагодоване і босе, / Сорочечку до зносу но сить. /
Спеклося, бідне, на жару» («Княжна», рр. 222—227),
«Мов яблучко у садочку, / Кохалась дитина. / І говорить уже стало» («Княжна», рр. 166—168), «То синок
був литовської / Гордої графині. / І хороше, і багате, /
І одна дитина, / І училось не паничем, / І шапку знімало» («У Вільні, городі преславнім»), «Та Пріся, дочечка
моя! / Воно ще тілько вир[ос]тало, / Ще тілько-тілько
наливалось, / Мов та черешенька!..» («Буває, в неволі
іноді згадаю», рр. 84—87); б) у складніших синтаксичних конструкціях — між їх поч. і продовженням
або кінцем: «…а дівчата!.. / Землі козацької краса, /
У ляха в’яне» — замість «в’януть» («Гайдамаки»,
рр. 1125—1127), «Чи довго буде ще мені / <…> Нудити
світом?» («І небо невмите, і заспані хвилі»); зокр. як
анантаподотон (гр. άνανταπόδοτоς — букв. який не
підлягає поверненню) — порушення синтаксичної
послідовності між різними частинами складного або
ускладненого речення, коли його поч. лишається незакінченим, а продовження вже має ін. структуру, — та
анаподотон (гр. ἀναπόδοτоν — букв. який не підлягає
поверненню) — порушення послідовності між поч.
речення, яке лишається незавершеним унаслідок появи, зокр., вставної або вставленої конструкції, і його
закінченням: «Якось-то йдучи уночі / Понад Невою…
та йду чи / Мір кую сам-таки з со бою» («Якось-то
йдучи уночі»), «Упився б [Богдан. — Р .]! здорово
упивсь! / І препрославлений козачий / Розумний батьку!.. і в смердячій / Жидівській хаті б похмеливсь»
(«Якби-то ти, Богдане п’яний»); «В тому Господньому
селі, / На нашій славній Україні, / Не знаю, де вони взялись, — / Приблуда князь. Була й княгиня» («Княжна»,
рр. 49—52), «Чи доля так оце зробила? / <…> Що я — /
Неначе лютая змія / Розтоптана в степу здихає, / Захода
сонця дожидає. / Отак-то я тепер терплю / Та смерть із
степу виглядаю» («Хіба самому написать»); у поєднанні
компонентів двох різних парних сполучних конструкцій: «Оженись на вольній волі, / На козацькій долі, / Яка
буде, така й буде, / Чи гола, то й гола» («Не женися на
багатій»), пор. «як…, то…», «Неначе степом чумаки /
Уосени верству проходять, / Так і мене минають годи»
(«Неначе степом чумаки»), пор. «як…, так і…».
Солецизм (гр. σολοικισμός — первісно про провінціалізми однієї з гр. колоній, що містили відхилення від
граматичних норм) — неправильний вибір словоформи,
синтаксичного звороту для певної синтаксичної конструкції — у Шевченка простежується насамперед: а) на
рівні категорії роду — у координації присудка у формі

середнього роду з підметом — особовим займенником
першої особи однини (за аналогією до координації
з іменниками середнього роду на позначення недорослих істот; пор. вище також синезис і анаколуф):
«Давно те діялось. Ще в школі, / Таки в учителя-дяка, /
Гарненько вкраду п’ятака — / Бо я було трохи не голе, /
Таке убоге — та й куплю / Паперу аркуш» («А. О. Козачковському», рр. 1—6), «Я собі звернулось, / Щеня
мов під тином, — звичайне, мале, / То й перелякалось» («Буває, в неволі іноді згадаю», рр. 15—17)
(пор. подібне явище в мові фольклору — в думі: «Ой
ти, Коновченьку, молода дитино, / <…> ти ні на полі,
ні на морі не бувало, / Смерті козацької коло себе не
вида ло»); з невідповідним узгодженням за статтю
при деяких іменниках спільного роду: «Ні, встали
[козаки. — Р .], погані, / Із шведською приблудою…»
[одна з ворон про ар а
. — Р .] («Великий льох»,
рр. 252—253); б) на рівні категорії відмінка — у виборі
не тієї відмінкової форми: «І діти, як квіти, / За що ж ти
їх, молоденькі [слід «молоденьких». — Р .], / Думаєш
убити?» («Сотник», рр. 173—175); при однорідних членах речення, що потребують різних форм керування:
«А хто грає, того знають / І дякують люде» («Перебендя»); в) на рівні категорії числа: «Та ще буде / Два дива
твориться» («Великий льох», рр. 315—316).
Конс трук ції зі встав ками, або па рен теза (гр.
παρένθεσις — вставка), що являють собою включення
в структуру речення граматично не поєднаних із ним
вставних і вставлених слів, словосполучень, зворотів,
ін. речень, включення в ширше висловлення більших
синтаксичних блоків, у поезії Шевченка вживаються
дуже часто. Це: а) вставні слова та ін. мовні одиниці
з різноманітною модальністю, характерною особливо
для структур розмовного синтаксису, зокр. з метою
апелювання до читача для привернення його уваги та
емоційної інтимізації нарації за допомогою форм наказового способу або теперішнього часу дієслів «бачиш
(бачите)», «чуєш (чуєте)», «слухай (слухайте)», «знаєш
(знаєте)» та частки «бач (бачте)»: «Що ж се зробилося
з старим, / Чого зрадів оце? Того, / Що, бачите, старий
подумав / Добро якесь комусь зробить» («Буває, іноді
старий»), «Зо мною, слухай же, остались / Данило, чура
мій, та я» («Буває, в неволі іноді згадаю», рр. 82—83),
«Єдиного сина, єдину дитину, / Єдину надію! в військо
оддають! / Бо його, бач, трохи!» («Сон — У всякого
своя доля», рр. 132—134); з модальністю оцінки події
як досить або дуже звичайної, нерідко з іронічним переосмисленням цієї модальності: «Пливуть собі, ніби
з дому, / Так, буцім гуляють, / Та, звичайне запорожці, /
Пливучи співають» («Гамалія», рр. 141—144), «Може,
й брешуть, бо, звичайне, / На те вони люди» («У Вільні,
городі преславнім»); б) вставлені конструкції як додаткові пояснення, коментарі, уточнення до основного
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змісту повідомлення: «Там батько, плачучи з дітьми /
(А ми малі були і голі), / <…> Умер на панщині!..»
(«Якби ви знали, паничі», рр. 28—29, 31), «Не спалося,
а ніч, як море / (Хоч діялось не восени, / Так у неволі)»
(«Не спалося, а ніч, як море», рр. 1—3); в) різноманітні
авторські емоційно забарвлені відступи (найяскравіша
форма вияву парентези в Шевченка), зокр.: з експресивно наснаженою, напруженою тональністю: «Іде
Катерина / У личаках — лихо тяжке! — / І в одній свитині» («Катерина», рр. 474—476); часто у складі фігур
діалогізації (див. п. Г) — звертань, закликів тощо: «Давид похожає і, о цар неситий, / Сам собі говорить: “Я…
Ми повелим!”» («Царі», рр. 67—68); такі конструкції
можуть становити помітну частину в композиції твору,
напр.: «Іде [князь. — Р .] в покої… Скверний гаде! /
Куди ти лізеш? Схаменись! / Не схаменувся, ключ
виймає, / Прийшов, і двері одмикає, / І лізе до дочки.
Прокиньсь! / Прокинься, чистая! Схопись, / Убий гадюку, покусає! / Убий, і Бог не покарає!» («Княжна»,
рр. 349—356) — і наповнювати собою весь твір (напр.,
поема «Кавказ»); для інтимізації оповіді: «Отакий-то
мій Ярема, / Сирота багатий. / Таким і я колись-то був. /
Минуло, дівчата…» («Гайдамаки», рр. 368—371); як
різного роду життєві узагальнення: «Як хоч, / А лихо,
кажуть, перескоч, / А то задавить. Генеральша / Не
перескочила, бо їй / Хотілось жити, молодій! / Хотілося б… Густенька каша, / Та каша, бачте, та не наша, /
А наш несолений куліш — / Як знаєш, так його і їж»
(«Петрусь», рр. 126—134).
Серед різноманітних форм ампліфікації в Шевченковій поезії насамперед привертають увагу конструкції
з нагромадженням однорідних членів речення: «Раби,
подножки, грязь Москви, / Варшавське сміття — ваші
пани / Ясновельможнії гетьмани» («І мертвим, і живим»,
рр. 161—163), «[Марина:] І в’яне, сохне, гине, гине /
Твоя єдиная дитина, / Твоя Мариночка» («Марина»,
рр. 274—276), «І серце жде чогось. Болить, / Болить,
і плаче, і не спить, / Мов негодована дитина» («Я не
нездужаю, нівроку»); зокр., в особливій авторській манері, — ампліфікація означень (з їх інверсією і роз’єднанням): «І золотої й дорогої / Мені, щоб знали ви, не
жаль / Моєї долі молодої» («І золотої й дорогої»), «І не
верствовії, / А вольнії, широкії, / Скрізь шляхи святії /
Простеляться» («Ісаія. Глава 35»); з нагромадженням
однотипних синтаксичних конструкцій: «І на оновленій землі / Врага не буде, супостата, / А буде син, і буде
мати, / І будуть люде на землі» («І Архімед, і Галілей»);
разом із нагромадженням засобів звукопису: «Гармидер,
галас, гам у гаї» («Княжна», р. 311); як висхідне повторення числівників (у народноепічному стилі): «Мина
літо, мина й друге, / А на третє линуть / Преславнії
компанійці / В свою Україну. / Іде військо, іде й друге, /
А за третім стиха — / Не дивися, безталанна, — / Везуть
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тобі лихо» («Хустина», рр. 45—52), «Не через два, не три
літа, / Не через чотири / Вернувся наш запорожець» («Не
хочу я женитися», рр. 25—27); як нагромадження слів із
демінутивними суфіксами (у народнопісенному стилі):
«Од зіроньки до зіроньки / Сидять собі у вдівоньки»,
«У неділеньку та ранесенько / Сурми-труби вигравали»
(«Хустина», рр. 7—8, 19—20). До поняття ампліфікації
прилягає апостазис (гр. ἀπόστασις — букв. віддалення;
відмінність) — повтор, нагромадження назв частин
цілого замість однієї загальної, родової назви, напр.:
«Не покидай мене [звертання до музи. — Р .]. Вночі, /
І вдень, і ввечері, і рано / Витай зо мною і учи» («Муза») — замість «завжди», «весь день» і под.
Пролепсис, або пролепса (гр. πρόληψις — букв.
передбачення, передчуття) — винесення особово-вказівних займенників наперед, у позицію перед відповідними прямими позначеннями кого-, чого-небудь —
у Шевченка, як і в загальнонародній розмовній мові,
виступає звичайно як засіб експресивного виділення
об’єкта або суб’єкта (з відокремленням останніх): «“Та
де ж вона, тая цяця?”» («Сон — У всякого своя доля»,
р. 287), «Вони, ксьондзи, мою дитину / З собою в хату
завели» («Буває, в неволі іноді згадаю», рр. 104—105),
«А то не діждешся його, / Того писанія святого» («Хіба
самому написать»), «Бодай кати їх постинали, / Отих
царів, катів людських» («Царі», рр. 216—217).
Конструкції з плеонастичними підметом і додатком (із займенниковими дублюваннями — репризами)
у Шевченковій поезії, як і в загальнонародній розмовній
мові, вживаються для експресивного виділення відповідного суб’єкта або об’єкта: а) з репризою особововказівних, рідше особових займенників — ілеїзм (від
латин. ille — він; той самий; в укр. мові такі конструкції
перебувають за межами кодифікованого слововжитку):
«Кума моя і я / В Петрополіськім лабіринті / Блукали
ми» («Кума моя і я»); б) з репризою займенників для
посилення експресивності: «Боже небо голубеє / І те
помарніло» («N. N. — Мені тринадцятий минало»),
«І син Алкід твій, і гетери — / Всі, всі упали до землі /
Перед Петром» («Неофіти», рр. 161—163).
Конструкції з синтагматичною літотою трапляються
в Шевченковій поезії досить рідко — як поєднання двох
заперечень з метою обережного ствердження замість
прямого позначення відповідної ознаки: «чоловік не без
розуму» (з листа до В. Шевченка 29 черв. 1860), «Прогулка с удовольствием и не без морали» (назва повісті
Шевченка), «Та й ти таки не без того, щоб не згадав
свого брата Тараса» (з листа до М. Шевченка 15 листоп.
1839); як невпевнене заперечення і/або ствердження:
«Похилившись, / Не те щоб дуже зажурившись, / А так
на палубі стояв» («Ну що б, здавалося, слова»).
2. Фігури згортання можна поділити на брахілогію,
еліпсис (див.
п ), зевгму (в ін. значенні цього тер-
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міна — як різновид еліпсиса), умовчання й апосіопезу
(у разі умовчання просто передбачається, що читач або
слухач самі мають здогадуватися про зміст невисловленої частини; у випадках апосіопези з несподіванішим,
різкішим обривом висловлення підкреслюється неможливість для мовця закінчити мовлення внаслідок
сильного хвилювання або невпевненості, вагань; утім,
часто ці терміни вживають як рівнозначні з огляду на
важкість розмежування в різних конкретних випадках
психологічних чинників названих фігур), у т. ч. і як
один із засобів творення евфемізмів (див. в м зм ),
асиндетон (безсполучниковість; див.
н тон).
Брахілогія (гр. βραχυλογία — стислість мовлення,
від βραχύς — короткий і λόγος — слово) — як загальне
поз начення тен ден ції до за міни дов шого мов ного
звороту коротшим — знаходить у Шевченка до сить
різноманітні форми вияву (в основному подібні до синтаксису розмовної мови), включаючи й подані нижче
фігури згортання. Напр., із відсутністю підрядного
причинового сполучника: «Убий гадюку, покусає!»
(«Княжна», р. 355). Щодо відсутності в кількох випадках одного з компонентів повторюваного сполучника
«ні…, ні» (явище, що його звичайно пояснюють як пропуск), то це може бути наслідком не тільки (і, можливо,
не стільки) вияву тенденції до брахілогії, а й впливу
старої мови, де таке явище було поширенішим: «Не
спинила весна крові, / Ні злості людської» («Гайдамаки», рр. 2157—2158), «Нема сім’ї, немає хати, / Немає
брата, ні сестри» («Неофіти», рр. 214—215).
Еліпсис у Шевченковій поезії є досить частотним
експресивним засобом насамперед на рівні синтаксису — як і в загальнонародній мові, переважно як засіб
увиразнення динаміки ситуації, особливо з випущенням дієслова-присудка, що передає швидкий розвиток,
зміну подій або відображає динаміку мовлення в нарації, напр.: «Кинув [козак. — Р .] коня та до неї: /
<…> Зареготавсь, розігнався — / Та в дуб головою!»
(«Причинна», рр. 182, 188—189), «Ляхи зомліли: “Хто
такий?” / Оксана в двері: “Вбили! вбили!”» («Гайдамаки», рр. 808—809), як засіб економії мовних зусиль,
характерний для розмовного мовлення. Серед випадків
відсутності в реченні підмета можна виокремити спосіб
передавання вражень ліричного героя поеми-«сну» від
відомого пам’ятника Петрові Першому в Петербурзі — як поступовий перехід у сприйнятті героя при
ідентифікації пам’ятника від ознак до їх но сія: «От
я повертаюсь — / Аж кінь летить, копитами / Скелю
розбиває! / А на коні сидить охляп, / У свиті — не
свиті, / І без шапки. Якимсь листом / Голова повита»
(«Сон — У всякого своя доля», рр. 398—404), коли
читач тільки згодом дізнається, про кого йде мова.
У межах атрибутивних словосполучень еліпсис використовується як засіб субстантивації прикметників

шляхом випущення узвичаєного або принаймні легко
домислюваного іменника. При позначенні осіб тут
можна говорити переважно про використання уже наявних, зокр. в розмовній та народнопоетичній мові,
субстантивованих одиниць (пор. «малий», «молодий»,
«старий», «убогий», «багатий», «чорнобривий», «чорнобрива» і под.), напр.: «Над Тясмином, / У темному
гаю, / Зібралися; старий, малий, / Убогий, багатий /
Поєднались» («Гайдамаки», рр. 868—872), хоча й тут
багато подібних слововживань асоціюється саме з Шевченком, напр.: «І неситий не виоре / На дні моря поле»
(«Кавказ», рр. 13—14), «Бо на душу мою вста ли /
Сильнії чужії» («Боже, спаси, суди мене» — «Давидові
псалми»). Серед подібних номінацій неживих предметів ступінь авторської індивідуальності поета значно
посилюється. Пор. від більш або менш уже відомих
випадків на зразок «в
о [пісні. — Р .] утни, старче» («Гайдамаки», р. 1744), «Ру ою [кров’ю. — Р .] /
Весілля вмилося» («Варнак», р. 125—126), «Дивлюся,
сміюся, р н [сльози. — Р .] утираю» («Гайдамаки»,
р. 173) до значно своєрідніших і цілком індивідуальних:
«Та синові за рко о [шага. — Р .] / Медяник купила»
(«Катерина», рр. 419—420), «Як то тяжко той на у н
[хліб. — Р .] / Люди заробляють» («Сон — У всякого
своя доля», рр. 504—505), «Орлом сизокрилим літає
[думка. — Р .], ширяє, / Аж небо блакитне ш рок м
[крилами. — Р .] б’є» («Перебендя», рр. 62—63),
«Вийняв [кобзар. — Р .] кобзу, разів зо два / Ударив
по рван [струнах. — Р .]» («Мар’яна-черниця»,
рр. 79—80), «Як гуляли по н ому [морю. — Р .], /
Грілися в Скутарі» («Гайдамаки», рр. 141—142), особливо в разі уо соблення та перене сення на предмет
конотативного ореолу, характерного для ставлення до
людини: о
— про місяць, у н — про вітер,
в н — про освячений ніж як знаряддя справедливої помсти: «Зорі сяють; серед неба / Горить білолиций»
(«Гайдамаки», рр. 608—609), «Грай же, море, мовчіть,
гори, / Гуляй, буйний, полем» («Тарасова ніч», рр. 61—
62), «…по тій Україні, / Де Залізняк, Гонта з свяченим
гуляв» («Гайдамаки», рр. 2440—2441).
Серед прикладів еліптичної зевгми (подання повторюваного слова в межах певного висловлення тільки
один раз — на поч., в середині або в кін.) можна навести
знамениту сцену «генерального мордобитія» (І. Франко)
з поеми «Сон — У всякого своя доля» (рр. 355—364):
«Дивлюсь, цар підходить / До найстаршого… та в пику /
Його як затопить!.. / Облизався неборака; / Та меншого
в пузо — / Аж загуло!.. А той собі / Ще меншого туза /
Межи плечі; той меншого, / А менший малого, / А той
дрібних» (зевгма дієслова-присудка).
Умовчання й апосіопеза, або апосіопезис (гр.
ἀποσιώπησις — букв. замовкання, мовчання), — Ф. м.,
яку утворюють незавершені, обірвані висловлення, —
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використовується в Шевченковій поезії з її емоційно
наснаженою стилістичною тональністю досить часто
(якщо перша з поданих нижче функцій цих фігур
біль ш-менш рів номірно про сте жу ється протя гом
усієї творчості поета, то ін. по силюються в зрілий
період):
а) як засіб вираження сильного емоційного стану
ліричного героя або персонажа, його хвилювання, збудження: «“Я не Ганна, не наймичка, / Я…” / Та й оніміла. / Марко плакав, дивувався. / <…> “…Прости
мене, мій синочку! / Я… я твоя мати”» («Наймичка»,
рр. 536—539, 545—546); зокр., з перериванням (у межах
усіх функцій умовчання) таких висловлень вставленими
конструкціями — парентезами: «А я… аж страшно, як
згадаю. / Я сам пішов у москалі» («Не спалося, а ніч, як
море», рр. 16—17), «Я був убогий сирота. / А у сусіда
виростала / У наймах дівчина. І я… / О доле! Доленько
моя! / О Боже мій! О мій єдиний! / Воно тойді було дитина, / Воно… Не нам Твої діла / Судить, о Боже наш великий! / Отож вона мені на лихо / Та на погибель підросла. /
Не довелось і надивитись, / А я вже думав одружитись, /
І веселитися, і жить, / Людей і Господа хвалить… / А довелося…» («Варнак», рр. 73—87);
б) як підкреслення невпевненості, нерішучості мовця (нерідко лише вдаваних): «У Вільні, городі преславнім, / Оце случилося недавно, / Ще був тойді… [йдеться
про ун-т. — Р .] От як на те / Не вбгаю в віршу цього
слова… / Тойді здоровий-прездоровий / Зробили з його
лазарет, / А бакалярів розігнали» («У Вільні, городі
преславнім», рр. 1—7); зокр., з використанням займенника «той» (у формі середнього роду): «“Я не знаю, /
Бо я думав теє…” / “Що Ярина сестра тобі? / А воно
не теє”» («Невольник», рр. 158—161), «Ми заспівали,
розійшлись / Без сльоз і без розмови. / Чи зійдемося ж
знову? / Чи заспіваємо коли? / А може, й те… Та де?
Якими? / І заспіваємо яку?» («Ми заспівали, розійшлись»), у т. ч. із жартівливо-іронічною стилістичною
настановою: «І все то те по добрій волі, / По волі розуму
горить, / Як той маяк у син[ім] морі / Чи те… в житейськім» («Дурні та гордії ми люди»);
в) як підкреслення небажання або неспроможності
мовця з різних причин говорити про щось, як натяк
автора на що-небудь, що лишається на здогад самого
читача, слухача: «Зайде сонце — Катерина / По садочку
ходить, / На рученьках носить сина, / Очиці поводить: /
“Отут з муштри виглядала [свого коханого. — Р .], /
Отут розмовляла, / А там… а там… сину, сину!” / Та
й не доказала» («Катерина», рр. 115—122), «Якби то
й ти, дністровий цвіте [про дівчину. — Р .]… / Ні, ні!
Крий Боже! Розіпнуть. / В Сибір в кайданах поведуть. /
І ти, мій цвіте неукритий… / Не вимовлю…» («N. N. —
Така, як ти, колись лілея»); «Такії, Боже наш, діла /
Ми творимо у нашім раї / На праведній Твоїй землі! /
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Ми в раї пекло розвели, / А в тебе другого благаєм, /
<…> А може, й те ще… Ні, не знаю, / А так здається… сам єси… / <…> Смієшся, батечку, над нами / Та,
може, радишся з панами, / Як править миром!» («Якби
ви знали, паничі», рр. 45—49, 53—54, 58—60); як виразний засіб евфемістичного пом’якшення висловлення
шляхом недоговорення: «Найкращий парубок Микита /
<…> Найкращий хлопець, та байстрюк, / Байстрюк
собі, та ще й убогий, / Так і нікому не до його, / Стоїть
собі, як той…» («Титарівна», рр. 22, 24—27), «Утомився… А все це ви / Так розворушили. / О бодай вас!»
(«Невольник», рр. 126—128), «А про людей… Та нехай
їм. / Я їх, добрих, знаю» («Княжна», рр. 23—24);
г) як засіб ретардації оповіді з підкресленням парадоксальності зображуваної ситуації (див. також про
подібні випадки в п. А.1), напр.: «Отож вона / І гріла собою / Царя свого… / …Як там вона / Гріла, я не знаю, /
Знаю тілько, що цар грівся, / І… і не позна ю» («Царі»,
рр. 166—168, 170—173).
У конструкціях з асиндетоном особливу увагу
привертають, з одного боку, зразки ампліфікаційного
нагромадження одиниць у напрямі висхідної градації,
що створює динамічність опису, напр.: «Музика, танці
і Бердичів. / Кайдани брязкають… Москва, / Бори, сніги
і Єнісей…» («Чернець», рр. 93—95) — перебіг подій
у спогадах Семена Палія. Значно частіше ж асиндетон
виступає в суто дієслівних конструкціях — напр., з одночасним еліпсисом підмета: «Зійшлись, побрались,
поєднались, / Помолоділи, підросли. / Гайок, садочок
розвели / Кругом хатини» («Зійшлись, побрались, поєднались»), «Прийшла… Вмилась, напилася, / Тихо
усміхнулась, / Вдруге, втретє напилася / І не оглянулась» («Тополя», рр. 178—181), «На панщині пшеницю
жала, / Втомилася; не спочивать / Пішла в снопи, пошкандибала / Івана сина годувать» («Сон — На панщині
пшеницю жала»). З другого боку, це зображення природи та ситуацій людського життя з поданням одночасності чи майже одночасності та неспішності, плавності
перебігу окремих станів і дій, чим досягається враження
спокою, певної ідилічності (в складних реченнях і ширших контекстах такого типу): на цьому значною мірою
ґрунтується, напр., поетика віршів «N. N. — Сонце
заходить, гори чорніють» і «Садок вишневий коло
хати».
Б. У межах фігур переміщення, переставлення
можна виділити насамперед інверсію (найпростіший
випадок таких фігур; див. нв р ), анастрофу, гіпербатон, гістеропротерон, хіазм (переставлення з повторенням компонентів), антиметаболу (поєднання хіазму
з антитезою).
Крім власне поетичних інверсій, зокр. досить характерних для шевч. стилістики переставлень означень при
ампліфікації, з enjambement’ом: «А тим часом дорогії /
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Літа тії молодії / Марне пронеслись» («І широкую долину»), «І оживи моє побите / Убоге серце, неукрите, /
Голоднеє» («Марку Вовчку»), привертають до себе увагу також випадки, властиві синтаксису розмовної мови,
напр. із розміщенням підрядних сполучників та сполучних слів не на поч., а в середині підрядного речення:
«Ось послухай, / Доводить до чого / Сатана той душу
нашу» («Москалева криниця», 1857, рр. 287—289), «Заспівали козаченьки / Пісню тії ночі, / Тії ночі кривавої, /
<…> Ляхів що приспала» («Тарасова ніч», рр. 119—121,
124), «А я поміркую, ватажка де взять» («Гайдамаки»,
р. 36). Анастрофа (гр. ἀναστροφή — букв. повернення
назад) — переставлення у зворотному порядку компонентів певного сполучення слів — у Шевченка також
нагадує конструкції розмовного синтаксису, напр. переставлення порівняльного сполучника і відповідного
іменника: «…пливе / Позад завзятий Гамалія: / Орел
орлят мов стереже» («Гамалія», рр. 173—175), «Я собі
звернулось, / Щеня мов під тином» («Буває, в неволі іноді згадаю», рр. 15—16). Гіпербатон (гр. ὑπέρβατον —
переставлення) — порушення звичайної синтаксичної
послідовності слів, що безпосередньо поєднуються за
змістом, — у Шевченковій поезії наближається до розмовних або народнопісенних конструкцій (див. також
вияви цього явища нижче — у фігурах роз’єднання):
«Довго таке творилося, / Поки не в Варшаві / Запановав над ляхами / Понятовський жвавий» («Гайдамаки»,
рр. 293—296; пор. нормативну конструкцію «поки не
запановав у Варшаві»), «Дивляться дівчата… / «Кобзар
іде! Кобзар іде!» / Та всі якомога, / Хлопців кинули,
побігли / Зо стрічать сліпого!» («Мар’яна-черниця»,
рр. 50—54), «Осідлані коні, вороні готові. / Куди-то
поїдуть? кого повезуть?» («Гайдамаки», рр. 876—877).
До такого роду синтаксично неправильних конструкцій
у Шевченка можна віднести й окремі випадки відступів
у побудові речень із дієприслівниковими зворотами —
з поміщенням підмета в середину звороту (конструкції,
які трапляються у фольклор. текстах): «Розбивши вітер
чорні хмари, / Ліг біля моря одпочить» («Причинна»,
рр. 81—82), із контамінованим об’єднанням позначень
дій двох різних суб’єктів (конструкції, які трапляються в розмовному синтаксисі): «Свинею заснувши,
звичайне, такий / І сон приверзеться…» («Буває, в неволі іноді згадаю», рр. 9—10). Гістеропротерон, або
гістерон-протерон (від гр. ὒστερον-πρότερον — букв.
пізніше-раніше), — переставлення позначень описуваних дій, явищ із порушенням їхньої звичайної, логічної
послідовності — ілюструють, зокр., такі відомі рядки,
як: «Барвінок цвів і зеленів» (поч. однойменного вірша),
«А люде виростуть. Умруть / Ще незачатиє царята… /
<…> / А буде син, і буде мати» («І Архімед, і Галілей»,
рр. 9—10, 13) — замість звичнішого порядку «зеленів
і цвів», «мати і син» і под.

В. У ме жах фі гур роз’єд нання, розчле ну вання
певного мовного цілого можна виділити: у межах речення — enjambement, або перенесення, парцеляцію,
у межах словосполучення — гіпербатон, гендіадис,
у межах слова — тмезис.
Парцеляція (від італ. parcella, франц. parcelle —
частка) — стилістично зумовлене змістово-інтонаційне
розчленування висловлення з виокремленням деяких
його сегментів, що сприяє їх змістовому виділенню
та по силенню експре сивності, — є помітним виражальним засобом у тих поетичних творах Шевченка,
які особливо відзначаються емоційною наснаженістю,
схвильованістю (зокр., із частим уживанням у середині
речення знаків оклику). Напр., парцеляція означень, що,
як і ін. Ф. м. з означеннями, набуває в Шевченка особливої виразності, — у риторичному звертанні до гір:
«Простіть, високії, мені! / Високії! і голубії! / Найкращі
в світі! Найсвятії! / Простіть!..» («Сон — Гори мої високії», рр. 53—56); парцеляція додатків: «На безголов’я /
І я учуся. Слізьми! Кров’ю! / Письмо те полилося…»
(«Варнак», рр. 52—54); парцеляція присудків: «“Серце
моє! доле моя! / Розкрий карі очі! / Подивися, усміхнися!”» («Утоплена», рр. 148—150). До явища парцеляції
прилягають конструкції з називним відмінком уявлення
(теми): «Моя мати… чого вона, / Вона все журилась»
(«Лілея»), «“Гетьманщина!..” І думнеє / Чоло похмаріло…» («Сон — Гори мої високії», рр. 75—76), «Село!
І серце одпочине» («Княжна», р. 33).
Гіпербатон у Шевченка виявляється (крім випадків,
зазначених вище) також у роз’єднанні компонентів
атрибутивних словосполучень (часто разом із їх інверсією) — з повтором прийменників, сполучників (див.
також Повтор, пп. ІІ2 а, ІІ2 б), що надає конструкції
народнопісенної стилістичної тональності (явище,
більш властиве ранній творчості поета): «Правда, море,
правда, синє!» («До Основ’яненка», р. 29), «Де ж ті
люде, де ж ті добрі..?» («Катерина», р. 301), «Співали,
сердеги, а сльози лились, / Лилися козацькі» («Гамалія»,
рр. 18—19), пор. у фольклорі: «Зійди, місяць, зійди,
ясний» і под.
Гендіадис (гр. ἐν διἀ δυοι̃ν — букв. один через
два) — конструкція з паратаксисом (із двома ніби
однорідними членами, з’єднаними/розчленованими
переважно сполучником або прийменником) замість
конструкцій пізнішого походження з гіпотаксисом (найчастіше атрибутивних словосполучень або об’єктних
словосполучень із непрямим відмінком іменника), яка
походить із давнього явища ще нерозрізняння в подібних випадках відповідної синтаксичної перспективи
і в сучасній мові здебільшого фольклор. генезу, — в поезії Шевченка простежується переважно з повторенням прийменників, значно рідше — з використанням
єднальних (приєднувальних) сполучників: «А Максим

ФІГУРА МОВИ

на пожарище / Та на попелище / Подивився» («Москалева криниця», 1857, рр. 164—166), «Так, коло полудня,
в неділю, / Та на Зелених ще й святках, / <…> Сидів,
з бандурою в руках, / Старий козак» («Невольник»,
рр. 75—76, 78—79).
Г. Фігури діалогізації — власне діалогізм (див. а о у т ратурн твор о т
в нка; а о зм),
риторичні звороти — звертання (див. по тро а),
питання, вигуки, виправлення (епанортоза), заперечення (апофазія) і ствердження — використовуються
в Шевченковій поезії дуже широко, з різноманітними
стилістичними функціями — від побутово-розмовної
до високої тональності.
Так, завдяки дедалі ширшому у творчості поета введенню в тексти своїх творів конструкцій з елементами
діалогізму, що полягають в імітації реплік (звертань,
запитань, відповідей тощо) реального діалогу і, т. ч.,
ніби в «орозмовленні» (колоквіалізації) оповіді, у відтворенні складного перебігу внутрішнього мовлення
ліричного героя або персонажа, зокр. з антиципаційним питанням (формулюванням запитання до самого
себе з тим, щоб відразу ж дати відповідь на нього; від
латин. аnticipacio — букв. передбачення, передчуття),
і створюють ефект присутності читача (В. См н ка),
сприяють «драматизації» та «прозаїзації» монологів ліричного героя, виникає багата гама стилістичної тональності. Її полюсами є, з одного боку, атмосфера невимушеного, довірчого спілкування автора (ліричного героя)
із читачем, інтимізація такого спілкування, з другого — прихована за жанром побутової розмови полеміка
автора з ідейними антагоністами. Напр., у невеликому
уривку з поеми «Титарівна» (рр. 44—72) — емоційне
застереження оповідача, антиципаційне питання композиційного характеру, опис душевного стану героїні зі
звертанням та антиципаційним питанням: «Насміялась
титарівна / З бідного Микити. / <…> Буде тобі, титарівно! / Заплачеш, небого, / За ті сміхи!.. Де ж Микита? /
В далеку дорогу / Пішов собі… / <…> З того часу титарівні / Щось такеє сталось! / <…> Мов одуріла! Що
робить? / Сама не знає! / <…> Титарівно! / В недобрий
час з того нерівні / Ти насміялась… / <…> І ти заплакала! Чого? / Того, що тяжко полюбила / Микиту бідного того!» Епічна розповідь у поемі «Москалева криниця» (1847) починається жанром побутового діалогу
(рр. 1—6), за репліками двох прямо не названих учасників якого вгадується відмінність їхніх соц. та життєвофілос. поглядів: « — Не варт, єй-богу, жить на світі!.. /
— То йди топись! — А жінка! Діти? / — Ото ж то,
бачиш, не бреши! / А сядь лишень та напиши / Оцю бувальщину… То, може, / Інако скажете, небоже». Для інтимізації нарації та установлення повнішого духовного
контакту з читачем поет широко застосовує звертання
до нього або ін. адресатів та до героїв, напр.: «Бо не дов-
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го, чорнобриві! / Карі оченята, / Біле личко червоніє — /
Не довго, дівчата! / До полудня, та й зав’яне» («Тополя»,
рр. 42—46) — звертань зі словами «дівчата», «дівчаточка» в Шевченковій поезії 23; «Кохайтеся, чорнобриві, /
Та не з москалями, / Бо москалі — чужі люде, / Роблять лихо з вами» («Катерина», рр. 1—4); «Добре єси,
мій кобзарю, / Добре, батьку, робиш» («Перебендя»);
часто — у структурі композиційного поч. твору або,
навпаки, певного підсумку зі сказаного, певної моралі:
«Чи не покинуть нам, небого, / Моя сусідонько убога, /
Вірші нікчемні віршувать» («Чи не покинуть нам, небого»); «Отак царевичі живуть, / Пустуючи, на світі. /
Дивітесь, людські діти» («Царі», рр. 141—143). Функції
інтимізації та колоквіалізації оповіді підпорядковано
також такі прямі апелювання розповідача до читачів,
як, по-перше, уживання дієслів «дивитися», «слухати»
у формі другої особи наказового способу та вставних
слів із модальністю привернення уваги читача (див.
вище в парентезах), напр.: «Год, другий минає, / Як побрались; а дивіться — / Вкупочці гуляють / По садочку»
(«Сліпий», рр. 714—717); по-друге, узагальнено-особове вживання займенникових і дієслівних форм другої
особи однини: «А я, дурний, не бачивши / Тебе, цяце,
й разу, / Та й повірив тупор м / Твоїм віршемазам. /
<…> от і читай, / І йми ти їм віри!» («Сон — У всякого своя доля», рр. 321—324, 327—328), «Морока
з ними [царями. — Р .], щоб ви знали, / Мов дурень,
ходиш кругом їх, / Не знаєш, на яку й ступити» («Царі»,
рр. 218—220). Глибшому психологічному зануренню
у світ героїв сприяють конструкції з невласне прямою
мовою: «Вийшла з хати — чи йти, чи ні?.. / “Ні, вже
не вернуся!” / Прийшла…» («Тополя», рр. 176—178).
Риторичні звертання, питання, вигуки, заперечення
й ствердження, покликані підкреслювати емоційний
стан мовця і посилювати експресивність мовлення, пронизують структуру всієї поезії Шевченка, переймаючи
своєю схвильованою, переважно болісно-напруженою,
емоційною тональністю і читачів.
У риторичних звертаннях, які увиразнюють об’єкт
авторської уваги, особливо помітними (крім, природно,
широко вживаних і в загальнонародній мові слів «Бог»
і «Господь») є такі іменники з переносним значенням
і в образному вживанні, як (подаємо у формі кличного
відмінка): серед назв людей — «батьку» (у множині
«батьки»), «ненько» («нене», «мамо», «мати»), «брате»
(«брати»), «син» («сини»), «діти» («дітки»), «друже»,
«люди (люде)», напр.: «“Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий
та дужий! / Багато ти, батьку, у море носив / Козацької
крові; ще понесеш, друже!”» («Гайдамаки», рр. 1292—
1294), «Привітай же, моя ненько! / Моя Україно! / Моїх
діток нерозумних, / Як свою дитину» («Думи мої, думи
мої», 1840), «Люде, люде! / За шмат гнилої ковбаси /
У вас хоч матір попроси, / То оддасте» («П. С.»); серед
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назв абстрактних понять, неживих предметів — «доле»
(«доленько») у звертанні як до самої долі (або недолі,
знедоленості), так і до близької людини, до чогось близького, «думо» (переважно у множині), «серце», «душе», «зоре» — у звертанні як до самої зірки, так і до
когось або чогось близького, «вітре», «море», «гори»,
«краю», напр.: «Доле моя, доле, / Чом ти не такая, / Як
інша чужая?» («У неділю не гуляла»), «Ой піду я боса
полем, / Пошукаю свою долю… / Доленько моя! / Глянь
на мене, чорнобриву, / Моя доле неправдива…» («Якби
мені черевики»), «А ти, доле! [до жінки. — Р .] / А ти,
мій покою! / Моє свято чорнобриве, / І досі меж ними /
Тихо, пишно похожаєш?» («Г. З.»), «Думи мої, думи мої, /
Лихо мені з вами!» («Думи мої, думи мої»), «Серце моє!
Серце моє! / Тяжко тобі битись / Одинокому» («Дівичії
ночі»), «Зоре моя вечірняя, / Зійди над горою, / Поговорим тихесенько / В неволі з тобою» («Княжна», рр. 1—4);
серед назв геогр. понять — «Україно», «Дніпре», а також
«Чигрине» — у гірких роздумах поета над долею цього
колись славного, а тепер занедбаного міста і на його
прикладі над долею всієї України: «Україно, Україно! /
Ненько моя, ненько! / Як згадаю тебе, краю, / Заплаче
серденько…» («Тарасова ніч», рр. 45—48), «Чигрине,
Чигрине, / Все на світі гине, / І святая твоя слава, / Як
пилина, лине» («Чигрине, Чигрине»).
У Шевченковій поезії широко використовуються всі
три основні типи риторичних питань: а) питання, які
не потребують жодної відповіді, настільки очевидною
вона є для автора (при цьому стверджувальні конструкції передбачають заперечну відповідь, а заперечні —
ствердну): «Кого ж сиротина, кого запитає, / І хто їй
розкаже, і хто теє знає, / Де милий ночує» («Причинна»,
рр. 63—65), «О люди! люди небораки! / Нащо здалися
вам царі?» («О люди! люди небораки!»), «Чи єсть у Бога
люте зло! / Що б у тій хаті не жило?» («Якби ви знали,
паничі»); б) питання, на яких автор наголошує, але
відповідь на які видається досить складною: «За що ж
боролись ми з ляхами? / За що ж ми різались з ордами? / За що скородили списами / Московські ребра??»
(«Чигрине, Чигрине»); в) риторично-антиципаційні
питання з наступною відповіддю — апокризою (гр.
ἀπόκρισις — букв. віддалення; відділення), напр.: «Чи
буде суд! Чи буде кара! / Царям, царятам на землі? /
Чи буде правда меж людьми? / Повинна буть, бо сонце
стане / І осквернéну землю спалить» («О люди! люди
небораки!»); як форма побудови окремого вірша: «За
що ми любимо Богдана? / За те, що москалі його забули, / У дурні німчики обули / Великомудрого гетьмана».
У риторичних вигуках особливо частотними є такі
іменники, як (подаємо у формі кличного відмінка):
«горе» («горенько») — понад 30 уживань, «лихо» («лишенько»), «доле» («доленько»), «муко», напр.: «О горе!
горенько мені! / І де я в світі заховаюсь?» («Колись,

дурною головою»), «Муко! Муко! / О скорбь моя,
моя печаль! / Чи ти минеш коли?» («Хоча лежачого
й не б’ють»).
Різноманітні форми втілення в ідіолекті Шевченкової поезії мають епанортоза (гр. ἐπανόρθωσις — виправлення, поліпшення), тобто самокорекція, виправлення
мовцем раніше сказаного, і апофазія (гр. ἀπόφασις —
від ἀπο — префікс зі значенням заперечення і φασις —
висловлення) — емоційно-експресивна і композиційностилістична фігура, що полягає у прямому запереченні
раніше висловленого міркування. Напр., у роздумах
ліричного героя — як форма вияву суперечливого розвитку думки: «І виріс я на чужині, / І сивію в чужому
краї: / То одинокому мені / Здається — кращого немає /
Нічого в Бога, як Дніпро / Та наша славная країна… /
Аж бачу, там тілько добро, / Де нас нема» («І виріс я на
чужині»), «Гори мої високії, / Не так і високі, / Як хороші, хорошії, / Блакитні здалека» («Сон — Гори мої
високії», рр. 1—4), «Людей чимало на землі… / А доведеться одиноким / В холодній хаті кривобокій / Або
під тином простягтись. / Або… Ні. Треба одружитись, /
Хоча б на чортовій сестрі!» («Якби з ким сісти хліба
з’їсти»); як вияв складного, суперечливого емоційного
стану героя: «Хотіла спать, але не спала, / І ждала
світу, і дожить / До світу Божого боялась» («Петрусь»,
рр. 201—203). Особливу увагу привертають рішучі,
енергійні заперечення (із заперечними частками, займенниками, прислівниками) після антиципаційних
питань або вигуків: «За що ж тебе, світе-брате, / В своїй
добрій, теплій хаті / Оковано, омурано / (Премудрого
одурено). / Багряницями закрито / І розп’ятієм добито? / Не добито! Стрепенися! / Та над нами просвітися, /
Просвітися!..» («Світе ясний! Світе тихий!»), «В яких
гаях? В яких ярах, / В яких незнаємих вертепах / Ти
[Марія. — Р .] заховаєшся од спеки / <…> Де ти сховаєшся? Нігде!» («Марія», рр. 95—97, 102), «І Запорожжя,
і село… / І монастир святий, скарбниця, — / Все, все
неситі рознесли!.. / А ви? ви, гори, оддали!!.. / Бодай
ніколи не дивиться / На вас, проклятії! Ні, ні… / Не
ви прокляті… а гетьмани, / Усобники, ляхи погані!!..»
(«Сон — Гори мої високії», рр. 45—52).
Ри то ричні стве рдження в Шевчен ко вій по е зії,
на відміну від риторичних заперечень, уживаються
рідше, вони не мають максимально можливих форм
свого вияву із часткою «так». Напр.: «Коли / Ми діждемося Вашингтона / З новим і праведним законом? /
А діждемось-таки колись» («Юродивий», рр. 27—30);
«Може, чванитесь, що братство / Віру заступило. / Що
Синопом, Трапезондом / Галушки варило. / Правда!..
правда, наїдались. / А вам тепер вадить» («І мертвим,
і живим», рр. 170—175).
Худож. мова Шевченка містить численні звороти,
які поєднують у собі дві й більше Ф. м., тобто є по-
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ліфігуральними, завдяки чому створюється особлива
експресивність відповідних поетичних контекстів, яка
передається й читачеві. Така поліфігуральність зворотів
(разом із відповідним добором їх лексичного наповнення — словами на означення сильного вияву почуттів
ліричного героя і взагалі максимально повного, гострого, різкого вияву певних ознак, станів, дій, словами,
з одного боку, високого, патетичного звучання, зокр.
церковнослов’янізмами — див.
рковно ов’ н зм ,
а з другого — вульгаризмами) насамперед характеризує
твори або їх фрагменти, сповнені емоційно наснаженої стилістичної тональності, пристрасності звучання.
Напр., в уривку з поеми «Неофіти» (рр. 79—88) — кілька рядів різноманітних повторів (ампліфікацій, анафор,
які забезпечують враження градаційного розвитку
нарації) разом з низкою тропів (кількох метафоричних образів, з найвиразнішими серед них метафорами
вогню і тепла, синекдохічного образу слова) і слів для
вираження пристрасного благання: «Ридаю, / Молю
ридаючи, пошли, / Подай душі убогій силу, / Щоб огненно заговорила, / Щоб слово пламенем взялось, / Щоб
людям серце розтопило. / І на Украйні понеслось, / І на
Україні святилось / Те слово, Божеє кадило, / Кадило
істини»; у відомому рядку з поеми «Княжна» (р. 311):
«Гармидер, галас, гам у гаї» — поєднання синонімічної
ампліфікації зі звукописом (алітерацією та асонансом)
і асиндетоном, що в цілому посилює загальну градацію
всього уривка. Надзвичайно багатою на Ф. м. та на поліфігуральність зворотів є зображально-виражальна палітра таких поезій, як, напр., «Кавказ», «Якби ви знали,
паничі», «Осія. Глава ХІV», «О люди! люди небораки!»,
«Хоча лежачого й не б’ють», «Неофіти», «Марія» та
багатьох ін. За допомогою використання різних Ф. м.
часто будуються характерні для Шевченкової поетики
різкі переходи від ідилічних картин, картин замилування до палких інвектив (зокр., з протиставленням
світу природи, пейзажних малюнків і соц. дійсності),
напр.: «Село! І серце одпочине: / Село на нашій Україні — / Неначе писанка, село. / <…> Село! Село! Веселі
хати! / Веселі здалека палати, / Бодай ви терном поросли!» («Княжна», рр. 33—35, 44—46). Поліфігуральність
зворотів спостерігається і у Шевченкових творах ін.
жанрової належності і спокійнішої стилістичної тональності — поезіях-роздумах (напр., вірш «Ну що б,
здавалося, слова»), поезіях-спогадах (напр., вірш «Ми
вкупочці колись росли») та ін. Найнесподіваніші, здавалося б, змістові переходи в розвитку нарації, виражені
у відповідній різкій зміні синтаксичної організації
тексту та лексико-синтаксичного оточення, видаються
надзвичайно органічними, як, напр., гіркий підсумок
поета наприкінці строфи, побудованої у формі градації: «За що ж боролись ми з ляхами? / <…> Засівали, /
І рудою поливали… / І шаблями скородили. / Що ж на
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ниві уродилось??! / Уродила рута… рута… / Волі нашої
отрута» («Чигрине, Чигрине», рр. 17, 20—25).
З другого боку, творчість Шевченка демонструє
зразки поезій не меншої худож. вартості і не меншого
естетичного та емоційного впливу на читача, які зовні
мають досить просте виражально-стилістичне оформлення. Це переважно ніби відтворення звичайних побутових сценок і такі ж звичайні, без будь-яких незвичних
деталей, пейзажні малюнки, передані за допомогою
таких самих звичайних засобів загальнонародної мови
(як зауважив Ю.
в ов щодо одного з таких віршів,
«жодного слова, якого не могла б ужити в елементарній розповіді на побутові теми перша-ліпша селянка,
гранична простота синтаксису» — див.:
в ов .
С. 19). Однак і щодо таких творів, серед яких звичайно
називають «Садок вишневий коло хати», «Сон — На
панщині пшеницю жала» та деякі ін., можна говорити
радше про більш чи менш скромну представленість у їхній стилістичній палітрі тропів (тобто про переважання
в них автологічної стилістики), а не фігур як засобів
худож. організації синтаксису. Так, композиція і стилістична своєрідність вірша «На Великдень на соломі» розкривається насамперед у контрасті — в несподіваному
протиставленні змісту мовних партій дітей з порівняно
забезпечених родин і дитини-сироти: « — Мені мати
куповала. / — Мені батько справив. / — А мені хрещена
мати / Лиштву вишивала. / — А я в попа обідала. — /
Сирітка сказала».
До сить численні «неправильності», відступи від
загальноприйнятих мовних норм у синтаксисі поезій
Шевченка, повтори (ніби відверто всупереч настановам
риторики і стилістики) тих самих або спільнокореневих
слів уже сприймаються як невіддільні риси Шевченкової поетики, як органічна частина її своєрідності і привабливості (незалежно від того, свідомими чи, навпаки,
цілком стихійними, мимовільними вони були у творчості поета). Напр., випадки відмінкового солецизму —
конструкції зі знахідним відмінком прямого об’єкта при
неперехідних дієсловах: «Отак нам довелося т / Ще
змалечку колючу н ву!» («Сестрі»); «Капрал Гаврилович Безрукий / Та унтер п’яний Долгорукий / кра ну
прав » («Юродивий», рр. 2—4): форма керування,
тепер ненормативна, але відома в старій мові, звідки,
очевидно, й перейняв її поет, і вже за зразком Шевченка — у М. Р
ко о: «Катерина / Ро сію правила»;
такі явно неприйнятні за формально-стилістичними
канонами повтори того самого слова або його форм
(поліптотон і подібні явища) без заміни їх відповідними
вказівними займенниками, синонімами, перифразами
(явище, характерне переважно для спонтанного розмовного мовлення), як: «Пасу ягнята, а ще малий»,
«Зо мною, слухай же, остались / Данило, чура мій, та »
(«Буває, в неволі іноді згадаю», рр. 11; 82—83), «Я мед-
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ведя водитиму, / А як найду ката, / То й спущу о о на
о о» («Відьма», 1858, рр. 368—370) — у мовленні від
імені персонажа, «По чарці з сусідом випивши т [евфемістично про горілку. — Р .], / Батько діда просить,
щоб то розказав / Про Коліївщину» («Гайдамаки»,
рр. 2453—2455), «А о дивиться, чи є ще / Взискающий о а» («Давидові псалми. 52 — Пребезумний
в серці скаже»), « рн
мій встав, / <…> І за Україну
молитись / Старий рн
пошкандибав» («Чернець»,
рр. 115, 118—119), « опу край берега найшла, / опу зорвала і накрила» («Марія», рр. 86—87), «Тяжко
т на світі, а хочеться
т » («Гайдамаки», р. 340),
«Якось-то у уночі / Понад Невою… та у /
Міркую сам-таки з собою» («Якось-то йдучи уночі»).
Нагромадження ж однотипних і різнотипних структур
та розриви між ними, які є, очевидно, найвиразнішою
ознакою поетичного синтаксису Шевченкової поезії,
крім того, ніби унаочнюють, виявляють складні процеси
пошуків поетом засобів формування й формулювання
якомога повнішого й адекватнішого вираження своїх
вражень і почуттів.
Цілий ряд Ф. м. з творчості Шевченка (значно більше, ніж із творів ін. укр. письменників) увійшов до
фонду укр. загальнонародної мови як крилаті вислови.
Це, напр., такі антитези (часто метафоричного або іронічного характеру, разом із повторами та ін. Ф. м.), як
«Діла добрих оновляться, діла злих загинуть», «Раз
добром нагріте серце вік не прохолоне», «Буде бите
царями сіянеє жито! А люди виростуть», «Борітеся —
поборете!», «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь», «Славних прадідів великих правнуки погані»,
«Ви любите на братові шкуру, а не душу», «Не так тії
вороги, як добрії люди», «Караюсь, мучуся… але не
каюсь!» та ін.; оксиморони: «незамкнута тюрма», «На
всіх язиках все мовчить», «Усі ми в золоті і голі», «на
нашій — не своїй землі», сатиричний образ КирпаГнучкошиєнко-въ та ін.; порівняння: «неначе цвяшок,
в серце вбитий» (про те, що невідступно й болісно
присутнє в душі кого-небудь), «мов одірвалось од гіллі»
(про кого-небудь, самотнього й беззахисного), «Гірше
ляха свої діти її [Україну. — Р .] розпинають», «Село
на нашій Україні — неначе писанка, село», «У нашім
раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая
з своїм дитяточком малим» та ін.; повтори (особливо
з ампліфікаціями, градаціями): «Думи мої, думи мої»,
«Свою Україну любіть, любіть її», «В своїй хаті своя
правда» (разом із метафорою), «І на оновленій землі
врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть
люди на землі» та ін.; риторичні звертання, заклики:
«Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою
злою кров’ю волю окропіте» та ін.; гра слів: «Уродила
рута… рута… Волі нашої отрута» («Чигрине, Чигрине»)
та ін. (див. також
ор зм).
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Шевченка (словник). Немирів, 2004.

к ан р аран нко

ФÍДІЙ (Φειδίας) (бл. 490 до н. е. — бл. 430 до н. е., за
ін. дж. — 2—3 чверть 5 ст. до н. е., Афіни) — давньогр.
скульптор, архітектор і живописець. Один із найвидатніших митців епохи високої класики. Майстерності
скульптора навчався в Афін. школі Гегія, згодом у школі
Агелада в м. Аргосі. Згідно з призначенням П р к а,
керівник худож. забудови Афін. За проектами і під керівництвом Ф. у місті споруджено велику кількість будівель і декілька знакових статуй. Серед найвідоміших
творів Ф. — статуї Афіни Промахос (465—455 до н. е.,
бронза), Афіни Парфенос (447—438 до н. е.) і Зевса
Олімпійського (435 до н. е., обидві — хрисоелефантинна техніка; останню зі скульптур зараховували до
Семи чудес світу). Ці статуї, як і більшість творів Ф.,
до сьогодні відомі лише за пізнішими копіями та описами античних авторів. Найвизначніше з його збереженого доробку — скульптурне оздоблення Парфенону
в Афінах (мармур, 438—431 до н. е.). Скульптури Ф.
характеризуються чистотою форм і особливо вправним
відтворенням пластики людських фігур.
Шевченко апелював до Ф. у повісті «Капитанша»,
малюючи портрет Олени: «Тонкая белая рубаха с белыми же прозрачными узорами на широких рукавах
ложилася на плечах и на груди такими складками, какие не снилися ни Скопазу, ниже самому Фидию» (3,
338). У повісті «Художник», описуючи уявну картину
К. Брюллова «Афінський вечір», письменник згадав
скульптуру Ф. та його учнів «Ріка Кефіс», що прикрашала зх. фронтон Парфенону: «Картина представляла
афинскую улицу, освещенную вечерним солнцем. На
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горизонте вчерне оконченный Парфенон, но еще леса не
убраны. На первом плане среди улицы пара буйволов везут мраморную статую «Р ка
» Фидия. Сбоку сам
Фидий» (4, 179). Шевченків опис відповідає однойменній сепії К. Брюллова (1838—43; зберігається в ДРМ).
ю ов ара ук

ФÍЗЕР Іван Васильович (17.06.1953, с. Лопушанка
Свалявського р-ну Закарп. обл.) — укр. скульптор,
графік, живописець, художник-прикладник (дерево,
кераміка), педагог. Заслужений художник України
(2001). Член Спілки художників Української РСР
(1988; тепер НСХУ). Навчався в Уж го род. уч-щі
декоративно-прикладного
мист-ва (1968—72, викладачі І. Гаранко, В. Свида),
Львів. ін-ті декоративного
т а при клад ного миства (1975—80, ви кла дачі
. . з р
І. Яку нін, В. Ко роп чак,
М. Яців). З 1980 — художник Черкас. худож. комбінату Худож. фонду України, з 1996 — відп. секретар
Черкас. обл. організації НСХУ, з 2002 — викладач,
з 2007 — проф., з 2008 — доцент кафедри образотв. та
декоративно-прикладного мист-ва Черкас. нац. ун-ту
ім. Б. Хмельницького. Працює у станковому живописі,
графіці, скульптурі, дереворізьбленні, кераміці. Творчість Ф. — глибоко нац. та індивідуально-самобутня,
у ній відчувається дух часу, любов до України і малої
батьківщини. Основні твори: скульптури «Коли зірка
ясна» (шамот, 1988), «Марія» (шамот, 1993), «Оранта»
(дерево, 1995), «Шуміли тополі про козацькі долі» (шамот, ангоби, емалі, 1997), «Чумацький шлях» (дерево,
2006), «Реквієм» (дерево, 2008) та ін.; графіка: «Маруся
Чурай» (1985), «Вічне»,
«Останній хрест» (обидва — 1997), «Великдень»
(2005), «Світу Божому
ра дій мо» (2008, усі —
папір, ак ва рель) та ін.
Автор методичних розробок до вивчення курсу
«Кольорознавство»: «Колір в інтер’єрі житлових
при мі щень», «Оп тичне
та механічне змішування
кольорів» (обидві — Черкаси, 2005) та ін.
Шевч. темі присвятив
. . з р.
ар о о но о
скульптурні композиції:
ру. амот. 2010
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«Холодний Яр» (шамот,
солі, 1994), «Межа реальності. Ґонта в Умані»
(ша мот, ан гоби, 2004),
«Катерина» (шамот, 2004,
2011), «Витязі Холодного
Яру» (ша мот, ан гоби,
2005), «Дума» (ша мот,
ангоби, 2009), «Тече вода
в синє море…» (дерево,
шамот, солі, 2010), «Лицарі Хо лод ного Яру »
(шамот, 2010); живопис:
«Холод ний Яр» (папір,
. . з р.
в нкова
акрил, 2000), «Гори мої
па тра. Пап р, аквар .
високії» (полотно, олія,
2012
2006), «Тихий вечір в Моринцях» (полотно, олія, 2009), «Тарасові думи», «Думи
мої, думи…» (обидві — папір, акварель, 2011), «Тополя», «Шевченкова палітра», «Доля» (усі — папір, акварель, 2012), «Знедолена» (картон, акрил, 2012), «Сова»
(картон, акрил, 2013); графічний твір «Холодний Яр»
(папір, туш, 2000). Брав участь у всеукр. пленері «Тарасова гора — 2006», написав п’ять живописних полотен
та акварель, на яких зобразив красу і велич канівської
землі та сивого Дніпра: «Вид на Канівські гори», «Дві
тополі. Пилипенкова гора», «Село Пекарі», «Човни.
Біля села Пекарі», «Лиса гора» (усі — полотно, олія),
«Місячна ніч» (папір, акварель).
Твори Ф. екс по ну ва лися на рес публ. ви ставці
«175 років від дня народження Т. Г. Шевченка» (Київ,
1989), Всеукр. худож. виставці, присвяченій 185-й річниці від дня народження Шевченка (Київ, 1999), виставках «Черкаські художники у вінок шани Великому
Кобзареві» (Черкаси, 2008—14). Загалом узяв участь
у понад 80 виставках, починаючи з 1984; відбулося
14 персональних виставок, зокр. в НМТШ та ШНЗ
(обидві — 1998). Твори зберігаються в Черкас. обл.
худож. музеї, ШНЗ, Дирекції худож. виставок НСХУ
та ін. музеях. Іл. табл. VI, XII.
в.: Художники Шевченкового краю: Альб. Черкаси, 2008;
Черкаські художники у вінок шани Великому Кобзареві: Каталог.
Черкаси, 2008 (перевид. — 2009, 2010, 2011); Львівська Національна академія мистецтв: Альб. К., 2011.
т.:
н . Духовне наповнення: про твори Миколи
Теліженка та Івана Фізера // Педагогічний вісник. 2001. № 3;
а ак . Життя в рисунках. Черкаський художник Іван Фізер
представив шосту персональну виставку робіт // День. 2009.
9 верес.;
нко . Родом із Закарпаття — серцем з усією
Україною // Артанія. 2011. № 2;
нко . Обереги степу Івана
Фізера // Українська культура. 2006. № 1;
орук . Творити —
і бути щасливим? // Образотворче мистецтво. 2011. № 2.

ар на
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ФÍЗЕР Іван Михайлович (Файзер Джон; 13.06.1925,
с. Мірче, тепер Мирча Великоберезнянського р-ну
Закарп. обл. — 28.08.2007, містечко Саммерсет, штат
Нью-Джерсі, США) — укр. та амер. літературознавець.
Закінчив УВУ (1949), ступінь магістра 1952 отримав
у Ко лум бійсь кому ун-ті
(Нью-Йорк, США). Д-р філол. наук (Ph. D., 1960).
У 1961—2000 — проф.
Ун-ту Ратґерс (США), іноземний член НАНУ (1995),
почесний проф. Нац. ун-ту
«Києво-Могилянська академія» (1996), член НТШ,
УВАН. Автор численних
праць з ес те тики, те о рії
л-ри й літ. критики, зокр.
монографій «Психологізм
. . з р
і пси хо ес те тика: іс то рія
і критичний погляд на їхні взаємини» (1981 [англ.
мовою]), «Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні: Метакритичне дослідження» (1988
[англ. мовою]; укр. мовою — 1993, 1996), «Американське літературознавство: Історико-критичний нарис» (2006) та ін., — загалом бл. 200 наук. публікацій.
Не надто численний шевченкознавчий доробок Ф.
помітно вирізняється високим наук. рівнем та новаторством. У ст. «До генези однойменних поетичних
і художніх творів Шевченка: від тексту до образу чи
навпаки?» (Сучасність. 1989. № 5) Ф. торкнувся питання про взаємовідношення поезії та маляр. творчості
Шевченка — в аспекті ейдетичної образності, що передувала в Шевченка поетичному тексту, рисункам
та картинам. Спираючись на алгоритм О. Потебні,
дослідник окреслив природу взаємодоповнюваності
й почерговості появи поеми «Катерина» та однойменної картини, ін. творів. Взаємовідно сини філо софії
і творчості Шевченка (Філософія чи філо-софія Тараса
Шевченка? // С . 1990. № 5; також: Св т 1991) Ф.
розглядав у плані трьох відмінних тем: філо софія
Шевченка; філо софія творчості Шевченка; філо-софія у його творчості. Цією розвідкою він намітив нові
шляхи фахових студій над філо софією Шевченка та
філос. вимірами його творчості. Ст. «Естетика Шевченка» (Сучасність. 1998. № 5) присвячено з’ясуванню
естетичних поглядів поета та проблемі їх реалізації
в худож. творах. Шевченкознавчі праці Ф. мають, крім
історико-літ., важливе методологічне значення. Ф. не
раз брав участь у шевч. конференціях, організовуваних
у Нью-Йорку НТШ в Америці спільно з УВАН і Укр.
наук. ін-том Гарвардського ун-ту: доповіді «Закодована
наявність загальноромантичних категорій у творчості

Шевченка» на 1-й шевченкознавчій конференції (1981),
«Метатекст Шевченкового тексту» — на 7-й (1987),
«До генези однойменних поетичних і художніх творів
Шевченка» — на 9-й (1989).

в.: Mythmaking: A Redundance of the Pre-Existent Structures or
A Bricolage of the Creative Act? // Poetic Today. 1983. Vol. 4. — Рец.
на вид.: Grabowicz G. The Poet as Mythmaker. Cambridge, Mass.,
1982; Деякі міркування про телічну спрямованість українського
літературного проце су // Наук. зап. Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». К., 2001. Т. 19: Філол. науки.
т.: Скр пка . Фізер Іван Михайлович (1925—2007) //
Український археографічний щорічник: Нова серія. К., 2007.
Вип. 12; орон . Іван Фізер як шевченкознавець //
37.

к ан р орон

ФІЛАРÉТ (Гумілевський; справж. — Дмитро Григорович Конобеєвський; 23.10/5.11.1805, с. Лісне Конобеєво, тепер Шацького р-ну Рязанської обл., РФ —
9/22.08.1866, м. Конотоп, тепер районний центр Сум.
обл.) — архієпископ, історик церкви, агіограф, патролог, бібліограф, д-р богослов’я, член багатьох наук. т-в.
Вихованець Тамбов. духовної семінарії та Москов. духовної академії, викладачем і ректором якої був пізніше.
У 1841—48 — єпископ ризький, вікарій псков. єпархії.
У 1848—58 — архієпископ харків. і охтир. Уклав та
опублікував п’ятитомну працю «Історико-статистичний
опис Харківської єпархії» (1852—58). Відвідував літ.
вечори в П. у ака- рт мов ко о.
У 1859—66 — архієпископ черніг. і ніжин. 1861 заснував єпархіальний часопис «Черниговские епархиальные известия». Ініціював масове відкриття церковнопарафіяльних шкіл на Чернігівщині, для яких
розпорядився придбати Шевченків «Буквар». Прагнув
познайомитися із Шевченком. Підтримав ініціативу
місцевої культурної еліти і благочинних запровадити
укр. мову в навчанні. У резолюції 2 січ. 1863 написав:
«Оскільки в єпархії Чернігівській народне наріччя —
ма ло руське, а ве ли коруське особливо ді тям
мало зро зуміле, то для
ус піш ні шого на вчання
дітей грамоти й Закону
Божого необхідно, щоб
наставники шкіл пояснювали уроки не інакше, як
на місцевому наріччі малоруському». Підтримував відкриття та функціонування недільних шкіл.
У
р н ов при яте лював з Г.
ора ов м,
С. о ом, Л.
о в м,
О. Ханенком та ін.
ар т
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в.: Историко-статистическое описание Харьковской епархии: В 5 т. Х., 1852—1858.
т.: Пономар в С. Преосвященный Филарет, архиепископ
Черниговский и Нежинский (о трудах по образованию паствы
и о литературной деятельности его) // Полтавские епархиальные
ведомости. 1866. № 18, 19; а
. Похорон Т. Г. Шевченка на
Україні // Спо а 1982;
тов к
. Филарет, архиепископ
Черниговский. Чернигов, 1895; ара нко . Філарет Гумілевський: учений на єпископській кафедрі // Чернігівщина incognita.
Чернігів, 2004; ара нко . До історії чернігівської періодики
60-х рр. ХІХ ст. // Скарбниця української культури: Зб. наук.
праць. Чернігів, 2006. Вип. 7.

к ан р ара нко

ФІ ЛАТЕЛÍЯ ШЕВЧÉНКІВ СЬ КА. Фі ла те лія
(від гр. φιλέω — люблю і ἀτέλεια — звільнення від
оплати) — колек ці о ну вання і ви вчення по што вих
марок та ін. знаків оплати поштової кореспонденції,
у т. ч. маркованих конвертів, листівок. Тематична філателія охоплює також пам’яткові штемпелі, відбитки
календарних поштових штемпелів населених пунктів
із назвами, що стосуються теми колекції. Непоштові
вип. — предмет філателістичного колекціонування під
час супроводження кореспонденції. Філателія сприяє
популяризації імен діячів науки, культури, досягнень
держави в усіх сферах життя.
Ф. ш. започатковано 1920 поштовою маркою з портретом Шевченка (номінал — 20 грн.) у серії з 14 марок
Української Народної Республіки. Надруковані за проектом художника М. Івасюка у Віденському військ. ін-ті,
марки в обіг не надійшли внаслідок захоплення України
більшовиками. Шевч. марку серед ін. відтворено на
одному з двох блоків «Укрпошти» «90 років поштовим
маркам Української Народної Республіки» (2010).
Удруге портрет Шевченка з’явився на одній із чотирьох поштових марок Української Соціалістичної
Радянської Республіки 1923 у серії «Допомога голодуючим» (номінал 20+20 крб.). Автори проекту — О. ар нков і Б. Порай-Кошиць. Марки серії перебували
в обігу декілька місяців. Збереглися марки з зубцівкою
та водяним знаком і без нього, а також без зубцівки,
серед яких одна без водяного знака. Їх репродуковано
на блоці «Укрпошти» 2012.
До 2013 Ф. ш. включає поштові вип. Союзу РСР
(1939—90), України (з 1992), по одній марці Болгарії
(1961), Парагваю (1971), Чехословаччини (1989), Грузії
(спільний з Україною вип., 2001).
Найпопулярнішим образом поета на марках 1920 і
1923 був порт рет 1871 роботи І. рам ко о, його
відтворено і на одній із ювілейних марок, випущених
1961 — поруч із зображенням розгорнутого « о зар »
1840. Пошта Союзу РСР того ж року видала конверт
із тим самим портретом митця. Його ж уміщено на

Поштов марк СРСР 1939, 1957, 1964, п н
руз та кра н 2001 (в — з портр том .
за ото ра ю . о а 1860)

в пу к
в нка

чехословацькій марці 1989. Портрет роботи І. Р п на
(1888) відтворено на поштових марках 1939, 1957 і
на конвертах 1983, 1988, 1989 Союзу РСР, на конверті України 1998 до 125-річчя заснування НТШ, на
болг. марці 1961, де помилково вказано: «100 години
от рождението на Тарас Шевченко. 1861—1961 год».
Портрет використано й у зчіпці із двох марок 2001, яку
спільно випустили Україна і Грузія (на ін. — зображення А. р т ), стилістично наближається до нього
і зображення на поштовій марці України 1994 (малюнок
С. Бондаря). На конверті 1963 репродуковано портрет
поета авторства В. утк на.
На численних шевч. непоштових конвертах, пам’ятних марках, які випустила укр. діаспора протягом
1960—80-х, у візерунках пам’ятних штемпелів найчастіше відтворено портрети Шевченка роботи І. Крамського, І. Рєпіна, Автопортрети 1840, 1860.
Одним із фо рм отв о рчих джерел о бр азу м и тця
ву Ф. ш. були його фотографії (див. ото ра
нка) та автопортрети (див. втопортр т
внка). За фотографією 1860 А. Карасьов намалював
марку до 175- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка (1989).
Автопортрет 1840 використано у марках, уведених
в обіг 1939, 1961, 1964, 2008. Марка 1964 відрізняється

Поштова марка СРСР з купоном. 1961
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Поштов марк СРСР. 1964

від попередніх надруком укр. мовою: «150 років з дня
народження. 1964 р.». Автопортрет 1840 уміщено на
маркованому конверті до 150- тн о о юв ю в
н
наро
нн
в нка, на конверті «50 років з часу
заснування Державного музею Т. Г. Шевченка» (2001)
та ін. Репродукцію автопортрета вкомпоновано в малюнку конверта 2003, присвяченого
в нк в кому
на она ному запов н ку в Каневі.
За межами України Автопортрет 1840 надруковано
1971 на сувенірній марці в Аргентині, а в Парагваї випущено поштовий блок з нагоди відкриття пам’ятників
Шевченку в Буенос-Айресі та Асунсьйоні. У ювілейні
1961 і 1964 твір прикрасив численні пам’ятні марки
і кон верти, які в идали о рг ан ізації укр. д іа спори
США (Укр. хор «Сурма», Т-во укр. філателістів, Укр.
музей, Укр. пласт, Підпільна пошта України та ін.)
і Канади. Один і той самий малюнок часто подавали
на конвертах у різних кольорах. На деяких марках
і кон вертах в ід творено п ортрет Шевченка р оботи
І.
вана. Блок із чотирьох марок різних кольорів
з Автопортретом 1840 випустила Бібліотека і Музей
ім. Тараса Шевченка в Лондоні: «З нагоди 150-річчя
з дня народження Пророка Української національної
революції». Ін. блок, де є дати «1814—61», складається
із трьох перфорованих марок із портретами Шевченка
і М. а шк в а та н аписом: «Канів — Під лисся.
Безсмертна слава пророкові і пробудителеві. Тарас
Шевченко — Маркіян Шашкевич. Встане Україна разом
к’світу». Друк синього і жовтого кольорів.
Використано цей автопортрет і в непоштовій кореспонденції: в оформленні численних пам’ятних поштових штемпелів 1961 і 1964 (Чикаґо, Джерсі-Сіті,
Вашинґтон, Бостон, Торонто, Вінніпеґ), штемпеля до

філателістичної виставки в Чикаґо (жовт. 1989). Із пам’ятних поштових штемпелів України цей портрет є на
штемпелі м. Турки Львів. обл. з нагоди відкриття тут
пам’ятника поетові 22 серп. 1993.
Автопортрет 1843 домінує в поштовому блоці України 2007, коли було започатковано щорічний вип.
серій до 200-літнього ювілею від дня народження поета.
Цей же твір — на берегах одного з двох аркушів шевч.
марок 2009.
Автопортрет 1845 ескізно відтворив П. Андрусів
1964 на конверті Т-ва укр. філателістів у Філадельфії на
відзначення, як свідчить напис англ. мовою, 150-річчя
народження Шевченка, «українського поета і борця
за незалежність України і свободу всього людства».
Цей само портрет уміщено на немаркованому конверті
«Укрпошти» 1999, пам’ятному штемпелі «150 років
перебування Т. Шевченка на Тернопільщині» (Почаїв,
27 жовт. 1996), на берегах одного із трьох аркушів шевч.
марок 2007. На ін. двох аркушах цього року надрук.
малюнок В. т рн р а «Тарас Шевченко за роботою»
та його ж «Портрет Т. Шевченка» (обидва — 1840).
На поштовому блоці 2010 репродуковано Автопортрет 1847.
На конверті 1964 — Автопортрет 1860 (у світлому
ко стюмі), виконаний за фотографією І. у ов ко о
1859; на двох поштових марках різних кольорів 1964 —
Автопортрет 1860 (у шапці та кожусі) (за фотографією А. н ра 1858); на берегах аркушів марок
2011 — Автопортрет 1849; 2012 — Автопортрети 1848 і
1853—57.
Автопортрет 1860 (зі свічкою) відтворено на немаркованому конверті «Дивосвіт» 1995 (наклад 1000 прим.),
на звороті якого — текст «Заповіту» укр., англ. та нім.
мо вами. Па м’ятне по га шення здійс нено 6 лис топ.
1996 з нагоди 150-річчя перебування поета в Переяславі-Хмельницькому. Портрет також надруковано на
берегах одного із аркушів шевч. марок 2009.
Автопортрет 1860 і портрет М. кра ова, закомпоновані в інтер’єрі кімнати на картині І. Рєпіна «Не
чекали», зображено на марці 1969-го.
Часто у Ф. ш. використовували і роботи самого Шевченка. Зокр., акварель «Циганка-ворожка» (1841) репродуковано у серії марок 2008, на берегах блока — текст із
постанови ради ка м м т тв про нагородження
автора срібною медаллю 2-го ступеня.
Кольорова репродукція олійної картини Шевченка
«Катерина» (1842) прикрасила серії «Українське образотворче мистецтво» (1979) та «Перлини мистецького
спадку Тараса Шевченка» (2008). Постать Катерини вміщено і в композиції малюнка немаркованого конверта,
випущеного 1999 до 60-річчя Канівського літ.-мемор.
музею Т. Г. Шевченка (нині ШНЗ), на оригінальній
марці конверта, присвяченого Шевченкові (2004), на
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ко нв е рті пе рш ого дня
до в иходу в обіг бл ока
2007. На лівому полі конверта розміщено сепію
«Чигиринський дівочий
монастир» (1845). У композиції блока використано
і сюжет картини «Селянс ька р од ина» (1843).
Це полотно репродуковано і в серії марок 2009,
куди входили також портрети І. зо у а (1846)
та К.
куатово (1847)
Поштова марка кра н .
р об оти Ш е вч е нка. На
2008
бер егах малих а ркушів
марок — тексти із повісті «Княгиня», уривки з листа
Л.
м у н кова до О. он ко о (18 жовт. 1897),
із кн. П. ура «Д ума про Огонь», в и бр ані р я дки
з віршів, а також репродукції фрагментів ін. творів,
начерків-етюдів.
Рисунок «Батьківська хата у Кирилівці» (1843) зображено на марці 1961 біля автопортрета, а також на
шевч. блоці 2007, під яким — факсиміле поезії «Доля».
На берегах цього блока — рисунок «Се мій батько»
(1830) (див. Dubia), а під ним — друкований текст
вірша.
Акварель «Будинок І. П. Котляревського в Полтаві»
(1845) використано для оформлення конверта місцевого вип. до відзначення ювілею І. Котляревського 1969.
Репродукції офорта «У Києві» (1844), акварелей «Костел святого Олександра у Києві», «Аскольдова могила»
(обидві — 1846) започаткували 2002 серію марок «Київ
очима художників».
Портрет М. Щепкіна роботи Шевченка (1858) відтворено на поштовій марці 1963 і конверті 1988. На
блоці «Укрпошти» 2010, крім автопортрета, надрук.
і фрагмент сепії «Молитва за померлими» (1856—57),
ескіз «Експедиційний табір» (1848) та етюд «Очерет»
(1856). На поштовій марці 2011 вміщено «Молитву
за померлими», а на берегах аркуша — автопортрет,
останні 9 рядків вірша «І станом гнучим, і красою» та
репродукції двох етюдів. У серії «Перлини мистець-

Поштов марк
о орм н

кра н з ра м нтам у о н о
р в марково о аркуша. 2012
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кого спадку Тараса Шевченка» 2012 репрезентовано
рисунок «Укріплення Раїм» (1848) і акварель «Місячна
ніч на Косаралі» (1848—49). На полях двох аркушів —
начерки «Навантажені верблюди» (1848) і «Собака»
(1849), текст із поезій Шевченка, відгук О. акш ва
про малюнки, створені під час ра
ко оп ово
к п
(див. також ра
ко оп ово к п
аквар та р унк ).
В о ф о рмл енні двох марок 2013 ви ко р ис тано
репродукції робіт О. І. ва н нка (фрагмент картини
«Незгасима свіча») і М. А. Сторо нка (фрагмент «Чи
не покинуть нам, небого») на шевч. тему. На берегах
аркушів — портрети поета роботи цих художників,
інформація про їхні творчі здобутки у галузі мист.
шевченкіани та поетичні слова Шевченка. Дизайн шевч.
марок 2007—13 належить В. Тарану.
З н ачну ч ас тину Ф. ш. ск ла дають зоб раж ення
пам’ятників поетові. Один із найдавніших, встановлений 1918 у м. Ромнах за проектом І. Кавалерідзе,
репродуковано на конвертах 1969, 2000.
Найбільше філателістичного матеріалу присвячено пам’ятнику Шевченкові в Харкові скульптора
М. ан з ра (1935). Зображення пам’ятника вміщено на
поштових марках 1939 і 1964, на конверті 1964, а скульптурний ансамбль — на марці 1954; на тлі різних краєвидів, у різних ракурсах — на семи конвертах 1954—84.
Пам’ятник Шевченкові у Києві роботи цього ж скульптора (1939) відтворено на двох марках 1964 і трьох
конвертах 1955, 1957, 1980, а канівський (1939) — на
конверті 1985. Могилу Шевченка з пам’ятником уперше
зображено на марці 1954, а на конверті 2003 монумент
подано із зображенням фасаду Канівського музею
і Автопортретом 1849. 22 трав. 1961 в Каневі задіяно
пам’ятний штемпель «День пам’яті Т. Г. Шевченка».
Канівський пам’ятник прикрасив поштові марки 1997 і
2002. «Укрпошта» випустила чимало худож. конвертів
із пам’ятниками митцю, які встановлено у Черкасах
(1975, 1991), Донецьку (1964, 1974, 1977, 1982), Одесі
(1976), Дніпропетровську (1983, 1995), Генічеську
(1983), Тернополі (1985), Житомирі (2006). Пам’ятники
Шевченкові, споруджені за межами України, відображено на багатьох філателістичних матеріалах: монумент
у м. Орську — на конверті 1967, у Москві — на конверті 1969, у Буенос-Айресі (Аргентина) — на поштовій
марці України 1997 (110 років по селення українців
у Аргентині). На конвертах, виданих громадськими
організаціями укр. діаспори, зображено пам’ятники
Шевченкові у Вінніпезі, Вашинґтоні, Тулузі.
Найбільше філателістичного матеріалу присвячено
об’єктам, які названо ім’ям поета (див. Ш в нк в к
на м нуванн ). 120-річчя заснування НТШ відзначено
пам’ятним штемпелем (Львів, 11 груд. 1993), 125-річчя
(1998) — поштовим конвертом. До 100-річчя НТШ
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30 квіт. 1973 відбулося «Проголошення трьох катедр
українських студій у Гарварді», відзначене в США вип.
непоштового конверта і відповідним штемпелем.
Першу марку із зображенням будівлі а она но
оп р
кра н м н . .
в нка надрук. 1954 в
серії «300-летие воссоединения Украины с Россией».
2000 репродуковано на блоці разом із трьома марками
із зоб раженням с поруд ін. о п ерних т е атрів Ук р аїни. З 1954 до 2005 надійшло в обіг 11 конвертів із
зображенням театру. На конвертах змальовано й ін. укр.
театри, яким надано ім’я поета: о н к ака м н
о а н укра н к муз но- рамат н т атр
в нка (1983, 2003), н проп тров м н . .
к ака м н укра н к муз но- рамат н
т атр м н . .
в нка (1963, 1982, 2002), Драм.
театр в Ізмаїлі (1960), Рос. муз.-драм. театр у Кривому
Розі (1977), Муз.-драм. театр у Тернополі (1964, 1970,
1980), арк в к укра н к
рамат н т атр
м н . .
в нка (1962), Черкас. обл. муз.-драм.
театр (1979, 1980, 1991), Черніг. обл. муз.-драм. театр
(1974, 1977).
Будівлю Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка зображено
на марці згаданої вище серії 1954, на марці поштового
блока до 165-р іччя зас нув ання навч. зак ладу, на
чотирьох конвертах 1960—80-х і на ювілейних 1959,
2009. Річниці супроводжувалися пам’ятними штемпелями. На конвертах відтворено споруди ін. навч.
зак ладів: Во ро ши л о вград. пед. і н-ту ( нині Луган.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка) — 1963 й 1974, а 75-річчя
його створення відзначено пам’ятним штемпелем —
«Луганськ-55, 01.10.1998»; Черніг. пед. ін-ту (нині
Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка) — 1963, 1966,
1986; Пед. ін-т імені Т. Шевченка в Душанбе — 1967;
Ужгород. серед. школи № 1 (нині Лінгвістична гімназія
ім. Т. Г. Шевченка) — 1976. До 60-річчя від дня створення ІЛ випущено конверт 1985.
Пасажирський теплохід «Тарас Шевченко» відображено на конверті 1991, з 1981 на судні введено
поштовий календарний штемпель.
Відбитків календарних поштових штемпелів України, назви яких безпосередньо пов’язані з іменем поета
в різних варіантах, існує бл. 140. Місто м.
в нко
(тепер Актау) в Казах. РСР зображено на 12 конвертах
1974—87. Ок ремі кон в ерти п р ис вя чено вулицям,
п рос п ектам, буль варам, п аркам, напр., на од ному
з не пош тових кон в ертів — буль вар ім. Ш евч енка
в м. Ляссаль (Квебек, Канада).
Існує багато зображень музеїв поета (див. Муз
в нка). ШНЗ реп роду ко вано на кон вертах
1967, 1975, 1976, 1979, 1987, 2003 і на одному без
дати. До 60-р іччя його зас нування зап ро ваджено
пам’ятний штемпель (Канів, 18.06.1999) на ювілейному не м ар ко ва ному кон в ерті. У 1960-х у музеї

ви ко р ис то ву вали ка л ен д арний ш т емпель ч ор ного
і червоного кольорів «Могила Шевченко. Укр. ССР.
Черкас. обл. СССР», у 1980-х — «Музей-заповедник
Т. Г. Шевченко», у 1990-х — «Шевченківський національний заповідник», після 2000 — штемпелі «Музей
Тараса Шевченка», «Шевченківський національний
заповідник». Готель «Тарасова гора» відтворено на
конвертах 1968, 1981.
Споруду літ.-мемор. музею митця у с.
в нковому зафіксовано на конверті 1983, БМШ — 1987,
2003. Вид-во «Марка України» до 50-річчя Держ. музею Т. Г. Шевченка (нині НМТШ) випустило конверти
з ілюст ра ці ями О. І. Івах ненка, від омого про ектувальника філателістичних випусків; уз « о зар »
. .
в нка з 1990-х має пам’ятний календарний
штемпель (немаркований конверт 1997).
Відзначення ювілеїв та річниць поета теж знайшло
відображення у Ф. ш. До 100- тн роков н в
н
м рт
в нка використовувалися штемпелі «День
пам’яті Т. Г. Шевченка» — в Києві, Харкові (двомовний), Москві та Ленінграді, «День пам’яті» — в Каневі
(різні кольори), «Великий украинский поэт» — у Томську. В Івано-Франківську видано місцевий конверт
і створено клубний штемпель.
До 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
внка видрукувано серію марок (перший день — Москва, 24 лют. 1964) у вигляді буклета, а також конверт із
зображенням вид. «Кобзарів» різними мовами. У селах
ор н , Шевченковому, містах Каневі, Києві, Харкові, Полтаві, Москві, Ленінграді виготовлено памʼятні
штемпелі. Конверт із порт ретом Шевченка роботи
В. Куткіна мав надруки червоного кольору «150 років з дня народження великого українського поета,
письменника, революціонера-демократа», на ін. конверті напис — «1814—1964. Святкування 29 травня».
175- тн юв
в
н наро
нн
в нка
відзначено випуском поштової марки з Автопортретом 1860 та листівки з оригінальною маркою (перший
день — Москва, 6 верес. 1989). Пам’ятний штемпель
«175 лет со дня рождения Т. Г. Шевченко. 09.03.1989»
застосовано в Києві. 22 трав. змінено на «Празднование
175-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко». Конверт
із портретом поета побачив світ в Івано-Франківську.
Надруки «Святкування ювілею великого Кобзаря на
Прикарпатті» розміщено на конвертах із зображенням
туристичних баз «Гуцульщина» (1983), «Перевал»
(1987).
1991 «Львівська крайова організація українського
філателістичного товариства ім. акад. А. Кримського.
1861—1991» випустила конверт із портретом Шевченка,
а «Українське братство шанувальників Тараса Шевченка» — конверт, присвячений походу до 130-річчя
перепоховання поета.
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До 180-річного ювілею від дня народження митця
(1994) у Львові видано конверт із його портретом (наклад 500 прим.). У Каневі задіяно пам’ятний штемпель
«135 років поховання Тараса Шевченка в Україні. Чернеча гора. 22.05.1996». До 185-річчя від дня народження
поета (1999) вийшов друком немаркований конверт
з автопортретом і пам’ятним штемпелем (09.03.1999)
у Каневі й с. Шевченковому Черкас. обл. 2004 надійшов в обіг поштовий конверт із портретом Шевченка та
оригінальною маркою (художник О. Муравель). Відзначення днів пам’яті Шевченка засвідчують і немарковані
конверти та пам’ятні штемпелі: 09—10.03.1997, Олександрія Кіровоград. обл.; 22.05.2001, Канів.
в нк в к т ратурно-м т к в то « м’ во н , нов » знайшло відображення у памʼятних
штемпелях Полтави у трав. 1990, Великого Рожина
Косів. р-ну Івано-Франк. обл. 19 трав. 2001, Тернополя
20 трав. 2007.
У Ф. ш. відзначено і річниці появи друком чи написання творів Шевченка. 1989 пошта Союзу РСР
надрукувала конверт із портретом поета роботи І. Рєпіна і зображенням титульної сторінки «Кобзаря»
(погашено штемпелем із текстом «150 років першому
виданню збірника віршів «Кобзар». Київ, 18.04.1990»).
До 150-річчя «Заповіту» (1990) створено пам’ятний
штемпель, в оформленні якого закомпоновано портрет
Шевченка і зображення фасаду будиночка А. оза ков ко о.
На окремих немаркованих конвертах у різний час
пропагувалися твори Шевченка. Наприкінці 1960-х —
на поч. 1970-х з’явилися конверти, які рекламували вид.
«Кобзар», двотомні «Поезії», «Собрание сочинений
в пяти томах».
До 1-го (Київ, 14 берез. 1992) і 2-го (Київ, 11 жовт.
1997) зʼїздів Спілки філателістів України створено
памʼятні штемпелі й конверти з образом Шевченка.
До відзначення Тижня листа (5—11 жовт. 1997) т-во
«Просвіта» в Чернігові випустило конверт із портретом
поета (наклад 250 прим.).
У різні роки влаштовувалися філателістичні шевч.
виставки, зокр. 17 лют. — 14 берез. 1989 у Дрогобичі —
«Благодійна філвиставка, присвячена 175-річчю від дня
народження Тараса Шевченка», до неї видрукувано
клубний конверт; 17 трав. — 24 трав. 1997 у Черкасах
організовано 4-ту Нац. філателістичну виставку «Шевченків край». Іл. табл. XIV.
т.: П р
. . І мене в сім’ї великій // Україна. 1968.
№ 10; П р
. . Посвящается Кобзарю // Филателия СССР.
1972. № 1; П р
. . Пен з лем Шевчен ка // Укра їна. 1972.
№ 28; П р
. . Пам’ятники Великому Кобзареві // Україна.
1973. № 9; П р
. . Образ Великого Кобзаря // Україна. 1978.
№ 10; П р
. . Вони перекладали Шевченка // Україна. 1979.
№ 11; П р
. . Філателістична шевченкіана // Київ. 1984. № 3;

ун ков к
. Ім’я Кобзаря на карті України // Жовтень. 1986.
№ 3; Самов р к
. Шевченко на поштовій марці Парагваю //
Філателія України. 2004. № 6; П р
. . Тарас Шевченко очима
філателіста // Шевченківський краєзнавчий альманах. К., 2005;
П р
. . Тарас Шевченко в мармурі та бронзі мовою філателії //
Філателія України. 2007. № 2; П р
. . Тарас Шевченко-художник в дзеркалі філателії // Шевченківський краєзнавчий альманах.
К., 2007; П р
. . Тарас Шевченко в колі українських друзів
і знайомих // Шевченківський краєзнавчий альманах. К., 2008;
П р
. . Честь і шана імені та пам’яті Тараса Шевченка //
Шевченківський краєзнавчий альманах. К., 2009; П р
. . Історія Вкраїни у творчості Шевченка очима філателіста // Слово
Про світи. 2012. 8—14 бе рез.; р м н ко . Фі лате ліс тична
шевченкіана // С . 2013. № 2—12.

ю ом р П р

ФІЛÁТОВ Костянтин Володимирович (9.10.1926,
Київ — 2006, Одеса) — укр. художник. Член Спілки
художників Української РСР (з 1960; нині НСХУ), заслужений художник Української РСР (1974), лауреат
Держ. премії ім. Т. Шевченка 1972 (за картини «Красна
площа», 1 965 ; «В. І. Ленін», 19 70 ). 1955 закінчив
худож.-пед. відділення Одес. худож. уч-ща ім. Грекова
(викладачі М. Тодоров, Л. Мучник, М. Кордонський,
А. Векслер та ін.). 1970—74 викладав у цьому уч-щі.
Працював у техніці олійного і темперного живопису.
Автор картин «Докери» (1960), «Одеса. Пасажирський
порт» (1961), «Пересип. Одеса» (1963), «Човни» (1979),
«Одеса-порт» (1980), «Судноремонтники» (1979—80),
серій пейзажів «Буг. Пороги» (1993), «Моє місто»
(1991—95), «Оперний театр» (1993—94) та ін.
У створеній до 150- тн о о юв ю в
н наронн
в нка картині «Т. Г. Шевченко на засланні»
(полотно, олія, 1964, НМТШ) Ф. зобразив Шевченка
з казах. хлопчиком на тлі пустелі. Це постать незламної
людини з тривожним виразом обличчя. Враження пориву, експресії створюють рухливі звиви піску, зосереджено-напружене обличчя митця, що рішуче (і вод-

.

атов. . .

в нко на за анн . По отно, о

. 1964
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ночас замислено) вдивляється в далечінь, хлопчик, який
грає сумовиту мелодію свого народу. Вміло добираючи
засоби худож. виразності, Ф. зумів передати глибокі
психологічні колізії людської особистості і реалізував
вдалий мист. сюжет, не обтяжений деталями, лаконічний і промовистий водночас. Ф. виконав також картину
«Т. Шевченко. На милій Україні» (1990).
Брав участь в обл., республ., всесоюзних та зарубіжних виставках (Болгарія, Угорщина, Румунія,
Німеччина). Твори зберігаються у НХМУ, НМТШ та
ін. музеях України.
в.: Костянтин Філатов: Альб. К., 1974.
т.: ана в . Співзвучні нашій добі // Культура і життя.
1972. 20 лют.; ро авко Р. Осень патриарха // Одесский вестник.
2001. 24 июля;
вм ра душа наша. К., 2002;
т — лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка: Біобібліогр.
довідник. О., 2006.

ат р на о тра

ФІЛЕМÓН І БАВКÍДА — у давньогр. міфах благочестиве подружжя з Фрігії. У нагороду за гостинність
всевишні виконали заповітне бажання Ф. та Б.: подарували їм довголіття і дали можливість померти обом
одночасно. Після смерті Ф. і Б. були перетворені на
дерева зі спільним коренем, що символізує подружню
вірність ( в
. Метаморфози. Кн. 8. Рр. 619—725).
Шевченко часто вживає образи Ф. та Б. як синонім
літнього вірного подружжя. Напр., подружжя Зигмунтовських — Костянтина Миколайовича й Софію
Самійлівну — у Щоденнику Шевченко називає саме
так: «…он все-таки добрый и наивный старик. А она
также добрая, кроткая, невинная говорунья и немножко
сентиментальна. И я их не иначе называю, как Телемон
и Бавкида» (30 черв. 1857). Подружжя Зигмунтовських
стало прототипом подружньої пари Прехтелів (античних Ф. і Б.) у повісті «Прогулка с удовольствием и не
без морали»: «На хуторе Телемон и Бавкида хлопотали
уже около своего ковчега» (4, 316).
ро ава

а - а тр нко

ФІ ЛІПÉНКО Ар ка дій Дмит рович (26.12.1911/
8.01.1912, Київ — 24.08.1983, Київ) — укр. композитор,
муз.-громад. діяч. Лауреат Держ. премії Союзу РСР
(1949). Народний артист Української РСР (1969). Закінчив Київ. консерваторію (клас композиції Л. Р ву ко о, 1939). У 1948—52 — відповідальний секретар,
у 1954—56 і з 1973 — заступник голови правління
Спілки композиторів Української РСР. З 1968 — секретар правління Спілки композиторів Союзу РСР, президент муз. секції Укр. т-ва дружби і культурних зв’язків
із зарубіжними країнами.
Творчості притаманний академізм, оснований на
інтонаціях укр. народних пісень, яскравий мелодизм.

На вірші Шевченка написав низку пісень: «Зацвіла
в долині червона калина», «Тече вода» («Тече вода з-під
явора»), а також вокально-симфонічну поему «Дума
про безсмертного Кобзаря» (слова П.
н , 1960)
і пісню «Твоя пісня лине» (слова В. Бичка, 1963); автор
музики до документальних фільмів: «Музей Т. Г. Шевченка в Києві» (Укр. студія хронікально-докум. фільмів,
1951) та «Сторінка життя» за драм. поемою П. Тичини
«Шевченко й Чернишевський» (Київ. телестудія, 1964).
т.: а ва . В рабочем кабинете Аркадия Филиппенко //
Советская музыка. 1961. № 6;
а ов . Аркадій Філіпенко. К.,
1973; Аркадий Филиппенко. Статьи и воспоминания. М., 1988;
Ст пан нко . З чистих джерел // Музика. 1972. № 6; ар ш ва . Вечір пам’яті // Музика. 1984. № 2.

р на С кор ка

ФІЛÍППОВ Анатолій Юхимович (3.09.1935, с. Соколів Зміївського р-ну Харків. обл.) — укр. актор, реж.
Народний артист України (1996). Закінчив 1961 Харків. театр. ін-т. Працював у Черніг. (1968—83), Закарп.
(1961—68 та з 1983) укр. муз.-драм. театрах. З 1997 —
гол. реж. Закарп. укр. муз.-драм. театру. Зіграв бл.
250 ролей у виставах за творами укр. і зарубіжних
класиків та за п’єсами сучасних драматургів. Здійснив
понад 50 вистав, серед яких особливий успіх мали
«Мати-наймичка» І. о о о но о (1997, поновлено
2009) та «Назар Стодоля» Шевченка (2011), де Ф. зіграв роль Свата.
а

о а

ФІЛОКÁРТІЯ ШЕВЧÉНКІВСЬКА. Філокартія (від
гр. φιλέω — люблю і χάρτηζ — картка) — колекціонування ілюстрованих поштових листівок (карток),
усебічне вивчення і використання їх як джерела наук.
інформації. Залежно від оригіналу ілюстровані листівки
поділяють на худож. і фотодокум. Худож. можуть бути
репродукціями творів живопису, скульптури і графіки
(репродукційні) або відтворенням оригіналів, виконаних спеціально для поштівок (оригінальні). Худож. твір
у вигляді листівки як особливий вид друкованої графіки
є самоцінним. Поміж фотодокум. листівок — зняті з натури портрети (індивідуальні чи групові), види місць
і населених пунктів, вулиць, архіт. об’єктів, пам’ятників, знімки окремих істор. подій.
Листівки із зображенням сучасних для часу їх
випуску істор., геогр., архіт. та ін. об’єктів, пам’яток
матеріальної та духовної культур набували згодом
значення докум. джерела. Із розвитком історіографії
і джерелознавства філокартію, яку раніше вважали допоміжною, віднесено до спеціальних істор. дисциплін.
Як новий вид поштових пересилань листівку (відкритий лист) без ілюстрації вперше введено в обіг 1 жовт.
1869 в Австро-Угорщині, а 1 січ. 1872 — в Росії.
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Поштові листівки відіграли значну роль у популяризації особи, світогляду, життєвого і творчого шляху
Шевченка, увічнення пам’яті поета. Серед них — іконографія, часто з рядками його поезій, ілюстрації до
літ. творів письменника, худож. твори Шевченка, портрети друзів і знайомих, діячів літ. й мист. оточення,
зображення місць перебування поета, урочистостей,
присвячених його пам’яті, монументів, установлених
на батьківщині й за кордоном.
Перші ілюстровані листівки в Україні з’явилися
1895. Першу відому листівку з портретом Шевченка видала в берез. 1899 Спілка польс. художників у Кракові.
Вона входила до серії карток із видами Львова і портретами польс. письменників (А.
к в , К. Уейський, А. Фредро) і діячів нац.-визв. руху (Т. Костюшко,
Ю. Дверницький). Порт рет Шевченка за гравюрою
Ф. Брокгауза розміщено поряд із видом собору Святого
Юра. 1900 Є. Спожарський випустив у Львові листівку,
надрук. у львів. літографії А. Андрейчина у двох видах: кольорову і монохромну. За оригінал знову було
використано гравюру Ф. Брокгауза. Разом із портретом
Шевченка, увінчаним пальмовими гілками, зображено
хату, в якій народився поет, і його могилу. Композицію
прикрашено квітами й орнаментом у формі укр. народної вишивки.
Через пожвавлений інтерес, викликаний широким
ушановуванням пам’яті Шевченка до 40-х роковин від
дня його смерті, 1901 у Львові Є. Миколайчак випустив
у світ серію з 12 листівок. До неї входили чотири портрети Шевченка і вид його могили, а також портрети
І. Котляревського, М. ашк в а, М. Костомарова,
Ю.
ков а, М. Драгоманова, М.
нка та О. р а . Два портрети Шевченка було репрод. з гравюри
на сталі (1861) вид-ва Ф. Брокгауза в Лейпциґу, два
ін. — із ксилографії (1879) Л. Сєрякова і з малюнка
(1898) Г. Коваленка. Біля кожного портрета — рядки
з віршів по ета. Одночасно в Перемишлі накладом
Б. Кона вийшли друком листівки з портретом митця
і репродукцією малюнка О. С а т она «Тарас на смертній постелі» (печатня Н. Джулинського). У лют. 1902 у
Коломиї Я. Оренштайн випустив серію з 16 листівок
з ілюст раціями О. Сластіона до «Гайдамаків», що
мала великий попит. У квіт. й серп. її двічі перевидано,
а влітку цього ж року надрук. другу серію з 12 карток.
В обох серіях під кожною репродукцією наведено текст
із «Гайдамаків» (до 5 рядків). Приклад Я. Оренштайна
наслідували й ін. видавці. 1902 у м. Бучачі на Тернопільщині накладом С. Гальберга вийшла друком
серія з 8 листівок з ілюстраціями польс. художниці
В. Сєчковської до балади «Тополя». Львів. художник
Є. Турбацький створив 1903 низку ілюстрацій до поем
«Гамалія», «Наймичка», послання «І мертвим, і живим»
і видав їх того ж року у Львові як листівки.
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До найбільш ранніх вид., здійснених у Ро сії, належать чотири листівки, надрук. 1902 в Москві у фототипії «Шерера — Набгольца і Кº». На двох із них
(вертикальній і горизонтальній) відтворено літографію А. Мульєрона, на третій — живописний портрет
Шевченка пензля І. рам ко о (1871) на замовлення
П. Третьякова. На четвертій листівці репродуковано
фотопортрет поета (1859) роботи І. у ов ко о. На
одній із карток, виданих у Москві в цей же час, — фотопортрет Шевченка І. о а (1860, без шапки, у темному
сюртуку й білій сорочці). Це один із найпоширеніших
портретів.
Дві перші шевч. листівки, випущені в Києві у вид-ві
«Вік», входили до серії портретів укр. письменників,
появу якої організував С.
р мов. На них відтворено
фотопортрети Шевченка петерб. фотографів А. н ра та І. Досса. На листівках напис: «Дозв. цензурою,
г. Киев, 8 августа 1903 г. Киев, тип. Петра Барского».
Листівки друкувалися з тих самих кліше, що й портрети
для тритомної антології укр. л-ри «Вік» (К., 1900—02),
присвяченої сторіччю з часу виходу «Енеїди» І. Котляревського.
До 90-річчя від дня народження Шевченка полтав.
видавець Г. Маркевич 1904 випустив серію з 9 листівок, до якої ввійшли портрети поета і його сучасників:
І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, П. у акарт мов ко о, М. Шашкевича, Є. Гребінки, М. Максимовича, М. Костомарова і П. Куліша, що їх намалював
художник Г. Коваленко. Десята листівка — монтаж із
дев’яти мініатюрних портретів. Друк у Москві здійснила фототипія К. Фішера. Київ. художник Ф. ра
к видав того ж року власним накладом листівку з портретом Шевченка, виконаним у техніці автолітографії
(друкарня І. Чоколова). Поширювали її через книгарню
ред. журн. «
в ка тар на».
Картину «Думи» художника Т. Сафонова, на якій
Шевченка зображено за письмовим столом в оточенні героїв його творів, у вигляді листівки випустив
1904 власник книгарні у Кременці Б. Бездежський.
Одночасно видано картку «Т. О. Сафонов біля картини
“Думи”». На великодній вітальній листівці Є. Турбацького з написом «Веселих свят» (1904, Львів, видавець
Д. Грунда) основу композиції складають портрети будителів укр. слова І. Котляревського, Шевченка і М. Шашкевича. Яскраві промені сонця, яке великим півколом
сходить над горизонтом, символізують відродження
укр. письменства.
1905 накладом Я. Оренштайна в Коломиї випущено
серію з 12 карток «Власноручні офорти Т. Шевченка»
(перевид. 1910). До неї увійшло 6 офортів з альб. « воп на кра на», три автопортрети (1860), а також
гра вюри «Дві дівчи ни», «Ста рець на кла до ви щі»,
«Мангишлацький пейзаж» (під назвою «Верба»). До
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літ. серії «Третя доба літератури русько-української»,
яку видав у Львові комітет «Оселя вакаційна» (печатня
Отців василіан у Жовкві), ввійшли такі шевч. листівки,
як автопортрет періоду заслання (1848—49) та зі свічкою (1860), фотопорт рет (1858) із розміщеним під
ним текстом: «Шевченко — се поет справді народний
і всесвітній. Його поезії переспівані на всі знатніші
мови європейські. Він вславивсь і яко маляр. Знамениті
його офорти». Серію випущено з благодійною метою,
про що свідчить напис: «Дохід на “Оселю вакаційну”
для бідних дітей». Комітет також надрукував благодійні
листівки із зображенням сценічного образу В. Лебедової (К. а
ко ) до спектаклю «Вінок на могилу
Тараса Шевченка».
На кількох листівках, що з’явилися в Росії до 1904,
репродуковано портрет-літографію Шевченка (1884),
який виконав Х. у ков. Частину з них надрук. за
кордоном у вид-вах Жульєнів у Женеві (1899—1903),
«Манес і Спілка» в Берліні (1901—03), в акціонерному
т-ві Гранберга у Стокгольмі (1900—03).
1905 львів. видавець Т. Ілевич видав дві листівки
за оригіналами художника Я. Стру ман ука «Тарас
Шевченко в солдатській неволі» та «Іван Підкова».
У Києві в печатні В. Каплуна надрук. картку «Могила
Т. Г. Шевченка».
Того самого року для збирання коштів на пам’ятник Шевченкові у Києві випущено поштову листівку
з фотопортретом поета в контурі палітри. Праворуч
від ілюстрації — чотири рядки з вірша Х.
в ко .
На поштівці також уміщено текст: «Жертви на пам’ятник Тарасові Шевченкові у Києві дозволено збирати
Полтавській Земській управі. 31 августа року 1905 за
№ 30433».
1906 вперше на листівці репрод. малюнок Шевченка
«Кара шпіцрутенами». Попри обіцяні царем свободи,
з метою конспірації прізвище видавця та місце вид.
не вказано. Тоді ж у Львові вийшла друком поштова
картка «Дім Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка» (вид-во «Союзний базар»). 1907 це ж вид-во
випустило великодню листівку з написом «Христос
воскрес — воскресне Україна». У побудові композиції художник О. Островський використав декоровані
лавровими гілками портрети діячів відродження укр.
мови та л-ри І. Котляревського, Шевченка і М. Шашкевича. Є й ін. приклади використання образу Шевченка
на вітальних листівках. Зокр., на картці «На новий рік
многая літа» (1907, Салон польс. художників у Кракові) поряд із погруддям поета намальовано старого
лірника з поводирем. Праворуч від лірника — картуш
із зображенням лева, що спинається на скелю. Ліворуч
від погруддя — бойовий прапор із постаттю архістратига Михаїла. На другій листівці, виданій того ж року
у Кракові, зображено портрет Шевченка в овалі, над чо-

лом якого муза тримає лавровий вінок. Нижче — герби
земель Зх. і Сх. України. Тут поета трактовано як генія
і пророка України, що своїми творами пробудив нац.
свідомість народу, його прагнення до об’єднання укр.
земель в одній незалежній державі.
Новим явищем у філокартичній шевченкіані була
поява 1908 у великій серії харків. вид-ва «Молодь» (друкарня А. Дарре) поштових листівок із текстами і нотами
укр. народних пісень варіаціями на слова Шевченка:
«Реве та стогне Дніпр широкий», «Світе ясний, краю
милий» і «Як умру, то поховайте». Поширювала картки
«Українська книгарня» (Харків, вул. Рибна, 25). Цього ж
року Полтав. губ. земська управа видала за оригіналом
О. Сластіона листівку з портретом Шевченка і закликом «Жертвуйте на пам’ятник Т. Шевченкові у Києві!».
Надруковано її у фототипії К. Фішера в Москві двома
накладами. На картках 2-го вид. додатково пояснено:
«Жертви шліть Полтавській губернській земській управі». Інформацію про вихід цих листівок було вміщено
в журн. «Рідний край».
Відомий київ. фотограф і видавець Д. Марков здійснив вид. кольорових листівок «Могила Тараса Шевченка
в Каневі» (1908). Вони вирізнялися тим, що на більшості
з них, крім портрета поета, факсиміле його підпису і виду
могили, надрук. з різних поезій Шевченка слова: «Учітеся, брати мої», «Помолись за мене Богу», «Як умру,
то поховайте» та ін. Окремі картки не мали віршованих
рядків, на деяких написано вітання «З Великоднем!», на
одній — чотири рядки з вірша Г. омарово «Т. Шевченко» («І Бог почув молитву ту…»).
Із підписом «Михайло Семенович Щепкін — вели кий дра ма тич ний ар тист мос ковсь кої сце ни»
1908 вперше на поштовій листівці репрод. портрет
роботи Шевченка (1858). Видало її «Товариство опіки
про поліпшення побуту учнів початкових шкіл міста
Москви». Зібрані від продажу кошти йшли на користь
фонду Учительського дому в Москві. Високоякісний
друк здійснено у вид-ві «Шерера — Набгольца і Кº».
Ілюст рації до творів Шевченка київ. художника
В. Гулака, виконані у манері народного примітиву
(«Перебендя старий, сліпий», «Думи мої, думи мої»,
«У н ашім раї на з е млі», «Не з ав идуй б аг ат ому»
та ін.), 1908 надрук. на листівках (Київ, видавець
Д. Марков). Одночасно Д. Марков випустив поштівки,
одна з яких — кольорова репродукція картини А. Куїнджі «Українська ніч» із вписаним у неї портретом
Шевченка, а друга — чорно-біле зображення хреста на
могилі поета в Каневі.
Художник В. Розва ов к організував 1904—18
вісім народних пересувних худож. виставок у містах
і селах України, маршрути яких охопили територію
майже всіх губерній і Бессарабію. На виставках 1904 і
1905 серед відвідувачів розповсюджували кольорові
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листівки з репродукціями, 1905 додатково продавали
репродукцію кабінетного формату з картини В. Розвадовського «Тарасова могила», на паспарту якої був
текст «Заповіту». Усі листівки й репродукції надрук.
в Лейпциґу. Митець готував власним коштом і дев’яту
виставку картин для Галичини. Для цього він випустив
5 кольорових листівок із написом «Видання народної
виставки картин 1909 року». На одній із них була репродукція його картини «Катерина», яка експонувалася
1904 і 1905 в Україні, а 1906 — в Бессарабії. Хоча через
брак необхідних коштів та ін. несприятливі обставини
виставка 1909 не відбулася, наклад листівки «Катерина»
повністю розійшовся серед населення і виконав свою
популяризаторську функцію. В. Розвадовський був
активним організатором збирання пожертв на пам’ятник Шевченкові у Києві. Ще 1902 він видав за власним
малюнком поштівку «Настя — дочка сторожа на могилі
Тараса Шевченка».
Важливими фотодокумент ами про с ередовище,
у якому народився і виріс Шевченко, є понад 60 листівок, які надрук. за власними фотографіями внучатий
небіж поета Г. Шевченко. Серед них — види й нац. типи
сіл р вк і ор н в, містечка
шано та їх околиць. Перше повідомлення про ці листівки під назвою
«Картки з видами місць, де уродився і пробував Тарас
Шевченко» опубл. у львів. журн. «Будучисть» (1909.
№ 3). На поч. своєї діяльності фотограф друкував кожну
листівку безпосередньо з негатива, і тому наклади були
обмежені. Надалі він замовляв їх друк у фототипіях,
де тираж сягав тисячі прим. (адреса видавця — «М-ко
Вільшана Київської губ., с. Керелівка Г. П. Шевченко»). Частина карток, надрук. у фототипії «Шерера —
Набгольца і Кº» в Москві, має номери 30, 33, 35, 58, 105,
106, 107. Це порядкові номери, які фотограф проставляв
на кожному негативі. На листівках система нумерації
відсутня, тому що для репродукування було відібрано
найпридатніші негативи, а на картках зазначено їх ви-
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біркові номери. Відомо бл. 30 фототипних листівок і понад 30, надрук. способом фоторепродукції. Фототипні
випускали серіями, напр., «Село Керелівка Звенигородського повіту», де найцікавішими є сюжетні картки:
«Хата на батьківщині Тараса Шевченка», «Куток села»,
«Вітряки», «Молодиця», «Дівчата», «Зустріч». 24 листівки за фотографіями Г. Шевченка репрод. у шевч.
зб. «В сім’ї вольній, новій» (К., 1984. Вип. 1).
Особливо масове вид. поштівок відбулося 1911 до
50- тн роков н в
н м рт
в нка. Зокр.,
Я. Оренштайн повторно випустив серію «Власноручні
офорти Т. Шевченка» (12 карток), яку було надрук. на
палевому картоні. Для друку серії з малюнками до
«Гайдамаків» (15 карток) використано розфарбовані
книжкові ілюстрації О. Сластіона. Петерб. вид-во Общини св. Євгенії Червоного Хреста відзначило ювілей
виходом 10 листівок з офортами Шевченка: шість із
«Живописной Украины», дві з автопортретами (1860),
а також «Дві дівчини» і «Старець на кладовищі». Повідомлення про випуск серії надрук. в «Русской художественной летописи» (1911) і в київ. журн. «Искусство.
Живопись, графика, художественная печать» (1911.
№ 4). До серії з 10 карток Т-ва «Образование» (Москва) входило 10 творів Шевченка, які до того часу ще не
репрод. на листівках: «Знахар», «Катерина», «В гаремі»,
«Будинок І. П. Котляревського в Полтаві», «В Решетилівці» та ін. Ці твори експонувалися на шевч. виставці
в Москві 1911 (див. к понуванн твор в
в нка).
У ам’ н -По
кому було випущено 5 листівок
з ілюстраціями М. Дяченка, які він створив за мотивами балади «Тополя» та поем «Катерина» і «Сотник»,
та три ілюстрації до «Думи на смерть Т. Г. Шевченка»
О. он
ко о (друкарня Тройського братства). За
оригіналом подільське укр. т-во «Про світа» видало
листівку з портретом Шевченка, який прикрашено вінками, квітами і зображеною нижче кобзою, наведено
слова поета «Слава не поляже!». Вид-во «Дністер»
у Кам’янці-Подільському випустило дві листівки «На
спомин 50 роковин». Центром композиції кожної є фотопортрет Шевченка і цитата з поеми «Єретик». Під
портретом — лавровий вінок і напис польс. мовою:
«Пророкові України Тарасові Шевченкові від поляків
Кам’янця». Поряд — зображення старої фортеці у місті,
виконане у техніці карбування на міді.
1911 в Києві побачило світ понад 30 шевч. карток
вид-ва «Рассвет». До серії «Українські типи і краєвиди»
ввійшли чотири кольорові листівки: портрет Шевченка з віньєткою М. Самок ша, репродукція картини
К. рутов ко о «Шевченко над Дніпром» і два види
могили по ета. До с ерії «Українські письменники»
(15 листівок) — два портрети Шевченка з рядками
його поезії. Твір «Шевченко над Дніпром» входив до
композиції листівок «Привіт з України» і «На спомин
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« м н в м’ в к ...».
авн тво «Ра в т».
в, 1911

Пр в т з кра н (з портр том по та п нз
. ана т р ко о). 1910-т

рідного краю». Серед видань Д. Маркова заслуговують
на увагу оригінальністю композиції дві листівки. На
одній Шевченка зображено під час бурі на Дніпрі
на тлі порогів і хвиль. Ілюстрація супроводжується
віршовими рядками поета: «Щоб ви лихим чим не
згадали; хоч я вам кривди не робив, та все таки між
вами жив». На другій листівці біля портрета митця
намальовано дівчину й хлопця, що уважно слухають
гру і спів старого лірника. Його вустами немовби
відтворено Шевченкові слова: «Буду вам співати, поки
не загину, я вам з того світу серцем усміхнусь». Київ.
видавець А. Ріхтер випустив 15 листівок із видами
могили письменника та її околиць («Село Монастирок,
в якому похований Шевченко», «Тарас Шевченко і його
могила», «Група відвідувачів на могилі Шевченка»,
«Вид з мо гили Ш евч енка»), а також з і л ю ст ра ц іями невідомого художника до поезій «Перебендя»,
«Тополя», «У нашім раї на землі». До серії карток
із порт ретами укр. письменників видавничого т-ва
«Час» включено чотири портрети Шевченка: два — за
фотографіями І. Досса й І. Гудовського, автопортрет
і живописний портрет роботи І. Крамського. Вийшли

друком листівки з портретом Шевченка Г. Цисса (вид-во
А. Павловича) і «Географічна мапа земель, де осіли українці» (автор і видавець Г. Коваленко) у Полтаві, також
у Сума , Гадячі, у с. Мануйлівці Катеринославської
губ. Окремі шевч. листівки випущено у Кракові та
Празі. На кольоровій листівці 1912 вид-ва «Рассвет»
в і дт во рено п о ртрет Ш евч енка (1910—11) п е нзля
С. а
к в ко о. Одержавши виняткове право на
репродукування портрета, вид-во надрук. його у формі
настінної картини (18×24 см), геліогравюри формату
фоліо, олеографії (40×60 см) і фототипії такого ж
формату. Петерб. вид-во «Рішар» випустило кілька
листівок із краєвидами с. Кирилівки за репродукціями
картин Ф. Різниченка: «Село Керелівка — батьківщина
Ш евч енка», «С те повий хутір», « Хутір в з имку»,
«Зимовий вечір на Україні», «Зимові сутінки».
Три сцени із драми «Невольник» відтворено на
кольорових картках вид-ва «Рассвет» (серія «Український театр», 1912). На листівках серії «Могила
Шевченка» за фотографіями Г. Шевченка вміщено
написи: «Знімки зроблені 27 травня 1912 року». Вони
є свідченням масового паломництва шанувальників
поета до його могили. На листівці «Українська преса
в 1912—1913 роках», у центрі якої вміщено фотопортрет
Шевченка, зображено понад 40 укр. журн. і газ.
Незважаючи на заборону царського уряду відзначати 100- тн юв
в
н наро
нн
в нка,
1914 окремі листівки все ж побачили світ. Вид-во
«День» випустило кольорову картку з копією портрета
Шевченка пензля І. Р п на. Катеринодарська картинна
га лерея ім. Ф. А. Кова ленка — листівку з написом
«Великому поетові України СЛАВА!». Поряд із порт ретом Шевченка, прикрашеним лавровим вінком,
надрук. рядки вірша «Думи мої, думи мої» (1840).
Найціннішим київ. філокартичним вид. була серія
з 12 листівок Об’єднаного комітету зі спорудження
пам’ят ника Ш евч ен кові у К иєві. За результатами
конкурсів на листівках репрод. роботи скульпторів
М. н р ва, С. о ну на (2 проекти), М. авр ка,
І. ава р з , Г. Рихи, Л.
рву а та ін. У Львові
випуск листівок здійснили: вид-во «Русалка» (з порт ретом Ш евч енка), Тор гов о-п ром ис ловий союз,
Укр. пед. т-во, ад мі н і ст рація ча со пису « Д обра
новина» (з портретом митця, за творами «Т. Шевченко
в Новопетровській кріпості під улюбленою вербою»
К. Трутовського і «Могила Тараса Шевченка» О. Сластіона), т-во «Академічна поміч» для допомоги бідним
студентам (з автопорт ретом Шевченка зі свічкою)
та ін. До ювілейної дати надрук. благодійну листівку
з портретом письменника в молодому віці та написом
на звороті: «Дохід на руську захоронку у Львові».
Вид. шевч. листівок, розмаїтості їх сюжетів сприяла
широка народна ініціатива. Так, телеграфіст Канівської
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пош тов о-те л ег р афної кон тори, фо т огра ф-а матор
Т. Бутвин випустив 1915 серію з 20 листівок із видами
Канева і могили Шевченка.
Із листівок, датованих 1915, відомі тільки дві, видані
за межами України. Це — портрет Шевченка роботи
невідомого художника (вид-во «Волькен», Відень)
і сцена із драми «Невольник» (вид-во «Штука», Краків).
Наступного року в серії з 30 кольорових карток «Українські типи і краєвиди» вид-ва «Рассвет», що відкрило
відділення у Москві, з’явилися дві листівки на шевч.
тему (серію надрук. в Швейцарії).
Укр. літ.-худож. вид-во в Пет рограді випустило
1917 серію із ш ести л ис тівок з у р ив ками т ворів
Ш евч енка, Ф р анка і Куліша. На трьох в і дтво рено
п о рт рети Ш евч енка, зоб раж ення г ерба В ійська
Запорозького і козака Мамая. Автор малюнків — архіт.
і графік О. Литвиненко. Студентське т-во споживачів
Петроград. психоневрологічного ін-ту видало листівку
з портретом Шевченка і повним текстом «Заповіту».
Організатор вид. — С. ук. Поштівки з портретом Шевченка випустили в Петрограді й ін. вид-ва і журнали:
«Жизнь для всех» (художник І. Крамськой), «Обновленная Россия» (фотопортрет І. Досса), вид-во Рєзнікова
(художник А. Нап’єр). Портрети Шевченка входили
до серій карток «Українські письменники». Одну з них
1917 у Києві випустило видавниче т-во «Криниця»,
ін. — вид-во П. Дятлова у Відні. У вигляді листівки
репрод. портрет поета пензля Я. П трака (1917, Львів,
вид-во «Русалка») зі словами «Заповіту». Провідну ідею
листівки-фотомонтажу з портрета Шевченка і логотипів
укр. газет і журналів (1917, Варшава, видавець Гр. Степура) виражено віршовими рядками «Я на сторожі коло
їх / поставлю слово». Адресний бік поштівок (вид-во
П. Дятлова) прикрашено орнаментальною рамкою. Її
елементами у верхній частині є мініатюрний портрет
Шевченка з цитатою: «…Возвеличу / малих отих рабів
німих! / Я на сторожі коло їх / поставлю слово». У нижніх куточках рамки — зображення тризуба. Із листівок,
які пройшли пошту 1917, збереглися поодинокі прим.,
напр., із порт ретом Шевченка, видом його могили
і словами: «Нехай живе вільна Україна!». Як свідчать
поштові штемпелі, картку відправлено з Канева 15 квіт.
1917, до Ромен вона надійшла 29 квіт. 1917.
Серед листівок із репродукціями творів Шевченка-художника протягом 60 років найповнішим було вид. «Малярські твори Тараса Шевченка в шести серіях», яке
здійснив 1918 Я. Оренштайн у Коломиї спільно з київ.
видавничим т-вом «Друкар». Серії мали такі назви:
«Автопортрети» (8 карток), «Портрети» (8 карток),
«Краєвиди з України» (15 карток), «Краєвиди із заслання» (8 карток), «Притча про блудного сина» (8 карток),
«Різні малюнки» (10 карток). Листівки надрук. способом
допельтон. Кожну серію зібрано в окремому конверті.
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До першої річниці жовтневого перевороту секція образотв. мист-в Москов. ради випустила худож. листівки
із зображенням пам’ятників Шевченкові в Москві (автор проекту — скульптор С. Волнухін) та в Петрограді
(скульптор Я.
р ). 1919 Культурно-освітня управа
Кам’янця-Подільського видала дві листівки: одну —
з портретом Шевченка, який виконав художник Ю. Магалевський, другу — з малюнком О. Су омор «Могила
Тараса Шевченка» і текстом «Заповіту». 1920 побачила
світ серія «Спомин про святкування роковин Шевченка
в Кам’янці 10 березня 1920 року». Поряд із портретом
на одній з листівок надрук. коротку біографію поета
(22 рядки), на ін. — уривки з його поетичних творів.
У тому ж році Комітет із вшанування пам’яті Шевченка
в Києві здійснив вид. двох благодійних листівок із написом: «На пам’ятник Шевченкові у Києві». На одній
відтворено графічний портрет поета (без шапки, в рамці), який виконав О. о омазов. Під ним уміщено три
віршові рядки «Учітеся, брати мої». На другій — ін.
портрет митця (у шапці, без рамки). Такий само портрет,
але в рамці і зі словами «Учітеся, брати мої» на його тлі
(8 рядків) репрод. на благодійній листівці, яку випустив
підвідділ мист-в губ. відділу народної освіти (Київ).
Загалом у 1920-х шевч. листівок видано порівняно
мало. В офіц. вид. Книжкової палати Української РСР
«Образотворче мистецтво Радянської України. 1917—
1966. Бібліографія друкованих творів» (Х., 1968) враховано тільки одну: «Автопортрет з казахськими хлопчиками-байгушами». Однак таких листівок випущено
значно більше, серед них, зокр., були фотопортрети
і творчі портрети пензля невідомих художників (Держ.
вид-во України, Київ, 1921; «Споживач», Катеринослав,
1921; Одес. губ. відділ друку, 1921; Художній сектор,
Харків, 1921; Комісія Катеринославського губвиконкому по влаштуванню шевч. свят, 1921; Кам’янецьПодільська художньо-промислова школа, 1925; «Куточок Леніна», Харків, 1925; Київ. музей революції, 1928).
На частині листівок відтворено портрети Шевченка
авторства відомих художників С. Васильківського,
Я. Пстрака, І. у
, на окремих зображено могилу:
«Мо гила Тараса Шевченка. Запо віт» О. Судомори
(1919), «Загальний вигляд Чернечої гори, де похований
Тарас Григорович Шевченко», «Хата-сторожка на могилі Т. Г. Шевченка» і «Тимчасовий пам’ятник на могилі
Т. Г. Шевченка» (усі — Держ. вид-во України, Харків,
1929; художник — М. ура к), «Тимчасовий пам’ятник на могилі Т. Г. Шевченка» невідомого художника
(останній — вид. Корсунського науково-краєзнавчого
т-ва, Київ, 1929). Картину Шевченка «Селянська родина» репрод. у форматі листівки 1928 і 1929 (ВІМШ).
Чимало листівок шевченкіани, яких бракує в держ.
сховищах, збереглося у приватних зб. ентузіастівколекціонерів.
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За даними згаданого бібліогр. вид., у 1929—66 в
Україні побачило світ 56 карток. Цю цифру занижено,
тому що в бібліографії листівок, випущених у 1920-х —
1-й пол. 1930-х, виявлено багато пропусків. Крім перелічених вище 17 шевч. карток, не враховано серію із зображенням кадрів двосерійного худож. історико-біогр.
к/ф «Тарас Шевченко» (1926). До 1933 включно систематичного держ. обліку поштівок не було. З 1934 їх
обліковували в «Изолетописи», яку видавала Всесоюзна
книжкова палата. Пізніші назви: «Библиография изобразительного искусства», «Летопись печатных произведений изобразительного искусства» тощо. В Україні
з 1952 — у «Літопису образотворчого мистецтва»
(з 1968 — «Літопис друкованих творів образотворчого
мистецтва України»), де наведено повний опис кожної
листівки. Довідкову частину вип. становлять іменні
покажчики, за якими можна зібрати вичерпні дані про
всі листівки, пов’язані з іменем Шевченка. Докладного
опису листівок, облікованих з 1934 в «Изолетописи»,
а з 1952 додатково і в «Літописі образотворчого мистецтва», не зроблено.
75 карток увійшло до чотирьох вип. с ерії «Шевч е нко — худ ожник» (вид-во «М и ст е ц тво», К иїв,
1978—80). Випуск шевч. листівок помітно активізувався в ювілейні роки. Так, 1939 до 125- тн о о
юв ю в
н наро
нн
в нка побачило світ
68 листівок, 1961 до 100- тн роков н в н м рт
в нка — 94 листівки, 1964 до 150- тн о о юв ю
в н наро
нн
в нка — 145. Проте це не стало традицією. 1989 до 175- тн о о юв ю в
н
наро
нн
в нка надрук. лише чотири листівки,
які нічим не нагадували про знаменну дату. Сюжети їх
не раз повторювалися (два фотопортрети Шевченка,
один з автопортретів, картина «Катерина», акварель
«Циганка-ворожка»). Значним недоліком є відсутність
повного комплекту із прижиттєвими фотографіями
Шевченка, які становлять
основу іконографії поета.
1972 т акий комплект із
10 листівок підготувало
до друку вид-во «Мистецтво», але з ідеологічних
при чин він не п об ачив
світу.
Найвідомішими колекц іон ерами шевч. л и стівок, які з ал иш или глиб окий слід у ш е вченкознавстві, були М. Сумов і Ю.
нко. На
підст аві зібраної колек. .
в нко.
ції М. Сумцов п е ршим
авн тво « зо з».
зробив ретроспективний
у о н к С. он ар. 1955

. зов к .
«

в нко в за анн .
авн
т тво». арк в, 1937

тво

огляд філокартичних матеріалів, пов’язаних з іменем
поета. У ст. «Т. Г. Шевченко в открытках» (Южный
край. 1915. 26 февр.) дослідник високо оцінив ілюстровану листівку як документ часу, як важливе джерело
знань про істор. середовище, в якому жив і працював
Шевченко, як засіб широкої популяризації його літ.
і мист. творів, як живий літопис увічнення його пам’яті. Ю. Меженко протягом 1911—69 зібрав унікальну кол е кцію най рі зн ом ан і тн іших м ат ер і алів
про жи ття і тв о рчість
Шевченка, в т. ч. й пошт ових л и ст івок. П і сля
його смерті за заповітом її
передано в дар ІЛ. Також
шевч. листівки колекціонували історик мист-ва
і дослідник творчої спадщини Шевченка-художника К.
ро к , мист е ц тво зн авець С. ар ан у ш н ко , х уд о ж н и к и
. юк.
в нк в ка
А.
а а, Н. Онацький,
т вка к пам’ тка тор
А. С р а, ск ул ь птор
та ку тур , 1890—1940.
., 2008. Суп ро к а нка
І. о н ар, п ис ьме нник
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В. Б ор овик, а ктор В. а
ко, м и ст е ц тво зн авець
В. юк, С. Полегенький (Київ), А. Жук (Львів); нині
Т. Максим’юк (Одеса), А. Фоменко (Дніпропетровськ)
та ін.
Ф. ш. була одним із тематичних розд. Ювілейної
худож. виставки до 150-річчя від дня народження поета
(див. В тавк ш в нк в к ). Першу філокартичну
виставку в Україні влаштовано 1987 у ШНЗ. Ювілейного 1989 під назвою «Геній України» їх розгорнуто
у Києві в Укр. фонді культури, у Черкасах в уз
« о зар » . .
в нка. 1990 експозиція шевч. листівок була складовою республ. виставки медальєрного
мист-ва у Львів. істор. музеї.
У 1990-ті, зокр. після проголошення незалежності
України, посилився інтерес до Ф. ш. Одна з причин
цього явища — майже повна від сут ність на філокартичному ринку худож. (мальованої) листівки, що
домінувала понад сто років. Їй на зміну прийшла фотодокументальна, яка на межі 20—21 ст. стала основним
видом філокартичної продукції. Шевч. фотокартки
у 1990-х випускали держ. і приватні видавці, поштамти, музеї, освітні заклади у містах і селах України.
Проте ця образотв. продукція не завжди відповідала
стандартам, за якими у попередні десятиріччя (навіть
сторіччя) друкувалися поштівки. На деяких вказувалося
лише вид-во та ім’я фотографа, на ін. — лише установа,
що її видрукувала, але обов’язкові атрибути: написи
«Поштова картка», «Поштова листівка», «Почтовая
карточка», «Korrespondent carte», адресна сітка і означене місце для марки — відсутні. Напр., фотолистівка
«Пам’ятник Т. Г. Шевченку на місці поховання поета»
(ШНЗ, рік вид. не вказано) не має жодних атрибутів.
Аналогічні випустив заповідник «Батьківщина Тараса
Шевченка» у с.
в нковому — фотокартку, видану,
зокр., до 190-ї річниці від дня народження поета. На
листівці Дніпроп. поштамту (1996) відтворено пам’ятник Шевченкові у цьому місті. На звороті зазначено
видавця і фотографа. Чітко окреслено адресну сітку
й місце для марки. Такою ж є поштівка із зображенням пам’ятника поету в Дрогобичі. Фотокартки задовольняють насамперед потреби туристів, краєзнавців,
на листівках переважають зображення пам’ятників
Шевченкові або ж пам’ятних місць, де перебував поет.
Деякі істотно поповнюють Ф. ш., оскільки на них
уперше відтворено колись заборонені для поширення
у форматі поштової листівки пам’ятники Шевченкові.
Це комплект «Скульптурна шевченкіана Прикарпаття» з 12 карток, який підготував до друку П. р н
(«Фотофонд», 2001). Тут, крім сучасних монументів,
споруджених 1950—90, відтворено і пам’ятники, відкриті у перші десятиліття 20 ст., напр., у с. Сільці, нині
Тисменицького р-ну (1914), с. Суботові, нині Галицького р-ну Івано-Франк. обл.
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2004 до 190-ї річниці від дня народження Шевченка
видано два комплекти листівок із кольоровими репродукціями живописних творів митця (м. Біла Церква,
вид-во «Буква»). Комплект «Шевченків край. Канів. Шевченківський національний заповідник» (2006, Черкаси,
упоряд. І.
ов ) складається з 6 листівок: «Могила
Т. Шевченка», «Успенський собор у Каневі, де відспівували тіло Т. Шевченка», «Чернеча гора», «Круїзні теплоходи на причалі “Тарасова гора”», «Пам’ятник Т. Шевченкові на могилі поета». Побачили світ набори «Шевченківський національний заповідник. Могила Тараса
Шевченка», «Шевченківський національний заповідник.
Краєвиди. Осінь—зима» (обидва — з 12 листівок; 2006,
Канів), «Мистецька шевченкіана музею Кобзаря» (2007)
з 30 листівок. На них відтворено портрети Шевченка, що
їх виконали як профес., так і народні митці в кін. 19 —
на поч. 21 ст. Більшу частину робіт у форматі листівок
репрод. вперше. На одній із 13 карток набору «Холодний
Яр» (2007, с. Медведівка на Черкащині) — погруддя
Шевченка, яке встановив лісничий О. Найда 9 трав.
1970 у Креселецькому лісництві на честь перебування
Шевченка в Холодному Яру 1822, 1843—45. 2008 вид-во
«Рада» (упоряд. І. Кочевих) надрук. набір листівок «Натургеми. Портрети видатних людей». Одна з них відтворює натургему «Тарас Шевченко». 2009 фотограф-монументаліст, шевченкознавець Р. Теліпський здійснив вид.
серії з 24 карток: на трьох відтворено пам’ятники поетові
у с. Шевченковому, на двох — у Каневі, на ін. — у с. Моринцях, с. Давидові Пустомитівського р-ну Львів. обл.,
смт
н , м.
н , Ромна , Харкові, Бродах, ов ,
По а в , рн ов , Луцьку, Львові, Києві, Москві, Римі,
Слуцьку, Варшаві, Парижі, Тбілісі. 2013 дослідник видав
2-й вип. серії (12 карток) із зображенням пам’ятників
Шевченкові в Україні та світі, зокр. у Вінніпезі, Будапешті, Зографу (Греція), Штанелі (Словенія). Кошти
від реалізації обох серій спрямовувалися на побудову
пам’ятників поетові в Оттаві (Канада), Ризі (Латвія),
Дубні. Усі атрибути поштової картки — адресну сітку,
місце для марки і письмового повідомлення — в обох
серіях збережено. У Чернівцях 2009 видавничо-інформаційний центр «Місто» випустив набір із 18 листівок
«Буковинські поети — Тарасові Шевченку».
До 130-річчя перепоховання Шевченка на Чернечій
горі в Каневі було видано кілька пам’ятних листівок.
Деякі видрук. з ініціативи Укр. братства шанувальників
Т. Шевченка. Більшість шевч. листівок, що побачили
світ 1991—2013, мають краєзнавчу тематику: «Церква
Різдва Христового на Подолі» (вид-во «Радянська Україна», 1991), «Качанівка. Вид на парк і альтанку Глинки…» (фото В. Щидаченка; 1992, Чернігів). 1998 Канівський музей Т. Г. Шевченка підготував для колекціонерів фотолистівку з видом Дніпра з оглядового
майданчика на Тарасовій горі. Кілька листівок цього
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періоду можна вважати худож.: кольорові репродукції
портрета Шевченка роботи І. Рєпіна та Автопортрета
1840 (усі — до 180-ї річниці від дня народження поета; 1994, Звенигородка). 2000 у Києві побачила світ
листівка, на якій у збільшеному форматі відтворено
мініатюру М. С р то о «Портрет-барельєф великого
українського поета Т. Шевченка» (розміри оригіналу
3×3 мм).
У 2001—13 надрук. листівки із зображеннями пам’ятників Шевченкові у Харкові (2003, «Фоліо Плюс»),
Києві (2005, «Техніка ЛТД»; 2006, «Анна—Т»), Черкасах (2006, вид-во не вказано), Львові (2006, «Фаріон»),
Трускавці (2009, «Греда»). Пам’ятник поетові в Києві
репрод. на вітальних листівках до Дня Незалежності
України (2001, «Арт Марія»; 2005, «Такі справи»).
Зрідка в цей час з’являються листівки з портретом
Шевченка чи його маляр. творами. 2003 вид-во «Мистецтво» випустило листівку із репродукцією картини
Шевченка «Селянська родина», 2011 ШНЗ — із Автопортретом 1840.
На американському континенті, зокр. у США, шевч.
листівки друкувалися вже на поч. 20 ст. Одними з перших були листівки, на яких репрод. портрети Шевченка.
Точну дату їх виходу встановити не вдалося, однак дуже
ймовірно, що зʼявилися вони до 1918. На одній із них —
портрет поета, який виготовила фірма Ф. Брокгауза. Цю
картку видав М. Лисяк у Нью-Йорку. На ін. листівці
репрод. фотопортрет Шевченка 1859 і розміщено рядки із «Заповіту»: «Поховайте та вставайте, / Кайдани
порвіте / І вражою злою кров’ю / Волю окропіте». На
звороті зазначено, що це «Пам’ятка з “Шевченківського
концерту” 26 серп. 1917 р.». Картка вийшла «Накладом
Від. У. Ф. С. П. ч. 8 в Гемтремку, Міч[иґан]». Збереглася
картка із фотопортретом Шевченка роботи І. Досса, вміщено рядки: «І день іде, і ніч іде… / І голову схопивши
в руки, / Дивуєшся: чому не йде / Апостол правди і науки?!» Листівка вийшла накладом газ. «Гайдамаки»
у Нью-Йорку. Поштівку з фотопортретом Шевченка
1859 випустила нью-йоркська друкарня «Свідома боротьба». Накладом газ. «Свобода» орієнтовно 1917 видано три картки із портретами поета, облямовані укр.
орнаментом. На одній із них — гравюра з Автопортрета
1840, на другій — Автопортрет 1858, третя репродукує фотопортрет Шевченка роботи А. Деньєра 1859.
У Канаді вид-во «Українське слово» 1939 випустило
листівку з репродукцією Шевченкового Автопортрета
зі свічкою.
Після Другої світової війни на амер. континенті поштові картки шевч. тематики виходили досить часто.
Особливо популярними були листівки із зображенням
пам’ятника Шевченкові у Вашинґтоні, видані цілою
низкою амер. і укр. вид-в. Укр. музей у м. Клівленді на
згадку про відкриття цього пам’ятника випустив лис-

тівку з портретом Шевченка роботи І.
вана. На ще
одній картці авторства цього художника (1961) поета
зображено у молодому віці. Шевч. ювілейний комітет
у Нью-Йорку 1961 надрук. картку із репродукцією
портрета Шевченка роботи С. Макаренка. Ще одну
картку з портретом поета цього ж художника на поч.
1960-х видало вид-во «Криниця».
Пам’ятник Шевченкові у Манітобі (Канада) репрод.
на кількох картках канад. і укр. вид-в. Об’єднання українців Канади на поч. 1960-х видало картку з репродукцією пам’ятника Шевченкові в м. Палермо (Канада).
Врятовані зусиллями колекціонерів від розпорошення і загибелі поштові листівки яскраво свідчать про
невмирущу славу великого народного поета і глибоку
пошану до нього народу України. Створення повного
ілюстрованого каталогу — першочергове і почесне завдання укр. філокартистів. Іл. табл. XV.
т.: Сум ов . . Т. Г. Шевченко в открытках // Южный
край. 1915. 26 февр.; а о н
. Посвящается Великому Кобзарю // Советский коллекционер. 1964. Вып. 2; а о н
. З любов’ю до великого співця // Дніпро. 1969. № 5; у а в
. . Українська листівка та філокартія: Нотатки колекціонера. К., 1971;
а о н
. С. Филокартия: Краткое по собие-справочник. М.,
1973; онк-Ру
. Україна в листівках. Нью-Йорк, 1981;
уа в
. Шевченко в колекційних матеріалах //
25; у ав
. Філокартична шевченкіана //
м’ вольній, новій: Шевч.
збірник. К., 1988. Вип. 4; а о н
. Перші листівки шевченкіани // Дзвін. 1991. № 3; Пш н н
. Видано в Дрогобичі //
Дрогобицький колекціонер. 1991. Ч. 1; а о н
. С. Ювілейні
видання шевченківських листівок 1911 і 1914 років // Дрогобицький колекціонер. 1994. Ч. 2; юк . Історія пам’ятника на Чернечій горі // С . 1995. № 8; юк . Невідомі сторінки спадщини
Опанаса Сластьона //
. 1995. № 4—6; уш нка . Музей
Визвольної Боротьби України та доля його фондів. Мельбурн,
1996; юк . Українська ідея і шевченківська листівка кінець
ХІХ — початок ХХ ст. // С . 1996. № 6; юк . Шевченківська
поштова картка на теренах Австро-Угорщини (кінець ХІХ —
початок ХХ ст.) // кра но-ав тр
к культурні взаємини другої
половини ХІХ — початку ХХ ст. К.; Чернівці, 1999; а о н
.,
По ук ., юк . Україна у старій листівці: На спомин рідного краю: (Альб.-каталог). К., 2000; юк . . Шевченківська
листівка як пам’ятка історії та культури, 1890—1940. К., 2008.

а о а о н , в н Пш н н

ФІЛÓНОВ Іван Никифорович (28.03/10.04.1917,
с. Верхній Амонаш, нині Канського р-ну Красноярського краю, РФ — 3.11.1983, Київ) — укр. графік, педагог. Член Спілки художників Української РСР (1955).
Навчався у Харків. худож. ін-ті (1939—41, 1946—47,
викладачі В. а н, Й. Дайц, В.
рон нко), де після
закінчення викладав. У кін. 1950-х переїхав до Києва.
Працював у станковій та книжковій графіці. Художник
вид-ва «Веселка», Київ. творчо-виробничого комбінату

ФІЛУМЕНІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКА

.

онов. ара

умак . Пап р, о орт, акват нта. 1961

«Художник». У графічних композиціях дотримувався
традицій вітчизняної реалістичної графіки кін. 19 —
поч. 20 ст. Автор ілюстрацій до вид. творів І. Франка
«Малий Іван Франко у ковальні батька» (К., 1952),
Л. См н ко о «Чубарик» (К., 1967), М. о ю н ко о «Fata morgana» (К., 1948), «Тіні забутих предків»
(К., 1960), К. Гордієнка «За ро бітча ни» (Х., 1949),
Панаса
рно о «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
(К., 1954) і «Повія» (К., 1956) та ін.; окремих аркушів
«Відпочинок», «30-ті роки» (обидва — 1969); численних екслібрисів.
У 1961—64 створив серію офортів за творами Шевченка. До 100- тн роков н в н м рт
в нка
виконав композицію «Мені тринадцятий мина ло»,
ілюстрації до поеми «Відьма», вірша «І виріс я на
чужині» (усі — офорт, м’який лак, акватинта, 1961),
а також до твору С. а
нка «В бур’янах» — «Тарас і чумаки» (офорт, м’який лак, акватинта, 1961). На
виставці до 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка представив тематичні композиції «Маленький Тарас і чумаки» (м’який лак, акватинта, 1960),
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«Ки рило-Ме фоді ївське
братст во» (м’я кий лак,
акватинта, 1963); за моти вами по е зії Шевченка — «Ві дь ма» (1961),
«Мені тринадцятий минало…» (м’який лак, акватинта, 1963), «Катерина» (офорт), «Наймичка»,
«За байраком байрак…»
(обидві — офорт, акватинта; усі — 1964). У доробку Ф. є графічні роботи «Мені тринадцятий
С. а
нко.
ур’ на .
мина ло» (офорт, 1961),
., 1976. к а нка.
«Катерина» (офорт, акю тра
.
онова
ватинта, 1963), серія «По
шевченківських місцях» (1959—69) — «Після дощу»
(папір, акварель, 1959), «Село Хатки» (картон, акварель, 1961), «Липа Т. Шевченка в Седневі» (олівець,
1959—61). Автор ілюстрацій до кн. Ю. ра м нка
«Тарасова зоря: Поезії про Т. Г. Шевченка» (К., 1962);
екслібриса «Іван Дзюба. Шевченкіана». Виконав обкладинку для альб. «Ілюстрації до поезій Тараса Шевченка.
Офорти київських художників» (К., 1964; у співавт.
з В. р ш н м). Окремі офорти Ф. експонувалися на
виставках: «Графіка українських художників за мотивами творчості Тараса Шевченка із фондів Волинського
краєзнавчого музею» (2013), «Т. Г. Шевченко в графіці» у Чернігів. обл. худож. музеї ім. Г. Ґалаґана (2014),
«Тарас Шевченко у творчості художників-графіків»
у музейному комплексі м. Рогатина.
Твори зберігаються в НМТШ, НХМУ, Луган. худож. музеї.
в.: Художня виставка до 100-ліття з дня смерті Т. Г. Шевченка: Каталог. К., 1961; Юбилейная художественная выставка,
посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог.
К., 1964; Подвиг шевченківського життя: Альб. естампів київ.
художників. К., 1964.

ар на

.

онов. р оо в к рат тво.
Пап р, о орт, акват нта. 1963

р

ФІЛУМÉНІЯ ШЕВЧÉНКІВСЬКА. Філуменія (від
гр. φιλέα — любити і латин. lumen — вогонь, світло) —
колекціонування сірникових етикеток, коробок, самих
сірників та ін. предметів, пов’язаних із сірниками. Як
вид колекціонування розвинулася з 1860-х. На сірникових етикетках зображуються пам’ятки культури,
мист-ва та історії, сюжети з фольклору і класичних
творів л-ри, портрети видатних людей, нац. орнаменти,
події суспільного життя та ін. сюжети. Набір сірникових етикеток, об’єднаних однією темою, називається
серією, оформлення серії з 16—28 етикеток у картонну
коробку — сувенірним набором.
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Ф. ш. — вид тематичного ко лек ці о ну вання.
Най дав ніші з від омих
сір ни ко вих ети ке ток із
зображенням Шевченка
датуються 1914. Сірникова фаб рика в м. Ново зиб кові Чер ніг. губ.
(те пер Брянсь кої обл.,
РФ) випустила дві етикетки з портретом поета.
На першій — по обидва
боки зображення — дати:
«1814», «1861», під порум н т на ш в нк ана третом обрамлений підз ко к
. Пана .
пис: «Тарас Шевченко».
Пам’ тн аркуш в тавк .
На звороті коробки на2014
пис: «г. Новозыбков. Чер.
губ.». На ін. етикетці (кабінетці) поруч з аналогічно
оформленим портретом митця напис: «Малороссія»
(назва сірникової фабрики). Колір друку всіх елементів
на обох етикетках чорний.
У 1960—90-ті з’явилася низка зображень Шевченка,
пам’ятників поетові, будівель музеїв і театрів його
імені, шевч. місць. Такі етикетки трапляються у понад
35 тематичних серіях. Зокр., у серії «Киев» (фабрика
«Ревпуть», смт Вишков Брянської обл.), випущеній
1958, є етикетка із зображенням пам’ятника Шевченкові
в Києві. Серію «Купуйте в книгарнях або замовляйте»
видавали 1960 Борисовський та Гомельський фанерносірникові комбінати. На одній з етикеток — силует поета і напис: «Кобзар Т. Шевченко». У серії «Поэты и писатели России ХІХ века», надрук. 1961 для магазину
№ 120 Москви, з’явилися дві етикетки, присвячені укр.
по ету: пог руд ний портрет Шевченка, обрамлений тонким овалом, під
яким напис (у два рядки):
«Т. Г. Шевченко. 1814—
1861 г.», та ана ло гічне
зображення, під яким —
підпис Шевченка. Зображення над рук. чор ним,
зе ле ним, си нім ко льорами на папері різ ного
відтінку.
Серію «Днепр зовет
Вас в гос ти» ви да вали
1964 Бо ри совсь кий та
С рн кова т к тка з р
Пінський фанерно-сірни«Пр ма т
п р п ата
кові комбінати. На одній
у кн ков ма аз на
з етикеток — пам’ятник
РР СР». а уз к
Шевченкові на Чернечій
о ’ нанн « ант». 1964

горі та підпис: «Канев».
Калузьке об’єднання «Гігант» 1964 ви пус тило
серію «Принимается подписка в книжных магазинах», у якій є етикетка
«Т. Шевченко. Собрание
сочи не ний в 5 томах».
Ба ла ба нівська ек с пери мен тальна фаб рика
1969 надрук. серію етике ток «100 лет го роду
До нец ку», в якій є дві
ети кетки на шевч. теС рн кова т к тка з р
ма тику — «Па мят ник
« упу т в кн арн а о
Т. Г. Шевченко» та «Кизамов т ». ом
к
нотеатр им. Т. Г. Шевченан рно- рн ков
ко». У серії «Памятники
ком нат. 1960
Мо сквы», яку 1973 вида вали фаб рики «Си бір», «Чер вона Зір ка» і фанерно-сірникові комбінати «Байкал» і Борисовський,
є етикетка із відтворенням пам’ятника Шевченкові
в Москві.
Сірникова фабрика «Маяк» 1984 випустила серію
«Музеи СССР», у якій є етикетка «Каневский государственный музей Т. Г. Шевченко». У серії «Театры СССР»,
яку робили 1984 фабрики «Ревпуть», «Червона Зірка»,
«Білка», є етикетка із зображенням будівлі театру і підписом: «Черниговский украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко». Фабрики «Білка»
і «Червона Зірка» видали 1986 серію «Театры СССР
(4 выпуск)», у якій, зокр., були етикетки: «Тернопольский украинский музыкально-драматический те атр
им. Т. Г. Шевченко», «Черкасский украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко»,
«Харьковский академический украинский драматический театр им. Т. Г. Шевченко». Серію «Театры СССР
(5 выпуск)» надрукували 1986 Пінське виробниче
деревообробне об’єднання і фабрика «Ревпуть», у ній
представлено етикетку «Киевский го сударственный
академический театр оперы и балета им. Шевченко».
Балабанівська експериментальна фабрика 1984 випустила серію «Житомиру 1100 лет», де на одній з етикеток зображено пам’ятник Шевченку в місті.
За часів незалежної України харків. фірма «АТОС»
2006—08 виготовляла сувенірні набори «Харьков»,
у яких було повноколірне фотографічне зображення
пам’ятника поетові у Харкові.
т.: Пана

. . Філуменістична шевченкіана. Л., 2014.

а на Пана

ФІЛЬЦ Богдана Михайлівна (14.10.1932, м. Яворів,
тепер районний центр Львів. обл.) — укр. компози-
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тор, музикознавець, педагог. У 1940-х перебувала
на засланні в Казахстані.
1956 закінчила історикотеор. ф-т Львів. кон сервато рії (клас ком по зи ції
С. ю к в а). З 1962 —
наук., з 1968 — старший
наук. спів ро біт ник Ін-ту
мистецтвознавства, фольклористики та етнографії
(те пер ІМФЕ). На вірші
Шевченка на пи сала романси «Сирітка» («На Великдень на соломі», 1958),
.
«Ві тер в гаї», «Ма ленькій Мар’яні», «Сон» («На панщині пшеницю жала»)
(усі — 1962, присвячено М. а ко), «Тече вода з-під
явора» (1963), «Ой по горі роман цвіте» (1964), «Вітре
буйний», «Як маю я журитися», «Зацвіла в долині»
(1989, присвячено М. Загайкевич), «Наша дума, наша
пісня».
Ці твори вміщено в її зб. «Наша дума, наша пісня…:
(Де сять солоспівів на слова Тараса Шевченка» (Т.,
2004). Для вокального тріо написала «Вітре буйний»
(1958), «Тече вода з-під явора» (1968). Їй належать
хори: дитячі «Учітеся, брати мої» (1989, варіант для
чоловічого — 1990), «Зацвіла в долині червона калина» (1980), «Встала весна» (2000), а також жіночий
без супроводу — «На роковини Т. Г. Шевченка» (слова
Лесі кра нк , 1961).
в.: Поезiя Тараса Шевченка у романсовiй лiрицi українських
композиторiв // Студiї мистецтвознавчi. 2006. № 2; Хорові твори
на слова Тараса Шевченка. Дрогобич, 2014.
ко р.: СD —
. Тече вода з-під явора // Співають
сестри Байко. 2003. 2 CD; Сирітка, Тече вода з-під явора // Твори
композитора Богдани Фільц: Любимо землю свою = Works of
Bohdana Filts: We love our native land. 2004. CD К 605 144 АЩ;
Поезія Т. Шевченка в музиці: хори, вокальні ансамблі, романси,
народні пісні // Митці України — Тарасові Шевченку. К., 2007.
CD K 392698.
т.: о о в к
. Про модуляцію. К., 1972; а н нко . Великому кобзаревi // Культура i життя. 1982. 25 квiт.;
рпу ова . З чистих джерел // Твій друг музика. К., 1982;
р атюк . Штрихи до портрета // Америка [Філадельфія].
1993. Берез.;
кова . Творча діяльність видатних композиторів
України другої половини ХХ ст. К., 1995; а а к в
. Богдана
Фільц: Творчий портрет. К., 2003; азур ., ра т . Фортепіанна та хорова творчість Богдани Фільц для молоді. Дрогобич,
2003; а а к в
. Вокальна шевченкiана Богдани Фiльц //
i
. Наша дума, наша пiсня…: (Десять солоспiвiв на слова
Тараса Шевченка). Т., 2004.
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ФІЛЯ́НСЬКИЙ Микола Григорович (6/18.12.1873,
с. Попівка, тепер Миргородського р-ну Полтав. обл. —
12.01.1938, Запоріжжя) — укр. письменник, критик,
мистецтвознавець, етнограф і громадський діяч. Закінчив геологічне відділення фізико-математичного ф-ту
Москов. ун-ту (1898), навчався в худож. студії В. Сєрова
та архіт. майстерні проф. Ф. Шехтеля. У 1906—17 очолював технічний відділ т-ва «Російський мармур» на
Уралі. 1918 після повернення на Полтавщину завідував
Сорочинською агрошколою, 1924—25 працював у Полтав. історико-краєзнавчому музеї, 1925—30 — у Соціалістичному музеї ім. Артема в Харкові, організував
Музей Дніпрогесівського будівництва в Запоріжжі та
музейні виставки в Києві, Харкові, Дніпропетровську
та ін. 1936—37 займався оформленням Київ. істор.
музею. 1937 Ф. заарештовано. За вироком Військ.
колегії Верховного суду Союзу РСР розстріляно. Реабілітовано посмертно 1959. За життя видав поетичні
зб.: «Calendarium» (1911), «Цілую землю» (1928), кн.
подорожніх нарисів археол.-істор. і економ. спрямування «Від порогів до моря» (1928) та ін.
Ф. присвятив Шевченкові вірш «Спить ряд могил
давно німих», уперше опубл. без посвяти в його поет.
зб. «Лірика» (1906). Згодом вірш уміщено у поетичній антології «На вічну пам’ять Тарасові Шевченкові»
(Золочів, 1910). Аналізуючи ідейний задум автора,
Вал.
в ук стверджує, що тут «поет не може не осудити
«сонних варварів науки», які не так з’являють сучасникам явища минулого, як руйнують їх, — перегук із шевченківською “Розритою могилою”» ( в ук . Микола
Філянський і його ліричні одкровення // Українська мова
і література в школі. 1990. № 1. С. 9). До постаті Шевченка звертався Ф. і в поезії «Лютого день 26-й» (у зб.
«Calendarium» опубл. під назвою «Стоять гаї»). На думку
Вал. Шевчука, загалом на поетичних творах Ф. виразно
позначився вплив Шевченка: «Шевченківське “Минають
дні” відчутне у кількох віршах Філянського, і це було,
зрештою, не наслідуванням, а відбитком вражень, тобто
воно підпирає самостійну рефлексію поета (“Хай щастя
сон над серцем лине”, “Минають дні” тощо)» (Там само.
С. 9—10). Мотив туги за рідною землею («Ластівка»,
«На чужині», «В вечірній тихий ясний час», «Ти знов
стоїш передо мною», «Дам серцю волю я»), звернення
до біблійних мотивів та образів («Сумний поважний
дзвін», «Отверзи двері покаянні!», «Як Каїн совісті…»,
«На древі крестному крізь муки крізь німії», «Кого ж
покличу я на тяжкеє ридання» об’єднано спільною назвою «Великий піст»; «Великдень», «Там, де блакить
німих висот», «Хвала Тобі, хвала…» та ін.) ріднить доробок Ф. із Шевченковою творчістю. Ремінісценції з поезії
Шевченка прочитуються у віршах «Стоять гаї», «Треті
півні», «Над могилою» та ін., а шевч. рядок «Минають
дні, минають ночі» творить композиційне кільце у вірші
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з однойменною назвою. У поезії «“За що, за що?” —
синів вона питала» відверто осуджено підписання ганебної Переяславської угоди — суголосно поезії Шевченка.

в.: Лютого день 26-й // нок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів.
О., 1912; Поезії. К., 1988.
т.: о ом . . Три поети раннього українського модернізму: Олександр Олесь, Грицько Чупринка, Микола Філянський.
Ужгород, 2011.

Св т ана у

ФІЛЯ́НСЬКИЙ Ничипір (роки життя невідомі) —
мешканець м. от на. Товаришував із Шевченком
під час його перебування в Рєпніних. Поет бував у Філянських, за чаєм друзі спілкувалися, а потім виходили
на вигін над р. Іржавцем і разом із кріпаками співали
народних пісень.
т.: у нко . . Перебування Т. Г. Шевченка у Яготині //
. 1964. № 1; ур 1979.

р ор

нко

Ф І Н А Р Ó В С Ь К И Й Гр и г о р і й Аб р а м о в и ч
(20.12.1905/2.01.1906, м. Шпола, тепер районний центр
Черкас. обл. — 25.11.1970, Харків) — укр. композитор.
Закінчив 1933 Харків. муз.-драм. ін-т (клас композиції
С. Богатирьова). Працював у театрах Харкова, Севастополя, Джамбула. У 1952—73 — відп. секретар Харків.
відділення Спілки композиторів України. На вірші Шевченка написав хор «Ой чого ти почорніло, зеленеє поле»
(1939), який пізніше ввів до кантати «Пісня братерства»
(1956), солоспіви «Сонце йде» («І тут, і всюди — скрізь
погано») (1935), «Ой люлі, люлі, моя дитино» (1938),
«Ой одна я, одна» (1939), «Зоре моя вечірняя» (1958),
а також обробки народних пісень «Ой одна я, одна»
(1937), «Орися ж ти, моя ниво», «Минув і рік, минув
другий», «Орел сизий» (усі — 1964). Музика Ф. характеризується мелодійністю, наспівністю, насиченістю
фольклор. зворотами.
р на С кор ка

ФІНҐÁЛ, або Фін Мак-Куммал, батько
ана, —
герой кельт. усної легенди, яку в серед. 18 ст. обробив
Дж. ак р он. Шевченко назвав Ф., відтворюючи
в Щоденнику розповіді К. М.
мунтов ко о (відставного чиновника, що постійно жив у овоп тров кому укр п нн ), зокр. його спогади про молоді роки:
«…вступил (внемля внутреннему призванию) в скромный кружок поклонников Мельпомены, где имел
блестящий успех в ролях Эдипа, Фингала, Димитрия
Донского и в “Ябеде” Капниста» (запис у Щоденнику
30 черв. 1857). Ідеться про виконання ролі гол. героя
трагедії В. з рова «Фінґал» (1805).
Стан

ав Ро ов

к

ФІЦАЛÓВИЧ Христина Павлівна (1.06.1938, м. Калуш, тепер Івано-Франк. обл.) — укр. драм. актриса
і співачка (сопрано). Народна артистка Української РСР
(1984). Закінчила 1960 муз.
уч-ще ім. Д. Січинського,
1974 — муз. ф-т пед.
ін-ту в Івано-Франківську.
У 1960—62 — со лістка
Івано-Франк. фі лар монії, де виконувала різножан рові твори: кла сичні
арії та романси, на родні
пісні, у т. ч. й на слова
Шевченка. У 1963—90 —
в Івано-Франк. укр. муз.драм. театрі ім. І. Франка.
З 1994 — зав. ка федри
.
а ов
спі вів та ди ри гу вання,
з 2002 — зав. кафедри те атр. мист-ва, проф. Ін-ту
мист-в Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника.
Актриса яскравого виконавського темпераменту, Ф.
зіграла велику кількість героїчних, драм., комедійних
ролей та ролей у муз. виставах. Шевч. тема по сідає
особливе й вагоме місце у сценічному доробку актриси.
Вона виконала ролі Оксюти («Титарівна» М. роп вн ко о) та Катерини («Катерина» В. Лемеля; обидві — 1963); Першої думи та Оксани («Гайдамаки»,
1964), Катрі у драмі І. о о о но о «Мати-наймичка»
(1965), Катерини в однойменній опері М. рка а (1968;
усі — за Шевченком), княжни В. Р пн но («Стіна»
Ю.
р ака, 1985), Марини в композиції «Шляхами
Кобзаревих дум» (автор М. Кушнір, 1991) та Катерини
у виставі «Шлях у безсмертя» (автор В. Нестеренко,
1992), здійснених за поезією Шевченка. Автор та виконавець літ.-муз. композиції «Наша дума, наша пісня»
(1990).
в.: «У ролях моя біографія…». Івано-Франківськ, 2008.
т.: р т на Фіцалович: життя, присвячене мистецтву.
Івано-Франківськ, 2009.

ФÍЦТУМ (Фіцтум фон Екштедт) Олександр Іванович
(1804—1873) — інспектор студентів Петерб. ун-ту. За
походженням німець. Брат дружини О. м та, обидві
родини були в дружніх стосунках. Знавець і аматор музики. Шевченко познайомився з Ф. 1839, коли навчався
в петерб. ка м м т тв і спілкувався зі студентами
ун-ту. Разом із В. т рн р ом поет часто відвідував
щотижневі муз. вечори подружжя Фіцтумів. Шевченко
згадував Ф. в повісті «Художник», де події відбуваються
наприкінці 1830-х — на поч. 1840-х: «Шмидты в тот
день обедали у
тума (инспектора университета)
и вечер там осталися. Мы туда, нас [встретили] вопросом с восклицанием, где мы пропадали? У Фицтума
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насладившись квинтетом Бетговена и сонатою Моцарта, где солировал знаменитый Бем, часу в первом
ночи возвратилися на квартиру» (4, 156). Автор-герой
характеризував Ф. як гуманну, доброзичливу людину,
захоплювався ним: «Суббота была посвящена Йохиму,
а воскресенье Шмидту и Фицтуму. Вы замечаете, что
все мои знакомые — немцы. Но какие прекрасные немцы! Я просто влюблен в этих немцев» (4, 162).
т.:

ур 1972.

П тро

ур

Ф І Ш ( F i s z ) З е н о н - Л е о н а рд ( л і т. п с е вд . —
Т а д е у ш П а д а л и ц я; 10.07.1820, с. Ключки,
тепер Могильов. обл., Республіка Білорусь — 1870,
м. Сміла, те пер ра йон ний центр Чер кас. обл.) —
польс. письменник і публіцист. У дитячі роки переїхав
в Україну. Одержав домашню освіту. Один із найкращих польс. публіцистів серед. 19 ст. Писав для таких
вид., як «Tygodnik Petersburski», «Gwiazda», «Gazeta
Warszawska», «Dziеnnik Warszawski». Автор двотомного вид. «Оповідання і пейзажі: начерки мандрівок
Україною» (Вільно, 1856), прозових творів, зокр. «Українських повістей» (Варшава, 1898). Обстоював думку
про культуртрегерську роль польс. шляхти в Україні.
В. нтонов у відповідь на критику Ф. опублікував
«Мою исповедь. Ответ пану Падалице по поводу статьи
в VII книжке “Основы”: “Что об этом думать?” и письма
г. Падалицы в Х книжке» (Основа. 1862. № 1).
У вид. «Gazeta Warszawska» Ф. відгукнувся на вихід « о зар » 1860. Самого Шевченка оцінив як «дикий талант» і самородок, котрий чудово володіє укр.
мовою і має небуденний хист опису. Однак, на думку
Ф., Шевченко не зміг у своїй творчості піднятися над
інстинктами і приземленими думками народних мас.
Через власні переконання про культурну роль шляхти
в Україні критик узагалі не сприйняв Шевченкових творів на істор. тему, а «Гайдамаків» оцінив тенденційно,
ототожнивши автора з його героями: «Він прагне крові,
як убивця, і в нього таке ж німе, як і в убивці, сумління»,
у поемі побачив, що гайдамаки «ріжуть жінок і дітей
на кожному кроці», але «жоден гайдамака не вирізав
стільки ляхів і жидів, як він [Шевченко. — Р .]». Негативну оцінку цього твору Ф. поширив на всю нову укр.
л-ру. Водночас Шевченкові поезії на ін. теми оцінив позитивно ([Fisz Z.] Korrespondencja Gazety Warszawskiej.
Tadeusza Padalicy. Z Ukrainy z początku maja 1860 r. //
Gazeta Warszawska. 1860. 27 maja / 8 czerwca. S. 5; ара
в нко в критиці. С. 459—460).
Попри різкі оцінки критика поезія Шевченка справила на нього помітний вплив. Твір Ф. «Тарасова ніч:
повість із історії України 1624 р.» (1841) виявляє певну
спорідненість з однойменною поемою Шевченка. Першим це помітив В. урат (див.: урат . «Тарасова
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ніч» у польському оповіданні з 1841 р. // Неділя. 1911.
№ 4). Згодом Р. р в зауважив, що обидва твори побачили світ майже одночасно: поема Шевченка з’явилася в « о зар » 1840, «Тарасова ніч» Ф. — у 6-му томі
часопису «Athenaeum» за 1841 і двох перших томах
за 1842. Обидва автори могли користатися спільними
джерелами — «Історією Малої Ро сії» Д. ант шаам н ко о та « тор ю Ру в». Р. Кирчів дійшов
висновку, що «поетична сила, щирість і переконливість
твору Шевченка, очевидно, настільки полонили Фіша,
що він, може, й мимоволі нерідко впадає в його ідейні
інтонації» ( р в Р. С. 235).

т.: Па ов к
. . Маловідомі відгуки про Шевченка
в польській критиці другої половини ХІХ ст. //
14;
рв Р. «Тарасова ніч» Шевченка і «Noc Tarasowa» З. Фіша //
14; Kwapiszewski M. Późny romantyzm i Ukraina: Z dziеjów
motywu і życia literackiego. Warszawa, 2006; ара
в нко
в критиці. К., 2013. Т. 1: Прижиттєва критика (1839—1861);
ра ов
. Шевченкові «Гайдамаки»: Поема і критика. К., 2013;
у а . Рецепція історіософії Шевченка у польській критиці та
літературознавстві ХІХ ст. // Київські полоністичні студії. К.,
2014. Т. 24.

Рок ана ар ук

ФÍШЕР (Fischer) Вальдемар (роки життя невідомі) —
нім. літератор і перекладач. Автор розлогої ст. «Тарас
Гри го ро вич Шевчен ко», опубл. у журн. «Baltische
Monatsschrift» (1887. № 8—9), що виходив у м. Ревелі
(тепер Таллінн). Перша частина розвідки містить важливі біогр. дані про поета і його творчий шлях, у другій
викладено зміст поем «Катерина», «Наймичка», балад
«Тополя», «Утоплена» та ін. творів, зокр. на істор. тематику. Детальніше охарактеризовано «Гайдамаки». Цю
частину ст. ілюстровано великим за обсягом уривком
із поеми «Катерина» у перекл. автора. На думку Ф.,
«прекрасний лірик», Шевченко у віршах і поемах істор.
плану «яскраво виявив своє обдаровання епічного поета». Шевченко, вважає критик, сприйнявши ритміку
і стиль народної пісні, розвинув їх у своїй творчості,
дав чудові зразки оригінальних худож. текстів на уснопоетичній основі. «Безмежна любов до свого народу,
готовність до самопожертви заради свого ближнього
і глибокий гуманізм — такі основні риси характеру
по ета» (Baltische Monatsschrift. 1887. № 9. S. 741)
У розвідці Ф. не мовиться про соц., антицарське та нац.патріотичне спрямування таких творів, як «Заповіт»,
«Кавказ» та ін., на той час уже відомих у нім. перекл.
Однак журн. «Baltische Monatsschrift» виходив в Естонії, яка перебувала тоді у складі царської Росії, а тому
підлягав цензурі. Ст. розширювала географію нім.
шевченкіани, свідчила про зацікавлення укр. поетом
серед німців Прибалтики. Ф. належить і перекл. вірша
«Минають дні, минають ночі» (Ukrainische Rundschau.

522

ФІШЕР

1910. № 5/6). Перекл. передрук. у віден. газ. «Slavisches
Tagblatt» (1911. 10 берез.).
т.: По р

нн к . Шевченко німецькою мовою. К., 1973.

ро ава По р

нн к

ФÍШЕР Єгор Федорович (1802—1860) — власник
друкарні в Петербурзі, першодрукар « о зар » 1840. За
документально не підтвердженими даними, народився
в сім’ї чл.-кор. петерб. АН Ф. Фішера, у деяких публікаціях його кваліфікують як художника. Друкарня Ф.
містилася на вул. Італійській побл. Катерининського
каналу, у буд. Яковлєва, і функціонувала у 1839—44.
Тут виходили друком твори рос. та укр. письменників
та перекл. європ. літ. класики, серія кн. для народного
читання «Сільські бесіди». 7 берез. 1840 із цензурного
комітету було одержано рукопис «Кобзаря». Виробничий
цикл тривав до 18 квіт., коли цензор П. ор аков підписав квиток на випуск кн. Вид. було здійснено на кошт
П. арто а. Перші примірники Ф. вручив П. Мартосу
за кілька днів до одержання квитка на випуск кн.

Ф. — один із перших польс. засланців, із якими
Шевченко познайомився 1847 в Орському укріпленні.
«Шевченка при значили в лі ній ний Орен бу р зь кий
№ 5 батальйон і відправили в Орську кріпость, де комендантом був тоді генерал-майор Ісаєв <…>. В Орській Шевченко швидко познайомився із засланими туди
поляками, і один із них, Фішер, який був учителем дітей
Ісаєва, зійшовся з Шевченком ближче, ніж інші. Завдяки
йому Шевченко був прийнятий у домі Ісаєва й одержав дозвіл жити в найманій квартирі» (Спо а 1982,
с. 186). Мемуарист помилився: комендантом в Орському укріпленні був тоді не Д. а в, а Г. в т к
(Д. Ісаєв був кол. комендантом). Ф. разом з орськими
співвигнанцями І. ава к м, С. ру к в м та ін.
став одним з адресатів першого варіанта вірша «Полякам» — безпосереднього відгуку поета на близьке
знайомство з учасниками польс. визв. руху.
т.:
ков . . Тарас Шевченко и его польские друзья. М.,
1964;
ков . . Деятели русского и польского освободительного движения в царской армии 1856—1865 годов: Биобиблиогр.
словарь. М., 1967; о шаков 1971; о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка:
Энциклопедия одиннадцати лет. 1847—1858. Оренбург, 1997.

он

рукарн

.

ш ра.

ото по атку 20 т.

т.: оро н . Т. Г. Шевченко і царська цензура: Дослідження та документи. 1840—1862 рр. К., 1969;
нко . З друкарні Єгора Фішера: До 150-річчя першого видання «Кобзаря»
Т. Г. Шевченка // Кур’єр Кривбасу. 2000. № 132 (листоп.).

р ор

нко

ФÍШЕР Оттон Людвиґович (1818, м. Каліш, Польща — ?) — польс. політ. засланець, рядовий 5-го лінійного батальйону р н урз ко о окр мо о корпу у. Служив писарем мирового суду в рідному місті. 1846 його
заарештовано за зв’язки з конспіративною організацією
в Царстві Польському і сприяння втечі політ. зловмисників. 1847 Ф. призначено на службу до Орського
укріплення, згодом служив в одному з батальйонів
р н ур а. 1853 відзначився у штурмі Ак-Мечеті, за що
дістав чин підпрапорщика. У кін. 1856 Ф. переведено
до Владимирського піхотного полку, в трав. 1857 — до
10-го лінійного батальйону Оренбур. окремого корпусу
в чині прапорщика. Звільнено зі служби підпоручиком.

о шаков

ФÍШЕР Фердинанд Федорович (1784—1859) — лікар, д-р медицини. Уродженець Саксонії. Вихованець
Берлінсь кого ун-ту, учень від омого лі каря, проф.
Х. Гуфеланда. На запрошення М. Р пн на- о кон ко о з 1820 практикував в Україні, з 22 квіт. 1822 і по
1834 — домашній лікар Рєпніних, що сприймали його
як члена родини. 1832, склавши іспит у Москов. медико-хірургічній академії, здобув звання лікаря 1-го
відділення (розряду). Докладав багато зусиль у боротьбі
з епідемічними хворобами. Одним із перших в Україні
широко застосовував щеплення проти віспи. Добрий
і чуйний до людських страждань, лікував усіх, хто
до нього звертався по допомогу, часто безкоштовно,
бідним виписував ліки за свій рахунок. Шевченко
познайомився й подружився з Ф. 1843, коли гостював
у Рєпніних, тоді ж лікар надав йому медичну допомогу.
Ймовірно, Ф. був прототипом Антона Адамовича у повісті Шевченка «Музыкант».
т.: ур 1985; ур 2003; ар нков к
. Три портрети
лікарів з оточення Тараса Шевченка // Ваше здоров’я. 2011.
4 берез.

ор

ар нков к

ФÍЩЕНКО Олексій Федорович (29.12.1920, Умань,
тепер районний центр Черкас. обл. — 15.02.2010,
Київ) — укр. графік, живописець, рисувальник. Член
Спілки худож ни ків Укра ї нсь кої РСР (1960; те пер
НСХУ), за служе ний діяч мист-в Укра ї нсь кої РСР
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.

нко.

ор н . Ставк . Пап р, ко орова
но равюра. 1963

(з 1969), народний художник України (2000). Закінчив
1953 керамічне відділення Одес. худож. уч-ща, 1959 —
ф-т графічного мист-ва КХІ (нині НАОМА; навчався
в майстерні станкової графіки проф. О. Па нка). Працював у галузі живопису і станкової графіки (переважно
в техніці кольорової ліногравюри і в жанрі пейзажу).
Автор серій кольорових ліногравюр «Моя Батьківщина» (1961), «Київ. Старе і нове» (1958—70), «Карпати»
(1961—70), ліногравюр «Звук ланів» (1967), «Сторожка
тиша» (1969), «Київ сучасний» (1982) та ін., численних
пастелей, акварелей, рисунків. Започаткував відродження в укр. мист-ві інтересу до рисунка як самодостатнього виду графіки. Творчий почерк Ф. вирізняють
сміливі експерименти з кольором (зокр. використання
його фізико-оптичних і психологічних властивостей),
оригінальна трансформація на укр. ґрунті виражальних
засобів япон. мист-ва (аксиметрії), контрастні поєднання енергійного графічного «скоропису» і делікатного тонального нюансування, лірично-настроєвого і монументального
письма, що спри я ють
адекватному худож. віддзеркаленню драматизму
людського життя. Ліног ра вю рам Ф. влас тиві
рефлексивність, споглядальність, значна увага
до деталей, синтез особистого і всезагального,
ми нулого і су час ного,
гра нична ла ко ніч ність
кольору, ліній, форм.
З-поміж творів шевч.
.
нко. Портр т
те
ма
ти ки — пей зажні
. .
в нка. Пап р,
се рії кольо ро вих лі ноо в . 1980
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гравюр «Канів» («По дорозі до могили Т. Шевченка»
та ін.; 1957—59) і «Тарасова земля» («Зимові сутінки»,
«Подих весни», «На оновленій землі», «Ранок. Моринці», «Моринці. Ставки»; 1960—64), присвячені природі
Звенигородщини і Канівщини. Шевч. місця зображено
і в серії рисунків «Село на Україні» (1977—83; до неї
входять, зокр., «Моринці. Весняне квітування», «Весна
в Шевченковому краї», обидва — 1977) та окремих
олівцевих рисунках: «Будинок Енгельгардта», «Хата, де
вчився Шевченко» (обидва — 1960, НМТШ), «Тривога
в серце. Дякова хата, в якій навчався Т. Г. Шевченко»
(1987). У названих творах Ф. виявив самобутнє, далеке
від загальноприйнятого, бачення образу поета, віддзеркалене також у серії олівцевих рисунків «Портрети
Кобзаря» («Портрет Т. Г. Шевченка», «Т. Г. Шевченко»,
«Т. Г. Шевченко в шапці», «Т. Шевченко», 1980—84).
В останньому аркуші серії — «Т. Шевченко» (папір,
олівець, 1984) митець зобразив поета в образі вусатого,
худорлявого селянина з великими, невимовно сумними
очима і печаттю глибокої задуми на «сократівському»
чолі.
Твори Ф. експонувалися на республ., всесоюзних
і міжнародних худож. виставках. Роботи на шевч. тематику зберігаються в НМТШ, Донец. обл. худож. музеї,
у фондах відділу образотв. мист-в НБУВ.
в.: Олексій Фіщенко: Альб. К., 1969; Заслужений діяч мистецтв України Олексій Федорович Фіщенко: Каталог виставки
творів. К., 1996; Олексій Фіщенко, народний художник України:
Графіка. Живопис. К., 2003; Зерна моєї мрії // Образотворче
мистецтво. 2005. № 2.
т.: тров к
. Творчі обрії Олексія Фіщенка // Образотворче мистецтво. 1987. № 4; П каров к
. Графічний
портрет вічно юного міста // Київ. 1988. № 8.

р ор ук

ФЛА ВИ́ ЦЬКИЙ Кос тян тин Дмит рович (13/25.
09.1830, Москва — 3/15.09.1866, Санкт-Петербург) —
рос. художник. Закінчив 1855 клас Ф. рун у петерб.
ка м м т тв. Ф. нагороджено великою золотою
медаллю за картину «Діти Іакова продають свого брата Йосифа» (1855). Як пансіонер АМ удосконалював
майстерність в Італії (1856—62), де написав картину
«Християнські мученики в Колізеї» (1862). За роботу
«Смерть княжни Тараканової» (1864) отримав звання
проф. Дотримувався традицій академ. школи, зокр. зазнав упливу К. Брюллова.
Не ран. 1862 Ф., імовірно, виконав копію з Шевченкового олійного Автопортрета 1859 (місцезнаходження
оригіналу нині невідоме). В описі В. ав н ко о, що
1920 віднайшов у Петербурзі згадану копію і хибно
сприйняв її за оригінал, сказано: «…у правому нижньому розі рукою антиквара зроблений напис: Флавицький» ( ав н к
. Шевченко як маляр // Україна.
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1925. № 1/2. С. 120). О. ов к вважав, що це копія
з автопортрета, подарованого І. зю ну, «а що це праця
Флавицького, цілком можливо» ( ов
к
. Примітки до малюнків //
в нко та його доба. Х., 1925.
Зб. перший. С. 198). Нині напис неозброєним оком не
прочитується. В. юк, залишаючи остаточне рішення
за фахівцями Нац. наук.-досл. реставраційного центру
України, аргументовано припускав, що досліджуваний
твір може бути достеменним автопортретом Шевченка,
а не його копією ( юк . Флавицький чи Шевченко? //
юк . Малярство і графіка Тараса Шевченка: Спостереження, інтерпретації. К., 2003. С. 324). Експертиза
працівників центру за участі Т. Калініної ( п ) довела, що згаданий автопортрет — копія. Як зауважує
Т. у ко, за описом в інвентарній книзі ГКШ № 2 (інв.
№ 856), на лицевому боці портрета можна було прочитати: «На малюнку по нижньому краю праворуч підпис
“Флавицький”, після реставрації майже не видно».
В інвентарній книзі ДМШ (група «Живопис», № 182,
запис від 15 трав. 1950) повторено те саме. На думку
науковця, «для остаточного висновку щодо авторства
портрета потрібні додаткові порівняльні дослідження
з творами К. Д. Флавицького» ( у ко . До питання
атрибуції малярських творів Кобзаря з колекції Національного музею Тараса Шевченка // Буковинський
журнал. 2013. № 1. С. 64).
к ан р орон

«ФЛАГШТÓК НОВОПЕТРÓВСЬКОГО УКРÍПЛЕННЯ ТА ВИД НА СТАНИ́ЦЮ НІКОЛÁЄВСЬКУ»
(тонований папір, олівець, 12,6×28,5) — рисунок Шевченка, виконаний 29—30 лип. 1857 в овоп тров кому
укр п нн на п-ві ан ш ак. У правому верхньому
куті напис чорним чорнилом: «№ 117—101». На звороті угорі олівцем: «№ 314» (номер у каталозі ЧМТ);
посередині чорнилом: «425» (інвентарний номер ЧІМ).
Зберігається в НМТШ (№ г—549).
Митець топографічно точно зобразив рельєф місцевості: на передньому плані — відкритий простір
із нерівним рельєфом, на другому праворуч — скелю

Курганташ із обривистим виступом, підніжжя якої виходить до затоки. На вершині узгір’я видніються будівлі
Першої батареї Новопетровського укріплення; з комина
одного з будинків клубочиться дим. На виступі скелі
зображено флагшток, а під нею — дахи хатин та юрт.
На другому плані ліворуч за затокою — ряд будівель
станиці ко а в ко та два маяки Новопетровської
гавані. Лінією прорисовано особливості рельєфу високогір’я та його підніжжя, споруди, тоном виділено
затінену частину місцевості, світлішим — дальній план,
що підкреслило лінійну і світлоповітряну перспективу
в композиції. Цю місцевість Шевченко описав у Щоденнику: «Не доходя укрепления, на каменистом пригорке
я сел отдохнуть. <…> Отдыхая на камне, я смотрел
на мрачную батарею, высоко рисовавшуюся на скале» (запис 28 лип. 1857). В останні дні перебування
в Новопетровському укріпленні митець змалював його
обриси з різних ракурсів, що й визначило датування
твору. Станицю Ніколаєвську, але з ближчої відстані,
зображено на рисунку «Новопетровське укріплення
та вид на станицю Ніколаєвську» (П : 10 т. Т. 9.
№ 141). Як свідчить цитований вище щоденниковий
запис, Шевченко мав намір відтворити ці рисунки в акварелі: «Перед вечером пошел я нарисовать вид первой
батареи с того самого места, с которого я ночью любовался ею, возвращаясь от Мостовского. Когда-нибудь
сделаю акварельный рисунок». Збереглися також дві
олівцеві зарисовки цього краєвиду (П : 10 т. Т. 9.
№ 143, № 144).
Твір уперше зга дано під на звою «Ук реп ле ние
над обрывом» у вид.: ата о
уз ю арнов ко о,
с. 184. № 314. Уперше репрод. як «Новопетровська
фортеця» у кн.: а р к твор , с. 266. № 822. У л-рі
згадується під назвами: «Вид з Новопетровського» ( он к
. Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка його
життя. Л., 1901. Т. 2. С. 15), «Фортеця над кручею» ( ов к , с. 59. № 286), «Флагшток Новопетровського
укріплення і вид на Ніколаєвську слобідку» ( н ов .,
С р а . Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка.
К., 1959. С. 228). Місця зберігання: власність А. оза ков ко о, В. о ов ко о, його родини, С. разо ,
В. арнов ко о (молодшого), у ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ
(нині НМТШ).
в.: П : 10 т. Т. 9. № 142.
т.: о т нко . За морями, за горами. Тарас Шевченко на
Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм: Худож.-докум.
оповідь. К., 1984; о : Книга про Тараса Шевченка в образах
та фактах. К., 1993.

т на П тр к
.
та в

в нко. а шток овоп тров ко о укр п нн
на тан ю ко а в ку. онован пап р, о в
1857

.

ФЛÁКЕР (Flaker) Александар (24.07.1924, Бялисток,
Польща — 25.10.2010, Загреб) — хорв. літературознавець-славіст, перекладач, есеїст. Академік Хорв. ака-
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демії наук і мист-в (1975),
член Словен. АН та почесний член Угорсь кої АН.
1949 за кін чив За гребський ун-т зі спеціальності
славістика. 1954 захистив
док торську ди сер та цію.
У 1949—89 — співробітник філос. ф-ту Загребського ун-ту, де у різні роки
обіймав по сади зав. відділу схід нос ло в’ян. мов
і
л-р та зав. кафедри рос.
. ак р
л-ри, проф. (з 1962). Один
із засновників і директор (з 1969) Ін-ту літературознавства при філос. ф-ті Загребського ун-ту. Засновник Загребської стилістичної школи (1957). Гол. ред.
низки фундаментальних вид., зокр. упоряд. 9 випусків
праць із теорії авангарду (1984—93), кн. «Загребський
світ понять про культуру ХХ ст.» (1996); перекладач із
багатьох мов, зокр. укр. (твори Б.-І. нтон а, М. в ово о, Л. о т нко, І. ра а, М. н ранов ко о,
Є. П у н ка, В. Со юр , О. он ара та ін.). У колі
наук. інтересів Ф. — теорія та історія л-ри, порівняльне
літературознавство, передусім слов’ян., хорв.-східнослов’ян. літ. зв’язки, співвідношення л-ри і живопису,
інтеркультуральність. Ф. — автор численних наук.
праць, більшість із яких стали новим словом у хорв.
літературознавстві: «Стилі та епохи» (Загреб, 1964),
«Літературні порівняння» (Загреб, 1968), «Поетика
заперечення» (Загреб, 1982), «Російський авангард»
(Загреб, 1984), «Літературні краєвиди» (Загреб, 1999),
«Ма льовнича література і літературне ма лярство»
(Москва, 2008) та ін. Помітне місце в наук. працях Ф.
відведено укр. л-рі. Разом із проф. А.
на Ф. був
ініціатором відкриття 1964 лекторату україністики на
філос. ф-ті Загреб. ун-ту. Завдяки Ф. укр. письменників,
у т. ч. й Шевченка, було представлено в кількох хорв.
енциклопедіях та словниках, присвячених зарубіжним
письменникам, особливо широко у 8-томній «Загальній
енциклопедії» (Загреб, 1977—82) та 11-томній «Хорватській енциклопедії» (Загреб, 1999—2009; разом
із Р. Тростинською). Автор статей про Б.-І. Антонича
(1983) та М. Хвильового і укр. авангард (1982, 1997),
які в перекл. були опубл. й в Україні.
Шевченкові присвятив кілька розвідок, зокр. ст. «Тарас Шевченко — борець і революціонер» (Izvor. 1950.
№ 6), до якої додав «Заповіт» у перекл. А. Менаць.
Тут Ф. докладно проаналізував зміст поем «Гайдамаки», «Сон — У всякого своя доля», «Кавказ», «Великий
льох», деяких віршів, окремі висловлювання зі Щоденника, особливо підкреслив патріотичну суть Шевченка
як борця за визволення України від соц. гніту і нац. по-

неволення, назвав його найбільшим укр. поетом, одним
із творців укр. поетичної мови. У ст. «Українська література в Хорватії: нотатки до матеріалу ХІХ ст.» (Croatica.
1970. № 1) простежує формування знань про Шевченка
і зростання популярності укр. поета у хорватів у 19 ст.,
роль хорв. письменників у справі перекл. його творів,
вплив доробку Шевченка на поезію А. арам аш а.
У ст. «З хорватсько-українського щоденника: дорожні
нотатки» (Književna smotra. 1980. ХІІ) та «Від Брички
життя до Великої подорожі» (Croatica. 1983. № 13)
у роздумах про укр. модерну л-ру звертається і до творчості Шевченка.
в.: Із статті «Тарас Шевченко — борець і революціонер //
С
. Т. 3; Taras Ševčenko — borac i revolucionar // Hrvatska
ševčenkiana. Zagreb, 2011.
т.: а а
. Шевченко в хорватской литературе //
внко и мировая культура. М., 1964; Па нко . Літературна
про гулянка з Олександром Фла кером // Всес віт. 1982. № 5;
Па нко . Александару Флакеру вслід // Всесвіт. 2011. № 5/6.

в н Па

нко

ФЛÁКСМАН (Flaxman) Джон (6.07.1755, Йорк, Англія — 7.12.1826, Лондон) — англ. скульптор, гравер
і художник. З 1770 навчався в Королівській академії
мист-в (Лондон). Її дійсний член (1800), проф. скульптури (з 1810). Ф. першим серед англ. скульпторів звернувся до класицизму. Ілюстрував твори ом ра (1793,
1795), Есхіла (1795) та ін., створив плакетку «Апофеоз Гомера» (бл. 1778), пам’ятник лорду Г. Нельсону
(1808—18, Лондон), скульптури «Венера і Купідон»
(1786), «Святий Михаїл поцілює диявола» (бл. 1820)
та ін. Автор «Лекцій зі скульптури» (1829) та «Анатомічних етюдів кісток і м’язів» (1833).
Шевченко згадав скульптуру Ф. «Титан» у повісті
«Близ нецы», описуючи перебування одного з гол.
персонажів у казармі: «На нарах в толстой грязной
рубахе сидел Зося и, положа голову на колени, как титан Флаксмана, пел какую-то солдатскую нескромную
песню» (4, 90).
Сту ук

ФЛІОРКÓВСЬКИЙ Валерій Еразмович (роки життя невідомі) — поміщик, предводитель дворянства
Черкас. пов., член дворянського комітету Київ. губ.
з підготовки селянської ре форми. За походженням
поляк. Придбав 1855 в с. р в частину маєтку
П. н
ар та, після чого родичі Шевченка стали
кріпаками Ф. Через овар тво
опомо ну нн м т раторам в н м Шевченко клопотався
перед Ф. про звільнення своїх родичів із кріпацтва. За
дорученням цього Т-ва М. Д. ов к приїздив до
Кирилівки й вів переговори з поміщиком. Ф. погодився
відпустити родичів Шевченка на волю, але відмо-
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вився від продажу їм садиби та орної землі. Тривалі суперечки довкола
цього пи тання від бито
у звер ненні Т-ва до Ф.
від 19 берез. 1860, відповіді Ф., опубл. в газ. «Киевский телеграф» (1860.
19 черв.) і «Русский инва лид» (1860. 3 лип.),
листі Шевченка до Ф. від
27 лип. 1860, у якому поет
питав про ціну за землю
.
в нко.
т
(Народное чтение. 1860.
о .
орков ко о
№ 5; опубл. разом з умов 28 пн 1860. вто ра
вою між Ф. і родичами
рн тк
Шевченка), відповіді Ф.
від 21 серп. 1860 (з умовою звільнення з кріпацтва поетових родичів без землі), листах поета до В. Шевченка,
спогадах М.
кова і М. Новицького. За свідченням
М. Новицького, Ф. серед мотивів своєї відмови наділяти
при звільненні з кріпацтва родичів поета землею називав «з одного боку — небажання робити виняток для
Шевченків, який міг послужити спокусою для інших
їхніх односельчан; а з другого — небажання вирішувати
наперед питання про звільнення селян, яке, можливо,
буде вирішене урядом інакше, тобто без земельного
наділу» (Спо а 1982, с. 362).
т.: По
в ; А. С. Л. [ ашк в
. С.] К заметке Н. Д. Н.
[Н. Д. Новицкого] «К биографии Т. Г. Шевченко» // С. 1889. № 4;
он к ;
р мов С. . Поет і плантатор //
в нко та його
доба. К., 1925. Зб. 1; в н в- ак мов . В боротьбі з паном
«плантатором» (Епізод із біографії Шевченка) // Пролетарська
правда. 1939. 24 лют.; Спо а 1982; ара
в нко в критиці.
К., 2013. Т. 1: Прижиттєва критика (1839—1861).
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ФЛÓРИН СЬ КИЙ Ти мо фій Дмит рович (28.10/
10.11.1854, Санкт-Петербург — 2.05.1919, Київ) —
рос. філолог, історик, візантиніст. Закінчив історикофілол. ф-т Петерб. ун-ту (1876). З 1882 — доцент
в Київ. ун-ті, відтак — проф. і декан історико-філол. ф-ту (1890—1905). Чл.-кор. Петерб. АН (1898).
Автор наук. праць «Лекції зі слов’янського мовознавства» (К., 1895—97), «Південні слов’яни і Візантія у другій чверті XIV ст.» (СПб., 1882), «Слов’янське
плем’я. Статистико-етнографічний огляд сучасного
слов’янства» (К., 1907) та ін.
Серйозну полеміку викликав цикл статей Ф. 1899,
виданий окремо під назвою «Ма лоруська мова чи
“українсько-руський” літературний сепаратизм» (СПб.,
1900), де він торкався, зокр., питання мови, стилю і значення творчості Шевченка. Виходячи з тези про утопіч-

ність проектів створення
«українсько-руської» літ.
і наук. мови, наполягав на
статусі укр. л-ри як «підлітератури» рос., однак
віддавав належне талантові Шевченка, вважаючи
його «видатним поетом
ма ло русь кого на роду»
та «єдиним великим обдарованням» «обласної»
малоруської л-ри. Погоджуючись із висновком
М. ашк в а сто совно
. ор н к .
високого рівня укр. літ.
С ов’ но
тво
мови поета, Ф. констату. .
в нка. ., 1906.
вав факт «прекрасної обту
робки» народної малоросійської мови у його творах, які можуть читати і добре
розуміти люди всієї рос. держави. На переконання Ф.,
Шевченко не вплинув на пізніших, новітніх для його
часу малоросійських письменників, що, з погляду науковця, не наслідували свого «великого вчителя», а керувалися суто українофільською тенденцією, прагнучи
віддалити «українсько-руську» мову від загальноруської, результатом чого нібито стало створення великої
кількості окремих мов, як-от мов М. Стар
ко о,
І. Франка, Олени П к та ін. Погляди Ф. є хибними.
в.: Малорусский язык или «украіно-руський» литературный
сепаратизм. СПб., 1900.
т.: Смо н . . Эн цик ло педия им перс кой тра ди ции
русской мысли. М., 2005.
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ФÓДОР (Fodor) Єкатеріна (11.03.1926, м. Орадя,
Румунія — 1998, Бухарест) — рум. славіст. Закінчила
філол. ф-т (відділення славістики) та аспірантуру Ленінград. ун-ту. З 1954 — д-р філол. наук, доцент філол. ф-ту
Бухарестського ун-ту. У 1961—63 — декан Пед. ін-ту
рос. мови ім. М. Горького (Бухарест). У 1964—75 —
зав. кафедри рос. мови ф-ту іноземних мов та л-р Бухаре стського ун-ту (з 1972 — проф.). Авторка ряду
наук. праць, зокр. таких, як «Словник мови Пушкіна»
(Бухарест, 1973 [рос. мовою]), «Питання ро сійської
філології» (Бухарест, 1976 [рум. мовою]), підручників
з рос. мови та ін.
З творчістю Шевченка ознайомилася під час навчання в Ленінград. ун-ті, почала досліджувати її з 1959.
Написала передм. до рум. вид. кн. «“Життя митця” та
інші повісті» (Бухарест, 1961, перекл. О. Константінеску та Р. Васілеску-Албу), до якої ввійшли Шевченкові повісті «Художник» (під назвою «Життя митця»),
«Наймичка», «Музыкант» і «Капитанша». Ф. назвала
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основні етапи біографії Шевченка, наголо сила, що
творча спадщина митця відіграла вирішальну роль
у розвитку нац. і соц. свідомості укр. народу. Аналізуючи Шевченкові повісті, дослідниця відзначила народний характер, викривальний пафос і глибокий гуманізм
цих творів, особливу увагу приділила худож. образам,
підкресливши шляхетність і душевне багатство героїв — людей із народу. Розглянула також своєрідність
поетики та худож. нарації повістей, зокр. заслуговує
на увагу спостереження про те, що проза Шевченка
відображає багатогранний талант її автора: ліричність
розповіді засвідчує в ньому поета, пластичність зображення героїв — художника. Попри те, що деякі положення аналізу Ф. викладено з позицій, суголосних із
тогочасним багато в чому ідеологічно заангажованим
радянським шевченкознавством, вона все-таки змогла
дати рум. читачеві заг. уявлення про повісті Шевченка.
в.: З передмови до книги прози Т. Г. Шевченка // С

. Т. 3.
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ро

ФÓКІН Микола Сергійович (6/19.02.1912, Київ —
22.10.1990, там само) — укр. оперний співак (ліричний тенор), педагог. Народний артист Української РСР
(1960). За кін чив Київ. кон сер вато рію (1946, клас
сольного співу А. Брагіна). Від 1937 — соліст Укр.
радіо, з 1938 — Оперної студії при Київ. консерваторії, у 1941—48 — військ. ансамблів пісні і танцю. Від
1948 — соліст Львів., у 1954—72 — Київ. (нині — аона на оп ра кра н м н . .
в нка) оперних
театрів. Від 1966 — викладач вокалу за сумісництвом,
у 1970—83 — постійно у Київ. ін-ті театр. мист-ва
ім. І. К. Карпенка-Карого (з 1976 — доцент).
Мав голос ніжного, м’якого тембру. У концертних
програмах — солоспіви укр. композиторів та укр.
народні пісні. Виконав партію Закревського в опері
Г. а оро «Тарас Шевченко» (Київ. оперний театр, 1964).
т.: Стан ш в к

. Національна опера України. К.,

2002.
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ФÓЛПРЕХТ Йозеф (6.4.1879, Ланжот, тепер Чехія —
28.5.1950, Прага) — чес. історик л-ри, етнограф, перекладач. Навчався у Празі, Парижі, Берліні. З 1905 —
д-р філософії. В 1918—39 — працівник Міністерства
освіти.
Автор публ. «Тарас Григорович Шевченко» (1914)
і ст.-рецензії на перекл. «Єретика» Фр. Тіхого — «Поема Тараса Григоровича Шевченка “Ян Гус”» (1918).
ор
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ком плекс вза є мо з в’яз ків літ. творчості Шевченка
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з фольклором — явище складне, багатоаспектне, основні напрями його вивчення розглядаються в окремих
статтях
, присвячених результатам діяльності поета
як польового фольклориста (див. о к орн зап
в нка) і втіленню його постаті в укр. усній традиції
(див.
в нко в укра н кому о к ор ). Носій традиційного укр. фольклору Шевченко постав і як його
виконавець. Проблема фольклоризму Шевченка має ряд
принципових особливостей.
Фольклоризм Шевченка є особливим, окремішнім
у світовому контексті. Прийнято розрізняти два типи
фольклоризму письменника — «природний» та «кабінетний». У першому випадку письменник звертається
до живого фольклору, у другому — до фольклору за посередництвом книжки. Зрозуміло, що заг. лінія розвитку
в світовій л-рі йде від фольклоризму «природного»
до «кабінетного». Селянський син, Шевченко вивчав
друковані та рукописні фольклор. зб., багато записував і сам, бо прагнув знати фольклор не лише рідної
р вк , а й свого народу загалом. У літ. доробку
письменника відбився фольклор насамперед українців,
а також росіян, поляків, німців, казахів: у книжкових
відголосах — і світовий фольклор, зокр. давніх греків,
римлян, арабів. При цьому твори тих усних традицій,
що з ними Шевченко спілкувався наживо, «природно», сприймаючи їх як реципієнт у всьому багатстві
муз., ландшафтного, костюмного, драматургічного та
ін. супроводу й конотацій, тобто відповідно до їхньої
синтетичної природи, мультисеміотично, вступали з літ.
творчістю самого Шевченка у складніші зв’язки. Доволі
часто письменник намагався літ. засобами компенсувати неминуче збіднене враження од фольклор. твору,
що його отримує читач, ознайомлюючись лише з його
словесною стороною. Напр., змальовується картина
виконання усного твору: «На розпутті кобзар сидить /
Та на кобзі грає, / Кругом хлопці та дівчата» («Тарасова
ніч», рр. 1—3). У поетичному дискурсі імітується діалог
розповідача і слухачів, що нагадує техніку давньогр.
діатриби: «Хто ж викохав тонку, гнучку / В степу погибати? / Постривайте — все розкажу. / Слухайте ж,
дівчата!» («Тополя», рр. 17—20). У поемі «Гайдамаки»
відтворено традиційні правила виконання кобзарем
пісень (не дум) та їх сприйняття присутніми. На переконання слухачів, кобзар має отримати грошову винагороду, і на відповідну обіцянку Волох відповідає: «До
грошей я не дуже ласий. Аби була ласка слухати, поки
не охрип, співатиму; а охрипну — чарочку-другу тієї
ледащиці-живиці, як то кажуть, та й знову. Слухайте ж,
панове громадо!» (рр. 1018—1021). Коли треба, слухачі
переривають спів («Цить лишень!») тощо. Кобзар у драмі «Назар Стодоля», перш ніж розповісти на вечорницях
жахливу «казку», спеціальною формулою нагадує правила для слухачів: «(Прокаш вш ). Слухать — що
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їсти, в горшку не бовтати, усів не марати, слов не пропускать, другим не мішать» (3, 46) (див. моно о
ш в нк в ка). У повісті «Прогулка с удовольствием
и не без морали» розповідачеві пригадується «грустнозаунывная мелодия» народної думи про пирятинського
поповича Олексія. Фольклор. ж твори, що з ними Шевченко ознайомлювався «кабінетно», лише зі словесного
тексту, моносеміотично, через рукописні та друковані
записи, переповідання ін. письменників, інтерпретації
науковців, з його власними літ. текстами пов’язуються
переважно текстовими запозиченнями. Зрозуміло, що
в останньому випадку маємо на увазі передовсім твори
іншомовних усних традицій.
Найважливішим і принциповим для формування
й розвитку Шевченка як письменника були впливи на
нього укр. фольклору, стосовно якого поет поставав
не лише фольклористом, але і його носієм та виконавцем. До укр. фольклору Шевченко звертався й у своїх
російськомовних текстах.
Перші спостереження на полі Шевченкового фольклоризму було зроблено ще за життя поета. Іноді він
сам давав із цього приводу пояснення, напр., про те, що
саме запозичив із народної пісні у своїй поезії «Утоптала стежечку» (лист до П. Куліша від 26 січ. 1858).
З часом селянське походження Шевченка та його титул
«основоположника» нової укр. л-ри подекуди призводив
до певних аберацій в інтерпретації його фольклоризму.
Л. Ст нко в рецензії на монографію В. оро на «Три
по еми Т. Г. Шевченка: “Сова”, “Сліпий”, “Наймичка”» (К., 1964) стверджував: «Вираз “використовував
фольклор” найменше підходить до автора “Кобзаря”,
бо він думав і почував так, як думав і почував його
народ, а не “використовував” як сторонню річ при
нагоді» (Р . 1966. № 1. С. 85). Здавалося б, навіщо
після праць Ф. о
, Т. омар н , О. Прав юка
повертатися до явно помилкового «просвітянського»
погляду на Шевченка: це нібито «правдивий народний
кобзар, писатель мужичий» (Ф. овк). Одначе Л. Стеценко підтвердив невмирущість спрощеного розуміння
фольклоризму Шевченка, тому Ю. вак н свого часу спеціально спинився на цій проблемі ( вак н . Нотатки
шевченкознавця: Літ.-крит. нариси. К., 1986. С. 42—44).
М. Драгоманов ще 1878 звернувся, зокр., й до фахового
фольклорист. порівняння пісень Шевченка з народними,
зауваживши, що «навіть по формі своїй “народні” пісні
Шевченка, Кольцова та ін. не зовсім однакові з піснями
мужицькими, які складалися сотні років мільйонами
людей. Прибавимо, що й ці мужицькі пісні мають іноді
такі одміни (варіанти), що виходять зовсім не подібні
одна до однієї. А то ж то писана за раз, одним чоловіком
пісня!» ( ра оманов . П. Шевченко, українофіли й соціалізм // ра оманов . П. Вибране. К., 1991. С. 355). Із
«просвітянським» поглядом на Шевченка як на Кобзаря,

підхопленим радянським шевченкознавством (спочатку
в грубо соціологічній, згодом у більш науковоподібній
інтерпретації), боровся також Є. а анюк ( а анюк .
До справжнього Шевченка // а анюк . Книга спостережень: Статті про літературу. К., 1997. С. 138—155).
В. См н ка, розглядаючи шевченкознавчу опозицію «Кобзар / поет», доводить, що в розумінні Шевченка як Кобзаря «в парадоксальний спосіб збіглися
імперсько-колоніальний <…> і тоталітарно-соцреалістичний погляди на українську літературу». Вона
переконливо полемізує з сучасним прибічником ідеї
Шевчен ко вого «коб зарст ва» В. Па а р н ком [См н ка . Діалог стилів (до проблеми фольклоризму
й літературності поезії Шевченка) //
35. Кн. 1.
С. 18—19]. За всієї своєї любові до укр. народу, передусім до селянства, і на народ, і на його усну творчість
поет дивився з певної дистанції як інтелектуальний
проводир і нац. пророк (див.
раз -кон пт у по т н твор о т
в нка — розд. «Кобзаря образ»).
Поширенням спрощеної інтерпретації фольклоризму Шевченка зумовлено й ін. аберацію. У. Далгат, авторка монографії про функції фольклору в становленні
«молодописемних» літератур кол. Союзу РСР, спираючись на авторитет Р. Якобсона, зараховує Шевченка
до тих поетів, що були змушені «відштовхуватися»
від традиційної фольклорної системи, переборювати
її тощо ( а ат . . Литература и фольклор: Теоретические аспекты. М., 1981. С. 17). Одначе нова укр.
л-ра розвивалася за тією ж схемою, що й більшість
європейських. Основна відмінність — її становлення
відбулося пізніше деяких із них. На відміну від «молодописемних» аварської, лезгинської л-р тощо укр.
мала попередню, суто літ., а не фольклорну стадію
(давньоруське красне письменство переважно церковнослов’ян. мовою), і естетична цінність вітчизняного
фольклору відкрилася для неї, як і для ін. європ. л-р,
лише в добу передромантизму. До того ж Шевченко,
виробляючи власні принципи фольклоризму, міг спиратися на досвід таких попередників, як Г. Сковорода
та І. Котляревський. Генетично помилка У. Далгат
виникла, мабуть, унаслідок ознайомлення з відомою
концепцією Ф. Колесси, за якою вплив народної поезії найсильніше виявився в першій добі Шевченкової
творчості, а згодом меншає ( о
а . С. 265). Цю
концепцію, як побудовану на «формалістичних» засадах, намагалися заперечити Т. Комаринець ( омар н
. Шевченко і народна творчість. К., 1963. С. 14)
і О. Правдюк (Прав юк . Т. Г. Шевченко і музичний
фольклор України. К., 1966. С. 30). Між тим висновок
Ф. Колесси цілком відповідає фактам. Інша справа, що
отим «меншає» він не враховує нюансів. Так, у поетичній творчості Шевченка на засланні маємо справу
з другою хвилею фольклоризму, а в останній період
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фольклоризм поета трансформується, набуваючи прихованіших, глибинніших і складніших, витонченіших
форм, напр., у поезіях «Тече вода з-під явора» і «Чи не
покинуть нам, небого».
Порівняння фольклоризму Шевченка з фольклоризмом ін. укр. письменників, його сучасників, виявляє
таку макроособливість Шевченкової рецепції вітчизняного фольклору, як багатожанровість відтворених
усних джерел. Жанрову структуру укр. фольклору поет
передав настільки повно, що простіше назвати ті жанри,
які зовсім не відбилися у текстах Шевченка: з календарного обрядового фольклору — це ритуали та традиційні
пісні на Купала, з пісенних жанрів — жебранки, з усної
прози — космогонічні легенди, казки про тварин і небилиці, з паремій — загадки, а також усі жанри народної
драми, за винятком вертепу.
Окрему проблему становить укр. фольклор. компонент Шевченкового міфологізму (див.
о о у т ратурн твор о т
в нка). У фаховому фольклористичному розумінні міф є конкретним жанром
фольклору, оповіддю про бога або про богів. Оскільки
таких міфів в укр. фольклорі Шевченкових часів уже
не існувало (коли не брати до уваги християнських або
двовірних), а побутували тільки нарації про істот нижчої язичницької міфології, які в укр. фольклористиці
називаються міфолог. легендами, цілком природно,
що саме вони й відбилися у творчості поета. Чи не
єдиним винятком є причетність Шевченка до побутування інтелігентського фольклорно-літ. міфу про
народження і загибель у а р та в Україні (див.:
Ро ов к С. Міф про народження і загибель Христа
в Україні // Р туа но-міфологічний підхід до інтерпретації тексту. Зб. наук. праць. К., 1998. С. 10—18), якщо
дотримуватися гіпотези, що саме Христа Шевченко
змалював у образі революціонера-каторжного в поемі
«Сон — У всякого своя доля», до якого він звертався
у поезії «Світе ясний! Світе тихий!». Якщо ж ототожнювати міф із фольклором узагалі і говорити про те,
що творчість поета є віддзеркаленням нац. міфів, маючи на увазі міфи соц., політ. або патріотичні, то таке
розуміння самого поняття міфу перебуває далеко від
фольклористичного. Щодо відомих праць Г. ра ов а
«Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості
Тараса Шевченка» (К., 1998) і О. а у ко «Шевченків
міф України: Спроба філософського аналізу» (К., 1997;
кілька перевид.), то вже внутрішня форма назви першої
та розуміння у другій створеного Шевченком міфа як
авторського не дають підстав розглядати їх у межах
даної теми.
Зрозуміло, вибір конкретних усних жанрів зумовлювався тематикою літ. твору (сватання в «Назарі Стодолі»
можна було перенести на Різдво і не можна було — на
Івана Купала) і літ. жанром. Варто також враховувати
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й ін. фактори, але гол. чинником був романтичний
погляд на фольклор. Утім, за широтою і ступенем
повноти відтворення жанрової палітри сучасної йому
усної традиції поет випереджав не лише письменників-сучасників, а й фахівців-фольклористів 19—20 ст.
Так, ве сільні пісні перезванського циклу, які радян.
фольклористи оминали в академ. серії «Українська народна творчість» (Весілля: У 2 кн. К., 1970), Шевченко
процитував у «Гайдамаках». У драмі «Назар Стодоля»
кобзар, запрошений на вечорниці, розповідає «казочкустраховиночку», стилізацію жаских наративів, якими
парубки лякали дівчат на вечорницях ще в перші десятиріччя 20 ст. (див.: оропа . Звичаї нашого народу.
Етнографічний нарис. Мюнхен, 1958. [Т. 1]. C. 41), але
які, на відміну від пізніших дитячих «страшилок», так
і не було записано та вивчено.
Реконструктивне значення Шевченкових фіксацій
укр. фольклору підкреслює й інтертекст, що виникає
у листі Шевченка до М. азар в ко о від 20 трав. 1857.
Критикуючи один із надрук. фольклор. текстів, він апелює до усної, письмово не зафіксованої його частини:
«Попроси Семена [Гулака-Артемовського. — Р .],
нехай він коли-небудь розкаже вам, як замиравши Явдоха була на тім світі і що вона там бачила. У Куліша
записане тілько пекло, а Раю нема, опріч тих двох діточок, що перед Матір-Божою золоті клубочки держать,
а вона панчішечку плете». Під свіжим враженням від
щойно прочитаного першого тому « ап ок о
но
Ру » поет пригадав повнішу за надрук. в П. Куліша
версію укр. «visio», розповіді про подорож на той світ.
Від інформантки Явдохи (у П. Куліша так звуть покоївку) чув цю розповідь і С. Гулак-Артемовський (або ж
П. Куліш переповів йому і Шевченкові, можливі й ін.
варіанти трансмісії), тож «visio» існує поки що у повній
ред. віртуально, тобто в пам’яті П. Куліша, С. ГулакаАртемовського і Шевченка. Для фольклориста це свідчення реальності усного джерела унікального запису:
сам П. Куліш визнавав, що друкує «компиляцию» ( уш П. Записки о Южной Руси. СПб., 1856. Т. 1. С. 304).
Можна виокремити два етапи Шевченкової рецепції
фольклору залежно від певної градації творчої активності поета в його інтерпретації та теоретичного, власне
фольклорист. осмислення усної традиції.
1. На першому етапі — Шевченкове сприймання
укр. фольклору у дитинстві, сприйняття ще внутрішньофольклорне, традиційне, цілісне, але вже, безперечно,
інтенсивне та специфічно-творче через по етичний
геній хлопчика. Саме на цій п і д г о т о в ч і й стадії
рецепції фольклору пам’ять майбутнього поета насичувалася істор. інформацією з переказів про Коліївщину,
з гайдамацьких, чумацьких пісень, із мотивів, формул,
символіки ліричних пісень і балад, його заворожували
постаті кобзарів та лірників, їхні рецитації. Водночас
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у пам’яті поета назавжди закарбовувалися традиційні
прийоми фольклор. поетики, семантика основних символів, нац. «картина світу», етнічні хронотопи. Разом
із мелодіями у підсвідомість закладалися й ритмічні
канони народної пісні. Цей етап є надзвичайно важливим для вивчення генетичного аспекту фольклоризму
Шевченка, основою для таких копітких і трудомістких
студій, окрім текстів поета, мають стати й фольклор.
матеріали, зібрані на «малій батьківщині» Шевченка.
Передусім це записи, зроблені в Кирилівці. Йдеться про
рукописний зб. укр. пісень (200 текстів), які записав
«десь у 80—90 роках» 19 ст. А.
в нко (зберігається:
ІЛ. Ф. 1. № 737; див.: Прав юк . С. 16), а також зб.,
який створив 1920 ін. уродженець Кирилівки, згодом
перший директор НДІ мовознавства ВУАН, а тоді студент Київ. ІНО Г. ка нко — 35 пісень, 120 загадок,
64 одиниці дитячого фольклору (зберігається у родичів; опубл.:
н нк , колисанки та загадки, записані
1920 року у селі Кирилівка Григорієм Ткаченком. К.,
2007). Може тут прислужитися і ширший за змістом зб.
фольклорно-діалектологічних матеріалів А. р м ко о
«Звенигородщина. Шевченкова батьківщина, з погляду
етнографічного та діалектичного: Відтворення авторського макету 1930 р.» (Черкаси, 2009), однак записів
із Кирилівки тут немає. Цей етап не можна назвати
винятково пасивним. Адже саме тоді було закладено
основи репертуару Шевченка-співака. У листі до ред.
« аро но о т н » поет згадує, як він на службі козачком у свого поміщика П. н
ар та наспівував
«чуть слышным голосом гайдамацкие унылые песни»
(5, 196). Таке наспівування є вже моментом інтерпретації, а емоційну спрямованість її видає означення «унылые». Ще раніше Шевченко почав осягати естетичну
своєрідність укр. літ. та муз. фольклор. традиції, маючи
можливість порівнювати наспіви укр. пісень із візантійськими та ін. мелодіями православної муз. традиції,
які він чув у церкві або від дяка-вчителя; а з письменністю прийшло й осмислення ідеологічної та естетичної
відмінності рідних усних словесних текстів не тільки
від церковнослов’ян., а й від створених давньоукр. літ.
мовою старих колядок або пісень Г. Сковороди, про що
свідчить, напр., поезія «А. О. Козачковському». Згодом,
під час підневільних мандрів, новий порівняльний (або
фоновий) матеріал щедро надавали зустрічі з польс.
і рос. словесними культурами, а через посередництво
рос. театру і перекладної л-ри відбувалося ознайомлення зі світовим красним письменством і фольклором,
зокр. з античною міфологією (див. нт н т у творо т
в нка).
Про те, що відповідні зіставлення не знецінили вражень від укр. фольклор. спадщини, переконливо свідчать уже перші надрук. поезії Шевченка. Вони знаменували принципово новий етап у його особистій рецепції

фольклору: поет вбачає у фольклор. традиції зовнішній
щодо себе естетичний об’єкт; навіть якщо він наслідує
фольклор. зразки, як у «Думках» 1838, то використовує
елементи жанрової специфіки або поетики народної
пісні для створення принципово ін., авторського літ.
твору. Характерне для «кондуїту» народної ліричної
пісні розчинення індивідуальності співця в часі співу
в образі ліричного героя усного твору змінилося чітким
розумінням власного авторства тексту, своєї творчої
індивідуальності.
2. На другому етапі Шевченкова рецепція укр. фольклору стає вже типово письменницькою. Тепер вона передбачає: а) усвідомлену аксіологічну позицію стосовно
використаного усного джерела; б) певний рівень фольклорист. його осмислення; в) вибір однієї з конкретних
форм рецепції; г) певний образ ліричного суб’єкта.
Коли на ранньому етапі поет-романтик сприймає рідну
поезію лише позитивно та інтегрально, то згодом з’явиться критична оцінка якщо не самих фольклор. творів, то їх носіїв — наївних і слабких «лірників» (у містерії «Великий льох»). Фахове фольклорист. осмислення
матеріалу вітчизняної народної демонології помічаємо
вже у «Причинній». Обраний жанр літ. балади свідчить
про ознайомлення поета з попередніми його зразками
у творчості укр., рос., польс. романтиків і осмислення
своєрідності фольклоризму цих балад. Згодом у «Приписах» до «Гайдамаків» Шевченко, прагнучи виособити істор. реалії поеми та підкреслити їх правдивість,
указує на усні джерела, переважно перекази, почасти
їх документуючи: «За гайдамаками ходив кобзар; його
називали сліпим Волохом. (Дід розказував)»; «Так про
Чигринське свято розказують старі люди»; «Червонець,
що дав Залізняк хлопцеві, і досі єсть у сина того хлопця,
которому був даний, я сам його бачив» (1, 510—511).
У «Приписах» з’являються й нові істор. деталі, одну
з яких повідомляє топонімічний переказ (у записі поета) про розташований «недалеко од Керелівки <…>
ліс невеликий, зоветься Гупалівщиною за те, що там
Залізняк збивав ляхів з дерева» (1, 511); є й елемент
критики достовірності джерела, що виникає, коли
Шевченко згадує про зруйнований гайдамаками «старосвітський будинок, Богданом нібито будований».
Згодом митець відмовиться від такого фольклорист.
коментування власної поезії, зніме й «Приписи» у наступному вид. «Гайдамаків», але фольклорист. пасажі
з’являться в повістях, а в «Близнецах» — і автохарактеристики автобіогр. розповідача як фольклориста,
переконаного у необхідності записування варіантів
народної пісні: «Я, как собиратель народных пе сен,
много записал у него [Никифора Федоровича. — Р .]
вариантов и самих песен, нигде мною прежде не слыханных» (4, 26). Шевченко, з одного боку, був аматором
рідної усної традиції, залюбки співав народних пісень
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і вплітав у свою мову паремії, а з другого, письменником
і художником, що розглядав фольклор. записи (власні
та зроблені ін. особами для нього) як матеріал для своєї
профес. діяльності і в л-рі, і в мист-ві.
Щодо форм Шевченкової р е ц е п ц і ї укр. фольклору, то на рівень естетичної виразності кожної з них
суттєво впливає жанрова специфіка і того тексту, в якому вона оприявнюється, і самого фольклор. джерела.
Так, у Щоденнику або в листах поета запозичені з фольклору приказки викликають менший худож. ефект, ніж
у повісті, а в повісті — менший, ніж у поезії, тоді як із
цитуванням пісень справа постає зовсім інакше. Адже
приказка вплітається в потік живого мовлення, їх чимало в таких «ділових» жанрах, як Щоденник і листи
(реально ж ми применшуємо літ. складник їх жанрової
специфіки), фольклор. пісенні цитати видаються природнішими в поезії Шевченка.
Коли ж вибудувати певну градацію форм рецепції
укр. фольклору за рівнем складності, то найпростішою буде запозичення словесного тексту усного твору.
Зрозуміло, що у даному випадку переважно йдеться
про тексти малих жанрів фольклору, паремії або монострофи. Це прислів’я, як, напр., «не поможе милий
Боже» в поезії «А. О. Козачковському», приказки («матері його ковінька» у листах до Г. Квітки-Основ’яненка
від 19 лют. 1841 і до Я. у ар нка від 30 верес. 1842),
жартівливі весільні чотиривірші в «Гайдамаках» («Отак
чини, як я чиню» та ін.), весільна приспівка «Чи не це ж
тая кумася», спочатку власноруч записана з народних
уст у дорожньому
ом 1846—1850, а згодом повторена в поемі «Марина», або істор. переказ у формі
«чуток-пліток»: «За гайдамаками ходив кобзар; його
називали сліпим Волохом. (Дід розказував)» («Приписи» до «Гайдамаків»). У текст повісті «Княгиня»
вмон то вано, а в листі до М.
пова від 20 трав.
1856 перекладено рос. мовою дві різні укр. версії легенди «о раскаявшемся разбойнике», або, за сучасною
наук. назвою, «про панщину». Водночас Шевченко
запозичував і порівняно великі пісенні тексти, напр.,
другий розд. поеми «Мар’яна-черниця» починається
весільною піснею перезванського циклу «Ой гоп, не
пила», до якої автор додає пояснення: «Отак ордою
йшли придани, / Співали п’яні».
Через наведене пояснення останній приклад можна
розглядати і як макроцитату, тобто цитату, що охоплює весь текст використаного твору. Але набагато
більше в творчості Шевченка цитат, що передбачають
точне відтворення фрагмента фольклор. твору та його
словесне оформлення, яке вказує на обставини виконання твору усної традиції. Так, у поемі «Наймичка»
(рр. 38—41) гол. героїня «крізь сльози тихесенько / Про
вдову співала, / Як удова в Дунаєві / Синів поховала»,
а далі наводиться поч. згаданої балади «Ой у полі мо-
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гила». Персонаж повісті «Наймичка» Яким співає три
строфи з чумацької пісні «Гей, гей! Ой, хто лиха не
знає». У щоденниковому записі 28 лип. 1857 автобіогр.
наратор каже, що порушив «глубокую тишину очаровательной ночи песнею: “Та нема в світі гірш нікому, /
Як сіромі молодому”». Більш складний випадок цитування знаходимо в поезії «Ну що б, здавалося, слова»,
де спочатку у сприйнятті ліричного героя змальовується
спів «земляка»-матроса, а потім уже від себе ліричний
герой цитує цю ж пісню «Ой не шуми, луже, дубровою
дуже» як почуту в дитинстві від дівчини: «І жаль мені,
малому, стало / Того сірому-сироту, / о в н утом в, / а т н по
в , / ю ка ут
овор т : /
а ут , в н уп в . / І я заплакав» [цитату виділено
курсивом. — Р .].
Безсумнівно, що і цілком запозичені фольклор.
твори, і фольклор. цитати не могли повністю відповідати почутим колись усним текстам. По-перше, використання словесного тексту тут відділяється від усього
позамовного «шлейфа» реальної екзистенції усного
слова, по-друге, поет неминуче узагальнює конкретні
форми почутих колись усних варіантів, зокр. мовних.
Але ж інколи поет і свідомо змінює текст цитати, зберігаючи при цьому специфічне її обрамлення. Такою
квазіцитатою є використання у фіналі поеми «Гайдамаки» (рр. 2565—2569) пісні про Галайду: «Ідуть старі
гайдамаки, / Ідучи, співають: “А в нашого Галайди хата
на помості. / Грай, море! добре, море! / Добре буде, Галайда!”». Як довів О.
, Шевченко переробив тут поч.
народної пісні про дівчину-«халайду», тобто веселу,
безтурботну: «А в нашої халайди хата на помості. /
Грай, море, добре море, добре буде, халайда» (
. .
Ще одна народна пісня, використана Шевченком // Р .
1971. № 3. С. 70—71).
Звертання до фольклор. твору-джерела у його повній
словесній формі знаходимо в Шевченкових переробках
народних пісень, що постають окремими самостійними творами, для яких найкраще підходить термін
«переспів». У таких переспівах поет хоч би частково
використовує сюжет певної пісні-джерела і запозичує
частину словесного її матеріалу. Переспівами є, напр.,
поезії «У перетику ходила» і «Ой крикнули сірії гуси».
Ті ж поезії Шевченка, де наслідується стиль народної
пісні, але немає такого ж послідовного використання
сюжету конкретного уснопоетичного зразка, належать
до стилізацій. У свою чергу, Шевченкові стилізації
чітко поділяються на два типи. До першого належать
доволі аморфні імпровізації на теми народної пісенної
лірики, які він вписав до альб. 1846—50: «Ой на горі по
тім боці», «Хоть годину посидимо вкупочці з тобою»,
«Ой біліє в полі трава-тирса край могили». Помилково
в П : 12 т. (Т. 5. С. 276—277) їх віднесли до фольклор. записів поета. Ці твори так і не було завершено,
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може, й через те, що конфіскований після другого
арешту альб. не повернувся до його власника.
Сти лі за ції дру гого типу охоп лю ють за вер шені
й підготовлені до друку стилізації народних пісень.
У свою чергу, вони можуть поставати у двох основних
формах: складовими ін. творів, зокр. поетичних, більшого обсягу, або ж самостійними поезіями. Маємо на
увазі, з одного боку, стилізації гайдамацьких пісень,
вкладені в уста Волохові («Ой волохи, волохи», «Літа
орел, літа сизий», «Ночували гайдамаки», «Ой гоп, того
дива!»), ліричну пісню Яреми «У гаю, гаю», а також
стилізацію невільницької думи у вставній «Думі», яку
співає Степан, герой поеми «Невольник» (див.: . С.
[Суш к
.] «Дума» Шевченка і українські думи.
(До питання про стиль «Кобзаря») // Збірник пам’яті Тараса Шевченка (1814—1914). К., 1915. С. 83—90; пор.:
омар н
. С. 101—112). До цього ж типу належать
і стилізації ліричних пісень із драми «Назар Стодоля».
Традицію ж пісенних стилізацій у формі самостійних поетичних творів Шевченко починає з чотирьох
ранніх поезій, названих «Думками». Три з них: «Тече
вода в синє море», «Вітре буйний, вітре буйний!»
і «Нащо мені чорні брови» є стилізаціями ліричних
пісень, четверта — «Тяжко-важко в світі жити» — жанрового різновиду, перехідного від ліричної пісні до
балади, що його рос. фольклористи називають «жорстоким романсом» (див.: Пом ран ва . . Баллада
и жестокий романс // Русский фольклор. 1974. Т. 14.
С. 202—209). У добу другої хвилі фольклоризму, на
о ара 1848, Шевченко також створив стилізації думи
(«У неділеньку у святую»), істор. пісні («Швачка»; «Ой
чого ти почорніло») та любовної («У тієї Катерини»)
й чумацької («Ой не п’ються пива-меди») балади.
Трапляються в поезії Шевченка й алюзії на фольклор. твори. Зокр., рядки «Стане собі під калину, /
Заспіває р » («Катерина», рр. 67—68) і «Кому ти
любила П тру співать» («Мар’яна-черниця», р. 22)
передбачають, що читач у першому випадку пригадає
баладу «Ой не ходи, Грицю», пізніше приписувану
міфічній співачці Марусі Чурай, а в другому — жартівливу пісню «Полюбила Петруся».
Ремінісценції з фольклор. творів — одна з найпоширеніших форм рецепції усної традиції в літ. творчості
Шевченка. Серед численних ремінісценцій народної
пісенності привертають до себе увагу ті, що їх джерелами були твори усної прози — східноукр. міфологічні
легенди про русалок («Причинна» та «Русалка»), селянські істор. перекази про Коліївщину («Гайдамаки»),
версії християнської легенди про Іржавецьку Матір
Божу («Іржавець», «Великий льох», повість «Музыкант») тощо. Принциповими для по ета, що не раз
називав себе кобзарем, були ремінісценції з дум. Так,
у поемі «Гамалія» Дніпро звертається до Великого Лугу

і Хортиці: «“Чи спиш, чи чуєш, брате Луже? / Хортицесестро?” / Загула / Хортиця з Лугом: “Чую, чую!”» Це
ремінісценція основної колізії думи «Розмова Дніпра
з Дунаєм», тоді ще не надрук.: тут Дніпро звертається до Дунаю так само, як і в «Гамалії», піклуючись
про долю козаків, а той заспокоює його: «Їх турки не
постріляли, не порубали, / До города-царя в полон не
забрали», у тексті згадується Хортиця і «річки низовії,
помощниці Дніпровії» ( кра н к народні думи. К.,
1927. Т. 1: Тексти № 1—13 і вст. К. Грушевської. С. 87).
Джерелом ремінісценції могли бути й думові формули, скажімо, «У неділю рано-пораненьку», що використовуються у таких творах, як «Хустина», «У неділеньку у святую», «У неділеньку та ране сенько»,
вставній думі з «Невольника». У Щоденнику 29 лип.
1857 автобіогр. розповідач намірявся пригостити солдата-земляка А.
р м нка «Чаєм шклянкою / І горілки чаркою». Це гумористична ремінісценція вітання
«Медом шклянкою / І горілки чаркою» в думі «Фесько
Ганжа Андибер», текст якої засланець пригадав. Уперше цю думу було надрук. трьома роками раніше у зб.
А. т н ко о ( аро н южнорусские песни. К.,
1854. С. 377—382), яку Шевченко марно просив друзів йому надіслати. Рядки з поч. поеми «Наймичка»
є ремінісценцією ініціальної формули чарівної казки,
яскравішої у первісній ред.: «Були собі дід та баба /
<…> Жили собі на хуторі».
Особливою формою рецепції укр. фольклору в поезії
Шевченка є наслідування структурних особливостей
фольклор. творів. У цьому плані найбільш вивченими
є фольклор. компоненти образу автора або суб’єктної
організації Шевченкової лірики й нарації. В. Смілянська
описала різноманітні авторські образи-маски, від «кобзаря як наратора» до «маски простака» (См н ка .
С. 19—22). Деяку конкретизацію однієї з таких дуже
продуктивних у поетичному доробку Шевченка «масок» фольклор. походження маємо в праці М. Р
ко о про «жіночу» лірику поета (Р
к
. «Жіноча» лірика Шевченка //
10, с. 27). Було висунуто
гіпотезу про відтворення у поезії молодого Шевченка
певної міфолог. конструкції, що постає відповідником
феномену самосвідомості епічного співця, названого
в епосознавстві «легендою про прикликання співця»
або «міфом про дивний хист». Аналогії окремих структурно-семантичних компонентів цієї легенди знаходимо
в поезіях Шевченка «На вічну пам’ять Котляревському», «Перебендя», «Н. Маркевичу», у вст. до поеми
«Гайдамаки» (1841) (див.: Ро ов к С. . «Легенда
про прикликання співця» і рання поезія Т. Шевченка,
або Ще про кобзарське у Кобзарі // Ст 3, с. 38—45).
Йдеться, зрозуміло, саме про ранню поетичну творчість
Шевченка та про прадавню традицію, що стає поетичним прийомом поета-романтика у 19 ст.
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Відзначимо й більш приховане наслідування (коли
свідоме, а коли, можливо, й несвідоме) структурних
особливостей певних явищ усної традиції. Шевченко
звертається до найпопул. в укр. усній традиції хронотопів (за М. Бахтіним), найчастіше — розлуки закоханих
(«Мар’яна-черниця», «Тополя», «Полюбилася я», «Породила мене мати», «І широкую долину», «Невольник»
тощо), а також до хронотопів смертного розставання
(«Тризна», «Чого ти ходиш на могилу?», «У неділеньку
та ранесенько», «Нащо мені женитися?» тощо), втечі
(«Невольник», «Сотник», «Якби тобі довелося», повість «Варнак»). У поезії «Ой не п’ються пива-меди»
відтворено хронотоп самотньої смерті в полі: вмирає
чумак, тим часом у фольклорі трапляється така сама
смерть козака, бурлаки.
В окремих випадках у поетичних текстах Шевченка
втілюються специфічні компоненти сюжетної структури деяких фольклор. жанрів. «Висхідній ситуації
початкової недо стачі» (В. Пропп) у функціональній
схемі чарівної казки відповідають рядки (67—69) із
поеми «Наймичка», в яких розповідається, що дід та
баба за довге життя «Всього надбали. / Та діточок у них
бігма, / А смерть з косою за плечима». Думова епічна
тема, яка водночас є наскрізною для індоєвропейського
епосу, від «Махабхарати» починаючи, що її кобзарі
називали «темним похороном», а Ф.-П. Меґоун — «темою звірів на бойовищі» (Magoun F. P. The Theme of the
Beasts of Battle in Anglo-Saxon Poetry // Neophilologische
Mitteilungen. 1955. Vol. 56), яскраво відбилася в поезії
«Ой чого ти почорніло», її відголоски є і в поемі «Гайдамаки» тощо.
Складніше розпізнати специфічні традиційні загальнофольклор. прийоми худож. організації тексту,
які було невдало названо «дологічними» (див.: Роов к С. Український фольклор у теоретичному
висвітленні: По сібник для університетів. К., 2008.
С. 526—539). Повтор (див. Повтор), цей найпростіший
та генологічно найдавніший із названих прийомів, Шевченко застосовує дуже дозовано. Вірогідна причина —
не архаїчність, а штучність використання цього ефективного прийому усної мови в писемно фіксованому літ.
тексті. На відміну від народної пісні, в якій повторюються рядки і строфи, поет вдається лише до повтору
окремих синтагм, що викликає враження своєрідного
«підхоплення»: «Й серце розбиває. / Розбиває, та не
вип’є / Живущої крові» («Кавказ», рр. 6—8); «Понад
полем іде, / Не покоси кладе, / Не покоси кладе — гори»
(«Косар»). Натомість у поетичному доробку Шевченка
набули поширення звертання до різноманітних паралелізмів. Зокр., т. зв. психологічний паралелізм інколи
є ремінісценцією фольклор. конструкції, як у поемі
«Тарасова ніч», де рядки «Встає хмара з-за Лиману, /
А другая з поля, / Зажурилась Україна — / Така її доля!»
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мають близький відповідник у народній пісні «Ой з-за
гори, з-за Лиману вітер повіває» (
нко . Сім збірників українських пісень для одного голосу. К., 1869.
Зб. 2. № 4). В ін. випадку з фольклору запозичується
лише «природна частина» (О. Веселовський) паралелізму, а «людська» є вже авторською. Так, у другому заспіві поеми «Іржавець» (рр. 28—31) («Заступила чорна
хмара / Та білую хмару. / Опанував запорожцем / Поганий татарин») для перших двох рядків поет пригадав
записану в альб. 1846—50 ініціальну пісенну формулу
«Налетіла чорна хмара / На білую хмару». Природно,
що найбільш наближену до класичного «психологічного паралелізму» конструкцію поет вкладає в уста
кобзареві Волоху в поемі «Гайдамаки» (рр. 973—976):
«Літа орел, літа сизий / Попід небесами; / Гуля Максим,
гуля батько / Степами-лісами». Більшу частину поезії
«Вітер з гаєм розмовляє» побудовано за каноном психологічного паралелізму: «природну» частину викладено
в першій строфі, «людську» — в другій. На поч. поезії
«Минають дні, минають ночі» двочленну структуру паралелізму перетворено на тричленну за рахунок образу
часу, що плине однаково і для природи, і для людини:
«Минає літо, шелестить / Пожовкле листя, гаснуть очі».
І майже зникають сліди цього прийому в поезії «Минули літа молодії», де «природну» частину паралелізму
максимально олюднено, а деталі «людської» частини
оздоблено природними барвами: «Минули літа молодії, / Холодним вітром од надії / Уже повіяло. Зима! /
Сиди один в холодній хаті».
Уснопоетичний «заперечний паралелізм», що його
свого часу називали «слов’янською антитезою», Шевченко відтворює, зокр., у поезії «Не тополю високую»:
«Не тополю високую / Вітер нагинає, / Дівчинонька
одинока / Долю зневажає». Втілення однієї з найдавніших поетичних конструкцій людства, прийому «стилістичної симетрії», що прийшов до укр. фольклору
з близько східної поезії за по середництвом псалмів,
знаходимо в поезії «Не хочу я женитися»: « — Не хочу
я женитися, / Не хочу я братись». Вживає поет і відповідники більш формалізованих фольклор. паралелізмів,
як-от послідовний синтаксичний паралелізм у запозиченні фольклор. пісенної формули: «“Не ходи, не нуди,
не залицяйся, / Не сватай, не піду, не сподівайся”»
(«Сотник», рр. 262—263).
Прийом «метафізичного розкриття часового процесу, роз гортання прос тору, дії або ста ну», тобто
«через вказівку висхідної та кінцевої позначок» ( н ктов . . Внелогическое начало в фольклорной
поэтике // Русский фольклор. 1974. Т. 14. С. 229) Шевченко використовує в «Гайдамаках» (рр. 1977—1979;
2104—2109): «Ревуть гори — і будинок / З ляхами
гуляє / Коло хмари»; «Вранці / Ярему вінчали; / А ввечері мій Ярема / <…> Покинув Оксану: / Ляхів кінча».
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У поемі «Сова» знаходимо й перейнятий разом із
запозиченням із народної рекрутської пісні прийом, що
його Б. Соколов назвав «ствердженням виключеного».
Якщо в пісенному джерелі була логічна конструкція
числової градації: «— А де п’ять — там не брать. /
Де чотири — не велять. / А де три — не бери. / А де
два — там не йди. / Єсть у вдови їден син — / Взяти б
його під аршин» ( аро н пісні в записах Степана Руданського. К., 1972. С. 206), то поет звернувся до ін.
версії прийому, коли образи в низці є нерівноцінними
за обсягом та за емоційною насиченістю: «Усе дрібні,
усе малі, / Все багатих діти. / Той каліка-недоріка, / Той
не вміє стати, / Той горбатий, той багатий, / Тих чотири
в хаті. / <…> А у вдови один син, / Та й той якраз під
аршин» («Сова», рр. 128—136). Ще один прийом, який
О. Потебня назвав різнорідним reservatio mentalis (коли
вказано лише початковий ланцюг думки, а наступні
доповнює той, хто розуміє, — в напрямі, визначеному
традицією), Шевченко застосовує в поезії «У тієї Катерини»: «“Одурила!..” — І Катрина / Додолу скотилась /
Головонька…»
Відтворення найбільш екзотичного з названих прийомів — прийому «обопільвиключеної пари» (Г. Венедиктов), коли ствердження чогось відразу ж повторюється із запереченням того самого, знаходимо на поч.
поезії Шевченка «Три літа» («І день не день, і йде не
йде») та у вірші «Мені однаково»: «На нашій славній
Україні, / На нашій — не своїй землі». У першому випадку прийом, як і в народній поезії, допомагає передати складний, такий, що важко піддається втіленню
у слові, психологічний стан, а в другому — почуття патріотизму мешканця поневоленої країни. Як своєрідну
літ. трансформацію цього прийому можна розглядати
двічі повторену у вірші «Хоча лежачого й не б’ють»
стверджувально-заперечну конструкцію: «І миром люди
прокленуть! / Не прокленуть, а тілько плюнуть»; «Тебе,
о люту, зацькують! / Не зацькують». Є в поезії Шевченка
і наслідування характерної «для народнопісенної мови
композиції ланцюгового розгортання змісту, побудованої на повторі-підхопленні й на специфічній формулі
заперечення-ствердження з підсильним значенням не
так, як» ( рмо нко С. . Фольклор і літературна мова.
К., 1987. С. 102); щоправда, у поезії «Ой крикнули сірії
гуси» зазначене попереднє «ланцюгове розгортання
змісту» відтворено мінімально: «Стала [cлава] на все
село / Про тую вдову. / Не так слава, не так слава, / Як
той поговір».
Власне, йдеться вже про втілення в Шевченковій
поезії специфічних явищ поетичної мови укр. фольклору. Може скластися враження, що вживання деяких
характерних для неї стилістичних ознак, як, напр.,
постійних епітетів, легко розпізнати. У поезії «Думка — Тече вода в синє море» всі означення, за винятком

хіба що «серця козацького», є постійними епітетами.
Але інколи Шевченко, на що звернув увагу свого часу
Ф. Колесса, запозичує з народної поетичної мови саме
незвичний епітет, як-от «німії стіни» у «Гайдамаках»
( о
а . С. 231), і тоді він повторюється в його подальших творах («Відьма», «Чернець»), набуваючи вже
певної внутрішньої «постійності».
Кілька генерацій дослідників прискіпливо вивчали
в стилістиці Шевченка такі фольклор. за походженням
компоненти його поетичної мови, як традиційна символіка, традиційні опорні словообрази (останнім часом
їх називають ще концептами або навіть архетипами),
як «хата», «сад», «могила», «кобзар», метафори, персоніфікації та ін. тропи, фольклорні за походженням
тавтологічні конструкції тощо. Є й певні узагальнення
зібраного у цій галузі матеріалу, зокр. у праці М. ою н ко «Етюди про поетику Шевченка» (К., 1990).
Фольклор. за походженням складову ритміки Шевченкової по е зії, гол. чин. його 14-складовик (8+6),
дос лі джу вали Ф. орш, В. П р т , Б. ку
к ,
Ф. Колесса, Г. С ор нко. Своєрідно підсумувала ці
студії Н. амата, авторка монографічного дослідження
улюблених Шевченкових розмірів, 14-складового вірша, чотиристопного ямба: «Звернувшись до 14-складового розміру, Шевченко переосмислив та активізував
народнопісенні структурні елементи і, спираючись на
надбання сучасної йому російської та української поезії
та на свій власний досвід, вивів літературний 14-складовий вірш за вузькі межі зовнішньої фольклорності
й пісенності» ( амата . П. Ритміка Шевченка. К.,
1974. С. 39; пор. С. 167). Статистичні спостереження
над конкретним розподіленням силабічних і силабо-тонічних розмірів у поетичному доробку Шевченка узагальнила Н. о т нко; за її даними, найчастіше серед
силабічних трапляється «14-складовий (4+4)+6 вірш
народнопісенного походження, яким написано 11 тис.
926 рядків (тобто 53,6 % від загального обсягу). Разом
з варіаціями 14-складника (варіюються як 8-складові,
так і 6-складові групи), це дорівнює 12 тис. 239 рядкам
(відповідно — 55,4 %)» ( о т нко . . Метричний
довідник до віршів Тараса Шевченка. К., 1994. С. 4).
Окрема проблема — використання укр. фольклору
в російськомовних творах Шевченка. З цього погляду
недостатньо вивчено повісті, серед яких найбільш насиченою відповідними інтертекстами є «Наймичка» — до
її оповідної тканини вмонтовано белетризовану стилізацію чумацького топонімічного переказу про Ромоданів шлях, опис деяких ритуалів обжинків, обряду
поч. навчання грамоти та оволодіння наукою читання
(«кашу варить»), транслітеровані цитати з ліричної пісні
«Выйды, Грыцю, на улыцю», з балади про вдову та двох
синів («Ой жила вдова»), з чумацьких пісень «Та вырис
я в наймах, в неволи» та «Ой волы мои та половии»,
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з жартівливих «Ой, гоп, по вечери» та «Упылася я»,
колискову «Э… э, люли», ремінісценції громадського
ритуалу «покриття» дівчини, звичаю па ломництва
«в Киев на поклонение святым угодникам печерским».
Паремії прикрашають мову селян-персонажів у транслітерації-перекл. Це приказки («как дурень с писаною
торбой, <…> что твоя перекупка с бубликами» (3, 59),
«Теля еще бог знае где, а ты уже и довбню готовишь»)
(3, 72), прислів’я («Науку не но сят за плечима») (3,
111); так само відтворено й формулу неможливого
(«наговоришь, что и груши на верби растут»), згодом
використану й у Щоденнику (26 черв. 1857). Подібні
інкрустації укр. усної традиції у повісті «Близнецы»
разом із образами високоосвічених українців Г. он ко о, Г. Сковороди, І. Котляревського і вигаданого
персонажа повісті укр. шляхтича Никифора Сокири,
з любовно виписаними колоритними постатями старого
укр. кліру вибудовують цілісну модель синтетичної староукр. культури кін. 18 — поч. 19 ст., що її письменникзасланець відтворює з патріотичною шанобливістю,
репрезентуючи російськомовному, тоді — загальноімперському читачеві як явище високої духовної цінності.
У Щоденнику автобіогр. наратор співає укр. пісні,
і при цьому наводяться цитати з ліричних пісень «Ой
ізійди, зійди, ти зіронько та вечірняя» (11 лип. 1857),
«У степу могила з вітром говорила» (19 лип. 1857), «Та
нема в світі гірш нікому, / Як сіромі молодому» (28 лип.
1857), з гайдамацької пісні «Ой поїзжає по Україні та
козаченько Швачка» (11 лип. 1857) і дві строфи пісні
про ворожнечу між старшиною-«дуками» і козацькою голотою (у пізнішому записі — «Заступила чорна
хмара») (28 лип. 1857). Він пригадує, як слухав пісню
«Тече річка невеличка» у виконанні рядового Скобелєва (8 лип. 1857), описує укр. звичай ховати та поминати самогубців (15 лип. 1857), наводить почуту від
Я. азар в ко о сатиричну антикріпосницьку пісню
«А в нашого Білозера» (22 січ. 1858), а також деталь
«видіння», розповіді про подорож на той світ, почуту
в дитинстві: «“Широкий бытый шлях из Раю, а в Рай
узенька стежечка, та й та колючим терном поросла”, —
говори[ла] мне, еще ребенку, одна замиравшая старуха»
(29 черв. 1857). У свій російськомовний дискурс Шевченко вплітає укр. паремії, частіше в перекл., а іноді
(«Дурень, дурень, а в школи вчився» — 11 січ. 1858)
в рос. транслітерації.
У російськомовних листах Шевченко інколи наводить рядок із колись почутої разом з адресатом укр. пісні
(«Та яром, яром за товаром» — до А. оза ков ко о
16 лип. 1852) або наводить поч. рядки однієї зі своїх
улюблених: «Доле моя, доле, чом ти не такая, / Як інша
чужая!» (до С. Гулака-Артемовського 15 черв. 1853), інколи напівперекладає укр. паремії, як, напр., прислів’я
«В добре та счастии, бывало, на собаку кинеш, а влу-
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чиш друга або великого приятеля» (до О. Бодянського
15 листоп. 1852).
Використання у творах Шевченка іноземного фольклору зумовлювалося, гол. чин., біографією поета. Оброблене у баладі «У Вільні, городі преславнім» польс.
міське оповідання він почув, можливо, під час перебування у
н або вже на засланні від одного з польс.
приятелів. Відбитків рос. фольклору в літ. творах Шевченка небагато. Зокр., у зображенні Петербурга в поемі «Сон — У всякого своя доля» (рр. 270—273): «То
город безкраїй. / Чи то турецький, / Чи то німецький, /
А може, те, що й московський» можна бачити ремінісценцію з монологу рос. «райошного» діда: «Это город
русский, / Хохол у него французский, / Рост молодецкий. / Только дух — немецкий!» ( а т аров . Брюхо
Петербурга: Общественно-физиологические очерки.
СПб., 1888. Ч. 1—2. С. 315). На засланні ж, перебуваючи в російськомовному середовищі, поет цікавився
рос. фольклором, але його тексти (пісні, топонімічні
перекази, місцеві легенди та звичаї, паремії) відбилися передусім інформаційно у Щоденнику й листах.
Найяскравішим відображенням тюркської традиційної культури у Шевченка є поезія «У Бога за дверми
лежала сокира», що її наративна частина завдячує
своїм виникненням, на думку М. о у
ко о, якійсь
місцевій казах. легенді ( о у
к
. Культ дерева
й сокири в Шевченковій поезії // Україна. 1930. № 3/4.
С. 80—88). Що ж до «дерева святого», то етногр. опис
його шанування казахами подано в повісті «Близнецы».
У щоденниковому записі 15 лип. 1857 змальовуються
похоронні та поминальні звичаї туркменів і казахів
(«туркменцы и киргизы»).
Окремим аспектом рецепції неукр. фольклору є міфологізм Шевченка. Поет звертався до неукр. міфології,
оскільки, по-перше, це диктувалося всесвітністю або
й космополітичністю джерел, по-друге, тенденцією до
безреліг. рецепції міфу. Напр., реконструюючи давньоруський епос у пісні про Рогніду в циклі «Царі», поет
відтворює язичницький ритуал жертви на честь сватів,
у якому поєднуються відгуки давньослов’ян. (згідно
з наук. уявленнями того часу) і давньогерманської міфологій: «Перед богами Лель і Ладо / Огонь Рогніда
розвела; / Драгим єлеєм полила / І сипала в огнище
ладан. / Мов ті валькірії, круг неї / Танцюють, граються
дівчата». Складнішою є конфігурація міфологізму
в поезії «Ну що б, здавалося, слова», де персонажі
християнської міфології Бог та у а, з одного боку,
і антична язичницька богиня ана, з другого, перебувають в опозиції «свій / чужий». Особливо цікава
тут рецепція образу місячної богині: «Із туману, / Як
кажуть, стала виглядать / Червонолицая Діана…» Ліричний герой затримується, «щоб трохи подивиться /
На круглолицю молодицю, / Чи теє… дівчину!..» Образ
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Артеміди-Діани-Селени подано як знижений, до того ж
підкреслено двозначний: Артеміда-Діана — цнотлива
дівчина, але ж Селена-Діана народила, за Павсанієм,
від Ендиміона 50 дочок. Виникає певна ієрархічність
між образами міфології християнської та язичницької,
яка, однак, у Шевченка не є застиглою, про це свідчить
передсмертна поезія «Чи не покинуть нам, небого». Тут
образи гр. міфології (муза, та, Ескулап, Гелікон, Флеготон, Стікс) травестуються у стилі І. Котляревського
так само, як і перша алюзія на християнські уявлення
про потойбічний світ («до Бога, / Почимчикуєм спочивать»), але вже друга згадка про християнського Бога
звучить піднесено й патетично: «Та нескверними устами / Помолимось Богу». Попри це фрагмент лишається
неортодоксальним із християнського погляду. Адже
ліричний герой збирається молитися разом із музою.
У цілому ж виникає враження свободи оперування образністю, почерпнутою з різних реліг. і міфолог. систем.
Водночас уявлення ліричного героя про потойбічний
світ у цілком серйозному, патетичному, позбавленому
бурлескного забарвлення фіналі є підкреслено античним, а вислів «над Стіксом, у раю» змушує згадати про
«острови блаженних» у Гесіода і Піндара.
Укр. усна традиція наділила Шевченка тим «великим
кодом», який значною мірою зумовлював сприйняття
й худож. відтворення в його творчості світу і людей.
Цей код надав доробкові Шевченка нац. своєрідності,
а помножений на досвід рідної та світової л-р — ще
й універсальності.
т.: узман . Фольклор у творах Т. Г. Шевченка // Український фольклор. К., 1939. Кн. 1; о
а . Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка // о
а . Фольклористичні
праці. К., 1970; Р ву к
. . Шевченко і народна пісня //
Пам’ т Т. Г. Шевченка: Зб. ст. до 125-ліття з дня народження.
1814—1939. К., 1939; Попов П. . Шевченко і народна творчість //
1/2; Су о ру . Шевченко про фольклор //
.
1961. № 1; омар н
. Шевченко і народна творчість. К., 1963;
Прав юк . Т. Г. Шевченко і музичний фольклор України. К.,
1966; вак н . . Шевченко і фольклор //
в нкознав тво:
Підсумки й проблеми. К., 1975; С ор нко . . Стиль пісенних
творів Шевченка //
21/22; См н ка . «Святим огненним
словом…» Тарас Шевченко: поетика. К., 1990; Ру ан в к
. .
У слові — вічність: (Мова творів Т. Г. Шевченка). К., 2002; Ро ов к С. Тарас Шевченко і фольклор. К., 2011.
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ФОЛЬКЛÓРНІ ЗÁПИСИ ШЕВЧÉНКА. Чи не першим про себе як про польового фольклориста сказав
сам Шевченко. Зробив це опо середковано, від імені
автобіогр. розповідача, що згадує про спілкування з вигаданим персонажем повісті «Близнецы» Никифором
Сокирою: «Я, как собиратель народных песень, много
записал у него вариантов и самих песень, нигде мною

прежде не слыханных» (4, 26). У повісті «Прогулка
с удовольствием и не без морали» розповідач повідомляє: із Житомира, де завершилася його поїздка на
«Волынь и Подолию», послав своїм друзям «тетрадку
малороссийских песень, записанных мною от подолян
и волынян» (4, 321). У докум. прозі Шевченка знаходимо й обговорення фольклор. явищ у наук. дискурсі,
що можна розглядати як внесок уже до інтерпретаційної фольклористики. У щоденниковому записі 15 лип.
1857 автор мимоволі підслуховує нічну балаканину
солдатів на городі. Якийсь уральський козак перевів
розмову «на колдунов, мертвецов и, наконец, на самоубийц» і виклав «религиозное поверье уральских
козаков о душе самоубийцы», а Шевченко як паралель
до цього «поэтически христианского поверья» навів
етногр. інформацію про те, як в Україні ховають і поминають самогубців: «В Малороссии самоубийц хоронили
также в поле, но непременно на перекрестной дороге.
В продолжение года идущий и едущий мимо несчастного покойника должен был что-нибудь бросить на его
могилу» і т. д., а також про своєрідні звичаї поминання
небіжчиків, що їх практикують «туркменцы и киргизы»
(сучасні туркмени та казахи).
Одним із перших про Шевченка-фольклориста згадав М. ашк в . Він писав, що Шевченко був палким
аматором і прекрасним співцем укр. пісень і записував
їх під час своїх мандрівок (див.: ашк в
. Отзыв
о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской
литературы XIX столетия» // Отчет о двадцать девятом
присуждении наград гр. Уварова. СПб., 1888. С. 169).
Хоча згодом з’явиться чимало оглядів, у яких простежуватимуться зв’язки творчості Шевченка з фольклором (І. Франко, Ф. о
а, І. П
ук, І. з ншток,
Т. омар н
та ін.) і згадуватимуться Ф. з. Ш., проте
найбільш докладно їх осмислено в розд. «Слідами
фольклорних записів поета», уміщеному в монографії
О. Прав юка «Т. Г. Шевченко і музичний фольклор
України» (1966).
Щодо видання самих записів, то тут усталилася традиція, яка не завжди є прийнятною. Напр., в останньому
академ. вид. фольклор. записи подаються в т. 5 після
«Наукових та педагогічних праць», зокр. після «Археологічних нотаток». Це свідчить про певне приниження
суспільного та культурологічного значення фольклорист. діяльності поета, що працював за доби, коли
майже всі видатні письменники водночас були й фольклористами. Оскільки до Ф. з. Ш. і у Повному зібр. тв.
у 6 т. (К., 1964), і в П : 12 т. долучаються записи
П. Куліша в Шевченковому
ом 1840—1844 пісень
«Хвалилася Україна, що в нас добре жити», «В Макарові, славнім місті, пророчисте свято», «Солодким
медом та солодким вином кубки наповняли», «Гей
підтискай, малий хлопче, тісненько й попруги» і «Да
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все луги, все береги, ніде води да напити[ся]», а також
записи П. у к в а: «Пливе щука з Кременчука, тече
собі стиха», «Зійшла зоря ізвечора, да й не назорилася»
та «Ой Кармелюче, по світу ходиш» в
ом 1846—
1850, то виникає питання, чому серед фольклор. записів
не друкуються пісні, які вписав до Щоденника поета
Д. ам н к 13 трав. та І. азар в к 20 трав.
1858: «Забіліли сніги, заболіло тіло ще й головонька» та
народна пісня про Кармелюка, літ. першоджерело якої
приписується Я. Комарницькому, відповідно.
До основного корпусу вид., а не до необхідного
в цьому випадку розд. «Dubia» «введено також фольклорні тексти, оригінали Шевченкових записів яких не
збереглися, але з авторитетних джерел відомо, що їх
надруковано за записами Шевченка» (П : 12 т. Т. 5.
С. 442). Ідеться про чотири пісні («Зажурився бідний
сірома», «А в городі Самарі», «Ой сидить пугач та на
могилоньці», «Чи ж я тобі не казала»), надрук. за відомим збірником І. Ру нка (Івана Білика) «Чумацкие
народные песни» (К., 1874).
Уперше у Повному зібр. тв. у 6 т. (К., 1964) було
введено до корпусу Шевченкових записів пісні «Ой
горе, горе!», «Ой у полі могила з вітром говорила»,
«Ой ішов козак з Дону», «Ой із-під гори, та із-під кручі». Це текстологічне рішення спирається на свідчення
Д. Р ву ко о, начебто Г. а а ан повідомив А. ДудковіСтеповичу, що названі пісні поет «передав упорядникам
збірника “Южноруські пісні” (К., 1857) для публікації»
(Р ву к
. С. 456). Однак гіпотетичний характер
атрибуції тексту передбачає, що його місце в «Dubia».
З другого боку, серед Ф. з. Ш. в П : 12 т. надрук.
тексти з його альб. 1846—50 «Ой піду я не берегом —
лугом», «Ой на горі по тім боці», «Хоть годину посидимо вкупочці з тобою», «Ой біліє в полі трава-тирса
край могили», що їх автори коментаря, спираючись
на спостереження Я. Забіли, І. Франка, Д. Ревуцького
(див.: Прав юк . С. 93), розглядають як такі, що їх «не
можна вважати документальними записами народної
творчості. На них позначився сильний вплив творчої
індивідуальності поета» (5, 444). Якщо прийняти таку
засаду, то друкувати ці імпровізації слід серед літ. творів
поета, можливо, у розд. «Творчі заготовки».
Джерела, з яких дізнаємося про фольклор. зацікавлення Шевченка:
1) Спогади сучасників про репертуар Шевченкаспівця, за якими до нього входили пісні: «Ой не шуми,
луже!» ( ана в- у
н к
. С. Спомини про
Т. Г. Шевченка // Спо а 1982, с. 94), «Ой хто лиха
не знав» ( р нштам . . Т. Г. Шевченко і простолюдини, його знайомі // Спо а 1982, с. 110), а також
«Та по тім боці, та на толоці» ( оз р к
. . Тарас Григорович Шевченко за спогадами різних осіб
(1831—1861 рр.) // Спо а 1982, с. 163). Позначені
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низьким ступенем фольклорист. інтерпретації, вони
лише доповнюють наявну інформацію про пісенні
тексти, що їх поет тримав у пам’яті, а тому не мав необхідності записувати. Щодо вірогідності таких спогадів,
то треба брати до уваги аберацію пам’яті вже самого
мемуариста.
2) Тексти, які Шевченко авторизував, але з погляду
відтворення явища усної традиції вони є непевними
саме через можливість творчого втручання по ета.
Ідеться про результати рецепції фольклор. творів у літ.
творах письменника (див. о к ор у т ратурн
твор о т
в нка), що виступають як вторинні
фольклорист. джерела. Сучасники сприймали поезію
Шевченка і в цьому аспекті, про що, зокр., свідчить
цитування рядків із «Тополі» в етногр. «Нарисах малоруської демонології» О. Сементовського, надрукованих
у «Киевских губернских ведомостях» 20 квіт. 1845
(див.: ур 2003, с. 116). Може здатися, що в наш час
не варто використовувати ці літ. тексти для реконструкції явищ сучасної письменникові усної традиції, адже
вона відбилася у друкованих і рукописних зб., тому
складається враження, наче її добре висвітлено. Проте,
по-перше, наші знання про укр. фольклор Шевченкової
доби залишаються дуже обмеженими, а по-друге, навіть
коли пісню, яку використав Шевченко, було записано
в першій пол. 19 ст., інтертекст поета дає змогу отримати інформацію про ін. її ред. або варіант. Тим більше,
коли їх умонтовано, напр., до тексту «Гайдамаків».
Отже, тексти жартівливих пісень «Якби таки або так,
або сяк», «Ой гоп, таки так! Кличе Гандзю козак», «На
городі постернак, постернак», «Ой гоп, гопака! Полюбила козака», «Ой гоп, того дива! Наварили ляхи пива»,
«А мій батько орендар» і весільних приспівок «Була
собі Ґандзя», «Не дивуйтеся, дівчата», «Отак чини, як
я чиню: / Люби дочку абичию», «Як була я молодою
преподобницею», «Заганяйте квочку в бочку», «І…
гу! Загнув батько дугу», «Ой сип сирівець», строфи
з вертепної драми «Перед паном Хведором» або прислів’я («Де можна лантух, там торби не треба», «Купили
хріну, треба з’їсти; плачте, очі, хоч повилазьте: бачили,
що куповали — грошам не пропадать!» (рр. 916—917)
і приказки («Ну, нехай стара в’язне, більше м’яса буде»
(р. 1015) справляють враження цілком доброякісних
записів, щоправда, зроблених із пам’яті. З другого ж
боку, є випадки, коли Шевченкове, хай і не дослівне,
переповідання почутого колись від інформанта тексту
стає унікальним свідченням про не зафіксовані в ін.
джерелах фольклор. твори, — напр., топонімічний
переказ про ліс Гупалівщину в «Приписах» до «Гайдамаків» («ліс невеликий, зоветься Гупалівщиною за
те, що там Залізняк збивав ляхів з дерева»; 1, 510) або
своєрідна ред. християнської легенди про розбійника,
що розкаявся, у листі до М.
пова від 20 трав. 1856.
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Найближчими ж до усних прототипів у цій групі текстів є згадані імпровізації на мотиви народних пісень
в альб. 1846—50 «Ой піду я не берегом — лугом»,
«Ой на горі по тім боці», «Хоть годину по сидимо
вкупочці з тобою», «Ой біліє в полі трава-тирса край
могили».
3) Окрему групу становлять записи ін. фольклористів зі слів Шевченка (див. н опов анн
в нка),
серед яких найвідомішим є переказ про те, як запорожці
постригалися до Межигірського монастиря — «Запорожці приїдуть, було, з Січі в Київ» П. Куліша з прим.
«Слышал от Т. Г. Шевченка». Що переказ справді записано від Шевченка, підтверджує факт використання
мотивів переказу в поемі «Чернець» і в повісті «Близнецы», а також публ. тексту 1847, тобто за життя поета.
Сюди ж треба віднести й пісні, перейняті від Шевченка
його знайомими, а згодом уже від них записані. Це
варіант балади про інцест «У Києві на ринку п’ють
козаки горілку», записаної до альб. поета 1846—50 невідомою особою; альб. було під час другого арешту
1850 конфісковано, а в серп. 1859 Є. Красковська перейняла текст балади від самого поета, що, як бачимо,
тримав у пам’яті і словесний текст твору, і мелодію.
Варіант її з позначкою «Од Є. І. Красковської — перечула від Т. Шевченка» надрукував М.
нко (Збірник
українських пісень. Зібрав і у ноти завів М. Лисенко.
Липський; К., 1869. С. 39. № 18). Сюди ж відносимо
згаданий вище текст пісні «Ой сидить пугач та на могилоньці», слова й мелодію якої, як повідомляє Д. Ревуцький, перейняв О. Р ву к від поета після його
повернення до Петербурга — у варіанті Д. Ревуцького
пісня починається «Ой сидить пугач в степу на могилі»
(Р ву к
. С. 456). За припущенням О. Правдюка,
запис приспівки «Ой піду я до церковці», як і запис
пісні «Тяжко, важко в світі жити», «Ой у саду, саду»,
потрапили до альб. Лазаревських (ІЛ. Ф. 1. № 66) від
Шевченка (Прав юк . С. 96).
4) Як популяризатор творів укр. фольклору в записах ін. фольклористів Шевченко виступив у «Букваре южнорусском», де не дотримувався, що цілком
природно, тодішніх наук. вимог щодо публ. фольклор.
тексту. Поданий тут текст «Думи про Марусю попівну
Богуславку» повторює єди ний надрук. на той час
но
варіант її з антології П. Куліша « ап к о
Ру » (СПб., 1856. Т. 1. С. 210—214), яка була в б-ці
Шевченка. Текст думи має сліди стилістичного опрацювання. Цей варіант записав М. Ніговський на поч.
1850-х від кобзаря Ригоренка. Питання про походження
тексту Шевченкової публ. «Думи про пирятинського
поповича Олексія» потребує спеціального дослідження.
Н. Вишневська та В. оро н припускають, що текст її,
«можливо, взято зі збірки М. Максимовича “Сборник
украинских песен” (К., 1849. С. 49—52), де вона має

заголовок “Черноморская буря”» (5, 439), але згадана
дума є усною переробкою надрукованої в Шевченка.
Записи ін. фольклористів в альб. Шевченка складають групу текстів, які поет не авторизував, але вони
перебувають у безпосередньому оточенні його малюнків та записів; ці автографи його приятелів внесено до
альб. коли не на прохання поета, то з його дозволу, вони
належали йому як власникові альб. і входили до його
мобільного рукописного арх.-б-ки. Йдеться насамперед
про записи П. Куліша в альб. 1840—44, зокр. ліричної
пісні «Да все луги, все береги, ніде води да напити[ся]»
(ІЛ. Ф. 1. № 106. Арк. 21 зв., 21, 22), за ното ва ної
13 черв. 1843 «вночі на плиту, на Днепре, против Межигорского монастиря». Зафіксовані його рукою тексти
п’яти пісень мають усі ознаки польових записів із
голосу, а саме: скорочення («Б.» або «Бонд.» замість
«Бондаренко» та ін.), передача пісенної формули, відомої з ін. пісень, як «Чи всі тії сади цвітуть і проч.»,
пропуски слів у повторюваних із варіацією рядках,
виправлення по ходу записування тощо. Чотири пісні
істор., з яких одна є фрагментом відомої пісні про Нечая
й Потоцького («Гей підтискай, малий хлопче, тісненько
й попруги»), ще одна («Солодким медом да солодким
вином кубки наповняли») є варіантом такої ж попул.
в 19 ст. пісні про Палія та Мазепу, дві, зафіксовані
останніми, розповідають про маловідомого гайдамацького ватажка Івана он ар нка, що діяв на Київщині;
одна про сутичку під Грузькою («Хвалилася Україна,
що в нас добре жити»), друга, явно незакінчена, про
арешт Бондаренка та його допити («В Макарові, славнім
місті, пророчисте свято»). Після розмови з невідомим
інформантом про зміст першої з цих пісень П. Куліш
зафіксував істор. переказ, що й завершив цей масив
його записів: «У Бонд[аренка] б[ув] Іванко хлопець, по
дорозі підкупили. Він у куми гуляв, а хлопця [поставив]
на варті, а вони хлопця підкупили і сплящого обобрали.
Если б его еще не згублено, то царица его оставила б
живым» (ІЛ. Ф. 1. № 106. Арк. 24). Два перших речення
науково відтворюють сказане інформантом, у третьому
деталь його оповіді реферовано рос. мовою.
На відміну від записів П. Куліша, тексти трьох
пісень, які вніс до альб. 1846—50 П. Чуйкевич, не мають ознак польового запису з голосу, навіть повтори
відтворено повністю. Пісні або переписано з рукопису збирача, або, що менш вірогідно, він занотував
їх із пам’яті; в останньому випадку маємо своєрідний
«самозапис» фольклориста. Не підкріплено жодною
аргументацією здогад О. Правдюка: «Очевидно, пісні,
які спочатку співали, потім внесли в альбом на пам’ять
про перебування по ета в Кам’янці-Подольському»
(Прав юк . С. 88). Два з цих текстів — «Пливе щука
з Кременчука, тече собі стиха», «Зійшла зоря ізвечора,
да й не назорилася» — це старанно зафіксовані ліричні
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пісні, при цьому другий текст є контамінацією двох пісень («Зійшла зоря ізвечора» та «Гиля, гиля, сірі гуси»),
третій запис «Ой Кармелюче, по світу ходиш» містить
текст популярної істор. пісні. До цієї групи належать
і згадані записи Д. Каменецького 13 трав. і М. азар в ко о 20 трав. 1858 у Щоденнику поета; обидва
зафіксовано старанно, без виправлень, що свідчить
про переписування з писемних джерел. Натомість рос.
солдатську казку ( н р в . П. Указатель сказочных
сюжетов по системе Аарне. Лг., 1929. № 1166) астраханський лікар Ф.
ов записав 17 серп. 1857 до
Щоденника з пам’яті.
5) Особливу групу становлять записи в альб. Шевченка невідомих осіб, тексти і палеографічні особливості цих нотаток дають змогу висунути гіпотезу,
що роль записувача була суто технічною, а всі творчі
моменти акту фіксації твору усної традиції визначав
власник альб. До цієї групи належать записи, зроблені
на розкопках могили Переп’ят поблизу а това. Мова
не про селянські «самозаписи», поетові допомагав записувати пісні хтось із університетських працівників,
що брали участь у розкопках. Із цих пісень тільки істор. пісні «Ще не світ, ще й не світає», «О Боже наш,
Боже, Боже наш єдиний» та чотиривірш «Ой за пана
Браницького орали волами» не мають жодних Шевченкових позначок та втручань до тексту. Балада про інцест
«У Києві на ринку п’ють козаки горілку» має позначку
«Оксана Зорівна. На Переп’яті — 1846 — іюня 22»,
а істор. пісня «Під городом під Солидоном» — поетову ж позначку «От Мартына Липского». В останнього
Шевченко стояв на квартирі в с. а т в
під час
розкопок. Істор. пісню «Ой пише, пише наш імператор» підписано «От Мартына того ж. 1846. — Іюля 15,
у Хвастовці». Цей запис (р. 1—18) почала невідома
особа, а дописав його вже сам Шевченко. До записів
Шевченка у співпраці з ін. записувачем у тому ж альб.
належать істор. пісні про арешт і страту гайдамацького
ватажка «Ой хвалився Бондаренко» з позначкою «От
Грицька Демиденка», а також істор. пісні «Ой горе ж
мені та на чужині». За свідченням П. а ва, у тій
частині
ому 1858—1859, що не збереглася, так
само було записано жартівливу пісню «Через греблю
Микитину» і «Ой розвився край дороги» ( а в П.
С. 11). Остання, на думку П. Зайцева, є уривком пісні
«Ой ви, галочки-чорноперочки». Її почав записувати
В. Шевченко, а дописав і виправив уже сам поет; від
запису залишилися тільки перші чотири рядки з поч.
«Ой розвився край дороги».
Ін. форму «авторизації» пісні, зафіксованої ін. записувачем, становила Шевченкова правка тексту в записах пісень «Семене Палію! А що ж бо ти робиш» та
«Ой Кармелюче, по світу ходиш» (запис П. Чуйкевича)
в альб. 1846—50; в останньому випадку причиною
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правки, можливо, було бажання відтворити ін. варіант
пісні, який колись чув сам поет.
6) Особливу групу становлять фольклор. записи
Шевченка з пам’яті. Ця особливість фіксації в Шевченкові часи, на відміну від наших, не перешкоджала
вважати такі тексти повноцінними фольклор. джерелами. З погляду сучасної фольклористики, тут варто
було розрізняти і ті тексти, що їх Шевченко запам’ятав
з усної передачі або письмової фіксації ін. особами, і ті,
що їх він чув безпосередньо з народних уст. Першу
групу репрезентує поетів запис у Щоденнику 22 січ.
1858 восьми рядків (поч.: «А в нашого Білозера») кінцевої частини антикріпосницької пісні, що в ній селяни
картали свого поміщика М. Д.
оз р ко о; текст прозвучав у контексті розповіді Я. азар в ко о («рассказал») про останні події в Україні. Сюди ж слід віднести
й конспективний переказ у Щоденнику (29 серп. 1857)
легендарної розповіді лоцмана зі слів рос. матросів про
їхню зустріч зі С. Раз н м.
Із записів з пам’яті, безпо середнє джерело яких
залишається невідомим, за життя поета було опубл.
прислів’я, обрані для розд. «Народні пословиці» в «Букваре южнорусском». Дві з них: «Гості першого дня —
золото; / Другого — срібло; / А третього — мідь, / Хоч
додому їдь!» і «Брехнею увесь світ пройдеш — та назад не вернешся» було на той час уже надрук. Обидві
приказки оприлюднив О. Шишацький-Ілліч (Сборник
малороссийских пословиц и поговорок. Чернигов, 1857.
С. 10, 18), другу, за даними М. ом а, також і М. Гатцук у вид. «Ужинок рідного поля» (М., 1857) (див.:
кра н к приказки, прислів’я і таке інше. Збірники
О. В. Марковича та інших. Уклав М. Номис. К., 1993.
С. 314). Варіанти всіх ін. прислів’їв уже після смерті
поета надрук. 1864 у фундаментальному зб. М. Номиса
( кра н к приказки, прислів’я і таке інше. № 5430,
5420, 1173, 6576, 6805, 1099, 3603, 4517, 7159 (пор.:
7591), 4309). Для прислів’я: «Або ти, тату, йди по дрова, / А я буду дома, / Або ж я буду дома, / А ти йди по
дрова» ближчу паралель, ніж у М. Номиса, записано вже
у 20 ст. (Пр
в’ та приказки. Взаємини між людьми.
К., 1991. С. 351). У цілому ж цей розд. «Букваря южнорусского» можна розглядати як попул. міні-збірник
народних прислів’їв моралістичного характеру, записаних із пам’яті і за давньою, ще від К. Зиновієва, укр.
пареміографічною традицією розташованих за абеткою.
Надрук. тут прислів’я «Казав пан: / Кожух дам — /
Та й слово його тепле» Шевченко раніше використав
у драмі «Назар Стодоля» (3, 27).
Що ж до Шевченкових записів пісень із пам’яті, то
до них належать запис в альб. Лазаревських 1844—87
(ІЛ. Ф. 1. № 66) варіантів жартівливої пісні «Ой у саду,
саду», між 1847 і 1850 — жартівливої ж пісні «Упилась
я на меду», 1850 — жартівливої весільної приспівки
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«Таточко з мамкою» (раніше поет записав їх із голосу
в альб. 1846—50). Приспівку «Таточко з мамкою»
Шевченко написав із пам’яті також у листі до М. Щепкіна від 4 січ. 1858. З пам’яті подає поет у Щоденнику
і фрагменти укр. пісень зі свого репертуару: «Ой ізійди,
зійди, ти зіронько та вечірняя» і «Ой поїзжає по Україні
та козаченько Швачка» (11 лип. 1857); «У степу могила
з вітром говорила» (19 лип. 1857); «Та нема в світі гірш
нікому, / Як сіромі молодому» та «Іде багач, іде дукач» (28 лип. 1857). З пам’яті записано фрагмент пісні
«Тече річка невеличка» у виконанні рядового Скобелєва
(8 лип. 1857), укр. звичай ховати та поминати самогубців (15 лип. 1857), фрагмент почутого в дитинстві укр.
«видіння»: «“Широкий бытый шлях из Раю, а в Рай
узенька стежечка, та й та колючим терном поросла”, —
говори[ла] мне, еще ребенку, одна замиравшая старуха» (29 черв. 1857). Запис рос. народної пісні «Меня
миленькой он журил-бранил» (26 січ. 1858), почутої
щойно від акторки К. П уново , робить враження зробленого з голосу, але і контекст, і характер сто сунків
з інформанткою, і палеографічний аналіз свідчать, що
пісню зафіксовано з пам’яті, а виправлення мали уточнити текст після пригадування.
Складну проблему становить джерелознавчий статус записів пісень «В Малороссии родилась» і «Та
головонько моя бідна», які Шевченко занотував на подвійному аркуші паперу після списку вірша А. Станіславського «Злетів орел попід небо» рукою В. ко н ко о з позначкою «8 августа 1859 г., Киев» (ІЛ. Ф. 1.
№ 2. С. 3—4). Тут можливі дві гіпотези. За першою,
поет, як це вже з ним бувало, використав вільне місце на
папері для своїх потреб. У такому випадку обидві пісні
цілком могли бути зафіксовані «з голосу», а дата, яку
подає В. Аскоченський, стає terminus post quem. Проте
багато що змушує висунути ін. гіпотезу. Знаємо про негативне ставлення поета до В. Аскоченського. Цілком
можливо, що цього разу Шевченко, роздратований слізливим та сентиментальним характером подарованого
йому списку стилізації А. Станіславського, вирішив,
епатуючи співрозмовника, протиставити їй справжні
фольклор. тексти, що без прикрас змальовували народне
життя: про дівчину-сироту, що «И в бардели очутилась. / На смітнику умерла», і народну укр. пісню про
жінку-п’яницю. У такому випадку це, зрозуміло, записи
з пам’яті.
7) Шевченко робив і повноцінні, «з голосу», фольклор. записи, що в основному відповідають вимогам і сучасної наук. фольклористики. В альб. 1840—44 це приспівка еротичного характеру з позначкою «На святках
в Яготині», жартівливий двовірш «І ворони клю[ю]ть,
і сороки клю[ю]ть», а в
ом 1845 два поч. рядки
невідомої пісні «Чи я ж тобі не казала» і жартівлива
приспівка «Шапувалко — чорна галко».
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В альб. ж 1846—50, окрім ліричної пісні «Шумить,
шумить дібровонька» і жартівливих «Упилась я на меду», «Та спасибі батькові», поет записав цілий масив
жартівливих моностроф еротичного та обсценного характеру: «Ой Улито, ой Улито», «Балакучий балакучу»,
«В Переп’яті на валу», «Ой єбались копачі», «В Переп’яті у ямі». Перша з них весільна, решта є усними
імпровізаціями, що відбивають, гол. чин. із погляду
веселого жіноцтва, порівняно вільний побут парубківкопачів на розкопках могили Переп’ят, де Шевченко
перебував у черв.—лип. 1846; можливо, еротизм був
пов’язаний зі святкуванням за участю копачів Івана
Купала в ніч на 24 черв. Обсценну весільну приспівку
«Ой швець коло мене» поет 1846 записав до свого
альб. 1846—50 у Почаєві 20 жовт. Там же Шевченко
записав жартівливі пісні «Гиля-гиля, селезень», «Ой
пила, вихилила» і «Ой у саду, саду». У цьому ж альб.
знаходимо поч. рядки істор. пісень «Ой поздоров, Боже,
царя Петра» (із позначкою «Из песни о арм юк ») та
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«Ой піду я до Києва», а також ніяк не атрибутовані, але
теж ініціальні пісенні фрагменти «Ой сидить козак та
на дорозі», «Налетіла чорна хмара», «Ой хоч маю, панебрате», «Ой піду я до церковці» (з жартівливої пісні),
весільні приспівки «Чи не це ж тая кумася», «Полюбила
москаля», «Таточко з мамкою», прислів’я «І в баби душа
не з лопуцька — / Того хоче, чого й людська» (пор.: кра н к приказки, прислів’я і таке інше. № 1588), «Не
разом Краков збудований» (там само. № 5583), мабуть,
також паремії «Дітки, дітки! / Гіркі зароб[іт]ки!» та
«Козак козаком / Навіки віком».
Уже на засланні поет записав на першій сторінці
альб. 1846—50 два російськомовні тексти. Це гротескна частівка «Собиралась умирать» та імпровізована
медитація «Думаш, думаш — не можно жить».
До часів засл ання разом із заз наченою вище
ліричною піснею «Шумить, шумить дібровонька»,
записаною в альб. 1846—50 під час ра
ко оп ово к п
, належать два чотиривірші пісенного
походження — філос. за змістом («Ой хоч буду віять»)
і жартівливий («Ру-дуду, ру-дуду»), їх поет зафіксував
на останньому аркуші зшитка 1850 в « а кн
».
Після повернення із заслання Шевченко найбільш
активно записував укр. фольклор під час третьої поїздки в Україну. На окремому аркушику, що лежав
у альб. 1858—59, поет між 18 і 22 лип. в
рка а
власноруч записав рядки з пісні «Чи бачиш ти, дядьку», а 27 лип. у с. Зеленьки Канів. пов. — жартівливу
пісню «Ой п’яна я, п’яна». На звороті автографа поезії
«Ой на горі роман цвіте» з позначкою «1859, 23 августа,
Гирівка» поет записав пісню «Теши, [си]ну, ясенину»
(ІЛ. Ф. 1. № 38), а на звороті аркуша з рахунком друкарні Й. Гогенфельдена і Ко за надрукування «Букваря
южнорусского» — два пісенні рядки «Іди, іди, претень,
не гуди» (ІЛ. Ф. 1. № 116).
У рукописній копії А. Мошина 1928 зберігся текст
«Очи наш» із поясненням: «Подлинник этого стихотворения — автограф Т. Г. Шевченко от М. А. Лазаревской приобрел А. Н. Мошин 10. IX—28. Н. Новгород».
Копію цю новий власник автографа, тепер невідомого,
залишив М. О. Лазаревській. Ідеться про одну з усних
пародій на молитву «Отче наш», фольклор. зразок загальноєвроп. «parodia sacra», що міг зацікавити Шевченка як утілення народного християнства.
Хоча свої фольклор. записи Шевченко робив для
«внутрішнього вжитку», тобто використовував їх як
матеріал для власної літ. творчості, об’єктивно значення
цих записів є ширшим за джерела його фольклоризму.
Це безцінні свідчення про стан укр. усної традиції
в 1-й пол. 19 ст., які подав талановитий, сумлінний, із
бездоганним смаком і чудовою пам’яттю фольклорист.
т.: а а . Автог рафи і нові твори Т. Г. Шевченка,
знайдені в архіві департаменту поліції // Україна. 1907. № 7/8;

а в П. Новое о Шевченке // Русский библиофил. 1914. № 1;
Р ву к
. . Шевченко і народна пісня // Пам’яті Т. Г. Шевченка: Зб. ст. до 125-ліття з дня народження. 1814—1939. К.,
1939; Попов П. . Шевченко і народна творчість //
1/2;
Су о ру . Шевченко про фольклор //
. 1961. № 1; омар н
. Шевченко і народна творчість. К., 1963; Прав юк .
Т. Г. Шевченко і музичний фольклор України. К., 1966; Ро ов к С. Тарас Шевченко і фольклор. К., 2011.
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ФОМÁ — апостол із дванадцяти; пам’ять його православна церква вшановує 6/19 жовт. і 30/13 черв. За
Євангелієм від Іоанна, Ф. відмовлявся повірити в чудо
Воскресіння у а р та, допоки не побачить на руках Його знаки від цвяхів, не прикладе своїх рук до ран
Його. Ісус дозволив Ф. доторкнутися своїх ран і сказав
йому: «не буди нев ренъ, но в ренъ» (Ін. 20, 24—27).
Звідси ідіома «неверующий Фома», яку з допомогою
жартівливого макаризму ампліфікує розповідач у Шевченковій повісті «Близнецы», іронізуючи над тодішніми
молодими рос. белетристами, що наслідують «франц у з с к и м у р од л и в ы м
по вест во ва ни ям», але
вважають, «что они оригинальнее самого полубога А. Дюма (блаженны
верующие, — я же неверующий Фома)» (4, 16).
Наступний після великоднього тиждень у церк.
календарі називають Фоминим. У ці дні за візантійською ще традицією
поминають небіжчиків,
передовсім батьків, тож
«на Фоминой неделе старик со старухою поехали
в село родителей поминать» («Най мич ка»; 3,
103). На цьому тижні
беруть шлюб персонажі
двох Шевченкових повістей: Катрусю мати видає
за князя-драгуна, — «На
Фоминой неделе их и повенчали» («Княгиня»; 3,
166), а приятель розповідача одружується з Оленою — дочкою вихованки
Якима Тумана («Капипо то ома. кона.
танша»; 3, 340). У текср во, вка , розп ,
тах Шевченка згадка про
зо о нн . н
17 —
по аток 18 т.
в
Фомин тиждень інколи
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слугує хронологічним орієнтиром. Так, у повісті «Наймичка» «уланам на Фоминой неделе назначен поход
в другую губернию» (3, 101). Герой повісті «Варнак» зазначає, що хворів із верес. до кінця квіт., а «на Фоминой
неделе <…> уже сидел под хатой» (3, 144). Розповідач
у повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали»,
поглинений поетичним натхненням, навіть знехтував
своїми християнськими обов’язками: «Последний день
Страстной, вся Святая и половина Фоминой недели
мелькнули надо мною» (4, 246).
Стан

ав Ро ов

к

ФÓНІКА (з гр. φωνέω — звучу, φωνικός — звучний) —
звукова організація поетичної мови, важливий чинник
естетизації, динамізування худож. тексту. Ф. Шевченкових творів відбиває прикметні особливості нац. мови,
її милозвучність, надзвичайну прозорість (приблизно
однакове співвідношення голосних і приголосних звуків), на що свого часу вже звертали увагу дослідники,
зокр. Б. ку к , І. а уров к . Як зазначав останній, «з цілковитою певністю можна ствердити: щодо
прозорости вірша Шевченкові належить одне з перших
місць у світовій поезії» ( а уров к
. С. 16). Так,
напр., у чотирирядковому вірші «І день іде, і ніч іде»
на 35 приголосних припадає 34 голосних. Проте це
зовсім не свідчить про нормативність фонічної стихії
в Шевченковій поезії, де важливу смислотворчу і стилістичну функцію можуть виконувати як явища евфонії,
так і какофонії, що демонструють тексти із семантикою
позитиву і негації: «На во ьме то у не ю, / Неначе
в о
, / Святеє сонечко з ш о» («У Бога
за дверми лежала сокира»); « рав! рав! рав! рав
Богдан крам» («Великий льох», рр. 175—176. Тут і далі
виділення наше. — Р .).
Своєрідним курсивом у віршових творах Шевченка
слугують численні алітерації, асонанси, увиразнюючи
смислові наголоси, образні картини. Так, у ба ладі
«Утоплена» свистячі й шиплячі звуки відтворюють
перешум вітру й осоки, а монотонну розлогість зображуваного передано з допомогою повторюваних
голосних: «Вітер в гаї не гуляє — / Вночі спочиває, /
Прокинеться — тихесенько / В осоки питає: / — Хто
се, хто се по сім боці / Чеше косу? Хто се?.. / Хто се,
хто се по тім боці / Рве на собі коси?.. / Хто се, хто се?»
Ті чи ті повторювані фонеми в образно-композиційній
системі вірша творять звуколінії, де один і той же звук
у різних контекстах може набувати відповідної семантизації, як, напр., о — з одверто негативною акцентованістю у вірші «П. С.»: («Оцей годований кабан! / Оце
ледащо. Щирий пан, / Потомок гетьмана дурного», чи,
навпаки, із конотацією співчутливості у пісні кобзаря
Волоха з поеми «Гайдамаки»: «Ой волохи, волохи, /
Вас осталося трохи» (рр. 931—932). Акцентуації пев-

них звуколіній сприяє і те, що, напр., голосний о в укр.
вимові перед наголошеними у та і здатний наближатися
до у: «Утечу, / У ірій знову полечу, / Бо я зозу ю вже
стала…» («Марина», рр. 292—294), «А я о у бур’яні / Молюся Богу…» («N. N. — Мені тринадцятий
минало»). Особливою інтенсивністю відзначаються
співзвуччя на основі анафоричних утворень («I широкую долину, / I високую могилу, / I вечернюю годину, /
I що снилось-говорилось, / Не забуду я». — «I широкую
долину»), котрі в поєднанні з епіфорою становлять симплоку, пор. у вірші: « багата , / вродлива , / Та не
маю собі пари, / Безталанна » («І багата я»).
Експресивному розгортанню тексту сприяють повтори звукосполук приголосних, що започатковують
низку складів, надто з наголошеними голосними: «За
кражу, за войну, за кров, / Щоб братню кров пролити,
просять / І потім в дар Тобі приносять / З пожару вкрадений покров!!» («Кавказ», рр. 138—141).
Нерідко звуковий повтор на рівні кореневих частин
слова утворено різними тавтологічними сполуками:
прикметниково-іменниковими — «А люде тихо / Без
всякого
оо
а / Царя до ката поведуть» («Хоча
лежачого й не б’ють»), прикметниково-прислівниковими — «Ми серцем о о о а!» («Во Іудеї во дні они»),
прикметниково-дієслівними — «У синагогу / Зайшла
а ат
а о о Бога, / Щоб син її найшовсь» («Марія»,
рр. 621—623), іменниково-дієслівними — «Ненагодоване і босе, / Сорочечку до зно у но т » («Княжна»,
рр. 225—226) тощо.
Подібні лексикалізовані звукоповтори, — приміром,
на основі дієслівних одиниць, представлених у найрізноманітніших часово-видових видозмінах, — привносять у худож. контекст відчуття перспективи, передають
дію, вказуючи на її необмежену тривалість чи, навпаки,
завершальність, спричинюють зміщення певних семантичних пластів тексту, динамізують виклад. Напр., «Пооров Ти першу силу, / По ор ж і другу» («Давидові
псалми», рр. 75—76), «Світи на мене, і огрій, / І о в
моє побите / Убоге серце, неукрите, / Голоднеє. І о ву» («Марку Вовчку), «І ніби фараонам знать / Вони
дають, що правда Божа / та вже, в та а на землі»
(«Марія», рр. 438—440); «Сидять собі, розмовляють, /
Пречистої о
ают . / о а
…» («Хустина»).
Звукова конденсація окремого поетичного рядка
в Шевченкових творах часто відлунює як внутрішня
рима. М. о анов одним із перших завважив притаманні поетові «засоби гармонізації віршової мови:
внутрішні рими, алітерації, цезури і т. ін.», підкресливши,
що «саме в цій сфері вірша і виявляється, можливо, найпрекрасніше вся тонка граціозність поезії Шевченка»
( о анов
. С. 45). Римований перегук у віршовому
рядку відбувається як контактно, так і на відстані однієї
чи кількох лексичних одиниць. Співзвучність останнього
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слова підтримується різними морфемами одного з попередніх слів: початковими — «Нігде невесело мені» («Не
гріє сонце на чужині»), кінцевими — «Круг містечка
Берестечка» («Ой чого ти почорніло»), початковими
й кінцевими — «Караюсь, мучуся… але не каюсь!..»
(«N. N. — О думи мої! О славо злая!»), серединними —
«Віршую нищечком, грішу» («Мов за подушне, оступили»), морфемами кількох попередніх слів — «Сині
хвилі голосили» («За байраком байрак»), «Рано-вранці
новобранці» («Рано-вранці новобранці») тощо.
Іноді внутрішнє римування базується на включенні
у звуковий комплекс окремого цілого слова: «І байдуже?
Ні, не у » («Коло гаю в чистім полі»), «Стоїть
о.
в
о / На горі палати / Почорніли» («Княжна»,
рр. 398—400), структур з ін. видами паронімічної атракції: «І м н не м н , / На чужині зотне» («Косар»),
«Ой туман , туман — / Мій атан та ан !» («Наймичка», рр. 8—9) тощо. Фоніко-семантична асоціація
в таких віршових рядках має найрізноманітнішу спрямованість. Звукоповтором акцентується цілий ряд смислових зв’язків, якими означуються різні аспекти, зокр.
такі: а) просторово-предметний — «Засне долина. На
калині» («На вічну пам’ять Котляревському»); б) просторово (предметно)-ітеративний — «Мовчать гори, грає
море» («Тарасова ніч»), «А внук косу несе в рόсу» («Іван
Підкова», р. 19); в) предметно-динамічний — «Треба
трути роздобути» («Утоплена», р. 100); г) динамічночасовий — «Не додому вночі йдучи» («Не додому вночі
йдучи»); ґ) динамічно-ітеративний — «Той мурує, той
руйнує» («Сон — У всякого своя доля»); д) особово-ітеративний — «Грай, кобзарю, лий, шинкарю!» («Гайдамаки», р. 147); е) особово-динамічний — «Єсть у мене діти,
та де їх подіти?» («Гайдамаки», р. 20); є) особово-предметний (просторовий) — «Добридень же, тату, в хату»
(«Гайдамаки», р. 265); ж) особово (предметно)-атрибутивний — «Гуляй, пане, без жупана» («Гайдамаки»,
р. 157), «Той каліка-недоріка» («Сова», р. 130); з) атрибутивно-ітеративний — «Жвавий, кучерявий» («Утоплена», р. 58); и) характеристично-понятійний — «Про
їх собачії звичаї…» («Марина», р. 7) тощо.
Розгортання звукового образу наприкінці рядка підтримується першим, другим словом наступного рядка:
« за ан юр о
тарому / Самому в урн по уват » («Сотник», рр. 33—34). «
у а
, ну, /
Про ак ма прав но о…» («Москалева криниця»,
2-га ред., рр. 294—295). Нерідко експре сивно-смислова напруга такої звуколінії сягає кінцевого складу
рядка, озвученого внутрішньою римою: акцентований
звуковий комплекс, започаткований кінцевою стопою
віршового рядка, ніби робить зиґзаґ на першому (другому тощо) слові ін. рядка, «випрямлюється» і вінчає кінцівку цього ж рядка. Причому проміжна рима
стосовно двох ін. римованих слів слугує своєрідним

засобом семантизації взаємозв’язку між ними. Так,
у фразі «…і ти, білолиций, / По синьому небу вийдеш
погулять, / Вийдеш подивиться в жолобок, криницю»
(«Гайдамаки», рр. 9—11) співзвучність субстантивованого прикметника «білолиций» і іменника «криниця»,
що становлять кінцівки римованих рядків, отримує
смислову єдність значною мірою завдяки предикативному зв’язку на основі виокремленого внутрішньою
римою дієслова «подивиться».
Рима Шевченка, що від знача ється ба гатст вом
структурної, образно-фонічної організації, значною
мірою відбивала новаторські пошуки поета у сфері
віршування. Як зазначали дослідники, «Шевченко
дуже далеко відходить від попередньої традиції української рими» (
в к
. С. 402—403), до нього
«віршові твори українських поетів майже не знали
неточної рими» (С ор нко . . С. 63). Неточну риму,
риму на основі лексем, що належать до різних частин
мови, Шевченко вживає на різних етапах творчості:
«Нум, брате Максиме! / Ушкваримо, мій голубе, / Поки
не загинем!» («Гайдамаки», рр. 1777—1779); «Не на
Вкраїні, а далеко, / Аж за Уралом, за Елеком» («Москалева криниця», 2-га ред., рр. 1—2). Поет удається до
різнонаголошеної, складеної рими: «Удар, громе, над
тим домом, / Над тим Божим, де мремо ми» («Гімн
черничий»), «Якби мені, мамо, намисто, / То пішла б
[я] завтра на місто, / А на місті, мамо, на місті / Грає,
мамо, музика троїста» («Якби мені, мамо, намисто»);
культивує омонімічну риму: «Думи мої, думи мої, / Квіти мої, діти! / Виростав вас, доглядав вас — / Де ж мені
вас діти?..» («Думи мої, думи мої», 1840), «І жаль мені,
старому, стане / Твоєї Божої краси. / Де з нею дінешся
єси? / Хто коло тебе в світі стане / Святим хранителем
твоїм?» («І станом гнучим, і красою»).
Загалом же багатство звукописної палітри органічно
поєднується з найрізноманітнішими алітеративними,
асонансними, римованими, ритміко-інтонаційними —
власне, всіма образними засобами в системі Шевченкового поетичного тексту.
Див.
т ра ; онан ; ра в; вуко мво зм
у по з
в нка; Р ма
в нка.
т.: о анов
. Краса и сила: Опыт исследования стиха
Т. Г. Шевченко // Украинская жизнь. 1914. № 2; ку к
. Наука віршування. К., 1922;
в к
. Історія української літератури. Т., 1994; С ор нко . . Ритміка Шевченка. К., 1967;
а уров к
. Фоніка. Мюнхен, 1984; ум ка . Звуко символізм у поезії Шевченка // Св т 1991; ум ка . Природа
в поезії Шевченка — звук, колір, символ // Св т 2001; о нко . «Звук» в аперцепційній системі поетичного тексту //
о
нко . Слово в аперцепційній системі поетичного тексту:
декодування Шевченкового вірша. К., 2006; о т нко . Про
риму і строфіку Шевченка // С . 2011. № 1.
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ФОНОГРÁМНА ШЕВЧЕНКІÁНА — записи творів
Шевченка, муз. та пісень на його слова на платівках,
плівці та дисках у виконанні драм. акторів, співаків, муз.
театр. колективів. У фонотеці — вокальні й хорові твори,
фрагменти з опер, балетів та інструментальних творів,
сцени з вистав і худож. читання. Збереглися фонозаписи
починаючи з 1907 (більшість із них зроблено 1907—14 на
фоностудіях Києва, Львова, Полтави й Варшави). Ф. ш.
періоду до 1917 представлено голосами співаків М. нн ко о, Р. Любинецького, О. о а в а і М. Совінського, читців М. роп вн ко о й О. Суслова, митців
Ру ко о наро но о т атру товар тва «Ру ка
а»
в Галичині — І. Григоровича, Ф. опат н ко , В. Сеника-Петровича, К. Ру аково та В. Коссака, співаків
Са ов ко о . . т атру Г. ар н а і О. П т ш
і рос. опери в Києві Ю. Модестова, хорами.
За радянського часу твори Шевченка у фонозаписах
звучали ширше. Серед виконавців-вокалістів — І. озов к , І. Патор н к , Б. м р , М. р шко,
П. Білинник, З. а а , П. Кармалюк, К. Лаптєв, Л. Рунко, Є. ав ар, Д. натюк, Є. рвонюк, Д. П тр н нко, О. П тру нко, М. он , М. а т , Л. о анова-Ро а ова, Н. Гончаренко, М. ок н, К. Ра нко,
А. кот , В. Козерацький, В. мо н, М. І.
в нко,
О. Кривченя, С. м ш в, М. Максакова, Г. Нелепп,
Н. Обухова, О. Пирогов, С. Преображенська, О. Огнів цев та ін., спі вали романси М. у о р ко о,
С. Ра ман нова і П. а ков ко о на слова Шевченка.
Зафіксовано худож. читання творів поета у виконанні
І. ар’ н нка, Г. р , М. Романова, Н.
в , В. о рово
ко о, О. у нко, Р. в
ко о, Є. Опалової,
О. Гая, О. Омельчука, В. Сокирка і Д. ран ка, В. Дуклера, В. Цимбаліста і П. Кисельова, груз. читців (мовою
свого народу) Б. Кобахідзе і Г. Сагарадзе. У фонозаписах представлено також солістів-інструменталістів,
ансамблі й симфонічні оркестри, колективи оперних
і драм. театрів України, Москви, Ленінграда і Мінська,
ансамблі радянської армії.
Із творів великої форми у грамзаписах збережено
опери «Катерина» М. рка а (Респ. академ. хорова
капела, симф. оркестр під керівництвом І. Гусмана;
Кате ри на — С. Ко рецька, мати — Н. Чубенко, батько — О. Птуха, Андрій — І. Козловський; в ін. виконанні — хорова капела і симфонічний оркестр Укр.
радіо, диригент К. С м онов; Катерина — Л. ЛобановаРогачова, мати — Н. Чубенко, батько — М. Частій, Андрій — В. Козерацький); «Назар Стодоля» К. ан к в а
(лібрето Л. Предславича; хор і оркестр Київ. театру
опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, диригент О. Рябов;
Назар Стодоля — В. Гуров, Гнат Карий — В. Лутченко,
Хома Кичатий — А. Чулюк-Заграй, Галя — К. Радченко,
Стеха — Л. Ру нко); «Наймичка» — композиція за
однойменними творами Шевченка і оперою М. р -

к в ко о (хорова група ансамблю пісні та симфонічний
оркестр Укр. радіо, диригент О. Климов; ведуча —
Т. Малишевська, Ганна — Л. Лобанова-Рогачова, Марко — І. Чуйко, Трохим — В. Матвєєв, Настя — Н. Гончаренко, Катря — Д. Петриненко); кантати «Радуйся,
ниво неполитая» М. Лисенка, «Заповіт» і «Кавказ»
С. Людкевича (Держ. заслужена хорова капела Української РСР «Трембіта», симфонічний оркестр Львів.
держ. філармонії), вокально-симфонічна поема «Хустина» Л. Р ву ко о (Держ. заслужена академічна хорова
капела України «Думка», симф. оркестр Укр. радіо).
У фонотеці є записи творів композиторів і письменників, присвячені Шевченкові: опера «Тарас Шевченко»
Г. а оро (Київ. театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, диригент К. Симеонов; Шевченко — М. І. Шевченко, Ярина — Л. Руденко, дід Іван — А. Кікоть, Оксана — Є. Чавдар, Рєпніна — Л. Лобанова-Рогачова,
За кревсь кий — М. Фо кін); кан тата «Без смерт ний
заповіт» А. о - нато
ко о (Держ. заслужена хорова капела Української РСР «Трембіта», симфонічний
оркестр Львів. держ. філармонії, соліст — П. Кармалюк)
і симфонічна поема «Косарал» О. но ко- оров ко о
(симфонічний оркестр Укр. радіо); уривки з роману
«Тарасові шляхи» О. ван нко та ін.
Всесоюзна фірма звукозапису «Мелодія» для навч.виховної роботи у школах і вишах випустила серію
фонохрестоматій, в якій представлено творчість Шевченка. Окремі записи, напр. промов видатних діячів, літ.
та ювілейних вечорів, влаштованих на пошанування пам’яті Шевченка 1939, 1961 і 1964, зберігаються в Центр.
держ. кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного, в обл. та держ. телерадіокомітетах.
У роки незалежності України кількість звукозаписів
на слова Шевченка, зокр. на плівці та компакт-дисках,
значно зросла. Їх здійснили творчі колективи: Нац.
заслужена капела бандуристів України ім. Г. І. Майбороди, худож. керівник і гол. диригент В. Скоромний
(кантати «У неділеньку у святую» К. Ст нка, оркестровка М. Гвоздя; «Козачок», «Серенада» («У гаю, гаю
вітру немає»), хор «Молітесь, братія», — інсценізації до
поеми «Гайдамаки» К. Стеценка, оркестровка М. Гвоздя; Два хори з опери «Гайдамаки» О.
аша (соліст
Г. Несчотний), «Ой три шляхи широкії» Я. Ст пово о,
оркестровка М. Гвоздя, солісти М. Ст ’юк, П. Довбня, Ю. Демчук, І. Крупенко, П. Сокира, Г. Смирнов,
П. Ковбасенко, В. Діденко); Нац. заслужений академ.
укр. народний хор України ім. Г. Г. Верьовки, худож. керівник — гол. диригент А. Авдієвський (укр. нар. пісня
«За байраком байрак», вокально-хореографічна композиція Є. Станков а «Про щастя співа Україна», слова
Д. у нка, А. Демиденка, Шевченка, солістка Н. атв нко); Нац. заслужена академ. хорова капела України
«Думка», худож. керівник і гол. диригент Є. Савчук
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(кантати «Б’ють пороги», «Радуйся, ниво неполитая»,
«Іван Гус» М. Лисенка; «У неділеньку у святую» К. Стеценка; кантати-симфонії «Кавказ», «Заповіт» С. Людкевича; «Хустина» Л. Ревуцького; «Думи мої», «Елегія»
В. Сильвестрова та ін.); Муніципальна академ. чоловіча
хорова капела ім. Л. Ревуцького, худож. керівник і гол.
диригент Ю. Курач: до 200-літнього ювілею від дня народження Шевченка записано диск «Шевченкіана», солісти: В. Шуляк, П. Приймак, Т. Яницький, В. Іваненко,
В. Пудченко, С. Кудрявцев, Д. Отич. У програмі твори:
«Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі», «У туркені по тім
боці» (з поеми «Гамалія») М. Лисенка, «Гей літа орел»,
«Все упованіє моє» В. у
ко о та «Реве та стогне
Дніпр широкий» Д. р ан в ко о, худож. слово —
А. Па амар нко, муз. супровід — Д. Отич; академ. хор
ім. Платона Майбороди, об’єднання худож. колективів
«Музика» Нац. радіокомпанії України, худож. керівник
та гол. диригент Ю. Ткач (кантати «Заповіт» — соліст
І. Борко, «На вічну пам’ять Котляревському» М. Лисенка — солісти В. Буймістер, Г. Кабка; «Та засійся,
чорна ниво» Ю. Іщенка); великий дитячий хор, об’єднання худож. колективів «Музика» Нац. радіокомпанії
України, худож. керівник і гол. диригент Т. Копилова
(«Думи мої, думи мої» К. Борисюка, «Зацвіла в долині»
А.
п нка, «Зоре моя вечірняя» Г. а ко о, «Садок
вишневий коло хати» М. Лисенка); ансамбль солістів
«Благовість», засновник колективу М. Гулковський,
диригент С. Адаменко, худож. керівник Т. Кумановська
(кантата для сопрано та мішаного хору «Наймичка»
О. Андреєвої; «Плавай, плавай, лебедонько» А. Кушніренка; «Учітеся, брати мої» А. Кос-Анатольського;
«Сон» М. Лисенка. Солісти: О. Мартиненко, О. Струць,
А. Горбатюк, Т. Лобода, М. Реука); Нац. ансамбль солістів «Київська камерата», худож. керівник В. Матюхін
(«Прелюд пам’яті Тараса Шевченка» Я. Ст пово о,
поема для струнного оркестру «Пам’яті Шевченка»
А. то ар нка, камерна симфонія для голосу та камерного оркестру на слова Шевченка О. Киви, солістка
Н. Матвієнко); Київ. камерний хор ім. Б. Лятошинського, худож. керівник і диригент В. Іконник («Я не
нездужаю» із циклу «Шевченкіана», «Із-за гаю сонце
сходить», «Тече вода в синє море» Б. Лятошинського
та ін.); хор хлопчиків при Академ. чоловічій хоровій
капелі ім. Л. Ревуцького, худож. керівник та диригент
А. Зайцева («Заповіт» М. Лисенка, «Псалом № 53»
М. Скор ка, «Реве та стогне Дніпр широкий», мелодія
Г. Гладкого, обробка Л. Ревуцького); студентський хор
Нац. муз. академії України ім. П. Чайковського, худож.
керівник та гол. диригент П. Муравський («Заповіт»
Г. Гладкого, «Орися ж ти, моя ниво» М. Лисенка); вокальний квартет «Явір», худож. керівник Р. Іванський,
у складі О. Харченка, Є. Прудкіна, В. Дідуха та В. Реуса (укр. народні пісні на слова Шевченка «За бай-

545

раком байрак», «Така її доля», «У перетику ходила»;
«Тече вода з-під явора» М. Лисенка); Муніципальний
камерний хор «Київ», худож. керівник та гол. диригент М. Гобдич (Псалом Давидів № 69 «Спаси мене,
Боже» В. Ст пурка). До 200-річчя від дня народження
Шевченка видано диск «Хорові твори». Серед них:
симфонія-диптих для хору a cappella у двох частинах:
1. Битва на річці Каялі. 2. Плач Ярославни (на тексти
«Слова о полку Ігоревім» у віршованому перекладі поета); муніципальний камерний хор «Хрещатик», худож.
керівник П. Струць; тріо бандуристок у складі Любові
та Лідії Криворотових та Р. Горбатенко («Плавай, плавай, лебедонько» Л. Криворотової); тріо бандуристок
у складі Т. Маломуж, О. Нещоти, К. Коврик («Садок
вишневий коло хати» М. Лисенка); чоловічий квартет
«Акорд» у складі О. Гонтара, М. Палія, О. Жданюка та
А. Зарицького (укр. народна пісня на слова Шевченка
«За байраком байрак»); вокальне тріо «Золоті ключі»
у складі Н. Матвієнко, В. Ковальської, М. Миколайчук
(«Не щебечи, соловейку» Г. Верьовки) та ін.
У записах зберігаються: лицарська балада на дві дії
«Назар Стодоля», поставлена в а она ному ака м ному рамат ному т атр м н вана ранка,
режисер-постановник Ю. Кочевенко; опера «По ет»
Л. Колодуба (лібрето О. Бєляцького і З. Сагалова) —
на сцені арк в ко о на она но о ака м но о т атру оп р та а ту м н . .
нка, хормейстер
О. Чернікін, диригенти-постановники Л. Джурмій та
В. Куценко, дійові особи: Поет — Д. Маклюк, Оксана,
Муза, Катерина — О. Старикова, Рєпніна — Л. Кутищева
та ін.; до 200-річчя від дня народження Шевченка соліст
ан ур т в кап
м н ара а
в нка Й. Гошуляк
видав два диски «У поклоні Кобзареві» та «Надію в серці
привіта»; мультимедійний проект з п’яти дисків CD—
ROM «Митці України — Тарасові Шевченку» (здійснено
під патронатом Президента України Л. Кучми до 190-літнього ювілею від дня народження Шевченка), упоряд. та
відповідальна за випуск С. Іваненкова, автор ідеї Т. Кохан, розробка проекту і його координація — авторська
група у складі С. а
нка, І. амка а, М. он ,
С. Іваненкової; «Пісенний «Кобзар» до 200-річчя від дня
народження Шевченка та «Великий Кобзар у серці моїм»
створено за сприяння та фінансування Президентського
фонду Л. Кучми «Україна»; «Тарасова пісня» у виконанні
хору Київ. духовної академії; кантата-симфонія «Кавказ» — заслуженої капели України «Трембіта» (диригент І. Юзюк); поетично-музична композиція «Монолог
самоти» за «Кобзарем» Шевченка, автор проектів, реж.
та виконавець О.
трушк н; поетична композиція за
творами поета «Посланіє» Львів. нац. академ. укр. драм.
театру ім. М. Заньковецької, реж.-постановник А. Бабенко; відеотрилогія Ю. Багрянцева «Київщина Тараса
Шевченка» та ін.
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У фонозаписах звучать твори у виконанні вокалістів — В. Андріяненко, В. Бокоча, К. Бончек, Т. Бучної, О. Велки, Я. Гнатюка, І. Горлицької, Л. Давімко,
Л. Дедюх, Ю. Демчук, С. Добронравової, Л. Забілястої,
Є. Зубко, І. Зябченко, В. Іваненко, В. Коваля, С. Козака,
Т. Коношенка, Б. Ко со пуд, Н. Куделі, О. Леоно вої,
М. Ліпінської, С. Магера, Р. Майбороди, Г. Менкуш,
М. Миколайчук, Н. Місіної, Л. Монастирської, В. Манолова, О. На гор ної, Н. Ни кола ї шин, В. Па рудця,
В. Пасенюка, С. Пашинської, Н. Пет ренко-Матвійчук, С. Пікульського, І. Пономаренко, В. Світильник,
Г. Скидаленко, С. Скубак, О. Слободяник, А. Солов’яненка, В. Степової, М. Стеф’юк, О. Таранця, М. Тищенко, О. Харачко, О. Цапко, О. Чарівної, Л. Черних,
В. Чірікова, О. Чулюк-Заграя, М. Шопші, Т. Штонди,
Л. Юрченко, Й. Яницького та ін. Муз. супровід співакам та колективам здійснюють: заслужений академ.
симфонічний оркестр, об’єднання худож. колективів
«Музика» Нац. радіокомпанії України, гол. диригент
і худож. керівник В. Шейко; академ. оркестр народної
і популярної музики об’єднання худож. колективів
«Музика» Нац. радіокомпанії України, худож. керівник
і гол. диригент С. Литвиненко; Нац. академ. оркестр
народних інструментів України, худож. керівник та
гол. диригент В. Гуцал; Нац. заслужений академ. симфонічний оркестр України, диригент М. Дядюра, та ін.
Худож. читання творів поета звучить у виконанні
О. Бист рушкіна, О. Богдановича, В. Івченка, Л. арово , Б. озака, Н. Крюкової, О. Кусенко, А. Паламаренка, А. Роговцевої, Б. Ступк , М. Ульянова,
Л. Хоролець та ін.
Твори на слова Шевченка виконують гурти «Кобза»,
«Кому Вниз», «Гайдамаки», «Мертвий півень», «Мотор’рола», «Сад», «Трансформер», «Soul B».
Записи муз. творів у найбільшому обсязі зберігаються в Центр. держ. кінофотофоноархіві ім. Г. С. Пшеничного та у фонді Нац. радіокомпанії України.

1515—19, за ін. дж. —
1513—14). Життя завершила в сані черниці.
Постать Ф. нерідко асоці ю ється з уті лен ням
ідеалу, прекрасного й високого начал у мист-ві.
Шевченко зга ду вав
про іта лійку в по вісті
«Капитанша». Розповідач захоплюється юною
Ва роч кою, вва жа ючи,
що її врода є зіставною
Ра а . ама з вуа ю, а о
з чеснотами Ф.: «…я бы
онна
ата. По отно,
на полотне передал прео . 1514—1515. Па а о
лести Варочки отдаленП тт , ор н
ному потомству, подобно
как Рафаэль обессмертил свою Форнарину» (3, 327).
П тро

т р нко

«ФОРТ КАРАБУТÁК» (папір, акварель, 20,4×29,5) —
малюнок Шевченка, виконаний у період з 21 трав.
1848 — листоп. 1849 — не пізн. 15 січ. 1850. Датується
часом перебування художника у форті Карабутак та
в р н урз до завершення роботи О. утакова над
звітом про ра
ку оп ову к п
ю. Зберігається
в НМТШ (№ г—873).
Шевченко разом з учасниками експедиції прибув до
форту Карабутак під час першого етапу сухопутного переходу експедиції з Оренбурга до Ра ма. Про цей епізод
згадано у повісті «Близнецы»: «Мы остановились на
речке Карабутаке, вблизи воздвигавшегося в то время
форта. Здесь у нас была дневка» (4, 95).
На малюнку зображено форт на високій горі, яка
здіймається над берегом невеликої мілководної річки.
Обриси укріплення нагадують середньовічний замок.

т.: ата о довгограючих грампластинок з українських
творів. К., 1967; ата о долгоиграющих грампластинок. М.,
1972. Ч. 1—2.

П тро

в

к, ю м а

та

ва

ФОРНАРÍНА (La Fornarina; справж. — Маргерита
Луті; кін. 15, Сі є на (?), Іта лія — 1-ша пол. 16 ст.,
Рим) — кохана і натурниця Ра а . Дочка пекаря
(прізвисько «Ф.» у буквальному перекл. з італ. означає
жінка-пекар). Мешкала в розкішному буд., який Рафаель
придбав для неї в Римі. Митець створив два портрети
коханої: «Форнаріна» (полотно, олія, 1518—20) і «Донна Велата» (ін. назви — «Дама з вуаллю», «Дама під
серпанком»; полотно, олія, бл. 1516). Ф. була моделлю
для зображень Венери та Психеї на фресках художника, а також «Сікстинської мадонни» (полотно, олія,

.

в нко.

орт ара утак. Пап р, аквар
1848—1850

.
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На стрімкій прямовисній скелі височіє зубчата башта з флагштоком, за нею на мурі видніється постать
вартового, ще далі — дах казарми. Ззовні біля стіни
форту розміщено кілька будівель. Внизу до підніжжя
скелі прилягає невелике шатро, дах якого, як і башту
та частину стіни укріплення, осяває з-за хмари м’яке
сонячне світло. Ліворуч від форту на другому березі
річки зображено жінку-казашку з двома дітьми, а за
ними на обрії — силует верблюда. Ці худож. деталі,
виписані на тлі суворої природи, підсилюють емоційну
тональність і увиразнюють місцевий колорит картини.
Акварель вирізняється майстерним розподілом планів,
багатою і своєрідною кольоровою гамою з тонкими
переходами відтінків, легкістю передачі пасма хмар на
сірому однотонному небі.
До малюнка Шевченко виконав олівцевий ескіз
(П : 12 т. Т. 9. № 181), а також зобразив форт із
протилежного боку в техніці сепії (П : 12 т. Т. 9.
№ 5). Копія акварелі (можливо, рукою О. утаково )
міститься в альб. В.
ру ова (НМТШ. № г—788).
Повторення окремих деталей Шевченкового малюнка
трап ля ється в альб. Н. Бек ле мі ше ва — Р. Чер нишова, що зберігається в ДІМ (№ 63113. Папка № 19.
Арк. 83).
Твір уперше згадано у ст. Ф. рн та «Як збиралися
малярські твори Шевченкові у Всеукраїнськім історичнім музеї ім. Шевченка» (Життя й революція. 1929. № 3.
С. 128—129). Уперше репрод.: а р к твор , с. 69.
№ 601. Експоновано на шевч. виставках у Києві 1939
(Республіканська ювілейна шевченківська виставка:
Каталог-путівник. К., 1941. С. 49. № 256), Москві 1951
(Выставка изобразительного искусства Украинской
ССР. Живопись, скульптура, графика: Каталог. К., 1951.
С. 105), Києві та Москві 1964 (Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения
Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964. С. 11), Празі 1968
(Taras Ševčenko: Výstava o životě a díle. [Praha, 1968].
№ 37/1), Києві 1984 (Шевченко-художник: Каталог
виставки. К., 1986. С. 11), 2002, 2006 та ін. Місця зберігання: В. Обручов та його родина, ДРМ, ІТШ, ГКШ,
ДМШ (нині НМТШ). Іл. табл. IV.

«ФОРТ КАРАБУТÁК» (папір, сепія, 13,3×22,8) — рисунок Шевченка, виконаний у період з 21 трав. 1848 —
листоп. 1849 — не пізн. 15 січ. 1850 під час ра
ко
оп ово к п
. Датується часом перебування
у форті Карабутак та в р н урз до завершення роботи О. утакова над звітом експедиції. Зберігається
в НМТШ (№ г—438).
Вдалого худож. рішення в сепії досягнуто завдяки
вмілому світлотіньовому нюансуванню. Обмежуючись винятково тональними можливостями, Шевченко
майстерно відтворив краєвид із фортом. На рисунку
зображено стрімкий високий берег річки, на скелястому
виступі якого височіють мури і башта укріплення Карабутак. Вигляд форту відповідає опису О. акш ва:
«Форт був уже закінчений; він був збудований <…>
у формі редута, три сторони якого мали завдовжки по
17, а четверта — 13 сажнів. Вал споруджено з місцевого
каменю й оточено ровом із підйомним мостом» ( акш в . С. 78—79). Перед укріпленням у тіні зображено
невелику юрту і постаті казахів, унизу — звивисте русло річки, на березі якого темніє гострий конус шатра,
що надає пейзажу місцевого колориту. Значну частину
композиції займає небо з ледь прокресленими обрисами
хмар, що на низькій лінії горизонту плавно переходять
у хвилясті контури горбистого рельєфу. Сепії властиві
майстерний розподіл планів, уміле використання освітлення, зокр. сміливе акцентування світлого скелястого
берега і річки та затіненого першого плану з юртою,
легкість передачі пасма хмар на сірому однотонному
небі. Малюнок цього ж форту, але з ін. боку, виконано
аквареллю (П : 12 т. Т. 9. № 4).
Сепію вперше згадано під назвою «Кара-бутак»
у ст.: Ру ов . Коллекция рисунков Т. Г. Шевченка //
С. 1894. № 2. С. 186. Уперше репрод. у вид.: а юнк
Т. Шевченка. Пб., 1914. Вип. 2. Табл. 13. Експоновано
на виставках у Чернігові 1929 ( ара в ка . Виставка
Тараса Шевченка: Провідник. Чернігів, 1930. C. 20.

в.: П : 12 т. Т. 9. № 4.
т.: ак ш в . Пу те шест вия по кир гизс ким сте пям
и Тур ке станс кому краю. СПб., 1896; а н . Мис тецька
спадщина Шевченка і нове в її дослідженнях //
10; Па амар ук . П. Про деякі нові атрибуції та датування малярських
творів Т. Г. Шевченка // Питання шевченкознавства. К., 1978;
Ст пов к . Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.
К., 1982; о т нко . За морями, за горами: Тарас Шевченко
на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984; а орюк . Малярська творчість Тараса
Шевченка. О., 2000.

а нт на

ван

.

в нко.

орт ара утак. Пап р,
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№ 64) і Києві 1974 (Художні твори у власній колекції
Тараса Шевченка: Каталог виставки. К., 1974. С. 6).
Місця зберігання: у А. оза ков ко о, В. о ов ко о,
С. разо , В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ, ЧІМ,
ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).

в.: П : 12 т. Т. 9. № 5.
т.: ак ш в . Пу те шест вия по кир гизс ким сте пям
и Туркестанскому краю. СПб., 1896; Па амар ук . П. Про деякі
нові атрибуції та датування малярських творів Т. Г. Шевченка //
Питання шевченкознавства. К., 1978; о т нко . За морями, за
горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за
Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984; ана в . . Сепії //
топ шани і любові. К., 1989.

а нт на

ван

ФОРТ ШЕВЧÉНКА — місто Мангистауської обл. Республіки Казахстан. Заснований 1846 як овоп тров к
укр п нн . З 1857 по 1939 — Форт Александровський.
Шевченко перебував тут із 17 жовт. 1850 по 2 серп.
1857 на засланні (див. а анн
в нка). Новопетровське укріплення розташоване у крайній зх. точці
п-ва ан ш ак на вапняному пагорбі Курганташ за
3 км від узбережжя Каспійського м. Навколо укріплення
простягався кам’янистий випалений солончакуватий
степ. Опис цієї місцевості докладно подав К.
ру в, який 1899 відвідав Форт Александровський
(
ру в . . Про перебування Т. Г. Шевченка в Новопетровському укріпленні // Спо а 1982). Фортецю
було зруйновано. На території укріплення вцілів буд.
коменданта І. кова, де 1932 відкрито уз — м мор а н комп к . .
в нка у орт
в нка.
Поруч — парк, названий іменем Шевченка (1925), криниця, землянка, в якій поет усамітнювався для творчості
та тримав своє маляр. приладдя. У музеї зберігається
скульптурна робота за проектом Шевченка — Пам’ тн к на мо
м тра
кова. На території комплексу — перший у світі
па м’ят ник Шевчен кові
(роботи казаха Каражусула), встановлений з ініці ативи І. Ускова 1881.
У саду музею відвідувачі
можуть бачити два погруддя поета (1927, 1932).
У вільні від служби години Шевченко лю бив
відпочивати в гарнізонному
саду під вербою, що
Пам’ тн знак
ви
росла
з вербової гілки,
на атар
1 ко шн о о
яку
він
знай
шов у жовт.
овоп тров ко о
1850 на вулиці м. ур’ ва
укр п нн ,
.
в нко
в ував карау ну у у
(тепер — Казахстан) пе-

м нка .

в нка. к поз

муз ю о о м н

ред тим як сісти в поштовий човен, що мав відвезти його
до Новопетровського укріплення. Про участь Шевченка
в розведенні саду згадувала А. кова (Спо а 1982,
с. 238—239). На честь укр. поета 1939 місто перейменовано на Ф. Ш.
т.:
к в . С. До біографії Т. Г. Шевченка // Спо а1982; Св
н . Полуостров судьбы поэта. Алма-Ата, 1978;
о т нко . За морями, за горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм: Худож.-докум. оповідь.
К., 1984; о ра
1984.

а а н ук

ФОРТУНÁТА — натурниця дан. скульптора Б. орва
на. У повісті «Прогулка с удовольствием и не
без морали» Шевченко згадав кімнату в буд. Й. Доннерберга, де він жив 1840 спільно з В. т рн р ом і де
поряд із маскою аокоона висіла «маска знаменитой
натурщицы Фортунаты» (4, 245). Про маску цієї натурниці згадано й у повісті «Художник» (4, 125).
ФОРШ Ольга Дмит рівна (ді воче — Ко ма рова;
16/28.05.1873, фортеця Гуніб, Дагестан, тепер РФ —
17.07.1961, Ленінград, тепер Санкт-Петербург) — рос.
письмен ниця, дра матург. Ви хо ву ва лася в Мос ков.
сирітському ін-ті, навчалася живопису у школах малювання в Києві, Одесі, у майстерні П. Чистякова
при петерб. ка м м т тв. У 1919—20 мешкала
в Києві. Авторка істор. романів «Одягнені в камінь»
(1924—25), «Сучасники» (1926), «Радищев» (1930-ті),
«Михайлівський палац» (1946), «Первістки свободи»
(1950—53) та ін.
Шевченку присвятила автобіогр. оповідання «Новий
пам’ятник» (1939) — про відкриття 1919 в Києві невеличкого погруддя поета: «Чому Шевченко після десяти
вбивчих, могильних років не тільки зберіг, а й примножив свої творчі сили? Окрім створення великої поезії,
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він у мистецтві суміжному, малярстві, по сів високе
місце. Тому що у своєму вигнанні Шевченко не був одиноким, його заповнював своєю життєвою міццю весь
український народ. І сам поет, полонений тілом у пустелі, де навіть птахи не співали, свідомістю й почуттями
розчинявся в душі свого народу» ( орш . . Собр.
соч.: В 8 т. М., 1964. Т. 8. С. 374). У ст. з нагоди ювілею
Ленінграда «Цитадель трьох революцій» (Радянська
Україна. 1957. 22 черв.) Ф. згадала «геніальні пісні
Тараса Шевченка, сповнені гніву проти всякої сваволі». Наприкінці 1941 в евакуації у Свердловську Ф.
зблизилася з О. ван нко, читала її твори, зокр. роман
«Тарасові шляхи».
на н ру

нко

ФОТОГРÁФІЇ ШЕВЧÉНКА. Відомо 10 прижиттєвих
світлин поета. Уперше Шевченко сфотографувався тільки після заслання, оскільки в Росії фотографія набула
широкого застосування саме в 1850—60-х. Світлину,
на якій митець із бородою у шапці та кожусі (НМТШ.
Інв. № Ф—74; 17,5×13,3 см), створено 1858 у СанктПетербурзі. Автор невідомий. Фото у темному овалі
закомпоновано у білий прямокутник, де зазначено:
«Cabinet portrait». Під час детального вивчення фотографії виявлено накладені олівцем тіні, ретуш очей,
бороди, вусів, волосся. На складках кожуха — сіра
фарба. На звороті — ледь помітний начерк. За цією
світлиною Шевченко виконав у техніці офорта Автопортрет 1860 (з бородою, у шапці та кожусі). В. юк
припускав, що автором фотографії міг бути К. а ор к ( юк . . 1998. С. 13—18). Про час виконання фотопортрета відомо зі щоденникового запису
30 берез. 1858: «Заказал фотографический порт рет
в шапке и тулупе для М. А. Дороховой». 50 репродукцій
із нього у Петербурзі замовив М. азар в к .
Другу світлину, на якій Шевченко в білій сорочці
й темному піджаку сидить біля столика, зроблено
1858—59. Досі вважали, що фотографував І. Александровський. Проте є підстави твердити, що автором
був О. паков к , зокр. про це свідчить штамп фотографа «Schpakoffsky» на одній зі світлин (НМТШ.
Інв. № Ф—72; 20×15; 22,6×17,4 см). На відбитку чітко
видно, що сорочку підмальовано білилом. Відомо ще
кілька прим. цього фотопортрета (фрагментарних і наближених до глядача), але їх виконано пізніше з того ж
негатива у фотоательє П. Захар’їна (кол. майстерня
О. Шпаковського). Припускають, що за світлиною
М.
к ш н створив малюнок-портрет, який інтерпретував Є. Гогенфельден у « о зар » 1860. Цей фотопортрет Шевченко використав, виконуючи у техніці
офорта Автопортрет 1860.
Тривалий час стверджувалося, що під час перебування 1859 в Києві поет тричі фотографувався в І. у-

.

.

в нко. 1860.
ото ра . о

.

в нко. 1858

в нко. 1858—1859.
ото ра
. паков к

.

в нко. 1859.
ото ра
. н р

ов ко о ( С. Т. 2. С. 311), однак, на думку В. Яцюка,
насправді у серп. того року в місті було зроблено два
знімки ( юк . . 1998. С. 53—60). На першому
(НМТШ. Інв. № Ф—105; 8,1×6,6; 14,8×11,4 см) митця
зображено у білому костюмі з палицею та повстяним капе люхом у ру ках.
Пра во руч, трохи нижче
від стільця, є дворядковий
напис: «1859. Т. Ш.». За
вер сією В. Яцюка, його
влас но руч зро бив Шевченко (Там само. С. 56).
Н а д ру г і й ф о то г р а ф і ї
(НМТШ. Інв. № Ф—324;
14,3×10; 16,3×10,7 см) —
поет у тих само декораціях (в інтер’єрі з плющем
та фі ку сом), одяг не ний
у тем ний під жак із тем.
в нко. 1859
ною краваткою. Ліворуч,
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.

в нко

р

пр т

в. 1859

неподалік від стільця, — підпис «Т. Шевченко», а над
ним дата — «1859». Портрет набув поширення завдяки
фотокопіям, які зробив київ. фотограф В. Висоцький, та
фотогравюрам москов. вид-ва «Шерера — Набгольца
і К°», де Шевченка зображено на тлі розкішних апартаментів. Згодом вид-во випустило великим накладом
цей портрет як поштову листівку (див.
окарт
ш в нк в ка).
А. н р створив 1859 світлину (НМТШ. Інв.
№ Ф—71; 24,1×19,3 см), яка лягла в основу сотень
маляр., скульптурних і графічних творів, зокр. Ф. рако о, М. урашка, В. ат та ін. Так, А. Мульєрон
зробив з неї літографію на замовлення Л.
м у н кова. Пізніше Шевченко саме з цієї літографії виконав
у техніці офорта Автопортрет 1860 у шапці та кожусі
(відбиток офортної дошки фіксує первісне фотозображення).
Ще одну світлину роботи А. Деньєра теж датовано
1859 (НМТШ. Інв. № Ф—2; 25×30,4; 35,7×45,5 см).
Поета у довгому кожусі і в шапці набакир сфотографовано серед приятелів. Праворуч від Шевченка сидить
Г.
та в к . Прізвища ін. осіб достеменно не
встановлено. На звороті світлини олівцем написано:
«(зліва направо) 1. Жемчужников Л. 2. Лазаревський М.
3. Шевченко Т. 4. Честахівський Г. 5. невідомий». Запропоновано й ін. варіант: «Т. Шевченко серед приятелів: І. Рязанов, М. Стародубов, Г. Честахівський,
Осоповець» (Повернені шевченківські раритети. Дніпродзержинськ, 2010. С. 25). На звороті цього прим.
фотографії (21×14,5 см) написи олівцем: «від ліва:
1. І. Рязанов, 2. Мик. Іван. Стародубов, 3. Т. Г. Шевченко, 4. Гр. Честаховський, 5. Осоповець» (Там само.
С. 275). Угорі фотографію пошкоджено і верхню частину обличчя особи, яку ідентифіковано як І. Рязанова,

змінено. Також вказано, що
це копія.
На ін. знімку (1859),
який приписують А. Деньєру, по ета зо бра жено на
ве сь зріст у сму ше вій
шапці, кожусі й з па лицею (БМШ. Інв. № 622;
12,2×8,4 см), В. Яцюк ставить під сумнів авторство
фо тог рафа ( юк . .
1998. С. 39—43). Є кілька
прим. світлини: по одному
.
в нко
в БМШ та При луць кому
.
та в к . 1860
крає знавчому му зеї, два
у Москві, один у Петербурзі, а два у вигляді фронтиспісів у «Кобзарі» 1860.
Два фото зроблено 1860 в ательє І. о а. Автором
першого довгий час вважали Д. Здобнова, оскільки
часто траплялися прим. з написом на звороті: «Фотографія Д. С. Здобнова. С. Петербург, Невский проспект,
дом № 10». Однак є і фотографії зі штампом І. Досса,
відомі у двох варіантах: кабінетному і візитному, на
яких погрудне зображення поета закомпоновано в овал.
Нині збереглися тільки два первісні відбитки, де Шевченка зображено більш ніж до пояса. Один із них уміщено в «Кобзарі» з б-ки М. Лазаревського. На другому
є дарчий напис: «Василію Васильєвичу Тарновському
меншому на память Т. Шевченко. 1860. 8 стичня.»
(НМТШ. Інв. № Ф—81; 18,8×14,8; 32,6×23,3 см).
Автор ще однієї світлини (НМТШ. Інв. № Ф—73;
18,9×14,7 см) — «подвійного» портрета, де разом із
Шевченком зображено Г. Честахівського, довгий час
залишався невідомим. За версією В. Яцюка, її теж створив І. Досс одночасно з попередньою ( юк . . 1998.
С. 62—67), тобто у січ. 1860.
Поширеним було переконання, що фотопорт рет
поета у світлому костюмі зроблено у фотоательє І. Гудовського. Проте існують два відбитки, на звороті яких
вказано адресу фотомайстерні Л. Барклая. Дату створення знімка, як стверджує В. Яцюк, слід зазначати
літом 1860 (Там само. С. 69—74). На звороті світлини,
яка зберігається в НМТШ (Інв. № Ф—77; 8,3×5,6;
9,6×5,7 см), вгорі є, як вважається, власноручний олівцевий підпис поета «Т. Г. Шевченко». За знімком він виконав офортний Автопортрет 1860 (у світлому костюмі).
т.: умак . Прижиттєві фотографії //
м’ вольній,
новій: Шевч. зб. К., 1985. Вип. 2; Св т на через 138 років:
[Фотопортрет Шевченка надійшов до колекції НМТШ] //
.
1996. 21 берез.;
юк . . Таїна Шевченкових світлин. К.,
1998; юк . . Віч-на-віч із Шевченком: Іконографія 1838—
1861 років. К., 2004.
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ФОТОТИПÍЧНІ, ФАКСИ́МІЛЬНІ ТА РЕПРИ́НТНІ
видання творів Шевченка — відтворення рукописної
спадщини та вид. творів митця без повторного набору
із застосуванням фотоспособу та новітніх технологій
текстового відображення.
Нижче розглянуто публікації, видані окремо.
Літературна спадщина Шевченка.
1. Фототипія — техніка для точного копіювання
складних худож. оригіналів (олівцевих рисунків, фотографій, творів олійного, акварельного живопису).
1.1. Фототипічні видання друкованих творів
Шевченка.
Уперше цей спо сіб відтворення спадщини поета
за сто со вано 1914 до 100- т н о о юв ю в
н
наро
нн
в нка. ауков товар тво м н
в нка підготувало і випустило своїм коштом фототипічне вид. « о зар » 1840 накладом 3000 прим.
За всіма параметрами (формат, папір) воно повністю
відтворювало « о зар» 1840, за винятком обкладинки,
на якій в оригіналі було вказано, за деякими даними,
криптонім видавця П. арто а («Издание П. М-са»),
адже жодного прим. першого вид. «Кобзаря» з первісною обкладинкою не збереглося.
1937 у Харкові Держлітвидав (накладом 3000) із
дефектного прим., в якому бракувало кількох останніх
сторінок, відтворив зб. «Новые стихотворения Пушкина
и Шевченки» (Лейпциґ, 1859). Первісну обкладинку не
репродуковано — весь тираж вийшов у новій оправі.
1990 у Києві лейпцизьку зб. відтворено факсимільно
у супроводі зі ст. В. оро на (наклад — 5000 прим.).
2012 у вид-ві «Либідь» з’явився черговий репринтний
передрук зі вст. словом С. а
нка і тією самою ст.
В. Бородіна.
1961 Ю.
нко виявив у відділі рідкісних
книг н аук. б-ки Лені нградського ун-ту (тепер
С а нкт-П ет е рб у рз ький
ун-т) прим. « о з ар »
1840 обсягом не 114 с.,
а н а с т о р і н ку б і л ь ше — 115 с., то бто, як
згодом з’ясувалося, з меншими цензурними куп юр ами. Н аст у пн ого
р оку й ого п ер ев ид ано
під не зовсім коректною
назвою «Кобзар. Фототипія позацензурного при« о зар» .
в нка.
мі
рн ика в ида ння 1840
отот п п ршо о в анн
р
оку»
(К., 1962; післямова
з 1840 р. в в, 1914.
В. Бо родіна; наклад —
Суп ро к а нка
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100 тис. прим.). До 100тн ро ков н в
н
м рт
в нка за ред.
Я. Ру н ко о заходами
УВАН фототипічно відт во рено « о зар» 1860
(Вінніпеґ; Нью-Йорк, 1960;
наклад — 1000 при м.).
Як п ерший вип. серії
«Слов’янські студії» 1961
за ред. К. Біди ф ототипію « о зар » 1840
з ор иг іналу, який п оходить із б-ки О. о
.
в нко. о зар.
, здійснив Оттавський
отот п поза нзурно о
ун-т (К анада) — « Перпр м рн ка в анн 1840
ший “Кобзар” Тараса Шевроку. ., 1962. к а нка
ченка 1840 р.». Первісний
формат кн. (18,5×11 см) зб іл ьшено з п рактичних
міркувань, при цьому розмір, форму кожного рядка та
весь текст оригінального вид. 1840 залишено без змін.
1991 у вид-ві «Веселка» накладом 100 тис. прим.
в ип ущено « Буквар півде нн ор уський 1861 року»
(у Шевченка — «Букварь южнорусский») зі вст. словом
О. он ара і післямовою В. юка. «Букварь южнорусский» (СПб., 1861) фототипічним способом також
відтворено: П : [ 16 т.]. (Варшава; Л., 1935. Т. 6),
П :
10 т. (К., 1957. Т. 6), Повне зібр. творів
Шевченка в 6 т. (К., 1964. Т. 6), П : 12 т. (К., 2003.
Т. 6). Окремою кн. «Букварь южнорусский» надрук.
у Києві 1990 (укладачі Ю. Лабинцев, О. Онуфрієнко).
« Кобзар» (В ільно, 1863) у перекл. польс. мовою
В. С роком репродуковано 1993 (Вільнюс; Каунас).
Не відтворено обкладинку оригіналу. Післямова укр.
мовою Н. Непорожньої. Наклад — 3000 прим.
Вид. « Кобзар: Ви брані твори» (К., 2010)
відтворює уфимське 1942 (ред.-упоряд. М. Р
к ,
Н. Рибак).

П рш

« о зар» ара а
в нка 1840 р. ттава, 1961.
Роз орнут т ту
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1.2. Фототипічні видання рукописів Шевченка.
1863 у Відні М. Дуткевич під назвою «Шафарикові»
фотолітографував фрагмент поеми «Єретик» (рр. 1—95)
з рукописної зб. «По з .
в нка. ом п рв », який
передав для відтворення В.
оз р к .
1947 окремою брошурою зі вст. ст. В.
ков ко о
видано автограф Шевченкового листа до Ф. Толстого
(Автограф Т. Шевченка з 1857 року. Ауґсбурґ, 1947).
1951 УВАН фототипічно репродукувала два автографи
творів Шевченка — закінчення послання «До Основ’яненка» та поч. поеми «Іван Підкова», що походили з рукописної зб. «Поезія Т. Шевченка. Том первий» (див.:
вто ра Шевченка 1860 року. [Нью-Йорк], 1951.
С. 7—10). У кн. В. Бородіна «Т. Г. Шевченко і царська
цензура. Дослідження та документи. 1840—1862 роки»
(К., 1969) фототипічно відтворено частину (ту, що дійшла до нас) згаданої автографічної зб.
2. Факсиміле (від латин. fac simile — «зроби подібне») — друк твору, що графічно точно відтворює раніше випущене видання, рукопис, малюнок, креслення,
гравюру, монограму, а також усі особливості формату,
ґатунку паперу, обкладинки, граматично-стилістичної специфіки тексту. За ступенем наближеності до
оригіналу розрізняють власне факсимільні вид. і вид.
факсимільного типу.
2.1. Факсимільні видання рукописів Шевченка.
1963 до 150- тн о о юв ю в н наро
нн
внка вперше факсимільно відтворено рукописну зб. укр.
поета. У вид-ві АН Української РСР вийшла « а а кн ка» з передм. Є. а ов ко о (наклад — 30 тис. прим.;
суперобкладинка). 1966 у вид-ві «Наукова думка» її перевидано тиражем 15 тис. прим. 1984 і 1989 здійснено
два перевидання накладом 50 тис. прим. Ці факсимільні
відтворення подають «Малу книжку» у чорній оправі під
шкіру, з золотим обрізом і в футлярі з картону.
1963 у вид-ві «Нау кова дум ка» ви йшла «
ша кн ка» (передм. Є. Шабліовського) накладом
14 тис. прим. Перевидання 1989 супроводжувалося
передм. Л. ов нка. Комплект у футлярі, тираж —
38 200 прим. 2013 зб. від тво рено у вид-ві «Кліо»
(упоряд. С. Гальченко) під однією обкладинкою з адаптованим відповідником тексту Шевченкових поезій
(наклад — 1000 прим.).
1966 у вид-ві «Наукова думка» побачив світ альб.
« р
та» (наклад — 25 тис. прим., підготовка текстів і передм. Є. Шабліовського). Ще одне перевид.
2013 ре алізувало вид-во «Либідь» (упоряд. і автор
приміток С. Гальченко, вст. ст. М. у н ко о). Наклад — 1000 прим.
Щоденник і Автобіографію Шевченка під однією
обкладинкою випущено 1972 у «Науковій думці».
Вид. підготував і написав передм. Є. Шабліовський.
Наклад — 20 тис. прим.

Рукопис поеми «Мар’яна-черниця» (К.: «Наукова
думка», 1997) підготовлено в ІЛ (відп. ред. М. Жулинський, підготовка тексту С. Гальченка, автор післямови
В. у ко). Наклад — 3000 прим.
Факсиміле рукописної зб. «Wirszy T. Szewczenka.
1844» з ілюстраціями М. аш ова та Я. де а м на
вийшло у Дніпродзержинську 2008 накладом 700 прим.
(упоряд., автор передм. С. Гальченко).
Факсимільну репродукцію двох зошитів Шевченка
з автографами балад «Лілея» і «Русалка», поеми «Осика», Передмови до нездійсненого видання «Кобзаря»
1847 вміщено у реконструкції « ру о о “ о зар ”»,
яку зробив С. Гальченко:
в нко . Другий «Кобзар»: Поезії 1843—1847 рр. Дніпродзержинськ, 2008
(2-ге вид. — 2010).
2.2. Факсимільні видання друкованих творів
Шевченка.
1964 у Бал ти морі (США) від тво рено «Кобзар»
(Женева, 1878. Ч. 1) з переднім словом Ф. овка. Наклад — 1100 прим.
1974 вид-во «Дніпро» відтворило прим. « о зар »
1840. Комплект — у футлярі, автор супровідної брошури — В. Бородін. 1976 здійснено чергове перевид.
Наклад обох — по 25 тис. прим. Рівненське т-во «Просвіта» ім. Т. Шевченка 2000 підготувало вид. « о зар » 1840 (за примірником на 115 с., тобто з меншими
цензурними купюрами) з післямовами В. Бородіна
та П. Лобаса. Наклад — 1000 прим. Аналогічне вид.
з’явилося у Переяславі-Хмельницькому 2005 накладом
1600 прим.
« о зар» 1860 факсимільно випущено у вид-ві
«Дніпро» 1981 (автор передм. В. у рав к ). Комплект у футлярі, наклад — 10 тис. прим.
Перевид. «Кобзаря» з поясненнями і прим. В. С мов а (Вінніпеґ, 1960) здійснено у Рівному 1998 (підготував М. Борейко, автор післямови М. Жулинський).
Наклад — 7000 прим.
До 190- тт в
н наро
нн
в нка у Рівному 2004 відтворено 3-тє вид. «Кобзаря» (СПб., 1910)
за ред. В. оман ко о (післямова С. Гальченка). Наклад — 1000 прим.
До 100-річчя ви ходу зб. «Коб зар» (Любляна,
1907—1908. Т. 1—2) у перекл. словен. поета Й. рама
2007 з’явилося факсимільне її відтворення накладом
500 прим.
До 200-ліття від дня народження Шевченка у вид-ві
«Веселка» 2013 випущено факсиміле « о зар » 1840 у
суперобкладинці. Наклад — 425 прим.
У вид-ві «Критика» 2013 відтворено вид. поеми
«Гайдамаки» (СПб., 1841). Ініціатори — Г. ра ов
і О.
орук, вони ж — автори супровідних студій.
Проект здійснено за підтримки НТШ в Америці.
2013 у Києві накладом 2000 прим. вийшла зб. факси-
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мільних відтворень Шевченкових книжок «Прижиттєві
видання творів. 1841—1861» (упоряд., автор статті та
приміток С. Гальченко). До неї потрапили такі вид.:
«Гайдамаки», «Гамалія», «Тризна», «Катерина», «Наймичка», «Псалми Давидові», «Тарасова ніч», «Букварь
южнорусский».
3. Репринтні видання творів Шевченка.
Відт во рення ма ло формат ного «Коб заря Та раса
Шевченка» (Женева, 1878. Ч. 1), виданого М. Драгомановим, 1991 у Києві здійснило Добровільне т-во
любителів книжки Української РСР 1991 (наук. ред.
М. Пав юк). Наклад — 25 тис. прим.
2005 у Ки єві реп ринтно від тво рено вид.:
Gorza czy ski A. J. Przekłady pisarźow małorossyjskich.
Kijów, 1862. T. 1: Taras Szewczenko.
2006 у Черкасах репринтним способом видано «Кобзар. 1840—1940», що побачив світ 1941 у Празі (автори
післямови О. Солопченко, М. уш нка, Р. у к в к ). Наклад — 1000 прим. Там само 2013 з передм.
В. Па ар нка випущено «Листування Тараса Шевченка» — 3-й том (К., 1929) незавершеного Повного зібр.
тв. Шевченка за ред. С.
р мова.
Мистецька спадщина Шевченка.
1993 у Ки єві факси міль ним спо со бом від творено Шевченків альб. офортів « воп на
кра на» (1844) — до 150-річчя його появи. Автор вст. ст.
та упоряд. В. юк.
Факсимільне відтворення Шевченкового
ому
1845 здійснило вид-во «Наукова думка» 2000 (вст.
слово М. Жулинсь кого, комен тарі І. р к в ко ,
упорядкування та передмова С. Гальченка). Наклад —
1000 прим. Вдруге згаданий альб. випустив Видавничий дім «Андрій» (Дніпродзержинськ, 2012). Упоряд.,
автор проекту, передм. та коментарів С. Гальченко.
Наклад — 1000 прим. До 200-річчя від дня народження
Шевченка втретє факсиміле альб. підготувало вид-во
«Веселка» (К., 2013; коментарі С. Гальченка). Наклад —
1000 прим. Всі три комплекти — у футлярах.
ом 1840—1844 (з датуванням 1841—43) факсимільно відтворено 2013 у Києві у вид-ві «Веселка»
(коментарі С. Гальченка; наклад — 1000 прим.). Упоряд. відновив первісну цілісність раритету, порушену
вилученням із нього трьох аркушів, що зберігаються
нині окремо в НМТШ.
Ф., ф. та р. видання творів Шевченка дають змогу
ознайомитися із прижиттєвими публікаціями митця,
зазирнути у його творчу лабораторію. Іл. табл. XVI.
т.: Са ра на . . Фо то типні пе ре ви дання тво рів
Т. Г. Шевчен ка // Ар хіви Укра їни. 1966. № 2; ан р ка .
Унікальне видання // Дніпро. 1972. № 3. — Відгук на вид.:
в нко . . Дневник. Автобиография: Автографы. К., 1972;
р юк . П., ан р ка . . Фототипічні видання творів
Т. Г. Шевченка // Вісник АН УРСР. 1973. № 5;
ков . . Фото-

типическое издание автобиографии и дневника Т. Г. Шевченко //
Со ветское славя но веде ние. 1974. № 1; Сар
. Ра дянські
факсимільні видання творчої спадщини Шевченка та їх значення
для дальшого розвитку шевченкознавства //
26; орон . С. «Кобзар» Тараса Шевченка 1840 року: Біографія книжки //
в нко . Кобзар: Факсимільне видання безцензурного
примірника. Рівне, 2000; о а . Фототипічні, факсимільні та
репринтні видання творів Т. Шевченка // Українська література
в загальноосвітній школі. 2011. № 2; орон . Послання «І мертвим, і живим…» уперше вийшло за кордоном // Урядовий кур’єр.
2012. 19 верес. — Відгук на вид.: Нові вірші Пушкіна і Шевченка.
К., 2012; орон . Загадки факсимільного видання // Урядовий
кур’єр. 2012. 10 квіт. — Відгук на вид.: ара
в нко. Альбом
1845 року. Дніпродзержинськ, 2012; орон
. Факсимільне
видання першого з відомих альбомів малюнків Тараса Шевченка
(проблеми датування) //
. 2013. 14 берез.; орон . «Веселка»
випустила факсиміле першого видання «Кобзаря» // Урядовий
кур’єр. 2013. 3 жовт.

р Сарана,

а а н ук

ФÓЩЕН КО Роман Іполитович (6.07/19.07.1908,
с. Баштанка Микол. обл. — 22.07.1970, Київ) — укр.
реж.-документаліст. Навчався в Одес. держ. технікумі
кінематографії (1930), закінчив Київ. кіноін-т (1937).
Пра цю вав на Студії кі нох ро ніки в м. Горь кому
(1937—41), на Центр. студії кінохроніки (1942—44),
з 1944 — на Укр. студії хронікально-докум. фільмів,
де створив понад 20 картин. Про Шевченка зняв п’ять
короткомет ражних стрічок: «Музей Т. Г. Шевченка
в Києві» (1951), «На Тарасовій горі» та «Безсмертя
Кобзаря» (обидві — 1961), «В сім’ї вольній, новій»,
«Свято на Тарасовій горі» (обидві — 1964) — усі на
Укр. студії хронікально-докум. фільмів. У цих фільмах
вдало поєднано репортажні зйомки з філос. роздумами
про місце й роль Шевченка в історії України.
С р

р м а

ФРАЗЕОЛОГÍЗМИ Шевченка — відносно стійкі
(з допуском варіантності) образні одиниці зі стертим,
лексикалізованим значенням. Серед Ф. трапляється чимало архаїчних форм і стертих метафор. Ф. поділяються
на поширені — прислів’я та приказки і лексикалізовані — ідіоми. Ф. мають не лише семантико-граматичні
параметри, а й генетично-етномовні. Етнолінгвістика передбачає, що культура етносу вербалізується
у Ф. Провідні функції Ф. — стилістичне забарвлення
мови та її емоційне увиразнення.
Основним джерелом Ф. Шевченка є «омонімічне
вільне словосполучення-прототип», що «базується
на образі, започаткованому в культурно-національній
сфері» (
нко . . Історико-етимологічний коментар фразеологізмів Шевченкових поезій //
32,
с. 230). Ідіоматичні звороти автор уживає, щоб поси-
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лити означення того чи ін. явища — як позитивного,
так і негативного (на відміну від можливого його
синонімічного однослівного означення) — задля максимального емоційного увиразнення мови: «Росла
собі та виростала / І на порі Марія стала…» («Марія»,
рр. 31—32); «І княгиня з дитиною / Не тією стала. /
Ніби на світ народилась — / Гралась, веселилась…»
(«Княжна», рр. 144—147); «Вернулися / Люде з рушниками, / <…> Таку кралю висвата ли, / Що хоч за
гетьмана, / То не сором» («Наймичка», рр. 272—273,
276—278); «І царя свого святого / У дурні пошила»
(«Царі», рр. 62—63). Велика кількість фразеологічних
одиниць уживається, щоб загострити характеристики
різних аспектів життя: «Дай мені! / Хоч коли-небудь,
Боже милий! / На світ Твій виглянуть з могили» («Буває,
в неволі іноді згадаю», рр. 99—101); «Начхай на ту дівочу славу» («Н. Т.»); «Ой узяли безталанну, / Закували
у кайдани» («Титарівна», рр. 203—204); «В садочок
ходила, / Поки себе, свою долю / Там занапастила»
(«Катерина», рр. 26—28); «А внук кóсу несе в рóсу»
(«Іван Підкова», р. 19), «Стрепенувся сіромаха — /
І голий, і босий, / Та на волі» («Меж скалами, неначе
злодій», рр. 16—18). Народні Ф. у творах Шевченка зазнають значних авторських структурних і семантичних
трансформацій, набуваючи глибоко філос. й водночас
гостро соц. забарвлення: «Все йде, все минає — і краю
немає» («Гайдамаки», р. 1); «Усі на сім світі — / І царята, і старчата — / Адамові діти» («Сон — У всякого
своя доля», рр. 38—40); «Нема раю на всій землі, / Та
нема й на небі» («Не завидуй багатому»); «У всякого
своє лихо, / І в мене не тихо» («Холодний Яр», рр. 1—2).
Модифіковані прислів’я та приказки використовуються для стилізації під усну оповідь, напр.: «Нехай
як буде, так і буде. / Чи то плисти, чи то брести. / Хоч
доведеться розп’ястись! / А я таки мережать буду / Тихенько білії листи» («Лічу в неволі дні і ночі», 1850,
рр. 88—92); «— Нехай і наших люде знають! / Нехай і сивий, і горбатий. / А ми!.. хе! хе! а ми жонаті!»
(«Сотник», рр. 326—328). Для влучних характеристик
як позитивних, так і негативних персонажів, за ознаками різних тварин уживаються порівняльні звороти
приказкового характеру, напр.: «Попід гаєм, мов ласочка, / Крадеться Оксана» («Гайдамаки», рр. 652—653);
«А дівчата, / Мов ті сороки, цокотали» («Якби тобі довелося»); «Зашипіли, мов гадюки, / Ченці в Ватикані»
(«Єретик», рр. 198—199) (про зоофразеологію див.:
нко . . Конотації символічних форм у поезіях
Т. Шевченка //
32); див. ще порівняння фразеологізованого типу, побудовані на ін. об’єктах чи ознаках:
«Люде гнуться, як ті лози, / Куди вітер віє» («Катерина», рр. 436—437); «Старий батько коло неї, / Як дуб,
похилився» («Сліпий», рр. 392—393); «Кохалася мати
сином, / Як квіткою в гаї» («Сова», рр. 67—68). Окремі

твори Шевченка загалом викладено в приказковому
стилі, напр.: «Думка — Тяжко, важко в світі жити»,
«Не женися на багатій», «Не завидуй багатому», «Не
так тії вороги», вст. частини поеми «Сон — У всякого
своя доля» та циклу «Царі».
Шевченкова творча спадщина вирізняється надзвичайною афористичністю, тому не випадково численні
його поетичні рядки стали крилатими виразами, пор.
усталені сполучення з яскравим соц. або націоцентричним звучанням: «Кайданами міняються, / Правдою
торгують» («І мертвим, і живим», рр. 11—12); «Учітесь,
читайте, / І чужому научайтесь, / Й свого не цурайтесь»
(«І мертвим, і живим», рр. 219—221); влучні вислови
про колоніальну політику Російської імперії та незбориме прагнення колонізованого народу до свободи в поемі «Кавказ»: «Не вмирає душа наша, / Не вмирає воля. /
І неситий не виоре / На дні моря поле» (рр. 11—14);
«Кати згнущаються над нами, / А правда наша п’яна
спить» (рр. 24—25); «Боріте ся — поборете» (р. 61);
«До нас в науку! ми навчим, / Почому хліб і сіль почім!»
(рр. 74—75); «Од молдованина до фіна / На всіх язиках
все мовчить, / Бо благоденствує!» (рр. 92—94) або: «Поховайте та вставайте, / Кайдани порвіте / І вражою злою
кров’ю / Волю окропіте» («Як умру, то поховайте»).
Шевченкові крилаті слова («незлим тихим словом»,
«думи мої, думи мої», «в своїй хаті своя й правда», «було
колись — запорожці вміли пановати») конденсують
зміст цілого твору, а іноді й істор. явища. Влучні вислови Шевченка ставали крилатими ще за його життя.
М. ом у зб. «Українські приказки, прислів’я і таке
інше» (СПб., 1864) зафіксував бл. п’ятдесяти висловів
поета. Переважно це були саркастичні та іронічні Ф.,
які «органічно поєдналися із соціально-образним контекстом життя й світовідчуттям українця І половини
ХІХ ст., стали близькими до живомовних висловів»
(
нко . ., Попов к
. . До джерел фразеології Шевченкових поезій //
31, с. 141). У сучасній
мові фразеологізувалося понад 120 висловів Шевченка
найрізноманітнішого змісту і структури.
т.: а нко . С. Народна приказка в мові Т. Г. Шевченка //
Наукові записки Інституту мовознавства Акад. наук УРСР. 1946.
Т. 2/3;
н . С. Мова творів Т. Г. Шевченка. К., 1957; ур української літературної мови. К., 1958. Т. 1; С овн к мови Шевченка:
В 2 т. К., 1964; ова
. П., опт ов . . Крилаті вислови
в українській літературній мові. К., 1975; Су а на українська
літературна мова. Стилістика. К., 1978; а воронок . . Українська етнолінгвістика: Нариси. К., 2005.

та

а воронок

ФРАКЛÍТ — не зовсім зрозуміло, кого Шевченко так
називав. У його значною мірою автобіогр. повісті «Художник» оповідач («Сошенко») описує своє враження
від рисунків художника-аматора, якого він зустрів у Лі-
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тньому саду: «Я взял у него из рук сверток, развернул
и стал рассматривать. Тут было все, что безобразит
Летний сад, от вертлявых, сладко улыбающихся богинь
до безобразного Фраклита и Гераклита. <…> меня поразило <…> необыкновенное сходство с оригиналами,
особенно контуры Фраклита и Гераклита» (4, 124). Згаданий рисунок, якщо існував, не зберігся (див.: П :
12 т. Т. 7. № 175—177). Коментатор повісті В. Су ак
припускає, що йдеться про погруддя Дволикого Януса
роботи невідомого автора 19 ст., яке Шевченко міг прийняти за поширене зображення давньогр. філо софів
Демокріта і рак та (4, 523). Демокріт (Δημόκριτος)
Абдерський (бл. 460 до н. е., Абдери, нині не існує,
територія поблизу сучасного села Авдера, провінція
Фракія, Греція — бл. 370 до н. е.) — давньогр. філософ.
Можливо, письменник назвав Демокріта Ф. за місцем
його народження у Фракії.
к ан р орон

ФРÁНКЛІН (Franklin) Бенджамін (псевд. — M r s.
S i l e n c e D o g o o d та ін.; 17.01.1706, Бостон, нині
США — 17.04.1790, Фі ла дель фія, США) — амер.
громадсько-політ. діяч, філософ, економіст, фізик, винахідник, видавець і публіцист. Представник Просвітництва. Навчався в Бостон. латин. школі. Співавтор
Декларації незалежності (1776) і один із укладачів
Конституції США (1787). Засновник першої публічної б-ки в Америці (1731), Амер. філос. т-ва (1743).
Фундатор і президент (1749) Філадельфійської академії (почала працювати 1751). Член Спілки сприяння
мист-ву, виробництву і торгівлі Королівської спілки
мист-в (Великобританія; із 1756), Рос. АН (із 1789).
Автор робіт «Міркування про свободу і необхідність,
насолодолюбство і страждання» (1725), «Зауваження
щодо зростання чисельності людства, населення країн
та ін.» (1755), «Шлях до добробуту» (1758) та ін.
Ім’я Ф. згадано у Шевченковій повісті «Прогулка
с удовольствием и не без морали», а саме в іронічній
рефлексії розповідача стосовно Олени: «“<…> Как же
отвести эту темную, густую тучу от ее блистательно
прекрасной головки?” И я, как великий Франклин,
задумался над этим нравственным отводом» (4, 310).
Письменник мав на увазі досліди Ф. із електрикою,
зокр. вивчення сутності блискавки та винайдення громовідводу.
’

ав

в

к

ФРАНКÓ Іван Якович (псевд. — Б р у т Х о м а,
Д ж е д ж а л и к, Ж и в и й, І в а н Ж и в и й,
К а м е н я р, К р е м і н ь, М а л и й М и р о н,
М а р к о, М и р о н та ін.; 27.08.1856, с. Нагуєвичі,
тепер Дрогобицького р-ну Львів. обл. — 28.05.1916,
Львів) — укр. письменник, перекладач, філософ, літе-
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р атур о зн авець, м ово зн авець, фольклорист, мистецтвознавець, історик, економіст, журналіст, видавець, громадський і політ. діяч. Після закінчення Дрогобицької гімназії 1875 вступив
на філос. ф-т Львів. ун-ту.
У черв. 1878 його заарештовано. Відновив навчання
восени 1880. Один семестр
(завершальний, 1890—91)
навчався на філос. ф-ті Чернів. ун-ту. Докторські сту. ранко
дії зі славістики закінчив
захистом дисертації у Віден. ун-ті під керівництвом
проф. В.
а (1893). Дійсний член НТШ, почесний
доктор Харків. ун-ту. Автор бл. 4000 літ., публіцистичних і наук. творів. Вільно писав укр., рос., польс. та
нім. мовами.
Шевченковому доробку присвятив бл. 100 творів
(худож. і наук.). Слово Ф. часто відлунювало мотивами й ідеями Шевченка. У текстах Ф. є ремінісценції
та прямі цитати з попередника, напр. із Шевченкового
вірша «Муза» — у «Тріолеті» і посланні «Я не лукавила з тобою» (обидва — 1880). О.
к зазначав,
що письменник пішов у поезії шевч. шляхом. Подібно
до Шевченка, Ф. високо оцінював народну творчість
і в окремих віршах користувався фольклор. стилістикою
(але значно менше, ніж Шевченко). Водночас Шевченко
і Ф. — це різні явища укр. л-ри. Якщо Шевченко за своєю
природою — поет пісенного, мелодійного складу, то Ф.
тяжів до ораторсько-декламаційного стилю, хоча в його
поезії знаходимо низку творів, у яких відчитується звіряння почуттів (див.:
к
. Поезія Івана Франка //
к
. Зібрання праць: У 5 т. К., 1965. Т. 2. С. 469).
Найбільшою за обсягом і найістотнішою за значенням є літературознавча спадщина Ф.-шевченкознавця. Ф. пройшов шлях від захоплених, почасти зумовлених впливом учителя І. р рат ко о в гімназійні
роки, оцінок Шевченка до вс ебічних с амо стійних
літературознавчих студій. Ф. не боявся відходити від
попередніх позицій, якщо сам раніше хибно трактував
певну поезію Шевченка. Напр., під час одного літ. вечора у Стрию письменник читав доповідь про Шевченкове послання «І мертвим, і живим». Перед тим у ст.,
що друкувалася в журн. «Світ», критик осудив вірш
р мов
мало не як реакційний. Присутній на вечорі С.
зг ад ував про н овий «то нкий ан аліз <…> з д от е пними екскурсами в сферу поетики». Як з’ясувалося, Ф.
«умисне <…> вибрав таку тему, щоб той давній свій
блуд публічно виправити» (Спо а про Івана Франка.
Л., 2011. С. 305).
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На захопленні Ф. творчістю Шевченка не міг не
позначитися культ поета, що зародився в Галичині
в 1860-х. Справжнє осягнення спадщини митця молодий науковець пов’язував не зі своїм університет. проф.
О. онов к м, а з М. Драгомановим, захопившись
ідеями якого почав поборювати некрит. сприйняття
Шевченка. Щоправда, загальна практика такого поборювання призводила до заперечення значущо сті й,
зрештою, використання Шевченкових творів у політ.
пропаганді. Ф. збагнув це лише згодом, у 1890-х. У його
шевченкознавчих працях того часу бачимо відкидання
естетизму у вузькому розумінні, намагання розглядати
худож. твір передусім як джерело відображення життя.
Але драгоманов. доктрина, що яскраво простежується у ст. «Шевченко, українофіли й соціалізм» (1879),
суттєво вплинула на праці Ф. 1880-х. Ст. «Причинки
до оцінення поезій Т. Шевченка» (1881) Ф. не вважав
за потрібне передруковувати пізніше як таку, що не
витримала випробування часом. Деякі спостереження, викладені тут, відображають еволюцію літературознавця, поєднання таланту проникати у глибини
Шевченкової творчо сті з суто драгоманов. підходом
до худож. твору — дзеркала суспільного життя. При
цьому молодому критикові іноді бракувало аргументації, а окремі висновки про Шевченка-поета були не
надто виваженими. Ф. підкре слював ліричний, здебільшого суб’єктивний Шевченків талант, не схильний
до спокійної оповіді, малювання словами. Дослідник
констатував відсутність у Шевченковій поезії живих
пластичних образів. «Його гаряча душа рвеся наперед
з-поза описування місць і подій, рвеся, щоб показати
своє слово, але за тим словом ми тратимо з очей саму
тему, образи і лиця бліднуть, стираються, перестають
жити власним життям, так як ми на кождім кроці бачимо
движучого та попихаючого їх поета» ( ранко . Причинки до оцінення поезій Шевченка // Світ. 1881. № 8/9.
С. 172). Стосовно поеми Шевченка «Гайдамаки» зауважено, що автор не завжди дотримувався істор. правди.
Натомість цінною є поетова «любов до простого люду
і наклінність (зовсім рівнобіжна з напрямом сучасної
історичної критики) освічувати всі історичні фактори
знизу, не згори, — зі становища люду, не панів, як звичайно робили польські романтики» (Там само. С. 169).
«Темне царство» (1881) — друга ст. Ф. про Шевченка, композиційно пов’язана з «Причинками», на
рівні назви вона свідчила про вплив однойменної
праці 1859 М. о ро ю ова. 1914, стилістично відредагувавши розвідку та написавши до неї передм., Ф.
із нагоди 100- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка видав кн. «Темне царство. Студія з приводу
Шевченкових поем “Сон” і “Кавказ”» (Л., 1914). На ній
теж позначився ідеологічний підхід до аналізу худож.
твору, який у 1880-х культивував М. Драгоманов. У Ф.

таке прочитання певною мірою сполучалося з увагою
до генетичного методу: дослідник ураховував усі етапи
праці Шевченка над поетичними текстами. У пізнішій
версії статті Ф. дійшов висновку: поеми «Сон — У всякого своя доля» і «Кавказ» суттєво доповнюють одна
одну. У першій з них митець виступав із нац. позицій,
а «Кавказ» — це «огниста інвектива» крізь призму
загальнолюдських ідеалів. Обидва твори дають змогу
«відмалювати погань і неправду, що лежить переважно
в політичнім устрою російської держави, розуміється,
не без екскурсів на суспільне поле» ( ранко. Т. 26.
С. 137). Суб’єктивність Ф.-критика у сприйманні доробку Шевченка відчувається й у ст. «Хуторна по езія
П. А. Куліша» (1882). Оцінюючи «похибки і надуманості» П. Куліша, автор принагідно висловив думку, що
в оцінці історії України Шевченкове слово «виступило
з берегів» і пішло «поза границі правди і логіки» (Там
само. С. 161). Услід за М. Драгомановим Ф. вважав
хибним Шевченкове кредо «В своїй хаті своя й правда,
і сила, і воля», бо воля може настати рівночасно в усіх
слов’ян. і навіть в усіх європ. народів (Там само. С. 162).
Згідно з Франковою рецепцією, П. Куліш в історіософ.
віршах теж «розминувся» з конкретно-істор. правдою
і писав «ніс енітниці» (Там с амо. С. 166). У цілóму
Кулішеву збірку та Шевченкове послання «І мертвим,
і живим» у розвідці зіставлено за «подібністю задуму
і тону» (Там само. С. 178).
На поч. 1880-х Ф. щораз частіше звертався до постаті Шевченка і в худож. творах. У Шевченковій поезії
він відчув джерела своєї громадянської лірики, любові
до «рабів німих», крит. сприйняття дійсно сті. Шевченко для Ф. — не «міф», а велетенське дерево, «дуб
степовий», від якого «розрісся вже цілий могучий ліс»
поборників волі (вірш «В ХХІІІ-ті роковини смерті
Тараса Шевченка», 1884). Як і в літературознавчих
працях, так і у віршах Ф. відображено роль Шевченка
в історії України. У поезії «В двадцять п’яті роковини
смерті Тараса Гр[игоровича] Шевченка» (1886), апелюючи до попередника, письменник проголосив ідею, що
згодом стала визначальною у вступі до Франкової поеми «Мойсей» (1905): «Слабі ми, батьку! По Кавказ від
Сяну / Слабі, розбиті на атомів дріб! / І кождий в серці
люту но сить рану, / Склада надії нерозцвілі в гріб. /
І хто розбудить нашу «правду п’яну»? / І хто голодним
дасть поживний хліб? / Тарасе, батьку, наш замучений
пророче — / Чи скоро буде світ по тій страшенній ночі?»
Автор жив вірою в майбутнє соборної держави, у невмирущість нац. «Вічного революцйонера».
Ранню Шевчен кову творчість Ф. спів від но сив
із «добою романтичного націоналізму». У «Передньому слові [До вид.: Шевченко Т. Г. Перебендя. Л.,
1889]» (1889) дослідник аналізував тенденції своїх попередників у вивченні доробку митця: М. Драгоманова,
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М. П трова, М. ашк в а, — які підкреслювали,
«що для повного розуміння Шевченкової музи, крім
(найважніших) традицій і впливів ро сійських, треба
розслідити впливи польської літератури, котрі особливо
сильні були в першій добі <…> поетичної діяльності,
в добі романтичного націоналізму (до 1843[-го]) і політичного радикалізму та панславізму (до 1847[-го]
включно)» ( ранко. Т. 27. С. 287). Показовий аспект
такої проблеми наголошено у ст. «Т. Шевченко в освітленні пана Урсина» (1888), тут науковець полемізував
із М. з ов к м. Розглядаючи позицію опонента
щодо слов’янофільства, Ф. аргументовано заперечив
поширену на той час думку, начебто в Шевченка, зокр.
у поемі «Гайдамаки», виявилася сліпа ненависть до ін.
народів. Написана у полемічному запалі, згадана ст. також була спрямована проти фаталізму, який польс. літературознавець побачив у Шевченка. Як стверджувалося,
М. Здзеховський шукав у Шевченка «містики і в цьому
шуканні заблудив» (Там само. С. 243). Думка Ф. стосувалася передусім поеми «Неофіти», де «мати, що в щасті була поганкою, тепер, у своїм сирітстві й нещасті,
знаходить правдивого бога милосердя у братній любові,
присвячує своє життя служінню тій ідеї, за яку вмер її
єдиний син» (Там само. С. 240). Т. ч. Ф. спростував тезу
про Шевченків фаталізм, обґрунтувавши свою позицію
прикладами з поем «Наймичка», «Відьма», «Марія».
Схильність Ф. до порівняльного студіювання літ.
творів виявилася при аналізі Шевченкового «Перебенді» (згадане «Переднє слово»). Дослідник вважав:
у справжнього поета тільки високі «поетичні» вимоги,
переплавлені в чутливій душі з ідейною гармонією,
можуть розбуджувати «почуття політичне», що виявилося у творі. Узагальнення літературознавця були
актуальними для того часу, адже скороминущі ідеї
франц. політ. якобінізму знайшли втілення у поезії,
яка вивищувала геніальну особистість над масою.
У красному письменстві такі ідеї стали однією з підвалин романтизму. Творча індивідуальність письменника виломлювалась із суспільно-політ. норм і правил.
Вона виконувала особливі, але не менш важливі соц.
функції — «ублагороднювала» людські серця й думки.
Посилаючись на працю М. Драгоманова «Шевченко,
українофіли й соціалізм», Ф. намагався простежити, як
у вірші «Перебендя» репрезентовано впливи не тільки
укр. народної творчості, а й рос. та польс. поезії, зокр.
поетичних традицій А.
к в а. Науковець зарахував
«Перебендю» до найкращих творів ранньої Шевченкової лірики (1838—43), відкинувши свої твердження
зі ст. «Причинки до оцінення поезій Т. Шевченка». На
його переконання, «Перебендя» має всі оригінальні
прикмети поезії Шевченка: «…сердечна щирість, простота і заразом пластичність вислову, чудово чиста мова,
увесь той, так сказати, сік українських пісень народних,
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з меланхолійною основою і відтінками делікатного
юмору, перетворений в кипучу кров самого Шевченка,
закрашений сильно його індивідуальністю — все те
являється уже в повному блиску в “Перебенді”» (Там
само. С. 305). У статті Ф. широко послуговувався науковими принципами, що їх виробило на той час порівняльно-істор. літературознавство. Водночас автор
удавався й до способів аналізу, які європ. наука про
словесність використовувала наприкінці 19 ст., приміром до історико-психологічного.
Досліджуючи жанр балади у спадщині Шевченка,
Ф., згідно з традиціями культурно-істор. школи, розглядав худож. твір не тільки як естетичний вияв духу
письменника, а і як одну з репрезентацій духовного
життя суспільства. У студії «“Тополя” Т. Шевченка»
(1890) зазначалося, що «поети людові, ті, що цілою
своєю істотою стоять на ґрунті традиції і неначе тонуть
в ній, майже не творять нічого від себе. Вони находять
готові мотиви, звичайно в виді якихось простих оповідань, анекдотів або слухів, і надають їм певну, традицією утерту форму або щонайбільше комбінують їх
в спосіб більше або менше простий з іншими подібними
традиційними елементами» ( ранко. Т. 28. С. 76). На
думку Ф., Шевченко під впливом романтичної л-ри
написав низку балад, які мають ознаки традиційної
обробки казково-фантастичних сюжетів. До баладних
тем належала туга дівчини за милим, яка доводить закохану до смерті.
Власне Шевченковою новацією є те, що поет поєднував в одному творі два казкові мотиви: чарівне
викликання «неприсутнього милого» (Там само. С. 79)
та перетворення дівчини на тополю. Ф. вважав, що
перший мотив — вияв сили любові — започатковано
в давньоіндійській поезії, дан., серб., чес. та ін. піснях.
У літ. традиції цей мотив використано в Бюрґеровій
«Ленорі» (1773), баладах В. Жуковського й А. Міцкевича. В укр. л-рі ба лада Жуковського під пером
Л. оров ков ко о дістала назву «Маруся» (1829).
Другий мотив походив від греко-рим. міфології, традиції якої простежувалися в укр. фольклорі. Шевченко
взяв за основу народну пісню, у якій свекруха закляла
невістку, щоб та перетворилася на тополю, якщо не
добере льону. Шевченкова балада набула м’якого, сентиментального колориту, сповненого образами рідної
України. Ф. вважав, що «Тополя» є найталановитішим
нац.-романтичним твором Шевченка. Її оригінальність
виявилася насамперед у відмові поета од жахливих
картин, освіженні романтичної традиції та позбавленні
центр. образу містичності (Там само. С. 86). Компаративістський підхід привів дослідника до висновків про
геніальність митця, що «змалюванням дерева-сироти
в степу з самого початку зумів збудити наше співчуття»
(Там само. С. 87).
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Шевчен ко знавчі спо сте ре ження Ф. 1880-х —
поч. 90-х, пов’язані з ґрунтовним аналізом окремого
твору, спрямували автора до етапних студій, у яких
узагальнено ідеї його попередніх праць. Про глибину
тогочасного осмислення Шевченкової творчості свідчить і той факт, що 1888 Ф. вирішив писати доктор.
дисертацію про спадщину митця періоду «трьох літ».
У листі до М. Драгоманова від 22 лют. 1888 він зазначав:
«Задумав я робити докторський екзамен з української
літератури і на тему для дисертації вибрав Шевченків
«Сон», а властиво: чим була в сучасній російській літературі і відки взялася політична поезія Шевченка»
( ранко. Т. 49. С. 144). У кін. 1880-х план дисертації
«Політична поезія Шевченка 1844—1847» набув більшої виразності. Згідно з концепцією, передбачалися
такі розд., як «Перегляд дотеперішніх студій над Шевченком», «Матеріали, які маємо для пізнання Шевченка в першій половині його діяльності», «Що виніс
Шевченко з батьківського дому?», «Шевченко-кріпак»,
«Шевченко-артист», «Шевченко — поет-дебютант»,
«Поїздка на Вкраїну», «“Сон”, його розбір, план, думки
провідні», «“Гус”, “Кавказ” і “Посланіє”», «Шевченко
і Кирило-Мефодіївське братство». Серед пунктів першого розд. — «значення Шевченка для України і для
цілої Слов’янщини (відзиви Скабичевського, Спасовича, Драгоманова). Конечність студіювання його як
появи історичної. Двояке джерело його творів: традиції
й форми народні і здобутки культурні. Шевченко-неук.
Нюх історичний Шевченка. Шевченко — поет і громадянин» ( ранко . [Вступ до докторської дисертації
«Політична поезія Шевченка 1844—[18]47»] // ранко.
Т. 27. С. 416). Ф. розумів, що попередники та сучасники
вихоплювали в Шевченка «поодинокі слова й звороти
з його творів і покликувалися на них як на цитати
з Письма Святого, як на докази ipse dixit» ( ранко .
Т. Шевченко в освітленні пана Урсина // ранко. Т. 27.
С. 246—247). Натомість науковець мав на меті застосувати істор. метод, прагнучи «докладного вияснення
вихідної точки і вдержання тої нитки, котра в’язала
думки і діла історичного лиця в однім періоді з другим,
а дальше вимагає пояснення нових впливів і товчків
і тих змін, які звільна доконувалися серед них в даному історичному характері» (Там само. С. 247—248).
На серйозність наміру глибоко аналізувати Шевченків
доробок вказував і лист Ф. до О. П п на з проханням
викласти своє бачення взаємин між В.
н к м
і Шевченком (див.: ранко . Шевченкознавчі студії. Л.,
2005. С. 23—24). На думку Ф., укр. літературознавству
бракувало гідних праць, у яких розглядалася б творчість
і спосіб життя поета, міжнац. масштаб його діяльності.
Дослідник демонстрував значення Шевченка не тільки
для росіян та поляків, а й для чехів, сербів, молдаван,
кавказьких народів, казахів.

Із причин, незалежних від науковця, тему дисертації
довелося змінити, хоча шевченкознавчі розвідки стали
віховими для Ф. у 1890-х — на поч. 20 ст. Габілітаційний виклад «“Наймичка” Т. Шевченка», прочитаний
у Львів. ун-ті 22 берез. 1895, був покликаний увести
поему «Наймичка» у контекст світової л-ри. Доповідач
припустився неточності в датуванні виходу Шевченкових повістей, ідучи за роботами В. ор нка та гадаючи,
що повість «Наймичка» передувала однойменній поемі.
При цьому було здійснено глибокий текстологічний
аналіз цих повісті й поеми. Дослідник проінтерпретував епічний та ліричний способи зображення, а також
композиційні особливості. Зокр., при порівнянні вст.
в обох творах зазначено різницю тону: у повісті він
гумористичний, жартівливий, а в поемі — поважний,
подекуди глибоко ліричний, із елементами ідилії, як
і настрій цілої поеми. Прикметним став висновок про
те, що в повісті Шевченко виступив із усіма рисами
епіка, звернутого до реалізму і нерідко надміру зосередженого на подробицях. У поемі Шевченко схиляється
до ліричної сугестії на основі «пластичного та ясного»
вислову ( ранко. Т. 29. С. 457). Аналітичний талант
лектора засвідчило також типологічне зіставлення поем
Шевченка «Катерина» і «Наймичка», насамперед їхніх
гол. героїнь: «Наймичка — натура безмірно глибша,
чуття у неї не тільки живе, але сильне та високе» (Там
само. С. 468—469). Жанр габілітаційної лекції давав
змогу розгортати полеміку: порушуючи проблему нац.
і загальнолюдського, Ф. оскаржував тлумачення поеми
й повісті в дусі тверджень К.
ков ко о про неприродність в Україні підкидання своїх дітей до чужих
людей. Доповідач підкреслив: «…ніколи ніякий поет не
мав претензії, щоб те, що він оповідає як факт одиничний, прикладано до цілого народу» (Там само. С. 466).
1890-ті для Ф. — найплідніший період у вивченні
Шевченкової творчості. У ст. «Тарас Шевченко» (першодрук: Зоря. 1891. № 5) спадщину класика розглянуто
значно ширше, ніж у давніших студіях. Характеризуючи
її як «п о е з і ю б а ж а н н я ж и т т я», критик наголошував, що в період «трьох літ» душа митця «з рамок
націоналізму <…> рветься на широке поле всесвітньої
боротьби духу людського за поступ і свободу» ( ранко.
Т. 28. С. 121). У праці проінтерпретовано й Шевченків культ жінки-матері в поемах «Відьма», «Неофіти»
і «Марія», за масштабністю не співвідносний зі спадщиною будь-якого ін. поета (Там само. С. 122).
Чи не найоригінальніше осмислення Шевченкового
слова запропоновано в трактаті «Із секретів поетичної
творчості» (1898). Намагаючись вирішити теоретичні
проблеми творчого процесу, дослідник звернувся до
модної на той час проблеми синтезу мист-в і одним із
перших в укр. літературознавстві вдався до вивчення
синестезії. Запровадження такого підходу до аналізу
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було спричинено антипозитивістичним переломом
у філософії, котрий означився в європ. гуманітаристиці кін. 19 ст. і вплинув на світогляд Ф. Намагаючись
збагнути специфіку кожного з видів мист-ва, Ф. вів
мову про фізичні особливості сприйняття зовнішнього
світу. У цьому аспекті для інтерпретатора було істотно
простежити різницю між муз. і поезією. На матеріалі
вст. до балади Шевченка «Причинна» показано, як лірик поводився зі слуховими враженнями. На думку Ф.,
у рр. 1—2 («Реве та стогне Дніпр широкий, / Сердитий
вітер завива») і 11—12 («Сичі в гаю перекликались, /
Та ясен раз у раз скрипів») наявні «кілька сильних слухових образів — рев великої ріки, свист і виття вітру,
крик сичів, скрип дерева — всі ефекти чисто музичні
і доступні для чисто музичного трактування» ( ранко.
Т. 31. С. 87). Аналізуючи Шевченкові аудіальні образи
далі, літературознавець зумів віднайти картину, протилежну до першої. У рр. 146—155 переважно слухові,
муз., образи застосовано для змалювання погідного,
тихого ранку. Аудіальна пам’ять, розворушена потужними враженнями з першого уривка, силою природної,
але несвідомої реакції, піддала поетові контрастні, немов
додаткові, утім теж муз., образи для змалювання ранку.
У результаті вдалося розкрити «секрет» Шевченкової геніальності: «Поет-дилетант, такий, що творить розумом,
був би вже давно забув про початок і був би тут розсипав
перед нами щедрі колористичні ефекти, — Шевченко
ледве зазначує їх у трьох рядках: “чорніє гай над водою”,
“червоніє за горою”, “засиніли понад Дніпром високі
могили”. Головне тло малюнка — музикальне, так само,
як було музикальне тло першого» (Там само. С. 88).
Використання муз. образів, із погляду Ф., виявляється
в поемах «Гайдамаки» (змалювання мрій про Україну
через згадки про гомін байраку, гру моря, шум тополі,
спів дівчини — рр. 175—179) та «Гамалія» (козацьке
прохання до вітру, щоб заглушив кайдани, до моря, щоб
заграло під байдаками; посилання на «козацькую славу»
і «домовляння» туги козацькими слізьми у вст. — див.:
Там само. С. 89). Т. ч., муз. може фіксувати лише конкретні звуки і тільки опосередковано, символічно — різні
стани душі. Недосяжною для неї є царина думок і рефлексій, абстракцій, пейзажів, руху. Натомість для поезії,
якій Ф. відводив привілейоване місце, доступним для
зображення є ширший ряд явищ (Там само. С. 90). Схарактеризовано й символіку кольорів у народних віруваннях, а також віршах Шевченка і декадентів.
Традиції Шевченка в укр. л-рі — тема дискурсу,
який Ф. розгорнув у низці статей. Порушуючи проблему впливів на митця, науковець указав на дещо
примітивне розуміння такого явища. Доказом цього
був покажчик М. омарова «Т. Шевченко в литературе
и искусстве» (О., 1903), де наведено джерела, різною
мірою дотичні до Шевченка (рецензія Ф. 1904 див.:
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Т. 35. С. 160—161). Узагальнюючи шевченкознавчі
праці межі 19—20 ст., дос лідник у ст. «Шевченко
і критики» (1904) писав, що більшість орієнтувалася
на узвичаєну «процедуру». Спершу інтерпретатори
розбирали життя поета і «вишукували всякі подробиці,
які їм показували, що читав поет, а опісля вишукували
у відповідних письменників аналогії і порівнювали їх
з текстами Шевченка. На кінці, виказавши такі різні
“впливи”, робили <…> висновки, що, невважаючи
на запозичені ідеї, образи, речення, фрази, ба навіть
поодинокі слова, геніальний дух Шевченка змалював,
одначе, все оригінально і представив у новому освітленні, новому блиску, новому значенні і т. д.» (Там само.
С. 236). Сам автор у трактаті «Із секретів поетичної
творчості» намагався проілюструвати ці риси, спираючись на закони асоціацій Г. Штейнталя (див.: ранко.
Т. 31. С. 66—67). Якщо в добу романтизму Шевченко
гармонійно поєднував два спо соби поетичного асоціювання — як за подібністю, так і за контрастом, —
то модерністи свідомо надуживали контрастними асоціаціями, що було властиво й творчості Ф.
На період 1890-х — поч. 20 ст. припадала активна
праця дослідника над виданням Шевченкової спадщини, популяризацією митця в Україні та за кордоном.
Увійшовши до складу ред. комітету, сформованого
зусиллями т-ва «Просвіта» і Т-ва ім. Шевченка, Ф. висловив міркування з приводу здійснюваного проекту.
Позаяк чимало важливих рукописів та ін. документів,
які засвідчують факти з життя і творчості Шевченка,
розкидано по всій Ро сії, науковець передбачав: ред.
група матиме «дуже трудну роботу і певно що не зможе
зробити в с ь о г о, чого би широкому загалові бажалося. Се ще праця на довгі роки. Коли наш комітет
зробить хоч д е щ о, по суне хоч о кілька кроків наперед наше знання Шевченкових творів, то й се буде
добре» — ст. «Про видання творів Т. Шевченка», 1890
( ранко. Т. 28. С. 59—60). Довідавшись про намір
народовців надрукувати «обкроєного» Шевченка, Ф.
прилюдно зрікся участі в комітеті. Через якийсь час
він підтвердив не згоду з пропозицією народовців,
передусім К. Левицького, реалізовувати не системно
підготоване вид. Шевченка (рецензія «Нове видання
Шевченка», 1891, на кн.: Poèsies de T. Chevtchenko.
Поезії Т. Гр. Шевченка, заборонені в Ро сії. Genève,
1890 — див.: Там само. С. 123). Дискутоване зібрання
таки було опубл. у Львові протягом 1893—98, хоча
не в трьох, як планувалося, а в чотирьох томах (див.
анн
т ратурн твор в
в нка). Ф., досить
критично поставившись до цього проекту, у передм.
до т. 1 «Творів» Шевченка за своєю ред. (Л., 1908. Т. 1:
Кобзар (1838—1847); Т. 2: Кобзар (1847—1860)) писав:
«…я провірив перший том видання Ом. Огоновського
з першодруками і вже тут переконався, який занедбаний
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в нко. вор . П р ак ю . ранка.
. 2: о зар. Роз орнут т ту

в в, 1908.

текст дають наші галицькі видання» ( ранко. Т. 37.
С. 563). Текстологічна робота Ф., базована на звірці
поезій із автографами, нині залишається зразком глибокого проникнення в генетику твору. Науковець постійно радився з В. оман к м як своїм попередником
(листи Ф. до нього від 17 лип. 1906, 21 серп., 14 жовт.,
серед. жовт., 16 листоп. 1907 та ін.). Рецензуючи кн. консультанта «Критичний розслід над текстом “Кобзаря”
Шевченка» (К., 1907), Ф. наголошував на досконалості
худож. мови Шевченка, що дбав не лише про композицію, а й «за зверхню форму своїх поезій, незліченні
уступи в них переробляв, шліфував та вигладжував не
згірше самого Пушкіна» (Франко. Т. 37. С. 372). Критик
високо оцінив «Кобзар» (СПб., 1907) за ред. В. Доманицького і стверджував, що видавець «ужив найкращого
методу, обробляючи кожний твір відповідно до хронологічної канви його написання, передивляючи його
видання і нотуючи їх відміни і навіть дрібні помилки»
(Франко. Т. 37. С. 373).
На поч. 20 ст. Ф. зре агував на ряд неточно стей
у шевченкознавчих працях. Коментуючи ст. В. урата «Святе Письмо в Шевченковій поезії» (1904),
літературознавець навів докази того, що поет не розлучався зі Св. Письмом протягом усього життя. Але Ф.
не поділяв думки, нібито лірик упродовж навчання
в Петербурзі, спілкування з М. Костомаровим і П. Кулішем у 1845—47 та на засланні майже нічого не читав,
окрім Біблії. Тенденційність В. Щурата в доборі цитат,
із погляду Ф., по слабила цікаву тему «Шевченкабіблійця» — ст. «Шевченко і критики» ( ранко. Т. 35.
С. 246). Дослідник порушив також актуальне питання
епігонства як суто поверхового розуміння та імітування Шевченкової по езії. Надягнувши на с ебе маску
«мужицьких поетів», послідовники Шевченка майже
обов’язково дивилися на світ очима співучого селянина,

афектували селянську наївність, унаслідок чого людські
взаємини та природа були стилізовані, позбавлені реальних прикмет і деталей. Серед шевч. епігонів критик
називав Л.
ова, О. он ко о, П. Куліша, В. ову,
С. Ру ан ко о та ін. (див. ст. «Михайло П[етрович]
Старицький», 1902 у вид.: ранко. Т. 33. С. 238).
У шевченкознавчих розвідках Ф. поч. 20 ст. основну
увагу приділено всеукр. та світовому контексту поетової
творчості. Особливо плідним на нові аспекти шукань
став 1904: аналіз німецькомовних перекл.; полемічні
виступи, спричинені досить вільним трактуванням Шевченкової спадщини; дослідження зв’язків Шевченка
з діячами польс. культури тощо. Суттєвого значення
набрало вивчення етапного Шевченкового твору —
поеми «Марія». У ст. «Шевченкова “Марія”» (1913)
і незавершеній розвідці «[Про євангельські основи поеми Шевченка «Марія»]» (1914) Ф. намагався побачити
різні способи, за допомогою яких Шевченко змалював
життя матері. Це, з одного боку, церк. традиція, а з другого — по етичний вияв творчої інтуїції Шевченка.
Поема «Марія», на думку критика (ст. «Шевченкова
“Марія”»), була найвищим його досягненням в осмисленні жіночої і власне материнської теми, яке не
перевершив жоден письменник ( ранко. Т. 39. С. 300).
У царині перекладознавства для Ф. важило не тільки
те, що існують чужомовні інтерпретації поезії Шевченка, а й те, як їх виконано, як зреалізовано прагнення
«хоч приблизно передати мелодійність, враження, яке
робить оригінал» (ст. «Шевченко в німецькім одязі»,
1904—06: ранко. Т. 35. С. 189). Науковець окреслював
випробування, які чатують на кожного перекладача
Шевченка, передусім указував на потребу творчо осмислювати «незвичайну про стоту <…>, мальовничість
та натуральність» вислову (Там само). Водночас Ф.
осуджував С. по наров ко о за вжитий у його інтерпретаціях «страховинний німецький жаргон», який
викликає нехіть до великого митця, а зрештою, показує
слабкі знання перекладача з нім. мови та версифікації.
Цілком ін. оцінку дістала зб. «Вибрані поезії Тараса
Шевченка» (Лейпциґ, 1911) Ю. р н . Попри ряд фактичних помилок у перекл. і передм., Ф. у ст. «Шевченко по-німецьки» (1911) акцентував намагання авторки
скрізь дотримуватися розміру оригіналу ( ранко. Т. 38.
С. 526). Із огляду на такий контекст показовими є інтерпретації 22 творів Шевченка нім. мовою, над якими
сам Ф. працював у 1882—1915 і частину яких планував
умістити до власної кн. перекладів, що готувалася до
друку на поч. 1915. Ідеться, зокр., про вірші «Як умру,
то поховайте» (Ruthenische Revue. 1903. № 1), «І небо
невмите, і заспані хвилі» (Ruthenische Revue. 1903.
№ 11; обидві — єдині прижиттєві публ. перекл. Ф.
із Шевченка), «Перебендя», «Не женися на багатій»,
«Н. Костомарову», «Садок вишневий коло хати», «І ба-
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гата я», «І широкую долину», «В неволі, в самоті
немає», «Я не нездужаю,
нівроку», «Ой маю, маю
я оч ен ята», «Гімн ч е рн ичий», «Св іте я сний!
Св іте т ихий!», «І день
іде, і ніч іде», «О люди!
люди небораки!», уривки
з поем «Єретик», «Кавказ», «М арія», а т акож
поезію М. кра ова «На
смерть Шевченка» (1861)
(Ruthenische Revue. 1903.
. ранко.
в нкознав
№ 1; див.: п
. Ніту . в в, 2005.
м ец ьком о вна п о ет и чна
к а нка
шевченкіана Івана Франка // Українське літературознавство. Зб. наук. пр. 2010.
Вип. 72. С. 176—177).
Особливе значення для наступників мали слова науковця про небезпечний симптом, коли «легкомисленне
поводження з прилюдним, говореним чи друкованим
словом зачинає входити в моду <…>. А разом із тим іде
кокетування з певними окликами, що в певних високих
та впливових сферах усе знаходять радий послух, іде
парадування якимось модним sui generis католицизмом,
що рад би сполучити в собі sacra cum profanis, середньовічну схоластику й новочасну думку, а направду
фальшує характер одної й другої» (Шевченко і Єремія //
ранко. Т. 35. С. 188). «Бісер риторики» (Там само.
С. 185), про який говорив критик у цит. праці, часто
характеризував шевченкознавство 20 ст. Ф. ілюстрував
проблему на матеріалі доповіді В. Щурата, озвученої на
шевч. вечорі у Відні 12 трав. 1904, а саме в контексті
штучного ототожнення митця з біблійним пророком. Ф.
наголошував: саме порівняння Шевченка з Єремією
не є переконливим, «адже справді, що таке Єремія? Се
відгук важкого к о н а н н я юдейської держави, одна
з найтрагічніших фігур, які знає людська історія <…>.
Се голоситель непопулярних думок, віщун руїни й кари,
вислів безвихідного положення народу, засудженого
на загибель. Він чує се і клене сам себе й свою долю,
але не може говорити інакше. Його ненавидять, лають, висміюють і б’ють, його писання дере і палить
власноручно сам король. <…> Яке ж тут порівняння
з Шевченком, віщуном і діячем народного відродження
і братолюбія?» (Там само. С. 187).
Тогочасна шевченкіана Ф. засвідчує і психологічний підхід. Дослідник виступав проти «бронзування» постаті поета в галицькому літературознавстві.
Для Ф. вибухова сила творів, геніальність Шевченка
видавалися величезними, водночас письменник сприймався як проста людина, здатна помилятися. Науковець
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стверджував, що «Кобзар» — «не “Коран”, не Євангеліє
і навіть не підручник історії, чи політики, чи філософії»,
оскільки цінність поезії митця полягає в безсмертному
«гарячім, чистім <…> почутті» (Шевченко — ляхам.
Промова на вечорницях у 43 роковини смерті Шевченка
у Львові д[ня] 15 марта 1904 // ранко. Т. 35. С. 173).
Прикметні думки про доробок Шевченка викладено
в узагальнювальних розвідках Ф. «Южнорусская литература» (1904) і «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.» (1910). Такі настанови на комплексне
прочитання спадщини митця виявилися квінтесенцією
всієї шевченкіани письменника.
т.: озн к . Франко і Шевченко // Вісті АН УРСР. 1946.
№ 3; о ко . Франко — дослідник Шевченкової творчості //
о ко . Вибране: У 4 т. Мюнхен, 1971. Т. 1;
юк П. Іван Франко про Та раса Шевчен ка // Віт чизна. 1956. № 3; Роман нко . І. Франко про Шевченка // С ово про великого Каменяра:
Зб. ст. до 100-ліття з дня народження І. Франка. К., 1956. Т. 2;
ар нко П. Іван Франко про Тараса Шевченка //
ар нко П. Тарас Шевченко і українська література: Зб. ст. К., 1994;
ороз . Творчість Т. Шевченка в оцінці І. Франка //
11;
о
к
. Шевченко і Франко. К., 1964; ранко . Про батька: Ст. Оповідання. Спогади. К., 1964; рншт н . . Франко
і Шевченко: Спостереження над шевченкознавчою спадщиною
І. Я. Франка. К., 1984; Скуп ко . Індивідуальний стиль письменника в інтерпретації І. Франка: (історико-типологічний аспект) //
н в уа н стилі українських письменників ХІХ — поч. ХХ ст.
К., 1987; оро н . Іван Франко — текстолог, редактор шевченківського «Кобзаря» // Іван Франко і світова література. К., 1990.
Кн. 2/3; а у ко . Філософія української ідеї та європейський
контекст: франківський період. К., 1993 (2006); Ско
. «Наймичка» Тараса Шевченка: габілітаційний виклад д-ра І. Франка
у Львівському університеті // Українське літературознавство.
1996. № 62; натюк . Іван Франко в літературно-естетичних
концепціях його часу. Л., 1999; а оро на С. Шевченкознавча
концепція І. Франка // Літературознавчі студії. К., 2002. Вип. 2;
а оро на С. Шевченко у контексті стильових шукань Івана
Франка // Ст 5; натюк . Шевченкознавчі обрії Івана Франка // ранко . Шевченкознавчі студії. Л., 2005;
о оз . Апологія
розкутого еросу в пізній ліриці Тараса Шевченка та Івана Франка //
Сучасність. 2005. № 3; р ак . Пророк у своїй вітчизні: Франко
та його спільнота (1856—1886). К., 2006; ун орова . Франко не
Каменяр. Франко і Каменяр. К., 2006; к мов
. Іван Франко —
видавець: Книгознавчі та джерелознавчі аспекти. Л., 2006; ван ка ., рп ка . Структура заголовків у віршах Т. Шевченка та
І. Франка як параметр авторського мовлення // Філологічні студії.
Вінниця, 2007. Вип. 5; т нова . Оцінка романтизму Т. Шевченка в літературознавчих студіях І. Франка // Ст 9; тон .
Т. Г. Шевченко та І. Я. Франко: поетичні візії України: онтологічна
спільність та відмінність // С . 2008. № 3; натюк . Франкова
теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної
естетики // С . 2013. № 7.

а о натюк
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ФРАНКÓ Та рас Іва но вич (9.03.1889, Львів —
13.11.1971, Київ) — укр. письменник, літературознавець, перекладач і педагог. Син І. Франка; за бажанням
батька названий Тарасом, адже народився в один день
із Шевченком ( ранко Р. Син Івана Франка Тарас //
Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. Л.,
2012. Вип. 11. С. 413—414). Ви вчав кла сичну філологію на філос. ф-ті Львів. (1907—12) та Віден.
(1909—10) ун-тів. Учителював у Львові, Станіславі
(нині Івано-Франківськ) та Ря шеві (тепер Же шув,
Польща). У 1920—22 займався пед. та видавничою
діяльністю в Харкові та Одесі. Викладав у Львів. ун-ті
ім. І. Франка (з 1945). Упродовж 1947—49 — директор
Львів. літ.-мемор. музею І. Франка. 1950 переїхав до Києва, де до 1953 викладав у Київ. ун-ті ім. Т. Шевченка,
працював молодшим (1950—53) та старшим наук. співробітником (1953—63) ІЛ. Канд. філол. наук (1953).
Автор поетичних зб. «Старе вино в новім місі», «З чужої левади» (обидві — Л., 1913) та ін.; зб. переспівів
«Збиточний Амор» (1918), першого україномовного
наук. «Нарису історії римської літератури» (1921),
монографії «“Лис Микита”. Критичний розбір поеми
Івана Франка» (Л., 1937), мемуарів «Великий Каменяр» (1966), «У мандрівці століть» (1969) та ін. Брав
участь у підготовці «Творів» І. Франка (К., 1955—56.
Т. 1—20).
Перші писемні згадки Ф. про Шевченка стосуються
ще гімназійного періоду життя. У підліткових записах
1903 зафіксовано загадку, пов’язану із Шевченковою
поезією «Садок вишневий коло хати», кілька рядків
якої зашифровано в логічний квадрат (ІЛ. Ф. 3. № 3749.
С. 17). Конспект драми Шевченка «Назар Стодоля» викладено в читацькому щоденнику «Зміст драматичних
творів українсько-руських письменників», який Ф. вів
протягом 1905—06 (ІЛ. Ф. 3. № 250. С. 3—5). У студентські роки Ф. працював над розвідкою «Українська поетика» (не знайдено), де наведено приклади з поезії
Шевченка, І. Франка, Ю.
ков а (див. лист Ф. до
А. руш н ко о від 29 груд. 1909: ЦДІАУ. Ф. 361.
Оп. № 1. Спр. № 137. Арк. 22—22 зв., 23).
В авторефераті дисертації згадав про Шевченка як
про основоположника крит. реалізму в укр. л-рі ( ранко . . Иван Франко и Борислав: Автореф. дис. … канд.
филол. наук. К., 1952. С. 11). Ф. належить ст. «Іван
Франко про Шевченка», що ввійшла до другого і третього вид. кн. «Про батька» (К., 1964, 1966). Їй передували замітки у пресі «Кобзар і Каменяр» (Зміна.
1961. № 3) та «Влечение к могучей музе» (Литература
и жизнь. 1961. 10 марта). Усі дописи присвячено дослідженню значення Шевченка для І. Франка. Автор
означив світогляд І. Франка-шевченкознавця в діахронії: відстежив зацікавлення письменника творчістю
Шевченка впродовж усього життя.

До 100- тн роков н в
н м рт
в нка Ф.
виступив у пресі зі ст. «До сторіччя поета — у кожну
сім’ю “Кобзар”, портрет» (Ленінська правда. 1960. 6 верес.), у якій закликав громадськість підтримати ідею
Шевченкових земляків, черкащан, донести до кожної
родини «Кобзар», портрет письменника та репродукції
з його картин (про реакцію на це починання див.: р ш та . На спогад про Кобзаря // Ленінська правда.
1960. 17 верес.). У замітці «Поповнюймо “Шевченкіану”» (Ленінська правда. 1960. 30 верес.) Ф. констатував,
що ідея розповсюдження творів Шевченка набула розголосу. У вірші «Канон українських поетів (Дактилічні
гекзаметри)» (зб. «На крилах гумору», 1913) поруч із
класиками укр. л-ри згадано й Шевченка.
ата

о оз

ФРАНЦÓЗ (Franzos) Карл-Еміль (справж. — Левент;
25.10.1848, м. Чортків, тепер районний центр Терноп.
обл. — 28.01.1904, Берлін) — австр. письмен ник,
літературознавець, публіцист, журналіст, видавець.
Закінчив 1867 класичну нім. гімназію в Чернівцях.
У 1867—71 навчався у Віден. та Ґрацькому ун-тах. Як
кореспондент німецькомовних газ. і журн., що видавалися у Відні та Будапешті, Ф. 1872—80 відвідав Росію,
Україну, Туреччину, Єгипет, Данію, Голландію, Сербію,
Болгарію, Швейцарію. У 1886—1904 — засновник-ред.
літ. двотижневика «Deutsche Dichtung» (Берлін). Автор
зб. прози та публіцистики «Повстання у Воловцях»
(1874), «Війт з Білої» (1875), «З напів-Азії» (1876),
«Євреї з Барнова» (1877), «За правду» (1882), «Німий»
(1886), «Блазень» (1905). Більшість творів Ф. базується
на тематиці, пов’язаній з Україною, у т. ч. з порубіжним
полікультурним середовищем укр. етнічних земель.

П.

в . Портр т .- .

ран оза. Пап р, па т

. 1893
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Твори Ф. спричинили пожвавлення зацікавлення у німецькомовних країнах укр. фольклором, мовою, л-рою
і культурою.
Працю Ф. «Українці та їхній співець» (1871—77) присвячено життю і творчості Шевченка, зокр. його самобутній стилістиці. Австр. літературознавець уперше у західноєвроп. критиці доказово окреслив вагу Шевченкової
поезії для розвитку світової культури. З-поміж мотивів,
сутність яких Ф. розкрив на поетичних зразках Шевченка, вирізняються сюжетні лінії стосовно концептів
«земля — Батьківщина», «мати — дитина». Йдеться про
осмислення усієї поетичної спадщини Шевченка, його
худож. моделей на тлі епохи та у зв’язку з нац.-визв. змаганнями укр. народу, його морально-етичними ідеалами.
Дослідник зробив спробу виявити мист. новаторство
Шевченка, нац. і соц. загостреність та психологічну
глибину його поезії. У ст. «Українські поети» (Nation.
1889. № 2) продемонстрував власну позицію щодо захисту укр. мови в суспільних умовах Росії 1860—80-х. Ф.
аргументовано зіставив поему «Гайдамаки» з епічними
творами А.
к в а. Вперше спробував класифікувати
Шевченкову поезію, поділив її на чотири цикли: політ.
і соц. спрямування, історико-епічні твори, поезії про
кохання та образи природи. У зб. нарисів «Від Дону до
Дунаю» (Лейпциґ, 1878) вмістив ст. «Тарас Шевченко»
про рецепцію укр. л-ри у німецькомовному ареалі. Переклав вірш Шевченка «Минули літа молодії» та опубл.
у періодичному вид. «Augsburger Allgemeine Zeitung»
(1877). Ф. як реципієнт Шевченкової худож. спадщини
вбачав в особі поета виразника нац.-державницької свідомості укр. народу.
Tв.: Боротьба за право: По роману К. Є. Францоза. Чернівці,
1910; Боротьба за право. К., 1913; За правду: Роман, повість,
оповідання. Ужгород, 1982; Ucrainica. Культурологічні нариси.
Чернівці, 2010.
т.: По р нн к . Карл Еміль Францоз як дослідник
і популяризатор Шевченка // Р . 1969. № 4; а ва ко . С. Шевченко в Німеччині й країнах німецької мови //
14; момр
. Карл-Еміль Францоз у контексті українсько-німецько-єврейських культурних взаємодій на зламі ХІХ ст. // вр
ка
історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи.
Зб. наук. праць. К., 1998; Р о П. Український меридіан Карла
Еміля Францоза // Карл Еміль Францоз. Ucrainica. Культуроло гічні на риси. Чер нівці, 2010; Zymomrja M. Die Rezeption
Taras Schewtschenkos im deutschen Sprachgebiet vor der Grossen
Sozialistischen Oktoberrevolution // Der revolutionäre Demokrat
Taras Schewtschenko 1814—1861: Beiträge zum Wirken des
ukrainischen Dichters und Denkers sowie zur Rezeption seines Werkes
im deutschen und im westslawischen Sprachgebiet. Berlin, 1976;
Zymomrja M. K. E. Franzos und sein Aufsatz über Taras Ševčenko //
Zymomrja Mykola. Deutschland und Ukraine: durch die Abrisse zur
Wechselseitigkeit von Kulturen. Fürth/Bayern, 1999.

ко а

момр , ван

момр

ФРАНЦУ́З (Сидак) Олена Йо си півна (6.11.1925,
с. Березівка, тепер у складі смт Ярмолинців Хмельн.
обл.) — укр. майстер худож. ткацтва. Заслужений
майстер народної творчості Української РСР (1977).
Член Спілки художників Української РСР (1968; тепер
НСХУ). Навчалася у Київ. уч-щі прикладного мист-ва
(1947—52, викладачі С. Колос, Т. Флору, І. Юхно).
З 1952 працювала на Чернів. текстильному комбінаті,
створювала малюнки для декоративних тканин і килимів масового виробництва з елементами традиційного буковинського орнаменту, ткала килими гладкою
та петельною рахунковою технікою. Основні твори:
килими «Квіти України» (1963), «Ми — ковалі своєї
долі» (1969), «На полонину» (1970), «Зелена Буковина»
(1971), «Чорнобривці» (1985); доріжки «Вінок» (1977),
«Ювілейна» (1985) та ін.

.

ран уз.
м « ара ова в р а».
овна, ру н тканн . 1964

Виконала присвячені Шевченкові тематичні килими
«Тарасова верба» (1964; НМУНДМ), «Лілея» (1991;
обидва — вовна, ручне ткання). У роботі «Тарасова
верба» горизонтально орієнтовану композицію поділено на 5 частин, у центральній зображено струнку
розлогу вербу, на бокових — людину біля деревця, що
символізує продовження укр. роду. Поетику образів підпорядковано традиціям ритму і кольору буковинського
килимарства (поєднання жовтого, оранжевого, зеленого
відтінків). Алюзією на поезію Шевченка є килим «Червона калина» (1976).
Брала участь у худож. виставках та фестивалях народного мист-ва з 1963, персональна відбулася 1986 у
Чернівцях. Твори зберігаються у НМУНДМ, Чернів.
худож. музеї та ін. музеях України.
в.: Олена Француз: Каталог. Чернівці, 1987.
т.: у а ва . З. Давиденко, Я. Полатайка, О. Француз.
Групова виставка у Чернівцях // Образотворче мистецтво. 1987.
№ 2; а ант уков н : Іван Снігур, Олена Француз // Позакласний час. 2012. № 9/10.

нна

тар нко

ФРАН ЦУ́ЗЕН КО Ми кола (псевд. — В і р н и й;
25.11.1923, м. Красний Кут, тепер смт Краснокутськ,
ра йон ний центр Хар ків. обл.) — укр. те атр. діяч,
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актор, реж. У 1940 навчався у Харків. ІНО, 1946 закінчив Театр. студію в м. Ріміні (Італія) і розпочав акторську працю в драм.-хоровому ансамблі «Бурлаки».
У 1946—49 — актор театру для переміщених осіб.
Виконував жіночі й чоловічі ролі у виставах «Катерина» М. рка а та «Мати-наймичка» І. о о о но о
за Шевченком. У 1952—57 — актор пересувної драм.
трупи, яка виступала в Зх. Німеччині, Італії та Франції;
1957—62 — директор і реж. укр. програм на радіо «Свобода» в Мюнхені. У кожній з них звучали твори Шевченка: поезії, уривки з прози, Щоденника. Повністю
трансльовано «Гайдамаки», «Назара Стодолю». Ф.
виступав із читанням Шевченкових віршів у власних
перекл. на нім. телебаченні. З 1962 живе в Нью-Йорку
(США). Читав текст англ. й укр. мовами в докум. фільмі
«Шевченко у Вашинґтоні», який демонструвався на телебаченні США. Автор тексту і диктор у фільмі «Щоб
дзвони дзвонили» (про побудову церкви-пам’ятника
на укр. цвинтарі в м. Баунд-Бруку, штат Нью-Джерсі),
у тексті якого використовував чимало цитат із творів
Шевченка. З 1990 — заступник укр. відділу радіостанції «Голос Америки», член об’єднання амер. письменників. Знімався в нім. і амер. фільмах. У 1971, 1984 та
1991 брав участь у шевч. днях, які проводилися у США.
Переклав багато поезій Шевченка нім. та англ. мовами,
однак на всіх публічних виступах читав Шевченкові
твори тільки укр.
т.: аш театр: Книга діячів українського театрального
мистецтва 1915—1991. Нью-Йорк, 1992. Т. 2.

он
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ФРАНЦУ́ЗЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Відносини Шевченка з франц. л-рою, як і загалом відносини
великих митців нац. л-р з ін. л-рами, відзначаються багатогранністю, яка сходить зрештою до трьох основних
аспектів. Це, по-перше, обізнаність укр. поета з франц.
л-рою та її сприймання, коло його інтересів у цій л-рі
та характер рецепції відомих йому явищ, а також прояви впливів цієї л-ри на його творчість. По-друге, це
обізнаність з Шевченком у Франції, перекладання
його творів та їх інтерпретація у критиці і літературознавстві, специфічні особливості перебігу цих процесів.
По-третє, типологічні співвідношення творчості Шевченка з франц. л-рою та окремими її представниками,
визначення як зближень та аналогій на різних рівнях,
так і розбіжностей.
Вивчення зв’язків Шевченка з франц. л-рою почалося в міжвоєнні десятиліття 20 ст., причому воно спершу відбувалося в заг. контексті з’ясування його зв’язків
із європ. і світовою л-рою (
к
. . Шевченко
і світова література // Пам’ т Т. Г. Шевченка. Збірник
статей до 125-річчя з дня народження. 1814—1939. К.,
1939; Сав нко С. . Шевченко і світова література //

Наукові записки Київ. держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка.
К., 1939. Зб. філол. ф-ту № 1: Пам’яті Т. Г. Шевченка).
До того ж це вивчення у трьох основних аспектах відбувалося — і триває й нині — нерівномірно. Найактивніше вивчалося освоєння Шевченкової творчості
у Франції, що охоплює перекладання творів та їх
наук.-критичну рецепцію; з цих питань з’явився ряд
праць ( ор ак . Шевченко у Франції. Нарис з історії
французько-українських взаємин. Л., 1933; По р нн к . П. Еміль Дюран про Тараса Шевченка // Р .
1964. № 2; а ва ко . С. Шевченко у французькій
критиці кінця XIX — початку XX ст. //
12; ава ко . С. Шевченко у французькій критиці та перекладах // Шевченко і світ: Літ.-крит. ст. К., 1989), вийшов
також бібліогр. покажчик «Т. Г. Шевченко французькою
мовою (1947—1967)» (Л., 1967). Увагу дослідників
привертає і ознайомленість Шевченка з франц. л-рою,
її сприймання та інтерпретація; здебільшого ці питання
висвітлюються в контексті його загальноєвроп. літ. зацікавлень. Але найменше пощастило проблемі типологічних співвідношень творчості Шевченка з франц. л-рою,
її порушували в окремих моментах лише у працях, що
трактують його творчість в контексті європ. літ. процесу 19 ст. (
к
. . Світове значення творчості
Шевченка //
10; н к- р зов ка . Шевченко
і європейський романтизм // Р . 1965. № 3; а ва ко . С. До питання про європейський контекст поезії
Шевченка // ор и история литературы (К 100-летию
со дня рождения академика А. И. Белецкого). К., 1985;
а ва ко . С. Шевченко в європейському контексті //
а ва ко . С. Спільність і своєрідність: Укр. л-ра
в контексті європ. літ. процесу. К., 1988).
Шевченко не на лежить до митців, у яких міжнаціональні культурні й літ. впливи проявляються
безпосередньо, виразно. У нього, поета глибоко нац.
й самобутнього, ці впливи зазнавали ґрунтовного переосмислення, зокр. естетико-худож., вони виринали
в його творах перекодованими в ін. систему поетичного
мислення і вислову. Мова тут може йти і про їхню роль
у формуванні загальноестетичної та худож. культури
поета, і про імпульси ідейно-тематичного та худож.
характеру в конкретних творах. Франц. л-ра мала
значення гол. чин. у плані формування естетичної та
худож. культури Шевченка, безпосередні ж її впливи
на його творчість не спостерігаються, — на відміну,
скажімо, від англ. л-ри, без якої не обійшлося у становленні жанрової структури поем «Кобзаря», насамперед
історичних.
Тут позначився такий загальноєвроп. чинник, як
відмінність у статусі франц. і англ. чи нім. л-ри у Європі 1-ї пол. 19 ст., коли формувався Шевченко та
розгорталася його творчість. Це була епоха, коли романтизм, що виник як нове мист-во, адекватне змістові
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й естетичним вимогам сучасності, остаточно переміг
класицизм, у якому вбачали застарілу худож. систему,
пов’язану з придворно-аристократичною культурою.
Оскільки ж класицизм найповнішого розвитку набув
у Франції і остаточно поступився місцем романтизмові лише на рубежі 1830-х, то у Європі вважали, що
франц. л-ра переживає глибоку кризу. Не припинялися
розмови про її занепад і жалюгідний стан і в Росії, про
це, зокр., писали О. Пушкін і В.
н к . Діаметрально протилежним було ставлення до англ. і нім. л-р,
яким належала провідна роль у добу романтизму і які
чинили великий вплив на ін. л-ри Європи, в т. ч. й на
слов’янські. До найвищих літ. авторитетів належали на
той час Й.-В. т і Й.-Ф.
р (їх на слов’ян. сході
сприймали як романтиків), Дж.-Ґ. а рон і В. Скотт,
а їхня творчість належала до активних чинників європ.
літ. процесу. Отож творчість Дж.-Ґ. Байрона й В. Скотта
мала таке ж значення і для Шевченка, хоча про безпосередні її впливи та імпульси говорити складно.
У зазначеному плані навіть найвидатніші франц.
письменники 1-ї пол. 19 ст. не витримували порівняння
з названими англ. і нім., переважало, в т. ч. й в Україні, до сить критичне ставлення до їхньої творчості.
Щоправда, у 1830—40-х великої популярності зажила
Жорж Санд, але в основному не як митець, а як виразник і поборник передових ідей — жіночої емансипації,
республіканізму, утопічного соціалізму тощо. Характеризовані стереотипи рецепції франц. л-ри опосередковано торкнулися і Шевченка, що відчувається в деяких
його відгуках і оцінках. Він був обізнаний із творчістю
багатьох франц. письменників, зокр. таких своїх сучасників, як В.-М. ю о, Жорж Санд і О. де а зак, але
жоден із них не викликав у нього посиленого інтересу
й захоплення з проекцією на творчість.
Шевченко, найвидатніший з укр. поетів-романтиків, симпатизував романтизмові та письменникам, яких
тоді пов’язували з романтичною традицією ( ант ,
В.
к п р, Гете, Шиллер, Байрон та ін.). Але йому не
була чужою і класична худож. культура. Як митець Шевченко пройшов школу К. Брюллова, неокласицистичну за
стилем, і це не тільки виразно позначилося на його живопису, а й увійшло в його естетичний світогляд. У значною
мірою автобіогр. повісті «Художник» він розповідає,
як К. Брюллов забороняв «брать cюжеты из чего бы то
ни было, кроме Библии, древней греческой и римской
истории», і згодом багатозначно додає: «Теперь только
я совершенно понял, как необходимо изучение антиков
и вообще жизни и искусства древних греков» (4, 151,
172—173). А це, власне, означає, що автобіогр. герой
повісті підходить до розуміння одного з основоположних
постулатів класицистичних худож. систем.
Відомо, що Шевченко добре знав і високо цінував
франц. класицистичний живопис, — як митців-кла-
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сицистів 17 ст., напр., Н. Пу на і К. Лоррена, так
і неокласицистів останньої третини 18 — поч. 19 ст.,
зокр. Ж.-Л. Давіда. В його повістях, у Щоденнику та
листуванні згадуються й ін. франц. живописці класицистичного напряму, а також скульптори й архітектори.
Серед франц. письменників-класицистів 17 ст. увагу
укр. поета привернув о р, у комедіях якого відчувається сильний струмінь народної сміхової культури.
Значний інтерес викликав у Шевченка роман Ф. н она «Пригоди Телемака», який належить до визначних пам’яток франц. класицистичної прози. У цьому
«античному романі» з виразними про світницькими
тенденціями обговорюються різні форми держ.-політ.
уст рою, піддаються критиці деспотичне правління
і реліг. нетерпимість, порушуються проблеми виховання особистості з високими моральними якостями;
все це знайшло відгук у творчості Шевченка. Є також
відомості про те, що після повернення із заслання він
цікавився поезією А. Шеньє, найвидатнішого франц.
поета-неокласициста кін. 18 ст., зокр. його незакінченою філософсько-наук. поемою «Гермес». Втім, у поезії
Шеньє органічно співіснують неокласицистичні й преромантичні елементи — таке поєднання є характерним
для типу худож. творчості, що набув великого поширення у Європі наприкінці 18 — на поч. 19 ст.
Шевченко був до сить добре обізнаний із франц.
л-рою доби романтизму. Це гол. чин. творчість деяких
письменників, які в той час набули популярності за
межами Франції, у т. ч. в Росії та Україні — Ф.-Р. ато р ана і П.-Ж. ран , Гюго і А.-О. ар ’ , Жорж
Санд і Е. Сю, О. юма (батька) і Ш.-П. де ока. Не всі
вони, як згодом виявилося, були письменниками першого рангу, деяких із них нащадки через певний час
віднесли до тривіальної л-ри — Е. Сю, Дюма-батька
і особливо Ш.-П. де Кока. До останніх Шевченко виявляв критично-іронічне ставлення, а деякі їхні твори
оцінював нищівно, що зрештою засвідчує його високий
і вимогливий естетичний смак.
Ін. мотивами керувався укр. поет, вступаючи у листі
до А. о то від 9 січ. 1857 в полеміку з тим трактуванням щастя, що його дав Ф.-Р. Шатобріан у своїх
«Замогильних записках». У Шевченка з його тяжким
життєвим досвідом і загостреним розумінням істинної
ціни земного щастя викликала бурхливу реакцію вичитана в «Замогильних записках» святенницька сентенція
Шатобріана про те, що справжнє щастя недорого варте
і що дороге щастя — погане щастя. Поет рішуче заявив,
що «знаменитый турист, эмигрант, дипломат и, наконец,
автор “Аталы” не имел никакого понятия о настоящем
счастье» і що «флорентийский изгнанник», тобто Данте, з ким, як вважав Шевченко, його пов’язує схожість
долі, щедрої на страждання, надер би вуха шевальє де
Шатобріану за таку нісенітницю. Далі Шевченко пише
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у тому ж листі: «Дант Альгиери был только изгнан
из отечества, но ему не запрещали писать свой “Ад”
и свою Беатриче… А я… я был несчастнее флорентийского изгнанника. Зато теперь счастливее счастливейшего из людей. И выходит, что истинное счастье не
так дешево, как думает шевалье де Шатобриан».
Свідчення обізнаності Шевченка з творчістю таких
франц. письменників, як Беранже, Гюго і Жорж Санд,
доцільно розглядати в аспекті порівняльно-типологічного вивчення відношень доробку укр. поета і франц.
л-ри. Ці свідчення — здебільшого короткі принагідні
відгуки Шевченка про окремі твори різних письменників. Коло лектури Шевченка з франц. л-ри було значно
ширшим, ніж це зафіксовано у його літ. спадщині. Через
складні життєві обставини багато творів франц. авторів
потрапляло йому до рук випадково. Так, із творів Гюго
є безпосередня згадка про роман «Собор Паризької богоматері», точніше навіть — про одного з героїв цього
роману, Квазімодо, хоч Шевченкові з величезного й багатогранного доробку франц. письменника більш близькими були твори ін. типу — його гнівно-викривальна
політ. поезія та повісті про тяжку долю простих людей
(«Останній день засудженого до страти» й «Клод Ге»).
Творчість Шевченка розвивалася в широкому всеєвропейському річищі романтизму, причому належав він,
поряд з М. рмонтов м, М. Гоголем, А.
к в м,
Г.
н , Ш. П т
та ін. видатними митцями, до пізнього романтизму, для якого є характерною еволюція
до реалізму, входження реалістичного елементу в їхню
творчість. Романтизм аж ніяк не був худож. доктриною
з розробленим стильовим каноном, а скоріше широким
і розмаїтим худож. рухом, що включає спектр течій
і шкіл, які часто перебувають далеко одна від одної
за своєю естетикою та програмними настановами.
У письменників, що належали до однієї течії або тяжіли до неї, виявляється більше моментів типологічної
близькості чи навіть спільності.
Однією з найпоширеніших і найрепрезентативніших
течій в європ. романтичній л-рі 1-ї пол. 19 ст. була течія,
яку деякі дослідники називають народно-фольклор.,
оскільки визначальною рисою її поетики є орієнтація
на фольклор та народнопоетичне мислення. Її представники не тільки черпали із фольклору мотиви, образи,
зображально-виражальні засоби, а й знаходили в ньому естетико-худож. основу творчості. Найактивніше
ця течія розвивалася в поневолених слов’ян. країнах
і в Угорщині, де вона злилася з нац.-визв. і культурним
рухом, що виступав за збереження нац. культурної самобутності й нац. відродження.
В укр. л-рі її повним і найвищим втіленням є, безперечно, поезія Шевченка. У європ. контексті Шевченкова
творчість є однією з вершин цієї течії і чи не найорганічнішим її виявом. У доробку поета, звісно, спостері-

гаються й риси ін. течій і тенденцій романтичного руху,
який відзначався великим худож. розмаїттям. Однак
у худож. системі Шевченка, такій цільній, виразно дається взнаки домінування поетики «народно-фольклорного романтизму». Найближчий європ. контекст поезії
Шевченка — це поети, творчість яких тією чи іншою
мірою виростала на ґрунті народного життя та народної
поезії і не поривала органічного зв’язку з ними. У цьому
контексті у творчості Шевченка немає франц. поетівромантиків, адже в розвитку франц. романтичної л-ри
фольклор, народнопоетична традиція значної ролі не
відігравали, і відповідна течія у франц. романтизмі не
склалася. Звичайно, без її проявів не обійшлося, знаходимо їх зокр. в баладах В. Гюго чи в «Гюзлі» П. Меріме,
у прозі Ж. де Нерваля, але ці явища були пов’язані не
стільки безпосередньо з фольклором, скільки з літ. традицією, орієнтованою тією чи ін. мірою на фольклор.
поетику.
Щодо Ф. Містраля, то це поет не франц., а провансальський, виріс він на ін. нац.-поетичному ґрунті,
і в боротьбі за відродження провансальської л-ри фольклор мав для нього таке ж значення, як і для л-р поневолених слов’ян. народів. Саме в цьому й полягає
основний пункт зближення Шевченка і Містраля, в ін.
відношеннях поетів дуже різних. Аналогії між Шевченком і Містралем проводилися не раз, переважно в плані
суспільно-політ.
Неоднозначним є питання про Беранже, якого теж
називають народним поетом і порівнюють із Шевченком. Та поезія Беранже лише певною мірою тяжіє до
традиційного фольклору, який був органічним ґрунтом
і худож. арсеналом поезії Шевченка. Витоки уславлених пісень Беранже сягають літ. жанру пісні, який набув у Франції значного розвитку в 18 — на поч. 19 ст.,
і міського, специфічно паризького фольклору, генетично
спорідненого з традиційним, «сільським» фольклором,
але разом із тим і відмінним від нього.
Як відомо, Шевченко знав пісні Беранже і виявляв до
них живий інтерес, про ці пісні в рос. перекл. В. урок на не раз заходить мова в його Щоденнику, а в листі
до М. азар в ко о із
н о о ов оро а від 21 січ.
1858 він прохав купити для нього із нових видань Шекспіра в перекл. М. т ра і пісні Беранже в перекл.
Курочкіна. Пісні Беранже цікавили Шевченка, нерідко
захоплювали його, зачіпали за живе, але про впливи тут
не може бути мови.
Діапазон порівняльно-типологічних та інтертекстуальних зіставлень Шевченка і Гюго охоплює різні
сфери: суспільно-політ., естетико-поетикальну, мовностилістичну. Парадигматичною спільністю названих
митців є притаманне обом поетам відчуття глибинної
пов’язаності зі своїм народом, його життям та істор.
долею, відповідальності за те, що з ним відбувається,
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а також розвинена самосвідомість як правдивих і відповідальних речників нації. З цією парадигматичною
спільністю діалектично поєднується парадигматична
відмінність між Гюго і Шевченком, зумовлена різницею
між поетом країни, де відбулася велика революція і де,
при всіх ретардаціях та реставраціях, утверджується
демократичний лад, і поетом країни поневоленої, підвладної «імперії царів» з її напівазіатським деспотизмом
і безнадійно застарілим кріпосницьким устроєм. Цим
і визначаються особливості типологічних пов’язаностей
Шевченка і Гюго як на рівні тематико-семантичному,
так і на рівні емоційно-тональному.
Досить специфічне ставлення виявив Шевченко до
другого із найвидатніших франц. письменників-романтиків — до Жорж Санд. У часи Шевченка її численні
романи ставали подіями не лише літ., а й громадського
життя Європи. Про це можна судити хоча б за захопленими відгуками про письменницю провідних рос. митців,
науковців, громадських діячів того часу. Але цінували
її не стільки як митця, як письменника (хоч цього теж
не можна заперечити), скільки як виразника і проповідника передових ідей та прагнень доби.
Згадане захоплення Жорж Санд з його специфічним
ухилом мало зачепило Шевченка; почасти це пояснюється тим, що пік її популярності в Росії та Україні збігся
з десятилітнім засланням поета. Його увагу привернули
романи й повісті Жорж Санд на селянську тему, які
посідають помітне місце в її величезному творчому
доробку. Франц. письменниця виявляла глибоку симпатію до селян і подавала їхнє життя та типи в романтичному ідеалізованому висвітленні. Вона належала до
тих франц. письменників, істориків і громадських діячів
серед. 19 ст. (до них слід віднести також В.-М. Гюго,
Ж. Мішле, Л. Блана), що, не приймаючи влади егоїзму
і корисливості, шукали противагу їй в народі, проголошували його носієм найвищих моральних якостей
і чеснот, втіленням доброти й людяності. Це своєрідне
франц. «народництво», таке сприймання і витлумачення
народного життя і моралі найбільш повне й послідовне вираження знайшло в «сільських повістях» Жорж
Санд — у «Чортовій калюжі», «Маленькій Федетті»,
«Франсуа-найді» та ін.
Життя народу, зокр. селянське, розкривалося перед
Шевченком у зовсім ін. розрізі, він добре знав жорстоку
правду, якої не побачив у «сільських повістях» Жорж
Санд, і, слід думати, насамперед цим зумовлювалося
його критичне і дещо іронічне ставлення до франц.
письменниці. Цю гірку реальність він знайшов у «Народних оповіданнях» та «Інститутці» Марка Вовчка, які
прийняв захоплено і яким віддав повну перевагу над
повістями Жорж Санд, покликаними виразити умоглядну «іде альну правду» с елянського світу (див.:
а , с. 117).
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Шевченко також знав окремі твори Бальзака, що
документально засвідчується його згадкою в повісті
«Музыкант» про роман «Тридцятилітня жінка». Прихильно відгукнувся він на п’єсу нім. драматурга Й. у н р а «Зачарований дім, або Смерть Людовіка XI»,
яка є переробкою повісті О. Бальзака «Метр Корнеліус».
Але з безоціночної згадки про «Тридцятилітню жінку»
неможливо зробити висновок, як Шевченко сприймав
названий твір Бальзака і тим більше його творчість.
Процес ознайомлення з Шевченком у Франції підлягає заг. закономірностям освоєння його творчої спадщини в Європі, але водночас має і свою специфіку.
Цей процес у Франції теж був непростий і нелегкий, на
його шляху поставали перешкоди як об’єктивного, так
і суб’єктивного характеру. Об’єктивні причини полягали
у відсутності у Франції обізнаності з укр. мовою, забороненою в Російській імперії, і, відповідно, з укр. л-рою,
яку пере слідував, а потім і заборонив рос. уряд. За
таких умов поезія Шевченка могла потрапляти у Францію, як і в ін. країни, всупереч всіляким обмеженням
і табу, долаючи різні заборони й перепони. Ускладнювала освоєння і феноменальна своєрідність поетичного
доробку Шевченка, який вимагає часу й зусиль для
осягнення естетики й поетики, врощеної в нац. ґрунт.
Загалом же обізнаність із поезією Шевченка у Франції, особливо на поч. етапі, відбувалася шляхами, незвичайними для літ. процесу 19 ст. У цей період переважна частина відгуків про поета з’явилась у нотатках
мандрівників, у публікаціях науковців і журналістів,
які, побувавши в Україні, розповідали про величезну
популярність Шевченка серед народу, характеризували
його поезію як своєрідний складник народного життя
й нац. культури. Дискримінованого імперською владою
поета висував на світову орбіту сам народ України.
Вперше ім’я Шевченка у Франції згадано в ст.
Е. Хоєцького «Порівняльне вивчення слов’янських
мов і діалектів», опублікованій 1847 у часописі «Revue
Indépendante», який видавали Жорж Санд і П. Леру
(можна припустити, що ім’я Шевченка було відоме
знаменитій франц. письменниці). Автор ст. — польс.
емігрант, співробітник названого журналу й консультант Жорж Санд із проблем слов’ян. світу. «У наш час
багато письменників цього краю [України. — Р .], —
писав Хоєцький, — надихаючись любов’ю до рідної
мови, почали публікувати поезії, оповідання та інші
твори… Початок цьому поклав Котляревський; крім
багатьох пісень і балад, він створив дуже просту і дотепну травестію “Енеїди”. Павловський, Шевченко,
Могила, Галка та інші пішли за ним і надрукували
багато ліричних поезій» (Chojecki E. Étude comparée
des langues et dialectes slaves // Revue Indépendante.
Paris, 1847. 10 Août. P. 362). Автор звернув увагу й на
те, що для укр. поетів джерела творчості — це «життя
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й сподівання трудового народу, який витворив велику
кількість пісень, здебільшого героїчних або ж сумних
і меланхолійних, схожих на плач осіннього вітру» (Там
само. С. 363).
Протягом 1850—1-ї пол. 1870-х у Франції з’являлися лише згадки про Шевченка (іноді зі стислими
характеристиками) в нарисах і книжках учених, критиків і мандрівників А. Вер’є, Е. Лавле, С. Кур’єра,
А. Леруа-Больє та ін. А. Леруа-Больє у кн. «Імперія
царів і росіяни», розповідаючи про Україну, відзначає
незвичайну популярність Шевченка серед свого народу
і називає його «національним генієм» (Leroy-Beaulieu A.
L’Empire des tsars et les Russes // Revue des Deux Mondes.
1877. 1 février. P. 714). Науковець знав біографію поета,
зокр. про переслідування і репресії, яким піддавав його
рос. уряд, і пояснював це тим, що «поет Шевченко був
запідозрений у тому, що мріяв створити Малоро сію
однаково незалежну і від Росії, і від Польщі» (Revue
des Deux Mondes. 1877. 15 octobre).
Справжнє ознайомлення з Шевченком у Франції
починається з 2-ї пол. 1870-х. Поч. йому поклала розлога ст. Е.-А. юрана «Національний поет Малоросії»,
яка викликала в країні значний резонанс, її коментували
у франц. пресі. Появі публ. в журн. «Revue des Deux
Mondes», цьому, за висловом О. Ру ова, «органі міжнародної преси», активно сприяли І. ур н в і відомий
франц. історик та етнограф А. Рембо, автор праць про
укр. фольклор та народне мист-во, а С. Ру ова передала
Дюрану необхідні матеріали до статті. Стаття зіграла
важливу роль у справі ознайомлення з Шевченком
у Франції, а також якоюсь мірою за її межами, оскільки
в той час франц. мова була мовою міжнародного спілкування. Спираючись на визначення самого Шевченка,
автор прагнув розглядати його поезію у взаємозв’язку
з історією України і життям її народу, що страждає від
соц. і нац. поневолення. У публ. акцентується, що коли
в «Кобзарі» заходить мова про страждання й рабство
народу, «екзальтація поета не знає меж». «Отже, —
пише Дюран, — всі його твори яскраво свідчать, що
він усвідомлював свою соціальну місію і поезія була
для нього формою соціального пророцтва» (Durand E.
Le poète national de la Petite Russie // Revue des Deux
Mondes. 1876. 15 juin. P. 937). Шевченко характеризується передусім як великий нац. і воднораз глибинно
народний поет, органічно пов’язаний із життям і духовним складом свого народу. Мало сказати, робить
висновок Дюран, що Шевченко дуже попул. в народі:
«…аналогічного явища — такого ж могутнього впливу
поетичного слова на глибокі народні верстви — не знайти в усій історії сучасної літератури» (Там само. С. 920).
В останньому розд. свого нарису Дюран схарактеризував окремі твори Шевченка, а також навів у власних
перекл. вірші «Садок вишневий коло хати» і «Думка —

Нащо мені чорні брови» та уривки з поем «Гамалія»,
«Катерина», «Мар’яна-черниця». Але це були підрядники, які лише приблизно передавали худож. силу
й красу оригіналу, що франц. преса закидала Дюранові
у відгуках на його нарис. «Коли ж з’являться у нас переклади цього поета? — запитувала газета “Журналь де
Деба” у номері за 19 серп. 1876. — І чи володітиме перекладач усім необхідним, щоб ми відчули всю принаду
оригіналу, про яку здогадуємося з уривків Дюрана». Газ.
«Тан» 21 черв. 1876 висловилася ще рішучіше: «Уривків
із творів подано мало, а головне — нехай пробачить нам
месьє Дюран — геніальний поет (а Шевченко, видно,
був генієм) потребує не менш геніального поета-перекладача. Особливо коли маєш справу з мовою, яку ледве
чи знають найосвіченіші французи».
Після нарису Дюрана у Франції частішають публікації про Шевченка, а також перекл. його творів, які
здебільшого скидаються на підрядники. Значну роль
у цьому пожвавленні відігравали укр. політ. емігранти
(М. Драгоманов, С. По о н к та ін.), які популяризували Шевченка у франц. періодичних і наук. виданнях,
активізуючи інтерес до його особистості та творчості.
Зокр., Драгоманов виступив на Паризькому літ. конгресі
1876 з доповіддю «Українська література, проскрибована царським урядом», яку видано брошурою франц.
мовою і перекладено нім., англ., іспан. та серб. мовами.
У ній велику увагу приділено Шевченкові на тлі історії укр. л-ри (Dragomanov M. La littérature ukrainienne
prescrite par le gouvernement russe. Rapport présenté au
Congrès lettéraire à Paris. Genève, 1878). “В найчорніші
часи дискримінації й паплюження укр. народу М. Драгоманов, за висловом І. Франка, “виносить українське
питання перед форум Європи”, виступаючи в світовій
пресі з гарячим протестом проти дискримінації українців, мобілізуючи на Паризькому конгресі прогресивну
громадську думку Європи на захист України, її духовної
культури» ( а ов к
. Народ і слово Шевченка.
К., 1961. С. 444).
В останній чверті 19 і на поч. 20 ст. у Франції з’явився ще ряд публікацій про Шевченка, які тією чи ін.
мірою, з різних позицій і в різних напрямках, розширювали й поглиблювали обізнаність із особистістю
й творчістю поета. Серед них вкажемо на розділи про
Шевченка в книжках А. ’ вр
«Сентиментальна
мандрівка у слов’янські країни» і «Дочка Слави. Вибране із слов’янської поезії» (Voyage sentimentale dans les
pays slaves par Cyrille. Paris, 1876; Slavy Dcéra. Choix de
poésies slaves recueillies par A. d’Avril. Paris, 1896), статтю С. рно «Російські селянські поети», в якій основне
місце відведено Шевченкові (Arnaud S. Poètes-paysans
russes // La Rеvue Britannique. Revue internationale.
Nouvelle série, 1882. Juin), сторінки про великого нац.
поета в книжці В.
о «Ро сія і ро сіяни» (Tissot V.
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La Russie et les Russes. Paris, 1882), розд. з додатками
про Шевченка в книжці Б. а она «Історія соціалізму
від давніх часів до наших днів» (Malon B. Histoire du
Socialisme depuis les temps les plus Reculés jusqu’à nos
jours ou efforts des réformateurs et des rèvoltes à travers
les âges. Paris, 1884. V. 3. P. 1218—1240), книжку подорожей арона
«В Малоросії. Спогади про одну
місію» (Le Baron de Baye. En Petite-Russie. Souvenirs
d’une mission. Paris, 1903), працю відомого вченого-славіста Л.-П.
«Національний поет Малоросії Тарас
Шевченко», написану на основі лекцій, прочитаних
у Колеж де Франс 1905 року (Leger L. Le poète national
de la Petite Russie [Taras Schevtchenko] // La Russie
intellectuelle. Études et portraits. Paris, 1914). Автори цих
публікацій, сповідуючи відмінні світоглядні принципи
і перебуваючи на неоднакових ідейно-громадських позиціях, по-різному сприймали й тлумачили Шевченкову
творчість, виявляли переважний інтерес до окремих її
граней. Маємо широкий розкид думок, що відбивають
розмаїття ідейного й громадсько-політ. життя в тогочасній Франції.
Так, д’Авріль, людина консервативних поглядів,
безапеляційно осудив соц.-політ. сатиру Шевченка,
зокр. поеми «Сон — У всякого своя доля» і «Кавказ».
«Це, — не без запалу писав він, — недоладні й розтріпані памфлети проти суспільного ладу, проти релігії,
проти будь-якої влади, вивергнуті без порядку й послідовності, в неохайній формі, часом грубій, у поганому
байронівському жанрі. “Сон” — це кошмар» (Slavy
Dcéra. Choix de poésies slaves recueilliеs par A. d’Avril.
P. 154). Рішучу перевагу він віддав ліричній по е зії
Шевченка і особливо його романтичним поемам на
істор. тематику. «Незрівнянно більшу вартість, — твердить він, — Шевченко має в історичному жанрі. У цих
творах, в яких facit indignation versum, є ясні ідеї, натхнення, почуття. Шевченкові властивий заразливий запал, і, хочете ви того чи ні, він несе вас на коні в степ або
на човні в Чорне море» (Там само). На підтвердження
сказаному д’Авріль вмістив у збірнику перекл. поеми
«Гамалія», на його думку, «одного з найкращих творів
українського барда».
Діаметрально протилежний погляд на Шевченка
висловив Б. Малон, діяч франц. соціалістичного руху
і письменник. Невеликий розд. про Шевченка знаходимо у третьому томі його багатотомної «Історії соціалізму від давніх часів до наших днів». У поняття «історії
соціалізму» Малон вкладав широкий зміст: це не тільки
історія соціалістичних вчень, розвиток соціалістичної думки, а й (на що вказує друга частина заголовка)
«зусилля реформаторів і повстанців протягом віків»,
історія боротьби пригноблених за своє визволення. До
діячів соціалізму в Росії він відніс Шевченка не тому,
що вбачав у ньому теоретика чи практика соціалістич-
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ного руху, а на тій підставі, що творчість поета була,
як він вважав, «вираженням соціалістичних почуттів
і прагнень народів Росії». Це поет, за визначенням Малона, який «ніжною малоросійською мовою прославляв
подвиги козаків, борців за свободу, вимагав визволення
всіх кріпаків, оспівував загальну любов, пророкував
кінець злиднів і славив жінку» (Malon B. Histoire du
Socialisme depuis les temps les plus Reculés jusqu’à nos
jours ou efforts des réformateurs et des rèvoltes à travers
les âges. Paris, 1884. V. 3. Р. 1109).
До першої світової війни франц. шевченкіана досягла найвищої точки у праці відомого вченого-славіста Л.-П. Леже «Національний поет Малоросії Тарас
Шевченко», яку було написано на основі його лекцій,
прочитаних у Колеж де Франс у роки першої рос. буржуазно-демократичної революції. Названа революція
мала значний міжнародний резонанс; у Франції на її підтримку розгорнувся широкий рух, в якому взяла участь
ліберальна інтелігенція, в т. ч. і Леже. Вона сприймала
революцію як боротьбу за повалення царської деспотії
і встановлення в Росії буржуазно-демократичної республіки. Революція 1905 привернула увагу також до
нац. питання в Росії, зокр. до становища укр. народу,
і саме це стало поштовхом до написання праці Леже про
Шевченка. Автор починає її з різкої критики рос. колоніальної політики щодо укр. мови й культури і висловлює надію, що з перемогою революції вони «зможуть
розвиватися цілком вільно, як про це мріяв Драгоманов,
котрий свого часу створив у Женеві вогнище української літератури» (Leger L. P. 142). За своїм наук. рівнем
праця Леже перевершує всі попередні франц. публікації про Шевченка. Цьому сприяла широка ерудиція
автора в галузі укр. і рос. л-р. Оцінюючи Шевченка як
справжнього народного поета, Леже уникає спрощеного підходу до його творчості, поширеного в той час.
Він не вважає творця «Кобзаря» стихійним генієм, що
стояв осторонь літ. й інтелектуального руху свого часу.
Творчість Шевченка вчений прагнув розглянути на тлі
європ. літ. процесу і т. ч. акцентував своєрідність великого поета України.
Наприкінці 19 — на поч. 20 ст. процес ознайомлення
з Шевченком у Франції помітно пожвавився, але переважав історико-літ. аспект. Про поета в цей період з’явилося чимало статей, розвідок, журн. і газ. публікацій
за майже повної відсутності повноцінних худож. перекладів його творів. Перекладання переважно зводилося
до ілюстративних прикладів, які робили автори наук.
або критичних праць. Це були, власне, підрядники без
належної уваги до худож. змісту оригіналу і турботи про
його адекватне худож. відтворення. Виняток становлять
хіба що перекл. «Гамалії» і «Катерини», які здійснили
А. д’Авріль та Е. н відповідно. У цих інтерпретаціях
більше уваги приділено своєрідності поетичної форми
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та адекватному відтворенню певних її компонентів, як,
напр., багатої і розмаїтої музикально-ритмічної структури поеми «Гамалія».
Новий період франц. шевченкіани почався після
Першої світової війни. Однак зміни й зрушення в цій
сфері визрівають у Франції повільно, протягом десятиліть. Маємо на увазі, по-перше, становлення нового підходу до великого укр. поета, нового розуміння й інтерпретації його творчості як на тематико-семантичному,
так і на естетико-поетикальному рівнях. Згадки про
Шевченка, стислі чи більш розгорнуті характеристики
його творчості або окремих творів, посилання на них
досить часто трапляються в істор. працях і в публіцистиці. Традицію «подорожніх нотаток» із фрагментами
про Шевченка та його славу серед укр. народу продовжив відомий рум. франкомовний письменник П. трат , який 1927 подорожував Україною, побував на
могилі Шевченка в ан в , про що колоритно розповів
у нарисі «Свято Шевченка у Каневі», опубл. в тижневику «Le Cri des Peuples» (1928. № 4). Того ж року журн.
«La Nervie» один зі своїх номерів присвятив Україні та
її культурі; не раз тут ідеться про Шевченка, про його
роль і значення в укр. л-рі. Роль поета в суспільному
й духовному житті укр. народу висвітлювали франц.
історики Ж.
, Ш. Сеньйобос, Д. Ейземан та ін.
Значна кількість публікацій з’явилася у Франції до
125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка.
В Парижі відбувся вечір, на якому з доповіддю виступив проф. Сорбонни П.-Ж. уа . Доповідь опубл. брошурою під назвою «Бесіди про Шевченка». Ж. Бурдон
(справж. прізв. О. у
н) надрук. у журн. «La Revue
de Prométhée» (1929. № 2) нарис «Дивовижне життя
Тараса Шевченка» і свої перекл. поем «Гамалія», «Кавказ», вірша «Холодний Яр», уривків зі Щоденника та
добірки листів поета. В журн. «Commun» (очолювали
Р. Роллан і Л. ра он) вміщено статтю Ш. Ст ра
про Шевченка з перекл. поезій «Мені однаково, чи буду», «Гоголю», «Сон — На панщині пшеницю жала»,
фрагмента поеми «Кавказ». Публікації про Шевченка
та його ювілей, перекл. окремих поезій з’явилися тоді
й в ін. франц. виданнях.
У вказаний період у Франції спо стерігається деяка активізація у перекладанні творів Шевченка, хоча
принципового зрушення в цій сфері теж не відбулося.
У 1920 зі вдалими перекл. Шевченкових поезій виступив Ф. аза ; ці перекл. згодом не раз передруковувалися. Значне місце відведено Шевченкові в «Антології
української літератури до середини ХІХ ст.» (Париж;
Женева; Прага, 1921). В антології опубл. поеми «Наймичка» і «Кавказ» та низку поезій, зокр. «Заповіт».
Передм. до цього вид. написав видатний франц. мовоз на вець А.
. У зга ду ва ному номері журн. «La
Nervie» вміщено також добірку перекл. творів Шев-

ченка, зокр. й «Заповіту». Низка перекл. із «Кобзаря»
з’явилася наприкінці 1930-х у зв’язку з відзначенням
125-ліття від дня народження поета. Дві добірки перекл. опубл. у свій час Ш. Стебер. З перекл. Шевченкових творів у 1920—30-х виступали також Ш. Тійбак,
Р. арт , А. Турський та ін.
Першим помітним проявом інтересу до Шевченка
після Другої світової війни був нарис Л. Арагона «Українське інтермецо», опубл. в тижневику «Les Lettres
Françaises» (1955. 24 лют. — 3 берез.), і добірка його
перекл. Нарис і перекл. включено також до зб. Арагона
«Радянські літератури» (Littératures soviétiques. Paris,
1955). У цьому нарисі, схожому на імпровізований
виступ про укр. л-ру, основну увагу приділено Шевченку; розповідь про нього ведеться в біогр. ключі як
про визначну особистість із незвичайною, трагічною
долею, в якій відбилася доля його батьківщини. У тексті статті наведено переклади Шевченкових по езій
«Ми заспівали, розійшлись», «На батька бісового я трачу», «Мій Боже милий, знову лихо!», «Марку Вовчку»,
«Ликері», першої строфи вірша «О люди! люди небораки!».
Ж. ю ан здійснив вид. «Книг буття українського
р онароду», яке включало передм. упоряд. про
о в к рат тво, його ідеологію і діяльність.
Значну увагу приділено Шевченку, зокр. як виразнику
ідеї т-ва, в цьому плані залучаються його твори «Єретик», «І мертвим, і живим», «Кавказ», «Полякам» та ін.
Ж. Люсіані є також автором ст. «Українська література»
в «Загальній історії літератури» за ред. П. Жоана (1961),
де одне з чільних місць відведено Шевченку. А. азон
відгукнувся на монографію Є. а ов ко о «Народ
і слово Шевченка» в журн. «Europe» (1962. № 399—
400). У цій ст.-рецензії наголошуються велич і краса
по е зії Шевченка, «який сприймається як чудо волі
й енергії», його принципово важлива роль у суспільному й духовному пробудженні укр. народу. У франц.
вип. «Кур’єра ЮНЕСКО» (1964. № 6) опубл. статтю
про Шевченка Р. а юа (1964. № 6), а в тижневику «Les
Lettres Françaises» він же виступив з яскравим нарисом
«Шевченко — бунтар і в’язень», де стримано й водночас патетично передано трагізм долі й бунтарський дух
поета, що «в страхітливих життєвих обставинах створив
вірші, яким за емоційною напругою і дією немає рівних
у світовій літературі» (Caillois R. Chevtchenko rebelle
et déporté // Les Lettres Françaises. 1964. № 1032. P. 6).
М.
рр р оприлюднила ст. «Шевченко — національний поет України» в наук. славістичному щорічнику
«Revue des Études Slaves» (1965. Т. 44).
У 2-й пол. 20 ст. відбулися певні зрушення в перекладанні Шевченка франц. мовою. Комітет із вшанування
пам’яті укр. поета видав кн. «Тарас Шевченко. 1814—
1861. Його життя і творчість», до якої ввійшли шевчен-
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козн а вчі ст удії і д об ірки п ерекл., д а вн і шніх
і нових. Значною подією
у відтворенні Шевченка
франц. мовою стала збірка перекладів Е.
в ка
(1964). Він відійшов від
усталеної у Франції традиції відтворення поезії
прозою, але не продовжив
починання Мазада з його
римованим перекл. «Кобзаря». Твори Шевченка
Ґільвік переклав неримованим різно стопним
.
в нко. у о н к.
«б ілим в і ршем» (який
Пар , 1964. к а нка
перебуває десь на межі
між власне білим віршем і верлібром), приділивши
особливу увагу збереженню багатої і розмаїтої ритмомелодики оригіналу. Найбільше вдалися Е. Ґільвіку
перекл. ліричних поезій Шевченка, а також балади
«Причинна», поем «Гамалія» і «Кавказ».

П р.: Taras Chevtchenko. Paris, 1964; Chevtchenko T. Le peintre.
Paris, 1964; Chevtchenko T. Choix de textes. Paris, 1964.
т.: Durand E. A. Le poète national de la Petite Russie // Revue
des Deux Mondes. 1876. Tome 15; Leger L. Le poète national de la
Petite Russie [Taras Schevtchenko] // Leger L. La Russie intellectuelle.
Études et portraits. Paris, 1914; ор ак . Шевченко у Франції.
Н арис з і сторії фр а нц уз ько-у кр аї нс ьких вз а ємин. Л., 1933;
Aragon L. Intermezzo Ukrainien // Les Lettres Françaises. 1955.
24 février — 3 mars; Mazon A. Sur Chevtchenko // Revue Europe.
1962. Juillet — Août; Caillois R. Chevtchenko rebelle et déporté //
Les Lettres Françaises. 1964. 4—10 juillet; Scherrer M. Ševčenko, le
poète national de l’Ukraine // Revue des Études Slaves. 1965. V. 44;
По р нн к . П. Еміль Дюран про Тараса Шевченка // Р . 1964.
№ 2; а ва ко . С. Шевченко у французькій критиці кінця
ХІХ — початку ХХ ст. //
12; . .
в нко французькою
мовою (1847—1967): Бібліогр. покажчик. Л., 1967.

м тро а ва ко

1969 з’являється вид.-буклет «Сквер Тараса Шевче нка в П арижі. 29 бе р езня 1969». П і дт ри мавши
ініціативу укр. громади у Франції, яка звернулася із
відповідним поданням, міська управа Парижа своїм
рішенням 21 груд. 1967 та декретом 12 трав. 1968 призначила офіційне відкриття скверу на 29 берез. 1969.
Передісторію цієї події, офіційні постанови паризького
муніципалітету та міністерства культури, протоколи
обговорення питання і навіть відгуки у пресі відтворено
в останньому розд. «Відкриття скверу Тараса Шевченка
в Парижі». У буклеті вміщено «Заповіт» у перекл.
К. р н, перед руки ст. М.
рр р «Шевч енко —
національний поет України» та ст. А. уков ко о

. .

в нко ран уз кою
мовою. 1847—1967.
о ра н пока
к.
в в, 1967. к а нка

Скв р ара а
в Пар
. Пар
ту

в нка
, 1969.

«Шевченко у Франції: дослідження і перекладання».
У першій подано коротку біографію Шевченка та аналіз
його поетичної творчості, який ілюструють фрагменти
«Причинної», віршів «Якби ви знали, паничі» (перекл.
Е.
в ка), поем «Мар’яна-черниця» і «Сова» у перекл.
М. Ш еррер, п овний текст п оеми «Іван П ід кова»
(перекл. Е.
рр р), фрагменти поеми «Гайдамаки»,
послання «І мертвим, і живим», поеми «Сон — У всякого своя доля» (усі — у перекл. М. Шеррер), уривок
«Кавказу», вірш «І небо невмите, і заспані хвилі»,
ф р агмент «Чи не по кинуть нам, не бого» (усе —
у перекл. Е. Ґільвіка). А. Жуковський зробив огляд
найважливіших шевченкознавчих праць франц. мовою
за певними періодами, починаючи з перших згадок про
Шевченка і перших перекладів (1847—76) і закінчуючи
п ра цями і перекл., що
вийшли у 1961—69.
У 1970-х київ. вид-во
«Дн іпро» п ід го ту вало
два вид. франц. перекл. Ш евч енка. У перекл. К. Шим ансь кого
ви йшла « Кате рина» (К.,
1973) з па ра лель ними
текстами укр. і франц. мовами. Д во м овним було
і нас тупне, п р оі л ю ст роване реп ро д ук ц іями з
Ш евч ен кових ма л юнків,
нач ерків, ес кізів ком позицій, о ф ортів, т ворів
мал я р ства, вид. « Тарас
.
в нко.
ран
Ш евч енко. В иб рані т вотвор . T. Chevtchenko.
ри» (Tarass Chevtchenko.
Oeuvres choisies. ., 1978.
Oeuvres choisies. Кiev,
к а нка
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1978), до якого у в ійшло 39 перекл. У р оботі над
ним взяла участь група перекладачів, серед якої був
і А. р , іспан. і франц. поет і перекладач. Йому
належали перекл. віршів «Думи мої, думи мої» (1840),
«Заповіт», «В неволі тяжко, хоча й волі», «Пророк»,
«У тієї Катерини», «Лічу в неволі дні і ночі», «Я не
нездужаю, нівроку», «Гімн черничий», поем «Кавказ»
та «Варнак». Н. Насакіна переклала уривок балади
«Причинна» та ряд ліричних віршів: «Думка — нащо
мені чорні брови», «Вітер з гаєм розмовляє», «Не завидуй багатому», «В казематі» (IV, VIII, X), «Думи мої,
думи мої» (1848), «N. N. — Мені тринадцятий минало»,
«N. N. — О думи мої! О славо злая!», «Не молилася
за мене», «Слава», «Сон — На панщині пшеницю
жала». О. Карвовський переклав вірш «Перебендя»
і поеми «Гамалія», «Сон — У всякого своя доля»,
«Єретик», «Наймичка», «Неофіти», вірш «Ісаія. Глава
35 (По ра ан )». К. Шиманський подав свою інтерпретацію поеми «Катерина» та віршів: «І небо невмите,
і заспані хвилі», «На Великдень на соломі», «Доля»,
«Дівча любе, чорноброве», «Ой діброво — темний гаю!»,
«Молитва — Царям, всесвітнім шинкарям», «І Архімед, і Галілей». Вид. вийшло з французькомовною
післямовою Є. р юка «Тарас Шевченко. Великий
син українського народу», в якій висвітлено життєвий
і творчий шлях укр. поета, акцентовано глибоко нац.
характер перших його творів, схарактеризовано поеми
«Гайдамаки», «Сон — У всякого своя доля», «Кавказ»,
«Єретик», творчість Шевченка-художника, йшлося
також про ознайомлення Шевченка з франц. л-рою та
про особливості франц. рецепції доробку укр. митця.
З критикою цензурних вилучень окремих творів
Шевченка у масових вид. «Кобзаря» (1949—79) виступив укр. дисидент Л. П ю у ст. “Шевченко: мінл и вості н а ці он ал ьного поета”», над рук. у журн.
«L ҆Alternative» (1980. № 3).
У Парижі 1982 завдяки ініціативі ЮНЕСКО у серії
«Видатні по статі слов’янської культури» з’явилося
франц. вид. кн. Л. ов нка «Тарас Шевченко, великий український поет (1814—1861)». Перекл. із російськомовного вид. цієї кн. та уривків україномовних
поетичних творів («Заповіт», «Катерина», «Гайдамаки»,
«Сон — У всякого своя доля», «Кавказ», «Єретик»,
«Доля», «Неофіти» та ін.) здійснив М. Ферран. Оскільки
у франц. вид. збереглися радянські підходи в політ.
оцінках певних моментів в історії України, у коротенькій преамбулі було зазначено, що думки, висловлені
у цій публ., належать авторові і не накладають жодних
зобов’язань на ЮНЕСКО.
Досить багато місця Шевченкові присвячено у монографії Ф. Конта «Слов’яни: до джерел походження
цивілізацій у центральній та східній Європі (IV—
XVIII ст.)», що побачила світ 1986 у серії «Еволюція

л юдства» п ар из ького вид-ва «Albin Michel». Укр.
проблем автор торкається у кількох розд. книжки:
«Від слов’янської ідеї до авторитарного панславізму»,
«Революційна Росія та ідеологія об’єднаних слов’ян»,
«Товариство святих Кирила і Мефодія (1846)». Ґрунтовну ст. про Шевченка, що належала перу Е. Ґільвіка,
надрук. 1989 у корпусі 5 франц. вид. «Універсальної
енциклопедії» («Encyclopaedia Universalis»). Вагома
шевченкознавча інформація увійшла до словникової ст. «Українська література XVIII — ХХ ст.», надрук. у 3-му т. вид. «Універсальний словник літератур»
(«Dictionnaire universel des littératures», 1994). Її автор
Е. Крюба, проф.-емерит Паризького Ін-ту сх. мов та
цивілізацій, викладач курсу укр. мови, л-ри та культури
(деякий час працював у Київ. ун-ті), описує перші літ.
кроки Шевченка як появу поетичного генія.
В «Антології європейських літератур ХІ — ХХ
століть» («Anthologie des littératures europeennes du XIe
au XXe siècle»), виданій 1995 під орудою Ж. Берсані,
вміщено в перекл. Л. Робеля уривки з поеми «Кавказ»
(дві перші строфи і строфа, що починається словами
«Просвітились! та ще й хочем / Других просвітити»).
Такий вибір фрагментів пояснено у короткому передньому слові: «Поема “Кавказ” є могутнім криком болю
та солідарності з народами Кавказу у їхній боротьбі
з російським колонізатором. Шевченко оплакує затемнення сонця правди (pravda означає водночас “справедливість” і “правда”). Ця поема набуває сьогодні
дивовижної актуальності» (С. 310).
Завдяки зусиллям НТШ у Франції (м. Сарсель)
2004 вийшла кн. «Тарас Шевченко (1814—1861). Студії і переклади французькою мовою». Тут окремим
розд. подано добірку франц. перекл. віршів Шевченка.
Ін. перекл. фігурують у ст., присвяченій дослідженню
і перекладанню поезії Шевченка у Франції. Працю
відкриває відома з попередніх публ. ст. М. Шеррер
«Шевченко — національний поет України». У розд.
«Вибрані твори» надрук.: «Причинна», «Гама лія»
(обидва — у перекл. Е. Ґільвіка), уривок із поеми «Єретик» (перекл. С. ор ак та Р. Мартеля), «Наймичка»
(пролог) (перекл. М.-Ф. Жакамон), «Кавказ» (перекл.
Е. Ґільвіка), «І мертвим, і живим» (уривок) під назвою
«Посланіє» (перекл. М.-Ф. Жакамон), «Минають дні,
минають ночі» (перекл. Мирослави Маслов), «Заповіт»
(перекл. К. Угрин), «Стоїть в селі Суботові» (фінальна
частина «Великого льоху») (перекл. О. Репетило), «Лілея» (перекл. Е. Ґільвіка), «Садок вишневий коло хати»
(перекл. Ф. Мазада), «Мені однаково, чи буду» (перекл. О. де Токарі і Ш. Тіяка), «Село» (уривок із поеми
«Княжна») (перекл. Ж. Моргуліса), «І широкую долину» (перекл. Ф. Мазада), «Ми заспівали, розійшлись»,
«На батька бісового я трачу» (перекл. Л. Арагона), «Неофіти» (перекл. М. Кузана), «Доля» (перекл. Мирослави
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Маслов), «Я не нездужаю, нівроку», «Мій Боже милий,
знову лихо!..», «Марку Вовчку» (перекл. Л. Арагона),
«Марія» (уривок) (перекл. М.-Ф. Жакамон), «Ликері»
(перекл. Л. Арагона), «Чи не покинуть нам, небого»
(перекл. Е. Ґільвіка). До третього розд. ввійшла розвідка
А. Жуковського «Французькомовні дослідження і переклади творів Шевченка». Огляд франц. шевченкіани,
що вже друкувався у буклеті «Сквер Тараса Шевченка
в Парижі. 29 березня 1969», автор хронологічно доповнив оглядом періоду 1969—2003. У вид. включено
висловлювання франц. науковців із «Золотої книги»
виставки, що експонувалася 1961 у паризькому Ін-ті
сх. мов із нагоди сторіччя від дня смерті Шевченка, та
бібліографію із проблем шевченкознавства.
Того ж 2004 НТШ у Європі з центром у Сарселі
(Франція) видало «Антологію української літератури
з ХІ до ХХ ст.». До антології увійшли: «Кавказ», «Причинна», «Гамалія» (перекл. Е. Ґільвіка), «Садок вишневий коло хати» (перекл. Ф. Мазада), «Іван Підкова»
(перекл. Е. Шеррер), «Заповіт» (перекл. К. Угрин), уривок із поеми «Марія», уривок із послання «І мертвим,
і живим» (перекл. М.-Ф. Жакамон), «Єретик» (перекл.
С. Борщак та Р. Мартеля), «І широкую долину» (перекл.
Ф. Мазада), «Наймичка» (перекл. М.-Ф. Жакамон),
«Доля» (перекл. Мирослави Маслов), уривок із комедії
«Сон — У всякого своя доля» (перекл. М. Шеррер), «Чи
не покинуть нам, небого» (перекл. Е. Ґільвіка), «Минають дні, минають ночі» (перекл. Мирослави Маслов),
«Мені однаково, чи буду» (перекл. О. де Токарі, Ш. Тіяка), «Лілея» (перекл. Е. Ґільвіка).
До сить численні матеріали франц. шевченкіани
свідчать, що постать Шевченка залишається в колі зацікавлень франкомовних літературознавців як символ
волелюбних прагнень укр. народу і приклад великої самозреченості задля нац. справи. Водночас трактування
його творчості у цих публікаціях набуває глибшого прочитання: дослідники намагаються проникнути у секрети поетичної майстерності великого поета, пізнати
його художньо-естетичні засади. Французькомовну
шевченкіану слід розглядати у широкому культурологічному контексті, враховуючи великий внесок, який
належить і бельгійським французькомовним літературознавцям (див.
ка т ратура
в нко).
Окремі шевченкознавчі згадки знаходимо у французькомовних публікаціях Люксембургу та в худож. текстах
Квебеку (Канада).
П р.:
в нко . Вибрані твори / Chevtchenko T. Oeuvres
choisies. Київ, 1978; Anthologie de la littérature ukrainienne du XIe
au XXe siècle. Paris; Kyiv, 2004.
т.: Square Taras Chevtchenko à Paris. 29 mars 1969, Paris, 1969;
у т нко . ., ронов . . З історії перекладу творів Шевченка
у Франції // Вісник Харківського університету. 1975. № 128. Іноземні мови. Вип. 8; Pliouchtch L. Chevtchenko: les avatars d’un poète
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national // L’Alternative. 1980. № 3; Novitchenko L. Taras Chevtchenko,
un grand poète ukrainien (1814—1861). UNESCO, Paris, 1982; Conte F.
Les Slaves: aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale
(VIe a XIIIe siècles). Paris, 1986; Bibliography of Ukrainian literature
in English and French: translations and critical works (1950—1986).
Ottawa; London; Paris, 1989; атв ш н . . Українсько-французькі літературні зв’язки ХІХ — початку ХХ ст. Л., 1989; а ва ко . С. Шевченко у французькій критиці та перекладах //
в нко і світ: Літ.-крит. ст. К., 1989; Guillevic E. Chevtchenko
(Taras Grigoriévitch). 1814—1861 // Encyclopaedia Universalis.
Paris, 1989. Corpus 5; Kruba E. Littérature ukrainienne aux XVIIIe —
XXe s. // Dictionnaire universel des littératures: En 3 vol. / Sous la
direction de Béatrice Didier. [Paris], 1994. Vol. 3; опан ук . .,
опан ук . . Французька шевченкіана // Другі Шевченківські
читання, присвячені 150-річчю «Заповіту» і 155-річчю «Кобзаря»:
Матеріали Всеукр. наук.-практичної конф. Переяслав-Хмельницький, 1995; рав
. Шевченко у франкомовних виданнях //
Українська філологія. Школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць
Міжнародної конференції. Л., 1999; зю а . Шевченко і Гюго //
зю а . З криниці літ. К., 2001. Т. 2; Taras Chevtchenko (1814—
1861). Études et traductions françaises. Paris, 2004; н р н в ка .,
натюк . Поетичні твори Тараса Шевченка в перекладах французькою мовою // Ст 11; р н нко . . Тарас Шевченко
у франкомовному світі //
в нкознав тво в сучасному світі.
К., 2014.

р ма рав

ФРАНЧУ́К Ва лерій Олександрович (10.09.1950,
с. Зелена Красилівського р-ну Хмельн. обл.) — укр.
живописець, графік, публіцист. Член НСХУ (1990).
Заслужений художник України (2008). Лауреат Держ.
премії ім. Т. Шевченка (2008) за цикл живописних творів «Розгойдані дзвони пам’яті» (1993—2005). Закінчив
1986 графічний ф-т і майстерню станкової графіки
КХІ (нині НАОМА; учень І. Селіванова, В. Сергєєва,
М. Попова, М. Компанця, А. Чебикіна, В. Нікітіна).
1986—89 працював у графічному цеху Київ. комбінату
монументально-декоративного мист-ва. Автор циклів творів «Молюсь за тебе, Україно» (1997—2004),
«Ода творцю світу» (2004—06), «Плоди саду людського» (1999—2006), серій картин «Пізнання істини»
(1994—2006), «Чорна-Биль» (1994—2006), «Мир Вам!»
(1998—2002), «Тиша старого міста» (1998—2004).
Йому належать понад 3000 творів живопису, 700 графічних аркушів, майже 300 публікацій. Художник має
оригінальну манеру письма: уривчаста, динамічна лінія,
експресивний штрих, утворений накладанням фарби
шпателем на поверхню полотна, внаслідок чого образ
мовби виринає з глибини картини, чим до сягається
враження «живописної віртуальності». Ф. активно
використовує композиційні прийоми фігуративного
й абстрактного малярства, не втрачаючи зв’язку з укр.
худож. традиціями. Його картини виявляють живо-
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писно-філос. осмислення тем нац. історії і культури
(козаччина, голодомор, Чорнобильська трагедія, святині
старого Києва), краси природи і людської душі, фольклор. і біблійних сюжетів.
Виконав близько 70 творів на шевч. тематику, в яких
висвітлено біографію поета: триптих «Голос трави»
(2000), «Три літа» (2008), «В пісках Косаралу», «Та недовго сонце гріло» (обидва — 2011), унікальність його
творчої особистості: портрети «Спас» (2000), «І серце
жде чогось…» (2001), «Ох, не однаково мені», «На цій
землі ми разом» (обидва — 2004), «Невольничі літа»
(2009), запропоновано самобутнє прочитання Шевченкових віршів: «Лілея» (1997), «Плач Катерини» (1998),
«Ой три шляхи широкії…», «За байраком байрак…»
(обидва — 2000), «Ґонта» (2001), «Тризна» (2008),
триптих «Катерина» («Чого ждеш, небого?», 2011, «Не
рони, вербо, сліз над водою», 2007, «Та нема де притулитись», 2011), серія дерев’яної скульптури за мотивами
«Кобзаря» (2010—12). У картині «Спас» Шевченко
асоціюється з образом родового дерева, яке живить
спраглі душі і повертає їх до одвічних святинь, а також
із постатями Спасителя і легендарного Сізіфа, що здіймають важкі ноші гріхів людей, щоразу сподіваючись на
їхнє духовне очищення і прозріння. Більшість картин,
у яких змальовано образ Шевченка, створює враження
фрескового малярства, ефект монументальності через
масштабність осмислення ролі поета, введення його
в контекст загальнолюдської історії. У живописних
творах за мотивами поезії Шевченка Ф. передає її ідеї
засобами худож. виразності, актуальними для мист-ва
кін. 20 — поч. 21 ст.
Твори Ф., з-поміж яких і картини на шевч. тематику,
експонувалися на республ. і міжнародних, 111 групових і 157 персональних худож. виставках, зокр.
«Сторінками Кобзаря» (2013, Нац. музей медицини
України), «Молюсь за тебе, Україно» (2013, Держ. історико-культурний заповідник «Межибіж»), «Передчуття
Майдану. Сторінками “Кобзаря”» (2014, Музей шістдесятництва).
в.: Валерій Франчук: Альб.-каталог. К., 1995; Валерій Франчук. Живопис. К., 1998; Співець одвічного. Валерій Франчук:
Альб.-каталог. К., 2000; Валерій Франчук. «Ода творцю світу».
Альб.-каталог. К., 2005; Валерій Франчук. «Тиша старого міста»:
Каталог виставки. К., 2007; Валерій Франчук. Сад любові: Живопис. Графіка. К., 2012.
т.: ав
нко . Присутність Бога на грішній землі //
Україна. 1994. № 8;
на . «З журбою радість обнялась…» //
Культура і життя. 1994. 1 жовт.; аранов . «І заспіває вербова
галузка» // Київ. 1996. № 3/4; о
в к
. «Своєю дорогою» // Українська культура. 1996. № 8; у ко . «Храм ще можна
відновити» // у ко . Свічадо. (Художники. Виставки. Колекції):
Вибрані статті 1990-х — 2000-х рр. К., 2010.

т на у ко

ФРА НЬ КО Дмитро Ва си льович (12/25.10.1913,
с. Натягайлівка, тепер у складі м. Вознесенська Микол. обл. — 4.11.1982, Київ) — укр. актор. Народний
артист Української РСР (1969). Закінчив 1938 Київ.
театр. ін-т (з 1947 — його викладач). Працював у Київ.
театрі Червоної армії, у 1947—82 — у Київ. рос. драм.
театрі ім. Лесі Українки (нині — Нац. академ. театр рос.
драми ім. Лесі Українки). Знімався в кіно.
Створив образ Шевченка в концерті-виставі «Безсмертна ліра поета» (Київ. рос. драм. театр ім. Лесі
Українки) та в телевізійному худож.-біогр. фільмі
«Сторінка життя» (Київ. телестудія, 1964, реж. і автор
сценарію Р.
м нко), знятому за поемою П.
н
«Шевченко й Чернишевський». Виконав роль В. Жуковського у худож. кінострічці про Шевченка «Сон»
(Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. П. Довженка,
1964, реж. В. н нко). У концертному репертуарі
Ф. — поеми Шевченка «Кавказ», «Сон — У всякого
своя доля», «Титарівна», «Чернець», «Тризна» (уривок)
та ін. твори поета.
т.: у нко С. . Тарас Шевченко та його герої на екрані.
К., 1967.

амара о нко

ФРÉЙМАН Густав Антонович (1790 — ?) — ген.майор, начальник артилерії гарнізонів Оренбур. округу.
1809 отримав офіцерське звання, 1845 — генеральське.
Не раз відвідував овоп тров к укр п нн з інспекторською метою під час перебування там Шевченка
(1854, 1855, 1857). Залишив ґрунтовні звіти, що містять
широкі відомості про ан ш ак та форт. Особисте знайомство Шевченка з Ф. відбулося не пізн. 1854, оскільки
10 лют. 1855 поет писав до Бр. Залеського: «Уведоми
меня, принял ли В[асилий] А[лексеевич] представление
Фреймана обо мне и пошло ли оно дальше. Если ты знаком с Фрейманом, то попроси его, пускай он тебе покажет мою “Ночь” акварелью». Мова йде про безуспішне
клопотання за участю Ф. в жовт. 1854 щодо надання
Шевченкові чину унтер-офіцера. «Ніч» — акварель
Шевченка, подарована Ф. (нині невідома). 1855 поет
послав Бр. Залеському через Ф. барельєфний медальйон в овалі «Спаситель» своєї роботи (не зберігся),
про що писав у листі до Бр. Залеського від 25 верес.
1855. У Щоденнику Ф. згадується у зв’язку з арештом
М. о тов ко о (запис 25 лип. 1857).
он

о шаков

ФРÉЛІХ (Фрейліх) Микола Адамович (роки життя
невідомі) — нижньоновгородський архітектор, колезький секретар, архітектор будівельної і дорожньої комісії.
Шевченко спілкувався з Ф. протягом часу свого перебування в
н ому ов оро . Він бував у Ф. вдома,
обідав у нього, проводжав його до Петербурга, приймав
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під час святкування свого дня народження, можливо,
намалював його портрет. Про намір Шевченка працювати над портретом та про зустріч із Ф. свідчать записи
у Щоденнику 26 і 30 листоп. 1857, 10 і 20 січ. та 25 лют.
1858. Проте портрет Ф., який той замовив 26 листоп.
1857, художник ще не виконав 12 лют., через два з пол.
місяці. Чи встиг Шевченко його зробити до свого від’їзду,
відомостей немає. Також немає ніяких підтверджень
тому, що особа, яку зобразив Шевченко 1858, є справді
Ф. Портрет наклеєно на картон, на звороті якого олівцем
написано «Фрейліх (?)» (зберігається в НМТШ).
он

о шаков

ФРÉЛІХА МИКÓЛИ АДÁМОВИЧА (?) ПОРТРÉТ
(тонований папір, італ. та білий олівець, 30×23,5) Шевченко виконав у
н ому ов оро 12 лют. — 7 берез. 1858. На аркуші праворуч унизу на портреті італ.
олівцем авторський підпис
і дата: «1858 .
в нко». Портрет наклеєно на
картон, на зво роті якого
олівцем напис: «Фрейліх
(?)». Зберігається в НМТШ
(№ г—896).
На замовлення К. р р а, А. а н
ко о
і М. р
а Шевченко мав
.
в нко. Портр т
написати груповий портрет,
. . р
а. онован
про що занотував у Щопап р, та
к та
деннику 30 листоп. 1857:
о в . 1858
«Сегодня начал портреты
в группе своих щедрых приятелей. Не знаю, будет ли
толк из этой затеи, приятели неаккуратны в сеансах, обстоятельство важное при работе. Посмотрю, что дальше
будет, и если сеансы затянутся, то нарисую отдельно
каждого карандашом и тем покончу мой счет с приятелями. Чего бы мне больно не хотелось, и тем более, что
предполагаемый рисунок сепиею очень удачно сгруппировался». Задуманий груповий портрет Шевченко не
закінчив, а кожного з портретованих зобразив окремо.
Як свідчить запис у Щоденнику 12 лют. 1858, портрет Фреліха він виконав останнім із трьох: «Сегодня
нарисовал портрет Кадинского. Остается нарисовать
Фрейлиха и квиты». 8 берез. 1859 Шевченко виїхав із
Нижнього Новгорода, що й визначає межі датування.
Художник закомпонував постать архітектора за класичним для камерного портрета прийомом: фігуру повернено в три чверті, обличчя — майже анфас. Лінією
підкреслено форму піджака, камізельки, комір білої
сорочки, краватку нама льовано лінією насиченого
чорного відтінку. У ширшій градації тону модельовано
риси обличчя, відблиски світла намічено білим олівцем,

зачесане на правий бік пишне волосся та невеличкі вуса
з борідкою нарисовано темними лініями. Протяжними
штрихами художник передав тло позаду моделі і тінь на
вбранні. В образі молодого чоловіка Шевченко підкреслив найсуттєвіше: його витонченість, душевну теплоту,
тактовність, скромність, інтелігентність.
Особу портретованого остаточно не з’ясовано. У Нижньому Новгороді митець нарисував портрети Олейнікова, Бабкіна і Фреліха, перші дві роботи вважаються
нерозшуканими. Бабкін мав бути зображений у військ.
мундирі. Під час реставрації твір атрибутовано як портрет Фреліха ( а н . . Мистецька спадщина Шевченка і нове в її дослідженні //
10, с. 44), із чим
не погоджувався Л. о шаков ( о шаков 1977, с. 305).
Твір уперше згадано у кн. М. а о о «Жизнь и произведения Тараса Шевченка: Свод материалов для его
биографии» (К., 1882. C. 103). Уперше репрод. під назвою «Портрет неизвестного» (Каталог Шевченковской
выставки в Москве по поводу пятидесятилетия со дня
его смерти. 1861—26/ІІ.1911. М., 1911), у цьому ж вид.
згадується як «Портрет неизвестного молодого человека, погрудный» (С. 5. № 1), під назвою «Невідома
особа» — у вид.: ов к , с. 49. № 119. Експоновано:
у Москві 1911, Києві 1939 (Республіканська ювілейна
шевченківська виставка: Каталог-путівник. К., 1941.
С. 55. № 177), Києві та Москві 1964 (Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня
рождения Т. Шевченко: Каталог. К., 1964. С. 14). Місця
зберігання: власність І. Остроухова, Д. Черкеса, ЦМШ,
ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 10 т. Т. 9. № 22.
т.: Прокоп нко . Творческое наследие художника Шевченко нижегородского периода // . .
в нко в Нижнем Новгороде. Горький, 1958; в
ук . Мистецька спадщина Тараса
Шевченка у контексті європейської художньої культури. Л., 2008.

а

р ова

ФРІЧ (Frič) Йо зеф-Вац лав (5.09.1929, Прага —
14.10.1890, там само) — чес. письменник, видавець,
публіцист, перекладач, політ. діяч. Батько Ф., адвокат Ф.-Й. Фріч, перебував
у дружніх стосунках із тодішньою чес. культурною
елітою — Ф.-Л. Челаковським, П.-Й. а а р ком,
Ф. Палацьким, К. ав
ком- оров к м, Й. Юнгманом, А. Сметаною та ін.
Під час навчання на юрид.
ф - т і П р а з ь ко го у н - ту
(1846—48) Ф. ак тивно
спів пра цю вав у студент.
демократичних т-вах, зокр.
.- . р
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у радикальному т-ві «Ріпіл», у програмі якого були вимоги широких свобод слова і преси, вільного розвитку
нац. культур. Перед подіями 1848 Ф. побував у Лондоні
й Парижі, де спілкувався з польс. емігрантами і пройшов вишкіл у їхніх військ. таборах. Як одного з діячів
студентського руху Ф. обирають делегатом першого
Слов’ян. з’їзду в Празі 1848. Коли австр. влада наказала
розігнати з’їзд, Ф. став одним з організаторів Празького
повстання, героєм барикадних боїв проти урядових
військ. 1849 Ф. взяв участь у спробі держ. перевороту
за участю М. акун на, за що його засудили до страти,
яку через юний вік замінено на 18-річне ув’язнення
(відбував у 1849—54). Ф. видав 1855 альм. «Lada Niola».
Організатор альм. «Maj», який випускав разом із Я. ру ою, В. Галеком та ін. 1859 Ф. вислано з Австрійської
імперії, по 1879 він перебував на еміграції (в Лондоні,
Парижі, Берліні, Петербурзі, Загребі, Відні), зблизився
з О. р ном і за зразком його « о око а» 1861 почав
вид. журн. «Čech» (виходив у Женеві), у якому полемізував з чес. ретроградами, надрук. чимало розвідок
з історії Чехії та ряд актуальних політ. статей О. Герцена. Серед читачів і розповсюджувачів журн. «Čech»
були й українці — О. Нечипоренко та В. рнатов ,
студент Київ. ун-ту, який брав участь у перепохованні
Шевченка. У Парижі в Колеж де Франс Ф. познайомився з Л.
м у н ков м, а через нього — з Марком
Вовчком. У кін. 1850-х Ф. зав’язує дружбу і співпрацює
зі славістом Л.-П.
(автором статей про Україну
і Шевченка), разом із яким видав французькомовний
альм. про слов’ян. л-ру і мист-во.
Ознайомлення Ф. з укр. народом, його історією
і фольклором, очевидно, починається від О. о н ко о, що під час свого перебування у Празі 1842 був
у родинному колі Фрічів. До них на вечір братерського
єднання слов’ян О. Бодянський прийшов у супроводі
видатного словац. письменника, політ. діяча, організатора словац. нац. руху Л. Штура. Особливо сильне
враження на юного Ф. справили народні пісні у їхньому
виконанні. Запис про це є у «Спогадах» Ф.: «Коли ж
потім Бодянський, ніжний і запальний, заспівав нам
свої українські думи, сповнені смутку і незвичайної
мелодійної привабливості, у нас усіх зволожилися очі,
а серце наповнилося досі незвіданим бажанням пізнати
і обійняти ввесь цей представлений слов’янський світ,
у який би ввійти і яким пломеніти» (Fri J. V. Paměti.
Praha, 1957. І. S. 87). Про цю подію Ф. нагадував О. Бодянському в листі від 27 квіт. 1860: «Мені тридцять
років, я народився в Празі, син відомого вам доктора
Фріча, можливо, Ви й мене пам’ятаєте хлопчиком»
(цит. за: Р . 1958. № 4. С. 88). Саме вони, Л. Штур
і О. Бодянський, як зазначено у тих же мемуарах Ф.,
пробудили у ньому стійкий інтерес до народної пісні,
народної долі, історії і майбутнього всіх слов’ян.

Глибокий інтерес Ф. до України засвідчують його
твори на укр. тематику: інсценізація повісті М. о о
«Тарас Бульба» (1857), під час роботи над якою Ф.,
як він пише у спогадах, «всесторонньо мав поринути
в українське життя», трагедія «Іван Мазепа» (1865),
балада «Заблукалий хлопчик. Повість з України», вірш
«Дніпро», що спершу 1862 в альм. «Maj» публікувався
як «Пісня Мазепи», та історико-публіцистичні ст. «Асиміляція ма лоруського народу», «Про слов’янський
схід», «Хай живе Україна!», «Програма українського
часопису», «Українське товариство “Просвіта”».
У ст. «Про слов’янський схід» Ф. прагнув комплексно, але стисло ознайомити європ. читача з життям
укр. народу, його фольклором, етнографією, історією,
народним господарством, актуальними питаннями
політики, мови, освіти і висловити протест рос. самодержавству, яке не визнавало самобутності цього
народу. У другій частині ст., представляючи укр. літ.
рух, назвав імена І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, М. Максимовича, П. Куліша, М. Костомарова,
Марка Вовчка, особливо виділив Шевченка («Над усіма
все-таки піднявся прославлений Тарас Шевченко, про
якого у свій час напишемо окремо»). Цим окремим матеріалом Ф. міг вважати свій перекл. вступу до поеми
«Єретик» («Шафарикові»), надрук. 1862. Публіцистичну ст. «Асиміляція малоруського народу» (опубл.
1863 у журн. «Pravda») написано у зв’язку з роботою
автора над трагедією «Іван Мазепа». Представляючи
чес. читачеві свої драм. твори про життя укр. народу, Ф.
прагнув не лише ознайомити їх із найважливішими
етапами розвитку громадсько-політ. життя українців,
а й пояснити істор. реалії з демократичних позицій.
Захищаючи укр. народ із позицій слов’ян. ідеї (свобода
і рівноправність усіх слов’ян. народів) і розраховуючи
при цьому на підтримку своїх намірів серед здорових
сил рос. суспільства, Ф. особливо критикував найбільших ворогів України — П тра і ат р ну . Серед
цитованих у праці документів Ф. подав у перекл. чес.
мовою звернення гетьмана П. По у отка до Петра І
і фрагмент указу Катерини ІІ про ліквідацію апороз ко
С . Цей критичний виступ перегукується із Шевченковою оцінкою названих розпинателів України у поемі
«Сон — У всякого своя доля» (можливо, Ф. читав поему
в позацензурному лейпцизькому вид. «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки», 1859).
Оцінку постаті Шевченка як діяча загальнослов’ян.
значення висловлено у ст. Ф. «Хай живе Україна!»
(журн. «Blanik», 1868), що була відгуком на брошуру
«Братерське послання українців сербському товариству
“Зоря”» (видано у Відні 1868 під псевд. Тарас Воля),
в якій розлого пояснено протест українців проти організованої 1867 в Москві етнографічної виставки. На неї
було запрошено представників різних слов’ян. народів,
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за винятком українців і поляків. Критикуючи промосковськи налаштованих чес. науковців, які підтримали
цей панславістський з’їзд офіційної Москви, Ф. нагадав їм, що виразником справжніх інтересів слов’ян.
єдності був Шевченко: «Праця чехів, пробудження ідеї
слов’янської взаємності перший свій відгук знайшли
в українському народі. Українці першими зрозуміли,
що порятунок слов’янства — у вільній федеративній
спільноті. Шевченко перший привітав Шафарика одою
справді божественного натхнення і братерської радості»
(Česti radikalni demokrate. Praha, 1953. S. 409).
Ф. — автор першого чеськомовного перекл. Шевченкового послання «Шафарикові» з поеми «Єретик».
На час роботи над перекл. Ф., очевидно, не мав повного
тексту поеми, а скористався публ. у журн. « нова»
(1861. № 1), де було надрук. лише вступ — «Послання
П. Й. Шафарикові». Часопис він міг отримати від Марка
Вовчка чи від М. акарова, що приїздив у ті роки до
Парижа. Перекл. здійснено, найімовірніше, 1862. Ф.
планував опубл. його у першому номері газ. «Свобода», видати яку їм із М. Бакуніним не вдалося. Про
плани цього вид. йдеться у його листі до М. Бакуніна
від 28 листоп. 1862 ( р м ва . . Чешский радикальный демократ Йо зеф Вацлав Фрич. М., 1984.
С. 58). Вперше згаданий перекл. опубл. в амер. чеськомовному журн. «Zvony» (1863. № 6), який редагував
Карел Йонаш — товариш Ф. Перекл., вміщений на
першій сторінці часопису, мав назву «Послання Тараса
Шевченка, малоруського поета — чеському вченому,
основоположникові наук і майбутності слов’янської
Йоз. Павлу Шафарикові як посвята до епічної поезії: “Ян Гус, єретик”». Зміст твору Ф. передав досить
точно. Він зумів зберегти домінантні образи та ритмомелодику оригіналу. Однак перекладач, намагаючись
посилити антинімецькі мотиви твору і зробити його
зрозумілішим чес. читачеві, вдавався до описовості, що
значно збільшило кількість рядків — з 87 у Шевченка
до 117 у Ф. 1939, у дні навислої над Чехословаччиною
фашистської загрози, перекл. передрук. в журн. «Nova
svoboda». Повний текст інтерпретації Ф. у ст. «Слідами
поеми Шевченка “Єретик”» (1954) вмістив М. о нар,
додавши до публ. фотокопію рукопису Ф. зі своїм коментарем.
В особистій бібліотеці Ф. були твори Шевченка,
зокр. вид. поеми «Сон — У всякого своя доля» (див.:
Khel R., Jakšova J. Knihovna Josefa Vaclava Friče.
Bibliograficky soupis. Praha, 1965).
т.: Molnar M. Na okraj Ševčenkovy poemy Kaciř // Sovětska
literature. 1954. № 2; о нар . Словаки і українці. Причинки
до словацько-українських літературних взаємин з додатком
документів. Пряшів, 1965; ов анюк . П. Йозеф Вацлав Фріч
і Марко Вовчок // Слов’янське літературознавство і фольклористика. К., 1973. Вип. 8; ов анюк . П. Україна в житті

Й. В. Фріча // Всесвіт. 1984. № 2; ов анюк . П. Шевченко
у творчості Фріча // Українська мова і література в школі. 1987.
№ 3; ов а нюк . П. Чеська лас тівка «Про сві ти». Він ниця,
1998; ов анюк . П. Україніка Йозефа Вацлава Фріча: аспекти
і провідні тенденції. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Л., 2003.

р ор

ов анюк

ФРÓЛА І ЛÁВРА ЦÉРКВА У МУ́РОМІ. Фрол (Флор)
і Лавр (2 ст.) — святі мученики, рідні брати. Православна церква вшановує їхню пам’ять 18/31 серп. Дія
одного з муромських епізодів повісті «Капитанша» відбувається в «церкви Фрола и Лавра». Найімовірніше,
тут помилка: такої церкви в Муромі 19 ст. не виявлено.
Стан

ав Ро ов

к

ФРОЛÓВ Олексій Єгорович (роки життя невідомі) —
підпоручик 1-го лінійного батальйону р н урз ко о
окр мо о корпу у. 1850—52 служив у овоп тров кому укр п нн , де Шевченко познайомився з ним. Уже
1853 Ф. числився серед офіцерів лінійного батальйону
№ 10 (Ка лендарь Оренбургского края на 1853 год.
С. 233). «Спогади поручика Фролова про солдатську
службу Шевченка в Новопетровському укріпленні»
записав із його слів Ф. П кунов (Киевский телеграф.
1876. 5 мая). Мемуари містять подробиці з життя поета
в перші роки його перебування на ан ш аку, охарактеризовано ставлення до нього коменданта А. а в ко о, лікаря С. ко
ко о та ін. (див.: Спо а 1982,
с. 248—249). Ф. повідомляв, що попри заборону Шевченко іноді все-таки малював, зокр. виконав його портрет (не зберігся, див.: П : 10 т. Т. 9. № 179), який
на підставі згадки про те, що в цей період комендантом
Новопетровського укріплення був А. Маєвський (помер
12 січ. 1853), датується 1851—52.
т.: о ша ков 1971; о ша ков . . Орен бу ргс кая
шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка.
Энциклопедия одиннадцати лет. 1847—1858. Оренбург, 1997.

он

о шаков

ФРÓМАН Ми хайло Олександ рович (справж. —
Фракман; 24.03/5.04.1891, Ташкент — 21.04.1940, Ленінград) — рос. прозаїк, поет, перекладач. 1911 виїхав
до Німеччини, навчався в Дармштадт. ун-ті (1911—14).
З поч. 1920-х — у Ленінграді. Автор поетичної зб. «Пам’ять» (1927), повістей «Кінець Чичикова» (1929),
«Життя милої Ольги» (1930) та ін.
Відтворив рос. мовою поезії Шевченка «Ой стрічечка до стрічечки», «І небо невмите, і заспані хвилі»,
«На батька бісового я трачу», «Поставлю хату і кімнату», «Подражаніє Едуарду Сові», «Над Дніпровою
сагою», «Ликері», «Барвінок цвів і зеленів» (опубл.:
роман . . Избранные переводы. Лг., 1940). Перекл.
віршів «Подражаніє Едуарду Сові», «Ликері» вміщено
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в усіх вид. творів Шевченка рос. мовою 1950—2000-х.
Віршовані інтерпретації Ф. відзначаються адекватним
відтворенням оригіналу, гнучкістю й поліфонічністю
ритміки, чистотою поетичної мови. Водночас, прагнучи
зберегти нац. специфіку творів, Ф. широко використовував українізми («зажурился», «батько», «хата» тощо).
о о м р уз м нко

ФУ́ДЗІЇ (Нііґата) Ецуко (13.09.1942, Міядзакі, Японія) — япон. україністка, шевченкознавець, перекладач.
Закінчила Токійський ун-т іноземних мов за фахом
«ро сійська мова» (1966),
а також магістратуру (1988)
і докторантуру (1992) Токійського НДІ соціології
ун-ту Хітоцубасі. Викладала рос. мову в жіночому
коледжі ун-ту Аояма Гакуін (Токіо, 1992—2004)
та в ун-ті Комадзава (Токіо, 1993—96). Укр. мову
вивчала самотужки. Член
Наук. т-ва укра ї ніс тів
уко у з
Японії з часу заснування
(1994). У перекл. Ф. і О. ом нко 2005 в Токіо вийшла
«Антологія сучасної української літератури. Новели»,
в якій вміщено твори шістнадцяти укр. літераторів, що
сформувалися як письменники після здобуття Україною
незалежності. Це перша антологія укр. малої прози
япон. мовою.
Під час навчання в ун-ті ознайомилася з поезіями
Шевченка у перекл. зю Такасі, які справили на неї
сильне враження. У магістратурі почала вивчати творчість поета. У дисертації «Формування українського
духу в поезії Т. Шевченка» (1988) проаналізувала світогляд митця, осердям якого була укр. нац. свідомість, що
мала вирішальний вплив на ідейний зміст його творів,
починаючи від « о зар » 1840 і до поеми «Марія»,
написаної в останні роки. У докторській праці «Поезія
Шевченка (“три літа”)» (1992) розглянула суспільноістор. контекст поезії зазначеного періоду, наголосила,
що Шевченків критичний пафос було спрямовано не
тільки проти рос. царів — його докори адре совано
також і деяким очільникам України в минулому, винним у колоніальному становищі країни. Працюючи
над дисертацією, переклала ряд віршів та уривків із
творів Шевченка, якими ілюструвала свої спо стереження. Ф. опубл. ст. «Кирило-Мефодіївське товариство
та заслання Шевченка» у журн. «Секай бунгаку» (1993.
№ 77). У розвідці «Шевченків євангелічний епос “Марія”», надрук. у наук. зб. «Російська релігія та Хаос»
(1995), розглянула Шевченкове розуміння Біблії та
християнства як ще одну основу його світогляду.

У вид-ві «Дайгаку Сьорін» 1993 Ф. видала «Вибрані
поезії» Шевченка в перекл. япон. (вперше безпосередньо з укр. мови). Паралельно подано оригінали і перекл.
28 поезій. Ф. мала на меті ширше представити япон.
читачеві Шевченкову лірику. Вірші «Розрита могила», «Чигрине, Чигрине», «Три літа», «Полякам», «Л.»
перекладено япон. мовою вперше. Поезії «Думи мої,
думи мої» (1840), «Минають дні, минають ночі», «Як
умру, то поховайте», «Згадайте, братія моя…», «Мені
однаково, чи буду», «Н. Костомарову», «Садок вишневий
коло хати», «Добро, у кого є господа», «Мов за подушне,
оступили», «Г. З.», «За сонцем хмаронька пливе», «Думи
мої, думи мої» (1848), «І виріс я на чужині», «І широкую
долину», «Неначе степом чумаки», «Як маю я журитися», «Лічу в неволі дні і ночі», «Якби ви знали, паничі»,
«Ликері», «Барвінок цвів і зеленів», «Не нарікаю я на
Бога», «Минули літа молодії», «Чи не покинуть нам,
небого», що до того вже перекладалися, в інтерпретації Ф. зазвучали по-новому. Під час підготовки збірки
перекладачка використала свої багаторічні дослідження
Шевченкового світогляду, що допомогло вперше точно
донести до япон. читача красу і глибину поетичної думки
митця. До кожного твору додано лінгвістичні, істор. та
країнознавчі коментарі перекладачки, вміщено «Післямову» про життєвий шлях і творчість Шевченка, укр.-япон.
словник із 1100 слів. Т. ч., за задумом упоряд., читаючи
твори поета, японці могли вивчати укр. мову. Рецензенти
вид. відзначили, що Ф. «вдалося розв’язати головне
і найскладніше для кожного перекладача завдання — не
тільки передати японською мовою зміст та мелодику
Шевченкових творів, а й зберегти в перекладах національний дух його поезії» ( но ., он ар нко . Третя
зустріч Шевченка з японцями //
. 1994. 19 трав.).
Як продовження своїх шевченкознавчих досліджень
2009 у вид-ві «Гундзося» Ф. вперше видала япон. мовою поему «Марія» з ілюстраціями япон. художниці
Аюко Танака. У перекл. Ф. змогла передати поетичну
своєрідність і філософію Шевченкового твору. У кн.
вміщено також укр. текст поеми, післямову та ряд репродукцій автопортретів Шевченка і його малюнків на
біблійну тематику.
Перекл. Ф. відрізняються від спроб попередників
тим, що їх зроблено засобами сучасної худож., а не
застарілої япон. мови, тому їх легко розуміє нинішній
читач. Дослідниця прискіпливо підійшла до вибору творів для перекл. Якщо на поч. шевченкознавчих студій
в Японії добиралися лише такі, які репрезентували укр.
митця як бунтівника проти царизму та революціонера,
то Ф. намагалася представити всю багатогранність
його творчості.
Ф. брала участь у третьому Міжнародному конгресі
україністів у Харкові (серп. 1996), де виголосила доповідь «Переклади Шевченкових творів японською мо-
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вою». У берез. 2014 відвідала Україну з нагоди 200-літнього ювілею від дня народження поета; з доповіддю
«Моя зустріч із творами Тараса Шевченка» виступила
на Шевч. міжнародному літ. конгресі у Київ. нац. ун-ті
ім. Т. Шевченка.
П р.:
в нко . Вибрані по е зії. Токіо, 1993;
в нко . Марія. (Поема). Токіо, 2009.
т.: но . Украї нська по е зія в Япо нії та про блеми її
перекладу японською мовою // Леся Українка і сучасність: Тези
доповідей та повідомлень міжнародної наук.-теоретичної конференції. О., 1993; ака . Україна і Японія: Як один японець став
україністом // Дивослово. 1999. № 8.

а ом нко

ФУЖÉНКО Ана то лій Се ме но вич (25.02.1936,
с-ще Сокирна, тепер Черкаського р-ну Черкас. обл. —
3.10.1999, Київ) — укр. скульптор, автор пам’ятників
і станкових творів, портретист. Член Спілки художників Української РСР (1964;
нині НСХУ), заслужений
діяч мист-в України (1996).
У 1962 закінчив КХІ (нині
НАОМА; учителі з фаху
М.
нко, І. а ко он,
О.
н к). У доробку Ф.
по над 100 скуль п тур них
робіт із граніту, міді і бронзи. Більшість із них присвячено істор. тематиці, видатним діячам укр. культури.
. у нко
Автор пам’ятників О. овнков в смт Сосниці Черніг. обл. (1974), Б. м н кому в Черкасах (1995, у співавт. з А. Шаталовим),
те матич них і стан ко вих скуль п тур «Хліб» (1963),
«Нестор літописець» (1971), «Чекання» (1989); скульптурних портретів кінематографістів Л. Бикова, І.
ко а ука, Д.
ют нка, С. Параджанова, В. Симчича;
мемор. дощок П.
н , В. Со юр , С. Ск р нку та ін.
Значне місце у доробку Ф. займає постать Шевченка.
Уже в першому скульптурному погрудді («Портрет
Т. Г. Шевченка», гіпс, 1961) виявилося оригінальне
трактування образу митця, прагнення передати не
так зовнішню схожість, як внутрішній світ поета. Ця
тенденція простежується й у станкових скульптурах,
створених у співавт. з М. р юком і Ю. С н к в м («Погруддя Т. Г. Шевченка», граніт, 1963; «Голова Т. Г. Шевченка», кований алюміній, 1964). До
150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка за
спільним проектом названих митців було споруджено
пам’ятник Шевченкові у Москві (граніт, бронза, 1964;
архіт. Ю. Чеканюк. Іл. див.:
. Т. 2. Табл. ХVI). Монумент встановлено на набережній Москви-ріки перед

фасадом 29-поверхового готелю «Україна». Бронзова
фігура поета на повний зріст (заввишки 5,6 м) височіє
на пласкому гранітному постаменті. Шевченка показано
в динаміці, він мовби простує вперед у глибокій задумі.
За версією Ю. Синькевича, о сновною ідеєю пам’ятника є «окрилений поет». Семантику руху, експресії
органічно передає зовнішність Шевченка, зокр. його
одяг — довга шинель-крилатка, яку розвіває вітер. 1995
пам’ятник передано на реставрацію, 7 берез. 2014 повторно встановлено на тому ж місці у сквері з нагоди
200-літнього ювілею від дня народження письменника.
1965 Ф. створив пам’ятник Шевченкові для Київ.
кіностудії ім. О. П. Довженка (нині Нац. кіностудія
худож. фільмів ім. О. Довженка). Скульптура зі штучного каменю виражає зосередженість і самозаглиблення
поета: він сидить у задумі, звільна поклавши обидві
руки на праве коліно і ледь схиливши голову, і мовби
дивиться крізь простір.
Ф. виконав 1997 бронзову мемор. дошку з барельєфом Шевченка, відкриту на буд. істор. ф-ту Вільнюського ун-ту (Литва), де 1829—30 митець, можливо, брав
уроки у майстерні проф. Я. Ру т ма. Зліва на дошці —
рельєфна репродукція автопортрета Шевченка 1840,
справа — рядки з його листа до Бр. Залеського (від
10, 15 лют. 1857) укр. і лит. мовами: «Вільно дороге…
моєму серцю…»; під рядками — напис лит. мовою:
«У 1829—1830 навчальних роках у Вільнюсі жив
і працював великий Тарас Шевченко».
т.:
оу . Дарувала йому безсмертя: Роздуми про творчість Тараса Шевченка з позицій сучасно сті [за матеріалами
бесіди з А. Фуженком] //
. 2004. 11 берез.; ор а . І в бронзі,
і в камені: [про А. Фуженка] // Артанія. 2011. № 1; зю а . Cкульптор Анатолій Фуженко // Артанія. 2011. № 1;
нко . Анатолію Фуженку — 75… // Образотворче мистецтво. 2011. № 2.

ат р на

ама ва

ФУ́ЛТОН, Фультон (Fulton) Роберт (14.11.1765,
містечко Літтл-Брітн, округ Ланкастер, штат Пенсільванія, США — 24.02.1815, Нью-Йорк, США) — амер.
винахідник. 1807 збудував перший у світі колісний
пароплав із двигуном у вигляді поршневої парової
машини. У Щоденнику 13 черв. 1857 Шевченко згадав
Ф., а 27 серп. 1857, називаючи його великим, записав,
що розвиток техніки «в скором времени пожрет кнуты,
престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется» і довершить те, що почали
енциклопедисти у Франції.
рам ара о

ФУНДУКЛÉЙ Іван Іванович (25.11/7.12. 1804—
3/15.09.1880) — київ. цивільний губернатор (1839—52),
дійсний статський радник. Походив із грец. купецької
родини, володів 530 душами селян-кріпаків. Ціка-
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вився історією та археологією, брав безпосередню
й діяльну участь в упорядкуванні двотомного «Огляду
Києва і Київської губернії стосовно давнини» (К., 1847
[рос. мовою]); на власний кошт видав «Огляд могил,
валів та городищ Київської губернії» (К., 1848 [рос.
мовою]). Шевченко познайомився з Ф. 1845—46 під час
роботи в м а ов ком
роз
у авн акт в.
5 квіт. 1847 Ф. брав участь в арешті поета. Під час арешту губернатор звелів вилучити в Шевченка рукописи,
альбоми, малюнки та ін. речі. Зб. віршів « р
та»,
ін. рукописи, листи, альбоми Ф. передав до р т о о
в
у, а решту (малюнки, пакет із паперами і скриньку
з фарбами) залишив у себе і згодом переслав туди ж.
Шевченко 16 лип. 1847 з р ко орт
звертався
до Ф. з проханням повернути йому речі, але відповіді
не отримав. Офіц. документи характеризують Ф. як
активного учасника розслідування справи
р оо в ко о рат тва ( окум нт , с. 149, 152—
158, 162, 165).
т.:

ур 1979;

ур 1985.

р ор

нко

ФУ Р Н Í К А В і т а л і й П е т р о в и ч ( п с е в д . —
Т а м і ж а г а П и т т а н, що тамільською мовою означає «шанувальник тамільської культури»; 14.10.1940,
с. Довжанка, тепер Красноокнянського р-ну Одес.
обл. — 6.04.1993, Москва) — укр. індолог-таміліст,
літературознавець, перекладач і ж урналіст. Закінчив 19 71 схід ний ф-т Ленінград. ун-ту. Н авчався
в Мадраському ун-ті (штат Тамілнад, Індія). Канд.
ф іл ол . наук (1 979). З 1974 жив і п ра ц ював у Москві, ре даг ував кн ижки та м ільських авторів, що
виходили у вид-ві «Радуга». Член виконкому Т-ва
радянсько-індійської дружби (з 1982). Писав укр., рос.,
англ. і тамільською мовами. Перу Ф. належить понад
сто публікацій — досліджень, статей, нарисів, рецензій
переважно про л-ру й культуру тамілів, зокр. кн. нарисів про тамільський народ, його звичаї, обряди, мораль
та етику «От рождения до погребального костра» (М.,
1985; премія Тамільського ун-ту, м. Танджавур, штат
Тамілнад, 1986). Грошову частину премії Ф. передав
Спілці письменників Тамілнаду для заснування в Індії
фонду ім. Т. Г. Шевченка. Переклав із тамільської рос.
та укр. мовами ряд творів тамільських прозаїків.
З 1982 почав досліджувати літ. взаємозв’язки України з Індією та Шрі-Ланкою, зокр. інтерес громадськості
цих країн до життя і творчості Шевченка. Підсумком
його кількарічних творчих пошуків стала монографія
«Кобзар за Гімалаями. Творчість Т. Г. Шевченка в Індії
та Шрі-Ланці» (1989), у якій підкреслено співзвучність
ідейного і худож. світу Шевченка з істор. долею, ідеалами і прагненнями народів згаданих країн. У періодичних вид. і наук. збірниках України, Росії, Індії та

Шрі-Ланки науковець опубл. низку шевченкознавчих ст.
і нарисів, зокр.: «Віще слово Тараса в Індії» (Всесвіт.
1983. № 10); «Голос друга: Розповідь про те, як перекладався тамільською мовою Шевченків “Заповіт”»
(Всесвіт. 1985. № 3) — про перекл. Д. Джеякантана;
«Індійська шевченкіана» (Дніпро. 1985. № 3); «Слова
віщого Тараса…: Поезія Шевченка в Індії» ( . 1986.
6 берез.); «“Наймичка” під індійським небом» ( .
1987. 1 січ.; у співавт. з Л. н ук); «Махакаві Тарас»
( . 1987. 12 берез.); «Свет шевченковской поэзии:
(Заметки о творчестве Т. Г. Шевченко в Индии) (Радуга.
1987. № 6); «“Заповіт” мовами народів Індії» (Прапор.
1987. № 8); «“Щоденник” тамільською мовою» (Україна. 1987. № 51; обидві — у співавт. з Б. ом нком);
«Рамасубраманіан: “Шевченкові поезії — це людські
веди”» (Всесвіт. 1988. № 3) — про вид. 4-ї кн. творів
Шевченка «Для дружби» тамільською мовою; «Від
дівалі до понгаля» (Всесвіт. 1988. № 3) — про популяризацію творів Шевченка в Пд. Індії, «Кобзар у країні
вічного літа [Шрі-Ланка]» (Дніпро. 1988. № 3) та ін.
Серед письменників Індії та Шрі-Ланки провів анкетування про їхнє сприйняття творчості Шевченка (опубл.:
Всесвіт. 1986. № 3).
Ф. активно популяризував у країнах Пд. Азії творчість Шевченка та ін. укр. письменників. Протягом
1983—88 брав участь в організації і редагуванні тамільських перекладів Щоденника, «Заповіту» та ін.
творів Шевченка. На особливу увагу заслуговує трансформація у співавт. з М. Чиженко роману тамільського
письменника Д. Джеякантана «Добром зігріте серце»
(перша публ. перекл.: Всесвіт. 1984. № 3; окреме вид. —
К., 1986). Це перший в Індії твір, ідейною основою
якого стали думки Шевченка, відбиті в його поемі «Катерина». У зверненні до укр. читачів Джеякантан говорить про суголосність поезії Шевченка з істор. долею
і духовним життям народів сучасної Індії. У 1980-х Ф.
брав участь у щорічному Шевченківському літературномистецькому святі «В сім’ї вольній, новій» та форумі
діячів світової культури з нагоди 175- тн о о юв ю
в н наро
нн
в нка «Від серця Європи — до
серця України» (трав. 1989).

в.: Як починалась шевченкіана в Шрі-Ланці //
м’ вольній, новій: Шевч. зб. К., 1986. Вип. 3; Тарасова «Катерина»
в Шрі-Ланці // Всесвіт. 1987. № 3; Тарас Шевченко в літературах
Індії // кра н ка література в загальнослов’янському і світовому
контексті: В 5 т. К., 1988. Т. 3; Від «Шакунтали» до «Катерини» //
топ шани і любові: Зб. К., 1989; Тарас Шевченко в літературах Індії //
27; Тарасова ліра в Еміратах //
. 1989. 4 трав.
т.: С р р ков . Індійська шевченкіана // Всесвіт. 1990.
№ 5; ом нко . Нове слово про Шевченка // Педагог. [Вінниця]. 1991. 15 трав. (обидві — рец. на кн.: урн ка . П. Кобзар
за Гімалаями. К., 1989).

ор

ом нко

ХАВАЛДАР Аніл Шрікрішна (1941, штат Махараштра, Індія) — індійський журналіст, перекладач і актор.
Пише мовою маратхі. Навчався і працював у столиці
штату Махараштра Мумбаї. З 1973 — співробітник
вид-ва «Прогресс», а згодом «Радуга» в Москві. Переклав бл. 80 творів англ. і рос. л-р. Автор трансформації
мовою маратхі «Заповіту» Шевченка для вид. « апов т»
[ нто . п р.] — першого перекл. Шевченкового слова
мовою понад 35-мільйонного народу маратхі.
ор

Х

ом нко

ХАЗÁН Михайло Давидович (29.08/11.09.1911, Кривий
Ріг, тепер Дніпроп. обл. — серп. 1943) — укр. прозаїк.
Закінчив робітфак, працював на шахті, у криворізькій
газ. «Червоний гірник», у черніг. газ. «Більшовик» (1932).
Посмертно двічі виходила зб. «Новели» (1949, 1957).
Шевченкові присвятив зб. оповідань «Вічна зірка»
(1939), за яку Шевч. урядовий комітет нагородив письменника почесною ювілейною медаллю. В основі більшості творів — події та обставини життя поета: «Тарасик» — про несправедливе покарання за нібито вкрадені
в солдата гроші; Шевченкове рятування майна бідних євреїв під час пожежі — «Пожежа в грудні»; муштрування,
засланські будні — «Солдат із Мангишлаку», «Шумить
р
м — «Король Лір»;
верба»; знайомство з А.-Ф.
арешт у справі про «богохульство» — «Історія вірша»;
смерть — «Остання ніч». На худож. рівні зб. негативно позначилося прагнення письменника припасувати
Шевченків образ до панівних на час написання творів
ідеологічних кліше, особливо це виявилося в оповіданні «Вічна зірка», з якого Шевченко постає шаблоновим
революціонером, соратником М. рн ш в ко о, непримиренним опонентом М. Костомарова і Д. ор ов .
В оповіданні «Молитва в пустині» описано кумедний
випадок, що трапився з поетом, коли його прийняли за
попа-старовіра; шевч. мотиви простежуються також у
новелі «Дуб» (обидва — у зб. «Серце знає дорогу», 1940).
Брав діяльну участь в організації численних ювілей них за ходів на те ри то рії Че р ніг. обл. з на годи
125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка,
зокр. 9 берез. 1939 виголосив доповідь на урочистому
вечорі в Черніг. міському театрі (див.: Святкування шевченківського ювілею в районах області // Більшовик.
[Чернігів]. 1939. 11 берез.).
в.: На Волзі // нок великому Кобзареві. К., 1961; Вічна
зірка // . .
в нко в художній літературі. К., 1964.

к ан р орон

ХАЇ́ДОВ Аллаберди (15.06.1929, с. Бешир, тепер
Ходжамбазького етрапу Лебапського велаяту, Туркменистан — 7.12.1998, Ашгабат) — туркм. письменник і
літературознавець. Народний письменник Туркменистану (1991). Закінчив 1955 Туркм. ун-т ім. Махтумкулі
(Ашгабат). Автор зб. віршів «Вранішній вітер» (1961),
«Діалог» (1967), «А життя прекрасне» (1981) та ін.;
романів «Учорашні люди» (1972), «Вигнання владики»
(1983) та ін. 1964 подорожував з укр. письменниками
берегами Каспійського м., зокр. ан ш аком, де Шевченко відбував заслання. Х. зустрічався з росіянами, казахами, туркменами, які знали історію і події тих часів,
вивчав арх. матеріали. Про свої враження розповів у
ст. «Там, де побував Шевченко» (Совет эдебияты. 1964.
№ 3). Присвятив Шевченкові поему «Пісня про Мангишлак» (газ. «Эдебият ве сунгат». 1964. 8 берез.). Пізніше
твір увійшов до зб. Х. «Діалог» (Ашгабат, 1967).
м т

амм ов

ХАЇ́ РОВ Ах мет (Ша гі а х мет) (1824, с. Си ба ше во
Уфимської губ. — ?) — старший перекладач Новопетровського комендантського управління (1849—52). За
національністю башкир. Закінчив Казан. ун-т (1849).
Одержав призначення на ан ш ак, де служив у чині
сотника до серп. 1852, коли його перевели в канцелярію
Башкиро-Мещеряцького війська. Шевченко скористався
від’їздом Х. до р н ур а і передав через нього листи
друзям, зокр. до Ф. азар в ко о від 2 серп. 1852. Поет
у ньому просив: «…привітай оцього доброго і благородного сотника Хаїрова. Ми з ним укупі жили два года
і ні разу не лаялись, а це, я думаю, притча во языцех».
Згодом поет запитував про свого новопетровського знайомого. Дізнавшись із нині невідомого листа до того
ж Ф. Лазаревського, що Х. у них не з’являється, він за
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кілька місяців у листі від жовт. — груд. 1852 писав: «А
башкирский офицер, що я вам р ком н ова , повинно
буть умер, коли він до вас не ходить, а як не вмер, то
певно одурів, а ще й Казанского университета!» У подальшому Х. служив у Башкиро-Мещеряцькому війську,
багато років обіймав офіцерські посади.
т.: о шаков 1971; о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия одиннадцати лет. 1847—1858. Оренбург, 1997.

р ор

нко

ХАЙ Мухамедьяров (справж. прізв., ім’я — Мухамедьяров Хай; 15.09.1911, с. Кунакбаєво, тепер Сосновського р-ну Челябінської обл., РФ — 1942) — башк.
поет і журналіст. Закінчив 1937 Башк. пед. ін-т (Уфа).
Автор поетичних зб. «У поході» (1931), «Вірші» (1935),
«Лірика» (1939), «Зрілість» (1940), поеми «Друге народження» (1934) та ін. До 125- тн о о юв ю в
н
наро
нн
в нка переклав «Заповіт» (газ. «Кызыл
Башкорто стан». 1939. 9 берез.). Перекл. увійшов до
першого окремого вид. творів Шевченка башк. мовою
«Вірші» (Уфа, 1939) та до зб. Х. «Зрілість» (1940).
В Україні включено до антологій «Тарас Шевченко.
“Заповіт”: Мовами народів світу» (К., 1960; 1964; 1989).
Су

н Са уанов, ор

ом нко

ХАКÁСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Хакаси,
народ стародавньої і багатої культури (ще в 5 ст. вони
мали власну писемність), згодом зруйнованої монгол. і
москов. завойовниками, населяють південь Сх. Сибіру
РФ. Громадськість Хакасії почала знайомитися із Шевченковою творчістю у 2-й пол. 19 ст., але у своєрідний
спосіб. Серед укр. переселенців і політ. засланців, яких
лиха година закидала в Хакасію, звучали пісні народні
та на слова укр. поета «Садок вишневий коло хати»,
«Думи мої, думи мої», вст. до балади «Причинна — Реве
та стогне Дніпр широкий», «Заповіт» та ін. Слухаючи їх,
освічені хакаси прилучалися до худож. світу Шевченка.
У кін. 19 ст. на хвилі нац. пробудження хакаського
народу розгорнулася фольклорист. робота (Н. Катанов, С. Майнегашев та ін.), серед численних записів
виявилися й Шевченкові твори, зокр. пісня з балади
«Причинна» — «Така її доля... О Боже мій милий!».
Освічені хакаси могли читати Шевченка в рос. інтерпретаціях. Перекл. його творів хакаською мовою з’явилися лише після Другої світової війни. М. омо аков
переклав хакаською вірші «Заповіт» та «О люди! люди
небораки!», що ввійшли до його зб. «Вибрані поезії»
(Абакан, 1955). Пізніше перекл. «Заповіту» в уточненій
і поліпшеній ред. надрук. в Україні в антології «Тарас
Шевченко. “Заповіт”: Мовами народів світу» (К., 1964,
1989). Після відвідання України 1972 Доможаков переклав вірш «Не завидуй багатому», вперше опубл. у

газ. «Ленин чолы» (1972. 28 верес.). Про Шевченка та
вплив його творчості на укр. громадськість кін. 19 ст.
йшлося в цій же газ. (1953. 25 квіт.) у ст. Ю. азар нка
«Великий український письменник (До 40-річчя від дня
смерті М. Коцюбинського)». Образ укр. поета відтворив хакаський письменник І. Котюшев у вірші «Сусід
Шевченко», уміщеному в його кн. «Бурхливий потік»
(Абакан, 1953). Шевченкові присвятив вірш «Братам
з України» К. Нербишев (опубл. в перекл. П. Р ра в
журн. «Україна». 1974. № 9).
Ознайомленню хакаської громадськості з життям і
творчістю Шевченка сприяли контакти з діячами укр.
культури, серед яких — Б. нтон нко- ав ов , що
1948—49 відбував адмін. заслання в Хакасії після звільнення зі сталінських таборів, а також укр. етнограф
С. Токарів — у повоєнні роки він вивчав побут, звичаї
й культуру хакасів. Певну інформацію про Шевченка
вони передавали друзям із місцевого населення.
Письменники Хакасії впродовж років підтримували творчі зв’язки із Запоріз. обл. організацією СПУ.
Навесні 1972 тут відбулися Дні хакаської л-ри, в яких
узяли участь письменники М. Доможаков, М. Кільчичаков, П. Трояков, С. Пестунов та М. Баїнов. Гості
оглянули шевч. місця на Запоріжжі, зокр. о. орт ю,
де Шевченко побував у верес. 1843. У ювілейні шевч.
роки Хакасію відвідували й укр. письменники П. Ребро,
М. Лиходід, А. Рекубрацький, Б. Бездольний, С. Чорнобривець та ін. Життя і творчість Шевченка вивчали
в хакаських школах, одну з вулиць м. Абакана названо
іменем Шевченка. 1989 до 175- тн о о юв ю в н
наро
нн
в нка в столиці Хакасії проведено
літ. вечір пам’яті Шевченка, організовано книжкову
виставку, на якій було представлено різні вид. творів
Шевченка та л-ру про нього. Шевч. вечір, присвячений
190-річчю від дня народження поета, відбувся у берез.
2004 в одній із б-к м. Саяногорська (РФ). До шевч. днів
2005 хакаський поет, драматург і перекладач І. Топоєв
відтворив рідною мовою вст. до балади «Причинна —
Реве та стогне Дніпр широкий», вірші «Чого мені тяжко,
чого мені нудно» та «Не женися на багатій». Автографи
цих перекл. він надіслав до НМТШ.
ор

ом нко

ХАЛÍД Риза (5.03.1919, с. Богатир, тепер Бахчисарайського р-ну Автономної Республіки Крим — 6.03.2002,
Са н кт- Пе те р бург) — крим сь котатар. пи сь мен ник.
Закінчив 1941 відділення кримськотатар. мови й л-ри
Крим. пед. ін-ту (Сімферополь). Автор по етичних
зб. «Люблю тебе, життя» (1964), «Солов’ї в саду»
(1969), «Доброта» (1972), «Через багато років» (1974)
та ін., роману «Прелюдія» (1990) та ін. Санкт-Петербург,
шевч. місця в ньому надихнули кримськотатар. поета
на диптих «Тарасу Шевченкові», що ввійшов до зб. Х.
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«Солов’ї в саду» (Ташкент, 1969, кримськотатар. мовою;
укр. перекл. опубл.:
. 1969. 11 берез.).

в.: Великому Кобзарю / Перевод с татар. Б. Кежун // Красная звезда. 1964. 8 марта.
т.: Поезії Ризи Халіда //
. 1969. 11 берез.

ну

ан

мов, ор

ом нко

ХАЛÍЛ Зей нал (22.03.1914, Єли за ве т поль, те пер
Гянджа, Азербайджан — 11.08.1973, Баку) — азерб.
письменник і перекладач. Закінчив 1936 Азерб. пед.
ін-т (Баку). Автор поем «Меч» (1940), «Катир Мамед»
(1941), «Тетяна» (1942); зб. поезій «Два світи» (1952),
«Мак» (1955), «Фіа лка» (1956, рос. перекл. 1958)
та ін.; роману у віршах «Зірки» (1961). Перекладав
твори П. нтоко
ко о, Д. Гурамішвілі, Ш. П т ,
Р. амзатова та ін. Автор поеми «Тарас» (1939), яка
на літ. конкурсі, присвяченому 125- тн ому юв ю
в
н наро
нн
в нка, серед 22 творів азерб.
мовою здобула першу премію. Х. уперше в азерб. л-рі
створив худож. образ укр. поета.
в.: Тарас //
туры. Баку, 1940.

мана азербайджанской советской литера-

о к у

нов

ХАЛÍЛОВ Панах (1.06.1925, с. Садахло, тепер р-н Марнеульського муніципалітету, Грузія) — азерб. літературознавець, перекладач, критик. Д-р філол. наук (1969),
проф. (1971). 1934 разом із сім’єю переїхав до Гянджі
(Азербайджан). Закінчив 1948 філол. ф-т Бакин. ун-ту.
У 1951—69 — доцент кафедри азерб. л-ри, 1969—89 —
зав. кафедри л-р народів Союзу РСР, згодом — зав.
кафедри л-р тюркських народів у Бакин. ун-ті. Автор
17 підручників, низки навч. посібників для студентів,
монографій. Навчаючись 1948—51 в аспірантурі Бакин. ун-ту, цікавився творчістю Шевченка. 1956 опубл.
«Хрестоматію літератур народів СРСР» (азерб. мовою),
де вмістив розд. про укр. л-ру, зокр. короткі відом. про
Шевченка, перекл. його творів азерб. мовою С. Ру тама («Кавказ», «Заповіт» та ін.), О. Саривеллі («Ой
три шляхи широкії»), Т. ю ова («Молитва»). Написав
монографії «Тарас Шевченко» (Баку, 1961) і «Великий
Кобзар України» (Баку, 1964; 1974; [обидві — азерб. мовою]), в яких викладено біографію та охарактеризовано
основні мотиви творчості Шевченка — поета і художника. До 100- тн роков н в
н м рт
в нка
опубл. ст. «Великий Кобзар» (1961). Життя і творчість
Шевченка розглядає також у підручниках «Література
народів СРСР» (Баку, 1968. Т. 1—2, перевид. 1975),
«Література тюркських і східнослов’янських народів»
(Баку, 1994; [всі — азерб. мовою]).
в.: Великий Кобзарь // Литературный Азербайджан. 1961.
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ХАЛÍПОВ Сергій Григорович (1936) — рос. філолог,
перекладач. Викладач скандинав. та голланд. мов у
Санкт-Петербурзькому ун-ті. Автор перекл. Шевченкового «Заповіту» дан., ісланд., норв. та карел. мовами.
Перекл. дан. і норв. мовами надрук. у вид. « апов т»
[ нто . п р.]. Перекл. ісланд. мовою Х. здійснив 1985
(автограф зберігається у НМТШ).
ХАЛÓЙМОВА Клавдія (5.12.1934, с. Сопочне, тепер
Тігільського р-ну Камчатської обл., РФ) — ітельмен.
перекладачка і педагог. Закінчила 1956 Пет ропавловськ-Камчатський пед. ін-т (РФ). Автор першого
ітельмен. «Букваря» та шкільного словника рідної
мови (у співавт. з О. Володіним), низки підручників,
наук.-методичних праць. 1986 перекл. ітельмен. мовою
«Заповіт» Шевченка, у редагуванні взяв участь проф.
О. Володін (вміщено у вид. « апов т» [ нто . п р.]).
Також переклала вст. до балади «Причинна — Реве та
стогне Дніпр широкий», вірші «Чого мені тяжко, чого
мені нудно», «Не женися на багатій», «Пророк» (опубл.
в періодиці Камчатської обл.).
ор

ом нко

ХÁЛУПА (Chalupa) Франтішек (30.12.1857, с. Краліце, тепер Чехія — 1.01.1890, Прага) — чес. по ет,
перекладач. Навчався в гімназії в м. Градец-Кралове.
Автор сільських оповідань та нарисів. Перекладав із
давньогрец., латини, польс., рос., словац. мов. Ред. часопису «Ruch» (1880—82). На його творчість справили
вплив Я. р
к , Я. ру а та ін.
Скориставшись, очевидно, посередництвом російськомовного вид. «Кобзаря» за ред. М. р
(1876), переклав чес. 16 віршів та уривків із поем: дев’ять уривків із
поеми «Наймичка», два уривки з «Катерини», уривок із
«Причинної», поезії «Садок вишневий коло хати», «Хустина», «Тополя», «На Великдень на соломі». Імовірно,
використав перекл. «Наймички» О. П
ва. Інтерпретації Х. опубл. в антології перекладів рос. поезії «Нива,
збірка творів Фета, Кольцова, Мея, Минаєва, Некрасова,
Нікітіна, Пушкіна, Шевченка і О. Толстого. Ілюстрував
Н. Каразін» (Прага, 1885). Шевченкові приділено найбільше місця. Якість чес. версій не дуже висока, оскільки
перекладацькі прорахунки Х. наклалися на помилки рос.
перекладачів (Л.
, М. Гербеля, В. р тов ко о).
т.: онтар П. Українсько-че ські літературні зв’язки в
XIX ст. К., 1956; о нар . Тарас Шевченко у чехів та словаків.
Пряшів, 1961.
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«ХÁНГА-БАБÁ» (тонований папір, олівець, 16×29,4;
кольоровий папір, олівець, білило, 16,6×31,5) — два
однойменні рисунки Шевченка, виконані під час кара-
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в нко. ан а- а а. онован

пап р, о в

. 1851

тау ко к п
та її стоянки в урочищі Ханга-Баба
(«старий Ханг»), що на відстані 30 км на схід від овоп тров ко о укр п нн .
Перший датується 29—30 трав. 1851 (Па амар ук .
Хроніка однієї подорожі //
топ шани і любові. К.,
1989. С. 188—189). На аркуші ліворуч унизу авторський
напис олівцем: « ан а- а а. 1.». Праворуч угорі чорнилом позначено: «№ 117—28». Зберігається в НМТШ
(№ г—538). Експедиція отаборилася у підніжжі хребта Ханга (Канга — місцева назва), від його пд. схилу,
порізаного глибокими ярами, простяглася однойменна
долина. Дно цих ярів укриває різнотрав’я, місцями
ро стуть шовковиця й карагач, які живлять численні
струмочки, що просочуються з підніжжя хребта ( о т нко . С. 246). Про це урочище згадувала А. кова:
«Місцевість Ханга-Баба — чарівна, але я тільки раз була там: гори височать з трьох боків, в ущелині ростуть
шовковиці. Біля підніжжя гір розкинулась гарна зелена
поляна, на якій стоїть величезна шовковиця, сажнів у
два завтовшки (киргизи не чіпають дерев, вважаючи
їх святими). Ото під цим деревом влаштовували привал, розташовувалась молодь і між ними Шевченко»
(Спо а 1982, с. 239).
На тонованому сіро-зеленим кольором аркуші зображено урочище Ханга-Баба, утворене міжгір’ям з
обривистими схилами, за ними простяглася одноймен-

.

в нко. ан а- а а. о оров
о. 1851

пап р, о в

,

на долина, на їх межі росте шовковиця, під якою, за
спогадами А. Ускової, любив відпочивати Шевченко.
Під схилом ліворуч — руїни давньої кам’яної споруди (будиночка), праворуч на краю узгір’я — залишки
туркм. аби, біля яких стоять двоє учасників експедиції.
За словами місцевих мешканців, це був мавзолей, де
поховано туркмена Доскелди, що господарював у цій
місцево сті ( о т нко . С. 250). Про руїни споруди
писав Бр. Залеський: «По сусідству з цими віковими
деревами знаходяться руїни будиночка Ханга-Баба, ім’я
якого присвоєно цілому урочищу. Будиночок збудовано
з каменю, в ньому десяток маленьких кімнат, найбільша в центрі, має круглу форму, ніби підперту тонкими
колонами, розставленими по колу впритул до стіни. В
стінах улаштовано ніші. Колись була тут, певно, школа, а може, молельня володаря цього дому» (La vie des
steppes Kirghizes. Paris, 1865. P. 48). Шевченко змалював
цей будиночок узагальнено, але в начерку «Склепіння
зруйнованої будівлі» (П : 10 т. Т. 9. № 125) зобразив його вигляд ізсередини. Свої враження від будівлі
залишили А. о т нко та Е. м р а в, що побували на
ан ш аку в 1970-х: «Хоч від споруди залишилася руїна, однак ще й досі можна бачити четверо дверей, два
коридори, тринадцять кімнат, а посередині кругла — та
сама, котру оглядали Шевченко й Залеський» ( о т нко ., м р а в . Оживуть степи…: Тарас Шевченко
за Каспієм. К., 1977. С. 58). В урочищі Ханга-Баба в
кінці експедиції митець виконав однойменну акварель,
зобразивши туркменське кладовище біля «вікових дерев» (П : 10 т. Т. 9. № 1), начерки надгробків у цій
місцевості (П : 10 т. Т. 9. № 126—128, 134).
Твір уперше згадано з-поміж чотирьох рисунків
з написами «Ханга-Баба» у ст.: Ру ов . Коллекция
рисунков Т. Г. Шевченко // С. 1894. № 2. С. 186. Ін.
назва — «Ханга-Баба. 1» ( ата о уз ю арнов коо, с. 183. № 301). Уперше прокоментовано і репрод.:
П : 10 т. Т. 9. № 71. Місця зберігання: власність
М. азар в ко о, А. оза ков ко о, В. о ов ко о,
С. Бразоль, В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ, ЧІМ,
ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
Другий рисунок датується серп. — не пізн. 6 верес.
1851. Твір виконано у кінці Каратауської експедиції,
про що свідчить авторський напис та номер на аркуші
ліворуч унизу: « ан а- а а 45.». Праворуч угорі позначено: «№ 117—24». Зберігається в НМТШ (№ г—537).
Панораму краєвиду Ханги-Баби Шевченко, порівняно
з першим рисунком, зобразив із дальшої точки зору,
відійшовши правіше. Завдяки цьому передав красу
азійського пейзажу, в якому композиційним центром
став мавзолей Доскелди на краю узгір’я. Його схил,
вибілений вечірнім сонцем, візуально акцентує пам’ятку на другому плані. Натомість на першому митець
детально прорисував рельєф схилу гірського хребта,
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виділивши пагорб, біля підніжжя якого ростуть крислаті шовковиці. Далі — два відроги, що спускаються в
долину. Під одним ліворуч у зменшеному масштабі —
руїни будиночка і шовковиця, за якими відкрита місцевість — долина Ханга. Використовуючи тон паперу,
лінії олівця та білила, Шевченко передав особливості
ландшафту цього суворого краю, відтворив стан природи у надвечір’я. На звороті аркуша — ледь помітний
начерк постаті казаха.
Твір уперше згадано з-поміж чотирьох рисунків
із написами «Ханга-Баба» у ст.: Ру ов . Коллекция
рисунков Т. Г. Шевченко ( С. 1894. № 2. С. 186). Ін.
назви: «Ханга-Баба. 45» з тлумаченням «Вид долины»
( ата о уз ю арнов ко о, с. 183. № 300), «Хангабаба (Киргизький цвинтар)» ( а р к твор , с. 123.
№ 800; тут уперше репрод.: С. 260). Експонування:
1911 під назвою «Ханга-Баба. Вид долины» у Москві
(Каталог Шевченковской выставки в Мо скве по поводу пятидесятилетия со дня его смерти. 1861 — 26/
ІІ.1911. М., 1911. С. 10. № 138); «Вигляд долини Ханга-Баба» — 1929 у Чернігові ( ара в ка . Виставка
Т. Шевченка: Провідник. Чернігів, 1930. С. 20. № 51).
Місця зберігання: власність А. Козачковського, В. Коховського, С. Бразоль, В. Тарновського (молодшого),
ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 10 т. Т. 9. № 71; № 106.
т.: ов
к ; Па амар ук . Матеріа ли до біографії
Шевченка за листами Броніслава Залеського // Питання шевченкознавства. К., 1958. Вип. 1; о т нко . За морями, за горами:
Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984; а тр нко- аку нко .
Графічна спадщина Тараса Шевченка як чинник мистецької майстерності: погляд на матеріали і техніку виконання // Мистецтвознавство України. 2009. № 10; а тр нко- аку нко . Колір
у рисунку Шевченка // Вісник Харківської державної академії
дизайну і мистецтв. 2009. № 13.
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«ХÁНГА- БАБÁ» (ко льо ро вий па пір, ак ва рель,
17,8×28,7) — малюнок Шевченка, виконаний не ран. 29
трав. 1851, коли аратау ка к п
зупинилася в
глибокому міжгір’ї Ханга-Баба (Па амар ук . Хроніка
однієї подорожі //
топ шани і любові. К., 1989.
С. 188), — не пізн. 2 серп. 1857 — цього дня поет виїхав
із овоп тров ко о укр п нн . Оскільки на акварелі
немає жодних цифрових позначень рукою Шевченка,
які могли б допомогти визначити час її створення, та
з огляду на те, що художник не раз повертався до каратауських олівцевих ескізів, його відплиття до тра ан визначає верхню межу датування. Зберігається
в НМТШ (№ г—542). Назву з’ясовано за аналогічним
офортом Бр. Залеського (див. альб.: La vie des steppes
Kirghizes. Paris, 1865. P. 51).

Ханга-Баба — утворене міжгір’ям урочище, що
лежить за 30 км на схід від Новопетровського укріплення. Шевченко бував тут не раз, намалював кілька акварелей, рисунків, начерків (П : 10 т. Т. 9.
№ 71—72, 105—106, 125—128, 134). Цю місцевість
Бр. Залеський у примітці до Шевченкового листа від
5 лют. 1854 описував так: «Ханга-Баба — видолинок
(wąwóz) на Мангишлаку, в котрім є кілька великих дерев морвових, обдертих з листя, і кількадесят малих,
покритих зеленню. Є там і обширне кладовище киргизьке. Там ми зупинялися, виходячи і вертаючи, коли
ми з Антиповим шукали покладів камінного вугілля»
(Спо а 1982, с. 251—252). У свою чергу, Шевченко
у згаданому листі до Бр. Залеського зазначив: «С того
времени, как мы рассталися с тобою, я два раза был на
ан а- а , пересмотрел и перещупал все деревья и веточки, которыми мы с тобою любовались, и, признаюся
тебе, друже мой, заплакал». У листі від 25—26 верес.
1855 до нього ж повідомив: «Вчера был я на Ханга-Бабе,
обошел все овраги, поклонился, как старым друзьям,
деревьям, с которых мы когда-то рисовали».
На першому плані Шевченко зобразив стару всохлу
шовковицю з однією гілкою в листі, праворуч від неї —
два різьблених надгробки, на другому плані — три сухостої, за ними на рівнині та біля підніжжя крейдяної
гори — туркм. аба та давнє кладовище з численними
надгробками (обтесаними або різьбленими каменями —
кулиптасами). На дальньому плані низьку лінію горизонту формують гори Каратау. Аскетичний краєвид з
істор. пам’ятками, позначений глибокою тугою, митець,
однак, не позбавив ліричної тональності. Він гармонійно поєднав світлотіньовий контраст темних дерев зі світлими тонами долини, великих хмар, що пливуть небом,
а головне — крейдяної гори, акцентуючи увагу на її зх.
схилі, вибіленому надвечірнім сонцем. Колорит акварелі базується на сполученні вохристого, коричневого,
синього, фіолетового відтінків, ахроматичних — білого
та сірого. Суворість азійського пейзажу Шевченко пе-
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редав не лише через контраст форм (дерев, надгробків,
гір, хмар) і кольору, а й через змістове протиставлення — плинність життя, що застигло у похованнях між
посохлими деревами, і величних гір — пасивних свідків
подій. У 1970-х А. о т нко і Е. м р а в, побувавши
у цій місцевості, констатували, що з усіх об’єктів, які
змалював Шевченко, збереглася тільки гострогребінна
крейдяна гора, а від туркм. аби залишилася купа каміння ( о т нко ., м р а в . Оживуть степи…: Тарас
Шевченко за Каспієм. К., 1977. С. 55).
Твір уперше згадано з широким описом «Акварель,
представляющая, по-видимому, киргизское кладбище,
спереди — четыре дерева, сзади — гора» ( ата о уз
арнов ко о, с. 184. № 305). Ін. назви: «Киргизький
цвинтар» (П : [ 16 т.]. Т. 12. С. 268), «Туркменське
кладовище» ( а р к твор , с. 115. № 745), «Цвинтар Ханга-Баба» ( ра в к
. . Т. Г. Шевченко і
археологія // тор н погляди Т. Г. Шевченка. (Зб. ст.).
К., 1964). Репрод. під назвою «Киргизький цвинтар» (Малюнки Т. Шевченка. Пб., 1914. Вип. 2. Табл. 19). Експоновано: під назвою «Киргизское кладбище» — 1911 у Москві
(Каталог Шевченковской выставки в Москве по поводу
пятидесятилетия со дня его смерти. 1861 — 26/ІІ.1911. М.,
1911. № 139), 1929 у Чернігові ( ара в ка . Виставка
Т. Шевченка: Провідник. Чернігів, 1930. С. 20. № 55), 1964
у Києві та Москві (Юбилейная художественная выставка,
посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко:
Каталог. К., 1964. С. 12), 1968 у Празі (Taras Ševčenko:
Výstava o životĕ a díle. [Prahа, 1968]. № 41). Місця зберігання: у В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ, ЧІМ, ГКШ,
ДМШ (нині НМТШ). Іл. табл. V.
в.: П : 10 т. Т. 9. № 1.
т.: ов
к ; Па амар ук . Матеріа ли до біографії
Шевченка за листами Броніслава Залеського // Питання шевченкознавства. К., 1958. Вип. 1; р к в ка . До атрибуції малюнків
Т. Г. Шевченка часу Каратауської експедиції 1851 p. // Мистецька
спадщина Т. Г. Шевченка: (Матеріали, присвячені дослідженню
творчо сті Шевченка-художника). К., 1959. Вип. 1; в
ук .
Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської
художньої культури. Л., 2008.

ар на

р

ХÁНИКОВ Олександр Володимирович (1825, СанктПетербург — 30.06/12.07.1853, Орське укріплення,
тепер Орськ Оренбурзької обл., РФ) — рядовий 5-го
Оренбурзького лінійного батальйону (з 5 січ. 1850).
Доти — активний учасник руху петрашевців у Петербурзі (див. П траш в
в нко). Був заарештований
і засуджений до страти. 22 груд. 1849 оголошено про
заміну смертного вироку засланням рядовим до р нурз ко о окр мо о корпу у. Супровідне розпорядження
вимагало, аби він перебував постійно під найсуворішим наглядом і його використовували на службі без

найменшого послаблення. У черв.—верес. 1850 познайомився в р к
орт з Шевченком, спілкувався
з ним, зокр. розповідав про діяльність створеного у
фортеці гуртка з польс. засланців. Поета вже перевели
у овоп тров к укр п нн , коли гурток було розгромлено, а несподівана рання смерть урятувала Х. від
арештантських рот.
Про стосунки між Шевченком і Х. в Орську йдеться
у мемуарах Лаврентьєвої, які записав О. атов (Споа 1982, с. 190). Однак, на думку Л. о шакова, ця
частина спогадів викликає певні сумніви в достовірності. Достеменним є факт, який повідомив М. Сав в:
«Знайомі Шевченка, дізнавшись, що я їду з Михайловим
у Новопетровськ, надавали мені листів і різних словесних доручень до Тараса Григоровича. Це були троє
молодих поляків, з конфірмованих, за їхніми словами,
і четвертий — О. В. Хаников, забритий у солдати у
справі Петрашевського. Ханикова незадовго перед тим
прислали в Уральськ з Оренбурга» (Там само. С. 256).
Ні в Уральську, ні в ін. місцях Шевченко з Х. зустрічатися в подальшому не могли. Х. невдовзі помер від
холери. У літ. спадщині поета та листах до нього ім’я
Х. не згадується.
т.:
з н ш ток . . Т. Г. Ше вче н ко и пе т ра ше вец
А. В. Ханыков // Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та.
Лг., 1948. Т. 67;
о петрашевцев. М., 1951. Т. 3; о шаков 1971;
о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия:
Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия одиннадцати лет.
1847—1858. Оренбург, 1997; ур 2003.

р ор

нко

ХАНФÉНОВ Алім (10.07.1922, аул Зеюко, тепер Хабезького р-ну Карачаєво-Черкесії, РФ) — черкеський
письменник і перекладач. Закінчив 1962 Вищі літ. курси
при Літ. ін-ті ім. О. М. Горького (Москва), 1968 — пед.
ін-т (м. Карачаєвськ). Автор бл. 20 кн. різних жанрів
для дорослих і юних читачів. Не раз приїздив в Україну, підтримував творчі зв’язки з укр. письменниками.
Черкеською мовою переклав вірші Шевченка «Заповіт»,
«Думи мої, думи мої» (1840), «Самому чудно. А де ж
дітись?», «N. N. — Сонце заходить, гори чорніють»,
«І небо невмите, і заспані хвилі», «Світе ясний! Світе
тихий!» та ін. (опубл. в черкеській періодиці 1961—64).
Згодом Х. переглянув і уточнив свій перекл. «Заповіту»
для вид. « апов т» [ нто . п р.].
ор

ом нко

ХАРАМБÁШИЧ (Harambašić) Август (14.07.1861,
Доні-Михоляц, тепер Хорватія — 16.07.1911, Загреб) —
хорв. поет, перекладач і громадський діяч. 1884 закінчив
юрид. ф-т Загребського ун-ту (1881 Х. виключено за
участь у протиурядових демонстраціях, 1883 навчався
у Віденському ун-ті). 1892 захистив доктор. дисертацію.
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Працював адвокатом. Брав
активну участь у політ. житті Хорватії. За патріотичний
вірш «Три молитви» (1886)
був ув’язнений на 6 місяців.
Автор зб. поезій «Волелюбні вірші» (1883), «Дрібні
по е зії» (1884), «Жа лі б ні
пі с ні» (1887), «На гі д ки»
(1892), «Римські сонети»
(1899), поеми «Невільник»
(1888), зб. «Поеми» (1889)
та ін., у яких виступав за не. арам аш
залежність Хорватії, оспівував кол. славу, висловлював віру в перемогу народу.
Перекладав твори В.
к п ра, Г. Сенкевича, С.
а,
М. Гоголя, Л. о то о, Марка Вовчка та ін.
1888 (кн. датовано 1887) у вид-ві «Хорватська Матиця» Х. випустив у власному перекл. «Поеми» Шевченка з ґрунтовною передм. У ній розповів про життєвий
шлях укр. поета, використавши праці М. П трова,
О. П п на, Автобіографію Шевченка, яку надрук. тут у
своєму перекл. Окреслюючи місце Шевченка у світовій
та слов’ян. л-рах, Х. ставив його поряд з О. Пушкіним
та А.
к в м, а як народного поета вважав першим між усіма слов’ян. письменниками. У зб. подав
шість поем («Катерина», «Наймичка», «Невольник»,
«Пет русь», «Нeофіти» та «Гайдамаки») та ба лади
«Причинна» і «Тополя». Зміст їх відтворив досить точно (щоправда, з деякими лексичними похибками), хоч
не завжди зумів зберегти всю поетичну привабливість
першотвору. У «Гайдамаках» (порівняно з петерб. вид.
«Кобзаря» 1884, яке було в його розпорядженні) Х. пропустив бл. 300 рр. — описи безчинств конфедератів,
картини народної розправи з поневолювачами тощо. Ці
перекл. високо оцінила преса: рецензії на них з’явилися
в журн. «Vienac» (Загреб, 1888. № 26), газ. «Obzor» (Загреб, 1888. 23 черв.), словен. журн. «Ljubljanski zvon»
(Любляна. 1888. № 8) та «Dom in svet» (Любляна. 1888.
№ 7), львів. журн. « ор » (1889. № 6/7). Зокр. невідомий автор у газ. «Obzor» писав: «Знаючи з давнього
часу Шевченкові поезії, ми схвально ставимо ся до
того, що наш молодий поет Харамбашич звернувся до
цього талановитого українського поета, який уже понад
сорок років тому ввів у східнослов’янську літературу
здоровий реалізм; а коли б він писав свої поезії якоюсь
із західноєвропейських мов, то сьогодні б ні Золя, ні
його прибічники не були в такій пошані». Рецензент із
журн. «Vienac», що підписався криптонімом «S. M.»,
захоплено вигукував: «Скільки інтересу до своєї особи, своєї поезії і свого народу будить у нас безталанний
Тарас Шевченко, прославлений поет України й козацтва» (с. 410).

Того ж року в журн. «Vienac» (Загреб, 1888. № 28,
29) Х. опублікував перекл. по еми «Княжна», 1890
в газ. «Hrvatska» (Загреб, 1890. № 79, 121, 125, 134,
135) — перекл. поем «Відьма», «Варнак», «Меж скалами, неначе злодій» і «Марина». Пізніше в передм. до зб.
своїх перекладів творів Марка Вовчка (18 оповідань),
видрукуваної в тому ж вид-ві «Хорватська Матиця»
1899, Х. подав перекл. віршів Шевченка «Марку Вовчку» і «Сон — На панщині пшеницю жала». Цього ж року в журн. «Nada» (Сараєво, 1899. № 9—12), ред. якого
був С. ран в , він опублікував перекл. 12 ліричних
поезій Шевченка: «Думка — Тече вода в синє море», «Думка — Вітре буйний, вітре буйний!», «Думка — Нащо
мені чорні брови», «Думка — Тяжко-важко в світі жити»,
«Гоголю», «Чого мені тяжко, чого мені нудно», «Минають дні, минають ночі», «Вітер в гаї нагинає» (вст. до
поеми «Мар’яна-черниця»), «Не хочу я женитися», «За
байраком байрак», «“Не кидай матері!” — казали» та «І
досі сниться: під горою». Оглядач відділу хроніки й бібліографії « т ратурно-науково о в тн ка» високо оцінив їх: «Усі переклади дуже близькі до оригіналу. Видно,
що д-р. А. Харамбашич не лише добре знає нашу мову,
але й є справжнім поетом, що потрапить відчути найделікатніші тонкощі нашої поезії» (1899. Кн. 6. С. 189).
Шевченко помітно вплинув на оригінальну творчість
Х.: його поема «Сирота» перегукується із Шевченковою
«Катериною», «Івиця» — з «Наймичкою» і «Тополею»,
«Невільник» — із «Утопленою», «Любов сліпця» — з
«Невольником»; у вірші «Коли помру, дитя моє» відчувається вплив «Заповіту», у вірші «Минуле і майбутнє»
використано мотиви з «Неофітів» тощо.

П р.: Šev enko T. Pjesničke pripoviesti: Preveo i uvodom popratio
August Harambašić. Zagreb, 1887 (насправді кн. вийшла в серед.
1888); Taras Ševčenko: Njegov život i književni rad // Hrvatska
ševčenkiana. Zagreb, 2011.
т.: у в . Август Харамбашич і Тарас Шевчен ко //
. 1937. Т. 155; аз в к
. Тарас Шевченко і Август
Харамбашич // Вісник Київського університету: Серія філології
та журналістики. 1958. Вип. 2;
ук . П. Т. Г. Шевченко в перекладах А. Харамбашича // Міжслов’янські літературні взаємини.
К., 1961. Вип. 2; а а
. Шевченко в хорватской литературе //
в нко и мировая культура. М., 1964; Ру ков П. . Українсько-хорватські літературні взаємини в ХІХ—ХХ ст. К., 1987;
ук . П. Шевченко і Югославія //
в нко і світ: Літ.-крит.
ст. К., 1989.

ван
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ХÁРКІВСЬКИЙ ДЕРЖÁВНИЙ АКАДЕМÍЧНИЙ
ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕÁТР імені Т. Г. ШЕВЧÉНКА.
Створений 1922 у Києві як Мист. об’єднання «Березіль»
(МОБ) із кількома театр. майстернями в Білій Церкві,
Борисполі та ін. містах України. 1926 театр під назвою
«Березіль» переведено до тодішньої столиці Харкова.
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1935 його перейменовано на Харків. держ. укр. драм.
театр ім. Т. Г. Шевченка (з 1947 — академ.). Творчість
Шевченка — важливий складник репертуару театру.
1924 ініціатор створення «Березоля» і його худож. керівник Лесь ур а здійснив новаторську й етапну для нац.
сценічного мист-ва постановку Шевченкових «Гайдамаків» як героїко-романтичної народної драми у власній
інсценізації, уперше втілену ним 1920 в Першому театрі
Укр. Радянської Республіки ім. Т. Шевченка в Києві.
Художник вистави А. П тр к , муз. з творів М. нка, Р.
ра, Н. Прусліна та К. Ст нка. Гол. ролі
виконували І. ар’ н нко (Ґонта), О. С р юк (Ярема),
В.
т кова (Оксана), Д. С. нтонов (Залізняк),
А. у ма (Лейба), Ф. Радчук (Полковник конфедератів).
1961 виставу поновлено в інсценізації та реж. розробці Леся Курбаса; реж. О. Сердюк та В. ра н нко,
художник В. р нко, муз. з творів М. Лисенка, Р. Ґлієра, Н. Прусліна та К. Стеценка, диригент М. Каневський. У гол. ролях: О. Сердюк, Г. Козаченко (Ґонта),
Л. ара ар нов, Б. Ставицький (Ярема), Р. Колосова,
Л. Попова (Оксана), Д. С. Антонович, Є. Бондаренко
(Залізняк), Ф. Радчук (Лейба), М. Покотило, згодом
І. Костюченко (Полковник конфедератів), Б. Вікторін,
згодом В.
топа ов (Польський магнат), І. Гавришко, згодом В. Івченко (Єзуїт). Характерні риси вистави:
монументальна сценічна форма в зображенні народної
героїки, епічність, динамічне вирішення масових сцен,
поетична піднесеність; гол. герой вистави — волелюбний укр. народ. Після того, як виставу було знято з
репертуару, окремі її сцени виконували в концертах
О. Сердюк, Л. Тарабаринов, Л. Попова (1970—80-ті).
1935 реж. Л. у ов к, художник В. Греченко та композитор Ю.
ту здійснили сценічну композицію
«Сон» за мотивами поезій Шевченка. Образний лад
вистави перегукувався з інсценізацією «Гайдамаків» у
постановці Леся Курбаса. Тлом для цієї романтичної ви-

. он, .
ака м н

а ов к . арк в к
р авн
рамат н т атр м. . .
в нка.
1841,1893. Су а н ото

стави слугували узагальнено-образні графічні панно на
затемненій сцені; сценічні події відбувалися в Україні,
у далекому Сибіру, де перебували декабристи, а також
у царських палатах у Петербурзі. Вистава вражала виразністю мізансцен, доведеними до скульптурної рельєфності характерами, пристрасною публіцистичністю.
1939 до 125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка на сцені театру здійснено виставу «Назар
Стодоля» (реж.-постановник Л. Дубовик, реж. В. оронов, художник В. Греченко, композитор Б. Крижанівський, балетмейстер Л. Леонідов). Муз. супровід —
у виконанні Львів. держ. укр. капели «Трембіта». Перед поч. вистави актор театру Р. в к виступав із
читанням літ. композиції «Тарас Шевченко», до якої
входили уривки з творів Шевченка, його Щоденника,
уривки з листування й Автобіографії поета, а також
істор. документи (літ. консультант Р. ркаш н). Гол.
ролі виконува ли: О. Сердюк (Назар), В. Чистякова
(Галя), І. Мар’яненко, Р. Івицький (Хома Кичатий),
Л. р н ка (Стеха), Д. Антонович, Г. Козаченко (Гнат
Карий), М. Кононенко, М. Покотило (свати), Н. Лихо,
М. Дикова (Хазяйка на вечорницях). На той час це була одна з найкращих вистав Шевченкової п’єси на укр.
сцені. У цій романтичній драмі, що сягала трагедійного звучання, відображено волелюбні прагнення укр.
народу; в образі Назара переважали мужність і сила,
в образі Галі — поетичність; кульмінаційну сцену зустрічі Назара та Галі було позначено драм. напругою,
емоційністю, поетичністю. Особливістю вистави стали
також гострохарактерні образи людей із народу. 1939
успішні гастролі театру із цією виставою відбулися в
Москві (трав.) і Тбілісі (черв.). Цю ж п’єсу показано
1943, під час евакуації театру в м. Нижньому Тагілі. Там
же актори театру Г. Козаченко і Р. Черкашин виступали
із читанням уривків із творів поета, беручи участь у
передачах Ра о тан
м. . .
в нка.

С на з в тав «Сон». 1935

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА

С на з в тав « азар Сто о ». 1939

1953 на сцені театру знову поставлено Шевченкового «Назара Стодолю» (реж. В. Крайниченко, художник
В. Греченко, композитор Л. Р ву к , балетмейстер
В. Нікітін). У гол. ролях: Я.
(Назар), І. Мар’яненко (Хома Кичатий), Р. Колосова (Галя), О. Валуєва
(Стеха), І. Ко стюченко (Гнат Карий), Л. Криницька,
Н. Лихо (Хазяйка на вечорницях), Ф. Радчук (Кобзар);
серед акторів, зайнятих у масовці, — Л. Биков, Р. Кіріна.
Нову сценічну інтерпретацію «Назара Стодолі»
реалізовано 1971 в героїко-романтичному ключі, передусім як драм. поему про кохання (реж. В. Божко,
художник Л. Братченко, композитор Б. ров н к ,
балетмейстер О. Борисова). У гол. ролях: В. Івченко
(Назар), В. Шестопалов (Хома Кичатий), Л. Захарчук
(Галя), В. Висовень, В. Маляр (Гнат Карий), Л. Капуста (Стеха).
1972 виставу «Назар Стодоля» з тією ж постановочною групою і з тими ж акторами-виконавцями
здійснив Б. Мешкіс. Найвиразніші образи у виставі
створили В. Івченко, В. Маляр, В. Шестопалов. Того
ж року відбулися гастролі театру в Москві, що відкрилися показом вистави «Назар Стодоля», яку схвально
сприйняла критика.
1964, з нагоди 150- тн о о юв ю в
н наронн
в нка, на сцені театру показано героїчну
драму М. ару но о «Марина», написану за мотивами
творів по ета. Виставу здійснили реж.-по становник
В. Крайниченко, реж. Є. Кіншина, художник В. Греченко, композитор П. а оро а, хореограф М. Горпиненко, диригент М. Каневський. Л. Попова у заголовній
ролі створила поетичний образ молодої дівчини трагічної долі; велике емоційне враження справляли сцени
божевілля гол. героїні. Л. Тарабаринов і Л. Сердюк-молодший втілили образ палкого волелюбного парубка,
нареченого Марини — Назара. О. Сердюк представив
на сцені монумента льну по стать ватажка повстанців — Дениса Варту, досягши трагедійного звучання
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образу. А. Свистунова (Оксана) переконливо зіграла
ве селу, зухвалу, кмітливу
дівчину. В. Ма ляр (Андрій Хміль) підкре слював
му ж ність і рі шу чість в
об ра зі на рече но го Оксани. Л. Криницька (Мати)
за хо п лю ва ла гли бо кою
народністю образу Марининої матері. Є. Бондарен ко по с тав як не пе ре січ ний комедій ний актор,
передавши в образі Дяка
. р н ка в ро
сатиричні риси, соковитий
Ст
у в тав « азар
народний гумор, приховаСто о ». 1939
не душевне багатство свого героя. Ф. Радчук (Шинкар) грав із м’яким гумором і
тонкою іронією, його зовні дивакуватий клопотун пос та вав чу тли вим до люд сь ко го го ря. Г. Ко заче н ко
(Вацлав Вистемпольський) у ролі вельможного пана акцентував його жорстокість і підступність. Дещо
шаржований образ управителя Магури створив А. Король. Колоритні психологічні образи втілили на сцені
І. Костюченко (Крайбіда), В. Бондаренко (Іван Корінь),
В. Мізиненко (Ян Лисецький), В. Шестопалов, В. Івченко (Охрім). Муз. лейтмотивом цієї поетичної вистави
про гірку кріпацьку долю і визв. боротьбу укр. народу,
про кохання і людську гідність була пісня на слова Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий». Ця масштабна
постановка з детально й психологічно проробленими
масовими сценами стала важливим внеском у розвиток
народно-героїчних традицій в укр. театр. репертуарі.
Вистава прозвучала також на Укр. радіо.
1981, з нагоди 120-річчя від дня смерті поета, відбулася вистава п’єси М. роп вн ко о «Глум і помста»
(ред. його драми «Титарівна» за Шевченком), здійсне-

С на з в тав « азар Сто о ». ро
ато о —
. Роман нко, а — Р. о о ова. 1953
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ імені М. В. ЛИСЕНКА

ної у сценічній ред. театру (реж. Я. Рєзнік, художник
Б. Чернишов, композитор Б. Яровинський, балетмейстер В. Бойченко). У гол. ролях виступили: В. Маляр,
О. Сердюк (Трохим Рокота), Р. Колосова, Л. Погорєлова
(Степанида), Л. Захарчук, О. Місевра (Настя), Л. Тарабаринов, Б. Мироненко (Бова), І. Костюченко, В. Півненко (Худолій), В. Навроцький (Микита) та ін. Творцям
вистави вдалося уникнути мелодраматизму п’єси, натомість вони змогли наголосити її психологічні колізії,
персоналізувати образи, надати інсценізації глибокого
драматизму та яскравого нац. колориту.
1981 на малій сцені театру відбулася вистава «Наш
Шевченко», скомпонована з творів поета, уривків його
Щоденника; у ній постав образ різнобічно обдарованого
поета-інтелігента, вихідця з народу (автор сценарію і
реж.-постановник Л. Попова, реж. О. Аркадін-Школьник, художник Т. Медвідь, актори О. Качан, П. Рачинський, В. Шестопалов, І. Червонюк, С. Соловйова).
1984, до 170-річчя від дня народження Шевченка,
у театрі відбулася прем’єра вистави «Шлях» за однойменною п’єсою О. Бєляцького та З. Сагалова, створеною на матеріалі біографії поета (реж. О. Бєляцький,
сценограф Т. Медвідь, художник костюмів Т. Пасєчник,
композитор Б. Яровинський). Роль Шевченка, образ
якого утілено в чотирьох іпостасях поета, виконували В. Маляр (Поет), Л. Тарабаринов (Старий солдат),
П. Рачинський (Молодий солдат), О. Качан (Хлопчик).
У виставі грали також В. Віткевич (Оксана та Муза Поета), А. Дзвонарчук, Л. Стилик (Сестра Ярина), Л. Платонова, С. Соловйова (Княжна Рєпніна), В. Шестопалов
(Шеф жандармів), В. Бондар (Імператор), В. Висовень
(Білий пан), Г. П о отнюк (Дама-фортуна). Характерні
риси цієї вистави, здійсненої в дусі естетики умовнопоетичного театру, — метафорична образність, глибоке
проникнення в дух Шевченкової поезії, відмова від конкретних портретних рис у втіленні істор. осіб тощо. У
черв. 1985 виставу було показано в Києві.
Актори театру щороку беруть участь у театр. дійствах під час урочистостей з нагоди шевч. днів пам’яті

С на з в тав « а

амак ». 1961

біля пам’ятника поету в Харкові (у ролі ведучих виступали Є. Плаксін, О. Стеценко, В. Брильов, Т. Гріник,
І. Кобзар, Д. Петров та ін.).
т.: Роман нко . «Назар Стодоля» // Соціалістична Харківщина. 1953. 6 трав.; Ск н в к
. Шевченковский спектакль // Красное знамя. 1961. 1 февр.; Ск н в к
. Іспит
часом витримано // Соціалістична Харківщина. 1961. 23 берез.;
о оваш нко . Героическая поэма // Советская культура. 1962.
9 июня; а
ко . Народний артист УРСР О. С. Курбас: Замість
передмови //
ур а : Спогади сучасників: Зб. К., 1969;
овт к . «Назар Стодоля» // Вечірній Харків. 1972. 28 берез.;
ор нко . . Харківський театр імені Т. Г. Шевченка. К., 1979;
авр ов . Задум і сценічна редакція // Вечірній Харків. 1981.
20 трав.; о нов
., ру . Сучасне прочитання класики //
Культура і життя. 1981. 20 верес.; Попова . Пам’ять і легенда.
«Шлях» О. Бєляцького та З. Сагалова на сцені Харківського
театру імені Т. Г. Шевченка // Соціалістична Харківщина. 1984.
13 трав.; а
в С. Шевченківські парафрази. Рік 1984. Весна // Культура і життя. 1984. 20 трав.; рош нко . Путь поэта //
Известия. 1985. 25 янв.; о нов
. Шлях до Кобзаря // Прапор.
1985. № 3; о ошко . Які ж ви нині — шевченківці? // Український театр. 1985. № 5; ав ова . Пошуки самобутності: У
Києві завершилися гастролі Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка // Радянська Україна. 1985. 6 лип.; ара нко . З надією: У Києві завершилися
виступи Харківського академічного українського драматичного
театру ім. Т. Г. Шевченка // Культура і життя. 1985. 7 лип.; овнко ., а н к
. На сцені «Гайдамаки»: До 175-річчя
з дня народження Т. Г. Шевченка. К., 1989.

на С унова

ХÁРКІВ СЬ КИЙ НА ЦІ ОНÁЛЬНИЙ АКА ДЕМÍЧНИЙ ТЕÁТР ÓПЕ РИ ТА БАЛÉТУ іме ні
М. В. ЛИ́СЕНКА — перший укр. держ. оперний театр,
відкритий 3 жовт. 1925 оперою М. у ор ко о «Сорочинський ярмарок». 4 жовт. 1925 вперше на укр. сцені
показано балет П. а ков ко о «Лебедине озеро».
Постійна рос. оперна антреприза існувала в Харкові з
1874. 1918 створено Народну оперу, 1920 — Рос. держ.
оперу, де 1923 вперше на оперній сцені по ставлено
оперу М. рка а «Катерина» (реж. Л. Сабінін, диригент І. Палицин, худож. Б. Петренко), у якій співали
М. тв н нко- о
мут, І. оз ов к , М. он .
1925 театр дістав назву Укр. держ. столична опера,
1931 — Харків. укр. театр опери та балету, з 1934 —
академ., 1944 — імені М. В. Лисенка. Становленню
те ат ру спри я ли реж. Й. Лапи ць кий, С. а р а
к , В. анз , В. Ск р нко, В. у н в , Ю. Лєков,
В. Лукашов, диригенти Пазовський, М. р к в к ,
В. о а, М. Покров к , Є. Дущенко, балетмейстери
П. р к , М. Болотов, К. Голейзовський, Г. р зова, В. Литвиненко, І. Ковтунов, худож. А. П тр к ,
О. во т нко- во тов, Л. Братченко.
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ХАРТАХАЙ

У жовт. 1946 поставлено героїчно-романтичний
балет К. ан к в а «Лілея». Балетмейстер Г. Березова репрезентувала новий
сценічний варіант по становки порівняно з першою
київ. виставою 1940. Нац.
колориту вистави сприяло гармонійне поєднання
елементів укр. народного
танцю з класичною хореографією. Психологічно правдивий образ Лілеї створила ба лерина Н. Виноградова, Степана — П. ПлаС на з оп р « азар
вник. Маріулу танцювали
Сто о ». ро
А. Пі ра до ва, Г. Ма с ло ва,
ато о —
молодого цигана — О. Гал. рвонюк. 1960
кін. Диригентом був П. Баленко, худож. — Д. в ар нко, консультантом з укр.
народного танцю — М. Соболь. 1958 з’явилася нова
хореографічна ред. «Лілеї» балетмейстера В. Бойченка, диригента А. Калабухіна, худож. Л. Братченка. Вистава вирізнялася правдивими сценічно-пластичними
образами гол. героїв (Лілея — О. Байкова, Степан —
В. Гудименко, Маріула — Л. Камишникова, молодий
циган — Є. Баранник), яскравими дуетами й ансамблевими танцями. 1964 балетмейстер М. Корягін зробив
власну ред. «Лілеї» на основі постановки В. Бойченка,
широко використавши пантомімічну лексику. Лілею
танцювала В. Трапезникова, Степана — В. Попов та
В. Гудименко, диригенти Є. Дущенко, А. Калабухін,
худож. Л. Братченко.
1945 реж. В. Будневич,
диригент В. П ра ов, худож. І. Назаров здійснили
по становку опери М. Вери ківсь ко го «Най ми ч ка»
(Ганна — С. Тухнер, Трохим — М. а т ). 1960
поставлено оперу К. Данькевича «Назар Стодоля».
Ди ри гент І. Штей н ман,
реж. М. Авах разом із худож. Д. Овчаренком створили яскраву нац. виставу,
га р мо ній но по єд на в ши
великі масові танцювально-хорові картини (хормейС на з а ту «
»
стер Є. Конопльова) з лі. ан к в а. ро
ричними сценами кохання — . а кова, Ст пана —
гол. героїв. Партію Назара
. у м нко. 1961

співав О. Купрієнко, Галі — Л. Морозова-Тарасова,
Хоми Кичатого — Є. рвонюк.
1964 оперний колектив поставив оперу «Катерина» М. Аркаса, присвячену 150- тн ому юв ю в
н наро
нн
в нка (реж. Ю. Лєков, диригент
Є. Дущенко, худож. Л. Братченко), психологічно правдивий образ Катерини створила Т. Бурцева, її батьків —
Є. Червонюк та М. Суходольська.
Оперу Л. о о у а «Поет» (лібрето О. Бєляцького
та З. Сагалова, 1988) по ставлено 2001; диригент-постановник Л. Джурмій та В. Куценко, реж.-постановник
Л. Куколєв. Провідну партію Поета (Шевченка) виконував П. Бойко. У двоактній опері композитор використав
різноманітні жанрово-стильові орієнтири; безумовною
опорою є фольклор і традиції укр. опери 20 ст.
т.:
о ав к
., ванов к П., то
. Харківський державний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка. К., 1965; Ста н ш в к
. Опе р ний те атр Ра дян сь кої
України: Історія і сучасність. К., 1988;
ко . На оперній
сцені — Тарас Шевченко // Губернія [спеціальний вип.]. 2004.
№ 9; па ов . . Записки «призрака оперы». Х., 2012.

р

Стан ш в к

ХАРÓН — син Ереба і Ночі, міфолог. перевізник душ померлих через ріки підземного царства. Х. двічі згадується в останньому вірші поета «Чи не покинуть нам, небого»: спочатку у тоні бурлескної традиції («А поки те, та
се, та оне… / Ходімо просто-навпростець / До Ескулапа
на ралець — / Чи не одурить він Харона…»), потім —
у контексті своїх роздумів про посмертну славу («О мій
сопутниче святий! / Поки огонь не захолонув, / Ходімо
лучче до Харона — / Через Лету бездонную / Та каламутную / Перепливем, перенесем / І славу святую — /
Молодую безвічную»). У повісті «Художник» і Щоденнику Шевченко творить з образом Х. метафоричні
конструкції «тени у Харонова перевоза» і «пароход Харона»: «Во втором этаже, в коридоре, как тени у Харонова перевоза, блуждали мои нетерпеливые товарищи»
(4, 177); «Благородный, обязательный друг как в воду
канул. Ираклий Александрович между бесконечными
предположениями решил, что друг его отправился на
пароходе Харона прогуляться в Елисейском парке»
(Щоденник, 21 черв. 1857).
ро ава

а - а тр нко

ХАРТАХÁЙ Феоктист Абрамович (між 7 і 25 берез.
1836, с. Чердакли, тепер с. Кременівка Володарського
р-ну Донец. обл. — 25.03/6.04.1880, Маріуполь, тепер
Донец. обл.) — укр. історик, літератор, педагог. Походив із родини канцеляриста, грека за національністю.
Вступив 1858 на історико-філол. ф-т Харків. ун-ту. У
зв’язку зі звинуваченням у неблагонадійності був змушений перейти до Київ., згодом — до Петерб. ун-ту.
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Навчаючись в останньому, познайомився із Шевченком.
Поет подарував йому « о зар» 1860 з інскриптом (кн.
зберігалася в родині Х. до 1919, коли зникла у вирі нац.визв. змагань). Під час похорону Шевченка виступив
із промовою, яку надрук. журн. « нова» (1861. № 3.
С. 13—14). Докладно описав похорон поета в листі
від 28 лют. 1861 до В. н о рова ( . .
в нко
в епістолярії відділу рукописів [ЦНБ АН УРСР]. К.,
1966. С. 32—34). Згадки про Шевченка містить також
його пізніший епістолярій. Восени 1861 взяв участь у
студентських заворушеннях, його заарештовано та ув’язнено у Петропавлівській фортеці, де він перебував з
12 жовт. по 6 груд. (список в’язнів, у якому Х. був під
№ 195, опубл. О. р н у « о око »). Писав статті до
журн. «Совр м нн к». Автор істор. нарису «Христианство в Крыму» (Сімф., 1864), низки статей. Упорядкував
грец. глосарій. Учителював у Варшаві. У Маріуполі
очолював чоловічу й жіночу гімназії.
т.: о анов . Матеріали про життя і творчість Тараса
Шевченка. К., 1957; Спо а 1958; ом шан нко . З історії
українського шевченкознавства. К., 1972; о ра
1984; у нка П. Шанувальник великого Кобзаря //
. 1987. № 4;
нко . Хартахай Феоктист Абрамович // ара
в нко і Крим:
Енциклопедичний довідник. Сімф., 2001.

р ор

нко

ХÁРЧЕНКО Василь Іванович (1/14.01.1910, м. Кам’янка, тепер районний центр Черкас. обл. — 26.10.1971,
Київ) — укр. реж., актор. Народний артист України
(1954). Проф. (1971). Закінчив 1933 київ. Муз.-драм.
ін-т ім. М. Лисенка. У 1933—47 — реж. і актор укр.
драм. те ат ру іме ні М. За нь ко ве ць кої (Запо рі ж жя,
Львів), 1947—52 — худож. керівник Львів. те ат ру
юного глядача, 1952—56 — гол. реж. Львів. театру
опери та балету імені І. Франка (тепер — в в к
на она н т атр оп р та а ту м н Со ом
руш н
ко ), 1956—57 — гол. реж. Київ. укр.
драм. театру імені І. Франка (тепер — а она н
ака м н
рамат н т атр м н вана ранка),
1957—60 — гол. реж. Київ. музкомедії. З 1956 — зав.
кафедри режисури, 1968—71 — проректор Київ. ін-ту
театр. мист-ва імені І. Карпенка-Карого. Серед вистав
Х. — «Слуга двох панів» К. Гольдоні (1933), «Пісня
про Свічку» І. о р (1936), «Отелло» В.
к п ра
(1936), «Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка
(1941), опери «Продана наречена» Б. Сметани (1952)
та «Богдан Хмельницький» К. ан к в а (1954). Вони
відзначаються точністю передачі задуму і стилю автора,
яскравою театральністю.
н наро
нн
1939 до 125- тн о о юв ю в
в нка поставив за власною інсценізацією поему
«Гайдамаки» (укр. драм. театр ім. М. Заньковецької,
Запоріжжя). В інсценізації використано твори Шевчен-

ка — поему «Тарасова ніч», вірш «Полякам», рядки з
поеми «Єретик», поезії «Ісаія. Глава 35 (По ра ан )»,
уведено в дію дві групи кобзарів, які коментували події,
та образ кобзаря Волоха, активного учасника подій, що
виконував функцію ведучого, характеризував героїв.
Вирішена в плані народної думи вистава романтично-піднесено відтворювала одну з яскравих сторінок
історії України — Коліївщину. Інсценізацію Х. ставили в різних театрах України. 1945 Х. втілив на сцені
«Назара Стодолю» (Івано-Франк. укр. муз.-драм. театр
ім. І. Франка), 1947 — оперу «Катерина» М. рка а за
Шевченком (оперна студія Львів. консерваторії).
т.: ов
нко ., а н к
. На сцені «Гайдамаки»:
До 175-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. К., 1989.

на ар нко

ХÁРЧЕНКО Марія Федорівна (14.04.1924, с. Нова Буда, тепер Корсунь-Шевченківського р-ну Черкас. обл.) — укр. актриса. Народна артистка Української
РСР (1981). Закінчила 1954 Ужгородське муз. уч-ще. З
1949 — в Закарп. укр. муз.-драм. театрі. У сценічному доробку Х. — різноманітні за характером образи у
п’єсах класичної і сучасної вітчизняної та зарубіжної
драматургії. Талановито виконувала жіночі ролі у виставах на шевч. тематику або за творами митця: Одарки
(«Пророк» І. о р , 1961), Ганни («Мати-наймичка» І. о о о но о, 1963, реж. Г. натов ), Насті —
у новій версії цієї вистави (1997, реж. А.
ппов), Катерини («Варнак» Ю. Удовиченка, 1989). Брала також
участь у літ.-муз. композиціях, поставлених у театрі
до шевч. дат.
а

о а

ХАРЧУ́К Роксана Борисівна (28.04.1964, Київ) —
укр. літературознавець і перекладач. Закінчила 1986
Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. Канд. філол. наук (1992). З
1993 — в ІЛ, старший наук. співробітник відділу шевченкознавства (з 2002). Протягом 1996—99, 2006—09
читала лекції в Києво-Могилянській академії. Літ. ред.
журн. « во ово» (з 2010). Авторка підручника «Сучасна українська проза: Постмодерний період» (К.,
2008, перевид. 2011).
У
редагувала статті за розд.: «Музика і Шевченко», «Польська література і Шевченко», «Тропи і
фігури Шевченка», персоналії мовознавців, частину
статей із розд. «Літературна творчість Шевченка»,
зокр. «Естетика Шевченка-поета», «Образи-концепти в
поетичній творчості Шевченка», «Педагогічні погляди
Шевченка», «Релігія і Шевченко», «Фольклор словесний і Шевченко» та ін. Ред. частини статей про окремі
твори Шевченка. Авторка статей до
: персональних
(напр., про М. Костомарова, О. он ко о, А.
к в а та ін.), про літ. творчість Шевченка, зокр. «Деталь
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художня у прозі Шевченка», «Метафора» (див.: С .
2006. № 3), «Образ-концепт кобзаря» (див.:
38),
«Польська література і Шевченко», «Тема дитинства у
творчості Шевченка» (див.: Бібліотечка «Дивослова».
2011. № 3) та ін.
в.: Семантика Шевченкової метафори //
35. Кн. 1;
Ро сійський етнотип за текстами Шевченка // С . 2005. № 3;
Імперські й колоніальні етнотипи у творчості Тараса Шевченка //
Сучасність. 2006. № 3; Проблема прототипу у творчості Тараса
Шевченка // Дивослово. 2006. № 3; Вірш «Полякам» у контексті
36; Тарас Шевченко: найновіша
польської теми Шевченка //
рецепція // Літакцент: Сучасна література в колі твого читання:
Альм. К., 2008. Вип. 1. — Рец. на кн.: зю а . Тарас Шевченко:
Життя і творчість. К., 2008; Микола Костомаров і Тарас Шевченко // Шевченків світ: Наук. щорічник. Черкаси, 2008. Вип. 1;
Образ думи у творчості Тараса Шевченка // Ст 16; Перше повне видання поезії Т. Шевченка польською мовою //
37. —
Відгук про вид.: Szewczenko . Kobziarz / W tłumaczeniu Piotra
Kuprysia. Lublin, 2008.

к ан р орон

ХАСÁНОВ Кадир (19.04.1912, Вєрний, тепер Алмати, Казахстан — 1.07.1976, Алма-Ата, тепер Алмати,
Казахстан) — уйгурський поет, драматург, перекладач
і літературознавець. Закінчив 1935 літ. ф-т Казах. пед.
ін-ту ім. Абая (Алма-Ата).
Автор зб. поезій «Уйгурські наспіви» (1950), «Іск ри на тхнен ня» (1958),
«Ме лодії жит тя» (1966)
та ін., п’єс, лібрето першої
уй гур. опе ри «На зу гум»
(муз. К. Кужам’ярова). Досліджував літ. взаємозв’язки рідного письменства,
життя і діяльність Ч. Валіханова, Абдулли Розик. а анов
бакієва та ін. Перекладав
твори О. Пушкіна, М. рмонтова, Дж.
а а ва,
Нізамі, Навої та ін.
До 125- тн о о юв ю в
н наро
нн
внка взяв участь у вид. першої зб. творів Шевченка уйгур. мовою «Кобзар» (Алма-Ата, 1939). До неї
ввійшли у перекл. Х.: поема «Наймичка» (спільно з
І. Саттаровим), балади «Тополя» і «Лілея», вірші «Думка — Вітре буйний, вітре буйний!», «Минають дні,
минають ночі», «Заповіт», «Мені однаково, чи буду»,
«Ой одна я, одна», «Косар», «І небо невмите, і заспані
хвилі», «Готово! Парус розпустили». У трав. 1939 Х.
узяв участь у роботі 6-го пленуму Правління Спілки
письменників Союзу РСР, шевч. урочистостях у Києві,
відвідав могилу поета у Каневі. У подальші роки про-

довжував працювати над відтворенням Шевченкової
поезії мовою свого народу, вдосконалював попередні
перекл. (поеми «Катерина», «Гайдамаки», «Наймичка»
та ін.). 1949 окремою кн. у його перекл. в Алма-Аті
випущено поему «Наймичка». «Заповіт» увійшов до
вид. « апов т» [ нто . п р.]. Окремі твори Шевченка
в перекл. Х. («Заповіт», «Минають дні, минають ночі»,
уривки ін. творів) уміщено у підручниках із л-ри для
учнів 5—8 класів уйгур. шкіл. Х. — автор нарисів про
життя і творчість укр. поета в цих вид.
П р.: Sevcenko T. Kobzar. Almuta, 1939.
ор

ом нко

«ХÁТА БІЛЯ РÍЧКИ» (папір, олівець, 17,6×26,5) —
рисунок Шевченка, виконаний у трав. — жовт. 1843
під час першої подорожі Україною у період академ.
відпустки. Входить до
ому 1840—1844 (зворот арк.
11). Ліворуч унизу позначено: «21». Альб. зберігається
в ІЛ (Ф. 1. № 106).
На передньому плані — яскраво освітлений сонцем
крутий берег річки, на ньому — стара, крита соломою
хата з прочиненими дверима, від якої вниз до води веде протоптана вузенька стежка. За хатою ростуть старі
дерева, де-не-де з сухими гілками. У правій частині
рисунка в тіні густої крислатої крони узагальнено зображено людську постать, а внизу на березі — перекинутий човен. Освітлене сонцем віття дерева над річкою
контрастує із затіненими та сухими гілками. Вдалині по
річці пливе легка рибальська барка, за нею видніються
дахи будівель на протилежному боці. Залитий сонцем
берег, схилені над водою старі дерева, повільна течія
створюють відчуття полудневого спокою і тиші. Ліву
частину рисунка пророблено менше. Існує думка, що
зарисовку художник частково використав, працюючи
над офортом «У Києві» ( а
. С. 15). Як і решту
пейзажів 1843—47, рисунок виконано з натури в період, коли Шевченко глибоко вивчав і осмислював при-

.

в нко. ата

р к . Пап р, о в

. 1843
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роду, а також реалії життя і побуту українців. До своїх
численних етюдів, ескізів і начерків, присвячених цій
тематиці, митець звертався під час підготовки альб.
« воп на кра на».
Твір уперше згадано під назвою «Пейзаж з хатою та
деревами» ( ор нко 1886, с. 405). Уперше репрод. як
«Ріка з човном» ( ов к , с. 50. № 134. Табл. 31). Ін.
назви: «Пейзаж с хатой, фигурою и лодкой» (Каталог
Шевченковской выставки в Москве по поводу пятидесятилетия со дня его смерти. 1861 — 26/ІІ.1911. М.,
1911. С. 9. № 77), «Хата й дерева» ( а р к твор ,
. С. 15).
с. 5. № 19), «Хата на березі Дніпра» ( а
Експоновано на виставці у Києві 2001 «Святий Київ наш
великий» (див.: «Святий Київ наш великий»: Малюнки
Тараса Шевченка та його сучасників. К., 2004. С. 104).
Місця збереження: у В. арнов ко о (молодшого), згодом — у ЧМТ, ЧІМ, ІТШ, ІЛ.
в.: П : 12 т. Т. 8. № 100;
в нко . . Альбом малюнків. 1841––1843 рр. [1840––44]: Факсимільне відтворення. К.,
2013.
т.: ата о
уз ю арнов ко о; а
. Т. Г. Шевченко в роботі над «Живописною Україною» // Мистецтво. 1955.
№ 2; а орюк . . Мистецтво живопису і графіки на Україні в
першій половині і середині ХІХ століття. К.; О., 1983.

т на а н на

«ХÁТА НАД ВОДÓЮ» (папір, олівець, 15,9×24,4) —
рисунок етюдного характеру, який Шевченко виконав
орієнтовно у серед. — не пізн. 24 лип. 1845 у Полтав.
губ. Праворуч унизу невідомою рукою чорнилом напис:
«Хата над водою», вгорі чорнилом: «№ 97». На звороті — ледь помітний начерк краєвиду, праворуч угорі
олівцем двічі позначено: «№ 183» (номер у каталозі
ЧМТ), праворуч унизу: «ч. 89» (за нумерацією у списку
мист. творів, який склав Г.
та в к після смерті Шевченка; ІЛ. Ф. 1. № 459), ліворуч угорі олівцем:
«160×244». Зберігається в НМТШ (№ г—424).
Рисунок, можливо, створено у тому ж селі, що й ак-

варель «Селянське подвір’я» (П : 12 т. Т. 8. № 44).
Водночас певна співвідносність цього краєвиду і пейзажів «На Орелі» (П : 12 т. Т. 8. № 33, 34), а також
подібність розміру і фактури паперу, на яких виконано
названі твори, визначають вказане датування: у першій пол. лип. Шевченко перебував у с. Шедієвому на
Орелі, а вже 24 лип. відвідав виставу в Ромна . Існує
також припущення, що твір з’явився у квіт.—черв. 1845
( оро
П. Він був, творив на Полтавщині // Зоря
Полтавщини. 1963. 10 берез.), коли Шевченко, повернувшись в Україну після закінчення петерб. ка м
м т тв, вправлявся в жанрі пейзажу, часто малюючи
з натури природу і предмети, про що свідчить
ом
1845. Проблему датування не можна вважати розв’язаною остаточно.
Перший план художник залишив не розробленим,
можливо, для того, щоб згодом використати матеріал
як етюд для майбутнього твору. На другому плані достовірно і з детальною точністю зображено занедбане
подвір’я, похилені ворота, молоді верби, курінь і корову
перед ним. Як і в завершених панорамних пейзажах цього періоду («На Орелі», «Краєвид з кам’яними бабами»
та ін.), у рисунку намічено третій план. М’яке, розсіяне
сонячне світло надає мальовничості буденній побутовій
сцені на тлі укр. ландшафту. Композиційно незавершений, але живий, реальний і лаконічний етюд може бути
підтвердженням того, що до студій із натури художник
ставився як до самодостатньої форми творчості.
Рисунок уперше згадано у списку Г. Честахівського
(під № 89) з описом: «Пейзаж. Повітка, огороджена тином, ворота, під тином ростуть верби понад ставками,
хлів, коло хліва стоїть корова, повернувшись до його
хвостом» (запис частково наведено у вид.: н ов .,
С р а . Літопис життя і творчо сті Т. Г. Шевченка.
К., 1976. С. 352. № 89/99). У каталозі ЧМТ рисунок
віднесено до творів, виконаних в Україні до арешту
( ата о
уз ю арнов ко о, с. 175. № 183). Згадується під назвою «Хата понад водою» ( ов к , с. 53.
№ 167). Вперше репрод. під назвою «Хата над водою»
( а р к твор , с. 218. Табл. 481). Під цією ж назвою
експонувався на виставках у Чернігові 1929 ( ара в ка . Виставка Тараса Шевченка: Провідник. Чернігів,
1930. С. 19. № 20), Києві 1974 (Художні твори у власній
колекції Тараса Шевченка: Каталог виставки. К., 1974.
С. 8), 2002, 2003 та ін. Місця зберігання: у М. азар вко о, А. оза ков ко о, С. разо , В. арнов ко о
(молодшого), ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П

:

12 т. Т. 8. № 36.

т на а н на

.

в нко. ата на во ою. Пап р, о в

. 1845

«ХÁТА НАД РÍЧКОЮ» [«Повідь»] (папір, акварель, 17,5×26,9) — малюнок Шевченка, виконаний
10—20 серп. 1845 на звороті арк. 14
ому 1845 у
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в.: П : 12 т. Т. 8. № 148.
т.:
р юк . Творчість Шевченка-художника періоду «Трьох літ» // Питання шевченкознавства. К., 1958. Вип. 1;
а орюк . Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій
половині і середині ХІХ століття. К.; О., 1983; орош нко . 1845
рік у житті й творчості Шевченка //
25; а
нко С. Коментарі // ара
в нко. Альбом 1845 року. Дніпродзержинськ,
2012 (факсимільне відтворення).

а нт на

.

в нко. ата на р кою. Пап р, аквар

. 1845

Переяслав. пов. Полтав. губ. На аркуші ліворуч унизу
автор про ставив номер сторінки фіолетовим чорнилом: «28». На лицьовому боці — акварель «Чигрин з
Суботівського шляху». Альб. зберігається в ІЛ (Ф. 1.
№ 107).
На малюнку зображено садибу на укріпленому камінням невисокому березі. На першому плані — річка,
далі — освітлена сонцем хата, праворуч неї — розлоге
дерево та очерет, ліворуч — невеличка господарська
будівля і дерево, до них спрямував свій човен рибалка.
Сільська садиба віддзеркалюється у воді річки, широке русло якої окреслюють форми порослих схилів на
протилежному березі. Літній сонячний день художник
передав завдяки поєднанню хроматичної та ахроматичної гами: небо і краєвид на дальньому плані намалював
блакитним, світлішим тоном виділив хмари, а хату і дерева — світло-коричневими відтінками, тіні на воді від
дерев’яної купальні біля річки, дерев ліворуч, рибалки
на човні проробив темно-сірим.
Дослідники мист. спадщини Шевченка пов’язували
цей твір із великою повінню на Дніпрі, яку він бачив
навесні 1845, це підтверджується документальними даними. Про неї митець згадував у повістях «Капитанша»
(3, 290) та «Прогулка с удовольствием и не без морали»
(4, 324). Але місце розташування акварелі в альб. поміж
малюнків, виконаних орієнтовно у черв. — серед. верес. 1845, не відповідає періоду весняної повені.
Твір уперше згадано під назвою «Хата над Дніпром» у ст.: ор нко 1886, с. 406. Ін. назви: «Пейзаж»
( ата о
уз ю арнов ко о, с. 170. № 141), «Хата
над Днепром» (Каталог Шевченковской выставки в
Москве по поводу пятидесятилетия со дня его смерти.
1861 — 26/ІІ.1911. М., 1911. С. 9. № 94), «Хата над водою» (Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка,
експонованої в галереї. Х., 1934. С. 24), «Повідь» (П :
10 т. Т. 7. Кн. 2. № 225). Уперше репрод. під назвою
«Хата над водою» ( ов к , с. 34). Місця зберігання:
власність В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ, ІТШ, ІЛ.

ван

«ХÁТА» — укр. літ.-худож. альм., що вийшов 1860
в Петербурзі двома накладами. Упорядкував і видав
П. Куліш (цензурний дозвіл на 1-й наклад — 25 лют.,
на 2-й — 11 трав.). Він спершу планував випускати
однойменний журн. (ідею не втілено через відмову Міністерства освіти в груд. 1858). Згодом П. Куліш мислив
«Х.» одним із проектів у запланованій серії зб. «Левада», «Пасіка», «Гумно» (не зреалізована). До авторів
альм. належали Марко Вовчок, Є. Гребінка, Я. о о в,
П. Кузьменко, О. у ш (за підписом Ганна Барвінок),
Матвій ом , О. П о та ін.
Під рубрикою «Кобзарський гостинець» ред. умістив 10 творів Шевченка, давши їм свої назви та здійснивши окремі виправлення: «Чого ти ходиш на могилу?»
(під заголовком «Калина»), «Рано-вранці новобранці»
(під назвою «Пустка»), вст. до поеми «Княжна» (під заголовком «До зорі (Із поеми)»), «Хустина» (під назвою
«Чи то на те Божа воля?»), «Г. З.» (під заголовком
«На Вкраїну»), «Нащо мені женитися?» (під назвою
«Козацька доля»), «Не додому вночі йдучи» (під заголовком «На Різдво»), «Не молилася за мене» (під назвою «Хатина»), «Доля» (під назвою «Ти не лукавила
зо мною»), «Ой по горі роман цвіте» (під заголовком
«Пісня»).
У ст. «Переднє слово до громади (Погляд на українську слове сность)» П. Куліш розглянув доробок
Шевченка, а також Марка Вовчка, М. Гоголя, Г. КвіткиОснов’яненка, І. Котляревського. Саме їхні твори, на думку дослідника,
увели укр. писемність у
контекст ін. європ. л-р.
Найвищу оцінку здобула Ше вче н ко ва по е зія,
що, започатковуючи нову
епоху в нац. словесності,
прийшла на зміну «бурлацькому юродству Котляревського», подола ла
«чепуркувату карамзинщи ну» та чу жо зе м ний
«хміль» пушкін. «бенкету» (С. 12—13).
ата. СП ., 1860. ту
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Публікації творів Я. Щоголева та П. Кузьменка передувала ст. П. Куліша «Первоцвіт Щоголева і Кузьменка.
Слово од іздателя», у якій схвально схарактеризовано
новаторство поетів, їхню худож. незалежність від Шевченкової традиції.
Поява «Х.» викликала ряд рецензій та відгуків: Г.
ора ов а в неофіц. частині «Черниговских губернских ведомостей» (1860. 11 лип.), Крутоярченка (псевд.
Л. юмм ра) у тижневику «Семейный круг» (1860.
№ 15), анонімні в журн. «Светоч» (1860. Кн. 4), « аро но т н » (1860. Кн. 2) та ін. Серед них вирізнялася
О. П п на (без підпису) в «Совр м нн к » (1860. № 3):
«У “Хаті” нам найбільше сподобалися вірші п. Шевченка. Це все твори останніх десяти років; особисті обставини поета постійно відгукуються в них, не затуляючи,
однак, постійного предмета його поетичних дум, далекої
України». Тут-таки наведено мовою оригіналу поезії «Не
додому вночі йдучи» та «Не молилася за мене» (під заголовками «На Різдво» і «Хатина»).
т.: оман
к
. Ще нові матеріяли до «Кобзаря» //
Рада. 1907. 29 берез.; кра н к літературні альманахи і збірники ХІХ — початку ХХ ст.: Бібліогр. покажч. К., 1967;
т ;
а м рова . Творчість Т. Г. Шевченка в дослідженні П. Куліша // Філологічні науки: Зб. наук. праць. Суми, 1998; а к .
Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: У
2 т. К., 2007. Т. 1: Життя Пантелеймона Куліша: Наук. біографія;
у ко . Нереалізовані журнальні плани Пантелеймона Куліша
(1857—1858 рр.) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. К., 2005. Вип. 11; ара
в нко в критиці.
К., 2013. Т. 1.

в н

ХА ЩЕВÁТСЬКИЙ Мой сей Із ра ї льович (18/30.
01.1897, с. Буки, тепер смт Маньківського р-ну Черкас.
обл. — 17.12.1943, Білор. фронт, за деякими даними —
у с. Пупшино тодішнього Суражського р-ну Білоруської
РСР, сучасне місцезнаходження невідоме) — євр. поет,
перекладач. 1916 закінчив Уманське комерційне уч-ще.
Навчався в Єкатеринбурзькому та Петерб. ун-тах, але
освіти не завершив. Повернувшись в Україну, працював бібліотекарем. З 1921 жив у Києві, де з’явилася
його перша їдишомовна поетична зб. «Спрага» (1922),
з 1933 мешкав у Харкові. Співробітник євр. видань
у Києві та Москві. Вважається одним із засновників
євр. радянської л-ри. Автор зб. поезій «Сувора правда»
(1924), «Остання битва» (1932), «Наш табір» (1935),
«На бій!» (1941), «Колись і тепер» (1943); п’єс «Тайга» (1936), «Фантазії» (1939). Перекладав мовою їдиш
твори Ш. Руставелі, Й.-В. т , Г.
н , Дж.-Ґ. а рона, О. Пушкіна, М. рмонтова, І. Франка, П.
н ,
В. Со юр , М. Р
ко о та ін.
Наприкінці 1930-х Х. здійснив мовою їдиш низку
перекл. творів Шевченка для зб. «Поезії» (Х.; О., 1939),

присвятив йому декілька власних віршів («Партизан
Тарас», сонетний диптих «Пам’ятник Тарасу Шевченку
в Харкові»), у яких показав невмирущість постаті Шевченка в народній свідомості. Опублікував ст. «Шевченко
і єврейські поети» (Красное знамя. 1939. 9 марта).

в.: [Поезії] // нто о
клади з їдишу. К., 2007.

єврейської поезії. Українські пере-
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ХВЕДЕЛÍДЗЕ Реваз (27.12.1939, с. Чаловані, тепер
Чіатурського муніципалітету Імеретія краю, Грузія) —
груз. літературознавець і перекладач. Д-р філол. наук
(2005). Закінчив 1965 філол. ф-т Тбіліського ун-ту. У
1964—65 навчався в Київ. ун-ті ім. Т. Г. Шевченка, вивчав укр. мову та л-ру. З 1970 викладає в Тбіліському
ун-ті, читає курс лекцій з історії укр. л-ри, спецкурс
із компаративістики і теорії перекл. Досліджує питання історії й теорії л-ри, літ. взаємин, зокр. груз.-укр.
(монографія «Модерністська новела в грузинській та
українській літературах», Тбілісі, 2006, понад сотня
наук. ст.). Автор зб. оповідань «Цисарткела» (1967).
Перекладав груз. мовою твори Г. Сковороди, І. Франка, Лесі кра нк , П.
н , М. а ана, О. он ара,
В. Дрозда, Г. Тютюнника, статті П. Тичини, М. Бажана,
О.
ко о, Є. а ов ко о та ін. (надрук. у 4-томному вид. «Шота Руставелі у світовій літературі». Тбілісі, 1985. Т. 4).
Творчості Шевченка присвятив низку ст.: «До питання про романтичне і реалістичне у поезії Т. Шевченка»
(Труды Тбилисского ун-та. 1977. Т. 191. Вып. 5. Литературоведение), «Сприйняття творчості Шевченка в дореволюційній Грузії» (Литературное содружество народов
СССР. Тбилиси, 1985. Т. 4), «Відображення художньої
правди в перекладі: на основі перекладів поезії Шевченка грузинською мовою» (Литературное содружество
народов СССР. Тбилиси, 1987. Т. 5), «Твори Шевченка в
художніх перекладах дореволюційної Грузії» (у зб.:
топ шани і любові. К., 1989), «Великий національний
поет» (газ. «Літературулі Сакартвело». 2004. 12 берез.).
Х. ґрунтовно проаналізував і систематизував шевченкознавчі праці, переклади творів, поетичні присвяти
Шевченкові, рецепцію спадщини укр. поета в Грузії,
також розглянув проблеми відтворення особливостей
віршів Шевченка у перекл. груз. мовою.
ю м а р

к

ХВИ ЛЬО ВИ́ Й Ми кола Гри го рович (справж. —
Фітільов; 1/13.12.1893, м. Тростянець, тепер районний
центр Сум. обл. — 13.05.1933, Харків) — укр. письменник. Закінчив 1916 Богодухів. гімназію. Брав участь у
Першій світовій та громадянській війнах. 1925 створив
літ. об’єднання ВАПЛІТЕ. Ініціатор літ. дискусії 1925—
28, автор естетично-літ. теорій «романтики вітаїзму»

ХВИЛЬОВИЙ

та «азіатського ренесансу».
Опубл. поетичні зб. «Молодість» (1921), «До світні
симфонії» (1922), поему «В
елект ричний вік» (1921).
Популярність Х. принесли
зб. прозових творів «Сині
етюди» (1923), «Осінь»
(1924) та роман «Валь дшнепи» (1927). Цикли памфлетів «Камо грядеши»,
«Думки проти течії» (обидва — 1925), «Апологети
писаризму» (1926), поле. в ов
мічний трактат «Україна чи
Малоросія?» (1926, опубл. 1990) сконденсували в собі
думки та ідейно-естетичні пошуки 1920-х.
У доробку Х. виявляються широкі аналогії істор. і
творчого плану з поезією Шевченка. Проблема рецепції
Шевченка у спадщині Х. загальновизнано тлумачиться
нині як «відображення власне модерністської критики
української культурної історії», як актуалізація органічно властивого свідомо сті модерну нігілістичного
імпульсу ( ун орова . ПроЯвлення Слова. Дискурсія
раннього українського модернізму: Постмодерна інтерпретація. Л., 1997. С. 56). При цьому цитують рефлексію Дмитрія Карамазова, героя роману «Вальдшнепи»,
який виголошує: «…cаме Шевченко кастрував нашу
інтелігенцію. Хіба це не він виховав цього тупоголового раба-просвітянина, що ім’я йому легіон. Хіба це не
Шевченко — цей, можливо, непоганий поет і на подив
малокультурна й безвольна людина, — хіба це не він
навчив нас писати вірші, сентиментальничати “по-катеринячи”, бунтувати “по-гайдамачому” — безглуздо та
безцільно — й дивитись на світ і будівництво його крізь
призму підсолодженого страшними фразами пасеїзму?
Хіба це не він, цей кріпак, навчив нас лаяти пана, як-то
кажуть, за очі й пити з ним горілку та холуйствовати
перед ним, коли той фамільярно потріпає нас по плечу
й скаже: “а ти, Матюшо, все-таки талант”. Саме цей
іконописний “батько Тарас” і затримав культурний
розвиток нашої нації і не дав їй своєчасно оформитись
у державну одиницю. Дурачки думають, що коли б не
було Шевченка, то не було б України, а я от гадаю, що
на чорта вона й здалася така, якою ми її бачимо аж досі…» ( в ов
. 1991. Т. 2. С. 221—222). Такі худож.
інвективи не слід сприймати як авторські судження.
Х. вдається до ремінісцентної організації тексту: майже всі його герої існують усередині складної системи
історико-культурних і літ. орієнтацій. Образ Дмитрія
Карамазова має джерелом роман Ф. о то в ко о
«Брати Карамазови». Герой Х. — символ літ. епохи
1920-х, інтелігент, яких в Україні, за висловом персо-
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нажа роману Аглаї, тисячі. У внутрішньому психодуховному світі Карамазова віддзеркалюється атмосфера
пореволюційного де сятиліття, в якій кожна мисляча
особистість постала перед проблемою самовизначення,
вибору морально-ціннісних орієнтирів.
Сам Х. ніколи не заперечував творчість Шевченка.
Ще 1921 в «Нашому Універсалі» Х. разом із В. Со юрою
та М. Йогансеном сформулював світоглядну та естетичну платформу: «Наші лави крилаті спаюватимемо залізною дисципліною робочих ритмів і пролетарських метафор. В цьому попередники наші й пророки — Шевченко
і Франко» ( в ов
., Со юра ., о ан н . Наш
Універсал // Жовтень. Х., 1921. С. 1). За своєю духовною,
морально-психологічною суттю Шевченко і Х. протистояли імперській системі суспільного устрою: перший — рос. самодержавству, другий — рос. більшовизмові. Бачення світу в обох митців при загальнолюдській
спрямованості є глибоко нац., позачасовим. Символічним
кодом у ньому зосереджено сподівання і пам’ять, минуле,
сучасне і майбутнє, розкриття якого неминуче приводить
до розуміння світової правди, «золотого віку» — слави
України, яка була і ще повернеться. Майбутнє українців
у Шевченка поставало в худож. образах «сем’ї великої,
сем’ї вольної, нової», «нової хати», «оновленої землі»,
де «врага не буде, супостата, / А буде син, і буде мати, /
І будуть люде на землі» («І Архімед, і Галілей»). Х. же
ідеальний лад бачив як «загірну комуну», «голубу Савойю». Обидва митці жили за умов культурних репресій,
перебуваючи в постійній екзистенційній ситуації — на
межі життя і смерті. На тлі Шевченкового дискурсу (і
укр. худож. свідомості загалом) прадавнє підсвідоме актуалізується в теперішньому через образи Марії, могил,
Слави. У своїй культуротворчій моделі поет централізує
ці архетипи, що символізують Україну. У містичноментальному дискурсі Шевченків образ Марії (Богоматері) прочитується як утілення вселюдської ідеї святості
материнства і підноситься до символу України (поема
Шевченка «Марія», див. також ар ).
У худож. сприйнятті Х., у його етногенетичній пам’яті одним із універсальних образів-символів також є
Марія, Покрова, — як наречена, як мати («Синій листопад», «Арабески», «Я (Романтика)»). Як і Шевченко,
він трансформує цей образ у тому ж семантичному
ракурсі, пов’язуючи його з Україною. Текстуальним
підтвердженням цього є рефлексія героя новели «Я (Романтика)», який в ім’я фальшиво потрактованої ідеї
(«загірної комуни») убив рідну матір: «З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест:
то йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу
перевали і там, де жевріють кургани, похиляюсь на
самотню пустельну скелю. Я дивлюся в даль. <...> Біжить у могилах дорога, а за нею — мовчазний степ...
Я одкидаю вії і згадую... воістину моя мати — втіле-
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ний прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на
гранях невідомих віків. Моя мати — наївність, тиха
жура і добрість безмежна. (Це я добре пам’ятаю!) І
мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у
лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним
образом» ( в ов
. 1990. Т. 1. С. 322). Цей образ
матері з біблійним іменем Марія, від якого віє духом
трагічного гуманізму, тяжіє до шевч. трактування. Але
у Х. воно набуває сучасних, нових обертонів. Його
Марія — «живе втілення невідомої прекрасної комуни,
отого омріяного героєм “Арабесок” раю, в якому вічна весна, а душевна дисгармонія — тільки “легенький
вир під водяними ліліями”» (Па ар нко . Поєдинок з
Левіяфаном. Черкаси, 1999. С. 105).
Спільною точкою дотику між Шевченком і Х. є віра
у відродження слави України — її волі і правди. «Бажанням правди» як світоглядною та естетичною домінантою у творчості Х. «дозаповнювалися» рецептивні
системи антимосковського дискурсу.
в.: Тв.: В 5 т. Нью-Йорк, Балтимор, Торонто, 1978—1986;
Тв.: У 2 т. К., 1990—1991; Вибр. тв. К., 2011.
т.: а анюк . Репліка [щодо висловлювань персонажа
роману Хвильового «Вальдшнепи» про Шевченка] // а анюк .
Книга спостережень. Торонто, 1962. [Т. 1] (також: а анюк .
Книга спо стережень: Фрагменти. К., 1995); а нко . «Чия
правда, чия кривда?» Тарас Шевченко і Микола Хвильовий //
. 1992. 27 лют.; ом’ к . Т. Г. Шевченко в естетиці Миколи
Хвильового: (До по становки проблеми) //
32; у з
.
Рецидиви Дмит рія Карамазова: (До проблеми «Хвильовий і
Шевченко») // С . 1999. № 3; а м н ук . Тарас Шевченко і
Микола Хвильовий // Шевченко і Поділля: Зб. наук. праць за
матеріалами другої Всеукр. наук. конф. Кам’янець-Подільський,
1999; С н к . Т. Шевченко і П. Куліш в інтерпретації Миколи
Хвильового // Українське літературознавство: Міжвідомчий наук.
зб. Л., 2002. Вип. 65; шка ов . Дещо про джерела українського Ренесансу 1920-х років (ставлення Миколи Хвильового
до Шевченка) // Актуальні проблеми слов’янської філології. К.,
2002. Вип. 7; з утр
. . Хвильовий: проблеми інтерпретації. Х., 2003; авун . Шевченко та шевченківські традиції в
рецепції і творчості М. Хвильового //
34. Кн. 2; кра н к
письменник Микола Хвильовий (1893—1933): Бібліогр. покажчик. 2-ге, доп. вид. Х., 2008;
ун С. Ще раз про діалог Миколи
Хвильового і Тараса Шевченка: «о страх впливу» // Ст 12;
По юванн на Вальдшнепа: Розсекречений Микола Хвильовий:
Наук.-докум. вид. К., 2009; он т анк в
. Т. Ш евченко в
системі культурних авторитетів Миколи Хвильового // Волинь
філологічна: текст і контекст. Творчість Т. Шевченка: традиції і
сучасність: Зб. наук. праць. Луцьк, 2014. Вип. 18.

авун

ХВÓРОСТ Василь Іванович (12.12.1936, с. Березовка
Сальського р-ну Ростовської обл., РФ — 7.07.2014, Дніпропетровськ) — укр. графік та живописець. Заслуже-

ний праців ник культури
України (2008). Член Спілки художників Української
РСР (1980; нині НСХУ).
Навчався на ф-ті графіки
Укр. поліграфічного ін-ту
ім. І. Федорова у Львові
(1962—67, викладачі В. Бунов, Ю. Гапон, В. Овчинніков). З 1969 — худож. ред.
вид-ва «Промінь» (Дніпропетровськ), 1983—88 —
директор Худож. уч-ща
ім. Є. Вучетича, з 1989 —
. воро т
худож. ред. вид-ва «Січ».
1978 очолив Дніпроп. регіональний клуб екслібриса
та графіки «Кобзар» (нині почесний голова). Працює
у станковій, книжковій графіці, екслібрисі. оформив та
проілюстрував понад 500 кн. та альб. Автор графічних
серій «Партизанська зима» (1985), «О. Пушкін у Катеринославі» (1986), «Гетьмани України» (1999). Виконав
майже 400 екслібрисів.
На шевч. тематику створив офорти «Т. Г. Шевченко в Седневі», «Липа Т. Г. Шевченка», «Перебендя»,
«Реве та стогне Дніпр широкий», «Свята криниця»
(1985—89), «Портрет Т. Г. Шевченка», лінорит «Пам’ятник Шевченку в Києві» (2001). Написав цикл
живописних творів «По шевченківських місцях України» (1994—2013): «Шлях на Україну» (2007), «Алея
заповідника “Тарасова гора”» (2008), «Шевченків дуб
у с. Будищі», «Холодний Яр», «Канівські гори», «Канівські кручі» та ін.
Зі б рав коле к цію шевч. екс лі б ри сів та гра фі ки,
що увій ш ла до альб. «Ше вче н кі а на в екс лі б ри сі»
(Д., 1993; укр., нім., англ., франц. мовами), присвяченого 180-річчю від дня народження Шевченка. Тут представлено 254 знаки 73 художників України, Росії, Білорусії, Казахстану, країн Прибалтики, Грузії. За цей альб.
художник отримав премію Всеукр. благодійного культурно-наукового фонду Т. Г. Шевченка (1994). Наступне
вид. «Шевченкіана в
екслібрисі» (Д., 2008;
укр., англ. мо ва ми)
вмістило бл. 400 екслібрисів 109 художників України, РФ, Казахстану та ін. країн.
Того ж року в худож.
музеї Дніпропетровсь ка екс по ну ва ла ся
виставка «Шевченкі. воро т. к
р
ктора
ана в книжкових знаор а. Пап р, но равюра.
ках та графіці Василя
1987
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. воро т. к
р
от к к у у Сп к
п м нн к в. Пап р,
но равюра. 1989

. воро т. к
р
овар тва укра н ко
мов м. .
в нка. Пап р,
но равюра. 1992

Хвороста», приурочена до шевч. свята в місті «В сім’ї
вольній, новій». До 200-річного ювілею Шевченка в
дніпроп. Будинку мист-в відбулася виставка графіки,
живопису та екслібриса із зібрання Х., де представлено цикл живописних робіт «По шевченківських місцях
України» та картину «Шлях на Україну». До цього ж
ювілею надрук. буклет «Шевченкіана: Зібрання Василя
Хвороста» (Д., 2013).
Х. брав участь у виставках із поч. 1960-х, персональні відбулися 2006, 2008 — присвячена шевч. місцям
України (обидві — Дніпропетровськ), 2011 (Кіровоград). Твори зберігаються в 22 музеях України, Росії,
Литви, Латвії, Болгарії та у приватних колекціях. У с.
Березовці на батьківщині Х. відкрито картинну галерею, до якої він передав частину колекції своїх творів.
в.: Василь Хворост. Екслібриси: альб.-каталог. Д., 1991;
Хворост Василь Іванович: Альб. вибраних творів графіки. Д.,
2002; Нас єднає «Кобзар» // Шевченкіана Придніпров’я: Ст.,
нариси, поезія, проза, есеї, інтерв’ю. Д., 2008; Каталог Дніпропетровського регіонального клубу екслібриса та графіки «Кобзар». Д., 2011; Клуб екслібриса і графіки «Кобзар» // Пам’ятки
України. 2012. № 9.
т.: а ан . Шевченкіана Василя Хвороста // Зоря. 2008.
27 трав.;
т р нко П. Історія українського екслібриса. К.,
2010;
нко . Шевченкіана в екслібрисах // Флот України.
2014. 20 трав.

П тро

уч-щі живопису, скульптури та архітектури (1907—
17, ви кла дачі С. Іва нов,
М. Касаткін, А. Васнецов,
К. Коро він), 1918—19 —
у худож. студії О. Екстер
(Київ). 1919 — художник
київ. театру Червоної армії,
1921—23 — гол. художник
Героїчного театру, 1923—
25 — те ат ру рос. опе ри,
1930—32 — Че р во но завод сь ко го те ат ру (усі —
Харків), 1925—41 —
. во т нко- во тов
Укр. столичної держ. опери, згодом і Харків. держ. академ. театру опери та
балету (1934—41), 1941—46 — цих об’єднаних театрів (Леніногорськ, Чита, Іркутськ), 1946—52 — Київ.
держ. акад. театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка,
1952—55 — художник-графік Держлітвидаву Української РСР. Проф., керівник відділу театрально-декораційного живопису Харків. худож. ін-ту (1921—34,
1938—41, 1945—47). Оформив майже 100 вистав у
драм. і оперних театрах України та Росії: «Містеріябуф» В. а ков ко о (1921, Героїчний театр, Харків), «Севільський цирульник» Дж. Ро н (1925),
«Русалонька» О. ар ом
ко о (1928), «Валькірія»
Р. Вагнера (1929; всі — Харків. театр опери та балету),
«Червоний мак» Р.
ра (1928), «Золотий обруч» Б. тош н ко о (1931), «Лісова пісня» М. Скорульського
(1946), «Іван Сусанін» М.
нк (1948; всі — Київ.
театр опери та балету), «Пікова дама» П. а ков ко о
(1927, Великий театр, Москва) та ін. Автор сатиричних
малюнків для журн. «Будильник» (Москва, 1916—18),
газ. «Комуніст» і «Харківський пролетарій» (1922—24),
журн. «Червоний перець» (Харків, 1922, 1927—28),
«Красный перец» (Москва, 1923), плакатів для «Вікон
УкРОСТА».

т р нко

ХВОСТÉНКО-ХВОСТÓВ Олександр Веніамінович
(справж. — Хвостов; 5/17.04.1895, слобода Борисовка,
тепер смт, районний центр Бєлгородської обл., РФ —
16.12.1968, Київ) — укр. художник театру, графік,
живописець, дизайнер, педагог. Заслужений художник
Української РСР (1936). Народний художник Української РСР (1945). Проф. (1921). Член Спілки художників
Української РСР (1938). Навчався у Москов. вищому

. во т нко- во тов. к з кора
о оп р
« топ на». 1950

.

нка
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Виконав театр. декорації до опери М. р к в ко о «Наймичка» за
однойменними творами
Шевченка (Об’єднаний
Київський і Харківський
оперний театр, Іркутськ,
1943), ес кі зи ко с тюмів
(1943) та ком по зи ції
сцен (1943—48). Ро зробляв ескізи ко стюмів
до опе ри Ю.
ту а
«Гайдамаки» (акварель,
1944). Лірико-драматич. во т нко- во тов.
ну наснаженість музики
ю тра
о пов т
розкриває наближене за
.
нка «П т р урз ка
ма не рою ви ко нан ня до
о н ». Пап р, ву
,
малюнків Шевченка офоо в . 1956
рмлення опери «Наймичка», якою відкривався післявоєнний концертний сезон
Київ. театру опери та балету. В ескізах декорацій Х.-Х.
застосовував тональність, близьку до сепії — однієї з
улюблених технік Шевченка, глибоку просторову перспективу, що передавала красу і неповторність укр.
села з його хатами-мазанками, квітучими деревами,
вітряками на пагорбі вдалині. Це визначило принцип
сценічного оформлення — в окремих епізодах Х.-Х.
відтворив інтер’єр сільської хати з Шевченкового офорта «Старости», а крислате дерево деяких сцен нагадувало пейзаж у рисунку та офорті «У Києві». Етногр.
архітектура забезпечувала істор. конкретику вистави, її
емоційну складову підсилювали колорит та просторове
вирішення пейзажу.
Х.-Х. створив ілюстрації (вугіль, олівець) до вид.
повісті О.
нка про Шевченка «Петербурзька осінь»
(К., 1956). Виконав обкладинку до вибраних «Поем та
віршів» Шевченка (К., 1952) тощо. Брав участь у виставках із 1912. Іл. табл. Х.

в.: Художня виставка до 100-ліття з дня смерті Т. Г. Шевченка: Каталог. К., 1961; Юбилейная художественная выставка,
посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог.
К., 1964; Олександр Веніамінович Хвостов (Хвостенко): Каталог.
1985; Олександр Хвостов-Хвостенко: Сценограф, живописець,
графік: Альб. К., 1987.
т.: рак . Олександр Веніамінович Хвостенко-Хвостов.
К., 1962;
нко . Повернення // Культура і життя. 1988. 17 січ.;
а ут нко . Українська графіка першої третини ХХ століття.
К., 2006.

на ова

ук

ХВОСТÓВ Дмитро Іванович (19/30.07.1757, Петербург — 22.10/3.11.1835, там само) — рос. поет і перекладач. Член Рос. АН (1785). Навчався в Москов. ун-ті,

перебував на військ. (із 1772) та статській (із 1779)
службі. «Вибрані притчі з найкращих авторів російськими віршами» (1802) Х. стали для сучасників взірцями
самовпевненої графоманії. У нескінченних епіграмах та
пародіях Х. перетворився на сміховинну особистість.
Останнє прижиттєве вид. — «Повне зібрання віршів
графа Хвостова» (1828—34. Т. 1—7).
Шевченко згадує Х. в іронічному реєстрі кн. полиць
астрахан. публічної б-ки (запис у Щоденнику 13 серп.
1857): кн. Х. — утілення поганого смаку — стоять
поруч із творами минулих часів (Г. р ав н, М. арамз н, Ш.-Л. онт к’ ), офіц. публікаціями («свод
законов с прибавлениями») та пригодницько-сенсаційними романами (А. юма, Е. Сю).
в.: Соч. М., 1999.

а о азар нко

ХЕМНÍЦЕР Іван Іванович (5/16.01.1745, Єнотаєвська
фортеця, тепер с. Єнотаєвка, районний центр Астраханської обл., РФ — 19/30.03.1784, Бурнав, поблизу
Смирни, тепер Ізмір, Туреччина) — рос. поет-байкар.
1782 його призначено ген. консулом у Смирну. До Туреччини прямував через Україну, відвідав Сорочинці,
гостював у В. апн та в Обухівці, побував у Херсоні,
Кременчуці, Очакові, про що залишив нотатки «Журнал моєї подорожі у Смирну генеральним консулом»
(Русская старина. 1872. Т. 5. № 4). Автор зб. «Байки та
казки» (1779, 1782, 1799).
Шевченко згадує Х. в повісті «Художник». Герой
повісті у стані рефлексії, сумнівів та страждань із приводу ще не початої академ. програми на золоту медаль
порівнює ці свої безплідні метання з порожнім філософствуванням персонажа байки Х. «Метафізик». Ця
алюзія акцентує самоіронію Шевченкового персонажа.
в.: Полн. собр. стихотворений. М.; Лг., 1963.

р на а рна

ХЕРÁСКОВ Михайло Матвійович (25.10/5.11.1733,
Переяслав, тепер Переяслав-Хмельницький, районний центр Київ. обл. — 27.09/9.10.1807, Мо сква) —
рос. письменник, поет, драматург, громадський діяч.
Навчався в Сухопутному шляхет. корпусі (1743—51).
У 1763—70 — директор Москов. ун-ту, у 1770—75 —
віце-президент Берг-колегії, 1778—1802 — куратор
Москов. ун-ту. Активний діяч масон. руху. Видавав літ.
журн. «Полезное уве селение» (1760—62), «Свободные часы» (1763), «Доброе намерение» (1764), масон.
журн. «Утренний свет» (1777—80, спільно з М. ов ков м). Автор поем «Плоди наук» (1761), поем «Чесменський бій» (1771), «Росіяда» (1779), поетичних зб.
«Но ві оди» (1762), «Фі ло со фі ч ні пі с ні» (1769),
трагедій «Венеціанська черниця» (1758), «Борислав»
(1774) та ін.
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Шевченко включив поему Х. «Цар, або Врятований Новгород» (1800) до
кола читання героя повісті
«Капитанша» як єдину кн.,
до якої він інколи заглядає,
по ряд із бай ка ми
ра
в перекл. І. аркова, аби
«сохранить самобытность в
литературе» (3, 304). Перегуки з творчістю Х. можна
про сте жи ти у зве р нен ні
Шевченка до образу римсь ко го ім пе рато ра ум
.
к . Портр т
Помп
. Але якщо Х. у
. ра кова. Пап р,
рома ні «Нума Пом пі лій,
равюра. ор на у
або Про цві тан ня Ри му»
. т рра а. 18 т.
(1768) ідеалізував мудрого
царя-філософа, то Шевченко в сатиричній поезії «Колись-то ще, во время оно» викрив «кроткого государя»
і полемізував із просвітницькою традицією ідеалізації
розумного монархічного устрою. До міфолог. образів Нуми та німфи Егерії Шевченко звертався в поемі
«Невольник».
р на а рна

ХЕРСÓНСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й АКАДЕМĺЧНИЙ
МУЗИ́ЧНО-ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕÁТР імені М. КУЛІШÁ. Створений 1936 на базі Одес. пере сувного
театру як Херсон. міський укр. драм. театр. З 1945 —
Херсон. укр. муз.-драм. театр. 1990 колективу надано
ім’я М. Куліша. З 2005 — академ.
Упродовж існування театру на його сцені не раз
було показано вистави, створені за драматургією Шевченка та за п’єсами ін. авторів, написаними за шевч.
мотивами. До 135-річчя від дня народження поета 1949

тут здійснено виставу драми «Назар Стодоля» (реж.
В. Лучицький-Данченко, художник В. Селюк). Гол. ролі
виконували: Назар — В. Борщевський, Хома — В. Данченко, Гнат — П. Рибалка, Галя — М. Ваніна. 1961 з
нагоди 100- тн роков н в
н м рт
в нка
колектив театру поставив оперу М. рка а «Катерина» (реж. І. Лісничий, художник О. Соснін, диригент
М. Раух, балетмейстер Г. Петров). Партію Катерини
виконувала В. Серикова, в ін. ролях: М. Школьний
(Іван), Є. Мартинов (Андрій), Г. Шевченко, К. Наумов
(Батько), Ф. Красовська, К. Світланова (Мати), Н. Гришко (Одарка), Н. Блакитна (Оксана), Є. Сигида (Кобзар).
У ювілейний 1964 на сцені театру побачила світ п’єса М. ару но о «Марина» за Шевченком (реж. В. Рудницький, художник О. Соснін). Гол. роль виконувала
Ж. Рудницька; в ін. ролях: В. Крутюк (Назар), Г. Шевченко (Денис Варта), Н. Литвиненко, Г. Микуцька (Оксана), М. Школьний (Андрій Хміль), Л. Литвиненко
(Крайбіда), М. Микуцький (Вистемпольський), К. Наумов (Магура) та ін. 1971 реж. С. Івахін поставив п’єсу
І. о о о но о «Мати-наймичка», створену за мотивами
поеми Шевченка «Наймичка» (художник О. Соснін). У
гол. ролях виступили І. Басюк (Трохим), В. Серикова
(Настя), Н. Литвиненко (Ганна), В. Тлуменко (Марко).
1997 в театрі здійснено нову сценічну інтерпретацію
Шевченкового «Назара Стодолі»; 2007 виставу поновлено (реж. обох О. ат н , художник В. Балаш).
У по становці Шевченкової п’єси реж. відступив від
соц.-побутового вирішення основного конфлікту, акцентуючи увагу передусім на важливості морально-християнських засад людського буття. Вистава осуджувала
гріховність людських вчинків, закликала до совісності
та гуманізму. У виставі 1997 брали участь актори: А. Толок (Хома Кичатий), Г. Коновод (Назар), В. Чорношкур
(Гнат), С. Добровольська (Галя), В. Дронова (Стеха).
У виставі 2007 гол. ролі виконували: А. Толок (Хома
Кичатий), С. Кияшко (Назар), Н. Коновалов (Гнат),
О. Пасько (Галя), О. Бойцова (Стеха).
анна

Р

С на з в тав « азар Сто о ».
р . ат н . а — С. о рово
азар — . оново . 1997

ка,

мар нко

ХЕ ТА ГУ́ РОВ Ко с т а (Ко с тя н тин Ле ва но вич;
3/15.10.1859, аул Нар, тепер Алагірського р-ну Пн.
Осетії — Аланії, РФ — 19.03/1.04.1906, с. Георгієвське-Осетинське на Кубані, тепер село ім. Кости Хетагурова Карачаєво-Черкесії, похований у Владикавказі,
РФ) — осет. поет, драматург, публіцист, художник, громадський діяч. Основоположник осет. л-ри. Навчався в
Ставропольській гімназії (1871—81) і петерб. ка м
м т тв (1881—85). Після повернення 1885 на Кубань
і Пн. Кавказ очолив діяльність земляків на культурнопро світницькій ниві. Не раз організовував виставки
картин, муз.-літ. вечори. Ставши фактичним ред. газ.
«Северный Кавказ» (1893), захищав знедолених гор-
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ців і гострим словом публіциста осуджував владу
на Кавказі. Царський уряд
Росії двічі висилав його за
межі рідного краю — то до
Карачаю (1891—92), то в
далекий Херсон та Очаків
(трав. 1899 — берез. 1900).
Писав осет. та рос. мовами.
Автор драм. поеми «Горище» (1880-ті), зб. «Вірші»
(Ставрополь, 1895), «Осетинська ліра» (1898), низки
п’єс, картин живопису.
. та уров
Тво р чість Ше в че н ка
справила значний вплив на Х., укр. письменник був
його улюбленим поетом. Ще гімназистом ознайомився в Ставропольській міській б-ці з окремими творами
Шевченка, які поширювали напівлегально (Попов . .
Герман Александрович Лопатин. М., 1930. С. 17; рав нко . . Коста Хетагуров. Орджоникидзе, 1961. С. 19).
Під час навчання в АМ читав празьке вид. «Кобзаря»
1876 (Т. 1—2) та окремі списки позацензурних творів
Шевченка ( у нко ., рату . С. 41), спілкувався з
майбутніми укр. художниками М. П мон нком і М. Самок ш м. Згодом дружба Х. з В. Кухаренком (сином
Я. у ар нка, приятеля Шевченка) не лише сприяла істотному поглибленню знань про укр. поета, а й була для
нього, очевидно, своєрідним поштовхом до створення,
подібно до «Кобзаря» Шевченка, осет. нац. зб. «Осетинська ліра» (див.: його ст. в газ. «Северный Кавказ». 1886.
1 квіт.). Рецензуючи виставу «Невольник» М. роп вн ко о (за однойменною поемою Шевченка), трупа
якого виступала в Ставрополі, Х. продемонстрував усебічну обізнаність і з творчістю Шевченка, вказавши на
відмінність між поемою та її інсценізацією (Северный
Кавказ. 1893. № 28). Х. згадував Шевченка у ст. «Історія виникнення малоруської трупи» (Северный Кавказ.
1887. № 87) та «До сторіччя української літератури»
(Северный Кавказ. 1900. № 122—123). На переконання
І. зю , «Тарас Шевченко і Коста Хетагуров споріднені
і долею, й переконаннями, й характером творчості» (лист
І. Дзюби до І. у нка від 4 жовт. 2003).
т.: о та та уров: Сб. памяти великого осетинского
поэта. М., 1941;
на П. Коста Хетагуров [Вст. ст.] // та уров . Осетинська ліра. К., 1950; у нко . . К. Хетагуров и
Украина: (О некоторых вопросах укр.-осет. лит. связей). Сталинир, 1959; зю а . Грані кристала. К., 1976;
у о т
. История осетинской литературы. Тбилиси, 1980. Кн. 1; р
. Коста
Хетагуров и Украина. Орджоникидзе, 1981; у нко ., рату .
Тарас Шевченко та Осетія. (Штрихи українсько-осетинських
літературних взаємозв’язків). К., 2002.

ван у нко, ван рату

ХИЖНЯ́К Антон Федорович (25.11/08.12.1907, с. Зачепилівка, тепер смт, районний центр Харків. обл. —
15.10.1993, Київ) — укр. письменник. Закінчив Харків.
пед. ін-т (1941). Працював ред. кількох районних та
обл. газ., гол. ред. «Літературної газети» (1950—61).
Автор зб. оповідань «Килимок» (1961), «Краса життя»
(1962) та ін.; повістей «Тамара» (1959), «Онуки спитають» (1963), «Київська прелюдія» (1977) та ін., романів
«Данило Галицький» (1951), «Крізь століття» (1982);
кількох кн. нарисів.
Опублікував коротке оповідання «Перше знайомство» ( нок великому Кобзареві. К., 1961), у якому досить шаблонно зображено перше сприйняття сільським
хлопцем поезії Шевченка в часи подій 1917. У вірші Х.
«Лист» згадується небувала популярність на селі к/ф
«Тарас Шевченко» (Диктатура труда. [Донецк]. 1927.
27 нояб.). Письменник не раз звертався до імені та слова
Шевченка, адже «його невмирущі твори — справжня
криниця мудрості» (Шевченко з нами // Р . 1964. № 2.
С. 20). Х. належить також коротка замітка про перекл.
«Заповіту» афганською мовою (пушту), який зробив
С. а к 1964 (Всесвіт. 1974. № 3).
к ан р орон

ХИ́ТРИКОВ Василь Пимонович (12.01.1922, Катерино слав, тепер Дніпропет ровськ — 24.09.1987,
Київ) — укр. художник, майстер тематичної картини,
портрета. Член Спілки художників Союзу РСР. Народний художник Української РСР (1977). У 1937—41
навчався у Дніпроп. худож. уч-щі. Закінчив 1950 КХІ
(нині НАОМА; учителі: А. П тр к , К. Єлева). Автор станкових живописних робіт, присвячених істор. та
сучасній тематиці, зокр. серії портретів «Наш сучасник»
(1968—69), картин «Творчість» (1970), «Ливарники»
(1972), «Ми — мирні люди» (1977) та ін., написаних у
реалістичному стилі.
Шевч. тематиці присвятив картину «Ярина у ворожки» (за мотивами поеми «Сліпий»; 1961, Микол. обл.
худож. музей ім. В. В. Верещагіна). До 150- тн о о
юв ю в
н наро
нн
в нка створив олійне
полотно «У рідній хаті. (Сестра)» (1964, НХМУ), на якому зображено приїзд поета в Україну, його теплу зустріч
із рідними, cум і біль від побаченого злиденного життя.
в.: а

тр ков: Комплект репродукцій. К., 1979.

на а а в ка

«ХІБÁ САМÓМУ НАПИСÁТЬ» — вірш Шевченка,
створений орієнтовно в січ. — квіт. 1849 під час перебування Шевченка в укріпленні Ра м. Автограф у « а
кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 208—210). Першодрук —
у « о зар » 1867 (С. 580—581).
Вірш репрезентує невільницьку рефлексивну лірику.
Складається з кількох смислових частин, більшість із

«ХІБА САМОМУ НАПИСАТЬ»

яких графічно не відокремлено, але вони
різняться за змістом,
відповідно до розвитку авторської думки
і розгортання ліричного сюжету. Перша
ча с ти на (рр. 1—14)
ста но вить ек с по зицію тво ру — в ній
сформульовано його
сю же т ну си ту а цію,
яка, однак, викликає
дво я ке тлу мачен ня:
. Сторо нко. ю тра
о
«Либонь, уже де сяте
в рша .
в нка « а амому
літо, / Як людям дав я
нап ат ». артон, вка ,
“Ко
бзаря”, / А їм неназм шана т н ка. 1987—2004
че рот зашито, / Ніхто
й не гавкне, не лайне, / Неначе й не було мене». Якщо
лічити по лíтах як порах року, то 1840 прийшло перше літо після квітневої появи «Кобзаря», а 1849 мало
настати відтоді вже справді «десяте літо». За здогадом
Л.
ко о, Шевченко скаржився насамперед на
відсутність публічних відгуків укр. літераторів на десяту річницю виходу в світ « о зар » 1840 і водночас
висловлював жаль, що вони й раніше не спромоглися
обговорити у пресі його дебютну та ін. книжки ( о зар:
4 т. Т. 3. С. 332, 333, 495, 562). Насправді до Шевченкового заслання з’явилося вісім відгуків на «Кобзар»
1840. Щоправда, їх авторами були рос. літератори, а
не представники «громади» (тобто укр. суспільності),
до якої далі у вірші апелює Шевченко, проте й М. Костомаров розлого відгукнувся на «Кобзар» у ст. «Обзор
сочинений, писанных на малороссийском языке» (Молодик на 1844 год. Х., 1843). Побачили світ і рецензії
на «Гайдамаків» (СПб., 1841), « о зар» 1844, окремі
вид. поем «Гамалія» і «Тризна» (обидві — СПб., 1844),
притім серед авторів були й укр. літератори М.
орк , Ф. т нко, можливо, О. о н к . Вийшли
й рецензії О. Афанасьєва-Чужбинського на альм. « ат вка», О. ор уна, С. ура ка і К. С м нтов ко о
на літ. зб. « о о к» (Х., 1843. Ч. 2) — з відгуками
про надрук. в них Шевченкові поезії. До того ж О. орун у повісті «Как думают областяне» (Маяк. 1842.
Т. 3. Кн. 6) і К. Сементовський у ст. «Ещё вот как думают областяне» (Маяк. 1842. Т. 6. Кн. 12) виступили
на захист потреби й доцільності писати худож. твори
укр. мовою, наводячи як показовий приклад серед ін.
текстів також Шевченкові поезії (усі ці та ін. рецензії,
витяги зі статей і принагідні відгуки зібрано у вид.:
ара Шевченко в критиці. К., 2013. Т. 1: Прижиттєва
критика (1839–1861). С. 3—185). Шевченко не міг не
знати якщо не про всі, то принаймні про більшість із
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цих рецензій, статей, принагідних відгуків, частина
яких належала його землякам і в яких діапазон оцінок
його поезії коливався од похвальних, доброзичливих до
стриманих і відверто неприхильних. Тому в коментарях до публ. вірша «Х. с. н.» у П : 12 т. пояснено,
що поет нарікає тут на мовчанку навколо його імені у
пресі Російської імперії після викриття р оов ко о рат тва в 1847 та його арешту (тоді було
заборонено друкувати і продавати вже видані твори
Шевченка, П. Куліша й М. Костомарова та публікувати будь-які оголошення і згадки про них: окум нт ,
с. 135, 149) (2, 675). Щоправда, у вірші поет скаржиться
не на зумисне замовчування у пресі його імені та творів, а на незрозуміле йому мовчання «людей», тобто
його читачів, критиків, хоча мав би знати, що від них
це не залежало. Та й сумнівно, щоб на засланні він мав
змогу постійно стежити за петерб. та москов. періодикою 1847–49, щоб пересвідчитися у відсутності у ній
згадок його імені.
Звідси поч. рр. 1–8 прочитуються інакше: під «писанієм святим» Шевченко міг мати на увазі листи, що
їх він так спрагло чекав на засланні від колег; у такому
разі й «посланіє до себе» — це лист до себе (таке прочитання запропонував Г. ра ов , перевівши вихідну
ситуацію вірша з проблеми мовчання друкованої літ.
критики у проблему епістолярного спілкування та
епістолярної критики: ра ов
. С. 80, 84). Справді,
судячи зі змісту збереженого листування Шевченка, з
осені 1848 різко скорочується кількість листів до нього.
Так, від А. зо у а, з яким Шевченко у 1847–48 досить регулярно листувався, після листа від 15 лип. 1848
(
т , с. 61) наступний лист прийшов аж наприкінці
груд. 1849 (у листі до нього від 8 листоп. 1849 Шевченко
констатував, що «вже оце трохи чи не півтора року»,
як вони «не переписались <…> ані одним словом», а
29 груд. 1849 Шевченко вже відписав на одержаного
листа). На те, що до нього не приходять листи, поет
нарікав у вірші «І знов мені не привезла». Тож логіка
автор. думки у вірші «Х. с. н.», очевидно, була така: вже
пішов десятий рік, як він у л-рі, а виходить, його забули,
до нього як поета не пишуть, наче його й не було. Та
це мали бути, як виявляється далі з розвитку ліричного сюжету, не звичайні дружні чи побутові листи, та й
навіть не комплементарні чи аналітичні літ.-критичні,
а листи, які давали б основоположні ідеологічні, світоглядні орієнтири.
З другої частини вірша (рр. 15–28) і вияснюється, що
поет, засланий у «москалі», тобто вирваний зі звичного
життєплину, в екстремальних обставинах, чекає не так
традиційних літ.-крит. відгуків, навіть похвальних, як
розважливої заспокійливої «поради», «слова мудрого»,
а власне, з’ясування доленосного для нього питання —
про сенс і мету його україномовної творчості: «Для кого
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я пишу? для чого? / За що я Вкраїну люблю? / Чи варт
вона огня святого?..» Відповідей на такі фундаментальні запитання у рецензіях, статтях і принагідних відгуках
1840–46 не було, та й у легальній пресі Російської імперії не могло бути. Звідси й поетові нарікання у вірші:
ті відгуки про його поезію рос. літераторів та земляків,
репрезентантів укр. громади, що про них він не міг не
згадувати подумки на засланні, не з’ясовували тих болісних запитань, що постали перед ним у неволі (пор.
також ін. поезії, у яких зі щемом порушується в різному
емоційному вираженні проблема громадян. доцільності,
внутрішньої потреби й перспективи власного віршописання, зокр. як долевизначального чинника: «N. N. — О
думи мої, о славо злая!», «А. О. Козачковському», «То
так і я тепер пишу», «А нумо знову віршувать», «Мов
за подушне, оступили», «Думи мої, думи мої» (1848),
«Не для людей, тієї слави», «Лічу в неволі дні і ночі»
(1850), «Чи то недоля та неволя», «На батька бісового я
трачу»). Своєрідним підсумком рефлексій у цій частині
вірша є поетове зізнання в тому, що, після більш ніж
десяти років творчої праці, тепер, відірваний від укр.
ґрунту, читачів, він переживає кризу уявлень про її сенс
(«ще не знаю, що роблю», р. 28).
У третій частині (рр. 29—37) Шевченко явно звужує
багатство й розмаїття своєї дотеперішньої засланчої
поезії лише до невеликих ліричних віршів, що про них
мовить недбало і знижено як про щось менш вартісне,
написане ніби між ін., за творчою інерцією («Пишу собі,
щоб не міняти / Часа святого так на так»), а ще до його
улюбленої козацької тематики («іноді старий козак /
Верзеться грішному, усатий, / З своєю волею мені / На
чорнім вороні-коні!»), хоча останнім вияскравлює осердя своєї поезії — тугу за козацькою вольницею. Дальше
зізнання «А більш нічого я не знаю» знов-таки означає:
не знаю, для чого пишу (а в сув’язі з попередніми рядками воно прочитується так: пишу, але не знаю, для кого, чи знайдуть мої рядки читача). Далі в допустовому
підрядному реченні: «Хоч я за це і пропадаю / Тепер в
далекій стороні» — «за це» означає: за писання віршів.
Тож в умовній четвертій частині (рр. 38—46) ліричний герой роздумує над метафізичними причинами
цього свого нещастя — покари засланням за віршотворення: «Чи доля так оце зробила, / Чи мати Богу не
молилась, / Як понесла мене? Що я — / Неначе лютая
змія / Розтоптана в степу здихає». Відповіді нема й на ці
запитання: «терплю <…> / А за що, єй-Богу, не знаю!»
Так у вірші тричі повторюється ключове заперечне зізнання «не знаю»: пишучи вірші, «не знаю, що роблю»
(р. 28); «більш нічого» про свою творчість, окрім того,
що пишу, аби не марнувати часу, і того, що в своїй химерній фантазії поетизую вільне колись козацтво, «я
не знаю» (р. 35); за що мучуся в неволі — також «не
знаю» (р. 46).

У четвертій частині настає кульмінація в розвитку
ліричного сюжету, зростанні психологічної напруги.
Далі емоційна напруга йде на спад завдяки тому, що топос нарікань і топос претензійних запитань, пройнятих
сумнівами, навіть розпукою і залишених без відповіді,
змінюється топосом розсудливих міркувань і ствердних
суджень. У п’ятій частині (рр. 47—51) поет-мученик
зізнається у любові до України, хоча за естетизацію цієї
любові він і зазнав страждань; а водночас ця частина виявнює прикметну для його віршотворчості внутрішню
колізію між громадян. покликанням і подвижництвом,
з одного боку, та бажанням сімейного затишку — з другого: «А все-таки її люблю, / Мою Україну широку, /
Хоч я по їй і одинокий / (Бо, бачте, пари не найшов) /
Аж до погибелі дійшов».
Якщо в першій—п’ятій частинах ліричне «я» сповідається, то в завершальній шостій — розраджує себе.
Таку відмінність у розгортанні ліричної рефлексії підкреслено відокремленням ретардаційної шостої частини (рр. 52—58) від попередніх частин графічним відступом (тож у цьому випадку можна говорити не лише
про смисловий, а й про структурний блок-відтинок).
Це розважливе повчання самому собі, заспокоєння і
підбадьорення себе, підтримання на дусі з покладанням надії на Творця та ігноруванням громади, байдужої, як здається поетові, до його долі: «Нічого, друже,
не журися! / В дулéвину себе закуй, / Гарненько Богу
помолися, / А на громаду хоч наплюй!» Водночас ліричний герой залишає за собою можливість дійти й ін.
висновків із цієї екзистенційної проблеми: «А втім, як
знаєш, пане-брате. / Не дурень, сам собі міркуй». У кожнім разі, душевну розраду поет знаходить не в громаді,
а в собі та надії на Бога. Тотального децентрування у
вірші немає: Бог та особистість поета («не дурень», як
сам він себе характеризує) не децентруються (децентруванню підлягає лише його постава пророка). Якщо
від громади не діждатися «ради-поради» і самому не
знайти відповідей на кардинальні питання своєї творчої
екзистенції, то герой-поет сам напучує себе, як діяти в
такому разі (п’ять із семи рядків цієї строфи закінчуються спонукальними дієсловами, вжитими в наказовому способі: «не журися!», «себе закуй», «помолися»,
«хоч наплюй», «сам собі міркуй»). Інтуїтивно поет-засланець умикає захисний механізм психіки (тверезий
глузд) і віднаходить суто рятівні напучення, покликані
уберегти його як особистість од душевної деструкції.
Панівна у першій—четвертій частинах модальність
заперечення поступається пріоритетною позицією у
п’ятій частині модальності ствердження, а в шостій —
модальності спонукання (з частковим збереженням у
п’ятій та шостій частинах модальності заперечення).
Завдяки раціональному підходові до життя мінорна
тональність переходить у самозаспокійливу, поетові-
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невільнику вдається втримувати душевну рівновагу.
Вірш, т. ч., виконує автопсихотерапевтичну функцію:
засланцеві легшає на душі од відвертої сповіді самому
собі та розради себе.
Від про стого бажання прочитати фахові відгуки
на свою поезію, а фактично спілкуватися з читачами,
автор переходить до екзистенційного запитання про
призначення, доцільність і смисл своєї україноцентричної творчості, любові до України, яка перестала бути
державою (умовна друга частина вірша), а в четвертій
частині вияв екзистенційного болю поета-мученика
сягає вершини. Притім наявний раніше екзистенціал
смерті, співвідне сений зі світовідчуванням ліричного героя («Та, мабуть, в яму перейду / Із мо скалів»,
рр. 18—19), концентрується у четвертій (два вияви) і
п’ятій (один вияв) частинах у різних словесних та образних варіаціях: «я — / Неначе лютая змія / Розтоптана в
степу здихає» (рр. 40—42), «смерть із степу виглядаю»
(р. 45), «Аж до погибелі дійшов» (р. 51).
Отож те, що раніше було для поета найвищою екзистенційною цінністю: рідна Україна, україномовна поезія з її громадян., нац., визвольною патетикою — тепер
піддається сумніву. Через душевне сум’яття, спричинене гнітливими умовами заслання, втрачається певність в
абсолютній вартості сакралізованих суспільних понять,
що доти визначали ледь чи не всю життєдіяльність Шевченка як поета й особистості. Однак він не зрікається
України, бо зріднений з нею (вона для нього — «Моя
Україна», р. 48), він органічно, душею й духом увібрав
у себе її наддніпрян. природу, культуру (насамперед
народну), історію (передусім козацьку), хоча до деяких
істор. осіб та подій у ній ставиться з осудом. Підданий
сумніву імператив України супроводжується топосом
нарікання на лиху долю, що спіткала його як поета через
палке ословлення й уславлення цього імперативу, проте
любов до України не зникає. Свідомість сумнівається, а
душа й далі любить. Але якщо раніше ця любов часом
вивищувалася над безумовними християн. вартощами —
любов’ю до Бога, смиренням перед Творцем, турботою
про спасіння власної душі («Як умру, то поховайте», а
особливо «Сон — Гори мої високії», де поет орієнтовно
наприкінці черв. — у груд. 1847 нестямно заявляв: «Я
так її, я так люблю / Мою Україну убогу, / Що проклену
святого Бога, / За неї душу погублю!», рр. 57—60), то у
цьому творі любов до України стишується, стає камерною, набирає протиставно-допустового значення («А
все-таки її люблю», р. 47). Україна й далі люба поетові,
але вже не «понад усе».
Урешті фінальний самоповчальний пасаж ліричного героя-поета надає віршеві функції «своєрідного
нт - апов ту»: «Бард, який стверджував, що ввібрав
у себе всю Україну, її минуле й майбутнє, який бачив
себе, в житті й після смерті, єдиним її представником
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і заступником перед Богом, тепер спокійно й розважливо радить собі закуватися в “дулевину” байдужості,
самодо статно сті й само ствердження, а громаду відкидає, заперечуючи її радше іронічно, аніж гнівно»
( ра ов
. С. 100).
У говірній інтонації вірша «Х. с. н.» поєднано різну
експресивно забарвлену лексику: знижену, піднесену,
вжиту іронічно. У народнорозмовних висловах ліричного героя трапляються побутовизми (народний фразеологізм «міняти так на так», рр. 29—30; словосполука «зостаріюсь затого», рр. 27), натуралізми («здихає», р. 42),
лексико-стилістичні елементи бурле скного реалізму
(зокр. з пейоративними порівняннями): «їм н на рот
заш то, / Ніхто й н авкн , н а н » (рр. 12—13), «в рз т
грішному» (р. 32), «А на громаду о нап ю ! /
Вона — капу та о овата» (рр. 55—56). Водночас вірш
помережано підне сеними висловами, образами: «За
що я Вкраїну люблю? / Чи варт вона огня святого?..»
(рр. 25—26), «старий козак <…> / З своєю волею <…> /
На чорнім вороні-коні» (рр. 31, 33—34), «її люблю, /
Мою Україну широку» (рр. 47–48). Очікувані листи,
літ.-крит. відгуки, що за своєю природою бувають суб’єктивними, пишномовно названо «писанієм святим»,
«святою правдою» (рр. 6, 7).
Вірш є зразком автокомунікативної лірики Шевченка, поширеної на засланні, — це насамперед «посланіє
до себе» (р. 2), як видно вже з перших рядків, це звернення ліричного «я» поета-невільника до самого себе як
віртуального співрозмовника в усамітненні-відчуженні
від оточення на чужині, довірлива, сповідальна розмова з самим собою (її задушевний тон підкреслюється
автозвертаннями «друже», р. 52, «пане-брате», р. 56),
це зворушливе виливання у римоване слово свого
тяжкого душевного стану. Водночас у ході ліричної
рефлексії поет звертається до уявної «громади» («людей», тобто читачів, передусім фахових — літераторів,
критиків), яка є предметом його роздумів: «Не похвали собі, громадо! / <…> А ради жду собі, поради»
(рр. 15, 17). Наприкінці вірша вставне слово «бачте» у
вставній-таки підрядній частині речення: «(Бо, бачте,
пари не найшов)» (р. 50) — іще раз виявнює звертання
до читачів. Т. ч., вірш демонструє інтертекстуальний
рівень Шевченкового діалогізму (див. а о зм), а
власне, відношення текст — читач/критик, притім в
одному випадку комунікація відбувається між автором та уявними реципієнтами (громадою), а в другому
вона перетворюється на автоадресацію — роздвоєння
автора на адресанта й адресата. Щоправда, звернення
до громади залишається без відповіді, тож цей діалог
(чи радше його спроба) є монологічним, коли адресат
мається на увазі, але не озивається, тоді як розмова із
собою набуває ознак діалогу (раціональне «я» адресата
розраджує сповідальне «я» адресанта), хоча в цьому ді-
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алозі беруть участь не два суб’єкти, як би то мало бути,
а фактично один (маємо т. зв. внутрішній діалог, або,
точніше, діалогічний, себто розщеплений на два «я»,
монолог). За жанровими параметрами вірш поєднує
ознаки особистісно екзистенційного послання до себе
та ліричної рефлексії (рефлексія-автопослання).
Твір одбиває ті настрої, які раз у раз охоплювали Шевченкове світовідчування 1848–50. Із приводу цього та подібних віршів серед його невільницької лірики Ю. вак н
зазначив: «Шевченків ліричний герой зовсім не з криці,
хоч і умовляє себе: “В дулевину себе закуй” (“Хіба самому написать…”). Він — не ідеальний герой романтиків,
не надлюдина, а людина з живої плоті, неоднозначна і
навіть суперечлива, яка страждає, тужить, впадає часом
у розпач, відчуває невдоволення собою, осуджує себе,
усвідомлюючи свої слабкості. І в здатності до нещадних
самооцінок, до самоіронії, до тверезого самоаналізу —
моральна сила цієї людини» ( вак н . С. 104). А проте
в нову добу ліберальних реформ і пов’язаних із ними
надій та пожвавлення визвольного руху така несподівана
екзистенційно-сповідальна постава поета не відповідала очікуванням укр., та й демократично налаштованої
частини рос. громадськості. Тому, переписуючи свою
засланчу поезію для друку (ще наприкінці затримки в
н ому ов оро , а відтак по поверненні до Москви
й Петербурга), Шевченко не переніс цього надто відвертого вірша до «
шо кн к » — до її «доброго зерна»
(«Начал переписывать свою поэзию для печати, писанную с 1847 года по 1858 год. Не знаю, много ли выберется
из этой половы доброго зерна» — запис у Щоденнику
21 лют. 1858, в Нижньому Новгороді) він не потрапив,
бо дуже вже деконструював усталений, звичний для укр.
патріотів образ поета як несхитного нац. пророка: «…відзискавши свою свободу і <…> оглянувши свої ресурси
перед великою соціальною місією, що чекала попереду,
він позбувся багатьох віршів, написаних на засланні, і серед них “Хіба самому написать…” — найпромовистішої
його самодеконструкції» ( ра ов
. С. 103–104). Якщо
вірш «А нумо знову віршувать» Шевченко «врятував»
авторедагуванням, знявши незвично оголене, розпачливе
самовираження і додавши сповнене надії закінчення, і в
такій докорінно новій, евфемічній редакції переніс його
з «Малої книжки» до «Більшої книжки», то вірш «Х. с.
н.» він не зумів чи не захотів змінювати. Втім, вірш залишився художньо досконалим і навдивовижу правдивим,
сказати б, ексклюзивним вираженням душевного стану
поета на засланні.
Вірш написано звичним для Шевченка чотиристопним ямбом, із нерівними, нетотожними строфами.
Довільна стилістика ускладнюється синтаксисом із використанням підрядності, вставних зворотів.
Невільничі западання у світоглядні сумніви, особисті нарікання, екзистенційний розпач обернулися

новими худож. злетами і здобутками поетичного генія
Шевченка, перлинами його психологічної лірики, серед
яких поезія «Х. с. н.» — одна з найяскравіших.

т.: вак н . . Поезія Шевченка періоду заслання. К.,
1984; ра ов
. Самовизначення й децентрування: «Хіба самому написать…» і проблема писання // ра ов
. Шевченко,
якого не знаємо: (З проблематики символічної автобіографії та
сучасної рецепції поета). К., 2000.
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ХІКМÉТ (Hikmet) Назим (15.01.1902, Салоніки, Греція — 3.06.1963, Москва) — тур. поет і громадський діяч. У 1921—28 навчався та працював у Комуністичному
ун-ті Трудящих Сходу в Москві. З 1951 постійно жив у
Союзі РСР. Х. поєднували
близькі сто сунки з діячами укр. культури, зокр. з
О. о в н ком та І. озов к м. Був одружений з
українкою О. Юрченко, що
трагічно загинула в 1930-ті.
З величезним пієтетом
ставився до Шевченка, вважав його творчість «однією
з найпрекрасніших пісень
боротьби, яку співають у
колоніях та напівколоніях
на роди, що про ли ва ють
аз м км т
кров за свою національну
незалежність і демократичні права». 1964 року побував
в Україні. Відвідав ДМШ (нині НМТШ) і залишив запис у кн. почесних гостей. Шевченкові присвятив вірш
«Шевченкове перо», у якому назвав себе учнем укр.
поета (перекл. О. М. ов ко о під назвою «Києву»
опубл. 9 черв. 1954 в газ. «Вечірній Київ» та Г. Халимоненка — у зб. Х. «Лірика». К., 1981. С. 84).
До 100- тн роков н в
н м рт
в нка
опубл. ст. «Яблуко шевченківської поезії» (Вітчизна. 1961.
№ 3) та «Наш Шевченко» (Литературная газета. 1961.
9 марта). У них відзначено глибокий нац. та інтернац.
характер Шевченкової поезії, її гуманізм, самобутність і
водночас загальнодоступність для читачів багатьох країн.
Підкреслено також: Шевченко у своїй творчості підніс не
тільки тему укр. народу, що стогнав під гнітом царизму, а
й «тему по-справжньому вільної людини».
в.: Яблуко шевченківської поезії; Наш Шевченко // С

р ор

. Т. 3.

а мон нко

ХІЛÍНСЬКИЙ Іван Іванович (1804 — ?) — землемір
у Межиріцькому маєтку Н. Пар в ко о на Черкащині.
Шевченко познайомився з Х. у лип. 1859, коли перебував у Канівському й Черкас. пов., шукаючи собі ділянку,
щоби побудувати хату. 10 лип. 1859, обмірюючи землю
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поблизу с. П кар в, Х. чув висловлювання Шевченка, за
які потім поета було звинувачено у блюзнірстві. Проте
під час слідства Х. ніяких свідчень поліції й жандармові не дав. Поет згадував Х. в поясненні чиновникові
особливих доручень М. н р в кому.
т.:

ур 1970; окум нт .
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ХІМ’Я́К В’ячеслав Антонович (19.08.1949, с. Голосків
Кам’янець-Подільського р-ну, тепер Хмельн. обл.) — укр.
актор, реж., педагог. Народний артист України (1999). Закінчив 1969 студію при Київ. укр. драм. театрі ім. І. Франка (нині — а она н
ака м н
рамат н
т атр м н вана ранка)
та 1991 — філол. ф-т Терноп. пед. ін-ту (нині — Нац.
пед. ун-т ім. В. Гнатюка). У
1969—74 — актор Хмельн.
обл. укр. муз.-драм. театру.
Від 1974 працює в Терноп.
академ. обл. муз.-драм. теат рі ім. Т. Г. Шевченка. З
1994 — худож. ке рі в ник
курсу на відділенні театр.
мист-ва Терноп. муз. уч-ща
ім. С. Кру ше ль ни ць кої; з
. м’ к. онов тава
2004 — проф. Ін-ту мист-в
« уш по ну краю
Те р ноп. нац. пед. ун- ту
н ма ». 2007
ім. В. Гнатюка (з 2009 —
зав. кафедри театр. мист-ва). Зіграв у театрі понад 100
ролей. Знімався в кіно. Поставив низку п’єс вітчизняних та зарубіжних авторів. Актор широкого сценічного
обдаровання, Х. утілив галерею образів як яскравого
комедійного, так і трагедійно-драм. характеру.
Шевч. тема — органічний складник творчої діяльно сті Х. Актор створив образи Назара Стодолі у
виставі однойменної драми Шевченка (1984) та Поета
(Шевченка) у виставі «Сон» за п’єсою О. Бєляцького і
З. Сагалова «Шлях» (1989; обидві роботи — у Терноп.
академ. укр. драм. театрі ім. Т. Г. Шевченка). Х. — автор
і виконавець моновистави за поезією Шевченка «Душі почину і краю немає» (2007, записано аудіодиск), з
якою виступає на літ.-мист. вечорах, концертах. До моновистави ввійшло 20 Шевченкових творів — уривки
з поем «Гайдамаки» і «Кавказ», поеми «Іржавець» та
«Чернець», вірші з циклу «Давидові псалми» (12, 43,
53, 93), «Ісаія. Глава 35», «Осія. Глава XIV», послання
«І мертвим, і живим», поезії «Минають дні, минають
ночі», «Доля», «Муза», «Молитва», «Мені здається, я не
знаю». Критика високо оцінила читецьку майстерність
Х., його проникливо-глибинне тлумачення Шевченкового слова.

т.: Сорока П. Наодинці зі світом і словом //
24 січ.

. 2008.

р на Папуша

ХІНГАМÍРЕ Будданна (1941, штат Карнатак, Індія) — індійський письменник і вчений. Д-р філології.
Викладає в Ін-ті проблем мови і л-ри каннада при Карнатакському ун-ті (м. Дхарвад). Друкується з 1958.
Пише мовою каннада. Автор понад 20 кн. поетичних і
драм. творів, літературознавчих праць. Переклав твори
ряду рос. і білор. поетів.
У 1970-х зацікавився життям і творчістю Шевченка,
став першим її активним популяризатором серед своїх співвітчизників. 1973 здійснив перекл. «Заповіту»
(під назвою «Остання воля»), який увійшов до вид.
« апов т» [ нто . п р.]. Видав першу зб. Шевченка
мовою каннада «Вибрані поезії» (Дхарвад, 1979), яку
склали 11 творів у його перекл., зокр. «Заповіт», «Садок
вишневий коло хати», «Не женися на багатій», «Мені
однаково, чи буду», «І небо невмите, і заспані хвилі»,
«Сон — На панщині пшеницю жала», «Ой маю, маю
я оченята», «Колись, дурною головою», «Світе ясний!
Світе тихий!». У передм. до кн. Х. ставить Шевченка
в ряд найбільших поетів-гуманістів світової л-ри, його
худож. досвід уважає неоціненним надбанням і прикладом для письменників Індії. У ст. «Поезія Тараса
Шевченка, що надихнула революцію» (1985) продовжує
розповідь про ідейно-худож. своєрідність творчо сті
укр. поета, розпочату у згаданій передм. Згодом публікує ст. «Тарас Шевченко — світоч свободи» (1986). До
125-літніх роковин від дня смерті Шевченка переклав
перші 36 рядків антиімперської поеми «Кавказ». 1985
на основі по еми «Наймичка» написав однойменну
драму, дію якої перенесено в сучасне індійське село,
її героям надано індійські імена. Письменника полонили про стота й велич епічної розповіді про долю
жінки-страдниці із соц. низів, вразила актуальність
твору Шевченка для сучасної Індії. У передм. Х. дає заг.
характеристику творчості укр. поета, порівнює долю
українця Марка і відомого героя стародавнього індійського епосу «Махабхарата» Карни. Цим же шляхом
пішов індійський письменник, працюючи над п’єсою
«Війна і кохання» (1987). Створено її за сюжетом Шевченкової поеми «Катерина», яку Х. називає справжнім
поетичним шедевром і порівнює з драмою великого
індійського поета Калідаси «Шакунтала». Сюжет укр.
поеми цілком перенесено на індійський ґрунт, у творі
порушено проблеми, що хвилюють сучасне індійське
суспільство, зокр. становища жінки. Обидві п’єси мали
великий успіх у читачів, їх транслювали на Всеіндійському радіо, ставили на аматорській сцені.
в.: Відповіді на питання анкети «Письменники Індії та ШріЛанки про творчість Кобзаря» // Всесвіт. 1986. № 3.
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т.: н ук ., ур н ка . «Най ми ч ка» під ін дій сь ким
небом // . 1987. 1 січ.; урн ка ., ом нко . «Заповіт» мовами
народів Індії // Прапор. 1987. № 8; урн ка . Кобзар за Гімалаями: Творчість Т. Г. Шевченка в Індії та Шрі-Ланці. К., 1989.
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ХІНКУ́ЛОВ Леонід Федорович (19.12.1911/1.01.1912,
Київ — 25.10.1986, там само) — укр. літературознавець, критик і перекладач. Закінчив Київ. ун-т (1933).
Викладав у середніх школах, вишах, протягом 1945—49
працював у ІЛ. Захистив доктор. дисертацію «Тарас
Шевченко: (Проблеми вивчення життя і творчо сті)»
(1963). Автор літературознавчих праць: «Олександр
Сергійович Пушкін» (1937), «Максим Горький» (1947),
«В боротьбі за радянську літературу» (1948), «Франко» (1961), «Україна в житті і творчості М. Горького»
(1963) та ін.
Займався переважно питаннями ранньої поетичної
творчо сті Шевченка, зв’язків поета з художниками,
громадськими діячами 1840—50-х, польс. засланцями
та ін. У 2-й пол. 1950-х опублікував низку статей з окремих питань біографії Шевченка, що ввійшли до його кн.
«Тарас Шевченко: Биография» (М., 1960). Позитивними
її сторонами стали гостра проблемність, відсутність описовості, полемічність, серед прорахунків — відгомони
вульгарно-соціологічного підходу до трактування ряду
постатей, зокр. М. Драгоманова, М. Костомарова, братів
Лазаревських. Дослідник висунув ряд здогадів і припущень щодо нез’ясованих питань Шевченкової біографії,
однак більшість із них не набули прав громадянства в
шевченкознавстві. До хиб методики дослідження у праці
Х. належать замовчування небажаних фактів, перекручення викладеного в одних джерелах та некритичне ставлення до ін., белетристичні додатки, як, напр., переказ
змісту невідомого листа Шевченка до П. укаш в а,
деякі вигадані подробиці подій, перебільшення тощо.

. нку ов. ара
в нко о о у а н к .
., 1962. к а нка

. .
в нко у по а а
у а н к в. ., 1962.
Суп ро к а нка

Водночас праця містить
чима ло цінних у біогр.
плані моментів. Вони стосу ють ся ана лі зу публікацій у тогочасній пресі,
уточнення й висвітлення
багатьох деталей, ідентифікації низки осіб — усе
це як безперечний здобуток автора увійшло до
активного обігу шевченкознавства. На основі кн.
написано ще одну працю
Х. — «Тарас Шевченко
і його сучасники: Етюди
. нку ов.
в нко. .,
до біографії» (К., 1962).
1966. к а нка
Її зміст охоплює життя
поета лише до звільнення із заслання. Деякі з кол. вад
усунуто, кн. краще документовано, у ній більш компактно й динамічно висвітлено ряд питань політ. біографії
Шевченка, зроблено цікаві спостереження над джерелами окремих його літ. і мист. творів.
У серії «Жизнь замечательных людей» трьома вид.
надрук. біогр. повість Х. «Тарас Григорьевич Шевченко» (М., 1957; 2-ге доп. і перероб. вид.: Тарас Шевченко.
М., 1960; 3-тє випр. і доп. вид.: Шевченко. М., 1966).
Х. (спільно з М.
ков м) упорядкував (вст.
ст., коментарі) вид. «Т. Г. Шевченко в воспоминаниях
современников» (М., 1962). Регулярно виступав у пресі з численними популяризаторськими статтями про
Шевченка, рецензіями на всі помітні шевченкознавчі
дослідження та нові твори худож. шевченкіани.
в.: Новое русское издание сочинений Т. Г. Шевченко //
Вопро сы литературы. 1957. № 2. — Рец. на кн.:
в нко .
Собрание сочинений: В 5 т. М., 1955—1956; Невідомі рукописи
й документи з архівів Новопетровського укріплення //
10;
Пам’ять про Шевченка в Києві // Україна. 1966. № 12; Шевченко
на Мангишлаку //
. 1979. 13 лип.; Тарас Григорович Шевченко // нку ов . Літературні зустрічі: Розповіді про письменників у Києві. К., 1980; У Києві великому: (Сторінки біографії
Т. Г. Шевченка) // нку ов . Письменник жив у Києві: Літ.-крит.
розповіді. К., 1982.
т.: а
ов к
. Жи знен ный путь по э та-бо р ца: О
книге Л. Хинкулова «Тарас Григорьевич Шевченко» // Правда
Украины. 1958. 9 марта; Скоро а атов . Віхи великого життя //
Прапор. 1958. № 8; орош нко . Книга про Т. Г. Шевченка //
Вісник АН УРСР. 1958. № 11; Пав ов
. П. [Шевченко Ф. П.]
Нове у шевченкознавстві //
. 1959. № 3 (усі — рец. на кн.:
нку ов . Тарас Григорьевич Шевченко. 1814—1861. М.,
1957);
к
., Р
к
.,
., шаков . Лист до
редакції // Літературна газета. 1958. 15 квіт. — Відгук на публ.:
нку ов . Новое русское издание сочинений Т. Г. Шевченко //
Вопросы литературы. 1957. № 2;
ков . . [Рец.] // Изве-
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стия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1961. Т. 20. № 2;
а ов к
. С. Біографія великого поета-революціонера //
Р . 1962. № 1; о т нко . . Факти і домисел // Р . 1962. № 2
(усі три — рец. на кн.: нку ов . Тарас Шевченко: Биография.
М., 1960); авров С. . Нове дослідження про Тараса Шевченка //
Вітчизна. 1963. № 1. — Рец. на кн.: нку ов . Тарас Шевченко
і його сучасники. К., 1962; ур П. Исправленное ли? // Звезда.
1967. № 8. — Рец. на кн.: нку ов . Шевченко. 3-е изд., испр.
и доп. М., 1966; См н ка . . Біогра фічна шевче н кіана
(1861—1981). К., 1984.

а р См

н ка

ХÍНО Такао (22.08.1961, Ікаруга, Японія) — япон.
україніст, перекладач. Віце-президент Япон. асоціації
україністів (з 1994). Закінчив 1986 ун-т м. Тенрі (спеціальність — рос. мова та л-ра). Після захисту кандидат. дисертації «Ранній період творчості Миколи Гоголя» (1989)
та перекл. окремих його творів самостійно опанував укр.
мову, обравши предметом наук. зацікавлень укр. л-ру,
мову та культуру. З 1989 — викладач укр. мови, доцент
ун-тів міст Тенрі та Кіото. 1996 стажувався в Одес. ун-ті
ім. І. І. Мечникова, працював (у співавт.) над укладанням
перших вітчизняних укр.-япон. словників (вийшли друком 1997, 1998, 2001). Х. — автор низки наук. статей із
лінгвістичних проблем перекладання япон. мовою творів
Шевченка, І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка,
Лесі кра нк , зокр. «Українська поезія в Японії та проблеми її перекладу японською мовою» (
кра нка і
сучасність: Тези доповідей та повідомлень міжнародної
наук.-теоретичної конференції. О., 1993).
Вагомим внеском у япон. шевченкознавство є ст.
(у співавт. з І. Бондаренком) «Третя зустріч Шевченка
з японцями», присвячена аналізові перекл. Е. у з
віршів Шевченка япон. мовою (зб. «Вибрані поезії».
Токіо, 1993). У публ. відзначено, що зб. є першим япон.
перекл. Шевченка безпо середньо з оригіналу і прикладом розв’язання гол. і найскладнішого для кожного
перекладача завдання — не тільки передати япон. мовою зміст та мелодику творів Шевченка, а й зберегти
в перекладах нац. дух його поезії ( . 1994. 19 трав.).
У ст. Х. «Перший українсько-японський словник: (Із
нагоди 50-річчя виходу з друку)» схарактеризовано раритетне вид. — укр.-япон. словник (Харбін, 1944), який
уклали українці-емігранти А. Діброва та В. Одинець;
наклад словника було майже повністю знищено (див.:
Викладання іноземних мов. Нара. 1994. № 20 [япон.
мовою]). До слідник відзначив лінгвокраїнознавчий
характер словника, зокр. виділив розширені культурноістор. довідкові статті, пов’язані з життям і творчістю
Шевченка: «Заповіт», «Кобзар», «Шевченко Тарас»,
«Шевченків заповіт» та ін. Автор окреслив їх зміст,
наголосивши, що ст. «Шевченків заповіт» знайомить
читача як з оригіналом вірша, так і з його першим пое-

тичним перекл. япон. мовою, і що ст. «Шевченко Тарас»
є першою в історії япон. шевченкознавства об’єктивною
біогр. довідкою про життя і творчість укр. поета.
в.: Пе р ший укра ї н сь ко- япон сь кий сло в ник: (Із на годи
50-річчя виходу з друку) // Мовознавство. 1994. № 2/3 (у співавт.
із І. Бондаренком).
т.: упта . Орієнталістика на осі Говерла — Фудзі //
Дивослово. 1999. № 8.

ван он ар нко

ХЛЄ́ БНИКОВ Велімір (справж. — Віктор Володимирович; 28.10/9.11.1885, с. Малі Дербети, тепер Калмикія, РФ — 28.06.1922, с. Санталово, нині не існує,
територія Кре стецького р-ну, похований у с. Руч’ї,
тепер того ж р-ну Новгородської обл., перепохований
у Москві) — рос. поет. Навчався в Казан. (1903—04)
та Петерб. ун-тах (з 1908). Один із засновників рос.
футуризму. Брав участь у написанні маніфесту 1912,
у колективних зб. футуристів і виставках авангардного мист-ва («Трикутник», 1910; «Ослиний хвіст»,
1912). Плекав ідею оновлення життя і людини через
якісне оновлення мови, тому у футуристичних пошуках звертався до словотворчого експерименту та його
теоретичного обґрунтування (ст. «Про розширення меж
російської словесності», 1913; «Слово як таке», 1913,
у співавт. з О. ру н та ін.). Теоретичні погляди
поета зумовлюють своєрідність його неоміфологізму, найяскравішим утіленням якого є «сверхповести»
«Діти Видри» (1911—13), «Зангезі» (1920—22), поеми
«Лелека» (1909), «Шаман і Венера» (1912), «Кам’яна
баба» (1919), драми «Онучка Малуші» (1909), «Ніч у
Галичині» (1913), «Помилка смерті» (1915) та ін.
Особливу роль у поглядах Х. відіграє панслов’ян.
ідея, яку на лінгвістичному рівні реалізовано у звертанні
поета до лексичних резервів не тільки рос., а й ін. слов’ян. мов (укр. зокр.), а на рівні поетичної міфології — у
створенні авторського варіанта міфу про золоту добу як
слов’ян. «архаїчну ідилію» та у використанні численних
міфолог. мотивів і образів слов’ян. фольклору (русалки, Мава Галіційська, курган Святогора та ін.). Саме в
площині міфопоетики простежується зв’язок творчості
Х. з поезіями Шевченка, з яких рос. поет успадковував
головно символіку кургану як сховища прадавньої та
майбутньої укр. слави. Характерною є також згадка
про Шевченка в утопії Х. «Ладомир» (1920), де одна
з метафоричних ознак вільного майбутнього — «и не
боится дня Шевченко» — відсилає до біографії укр. поета періоду кріпацтва, коли захоплений мист-вом юнак
удень служив панові, а вільний час для малювання в
Літньому саду мав тільки в білі ночі.
т.: рав
. . «Щоб розкрились високі могили…»: (Міф
і реальність у Шевченка і Хлєбнікова) // С . 1990. № 9.

т на Па ар ва,

ра Па ар ва
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ХЛЄ́ БНИ КОВ Ми ко ла Пе т рович (1830, Орен бург — ?) — художник-самоук. Народився в міщанській сім’ї. Закінчив 1849 пов. уч-ще. До петерб. кам м т тв вступити йому не вдалося. Мешкав у
Голубиній слобідці, неподалік садиби К. рна, який,
очевидно, і звернув увагу Шевченка на талановитого
хлопця. К. Герн згадував: поет «почув про існування в
Оренбурзі бідного міщанина Хлєбникова, що мав він
надзвичайний хист до живопису; розшукав його, упевнився у справді прекрасних здібностях цього юнака,
і, від’їжджаючи, передав його на мої руки» (Спо а1982, с. 197). Розвинутися цьому обдарованню, на
жаль, не поталанило. Відомо, що Х. був на міській
службі, давав уроки з малювання в пов. уч-щі. «Портрет
бухарця» роботи Х. міститься в альб. Обручових, який
зберігається в НМТШ.
т.: о шаков 1971; о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия одиннадцати лет. 1847—1858. Оренбург, 1997.

р ор

научно-практиче ской конференции. Бишкек, 1995),
«Джоомарт Боконбаєв і Україна» (Материалы международной научно-технической конференции. Бишкек,
1998) та ін. Основні аспекти вивчення: рецепція творчості Шевченка, образ укр. поета у кирг. л-рі, типологічна
подібність особистих і творчих біографій кирг. акина
Токтогула і Шевченка, постаті яких сприймаються як
духовно рівні величини в обох культурах. Ред.-упор. зб.:
Тарас Шевченко в Кыргызстане: Исследовательские и
художественные материалы на русском, киргизском и
украинском языках. Бишкек, 2008. Автор статей до
.
в.: Чувство семьи единой: Исследования, статьи, обзоры
по киргизско-украинским литературным связям. Фрунзе, 1980;
Шевченко в киргизской поэзии: (Из истории киргизско-украинских литературных связей) // Материалы 3-й научной конференции Киргизско-Российского (Славянского) ун-та. Бишкек, 1996;
Киргизия в художественном мире украинского поэта Борислава
Степанюка // Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования.
Материалы. Бишкек, 2003. Вып. 1.

нко

ХЛІБÓВСЬКИЙ Станіслав (1835, с. Покутинці, тепер
Віньковецького р-ну Хмельн. обл. — 14.03.1884, с. Кованувка побл. Познані, Польща) — польс. художник. У
1853—58 навчався в петерб. ка м м т тв, одержав золоту медаль за картину «Асамблея при дворі Петра Великого». 1859 виїхав до Парижа для продовження
навчання. З 1880 жив у Кракові. У роки навчання в АМ
був у приятельських взаєминах із Шевченком. Зберігся
польськомовний лист-записка (друга пол. 1858) Х. до
Шевченка, в якому він просить поета повернути манекен (
т , с. 128).
ар а о а ка

ХЛИПÉНКО Георгій (16.09.1938, с. Садове, тепер
Московського р-ну Чуйської обл., Киргизстан) — кирг.
літературознавець, критик. Закінчив 1960 філол. ф-т
Кирг. ун-ту, 1966 — аспірантуру цього вишу. Проф.
(1997). Досліджує літ. взаємозв’язки, зокр. кирг.-укр.
Автор численних публ. рос., кирг. та укр. мовами, упоряд. і наук. ред. зб. «Українці в Киргизстані: Статті.
Дослідження. Матеріали» (Бішкек, 2003, 2006).
Підсумком багатолітніх досліджень Х. про творчість Шевченка, її суголосність кирг. поезії стала монографія «Чуття єдиної родини: Дослідження, статті,
огляди з киргизько-українських літературних зв’язків»
(1980; [рос. мовою]). Шевч. тематику розвинув у ст.:
«Україна у творчо сті Теміркая Уметалієва» (1980),
«Вінок акину Таразі: Шевченко в киргизькій поезії»
(Ис сык- Куль с кая пра вда. 1984. 7 ма рта), «…Бу ти
зрозумілим і зрозуміти інших: Чингіз Айтматов і Шевченко» (1986), «Токтогул і Шевченко: До питання
про типологічне вивчення творчості» (Сб. материалов

р на
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ХЛИ́ ПНІ В КА — се ло Зве ни го род сь ко го пов. Київ. губ., тепер Звенигородського р-ну Черкас. обл. Розташоване на лівому березі р. Гнилого Тікичу. Уперше
Х. згадується 1750. У селі діяла Михайлівська церква
(збудована після 1741, дерев’яна).
Навесні 1828 14-річний Шевченко два тижні навчався у Х. малювання в місцевого маляра. За О. азар в к м, «відчуваючи потяг до малювання, Шевченко втік
од Бугорського [П. о ор ко о. — Р .] в с. Хлебнівку,
яка славилася своїми малярами. В одного з них Тарас
Григорович і оселився, і прожив тут тижнів зо два, поки
до нього придивлялися. Хлебнівський маляр побачив
його здібності до свого ремесла, однак, побоюючись
відповідальності за те, що тримає поміщицького хлопчика без по свідки, порадив Шевченку виклопотати
спочатку потрібне свідоцтво на проживання, а тоді вже
оселитися в нього на вчення. Тарас Григорович пішов
у м. Вільшану, де мешкав Енгельгардтів управитель
Дмитренко, і почав просити посвідку на проживання
у хлебнівського маляра. Дмитренко, розговорившись
із хлопчиком і помітивши його меткість, замість того,
щоб видати посвідку, узяв Тараса Григоровича собі в
прислуги» (Спо а 1982, с. 25).
т.:

о ра

1984;

ур 2003.

а м тр нко

«ХЛÓПЧИК ДРІМÁЄ БÍЛЯ ГРУ́БКИ» (папір, сепія,
23,3×18,1) — малюнок Шевченка, виконаний у період із
поч. жовт. 1848 до січ. 1849 на о ара під час зимівлі
ра
ко оп ово к п
. Сепію помилково датували 1853 ( к н . Т. Г. Шевченко как художник //
Искусство. 1939. № 2. С. 28) і 1857 ( а ко . . Про що
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розповідають малюнки Тараса Шевченка:
Шевченкознавчі етюди. К., 1970. С. 223).
Зо бра же но го на ній
хлопчика хибно ототожнювали з дитиною
на ма лю н ку «Хло пчик розпалює грубку»
(П :
12 т. Т. 9.
№ 34), що заперечив
А. о т нко, відзначивши, що у хлопчиків різний типаж і різний вік ( о т нко .
За мо ря ми, за го ра.
в нко. оп к р ма
ми:
Тарас Шевченко
ру к . Пап р, п . 1848—1849
на Аральському морі.
Тарас Шевченко за Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К.,
1984. С. 111). На аркуші праворуч унизу штамп ДРМ:
«РМ». Зберігається в НМТШ (№ г—366).
За тематикою належить до численних творів Шевченка з життя народу Приаралля. У листі до В. Р пн но
від 14 листоп. 1849 він писав: «Лето проходило в море,
зима в степи, в занесенной снегом джеломейке вро
ша аша, где я, бедный художник, рисовал киргизов»
(за традицією, узаконеною рос. урядом, тюркськомовні
народи й народності, зокр. киргизів, казахів, каракалпаків, татар, туркменів називали киргизами).
На малюнку зображено напівоголеного казах. хлопчика у благеньких штанцях, який дрімає біля грубки.
Розімлілий від тепла, він сидить на долівці, спиною
спершись на стіну, підібгавши ноги і звільна опустивши руки. Голову малого у старому тимаку ледь схилено
вправо, до грубки, крізь прочинені дверцята якої на обличчя, груди і руки дитини падає м’яке світло. Захоплений безпосередністю побаченої сцени, автор зобразив її
з особливою теплотою і психологічною проникливістю,
виявляючи глибоке знання анатомії. Деталі інтер’єру
зведено до мінімуму, натомість основну увагу звернено на обличчя хлопчика, яке випромінює лагідність,
спокій і щиру безтурботність, властиву дітям. Сепія засвідчує професійне вміння художника розробити чітку
композицію, детально вибудувати сюжет, реалістично і
переконливо відтворити побачене.
Сепію вперше згадано під назвами «Хлопчик-калмик спить у юрті біля пічки» (Виставка артистичних
творів Тараса Шевченка. К., 1911. С. 11. № 54) та
«Ма льчик- киргиз» ( [ ш в к ] .,
[ р аковк ] . Вы с та в ка художе с т вен ных про и з веде ний
Т. Г. Шевченка. Киев. 1911 // Искусство: Живопись.
Графика. Художественная печать. К., 1911. № 3. С. 141).
Уперше репрод. як «Киргизький хлопчик дрімає коло

грубки» (
в нко . Вибр. тв. О., 1939. С. 218). У
л-рі фігурує під назвами: «Хлопчик-киргизя біля грубки» ( а р
. . Шевченко и Восток // Изв. пед. ф-та
Азербайджанского ун-та. Общественные науки. Баку,
1929. Т. 16. С. 244), «Киргизький хлопчик біля вогню»
(Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка, експонованої в Галереї. Х., 1934. С. 29), «Киргизятко коло печі»
(П : [ 16 т.]. Т. 11. С. 322), «Спящий мальчик» ( аауш н . Т. Г. Шевченко в портретах и иллюстрациях.
Лг., 1940. С. 43), «Казахський хлопчик спить біля грубки» ( р юк . П. Поет і художник життєвої правди //
Літературна газета. 1951. 8 берез.), «Мальчик-казах,
дремлющий у печки» (
ов . Т. Г. Шевченко в Казахстане. Алма-Ата, 1952. С. 65), «Казахський хлопець біля
печі» ( а а ук . . Сюїта самотності: (До питання
про серію рисунків Т. Г. Шевченка «Телемак» — «Діоген») // Питання шевченкознавства. К., 1961. Вип. 2.
С. 92). Рисунок експоновано на виставках у Києві (1911,
1984), Харкові (1934), Алма-Аті (1964), Празі (1968).
Місця зберігання: власність Л.
м у н кова; збірка
І. Терещенка, ДРМ, ІТШ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П

:

12 т. Т. 9. № 35.

ю м а

та

ва

«ХЛÓПЧИК З КÍШКОЮ» (брістольський папір,
сепія, графітний олівець, 25,3×19,7) — рисунок Шевченка, виконаний улітку 1856 — на поч. квіт. 1857 в
овоп тров кому укр п нн на п-ві ан ш ак. На
аркуші праворуч унизу світлою сепією рукою Шевченка позначено: « .», що, ймовірно, є залишком дарчого
напису графині А. о т , якій митець через Бр. Залеського надіслав малюнок ( ну кова . . Авторські
дарчі написи на малюнках і «Кобзарях» Т. Г. Шевченка
1860 року // Питання шевченкознавства: Т. Г. Шевченко і його сучасники.
К., 1978. С. 87—88).
Зберігається в НМТШ
(№ г—833).
За характером пейза жу дру го го пла ну
ри су н ка (буй не листя на деревах саду,
кві ту чий со ня ш ник
на комендант ському
городі) поч. дата виконання сепії — літо
1856, пі с ля то го, як
Ше в че н ко оде р жав
у кін. квіт. пер шо го
листа від А. Толстої
(див. його відповідь
.
в нко. оп к з к шкою.
від 22 квіт. 1856), а
р то
к пап р, п ,
кінцева — квіт. 1857,
ра тн о в . 1856—1857
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оскільки в листі до Бр. Зале ського від 8 трав. 1857
Шевченко пише про малюнок як про вже надісланий:
«Вместе с семенами послано тебе и мое рукоделье, три
штуки. Две для твоего собственного употребления, т. е.
для продажи по твоему усмотрению, а третья с надписью для графини Т[олстой], которую и прошу тебя немедля переслать». Цей лист дає підставу кваліфікувати
букву « .» як присвяту твору А. Толстій, якій Шевченко
подарував малюнок на знак вдячності за участь у його
визволенні із заслання. Сепію датували також 1850—57
( ата о уз ю арнов ко о, с. 184. № 307) та 1853—
57 (Ра в к С. . Життя і творчість художника Тараса
Шевченка. X., 1939. № 57; на с. 71 цієї ж книжки малюнок помилково віднесено до часу ра
ко оп ово
к п
). Під назвою «Киргизеня» Шевченко згадує
цей рисунок у листі до Бр. Залеського від 10 серп. 1857
(«Я спешу теперь в Петербург для того единственно,
чтобы поцаловать руки моей святой заступницы графини Настасии Ивановны Толстой. Послал ли ты ей моего
“Киргизенка”?») та в листі до М. азар в ко о від
18—19 жовт. 1857: «Спасибі тобі, друже мій єдиний, що
ти побачився з графинею Н[астасією] І[ванівною]. Не
знаю, чи получила вона моє “Киргизя” от Сігізмонда?»
Малюнок згадано і в листах-відповідях Бр. Залеського
(від 15 верес. 1857): «Твой “Киргизенок” давно уже у
Сигизмунда, которому я поручил передать его графине
Настасии Ивановне» (
т , с. 87) і М. Лазаревського
(від 9 груд. 1857), який підтверджує отримання рисунка
А. Толстою: «Графиня показывала мне твоего киргиза
с твоим по
м и хвастала, что показывала многим
и все хвалят» (
т , с. 94).
Малюнок, на якому «художник зобразив місце своєї
праці — землянку в саду Новопетровського укріплення,
частину саду й городу, на якому влітку він проводив
усе своє дозвілля, тобто той куточок, де він відпочивав
і творив» (Па амар ук . П. Не скорений Прометей:
Творчість Шевченка-художника 1850—1857 років. К.,
1968. С. 60), виконано з великою майстерністю. Трактування сюжету, до якого внесено й автопортрет художника, — лаконічне і зрозуміле. Композицію побудовано
за принципом трикутника: сидячи біля дверей землянки,
солдат Шевченко зі щирим співчуттям і батьківською
теплотою спостерігає за хвилинною радістю бідного
казах. хлопчика, який грається з кішкою. Фігуру хлопчика змодельовано реально, без прикрашання за зразком
ідеальних античних форм. У простому мотиві безжурного дитинства автор стисло і промовисто виявив те,
що його найбільше хвилювало, — драму власної неволі,
показав своє становище та оточення на засланні. Рисунок засвідчує майстерність побудови перспективи та
світлотіньових рішень.
Трирівневе освітлення (від темного всередині приміщення до дещо яснішого середнього і ще яскравішого

дальнього плану) увиразнює праву частину рисунка:
світлий про стір, що охоплює город, дерева й небо;
постать Шевченка в накинутій шинелі, що, поклавши
ногу на ногу, присів на стільці біля стіни з вапняку; напівоголеного хлопчика на камені за порогом землянки.
Світло, яке надходить до приміщення крізь відчинені
двері, передано ясними полисками на порозі землянки,
на голові й шиї кішки, що стоїть на задніх лапках, на
відвороті світлих штанців хлопчика, на крисах його
повстяного капелюха-тимака, намальованого світлою
сепією. Затінені місця передано натомість темною —
хвилястими лініями і ко сими штрихами на шинелі
Шевченка, на тулубі кішки, на каменях і лопаті за дверима, та графітним олівцем — на штанцях хлопчика.
Рисунок уперше згадано: -ов . [ ра оманов .]
Письма Т. Г. Шевченко к Бр. За лесскому (1853—
1857 гг.) // С. 1883. № 4. С. 853—866. Уперше репрод.:
Художественный хроникер. 1887. № 4. С. 40. У період
1887—1980 найчастіше згадується як «Т. Г. Шевченко
і казахський хлопчик, що грається з кішкою» (П :
10 т. Т. 9. № 56), з 1980 — під авторською назвою
«Киргизеня» ( юк . Слово і пензель //
. 1983.
3 бе рез.; в
ук . Ми с те ць ка спа д щи на Та ра са
Шевченка у контексті європейської художньої культури. Л., 2008. С. 306—307). Рисунок експонувався на
виставках у Чернігові 1929 ( ара в ка . Виставка
Т. Шевченка: Провідник. Чернігів, 1930. С. 20. № 56),
Києві 1939 (Республіканська ювілейна Шевченківська
виставка: Каталог-путівник. К., 1941. С. 44), Москві
1951 (Выставка изобразительного искусства Украинской ССР. Живопись, скульптура, графика: Каталог. К.,
1951. С. 105), Києві та Москві 1964 (Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня
рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964. С. 13) та ін.
Місця зберігання: А. Толстая, В. арнов к (молодший), ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ). Іл. табл. І.
в.: П : 10 т. Т. 9. № 56.
т.: а р к твор ; о т нко ., м р а в . Оживуть
сте пи…: Та рас Ше вче н ко за Ка с пі єм. К., 1977; ур 2003;
юк . Віч-на-віч із Шевченком: Іконографія 1838—1861 років.
К., 2004.
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«ХЛÓПЧИК ІЗ СОБÁКОЮ В ЛÍСІ» (папір, сепія,
23,1×18,3) — малюнок Шевченка, виконаний не пізн.
верес. 1840 у Петербурзі. Внизу невідомою рукою чорнилом напис: «Незаконч.[енная] акварель художн.[ика]
Шевченка». На звороті чорнилом авторський напис:
« а пам т оз ову от
в нка». Зберігається в
ДТГ (№ г—11771). Датується 1840, враховуючи її змістовий зв’язок із незнайденою картиною Шевченка
«Сирітка-хлопчик ділиться мило стинею із собакою
під тином» (П : 12 т. Т. 7. № 228), за яку автора

«ХЛОПЧИК-НАТУРНИК»

27 ве рес. 1840 ра да
АМ нагородила срібною медаллю другого
ступеня ( окум нт ,
с. 27), а також з огляду на взаємини у цей
період з О. оз ов м,
якому подаровано малюнок і який зобразив
Шевченка на одному з
рисунків, підписавши:
«1840 нояб. Шевченко
важно декламирует из
“Земной доли”» ( ур
1972, с. 98).
На першому плані
.
в нко. оп к з о акою зо бра же но бі ля во го
в
. Пап р, п . 1840
хлопчика 5—6 років,
що спить у лісі, поклавши голову на стовбур зрубаного
дерева. Оголене тіло дитини, на поясі та стегнах ледь
прикрите білою сорочкою, заливає сонячне проміння.
На другому плані, за колодою, немовби охороняючи
сон хлопчика, сидить чорний собака. Його фігура, звернена до дитини, виразно проступає на тлі освітленого
стовбура. М’яке світлотіньове моделювання композиції
створює настрій спокою, тиші. Водночас уміло підкреслена контрастність образів експліцитно виражає добре
знану художникові драму дитячого сирітства. Невеличкий начерк зі схожою композицією виконано також на
аркуші з ескізним рисунком В. т рн р а до картини
«Український шинок» (П : 12 т. Т. 7. № 108).
Се пію впе р ше зга да но у публ.: о пом на н
В. В. Ковалева о Т. Г. Шевченко // По морю и суше.
1896. № 8. С. 135—136. Уперше репрод. 1935 під назвою «Спящий мальчик» ( з ншток . Судьба литературного наследства Т. Г. Шевченко // Литературное
наследство. 1935. № 19/21. С. 459). У л-рі твір репрод.
також як «Хлопець з собакою» (П : [ 16 т.]. Т. 12.
С. 93). Експоновано на виставці у Києві 1939 (Республіканська ювілейна шевченківська виставка: Каталогпутівник. К., 1941. С. 24. № 114). Місця зберігання:
власність О. Козлова, згодом І. Остроухова, ДТГ.
в.: П : 12 т. Т. 7. № 22.
т.: ур 1972; окум нт ; в
ук . Мистецька спадщина Тараса Шевченка в контексті європейської художньої
культури. Л., 2008.

на С омка

«ХЛÓПЧИК-НАТУ́РНИК» (папір, сепія, червоний
олівець, 36,3×25,8) — рисунок Шевченка, виконаний
1860 у майстерні петерб. ка м м т тв на папері
з водяним знаком, що прочитується зі звороту вертикально по лівому краю: «J. Whatman, Turkey Mill, 184[4]».
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Дата на філіграні вказує на те, що для малюнка було
використано старий папір з вилученого в Шевченка
під час арешту 1847 портфеля, який йому повернули
у Петербурзі в січ. 1859. У л-рі іноді трапляється помилкове датування сепії часом навчання художника в
АМ ( нз ур . . Шевченко і брюлловська школа //
9, с. 172) і періодом 1850—51 ( к н . С. 38).
Зберігається в НМТШ (№ г—702).
На рисунку зображено худорлявого хлопчика, що
заснув, сидячи на скрині, покритій килимом зі сх. орнаментом. Дитина притулилась до стіни, спираючись
на ліву руку, а праву невимушено поклала на шолом,
що лежав поряд. Голову в кашкеті вільно схилено на
ліве плече. Обличчя з ледь помітною усмішкою випромінює спокій і умиротворення. Фігура хлопчика ясно
освітлюється. Від його постаті падає тінь на стіну, де
справа вгорі висить гіпсовий зліпок руки — деталь інтер’єру Шевченкової майстерні. Зліва на підлозі лежить
палітра. Для сепії Шевченкові позував його учень Б. Суанов-По ко з н, дванадцятирічний син слобожанської
поміщиці Н. Су аново , з якою митець познайомився
в родині графа Ф. Толстого (Там само). Саме вона запропонувала Шевченкові давати уроки малювання її
старшому синові Борису, «аби під виглядом гонорару
подати йому на перших порах матеріальну допомогу»
(Спо а 1982, с. 354). Художник часто відвідував Суханових, малював портрети членів їхньої родини, зокр.
юного Бориса (1858) та його п’ятирічного брата Гаврила
(не зберігся). Те, що на сепії зображено саме Б. Суханова-Подколзіна, підтверджує зовнішня схожість його
портрета з рисами обличчя натурника.
Рисунок під назвою «Хлопчик заснув на зйомі»
вперше згадано у списку Г. Честахівського (під № 69)
з приміткою: «...рисував Кобзар Шевченко в Петербурзі, в своїй майстерні в
Ака де мії художеств
в 1860 ро ку » (ІЛ.
Ф. 1. № 459). Вперше
ре прод. під на звою
«Хлопчик, що дрімає»
у вид. «Ил лю с т рированный “Кобзарьˮ
Т. Г. Шевченко», яке
оформив М.
к ш н
(СПб., 1896. Вип. 1).
Зго дом ре прод. як
«Хло пець- натурник,
що дрі має» ( о в к , с. 69. № 574.
Табл. 65), «Мальчикнатурщик» ( к н .
.
в нко. оп к-натурн к.
С. 38; Су ак . ПортПап р, п , рвон о в .
реты работы Шевчен1860
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ко // Советская Украина. 1961. № 3. С. 189), «Хлопчик-натурщик» (П : 10 т. Т. 10. № 58), «Хлопчикнатурник» ( в
ук . Мистецька спадщина Тараса
Шевченка у контексті європейської художньої культури.
Л., 2008. С. 397—398). Експонувався на виставках під
назвами: «Дремлющий натурщик-мальчик» (Каталог
Шевченковской выставки в Москве по поводу пятидесятилетия со дня его смерти. 1861— 26/ІІ.1911. М.,
1911. С. 12. № 183), «Хлопчик-натурник на тлі килима»
( ара в ка . Виставка Т. Шевченка: Провідник.
Чернігів, 1930. С. 16. № 1), «Хлопчик-натурник» — у
Києві 1974 (Художні твори у власній колекції Тараса
Шевченка: Каталог виставки. К., 1974. С. 6), 1984 (Каталог виставки «Шевченко-художник». К., 1986. С. 19),
2010 та ін. Місця зберігання: у Д. ор ов , ЧМТ, ЧІМ,
ГКШ, ДМШ (нині НМТШ). Іл. табл. І.
в.: П : 10 т. Т. 10. № 58.
т.:
к н . Т. Г. Шевченко как художник // Искусство.
1939. № 2; Па амар ук . П. Куточок майстерні художника //
Україна. 1961. № 9.

на С омка

«ХЛÓПЧИК РОЗПÁЛЮЄ ГРУ́БКУ» (папір, сепія,
бістр, 24,7×18,3) — рисунок Шевченка, виконаний у
період із поч. жовт. 1848 до січ. 1849 на о ара під час
зимівлі ра
ко оп ово к п
. Малюнок було
наклеєно в альб. О. утакова, якому митець подарував
сепію у січ. 1850 із проханням придбати йому твори
Д. Веневітінова та О. о ова. Це засвідчує авторський напис чорнилом праворуч унизу на звороті сепії:
« н в т нова
о ова, в о ном п р п т »,
а також відповідний запис у щоденнику О. Бутакова:
«У Мо скві ара ю про сті сині окуляри з боковими
скельцями і твори Веневітінова та Кольцова» ( а н н . Тарас Шевченко. К., 1970. С. 190).
Після реставрації збері га єть ся в НМТШ
(№ г—743).
Один із жанрових
ри су н ків Ше вче н ка,
що висвітлює життя
та по бут ка зах. народу. Ком по зи цій но
наближається до сепії
«Хлопчик дрімає біля
грубки» (П : 12 т.
Т. 9. № 35), однак не
тотожний їй ( о т нко . За мо ря ми, за
го рами: Та рас Ше в.
в нко. оп к розпа ю
ченко на Аральському
ру ку. Пап р, п , тр.
1848—1849
морі. Тарас Шевченко

за Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984. С. 111).
Побутові деталі сцени зведено до мінімуму: зліва — залізна пічка (мабуть, її привезли з р н ур а учасники
експедиції), на ній — солдатський чайник. Основну
увагу натомість звернено на постать казах. хлопчика
7—9 років, що сидить на підлозі, підкладаючи очерет
у прочинені дверцята грубки. Світло, яке б’є крізь них,
моделює фігуру дитини, її оголений торс і замріяне
обличчя з тінню від старого тимака на голові. Щирий
погляд і наївна усмішка хлопчика надають зображенню
просвітленої тональності, підсиленої майстерним світлотіньовим нюансуванням і тонкою градацією відтінків.
На думку О. П. ов ко о, сепію було намальовано
для графині А. о то ( ов к , с. 70. № 484).
Існує два начерки цього рисунка: один (П : 12 т.
Т. 9. № 186) — на звороті сепії «Бутаков О. І. і фельдшер Істомін О. О. під час зимівлі на Косаралі» (П :
12 т. Т. 9. № 37), другий — на аркуші 24
ому
1846—1850 (П : 12 т. Т. 9. № 115).
Твір уперше згадано 1887 у «Ве стнику изящных
искусств» під назвою «Мальчик-киргиз», де також репрод. офорт із цього малюнка роботи І. Михайлова (Т. 5.
С. 365). Ін. назви: «Киргизя біля груби» ( ов к ,
табл. 62), «Мальчик киргиз, согревающийся у печки»
(Сквор ов . Жизнь художника Тараса Шевченко. М.,
1929. С. 93), «Киргизький хлопець, що сміється» ( ар к твор , с. 130. № 845), «Киргизя палить у грубі» (П : [ 16 т.]. Т. 12. C. 249), «Мальчик, топящий
печь камышом» (
ов . Т. Г. Шевченко в Казахстане.
Алма-Ата, 1952. С. 65), «Хлопчик-казах топить грубку»
( ов П. Т. Г. Шевченко — художник. К., 1955. С. 26),
«Мальчик-киргиз, топящий железную печь в комнате
Шевченко» (
кр н к
. П. Т. Г. Шевченко на страницах туркестанских газет (1890—1917 гг.) // . .
внко в інтернаціональних літературних зв’язках: Зб.
К., 1981. С. 150). Експонувався під назвами: «Хлопчик-калмик в юрті біля пічки» на Виставці артистичних
творів Тараса Шевченка (Київ, 1911), «Киргиз перед
грубкою» (Українське малярство XVII—XX сторіч:
Провідник по виставці. К., 1929. С. 58), «Киргиз топить
грубку» — на Виставці маляр. творів Шевченка (Харків,
1934), «Казахский мальчик топит печку» — на виставці,
присвяченій 150-річчю від дня народження Шевченка (Алма-Ата, 1964), «Казахський хлопчик розпалює
грубку» — на виставці у Києві 1984 до 170-річчя від
дня народження митця (Шевченко-художник: Каталог
виставки. К., 1986. С. 12), «Хлопчик біля грубки» — на
виставці «Тарас Шевченко — художник» (Мінськ, 2002)
та ін. Місця зберігання: у К. рна, власність Бутакових,
О. утаково , Л.
м у н кова, І. Терещенка, родини
Глазенапів, КММ, ВІМШ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П

:

12 т. Т. 9. № 34.
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ХМЕЛЬКÓ Михайло Іванович (23.10.1919, Київ —
15.01.1996, там само) — укр. художник. Народний художник Української РСР (1963), лауреат Держ. премії
Союзу РСР (1948, 1950). З 1929 відвідував худож. студію
М. Ярового. Закінчив 1946 КХІ (клас К. ро м нка). З
1948 — викладач КХІ, проф. (з 1962). Завідував в ін-ті
кафедрою живопису, керував майстернею істор. живопису (1960—73). Досліджував методику живопису та
особливості композиції, працював у станковому живописі. Серед творів: «Форсування Дніпра» (1946), «Тріумф
переможної Батьківщини» (1949), «Шахтарське весілля»
(1956), «Білі журавлі» (1980), «1941 — оборона Києва.
Голосіївський ліс» (1988), «Танець життя» (1990) та ін.

. м

ко.

о ат ! По отно, о

. 1964

На шевч. тематику виконав картину «Т. Г. Шевченко і
М. С. Щепкін у Москві» (полотно, олія, 1956; НМТШ) —
монументальний, багатофігурний, насичений колоритом
твір, у якому застосовано кілька планів. У полотні «В солдати!» (1964) розкрив образ молодого поета з сильною
волею. Темними кольорами як змістовий центр виділив
постать Шевченка, світлими змалював чиновників, які
дещо зливаються з антуражем інтер’єру. Іл. табл. VII.
на ра н к

ХМЕЛЬНИ́ЦЬКИЙ Богдан-Зіновій Михайлович
(27.12.1595/6.01.1596, х. Суботів, тепер с. Чигиринського р-ну Черкас. обл. — 27.07/6.08.1657, Чигирин,
тепер районний центр Черкас. обл.) — гетьман України,
засновник укр. козацької держави — Війська Запорозького, полководець, дипломат і держ. діяч. Освіту здобував у братських школах Чигирина та Києва, згодом
у єзуїтському колегіумі у Львові. Оволодів лат. і польс.
мовами, користувався усною і писемною укр. мовою.
1620 узяв участь у поході гетьмана Жолкевського у
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Молдавію, під час якого
у жовт. М. м н коо вби то під Це цо рою,
а Богда на за хо п ле но в
полон, де він пробув два
ро ки. По по ве р нен ні в
Укра ї ну брав участь у
повстаннях Тараса
оров а (Трясила), Пав юка, Я.
тр н на й
Гуні, у військ. виправах
Вій сь ка За по ро зь ко го,
зокр. під Кумейками; у
козацькій раді під Боро. он у . Портр т
вицею — як писар Війо ана- нов
ська Запорозького. Їздив
м н ко о, т мана
із дипломатичною місією
кра н . Пап р, м ор т.
у Францію, зустрічався з
1651
польс. королем
а
авом V азою, від якого домігся обіцянки поновити
козацькі права й вольності, але цього здійснено не було,
а сам Х. зазнав переслідувань від польс. адміністрації.
У груд. 1647 Х. дістався Запорожжя. На поч. лют. 1848
на козацькій раді його обрано гетьманом. Він одразу розпочав підготовку до війни з Польщею, організовуючи
козацтво й закликаючи народ до повстання. Зміг створити високодисципліноване й саможертовне козацьке
військо. 1848 відбулися переможні битви під Жовтими
Водами, Корсунем, Пилявцями, у верес.— жовт. узято
Львів. Військо повернулося на Наддніпрянщину, у груд.
відбувся урочистий в’їзд у Київ.
Усвідомлюючи необхідність міжнародної допомоги,
Х. провадив перемовини не лише з новим польс. королем Яном ІІ Казимиром, уклавши з ним Зборівський
мирний договір 1649, а й з Мо сковським царством,
Кримським ханством, Трансільванією, здійснив успішний похід на Молдову (1650). На поч. лют. польс.
військо почало воєнні дії, здійснювало каральні походи в Україну, жорстоко розправляючись із мирним
населенням. Після поразки під Берестечком 1651 через зраду татар гетьман мусив підписати невигідний
Білоцерків. мирний договір 1651, але наступного року
поновилася виснажлива війна. Хоча 1652 Х. розгромив
польс. військо під Батогом, усе ж гору брали голод та
епідемії, країна обезлюднювала. Необхідно було шукати союзників, і Х. змушений був прийняти протекторат
Московії (Переяслав, 1654). 1655 відбувся похід укр. і
москов. військ на Львів. Однак 1656 Москва несподівано, без участі козаків, уклала Віленське перемир’я з
Польщею. Тоді Х. уклав договір про взаємодопомогу
з Трансільванією (жовт. 1657), провадив переговори
зі Швецією та рядом ін. європ. держав, але ці зусилля
обірвала смерть Х.

616

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

По стать Х. проходить крізь усю творчу спадщину Шевченка і з-поміж істор. діячів трапляється в ній
найчастіше. Спершу — в малярстві. В основу сюжету
малюнка «Смерть Богдана Хмельницького» (1836—37;
П : 12 т. Т. 7. № 9) покладено подію передачі гетьманської влади від Х. до його сина Юрія, за згодою
козацької ради (квіт. 1657, Чигирин). Основним джерелом для розробки сюжету картини могла бути « тор
Ру в», а також, імовірно, «История Малой России»
Д. ант ша- ам н ко о, який повідомляв про незгоди між боярином В. Бутурліним і недужим гетьманом.
Шевченків малюнок викликає почуття глибокого суму
й безнадії. А передача булави синові була спробою
переходу від республ. (виборної) до патримоніальної
(спадкової) форми влади в козацькій державі.
Бл. 1842—43, готуючи випуск альб. « воп на
кра на», Шевченко знову повернувся до теми Х., намалювавши олівцем три підготовчі ескізи для малюнка
тушшю «Дари в Чигрині 1649 року» (1844), на основі
якого одразу ж виконано однойменний офорт. Під офортом у традиціях укр. картин було розміщено авторський
текст франц. та укр. мовами (з використанням елементів
півуставу): «Із Царяграда, із Варшави і Москви прибували посли з великими дарами єднать Богдана і народ
український, уже вольний і сильний. Султан, окроме
великого скарбу, прислав Богданові червоний оксамитовий жупан на горностаєвій хутрі на кшталт княжой
порфири, булаву і шаблю, одначе рада (опріче славного
лицаря Богуна) присудила єднать царя московського»
(П : 12 т. Т. 8. № 22). Саме 1649 утворюється козацька держава. На її первозданності увагу акцентовано
за допомогою зрозумілої загалові символіки: три царі
й три волхви до новонародженого Христа в Євангелії
від Матвія (цей символ використовується і в «Історії
Русів»); данайці у Вергілієвій «Енеїді»; три доленосні
шляхи в казках. Художник зумів за допомогою образних
засобів та письмового підтексту умовно провести глядача через основні перипетії Хмельниччини — від зародження держави до наслідків державотворчих зусиль
Х. — і водночас викласти своє розуміння досягнутого.
Шевченко вважав, що Х. та його уряд не реалізували
повністю прагнення українців до визволення, а політ.
залежність України від ін. держав, особливо від Московського царства, переходила межі звичайної дипломатичної гнучкості. Про це свідчить ідея перестороги
й похмурої невизначеності, виражена в «Дарах», але
все-таки домінує мотив народження нової держави, з
якою довелося рахуватися.
Своєрідною ремінісценцією «Дарів» можна вважати олівцевий начерк на тему «Богдан Хмельницький
перед кримським ханом» (П : 10 т. Т. 10. № 90),
зроблений у листоп. 1857 в
н ому ов оро під
враженням від монографії М. Ко стомарова «Богдан

Хмельницкий». Істор. основою начерку стало укладення Х. на поч. 1648 угоди з крим. ханом про спільні дії.
Сюжет рисунка взято з Літопису С.
ка з епізоду
про прийом у Бахчисараї, де гетьман, від’їжджаючи,
залишив сина Тимоша. Тут Шевченко повертається до
першопочатків діяльності Х., щоб укотре осмислити
її наслідки і таку фатальну для укр. історії проблему
союзників. Цей ескіз разом із малюнком «Смерть Богдана Хмельницького» та офортом «Дари в Чигрині 1649
року» можна вважати завершальною ланкою єдиного
циклу про Х. та Хмельниччину в маляр. спадщині Шевченка. До теми Х. належать і численні Шевченкові замальовки істор. місць та зруйнованих часом пам’яток,
пов’язаних із діяльністю гетьмана.
У літ. доробку Шевченка особу гетьмана вперше
виразно подано в поемі «Гайдамаки» (1839—41) та в
уцілілому уривку драми «Никита Гайдай» (1841). У
«Гайдамаках» згадка про Х. та його добу має концептуальний характер. Автор показує, що Коліївщина була
своєрідним продовженням козацької революції через
незавершеність державотворчих змагань. Саме обґрунтуванню цієї ідеї присвячено цілий розд. поеми —
«Свято в Чигирині». Взагалі
р н у Шевченка —
символ державності, розвіяної вітрами історії. Водночас
поет сприймав Хмельниччину також і як грандіозний
катаклізм, що вже виходив із-під контролю провідників. Так, герой драми «Никита Гайдай» плекає шляхетний намір запобігти майбутнім кривавим подіям. У
«Розритій могилі» (1843) Україна-мати суворо дорікає
синові: «Ой Богдане, Богданочку! / Якби була знала, /
У колисці б задушила, / Під серцем приспала». У творі
знову вказано на віддалені наслідки політ. спілки Х. з
Москвою. При цьому увагу акцентовано на поглинанні
України як етноареалу. Уже наступний твір «Чигрине,
Чигрине» (1844) ніби пом’якшує гнівний випад проти
Х. «Спи, гетьмане, поки встане / Правда на сім світі» —
такими словами завершується поезія. Ідеться, отже, про
«правду історії». Адже ці слова, за логікою викладу,
сто суються насамперед твердження-волання першої
частини твору: «…і про тебе, / Старче мало силий, /
Ніхто й слова не промовить, / Ніхто й не покаже, / Де
ти стояв? Чого стояв? / І на сміх не скаже!!» Тут образи
України, Чигирина й гетьмана зливаються в одне ціле
на якомусь вищому, космічному («Над землею летять
літа») рівні — з погляду вічності, яка стирає все вторинне й неістотне.
Своєрідна історіософ. образність Шевченка сягає
довершеності в поемі-містерії «Великий льох» (1845) з
її продуманою і розгалуженою системою символів та алегорій. «Малий льох» у поемі — це уособлення спадщини
Х. Сатиричним описом його руйнування представниками
імперської адміністрації автор блискуче показав, що час
остаточно поховав надії гетьмана на гідну протекцію з
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боку Москви. «Великий льох» — цілком метафоричний
образ усієї України. У цій поемі Шевченко виразніше,
ніж в ін. творах, визначає місце Хмельниччини та Х. в
історії т ман н . Уся худож. структура твору засвідчує, що Хмельниччину автор уважав першоосновою
Гетьманщини, а гетьмана — творцем цієї держави (кожен
із тричленних блоків-частин поеми так чи так розпочинається зі згадки про гетьмана). Водночас поет показав, що
Х. належно не розпорядився нац. набутком. Тому і в написаній одночасно з «Великим льохом» поемі «Сліпий»
герої твору співають «про Богдана недомудра, / Ледачого
сина». У другій частині містерії перша, «українська» ворона, згідно з традиціями казкового звуконаслідування,
промовляє: «Крав! крав! крав! / Крав Богдан крам. / Та
повіз у Київ, / Та продав злодіям / Той крам, що накрав»
(рр. 175—179). Згубність орієнтації Х. на москов. самодержця символізує епізод, коли третя душа-немовля
звертає свій зір на царицю і гине. Епілог поеми «Великий
льох» — «Стоїть в селі Суботові» виступає своєрідним
тлумаченням багатьох метафоричних образів містерії.
Тут гетьмана показано як людину твердого слова, сповнену шляхетності: «Там-то він молився, / Щоб москаль добром і лихом / З козаком ділився» (рр. 505—507). Проте
«не так воно сталось» — цією фразою автор наголошує,
що орієнтація Х. на Москву не була безальтернативною,
однозначною та безсумнівною. Показуючи ближчі й віддаленіші наслідки москов. протекції, Шевченко виділяє
кілька аспектів: колоніальне пограбування, елементарну
невдячність, заперечення права українців на свою істор.
спадщину. Внаслідок цього народ стає індиферентним,
утрачає власну гідність і повагу інших: «Так сміються
ж з України / Стороннії люди!» (рр. 538—539). Через
приголомшливий образ «церкви-домовини», що має розвалитися, прочитується й іронічне «Волим під царя восточного православного!» в реляціях з України царських
представників до Х. і несхитна віра поета у прийдешнє
воскресіння України.
Цілу гаму «історіософських почуттів» висловлено
в чотиривірші-експромті «За що ми любимо Богдана?»
(бл. серед. 1845 — 1-ша пол. 1846). Іронічна формула
«любимо <…> / За те, що москалі <…> забули» посилюється вказівкою на прояви ще більшої зневаги: «У
дурні німчики обули / Великомудрого гетьмана». Не
лише вражений патріотизм водив рукою поета, а й розуміння того, що Х. прагнув поєднатися з Московським
царством на рівноправних умовах, але був ошуканий.
Чотиривірш міг бути відлунням дискусій, які велися
серед кириломефодіївських братчиків. На допиті Г. нруз к повідомляв, що Шевченко «порицал Хмельницкого» і «превозносил Мазепу», — отже, Шевченко
докоряв Х. саме за союз із Москвою, бо протиставляв
йому І. аз пу, який вирішив на схилі літ звільнитися
від жорстоких обіймів москов. царя.

617

Згадує Шевченко гетьмана і в солдатські роки — у
повістях «Близнецы» та «Прогулка с удовольствием и
не без морали». У «Близнецах» один із героїв уживає
його примовку: «Що буде, то те й буде. А буде те, що
Бог нам дасть» (4, 61). А після прочитання монографії
М. Костомарова про гетьмана Шевченко зробив запис
у Щоденнику (22 верес. 1857), із якого зрозуміло, що
поет ще до того мав усталений погляд на діяльність Х.
і, вітаючи зародження народницького напряму в історіографії, вважав гетьмана визначним організатором і
провідником мас («гениальный бунтовщик»). Важко
погодитися із Г. ра ов м, який убачає тут іронію
( ра ов
. С. 38).
18 серп. 1859 в П р
ав написано у стилі середньовічної сміхової культури вірш «Якби-то ти, Богдане
п’яний». У його першій частині поет закликає Х. поглянути на віддалені наслідки своєї спілки з москов. царем,
укладеної заради добра України, на згубні наслідки власної довірливості, що перейшла межі «розумної достатності». Переяслав тут згадано і в прямому значенні — як
кол. княже й полкове місто, і в символічному — як місце
укладання угоди з Москвою на майдані переяславського замчища, нині занедбаного й злиденного, із великим
свинячим багном серед вулиці (пор. малюнок 1845 «В
Переяславі. Церква Покрови», див.: П : 12 т. Т. 8.
№ 133). Друга частина твору, що розпочинається саркастичним висловом «Амінь тобі, великий муже!»,
містить безкомпромісний осуд «великого, славного! та
не дуже» провідника, якому Шевченко ніколи не міг
пробачити його фатального кроку.
Останнім Шевченковим твором, де згадується Х.,
була поезія «Осія. Глава ХІV. По ра ан » (1859).
Біблійний пророк
попереджав про близький крах
Ізраїлю, а Шевченко вже переймався долею укр. етносу:
«не стане знаку на землі». І, щоб викликати своєрідний
«больовий ефект» у сучасників, означив іменем Х.
просту істор. аксіому: народ, що втратив державність,
із часом втрачає і нац. ідентичність, Господь карає і нищить Україну за провини «Богдана, / Та за скаженого
Петра, / Та за панів отих поганих».
Шевченкове висвітлення особи та діяльності Х. зумовлювалося особливостями істор. світогляду поета.
Щоб зрозуміти сучасне становище України та його причини, він звертався до минулого. Постійно оспівуючи
Гетьманщину, Шевченко не міг не віддати належного
заслугам Х. в організації укр. держави ранньомодерного часу, але намагався оцінювати його діяльність
реалістично. Закидав Х. нерозуміння природи москов.
самодержавства. Тісний союз із москов. царем, укладений з ініціативи гетьмана, поет, як пізніше й чимало
відомих істориків (В. нтонов , М. руш в к ),
уважав помилкою. Вона, зрештою, призвела не лише до
інкорпорації козацької держави в імперський організм,
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а й до посилення процесу загрозливого розчинення в
ньому укр. етносу. О.
к слушно констатував,
що «Шевченко захоплювався Богданом Хмельницьким
як борцем за волю українського народу, але сумував з
приводу спілки його з російським царизмом» (
к
. Завдання і перспективи вивчення Шевченка //
к
. Зібр. праць: У 5 т. К., 1965. Т. 2. С. 308).
Шевченкові насамперед боліло те, що зазіхання на Україну з боку Російської імперії намагалися обґрунтувати,
посилаючись і на ту спілку. У 1-й пол. 19 ст. міжнародні
відносини Х. було ще мало досліджено, а протекцію з
боку москов. царя історики трактували лише як «присоединение». Можна припустити, що якби Шевченкові
були відомі всі нюанси політики Х. стосовно Москви,
то це вплинуло б на тональність його сприйняття особи
та діяльності гетьмана, але не змінило б заг. підходу.
Постать Х. у спадщині Шевченка — це блискучий, можливо, унікальний приклад всебічного і неупередженого
оцінювання істор. діяча.
т.: о томаров . . Богдан Хмельницкий и возвращение
Южной Руси к России // Отечественные записки. 1857. № 1—8;
ра ов
. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. К., 1998; оро
. Переяславський
вибір Богдана Хмельницького 1654 року // П р
ав ка рада
1654 року: (Історіографія та дослідження). К., 2003; Смо
. .,
Ст панков . С. Богдан Хмельницький. К., 2003; ков нко .
Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. К.,
2005; ара аш . . ІІ. Коли забуду тебе, Єрусалиме… Випадок
Хмельницького. Фрагмент // ара аш . . Вибрані студії. К.,
2006; Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki. Wrocław; Warszawa;
. «Волимо царя східного…» УкраїнKraków, 2007; оро
ський Гетьманат та ро сійська династія до і після Переяслава.
К., 2007; р вош
. . Козацька еліта Гетьманщини. К., 2008;
ара аш . Україна: словообраз, дискурс, текст // ара аш .
Про сторінь Шевченкового Слова: текст — контекст, семантика — структура. К., 2011.
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ХМЕ ЛЬ НИ́ ЦЬКИЙ Ми хай ло (1560—70-ті —
1620) — батько гетьмана Б. м н ко о. Походив із
дрібної укр. православної шляхти, мав герб «Абданк»
(за деякими ін. даними — «Масальський», «Сирокомля»). Його онук Ю. м н к уважав, що його
предком був Венжик Хмельницький — один із перших
козацьких гетьманів 16 ст. Місце народження Х. точно
не визначено й досі: одна версія —
нка на Корсунщині, друга — Мазовія, третя — Зх. Україна, четверта,
що найвірогідніше, — Мозирщина, тоді частина Київ.
воєводства. Дружина Х., мати Богдана, походила з козацького роду і, за деякими даними, доводилася ріднею
Дорошенкам, із яких вийшли два гетьмани.
Х. служив при дворі коронного гетьмана С. Жолкевського в Жовкві, а після одруження його дочки Софії з

Яном Даниловичем перейшов на службу до останнього. Вірогідно, був осадчим (засновником) Лисянки,
пізніше займався осадництвом на Чигиринщині, розбудував
р н, зокр. будував замок на чигиринській
горі, заснував Су от в, котрий став його власністю.
Був чигиринським підстаростою. Під час молд. походу С. Жолкевського Х. очолював загін добровольців зі
100 або 200 козаків, який входив до складу двірського
полку Даниловича. Під час боїв під Цецорою і відступу
військ Речі Посполитої (17 верес. — 6 жовт. 1620) Х.
загинув. Б. Хмельницький не раз згадував свого батька
з глибокою вдячністю та повагою.
Шевченко на підставі праці рос. історика С. Со ов ова «Історія Росії від найдавніших часів» уважав,
що саме Лисянка є батьківщиною Х., і писав про це
в повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали» (4, 228) та в листі до М. азар в ко о від 8 груд.
1856.
т.: руш в к
. Історія України-Руси. К., 1995. Т. 8; К.,
1996. Т. 9. Ч. 1; К., 1997. Т. 9. Ч. 2; К., 1998. Т. 10; р вош
. .
Національна еліта Гетьманщини. К., 1998. Ч. 1.

р

к

ХМЕЛЬНИ́ЦЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й АКАДЕМÍЧНИЙ
УК РАЇ́ НСЬКИЙ МУ ЗИ́ ЧНО- ДРА МАТИ́ ЧНИЙ
ТЕÁТР імені М. СТАРИ́ЦЬКОГО. Створений 1931
в м. Новочеркаську Ростов. обл. РФ як Пн.-Кавказький
крайовий укр. драм. театр (із 1932 — імені Г. І. Петровського). 1933 переїхав в Україну. З 1934 — Вінн. пересувний робітничо-колгоспний театр. 1938 перейменований на Кам’янець-Подільський театр. З 1958 — Хмельн.
укр. муз.-драм. театр. З 2009 — ім. М. Старицького, з
2012 — академ.
Із часу заснування театру шевч. тема постійно була в
його репертуарі. 1938 тут було поставлено «Назара Стодолю» Шевченка (реж. Г. Лаврик, художник М. рак),
яку грали до 1945. 1950 театр показав виставу «Петербурзькі ночі» В. Малакова і Д. Шкневського, присвя-

С на з в тав « ат -на м ка». 2012
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чену петерб. періоду життя молодого Шевченка (реж.
С. Вайншельбаум, художник Л. Черешньов). Ювілейні
1960-ті в театрі ознаменувалися виставами «Титарівна»
(1961) М. роп вн ко о та «Марина» М. ару ноо (1964; реж. і художник обох А. а та Є. Пожар),
створеними за мотивами поем Шевченка. 1991 колектив театру поставив драму «Катерина» В. Лемеля, в
основу якої покладено однойменну поему Шевченка
(реж. Г. Мельник, художник О. Долоянц). У виставі
використано муз. М. рка а, М.
нка, К. Ст нка.
Характерна особливість п’єси — уведення образу Шевченка (актор Л. Диса), що символічно супроводжував
усе дійство. В ін. ролях виступили: П. Попач (Катерина), В. Павленко (Батько Катерини), О. Демчук-Букатевич, Д. Олійник (Андрій), М. Валівоць (Іван-улан),
О. Топоринський (Кобзар), М. Нелюба (Федот). 1995
в театрі показано літ.-муз. композицію «Шевченківський урок», складену з творів Шевченка різних жанрів,
спогадів про поета, пісень укр. композиторів на його
вірші (реж. М. Нелюба, концертмейстер А. Клочков). У
виставі взяли участь провідні актори театру — Н. Ніколаєва, Л. Диса, В. Гаврилюк, Л. Чижик, І. Сторожук,
П. Попач, Д. Олійник. З композицією колектив виступав
у всіх районах Хмельниччини, палаці «Україна» (Київ).
2011 театр здійснив постановку п’єси Я. Мельничука
«Заповіт із майбутнього», написаної за мотивами творів
Шевченка, Ле сі кра нк , Б. пко о (реж., худож.муз. оформлення — І. Сторожук, актори І. Сторожук
(Батько), К. Власенко (Катруся), Ю. Шамлюк (Євген)
та ін.). Гол. ідеєю вистави, побудованої на символічному
діалозі між двома поколіннями, є патріотизм як складова загальнолюдських цінностей. 2012 театр утілив
драму І. о о о но о «Мати-наймичка», написану за
однойменною поемою Шевченка. Реж. вистави Л. Диса,
художник О. Долоянц, балетмейстер О. Шиманський,
муз. оформлення — Л. Деркач. У ролях: С. Бортнічук,
О. Топоринський (Трохим), Л. Власенко, П. Попач
(Настя), С. Гринюк, О. Пшенична (Ганна), Я. Кузик
(Марко), Г. Іванова, К. Власенко (Катря), Д. Олійник
(Хведір), Т. Герасименко, В. Резнік (Домаха), В. Купченко, А. Остапенко (Петро), А. Мотика, Ю. Тасюк
(Гапка), В. Кіт, Т. Дудар (Потап) та ін.
т.: С кор к
ського. К., 1981.

. . Хмельницький театр ім. Г. І. Петров-

Ро т

ав Па ма

ХМЕ ЛЬ НИ́ ЦЬКИЙ Ти міш (Ти мо фій) (1632—
5/15.09.1653) — старший син Б. м н ко о. Один
із активних учасників Нац.-визв. війни укр. народу
проти гніту Речі Посполитої 1648—58. Після укладення
союзу з Кримським ханством (весна 1648) перебував
як заручник у Бахчисараї (до лип. 1648). У серп. 1648
став чигирин. сотником, брав участь у поході на Пи-

лявці, Львів, Замостя. Виявив себе хоробрим козаком,
добрим адміністратором, але водночас честолюбним,
запальним та неврівноваженим. Виконував дипломатичні доручення. Очевидно, брав участь у молд. поході
Б. Хмельницького (1650). Унаслідок досягнутої перемоги Б. Хмельницький домігся згоди молд. господаря Василя Лупу на шлюб його дочки Роксанди з Х. 1651 був
у поході проти військ Речі Посполитої, які наступали з
Білорусі, під час Берестецької кампанії командував гарнізоном
р на. У 1652 — учасник Батозької битви.
21 серп. 1652 у Яссах відбулося весілля Х. з Роксандою
Лупу. 1653 керував походом корпусу укр. військ на Молдавію і Валахію, діючи проти супротивників В. Лупу й
Б. Хмельницького. Того ж року здійснив третій похід у
Молдавію, щоб підтримати свого тестя, скинутого з престолу Георгієм Стефаном. Під час оборони м. Сучави
Х. тяжко поранено (2 верес. 1653), а за кілька днів він
помер. Козаки уклали почесний мир і привезли засипане
сіллю тіло гетьманича до Су отова, де його поховано
в Свято-Іллінській церкві. Прах Х., так само як і прах
його батька, було викинуто з могили і знищено за наказом польс. воєначальника С. арн ко о 1664, про що
Шевченко згадував у поезії «Заступила чорна хмара».
Поет писав і про перекази, які стосувалися перевезення
тіла гетьманича із Сучави до Суботова (драма «Назар
Стодоля»; 3, 50). В ескізі «Богдан Хмельницький перед
кримським ханом» Шевченко зобразив сцену прощання гетьмана із сином, що залишався заручником у хана
Іслам-Гірея ІІІ (П : 10 т. Т. 10. № 90).
т.:
к . . Невідомий лист Тимофія Хмельницького //
. 1984. № 1; ашк в
. Родинний клан Хмельницьких //
Київська старовина. 1995. № 4.

р

к

ХМЕЛЬ НИ́ ЦЬКИЙ Юрій (Геде он) (1640/1641—
1685) — гетьман України, син Б. м н
ко о та
Ганни Сомко. Народився в Су отов або в
р н.
Ді с тав до б ру до ма ш ню
освіту, певний час навчався
також у Києво-Могилянському колегіумі. Володів,
окрім укр., церковно слов’ян., польс., лат. і грец.
мовами. Гетьман України
(1659—63). Ві д мо ви в ся
1663 від гетьманства і постригся в ченці. 1673 його
за хо пи ли в по лон крим.
татари. Х. став слухняним
виконавцем загарбницьких
в ом автор.
пла нів тур. уря ду щодо
Портр т т мана
України. Під час Чигирин. м н ко о.
ських походів 1677 і 1678
По отно, о . 18 т.

620

ХМІЛЬНА

тур. уряд проголо сив Х. «гетьманом». Коли спроби
загарбників зазнали поразки, Х. 1681 було позбавлено
«гетьманства», і подальша його доля достеменно не
відома. Шевченко згадав X. в містерії «Великий льох»
(р. 20) і зобразив його на малюнку «Смерть Богдана
Хмельницького» (П : 12 т. Т. 7. № 9).

т.:
к . Юрій Хмельницький // о о ар гетьманської булави. К., 1995; Сав ук . . Діяльність уряду Ю. Хмельницького в умовах заго стрення суспільно-політичної ситуації
в українській державі (1659 — початок 1663 р.). Кам’янець-Подільський, 2001.

р

к

ХМÍЛЬНА — село Канівського пов. Київ. губ., тепер
Канівського р-ну Черкас. обл. Шевченко, маючи намір
придбати ділянку землі під садибу поблизу с. П кар в,
у лип. 1859 їздив через Х. в м.
р до Н. Пар вко о. Разом із В. Шевченком поет відвідав у Х. пасіку
лісничого З. Садового.
т.:

ур 1970.

ХНКО-АПÉР (справж. — Хнкоян Атабек; 19.10.1870,
с. Гарабоя, тепер Хнкоян Спітакського р-ну, Вірменія — 8.10.1935, Єреван) — вірм. письменник. Закінчив школу в м. Гюмрі
(Ві р ме нія), учи те лю вав
(1890—1910). З 1911 — у
Тбілісі, працював у журн.
«Мшак», «Агб’юр», «Мачкал», «Гаскер», «Гайастани
ашхатаворучі». Із 1920-х
жив і працював у Вірменії,
де розгорнув літ.-про світницьку діяльність, створи в ши ни з ку шкі ль них
підручників. Автор бл. 120
зб. поезій і перекл.
З 1914 популяризував
твори Шевченка, коли винко- п р
ступав із публічними лекціями про укр. поета, висловлював протест проти офіц.
заборони відзначення 100- тн о о юв ю в н наронн
в нка. До цього ювілею в журн. «Гаскер»
(1914. № 5) надрук. ст. «Незабутній Тарас. З приводу
100-ліття з дня народження Шевченка» за підписом
«Ат», доповнив її в сучасному перекл. вірм. мовою
(ашхарабаром) трьома творами Шевченка: «Заповітом»
(три строфи; це був перший перекл. вірм. мовою), «Ой
діброво — темний гаю!» та уривком із поеми «Княжна». У ст. Х.-А. подав біографію укр. поета, розкрив
тематику й мотиви його творчості; оскільки ст. опубл. в
дитячому журн., то автор написав її в дохідливій формі
й адаптував уміщені тут перекл. Шевченка.

т.: ю назар н . Атабек Хнкоян. Ереван, 1968; нкон . Пе р вый пе ре вод чик «За по ві ту» // Ком му нист. 1964.
10 марта; а оро на . Т. Г. Шевченко і вірменська література.
К., 1991.

ю м а а оро на

ХО ВЕНМÉЙ Бай ка ра (Бай- Ка ра) (20.01.1915,
с. Баян-Кол, тепер Салчак-хошуна Ре спубліки Тува,
РФ — 5.10.1972) — тув. письменник і перекладач. У
1940—41 навчався в Комуністичному ун-ті народів
Сходу (Москва). Автор зб. поезій «Разом із друзями»
(1955), «Вірші» (1973) та ін., низки прозових і публіцистичних кн. Перекладав твори О. Пушкіна, М. рмонтова, С. Маршака, М. Р
ко о, Р. Парв , П. ровк ,
М. ур унза , Е.
а т а та ін. Шевченкові
при с вя тив вірш «Як би ба чив Та рас сьо го д ні»
(газ. «Шын». 1964. 8 берез.), ст. «Великий борець,
майстерний співець» (газ. «Тыванын аныяктары». 1964.
8 берез.).
Са

кмаа ом у

ХОДЖИ́КОВ Кулахмeт (9/22.11.1914, Туркестан —
22.08.1986, Алма-Ата, тепер Алмати, Казахстан) —
казах. художник i сценарист. Заслужений діяч мист-в
Ка захсь кої РСР (1966).
Закінчив 1936 Театрально-худож. студію при Ленінград. Великому драм.
театрі. З 1931 — художник-оформлювач Казах.
театру драми, з 1943 —
художник Центр. об’єднаної кіностудії (на базі
«Мосфільму» та «Ленфільму»), кіностудії «Казахфільм». Зібрав колекцію
виробів народних майстрів Казахстану, на основі
якої 1970 відкрито Му.
в нко.
ран . мазей
народно-ужиткового
та, 1954. Суп ро к а нка.
ми
ства (пізніше ця колеорм нн . о
кова
кція увійшла до складу
уз ю м т тв Р пу к аза тан м.
ана
а т ва). Х. — перший казах. книжковий графік: виконав ілюстрації до творів А. Кунанбаєва, М. Ауезова
та ін. Автор низки акварелей.
Оформив вид. «Вибраних творів» Шевченка казах.
мовою (Алма-Ата, 1954). У творчому доробку художника є гравюра на дереві «Колишня фортеця Раїм, де
Шевченко перебував на засланні» (1954). Написав розвідку про Шевченкові зарисовки та акварелі некрополів
Усть-Урту і ан ш аку.
т на П тр к
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ХОДОРÓВИЧ Михайло (роки життя невідомі) — унтер-офіцер р н урз ко о окр мо о корпу у. Походив
із дворян Волин. губ. У рядові Оренбурзького корпусу потрапив із політ. причин. Служив тут до 1855,
коли його звільнено у чині колезького реєстратора. У
1855—57 постійно мешкав в р н урз . Про особисте
знайомство Шевченка з Х. свідчень немає, але про їхню
близькість — бодай заочну — свідчать слова Шевченка
в листі до Бр. Залеського від 5 лют. 1854: «Михайла, земляка С[ераковского], обними и поцелуй так, как я бы
его поцеловал». «Земляк Сераковского», ймовірно, це
і є Х. Вони обидва родом із Волині, обидва належали
до сімей, які активно (не виключено, що спільно) брали
участь у революційних подіях поч. 1830-х.

т.: о шаков 1971; о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия одиннадцати лет. 1847—1858. Оренбург, 1997.

он

о шаков

ХОЛÓДНИЙ Микола Костьович (30.07.1939, с. Карильське Коропського р-ну Черніг. обл. — 12.03.2006,
м. Остер Козелецького р-ну Черніг. обл.) — укр. письменник, публіцист, літературознавець і перекладач.
Навчався на філол. ф-ті Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка.
1965 його відраховано за виступи проти комуністичної
системи на студент. зборах та поширення «самвидаву».
Закінчив Одес. ун-т ім. І. І. Мечникова (1968). Уперше
Х. заарештовано 1968, удруге — під час масових арештів укр. інтелігенції 1972. Автор поетичних зб. «Сутеніє
в душі» (1969), «Усмішка Джоконди» (1995), «Танці на
мінному полі» (2006) та ін.; окремо надрук. поем «Чорновіл» (2001), «Пам’яті 29-ти» (2003), «Крути» (2003),
«Страшний суд» (2005); кількох літературознавчих та
літ.-культурологічних праць.
Зб. Х. «Крик з могили» (1969) тяжіє до системи домінантних образів Шевченка (топос «розритої могили»).
У кількох поезіях Х. змалював Шевченка як істор. постать, удаючись до іронічно-саркастичних контрастних
порівнянь із сьогочасним суспільством. Шевченко для Х.
втілює людину, що зробила внутрішній вибір на користь
укр. народу, мови та історії, вивільнившись на психологічному рівні з-під імперського тиску. Образ Шевченка
уособлює провидця, а його творчість — трансцендентне
надістор. джерело мудрості, нац. пам’яті. Поет підкреслював свою духовну близькість до Шевченка: «Я кличу
Вас, Тарасе, на пораду, / коли по шию в полум’ї стою. /
Ми з Вами переносили блокаду / і падали за Київ у бою»
(зб. «Дорога до матері», 1993). У цій же зб. опубл. поезію «На Шевченковій могилі 1914 року», в якій перед
ліричним героєм розгортаються візії духовної загибелі
України. З поезією Шевченка «Як умру, то поховайте»
через систему образів, психологічних алюзій пов’язується вірш Х. «Заповіт» (зб. «Дорога до матері»).

До постаті Шевченка Х. апелював і в поезії «Україні», до його образу та імені звертався також у віршах
«Ликері», «Прокурори», «Ретроспективне», «Обри» (зб.
«Дорога до матері»), «Карамболь», «Березанський Великдень», «Випадково-загадкове», «Після сатурналій»,
«Автограф для скелі Довбуша» (зб. «Сто перший кілометр: З неопублікованого», 2004), «Зозуля» (Радянська
культура. 1964. 5 берез.).
У літературознавчих та культурологічних розвідках Х. підкреслював потребу переосмислення ролі та
значення Шевченка в житті України, необхідність популяризації його творів — «Каменюк і Петрарка: (Долі
“внутрішньої еміграції”)» (К., 1997), звертав увагу на
викривлення уявлень про кобзарство та суть ідей Шевченка, наголошував на його християнській саможертовності тощо — «Про Душу в Пісні та про Пісню в Душі»
(Рим, 1979; Торонто; Балтимор, 1981).
в.: Чи зустрівся Шевченко з Вересаєм? // Молодь України.
1962. 14 лют.
т.:
ко а о т нт нов Холодний: Рекомендаційний
покажчик. Чернігів, 1999; роз ов к
. Микола Холодний у
житті й у творчості // Дивослово. 2010. № 12; к р . Поетична творчість Миколи Холодного. Дрогобич, 2004.

м тро роз ов к

ХОЛ Ó Д НИЙ ЯР — урочи ще Чи гирин сь ко го пов.
Київ. губ., тепер реліктовий лісовий масив площею
понад 6800 га. Розташовується на території двох адміністративних р-нів Черкас. обл. — Чигиринського
та Кам’янського, має істор. та природоохоронне значення. Перша писемна згадка про Х. Я. належить до
1363—67. У холодноярських лісах збереглися залишки
кількох давніх городищ, оточених земляними валами, і
руїни підземних церков і печер. Найбільше городище —

ро

ка

рква

отрон н ко о мона т р . 1800—1804.
Су а н ото
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Скіфське або Мотронинське (6 ст. до н. е.), у центрі
якого — Троїцька церква Мотронинського монастиря.
У 1730-х тут було організовано Холодноярську Січ. В
історію Х. Я. увійшов і гайдамацькою Коліївщиною
1768 на чолі з М. а зн ком та І. онтою.
Разом із се страми Шевченко ходив у Мотронинський монастир іще в дитинстві ( азар в к
. .
Матеріали для біографії Т. Г. Шевченка // Спо а 1982,
с. 24—25). Подорожуючи Чигиринщиною у верес. 1845,
Шевченко відвідав і Мотронинський монастир, і Х. Я.
Свідком Коліївщини був дід поета — Іван, який часто
розповідав Шевченкові про ті далекі події (Там само.
С. 24—25), улітку 1843 тут побував і П. Куліш, 1856
він опублікував розповіді сучасників про гайдамаків у
« ап ка о
но Ру ». В
ом 1845 Шевченко
виконав акварель «Мотрин монастир» (П : 12 т.
Т. 8. № 141), на якій зображено дві церкви — кам’яну
(1801, збереглася) і дерев’яну (1820). На ін. аркуші альб.
художник зарисував било (склик) — ним у Мотронинському монастирі слугував перевернутий казан (Там само.
№ 136). Надгробний камінь на подвір’ї обителі, який
бачив Шевченко, уцілів. Митець оспівав легендарне
урочище в поезії «Холодний Яр».
т.:

о ра

1984;

ур 1985;

ур 2003.

а

По тав

«ХОЛÓДНИЙ ЯР» — вірш Шевченка, написаний у
с. В’юнищі 17 груд. 1845. Джерела тексту: чистовий
автограф у рукописній зб. « р та» (ІЛ. Ф. 1. № 74.
Арк. 99—100 зв.); список І. азар в ко о кін. 1850-х
з виправленнями Шевченка (ІЛ. Ф. 1. № 88. С. 38—41).
Першодрук — « ов
т отвор н Пушк на
внк » (Лейпциґ, 1859. С. 14—17).
Зміст, спря мо ва ність, по е ти ч ний па фос, де які
компоненти поетики «Х. Я.» висвітлювали численні
дослідники (зокр. Є. р юк, Ю. вак н, М. ар нко, П. Лушпинський). Ю. Івакін свого часу дав оцінку твору, яка стала загальновизнаною: «“Холодний
Яр” — одна з вершин революційної поезії Шевченка періоду “трьох літ”»
( С. Т. 2. С. 323). [Провіщення народної кари за
соц. зло тут поєднується
з ідеєю неминучого нац.
відродження України. —
Р .]. Однак вірш, зокр.
його поетика, заслуговує
на детальніший розгляд,
оскільки посідає помітне
.
в нко. « о о н
р». мі с це се ред най ви з начніших пое зій Шевченка
вто ра . « р та»

піднесенням найістотніших питань нац.-визв. руху, істор. масштабністю худож. узагальнень, поліфонізмом,
незвичайною експресивністю інтонаційно-емоційного
ладу, високогармонійною цілісністю.
1845 А. Ска ков к , відомий уже як автор праці
«История Новой Сечи или последнего коша запорожского, извлечена из собственного запорожского архива»
(О., 1841), видав кн. «Наезды гайдамак на Западную
Украину в XVIII столетии. 1733—1768» (О., 1845), в
якій твердив, що Коліївщина була не народним повстанням, не одним зі значущих епізодів нац.-визв. руху,
а злочинною акцією, якою керувала «горсть злодеев».
Він усіляко паплюжив учасників Коліївщини, називаючи їх «ворами, разбойниками, грабителями, негодяями»
і т. п., проводирів повстання звинувачував, ніби вони
«вооружились просто для разбоя и грабежа из видов
одной корысти» (цит. за ст.: ак мов
. Известия
о гайдамаках: Замечания на книгу г. Скальковского
«Наезды гайдамак...» // ак мов
. . Собр. соч.
К., 1876. Т. 1. С. 574). М. а зн к характеризується як
«исчадие религиозного фанатизма» (Там само. С. 577),
І. онту виведено надмірним честолюбцем, що прагнув
стати паном. Провідна тенденція кн. — довести, ніби в
подіях 1768 запорожці брали зовсім незначну участь,
«шайка Зализняка» не була частиною низового товариства, а тому, мовляв, необхідно очистити апороз ку С
од «пятна бесславия» (Там само. С. 573).
Прогрес. укр. громадськість сприйняла кн. Скальковського як фальсифікацію історії, так одразу оцінили
її М. Максимович і Шевченко. Перший відгукнувся на
появу кн. цитованою вище чималою статтею, надрук.
у журн. « о кв т н н» (1845. № 5), другий — створив поезію «Х. Я.». Учений оперував фактами, матеріалами істор. документів, числовими показниками,
уточненням понять, висновками; поет — образними
доказами, худож. узагальненнями. Максимович показав, що у кн. Скальковського багато фактичних помилок, перекручень істор. даних, замовчування відомого,
суперечностей у висвітленні подій і що заг. висновки
автора не випливають навіть із поданого у нього ж фактичного матеріалу. На думку Максимовича, трактування
гайдамаків як злочинців, а не захисників прав народу
диктувалося прислужництвом на догоду урядовим колам, а не прагненням до правдивої істор. оцінки. Сам
Максимович ставить Коліївщину поряд із народно-визв.
повстаннями попередніх століть, її не можна відокремити від «восстаний Наливайка, Лободы, Павлюка,
Хмельницкого»: всі вони — діячі «одной категории»
( ак мов
. . Собр. соч. К., 1876. Т. 1. С. 579),
виступ Залізняка називає подвигом. У характеристиці
діячів Коліївщини Максимович спирається не тільки
на істор. джерела, а й на фольклор, враховуючи т. ч. і
народні оцінки.
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Шевченко не тільки викрив хибну концепцію Скальковського, а й поставив події та героїв Коліївщини
в широкий соц.-істор. контекст, отже, показав істор.
смисл повстання, його соц. спрямованість. Це визначило заг. пафос твору. Поет підніс народні маси як рушійну
силу повстання, проводирів його — як народних героїв,
борців за волю й правду. Емоційна ситуація виникнення
«Х. Я.», як видно зі змісту, включає не тільки реакцію
на наклепи Скальковського, а й враження од недавніх (у
верес. 1845) відвідин місцевості, де почалося повстання
гайдамаків. Ці обставини зумовили жанрову природу
й заг. побудову поезії. За жанром «Х. Я.» — ліричний
вірш, але не одномірний: у ньому поєднано елементи
елегійно забарвленої медитації з сатирою, окремі місця
становлять фрагменти ліричної публіцистики, і завершується твір акордом пророцтва.
Композиційною домінантою, яка організовує поліфонічний твір в естетичне ціле, є образ о о но о
ру — про сторовий образ, що окре слює ре а льний
геогр. об’єкт. Але у зв’язку з худож. освоєнням і осмисленням подій, які там сталися, він набуває символікоідеологічного значення (у такому аспекті звучить уже
сам заголовок твору). Образ Холодного Яру неоднозначний у різних часових вимірах. Щодо минулого це —
картина місця, де відбулася одна з драм. істор. подій
(на що вказує й епітет «страшний»). Щодо сучасності
цей образ є вихідним пунктом полеміки про істор. значення, соц. і нац. зміст подій, які він символізує. Щодо
майбутнього Холодний Яр піднесено як символ укр.
революції — образ великої сконденсованості, ідейної
напруги та підвищеної емоційності.
Рух думок і емоцій ліричного героя-автора, відповідно до жанрової специфіки твору (лірика), розгортається
у формі монологу. У першій частині вірша (рр. 1—26),
що містить елегійні роздуми про сучасне й минуле
Холодного Яру, — це монолог роздумливий, у другій
частині, сатирично-полемічній (рр. 27—84), — драм.
(інтонації драм. монологу звучать уже починаючи з
р. 27, але виразно полемічної спрямованості твір набуває лише з р. 37). Хоча за інтонаційно-емоційним
ладом частини монологу відрізняються одна від одної,
вони складають цілість, їх органічно єднає спільна
полемічна спрямованість, зумовлена конфліктом, покладеним в основу вірша. Це — гострий ідейний конфлікт в оцінці Коліївщини на тлі суспільних відносин
2-ї пол. 18 ст. (минуле) і 1840-х (сучасне). Специфіка
худож. вираження окресленого конфлікту визначається
жанровою природою твору. На передньому плані тут
ліричний герой, його думки, емоції, ідейно-естетичні
оцінки явищ дійсності. Полемізуючи зі своїм ідейним
супротивником (це — не лише Скальковський), поет зброєю худож. образів, притаманних саме ліриці,
викриває облудність його трактування Коліївщини.
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Образи, часто багатозначні, виражаються згущеними
поетичними формулюваннями, конденсовано узагальнюються то в містких заг. висловах (які конкретним
змістом наповнюються через асоціативні шляхи), то в
предметних, конкретно-чуттєвих формах. Завдяки цим
своїм особливостям підкреслено оцінні образи набули
експресивності та значної масштабності.
Експресивна виразність властива як образності, так
і інтонаційному ладу та віршовій організації ліричних
творів (щодо «Х. Я.» див. ст. «Вірш Шевченка як складова частина його поетики» у вид.: о н к П. З
творчого доробку. К., 1973. С. 210—214). Починається
вірш з елегійної ноти — з повідомлення, що поета схвилювало не вузько особисте «лихо», а лихо укр. народу,
поневоленого соціально й національно, його істор. доля. Так одразу ж визначено позицію автора, для якого
драма народу є й особистою драмою. Уже перші рядки
настроюють на сумну тональність роздумів. Логічний
і особливо емоційний акцент на слові «лихо» підкреслено і повтором, і засобами версифікації — потрійним
співзвуччям у римуванні (лихо — не тихо — лихо). В
елегійному тоні подано роздуми — «Нащо б, бачся, те
згадувать, / Що давно минуло», — і зображено запустіння місця видатної істор. події: «Хоч і Яр той, вже
до його / І стежки малої / Не осталось; і здається, / Що
ніхто й ногою / Не ступив там, а згадаєш, / То була й
дорога / З манастиря Мотриного / До Яру страшного».
Неспокій передають усі компоненти мовної структури
уривка: семантика епітета — Яр «страшний»; поетичні фігури заперечення — «Не осталось», «ніхто <…> /
Не ступив», протиставлення (про це див. далі); засоби
версифікаційної виразності — семантичне зближення
заримованих слів (дорога — страшного), розбіжність
між синтаксичним і ритмічним членуванням тексту,
емоційні паузи та переноси (зокр. порушення ритмічної
інерції строфічного поділу в реченні «ніхто й ногою / Не
ступив там», де enjambement виходить за межі строфи).
Гранично стисло й згущено окреслено сучасне Холодного Яру. Однієї конкретної риси — «стежки малої / Не
осталось» (далі буде уточнено — «заріс темним лісом»)
і протиставлення — «була й дорога» — цілком достатньо, щоби створити заг. сумну картину місця істор. події
і водночас поставити питання: а що відбувалось у Яру
тоді, коли туди була дорога, і що означає її зникнення?
І тут поет переходить до основного пункту полеміки
зі своїми супротивниками, до худож. утвердження своєї
концепції Коліївщини, до характеристики повстанців:
«В Яру колись гайдамаки / Табором стояли, / Лагодили
самопали, / Ратищá стругали. / У Яр тойді сходилися, /
Мов із хреста зняті, / Батько з сином і брат з братом — /
Одностайне стати / На ворога лукавого, / На лютого
ляха». Наведений фрагмент — зразок творення худож.
образів засобами лірики, в якому поєднано конкретне
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зображення повсталих мас і масштабне узагальнення.
Підготовку гайдамаків до повстання лаконічно обмежено двома конкретними діями («Лагодили самопали, /
Ратищá стругали»), які дають уявлення про табір повстанців. «Батько з сином і брат з братом» — водночас і
предметне формулювання (конкретний образ), і узагальнення, яким заперечується твердження Скальковського
про «шайку» наброду. Образний тавтологічний вираз
«одностайне стати» — народнопоетична формула заклику до спільної боротьби. Кілька разів її повторено в
«Думі про Івася Удовиченка, Коновченка»: «На долину
Черкень гуляти, / Слави війську, рицарства діставати, /
За віру християнськую одностайно стати» (Українські
народні думи та історичні пісні. К., 1955. С. 23; див.
також с. 24, 27). У думі «Хмельницький та Барабаш»
цей заклик до виступу вкладено в уста Б. м н ко о: «Ей, пане куме, пане Барабаше, / Пане гетьмане
молодий! / Чи не могли б ми з тобою удвох / Королевських листів прочитати, / Козакам козацькі порядки
подавати, / За віру християнську одностайно стати?»
(Там само. С. 94). В експресивному забарвленні картини збору гайдамаків бере участь своєрідна звукова
фігура — потрійне співзвуччя у строфах, незвичне для
строф 14-складовика (стояли — самопали — стругали;
зняті — з братом — стати). Завдяки їй виокремлюються і семантично зближуються слова, що не суть
основне смислове навантаження. Так одиничними
рисами й відтінками створюється переконливе худож.
узагальнення, що містить усе багатство й окремого,
предметного, конкретно-чуттєвого.
Дещо інакше створено образ визискувачів, проти
яких виступали гайдамаки. [Спочатку йдеться про «лютого ляха»: адже більшість поміщиків у Правобережній Україні 18 ст. була поляками, отож прості українці
зазнавали не тільки соц. гноблення, але й релігійних
утисків. — Р .]. Поет користується епітетами — ворог
«лукавий», «лютий», які виражають пряму заг. емоційну
оцінку образу. Є у вірші й опосередкована характеристика пригноблювачів: це вони довели людей до такого
стану, що ті — «мов із хреста зняті». Повертаючись із
минулого у теперішнє, Шевченко говорить про «нових
катів», їх названо «нові ляхи». «Нові кати», «добрі пани», «людоїди лихі», «нові ляхи» вживаються тут як
синоніми; «нові ляхи» — це панівний клас Російської
імперії, поміщики-кріпосники, серед яких було й чимало етнічних українців, Шевченкові сучасники. Оскільки
поч. вірша явно вказує, що в підтексті чується відлуння
поеми «Гайдамаки», її образи доповнюють ці заг. емоційні оцінки певними конкретно-чуттєвими деталями
шляхом асоціативного зв’язку.
Картина Холодного Яру обарвлюється почуттями
суму, жалю за тим, що нові покоління втратили непокірний дух волелюбних предків. І цим твір спорідню-

ється з відомими рядками поеми «Гайдамаки», напр.:
«Діди лежать, а над ними / Могили синіють. / Та що з
того, що високі? / Ніхто їх не знає <...> / А унуки? Їм
байдуже, / Жито собі сіють. / Багато їх, а хто скаже, /
Де Гонти могила, / Мученика праведного / Де похоронили? / Де Залізняк, душа щира, / Де одпочиває? / Тяжко!
важко! Кат панує, / А їх не згадають» (рр. 1222—1225,
1234—1243). Згадка про героїчну істор. подію завершується схвильованими запитаннями, сповненими драматизму: «Де ж ти дівся, в Яр глибокий / Протоптаний
шляху? / Чи сам заріс темним лісом, / Чи то засадили /
Нові кати? Щоб до тебе / Люди не ходили / На пораду,
що їм діять / З добрими панами, / Людоїдами лихими, /
З новими ляхами?» Образ Холодного Яру піднесено
як символ народного повстання, що може надихнути
українців на нові виступи проти гнобителів.
Водночас уже відбувається перехід від медитації з
елегійним забарвленням до прямої полеміки й сатири.
Об’єкт сатиричного викриття — ті, хто боїться пам’яті
Холодного Яру, намагається знищити шлях до нього
(засадити «темним лісом», щоб до Яру «Люди не ходили / На пораду»), зняти ореол героїв із проводирів Коліївщини, — тобто ті, хто зневажає пам’ять гайдамаків,
народно-визв. рухи взагалі. І тут роздумливий монолог
переходить у драм., що, за характеристикою В. Виноградова, становить складний тип мови з такими ознаками,
як звертання до другої особи, внутрішній діалог, синтаксичні фігури заперечення, афористичні вислови (див.:
но ра ов . . Стилистика. Теория поэтической речи.
Поэтика. М., 1963. С. 20—23). У створенні драм. експресії чималою є участь емоційних пауз і переносів. Поет
безпосередньо звертається до ідейних супротивників
(граматично це виражено у формах дієслів другої особи
множини та займенника «ви») здебільшого в заперечних
конструкціях «не сховаєте!», «не топчіте», «не славтеся»,
«не дуріть». Мова набуває форми полемічного, соц. наснаженого внутрішнього діалогу. У звертаннях ідеться
про дії адресата, розкриваються його психологія та ідеологія. Щодо тону й засобів — ця поліфонічна сатира
дуже нагадує стилістику послання «І мертвим, і живим».
Різноманітними засобами поет створює гостросатиричні образи поміщиків-угодовців, розвінчує їх і картає,
показує вигаданість і фальш тих позитивних якостей,
що їх поміщики собі приписували (напр., «добрі пани»);
залучаючи оцінки, які дав народ, називає їх «людоїдами
лихими». Увівши в текст свого висловлення чуже слово,
автор надає йому саркастичного забарвлення.
Із р. 37-го хід думок і емоцій поета розгортається як
внутрішній діалог. Автор звертається безпосередньо до
хулителів Коліївщини й у полеміці дискредитує їх. Поет провіщає марність зусиль сховати від людей пам’ять
про Холодний Яр, про народних героїв: «Не сховаєте!
над Яром / Залізняк витає / І на Умань позирає, / Гонту
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виглядає». Мова набирає ораторських інтонацій у звертаннях, запереченнях, синтаксичних пара лелізмах,
окличних реченнях.
Для поглибленого розуміння змісту твору важливо з’ясувати інтонування й експресивне забарвлення
наступних рядків: «Не ховайте, не топчіте / Святого
закона, / Не зовіте преподобним / Лютого Нерона. / Не
славтеся царевою / Святою войною. / Бо ви й самі не
знаєте, / Що царики коять. / А кричите, що несете / І
душу і шкуру / За отечество!..» <…> Адресат у вірші
«Х. Я.» — ворог, що його погляди й природу гнобителя поет нещадно викриває («людомор», «розбійники
не ситі»). Заг. емоційна ситуація полеміки з адре сатом — картання, спрямованість на ідейний розгром.
Тож і в щойно наведених рядках заперечні конструкції
виконують функцію викриття політ., соц. і моральних
засад адресата. Немає сумніву, що
роном названо
ко у , що йдеться про війну, яку вів тоді царизм на
Кавказі. Розвінчання політ. кумира панів — царя —
здійснено підкресленням парадоксальності поєднання
епітета «преподобний» з образом «лютого Нерона».
У пієтеті перед Миколою І Шевченко вбачає наругу
над «святим законом». Поет глузує з плазування панів
перед де спотом-царем, натхненником і провідником
імперської загарбницької політики, якого вся передова
громадськість Росії вважала тираном (що широко відбилося й у нелегальній л-рі того часу).
Особливе місце в полеміці надано депо етизації
кавказької війни, розкриттю її антигуманної сутності.
Пани називали її «святою», поет підкреслює фальшивість такого означення: «Бо ви й самі не знаєте, / Що
царики коять». Саркастичне забарвлення епітета «свята» виразно відчувається, коли згадати вбивчу характеристику «царевої війни», яку за місяць до цього (18
листоп.) дано було в поемі «Кавказ» і з нею, очевидно,
мали бути знайомі й читачі «Х. Я.». Уїдливо осміяно
казенний «патріотизм» панів, їхні гучні заяви, ніби
вони дбають «за отечество!». Експресивне забарвлення рядків, де йдеться про це, підкреслено й засобами
віршової виразності. Незвичними для 14-складовика
наголосами (на 4-му й 8-му складах) виділено рядок
«А кричите, що несете», завдяки чому його звучання
набуває ямбічної тенденції, тоді як в ін. непарних рядках
відчувається хореїчна. Це акцентування підкреслює і
внутрішня дієслівна рима. І знову поет глузує з панів:
«...Єй-богу, / Овеча натура; / Дурний шию підставляє /
І не знає за що!»
Розвінчання імперської ідеології засобами сарказму,
іронії, глузування, парадоксальних зіставлень змінюється гнівом і обуренням, коли поет палко заперечує
брутальні звинувачення Скальковського на адресу гайдамаків («Гайдамаки не воины — / Розбойники, воры»)
і таврує панів цим же словом «розбойники» з епітетом
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«не си ті», ро з к ри ва ючи
суть їхнього розбою —
торгування «сердешним
людом». Означення, яке
Скальковський дав гайдамакам, наповнюється
новим змістом, розкриває Шевченкову оцінку,
адресовану кріпосникам.
Ене ргію викриття не се
сильний акцент на слові
«ви» з наступною емоційною паузою, підкресленою порушенням зви.С
р. ю тра
чайного поділу непарного
о в рша .
в нка
рядка 14-складовика на
р». Пап р, туш.
силабічні групи (замість « о о н
1931
4+4 у цьому рядку 1+7).
Сатиричне зниження посилюється і виразом «голодні
ворони» (прикметне для поетики Шевченка зіставлення
об’єкта викриття з хижаками). Заг. звинувачення поміщиків у розбійництві доповнюється конкретним у пристрасному гнівному запитанні: «По якому правдивому, /
Святому закону / І землею, всім даною, / І сердешним
людом / Торгуєте?» Один із виявів суспільного устрою
передає суть кріпосництва як такого.
Специфічну функцію виконує внесення в авторську
монологічну мову «чужих» слів та виразів із мови ворогів із властивою їм інтенцією («добрі пани», «святий
закон», «преподобний», «свята война», «отечество»). У
тексті саме вони набувають внутрішньої полемічності,
бо включаються в контекст авторської мови. Водночас
автор у полеміці із супротивниками картає профанування високих понять. Вимальовується образ мови панів
як мови соц. і нац. ворожої групи — передано склад
думок, психологію та ідеологію. Авторська мова стає
діалогізованою, як влучно її визначив М. Бахтін (див.:
а т н . Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
С. 91).
Образ «святий закон» постає двічі. На поч. другої
частини вірша його вжито в контексті розвінчання
поширеного серед панства культу Миколи І. Образ містить неоднозначне осмислення самого явища. Якщо
для панів монархічний держ. лад з його імперськими
зазіханнями на волю ін. народів був «святим законом»
(звідси й цар — «преподобний»), то для Шевченка цей
устрій є порушенням «святого закону» (який пани «топчуть»). Так в окремому міститься заперечення загального — царської влади. До цього ж образу звертається
поет, додавши вельми значущий епітет «правдивий»,
коли йдеться про такий ганебний прояв кріпосництва,
як продаж селян. Із погляду панів це — законний акт, а з
погляду поета — порушення того «правдивого, святого
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закону», який має прийти на зміну старому — неправдивому. Отже, заперечуються самі підвалини Російської
імперії. Худож. узагальнення набувають широкого соц.
і політ. масштабу. Образ «правдивий, святий закон»
взаємопов’язується з образом Бога в подальшому тексті вірша. Остерігши панів (із відтінком загрози: «лихо
вам буде, / Тяжке лихо!..»), автор підкреслює облудність
їхньої ідеології, всього того, що вони називають «правдивим, святим законом»: «Дуріть дітей / І брата сліпого, / Дуріть себе, чужих людей, / Та не дуріть Бога».
Із тексту «Х. Я.», а також ін. творів поета періоду
«трьох літ», зокр. «Давидових псалмів», написаних
одразу ж за аналізованим віршем, можна зробити висновок, що й тут ім’я Бога є уособленням загальнолюдської правди, яку в антидемократичному суспільстві
зневажають верхи. Так, у Шевченкових пере співах
псалмів 53, 81, 93, 149 провідним є мотив утвердження правди Богом: він карає «неправих» — «діющих
злая», «сильних», «судей лукавих», «земних владик»,
що «кров невинну» проливають «людей убогих», а
багатіям «судом лукавим» помагають. І «судові лукавому» протиставлено «суд <…> правий», який учинять
за допомогою Бога «преподобнії». Отже, і в «Х. Я.», і в
«Давидових псалмах» бачимо ті ж образи і в такому ж
взаємозв’язку та спрямованості: «Бог» — «правдивий
святий закон» («суд <…> правий») — «кара» сильним,
гнобителям. Тож у звертанні автора до них («не дуріть
Бога») накре слюється вже прозирання в майбутнє,
утвердження правди.
Дуже стисло й сконденсовано говорить ліричний
герой про ватажків народного повстання 1768. Ці
образи окре слено в поєднанні минулого, сучасного
й майбутнього часових вимірів. Автор проголошує
марність намагань зітерти пам’ять про героїчні події
Коліївщини й гол. її проводирів. Залізняк по стає як
незабутня постать, як натхненник боротьби народу з
«новими катами». Стислими афористичними образними
доказами поет утверджує революційне трактування цих
героїв: «Брешеш, людоморе! / За святую правду-волю /
Розбойник не стане, / Не розкує закόваний / У ваші
кайдани / Народ темний, не заріже / Лукавого сина, /
Не розіб’є живе серце / За свою країну». Узагальнена
образна характеристика повстанців в аналізованій поезії продовжує розгорнуту їхню характеристику в поемі
«Гайдамаки», співзвучну з трактуванням у народних
піснях та переказах. І Шевченко, і народна творчість —
народна пам’ять — виводять гайдамаків, зокр. Залізняка
й Ґонту, як борців за «правду-волю», віру предків, як
патріотів.
Дослідники відзначають деякі істор. неточності в
поданні у Шевченка певних фактів Коліївщини (зокр.,
епізоду вбивства Ґонтою своїх дітей), висловлюють
припущення, звідки потрапили до Шевченка ці неточ-

но сті. Так, І.-Ю. п тков к у ст. «“Гайдамаки”
Шевченка як пам’ятка Коліївщини» джерелом відомостей про вбивство Ґонтою своїх синів називає повість
польс. письменника М. а ков ко о «Вернигора»
(1838), яку дав Шевченкові П. арто (див.: Збірник
пам’яті Тараса Шевченка (1814—1914). К., 1915. С. 54).
У примітках до поеми, які мають назву «Приписи»,
Шевченко посилається на П. Младановича, що начебто
підтверджує такий факт (див.: П : 12 т. Т. 1. С. 511).
Ці відомості з посиланням на мемуари Младановича,
як показав Шпитковський, взято у Чайковського. <…>
Епізод убивства Ґонтою своїх дітей у поемі «Гайдамаки» і згадка про нього в поезії «Х. Я.» — невід’ємні й
необхідні в Шевченковому трактуванні цього образу.
Для поета Ґонта — героїчна, трагічна постать, відданість батьківщині й вірність присязі для Ґонти вищі, ніж
батьківські почуття. У такому плані цей образ асоціативно постає й у вірші «Гоголю»: «Не заріже батько сина, /
Своєї дитини, / За честь, славу, за братерство, / За волю
Вкраїни». Ці слова, за слушною думкою Лушпинського,
стосуються як образу Ґонти, так і образу Тараса Бульби
(див.: ушп н к П. С. 94). <…> Гайдамаки та їхні
ватажки у Шевченка — представники повсталого народу, борці за соц. і нац. визволення, свідомі своєї великої
мети. Пристрасне заперечення фальшивої концепції
гайдамацького руху, втілене у вірші в афористичних
формулюваннях, надає образним узагальненням великої експресивності, сконденсованості й значущості. Ті
рядки, де схарактеризовано ватажків Коліївщини, мають
полемічно публіцистичну тональність. Кінцівка твору
звучить як революційне пророцтво: «в день радо сті
над вами / Розпадеться кара. / І повіє огонь новий / З
Холодного Яру».
Ідейним змістом і особливостями поетики «Х. Я.»
органічно входить у систему Шевченкової поезії періоду «трьох літ» <…>, спільним для якої є сатирична
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спрямованість, поєднана водночас із елегійними роздумами про минуле, із худож. публіцистикою у формі
прямих політ. декларацій, з пророцтвами. <…> «Зла»
сатира поета («мої злії діти», як він сам назвав у вірші
«Три літа» свої «думи» цього періоду) також є поліфонічною. Автор глузує, осуджує, кидає гнівні інвективи,
таврує опонентів, розвінчує їхні «ідеали», користуючись зброєю сарказму (особливо часто), уїдливої іронії,
іноді гротеску, вдаючись до парадоксальних зіставлень,
порівнянь із хижаками. Для мовного стилю прикметне
поєднання роздумливого монологу з елементами драматичного та розповіді.
Свій особливий аспект мають у поезії «Х. Я.» і елегійні роздуми про минуле України. <…> Пам’ять про
Коліївщину поставлено в контекст соц. і нац. відносин
серед. 19 ст. із проекцією в майбутнє. Символічним
образам — Холодний Яр та «огонь новий» — надано
значущої смислової глибини. Інтерпретація їх набуває
ще більшої вагомості в контексті ін. творів Шевченка,
де істор. місця подано як пам’ятки видатних епізодів
боротьби народу за волю: Холодний Яр — Чигирин
(«Чигрине, Чигрине») — Берестечко («Ой чого ти почорніло») та ін. «Огонь новий» асоціативно зіставлено
з образом вогню в поемі «Гайдамаки» (так би мовити,
із колишнім, але не забутим), де цей образ, поряд з
образом крові, характеризує всі етапи повстання: «Горить Сміла, Смілянщина / <…> Горить Корсунь, горить
Канів, / Чигирин, Черкаси» (рр. 1334, 1336—1337),
«Із Лисянки / Кругом засвітило» (рр. 1664—1665),
«Минають дні, минає літо, / А Україна, знай, горить»
(рр. 2121—2122). <…>
Шевченків Холодний Яр виростає в символ грядущої народної (власне селянської, за розумінням автора) революції. Образ цей амбівалентний: для поета і
пригноблених мас він — знак боротьби за волю, знак
визволення, радості, для правлячих кіл Російської імперії — передрікання «кари», розплати. Воскресивши
високохудож. зображенням події та героїв Коліївщини,
поет виправдав нар. визв. повстання як закономірний,
історично справедливий шлях боротьби за волю. <…>
«Х. Я.», поряд з ін. творами Шевченка періоду «трьох
літ», — значне явище в суспільно-політ. та естетичному житті доби.
т.: ушп н к П. Шевченків «Холодний Яр» // Україна.
1930. № 3/4;
к
. Холодний Яр // о зар: 4 т. Т. 2;
вак н 1964; о к . За Шевченковим святим законом: (Про
«Холодний Яр» Тараса Шевченка) // о к . Енергія художнього слова. Кіровоград, 2007; а к . Революціонізм // м
і мотиви поезії Тараса Шевченка. К., 2008.

П тро о н к

Стаття друкується з незначними скороченнями за
вид.: Р . 1980. № 8.
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«Х. Я.» — один із найсильніших історіософських
віршів Шевченка періоду «Трьох літ». Митець створив
його через три дні після послання «І мертвим, і живим»
і за п’ять до поезії «Три літа». Тема твору — рос. поневолення України і відсутність укр. еліти. Остання,
замість чинити опір Російській імперії, навпаки, політ.
ототожнила себе з нею, перетворившись на рос. дворянство. Головна проблема — проблема істор. пам’яті.
Істор. пам’ять, за Шевченком, є запорукою майбутньої
консолідації суспільства задля визволення укр. народу, який після епохи польс. панування («лютого ляха»)
опинився у рос. неволі («нові ляхи»).
Цей твір, з одного боку, слід розглядати у контексті
поеми «Гайдамаки», присвяченої повстанню 1768, Коліївщині. Саме її символом і стало урочище Холодний
Яр, де, за переказами (див.: ак мов
. Сказание
о Колиивщине // Со ран сочинений М. А. Максимовича. К., 1876. Т. 1. С. 631), збиралися гайдамаки під
проводом М. Залізняка. З другого боку, вірш «Х. Я.»
тісно пов’язаний із поезіями часу «трьох літ», передусім — із посланням «І мертвим, і живим» у плані
критики укр. еліти, яку Шевченко назвав «мерзенним
і богупротивним панством», бо вона «проміняла свою
добру матір [Україну. — Р .] — на п’яницю непотребную» (П р мова до нездійсненого «Кобзаря». Т. 5.
С. 208), тобто Росію.
«Х. Я.» розпочинається приказкою про лихо, що
його поет, прикладаючи узагальнення до себе, називає
«позиченим». Ю. Івакін уважав, що «позичене лихо» —
це запроваджена Рос. імперією на укр. землях кріпаччина ( вак н 1964. С. 349). Г. о к натомість підсумував:
поет мав на увазі «злу долю народу», наголошуючи на
«абсолютній зрощеності соціального та національного» ( о к . С. 31). Уже наступне іронічне запитання
ліричного героя до уявного читача: «Нащо б, бачся, те
згадувать, / Що давно минуло» наштовхує на думку,
що пояснення Ю. Івакіна є спрощенням. «Позичене
лихо» — це метафора укр. неволі, яка по стає перед
внутрішнім зором наратора при згадці про Холодний
Яр. Цей топонім уо соблює колишнє лихо — польс.
панування в Україні, яке в часи Шевченка змінилося
російським. Метафорична «мала стежка» до Яру, від
якої не лишилося й сліду, запустіння самого урочища,
де «ніхто й ногою / Не ступив», символізують забуття
повстання 1768.
Поет у своїх роздумах про долю України часто вдавався до епітета «новий», підкреслюючи цим циклічність істор. часу. Напр., у «Великому льосі» — «новий
Ґонта», в аналізованому вірші — «нові ляхи», «новий
огонь». Метафоричний шлях до Холодного Яру, на думку автора, пропав не сам, а з волі «нових катів». Остання заувага сприймається не лише як пряма вказівка на
асиміляторську політику Росії в Україні у 19 ст., а й як
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натяк на заборону, накладену С. варов м 24 груд. 1839
на друк вже згаданої статті М. Максимовича «Сказание
о Колиивщине» (див.: оро н . Т. Г. Шевченко і царська цензура: Дослідження та документи: 1840—1862 рр.
К., 1969. С. 23—24). Митець міг прочитати її у рукопису. Однак пояснення М. Максимовича про урочище
Холодний Яр, де в часі повстання 1768 стояв табором
М. Залізняк, було використано в «Історії Малоросії»
(М., 1842. Т. 1. С. 660) М. арк в а. Цей конкретний
випадок, вочевидь, наштовхнув Шевченка на думку
про те, що істор. правду жодними заборонами приховати не вдасться. Безпосереднім імпульсом до «Х. Я.»
слугувала також стаття М. Максимовича «Известия о
гайдамаках: Замечания на книгу г. Скальковского “Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII столетии.
1733—1768”», яку було опубліковано в журн. «Москвитянин» (1845. № 5).
У вірші урочище Холодний Яр персоніфікується.
До нього українці можуть піти «на пораду, що їм діять /
З добрими панами, / Людоїдами лихими, / З новими
ляхами», тобто з актуальним істор. ворогом України —
Російською імперією, а не просто з панами, зокр. й укр.
походження. З метою підкреслити незнищенність укр.
визвольної традиції митець вдається до християнської
містики: над Яром витає душа М. Залізняка, виглядаючи І. онту.
Один із гол. мотивів твору (рр. 41—46) — це звернення і заклик передусім до зденаціоналізованої укр.
еліти не топтати «святого закона», тобто християнських
заповідей любові до ближнього, не іменувати «лютого
Нерона» — рос. імператора ко у — «преподобним»
і не вихвалятися «царевою войною», «святою» — за
кваліфікацією рос. імперської пропаганди, насправді
ж — нищівною. Поет має на увазі війну за приєднання
Північного Кавказу до Росії (1817—64). Колонізаторську суть цієї війни, що супроводжувалася не лише
вигнанням окремих народів з їхньої істор. батьківщини,
а й винищенням (напр., більшість адигів були змушені
переселитися до Османської імперії; убихів, натухайців,
егерукайців, хатукайців, махошевців після «переможної» рос. війни на Кавказі взагалі не стало), ще до появи
«Х. Я.» Шевченко показав у поемі «Кавказ».
Риторичні звертання до зденаціоналізованої укр.
шляхти у тексті «Х. Я.» наповнюються гостросатиричним, іноді й саркастичним змістом, як зокр. у рядках
про її вірнопідданість рос. імператору: «А кричите, що
несете / І душу і шкуру / За отечество!», про байдужість
так званих християн до війни: «Бо ви й самі не знаєте, /
Що царики коять», нарешті про нерозумність освіченої
еліти, яка безпосередньо до війни причетна: «Дурний
шию підставляє / І не знає за що!»
«Х. Я.» — твір полемічний: в ньому Шевченко
обстоює власне сприйняття гайдамаччини, протиста-

вляючи його поглядам історика А. Скальковського,
поляка за походженням, котрий, як і ат р на у
«Чорній Грамоті» («Указі») від 9 лип. 1768 ( р ук П.
С. 18), назвав гайдамаків «разбойниками, ворами».
Викривлене трактування гайдамаччини як жорстокої
різанини без ідейних чи політ. мотивів було типовим
для тогочасної рос. та польс. історіографії та для переважної більшості польс. літераторів. Досить згадати,
як останні сприйняли появу польс. перекладу поеми
«Гайдамаки» Л. Сов н ко о. Шевченко у пориві праведного гніву не тільки іменує історика, який назвав
повстанців «пятном в нашей [рос. — Р .] истории»,
«ледачим ледащом», а й окреслює влучним неологізмом «людомор». За спостереженням В. р м нка, «це
не просто лайливе слово. Ним точно означено тих, хто
морить (у значенні присипляє), знесилює або морочить
(вводить в оману, дурить) людей неправдою взагалі й
історичною зокрема» ( р м нко . Історіо софський
зміст Шевченкових «Гайдамаків» //
. 2011. № 2.
С. 161). В по емі «Гайдамаки» Шевченко правдиво
показав як жахи антипольс. укр. повстання, так і їхні
глибинні релігійні, соц., економічні, політ., геополіт.,
нац., світоглядні причини.
З контексту його творчо сті випливає, що гайдамацький рух, який тривав фактично протягом усього
18 ст., був прямо пов’язаний із Гетьманщиною, тобто
із прагненням українців мати окрему державу і жити
власним нац. життям (див.: у
. «Гайдамаччина»
в Речі Посполитій ХVІІІ ст. // кра на в ЦентральноСхідній Європі. 2008. № 8. С. 123). Саме тому герой
Коліївщини І. Ґонта в потрактуванні поета є героєм і
патріотом. Не випадково у «Х. Я.», як і попередньо в
поемі «Гайдамаки», митець знову звертається до легенди про вбивство ним власних дітей. В аналізованому
вірші цей мотив, запозичений із твору М. Чайковського «Вернигора, український пророк, історична повість
1768 року» (1838), асоціюється із жертвопринесенням,
набирає символічного, екзистенційного значення, переростає в алегорію державотворчого чину (див.: раов
. Шевченкові «Гайдамаки»: Поема і критика.
К., 2013. С. 293). Якщо у «Гайдамаках» образ І. Ґонти
є глибоко трагічним, сам герой подає мотивацію власного страшного вчинку: «Бо не я вбиваю, / А присяга»
(«Гайдамаки», рр. 2242—2243), то в «Х. Я.» жертва
дітьми в ім’я громадської справи рішуче героїзується.
За спостереженням Л.
ко о, порівняно з Тарасом
Бульбою М. Гоголя, в образі І. Ґонти Шевченко пережив
проблему провини перед своєю нацією ще глибше, і в
цьому разі читач має справу із «трансцендентною виною крови перед долею нації», що «вимагає жертви»
(
к
. Шевченко і Ґонта. Прага, 1941. С. 19).
Героїзм І. Ґонти увиразнює також метафора «розбитого
живого серця» «за свою країну». У вірші «Три літа», як
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і в поезії часів заслання «Чи то недоля та неволя», Шевченко знову повернеться до мотиву розбитого серця.
У наступній частині вірша поет називає «розбойниками неситими», «голодними воронами» новосформовану еліту Російської імперії, дворян-кріпосників,
вірних рос. цареві, серед яких опинилися й колишня
козацька старшина та укр. шляхта. З колосальною експресією поет-пророк заперечує їхнє право торгувати
землею і людьми, обіцяючи їм «тяжке лихо». Адже ці
негідники дурять не тільки нижчі, неосвічені й знедолені прошарки суспільства, які в уяві поета постають
в образі сліпого брата, а й самого Бога, що є творцем
усього сущого, усього видимого і невидимого. Завершується твір провіщенням нової революції: у день
радо сті, тобто визволення «над вами / Розпадеться
кара». Революція, що гряде, трансформується у метафоричний образ «огню нового / З Холодного Яру». Це
передбачення Шевченка збулося в часи Холодноярської
республіки (1919—22), коли Мотронинський монастир
став центром повстанського руху проти нім. окупантів,
«білих» і «червоних» рос. інтервентів.
Вірш «Х. Я.» являє собою емоційний авторський
монолог, в якому дошкульна сатира і сарказм спрямовуються на критику рос. дворянства, зокр. й укр.
походження. Тут полеміка переро стає в інвективу,
переплітаючись із героїзацією знакових постатей Коліївщини, і завершується пророцтвом про неуникненну
розплату тогочасної імперської еліти за її неправедне
життя.
т: вак н 1964; р ук П. Коліївщина: Гайдамацьке повстання 1768 р. Нью-Йорк, 1973;
о к . За святим законом
Шевченка // Українська мова і література у середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 1999. № 1; Скр пн к . Примарилось
на чужині… Шевченків шлях до Холодного Яру // Хроніка-2000.
К., 2001. № 45/46.
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ХОЛОМЕНЮ́К Івaн Олексaндрович (14.10.1926,
с. Мизинівка, тепер Звенигородського р-ну Черкас.
обл. — 22.04.2008, Чернівці) — укр. художник. Член
Спілки художників Української РСР (1961; нині НСХУ).
Народний художник України (1996). Навчався в КХІ
(1948—50; тепер НАОМА; викладач Т. Яблонська).
Закінчив 1954 ф-т монументального живопису Львів.
ін-ту прикладного та декоративного мист-ва (викладачі — Й. Бокшай, М. Ліщинер, Ю. Щербатенко). Голова
правління Чернів. обл. організації Спілки художників
Української РСР (1962—76, 1986—90). Творчий доробок Х. представлено численними творами, серед них:
«Плотогони» (1960), «Лісоруби» (1963), «Опришки»
(1970), «Переможці» (1975), «Карпати» (2000), «Гомін
Карпат» (2002) та ін., цикли портретів (1970—98). До
150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка

. о ом нюк

написав картину «Т. Г. Шевченко на етапі» (1964). Також автор полотна «Кобзар» (1993). Учасник всеукр.
(з 1957), всесоюзних (з 1970) та закордонних (з 1977)
виставок. Твори зберігаються у Чернів. обл. худож.
музеї, ін. музеях України, Канади, США, Німеччини,
Австрії. Іл. табл. VI.
в.: Іван Холоменюк: народний художник України: Вибр.
тв. до 80-річчя з дня народження (Каталог картин). [Б. м.], 2006.
т.: у а ва . Образи Івана Холоменюка // Молодий буковинець. 1996. 2 жовт.; атр
. Шевченкіана Івана Холоменюка // Подільські вісті. 2001. 22 трав.
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ХОЛÓПЦЕВА Ганна Василівна (4.03.1923, с. Водяники, тепер Звенигородського р-ну Черкас. обл.) —
укр. кераміст, майстер худож. текстилю, реставратор.
Член Спілки художників Української РСР (1977; нині
НСХУ). Навчалася у Київ. уч-щі прикладного мист-ва
(1946—49, викладачі Н. Вовк, П. Глущенко). З поч.
1960-х до серед. 1990-х — художник-ре ставратор у
НХМУ. У 1950—60 плідно працювала в галузях худож.
ткацтва та майоліки. Найвідоміші з її робіт втілюють
традиції народного мист-ва, зокр. килими та гобелени
«Портрет С. А. Ковпака» (1949), «Хліб-сіль» (1967),
«Дружечки-голубоньки», «Мальви» (обидва — 1970),
«Лісова пісня» (1971), «Соти» (1990), «Святковий килим» (1995), «Київські каштани» та ін.; живописні полотна «Яблунька», «Золота осінь», «Ой під калиною».
На шевч. тематику виконала скульптуру малих форм:
«Катерина» (теракота, 1961, НМТШ), «Сова» (теракота,
дерево, 1961), «Тополя» (теракота, 1961—64), «Причинна», «Наймичка», «Катерина» (усі — теракота, 1964;
остання — в НМТШ). Х., інтерпретуючи Шевченкову
поезію, створила образи, позначені підвищеною емоційністю, драматизмом, динамізмом. Їх загальні обриси
майстриня збагачувала пластичним декором, вбрання
орнаментувала ритуванням.
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Х. брала участь у худож.
виставках із 1950-го. Персона льна виставка відбулася 1998 (НХМУ). Твори
збе рі га ють ся в НМТШ,
НХМУ, НМУНДМ та ін.
музеях. Іл. табл. XI.

. о оп ва. ат р на.
ракота. 1961

в.: Худож ня ви ста в ка до
100-ліття з дня смерті Т. Г. Шевченка: Каталог. К., 1961; Юбилейная художественная выставка, по священная 150-летию со
дня рождения Т. Г. Шевченко:
Каталог. К., 1964.
т.: а ра- а
ва .
Мир полей и садов // Зеркало
недели. 1998. 30 янв.;
р ак .
Та рас Ше вче н ко в ми с те ц т ві
народу // Актуальні проблеми
мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі
обрії ‘2013: Зб. наук. праць. К.,
2013. Вип. 5.

на ра н к

ХОЛÓША Тамара Олександрівна (5.02.1977, с. Вербовець Катеринопільського району Черкас. обл.) — укр.
музеєзнавець. Закінчила 1999 ф-т укр. філології Нац. пед.
ун-ту ім. М. П. Драгоманова. У 2004—09 — наук. співробітник БМШ, з 2009 — старший наук. співробітник НМТШ.
Займається дослідженням життя і творчості Шевченка,
вивченням фондової колекції музею. Авторка публікацій:
«Унікальні “Кобзарі”» (Вечірній Київ. 2005. 19 берез.),
«Петербурзький “Кобзар”» (Вечірній Київ. 2005. 29 квіт.).
Брала участь у підготовці виставок у БМШ: «Унікальні
“Кобзарі” Т. Шевченка в колекції БМШ» (2005), «Персонажі творів Т. Шевченка в українській традиційній
іграшці» (2005). Написала кілька ст. до
.
а

Покорм ко

ХО М É Н КО Б о р и с В а с и л ь о в и ч ( п с е вд . —
Б. В а с и л е н к о; 20.05.1928, с. Гути, тепер Конотопського р-ну Сум. обл. — 31.07.2011, Вінниця) — укр.
літературознавець, перекладач і педагог. Закінчив Вінн.
пед. ін-т (1953). Канд. філол. наук (1972). Учителював,
працював ред. обл. кн.-газ. вид-ва. З 1963 — на кафедрі
укр. л-ри Вінн. пед. ін-ту (з 1998 — Вінн. держ. пед. ун-т
ім. М. Коцюбинського), доцент, у 2003—2009 — проф.
цього ун-ту. Автор літературознавчих праць: «Народні
джерела творчості Марка Вовчка» (1977), «Ясна зоря
української літератури» (1983) та ін. У співавт. з К. Хоменком уклав антології «Иван Куратов. “Менам муза”:
На языках народов СССР и мира» (1989), «Володимир

Сосюра. “Любіть Україну”: Переклади мовами народів світу» (1998), «Степан Руданський. “Повій, вітре,
на Вкраїну”: Переклади мовами народів світу» (2003)
та ін. Здійснив низку прозових перекл. із балк., осет.,
тамільської, рос. мов. Брав участь в укладанні кількох
бібліогр. покажчиків.
Х. досліджував рецепцію творів Шевченка в л-рах
народів Півночі азійського і європ. континентів — якут.,
комі, фін., а також чечен., л-рах народів Індії та ін.: ст.
«Сторінка братерського єднання» (Дніпро. 1975. № 3; у
співавт. з П. Поповим) — про зв’язки творчості комі письменника В. Сав на з поезією Шевченка, «Шевченкове
слово в Якутії» (Дніпро. 1977. № 3), «Тарас Шевченко і
комі література» (
25), «“Заповіт” мовами народів
Індії» (Прапор. 1987. № 8; у співавт. з В. урн кою),
«У серці нескореної Чечні: (Т. Г. Шевченко і чеченська
література)» (Філологічні студії: Зб. наук. ст. Вінниця,
2005. Вип. 3) та ін. Багато уваги присвятив дослідженню
традиції перекладання Шевченкового «Заповіту» («Як
умру, то поховайте») мовами народів світу, упорядкував
ґрунтовний зб. цих перекл.: « апов т» [ нто . п р.].
Організував перекл. окремих творів Шевченка амхар.,
бретон., голланд., дан., інгуською, італ., калм., кашуб.,
кримчацькою, кхмер., нижньолужицькою, хакаською,
чувас., чечен., якут. та ін. мовами. Народнопісенні мотиви, фольклор. атмосферу повістей Шевченка висвітлював у доповідях на обл. шевч. конференціях 1989
та 1991 у Вінниці (Народнопоетичні мотиви в повісті
Т. Г. Шевченка «Варнак» // ара
в нко: Тези доп.
і повідомлень обл. наук.-методичної конф., присвяченої
175-річчю з дня народження поета. Вінниця, 1989; Фольклорна атмосфера в повісті Т. Г. Шевченка «Прогулка
с удовольствием и не без морали» //
к поборник
свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомлень обл.
наук.-методичної конф., присвяченої пам’яті Т. Г. Шевченка. Вінниця, 1991). Х. — співупоряд. (разом із
Г. Авраменко) бібліогр. покажчика «Тарас Шевченко і
Вінниччина» (Вінниця, 1991, 2-ге перероб. і доп. вид.:
Вінниця, 2004). Автор низки статей до
.

в.: Він належить світові: [Твори Шевченка в перекл. мовами
народів світу] // Вінницька правда. 1964. 9 берез.; Голос Кобзаря
на эвенском языке // Советская Чукотка. 1964. 1 апр.; Стомовний Шевченків «Заповіт» // Україна: Наука і культура. К., 1977;
«Щоденник» тамільською мовою // Україна. 1987. № 51 (у співавт.
з В. Фурнікою); Пісня пісень Кобзаря //
топ шани і любові: Зб. К., 1989; Шевченко Тарас Григорович // -на Божої ріки:
Літ. біобібліогр. словник Вінниччини. Вінниця, 2001; У дорозі
до Шевченка // ара
в нко в моєму житті: Розповіді, статті,
нариси. К., 2004; Українське козацтво в поетичній творчості Тараса Шевченка // тор н витоки козацького роду в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практичної конф.: У 8 ч. Вінниця, 2004. Ч. 6;
Омріяний образ української держави в поезії Т. Г. Шевченка //
Філологічні студії / Вінн. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського.
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Вінниця, 2006. Вип. 4 (співавт. — І. Стасюк); У храмі рідного
слова: Статті, нариси та рецензії. Вінниця, 2008; Пам’ятаймо
тую славу!: Статті, рецензії, есе. Вінниця, 2012.
т.: По о нн
. . Заповіт рідному народові і людству //
. 1990. № 2. — Рец. на вид.: « апов т» [ нто . п р.]; ор
ом нко — письменник, літературознавець: (Бібліогр. покажчик).
Вінниця, 2002; П р
н П. Стиль добросовісної душі: Багатогранна спадщина Бориса Хоменка //
. 2012. 30 серп. — Рец.
на вид.: ом нко . . Пам’ятаймо тую славу! Вінниця, 2012.

а

оро н

ХОМÉНКО Василь Йосипович (1/14.01.1912, Тбілісі —
2.10.1984, Київ) — укр. графік. Закінчив 1937 Укр. поліграфічний ін-т (Харків, викладачі В. а н, М. р у ). Виконав худож. оформлення книжкових вид.:
«Наталка Полтавка» І. Котляревського (1957), «Козацькому роду нема переводу…» О.
нка (1958), «Історія
українського мистецтва» (1966—68. Т. 1—6) та ін. Х. —
автор нового укр. набірного шрифту.
Оформив вид. творів Шевченка «Повна збірка творів» (К., 1949. Т. 1—3), «Кобзар» (1950, 1964), «Повести» (К., 1952), «Художник» (К., 1961), «Мистецька
спадщина» (К., 1961—64. Т. 1—4), а також зб. «Вінок
Великому Кобзареві» (К., 1961) та «Вінок Тарасові Шевченку» (К., 1963). Особливість худож. стилю Х. — лаконічність, поєднання двох-трьох кольорів, тяжіння до
монохромності. Твори графіка зберігаються в НМТШ.
на ра н к

ХОМÉНКО Ольга Анатоліївна (31.07.1972, Київ) —
укр. філолог-сходознавець, історик, перекладач і журна ліст. Закінчила 1995 філол. ф-т Київ. нац. ун-ту
ім. Т. Шевченка (відділення укр. філології та сходознавства). Студіювала історію Японії в Токійському держ.
ун-ті, де 2001 здобула ступінь магістра, а 2005 — д-ра
філо софії. Виконувала по стдокторські студії в ун-ті
Васеда (Токіо, 2006—08). Викладач кафедри історії
Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». Канд. істор.
наук (2013). Переклала япон. мовою низку творів для
«Антології сучасної української літератури. Новели»
(япон. вид-во «Гудзсося», 2005; спільно з Е. у з ),
укр. народні казки (вид-во «Фуку-Інкан», 2011). Автор
зб. есеїв япон. мовою про історію та культуру українців «З любов’ю з України» (вид-во «Гудзсося», 2014).
Дослідженням япон. шевченкіани Х. почала займатися в Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка, де захистила
дипломну роботу «Стилістичні особливості перекладів
Тараса Шевченка японською мовою». Під час навчання
в аспірантурі цього ж ун-ту (1997—2000) надрук. кілька
статей з історії перекладання творів укр. поета в Японії
та про япон. дослідників його літ. доробку: «Японські
переклади творів Тараса Шевченка» (Вісник / Київ. нац.
ун-т ім. Т. Шевченка. К., 1999. Серія «Східні мови та

літератури». Вип. 2), «Японський шевченкознавець Комацу Кацуске» (Вісник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
К., 2000. Серія «Східні мови та літератури». Вип. 3);
«Засновник шевченкознавства в Японії» (Дивослово.
2000. № 3). Згодом опублікувала розвідки «Дещо про
історію шевченкознавства в Японії» (Східний світ. 2001.
№ 1), «Українські географічні реалії у перекладах Тараса Шевченка японською мовою: від інтерпретації до
засвоєння» ( Ст 17). Авторка довідок з історії япон.
шевченкознавства для Енциклопедії сучасної України.
Консультувала Е. Фудзії з питань перекл. віршів Шевченка. Як журналіст укр. служби «Бі-Бі-Сі» (Лондон) готувала інтерв’ю з япон. перекладачами творів укр. поета.
о о м р
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ХОМ’ЯКÓВ Олексій Степанович (1/13.05.1804, Москва — 23.09/5.10.1860, с. Івановське, тепер Даньковського р-ну Липецької обл., РФ) — рос. письменник, художник, літ. критик, ідеолог рос. слов’янофільства. 1821
склав іспит на ступінь канд.
ма те ма ти ч них наук при
Москов. ун-ті. Чл.-кор. Петерб. АН (1856). У 1858—
60 — голова «Товариства
шанувальників ро сійської
сло ве с но с ті». Автор зб.
«Вірші» (1859), істор. поеми «Вадим» (1822), драм
«Єрмак» (1826), «Прокофій
Ляпунов» (1834), крит. нарисів «Д. В. Веневітінов»
(1844), «Про можливо сті
російської художньої школи» (1847), ре ліг.-фі лос.
. ом’ ков
трактатів «Про старе і нове» (1839), «Кілька слів православного Християнина
про західні віро сповідування» (1853), «Про сучасні
явища в галузі філософії» (1859) та ін.
Ще в 1870-х лунали твердження про вплив слов’янофільських поглядів Х. на світогляд і творчість Шевченка,
поетів охоче розглядали як постаті споріднені (Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським.
1871—1877 // Збірник філологічної секції Наукового
товариства імені Шевченка. Т. 13. Л., 1910. С. 263). У
1930-х В. Францев пояснив мотиви слов’ян. єднання у
творчості Шевченка прямим впливом поезій Х. та його
поглядів через посередництво О. о н ко о ( ранв . А. С. Хомяков — поэт-славянофил // ом ков . С.
Стихотворения. Прага, 1934. С. 71—73). У відповідь
Ф. Пр ма констатував, що слов’ян. тема у віршах Шевченка з’явилася раніше за відповідні мотиви у творчості Х. (Пр ма . Шевченко и русские славянофилы //
Русская литература. 1958. № 3. С. 154—155). Шевченко і
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Х. у своїй літ. діяльності часто зверталися до одних і тих
самих фактів історії, проблем суспільного і громадського
життя народів Російської імперії, проте потрактування
цих фактів виявляло чіткі розбіжності, аж до послідовного антагонізму в ідеологічних позиціях рос. та укр.
письменників. У випадку «слов’янофільства» Шевченка
йдеться про ідею рівноправного співжиття всіх слов’ян.
народів у вільному союзі. В основі «слов’ян. теорії»
Х. — провіденціалізм, відповідно до якого істор. розвиток кожного народу визначає абсолют, «народне начало».
Шевченкові були відомі поезії Х. Перебуваючи на
пароплаві «Князь Пожарский», він почув і записав у
Щоденник вірш Х. «Кающаяся Россия» (1844), який
на той час широко розповсюджували у списках. Вірш
Х. виражав заг. невдоволення політ. становищем за царювання
ко . Про зацікавленість Шевченка цим
твором свідчить те, що згадка про нього в Щоденнику
трапляється двічі: у записі 4 верес. 1857 — «Обязательный Владимир Васильевич прочитал нам из своей
заветной портфели несколько животрепещущих стихотворений неизве стных авторов и, между прочим,
“Кающуюся Россию” Хомякова. Глубоко грустное это
стихотворение я занес в свой журнал на память о наших
утренних бе седах на пароходе “Князь Пожарский”»
та в записі 16 квіт. 1858 — «Грицько Галаган приехал
просить записать ему мой “Весенний вечир”. Я охотно
исполнил его желание, а он, чтобы не остаться у меня
в долгу, записал прекрасное стихотворение Хомякова».
Обидва рази Шевченко занотовує повний текст вірша:
у першому випадку під назвою «Кающаяся Россия», у
другому — «Стихотворение Хомякова».
Ім’я Х. і журн. «Ру ка
а», яким із 1856 фактично керував Х., Шевченко згадує у вірші «Умре муж
велій в власяниці», де рос. слов’янофіла прирівняно до
мракобісів на зразок митрополита Григорія.
Особисте знайомство Шевченка з Х. відбуло ся в
Москві, у буд. О. ош ова 25 берез. 1858. Збереглася
відповідна згадка у Щоденнику: «В 9-ть часов с Иваном
и Константином Аксаковыми поехал я к Кошелеву, где
встретился и познакомился с Хомяковым». Г. П. аа ан у листі до дружини від 1 квіт. 1858 згадував:
«У славянофилов я проводил время весьма приятно.
Максимович дал обед на благовещение по случаю возвращения Шевченко. <…> Обедали у Максимовича:
Кошелев с женою, два Аксаковых, Хомяков, Погодин,
Шевырев, Бартенев, старушка Елагина и старик Щепкин» ( . .
в нко в епістолярії відділу рукописів
[ЦНБ АН УРСР]. К., 1966. С. 25). О. Кошельов у листі
до М. Максимовича від 4 берез. 1861, згадуючи цей
прийом, припустив, що вечір надихнув Х. на створення
поезії «Релігійному меценатові», можливо, Шевченко
навіть був її адресатом (Там само. С. 35).
ртур

а нов к

ХÓНТІ (Honti) Ре жьо (30.06.1879, Буда пешт —
30.03.1956, там само) — угор. мовознавець, літературознавець, педагог, перекладач. 1900 закінчив італ.-франц.
відділення філос. ф-ту Будапешт. ун-ту. Працював шкільним учителем, викладав в ун-тах Будапешта. Автор
наук. праць з історії іспан., італ. та франц. л-р. Автор
підручників і ред. словників із цих мов. Перекладач
творів О. Пушкіна, М. Гоголя, Л. о то о, А.
ова,
араб., перських, італ. та франц. письменників. З доробку
укр. письменників переклав (вірогідно, з підрядника)
зб. оповідань І. Франка (Будапешт, 1956) і поезію Шевченка «Ой три шляхи широкії», уміщену в угор. вид.
«Кобзаря» (1961). Цей перекл. з огляду на його худож.
довершеність було включено також до зб. «Українські
поети» (Будапешт; Ужгород, 1971).
т.: орот в Р. Прощання з Будапештом // Закарпатська
правда. 1956. 18 трав.; Ст
. Кобзар в Угорщині // Все світ.
1975. № 3.

а на

ра мова

ХОРВÁТСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Уперше твори Шевченка в Xорватію потрапили 1844 через
О. о н ко о. Прим. поеми «Гамалія» (СПб., 1844)
з його дарчим написом хорв. поетові С. Bpaзy дотепер
зберігається в Загребській ун-тській б-ці. Літературознавець В. Францев у ст. «З епохи хорватського відродження» (Savremenik. 1911. № 7. S. 424) стверджує,
що С. Враз одержав також поему «Тризна». Можливо,
С. Враз мав і зб. « о зар» 1844.
Перший перекл. із Шевченка в Xорватії з’явився
1863. Хорв. письменник А.
ноа переклав його вірш
«Розрита могила» і опублікував у журн. «Naše gore list»
(1863. № 32) під псевд. «Велько Рабачевич». Із творчістю Шевченка він, очевидно, ознайомився в Празі, де
навчався. Текст вірша взяв або з рукописного списку,
або з лейпцизького вид. 1859 « ов
т отвор н
Пушк на
в нк ». За припущенням деяких дослідників (М. рав ов, Й. а а ), А. Шеноа належить
також перекл. вірша «Нащо мені женитися?» (під
назвою «Козацьке щастя» надрук. у журн. «Vіenac».
1871. № 36).
1873 в газ. «Agramer Zeitung» за 27 берез., що виходила в Загребі нім. мовою, поет Д. Медич, котрий
деякий час жив у Росії, у ст. «Панславізм» у заг. рисах
розповів про важку долю Шевченка.
Широке ознайомлення хорв. громадськості з творчістю Шевченка почалося з другої пол. 1880-х рр., коли тут активізувалася нац.-визв. боротьба. Зокр. 1886
з’являються відразу три публ. про укр. поета.
Хорв. історик, президент Югослов’ян. академії наук
і мист-в Ф. Ра к 1884 відвідав Росію. У Києві він зустрічався з діячами укр. відродження, які докладно проінформували його про ситуацію в Україні, подарували
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«Кобзар» (СПб., 1883). Пізніше, ділячись враженнями
від поїздки, Ф. Рачкий у журн. «Vienac» (1886. № 18) подав стислий огляд укр. л-ри від І. Котляревського до Марка Вовчка. Найбільше ж уваги він приділив Шевченку і висловив побажання, що «варто було б бодай вибрані поезії Шевченка перекласти хорватською мовою»
(С. 283). Можна припускати, що з творами Шевченка
він ознайомив тоді ще молодого поета С. ран в а.
Цьо го ж 1886 Ч. ра а
у № 2 за дар сь ко го
журн. «Zora» опублікував нарис «Т. Г. Шевченко». Як
видно з тексту, автор був добре обізнаний із життям
Шевченка, становищем укр. народу, мав у своєму розпорядженні празьке вид. «Кобзаря» 1876. Нарис написано в піднесеному тоні. Шевченко, за його словами,
народний біль «перелив у чудові пісні, сповнені палкої
любові до вітчизни, шаленого бажання розплати й волі,
які, мов таємні розрадниці, переходили з уст в уста, як
пізніше твори Некрасова й Достоєвського, як у перші
дні християнства слова Христові» (С. 15). Ч. Брагаля
навів у прозовому перекл. вірш «Нащо мені чорні брови», уривок із поеми «Марина», переказав зміст поеми «Гамалія», докладно зупинився на «Гайдамаках».
Цю ст. пізніше без змін було передрук. в задарському
журн. «Iskra» (1894. № 9).
1886 в альм. «Zvonimir», що його видавало т-во хорв.
студентів у Відні, опубл. велику розвідку В. ова в а
«Літературне відродження малорусів». «Звонимирівці»
у Відні підтримували дружні стосунки з укр. молоддю,
бували на укр. вечорах, виступали на них. В. Ковачевич
половину свого дослідження присвятив Шевченкові.
Укр. поета він характеризував як борця проти поневолення, справжнього патріота: «Його патріотизм — це не
одежина, яку виносять на базар, щоб продати тому, хто
за неї більше дасть; його патріотизм — це безстрашна,
самовіддана, безкорислива боротьба за правду й справедливість, за щастя й волю народу» (С. 204). У статті
наведено уривки укр. мовою (у хорв. транскрипції з
поясненнями малозрозумілих слів у виносках) із таких
творів Шевченка, як «І мертвим, і живим», «Сон — У
всякого своя доля», «Кавказ», «Єретик», «Чигрине, Чигрине», «Заповіт», переказано зміст поеми «Гайдамаки»,
вірша «Якби ви знали, паничі», почасти «Катерини»,
«Наймички», «Причинної», «Утопленої».
Твори Шевченка в Xорватії того часу багато поширювалися в оригіналі. Зокр. в Загребській ун-тській б-ці
й досі зберігаються «Кобзар» (СПб., 1884, укр. мовою),
«Поезії» (Л., 1884—1885. Т. 1—2), а також «Кобзарь в
переводе русских поэтов» (СПб., 1876).
Найбільше для популяризації Шевченка в Хорватії
зробив поет і політ. діяч А. арам аш . 1887 у вид-ві
«Хорватська Матиця» він випустив гарно оформлену
кн. перекл. із Шевченка під назвою «Поеми». У великій
передм. Харамбашич докладно розповів про життєвий
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шлях укр. поета, використавши для цього праці М. П трова, О. П п на, Автобіографію Шевченка. Укр. поета
він уважав «справжнім благовісником миру і взаємної
любові», «першим між усіма слов’янськими поетами». У зб. Харамбашич подав шість поем: «Катерина»,
«Наймичка», «Невольник», «Пет русь», «Нeофіти»,
«Гайдамаки» та балади «Причинна» і «Тополя». Зміст
їх перекладач відтворив досить точно, хоч не завжди
йому вдавалося зберегти всю поетичну привабливість
першотвору. У «Гайдамаках» (порівняно з петерб. вид.
«Кобзаря» 1884, яке було в його розпорядженні) Харамбашич пропустив бл. 300 рядків — описи безчинств
конфедератів, картини народної розправи з поневолювачами тощо. Ці перекл. високо оцінила преса. Рецензії на них з’явилися в журн. «Vienac» (1888. № 26),
газ. «Obzor» (1888. № 144), словен. журн. «Ljubljanski
zvon» (1888. № 8) та «Dom in svet» (1888. № 7), львів.
журн. « ор » (1889. № 6/7). Зокр. невідомий автор у
газ. «Obzor» писав: «Знаючи з давнього часу Шевченкові поезії, ми схвально ставимося до того, що наш молодий поет Харамбашич звернувся до цього талановитого
українського поета, який уже понад сорок років тому
ввів у східнослов’янську літературу здоровий реалізм;
а коли б він писав свої поезії якоюсь із західноєвропейських мов, то сьогодні б ні Золя, ні його прибічники
не були у такій пошані». Рецензент із журн. «Vienac»,
що підписався криптонімом «S. M.», захоплено писав:
«Скільки інтересу до своєї особи, своєї поезії і свого
народу будить у нас безталанний Тарас Шевченко, прославлений поет України й козацтва».
Того самого року в журн. «Vienac» (1888. № 28, 29)
Харамбашич опублікував перекл. поеми «Княжна»,
1890 в газ. «Hrvatska» (№ 79, 121, 125, 134, 135) —
перекл. поем «Відьма», «Варнак», «Меж скалами, неначе злодій» і «Марина». Пізніше в передм. до зб. своїх перекладів оповідань Марка Вовчка, яка з’явилася в тому
ж вид-ві «Хорватська Матиця» 1899, Харамбашич подав
перекл. віршів «Марку Вовчку» і «Сон — На панщині
пшеницю жала». Цього ж року в журн. «Nada» (1899.
№ 9—12), ред. якого був С. Краньчевич, він надрукував перекл. 12 ліричних поезій Шевченка: «Думка —
Тече вода в синє море», «Думка — Вітре буйний, вітре
буйний!», «Думка — Нащо мені чорні брови», «Думка — Тяжко, важко в світі жити», «Гоголю», «Чого
мені тяжко, чого мені нудно», «Минають дні, минають
ночі», «Вітер в гаї нагинає» (зі вст. до поеми «Мар’яна-черниця»), «Не хочу я женитися», «За байраком
байрак», «“Не кидай матері!” — казали» та «І до сі
сниться: під горою». Оглядач відділу хроніки й бібліографії « т ратурно-науково о в тн ка» високо
оцінив їх: «Усі переклади дуже близькі до оригіналу.
Видно, що д-р А. Харамбашич не лише добре знає
нашу мову, але й є справжнім поетом, що потрапить
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відчути найделікатніші тонкощі нашої поезії» (
.
1899. Кн. 6. С. 189).
Про значний інтерес до творчості Шевченка в Xорватії кін. 1880—90-х свідчать і такі факти. 1889 письменник Д. Лопашич у журн. «Svjetlо» (№ 3), який
він видавав у м. Карловаці, опублікував свій перекл.
вірша «Минають дні, минають ночі». 1890 загребська
газ. «Hrvatska», крім перекладів А. Харамбашича, у
№ 64 надрукувала перекл. статті O. М. азар в ко о
«Останній день життя Т. Г. Шевченка», у № 125 —
замітку з «Киевского слова» про встановлення нового
пам’ятника на могилі Шевченка, вмістивши також перші дві строфи «Заповіту» хорв. мовою з припискою:
«Ми не сумніваємося, що догодили нашим читачам,
переклавши дослівно те, що повідомляє кореспондент
“Киевского слова”».
1895 в щой но за сно ва но му с а ра єв сь ко му
журн. «Nada» (№ 21—24) з’явилася велика розвідка
М. Попов а «Тарас Григорович Шевченко», написана,
очевидно, на замовлення ред. журн. С. Краньчевича.
Автор статті, спираючись на дослідження М. Драгоманова, І. Франка, О. Пипіна, Ґ. атта , Й.-Ґ. р та,
Е.-А. юрана, О. онов ко о, докладно висвітлив
життєвий шлях Шевченка, проаналізував його творчу
спадщину. Він виділив два періоди у творчо сті укр.
поета: романтичний і реалістичний. До романтичних
творів М. Попович відніс «Причинну», «Утоплену»,
«Тополю», «Лілею», до реалістичних — «Катерину»,
«Наймичку» та ін. Розглянув поеми «Гайдамаки», «І
мертвим, і живим», «Сон — У всякого своя доля», «Кавказ», «Неофіти», у яких, за його словами, з найбільшою
силою виявився Шевченків патріотизм і ненависть до
царського деспотизму.
На поч. 20 ст. Шевчен кове ім’я в Хо р ватії згадується переважно в заг. оглядах. 1904 загребський
журн. «Prosvjeta» (№ 2) умістив оглядову ст. «Украї-

.

в нко. По м . а р , 1887.

ронт п

т ту

нська література в XIX столітті» хорв. письменника
В. Цветишича. У ній ішлося про тяжкі умови, у яких
розвивалася укр. л-ра, підкреслювалося велике суспільне значення творчо сті Шевченка. 1906 загребська
газ. «Novi list» (№ 239—246) надрукувала перекладену
з віденського журн. «Ukrainische Rundschau» статтю
укр. автора М. о у
ко о «Українська література»,
у якій розглядалася і творчість Шевченка.
Публ. про Шевченка почастішали у зв’язку з ювілеями 1911 й 1914. 1911 у статті «П’ятдесята річниця
смерті Тараса Шевченка», вміщеній у загребському
журн. «Prosvjeta» (№ 7), хорв. критик Б. Брусина вів мову про важкий життєвий шлях укр. поета, про значення
його творчості. Тоді ж загребська газ. «Obzor» (№ 60)
надрукувала в перекл. із чес. журн. «Čas» статтю укр.
критика І. р ка «Тарас Шевченко (До п’ятдесятиріччя
його смерті)». 1914 з’явилися статті: хорв. літературознавця і перекладача М. Петанєка «Тарас Григорович
Шевченко» в загребському журн. «Savremenik» (№ 4),
у якій, зокр., висловлювалося обурення хорв. громадськості з приводу заборони відзначати сторіччя поета в
царській Росії; В. Хомадовського «Тарас Шевченко. До
сторіччя» в загребській газ. «Narodne novine» (№ 56) —
автор ставить Шевченка за силою таланту в один ряд
з в м, Пушкіним і Г.
н ; «Тарас Шевченко» без
підпису в загребській газ. «Hrvatski pokret» (№ 73).
Хорв. критик П. Гргец зробив докладний огляд ювілейного номера віден. журн. «Ukrainische Rundschau» в загребській газ. «Novine» (№ 89—91). Хорв. письменниця
А. Недзвецька в ст. «Тарас Шевченко», надрук. 1915 в
загребській газ. «Hrvatska» (№ 1037), підкреслювала:
«Поезія Тараса Шевченка — це велика, палка молитва
батьківщині, красі й чарівності рідної країни й матері,
яку він над усе шанує і славить».
У міжвоєнне двадцятиріччя інтерес до укр. поета в
Xорватії мав переважно літературознавчий характер.
Критик Ф. у ар у журн. «Savremenik» (1917. № 88—
90) в ст. «Український герой» докладно переповів дослідження А. н на «Тарас Шевченко. Життя українського поета», видане окремою кн. нім. мовою 1916 у
Відні. У зб. «Великому слов’янину: Пам’ятна книга з
нагоди 60-ї річниці від дня смерті Т. Шевченка» (видало
в Загребі 1922 керестурське русинське т-во) Й. Бадалич
умістив розвідку про відгомін поезії Шевченка в хорв.
л-рі «Шевченкова доба і південні слов’яни». Пізніше
хорв. учений доповнив свої спо стереження і виклав
їх у ст. «Тарас Г. Шевченко в хорватській літературі»
(журн. «Umjetnost riječi». 1964. № 1), присвяченій переважно інтерпретації поезій Шевченка хорв. мовою
двома найвизначнішими перекладачами — А. Шеноа та
А. Харамбашичем, та в окремому розд. монографії «Російсько-хорватські літературні студії» (Загреб, 1972).
Б. Крмпотич опублікував рецензію на статтю Л. у -

ХОРВАТСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ШЕВЧЕНКО

ва «Август Харамбашич і Тарас Шевченко» (
.
1937. Т. 155) у журн. «Hrvatska revija» (1938. № 6) під
назвою «Вплив Шевченка на Харамбашича». Чимало
публ. з’явилося у зв’язку з річницями народження й
смерті укр. поета: замітки З. Byк
а «До 63-х роковин
Тараса Шевченка» — в журн. «Nova Hrvatska» (1924.
№ 4), І. Броза «Тарас Шевченко: Відзначення 64-річчя смерті поета» — в газ. «Novosti» (1925. № 1289),
статті Душана С. Николаєвича «Тарас Шевченко» —
в журн. «Narodna odbrana» (1936. № 15—16), З. Патоли
«Тарасові Шевченку, великому синові й генію України
(У 123-тю річницю народження)» — в журн. «Hrvatska
smotra» (1937. № 4), Ф. Бучара «Тарас Шевченко, найбільший український поет» — у газ. «Оbzor» (1939.
№ 86), І. озар ан на «Творчість Тараса Шевченка:
З нагоди сто двадцять п’ятої річниці народження» —
в газ. «Hrvatski dnevnik» (1939. № 1041), Ф. Невистича «Тарас Шевченко: До вісімдесятиріччя смерті.
1861—1941» — у газ. «Hrvatski narod» (1941. № 138).
Окремою брошурою вийшов есей С. ашпаров а «Тарас Шевченко (1814—1861), найбільший поет і пророк
України» (Загреб, 1942). У всіх цих публ. говорилося
про велич подвигу Шевченка як патріота і гуманіста,
про високу суспільну й мист. вартість його пoeзії. Відомий письменник І. Козарчанин водночас звертав увагу
своїх співвітчизників на відсутність нових перекл.
творів Шевченка.
Після Другої світової війни про Шевченка в Xорватії пише А. ак р. Він автор дослідження «Тарас
Шевченко — борець і революціонер», опубл. 1950 в
загребському журн. «Izvor» (№ 6), статті про Шевченка в літ. довіднику «Зарубіжні письменники» (Загреб,
1961), ст. «Українська література в Хорватії: нотатки до
матеріалу ХХ ст.» в журн. «Сroatica» (1970. № 1). До
ст. А. Флакера в журн. «Izvor» було додано «Заповіт»
у перекл. А.
на . Цей же перекл. «Заповіту», а також поезії «Думи мої, думи мої» (1848) в інтерпретації
А. Менаць та уривок із поеми «Княжна» — «Зоре моя
вечірняя» (перекл. А. Харамбашича і Г. Вітеза) увійшли
до «Антології світової лірики» (Загреб, 1956). Ці ж твори та вірш «Не для людей, тієї слави» (усі — у перекл.
А. Менаць) уміщено до перевид. цієї антології 1965. У
Загребі 1968 вийшла друком «Антологія світової любовної лірики», де опубл. уривок із балади «Тополя» —
«Плавай, плавай, лебедонько» (перекл. А. Менаць); в
«Антології європейської лірики: Від середньовіччя до
Романтизму» (Загреб, 1974) вміщено Шевченкові поезії
«Думи мої, думи мої» (1848), «Заповіт» (обидві — перекл. А. Менаць) та «Чого мені тяжко, чого мені нудно»
(перекл. Н. Миличевича).
Поетичні твори Шевченка публікували у часописі
світової л-ри «Književna smotra»: вст. до поеми «Причинна — Реве та стогне Дніпр широкий», «Думка — Те-
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че вода в синє море», «Думка — Нащо мені чорні
брови», уривок із поеми
«Гай да ма ки» — «Си ни
мої, гайдамаки!» (1980.
№ 40; усі — у пе рекл.
А. Менаць), «Огні горять,
музика грає» (1995. № 98;
пе рекл. Д. Дра го ви ча).
До двомовного антологічного вид. «Українська
лі ри ка» (За греб, 1998),
крім укр. народної поезії,
увійшли також твори Шевченка в перекл. А. Меорват ка ш в нк ана.
наць: ури вок із ба ла ди
а р , 2011. к а нка
«То по ля» — «Пла вай,
плавай, лебедонько», «Думка — Нащо мені чорні брови», «Думка — Тече вода в синє море», вст. до поеми
«Причинна», уривок із поеми «Гайдамаки» — «Сини
мої, гайдамаки!», «Думи мої, думи мої» (1848), «Заповіт», «Не для людей, тієї слави».
Творчість Шевченка широко представлено у хорв.
тематичних вид., присвячених Україні, зокр. у кн. «Хорватія — Україна: Культурні зв’язки від Адріатики до
Дніпра: Двомовне хорватсько-українське видання» (Загреб, 1996), де його творчість у зв’язках із хорв. красним
письменством розглядається у статтях дослідників обох
країн: Є. Па нка «Українсько-хорватські взаємини
від давнини до сучасності», А. Флакера «Українська
література в Хорватії», В. р м а «Хорватська література і Тарас Шевченко», І.
ука «С. С. Краньчевич
і Т. Г. Шевченко». Тут також подано добірку Шевченкових поезій: два варіанти перекл. вст. до поеми
«Причинна» у виконанні А. Менаць і В. Стрехалюка,
«Думка — Тече вода в синє море», «Думка — Нащо
мені чорні брови», «Заповіт», уривок із поеми «Гайдамаки» — «Сини мої, гайдамаки», «Думи мої, думи мої»
(1848), вст. до поеми «Княжна» — «Зоре моя вечірняя»,
«Не для людей, тієї слави» (усі — в перекл. А. Менаць). У часописі з питань л-ри й науки «Дубровник»
(2007. № 3) опубліковано ст. Є. Пащенка «Феномен
Тараса Шевченка», у якій наголошено унікальну роль
Шевченка в розвитку укр. л-ри. Про укр. поета є довідки в гол. хорв. енциклопедичних вид. Так, «Лексикон
світової літератури. Твори» (Загреб, 2004) містить
ст. О. Бевзенка «Тарас Шевченко. “Кобзар”», у якій прокоментовано відому зб. поета, а «Лексикон зарубіжних
письменників» (Загреб, 2001; 2-ге вид. — 2005) — статтю А. Флакера. У зб. «Хорватська шевченкіана» (Загреб,
2011; упоряд. і передм. Є. Пащенка) надрук. 20 статей
про Ше вче н ка, напи са них хорв. авто ра ми у 19—
20 ст.
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Шевченка вивчають у навч. закладах Хорватії —
гімназіях та Загребському ун-ті, де 1998 відкрито
кафедру україністики, якій належить велика роль у
популяризації його спадщини. Щороку кафедра разом
з укр. громадою Загреба відзначає шевч. дні. Зокр. на
урочистому засіданні кафедри 2008 було заслухано
доповідь Є. Пащенка «Тарас Шевченко і його комедія
“Сон”: пророцтво про загибель імперії»; з власною
інтерпретацією вст. до комедії виступив перекладач
Ф. Цацан. Літ. спадщина Шевченка органічно входить
у культурне життя Хорватії.
П р . : Š e v č e n k o T. P j e s n i č k e p r i p o v j e s t i : P r e v e o i
uvodom popratio August Harambašić. Zаgreb, 1887;
Taras Šev enko. Ви б ра ні по е зії. Izabrane pjesme. Zagreb,
2014.
т.: Velikome slavenu: Spomen knjiga prigodom 60-godišnjice
od smrti Т. Ševčenkа. Zagreb, 1922; у в . Сербсько-хорватські
переклади Шевченка // П : [ 16 т.]. Т. 15; Gašparovi S. Taras
Ševčenko (1814 — 1861), najveći pjesnik i prorok Ukrajine. Zagreb,
1942;
ук . П. Т. Г. Шевченко в перекладах А. Харамбашича //
Міжслов’янські літературні взаємини. К., 1961. Вип. 2; равов . Т. Г. Шевченко в юго славській літературі та критиці //
Р . 1962. № 4;
ук . П. T. Г. Шевченко і С. С. Краньчевич (До
питання про поширення поезії Шевченка в країнах Югославії
80—90-х років XIX ст.) // Міжслов’янські літературні взаємини.
К., 1963. Вип. 3; а а
. Шевченко в хорватской литературе //
Шевченко и мировая культура. М., 1964; ома н С. Шевченко
в югославській критиці (бібліографія) // Слов’янське літературознавство і фольклористика. 1965. Вип. 1;
ук . П. Доповнення
до югославської шевченкіани // Слов’янське літературознавство і
фольклористика. 1966. Вип. 2; Flaker A. Ukrajinska književnost u
Hrvatskoj: bilješke uz gradu iz XIX st. // Croatica. 1970. № 1; Ру ков П. . Українсько-хорватські літературні взаємини в ХІХ—
ХХ ст. К., 1987;
ук . П. Шевченко і Югославія //
в нко і
світ: Літ.-крит. ст. К., 1989; Hrvatska ševčenkiana: Priredio Jevgenij
Paščenko. Zagreb, 2011;
к . ., рка . . Тарас Шевченко у хорватських перекладах // Шевченкознавство в сучасному
світі. К., 2014.

ван

ук, в н Па
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ХОРÓЛ — пов. місто Полтав. губ., тепер місто, районний центр Полтав. обл. Розташоване на правому
високому березі р. Хоролу. Уперше місто згадано 1083
в духовній Володимира Мономаха. 1802 мешкало 3583
жителі. Напередодні реформи 1861, за статистичними
даними 1855, в Х. проживало 294 дворян.
Шевченко побував у Х. в жовт. 1845 по дорозі у
р оро , прямуючи з Києва до О. ук’ нов а в
с. ар’ н к . Згадки про місто є в повісті «Близнецы»,
Щоденнику, Археологічних нотатках, листі від 23 жовт.
до А. Ро з нка і Н. Родзянко.
т.:

ур 1985;

ур 2003.

П тро Рота

ХОРÓЛ — річка, що протікає в Недригайлівському
та Липоводолинському р-нах Сум. обл. та Гадяцькому,
Миргородському, Хорольському, Семенівському та Глобинському р-нах Полтав. обл. Права притока р. Псла
(басейн Дніпра).
Шевченко не раз бував на берегах Х. За завданням
м а ово ком
роз
у авн акт в він обстежував землі Полтав. губ., замальовував та описував
давньоруські та середньовічні пам’ятки. В Археологіому
чних нотатках поет зробив опис споруди в с.
По о Хорольського р-ну. «В 20-ти верстах от Хорола
в имении г. Родзянко над рекою Хоролом на горе —
поро сшее ясиновым ле сом и заваленное кирпичом
укрепление, называемое
т . Недавно стояла там
круглая высокая башня. Но владелец, искавший клада,
подрыл фундамент, и она разрушилась. Невдалеке высокий курган, тоже разрытый и заваленный кирпичом…»
(5, 217). Мова йде про т. зв. майдани — залишки великих
курганів, розритих для добування селітри. На це вказують рештки цегляних споруд, напевно, виварювальних
печей. В околицях Миргорода Шевченко нарахував понад 40 подібних розритих курганів, які він помилково
назвав «укріпленнями», поряд із якими, за його словами,
височіли ще й не розкопані могили, поет іменує їх, за
народною традицією, «сторожовими»: «Между г[ородом] Миргородом и местечками Богачкой, Устывицей и
Сорочинцями все возвышенности заняты разной величины укреплениями, я насчитал более сорока, исключая
сторожевых курганов, некоторые из них имеют названия,
как-то: ор а в , у ов , оро в , но когда, для чего они построены — народное предание молчит. Самое
огромное из этих укреплений — это оро в мо
,
близ местечка Сорочинец» (Там само). Ідеться про курганну групу на підвищеному міжріччі Псла й Х., що стала одним з об’єктів середньовічного селітродобувного
промислу (докл. див.: овкоп
. ., овкоп
. .
За покликом серця: Пам’ятки історії та культури в житті
і творчості Т. Г. Шевченка. К., 1990).
ата

а ова

ХÓРОШ Михайло Павлович (27.12.1904, с. Новоселівка, тепер Артемівського р-ну Донец. обл. — 7.12.1993,
Запоріжжя) — укр. актор. Заслужений артист Української РСР (1960). Навчався в Харків. муз.-драм. ін-ті.
На сцені — з 1924. Працював у театрах України, зокр.
1935—39 — в Одес. театрі Революції (нині — Одес.
укр. муз.-драм. театр ім. В. Василька), 1944—52 —
у Київ. укр. драм. театрі ім. І. Франка (нині — а она н ака м н
рамат н т атр м н вана
ранка), 1954—67 — у Запоріз. укр. муз.-драм. театрі
ім. М. Щорса (нині — ім. В. Магара).
Х. належав до плеяди укр. акторів із яскраво вираженим сценічним почерком, що виявлявся в побудові
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повнокровного сценічного малюнка ролі, у виразній
емоційній збудливо сті, яка породжувала органічний
сплав же сту, міміки, інтонації. Особливо близькими
акторській природі Х. були народні образи: героїко-романтичні, комедійні, трагедійні, гострохарактерні. Знімався в кіно. У репертуарі актора були також майстерно
зіграні ролі у виставах п’єс, пов’язаних із творчістю та
особистістю Шевченка: він створив образ П. Куліша у
драмі «Поетова доля» С. о ован в ко о (1939, реж.
В. а
ко, Одес. театр Революції), а також образ Хоми Кичатого в Шевченковому «Назарі Стодолі» (1951,
реж. А. у ма, Київ. укр. драм. театр ім. І. Франка;
1961, реж. І. Богаченко, Запоріз. укр. муз.-драм. театр
ім. М. Щорса).
ата

нат ва, а р

а

а ура

ХОРОШÉВСЬКИЙ Владислав Юліанович (1835,
Мінська губ. — 1900, Флоренція, Італія) — студент
історико-філол. ф-ту Петерб. ун-ту. Очолював польс.
демократичний гурток у Петербурзі. Учасник студентського революційного руху на поч. 1860-х. Був знайомий із М. рн ш в к м, М. о ро ю ов м, М. Костомаровим. Відвідував зібрання в ред. журн. « нова».
28 лют. 1861 над труною Шевченка в церкві петерб.
ка м м т тв виголосив польс. мовою промову,
яка справила на присутніх сильне враження (Основа.
1861. № 3. С. 9).

т.: Пант
в . . Воспоминания. М., 1958; См рт и
похороны Т. Г. Шевченко. К., 1961; о
ко . Владислав Хорошевський — автор польської промови на похороні Шевченка //
19; ур 2003.

р ор

нко

ХО РО ШУ́ Н Ан тон Опа на сович (11/23.07.1893,
с. Тулинці, тепер Миронівського р-ну Київ. обл. —
5.03.1970, Дніпропетровськ) — укр. актор. Народний
артист Української РСР (1953). Під час навчання в
Миронівському ремісничому уч-щі брав участь в аматорських виставах, захоплювався хоровим співом. 1914
в Києві вступив до Т-ва укр. артистів під керівництвом
А. Запорожця. Під час служби в армії 1914—17 — курсант Петерб. школи півчих. У 1917—21 жив у Катеринославі (тепер Дніпропетровськ), де працював у профес.
укр. муз.-драм. театрі на чолі з Г. Бойком.
1921 вступив до Першого театру Укр. Радянської
Республіки ім. Т. Шевченка (тепер Дніпроп. укр. муз.драм. театр ім. Т. Г. Шевченка), який стаціонувався тоді
у Києві. З 1927 — у Дніпроп. укр. муз.-драм. театрі
ім. Т. Г. Шевченка, де виступав як актор героїчного амплуа. Однією з перших ролей Х., пов’язаних із творчістю
Шевченка, була роль Козака, який заспівував пісню «Ой
нащо ж, браття» у виставі «Гайдамаки» у постановці
Леся ур а а в Першому театрі Укр. Радянської Ре-

спубліки ім. Т. Шевченка
(прем’єра 1920). Згодом у
цій же виставі він зіграв
І. онту, замінивши першого виконавця І. ар’ н нка
(з 1921). У сценічній інтерпретації Х. Ґонта поставав
спра вж нім рома н ти ч ним
героєм — поривчастим та
ім пуль си в ним. Вод ночас
це був досвідчений воєначальник і людина високих
мо ра ль них яко с тей. Для
кульмінаційної сцени вбивства Ґонтою своїх дітей Х.
відшукав власне сценічне
. орошун
тлумачення. Протягом цієї сцени він наче проживав кілька важких внутрішніх
монологів і завдяки величезній силі волі приймав остаточне рішення. Образ Ґонти став першою визначною
трагедійною роллю Х., яку глядачі та критика високо
оцінили, зауваживши майстерне володіння Шевченковим віршем.
т.: в н
С. . Актор і громадянин: Нарис про життя
і творчість народного артиста УРСР А. О. Хорошуна. К., 1988.
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ХÓРТИЦЯ — найбільший острів на р. Дніпрі, тепер у
складі Запоріжжя. Розташована на відстані 700 м нижче
від греблі ДніпроГЕСу. Унікальний природний та істор.
комплекс. На його пн. боці був останній дніпровський
поріг. Х. простяглася з пн. заходу на пд. схід (довжина
12,5 км і ширина в середньому 2,5 км, пл. бл. 3000 га).
Уперше Хортичий острів згадано в Іпатіївському літописі у зв’язку з походом князя Святослава Ізяславича
проти половців 1103. У середні віки Х. відігравала важливу роль як стратегічний пункт апороз ко С . У

тор ко-ку турн

комп к « апороз ка С »
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15 ст. Х. стала центром формування протидії Польщі
з боку козаків, що будували тут, як і на ін. островах,
«засіки». У 1596—1648 із короткими перервами на Х.
перебувала залога реєстрових козаків, звідти починали
походи Тарас
оров (1630), Іван Сулима (1635). На
поч. 17 ст. на острові був розташований табір гетьмана П. Са а а но о. Б. м н к 1648 розгромив
тут польс. залогу. У 1660—70-х Х. слугувала військ.
базою І. Сірка, у 1695—96 тут стояли полки гетьмана І. аз п та москов. військо. До зруйнування Січі
1775 острів належав до володінь Запорозької Січі. Під
час рос.-тур. війни 1735—39 тут стояли рос. армії, запорозькі козаки, збудовано Запорозьку корабельню та
укріплення Хортицького ретраншементу, залишки яких
збереглися ( у нко . П., П шанов . . Хортиця.
К., 1968). Після знищення Січі 1775 Х. перейшла до
володінь князя Г. Пот омк на, після його смерті імператриця ат р на подарувала острів під поселення
нім. колоністів, що з’явилися на острові 1789 і жили до
1916, вони заклали тут Олександрівську фортецю Дніпровської лінії (пізніше — пов. місто Катеринославської
губ. — Олександрівськ, нині Запоріжжя). 1790 неподалік від Олександрівська нараховувалося 8 колоній, у
яких мешкало 228 родин із Пруссії.
На поч. 19 ст. кількість хортицьких колоній збільшилася до 12. Вони як своєрідні автономні утворення
мали свободу відправи реліг. служб, пільги і привілеї
(звільнялися від сплати податків на тридцять років,
рекрутської повинності), кожній родині надавалося 65
десятин землі. Нім. колоністи, живучи серед українців,
вивчали укр. мову, проте не втрачали й своїх традицій.
Кожна колонія складалася з 18 господарств на одну або
дві вулиці. У дворі всі споруди було покрито одним дахом: помешкання господаря, конюшню, клуню. На горищі — приміщення для зберігання хліба та сіна. Такою Х.
постала перед Шевченком: у центрі острова — доглянуті
садиби нім. колоністів, а на півночі — занедбані козацькі укріплення. Поет був на Х. у верес. 1843. Про це він

писав у листі до Я. у ар нка від 26 листоп. 1844: «Був
я уторік на Україні — був у Межигорського Спаса. І на
Хортиці, і скрізь був і все плакав, сплюндрували нашу
Україну катової віри німота з москалями, щоб вони переказилися». З глибоким болем поет писав у груд. 1845
у посланні «І мертвим, і живим»: «І на Січі мудрий
німець / Картопельку садить, / А ви її купуєте, / Їсте на
здоров’я / Та хвалите Запорожжя. А чиєю кров’ю / Ота
земля напоєна, / Що картопля родить, — / Вам байдуже».
П. ур з’ясував, що Шевченко «вирушив у подорож до
дніпровських порогів, на острів Хортицю та на місце
останньої Січі Запорозької в село Покровське» не пізн.
3—5 верес. 1843 ( ур 1979, с. 141—142). Поет виїхав
найкоротшим поштовим шляхом із от на через П р т н — у н — оро — р м н ук — Верхньодніпровськ — Катеринослав — Олександрівськ (нині Запоріжжя) — Нікополь — Петровське (Там само. С. 141).
На Запорожжі побутують перекази про гостини поета в
с. Микільському, Вознесенівці, на Дніпрових порогах, на
Х. (див.: С ова скарбниця: Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 1999). Очевидно,
Шевченко побував у пн. частині острова (нині стежку
названо його ім’ям — Стежина Тараса): показують козацьку криницю, скелю, на яку, імовірно, піднімався поет.
Можна почути і про о. Байди, де, припускають, він теж
побував. Від родини Булатів Шевченко поїхав до Олександрівська на ярмарок, зупинився тут у родині Яценків, що
мешкала на вулиці, яка нині називається «Грязнова». За
переказами, Роман Булат возив митця на каюку навколо
Х. (див.: С м н перекази Булатів про перебування Тараса Шевченка в селі Вознесенівці та на о. Хортиця 1843
року // апороз ка Старовина. Запоріжжя, 1999). Звідти
він поїхав по місцях козацької вольності — у напрямку
Нікополя, Капулівки. У селі Покровському у 18 ст. збудовано останню із запорізьких січей — т. зв. Нову Січ.
На час Шевченкових відвідин тут стояла козацька дерев’яна церква ( овкоп
. ., овкоп
. . С. 125).
Згадки про Х. є в поемах «Гайдамаки», «Гамалія», віршах
«Іржавець», «Не хочу я женитися». До 1880-х острів був
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укритий столітніми дібровами і гаями. На території Х.
збереглася велика кількість пам’яток історії та археології — городища, могильники, кургани. 1964 закладено
парк ім. Шевченка. Нині діє Нац. заповідник «Хортиця»
з Музеєм археології, історії та культури острова. У трав.
2005 відкрито туристичний маршрут «Тарасова стежка».

т.: варн к
. . [ ворн к
. .] Запорожцы в поэзии Т. Г. Шевченко // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. 1912. Вып. 8; ор на . Великий поет на Запоріжжі. По архівних матеріалах // Запорізька правда. 1961. 2 берез.;
ур 1979; ума ., у а в
. Тарас на Хортиці // Комсомолець
Запоріжжя. 1981. 10 берез.; овкоп
. ., овкоп
. .
За покликом серця: Пам’ятки історії та культури в житті і творчості Т. Г. Шевченка. К., 1990; у нко . Хортиця в героїці та
легендах: Іст.-краєзнавчий нарис. Д., 1991; Соку
к
. Тарас
Шевченко і Хортиця — рівновеличинні домінанти української
духовності //
в нко . ., Соку
к
. . Корінь і крона:
Козацький родовід видатних людей Запоріжжя. Запоріжжя, 1999;
Сушко . . Острів Хортиця. Запоріжжя, 2001.
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ХОТІНÓК Ісак Павлович (Пінхусович) (18/31.12.1908,
c. Борзна, тепер місто, районний центр Черніг. обл. —
14.11.1980, Київ) — укр. художник-графік, медальєр. Заслужений художник Української РСР (1974). У 1924—28
навчався в Харків. худож. ін-ті (викладачі І. Падалка,
С. Про оров, В. Єрмилов). Працював у станковій та
книжковій графіці, карикатурі, плакаті, мист-ві книжки,
зокр. оформив десятки кн. наук. та худож. л-ри: «Богдан Хмельницький» І. р п’ к в а (1954), «Витязь у
тигровій шкурі» Шота Руставелі (1957), «Українська
радянська енциклопедія» (1958—65), твори Ю. С овако о (1959), «Далекі орбіти» А. а шка (1962) та ін.
Х. виконав мист. оформлення видань літ. та образотв. спадщини Шевченка: «Твори» (К., 1955. Т. 1—3),
«Кобзар» (К., 1958; К., 1960), «Катерина. Наймичка»
(М., 1964 [рос. мовою]), «Шевченко — художник» (К.,
1963), «Офорти Тараса Шевченка» (К., 1964). Окрім суперобкладинок та оправ,
гра фік ро з ро бляв фо рза ци, ти туль ні ар ку ші,
шмуц ти тули, за ста в ки,
кінцівки, ініціали та ін.
еле ме н ти кни ж ко во го
оформлення. У вирішенні су пер об кла ди нок та
оправ ви ко ри с то ву вав
по єд нан ня шри ф то вих
композицій із образотв.
мо ти ва ми, ем бле мати. от нок. права
кою, елементами народо « о зар » .
в нка.
ної ор на ме н ти ки. До
артон, уаш, ронза,
100- т н ро ко в н в
т н нн . 1950-т

. от нок.
ту в анн .
в нка
« ат р на. а м ка».
., 1964
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н
м рт
в н ка
створив проект ювілейної
пам’ятної медалі «Тарас
Григорович Шевченко»
(1961, у співавт. зі скульпто ром О.
н ком),
розробив диплом до цієї медалі та диплом для
лау ре атів Держ. пре мії
ім. Т. Шевченка. До 150тн о о юв ю в
н
на ро
нн
в н ка
ви ко нав пла кат «Та рас
Гри го ро вич Ше вче н ко.
1814—1964» (папір, гуаш,
170×110 см). Іл. табл. X.

в.: Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. Каталог. К., 1964;
ак Павлович Хотінок. Каталог виставки. К., 1971; Графічна
шевченкіана: Каталог Державного музею книги і друкарства
УРСР. К., 1989.

р на о ак

ХОТКÉВИЧ Гнат Мартинович (псевд. — Гнат Галайда, Пеня та ін.; 19/31.12.1877, Харків — 8.10.1938,
там само) — укр. письменник, перекладач, критик,
музикант, композитор, мистецтвознавець, театр. і громад сь кий ді яч. За кін чив
1900 Харків. технологічний
ін-т. Під час перерви в навчанні (був на два роки виключений з ін-ту за участь
у студент. заворушеннях)
ма н д ру вав Укра ї ною як
ба н ду рист у хо рі М.
нка. Працював у технічному відділі служби тяги
Харків.-Микол. залізниці.
1899 влаштував виступ кобзарів і лірників на 12-му
археол. з’їзді в Харкові. На
поч. 20 ст. належав до спів. отк в
організаторів видавничої
спілки «Вс. І. Гуртом» та очолював видавничу укр.
комісію при Харків. т-ві письменності. 1901 заснував
перший укр. робітничий театр. Під час революції 1905
його обрано головою Центр. страйкому залізниці, делегатом Всерос. з’їзду залізничників. Через політ. переслідування 1906 емігрував на Галичину. У с. Красноїллі
(тепер Верховинського р-ну Івано-Франк. обл.) став
фундатором і реж. Гуцульського театру, для репертуару
якого написав п’єси «Довбуш» (1909), «Гуцульський

640

ХОТКЕВИЧ

рік» (1910), «Непросте» (1911) та ін. 1912 перебував
в ув’язненні в Києві та Харкові, а по звільненні — під
таємним наглядом поліції. Від 1913 редагував журн.
«Вістник культури і життя», згодом керував літ.-наук.
відділом Укр. т-ва ім. Г. Квітки-Основ’яненка. У берез.
1915 Х. вислано з України. 1927, після повернення,
організував Держ. капелу бандуристів ім. Т. Шевченка.
Переклав твори Калідаси, В.
к п ра, Ж.-Б. о ра,
Ф.
ра, В.-М. ю о. Автор зб. «Поезія в прозі» (Х.,
1902), кн. прози «Життєві аналогії» (Х., 1902), «Гірські
акварелі» (Х., 1914), повістей «Камінна душа» (Чернівці, 1911); п’єс «Лихоліття» (Л., 1906), «Вони» (Л.,
1909), «О полку Ігоревім» (Х., 1926), драм. тетралогії
«Богдан Хмельницький» (Х., 1929); розвідки «Народний і середньовічний театр в Галичині» (1924) та ін.
Як тетралогію було задумано цикл епічних творів
Х. «З сім’ї геніїв» (неопубл.). За попереднім планом,
він мав охоплювати такі частини: «Перша — дитячі
роки — мала б назву “Тарасик”; друга — до [18]38
року — “Тарас”; третя — до арешту — “Тарас Григорович” і четверта — “Шевченко”» (ЦДІАУ. Ф. 309.
Оп. 1. № 2232. Арк. 25). Роботу над циклом автор почав
1924 і завершив дві частини (ІЛ. Ф. 62. № 190). Написанню передувала підготовка доповідей «Цим Шевченко великий» (публ. уривків: Діло. 1911. 21 лют.; першодрук ст. зі скороченнями: отк в
. Твори: В 2 т.
К., 1966. Т. 1) та «Шевченко і Федькович» (Червоний
шлях. 1924. № 10), виголошених на вечорах пам’яті
поета. У виступах, окрім усесвітнього значення, акцентовано роль митця у формуванні молоді та наступних
поколінь укр. літераторів. Надрукував також ст. «Шевченкові епіграфи» (
. 1900. Ч. 4) та «Шевченкове свято
в далекім, далекім краю» (Письмо з «Просвіти». 1908.
№ 10; обидві — під криптонімом Г. Х.). Під час роботи
над тетралогією Х. написав ряд новаторських розвідок,
зокр. «Енгельгардти», «Дати деяких листів», «Rustem
чи Lampi?», «Дещо про Ширяєва», «Чи був Шевченко
у Варшаві?», «Дата виїзду Шевченка з села», «ГулакАртемовський С. С. і Шевченко», «Шевченко і Козачковський», «Цікава інтуїція», «Фант астичні дати»,
«Автобіографічне в повісті “Художник”». Згадані студії
автор надіслав до ІЛ, сподіваючись на їх публ. окремим зб. На повторні листи до слідника О.
к
відповів, що статті ще не розглянуто (ЦДІАУ. Ф. 688.
Оп. 1. № 305). Як повідомив згодом співробітник ІЛ
І. Єрофєєв у листі до Х. від 3 берез. 1938, усі отримані
матеріали передано на рецензування (ЦДІАУ. Ф. 688.
Оп. 1. № 309). У результаті шевченкознавчі статті дістали негативну оцінку І. Ст уна (нині зберігаються:
ІЛ. Ф. 62).
Паралельно з роботою над тетралогією про Шевченка Х. на замовлення вид-ва підготував її скорочений варіант — повість, у якій виклад поетової біо-

графії закінчено петерб.
п ер і одом. Р укопис, що
складався з трьох розд.
(«Дитинство», «Отроцтво», «Юність»), надрук.
окремою кн. під назвою
«Тарас Ш е вч е нко» (Л.,
1966). Уривок із першої
ч а ст ини т е тр ал огії п обачив світ окремою кн.
. К а тр ине
( о тк в
весілля. К., 1995). У другому розд. повісті (про
пе ре бування гол. героя
. отк в . ара
у Вільні й Варшаві) прев нко. в в, 1966.
валює худож. ви г адка:
к а нка
е п і з о д і з М и ш ко м ,
порятунок Рузі, образ Кришталевича. Переконливо змодельовано характер підлітка в період становлення його
нац. і етичних ідеалів. Заглибленням у свідомість героя
в цьому та фінальному розд. зумовлено стиль повісті,
який порівняно з попередніми творами Х. вирізняється
динамічністю, лаконізмом діалогів.
Х. на писав н изку во ка льних ком по зицій за
Ш евч ен ко вими т е кс тами, зокр. мі шані хори «Ой
діброво — темний гаю!», «Попід горою, яром, долом»,
«Реве та стогне Дніпр широкий», «Защебетав жайво ронок», « Тече вода в синє море» (усі — 1927),
однорідний хор «Зоре моя вечірняя» (1922) та ін.
Більшість із них автор аранжував для різних хорових
складів. Збереглися фрагменти композицій на слова
з поеми «Гайдамаки», як-от: «Все йде, все минає»,
« За дз во нили в усі дз вони», соло Ґ онти з хором.
Вірші Шевченка використано також у солоспівах для
мецо-сопрано («Ой я свого чоловіка», 1927; «Тополя —
По діброві вітер виє», 1928), тенора («Сонце гріє,
вітер віє» і «У гаю, гаю вітру немає», обидва — 1927);
баритона («Минає неясний день мій») та баса («Ой не
п’ються пивá-меди», обидва — 1928) тощо. З огляду на
стильові ознаки є підстави припускати, що Х. належить
авторство квартетів «Утоплена» та «Хто мене виведе»
за мотивами поезії Шевченка.
1917 Х. зачитав доповідь «Історичний розвиток композицій до поезій Т. Шевченка» на концерті Харків. нац.
хору (див.: ЦДІАУ. Ф. 688. Оп. 1. № 183). У к/ф Г. а на
«Назар Стодоля» (1937) за однойменною Шевченковою
драмою виконав роль кобзаря.
в.: Тв.: У 8 т. Х., 1928—31; Тарас. У Вільшаній // Жовтень.
1964. № 3; Про Шевченка: З арх. джерел. К., 1999.
т.: По р нн к . Гнат Хоткевич // отк в
. Тв.: В
2 т. К., 1966. Т. 1; н юк . Гнат Хоткевич і його повість про
Шевченка // отк в
. Тарас Шевченко: Повість. Л., 1966;
Ро
. Проза Гната Хоткевича // отк в
. Избранное.
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М., 1969; ум о . Могутність генія // Вітчизна. 1972.
№ 3; ор
. Гнат Хоткевич: Будитель пам’яті народу.
Б. м., 1978; Супрун . Компози тор сь ка тво рчість Гната
Хоткевича // Українське музикознавство: Республ. міжвідомчий наук.-метод. зб. К., 1985.
Вип. 20; з н
. Трагічна
доля видатного бандуриста:
До 110-річчя з дня народження Гната Хоткевича // Банду. отк в . Про
в нка.
ра. 1988. № 23/24; а
.
., 1999. Суп ро к а нка
Г. Хоткевич і українська художня шевченкіана // нат отк в та українська культура: Наук.творча конф. Рівне, 1992; Супрун . Музично-організаторська
діяльність Гната Хоткевича в Харкові // уз на Харківщина: Зб.
наук. праць. Х., 1992; нат арт нов
отк в . 1877—1938:
Бібліогр. покажч. Х., 1994; С м нюк . Гнат Хоткевич — композитор // Україна в минулому. 1994. Вип. 6; о а о
нко .
Недо співана пісня // отк в
. Кат рине ве сілля. К., 1995;
Супрун . Гнат Хоткевич — музикант. Рівне, 1997; у в к П.,
у в ка . Образ борця за народну справу у прозі Т. Шевченка
та Г. Хоткевича //
32; во в т Гната Хоткевича: Аспекти
творчої спадщини: Матеріали наук.-практ. конф. Х., 1998; нат
отк в : Муз. твори та мистецтвознавчі матеріали з особистого
арх.: Джерелознавчий покажчик. Л., 2004; ум о . На шляху
до великої прози // Ст ов тенденції української літератури ХХ
століття: Зб. наук. ст. К., 2004; С м нюк . Архівні дослідження
музичної спадщини Гната Хоткевича // ра
і національно-культурний поступ: Зб. наук. праць. Х., 2005; С м нюк . Гнат Хоткевич як теоретик і практик аматорського театру // Вісник / Львів.
нац. ун-т ім. І. Франка. 2005. Вип. 5. Сер. «Мистецтвознавство»;
о а о
нко . Гнат Хоткевич. К., 2008; а
. Тарас Шевченко у контексті реалістичного й романтизованого погляду на
кобзарство: (у співставленні із вислідами етноорганалогічних та
етнофонічних експериментів Гната Хоткевича) // ара
в нко та кобзарство: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Л., 2010;
ум о . Тетралогія Гната Хоткевича про Тараса Шевченка:
відоме і нове //
38.

ата

ум о,

ар ар та С м нюк

«ХОЧÁ ЛЕЖÁЧОГО Й НЕ Б’ЮТЬ» — вірш Шевченка, написаний 20 жовт. 1860 у Петербурзі. Автограф —
у«
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 67. С. 317). Першодрук — у вид. «Кобзар з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина» (Прага, 1876. С. 256).
Твір, датований днем смерті цариці
к ан р
ор вн , вдови
ко
і матері
к ан ра , є відгуком
на цю подію. За Ю. вак н м, названий вірш — «не памфлет, не епіграма чи сатирична епітафія <…>, а сатирично забарвлена лірична медитація, роздум, викликаний
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смертю цариці» ( вак н 1968, с. 373). Жанрову природу
цієї поезії визначено як притаманне загалом політ. ліриці Шевченка «поєднання інвективи з медитацією»
( С. Т. 2. С. 326). На характер вірша вплинув не лише
конкретний привід, а й належність до того останнього
відтинку життя поета, котрий Ю.
в ов окреслив
як окремий, якісно самостійний період творчості (див.:
в ов . Кн. 1. С. 58—84). Вірш має ознаки «нового ущільненого стилю», яким, на думку дослідника,
відзначається цей період (Там само. С. 67): у ньому
«багатство прихованих тем, настроїв та мотивів» передбачає обізнаність читача з усім контекстом Шевченкової
творчості, але залишається недоступним для читача випадкового, невтаємниченого. За Шевельовим, важлива
особливість цього останнього періоду — заглиблення
поета в себе самого, відмежування од чужих йому тепер радикальних ідей і долання подібних настроїв. А
проте якраз аналізована поезія не цілком відповідає
такій версії: принаймні виразно засвідчує складність
і драматизм процесу гармонізації та примирення для
поетової пристрасної вдачі, надто коли йдеться про найболючіше — про «царів». Саме тут панетизм Шевченка,
закорінений у біблійно-християнській традиції, давав
збій («Тебе ж, о суко! / І ми самі, і наші внуки, / І миром
люди прокленуть!»). У вірші, власне, фіксується проблема амбівалентності, суперечливості, неоднозначності висловлення поетових етичних пошуків, складність
остаточної кореляції «правди-мсти» і «правди-любові»
(Л. П ю ) Шевченка як «апостола любові» і рівночасно
як «гнівного Єремії». Натомість недискусійним видається, що «присмеркового» (В. Па ар нко) 1860 поет
особливо прагне синтезувати наскрізні антитетичні
мотиви своєї творчості. Суд і кара «царям, царятам»
(«О люди! люди небораки!», поезію написано 3 листоп.
того ж року, тобто через два тижні після розглядуваного вірша) — це неодмінний закон буття: він полягає у
всепереможності Добра, а отже, неминучості поразки
Зла. Усі три вірші-варіації циклу «Молитва», як і поезія «Бували войни й військовії свари», підтверджують
лейтмотивність окреслених постулатів для означеного
періоду. Проте не має бути буйної люті, засліплення
гнівом і жорстокістю, мстивої зловтіхи, руйнівного
бунту: «люде тихо / Без всякого лихого лиха / Царя до
ката поведуть». У межах невеликої, на п’ятнадцять
рядків, поезії ця втілена суперечність і начебто непослідовність творять особливу ліричну напругу. Зрештою,
тут є також і профетичний елемент: адже — «тихо» чи
не зовсім, але чинний на той час самодержець Олександр ІІ помре не своєю смертю: переживши поета на
два десятиліття, загине від рук народовольців. Що ж до
його матері, спочилої імператриці, то її Івакін трактує
як давнього поетового політ. ворога: затаврована ще в
поемі «Сон — У всякого своя доля», 1844, вона й по
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смерті Миколи І залишилася (не тільки для Шевченка)
уособленням його політики та цілої доби миколаївщини, тим-то її смерть сколихнула в душі поета багато
гірких споминів і неохололого гніву. У Шевченковій
галереї царів цьому персонажеві належить особливе
місце, що засвідчує весь аналізований твір.
У цьому зв’язку можливим видається ще одне тлумачення зачину поезії. Здебільше його розуміють як нагадування про гуманний звичай не говорити погане про
покійного, себто «лежачого» (лат. «de mortuis aut bene
aut nihil» або «de mortuis nihil, nici bene»). А коли небіжчик не залишив приводу пом’янути його добром, —
виходить, що йому, «ледачому», і «полежать не дають»,
віддаючи належне по правді (є і полемічний парафраз
наведених лат. висловів — «de mortuis — veritas»). Проте можна розуміти зачин також як характеристику стану
та становища самого поета: йому, до краю знесиленому
хворобою та виснаженому життям, не дають спокою
суспільні події — новини збурюють хистку позірну рівновагу: «полежать не дають / Ледачому». Гірко-іронічне
самоозначення «ледачому» знаменує спробу опанувати
себе, уникнути емоційного вибуху на повідомлення про
скін імператриці. Однак то марна спроба: апелюючи до
померлої як до живої, Шевченко і не може, і, здається,
навіть не намагається стримувати свої почуття, як про
те виразно свідчить уже цитоване «Тебе ж, о суко!».
Нестримність та вибуховість ліричного чуття негайно
й емоційно відрефлектовує сам поет: «Муко! Муко! / О
скорбь моя, моя печаль! / Чи ти минеш коли? Чи псами /
Царі з міністрами-рабами / Тебе, о люту, зацькують!»
«Пекельний гнів проти царя як символу імперського гніту і лжі» ( зю а . С. 551) — наскрізний мотив у
Шевченковій творчості. Зосередженість на цій ідеї фікс
має як особистий, так і понадособовий характер, тому
циркулює і в екзистенційній, і в онтологічній площині. Відтак царі як «кати вінчані», «людоїди» для поета
концентрують у собі світове зло, все найненависніше на
світі, передусім — монархічні владу та устрій і кріпосницьке рабство. Тому, ще від згаданої поеми починаючи,
Шевченко незмінно висловлюється на адресу царів із
негативною експре сією, свої знуща льно-сатиричні
характеристики вигострює та поглиблює в біблійних
(«Саул») та давньоримських («Колись-то ще, во время
оно») сюжетах. І «сьогодні нам навіть важко уявити
всю міру безстрашності» цих висловлювань ( зю а .
С. 568), адже сучасному читачеві здебільшого невідомий тодішній контекст усіляко культивованого офіціозного обожнювання монарших персон, зокр. у т. зв.
патріотичних віршах як рос., так і укр. авторів.
Емоційні вибухи та різкі переходи й зміни настрою
взагалі властиві Шевченковій поезії. Проте особлива
емфатичність аналізованого твору і сама її амплітуда
змушують звернути увагу на деякі ще не відзначені

у працях дослідників обставини. Звістка про смерть
імператриці пролунала Шевченкові на тлі виразних антицаристських мотивів у творах, що безпосередньо передували розглядуваному віршеві (насамперед «Саул»,
«І Архімед, і Галілей»). Вони разом із наступними («І
тут, і всюди — скрізь погано», «О люди! люди небораки!», «Якось-то йдучи уночі», «Кума моя і я») складають
певний цикл, об’єднаний цими протестними мотивами,
а деякі пізніші й подіями, які супроводжували смерть
коронованої особи, що так промовисто долучилися, ще
підсиливши й без того високий градус емоцій, пов’язаних із самим монархічним устроєм. Своєю чергою цей
цикл замикає й вивершує ширше коло творів антицаристської спрямованості — від «Як умру, то поховайте» до
«Царів, кровавих шинкарів» та ін. У такому контексті
аналізована поезія прочитується коректніше.
Незвичайно різкі й гострі інвективи-звернення, що
містяться у творі, їхнє образно-лексичне наповнення
можна до певної міри зіставити із «Подражанієм Ієзекіїлю» (1859) та старозавітним першотекстом як витоком
образів скажених «львичищ» та їхньої матері-«суки».
Однак тут відбувається подальше зниження біблійних
образів: «Не прокленуть, а тілько плюнуть / На тих
оддоєних щенят, / Що ти щенила». У такий спосіб поет означив багатодітність імператриці — матері сімох
нащадків. Як зауважив Дзюба, Шевченко зігнорував
тут навіть ту обставину, що одна з них, велика княжна
ар
ко а вна, як президент ка м м т тв,
допомогла поетові одержати дозвіл на повернення до
Петербурга. Шевченко не був невдячним: подарував
великій княжні два свої малюнки; але у творі, про який
ідеться, взяло гору оте понадособове начало та вистраждане переконання, що самий ін-т монархії, а надто в
рос. варіанті, є безмірне лихо і зло. Питання вдячності
чи то пак невдячності поета стосовно царської родини
порушувалося не раз у зв’язку з участю цариці, спадкоємця престолу Олександра ІІ і тієї ж великої княжни
в лотереї, що уможливила викуп Шевченка з кріпацтва.
Переконливі акценти тут поставив Дзюба: річ навіть
не в тому, що грошовий внесок високих владарів не
вирішував справи, а в тому, що, на відміну від решти
учасників акції, які поета буквально виривали з неволі,
монарші особи як гол. кріпосники Росії, символ і опора кріпосного ладу, його в неволі тримали. Сам же цар
до того ж для поета ще й гнобитель України, — отже,
«тут було не до вдячності» ( зю а . С. 70). Натомість
непереконливим видається припущення до слідника,
що Шевченко згодом «мабуть, і жалкував про вельми
неделікатні поетичні репліки на адресу цариці» (Там
само): якраз аналізований твір таке припущення оскаржує та спростовує.
Прикметно, що емоційна кульмінація вірша — р. 9
(«О скорбь моя, моя печаль!») перегукується із цито-
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ваним у поезії «Кума моя і я» хором Д. ортн н ко о.
Одичне «О» в кульмінації «Х. л. й н. б.», повторене тричі, своєрідним чином підкреслює цілісність внутрішньо
суперечливого твору, сповненого бурхливих емоцій.
т.: вак н 1968;
в ов . 1860 рік у творчості Тараса
Шевченка //
в ов . Вибрані праці: У 2 кн. К., 2008. Кн. 2;
зю а . Тарас Шевченко: Життя і творчість. К., 2008; Па ар нко . Добро і зло // м і мотиви поезії Тараса Шевченка. К., 2008.

онора Со ов

Сюжет вірша «Х. л. й н. б.» ґрунтується на фундаментальній для поезії Шевченка опозиції царі/люди.
Композиційна модель — ускладнена тричастинна структура. Гол. принцип сюжетно-тематичного розгортання — циклічність, що реалізується у центр. частині твору в двох подібних за організацією сюжетних епізодах.
Відкриває вірш сентенція: «Хоча лежачого й не б’ють, /
То і полежать не дають / Ледачому». Подійна позачасовість цього першого сюжетного епізоду налаштовує читача на сприймання поданих далі і звернених у майбутнє
роздумів ліричного героя-поета, підкреслена ж логізація
викладу, що спирається на складнопідрядне речення з
підрядним допустовим, разом з enjambement’ом у р. 3
виявнює суто літ. говірний інтонаційний стиль поч. вірша. Увесь наступний текст вміщено у двох — другому
і третьому — сюжетних епізодах (другий сюжетний
епізод: друга пол. р. 3 — перша пол. р. 8; третій сюжетний епізод: друга пол. р. 8 — р. 15). Обидва ці сюжетні
епізоди мають форму логічної тріади. Тезу в кожному з
них побудовано на апострофі та озвучено патетичною
риторикою (в основі останньої — ампліфікація й експресивна лексика), проте адресати звернення різні. У
першому випадку — це зневажливо названа («Тебе ж,
о суко!») покійна імператриця Олександра Федорівна,
у свідомості Шевченка — уособлення жорстокої доби
царювання її чоловіка Миколи І, у другому — особисті драм. переживання поета («Муко! Муко! / О скорбь
моя, моя печаль!»), породжені його спробою осмислити
суспільні процеси в Російській імперії.
Цілком синонімічно (частка «не» + дієслово) оформлено у другому і третьому сюжетному епізодах антитезу.
Її категоричність посилено незвичайною лапідарністю
тексту, нечастою ритмічною формою чотиристопного
ямба з пропуском наголосу на першій стопі і особливо — зіткненням того самого дієслова у ствердній і заперечній формі на межі композиційних частин тріади:
«І миром люди прокленуть! / Не прокленуть, а тілько
плюнуть», «Тебе, о люту, зацькують! / Не зацькують.
А люде тихо <…>». Паралелізм побудови другого і
третього сюжетних епізодів спостерігається і в останній, синтезувальній частині логічної тріади, що в обох
випадках відкривається фігурою формального протиставлення зі сполучником «а».

Відзначені подібності в організації сюжетних епізодів унаочнюють конструктивні відмінно сті тексту,
завдяки яким відбувається сюжетно-тематичний рух
твору. Особливо вагомими є завважена вище зміна
об’єктів інвокації, а також різного роду образно-мотивні трансформації, зокр. на основі вже відомого з
поезії «Мій Боже милий, знову лихо!..» зіставлення
царі — псарі. У розглядуваному вірші це уподібнення
розгорнуто у двох паралельних образних рядах: неназвані імператриця, її діти, царі — «сука», «щенята»,
пси, і завершується воно метафоричним образом поетової «лютої» «муки» («скорбі», «печалі»), потенційно
зацькованої царськими псами.
Сюжетотвірною є варіативність у подачі й ін. члена
центр. опозиції. У другому сюжетному епізоді «людей»,
що за прогнозом поета неодмінно виступлять супроти
суспільного зла, представлено разом із ліричним героєм
усім «миром» («І ми самі, і наші внуки, / І миром люди прокленуть!»). На поч. третього сюжетного епізоду
зображення суб’єктивується — царям протиставлено
зболену душу ліричного героя. У другій частині епізоду
поет знову виводить «людей», пророкуючи повалення самодержавства завдяки їхнім усвідомленим спільним діям
(«А люде тихо / Без всякого лихого лиха / Царя до ката
поведуть»). Слід завважити багату інтонаційно-тональну
гаму вірша: в його п’ятнадцятирядковому тексті переплітаються іронія, сарказм викриття, патетика болісних
самозвернень і категоричність профетичних констатацій.
на амата

ХРА БЧИ́ НСЬКИЙ (Хра п чин сь кий) Оле к сандр
(бл. 1820, Радомська губ., тепер Польща — ?) — польс.
політ. засланець, рядовий, із 1856 — унтер-офіцер 1-го
лінійного батальйону р н урз ко о окр мо о корпу у.
Син відставного капітана. Брав участь 1846 в Галицькому повстанні. Його заарештовано 1848 і відправлено в
Оренбурзький окремий корпус. Служив до 1857. Разом
із Шевченком перебував у овоп тров кому укр п нн . Належав до тих, про кого поет 25 черв. 1857 писав у
Щоденнику: «…все они люди замечательные по своим
нравственным качествам». Х. звільнено разом із поетом.
Мав можливість повернутися на батьківщину, але в листоп. 1857 оселився в ра
ку, де одружився з удовою
осавула (про це Шевченкові у
н
ов оро 7 січ.
1858 писав І. ков із Новопетровського укріплення;
див.:
т , с. 101).
т.:
ков . . Де я те ли рус с ко го и поль с ко го освободительного движения в царской армии 1856—1865 годов:
Биобиблиогр. словарь. М., 1967; о шаков 1971; окум нт ;
о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия:
Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия одиннадцати лет.
1847—1858. Оренбург, 1997.
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ХРАМЦОВСЬКИЙ

ХРАМЦÓВСЬКИЙ Микола Іванович (15/27.12.1818,
Вологда, тепер обл. центр РФ — 16/28.11.1890, там само) — історик-краєзнавець, дослідник минувшини н о о ов оро а, автор численних праць на цю тему.
Шевченко звернув увагу на його кн. «Короткий нарис
історії та опис Нижнього Новгорода» (Нижній Новгород,
1857. Ч. 1 [рос. мовою]). На прохання поета, нещодавно прибулого до Нижнього Новгорода, книжку приніс
М. р к н. У Щоденнику 9 жовт. 1857 Шевченко занотував (із помилкою в написанні прізв.): «Книга хорошая и
достаточно знакомит с историею края и города. Жаль, что
г. Хранцовский об архитектурных памятниках и вообще о
памятниках старины говорит слишком экономно. Но и за
то спасибо». Чи зустрічався Шевченко з Х., невідомо. Х. у
«Замітці про Нижньоновгородський театр» (Нижегородские губернские ведомости. 1858. 18 окт.; ара
в нко
в критиці. К., 2013. Т. 1. С. 328—330), яку йому переконливо атрибутував В. у ко (див.: у ко . . Стаття
Тараса Шевченка «Бенефис г-жи Пиуновой января 21
1858 г.»: публікації, синхронна рецепція, коментарі //
Вісник Київського славістичного університету. К., 2008.
Серія «Філологія». Вип. 37. С. 15—18), натяком згадав
Шевченкову статтю про бенефіс К. П уново (надрук. у
тій самій газ. 1 лют. 1858).
в.: Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода.
Нижний Новгород, 1857. Ч. 1 (Очерк истории); 1859. Ч. 2 (Описание города) (4-те вид. — 2014).
т.: Пам т Н. И. Храмцовского, историка Нижнего Новгорода. Нижний Новгород, 1890; з ншток . Замітки і матеріали
про Шевченка // Червоний шлях. 1923. № 8.
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ХРВÁЧАНИН (Хрваħанин) Йованка (20.01.1899,
Дубиця, тепер Хрватська Дубиця, Хорватія — листоп.
1987, Белград) — серб. поетеса і перекладачка. Закінчила філос. ф-т Белградського ун-ту (1923), викладала л-ру
в гімназіях у Новому Саді й Белграді. Авторка низки зб.
ліричних та дитячих поезій. З укр. перекладала серб.
мовою твори Лесі кра нк для зб. «Ломикамінь» (Белград, 1971), Шевченка — для зб. «Кобзар» (Белград,
1969, перевид. 1980). Із творів Шевченка переклала
поезії «Ой три шляхи широкії», «Садок вишневий коло
хати», «Сон — На панщині пшеницю жала», «Ой маю,
маю я оченята», «Тече вода з-під явора» та «І день іде,
і ніч іде». Перекл. Х. відзначаються точністю передачі
худож. особливостей і ритміки оригіналу.
П р.: Ševčenko T. Kobzar. Beograd, 1969.
т.:
ук . П. Шевченко і Югославія //
Літ.-крит. ст. К., 1989.
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ХРЕЩЕНЮ́К Ва лентина Василівна (11.05.1937,
с. Лушки Лугинського р-ну Житом. обл.) — укр. акт-

риса. Заслужена артистка Кабарди (1977). Заслужена
арти с т ка Укра ї н сь кої РСР (1979). У 1957—58 навчалася в театр. студії при Терноп. укр. драм. театрі
ім. Т. Г. Шевченка. 1976 закінчила Київ. ін-т театр.
мист-ва ім. І. К. Карпенка-Карого, здобувши фах театрознавця. Працювала 1957—62 актрисою у Терноп. укр.
драм. театрі ім. Т. Г. Шевченка, з 1962 — у Вінн. укр.
муз.-драм. театрі ім. М. К. Садовського. Зіграла низку
ролей у п’єсах укр. та зарубіжних драматургів, активно
виступала у муз. виставах. Шевч. тема — вагома частина творчого доробку Х. У її репертуарі — Катерина (з
1962) та мати Катерини в опері М. рка а «Катерина»
за Шевченком (поставлено 1956, реж. Ф. р а н,
та 1991, реж. В. С зн ов), Марина у виставі п’єси
М. ару но о «Марина» (1963, реж. Ф. Верещагін),
Оксана у «Гайдамаках» Шевченка (1964, інсценізація Леся ур а а та В. ар нка, реж. Ф. Верещагін),
Хазяйка на вечорницях — у «Назарі Стодолі» (1992,
реж. В. Селезньов; усі — у Вінн. укр. муз.-драм. театрі
ім. Т. Г. Шевченка).
Св т ана

а о

ХРИСТИЯ́НСЬКА УКРАЇ́НСЬКА ТРАДИ́ЦІЯ У
ТВÓРЧОСТІ ШЕВЧÉНКА. Сучасне релігієзнавство, спираючись на досягнення етногр. структуралізму
К. Леві-Стросса, підтверджує той факт, що будь-яка
релігійність може актуалізуватися лише через носіїв
певної етнічної культури (
а
. Очерки сравнительного религиеведения. М., 1999.). Універсальне
відтворюється через конкретну культуру. Шевченко як
носій укр. буттєвості сприймає християнську традицію
насамперед крізь призму народного бачення. Відтак на
рівні універсального християнська мораль збагачується
та історично конкретизується стражданнями, причини
яких криються в нац. переживанні екзистенції. Т. ч.,
традицію можна визначати через поняття «людина-спільнота», тобто через самоототожнення окремої людини
зі спільнотою. Благо спільноти історично набуває нац.
характеристик.
У персонажах Шевченка знаходимо худож. втілення релігійності народу, яка має етичний вимір. Через
творчість нац. поета усвідомлюється традиція народу
як уособлення живої мудрості спільноти. Ідеться про
іманентну відкритість літ. персонажів до Бога і людей:
відкритість їхньої профанної (етнічної) культури під
впливом реліг. традиції, зокр. сакральності агіографічних фактів, що накладає відбиток на щоденний побут
народу та історично формує спільнотну ментальність.
Це пошук добра і правди на перетині людської природи
та реліг. цінностей, що актуалізують прагнення персонажами блага, істини й краси. Відтак народна традиція у
творах Шевченка розкривається через діалог християнської свідомості та нац.-культурного виміру укр. буття.

ХРИСТИЯНСЬКА УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКА

Шевченкове розуміння традиції є христоцентричним. Христос сприймається як універсальний духовний образ, реліг. контекст і моральний підтекст. Про
це свідчать переду сім до с лідження Л.
ко о,
Д. у н ко о, В. оман ко о, П. а
ва, І.
нка, В. Па ар нка, Я. Розумно о, Д.
в ко о,
В. урата та ін. Дослідникам ідеться про релігійність
поета як послідовно христоцентричну. Саме христоцентризм, а не теоцентризм передбачає антропологічний
наголос в Ісусі у зв’язку з фактом утілення. Христос
проявляється в поезії Шевченка не як предмет філос.
чи теологічних дискусій, не гасло реліг. ідеологій, не
пункт догматичних суперечок, а як глибоке перетворення душі через страждання. Саме період заслання поета,
сповнений одинокості й безвиході, став переламним для
Шевченкової особистої відкритості на Христа. Період
заслання — це час зосередженості поета на власному
серці. Тому так часто у листах до найближчих людей
Шевченко розмірковує над образами Христа і Богоматері (лист до В. Р пн но від 7 берез. 1850 та ін.).
Протягом творчого життя відбувається еволюція релігійності Шевченка: від пантеїстичного розуміння Бога
(рання поетична творчість) через елементи богоборства
(«Як умру, то поховайте») до конкретизації Його в образі
у а р та-«сердцеведца» у Щоденнику, листах і поезіях пізнього періоду. Особистість Шевченка останнього
періоду життя остаточно концентрується на духовних
цінностях, що несуть Христос і Діва Марія. Проте Ісус
Христос як ідея блага й гармонії протягом усієї творчості поета постає реальністю його духовного і психічного
життя. Антропологічний аспект образу Ісуса Христа
в Шевченка має своїм джерелом, за Д. Чижевським,
«народну релігійність»: «Народня релігійність — це
була не тільки жива віра народня, а, мабуть, і церква
на українському селі» ( в нко . Повне вид. творів.
Чикаґо, 1960. Т. 9. С. 330). Д. Чижевський говорить не
про церк. ієрархію, з якою в Шевченка були «складні
стосунки», але про християнський культ і відповідну
агіографію, які відтворювали своєрідний діалог людей
із Богом та святими.
Християнський антропоцентризм походив із теологічної традиції зх. християнства. Історично перебуваючи в межах Речі Посполитої, укр. православ’я зазнало
впливів відповідної реліг. світоглядної системи. Тому
розуміння Ісуса Христа в Шевченка часто протистоїть
культурним формам та офіц. моральності московського
православ’я. Я. Розумний указує на таке протистояння:
«…в Шевченковій оцінці значну ролю відіграла політична й церковна ідеологія Візантійської імперії, перенесена на терен Московщини <…>. У переносному сенсі “візантійство” означало в Шевченковому розумінні
автократію, політичне підлабузництво та закріпачення,
що існувало в Російській імперії» (Св т 2001, с. 27).
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Водночас подвиг християнських святих незалежно
від конфесії чи помісної Церкви (культурних чинників)
служив Шевченкові критерієм для визначення духовних
якостей літ. персонажів і людей зі свого оточення. Усі
страждальці за свободу: численні істор. особи, такі як
декабристи, поет-сучасник М. рмонтов («Мені здається, я не знаю»), онта («Гайдамаки»), «славний» Ян
у («Єретик»), «святиє мученики» першохристияни
(«Неофіти»), — співвідносяться у свідомості поета із
чином святих. Усі вони внаслідок очищення та якісного перетворення душі змогли «почути Бога в небесах»
(«Мені здається, я не знаю»).
У маляр. творах Шевченка тема Христа безпосередньо пов’язується з євангельськими сюжетами. Маючи
бажання написати запре стольний образ розп’яття в
оренбурзькій католицькій церкві (лист до В. Рєпніної
від 7 берез. 1850), Шевченко створює сепією однойменний ескіз. Ін. ескіз «Воскресіння» він виконав як проект
для написання в церкві овоп тров ко о укр п нн
запре стольного образу во скре сіння Христа (лист до
А. зо у а від 16 лип. 1852). 1856 у Новопетровському
укріпленні Шевченко створює дві сепії — «Благословіння дітей Христом» та «Самаритянка», центром перспективи яких є фігура Ісуса Христа. Сюжет останньої
роботи, один із центр. у Євангеліях, вказує на прийняття
Христа передусім соц. упослідженими людьми, якими були самаряни в Ізраїлі порівняно з юдеями. 1858
о
Шевченко створив офорт за картиною Б.-Е. ур
«Свята родина», на якому зображено Діву Марію і
Йосипа з немовлям на руках. Сюжет картини передає
зорове враження святості, яка для поета асоціюється з
природністю й щирістю родинних почуттів.
Євангельську природність, непретензійність Шевченко намагається побачити в людях «дна суспільства».
Він категорично відкидає «людське» християнство,
яке перетворюється на етикет і засіб кар’єри. Поет
наголошує на сприйнятті християнства передусім як
особистого зв’язку із Христом. Ряд робіт Шевченко написав за мотивами приповідок Ісуса Христа. Серед них
вісім малюнків із циклу «Притча про блудного сина»
та офорт «Притча про робітників на винограднику». У
Щоденнику 27 верес. 1857 Шевченко залишив начерк,
відомий під назвою «Голова Христа». З листів поета до
Бр. Залеського від 10 лют. та 25 жовт. 1855 відомо про
створення барельєфного зображення Христа в терновому вінку (не знайдене).
Христос виступає в Шевченка орієнтиром життєвої
моральності і конечної справедливості. Відповідно поет актуалізує у своїй творчості образ-символ Христа як
спосіб особистого і нац. самопізнання, спосіб самоідентифікації особи. Шевченко як нац. поет відчув народне
страждання і поширив розуміння святості на людей,
що зберегли любов у драм. ситуаціях життя, — най-
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перше на знедолених жінок, покриток. Так, «святою»
іменує поет героїню поеми «Відьма», яка, пройшовши
через знущання, страждання й божевілля, спромоглася
віднайти сили для прощення й примирення, присвятивши решту свого життя вчинкам милосердя. Численні
персонажі поета називаються святими й праведними:
княжна в однойменній поемі, Максим у «Москалевій
криниці», безіменна мати-покритка («У нашім раї на
землі») та ін.
Сакральне розуміння Шевченко поширює також на
дії народних керманичів: «святою» є слава
р на,
тобто справа Б. м н ко о в боротьбі за укр. волю,
оскільки «чистою» і «святою» є «козацька кров» у серці
народу і в серці поета, яке «просить святої правди на землі» («Чигрине, Чигрине»). Цю «славу» Шевченко осмислює як «святу» з погляду мети дій гетьмана, але водночас вона — історично минуща, така, що «в хмарі пропадає». Парадокс зумовлюється невідповідністю можливої перспективи боротьби та її реального результату
(«Розрита могила», «Якби-то ти, Богдане п’яний» та ін.).
Через розуміння людської святості, яка постає джерелом морального ідеалу, Шевченко переосмислює і
власне страждання як місію, і страждання свого народу. Тому поет звертається до переспівів старозавітних
пророків із їхньою стражденною вірністю Богові і
любов’ю до свого народу («Ісаія. Глава 35 (По ра ан )», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19», «Осія. Глава
XIV. По ра ан »). І Богоматір — у Шевченка матір Бога і людини водночас — змушена пройти земні
страждання (поема «Марія»). Місія Марії дозріває в
буденній праці й смиренні, у любові до сина. Катерина
і Марина в однойменних поемах, Ганна і Лукія в поемі
й повісті «Наймичка», Лукія в поемі «Відьма» та ін.
жіночі персонажі Шевченка сакралізують страждання
жінки-матері на шляху до утвердження любові в образі
Богоматері («Марія»). «Поема стала природним апофеозом наскрізної для творчості поета теми материнства»
(См н ка . Шевченкознавчі розмисли. Зб. наук.
праць. К., 2005. С. 336). Так у контексті творів Шевченка актуалізується метатема марійності. Окремі жіночі
постаті інтегрує образ Богоматері.
Реальність Христа у творчості Шевченка, як і в християнській теології, безпосередньо пов’язана з культом
Богородиці, історію життя якої поет асоціює (подібно
як і в народній укр. традиції) зі взірцем подвигу матері. Проте якщо народній традиції властива канонічна
сакралізація богоматеринства, то Шевченко проектує
вічні цінності, пов’язані з образом Діви Марії, на життя
дівчини і матері з народу в сучасних поетові складних
соц. умовах (насамперед у поемі «Марія»). Шевченків
образ матері-покритки, зневажуваної оточенням, котра
жертвує собою заради порятунку власної дитини (майже скрізь — сина-одинака), розкривається в сюжетних

колізіях, відкритих у марійний метасюжет. Скривджені
жіночі персонажі в його творах від особистого й соц.
розпачу (по еми «Катерина», «Княжна», «Марина»,
«Слепая», повість «Княгиня» та ін.) поступово наближаються до марійної духовності (поема й повість «Наймичка», поеми «Відьма», «Марія»). Так виражаються
роздуми автора над трагедією ошуканого материнства,
молитовне спрямування якого визначене постаттю захисниці матерів Пресвятої Діви. У творі «У нашім раї на
землі» безпосередньо з’являється авторська молитовна
інтенція до «матері молодої» з її «дитяточком малим»:
«стане жаль / Мені її, і зажурюся, / І перед нею помолюся, / Мов перед образом святим / Тієї Матері святої, /
Що в мир наш Бога принесла». Творчість Шевченка
поглиблює розуміння християнського ставлення до
материнської долі. Поет узагальнює образ материнства
на концептуальному рівні. Материнська любов у світовідчутті Шевченка перевершує екзистенцію людини,
сакралізується.
Не завжди однозначним є використання у Шевченка семантики святості, напр., у визначенні образу
«юродивого» («Мені тринадцятий минало», «Чигрине,
Чигрине», «Сон — У всякого своя доля», «І мертвим,
і живим», «Юродивий»). Юродство у християнській
церк. традиції — один із подвигів благочестя, здійснюваний із любові до Бога та ближнього. Такі люди,
з власної волі відмовляючись від будь-яких земних
благ, удавали божевільну людину, позбавлену страху та
обережності. Т. ч. вони, незважаючи ні на що, казали
правду, викривали несправедливість. У близькому значенні використовується лексема «юродивий» у комедії
«Сон — У всякого своя доля». З ін. семантикою —
як той, хто пізнав правду, котра несе страждання, і не відмовився від неї, — поняття «юродивий» ужито в поезії
«N. N. — Мені тринадцятий минало»; як нещасний, відкинутий, пророк, приречений на марне страждання, —
у творі «Чигрине, Чигрине». А в поемі «Юродивий»
автор удається до гри різних значень цього поняття:
«А ви — юродиві — тим часом, / Поки нездужає капрал, / Ви огласили юродивим / Святого лицаря». У першому випадку «юродиві» — морально зубожілі люди,
нікчеми, не спроможні до адекватного сприйняття; у
другому «юродивий» — божевільний, несповна розуму.
Обидві негації позитивно відтіняють образ «святого
лицаря».
Через участь персонажів у календарно-обрядовому
житті православної Церкви, у якому наголошуються
культи Христа і Богоматері, відбувається інтеграція з
місцевою етнічно-спільнотною традицією. Літературні герої Шевченка живуть у традиції обрядового часу,
окресленого православним церк. календарем. Визначення дати виступу гайдамаків як «ночі Маковія», «дня Маковія» надає сюжетному часові сакральних елементів,
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співвідносячи події з днем пам’яті святих старозавітних
мучеників Маккавеїв, вождів визв. боротьби юдеїв, що
167 року до н. е. виступили проти царя елліністичної
Сирії, а згодом утворили панівну династію в Палестині — Маккавеїв (Маккабі). Подвиг братів Маккавеїв
здійснився завдяки міцній волі й духові їхньої матері.
Цей духовно-істор. факт був особливо близьким для
Шевченка в контексті його ставлення до материнства.
Персонажам більшості повістей, а особливо «Наймички» та «Близнецов», притаманна хронологізація життя
згідно зі святами християнського календаря в його укр.
ред.: Різдво Христове, Великдень, Клечальна субота, Зелена неділя, Покрова, Пречиста, Воздвиження чесного
й животворного Хреста, Успіння Богородиці, Маковія,
Спаса та ін. Це є метаістор. контекстом творчості Шевченка, іманентно пов’язаним із нац. телеологією.
Шевченко виявляє повагу до культової народної
релігійності. У поемі «Наймичка» Ганна звертається
до культу реліквій святих, коли в Києві дбає про молебень біля мощей св. великомучениці Варвари і дістає
від неї чотири персні для невістки, а в Лаврських печерах купує «святу шапочку <…> / У Йвана святого»
(рр. 347—348), тобто реліквію преподобного вана
а ато тра а но о, чудотворця Печерського, характер культу якого визначається описом його подвигу
в Києво-Печерському патерику.
Традиційність народно-реліг. життя визначається також участю персонажів у християнських таїнствах —
хрещенні, сповіді, причасті, вінчанні, намащенні хворих
(«масло святие»). Частими згадками про час говіння
(посту) позначено ритм життя персонажів поеми «Сотник», поеми та повісті «Наймичка». Згадуються обрядові
предмети: кадило, кіот («Юродивий»), просфора (повість
«Наймичка»), аналой (повість «Варнак»). Описи обрядів
хрещення, причастя й соборування, церк. співу тропарів
у чині вінчання, акафістів, «вічної пам’яті» і «со святими
упокой» із чину похорону й парастасу, панахиди, реалій
чернечого життя, хресного ходу тощо виявляють у творах
Шевченка контекстуальні форми, які надають численним
сюжетам і літ. персонажам нац. культурних рис.
Проте розуміння зовнішньої, обрядової сторони релігії як засобу впливу та уярмлення масової свідомості
викликає в поета неприйняття («Світе ясний! Світе
тихий!») і асоціюється в нього у численних творах,
листах і Щоденнику з формою реліг. ідеології — «візантійством» як способом утечі від правдивої віри, від
любові до Бога і людей («Кавказ», «Я не нездужаю,
нівроку» тощо). Іронічно обігрує Шевченко химерне
переплетіння в народній релігійно сті церк. обряду і
забобонних звичок: побачивши серед нічного міста, як
«мов із ями, / Очима лупа кошеня. / <…> Я схаменувся,
осінивсь / Святим хрестом і тричі плюнув» («Якось-то
йдучи уночі»).
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Розуміння Христа пов’язане не лише з наверненням
і вірою, а й із моральною традицією. Потяг Шевченка до вчення Христа (зокр., учення про «внутрішню»
людину, розвинуте Г. Сковородою, яке останній запозичив у св. Павла та нім. містиків Я. Бьоме, Анґела
Сілезія, Майстера Екгарта, Вайґеля та ін.) виявляється
у ставленні до правди, насамперед правди в розумінні
чесності із самим собою. Із цим пов’язано й розуміння
святості як не лише послідовної праведності, але передусім як глибокого усвідомлення власної недосконалості
і пошуку справжнього сенсу життя. Тому часто у творах
Шевченка святість постає наслідком зустрічі з гріхом
і гідним виходом персонажів із відповідної ситуації
(повість і поема «Варнак», повість і поема «Наймичка»,
«Відьма» та ін.).
Протилежним контекстом постає використання «лукавими людьми» імені Христа з належною метою (поеми «Єретик», «Кавказ», вірш «Полякам» та ін.). Християнська традиція в Шевченка отримує істор. вираження.
Понад те, поет вибирає з історії суспільства та Церкви
найбільш складні, драстичні факти, розмежовуючи в
такий спосіб поняття традиції як захисту цінностей від
традиції в розумінні реліг. ідеологічної організації. Так,
Шевченко вказує на соц. зло, що прикривається сакральною традицією: «Во ім’я Господа Христа, / За нас розп’ятого на древі, / <...> Ми розрішаємо гріхи / Святою
буллою сією» («Єретик», рр. 124—125, 128—129). Так
подано істор. факт збагачення кліру, віра якого є більше політ., аніж містичною, за рахунок індульгенцій. У
поемі «Кавказ» знаходимо чи не найбільш напружений
мотив протиставлення дійсної мети Божого втілення і
розп’яття в особі Христа лицемірству людських дій: «За
кого ж Ти розіп’явся, / Христе, Сине Божий? / За нас,
добрих, чи за слово / Істини... чи, може, / Щоб ми з Тебе
насміялись? / Воно ж так і сталось. / Храми, каплиці,
і ікони, / І ставники, і мирри дим, / І перед обра[зо]м
Твоїм / Неутомленниє поклони. / За кражу, за войну,
за кров, / Щоб братню кров пролити, просять / І потім
в дар Тобі приносять / З пожару вкрадений покров!!»
(рр. 128—141).
Віра в чудо, у творчу дію надприродного чинника в людському житті, яскраво представлена в укр.
народній реліг. традиції, притаманна й персонажам
Шевченка. Мотив чуда, що виявляється в наверненні
та покаянні людини, формує сюжет поеми й повісті
«Варнак». Чудо появи сліз на Іржавецькій іконі Богородиці Шевченко згадує для наголошення жорстокості
чужинецького гноблення, яке змусило Пречисту Діву
на образі заплакати зі співстраждання з покривдженими
(«Великий льох», «Іржавець»).
Містична перспектива існування людини розкривається для Шевченка за допомогою присутності
небесної ієрархії — ангелів, архангелів, херувимів, які
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виявляють себе в земному вимірі. В особливостях використання цих образів у творах поета вгадується вплив
укр. іконографічної традиції. Погляд закоханих викликає асоціації: «Отак ангели святії / Дивляться на Бога, /
Як вони одно на друге» («Сотник», рр. 190—193).
Тяжіння поета до реліг. мотивів посилилося на засланні та в останні роки життя. Це позначилося як на
заг. тональності творів, так і на частому апелюванні
автора до образів святих, зокр. у повістях, написаних протягом 1852—56 («Наймичка», «Несчастный»,
«Капитанша», «Варнак», «Близнецы», «Музыкант»,
«Княгиня», «Художник»). Персонажі Шевченкових
повістей звертаються по допомогу до загальнохристиянських святих, святих укр., рос., римо-католицької
Церков (див.
о ра
р т н ка в т ратурн
твор о т
в нка).
Неоднозначним є ставлення Шевченка до образів
можновладців, канонізованих Церквою, зокр. до св. оо м ра Св то ав а, визнаного рівноапостольним
(«Царі»). Поет убачає в культі князя Володимира пошук
офіц. церк. доктриною прецедентів до виправдання
аморальності монархії як форми держ. правління. Осуд
поведінки князя зумовлює й Шевченкове використання
церковнослов’янізмів для його зображення. В епілозі
до поеми царелюбство, лакейство, «нові лівреї» складають образний ряд, що протистоїть любові до людей
і правдивій вірі: «Ходімо в селища, там люде, / А там,
де люде, добре буде. / Там будем жить, людей любить, /
Святого Господа хвалить». Подібно поет ставиться й до
духовних криз зх. Церкви та спровокованої політ. обставинами поведінки її представників. Напр., високі інтенції традиційного загальнохристиянського гімну «Te
Deum» у вустах конкретних осіб, дії яких асоціюються
в поета з важкими сторінками укр. політ. історії, подано
в його творах як фальшивий інструмент ідеологічного
самовиправдання. Шевченко ставить негативні визначення поряд із назвою гімну, чим намагається вказати
на аморальність його виконавців («Полякам»).
Молитва є формою духовного самовираження
людини у творах Шевченка. Укр. традиція побожності
як іманентна властивість душі, потреба вербалізовувати свою життєву мету через молитву стає ознакою
народного світовідчуття, відкритості до діалогу з іншим. Мотив молитви у творчості поета виявляється як
звертання до Бога не лише з проханням, а й із подякою,
сумнівом, скаргою, зізнанням у пристрастях тощо. Шевченко використовує різні молитовні інтенції, в яких
виявляється духовна природа того чи ін. персонажа.
Молитву зустрічаємо перед поч. справи, у пісні кобзаря Волоха, у промові благочинного («Гайдамаки»),
у співі козаків-невольників («Гамалія»). Молиться до
Бога за Україну Павло По у оток («Сон — У всякого
своя доля»), закликає до молитви Ян Гус («Єретик»).

Материнська молитва за дитину спрямовується до Матері Божої («Сова», «І виріс я на чужині»). Козацьку
молитву до «Межигорського Спаса» згадує в думі кобзар Степан («Невольник»). Помираючи, читає «Отче
наш…» Ганна (поема «Наймичка») і персонаж вірша
«І досі сниться: під горою». На поч. і в останньому
вірші циклу «В казематі» автор закликає «соузників»
молити Бога за Україну. Життя в молитві вимріюють
для себе ліричні герої віршів «Буває, в неволі іноді
згадаю», «Муза». Ревно моляться старий козак — персонаж поеми «Сон — Гори мої високії», Семен Па
(«Чернець»), молода генеральша («Петрусь»). Окремі
твори Шевченка набувають форми віршованої молитви
(«Заросли шляхи тернами», «Лічу в неволі дні і ночі»).
Вступ до поеми «Неофіти» являє собою інтерпретацію
молитов, зокр. богородичної. Тут розробляється мотив
молитви євангельського походження «Богородице Діво,
радуйся…», використовується акафістове визначення
Богородиці, що стало назвою відомої ікони «Скорбящих радо сте». Алкідова мати співає «алілуя». 1860
поет створює три віршові варіації, розроблені в жанрі
поетичної молитви: «Молитва», «Царів, кровавих шинкарів», «Злоначинающих спини». Близькою до них за
жанром і мотивами є також поезія «Тим неситим очам».
Персонаж повісті «Близнецы» у хвилини тривоги читає акафіст Пресвятій Богоматері Одигітрії, молитву
«Да воскреснет Бог…», що вважається заступницькою
проти сил зла, і — Шевченко іронічно обігрує народну реліг. свідомість — тричі накладає хрест на двері,
вікна й комин, тобто місця, які нібито можуть послужити входом для нечистої сили. Повість «Несчастный»
демонструє широку обізнаність автора з молитовною
традицією право славного літургічного року: життя
персонажів супроводжується дотримуванням церк.
обрядів та читанням текстів заутрені, обідні й вечірні,
псалмів, недільних Євангелій, послань апостола Пав а
тощо. Письменник не тільки звертається до молитов
православного обряду, а й достеменно відтворює їхню по слідовність і особливо сті використання: «Или
случится покойник в селе, дьячка про сят Псалтырь
прочитать над покойником <...> прочитает “Трисвятое”,
“Прийдите” и начнет с “ а н му ”, даже до “ а
”» (3, 263). Згадується традиційне «амінь» як один
зі способів завершення молитви («Якби-то ти, Богдане
п’яний»). Крайнім визиском людини для Шевченка є
стан, коли християнинові «помолитись не дають» («Якби ви знали, паничі»).
Апостольський період у традиції Церкви поет
завжди розуміє як джерельне, істинне християнство. Навіяний переказами й апокрифами про св. П тра мотив
розмови Бога з апостолом як доглядачем райської брами
використано в містерії «Великий льох». Сюжет поезії
«У Бога за дверми лежала сокира» залучає апокрифіч-
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ний мотив мандрів Бога світами з апостолом Петром.
Мучеництво виступає в Шевченка вінцем апостольського шляху. Так наслідком «слова нового», слова «любові,
і правди, і добра» стало навернення учасників поганської оргії: «І ситий, / І п’яний голий отой Фавн, / І син
Алкід твій, і гетери — / Всі, всі упали до землі / Перед
Петром» (рр. 159—163). Проте «на хресті / Стремглав
повісили святого / Того апостола Петра» («Неофіти»,
рр. 199—201). Зазначені, як і багато ін., контексти свідчать про досконале знання християнської канонічної та
апокрифічної традицій та їхній безпосередній вплив на
творчість поета.
Оскільки давня історія християн пов’язана з мучеництвом за віру, метаістор. характер християнської
історії Шевченко відтворює в трактуванні жертовності вірних. Символічним є образ римського імператора «лютого Нерона» ( «Неофіти», «Холодний Яр»,
«N. N. — О думи мої! О славо злая!»), з іменем якого
пов’язують перше велике переслідування християн в
Римі у ніч із 18 на 19 лип. 64. Мартирологія християнства часів Римської імперії стала основою сюжету поеми
«Неофіти». Її події відбуваються на тлі апостольської
праці та мученицької смерті св. Петра в Римі. Джерелом
цих відом. для Шевченка могли стати лише житійні та
церк.-істор. книги, оскільки Біблія не розкриває історії
останніх років діяльності апостола Петра.
З мартирологією християнства в Шевченка пов’язано тему плюндрування святинь. Вона є наймісткішим
символом чужинецького панування. Такими символами
стають запродані в оренду церкви («Тарасова ніч»),
розрита могила («Розрита могила», «Великий льох»),
спалений царицею ат р ною Межигірський монастир («Невольник»), спалення церкви в Су отов
(«Заступила чорна хмара»).
Геогр. про стір набуває у світі творів Шевченка
етноконфе сійного виміру завдяки па ломницьким
практикам. Прощі до святинь Києва, до Почаївської
лаври, до Межигорського Спаса здійснюють героїня
поеми «Слепая», Ярина («Невольник»), Ганна (поема
«Наймичка») та Лукія (повість «Наймичка»), Титарівна
(поема «Титарівна»), мати-удовиця («Ой крикнули сірії
гуси»), генеральша («Петрусь»).
Мотив оборони православної віри виступає одним із гол. ферментів у сюжетах поем «Тарасова ніч»,
«Гайдамаки». Борців за волю України (Тарас Трясило)
наділено харизмою захисників «правдивої» (тобто
народної) віри проти реліг.-політ. гноблення. Проте у
творах поета спостерігається емоційна двоплановість
інтерпретації мотиву реліг. протистоянь. Жорстокість
і непримиренність стосовно християн ін. обряду або
іновірців, конфе сійний фанатизм протиставляються
автентичному християнству апо стольської традиції
(«Єретик», «Кавказ», «Варнак», «Швачка», «Буває, в

неволі іноді згадаю»). Деякі твори містять фрагменти,
що відтворюють проповідь персонажа: благочинного
(«Гайдамаки»), Яна Гуса («Єретик»).
Агіографічні факти, уведені у контекст творів, акцентують на важливості апостольського сенсу смирення.
Поет із дитинства глибоко засвоїв алгоритми народної
укр. релігійності. Протягом життя духовність набула
у свідомо сті Шевченка сталих форм, зорієнтованих
на моральні цінності християнства. У фактах начебто
еклектичного характеру, пов’язаних із християнською
традицією, проступають системні зв’язки, а разом із
тим і структура істор. пам’яті укр. народу. Вплив християнства на укр. культуру по стає в поета основою
самоідентифікації нац. свідомості. Шевченко до сьогодні залишається символом ідентично сті укр. нації
завдяки глибокому відчуттю духовного контексту істор.
пам’яті народу.
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«ХРИСТÓС БЛАГОСЛОВЛЯ́Є ХЛІБ. СВ. ДМИТРÓ» (метал, олія) — двобічна ікона, яку Шевченко
виконав у с. а у другій пол. берез. — не пізн. 3 квіт.
1847 під час перебування у маєтку князя М.
куатова. Нині не відома. За даними В. Демича, в Бігачі
у його дядька землеміра Д. м а зберігалася «невелика двобічна іконка, яку Шевченко намалював з
неймовірною швидкістю: з одного боку на металевій
дощечці намальовано Спасителя, що благословляє хліб,
з другого — дядькового патрона Дмитрія. Як дядько
неймовірно дорожив цією іконкою, видно з того, що
нею старий благословив на смертнім одрі свою єдину
дочку» ( м
. . Т. Г. Шевченко. К его биографии //
Русская старина. 1891. № 5. С. 430—431).
в.: П : 12 т. Т. 8. № 232—233.
т.: ур 1985.
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ХРОНОТÓП поезії Шевченка — худож. образ часовопросторового континууму, що наповнений вибраними
об’єктами як природного, так і рукотворного походження, заселений людьми, тваринами та фантастичними
істотами, акціонально обмежений та аксіологічно (а в
ліричному Х. й емоційно) забарвлений. У поезії Шевченка ліричний Х. складний і розлогий. Його утворюють химерно переплетені чотири рівні — сакральний,
соц.-істор., персонажний, авторський.
Особливість хронотопної системи поезії Шевченка
полягає у використанні пар опозиційних Х. — потойбічного і земного світу, небе сного раю і пекла/ірію,
батьківщини і чужини, золотого віку України ( т ман н ) і її занепаду, майбутнього розквіту і загибелі
країни, щасливого і фатального кохання, родинного
життя і самотності/сирітства.
А. Х. вічності, описаний у поезіях фрагментарно, — наймасштабніший з-поміж Х. у Шевченка. Він
є основоположним і всеосяжним, оскільки пронизує
решту Х. Вічність уособлюється в образах святого неба,
якому нема кінця («Гайдамаки»), Божого раю, розміщеного «на краю світа», у недосяжних висотах — «високо,
високо за синії хмари».
Паралельно із небесним світом існують позначені
пунктирно пекло-ад та пташино-гадючий ірій. У пекло,
до сатани й чортів, потрапляють після смерті грішники
(«Варнак»), однак і саме пекло лякається того, що коять
люди на землі.
Корелятом Х. небе сного раю є Х. земного світу.
Божий «широкий, / Та високий, та веселий, / Ясний та
глибокий…» («Чи не покинуть нам, небого») світ здається поетові раєм, спаскудженим, проте, самими людьми,
які творять на праведній землі лихі справи: «Ми в раї
пекло розвели, / А в Тебе другого благаєм» («Якби ви
знали, паничі»). Протиставлення райського довкілля,
буяння природи реальному стражденному життю людей
перегукується з ідеологічними засадами фольклор. духовних віршів, згідно з якими Господь створив для людей
райські кущі на землі, але люди власноруч занапастили
цей рай: «Тілько ми, Адаме, / Твої чада преступниє, / Не
одпочиваєм / До самої домовини / У проспанім раї. / Гриземося, мов собаки / За маслак смердячий» («Неофіти»,
рр. 509—515). Космос існує вічно, вічними є «праведнії
сестри-зорі», «вічний без краю» місяць. Однак майже
все, що існує в земному континуумі, є тлінним: міста
і споруди, людське життя і людська слава («Чигрине,
Чигрине»), народи та держави, а можливо, сам рід людський: «бо сонце стане / І осквернéну землю спалить»
(«О люди! люди небораки!»).
Час уявляється потоком води: «Часи літами, / Віками глухо потечуть» («А. О. Козачковському»). Основні
його якості — невпинність, незворотність та нескінченність. Єдиний часовий потік складається зі вписаних

один у другий циклів (добового, тижневого, річного)
відповідно до народної традиції. У добовому циклі поет
виділяє ранок (світанок), день, вечір, ніч, змальовуючи
відповідні пейзажі (див. П за у т ратурн творо т
в нка). Ранок є поч. як буденних робіт, так
і великих діянь. День у поезіях Шевченка описано як
радісну, веселу пору. Вечір натомість — пора згасання
дня, прощання сонця із землею, про його прихід свідчить поява вечірньої зорі та місяця. Ніч триває від смеркання до третіх півнів. На її лоні одпочиває весь мир
первозданний, не сплять лише нічні птахи і тварини.
Ніч — пора володарювання потойбічних істот. Кульмінаційна точка ночі — північ, коли прилітають у рідні
краї душі померлих, падаючи рясними росами. Але на
світанку все потойбічне щезає: «Треті півні співали. /
Провалився козак, / Стрепенувся байрак, / А могила
застогнала» («За байраком байрак»).
Річний цикл фактично поділяється на два се зони — весну (з літом) і зиму (з осінню). Зима в поезії
Шевченка постає як період змертвіння всього живого,
у т. ч. соц. та індивідуально-психологічного життя.
Весна натомість — як пора пробудження сонної землі
й усієї природи та оживлення життя, передусім селянського.
Б. Х. земного світу складається з низки конкретніших хронотопів. Найскладнішу структуру серед них
має соц.-істор. Х., що характеризується найширшим
просторовим (від Китаю до Америки) та часовим діапазоном (від народження Христа і до віддаленого майбутнього) і поділяється на Х. священної (біблійної) і Х.
світової історії, що нерозривно пов’язані один з одним.
Істор. час тут — умовно замкнутий, адже і у священній, і в мирській історії постійно повторюється сюжет
гріхопадіння людства, що призводить до верховенства
«беззаконія» та панування кривди. Історія людства
триває від поч. світу, точніше від прабатька Адама,
діти якого занапастили «земний рай». Отож людство
й досі розплачується «за те, за що Каїн / Убив брата
праведного / У світлому раю» («Москалева криниця»,
1857, рр. 356—358).
1. Священна історія розглядається як світова трагедія, важливим актом якої стали події в розтлінній давній
Іудеї, де й почалася Христова ера. Відтоді й бере початки історія несправедливого владарювання («Царі»)
і протистояння йому. Події біблійної історії («Царі»,
«Марія», «Неофіти») екстраполюються на Україну та
її історію і навпаки. У поемі «Марія» Шевченко подає
певною мірою українізовану версію євангельської історії, описуючи бондарів хутір, хатину, гай-райочок,
криницю. Простір Іудеї в поезії Шевченка утворюють
міста Назарет, Віфлієм, Ієрусалим із горою Єлеонською та синагогами, ріка Іордан, «широкая Тиверіада»,
«святі гори сіонські».
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2. Події світової історії охоплюють не лише слов’ян.
держави (Україну, Польщу, Чехію, Росію), а й Грецію, Іліон/Трою, Римську імперію, Вавилон, Китай, Індію, Францію, Америку. Істор. ретроспективу означено виразами
«во время оно», «во дні они», «погані, давнії літа», «дні
беззаконія і зла». Плин часу Шевченко подає кінематографічно, тобто в просторовій площині, і в прискореному
темпі: «Над землею летять літа» («Чигрине, Чигрине»).
Час тут постає генеалогічно — як епоха панування тих
чи ін. правителів-злочинців: «Во время Ірода-царя» («Во
Іудеї во дні они»), «Не за гетьманів і царів <…> / Чи за
Нерона сподаря?» («Неофіти», рр. 90, 94).
«Дні беззаконія і зла» («Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19») продовжились і «в римській ідольській землі»,
коли Росії ще «й на світі не було» («Неофіти», рр. 91,
97—98), однак нічого не змінилося і в часи Шевченка,
про що свідчать паралелі, що їх поет проводить між
ідольським Римом і Московщиною. Повсякчасно відтворюється історія паразитарної «еліти»: «Минали /
За днями дні. Раби мовчали, / Царі лупилися, росли / І
Вавилони муровали. / А маги, бонзи і жерці / (Неначе
наші панотці) / В храмах, в пагодах годувались / <…>
Раби німії поклонялись» («Саул»). А паралельно багатократно повторюється історія поневолення простолюду
в різних куточках землі: «В непробудимому Китаї, /
В Єгипті темному, у нас / І понад Індом і Євфратом»
(«Саул») можновладці силоміць закріпачують вільних
трудівників. І хоча протести й спроби боротьби проти
свавілля завойовників та можновладців виявляються
безрезультатними, однак в усі часи були особливі люди,
які несли Божу істину, хоч і розплачувалися за це власним життям, як Прометей, Ісус, неофіт Алкід та його
однодумці, єретик Гус та ін. сміливці.
У заг. потік світової історії вписано й а) соц.-істор.
Х. України — найбільш розгалужену й деталізовану
хронотопну модель. Україна для поета — «козацький
край» «прекрасний, розкішний, багатий», чиста, вольна
земля, «світ великий» («Гамалія»), «весела сторона». У
регіональному плані поет описує в основному центр.
Україну (Наддніпрянщину), згадуючи принагідно Волинь, Полісся, Задніпрянщину, Чорноморію і Слободзею. Сусідять з Україною Польща, Волощина з Бендерами та Яссами і тихим Дунаєм, Туреччина, Крим із
Севастополем, Росія з Петербургом. Топографічно це
простір безкраїй, роздолля. Ландшафт тут переважно
степовий, безлісий: чисте поле, степи широкополі, «голубії, / Зеленії, мережані / Нивами, ланами, / Високими
могилами, / Темними лугами» («А. О. Козачковському»). Осердям цього простору є сивий козак Дніпро,
глибокий і широкий, як море, невимовно гарний: «Здається — кращого немає / Нічого в Бога, як Дніпро / Та
наша славная країна…» («І виріс я на чужині»). Уся ця
земля помережана численними містами й містечками,
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селами, хуторами. Центром України є «великий» Київ,
де живуть «орди панів і паничів» («Княжна») та міщани
(«Наймичка»). Це торговий («Великий льох», «Петрусь»), освітній — тут є бурса, школи, Ін-т шляхетних
дівчат («Не спалося, — а ніч, як море», «Княжна», «Сотник», «Петрусь»), культурно-розважальний осередок,
де гуляє козацтво і куди сходяться кобзарі («Чернець»,
«Катерина»). Але найголовніше — це реліг. центр України. Саме тому Шевченко й називає його пресвятим. У
поемі «Варнак» подано показову картину небе сного
Києва-Єрусалима: «Мов на небі висить / Святий Київ
наш великий. / Святим дивом сяють / Храми Божі, ніби з
самим / Богом розмовляють» (рр. 168—172). Саме Україна уявляється Шевченкові земним раєм. Він змальовує
чимало краєвидів рідної землі, включає пейзажні замальовки до більш розлогих творів часто для створення
контрасту між божественною красою природи і тими
неподобствами, що діються в соціумі.
б) Х. істор. ретроспективи України є продовженням усієї попередньої історії людства, тож в одному
ряду постає історія перелюбства царя ав а та його
сина і злочин князя о о м ра, який силоміць узяв
княжну Ро н у, убив її батька й багатьох людей та
спалив непокірний Полоцьк («Царі»), гайдамацьке повстання і Троянська війна: «Не спинила весна крові, /
Ні злості людської. / Тяжко глянуть; а згадаєм — / Так
було і в Трої» («Гайдамаки», рр. 2157—2160). Майже
всю історію України поет сприймає каузально — як
багатоактну криваву трагедію, що стала причиною
сьогоденних нещасть.
Ядро істор. Х. України — доба козаччини. Відносно
стабільний період Гетьманщини, коли «ще на Україні ве селі / І вольнії пишались села» («Невольник»,
рр. 69—70), видається по етові еталоном щасливого
життя. Козацька держава розкинулася на широких
степових просторах. Осердям її був Великий Луг та
Запорожжя (Січ) на о. орт . Символом занепаду
Гетьманщини є
р н. Час у цій істор. ретроспективі піддається компресії, тож козацька держава постає в
суцільному ворожому оточенні: Візантії та Кримського
ханства, Польщі й Московщини. Ці героїчні часи минають у постійній борні «за вольную волю», «за правду, /
За віру Христову»: ідуть бої, гримлять гармати, стогне
земля, відбуваються великі битви (зокр. під Яссами,
Жовтими Водами, р т ком). Козаки здійснювали
й сміливі рейди далеко за межі своєї держави. Одначе
ця славна історія перервалася — Україна, як і Чигирин,
заснула мертвим сном.
в) Х. слов’янського світу викликав особливий інтерес у Шевченка. У поемі «Гайдамаки» він стисло викладає історію Польщі, обґрунтовуючи власну концепцію її
занепаду, спричиненого тим, що її пихата еліта прагнула
вдовольнити власні амбіції, а не виконати покладену
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на неї цивілізаційну місію. Спроби ксьондзів насильно
покатоличити Україну із сьогоднішньої перспективи
можна назвати культуроцидом, який згодом призвів до
гайдамаччини. Чехія перед Реформацією («Єретик»)
служила Шевченкові паралеллю сучасної йому України.
г) Х. теперішньої України охоплює сучасну авторові укр. дійсність. Її просторовим осердям є «село на
нашій Україні — / Неначе писанка, село» («Княжна»,
рр. 34—35). Розташовуються укр. села, над якими «сам
Бог витає», на лоні мальовничої природи: у гаях, «межи садами, при долині», біля річок і ставків. Є в селі
криниця, до якої ходять по воду дівчата, десь на підвищенні, на пагорбі стоїть невеличка церква з похиленим
хрестом. Однак домінують у селі збудовані на горі високі панські палаци — «прокляті палати» («Марина»),
здалеку веселі, однак вони становлять разючий контраст
із «селом обідраним кругом» («П. С.»).
Описи життя в рідному краї побудовано на різкому
контрасті між райськими краєвидами і пекельними
муками українців, яких перетворили з вільних людей
на кріпаків. Відтак центр. стає метафора сплюндрованого — запаленого і проспаного тихого раю («Розрита
могила»), перетвореного на «велику руїну». Теперішність Шевченко називає «врем’ям лютим», «прелютою
годиною». Констатуючи, що «і тут, і всюди — скрізь
погано», поет, проте, зазначає: «“Нащо вже лихо за
Уралом / Отим киргизам, отже, й там, / Єй же богу, лучше жити, / Ніж нам на Украйні”» («Сон — Гори мої
високії», рр. 83—86).
Основоположною для Шевченка є проблема свого/
чужого. Чужина, далекий і чужий край, чужа земля,
чуже поле — небезпечний, загрозливий про стір, що
асоціюється з неволею, «незамкнутою тюрмою» («І
небо невмите, і заспані хвилі»). Відтак у соц.-етнічній
площині можна виокремити низку ґ) Х. чужини (Росії,
Бессарабії-Волощини й Задністров’я, Польщі, Чорноморії-Слободзеї, Кубані та Дону, а в минулому — Туреччини та Криму). Більшість із них деталізовано мало,
змальовано поодинокими яскравими мазками.
Найбільшою деталізацією серед них вирізняється Х.
Московщини, який охоплює як сучасність, так і недалеке минуле (починаючи від часів входження України
до складу імперії). Знаходиться Московія в міфологізованій далечині — «На край світа <…>, / По тім боці
моря» («Катерина», рр. 151—152). Простяглася вона
від Фінляндії й Литви до «неісходимої» Сибірі з Єнісеєм та Байкалом, від Петербурга до Азова та «убогого»
Косаралу з «нікчемним» Аральським м. Загалом цей
неозорий континуум описується як безлюдний вітряно-туманний простір, снігова чи піщана пустеля, ліси
(«Сон — У всякого своя доля», «А. О. Козачковському»,
«Не додому вночі йдучи»). Найбільш обжитою постає
європ. частина Росії, де є «городи з стома церквами»,

«хати над шляхами», дорога «кована», при будівництві
якої було замордовано по «шесть тысяч в одной версте /
Душ» («Великий льох», рр. 209—210), та незліченні
тюрми: «А тюрм! а люду!.. Що й лічить!» («Кавказ»,
р. 91). Серед міст топографічною деталізацією вирізняється тільки столиця імперії — химерний Петербург,
названий «Петрополіським лабіринтом» та «смітничком
Миколи». Осердям його є зовсім не храми, схожі радше
на піраміди і функціонально діаметрально протилежні
призначенню святого дому Господнього («Кавказ»), а
тюрма-твердиня з її страшною вертикаллю-дзвіницею
зі шпилем, що пронизує саме небо, «мов та швайка загострена». На цій мирській «дзвіниці» «дзигарі теленькають», ведучи відлік імперського часу, що невмолимо
спливає. Час Московщини — замкнутий, безвекторний,
його рух ніби застиг, адже в імперії протягом століть
не відбувається жодного зрушення, крім зміни царів на
престолі. Відтак імперія знає лише генеалогічну систему обчислення часу — епоха Петра змінюється добою
ат р н
і т. д. Населення Мо сковії в етнічному
плані неоднорідне: поряд із москалями живуть чимало інородців, тому вагомим виявляється нац. питання.
Імперія прагне підкорити собі весь світ: «А москалі і
світ Божий / В путо закували» («Невольник», рр. 663—
664).
д) Х. майбутнього України поет конструює, прагнучи зазирнути в прийдешнє: невизначене, але, як
сподівається він, недалеке — десь після його смерті
(«Заповіт»). Перспектива буття України неясна, тож
Шевченко подає кілька можливих моделей майбутнього, в т. ч. стагнаційну, есхатологічну та ідилічну. Існує
й надія на природний еволюційний розвиток — падіння
старого дуба-імперії, підточеного паразитами-шашелями, та зростання нового покоління, зелених паростей
(«Бували войни й військовії свари»). Чи не найбезвихіднішим варіантом уявляється поетові стагнація,
коли Україну «панство буде колихать, / Храми, палати
муровать, / Любить царя свого п’яного, / Та візантійство прославлять, / Та й більше, бачиться, нічого» («Я
не нездужаю, нівроку»).
Есхатологічний Х. передбачає два сценарії: апокаліптичну катастрофу та криваве повстання. У рамках
першого поет у дусі Екклезіаста пророкує загибель
України та й усього людства через недотримання Божих
заповідей і кричуще беззаконня («Холодний Яр», «Осія.
Глава XIV», «Мені однаково, чи буду»). Вербалізуючи
апокаліптичні видіння, поет змальовує можливі вселенські катастрофи: потоп («Великий льох»), пожежу
(«І мертвим, і живим», «О люди! люди небораки!»). У
поезії «У Бога за дверми лежала сокира» змальовано
ще один апокаліптичний сценарій: якщо караюча Божа
сокира випадково потрапить до рук необачних людей,
це призведе до тотального знищення як природи, так
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і людства. Та «на восьме літо у неділю» все ж розпочнеться нова ера.
Більш реалістичним видається поетові ін. варіант
розвитку подій — криваве повстання, коли «повіє огонь
новий / З Холодного Яру». Визвольну боротьбу він
вважає правильним шляхом: «Борітеся — поборете, /
Вам Бог помагає!» («Кавказ», рр. 61—62), бо після перемоги настане нарешті омріяна щаслива пора: «Встане
Україна. / І розвіє тьму неволі, / Світ правди засвітить»
(«Великий льох», рр. 543—545).
Ідилічний Х. майбуття пов’язаний із мотивом фізичного та духовного оновлення світу: «Церков-домовина /
Розвалиться... і з-під неї / Встане Україна» («Великий
льох», рр. 541—543). З розвалом імперії відновиться
справедливість («правда оживе»), буде встановлено й
верховенство закону: «діждемося Вашингтона / З новим і праведним законом? / А діждемось-таки колись»
(«Юродивий»). Тоді Бог визволить довготерпеливих
рабів.
В. Персонажний (біографічний) Х. складається з
низки менш масштабних Х.: життєвого шляху, дороги/
бездоріжжя, пошуку долі, кохання, родини, самотності/сирітства, еміграції/експатріації, злочину, смерті,
похорону та посмертного життя, Страшного суду. Він
побудований на основі авторської концепції життєвого шляху людини («У всякого своя доля / І свій шлях
широкий»), що вимірюється просторовими мірками: це
колюча нива, яку доводиться долати «ще змалечку» «аж
до самої домовини» («Гайдамаки», «Тризна», «В неволі
тяжко, хоча й волі»), «тяжка дорога» («Росли укупочці,
зросли»), а то й бездоріжжя: «Тепер іду я без дороги, /
Без шляху битого» («Чи то недоля та неволя»). Життєвим простором людина рухається ніби проти своєї
волі — її котить по ньому, як висохлу стеблину-билину
(«Гайдамаки»), перекотиполе («Мар’яна-черниця», «Ми
восени таки похожі»).
Персонажам Шевченкової поезії доводиться долати
й реальні земні шляхи — у рідних краях вони мандрують знайомими стежками («Утоптала стежечку», «Ой я
свого чоловіка»), а в чужих пересуваються безлюдними
степами-тернами, лісами, дебрями, що асоціюються з
нещастями: «Шляхи, піски, горе» («Катерина», р. 358).
У часовій площині біогр. Х. найбільш деталізований. Людські літа складаються з «минут», годин, днів і
ночей, років, що невпинно котяться до старості. Загострене відчуття плину часу виливається в поезії Шевченка
в ламентації з приводу його незворотності й невблаганності. Сприйняття часу тут психологізоване: важкі
періоди, здається, тривають вічність, натомість щасливі
проминають швидко («Тризна»), і аксіологізоване: день,
що несе сонячне світло, приносить прозріння, духовне
пробудження, звільнення розуму від кайданів лихої ночі («Єретик»), нічна ж пора отримує широке смислове
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навантаження. Особливо виразним у Шевченка є мотив
безсонних ночей. Важливим є протиставлення лихого і
доброго часу. У злу годину діються недобрі діла та відбуваються події, що позбавляють людину щастя довіку.
Концепція людського життя відповідно до народної
традиції будується на розрізненні окремих вікових періодів, співвіднесених із вегетацією рослин.
Неодмінним складником кожного конкретного біогр.
Х. є 1. Х. пошуку долі, що може тривати від юності аж
до самого скону. Батьки благословляють своїх дітей шукати долю на широкім світі. Часто героям доводиться
весь світ переходжати в пошуках «доленьки» і блукати
до самої смерті в марних спробах наздогнати її.
2. Х. кохання поділяється на Х. побачення та Х.
фатального кохання. Х. побачення винятково нічний: закохані зустрічаються ввечері подалі від села,
на волі — по темних гаях, іноді у вишневих садах, де
й милуються до світання, дякуючи Богові «за темнії
ночі» та «за ласки дівочі». Х. нещасного кохання супроводжується низкою трагедійних мотивів, пов’язаних із нерозділеним («Титарівна») чи забороненим
(«У Вільні, городі пре славнім») коханням, обманом
одного із закоханих («Катерина», «У тієї Катерини»,
«Коло гаю в чистім полі»), загибеллю коханого чи
коханої («Причинна», «Тополя»), загрозою шлюбу чи
шлюбом із нелюбом («Мар’яна-черниця», «Сотник»,
«Петрусь»). Зокр., кохання між представниками різних
соц. верств та етносів неодмінно призводить до трагедії, насамперед для дівчини, яка стає покриткою, та її
дітей-байстрят («Катерина», «Слепая», «Наймичка»,
«Відьма»).
3. Сімейний Х. уявляється Шевченкові ідеалом,
його змальовано як справжню ідилію («Наймичка»,
«Росли укупочці, зросли», «Зійшлись, побрались, поєднались»). Запорукою родинного щастя є для поета
наявність люблячого подружжя та діточок («У нашім
раї на землі», «Невольник») і неодмінно власної оселі — хати, яка позначає приватний простір. Приватний
простір доповнюється садибою (надвір’ям, садком, городом). Садок із вишнями та черешнями, який мешканці
посадили власноруч («Л.», «Зійшлись, побрались, поєднались», «Чи не покинуть нам, небого»), є для поета
символом не лише сімейного, а й інтимного простору.
У поезії Шевченка знаходимо також 4. Х. самотності/сирітства. Розрізняючи сирітство як таке і самотність (через відсутність або втрату подружжя чи дітей),
поет прирівнює їх у життєвому плані, підсумовуючи:
«Неве село на світі жить, / Коли нема кого любить»
(«Княжна», рр. 124—125). Перед самотніми гостро постає питання, з ким дожити, добути віку («Москалева
криниця», 1847, «Рано-вранці новобранці», «Не хочу я
женитися»). Комусь доводиться до кінця життя каратись
у чужій хаті, проклинаючи людей і Бога, ін. — зимувати
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в пустці. «Лихом не добитий» сивий запорожець Семен
Па , попрощавшись зі світом, іде доживати віку в
монастир. Іноді персонаж самотньо гине під тином, у
бур’яні («Марія»).
Особливий різновид сирітства — відірваність від
рідної землі внаслідок еміграції чи, частіше, насильної
експатріації, коли героїв чекає життя в самотині серед
чужих людей, брак любові та розуміння, постійна зневага та насміх («Думка — Тяжко-важко в світі жити»,
«На вічну пам’ять Котляревському», «Катерина», «До
Основ’яненка», «Самому чудно. А де ж дітись?»). Блукаючи чужими краями, вигнанець не відає, де прийме
смерть («Варнак»).
Для 5. Х. злочину характерні порушення часового режиму. Саме під покровом ночі діються страшні
діла: відбуваються зґвалтування («Марина»), у т. ч.
інцестуальні («Слепая», «Княжна»), заподіюють собі
смерть доведені до крайнього розпачу через втрату
коханих дівчата («Причинна»), матері топлять небажаних дітей («Русалка»). Саме вночі Ґонта ховає власних
синів, зимовим вечором кидає сина в криницю Микита
(«Титарівна»).
Коло земного життя людини завершує 6. Х. смерті
та похорону. Для забезпечення безперешкодного переходу до іншосвіту вмирущий має належно розстатись
із цим світом, а покійника слід поховати за звичаєм.
Відтак поет доволі детально описує традиції, пов’язані
з переходом до ін. світу: прощання з близькими, із землею, проводи в останню путь, відспівування в церкві,
копання могили, покладання в землю із загортанням у
тканину (китайку), насипання могили, установлення
хреста, щорічні поминки («Тризна», «У неділю не гуляла», «Хустина»). Воднораз Шевченко звертає окрему
увагу на неправильне поховання — без прощання і
сповіді («Ой не п’ються пива-меди»), без труни і в неналежному місці («Чума», «В неволі, в самоті немає»).
7. Х. посмертного життя — невід’ємний складник
біогр. Х., розімкнутого у вічність, адже, за Шевченком,
померлі постають перед Богом, перед яким рівні царі
і раби, убогі і багаті, адже на той світ забрати із собою
сьогосвітнє багатство неможливо («Сон — У всякого
своя доля»).
Конструюючи 8. Х. Страшного суду, поет вербалізує свої сокровенні сподівання на вищу справедливість.
Коли настане Судний день, оживе сама природа, яка
свідчитиме про людські злодіяння — тоді «заговорять /
І Дніпро, і гори!» («І мертвим, і живим», рр. 67—68).
Прийдуть на цей суд і мертві, і живі. «Верховний судія»
вершитиме свій суд насамперед над земними владиками
(«Давидові псалми», 149), тож Шевченко в поезіях часто
нагадує про вищу кару «Неронам лютим» («Неофіти»).
Г. Авторський (автобіографічний) Х. відтворює
зовнішню та внутрішню біографію ліричного героя-

поета, тобто відображає етапи становлення автора як
особистості, динаміку його інтелектуального, духовного та психічного життя. Він є двоплановим, оскільки
охоплює як план сущого, так і план буття. Х. сущого
відтворює в заг. рисах структуру біогр. Х. (актуалізуються Х. пошуку долі, нещасливого кохання, самотності/сирітства, експатріації та втраченого раю, омріяного
родинного життя у власній хаті, смерті). Х. буття —
реальна поетова біографія, відбита в худож. біографії ліричного героя-поета, вимірюється мірками звичайного
людського життя, етапами дорослішання й змужніння,
що часто приносять біль та гірке розчарування. Болючими є спогади про сирітське дитинство, ув’язнення
в царському казематі, жахливий період самотності за
Уралом, марне очікування визнання сучасниками. Однак усі ці роки сповнені не тільки печалі, а й добра і,
що найголовніше, радощів постійного плекання «безталанних дітей» — дум-поезій — із надією на отримання
відгуку бодай у нащадків.
Більш точною в авторському Х. є система обчислення часу, адже життєпис самого Шевченка означено
датами та місцем написання поезій, фактично віхами
його творчої біографії. Деякі важливі дати маркуються
особливими присвятами на пам’ять. Ставлення до плину часу двоїсте. З одного боку, поет-творець перебуває
ніби поза часом, відсторонено спостерігаючи за летом
літ та мережачи свої книжечки («Неначе степом чумаки»). З другого — він дуже боїться змарнувати відведений йому час: «Пишу собі, щоб не міняти / Часа святого так на так» («Хіба самому написать»). Саме тому
особливо виразною тут стає суб’єктивно-психологічна
рецепція часу. Емоційно сприймає поет календарний
коловорот, особливо такі пори року, як осінь та зиму,
що прирівнюються до бездоріжжя й безвиході: «Мов
за подушне, оступили / Оце мене на чужині / Нудьга і
осінь» («Мов за подушне, оступили»).
Т. ч., ліричний Х. Шевченка має концентричну структуру. Система концентрів послідовно включає біогр.
Х. його персонажів, Х. сучасної поетові України та
Росії-чужини, Х. світової та біблійної історії, нарешті
земного та вічного світу у двох іпостасях — небесного
раю і пекла. Об’єднавчим стрижнем усіх цих концентрів
стає авторський Х., оскільки лише ліричний герой-поет
здатен осягнути й відтворити всю цю складну хронотопну систему та вільно проникнути в будь-який часово-просторовий континуум.
т.: у п та- ’ зов ка . Жа н ро ве ми с лен ня Та ра са
Шевченка: (Аспект художнього часопро стору) // Літературознавство: Матеріали 5 конгре су Міжнародної асоціації україністів: Доповіді. Чернівці, 2003. Кн. 2; упта- ’ зов ка .
Хро ното пі ч ність худож ньо го ми с лен ня Та ра са Ше вче н ка //
34. Кн. 1.
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ХРОПÁЛЬ Олексій Іванович (26.03/7.04.1813 —
9/21.04.1886) — службовець фірми «Брати Яхненки і
Симиренко», зять Ф. С м р нка. Імовірно, Шевченко
познайомився з Х. у жовт. 1845 в р оро під час другої подорожі Україною. Улітку 1859 зустрівся вдруге,
відвідавши цукроварню фірми; заквартирував у нього
в оро
на Черкащині. За спогадами Х., вечорами
в нього вдома збиралися службовці цукроварні, щоб
по слухати вірші поета, ве селі оповідки. М. а
у
спогадах «Відвідання Т. Г. Шевченком цукрового заводу
Яхненка і Симиренка» зазначав: «Захоплюючись садом
Хропаля, поет висловив бажання такий самий садочок
розвести в себе, у своїй майбутній садибі на березі Дніпра. Йому <…> пообіцяли допомогти» (Спо а 1982,
с. 306—307). Шевченко подарував господареві офорт
«Приятелі». З Петербурга він 26 листоп. 1859 написав
лист Х., в якому просив його і П. С м р нка позичити 1100 крб. на вид. своїх творів, обіцяючи повернути
борг примірниками книжки або гроші «з невеликим
процентом». Згодом надіслав через П. Симиренка « о зар» 1860.
т.:

ур 1970; Спо а

1982;

т .

р ор
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ХРУКÁЛОВА Зінаїда Семенівна (25.06.1907, с. Новий Єгорлик, нині Сальського р-ну Ростовської обл.,
РФ — 10.03.1994, Дніпропетровськ) — укр. актриса.
Народна артистка Української РСР (1951). Училася
в муз. школі м. Ставрополя, київ. Муз.-драм. ін-ті
ім. М. Лисенка (1925—29).
Стажувалася в Київ. оперному те ат рі (1927—28).
Пра цю ва ла в Ки їв. укр.
драм. театрі ім. І. Франка
(1929—32), Одес. де р ж драмі (1932—33), з 15 серп.
1933 й до кін. жит тя —
в Дніпроп. укр. муз.-драм.
те ат рі ім. Т. Г. Шевченка.
У театрі Х. зіграла понад
. рука ова
100 різнопланових ролей
(більшість із них провідні): від ліричних, комедійних
до драм.-психологічних, героїко-патетичних та трагедійних у виставах із репертуару укр. та світової драматургії. Образи, створені Х., — вольові, героїчні жінки
яскравого темпераменту, сповнені глибокої внутрішньої
напруги, рішучості, стійкості у складних випробуваннях. Маючи сильний вокальний голос (сопрано) теплого тону, успішно виступала в оперетах і численних
концертах із різноманітним репертуаром. Улюбленими
ролями Х. називала Катерину («Гроза» О. тров ко-

о), Наталку («Наталка Полтавка» І. Котляревського),
Анну («Украдене щастя» І. Франка), Марію Тюдор
(однойменна драма В.-М. ю о), Ганну Золотаренко,
дружину Б. м н ко о («Навіки разом» Л. Дмитерка; Держ. премія Союзу РСР, 1951) та ін.
В інсценізації поеми Шевченка «Катерина» грала роль Матері, а в п’єсі Ю. о тюка «Думи мої…»
(«Слово правди») за Шевченком (1960, реж. М.
п нко) — роль Домни Костянтинівни. Видатною роботою
Х. була Стеха в «Назарі Стодолі» (1939, 1946, реж.
В. Галицький; усі — в Дніпроп. укр. муз.-драм. театрі
ім. Т. Г. Шевченка). В образі Стехи Х. виразно виявила
можливості комедійно-характерної актриси. Підкреслюючи народне начало в характері своєї героїні, актриса
грала її хитрою і практичною, але з добрим серцем і
почуттям справедливості. Їй притаманні веселість, завзяття, кмітливість, відчайдушність і здоровий глузд,
вона гідно тримається в найскладніших ситуаціях.
Х. часто читала твори поета. На фронтах нім.-радянської війни 1941—45 виступала із читанням літ.
композицій «Відьма» й «Катерина» за однойменними
поемами Шевченка; 1964, до 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка, присвятила поетові велику
концертну програму. Брала активну участь у проведенні
республ. конкурсу читців на найкраще виконання творів Шевченка, за що її відзначили Почесною грамотою
Укр. театр. т-ва.
т.:
к
. Щастя бути потрібною: Сценічна, концертно-виконавська та громадська діяльність народної артистки УРСР
Зінаїди Семенівни Хрукалової. К., 1986.

а нт на а о отна

ХРУЛЬÓВ Степан Олександрович (1807, Тульська
губ. — 22.05/03.06.1870; похований у Севастополі) —
ген.-лейтенант, знайомий Шевченка. Вихованець Тульського Александровського військ. уч-ща. 1853 керував
облогою фортеці Ак-Мечеть і вів штурмові колони.
Один із героїв оборони Севастополя 1854—55. Шевченко познайомився з Х. 8 квіт. 1858 в Петербурзі на вечорі
в П. рун в а: «Вечером зашел к Кроневичу, к моему
соизгнаннику, и между многими поляками встретил у
него и людей русских <…>, и защитника Севастополя
генерала Хрулева. Последняя знаменитость мне показалась приборканою» (запис у Щоденнику).
т.: н вн к Тараса Шевченко с комментариями Л. Н. Большакова. Оренбург, [2001].

р ор

нко

ХРУ С ЦЕЛÉВСЬКИЙ (Chróścielewski) Та де уш
(3.06.1920, Мінськ-Мазовецький, тепер Мазовецького
воєводства, Польща — 17.08.2005, Лодзь, Польща) —
польс. поет, прозаїк, публіцист, перекладач з рос., укр.,
білор. л-р. Закінчив філол. ф-т Варшав. ун-ту. Автор
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пейзажної, ре флексійної лірики («Самототожність:
вибрані вірші 1938—1980», 1980), також прози, зокр.
автобіогр.: «Учень чорнокнижників» (1985) та ін.
Х. згадував, що том Шевченкових творів йому позичив в останній рік нім. окупації проф. С. Сіонський:
«Вірші Шевченка справили на мене величезне враження
<…> для мене, обізнаного з творами польської “української школи”, а пізніше і з українським фольклором,
поезія Шевченка не стала не сподіванкою. Але мене
приголомшила неймовірна художня виразність творів
геніального майстра» ( ру
в к
. Сповнені поезії образи // Всесвіт. 1976. № 5. С. 169).
Переклав «Заповіт» Шевченка (журн. «Wieś». 1951.
№ 10), досить точно відтворивши як зміст, так і ритміку
оригіналу. 1954 у ч. 8 журн. «Twórczość» опублікував
перекл. вірша «Чи не покинуть нам, небого», в якому
адекватніше, ніж автор першого перекл. цього твору
А. о а н к , передав зміст оригіналу. У «Вибраних творах» Шевченка (Варшава, 1955) вміщено перекл.
Х. поеми «Сова», балади «Русалка» й вірша «Чи не
покинуть нам, небого», у «Вибраних поезіях» (Варшава, 1972) — його інтерпретації таких творів, як «Садок
вишневий коло хати», «Ми вкупочці колись росли» та
вст. до поеми «Марія». Перекл. «Сови», ліричних віршів «Ми вкупочці колись росли» та «Чи не покинуть
нам, небого» включено також до «Вибраних поезій»
Шевченка (Краків, 1974) під ред. М. ку . Переклади
Х. переважно свідчать про глибоке осмислення поезії
Шевченка, про увагу до відтворення поліфонізму оригіналів. Водночас «Садок вишневий коло хати» значно
відхиляється від першовзору. Б. а ков к в рецензії
на вид. «Вибрані поезії» Шевченка (Варшава, 1972)
зазначав, що в перекл. Х. «Шевченкова поезія майже
не втратила своєї розлогості, гнучкості й наспівності»,
перекладач відтворив не тільки її «мовно-стилістичні
особливо сті, а й ритм та мелодійність» ( а ков к
. Шевченкове слово в Польщі // Все світ. 1973.
№ 9. С. 186). 1956 в ч. 233 газ. «Głos Robotniczy» Х.
надрукував популяризаторську ст. «Тарас Шевченко».
Рок ана ар ук

ХРУЩÓВ Дмитро Олександрович (1825 — 1873) —
член Харків. губ. комітету з «влаштування селянського
стану». Брав участь у реалізації селянської реформи
1861. Шевченко познайомився з ним 1859 в Петербурзі, коли Х. приїздив сюди у зв’язку з підготовкою селянської реформи. 29 трав. 1859 Шевченко разом із Х.
вирушили з Москви в Україну, і у черв. поет був гостем
Х. у його маєтку в
в н та на х. ов .
П тро

ур

ХРУЩÓВА Наталія Олександрівна (дівоче — Сомова; бл. 1830 — ?) — дружина Д. ру ова, знайома

Шевченка. Походила з сім’ї ген.-майора О. Сомова.
У по саг одержала родовий маєток батька — х.
в н. Шевченко познайомився з Х. на поч. черв. 1859,
зробивши зупинку в маєтку Д. Хрущова, з яким їхав в
Україну. Поет зробив запис в альб. Х., презентував їй
автограф вірша «Садок вишневий коло хати», а також
свої офорти «Приятелі» та «Вечір в Альбано поблизу
Рима (“Ліс”)» з дарчими написами. Пізніше з Петербурга поет надіслав Х. іще один офорт «Мангишлацький
пейзаж» із дарчим написом на згадку (див. відповідно:
П : 12 т. Т. 6. С. 247, 246).
т.: ро
в . До питання про перебування Т. Шевченка на Харківщині // Червоний шлях. 1930. № 3; ур 1970;
ну кова . . Авторські дарчі написи на малюнках і «Кобзарях» Т. Г. Шевченка 1860 року // П танн шевченкознавства:
Т. Г. Шевченко і його сучасники. К., 1978.

р ор

нко

ХУБÍЄВ Магомет (15.04.1929, аул Верхня Теберда, тепер Карачаєво-Черке ської Ре спубліки, РФ —
18.08.1987, Карачаєвськ, тепер Карачаєво-Черкеської
Республіки, РФ) — карач. письменник, фольклорист,
літературознавець. Закінчив 1960 філол. ф-т Кабард.Балк. держ. ун-ту (Нальчик). Канд. філол. наук (1971).
У 1960—87 викладав на кафедрі карачаєво-ногайської філології, потім на кафедрі рос. і зарубіжної л-р
Карачаєво-Черке ського пед. ін-ту. До сліджував взаємозв’язки карач. л-ри з ін. л-рами, зокр. рос. Автор
зб. оповідань «Алан» (1967), зб. віршів «Сходження»
(1987) та ін., низки зб. фольклор. творів, шкільних підручників, методичних посібників і програм для вишів
республіки. Х. — популяризатор творчості Шевченка
в Карачаєво-Черкесії. Збирав матеріали карач. мовою,
присвячені Шевченкові, виступав із лекціями та доповідями про життя і творчість укр. поета. Вірші «Думи
мої, думи мої» (1840) і «Заповіт» поклав на народну
муз. Автор ст. «Т. Г. Ше вче н ко ка рача ївсь кою мовою» (газ. «Ле нин ни бай ра г ъы». 1964. 13 бе рез.).
Виголосив промову на шевч. міжвузівській наук. конф.
(Київ, 1964).
ар за у

ва

ХУБÍЄВ Осман (17.02.1918, аул Верхня Теберда, тепер
Карачаєво-Черке ської Ре спубліки, РФ — 28.03.2003,
Черкеськ, РФ) — карач. письменник. Автор повісті
«Абрек» (1938), романів, зб. віршів. Переклав 1938
Шевченкові твори «Думка — Тече вода в синє море»,
«Думка — Тяжко-важко в світі жити», «Думка — Нащо
мені чорні брови», «Не завидуй багатому», «Заповіт»,
«Думи мої, думи мої» (1848) та ін., опубл. в період. вид.
республіки. «Заповіт» у перекл. Х. ввійшов до вид.:
в нко . «Заповіт»: Мовами народів світу (К., 1964).
ар за у

ва

«ХУДОЖНИК»

ХУ́ДОБА (Chudoba) Карел (29.01.1848, Тршебеховіце-і-Ореб, округ Градец-Кралове, пн.-сх. Чехія — 1917,
Прага) — чес. перекладач. За фахом лікар. Крім укр.,
перекладав з англ., франц. та норв. мов. Автор багатьох
спеціальних статей із медицини й ст. «Народні малоро сійські пісні», опубл. в часописі «Obrazy žіvota».
Переклав кілька оповідань Марка Вовчка.
Переклав чес. поезії Шевченка «Причинна» (уривок
«Аж гульк — з Дніпра повиринали» до слів «Нехрещену
положила»), «Думка — Вітре буйний, вітре буйний!»,
«Думка — Нащо мені чорні брови», «Розрита могила»,
«Тече вода з-під явора» та «Ой три шляхи широкії».

П р.: Ze dna Dněpru malé děti... Úryvek z «Očarované» //
Národní písně maloruské // Obrazy života. 1871—1872. № 5; Tři
cesty // Obrazy života. 1871—1872. № 5; Větre bujný // Obrazy
života. 1871—1872. № 6; K čemu jsou mně černé brvy // Obrazy
života. 1871—1872. № 7; Teče voda zpod javora // Obrazy života.
1871—1872. № 7; Rozrytá mohyla // Obrazy života. 1871—1872.
№ 9.

ор

н

нко

«ХУДÓЖЕСТВЕННАЯ ГАЗÉТА» — рос. двотижневе
ілюстроване вид. (1836—41, Петербург), присвячене
висвітленню культурного життя столиці. Зокр., газ.
друкувала відгуки про виставки, роботу музеїв, галерей і т. п., серед ін. — звіти овар тва зао о уванн
у о н к в. До 1839 виходила на кошти Т-ва. Ред.-видавцем був Н. уко н к, із 1840 — О. Стру ов ков.
У кількох публ., зокр. й звітах Т-ва, містилися схвальні відгуки про Шевченка (1840. 1 січ. С. 14), його
участь у щорічній екзаменаційній виставці в петерб.
ка м м т тв (1841. № 19. С. 7—8), ішлося про
нагородження Шевченка, як і кількох ін. вихованців
АМ, срібною медаллю другого ступеня (1840. 1 листоп.
С. 3; 1841. № 14. С. 3). У рецензії на 2-й том вид. «Сто
русских литераторов» (1841) позитивно оцінено участь
Шевченка в ілюструванні (1841. № 13. С. 7).
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н ка й О. П п на;
пі з ні ше й до сьо годні повість у різних
аспектах і під різним
кутом зору розглядали О. а р , О. к , Г. ра ов ,
Р. ром’ к, О. орошк в , С.
р мов,
М. ров, І. ва н о,
Є.
р юк, Л. оа ка, Н. ру т кова, Б. а вро к ,
Ф. Пр ма, В. Су ак,
І.
з р, І. Фра н ко,
М. а н н та ін.
Повість «Х.» збе. а тан нко. ю тра
рі гає ни з ку ти полоо пов т .
в нка
гі ч но спі ль них для
« у о н к». Пап р, аквар .
всіх дев’яти відомих
1984
нам повістей Шевченка сенсово-естетичних і стильових рис, що відбивають специфічність умов і моменту творення — тобто
останніх років поетового заслання. Водночас твір має
деякі характеристичні жанрові, семантично-структурні особливості, які вирізняють його з цілого корпусу
Шевченкової худож. прози. Передовсім у тексті «Х.»
(властиво, в першій пол.) привертають увагу осібні,
істотно важливіші, ніж в ін. повістях, місце й функція
автобіогр. елемента. По суті — це белетризована розповідь-спогад автора про ранній період життя у Петербурзі, своєрідний мемуарний автопортрет художника
замолоду. Протагоніст повісті, достеменно як це сталося
з Шевченком серед. 1830-х, завдяки щасливому збігові
обставин і підтримці земляка, художника І. Сош нка,

к ан р орон

«ХУДÓЖНИК» — російськомовна повість Шевченка,
написана між 25 січ. і 4 жовт. 1856 у овоп тров кому укр п нн . Автограф — ІЛ. Ф. 1. № 102. Перша
згадка про повість — у повідомленні М. азар в коо щодо продажу рукописів «прозаических сочинений
Т. Гр. Шевченка на великорусском языке» (Основа.
1862. № 3. С. 143). Першодрук — у журн. «
в ка
тар на» (1887. № 1. С. 1—35; № 2. С. 193—236; № 3.
С. 386—411) із помилками й довільними редакторськими втручаннями в авторський текст. До зб. творів «Х.»
уперше включено у вид.: Поэмы, повести и рассказы
Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке. С портретом поэта / Изд. ред. «Киевской старины». К., 1888.
С. 260—396. Тоді ж у пресі з’явилися відгуки В. ор-

П. ор
.
в нко в ма т рн у о н ка . рю ова.
а мот вам пов т .
в нка « у о н к». Пап р,
авто то ра . 1939
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знайомиться з видатними
столичними діячами культури — К. Брюлловим,
В. Жуковським, О. н анов м, Мих.
орк м, В. р оров м.
Їх ні ми зу сил ля ми 1838
талановитого юнака вику п ле но з крі па ц т ва і
при йн я то до ка м
м т тв у Петербурзі.
У повісті Шевченко відтворив — в особистісному ракурсі — обставини
. р у . ю тра
свого перебування в АМ,
о пов т .
в нка
у май с те р ні Брюл ло ва,
« у о н к». Пап р, ву
,
деякі аспекти навч. проаквар . 1956
це су, академ. і позаакадем. атмосферу столичного культурного середовища,
образи представників творчої еліти, стосунки з уславленими опікунами, вчителями, з друзями-однокашниками (такими, як Л. Демський, К. о м, Г.
а ов,
П. П тров к , В. т рн р ), знайомими (нім.
петерб. родини Фіцтумів і Шмідтів). Отож повість
«Х.» дає неоціненний матеріал для вивчення петерб.
періоду біографії Шевченка, його тодішнього оточення: ділових і приятельських зв’язків, кола зацікавлень,
способу життя.
Однак виокремлення з повісті мемуарно-докум.
стрижня виправдане й коректне до певної межі. Із
позиції цілісного розгляду й адекватної інтерпретації
текст практично нероз’ємний, біогр. факти «вживлено»
в оповідну стихію. Значне місце тут посідає суб’єктивний елемент — авторські ліричні й риторичні відступи,
розмисли, коментування подій і характеристики людей,
що зближує повість із жанром щоденника; сильною
є також белетристична компонента, худож. вимисел.
Звідси — нетривіальний спосіб структурно-композиційної побудови. Текст повісті не становить однорідного
наративу, він не моно-, а полілогічний, це — плетиво
різних оповідних прийомів і ракурсів спостереження.
Хоча принцип розповіді від першої особи при цьому
зберігається, її функцію почергово перебирають на
себе різні персонажі: у першій пол. повісті гол. оповідач — не названий на ім’я художник, у якому вгадуємо
Сошенка (назвемо його умовно — в лапках — «Сошенком»); у другій — персонаж-симулякр, чия по стать
лише формально корелює зі «Сошенковим» protégé;
нарешті, оповідачем на короткий час виступає їхній
спільний приятель — художник Михайлов. У цьому багатоголоссі не чути (хоч і як це дивно) тільки голосу самогó протагоніста твору. Якщо згадати вжите вище порівняння повісті «Х.» з автопортретом, то роль дзерка-

ла, перед яким зазвичай пишуться автопортрети, тут
виконують характеристики й оцінки тих, хто дивиться
на героя збоку. Тобто центр. образ повісті — це автопортрет і разом портрет, що його створює третя
особа (чи особи); автор, біогр. прототип протагоніста,
присутній, але присутній, сказати б, віртуально, його я
розосереджене. Ускладнено й часову структуру твору.
Сюжет розгортається симультанно в кількох хронологічних координатах: хоча описувані події відбуваються
тут і тепер, у поточному часі, читач розуміє, що підґрунтям повісті є сьогоднішні спогади автора про минуле.
Структурна гетерогенність наративу й хронотопу в
«Х.» відповідають розмитості авторового я. Передовсім
упадає в око невиявленість визначальної його складової — нац., що більше — нац. компонента практично
відсутня. Варто під цим кутом зору звернути увагу
на щоденниковий запис від 1 лип. 1857, де Шевченко
подумки повертається до того часу, який відтворено в
«Х.». Він згадує, як двадцять років тому «из грязного
чердака <…> на крылья[х] перелетел в волшебные залы Академии художеств», до майстерні «величайшего
художника в мире». «И что же я делал? Чем занимался я
в этом святилище?» — запитує він себе і зізнається: «Я
занимался тогда сочинением малороссийских стихов,
которые впоследствии упали такой страшной тяжестью
на мою убогую душу. <…> я задумывался и лелеял в
своем сердце своего слепца Кобзаря и своих кровожадных гайдамаков. В тени его [К. Брюллова. — Р .]
изящно-роскошной мастерской, как в знойной дикой
степи над[д]непровской, передо мною мелькали мученические тени наших бедных гетманов <...>. Передо
мною красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина
во всей непорочной меланхолической красоте своей. И
я задумывался, я не мог отвести своих духовных очей
от этой родной чарующей прелести». От які думки й
почуття володіли Шевченком тоді в Петербурзі, в безхмарну — якщо судити з повісті «Х.» — годину життя,
от куди линула його уява. Вирувала правдива духовна
драма, і осердям її були незникома туга за Україною,
невідклична нац. пам’ять.
Про цей бік «історії душі» молодого Шевченка
дізнаємося з його листів тих літ, із ранніх поетичних
творів і пізнішого Щоденника, де через ретроспективні саморефлексії та самооцінки розкрито драматизм
процесу «Овидиевого превращения» (4, 173) вчорашнього кріпака на художника. Та не дізнаємося з повісті
«Х.» про Шевченка — автора бентежних «Кобзаря» і
«Гайдамаків», ін. творів, які небавом «страшной тяжестью» впадуть на особисту долю поета, але які вже тоді
принесли йому славу визнаного духовного батька нації,
пророка України, — такого Шевченка тут немає. Як
немає, властиво, й самої України. Про неї жодного разу
не згадує гол. оповідач («Сошенко»), він наче зумисне
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уникає цього топосу. В оточенні героя повісті, зосібна і
в першій, автобіогр., частині, з числа земляків названо
тільки Григоровича, і то мимохідь, а от Є. Гребінки немає зовсім, хоча він вельми багато зробив для підтримки
молодого Шевченка, для його самоосвіти, нац. й творчого самовизначення, перший поцінував Шевченкові
поезії, ставши, власне, його літ. хрещеним батьком. На
літ.-мист. вечорах у Гребінки Шевченко відкривав для
себе укр. інтелектуально-мист. Петербург; тут бували
М. арк в , А. окр к , той-таки Сошенко. Відвідували Гребінчині вечори й рос. літератори — В. н к , В. а , І. Пана в, петрашевець М. ом
;
з останніми двома Шевченко познайомився саме тут.
Образ протагоніста — молодого художника — постає в повісті поза духовним зв’язком із батьківщиною,
його світ обмежено чотирма стінами брюлловської
майстерні, натурними класами, галереєю античних
виліпків та мист.-богемним довкружжям, коло профес.
занять окре слюється рамцями накинутих Учителем
тем і сюжетів: «…он мне строжайше запретил брать
сюжеты из чего бы то ни было, кроме Библии, древней
греческой и римской истории» (4, 151). Укр. складової
в цьому реєстрі немає, та й непомітно, щоб Україна
посідала якесь місце в зацікавленнях учня. Він згадує
її один раз і то як щось далеке, стороннє: розповідаючи
в листі до «Сошенка», як Штернберг, повернувшись із
«Малороссии», демонстрував Брюллову свої малюнки,
зауважує, що Карл Павлович «был в восторге от вашей
однообразно-разнообразной, как он выразился, родины
и от задумчивых земляков ваших». І знову: «Ему так
понравилась ваша родина и унылые физиономии ваших
земляков» (4, 154).
К. уков к свого часу звернув увагу на те, що
в «Кобзарі», який значною мірою складався у Петербурзі, немає ні Васильєвського о., ні Брюллова та АМ:
«…якось вони не вміщувалися в “Кобзарі”, якось залишалися за обкладинкою “Кобзаря”, для них наче не
було навіть слів у Шевченка, — ні образів, ні ритмів,
ані лірики!» ( уков к
. Лица и маски. СПб., [1914].
С. 271). Це так, але водночас у повісті «Х.» не знайдемо
й натяку на «слепца Кобзаря» і «кровожадных гайдамаков». Отже, (авто)портрет, що вимальовується з повісті,
мовби двоїться: в нашій уяві, пам’яті живе образ нац.
поета-пророка, в чиїх творах вирують антиімперський
гнів, жага помсти, поривання до свободи для України, а
з тексту постає лише безтурботний, трохи легковажний
молодий художник, закоханий у мист-во, у свою alma
mater і обожнюваного Вчителя, що, втім, не заважає йому втішатися плодами столичної цивілізації (вповні, до
речі, космополітичної), йому не чужі ні світські салони,
ні богемні компанії, ні будь-які ін. принади молодості.
А Шевченкові ж тоді ще краяли душу туга, ностальгія,
біль за рідних, — вони залишалися кріпаками, і по-
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ет сушив собі голову, як
викупити їх із неволі, та
несила було це зробити;
надію зміняв відчай, перо
і пензель випадали з рук:
«…я ничего не пишу, искусство оставил в прошлом, <…> горько, ужасно
горько» (лист до В. Р пн но від 8—10 черв. 1844).
Чи слід дивуватися з
такого нéзбігу? Прецінь,
ні. Авто порт рет по с тає
в «Х.» таким, яким його,
властиво, й «замовляв»
письменник самому собі, інакшим він і не міг
. а
нко. ю тра
бути, — пригадаймо, де,
о пов т .
в нка
коли і з якою метою писа« у о н к». Пап р, о орт.
лася повість. За тих умов
1976
не дуже доречною була б
розповідь про — нехай і давнє — духовне дисидентство «малороссиянина», якого ущасливили, і то завдяки грошовому внеску осіб царської фамілії, викупом
з кріпацтва і який, однак, та не деінде — в цитаделі
імперських влади й духу, потай плекав у серці образи
гетьманів у «золотих жупанах», бунтівників-гайдамаків,
зухвалих запорожців, уболівав за долю рідної України,
своїх сестер, братів, тисяч земляків-«гречкосіїв». А все
це, річ ясна, неможливо обминути, якби писалося правдиво-сповідальний автопортрет.
Вихід із суперечності Шевченко знаходить у застосуванні уникливих ходів, містифікацій, різноманітних
прийомів замовчування для заплутування читача. Найголовніший — послідовне оминання укр. проблематики, щонайменших натяків на етнічне походження або
нац. інтенції героя. Своєрідною формою містифікації є
заміна у другій пол. твору протагоніста ін. персонажем,
чиї життя, вчинки, вдача достеменно не схожі з авторовими, навіть супротиставні їм, тож немає підстав розглядати обох героїв як нібито «дублети одного художнього
. С. 79—80). Упадає в око якраз
образу» ( орошк в
ін. — сутнісна далекість цих образів один від одного.
У такий спосіб досягнуто ефекту закамуфльованості
авторового я, його позбавлено чіткої окресленості. Амбівалентність оприявнюється на різних рівнях твору: на
мовному (рос. ідіолект із виразним укр. «підкладом»),
жанровому (автобіографізм — «щоденниковість», документальність — белетризм), структурному (множинність оповідних ракурсів, яка розмиває грані між автором та героєм). Невловність, двоїстість центр. образу
(Шевченко? — не-Шевченко?), засадничі розбіжності
між зображуваним у повісті та реаліями Шевченкової
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життєвої і творчої біографії, його світоглядом, світосприйняттям, історіо- й націософією — ознаки авторської певної ситуативної ролі як способу поведінки за
умов вимушеного співіснування «української людини»
з імперією, з чужинецьким світом; зрештою, це засіб
своєрідного етнозахисту — збереження самототожності, нац. ідентичності.
Прикметною щодо цього є підкреслена й вочевидь
умисна дистанційованість авторської позиції в петерб.
темі. Північну столицю в повісті «Х.» змалював добротливий наратор, у чиїх описах не побачимо жодної
риси, знаної з Шевченкової поеми «Сон — У всякого
своя доля», здемонізованого Петербурга. Вибудовується масштабна метаантиномія: місто-«болото», засипане
кістками тисяч і тисяч укр. козаків, символ царювання
ненависного «Петрухи» і цариці-«вовчиці», барліг вінценосного «медведя» — і місто-музей, велична «декорация», чудові панорами; вибухова суміш із проклять
(«Кати! кати! людоїди!»), нещадної сатири, зневажливого
насміху — і умиротворено-споглядальний настрій («Чудная, величественная картина!» — 4, 121), врівноважені
філос. розмисли про красу, природу, мист-во… Шевченківського Петербурга в «Х.» немає. Звичайно, з причин
надто вагомих (серед яких — прагнення видрукувати
повість) повернутися до колишнього — часів поеми«комедії» «Сон» — свого «петербурзького тексту», до
зображення монструозної столиці очима нац. свідомого
українця, що на суді історії був і залишився на позвах із
цим містом «мусянджового боввана», Шевченко не міг;
а оспівати у жанрі казенно-патріотичного гімну символ
імперії «неудобозабываемого Тормоза» (запис у Щоденнику від 3 листоп. 1857) — це, ясна річ, було не для нього.
Сказане стосується і соц. аспекту повісті «Х.». За
радянських часів уклалася традиція потрактовувати
повість під кутом зору теми тяжкої долі кріпака-інтелігента, акцентувати її буцімто виразне соц. звучання
(звісно, в pendant до рос. л-ри). Неупереджене відчитання повісті не підтверджує такого потрактування.
Скажімо, мотив кріпацтва, наявний у творі, не вирізняє,
однак, Шевченкову повість із тодішнього загальнорос.
літ. потоку, до того ж цей мотив лишається «за кадром»
як передісторія подій. Властиво, доля героя повісті
спочатку радше щаслива: він зустрічає людей із чулим
серцем (і то — з найвищих, соц. чужих кріпакові верств
суспільства), які допомагають йому стати вільним, відкривають шлях у мист-во. По-справжньому трагічно
складається і так само завершується доля персонажа в
другій пол. твору, однак це вже зовсім ін. людина; до
того ж трагедія розкривається у сфері суто особистій,
психологічній: тисячу тисяч перша історія про розбиті
ілюзії «поклонника красоты», що «нравственно безобразный идол» мав за ідеал, а «дым кухонного очага» —
за «чистейший фимиам» (4, 197).

Повість починається міркуваннями оповідача про
таку го стру соц. проблему, як фатальна залежність
«божественного животворящего искусства» (4, 120) від
можновладців, які на догоду своїм політ. інтересам та
особистим примхам ладні «сыпать золото» заради створення «изящной декорации для ослепления толпы» (Там
само), і водночас вони байдуже спостерігають, як «в
лохмотьях», а незрідка й голодною смертю, закінчують
свій шлях великі таланти. Проте заявлена тема — конфлікт між владою і митцем, суспільством і талантом,
золотом і мист-вом — не дістає в розповіді про подальшу долю героя ні розвитку, ані навіть підтвердження.
«Безотрадный» поч. «артистического поприща» героя,
змушеного займатися «растиранием охры и мумии в
жерновах и крашением полов, крыш и заборов» (Там
само), і безвідрадне його завершення відмінні за своєю
природою. Адже істотних несприятливих соц. причин,
тим більше «класово ворожих» — за термінологією
радянських літературознавців — сил, які зумовили б
фінальну трагедію художника, у повісті (повторімо: у
другій її пол.) немає, а є просто сумна картина людської слабкості, кін. романтичної мрії, загибель таланту,
який не витримав зіткнення з непривабливим зворотним боком життя, духовним убозтвом і банальною
брехнею.
У превалюванні суб’єктивних, психологічних чинників над соц. полягає засаднича відмінність «Х.»
від таких Шевченкових повістей, як «Варнак» і «Музыкант», де драму героїв-кріпаків — од природи обдарованого, наділеного естетичним чуттям юнака і
віртуоза-віолончеліста — справді-таки пов’язано саме
(і тільки) з їхнім безправним соц. становищем, зі свавіллям і моральною розбещеністю кріпо сників, для
характеристики яких письменник не шкодує ні гнівного пафосу, ані сатиричних барв. Поступаючись ін.
Шевченковим повістям в аспектах соц. гостроти і, ще
більшою мірою, націософ. змісту, «Х.» натомість виграє
з погляду естетичного — маємо на увазі як естетику
іманентну, тобто втілену в худож. структурі твору (про
що йшлося вище), так і естетику сформульовану, або
сукупність авторових естетичних оцінок, суджень, міркувань, виявнений у повісті істор.-мист. і літ. дискурс.
Шевченко, поза сумнівом, був знайомий із тодішнім рос.
інтелектуальним і худож. контекстом, здогадно зокр. й з
присвяченими митцям і мист-ву романтичними повістями 1830-х М. По во о, В. о в ко о, О. Тимофєєва
та ін., хоча «Х.» посутньо від тих творів відрізняється. А
широка обізнаність Шевченка, як зазначає авторитетний
дослідник, з рос. інтелектуальним і худож. контекстом,
«із європейською культурою, зокрема літературою, мистецтвом, музикою, від їх античних витоків ген аж до
XIX-го ст., феноменальна <…>. У повісті “Художник”,
написаній на десятому році заслання, <…> згадано по-
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над 140 іноземних авторів і творів, і все це з єдиного
джерела — пам’яти» ( з р . С. 102).
Мист.-естетична складова повісті «Х.» має тришарову структуру. Один із таких шарів — розмисли про
мист-во гол. оповідача («Сошенка»). Вони приваблюють щирим схилянням перед прекрасним, вірою
у високе призначення мист-ва («я самый неистовый
поклонник прекрасного, как в самой природе, так и
в божественном искусстве»; 4, 199), однак вочевидь
тяжіють до дещо старомодного романтично-сентиментального стилю. Шукати в цих міркуваннях, оцінках, у
самій манері мовлення ознак спільності з Шевченковим
естетичним мисленням, як і вбачати в «Сошенкові» риси «відавторського наратора» ( ром’ к Р. С. 39), навряд
чи маємо підстави, хоча заг. пафос висловлювань про
мист-во авторові близький. Більше значення, передовсім для пізнання духовно-мист. біографії Шевченка,
становлення і розвитку його естетичних засад, мають
два ін. шари: перший відбиває ранні кроки в мист-ві
протагоніста повісті «Х.», набутий ним в АМ естетичний досвід, другий — етап життєвої та творчої зрілості
самого автора; при цьому обидві лінії перебувають у
стосунках кореляції та коригування.
Для героя повісті «Х.» взірець і ключова постать —
Карл Брюл лов. Об раз авто ра сла ве т ної «За ги бе лі
Помпеї», чи не останнього видатного могіканина рос.
академізму, постає як заледве не центральний. Саме
Брюллов ініціює викуплення Шевченка з кріпацтва, виступає промоутором цієї справи, саме він пише портрет
Жуковського, який було розіграно в лотерею серед членів імператорської фамілії. Брюллов бере талановитого
юнака до своєї майстерні і справляє значний вплив на
поч. формування його естетичних позицій, уподобань,
профес. навичок. «Брюлловські» сторінки належать до
найемоційніших у повісті, це не просто свідчення близького художникові сучасника, радше правдивий гімн
на честь незабутнього метра.
Після Брюллова в зображеному в повісті художницькому оточенні героя найбільше важить постать О. Венеціанова; обидва персонажі помітно вирізняються
з-поміж ін. живими рисами непересічних характерів,
до того ж вони репрезентують знакові для своєї доби
напрями в рос. образотв. мист-ві, притому напрями
відмінні, різновекторні. Останній момент у Шевченковому «Х.» безпосередньо не заторкується (за виїмком
хіба епізоду з художниками братами Чернецовими).
Та опосередковано все ж можна судити, кому віддано перевагу: «старика» Венеціанова зображено хоча
й з великою симпатією та пієтетом, однак виключно
в побутовій, життєвій площині, поза межами оповіді
залишаються і він сам — маляр, за яким стоїть цілий
мист. напрям, і естетичні засади, нац. природа цього
напряму. Натомість домінує Карл Великий, і не тільки
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за обсягом присвячених йому сторінок і кількістю епітетів найвищого ступеня, головне — створено образ
Митця і Вчителя, авторитетного лідера академ. школи
європ. кшталту. У цій школі герой повісті — слухняний
учень, він беззастережно поділяє естетичні орієнтації
та пріоритети метра, захоплено сприймає кожну його
пораду й настанову.
Із тексту повісті важко скласти уявлення про те, якою
мірою учневі щастить реалізувати ці настанови у своїй
творчій практиці; проте відомі нам маляр. й графічні
праці самого Шевченка періоду його навчання в АМ
свідчать про справді-таки помітний вплив брюлловського академізму — у виборі тем і сюжетів, переважно
міфолог., романтичного або театр.-умовного характеру,
у перенасичено сті колориту або, навпаки, холодній
стриманості тонів. Шевченкові студії періоду відвідування рисувального класу овар тва зао о уванн
у о н к в — це зазвичай вправно виконані типово
учнівські роботи аквареллю й олівцем: рисунки з гіпсів,
композиції на сюжети з античної та вітчизняної історії,
які відповідали духові й літері академ. навч. програм. Те
ж стосується копій (уже часів АМ) з акварелей Брюллова, власних Шевченкових, але ще не самостійних студій
на зразок акварельної композиції за поемою О. Пушкіна
«Полтава», раннього, цілковито «брюлловського», Автопортрета 1840, нарешті, славетної «Катерини» (1842),
яка, будучи старанним наслідуванням «академічних
стандартів» (
к П. Апостол України: Життя і
творчість Тараса Шевченка. К., 1998. С. 80), із погляду
худож. довершеності та емоційного виливу не надається
до порівняння з однойменною поемою (див. ка м зм,
ка м м т тв).
Утім, «Катерина», попри учнівство автора, все ж засвідчує, що молодий маляр і за умови академ. скутості
не поривав із рідним ґрунтом; а про цю картину навіть
не згадано на сторінках «Х.», як і про «кровожадных
гайдамаков» та «слепца Кобзаря», що їх Шевченко тоді
«лелеял в своем сердце». Знайомлячись із його студіями
того періоду, переконуємося, що хоч який потужний
був академ. пресинг, хоч які міцні оксамитові обійми
великого вчителя, проте індивідуальна й нац. природа
учня владно вимагала творчого виходу і час від часу
такий вихід — нехай не повною мірою — знаходила.
Уже сам факт звернення в названій картині до теми
«покритка — москальство» промовляє багато; показові
під цим оглядом і Шевченкові рисунки за мотивами ін.
його поеми «Слепая», до нарису Г. Квітки-Основ’яненка «Знахарь», сепія за Гоголевим «Тарасом Бульбою»,
малюнок «Козацький бенкет».
Зламною стала перша подорож Шевченка в Україну
з трав. 1843 по лют. 1844 (див. По оро
в нка
кра ною). У цей відтинок часу і після подорожі до
творчості митця входять нові теми й сюжети, пов’яза-
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ні з нац. історією («Дари в Чигрині 1649 року»), студії
з народного життя («Селянська родина», «Старости»,
«Вдовина хата на Україні»), архіт. пейзажі з пам’ятками
старовини, виконані за дорученням м а ово ком
роз
у авн акт в (Київської археографічної
комісії), та ін. Плідні зміни (передусім увиразнення
рис психологізму) відбуваються в портретному живописі Шевченка (портрети П. Куліша, К.
куатово ,
Г. акр в ко , Автопортрет 1843). У поличчях Й. Рудзинського та О. ук’ нов а відчувається вплив портретної традиції староукр. бароко. Не все рівноцінне
й тут, дух і приписи академізму ще даються взнаки,
проте набирає силу позитивна динаміка, в молодого
художника дедалі помітніше виявнюється тяжіння до
відтворення нац. життя в його істор. й сучасному вимірах. На жаль, ця динаміка зосталася поза рамцями
повісті «Х.»; дізнаємося, щó, які спокуси Шевченкові-маляру довелося долати замолоду, чогó саме, яких
мист. впливів і контроверсій позбутися, щоб вийти на
шлях, на який він ступив 1843 і яким пішов після АМ,
у невільницькі й післязасланчі роки, але ознак процесу
цього подолання, визрівання, творчої еволюції митця
не бачимо. Утім, деякі, і то вельми поважні, дослідники взагалі заперечують у Шевченка «всякі еволюції від
академізму», вважаючи, що «непотрібні балачки про
еволюцію викривлюють рівну і просту дорогу, якою
йшов Шевченко в своїй малярській творчості», що як
художник він од поч. 1830-х і до кінця був «незвичайно
суцільним, монолітним» ( нтонов
м. С. 25, 251).
Але монолітом, недвигою Шевченко не був ні в житті,
ні в поезії, ані в малярстві.
Проблему брюлловсько-академ. впливу на Шевченка-художника не варт, однак, потрактовувати однозначно. Слід брати до уваги щонайменше два чинники.
Один — зовнішній: той вплив не мав суцільного, всеохопного характеру, процес був не лінеарним, а дискретним, хвилеподібним; як уже відзначало ся, навіть у
часи навчання в АМ крізь шар прищеплюваних академ.
навичок і прийомів у молодого художника раз по раз
пробивалися прикмети живого життя і нац. зацікавлень.
Другий чинник — внутрішній. Явище, що його означуємо як риси академізму в Шевченка-художника, не було
просто собі накинутим збоку; одна з його засадничих
складових — питоме, закорінене в духовній генетиці,
в нац. традиції, зрештою, в здоровому глузді й смаку
тяжіння молодого митця до краси, гармонії, якщо завгодно, до виявів і форм самого життя. Академ. впливи
природно підживлювалися цим естетичним ґрунтом.
Важив і чинник зовнішньої подібності академ. студій
до суголосних худож. свідомості героя повісті «Х.» та й
самого Шевченка цінностей класичного мист-ва, зокр.
італ. Ренесансу, і водночас супротиставність неприйнятним для Шевченка традиціям, течіям, школам, як,

напр., творчість назарейців, мюнхенців — згадаймо неприхильні відгуки про «сухие контуры» П. орн у а
й П.
а в «Х.» (4, 142), пізніше в Щоденнику (див.:
5, 47, 52), або про антихудож. «чудовища», витворені
москов. суздальщиною і візантійщиною.
Шевченко не раз виявляв прохолодне, щоб не сказати — відчужене, ставлення до своїх повістей, немає
підстав вважати, що «Х.» був виїмком. «Навчи ти мене, будь ласкав, — пише він Кулішеві невдовзі після
звільнення у листі від 26 січ. 1858, — що мені робить
з руськими повістями? <…> Затопить грубу — шкода:
багато праці пропаде. Та й грошей би хотілося, бо тепер
вони мені дуже потрібні. Порадь, будь ласка, що мені
робить?» На щастя, зопалу висловлений радикальний
намір аж надто самокритичного автора не здійснився.
Грошей Шевченкові «Х.» (та й ін. «руські повісті») не
приніс, але зберіг непроминальну вартісність як пам’ятка доби і як людський документ, котрий відтворив
деякі риси (авто)портрета митця замолоду. Попри свою
іншомовність, повість «Х.» — значний факт укр. нац.
культури.
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ХУЗАНГÁЙ Педер (9/22.01.1907, с. Сиктерма, тепер с. Хузан гає во Аль ке євсь ко го р-ну Татарстану,
РФ — 4.03.1970, м. Чебоксари, РФ) — чувас. по ет,
пе рекла дач, громадсь кий
діяч. Народний поет Чувашії (1950). Закінчив Вищі
літ. ку р си при Літ. ін- ті
ім. О. М. Горького (1957).
Репресовано (1938) за звинуваченням у націоналізмі,
згодом за рішенням суду
зві ль не но (1939). Автор
по е ти ч них зб. «Терле мес
у яблунях» (1933), «Шляхи-дороги» (1934), «Пісні
пе ре мо ги» (1945), ни з ки
поем, роману у віршах «Рід
Антрамана» (1954) та ін.
П. узан а
Образ Шевченка змалював у віршах «Поетові України» (1951), «Роздуми біля
Лаври» (1952), «Рана поета» (1964, всі увійшли до зб.
поезій «Салам тобі, Україно!», 1968). Творчості Шевченка, її впливові на чувас. поетів присвятив ст. «На
Тарасовій горі» (Радянська Україна. 1955. 11 берез.),
«Наші серця в Каневі» (Совет ская Чувашия. 1961.
10 марта) та ін. Брав безпосередню участь у підготовці
вид. творів Шевченка чувас. мовою «Кобзарь» (1954)
та «Вибране» (1964), де вміщено його перекл. вст. до
балади «Причинна», поезій «Заповіт», «Думи мої, думи
мої» (1840), «Гоголю». Виголосив промову на об’єднаному Пленумі Правління Спілки письменників Союзу
РСР і СПУ, присвяченому 150- тн ому юв ю в н
наро
нн
в нка (Київ). Тричі відвідував Тарасову гору (1952, 1959, 1964).
ар а урако ова, П тро

канов

ХУН СЮЦЮÁНЬ (Гонг; 1814 — 1.06.1864) — керівник селянської революц. війни в Китаї 1850—64 проти
феодалів і нац. гноблення з боку маньчжурської династії
Цін (т. з. Тайпінське повстання). Шевченко в Щоденнику 6 верес. 1857 процитував поч. промови Х. С. до
повстанців перед штурмом Нанкіна, спрямованої проти імператорських сановників-мандаринів, і зазначив:
«Скоро ли во всеуслышание можно будет сказать про
русских бояр то же самое?» Поет одержав відом. про

X. С. зі ст.: Новейшие сведения о действиях китайских
инсургентов // Русский инвалид. 1857. 31 июля.
ван

рко

ХУ́РГІНАС (Churginas) Алексинас (25.05/7.06.1912,
Йонава, тепер Литва — 5.05.1997, Вільнюс) — лит.
поет і перекладач. Навчався в 1931—36 в Ун-ті Вітовта
Великого, 1936—39 — в ун-тах Парижа і Гренобля. У
1945—48 викладав іноземну л-ру в Каунаському ун-ті.
Автор поетичних зб. «Вогонь» (1946), «І в серці моєму»
(1970), «Джерело» (1978) та ін. Перекладав з англ., іспан., італ., латис., нім., рос., франц. мов. Перші перекл.
Х. поезій Шевченка з’явилися в журн. «Rastai» (1941.
№ 3): «Вітер з гаєм розмовляє», «Тече вода з-під явора»,
«Світе ясний! Світе тихий!». До вид. творів Шевченка
лит. мовою «Вірші» (Вільнюс, 1955), «Кобзар» (Вільнюс, 1961) ввійшли перекл. Х.: «Тополя», вст. до «Причинної», «Гімн черничий», «І Архімед, і Галілей», «Над
Дніпровою сагою», «Вітер з гаєм розмовляє», «Мені
однаково, чи буду», «Полякам», «Доля» та ін. До 66-го т.
серії «Бібліотека світової літератури» — «Т. Шевченко,
І. Франко, Леся Українка. Вірші. Поеми. Драма» (Вільнюс, 1988; упоряд. — Б. а он н ) ввійшли найкращі
з них — вст. до балади «Причинна», поезії «І Архімед,
і Галілей», «Мені однаково, чи буду», «Доля», «Світе
ясний! Світе тихий!», «Полякам».
т на

р

на

«ХУСТИ́НА» — ліро-епічне віршове оповідання Шевченка баладного типу історико-побутового змісту, написане орієнтовно в кін. черв. — у груд. 1847 в р к
орт . Джерела тексту: у « а кн
» (ІЛ. Ф. 1.
№ 71. С. 121—125) та «
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 67.
С. 42—44), першодрук у журн. « аро но т н »
(1859. № 3. С. 156—158), публ. в альм.«Хата» 1860.
На засланні Шевченко написав чимало творів, у яких
опосередковано виявилася істор. тематика. Жанрову належність «Х.» визначали по-різному. Серед балад цю поезію розглядали Г. у а ( у а . . С. 107), Є. на к в ( на к в
. . С. 141), М. он ар (див. анрова
т ма по з
в нка), віршованим оповіданням «Х.» вважала Ф. Пу това (Пу това . С. 129), епічним віршем баладного типу — Ю. вак н ( вак н 1984,
с. 194), поемою — Л.
к (« о зар»: 4 т. Т. 3.
С. 398).
Темою, сюжетом, стилістикою «Х.» пов’язана з укр.
народними піснями й думами про прощання козака та
його смерть у битві ( о
а . . С. 224). Наближеним до народної пісні «Ой мала вдова сина сокола» та її
варіанта «Старша сестра коня веде», які записав М. Максимович ( ак мов
. Украинские народные песни.
М., 1834. Ч. 1. Кн. І/ІІІ. С. 117. № 37; С. 149. № 14), є
вст. — опис проводів козака (рр. 1—8). Ф. о
ау
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козака, на третє літо вона бачить компанійське військо,
яке повертається додому, а за ним — жалобну процесію.
Читач дістає інформацію про те, що сіделечко понівеченого коня без вершника покрито хустиною, і розуміє,
що коханий дівчини загинув у бою.
Композиційно «Х.» можна поділити на три частини:
перша — зачин (рр. 1—18), написаний 8-складовим
(4+4) народнопісенним віршем, — розповідь про взаємини «безталанної» дівчини-наймички й сироти-вдовиченка. Уже тут Шевченко вдається до стилістики істор.
пісень, традиційно уподібнюючи битву весіллю (якого
не дочекалися закохані). Простір дії незмірно розширюється: від посиденьок у «вдівоньки» — до збурення
«славної України».
У другій частині — розвиток дії (рр. 19—34): проводи «сіроми» до компанійського війська, дівчина три
роки чекає коханого, — домінує стиль народних дум із
мотивами спорядження козака до війська і прощання
його з коханою, розповідь спирається на імітацію нерівноскладового думового вірша, непарні рядки мають
10—12 складів; наступні два відтинки — рр. 35—38 —
14-складовик (8+6), рр. 39—44 — 8-складовик (4+4).
Поет звертається до орнаментальної думової лексики

.

танко. ю тра
о в рша .
в нка
« у т на». Пап р, уаш. 1980-т

закінченні «Х.» помітив відгомін народних пісень і дум
( о
а . . С. 225), зокр. «Думи про Івана Коновченка» у записі М. Максимовича ( ак мов
. Там
само. С. 56—57). Л. Білецький також назвав низку творів, що могли вплинути на аналізовану поезію («Дума
про Івана Коновченка», дума «Прощання козака» та ін.).
Ф. Колесса відзначив іще одну спільну рису народних
пісень і твору Шевченка — опис козацького війська, яке
повертається з походу і везе покриту хустиною труну
загиблого козака (див.: о
а . . С. 225; ак мов
. Там само. С. 149. № 14). Порівнявши другу
частину (сцену проводів юнака до війська) і закінчення «Х.» з текстами укр. пісень зі зб. М. Максимовича,
Ю. Івакін дійшов висновку, що Шевченко «запозичив з
народних пісень не просто тему й окремі мотиви твору,
а й увесь його образний лад й окремі предметні деталі»,
серед них і ту, що фіксує козацький звичай: «Везуть труну мальовану, / Китайкою криту» ( вак н 1984, с. 195).
Тема «Х.» — доля закоханих в епоху козаччини:
героїзм і самопожертва козака і нещастя його коханої.
Основна сюжетна колізія у творі — морально-етична:
козак залишає свою наречену заради виконання патріотичного обов’язку. Шевченко зобразив трагічну ситуацію: молода дівчина, вірна своєму коханому, чекає

.С

р. ю тра
о в рша .
в нка
« у т на». Пап р, туш. 1931
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(«славні компанійці», «сурми-труби вигравали», «шаблю золотую і рушницю-гаківницю»), уживає символічну троїстість («три поля, три милі»; і далі — «на третє
літо» вернулися; три війська за труною).
Третя частина, сюжет якої побудовано на спадній
градації, — кульмінація й розв’язка (рр. 45—72): від
руху «трьох військ» до промовистої деталі — хустини — народнопоетичного символу, що асоціюється і з
коханням та надією на щастя, і зі шлюбом, і зі славою
козацькою (див. ра а ). Епізод повернення козака
в домовині написано народнопісенним 14-складовиком із порушеннями ритміко-синтаксичної системи,
зокр. перенесеннями. Героїзм загиблого засвідчують
урочистість ритуалу, шана, яку виявляють побратими,
промовисті предметні деталі — порубана зброя зі слідами козацької крові, розбиті копита вороного коня,
і — катастрофічна для дівчини хустина, якою покрито
його сідло. Розповідач-наратор відкрито висловлює
співчуття безталанній дівчині-сироті риторичним звер-

. . ва н нко. ю тра
о в рша .
в нка
« у т на». артон, т мп ра. 1988
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ненням: «Не дивися, безталанна, — / Везуть тобі лихо».
Вагомих змін зазнав текст твору в процесі переробки: власні імена персонажів Шевченко замінив знеособленими визначеннями (Катерина — «безталанна»,
«сиротина», Іван — «сирота», «неборак», «сірома»),
створивши узагальнені образи незахищеної бідноти.
Поет підкреслив вірність у коханні, сердечність і тривалість почуттів закоханих. Дівчина вишила козакові
хустину на весілля, а віддала її перед його від’їздом до
війська, «щоб згадував на чужині». Юнак, пішовши до
війська добровільно, загинув у бою. Він свідомо пожертвував особистим щастям заради заг. добра; здобувши
славу в бою, помер як герой (тим самим поет звеличив
подвиг козацтва). Тут властива творчості Шевченка проблема етичного вибору «розчинилася» в сюжеті твору
( вак н 1984, с. 196).
У «Х.» Шевченко не лише використав окремі мотиви укр. народних пісень і дум, а й запропонував цілком
оригінальний варіант героїчного епосу.

. опата. у т на. а мот вам о но м нно о в рша
.
в нка. Пап р, ко орова но равюра. 1987
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т.: а р
. . Т. Г. Шевченко. Х., 1930. Т. 1: Оточення.
Мотиви творчості. Стиль; о
а . . Студії над поетичною
творчістю Т. Шевченка // о
а . . Фольклористичні праці.
К., 1970;
к
. «Хустина» (Стаття) // « о зар»: 4 т.
Т. 3;
на к в
. . «Хустина» //
на к в
. . З творчої лабораторії Т. Г. Шевченка. Редакційна робота над творами
1847—1858 рр. К., 1959; вак н 1968; у а . . Українська
балада: (З теорії та історії жанру). К., 1970; Пу това . Жанрове
багатство «Кобзаря» //
17; вак н 1984.

а а н ук

«ХУ́ТІР НА УКРАЇ́НІ» (папір, олівець, акварель,
16,7×24,7) — рисунок Шевченка, виконаний під час
перебування на Полтавщині в кін. лип. — на поч. серп.
1845. На аркуші ліворуч унизу авторський ледь помі...» (закінчення не
тний напис олівцем: «3. утор
прочитується). Праворуч унизу напис чорнилом рукою
Г.
та в ко о: «Хутіръ на Украйні». Праворуч угорі
чорнилом позначено: № 116—10. Зберігається в НМТШ
(№ г—409).
На думку М. у р , друге слово авторського напису можна прочитати як «Б ликъ», відповідно малюнок,
імовірно, створено на хуторі Білик Хорольського пов.
( у р . Де ж малював поет? //
. 1983. 10 берез.).
Хутір розташовувався на лівому березі р. Хоролу. За
топографічною картою 1870 його назва, як і тепер,
«Б ляки» (укр. мовою — Біляки). Очевидно, підпис під
к ». Такий напис, але з
рисунком — «3. утор
маленької літери здогадно прочитується і на ін. Шевченковому рисунку — «б ляки» (нині «Білик»; П : 12 т.
Т. 8. № 40). Познайомившись на Іллінському ярмарку в
Ромна із Віталієм Родзянком, власником с. а
вк
Хорольського пов., Шевченко не пізніше 27 лип. поїхав із ним до його маєтку, а на поч. серп. перебрався до
А. Ро з нка у
По
( ур 2003, с. 119—120).
Виконуючи доручення м а ово ком
роз
у
авн акт в, художник зарисовував різні істор. місця
Полтавщини. Побував на окраїні хутора Біляки, оглянув руїни давньої споруди «Мечеті», про що йдеться
в Археологічних нотатках: «В 20-ти верстах от Хорола

.

в нко. ут р на кра н . Пап р, о в
1845

, аквар

.

в имении г. Родзянко над рекою Хоролом на горе —
поросшее ясиновым лесом и заваленное кирпичом укрепление, называемое Мечеть. Недавно стояла там круглая
высокая башня. Но владелец, искавши клада, подрыл
фундамент, и она разрушилась. Невдалеке высокий курган, тоже разрытый и заваленный кирпичом» (5, 217).
Можливо, тоді ж намалював краєвид із правого берега
р. Хоролу — її води у малюнку на першому плані, а хутір на пагорбах — на другому. Колоритними за формою
були вітряки, що стояли на околиці поселення. Митець
олівцем лише намітив основні мотиви, розтушовкою
передав їх форму та об’єм з урахуванням світлоповітряної перспективи, аквареллю виділив тіні. На звороті
аркуша — начерк «Пейзаж» (П : 12 т. Т. 8. № 176).
Твір уперше згадано під назвою «Хутір на Україні»
з помилковим визначенням техніки — сепія ( ата о
уз ю арнов ко о, с. 173. № 166). Вперше репрод. під
назвою «Хутір» ( а р к твор , с. 45. № 434). Місця зберігання: ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 12 т. Т. 8. № 37.
т.: нтонов
. Т. Шевченко — маляр. К., 2004; ур 1985;
в
ук . Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті
європейської художньої культури. Л., 2008.

ар на
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ЦАЛÁЙ-ЯКИ́ МЕН КО Олек сандра Сер гі ївна
(27.03.1932, м. Лубни Полтав. обл.) — укр. музикознавець. Закінчила 1958 Львів. консерваторію (у С. ю к в а), у 1959—62 навчалася в аспірантурі при Київ.
кон сервато рії (у Г. а ра но ва). З 1963 — ви кла дач
Львів. консерваторії (нині Львів. нац. муз. академія
ім. М. Ли сен ка), згодом — ред. вид-ва «Му зична
Україна»; з 2000 — на кафедрі муз. медієвістики та
україністики Львів. нац. муз. академії ім. М. Лисенка.
Д-р мистецтвознавства (2004), проф. Авторка монографії «Київська школа музики XVII ст.» (2002) та ін.
Захистила 1964 кандидат. дисертацію «“Заповіт”
Т. Г. Шевченка в музиці. (Співвідношення слова і музики в музичних інтерпретаціях “Заповіту”», за якою
опублікувала кн. «“Заповіт” Тараса Шевченка в музиці:
Співвідношення форми та змісту в музичних інтерпретаціях “Заповіту”» (2014), брошуру «“Заповіт”. Кантата
С. Людкевича» (1963), статті «Слово і пісня. (“Заповіт”
Т. Г. Шевченка в музиці)» (Мистецтво. 1961. № 3), «“Заповіт”» Т. Г. Шевченка — народна революційна пісня»
(
. 1963. № 1) та ін.

в.: Музикальність Шевченкової поезії //
. 1965. № 2.
т.: ю к в С. Відзив на дисертацію О. С. Цалай-Якименко «“Заповіт” Шевченка в музиці» // ю к в С. Дослідження, статті, рецензії, виступи. Л., 1999. Т. 1.

ю м а

м’ н в ка

ЦАМПІЄ́ РІ — див. ом н к но.
ЦАНКÓВ Христо (літ. псевд. — Дерижан; 24.03/
5.04.1888, Габрово, Болгарія — 25.05.1950, Софія) —
болг. письменник і перекладач. Переклав болг. мовою
вірші Шевченка «Думи мої, думи мої» (1848), «Ой чого
ти почорніло» (опубліковано у двотижневику «Украинско-български преглед» 7/8 берез. 1920) та «І досі
сниться: під горою» (журн. «Млечен път». 1924. № 7/8).
Переклади в основному відповідають оригіналам, хоч
подекуди сентиментальна тональність знижує ідейний
пафос поезій Шевченка.

Ц
перекладацьку діяльність. Після 1949 очолив ф-т рос.
мови і л-ри Пекінського ун-ту. На урочистому вечорі
в Пекіні 10 берез. 1961 з нагоди 100- тн роков н в
н м рт
в нка виголо сив доповідь «Донеси,
весняний вітре, наше “незле тихе слово” до Тараса»,
яку закінчив власним віршем, присвяченим поетові. До
поч. «культурної революції» в Китаї був одним із діячів
Т-ва кит.-радянської дружби.
ван

ЦАПÓК Геoргій Антoнович (19.04/2.05.1896, Харків — 21.06.1971, там само) — укр. художник театру,
графік. Закінчив 1918 Харків. худож. уч-ще (викладачі
М. Пестриков, О. Любимов, Г. Горелов). Член авангардистського гурту «Спілка семи» (1916—19), харків.
ЛЕФ (Лівий фронт [мист-в], 1923). Працював у Театрістудії П. Ільїна (1916—17), Балетній студії О. Вульф
(1918—20), худож.-показовому театрі «Червоний фа-

т.: Ру ак в С. Тарас Шевченко і болгарська література.
К., 1968.

на

п

ова

ЦÁО Цзінхуа (1897 — ?) — кит. літературознавець
і перекладач, громадський діяч. Соратник у С н
і Цюй Цюбо. У 1930-х був проф. Ленінград. ун-ту.
Після повернення до Китаю зазнав переслідувань за

рко

. апок. к з кора
о оп р
.
« а м ка». Пап р на картон , аквар

р к в ко о
, уаш. 1945
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кел» (1923), Першому держ. театрі для дітей (1921—29),
Держ. укр. драм. театрі ім. І. Франка (1923—37), Харків. театрі опери та балету (1945—48). З 1938 — гол.
художник Держ. рос. драм. театру (Харків). Оформив
понад 150 драм. і муз. вистав: «Шість східних красунь»
М. Ель-Бассрі (1916), «Земля» В. Брюсова (1919), «Гра
в плаху» Ю. Олеші (1923), «Руйнівники машин» Е. Толлера (1923), «Месія» Ю. Жулавського (1924), «Лісова
пісня» Лесі кра нк (1924), «Козак Голота» Ф. опат н ко о (1926), «Одруження» М. Гоголя (1927), «Містечко Ладеню» Л. П рвома ко о (1932), «Так і буде»
К. Симонова (1946), «Ревізор» М. Гоголя (1948) та ін.
Оформлював декорації до вистави «Гайдамаки»
(1920-ті; Перший держ. театр для дітей), постановки
опери «Наймичка» М. р к в ко о за однойменними
творами Шевченка (1945, 1948, Харків. театр опери та
балету). У простих за мотивом і композиційним вирішенням поактних декораціях гол. увагу зо середив
на зображенні природи. Її образи — камерні, інтимні,
ліричні за звучанням, відтіняли, увиразнювали драму жіночої долі. Ретельно продумував окремі деталі
сценічного середовища (старої груші або тополі при
дорозі) — візуально-пластичні «камертони» дії. Ц. захоплював глядача світловою і колористичною партитурою, яка відповідала мелодійним та емоційно виразним
монологам героїв. У розробці костюмів персонажів
і відтворенні хатнього селянського побуту спирався
на глибоке знання народної культури (використовував
власні колекції вишиванок, рушників і кераміки).
в.: Георгій Цапок: Каталог виставки творів з нагоди 45-річчя
діяльності художника. Х., 1961.
т.: рак . Українське театрально-декораційне мистецтво.
К., 1961;
к . Театральна практика Георгія Цапка // Образотворче мистецтво. 2006. № 4.
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[«ЦАРÍ»] — поема-цикл Шевченка; існує у двох редакціях. Першу створено під час перебування поета разом
з ра
кою оп овою к п
ю на о. о ара
орієнтовно у кін. верес. — у груд. 1848; чистовий автограф у « а кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 175—187,
189—190), куди текст, що складався із пронумерованих
віршів на антимонархічну й антиклерикальну тематику,
було переписано як віршовий цикл без назви. Чистовий
автограф другої ред. — у «
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1.
№ 67. С. 95—103), датується орієнтовно 19—25 берез., Москва. Текст цього автографа засвідчує суттєві
переробки: обсяг поеми-циклу загалом став меншим
на 54 рядки, її оформлено як цілісний твір зі вступом
і п’ятьма частинами. Ще одне джерело тексту: чистовий
автограф третьої частини (рр. 144—173), подарований
Ф.
ову (НМТШ, А-67). Вперше побачила світ
третя частина («І поживе Давид на світі», рр. 144—173)

в перекл. польс. мовою Л. Сов н ко о в газ. «Kurjer
Wileński» (1860. № 67) з посвятою «Федору Івановичу
Чельцову». Весь твір уперше надрук. за «Більшою
книж кою» з кон та мі на цією остан ніх п’яти ряд ків
першого вірша за «Малою книжкою» у вид.:
внко . . Кобзар з додатком споминок про Шевченка
Костомарова і Микешина (Прага, 1876. С. 248—256).
У першодруці твір дістав ред. назву «Ц.», під якою відтоді традиційно подається.
Остаточний текст Шевченкової поеми-циклу має
сатиричний характер з відчутним бурлескно-травестійним струменем, значно слабшим, однак, порівняно
з першою ред. твору. Звернувшись до освячених Церквою та шанованих державою постатей біблійного царя
ав а і давньоруського великого князя о о м ра
Св то ав а, поет ставить під сумнів правомірність
догми божественного походження царської влади загалом і рос. самодержавства зокр. Шевченко усвідомлював, що сакралізація влади створює реальне підґрунтя
як для упокорення народів, так і для нищівної критики
кожного окремого «помазаника Божого на землі»,
який, за поетом, апріорі не в змозі відповідати святому
ідеалу «намісника позаземних інстанцій» (С. Аверинцев), керуватися принципом мудрого і безкорисливого
служіння. Звідси звинувачувальний пафос щодо можновладців, притаманний усій Шевченковій творчості.
Навіть десятирічне заслання не змусило поета відійти
від цієї теми. Наче безстрашний пророк, він у своїх
творах постійно викривав неправедні діяння держ.
ієрархів. Правомірною є позиція Ю. вак на, який відкидав усталену за радянських часів тезу, буцімто поема-цикл «Ц.» є відгуком на революційні події у Європі
1848 (див., приміром, праці Є. р юка, Ф. Пр м ).
Спростовують цю тезу такі факти: по-перше, твори
антимонархічної спрямованості Шевченко писав і до
заслання (див., зокр., поеми «Великий льох», «Сон —
У всякого своя доля», «Кавказ»; вірші «Гоголю», «Холодний Яр»); по-друге, у першій ред. 1848, насиченій
бурлескною «сміховиною», антицаристська тема звучить ще не настільки виразно, щоб у ній з усією переконливістю можна було відчути революційні настрої
1848 ( вак н . . 1959. С. 202—203; вак н 1968, с. 80).
Реалізуючи задум, поет обирає для худож. осмислення
біблійні розповіді про тяжкі моральні злочини царя Давида (2 Цар. 11—12) і його первістка мнона (2 Цар. 13),
про один з епізодів життя престарілого Давида (3 Цар.
1—5), а також легенду з давньоруської історії, присвячену подіям язичницького періоду біографії князя Володимира Святославича. Обрані сюжети з прадавньої
історії відбито у 4 частинах поеми-циклу, обрамлених
ненумерованим вступом і нумерованим епілогом (5-та
частина), останні побудовано у формі пародійного звернення поета до музи.
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Ідейно-худож. завдання твору визначено у вступі
до поеми. Вже у першій його ред. Шевченко задекларував мету створити сатиру на «святих» царів («шт м
високим / Розмалюю помазаних», 2, 421—422). А бурлескно-травестійне, у дусі «Енеїди» Котляревського,
звернення до музи — «Де в’ята сестро Аполлона»
(2, 420; за усталеним переліком, дев’ятою була муза
астрономії Уранія; ймовірно, малася на увазі або Полігімнія — муза серйозної гімнічної поезії, або Калліопа — покровителька епічної поезії) — дає змогу
зрозуміти, що поет рішуче відмовляється від зануреної
у класицистичну традицію звички одописання монархам, так само як колись невідомий автор «С ова о по ку
ор в м» не бажав «розтікатися мислію по древу»,
велемовно оспівуючи діяння князівські «за вимислом
Бояна». Наявний у першій ред. вступу момент автоіронії
(«Бо вже остили мужики / Та безталанні покритки; / Та
й тих уже не стало. / А про журбу та про печаль / Остило… і паперу жаль», 2, 420) слід, звісно ж, розуміти не
як відмову поета від нібито набридлої йому кріпацької
та елегійної тематики, а як гостру потребу змінити тип
авторської емоційності — перейти від «плачу» до викривального «сміху». Цей намір з усією очевидністю
оприявнено у вступі другої ред. («Хотілось би зогнать
оскому / На коронованих главах», рр. 13—14), який
загалом зазнав кардинальної переробки: його значно
скорочено (з 70 рядків до 30), зникають сцена зустрічі
з музою, перелицьованою на опобутовлену бабусюп’яничку (пор. з образом «дівки не брикливої, / Але од
старості сварливої» «сідої музи» із «Енеїди» І. Котляревського, част. п’ята, строфа 117; част. шоста, строфа
23), і літ.-полемічний відступ, що не пов’язувалися
з антимонархічною темою по еми безпо середньо і,
надаючи творові характеру бурлескного жартування,
пос лаблю вали його ви кри валь ний па фос. За вдяки
цьому прийому пародійне використання традиційного
одичного звернення до музи у ред. 1858 («Старенька
сестро Аполлона…») стає справжнім знаряддям політ.
сатири, оскільки спрямовується вже не так проти жанру
оди, як проти об’єктів одичного оспівування — «вінценосної громади», яку поет прагне показати «спереду
і ззаду / Незрячим людям» (рр. 28—29). У вступі ред.
1858 як засіб саркастичного розвінчання коронованих
осіб активніше використовується і стилістика тексту,
що вияснюється, зокр., у майстерному поєднанні бурлескно-простомовної лексики («придибали-таки», «зогнать оскому», «скубуть і патрають», «чуприну» тощо)
із словами, які традиційно мали урочисто-піднесений
семантичний ореол у тодішньому офіц. культурному
дискурсі, — біблеїзмами та слов’янізмами («Божий
глас», «помазаниках Божих», «воспівать», «коронованих главах», «святопомазану», «возвисьте», «вінценосную» тощо).
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В основу 1-ї частини «Ц.» («Не видно нікого в Ієрусалимі») покладено біблійну розповідь про злочинний
моральний переступ 2-го ізраїльського царя Давида,
який правив євр. державою протягом 40 років. Під час
війни з амонітянами Давид, спокусившись красою рав — дружини свого воєначальника р
тт н на,
змусив її вчинити перелюб; а дізнавшись, що Вірсавія
від нього завагітніла, намагався приховати свій гріх,
викликавши Урію з війни до дружини; та коли цей
намір не вдався, наказав навмисно підготувати смерть
чесного і відданого підлеглого під час бою (2 Цар. 11).
У Святому Письмі з морально-дидактичною метою
докладно розповідається і про численні біди Давида та
його родини, спричинені гнівом Божим за скоєний гріх.
Втім, Шевченко у «Ц.» більшість подій життя Давида
оминає, а ін. згадує скептично та гнівно-саркастично.
Т. ч., у поемі-циклі «Ц.» авторська рецепція постаті
Давида перегукується з аналогічним баченням у поемі
«Кавказ» (див. рр. 94—99), але перебуває в опозиції
щодо його «Давидових псалмів», де ізраїльського царя
виведено мудрим і передбачливим очільником народу,
речником Божої правди, спроможним силою слова
впливати на співвітчизників, неперевершеним співцем
Божої слави.
Поч. 1-ї частини поеми («Не видно нікого в Ієрусалимі») має яскраве антимілітаристське забарвлення:
«царева війна», що «покрила Ізраїль», несе лихо усьому його народові — і князям, і отрокам, і «маленьким
діточкам», і чорнобровим вдовам, які, за Шевченком,
проклинають власного царя-пророка з його експансіоністськими амбіціями: «Пророка, / Свого неситого царя, /
Кленуть Давида-сподаря» (рр. 46—48). Не випадково
епітет «неситий» став у поета постійним щодо царів
(див., зокр., «Сон — У всякого своя доля», «Давидові
псалми» — 149. «Псалом новий Господеві», «Неофіти», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19», «Тим неситим
очам»). На тлі загальнонародних страждань поет зображує Давидову хтивість і підступність — риси, підкреслені за допомогою колоритних побутових деталей,
зневажливого порівняння і підсилені ін. засобами виразності, — асонансами, алітерацією, enjambement’ом:
«А він собі, узявшись в боки, / По кровлі кедрових
палат / В червленій ризі похожає / Та, мов котюга,
позирає / На сало, на зелений сад / Сусіди Гурія»
(рр. 49—54). За Шевченком, ця моральна розпуста, що
мала б бути несумісною з пророчим даром Давида, є натомість вельми притаманною державцям, які, осліплені
власною величчю, вдаються до самообожнення і в разі,
коли йдеться про їхні нестримані бажання, забувають
про заповіді Святого Письма: «В кедрових палатах,
мов несамовитий, / Давид похожає і, о цар неситий, /
Сам собі говорить: “Я… Ми повелим! / Я цар над Божіїм народом! / І сам я Бог в моїй землі! / Я все!..”»
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(рр. 66—71). Пряме мовлення Давида має функцію
самовикриття персонажа. Вжитий у монолозі царя займенник «ми» у значенні однини та повторення (чотири
рази поспіль) займенника «я» виказує всю повноту його
самообожнювання.
У «Малій книжці» ця частина твору закінчувалася
трагікомічною сценою плачу Давида перед народом
з приводу загибелі Гурія, навмисно спровокованої царем. Але у пізнішій ред. Шевченко відтворює істотний
для іудео-християнської свідомості момент інспірованого пророком а аном (у Шевченка Анафан) каяття
Давида, відбитий у 50-му Давидовому псалмі. Втім,
поет інтерпретує це Давидове каяття як суцільне лицемірство: «А потім цар перед народом / Заплакав трохи,
одурив / Псалмом старого Анафана… / І знов веселий,
знову п’яний, / Коло рабині заходивсь» (рр. 91—95).
За рос. самодержавства цей розд. поеми сприймався
як протест проти загарбницьких війн і як сатира на
деспотизм можновладців. А поетова фразеологія, вочевидь пародіюючи стилістику маніфестів
ко
,
актуалізувала образ цього войовничого, лицемірного
і хтивого царя — об’єкт розвінчання численних нелегальних сатиричних творів. Мотив самообожнення
царя поет згодом розвинув у поемі «Неофіти» в образі
імператора рона. Алюзія на сюжет про Давида і Вірсавію містилася ще у поемі «Кавказ».
Сюжет 2-ї частини «Ц.» («Давид, святий пророк
і цар») поет запозичив з 13-го розд. 2-ї книги Царів, де
розповідається, як старший син Давида Амнон (у Шевченка Амон) зґвалтував свою сестру амар, за що його
убив ін. Давидів син Авесалом. Авторська сатирична
тенденція проявилася передусім у доборі подій для худож. осмислення: в поемі досить точно відтворено лише
ту частину історії, де йдеться про інцест (пор.: 2 Цар. 13,
1—19). Під Шевченковим пером біблійна безстороння
роз по відь про га небні
події у житті Да ви дової ро дини транс форму ється у над зви чайно
емоційну, драматизовану
на ра цію, за барв лену
бурлескно-зниженим тоном, су про во джу вану
негативно-оцінними визначеннями постаті Амнона та ба гатоз нач ним
мо ра лі за торсь ким висновком, який завершує
роз д.: «Отак ца ре вичі
живуть, / Пустуючи, на
світі. / Дивітесь, людські
діти» (рр. 141—143). Бе.
в нко. « ар ».
зумовно, образ Шевченвто ра . « а а кн ка»

кового Амнона мусив слугувати промовистим доказом
глибоко закоріненої, генетично і соц. зумовленої аморальності усіх царських династій.
В основу сюжету 3-ї частини «Ц.» («І поживе Давид
на світі») покладено розповідь з 3-ї книги Царів про те,
як старого Давида, що дуже потерпав від старечого ознобу і ніяк не міг зігрітися, за порадою його рабів стала
доглядати і зігрівати своїм тілом юна красуня Авісага
Сунамітянка (3 Цар. 1, 1—4) (див. Самант н на). Підпорядковуючи цей сюжет задуму викрити розбещеність
царського роду, поет дещо трансформував біблійну
історію, ввівши до свого тексту кілька оригінальних
деталей: згадано про групу дівчат — «царевен паче
красотою» (р. 158), що мали гріти «котюгу блудного
свого» (р. 149), та про те, що вони «грались між собою /
Голісінькі» (рр. 169—170). Як і в Біблії, у Шевченка
«гріла собою / Царя свого» (рр. 167—168) красуня
з Сунама (у Шевченка — Самантянина). У 3-й книзі
Царів розд. про Давида і Авісагу завершується застережливим зауваженням, що цар не мав близьких
стосунків з дівчиною; про це говорить і поет, однак
осмішуючи і принижуючи Давида: «Як там вона /
Гріла, я не знаю, / Знаю тілько, що цар грівся, / І… і не
позна ю» (рр. 170—173). Прикметно, що в першій ред.
після процитованих рядків було: «Дивуються, що кіт
мурий / Не ворушив сала, / А у його, сіромахи, / Зубів
не осталось!..» (2, 425). Як і в попередніх розділах,
образ Давида знижено також за рахунок особливого
типу нарації: живе розмовне мовлення поєднує у собі
елементи викривально-глузливого стилю («одрях старий», «котюгу блудного», «старий котюга», «розпустив
слини» тощо) та пародійно забарвлену високу церковнослов’ян. лексику («ризи», «отроки», «паче», «позна
ю»), яка, асоціюючись із сакральним першоджерелом,
водночас непрямо його дискредитує.
У 4-й частині «Ц.» («По двору тихо похожає») завдання поета розвінчати «святих царів» реалізовано на
матеріалі вітчизняної історії. Об’єктом сатиричного викриття став князь Володимир Святославич, за ініціативи
якого відбулося хрещення Русі. Канонізований Церквою
як рівноапостольний святий, князь Володимир, так
само як і цар-пророк Давид, був ідеальною мішенню
двовекторної Шевченкової сатири, спрямованої і проти
завідомо неправедних можновладців, і проти церковників, які нехтують цією неправедністю, оголошуючи їх
«святими». Звернувшись до давньоруських літописних
оповідань, поет знайшов там удячний матеріал для
викриття таких якостей Володимира, як деспотизм
і хтивість. Адже автори літописів, щоб акцентувати
момент морального переродження Володимира після
його хрещення, не пошкодували барв для змалювання
його огидного язичницького минулого. Йдеться, зокр.,
і про міжусобну війну зі старшим братом ропо -
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ком, і про зґвалтування нареченої Ярополка Ро н ,
яку Володимир, завоювавши Полоцьк, силоміць узяв
за дружину.
Саме ця розповідь і зацікавила поета. Шевченко
з відвертою симпатією змальовує, як мирно, радісносвятково очікують полоцький князь («старий веселий
Рогволод», р. 175) та його донька «із Ли́тви князя-жениха». Народ поділяє радість свого володаря, що вочевидь
дбає про нього: «Дружина, отроки, народ / Кругом його
во златі сяють» (рр. 176—177). З цією частиною розд.
різко контрастує опис раптової появи князя Володимира. Використовуючи лексику давньоруських билин,
Шевченко порівнює Володимира з диким звіром — «туром-буйволом», «веприщем», — що йде на Полоцьк із
Києва. А далі, відчутно стилізуючи мову розповідача під
літописну нарацію («Владимир-князь», «потя», «поя»,
«отидє», «волості», «прожене ю», «растлі ю»), поет
лаконічно описує вчинки київ. князя, що виявляють
його звірячу лютість: разом «со кияни» запалив Полоцьк, на очах у всього народу вбив шанованого князя
Рогволода, а його доньку, забравши у «волості своя»,
зґвалтував та потім прогнав від себе. Переосмислюючи
відповідно до долі своїх героїнь-жінок історію Рогніди,
Шевченко підсумовує розповідь про події у Полоцьку
узагальнювальним висновком про злочинну сутність
інституту «святих царів»: Рогніда «блукає по світу
одна, / Нічого з ворогом не вдіє. / Так отакії-то святії /
Оті царі» (рр. 212—215). Загалом Шевченко значно
відступив від тексту давньоруських літописців (зокр.
від «Пов т вр м нн
т»). Так, у літописах женихом Рогніди був не литов., а київ. князь — старший
брат Володимира Ярополк, винний у смерті їхнього
спільного брата Олега. На Полоцьк Володимир пішов
не «со кияни», а з великим військом, зібраним із варягів, слов’ян, чуді та ін. (Л топись по Лаврентьевскому
списку. Арк. 24). В поемі немає згадки про те, що полоцька княжна знехтувала Володимиром, який раніше
до неї сватався, через його походження від наложниці
(ключниці його матері Ольги — Малуші), і саме тому
віддала перевагу Ярополку: «не хочю розути робичича,
но Ярополка хочю» (Там само. Арк. 23 звор.). До твору
не ввійшли факти про дальшу долю Рогніди, яка стала
дружиною Володимира. Ю. Івакін свого часу зазначив,
що всі Шевченкові відступи від літописних свідчень,
за винятком історії Рогніди, «випадкові й не обумовлені якимись художніми міркуваннями» ( вак н 1968,
с. 92). Однак більш імовірно бачити тут результати
свідомого худож. переосмислення літописного оповідання — процесу, підпорядкованого загальному задуму
автора, — викрити загарбницьку політику великого
князя Київської Русі, згодом канонізованого. Тож, згідно
з авторською антиекспансіоністською ідеєю, київ. нареченого Рогніди було трансформовано у литовця, різно-
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племінне військо Володимира — у військо киян; а драм.
історія полоцької князівни перетворилася на розповідь
про трагічну долю зґвалтованої полонянки-«покритки».
Нарешті, тенденційним задумом Шевченка зумовлено
його лояльне ставлення до ін. володаря — полоцького
князя Рогволода, який разом із народом став жертвою
Володимира.
5-та частина «Ц.» становить епілог, який разом
зі вступом утворює рамкову композицію поеми-циклу.
Починається фрагмент прокльоном царів на смерть
(«Бодай кати їх постинали, / Отих царів, катів людських», рр. 216—217; пор. у вступі: «І ми б подержали
в руках / Святопомазану чуприну», рр. 19—20), далі
йде бурлескно-іро нічне звер нення по ета до музи
з проханням допомогти йому навчитися по-холуйськи
оспівувати царів («Полазить трохи коло трона», р. 225).
Вдавано простацький характер цього звернення вибудовує кардинально відмінну від класичної літ. традиції
модель спілкування з музою, що спирається на укр.
звичаєві моделі залицяння хлопців до дівчат. Звідси
обіцянка прохача за наявності відповідного результату
віддячити «найкращій сестрі Аполлона» за її допомогу
подарунком до Великодня: «Намистечко, як зароблю, /
Тобі к Великодню куплю» (рр. 226—227). Однак далі
розповідач змінює тональність викладу і, рішуче відмовляючись від наміру одописання царів («Шкода
і оливо тупить», р. 231), виголошує типові для поезії
Шевченка утопічно-міленарні ідеї соц. устрою: замість
царів — «свята воля», замість свавілля й деспотії можновладців — любов і злагода серед простих і щирих
людей, що шанують Бога і виконують його заповіді.
Твір закінчується оптимістичною візією земного раю,
куди й прагне потрапити поет: «А там, де люде, добре
буде. / Там будем жить, людей любить, / Святого Господа хвалить» (рр. 236—238).
Ідейний задум «Ц.» гармонійно реалізується і завдяки високоорганізованій ритміко-евфонічній системі,
яка у ред. 1858 значно удосконалюється. Поема являє
собою складну поліметричну структуру, в якій беруть
участь вісім розмірів, проте метроритмічну основу
становить чотиристопний ямб з вільним римуванням.
Ін. розміри, які вжив Шевченко: 14-складовий вірш
(8+6), силабічний 12—11-складовик літ. походження,
незаримований 10-складовий вірш (5+5) з дактилічною клаузулою, стилізований під билинний; кілька
рядків заакцентовано під різні силабо-тонічні розміри:
рр. 145, 215 — двостопний ямб, рр. 142—143 — тристопний ямб, рр. 149, 151 — двостопний амфібрахій,
р. 150 — тристопний хорей; натомість рр. 187—188 —
різнонаголошені 5-складовики. Поет використовує
прийом ритмічної і мелодійної поліфонії, прагнучи
зробити інтонаційний лад твору гнучким, чутливим
до змістових трансформацій, змін емоційного тону
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розповіді. Метричні пере ходи під крес лю ють
чергування картин і ситуацій. Так, вступ і епілог
у творі, яким притаманні
роз мовно-бур леск ний,
грайливо-іронічний, викри вально-сати рич ний
стилі мовлення, написано
ди на міч ним чо ти ристопним ямбом. Але поч.
1-ї частини «Ц.» (6 перших рядків), що навертає
читача до старозавітного
.
в нко. « ар ».
вто ра . «
ша кн ка» Єру са лима ча сів во єнного лихоліття, звучить
у тужливій, мінорній тональності, втіленій за допомогою плавного, неспішного силабічного 12—11-складовика [(6+6)+(6+5)] (рр. 31—36: «Не видно нікого в Ієрусалимі, / Врата на запорі, неначе чума»). Конкретизація
цієї теми знов-таки відбувається за допомогою базового
у творі чотиристопного ямба, який наприкінці розділу — у сцені купання Вірсавії («Версавія купалася, /
Мов у раї Єва, / Подружіє Гурієво, / Рабиня царева»,
рр. 56—63) переходить у традиційний для Шевченкової
поезії 14-складовий вірш.
У серед. 1-ї частини циклу зміна хронотопу й теми
(сутінки, Давидові палати, зародження його підступного плану щодо Гурія) супроводжується поверненням
у рр. 64—68 до 12—11-складового вірша, тоді як дальший розвиток сюжету реалізовано у рядках чотиристопного ямба. У 2-й частині «Ц.» дидактичний висновок
до розповіді маркують коротші на тлі чотиристопного
ямба тристопні рядки («Отак царевичі живуть, / Пустуючи, на світі. / Дивітесь, людські діти», рр. 141—143);
у 3-й частині функцію ритмічного курсиву виконують
і скорочений рядок на поч. розділу (р. 145), і зміна ритму
у його середині (з чотиристопного ямба на 14-складовик), коли описується сцена спокушання старим
Давидом Самантянини. У 4-й частині при зображенні
підготування до весілля за язичницькими ритуалами,
дівочими танцями й співами Шевченко ситуативно
використовує характерний для укр. народної поезії силабічний вірш («І приспівують: / “Гой, гоя, гоя! / Новії
покої / Нумо лиш квітчати, / Гостей сподіватисьˮ»,
рр. 187—191); появу у Полоцьку страшного у своїй
люті київ. князя Володимира поет маркує стилізацією
під билинний вірш (рр. 198—202: «Не із Ли́тви йде
князь сподіваний, / Ще не знаємий, давно жаданий; /
А із Києва туром-буйволом / Іде веприщем за Рогнідою /
Володимир князь со киянами»); лаконічний моральний
висновок до цього розд. поет акцентує за допомогою
двостопного ямба (р. 215).

Метроритмічна структура твору тісно пов’язується
із словесно-зображувальними засобами, синтаксисом,
фонікою. Семантично вагомі слова поет підкреслює
за допомогою спондеїв (р. 135: «Єдиний брате мій! Я!
Я!»), зсувів граматичних наголосів («сподар », «Л тви»
тощо), прийомів інверсії (рр. 31, 43—46, 64—65 тощо), градації (рр. 16—18, 37—46, 159—161, 203—209,
209—213), ампліфікації (рр. 37—46, 56—59, 83—88,
115—119), ана фори (рр. 14—15, 73—74, 84—85,
111—112, 118—119, 131—132, 138—139, 159—160,
208—209), пауз у середині рядка, у тому числі пов’язаних із численними enjambement’ами різних типів
(рр. 23—25, 29—30, 32—33, 45—46, 71—72, 79—80,
138—139, 164—170, 185—190, 192—196, 203—209,
221—224, 228—230) та ін. Велику увагу приділено
і фонетичним засобам виразності: зокр., поет у другій
ред. підвищує контекстуальну роль рим, які, порівняно
з першою ред., стають багатшими, мелодійнішими; роль
фонетичного курсиву нерідко відіграють внутрішні
рими (рр. 105, 129, 207, 236, 237), вишукані алітерації
та асонанси (див., приміром: рр. 49—56, 105—107,
167—172, 181—184, 196—197).
Звернувшись до прадавніх історій про славнозвісних
володарів — ізраїльського царя Давида і давньоруського князя Володимира, яких церква визнала святими,
Шевченко силою мист. таланту зо середив увагу на
проблемі, що хвилювала його протягом усього життя,
а саме — церк. догмату божественного походження
царської влади і царя як намісника Бога на землі — ідеї,
притаманної, зокр., візантійсько-руському православ’ю,
де «головною теократичною постаттю виявляється
цар» (див. про це: в р н в С. С. Теократія // в р нв С. С. Софія-Логос. Словник. К., 2011. С. 210), —
при тому, що цар є тираном і порушує Божі заповіді.
Звідси репрезентована у творі промовиста революційність поета, який, дискредитуючи постаті славнозвісних в іудео-християнській історії державців, насправді
спрямовує вістря нищівної сатири передусім проти рос.
самодержавства та православної церкви як ідеологічного захисника монархії. Позиція Шевченка у цьому
питанні (якщо лишити поза увагою засвідчені у творах
моменти його радикальної налаштованості на фізичне
знищення можновладців) не суперечить новозавітному
християнству, яке уо собило трансформацію і зняття
принципу теократії завдяки образу у а р та, представленому в Біблії як єдиний носій усієї абсолютної
повноти влади — цар, первосвященик і пророк в одній
особі (див.: Там само. С. 209—210). Тема злочинності
«праведних» царів залишається актуальною для поета
і згодом. Її розвиток можна простежити у подальшому
творчому дискурсі Шевченка, зокр. у вірші «Подражаніє
Ієзекіїлю. Глава 19», ліричному триптиху «Молитва»,
віршах «Колись-то ще, во время оно», «Саул».
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ЦЕГЛИНСЬКИЙ
т.:
з нш ток . Як пра цю вав Шевченко. К., 1940;
ва к н . . Сатира Шевченка. К., 1959;
на к в
. .
З творчої лабораторії Т. Г. Шевченка: Редакційна робота над
творами 1847—1858 рр. К., 1959; вак н . . Стиль політичної поезії Шевченка: Етюди. К., 1961; Пр ма . . Шевченко
и русская литература ХІХ века. М.; Лг., 1961; р юк . П. Тарас
Шевченко: Життя і творчість. К., 1964; вак н 1968; р кот н . . «Царі» // С. Т. 2; а ук . Творча історія поеми
Т. Г. Шевченка «Царі» // а ук . Шевченкознавчі праці. К.,
2011; вак н . . Нотатки шевченкознавця: Літ.-крит. нариси.
К., 1986; зю а . Тарас Шевченко: Життя і творчість. К., 2008;
а к . Революціонізм // м і мотиви поезії Тараса Шевченка.
К., 2008.

р на ан

нко

ЦÁРСЬКЕ СЕЛÓ — пов. місто Петерб. губ., тепер
м. Пуш кін, під по ряд ко ву ється Са нкт-Пе тер бургу.
З 1918 по 1937 — Дитяче Село, 1937 місто перейменовано до 100-ліття від дня смерті О. Пушкіна.
Лежить на пд. від Санкт-Петербурга, на пд. сході межує з Пав ов ком. До поч. 18 ст. на цьому місці була
Сарська миза (після 1703 П тро I подарував її князю
О. Меншикову, з 1710 належала дружині (з 1712) Петра I — Катерині Олексіївні). Після 1725 Сарська миза
стала імператорською резиденцією (звідси й походить
назва Ц. С.), згодом — імператорським двором Росії.
У серед. 18 — на поч. 19 ст. у Ц. С. створено рідкісний
палацово-парковий ансамбль із розгалуженою мережею
стародавніх парків, павільйонів, палаців та службових
приміщень: 1811 відкрито Царсько сільський ліцей,
у якому виховувався О. Пушкін; 1837 прокладено першу
в Російській імперії Царськосільську залізницю.
У Ц. С. Шевченко бував не раз. У Царськосільському ліцеї вчилися два сини Я. у ар нка, яких поет
збирався відвідати. Шевченко згадував це місто в листах до Я. Кухаренка від 30 верес. 1842 та 1, 10, 16 квіт.
1854.

т.:
н ка . Памятные места Т. Г. Шевченко в СанктПетербурге. СПб., 2004.

т на

ЦВЕЛЬÓВ Ва силь Олексі йович (15/28.08.1907,
м. Можайськ, тепер Московської обл., РФ — 22.11.1985,
Москва) — рос. поет, перекладач. Автор поет. зб. «Роки» (1984). Відтворив рос. мовою поеми Шевченка
«Сон — У всякого своя доля», «Меж скалами, неначе
злодій» (обидві — 1939). Другий перекл. уміщено в усіх
рос. «Кобзарях» 1950—2000.
о о м р уз м нко

ЦВІЖБА Шалва (18.12.1912, с. Тамиш, тепер Очамчирського р-ну Абхазії, Грузія — 26.05.1987, Сухумі,
Грузія) — абхаз. письменник і перекладач. Навчався
в 1932—35 у Північно-Кавказькому пед. ін-ті (Владикавказ, РФ). 1935 його репресовано і заслано на Колиму.
1954 реабілітовано. Ц. повернувся на батьківщину.
Перекладав твори Лесі кра нк та І. Франка. Переклав абхаз. мовою низку поезій Шевченка, що ввійшли
до вид. його творів «Вірші та поеми» (Сухумі, 1964).
т р

а ар

ЦÉГЕ ФОН МАНТÉЙФЕЛЬ Отто Максимович
(роки життя невідомі) — офіцер, художник-аматор.
У берез.—трав. 1846 відвідував рисувальні класи петерб. ка м м т тв. Жив у
н та
в н,
де 1859 Шевченко познайомився з ним. Ц. ф. М. був
одним із тих, хто щиро зустрів поета. Написав картину
«Пікнік», на якій зображено лебединських знайомих,
з якими Шевченко зустрівся на пікніку 6 черв. 1859 на
березі р. Псьол поблизу х. ов , який належав Д. руову. Серед них — Ц. ф. М., М. а
к , О. а
к , лікар, вихованець Харків. ун-ту П. Одарченко,
родич Лазаревських Я. Нерода, І. Єнацький, В. Данилов
та ін. На пам’ять про цю зустріч Шевченко подарував
О. Залеському офорт «Приятелі» (1859).
т.:

р т ктор
. м ов, С. вак н к , .- . Ра тр
.
Пав
он рм та у а у ар ко о С а. 1743—1753.
равюра . р кова. Пап р, о орт, аквар . 1860-т

н ка

ур 1970;

ур 2003.

ЦЕГЛИ́ НСЬКИЙ Гри го рій Іва нович (псевд. —
Г р и г о р і й Г р и г о р і є в и ч, Г р и г о р і й Ц.,
П а д у р а; 9.03.1853, Калуш, тепер районний центр
Івано-Франк. обл. — 23.10.1912, Відень, похований
у Перемишлі, тепер Польща) — укр. письменник, педагог, громадсько-культурний і політ. діяч. Закінчив
1879 філос. ф-т Віден. ун-ту. Протягом 1887—88 —
ред. журн. « ор ». Учитель укр. мови Львів. академ.
гімназії, з 1888 — керівник паралельних укр. класів
польс. гімназії в Перемишлі, а згодом директор укр.
гімназії, що постала на її основі. Автор низки п’єс: «На
добродійні цілі» (1883), «Соколики» (1884), «Шляхта
ходачкова» (1886), «Кара совісті» (1895) та ін., — зага-
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лом восьми комедій і однієї драми з життя інтелігенції,
міщан, селян, дрібної шляхти; оповідань, перекладів,
політематичних статей, зокр. літ.-крит. оглядів і рецензій. Брав активну участь у розбудові й діяльності укр.
культурно-просвітніх, громадсько-політ. і економ. організацій. Автор кількох шкільних підручників. 1907 й
1911 обирався послом від Перемишльської землі до
австр. парламенту.
Високим зразком відданості рідному народові вважав творчість Шевченка. Для її популяризації в Галичині виступав у пресі, організовував урочисті відзначення роковин поета, на яких виголошував доповіді,
напр. на шевч. святі у Львові 1910 (В 49 роковини
Кобзаря // Діло. 1910. 12 берез.). У крит. етюді «Шевченко і його сучасна критика» (Правда. 1880. Вип. 1/3)
стверджував, що митець, як і ін. генії світової поезії
19 ст., насамперед Дж.-Ґ. а рон, Й.-В. т , А.
к в , Й.-Ф.
р, виріс із фольклор. пісні; як нац.
поет Шевченко став на захист права свого народу на
вільне існування серед вільних народів Європи. На
думку Ц., Шевченкова літ. спадщина — протест укр.
народу проти чужого порядку та чужого слова, вияв
глибокої віри в Бога та правду. Аргументовано заперечував закиди окремих женев. громадівців із приводу
«малої європейськості» поета, його незнання історії,
атеїзму, обмеженого світогляду.
в.: Твори: Комедії, драма і дещо з прози. Л., 2003.
т.:
р в Р. Письмен ник, пе да гог, гро ма дя нин: До
150-річчя від дня народження Григорія Цеглинського // Дзвін.
2003. № 7.

Роман

р в

ЦЕГЛЯ́Р Яків Самійлович (справжнє прізв. — Ціґлер;
29.02.1912, Київ — 11.02.2008, там само) — укр. композитор. Народний артист України (1993). Закінчив Тбіліську консерваторію (1946, клас композиції А. Баланчівадзе). У 1953—73 — гол.
муз. ред. студії «Київнаукфільм». Відтоді перебував
на творчій роботі.
Творчість ха рак те ризується щедрим мелодизмом, вальсовою стихією.
Найбільше відомий як автор опе рет. Напи сав вокально-симфонічну поему
«Любов поета» (1962), кантату «Безсмертному Кобзарю»
(1963, 2-га ред. 1972).
.
р
Створив масштабний цикл
«Шевченкіана», де перша частина — кантата «Світа
зоря безсмертного Тараса» для тенора, хору та симфонічного оркестру на вірші Б.
н ка (1994; виконали

Сим фо ніч ний ор кестр
і хор Нац. ра діо ком панії Укра їни на фес тивалі «Музичні прем’єри
се зону»), друга частина — кан тата для хору
і симфонічного оркестру
«По селах і містах іде Тарас» на вірші М. Руденка
і В. С мо н нка (1996).
Як диптих твір прозвучав у тому ж виконанні
також на «Музичних прем’єрах сезону». На вірші
.
р. « н н з у аю». Шевченка написав поему
о о у з упрово ом
для баса, хору та симфоорт п ано. ., 1963.
нічного оркестру «Я не
к а нка
нездужаю» (виконали хор
ім. П. Майбороди та естрадно-симфонічний оркестр
під керівництвом В. Здоренка, соло В. Грицюк, 1994)
і фольклоризований чоловічий хор а capрella «Сонце
заходить» (1996).

т.:
а ов . Якову Цегляру — 60 // Музика. 1972.
№ 3; о ошн к . «Щасливий долі поворот» // Музика. 1983.
№ 4;
тв нова . Яків Цегляр. К., 1987; С кор ка . Тарас
Шевченко та музичні фестивалі Києва 1990-х — початку 2000-х
років // Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ —
початок ХХІ ст. / Наук. вісник Нац. муз. академії України. К.,
2008. Вип. 68.

р на С кор ка

ЦÉЗАР (Caesar) Гай Юлій (102/100 до н. е. —
15.03.44 до н. е.) — правитель Римської держави, полководець, письменник, оратор. Квестор, консул, військ.
трибун. Протягом дев’яти років вів війни за підкорення
Галлії, унаслідок яких Рим завоював її і розширив володіння до берегів Ла-Маншу. Здійснив кілька походів у Британію. 68 до н. е.
став намісником Галлії.
Пра вив Римсь кою республікою разом із Гнеєм
Помпеєм та Марком Ліцинієм Крассом (тріумвірат). Провадив боротьбу
за усу нення від влади
своїх спів пра ви те лів,
зокр. після смерті Красса — з Помпеєм (Громадянська війна). Здійснив
похід до Єгипту, де сприв ом автор. По ру
яв сходженню на трон цазар з оруму
риці
опатр V . Став
ра на. армур. 117—138
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диктатором (49, 48—46, 45—44 до н. е.). Запровадив
низку реформ, зокр. адмін., монетну, календарну. Його
правління підготувало ґрунт для перетворення Римської
республіки на імперію. Був убитий на засіданні Сенату
внаслідок змови на чолі з Гаєм Кассієм та Юнієм рутом. Автор «Записок про Галльську війну», «Записок
про громадянську війну», промов, є інформація також
про його листи.
Про видатні здібності Цезаря існувало багато переказів. Один із таких згадує Шевченко у Щоденнику
(5 жовт. 1857): «Я хотел по примеру Юлия Це заря
и работать, т. е. рисовать, и диктовать, но мне ни то,
ни другое не удалось. <…> Не знаю, умел ли Юлий
Цезарь рисовать? А диктовать, говорят, он мог разом
письма о пяти совершенно разных предметах, чему
я почти не верю».
на зю а

ЦÉЙЗИК Михайло Гнатович (1816 — ?) — аптекар,
лаборант Оренбур. казенної (згодом власник приватної)
аптеки, колезький секретар. З походження поляк. Належав до безмаєтних дворян. Варшавська медична рада
1843 удостоїла його звання провізора 2-го відділення.
Після служби в Санкт-Петерб. рецептурній аптеці Ц. направлено до р н ур а (1844). Тут він виявив різнобічні
інтереси: і в галузі природничих наук, і в краєзнавстві,
і у фотографуванні. Тривалий час був старостою римокатолицької церкви ( о тов . . Бывший префект
Гродненской гимназии, иеромонах Доминиканского
ордена Кандид Зеленка в Оренбурге. Оренбург, 1913). За
свідченням Бр. Залеського, Ц. був «чоловік найліпшого
серця, був осолодою долі всіх засланців, — кілько міг,
віддавав усякому услуг. Дітей мав багато, і Шевченко,
бувши в Оренбурзі, любив з ними бавитися» (Споа 1982, с. 250). Насправді Ц. іще в черв. 1848 був
неодруженим, і тільки після того він узяв шлюб із
Ю. Конколович. Первісток з’явився на світ во сени
1849; про другу дитину Шевченко дізнався з листа,
якого отримав на ан ш аку. Шевченко в листах до
Бр. Залеського і З. С раков ко о 1853—55 постійно
згадував Ц. і посилав йому теплі вітання. Зі свого боку
оренбур. аптекар теж не забував друга-поета. Фотографії, які виконував Ц., не раз відправляв Бр. Залеський
до овоп тров ко о укр п нн . «Михайло отримав
фотографічний прилад — і нові його роботи я посилаю
тобі — цього разу тільки три зображення Сигізмунда
і 2 екземпляри киргизьких хлопчиків. Незабаром пришлю більше» (
т , с. 70). Мова йде про фото З. Сераковського і репродукції з худож. робіт Шевченка, які
він призначив для продажу. Поет та його друзі користувалися послугами Ц. як посередника в листуванні,
вважаючи його адресу зручною (вільною, мабуть, від
підозри влади). На ім’я Ц. отримував листи від Шев-

ченка Бр. Залеський: «Пиши до мене на ім’я Михайла:
Михайлу Ігнатьєву» (Там само). Згадки про «Михайла
Ігнатьєва» викликали в дослідників, які не знали по
батькові Ц., ряд здогадів і припущень щодо цієї особи.
Аналіз листування Шевченка в поєднанні з арх. даними
про ім’я батька Ц. дають підстави зробити висновок,
що Ц. та Михайло Ігнатьєв — одна особа.

т.: о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия одиннадцати
лет. 1847—1858. Оренбург, 1997.

он

о шаков

ЦЕЛÉВИЧ Юліан Андрійович (23.03.1843, с. Павельч, тепер с. Павлівка Івано-Франківського р-ну
Івано-Франк. обл. — 5.01.1893, Львів) — укр. історик,
громадський та освітній діяч, д-р філософії (з 1878).
Із сім’ї священика. Закінчив 1861 гімназію у Станіс ла вові (те пер ІваноФран ківськ), 1868 — філос. ф-т Віден. ун-ту за
спе ці аль ністю іс то рія та
географія. З 1875 до кінця
життя — учитель Академ.
гімназії у Львові. Досліджу вав іс то рію Укра їни
17—18 ст., широко використовуючи фольклор.-етногр. джерела. Голова віден. культурно-освітнього
т-ва «Січ» (берез.—листоп.
.
в
1868), перший голова НТШ
(1892). Номі наль ний ред. пер шого тому « а п ок
ауково о товар тва м н
в нка», де опубл.
розвідку О. он ко о «Дитинний вік Т. Шевченка».
Брав участь у вшануванні пам’яті Шевченка в Галичині.
1871 на відзначенні десятих роковин смерті Шевченка
у Львові виголосив вст. промову, яку було зреферовано
в повідомленні (за підписом В.) «Вечер в память Тараса» [Основа. 1871. № 19 (46) — 22 (49), 28 (55)].
т.: арв н к
. Д-р Юліян Целевич і його наукова
діяльність на полі української історіографії і етнографії в світлі
давніщих та новіщих дослідів. Л., 1927; . [ ромн к
.].
Др Юліян Целевич. (Посмертна згадка) // Справозданє директора
ц. к. академічної ґімназії у Львові за шкільний рік 1893. Л., 1893.

орук

ЦЕНҐЛÉВИЧ (Cięglewicz) Каспер-Мельхіор-Бальтазар (6.01.1807, м. Городенка, тепер районний центр
Івано-Франків. обл. — 23.09.1886, Львів) — польс.
громадсько-політ. діяч, поет. Автор окремих творів укр.
мовою. Закінчив правничий ф-т Львів. ун-ту (1830),
належав до таємного літ. т-ва. На поч. 1830 працював
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у Самбірському магістраті. 1831 брав участь у польс.
повстанні у Варшаві, після поразки якого повернувся
на кол. роботу. 1833 розпочав судово-кримінальну
практику в Самборі. 1836 переїхав до Львова на посаду
в галицькій держ. бухгалтерії. Ц. заарештовано 1838,
звинувачено у держ. зраді, засуджено до 20 років ув’язнення. Завдяки революції 1848 його було звільнено. Від
1859 жив у Парижі, працював у друкарні коректором.
1869 став домашнім учителем у с. Хорківці поблизу
Кросна. 1884 повернувся до Львова.
До звільнення з ув’язнення Ц. нічого не знав про
Шевченка. У брошурі польс. мовою «Червоноруська
справа 1848 року» (Rzecz czerwono-ruska 1848 roku.
Lwów, 1848) серед творів нової укр. л-ри він назвав
лише «пісеньки» Т. Па ур . Беручи активну участь
у громадсько-політ. житті Львова 1848, Ц., можливо,
чув про Шевченка, але найбільше міг дізнатися про
ко о. Тоді ж мав нагоду
нього у Парижі від Ю.-Б. а
ознайомитися і з « о зар м» 1860. В автобіографії,
написаній у листоп. 1884, висвітлюючи умови свого
тюремного ув’язнення в м. Куфштайні у Тиролі, Ц.
порівняв їх з умовами Шевченка на засланні: «…нам
не дозволено було мати пера, олівець і папір (як Шевченкові у Росії)» (Kasper Cięglewicz, żywot i cierpienia //
Gazeta Narodowa. 1886. 9 października).
1834 у стилі агітаційної бесіди в середовищі укр.
селян Ц. написав «Інструкцію для вчителів руського
народу» — антикріпосницький, антимонархічний та
антиклерикальний твір укр. мовою для польс. конспіраторів. У компаративістичній розвідці «Шевченко
героєм польської революційної легенди» (Житє і слово.
1894. Т. 1. Кн. 3; окреме вид.: Л., 1901) І. Франко зробив висновок, що «батьком літературного первовзору»
«польської революційної легенди» про Шевченка був
Ц., бо нібито витворену на основі його «Інструкції» «революційну легенду» врешті «пришпилено» з ініціативи
польс. шляхтичів до Шевченка ( ранко. Т. 29. С. 244,
247). І. Франко мав на увазі «оповідання про те, як Шевченко при помочі зерен пшениці пропагував соціальний
переворот», уміщене в анонімній ст. «Про теперішній
стосунок України до Польщі» (Przegląd Rzeczy Polskich.
[Париж]. 1859. 15 lutego. Zeszyt 2 [польс. мовою]). Ін.
варіант був відомий І. Франкові як анекдот, що його
нібито розповідав оренбур. ген.-губернатор В. П ров к і переказав Бр. Залеський у прим. до листа від
8 листоп. 1856, одержаного від Шевченка (
то к до
вінка на могилу Шевченка в ХХІХ роковини єго смерти.
Л., 1890. С. 49—51). І. Франко гадав, що «в сьому оповіданні н ма ан з рна акт но прав » і що воно
нібито від поляків перейшло до українців — спогадів
Ф.
н ва ( о о а . Мимолетное знакомство
мое с Т. Гр. Шевченком и мои об нем воспоминания //
С. 1887. № 11. С. 569) та «Історії літератури руської»

О. онов ко о (Л., 1889. Ч. 2. С. 507). М. Драгоманов
у листі до І. Франка від 17/29 квіт. 1894 не погодився,
що фольклор. сюжет, який лежить в основі легенди
про «Шевченкову про па ганду зерна ми», походить
з «Інструкції» Ц. ( ранко. Т. 49. С. 761), а у відгуку
«З поводу статті д. Франка “Шевченко героєм польської
революційної легенди”» підтримав Франкове спростування цього переказу про Шевченка, зауваживши,
що «фольклорний початок сеї бродячої легенди <…>,
мабуть, не спиняється на самих польсько-галицьких
демократах 40-х рр.», а має давніше походження (Житє
і слово. 1894. Т. 2. Кн. 4. С. 160).
Пізніше В. урат заявив, що знайшов копію інструкції Ц. під назвою «Instrukcya dla nauczycieli ludu
ruskiego» з допискою «K. C. 1834», що «має означати
ініціяли Каспра Ценґлевича і дату появи інструкції», але
її текст (укр. мовою) не ідентичний з текстом анонімних листів без назви, що їх надрукував Франко (Житє
і слово. 1895. Т. 4. Кн. 6) та в передм. «“Інструкція”
К. Ценглевича» приписав Ц. ( ранко. Т. 53. С. 539).
Притчі про зерна у знайденій Щуратом копії інструкції не згадано ( урат . С. 59). Пізніше було опубл.
автентичний текст «Інструкції для вчителів руського
народу» Ц. ([Ci glewicz K.] Instrukcya dla nauczycieli
ludu ruskiego // Spo ecze stwo polskie i próby wznowienia
walki zbrojnej w 1833 roku. Wrocław, 1984. S. 673—678)
і встановлено, що анонімні листи, які оприлюднив
Франко, насправді є агітаційними «Листами до приятелів миру» (тобто до друзів народу) Юліяна Горошкевича, публіциста, учасника польс. конспіративного
руху 1830-х ([Horoszkiewicz J.] [Łysty do pryjateliw
myru] // Ibidem. S. 663—673 — обидві публікації історика І. Нефедова; Steblij F. Polskie spiski lat trzydziestych
XIX w. a społeczeństwo ukraińskie w Galicji // Ibidem.
S. 113—115).
В. Щурат також вказав на невідому Франкові статтю
Бр. Залеського, в якій той порівнював наочний спосіб агітації польс. революціонера кін. 18 ст. Францішека Ґоржковського (бл. 1760—1830) з Шевченковим
прийомом агітації (Zaleski Br. Spisek Gorzkowskiego
1796 r. // Rocznik Towarzystwa historyczno-literackiego
w Paryżu. R. 1868. Paryż, 1869. S. 252). Як з’ясував
В. Щурат, відомості про Шевченкову агітацію зернами Бр. Залеський виклав за статтею з паризького
тижневика «Przegląd Rzeczy Polskich» (без поклику на
неї та без згадки про В. Перовського). Полемізуючи
з І. Франком і М. Драгомановим, В. Щурат доводив,
що «оповідання поляків про Шевченкову революційну
катехізацію є очевидно другою редакцією польського
оповідання про таку ж катехізацію Ґоржковського»,
хоча й погоджувався, що насправді воно ніяк не пов’я зу ється з Шевчен ко вою бі ог ра фією ( урат .
С. 60—68).
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Тим часом іще П. арто навів «ходячий анекдот»
про те, як Шевченко «по шинках скрізь проповідував
смуту» за допомогою «пригорщей житнього зерна»
(Спо а 1982, с. 72; першодрук: Вестник Юго-Западной и Западной России. 1863. Т. 4. № 4). Згодом
про Шевченкову антицарську агітацію у
н ому
ов оро за допомогою «жменьки зерен» згадував
очевидець (тоді 18-річний рядовий) В. Нікітін у «Спогадах» (Русская старина. 1906. № 9. С. 619). Однак
ці публікації не були відомі ні Франкові, ні Щурату.
П. ур натрапив у щоденнику М. арк в а на запис
від 12 листоп. 1853, в якому занотовано оповідання про
Шевченкову антицаристську пропаганду за допомогою
«круга зерен». Т. ч. було засвідчено його вірогідність
і первісне поширення серед українців ( ур 1970, с. 157;
Спо а 1982, с. 73). Тож ціла концепція і Франкової,
і Щуратової статей про те, що польс. шляхтичі на
основі революційної пропаганди чи то Ц., викладеної в «Інструкції» (Франко), чи то Ф. Ґоржковського
(Щурат) зробили Шевченка героєм своєї революційної легенди, — виявилася хибною. А проте Ц. таки
використовував в агітації серед селян притчу про зерна — про це повідомляв 1838 начальник поліції Львова
Л. фон Захер у звіті про його революційну діяльність
(цей звіт знайшов Р. Роздольський в австр. урядових
архівах: Rosdolsky R. A Revolutionary Parable on the
Equality of Men // Archiv für Sozialgeschichte. 1963.
Bd. 3. Pp. 291—293; Роз о
к Р. Революційна притча про рівність людей // Спільне / Commons: Журнал
соціальної критики. — Режим доступу: http://commons.
com. ua/?p=13616. — Листоп. 26, 2012). Т. ч., у цьому
плані між Ц. і Шевченком існує якщо не прямий зв’язок
(вплив польс. агітатора на укр.), то принаймні біогр.
паралель. Революційна притча про зерна має глибоке
істор. коріння, і з якогось переказу нею як засобом революційної агітації скористалися Ц. і Шевченко.
І. Франко також протиставив ідеологічне спрямування творчості Ц., недалекоглядного виразника «гайдамацько-руїнних ідей», що у віршах укр. мовою «кличе
руського мужика до кіс <…>, не вказуючи йому <…>
ніякого ясного ідеалу», і Шевченка, що «здужав продертися до ясного світла науки та духової свободи»
( ранко. Т. 29. С. 244).
т.: ранко. Т. 29; урат . Шевченко в польській революційній притчі // урат . З життя і творчості Тараса Шевченка.
Л., 1914;
пов П. Революційна легенда про Шевченка
чи дійсність? //
пов П. Шевченкознавчі студії. Черкаси,
2002; Па ов к
. . Іван Франко про «українську школу»
в польській літературі // С ов’ н к літературне єднання. Л.,
1958; а к . . Польські літератори, які писали українською
мовою // а к . . Творчість Юліуша Словацького й Україна:
Проблеми українсько-польської літературної компаративістики.
Л., 2010; а к ., а к . Життя, діяльність і творчість Каспе-
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ра Ценглевича у висвітленні Івана Франка // кра н ко-по
к
літературні взаємини: історія, типологія, рецепція. Донецьк, 2010.
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ЦЕНЗУ́РА І ШЕВЧÉНКО. До 1847 твори Шевченка
публікувалися на заг. цензурних підставах, які визначав
і регулював цензурний статут 1828. Обов’язком цензури
було не допускати появи друком творів, які шкодили чи
не відповідали інтересам самодержавно-кріпосницького ладу та православної церкви. З багатьма купюрами
вийшла у світ перша зб. поета « о зар» 1840. У ній,
крім рядків, що за цензурними умовами підлягали обов’язковій забороні, цензор П. ор аков вилучив у поемі
«Катерина» чимало рядків, які він сприйняв не в тому
значенні, яке вони мали насправді. Той самий цензор
дав дозвіл на друк. поеми «Гайдамаки» (СПб., 1841),
вилучивши лише окремі рядки, хоча після надрукування книжки (груд. 1841) він аж до 21 берез. 1842 не
наважувався дозволити випуск її у світ. Без жодних
вилучень видано поему «Гамалія» (СПб., 1844), не
зазнали цензурного втручання серія офортів « воп на кра на» (СПб., 1844) і твори поета, надрук.
в альм. « а т вка» (СПб., 1841) та « о о к» (X., 1843.
Ч. 2). З цензурними викресленнями та ред. переробками
опубліковано в журн. « а к» (1844. № 4) поему Шевченка «Бесталанный» («Тризна»). Тільки деякі з них
відновлено у здійсненому тоді ж таки окремому вид. поеми «Тризна» (СПб., 1844). Зб. « о зар» 1844 вийшла
у світ з тими самими купюрами, що були й у першому
вид. «Кобзаря».
Арешт 5 квіт. 1847 і заслання різко змінили цензурний статус Шевченка. Після розгляду рукописів і друк.
книжок по ета в р т ому в
було заборонено
й вилучено «Кобзар». 2 квіт. 1847 міністр народної
освіти С. варов дав циркулярне розпорядження по
цензурному відомству не видавати «Кобзар». Вміщене
в газ. «Са нкт-Пе тер бу ргс кие ведомос ти» (21 квіт.
1847) оголошення книгаря І.
нкова про наявність
у продажу кн. Шевченка « о зар» 1844 викликало
роздратування Третього відділу, на вимогу якого 5 лип.
1847 міністр народної освіти видав циркулярне розпорядження цензурі не дозволяти будь-яких оголошень
у пресі про заборонені твори Шевченка. В останній рік
заслання Шевченка два його твори опубліковано без
прізвища автора — поему «Наймичка» (Записки о Южной Руси. СПб., 1857. Т. 2) і вірш «Пустка — Заворожи
мені, волхве» (Русский инвалид. 1857. 17 марта). Після
повернення з заслання Шевченко з великими труднощами одержав дозвіл на нове вид. творів. 27 жовт.
1858 він клопотався про це перед Третім відділом,
але успіху не мав. 23 груд. 1858 поет подав до Петерб.
цензурного комітету дві, оправлені разом, кн. — « о зар» 1844 та «Гамалія» (СПб., 1844). Цензурний комітет,
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не розглядаючи книжок по суті, одразу переслав їх до
Гол. управління цензури. Після листування з начальником Третього відділу В. о оруков м, на вимогу
якого книжки Шевченка попередньо розглянув О. ро н
к , міністр на род ної освіти Є. о ва в к
5 лют. 1859 дозволив Петерб. цензурному комітетові
розглянути твори поета на заг. підставах. При цьому
він, виконуючи вимогу Третього відділу, пропонував
звернути особливу увагу на « о зар» 1844 і вилучити
з нього вірш «Думи мої, думи мої». Не пізн. 28 квіт.
1859 Шевченко, замість друк. книжок, подав до Петерб.
цензурного комітету рукопис «По з .
в нка. ом
п рв », до якого входили й деякі ще не друковані твори. Цензурний комітет на підставі рапорта С. Па аузова
схвалив рукопис, вилучивши окремі місця. Але 25 лип.
1859 Гол. управління цензури відхилило його і обмежилося дозволом на нове вид. лише вже друкованих
творів поета. Тільки 28 листоп. 1859 цензор В. к тов
підписав дозвіл на нове вид. «Кобзаря». Воно вийшло
у світ 23 січ. 1860. З дозволу Петерб. духовно-цензурного комітету до нього ввійшли й «Псалми Давидові».
Духовний цензор В. арпов вилучив у них лише окремі
рядки. У « о зар » 1860 надрук. вірш «Думи мої, думи
мої» та поему «Гайдамаки» з великими вилученнями,
яких не робили в попередніх виданнях.
Подвійну цензуру, духовну і світську, витримав
Шевченків «Букварь южнорусский» (СПб., 1861), цензурна історія якого, проте, не скінчилася з його виходом
у світ. 19 квіт. 1861 київ. митрополит р н повідомив
обер-прокурора синоду О. Толстого, що йому надіслано
з Харкова для народних шкіл 6 тис. прим. «Букваря южнорусского», і запитував, прийняти їх чи ні. На вимогу
Третього відділу Гол. управління цензури розглянуло
в лип. 1861 «Букварь южнорусский» і не знайшло
в книжечці нічого невідповідного цензурним вимогам,
проте визнало недоцільним поширення її як народного
підручника і рекомендувало київ. митрополитові відхилити запропоновані йому примірники букваря.
В умовах нового законодавства про друк (закон
6 квіт. 1865) без попередньої цензури вийшло у світ
перше посмертне вид. « о зар » 1867. Його редактори
М. Костомаров і Г. ашк в самі визначили ступінь
цензурності творів поета. Після надрук. перших прим.
видавець Д. о ан ков, остерігаючись, щоб книжка
не підпала під судове переслідування, зробив у тексті
нові вилучення. Духовна цензура не дозволила вмістити в «Кобзарі» «Давидові псалми». У наступному
вид. «Кобзаря» (СПб., 1883) Петерб. цензурний комітет вимагав додаткових вилучень у творах «Княжна»,
«А. О. Козачковському», «Якби тобі довелося», «П. С.»,
«Мов за подушне, оступили», «Лічу в неволі дні і ночі»,
«Вночі і ожеледь, і мряка» («О люди! люди небораки!»)
та ін. Проте за ухвалою ради Гол. управління в справах

друку, затвердженою міністром внутр. справ, книжку
дозволено до вид. без будь-яких цензурних вилучень.
У цьому ж обсязі й у складі тих самих творів дозволено й наступні вид. «Кобзаря» (1884, 1889, 1894, 1899
та ін.). На підставі рапорта цензора Косовича Петерб.
цензурний комітет, а потім і Гол. управління у справах
друку зажадали вилучення багатьох «незручних місць»
у поемах «Гайдамаки», «Сон — У всякого своя доля»
і «Невольник», у посланні «І мертвим, і живим», поезіях «Мені однаково, чи буду», «Іржавець» та ін. творах
із дешевого вид. «Кобзаря» 1899. Клопотання видавця
К. Гамалії про дозвіл видати «Кобзар» у тому ж обсязі,
в якому він із дозволу цензури не раз друкувався раніше, відхилило Гол. управління в справах друку, але це
клопотання задовольнив міністр внутр. справ. Петерб.
цензурному комітетові було запропоновано відновити
вилучені цензурою місця.
В умовах революції 1905—07 в Ро сії 25 листоп.
1905 Петерб. цензурний комітет дав дозвіл на вид.
повного «Кобзаря» за ред. В. оман ко о (вийшов
у світ на поч. 1907). Повний «Кобзар» 1908 вийшов
2-м вид., 1910—3-м, 1911 В. ков нко видав його як
1-й том двотомника «Твори». Незабаром ці вид. зазнали
переслідувань. 26 січ. 1911 Петерб. комітет у справах
друку наклав на них арешт і порушив кримінальну
справу проти їхніх видавців. За вироком Петерб. судової палати, затвердженим сенатом, у «Кобзарях» 1908 і
1910 та 1-му томі «Творів» (СПб., 1911) вирізано бл.
шести аркушів тексту — твори «Юродивий», «Марія»,
«Гімн черничий», «Світе ясний! Світе тихий!», «І Архімед, і Галілей», «Саул», уривки з поем «Сон — У всякого своя доля», «Кавказ», «Неофіти» та ін. Невдовзі
цю репресію поширено й на «Кобзар» 1907.
Царська цензура пильно стежила за шевч. вид.,
намагаючись не допустити друкування революційних
творів. Суворому цензурному контролю було піддано
твори, що їх видавали окремо. Порівняно невисока ціна
таких видань робила їх доступними для широких кіл
читачів, тому органи цензури чинили всілякі перешкоди
їхньому виходові у світ, хоч і не заперечували проти
вміщення цих же творів у дорожчих вид. «Кобзаря».
Напр., 1893 Гол. управління у справах друку визнало
за необхідне заборонити в майбутньому випуск у світ
окремим вид. поему «Гайдамаки» і 3 лют. циркулярно
по ві домило про це цен зурні комі тети та окре мих
цензорів внутр. цензури. Цензура часто забороняла
переробки творів Шевченка для сцени («Гайдамаки»,
«Невольник» тощо) та Шевченкові тексти, покладені на
муз. 1890 Київ. цензурний комітет заборонив «Минають
дні, минають ночі» (муз. В. ар м ), «По діброві вітер
виє» (з балади «Тополя», муз. М.
нка). Комітети
і цензори т. зв. іноземної цензури стежили, щоб у Росію не потрапляли зарубіжні вид. творів Шевченка. До
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протоколів і списків закордонних видань, заборонених
для ввезення в Росію, у різний час занесено « ов
т отвор н Пушк на
в нк » (Лейпциґ, 1859),
«Кобзар» (Прага, 1876. Т. 2), «Кобзар» (Женева, 1878),
«Поезії Т. Гр. Шевченка, заборонені в Росії» (Женева,
1890), «Перебендя» (Л., 1889), «Кобзар» (Л., 1908.
Т. 1—2) та ін.
Радянська цензура, якої офіц. нібито не існувало,
діяла приховано. Лише зрідка вона вдавалася до спотворення і свідомого фальшування окремих текстів
поезії Шевченка. Напр., рядки: «За що ж боролись ми
з ляхами? / За що ж ми різались з ордами? / За що скородили списами / Московські ребра??» (з вірша «Чигрине,
Чигрине») без змін наведено у вид. «Кобзаря» 1929,
1947, 1955 (двотомне вид. «Поезії»), 1956, 1958. Натомість у вид. «Кобзаря» 1949, 1952, 1957 «московські»
змінено на «татарські». Втручання цензури виявлялося
переважно під час підготовки «вибраних творів», у які
не включали «незручні», національно наснажені поезії
Шевченка, зокр. згаданий вірш «Чигрине, Чигрине»
(немає у вид. «Кобзаря 1950, 1954, тритомних «Творах» 1955 тощо). У «Вибраних творах» за ред. О. ко о (1939) та у «Кобзарі» 1943 не вміщено тексти
«До Основ’яненка», «Розрита могила» та ін. Протягом
1950—54 виходили друком «Кобзарі», які мали вигляд
повного корпусу поезії Шевченка, однак у них не було
вже згаданих творів, а також: «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гоголю», «Великий льох», «Іржавець» та ін.
Пізніше у повні вид. «Кобзаря» систематично не включали вірш «Якби-то ти, Богдане п’яний» (див.: Св т
1991, с. 393—395). За спостереженням П. ар нка,
у 1960-х — на поч. 1970-х «поетичні твори Шевченка
не зазнали цензури. Лише в деяких виданнях, призначених для шкільних бібліотек, не друкувалися поезії
Шевченка, в яких поет виразно виступав проти Москви
та угоди Хмельницького з Москвою» ( ар нко П.
С. 261). Однак 1977 вид-во «Дніпро знову випустило
цензурований «Кобзар», до якого не увійшли: «Розрита могила», «Чигрине, Чигрине», «Великий льох»,
«За що ми любимо Богдана», «Іржавець», «Якби-то
ти, Богдане п’яний». Причому на титульному аркуші
не вказано, що це не пов ний «Кобзар», а вибрані
твори. Такі заборони тривали до 1982, коли вийшов
«Кобзар» в упорядкуванні Л. о а ко , в якому не
було лише поезії «Якби-то ти, Богдане п’яний» (Там
само. С. 262)
Цензурні документи та ін. матеріали про переслідування творів Шевченка досліджували і публікували
І. з ншток, Г. а м р к , В. Данилов, І. Ковальов, М. М. ов к та ін. Див.
анн т ратурн твор в
в нка.
т.: а н ов . К цен зур ной ис то рии со чи не ний
Т. Г. Шевченка // Начала. 1922. № 2; з ншток . Судьба лите-

ратурного наследства Т. Г. Шевченко // Литературное наследство.
1935. Т. 19/21; а м р к
. Т. Г. Шевченко в духовній
цензурі // Літературний журнал. 1938. № 12; ова в . Борьба
царского правительства и цензуры с революционным «Кобзарем»
Т. Г. Шевченко // Красный архив. 1938. № 6; ур к . Шевченко
і царська цен зу ра // Молодий біль шо вик. 1939. № 3; о вав . Шевченко по документам царской цензуры // Молодая
гвардия. 1939. № 2/3; ова ов . . Шевченко під забороною
царської цензури // Р . 1964. № 3; оро н . С. Т. Г. Шевченко
і царська цензура: Дослідження та документи. 1840—1862 роки.
К., 1969; оро н . Твори Шевченка в політичному процесі
Кирило-Мефодіївського товариства та заборона й вилучення
«Кобзаря» //
17; ар нко П. Шевченкознавство на Україні
в 1961—1981 роках // ар нко П. Тарас Шевченко і українська
література: Зб. ст. К., 1994; а то
. Тарас Шевченко й імперська цензура у перші десятиліття ХХ сторіччя // Наук. зап. Ін-ту
журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. К., 2003. Т. 12.
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ЦЕНТР НА Р Ó Д НОЇ КУЛЬТУ́ РИ «Му зей Івана
Гончара» — нац. всеукр. спеціалізований наук.-дослідний культурно-освітній заклад. Міститься за адресою: вул. Лаврська, 19, Київ. Засновано як приватну
збірку 15 листоп. 1959, у 1993—99 — держ. «Музей
Івана Гончара», з 1999 — держ. Укр. центр народної
культури «Музей Івана Гончара», з 2009 — нац. В основу колекції покладено твори укр. народного мист-ва
17—20 ст., які зібрав І. он ар та його сподвижники.
У фондах музею — іконопис, народна картина, муз.
інструменти, одяг, рушники, килими, кераміка, вироби
з дерева, металу і шкіри, писанки. Тут зберігаються арх.
та книгозбірня засновника, а також його скульптура,
графіка і живопис. Фонди поповнюються завдяки експе-

ра м нт ко к
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диційним дослідженням науковців музею, подарункам
родини П. Гончара та Н. атв нко, надходженням від
шанувальників в Україні та з-за кордону. Збірка нараховує понад 20 тис. одиниць зберігання.
Шевч. тему в колекції представляють понад два
десятки портретів поета кін. 19—20 ст. з різних регіонів України, авторство більшості з них невідоме. Це
традиційні зображення Шевченка у шапці й кожусі,
твори на теми: «Шевченко з бандурою над Дніпром»
(за мотивами картини К. рутов ко о «Кобзар над
Дніпром», 1875), «Шевченка ведуть на заслання»,
«Шевченко у вишитій сорочці з “Кобзарем”» тощо.
У постійній експозиції музею, крім чотирьох портретів
поета, представлено також картину народного майстра
О. Шабатури «Село Кирилівка, де жив Шевченко, як був
малим» (Полтава, серед. 20 ст.), чотири твори невідомого автора за поемою «Катерина» (Київ, перша пол.
20 ст.), дві малярські роботи, знайдені в с. Лисянці на
Черкащині: ікона «Святий Микита» та картина «Янгол
зі свічкою». Серед книжок мемор. б-ки, яка налічує
понад 3000 видань з україністики, — стародруки, раритети, зокр. празьке вид. «Кобзаря» (1876), кн. М. а о о
«Жизнь и произведения Тараса Шевченка» (К., 1882),
«Кобзар. Гайдамаки» з ілюст раціями О. С а т она
(СПб., 1886), «Жалобний марш» М.
нка на 27-ті
роковини смерті Шевченка (1888) та ін.
т на Пош ва о

ЦЕРÉРА — у рим. міфології богиня землі, злаків,
урожаю, ототожнена з давньогр. Деметрою. У повісті
«Наймичка» Шевченко детально описує свято укр. жнив
на берегах вечірньої Сули. Худож. пластика образів на
тлі мальовничого пейзажу прочитується як парадигма
світовідчуття Шевченка, його поетичного космосу, що
моделює одвічний світ хліборобської ментальності,
узагальнений в античному символі: «Впереди всех их,
тихо выступая, шла прекрасная царица свята; стыдливо,
как бы от тяжести венка, опустила на грудь свою прекрасную смуглую голову, укрытую золотистым венком
и распущенною черною косою; в руках у нее был серп
и небольшой сноп жита, перевитый зеленою березкою.
Настоящая Церера» (3, 60).
ро ава
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ЦЕРЕТÉЛІ Акакій (9/21.06.1840, с. Схвіторі, тепер
Сачхерського муніципалітету Імеретія краю, Грузія —
26.01/8.02.1915, там само, похований у Тбілісі) — груз.
поет і громадсь кий діяч. На родився в князівсь кій
родині. У 1859—63 навчався на ф-ті сх. мов Петерб.
ун-ту. 1864 повернувся в Грузію. Разом з І. ав ава з
очолював нац.-демократичний рух 1860-х «Тергдалеулебі» за оновлення груз. літ. мови. У 1897—1900 видавав журн. «Акакіс твіурі кребулі». 1905 — редагував

антиурядовий сатиричний
журн. «Хумара», за що його
було заарештовано. Того ж
року Ц. на пи с ав вірш
«Геть!», що став у Грузії революційним гімном.
Переклав груз. мовою «Інтернаціонал» (1906). Автор
поем «Баг рат Ве ли кий»
(1875), «Торніке Еріставі»
(1884), «Натела» (1900) та
ін., повістей «Баші-Ачукі»
(1895—96), «Пе ре жи те»
(1894—99) та ін., низки
. р т
комедій і водевілів. Сприяв утвердженню постійного драм. театру в Тбілісі.
У с. Схвіторі відкрито музей Ц. (1939).
Познайомився із Шевченком навесні 1860 в Петербурзі на квартирі М. Костомарова, у якого збиралися не тільки літератори та громадсько-політ. діячі,
а й студентська молодь (див.: м а з . Шевченко
і Церетелі // м а з . Т. Г. Шевченко і Грузія. Тбілісі,
1963. С. 61—74). Про свої враження, зміст розмови
з Шевченком Ц. докладно розповів у ст. «Мої спогади
про Шевченка» (Закавказье. Тифлис, 1911. 26 февр.)
у зв’язку з відзначенням 50- тн роков н в
н
м рт
в нка. Згодом ст. надруковано у зб.: Спо а1958, Спо а 1982. Пізніше згадував його в усних
і друкованих виступах. Зустріч із Шевченком відіграла
важливу роль у становленні й формуванні світогляду
груз. поета. 1908 в Баку на вечорі з нагоди 50-річчя літ.
діяльності Ц. укр. делегація подарувала йому портрет
Шевченка ( ат ан . Тарас Шевченко і грузинська
література // Р . 1957. № 3. С. 83). 15 квіт. 1911 виголосив промову на ювілейних зборах, які організувала
укр. драм. секція Народного дому в Тифлісі. Тоді ж
написав звернення «Мова до українців» (зберігається
в Ін-ті рукописів АН Республіки Грузія. № 256) про
необхідність усіляко розвивати нац. культуру й мову
укр. народу (див.: м а з . Шевченко и Грузия //
Советская Украина. 1961. № 5. С. 154). Ц. брав участь
у вечорі у Тбілісі, присвяченому 100- тн ому юв ю
в н наро
нн
в нка (виступ опубл. у ст. «Тарас Гр. Шевченко. (До 100-річчя з дня народження)»
у «Сахалхо ґазеті» (1914. 27 лют.; 28 лют.).
У творчості обох митців простежуються типологічні
збіги. Вірш Ц. «Світанок» нагадує «Заповіт», а поема
«Торніке Еріставі» пафосом і системою образів — Шевченків «Кавказ». Певні типологічні збіги з поезією
Шевченка виявляються також у віршах груз. письменника «Кинджал», «Сповідь селянина», «Нинішнє обличчя Грузії», «Пісня під час жнив», «Імеретинська
колискова», «Трудова пісня», повісті «Баші-Ачукі»
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та ін. У вірші Ц. «Останнє бажання» є ремінісценція із
Шевченка: «Мріє він життя останок / Для вітчизни так
прожити, / Щоб вражою злою кров’ю / Сивину свою
збагрити!» У б-ці Ц. у с. Схвіторі зберігався «Кобзар»
у рос. перекл. (СПб., 1860).

в.: Поэт Акакий [Церетели] о поэте Тарасе Шевченко //
Закавказская речь. 1914. 19 апр.
т.: С м[ н]ов С. Шевченківське свято в Харківському
університеті // Рада. 1909. 7 берез.; о в тн
. Друге Шевченкове свято в Тифлісі // Рада. 1914. 4 берез.; П ра з Р. Великий
народный поэт // Заря Востока. 1938. 4 окт.; ор н к
. Історія однієї дружби // Вісті. 1938. 5 жовт.; р шашв
. Шевченко
в грузинській літературі. (Лист з Тбілісі) // Літературна критика. 1940. № 2; Су ава . Акакій Церетелі і Тарас Шевченко // Су ава . Літературні статті. Тбілісі, 1940 [груз. мовою];
ро в . Акакій Церетелі й Тарас Шевченко (До 30-ліття з дня
смерті великого грузинського письменника) // Україна. 1945. № 3;
ат ан . Жизнь Акакия Церетели: Монография. Тбилиси,
1947; . р т
и Т. Шевченко // Заря Востока. 1948. 25 янв.;
ов
к
. Тарас Шевченко і Акакій Церетелі // Україна.
1 9 48. № 3 ; о
в . А какий Це ре т ели и его т ворчест во / /
о
в . Литературно-к р итические с татьи. К ла сс и ческая
и советская грузинская литература. Тбилиси, 1957; ат ан .
Из истории культурных взаимоотношений грузинского и украинского народов (XIX—XX вв.) // ат ан . Дружба братских
литератур. Тбилиси, 1958; уа з . Братство народов — братство литератур: Из истории дружбы украинского и грузинского
народов // Заря Востока. 1958. 11 марта; Д у а ашв
. Великий Кобзарь. К 145-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко // Заря
Востока. 1959. 10 марта; ар в ашв
. Акакий Церетели.
Тбилиси, 1960; м а з . Т. Г. Шевченко і Грузія. Тбілісі, 1963;
у рав к
. . Шевченко і літератури народів СРСР. К., 1964;
ат ашв
. ., у шв С. . Шевченко в грузинських перекладах //
13; онон нко П. П. Діалектика національного
й загальнолюдського у творчості Т. Шевченка й А. Церетелі //
Дослідження творчості Т. Г. Шевченка: Тематичний зб. наук.
праць. К., 1992.

були у папці з малюнками, яку в Шевченка відібрали
під час арешту 1847. Вважалося, що ці твори зникли.
Згодом вда лося встановити Шевченкове авторство
кількох творів із підписом М. Са на (див.: ат нак
. П. Невідомий твір Т. Г. Шевченка // Мистецька спадщина Т. Г. Шевченка: (Матеріали, присвячені
дослідженню творчості Шевченка-художника). К., 1959.
Вип. 1. С. 121—135). Як твір Шевченка малюнок атрибутував Я. ат на к (див.: Література і мистецтво.
1945. 29 берез.). Дослідник спонукав упорядників П :
10 т. так уточнити ступінь Шевченкового авторства
сепії: «В цьому малюнку Сажину безсумнівно належить
зображення жінки та монаха» (П : 10 т. К., 1961.
Т. 7. Кн. 1. № 144).
На малюнку — мурована церква, зведена 1696—
98 на основі застосування конструктивної схеми п’ятидільного храму народної дерев’яної архітектури.
Церква роз ташо вує ться над одним із входів до
во-П р ко авр — Економічною брамою, яка
була частиною системи мурованих оборонних споруд
кін. 17 — поч. 18 ст. Відтворено і фрагмент Економічної
вул. перед церквою, вхід до неї — через арку, ліворуч. М’яке світлове середовище, багате тональними
градаціями та рефлексами, об’єднує настроєву, до певної міри ліричну, композицію монументальної архіт.
споруди і камерних сцен, які її відтінюють.
Твір уперше згадано: Рамазанов . Материалы для
истории художеств в России. М., 1863. Кн. 2. С. 260.
Уперше репрод. у вид.: Мистецька спадщина Т. Г. Шевченка: (Матеріали, присвячені дослідженню творчості
Шевченка-художника). К., 1959. Вип. 1. С. 130. Твір
експонувався: 1952 — під назвою «Церква Всіх Святих
у Києво-Печерській лаврі» (як твір М. Сажина); 1958 —
« Ц ерква усіх Святих у Київській лав рі»; 1964 —
«Церква Всіх Святих у Києво-Печерській лаврі» (як

а а н ук

«ЦÉРКВА ВСІХ СВЯТИ́Х У КИ́ЄВО-ПЕЧÉРСЬКІЙ
ЛÁВРІ» (папір, олівець, сепія, 27,3×36,8) — малюнок Шевченка, виконаний у Києві у квіт.—верес. 1846. Датується
від часу прибуття художника в Київ і до його від’їзду
на Поділля. Ліворуч унизу підпис олівцем: «Михаилъ
Сажинъ». Зберігається в НХМУ( № гр—16).
Належить до альб. київ. краєвидів, задум укласти
який в иник у Ш евченка п і сля закі нч ення пе те рб .
ка м м т тв. За спогадами О . Афан асьєваЧужбинського, «Шевченко задумав змалювати усі визначні види Києва, внутрішній вигляд храмів та цікаві
околиці. Сажин узяв на себе деякі частини, і обидва
художники пропадали зранку, якщо тільки не заважала погода» (Спо а 1982, с. 100). Київ. краєвиди
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твір М. Сажина; всі — Київ); як твір Шевченка під назвою «Церква Всіх Святих у Києво-Печерській лаврі»:
1990 — Тампере (Фінляндія), 1999, 2001, 2004, 2008
(всі — Київ). Місця зберігання: власність П. Щукіна,
ДІМ, ВІМШ, НХМУ. Іл. табл. III.

в.: П : 12 т. Т. 8. № 68.
т.: С мз н-С в к
. Художник старого Києва, Шевченків приятель — М. М. Сажин // Київські збірники історії
й археології, побуту й мистецтва. К., 1930. Зб. 1; а н . Мистецька спадщина Шевченка і нове в її дослідженні //
10;
к П. Шевченко в Києві. К., 1962; ра в к
.
Т. Г. Шевченко і археологія // тор н погляди Т. Г. Шевченка:
(Зб. ст.). К., 1964; С р а . . Київ та його околиці в мистецькій
творчості Т. Г. Шевченка // З досліджень про Т. Г. Шевченка: Зб.
К., 1968; С р а . Незнайдені мистецькі твори Т. Г. Шевченка,
виконані ним під час перебування на Україні до заслання //
П танн шевченкознавства: Т. Г. Шевченко і його сучасники.
К., 1978; р з в к : Київ в об ра зот ворчому мис тецтві. К.,
1982; а орюк . Мистецтво живопису і графіки на Україні
в першій половині і середині ХІХ ст. К.; О., 1983; ур 1985;
юк . Малярство і графіка Тараса Шевченка: Спостереження,
інтерпретації. К., 2003; «Св т Київ наш великий»: Малюнки
Тараса Шевченка та його сучасників. К., 2004; «Свою Україну
любіть… За неї Господа моліть»: Каталог виставки до 190-ліття
з дня народження Т. Г. Шевченка. К., 2004.

Уперше згадано у публ. Шевченкового Щоденника
(Основа. 1862. № 3. С. 28). Уперше репрод.: П :
10 т. Т. 10. № 95. Місця зберігання: власність А. оза ков ко о, В. о ов ко о, С. разо , ЧМТ, ЧІМ,
ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).

т.: Прокоп нко . Творческое наследие художника Шевченко ни же го родс кого пе ри ода // . .
в нко в Ниж нем
Новгороде: К столетию пребывания Т. Г. Шевченко в Н. Новгороде. Горький, 1958.

«ЦÉРКВА СВ. НІКОЛÁЯ В НИ́ЖНЬОМУ НÓВГОРОДІ» (тонований папір, олівець, 16,2×32,3) — зарисовка Шевченка, виконана 28 жовт. 1857 в
н ому
ов оро . Справа вгорі чорнилом позначено: № 117—
177. На звороті ліворуч угорі олівцем авторський напис:
«NN С N ко а 1372 о у.». Датовано на підставі запису
Шевченка в Щоденнику від 28 жовт. 1857: «Сегодня
погода тоже почти позволила мне выйти рисовать на
улицу. Нарисовал я кое-как церковь Николая за Почайной, построенную в 1372 году. Вероятно, тоже в ознаменование какого-нибудь кровопролития». Зберігається
в НМТШ (№ г—603).

т на у ко

«ЦÉРКВА ІЛЛÍ В НИ́ЖНЬОМУ НÓВГОРОДІ» (тонований папір, олівець, 16,4×32,6) — зарисовка Шевченка, виконана 27 жовт. 1857 в
н ому ов оро .
Ліворуч унизу олівцем авторський напис: «NN. [Нижній
Новгород] пророк
». Праворуч угорі чорнилом
позначено: № 117—178. Датується на підставі запису
в Щоденнику 27 жовт. 1857: «Не сколько дней сряду
хорошая ясная погода, и я сегодня не утерпел, пошел
на улицу рисовать. Я нарисовал церковь пророка Илии
с частию Кремля на втором плане. Церковь пророка
Илии построена в 1506 году в память огненного стреляния, спасшего Нижний от татар и ногаев». Зберігається
в НМТШ (№ г—264).
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Уперше згадано у публ. Шевченкового Щоденника (Ос нова. 1862. № 3. С. 28). Уперше ре прод.:
П : 10 т. Т. 10. № 96. Місця зберігання: власність
А. оза ков ко о, В. о ов ко о, С. разо , В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ЦМШ, ДМШ
(нині НМТШ).

т.: Прокоп нко . Творческое наследие художника Шевченко ни же го родс кого пе ри ода // . .
в нко в Ниж нем
Новгороде: К столетию пребывания Т. Г. Шевченко в Н. Новгороде. Горький, 1958.
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ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНÍЗМИ (палеославізм, старослов’янізм) — запозичений із церковнослов’ян. мови
елемент структури нової укр. літ. мови, який використовується у позацерковних сферах мовлення (у худож.,
рідше публіцистичних текстах, також у побутовому
спілкуванні), або похідне утворення, що має у структурі
виразний церковнослов’ян. компонент чи створене за

ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНІЗМИ

типовою для церковнослов’ян. мови словотвірною моделлю з питомих елементів укр. мови. Церковнослов’ян.
мова є продовженням старослов’ян., яка з 10 ст. була
поширена на Русі як мова конфе сійна, вона зазнала
формальних змін (адаптації) під впливом місцевої мови
і згодом оформилася в укр. редакцію (укр. варіант).
В Україні побутувала в церк. практиці переважно до
кін. 19 ст., в окремих регіонах функціонувала і пізніше;
з 1780 в підросійській Україні впроваджувався рос. варіант церковнослов’ян. мови.
Тривале функціонування церковно слов’ян. мови
в церк. житті (сфера високого сакрального) сформувало модель сталого пов’язання її елементів (лексики,
словосполучень, фразеологізмів, окремих граматичних
форм і навіть вимови окремих звуків), відмінних від
укр. мови, з високим стилем мовлення українців; окремі церковні тексти в їхній народній адаптації увійшли
в календарно-обрядовий фольклор (колядки, щедрівки),
де утворилося помежів’я церковнослов’ян. і народнопісенної традицій зі специфічними мовними рисами.
Тому закономірне закріплення за Ц. основної функції
маркера сакрального, високого в укр. словесній культурі збереглося і досі. Використання Ц. у худож. текстах
супроводжувалося актуалізацією інформаційного та
мовно-естетичного кодів складної за змістом і формою
християн. культури (з її первісним структурованим
центром і майже неохопною похідною периферією), пов’язанням оповіді з високим стилем мовлення; завдяки
уживанню Ц. крізь призму сакрального осмислювалися
й узвичаєні в щоденному вживанні мовні елементи,
традиційно віднесені до сфери профанного.
Шевченко в худож. і нехудож. текстах використав
широке коло Ц., що засвідчує насамперед його глибоке творче освоєння християн. культури (біблійних
сюжетів, образної системи, поетичної стилістики давніх релігійних текстів), а також традиційного народного мовлення, яке увібрало багато церковнослов’ян.
елементів. Різноманіття рефлексій біблійних сюжетів
і образів, мінлива стилістика текстів Шевченка, у яких
ужито Ц., пояснюються не тільки худож. настановою
окремих творів, а й поетовим розумінням сутності Бога
та всієї сукупності дотичних понять, уявлень, реалій
(включно з церквою) (див.:
в ов . Микола Ґе
і Тарас Шевченко: мистець у відмінному контексті //
Св т 1991. С. 211—214). Твори Шевченка вирізняються багатством «образів, захоплених із Біблії. <…>
Для тих образів була в нього вже готова мовна форма — староукраїнська, й Шевченко нею користувався,
але ж користувався з великим мовним т а к т о м» (С мов
. С. 134). Водночас поет відходив від готових
форм і змісту таких мовних знаків, засто совував їх
як основу власних словесно-естетичних пошуків, як
«засоби виразу, повні почуття та своєрідної, віками на-
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громадженої сили» ( у а ов к
. С. 573); цю силу
Шевченко актуалізував і спрямував у річище худож.
образотворення. Тому в українськомовних і російськомовних творах Шевченко використав Ц. як в описах
біблійного минулого, буття і подій церк. життя, так
і для реалізації задумів, що стосувалися ін. тематичних сфер, мали ін. зміст, відповідно — й ін. стильові
настанови. Важливим для повноти характеристики
ідіолекту Шевченка є свідчення широкого використання Ц. поза сферою худож. мовлення, зокр. у текстах,
не призначених для широкого кола користувачів, напр.
у листуванні, Щоденнику, Автобіографії. Серед Ц.
у худож. творах митця знаходимо не лише узвичаєні
мовні елементи з прозорою старослов’ян. генезою,
а й новотвори автора: лексеми та словосполуки, що
постали відповідно до усталених для церковнослов’ян.
мови моделей (останні за формальними ознаками не
завжди відрізняються від власне Ц.). Основою такого
сміливого словотворення слугувала добра обізнаність
Шевченка із церковнослов’ян. мовою, усвідомлення її
смислового, структурного і стилетворчого потенціалу.
Церковнослов’ян. мову письменник засвоїв насамперед в її укр. редакції, для якої характерна вимова як
[і] на тлі рос. вимови як [е], тверда вимова приголосних перед [е] (у рос. мові вимова [е] супроводжується
пом’якшенням попереднього приголосного) та переважно тверда вимова шиплячих (у рос. мові — м’яка),
послідовна вимова [г], а не [ґ]; на домінування в мовній
свідомості поета укр. вимови церковнослов’ян. текстів
опосередковано вказують його автографи, зокр. помилкові написання в російськомовних текстах словоформ
за укр. вимовою ( и замість
— «Великий льох»,
о і замість о — «Музыкант»); водночас він добре
знав і рос. варіант церковнослов’ян. мови, що засвідчують його російськомовні тексти.
В українськомовних текстах широко представлено
різноманітні формальні засоби церковнослов’ян. мови,
зокр. фонетичні, граматичні та лексичні елементи,
пізнавані на тлі структурно відмінних укр. питомих
мовних одиниць. Серед фонетичних особливостей
виразну церковнослов’ян. маркованість зберігають:
а) неповноголосні форми зі сполуками ра, а, р ,
(вра , врата, ла , ра , лан , р ро-злато, ра м
м, царського мрада, собор т
глав ), що здебільшого мають повноголосні альтернативні форми (як
воро , ворота, золото), які в текстах Шевченка використовуються відчутно частіше порівняно з неповноголосними формами; б) щ, жд відповідно до ч, ж, дж
в укр. мові ( щ р, н про в щ нн , нарожд нн ). Поет
використав і зовні малопомітні фонетичні маркери Ц.,
які внаслідок підкресленого протиставлення словоформ
у відповідних контекстах посилюють стилістичну виразність, напр.: матір і матер («Іржавець»).
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До морфологічних рис доробку Шевченка, які виразно засвідчують генетичний зв’язок із церковнослов’ян. мовою, належать: а) форми називного відмінка
множини іменника, займенника у функції об’єкта, що
передбачає знахідний відмінок множини: «серце ю
полюбило» («Три літа»), «постави ан
во » («Молитва» — «Злоначинающих спини»); б) короткі форми
прикметників у функції означення: «Я тар чоловік»
(«У неділеньку у святую»); « юта зла / Не дієш без
вини нікому» («Єретик», рр. 175—176); «Про Богдана
н ому ра» («Сліпий», р. 657), або предиката: «Я тар
був, н мо н» («Буває, в неволі іноді згадаю»). Показово, що Шевченко не вживав коротких форм прикметників, поширених у фольклорі (як з н, в
, кра н,
мут н), зате використовував чимало подібних словоформ, відомих із церковнослов’ян. і староукр. книжної
мови (за в н, а н, н мо н, пр отован); в) повні
форми прикметників, дієприкметників, відповідних
займенників (н утом нн є поклони, над о м народом; воспоєм а ая); короткі (нечленні) і повні (членні
не стягнені) форми прикметників і дієприкметників
були відомі поетові також із його рідного довкілля та
північноукр. діалектів (де поширені дотепер); г) форма
множини прикметника на -а (воздає злодіям за злая ‘злі
вчинки’); ґ) архаїчна форма знахідного відмінка однини
особового займенника жіночого роду ю ‘її’ («і не позна
ю»; «І ра т ю, / Тую Рогніду молодую, / І прожене
ю» — «Царі», рр. 173, 209—211); давні форми займенників сице ‘ці’ (книги сице), сія ‘ця’; д) форми другої
особи однини, множини від дієслова ут —
, т
(«Добре єси, мій кобзарю, / Добре, батьку, робиш» —
«Перебендя»; «Що сам єси тепер москаль» — «Ну
що б, зда ва лося, сло ва»); в окре мих ви пад ках гіперкоректне вживання форм допоміжного дієслова
ут , зумовлене насамперед стилістичною функцією;
е) форми наказового способу дієслова (прор , вонм ,
по тав , озов т
(- ), а в рш т ; н топ т ,
н ур т ); є) форми аориста («Пот народ, княжну
по , / т
в волості своя, / т
з шумом» — «Царі», рр. 207—209); ж) архаїчні форми то ,
, о
(еквівалентні дієприслівникам), що в 19 ст. мали усномовну підтримку і досі збереглися у фольклор. текстах;
з) форми пасивних дієприкметників із суфіксами -ущ
(-ющ), -ащ (-ящ) (пр но ущ , па ущ , ющ ,
н зрящ , мов ящ , дитина н мов яща; по о ящ
ходить), з суфіксом -м пасивних дієприкметників (о н па мо , н з о м , н про у м , н зна м ;
так само — в дієприслівнику — н зр мо), активних
дієприслівників теперішнього часу на -я (цілував, ао ов я; тая); и) конструкції з прийменниками во
(во тьмі ада; во златі сяють; во ім’я; во притчу; во Іудеї,
во дні они; во время оно), опріче («опр праведного
Бога» — «І станом гнучим, і красою»); і) конструкції

з часткою, сполучником ніже («немає /
єдиного
случаю» — «В неволі, в самоті немає») тощо.
У текстах широко представлено словотвірні деривати, які завдяки окремим формантам чи похідному
слову в цілому сприймаються як типові церковнослов’ян. елементи; при цьому сигналами віднесення
до Ц. можуть виступати лише афікси чи лише твірні
основи, або одночасно афікси і твірні основи; зокр. це
стосується: а) утворень із префіксами со- (со ю т ,
соузн , сопутн к, соз ат ), воз-/вос- (возра у т ,
воззр , восп ват , воззову, возг а т , возн т ,
восхва т , восп акат , провозв т т ), во- (вом то, воутр , во ар т
), пре- (преправ на ,
пре в т , пре кор на , пре та, прев
н , прею о н ); долученням префікса пр - до вже префіксованого деривата досягається градація вираженої
ознаки (препро ав н , пре зумн , прен поро на ,
прен пов нн , прен пурн ), із-/іс- (ізр кт , із ав т , із
т , іскуп т , із ранн ); не-, недо- (незр нн , непро нн , не о м , не о н м
устами, на неокра н м крилі, не кв рн м устами,
не укаво, недор к , недо ю ); о-, от-, у- (о кв рн н , ока нн , ом рз т ( ), о н т ; отв рзут
уста, отр нут ; узр т , у о
а, ув н анн ); б) із
суфіксами -тель (о
тель, розп натель), -ств(о)
(проро ство), давнім суфіксом *-ьj(e) (розп’ тіє, вніє, ун ніє,
ном іє) та *ь (в овій, на бороду ароню); в) зі сталими твірними компонентами складних
слів, як благо- (благо ат , благово т , благо ушно,
благов т т , благо н тв , благо ов нн , благо т в ), добро- (добровонн , добро р , доброз
у
), все- (все в та , все
р , все н ,
всев
око, всетвор ую любов, все р т )
та ін. Шевченко виявив високу майстерність використання складних слів, типових для церковно слов’ян.
мови (і для староукр. словесності, особливо часів
бароко), віртуозність у творенні нових слів за такими
моделями ( рато ю ,
вотвор
,
ном
,
з оза ат , м ото в м устами, зо ототкан м, трош т м, таро нн , уш у о , в о о у , во во
та ін.). Семантика та контексти таких похідних утворень
найчастіше тісно пов’язують текст із високим стилем
мовлення. Часто Ц., особливо з незвичною ускладненою
формою, виявляються ключовими у створенні худож.
фігури чи основного образу твору, його стилістичного
тла («А о роз
у м рукам / І покажи, і поможи, /
Святую силу ниспошли — «Молитва» — «Злоначинающих спини»; «Огнем невидимим, святим, /
вотвор
м, а із гною / Встають стовпом передо мною /
Його безбожнії діла…» — «Юродивий», рр. 66—69;
«Спочивши, скорбная, скажи, / Прорци своїм лукавим
чадам, / Що пропадуть вони, лихі, / Що їх безчестіє,
і зрада, / І кр во уш огнем, / Кривавим пламенним
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мечем / Нарізані на людських душах» — «Осія. Глава
XIV»; «Вітер з поля / Дихне, погне, і полама. / І ваша
злая во во / Сама скупається, сама / В своїй крові» —
«Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19»).
У творах Шевченко використав широке коло лексичних Ц., що зумовлено необхідністю передавати поняття,
реалії реліг., церк. життя (ка о, т ара, рв н р з ,
в а н , пророк, н поро н ), називати явища, предмети (зокр. зі сфери чужої культури), які на той час
в укр. мові не мали відповідного лексичного позначення
(пр ат, пр тор ан ), а також стилістичною настановою, що особливо відчувається за наявності в укр. мові
відповідників (синонімів) таким Ц. ( а о,
р, отрок,
в
, ан , о р, ку а ‘хата’, а о ат , р кт та ін.).
Нерідко словосполучення чи короткі фрагменти тексту
утворено переважно з Ц. ( о
а о ; н м на т
ан т т , н
т ком ; н м м отв рзут
у та; во
п а т р т мпан во по м а а ; п а а… по ню
ра
а; во вр м оно; н зр м кр а н зр м м
п ан п ром). Різновидом лексичних Ц. є теоніми ( у
р то , ар , Савао ), їхні одно- чи кількаслівні еквіваленти, перифрази, які зі Святого Письма перейшли
в староукр. худож. словесність і народну мову (Вседержитель, Всевишній, Син Божий), та топоніми (Віфлеєм,
Сіон, Нікея, Іордан, Назарет, Фавор, Голгофа); ці мовні
знаки є дієвими засобами актуалізації концептів, образів
християн. культури, формою зв’язку зі старокнижною
худож.-словесною традицією, вони ввійшли в систему
образів, смислів Шевченкових творів безпосередньо чи
алюзивно. Церковнослов’ян. традиції сягають окремі
типи синтаксичних одиниць, що використовуються
для творення стилістичних фігур (частими є повтори
початків строф, риторичні питання, апеляції-звертання
та ін.). У поетичному макротексті чимало Ц. належить
до високочастотних лексем чи твірних компонентів для
складених слів. Важливим прийомом використання Ц.
є включення їх у ряди варіантів назв того самого об’єкта називання — синонімів, перифраз (стосовно Марії,
крім імені власного, в однойменній поемі поет ужив
одно- та багатослівні назви: ат ; ат р о а; пр н поро на ; а а ; в
а а ; н о та ; зта анна ;
пр
та; в в та ; пр в т
раю; в та
о
в ; о то но п та ; ар
н а з м ; пр
та
в
на ; в ка в
на ; а оу анн з н кр н ;
в окремих випадках автор ампліфікує кілька перифраз,
утворюючи номінативні градаційні ряди, чим до сягає посиленого емоційного стану: в т з н , наша
кра ота; пр в та , н пов нна). Особливу напругу,
експресію передано в численних звертаннях до Матері
Божої, Бога, що містять Ц. У них поет висловлює захоплення вищими небесними силами, демонструє схиляння
перед ними («Восплач, Пророче, Сине Божий!» — «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19»; «Молюся, плачу і ридаю: /
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Воззри, Пречистая, на їх, / Отих окрадених, сліпих /
Невольників» — «Марія», рр. 8—11; «Благослови / На
месть і на муки, / Благослови мої, Боже, / Нетвердії
руки!» — «Єретик», рр. 112—115); водночас у таких
звертаннях автор нерідко передає емоції, оцінки протилежного спрямування, висловлюючи свій гнів, докір,
обурення, аж до неприйняття-заперечення («Небесний
Царю! Суд Твій всує, / І всує царствіє Твоє» — «Єретик», рр. 94—95; «Коли одпочити / Ляжеш, Боже, утомлений? / І нам даси жити!» — «Кавказ», рр. 27—29).
Коло Ц. у макротексті Шевченка розширюють епіграфи, взяті зі Святого Письма, псалмів; такі елементи
тексту сприяють моделюванню загальної стилістики
твору, спрямовують його сприймання та аксіологію;
такими епіграфами розпочато «Сон — У всякого своя
доля», «Єретик», «Великий льох», «Кавказ», «І мертвим, і живим», «Неофіти», «Марія». Модель підключення церковнослов’ян. мікротекстів як епіграфів автор
використав і в російськомовних текстах, зокр. у поемі
«Тризна». В окремих текстах наведено пізнавані мікроцитати, які пов’язують зі сферою сакрального, зокр.
з обрядовістю (на церк. обряд поховання у вірші «Чума»
вказує фрагмент «і со святими не співали»); таку ж
функцію економного алюзивного пов’язання з ін., докладно не описаними в тексті, культурними сферами
чи ситуаціями виконують згадки назв молитов, колядок
(«Та й списую Сковороду / Або “Три царіє со дари”» —
«А. О. Козачковському»).
Загалом насичення текстів Шевченка Ц. є високим,
що досягнуто насамперед уведенням у тексти різнотипних одиниць цього ряду, які творять окремий стилістичний субпростір, формують специфічну тональність.
Багато Ц. в усьому укр. макротексті поета ужито лише
1—2 рази, здебільшого вони не мають альтернативних
гомогенних форм без церковно слов’ян. маркування
чи точних семантичних відповідників-дублетів, а за
наявності альтернативи кількісно переважають форми
не церковнослов’ян. ( ава — 4 уживання в текстах
і о ова — 61, врата — 1 і ворота — 9, р кт — 6,
прор кат — 1, прор кт — 2 і овор т — 47, казат — 156, казат — 275); окремі лексеми, що сягають церковнослов’ян. мови і зберігають її структурні
ознаки, глибоко увійшли у розмовне мовлення, втративши маркованість іншостильовості, притаманну Ц.,
інколи (завдяки входженню в усталені словосполуки)
розвинули нові відтінки значень (вра
— первісно
зі значенням ‘ворожий’, а згодом, у словосполуках вран і под., передає загальну негативну конотацію,
експресивне звертання).
Виокремлюється кілька провідних настанов використання Ц. у худож. текстах Шевченка: а) для опису
подій з історії християнства, сучасного церк. життя, народних релігійних звичаїв та обрядів; б) для досягнення
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вірогідності у відтворенні давноминулих подій нереліг.
змісту (як у переспівах зі «С ова о по ку ор в м»);
в) для створення відповідної задумові автора позитивної чи негативної аксіології описуваного, реалізації
естетичної настанови (передачі атмосфери урочистості,
піднесеності, внутрішньої напруги, протесту, бунту),
типізації ситуацій і характерів.
У кожному випадку вживання Ц. має значення не
тільки наявність формальних маркерів, які підкреслюють відмінність цих мовних одиниць від ін. типових для
укр. літ. мови, а й семантика окремо взятого Ц., його
належність до відповідної ідеографічної (культурної)
сфери, текстова синтактика — зв’язок, узгодженість
з ін. елементами тексту чи виразний контраст між ними,
який зауважує читач. Задля посилення виражального
потенціалу Ц. автор часто поєднував у текстах елементи
різних стилістичних регістрів, зокр. використовував Ц.
з їхньою типовою конотацією урочисто-піднесеного,
високого на тлі мовних одиниць, уживаних насамперед для відтворення негативних емоцій, оцінюваних
як згрубілі, знижені («Хотілося б зогнать оскому / На
коронованих главах, / На тих помазаниках Божих… /
Так що ж, не втну, а як поможеш, / Та як покажеш, як
тих птах / Скубуть і патрають, то, може, / І ми б подержали в руках / Святопомазану чуприну» — «Царі»,
рр. 13—20). До контекстуального зіткнення мовних
одиниць з неоднаковою чи протилежною конотаціями
автор вдавався часто, створюючи стилістичну антитезу
задля негативної оцінки описуваного — від легкої іронії
та самоіронії до сатири і сарказму. Загалом українськомовні твори Шевченка засвідчують майстерне і цілеспрямоване використання ефекту різностильовості,
де Ц. відіграють важливу роль. Розрізняємо уживання
у тексті окремих Ц. на противагу їх нанизуванню
в невеликому контексті чи цілому творі; узгодження
чи протиставлення стильового маркування Ц. і найближчого текстового оточення. Закономірною є значна
кількість Ц. у текстах на біблійні сюжети, завдяки Ц.
автор досягнув виразного стилістичного ефекту — написав твори, стилістично суголосні біблійним оповідям,
хвалам, молитвам («Пребезумний в серці скаже, / Що
Бога немає, / В беззаконії мерзіє, / Не творить благая» —
«Давидові псалми», 52; «Боже, спаси, суди мене / Ти
по Своїй волі. / Молюсь, Господи, внуши їм / Уст моїх
глаголи. — «Давидові псалми», 53; «Трудящим людям,
Всеблагий, / На їх окраденій землі / Свою Ти силу ниспошли» — «Молитва» — «Царів, кровавих шинкарів»).
Українськомовні твори Шевченка свідчать про послідовне збільшення Ц. у текстах і удосконалення прийомів актуалізації їхнього виражального потенціалу:
якщо в ранніх творах із порівняно незначним колом Ц.
автор лише визначав шляхи освоєння багатства церковнослов’ян. мови, то вже у творах періоду «трьох

літ», особливо в «Давидових псалмах», виявляється
багатоаспектне функціонування Ц. Така тенденція
збережеться і в наступних українськомовних і російськомовних текстах.
У ро сійськомовних також представлено широке
коло Ц. Функціонування Ц. у рос. літ. мові мало особливості, зумовлені високим ступенем насичення рос.
мови церковнослов’ян. елементами, відчутним стиранням структурних відмінностей між цими мовами (з кін.
18 ст.), що спонукало науковців (С. Буліч, О. Шахматов) характеризувати рос. літ. мову як схрещення рос.
і церковнослов’янської. Якщо укр. літ. (більшою мірою
народнорозмовна) мова зберігала значну структурну та
функціональну дистанцію стосовно церковнослов’ян.,
що увиразнювало іноджерельність та іностильовість Ц.
в укр. текстах, забезпечувало можливість їх стилістичного використання, то в рос. текстах багато Ц. втратили
маркованість високого стилю, перейшовши у середній
чи нейтральний стиль. Та все ж стилістика рос. поезії
1-ї пол. 19 ст. з-поміж різних орієнтирів зберігала виразну домінанту — ідеї і образи християн. культури
та її важливі формальні засоби — церковно слов’ян.
мову рос. редакції. Тому входження Шевченка в рос.
поетичний континуум вимагало від нього освоєння ін.
традиції, опрацювання церковно слов’ян. спадщини
порівняно з укр. художньо-словесною практикою; використання багатьох Ц. у російськомовних худож. творах
не було цільово розраховано на стилістичний ефект.
І все ж у російськомовних худож. текстах Шевченка Ц.
не розчинилися серед ін. (питомих, запозичених) одиниць мови, а залишилися окремим виразним типом стилістично маркованих мовних елементів. Цьому сприяло
узгодження формальних мовних засобів із типовими
стилістичними настановами їх використання: Ц. автор
часто підпорядковував створенню стилістики оповіді
виразно високої, урочистої, або ж навпаки — досягненню низької стилістичної тональності. Зауважено, що
«вияви найбільшої художньої сили в творах Шевченка
російською мовою припадають на місця, які стикаються
з поезією біблійною, з лірикою псалмів» ( у а ов к
. С. 571). Зокр., образи, мотиви, інтертекстуальні
пов’язання з Біблією, молитвами, псалмами, ширше —
з біблійною образною сферою, в ро сійськомов них
поемах Шевченка використано не раз. Напр., у поемі
«Слепая» натрапляємо на переспів плачу о
а Пр кра но о у в’язниці. У поетичних творах використано
доволі широке коло Ц., часто вміщених у спеціальні
авторські контексти, що посилюють роль Ц.: «Для вас
я радостно сложил / Свои житейские оковы, / Священнодействовал я снова / И слезы в звуки перелил»
(«Тризна», рр. 7—9). Функціонування Ц. у російськомовних поетичних творах Шевченка сутнісно не відрізняються від прийомів уживання аналогічних мовно-
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естетичних знаків у його українськомовних текстах:
спостережено принципово однакові засади і прийоми
досягнення стилістичного ефекту від використання цих
мовних елементів. Згодом цей досвід автор розвинув
у роботі над російськомовною худож. прозою. Порівняно з поезією, скутою строфікою, ритмом та римою,
проза не має цих обтяжливих формальних обмежень,
а тому така форма відкриває широкі можливості текстового варіювання, стосовно Ц. — уможливлює необмежену синтактику, розгортання контекстів (нерідко
задля семантичного конт расту), допускає численні
трансформації, структурні видозміни мовних знаків,
творення на базі церковно слов’ян. мови неологізмів
( ю о т ат , м ко ушн , крупнор в , ао т ). У прозовому тексті природними є вставки
мікротекстів церковнослов’ян. мовою чи її наслідувань,
які автор підпорядковує створенню характерів чи описові окремих подій, сцен: «Степан Мартынович, схватя
флягу, бросился в шинок и почти с плачем обратился
к шинкарке: — Благолепная и благодушная жено!
(Он сильно рассчитывал на комплимент и на текст тоже). Изми мя от уст львовых и избави мя от руки
грешничи. Поборгуй хотя малую полкварты горилки»
(«Близнецы». — 4, 45). Як і в українськомовних текстах,
у російськомовній прозі автор згадує назви молитов,
псалмів (напр., «Живый в помощи вышняго», «О всепетую мати», «Богом избранную мати, деву отроковицу»,
«О горе мне, грешнику сущу» у повісті «Наймичка»),
що розширює коло характерних Ц.
Ґрунтовна обізнаність Шевченка з церковнослов’ян.
мовою, утримування в мовленнєвому активі цитат,
фразеології з біблійних текстів, а також з літописних
джерел, давньої і староукр. л-ри, уможливило природне
використання Ц. і поза власне худож. дискурсом, зокр.
в Щоденнику, листах, які за стильовими ознаками оповіді становлять поєднання інформаційно зорієнтованого
і худож. мовлення. Напр.: «И поможи тебе Пресвятая
Матерь Всех Скорбящих пройти эти безводные пустыни» (запис у Щоденнику 29 лип. 1857); «За что
она меня удостоивает этого неизреченного счастия?
И чем я воздам ей за этот нечаянный светлый, сердечный праздник? Слезы радости и чистая молитва —
твоя единая награда, моя благородная, моя святая
заступнице» (запис у Щоденнику 11 листоп. 1857).
У Щоденнику натрапляємо на такі Ц.: в покор ю а
в а
а водочка; в про аю
ртвопр нош н ; п в ; ко овратна жизнь; з р а о сокровенных
таинств натуры; о н зр нно о
тв нном чувстве;
о
тв нно в пр нно искусство; н з
зран н мерзостей; не во по
ова о; а нн ,
стократ а нн друзья; в ра з
м ртва т ;
вкуша от п о а ра ко о р ва та ін. Нерідко у листах автор ви ко рис то ву вав ци тати з Біблії: «Всяк
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друг речет: содружихся ему и аз: но есть именем
точию друг. — Отак тепер і зо мною сталось» (лист
до А. зо у а 1 лют. 1848); «какое-то безотчетно[е]
состояние овладело мною (приидите все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы)» (лист до
В. Р пн но 25—28 лют. 1848) та ін. Часто Шевченко
використовує Ц. в прямих апеляціях до адресатів, передаючи широкий спектр почуттів, оцінок: «моя святая
заступница» (лист до А. о то від 2 січ. 1858); «благословенная в женах Афанасия Алексеевна» (лист до
А. азар в ко 28 серп. 1860), «вельмичтимая мною
Надежда Михайловна» (лист до Н. а
від 18 верес.
1860) та ін. Контекст та загальна зорієнтованість оповіді
(особливо у випадках відтворення піднесеності, урочистості) посилюють стилістичний ефект використання Ц.
у нехудож. текстах Шевченка.
Навіть в Автобіографії (1860) — тексті небагатому
на деталі, близькому за стилем до ділового, митець
використовує похідні, структурно близькі до поширених у церковнослов’ян. мові лексеми (на о мом году;
куш н ; а ово
платить, от мо тво овно о
подвига;
а
м
пот
к семинарий; рао нн ш ю вещью; с о то о н м усердием).
Показово також, що й у вид. «Букварь южнорусский»
(1861) для навчання укр. дітей Шевченко використав
тексти з «Давидових псалмів» у власній поетичній інтерпретації, у яких ужито чимало Ц. (помо ю , п а ом,
а а, душу прав н ку та ін.), а також навів молитви
«Отче наш» і «Вірую»; це дає підстави припускати,
що він усвідомлював важливість церковно слов’ян.
мови для мовного розвитку дитини, формування засад
високого стилю мовлення, відтак — і для майбутнього
розвитку укр. літ. мови; водночас убачав необхідність
збереження зв’язку з народною мовою, яку в цьому
вид. представив думами про пирятинського поповича
Олексія та Марусю попівну Богуславку, а також народними приказками.
Характерним додатковим свідченням особливої
прихильності Шевченка до слов’ян. мовної старовини
є спонтанний вибір для заголовків творів в автографах
графіки, близької до півуставу рукописних старослов’ян. і церковнослов’ян. текстів 17 ст. (Іл. див. також:
. Т. 1. С. 339).

Пр к а

в кор танн
рковно ов’ н ко ра к
у за о овка твор в .
в нка
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Довершеними зразками використання Ц. в українськомовних поетичних текстах Шевченко продемонстрував важливість і перспективність цього мовного
джерела розширення структурного і виражального потенціалу укр. літ. мови. Згодом цим шляхом пішло багато укр. поетів, перекладачів, прозаїків, розвиваючи літ.
мову, зокр. її базовий (особливо в період формування)
худож. стиль. Поет досяг синтезу генетично і функційно
віддалених елементів: укр. народнорозмовних, церковнослов’ян., первісно пов’язаних із богослужбовою
сферою, елементів староукр. писемності, чим на новому етапі розвитку укр. літ. мови збагатив її структурні
й виражальні можливості, забезпечив тяглість староукр.
мовної традиції. Завдяки тому, що «найсміливіші, найвідважніші свої думи, почуття і мрії Шевченко дуже
часто одягав у біблійні — за óбразами і церковнослов’янські — за мовою — ризи» (Р
к
. С. 336),
в укр. літ. мові серед. 19 ст. відчутно розширилося коло
Ц., атестованих і закріплених у худож. текстах; нового
розвитку набув відомий ще зі староукр. періоду прийом
сміливого словотворення за зразками церковнослов’ян.
мови (особливо слів складної структури з прозорою
мотивацією); помітно змінилася естетика застосування
цих мовних елементів у худож. словесності. Завдяки
цьому різноплановому використанню Ц. (пряма номінація понять, реалій як сучасних авторові, так і віддалених у часі; творення образів із виразною позитивною
чи негативною аксіологією; формування загального
стилю оповіді — піднесеного, урочистого, зниженого,
передача настроєвості — схиляння, благоговіння перед
адресатом чи об’єктом опису, обурення, гнів), різному
ступеню актуалізації виражальних можливостей Ц. Шевченко сформував нову широку функційну парадигму
цих мовних одиниць. Таке освоєння потенціалу Ц. для
Шевченка було усвідомленим кроком залучення добре
знаних йому мовних засобів для точного відтворення
своїх думок і настрою створення виразних словесних
худож. образів, досягнення бажаної стилістичної тональності.
Сміливі структурні, функційні та стилістичні перетворення Ц. унаслідок глибокого осмислення і новаторського використання їхнього потенціалу Шевченко
поширив і на питому лексику укр. мови різних сфер
побутування (розмовне мовлення, фольклор, худож.
словесність). Такий підхід вплинув на її формальний
і семантичний розвиток; бурхливий процес оновлення
і трансформації відкрив укр. мові широкі виднокола
розвою, а згодом забезпечив суспільне утвердження.
Див. також
зм ,
н т м мот в у т ратурн твор о т
в нка.
т.: а анов
. Мова поетичних творів Т. Шевченка //
а анов
. На мовно стилістичні теми. Х., 1934; рка .
Функції слов’янізмів у лексиці Шевченка // Наук. записки Київ.

держ. ун-ту. К., 1939. Зб. філол. ф-ту № 1: Пам’яті Т. Г. Шевченка; у ар в к
. Про лексику творів Т. Г. Шевченка //
Мо воз навство. 1940. № 15/16; у а ов к
. . Ро сій cькі
поеми Т. Шевченка та їх місце в системі поетичної мови першої
половини ХІХ ст. // у а ов к
. . Вибрані праці: У 5 т. К.,
1978. Т. 3; рка . Старослов’янізми в функції іронії та сарказму в поезіях Т. Г. Шевченка // Наук. записки Київ. пед. ін-ту. К.,
1951. Т. 11. № 3. Філол. серія; рка . Із спо стережень над
синонімами у творах Т. Г. Шевченка: слов’янізми і їх українські
і російські синоніми // Наук. записки Київ. пед. ін-ту. К., 1956.
н к
. . Роль церковно слов’яТ. 20. Філол. серія; о
нізмів у «Кобзарі» Т. Г. Шевченка // Українська мова в школі.
1961. № 5;
зан
П. . Функції старослов’янізмів у поемі
Т. Г. Шевченка «Марія» // Доповіді та повідомлення Ужгород.
ун-ту. Ужгород, 1961. № 6. Серія філол.;
к . Староцерковнослов’янська мова в поезії Шевченка // Зб. матеріялів наук.
конференцій Канадського Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
Торонто, 1962. Ч. 6; ур а . . Стилістичні функції біблійних
образів у поезії Т. Г. Шевченка // Джерела мовної майстерності
Т. Г. Шевченка: Зб. ст. К., 1964;
ртор
ка . . Взаимодействие русской и украинской лексики в русских произведениях Т. Г. Шевченко. К., 1981; С мов
. Дещо про Шевченкову архаїзовану мову // С мов
. Українське мовознавство:
Роз відки й статті. От тава, 1984. Т. 2.; Р
к
. По е зія
Тараса Шевченка // Р
к
. Зібр. тв.: У 20 т. К., 1986. Т. 12;
а н ка . . Стилістичне використання старослов’янізмів
у творах Т. Шевченка // Ст [2]; Струм н к
. Шевченко
і церковно слов’янська мова // Св т 2001; Ру ан в к
. .
У слові — вічність: (Мова творів Т. Г. Шевченка). К., 2002;
оз р . Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба
гідної оцінки. Л., 2012.

Пав о р

нко

ЦЕРКÓВСЬКИЙ Цанко (справж. — Бака лов; 16/
28.10.1869, м. Бяла Черква, тепер Великотирновської
обл., Болгарія — 2.05.1926, Софія) — болг. письменник.
Автор зб. віршів «Кілька віршів Цанко» (1892), «Сумні
голо си» (1895), «Польські пісні» (1905), «Жа лобні
пісні» (1908) та ін., поеми «Боян» (1909) та ін. З матеріалів арх. Ц. видно, що він виявляв жвавий інтерес
до творчості Шевченка. У записній книжці болг. поета
1890 є коротка біогр. довідка про Шевченка (Архів
Ц. Церковського. Бяла Черква. Інв. № 255), виписана,
мабуть, із якоїсь болг. хрестоматії або ін. джерела. Очевидно, що Ц. довідався про Шевченка спочатку через
пресу, де друкувалися болг. перекл. творів укр. поета.
Із його творами ознайомився в перекладах Р.
нз ова, П. С ав кова, Л. арав ова, І. азова. Архів Ц.
дає змогу констатувати, що йому була близькою поезія
«Думи мої, думи мої» (1848), це відчувається також
у деяких його ранніх творах, написаних у дусі Шевченкових «Дум» («Серце моє», «Думи мої», «Думи,
думи» — залишилися в рукописах). Ці вірші не лише

ЦЕРТЕЛЄВ

суголосять із Шевченковими емоційною будовою, вони
нагадують і їх худож. особливості: характерна манера
викладу, звертання до читачів, використання народнопісенних засобів, зокр. елегійних інтонацій. Підхопивши
Шевченкову традицію в поезії, Ц. написав низку поем,
дві з яких («На жнива», 1901; «Рута», 1904) свідчать,
що болг. митець знав деякі з поем Шевченка, особливе
враження на нього справила балада «Тополя».
т.: Ру ак в С. Тарас Шевченко і болгарська література.
К., 1968.

С м он Ру ак в,

а а н ук

ЦÉРТЕЛЄВ (Цертелев, Церетелев, Церетелі) Микола
Андрійович (1790, м. Хорол, тепер районний центр
Полтав. обл. — 8/20.09.1869, м. Моршанськ, тепер
районний центр Тамбовської обл., РФ) — князь, чиновник, літератор, етнограф, освітній діяч. Дійсний
член Вільного т-ва аматорів рос. словесності, член
Москов. т-ва словесності. Почесний член Харків. ун-ту
(1858—59). Нагороджений срібною медаллю Рос. академії наук (1820). Груз. роду, онук осілого на Полтавщині
поміщика, котрий у серед. 18 ст. одержав землі з трьома
десятками селянських дворів на терені Миргородського полку (надалі маєтностей та кріпаків побільшало). Закінчив 1814 Москов. ун-т. Як урядовець зріс до
директорства народними уч-щами Тамбов., а згодом
Полтав. губ.; у 1832—38 обіймав інспекторство класів
Полтав. ін-ту шляхетних дівчат (по саду спеціально
створено для виконання розпоряджень члена ради цього
закладу — П. у ака- рт мов ко о), потім став помічником куратора Харків. шкільної округи. 1859 його зараховано до Гол. управління уч-щ міністерства народної
освіти. Від 1861 — у відставці, з 1865 мешкав у Москві.
Виступав у рос. пресі, зокр. у журн. «С н от
тва», «Благонамеренный», «Соревнователь просвещения
и благотворения» тощо. 1819 з присвятою дідичевімеценату Д. П. ро н кому, екс-міністрові юстиції
Російської імперії, з передм. і розлогим коментуванням
(у т. ч. — рос. перекладом понад 200 укр. слів) оприлюднив кн. «Опыт собрания старинных малороссийских
песней» — запис співу під бандуру почутих на Полтавщині дум «О побеге трех братьев из Азова»; «О Алексее Поповиче или о буре, претерпенной казаками на
море», «О смерти Ивана Коновченка или о походе
казаков против татар», «О хитрости, употребленной
Богданом Хмельницким против Барабаша», «О походе
Богдана Хмельницкого в Молдавию», «О смерти Богдана Хмельницкого», «Смерть Федора Безродного»,
«О гетмане Мазепе», «Тоска сестры по брате», «Отъезд
казака из родины». У супутній розвідці «О старинных
малороссийских песнях» дійшов висновку, що «наречие малороссийское, бывшее некогда, так сказать, языком от
н м и господствующим в южных странах
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отечества нашего, не менее других языков способно
к поэзии» (С. 4). Розвинув таке судження відкритим
листом до М. Максимовича, якому принагідно передав
власну колекцію ін. зразків укр. фольклору: «Тот, кто
хочет быть хорошим отечественным писателем и в особенности отечественным поэтом, кто хочет дать, если
можно так выразиться, народный колорит своим произведениям, тот не должен считать безделкою отечественные предания и песни» ( рт в . . О народных
стихотворениях // Вестник Европы. 1827. № 12. С. 272).
Потому М. Максимович у своїх працях не раз дякував
йому за передані пісні та висловлені поради.
Шевченко був обізнаний із діяльністю Ц., спрямованою на репрезентацію укр. давнини, чим, певне,
пояснюється довірча стилістика епістолярного звернення його як автора проекту « воп на кра на»
23 верес. 1844: «Князю мій сіятельний! Якби мені Бог
поміг докончить те, що я тепер зачав, то тойді склав би
руки та й у домовину. Було б з мене: не забула б Україна
мене мізерного. <…> ви маєте і силу, і славу, і любите
ту країну, що я тепер заходився рисовать. <…> Спасибі, сіятельний наш генерал-губернатор узявся мені
помагать. Та ще як ваша мость та інші добрі люди скинуться та поможуть, то тойді оживе наша країна хоч на
папері. <…> На той рік, як доживемо, то, дасть Бог, побачимось, я буду в вашому Харкові. А поки що прийміть
милостиво мою просьбу і не осудіть щиро почитаючого
вас ара а
в нка». Оскільки це спілкування було
приватним, то, вочевидь, воно дістало відповідну неофіційну підтримку, доказом якої є принаймні відношення
від 13 листоп. 1844, надіслане правлінням Харків. ун-ту
з проханням забезпечити передплату естампів у двох
примірниках ( окум нт , с. 58. № 125).
Не назвавши прізв. Ц., Шевченко фактично згадав
його доробок у повісті «Прогулка с удовольствием и не
без морали», коли вказав на нього висловом «Недавно
кто-то печатно сравнивал наши, т. е. малороссийские,
исторические думы с рапсодиями хиосского слепца,
праотца эпической поэзии» (4, 242), та підтримав і розвинув оте порівняння розлогими міркуваннями розповідача. У зб. Ц. рядки «Довго вони на могилі край села
стояли, / Довго, довго козаченька вічми проводжали, /
А ще довше вони його вдома оплакали» прокоментовано так: «Какое чувство и живость изображения!
Читая место сие, невольно вспоминаю трогательную
разлуку Гектора с Андромахой. Малороссийский сочинитель, без сомнения, не читывал и не слыхал о Гомере, но законы природы общи и неизменны. Человек,
истинно тронутый предметом своим, говорит ясно,
резко и часто весьма сходно с другим, отдаленным от
него и пространством, и временем, но находившимся
в подобном положении» (Опыт собрания старинных
малороссийских песней. СПб., 1819. С. 16).
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т.: з онов П. Князь Н. А. Цертелев // Вестник Европы.
1870. № 6; П п н . . История русской этнографии. СПб.,
1891. Т. 3; а а
. ., Сум ов . ., уз ку . П. Краткий
очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его
существования. Х., 1906; о у
к
. Кн. Микола Андреєвич Цертелєв // Україна. 1917. № 3/4; о у
к
. Погруддя
з бронзи. Л., 1938; в н з ., орош нко . Перший видавець
і дослідник українських народних дум М. А. Цертелєв //
.
1959. № 3; азанов . . Ученая республика. М.; Лг., 1964; о а . . Фольклористичні праці. К., 1970;
р ан . П. Собиратели народной поэзии (из истории украинской фольклористики ХІХ века). М., 1974;
. . Сторінки історії української
фольклористики. К., 1975; в н з . . Николай Андреевич
Цертелев. Тбилиси, 1980.

Пав о

нко

ЦЕСÉВИЧ Платон Іванович (25.11/7.12.1879, с. Негне вичі, нині Но вог рудсь кого р-ну Грод нен. обл.,
Білорусь — 30.11.1958, Москва) — укр. і рос. співак
(бас-кантанте). Народний
ар тист Ро сійсь кої РФСР
(1947). Співу на вчався
при ватно. Сце нічну діяльність розпочав 1901 в
укр. трупах Д. Гайдамаки,
І. Яро шенка, О. Сус лова.
Від 1904 співав у театрах
Ро сії (1915—16 — Великий те атр, 1916—19 —
опера С. Зиміна) і України
(1904—05, 1924 — Харків., 1907—10, 1912—15 —
Київ., 1911—12, 1919—
21 — Одес. оперні театри).
У 1933—53 — соліст ГастП.
в
роль бюро і Все союз ного
держ. концертного об’єднання Союзу РСР. У концертах
виконував романси на вірші Шевченка: «Та не дай, Господи, нікому», «Доля» М.
нка, а також Я. Ст пово о, К. Ст нка, П. С н , укр. нар. пісні, Шевченків
«Реве та стогне Дніпр широкий». Мав винятково могутній голос, співучого тембру, володів виразною дикцією,
мист-вом створення переконливого сценічного образу.
т.: кра н к співаки у спогадах сучасників. К., 2003.

р на С кор ка

ЦЕЦÍЛІЯ (Кикилія) — канонізована як мучениця (померла бл. 230). Пам’ять її православна та католицька
церква вшановують 22 листоп. Варнак у Шевченковій
однойменній повісті так називає шляхетну й добросердну панну Магдалену (дівчина служила компаньйонкою графині й гувернанткою її сина): «Это была святая
Цецилия! И я, затая дыхание, слушал ее и молился за

. о

. Св та

. По отно, о

. 1670—1671

нее» (3, 133). У католиків свята Ц. вважається покровителькою духовної муз., тож недаремно оповідач висловлює свій захват безпосередньо за фразою: «Часто свои
грустные проекты она кончала симфонией Себастиана
Баха на домашнем органе» (Там само). Ішлося про те,
що дівчина мала намір піти в черниці-кармелітки. Коментатори повісті вказують, що образ Ц. тут «виник,
можливо, під впливом живописних робіт італійських
художників», що зображували цю святу. До того ж
«картину Рафаеля під час перебування в Італії 1834 копіював К. Брюллов», Шевченко в рм та міг бачити
й картину К. Дольчі «Свята Цецілія» (3, 492).
Стан

ав Ро ов

к

ЦИБÍСОВ Михайло Васильович (роки життя невідомі) — наглядач Раїмського магазину Оренбур. польової провіантської комісії, губ. секретар. За спогадами
Е. у атова, «дочка Цибисова, гарненька дев’ятнадцятирічна брюнетка, заволоділа всіма серцями укріплення» (Спо а 1982, с. 203). Шевченко намалював
карикатуру (не знайдено, див.: П : 12 т. Т. 9. № 207)
на залицяльників-офіцерів, що не давали спокою дочці Ц. «Він зобразив усіх залицяльників, які йшли до
будинку Цибисова просто з палатки маркітанта. <…>
Винуватиця демонстрації сиділа в обіймах матері біля
входу в юламейку, а над ними в позі боксера височіла
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постать обуреного батька, що лопатою погрожував
женихам. Ця велика, близько аршина завдовжки, карикатура була накреслена пером на великій чистій дошці
звичайного дерев’яного нефарбованого стола, що стояв
у наметі» (Там само). Після від’їзду Шевченка з Ра ма
у верес. 1850 дочка Ц. стала дружиною одного з офіцерів, зображених на карикатурі, — Г.
монта. Так
закінчилася «любовна гарячка», що стала темою шевч.
карикатури.
т.: Адрес-календарь Оренбургского края на 1854 год.
Оренбург, 1854; о шаков . . Оренбургская шевченковская
энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия
одиннадцати лет. 1847—1858. Оренбург, 1997.

он

о шаков

ЦИ БУ́ЛЬСЬКИЙ Ва силь Ан д рі йович (? — бл.
1924) — знайомий Шевченка. Жив у рка а . У лип.
1859 Шевченка, заарештованого через наклеп А. озов ко о, привезли до Черкас, де він перебував під
наглядом пристава. Тут поет часто відвідував батька
й дядька Ц., які гостинно приймали його в себе.
т.:

ур 1970.

П тро

ур

«ЦИ́ГАН» (папір, сепія, 24,3×17,9) — малюнок Шевченка, виконаний під час аратау ко к п
влітку 1851 — не пізніше трав. 1852. Зберігається в НМТШ
(№ г—836).
У листі Бр. Залеського до А. н
нов ко о від
10 жовт. 1851 йдеться про сюжет малюнка: «Хотів ти
малюнків для продажу з Ново-Петров[ського], пам’ятаєш, ти писав мені про те. Отож один посилаю. Більше
закінчити не вдалося. Мисль рисунків така: двох арештантів скованих провадять по степу. Один з них циган,
другий — селянин. Солдати затрималися біля шинку.
Один, змучений, заснув, другий пішов випити чарку.
Тим часом арештанти сіли і, знявши сорочки, вибирали
з них паразитів, як то звичайно буває. Раптом циган
почув бубон і співи циганського весілля, котре видно
вдалині, зірвався на ноги і прислухається до тих звуків,
що мусили потрясти його душу. Селянин, шарпнутий
за руку, з гнівом дивиться на цигана, страж виходить
з шиночку, побоюючись, чи которий з них не втік. Сцена
в Малоросії, — бо хатка біла, тиква повішена під дахом, і старий український селянин заснув над бочкою,
бажаючи порозмовляти з солдатом. Художники оцінять
цей малюнок і визначать ціну. Пам’ятай, що то роблено
в кибитці, майже на коліні, посеред пилу і найбільшої
незручності для малюючого. Гроші за малюнок вишли
на руки полковника Маєвського, додавши лист до нього, щоб віддав їх, якщо це дозволено» (Цит. за: Па амар ук . П. 1958. С. 118—120). Очевидно, художник
виконав також авторську копію після повернення з ек-

спедиції уже у овоп тров кому укр п нн , оскільки
М. Сав в бачив у Шевченка у трав. 1852 закінчену
сепію «Ц.», опис якої в деталях збігається з описом
Бр. Залеського (див.: Спо а 1982, с. 261). Про те,
що Шевченко отримав гроші за малюнок, який було
продано за посередництва Венгжиновського, дізнаємося з листа поета до Бр. Залеського від 9 жовт. 1854:
«Одесские события и на милого нашего Аркадия имели
влияние, в том числе и на меня, разумеется, косвенно; я,
впрочем, еще и «Цыгана» не промотал, следовательно,
до нужды еще далеко, а он-то бедный, как видно, в порядочных тисках. Когда будешь писать ему, не забудь
поцеловать его за меня». Одну із сепій було подаровано
братам Лазаревським. Бр. Залеський виконав із «Ц.»
копію, про що згадував у листі до Шевченка від 2 черв.
1859 (
т , с. 130).
Контурний ескіз «Ц.» тримає в руках Бр. Залеський,
зображений у центрі малюнка «Серед товаришів» (П :
10 т. Т. 9. № 15). Про схожість цигана з Бр. Залеським і каторжанина, що за ним, із Шевченком писав
П.
к (
к П. Сторінка образотворчого
щоденника Т. Шевченка на засланні // Київська старовина. 1997. № 2/4. С. 25). Л. о шаков висловив
припущення, що натурником для цигана був один
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з учасників Каратауської експедиції І. Кормишев ( о шаков . Літа невольничі. К., 1971. С. 271).
О. П. ов к вважав, що малюнок є варіантом сепії «Блудний син у кайданах» із серії «Притча про блудного сина», і датував її відповідно 1856—57 ( ов к ,
с. 69. № 476). Так вважали також М. ура к ( урак . . С. 37), О. Сквор ов (Сквор ов . . Художник
Тарас Шевченко. М.; Лг., 1941. С. 80), С. Ра в к (але
згодом він на підставі спогадів М. Савичева визнав, що
її виконано не пізн. 1852, див.: Ра в к С. С. 28—29),
В. Афанасьєв ( ана в . . Сепії //
топ шани
і любові. К., 1989. С. 179). На думку М. а ка, цей малюнок і малюнок, який згадувався у листах, — різні твори ( а ко . С. 186—189). Малюнок датувався також
1848—57 ( ата о уз ю арнов ко о, с. 184. № 306),
1852 (Ра в к С. С. 28), 1853 ( а ко . С. 186—189),
лип.—серп. 1851 (П : 10 т. Т. 9. № 14). У л-рі
трапляється під назвами: «Под хатою два скованных
между собою человека» ( ата о уз ю арнов ко о,
с. 184. № 306), «Два, скуті кайданами чоловіки» ( арав ка . Виставка Т. Шевченка: Провідник. Чернігів,
1930. Ч. 2. С. 20. № 57), «На етапі» ( ура к . .
С. 37) та ін.
Сепію уперше згадано серед творів, які тоді належали В. азар в кому, під № 2 у розд. «Пять отдельных рисунков сепией» ( ор нко 1888, с. 82). Уперше
репрод. 1900 під назвою «Этюд сепией» з описом:
«Полураздетый человек в островерхой шляпе возле
украинской хаты в сруб. Сзади лежащие и сидячие фигуры» (Искусство и художественная промышленность.
1900. № 3. С. 65). Під назвою «Ц.» уперше репрод. 1937
(П : [ 16 т.]. Т. 12. С. 290). Малюнок експонувався
1929 у Чернігові ( ара в ка . Виставка Т. Шевченка:
Провідник. Чернігів, 1930. Ч. 2. С. 20. № 57), 1939 у
Києві (Республіканська ювілейна Шевченківська виставка: Каталог-путівник. К., 1941. С. 49. № 251), 1951 у
Москві (Выставка изобразительного искусства Украинской ССР: Живопись, скульптура, графика: Каталог.
К., 1951. С. 105), 1964 у Києві та Москві (Юбилейная
художественная выставка, посвященная 150-летию со
дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964. С. 11).
Місця зберігання: власність В. Лазаревського, його
вдови, ЧМТ, ЧІМ, ІТШ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 10 т. Т. 9. № 14.
т: ура к . . Великий народний художник. Х., 1939;
Ра в к С. До питання атрибуції і датування деяких сепій
Т. Г. Шевченка // Образотворче мистецтво. 1941. № 4; Па амарук . П. Матеріали до біографії Шевченка за листами Броніслава
Залеського // Питання шевченкознавства. К., 1958. Вип. 1; Па амар ук . П. Тарас Шевченко в горах Мангишлаку // Питання
шевченкознавства. К., 1961. Вип. 2; а ко . Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка. К., 1970.

а
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«ЦИГÁНКА-ВО Р Ó Ж КА» (бріс тольсь кий па пір,
акварель, 26,5×20,7) — Шевченко виконав 1841 у Петербурзі. Праворуч унизу коричневою аквареллю дата
й підпис автора: 1841.
в нко. Внизу на паспарту
тиснення бронзованими літерами: T. Schevchenko, такий
самий напис на звороті олівцем. Зберігається у НМТШ
(№ г—824).
У прозорій, наповненій сонцем літнього дня акварелі
відтворено жанрову сцену з народного життя: циганка
ворожить на долоні молодій дівчині. На першому плані — клен, що утворює своєрідну раму в композиції,
світлі масивні дерев’яні ворота слугують тлом, на якому
зображено босу дівчину в укр. вбранні (згодом Шевченко вбере так Катерину в однойменній олійній картині). Вгодована дитина на плечах у циганки і незмінний
собака врівноважують усю композицію. На передньому плані — рослини, які художник часто вміщував
у своїх творах як деталі композиції (див.:
тав к
. Із спогадів Т. Г. Шевченка // Спо а 1982,
с. 66—67).
Ма лю нок є авторсь кою ко пією або ва рі ан том
картини, «що зображує циганку» ( окум нт 1982,
с. 35), за яку 26 верес. 1841 від АМ Шевченко отримав
срібну медаль другого ступеня. Іноді твір помилково
ототожнювали з картиною (Республіканська ювілейна
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Шевченківська виставка в Києві: Каталог-путівник.
К., 1941. С. 24. № 113; П : 10 т. Т. 7. Кн. 2. С. 17.
№ 32), хоча за акварельні твори учнів АМ медалями не
нагороджували. Д. нтонов вважав акварель повторенням олійної картини, за яку митець отримав відзнаку
Академії 1841 ( нтонов
. С. 82). Його думку поділяв
О. Сквор ов (Сквор ов . . С. 26).
Є припущення, що акварель готували до гравірування та вміщення в альм. «Утренняя заря», оскільки
вона зберігалася в альб. його видавця В. а
ав ва
серед творів ін. художників, які в гравюрах-вклейках
було опубл. у цьому вид. В описі творів альб. ця акварель значиться за № 6 під назвою «Цыганка, гадающая
малороссиянке» (Су ак . . С. 4).
Ма люнок уперше згадано і репрод. під назвою
«Ц.-в.» у ст. І. з нштока (див.: з ншток . Судьба
литературного наследства Т. Г. Шевченко // Литературное наследство. М., 1935. № 19/21. С. 429, 483).
Він припустив, що постать дівчини була етюдом до
картини «Катерина». Згадується у наук. л-рі також
під назвами: «Циганча», «Циганка» (Сквор ов . .
С. 26), «Циганка, що ворожить українській дівчині»,
«Катерина з ворожкою» ( нтонов
. С. 82), «Ворожіння» ( юк . Ще раз про авторські й неавторські
назви Шевченкових малюнків //
юк . Живопис —
моя про фе сія: Шевчен ко знавчі етюди. К., 1989.
С. 206—207).
Твір експонувався: 1939 у Києві (Республіканська
ювілейна Шевченківська виставка в Києві: Каталогпутівник. К., 1941. С. 24. № 113), 1958 у Ленінграді на
Виставці, присвяченій 200-літтю АМ, 1964 у Києві та
Москві (Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко:
Каталог. К., 1964. С. 6), 1968 у Празі (Taras Ševčenko:
Výstava o životě a díle. [Praha, 1968]. № 9/І), 1984 у Києві
(Шевченко-художник: Каталог виставки. К., 1986. С. 8).
Місця зберігання: у В. Владиславлєва, К. Со ат онкова, В. Солдатьонкова, Н. Солдатьонкової, ДМОМП,
ГКШ, ЦМШ, ДМШ (нині НМТШ). Іл. табл. III.
в.: П : 12 т. Т. 7. № 35.
т.: нтонов
. Т. Шевченко як маляр // П : [ 16 т.].
Т. 12; Сквор ов . . Художник Тарас Шевченко. М.; Лг., 1941;
Су ак . . Сторінки діяльності Шевченка-ілюстратора //
.
1989. № 1.
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ЦИКЛ, циклізація (від гр. κύκλος — коло) літературні — об’єднання за певним принципом (жанровим,
тематичним, спільністю персонажа, хронотопним та ін.)
групи творів. Далі розглядаються особливості формування трьох найпоказовіших для поезії Шевченка видів
худож. циклізації: 1) поетичної книги, 2) ліричного Ц.,
3) поеми-Ц.
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1. Поетична книга — ансамбль самостійних поетичних текстів, який склав та озаголовив автор. Утілює
цілісну систему авторського світобачення того періоду
творчості, який представляє книжка. Йдеться про комплекс певним чином організованих в особливий контекст творів. За життя Шевченка з’явилися друком лише
дві його поетичні книжки. Ще два задуми лишилися
нереалізованими. Історію формування книжок — виданих або задуманих, як і історію текстів творів, що
ввійшли або мали ввійти до них, ґрунтовно дослідили
шевченкознавці-текстологи (див., зокр.: оро н . С.
Т. Г. Шевченко і царська цензура: Дослідження та документи. 1840—1862 роки. К., 1969).
Першою спробою циклізації у Шевченковій творчості був « о зар» 1840, який став першою модерною
презентацією укр. словесності в європ. культурному
просторі 19 ст. Це означає, що спосіб групування і порядок розташування поезій у книжці відповідали літ.
нормам доби і водночас представляли основний на
даний період творчості автора її жанрово-тематичний
репертуар. Визначальну роль у внутрішній організації
«Кобзаря» 1840 відігравав тематичний принцип — найактуальніший на серед. 19 ст. спосіб поєднання літ. творів у худож. цілість. Книжка відкривалася програмовим
віршем «Думи мої, думи мої», за ним стояв тематично
близький вірш «Перебендя», героями яких виведено
творчі особистості з їхніми пошуками і проблемами.
Наступні три різножанрові поезії (поема, балада, «думка») — «Катерина», «Тополя», «Думка — Нащо мені
чорні брови» написано на тему жіночої недолі. Три
останні твори «Кобзаря» 1840 — послання «До Основ’яненка», поеми «Іван Підкова» і «Тарасова ніч» —
розробляли істор. тематику. Є всі підстави гадати,
що участь друзів Шевченка, насамперед Є. Гребінки,
у підготовці книжки була значною ( оро н . С. Там
само. С. 12—15).
Через арешт 1847 поетові не вдалося реалізувати
задумане вид. «другого Кобзаря». Знаємо про Шевченків намір умістити в ньому свої недрук. твори
і приблизно уявляємо зміст книжки, однак не маємо
жодних відомостей про принципи, за якими планувалося її будувати. Цензура перешкодила випуску підготовленої 1859 кн. «По з .
в нка. ом п рв », що
представляла дозасланчий доробок митця. Відома нині
частина рукопису дає змогу припустити, що автор бачив
у ній доповнене вид. «Кобзаря» 1840: про це свідчить
той самий порядок подачі творів на поч. рукопису, що
й у публ. 1840. Поряд із розширенням змісту за рахунок
доданих поезій, слід відзначити новий момент, який
збирався запровадити Шевченко в організації майбутньої книжки: окремі рубрики, куди мала потрапити
частина нововведених текстів. Ідеться про ліричний Ц.
«Давидові псалми» та розд. «Отрывки из неоконченных
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и утраченных штук». « о зар» 1860, у який через цензурні обмеження трансформувався задум кн. «Поезія
Т. Шевченка. Том первий», складено, як і «Кобзар»
1840, за жанрово-тематичним принципом, однак, на
відміну від ранішого вид., домінує у ньому жанрове
групування творів. Після двох, надрук. і в «Кобзарі»
1840 засадничих для Шевченкової творчості віршів —
«Думи мої, думи мої» та «Перебендя», тут уміщено
три ба лади («Тополя», «Утоплена», «Причин на»),
чотири об’єднані спільним заголовком «думки», послання «До Основ’яненка», шість поем, Ц. «Давидові
псалми». Авторським жанровим заголовком виділено
лише одну групу («Думка»). Послідовність текстів усередині поемної групи виявнює її поділ на твори істор.
(«Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гамалія») та соц.етологічної («Катерина», «Наймичка») проблематики.
Останнє місце «Гайдамаків» серед поем — свідчення
Шевченкового усвідомлення складної синкретичної
природи жанру епопеї. Фінальна позиція «Давидових
псалмів» узгоджувалася з поширюваною у поезії 19 ст.
тенденцією компонування книжки, згідно з якою вид.
завершували твори духовного змісту, а починали його
елегії, на відміну від збірок 18 ст., що мали зворотний
жанровий порядок (див.: арв н . ., юпа . . Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения поэтики
конвергентного сознания. Новосибирск, 2001. С. 64).
На за вер шаль ній ста дії під го товки «Коб за ря»
1860 до друку поет збирався поставити на його поч.
присвяту — вірш «Марку Вовчку», проте через цензурні
купюри відмовився від ідеї вводити твір до корпусу
книжки. Отже, склад і розташування творів у «Кобзарі»
1860 виказують продуману структурованість книжки.
Хронології у подачі текстів автор не дотримувався.
Цензурні утиски, життєві негаразди, рання смерть не
дали можливості Шевченку підготувати книжку, яка
повноцінно представляла б увесь його поетичний доробок. Читач зміг дістати відносно адекватне уявлення
про ідейно-тематичну і мотивно-образну системи Шевченкової поезії тільки з « о зар » 1867.
2. Ліричний Ц. — поетичний жанр (за ін. визначеннями — поліжанрова структура), що постає внаслідок
свідомого авторського групування творів у худож. єдність, зафіксовану наявністю заголовка та усталеністю
тексту в кількох його подачах (як правило, публікаціях). Завдання Ц. порівняно з книжкою вужче: втілити
авторське ставлення переважно до однієї з проблем,
одного з аспектів буття ( ом нко . . Поэтика лирического цикла. Автореферат дис. … докт. филол. наук.
М., 1990. С. 5). Різні способи ліричної циклізації здавна
існували у фольклорі та л-рі. З ліричних Ц. складається
народна обрядова поезія. Циклічний характер має елегійна лірика поетів Стародавнього Риму, зокр. в
.
Як ліричні Ц. можна розглядати віршові композиції

ант і В.
к п ра, деяких романтиків, серед яких —
Г.
н і Дж.-Ґ. а рон. У дошевч. укр. л-рі приклад
циклізації на жанрово-тематичній основі — поетична
зб. Г. Сковороди «Сад божественних пісень». Утвердження в європ. поезії 1-ї пол. 19 ст. ліричного Ц. як
самостійної жанрової форми дослідники співвідносять
із руйнуванням жанру романтичної поеми, вбачаючи
тут «процеси, що стикалися: посилення переривчастості повістування, зникнення сюжетно-композиційної
єдності — у поемі, виникнення сюжетно-тематичних
та асо ці атив них зв’яз ків між окре мими вір шами,
прагнення підпорядкувати всі частини циклу одному
суб’єктивно-асоціативному началу — у ліричному
циклі» (Сапо ов . . Цикл // ратка литературная
энциклопедия. М., 1975. Т. 8. Колонка 399). Однією
з гол. особливостей Ц. є самостійність творів, що до
нього входять і які можуть функціонувати як естетичне
явище поза контекстом. Водночас завдяки контексту, що
постає внаслідок співвіднесеності творів, які складають
Ц., реалізується відповідна до авторського задуму повнота худож. змісту окремого твору.
У Шевчен ко вій по е зії під жан рове ви значення
ліричного Ц. підпадають три об’єднані авторським
заголовком групи творів: «Давидові псалми» (1845),
«В казематі» (1847), «Молитва» (1860). Відповідно
до типологічних рис жанру склад кожного з Ц. та послідовність творів усередині них встановив сам Шевченко, причому в Ц. «В казематі» таку послідовність
закріплено авторською нумерацією, у циклі «Давидові
псалми» — номерами обраних для переспіву псалмів,
порядок яких фіксується числовим наростанням. Ліричні Ц. Шевченка представляють різні моделі жанру,
демонструючи розмаїтість принципів його компонування.
Перший Шевченків ліричний Ц. «Давидові псалми»
був і першою в укр. поезії спробою цієї структури. Переспівуючи Псалтир, поет продовжив давню світову,
зокр. й вітчизняну, традицію віршової інтерпретації
сакрального тексту. Враховуючи універсальність змісту
і засобів худож. вираження, закладених у Псалтирі,
Шевченко у наслідуваннях бачив передусім можливість
узагальненого втілення власних думок і переживань
суспільно-політ. характеру, що вирували в його свідомості у період «трьох літ» і безпосередньо проявилися
в зображенні укр. реальності в ін. написаних перед
«Давидовими псалмами» творах 1843—45. Для переспіву Шевченко обрав десять псалмів. Кожен із них
ґрунтується на громадянських мотивах — нац., істор.,
соц., виклад у більшості псалмів орнаментується викривальним пафосом. У доборі псалмів для наслідування,
отже, у формуванні авторського контексту — власного,
індивідуального ряду тематично споріднених віршів —
виявилася притаманна Ц. як одному з видів групування
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творів концептуальність авторського задуму: вдавшись
до пере акцентування деяких смислових моментів,
ампліфікації та редукції змісту окремих фрагментів
першотексту, поет «створив прозору паралель Єрусалим — Україна», уникнувши прямих виходів на укр. історію та сучасність ( ан нко . «Давидові псалми» //
. Т. 2. С. 260). Серед найбільш активних чинників,
що забезпечують співвіднесеність віршів у Ц., отже,
єдність теми, — густа насиченість текстів наскрізними
мотивами та образами, більшість яких укладено в опозиційні пари на основі протиставлення добро / зло,
правда / кривда. І. ан нко завважила рамковий елемент у побудові «Давидових псалмів» — «найтісніший
діалогічний зв’язок» завершального у Шевченковому
переспіві 149-го псалма із псалмом 1-м (Там само.
С. 267) — форму, характерну для структури багатьох
циклів (її бачимо і в композиції Ц. «В казематі»).
Спостереження дослідників, що звернення поетів,
для яких Ц. не був поширеним жанром, до цієї структури незрідка пов’язано «з переломом, коли з’являється
необхідність зробити підсумки та/або переглянути звичний погляд на світ, а нове світосприймання ще тільки
виробляється» ( ом нко . . Поэтика лирического
цикла. Автореферат дис. … докт. филол. наук. М., 1990.
С. 9), може бути підтверджено обставинами виникнення
та змістом другого Шевченкового Ц. «В казематі». Написаний в екстремальних умовах у казематі р т о о
в
у в Петербурзі під час очікування вироку в справі
р оо в ко о рат тва, цей Ц. є складнішою
від «Давидових псалмів» структурою, що представляє
зрілий етап становлення жанру. Тут Шевченко використав новий спосіб організації поезій в ансамбль —
принцип опорних віршів. Із тринадцяти оригінальних
творів, що склали Ц. «В казематі», опорних — п’ять:
«Згадайте, братія моя…», «Мені однаково, чи буду»,
«Н. Костомарову», «В неволі тяжко, хоча й волі», «Чи
ми ще зійдемося знову?». Всі вони належать до медитацій та рефлексій ліричного героя-поета і пов’язуються
з осмисленням його власних життєвих реалій. Решта
творів передає переживання автора опосередковано —
через суголосні його настроям самотності, знедоленості
картини, образи, ситуації з тогочасного укр. життя та
минувшини, природно поєднуючись в одному сюжетному полі з першою групою віршів у рамках заг. теми
суспільно-істор. драми поневоленої України. Властиву Ц. «В казематі» співвіднесеність поезій за аналогією лише раз порушено віршем «Садок вишневий
коло хати», що змістом та емоційно-стилістичним ладом
протистоїть основному корпусу творів: поставлений
у точку золотого перетину, він утілює ідилічний образ
вимріяної Шевченком батьківщини.
У Ц. «В казе маті» уна оч ни лися при кметні для
поезії 1840-х новітні тенденції у формуванні жанру:
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поєднання у рамках Ц. ліричних та ліро-епічних творів із рівновагою або домінуванням одного з первнів.
У Шевченковому Ц. без заперечно домінує ліричне
начало. Його перевагу передусім забезпечено центр.
місцем особи ліричного героя-поета в сюжеті ансамблю,
закріпленим уже згаданими опорними віршами (два
з них складають композиційне обрамлення) та суб’єктивно-асоціативним підходом до розміщення творів. Ц.
«В казематі» є взірцевим у плані повноти реалізації
характерних для л-ри серед. 19 ст. типологічних ознак
жанру Ц.: твори, об’єднані спільним заголовком та
присвятою, мають порядкову нумерацію, розгалужену
систему смислових скріп — повторюваних образів та
лейтмотивів. Свідому орієнтацію поета на структурні
особливості Ц. засвідчує також факт появи через два
з половиною роки після створення основного корпусу
ансамблю заспівного вірша «Згадайте, братія моя…»,
який разом із віршем «Чи ми ще зійдемося знову?»
його обрамили.
Своєрідну форму об’єднання віршів ситуацією
прохально-молитовного звернення до Бога Шевченко
застосував у своєму третьому ліричному Ц. «Молитва». Об’єктами молінь поета з проханням покарати
або дарувати милість стають різні суспільні верстви
та групи — «царі», «трудящі люди», «чисті серцем»,
«злоначинающі», «доброзиждущі», сам поет і «всі
<…> вкупі на землі». Три поезії, які складають цей Ц.
(точніше — мініцикл), мають спільний заголовок,
у«
ш кн
» їх записано поспіль із графічними
відступами між текстами (як багаточастинний твір),
вони становлять варіації на ту саму тему. Однак, на відміну від Ц. «В казематі», де варіативний розвиток заг.
теми набув у кожному творі індивідуального сюжетноструктурного вирішення, у віршах Ц. «Молитва» він
відбувається на основі спільних для всіх трьох повторюваних із певними відмінностями мотивно-образного та
композиційно-стилістичного блоків, що кореспондують
між собою по горизонталі та вертикалі за принципами
аналогії чи контрасту. Надзвичайна щільність організованого у такий спосіб текстового ряду — попри самостійність кожного вірша, що входить до Ц., — дала
можливість наочно втілити у ньому помічену багатьма
дослідниками неоднозначність світосприймання Шевченка останніх років життя, «діалогізм» (Л. П ю )
у його підходах до розв’язання проблеми подолання
зла на землі.
3. Поема-Ц. — структурний різновид ліро-епічної
поеми, сюжет якої не базується на одній фабульній
основі, а виходить із кількох оформлених у самостійні
епізоди — композиційні частини твору логічно не пов’язаних між собою фабул, підпорядкованих спільній
темі. Входження в л-ру жанру поеми-Ц. стало наслідком
зміни співвідношення від 1850-х ліричного та епічного
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первнів у циклічних утвореннях на користь епічного.
Шевченко написав одну поему-Ц., яка дістала ред. заголовок «Царі». Авторська назва в автографах « а о
кн к » та «Більшої книжки» відсутня (поет відкладав
озаголовлення твору, ймовірно, через те, що у ближчій
перспективі реальність його проведення через цензуру,
отже, і публікації була нульовою). Ю. вак н звернув
увагу на рядки вступу до «Царів» в автографі «Малої
книжки», які, на його думку, є свідченням того, що автор
відразу мав намір не обмежуватися викладом однієї історії, тобто поему було задумано як циклічну структуру:
«А я трохи згодом / Захожуся коло царів / Та шт м
високим / Розмалюю помазаних» (2, 421—422; див.:
вак н 1968, с. 79). Суттєвих відмінностей у принципах
організації твору між редакціями «Малої книжки» та
«Більшої книжки» немає. Поема складається з побудованих у формі звернення до уз вступу й епілогу та чотирьох розповідних сюжетних епізодів центр. частини,
кожен із яких — окрема історія з життя можновладців.
У тексті «Малої книжки» частини поеми-Ц. розмежовано графічними відступами, у «Більшій книжці» їх,
за винятком вступу, послідовно пронумеровано. Гол.
циклоутворювальний чинник у «Царях» — спільна
для всіх її композиційних частин тема: розвінчання
освяченої церквою монархічної влади. Поет прямо
декларує її у вступі, епілозі, авторських ремарках, що
підсумовують епізоди центр. частини, а головне — втілює у фабулах цих співвіднесених за аналогією епізодів — розповідей про моральні переступи і злочини
канонізованих церквою правителів. Типова ознака
циклічної побудови — насичене численними мотивнооб раз ними пе ре гу ками ком по зи ційне об рам лення
«Царів».
Відкритість худож. системи Шевченкової творчості,
її здатність абсорбувати новітні тенденції літ. поступу
виразно відбилися у зверненнях поета до циклічних
структур.
на амата

ЦИ́ МБАЛ Ва силь Ів a нович (18.03.1952, с. Шабастівка, тепер Монастирищенського р-ну Черкас.
обл.) — укр. художник. Закінчив 1978 Пензенське худож. уч-ще ім. К. Савицького (викладачі Ю. Карасьов,
В. Яркiн). Серед творів: «День народження», «Вулиця
мого дитинства» (обидва — 1987), «Уклін тобі, сивий
коняго…» (1989), «За день — Петра» (1998), «Покрова» (2001) та ін.
На шевч. тематику виконав картини «Пророк» (полотно, олія, 1999), «Тече вода в синє море…» (полотно,
темпера, 1999), «Земне з землею поєдналось…» (полотно, олія, 2000). Їх вирізняє поєднання виражальних
засобів декоративного мист-ва (інтерпретація та стилізація орнаментів і візерунків розписів, вишивки, ткацт-
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ва) і прикмет абстрактного письма. Композиційне вирішення кореспондує з творами іконопису, асоціюючись зі
структурою складня: сцени з історії та побуту — житіє
українців; інтерпретовані орнаменти і візерунки — оздоба. Умовний поділ на складові частини відбувається
в межах полотна за допомогою абстрактних смуг-площин, які водночас сприяють відповідному рівневі мист.
узагальнення. Іл. табл. VI.
т на у ко

ЦИСС Григoрій Івaнович (12/24.04.1869, Рівне, за
ін. дж. — 1871, Полтава — 30.12.1934, за ін. дж. —
1.01.1935, там само) — укр. живописець-портретист,
педагог. Із 1889 навчався в Москов. уч-щі живопису,
скульптури та архітектури, у 1896—1900 — в АМ (клас
І. Р п на). З 1900 жив у Полтаві. Працював у реалістичному тематичному та портретному живописі. Володів
класичною побудовою живописної форми в портретах.
Серед творів: «Сорочинська трагедія» (1905), «Жіночий
портрет» (1912, 1914), низка портретів: художників
В. Волкова (1890-ті), Г. ’ о ова (1900-ті), О. Печорської (1903), артиста М. Вільшанського в костюмі
запорозького козака (1907), А. Золотницької (1914),
В. Магденка (1916—17), О. Бокій (1920—21), П. Горобця (1930), І. Персіянової (1931) та ін.
У творчому доробку Ц. два портрети Шевченка.
Перший (полотно, олія; 70×62 см) виконано у 1900-х
на темному тлі, без інформативно-оповідних дета-
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лей, вдало передано психологічний стан поета. Автор
користувався портретом Шевченка роботи І. Рєпіна
(1888). Портрет у виконанні Ц. експонували у Полтав.
худож. музеї 1956 на його виставці (зберігається там
само). Другий портрет (полотно, олія; 163×93; НМТШ)
художник написав 1929 у реалістичній манері за поширеною листівкою москов. вид-ва «Шерер і Набгольц»
(1902), виготовленою за порт ретом Шевченка (фотогравюра цього ж вид-ва, яку вперше додали до зб.:
Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные
на русском языке. К., 1888) на основі фотографії (фотограф І. у ов к , Київ, серп. 1859). Тоді Ц. тяжів до
інтер’єрності композицій, зовнішньої багатопредметності й багатоплановості, тому поета зображено в ін.
обстановці, «аристократичний» антураж «до певної
міри сприяв урочистості, навіть монументалізації образу портретованого» ( юк . . Таїна Шевченкових
світлин. К., 1998. С. 60). Цю роботу Ц. експонували на
виставках «Портрети Т. Г. Шевченка» (ДМШ, 1978),
«Тарас Шевченко — очима митців» (Нац. заповідник
«Софія Київська», 2010). Іл. табл. VII.
в.: Виставка творів художника Григорія Івановича Цисса:
Каталог. Полтава, 1956.
т.: Ру ан . . Український портретний живопис другої
половини ХІХ — початку ХХ ст. К., 1986; оу ко . ., рошн нко . . Нова історія Полтавщини. Кінець ХVІІІ — початок
ХХ ст. Полтава, 2003; юк . Віч-на віч із Шевченком. Іконографія 1838—1861 років. К., 2004.
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ЦИТÁТА (від латин. сito — викликаю, наводжу) —
фрагмент чужого тексту-джерела, виокремлений із
настановою на буквальність і точність і відтворений
у формі вкраплення до авторського тексту. Термін Ц.
застосовується в літ., наук. і теологічних текстах, але він
не має загальновизнаного окреслення. Поряд із щойно
викладеним визначенням, прийнятим у цій статті, є й ін.
розуміння терміна Ц. як заг., родового, що включає
в себе власне Ц., алюзію та ремінісценцію. Широке
змістове наповнення терміна Ц. бачимо, зокр., у працях
А. о
нка (напр.: о
нко . Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: Декодування Шевченкового вірша. К., 1997. С. 162—164). За І. Фоменком, Ц.,
по-перше, змушує читача пригадати все, що пов’язано
з цитованим твором, по-друге, викликає асоціації, які
«збагатять авторський текст смислами тексту-джерела». Такі функції реалізуються Ц. лише тоді, коли читач
розпізнав її джерело ( ом нко . . Цитата // в н
в литературоведение: Основные понятия и термины.
М., 2000. С. 496—497). Коли ж придивитися до явища
цитування з позиції автора, а не читача, то Ц. (у вузькому розумінні), з одного боку, це вияв інтеграції твору
в світовий літ. процес, а з другого — підкреслення
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авторської індивідуальності тексту, відокремлення
автора від доробку ін. письменників — попередніх
і сучасних.
Сто совно того, як цитував Шевченко, особливо
важ ли вими є два ас пекти: аксі оло гіч ний, де спостерігається певна градація оцінки ним джерела Ц.,
і той, де виявляється різний ступінь врахування ним
автор. індивідуальності та права автора на текст у певному джерелі; йдеться, гол. чин., про різне сприймання авторства творів л-ри нового часу і фольклор.
текстів.
Шевченко користується до сить різноманітними
способами введення Ц. У прозі він вирізняє прозові Ц.
традиційними лапками, а поетичні здебільшого виділяє
графічно виокремленими віршовими рядками, навіть
коли цитується один рядок, — як при відтворенні в повісті «Художник» цитування О. н анов м рядка
з вірша нім. поета Й.-П. Гебеля (див.: 4, 534) «Вівсяний
кисіль» у рос. перекладі В. Жуковського: «И, возвыся
голос, он прочитал стих Жуковского: / Дети, овсяный
кисель на столе, читайте молитву. / — Читаем, папаша, — раздался женский голос» (4, 146). Точне цитування в поемі «Сон — У всякого своя доля» напису,
«накованого» на постаменті пам’ятника П тру I в Петербурзі, поет позначив підкресленням і збереженням
мови джерела: «П рвому — втора / Таке диво наставила». У вірші «Не спалося, а ніч, як море» неточну Ц.
з поезії Жуковського «Цветок» («Цвет завета») Шевченко також вирізнив підкресленням та збереженням
мови джерела: «До стіни / Не заговориш ні про горе, /
про м а н к
н ». При цьому стилістичну
піднесеність архетексту Ц. відтінено укр. розмовним
фразеологізмом «говорити до стіни». У вірші «А. О. Козачковському» зацитоване укр. прислів’я підкреслено
спеціальним коментарем у постпозиції: «Не поможе
милий Боже, / Як то кажуть люде». У повісті «Художник» пояснення розповідача обрамлюють неточну Ц.
з «Енеїди» І. Котляревського «Колы чого в руках не
маеш, / То не кажи, що вже твое» (4, 144, треба: «То
не хвалися, що твоє»). Завважмо: у препозиції до Ц.
розповідач пригадує, де і коли він уперше прочитав
названу по ему (див. там само), а в постпозиції —
як застосував наведене «мудрое изречение» до ситуації,
що склалася перед звільненням героя повісті з кріпаччини (4, 145). Тепер уже укр. мова віршової Ц. виступає
засобом виокремлення чужої думки в російськомовному
контексті.
Коли джерелом для цитування слугує власний Шевченків текст, то йдеться про автоцитату, як-от у повісті
«Музыкант», де гувернантка-француженка Адольфіна
Францівна, демонструючи розповідачеві своє знання
укр. мови, напам’ять зачитує два рядки з поеми «Катерина»: «Катерыно, серце мое, / Лишенько з тобою»
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(3, 199). Окреме місце посідають Ц. повторювані. Так,
у повістях «Наймичка», «Близнецы», «Музыкант»
буквально повторено (відмінність лише в розділових
знаках) народну пісеньку «Упылася я, / Не за ваши
я — / В мене курка неслася, / Я за яйця впылася». Серед
фольклор. інтертекстів натрапляємо і на макроцитати,
тобто Ц., що охоплюють увесь текст використаного
твору (див. докл. о к ор у т ратурн твор о т
в нка).
За ступенем адекватності відтворення чужого тексту Ц. в Шевченка поділяються на точні, цитати-варіації, цитати-перифрази та квазіцитати. Точні цитати
в текстах Шевченка — рідкісне явище, що пояснюється
і обставинами його життя, і тодішньою заг. тенденцією
творчого освоєння чужого тексту, яка в добу романтизму
помітно по силилася. Тому Ц., які Шевченко вважав
точними, спостерігаються передусім у його спробах
створення укр. наук. дискурсу, а саме в істор. коментарі
до «Гайдамаків» (див. «Приписи». — 1, 510—511) та
в Археологічних нотатках. Найчастіше ж у Шевченка
трапляються цитати-варіації, де настанова на буквальне відтворення чужого тексту непомітно (мабуть,
для самого поета) порушується в якійсь деталі (приміром, у наведеній вище Ц. з «Енеїди» Котляревського).
При частому цитуванні фольклор. текстів варіювання
джерела відбувається вже незалежно від суб’єктивних
інтенцій поета, адже навіть тоді, коли точно відтворюється почуте або прочитане в чужому записі, насправді
цитується і використовується лише один із багатьох
фольклор. варіантів. Цитата-перифраз виникає, коли
формальними засобами цитування поет вирізняє інтертекст, джерело якого свідомо й підкреслено трансформує.
Так, у поемі «Юродивий» Шевченко бере в лапки
вираз, котрий, як з’ясував Ю. вак н, становить іронічну
переробку останньої фрази «височайшого рескрипту»
1845 на ім’я київ. ген.-губернатора Д.
ко ва —
«Пребываю к вам навсегда благосклонным» (див.:
вак н 1968, с. 232). Замінивши «к вам» на вираз «к єфрейторам своїм», а імператора назвавши «фельдфебелем», поет увиразнив сатиричний характер новотвору:
«Що сам фельдфебель дивувались / І маршировкою,
і всім… / І “благосклонні пребивали / Всегда к єфрейторам своїмˮ».
Реальне існування архетексту і відсутність настанови на містифікування читача відрізняє цитату-перифраз од квазіцитати, що її автор бере з вигаданого тексту.
У творах Шевченка бувають квазіцитати різного типу.
1) Цитування вигаданих листів вигаданих персонажів,
як, напр., у повісті «Музыкант»: така худож. умовність
спирається на конвенції стосовно способів цитування,
вироблені ще у 18 ст., — тоді популярності у світовій
л-рі набув жанр роману в листах. 2) Цитування вигада-

них творів реальних істор. осіб. Наведена в розд. «Свято
в Чигирині» поеми «Гайдамаки» згадка «старшини
другого» про нібито лист ат р н II до І. онт художньо відтворює чутки часів Коліївщини: «До Гонти
сама… сама писала: “Коли, — каже…”». Ін. подібний
приклад — фрагменти нібито з листів художника Г.
а ова до наратора, в яких описано вигадані трагічні
події в житті гол. героя в першій автобіогр. частині
повісті «Художник». До квазіцитат належать і наведені
в повісті «Близнецы» фрагменти з вигаданого листа
Котляревського до персонажів повісті Никифора Федоровича, Парасковії Тарасівни та Степана Мартиновича.
Квазіцитату в тій же повісті введено там, де згадується
«рукописный экземпляр летописи Конисского, на первом листке которого было написано собственною рукою
преосвященного тако: “Юному моему другу и собрату
Григорию Гречке, доктору богословия и других наук,
на память посылает смиренный Г. Конисский”» (4, 22).
Однак Георгій он к не був автором « тор Рув», названої в повісті «летописью Конисского». У зацитованому тексті є й зразок прихованої стилістичної
ремінісценції: оте «собственною рукою» — перекл.
латин. виразу «propria manu», що означає «рукою власною», традиційного фрагмента формули підпису, яку
Шевченко — співробітник м а ово ком
розу авн акт в (Київської археографічної комісії) —
не раз бачив на укр. документах 17—18 ст.
У тому, як Шевченко розташовував Ц., виявляється
і певний аксіологічний чинник. Так, за єдиним винятком
(Ц. із п’єси О. р о ова «Лихо з розуму» як епіграф
відкриває Передмову до нездійсненого видання «Кобзаря». Див.: 5, 207), лише Ц. із глибоко шанованої Біблії
та ще з «Акафіста пресвятій Богородиці» (до поеми
«Марія») Шевченко поставив на одну з традиційно
сильних позицій — в епіграф (див. п ра ;
в нко). Укажемо й на випадок, коли Ц. розміщено
в ін. сильній позиції — завершальному реченні прозового твору: це фрагмент того ж «Акафіста пресвятій
Богородиці» у фіналі повісті «Несчастный». Сліпий
Коля, який «с любовию исполнял обязанности дьячка
и пономаря», повертаючись із церкви додому, «ночью
поздно от всенощной, <…> тихо и невыразимо грустно
пел: “Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия,
сохрани мя под кровом Твоим”» (3, 289).
Шанобливе ставлення Шевченка до художників
Я. Ру т ма і К. Брюллова виявилося, зокр., у цитуванні
їхніх афоризмів, висловлених як усні поради учням.
Бр. Залеському, що мав намір серйозно зайнятися малюванням, поет радив у листі від 10 лют. 1855: «…Говаривал когда-то ученикам своим старик Рустем, профессор рисования при бывшем Виленском университете:
“Шесть лет рисуй и шесть месяцев малюй, и будешь
мастером”». А в листі до того ж адресата наприкінці
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1855 — на поч. 1856 згадував: «Великий Брюллов говаривал, бывало: “Не копируй, а всматривайся”».
Своєрідна ситуація протиставлення різних аспектів
оцінки цитованого тексту розповідачем і персонажем
виникла в повісті «Близнецы» — у сцені читання од
ора , які переспівав П. у ак- рт мов к : «Раз
как-то я приезжаю к нему с книжкой “Украинского вестника”, в которой были напечатаны Гулаком-Артемовским две оды Горация (гениальная пародия!)» (4, 25).
Никифор же Федорович дістав із шафи свій примірник
Горація, мовивши: «А ну, посмотрим, верно ли оно будет с подлинником». Зацитувавши вголос оригінал, він
«закрыл книгу, поставил ее на свое место и, ходя тихо по
комнате, читал про себя: / Пархоме, в счастьи не брыкай… / — Превосходно! И в точности верно! — проговорил он вслух» (Там само). Сам розповідач назвав ці
вірші Гулака-Артемовського «гениальной пародией»,
але Никифор Федорович, зіставивши їх з оригіналом,
висловлює парадоксальну (адже йдеться про бурлескний переспів!) оцінку: «И в точности верно!» Проте
апологетична характеристика, що її дає Никифорові Федоровичу розповідач («И тут-то я только увидел перед
собой латиниста, эллиниста и гебраиста». — Там само),
лише на перший погляд базується саме на цій хибній —
і як для латиніста, і як для обізнаного читача — оцінці
зацитованого переспіву. Насправді ж розповідач пишається освіченістю і патріотизмом свого героя — знавця
стародавніх мов, демонструє його любов до рідної
мови, бо слова Никифора Федоровича підно сять не
сумнівну точність переспіву Горацієвої оди до Деллія,
а сам факт надрукування літ. твору доброю українською.
Шевченкова цитація як помітне явище інтертекстуальності (див. нт рт к туа н т твор в
в нка)
відкриває цікаві аспекти естетичного й семантикоструктурного збагачення власних текстів письменника
через асоціації з творами вітчизняної та світової культури.
Стан
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ЦÍННЕР (Zinner) Гедда (Ер пен бек; літ. псевд. —
Е л і з а б е т Ф р а н к, Г а н х е н Л о б е з а м;
20.05.1905, Львів — 4.07.1994, Берлін) — нім. письменниця, журналістка, перекладачка, акторка. Навчалася
у Львів. мист. академії (1923—25). У 1920-х побувала
у Штутґарті, Баден-Бадені, Цвікау. Від 1929 проживала
в Берліні, брала участь у комуністичному русі Німеччини.1933 виїхала до Австрії. Ц. заснувала у Відні
сатиричний шинок «Студія 1934» — кабаре з політ.
наповненням. 1935 Ц. емігрувала до Союзу РСР.
У 1933—40 була у складі москов. творчої групи нім. по етів-емігрантів (А. ур а, Е. а н рт,
Г. упп рт, Г. Ро н р , Е. Бах). Поширення нім.

мовою найкращих творів
л-р народів, які перебували
у складі Со ю зу РСР, —
та ким було ви значальне
завдання цього потужного
ав торсь кого ко лек тиву.
Най знач ні шим про ектом
групи на чолі з А. Куреллою стали німецькомовні
перекл. поетичних творів
Шевченка. Перу Ц. нале жить 16 ін терп ре та цій
по е зій Шевченка, опублі ко ва них у дво том нику
«Коб зар» (М., 1951). Як
. нн р
за свід чила Ц. у роз мові
з . мом р ю (14 лис топ. 1984), вона пе рек лала
43 Шевченкові тексти. Проте до двотомника А. Курелла
відібрав 16, зокр.: «Гамалія», «Іван Підкова», «Маленькій Мар’яні», «Полюбилася я», «Породила мене мати»,
«Ой виострю товариша», «І знов мені не привезла»,
«Неначе степом чумаки», «На Великдень, на соломі»,
«Зацвіла в долині». Вони належать до найбільш вдалих, якщо оцінювати ступінь їхньої змістової відповідності першотворам. Найкращими з перекладацького
доробку Ц. слід визнати інтерпретації таких творів,
як «Заповіт», «Минають дні, минають ночі», «Три літа», «Не так тії вороги», «Ой люлі, люлі, моя дитино»,
«Доля». Ц. вдалося зберегти як ідейну, так і стильову
домінанти Шевченкових оригіналів. У 1960—80-х помітного розголосу набули окремі зразки різних жанрів
творчості Ц., у т. ч. п’єса «Диявольське коло» (1953),
трагедія «Равенсбрюкська балада» (1961), зб. оповідань
«Коли помирає любов» (1965), трилогія «Предки і спадкоємці» (1968—73), роман «Катя» (1980).
в.: Selbstbefragung. Erinnerungen, 1989.
т.: По р нн к . Шевченко німецькою мовою. К., 1973;
момр
.,
оу . Освоение литературного опыта. Преемственность традиции восприятия творчества Тараса Шевченко.
Дрогобич, 2003.

ко а

момр

ЦУНК (Zunk) Герман-Леопольд (1.04.1818, м. Торн,
тепер Торунь, Польща — 3/15.10.1877, Санкт-Петербург) — педагог, публіцист. У 1838—42 навчався в Лейпцизькому ун-ті, де 1843 здобув учений ступінь д-ра
філософії. Від 1844 жив у Росії, працюючи викладачем
нім. мови. У 1859—63 — співробітник міністерства народної освіти, у 1864—68 — адміністратор рм та у,
у 1869—72 — співробітник імператорської б-ки в Петербурзі. У 1846—50 зблизився з М. рн ш в к м.
Особисті контакти з Шевченком припадають на
1859—60, коли Ц. зустрічався з ним у буд. Тідке, Толма-
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зов пров., № 14. Анонімно опублікував у лейпцизькому
журн. «Die Gartenlaube» (1862. № 28) цінну статтю про
життя і творчість Шевченка під назвою «Життя російського поета». Це, власне, одинокий відгук нім. преси на
смерть Шевченка. Ц. був присутній на його похороні
в Петербурзі. У ст. «Шевченко» Ц. використав окремі
думки з промов, які виголосили П. Куліш, М. уро к н
та В. орош в к над труною Шевченка 28 лют. 1861.
Рукописний матеріал згаданої ст. майже дослівно збігається з текстом публ. в часописі «Die Gartenlaube».
Авторство Ц. підтверджує також лист видавця і ред.
журн. «Die Gartenlaube» Е. а
від 12 листоп. 1863 до
проф. Лейпцизького ун-ту Л.-Ф.-К. Тішендорфа (зберігається у фондах університетської б-ки в Лейпциґу). Ц.
був причетний і до публ. на сторінках популярного
вид. «Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung»
(1860. № 47. 10 черв.) автобіографії Шевченка, відомої
як його лист до ред. журн. « аро но т н » О. оон ко о (Народное чтение. 1860. № 2). Перу Ц. належить як перекл., так і вст. слово, що передувало тексту

Шевченкової автобіографії. Ц. написав ще цикл робіт
про життя і творчість М. Гоголя, М. Чернишевського,
М. о ро ю ова, І. он арова, а також публіцистичний нарис «Моя подорож до Новгорода з нагоди його
1000-лі тнього юві лею». Значну фактологічну цінність становлять і 34 листи Ц., адресовані переважно
Л.-Ф.-К. Тішендорфу. Ц. високо оцінював Шевченкову
поезію, аргументовано характеризуючи її як таке надбання укр. л-ри, що своїм худож. рівнем і значенням
належить усьому людству.
в.: Ein russischer Künstler [підпис: f. f.] // ара
в нко
в критиці. К., 2013. Т. 1.
т.: момр
., о н
С. Вони прислужились великій
справі // Прапор. 1974. № 4; Zymomrja M. Die Rezeption Taras
Ševčenkos im deutschen Sprachgebiеt bis zur Grossen sozialistischen
Oktoberrevolution // Der revolutionӓre Demokrat Taras Ševčenko
1814—1861. Beiträge zum Wirken des ukrainischen Dichters und
Denkers sowie zur Rezeption seines Werkes im deutschen und im
westslawischen Sprachgebiet. Hrsg. von Е. Winter, G. Jarosch.
Berlin, 1976.

ко а

момр

ЧАБАНÍВСЬКИЙ Михайло Іванович (справж. —
Циба; 5.09/18.09.1910, с. Лигівка, тепер Сахновщинського р-ну Хар ків. обл. — 4.04.1973, Київ) — укр.
письменник, літературознавець і критик. Закінчив
1930 Харків. пед. технікум. З 1930 — у пресі. Під час
нім.-радянської війни — фронтовий кореспондент. Керував літоб’єднанням при вид-ві «Молодь», працював
у ред. журн. «Вітчизна». Автор зб. оповідань та новел
«Казковий край» (1951), «Алмаз» (1953), «Зелена чаша»
(1960), «Білий цвіт» (1963); зб. оповідань і повістей
«Степовий цвіт» (1956), «Катюша» (1960), «Сліпа любов» (1968); повістей «Стоїть явір над водою» (1959),
«Дорога додому» (1966), трилогії «Земля журавлиних
ключів»: «Журавлинка» (1971), «Заповіт» (1972), «Залізний кут» (1973); романів «Біля Дунаю» (1954—55),
«Балканська весна» (1954—60). Публіцистичні нариси
зібрав у кн. «З плину життя» (1974).
В оповіданні «Марія» (зб. «Таємниця рожевого
потоку», 1964) висвітлюються взаємини 29-річного
Шевченка з княжною В. Р пн ною. Хронологічні межі
оповідання умовно розширено. Ч. вдається до «концентрації» біографії та мотивів творчості Шевченка.
Образ молодого Тараса вимальовується за мотивами
Шевченкових поезій різних літ життя — «Перебендя»,
«І мертвим, і живим», «Буває, в неволі іноді згадаю» —
та за реальними фактами біографії. Ч. акцентує увагу
на темі соц. нерівності, викривальному пафосі поезій
Шевченка в оповіданні «У Києві на Подолі» (згадана

Ч
зб.), названому за рядком поеми «Чернець». Ідеться
про кількаденне мешкання Шевченка в серп. 1859 в
хаті на Пріорці. В образі Катерини (однойменне оповідання) виведено виховательку дитячих ясел, яка взяла
під опіку двох дітей із притулку. Проти бездумного
споживацького ставлення до природи виступає герой
роману «Тече вода в синє море» (1961), назва якого — за
першим рядком вірша Шевченка «Думка». Епіграф до
роману взято з поезії «Ісаія. Глава 35»: «…і потечуть /
Веселі ріки, а озера / Кругом гаями поростуть, / Веселим птаством оживуть».
Нотатки Ч., зроблені під час подорожі по шевч. місцях України, лягли в основу нарису «Шляхами великої
долі» (К., 1961). Автор став очевидцем усенародної
шани Шевченка. Повість «Заповіт» (1972) містить алюзії на поему Шевченка «Гайдамаки».
в.: Зустріч у дорозі // . .
в нко в художній літературі:
[Зб.]. К., 1964; Твори: В 2 т. К., 1980.
т.: оторн
. Над річкою невеличкою // Літературна
газета. 1961. 12 верес. — Рец. на кн.: а ан в к
. Тече вода
в синє море. К., 1961;
о
на душа: [Штрихи до портрета
М. Чабанівського]. Х., 2006.

Пономар нко

. а ан в к

.
ам в ко
ронт п
т ту

о . ., 1961.

ЧАВДÁР Єлизавета Іванівна (23.02.1925, Одеса —
27.12.1989, Київ) — укр. співачка (лірико-колоратурне
сопрано), педагог. Народна артистка Союзу РСР (1952).
Навчалася на історико.-філол. ф-ті Одес. ун-ту. Закінчила Одес. консерваторію (1948, клас сольного співу
проф. О. Асланової). У 1948—68 — солістка Київ.
театру опери та балету (нині — а она на оп ра
кра н м н . .
в нка). Від 1968 — викладач
Київ. консерваторії (з 1979 — проф.); у 1969—85 — зав.
кафедри сольного співу. Поміж учнів — А. Со ов’ -
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н нко, Л. Колос, Н. Чепіга,
Н. Кравцова, В. Лук’янець,
Л. Да ви мука та ін. Мала
голос широкого діапазону
дзвін кого криш та ле вого
тембру. У ре пер ту а рі —
твори сві то вої кла сики
та су час ної муз. Перша
виконавиця партії Оксани
в опері «Тарас Шевченко»
Г. а оро (Київ. театр
опери та ба лету, 1964).
Озву
чила пар тію Катрі
. ав ар
в кіноопері М. р к в ко о «Наймичка» (Київ. кіностудія худож. фільмів
ім. О. П. Довженка, 1963). Популяризувала сучасну
укр. музику. Вела активну концертну діяльність, часто
виконувала романси М.
нка на вірші Шевченка.
Гастролювала в Австрії, Угорщині, Чехословаччині,
Німеччині, Румунії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Канаді,
Індії, Бірмі, Афганістані тощо.
т.:
р
нко . Єлизавета Іванівна Чавдар. К., 1958;
ау ман . Елизавета Ивановна Чавдар — народная артистка
СССР. К., 1960; ат юк С. Єлизавета Іванівна Чавдар // конав к школи вищих учбових закладів України: Темат. зб. наук.
праць. К., 1990; н
. Виконавські школи України. К., 2002.

р на С кор ка

ЧАВДÁРОВ Сава Христофорович (25.02/9.03.1892,
с. Бешалма, тепер автономного територіального утворення Гагаузія, Республіка Молдова — 20.09.1962,
Київ) — укр. педагог. Після закінчення 1917 історико-філол. ф-ту Київ. ун-ту вчителював, працював
інспектором сільських шкіл (1926—29). З 1929 — викла дач Київ. ІНО, від
1930 — за ступ ник директора Ін-ту соц. виховання, з 1932 — проф.
того ж ін-ту (1934 перетвореного на пед. ін-т).
З 1932 одночасно працював у Київ. філії УНДІП,
у 1944—56 — директор
цього ін-ту. З 1939 — також проф. Київ. ун-ту
ім. Т. Шевченка, у якому
протя гом 1944—62 заві ду вав ка фед рою педа го гіки. Чл.-кор. Академії пед. наук Ро сійсьС. ав аров. П а о н
кої
РФСР (1947). Опубл.
ара а р оров а
бл.
200
наук. праць, зокр.
в нка. ., 1953.
дос лі дження з іс то рії
к а нка

педагогіки, підручники
з педагогіки, методичні
посібники.
Ав тор пер шої моног ра фії, при свя че ної
вивченню пед. поглядів
Шевчен ка, — «Педа гогічні ідеї Та раса Григо ро вича Шев чен ка»
(1953), у якій зіб рано
й сис те мати зо вано висловлювання Шевченка
про освіту і виховання,
під від по від ним ку том
зору розглянуто худож.
твори, докладно висвітС. ав аров, . р
нко.
лено історію створення та
ара р оров
в нко видання «Букваря южнонаро на о в та. ., 1961.
русского», його значення
к а нка
для роз витку на род ної
освіти в Україні рідною мовою тощо. Ч. узагальнив
свідчення сучасників про Шевченкове ставлення до дітей, з’ясував погляди митця на жіночу освіту, окреслив
його виховний ідеал та ін. Однак загалом у книжці Ч.
переважають описовість, численні перекручення фактів та надмірна заідеологізованість, позначена культом
особи Сталіна. Згодом (у співавт. з М. Грищенком) Ч.
надрук. аналогічну за змістом брошуру «Тарас Григорович Шевченко і народна освіта» (1961), а також низку
популяризаторських статей у пресі.
в.: «Буквар» Т. Г. Шевченка //
рн к пам’яті Т. Г. Шевченка: До 125-річчя з дня народження. 1814—1939. К.; X., 1939;
Шевченко про ідейно-виховну силу слова //
1/2.
т.: о орк в к
. . [Рец.] // Радянська школа. 1954. № 1;
ко . Педагогічні ідеї Шевченка // Літературна газета. 1954.
18 берез.; а нов
. . [Рец.] // Література в школі. 1954. № 2;
а ков к
. Т. Г. Шевченко як педагог // Дошкільне виховання.
1954. № 3; азурк в
. Дослідження, що збагачує педагогічну
науку // Радянська освіта. 1954. 28 серп. (усі — рец. на вид.:
ав аров С. . Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка.
К., 1953); Сава р то оров
ав аров: (До 120-річчя від дня
народження): Біобібліогр. покажчик. К., 2012.

к ан р орон

ЧАВЧАВÁДЗЕ Ілля (27.10/8.11.1837, с. Ква релі,
тепер місто Кахетія краю, Грузія — 30.08/12.09.1907,
с. Ціцамурі, тепер Мцхета-Мтіанетія краю, Грузія) —
груз. письменник, перекладач, публіцист, громадський
діяч. Народився у князівській родині. У 1857—61 навчався в Петерб. ун-ті на юрид. ф-ті. 1861 повернувся
на батьківщину. Очолив нац.-демократичний напрямок
груз. л-ри. Один з організаторів руху 1860-х, відомого під назвою «Тергдаулебі». З 1864 Ч. поєднував
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літ. діяльність зі службою
в держ. і громадських установах. Автор поем «Прима ра» (1859), «Де кілька
картин, або Епізод із життя
розбійника» (1860), «Самітник» (1883) та ін., повіс тей «Роз по відь зли даря» (1859—60), «Ка ціаАдаміані» (1863), «Сцени
з перших часів звільнення
селян» (1865), «Удова з будинку Отара» (1887) та ін.;
низки статей літ., публі. ав ава з
цистичного і пед. спрямування. У 1877—1902 за ред. Ч. виходила газ. «Іверія»
(з 1881 по 1886 — журн.). У 1906 обирався членом
Держ. думи Ро сії. Пе рек ла дав груз. мо вою твори
О. Пушкіна, М. рмонтова, І. ур н ва, В.
к п ра,
В. Скотта, Г.
н , Й.-Ф.
ра, Й.-В. т та ін.
Захоплювався творчістю Шевченка ще під час навчання у Петерб. ун-ті ( у рав к
. С. 71—74).
1861, повертаючись у Грузію, взяв із собою портрет укр.
поета. У груз. літературознавстві утвердилася думка, що
творчість Ч. у багатьох моментах є близькою до поезії
Шевченка. Цьому сприяла подібність істор. шляхів,
спільність доль груз. і укр. народів. Як у Шевченка
відображено цілу епоху визв. боротьби України, так
і у творчості Ч. — тривалий і складний шлях боротьби
за незалежність Грузії. Ідейні збіги, подібність образів,
мотивів помічаємо в поемі Ч. «Розбійник Како», повісті
«Розповідь злидаря». Гол. персонажі цих творів нагадують шевч. образи Яреми, Варнака, Катерини, Оксани.
Перегукуються і вірші «Страждав і я» Ч. та «Минають
дні, минають ночі» Шевченка (обидва — 1858). В. у рав к зазначав, що чимало шевч. інтонацій простежуються в поемі Ч. «Примара» (1859), в якій груз.
поет скористався символічною формою, розгортаючи
широку картину історії Грузії. На думку дослідника,
тут можна провести певні аналогії з творами Шевченка на істор. тематику, зокр. з поемою «Гайдамаки»
( у рав к
. С. 77). У б-ці груз. поета був «Кобзар»
у перекл. М. м р ова (М., 1874) з власницьким написом на титульній сторінці «Илья Чавчавадзе». В арх. Ч.
зберігається і журн. «The Anglo-Russian Literary society»
(1894. № 5/6), в якому опубл. англомовний перекл. з рос.
мови поезій Шевченка «Іван Підкова» і «Заповіт» ( у рав к
. С. 79). 1881 у журн. «Іверія» (№ 5) уперше
груз. мовою Ч. опубл. поему «Наймичка» в перекл.
Н. омоур з нотаткою останнього «Тарас Шевченко —
видатний поет Малоросії».
т.: р шашв
. Шевченко в грузинській літературі. (Лист
з Тбілісі) // Літературна критика. 1940. № 2; ов к
. Близь-

кий нашому серцю. До 120-річчя з дня народження І. Г. Чавчавадзе // Літературна газета. 1957. 22 жовт.; у рав к
. . Шевченко і літератури народів СРСР. К., 1964.

а а н ук

ЧАГÁНОВ Федір Юхимович (роки життя невідомі) — хорунжий, потім сотник ра
ко о коза о о
в
ка. На службі перебував із 1826, перший офіцерський чин отримав 1845. У воєнних кампаніях участі
не брав. У овоп тров кому укр п нн Ч. служив
протягом усього перебування Шевченка на п-ві анш аку. Приязнь сотника дала поетові змогу ближче
ознайомитися із життям і побутом населення Уралу та
Приуралля. М. Сав в згадував: «За кілька хвилин
він [Шевченко. — Р .] сказав: — Тепер ходімо до
Федора Юхимовича, доброго чоловіка. <…> Недалеко
від міста і кріпості, ніби в одній з вершин рівнобічного
трикутника, стоїть досить висока, стрімка і майже конусоподібна скеля. У ній вирубано східці зигзагами,
щоб зручно було ходити. На вершині скелі, на невеликому майданчику, був дворик, обнесений низькими
кам’яними мурами, казарма для десятка козаків, і в ній
окремо дві кімнати для офіцерів. З муру дивилася невеликого калібру гармата, жерлом чомусь на кріпость.
Все це називалося батареєю № 1. <…> Звідси <…>
виднівся <…> ряд дерев’яних хат «поселенців», відкривалася вся кріпость, в якій на передньому плані була
гарненька церква, а найголовніше — розстелялося в голубому блиску Каспійське море. <…> Отут і жив Федір
Юхимович, «добрий чоловік» <…>. Господар прийняв
нас радісно, як добрий і до того ж нудьгуючий чоловік.
Він одразу наказав робити пельмені; їх заходилася готувати ціла команда козаків. <…> Шевченко <…> розворушив доброго чоловіка, викликав його на суперечку
і зрештою примусив відчути принадність стародавнього
благочестя» (Спо а 1982, с. 262). Поет створив декілька замальовок батареї Ч., які відповідають описові
М. Савичева. Хоча мемуарист пише про батарею № 1,
у підписах під рисунками Шевченка вказано — батарея № 2 (див.: П : 10 т. Т. 9. № 138, 139, 142, 165).
Батарею № 2 поет згадує також у Щоденнику (записи
12 і 13 лип. 1857). Приязні стосунки із Ч., як свідчать
щоденникові записи, Шевченко зберігав до кін. свого
перебування в Новопетровському укріпленні. У 1860-х
Ч. звільнено зі служби в чині військ. старшини і надано особисте дворянство. Шевченко у Щоденнику двічі
згадує Ч. (помилково називаючи його Чегановим) як
власника сонника — «зерцала сокровенных таинств
натуры» (записи 3 і 9 лип. 1857).
т.: Спо а 1982; о шаков 1971; о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия одиннадцати лет. 1847—1858. Оренбург, 1997.

он

о шаков
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ЧАГОВÉЦЬ Всеволод Андрійович (5/17.02.1877,
м. Старокостянтинів, тепер районний центр Хмельн.
обл. — 20.12.1950, Київ) — укр. журналіст, публіцист,
літ. і театр. критик, драматург. Закінчив 4-ту класичну
гімназію в Києві, історико-філол. ф-т Київ. ун-ту (1900),
при якому став магістром і здобув учене звання приват-доцента кафедри рос. словесності. 1906 через вияв
укр. настроїв йому було заборонено займатися пед.
діяльністю. Відтоді працював у редакціях київ. газет,
передусім театр. оглядачем, став найпопулярнішим
театр. критиком в Україні у 1-й пол. 20 ст. Виступав
із промовами на шевч. вечорах у Києві (1909 та ін.), зі
статтями у справі проекту пам’ятника Шевченкові в Києві (1911—13) та про окремі епізоди життя і творчості
поета. У 1930—50 виступав як мемуарист. Автор лібрето балету «Лілея» К. ан к в а за мотивами творів
Шевченка (1939) та драм. етюду «Зустріч» (1949) — про
дружбу поета з М. Щепкіним. У пресі публікував статті,
присвячені творчості поета, вшануванню його пам’яті.
У нарисі «Марія Заньковецька» (1949) дав оцінку шевч.
репертуару артистки.
в.: У могилы Т. Г. Шевченко (Историческое повествование).
К., 1908; Марія Заньковецька. К., 1949; Життя і сцена: Нариси
про майстрів театру. К., 1956.
т.: П п ук Р. Лицар сценічного мистецтва // Український
театр. 1977. № 3; П п ук Р. Видатний театрознавець // Культура
і життя. 2002. 31 груд.

Ро т

ав П

п ук

ЧÁЙКА Яків Іллiч (10.04.1918, с. Бродки, тепер Миколаївського р-ну Львів. обл. — 25.03.1995, Львів) —
укр. скульптор. Народний художник Української РСР
(1968). У 1932—35 навчався у львів. керамічній майстерні «ОКО» (викладач — С. тв н нко), у 1935—
39 — у Держ. промисловій школі (пізніше — Львів.
ін-т пластичних мист-в, вчителі М. Внук, А. Міхаляк,
Ю. Стажинський, Ю. Рожицький). Працював у царині
станкової, монументальної та декоративної скульптури,
худож. кераміки. Твори: пам’ятники І. Франкові у Львові
(1964, у співавт. з Е.
ком, Д. рвав м, В. П. р в к м, В. Борисенком, арх. А. Шуляром) та Дрогобичі
(1966, у співавт. з Е. Миськом, В. П. Одрехівським, арх.
Я. Новаківським, О. Консуловим), Я. а ану в с. Яблунові Івано-Франк. обл. (1971, портрети Я. Галана (1949,
1951, 1952, 1955, 1966), М. Гоголя (1952), І. вазов ко о (1954), Ю. Мельничука (1965) та ін.
Автор першого пам’ятника Шевченкові у Львові (на
подвір’ї школи № 63; бронза, 1960), пам’ятників поету
в с. Бродках Миколаївського р-ну Львів. обл. (вапняк,
1958), с. Доброводах Збаразького р-ну (1964), м. Кременці (1995, обидва — Терноп. обл.), композиції «Прометей» (гіпс тонований, 1964), скульптурного портрета
«Тарас Шевченко» (штучний граніт, 1964, НМТШ).

Від но вив пог руддя
Шевченкові в с. Шилах Збаразького р-ну
Тер ноп. обл. (1958)
та с. Ло зівці Під волочиського р-ну тієї
са мої обл. (вап няк,
1960, разом з Е. Миськом). На образах поета
у виконанні скульптора поз начився соціалістичний реалізм
із властивими цьому
напряму ілюстративністю, іде а лі за цією,
зовнішньою героїзацією, зміс тово-емоцій ною од ноз начністю та фор мальними прийомами, які
були ха рак тер ними
. а ка. Пам’ тн к
для радянської скуль. .
в нку. тон,
п тури кін. 1950—
тонуванн . 1961. Смт опат н
60-х (прос тота комв в ко о а т
позиції і статичність
просторового вирішення, узагальненість і лаконічність
пластики та ін.). Іл. табл. XII.
в.: Художня виставка до 100-ліття з дня смерті Т. Г. Шевченка: Каталог. К., 1961; Юбилейная художественная выставка,
посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог.
К., 1964; Яків Чайка. Проспект виставки. Л., 1969; Яків Чайка:
Альб. Л., 1971.
т.: Сано ка . Мовою мармуру // Жовтень. 1964. № 6.

а на Ск р нко

ЧÁЙКІН Все волод Кос тян ти нович (30.11.1935,
Дніпропетровськ — 2.10.1996, Харків) — укр. актор.
Народний артист Української РСР (1981). Навчався
1953—56 у Харків. держ. театр. ін-ті (курс І. ар’ н нка), 1956—59 — у Київ. держ. ін-ті театр. мист-ва
ім. І. К. Карпенка-Карого (курс М. Карасьова). Працював 1959—61 у Дніпроп. укр. муз.-драм. те атрі
ім. Т. Г. Шевченка, 1961—96 — у Харків. театрі юного
глядача. Ч. — актор широкого творчого діапазону.
З успіхом зіграв понад 80 різнопланових ролей: Яїшниця («Одруження» М. Го голя), Буб нов («На дні»
М. ор ко о), Восьмибратов («Ліс» О. тров ко о),
Корзухін («Біг» М. Булгакова), Лісовик («Лісова пісня»
Лесі кра нк ), клоун Жако («Вільне небо» Л. Устинова) та ін.
1964 зіграв роль молодого Шевченка у виставі п’єси
В. Су о о
ко о «Тарасова юність» — до 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка (реж.
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. а кн

В. Пед ченко, худож ник
Г. Батій). Харків. преса схаракте ри зу вала спектакль
як «цікавий і хвилюючий»,
а створений Ч. образ Тараса — як правдивий і пере кон ли вий. Під крес лювалося, що актору вдалося
показати еволюцію свого
героя від хлопчика-кріпака
до молодого енергій ного
інтелігента і продемонструвати при цьому широку
палітру виражальних засобів і тонкий психологізм.

т.:
у на ., Ска ук С. «Тарасова юность» // Красное
знамя. 1964. 9 марта; о
к
. На сцені — Всеволод Чайкін //
Ленінська зміна. 1964. 17 трав.; Со омко . «Тарасова юність» //
Ленінська зміна. 1964. 27 трав.; нн в . Актер милостью Божьей // Время. 2010. 30 ноября.

а на отунова

ЧАЙКÓВ Йoсип Мойсeйович (1/13.12.1888, Київ —
4.03.1979, Москва) — рос.-євр. скульптор і графік. Заслужений діяч мистецтв Російської РФСР (1959). Вступив
1908 до граверної майстерні (Київ) — спочатку учнем,
потім підмайстром. За сприяння скульптора Н. Аронсона 1910 одержав стипендію для поїздки в Париж,
де навчався у його студії, Вищій школі декоративного
мист-ва (1910—12), Вищій школі красних мист-в (1912—
13). Разом з ін. молодими євр. художниками 1912 заснував групу «Махмадім», члени якої прагнули виробити
євр. нац. стиль у мист-ві. 1914 повернувся в Київ, де вів
клас скульптури у студії Культур-ліги. Згодом у Москві
викладав у ВХУТЕМАС (1920—21), у Вищому худож.-технічному ін-ті
(1924—34). 1925 Ч.
став членом Т-ва рос.
скульпторів, 1929 —
його го ло вою. Брав
активну участь у реа лі за ції ле нінсь кого
«плану монументальної пропаганди». Виконав низку пам’ятни ків, пор т рет них
пог рудь, пор т ре тів,
декоративних садовопаркових скульптур.
Зробив помітний внесок у розвиток скуль. а ков. Про кт пам’ тн ка
. .
в нку в арков . 1928— п тур ного рель єфу
з ба га то фі гур ними
1933

ком по зи ці ями. Се ред тво рів: «Фут боліс ти» (гіпс,
1928, ДТГ; 1939 виконав у бронзі), «Гімнастка» (мідь,
1957), «Стрибок у воду» (фарфор, 1959; гіпс тонований, 1960), «Аквалангісти» (алюміній, скло, мармур,
1961) та ін. Створив низку портретів відомих діячів
культури: художників М. Шагала (1923), В. Фаворського (дерево, 1928, ДТГ), К. Істоміна (1935), І. Кузнецова (1961), поета В. а ков ко о (бронза, 1944,
ДРМ), ком по зи тора А. Хачату ряна (бронза, 1972)
та багатьох ін. Ч. належить до найкращих майстрів
портретного жанру.
У 1928—33 Ч. працював над проектом пам’ятника
Шевченкові для Харкова. Це багатофігурна композиція:
Шевченка зображено на весь зріст, внизу на постаменті у формі зрізаного циліндра — група робітників
із прапором. 1933 Ч. розробляв проект пам’ятника
Шевченкові на його могилі в ан в : у центрі багатофігурної композиції — постать поета, внизу — герої
його творів. Фотографії обох проектів зберігаються
в НМТШ. Скульптор виконав також портрет Шевченка
(гіпс, 1930).
Твори Ч. експонувалися на багатьох міжнародних
виставках. Персональні виставки відбулися у Москві
1948, 1959, 1979.
т.:

м

т . Иосиф Чайков. М., 1977.

а нт на

ван

ЧАЙКÓВСЬКИЙ Богдан Йосипович (20.12.1923,
с. Кожанка, тепер смт Фастівського р-ну Київ. обл. —
10.10.2006, Київ) — укр. письменник, літературознавець і перекладач. Закінчив філол. ф-т Київ. ун-ту
ім. Т. Шевченка (1950), аспірантуру ІЛ (1953). Працював старшим ред., згодом — зав. ред. вид-ва «Молодь»

. а ков к
( . .
в нко

.

за утн тор нка ру
ору ка т ратура). ., 1971.
ронт п
т ту
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(1950—54), зав. відділу журн. «Дніпро» (1954—55),
гол. ред. Дитвидаву (1956—62), відп. ред. журн. «Піонерія» (1962—63), гол. ред., пізніше — директором
вид-ва «Молодь» (1963—70), відп. секретарем журн.
«Всесвіт» (1972—84). Автор літ. портрета «Валентин
Бичко» (1970), книжок для дітей. Перекладав із рос.,
білор., польс. мов.
Доповідь «Шевченко і білоруська література», виголошена на 1-й наук. шевч. конференції (1952, опубл.:
1/2), стала підготовчим етапом до написання монографії «Незабутня сторінка дружби: (Т. Г. Шевченко
і Білорусія)» (1964; 2-ге вид. — 1971) — першого комплексного дослідження заявленої проблеми на основі
широкого літ. матеріалу та арх. документів. У п’яти
розд. книжки розглянуто факти знайомства Шевченка
з Білоруссю та її народом, спілкування з білор. літераторами в Петербурзі, поширення поезії Шевченка
в білор. фольклорі та через нього — у л-рі, Шевченків
вплив на білор. л-ру 19—20 ст., шевч. традиції та змалювання образу Шевченка в л-рі 20 ст.; проаналізовано
також переклади Шевченкової по е зії білор. мовою
тощо.
Ч. — автор есеїстичного роману «Тарас Шевченко»
(повністю опубл. 2009; окремі розд. надрук.: Вітчизна.
1992. № 5—8), адресованого дітям старшого віку та
юнацтву. Ч., спираючись на документи та спогади сучасників, художньо відтворив Шевченкову біографію,
із психологічною переконливістю реконструювавши,
зокр., дитячі та юнацькі роки поета, щодо яких збереглося найменше вірогідних відомостей. Твір насичено
пізнавальними подробицями про перипетії визволення
Шевченка з кріпацтва, його подорожі Україною, особисте життя, обставини написання низки поезій. Роман
характеризується динамічною, белетризованою манерою викладу, не позбавленою, проте, окремих стилістичних штампів; його викінченості вадять значною
мірою упереджена оцінка особи П. Куліша, притаманна
ще радянському літературознавству, та подекуди надто
схематичне пояснення Шевченкових творів. Завдяки
яскравому відтворенню культурно-побутових реалій
1830—50-х та оригінальному образу Шевченка роман
зайняв помітне місце серед творів докум.-біогр. шевченкіани.
в.: Т. Г. Шевченко як педагог // Дошкільне виховання. 1954.
№ 3. — Рец. на кн.: ав аров С. X. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка. К., 1953; Шевченкове слово в Польщі // Всесвіт.
1973. № 3. — Рец. на кн.: Szewczenko T. Poezje wybrane. Warszawa,
1972; Ґрунтовне дослідження // Всесвіт. 1974. № 3. — Рец. на кн.:
По р нн к . . Шевченко німецькою мовою. К., 1973.
т.: р юк . Тарас у наших сябрів //
. 1965. 2 берез.;
р м нко П. Проблема осталась нерешенной // Вопросы литературы. 1965. № 7; арт нова . [Рец.] // Р . 1965. № 11; нат нко . Пісня Тараса в серці білоруському // Дніпро. 1965. № 12

(всі — рец. на кн.: а ков к
. Незабутня сторінка дружби:
(Т. Г. Шевченко і Білорусія). К., 1964); Пр шков
. Старонка
братняй дружбы // Полымя. 1972. № 5; С р юк П. . [Рец.] //
Укра ї нська мова і лі те ратура в школі. 1972. № 8;
ор ок . Сторінка літопису дружби // Жовтень. 1973. № 1 (всі
три — рец. на кн.: а ков к
. . Незабутня сторінка дружби:
(Т. Г. Шевченко і білоруська література). 2-ге вид. К., 1971).

к ан р орон

ЧАЙКÓВСЬКИЙ (Czajkowski) Міхал (літ. псевдонім — С а д и к-п а ш а; 29.09.1804, с. Гальчин, тепер
Бердичівського р-ну Житом. обл. — 6/18.01.1886, с. Бірки, тепер Любомльського
р-ну Волин. обл.) — польс.
письмен ник, пред ставник «української школи»
в польс. л-рі, політ. діяч.
Навчався в Бердичівському
ліцеї Вольсея, Волин. ліцеї
отців піарів у Межирічі-Корецькому, де познайомився
з ксьондзом П. Младановичем, сином уманського губ.
і пох рес ни ком І. онт .
За спогадами Ч., ксьондз
П. Младанович розповідав
учням школи про Україну,
гай да ма ків, За по рожжя.
в ом автор.
«Дивно, але він не виявляв
Портр т . а ков ко о.
ані ненависті, ані роздраПап р, то ра . 1842
тування щодо Ґонти. Усю
вину за злочини при пи су вав Фе ліксу Потоць кому
і польській шляхті. Ось слова, які я часто чув від нього
про Ґонту: “Навчили його читати, писати, навчили потроху різних наук, а потім хотіли бити <…>, зробили
полковником, <…> але хотіли шельмувати як хама,
мужика; і мураха кусається, якщо їй набридають, що ж
казати про людину та ще й таку, як Ґонта?”» ( ап к
Михаила Чайковского (Садык-паши) // С. 1891. № 1.
С. 68—69). Домашнім учителем Ч. був також Т. Паура (Там само. С. 60), який прищеплював підопічному
думку, що козаки — справжні і єдині слов’ян. лицарі на
зразок тамплієрів. Ч. виховувався в середовищі багатої
волинської шляхти, у родині, що зберігала козацькі
традиції і культивувала регіональний патріотизм. Ч.
згадував, що його дід із боку матері М. Ґленбоцький
був грізним шляхтичем для козаків, гордим козаком
для ляхів і завзятим поляком для росіян і німців (Там
само. С. 46). Звідси поетичне, романтичне козакофільство Ч. і утопічне політичне, яке зводилося до того, що
шляхом відновлення вже зниклої на той час козаччини
Польща отримає незалежність (див.: Рав та- аврон к
. Михал Чайковский и козакофильство // С. 1886.
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№ 4. С. 763—777). Після поразки польс. повстання
1830—31 Ч. емігрував за кордон: Галичина, Франція,
Італія, Туреччина. За політ. діяльність рос. посольство
вимагало вислати Ч. з Туреччини. У зв’язку з цим він
прийняв іслам. У часі Кримської війни очолював загін
оттоманських козаків. Після поразки визнав месіанську
роль Росії. 1872 повернувся в Росію, перейшов у православ’я, жив у Києві, згодом осів у власному маєтку.
Покінчив життя самогубством. Автор поетичної прози,
зокр. «Козацьких повістей» (1837), романів «Вернигора, український пророк, історична повість 1768 року»
у 2 т. (1838), «Гетьман України» (1841) та ін., у яких
поетизував козаків, а історію зображував відповідно
до власних уявлень. Його твори мали популярність
у читачів.
Про ознайомлення Шевченка з романом Ч. «Вернигора», дещо перебільшуючи, згадував П. арто :
«Я дав Шевченку прочитати цей роман; зміст “Гайдамаків” і переважну частину подробиць цілком запозичено
звідти» (Спо а 1982, с. 71). Першим вплив поезії Ч. на
творчість Шевченка помітив М. ашк в , порівнявши
«Хустину» Шевченка з повістю Ч. «Сватання запорожця» (1837). Поема «Гамалія», на думку дослідника, загальним колоритом нагадувала твори Ч. «Похід на Царгород» і «Скалозуб у замку семи веж» (обидві — 1837).
У 20 ст. цю думку обстоював Б. авро к (див.: авро к
. Козацькі морські експедиції в поезії Т. Шевченка. К., 1928. С. 78—79). М. Дашкевич переконливо
довів, що Шевченко знав роман Ч. «Вернигора», у якому
відтворено події гайдамаччини. Про це свідчить і той
факт, що вигаданий епізод убивства І. Ґонтою власних
дітей у «Гайдамаках», про який Шевченко начебто довідався зі спогадів П. Младановича, насправді узято із
приміток до твору Ч. Таке припущення підтверджують
й ін. збіжні примітки в романі і в поемі «Гайдамаки»: пояснення, що являв собою Чорний шлях, характеристика
М. а зн ка як щирої людини, образ «возів залізної
тарані», у якому міститься натяк на участь ат р н
у подіях Коліївщини. Однак М. Дашкевич переоцінив
вплив роману «Вернигора» на поему Шевченка: «Таким
чином, первинно думку описати гайдамацьке повстання
1768 р. Шевченко запозичив із польської літератури;
там він запозичив і деякі інші подробиці, і загальний
висновок про ці події, і лише в зображенні гайдамаків
і в оцінці їхніх діянь суттєво розійшовся із Чайковським» ( ашк в
. С. 225). На думку М. натюка,
факт ознайомлення Шевченка із творами польс. л-ри,
у яких зображено гайдамаччину, зокр. й з романом Ч.
«Вернигора», не підлягає сумніву, проблема в іншому:
треба досліджувати не «впливи» польс. письменників
на укр. поета, а «польську літературну традицію обробки коліївського сюжету в її порівнянні, зіставленні
з поемою Шевченка» ( натюк . Поема Т. Г. Шевченка
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«Гайдамаки». К., 1963. С. 26). Відтак саме через наслідування Ч. шляхетсько-мемуарної традиції І. Ґонта
у його потрактуванні виступає зрадником. У центрі
«Вернигори» — сцена звірячої розправи І. Ґонти над
своїми дітьми, тоді як у Шевченка Ґонта — образ глибоко трагічний (Там само. С. 74, 78). Г. рв уважав,
що подібності між «Гайдамаками» і «Вернигорою»
зводяться до кількох істор. та побутових деталей. Натомість «Інтродукцію» безпосередньо спрямовано «проти
ідеалізації М. Чайковським минулого — конфедератів,
їх намагання будувати Польщу “від моря й до моря”.
<…> Якщо Шевченко змальовує Коліївщину як вияв
справедливої помсти, то для Чайковського це — наслідок впливів “ворожої”, “азіатської” Москви» ( рв
. . С. 84). Г. ра ов стверджує, що, судячи
з «приписів», Шевченко читав роман Ч. «побіжно»,
«ні про який сутнісний “вплив” насправді не йшлося», адже укр. поет мав інше завдання, в «центрі якого
є сакрум і нова візія того, що своє, рідне» ( ра ов
.
С. 207—208).

т.: ашк в
. П. Отзыв о сочинении г. Петрова: «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» // т т
о двадцать девятом присуждении наград гр. Уварова. СПб., 1888;
п тков к
. «Гайдамаки» Шевченка як пам’ятка Коліївщини //
рн к пам’яті Тараса Шевченка (1814—1914). К., 1915;
авро к
. «Гайдамаки» Тараса Шевченка: Джерела. Стиль.
Композиція. [Х.], 1928; натюк . П. Зображення Коліївщини
в польській літературі і поема Т. Г. Шевченка «Гайдамаки» //
Збірник наукових праць Управління підготовки вчителів Міністерства освіти УРСР. К., 1958. Т. 2; рв
. . Т. Г. Шевченко
і Польща. К., 1964; Makowski S. «Wernyhora»: Przepowiednie
і legenda. Warszawa, 1995; р м нту о . Коліївщина у творчості
польських романтиків «української школи»: М. Чайковського
(«Вернигора»), С. Гощинського («Канівський замок») і «Гайдамаки» Т. Шевченка // Історія в середніх і вищих навчальних закладах
України. 2006. № 5/6; а к . Творчість Юліуша Словацького
й Україна: Проблеми укр.-польс. літ. компаративістики. Л., 2010;
ра ов
. Шевченкові «Гайдамаки»: Поема і критика. К., 2013.

Рок ана ар ук

ЧАЙКÓВСЬКИЙ Петро Ілліч (25.04/7.05.1840, поселення при Камсько-Воткінському заводі, тепер м. Воткінськ Удмуртії, РФ — 25.10/6.11.1893, Санкт-Петербург) — рос. композитор, диригент, педагог, муз. журналіст. Походив з укр. роду Чайок. Закінчив 1865 Петерб.
консерваторію під керівництвом М. Заремби (теорія
музики) та А. Рубінштейна (оркестрування). Того ж
року переїхав до Москви, де викладав у щойно відкритій консерваторії. 1868 познайомився з учасниками
«Могучей кучки». Незважаючи на розбіжності в поглядах, Ч. виявляв інтерес до програмної муз. Приятелював із М.
нком. Автор опер «Євгеній Онєгін»
(1878), «Пікова дама» (1890), балетів «Лебедине озеро»
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(1876), «Спляча красуня»
(1889), кантат, симфоній,
концертів для фортепіано
з оркестром, фортепіанних
п’єс, романсів.
З 1865 до кінця життя
майже щороку жив в Україні, зокр. гостював у своєї
сестри Олександри в с. Кам’янці (те пер ра йон ний
центр Черкас. обл.). Написав чимало творів на укр.
тему (опери «Ма зе па»,
1883; «Черевички», 1885),
П. а ков к
ви ко рис то ву вав укр. мелодику, напр., у 2-й (Українській) симфонії (1872).
Цікавився поезією Шевченка, на тексти якого написав
романс «Вечір» («Садок вишневий коло хати» у перекл.
Л.
, 1875) та дует «Навгороді коло броду» (перекл.
І. Сур кова, 1880). Романси Ч. вирізняє глибокий ліризм і тонка передача людських почуттів, композитор
спирався на традиції побутового романсу, творчо їх
переосмислював.
т.: ор
ук . Шевченко і ро сійська музика // ор ук . На му зич них до ро гах. К., 1973; у пак . Шевченко
і Чайковський. Як поєдналась творчість двох геніїв // Кримська
світлиця. 2012. 20 лип.

р на С кор ка

ЧÁЙНИКОВ Прокоп (3/16.01.1916, с. Удмурт Куашкам, тепер Вавозького р-ну Удмуртії, РФ — 4.02.1954,
Іжевськ, РФ) — удм. поет і перекладач. У 1937—41 навчався в Удм. пед. ін-ті (Іжевськ). Автор зб. поезій
«Диткорівським пером» (1933), «Кохання» (1939),
«Вірші» (1959) та ін. 1939 переклав поезії Шевченка
«Думка — Тяжко-важко в світі жити», «Думи мої, думи
мої» (1840), «Минають дні, минають ночі», «Заповіт»,
«Швачка», «Ой чого ти почорніло», що згодом увійшли
до «Вибраних творів» Шевченка удм. мовою (Іжевськ,
1948). Автор передм. «Великий український поет» до
«Віршів і поем» Шевченка (Іжевськ, 1951).
ома рмаков

ЧÁЛА (Csala) Карой (1.01.1939, м. Цеглед, Угорщина) — угор. журналіст, критик, перекладач. Закінчив
1962 італ.-рос. відділення філос. ф-ту Будапештського
ун-ту ім. Л. Етвеша. У 1960—80-х працював ред. вид-ва
«Сіяч», низки угор. газет і журналів, зокр. присвячених кіно. Перекладав твори сербохорв., іспан. та рос.
письменників. Автор статей про угор. перекладачів
рос. л-ри. До 150- тн о о юв ю в н наро
нн
в нка опублікував ст. «Петефі царської імперії. Тарас Шевченко. 1814—1861» (Könyv. 1964. № 3), в якій

висвітлив життєвий і творчий шлях укр. поета, а також
навів дані про переклади його творів в Угорщині.
т.: Vaszócsik V. Sevcsenko is Magyarország // Kárpáti Igaz
Szó. Uzshorod, 1989. 8 márc.

а на

ра мова

ЧАЛÁЙ Василь (справж. прізв. — Чегаєв; 31.12.1917,
с. Візимбир, тепер Куженерського р-ну Республіки
Марій Ел, РФ — 8.07.1979, Йошкар-Ола, РФ) — мар.
письмен ник. Пи сав лу гово-мар. мо вою. За кін чив
1955 Літ. ін-т ім. О. М. Горького (Москва). Автор низки зб. поезій. Із творів Шевченка переклав «Заповіт»,
«Якби ви знали, паничі», «N. N. — Мені тринадцятий
минало» (опубл. у періодиці республіки 1961—62).
Образ укр. поета Ч. відтворив у вірші «Над Дніпром»
(1939).
ор

ом нко

ЧÁЛИЙ Богдан Йо си пович (24.06.1924, Київ —
20.05.2008, там само) — укр. письменник, перекладач.
Працював у ред. газет «Зірка», «Молодь України», гол.
ред. журн. «Барвінок», секретарем правління СПУ. Автор близько трьох десятків книжок для дітей: «Наша
вчителька» (1951), «Хороші імена» (1959), «Як Барвінок
став героєм» (1966), «Барвінок і Весна» (1971), «Барвінок у школі» (1977) та ін., прозових збірок «Вітер
з України» (1968), «Формула хризантеми» (1976) та ін.
Письмен ник зверта ється до пос таті Шевченка
в думі «Тарас Шевченко» (зб. «Дума про Київ та його
витязів» — у співавт. з О. Пархоменком, 1970, 1981),
у якій ідеться про перевезення тіла митця до Києва
та поховання на Чернечій горі в ан в . Поезію написано у народнопісенній стилістиці з використанням
характерних для думи худож. засобів. Текст насичено
ремінісценціями та прихованими цитатами з творів
Шевченка: «Де вольний син і вольна мати, / Де вольні
люди на землі, — / У бронзі вік йому стояти / В довічній
шані і хвалі!» У доробку Ч. трапляються численні ремінісценції з поезії Шевченка (вірші «Весняний шлях»,
«Космонавт», «Зустріч» та ін.).
в.: Вибр. тв.: У 2 т. К, 1984.

м тро роз ов к

ЧÁЛИЙ Дмитро Васильович (19.06/2.07.1904, с. Архангельське, тепер Ясинуватського р-ну Донец. обл. —
5.01.1985, Київ) — укр. літературознавець. Закінчив
1928 Краснодар. пед. ін-т. Протягом 1938—42 — зав.
кафедри рос. л-ри Башкирського пед. ін-ту в Уфі. В ІЛ
з 1942 (старший наук. співробітник відділу дожовтневої л-ри), від 1947 — учений секретар, 1948 — в. о.
заступника директора з наук. роботи, 1949—51 — докторант Ін-ту світової л-ри ім. О. М. Горького, 1951 —
заступник директора з наук. роботи, 1952—67 — зав.
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відділу рос. л-ри. Д-р філол. наук (1954), проф. (1955).
У 1970—82 — проф.-консультант ІЛ. Досліджував переважно питання взаємозв’язків укр. і рос. л-р, теорії
л-ри. Автор ряду монографій, зокр. «Реализм русской
литературы» (1964), один з авторів 8-томної «Історії
української літератури» (1967. Т. 2), 2-томної «Історії
українсько-російських літературних зв’язків» (К., 1987.
Т. 1) та ін.
Центр. місце у кн. Ч. «Становлення реалізму в українській літературі. Перша половина ХІХ ст.» (1956)
по сів розгляд по е зії та прози Шевченка, підпорядкований прагненню представити його як основоположника методу критичного реалізму, що виявилося
в гіпертрофованій увазі дослідника до зображення соц.
суперечностей. Проблему творчих взаємин Шевченка
і Г. Квітки-Основ’яненка докладно висвітлено в монографії «Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. (Творчість)» (1962).
Спільність творчої тематики, худож. прийомів, питання
можливих впливів Шевченка Ч. розглянув у праці
«Некрасов и украинская дооктябрьская поэзия: Опыт
сравнительного изучения» (1971), що стала своєрідним
підсумком його багаторічних досліджень над спадщиною обох митців. У монографії «Епопея в російській та
українській літературах ХІХ ст.» (1980) проаналізував
сюжетно-композиційні особливості поеми «Гайдамаки»
та здійснив спробу виявити в ній ознаки жанру епопеї.
Окремі проблеми, мотиви й образи творчості Шевченка та ін. укр. і рос. письменників Ч. у порівняльнотипологічному аспекті розглянув у ст. «Шевченко
і Некрасов» (
3), «Образ жінки в поезії Шевченка,
Некрасова, Франка» (Наук. зап. / Київ. держ. пед.
ін-т ім. О. М. Горького. 1956. Т. 22), «Антикріпосницькі
мотиви у творчості Шевченка і Некрасова» (Р . 1961.
№ 4), «Два великі поети-гуманісти: (До 150-річчя від
дня народження Шевченка і Лермонтова)» (
13),
«Творчество Пушкина и Шевченко в типологическом
сопоставлении» (Пушк н и литература народов Советского Союза: (Сб. ст.). Ереван, 1975), «О. С. Пушкін
і Т. Г. Шевченко в світлі визвольного руху» (Р . 1981.
№ 12), «Кольцов и Шевченко» (Русская литература.
1982. № 3). На поч. 1970-х Ч. активно працював над
створенням С, до якого написав ряд статей. Оприлюднив у пресі низку популяризаторських та ювілейних
публ. про Шевченка.
в.: Розвиток гоголівських традицій в творчості Шевченка //
Ро
ко-українське літературне єднання: Зб. ст. К., 1953. Вип. 1;
Спроба ідейно-художнього аналізу поеми «Сон» //
4; До
питання про жанрову природу поеми «Гайдамаки» // Р . 1975. № 3.
т.: о н к П. . Про блема ста новлення ре а лізму
в укра ї нсь кій лі те рату рі // Р . 1957. № 6. — Рец. на кн.:
а
. . Становлення реалізму в українській літературі. К.,
1956.
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ЧÁЛИЙ Михайло Корнійович (1816, м. НовгородСіверський, тепер районний центр Черніг. обл. —
6/19.02.1907, Київ) — укр. літературознавець, педагог, ме муа рист. За кін чив
нов го род-сі верське пов.
уч-ще, гім на зію (1840),
де серед його друзів був
К. Ушинсь кий. Ди ректор
гімназії у той час — знаний філолог, рідний дядько
М. Макси мо вича І. Тимковський, чиї лекції вплинули, імовірно, на вибір Ч.
май бу т ньої про фе сії. На
вакаціях Ч. був учителем
дітей у поміщицьких маєтках, де надивився на прояви
кріпосницької сваволі. Ці
. а
заняття Ч. мусив продовжувати і студіюючи на словесному відділенні Київ.
ун-ту (куди вступив 1840), щоб мати змогу платити за
навчання; однак невдовзі йому пощастило стати казеннокоштним студентом і позбавитися тих заробітків.
Більшість професорів не виправдали його очікувань,
і лише небагато, а серед них гегельянець і шеллінгіанець словесник М. Костир, філософи О. Новицький
та П. Авсенєв (відомий ідеаліст-містик), залишили по
собі вдячну пам’ять. Це імена навчителів кириломефодіївців — П. Куліша, О. арков а, В.
оз р ко о,
О. авро ко о, це — колеги М. Костомарова, що
1845 став проф. Київ. ун-ту. Їхні зв’язки й склалися того
часу, коли Ч. в ун-ті вже не було. І Ч. теж не уник професорського впливу, котрий Д.
в к схарактеризував так: «Коли інтерес до українського минулого, до

. а

.
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української пісні, до української мови — відживлявся
і підтримувався романтичною гарною літературою,
коли лінія романтичного націоналізму веде до Максимовича, то настрої християнсько-містичні ведуть нас
до Авсенєва» (
в к
. Нариси з історії філософії на Україні. 2-ге вид. К., 1992. С. 142—143). І коли
становище шкільного вчителя, якого суворо контролювала адміністрація, примушувало дотримувати певних
офіц. приписів, то за три десятки років, коли Ч. вийде
на пенсію і повернеться до Києва, його народолюбство
відверто й потужно виявиться в культурницькій праці.
По закінченні курсу 1844 Ч. дістав призначення до Вінницької гімназії, — адже він, як казеннокоштний, мусив
шість років відпрацьовувати університетську науку.
Через півроку Вінницьку гімназію перевели до Білої
Церкви, а молодого вчителя словесності перемістили
до Немирівської гімназії. Там пройшли найтяжчі вісім
років його викладацької діяльності (1845—52), які дещо
злагіднювала дружба зі скромним учителем малювання
І. Сош нком, переведеним 1846 до Немирова з ніжин.
гр. пов. уч-ща. Ця дружба й визначила майбутнє Ч. як
біографа Шевченка.
З 1852 Ч. розпочинає майже де сятирічну працю
у 2-й київ. гімназії, спершу викладачем-словесником,
а з 1858 — інспектором. Ч. познайомився з прибулим
до Києва в серп. 1859 Шевченком на квартирі Сошенка, якого Ч. «перетяг» до Києва і якого відвідав
поет. Зацікавленню Шевченком сприяло і захоплення
його поезією, починаючи від першого ж « о зар »
1840, і обізнаність із його життям. Адже Ч. записував
спогади Сошенка протягом понад десятка років їхнього
знайомства і спільного вчителювання — з 1846. На цих
спогадах ґрунтувалася й велика стаття Ч. в журн. « нова» (1862. № 5) — «(Новые) материалы к биографии
Т. Г. Шевченко», і окрема книжка про самого художника
«Иван Максимович Сошенко. Биографический очерк»
(К., 1876), і значна частина пізнішої власної праці
«Жизнь и произведения Тараса Шевченка: (Свод материалов для его биографии)» (К., 1882), — матеріалів,
які Ч. зібрав від знайомих Шевченка, про багатьох із них
він дізнався знову ж таки від Сошенка. Про знайомство
з поетом 1859, подальші зустрічі та цікаві Шевченкові
оповіді Ч. розповів у розд. «Подорож до Малоро сії.
Перебування в Києві. Листування про купівлю садиби.
План дому» свого «Зводу матеріалів…». Родичі Ч. свідчать, що поет часто бував у Ч., у буд. якого на тодішній
Кадетській вул., 9 (а нині Гоголівській, 9) тривалий час
була недоторканною кімнатка на другому поверсі —
т. зв. Шевченкова кімната, що перетворилася зрештою
на домашній музей поета (ІЛ. Ф. 92. № 379). Далі вони
листувалися у справі запровадження недільних шкіл
(активним прихильником та засновником яких був Ч.)
та з приводу розповсюдження Шевченкових « о за-

р » 1860 і «Букваря южнорусского» (збереглося п’ять
листів Шевченка до нього і три Ч. до поета). Ч. охоче
виконував доручення поета і цим здобув його приязнь:
якщо листа Шевченка до свого київ. знайомого від
11 серп. 1860 написано рос. мовою з офіц. звертанням:
«Милостивый го сударь Михаил Корнеевич!», то наступного — від 6 листоп. того ж року — написано вже
до свого «великого приятеля» рідною мовою: «Любий
мій і щирий земляче!» А Ч. підписував свої листи до
Шевченка іменем Сава — алюзійно до народної пісні
про Саву Чалого, яку вочевидь згадував поет. Шевченко
симпатизував йому і як другові свого любого «старого
ледаща Сохи» — І. Сошенка, про якого Ч. писав Шевченкові 8 верес. 1860: «Наш Иван Максимович неисправим. Он все тот же, что и был во время оно, когда
Вы вместе боролись с людьми и с жизнию: добрый
товарищ, щира душа, гонитель неправды и подлостей,
трибун народный» (
т , с. 161). Ішлося в листуванні
й про запрошення Чалого до участі в новостворюваному
Петерб. укр. громадою журн. «Основа», висловлювалося й прохання до Шевченка попіклуватися учнем Сошенка з 2-ї київ. гімназії, талановитим В. р ов к м,
що подався до Петербурга без грошей і зв’язків, мріючи
про ка м ю м т тв (і він став-таки відомим художником, академіком); йшлося навіть і про родинні
справи Ч. і Сошенка.
Удруге Ч. зустрівся вже тільки з труною Шевченка — у Києві на поч. трав. 1861, і пізніше як свідок — в усіх деталях — оповів і про в’їзд жалобного
повозу через Ланцюговий міст на Подільське шосе,
і про панахиду у церкві Різдва Христового, і підготовку
до поховання його на Щекавиці, і про похід назад до
Ланцюгового мосту, за яким, а не коло пристані, через
повінь, стояв тоді пароплав «Кременчуг». Похід раз
у раз спинявся для виголошення прощальних промов;
останнім, як уже видно стало пароплав, що стояв під
парами, виступив інспектор 2-ї гімназії Ч.: цю проникливу промову, сповнену схиляння перед подвижницьким життям поета і щирим жалем за ним, автор навів
у своєму «Зводі». Цікавим і важливим є його опис канів.
церемонії, з текстом промови протоієрея Мацкевича.
Активна участь Ч. в цій великій патріотичній демонстрації негативно позначилася на його подальшій
пед. кар’єрі. Інспектор Ч. був першим кандидатом на
вакантне місце директора 2-ї київ. гімназії, якою він
фактично керував протягом останніх 11 місяців, досить непростих, бо вони припали на часи суспільної
напруги, пов’язаної з посиленням польс. нац.-визв. руху
та підготовкою Січневого повстання 1863—64. Київ.
«охранителі» доповіли про його надто демократичну
промову над труною Шевченка новому попечителю
Київ. шкільної округи барону Ніколаї, що змінив на
цій посаді улюбленого серед киян, але опального на
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той час славетного хірурга М. Пирогова, з яким злагоджено співпрацював Ч. І того ж 1861 барон відправив Ч.
в почесне заслання — директорувати в Білоцерківській
гімназії.
У 1869—75 Ч. обіймає почесну посаду директора
уславле ного
н ко о
ю кн. Без бо родька,
а також гімназії при ньому. По виході на пенсію Ч.
оселився в Києві і весь поринув у літ. працю: писав
і друкував свої капітальні спогади, які представили,
по суті, історію розвитку освіти в Україні; саме з них
стала відомою його біографія, його погляди на життя
і людей, на природу і мист-во. Він листується з людьми,
які знали Шевченка і могли повідомити щось про поета
чи передати листи або ін. матеріали, і готує свою працю
про Шевченка. І якщо до виходу «Зводу матеріалів»
було відомо лише близько двох десятків листів поета
і художника, то у кн. Ч. вміщено 38 листів Шевченка
і бл. 70 листів до нього, а також 9 листів сучасників —
третіх осіб, де йшлося про Шевченка. З них уперше
опубліковано 46 листів. Праця містить і велику кількість
спогадів сучасників.
І хоча автор вважав свою працю лише зведенням
матеріалів для майбутнього біографа, усе ж він ставив
і аналітичні завдання, як того вимагав т. зв. біогр. метод, розроблений відомим франц. літературознавцем
Ш. Сент-Бьовом. Услід за ним Ч. вважав за необхідне
для біографа Шевченка відповісти на такі питання:
«Що думав він про релігію? Як впливала на нього
природа? Як він ставився до жінок? До грошей? Чи
був він багатий, чи бідний? Якою була його дієта, його
повсякденне життя?» ( а , с. 9) — Ч. надавав цим
украй різнорідним моментам однакової ваги з погляду
біогр. дослідження.
У праці використано майже всі друк. на той час
спогади сучасників про поета, чимало їх Ч. зібрав сам,
деякі матеріали передав йому ін. дослідник біографії
Шевченка, хоча й не такий масштабний, — В. а ов
(Маслій), автор невеликого нарису «Тарас Григорьевич Шевченко: Биографический очерк» (М., 1874). Не
до всіх використаних джерел Ч. поставився критично.
Полемізував він лише з П. арто ом із приводу його
наклепу щодо покарання Шевченка шпіцрутенами,
але надто довіряв тому ж Марто сові сто совно його
похвальби, ніби він мало не силоміць примусив Шевченка видати свій перший «Кобзар»; тоді як насправді
гол. поціновувачем Шевченкової поезії був у ті роки
укр. письменник Є. Гребінка, а Мартос лише виступив спонсором вид. Не взяв Ч. під сумнів відомості
М.
кова та П. арт н ва про ляпас Шевченкові від
В. П ров ко о, тоді командира р н урз ко о окр мо о корпу у. Пізніше, у розвідці «К характеристике
гр. В. А. Перовского» ( С. 1900. № 2. С. 70—73), Ч. сам
спростує цю легенду. До таких поширених, але неправ-
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дивих звісток належать і твердження про перебування
Шевченка у Варшаві (замість
но), і пристосований
до Шевченка анекдот із портретом генерала-скнари,
котрий відмовився заплатити художникові і невдовзі
побачив свій порт рет замість вивіски на цирульні;
такою є й легенда про «благодійництво» царської родини у справі викупу Шевченка від пана, тоді як цим
він зобов’язаний передусім невеликій громадці петерб.
інтелігенції. Деякі з цих тверджень потягли за собою
уточнення або й спростування з боку обізнаних людей — літературознавця проф. М. П трова, знайомих
Шевченка К. о то - н , Ф. азар в ко о, В. Р пн но , автора пізнішого і найґрунтовнішого життєпису
по ета — О. он
ко о. Уникає лояльний біограф
і висвітлення політ. біографії Шевченка, — скажімо,
характеризує р оо в к рат тво як наук.
т-во, а не як політ. (щоправда, він і не мав змоги ознайомитися з документами братства, бо вони, а з ними
й зб. автографів Шевченка — альб. « р та», пробули
в жандармському арешті аж до 1907). Недостатню увагу
до участі Шевченка в Кирило-Мефодіївському т-ві та
відсутність з’ясування причин тієї «суворої кари, що
впала на Шевченка», закидає біографові й анонімний
рецензент «Вестника Европы» (1882. № 10. С. 875); не
менш обґрунтованим є й заперечення цього рецензента
проти негативної характеристики взаємин Шевченка
з кількома «дуже освіченими поляками», які насправді
були простими й дружніми. Наступного року М. Драгоманов, публікуючи листи Шевченка до Бр. Залеського,
теж висуне той же закид ( С. 1883. № 1. С. 163—164).
І небезпідставно: ставлення Ч. до планів польс. аристократії було далеко не апологетичним, — насамперед
через власний досвід спілкування з поміщиками-поляками. Імовірно, саме через це директор Білоцерків.
гімназії Ч. виявив велику увагу до подій повстання
1863—64, опублікувавши 1867 у своїй серії «Из записок
украинца» брошурку «О польской справе», де негативно
схарактеризував дії його учасників і схвально оцінив
протидію їм укр. селян. Тому ближче придивитись до
справді щирих польс. друзів Шевченка він і не прагнув,
що й спричинилося до згаданої хиби.
Однак, незважаючи на окремі слушні закиди, позитивні оцінки праці Ч. переважали — завдяки її докладності, безлічі доти невідомих даних, імовірність
яких ґрунтувалася на факті знайомства біографа із
самим Шевченком, багатьма його друзями й родичами.
Про такі періоди біографії Шевченка, як перебування
у Вільні, поч. навчання в ка м м т тв, приїзд
до Києва 1859, стало відомо гол. чин. із праці Ч. На
відміну від попередників подано стислі дані про заслання — на основі спогадів О. акш ва. Уперше
більш-менш докладно висвітлено поетичну творчість
Шевченка, розглянуто багато творів — щоправда, пе-
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реважно у плані переказу змісту та позиції автора щодо
зображеного; тут Ч. чимало узяв із нарису Ґ. де атта «Тарас Шевченко, його життя і твори», виданого
польс. мовою у Львові 1865, на який він посилається,
а також із брошури О. Парт
ко о «Провідні ідеї
в письмах Тараса Шевченка» (Л., 1872). Однак проф.
М. Петров жалкував про те, що біограф відмовився від
установлення хронології написання творів поета, хоча
окремі дані вже й тоді міг знайти. А згаданий рецензент
«Вестника Европы» справедливо закидав авторові відсутність бібліогр. апарату. Уперше ж таки висвітлено,
хоч і вкрай стисло, мист. біографію Шевченка-художника. Та й згадані вище уточнення знайомих Шевченка
додавали чимало нових відомостей до його біографії.
Проф. М. Петров писав про «Свод материалов…»
Ч.: «…книжка вирізняється такою ряснотою й повнотою біографічних відомостей про Шевченка, що вона
далеко перевершує всі досі відомі біографії Шевченка
і найкращу з них, яку уклав покійний Маслов» ( С.
1882. № 8. С. 352. Підпис . П.). Працю високо поцінував і І. Франко, хоч і вважав її далеко не повною.
Свого роду відповіддю на думку Франка є судження
згаданого анонімного рецензента «Вестника Европы»:
«…у сучасних умовах нашої літератури справжня біографія, з правильним і повним висвітленням її фактів,
була б нездійсненною, принаймні утрудненою щодо
друку; але підготовчі роботи можливі; і праця Чалого
є безперечним літературним надбанням» (Вестник Европы. 1882. № 10. С. 875).
По виході «Зводу матеріалів…» Ч. і далі публікує
все нові й нові розвідки та матеріали: «До біографії
Т. Г. Шевченка» (1885), «Відвідання Т. Г. Шевченком
цукроварні Яхненка і Симиренка» (1889), «З листування
Шевченка з різними особами» (1897), «До характеристики гр. В. О. Перовського» (1900), листи Шевченка до
М. Щепкіна (1885), В. Рєпніної (1897), спогади Наталі
ково (1889) у супроводі власних коментарів. Він мав
намір написати нову, далеко повнішу біографію Шевченка. Але не встиг, хоча й прожив 90 років і, до останніх двох-трьох років, був активним співробітником
журн. «
в ка тар на» (1882—1906) та неодмінним
учасником культурних заходів громади, передусім шевч.
роковин. У некролозі на смерть Ч. майбутній відомий
історик, педагог, політ. діяч Д. орош нко, а тоді ще
студент Київ. ун-ту і секретар нового журн. « кра на»
(що став продовженням «Киевской старины»), який
особисто знав Ч., писав: «Він нагадував стародавнього
козацького полковника або й гетьмана <…>. Таким же
твердим, кремезним козаком був М[ихайло] К[орнійович] у своєму довгому житті»; він «заховав до кінця
демократично-народницькі переконання кращих часів
своєї молодості і стояв серед нас, яко старий дуб між
нових парослів» (Україна. 1907. № 3. С. 399).

Багатий шевч. архів Ч. тривалий час зберігався
в його родичів, і лише 1949 частину його було передано, за по середництвом наук. співробітника ДМШ
В. варово , до БМШ, а частину — до ІЛ (Ф. 92), де
зберігається й понині. Серед ін. матеріалів — оригінали
зібраних Ч. листів до поета — С. к акова, О. о н ко о, А. оза ков ко о, М. Костомарова, П. Куліша,
М. уро к на, Я. у а р нка, братів Ла за ревсь ких,
М. акарова, А. арк в а, видавців Д. о ан кова
та К. Со ат онкова, М.
пова, В. Рєпніної, З. С раков ко о, І. Сошенка, Ф. ка нка, А. о то , І. ур н ва, М. Щепкіна та ін., а також листування з приводу
шевч. матеріалів.
в.: Жизнь и произведения Тараса Шевченка: (Свод материалов для его биографии). К., 1882 (укр. перекл. — а ); кова . . Воспоминания о Т. Г. Шевченко. С примеч. М. К. Чалого // С. 1889. № 2; Посещение Т. Г. Шевченко сахарного завода
Яхненко и Симиренко // С. 1889. № 2; К биографии А. Марковича // С. 1894. № 5; Из переписки Т. Г. Шевченко с разными
лицами. (С примеч. М. К. Чалого) // С. 1897. № 2—3.
т.: См
н ка . «Вір шами Шев ченка я ма рив
з 1840 року…» Михайло Чалий — біограф Тараса Шевченка //
а .
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ЧÁЛИЙ Сава (? — 1741) — полковник надвірного
війська польс. магнатів Потоцьких (з 1738), пізніше —
сотник загону князів Четвертинських. Деякий час перебував серед козаків на Запорожжі. У ході гайдамацького
повстання на Правобережній Україні 1734 виступив на
боці «бунтівників». Після його придушення присягнув
на вірність королівській владі Речі Посполитої. Гайдамаки загону Гната Голого стратили Ч. як зрадника
народних інтересів. В істор., наук. і худож. л-рі його
критично змальовано як людину, що дуже часто змінювала політ. уподобання. Проте Шевченко до сить
нейтрально згадав про нього у вірші «Перебендя»,
поемі «Сліпий» і драмі «Назар Стодоля». Так, у поемі
«Сліпий» про Ч. йдеться тоді, коли Шевченко говорить
загалом про Запорожжя, козацьку славу, а в драмі «Назар Стодоля» — коли пише про «славні діла козацькі»,
«всіх жвавих козаків наших».
к ан р ур

ЧАМÁТА Ніна Павлівна (27.12.1938, Київ) — укр. літературознавець. Закінчила 1961 Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. Канд. філол. наук (1971). З 1961 — в ІЛ, провідний наук. співробітник відділу шевченкознавства
(з 2002). Сфера наук. інтересів — віршування, композиція поетичного твору, поетичні жанри, текстологія.
У переліку наук. праць Ч. статті у зб., журн., С, Укр.
літ. енциклопедії (1988—95. Т. 1—3). Їй на лежать
ґрунтовні розвідки із заг. питань метроритмічної орга-
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нізації укр. вірша, віршової
ін то на ції, по рів няль ного
віршознавства.
Ав торка мо ног ра фії
«Ритміка Т. Г. Шевченка:
14-складовий вірш, чотирис топ ний ямб» (1974),
в якій розглянуто ритмотвірні чинники двох гол.
роз мі рів по ета, про стежено шляхи еволюції цих
розмі рів, на голо шено на
реформаторській сутності
. амата
їх оновлення. Дослідниця
розкриває механізм трансформації у Шевченковій поезії генетично народнопісенного 14-складовика (4+4+6)
в універсальний літ. розмір; аналіз акцентної організації
Шевченкового чотиристопного ямба дає вагомі підстави
для висновку про наближення нового етапу у розвитку
цього одного з найпоширеніших у світовій л-рі розміру.
Вперше об’єктом вивчення стали словоподіли як явище
ритміки чотиристопного ямба, до їх розгляду залучено
статистичний метод. Розд. Ч. «Типи віршової інтонації: наспівний вірш, говірний вірш» до колективної
монографії «Творчий метод і поетика Т. Г. Шевченка»
(1980) — поки що єдина в укр. літературознавстві
спеціальна робота з маловивченої проблеми віршової
інтонації. Характеристику структурних і функціональних особливостей типів і видів Шевченкової віршової
інтонації тут поєднано з висновками загальнотеоретичного плану. Віршовій інтонації присвячено і пізнішу ст.
«Ораторський вірш Шевченка» (
38).
З 1995 Ч. — член міжнародної групи з вивчення компаративної слов’ян. метрики, що працювала при Ін-ті
літ. досліджень Польської АН. До виданих у Варшаві
7-го (1998), 8-го (2004) і 9-го (2011) вип. колективної
монографії «Słowiańska
metryka porόwnawcza»
написала низку концепту аль них роз д., зокр.
«Еволюція метрики украї нсь кої по е зії доби роман тизму: особли вості
переходу від силабіки до
силабо-тоніки», в якому
за пе ре чила по ши рену
в літературознавстві тезу
про відмову від силабіки
укр. по е зії після «Енеї ди» І. Котля ревсь кого,
навівши приклади повно. амата. Р тм ка
силого функціонування
. .
в нка. ., 1974.
цієї віршової системи, пок а нка
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ряд з ін., майже до кінця
19 ст. Ст. «8-складовий
вірш в українській поезії
(XVI—XIX)» — мо нографічний розгляд історії
популярного розміру.
Наук. ред. (ра зом із
Л. Пщоловською) і співавт. укр.-польс. зб.
«Na styku kultur: Wiersz
polski i ukraiński — На
стику культур: польський і український вірш»
(2007), де над рук. три
розвідки Ч.: «Українсь. амата. р ка ара а
кий віршознавчий дисв нка. на з
курс від перших граматик
нт рпр та . ., 2014.
і поетик включно з добою
к а нка
романтизму», «Поліметричні композиції у творах українських поетів-романтиків», «Про відтворення метричної організації поеми
Адама Міцкевича “Фарис” в українському перекладі
Левка Боровиковського».
У низці статей Ч. на матеріалі поезії Шевченка розглянуто основні моделі композиції ліричного твору,
запропоновано найзагальніші принципи систематизації композиційних типів у ліриці: «Поетика контрасту
в поезії Т. Г. Шевченка» (Р . 1976. № 3), «Композиція зіставлення в ліриці Шевченка» (Р . 1989. № 12),
«Метафора як основа композиції зіставлення у віршах
Т. Г. Шевченка» (Поетика: Зб. ст. К., 1992), «Градаційна композиція в ліриці Шевченка» (
33; також:
Св т 2001), «Композиційні моделі вірша-символу та
вірша-алегорії у поезії Шевченка» (
34. Кн. 1). Цей
напрямок досліджень продовжено у спільній з В. См н кою кн. «Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка» (2000),
куди ввійшло 13 статей Ч. про ліричні твори Шевченка
різних жанрів, зокр. про поему «Кавказ», а також стаття
про цикл «В казематі». Завдання комплексного розгляду
поетичного твору вирішується тут у зв’язку з особливостями сюжетно-тематичного розгортання. Значний
інтерес становить стаття про побудову поеми «Кавказ»
як структури словесно-музичної. У кн. Ч. «Лірика Тараса
Шевченка: Аналізи й інтерпретації» (К., 2014) основну
увагу приділено питанням худож. організації поетичного
тексту, передусім на вищих структурних рівнях — проблемі, недостатньо розробленій в теорії л-ри. Спробою
з’ясувати деякі з аспектів означеної проблеми є вміщена
першою у книжці ст. «Композиція ліричних творів Шевченка (сюжетно-тематичний рівень)». Наступні (41)
розвідки присвячено аналізу та інтерпретації окремих
творів Шевченка. Маловивчені питання жанрово-ком-
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позиційних відносин у поезії 19 ст. Ч. досліджувала
і в статтях: «Композиція вірша Шевченка “Гоголю”
і традиція жанру послання в українській та російській поезії першої половини ХІХ ст.» (
25), «Вірш
Тараса Шевченка “Муза” в контексті еволюції античного
топосу» (С . 2013. № 7) та ін.
Ч. — співавт. колективної монографії «Шевченкознавство. Підсумки й проблеми» (1975), зб. «Питання
текстології: Т. Г. Шевченко» (1990) — ст. «Вірш Шевченка “Пророк”, розвиток задуму і тексту, ідейно-художня своєрідність» та «Текстологія і поетика Шевченкових заголовків». Упоряд. і відп. ред. колективної
монографії «Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка»
(2008), кн. «Тарас Шевченко у приватному житті»
(2014). Один із упоряд. і авторів коментарів до вид.:
в нко . Повне зібр. тв.: У 12 т. (1989—91. Т. 1—3;
незавершене); П : 12 т. (Т. 1—3, 6);
т ;Р
к
. Зібр. тв.: У 20 т. (1985. Т. 7—8); упоряд. і автор
коментарів до вид.:
на П. Зібр. тв.: У 12 т. (1986.
Т. 5. Кн. 1—2).
У проекті
провадила теми «Творчість Шевченка.
Літературні твори», «Статті про літературну творчість»,
«Біблійні, агіографічні та літературні персонажі в творчості Шевченка». Член редколегії енциклопедії.
в.: «Кавказ» Тараса Шевченко — первая украинская лирическая поэма: своеобразие жанрово-композиционной организации // Romanti na pesnitev. Ob 200. obletnici rojstva Franceta
Prešerna. Mednarodni simpozij Obdobja — Metode in zvrsti.
Ljubljana, 2002; «Песня караульного у тюрьмы» Тараса Шевченка
та її прототексти // С . 2006. № 3; Графіка поетичного тексту
Шевченка // С . 2008. № 3; Віршування Тараса Шевченка: основні параметри // ктуа н проблеми сучасного віршознавства. Зб.
наук. праць. Чернівці, 2012; Композиція ліричних творів Тараса
Шевченка // С . 2013. № 12; Жанр поетичного послання у творчості Шевченка // С . 2014. № 3.
т.: а ук . . [Рец.] // Українська мова і література
в школі. 1975. № 10; р ан . П. [Рец.] // Р . 1975. № 6 (обидві — рец. на кн.: амата . П. Ритміка Т. Г. Шевченка. К., 1974);
ропко П. [Рец.] // Р . 1981. № 3. — Рец. на кн.: вор
метод
і поетика Т. Г. Шевченка. К., 1980; о т нко . Монографічний
аналіз поетичних текстів Шевченка // С . 2001. № 12. — Рец.
на кн.: См н ка ., амата . Структура і смисл: спроба
наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. К.,
2000; ан нко . Шевченко очима читача-філолога // С . 2014.
№ 8. — Рец. на кн.: амата . Лірика Тараса Шевченка. Аналізи
й інтерпретації. К., 2014.
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ЧÁМПОЛІ (Ciampoli) Доменіко (23.08.1852, м. Атесса,
тепер провінція К’єті, регіон Абруццо — 21.03.1929,
Рим) — італ. письменник, перекладач, літературознавець, славіст. Закінчив ун-т Неаполя. З 1881 — викладач слов’ян. л-р в ун-тах Італії, зокр. в Сассарі ун-ті та

Катанійському ун-ті на Сицилії. Після 1892 працював
у різних б-ках, зокр. керував університетською б-кою
Сассарі, Нац. б-кою в Римі та ін. З 1878 по 1897 видав
низку збірок оповідань, казок, п’ять романів. Автор
праць про італ. письменство, зарубіжні, зокр. слов’ян.,
л-ри та фольклор: «Російські мелодії» (1881), «Українські історичні пісні» (1883), «Слов’янські літератури»
(1889—91. Т. 1—2), «Літературні студії» (1891), «Критичні нариси з зарубіжної літератури» (1904) та ін.
Переклав італ. мовою «С ово о по ку ор в м», деякі
твори Г. Квітки-Основ’яненка.
Вперше про укр. л-ру Ч. писав у неапольському
журн. «Fanfulla della Domenica» (1882. 28 трав.). Шевченка, якого називав кріпаком, що став великим поетом,
характеризував словами М. Костомарова: «Це народний вождь, який будить до нового життя, віщий поет
і пророк народу» (цит. за: Renton B. La letteranera russa
in Italia nel XIX secolo // Rassegna Sovietica. 1961. № 4.
P. 45). У 1-му т. «Слов’янських літератур» окремий
розд. присвятив історії укр. л-ри, яку, за М. Костомаровим, іменував «південноруською». Шевченко для Ч. —
центр. постать укр. л-ри, дослідник відзначив «творчий
геній» поета, його демократизм, вільнолюбство, патріотизм, масштабність соц. мислення: «…він [Шевченко. — Р .] широко мислив і найгостріше відчував
народні страждання» (Ciampoli D. Letterature slave: In 2
vol. Milano, 1889. Vol. 1. P. 124—125). Це була перша
в Італії спроба узагальненого огляду укр. л-ри, який
давав певне уявлення про характер, етапи, динаміку та
специфіку еволюції укр. письменства, починаючи від
літописця
тора і закінчуючи творчістю М. Максимовича, М. ашк в а, Ю.
ков а. У роботі над
розд. Ч. допомагали його укр. колеги — він бував у Росії і Україні, спілкувався з І. Франком, К.
ов к м,
філософом В.
в м (Па ов ка . .- . Українсько-італійські літературні зв’язки ХV—XX ст. К., 1990.
С. 99). Про глибокий інтерес Ч. до укр. історії і культури
свідчать також його кн. «Козаки» (1889) і розвідка «Мазепа в літературах Європи» (Studi letterari. Catania, 1891).

т.: р ко . Шевченко в Італії // Жовтень. 1964. № 5;
аз в к
. Іта лійське відлуння // Вітчизна. 1965. № 4;
Па ов ка . .- . Італійська шевченкіана //
в нко і світ:
Літ.-крит. ст. К., 1989.

к ана Па

ов ка

ЧАРДИ́НІН Петро Іванович (справж. — Красавчиков; 1873, м. Чердинь, тепер Пермської обл., РФ —
14.08.1934, Оде са) — рос. і укр. кінореж. Закінчив
1892 москов. муз.-драм. школу Філармонійного т-ва.
У кіно — з 1907. Працював актором у театрах ІвановоВознесенська, Орєхово-Зуєва, у драм. колективі москов.
Введенського народного дому, у приватній кінофірмі
О. Ханжонкова. З 1909 ставив фільми за власними сце-
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наріями (інсценізації рос.
кла сич них тво рів, зокр.
«Іді от», «Мертві ду ші»,
«Ка тюша Мас ло ва», за
романами «Воскре сіння»,
«Війна і мир», «Пі кова
дама» та ін.). У 1918 працював у кіноательє Д. Хари тонова, де зняв кілька
кінострічок. У 1921—34 —
реж. Одес. кі но фаб рики
Всеукр. фо то кі ноуп равління (ВУФКУ), де поставив бл. 20 к/ф, серед яких
«Та рас Тряси ло» (1927),
П. ар н н
«Черевички» (1928) та ін.
1926 поставив двосерійний фільм «Тарас Шевченко» (автор сценарію М. Панченко, оператор Б. ав в,
художник В. р в к ). Це був перший присвячений
укр. поету історико-біогр. фільм, який став значною
подією в культурному житті. У стрічці докладно, правдиво, у хронологічній послідовності відтворено життєвий шлях Шевченка, використано матеріали з його творів і Щоденника, багато уваги приділено відображенню
істор. доби. Талановите виконання А. у мою ролі
поета значною мірою сприяло подоланню трафаретного
вирішення образу Шевченка, що мало велике значення
для розвитку реалістичного акторського мист-ва. Фільм
з великим успіхом пройшов на екранах різних країн
(Канада, США, Польща, Чехословаччина, Румунія).
Того ж 1926 Ч. поставив фільм «Малий Тарас» (сценарій
М. Панченка і Д. уз ка, оператор Б. Завелєв, художник В. Кричевський; не зберігся). В основу сценарію
фільму покладено окремі матеріали зі стрічки «Тарас
Шевченко», а також ряд нових епізодів, що стосувалися
дитинства поета (роль його виконав В. Людвинський).

С на з к но
П. ар н н. ро

му « ара
в нко». Р
в нка — . у ма, .
. ам ков к . 1926
.

р
пк на —

т.: у нко С. . Тарас Шевченко та його герої на екрані.
К., 1967; С о о н . Р. Актор і кіно. К., 1975.

а нт на С о о н

ЧАРКВІÁНІ Джансуг (29.11.1931, с. Сурме, тепер
Цагерського муніципалітету, Рача Лечхумі і Квемо-Сванетія краю, Грузія) — груз. письменник і перекладач.
Закінчив 1956 відділення журналістики філол. ф-ту
Тбіліського ун-ту. Автор зб. поезій «У тиші однієї ночі»
(1958), «Небо і фонтан» (1961), «Стіна віри» (1970),
«Я і я» (1984), «За земним часом» (1987), «Чорна пантера» (1988). Перекладав твори М. а ана, І. ра а,
Д. Пав ка, М. н ранов ко о та ін. Переклав поему «Сон — У всякого своя доля», послання «І мертвим, і живим», вступ до балади «Причинна — Реве
та стогне Дніпр широкий», вірші «Розрита могила»,
«Чигрине, Чигрине», «Заповіт», «Полякам», «Хоча
лежачого й не б’ють» та ін. (усього 31 ліричний твір),
що увійшли до зб. Шевченка груз. мовою «Лірика»
(Тбілісі, 1989). Переклади Ч. характеризуються збереженням тропів і фігур оригіналу, відтворенням евфонії
вірша Шевченка.
Р ваз в

з

ЧÁРНА, або ЦОРНА — легендарна сіверянська княжна, від імені якої, за одним з варіантів переказу — топонімічним, походить назва рн в. Про Ч. Шевченко
згадує в Археологічних нотатках: «Против означенного
монастыря [Успенського Єлецького. — Р .] в саду
курган, воспетый Немцевичем. Предание говорит, что
еще до христианства там погребена княжна Черна —
или Цорна». В якому саме творі Ю.-У. Нємцевича могилу Ч. оспівано, з’ясувати не вдалося, в його «Співах
історичних» (1816) її не згадано. Шевченко має на увазі
т. зв. Чорну могилу, яку розкопав Д. Самоквасов 1872—
74 (див.: Самоква ов . . Северянские курганы и их
значение для истории // Труды III археологического
съезда в России. К., 1878. Т. 1; Чорна могила // рн в на: Енциклопедичний довідник. К., 1990), тоді
як за традицією переказ прив’язували до т. зв. «могили
княжни Черни неподалік церкви св. П’ятниці», зруйнованої 1851 (див.: Р аков . . Язычество Древней
Руси. М., 1983. С. 387).
Переказ про княжну Ч. (Цорну) зажив популярності
на Чернігівщині, але його тексти, на жаль, не було свого
часу зафіксовано з дотриманням наук. вимог. Судячи
з відлуння цієї усної традиції у творах письменників-дилетантів, в оповідях черніг. екскурсоводів радянських часів і в сучасній рекламній продукції для
туристів, фігурували дві основні версії переказу, в яких
самогубство княжни Ч. сталося з різних конкретних
причин. За першою версією, близькою до польс. переказу про королеву Ванду у подачі Я. Длуґоша (див.:
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Krzy anowski J. Wanda // S ownik folkloru polskiego.
Warszawa, 1965. S. 425), княжна уникає таким чином
шлюбу з етнічно ворожим володарем, за другою — вона
заподіяла собі смерть, аби не потрапити до рук переможців-ворогів. У пізньому варіанті другої версії, записаному в Новгороді-Сіверському 1981 від І. Блохіна,
княжна Ч. «з терема спостерігала і побачила, що вороги
пересилюють, то викинулася з терема і розбилася на
камінні». Ця друга версія типологічно є близькою до
оповіді про загибель княгині Євпраксії в давній рос.
«Повісті про завоювання Рязані Батиєм» і в новішому
переказі про самогубство княгині ро авн , героїні
«С ова о по ку ор в м», записаному під Пут в м
1977 (див.: Ро ов к С. Современный путивльский
и новгород-северский фольклор о героях «Слова о полку Игореве»: Новые тексты // ру Отдела древнерус.
литературы. СПб., 1993. Т. 48. С. 64—65). Оскільки
християнська церква забороняє суїцид, обидві версії
сюжету про самогубство слов’ян. княжни (або княгині)
походять, напевно, з язичницької давнини.
Стан

ав Ро ов

к

ЧАРНÉЦЬКИЙ Степан Миколайович (псевд. —
Т и б е р і й Г о р о б е ц ь; 21.01.1881, с. Шманьківці,
тепер Чортківського р-ну Терноп. обл. — 2.10.1944,
Львів) — укр. письменник, театр. діяч, реж., театр.
критик, історик укр. театру в Галичині. Походив зі
священицької родини. Навчався у Львів. політехнічному ін-ті. З 1906 був членом львів. модерністської
літ. групи «Молода Муза» (зб. «В годині сумерку»,
1908). У 1906—13 — театр. референт Ру ко о наро но о т атру товар тва «Ру ка
а». Для театру
«Руської бесіди» переклав зарубіжні твори («Фауст»
Ф. Ґуно, «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні, «Орфей
у пеклі» Ж. Оффенбаха, «Марія Магдалина» К.-Ф. Геббеля). У 1913—14 — реж.
і мист. керівник те атру
т-ва «Руська бе сі да».
Уперше на укр. галицькій
сцені поставив «Чорну
Пан теру і Бі лого Медве дя» В.
нн
нка,
пер вин ний не цен зу рований варіант «Украденого щас тя» І. Франка,
«Дядю Ваню» А.
ова
тощо. З ча сів Пер шої
світової війни займався
наук. і публіцистичною
ді
яльністю, зокр. істор.
С. арн к . ар
те
атрознавством і театр.
тор укра н ко о т атру
критикою. Створив творв а
н . в в, 1934.
чі пор т рети ви дат них
к а нка

галицьких акторів і режисерів (В. Сеник-Петровича,
К. Підвисоцького, В. Юрчака, І.
ров во , К. Ру аково , Й. Ста н ка та ін.), написав розвідки про розвиток укр. театру в Галичині, основною з яких є «Нарис
історії українського театру в Галичині» (Л., 1934). В ній
автор уперше окреслив і схарактеризував феномен укр.
театру в Галичині, зокр. театру т-ва «Руська бесіда» як
цілісного, самодостатнього і навіть виняткового явища
у всеукр. театр. культурі.
Вперше в укр. галицькому істор. театрознавстві Ч.
застосував методику поглиблених підходів до досліджуваних явищ. Цікавився історією окремих укр. вистав; зокр. у ст. «“Назар Стодоля” на галицькій сцені»
про стежив усі постановки Шевченкової мелодрами
на сцені те атру «Руської бе сіди»: схарактеризував
прем’єру п’єси та останню виставу 1920, нові її постановки 1875 та 1881, відзначив краще виконання основних ролей галицькими (С. Янович, І. р н в к ,
Лесь ур а ) та придніпрянськими (М. роп вн к ,
М. Са ов к , Л. Шевченко) акторами. Водночас Ч.
порушував питання про вияви драм. таланту Шевченка
і в його поетичній творчості, звертаючи увагу на те, що
поеми «Невольник», «Наймичка», «Катерина», «Гайдамаки» було не раз інсценізовано.
в.: «Назар Стодоля» на галицькій сцені // Новий Час. 1934.
10 берез.
т.:
в к П. Матеріали до бібліографії праць Степана
Чарнецького //
. Л., 1999. Т. 237; он ков ка . Львівський
театр товариства «Українська Бесіда». 1915—1924 рр. Л., 2003.

на он ков ка

ЧАРНÉЦЬКИЙ (Czarniecki) Стефан (1599—1665) —
польс. військ. і політ. діяч 17 ст. Протягом життя обіймав ряд важливих посад, серед них — київ. каштелян
(1655—57), київ. воєвода (1664—65), польний гетьман
коронний (1665). У 1650—60-х був також старостою брацлавським, ковельським, канівським тощо.
З 1648 брав активну участь у спробах Речі Посполитої
придушити нац.-визв. війну укр. народу (1648—58),
був учасником ряду генеральних битв: Жовтоводської,
Корсунської (під Корсунем потрапив у татар. полон),
Зборівської, Берестецької, Білоцерківської, Батозької,
Жванецької, Ахматівської та ін. Один з організаторів
і керівників потужних збройних походів Речі Посполитої на пд.-зх. кордони т ман н (1654—55),
з труднощами відбитих укр. повстанцями. З іменем Ч.
традиційно пов’язують вихід Речі Посполитої з тяжкої
кризи в часи «потопу» (1655—57), коли його 1656 разом із Є. Любомирським король Ян-Казимир призначив регіментарем військ Речі Посполитої. Особливу
славу Ч. принесли перемоги над швед. і трансільван.
військами. Ч. здійснив також похід у Данію (1658—59),
пізніше — проти моск. військ у Білорусі. Брав участь
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у жорстокому придушенні антипольс. повстання на
Правобережній Україні (1663—65), особливо на Черкащині, Корсунщині. Узявши тоді Суботів, він, за твердженням Чернігів. літопису, знищив прах Б. м н ко о і Т. м н ко о. Тяжко поранений під час
штурму Ставищ, помер від ран під Білою Церквою.
Залишив по собі на Україні лиху славу жорстокого
карателя; за любов до вбрання з тигрової шкури укр.
козаки прозвали його «рябим собакою». Шевченко
охарактеризував Ч. у поезії «Заступила чорна хмара»
в тому ж дусі: «А ляхи з своїм Чарнецьким, / З поганим
Степаном, / Запалили церкву Божу. / І кості Богдана /
Й Тимошеві в Суботові / Гарненько спалили». Про
наругу над могилами Хмельницьких ідеться у різних
відомих Шевченкові істор. джерелах, зокр. в «Истории
Малой России» Д. ант ша- ам н ко о (М., 1842.
Ч. 2. С. 75). Про це Шевченко згадав у «Гайдамаках»
у розд. «Свято в Чигирині», пояснивши відповідні
рядки поеми прим.: «Зіновій Богдан і син його Тимофій були поховані в Суботові коло Чигрина; Чарнецький, коронний гетьман, не доставши Чигрина, од
злості спалив їх мертвих (Георгій Кониський)» (1, 510).
Насправді в « тор Ру в» ім’я Ч. у цьому зв’язку не
згадується.
р

к

ЧАС ХУДÓЖНІЙ (композиційний аспект) — складник художньо-естетичного феномену — часово-просторової моделі світу у творі словесного мист-ва, яке за
своєю природою належить до мист-в темпоральних. Як
і кожна ланка худож. системи, час у творі функціонує
у двох аспектах: у змістовому — як мотив часу (див.
м мот в по з
в нка, розд. «Час») і композиційному — як засіб побудови худож. моделі світу на
всіх її рівнях.
Другий — композиційний — аспект категорії Ч. х.
реалізується у взаєминах композиційних складників
системи часу зі структурними категоріями худож. моделі світу. Характер цих взаємин визначається, по-перше, родовою належністю твору — чи належить він до
лірики, чи до епосу (стосовно Шевченкової поезії — до
ліро-епосу); по-друге, особливостями внутрішньої композиції: який суб’єкт викладу є носієм часової точки
зору і в яких часових планах розгортається його дискурс; і, по-третє, якими композиційно-мовленнєвими
формами цей суб’єкт послуговується.
А. Час ліричний.
А. 1. Ч. х. у ліричних поезіях. Змістом ліричного
твору є не об’єктивна картина світу, а її переживання
суб’єктом викладу, зображення психологічного процесу
такого переживання у свідомості суб’єкта, що, власне,
і становить ліричний сюжет, який виявнює особливо
напружений стан, у якому перебуває ліричний су-
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б’єкт, — стан ліричної концентрації: «Варто особливо
підкреслити, що залучені до твору ощадливо відміряні
емпіричні факти і подробиці виникають і піддаються
викладу не стільки у своїй природній послідовності
(принцип традиційного епічного повістування), скільки “випромінюються” за течією спогадування <…>,
зрештою, безпосереднього бачення тим же суб’єктом
переживання. Сюжет, таким чином, розгортається не
своїм природним шляхом, не первинно, а відображено,
через переживання героя, котрий, із погляду перспективи зображення, перебуває у певній фіксованій просторово-часовій точці, що відповідає у психологічному
плані станові ліричної концентрації. Назвемо цю точку
сюжетного розвитку вірша “основною точкою відліку”» (С ман . Заметки о лирике. Лг., 1977. С. 8—9).
І далі: ця точка відліку «найприродніше встановлюється
там, де в семантичному русі твору, в його тематичному
розвиткові відбувається злам від чуттєво-конкретного,
одиничного до загального, від зовнішнього до внутрішнього, від випадкового до закономірного, тобто безпосередньо перед моментом “осягнення істини”» (Там само.
С. 13); причому, додамо, вектор чергування в тексті цих
семантичних категорій, або семантичний рух сюжету,
може бути й ін. Т. ч., суб’єкт висловлювання (або автор) не передає реального перебігу подій, а отже, і руху
часу, бо, перебуваючи у фіксованій часово-просторовій
точці, він лише переживає час шляхом віднесення подій
у своїй уяві до певного часового плану — минулого,
сучасного, майбутнього.
Часова домінанта в ліричних творах Шевченка нерідко пов’язується із жанрово-тематичною основою
твору (див. анрова
т ма по з
в нка), а також
зі сферою суб’єкта викладу.
У дискурсивній сфері ліричного власне автора
в Шевченка, ірраціональну часово-просторову позицію і філос. характер тематики якої особливо чітко
виражено, помітно превалює загальний теперішній
час, який указує на те, що дія відбувається і нині, і відбуватиметься завжди, бо так улаштовано світ. Значно
багатшими на чергування часових шарів є медитації
на суспільно-політ. й істор. теми; ліричний сюжет у них
розвивається у двох-трьох часових планах, утілюючи
Шевченкове оцінне зіставлення минулого і сучасного
та сповнений надії погляд у майбутнє. У поезії «трьох
літ» превалює критика сучасного і дедалі розширюється
план майбутнього. У вірші-інвективі «Холодний Яр»
презентовано всі три часові плани: згадка про саможертовну боротьбу гайдамаків тягне за собою інвективу нинішнім «новим катам» і погрозу їм майбутньою новою
карою. У «Давидових псалмах», які алюзійно прив’язано до поетової сучасності, пафос надії на майбутнє
визволення ґрунтується на зіставленні планів сучасного
(або недавнього минулого) і надії на близьке втручання
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Бога — заради відновлення суспільної справедливості.
План теперішнього домінує в першій частині філос.
медитації «Дурні та гордії ми люди» (рр. 1—16), де
йдеться про самовпевнену поведінку високочолих раціоналістів; та з виникненням невеличкої тимчасової
колізії зникає їхня самовпевненість, вони впадають
у відчай і опиняються на межі самогубства — цю, другу,
частину передано присудками в майбутньому, теперішньому й минулому часі, які описують події плану близького майбутнього; причому минулий час стосується
умовного модусу зі значенням «що б сталося, коли б…»:
«Гарненько з лиха б напились, / А потім з жалю заридали / Та батька, матір прокляли». У пізніших наслідуваннях пророків переважає план майбутнього. Особливо
складне чергування часових планів спо стерігається
у вірші «Осія. Глава ХІV. По ра ан », сповненому
справді несамовитої люті й зненависті до всіх владоможців. Драматизм зіткнення в ньому трьох інтонаційних тем (теми страждань України, теми викривальної
і теми помсти) підсилюється різкими коливаннями часових планів (майбутнє — минуле — теперішнє — майбутнє — минуле — теперішнє — майбутнє), де завдяки
циклічності Ч. х. вагомість і ймовірність профетичного
змісту помітно зростає (див.
та
о о
ка).
Вільне ширяння поетичної думки-почуття у сфері
ліричного героя зумовлює вибагливе чергування й зіставлення часових планів у різного типу елегіях — рефлексіях («Чи то недоля та неволя»), любовних («Г. З.»),
громадянського змісту, щільно злитого з особистісним
(«Мені однаково, чи буду»), описово-медитативних
(«Ми восени таки похожі»). Домінантний план сучасного різноманітно зіставлено зі спогадами про минуле
і надіями на майбутнє. Різні плани майбутнього часу
градаційно вибудувано в «Заповіті» («Як умру, то поховайте») — від дуже близького смертного часу — через
невідворотне наближення народного апокаліпсису — до
вершинного щасливого облаштування світу «в сем’ї
вольній, новій». Так само зазнає розширення і простір:
від могили (кургану) — на всю Україну з Дніпром — до
всесвітньої сім’ї людства.
У миттєво схоплених ліричних образках («По улиці
вітер віє», «Дівча любе, чорнобриве») суб’єктом викладу є ліричний розповідач, а розповідь іде у 3-й особі. Причому цюхвилинну ситуацію можна граматично
передати й дієсловами у минулім істор. часі («На Великдень на соломі» — «І стали хвалитись / Обновами»).
Гра часових планів визначає ліричний сюжет у таких
зразках повістувально-медитативної лірики, як «“Не
кидай матері”, — казали», «І станом гнучим, і красою»,
«У нашім раї на землі». Ліричний сюжет першого вірша
побудовано на зіставленні двох часових планів — теперішнього і минулого, нинішньої пустки й занепаду
в садибі — та кол. сімейного щастя і затишку, ладу

в природному оточенні. Це зіставлення здійснено
у формі динамічного опису (опису в русі) занепалих
за відсутності героїні хатини, криниці й саду. У серії
ліричних запитань, звернених до героїні, опис деталей
породжує драм. напругу, яку підсумовує висловлене
розповідачем передчуття її нещасливого майбутнього.
Подібне зіставлення планів сучасного і майбутнього
бачимо і в поезії «І станом гнучим, і красою», з тією
різницею, що стан благополуччя героїні ще триває тут
і зараз, на очах у розповідача, котрий милується веселощами молоді на балі. Але життєвий досвід підказує
нараторові невтішне уявлення про майбутню нещасливу
долю бідної беззахисної дівчини-сироти, причому стан
пророчого прозріння розповідача-свідка прямо задекларовано у тексті: «Щось пророче / Мені вже зазирає
в очі <…> Мені приснилось: ти вже мати, / Не в аксамиті, не в палатах / Твоє голоднеє дитя…»
У написаному в межичассі вірші «У нашім раї на
землі» таке співвідношення часових планів повторено
двічі — у долях двох героїнь, причому в другій частині — ще більш ускладнено. Перша частина — контрастне зіставлення двох пір життя звичайної матеріселянки: її молодого материнства, щасливого, гордого,
коли мати з немовлям на руках утілює образ Богоматері
і поет побожно вшановує її. Але зрештою настає й самотня старість, бо діти «виросли, і розійшлись / На
заробітки, в москалі». Повідомивши в доконаному
минулому часі про долю дітей, автор-наратор описує
в теперішньому часі її безпорадну, голодну й холодну
самотню старість, коли сил їй стає тільки на те, щоб
молитися «за їх, за діточок». У другій частині цього
вірша йдеться про трагічну долю матері-покритки.
Спершу автор-свідок у зверненому до героїні монолозі
подає в теперішньому часі ніби миттєву фотографію
покритки, яка потайки пробирається з немовлям, затуляючи його не лише від недоброго людського ока,
а й навіть від пташиного, «бо й пташка іноді пізнає /
І защебече: Он байстря / Несе покритка на базар». Далі
наратор у ретроспективному екскурсі, зверненому теж,
як і весь фрагмент, до героїні (що надає викладові ліричної схвильованості), протиставляє її кол. дівочу
красу нинішній пригніченості, а тоді уявляє її трагічне
майбутнє, у якому буде лише коротка мить синової
любові й розуміння. А далі — його відчуження і навіть
зненависть, коли син, трохи підрісши, піде за поводиря
у сліпця, а її на прощання ще й вилає: «За те, бач, / Що
на світ родила. / І за те ще, що так тяжко / Дитину любила». А ще невдовзі безпритульній матері випаде смерть
під чужим тином, — така, яку згодом поет призначить
своїй Марії — Матері Божій (поема «Марія»).
Композиційний аспект часу у сфері ліричного персонажа — думках і піснях — не сягає дальніх планів,
обмежується проблемами кохання, зради («Ой пішла

ЧАС ХУДОЖНІЙ

я у яр за водою», «Було, роблю що, чи гуляю»), родинного побуту, обертається в колі недавніх подій («Швачка») чи намірів на близьке майбутнє («Ой виострю товариша», «Нащо мені женитися»). Лише монологи типу
апелю — нарікання на долю — охоплюють тривалу
ситуацію, втілюючись у мотивах сирітства і особливо
самотності («Дівичії ночі», «Ой одна я, одна», «Породила мене мати»).
А. 2. Ч. х. у ліричних поемах. Тематологічна сфера
цих поем є основою осмислення історії України заради
віднайдення причин катастрофічного занепаду нації.
Динаміка ліричного переживання особливо виявнює
семантичний рух ліричного сюжету — через зіставлення і протиставлення образів, а також інтонаційних
тем, через їх асоціації, аналогії та контрасти. Такий
характер сюжету притаманний обом жанровим різновидам ліричної поеми — медитативно-зображальному та
ораторському, які різняться за ступенем згущення предметності і характером узагальненості образної тканини,
яка в обох випадках набуває символічного змісту. Перший — медитативно-зображальний («Сон — У всякого своя доля», «Сон — Гори мої високії», «Іржавець»)
вирізняється багатою предметністю, яка, проте, виводить зображене поза епічну конкретність — у сферу сну,
символу і сатиричної фантастики. Чергування епізодів
у сні ліричного героя «комедії» «Сон» зумовлюється не
причинним зв’язком чи залежністю подій, а логікою
його пошуку куточка, вільного від людського горя. Так
само й у другому «Сні», який становить синтез елегії,
інвективи, сповіді, молитви, — зіставлення планів
минулого (вільного, козацького), недавнього минулого
(руїни, поневолення) і сучасного по етові занепаду
відображено в описах і топонімах. Трагедію України
відбито в долі старого козака, який утратив усе, але
дожив до погідної, хоча й самотньої старості, — у його
монолозі превалює психологічний час спомину й оцінки
пережитого.
Поема «Іржавець» — інвектива всім нападникам
України, викладена гостро емоційно у стягненому минулому часі, з виразистими епітетами і ліричним коментарем; її сюжетно підсилено мотивом сліз Богородиці,
яка вічно оплакує згублених поневолювачами козаків.
Ораторський жанровий різновид Шевченкових
ліричних поем складають найвищі здобутки «трьох
літ» — поема «Кавказ», послання «І мертвим, і живим»,
а також значно пізніший вступ до поеми «Юродивий»
(1857). Відкрита полемічна зверненість до внутрішнього експліцитного (зображеного) адресата і широкого
зовнішнього, реального читача свідчить про безумовну
перевагу теперішнього часу — часу автора й читача,
про актуальність сатиричного викриття, яке, за свідченням історії, не обмежується часом життя поета,
а розгортається в парадигматичне, позачасове розвін-
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чання суті лжехристиянського цивілізаторства, яким
імперії, і в першу чергу Російська, маскували й маскують свою загарбницьку політику. Адже підкорення
волелюбного Кавказу тривало в часи Шевченка, триває
і на поч. третього тисячоліття. Відповідно ускладнюються і взаємини часових планів. Присвята і заключна
дедикація, адресовані загиблому Я. де а м ну, визначають цюхвилинність ліричного монологу, а епіграф
із Біблії уводить друга до мартирологу мучеників. На
поч. поеми образ Кавказьких гір пов’язано з правічним
міфолог. часом Прометея — уособленням нескореності
й волелюбності. Кривава ж сучасна війна Російської імперії з горцями — попуст Бога; однак поет вірить, що
Бог знає правду, що Він допоможе горцям: «Шевченків
Бог — Бог усіх, хто хоче правди» ( зю а . . З криниці
літ: У 3 т. К., 2006. Т. 3. С. 416).
Вічний час християнської етики лежить в основі
послання «І мертвим, і живим», взорованого на біблійні
апостольські послання. Це передусім інвектива, відкрито адресована до «ви» «земляків» — освіченої еліти,
кріпосників, це оскарження їхніх актуальних злочинів
стосовно меншого брата — селян, їхньої антинаціональної, антигуманної ідеології та суспільної практики.
Саме байдужість «земляків» до народу, до його реальної, а не бутафорної історії, до своєї мови заважає їм
розпочати справу нац. й соц. відродження заради добра
всіх сущих в Україні. Але послання — це і пророцтво
майбутнього апокаліпсису — в разі, якщо владці не
зрозуміють власної неправедності, несправедливості
і не повернуться обличчям до народу. У монолозі ліричного «власне автора» весь час стикаються минуле,
сучасне і майбутнє, дійсна і умовна модальності (свого
роду метаісторія: «Якби ви вчились так, як треба, /
То й мудрость би була своя», рр. 91—92). У емфатичному полемічному монолозі ліричний «власне автор»
представляє викривлену позицію «землячків» щодо
доленосних моментів укр. минулого і подає її спростування, закликаючи дізнатися правду, яка подвигне їх
до братнього єднання.
Сатиричний вступ до поеми «Юродивий» побудовано на зіткненні викривальної, сатиричної та звеличувальної тем. Лише перші 15 рядків, які вводять читача
в ситуацію, написано у формі розповіді у 3-й особі,
але розповіді яскраво суб’єктивної, гостро уїдливої.
Увесь подальший дискурс — відкрито вокативний,
яскраво персоналізований: спершу фігурує іронічне
«ми» («А ми дивились та мовчали, / Та мовчки чухали
чуби», рр. 16—17), одразу ж на це «ми» спрямовано
відкрите картання («Німії, подлії раби! <…> Донощики
і фарисеї <…> О роде суєтний, проклятий, / Коли ти
видохнеш?», рр. 18, 22, 26—27). Поет же приєднує себе
до іншого «ми», уводячи в такий спосіб перспективу
справедливого майбутнього: «Коли / Ми діждемося Ва-
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шингтона / З новим і праведним законом? / А діждемось
таки колись!» (рр. 27—30). Далі викривальний мотив
громадської покори й байдужості реалізується у формі
зверненої до «моїх святих киян» докірливої розповіді
про недавнє минуле, у якому героїчний протест «одного козака із міліона свинопасів» не знайшов не те що
заг. підтримки (первісно далі було: «Тоді, дурні, і вам
було б / На нього [сатрапа. — Р .] вийти з рогачами, /
А ви злякалися…», 2, 493), ані навіть схвального відгуку, навпаки — влада оголосила сміливця юродивим
(божевільним), покарала довічною каторгою і пустила
скандал у непам’ять, а люди змирилися з цим. Натомість поет, якого на той час ще недозвільнили і якому
ще не дозволили залишити
н
ов оро , ризикуючи всім, розширює план минулого: його ліричний
герой у пристрасному монолозі від «я» згадує репресії,
сподіяні
ко ою протягом свого царювання від декабристів починаючи, називає столицю «смітничком
Миколи», кидає докори царю і Божому Всевидящому
окові, котре «не осліпло», бачивши сотні політичних,
засланих до Сибіру, висловлює намір у найближчому
майбутньому «вивести їх на світ» завдяки новим, але
так і не написаним рядкам.
А. 3. Ч. х. у позафабульних відступах у ліро-епічних творах (баладах, поемах). Епопею «Гайдамаки»
відкриває власне авторський позафабульний відступрозмисел філос. змісту зі все загальним космічним
часом «Все йде, все минає…»; а поему «Сліпий» —
філос. медитація соц. проблематики. У структурі Ч. х.
істор. поем помітне місце посідають ліричні суб’єкти
викладу в позафабульних відступах, а відтак і ліричний Ч. х. Зокр., у поемі-епопеї «Гайдамаки» ліричний
«власне автор» розмикає епічний час, відкриває його
в сучасність, осмислює наслідки повстання, звеличує
козаччину («Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали»
(рр. 829—849), висловлює осуд сучасній поетові пасивності суспільства («Кат панує, / А їх не згадають»;
рр. 1242—1243). В уста персонажа — Благочинного
(розд. «Свято в Чигирині») — автор уклав нагадування
про героїчні постаті укр. історії. Ліричну медитацію
на істор. тему містить монолог Яреми «Ой Дніпре,
мій Дніпре, широкий та дужий!» (рр. 1292—1304). Ліричний розповідач емоційно коментує події, вступає
у діалог з дівчатами-читачками, теж залучаючи їх до
сфери свого ліричного часу (рр. 713—762). Ліричний
герой-поет у вступі транспонує персонажів по еми
з епічного часу сюжету у своє ліричне сучасне, долаючи епічну дистанцію: герої-гайдамаки метонімічно
репрезентують поему — з хатини поета вони підуть
в Україну, до свого читача. Епічний розповідач поеми
«Чернець» на поч. тексту задекларував свою ретроспективну позицію щодо зображуваних подій: застосувавши
виклад у теперішньому істор. часі, він подав два епізоди

в контрастній тональності: хвацьке прощання С. Пазі світом при вступі до монастиря — і багатоденні
трагічні роздуми й молитви Палія-ченця. Тяжкі думки
героя, породжені болем за Україну, усвідомленням марності своїх зусиль, частково передано в автокомунікативній формі зверненої внутрішньої мови як спогади.
Поема мала вражаючий фінал зі складним чергуванням
часових планів, пізніше автор викреслив його з тексту
« а о кн к ». У ньому спершу продовжено внутрішній автоадресований монолог героя, де висловлено
тяжку тривогу за майбутнє України і неприйняття пасивності, надії на Боже втручання: «Молися, старче,
бий поклони, / Поки й малих дітей погонять / Гатить
глибокі болота… / На світі все, бач, суєта. / Молися ж,
бий собі поклони» (2, 403). Коли ж Палій почув рев гармати з Глухова, де віднині розміщувалася гетьманська
резиденція, то «душу Богові послав, / А сам з труною
одружився» (2, 404); його ховали врочисто, «мов гетьмана». Далі йде звернутий до читача позафабульний
відступ, де ліричний розповідач описує сучасну поетові
трагічну ситуацію занепаду України, занедбаності козацької зброї, повної нівеляції істор. пам’яті і закінчує
зверненням гострополіт. змісту до героя — «батька
козачого»: «Все занехаяли діти ледачі, / І свою волю
і твою славу — / Москалі рознесли вали в Полтаві, /
Розруйнували і Січ, і Спаса, / А над тобою глину товкмасять» (2, 404). У такий спосіб — завдяки контрасту
часових планів — зміст поеми відкривається в сучасність, репрезентуючи модель зображення політ. історії
України, яка лягла в основу історіософ.-політ. творів
періоду «трьох літ».
Б. Час епічний.
Ліро-епіка поета вміщує багатобарвні худож. світи,
що охоплюють різні прояви народного життя — побут, історію, суспільну сучасність у співвіднесенні зі
світовою історією. Кожен із проблемно-тематичних
жанрових різновидів поем має свої особливості часово-просторової структури. Вчинки персонажів, що
розкривають їхню мотивацію, відбуваються в певних
часово-просторових параметрах — неодмінних атрибутах другої реальності — «дійсності героя (фабульної)»,
за В. Федоровим (
оров . . О природе поэтической
реальности. М., 1984. С. 78). Особливості Ч. х. визначаються завдяки співвіднесенню цих параметрів, з одного боку, з реальною дійсністю через реконструкцію
фабули і фабульний час, а з другого — з т. зв. «дійсністю
автора»-наратора, утвореною кількома структурними
рівнями композиції твору: сюжетним, внутрішньокомпозиційним (перспективація), рівнями розповідної (або
мовленнєвої) композиції та зовнішньої архітектоніки.
Обидві ці дійсності разом утворюють худож. світ твору.
Пред став ни ком ре аль ного іс тор. часу в худож.
творі виступає фабульний час. Фабула не подається
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готовою у творі — читач реконструює її з тексту так,
що зображені чи згадані у творі події вишиковуються
у хронологічній послідовності і причинно-наслідковому зв’язку. Вектор фабульного часу завжди односпрямований — від поч. й до кін. події, причому можуть
паралельно розвиватися декілька фабульних ліній, пов’язаних з історіями ін. персонажів. Компонуючи сюжет, автор так перебудовує хронологічну лінію (лінії)
подій фабули («дерево фабули»), що по-новому поєднані, зіставлені, протиставлені епізоди репрезентують
авторську концепцію зображеного, викликають іншої
сили та якості співпереживання, порівняно з тими, що
їх міг би породити фабульний ланцюг епізодів. Сюжетний час відрізняється від фабульного спрямованістю
течії подійного часу (цей час може бути ретро спективним, проспективним, збігатися з часом розповіді
тощо); планом зображення подій (великим, середнім чи
загальним, що реалізується завдяки деталізації); темпом, котрий залежить від ступеня концентрації подій,
їхньої співвіднесеності; динамікою (співвіднесенням
динамічних і статичних елементів сюжету).
Письменник в уяві «бачить» події, які відтворює,
очима наратора — автора-розповідача чи героя-оповідача, у сприйнятті якого (з точки зору якого) і мовою
якого передається плин часу, зображується простір
дії, а також оцінюється зображене (це психологічний,
просторово-часовий, фразеологічний, оцінний рівні
внутрішньої композиції, яка є посередником між сюжетом і розповідною, або мовленнєвою, композицією;
див. омпоз
ро- по у
в нка). Наратор може
передавати події під певним кутом зору, що називається епічним ракурсом; і цей ракурс формує певний
структурний тип наратора — загального розповідача
(історика, літописця), синхронного розповідача (спостерігача, репортера), героя-оповідача (спо стерігача,
персонажа).
Співвідношення моменту розповіді і подійного часу
називається епічною дистанцією. Загальний епічний
розповідач (він репрезентує автора) може перебувати на
різній віддалі (дистанції) від зображуваних ним подій:
він може повідомляти про минулі події (ретроспективна
позиція) і навіть «знати» майбутнє свого героя (проспективна позиція), розкривати думки й наміри героїв, нічим
не вмотивовуючи свого «всезнання». Інакша епічна дистанція в синхронного епічного розповідача (який теж
представляє автора): цей тип розповідача вмотивовує
свою розповідь позицією свідка-спостерігача, присутнього при події, що розгортається в нього на очах: він
усе чує й бачить, передає мову й жести персонажів,
але «не може знати» їхніх думок і почуттів — а «бачить» лише зовнішній вияв їх. Позиція свідка, котрий
перебуває всередині дії і спостерігає події в самому їх
вирі, посилює ілюзію справжності зображеного, ство-
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рює ефект присутності й співпричетності читача до
подій, що передаються в теперішньому граматичному
часі: «А тим часом світить / З усіх вікон у титаря. /
Що-то там твориться? / Треба глянуть та розказать…»
(рр. 763—766).
Певний тип автора-наратора вимагає відповідної
композиційно-мовленнєвої форми викладу. Так, загальний розповідач послуговується монологічними
формами з композиційно-мовленнєвої групи «розповідь, повістування», синхронний — із групи «опис»,
«динамічний опис», а також незрідка використовує діалог ( ран
. Стилистика немецкого языка. М., 1983.
С. 74—83). Застосування тієї чи ін. композиційно-мовленнєвої форми впливає на темп перебігу розповідного
(епічного) часу: «Відомо, що плин поетичного часу не
збігається з реальним: він то рухається швидше, аніж
реальний час, — у повістуванні, то синхронно з ним —
у діалозі, то уповільнює чи навіть призупиняє свій перебіг — в описі; він то послідовно представляє події,
у дійсності одночасові, то розгалужується, то повертає
назад; він, урешті, може бути по-різному зорієнтований
(чи взагалі не зорієнтований) щодо часу розповіді»
(
р ш . . Структура художественного времени
в фольклоре и литературе // Р тм, пространство и время в литературе и искусстве. Лг., 1974. С. 130—131).
В епічному (і ліро-епічному) творі наратори перебувають у складній взаємозалежності та взаємопідпорядкованості, утворюючи певну ієрархію суб’єктної
організації твору; стосовно ж Ч. х., то ієрархія виявляється в підпорядкованості мови персонажів розповідному часові автора та епічному часу сюжету. Якщо
у творі помітне місце по сідає діалог, то інколи твір
кваліфікується як драматургічний, а його Ч. х. — як
драматичний. Однак про власне драматичний (драматургічний) сюжетний час можна говорити лише при
наявності наскрізної дії, протиборства розмовників,
дійового й інтонаційно самостійного слова — змістових
особливостей, властивих драмі. А діалог в епічному
творі організовано епічним сюжетним часом, уміщено
в авторську нарацію, причому часто як інформативний;
він є лише ланкою в системі епічного твору, залежною
від попередньої розповіді, яка цей діалог пояснює
й оцінює. У поемі-містерії «Великий льох» яскраво
виражено таку залежність у сцені «Три ворони», яка
перебуває у сфері, по-перше, зовнішнього подійного
часу сюжету, в якому розгортаються події твору, сконцентровані навколо розкопування льоху (адже ворони
прилетіли подивитися, що з цього вийде); по-друге,
у сфері психологічного часу персонажів поеми, у якому
вони осмислюють і оцінюють основні події історії України. Персонажів-ворон — руйнівних сил історії трьох
народів — затавровано зневажливою авторською оцінкою, їхніми репліками передано зненависть до всього,
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що дороге народові, а також симпатію до народних
катів. Але письменникові не пощастило повною мірою
дотримати цього принципу: у репліках ворон фігурують
зовсім не властиві їхній ментальності епітети «славний
Полуботок», «мучитель» (Іван Грозний), «Петруха»
(П тро ); один із близнюків «буде, як той Гонта, / Катів
катувати!» (рр. 319—320) і «розпустить правду й волю /
По всій Україні!» (рр. 329—330).
Розповідний час діалогічних сценок в епічному
творі є синхронним із подійним часом, а зміст реплік
може як сто суватися цієї хвилини, так і перебувати
у психологічному внутрішньому часі спомину. Якщо
другий співрозмовник лише слухає, то діалог монологізується (як, напр., діалог Відьми і старого цигана
в поемі «Відьма»). Взаємини подійного й розповідного
часу значною мірою визначаються тематикою і жанром
твору — передусім у творах із тематикою побутовою,
а також істор. (див. По ма).
Б. 1. Ч. х. в баладах і побутових поемах. У таких
творах, худож. світ яких здебільшого обмежується топосом одного безіменного села, що його автор нерідко
протиставляє неназваному «чужому краю», домінує
ідилічний топос рідної домівки серед квітів і вишень
із властивим сільській ідилії циклічним часом зміни
пір року і церк. календаря християнських свят. Це час
переважно замкнений, а не відкритий в історію (серед
винятків — «Катерина», «Сліпий», «Москалева криниця»). Причина замкненості часу в цих творах, їхня позачасовість пояснюється особливістю типізації характерів
і ситуацій, завдяки чому час набуває всезагальності
(
а в . По этика давнерусской литературы. М.,
1979. С. 217). Але ідилічний хронотоп приховує в собі
конфлікт — або соц. («Мар’яна-черниця», «Слепая»,
«Сова», «Відьма», «Княжна», «Марина», «Москалева
криниця» 1847), або морально-етичний («Наймичка»,
«Москалева криниця» 1857, «Варнак», «Титарівна»,
«Меж ска лами, не наче злодій», «Сот ник», «Якби
тобі довелося»). У «Катерині» поєднано обидва типи
конфлікту. Конфлікти зумовлюють появу на сцені ін.
хронотопів: авантюрний час мандрів і містерійний час
знегод злито воєдино в картинах поневірянь Сліпого,
Катерини, Княжни, героїв поем «Меж скалами, неначе
злодій», «Петрусь».
Часові межі подій, як і в народних баладах, часто не
зазначено: розповідач просто посилається на давність
(«Давно колись те діялось / У нас на Вкраїні» — «Утоплена», рр. 17—18). Вектор подійного часу здебільшого
односпрямований (серед винятків — час у поемі «Меж
скалами, неначе злодій», де хід часу зворотний: спершу
йде сцена втечі кріпака, потім повідомляються її причини, а вже далі дія розвивається в напрямку до розв’язки). Перебіг часу, пов’язаний з мотивом чекання,
Шевченко передає в різний спосіб: фабульно (мотив

безуму, причинності; образ зарослої травою чи терном
стежечки), авторським відліком часу («минуло півроку», «год за годом три роки минули»), пейзажем певної
пори року. Нерідко наратор передає плин часу через
сприйняття персонажа, з його точки зору: «Минув і рік,
минув другий — / Козака немає» («Тополя», рр. 86—
87); «І світає, і смеркає, / І знову смеркає, / А москаля,
її сина, / Немає, немає» («Сова», рр. 174—177); «Уже
третій, і четвертий, / І п’ятий минає — / Не малий рік.
А Степана / Немає, немає» («Сліпий», рр. 430—433).
У поемі «Титарівна» героїня із жахом переживає невід во ротне на бли ження її не щас тя — на родження
байстряти. У наведених прикладах рух часу передається
через мотив чекання, інколи марного: часову точку зору
героїні суміщено із психологічною.
Подійний час розгортається стрибкоподібно, фрагментарно: епізоди відділяються один від одного певними, указаними загальним розповідачем, проміжками
часу, які репрезентують проміжний подійний час, коли
дія триває «поза сценою». Інколи сюжет будується на
двох основних епізодах, розділених чималим проміжком часу. Так, у «Титарівні» два епізоди у тій же обстановці — «в оранді» — утворили т. зв. «сюжетну риму»,
причому протягом проміжного часу (три роки) ситуація
суттєво змінилася: зневажений усіма байстрюк Микита
став предметом мрій місцевих дівчат. Тотожність обставин дії в симетричних епізодах посилила контраст цих
ситуацій та спричинила трагедію Титарівни.
Дія в баладах завершується із розв’язкою конфлікту, але час не замикається, не спиняється, незрідка
набуваючи рис міфологічного: гуляють русалоньки
в «Причинній» і «Русалці», чеше довгі коси утоплена
Ганнуся, шумить високостанна Тополя — традиційні
персонажі народної демонології, позбавлені рис літ.
демонізму (див. моно о
ш в нк в ка). Виняток — міфологізований образ вічного спокусника Микити з поеми-балади «Титарівна», засудженого Богом
довіку жити у гріху. У такий спосіб знімається епічна
дистанція між часом автора (часом написання) і подійним часом сюжету.
У побутових поемах, організованих ліро-епічним
оповідачем — тобто героєм-оповідачем, іншим, аніж
автор-розповідач, Ч. х. має свої особливості. Передусім нарація героя або персонажа — не об’єктивна,
вона провадиться з його суб’єктивно-психологічної
точки зору — це Ich-Erzählung, оповідь від 1-ї особи.
Отже й Ч. х. — не об’єктивний подійний час, а його
суб’єктивна інтерпретація, психологічний час оповідача: герой-оповідач вирізняє в ньому, подає великим
планом і акцентує важливі для себе моменти, проминаючи другорядні. Так, оповідач «Москалевої криниці» (1857) переказує історію свого злочину середнім
планом, у стягненому часі, майже без подробиць; на-
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томість епізод убивства Максима — у теперішньому
часі з усіма жахливими подробицями. Каяття вбивці
викликає і в розповідача, і в читача жаль до нього як
до жертви пристрастей.
Оповідь, як зазначено, провадиться із внутрішньої
психологічної позиції, тобто оповідач висловлює власні думки (чого не може розповідач), передає настрій
(останнє досягається навіть самим ритмом, скажімо,
уривчастістю, еліпсами, як оповідь Варнака в однойменній поемі). Щодо ін. персонажів оповідач перебуває на зовнішній позиції, зображуючи лише видимі
прояви почуттів, слова й учинки. Інколи автор нехтує
цим розрізненням позицій, засто совуючи подвійну
психологічну перспективу, як, напр., кобзар — оповідач поеми «Мар’яна-черниця». Він, суттю, виступає
в ролі автора-розповідача, приховуючи те, що оповідає
слухачкам власну історію; але внутрішня психологічна
перспектива й позиція синхронного оповідача виявляє
в ньому її героя — колись закоханого в Мар’яну Петруся. Шевченків оповідач, як правило, оповідає про
своє минуле з ретроспективної позиції, уже знаючи,
чим закінчилася його сумна історія. Це знання накладає
похмуру тінь на його оповідь — такі його коментарі до
подій, вигуки жалю, проспективні моменти — забігання
наперед («Отож вона мені на лихо / Та на погибель підросла» (рр. 81—82).
Б. 2. Ч. х. в істор. поемах. Істор. поеми за особливостями часопростору утворюють два різновиди — репрезентативний та конкретно-історичний.
Б. 2. 1. У поемах репрезентативного типу зображено не конкретну подію, прив’язану хронологічно
і вірогідну в деталях та репліках, а подію, типову для
певної доби укр. історії. Так, у «Гамалії» та «Івані
Підкові» змальовано ідеалізований портрет козацтва.
Герої цих поем або не є істор. постатями, або вони, як
Іван Підкова, не ходили в морські походи. Подібним
чином у поемі «Буває, в неволі іноді згадаю» через
зображення безіменних героїв у низці драматичних
епізодів, що відбулися в недавньому часі, показано
безмежну саможертовність козацтва. Більш складна
побудова Ч. х. відрізняє цю поему від ін. істор. поем —
завдяки оригінальній структурі ліро-епічного автора.
Оповідачем виступає старий козак, який устав із могили, щоб повідомити малому підпасичеві обставини
загибелі — своєї, своїх синів і дочки, тисяч козаків, які
полягли в битвах зі шляхетськими пригноблювачами. Ін.
способу передати людям правду жертовної боротьби за
волю не було. Двоступінне часове обрамлення створює
сучасний розповідач — поет, котрий переповідає свій
спогад про те, як колись у дитинстві він малим підпасичем побачив (а чи йому примарилося), як розкрилася
могила і як він почув оповідь старого козака з неї про
недавню боротьбу з ляхами.
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Б. 2. 2. Поема конкретно-історичного типу («Тарасова ніч», «Гайдамаки», «Єретик», «Чернець») прагне
істор. героя і реальних істор. подій, — звичайно, на
рівні тогочасної романтичної історіографії. А маючи
істор. базу, до кола персонажів можна долучити і «вполовину вигаданих», але типових героїв на зразок Яреми
Галайди. Однак порівняно з реально-істор. часом подійний час у «Гайдамаках» піддано певній гіперболізації
в романтичному дусі: хоча Коліївщина тривала лише
літо 1768, у поемі задекларовано три чверті року, а зображено лише три доби повстання. Причому загальний
розповідач малює картини всенародної боротьби — «всю
Україну», охоплену повстанням, а синхронний — конкретні епізоди. Структуру Ч. х. епопеї утворено складним
співвіднесенням послідовно розміщених часових шарів:
1) реально-істор. з фабульним; 2) фабульного з подійним
часом сюжету; 3) подійного із зовнішнім архітектонічним (поділом на розділи); 4) ліричного і драматичного
з розповідним (епічним) (див. « а амак »).
Поема «Тарасова ніч», основана на дійсному істор. факті, романтизує визв. боротьбу народу проти
польс.-шляхет. гноблення. Схвильовану оповідь про
битву козаків Тараса Трясила (
орóв а) з військом
С. он по
ко о вкладено до уст кобзаря-оповідача
і стилізовано під істор. пісню, якій властивий односпрямований вектор часу з реальною послідовністю
подій. Поза тим, що кобзар на поч. оповіді пропонує
слухачам — сільській молоді — згадати славне минуле,
усе ж він послуговується не граматичним минулим
часом, а теперішнім істор., переносячи в такий спосіб
слухача в минуле і долаючи часову дистанцію між часом оповіді і часом подій. У цьому випадку зображене
минуле «отримує власне існування, може розвиватися
всередині себе, у своїй власній послідовності настільки
ясно, “зримо”, створює таку ілюзію реального перебігу
часу, що це минуле виявляється ніби сучасним — сучасним захопленого ним і перенесеного в нього читача.
Читач, свідомий того, що він має до чину з минулими
подіями, настільки, одначе, у них занурюється, що починає певною мірою почувати цю минувшину своєю
сучасністю» (
а в . Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 334).
У поемі «Єретик» («Іван Гус») поет уперше вийшов
за межі нац. теми, звернувшись до подвигу Яна у а,
і створив парадигматичний образ саможертовного
чес. патріота. У творі ще немає накладання двох істор.
планів (воно буде основним засобом уведення сучасної проблематики в історіо соф.-політ. по емах); але
Шевченко вповні використав можливість утворення
політ. підтексту шляхом істор. аналогії. Вихід у поетову
сучасність здійснено завдяки реальній тотожності основних суспільних конфліктів між поневолювачами та
їхніми жертвами. Загальні характеристики-інвективи

724

ЧАС ХУДОЖНІЙ

в поемі виражено лексикою сучасної поетові позацензурної політ. поезії. Так, вст. монолог Гуса (фактично
політ. декларація) «одразу не сприймається як монолог
Гуса, а скоріше як авторська мова. І це якоюсь мірою
допомагає читачеві асоціативно пов’язувати дані рядки
з сучасністю» ( вак н . Сатира Шевченка. К., 1959.
С. 103). Такою ж є функція ліричної присвяти сучасному славістові П.-Й. а ар ков на поч. твору, в якій
поєднано істор. медитацію про долю слов’янства з патетичним уславленням чес. славіста, чию діяльність
для слов’ян. відродження символічно ототожнено із
поверненням до життя загиблих, учиненим пророком
Єзекіїлем. Інтонаційним контрастом до молитви Гуса
є зображення метушні католицької верхівки, сполошеної цим нечувано сміливим виступом; тут різко прискорюється темп говірного 14-складовика, уривчастого
завдяки збільшеній кількості й силі пауз, синтаксичній
асиметрії, що передає динаміку подій у дуже стягненому часі. Наступна сцена — судилища — містить
полілог-двобій Гуса з інквізиторами, який до сягає
кульмінації в мовчазному жесті Гуса: «Подивився Гус
на пáпи / Та й вийшов з палати!» (рр. 290—291). Читача
поеми потрактовано як свідка — завдяки використанню
теперішнього істор. та минулого часу недоконаного
виду. Про спективний розповідач завершив твір погрозою-провіщенням «нечестивим»: «Не вгадали, що
вилетить / Орел із-за хмари / Замість гуся і розклює /
Високу тіару» (рр. 359—362) — ішлося про відомого
реформатора церкви М. ют ра (1, 722—723).
В. Ч. х. в історіософ.-політ. поемах. До них поряд
із ліричними належать і деякі ліро-епічні поеми.
В. 1. Ч. х. у ліро-епічних поемах «Тризна» й «Неофіти». «Тризна», власне, є сукупністю монологів ліричного розповідача, що містять портрет-характеристику
Безталанного, зверненого до померлого героя монологуапострофи і монологів героя, обрамлених ліро-епічним
описом тризни по ньому. Текстові передують посвята
В. Р пн н з точною датою — «На память 9-го ноября
1843 года княжне Варваре Николаевне Репниной» (день,
коли княжна вручила поетові власноручно переписану
його поему «Слепая», якою вона захоплювалася, і записку, де висловила свій захват і турботу про долю
його таланту. — 1, 690), а також поетичне «Посвящение» та епіграф із послання св. П тра з проповіддю
християнської любові й братолюбства. Ці фрагменти
послужили ввідними рамками у твір. Далі йде епічне
обрамлення — розповідь ліро-епічного наратора про
звичай тризни, якою дванадцять молодих людей (дванадцять апостолів) щороку вшановують пам’ять свого
недавно померлого друга, зберігаючи відданість його
ідеалам. Це окремий сюжет, дія якого відбувається
у власному епічному часі — з року в рік, доки, у фіналі, останній із друзів, уже зістарілий, не вертається

додому назавжди. Цим замикається Ч. х. твору. Вірний
собі автор вст. частину завершує ліричним звертанням
до присутніх: «Сходитеся долго и песнею новой / Воспойте свободу на рабской земле» (рр. 32—33). Основну
характеристику героя і події його життя викладено в монолозі ліричного героя-поета — тобто в ліричному часі
епітафії, зверненої до померлого (рр. 34—97), у розповідному ліричному монолозі-портреті (рр. 98—455),
що містить виклад думок героя у формі внутрішнього
монологу (напр., рр. 344—364) і внутрішньої мови,
а також виклад його звернень до друзів у формі непрямої мови (рр. 299—306) і прямої мови (рр. 440—449),
численні ліричні коментарі розповідача («Его не стало! / И мир пророка потерял, / И слава сына потеряла»,
рр. 453—455), його молитовні звертання до померлого
(рр. 159—167), молитви самого героя (рр. 246—269)
і його невласне пряму мову (рр. 335—339), ліричні роздуми «власне автора» (рр. 272—283). Відсутні (окрім
обрамлення) ін. персонажі, сцени зустрічей, діалоги, —
увесь виклад плине в ліричному психологічному часі,
увиразненому автобіографічними деталями — з біографії автора — ліричного героя, його власних переживань
і настроїв. Це епіко-лірична поема-портрет.
Ліро-епічна поема «Неофіти» втілила історіософ.
проблематику через співвіднесення двох часових шарів — давнього Риму часів рона і Російської імперії
часу Миколи І. Тільки таким спо собом можна було
розповісти про трагедію кириломефодіївців, декабристів — усіх противників самодержавства. Якщо, пишучи
істор. поему, автор прагне перенести читача в минуле,
подолавши часову дистанцію між теперішнім часом
автора й читача та часом зображених минулих подій,
то в алюзійній поемі автор, зображуючи давній Рим,
численними деталями натякає на сучасність, не дає
читачеві за минулими подіями забути про власне теперішнє. Навмисні обмовки («Не в нашім краю, Богу
милім <…> Нехай за Нéрона», рр. 89, 96; «Ідеш шукать
його в Сибір, / Чи теє, в Скіфію», рр. 210—211), мовні
анахронізми («І мусила вона сидіть / Коло острога <…>
Бульвар мести», рр. 245—246, 250) і паралелі до рос.
дійсності — коли злочинців карали солдатською муштрою («в далекій стороні / В британських, галльських
легіонах / Не муштрувались», рр. 218—220), розпуста
й лакейство при дворі Нерона — усе це, не руйнуючи худож. ілюзії істор. плану, надбудовує над ним
політ. план авторової сучасності. Більше того, грізні
провіщення помсти і Неронові, і всім «розпинателям
народним, грядущим тиранам» поширюють часову
перспективу далеко в майбутнє. Як спостеріг Ю. вак н,
уже обрана автором сюжетна паралель: Римська імперія
в часи свого занепаду — Росія, свідчить про те, як поет
мислив дальший перебіг історії Російської імперії, про
його істор. оптимізм.
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В. 2. Ч. х. у біблійно-філос. поемі. Інакший характер має біблійно-істор. часовий пласт у біблійно-філос.
поемі «Марія». Шевченко не піддавав сумніву євангельські оповіді, сприймав християнський сюжет і його
дійових осіб як реальну історію: Христа, за Д.
в к м, — як найлюдянішу саможертовну людину і Богоматір — як ідеальну матір, уособлення материнської та
вселюдської любові, надію знедолених. Так їх уявляв
народ і відобразив у своїх колядках. Поетові, котрий
бажав проаналізувати серце матері (лист до В. Рєпніної), найвищим її зразком бачилася ар
о оро
.
Ішлося про реальну історію трьох людей із прадавніх
часів та ін. країни, постатей, які кожний народ онаціональнював, уявляв, сказати б, того ж кольору шкіри,
що й сам, — схожими на себе. Їхня доля й життя стали
зразком для кожного християнина. Увійти в їхню психологію не можна було інакше, як використавши власний
життєвий досвід життя між людьми. Тому авторові вже
не потрібно було зіставляти два часові шари, як у «Неофітах». Хоча простір дії має топонімічні ознаки Палестини та Єгипту, та й відображено у творі основні події
євангельської історії (але в суто реалістичному трактуванні), постаті гол. героїв українізовано: їхній побут,
учинки, переживання — усе впізнаване, своє для укр.
читача. Біогр. час героїв уміщено в істор. час Євангелія;
у ньому є місце недовгим щасливим моментам дівоцтва
й материнства — у «символічному хронотопі природи»
( ра ко . Наративізація сакрального в поемі Тараса
Шевченка «Марія» // С . 2008. № 5. С. 42). Ліричний
час у молитвах і звертаннях до Марїї та Йосипа містить
уславлення їхніх вчинків і провіщення їхньої долі —
з наперед відомої авторові й читачам Святого Письма
рет ро спективної позиції, у чому дослідник бачить
певний вплив структури акафіста (Ро ов к С. Шевченкова «Марія», православна і протестантська бібліїстика першої половини ХІХ ст. // ара Шевченко
і національно-визвольні змагання українського народу:
Зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (Доповіді, тези, повідомлення). К., 1998. С. 221). Євангельська історія
закінчується трагічно, але залишається у «скорбящій
душі» людей — у всезагальному часовому континуумі.
Загалом у творчості Шевченка виразно виявляється
пов’язаність композиції часових планів із жанровим
різновидом поетичного твору. Зокр., плани теперішнього і близького майбутнього часів домінують у таких
жанрах вокативної лірики, як послання, молитва, гімн,
заповіт, де суб’єктом є або ліричний «власне автор», або
ліричний герой-поет. Схожий вигляд має Ч. х. у творах
описової лірики — у вірші-пейзажі, портреті («Перебендя») і в сатиричному портреті («П. С.»), в ідилії,
а також у ліриці з фабульно-розповідною основою
(Л. ов нко) — повістувально-медитативних образках («По улиці вітер віє») і шкіцах («Із-за гаю сонце

сходить»). Систему епічного часу в поемах і баладах
позначено ієрархією опозиційних пар: часу реальноісторичного / фабульного; фабульного / подійного сюжетного; подійного / зовнішнього архітектонічного;
сюжетного / розповідного; подійного / авторського. Ці
взаємини увиразнено за участю часово-просторової
позиції персонажів, що корелює із жанровим змістом
творів. Див. анрова
т ма по з
в нка; омпоз
р к
в нка; омпоз
ро- по у
внка; По ма; м
мот в по з
в нка, розд.
«Час»; ронотоп по з
в нка.

т.: См н ка . . Стиль по езії Шевченка: суб’єктна
організація. К., 1981; упта- ’ зов ка . Творчість Шевченка
як ліричний канон (часопросторовий аспект) //
33; упта’ зов ка . Хронотопічність художнього мислення Тараса
Шевченка //
34. Кн. 1; упта- ’ зов ка . Жанрове
мислення Тараса Шевченка: аспект художнього часопростору //
« о о у а п аттю…»: Шевченкознавчі студії: Зб. ст. О.,
2004; ов анюк . Час // м і мотиви поезії Тараса Шевченка.
К., 2008; м’ нова . Мовні засоби вираження часу в поезіях
Тараса Шевченка //
36.

а р См

н ка

ЧАСОСЛÓВ — богослужбова книга з реліг. піснями та
молитвами, призначеними для щоденних церк. відправ;
містить тексти незмінних частин усіх богослужінь добового кола, крім Літургії. Назва походить від «часи»
(години) — частин церк. служб. Крім незмінних молитов, у Ч. вміщено змінні піснеспіви (тропарі, кондаки),
пасхалію, вказівки церк. уставу тощо. Складання Ч.
приписується преподобному Саві Освященному. Пізніші додатки, вважається, зробили Іоанн Дамаскин та
Феодор Студит. Ч. у вигляді книг з’явився у Зх. Європі
у 13 ст., а значного поширення він набув у 14—15 ст.
Ч. — найпопулярніша церк. книга в давній Україні.

а о ов. По а в, 1813. Розворот
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Мав багато видань, серед них: львівське (1609), острозьке (1612), київські (1614, 1625, 1626, 1640, 1657),
пізніше — почаївські Ч. (Молитвослови — 1755, 1793)
та ін.
Вирізняють Ч. великий і малий — Часо словець.
Великий Ч. складається з текстів незмінних частин
усіх богослужінь добового кола, а також Місяцеслова,
індиктіона, пасхалії тощо. Малий Ч. містить тексти
незмінних частин часів, межичась, малого й великого
повечір’я, опівнічниці, утрені, обідниці та вечірні.
Малий Ч. використовувався як читанка при навчанні
грамоти, чимало текстів завчалося напам’ять. Шевченко
в Автобіографії, згадуючи своє навчання, зазначає:
«По мно[го]тяжком двухлетнем испытании, прошел он
[Шевченко. — Р .] Граматку, Часословец и, наконец,
Псалтырь» (5, 191). У повісті «Наймичка» син Лукії,
Марко, йдучи на навчання до школи, споряджається
«Часословом, принесенным Мартою в то лето из Киева» (3, 111), а опанувавши грамоту, він «в воскресенье
прочитал заутреню и “Первый час”, а за обедней “Часы”» (3, 111) у церкві.
Часи, що містяться у Ч., складаються з трьох псалмів, кількох віршів і молитов, підібраних відповідно
до обставин страждань Христа. Розрізняють такі види
часів: щоденні, великопісні, великодні та царські. Щоденні часи — звичні служби, що здійснюються кожен
день. Так, у перший час (сьома година ранку) згадується
суд Каіафи та освячується молитвою поч. дня. Третій
час відповідає дев’ятій ранку. У шостий (дванадцята година дня) і дев’ятий (п’ятнадцята година дня)
часи згадують відповідно розп’яття та Хресну смерть
Ісуса. Для зручності читання часи поєднуються з ін.
богослужіннями: перший час і утреня, третій і шостий
та літургія, дев’ятий і вечірня. У дні Великого посту
служби третього, шостого та дев’ятого «часів» можуть
відправлятися разом з особливою програмою молитов
і пісень. Шевченко у повісті «Наймичка» послуговується церк. поділом дня на часи, напр.: «Зазвонили к
“Часам” <…> Уже на шестый и на девятый звонят»
(3, 99).
в н

ЧАСТÍЙ Ми кола Ан д рі йович (25.03/07.04.1905,
м. Валки, те пер ра йон ний центр Хар ків. обл. —
18.11.1962, Київ) — укр. оперний і камерний співак
(бас). Народний артист Української РСР (1941). Державна премія Союзу РСР (1950). Працював на Новоіванівському цукровому заводі (1923—25), де брав
участь у худож. са моді яль ності. За кін чив Хар ків.
муз.-драм. ін-т (1930, клас М. Ремезова). Соліст Харків. (1930—35), Тбіліс. (1941—44) та Київ. (1935—41,
1944—58) театрів опери та балету. Мав виразний голос
красивого тембру з прекрасними нижнім і верхнім ре-

гістрами, чіткою дикцією, переконливим фразуванням,
що забезпечувало йому успіх на оперній і концертній
сценах у всіх вокальних жанрах і стилях вітчизняної
і світової класики. Оперний репертуар Ч. становив
понад 50 партій. Йому однаково вдавалися різнопланові — як драм., так і жанрово-характерні — партії. Ч.
здобув також велику популярність і в камерному виконавстві. Концертний репертуар складали твори укр.,
рос., західноєвроп. композиторів, укр. народні пісні,
які він виконував з особливою виразністю.
Се ред опер них партій — Трохим («Най мич ка»
М. р к в ко о, 1947), батько («Катерина» М. рка а,
1957) у Київ. театрі опери та балету (нині — а она на оп ра кра н м н . .
в нка). Озвучив
роль батька для радіопостановки «Катерини» (1956)
та в однойменній кіноопері (1961, Харківська студія
телебачення) за поемою Шевченка. У концертному
репертуарі були твори укр. композиторів та народні
пісні на вірші поета. Записав на грамплатівки 13 укр.
народних пісень, романси М.
нка, К. Ст нка,
арії з опер М. Аркаса та К. ан к в а.
т.: кра н к співаки у спогадах сучасників. К., 2003.

р на С кор ка

ЧÁТТЕРДЖІ (Chatterji) Cyніті-Кумар (26.11.1890,
Калькутта, тепер Індія — 29.05.1977, там само) — індійський мовознавець і літературознавець. Закінчив
Калькуттський коледж (1913), пройшов підготовку
в Лондон. і Паризькому ун-тах, у Колеж де Франс і Школі живих східних мов (1919—22). Проф. Калькуттського
ун-ту (1922—52), нац. проф. Індії з гуманітарних наук
(1965). Президент (із 1969) Літ. академії (Делі). Автор
бл. тисячі праць із індоєвроп. та дравідійського мовознавства, а також з історії л-ри й культури Індії та ін.
У 1964 відвідав Союз РСР. Виступив із промовою на
Міжнародному форумі діячів культури в Києві з нагоди
150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка
(конгрес відбувався 29—30 трав. 1964). У груд. 1964 на
урочистому засіданні в Калькутті, присвяченому ювілею Шевченка, в доповіді про життєвий і творчий шлях
по ета наголо сив на необхідності перекладати його
твори мовами народів Індії.
р

Пока

ук

ЧÁЦЬКИЙ Та деуш (28.08.1765, м. По рицьк, тепер с. Павлівка Іваничівського р-ну Волин. обл. —
8.02.1813, м. Дубно, тепер районний центр Рівнен.
обл.) — польс. культурний діяч, освітянин, учений.
Належав до сполонізованих укр. аристократів, мав маєток на території цього краю. Володів великою б-кою,
яка складалася з бл. 20 тис. книжок, серед яких було
8508 стародруків, 1558 рукописних томів; зберігалося
в ній і 146 258 різноманітних істор. документів. Ч.
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вивчав історію, право, економіку та сільське господарство Польщі. Запропонував польс. сеймові ряд
про ек тів гос подарсь ких
реформ. Був одним із організаторів Т-ва аматорів
наук у Варшаві (1800) та
Комерційного т-ва (1803).
Автор ряду творів істор.,
економ. й правничого характе ру — «Зау ваги про
тор гівлю з Ан глією, Отто мансь кою Пор тою та
.- . П ман. Портр т
іншими народами», «Про
а уша а ко о. Пап р,
ли товські і польські запа т . По аток 19 т.
ко ни», «Про де ся ти ну»,
«Про назву «Україна» і запровадження козацтва», «Про
євреїв», «Про татар», «Про мазовські закони», «Про
циган», «Про право хелмінське», «Про польську статистику» та ін.
З 1803 до своєї смерті працював «візитарем» (інспектором) шкіл Волин., Київ. та Поділ. губ. Завдяки
його діяльності розширено шкільну мережу і створено
нові навчальні заклади в цих губерніях. Зокр., відкрито
понад 120 поч. і понад 80 пов. шкіл. З’явилися гімназії в Києві та Вінниці. Найвдалішим епізодом у його
організаційно-пед. діяльності стало створення Вищої
Волинської гімназії в Кременці, з часом перетвореної
на р м н к
.
Шевченко високо цінував діяльність Ч. У повісті
«Варнак», згадуючи про Кременецький ліцей, він писав: «Мир праху твоему, благородный Чацкий! Ты любил мир и просвещение! Ты любил человека, как нам
Христос его любить заповедал!» Така висока оцінка
Ч., ймовірно, стала результатом спілкування Шевченка
з кол. викладачами Кременецького ліцею, які працювали в Київ. ун-ті, а також із польс. революційними
діячами, зокр. Бр. Залеським та З. С раков к м. І для
перших, і для других Кременецький ліцей був не просто навчальним закладом, а й своєрідним символом:
тут працювало і студіювало чимало видатних представників польської культури. Ці люди шанували Ч.,
вважали його великим культурним та моральним авторитетом.
т.: о рош . . Та рас Шевченко на Поділлі і Волині.
Т., 2002; Літературна карта Волині. Луцьк, 1988;
рн в к
. Кременеччина від давнини до сучасності. Кременець, 1999;
то Кременець в історії освіти, науки і культури. Кременець,
2002; Ро ко . Наукова подорож Тараса Шевченка на Волині //
Визвольний шлях. 2000. Кн. 3; у а . .,
н ук . . Тарас
Шевченко на Тернопільщині. Т., 2007.
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ЧЕБИ́КІН Андрій Володимирович (14.04.1946, м. Гайсин, районний центр Вінн. обл.) — укр. графік, живописець, педагог. Заслужений діяч мист-в України (1979). Народний художник України
(1992). Акад. НАМУ (1997).
Лауреат Нац. премії України ім. Т. Шевченка (2007).
Член Спілки художників
Укра ї нсь кої РСР (1973;
нині НСХУ), у 1987—89 —
голова її київ. обл. організації. Навчався в КХІ на ф-ті
гра фіки (1964—70; нині
НАОМА; викладачі І. Селіванов, Л. Чичкан). З 1970 —
викла дач КХІ, з 1980 —
доцент, проректор з навч.виховної роботи (до 1987),
.
кн
з 1985 —керівник навч.творчої майстерні вільної графіки, проф., з 1989 — ректор. Дійсний член-засновник АМУ (1996), з 1997 — її
президент (нині НАМУ). Працює у станковій, книжковій
графіці, скульптурі, декоративно-прикладному мист-ві
(гобелен). Творчі інтенції Ч. втілюються у метафоричній
графічній мові, романтично-поетичній тональності образів. Автор ілюстрацій до творів І. Франка «Зів’яле листя»
(1967—2006), О. он ара, Б.
н ка, Л. ш ав ко о, В. Грабовського, І. ра а, Г. Чубач, Н. Гнатюк та
ін. (1977—90); графічних серій «Село Обрадове» (1970),
«Солдатські будні» (1972—73), «Космічні офорти»
(1976), «Всесвіт» (1979—80), «Космос—Земля» (1986);
циклів рисунків та акварелей (1987—2006); серії гобеленів для інтер’єрів Донец. академ. театру опери та балету
ім. А. Солов’яненка (1994—95). Автор навч. посібника
«Техніка офорту» (К., 1978; у співавт. з Н. Богомольним),
ряду статей.
Шев чен кі ана Ч.
формувалася під впливом мист. спадщини
Шевченка, а та кож
вид. «Коб зар: Повна збірка поезій» (К.,
1964), яке ілюст рували про відні укр.
художники. Це дало
змогу Ч. осягнути глибини творчості видатного митця, де могутнім акордом звучала
графіка, зокр., се рія
офортів « воп на
к ра на». Ч. ство.
к н. о о
ара .
рив чимало ескізів на
Пап р, ву
, кр а. 2007

728

ЧЕБОКСАРИ

шевч. тематику. В інтерв’ю він зазначав:
«Коли їду з творчою
гру пою, беру з собою ескізи до поеми
«Ка те ри на» Та раса
Шевченка, вже багато
років вожу. <…> Потрібно удосконалювати
ар тис тизм, точ ніше
ловити невловиму лінію, більше заглиблюватися в образи, в поетику, ще шукатиму,
аби
прояви тися но.
к н. ара
в нко.
вим словом в ілюстПап р, ву
. 2014
ру ванні “Кате ри ни”
Шевченка» ( о к н . Андрій Чебикін: Мистецтво — це
антипод «естетики огидного» // Демократична Україна.
2011. 20 черв.). Ідею втілено у трьох макетах кн. «Катерина» з ілюстраціями художника. Виконав графічну
композицію «Катерина» (кольорова ліногравюра, 1989;
репрод. у вид.: ара
в нко. 1814—1989: Гравюри
художників Києва. К., 1990). У власній манері вільної
експресивної лінії створив ін. образ Катерини в однойменній роботі (туш, 2007), портрети поета — «Молодий
Тарас» (вугіль, крейда, 2007), «Тарас Шевченко» (вугіль, 2014). Шевченкіана Ч. експонувалася на виставках
«До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка»
(2014, НСХУ) та «Члени Академії — Лауреати Національної премії України ім. Т. Шевченка» (2014, НАМУ).
На афіші останньої репрод. роботу Ч. «Молодий Тарас».
У ст. «Боріте ся — поборете!» (Мистецтвознавство
України: Зб. наук. праць. К., 2013. Вип. 13) Ч. розкриває особливості худож. освіти та творчості Шевченка,
осмислює його роль у сучасній Україні.
З 1966 брав участь у вітчизняних, з 1976 — міжнародних худож. виставках. Персональні виставки: 1984
(Дніпропетровськ), 1987 (Миколаїв), 1988, 1995 (обидві — Вінниця), 1993 (Полтава), 1994 (Кам’янець-Подільський), 1995 (Львів), 1990, 1993, 1996, 1999—2014
(усі — Київ) та ін. Твори зберігаються в НХМУ, Харків.
худож. музеї, ДТГ та ін. музеях і приватних колекціях
в Україні та за кордоном. Іл. табл. X.
т.: Сом-С р ю кова . Ви шу кані ім про ві за ції Ан д рія
Чебикіна // Життя без архіву: Книга для друзів. К., 2006;
орук . . Романтизм Андрія Чебикіна //
орук . . Перетин
знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті: У 3 кн. К., 2006. Кн.1.
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ЧЕБОКСÁРИ — пов. місто Казан. губ., тепер столиця
Республіки Чувашія, РФ. Розташоване на правому
березі р. Волги, у долині р. Чебоксарки й Кайбулки.

ок ар .

т вка по атку 20 т.

Уперше згадано як поселення Чебоксар під 1469 (По п ов . . Географические названия России. М., 2003). Із
1555 — фортеця Московської держави, з 1781 — місто.
У кін. 17—18 ст. Чебоксар — відомий торговельний
центр Поволжя (сіль, хліб, шкіряна сировина, мед та ін.).
У місті збереглися пам’ятки архітектури: Троїцький
монастир (17 ст.), Введенський собор (1651), буд. Зелейщикова (1697), церкви Воскре сіння (1702) і Михайло-Архангельська (1752) та ін. У серед. 19 ст. на
4700 мешканців Ч. діяло 13 церков і монастирів, 11 молебних будинків.
Повертаючись із заслання, Шевченко 16 верес.
1857 з пароплава вдивлявся в «живописные грязные
Чебоксары», наступного дня у Щоденнику записав свої
враження й роздуми: «Ничтожный, но картинный городок. Если не больше, так по крайней мере на половину
будет в нем домов и церквей. И все старинномосковской
архитектуры. Для кого и для чего они построены? Для
чувашей? Нет, для право ав ».
он

о шаков

ЧЕКМАРЬÓВ Петро Улянович (роки життя невідомі) — відставний штабс-капітан, з 1859 — директор
театру в Саратов . 1 верес. 1857 Шевченко записав
у Щоденнику, що за півгодини до відплиття із Саратова
пароплава «Князь Пожарский» у капітанській каюті та
в поетовому «временном обиталище» з’явився чоловік «некрасивой, но привлекательно-симпатической
наружности» і, назвавшись Ч., сказав, що прийшов за
дорученням Шевченкової землячки і шанувальниці
М. Со он н передати «сердечный сестрин поцелуй»
і привітати від неї, від себе та «саратовской братии»
«с вожделенной свободой». Попрощалися, «давши друг
другу слово увидеться будущею зимой в Петербурге».
Шевченко назвав цей епізод «приятнейшим знакомством» і «нечаянным счастием».
Ро т

ав П

п ук

ЧЕЛЬЦÓВ Федір Іванович (1826—1899) — молодший лікар Астраханської стройової роти. Походив із
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кріпосних селян. Здобув медичну освіту в Київ. ун-ті
(1853). Учасник оборони Севастополя під час Кримської
війни; був поранений і контужений. В тра ан й на
Каспійському м. служив понад 30 років; остання відома
його посада — старший судновий лікар Каспійського
екіпажу. Під час зустрічі із Ч. в Астрахані Шевченко
подарував йому автограф уривка поеми-циклу «Царі»,
написаний на звороті карантинної посвідки про те,
що на ан ш аку немає жодної епідемічної хвороби.
16 серп. 1857 Ч. залишив у Щоденнику Шевченка запис про те, що «с душевным восторгом <…> встретил
и провел несколько часов с моим милым батьком, старым козаком Тарасом Григорьевичем Шевченко, за что
очень благодарен Богу, что он довел меня быть вместе
с ним». Наступного дня у Щоденнику поета Ч. зробив
від імені міфічного Івана Рогожина запис анекдоту про
солдатську службу. 12 лют. 1860 поет передав Ч. «Кобзар» із дарчим написом.
т.: о ша ков 1977; о ша ков . . Орен бу ргс кая
шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка:
Энциклопедия одиннадцати лет, 1847—1858. Оренбург, 1997;
н вн к Тараса Шевченко с комментариями Л. Н. Большакова.
Оренбург, [2001]; ур 2003.

р ор
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ЧЕМБЕРЖÍ Михайло Іванович (15.07.1944, м. Ізмаїл,
тепер районний центр Одес. обл.) — укр. композитор,
баяніст, педагог, муз.-громадський діяч. Заслужений
діяч мист-в України (1993). Народний артист України
(1997). Проф. (1995). 1967 закінчив Одес. муз. уч-ще
(клас баяна), 1988 — Донец. консерваторію (клас композиції О. Рудянського). У 1975—82 — викладач Ін-ту
підвищення кваліфікації працівників культури Міністерства культури Української РСР, 1982—89 — директор Київ. муз. школи № 5, 1989—94 — на керівних
посадах Гол. управління культури Києва. Автор концепції, засновник (1994) та ректор Київської дитячої
академії мист-в.
Поміж творів — поетично-муз. композиція «Монолог самоти» (за «Кобзарем» Т. Шевченка), записана на
CD (К., 2008).
в.: Ранкові роздуми про вічне. К., 2010.
т.:
к нко . Мрійник, романтик, композитор // Українська музична газета. 2000. № 3 (37).

р на С кор ка

ЧЕМЕРИ́С Валентин Лукич (8.07.1936, с. Заїчинці,
тепер Семенівського р-ну Полтав. обл.) — укр. прозаїк.
Закінчив Вищі літ. курси при Літ. ін-ті ім. О. М. Горького
в Москві (1971). Працював у редакціях обл. газет, вид-ві
«Промінь». Протягом 1989—93 — голова Дніпроп.
організації СПУ (нині НСПУ). Гол. консультант в Адміністрації Президента (1993—94). У 1996—2001 —

сек ре тар НСПУ, член
її Пре зи дії, за ступ ник
гол. ред. та зав. відділу
газ. «Літературна Україна» (1996—2008). Автор
гумо рис тич них тво рів,
низки істор. романів і повістей («Ольвія», 1983;
«Скандал в імператорському сі мейст ві», 1988;
«Смерть Атея», 1990;
«Фортеця на Бористені»,
1993; «Життя і смерть
Володимира Глібовича,
. м р .
ю а
князя Переяславського»,
в нка. ., 1997.
2001; «Генерали імперії»,
к а нка
2005, та ін.), фантастичних романів («Приречені на щастя», 1985; «Білий
король детективу», 1986, та ін.), докум. роману-есе
«Президент» (1994) та ін. Загалом — понад 60 книжок.
Повість-феєрію Ч. «Я любила Шевченка» (1996)
присвячено історії зародження почуттів княжни В. Р пн но до Шевченка під час його перебування в от н .
Написаний у жанрі «фантастичної» автобіографії (історію кохання розповідає душа Рєпніної з перспективи
сучасності), твір вирізняється примхливим поєднанням
документальності й худож. умовності. В основу новели
«Ромоданівським шляхом. З Ромен у Веселий Поділ»
(авто біогр. трило гія «Ве селий смуток мій», 2007)
покладено маловідомий факт про поїздку Шевченка
влітку 1845 до а н в, де поет зустрічався з лікарем
Й. р к ром. В оповіданні «Лихо з розуму» (кн. «Таємнича пригода на Орелі», 2007) відтворено курйозний
випадок із дитинства Шевченка, коли він, ховаючись
від мачухи, ночував у печері, розпалював там вогонь.
Перелякані селяни просили панотця Кошиця освятити
печеру з «нечистою силою». Про перші два роки життя
малого Тараса і його родини йдеться в оповіданні з елементами фантастики «У Моринцях на Копіївщині» (кн.
істор. повістей та оповідань «Золотий саркофаг», 2009;
передрук: зб. «Верхи на птеродактилі», 2011). У центрі уваги Ч. у філос.-публіцистичному етюді «Щастя,
послане по смерті» (зб. «Золотий саркофаг», 2009) —
самотність, неприкаяність Шевченка в останні роки
його життя. У фантастично-сатиричному шкіці «Як
Шевченко шукав спонсора» (зб. «Сатирик у Кремлі»,
2012) порушено болючі питання укр. книговидання.
в.: Я любила Шевченка: Повість-феєрія. К., 1997; «…Нехай
хоч раз поплачу веселими сльозами»: [Про батьківщину Шевченка] //
. 1997. 14 серп.; Поневіряння бронзового Тараса: [Проблема спорудження пам’ятника Шевченкові в Санкт-Петербурзі] //
. 1998. 9 лип.

ара
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ЧÉНЧІО (Ченчі; Cenci) Беатріче (6.02.1577, Рим —
11.09.1599, там само) — дочка рим. вельможі Ф. Ченчі.
За легендою, популярною у 18—19 ст. у європ. л-рах,
батько тримав Ч. в неволі і домагався її, у відповідь вона
разом із мачухою та братом замовили вбивство, за що
мачуху і дочку було покарано на смерть. Шевченкові
образ Беатріче був знайомий з історії живопису, про що
свідчить повість «Капитанша» (довгий час портрет із зображенням Ч. приписувався Г. Р н ): «…я бы на полотне
передал прелести Варочки отдаленному потомству, подобно как Рафаэль обессмертил свою Форнарину или
как Гвидо Рени целомудренную Беатриче Ченчию» (3,
326). Насправді портрет написав Е. Сірані. Трагічну історію зґвалтування Шевченко згадує у поемі «Княжна»,
закликаючи героїню убити розпусника: «Прокинься,
чистая! Схопись, / Убий гадюку, покусає! / Убий, і Бог
не покарає! / Як тая Ченчіо колись / Убила батька кардинала / І Саваофа не злякалась» (рр. 354—359).

освіту у Київ. консерваторії (1950, клас Д. Євтушенка та
І. Патор н ко о). Соліст Київ. (1950—52), Харків.
(1952—77) театрів опери та балету. З 1960 — викладач
кафедри сольного співу Харків. ін-ту мист-в ім. І. Котляревського, проф. (1977). Мав рідкісний за тембром
виразний теплий бас. Унікальний акторський талант,
музикальність сприяли блискучому виконанню різноманітних партій героїко-драм., ліричного та комічного
планів.
Серед оперних партій — Хома Кичатий («Назар
Стодоля» К. ан к в а, 1960), Батько («Катерина»
М. рка а, 1964) в Харків. оперному театрі (див. арк в к на она н ака м н т атр оп р та
а ту м. . .
нка). Виконавець творів М. нка, Я. Ст пово о, Ю.
ту а на вірші Шевченка.

Сту ук

р на С кор ка

ЧÉПЕЛЬ Тетяна Вiкторівна (у заміжжі — Калініна;
20.01.1958, м. Лубни, районний центр Полтав. обл.) —
рос. філолог. Закінчила 1981 філол. ф-т Київ. ун-ту імені
Т. Г. Шевченка. З 1982 працює в ДМШ (нині НМТШ) на
посадах наук. співробітника, зав. сектору, зав. відділу.
Брала участь у створенні експозиції НМТШ (2006),
кімнати Шевченка у Народному історико-краєзнавчому
музеї в с. р зов Ру
Пирятинського р-ну Полтав.
обл. (2007), експозиції
мор а но о у нку-муз ю
. .
в нка «Хата на Пріорці» (2007), виставки
«Сини мої, гайдамаки…» (до 170-ліття написання поеми Шевченка «Гайдамаки», 2011). Досліджує оточення
поета, місця його перебування в Україні, питання атрибутування малярських творів із колекції музею, матеріали про діяльність р оо в ко о рат тва.
Автор коментаря та упоряд. ілюстрацій у вид. «Поезій»
Шевченка (К., 1989. Т. 1—2), співавт. коментарів до
альб. «Тарас Шевченко. Мистецька спадщина» (К.,
2013), «Тарас Шевченко: І слово вічнеє, і образ невідцвітний…» (К., 2014). Написала низку статей до
.

ЧЕ РЕД НИЧÉНКО Вар вара Іва нівна (псевд. —
Б у к и - А з, О л ь г а С т е п а н е н к о, П а р а с к а
Б і д а н, Т е т я н а М у ш т і в н а, Т о в а р и ш к а
А в а р; 5/17.12.1896, Київ — 22.04.1949, там само) —
укр. письменниця і педагог. Навчалася в Києві у Фребелівському жіночому пед. ін-ті (1913—16). Була членом
студент. революційно-демократичної організації. Працювала в органах народної освіти (1917—23), у редакціях вид-в і періодичних вид. Полтави і Харкова,
у 1922—23 завідувала кафедрою в Ін-ті соц. виховання.
Належала до літ. організації «Плуг». Протягом 1928—
38 мешкала в м. Цхінвалі (Пд. Осетія). Співробітниця
редакцій багатьох газ. і журн. Перекладала твори груз.
і осетин. письменників. У доробку письменниці бл.
20 кн. для дітей, п’єса «Артистка без ролів» (1924), зб.
оповідань: «З життя українського вчительства» (1919),
«Жіночі оповідання» (1925), «Що трапилося з Тетею
Зорянською?» (1926), «Весела компанія» (1928), «Жужіль» (1930) та ін.; істор. роман «За плугом» (1926,
неопубл.) та ін.
Упорядкувала антологію зі своєю передм. «До Тарасових роковин. Збірник віршів, присвячених пам’яті
Т. Шевченка» (Полтава, 1919), яку склали поезії відомих
письменників і менш знаних авторів — О. Афанасьєва-Чужбинського, М. Максимовича, О. он ко о,
В. Сам
нка, М. ороно о, Лесі кра нк , А. р м ко о, І. Ст ш нка, Д. вор н
ко о, Г. Кома рівни
(Г. омарово ), Б. р н нка, Л. Стар
ко - рн в ко , З. Ткаченко, Л. Волошки (Л. Морозової-Курек), О. Коваленка, І. Вороньківського (І. Коновала),
С. Павленка (справж. — С.
у н), А. Гав риша
(справж. — В. н о ров), В. Річицького, П. Конопацького, М. Школиченка (справж. — М. онон нко).

в.: Т. Шевченко в творчій долі В. Науменка // С . 2005. № 3;
«…Я полюбила незнайомий мені край» (матеріали про К. Ф. Юнге
в музеях та архівах України) // Материалы ІХ Международного
семинара «Украина и Россия: динамика кроскультурных взаимодействий». СПб., 2010; «Коли ми зійдемося знову…»: (До питання про київське оточення Т. Шевченка 1840-х років) // Скарбниця
української культури. Зб. наук. праць. Чернігів, 2010. Вип. 12.

на та

озу ко

ЧЕРВОНЮ́К Євген Іванович (21.04.1924, с. Брусилів, тепер смт Коростишівського р-ну Житом. обл. —
12.11.1982, Харків) — укр. співак (бас), педагог. Народний артист Союзу РСР (1967). Здобув вищу вокальну

т.: Головна роль життя: [Інтерв’ю / Вів розмову Е. Яворський] // Україна. 1974. № 16; ур ва . Слово про Червонюка //
кра н к співаки у спогадах сучасників. К., 2003.
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Уміщені у зб. тексти відібрано з найбільш повної шевч.
антології «Вінок Т. Шевченкові із віршів українських,
галицьких, білоруських і польських поетів» (О., 1912),
яку уклав М. омаров. Ст. Ч. «Тарас Шевченко в радянській школі» (Червоні квіти. 1928. № 5) присвячено
вшануванню пам’яті Шевченка в школах Харківщини
і Кубані в 1920—30-х.
Неопубл. твори Ч. (зберігаються в ІЛ) свідчать: наук.
інтерес до Шевченка зародився в майбутньої письменниці ще у студентські роки. Із часів перебування на
Кавказі збереглися арх. матеріали, зокр. машинопис
недрук. біографії письменниці (Ф. 95. Од. зб. 176) та рукопис ст. «Т. Шевченко и Коста Хетагкати» (од. зб. 170),
у якій ішлося про основоположника осет. л-ри К. таурова. Розвідку написано 1936 з нагоди 75-х роковин
смерті укр. поета і тоді ж опубл. осет. мовою. Авторка
вказала на численні перегуки і схожі моменти в життєвому і творчому шляху обох митців, припустившись,
щоправда, окремих фактичних неточностей.
Рукописний зошит «Шевченко. Епоха» (од. зб. 167,
63 арк.), датований 12 лип. 1939, містить виписки з великої кількості опрацьованих видань. У поле уваги Ч.
потрапили діячі науки, л-ри і мист-ва з оточення Шевченка та його істор. доби. Ці студії були підготовчим
етапом до створення худож. біогр. повісті про Шевченка, з якої зберігся лише рукописний фрагмент (од.
зб. 113). В уривку детально змальовано життя Шевченка
в Петербурзі, зокр. його навчання в К. Брюллова, однак,
відповідно до часу написання повісті, превалює ідеологічна доцільність, якій підпорядковано істор. реалії
і психологічні колізії.
У ст. Ч. «Тарас Григорьевич Шевченко и Кавказ»
(1939; од. зб. 169), також чималою мірою позначеній
радянською риторикою, серед ін. мова йде про те, як
популяризували Шевченкову поему «Кавказ» А. р т в Грузії, Д. п ан — у Вірменії, К. Хетагуров —
в Осетії.
т.: у нко ., Сарана . Життєвий і творчий шлях Варвари Чередниченко // р н нко . Вибр. тв. К., 1971.

ра Су ма

ЧЕРЕДНИЧÉНКО Дмитро Семенович (30.11.1935,
с. Межиріч Канівського р-ну Черкас. обл.) — укр. поет,
прозаїк, перекладач, мистецтвознавець і педагог. Закінчив Київ. пед. ін-т (1957), працював у пресі, перебував
на видавничій роботі (1963—82). У 1991—2002 — ред.
українознавчого часопису для шкільництва «Жива вода». Керівник літоб’єднання «Радосинь» при НСПУ.
Автор низки поетичних книжок: «Отава» (1966), «Неопалима колиска» (трилогія; 1987), «Батиха» (2002) та
ін.; бл. 20 кн. для дітей. Перекладає із чес., словац., лит.,
білор., монгол., латис. мов. Лауреат премії Литовськоукраїнського Фонду ім. Т. Шевченка (1999).

Образ Шевченка, осмислення мотивів його творчості прямо чи опосередковано з’являються в поемі Ч.
«Межиріч» (зб. «Золоті струни», 1981), у поезіях «Уроки Трої» (зб. «Доброю любов’ю», 1986), «Вечір Майроніса в Київському університеті 27 жовтня 1987 р.»,
«Шевченко ма лює каріатиди» (зб. «Бра ма», 1991),
«Біля Тараса», «Тарас Шевченко перед Київським університетом» (зб. «Нáвистка», 2004). Поема «Родень»
з однойменної зб. (1995) загалом постає як стилізація
віршів Шевченка, цей твір є своєрідною худож. інтерпретацією поетових розмислів про Україну на засланні
в орських степах. Тут, як і в поемах «Канівський статут»,
«Трижил», що також увійшли до збірки «Родень», Шевченкова постать традиційно символізує волю і духовне
прозріння. Ч. вдається до цитат, алюзій, епіграфів із
творів Шевченка, як-от у ХVІІ частині поеми-мозаїки
«Дзвони багряних дерев» (зб. «Золоті струни»), у численних поезіях — напр., «Ясен» (зб. «Ластівки над
Россю і над Німаном», 2010). У поетичній зб. «Сад»
(1983) Ч. умістив перекл. поезії «Тарасові Шевченку»
лит. автора В. Мозурюнаса. У ст. «Шевченкіана Володимира Лупійчука» (Соціалістична культура. 1988.
№ 3) розглянув творчий доробок терноп. різьбяра
В. уп ука.
в.: Від імені партії Шевченка //
Чубинський. К., 2005.

р н
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ЧЕРЕМШИ́НА Марко (справж. — Іван Семанюк;
13.06.1874, с. Кобаки, тепер Ко сівського р-ну Івано-Франк. обл. — 25.04.1927, м. Снятин, тепер районний центр Івано-Франк.
обл.) — письменник і громадський діяч. Закінчив Віден. ун-т (1906). Працював
помічником адвоката у Делятині. З 1912 — адвокат
у Снятині. Автор зб. «Карби. Новели з гуцульського
життя» (1901). Ще від часу
навчання у Відні Ч. намагався популяризувати творчість Шевченка, виступав
із промовами на присвячених поету літ. вечорах.
Вже у студентські роки Ч.
. р мш на
висловлював упевненість,
що слова поета «і сходитимуть і виростатимуть животворною цілющою силою». У 49-ту річницю смерті
Шевченка Ч. викладає аналітичну систему власних
поглядів на життя і творчість Шевченка у праці «Відчит». Наголошуючи на всенародній любові та почутті
глибокої шани до поета, Ч. зосереджується у «Відчиті»
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на громадській діяльності і відповідній проблематиці
творчості Шевченка, не помічаючи прихованої одинокості генія ( а нко . . Марко Черемшина про Шевченка //
5, с. 267). Так, напр., слова Шевченка
«дідами крадене добро» Ч. переводить із духовного
рівня на рівень соц.-економ. аналізу, тобто у контекст
процесу первинного накопичення капіталу ( а нко . Марко Черемшина. К., 1974. С. 67). Зрештою,
ідеї Шевченка, на переконання Ч., «здемократизують
суспільну і політичну гадку <…> і обновляться всі народи, <…> і Україна забере серед народів місце, яке їй
по заслузі належить» (Там само. С. 68).
в.: Відчит в 49-і роковини смерті Тараса Шевченка // С

.

Т. 1.

ЧЕ РЕПÁХІН Єли сей Гри го рович (1837, за ін.
дж. — 1841—1922, Нахічевань-на-Дону, тепер у складі
м. Ростова-на-Дону, РФ) — рос. художник і фотограф.
На вчався в пе терб.
ка м м т тв
(1861—65), отримав
звання віль ного художника з живопису
на род ного по буту.
1865 його на го роджено сріб ною медаллю дру гого ступеня за картину «Злодії». Автор розписів та
іконостасів у церквах
станиць Єгорлицької,
Старочеркаської, Семикаракорської. Був
власником фотостудії
у Нахічевані-на-Дону.
З Шевченком познайомився 1859 через
свого друга — Софійсь кого. Вони не
П. рка ов. Портр т
раз відвідували поета
. . р па на. По отно,
на його академ. кваро . 1912
тирі. Спо гади Ч. про
Шевченка записав із його слів і надрук. М. орон
у журн. « ор » (1894. Ч. 5).
в.: Образы старого Ростова: Фотоальбом. Ростов-на-Дону,
2006.
т.: Спо а 1982.

на ра н к

ЧЕРКÁСЕНКО Спиридон Федосійович (псевд. —
П е т р о С т а х, П р о в і н ц і а л, С. Т о д о с і є н к о, C к е п т и к та ін.; 11/23.12.1876, м. Новий Буг,
тепер Микол. обл. — 8.02.1940, с. Горні Черношіце,

поблизу Праги) — укр. письменник, журналіст і педагог. Закінчив Новобузьку вчительську семінарію
(1895), учителював на Донбасі. 1910 переїхав до Києва,
працював у журн. «Світло», «Дзвін», « т ратурнонауков в тн к», газ. «Ра а», з поч. Першої світової
війни — у Са ов ко о . . т атр . У 1917—19 укладав підручники, редагував укр. книжки у Відні. Деякий
час працював в Ужгород. театрі. 1927 виїхав до Чехії.
Автор поетичних зб. «Хвилини» (1909), «До верховин»
(1920), «Поезії для молоді» (1926), «Твори» (1920—21.
Т. 1—3), зб. оповідань «Діткам» (1907), «На шахті»
(1909), «Маленький горбань» (1912), «Жарти Сатира»
(1913), «Вони перемогли» (1917), роману у віршах
«Еспанський кабальєро Дон Хуан і Розіта» (1928), романів «Пригоди молодого лицаря» (1937), «Блиснем
шаблями, як сонце в хмарі» (неопубл.), понад двадцяти
оригінальних драм. творів і переробок: «Хуртовина»
(1908), «Казка старого млина» (1913), «Про що тирса
шелестіла» (1916, опубл. 1918), «Северин Наливайко»
(1928), «Ціна крові» (1931) та ін.
Проблема нац. деградації та репресивні заходи шовіністичних сил Російської імперії в період відзначення
пам’ятних шевч. дат 1911 і 1914 спонукали Ч. досліджувати творчість поета. У ст. «Бєлінський і Шевченко» Ч.
з’ясовував причини упередженого ставлення В.
н ко о до Шевченка, гостро заперечував хибні висновки
критика (Рада. 1911. 2 черв./15 лип.). Публ. «Ідеали
Шевченка» (Рада. 1914. 28 лют./13 берез.; передрук:
Шевченків світ: Наук. щорічник. Черкаси, 2009. Вип. 2)
присвячено вивченню естетичних поглядів Шевченка
та їх впливу на свідомість українців. Тотожність понять волі й краси в Шевченковій поезії Ч. простежив
у ст. «Прометеїзм у творчості Шевченка» (Дзвін. 1914.
№ 2; передрук: Кур’єр Кривбасу. 1997. № 77/78). У нарисі «Шевченко й діти» (Світло. 1911. № 6; те саме:
Учитель. 1911. № 7/8), аналізуючи низку творів поета,
у яких дитячі образи — утілення чистоти й невинності
(«На Великдень на соломі», «Наймичка», «Відьма»
та ін.), дійшов висновку про особливе значення образу
дитини в худож. світі митця. Історію появи «Букваря
южнорусского» як знакового для свого часу підручника Ч. відтворив у нарисі «Шевченко педагогом. (Епізод з життя Шевченка)» (Світло. 1911. № 8).
Прагнучи захистити пам’ять про поета від нападок шовіністичної преси, Ч. опубл. низку сатиричних
мініатюр, фейлетонів, нарисів, у яких висвітлював реакцію влади на проведення шевч. ювілейних заходів.
Ставлення сучасників до особи і творчості Шевченка
було для Ч. показником їхньої самосвідомості. В основу
фейлетону «Шевченко й Пилип з конопель» (Рада. 1911.
31 берез./13 квіт.) покладено факти негідної поведінки
київ. архімандрита, який звинуватив Шевченка в ненависті до Росії і виступив проти збору коштів на його
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пам’ятник. У фейлетонах «Шевченко й… Савенко»
(Рада. 1911. 17/30 берез.), «Сквозь строй жизненных
обстоятельств» (Рада. 1911. 21 серп./3 верес.), «Також
платформа» (Рада. 1911. 3/18 серп.), «Блюзнірство»
(Рада. 1912. 18/31 трав.), «Страшна змова (З нагоди
роковин великого поета)» (Рада. 1912. 26 лют./10 берез.), «Поцілунок Савенка (Зовсім не наукова розправа)» (Рада. 1913. 9/22 черв.), «Німий ювілей» (Рада.
1914. 25 берез./7 квіт.), у нарисі «Єретик» (Рада. 1914.
2/15 берез.) та ін. автор писав про утиски з боку влади
укр. преси, про заборони вечорів пам’яті, вилучення
з б-к «Кобзаря», випадки хуліганства біля поетової
могили, про покарання студентів духовної семінарії
за вияв поваги до Шевченка тощо. Ч. обурювався лицемірством шовініста А. Савенка, гостро реагував на
спалення Шевченкового портрета в центрі Києва групою здеморалізованої молоді. У фейлетонах «Уривок
з ненаписаної трагедії “Самостійна Україна”» (Рада.
1911. 24 берез./6 квіт.) та «Доброзичливі опозиціонери»
(Рада. 1911. 29 трав./11 черв.) Ч. використав образи із
Шевченкових творів (Хрущів, Сичів), які у відповідному контексті набули комічного та сатиричного характеру. Загальний огляд творчості Шевченка запропонував
у публ. «Пам’яті українського генія. (З нагоди роковин)»
(Світло. 1912. № 6), аналіз творів, присвячених кріпаччині, — у ст. «Шевченко про трудящий люд» (Засів.
1912. № 8).
У поетичній шевченкіані Ч. на першому плані — поетова пророча постать. Вірші «Світлій пам’яті генія»
(1914), «Співець-титан» (1919), «Величній пам’яті Пророка» (1920), «Присяга (На Шевченківські роковини)»,
«Шевченкові» (1921) та ін. пройнято ідеєю єдності
нації, вірою в її відродження, глибокою пошаною до
поета. У циклі «Наша твердиня» (1935—36) Ч. звеличував рідну мову, звертався до постаті Шевченка як до
джерела відродження нац. ідеалів укр. народу.
в.: Твори: В 2 т. К., 1991; З українського життя. <…> Полтавські союзники од кадила і авторитет Шевченка. <…> Справники
й Шевченків пам’ятник //
. 1912. Т. 58. № 6; Кілька слів
з приводу протестів. (Лист до редакції) [Схвальна оцінка членом
Об’єднаного комітету проекту пам’ятника Шевченкові авторства
Шіортіно] // Рада. 1914. 5 черв.; І. Шевченко й діти. II. Шевченко
педагогом. К., 1914.
т.: [Рец.] // Дзвін. 1914. Т. 3. № 2 (під пис: . -ко);
П м нн
. [Рец.] // Світло. 1914. № 6; [Рец.] //
. 1914.
Т. 66. № 7/8 (підпис: . П.) [усі — відгук на кн.: рка нко С.
І. Шевченко й діти. II. Шевченко педагогом. К., 1914]; амрава . [Рец.] //
. 1917. Т. 68. № 5/6. — Рец. на кн.:
рканко С. І. Шевченко й діти. II. Шевченко педагогом. 2-ге вид.
К., [1917]; а анта в ка . П. Спиридон Черкасенко як інтерпре татор творчості та за хис ник па м’яті Та раса Шевченка //
32.

анна а анта в ка

ЧЕРКÁСИ — пов. місто Київ. губ., тепер обл. центр
України. Розташоване на правому березі р. Дніпра.
Порт на Кременчуцькому водосховищі. Перша писемна згадка про Ч. — в Густинському літописі за
1305. У 14 ст. — укріплене місто на пд. кордонах Київ.
землі. До ліквідації Київ. удільного князівства (1471) Ч.
входили до його складу, згодом — до Київ. воєводства.
1532 населення міста витримало 30-денну облогу крим.
татар. Черкащани брали участь у козацьких повстаннях
кін. 16 — першої пол. 17 ст. Із 1795 мало статус міста.
Уперше Шевченко, ймовірно, міг побувати в Ч.
іще в дитинстві, перед від’їздом із паном П. н
ар том до
на 1829. Тоді малий Тарас побував
у багатьох містах і селах неподалік від Ч.: о у ав,
урт ,
шана, в н оро ка,
на
рова,
н,
нка, овом р оро , Ст
в, ара вка та ін.
Удруге Шевченко міг проїжджати через Ч. в серед.
верес. 1843 під час першої подорожі Україною, коли
повертався до р вк з місць, пов’язаних з історією
апороз ко С , за маршрутом: Нікополь — Катеринослав — Кременчук —
р н — Звенигородка
( ур 1979, с. 155—156). Утретє Шевченко міг відвідати Ч. 1845—46. Очевидно, це було у трав. — першій
пол. черв. та у верес. 1845 під час його перебування
в Кирилівці, Зеленій Діброві, Чигирині й Су отов .
Востаннє Шевченко перебував у Ч. 18—22 лип.
1859. Сюди поета доправили під вартою, про що 6 серп.
1859 він свідчить на допиті у справі обвинувачення
його в богохульстві: «…18-го июля <…> был я препровожден в город Черкассы, где несколько дней просил
г. исправника, чтобы он отпустил меня на честное слово
в Киев; но он отказал мне в моей просьбе» ( окум нт ,
с. 334—335). 18 лип. Шевченка примусово доставлено
з ош н у Ч. на квартиру черкас. земського справника
В. а а н кова, який мешкав у буд. священика П. Марковського на розі вул. Розкопної і Верхньогорової.
Поет зустрічався з господарем буд. і його приятелями

на р но з у вару. рка .
т вка по атку 20 т.
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ро

ка

рква.

рка .

т вка по атку 20 т.

( ур 1970, с. 158—160). Шевченко у Ч. потоваришував з родиною Ю. Цибульського. Тут бачив і поміщика
Н. Пар в ко о, який відмовив у продажу землі. Дізнавшись про арешт і перебування поета в місті, брати
А. Цибульський та Ю. Цибульський за порадою своєї
матері Марії Тимофіївни звернулися до черкас. справника В. Табачникова з клопотанням про передачу їм
на поруки Шевченка. Ця домовленість зі справником
коштувала родині Цибульських 500 рублів і золотого
годинника. Родина Цибульських мешкала у власному
буд. на розі сучасних вул. Хрещатик і Байди-Вишневецького. Вони тримали магазин «заморських» вин та
ін. закордонних товарів. Шевченко жив у Цибульських,
але щодня мусив ходити в міську поліцію на допит. На
поч. 20 ст. споруду перебудовано, але зберігся підвал,
у якому були винні склади. 1989 в цьому приміщенні
відкрито уз « о зар » . .
в нка, на якому
встановлено мемор. дошку.
Наук. цінність становлять знайдені в Черкас. обл.
арх. матеріали про перебування Шевченка в Ч., про
тутешній гурток його друзів тощо ( рка . обл. арх.
Ф. Р—131. Оп. 1. Од. зб. 20. Арк. 5). Підтвердженням

у

нок рат в
у
к . рка .
т вка по атку 20 т.

кількаразових Шевченкових відвідин Ч. може бути й те,
що у лип. 1859 він мав тут серед черкащан чимало давніх знайомих і близьких йому людей. Крім того, у лип.
1859 поет бачився з кол. моряком С. Хоменком, ковалем А. Слюсарем, столітнім Н. Цахмистренком (за ін.
дж. — Вахмістренком), священиком П. Марковським,
дияконом Троїцької церкви М. Шпаком, титарем Ю. Боковнею. Разом із черкас. друзями Шевченко любив бувати на Дніпрі ( ур 1970, с. 158—160). У Ч. написав
два вірші: 20 лип. — «Сестрі» та 21 — «Колись, дурною головою», записав народну пісню «Чи бачиш ти,
дядьку», виконав рисунок «В Черкасах» (П : 10 т.
Т. 10. № 85), що входив до
ому 1858—1859. Згадки
про Ч. є в поемі «Гайдамаки», п’єсі «Назар Стодоля» та
в Шевченкових листах. 22 лип. його знову відправили
із Ч. у Мошни, друзі проводжали його до межі Черкас.
і Канів. пов. ( он ар нко . С. 279—280). Залишаючи
місто, поет надіслав В. Шевченку автографи «Сестрі»
і «Колись, дурною головою», записані на невеличкому аркуші паперу ( оро н . Новознайдені тексти
Т. Г. Шевченка // Р . 1964. № 2. С. 125).

т.: а ;
к ан р в . Шевченко на Черкащині в спогадах сучасників // Україна. 1925. Кн. 1/2; рушк н . Земля, оспівана Тарасом. К., 1961; он ар нко . . Шевченко на Черкащині
(З архівних матеріалів) //
10; ур 1970; ур 1979; о ра1984;
н нко ., Со а П. Шевченко і Черкаси: Історикодокументальний ілюстрований нарис. Черкаси, 1999; ур 2003.

а
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ЧЕРКÁСЬКИЙ АКАДЕМÍЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й УЌ
РАЇНСЬКИЙ
МУЗИ́ЧНО-ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕÁТР
імені Т. Г. ШЕВЧÉНКА. Створено 1932 у м. Малині
(нині Житом. обл.) на базі Третьої майстерні театру «Березіль» як Другий пересувний робітничо-колгоспний
театр. З 1933 — у Черкасах. 1939 театру надано ім’я
Т. Г. Шевченка, 1954 реорганізовано у стаціонарний
Черкас. обл. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка. З 1963 —
муз.-драм., з 2006 — академ. Шевч. тема завжди перебувала у центрі творчого життя колективу театру. До
125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка
в театрі поставлено «Назара Стодолю» (реж. М. Попов, художник М. Невідомський, у гол. ролі — Г. Канішевський). 1951 виставу поновлено. У нових сценічних
інтерпретаціях Шевченкову драму на кону театру було
показано ще тричі. 1960 виставу здійснив реж. К. апат к (художник Л. Скрипка, у гол. ролях виступили Д. Гайдабура, П. Манойло — Назар, О. Лещенко,
Л. Широкова — Галя, М. Попов — Хома Кичатий,
В. Чечет, В. Швець — Гнат Карий, Н. Попова — Стеха).
1980 постановку здійснив реж. В. Шитель (художник
Д. Нарбут, гол. ролі виконували: А. Книшук — Назар,
А. Ульянова — Галя, В. нат нко — Хома Кичатий,
В. Суп ру нов — Гнат Ка рий, Л. Ско бель — Стеха,
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А. Антонова, А. Деркач — Хазяйка на вечорницях). 2010 нове
сценічне життя п’єсі
дав реж. П. а т вка
(художник С. Ридванець кий; ви ко навці
гол. ро лей: О. Павлютін — Назар,
І. Гла зова, Н. Корбут — Галя, Ю. Берл і н с ь к и й — Хом а
Кичатий, Ю. Прокопчук — Гнат Ка рий,
І. Кін дик — Стеха,
С на з в тав « а амак ».
В. Семененко — Пол1989
ковник, Н. Глазова —
Хазяйка на вечорницях). У зв’язку зі 100- тн м роков нам в
н м рт
в нка (1961) та 150- тн м
юв
мв
н наро
нн
в нка (1964) у театрі
створено вистави на шевч. тематику. 1961 реж. К. Капатський показав драм. поему М.
о «Дума про
Кобзаря» (художник вистави М. Сідченко). Роль Тараса
Шевченка вперше на сцені театру втілив М. Попов. В ін.
ролях виступили: В. Чечет (Варфоломій), Н. Пенська
(Харита), К. Боровик (Лимариха), Н. Бобрівник (Оксана), В. Швець (Добржинський). Того ж року колектив
театру здійснив виставу «Мати-наймичка» за творами
Шевченка (автор інсценізації і реж. Б. Кодоколович),
художник вистави М. Сідченко, виконавці гол. ролей:
П. Кобржицький (Трохим), К. Боровик (Настя), В.
ронов (Марко), Н. Попова (Ганна), Т. Чернявська
(Катерина), Г. Музика, П. Манойло (Федір), І. Кривоніс (Петро). 1964 у театрі йшла п’єса М. ару но о
«Марина», написана за мотивами творів Шевченка
(реж. Д. Котевич, художник М. Манджуло, виконавці
гол. ролей: Н. Пенська — Марина, Н. Попова — Мати,

С на з в тав «

к

о ». 2003
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С на з в тав « азар Сто о ». 2010

В. Маєвський — Назар, Е. Якунін — Андрій, М. Попов — Вацлав Вистемпольський та ін.). 1966 показано
драму В. Лемеля «Катерина» (за однойменною поемою
Шевченка; реж. Г. Музика, художник П. Крумін; у гол.
ролях виступили: М. Попов — Батько, Т. Свириденко — Мати, В. Виноградова — Катерина, Г. Бо сенко — Андрій, І. Шепелов — Іван та ін.). 1977 у театрі
здійснено виставу М. роп вн ко о «Титарівна» за
Шевченком (реж. А. С тн к, художник Д. Нарбут).
У спектаклі були зайняті актори: В. Ігнатенко (Трохим
Рокота), В. Болейко (Степанида), Л. Попова (Настя),
В. Маєвський (Свирид Глоба), В. Світюк (Худолій),
Н. Попова (Худоліїха), В. Швець (Деркач), І. Деркач,
М. Максименко (Явдоким), М. Глазов (Гаврик), А. Книшук (Микита) та ін.
Помітне місце у репертуарі театру посідають п’єси про Шевченка. 1970 тут було поставлено поему
(«драматичну пісню») А. а шка «Тарас Шевченко»
(реж.-постановник С. Омельчук, художник Д. Нарбут).
Образ поета створив В. Ігнатенко. У ролі України —
В. Болейко, княжна Рєпніна — О. Журавльова, Дубельт — М. Попов, Перебендя — І. Деркач, Іван Гус —

С на з в тав . Ст ма а « ара . С ава».
ро
в нка — П. Пан ук. 2011
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Т. Гончаров, Прометей — Я. Мелець, Заліз няк — В. Швець,
Кате ри на — І. Смолінська, солдат Матв і й — Ю . Су р ж а .
Ви ставу «Сті на» за
п’єсою Ю.
р ака
було присвячено взає ми нам В. Р п н но
та Шевченка (1984,
реж. А. Сит ник, художник В. Семенов).
У гол. ролі — Н. Зарудна, в ін. ро лях:
Н. По пова (кня гиня
ша в тав . Ст ма а
Рєп ні на), Л. По пова
« ара . . зта анн . . о ».
(Ганна За кревсь ка),
2012
В. Супрунов (Яків де
Бальмен), І.
м нко (Віктор Закревський), В. Ігнатенко (Кобзар).
1989 колектив театру звернувся до «Гайдамаків»
Шевченка (інсценізація і постановка А. Ситника, реж.
Г. Максименко, художник В. Дерев’янко). У ролі Тараса
Шевченка — І. Клименко, в ін. ролях актори А. Даценко
(Ґонта), В. Супрунов (Залізняк), М. Зайнчківський,
А. Книшук (Ярема), С. Цисарук (Оксана), В. Ігнатенко
(Єзуїт), Б. Ворвулєв (Кобзар). Актори донесли до глядача всю красу і велич Шевченкового слова. Значною
подією у творчому житті колективу театру стала інсценізація 2003 Шевченкової поеми-містерії «Великий
льох» (реж.-постановник О. Дзекун, художник С. Ридванецький). У виставі поєднано істор. факти та інтелектуальні, алегорично-метафоричні, поетичні елементи
як засоби сценічного вираження ідейно-тематичного
змісту Шевченкового твору. Усім своїм пафосом спрямована у сьогодення України, вистава є своєрідним

С на з в тав . Ст ма а « ара . С ова».
ро
в нка — .
ук. 2012

закликом до відновлення істор. пам’яті українців,
їхнього духовного відродження. В інсценізації взяли
участь актори театру Ю. Берлінський, Н. Коломієць,
М. Зайнчківський, С. Бобров, Н. Вігран, С. Москаленко,
В. Коломієць та ін.
До 200-річчя від дня народження Шевченка театр приурочив постановку драм. по еми-тет ра логії
Б. Ст ма а «Тарас» (реж. С. Про курн , художникпостановник С. Ридванецький, композитор В. Сильвестров, балетмейстер В. Татаринов, художник з костюмів Н. Ридванецька). 2011 було поставлено четверту
частину твору — «Тарас. Слава», у берез. 2012 — третю
частину — «Тарас. Слова», у груд. 2012 — першу частину тетралогії — «Безталання» та другу частину —
«Доля». Образ Тараса Шевченка створили П. Пан ук,
Є. Нищук та О. Волошин.
т.:
о н С. «Назар Стодоля» // Черкаська правда. 1960.
13 берез.; о у н
. «Дума про Кобзаря» // Черкаська правда.
1961. 30 квіт.; орн нко . Входження у вічність //
. 1970.
29 верес.; а
нко . Перший вступ до успіху // Черкаська
правда. 1980. 1 листоп.;
ка С. А ластівки вже літають //
Український театр. 1985. № 5;
ра . На сцені «Великий
льох» // Українська культура. 2004. № 4; во ов . Зв’язок часів
і поколінь // Український театр. 2004. № 6; рю ов ка . Живий
Шевчен ко // Те атр і кіно. 2004. № 2; а о от на . Глечик
молока, що здіймається до зоряного неба // День. 2004. 18 лют.;
квар . Козацтво ожило // Черкаський край. 2010. 10 груд.;
о
н ка . «Двоповерхова» містерія-бурлеск // День. 2010.
7 груд.;
тар в ка . Дві слави Кобзаря // Культура. 2011.
11—12 берез.; к тюк . Крізь мідні труби // Український
тиждень. 2011. № 11 (18 берез.);
тар в ка . Епос готовий. Мультимедійність — у перспективі // Україна молода. 2013.
28 трав.

арвара Пр

н нко

ЧЕРКÁСЬКИЙ Во ло ди мир Олек с анд ро вич
(2/14.02.1824, с. Одинцово, тепер Тьопло-Огарьовського р-ну Тульсь кої обл., РФ — 19.02/3.03.1878,
м. Сан-Стефано, тепер у складі м. Стамбула, Туреччина) — публіцист слов’янофільського спрямування,
громадський діяч, член редакційних комісій із підготовки селянської реформи, князь. Закінчив Москов.
ун-т (1844). Брав активну участь у підготовці скасування кріпацтва (автор кількох записок і проектів).
У журн. «Сельское благоустройство» (1858. № 9) опублікував ст. «Деякі загальні риси майбутнього сільського
управління», у якій висловився за надання дільничному
старості «у випадку особливої сваволі селянина» права
на «покарання особистою владою <…> батогом» (не
більше ніж 18 ударами). Ця пропозиція спричинила
гостру критику Ч. у пресі, створила йому репутацію
ретрограда. Шевченко в листі до М. Максимовича від
22 листоп. 1858 назвав Ч. «любителем березової каші».
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Ретроградні погляди Ч. і виступ ред. газ. «Парус» І. какова на його захист були однією з причин відмови
Шевченка взяти участь у виданнях слов’янофілів. Ч.
визнав свою помилку, виступивши в № 11 того ж журн.
зі спеціальним поясненням.
т.:
т ; у з н ка
борьбе. М., 1983.

. . Славянофилы в общественной

р ор

нко

ЧЕРКÁСЬКИЙ НАУКÓВИЙ ЦЕНТР ШЕВЧЕНКОЗНÁВЧИХ ДОСЛÍДЖЕНЬ — наук.-дослідний
підрозділ у Черкас. нац. ун-ті ім. Б. Хмельницького,
який координує свою роботу з відділом шевченкознавства ІЛ. Створено 1999 за спільним рішенням ІЛ,
ректорату Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького та
Черкас. облдержадміністрації. У груд. 2004 існування
й діяльність центру було затверджено спільним наказом
Міністерства освіти і науки та НАН України. Директор
центру — В. По ук, заступник — В. Па ар нко, співробітники — С. Китова, Л. Кавун, Л. Скорина, В. Коваленко. Предмет дослідження центру — худож. творчість
(поезія, проза, драматургія) Шевченка, а в ній — індивідуальна творча система митця, її стильові характеристики, компаративний аналіз (європ. контекст, нац.
фольклор). Мета роботи — постановка і дослідження
актуальних (спірних, «проблемних») тем шевченкознавства з урахуванням сучасних найширших можливостей вибору дослідницьких методик і методологій;
винесення означених комплексів проблем на відповідні
наук. конференції (міжнародні, всеукр.); вироблення
узагальнених рекомендацій, суджень щодо аналізованих аспектів. Додатково центр реалізує такі проекти:
«Шевченкознавчі раритети», «Бібліографія шевченкознавства», «Вивчення творчості Т. Шевченка у вищих
і середніх навчальних закладах». За час функціонування
центру організовано і проведено Міжнародний симпозіум «Тарас Шевченко і європейська культура» (1999),
Всеукр. (34-ту) наук. конференцію «Проблеми художньої системи Т. Шевченка» (2001), Міжнародну (35-ту)
наук. конференцію «Тарас Шевченко і народна культура» (2004), Всеукр. (36-ту) наук. конференцію «Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи» (2007),
Всеукр. (37-му) наук. конференцію (2009), Міжнародну
(38-му) наук. конференцію (2011). Видрукувано зб.
праць усіх названих конференцій. Із 2008 видається
наук. щорічник « в нк в в т», який із 2011 включено до переліку фахових видань України. За проектом
«Шевченкознавчі раритети» републіковано рідкісні вид.
«Психологія творчості Т. Шевченка» С. а
(2001),
«Тарас Шевченко: Інтерпретації» С. Сма -Сто ко о
(2003) (укладач В. Пахаренко), «Критичний розслід
над текстом “Кобзаря” Шевченка» В. оман
ко о
(2008), упорядковано і надрук. «Шевченкознавчі студії»

П.
пов а (2002), «Із науково-творчої спадщини»
В. Доманицького (2010. Т. 1—2; укладач В. Поліщук),
туванн (2013). За проектом «Бібліографія шевченкознавства» видано покажчик змісту «Збірник праць
наукових шевченківських конференцій» (2002), який
підготувала Л. Скорина. У щорічнику «Шевченків світ»
постійно ведеться бібліогр. рубрика.
Із 2009 розпочато реалізацію видавничо-методичного проекту «Тарас Шевченко. Текст і контекст», за
яким передбачено публ. окремих творів Шевченка
з відповідним наук. і методичним супроводом (автор
проекту В. Пахаренко). Опубліковано кн. «Катерина»
(2009), «Гайдамаки» (2011), «Великий льох» (2013). Укладено й видрук. «Орієнтовний темарій шевченкознавчих студій для ВНЗ» (2009). В. Пахаренко опублікував
монографії «Незбагнений апостол. Нарис світобачення
Шевченка» (1999, 2-ге вид.), «Тарас Шевченко» (2007),
«Начерк Шевченкової етики» (2007), «Шевченко як геній» (2013), ряд статей історико- й теоретико-літ. плану,
Ю. Гончар — монографію «Сердечний рай (Ґендерні
аспекти художнього світу Т. Шевченка)» (2010). Науковці центру надрук. ряд шевченкознавчих розвідок
історико-літ. змісту (В. Поліщук), психоаналітичних інтерпретацій творчості Шевченка (В. Коваленко), досліджень із питань інтертекстуальності (Л. Скорина) та ін.
о о м р По

ук

ЧЕРКÁШИН Роман Олексі йович (3/16.03.1906,
м. Старокостянтинів, тепер Хмельн. обл. — 7.11.1993,
Харків) — укр. актор, реж., педагог. Заслужений артист
Укра ї нсь кої РСР (1947).
Учень Леся ур а а, один
із фун да то рів кур ба сознавства в Україні. Навчався
1925—27 в Муз.-драм. ін-ті
ім. М. Лисенка (Київ; викла дачі — Г. на то в ,
Б.
но та ін.) та на драм.
кур сах при те атрі-студії
Ю. Завадського в Москві
(1927—28). 1948 за кінчив Хар ків. держ. те атр.
ін-т (екстерном). З 1928 —
актор те атру «Бере зіль»,
із 1935 — актор, реж., зав.
Р. ркаш н
літ. частини Харків. укр.
драм. театру ім. Т. Г. Шевченка. З 1932 — викладач
Харків. муз.-драм. ін-ту, те атр. уч-ща, 1944 — зав.
кафедри сценічної мови, з 1953 — доцент; у 1954—
66 — проректор Харків. театр. ін-ту (з 1963 — Харків.
ін-т мист-в ім. І. П. Котляревського). Зіграв ролі у виставах Курбаса: Гусак («Диктатура» І. Микитенка), Куликовський («Пролог» С. он ар ука та Леся Курбаса),
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Каштан («Плацдарм» М. р ана) та ін. реж. Здійснив
низку вистав творів укр. та зарубіжних драматургів
(деякі — разом із М. руш н к м).
Творчість Шевченка помітно вплинула на театр.
діяльність Ч. Шевченковою поезією він захоплювався
ще під час навчання в Муз.-драм. ін-ті ім. М. Лисенка,
велике враження справила на нього курбасівська вистава «Гайдамаки» (1924, театр «Березіль»), в якій
він згодом брав участь. Протягом 1930—80-х Ч. був
наук. і літ. консультантом літ. композицій та вистав на
шевч. тематику, здійснених у Харків. укр. драм. театрі
ім. Т. Г. Шевченка та Харків. театр. ін-ті, зокр. «Назар
Стодоля» (1939, 1953), «Гайдамаки» (1961), «Шлях»
О. Бєляцького та З. Сагалова (1984). Як відомий майстер
худож. слова Ч. виступав із читанням поезій Шевченка.
1934, до 120-річчя від дня народження Шевченка, озвучив на радіо літ. композицію, присвячену поетові. Разом
із Ю. ум к м створив радіокомпозиції «І вражою
злою кров’ю волю окропіте» та «На Вкраїні милій»
(Ра о тан
м. . .
в нка, м. Саратов, 1942).
Здійснив радіовиставу «Чернець» (Харків. обл. радіо,
1946), вистави «Марія» (1964) та «Москалева криниця»
(1972) за однойменними творами Шевченка (дві останні — у Харків. ін-ті мист-в ім. І. П. Котляревського).
1983 за ініціативи та участі Ч. у харків. Будинку актора
відбувся літ. концерт із творів Шевченка, на якому Ч.
читав цикл «В казематі», поезії «Якби ви знали, паничі», «N. N. — Мені тринадцятий минало», «Минають
дні, минають ночі» та ін. Автор посібників із питань
майстерності худож. читання, зокр. кн. «Робота читця
над художнім твором» (К., 1958), у якій є розд. «Ритмометричні особливості віршів Шевченка»; кн. спогадів
«Ми — березільці» (Х., 2008) з цінними свідченнями
про історію створення та сценічне втілення вистав за
творами Шевченка «Гайдамаки», «Назар Стодоля».
Знімався в кіно.
т.:
ют нко . Слово про вчителя // Український театр.
1981. № 5; С р в . Цікавий вечір // Вечірній Харків. 1983.
28 квіт.; а о отна . Лицар світлого образу // Український театр.
1994. № 1; ом на . Весенний шум // ркаш н Р. Ми — березільці: Театральні спогади-роздуми. Х., 2008.

а на отунова

ЧЕРКÉСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Укр.
поет уважно стежив за перипетіями загарбницької війни, що її упродовж десятиліть вів на Кавказі рос. уряд.
Про черкесів та ін. народи цього волелюбного краю, які
відстоювали свою свободу й незалежність, йому могли
розповідати Я. у ар нко, О. Афанасьєв-Чужбинський
та ін. друзі і знайомі, яким випало побувати на Кавказі
чи брати участь у бойових операціях. Дещо давали також твори рос. і укр. л-р, зокр. О. Пушкіна, М. рмонтова, поема М. Макаровського «Гарасько, або Талан

і в неволі» (1848), публікації черкеських просвітителів у петерб. періодиці. Шевченко мріяв побувати на
Кавказі. Коли прийшла звістка про звільнення його із
солдатчини, поет 13 черв. 1857 записав у Щоденнику:
«…я расположил было мое путешествие таким образом.
Через Кизляр и Ставрополь проехать в Екатеринодар
прямо к Кухаренку». Свій маршрут він планував здійснити теренами Дагестану й Черкесії. Та повертатися із
заслання Шевченкові довелося ін. шляхом.
Героїзм і стійкість народів Кавказу укр. поет оспівав
у поемі «Кавказ» (1845), зокр. затаврував колоніальну
політику Російської імперії, з болем говорив про загарбників, які вогнем і мечем винищили більшість населення степової частини Черкесії, а решту відтіснили
в гори, ізолювавши від узбережжя Чорного м.
Перші перекл. творів Шевченка з’явилися в Черкесії
в 1920-х. У хроніці липневого номера журн. «Червоний
шлях» за 1929 повідомлялося, що черкеські письменники перекладають поезії Шевченка, І. Франка та сучасних укр. авторів. Саме того року Ібрагім Селехович переклав черкеською мовою поему «Кавказ». У наступні
довоєнні роки черкеських перекл. із літ. спадщини Шевченка не зафіксовано. Пояснити це частково можна тим,
що черкеси, адигейці та кабардинці — це один народ —
адиги, який має спільну історію, культуру й мову. Тому
в Черкесії з поезією Шевченка знайомилися переважно
в перекл. кабард. та адиг. поетів — А. А. о н укова,
А. шокова, А. О. о н укова, Н. о н укова,
Ф. Балкарової, П. Мисакова, Р. рк ко о, М.
анатова, М. Паранука, Х. ш нова та ін.
У повоєнний час одним з активних перекладачів
творів укр. поета став А. ан нов, який переклав
черкеською мовою вірші «Думи мої, думи мої» (1840),
«N. N. — Сонце заходить, гори чорніють», «Самому
чудно. А де ж дітись?», «І небо невмите, і заспані хвилі»,
«Світе ясний! Світе тихий!» та ін., опубл. 1961 здебільшого в газ. «Черкес пэж». Переклав також «Заповіт»
(1964). Поезія «Заповіт» у поліпшеній ред. ввійшла
згодом до вид. « апов т» [ нто . п р.]. Ряд поезій
Шевченка — «Ой три шляхи широкії», «І виріс я на
чужині», «Рано-вранці новобранці», «Сон — На панщині пшеницю жала» — переклав і надрукував 1964 у
періодиці Р. Хахандуков. У різний час зверталася до
Шевченкової поезії Ф. а ар ва. Свої перекл. віршів
«Не завидуй багатому», «Л.» та ін. вона читала на шевч.
літ.-муз. вечорах у Черкесії.
Помітний слід залишила поезія Шевченка у творчій біографії одного з фундаторів новітньої черкеської
л-ри Б. Хабекірова, що загинув у катівнях НКВД. Його
дочка, відома поетеса і прозаїк Ф. Кабардієва, в листі від
10 черв. 1993 до Б. ом нка засвідчила: «Він [Хабекіров] схилявся перед талантом Тараса Шевченка. Про це
говорить його поема «Заповіт старого» (1936), написана
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під враженням творчості Шевченка». Патріотичні й гуманістичні ідеї укр. поета, його розуміння суспільної
ролі худож. слова відбилися в поемі Б. Хабекірова «Відважні вершники» та ін. творах, що склали однойменну
зб. (Ставрополь, 1988). Схожі мотиви відчуваються
у творчості й ін. черкеських письменників, зокр. А. Ханфенова, з ім’ям якого пов’язується розвиток ліричного
начала в черкеській поезії, яке йде значною мірою від
досвіду Шевченка. У поетичних творах А. Ханфенова,
присвячених укр. тематиці («Українські матері», «Україна», «Оксана»), виявляються шевч. інтонації.
Черкеська громадськість відзначає шевч. дні. До
125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка
газ. «Красная Черкессия» (1939. 9 берез.) умістила
ред. ст. «Т. Г. Шевченко» та уривок із поеми «Кавказ»,
а до 80-річчя від дня смерті ця ж газ. 9 берез. 1941 опубл.
ст. М.
кова «Великий народний по ет», вірш
Шевченка «Заповіт» та уривок із поеми «Кавказ». Ряд
публікацій запропонувала газ. «Черкес пэж» та ін. періодичні вид. Черкесії в ювілейні 1961, 1964 і 1989.
Серед них стаття письменника А. Карданова «Співець
свободи» (1961) про життя і творчість укр. поета, про
співзвучність мотивів його творчості з прагненнями
черкеської громадськості. В. Абитов написав вірш «Батьківщина поета» (1964), укр. перекл. якого здійснив
В. Сту (опубл. в «Літературній Україні» 9 берез. 1965).
т.: у рав к
. Шевченко і літератури народів СРСР.
К., 1964;
оров ка . Щедрий ужинок дружби //
. 1972.
8 листоп.; ратан . Гори і степ обнялися //
. 1972. 30 черв.

ор

ом нко

ЧÉРНА — див. арна.
ЧЕРНÁВСЬКИЙ Степан Вікентійович (роки життя
невідомі) — сучасник Шевченка, автор спогадів про
нього. Особисте знайомство з поетом документально
не підтверджено. Ч. розповідав, що знав Шевченка від
часу його перебування в ошна улітку 1859. Ця оповідь вимальовує постать поета такою, якою вона відбилася в народній свідомості у ряді легенд і переказів.
Передавав пісню «Мати Україна по лісу блукає», яку
син троюрідного небожа поета — А. Шевченко перейняв від Шевченка. Спогади Ч. записано в серед. 1920-х
у
рка а (
к ан р в . Шевченко на Черкащині
в спогадах сучасників // Україна. 1925. № 1/2).
т.:
К., 1958.

о ра

Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників.

р ор

нко

ЧЕРНÉНКО Федір Іванович (1818—1876) — військ.
інженер-архітектор. Служив у Петербурзі. Член укр.
петерб. громади, українець за походженням, приятель
Шевченка. З 1854 — художник архітектури. Шевченко
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був знайомий із Ч. з 1840-х.
У 1859—61 петерб. квартира Ч. в буд. купця М. Ханова на Спаській вул. (тепер вул. К. Рилєєва, 26) стала центром літ. зібрань укр.
громади. Після 1861 члени
укр. громади збиралися на
квартирі Ч. в буд. Х. Матушевич, на розі Івановської
та Ка бі нетсь кої вул. Тут
читали літ. новинки, співали народних пісень, вели
політ. дискусії. Шевченко
брав участь у діяльності
. рн нко
укр. громади у квартирі Ч.
16 лип. 1858 Шевченко подарував Ч. офорт «Свята
родина» (з інскриптом «16 ю 1858 року . . рн нку на пам т . .
в нко
та ов к тут
у »), на звороті якого був чорновий автограф вірша
«Сон — На панщині пшеницю жала»). Поет присвятив
йому вірш «Ой по горі роман цвіте».
Ч. допоміг Шевченкові скласти план хати в Україні над Дніпром; його надіслано разом із листом до
В. Шевченка від 22, 25 серп. 1860. Шевченко ділився
із Ч. своїми планами переїхати в Україну, скаржився на
самотність. Ч. відвідував хворого поета в його петерб.
майстерні. На одній із зустрічей Шевченко прочитав
йому вірш «Н. Т.».
Ч. розповів О. он кому у Петербурзі 1866 про
життя поета, діяльність укр. громади. О. Кониський
у монографії «Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка
його життя» (Л., 1901. Т. 2) зазначив, що Шевченко
й Ч. відвідали М.
к ш на під час роботи над пам’ятником 1000-ліття Ро сії, і поет при обговоренні
постатей П тра і ат р н II цитував свій вірш
«Хоча лежачого й не б’ють». Ч. казав біографу: «Таким
<…> я ніколи не бачив Шевченка, очі його — просто
палали, він скидався на пророка, але ж не доводилося
мені ніколи бачити його і таким, як того разу, схвильованим і роздратованим» ( он к , с. 575). У день
смерті Шевченка Ч. був на квартирі М. азар в ко о,
де зібралися громадівці порадитися, як ушанувати
поета після смерті, і відкрили підписку для увічнення
пам’яті Шевченка. Серед тих, хто підписався, був і Ч.
На першому аукціоні 28 квіт. 1861 з-поміж окремих
речей Шевченка Ч. придбав вишитий рушник, дерев’яну ложку, палицю з ручкою зі слонової кістки,
двадцять відбитків із медальйонів та деякі побутові
речі. У листі до Ч. від 20 черв. 1861 Г.
та в к
повідомив, як відбувся похорон Шевченка в Україні.
Факт передачі б-ки Шевченка на зберігання Ч. занотував
М. Лазаревський у документі «Опись книгам, принадле-
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жавшим Т. Г. Шевченку»: «Книги эти переданы 4 июня
1861 года для хранения Федору Ивановичу Черненку»
( окум нт , с. 370).

т.: ур П. О друге-брате (Ф. И. Черненко): Из новых
материалов к биографии Т. Г. Шевченко // Звезда. 1965. № 9;
о ко . Хто він, друг Кобзаря? //
. 1965. 28 груд.; ур 1970;
ну кова . . Авторські дарчі написи на малюнках і «Кобзарях»
Т. Г. Шевченка 1860 року // Питання шевченкознавства: Т. Г. Шевченко і його сучасники. К., 1978; Спо а 1982; ур 2003.

а урканюк

ЧЕРНЕЦÓВ Григорій Григорович (12/24.11.1802,
с. Лух, тепер смт, районний центр Івановської обл.,
РФ — 8/20.05.1865, Петербург) — рос. художник.
З 1819 — сторонній учень петерб. ка м м т тв
(закінчив 1823). Навчався в О. арн ка і М. оро ова.
З 1831 — акад. Знайомий Шевченка. Разом із братом
Н. рн ов м подорожував країнами Європи та Близького Сходу (1840—43), малюючи краєвиди. У його
доробку також — інтер’єри, багатофігурні композиції
тощо.
Про подорожі Волгою влітку 1837 і 1838 Ч. та його
брата Шевченко згадував у повісті «Художник»: «Невольно вспомнил я братьев Чернецовых; они недавно
возвратились из путешествия по Волге и приносили
Карлу Павловичу показать свои рисунки: огромная кипа
ватманской бумаги, по-немецки аккуратно перышком
исчерченная. Карл Павлович взглянул на не сколько
рисунков и, закрывши портфель, сказал, разумеется,
не братьям Чернецовым: “Я здесь не только матушки
Волги, и лужи порядочной не надеюсь увидеть”» (4,
154). На виставці 1839 в АМ експонувалися пейзажі
з цих мандрівок.
т на у ко

ЧЕРНЕЦÓВ Никанор Григорович (21.06/2.07.1805,
с. Лух, тепер смт, районний центр Івановської обл.,
РФ — 11/23.01.1879, Петербург) — рос. художник.
Знайомий Шевченка. Протягом 1823—27 навчався у петерб. ка м м т тв, клас М. оро ова. З 1832 її
акад. 1844 Ч. призначено придворним живописцем.
Разом із братом Г. рн ов м здійснив подорожі
Волгою (1836, 1837), країнами Європи та Близького
Сходу (1840—43), створив багато краєвидів. Про волзькі малюнки, які експонувалися на виставці 1839 в
АМ, Шевченко згадував у повісті «Художник» (4, 154).

С. 3—4); чис то вий
автограф у «
ш
кн
» (ІЛ. Ф. 1.
№ 67. С. 49—52, —
тут, мабуть з огляду на
цензуру, викреслено
36 останніх рядків);
авто ри зо ва ний список М. П. Федо рова
1860 (ІЛ. Ф. 1. № 60.
С. 1—4). Першодрук
у журн. « но ва»
(1861. № 1. С. 7—10).
«Ч.» — ліро-епічна поема про одного
з ватажків визв. боро. у ук. ю тра
о по м
тьби на Правобереж.
в нка « рн ». Пап р,
ній
Укра ї ні — фасно равюра. 1963
тівського та білоцерківського полковника Семена Па . Створюючи цей
образ, Шевченко спирався на істор. та літ. джерела
(« тор ю Ру в», « апоро кую тар ну», «Историю
Малой России» Д. ант ша- ам н ко о, «Историю
Малороссии» М. арк в а та ін.), звертався і до фольклору (серед кількох десятків записів народних пісень
в його
ом 1840—1844 та
ом 1846—1850 є
і три пісні про Палія: № 3 «Солодким медом да солодким вином кубки наповняли», № 16 «Семене Палію!
А що ж бо ти робиш» та № 24 «Під городом під Солидоном». — 5, 259, 264, 266). Для повноцінного сприймання поеми «Ч.» слід також залучити до розгляду й ін.
твори, в яких Шевченко заторкував деякі аспекти подій,
що сталися в Україні після Полтавської битви. Зокр.,
поет не раз повертався до питання: чому військ. союз
І. аз п зі Швецією не допоміг Україні здобути незалежність? У поемі-«містерії» «Великий льох» (1845)

т на у ко

«ЧЕРНÉЦЬ» — поема Шевченка, написана 1847 в
р к
ор т
орі єн товно напри кінці черв. —
у груд. Джерела тексту: чистовий автограф у « а
кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 111—117), варіанти автографа, надісланого Я. у ар нков (
. 1901. Кн. 1.

П. о ко.

ю тра
о по м .
в нка «
Пап р, то ра . 1927

рн

».
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другу «пташечку»-душу в рай не допустили тому, що
вона, тоді ще «недоліток», «цареві московському / Коня
напоїла / В Батурині, як він їхав / В Москву із Полтави» (рр. 72—75), а причину того несвідомого злочину
називає таку: «…мене карають, <…> / Мабуть, за те,
що всякому / Служила, годила…» (рр. 128, 130—131).
Так Шевченко, власне, характеризує тодішнє укр.
суспільство, позбавлене нац. самоусвідомлення. Та
головне за Шевченком: Україна не мала загальнонац.
лідера, котрий, керуючись державницькою стратегією,
згуртував би козацтво, роз’єднані соц. верстви. Усе це
й сприяло перемозі П тра I і призвело до руйнування
і знищення автономії України.
Тоді ж, коли було написано «Ч.», Шевченко створив
поему «Іржавець», в якій ідеться про те, що лихоліття
України після Полтавської битви оплакувала сама
«Матер Божа / Сльозами святими». Авторські роздуми
з приводу того, як можна було уникнути поразки під
Полтавою, утілено в ліричному вступі до «Іржавця»
з допомогою метафоричного зачину народної пісні:
«Нарадила мати, / Як пшениченьку пожати, / Полтаву
достати». Тут образ жнив віщує перемогу, а суб’єкт
мовлення — розповідач — конкретизує фольклор. метафорику: «Ой пожали б, якби були / Одностайне стали /
Та з фастовським полковником / Гетьмана єднали». Народнопоетичний образ жнив Шевченко використовував
не раз, але наповнював його різним смислом. Напр.,
порівнявши Коліївщину із жнивами в епілозі «Гайдамаків», поет із болем визнав поразку народного руху:
«Посіяли гайдамаки / В Україні жито, / Та не вони його
жали. / Що мусим робити?» (рр. 2531—2534).
У вірші «Швачка» (1848) поет підтримав озвучену
у фольклорі позитивну оцінку «полковника фастівського / Славного Семена». А в поемі «Ч.» образ Палія — полководця, що під Полтавою виступив на боці
Петра І, — неоднозначний, і його розкрито в психологічному плані. З «Історії Русів» Шевченко знав, що до
складу рос. армії ввійшло «20 тисяч малоросійських
добірних військ <…> під командою Генеральних Старшин і колишнього наказного гетьмана Задніпровського
Семена Палія, поверненого із сибірського заслання»; він
мав «великий досвід у наїздах і розриванні злучених
фронтів і російській армії багато допоміг у перемозі»
під Полтавою ( тор Русів. К., 1991. С. 271). Згодом
Палій усвідомлює політ. значення свого вчинку і навіть за монастирським муром терзається сумнівами
й каяттям, переглядає свій кол. вибір, зроблений під
впливом гострої образи на Мазепу. Ця психологічна
колізія надала особливої переконливості роздумам героя, увиразнила емоційну напругу в кульмінації твору.
Поема «Ч.» складається з короткого ліричного вступу (рр. 1—8) та двох частин, відмінних за специфікою
тематичного розвитку, худож. часопростором, метро-

741

рит міч ною домі нантою. У вступі, згадуючи славну козацьку
минувшину, близький
до по ета роз по ві дач
із глибоким смутком
кон с татує: «Не вернеться сподіване, / Не
вернеться…», але до
уяв ного спів розмовника-чи тача звер тається зі словами надії
на відновлення волі:
«А я, бра те, / Таки
. ан нко. ю тра
буду спо ді ва тись, /
о по м .
в нка
Таки буду ви гля да- « рн ». Пап р, о орт. 1981
ти». Перші дві восьмирядкові строфи написано силабічним розміром 4+4,
силабічний вірш народнопісенного походження (гол.
чин. 14-складовик) переважає і в трьох наступних
фрагментах. Напр., пісня козака (рр. 40—51) починається стилізованою строфою, до неї долучено майже
дослівну цитату з народної жартівливої пісні «Од Києва
до Лубен». Від р. 14 у теперішньому часі розгортається
динамічна зорово-слухова картина бучних проводів старого запорожця в ченці, мажорність якої підсилюють
численні звукові повтори.
Як помітив Ю. вак н, джерело цієї істор.-побутової
сцени — народний переказ про те, як старі запорожці,
коли йдуть «спасаться» в Межигірський монастир,
з великим товариством бенкетують у Києві — «так Запорожець з світом прощається!»; це усне оповідання
під назвою «Запорожці приїдуть, було, з Січі в Київ…»
записав од Шевченка П. Куліш ( вак н 1968, с. 48; текст
оповідання див.: 4, 329—330). Свою відданість ідеалам
козаччини суб’єкт мовлення демонструє, звеличуючи
виразний персоніфікований образ волі: «Братерськая
наша воля / Без холопа і без пана, / Сама собі у жупані /
Розвернулася ве села». Останнім рядком строфи підкреслено всепереможне утвердження волі — «і нікому
не звертає». Пластично, з допомогою гіпербол відтворено бурхливі веселощі козаків (у дусі бенкетування
троянців в «Енеїді» І. Котляревського), схвальну реакцію мешканців Подолу на веселу яскраву процесію,
заздрість «бурсацтва» — «Нема голій школі волі»
(йдеться про вихованців Київської академії).
Описово-розповідну частину перериває запитання:
«Кого ж то там з музикою / Люде обступили?» (рр. 31—
32). Тут і наприкінці першої частини поеми (рр. 64—67)
Шевченко вводить діалогізацію розповіді — стилістичний засіб, притаманний і народним пісням. Гол. персонаж процесії хоча й нарікає на поважний вік («Ох, літа!
літа! / Що ви творите?»), проте його колоритна постать

742

«ЧЕРНЕЦЬ»

пе ре бу ває у центрі
динамічної картини:
«В червоних штанях
аксамитних / Матнею
улицю мете. <…> /
Старий ударив в закаблуки, / Аж встала
курява! Отак! / Та ще
й при спі вує ко зак».
Жартівливі пісні й запальні танці свідчать,
що літа не пригасили
козацької натури. ЗаС. ара а- ор ут.
вершується гамірний
ю тра
о по м
хід біля монастирсь.
в нка « рн ». Пап р,
кої брами: «Аж до Меко орова но равюра. 1967
жигорського Спаса /
Дотанцював сивий. / А за ним і товариство / І ввесь
святий Київ». Бучне прощання героя із мирською суєтою різко контрастує з тим світом, що його нині обрав
старий вояк. На заклик «Пугу! пугу! / Привітайте, святі
ченці, / Товариша з Лугу!» ніхто з монастиря не озвався, не вийшов назустріч новоприбулому, його вступ
до нового життя відбувся в урочистій тиші: «Свята
брама одчинилась, / Козака впустили, / І знов брама
зачинилась, / Навік зачинилась / Козакові». Дієслово
«зачинилась», підсилене повтором «Навік зачинилась»,
логічний наголос, покладений на слово «козакові» завдяки enjambement’y, підкреслюють, що старий лицар
полишив за стінами монастиря всі свої справи, всі
перемоги та невдачі. І лише тоді, знову діалогізуючи
розповідь, Шевченко розкриває особу ченця: «Хто ж
цей сивий / Попрощався з світом? / Семен Палій, запорожець, / Лихом не добитий». Це — пуант усієї картини проводів і водночас узагальнена характеристика
гол. персонажа поеми. Знане в Україні прізвище, соц.
статус — запорожець — указують на те, що чернечий постриг приймає нац. герой, а метафора «лихом
не добитий» нагадує про його тернистий життєвий
шлях.
Саме в другій частині сконцентровано основний
ідейний зміст твору «Ч.». Вона має два фрагменти:
перший (рр. 68—87) написано 14-складовиком, другий
(рр. 88—119) — чотиристопним ямбом. Рядки на поч.
другої частини («Ой високо сонце сходить, / Низенько
заходить») засвідчують, що Шевченкові була відома
й ця народна пісня про Палія. Стилізований під народну
пісню, насичений паралелізмами й повторами, перший
фрагмент другої частини виявнює контраст між зовні
розміреним буттям ченця і його розбурханими спогадами. Замкнена брама, «стіни німії» келії не відмежували Палія від гірких думок про минуле, не рятує навіть
постійне читання «письма святого» — «тихнуть Божії

слова». Розгортається
внут рішня драма,
яка конкретизується
в остан ньому фрагменті по еми, худож.
час тут охоплює все
життя героя. В його
уяві постає незабуте:
зви тяжна бо ро тьба
проти шляхти, всенародна шана, а потім
за обмо вою Ма зепи
арешт у
р
в,
ув’яз нення, за слання — «Москва, / Бори,
сніги і Єнісей…». За
позначеною крапками
апо сі о пе зою вга ду. утк н. ю тра
о по м
ються думки Па лія
.
в нка « рн ». Пап р,
про по дії під Полто ра . 1980
та вою, тра гічні для
України. Сум’яття охоплює його душу, бо «сивий
гетьман, мов сова, / Ченцеві заглядає в вічі». Старого
ченця мучить сумління: «І покотились із очей / На рясу
сльози…»
Особливої худож. переконливості дальшому викладу
надає зміна мовленнєвої організації тексту: введення
монологу (рр. 97—107), суб’єктом якого, відповідно
до Шевченкового задуму, є сам герой (хоча за формальними ознаками може бути й розповідач), отже, йдеться
про монолог, адресований самому собі. Драматична імперативна тональність монологу посилює осуджувальний підтекст переосмислення минулого: «А серцеві не
потурай, / Воно тебе в Сибір водило, / Воно тебе весь вік
дурило. / Приспи ж його». Образа на Мазепу, розбурхані
емоції підштовхнули Палія до хибного вибору. Колишні
заслуги фастівського полковника затьмарює те, що він
прислужився ворогам України. Монолог завершується
фатальною пересторогою: «Загине все, ти сам загинеш. / І не згадають». Перекреслити добру пам’ять по
собі в земляків, у наступних поколіннях — найсуворіший вирок Палієві, тяжке потрясіння: «І старець тяжко
заридав. / Читать писаніє покинув. / Ходив по келії.
Ходив». Кульмінація психологічної драми героя, який
осягнув істор. масштаб своєї помилки, концентрується
в трагічному запитанні: «— Для чого я на світ родився, /
Свою Україну любив?»
Дещо ін. прочитання другої частини монологу запропонував Івакін: «Палій все життя боровся за волю
України. Та вже старим, відчуваючи близьку смерть,
він бачить, що його батьківщина все ще залишається
поневоленою. Звідси його одчайдушне: «Навіщо я на
світ родився, свою Україну любив?». Звідси його: «за-
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нехай / Свою Борзну і Фастовщину» — тобто забудь,
покинь думати про те, що роблять на Фастовщині (колись визволеній Палієм) польська шляхта або в Борзні
(на батьківщині Палія) царські посіпаки. Тут, хоча Петро I на ім’я не названий, відчувається у підтексті докір
Палієві, спільникові Петра, за те, що він покладав надії
щодо полегшення становища України на російського
царя» ( вак н 1968, с. 54).
Перше речення фіналу вводить пропущену крізь
свідомість героя деталь монастирського буття: «До
утрені завив з дзвіниці / Великий дзвін». У завиванні
дзвона Палієві чується стогін рідної землі, її благання
про допомогу. В одному з варіантів поеми висловлено
докір старому ченцю, — він замолює власні гріхи, тоді
як рідний край тяжко потерпає: «Молися, старче, бий
поклони, / Поки й малих дітей погонять / Гатить глибокі
болота… / На світі все, бач, суєта. / Молися ж, бий собі
поклони» (2, 403). Згодом цей текст автор викреслив
і замінив кінцівкою — «І за Україну молитись / Старий
чернець пошкандибав». Така позиція героя є духовно
близькою Шевченкові: заклик молитися за Україну, а не
дбати за власний порятунок, — постійний в його поезії
ще від «казематного» циклу. Симпатію розповідача до
героя безперечно засвідчує і займенник «мій» («Чернець мій встав»). На думку Ю. ара аша, образ Палія
двоїстий: він «виступає то символічно знаковою, мало
не віртуальною постаттю (“Іржавець”, “Швачка”), то
вимальовується як живий, історично детермінований
характер, що виникає на перехресті міфологічного
і психологічного ракурсів (“Чернець”). Фінал поеми,
де старий Палій підбиває підсумки свого життя, його
гіркі спогади, розчарування, спокутні визнання помилок
і безплідних зусиль сприймаються як своєрідні “вкраплення” у міф елементів антиміфу» ( ара аш . Тарас
Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська
парадигма. К., 2004. С. 66).
Твір розглядали численні дослідники, найґрунтовніше — М. Р
к , Л.
к та Ю. Івакін, але
з різних причин не дали його багатоаспектного аналізу.
Зокр., радянські літературознавці були змушені спрощувати Шевченкову інтерпретацію трагедійної постаті
Палія — патріота, який зрозумів, що, підтримавши зі
своїми козаками рос. царя, позбавив Україну реального
шансу скинути імперське ярмо. Поема «Ч.» переконує:
істор. діяч, народний ватажок мусить стати вище особистих інтересів та образ, щоб згуртувати нац. сили
заради України.
т.: урат . . Замітки до поеми Тараса Шевченка «Чернець» // урат . . Вибрані праці з історії літератури. К., 1963;
к
. «Чернець» // о зар: 4 т. Т. 3; на к в
. .
З творчої лабораторії Т. Г. Шевченка: Редакційна робота над
творами 1847—1858 рр. К., 1959; Р
к
. Патріотична поема // Р
к
. . Зібр. тв.: У 20 т. К., 1986. Т. 12: Літ.-крит. ст.;
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вак н 1968;
к та
. До порівняльної характеристики поем
«Чернець» Шевченка та «Іван Вишенський» Франка //
18;
р м нко . Історична основа поеми Т. Шевченка «Чернець» //
Українська мова і література в школі. 1990. № 3; Пу това . Поема «Чер нець» Шевчен ка //
33; а ру ка . . По ема
«Чернець» як ключ до сприйняття Тарасом Шевченком значення
історичної постаті Мазепи // Ст 3;
в нко . Трансформація
образу козацтва в поемі Т. Шевченка «Чернець» // Т. Г. Шевченко
в літературному, науковому та мистецькому контекстах: Матеріали Всеукр. наук. конференції. Сімф., 2005; к орюк . Образ
козацького ватажка Семена Палія у творчості Т. Шевченка та
«Історії Русів» // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту.
Вип. 382/384: Слов’янська філологія. Чернівці, 2008; ванн кова . Ритуал прощання зі світом на Запорожжі та поема Тараса
Шевченка «Чернець» // С . 2013. № 11;
он к . . Семен
оПалій у фольклорі й у поемі Тараса Шевченка «Чернець» //
н к . . «Боже милий! Як хочеться жити…»: [Зб. ст.]. К., 2013.

н Пу това

ЧÉРНИК Єлисей Діонисович (1818, Єкатеринодар,
тепер Краснодар, РФ — 31.05/12.06.1871, там само) —
рос. архітектор. Полковник Кубанського козачого війська (1869). Акад. (1858). Брат І. рн ка. 1835 вступив на
службу до Чорноморського козачого війська. 1836 його
зараховано до петерб. ка м м т тв, яку він закінчив 1842 зі званням некласного художника з архіт.
мист-ва. 1844 спрямовано до департаменту військ. поселень військ. міністерства для вдосконалення в архіт.
мист-ві, 1846 призначено військ. архітектором Чорноморського козачого війська. Співавт. військ. собору
Чорноморського війська (1852—53), автор про екту
Всіхсвятської цвинтарної церкви (1849—50), будівель
військ. гімназії (1850-ті), Маріїнського жіночого уч-ща
(1866) в Єкатеринодарі та ін.
Був знайомий із Шевченком. Про це свідчить лист
Я. у ар нка до поета від 2 листоп. 1844: «Год цілий, як
я прошу письменно своїх Черників, щоб дали мені про
тебе звістку: де ти дівся, або де живеш?» (
т , с. 29).
т.: ума нко . Загадкові Черники // Малиновий клин.
1993. № 3 (укр. приложение к газ. «Кубанские ведомости». 1993.
1 апр.);
на . . Санкт-Петербург в судьбах выдающихся
кубанцев XIX века. Краснодар, 2006.

ктор ума нко

ЧÉРНИК Іван Діонисович (1811, Єкатеринодар, тепер Краснодар, РФ — 27.05/08.06.1874, Санкт-Петербург) — рос. архітектор, ген.-майор. Проф. архітектури
(1842). Брат Є. рн ка. У 1829—35 як стипендіат Чорноморського війська навчався архіт. мист-ва в петерб.
ка м м т тв. Під час навчання отримав чотири
срібні і дві золоті медалі. З 1834 — хорунжий. За проект
палацу отамана Ч. удостоєно звання акад. архітектури
і чину осавула (1835). Для вдосконалення в архітектурі
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вирушив коштом Чорноморського війська спершу до
Берліна, а згодом до Рима, де папа римський нагородив
його золотою медаллю та подарував власний портрет
і хрест. 1842 Ч. переведено зі складу Чорноморського
кубанського війська на службу в корпус військ. інженерів департаменту військ. поселень у Петербурзі. Як
архіт. реконструював будівлю Вільного економічного
т-ва (1845—46), казарми Кінногвардійського полку,
офіцерський корпус по вул. Великій Морській у Петербурзі, спроектував собор у Новочеркаську, кілька
церков у Сибіру, готелі Кокорева й Мамонтова в Москві,
житлові та громадські будівлі у аршав ,
н (тепер
Вільнюс),
н ому ов оро та ін. містах.
Був знайомий із Шевченком (див. лист Я. у ар нка
до поета від 2 листоп. 1844:
т , с. 29).
т.: ума нко . Загадкові Черники // Малиновий клин.
1993. № 3 (укр. приложение к газ. «Кубанские ведомости». 1993.
1 апр.);
на . . Архитекторы братья Черники // Родная
Кубань. [Краснодар]. 2002. № 4.

ктор ума нко

ЧÉРНИКОВ Володимир Михайлович (15.01.1918,
м. Ли си чанськ, те пер Лу ган. обл. — 17.03.1992,
Київ) — укр. художник, графік. Заслужений художник
Української РСР (1973). Закінчив КХІ (1951; учителі
Є. Сагайдачний, О. овкун нко та ін.). Автор панно
«Індустрія» у гол. павільйоні Виставки досягнень народного господарства Української РСР (1958, тепер —
Нац. комплекс «Експоцентр України»), живописних
творів — «Глибокий горизонт» (1963), «1941 рік»
(1967), «Прикордонники» (1971), «Оборонці Києва»
(1983); графічних робіт — серія «Київ колись і тепер»
(вугіль, пастель, 1966), «Ранок» (ліногравюра, акварель,
1967), «Теплий вечір» (кольорова ліногравюра, 1969)
та ін.
На шевч. тематику написав картини «Т. Г. Шевченко
на допиті в Орській каторжній в’язниці» (полотно, олія,
1961; ШНЗ), «Шлях на заслання Т. Г. Шевченка» (полотно, олія, 1964).
в.: Український живопис з фондів Національної спілки
художників України: Каталог. К., 2007.

на а а

ка

ЧЕРНИШÉВИЧ Федір (поч. 1880-х, м. Копиль, тепер
районний центр Мінської обл., Білорусь — ?) — білор.
поет. Автор низки поезій, опублікованих на сторінках
газ. «Наша ніва», «Родная страна», «Беларуская думка»,
журн. «Вольная думка», «Маладая Беларусь»; поеми
«Невольник» (1918). Переклав 1911 білор. мовою поему
Шевченка «Катерина» (під ред. Янки упа видав її
окремою кн. у Вільні), вірш «Думка — Тече вода в синє
море» (Наша ніва. 1911. 24 лютага).
Св т ана о

ко

ЧЕРНИШÉВСЬКА Ольга Сократівна (дівоче —
Васильєва; 15/27.03.1833, м. Камишин, тепер районний
центр Волгоградської обл., РФ — 11.07.1918, м. Саратов, РФ) — дружина М. рн ш в ко о. На час повернення Шевченка із заслання разом з чоловіком жила
в Петербурзі. Поет познайомився з Ч. 1858 в Петербурзі,
бував у подружжя вдома. Про спілкування з Шевченком
1913 Ч. розповідала симбірському поетові В. Козлову
(розповідь не було зафіксовано). Спогади, які зі слів Ч.
записала її онука Н. рн ш в катрова, містять
мало інформації.
т.: а н н . Тарас Шевченко. К., 1970;
рн ш в ка . . Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко. К., 1978; канко . Шевченко в альбомі Ольги Сократівни Чернишевської //
Хроніка-2000. К., 2010. Вип. 4(86): Зарубіжне шевченкознавство:
(з матеріалів УВАН). К., 2011. Ч. 2.

р ор

нко

ЧЕРНИШÉВСЬКА-БИСТРÓВА Ніна Михайлівна
(24.11/6.12.1896, Петербург — 25.10.1975, м. Саратов,
РФ) — рос. літературознавець, онука М. рн ш в ко о. Навчалася на Петерб. вищих жіночих курсах.
З 1921 працювала в саратов. Буд.-музеї М. Чернишевського, з 1939 очолювала його. Авторка праць
про творчість М. Чернишевського: «Вілюйський
в’язень» (1939), «Повість
про Чер ни шевсь ко го»
(1973), «М. Чернишевський і Саратов» (1978), «Літопис життя і діяльності
М. Г. Чернишевського»,
«Родина М. Чернишевського» (обидві — 1980),
«М. Чернишевський у мо. рн ш в ка.
єму житті» (1985) та ін.
. . рн ш в к
Ч. при свя тила ви. .
в нко. ., 1974.
вченню
вза є мин Шевк а нка
ченка і Чер ни шевського ст. «Чернишевський і Шевченко» (Українська
література. 1944. № 3/4), «Володарі дум людських»
(Наука и жизнь. 1964. № 3), «Із розповідей про Чернишевського» (Волга. 1971. № 10). Результатом багаторічного збирання фактів про знайомство митців стало
дослідження «М. Г. Чернишевський і Т. Г. Шевченко»
(К., 1974, 1978). Ч. зібрала та систематизувала багатий
фактичний матеріал, долучила свідчення та спогади
родин Чернишевських і Пипіних про Шевченка. Проте
Є. а ов к зауважив, що в кн. багато матеріалу
«від серця, від емоцій, може, іноді й документально не
підкріпленого» ( а ов к
. С. Послесловие // р-
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н ш в ка . . Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко:
Воспоминания, заметки, материалы. К., 1974. С. 80).
Роман о тром

к

Ч Е Р Н И Ш É В С Ь К И Й М и к о л а Га в р и л о в и ч
(12/24.07.1828, Саратов, тепер РФ — 17/29.10.1889,
там само) — рос. письменник, фі ло соф, ред., літ.
кри тик. На вчався на іс тор.-фі лол. ф-ті Пе терб.
ун-ту (1846—50). Захистив
1855 магістерську дисертацію «Естетичні відношення
мистецтва до дійсності».
З 1854 спів пра цю вав із
журн. «Сов р м н н к» та
« т
тв нн зап к »,
у 1856—62 — один із керівників журн. «Современник». Ідеолог народництва.
1862 його за а реш то вано
за звинуваченням у політ.
зв’яз ках з О. р ном,
засуджено до 7 років каторги. Автор романів «Що
. рн ш в к
робити?» (1863), «Пролог»
(імовірно, 1867—69), філос. розвідок «Антропологічний принцип у філософії» (1860), «Характер людського
знання» (1885) тощо. Перші відомості про Шевченка Ч.
міг отримати під час навчання в Петерб. ун-ті. За
свідченням Н. рн ш в ко трово , уже на поч.
1850-х Ч. знав нелегальні твори Шевченка періоду
«трьох літ»; від І. Ср зн в ко о та М. Костомарова
йому було відомо про заслання поета та про розправу
над учасниками
р оо в ко о рат тва
( рн ш в ка . . Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко. К., 1974. С. 20—22). Особисте знайомство Ч. із
Шевченком відбулося після повернення поета із заслання навесні 1858. Ініціатором зустрічі могли бути
Костомаров або З. С раков к , можливе місце перших зустрічей Шевченка і Ч. — вечори в К. ав на.
Протягом осені — зими 1859 Ч. і Шевченко бачилися
на вівторках у Костомарова. Ч. брав активну участь
у викупі з кріпацтва найближчих родичів Шевченка
(сестри і двох братів): разом з ін. він підписав лист до
поміщика В.
орков ко о з проханням відпустити
на волю рідних поета за призначену суму.
«Современник» (під час керівництва Ч.) широко популяризував ім’я укр. поета як незламного борця з деспотизмом. У жовтневому номері за 1858 уміщено поезію
Шевченка «Минають дні, минають ночі» в рос. перекл.
О. П
ва; у наступних номерах теж опубл. перекл.
творів Шевченка рос. мовою О. Плещеєва, П. а урова, М.
а ова, Л.
та ін., а також відгуки
та рецензії А. П п на, Костомарова, М. о ро ю ова

на твори укр. поета. У ст. «Національна безтактність»
і «Народна безтолковість» (обидві — 1861) Ч., посилаючись на Шевченка, полемізував із думками деяких
сучасників про укр. л-ру. За твердженням Ч., укр. л-ра
із появою Шевченка стала в ряд великих: «Маючи тепер
такого поета, як Шевченко, малоросійська література
також не потребує нічиєї ласки» (Новые периодические
издания // Современник. 1861. № 1). Ч. сприяв вид. творів Шевченка. Укладачем і ред. «Кобзаря Тараса Шевченка в переводах русских поэтов» (1860) був близький
до Ч. поет і перекладач М. р
. «Современник»
заздалегідь інформував широкі кола читачів про вихід
друком цього вид. та « о зар » 1860.

т.: а ов к
. С. Шевченко и Чернышевский // Историкбольшевик. 1934. № 1;
т р . Чернишевський, Добролюбов
і Шевченко // Більшовик України. 1936. № 5;
зв
к
. Шевченко і Чернишевський // Радянська література. 1941. № 3; рн ш в ка . Чернишевський і Шевченко // Українська література.
1944. № 3/4; р юк . П. Шевченко й Чернишевський // Праці
Київ. держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. К., 1954. Т. 1: Гуманітарні науки;
а ов к
. С. Т. Г. Шевченко и русские революционные демократы. М., 1962; Пр ма . Шевченко і Чернишевський //
13;
рн ш в ка . . Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко: Воспоминания, заметки, материалы. К., 1974.

а ар ан

ЧЕР НИШÓВ Мат вій Пи ли пович (? — 1866) —
брат О. П. рн шова. Служив топографом із 1840.
До 1857 вів різні роботи в Оренбур. краї. Прапорщик (1853), поручик (1862), штабс-капітан (1864). Із
Шевченком познайомився в р н урз 1847. У листі
Шевченка в Орське укріплення від 2 груд. того ж року
О. Чернишов писав: «…і мій молодший брат <…>
кланяється» (
т , с. 48). Шевченко мав дружні почуття до Ч. Цікавився його малюнками, допомагав художникові-початківцю, звертав увагу старшого брата
на вправи молодшого. «Дякую Вам за думку, яку Ви
підказали мені щодо висилання братові Матвію масок, — відповідав О. Чернишов у листі з Петербурга
29 берез. 1850, — і справді буде йому гарна школа, неодмінно вишлю». Ч. згадується в листах друзів поета.
он

о шаков

ЧЕРНИШÓВ Олександр Іларіонович (роки життя
невідомі) — урядник Оренбур. козачого війська, художник-самоук, двоюрідний брат М. П. рн шова та
О. П. рн шова. Співпрацював із військ. відомством
як рисувальник. Шевченко познайомився із Ч. в р нурз 1847, як художник допомагав порадами. Ч. зображено разом із Шевченком серед польс. засланців на
груповому портреті роботи О. П. Чернишова.
т.: о шаков 1971.

ор

а ров
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ЧЕРНИШÓВ Олексій Пилипович (1824, Оренбург —
1863, Петербург) — рос. художник. Протягом 1841—
51 навчався в петерб. ка м м т тв (клас М. оро ова). Двоюрідний брат О. І. рн шова. З 1860 —
акад. істор. та портретного живопису. Познайомився
з Шевченком, очевидно, ще навчаючись в АМ. Приїхавши до рідного міста 1847, перейнявся його долею:
через Ч. Шевченко переслав до Петербурга кілька клопотань про полегшення свого становища на засланні.
Поет у листі до М. азар в ко о від 20 груд. 1847 писав:
«…будьте ласкаві, побачтесь з Чернишовим, він тепер
уже в Петербурзі (спитайте в А[кадемії] художеств, де
він живе), а як побачитесь, то розпитайте його, чи він
пооддавав мої письма, що я посилав через його, і що
йому сказано на ті письма, та попросіть його од мене,
щоб він докучав моєю просьбою надто Карлу Павловичу, а з Дубельтом щоб притьмом побачився». Митці
зустрічалися і в кін. 1849 або на поч. 1850 — саме в цей

.П. рн шов. ара
в нко р по
к
по т н за ан в. Пап р, туш. 1848—1849

Важливе місце в репертуарі театру посідають драматургічна спадщина Шевченка, а також п’єси, написані
за мотивами його творів та про його життя. Так, п’єсу
Шевченка «Назар Стодоля» було вперше поставлено
1944, під час евакуації те атру в м. Йошкар-Олі, на
відзначення 130-річчя від дня народження поета (реж.
Г. озаков к , художник О. П ак ). Після завершення вистави колектив театру в супроводі оркестру
виконав «Заповіт» і «Реве та стогне Дніпр широкий».
1945 у Чернівцях її було поновлено, в дію введено «Вечорниці» П.
н ко о (реж. Г. Козаковський, художник О. Плаксій). Критики акцентували зорієнтованість
авторів вистави на психологізацію дії, підкреслювали
майстерне виконання укр. народних пісень. У ролях:
Л. у ан ка (Галя), Д. Петрик (Хома Кичатий), П. Міхневич (Гнат Карий), А. Губенко (Назар), О. Коротич
(Стеха), М. Чап линська (Ха зяйка на вечор ни цях).
1989 у театрі здійснено нову виставу «Назара Стодолі»
з «Вечорницями» П. Ніщинського (реж. П. Колісник,
художник В. Лассан, хореографія М. Пупченка), яка
на Республ. театр. огляді, присвяченому 175- тн ому
юв ю в
н наро
нн
в нка, здобула першу
премію. У гол. ролях: Ю. Марчак (Назар), Л. Недін
(Галя), Г. Волинець (Гнат), П. Нікітін (Хома Кичатий),
О.
на (Стеха).
Серед п’єс, написаних за творами Шевченка і показаних у Чернів. театрі, — драма К. ра м нка «При
битій дорозі» (за поемою «Катерина»), виставу якої
під назвою «Катерина» було здійснено ще у Харкові
1939 (реж. М. Міцкевич, художник В. Войцеховський) і тоді ж відзначено ювілейною шевч. медаллю.
У Чернівцях вона побачила світ 1941. Театр поставив
1956 оперу М. рка а «Катерина» (літ. ред. театру,

період Ч. виконав груповий портрет польс. політичних
засланців, з-поміж них і Шевченка. Вціліло два листи Ч.
до Шевченка: від 2 груд. 1847 та 29 берез. 1850 (
т ,
с. 48, 64). Ще один лист (орієнтовно від груд. 1847), автором якого теж вважають Ч. (див.:
т , с. 230), на думку
Л. о шакова, насправді написав О. І. Чернишов (див.:
о шаков 1971, с. 399). Відповіді поета не збереглися.
1952;

т.: Ракова . . Алексей Филиппович Чернышев. М.,
о ра
1984.
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ЧЕРНІВÉЦЬКИЙ АКАДЕМÍЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й
УК РАЇ́ НСЬКИЙ МУ ЗИ́ ЧНО-ДРА МАТИ́ ЧНИЙ
ТЕÁТР імені О. Ю. Кобилянської. Створено у груд.
1940 на базі Харків. театру ім. Ленінського комсомолу
(організовано 1937). 1945 театр одержав статус муз.драм., 1954 йому надано ім’я О. Ю. Кобилянської,
з 2008 — академ.

р т ктор
.
н р, .
м р.
ака м но о о а но о укра н
рамат но о т атру м. .
1903—1905. Су а н

у в
рн в ко о
ко о муз но. о
н ко .
ото

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР…

С на з в тав «

тар вна»

. роп вн

ко о. 1961

реж. Г. Козаковський, художник Д. Нарбут, диригент
М. Магальник), з якою колектив виступив також під
час гастролей у Києві, Москві, Сімферополі. Вистава
дістала схвальні відгуки критиків та глядачів, особливо
було акцентовано виконавську майстерність акторів
В. Каневської (Катерина), П. а арова (Батько), М. Чаплинської (Мати), А. Луковича (Андрій), О. Карпенка
(Іван). Творчим здобутком театру стала вистава п’єси
«Титарівна» М. роп вн ко о (за Шевченком), яку
1961, до 100- тн роков н в
н м рт
в нка,
здійснили реж. К. рт м нко, художник О. Плаксій та
композитор О. Ра нко (сценічна ред. М. Андрієвич
і К. рт м нка). За основу було взято перший, найменш
спотворений цензурою, варіант п’єси. Театр створив
масштабне сценічне полотно, прикметне яскравими
характерами, присутністю Шевченкової пое зії. Вистава приваблювала ансамблевістю, органічним злиттям драм. дії з народною піснею, танцем. Основному

С на з в тав « азар Сто о ». Р
р П. о н к.
ро
азара — . у нко, а — . у ан ка. 1989
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конфлікту п’єси реж. надав виразного патріотичного
звучання, орієнтуючись при цьому на Шевченкове
розуміння істор. минулого. У ролях: Настя — В. Безпольотова, Микита — М. Біляєв, Титар — С. Баранівський, Худолій — А. Пономаренко та ін. Як зазначала
преса під час виступів театру в Києві (1964), вистава
«Титарівна», здійснена вперше на укр. сцені в роки
«хрущовської відлиги», була справжнім відкриттям
театру. До 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка в те атрі показано виставу «Невольник»
М. Кропивницького за мотивами творів поета (реж.
С. Омельчук, художник О. Плаксій, композитор О. Радченко). Постановку здійснено в героїко-романтичному
плані, автори набагато підсилили ідейне звучання твору, лейтмотивом спектаклю стали Шевченкові рядки
«Не вмирає душа наша, / Не вмирає воля». Яскраві
образи створили В. Сокирко (Василь Коваль), Г. ГальСавальська (Ярина), П. Нікітін (Степан), В. Жихарський (бандурист Недобитий), О. Ананьєв (козак Неплюй)
та ін. 1971 шевч. репертуар театру поповнився виставою
«Мати-наймичка» І. о о о но о (реж. Є. Золотова,
художник О. Плаксій), яка впродовж тривалого часу
не сходила зі сцени. У берез. 1990 під час відзначення
шевч. днів колектив по казав літ.-муз. ком по зи цію
«І мертвим, і живим…» (друга назва — «Воскресну я!
Воскресну нині!»), здійснену за творами поета. До неї
увійшли вірші «До Основ’яненка», «Ісаія. Глава 35
(По ра ан )», «Думи мої, думи мої» (1848), уривки
з поем «Мар’яна-черниця», «Гайдамаки», «Титарівна»,
«Княжна», балад «Тополя», «Причинна» (реж.-постановник П. Колісник, художник П. Магратій, диригент
В. Гакман, хормейстер О. Борчук). Виставу показували
по телебаченню, її записано на плівку.
Колектив театру бере участь у вечорах пам’яті Шевченка, які проводяться на Буковині. Зокр., 1994 підготував спеціальну програму з Шевченкових творів,
адресовану учнівській аудиторії. Актори театру також
читають Шевченкову поезію в концертах, на місцевому
телебаченні. Зокр. в читецькому репертуарі О. Ільїної — балада «Утоплена», поема «Княжна», вірші
«Подражаніє 11 псалму», «У Бога за дверми лежала
сокира», «У нашім раї на землі», «У тієї Катерини»,
«Минають дні, минають ночі» та ін.; у програмі артиста Б. Братка — поеми «Сон — У всякого своя доля»,
«Кавказ», «Юродивий», вірші «Мені тринадцятий минало», «Згадайте, братія моя», «Доля», «Муза», «Слава»
та ін.
т.: ан . Зустрічі з театром Буковини [Відгук на виставу «Титарівна»] // Радянська культура. 1963. 19 верес.; о ман . «Не вмирає душа наша, не вмирає воля…» [Відгук
на виставу «Невольник»] // Радянська Буковина. 1964. 1 квіт.;
С в рнюк . Подих Шевченкової України: Роздуми після вистави
[Відгук на виставу «Назар Стодоля»] // Радянська Буковина. 1989.
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25 берез.; Су т к
. Чернівецький український музичнодраматичний театр імені Ольги Кобилянської: Нарис історії.
Чернівці, 2004.
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ЧЕРНÍГІВ — місто, губ. центр Черніг. губ., тепер
обл. центр Черніг. обл. Розташований на р. Десні. Відповідно до археол. відомостей, поселення на місці Ч.
існувало вже в 7 ст. Уперше згадано в Лаврентіївському
літописі під 907 (Пов т минулих літ. К., 1989. С. 26).
У 1024—36 і 1054—1239 — столиця Черніг. князівства.
1239 зруйновано монголо-татарами. У другій пол. 14 ст.
перейшов під владу Великого князівства Литовського,
з 1503 — у складі Російської держави. У першій пол.
17 ст. — під владою Речі Посполитої, з 1654 — у складі
Російської держави. 1648—1781 — адміністративний
центр Чернігів. намісництва, Малорос. і Черніг. губ.
По над 30 спо руд міста включено до складу іс торико-архіт. заповідника «Давній Чернігів», серед них:
Спасо-Преображенський собор (11 ст.), Благовіщенська
церква (1186), Еллінська церква (12 — поч. 13 ст.),
П’ятницька церква (кін. 12 — поч. 13 ст.), Борисоглібський собор (12 ст.), ансамблі Єлецького (17 ст.) і Троїцько-Іллінського (17 ст.) монастирів, будівлі у стилі
укр. бароко — буд. полковника Я. Лизогуба (полкова
канцелярія; 1790-ті), будівля колегіуму (кін. 17 — поч.
18 ст.); у стилі класицизму — архієрейський буд. (1780),
губернаторський буд. (поч. 19 ст.), буд. мір і ваги (поч.
19 ст.). На серед. 19 ст. населення складало 6494 жителі,
серед яких 438 — дворяни ( рн ову 1300 лет. Сб.
документов и материалов. К., 1990. С. 72). Населення
займалося переважно дрібними промислами і торгівлею ( тор міст і сіл Української РСР. Чернігівська
обл. К., 1972. С. 98). В місті працювало 6 трактирів та
3 шинки, щороку відбувалося 4 ярмарки ( арк в
.
Чер ни гов // Чер ни говс кие губе рнс кие ведомости.
1851. № 24). Через місто пролягав тракт Петербург —
Київ.

ор о

к

о ор.

рн в.

т вка по атку 20 т.

у

нок у рн ко управ . рн в.
т вка по атку 20 т.

Уперше Шевченко побував у Ч. 24—25 трав. 1843 разом із Є. Гребінкою під час своєї першої подорожі
в Україну. Звідти вони попрямували до
на. 1 жовт.
1844 Шевченко надіслав черніг. цивільному губ. П.
листа з інформацією про підготовку вид. « воп на кра на» та проханням допомогти в її поширенні.
Удруге відвідав Ч. у лют. 1846. У ніч з 23 на 24 лют.
1846 Шевченко та О. Афанасьєв-Чужбинський виїхали
з Ніжина до Ч. 24 лют. вони зупинилися в готелі «Царьград». Про це Шевченко згадував у Щоденнику: «Был
у меня во время оно приятель в Малороссии, некто
г. Афанасьев, или Чужбинский. В 1846 году судьба
столкнула нас в «Цареграде», не в Оттоманской столице, а в единственном трактире в городе Чернигове»
(запис 2 лип. 1857). Того ж вечора вони відвідали бал
у Будинку дворянського зібрання. 25 лют. Шевченко
ілюстрував гумористичний вірш О. Афанасьєва-Чужбинського про цей бал дружніми шаржами (не знайдено; див.: П : 12 т. Т. 8. № 213). Про це згадував
Афанасьєв-Чужбинський (Спо а 1982, с. 97—98).
Того ж дня Шевченко провів вечір у своїх нових черніг. знайомих. Наступного дня поет відвідав ТроїцькоІллінський монастир, щоб отримати дозвіл на замальовку стародавніх церк. речей, що зберігалися в ризниці. 28 лют. Шевченко ознайомився з Євангелієм,
виданим у Львові 1636, потиром, який гетьман І. аз па подарував храму с. Мохнатина (П : 12 т. Т. 8.
№ 57), та ін. У лют. — квіт. 1846 він оглянув Спаський
собор, Іллінську церкву, церкву Параскеви П’ятниці,
Єлецький монастир та курган Чорна могила. На території кол. черніг. фортеці бачив гармати, про що записав
в «Археологічних нотатках»: «В цитадели давней крепости без лафетов лежат три больших крепостных пушки, довольно грубой работы без украшений и надписей,
к которому времени они относятся — неизвестно» (5,
217). У Ч. Шевченко познайомився з удовою героя війни
1812 Є. оро овою, з С. ром кою — пізніше критиком
і публіцистом, спілкувався з ним у Петербурзі, з братами Лизогубами, які запросили його до себе в С н в.
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ім’я згадано на мемор. дошці, встановленій на місці,
де стояв готель «Царьград», розбомблений нім. авіацією 1941.
т.:

о ра

1984;

ур 1985;

ур 2003.

Св т ана По овн кова

уз укра н к
таро тно т
м. . . арнов ко о. рн в. ото по атку 20 т.

Перебуваючи в їхньому маєтку, він періодично виїздив
до Ч. Коли захворів О. Афанасьєв-Чужбинський, Шевченко у берез. 1846 повернувся до Ч. доглядати за ним.
Тоді ж написав його портрет олівцем (не знайдено; див.:
П : 12 т. Т. 8. № 214). У 20-х числах квіт. 1846 Шевченко повернувся до Києва.
20 берез. 1861 в неофіц. частині газ. «Черниговские
губернские ведомости» опубл. ст. О. азар в ко о
«Последний день жизни Т. Г. Шевченко» — передрук
із газ. «С в рна п а» за 28 лют. Згадки про місто
є в Шевченкових повістях «Капитанша», «Музыкант»,
«Прогулка с удовольствием и не без морали».
У ЧІМ зберігаються 2 автографи Шевченка, медаль
на його честь, виготовлена 1861 одразу після смерті поета коштом укр. громади Петербурга, його скульптурне
зображення на моделі пам’ятника Б. м н кому
(М.
к ш н, 1868) та ін. У музеї створено окремий
розд. експозиції, присвячений Шевченкові. Іменем укр.
по ета на звано одну
з вулиць Ч., що з’єднує кол. вул. Богоявленську, Московську,
Смоленську. Його ім’я
має Черніг. обл. акад.
укр. муз.-драм. театр,
Черніг. нац. пед. ун-т.
Пам’ятники Шевченкові відкрито 1992 —
на те ри то рії Валу
(кол. фортеці) (скульптор В. Чепелик,
ар хіт. Б. Се ме няк),
2006 — на території
Черніг. нац. пед. ун-ту
ім. Т. Г. Шев ченка
. ршов, ар т ктор . оз р.
(скульптор Г. Єршов,
Пам’ тн к . .
в нку.
ронза, ран т. 2006. рн в
архіт. О. Козир). Його

ЧЕРНÍГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й АКАДЕМÍЧНИЙ
УК РАЇ́ НСЬКИЙ МУ ЗИ́ ЧНО-ДРА МАТИ́ ЧНИЙ
ТЕÁТР імені Т. Г. ШЕВЧÉНКА. Створено 1926 в
Єлисаветграді (тепер Кіровоград) як пересувний робітничо-селянський театр ім. Т. Г. Шевченка. З 1934 —
у Чернігові. З 2001 — академ.
Протягом усієї історії театру на його сцені здійснювалися вистави творів Шевченка та п’єс ін. авторів, написаних за мотивами його поезій. У репертуарі перших
років роботи театру була Шевченкова поема «Гайдамаки» (інсценізація Леся ур а а, реж. Л. Предславич).
1939, до 125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка, було показано п’єсу Ю. о тюка «Тарас
Шевченко» (реж.-постановник Г. Воловик, художник
А. Кордиш, композитор П. оз к ). Образ Шевченка
створив актор В. Волгрик, якого за виконання цієї ролі
нагородили ювілейною шевч. медаллю. В ін. ролях:
Г. Ольшевська, З. Зінченко (Домна Костянтинівна),
П. Царько (Козачковський), М. Лабурда (Мар’янка),
П. Бориков, Л. Са н н (Пан Білозер), К. Маринченко
(солдат Обеременко), В. Борецька (Оксана). Кілька
разів на сцені театру ставили Шевченкового «Назара
Стодолю». Уперше — 1940 (реж. Л. Романенко). Під
час нім.-радянської війни 1944 виставу показували, коли
театр перебував в евакуації в м. Йошкар-Олі. 1951 вона
йшла на сцені театру в постановці реж. М. Баля (художник О. Клочков). Реж. В. Рудницький поставив «Назара
Стодолю» 1970 (художник О. Клочков); гол. ролі виконували: В. Мірошниченко (Назар), П. Мороз (Гнат
Карий), М. Розцвіталов (Хома Кичатий), Л. Фоменко
(Галя), Е. Мороз (Стеха).
У юві лейні 1960-ті
театр знову звернувся до
шевч. теми. Визначною
подією у творчому житті
колективу стала постановка опери М. рка а
«Ка те ри на» за од ноймен ною по е мою Шевченка, прем’єра відбулася
10 бе рез. 1961. Її було
при свя чено 100- т н м
роков нам в н м рт
по та. Реж.-пос та новник О. Сап сай, художша в тав за п’ ою
ник І. Олійник, диригент
. о тюка « ара
В. Вітовський, хормейсв нко». 1939
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тер Г. Ростовцева, балетмейстер М. Сахно. Гол. партії
в опері виконували: М. Бебешко (Катерина), М. Мельник (Мати), О. Дуд ченко (Бать ко), Г. Ма ка ренко,
М. Уманець (Андрій), В. Курилов (Іван). Критика високо оцінила постановку та виконавську майстерність
акторів в опануванні нового для колективу театру оперного жанру. До «Катерини» М. Аркаса театр звернувся
і 2000, коли реж. Л. Отрюх поставив уривок із цього
твору в концертному виконанні, приуроченому до березневих шевч. днів. У гол. ролях: С. Дарнопих, О. Турок (Катерина), А. Баглій (Мати), В. Корінь (Батько),
А. Лукашов (Андрій), Е. Брагіда (Іван). До 150- тн о о
юв ю в
н наро
нн
в нка 1964 в театрі
поставлено драму М. роп вн ко о «Невольник» (за
Шевченком). 1973 реж. В. Рудницький здійснив виставу
драми М. ару но о «Марина» (художник О. Соснін).
У гол. ролі виступила Г. Пащенко. Тривалий час у репертуарі театру була дума-опера «Сліпий» за поемою
Шевченка «Невольник», постановку якої 1989 здійснив
В. р п за власним лібрето (композитор О. Злотник,
диригент В. Заславський, художник М. Кужельов). Гол.
партії в різні роки виконували С. Дарнопих, О. Турок
(Ярина), С. Гончар, А. Лукашов (Степан), П. Мороз,

В. Корінь (Василь Коваль). Ви ставу було
відзнято на плівку, її
демонстрували на укр.
телебаченні.
Продовженням
те атр. шевчен кі ани
на черніг. сцені стала
ви става «Мати-наймичка», яку за власною ін сце ні за цією
п о в і с т і Ш е в ч е н ка
«Най мич ка» здійснив реж. В. Гри пич.
Гол. ролі в ній виконували: В. Судак (Від
ша оп р
. рка а
авто ра), І. Олій ник,
« ат р на». 2013
Т. Шумейко (Лу кія),
А. Баглій, О. Бондаренко (Марта), П. Дехтяренко, В. Корінь (Яким), В. Лещенко (Марко). 2007 на кону театру
побачила світ вистава «Відьма» — театральна фантазія
на теми творів Шевченка; автор сценарію і реж.-постановник С. Кузик, художник О. Симоненко, у ролі Відьми
О. Бондаренко, Тінь Відьми — Н. Гнатенко. 2012 здійснено постановку «Назара Стодолі»; реж. В. Тимченко,
художник О. Симоненко, у ролі Назара — В. Соловйов,
Гната Карого — Е. Брагіда, Хоми Кичатого — М. Юськов, Галі — В. Велика, Стехи — І. Олійник. 2013 з нагоди 200-літнього ювілею від дня народження Шевченка
відбулося повернення на сцену те атру «Катерини»
М. Аркаса в оригінальній постановці В. Тимченко (диригент А. Ткачук, художник О. Симоненко, хормейстер
М. Борщ, балетмейстер О. Шпаковська, концертмейстер Т. Ковинцева). У виставі задіяно чотирьох ведучих,
які читають поезію Шевченка, а також уведено роль Людини від автора. Виконавці головних партій: О. Турок
та Л. Кравчук (Катерина), А. Баглій та О. Бондаренко
(Мати), М. Юськов та В. Корінь (Батько), А. Лукашов
та В. Лещенко (Андрій).
Колектив театру щороку відзначає березневі шевч.
дні, разом з освітніми закладами та громадськістю
міста проводить вечори пам’яті поета, у програмі яких
звучать його твори.
т.: о ав н . Живі шевченківські образи [Відгук на
виставу театру «Катерина» М. Аркаса] // Деснянська правда.
1961. 17 берез.
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ЧЕРНÓВ Ле о нід Іва но вич (5.06/18.06.1915,
м. Старобільськ, тепер Луган. обл. — 24.10.1990, Харків) — укр. живописець і графік. Навчався у Харків.
худож. уч-щі (1934—37) та Харків. худож. ін-ті (1937—
42). Учень М. Самок ша. Протягом 1944—47 очолював
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Харків. худож. технікум. Із 1947 — викладач живопису
і композиції у Харків. худож. ін-ті, доцент (1961), проф.
(1977). Член Спілки художників Української РСР (1942).
Заслужений діяч мистецтв України (1966). Ч. писав портрети, краєвиди, натюрморти тощо. Автор тематичних
циклів, графічних серій кольорових автолітографій,
офортів, акварелей. Учасник республ., вс есоюзних
і міжнародних худож. виставок із 1945. Його твори експонувалися у Польщі, Румунії, зберігаються в музеях
Києва, Львова, Полтави, Ужгорода, Санкт-Петербурга,
Москви. З нагоди ювілейних шевч. дат створив картину
«Гайдамаки» (1961) та цикл малюнків за мотивами
творів поета (1964).
а арп нко

ЧЕРНÓВ Леонід Кіндратович (справж. — Малошийченко; 3/15.01.1899, м. Олександрія, тепер районний
центр Кіровогр. обл. — 23.01.1933, Харків) — укр.
письменник, журналіст і кінооператор. 1917 вступив до
Новоросійського ун-ту в Одесі на фізико-математичний
ф-т, 1918 перейшов до Катеринослав. ун-ту на медичний ф-т (не закінчив). Один із засновників укр. театр.
об’єднання «Махудрам» (1922), що перетворився на
пересувний театр «Зелена зоря». У 1927—28 — учасник
літ.-мист. об’єднання «Авангард», один із творців укр.
радіомовлення. Автор кількох поетичних зб., а також
низки прозових кн.: «Сонце під веслами» (1929), «Людина з іншої планети» (1931) та ін.
За словами Ч., уперше до образу Шевченка він
звернувся після Лютневої революції 1917, коли «почав цвірінь кати наївні в ірші про “бат ька Тараса”
і про “синьооку дівчину — зґва лтовану Україну”»
( рнов ( а ош
нко) . О повідання про маленьку людину. Х., 1930. С. 5). Усупереч колегамавангардистам, які н а магалися в ідмежуват ися від
творчості Шевченка, применшували її значення, Ч. із
повагою ставився до його спадщини. У фейлетоні «Лист
до Т. Г. Шевченка» (Бюлетень «Авангарду». Х., 1928)
по стає образ народного поета, який, на відміну від
багатьох амбітних сучасних письменників-ремісників,
вражає нащадків обдарованістю, правдивістю, далекоглядністю і скромністю. Ч. виступав проти примітивного
та неглибокого прочитання творчості Шевченка. Незабаром письменник (у співавт. з О. Забілою) опубл. фейлетон «Другий лист до Т. Г. Шевченка» (Мистецькі
матеріали «Авангарду». Х., 1929). У вірші Ч. «Шляхи
під сонцем» Шевченко уособлює рідну землю, у поезії
«Третій лист до Тараса Григоровича Шевченка» (обидва
твори — 1931, зб. «На розі бур», 1933) його змальовано
як автора творів, актуальних у всі часи. У спогадах
про письменника Ю. Смо
зауважив: «“Кобзарем на
мотоциклі” Льонька мріяв найменувати повну збірку
. «Кобзар на мосвоїх українських віршів» (Смо
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тоциклі» // Смо
. Тв.: У 8 т. К., 1986. Т. 7. С. 248),
однак книжка вийшла вже після смерті поета під назвою
«На розі бур».
в.: Кобзар на мотоциклі: Вірші, гуморе ски, оповідання,
листи, спогади про письменника. О., 2005.
т.: о нко Р. Аргонавт, який оминув ГУЛАГ // Дивослово.
2002. № 11;
н к в Р. «Кобзар на мотоциклі»: ролі й маски
Леоніда Чернова (Малошийченка) // кра н к письменник
Леонід Чернов (Малошийченко) (1899—1933): Бібліогр. покажчик. Х., 2006.

Св т ана у

ЧЕРНУ́ХА Валентин Дмитрович (27.12. 1929, Харків — 14.04.1981, там само) — укр. графік. У 1946—
51 навчався у Харків. худож. уч-щі (педагоги Н. Сліпченко, Л. Фітільов). Член Спілки художників Української РСР (1956). Працював у галузі книжкової та
станкової графіки. Автор серії сатиричних літографій
«190 5 р і к», «Гр омадянська ві йна на
Ук р а ї н і » ( 1 9 5 7 —
58, обидві — у співавт.
з Ю. С в р ном), ілюстрацій до комедії
«Ревізор» М. Гоголя
(1960), поеми В. а ков ко о «Хороше!»
(1967), дитячих книжок «Українські народні казки» (1960),
«Козак Ма марига»
(1970) , «Вінні-Пух»
(1974) та ін.
У співавт. з Ю. Се. рну а, . С в р н.
вер ином Ч. в и конав
« пан н зна …». ю тра
серію ілюстрацій
о по м .
в нка «Сон —
з 10 естампів до поев ко о во о ». Пап р,
ми «Сон — У всякого
ко орова то ра . 1964
своя доля» Шевченка:
«От і братія сипнула…», «А панич не знає», «Гуля наш
батюшка, гуля», «А меж ними, запеклими» та ін. (папір,
ліногравюра, акварельний естамп, 1961). Серію експоновано на Республ. худож. виставці у Києві, присвяченій
100- тн м роков нам в н м рт
в нка. Шість
аркушів цієї серії 1961 передано ДМШ (тепер НМТШ):
«Гуля наш батюшка, гуля», «За богами — панства,
панства…», «От і братія сипнула…», «Голову понурив
сіромаха», «А меж ними, запеклими», «А панич не
знає».
в.: Республіканська художня виставка, присвячена 100-річчю з дня смерті Т. Г. Шевченка: Каталог. К., 1961; Ювілейна
Шевченківська виставка: Каталог. К.; М., 1964.

в рк ва
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ЧЕРНЯВСЬКИЙ

ЧЕРНЯ́ВСЬКИЙ Микола Федорович (22.12. 1867/
3.01.1868, с. Торська Олексіївка, тепер с. Октябрське
Добропільського р-ну Донец. обл. — 19.01.1938) — укр.
письменник і громадсько-культурний діяч. Закінчив
Катерино слав. духовну семінарію (1889). Активний
член Чернігівської громади і т-ва «Просвіта». Після
проголошення УНР (1917) — організатор культурноосвітнього т-ва «Українська хата», учительської спілки,
аматорських гуртків, укр. книгарні на Херсонщині, ініціатор вид. «Вісника товариства “Українська хата”». Ч.
заарештовано 1937 за сфабрикованим звинуваченням,
розстріляно. Реабілітовано посмертно (1956). Автор
низки поетичних зб.: «Пісні кохання» (1895), «Донецькі
сонети» (1898), «Зорі» (1903), зб. оповідань «Богові
невідомому» (1913), кількох повістей, брошури «Україна, автономія, федерація» (1917) та ін., ряду літ.-крит.
і публіцистичних статей, спогадів. Перекладав твори
О. Пушкіна, М. рмонтова, А. Фета, С. Надсона,
н , А.
к в а, В.-М. ю о, здійснив
Й.-В. т , Г.
повний перекл. «С ова о по ку ор в м» (1894). Разом із
М. о ю н к м і Б. р н нком видав альм. «Дубове
листя» (1903), присвячений П. Кулішу, та ін.
Творчістю Шевченка інспіровано нац.-визв. ідеї творів Ч., просвітницькі мотиви служіння поета народові,
батьківщині, а також тему історії України. Поетичні
твори Ч. вирізняються насиченістю відгомонами поезії
Шевченка. Вірші «Скеля», «Мужича доля», «Одиначка»,
«Богданова інтродукція», «Ви, царські пси…», «Гість
незнаний» містять образні перегуки з поемою Шевченка
«Кавказ», поезіями «І тут, і всюди — скрізь погано», «Ой
чого ти почорніло», «О люди! люди небораки!», «І день
іде, і ніч іде». У віршах Ч. «Одна я на світі», «Воєвода», «Чари», «В огні повстання», «Шлях», «Моя пісня»
та ін., поемі «Козаки» ремінісценції творів Шевченка
виявнюються на рівні поетичного мотиву, — це мотиви
«жіночої» лірики Шевченка, трагічна історія взаємин
бідної дівчини і можновладця-спокусника, фольклор.
мотив перетворення дівчини на тополю, картини народного повстання, мотиви пошуків долі, посилання пісні
в Україну, визволення запорозькими козаками українців
із тур. неволі тощо. У поезіях Ч. «Шевченко» (1889),
«Великі слова» (1890) акцентовано безсмертя духовної
спадщини Шевченка. До вірша «Великі слова» включено
рядки з поезії Шевченка «Чи ми ще зійдемося знову?».
У вірші «Вандалам, що зруйнували пам’ятник Шевченку
в Києві» Шевченко постає символом України.
До шевч. теми Ч. звертався і в прозових творах.
У центрі оповідання «Напередодні» (1913) — епізод
весілля П. Куліша й О. Білозерської (О. у ш), на якому
Шевченко був боярином. У зображенні особи Шевченка
на першому плані — його мист. обдаровання, манера
поведінки, стиль спілкування. У нарисі про подорож
у черв. 1906 до ан ва «Шевченкова могила. Спогади»

(1918) Ч. нарікав на занедбаність, необлаштованість
могили поета ( рн в к
. Тв.: В 2 т. К., 1966. Т. 2.
С. 515; першодрук: рн в к
. Тв.: У 10 т. X., 1929.
Т. 4). У спогадах про Грінченка «Кедр Ливана» (Херсон,
1918) Ч. підкреслював пошану, з якою Грінченко ставився до пам’яті про Шевченка.
Ч. — автор циклу літ.-публіцистичних статей «Під
знаком Великого Духа» (1919—20), який містить доповіді «Шевченко — герой», «Тарас Шевченко», «Трагедія
Шевченка», «Геній Шевченка», «Свідки життя Шевченкового», виголошені під час відзначення роковин
поета в Херсоні. У них Шевченко бачиться знаковою
постаттю укр. культури, символом укр. нації. Ч. підкреслював синтез поезії, живопису та ораторського мист-ва
у творчості митця. У ст. «Свідки життя Шевченкового»
наведено спогади сучасників Шевченка.
в.: Твори: У 10 т. Х., 1927—1931; Твори: В 2 т. К., 1966.
т.: о т нко . На шляхах велелюдних: Літ.-крит. нарис
про життя і поетичну творчість Миколи Чернявського. Донецьк,
1964;
ш н к . Шевчен ківські тра ди ції в по е зії Ми коли
Чернявського //
31; шн к . «Ти не загинеш, Україно» //
шн к . Митець і його час: Літ. портрети, есеї. Сімф., 2005;
м нко . Тарас Шевченко в творчості Миколи Чернявського;
«Шевченкова могила» М. Чернявського як сумний документ
епохи; Постать Кобзаря в циклі «Під знаком Великого Духа»
М. Чернявського //
м нко . Шевченкова офіра: Статті та
дослідження. К.; Херсон, 2008; м на . . Проза Миколи
Чернявського: Питання типології, жанрово-наративна система. К.,
2008; С вкова . Тарас Шевченко в рецепції Миколи Чернявського //
38; С вкова . Творча постать Тараса Шевченка в циклі есеїв
Миколи Чернявського // Шевченків світ: Наук. щорічник. Черкаси,
2011. Вип. 4; шн к . . Словом поета натхненний: вплив Тараса Шевченка на формування світоглядно-мистецьких уподобань
Миколи Чернявського // ара
в нко і сьогодення: Матеріали
Другої всеукр. наук.-практичної конференції. Сімф., 2012.

а ам н ук

ЧЕРНЯ́ВСЬКИЙ Михайло Олександрович (9.10.
1948, с. Очеретянка Черняхівського р-ну Житом. обл.) —
укр. актор. Народний артист України (2004). Після
закінчення 1975 Київ. ін-ту
театр. мист-ва ім. І. К. Карпенка-Карого (курс
проф. М. М. Карасьова) —
у Дніпроп. укр. муз.-драм.
те атрі ім. Т. Г. Шевченка.
Актор широкої мист. палітри, Ч. створив низку яскравих образів, позначених
психологічною вмотивованістю, багатогранністю характерів. З успіхом грав як
. рн в к
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комічні, так і драм. ролі. У репертуарі Ч. помітне місце
посідає шевч. тема: він зіграв роль Поета, або Прометея,
у виставі «Віщі сни Прометея» В. ан в (1989, реж.
М. о ош н) і Тараса Шевченка у п’єсі «Материнська
доля» («Мати-наймичка») за поемою Шевченка (1992,
інсценізація й постановка Б. Кодоколовича). Виконує
роль князя Рєпніна у виставі п’єси Л. ушково - внко «Бал» (2006, реж. Л. Кушкова-Шевченко).
т.: Па нко . «А будут сын и мать, и свято жить будут
люди на земле…» [інтерв’ю з реж. М. Волошиним] // Днепр
вечерний. 2001. 7 марта.

ктор

в нко

Ч Е Р Н Я́ В С Ь К И Й Ро д і о н І в а н о в и ч ( 1 7 9 9 —
27.07.1867) — чиновник, приятель І. Сош нка й А. окр
ко о. Із Шевчен ком поз на йомився, імо вірно,
завдяки землякам, у Петербурзі наприкінці 1830-х.
Поет 1841 подарував Ч. два прим. окремого вид. поеми «Гайдамаки»: спершу один, очевидно, без жодних
правок (зберігається у Харків. наук. б-ці ім. В. Г. Короленка), згодом другий — з поновленням окремих
цензурних купюр (зберігається в ІЛ). 1844 Шевченко
презентував Ч. окреме вид. поеми «Тризна» (ІЛ). Всі
названі прим. — з дарчими написами.

т.: оро н . С. Шевченко і царська цензура. Дослідження
та документи. 1840—1862 роки. К., 1969; оро н . С. Над текстами Т. Г. Шевченка. К., 1971; ну кова . . Авторські дарчі
написи на малюнках і «Кобзарях» Т. Г. Шевченка 1860 року //
Питання шевченкознавства: Т. Г. Шевченко і його сучасники.
К., 1978; о в к
. Загадка двох примірників // Друг читача.
1985. 14 берез.

р ор

нко

ЧЕР ТОРИ́ЗЬКА Тетяна Купріянівна (9.08.1919,
с. Амонь, тепер Хомутовського р-ну Курської обл.,
РФ — 1.11.2013, Київ) — укр. мовознавець, перекладач.
Закінчила Київ. ун-т 1945 та аспірантуру цього ж ун-ту
(1948). Д-р філол. наук (1983), проф. (1992). Працювала
ред. вид-ва «Молодь» (1952—57); в Ін-ті мовознавства
ім. О. Потебні АН України (1958—96).
Найповніше Ч. реалізувала себе як лекcикограф:
узяла участь в укладанні та редагуванні «Словника
української мови» в 11 томах (1970—80; Держ. премія
Союзу РСР, 1983), «Орфографического словаря. Для
начальных классов» (1985; 2-ге вид. 1989), «Російськоукраїнського словника наукової термінології. Суспільні
науки» (1994), «Русско-украинского словаря синонимов» (1995), «Українсько-російського словника» (1999).
У численних працях із соціолінгвістики відповідно
до тогочасних ідеологічних настанов упроваджувала
ідею про те, що розвиток мов Союзу РСР, зокр. укр.,
був наслідком реалізації мовної політики в Союзі РСР,
сприятливого впливу рос. мови на укр.
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Досліджувала українськомовні твори Шевченка,
спираючись на ретельно опрацьований матеріал, який
широко наводила в численних студіях; увагу традиційно зо середжувала на проблемах складу лексики,
семантики і стилістичних функцій мовних одиниць,
в окремих працях — на питаннях словотворення, синтаксису (Про деякі засоби розширення семантики і меж
стилістичного вживання слова у Шевченка (за матеріалами «Словника мови Шевченка») //
р а мовної
майстерності Т. Г. Шевченка: Зб. статей. К., 1964; Мова
Шевченка у взаємодії з територіальними діалектами //
Питання взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів. Тези доп. і повідомлень. К., 1972).
Багато праць присвятила російськомовним творам Шевченка, мову яких (насамперед лексику, особливості стилю) вивчала, зокр., у зіставленні з українськомовними
текстами (Про спільність деяких мовностилістичних
рис українських і російських творів Т. Г. Шевченка //
19); докладно розглянула окремі групи лексикону
російськомовних творів (старослов’янізми, іншомовні
запозичення, міфолог. лексику, новотвори, ономастикон,
насамперед антропоніми і топоніми). Зіставне вивчення
тематично й сюжетно близьких українськомовних
і російськомовних текстів Шевченка підпорядкувала
глибшому пізнанню історії їх створення. Застосувавши
соціолінгвістичні принципи аналізу, зосередила увагу
на білінгвальності автора, проявах міжмовної взаємодії
в текстах. Заторкнула проблему причин двомовності
Шевченка, подала історіографічний огляд досліджень із
цієї проблеми, посилила поширену версію оцінки психологічних основ двомовності як усвідомленого вибору
автора, не зумовленого тиском тогочасних суспільних
і політ. обставин. Підкреслювала високий рівень володіння обома мовами, свідоме і лише стилістично
зорієнтоване використання в укр. текстах елементів
рос. мови та українізмів у російськомовних текстах.
У контексті благотворних рос. впливів (О. Пушкін,
згодом — М. Гоголь, М. рмонтов, І. ур н в) оцінювала не тільки російськомовну, а й українськомовну
словесно-худож. творчість Шевченка, відшукувала сюжетні, образні, стилістичні паралелі у творах Шевченка
і рос. письменників (Пушкінські традиції у мовній
творчості Т. Г. Шевченка // Мовознавство. 1974. № 5;
Гоголівські художні образи і стилістичні прийоми
у творчості Т. Г. Шевченка // Література та культура
Полісся. Ніжин, 1999. Вип. 12). До аналізу залучила
всю пи семну спад щину Шевченка: тексти худож.
творів, листування, Щоденник, підписи на картинах
та ін. Укр. мовні елементи у російськомовних творах
Шевченка розглянуто на широкому тлі укр. складника
у тематиці та мові рос. худож. л-ри 1-ї пол. 19 ст. (К. Р в, О. Пушкін, М. Гоголь) та традиції використання
українізмів у російськомовних творах Г. Квітки-Осно-
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в’яненка, Є. Гребінки. За висновком Ч., російськомовна
творчість Шевченка — це розвиток традицій Пушкіна
в рос. л-рі. Розрізнені студії (понад 30 статей про мову
Шевченка) доповнила монографічним узагальненням
«Взаимодействие русской и украинской лексики в русских произведениях Т. Г. Шевченко» (К., 1981).
Важливого значення надавала лексикографічному
представленню мовної спадщини Шевченка: розробляла
та обґрунтовувала засади укладання словника мови Шевченка (Здобутки і завдання лексикографічного вивчення
творчості Т. Г. Шевченка //
27; Семантико-стилистическая природа художественного слова Т. Г. Шевченко
в лексикографической интерпретации // Русское языкознание. 1989. Вып. 18). Співукладач 1-го і 2-го т. та
ред. 1-го т. словника українськомовних творів (Словник
мови Шевченка. К., 1964. Т. 1—2), керівник авторського
колективу, співукладач і наук. ред. 1-го і 2-го т. словника
російськомовних творів митця (Словарь русских произведений Шевченко. К., 1985—86. Т. 1—2; Держ. премія
Української РСР 1989 за обидва словники).
т.:
К., 2009.

т на упр н вна Черторизька: Бібліогр. до 90-річчя.
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ЧЕРТОРÓГОВ Денис Петрович (роки життя невідомі) — сотник ра
ко о коза о о в
ка, начальник
Косаральського форту (1848 — лип. 1849). На службу
вступив 1831, перший офіцерський чин отримав 1843.
Учасник однієї з воєнних кампаній. Сучасники вказували на непересічні розумові здібності Ч., наголошували на його позитивних моральних і організаційних
якостях. Ч. дослужився до чину військ. старшини. Ч.
перебував у товариських стосунках з О. утаков м.
Із Шевченком познайомився на Косаралі 1848. Цю комічну зустріч із Ч. поет занотував у Щоденнику 16 лип.
1857, назвавши його «есаулом Чартороговым», а худож.
опрацював її у повісті «Близнецы» (4, 99—100).
он

1858. Поет подарував йому
« о зар» 1860 з інскриптом: «Ко за кові Гри цеві
Чес та ховсь кому. Коб зар
Тарас». До нас дійшли два
прижиттєві знімки друзів
1859 і 1860 (див. ото ра
в нка). Ч. взяв
участь у похо роні Шевченка, пе ре віз прах поета в Україну, відобразив
останній шлях поета в листах до Ф. рн нка та петерб. укр. громади (див.:
.
та в к
Письма Чес та ховс кого,
писанные в 1861-м году о похоронах Шевченко // С.
1898. № 2), у серії малюнків та начерків «Селяни біля
труни Т. Г. Шевченка», «Труна Т. Г. Шевченка в дорозі» та ін., у поетичних рядках. Йому належить ідея
поховання поета в ан в не біля Успенського собору,
а на горі, яку Шевченко обрав для своєї оселі. Ч. звів
над прахом Шевченка першу могилу, встановив на ній
чотириметровий дубовий хрест. У листах і замальовках Ч. відображено перших відвідувачів могили Шевченка. Він першим занотував народні пісні, легенди,
приказки про поета. Ч. склав опис худож. колекції та
речей, які лишилися після смерті Шевченка, зберігав
деякі з цих речей у себе. Автор спогадів про поета:
«Из воспоминаний о Т. Г. Шевченко» ( С. 1895. № 2).
Брав участь у діяльності т-ва, що займалося популяризацією творчості Шевченка, поширював у списках

о шаков

ЧЕСТАХÍВСЬКИЙ Григорій Миколайович (1820,
посад Нова Прага, тепер смт Олександрійського р-ну
Кіровогр. обл. — 3/15.04.1893, Петербург; похований
у с. Качанівці, тепер Ічнянського р-ну Черніг. обл.) —
художник, приятель Шевченка. Завдяки клопотанням
меценатів 1843 здобув право навчання в петерб. кам м т тв, де був учнем К. Брюллова та Ф. рун
(закінчив 1854). За картину «Каяття св. апостола Петра»
та етюд із натури удостоївся звання некласного художника істор. та портретного живопису.
Із Шевченком познайомився 1844, перебував під
його ве ли ким впли вом. Особливо щи ро серд ними
стосунки поета й Ч. були в останні роки життя Шевченка. Зберігся лист Шевченка до Ч. від 14—19 трав.

.

та в к . омов на ара а
в . 1861

в нка в

ркв .

його заборонені вірші. Передав збережені реліквії поета
до музею В. арнов ко о (молодшого). Тривалий час
перебував під таємним наглядом поліції, яка завела на
нього окрему справу.
т.:
т ; Спо а 1982; ур 1970; а ра ан- р за . П. Святиня. К., 1998; Козак Грицько Честахівський // Пов рн н шевченківські раритети. Дніпродзержинськ, 2010.
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ЧЕСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЧÉСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Велику увагу у своїй творчості Шевченко приділяв темі єднання
і братерства слов’ян. народів. Уперше він порушив
цю проблему в поемі «Гайдамаки» (1841) та в уривку
з драми «Никита Гайдай» (1842). У посланні «І мертвим,
і живим» поет засвідчив обізнаність із патріотичною діяльністю Я. о ара, П.-Й. а ар ка та В. анк , які
пропагували ідеї слов’ян. єднання. У період формування
Шевченка як поета в журн. « т
тв нн зап к »
(1840. № 1—2) в рос. перекл. Ю. Самар на та М. По она опубл. відомий трактат Я. Коллара «Про літературну
взаємність між племенами і наріччями слов’янськими»
(1836). Всеслов’ян. значення мала Колларова поема
«Дочка Слави» (1824). При сприянні О. о н ко о,
який 1837—38 стажувався у Празі в П.-Й. Шафарика,
Шевченко ознайомився із творами чес. вченого «Слов’янські старожитності» (М., 1837—38. Т. 1. Кн. 1—3)
та «Слов’янський народопис» (М., 1843; обидва в рос.
перекл. О. Бодянського) і дослідженнями вихованців
О. Бодянського, зокр. з кн. С. Па аузова «Іоанн Гус і його
послідовники» (М., 1845). У рос. перекл. «Слов’янського
народопису» О. Бодянський до імен згаданих в автора
укр. письменників додав і прізвище Шевченка. Ці вид.
поглибили симпатії укр. поета до чес. народу, його героїчної історії, надихнули на створення поеми «Єретик»
(1845) і вступу до неї як посвяти П.-Й. Шафарикові. Чес.
критика відзначає, що у світовому письменстві немає
творів, у яких із такою худож. силою і психологічною
глибиною звеличено образи визначних чес. патріотів
Я. у а і П.-Й. Шафарика, як це зробив Шевченко.
Втім, ідею слов’ян. взаємності, як її розуміли Шафарик, Коллар і Шевченко, тривалий час подавали дещо
однобоко. Замовчувався очевидний факт суперечностей
в їхніх поглядах. Шафарик і Коллар дивилися на Росію з надією, оскільки бачили в ній єдиний порятунок
від нім. духовної експансії. Коллар взагалі вважав, що
повинно залишитися тільки 4 наймогутніші слов’ян.
гілки: рос., польс., чес. і серб., а ін. мають у них асимілюватися. Вагомою підставою для симпатії Шафарику
з боку Шевченка було те, що, на відміну від Коллара,
він залишав ширший простір для нац. самобутності
слов’ян. народів. Погляди Шафарика зводяться радше
до широкої слов’ян. федерації. У поемі «Єретик» Шевченко підкреслює свою духовну близькість саме із Шафариком: «Слава тобі, любомудре, / Чеху-слав’янине! /
Що не дав ти потонути / В німецькій пучині / Нашій
правді. Твоє море / Слав’янськеє, нóве! / Затого вже
буде повне» (рр. 56—62). Останнім рядком Шевченко
наголошує відмінність між поглядами Шафарика і рос.
слов’янофілів, для яких слов’ян. світ є «ро сійським
морем». В Україні ж, як і в Чехії, і зокр., в Шевченка
панславістична ідея трансформувалася в ідею нац. самоусвідомлення. «Ідеї колларівського панславізму, —
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писала З. н к- р зов ка, — що загалом сприймалися як західноукраїнськими діячами відродження, так
і харківськими, перемістилися у Шевченка та кириломефодіївців у іншу площину, поступившись місцем
чіткій національній концепції з виразними елементами
месіанства. <…> Своїм слов’янським партикуляризмом
Костомаров наближається до Шафарикового розуміння
слов’янської взаємності» ( н к- р зов ка . С. 105).
Історія поширення творів Шевченка в Чехії відбиває,
з одного боку, процес зародження і зростання глибокого
почуття вдячності чес. прогрес. громадськості до укр.
поета, а з другого — етапи сприйняття його спадщини
як ідейної зброї в боротьбі чес. народу за суспільний
розвиток. Так, Ю. о ан к у ст. «Тарас Шевченко
у нас» писав: «Великий поет України Тарас Шевченко
здавна є нашим добрим знайомим і улюбленцем чеської літератури. Цим ми віддячуємо йому за ту любов,
яку він виявив до нас. Ми ніколи не забудемо, що саме
в розквіті своїх мужніх сил сорокарічний Шевченко
оспівав “чеха святого, великого мученика <…>, славного Гуса” і натхненно відгукнувся про нашого Павла
Йосефа Шафарика» (газ. «Rudé právo». 1951. 11 берез.).
Перші відомості про Шевченка потрапляли в чес.
пресу з рос., західноукр. і польс. вид. ще у 1840-х:
згадка про «Тризну» (без зазначення прізвища автора)
в «Časopis Českého museum» (1845); ст. «Політичне
становище русинів» у часопису «Lipa slovanská» (1848.
№ 14, 15, 17), того ж року передрук. в тижневику
«Týdennik» (1848. № 51. Груд.), узята з газ. «Дневник
руський», яку редагував І. а
в у Львові. У ст.
зазначалося: «Шевченка <…> тепер вважають мучеником за свободу русинських справ. Велич, глибоке
знання людського серця, ліричність і терпка іронія,
а разом з тим мудре опанування природної мови зливаються в його творах у чарівну гармонію». Цінною
інформацією про укр. поета були «Листи про найновішу російську літературу» О. П п на («Časopis Musea
královstvi českého», 1859), адресовані В. Ганці. У «Листах…» відзначено, що поетичний геній Шевченка дорівнював генієві О. Пушкіна й А.
к в а.
Чес. громадськість знайомилася із життям і літ. спадщиною поета через оригінальні друк. вид. його творів,
рукописні списки в укр. оригіналах або переписаних
латинкою, через публікації в чес. перекл., крит. статті
й наук. студії. Зокр., О. Бодянський протягом 1844—
45 переслав до Праги на ім’я В. Ганки, П.-Й. Шафарика
та Чеського музею «Тризну», «Гамалію» і « о зар» 1844.
Через Прагу (посередництвом чес. етнографа, публіциста
й перекладача К. Запа) О. Бодянський 1845—46 надсилав твори Шевченка також Я. о ова кому до Львова.
Поширювали й пропагували твори укр. митця, відомості
про його життя та діяльність визначні діячі чес. відродження П.-Й. Шафарик і В. Ганка, радикальні демократи,
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активні учасники революції 1848 Й.-В. р , К. Са на,
відомі поети Я. ру а, В. Галек, С.
, Я. р
к .
Так, у літ. арх. В. Ганки зберігаються списки Шевченкових творів «Думи мої, думи мої» (1840), «Перебендя»,
«Іван Підкова» та «Думка — Нащо мені чорні брови»,
датовані 1840-ми. З рукописного списку Й. о ар
переклав послання «Шафарикові» (журн. «Světozor».
1870. № 13). К. у о а за текстом рукописного списку
І. азар в ко о переклав вірш «Думка — Вітре буйний,
вітре буйний!» (Obrazy života. 1871/72. № 6). Проте переважну більшість чес. перекл. зроблено з оригінальних
друк. вид., зокр. таких, що вийшли ще за життя укр. поета (напр., петерб. вид. « о зар » 1860). При сприянні
Я. Неруди в журн. «Obrazy života» (1860. № 7), який він
редагував, надрук. ст. Й. П рво
а «Тарас Григорович
Шевченко — поет малоросійський», в її тексті наведено
уривки з творів «Перебендя», «До Основ’яненка» та ін.
(уміщено і його перекл. поеми «Іван Підкова»). Безпосередньо перед розвідкою Й. Первольфа подано «Чеські
вірші» Я. Неруди, які своїми патріотичними волелюбними настроями гармонують із духом статті. Як відгук
на « о зар» 1860 в Чехії в газ. «Pražské noviny» (1860.
29 квіт.) з’являється розвідка В. ун ра «Русинська
література».
Пред став ни ків чес. ра ди каль ної де мок ра тії
Й.-В. Фріча, К. Сабіну та Е. авру Шевченко зацікавив
насамперед як борець за нац. визволення. У його творах вони бачили ідейного спільника в боротьбі проти
австро-угор. нац. гніту. Й.-В. Фріч у роки еміграції
в Парижі переклав послання П.-Й. Шафарикові, уперше
опубл. в журн. амер. чехів «Zvony» (1863. № 6). К. Сабіна виступив зі ст. «З України» (Obrazy života. 1862.
№ 10—11), у якій розкрив причини арешту Шевченка
та ідейно-політ. спрямованість його поезії, відзначив
важливе місце укр. письменства «в історії літературного
життя слов’янських племен». Е. Вавра при сприянні
В. Галека та Я. Неруди як редакторів журн. «Květy»
опубл. тут свій перекл. «Тополі» (1865/66. Річник 1).
У тому самому журн. (№ 35, 36, 37, без підпису) вміщено ст. «Тарас Григорович Шевченко, малоросійський поет» (авторство також приписують Е. Ваврі), де
наведено уривки з поеми «Гайдамаки» в чес. перекл.
та послання Шафарикові мовою оригіналу. У ст. особливу увагу звернено на світове й загальнослов’ян.
значення Шевченка, «ім’я якого гідне стояти поряд
з іменами найвидатніших співців слов’янських — Міцкевича, Пушкіна, Лермонтова й Гундулича». Вихід
двотомного празького «Кобзаря» 1876 мовою оригіналу привернув увагу видатного чес. поета С. Чеха,
якому належать перекл. уривків із творів «Катерина»,
«Утоплена» та «Думи мої, думи мої» (1840), уперше
надрук. в зібранні його творів (Прага, 1909. Т. 24, 27).
С. Чех сприяв також популяризації творів Шевченка

на сторінках журн. «Květy», який він редагував, зокр.
в перекл. Р.
н ко («У перетику ходила» під назвою «По горішки ходила», 16 лют. 1894). Оригінальна
творчість С. Чеха (поеми «Пісні раба», 1894; «Косарі»,
1903, та ін.), політ. поезія К. ав
ка- оров ко о
(«Тірольські елегії», 1852; поема «Хрещення святого
Володимира», 1854) і П. Безруча («Сілезькі пісні»,
1909) нагадують політ. сатиру Шевченка пафо сом
гнівного протесту проти самодержавної тиранії і нац.
гноблення. Однак тут спостерігаємо не безпосередній
вплив Шевченкової творчості, а незалежні типологічні
подібності тем та ідейно-політ. мотивів, що з’явилися
внаслідок звернення названих поетів до аналогічних
істор. явищ. К. Гавлічек-Боровський, як і Шевченко,
широко використовував фольклор, чим і пояснюється
типологічна близькість їхньої по етичної строфіки.
Серед перших наслідувачів Шевченка в чес. л-рі був
поет Р. Маєр. У своїх творах («Козацька», «Україна»)
він широко використав укр. фольклор., а також шевч.
образи. Ремінісценції з Шевченка бачимо і в О. р з н (зб. «Із звісток українських», 1886). Деякі паралелі
в його творах дають змогу припускати, що він читав
певні твори укр. поета.
Крім Й.-В. Фріча, послання «Шафарикові» перекладали Й. Коларж (Světozor. 1870. № 13), А. Черний
(у кн. Е. Деніса «Чехи після Білогорської битви». Прага, 1905), П. ат рнова (уривок; Slovanský přehled.
1908/1909. Річ ник 11), Ф.
(1918), Я. За вада
(зб. «Весна народів у слов’янських літературах». Прага,
1948). Особливе значення в літ. житті чес. народу мала
сама поема «Єретик». Уперше повністю в перекл. чес.
мовою Н. Жерновського вона з’явилася друком у Києві
в журн. «Ruský Čech» (1907. № 31) паралельно з укр.
оригіналом. Безпосередньо в Чехії повний текст став
відомий пізніше. Повністю поему перекладали Ф. Тіхий
(1918, йому належить і вст. ст. до цього вид.), Я. ур к- з р к (1946),
М. Яріш (1951). Починаючи з 1860 й до 1946 перекл. тво рів Шевченка
друкувалися переважно
в періодиці (бл. ста разів)
і менше — у збірниках,
антологіях та окремими
вид. Із журн., що популя ри зу вали Шевченкову спадщину, слід відзначити «Obrazy života»
(1871—72), «Světozor»
(1884), «Ženský obzor»
(1894—96), «Slovanský
přehled» (1899—1913) та
.
в нко.
ран по з .
ін. З перекл. поезій ШевПра а, 1900. к а нка
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ченка в них активно виступали К. Худоба, Ф. а упа,
Р. Єсенська та ін. Порівняно ширше подано твори укр.
поета у двох антологіях: «Слов’янська поезія» (Брно,
1874. Т. 1; «Тополя», «Утоптала стежечку», «Тече вода
в синє море») і «Нива» (Прага, 1885; тут уміщено
2 вірші повністю і 14 уривків з творів «Катерина»,
«Наймичка», «Тополя», «Причинна» та ін. у перекл.
Ф. Ха лупи). З окремих вид. важливе історико-літ.
значення мають кн. «Вибрані поезії» (Прага, 1900)
в перекл. Р. Єсенської, в якій вміщено 28 творів, та
«Ян Гус (Єретик)» у перекл. Ф. Тіхого (1919). Публікації перекл. Р. Єсенської сприяли поет Я. Врхліцький
(у Чес. АН очолював вид. серії «Світова поезія», у якій
надрук. і Шевченкові твори) та І. Франко (рецензуючи
в рукопису перекл. Р. Єсенської, дав їм високу оцінку;
у листі до А. Черного 24 листоп. 1898 писав: «Се буде
найкращий і найвірніший з усіх перекладів Шевченка,
які я досі бачив»).
Велика роль в ознайомленні чес. громадськості
з творчістю Шевченка належала критиці. Ще за життя
поета чес. критика звернула увагу на істор. значення
його літ. спадщини для укр. і всеслов’ян. письменства.
Першою статтею (власне чеха) була «Русинська література» В. Дундера в газ. «Pražské noviny» (1860. 29 квіт.).
Вітаючи вихід « о зар » 1860 й альм. П. Куліша « ата», де опубл. нові твори Шевченка, В. Дундер, у дусі
М. о ро ю ова, високо оцінював «Тополю», «Наймичку», «Катерину», «Гайдамаків», підкреслював спорідненість цих творів із народним епосом. Згодом В. Дундер
у журн. «Osvěta» (1872. № 9, 11) виступив із ґрунтовнішою ст. «Тарас Шевченко». У ній він подав докладніші
відомості про укр. поета. У рос. перекл. цю статтю
надрук. в кн.: . - [ н р в к
. .]. Тарас Григорьевич Шевченко в отзывах о нем иностранной печати.
О., 1879. Чимала ст. вченого-славіста Я. Гудеца «Тарас
Григорович Шевченко» і його ж перекл. поеми «Іван Підкова» з’явилися 1884. Він же прочитав про поета кілька
лекцій у Празі. В них досить повно подається біографія
Шевченка, характеризується його творчість і відзначається неоціненний внесок у становлення укр. літ. мови.
Я. Неруда у ст. «Т. Г. Шевченко» (газ. «Humoristické
listy». 1889. 15 берез.) охарактеризував Шевченка як поета першорядної величини і світового значення.
Починаючи із 1860-х і до кін. 19 ст. матеріали про
укр. поета друкували журн. «Obrazy života» (1862),
«Světozor» (1870), «Osvěta» (1872), «Zlatá Praha» (1884),
«Hlas národa» (1889), «Slovanský přehled» (1913—14)
та ін. Із численних чес. перекладацьких і аналітичних
починань 2-ї пол. 19 ст. варто виділити кн. Ф. Вимазала
«Слов’янська поезія» (1874), в якій було вміщено оглядову ст. про Шевченка, а також його поезії «Тополя»,
«Утоптала стежечку», «Думка — Тече вода в синє море»
у перекл. Е. Ваври і Ц.
та. У 1870-х популяр-
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ність Шевченка в Чехії настільки зросла, що ст. про
нього з’явилися в чес. енциклопедії «Slovník naučný»
(«Науковий словник». Прага, 1872. Т. 9) за ред. Ф. Рігера, а на поч. 20 ст. — у вид. «Ottův slovník naučný»
(«Науковий словник Отта». Прага, 1906. Т. 24). Тут
досить докладно подано біографію і стислу характеристику головніших творів поета, відомих на той час. На
значенні Шевченка для чес. літ. процесу наголошував
Й. Новачек у ст. «Новели та повісті Шевченка, написані
по-великоруськи» (Nedělní listy. 1889. 5, 12 května).
Критик відзначав у цих Шевченкових творах багато
спільного з прозою Б. Нємцової та І. ур н ва, підкреслював їхній реалізм і народність, соц. гостроту, що
мало особливе значення для розвитку самої чес. л-ри.
З нагоди 100- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка (1914) у Празі відбувся ювілейний вечір,
на якому з доповіддю виступив відомий учений-славіст Я. а а (опубл. в журн. «Slovanský přehled».
1913—14. Річник 16). У роки Чехословацької Республіки (1918—39) твори Шевченка перекладали порівняно
мало. Крім перевидання «Єретика» (1919, 1922), кілька
Шевченкових віршів у перекл. чес. мовою в 1920-х надрук. в періодичній л-рі. Зокр., газ. «Rudé právo» 27 січ.
1929 опублікувала 6 рядків із Шевченкової поезії «Молитва» в перекл. В. Бауера. Кілька віршів надрук. і в ін.
періодичних вид. Порівняно з невеликою кількістю перекл. наук. доробок чес. учених-славістів, які досліджували й популяризували творчість Шевченка, був більш
вагомим. Так, Я. Махал присвятив йому працю «Тарас
Шевченко» (Прага, 1919), а у своїй кн. «Великі російські
і українські письменники» (Прага, 1934) вмістив нарис
«Тарас Шевченко». Творчість укр. митця посідає належне місце і в кн. «Слов’янські літератури» (Прага,
1925. Т. 1—2) Я. Махала. Вже у брошурі 1919, де бачимо
спробу ґрунтовно осмислити постать Шевченка, він говорив, що Шевченко був сильною індивідуальністю, що
він високо піднісся над просто народною поезією і зумів
самостійно опрацювати народні мотиви. Проте історія
Шевченкового життя створила певний шаблон, за яким
намагалися аналізувати і його творчість.
Незвичайно активно культурна громадськість Чехословаччини відгукнулася на 125- тн юв
в
н наро
нн
в нка у берез. 1939, якраз напередодні нім. окупації країни. Пояснюючи це явище,
З. Ґеник-Березовська писала: «Стало зрозуміло, що
Шевченкова поезія набуває в цей час особливої актуальності завдяки глибокій символіці та революційному звучанню, в яких наші співвітчизники відчули
опір усьому тому, що загрожувало молодій Чехо-Словацькій державі» ( н к- р зов ка . С. 177). Ще
1938 в журн. «Praha — Moskva» зі ст. «Перед ювілеєм
Шевченка» виступив Ю. Доланський (тоді під прізв.
Ю. Гайденрайх). А в журн. «Nova svoboda» у берез.
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1939 він оприлюднив ст.
«Поет української свободи». Головою чехословац.
Комітету з від значення
125-літнього ювілею від
дня на родження Шевченка був відомий публі цист і по пуля ри затор
укр. л-ри, близький знайомий І. Франка Ф. Главачек — автор юві лейної ст. «Тарас Григорович Шевченко» (Národní
listy. 1939. 10 března).
Ця ж газ. ще 5 бе рез.
. ашмак. ара
в нко.
опубл. вірш Р. Єсенської
Пра а, 1947. к а нка
«Укра ї на» з при свя тою
«Пам’яті Тараса Шевченка». Ряд матеріалів надрук.
газ. «Lidové noviny». 23 лют. у ній повідомлялося про
підготовку Спілки радянських письменників до шевч.
ювілею в Києві; 5 берез. з’явилася ст. «Шевченків ювілей»; 9 берез. ця газ. присвятила Шевченкові дві ст.
та інформацію про шевч. виставку в Національному
музеї, 13 берез. — про Шевч. вечір у Празі. Ці ж події
висвітлювала газ. «Národni prace» (8 берез., 10 берез.,
16 берез.). З аналітичних статей найвагомішою була ст.
Ф. о мана «Душа України» (Lidové noviny. 1939.
9 března). Про маляр. творчість ішлося у ст. «Тарас
Шевченко, художник, поет», підписаній криптонімом
F. R. (Národni noviny. 3 března), та у розлогій інформації «Художник Тарас Шевченко», підписаній крипт.
O. P. Q., надрук. у журн. «Nova svoboda» (1939. № 3).
У цьому ж номері журн. опубл. перекл. «Послання
Шафарикові» Й.-В. Фріча, здійснений ще 1863. Він
мав не тільки історико-літ., а й актуальне, патріотичне
значення, адже перекладач свідомо підсилив антинім.
мотиви (див.: ов анюк . П. Україніка Йозефа Вацлава
Фріча: аспекти і провідні тенденції. Автореф. дис. …
канд. філол. наук. Л., 2003). Журн. «Praha — Moskva»,
що починаючи з першого числа за 1939 давав повідомлення про підготовку до ювілею, присвятив цій події
увесь третій номер за 1939 зі вст. ст. «Тарас Шевченко»
ученого-історика і мистецтвознавця З.
о о, у якій
зроблено спробу осмислити Шевченка як поета пророчого, спрямованого у майбутнє. Уперше до спадщини
укр. митця З. Неєдлий звернувся 1921 у ст. до 60-річчя
від дня смерті Шевченка (газ. «Tribuna». 1921. 7 května),
у якій високо оцінив народність його творчості і глибоке
худож. проникнення в соц. «прірви життя», осягнути
які — «найбільше завдання справжнього мистецтва».
Крім ювілейних статей, у журн. «Praha — Moskva»
(1939. № 3) уміщено поему «Катерина» (з незначними
скороченнями), вірш «Л.» у перекл. М. ар аново ,

а також «Єретик» у перекл. Ф. Тіхого. З енциклопедичних статей цього періоду особливою повнотою
інформації відзначається ст. І. Горака про Шевченка
в «Науковому словнику Отта нової доби» (Прага, 1940.
Т. 6. Ч. 1).
Після 1945 дослідження і переклади творів Шевченка перестають бути справою окремих ентузіастів.
Низка книжкових вид., що з’явилися у післявоєнне деся-

.
в нко. « у о ко
в кра н ». Пра а, 1946.
к а нка

.
в нко.
у о н к. Пра а, 1950.
Суп ро к а нка

тиліття, відкривається вибраним «Було колись в Україні» (Прага, 1946; передм. З. Неєдлого). До кн. увійшло 45 віршів, закомпонованих у чотирьох розд.: «На
розпутті кобзар сидить…», «Три літа», «Невольнича
муза» та «Минули літа молодії…». Перекл. здійснили Я. Туречек-Їзерський (23 твори), М. Марчанова
(12 творів), З. Ніліусова (10 творів). Зб. не тільки
кількісно збагатила чес. шевченкіану, а й засвідчила
новий, вищий рівень перекладів. Вид. ілюстровано

.

в нко. а

амак . Пра а, 1951.

ронт п

т ту
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кра на в п н . Пра а,
1954. к а нка

.
в нко. « наш м
ра на з м ». Пра а, 1961.
к а нка

« а

.
в нко.
амак ». Пра а, 1961.
Суп ро к а нка

репродукціями 6 графічних робіт Шевченка, до
нього увійшли життєпис
поета та ряд документів.
1950 у Празькому вид-ві
«Свобода» вийшла друком по вість Шевченка
«Худож ник» у пе рекл.
і з передм. Б. Пашкової;
1975 цю повість перевидано у перекл. М. Горака.
1951 окремою кн. виходить по ема «Гай да маки» у перекл. М. Яріша
і з його післямовою. Наступне книжкове вид. поетичних творів Шевченка — «Вибране з творів
найбільшого поета і будителя України» (Прага,
1951) — містило 33 вірші, ур ивок із «Га йд амаків», повість «Варнак»,
ур и вки з Щ оде нн ика
і 8 репродукцій з робіт
Ш е вч е нка-х уд о жн ика.
Перекл. здійснили М. Марч ан ова, З. Н іл і ус ова,
Я. Тур ечек-Їзе рс ький,
М.
ова, Л. Ф ікар,
М. Яріш, П. р
ка,
З. р рова та ін. Упоряд.
вид. — Н. Сл абіг уд ова,
передм. М. Яріша, післям ова О.
а. Того ж
1951 в ий шла а нтол огія
укр. поезії «Перемагать
і жить», в якій Шевченка представлено 22 віршами. У перекл. З. Берґрової і з передм. Ю. Доланського 1953 з’явився на
світ «Кобзар» — найповніше зібр. творів Шевченка чес. мовою (85 віршів, біль шість із яких
пе р ек ла дено в перше).
21 п існю з но тами на
слова Шевченка опубл.
у кн. «Україна в піснях»
(П рага, 1954). П’єс а
«Назар Стодоля» у 1950-х
ви ходила д руком д вічі:

.

в нко. р т к. Пра а, 1964.

ронт п

т ту

1955 у перекл. М.
аново і В.
ов ко о та
1958 — в перекл. Г. у ново ; тексти пісень переклав
В. ан к, муз. супровід написав А. Па оу к. Особливо
багатим на вид. творів Шевченка чес. мовою став 1961.
До вибраного «У нашім раї на землі» ввійшло 13 поезій
у перекл. З. Берґрової. Празьке вид-во худож. л-ри також
у перекл. З. Берґрової випустило вибране Шевченка
«Думи мої, думи» (79 ліричних поезій). На появу кн. відгукнулися Ї. Франек (Tvorba. 1961. № 23), А. Моравкова
(Plamen. 1961. № 7), О. Зілинський (Československá
rusistika. 1962. № 3). Ювілейного 1964 Слов’янська
бібліотека у Празі видала поему «Єретик» у перекл.
З. Берґрової (п’ята чес. інтерпретація повного тексту
поеми — після Н. Жерновського, 1907; Ф. Тіхого, 1918;
Я. Туречека-Їзерського, 1946; М. Яріша, 1951).
З провідних літературознавців-славістів до творчості
Шевченка на поч. 1950-х не раз звертався Ю. Доланський. Про укр. митця та відгомін його творчості в чес.
суспільному житті докладно йшлося в його ст. «Тарас
Шевченко в нас» (газ. «Rudé právo». 1951. 11 берез.),
«Живий Ш е вченко» (журн. «Svět sovětů». 1951.
№ 10), «Геній України» — передм. до «Кобзаря»
(Прага, 1953).
Від середини 1950-х до поч. 1960-х з шевченкознавчими розвідками активно виступили М. о нар
(«Чеська Шевченкіана до р. 1900», 1954; «Тарас Шевченко і ми», 1954; «Тарас Шевченко і чехи», 1955, та ін.,
кн. «Тарас Шевченко у чехів та словаків». Пряшів,
1961), О . З іл инський («Про долю Ш е вч ен кового
“Єретика”», 1955; «Едуард Єлінек і перше чеське
видання Шевченкової поезії. Листи Р. Єс енської»,
1961; бібліогр. покажчик «Тарас Шевченко в чеській
культурі», укладений спільно з Е. Велінською, 1962,
та ін.), З. Ґеник-Березовська («До романтичних початків
творчості Шевченка», 1962; «Шевченкова поезія зі
збірника “Три літа”», 1963; «Шевченко і 1939 рік у нас»,
1964, та ін.).
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У чес. пресі широко відзначено 100- тн роков н
в
н м рт
в нка. З’явилися ст. в центр. газ.
і журн. (Rudé právo. 1961. 10 března; Slovanský přehled.
1961. № 1—3; Československá rusistika. 1961. № 1;
Večerní Praha. 1961. 9 března; Plamen. 1961. № 3; Praha —
Moskva. 1961. № 3; Slavia. 1961. № 4; Kultura. 1961.
№ 10; Literární noviny. 1961. № 10; Tvorba. 1961. № 10;
Svět sovětů. 1961. № 10). Одна з найвагоміших наук.
публікацій — ст. Ф. Вольмана «Шафарик, Шевченко
і слов’янство» в журн. «Slavia» (1961. № 4). У Карловому ун-ті в Празі організовано ювілейну виставку
л-ри і творів живопису про життя і діяльність Шевченка,
на яку широко відгукнулася чес. преса, зокр. газ. «Rudé
právo» (1961. 22 берез., 23 берез.), «Lidová demokracie»
(1961. 22 берез.). Під час місячника укр. культури
в Чехословаччині 1968 в Празі було організовано худож.
виставку оригінальних живописних творів Шевченка
з фондів ДМШ (30 трав. — 24 лип.).
Відсвяткувала чес. громадськість і 150- тн юв в
н наро
нн
в нка. Статті про нього
опублікували всі центр. газ. і журн. (Rudé právo. 1964.
9 března; Lidová demokracie. 1964. 8 března; Slovanský
přehled. 1964. № 1, 3; Praha — Moskva. 1964. № 3;
Literární noviny. 1964. № 10; Svět sovětů. 1964. № 11;
Slavia. 1964. № 4). Багато матеріалів надруковано до
160-річчя з дня народження Шевченка. Найзначніший
із них — ст. М . Моль нара «Ш е вченків “ Заповіт”
у чехів та словаків» (альм. «Дукля». 1974. № 2). У перекл. М. Горака 1974 з’явилася повість «Художник».
1977 вид-во чес. письменників у серії «Клуб друзів
поезії» випустило кн. вибраних творів Шевченка «Білі
хмари, чорна хмара». До неї увійшли 67 віршів у перекл. Я. а
ка, 10 із них перекладено чес. мовою
вперше. У кн. вміщено також уривки з Шевченкового
Щоденника, з епістолярної спадщини, зі спогадів про
поета, хронологічну таблицю життя і творчості на тлі
тогочасних європ. подій, карту його подорожей та місць
перебування. Численні ілюстрації репрезентують Шевченка як художника. Форзац кн. водночас править і за
конверт грампластинки, на якій записано пісні на його
слова. Передм. «Шевченківські парадокси» написав
В. Жідліцький. Його глибокі спостереження, деколи
полемічні думки суттєво розширили чес. рецепцію
укр. поета: «Шевченко досі не був повністю відкритий
як митець, як поет, як автор ідей надчасових і вселюдських. Не лише як автор політичних і соціальних
віршів в у ти л іт арному розумінні цього слова —
конкретно антицарських і антикріпосницьких, але як
глашатай свободи і гідності людської о собистості,
чия поезія залишається постійно живою, здатною викликати естетичні переживання, як і кожне мистецтво,
що несе в собі заряд неминущої краси». Я. Кабічек як
перекладач також поглянув на творчу спадщину Ше-

вченка очима сучасника. Про давню укр. дійсність поет
розповідає нащадкам їхньою ж мовою, природною,
зрозумілою і звичною, мовою 20 ст..
Постійну увагу до постаті укр. митця у Чехословаччині спостерігаємо і в 1980-х. Л. Соучек вмістив ст.
про Шевченка у своєму вид. «Хто був хто» (Прага,
1980). У журн. «Československá psychоlogie» (1981)
надрук. ст. Т. Беднаржової «Психологічні риси Тараса
Шевченка». У ювілейному 1984 журн. «Československá
rusistika» надрук. оглядову ст. З. Ґеник-Березовської
«Нова література про Шевченка». Журн. «Sovetska
literature» у ювілейному третьому номері подав ст.
М. Р
ко о «Тарас Шевченко — поет-новатор»,
спогади К. н під назвою «У кожному знаходив щось
добре» та ст. М. Мольнара, у якій ішлося про празьке
вид. «Кобзаря» 1876 і про чес. та словац. знайомих
Шевченка. У підписаній криптонімом «ka» ст. «Кобзар
Шевченко у нас» (Praha — Moskva. 1986. № 2) також
ішлося про згадане празьке вид.
Досить широко у чес. періодиці висвітлювався
шевч. ювілей 1989. Матеріал під заголовком «Першим
пунктом Міжнародного форуму, присвяченого 175-й
річниці з дня народження Тараса Шевченка, стала
Прага» надрук. під крипт. «ta» у журн. «Kmen» (1989.
18 трав.). Цей часопис подав репортаж Я. Голоубека
і А. Табашека про шевч. свято «Від серця Європи до
серця України» (1989, 29 черв.). Ще раніше, 6 квіт., цей
журн. надрукував ст. про « о зар» 1840 як про найцінніший скарб України. Про чес. відгомін шевч. ювілею багато писала газ. «Rude pravo»: у ст. «Актуальність
творів Т. Шевченка» М. Мальковська інформувала про
літ. шевч. конф. у Пряшеві (1989. 29 берез.), а 11 трав.
ця ж газ. повідомила про літ.-муз. вечір, організований
на честь 175- тн о о юв ю в н наро
нн
внка. У Празі того ж року відбувся присвячений річниці укр. поета семінар
О б’є днання че ських
п е р е к л а д ач і в ( д и в . :
Sovetska literature.
1989. № 5). Наступного
1990 огляд те матики
шевч. конф. у П ряшеві зробив Б. Зілинський
у журн. «Československá
rusistika». Працю І. зю«У всякого своя доля.
(Епізод із с т о сунків
Ш евченка зі с ло в’ян офілами)» (К., 1989) ґрунтовно в аспекті укр..
в нко. р т к. По ма. чес. культурних зв’язків
прорецензував М. НеврС ов’ н к м мовам . .,
лий (Slavia 61. 1992).
1991. к а нка
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2005 у Празі заходами Т-ва українок у Чеській
Республіці вийшла окремим вид. поема «Єретик» чес.
і укр. мовами в перекл. З. Берґрової та післямовою
Т. Чанової.
П р.: Šev enko T. (Výbor básní. Praha, 1900; Šev enko T. Bylo
kdysi v Ukrajině. Praha, 1946; Šev enko T. Umělec. Praha, 1950;
Šev enko T. Výbor z díla největšího básníka a buditele Ukrajiny. Praha,
1951; Šev enko T. Kobzar. Praha, 1953; Šev enko T. Nazar Stodola.
Praha, 1958; Šev enko T. Hajdamáci. Praha, 1961; Šev enko T. Sny
moje a touhy. Praha, 1961; Šev enko T. V tom ráji na zemi. Praha,
1961; Šev enko T. Kacíř. Praha, 1964; Šev enko T. Umělec. Praha,
1975; Šev enko T. Bile mraky, černa mračna. Praha, 1977;
в нко . . Єре тик: По ема: сло в’янсь кими мо вами. К., 1991;
Šev enko T. Kasíř. Praha, 2005.
т.:
к
. Шевченко і сло в’янст во //
к
. Зібр. праць: У 5 т. К., 1965. Т. 2; онтар П. Українськочеські літературні зв’язки в ХІХ ст. К., 1956; р юк . П. Шевченко і сло в’янські на роди. К., 1958;
в ук . Су часні
українсько-чеські літературні зв’язки. 1945—1960. К., 1963;
о нар . Та рас Шевченко у че хів та сло ва ків. Пря шів,
1961;
в нко і сло в’янські народи. К., 1964; Velinská E.,
Zilynskyj . Taras Ševčenko v cěské kultuře. Bibliografie. Praha, 1962;
Sto padesat let česko-ukrajinskych literarnich styků 1814—1964.
Vědecko-bibliograficky sborník. Praha, 1968;
тн к . . Тарас
Шевченко чеською, словацькою мовами //
в нко і світ. Літ.крит. ст. К., 1989; кра н ка література в загальнослов’янському
і світовому літературному контексті: У 5 т. К., 1994. Т. 5: Українська література в країнах центральної і південно-східної Європи.
Матеріали до бібліографії; Ukrajinská literature v českém kontextu
v letech 1965—1994. Praha, 2000; н к- р зов ка . Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм. К., 2000; вр
. Минуле
й сучасне: Зб. слов’янознавчих праць. К., 2009; о нар . Від
Влтави до Дніпра: Студії з українського літературознавства та
міжслов’янських культурних взаємин. Ужгород, 2009; Па амарук . ., По р н к . .,
т . П. Чеська шевченкіана
в останні де сятиліття //
в нкознав тво в сучасному світі.
К., 2014.

о о м р

тн к, ор

ЧÉТЬЇ МІНÉЇ — див.

н

н

нко, а

в ук

т .

ЧЕХ (Čech) Сватоплук (21.02.1846, м. Остршедек,
тепер Чехія — 23.02.1908, Прага) — чес. письменник,
перекладач. Автор поетичних зб. «Лешетінський коваль» (1883), «Ранкові пісні» (1887), «Нові пісні» (1888),
«Пісні раба» (1888), у яких виявив себе майст ром
громадянсько-політ. лірики, та зб. оповідань, нарисів,
сатиричних повістей. Над перекладами з Шевченка працював 1876, коли у Празі вийшов двотомний «Кобзар».
Переклав чес. мовою 18 поч. рядків вірша «Думи мої,
думи мої» (1840), які надрук. в його «Зібранні творів»
(Прага, 1909. Т. 24), фрагмент вступу (21 р.) з поеми
«Катерина», уривки з балади «Утоплена» (46 рр. по-

чатку й 11 кінцевих рр.), які надрук. у т. 27 того ж
вид. (Прага, 1909). Перекладені твори Шевченка в цих
виданих посмертно томах Ч. було помилково представлено як його оригінальні вірші. Шевченкове авторство
уривків з’ясував Ю. о ан к (зб. чес. мовою «Сватоплукові Чеху». Прага, 1946). За спо стереженнями
М. о нара, рукописи перекл. свідчать про те, що
працю над творами Шевченка Ч. не довів до кінця, але
«зроблене ним яскраво показує, що він, на відміну від
інших перекладачів, був покликаний художньо передати
барвистий Шевченків стиль, простоту і мелодійність
його вірша. У Сватоплуку Чехові Шевченко знайшов
у Чехії найкращого свого інтерпретатора, який міг би
здійснити адекватні переклади. Загалом С. Чех був
найталановитішим і найвидатнішим поетом з усіх, хто
звертався до Шевченкової творчості в Чехії» ( о нар . Тарас Шевченко у чехів та словаків. Пряшів,
1961. С. 150). Як співред. журн. «Květy» сприяв публікації перекл. творів Шевченка, які здійснили Р.
н ка
й Р. Покорн .
ор

н

нко

ЧÉХОВ Антон Павлович (17/29.01.1860, м. Таганрог,
тепер Ростовської обл., РФ — 2/15.07.1904, Баденвейлер, Німеччина) — рос. письменник, драматург, всесвітньовідомий реформатор
прози і дра матур гії. Навчався на медичному ф-ті
Москов. ун-ту (1879—84).
Автор зб. «Казки Мельпомени» (1884), «У сутінках» (1887; Пуш кінська
премія), «Похмурі люди»
(1887), на рису «Ос т рів
Сахалін» (1895), повістей
«Дуель» (1891), «Па лата
№ 6» (1892), «Скрипка Ротшильда» (1894), п’єс «Чайка» (1896), «Дядя Ваня»
(1897), «Три сестри» (1901)
.
ов
та ін. Народився в напівукр. родині, укр. мову знав із дитинства, укр. л-ру читав
в оригіналі (зокр., і вірші Шевченка). Добре розумівся
на укр. фольклорі, побуті, звичаях та поезії. У юності
багато подорожував степами Донбасу, враження від
подорожей передано в оповіданнях «Щастя» (1887),
«У рідному куті» (1897), комедії «Вишневий сад»
(1903) тощо.
Привітав вихід кн. перекладів І.
оу ова «З “Кобзаря” Т. Г. Шевченка і українські мотиви» (К., 1887), яку
надіслав йому автор. «Самий вибір Шевченка свідчить
про Вашу поетичність», — зазначав Ч. у листі до Бєлоусова від 3 серп. 1887 (
ов . П. Собр. соч.: В 12 т.
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Т. 11. М., 1963. С. 147). Письменник особливо відзначив
вірш «Вдова» — вільний перекл. поезії Шевченка «Ой
крикнули сірії гуси». У чеховських чернетках зберігся
запис: «Не женися на богатой — бо выжене с хаты; не
женися на убогой — бо не будешь спаты, а женись на
вольной воле, на казацкой доле» ( ап
на отдельных
листах //
ов . П. Полн. собр. соч. и писем в 30 т.
Соч. в 18 т. М., 1987. Т. 17. С. 198). Джерело цього запису — рядки поезії «Не женися на багатій» у першому
томі чотиритомного вид. творів Шевченка, два з яких Ч.
купив, перебуваючи проїздом у Львові 1893 (збереглися
у фондах особистої б-ки Ч., про їх купівлю він повідомив Н. Линтварьову в листі від 29 верес. 1894). Цей
шевч. мотив використано в повісті «Три роки» (1894).
Утім чернетку із записом письменник зберіг для подальшого творчого використання і пізніше просив сестру
вислати нотатку йому за кордон, працюючи над оповіданням «Людина у футлярі» (лист до М. Чехової від
17 груд. 1897), у якому згаданий шевч. мотив відбито
в історії фатального сватання Бєлікова до Вареньки
Коваленко. Знову цей мотив заявляє про себе в останньому оповіданні Ч. «Наречена» (1902—03), героїня
якого замість одружуватися «їде на волю, їде вчитися,
а це все одно, що колись дуже давно називалося іти
в козацтво».
У п’єсі Ч. «Вишневий сад» ключову роль відіграє шевч. синтетичний образ України з поезії «Садок
вишневий коло хати». Перший постановник п’єси
К. Стан ав к пригадував, як упродовж певного
часу доводилося репетирувати п’єсу без назви. Згодом
назва з’явилася, але з невластивим тогочасній рос. вимові наголосом на 2-му складі (що надалі закріпився
в мові саме під впливом попул. вистави «Вишневий сад»
у Московському худож. театрі). Незвичним для Росії
був і образ вишневого саду, «закріплений» за малорос.
культурою. Отже, як на лексико-семантичному, так і на
образно-символічному рівні концептуальна міфологема
чеховської п’єси, що дала їй назву, має відчутно укр., за
безпосереднім джерелом — шевч. походження.
т.: рут кова . . Творчість А. П. Чехова та її значення
для укра ї нсь кої лі те ратури. К., 1954; а пу т н . . Творчість А. П. Чехова і українська література. К., 1960;
в нко . . Чехов у зв’язках з Україною. К., 1960; в н ков к
. . А. П. Чехов і Україна. К., 1984; в н ков к
. .
«Дорогі образи і картини…» // Р . 1985. № 1; в н ков к
. .
«Ничего случайного…»: [послесловие] //
ов . П. Избранное.
К., 1989.

о о м р в н

ков к

ЧЕХÓВИЧ Костянтин (21.05.1896, с. Хирина, тепер
Перемишльського пов. Підкарпатського воєводства,
Польща — 6.02.1987, м. Тчев, тепер Поморського воєводства, Польща) — укр. філолог-славіст. Протягом

1915—18 навчався у Львів. ун-ті. Закінчив 1926 УВУ
(Прага). Д-р філо софії та слов’ян. філології (1926).
Дійсний член НТШ (1932). 1945 Ч. заарештували радянські каральні органи. 1946 його засуджено до 10 років заслання до Сибіру. Після звільнення 1956 переїхав
до Польщі, де працював директором Публічної б-ки
у Тчеві. Опублікував низку мовознавчих і літературознавчих кн.
Автор праць, присвячених ритміці Шевченка: «Про
ритмічне мистецтво Шевченкової поезії» (
. 1931.
Т. 105. Кн. 4), «До проблеми народних ритмів у Шевченка» (Л., 1935, окремий відбиток із журн. «Дзвони»).

т.: С ор нко . . Ритміка Шевченка. К., 1967; ор атюк . Оцінка теорії С. Смаль-Стоцького про народнопісенну
основу ритміки Т. Шевченка українськими літературознавцями //
Буковинський журнал. 2008. № 1.

к ан р орон

ЧЕХÓВИЧ (Czechowicz) Юзеф (псевд. — Г е н р и к
З а с л а в с ь к и й, Ю з е ф С у р м а ч, З и г м у н т
К л і м у н т о в и ч; 15.03.1903, м. Люблін, Польща —
9.09.1939, там само) — польс. поет і перекладач. Навчався на Вищих учительських курсах у Любліні та
в Ін-ті спеціальної педагогіки у Варшаві. Пов’язаний
із польс. авангардом міжвоєнного двадцятиліття (група
«Квадрига»). Автор поетичних зб. «Камінь» (1927),
«День як день» (1930), «Людська нота» (1939) та ін.
Поезія Ч., зокр. його лірика, у якій катастрофічні мотиви
поєдналися з ідилічними, справила чималий вплив на
польс. поезію 2-ї пол. 20 ст. Перекладав з англ., франц.,
рос., болг., чес., укр. З віршів Шевченка переклав «Заповіт» та «Ой діброво — темний гаю!», які опубліковано
в його кн. «Вірші» (Люблін, 1963).
т.: Sawicka J. Przekład jako wybór (O przekładach z poezji
ukraińskiej Czechowicza i Łobodowskiego і o paru innych
sprawach) // Kresy. 1994. № 19.

Рок ана ар ук

ЧÉЧЕЛЬ Дмитро (? — листоп. 1708, м. Глухів, тепер
районний центр Сум. обл.) — укр. військовик. Походив
з укр. шляхти Брацлавщини. Полковник сердюцького
полку (1696—1708). Брав участь у Північній війні
1700—21. Керував обороною столиці гетьмана І. аз п м. атур на від москов. війська О.
нш кова
(кін. жовт. — поч. листоп. 1709). Через зраду прилуцького полковника І. Носа місто було узято й спалено,
а його захисників і мирне населення скарано на смерть,
серед них і пораненого у битві Ч.
Шевченко у містерії «Великий льох» вклав до уст
другої душі-пташки — убитої дівчини-недолітка —
оповідь: «…як Батурин славний / Москва вночі запалила, / Чечеля убила, / І малого, і старого / В Сейму
потопила» (рр. 77—81).

ЧЕЧЕНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЧЕЧÉНСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Укр.
поет знав про криваві події на Кавказі, де Російська
імперія упродовж десятиліть вела жорстоку винищувальну війну, гнала, за висловом І. Франка, «тисячі
вояків на Кавказ, аби загарбати ті вільні гори, останнє
пристановище черкесів, чеченців, грузин і інших гірських, напівдиких, а то й високо освічених та свобідних
народів» ( ранко. Т. 26. С. 150). Особливо захоплювався Шевченко героїчним опором, що його чинила
завойовникам волелюбна Чечня. Про бої з горянами
писала офіц. рос. преса, раз у раз фальсифікуючи та перекручуючи перебіг боротьби, всіляко виправдовуючи
агресію Російської імперії. Достовірну інформацію про
Кавказ Шевченко міг одержати лише від друзів і знайомих, яким довелося на власні очі побачити в цьому
багатонац. краї злочини рос. війська. Ще під час навчання в петерб. ка м м т тв йому, напевне,
стала відомою трагічна доля чечен. аулу Дадигюрт,
у якому народився художник-портретист П. Захаров.
Після запеклого бою загарбники дощенту зруйнували
аул і вирізали його жителів. Та один із рос. солдатів
підібрав дивом уцілілого хлопчика, виходив його, дав
йому ім’я Петро і своє прізв. Згодом маленького бранця
взяв на виховання ген.-майор П. Єрмолов, брат у перших завойовника Кавказу О. Єрмолова. Згодом юнак
успішно закінчив АМ, а 1843 у 27-річному віці став її
академіком. Свої твори підписував «П. Захаров — чеченець», іноді додавав ще й назву рідного аулу. Можливо,
Шевченко у стінах АМ спілкувався з ним. Про події на
Кавказі немало розповідав товариш поета, наказний
отаман Чорноморського козацького війська Я. у ар нко. О. Афанасьєв-Чужбинський, який у 1840-х відбував військ. службу на Кавказі, згодом ділився своїми
враженнями з Шевченком. «Довго ми розмовляли про
горців, — згадував він, — все його цікавило, він розпитував про найменші подробиці тамтешнього побуту»
(Спо а 1982, с. 93). Моторошну картину того, що
коїлося на чечен. землі, намалював йому в ті ж роки
уродженець Чернігівщини, відставний ротмістр Й. Рудзинський. Майже рік — із квіт. 1841 по 1 лют. 1842 —
він перебував у діючій Кавказькій армії і, як зазначено
в його службовому атестаті, брав участь у взятті аулів
Чіркея та Кіменя, «у всіх ділах Малої і Великої Чечні,
де знищено на хуторах великі запаси заготованого на
зиму зерна і спустошено багато хуторів» ( ур 1985,
с. 39). Поштовхом до написання поеми «Кавказ» стала
сумна звістка про загибель у бою з військом Шаміля
поблизу чечен. аулу Дарго (на кордоні з Дагестаном)
Шевченкового друга Я. де а м на.
У 1840-х Шевченко збирався побувати на Кавказі,
однак реалізувати цей план не вдалося через арешт
і заслання. Коли ж 12 черв. 1857 від М. азар в ко о
надійшла звістка про звільнення із солдатчини і щире
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вітання з цією радісною подією, Шевченко другого ж
дня визначив маршрут свого повернення із заслання.
У Щоденнику 13 черв. 1857 записав: «По случаю этого
дружеского неожиданного приветствия я расположил
было мое путешествие таким образом. Через Кизляр
и Ставрополь проехать в Екатеринодар прямо к Кухаренку». Шлях його мав пролягти через Дагестан
і Чечню. Поет хотів не лише якнайшвидше зустрітися
зі своїм другом після багаторічної розлуки, а й поглянути на землі, де точилася нерівна боротьба їх народів
за волю і незалежність. Однак намір реалізувати не
пощастило.
Про укр. поета та його твори чечен. громадськість
певні відомості отримувала від українців, яких доля
у різний час закидала в гори Кавказу. Так, О. авро к
по пуля ри зу вав Шевчен кову творчість, зби рав
зразки народної поезії для рукописної зб. «Аварские,
казикумукские, чеченские и кумукские песни» у своїх
перекл. рос. мовою (зберігається в Публічній бібліотеці
Грузії у Тбілісі), спілкувався з носіями чечен. фольклору
і розповідав про Шевченка. Свій внесок в ознайомлення
чеченців із творами укр. поета зробив 1909 П. ап оро к , що вивчав побут, звичаї і культуру народів
Чечні, Інгушетії та Осетії. Водночас він зафіксував фактичний матеріал про злочини Російської імперії в цих
гірських країнах і передав згодом у ред. журн. «Русское
богатство» В. оро нку. Буваючи в саклях чеченців,
не минав нагоди, щоб не поінформувати своїх нових
друзів про укр. поета. Це ж стосується й укр. письменника В. Миколюка та реж., народного артиста ЧеченоІнгуської АРСР В. Неллі, творча діяльність яких була
пов’язана з Чечнею. У прилученні чечен. інтелігенції
до духовного світу Шевченка багато важили особисті
контакти діячів л-ри і мист-ва, зокр. гаст ролі Укр.
драм. трупи 1929 та Закарп. заслуженого народного
хору 1946 в Грозному, Тижні чечен. та інгуської л-р на
Полтавщині (1972) й Херсонщині (1977), виступи укр.
письменників перед читачами Чечено-Інгушетії, участь
чечен. майстрів слова в
наро ному т ратурном т кому ш в нк в кому в т «
м’ во н ,
нов ». Україну відвідували письменники Н. Музаєв,
Р. Ахматова, Ш. Арсанукаєв, А. Шайхієв та ін. Не раз
приїздив в Україну і виступав у різних містах чечен.
майстер хореографічного мист-ва М. Есамбаєв. У виконанні хорової капели « умка» М. Кречка він чув народні
пісні на слова укр. поета «Заповіт», «Б’ють пороги»,
«Радуйся, ниво неполитая», «Тече вода в синє море» та ін.,
кантату-симфонію С. ю к в а «Кавказ».
Тривалий час чечен. громадськість могла читати
твори Шевченка лише в рос. перекл. Перші перекл.
чечен. мовою з’явилися до 125- тн о о юв ю в н
наро
нн
в нка. У Грозному 1939 побачив світ
«Кобзар» чечен. мовою, до якого ввійшли «Катерина»,
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«Гайдамаки» (фрагменти), «Мар’яна-черниця», «Княжна» (перекл. А. Мамакаєва), «Тополя», «Думи мої,
думи мої» (1840), «Гамалія», «А. О. Козачковському»,
«Варнак», «За сонцем хмаронька пливе» та «О люди!
люди небораки!» (перекл. М. Гадаєва), «Гайдамаки»
(уривок), «Сон — У всякого своя доля», «Царі», «У тієї
Катерини» (перекл. Н. Музаєва), «Наймичка» (перекл.
М. Ісаєвої); автором біогр. нарису «Т. Г. Шевченко»
був київ. письменник і літературознавець П.
тман.
Після Другої світової війни поет Х. Еділов відтворив
рідною мовою вірш Шевченка «Не завидуй багатому» (кн. «Світло Жовтня». Грозний, 1958). У лип.
1958 Спілка письменників Чечено-Інгушетії надіслала
листа до Канівського держ. музею (див.
в нк в к на она н запов н к) разом із перекл. творів
укр. поета мовами своїх народів. Шевченків «Заповіт»
переклав Ш. Арсанукаєв (газ. «Ленинан некъ». 1979.
18 лют.). В Україні перекл. увійшов до вид. « апов т»
[ нто . п р.]. До 190-літнього ювілею від дня народження Шевченка Ш. Арсанукаєв переклав по ему
«Кавказ» і вперше надрукував разом зі своїм перекл.
«Заповіту» в журн. «Гоч» (2004. № 1). У супровідному
листі до Б. ом нка від 20 трав. 2003 зазначив, що,
працюючи над відтворенням поеми рідною мовою,
намагався зберегти не тільки її зміст, а й багатоманітність худож. прийомів, образів, строфіки, віршових
розмірів, римування оригіналу (з арх. Б. Хоменка).
З такою ж відповідальністю працювали над текстами
Шевченка й ін. перекладачі республіки, прагнучи віднайти в скарбниці нац. мови й фольклору адекватні
засоби образності. Поетеса Х. Зуцаєва переклала вірші:
«Заворожи мені, волхве», «Не завидуй багатому», «Мені
однаково, чи буду», «В неволі тяжко, хоча й волі», «Мій
Боже милий, знову лихо» (Орга. 2004. № 3). Там само
вміщено ст. Ш. Арсанукаєва «Тарас Григорович Шевченко (До 190-річчя від дня народження)». Прагнення
письменників Чечні Ш. Арсанукаєв висловив у листі
від 23 квіт. 2003: «Поезія Шевченка, особливо поема
«Кавказ», є дуже близькою і співзвучною нашому духу.
Т. Шевченка добре знають у Чечні і на всьому Кавказі»
(з арх. Б. Хоменка).
До образу Шевченка зверталися чечен. поети. Ще
1937 А. Мамакаєв написав присвяту «Шевченкові».
У рос. перекл. цей твір надрук. у зб. «Поэты ЧеченоИнгушетии» (Грозний, 1939), укр. мовою він з’явився
у перекл. С. Наливайка під назвою «Невмирущий»
( . 1964. 27 трав.). Х. Еділов — автор вірша «Дай
руку, Кобзарю» (1958) та «І пісні твої в серцях у нас»
(Грозненский рабочий. 1964), укр. мовою його невдовзі
переклав В. Сту ( . 1965. 30 берез.). Не раз бувала
в Україні, зокр. брала участь у шевч. святі «В сім’ї
вольній, новій» 1981 на Львівщині, народна поетеса
Чечено-Інгушетії Р. Ахматова, яка згодом написала вірш

«Великий Кобзар», узявши епіграфом слова Шевченка:
«История моей жизни составляет часть истории моей
родины» (у рос. перекл. І. Озерової опубл. у зб. «Венок
России Кобзарю». М., 1989). Укр. мовою його відтворив С. Литвин.
У містах і аулах Чечні урочисто відзначено ювілеї Шевченка 1939, 1961 і 1964. У культурно-освітніх
установах, у навч. закладах та б-ках відбулися літ.-муз.
вечори, шевч. читання, лекції, виставки. Про ці урочистості писали чечен. газ. «Ленинан некъ», «Грозненский
рабочий», альм. «Орга» та ін. Так, до 150-річчя від дня
народження поета газ. «Грозненский рабочий» опублікувала добірку матеріалів під рубрикою «Народам
син, народам брат». Тут вміщено ст. М. Риленка «Зустріч з Тарасом» та Н. Грищенка «Великий Кобзар»,
присвячені укр. поетові вірші Х. Еділова «І пісні твої
в серцях у нас» та А. Мамакаєва «До Шевченка». Літ.
вечір з нагоди ювілею Шевченка 1989 відбувся в Республ. б-ці ім. А. Чехова в Грозному. 1994 громадськість
обмежилася літ. вечором у Спілці письменників Чечен.
Республіки, присвяченим 180-річчю від дня народження
укр. поета.
П р.:
в нко . . Кобзар. Грозний, 1939 [чечен. мовою].
т.:
ов . Тарас Шевченко // Грозненский рабочий. 1961.
10 марта; урка в . . Чеченская советская поэзия (20—40-е гг.).
Грозный, 1971; ур 1985; у а о . Знак Чечні //
. 1995.
20 лип.

ор

ом нко

ЧЕШИ́ХІН-ВЄТРИ́НСЬКИЙ Василь Євграфович
(справж. — Чешихін; 20.12.1866/1.01.1867, Рига —
24.10.1923, Москва) — рос. історик л-ри, перекладач,
критик, громадський діяч. Закінчив фізико-математичний ф-т Петерб. ун-ту (1888). Укладав і видавав альм.
«Нижегородский ежегодник» (1911—15). Як історик
гро мадсь кої думки та
публіцист був прихильни ком кон сти ту ційнодемократичних ідей, як
історик л-ри та літ. критик перебував на засадах
культурно-істор. школи.
Ство рив низку бі ог рафій для народу, опублікованих у серії «Життя
і діяльність ро сійських
письменників. Загальнодоступні нариси».
Автор нарису «Тарас
Гри
го ро вич Шевченко,
. ш н- тр н к .
укра
їнський поет» (1894),
ара р оров
в нко,
у якому дав заг. огляд
укра н к по т. ., 1894.
ту
життєвого шляху поета,
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акцентував його визначну роль у становленні та розвитку укр. поезії. Більш розлогу характеристику творчого шляху Шевченка виклав у доповненому вид. під
назвою «Тарас Григорович Шевченко» (1911; перевид.:
К., 2012). Ч.-В. підкреслював: «Цей письменник вийшов
із народу, він <…> знав по собі всі злиденності його,
і в гірких словах, у зворушливих віршах не раз і не двічі
зображав побут України, життя народне, залишивши по
собі українцям славні спогади як про великого кобзаря
України» (Тарас Григорьевич Шевченко: Очерк жизни
и деятельности. М., 1911. С. 5). Визначаючи місце поета
в історії л-ри, Ч.-В. писав: «Шевченка можна вважати не
тільки українським письменником, а й письменником,
який належить усій російській літературі, у ній він по
праву посідає не останнє місце <…>. Він поет не тільки
український, а й загальноруський і всеслов’янський
і належить усьому людству» (Там само. С. 21, 28). У додатку опубл. 18 вибраних творів Шевченка в перекл.
рос. мовою: «Садок вишневий коло хати» Л.
, «Зацвіла в долині» П. у у а, «Доля» О. Монастирського,
«Чого мені тяжко, чого мені нудно» С. ро
на, «Не
спалося, а ніч, як море», «Н. Костомарову», «N. N. —
Сонце заходить, гори чорніють», «Заповіт» та ін. І. оу ова, «Тополя» О. Шкаффа, «Катерина» М. р
(скорочено), «Наймичка» О. П
ва, «Іван Підкова»
М.
а ова, «Неофіти» М. Пушкар ова тощо.

т.: у упов . [Рец.] // Русская школа. 1894. № 11; омак
. [Рец.] // Зоря. 1895. № 8 (обидві — рец. на вид.: [ ш н . .] Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт. М.,
1894); [С ропо ко С. Рец.] // Педагогический листок. 1911. № 4;
[ рка нко С. Рец.] // Світло. 1911. № 9; [ орон
. Рец.] //
Рада. 1911. 2 черв. (всі — рец. на вид.: тр н к
. Тарас
Григорьевич Шевченко: Очерк жизни и деятельности. М., 1911);
ун
. . Гла зовские на ходки. Ижевск, 1971; ан а ков ка
. . В. Е. Чешихин-Ветринский — историк общественной
мысли и освободительного движения //
тор к и историки.
Историографический ежегодник. М., 1975.

н

на н ру

нко

«ЧИ МИ ЩЕ ЗÍЙДЕМОСЯ ЗНÓВУ?» — вірш Шевченка, написаний орієнтовно 19—30 трав. 1847 у Петербурзі. Це — заключний твір під номером XII циклу
«В казематі», звернений до «соузників» поета — членів
р оо в ко о рат тва, що перебували під
слідством р т о о в
у. Чистові автог рафи —
в окремому рукопису циклу «В казематі» (ІЛ. Ф. 1.
№ 69. С. 4), у « а кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 48) та
в«
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 67. С. 81). За жанром
цей вірш, як характерно для Шевченкової поезії, — синтез послання та елегії. Сюжет відбиває переживання
поета в ув’язненні після арешту у справі кириломефодіївців. Зміст, настроєва еволюція, розташування на
останньому місці в циклі дають підстави припустити,

.

в нко. «

м
«

з
мо знову?». вто ра .
ша кн ка»

що твір міг бути написаний після винесення вироку.
«Душевне збурення, властиве світовідчуванню ліричного героя центральної частини циклу», — відзначила
Н. амата, в цьому кінцевому вірші «змінюють гіркота
примирення, християнська любов і всепрощення» (См н ка ., амата . С. 108).
Вірш починається двома риторичними запитаннями
«Чи ми ще зійдемося знову? / Чи вже навіки розійшлись?» і парцельованою структурою «І слово правди
і любові / В степи і дебрі рознесли!», яка розділяє друге
речення на дві частини, що помітно увиразнює вступ.
Зокр., майже симетрично побудовані риторичні запитання реалізують семантичний повтор, — засіб градації
посилює відчуття невизначеності в роздумах ліричного
героя-автора з приводу того, чи не відступляться під
тиском тяжких випробувань його однодумці від ідеалів
«правди і любові». Нюанси цих роздумів утілено засобами лексичної антонімії (протиставлення лексичного
смислу дієслів «зійдемося» — «розійшлися», прислівників «ще» — «вже», контекстуального значення прислівників «знову» — «навіки»), повтором ідентичного
сполучника з розділовим значенням «чи» — «чи», засобами неповного морфо-синтаксичного паралелізму.
Винесений через парцеляцію в сильну позицію початку
нового речення сполучник «і», функція якого з’єднувати дієслова «розійшлись» і «рознесли», виокремлює
й акцентує особливо важливий квант смислу — перехід думок героя в морально-філос. й суспільно-політ.
площину. Парцельована структура містить контрастну
інформацію: однодумці, розлучені вироком, рознесли
«слово правди і любові» (у цьому реченні представлено
синоніми морально- і реліг.-етичного смислу з позитивними конотаціями) «в степи і дебрі» (тут поєднано
контекстуальні синоніми з негативними конотаціями,
заг. смисл яких окреслює поняття неокультуреного
простору).
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Особливий інтерес у виразі «степи і дебрі» становить семантика слова «дебрі», — ним у процесі
переписування вірша з «Малої книжки» до «Більшої
книжки» Шевченко замінив попередню форму «степивертепи» (2, 386, 569). «Дебрі» у Шевченкових поетичних текстах вжито один раз, так само один раз до
контексту «Прорветься слово, як вода, / І дебрь-пустиня
неполита, / Зцілющою водою вмита» («Ісаія. Глава 35.
По ра ан ») уведено форму «дебрь-пустиня», дуже
подібну за змістом до виразу «степи і дебрі» ( онкоран поетичних творів Тараса Шевченка. Нью-Йорк;
Едмонтон; Торонто, 2001. Т. 1. С. 387). У вступі до
розглядуваного тут вірша немає слів із семантикою
примусовості («ми» не роз’єднані, а «розійшлись»),
і тим викликається враження, що ліричний герой та
адресати поезії усвідомлюють свою місію і внутрішньо готові до її виконання. Усі ці семантичні площини
означують розуміння однодумцями невідворотності
своєї страдницької долі та самозреченості і випливають із мотивів християнської жертовності; останні
підтримуються такими лінгвокультурними маркерами
християнства, як «слово правди і любові», «дебрі».
«Слово правди» замінило у процесі авторської правки
«слово братства», і тим самим увиразнилася тенденція
«відсунення на задній план питань особистих взаємин
і акцентуації на важливих громадських проблемах»
( а в П. С. 178—179). В. окр також доводить, що
ідеї правди, любові, добра і справедливості, як і братолюбія, виражені в Шевченкових творах, генетично
пов’язуються з фундаментальними ідеями християнської релігії (див.: Mokry W. S. 86). До речі, число ХІІ,
котрим Шевченко позначив у циклі аналізований твір,
вважається символом спасіння, космічного порядку
і завершеності, простору і часу, а в християнській традиції це число обраних.
У шевченкознавстві існують різні думки стосовно
доцільності авторового виправлення 4-го рядка. Л. кому видається невдалою заміна «степи-вертепи»
(«вертепи» — це «печери, безодні», «в степи-вертепи» — «у безвість, по всіх усюдах») на «в степи і дебрі», оскільки слово «дебрі» він вважає «московським»
і таким, що «знижує літературну естетичність вислову» (« о зар»: 4 т. Т. 3. С. 322—323). Натомість
Ф. а ук твердить: «…малозрозуміле читачеві і невідповідне в даному контексті «вертепи» заступило
слово «дебрі», яке образніше передає думку, посилює
емоційний вплив на читача. В даному разі Шевченко
вжив транс формований народнопо етичний символ,
традиційний і усталений у фольклорі: дебрі, стежки,
зарослі терном, — символ розлуки, самотності, горя»
( а ук . С. 54).
Три перші рядки (5—7) наступної частини вірша
містять семантичний повтор. Розмовного забарвлення

їм надають етнічно закорінена мовленнєва формула
внутрішньої згоди («Нехай і так»), фраза, яка відтворює
постулат народної етики в метафоричній функції («Не
наша мати, / А довелося поважати»), та їх кореляти зі
сфери християнської моралі й етики: «То воля Господа.
Годіть!» Монолог ліричного героя завдяки останньому
спонукальному реченню набуває форми звернення до
однодумців, яке розгортається двоступенево: «Годіть! /
Смирітеся, молітесь Богу / І згадуйте один другого». За
структурою і стилем наведена частина монологу певною мірою наслідує християнську проповідь (зі стилізацією під церковнослов’ян. лексику), проте зорієнтовану
саме на ту особистісну ситуацію, в якій опинилися
поетові друзі й однодумці. Рядки «То воля Господа.
Годіть! / Смирітеся, молітесь Богу», на думку Ю. вак на, не вказують на «політичну чи навіть психологічну
капітуляцію Шевченка», — він закликає адресатів вірша
змиритися, але «не перед залізним кулаком самодержавства, а перед власною долею політичних в’язнів:
мужньо несіть свій хрест жертв царського деспотизму»
( вак н 1968, c. 16). Ця теза, твердить дослідник, містить
провідну думку всієї казематної та невільницької поезії
Шевченка і корелює з думками, висловленими у віршах
«N. N. — О думи мої! О славо злая!» і «Згадайте, братія
моя…» (Там само).
Заключні чотири рядки («Свою Україну любіть, /
Любіть її… Во время люте, / В остатню тяжкую минуту / За неї Господа моліть») виявнюють внутрішнє
програмування поетом власних дій і звучать, по суті,
як його заповіт друзям. Розмовний стиль поч. фраз
(«свою Україну», «любіть її», контактний повтор форми
«любіть») змінюється високим урочистим стилем із
окремими маркерами християнського канону («время
люте», «в остатню тяжкую минуту», «Господа моліть»).
Пафос останніх рядків утілено в заклику, адресованому
засудженим друзям: побороти відчуття знедоленості,
піднести любов до Батьківщини і молитися за неї до
останньої «тяжкої минути». Тому, твердить Л. Білецький, «цей твір може бути найгарнішим взірцем тієї
глибокої журби і відданості свому рідному краєві й народові у найтяжчі хвилини свого власного становища»
(« о зар»: 4 т. Т. 3. С. 323). Тропеїчна система вірша
включає метонімії «слово правди і любові», «остатню
тяжкую минуту», метафоричні епітети «время люте»,
«тяжкую минуту», метафоричний парафраз «Не наша
мати, / А довелося поважати».
Суб’єктний зміст метафори «не наша мати» вже щонайменше століття привертає увагу шевченкознавців.
Івакін відзначив такі варіанти інтерпретацій: «не наша
мати — Росія» (Ю. Роман ук), «не наша мати — евентуальна лиха доля, неволя» (В. урат, із ним пізніше погодилися Ю. Романчук, В. С мов ) (див.: вак н 1968,
с. 15—16). Останню інтерпретацію підтримали також
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Білецький і сам Івакін. На думку а ва, «не наша
мати» — то воля Господа, яка панує над усім, дослідник
нагадав, що в ті ж дні поет написав вірш «Косар», де
втілено близьку думку ( а в П. С. 179).
На тему, мотиви, стилістичний лад названої поезії
орієнтувався Шевченко, створюючи згодом заспівний
вірш «Згадайте, братія моя…» до циклу «В казематі».
Це засвідчує, що розглянута поезія — концептуально
вагома, вона концентрує мотиви, домінантні для цілого
циклу.
т.:
к
. Ко мен тар // « о зар»:
4 т. Т. 3;
а ук . . Редакційна робота Шевченка над циклом «В казематі» //
14; а в П. Життя Тараса Шевченка. Нью-Йорк;
Париж; Мюнхен, 1955; вак н 1968; Mokry W. Literatura i mysł
filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu: Szewczenko,
Kostomarow, Szaszkiewicz. Kraków, 1996; амата . П. «В казематі» // См н ка ., амата . Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. К., 2000.
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«ЧИ НЕ ПОКИ́НУТЬ НАМ, НЕБÓГО» — елегія,
останній твір Шевченка, написаний 14—15 лют. 1861 у
Петербурзі за одинадцять днів до смерті. Джерело
тексту: чорновий автограф на звороті та на лицьовому
боці одного з семи відомих відбитків офорта (НМТШ.
№ г—1537) Автопорт рет 1860 (у шапці та кожусі).
Першодрук — у журн. « нова» (1861. № 5. С. 3—5).
Вірш виразно корелює із триптихом «Доля», «Муза», «Слава», написаним 9 лют. 1858 у
н ому
ов оро . Якщо у триптиху Шевченко розмірковував
над підставовими цінностями, позбувшись солдатської
неволі і покладаючи великі надії на новий життєвий
етап, то в останньому своєму вірші підсумовує вже
ціле життя. Але й ця
рефлексія прощання
зі світом реалізується
в колі тих же засадни чих, на скріз них,
ем бле матич них для
автора понять, що їх
було винесено в заголовки триптиха. Настрої та почування поета, який знає про свій
передсмертний стан,
на бу ва ють епіч ного
масштабу; лірико-філос. розмисли, світоглядні узагаль нення
. Сторо нко. а мот вам
роз
прос то рю ються
по з .
в нка « н
у
с
ф е р и ко с м і ч н і
пок нут нам, н о о». артон,
й
транс
цендентні, єдвка , зм шана т н ка.
нають «сей» і «той»
1987—2004

767

світи, легко ширяючи від одного до другого. Рух емоцій
і думок зумовлює поділ твору на фрагменти-частини,
позначені як зміною тематичних мотивів, так і, відповідно, чергуванням віршових розмірів. Роздумливо-запитальна пропозиція («чи не покинуть нам»), звернена
до метафоричної «небоги», «сусідоньки», а насправді
до тієї ж Музи, криє передчуття близької смерті й усвідомлення необхідності належно зустріти її. Шевченко
вже одного разу прощався зі світом і склав тестамент —
25 груд. 1845 в П р
ав в час загострення недуги
написав «Заповіт» («Як умру, то поховайте»). Але тоді
на 17 років молодший поет сподівався, ба навіть і певен
був, що житиме (тим паче, що саме гостював у лікаря — А. оза ков ко о). Тепер усе інакше — тануть
сили: вірш, записаний олівцем на відбитку офорта, вже
незмога переписати до «
шо кн к ».
Уявлення про смерть як сон, спочинок після тяжкого життя має глибоке архаїчне коріння, базоване на
запереченні людською свідомістю думки про небуття як
остаточне й безповоротне зникнення. Ідея метафізичного зв’язку між смертю і сном у Шевченка є одним із
численних виявів духовної суголосності з укр. бароковим богомисленням (яке, своєю чергою, перейняло цю
ідею від античної міфології). Жарти, хоч і гіркі, самоіронія, фольклор. означення домовини як хати мають
розвіяти невідступний смуток («Ходімо спать, / Ходімо
в хату спочивать… / Весела хата, щоб ти знала!..»), вони
надають творові особливо проникливого ліризму. Із урахуванням поетових настроїв, очевидно, слід трактувати
й табуйованість у вірші лексеми «смерть» — назагал
рідко вживаної у Шевченка, попри те, що це поняття
належить не лише до універсальних мотивів його поезії, а й до «найінтенсивніших ідеотворчих» текстових
одиниць ( зю а . С. 477). В останньому вірші слово
«смерть» витісняють кілька евфемізмів, витоки яких
сягають традиції низового бароко (див.: ара аш .
С. 277). Саме в такому стилістичному ключі здійснено
й несуперечливе сполучення бурлескно перелицьованих образів та персонажів античної міфології з молитовною інтенцією («нескверними устами / Помолимось
Богу»).
У вірші «Муза» адресат звернення, означений у заголовку, і є «опорним тематичним образом» (Н. амата),
в аналізованій же елегії поет зовсім не називає адресата
і вводить низку інакомовних уособлень (небого, сусідонько убога, моя доле, моя зоре, моя сестро, дружино
святая; нарешті — «друже мій, / О мій сопутниче святий!»). Автор неначе кладе завершальні мазки на зображенні Музи (див.: а тр нко . С. 202). Уникання
прямої номінації співрозмовника спричинило появу
хибної гіпотези про буцімто реальну особу як адресата
останнього Шевченкового вірша, що рішуче заперечив
Ю. вак н (див.: вак н 1968, с. 401—402). Насправді
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семантика наведених численних звертань виявнює
глибоке поетове усвідомлення значущості у власному
житті мист. дару, зокр. й рятівної ролі творчості в часи
випробування неволею. Традиційну музу — богиню
співу й мист-в, натхненницю й опікунку митців — заступає справді ідеальна супутниця, абсолютне порозуміння з якою підносить її водночас на рівень достоту
своєрідного alter ego поета. Саме тому твір відчитується
і як діалог: заперечення «Ой не йдімо, не ходімо» може
належати і ліричному герою-поетові, і комусь іншому.
Тоді муза постає не лише як реципієнт усього висловленого у творі, а й як співрозмовниця зі власною мовною
партією. Це, однак, не змінює того факту, що ціла елегія
становить апострофу. І якщо вірш «Муза» весь пройнято палкими благаннями зберегти й розвинути мист.
дар (не покидай, учи, поможи, покажи), то тепер поет
смиренно й спокійно лаштується до вирішального кроку
за межу разом зі своєю вірною супутницею, і з нею ж
таки волів би ще трохи затриматися тут: «Походимо,
по сидимо — / На сей світ поглянем… / Поглянемо,
моя доле…»
Сни, марення, візії, позамежні апелювання Шевченка від першопочатку творчості максимально невимушено поєднувалися з природною реальністю, предметною очевидністю. В останньому вірші ця здатність
сягнула тієї височіні, коли кардинальну опозицію життя/
смерть у певному сенсі знято: оволодівши універсальністю та всео сяжністю цієї буттєвої опозиції (котра
сама по собі маркує поетичний твір як належний до
лірики філос.), поет на згасальному сплеску життєвих
сил підно ситься у про світлений стан готовності до
смерті — переходу в інобуття, змальоване уявою як
привабливіше й гостинніше для того, кому «сей» світ
приніс багато страждань.
Водночас не здоланний зв’язок зі світом живих,
щемкий за ним жаль виводять ліричного суб’єкта на
своєрідний діалог — чи то з музою, чи то із самим
собою: прагнення побути ще у світі живих, перш ніж
покинути його назавжди, вихоплюється благальним
зойком — «Ой не йдімо, не ходімо, / Рано, друже, рано»,
що в ньому відлунюють фольклор. голосіння (див.: оа . С. 198, 201, 202), озивається хвалою земному
світові — каскадом яскраво позитивних епітетів («Бач,
який широкий, / Та високий, та веселий, / Ясний та глибокий…»). Насправді друга, заперечувальна частина
лише дещо відтерміновує неминучу «далекую дорогу»;
до розмови про неї поет повертається в закінченні цієї
частини. Архетип «дорога» з його колосальним смисловим потенціалом постає саме в онтологічному сенсі
переходу за буттєву межу. Підсилює таке значення
також архетипний образ перевізництва, переправи
в його найбільш упізнаваному варіанті — міфічний
арон у човні.

Записавши 14 лют. 36 рядків, Шевченко тоді, вочевидь, вважав твір завершеним: прохання благословити
«славою святою», безумовно, прозвучало як урочиста
й трепетна кода. Проте наступний день приніс продовження й розвиток надто важливих для автора думок:
нічого не змінивши в уже зафіксованому тексті, він
створив ще рівно стільки ж рядків із симетричним
до написаного напередодні поділом на дві тематично
й метрично різні частини. Уже перший рядок продовженого тексту вражає безпосередністю розмовної інтонації достоту відновленої бесіди: «А поки те, та се, та
оне…» — в підкреслено ін., зниженому тоні. Немовби
виявивши не без подиву, що життя ще триває, ліричний
герой повертається до примарної надії одужати, сподіваючись тепер на допомогу ку апа, — а раптом лікар
одурить «Харона / І Парку-пряху?..».
Психологічна перспектива твору поглиблюється: це
не страх смерті, а замилування життям, таке природне
для митця на порозі дочасного відходу. І виграний
у смерті час поет віддав би своєму другові-музі; а проте
інтонація його розмірковування глузлива: «Творили б,
лежа, епопею, / Парили б скрізь понад землею, / Та
все б гекзаметри плели, / Та на горище б однесли /
Мишам на снідання». Цей ряд бурлескно-іронічних образів на означення процесу віршування доповнено ще
й співом прозою «по нотах». І врешті оприявнюється
поетів страх, дужчий навіть за страх смерті: занепад,
згасання таланту страшніші. Тож із полегшенням кличе
він музу-супутницю: «Поки огонь не захолонув, / Ходімо лучче до Харона». Відбувся своєрідний катарсис,
і тепер похмурі підземні річки, міфічна та із повторенням тих же епітетів «бездонная та каламутная» вже
зовсім не лякають.
Звільнення від страху смерті дає змогу опанувати
граничну ситуацію: вільно міркувати, вирішувати,
приміром, як бути з тією ж таки славою. Щойно напередодні поет прагнув, аби муза поблагословила його
«славою святою»; планував перенести через річку
забуття і «славу святую — / Молодую безвічную», та
наступного дня відкидає цей намір — «Або цур їй,
друже, / І без неї обійдуся». Здійснюється остаточна
переоцінка: не відмова від цінностей, а розмежування
того, що можна залишити, і того, що варто взяти в «той»
світ.
Чинна у фольклорі і в романтичній поезії архаїчна
модель життя/смерть/життя, що неодмінно містить
мотив перевізництва (тут — в античній версії Харона
й Лети), постає в цьому вірші Шевченка освоєною
та обжитою вповні, причому всю розмаїтість образів
і смислів злютовано в цілість домінуванням християнського ставлення до смерті, інтимно-довірчою інтонацією звернення до музи як до єдиної повірниці.
І якщо у згадуваному вірші 1858 поет сподівався на
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визнання Музою, на пам’ять по собі, то тепер моделює
своє інобуття як спільне з нею: її, найвірнішу подругу,
помічницю й порадницю (базова семантика античного
топосу музи, де самозрозумілою є також функція натхненниці), він воліє забрати з собою.
Нерозтрачені сердечні почуття і нереалізована мрія
про Дім як осердя світу особистого, та й цілого світу,
здобули в останній Шевченковій поезії не сподіване
і водночас логічне втілення: на зміну хаті-домовині зринає так за життя й не досягнута ідилія. Тепер уже над
котроюсь із міфічних річок: «Неначе над Дніпром широким, / В гаю — предвічному гаю, / Поставлю хаточку,
садочок / Кругом хатини насажу». Таким є Шевченків
Едем, його елізіум, де разом зі своєю музою він згадуватиме красу України, н пра. Це не лише остаточно
примирює поета зі смертю, а й навіює просвітлений
настрій: ідеальний, ідеалізований образ України у завершальних трьох рядках твору — і «веселі селища»,
і «веселенько заспіваєм» — є оскарженням смерті, заповітом радості в потойбіччі.
Відповідно до змінного, дискретного контрапункту
змісту й настрою розповіді кілька разів варіюються
метр і ритміка; тобто загалом ця поезія — поліметрична композиція, творена чергуванням двох найбільш
поширених у Шевченка розмірів: чотиристопного ямба
(рр. 1—12, 37—52, 63—72) та 14-складового силабічного вірша народнопісенної генези (рр. 13—36 та
53—62). Останній постає тут особливо віртуозно опанованим, цілковито олітературеним: на відміну від
синтаксично замкненої у межах строфи будови фольклор. 14-складовика — у Шевченка це астрофічний
вірш із максимально розкутим синтаксисом, включно
з enjambement’ами. Переходи в чергуванні двох метрів здійснюються винятково природно та плавно, що
втілює органічність змін інтонації та ритму мовлення
в моментах зміни настроїв, думок, почуттів.
Цей Шевченків твір привертав увагу багатьох дослідників як у певному сенсі другий заповіт, як епілог
і «прощальна сповідь» ( вак н 1968, с. 400), «одинока
в українській літературі лебедина пісня» (
к Л.
С. 356). В. аз в к в есеї «Завершуючи земне
коло» спробував обґрунтувати версію про нібито два
самостійні вірші; він ділив поезію на тій підставі, що
тексти, записані на двох сторонах офорта, датовано
окремо, а що їх друкують, коментують як єдиний твір —
«інерція механічного сприймання узаконеної помилки»
( аз в к
. С. 39). Однак запропонована гіпотеза
не знайшла підтримки: для видавців, дослідників,
а відтак і для читачів це єдиний, цілісний за змістом та
композицією текст. Не раз відзначалося також, що завершальні його рядки — своєрідний синтез, «формула»
( на к в
. С. 99) основного змісту всього доробку
поета — Дніпро, Україна, її народ та історія.
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«ЧИ ТО НЕДÓЛЯ ТА НЕВÓЛЯ» — вірш Шевченка
засланчого періоду. Автор переписав його під № 10 до
третього зшитка « а о кн
к » (ІЛ. Ф. 1. № 71.
С. 200—201) в р н урз на поч. 1850 з автографа,
створеного, імовірно, незадовго перед тим, не пізн.
23 квіт. — дня свого арешту (датується орієнтовно:
січ. — квіт. 1850, Оренбург). Цей первісний автограф
не зберігся. Згодом, уже після заслання, з невідомих
причин Шевченко не включив вірш до «
шо кн к ». Вперше твір надрук. за «Малою книжкою» у вид.:
« о зар» 1867, с. 578—579.
Вірш не належить до широко коментованих та інтерпретованих у шевченкознавстві поетових творів; згадуваний майже в усіх монографічних та оглядових працях, але з правила через кому, він тим самим підпадає
під сумарну характеристику лірики засланчого періоду
як перейнятої наскрізним настроєм невільницької туги
й самотності. До небагатьох щодо цього виїмків останнього часу слід віднести осібно присвячені віршеві,
хоча й «умонтовані» в заг. дискурс, змістовні й розлогі
міркування Г. ра ов а в кн. «Шевченко, якого не знаємо» (К., 2000), а також окрему студію О. ков н та
О. Слободяна «“Чи то недоля та неволя…”: реальність
“духовної ночі”» в III розд. їхньої спільної монографії
«Тарас Шевченко: істина — некомунікативна реальність» (К., 2013). Недостатню уважність наук. думки
сто совно одного з Шевченкових ліричних шедеврів
можна частково пояснити певним, сказати б, несвідомим острахом перед його потужним, але прихованим
за семантичною та структурною скомплікованістю
герменевтичним потенціалом, що утруднює адекватне
прочитання вірша, чинить спротив традиційній методології та звичним, школярсько-хрестоматійним засобам
аналізу. Та чи не ще більшою мірою давалася взнаки
оглядистість перед гранично високим — навіть порівняно з ін. контекстуально й семантично близькими
творами того ж періоду — ступенем концентрації та
гостроти визначальних для настроєвої гами вірша гіркоти, образи, розпуки, зневіри, безоглядного гніву на
людей і такого ж безоглядного самобичування, які сяга-
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ють крайньої межі і не вписуються в усталене уявлення
про незламного й «одновимірного» поета-революціонера, за будь-яких умов не підвладного занепадництву,
душевним зривам і некерованим емоціям, поготів — не
гідному революціонера каяттю. Згадаймо, які поширені
були тоді, надто в публіцистичному контексті, Шевченкові слова «Караюсь, мучуся… але не каюсь!..» з поезії
«N. N. — О думи мої! О славо злая!»; не бралося до
уваги, що від зміни почуттів і настроїв не застрахована
жодна особистість, хоч би якого міцного гарту… Навіть
такий, найменш інфікований офіціозними стереотипами
часу дослідник, яким був Ю. вак н, відзначивши «песимістичний настрій» як гол. рису вірша, тут-таки застерігся, що це, мовляв, жодною мірою не позначається на
загалом « тт тв р ному характері» невільницької
поезії Шевченка — «не приватної людини, а засланого
революціонера». «Саме переконання революціонера
давали поетові сили морально вистояти в нелюдських
умовах заслання» ( вак н . 1984. С. 36, 37). Нарешті,
гальмувала аналіз (втім, не сприяє йому й зараз) невиявленість, мало не закодованість життєвого контексту,
спонук та обставин написання твору, адресації поетових
докорів і звинувачень.
Схарактеризовані чинники актуалізують завдання
сучасного, неупередженого перепрочитання Шевченкового вірша. При цьому зазначені вище складність, нетривіальність його внутрішньої побудови та семантична
полішаровість підказують доцільність комплексного
підходу з опертям на принцип взаємодоповнюваності
різних аналітичних методик. Наразі робиться спроба
навперемінного, як паралельного, так і перехресного,
розгляду вірша та окремих його фрагментів у двох ракурсах: а) як твору, тобто худож. феномену, що в ньому
втілено поетові мист. й телеологічні інтенції, причім
герменевтична інтерпретація здійснюється діахронічно,
методом «повільного читання», через аналіз поетапного розгортання ліричних мотивів, і б) як поетичної
структури, тексту, тобто виявненої на синхронічному
рівні системи сигнітивних засобів і форм авторського
висловлювання про світ і про себе. При цьому йдеться
жодною мірою не про скасування чи навіть найменше
потіснення методу літературно-істор., він залишається
неодмінним і нічим не замінним компонентом аналітичного комплексу. Як видається, такий «комбінований»
методологічний підхід, така «зміна оптики» сприятимуть більшій повноті та всебічності аналізу.
Серед ліричних творів Шевченка невільницького
періоду аналізований вірш посідає осібне, ризикнемо
сказати — окремішнє місце. Спробуймо переконатися
у цьому в процесі послідовного, пофрагментного розгляду тексту. Перші два з половиною рядки (1—3) —
«Чи то недоля та неволя, / Чи то літá ті, летячи, / Розбили душу?» ще не становлять окремого фрагмента, за

жанром (якщо до такого мікроуривка взагалі застосовне
поняття подібного рівня) це радше елегійно-роздумливий вступ до твору, або, в термінології структурної
поетики, його початок, який, у кореляції з кінцем,
наче камертон, визначає тональність подальшого ліричного дискурсу, його трагічну домінанту, а згадка
про «неволю» чітко конкретизує причетність вірша до
корпусу Шевченкової невільницької лірики. Водночас
тут уловлюється і новий нюанс: поряд із «неволею»
(засланням) названо — як такі ж імовірні чинники «розбиття душі» — поняття ін. плану, вселюдського, абстрагованого від конкретних обставин, а саме, «недолю»
і невблаганний плин часу («літа ті, летячи»). Щоправда,
цей нюанс не набуває розвитку, він залишається на рівні
натяку, умовного способу, поет одразу перемикається
думкою в площину минулої автобіогр. реальності, занурюється у сферу історії власної душі, особистої драми.
Вже після першого рядка означений у ньому мотив
«неволі», ба й самé це поняття, самé слово, зникають із
тексту. Натомість з’являється мотив життя «в паскуді»,
причім тут вочевидь відчитується, що мова наразі йде
не про засланчу, невільницьку реальність, а про період
дозасланчий і ширше — про поетове життя в цілому.
Цей мотив — уже не елегійного, а трагічного, з викривальним струменем, звучання — чітко окреслюється
та набирає парадигматичного характеру у першому
фрагменті вірша (рр. 3—15). Трансформуються зміст
і сенсотвірна функція метафори «розбитої («украденої») душі», у ній оприявнюється і виходить на передній
план конотація «опаскудження» душі поета — ліричного героя, і це «опаскудження» знову-таки не пов’язується з перебуванням у «неволі», ясно, що відбувається
хронологічний, точніше — хронотопний, зсув; тут не
просто спомин, сьогоднішня рефлексія на те, що відбувалося в ін. часі та ін. місці, а цілковите «перемикання» ліричного дискурсу в площину того часу й того
місця. Це якщо не відокремлює аналізовану поезію від
загального хронотопного контексту невільницького
корпусу, то вочевидь виокремлює її. Звичайно, і в ін.
його ліричних складових, зокр. й у деяких хронологічно
близьких (перші місяці 1850) поезіях, є часови́й і топосний компонент, так чи інакше, іноді опосередковано,
пов’язаний з минулим, — спогади про укр. «діброви
зелені», «темні луги» («Лічу в неволі дні і ночі», 1-ша
ред.), про роки молодії — «молодий той грішний рай»
(«Ми заспівали, розійшлись»), про молодість, що минула «без пригоди, мов негода» («Огні горять, музи́ка
грає»), але там превалюють усе ж сучасна настроєва
гама, атмосфера «тут і тепер».
Мотив «життя в паскуді», тільки-но означившись
у першому фрагменті і заступивши собою мотив «неволі», одразу ж, у тій самій фразі, розгалужується на
два субмотиви. Перший: «Чи ніколи / Й не жив я з нею
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[з душею. — Р .]», і другий: «…живучи / З людьми
в паскуді, опаскудив / І душу чистую?..» Автономність
цих субмотивів, зрозуміло, є позірною, вони складають
семантичну двоєдність, щоправда, двоєдність асиметричну, оскільки поміж поняттями «люди» («люде» — як
зчаста в Шевченка) і «я» поета — ліричного героя існує
каузально-детермінантний зв’язок, адже «опаскудження» поетової душі спричинено підступною поведінкою
«людей», їхнім цинічним аморалізмом: вони зваблюють
героя лестощами, лицемірно нахвалюють його душу,
«зовуть її і молодою, / І непорочною, святою, / І ще
якоюсь…», насправді ж, зловтішно й гидко «сміючись»,
брутально затоптують її «в багно погане», затягують
поета в трясовину того життя «в паскуді», яким живуть
самі. Фрагмент витримано у жанрі монологу-інвективи,
монологу-оскарження і — відповідно — в дусі традиційної для такого жанру поетики: спалахи гнівних
вигуків («Вороги!!», «Нехристияне!»), виразно негативна епітетика («І люті! люті!», «погані»), романтично
забарвлені ламентації («…вас і долю проклинаю, /
І плачу тяжко»).
Водночас той самий фрагмент, якщо взяти його під
кутом зору поетики структуральної, витлумачується
як розгорнута структуро- та сенсотвірна опозиція,
що складає підґрунтя по етичного висловлювання;
у самому ж висловлюванні, в доборі лексики та синтаксичних засобів уловлюються риси Шевченкового
ідіолекту, т. зв. коду мовця (див.: ко . Отсутствующая
структура. Введение в семиологию. [СПб.], 1998. С. 85),
що забезпечує можливість комунікаційних зв’язків
у мовленнєвому процесі, або, інакше сказавши, контакт
поета з читачем. Шевченків «код мовця» полягає тут
у консептивному зіставленні-зіткненні таких різносенсових і емоційно різнобарвних означень, як «багно
погане — алмаз… чистий, дорогий», «опаскудив — (душу) чистую», «украли — смієтесь».
У наступному, другому, фрагменті (рр. 16—26) авторський код змінюється, тепер у цій функції виступає
концепт «писання», л-ри, він стає осердям, розділовим
пунктом опозиції «я — люди». Адже саме «писання»
було обране «людьми»-спокусниками як засіб зваблення
героя, його падіння «з святого неба» на грішну землю:
«Взяли меж себе — і писать / Погані вірші научили».
І саме «писання», слушно зауважує Г. Грабович, характеризуючи цей вірш як парадигматичний, — саме «писання» виступає осердям болісного й очищувального
для поета процесу подолання каяттям своєї гріховності,
вилікування душі (див.: ра ов
. С. 98).
Але в чому, властиво, полягає ця гріховність? З тексту чітко висновується, що якраз у писанні «поганих
віршів». Якщо це так, то не уникнемо кількох підставово важливих запитань. Передовсім: який сенс надано
тут означенню «погані»? Невже для Шевченка міг бути
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головним суто естетичний критерій? Ні, поза сумнівом,
в означення «поганий» поет укладає зміст далеко глибший, такий, що стосується суті, не форми. Тоді: щó
ховається за такою самооцінкою і чим її вмотивовано?
І хто, нарешті, оті «люди», котрі буцімто «навчили»
Шевченка такі вірші писати (наче він з числа тих митців,
які потребують такого «навчання» і, більше, піддаються
йому)? Відповіді немає. Це чи не найскладніше для
тлумачення місце Шевченкового твору, його поки що не
розгадана семантична загадка. Справа не тільки в тому,
що у вірші не знаходимо жодного ймення, жодних топологічних та часови́х координат, жодного бодай натяку
на реальні обставини; ще більша складність полягає
у внутрішній амбівалентності самого тексту, в якому ті
його деталі й акценти, що могли би бути витлумачені
як «підказки», нехай і опосередковані, не узгоджуються
поміж собою, вони мають сумнівно-суперечливий
характер. Це обмежує інтерпретаційні можливості,
зводить їх до вузького кола суто гіпотетичних версій
та припущень, зчаста довільних, іноді кон’юнктурних.
Так, свого часу М. Сум ов висловив думку, що цей
вірш, як і всі «зарубіжні» (читай: невільницькі) твори
Шевченка, написано в надії на «височайше» прощення
і в нападі щирого каяття за свої колишні «бездумні»
(знову ж таки читай: такі, що мали антицаристське,
ан тик рі пос ницьке, ан ти коло ні альне спря му ван ня)
твори, які не принесли поетові нічого, крім «горя та
втрат». У разі прийняття (умовно-гіпотетичного) такого потрактування проблеми, — до речі, загалом не
характерного й для М. Сумцова, радше позначеного
виразним впливом часу й умов, — у такому разі ми
змушені були б записати до табору Шевченкових «ворогів» усіх друзів і симпатиків поета, які і замолоду,
і пізніше «взяли меж себе» його з підступною метою
навчити «писать погані вірші», — усіх, від Гребінки
починаючи, і далі — кириломефодіївців, М. Максимовича, О. о н ко о, М. Щепкіна… Погодьмося,
що це попросту абсурд. Доводиться, однак, визнати,
що сама можливість подібного потрактування виразу
«погані вірші» до певної міри може бути нехай не виправдана, так пояснена надміру загостреним у тексті
і притому — головно — позбавленим чіткої адресації
пафосом оскаржень.
Вірогіднішим та обґрунтованішим видається припу щення, що «люти ми», дарма що при хо ва ними,
«ворогами» — винуватцями та підбурювачами отого
злощасного «писання» Шевченко називає своїх численних знайомих із середовища укр. родовитого панства,
які, хто щиро, хто з міркувань «моди» на поета, радо
й гостинно його приймали, виявляли схильність до
меценатства та благодійності. Фактом є те, що Шевченко, попри властиву йому генетичну, часом навіть не
керовану в своїх проявах ненависть до панства, проте
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не маючи ні власного сімейного вогнища, ані даху над
головою, у різні періоди життя підтримував дружні,
нехай зазвичай тимчасові й, суттю, однобічні, стосунки
з поміщиками, поміж якими були й затяті кріпосники,
незрідка, виконуючи замовлення на портрети, гостював
у панських маєтках, після чого, бувало, писав… ні, не
«погані вірші», а люб’язні вдячні листи. Та коли грім
царського покарання вдарив над поетовою головою,
більшість із тих позірних друзів швиденько, «як хмара, розійшлись» («І знов мені не принесла»). Гіркому
розчаруванню, гніву Шевченка не було меж, і вони,
ймовірно, вилилися у рядки аналізованого вірша. Імовірно — так, проте не більш як імовірно. Відповіді на
поставлені вище запитання ми й у цій версії не отримуємо. Заохочували до «писання», у т. ч. писання поезій
аж ніяк не «вегетаріанського» штибу, самé навколишнє
життя, вікова підімперська та кріпацька «недоля»-«неволя» — фатальна й гірка укр. дихотомія, котра згодом
зрезонує у розглядуваному вірші. Заохочувала та укр.
«громада», задля якої і створювалися ці «писання», якій
Шевченко вірив і яка — так це бачилося з невільницької
далечини — забула його. До неї Шевченко, не вповні
уявляючи собі цензурну ситуацію, створену в імперії
навколо його імені, звертається у вірші «Хіба самому
написать» зі словами образи й розгубленості — «братались, сестрились», а тепер їм, бач, «неначе рот зашито, /
Ніхто й не гавкне, не лайне, / Неначе й не було мене». Ця
образа ще далеко не така гостра й болюча, врешті вона
пом’якшується зневажливо-гумористичною інтонацією
(громада — «капуста головата») і бадьорим зверненням
до самого себе у фіналі: «Нічого, друже, не журися!»
Створені раніше вірші тут не здаються «поганими»…
Слід привернути увагу ще до однієї інтерпретаційної версії. Прихильники її вважають, що Шевченко
в розглядуваному творі означує свої вірші (а оскільки
він не окреслює рамців і обмежень, то виходить, що
й весь доробок) «поганими» не в сенсі їхнього змісту
й естетичних якостей, для нього ці твори назагал зайві,
нікчемні, нікому не потрібні, притому не потрібні, поза
всім, йому самому і, з цього боку, навіть шкідливі;
його-бо зовсім не приваблює місія пророка, «апостола
правди і науки»; приходу цього апостола він сам очікує
і жадає, але на себе його місію не може і не хоче брати,
його спроби в цьому напрямку, якраз й ініційовані та
заохочувані «ворогами» різного ґатунку, не принесли
йому нічого, крім страждань, самотності, втрати надій
на хатку над Дніпром і родинний затишок.
У працях Б. Ру ака (Ру ак . С. 34), В.
в ука
( в ук . С. 125) наголошується передовсім домінування в Шевченковому вірші настрою душевної втоми
від не властивого йому, як він думає, тягаря пророка;
іноді в зв’язку з цим виникають опосередковані, в ракурсі недо сяжного взірця, натяки на християнські

ремінісценції. Дехто порівнює — звичайно, в образноумовному плані — небажання автора аналізованого
вірша прийняти об’єктивно нав’язувану йому громадою
«апостольську місію» з новозавітним (Мт. 26, 39) «молінням про чашу» Христа в Гетсиманськім саду (див.:
а к . С. 536). О. Яковина у спеціально присвяченому віршеві розд. написаної нею спільно з О. Слободяном монографії, цілеспрямовано розвиваючи свої
міркування в духовно-біблійному напрямку, абсолютизує їх, наполягає на містичній та есхатологічній природі
твору, який є, на її думку, Шевченковим «самодіалогом»
і разом — «діалогом з Богом і людьми» ( ков на .,
С о о н . С. 249); зауважмо, до речі, що вжиті формули [«самодіалог», «діалог з Богом і людьми» — підкр.
моє. — Р .] ставлять під сумнів коректність назви всієї
монографії, де в імперативній формі пропонується шукати істину виключно поза «комунікативною реальністю», тобто ігноруючи людей і суспільство.
Наведені інтерпретації (за виїмком першої, кон’юнктурність якої є надто очевидною) Шевченкового поетичного концепту «погані вірші», за спірності тих або
тих положень та засад, усе ж сприяють розширенню
нашого «горизонту сподіваного» ( у
.-Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика // нто о
світової літературно-критичної думки ХХ ст. 2-ге вид.,
доп. Л., 2002. С. 375), дають певну орієнтацію на подальші, причім поглибленіші, герменевтичні зусилля
та пошуки.
Що в Шевченкових гірких розмислах про себе і свою
творчість про стежується духовно-реліг. мотив — це
поза сумнівом. Але присутність цього мотиву у вірші не
акцентовано, сказати б, не випнуто, немає виразної молитовної інтонації, релігійно забарвлених ламентацій,
звернених до Господа скарг і прямих прохань. Болісний
поетів спогад про свої «погані вірші» віддається через
метафору «тяжкого каменя», що його люди-«вороги»
поклали на авторовому життєвому шляху, щоб «об
його», об той камінь «поганого писання», розбилося
«…малеє, та убоге, / Та <…> праведне колись» серце
поета — ліричного героя. У коментарі до цього місця
Шевченкового вірша в П : 12 т. висловлено думку,
що метафора «тяжкого каменя» коріниться у біблійних
джерелах, Шевченко звертається до неї і в переспіві
136-го псалма (2, 687). На цьому моменті затримують
свою увагу і надають йому сутнісного значення авторитетні шевченкознавці. Так, В. См н ка розглядає
цитовану ремінісценцію в контексті близької Шевченковій поетиці біблійної та старокнижної образної
традиції (См н ка . С. 67). Л. шка ов наводить
цей факт у зв’язку з розмовою про Шевченків гуманізм
(див. уман зм
в нка). У коментарі О. Яковини до
цього місця гол. акцент зроблено на аспекті ідеологічному: дослідниця вважає, що Шевченко, викриваючи
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метафорою «тяжкого каменя» фарисейську, псевдорелігійну суть набожності «нехристиян», які чинять
свої діяння, нібито «Бога боячись», тим самим рішуче
відкидає «соціально-ідеологічне використання релігійного почуття» ( ков на ., С о о н . С. 251, 253). Це
і так, і не зовсім так. Видається, що наразі коректніше
й точніше було б говорити про Шевченкове неприйняття
спекулятивного, цинічного використання релігії. Поетове «праведне», дарма що «малеє, та убоге», серце
розбилося не об соц.-ідеологічний чинник, який сам
по собі ще не є прямим антиподом реліг. почуття, бо
останнє аж ніяк — нехай тією чи ін. мірою — не вивільнено від упливу цього чинника. Зі внутрішньої логіки
поезії Шевченка випливає, що гол. біда й загроза для
душі криється не так у позірній, фальшивій набожності
людей, як в «опоганенні» та життьовому «спотиканні»
себе самого, спасіння ж, і то єдино можливе, — в силі
покаяння, в духовному самоочищенні.
Так у розгортанні ліричного дискурсу означується
межа, за якою гнівна інвектива (насамперед спрямована проти «ворогів», хоча із виразними застереженнями й на свою адресу) трансформується у пряму
покаянну сповідь. Причім не в умовно-метафоричному,
профанному тлумаченні цього поняття, не в сповідь
як «жанр» лірики; це сповідь у сенсі відпочатковому,
християнському — сакральне Таїнство покаяння людини (тут — поета — ліричного героя) перед Богом,
звернене до Нього моління про прощення гріхів, жага
примирення з Ним.
Отже, у дру гому фраг менті, по будо ва ному на
принципі градаційної композиції (див. про неї: амата . Ґрадаційна композиція в ліриці Шевченка //
Св т 2001), ступеневе наростання мотиву «життя
в паскуді» сягає кульмінації через розширення «інвективного поля» ліричного дискурсу; оскарження
«поганих людей» доповнюється самооскарженням, нарікання на Іншого — визнанням власної духовної кризи
(«Так опоганивсь, що й не знать, / Чи й був я чистим
коли-нéбудь») і переходом до сповіді. У фінальному
фрагменті (рр. 27—33), зі зміною часового плану з минулого на теперішній, ліричний дискурс увіходить
у фазу ослаблення напруги, що є властивістю тієї версії
градаційної композиції, яку Б. Ейхенбаум визначав як
модель «у формі дуги» (див.:
н аум . Мелодика
русского лирического стиха. Пб., 1922; також: амата . Там само). Настає перехід від самооскарження
до каяття і тихого відчаю: «Тепер іду я без дороги, / Без
шляху битого…», «…спотикаюсь… / І плачу тяжко…»,
«Душі убогої цураюсь, / Своєї грішної душі!».
Тут — кінець вірша; кінець у двох сенсах. З одного
боку, це структурно-семантична межа (край, рубіж,
грань, розділова лінія), яка, в кореляції з початком, вичленовує твір як текст із неструктурованої, ентропійної

позаліт. простороні. З другого — останній етап розгортання на поліжанровій основі стрижневого ліричного
мотиву та телеологічної спрямованості вірша як твору.
Етап останній, проте не завершальний. Завершення,
підсумок поетового ліричного розмислу, обставини,
перебіг і фінал відбитої у вірші духовної кризи й драми
Шевченка — незбагненна таїна.

т.: Сум ов . Т. Г. Шевченко и его зарубежная литература //
Южный край. 1914. 24 янв.; на к в
. З творчої лабораторії
Т. Г. Шевченка: Редакційна робота над творами 1847—1858 рр.
К., 1959; оро н . Рукописні збірки Шевченка «Мала книжка»
та «Більша книжка» як джерела тексту //
25; вак н . Поезія Шевченка періоду заслання. К., 1984; Ру ак . Шевченкові
профілі й маски іронічної ролі «я» у поезії «Кобзаря» //
.
Л., 1997. Т. 234; ра ов
. Шевченко, якого не знаємо. К., 2000;
в ук . Personae verbum (Слово іпостасне): Розмисел. К., 2001;
а к . Доля — Lоs — Судьба: Шевченко і польські та російські
романтики. Л., 2003; См н ка . Шевченкознавчі розмисли. Зб.
наук. праць. К., 2005; ков на ., С о о н . Тарас Шевченко:
істина — некомунікативна реальність. К., 2013.
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ЧИГИ́Р Григорій Васильович (роки життя невідомі) — командир 2-го Оренбур. лінійного батальйону,
полковник (1854). Брутальний з нижніми чинами, Ч.
не надто чемно поводився і з офіцерами ( ап к
Н. Г. Залесова // Русская старина. 1903. № 4. С. 63). При
цьому, за твердженням мемуариста, Ч. був «улюбленцем
дивізійного» і начальства загалом. Після прибуття до
р н ур а 10 черв. 1847 Шевченка доправили до Ч.,
що виконував тоді обов’язки командира 1-ї бригади.
За його наказом рядового допровадили до командира
5-го лінійного батальйону, тоді ще капітана, Д.
шкова, що перебував в Оренбурзі і дав розпорядження
про відправлення поета до Орського укріплення. Друга
зустріч Шевченка із Ч. відбулася в черв. 1850 — поета
було піддано щонайсуворішому слідству в справі порушення ним заборони писати й малювати. Слідчим
призначили Ч., чиє високе становище вказувало на
особливу важливість слідчої справи, це пояснювалося
ще й потребою з’ясувати провину і піддати «законному
стягненню за допущення недозволених послаблень» командира 5-го лінійного і «всіх ближчих начальників».
Збереглися документи — «Пункти-запитання, складені
слідчим Чигирем рядовому лінійного Оренбурзького
батальйону № 5 Тарасу Шевченку» з детальними відповідями поета (П : 12 т. Т. 6. С. 261—267) і тоді ж
складені «пункти-запитання» до майора Д. Мєшкова
з його відповідями слідчому. Привертає увагу образливий тон запитань Шевченкові. Ч. не робить різниці
між поетом і звичайним злочинцем. Підсумком перших
днів слідства стала принизлива для Шевченка церемонія
приведення до присяги під «найсуворішим караулом»,
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а по завершенню слідства його було заслано в
п тров к укр п нн .

ово-

т.: о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия одиннадцати
лет. 1847—1858. Оренбург, 1997.
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ЧИГИРИ́Н (Чигрин) — повітове місто Київ. губ. (тепер районний центр Черкас. обл.). Лежить на берегах
правобічної притоки Дніпра р. Тясмину (Тясму).
Ч. виник на поч. 16 cт. як козацька сторожа на межі
Польсько-Литовської держави з Диким полем. 1589 черкас. староста кн. Олександр Вишневецький одержав
від короля Сигізмунда ІІІ грамоту на заснування Ч. на
«старому городищі», а 1592 місто дістало магдебурзьке
право. Осадником Ч. та ін. поселень краю на поч. 17 ст.
був шляхтич черкас. старости кн. Яна Даниловича
М. м н
к (батько гетьмана Б. м н
коо), що мав у Ч. свій двір, а в околицях міста земельні
маєтності (зокр., х. Су от в). У 1648—57 Ч. був резиденцією гетьмана Б. Хмельницького, столичним містом Укр. козацької держави Війська Запорозького. Тут
розташовувалися відповідні урядові інституції, житла
гетьмана, генеральної старшини, козаків, міщан, двори, де зупинялися посли іноземних держав. По смерті
Б. Хмельницького 1657 у Ч. містилися резиденції гетьманів І. Виговського (1657—59), Ю. м н ко о
(1657, 1659—63), П. Тетері (1663—65) та П. орош нка
(1665—75), а за володіння Україною й Ч. змагалися Річ
Посполита, Москов. царство і Турецька Османська імперія. За Андрусівським договором 1667 Ч. відійшов
до Польщі. 1675 війська москов. боярина Г. Ромо анов ко о та І. Самойловича захопили Ч. і примусили
П. Дорошенка зректися гетьманства та здатися на милість переможців. У відповідь Туреччина оголосила війну Москов. державі.
10 серп. 1678 після
двомі сяч ної облоги
тур. війська штурмом
оволоділи Ч. Тоді загинуло багато захисни ків і меш кан ців
міста, а Ч. було повністю зруйновано. За
Прутським договором
1716 Ч. відійшов до
Польщі, став повітовим містечком Чигирин. староства.
Укр. населення Ч.
та
Чи
гиринщини бра. Со нов к . Румов а
ло ак тивну участь
о оронно ркв на око
р на. равюра 19 т.
у гайдамацькому русі

і визвольній козацько-селянській війні на Правобережній Україні 1768—69. Після третього поділу Польщі
1795 та включення Правобережної України до складу
Російської імперії Ч. став пов. містом Київ. губ. Більшість селян краю було покріпачено.
Ч. та Чигиринщину, істор. постаті й пам’ятки краю
широко відображено у літ. і мист. спадщині Шевченка.
Поет добре знав тогочасні праці з історії України, народні перекази, легенди й пісні доби козаччини. Видатні істор. діячі та народні герої, позначені схвальним
словом чи осудом Шевченка, постають у його творах
у найдраматичніші періоди свого життя. Шевченко був
у Ч. під час подорожей Україною 1843, 1845.
Під враженнями від поїздки до Ч. під час подорожі
Україною 1843 Шевченко в Петербурзі у берез. —
на поч. трав. 1844 створив офорт «Дари в Чигрині»
(П : 12 т. Т. 8. № 22; підготовчі зарисовки: № 175),
що увійшов до складу альб. « воп на кра на».
Як припускають, офорту міг передувати однойменний
малюнок тушшю, виконаний орієнтовно у берез. —
квіт. того ж року, Шевченкове авторство щодо якого
викликає сумніви (див.: П : 12 т. Т. 8. № 202; у нашому вид. він розглядається як Шевченків твір:
.
Т. 2. С. 282—283). У Ч. у квіт. — жовт. 1845 художник
в
ом 1845 намалював два краєвиди: «Чигринський
дівочий монастир» та «Чигрин з Суботівського шляху».
19 лют. 1844 поет написав вірш потужного історіософ.
звучання «Чигрине, Чигрине».
Ч., містечка, села, монастирі, пам’ятки Чигиринщини згадуються у поезіях Шевченка «Гайдамаки»,
«Кате ри на», «Княж на», міс те рії «Ве ли кий льох»,
«Хустина», «Заступила чорна хмара», «У неділеньку
у святую», драмі «Назар Стодоля», у Щоденнику, їх відображено у мист. творах Шевченка на істор. тематику:
«Смерть Богдана Хмельницького», «Богданові руїни
в Суботові», «Богданова церква в Суботові», «Кам’яні
хрести в Суботові», «Мотрин монастир».
т.: р п’ к в
. П. Богдан Хмельницький. Вид. 2-ге,
випр. і доп. Л., 1990;
о С. «Чигрине, Чигрине, мій друже
єдиний…» // Черкаський край — земля Богдана і Тараса. К., 2002;
н нко . . История и топография Чигирина в XVII веке //
ор он П. Дневник, 1677—1678. М., 2005; н нко . . Чигирин за планами і описами 1677—1678 років // тор на топографія і соціотопографія України. Зб. наук. праць. Л., 2006;
к . . Чигирин — гетьманська столиця. К., 2007.

о о м р

н нко

«ЧИГИРИ́НСЬКИЙ КОБЗÁР І ГАЙДАМÁКИ» —
див.
анн т ратурн твор в
в нка.
«ЧИГРИ́Н З СУ́БОТІВСЬКОГО ШЛЯ́ХУ» (папір,
акварель, 17,5×26,9) — малюнок Шевченка, виконаний у серед. верес. 1845 у
р н на арк. 14
ому
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До наук. обігу малюнок введено: ор нко 1886,
с. 406. Уперше репрод.: К рисункам Шевченко // С.
1890. № 2. Між с. 358—359. Акварель згадується у л-рі
під назвами «Дорога в Чигирин» (Всемирная панорама.
1911. 25 февр.) та «Чигирин» (Szewczenko T. Wiersze
wybrane. Lwów; Kraków; Warszawa, 1913. S. 28). Місця
зберігання: власність В. арнов ко о (молодшого),
ЧМТ, ІЛ.

.

в нко.

р н з Су от в ко о ш
аквар . 1845

у. Пап р,

1845. Ліворуч унизу чорнилом напис рукою автора:
«
р н || з Су отов ко о ш у». У правому верхньому куті олівцем позначено: 14 (номер аркуша),
у правому нижньому чорнилом: 27 (номер сторінки). На
звороті — акварель «Хата над річкою» (так у нашому
вид.; ін. назва — «Хата над водою», див.: П : 12 т.
Т. 8. № 148). Альб. зберігається в ІЛ (№ 107). Датується часом перебування Шевченка у Чигиринському
пов. Малюнок помилково датували 1844 ( р ункам
Шевченка // С. 1890. № 2. С. 358) та 1843—46 ( а ауш н . . Т. Г. Шевченко в портретах и иллюстрациях.
Лг., 1940. С. 76).
На малюнку Шевченко зобразив єдиний в’їзд до Чигирина із боку Су отова та панораму міста, яке простяглося по берегах Тясмину з великою замковою горою на
другому плані. Цей малюнок, як і більшість акварельних
пейзажів Шевченка, має стриманий, наближений до сепійної тональності колорит. Можливо, тому цю акварель
довгий час відносили до сепій (Каталог Шевченковской
выставки в Москве по поводу пятидесятилетия со дня
его смерти. 1861—26/ІІ.1911. М., 1911. С. 9. № 93; нтонов
. Шевченко як маляр // П : [ 16 т.] Т. 12.
С. 140—143). Шевченко звільняється тут від штучного
компонування зображення, йому вдається природно
поєднати конкретику передніх планів із панорамним
узагальненням дальніх. Пейзаж змодельовано на контрастному зіставленні високих пагорбів і неосяжного
простору степу, що вдалині зливається з небом. Саме
завдяки правильній перспективі та органічно побудованим планам у пейзажі відчувається просторова
глибина. Художник стрімким контуром підносить над
відкритим плато високу гору, і від цього вона набирає
могутнього звучання. За схожими мотивами виконано
ряд ін. акварельних пейзажів, що увійшли до Альбому
1845, — «Богданові руїни в Суботові», «Богданова
церква в Суботові» (П : 12 т. Т. 8. № 144, 145) та ін.

в.: П : 12 т. Т. 8. № 147; Тарас Шевченко. Альбом
1845 року. К., 2000 (Дніпродзержинськ, 2012) [факсимільне
відтворення].
т.: ов
к ; н ов ., С р а . Від підмайстра до
академіка: Нарис про Шевченка-художника. К., 1967; а орюк . . Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій
половині і середині ХІХ ст.. К.; О., 1983; овкоп
. .,
овкоп
. . За покликом серця: Пам’ятки історії та культури
в житті і творчості Т. Г. Шевченка. К., 1990.

а на См рнова

«ЧИГРИ́НЕ, ЧИГРИ́НЕ» — вірш Шевченка, написаний 19 лют. 1844 у Москві. Чистовий автограф —
у зб. « р
та» (ІЛ. Ф. 1. № 74. Арк. 4—5 зв.). Першодрук — у журн. «
рн » (1863. № 11. С. 81—82).
Із присвятою М. Щепкіну вірш друкувався в деяких
виданнях, проте ні в названій зб., на яку посилається
В. оман к ( оман к
. С. 62), ані в жодному
з відомих списків твору подібної присвяти немає, і цей
факт має імовірне пояснення, про що далі.
«Ч., Ч.» належить до ключових творів Шевченка,
це — знакове явище в контексті ідейно-духовного
розвитку поета, його осмислення істор. долі України,
нац.-визв. змагань укр. народу, поразок у різні часи самостійно-державницьких устремлінь, зовнішніх і внутрішніх причин тих поразок. Розвідки і студії, спеціально
присвячені «Ч., Ч.», дають підстави для висновку про
достоту поглиблене вивчення твору і, без пересади, його
фокусне значення в Шевченковій спадщині, про вироблення усталеної його оцінки. Така ситуація об’єктивно
інспірує: 1) пошук нових підходів до тих аспектів змісту
й історії написання поезії «Ч., Ч.», котрі ще лишаються
дискусійними або недостатньо проясненими; 2) вихід за
традиційні, переважно (якщо не виїмково) ідеологічні
рамці у сферу поетики й стилістики, поглиблений аналіз
структурно-семантичних особливостей твору.
1. Слід вирізнити питання, яке умовно можна означити так: які причини й мотивації того, що вірш «Ч., Ч.»
написано саме в Москві? Варто завважити, що це —
єдиний факт подібного роду в поетовій творчій біографії. Буваючи в Москві не раз (щоправда, найчастіше
мимоїздом), Шевченко тут, крім названого вірша, не написав жодного поетичного, тим більше україномовного,
твору. Останню поезію, що з’явилася перед першим
приїздом Шевченка до Москви 12 (за ін., більш ран-
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ньою, версією — 10)
лют. 1844, — «Розрита
мо ги ла», да то вано
9 жовт. 1843. У пое то вих до зас лан чих
лис тах нема на віть
зга док про пе ре бування в Москві, хіба,
і то опо середковано,
в листі до О. о н ко о від 6—8 трав.
1844; основний корпус москов. вражень
Шевченка при па дає
на невелику частину
(бе рез. 1858) Що.
в нко. «
р н ,
р н ». вто ра . « р та» денника (див. про це
докл.:
н нко .
С. 103—126). Тож чому все-таки, під впливом яких
чинників чи душевних спонук Шевченко через тиждень
після приїзду до Москви 1844, у вирі нових вражень,
у сливе стовідсотково російськомовному оточенні пише
єдиний, і саме україномовний, твір, перейнятий у своєму глибинному підтексті антимосковським настроєм
і змістом? Чого варта сама лише згадка про те, як «ми»
в різні часи «скородили списами / Московські ребра??».
Ця, начебто мимобіжна, стримано-іронічна метафора
аж надто багатозначна, недаремно в рос. чотиритомнику
Шевченка (М., 1977; перекл. Д. Длугача) «московські
ребра» замінено ребрами «царских слуг». Із підтексту
«Ч., Ч.» з граничною ясністю випливало, кому саме завдячує своєю сучасною долею занедбаного, повітового
містечка
р н — кол. гетьманська столиця, а нині
«старець малосилий», «руїни». Хто «по полю розвіяв»
славу та надію України, підступно приспав Україну та її
дітей свинцевим істор. «сном» — «Бур’яном укрилась,
цвіллю зацвіла, / В калюжі, в болоті серце прогноїла»?
Зловісна тінь Москви—Московщини, захланної, неситої імперії, незримо зависла над створеною уявою
Шевченка апокаліптичною картиною.
На сформульоване повище питання різні дослідники
відповідають по-різному. Властиво, в заг. плані згодні
між собою всі: «Ч., Ч.» є вислідом щойно здійсненої
подорожі Шевченка Україною. Ю. вак н визначає вірш
як «поетичне відображення вражень і думок поета часів
його першої поїздки по Україні. Шевченко міг відвідати
Чигирин або влітку 1843 під час подорожі на Запоріжжя,
або у вересні, коли повертався з півдня у рідну Кирилівку
(шлях на Катеринослав проходив через Чигирин). <…>
Доля колишньої столиці Богдана Хмельницького в уяві
поета асоціювалася з долею всієї України: Чигирин ніби
символізував її героїчне минуле і її сумне сучасне» ( вак н 1964, с. 133). З цією тезою назагал важко не погоди-

тися, але привертає увагу той факт, що між верес. 1843,
коли, за Івакіним, Шевченко міг відвідати Чигирин, і лют.
1844 — часом написання вірша «Ч., Ч.», минуло кілька
місяців. Щоправда, у жовт. створено «Розриту могилу»,
яка за змістом і тональністю сприймається своєрідним
прологом до «Ч., Ч.», але, ніде правди діти, поетичний та
істор. засяг тут іще не той, та й сам Чигирин у «Розритій
могилі» не згадується. Виходить, були ще якісь чинники,
котрі через кілька місяців, у Москві, збудили й загострили в Шевченка чигиринські враження, спонукавши
його до написання «Ч., Ч.».
Тут закономірно спливає постать О. Бодянського,
українця родом із Чернігівщини, проф. Москов. ун-ту,
філолога-славіста, фольклориста, історика і знавця
історії України та слов’янства в цілому. Шевченко
багато чув про нього, здавна мріяв із ним зазнайомитися; неважко уявити, що між земляками, коли зустріч
нарешті відбулася в Москві, точилися довгі й змістовні
розмови на теми з історії України. Це тим імовірніше,
що якраз тоді Шевченко виношував задум серії офортів « воп на
кра на», тож поради вченого і,
як сподівався Шевченко, його супровідні тексти до
картин були дуже потрібні. Щоправда, у згадуваному
травневому листі до Бодянського з Петербурга (тобто
вже після москов. зустрічі) Шевченко просить адресата
уточнити, чи розповідав йому про свій задум («хочу
рисовать нашу Україну»); на це Бодянський в листі від
9 лип. того ж року відповідає, що про таке, мовляв, не
йшлося (див.:
т , с. 24). Але вже саме Шевченкове
запитання наводить на думку, що намислену серію він
збирався обговорити (а може, таки й обговорював) із
Бодянським. А що до її складу мав увійти офорт «Дари
в Чигрині 1649 року», який, імовірно, вимальовувався
в уяві художника вже тоді, у лют. (виконано офорт у берез. — на поч. трав. 1844), то можна припустити, що
в його розмові з ученим заторкувалося тему Чигирина,
його минулого й сучасного стану, і свої сумні враження,
навіяні відвідинами занедбаної гетьманської столиці,
Шевченко напевно не приховував.
Чи дають наведені міркування підстави для висновку, що «Ч., Ч.» написано виключно під безпосереднім впливом Бодянського? Щодо цього існують різні,
ба протилежні, погляди. О. он к висловлювався
категорично: «Перебуваючи в Москві, Шевченко, певна
річ, здіймав довгі бесіди з Бодянським і про свої твори,
і про історію та сучасний побут України <…> І от під
впливом якоїсь бесіди історичної він написав там один
з ліпших віршів “Чигирин”» ( он к , с. 145—146).
З іменем Бодянського пов’язував появу «Ч., Ч.» і Я. з ра, хоча в його викладі москов. проф. виступав лише
по середником, — ознайомив по ета з «Літописом»
С.
ка: Шевченко «під впливом літопису Величка
написав поезію “Чигрине, Чигрине”» ( з ра . С. 168;
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за ін. версією, поет ознайомився із названим твором
у Києві завдяки М. Костомарову).
Ін. точки зору дотримувався С. Сма -Сто к .
У студії, присвяченій «Ч., Ч.» (1927), полемізуючи з літературознавцем О. Цісиком, котрий так само шукав
витоки вірша передовсім у бесідах поета з Бодянським,
Смаль-Стоцький підкреслив два моменти. По-перше,
розмови Шевченка з Бодянським не обмежувалися історією України, поготів — Чигирином, чи не більшою
мірою вони оберталися навколо загальнослов’ян. справ,
зокр. західнослов’ян. відродження, за якими вчений тоді
пильно стежив, зацікавивши ними й Шевченка; останній, поза сумнівом, не без впливу Бодянського, написану
невдовзі поему «Єретик» (1845) присвятив П.-Й. аар ков . (Слов’янський мотив у бе сідах Шевченка
з Бодянським акцентує також І. зю а. Див.: зю а .
2008. С. 231.) По-друге, нагадує Смаль-Стоцький, «на
Чигирин Шевченко вже раніше звернув свою увагу»,
багато знав про нього «і без розмови з Бодянським»,
називав «славним-преславним містом», а про його кол.
«козацьку славу» і теперішні «убогі руїни» з гіркотою
писав іще в «Гайдамаках» (Сма -Сто к С. С. 69).
Сказане аж ніяк не виключає того, що в розмовах
з Бодянським проблеми укр. історії, зокр. й доля Чигирина, посідали значне місце, можна навіть переконано
твердити, що саме так і було, це додавало поетові творчого збудження, загострюючи чигиринські враження,
але питання цим, мабуть, усе-таки не вичерпується.
Так само, як не вичерпується тематичними, ба навіть
текстуальними перегуками окремих місць при зіставленні аналізованого вірша з «Літописом» Величка, чим
Дзира в цитованій праці обґрунтовує своє тлумачення
проблеми. Подібних — близьких і віддалених — перегуків із поширеними темами, мотивами, традиційними
худож. архетипними словоформами, прикметними для
укр. л-ри та пісенної традиції (почасти й для деяких
тодішніх російськомовних творів укр. письменників,
як, напр., поезія М. арк в а «Чигирин» з його зб.
«Украинские мелодии», 1831), у Шевченка можна
знайти чимало, проте, взяті ізольовано, поза конкретним істор.-літ. тлом та індивідуальними особливостями
мистця, вони, з правила, дають мало підстав для переконливих висновків.
Є ще одна версія. У Москві Шевченко найбільше,
крім Бодянського, спілкувався із Щепкіним. У перший
свій приїзд, як і в другий, 1845, поет зупинявся в Щепкіна. Між ними склалася велика душевна близькість.
Це наштовхує І. Дзюбу на припущення, що, «можливо,
розмови зі Щепкіним були одним із стимулів» до написання «Ч., Ч.» ( зю а . Там само). Обережно висловлене припущення викликає сумнів. Так, напевно,
Шевченко переповідав Щепкіну свої сумні враження
від подорожі Україною, міг згадувати і про Чигирин.
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Варто, однак, застерегти: Щепкін, великий пат ріот
України, ентузіаст і популяризатор укр. мист-ва, щирий
вболівальник за його долю, тримався осторонь політ.
аспектів укр. питання, — для них актор, за Шевченковим виразом, «серце запечатав» («Заворожи мені,
волхве»). Поет це знав і розумів; чутливий і делікатний,
він навряд чи став би розповідати Щепкіну про бачене
в Україні та про своє ставлення до баченого в такому
гнівному тоні й відверто політ. ключі, як у вірші «Ч.,
Ч.». Тому й появу присвяти твору Щепкіну в деяких
виданнях, яку Дзюба вважає невипадковою, слід радше
оцінити як непорозуміння — на відміну від суто інтимно-ліричного вірша «Заворожи мені, волхве». Утім,
навіть останній, вочевидь звернений до Щепкіна, друкувався і друкується без присвяти — відповідно до
автографа.
Із окресленого розмаїття точок зору, припущень,
гіпотез стосовно розглядуваного питання випадає один
чинник, як видається, вирішальний, а саме — чинник
емо цій ний, пси холо гіч ний. Після сплюнд ро ва ної,
«бур’яном укритої» України, після жалюгідних руїн
звеличеної колись «святою» славою гетьманської столиці поет опиняється в столиці імперії — тієї самої
Московщини, з якою пов’язує занепад Чигирина й усієї
України, ганебне духовне скалічення земляків, їхнє істор. безпам’ятство. Напевно важив і разючий контраст
між тим, щό Шевченко бачив під час своєї подорожі
Україною («Дніпро висихає, / Розсипаються могили»),
і добре відбудованою після пожежі 1812, облаштованою, ситою, самовдоволеною Москвою. Чи укр. серце
не заплаче, не сповниться гіркоти, болю на вид такого
контрасту як наочного свідчення того, що немає «святої
правди на землі»! А коли це укр. серце б’ється в грудях
поета, і цей поет — Шевченко, то в нього «думи прокляті / Рвуться душу запалити, / Серце розірвати», всі
емоції вибухають болісним словом-стогоном — «Чигрине, Чигрине»!
2. Той стогін — тільки поч. твору. Що слідом? Завдяки яким поетичним засобам досягнуто такої концентрації почуття, думки й образу, що 86-рядковий
текст умістив у собі мікросвіт особистих рефлексій,
інтимного самоаналізу і водночас макросвіт укр. історії,
осмислення нац. минувшини та сучасності, проникливий профетизм? Слід розглянути деякі вузлові моменти
поетики вірша на основі комплексного підходу, який
передбачає поєднання традиційної аналітики з елементами новіших методик, зокр. структурно-семантичних.
Це необхідно зважаючи на те, що поетика «Ч., Ч.» належить до поліморфних, найскладніших у Шевченковій
спадщині і ще не вповні проаналізованих, а в деяких
аспектах і дискусійних.
Так, щодо типу й при роди лі рич ної роз по віді
в «Ч., Ч.» існує ціла низка означень: лірико-філос. вірш,
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лірико-філос. медитація, поема, політ. елегія, медитативно-філос. монолог та ін. Означення «філософський»,
вживане найчастіше, зазвичай умотивовується двома
вст. рядками: «Чигрине, Чигрине, / Все на світі гине»,
причім р. 2-й тлумачиться як філос. міркування. Проте
якщо порівняти це висловлювання, скажімо, зі вступом до «Гайдамаків» («Все йде, все минає — і краю
немає» і далі), стає очевидним, що в наведеному рядку
з «Ч., Ч.» не відчувається наміру автора вийти на широкий онтологічний засяг; слова «все на світі гине» — це
мовби продовження поч. стогону, тяжке зітхання, за
змістом, і навіть синтаксично, через кому, пов’язане
конкретно з Чигирином, не більше. У подальших частинах вірша також немає натяків на онтологічні або екзистенційні теми. Натомість набирає сили й виразності
історіософ. мотив, він утілюється в зображенні долі
Чигирина, яка символізує трагічну долю всієї України,
в риторичних питаннях про марність змагань народу за
волю, зливаючись із мотивом націософ., думками про
загальнонац. духовний занепад, істор. амнезію нації.
Своєю тональністю вся перша половина вірша «Ч., Ч.»
тяжіє не так до врівноваженого філос. розмислу, як до
традиції давньоукр. плачу — ляменту (спадають на
думку імена М. Смотрицького, С. Кленовича, К. Зиновієва, К. Саковича). Саме на історіософ. основі відбувається і психологічний злам у другій пол. вірша, де
поет перетоплює свій плач у гнів, а гнів — у надію на
те, що посіяні ним сльози-слова оновлять кров упокореної України.
Для характеристики «Ч., Ч.» незрідка користуються
і терміном «медитація». Ужитий у первісному своєму
сенсі — роздум, він не викликає заперечень, але не
слід забувати, що генетично медитація корениться в тій
традиції індоєвроп. словесності, якій властива інтровертна зо середженість, замкненість на стані власної
душі автора, тоді як Шевченковому «Ч., Ч.» притаманні
синтез інтровертного й екстравертного струменів, і то
з превалюванням другого, тобто бурхливої, емоційно
насиченої громадянської стихії. У цьому річищі набувають загальнонац. вагомості суто особисті переживання
(«серце плаче, просить / Святої правди на землі») ліричного суб’єкта, через особисте, ліричне проступає нац.
історія, доля України, що дає підстави означити твір як
лірично-історіо(націо)софський монолог.
Окреслені особливості виявнюються в поліморфній
композиції «Ч., Ч.». Текст виразно членується на шість
фраґментів, розділених пробілами, а в двох випадках,
після рр. 25 та 38, ще й горизонтальними рисками (на
жаль, із незрозумілих причин зазвичай нехтуваними
в публікаціях навіть академ. ґатунку — всупереч зафіксованій в автографі авторовій волі). Такий графічний
поділ унаочнює динаміку — в рамцях цілісного семантичного поля твору — змін ліричного переживання,

мовленнєвої структури, метричних форм та інтонаційно-ритмічних нюансів (див.: амата . С. 40—42).
У першому 16-рядковому фрагменті, написаному
характерним для Шевченка силабічним 14-складовиком, передано заг. враження від занепаду Чигирина.
Позначена трьома крапками запинка в серед. р. 11-го
(«Твоя слава… і про тебе») ніби віддає переривчастість
дихання поета, його душевне потрясіння побаченим,
а кінцівка фрагмента з інтонаційною паузою в р. 15-му
між двома риторичними питаннями («Де ти стояв?
Чого стояв?») по силює апока ліптичну тональність
уривка.
Наступний фрагмент (рр. 17—25) — один із трьох
коротких (вкупі з найкоротшим останнім) і водночас
чи не найрізноманітніший з погляду побудови. Він
починається, подібно як і вст. фрагмент, із потрійного
повтору — «за що <…>?» (про структурно-семантичну
й худож. функцію цього засобу — далі) і водночас —
із різкої зміни віршового розміру: від силабічного
14-складовика до чотиристопного ямба в перших чотирьох рядках (тут уперше виявнюється поліметричність «Ч., Ч.» як принципово нового явища у практиці
Шевченкового віршування). Інтонаційно-ритмічний
малюнок відбиває і зміну ходу мислі й манери вислову
ліричного суб’єкта: від суто особистісних емоцій він
переходить до вираження суспільних настроїв, надаючи своєму монологу-розмислу історіо соф. змісту:
«За що ж боролись ми з ляхами? / За що ж ми різались
з ордами? / За що скородили списами / Московські
ребра??» Далі enjambement наприкінці р. 4-го («засівали»), з одного боку, переводить монолог знову на
силабіку, тепер 8-складову, з другого — від прямономінативного викладу в публіцистично-риторичному
стилі до образно-метафоричного («І рудóю поливали»):
переосмислюється образ рути — цей традиційний символ краси й родинної любові постає втіленням олжі
й підступності («Уродила рута… рута… / Волі нашої
отрута»). Але в метафоричній стихії не губиться історіо соф. зміст, — у синекдосі «волі <…> отрута»,
якою обернулася рута, вочевидь приховується вказівка на Переяславську раду та її трагічні для України
наслідки.
На поч. третього фрагмента (рр. 26—38) зникають
ознаки позірної багатосуб’єктності («ми»), ліричний
герой-автор розкриває себе («А я, юродивий»). Подальша характеристика стану Вкраїни подається через украй згущену, притому виразно суб’єктивовану
метафорику, побудовану на акцентуванні граничного
занепаду, гниття, бруду («бур’ян», «цвіль», «калюжа»,
«болото», «гадюки»). Значна частина коментаторів
«Ч., Ч.» (Ю. Івакін, Г. ра ов , О. а у ко) вказує
на схожість третього фрагмента з біблійними текстами
пророка р м , причім ця схожість оприявнюється
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не тільки в стилі й тональності, а й — чи не найголовніше — у високій напрузі викривального пафосу,
спрямованого проти співвітчизників. Звідси бере поч.
мотив Шевченкової нац. самокритики, осмислення того
сумного факту, що в трагедії України, злому фатумі,
який над нею тяжіє, винні не тільки зовнішні ворожі
сили, а й вона сама. Вірш «Ч., Ч.» (яким не випадково
відкривалася зб. «Три літа») підніс на новий рівень тему
нац. самокритики, намічену в раніше написаній поезії
«Розрита могила», надав імпульсу розвиткові в наступних творах збірки, де ця тема досягає кульмінації
в знаменитому посланні до всіх «і мертвих, і живих,
і ненарожденних» земляків — «своєрідному маніфесті
новочасної української національної свідомості» ( раов
. С. 57). Завершується фрагмент сумною нотою
(рр. 30—31): напустивши в «дупло холодне» чужинецьких «гадюк», Україна своїм дітям лишила одну тільки
«надію в степу», не підкріплену ні силою, ні волею до
боротьби. Тут обривається монолітний, карбований
12—11-складовий силабічний вірш попередніх рядків
третього фрагмента. Починаючи з р. 32-го («А надію…»), наче нагло обірваного жорстоким ударом долі,
та в наступних шести рядках стрімка, сливе гарячкова
зміна на короткому відтинку тексту метричних форм
(укорочений 8-складовик, 8—7-складовик, чотиристопний ямб) віддає душевний хаос, розгубленість ліричного суб’єкта; його почуття безнадії, марності сподівань
(«Нехай же вітер все розносить / На неокраєнім крилі»)
виливаються у плач серця, яке лише несміливо «просить / Святої правди на землі».
«Але що робити далі?» — запитує, коментуючи
наведені вище рядки вірша, Л.
к (« о зар»:
4 т. Т. 2. С. 192). На це доленосне питання і шукає
відповіді Шевченко в наступному, четвертому й найбільшому фрагменті (рр. 39—70), недаремно відділеному в автографі від попереднього тексту пробілом із
рискою. Властиво, поч. фрагмента — і то чимала його
частина (рр. 39—50), — це, суттю, ще продовження чигирин. (а отже, й всеукр.) апокаліптики. Повертається
мотив фатального сну нації: «Чигрине, Чигрине, / Мій
друже єдиний, / Проспав єси степи, ліси / І всю Україну». Поет і сам хотів би заснути, забутися, аби гіркі
думи не розривали, не палили серце. Але якраз отут
і настає злам у настрої та розмислах: мистець усвідомлює, що не всю надію вітер розвіяв, іще можливе пробудження від ганебного вікового сну-забуття, ще можливе
відродження. Усвідомлює, що сигналом пробудження,
засобом відродження може і повинне стати українське
Слово і що виголосити це слово-сльози, слово-правду,
слово-надію Богом суджено саме йому — не комусь
ін шому. Із того по сі я ного на пе ре лозі і сльо зами
политого слова «може, зійдуть і виростуть / Ножі обоюдні, / Розпанахають погане, / Гниле серце, трудне…»,
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вицідять мертву сукровицю і замість неї наллють
у серце України «живої / Козацької тії крові, / Чистої,
святої!!!».
Свого часу в цій Шевченковій позиції вбачали «елементи ідеалізації минулого» ( вак н 1968, с. 133—134),
зокр. козацьких часів. Однак у період, коли складалася
зб. «Три літа» (а її, як зауважувалося раніше, відкриває
саме вірш «Ч., Ч.»), Шевченко вже відрізняв козакофільську романтику, котрій оддав данину в ранніх творах, од героїки нац.-визв. боротьби, осердям якої був
колись Чигирин. Поет уповні здавав собі справу в тому,
що й «жива» козацька кров має гнилі домішки, інакше
звідки взялися б і трагедія Чигирина, і весь отой «бур’ян», «цвіль», «болото»? Мотив заміни крові Шевченко
тлумачить як повернення до героїчних державницьких
традицій славного Чигирина, живлених ідеалами волі
й самостійності, справді «чистою», справді «святою»
козацькою кров’ю.
Шевченкова програма відродження України аж ніяк
не обмежується кривавою — нехай, на погляд поета,
і необхідною — операцією на її серці. На відміну від
«свячених» у поемі «Гайдамаки», у п’ятому фрагменті
аналізованого вірша (рр. 71—82) «ножі обоюдні» —
символ не кривавої помсти, а нац. самоочищення; поет
плекає надію, що «меж ножами рута / І барвінок розів’ється», посіяне ним Слово принесе людям «правду
безталанну», воно згадається як «тихо-сумне, / Богобоязливе». Образ рути, що раніше асоціювався з образом «волі нашої отрута», тут відновлює свій первісний
сенс — як традиційний для нац. свідомості символ
дівоцтва, любові, краси. Поет вірить, що від його Слова
«стрепенеться, як рибонька» ніжне дівоче серце. Рядки
«слово моє, сльози мої, / Раю ти мій, раю!» І. Дзюба
тлумачить так: «Оце раювання в щирості й правді і було
власне Шевченковим вибором, а гнів, пристрасть, боротьба, “ножі” — це те, до чого невблаганно штовхало
життя, чого вимагала Доля: не своя (тільки), а людей,
народу, України» ( зю а . 2005. С. 251—252). Такою
постає внутрішня дихотомія Шевченкового Слова у п’ятому фраґменті «Ч., Ч.».
У шостому, фінальному фрагменті (рр. 83—86)
мрія про раювання розчиняється в суворій реальності,
поет знову повертається до метафори сну зомбованого
Чигирина, а разом із тим до мотиву майбутнього пробудження, боротьби, помсти — хоч би й у наймоторошніших формах («нехай гинуть / У ворога діти»). Рано чи
пізно перерветься цей гіпнотичний сон Чигирина, ця
колективна летаргія українства; не перерветься хіба що
вічний сон гетьмана, кол. господаря Чигирина та його ж
мимовільного губителя. Прийдуть, уже підростають «тії
недолітки» — нові гетьмани, і отоді «встане / Правда на
сім світі». Тільки чи встане вона без «ножів обоюдних»,
без кривавої операції на серці України?
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«ЧИГРИНСЬКИЙ ДІВОЧИЙ МОНАСТИР»

Цікава з поетологічної точки зору особливість вірша
«Ч., Ч.» — синтез у структурі тексту двох композиційних моделей, своєрідна композиційна комбінаторика.
З одного боку, в композиції вочевидь виявнюється
принцип множинності, причім не тільки на поверхневому рівні, в семантичному й графічному поділі тексту,
а головно на рівні інтратекстовому — в зміні ліричних
мотивів, авторових думок і образів (спогад про руїни
Чигирина, історіо соф. дигре сія, розмисли про Слово), метричних і ритмо-інтонаційних форм. Водночас
крізь мережу множинності проглядають елементи
градаційного типу, зокр. коваріативна повторюваність,
розгортання деяких провідних мотивів у рамцях різних
фрагментів. Найперше йдеться про мотив сну, його
сенсові та емоційні модифікації, що об’єктивно породжують ефект акцентування, нагнітання цього мотиву
(«заснула Вкраїна», «проспав єси», «і я б заснув…»,
«спи, Чигрине», «спи, гетьмане»).
Відзначені структурно-композиційна синтетичність,
виявлений у різних ракурсах поліморфізм вірша «Ч., Ч.»
логічно ведуть до необхідності розширити арсенал аналітичних підходів, зокр. доповнити діахронію розглядом твору під кутом зору синхронії, тобто як складної,
ієрархічної худож. системи, інакше сказавши — тексту
в його структурно-семантичному сенсі. Із широкого
кола пов’язаних із таким підходом питань наразі вирізнімо лише два, але ключових.
Перше з них — вірш «Ч., Ч.» як худож. структура,
системний об’єкт. Проведене вище прочитання твору за
парадигматичною віссю, з послідовним аналізом кожного з фрагментів дало змогу вичленувати домінантні
сенсові елементи, ліричні мотиви, історіо- та націософ.
складові, типи ліричної розповіді. Постає, однак, питання: як ці відносно автономні елементи перетворюються на взаємопов’язані компоненти худож. цілого,
щó забезпечує їхню структурно-семантичну єдність,
стоплюючи в систему-текст? Вирішальним чинником
тут виступає т. зв. код мовця (термін У. Еко), його, мовця, ідіолект — індивідуальна мовленнєва особливість,
а чи особливості, котрі, набуваючи функцію коду, дають комунікаційний ефект, уможливлюють прочитання
і зрозуміння (декодування) реципієнтом твору як такого
тексту, яким його намислив поет. У заг. плані Шевченків ідіолект у «Ч., Ч.» можна означити як виразно ліричний, підкреслено особистісний. Цей спільний для
вірша ідіолект поділяється на два струмені: у більшості
фрагментів відверто від автора («а я, юродивий», «я посію мої сльози», «раю ти мій, раю!») і лише в другому
фрагменті авторове я — з метою розширення меж ліричного переживання, надання йому історіософ. сенсу
й масштабу — замінюється на ми, за яким, проте, все
одно легкома вгадується суто особистісне начало. До
поняття Шевченкового ідіолекту в «Ч., Ч.» входять та-

кож ін. ознаки, напр., згадуваний вище парадигматичний лейтмотив сну або численні й різноманітні повтори
кодових образів, слів, словоформ («Чигрине, Чигрине»,
«за що <…>?..», «може»), які «створюють своєрідну
мікросистему в аперцепційній системі Шевченкового
тексту» ( о
нко . Слово в аперцепційній системі
поетичного тексту: Декодування Шевченкового вірша.
К., 2006. С. 67) і становлять важливий компонент ідіолекту автора, його коду мовця.
Друга системна особливість поетичного твору як
тексту — наявність у його структурі опозиції, побудованої на стосунках синтагматичного сусідства-супротистояння, консептивної напруги, чим визначається
алгоритм ліричного переживання, високий ступінь його
драматизму й експресивності. На два таких компонентиопозити в «Ч., Ч.» звернув увагу Л. Білецький, давши
одному з розд. своєї студії про цей вірш назву «Чигирин
і Переяслав» (див.: « о зар»: 4 т. Т. 2. С. 194); однак
дослідник обмежився суто ідеологічним коментарем, не
розкрив структурно-семантичної функції окресленого
супротиставлення. Тим часом не озвучений у тексті
прямо, прихований, але, як уже наголошувалося, непомильно вгадуваний, П р
ав разом із Чигирином
складають саме бінарну опозицію, яка є структурною
основою вірша і визначає його лірично-історіо(націо)софську природу.
т.: оман к
. Критичний розслід над текстом «Кобзаря» Шевченка. Черкаси, 2008; Сма -Сто к С. Т. Шевченко:
Інтерпретації. Черкаси, 2003;
к
. «Чигрине, Чигрине» //
« о зар»: 4 т. Т. 2; вак н 1964; ра ов
. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. К., 1998;
а у ко . Шевченків міф України: Спроба філософ. аналізу. К.,
1997; з ра . Державницькі ідеї та джерела Шевченкової поезії
«Чигрине, Чигрине…» // Пу
т мислі й серця: Зб. праць на
пошану 80-річчя Р. Олійника-Рахманного. К., 2000; зю а . Тарас
Шевченко. К., 2005; См н ка . Шевченкознавчі розмисли: Зб.
наук. праць. К., 2005; Дзюба І. Тарас Шевченко: Життя і творчість.
К., 2008; амата . Графіка по етичного тексту Шевченка //
С . 2008. № 3; м і мотиви поезії Тараса Шевченка. К., 2008;
н нко . Шевченківська Москва: Авторська енциклопедія-хроноскоп. М., 2009.
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«ЧИГРИ́НСЬКИЙ ДІВÓЧИЙ МОНАСТИ́Р» (папір, акварель, 17,5×26,9) — малюнок, виконаний у серед. верес. 1845 у Чигиринському пов. Київ. губ. на
арк. 11
ому 1845. Альб. зберігається в ІЛ (№ 107).
Праворуч унизу чорнилом напис рукою Шевченка:
«
р н к
она т р ||
в
». У нижньому куті
чорнилом позначено: 22 (номер сторінки) та обернено: 9. Раніше помилково датувалася 1843 ( нтонов
. Шевченко як маляр // П : [ 16 т.] Т. 12.
С. 140) та 1846 (Ра в к С. . Життя і творчість
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.

в нко.
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аквар

во
мона т р. Пап р,
. 1845

художника Тараса Шевченка. Х., 1939. С. 61—62). На
звороті — акварель «Мотрин монастир» (П : 12 т.
Т. 8. № 141).
Шевченко змалював загальний вигляд монастиря
і навколишні будівлі. Характерними ознаками ранніх
сепій, до яких належить ця робота, є відсутність сильного навантаження тону, невимушена легкість і прозорість письма. Захоплюючись пластичністю обраного
архіт. мотиву, Шевченко майстерно застосовує штрих
та лінію, досягаючи цілісності тонального звучання.
До наук. обігу введено: ор н ко 1886, с. 406.
Уперше репрод. із назвою «Манастир Чигиринський»
( а р к твор , с. 9. № 63. Табл. 39). Ін. назви: «Монастырь в Чигирине. 1844» ( р ункам Шевченко // С.
1890. № 2. С. 358); «Чигирин» (
ро к
. Т. Шевченко як ілюстратор // Шевченківський збірник. Пб.,
1914. Т. 1. С. 92). Місця зберігання: власність В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ, ІЛ.

в.: П : 12 т. Т. 8. № 142; Тарас Шевченко. Альбом
1845 року. К., 2000 (Дніпродзержинськ, 2012) [факсимільне
відтворення].
т.: ов к ; а орюк . . Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині ХІХ ст.. К.; О., 1983;
овкоп
. ., овкоп
. . За покликом серця: Пам’ятки
історії та культури в житті і творчості Т. Г. Шевченка. К., 1990.

а на См рнова

ЧИЖÉВСЬКИЙ Дмитро Іванович (23.03/4.04.1894,
м. Олександ рія, те пер ра йон ний центр Кі ро вогр.
обл. — 18.04.1977, Гейдельберґ, ФРН) — укр. філософ,
філолог і культуролог. Вищу освіту здобув в ун-тах Петерб. (1911—15) і Київ., який закінчив 1919 зі званням
доцента. Член Рос. соціал-демократичної робітничої
партії (1913—24); 1916 його заарештовано. 1918 представляв фракцію меншовиків у Центральній Раді УНР.
1921 емігрував, продовжував освіту в Гейдельберзькому
та Фрайбурзькому ун-тах (Німеччина). Займався наук.
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та пед. діяльністю спершу
в Ні меч чині (1924—32),
згодом у Чехословаччині,
включаючи профе сорство
в Укр. високому пед. ін-ті
ім. М. Драгоманова, УВУ
(Прага). Співпрацював із
Пра зь ким лінг віс тич ним
ко лом. Член чис лен них
наук. організацій і т-в, зокр.
НТШ (1934), УВАН. Ред.
десятків видань. Викладав
у понад 10 слов’ян. та західноєвроп. навч. закладах.
Протягом 1932—45 прожи.
в к
вав у Галле, 1945—49 —
в Марбурзі (обидва — Німеччина). Згодом працював
у Гарвардському ун-ті (Кембридж, США; 1949—56),
потому жив у ФРН. Автор понад 1000 наук. публ.
більш ніж десятьма європ. мовами. Ч. досліджував інтелектуальні й духовні процеси світової культури і філософії, історію укр. та слов’ян. л-р. Автор понад ста
книжок, зокр.: «Філософія на Україні» (1926), «Гегель
и французская революция» (1929), «Гегель в России»
(1933), «Нариси з історії філософії на Україні» (1931),
«Філософія Г. С. Сковороди» (1934), «Український літературний барок. Нариси» (Прага, 1941—1944. Т. 1—3,
К., 2003; Х., 2003); «Історія української літератури. Від
початків до доби реалізму» (1956; 1994; 2003; 2008);
«Порівняльна історія слов’янських літератур» (1962
[нім. мовою]; 2005 [перекл. укр. мовою]).
Дослідження про Шевченка органічно входили
у сферу пріо ри тет них наук. ін те ресів Ч. Спе ціальні роботи: «Шевченко i Давид Штраус» (1925,
доп.: Zeitschrift für slavische Philologie. 1931. Bd. 8.
№ 3/4 [нім. мовою]); «Думки про Шевченка (Естетичнi
та iсторично-фiлософічні фрагменти)» (Спудей. Прага,
1926. Ч. 4), «Шевченко i релігія» (П : [ 16 т.]. Т. 10)
та ін. Усі праці, у т. ч. розділи, згадки й покликання на
Шевченка, об’єднано концепцією «iсторiо софiчного
антропоцентризму» Шевченка: «Основною рисою цілої духовної постаті Шевченка, провідним почуттям
в цілій його творчості, основним патосом його життя
треба визнати його “антропо нтр зм” — по тавнн ю н в нтр
о о утт ,
о о в ту —
як природи і історії, так і усіх сфер культури. І природа,
і історія, і культура — мистецтво, наука, релігія —
усе має значення і цінність лише і виключно в залежності від цього загального і універсального вихідного
пункту — від людини, її переживань, бажань, потреб,
стремлінь» (
в к
. Фiлософськi твори: У 4 т.
К., 2005. Т. 1. С. 124). Цей послідовний і безмежний
антропоцентризм Ч. вважає однією з прикмет пое-
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тичного стилю Шевченка. Він виділяє три структурні
конструкції в «особистому погляді» Шевченка: природа,
історія, релігія. У центрі — «внутрішнє відчуття природи», оскільки для Шевченка природа підвладна людині,
вона — дзеркало людських переживань, у якому людина
бачить лише саму себе. В історії для Шевченка завжди
головною є істор. постать; істор. антропоцентризм також визначає і ставлення Шевченка до реліг. проблем,
його шанобливі, теплі слова в поетичних творах про
народну релігійність, — усе це тісно пов’язується, на
переконання Ч., з одним з основних мотивів Шевченкового світогляду — антропоцентризмом (див. Р
в нко). Антропо софський концепт домінує як
при показі Ч. цілісності творчої і духовної іпостасей
Шевченка, так і при висвітленні дотичних проблем:
місце і роль Шевченка в укр. і світовій л-рах, нац.
програмовість його естетики і стилю, романтичний
світогляд в Україні та в ін. слов’ян. народів, самодостатність нац. худож. слова в культурі (л-рі), значення
буттєвої сутності худож. індивідуальності в діагностиці
літ. розвитку.
У ст. «Початки i кінці нових ідеологічних епох»
(Віра і Знання: Праці Науково-Богословського інституту
УПЦ в ЗДА. Нью-Йорк, 1954. Ч. 1) і «Культурно-історичні епохи» (2-ге вид. — Ауґсбурґ, 1978) феномен
Шевченка має значення для Ч. в аргументації «центру
тяжіння, центру ваги доби» літ. слова. Розглядаючи
широкий вплив універсалізму «філо софічної романтики» на укр. письменників, зокр. на Шевченка, Ч. не
применшує дії нац. духовного фактора на світових паралелях. Укр. історія, феномен Шевченка тільки сильніше
в таких вимірах заявляють про свою нац. ідентичність,
багатосигнальність духовності. На переконання Ч., саме
той факт, що Шевченко був сильніше пов’язаний із реальним народним життям, аніж переважна більшість
романтиків сусідніх народів, став потужним стимулом
розвитку укр. л-ри.
Осердям поетики Шевченка, на думку Ч., виступає
по-новаторському реформована народна поетика, без
якої годі уявити його антропософський світ і художність
(див. його «Історію української літератури»). Акцент
Ч. — на новій якості глибинного зв’язку Шевченкової
творчості з народною поезією: багатофункціональність
стильової структури, яку дослідник продемонстрував
у мовних, жанрових, тематичних і проблемних утіленнях, у топосах поета, унікальність символіки й ритміки,
музикальність (див. його працю «Деякі проблеми дослідження формального боку поезій Шевченка». Ауґсбурґ,
1947; передрук: Хроніка-2000. К., 2010. Вип. 3 (85):
Зарубіжне шевченкознавство: (з матеріалів УВАН).
Ч. 1). Ч. — автор короткої публ. «Книга, що була в руках
Шевченка та Куліша» — про примірник вид. «Малоросійських пісень» в упорядкуванні М. Максимовича (М.,

1827) з нотатками Шевченка (Шевченко. Нью-Йорк,
1952. Річник 1). Вивчав Ч. і прозову творчість Шевченка, зокр. у ст. «“Княгиня” — оповідання Шевченка
(1853)» (Шевченко. Нью-Йорк, 1953. Річник 2; передрук
обох статей: Хроніка-2000. К., 2010. Вип. 4 (86): Зарубіжне шевченкознавство: (з матеріалів УВАН). Ч. 2),
віддаючи перевагу формальному методу аналізу худож.
тексту. Входив до редколегії нью-йоркського річника
« в нко» (1—10).

в.: Фiлософськi твори: У 4 т. К., 2005; Избранное: В 3 т. М.,
2007. Т. 1: Материалы к биографии: (1894—1977).
iт.: пак . . Д. Чижевський як дослідник світогляду
Т. Шевченка //
30; а рн
. С. «Историографический
антропоцентризм» Т. Г. Шевченко // а рн
. С. Дмитрий
Чижевский. Единство смысла. М., 2005.

на а ’ рн

ЧИЖÓВ Федір Васильович (27.02/11.03.1811, м. Кострома, тепер обл. центр РФ — 14/26.11.1877, Москва) —
рос. математик, історик мист-в, публіцист, підприємець.
Закінчив 1832 Петерб. ун-т, учень М. тро ра ко о,
учитель Г. П. а а ана, магістр мате матич них наук
(1836). Ви кла дав в ун-ті
до осені 1840 на рисну
ге о мет рію, мав ши рокі
знайомства в колі петерб.
наук. і мист. еліти. Шевченко познайомився із Ч.,
імо вірно, на весні 1840 в
М. арк в а, який гостював у столиці (прізв. обох
трапляються в невиданому
щоденнику останнього у записах 24 квіт. і 9 трав. 1840).
Після три ва лого пе ре бу.
ов
вання Ч. за кордоном його
було заарештовано і притягнено до слідства у справі
р оо в ко о рат тва в трав. 1847 (його
прізв. фігурує у протоколах допитів членів т-ва, у т. ч.
Шевченка), згодом звільнено з-під варти за браком доказів і взято під поліцейський нагляд. До 1855 Ч. мешкав
у містечку Трипіллі поблизу Києва, орендував у сусідньому с. Черняхові землю, займався шовківництвом
(див.:
ов . . Письма о шелководстве. М., 1870).
Вивчав розвиток і стан бурякосіяння та цукроваріння
в Київ. губ., особливо зацікавився Городищенською
цукроварнею братів Яхненків і Симиренка, взірцем
гуманістичного підприємництва. З 1855 жив у Москві;
1858 заснував журн. «Вестник промышленности», у якому видрукував статтю О. Великанова «Городищенський
бурякоцукровий завод» (1858. № 2). Після заслання
Шевченко поновив знайомство із Ч., прізв. обох сто-
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ять серед підписантів протесту проти антисемітських
публ. у журн. «
ю тра » (Русский вестник. 1858.
Т. 18. Кн. 1—2). Поет згадав Ч. в листі до В. Шевченка
від 7 груд. 1859, плануючи купити в Україні землю для
садиби.
т.:
м у н ков . . Мои воспоминания из прошлого.
Л., 1971; По
в ; Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962;
; о а в ка . . Н. А. Маркевич.
1804—1860. Лг., 1987; окум нт .

р ор

нко

ЧИКАТУ́ЄВ Мікаель (справжнє прізв. — ЧикатуЧхатуа, 3.05, за ін. дж. — 7.03.1938, аул Мало-Абазинськ, тепер Кувинського р-ну Карачаєво-Черкеської
Республіки, РФ) — абазинський поет і перекладач.
Народний поет республіки (1998). Закінчив 1961 Літ.
ін-т ім. О. М. Горького (Москва). Автор понад двох
десятків кн., із них 14 — абазинською мовою; серед
них зб. поезій «Звичай орлів» (1963), «Рідні аули»
(1973), «Мій Кавказ» (1989), «Світло серця» (1998)
та ін. Творчістю Шевченка захопився ще в юнацькі
роки. У листі до Б. ом нка від 9 верес. 1977 згадував:
«Тарас Григорович Шевченко — один із моїх улюблених поетів. Люблю його за велике співчуття до людини,
за волелюбність душі, за дивовижну простоту його
народних пісень — інакше, як піснями, його твори не
назвеш. Будучи студентом Літературного інституту,
я переклав кілька його віршів, їх було опубліковано в обласній абазинській газеті» (з арх. Б. Хоменка). 1959 Ч.
переклав вст. до балади «Причинна — Реве та стогне
Дніпр широкий», «Заповіт» (опубл. в періодиці). Пізніше в поліпшеній ред. перекл. «Заповіту» ввійшов до
вид. « апов т» [ нто . п р.]. 1971 приїздив в Україну,
відвідав могилу поета в ан в . 2005 переклав поему
«Кавказ» (зберігається в НМТШ).
т.: у ов . Очерки ис то рии аба зинс кой ли те ратуры.
Черкесск, 1970;
ка
кату в, поэт, чей творческий путь
неразрывно связан с народом // Вестник Карачаево-Черкессии.
2006. № 5. Июль.

ор

ом нко

ЧИКОВÁНІ Симон (27.12.1902/9.01.1903, с. Наесакао,
тепер Абашського муніципалітету Самегрело — ЗемоСванеті регіону, Грузія — 24.04.1966, Тбілісі) — груз.
поет, перекладач, громадський діяч. Навчався на філол.
ф-ті Тбіліського ун-ту. Входив до символістської групи
«Голубі роги», пізніше став одним із лідерів течії футуристів, очолював літ. групу «Мемарцхенеоба». Автор
зб. поезій «Роздуми на берегах Кури» (1925), «Тільки
вірші» (1930), «Перемога» (1942) та ін., ліро-епічної
поеми «Пісня про Давида Гурамішвілі» (1942—46;
Держ. премія Союзу РСР, 1947), низки літературознавчих і критичних праць про груз., укр., вірм., рос. л-ри,

есеїв про світову л-ру. Присвятив цикли поезій Україні,
Польщі, Німеччині. Переклав груз. «С ово о по ку ор в м», вірші І. Франка та ін.
За ред. Ч. і Ш. Ра ан вийшла зб. перекл. груз.
мовою «Вірші та поеми» Шевченка (Тбілісі, 1932).
Пе рек лав груз. мо вою по ему «Кате ри на» (окреме
вид. — Тбілісі, 1936), згодом — поему «Сова», вірші
«Думка — Вітре буйний, вітре буйний!», «За байраком
байрак», «Чого ти ходиш на могилу?», «Садок вишневий коло хати», «Огні горять, музика грає», «Якби-то
ти, Богдане п’яний», «Гімн черничий», «Хоча лежачого
й не б’ють» та ін. (усього понад 30 творів), що друкувалися в періодиці республіки, пізніше увійшли до зб.
творів Шевченка «Вірші та поеми» (Тбілісі, 1937). Нові,
а також ґрунтовно перероблені перекл. 1930-х Ч. опублікував у наступних вид. цієї зб. (Тбілісі, 1939, 1952).
Був ред. цих вид. Його перекл. «Заповіту», надрук. із
1936 понад п’ятдесят разів у республ. і районних газ.
і журн., входив до шкільної «Хрестоматії з рідної літератури» для 6-го класу (1947—55), вид. «“Заповіт” мовами народів світу» (К., 1960) і « апов т» [ нто . п р.].
Перекл. вірша «Минають дні, минають ночі» разом із
названими творами ввійшов до «Вибраного» Шевченка
(Тбілісі, 1961) груз. мовою. Ч. — автор ряду статей про
Шевченка: «Великий поет України» (газ. «Муша». 1936.
28 груд.), «Поет чудової чуйності» (Соціалістична Харківщина. 1989. 9 берез.), «Натхненний поет» (газ. «Комуністі». 1939. 9 берез.), «До ювілею Тараса Шевченка»
(у співавт. з А. Машашвілі; «Літературулі Сакартвело». 1939. 26 лют.), «Кобзар» (1964) та ін. 1939 був
у складі груз. делегації, яка брала участь у святкуванні
125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка
в Києві.
П р.:
в нко . Катерина. Тбілісі, 1936 [груз. мовою];
в нко . Вірші та поеми. Тбілісі, 1939 [груз. мовою].
в.: Мовою Руставелі // Вісті. 1938. 29 верес.; Вечер памяти
Шевченко в селении Марткоби [Тбилисский район] // Правда.
1938. 30 сент.; Грузинский народ и Шевченко // Литературная
газета. 1939. 10 янв. (у співавт. з А. Машашвілі); Тарас Шевченко // Ра у н м мостами. К., 1968.
т.: ат ашв
., у шв С. Українсько-грузинські
літературні зв’язки // Вітчизна. 1953. № 12; ат ашв
. .,
13.
у шв С. . Шевченко в грузинських перекладах //

Р ваз в

з

ЧИЛИНГИ́РОВ Стиліян (26.10.1881, м. Шумен, тепер
Болгарія — 23.11.1962, Софія) — болг. письменник,
літературознавець і публіцист. Закінчив Софійський
ун-т, у 1909—11 стажувався з історії л-ри в Берліні
й Лейпциґу. Автор зб. поезій, романів, п’єс, низки праць
з етнографії, фольклору, педагогіки, укладач антологій.
Зацікавлення Ч. творчістю Шевченка визначилось наприкінці 1910-х і тривало протягом усього життя. Ч.
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переклав «Заповіт», уривок із поеми «Єретик» під
назвою «Ян Гус» (обидва:
Сво бодно мне ние. 1914.
Кн. 18; 1915. Кн. 28), вірші
«Якби ви знали, паничі»,
«Мені однаково, чи буду»
(обид ва — дво тиж не вик
«Ук ра инско-бъ л гарски
преглед». 1920. 15 берез.;
1920. 15 квіт.), «Не женися
на багатій» (газ. «Литературен глас». 1934. 10 черв.).
У перекладах прагнув до
пов ноти й точ ності, наС.
н ров
ма гався до сягти мак симального худож. ефекту. 1911 журн. «Славянски глас»
(Кн. 1/2) опубл. ст. Ч. «Шевченко болгарською мовою»,
де автор уперше ставив проблему про місце Шевченка
в болг. літ. процесі, наводив бібліографію л-ри, що стосувалася проникнення його творчості в Болгарію і мала
важливе значення для ознайомлення болг. громадськості
з творчістю укр. поета.
Згодом новий варіант цієї статті вийшов у «Збірнику на честь проф. І. Д. Шишманова» (1920). Переробка стосувалася двох основних питань: розширено
й доповнено першу частину, де визначено причини
широкого проникнення доробку Шевченка в літ. життя
періоду болг. Відродження 19 ст., у другій частині подано повнішу бібліографію творів Шевченка, опубл.
у болг. пресі. Бібліогр. довідка охоплює матеріал до
1919. Надрукував також ст. «Шевченко — поет-борець» (Литературен глас. 1934. 10 юни), «120 років
із дня на родження Шевчен ка» (газ. «Утро». 1934.
16 берез.), «Шевченко і ми» (Заря. 1939. 6 май), написані з нагоди шевч. ювілеїв. Подав у цих публікаціях
власне бачення незалежності України, тісно пов’язаної
з іменем Шевченка. Написав вірш «Тарас Шевченко»,
надрук. в ювілейній газ. «Тарас Шевченко» (Софія,
1939).

в.: Тарас Шевченко по-болгарськи //
. 1917. Т. 119/120.
т.: п ова . Т. Г. Шевченко і болгарська література.
К., 1963; Ру ак в С. Тарас Шевченко і болгарська література.
К., 1968.
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«ЧИРКАЛАТÁУ» (папір, акварель, 25,8×16,7; папір, акварель, 12,9×32,2; тонований папір, олівець,
17,6×26,7; тонований папір, олівець, 17,3×26,7) — дві
акварелі та два рисунки Шевченка. На усіх малюнках
зображено алебастрово-крейдяну гору майже круглої
форми Чиркалатау (Шеркала — туркм. «гора лева»),
яка знаходиться між двома широкими долинами Акмиш

і Шеркала. Перша аква рель і обидва рисунки датуються кін.
черв. — першою пол.
лип. 1851, коли арата у ка к п
по бу вала в урочищі
Сюнкукх або в долині
Ку гус, звідки Шевченко виїжджав у гори
Пн. Актау. Часові рамки створення другої
ак ва релі роз ши рено
до 13 трав. 1857 —
того дня Шевченко
надіслав 17 своїх малюн ків Бр. За лесь.
в нко. рка атау.
кому для «Віленського
Пап р, аквар . 1851
альбому».
Місцезнаходження оригіналу першої акварелі не
встановлено. Репродукується за автотипією (Русский
библиофил. 1914. № 1. Між c. 36—37). Очевидно, під
малюнком на альбомному аркуші, як можна судити
з репродукції, був напис: «рис. съ нат. Т. Шевченко
Чиръ-Калы-Тау». Ак ва рель було ви ко нано у сі рувато-синюватому тоні ( [ ш в к ] ., [ р аков к ] . Выставка художественных произведений
Тараса Шевченка // Искусство: Живопись. Графика.
Художественная печать. 1911. № 3. С. 141). Зображено
центр. частину гори з пн. боку, освітлену вранішнім
сонцем. Унизу біля її підніжжя стоять двоє осідланих
коней. Нечіткі світлотіні на скелі, невиразне сіруватофіолетове тло неба надають краєвиду нере ального
характеру. Бр. Залеський виконав за цією аквареллю
однойменний офорт (La vie des steppes Kirghizes. Paris,
1865. Р. 55—57), а також акварельне повторення з незначними змінами Шевченкового малюнка (НМТШ,
№ г—1105).
Уперше згадано і репрод. під назвою «Чиръ-КалыТау» (Выставка художественных произведений Тараса
Шевченко // Искусство и печатное дело. К., 1911. № 3.
С. 141. № 24). Акварель уперше експонувалася у Києві
1911 як «Чир-Кала-Тау» (Виставка артистичних творів
Тараса Шевченка. Каталог. К., 1911. № 59).
На другій акварелі, створеній на основі виконаного
з того ж місця олівцевого рисунка «Чиркалатау і Коксуйру» (П : 10 т. Т. 9. № 93), зображено майже
пустельний пейзаж без рослинності, лише вдалині
видніються гори. Шевченко знайшов справжню красу
в суворому одноманітному краєвиді. Привертає увагу
велика глибина перспективи, вдале поєднання і використання одних і тих самих кольорів у зображенні неба
і землі, що надає акварелі цілісності. Схоже зображення
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.

в нко.

рка атау. Пап р, аквар

. 1851—1857

Чиркалатау відтворено в офорті Бр. Залеського «Кибитка або намет киргиза» (La vie des steppes Kirghizes.
Paris, 1865. P. 8—9).
Уперше згадано у вид.: ата о
уз ю арнов ко о, с. 182. № 264. Вперше репрод. у вид.: а р к
твор , с. 97. № 789. Твір експонувався під назвою «ЧирКала-Тау»: у Чернігові 1929 ( ара в ка . Виставка
Т. Шевченка: Провідник. Чернігів, 1930. С. 20. № 52),
у Києві 2002 на виставці «Шевченко — пейзажист»
(НМТШ), 2006 — на виставці «Акварелі Тараса Шевченка» та ін. Зберігається у НМТШ (№ г—501). Місця
зберігання другої акварелі: збірки А. оза ков ко о,
В. о ов ко о, С. разо , ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ
(нині НМТШ). Іл. табл. V.
На першому рисунку ліворуч унизу олівцем рукою
Шевченка напис: 19. Праворуч угорі чорнилом позначено: № 117—46. Відтворено ще один бік Чиркалатау.
Завдяки продуманому композиційному рішенню і правильно обраному ракурсу художнику вдалося передати
масштаб гори. Верблюд і уламки скель на першому
плані дають глядачеві можливість відчути її велич і могутність. Освітлені і затемнені частини гір сприяють
враженню просторовості.
Уперше згадано у вид.: ата о уз ю арнов ко о,
с. 182. № 283. Уперше репрод. під назвою «Стовпопо-

.

в нко.

рка атау. Пап р, о в

. 1851

дібні скелі» ( а р к твор , с. 238. № 661). Місця
зберігання: у А. Козачковського, В. Коховського, С. Бразоль, В. Тарновського (молодшого), ЧМТ, ЧІМ, ГКШ,
ДМШ (нині НМТШ; № г—520).
На другому рисунку ліворуч внизу перекреслений
олівцем ледь помітний напис: 20. П раворуч угорі
чорнилом позначено: № 117—47.
Шевченко обрав ракурс, із якого своєрідність гори,
що нагадує руїни, виявляється найвиразніше. Затемнюючи її загальний масив, художник досягає силуетного
зображення, підсиленого безхмарним, чистим небом.
Почергово затемнюючи і освітлюючи певні частини
Чиркалатау, він створює ритм, а також досягає ілюзії
просторовості.

.

в нко.

рка атау. Пап р, о в

. 1851

Уперше згадано під назвою «Высокие столбообразные
скалы» ( ата о уз ю арнов ко о, с. 182. № 284).
Уперше репрод. під назвою «Стовпоподібні скелі»
( а р к твор , с. 239. № 662). Місця зберігання:
ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ; № г—521).

в.: П : 10 т. Т. 9. № 8, 9, 85, 86.
т.: Па амар ук . П. Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка
за листами Броніслава Залеського // Питання шевченкознавства.
К., 1958. Вип. 1;
р к в ка . . До а тр ибуції м а люнків Т. Г. Шевченка часу Кар атауської експ едиції 1851 р. //
т ка спадщина Т. Г. Шевченка (Матеріали, присвячені
до слідженню творчості поета-художника). К., 1959. Вип. 1;
Па амар ук . Малюнки Шевченка в альбомі офортів Бр. Залеського //
9; Па амар ук . П. Тарас Шевченко в горах
Мангишлаку // Питання шевченкознавства. К., 1961. Вип. 2; Паамар ук . Пейзажі Мангишлаку в творчості Тараса Шевченка //
ара
в нко — художник: До слідження, розвідки, публікації. К., 1963; Па амар ук . Нескорений Прометей: Творчість
Шевченка-художника 1850—1857 років. К., 1968; о т нко .,
м р а в . Оживуть степи…: Тарас Шевченко за Каспієм. К.,
1977; Па амар ук . Хроніка однієї подорожі //
топ шани
і любові. К., 1989.

на та

озу ко
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«ЧИРКАЛАТАУ І КОКСУЙРУ»

«ЧИРКАЛАТÁУ І КОКСУЙРУ́» (тонований папір,
олівець, білило, 16,1×29,7) — малюнок Шевченка,
виконаний у 1-й пол. лип. 1851 у Пн. Актау, анш ак. Датується часом перебування аратау ко
к п
в урочищі Сюнкукх або у долині Кугус,
звідки Шевченко виїжджав у гори Пн. Актау. Ліворуч
унизу олівцем рукою Шевченка позначено: 31 та ін.
рукою: Чиръ-Кала и Кокъ-Суйру. Праворуч чорнилом:
№ 117—54. На звороті ліворуч олівцем: «bez wody» (без
води — з польс.); праворуч угорі олівцем: № 289 (номер
у каталозі ЧМТ); посередині чорнилом: 409 (інвентарний
номер ЧІМ). Зберігається в НМТШ (№ г—526).

(Владивосток, тепер РФ) та Київ. пед. ін-т іноземних
мов за спеціальністю «англійська мова» (1959). Викладав кит. мову в Київ. ун-ті ім. Т. Шевченка та Київ.
загальновійськ. командному уч-щі ім. Фрунзе (до 1976).
Працював у вид-ві «Молодь». Переклав низку худож.
творів переважно з кит., а також япон. мов.
У ст. «“ Кобзар” ки та йською мовою» ( В сесвіт.
1984. № 8) Ч. стисло оглянув етапи рецепції творчості
Шевченка в Китаї, історію появи перекладів його творів
кит., зосередившись на вид. «Кобзаря» кит. мовою
1984, що його підготував
ао юан за участі кількох
перекладачів. Розширений варіант розвідки Ч. не раз
передрук. під назвою «І за великим муром» (
м’
вольній, новій: Шевч. зб. К., 1989. Вип. 5; Сучасність.
1989. № 3). Згадану проблематику дослідник порушував
і у ст. «Українсько-китайські літературно-культурні
взаємини: Етапи поступу в ХХ ст.» ( кра на, українці,
українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Зб.
наук. праць: У 2 ч. К., 1999. Ч. 2).
в.: І за в еликим муром: Тарас Шевченко і Китай //
Св т 1991.

к ан р орон
.

в нко.

рка атау
о в ,

ок у ру. онован
о. 1851

пап р,

А. о т нко та Е. м р а в розшукали місце, яке
змалював Шевченко: «На малюнку олівцем <…> художник відтворив пейзаж, який потрапив у поле його
зору по візирній лінії, що пролягала з вершини гори
Жалгантау до самого обрію поміж Шеркалою і КокСуйру. Вибираючи відправну точку цієї візирної лінії,
Шевченко виходив з долини Кугус на уже знайому нам
гору, до місця скального хаосу, звідки раніше малював
Кок-Суйру; гребенем гори Жалгантау проходив певну
відстань у правий бік, цебто на південь. Тут і починалася
праця над малюнком» ( о т нко ., м р а в . Оживуть степи…: Тарас Шевченко за Каспієм. К., 1977.
С. 159). Цей самий краєвид, але з різних точок, зображено на ін. малюнках (П : 10 т. Т. 9. № 8, 85, 86, 89,
92). Пізніше цей рисунок Шевченко повторив в акварелі
(див.: П : 10 т. Т. 9. № 9; див. « рка атау»).
Твір уперше згадано у ст.: Ру ов . Коллекция рисунков Т. Г. Шевченко // С. 1894. № 2. С. 186. Уперше
репрод. у вид.: а р к твор , с. 257. № 788.
Місця зберігання: у А. оза ков ко о, В. о овко о, С. разо , В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ,
ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П

:

10 т. Т. 9. № 93.

ЧИРКÓ Іван Корнійович (8.03.1922, містечко Носівка, тепер місто, районний центр Черніг. обл. —
10.05.2003, Київ) — укр. письменник і перекладач.
Закінчив 1945 Школу військ. перекладачів сх. мов

ЧИ́РСЬКИЙ Микола Антонович (псевд. — М и к о л а П о д о л я к, М. С о б а ч к і н, М. Б у р л а к а,
М. Ю р и ч, Л а р і о н Л і р а; 26.01/8.02.1903, м. Кам’янець-Подільськ, тепер Кам’янець-Подільський, районний центр Хмельн. обл. — 26.02.1942, там само) —
укр. письменник, актор, хореограф і громадський діяч. На
поч. 1920-х перебував у таборі інтернованих солдатів армії Укр. Народної Республіки поблизу Каліша (Польща).
Навчався в театр. студії Драматичного т-ва ім. М. Садовського. Тривалий час мешкав у Чехії. Належав до Легії,
а згодом — Організації укр. націоналістів. Працював
балетмейстером і балетмейстером-актором, зокр. у театр.
трупі М. Садовського та мандрівному пропагандист.
театрі «Летюча естрада» при Організації народної
оборони «Карпатська Січ». Протягом берез. — трав.
1939 зазнав переслідувань з боку угор. влади на Закарпатті: спершу його ув’язнили у Тячеві, згодом утримували в концтаборах. Член літ. угруповання «Веселка»
і мист. громади «Говерля»; представник «Празької
школи» в укр. л-рі. Автор поетичної зб. «Емаль» (1941),
лібрето опер і оперет, п’єс (частину втрачено).
Автор по е тичної п ри святи «Н ез а бут ньому
Т. Г. Шевченкові» (Веселка. 1923. № 2/3), уривок із якої
обіграв у фейлетоні «Мій сон» (Веселка. 1923. № 11/12).
Вірш «Земля яка нахмурена!» (1934) містить алюзію
на послання «І мертвим, і живим». У драматургії Ч.
поклики на Шевченкову творчість виконують характеротворчу роль: Шурко Кислиця цитує поему Шевченка
«Іван Підкова» («Отаман Пісня», 1936), поручик Чорногуз показує, що учасники нац.-визв. змагань 20 ст. ус-
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падкували цінності Шевченка, «новий вогонь з Холодного Яру контрабандою принесли…» ( р к
. .
П’яний рейд: сценічний монтаж із п’ятьох образів. Л.,
1938. С. 21). До 2-ї дії згаданої драми як епіграф подано
рядки з Шевченкового вірша «Ой виострю товариша».
Ра зом з ін. чле нами об’єд нання «Ве сел ка» на
поч. 1920-х Ч. влаштовував шевч. вечори в калішському
таборі, брав участь у заснуванні гімназії ім. Т. Шевченка
(див.: ова в . . «Празька школа»: на крутосхилах
«філософії чину». К., 2004. С. 7). У складі «Летючої естради» у берез. 1939 готував шевч. свято в Хусті, зірване
внаслідок воєнних дій ( а . «Альказар» Летючої Естради // арпат ка Україна в боротьбі: Зб. Відень, 1939.
С. 66). Заснував на межі 1941—42 театр ім. Т. Шевченка
в Кам’янці-Подільському.
т.: у нко . . Дон Кіхот із Кам’янця-Подільського:
Микола Чирський: Літ. портрет. К., 2005.

’

ав

в

к

ЧИРЦ Астафій Васи льович (роки життя не ві домі) — підпоручик 1-го Оренбур. лінійного батальйону.
Походженням із дворян Оренбур. губ. 1848 вступив
на військ. службу унтер-офіцером 6-го лінійного батальйону. Підпоручик (1854). За занедбання служби,
ухиляння від неї під приводом хвороби, висунення несправедливих звинувачень Ч. було засуджено до арешту,
а згодом у черв. 1856 переведено до овоп тров ко о
укр п нн з батальйону № 5 р ко орт . Шевченко згадав Ч. у Щоденнику (прізв. офіцера названо
неточно — Чарц). Подіям, безпосередньо пов’язаним
з особою Ч., поет присвятив декілька сторінок. Іронічно переказуючи «историю о побоище, происшедшем между будущим тестем и будущим зятем», поет
підсумовує: «Из этой истории можно бы выкроить
водевиль, разумеется, водевиль для здешней публики.
Назвать его можно «Свадебный подарок, или недошитая
кофта» <…>. И это гнусное происшествие, не выходящее из круга обыкновенных происшествий в Новопетровском укреплении. И я в этом омуте, среди этого
нравственного безобразия, седьмой год уже кончаю.
Страшно!» (записи 15, 16 черв. 1857). 1858 Ч. просив
про звільнення його від служби у зв’язку з домашніми
обставинами. Однак цьому завадило те, що Ч. на той
час перебував під слідством через підозру щодо крадіжки грошей у казенного денщика. Повертаючись до
ситуації з «гнусным, безобразным пьяницей-женихом,
подпоручиком Чарцем», Шевченко у щоденниковому
записі 6 лип. 1857 зазначає: «Каково же быть порядочному и семейному человеку комендантом этого заграничного гнездилища безграничных мерзостей? Быть
судьей и разбирателем этих бесконечных ежедневных
гадостей <…>. Отвратительная обязанность».
он

о шаков

ЧИСТАЛЬÓВ Веніамін (08/20.10.1890, с. Помоздино,
тепер Усть-Куломського р-ну Комі Республіки, РФ —
13.10.1939, м. Сиктивкар, РФ) — комі письменник,
перекладач, педагог. У 1915—17 навчався у військ.
уч-щі (Київ). Саме в Києві 1917 Ч. почав писати рідною
мовою (вірші «Десь там, серед зелених трав», «З далекої
чужини — про рідну землю»). У спогадах 1927 писав:
«Заспокоїлося моє серце, знайшов я нарешті своє щастя… Розкрився. Прокинувся. Біль мій вирвався назовні… Природа красивої, милої України розбудила в мені
поета» ( вор Веніаміна Тимофійовича Чистальова.
Сиктивкар, 1928. Кн. 1. С. 25 [комі мовою]). Автор комі-рос. «Букваря», книжки для читання рідною мовою
«Рослини», зб. пісень «Звучання парми» (1926), ліричних зб. «З далекої чужини — про рідну землю» (1927).
У л-ру ввійшов передусім як поет-лірик. 1937 його
репресовано, 1956 реабілітовано.
Особливе враження на молодого комі поета справили укр. народні пісні і творчість Шевченка. Ч. — автор високомист. перекл. вступу до балади «Причинна —
Реве та стогне Дніпр широкий» (12 рядків), який надрук.
в журн. «Коми му» (1925. № 5), пізніше — у зб. пісень
«Звучання парми» (1926). Перекл. характеризується
точністю: в ньому адекватно відтворено образно-стильову і ритміко-мелодійну специфіку оригіналу. Пісня
на слова Шевченка ввійшла до репертуару народного
хору с. Помоздина і збагатила пісенний репертуар комі
народу.
т.: ом нко . Тарас Шевченко і комі література //
25;
м н . . На небе звезда…: Введение в теорию и историю коми
поэзии. Сыктывкар, 1995.

на

ова

ЧИСТЯКÓВА Валентина Миколаївна (5/18.04.1900,
Санкт-Петербург — 19.05.1984, Харків) — укр. акт риса. На родна артистка Укра ї нсь кої РСР (1943),
на родна артистка Уз бець кої РСР (1943). Дружина
й учениця Леся ур а а. Сценічну діяльність почала
в Ки єві 1918 у «Мо лодому те ат рі». Працювала
1919—20 в Першому театрі
Укр. Ра дянсь кої Рес публіки ім. Т. Шевченка (тепер
Дніпроп. укр. муз.-драм.
те атр ім. Т. Г. Шев ченка), 1920—21 — у те атрі
«Кийд рам те», з 1922 —
у те ат рі «Бере зіль»
(з 1935 — Хар ків. укр.
драм. театр ім. Т. Г. Шевченка, де пра цю вала до
1959). У 1959—67 викла дала в Хар ків. ін-ті
.
т кова
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мист-в ім. І. П. Котляревського. Була провідною актрисою укр. театру, вирізнялася широким акторським діапазоном, психологічною переконливістю, виконувала
як комічні, так і трагедійні ролі. Ч. створила численні
образи, сповнені психологічної глибини та поетичності.
З них у виставах за творами Шевченка — Ярина в «Невольнику» (інсценізація М. роп вн ко о, «Кийдрамте», 1921), Галя в «Назарі Стодолі» Шевченка (Харків.
укр. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка, 1939).
Найранішою значною акторською роботою Ч. на
укр. сцені стало перше виконання ролі Оксани в інсценізації Леся Курбаса «Гайдамаків» Шевченка (1920).
Актриса створила виразний лірико-поетичний образ
шевч. героїні. Точно йдучи за режисерськими указівками Леся Курбаса, Ч. представляла свою героїню як
своєрідну метафору щирої й відданої любові, що надавало цій сценічній постаті масштабності та символічного узагальнення. Протягом сценічного життя Ч. не раз
поверталася до ролі Оксани. Зокр., 1942 у м. Воронежі
вона виступала по радіо з монологом Оксани. Цей образ у її виконанні з часом вдосконалювався і ввійшов
у число найвидатніших її творчих досягнень. Серед ін.
ролей Ч.: Любуня й Анеля у п’єсах М. у ша «Народний Малахій» і «Маклена Ґраса», Лучицька («Талан»
М. Стар ко о), Катерина («Гроза» О. тров ко о),
Євгенія («Євгенія Ґранде» за О. де а заком). Знялася
в к/ф І. ава р з «Прометей» («Українфільм», Київ,
1935; роль повії Дуньки), на якому позначився вплив
Шевченкової поезії. Авторка ст. із питань акторської
майстерності, спогадів про А. у му, Л. акк уш,
Леся Курбаса.
т.:
ов . Валентина Чистякова. К., 1949; ов
нко ., а н к
. На сцені «Гайдамаки»: До 175-річчя з дня
народження Т. Г. Шевченка. К., 1989; рав ук П. Ва лентина
Чистякова (Творче формування актриси) // Валентина Чистякова — актриса школи Курбаса: Матеріали міжнар. наук.-теорет.
конф. (до 100-річчя від дня на роджен ня). Х., 2000; ор в С. . Валентина Чистякова — легенда української сцени. Х.,
2003;
ркаш на- у ар нко . Валентина Чистякова — муза,
легенда, міф // Курбасівські читання: Наук. вісник. К., 2007. № 2.

анна

ов ка

ЧИТÁЧ-адресат поезії Шевченка — 1. Конкретний
Ч. — конкретна особа, реальний читач-реципієнт худож. твору, учасник літ. процесу. 2. Імпліцитний (абстрактний) Ч. — «іпостась уявлення конкретного автора
про свого читача» ( м
. С. 57), означений текстом
цілого твору, віртуальний читач-адресат імпліцитного
(абст рактного) автора, одержувач цілісного худож.
висловлювання, яким є твір; текстуалізується у тексті
твору в двох іпостасях — як а) уявний адресат твору
і б) його ідеальний реципієнт. 3. Внутрішньотекстовий
експліцитний адресат (фіктивний нарататор) експлі-

цитного суб’єкта викладу (фіктивного наратора), яким
виступають або ліричні «власне автор», герой, розповідач, персонаж, або епічні розповідач та оповідач —
фіктивні наратори як продуценти тексту твору, певні
наратологічні інстанції або комбінації таких інстанцій
(див. втор у по з та проз
в нка).
1. Конкретний Ч. (у першому значенні) не є складником тексту, що створюється, він перебуває у реальному життєвому світі письменника. Натомість як реальний Ч.-реципієнт він має можливість, що обґрунтувала
школа рецептивної естетики (особливо Г.-Р. Яусс),
а також феноменологічна теорія (В. Ізер, В. Яусс),
по-своєму інтерпретувати смисл прочитаного твору, —
як на основі горизонту власного досвіду й переконань,
так і завдяки впливові сучасної суспільно-культурної
атмосфери. Скільки є читачів, стільки може бути й інтерпретацій.
Три перелічені вище пари є корелятивними; більше
того, нерідко адре сати 2-го й 3-го типу вважаються
складниками «автора» відповідного типу, його рецептивною функцією, його alter ego. Відтак комунікативні
пари підлягають розглядові як:
2. Імпліцитний автор і його читач-адресат: імпліцитний (абстрактний) автор — «концепційна особистість, що є елементом не емпіричної, а естетичної
реальності» ( орман . Теория литературы. Ижевск,
2006. С. 332). Інобуттям такого автора є увесь текст:
«…будь-яке зображення в мистецтві створює уявлення
не тільки про зображене, а й <…> про того, хто зображує, <…> носія оцінок, носія розуміння зображеного;
це — образ носія співчуття чи неприязні, носія уваги
до зображеного і носія мови, її характеру, її культурносуспільної, інтелектуальної та емоціональної типовості
й виразності. Це — втілення тієї свідомості, тієї точки
зору, котра визначає увесь склад зображеного у творі,
тобто добір явищ дійсності, які потрапляють у поле зору
читача й утворюють і образну міць, і ідейну спрямованість твору, оскільки добір і поєднання явищ дійсності
в мистецтві відіграє вирішальну роль у формуванні
ідейного, а також художнього його змісту» ( уков к
. Реализм Гоголя. М.; Лг., 1959. С. 200). Рецептивною функцією імпліцитного автора є імпліцитний
(абстрактний) Ч., репрезентований текстом цілісного
твору як дві іпостасі — а) уявний адресат та б) ідеальний реципієнт. Імпліцитний автор запроваджує низку
конвенцій, об’єднаних концепцією уявного адресата
(суспільно-культурна семіосфера, мовний код — нац.
мова, жанр, етична позиція сто совно зображеного
життєвого світу) і естетичною позицією ідеального
реципієнта (тональність, індивідуальний поетичний
стиль).
а) Уявний адресат репрезентує конвенції, необхідні для сприйняття тексту реальним Ч., яким його
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бачить письменник; при написанні твору автор-творець
утілює це своє бачення у певні текстуальні конструкції: «…будь-який текст створює свого читача через
вибір певного жанру, лінгвістичного коду; певного
літературного стилю» ( антаров С. . Фактор адресата в литературоведческих исследованиях текста //
Коммуникативная компетенция: принципы, методы,
приемы формирования. Сб. науч. ст. Минск, 2004.
Вып. 6. С. 3).
Мовний код сто совно творчості Шевченка — це
природна укр. мова (в її центральноукр. варіанті) та
засвоєна рос. (див. ова
в нка). Уже спільна з Ч.адресатом мова забезпечує спільність концептуальної
картини світу, хоча, зрозуміло, з індивідуальними
варіантами. Ю. Лотман вважає неможливою повну
тотожність кодів адре санта й адре сата, навіть якщо
вони користуються тією ж самою природною мовою:
необхідні ще спільність мовного досвіду, уявлень про
норму, мовну референцію і прагматику, тотожність
обсягу пам’яті: «Коли додати вплив культурної традиції (семіотичної пам’яті культури) і неминучу індивідуальність, з якою ця традиція розкривається тому
чи іншому членові колективу, то стане очевидно, що
збіг кодів надавача і того, хто приймає, у реальності
можливий лише в певному дуже відносному ступені»
( отман . Семиосфера. СПб., 2001. С. 157). Коли ж
ідеться про поетичну мову, код непорівнянно ускладнюється, і кожен новаторський твір є твором «невідомою
аудиторії мовою, яку ще мають реконструювати й опанувати адресати» ( отман . Там само. С. 160). Отже,
чи не найважливішою конвенцією тексту, адресованою
уявному читачеві, є поетичний стиль письменника:
«У рецепційно-комунікативному плані стиль — закріплена в художньому тексті програма взаєморозуміння
автора й читача, котрі спілкуються завдяки йому»
( ор в . Художественное общение и его язык. Теоретико-коммуникативные и семиотические проблемы
художественной культуры // ор , школы, концепции
(критические анализы): Художественная коммуникация
и семиотика. М., 1986. С. 27).
Худож. світ твору вже на стадії задуму містить і суто
авторські осмислення й оцінку, і осмислення з точки
зору уявного читача, чий образ т. ч. відкладається
в тексті твору. Ще лише обдумуючи твір, письменник
завжди створює в уяві певний узагальнений образ свого
Ч.-адресата, який неминуче має деякі спільні з автором риси духовності, які забезпечують можливість
взаєморозуміння. Йдеться про спільність соц. позиції,
ціннісної орієнтації, певного рівня культури, життєвого
досвіду тощо — тобто, за визначенням Г. ра ов а,
про зовнішній план горизонту сподівань (очікувань),
який передбачає «історичну, соціологічну й екзистенційну зумовленості читацького сприйняття, його
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Lebenspraxis» ( ра ов
. С. 59). На думку О.
ко о, підтриману І. зю ою, «“уявний співбе сідник”
(він може бути і множинний, багатоликий) — це найінтимніший адресат письменника, остання інстанція,
до якої він апелює. <…> Уявний співбе сідник — не
обов’язково найбажаніший для автора, співчутливець
і симпатик, не обов’язково “ідеальний” співбесідник.
Це може бути й “найважчий”, найнепоступливіший
співбе сідник. Опонент. “Улюблений ворог” або “ненависний друг”. <…> Варіантів тут може бути дуже
багато. <…> Але в поважних і глибоких випадках “уявний співбесідник”, “уявний читач” — це здебільшого
певне мінливе співвідношення між тим, кого хотів би
мати письменник своїм читачем-співбесідником, і тим,
кого реально може йому запропонувати як читача-співбесідника те суспільство або той соціальний шар, від
яких він внутрішньо залежить чи на яких він орієнтується, до яких адресується, кидає виклик або заклик;
у найзагальнішому це той читач або співбесідник, якому
письменник може і хоче сказати більше, ніж будь-кому
іншому» ( зю а . . Читач як естетична проблема
у працях Олександра Білецького // зю а . . З криниці літ: У 3 т. К., 2006. Т. 2. С. 534).
Початком програмування орієнтації Ч. в тексті
є т. зв. рамка — паратекстуальні (за Ж. Женеттом) елементи тексту — прізвище або псевдонім автора, заголовок і підзаголовок (яким незрідка є жанрове означення
твору, як «балада» «Утоплена», «комедія» «Сон —
У всякого своя доля», «містерія» «Великий льох», «поема» «Сліпий»), присвята (напр., закодоване автором
«N. N.»), епіграф, авторські передмова («Передмова»
в «Гайдамаках») і післямова, примітки («Приписи»
в «Гайдамаках»), означення місця написання й дати
(див. а о овок; п ра ; Пр в та; по тро а).
Авторське позначення жанру на той період розвитку
укр. л-ри вже не передбачало строгої нормативності;
у Шевченка, зокр., спостерігається поєднання різних
жанрових ознак в одному творі (див. анрова
т ма
по з
в нка); та все ж авторське позначення жанру визначає жанровий горизонт очікувань — певну
модель рецепції й конкретизації при читанні тексту,
відсилає до істор. досвіду жанру, дає змогу вибрати
й актуалізувати ті чи ін. варіанти прочитання. Коли ж, як
здебільшого у Шевченка, зазначення жанру немає, усе ж
читач може й сам зорієнтуватися щодо жанру твору. Як
вважав Г.-Р. Яусс, «цей процес відбувається на основі
трьох факторів: 1) певних норм чи іманентної поетики
жанру; 2) імпліцитних зв’язків з уже відомими творами,
що увійшли до історії літератури; 3) на основі суперечності між вимислом і реальністю, можливість порівняти
й зіставити які завжди існує для читача, що рефлектує.
Третім фактором зумовлено ту обставину, що читач
може сприймати новий твір як у рамках вузького гори-
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зонту власних очікувань, так і в широкому річищі свого
життєвого досвіду» (Цит. за: ранов . . Горизонт ожидания // Совр м нно зарубежное литературоведение
(страны Западной Европы и США): концепции, школы,
термины. Энц. справочник. М., 1999. С. 29).
б) Ідеального реципієнта зорієнтовано на естетичний аспект твору, насамперед на ціннісну позицію
автора, виражену заг. або домінантною тональністю
(утвореною поєднанням об’єктивної та суб’єктивної
тональностей). «Як ідеальний реципієнт він має передусім посідати естетичну позицію, а не чиюсь позицію
сто совно життєвих, етичних, філо софських питань»
( м
. С. 62). Фігура імпліцитного уявного адресата
(і його іпостасі — ідеального реципієнта), на думку
В. Тюпи, «є позицією світорозуміння, уготованою
для кожного потенційного реципієнта <…>. Будь-яка
суттєва зміна тексту веде до зміни такої позиції, що дає
змогу мислити імпліцитного адресата як рецептивну
функцію тексту, яку не слід ототожнювати ані з фактичним його читачем, ані з умовним експліцитним»
(По т ка: Словарь актуальних терминов и понятий.
М., 2008. С. 14). Ця фігура втілює читацьке розуміння
авторської естетичної оцінки тексту.
Імпліцитний (абст рактний) автор виражає свою
ціннісну позицію передусім через домінантну заг.
тональність тексту як основний складник стилю. Це
естетичний модус твору (або, за М. Бахтіним, архітектонічні форми естетичного об’єкта — героїчне,
трагічне, драматичне, комічне, сатиричне, іронічне,
елегійне, ідилічне), що вивершує твір як худож. цілісність. З другого боку, «складність ціннісної структури
твору визначається перетинанням різних точок зору —
персонажів, розповідача — у художньому цілому, яке,
у свою чергу, є авторським ціннісним горизонтом.
Авторська оцінка виражається опосередковано, за допомогою самого зображення. Світ поляризовано на
ствердження і заперечення. Межа цінностей виявляється всередині художнього світу, тому всі його образи
є поляризованими, вони перебувають у відно синах
явної чи неявної протидії, спірки або, навпаки, згоди» ( ук он . . Ценностная структура // По т ка.
С. 290—291). В. Волошинов (М. Бахтін) конкретизує
таке «перетинання»: «Основний тон стилю висловлювання визначається, таким чином, передусім тим,
про кого йде мова і в якому відношенні він перебуває
щодо мовця: чи стоїть він вище, нижче, чи є рівним із
ним на сходинках соціальної ієрархії. Цар, батько, брат,
раб, товариш — як герої висловлювання — визначають
і його формальну структуру. <…> Усі елементи стилю
поетичного твору пройняті оцінювальним ставленням
автора до змісту і виражають його основну соціальну
позицію» ( о ош нов . Слово в жизни и слово в поэзии // Звезда. 1926. № 6. С. 261). При наявності кількох

інтонаційних тем саме домінантна тональність репрезентує ціннісну позицію автора (як, напр., у Шевченковій «Марії» — співчуття і благоговійне схиляння перед
героїнею).
Найвищий ступінь ідеального реципієнта — нададресат. Аналізуючи умови висловлювання, М. Бахтін
не обмежився найближчою ситуацією і, відповідно,
найближчим адре сатом твору: він запропонував поняття «третього», чи «нададресата», як втілення «абсолютного розуміння», доброзичливого прийняття
твору — коли не нині, то в майбутньому — новими
поколіннями читачів: «У різні епохи і за різного світорозуміння цей нададресат і його ідеально правильне
відповіднé розуміння набувають різного конкретного
ідеологічного вираження (бог, абсолютна істина, суд
безстороннього людського сумління, народ, суд історії,
наука і т. п.). <…> Це випливає з природи слова, котре
завжди бажає бути по ут м, завжди шукає відповіднóго
розуміння і не зупиняється на на
ому розумінні,
а пробивається все далі й далі (необмежено). <…>
Слово бажає бути почутим, зрозумілим, дістати відповідь і знову відповідати на неї, і так ad infinitum. Воно
вступає в діалог, кот рий не має м ово о кінця»
( а т н . Эстетика словесного творчества. М., 1979.
С. 305—306). Т. ч., сáме уявлення про адресат, нададре сат і ситуацію висловлювання формують поетику
худож. твору.
Діалектика орієнтації на Ч. полягає в поступовому —
у перебігу опанування цілісного твору — перетворенні
уявного читача на читача концепційного (Б. Корман), Ч. сприйнятливого — тобто ідеального, котрий
акцептує ціннісний горизонт твору, або, за Г. Грабовичем, внутрішній аспект горизонту сподівань: «У внутрішньому плані горизонт сподівань — це закодовані
в даному творі естетичні настанови, прикмети, цінності
та відхилення від таких або інших попередніх норм, які
визначають його естетичну сутність» ( ра ов
. С. 59).
3. Експліцитний (фіктивний) наратор та його
читач (фіктивний нарататор). Оскільки імпліцитний автор не входить до худож. світу безпосередньо,
то посередниками між ним і зображеним світом виступають експліцитні мовці — ліричні суб’єкти викладу
і епічні наратори, творці події розповідання. Їхній Ч.адресат — експліцитний, зображений або названий чи
лише позначений займенником. Він вимальовується,
по-перше, як слухач героя-оповідача в обрамленні (так,
розповідач поеми «Варнак» окреслюється в обрамленні поеми у діалозі з майбутнім героєм-оповідачем
Варнаком); поему «Москалева криниця» 1847 побудовано як наскрізний діалог між розповідачем і слухачем-записувачем. А по-друге, як Ч.: за початкового
звернення до нього розповідач уводить його в уявний
світ твору і тим перетворює зовнішнього Ч.-слухача на
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внутрішнього, експліцитного адресата: «Розрізняються
адресат висловлювання, якому спрямовано повідомлення в цілому, і адресат, котрий входить у внутрішню
структуру повідомлення. Їх можна назвати зовнішнім
і внутрішнім адресатом. Читач — це зовнішній адресат,
на якого розраховано висловлювання автора — поетичний твір, текст. Внутрішні адресати — ті, до кого
звертається поет. Це може бути друг, кохана, природна
стихія, річ — усе, що є на світі. Це може бути й один із
зовнішніх адресатів, наприклад, читач у ролі загального
чи невизначеного адресата. У таких випадках зовнішній
адресат уводиться у структуру повідомлення і стає внутрішнім адресатом. <…> Одним із зовнішніх адресатів
у ліриці є сам мовець. Роль цього адресата в ліричній
поезії така велика, що він легко й часто переходить на
позиції внутрішнього адресата» ( овтунова . С. 20—
21). За термінологією рецептивної критики, зовнішній
Ч.-адресат — імпліцитний, прихований; внутрішній —
експліцитний, названий або зображений.
Ліричний суб’єкт часто адресується самому собі.
І. Ковтунова докладно розглядає засоби автоадресації,
які є виявом внутрішньої діалогічності поетичного
висловлювання. Інколи вони набувають форми діалогу
із собою чи різними сторонами свого я. Та навіть у випадку, здавалося б, чистої автокомунікації адресат —
більш широкий, аніж сам мовець, бо, по-перше, навіть
найінтимніше переживання, втілене в слові, не може не
враховувати потенційного читача — хоча б як чужий
погляд; а по-друге, автор завжди сподівається бути почутим. А відтак «суміщення автоадресації з неозначено
широким адресатом — характерна риса ліричної поезії» ( овтунова . С. 184), це суміщення актуалізується
і в суміщенні рис внутрішньої мови з висловлюванням,
основна функція якого — повідомлення, адре соване
зовнішньому — загальному чи невизначеному адресатові. (Психоаналітичний варіант розуміння автокомунікації див. у кн.: о м а . . Ego i Alter Ego Тараса
Шевченка в комунікативному просторі щоденникового
дискурсу. Дрогобич, 2012.)
Експлікація адре сата(-ів) висловлювання щільно
пов’язується з літ. родом і жанром твору та типом
експліцитного суб’єкта в ньому. Так, зокр., лірика як
поетичний рід, заснований на діалозі поета з людьми
й природою, становить окремий світ, об’єднаний образом імпліцитного (абстрактного) автора як ціннісного осередку поезії, як «єдиної смислової інстанції»
(М. Бахтін). «Автор» репрезентується текстуально кожним твором окремо та їх цілісним корпусом, складеним
різножанровими творами із певною ієрархічною системою експліцитних посередників між імпліцитним автором і реальним читачем — системою суб’єктів викладу:
це ліричні «власне автор», розповідач, герой, персонаж
в нка). Імпліцитному
(див. втор у по з та проз
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авторові належить увесь твір (корпус творів) як цілість
і не належить жодного фрагмента тексту. Однак саме він
відповідає за гол. конвенції, параметри стратегії тексту,
спрямовані на орієнтацію в ньому читача, передусім
як уявного адресата: саме імпліцитний автор визначає
коди, необхідні для сприйняття твору Ч.-реципієнтом —
мовний, жанровий, тональний, а також естетичний
модус твору, його ціннісне значення.
Ліричні суб’єкти викладу реалізують ці настанови
імпліцитного автора, втілюючи їх у заг. тональність
твору, лі рич ний сюжет, роз по відну й внут рішню
композицію, поетичний стиль. Причому в тексті обов’язково залишено й певні лакуни, акцентовано деякі
місця (елементи, компоненти), що притягають увагу
адресата, стимулюючи його інтерес, сигналізуючи про
певні моменти т. зв. «внутрішнього горизонту», котрі
слід знати Ч.-адресату, щоб конкретизувати зображене
і ввійти у зображений світ.
А. Ліричні суб’єкти викладу та їхні адресати:
1. Ліричний «власне автор» — як носій авторської свідомості і суб’єкт викладу лірично осмислює загальні
філос. та актуальні, навіть болючі, істор., суспільні,
етичні проблеми, адре совані, природно, у сучасне
громадсько-політ. життя, що перетворює слово поета
на дійовий громадський вчинок. До його сфери належать відповідні ліричні рефлексії, текстуалізовані
як окремі ліричні поезії і поеми, а також як ліричні
відступи-дигресії у ліро-епічних баладах і поемах. Він
виступає у двох різновидах — неозначеному і особовому: перший веде виклад у третій особі, ніяк не
називаючи себе, а другий говорить або від ми (сам автор або приєднує себе до цих ми, або протиставиться
їм), або від я. Адресат неозначеного «власне автора»
дуже широкий — загальний чи невизначений; особовий же «власне автор» спрямовується на контакт зі
слухачем, прагнучи переконати адресата або розвінчати його. Його монолог найчастіше буває зверненим
(звеличувальний чи викривальний, полемічний), а заг.
тональність твору — драматичною з дуже широким
діапазоном емоцій (докл. див. втор у по з та проз
в нка). Мовна композиція розмаїта: чергуються
різні композиційно-мовленнєві форми — розповідь,
опис, роздум, монологи й діалоги. Розмовний роздумливий стиль часто змінюється на ораторський з різними
формами звертання до адресата, причому адресата експліцитного, який є одночасно й об’єктом зображення.
Звідси численні засоби інтимізації, апеляція до слухача,
насиченість риторичними прийомами, перевага драм.
тональності над суто ліричною — у суб’єктному типі
особового «власне автора». Неозначений різновид
«власне автора» є більш відстороненим, констатувальним; через це рідко який твір цілком витримано у цій
сфері: «Здебільшого, почавши твір загальною тезою,
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поет діалогізує роздум, апелює до читача (точніше, до
слухача, співбесідника-однодумця або й супротивника)
і в такий спосіб переводить медитацію в особовий власне авторський план <…>. І серед цього відстороненого
переліку виникає звернення до невизначеного адресата,
що однаково стосується і читача, і самого автора. <…>
У цьому звертанні на «ти», чий узагальнюючий смисл
сягає корінням, можливо, фольклору <…>, ліричний
суб’єкт ніби зливається з читачем в єдиній загальнолюдській сутності» (См н ка . С. 59).
«Власне автор» реалізує себе у ліричних жанрах,
орієнтованих, за визначенням, на всезагального адресата, але не тільки. Це передусім біблійні наслідування — псалми, пророцтва, написані в ораторському
стилі. Л. у а ов к вбачав у біблійному спо собі
висловлення вольову стихію — «міць намагання пристрасного і гнівного», «орлиний клекіт гнівних пророків», з якими Шевченка зближує «міць протесту,
в основному морального, обурення проти сильних, що
використовують свою силу на пригноблення слабших,
на розтління “правди”, світлий образ якої, раз підкоривши собі поетову душу, вже не може в ній умерти.
Ось чому легко переключає Шевченко у власні способи
висловлення величезної художньої сили фразеологізми
сивої давнини, що поетично ввібрали в себе енергію
морального протесту і тим самим міцних поривань до
того, що поет уважає досконалим і обов’язковим» ( уа ов к
. Російські поеми Т. Шевченка та їх місце
в системі поетичної мови першої половини ХІХ ст. //
у а ов к
. Вибр. праці: У 5 т. К., 1978. Т. 3.
С. 574).
У «Давидових псалмах» неозначений «власне автор» адре сується все загальному адре сатові (Пс. 1,
132), «власне автор» від ми, яке представляє громаду,
народ, звертається до Бога, застерігає ви панів від лукавої поведінки (Пс. 52, 81). Серед пізніх «подражаній»
пророкам вірш «Осія. Глава ХІV. По ра ан » — твір
неймовірної сили вираження — становить звернений
до експліцитних, зображених внутрішніх адресатів —
спершу до України, тоді до її «лукавих чад», «панів отих
поганих», — монолог-погрозу неозначеного «власне
автора». Цей монолог вміщує його переказ у формі
непрямої мови монологу матері-України (рр. 32—40),
який далі, завдяки прямим звертанням, перетворюється
на її пряму мову (рр. 41—53). «Подражаніє 11 псалму»
адресовано до ви «лукавих» лицемірів, а завершено благанням до Бога про захист «малих отих рабов німих».
«Ісаія. Глава 35», розпочавшись апострофою до «ниви
неполитої», далі провіщає експліцитному адресату —
людям, «довготерпеливим», «убогим» рабам — Божий
суд, що принесе їм визволення й оновлення. У «Подражанії Ієзекіїлю. Глава 19» ви кривальний власне
авторський монолог, адресований експліцитному ад-

ресатові — самодержцям — і загальному зовнішньому
адресатові, віддано пророкові, котрий віщує загибель
державців (формальний мовець — ліричний персонаж
пророк Ієзекіїль, змістовий — «власне автор», найближчий до реального письменника суб’єкт вираження
авторської свідомості).
Чітко виявлено взаємини мовця з експліцитним адресатом у філос. медитаціях. Зокр., у першій частині
поезії «Дурні та гордії ми люди» (рр. 1—17) особовий
«власне автор» від ми говорить за ін. персонажа, удавшись до різноспрямованої невласне авторської мови
(див. у а мова, ова в по з та проз
в нка):
«У нас у костяній коморі / Горить розумний той маяк, /
А ми оливи наливаєм / Та байдуже собі співаєм — /
Чи то в годину, чи в напасть»; це різноспрямоване двоголосся стає очевидним у другій частині твору, де «власне
автор» прямо звертається до ви недалеких і самовпевнених, а насправді недолугих розумом, полохливих
осіб.
Багато суб’єктність і багатоадре сованість притаманні поезії «Мені здається, я не знаю». У першій
частині (рр. 1—31) особовий «власне автор» від я розмірковує про скороминущість слави злочинних владоможців та про ймовірне переселення їхніх звіряче
жорстоких душ у тваринне тіло (можливо, під впливом
індійського вчення про метемпсихоз). Далі автор саркастично звертається спершу до ви експліцитного адресата-однодумця, а згодом і сам приєднується до нього:
«І що ж ви скажете: за славу / Лили вони моря кроваві /
Або за себе? Ні, за нас! / За нас, сердешних, мир палили!» (рр. 18—21). Перша частина твору завершується
інвективою «власне автора», адресованою владоможцям (рр. 24—31): «Жили ви лютими звірми, / А в свині
перейшли!..» (рр. 30—31). У другій частині (рр. 32—48)
звертання «власне автора» від ми громади до Ч.-адресата змінюється — за контрастом — на звеличувальну
апострофу до М. рмонтова: «Де ж ти? / Великомучениче святий? / Пророче Божий? Ти меж нами, / Ти,
Присносущий, всюди з нами / Витаєш ангелом святим»
(рр. 32—36). Третя частина твору є вдячним посланням
від я ліричного героя-поета до М. азар в ко о, який
надіслав поетові на заслання твори Лермонтова (див.
та
о о
ка).
Такий складник ораторського стилю Шевченка, як
чітко адресована інвектива, незрідка вмонтовано у порівняно великі тексти, особливо у ліричні поеми періоду
«трьох літ»; інколи оформлено в окрему поезію — «Холодний Яр», «Якби-то ти, Богдане п’яний», «За що ми
любимо Богдана?» (адресата названо у першому рядку),
«Хоча лежачого й не б’ють» (свого роду негативна епітафія-апострофа, адресована померлій цариці
к ан р
ор вн ), «Бували войни й військовії свари» (адресована перевертням на державній службі — «нянькам,
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дядькам отечества чужого» — експліцитним адресатам
і найширшому невизначеному Ч.-реципієнтові).
У дискурсивній сфері ліричного «власне автора»
ораторсько-полемічні ліричні поеми «трьох літ» —
послання, інвективи — суцільно адре совані. «Кавказ» — «огненна інвектива» (І. Франко), яка містить
пристрасну полеміку, котру провадять різні іпостасі
«власне автора», йдучи за законом діалектичної антитетичності ораторського монологу: «Характерною
ознакою риторичного твору викривального типу є його
внут рішня, іманентна “дволикість”. Вона визначається тим, що у його словесній структурі замкнено
два образи: “оратора”, “автора” і його “супротивника” <…>. У риторичному творі “супротивник” завжди
створюється як заперечний образ, структурні форми
якого оточуються відповідною експресивною атмосферою. Окреслюються певні “ідейні” норми оцінки,
і в їхньому аспекті авторське “я” трощить позицію
свого супротивника. <…> Виходить діалог не осіб,
а систем світогляду, умовно втілених в особи» ( но ра ов . . Избр. труды. О языке художественной
прозы. М., 1980. С. 166—167). Відтак особовий «власне
автор» від ми людства вводить у поему образ Прометея як символ незламності й людинолюбства і цим
задає читачеві ціннісний еталон погляду на зображені
події (рр. 1—18). Звернена до Бога апо строфа-апель
(рр. 19—37) конкретизується у монолозі провладного
ми, яке репрезентує Російську імперію, монолозі нещадно саморозвінчувальному (рр. 40—115). Подальший монолог звернено до ви або ти вільнолюбних
кавказців — основного експліцитного адресата поеми.
Текст побудовано на різноспрямованому двоголоссі
невласне авторської мови, якою викрито агре сивне
лицемірство ідеології загарбників («…чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! Чом ви нам /
Платить за сонце не повинні! / Та й тілько ж то! Ми не
погане, / Ми настоящі християне, / Ми малим ситі!..»
(рр. 80—86). Саркастичні тиради є діалогізованими висловами, формально виголошеними від імперського ми,
але з повною дискредитацією офіціозної фразеології.
Рр. 115—127 — пряма інвектива до ви владоможців.
Далі йде складно побудований фрагмент-апострофа до
Христа від суспільного ми, спершу зі скорботним запитанням, тоді — з прямим звинуваченням у третій особі
імперської православної церкви (рр. 128—141). Інвектива загарбникові завершується сповненою сарказму
погрозою-переліком (від ми ворога) майбутніх репресій доти вільному гірському народові (рр. 142—155).
І лише заключну епітафію-апострофу до вбитого на
Кавказі Я. де а м на проголошено від я ліричного
героя-поета.
«Серцевина української візії» Шевченка (І. Дзюба) — лірична поема-послання «І мертвим, і живим,
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і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» з точки зору адресування
має з жанром дружнього послання (з притаманною йому
вузькою адресацією) небагато спільного. Всеосяжність
суспільної тематики потягла за собою і багатоіпостасність образу автора: це і юродивий — печальник за
людей, і пророк, і апостол-проповідник, і сатирик-полеміст, і поет-громадянин. Так само неоднозначним
є і адресат «Посланія»: на думку І. Дзюби, воно «фактично адресоване уявленій українській нації, мрія про
яку набирає у Шевченка конкретних рис» ( зю а .
С. 281), — це імпліцитний, абстрактний нададре сат
(М. Бахтін) усього твору. Зображеним же експліцитним
адресатом, об’єктом сатиричного осміяння й опонентом
у полеміці є «фальшиві теоретичні правдолюбці й вільнодумці» ( зю а . С. 277) і водночас жорстокі кріпосники, — т. зв. нац. еліта. Цього адресата затавровано
уже епіграфом, їхню злочинну соц. практику схарактеризовано й прямим предметним словом-інвективою,
і пародійним полемічним діалогом із саркастичними
репліками-коментарем «власне автора». До цього адресата поет звертається з есхатологічним пророцтвом
і апостольськими настановами. І лише у завершенні
(рр. 230—261) бере гору особистісна інтонація, властива ліричному герою-поету («Я ридаю, як згадаю /
Діла незабуті / Дідів наших»), пристрасний заклик до
братерського єднання усієї нації.
«Власне автор» у ліричних відступах балад і поем
так само, як і в окремих ліричних творах, узагальнює
проблеми суспільно-істор. й етико-морального плану,
які випливають із сюжету ліро-епічного твору, вписує
зображене у загальнокультурний контекст свого часу,
служить вияву авторської оцінки зображеного з погляду
загальнолюдських цінностей та орієнтує у ній Ч.-реципієнта завдяки створенню відповідної інтонаційної
теми навколо героя і заг. тональності зображеного
світу. Так, скажімо, стислі сентенції універсального
змісту («Невесело на світі жить, / Коли нема кого любить» — рр. 124—125; «Ох, діти! Діти! Діти! / Велика
Божа благодать!» — «Княжна», рр. 140—141) можуть
супроводжуватися звертаннями до Ч.: «Отака-то тая
доля, / Хоч і не шукайте» («Сліпий», див. рр. 39—66).
Комен тар фі ло софсько-ди дактич ний на ле жить до
акцентованих, отже таких, що притягають особливу
увагу Ч. («Чудно якось / Діється меж нами!» — «Наймичка», див. рр. 146—156; «Тілько ми, Адаме, / Твої
чада преступниє, / Не одпочиваєм» — «Неофіти», див.
рр. 509—517).
2. Ліричний розповідач зображує світ — постаті
й події — через власне сприйняття й переживання,
причому зображене не стосується конкретної у просторі й часі епічної події або долі людини, — йдеться
про події та колізії типові, такі, що не так були, як
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бувають у житті, уміщені у свідомість розповідача
і пережиті ним емоціонально. Розповідач виступає
у функції спостерігача чи того, хто просто переказує
почуте; сам же він не експлікує себе — на нього лише
трохи лягає «об’єктна тінь», за висловом М. Бахтіна.
Натомість адресат може бути й невизначений (або це
широкий загал), адже сама подія розповідання передбачає слухача; а може бути й експлікований — названий
або зображений — тут відбувається суміщення об’єкта
зображення та адресата. На відміну від епосу, де світ
героя і світ автора відокремлено непрохідною межею
і епічний розповідач не має здатності сягнути свідомості
героя, а той не може його почути, тому герой і не є адресатом наратора-розповідача (див.: По т ка. С. 239),
у ліриці такого розділення не існує, автор-розповідач
уміщує увесь світ у власний духовний простір, де немає меж і перепон для уявного контакту з героями, які,
отже, теж є адресатами його висловлення, адресатами
експліцитними, зображеними.
До найуживаніших ліричних жанрів цієї суб’єктної
сфери належить ліричний портрет («На Великдень
на соломі», «Сон — На панщині пшеницю жала»), де
адресат — невизначений або такий, звертання до якого
демонструє факт вміщеності зображеного у свідомість
ліричного наратора. У сатиричному портреті «П. С.»
розповідач відкрито докоряє читачам: «Люде, люде! /
За шмат гнилої ковбаси / У вас хоч матір попроси, / То
оддасте»; очевидно, крім найближчого адресата — людей із середовища «героя» — малося на увазі, що момент морально-дидактичний стосуватиметься кожного,
хто реально зіткнеться з подібним до П. С. лицедієм.
До цієї суб’єктної сфери належать і твори фабульної
лірики, зокр. віршове оповідання побутового («“Не
кидай матері”, — казали»), баладного («— Чого ти
ходиш на могилу?», «Рано-вранці новобранці», «Ой
крикнули сірії гуси»), готичного («Чума»), істор. змісту
(«Заступила чорна хмара»). Текст перших двох творів
повністю становить звернену до героїнь інтимізовану
розповідь; у наступному стислу розповідь завершує
співчутливе звертання «брате» до солдата, що є героєм твору і одночасно його експліцитним адресатом
(«Рано-вранці новобранці»). Так само й образки (етюди) «На Великдень на соломі», «По улиці вітер віє» —
це стислі, але промовисті замальовки із невизначеною
адресацією.
3. Ліричний герой — основний суб’єкт лірики Шевченка, носій ліричного переживання і одночасно об’єкт
зображення, ліричний характер, художньо перетворений образ самого поета. Формально цей суб’єктний тип
позначається особовими займенниками у першій особі
однини — я, непрямим відмінком цього займенника
разом із безособовим дієсловом або прислівником, другою особою однини ти — при автокомунікації, першою

особою множини ми (збірний ліричний герой), звертанням до себе самого, вираженим повнозначним словом
(напр., друже). Відомо, що поезії не зверненої взагалі
не існує, що діалогічність лежить в основі будь-якого
висловлювання, а тим більше поезії, —діалогічність
і її конкретизація — адресованість — характеризують
ліричного героя Шевченка найвищою мірою (див. ао зм). Поетична адресованість реалізується особливо
виразно у ліричних вокативних жанрах — посланні,
посвяті, молитві (див. анрова
т ма по з
внка). Уже в ранній поезії виявлено погляд на власне
поетичне слово як на громадянський учинок, звернений
у вир суспільних проблем. Така активна позиція стимулює відповіднý позицію читача, яку Шевченко очікував
насамперед від конкретних осіб — експліцитних, зображених адресатів послань «До Основ’яненка», «Н. Маркевичу», «Гоголю», від М. Щепкіна («Заворожи мені,
волхве»). На думку О. орон , «ці поезії становлять, по
суті, певну змістову та стильову цілість, своєрідний поетичний цикл, що його слід розглядати як свідоме розмикання внутрішнього простору, долання своєї духовної
самотності, туги» ( орон . С. 124). Апо строфу до
недавно померлого І. Котляревського вміщено у віршіепітафії «На вічну пам’ять Котляревському»; поетичне
звернення-посвята В. р оров у — у вступі до поеми «Гайдамаки», посвята В. Р пн н — у поемі «Тризна», М. Щепкінові — у поемі «Неофіти»; та й усі поезії
першого « о зар » 1840 було опоряджено посвятами:
«Перебендя» — Є. Гребінці, «Катерина» — В. Жуковському, «Тополя» — П. Петровській, «Іван Підкова» —
В. т рн р у, «Тарасова ніч» — П. арто у. Дружні
послання і посвяти оздоблюють Шевченкову поезію
все його життя. Серед адресатів — невідома «маленька
Мар’яна», А. оза ков к , М. Костомаров, М. Лазаревський та Ф. азар в к , Г. акр в ка, Н. арнов ка, Л. По у мак, М. акаров та ін. Близькою до
дружнього послання є любовна елегія, де образ коханої
постає в ореолі ніжності («Г. З.», «Якби зо стрілися
ми знову», «Ликері», «Л.»). Польс. друзям-засланцям
присвячено вірш «Полякам». Різновидом послання,
адресованого колективному адресатові — своєму народові — майбутній «сем’ї великій, сем’ї вольній, новій», на чию пам’ять і справедливість як нададресата
покладається поет, є і його «Заповіт» («Як умру, то
поховайте»). Молитви ліричного героя — апострофи
Богові — внутрішньо суперечливі, нерідко викличні,
полемічні; а Марії, Христу — незмінно сповнені щирого пієтету, схиляння, безмежної довіри як до нададресатів. Загалом Шевченкові нададресати — безумовно
авторитетні й справедливі — це Бог, Христос, майбутні
покоління українців.
Елегія-рефлексія — жанр особливо інтимний, предметом зображення у ньому є течія особистісних пережи-
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вань, яку поет нерідко адресує самому собі. Шевченків
ліричний герой удається до притаманного ліричним
героям світової лірики звертання до самого себе (на
ти) й апострофи до якоїсь частини власної поетичної
особистості — своїх дум, свого слова, свого серця,
своїх літ, як у вірші «Три літа». Таке автоадресування
не означає замикання автора у власному поетичному
світі: «Повідомлення, спрямоване мовцем самому собі,
якщо воно має широкий смисл (тобто може бути співзвучне широкому колу осіб) чи є загальнозначущим,
неминуче «втягує» у текст як внутрішнього адресата
одного із зовнішніх адре сатів — невизначеного чи
узагальненого адресата. Автоадресування при цьому
зберігається» ( овтунова . С. 21). Віршем «Думи
мої, думи мої» відкривається « о зар» 1840, образ
власних дум є внутрішнім адре сатом однойменного
вірша 1847, поезії «N. N. — О думи мої! О славо злая!»
(див. докладніше у кн.: о м а . С. 101—109). До
власного серця-дитини звернено елегію «Чого мені
тяжко, чого мені нудно», що її написано у Петербурзі
в листоп. 1844 під впливом тяжких вражень з першої
подорожі в Україну. На засланні, коли гостро переживалася вимушена самотність, відсутність духовно близького співрозмовника, поет часто вступає в діалог сам
із собою.
У рефлексіях цього часу домінують тема непочутості, роздуми над призначенням власного слова.
Вияв страху перед тим, що його думи ніхто не почує,
що їх із ним поховають, повторюється не раз, поет
стає наче одержимий цією екзистенційною тривогою.
«Ту в утн т пр утно т , — зауважує М. Зубрицька, — України реальної, як місця просторування
його вербалізованої внутрішньої свободи, поет переживав як найбільшу драму. <…> Маємо традиційну
для української літератури ситуацію духовної ізоляції
таланту» ( у р ка . С. 214, 215). Таку ситуацію
особливо промовисто відбито в низці рефлексій. У поезії «Хіба самому написать» нарікання на мовчання
громади, яка забула про десятилітній ювілей першого
«Кобзаря», замінюється стоїчною порадою собі самому — знехтувати такою мовчанкою (рр. 52—58).
Така й поезія «Ну що б, здавалося, слова…», — під
впливом почутої на шхуні пісні про сироту-москаля
ліричний герой-солдат переживає власну ситуацію:
«Чого тепер тобі, старому, / У цій неволі стало жаль —
<…> / Що сам єси тепер москаль, <…> / Що ось як
жити довелося, — / Чи так, лебедику?! — Еге…» Двоє
різних адре сатів присутні в поезії «Ми во сени таки
похожі»: ти тяжко засмученого самотністю ліричного
героя (у рр. 17—30 і 40—49) і ти невідомого адресата,
якого поет називає «друже-брате» (рр. 31—39). Незрідка
ти у зверненні до адресата стосується і самого мовця,
і більш загального адре сата, який може опинитися

795

в подібній ситуації («Не так тії вороги», «Не завидуй багатому», «Не женися на багатій»). Символом
влас ної по е тич ної творчості ви сту пає і мі фо лог.
постать музи, до якої апелює ліричний герой-поет
(«Муза»).
Провідний тематичний комплекс образу ліричного
героя-поета — роздуми над суспільним призначенням
свого поетичного слова — природно тягне за собою
й образ Ч.-адресата. Його експліковано вже у першому
« о зар » 1840: в елегії «Думи мої, думи мої» поет
вбачає свого найбажанішого Ч. у щирих і добросердих
молодих слухачках: «Може, найдеться дівоче / Серце,
карі очі, / Що заплачуть на ці думи». Так само в елегії
історіософ. змісту «Чигрине, Чигрине»: «…і дівоче /
Серце боязливе / Стрепенеться, як рибонька, / І мене
згадає…» Це і звичайний батько з сином («Мені однаково, чи буду»), це і кириломефодіївці («Згадайте,
братія моя…»), просто читачі — теж «братія моя» або
«братія» («То так і я тепер пишу»). Це і типова укр.
родина в поезії «Не для людей, тієї слави» — вірш має
в логічній основі діалектичну суперечність між поч.
тезою (поет-засланець віршує не для людей, а для себе,
бо йому легшає на душі, коли він складає їх) і мрією про
прийняття Ч. своїх слів-дітей: «І в сім’ї веселій тихо /
Дітей привітають, / І сивою головою / Батько покиває. /
Мати скаже: бодай тії / Діти не родились. / А дівчина
подумає: / Я їх полюбила».
Найчастіше Ч.-адресатом ліричного героя Шевченка
є «добрі люди» або просто «люди» («Не гріє сонце на
чужині», «Ой гляну я, подивлюся»). Причому значення
адресованості посилюється, якщо поет не просто називає імовірного Ч., а апелює до нього, навіть якщо йде
просто звертання до ви або ти невизначеного Ч.-адресата: «Нумо знову, / Поки новинка на основі, / Старинку
Божу лицювать. / А сиріч… як би вам сказать, / Щоб не
збрехавши» («А нумо знову віршувать»). При повній
відкритості до Ч., контактному спо собі спілкування
з ним природною є потреба певного самозахисту, —
тому поет вдається до автоіронії, як у цьому останньому
вірші або, скажімо, у поезії «Хіба самому написать»
(див. ще по тро а).
У лірико-сатиричній поемі-памфлеті «Сон — У всякого своя доля» адресат подвійний — і невизначений,
експлікований в іронічному контексті («І вороги й не
вороги, / Прощайте, в гості не приїду!», рр. 189—190;
«Не здивуйте, / Брати любі, милі, / Що не своє розказав вам, / А те, що приснилось», рр. 574—577),
і загальний — у прощанні з Україною (рр. 79—94),
у патетичному тоні інвективи («Україно! Україно! /
Оце твої діти, / Твої квіти молодії, / Чорнилом политі»
(див. рр. 522—529) і у звертанні до своєї душі («Душе
моя убогая, / Чого марно плачеш, / Чого тобі шкода?»,
див. рр. 117—162) або своєї думи.
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Ліричний герой у ліричних відступах ліро-епосу
та його адресати:
Про належність ліричних відступів-дигресій у поемі
до сфери ліричного героя сигналізує насамперед автобіогр. паралель, яка незрідка має виразну адресацію читачеві — напр., у «Катерині» («Далекий шлях, пани-брати. / Знаю його, знаю! / Аж на серці похолоне, / Як його
згадаю» (див. рр. 365—389); у «Гайдамаках»: «Отакийто мій Ярема, / Сирота багатий. / Таким і я колись-то
був. / Минуло, дівчата… Минулося, розійш ло ся, /
І сліду не стало» (див. рр. 368—384); у вступі до «Неофітів»: «Давно вже я сижу в неволі» (рр. 17—60) — особистісне переживання страти Христа. У нечисленних,
але вагомих дигресіях виникає й образ адресата різної
тональності. В епопеї «Гайдамаки» після філос. медитації іде монолог ліричного героя (у формі апострофи до
місяця), який завершується благанням до дівчат-слухачок згадати поетову душу живу: «Згадай же хто-небудь
її на сім світі — / Безславному тяжко сей світ покидать. /
Згадайте, дівчата, — вам треба згадать! / Вона вас любила, рожевії квіти, / І про вашу долю любила співать»
(рр. 30—34). Але у тому ж вступі фігурує й ін. адресат,
неприхильний чи й ворожий поетові — шовіністична
рос. критика, котра не приймала ані укр. мови, ані л-ри
цією мовою (зокр. В.
н к .). Відтак автор різко
змінює характер контакту і навіть власний літ. образ —
створює полемічну маску ліричного героя, призначену
дати відсіч напасникам-критикам. Ліричного героя-поета наділено рисами простакуватості — ймовірно, за
традицією народного карнавального сміху, який робив
такого персонажа вільним у насміхові. У полемічному
діалогізованому монолозі поет говорить і за себе, і за
свого опонента; завдяки пародійному двоголосому слову створюється й знижений образ критиканів, наділених
відверто абсурдними репліками. Поему автор адресує
демократичному Ч. — поетові «сини гайдамаки» (так
метонімічно репрезентовано епопею) підуть в Україну:
«Нехай ідуть — може, найдуть / Козака старого, / Що
привіта моїх діток / Старими сльозами. / Буде з мене.
Скажу ще раз: / Пан я над панами» (рр. 191—196). Загального адресата поетичного слова названо і в молитві
Марії («Неофіти») — люди: «Не дай в неволі пропадати, / Летучі літа марно тратить. <…> / Пошли мені
святеє слово, / Святої правди голос новий! <…> / Щоб
слово пламенем взялось, / Щоб людям серце розтопило»
(рр. 64—65, 67—68, 83—84).
4. Ліричний персонаж та його адресати: ліричний
персонаж — втілення чужої свідомості, герой рольової
лірики, одночасно суб’єкт викладу і об’єкт зображення.
Переважно це постаті нещасних селянок, дівчат і жінок, самотніх із різних причин. Характерні для цього
суб’єкта жанри — пісня й думка — ґрунтуються на
народній поетиці, наспівній (пісенній) або розмовній

віршовій інтонації. Ці твори переважно двосуб’єктні:
ліричний розповідач своєю партією обрамлює монолог
героїні. Зміст думки — нарікання на долю — це т. зв.
лірика апелю; адресат часто невизначений, але його наявність очевидна в тому разі, коли монолог персонажа
є розповіддю чи сповіддю, яка передбачає слухача —
хоча б невизначеного («Було, роблю що, чи гуляю»), але
зичливого і співчутливого («Туман, туман долиною»).
Часом героїня звертається чи до такого адресата — добрих людей: «Де ви, добрії люде?» («Ой одна я, одна»),
чи до свого оточення — з докорами матері («Породила
мене мати», «Не тополю високую»), до свого сина
байстряти («Ой люлі, люлі, моя дитино»). Але це останнє адресування не перетинає рамок зображеного світу,
не виходить за його межі, отже, не спрямовується до
Ч. Адже, як вважає Н. Тамарченко, «у “тематичній” або
сюжетній події беруть участь персонажі, інколи — оповідач; та не слухач-читач. <…> Подію і як елемент, і як
ціле сюжету локалізовано у зображеному хронотопі —
там, де не може “фізично” бути присутнім і діяти читач;
відповідно і герой не може стати на таку точку зору і посісти місце у такому просторі-часі, де він і його життя
розглянуті як вигадана й розказана слухачам-читачам
історія, тобто там, де відбувається подія розповідання»
( амар нко . . Событие рассказывания // По т ка.
С. 239). Суб’єктами викладу виступають не лише жінки, а й чоловіки чи парубки («Ой виострю товариша»,
«Нащо мені женитися?»), і персоніфіковані зовнішні
реалії — поле битви під Берестечком, яке пророкує
слухачам — сучасникам-українцям і майбутнім поколінням невільників: «А ви вже ніколи / Не вернетеся
на волю, / Будете орати / Мене стиха та орючи / Долю
проклинати» («Ой чого ти почорніло»), і мати-Україна
з апострофою до «нерозумного сина» Богдана та інвективою перевертням («Розрита могила»), а також провіщенням загибелі «лукавим чадам» — панству («Осія.
Глава ХІV. По ра ан »). Трапляється й апо строфа
героя до умовного фольклор. адресата, котрий, однак,
є персонажем зображеного світу, не-читачем: «Ой не
клюйте, гайворони» («Ой не п’ються пива-меди»). Універсальну адресацію мають пісні завдяки розвинутим
у них загальнолюдським мотивам — кохання і зради,
непереборних перешкод і непоправних втрат і розлук
тощо («Ой одна я, одна», «Ой пішла я у яр за водою»,
«Ой люлі, люлі, моя дитино», «Ой стрічечка до стрічечки», «Якби мені черевики», «Ой по горі роман цвіте»,
«Ой маю, маю я оченята» та ін.).
Б. Епічні наратори та їхні адресати.
5. Суб’єкт розповіді у Шевченкових баладах і поемах — ліро-епічний розповідач, тобто він є, по-перше,
наратором певної епічної історії, по-друге, її ліричним
коментатором, по-третє, його характеризує лірична
манера розповіді (за В. Жирмунським); причому ви-
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окремити суто наративну партію і суто ліричну (за
винятком ліричного коментаря) неможливо: тут сама нарація є ліро-епічною, ліричний настрій «забарвлює всю
розповідь, яка супроводжується емоційною співучастю
по ета і наче вимовляється схвильованим голо сом»
( рмун к
. . Байрон и Пушкин. Лг., 1978. С. 92).
Наратор є не лише суб’єктом ліричного коментаря до
зображеного (і цим коментарем він частково замінює
виклад подій), він звертається як усередину зображеного світу — до героя (героїні) — риторично, так і назовні — до слухачів/читачів (діалог розповідача з дівчатами-слухачками в «Гайдамаках» — рр. 727—762); він
демонструє «механізм» розповіді, оцінює викладене,
полемізує з Ч. (у «Москалевій криниці» 1847 зображено
діалог-полеміку з експліцитним слухачем-хуторянином). Самим ладом викладу, тональністю, експресією
лексики, інтонаційним ореолом, що оточує персонажа,
поет демонструє своє ставлення до постатей і подій
в уявному світі твору і цим значною мірою програмує
сприйняття зображеного ідеальним реципієнтом. Т. ч.
читач-слухач перебуває у події самого розповідання,
за В. Федоровим (
оров . . О поэтической реальности. М., 1984), але не у світі героя.
Романтичний спо сіб нарації в баладах Шевченка
вирізняється прийомами, що стимулюють зацікавлення
читача: напр., у «Причинній» — навмисна неясність
події, побаченої з точки зору розповідача і русалок, козака, цікавих дівчат («Щось біле блукає», рр. 13—16),
і перебирання здогадок («Може, вийшла русалонька /
Матері шукати, / А може, жде козака, / Щоб залоскотати», рр. 17—20). Ч.-слухач мислиться присутнім при
подіях: розповідь відбувається в теперішньому істор.
часі. Його увагу активізують риторичні запитання
(«Хто ж викохав тонку, гнучку / В степу погибати?» —
«Тополя», рр. 17—18; «Хто се, хто се по сім боці / Чеше
косу? Хто се?..» — «Утоплена», рр. 5—6); оклики («Не
знайте, дівчата! / Не питайте свою долю!..» — «Тополя», рр. 36—37; «Постривайте, що ще буде!», «Ох,
лихо, / Лишенько, дівчата! / Мати стан гнучкий, високий, / А серця не мати» — «Утоплена», рр. 37, 74—77).
Авторське уявлення про адресата корелює з образом
суб’єкта викладу, іпостассю розповідача.
Такою іпостассю є, зокр., а) образ кобзаря, експлікований уперше в епіко-ліричному портреті Перебенді.
Кобзар і його молоді слухачі фігурують на поч. поеми
«Тарасова ніч»; розповідач у «Гайдамаках» звертається
до Ч.-слухачів: «Недолю співаю козацького краю: / Слухайте ж, щоб дітям потім розказать», рр. 1211—1212).
Образи кобзарів — кол. коханого Мар’яни Петруся —
розгорнуто в «Мар’яні-черниці», Волоха — у «Гайдамаках», Степана — у «Сліпому» («Невольнику»). Якщо
суб’єкта повістування та його слухачів не названо, на
нього вказує стилізація певного фольклор. жанру, пе-
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редусім думи («Гамалія», «Хустина», «У неділеньку
у святую»), істор. пісні («Швачка»).
б) Інша іпостась ліро-епічного розповідача — народний оповідач, який характеризується відповідним
стилем оповіді: це зачини («Був собі дід та баба» —
«Наймичка», рр. 56—69; «Недавно це було» — «Марина», р. 46; «Були на хуторі пани <…> / Було на хуторі
погане / Мале байстря» — «Петрусь», рр. 1, 15—16),
кінцівки дидактичні, звернені до слухачів («Отак, люде,
научайтесь / Ворогам прощати, / Як сей неук! …. / Де ж
нам, грішним, / Добра цього взяти?» — «Меж скалами, неначе злодій», рр. 172—176), підсумкові, оцінні
(«Отаке-то людям горе / Чума виробляла» — «Чума»,
рр. 55—56); розмовна лексика, синтаксис та інтонації
(«А жіночку свою любив / І — Господи єдиний! — / Як
те паня, як ту дитину, / У намистах водив!» — «Меж
ска лами, не наче злодій», рр. 69—72), ак цен товані
немет ричним віршем («За що пак милує Господь /
Лихую твар такую, / Як цей правитель?» — «Марина»,
рр. 56—58); народні пісні, прислів’я й приказки.
Особливо показові звертання до слухачів (слухачок), експлікованих як «чорнобриві», «дівчаточка»,
«братику», «пани-брати», «люди», «люди добрі». Діалоги із зображеним недоброзичливим (або байдужим)
Ч.-адресатом відбуваються в першій ред. «Москалевої
криниці», у «Марині», у поемі «Якби тобі довелося».
Якщо ж адресата не названо, то на його присутність
і на адресованість йому розповіді вказують дієслова
«бачите», «знаєте», запитання («Чи по знаку / Кому
цей Оглав білохатий?» — «Сотник», рр. 1—2), вигуки,
що виражають авторську оцінку чи повчання читачеві,
коментування зображеного («Ні каліка, ані старий, / Ні
мала дитина / Не остались — не вблагали / Лихої години» — «Гайдамаки», рр. 1692—1695), прямі оцінки
(«Несказанно / Гарна нехрещена! / Ото дочка, а то батько — / Чортова кишеня» — «Гайдамаки», рр. 431—434;
«Поки поганці ляжуть спать» — «Гайдамаки», р. 1189;
«Той управитель, лях ледачий» — «Марина», р. 53; «Та
навчимо шануватись / Паничів поганих!» — «Якби тобі
довелося», рр. 11—12).
Інтимізація розповіді відбувається завдяки займенникам ми, мій, наш, що емоційно єднають наратора
з героями та зі слухачами-читачами («Зареготався дід
наш дужий» — «Гамалія», р. 28; «Гамаліє, вітер віє… /
Ось-ось наше море», рр. 186—187; «мій Ярема» —
«Гайдамаки», р. 368 та ін.; «Моя се мати і сестра. Моя се
відьма, щоб ви знали» — «Відьма», рр. 66—67; «Ідуть
править панахиду / Над нашим гетьманом / В Ярополчі» — «Заступила чорна хмара», рр. 87—89; «Жерці /
(Неначе наші панотці)» — «Саул», рр. 25—26, — алюзія
читачеві на його сучасність).
в) Третя іпостась ліро-епічного розповідача в поемах
та баладах — розповідач літературний. На присутність
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у тексті цього суб’єкта вказують передусім паратекстуальні компоненти обрамлення: у «Княжні» — вст.
апострофа до зорі; у «Неофітах» — епіграф, молитва
Марії, посвята М. Щепкінові, ліричний вилив-інвектива;
у «Марії» — епіграф і молитва Матері Божій, які налаштовують читача на певні емоції, котрі надалі підтримано
й збагачено завдяки ліричній манері розповіді: це звертання розповідача до персонажа, запитання, побажання,
звернена до персонажа розповідь, — риси нарації, що виявляють зацікавлене і здебільшого співчутливе авторське
ставлення до персонажа, чим розповідач «заражає»
читача. Виразніше адресовано риторичні запитання до
невизначеного чи загального Ч.: «А унуки? Їм байдуже, /
Жито собі сіють» («Гайдамаки», рр. 1234—1235); «Но,
чада грешные земли! / Вы дали ль ей восторг объятий /
Родного милого дитяти» («Слепая», рр. 116—118; це
широке звертання-інвектива посідає чималий фрагмент
поеми — рр. 93—145). Літ. розповідач охоче демонструє
читачеві механізм розповіді, свою роль у події розповідання («Не кажу Степаном, / Або Яном Собієським: / Ті
два незвичайні» — «Гайдамаки», рр. 278—280; «Тяжко,
нудно розказувать, / А мовчать не вмію. / Виливайся ж,
слово-сльози» — «Гайдамаки», рр. 406—408; «Розкажем
іноді колись / Про те, що снилося Петрові. / А генеральші
чорнобровій / Що тепер снилося? То ми / Оце й розкажемо» — «Петрусь», рр. 103—107; завершення поеми «Сліпий», рр. 665—720). Притчовість поемних сюжетів та
їхня дидактична спрямованість мають літ. генезис, — це
риси, котрі здавна, завдяки Біблії та перекладним збірникам притч, байок та афоризмів, прищепилися й народній
оповіді. Інколи розповідач відверто декларує таку адресованість і сподівання на дійовість свого слова: «І притчею
стане / Розпинателям народним, / Грядущим тиранам»
(«Неофіти», рр. 14—16); «І той плач, / Нікчемний, довгий
і поганий, / Межи людьми во притчу стане / Самодержавний отой плач!» («Подражаніє Ієзекіїлю», рр. 47—50).
Про притчовість (параболічність) худож. думки Шевченка поряд із мисленням у життєподібних формах
писав Ю. вак н ( вак н . . Нотатки шевченкознавця:
Літ.-крит. нариси. К., 1986. С. 236—239; див. також акт зм).
6. Епічним відповідником ліричному персонажеві
в баладах і поемах є оповідач, не-автор, ін. особа, герой,
котрий від першої особи оповідає Ч.-слухачеві власну
історію у своєму психологічному часі, зсередини — зі
внутрішньої психологічної перспективи, тобто з передаванням мотивацій, власних думок і переживань.
Оскільки це ретроспективна оповідь, то знання розв’язки накладає сумний відбиток на її тональність, готує
читача до катастрофи («Лілея», «Русалка», «Відьма»,
«Слепая», «Варнак», «Буває, в неволі іноді згадаю»,
«Москалева криниця», 1857). Більшість оповіданих
історій адресовано присутньому на периферії дії екс-

пліцитному, зображеному слухачеві, з яким оповідач
веде діалог (чи псевдодіалог, як у «Відьмі»): квітка
Лілея — зі Цвітом королевим у «Лілеї», Лукія — зі старим циганом у «Відьмі», Сліпа — з донькою Оксаною
у «Слепой», старий варнак — з розповідачем у «Варнаку», старий мертвий козак — із хлопчиком-підпасичем
(майбутнім автором) у «Буває, в неволі іноді згадаю»,
убивця-каторжанин — із розповідачем (у постаті народного оповідача) у «Москалевій криниці» 1857. Оскільки
ці слухачі є незмінно доброзичливими до оповідачів,
навіть якщо ті колись і скоїли злочин (а тим більше якщо
вони жертви), то такі слухачі-розповідачі здобувають
щиру довіру (оповідачі звертаються до них «мій брате»,
«мій друже єдиний», «голубе мій сизий», «мій сину»,
«дитино» тощо), а оповідь перетворюється на сповідь,
причому сповідь покаянну, із самозвинуваченнями,
вираженням жалю, як у «Москалевій криниці» (1857).
Розповідач-слухач незмінно програмує Ч.-реципієнта
на співчутливе сприймання істо рій нещасливих героївоповідачів побутових поем. Посталий із могили старий
козак — герой-оповідач істор. поеми «Буває, в неволі
іноді згадаю» — очікує від слухача, хлопчика-підпасича, щоб той, почувши його історію, оповів людям
правду про козаків, що поховані в цій могилі та в усіх ін.
могилах — «по всій Україні»: «Дивися ж, дитино! / Та
добре дивися — а я розкажу, / За що Україна наша стала
гинуть, / За що й я меж ними в могилі лежу. / Ти ж людям розкажеш, як виростеш, сину» (рр. 36—40). Коли ж
партію оповідача вписано в сюжет поеми як епізод, слухачами стають ін. персонажі зображеного світу: гнівну
оповідь сліпого кобзаря Степана про те, що «москалі
і світ Божий / В путо закували» (рр. 662—663), мовчки,
але цілком співчутливо вислуховують старий батько
і Ярина в «Сліпому» («Невольнику»), а з ними й читач
цих поем.
Назагал поезія Шевченка належить до відкритих
і контактних поетичних систем, — прагнення контакту
з Ч.-адресатом впадає в око вже з першого ж рядка, а тим
більше з рамки твору, яка служить камертоном для читача. Мовний, жанровий, стильовий коди вибудовують
внутрішній горизонт очікувань, а відтак і програму
сприймання твору: «Цей інтенційний характер Шевченкового слова розрахований на існування категорії
“Ти” (читача) і структурно враховує його існування.
Шевченкові тексти немислимі без категорії читача як
гомогенного елементу їхньої структури. Орієнтованість
на уявного реципієнта як можливу модель свого співбесідника часом забезпечує широкий діапазон інтерпретаційної спроможности» ( у р ка . С. 211). Різноманітність іпостасей ліричного й епічного «автора»
і пов’язаний із ними жанровий репертуар породжують
розмаїтість функціонально залежних образів адресатів,
а відтак авторську їх оцінку.

799

ЧИЧКАНОВ

Слід визнати, що комунікативна сфера Шевченкової
поезії ще потребує докладного вивчення.
т.: овтунова . . Поэтический синтаксис. М., 1986;
ра ов
. Теорія та історія: «горизонт сподівань» і рання
рецепція нової української літератури // ра ов
. До історії
української літератури: Дослідження, есе, полеміка. К., 1997;
у р ка . Феноменологічний аспект категорії читача в творчості Тараса Шевченка // Св т 2001; м
. Нарратология.
М., 2003; орон
. . По етика простору в творчості Тараса
Шевченка. К., 2005; См н ка . Шевченкознавчі розмисли:
Зб. наук. праць. К., 2005; о м а . . Ego i Alter Ego Тараса
Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу:
монографія. Дрогобич, 2012.

а р См

н ка

«ЧИТÉЦЬ» (папір, туш, перо, 16,1×22,9) — малюнок
Шевченка, виконаний не ран. 10 трав. 1858 у Петербурзі. На аркуші праворуч угорі олівцем позначено: 6.
Праворуч унизу: 5. На звороті — рисунок «Лопухи»
(П : 10 т. Т. 10. № 71). Малюнок «Ч.» входив до
ому 1858—1859. Зберігається в НМТШ (№ г—749).
Твір є копією фрагмента з офорта Р м ран та
«Смерть Марії» (1639). Місце виконання і дата встановлюються на підставі запису Шевченка у Щоденнику
10 трав. 1858 про поч. роботи в рм та над підготовчими рисунками для офортів. Для освоєння таємниць
рембрандтівської світлотіні Шевченко копіював тушшю
та пером окремі постаті зі згаданого офорта голландського художника, виконавши рисунки «Священик» (П :
10 т. Т. 10. № 68), «Лікар» (П : 10 т. Т. 10. № 72)
та «Читець»: «Всі три фрагменти зроблені в розмірі
гравюри Рембрандта і незвичайно точно. Пером на
папері Шевченко навдивовижу влучно наслідує голку
для гравірування на металі, — наслідує до ілюзії, так,
що його рисунок можна прийняти, на перший погляд,
за фрагменти гравюри» (П : [ 16 т.] Т. 12. С. 344).

Уперше згадано під назвою «Мулла перед раскрытой книгой» ( ор нко 1888, с. 84). Уперше репрод.:
а
в П. Новое о Шевченке // Русский библиофил.
1914. № 1. С. 3. Експонувався на виставці у Києві 2010.
Місця зберігання: власність В. азар в ко о, Б. В. Лазаревського, Ф. Сулієва, КММ, ВІМШ, ГКШ, ДМШ
(нині НМТШ). Див. оп з о орт в Р м ран та.

в.: П : 10 т. Т. 10. № 70.
т.: ов к ; ов к
. Шевченко та Рембрандт //
Україна. 1925. Кн. 1/2; а н . . Шевченко-художник. К., 1963;
а н . Офорти Тараса Шевченка. К., 1964.

ю ов ара ук

ЧИЧÉРІН Борис Миколайович (26.05/07.06.1828,
с. Караул, тепер Інжавінського р-ну Тамбовської обл.,
РФ — 3/16.02.1904, там само) — рос. історик, правознавець, філософ, публіцист. Син тамбовського поміщика.
Здобув блискучу домашню освіту. Закінчив Москов.
ун-т (1857), захистив дисертацію на тему «Обласні
установи в Ро сії у ХVІІІ ст.». Одночасно працював
над студією «Нариси з історії російського права», завершеною 1859. У 1861—68 — проф. Москов. ун-ту,
у 1880-ті — москов. міський голова. Діяч ліберального
руху, прибічник конституційної монархії. Друкувався
в журналах, зокр. герценівських «Голосах из России».
Перу Ч. належить ряд мемуарних творів, що містять
розгорнуту характеристику Москви серед. 19 ст.
Шевченко познайомився із Ч. 24 берез. 1858 під
час «пира московской учено-литературной знаменитости» з приводу новосілля книгарні М. М. Щепкіна.
Характеристика, яку поет дав згаданим учасникам
обіду, стосується й Ч.: «И что это за очаровательная
знаменитость! Молодая, живая, увлекающаяся, свободная! <…> я встретился и познакомился с ними, как
с давно знакомыми родными людьми» (щоденниковий
запис 24 берез. 1858).
он

.

в нко. т . оп
ра м нта з о орта
Р м ран та. Пап р, туш. 1858

о шаков

ЧИЧКÁНОВ Петро Ми ко ла йо вич (7.07.1922,
с. Яманово, тепер Канашського р-ну, Чувашія, РФ —
12.01.2008, Київ) — чувас. та укр. письменник, художник, публіцист, журналіст, перекладач. Дослідник
творчості Мішші С п . Заслужений художник Чувашії (1969), заслужений працівник культури (1982),
народний акад. Чувашії (2000). Навчався в Чувас. худож.
уч-щі (1937—41) та Ленінград. артилерійсько-технічному уч-щі (1942). Писав чувас., укр. та рос. мовами.
Автор романів «Вогненне серце» (1965), «Син Нового
дня» (1989), «Голуба Десна» (1992), низки оповідань,
віршів. Перекладав твори І. Котляревського, П.
н ,
П. Панча.
Уперше 1939 переклав чувас. мовою вірш Шевченка
«Огні горять, музика грає» для вид. «Кобзар». Для дру-
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1924, за ін. дж. 1926—31 — співак Харків., Київ., Одес.
оперних театрів, 1931—48 (з перервою 1940—44) —
Ленінград. малого оперного театру. Організатор і худож. керівник (1939—40) Ансамблю пісні й танцю
Балтійського флоту. У 1948—64 — викладач Ленінград.
консерваторії. На вірші Шевченка написав романси:
«Ой маю, маю я оченята», «Думи мої» (обидва — 1916),
солоспіви «Ой по горі ромен цвіте», «Ой, гоп, таки-так»
(обидва — 1927, 2-га ред. — 1939), «У перетику ходила»
(1929), «Думи» (1961), пісні Галі (1939) й Стехи (1940)
до п’єси «Назар Стодоля», ансамблі «Од села до села»
(1927 — чоловічий квартет), «У гаю, гаю» (1929 — для
голосу, скрипки, віолончелі та фортепіано).
П.

канов.

в нко на за анн . Пап р, туш. 1961

гого вид. (1954) переклав поезії «Думка — Тече вода
в синє море», «Думка — Тяжко-важко в світі жити», «Ой
маю, маю я оченята». Шевченкові присвятив оповідання
«Тарас» (1964) та розд.
роману-хроніки «Вогненне серце» (1965).
Автор ст.: «Нев мируща братня дружба»
(1952), «Шевченко
в Чу ва шії» (1953),
«У Переяславі-Хмельниць ко му » (1954),
«Братерство і дружба» (1954), «При віт
то б і , Ш е в ч е н ку ! »
(1987) та ін., численних ілюстрацій із зображенням Шевченка
в журн. «Укра ї на»
П.
канов. Портр т
та «Ялав»; гра вюри
. .
в нка. Пап р, туш. 1964
на де реві «Пор т рет
Т. Г. Шевченка» (1948). Декілька портретів укр. поета
у виконанні митця зберігаються в приватних зібраннях.
Оповідання «На Васильєвському острові» — про останні
роки життя Шевченка і вірш «Вулиця Шевченка в чуваському місті» — в арх. письменника.
в.: З почуттям братньої любові // Вітчизна. 1955. № 1. — Рец.
на вид.:
в нко . Кобзар. Чебоксари, 1954 [чувас. мовою].

а а н ук

ЧИШКÓ Оле сь С еменович (Олекс андр;
20.06/2.07.1895, с. Дворічний Кут, тепер Дергачівського р-ну Харків. обл. — 4.12.1976, Ленінград, тепер
Санкт-Петербург, РФ) — укр. та рос. композитор,
співак (тенор), педагог. Заслужений діяч мист-в Російської РФСР (1957). Закінчив екстерном Харків.
муз.-драм. ін-т (1924), Ленінград. консерваторію (1937),
де навчався в П. Рєзанова, Ю. Тюліна, Х. Кушнарьова.

т.: у н . Олесь Семенович Чишко: Очерк жизни и творчества. Лг., 1960;
нко . Музики сонячні дзвони. К., 2004.

р на С кор ка

ЧІЛÁДЗЕ Тамаз (5.03.1931, м. Сігнахі, тепер Кахетія край, Грузія) — груз. поет, перекладач. Закінчив
1954 філол. ф-т Тбіліського ун-ту. Автор низки зб.
поезій, прози: «Відчинене вікно» (1958), «Сонячний
годинник» (1962), «Липень» (1966), «Палац Посейдона» (1972), романів «Ось і закінчилась зима» (1965),
«Місяць Брейгеля» (2009), п’єс. Перекладав твори
Ф.-Г. Лорки, Лесі кра нк , М. а ана та ін.
Переклав «Заповіт» Шевченка (журн. «Цискарі».
1961. № 3). Укр. поетові присвятив ст. «Тарас Шевченко» (
а з . Письма. Тбилиси, 1978).
Р ваз в

з

ЧІ ЛАЧÁВА Рауль Шал вович (15.05.1948, с. Читацкарі, тепер Зугдідського муніципалітету Самегрело — Земо-Сванетія краю, Грузія) — груз. та укр. поет,
перекладач, літературознавець. Д-р філол. наук (1995),
проф. (2001), заслужений діяч мист-в України (1998).
З 1967 живе в Україні. Пише груз. та укр. мовами. Автор бл. 70 оригінальних і перекладних кн., серед яких
поетичні зб. «Початок» (1973), «Час побачення» (1982),
«Земля насущна» (1983), «Здобутки» (1991), «Стіна
плачу» (1995), «Блукаючий острів» (1997), «Восьмий
день тижня» (1999) та ін. — усі груз. мовою. Перекладає укр. поезію груз. мовою і груз. прозу та поезію укр.
(у т. ч. вибране І. Франка, Лесі кра нк , Г. Табідзе),
докум. книжки. Написане укр. мовою зібрано в томі
«Дві столиці» (2002).
До Шевченкової зб. «Думи мої…», виданої з передм. Ч., увійшли його переклади творів: «Кавказ»,
«І мертвим, і живим», «Думи мої, думи мої» (1840),
«Розрита могила», «Три літа», «Заповіт», цикл «В казематі», «N. N. — Мені тринадцятий минало», «Ну що б,
здавалося, слова», «Доля», «Муза», «Слава», «Я не
нездужаю, нівроку», «Осія. Глава ХІV. По ра ан »,
«Не нарікаю я на Бога» та ін. (усього 59 текстів). При-

«ЧОГО МЕНІ ТЯЖКО, ЧОГО МЕНІ НУДНО»

святив Шевченкові вірші
«В Каневі», «Є в Києві кілька будинків…» (обидва —
у зб. «Причетність», 1986
[укр. мо во ю]), «Шевченко» (зб. «Два голоси», 1991
[укр. мовою]). Упоряд. вид.
«Велика трійця: Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся
Українка» (К., 2005), до якого ввійшла низка перекл. Ч.
груз. мовою. Підготував зб.
літ.-публіцистичних статей
«Славить Грузія Кобзаря»
(Л., 2011), який містить поеР.
а ава
зії, наук. розвідки, літературознавчі та мистецтвознавчі роздуми груз. авторів про
Шевченка, про світове значення його творчості, а також вибрані поезії Шевченка та їх груз. переклади,
зроблені Ч.
П р.:
в нко . Думи мої… К.; Тбілісі, 1987 [укр. та груз.
мовами];
в нко . Вибране. К., 1993.
в.: Дорога завдовжки у століття //
м’ вольній, новій:
Шевч. зб. К., 1989. Вип. 5; Триптих про Шевченка //
а ава Р. Дві столиці. К., 2002; Слово про «Кавказ» //
в нко .
«Кавказ»: Переклади мовами народів світу. К., 2003.

к аС н

нко

ЧМИРЬÓВ Микола Андрійович (1852, м. Серпухов,
тепер Москов. обл., РФ — 30.12.1886 / 11.01.1887,
там само) — рос. прозаїк, перекладач. Закінчив юрид.
ф-т Москов. ун-ту (1877). Автор істор. повістей «Розвінчана царівна», «Розкольницькі мучениці» (обидві —
1880), романів «Ситі і голодні» (1881), «У святій обителі» (1883), «Отаман волзьких розбійників Єрмак, князь
Сибірський», «Іван Мазепа» (обидва 1884), «Олександр
Невський і Новгородська вольниця» (1886), «Боярин
Петро Басманов» (1886) та ін.
Ви дав у Москві 1874 «Коб зар Т. Г. Шевчен ка»
у власному перекл. До зб. ввійшли поеми «Гайдамаки», «Мар’яна-черниця», «Чого мені тяжко, чого мені
нудно», «Княжна», «Косар», «Заповіт» (перші 8 рядків),
«Огні горять, музика грає», «Неофіти», «Невольник»,
«Москалева криниця», вірші «Доля», «Муза», «І широкую долину», «Росли укупочці, зросли», «Барвінок
цвів і зеленів». На вимогу цензури перекладач опустив
певні рядки в «Неофітах», «Косарі», «Москалевій криниці», «Гайдамаках». Із приводу купюр у цьому вид.
К. уков к зазначив, що цензура «не дозволила відтворити рядок, де говориться, що коса смерті не шкодує
й царів. Царів було продиктовано вважати безсмертними, і замість цього рядка в книжці Чмирьова цензура
поставила крапки» ( уков к
. Русские «Кобзари»:
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На путях к современному стилю // уков к
. Собр.
соч.: В 15 т. М., 2001. Т. 3. С. 319); Ч. переклав також
драму Шевченка «Назар Стодоля» (1873).
ар на о у

ЧОБÁНУ (Сіоbanu) Валеріу (4.04.1917, Бухарест —
21.12.1966, там само) — рум. літературознавець. Після
закінчення філол. ф-ту Бухарестського ун-ту захистив
1946 докторську дисертацію; працював в Ін-ті історії
л-ри та фольклору Румунської АН (нині ім. Дж. Келінеску). Коло наук. інтересів — творчість рум. письменників, зокр. П. Пападат-Бенджеску (монографія, 1965),
франц. символізм, рос. л-ра (М. о о ов, В. оро нко). Автор поетичної зб. «Син місяця» (1969).
У ст. Ч. «Аспекти поезії Тараса Шевченка» (Studii
şi cercetări de istorie literară şi folclor. 1961. № 2) розвинуто думку про спорідненість образів і мотивів
укр. і східнороманського фольклору, які Шевченко
використав у своїх творах, простежено ідейно-тематичні перегуки у віршах укр. поета і румуна Ч. Боліака (підкреслено послідовну громадянську позицію
Шевченка). Помітним внеском у рум. шевченкіану
була ст. Ч. і М. ов кова «Спадщина Тараса Шевченка
в Румунії» (Научные доклады высшей школы: Филологические науки. 1964. № 2) — успішна спроба типологічного зіставлення творчості укр. та рум. поетів 19 ст.
Ч. Боліака, А. Деперецяну, Г. Кошбука. У статті також
аналізуються ті Шевченкові твори, у яких ідеться про
братерство по зброї укр. і рум. народів. В обох публікаціях підсумовано здобутки рум. шевченкознавства на
той час.
амара о нко

«ЧОГÓ МЕНÍ ТЯ́ЖКО, ЧОГÓ МЕНÍ НУ́ДНО» —
медитативна елегія Шевченка, написана 13 листоп.
1844 у Петербурзі. Чистовий автограф у рукописній
зб. « р
та» (ІЛ. Ф. 1. № 74. Арк. 11 зв.). Першодрук — у журн. « нова» (1861. № 3. С. 4). Вірш
репре зентує яскраве романтичне худож. мислення.
У центрі — протиставлення особи і суспільства, яке
поет трактує з позиції романтичного максималізму:
неприйняття дійсності трансформується в безкомпромісну відмову від спроб знайти опертя в житті, у втрату
віри в доцільність життя. Таке вирішення теми, загалом не властиве для Шевченкової творчості, склалося,
очевидно, у хвилини глибокої душевної кризи, якої
поет зазнав у період «трьох літ». Наявний у цій елегії
типово романтичний мотив смерті як звільнення від
усіх страждань також не набув поширення у віршах
Шевченка, суб’єктом яких є ліричний герой (серед небагатьох дозасланчих творів, де цей мотив має більшу чи
меншу вагомість, — «Думка — Тяжко-важко в світі жити», «Думи мої, думи мої», 1840). Текст аналізованого
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вірша не дає змоги з певністю назвати того антагоніста
(означеного як «люд навісний»), котрий протистоїть суб’єкту мовлення, але заг. контекст Шевченкової поезії
1843—44 дозволяє припустити, що йдеться про узагальнений образ осіб соц. і нац. детермінованих — гнобителів та зрадників України, серед них і перевертнів із
рідного народу.
Вірш побудовано як монолог-вилив почуттів ліричного героя у стані граничного емоційного збудження.
Відповідна такому станові підвищена експресивність
викладу відтворюється складною системою виразових
засобів, в основі якої — метафоризація тематичного
розгортання та високоорганізований синтаксис.
Відверто задекларувавши на поч. вірша свої болісні
переживання («Чого мені тяжко, чого мені нудно»),
поет уже в р. 2 втілює їх в образі серця, що є символом
і осердям духовної драми, і відразу ж уподібнює його
(на основі порівняння) недоглянутій дитині («Чого
серце плаче, ридає, кричить, / Мов дитя голодне?»).
Зіставлення я, серце — дитя — один із постійних
і специфічних образів поезії Шевченка, глибинно пов’язаний із фактами його біографії (див.: р ма . Дитячі переживання і творчість Шевченка. Л., 1933.
С. 13—14). Подальший текст організується поєднанням
слів, які належать до семантичних комплексів названих зіставлюваних образів, причому лексичний ряд,
що безпосередньо походить од плану дитя, домінує,
отже, маємо високий ступінь метафоризації викладу.
Прагнучи створити виразний і напружений образ переживання, Шевченко розвиває тему варіативним способом. Теза про невтишимі душевні муки ліричного
героя, втілюючись у нові й нові асоціації, відтворюється
нагромадженням експресивних дієслів, що розгортають
вражаючий образ серце-дитя, яке знемагає од тяжких
страждань.
Вірш є взір цем романсного інтонаційного
стилю. Інтонаційний рух
має форму дуги. Наростання — рр. 1—5 — побудо вано на пи таль ній
ін то на ції: «Чого мені
тяжко, чого мені нудно, /
Чого серце плаче, ридає,
кричить, / Мов дитя голодне? Серце моє трудне, / Чого ти бажаєш, що
в тебе болить? / Чи пити,
чи їсти, чи спатоньки хочеш?» Численні лексичні
повтори, зокр. й в ана.
в нко. « о о м н
форі,
ампліфікація однот ко, о о м н ну но».
рідних присудків (серце
вто ра . « р та»

«плаче, ридає, кричить»; «чи пити, чи їсти, чи спатоньки
хочеш?»), синтаксичний паралелізм, повний і неповний,
що охоплює сусідні речення, шикуючи їх у градаційні
ряди, — чинники, які емоційно посилюють виклад. Усі
речення належать до теперішнього часу, вони є, власне,
контекстними синонімами, що відповідає варіативному
рухові ліричної теми у вірші. Р. 6 «Засни, моє серце,
навіки засни» — логічне перевтілення мотиву нестерпного страждання у мотив смерті — смислова та інтонаційна кульмінація твору. Наголошенню цього рядка
сприяють перехід до нової — спонукальної інтонації,
часовий зсув (інтонація звернення дістає підтримку
в імперативі — теперішньому часі на межі майбутнього)
і особливо інверсія — винесення на поч. рядка дієслова
«засни», на яке кладеться логічний наголос.
Емоційний спад починається з другої половини р. 6:
«навіки засни, / Невкрите, розбите — а люд навісний /
Нехай скаженіє… Закрий, серце, очі». Спад відбувається на основі двох однорідних речень, розмежованих
протиставленням, і на повторенні присудка — засни,
засни, закрий очі. Принцип поєднання мотивів —
посилення з контрастом. Контрастний мотив «а люд
навісний / Нехай скаженіє», що нарешті називає ту
супротивну ліричному героєві силу, яка прирекла його
на душевні муки, виділено синтаксично — протиставленням, порядком слів, морфологічно — зміною форми
імперативу (аналітична замість синтетичної), ритмічно — enjambement’ом, що розбиває синтаксичну цілісність двох останніх рядків 12—11-складовика.
Драматизм змісту, виразність стилістичної, зокр.
віршової, реалізації сприяли створенню численних муз.
інтерпретацій елегії.
Див.
раз -кон пт по з
в нка, розд.
«Серце».
на амата

«— ЧOГÓ ТИ ХÓДИШ НА МОГИ́ЛУ?» — віршове
оповідання Шевченка, написане у казематі р т о о
в
у в Петербурзі, орієнтовно 17 квіт. — 19 трав.
1847. Джерела тексту: чистові автографи — в окремому
рукописі циклу «В казематі» (ІЛ. Ф. 1. № 69. С. 2),
у « а кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 32—35), «
ш
кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 67. С. 71—72). Уперше надрук.
за списком П. Куліша під довільною назвою «Калина»
в альм. « ата» (СПб., 1860. С. 73—75) і того ж року
в перекл. Л. Сов н ко о польс. мовою в газ. «Kurjer
Wileński» (трав.).
У шевченкознавстві немає одностайності щодо
жанрової належності твору, зокр. В. Щепотьєв ( по т в . . Шевчен кова «Ка ли на», як ба лада на
світову тему // Записки Полтавського ІНО. 1927. Т. 4.
С. 39—42), Л.
к (« о зар»: 4 т. Т. 3. С. 305)
та Г. у а ( у а . Українська балада: (З теорії та
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історії жанру). К., 1970. С. 109) розглядали його серед
балад, сюжет яких побудовано на метаморфозі; В. у рав к наголошував жанрову взаємодію баладної традиції, думки й пісні ( у рав к
. С. 221), Ю. вак н
назвав твір баладоподібною поезією ( вак н . С. 33),
М. он ар — віршовим оповіданням (
. Т. 2. С. 591).
Ф. о
а вважав, що основою Шевченкового твору
є сюжет балади Г.-А. Бюрґера «Ленора» (1773), поет міг
її читати в перекл. (1831) В. Жуковського ( о
а .
С. 220). Домінантною рисою аналізованого віршового
оповідання Шевченка є виразний нац. колорит. Сюжет поезії побудовано на ґрунті мотивів укр. пісень,
дум, повір’їв, легенд і переказів про калину, зокр. заручена дівчина, за народним звичаєм, саджає калину
на могилі загиблого коханого. Повістувальний сюжет
у Шевченка має поступальний розвиток та обіймає
триваліший часовий відтинок порівняно з народнопісенною традицією: після смерті коханого дівчина
через тугу за ним щоночі ходить на його могилу і, посадивши на ній калину, кличе парубка, сподіваючись,
що «— Може, пташкою прилине / Милий з того світа»
(рр. 18—19). Тут Шевченко використав фантастичний
мотив метаморфози — перевтілення одних істот в ін.,
коли, за народним віруванням, душа покійника може
з’являтися перевтіленою у пташку: «Вранці-рано на
калині / Пташка щебетала». Перебіг побутової історії
закінчується трагічно: на четверте літо знесилена невтишимою тугою дівчина помирає під калиною.
Ком по зи ційно твір можна поді лити на чотири
частини: перша, написана чотиристопним ямбом, —
зачин, експозиція (рр. 1—7): діалог матері з дочкою.
Поет наголосив відчай згорьованої дівчини і розпач її
матері. Поч. рядки про психологічний стан матері —
«плакала, ждучи», що повторюються наприкінці, виконують функцію обрамлення викладу. У другій частині
(рр. 8—27) — розвиток дії: заручена дівчина саджає калину на могилі парубка, партія розповідача змінюється
монологом дівчини, яка мріє, щоб її коханий повернувся
до неї хоча б пташкою. Фрагмент написано 14-складовиком (8+6). Третя частина (рр. 28—61) — розв’язка,
як і попередня — 14-складовий вірш, — це коротка
інформація наратора про події, що відбулися протягом
трьох років. У прощальній пісні героїні виявлено ще
одну причину її втрати бажання жити — людський
поговір і насміх: «Зневажають подруженьки / Подругу
свою» (рр. 44—45), або: «Вранці найдуть мене люде, /
Мене осміють» (рр. 52—53). Наратор відкрито висловлює співчуття безталанній дівчині: «Утомилось молодеє, / Навіки спочило…» (рр. 60—61). Пісню дівчини
«— Широкая, високая / Калино моя» (рр. 36—55) написано народнопісенним 13-складовим віршем (4+4+5)
( о
а . С. 293) з відповідним до метричної схеми
римуванням парних рядків, непарні рядки — холості.

Завершальну, четверту частину (рр. 62—66), партію
розповідача, написано чотиристопним ямбом.
Відійшов Шевченко й від традиційного баладно-романтичного пейзажу, якого тут немає, явища природи
з’являються у творі тільки окремими деталями (напр.,
«до схід-сонця», «вставало сонце»), поет використовує, як і в народній поезії, заперечний паралелізм: «Не
сон-трава на могилі / Вночі процвітає. / То дівчина
заручена / Калину сажає» (рр. 8—11), «Не сон-трава /
Вночі процвітає, / То дівчина з калиною / Плаче, розмовляє» (рр. 32—35), цей повтор — композиційний
прийом, що має семантичне значення; вводиться і метафора сну—смерті: «Під калиною дівчина / Спала, не
вставала» (рр. 58—59).
«— Ч. т. х. н. м.?» — віршове баладне оповідання
побутового змісту романтичного типу з трагічним фіналом (дівчина померла від горя, мати залишилася самотньою), із сумовитою тональністю; мотивом смерті
від розлуки з коханим твір перегукується з баладами
«Причинна» й «Тополя».

т.: о
а . . Студії над по е тич ною твор чістю
Т. Шевченка // о
а . . Фольклористичні праці. К., 1970;
у рав к
. . Жанри // вор
метод і поетика Т. Г. Шевченка. К., 1980; вак н . . Поезія Шевченка періоду заслання.
К., 1984.

а а н ук

ЧÓРБА (Csorba) Дьозо (21.11.1916, м. Печ, Угорщина — 13.11.1995, там само) — угор. поет, перекладач.
1939 закінчив юрид. ф-т Печського ун-ту. Працював
директором б-ки м. Печ (1944—52), співробітником
низки літ. журналів. Автор бл. 30 кн. — зб. власних
віршів та перекл., літературознавчих праць. Перекладав
з італ., нім. та рос. л-р ( ант , Й.-В. т , Б. Брехта,
О. Межирова та ін.), здобувши славу «віртуоза стилю».
Для зб. «Віршів» Шевченка (Будапешт, 1984) переклав
16 поезій: «Заповіт», «Вітер з гаєм розмовляє», «Заворожи мені, волхве», «Не завидуй багатому», «Не гріє
сонце на чужині», «N. N. — О думи мої! О славо злая!»,
«А нумо знову віршувать», «П. С.», «Ой виострю товариша», «По улиці вітер віє», «Меж скалами, неначе
злодій», «Закувала зозуленька», «Не тополю високую»,
«Навгороді коло броду», «Як маю я журитися», «Ісаія.
Глава 35 (По ра ан )».
П р.: Заповіт // « апов т» [ нто . п р.].
т.:
а . «За по віт» Т. Г. Шевченка укра ї нсь кою
мо вою // Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyháziensia 5.
Nyiregyháza, 1997.

а на

ра мова

ЧÓРНИЙ Михайло Кирилович (26.10/8.11.1911,
м. Богодухів, тепер Харків. обл. — 12.07.1985, Київ) —
укр. кінооператор. Держ. премія Союзу РСР (1952).
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За служе ний діяч мист-в України (1967). Закін чив
1937 операторський ф-т Київ. кіноін-ту. У 1932—40 і
з 1944 — на Київ. кіностудії худож. фільмів. Зняв фільми «В мирні дні» (1951), «Лимерівна» (1953), «Партизанська іскра» (1958), «Далеко від Батьківщини» (1960),
«У мертвій петлі» (1963), «Гадюка» (1966), «Інспектор
карного розшуку» (1971), «Тачанка з півдня» (1977),
«На вагу золота» (1983) та ін. Був оператором стрічки
«Сон» (1964, реж. В. н нко) — про молоді літа
Шевченка, прикметної точним портретуванням епохи
й центр. персонажа і водночас певною обмеженістю
засобів пластичної виразності. Автор кн. «Риси операторської майстерності» (К., 2004 [рос. мовою]).
С р

р м а

14-СКЛАДÓВИЙ ВІРШ — найпоширеніший віршовий розмір у Шевченковій поезії, яким написано
понад 53 % поетичних рядків, а разом із варіаціями
цього розміру — понад 55 % (див.: о т нко . С. 5).
До 14-складовика Шевченко вдавався протягом усього
життя, особливо — в дозасланчій поезії. Уживається як
самостійний розмір (у багатьох ліричних віршах, поемах «Тарасова ніч», «Іван Підкова», в баладах «Тополя»,
«Утоплена», «Лілея»), а також у складі поліметричних
композицій. Походить од народнопісенного силабічного
14-складовика (4+4+6)2, що його часто називають коломийковим віршем, — найпродуктивнішої віршової
форми укр. пісенного фольклору.
14-складовий вірш використовували в укр. л-рі й до
Шевченка, зокр. в низовій літ. поезії 17—18 ст., духовних піснях 18 ст., особливо охоче до нього зверталися
поети 1820-х — 40-х. Але є принципова відмінність
у розробці 14-складовика у Шевченка та його попередників. Засвоєння 14-складового розміру в укр. л-рі
до Шевченка відбувалося передусім у традиційній для
народної поезії сфері — пісенній ліриці, зі збереженням основних структурних елементів народнопісенного
вірша. Шевченко вивів цей розмір за вузькі межі фольклорності й пісенності. Зреформований і вдосконалений
14-складовик у поета може нести хоч би яке змістове
навантаження, цей розмір трапляється у різноманітних
за жанрово-тематичною орієнтацією творах наспівного, говірного й ораторського інтонаційного стилів.
Пов’язане з цим збільшення інтонаційної амплітуди
вірша зумовлює значне розширення принципів його
ритмічної організації. У розробці структурних основ
14-складовика Шевченко спирався на зразки говірного
інтонаційного стилю, що функціонували в давній укр.
л-рі (традиція говірного 13-складового силабічного
вірша тощо).
Рит міку Шевчен ко вого 14-скла до вика ство рює
складний комплекс співдієвих елементів. Деякі з них
виробив сам Шевченко (часом усупереч тодішнім фор-

мальним канонам), і вони істотно поповнили й збагатили виразові засоби вірша.
Свій 14-складовик Шевченко, як і дехто з його попередників, графічно ділив на два рядки. При цьому
традиційна дворядкова строфа набуває вигляду чотиривірша, відтак кожному піввіршеві надається більша
інтонаційна самостійність: «Тече вода в синє море, /
Та не витікає, / Шука козак свою долю, / А долі немає» («Думка — Тече вода в синє море»). Чергування
8-складових і 6-складових рядків (правильність чергування поет іноді порушував) та обов’язкова жіноча
рима 6-складових рядків відіграють провідну роль
у ритмічній організації Шевченкових творів, написаних
14-складовиком.
Важливий ритмотвірний чинник народнопісенного
14-складовика — членування рядків на три силабічні
групи (4+4+6) — функціонує і в 14-складових віршах
Шевченка. Симетричність цезурного поділу 8-складового рядка і послідовність ритмічних пауз, що виникають на межі силабічних груп, зберігаються в більшості
його 14-складовиків. Водночас значно поширилися,
переважно у творах говірного стилю, зміщення чи
зникнення цезури непарного рядка і особливо перерозподіл сили ритмічних пауз, що супроводжується іноді
enjambement’ами, — явища, які стали в Шевченковій
поезії засобом ритмічної перебудови 14-складовика.
Напр.: «Дивлюсь, цар підходить / До найстаршого… та
в пику / Його як затопить!.. / Облизався неборака; / Та
меншого в пузо — аж загуло!.. А той собі / Ще меншого
туза / Межи плечі; той меншого» («Сон — У всякого
своя доля»). Шевченко дуже часто порушував і замкненість строфи народнопісенного 14-складовика.
Суцільну куплетну строфічну будову мають лише поодинокі його твори, написані 14-складовиком (серед
них — «Закувала зозуленька», «Подражаніє Едуарду
Сові», «Барвінок цвів і зеленів», «Титарівна-Немирівна»), здебільшого ж традиційні чотиривірші 14-складового розміру переплітаються в Шевченкових поезіях зі
строфоїдами та астрофічними конструкціями.
Істотним елементом 14-складового вірша Шевченка
є акцентна система. Вирівненість кількості опорних
наголосів (по чотири), які зазвичай бувають у 14-складовому рядку, прикріпленість четвертого наголосу до
передостаннього, тринадцятого складу, рухливість
і водночас певна впорядкованість у розміщенні перших
трьох наголосів (часто на десятому, сьомому, третьому,
а також на другому та шостому складах) — ознаки,
спільні для ритмічної організації 14-складових народнопісенних текстів та Шевченкових творів. Але типізація
наголосів за місцем у Шевченка відбувається загалом
послідовніше, ніж у народних піснях, хоча вона не надає
віршеві суцільної тонізації (що подеколи спостерігаємо
в деяких його попередників та сучасників, зокр. в П. у-
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ака- рт мов ко о, П. Куліша), яка збіднює, уодноманітнює звучання 14-складовика. Твори Шевченка,
написані 14-складовиком, демонструють багатство акцентних варіацій. Постійна зміна акцентного малюнка
від рядка до рядка і одночасне підтримування типових
форм розміщення наголо сів у вірші великою мірою
зумовлюють і чіткість та строгість ритмічної будови
Шевченкового 14-складовика, а разом із тим — гнучкість і незвичайне розмаїття його форм.
Розширення сфери ритміко-інтонаційного варіювання 14-складового вірша завдяки притаманній Шевченковій поезії експресивності й семантичній глибині
сприяло формуванню класичного за своїми виражальними можливостями канонічного літ. розміру. Див.
ршуванн ; о ом ка, ко ом ков в рш; тр ка
р тм ка по з
в нка.
т.: П р т . . К истории малорусского литературного
стиха // П р т . . Историко-литературные исследования
и материалы. СПб., 1902. Т. 3; амра . До еволюції коломийкового вірша в творчості Т. Шевченка // амра . Вибрані статті
і дослідження. К., 1963; о
а . . Студії над поетичною
творчістю Т. Шевченка // о
а . . Фольклористичні праці.
К., 1970; П
к
. Ритміка поезії Шевченка // Літературна
критика. 1939. № 2/3; о н к П. . Шевченків чотирнадцятискладовий вірш //
10; С ор нко . . Ритміка Шевченка. К., 1967; амата . П. Ритміка Т. Г. Шевченка. К., 1974;
м шко Р. . Витоки Шевченкового 14-складового вірша //
Р . 1989. № 6; о т нко . . Метричний довідник до віршів
Тараса Шевченка: Методична розробка з курсу віршознавства.
К., 1994; П о ов ка . 14-складовик 8+6 — спільний розмір
польської й української версифікації // Na styku kultur: Wiersz
polski і ukraiński. К., 2007.

на амата

ЧУБИ́НСЬКИЙ Павло Платонович (15/27.01.1839,
х. Чубинський, тепер c. Чубинське Бориспільського
р-ну Київ. обл. — 17/29.01.1884, Київ; похований у Борисполі Київ. обл.) — укр. фольклорист і поет, автор
слів Гімну України. Під час навчання на юрид. ф-ті
Петерб. ун-ту (1857—61) Ч. зблизився з укр. рухом,
познайомився з Шевченком та ін. членами Петерб. громади. Ч. виключено з ун-ту за участь у мітингу проти
розправи над учасниками варшавської маніфестації.
1861 захистив дисертацію. Повернувшись в Україну
в черв. 1861, долучився до діяльності Київ. громади
(див. рома укра н к
в нко). Активний дописувач журн. « нова». 1862 за українофільську діяльність Ч. вислано до Архангельської губ. За сім років,
1869, дістав дозвіл на проживання в Україні, де очолив
етнографічно-статистичну експедицію Рос. географічного т-ва в Пд.-Зх. край; протягом 1873—75 — секретар,
1875—76 — заступник голови Пд.-Зх. відділу цього
т-ва. 1876 Ч. вислано з Києва із забороною проживати
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в Україні. Автор поетичної
зб. «Сопілка Павлуся» (К.,
1871). Підготував до друку
7 томів «Тpудов этногpафи ческо-статис ти чес кой
экспедиции в Западно-Русский кpай» (1872—78).
Ро зуміння мі сії Шевченка Ч. ви клав у тексті
короткої промови, виголосити яку на похороні поета
28 лют. 1861 завадила поліція: «Угас великий поэт,
угас че ло век, у кото рого
П. у н к
н у о з рна н прав за
о ою. Но не потеряется это светило посреди теней…
Сравняется его могила — но его грустное существование, его ова- оз не погибнут, и далекие потомки
скажут о нем: н аром в н на в т ро в , вою кра ну
ю в!» (Основа. 1861. № 3. С. 15).
Восени 1862 Ч. написав пісню-гімн «Ще не вмерла
України…». Тексти з таким варіантом першого рядка,
на відміну від уже усталеного «Ще не вмерла Україна»,
що походить від першопублікації у львів. журн. «Мета»
(1863. Ч. 4), знайдено в документах слідчої комісії для
політ. справ при Київ., Подільському й Волинському
ген.-губернаторові. Авторський рукопис, очевидно, не
зберігся. Поет міг знищити його, коли довідався про
ймовірний арешт, хоча серед звинувачень, що стали
причиною його заслання 4 листоп. 1862, пісня не фігурує. Ч. зокр. інкримінували «відвідання могили Шевченка до 20 осіб студентів, гімназистів та інших осіб
і простолюду…» (цит. за: Сав нко . Листи П. П. Чубинського до Я. П. Полонського (1860—1974) // За сто
літ. X.; К., 1930. Кн. 6. С. 139).
Тривалий час пісня «Ще не вмерла Україна» припи су ва лася Шевчен кові (див. вор
т ра турн
о к орн , пр п уван
в нку), оскільки з подачі
П. Св н
ко о в журн. «Мета» її надрук. під іменем
Шевченка (згодом помилково уведено й до вид.:
внко . Поезії. Л., 1867. Т. 2). У журнальному варіанті
є кілька істотних відмін, що вказують на можливе втручання переписувачів чи ред. журналу. Публ. пісні «Ще
не вмерла Україна» як твору Шевченка разом із віршами
справді його авторства («Заповіт», «Мені однаково, чи
буду», «Н. Костомарову») можна пояснити схожістю
окремих мотивів і образів майбутнього гімну із Шевченковою поезією. Пісню Ч. пронизують Шевченкові ідеї
нац. честі, слави, волі, братерства. Слова про ворогів
ідейно перегукуються з рядками вірша «До Основ’яненка»: «Тілько ворог, що сміється… / Смійся, лютий
враже! / Та не дуже, бо все гине — / Слава не поляже».
У пісні бачимо утвердження власного, на противагу
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чужинсь кому, па нування у своєму краї:
«За па нуєм, браття,
й ми / В своїй сторононь ці». Слово «запа ну єм» пе ре бу ває
у прямому змістовому
зв’язку із Шевченко вим подвійно акцентованим образом
па ну вання запо рожців в Україні: «Було
колись — в Україні /
Ревіли гармати; / Було
ко лись — за по рожці / Вміли пановати. /
Пра тно ра ноПановали, добували /
тат т но к п
І славу, і волю» (поема
у а норо
к кра .
«Іван Підкова»). АфоП .,1877. . 7. ту
ристичну Шевченкову
думку-образ «і славу, і волю» Ч. майже цитатно переніс
до перших рядків вірша.
Образи Наливайка, Тараса Трясила, Павлюка —
істор. постаті відважних захисників України із Шевченкової поеми «Тарасова ніч» — також знайшли відгомін
у наступній строфі пісні: «Наливайко і Павлюк / І Тарас
Трясило / Із могили нас зовуть / На святеє діло. / Ізгадаймо славну смерть / Лицарства-козацтва, / Щоб не
втратить марне нам / Своєго юнацтва». Звернення Ч.
до однодумців — переважно юнаків-студентів, перейнятих благородним поривом працювати й боротися за
визволення нації, — вписано в контекст уславлених
у творчості Шевченка імен. Зв’язок із поезією Шевченка знаходимо і в третій строфі пісні, де звучать
докори Б. м н кому, — вони майже збігаються із
Шевченковими у віршах «Розрита могила», «Якби-то
ти, Богдане п’яний», містерії «Великий льох». Оптимістичні, осяяні вірою у відродження України рядки
з «Великого льоху» здобули розвиток у поч. рядках
пісні Ч., які утверджують невмирущість укр. волелюбного духу.
в.: Ще не вмерла Україна. К., 1991; «Я сіяв те, що Бог
послав…»: Сторінки публіцистичної, наукової та літературної
творчості Павла Чубинського. Л., 2009.
т.: ов а нюк . Аж коли роз ві ється тьма не волі!.. //
танн м шляхом Кобзаря: Альб. К., 1994; ов анюк . Шевченко — Чубинський — гімн // С . 1998. № 8; з ра . «Пановали,
добували і славу, і волю»: Невідомі джерела Шевченкової поеми
«Іван Підкова» //
. 1997. 22 трав.;
р н
нко . Павло
Чубинський. К., 2005; Пав П атонов
у н к : Библиогр.
указатель (1861—1878). Архангельск, 2005; нат нко . .,
По р нко . С. Педагогічно-просвітницька діяльність Павла
Платоновича Чубинського (1839—1884): Навч. по сібник для

студентів вищих навч. закладів. Т., 2008; т ратура. Фольклор.
Проблеми поетики. К., 2009. Вип. 32: Присвячений 170-річчю від
дня народження П. Чубинського;
. Народознавець Павло
Чубинський і його доба. К., 2009.

о о м р

ов анюк

ЧУВÁСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Активне
озна йом лення зі спад щи ною укр. по ета поча лося
в Чувашії за радянської влади. 1921 Мішші С п
переклав Шевченкову поему «Катерина» та ін. твори.
1939 видано «Кобзар», до якого ввійшло 28 творів, зокр.
частина поеми «Гайдамаки», «Сон — У всякого своя
доля», балада «Тополя», вірші «Думи мої, думи мої»
(1840), «Минають дні, минають ночі», «Огні горять,

.

в нко. о зар.

ок ар , 1939.

ронт п

т ту

музика грає», «Мені однаково, чи буду», «“Не кидай матері”, — казали» та ін. в перекл. І. вн ка, М. трана,
канова та ін. Вірші Шевченка
О.
, П. Мітти, П.
чувас. мовою опубліковано також у журн. «Сунтал»
і «Чаваш коммуне» (в перекл. чувас. поетів П. узан а ,
О. Ес хеля, С.
ра,
С. ав , Г.
мова,
М. в та ’ ва, В.
н). До вид. «Кобзар»
(1954) та зб. «Вибране»
(1964) увійшли по еми
«Кате ри на», «Гай да маки», «Гамалія», «Сова»,
«Сон — У всякого своя
доля», «Кав каз» та ін.,
ба лада «Тополя», вірші
«До ля», «Ми нули літа
молодії», «Хоча лежачого
й не б’ють», «О люди!
люди небораки!», «І день
іде, і ніч іде» та ін., уривок із драми «Ни кита
.
в нко. о зар.
Гай
дай» та ін.
ок ар , 1954. к а нка
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Постать укр. поета не
раз привертала увагу чувас. дослідників: Я.
а
у газ. «Красная Чувашия»
9 берез. 1939 опублікував ст. «Тарас Шевченко
і чуваський народ», у якій
роз гля нув пи тання про
вплив творчості укр. поета на роз ви ток чу вас.
л-ри. Про це ж пи сали
П. Чичканов у ст. «Невмируща братня дружба»
.
в нко.
ран . рш , (1952), «Шевченко в Чувашії» (1953); П. Хузанрам , пов т .
ок ар ,
гай — у ст. «На Тарасовій
1964. к а нка
горі» (1955), «Наші серця
в Каневі» (1961) та ін. І. узн ов у публікаціях «Т. Шевченко в Чувашії» (1959), «Великий Кобзар і Чувашія»
(1960), «Великий Кобзар Тарас Шевченко в Чувашії»
(1964) наводив факти про поширення в республіці творів укр. поета до 1917. У дні шевч. ювілеїв у Чувашії
відбувалися літ. вечори.
Укр. поетові присвятили вірші О. Алга («Співець
(«Український соловей»,
свободи», 1939), М.
1939), С. Шавли («Дуб Шевченка», 1961), П. Хузангай
(«Поетові України», 1951; «Роздуми біля Лаври», 1952;
«Рани поета», 1964, та ін.), А. Петтокі — поему «Тарас
Шевченко» (1959), у якій ідеться про роки заслання
по ета, П. Чич ка нов — опо ві дання «Та рас» (1964)
і розд. «Вірші Шевченка» у романі-хроніці «Вогненне
серце» (1966).

П р.:
в н ко . Коб зарь. Шу паш кар, 1939;
в нко . Кобзарь. Шупашкар, 1954;
в нко . Суиласа илнисем.
Шупашкар, 1964.
т.:
., вн к . Шевченко і чуваський народ // Ра нк
т ратурознав тво. аук. зап к . 1939. Кн. 4; анюков . . Литературные связи чувашского и украинского народов //
н
зап к Научно-исследовательского института
языка, литературы и истории при Совете Министров Чувашской АССР. 1955. Вып. 12;
канов П. З почуттям братньої
любові // Вітчизна. 1955. № 1; узн ов I. Великий Кобзар і Чувашія // Вітчизна. 1960. № 3; узан а П. Наши сердца в Каневе //
Советская Чувашия. 1961. 10 марта; у рав к
. . Шевченко
і літератури народів СРСР. К., 1964.

ар а урако ова, П тро

канов

ЧУГУ́Й Олексій Прокопович (29.01.1935, с. Поділ,
тепер Великобагачанського р-ну Полтав. обл.) — укр.
літературознавець, критик, педагог і драматург. Закінчив 1960 Харків. ун-т. Працював учителем укр. мови
й л-ри в середніх школах м. Макіївки (1960—63) і Харкова (1963—64). Канд. філол. наук (1970), доцент (1979).

Від 1972 — доц. кафедри
історії укр. л-ри Харків.
ун-ту (ни ні — Хар ків.
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). Упродовж 1972—
75 обій мав по саду заступника декана філол.
ф-ту, у 1993—95 ви конував обов’язки зав. кафедри історії укр. л-ри
і декана ф-ту. В колі наук.
інтересів — дослідження
драматургії та її елементів в ін. родах л-ри. Автор
по над ста наук. праць,
. у у . раматур н
монографії «Класик украм нт в р
їнської драматургії: До
. .
в нка. ., 1989.
125-річчя з дня народженк а нка
ня І. Кар пенка-Ка рого
(Тобілевича)» (К., 1970); більше десяти п’єс про сторінки історії України, її сьогодення.
Протягом 1981—86 Ч. опублікував серію статей,
присвячених вивченню драматургізму лірики Шевченка, розглянувши цей феномен у синхронному та
діахронному зрізах. Усі студії узагальнено у монографії
«Драматургічні елементи в ліриці Т. Г. Шевченка» (Х.,
1989), у якій простежено органічну єдність ліричного
та драматургічного начал у Шевченковій поезії. Книжка
стала помітним внеском у шевченкознавство.
в.: Нескореність: До 170-річчя з дня народження Т. Шевченка // Прапор. 1984. № 3; Т. Г. Шевченко та І. Я. Франко: (спільне
у використанні фольклору) // Шевченко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності: Тези
доп. і повідомлень республ. наук. конф. К., 1989; Драматургічні
елементи в ліро-епічних творах Т. Шевченка // Вісник / Харків.
держ. ун-т. 1992. № 329; Богдан Хмельницький в художній інтерпретації Т. Шевченка // зво на боротьба українського народу
під керівництвом Б. Хмельницького за українську державність:
Зб. наук. ст. Х., 1995; Шевченко як міфоруйнівник: (До постановки проблеми) // Літературознавство. Бібліографія. Інформатика: Третій Міжнар. конгрес україністів: [Наук. доп.]. К., 1996;
Т. Шевченко і В. Н. Каразін: Ювілейні роздуми // Шевченкіана на
початку ХХІ ст.: Матеріали наук.-практичної конф., присвяченої
190-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. Х., 2004.
т.: ор нко . . Крок у драматичний світ лірики Тараса
Шевченка // Прапор. 1989. № 6. — Рец. на кн.: у у . П. Драматичні елементи в ліриці Т. Г. Шевченка. Х., 1989.

р

з утр

ЧУЖÁ МÓВА в поезії та прозі Шевченка — мова
персонажа, зображена як мова іншого в контексті мови
автора-розповідача — і ліричного, і епічного. Перед
кож ним письмен ни ком, кот рий прагне осмис лити
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реальність і виразити її розуміння, створивши другу,
уявну реальність — худож. світ твору як естетичний
феномен, — стоїть завдання передати зміст свідомості
персонажа, проникнути в його психологію, з’ясувати
його погляд на ін. постаті й події в цьому уявному світі.
Причому зробити це не лише завдяки зображенню портрета персонажа, його міміки, жестів, учинків чи прямою
авторською характеристикою, а насамперед — передаванням його висловлювань. Ідеться саме про внутрішню
для худож. світу твору текстову сферу — синтаксичні
засоби зображення мови персонажів. У лінгвостилістиці докладно розроблено типи (шаблони, за М. Бахтіним) уведення мови персонажа в контекст мовної партії
автора-розповідача. Адже, твердив дослідник, мова
наратора і репліки персонажів лежать у різних площинах, на відміну від діалогів персонажів між собою,
які лежать у тій самій площині: «Персонажі розмовляють як учасники зображеного життя, говорять, так би
мовити, з приватних позицій, їхні точки зору так чи
інакше обмежено (вони знають менше автора). Автор
поза зображеним (і в певному розумінні створеним
ним) світом. Він осмислює весь цей світ із вищих та
якісно інших позицій. Зрештою, усі персонажі та їхня
мова є об’єктами авторського ставлення (і авторської
мови)» ( а т н . . Проблема текста в лингвистике,
филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // а т н . . Эстетика словесного
творчества. М., 1979. С. 295). Причому слово автора
є словом інтенційним, тобто безпосередньо спрямованим на предмет, а слово персонажа — зображеним,
об’єктним.
Зображена (об’єктна) Ч. м. сама є «предметом чужої
авторської спрямованості. Однак ця чужа спрямованість
не проникає всередину об’єктного слова, вона бере його
як ціле і, не змінюючи його смислу й тону, підпорядковує його своїм завданням» ( а т н . . Проблемы
поэтики Достоевского. М., 1979. С. 219). Сто совно
термінології: хоча М. Бахтін уживав вислови «чужая
речь» і «чужое слово» як синоніми, сучасні автори
здебільшого вживають «чуже слово» саме як термін зі
сфери інтертекстуальності (О.
м нко, В. у н та
М. н к , Ю. ара аш, С. Ро ов к ), у плані
якої ідеться про цитування впізнаваних читачем текстів
культури (включно з різного роду топосами — риторичними формулами-кліше, традиційними сюжетами
й образами) — це алюзії, ремінісценції та авторемінісценції, парафрази, а також наслідування (включно зі
стилізацією, пародією, травестією, пастишем), колажі
й под. ( у н
.,
н к
. С. 249—264; див. також: Ро ов к С. С. 5—57).
Отже, йдеться про з’ясування способів передавання
чужого мовлення у відповідному контекстному обрамленні. Критерієм розрізнення типів Ч. м. є передусім

більший чи менший ступінь їхньої належності персонажеві, виявнений завдяки використанню в тексті твору
п’яти внутрішньокомпозиційних точок зору: фразеологічної, психологічної, оцінної, часової, просторової
(т. зв. перспективація — див. омпоз
ро- п н
твор в
в нка), а також трьох типів слова: прямого
предметно спрямованого одноголо сого авторського
(партія автора-розповідача), зображеного (об’єктного)
одноголо сого слова персонажа і двоголо сого слова,
у якому зустрічаються два голоси, дві позиції, дві точки зору — автора і персонажа в партіях розповідача
і оповідача. У двоголосому слові оцінна позиція автора
і точка зору персонажа можуть або накладатися одна
на одну — це односпрямоване слово, а можуть і суперечити одна одній, полемізувати, протиставитися —
це різноспрямоване слово ( а т н . Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 210—237). Однак
слід застерегти, що дослідник, розробляючи теорію
роману та романного прозового слова, протиставив
його слову поетичному, монологічному, яке не прагне
до зображення мовної стихії нац. мови з її різними соціолектами.
Водночас науковець мусив визнати, що «двоголосе
внутрішньо-діалогізоване слово можливе, звичайно,
і в замкненій, чистій і цілісній мовній системі, чужій
мовному релятивізму прозаїчної свідомості, можливе,
отже, і в суто поетичних жанрах. Але тут у нього немає ґрунту для скільки-небудь значного й суттєвого
розвитку. <…> Таке двоголосся, що залишається в межах однієї замкненої і цілісної мовної системи, без
справжньої й суттєвої соціально-мовної оркестровки,
може бути лише стилістично другорядним супутником діалогу і полемічних форм» ( а т н . . Слово
в романе // а т н . . Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 138). Однак для віршованого роману — зокр., «Євгенія Онєгіна» О. Пушкіна, дослідник
цих обмежень не ставив: він указав на «прозаїзацію
поетичного символу» в ньому, а відтак визнав роман
Пушкіна «енциклопедією стилів і мов епохи» (Там
само. С. 142). Теорію двоголосся в поезії далі розвинув Б. Корман, засто сувавши її передусім до поезії
М. кра ова ( орман . . Лирика Некрасова. Ижевск,
1978; орман . . Избр. труды. Теория литературы.
Ижевск, 2006).
Основний масив тексту в ліриці, зокр. в Шевченковій (за винятком рольової, де прева лює Ч. м. —
лірично-сповідальний монолог ліричного персонажа),
належить тим суб’єктам вислову, які репрезентують
автора-творця (абстрактного автора — В. Шмід), —
ліричним «власне авторові», розповідачеві, героєві
(про типи автора див. втор у по з та проз
внка). У ліро-епічних творах — баладах, поемах —
та в епічній прозі Шевченка переважає або наративний
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монолог автора-розповідача (нерідко дещо стилізованого під народного оповідача), або наративний монолог
персонажа-оповідача (останній, як і монолог ліричного
персонажа в рольовій ліриці, є суцільною Ч. м., обрамленою партією розповідача).
Стилістичні типи зображеної Ч. м., мови персонажів — це мова пряма, непряма, вільна непряма,
невласне пряма, невласне авторська. Ці основні типи
варіюються залежно від монологічного чи діалогічного
контексту висловлення або й контамінуються. Усіма
цими стилістичними типами користувався Шевченко,
а деякі функціонально розвинув значно більшою мірою,
аніж те зробили його попередники. Якщо О. Пушкін
послуговувався, скажімо, невласне прямою мовою
спорадично (див., напр., у поемі «Полтава»: «Мазепа,
в горести притворной, / К царю возносит глас покорный: / “ зна т о , в т в т: / н,
н
тман,
ва ат
т / арю у
ушою в рно ”» — Пушк н . С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Лг., 1977. Т. 4. С. 191),
то у власній прозі така форма — швидше виняток, як,
напр., у «Піковій дамі»: « на <…> та а пр пом нат
в о то т
тва <…>.
прош о тр н
то пор , как она в п рв
раз ув
а в окошко
мо о о о
ов ка, — у
она
а н мвп р п к , — он у п в тр оват от н но но в ан !» (Пушк н . С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Лг., 1978.
Т. 6. С. 227). В укр. л-рі цю стилістичну форму щедро
використав Г. Квітка-Основ’яненко для психологічної
характеристики персонажів своїх повістей. Укр. ж поети-романтики, попередники й сучасники Шевченка, за
невеликими винятками, її не помітили. Загалом у дошевч. текстах домінують пряма мова, монолог (у т. ч.
і внутрішній), діалог, часом непряма мова.
Шевченко засто сував невласне пряму і невласне
авторську мову в широкому діапазоні (див. відповідні
розд. нашої статті).
1. Найбільш чітко поет вирізняв пряму мову персонажа: вона становить відтворене об’єктне, дослівно
передане «чуже» висловлення, нерідко монолог персонажа (див. оно о ) або репліку діалогу (див. а о ).
Пряма мова нагадує зафіксовану цитату з висловлювання персонажа. Л. Тимофєєв у «Нарисах теорії та
історії ро сійського вірша» стверджував принципову
цитатність слова персонажа в епічному творі, оскільки
це слово переказує автор-розповідач — на противагу
цілковитій самостійності слова у драмі. «Там, де є в авторському контексті пряма мова, припустімо, одного героя, — писав М. Бахтін, — перед нами в межах одного
контексту два мовленнєвих центри і дві мовленнєвих
цілості: цілість авторського висловлювання і цілість
висловлювання героя. Але друга цілість не самостійна,
її підпорядковано першій і включено до неї як один із
її моментів. Стилістичне опрацювання того й іншого
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висловлювання різне. Слово героя опрацьовується як
чуже слово, як слово особи, характерологічно чи типологічно визначеної, тобто опрацьовується як об’єкт
авторської інтенції, а зовсім не з погляду своєї власної
предметної спрямованості. Слово автора, навпаки,
опрацьовується стилістично в напрямку свого прямого
предметного значення» ( а т н . . Проблемы поэтики Достоевского. С. 216—217). Пряма мова вводиться
авторськими словами, які позначають мовлення (або
думання, переживання — для внутрішньої мови). Однак «дієслова мовлення може й не бути, коли є дієслово,
здатне супроводити дієслово мовлення (згадати, здивуватись, жахнутись, образитись і т. п., а також зітхнути,
всміхнутись і т. п.)» ( рав нко . . Прямая речь //
По т ка: Словарь актуальных терминов и понятий.
М., 2008. С. 198).
Шевченко оформлює пряму мову або лапками, або
тире: «Питається: “ ю
о р,/
ш
в о ковну?”» («Катерина», рр. 407—408); «—
п ,
про
в т ! — / І зареготалась / Титарівна, —
а
то / а м ок н та о! / — Насміялась титарівна /
З бідного Микити» («Титарівна», рр. 40—45). Прямою мовою Шевченко відтворив інтонацію, лексику
і стиль висловлення персонажа: «Пряма мова в поезіях
Шевченка — це форма виразного відображення живої народної мови з її системою тонкого інтонування:
запитального, вигукового, поетичного. Саме тут ми
чуємо природні, чисті голоси розмовників. Звукопис,
призначений для слухання, у такій формі не тільки не
скрадається та не затирається, а яскраво виявляється
й увиразнюється в основних модуляціях голосу» ( анко . С. 198—199).
Дослідник подає як зразок прямої мови репліки діалогу матері з дочкою на поч. поезії «— Чого ти ходиш
на могилу?». Такими ж є репліки діалогу Яреми з Оксаною під час прощального побачення («Гайдамаки»,
рр. 658—711); Катерини з батьком перед її вигнанням
із дому: «Обізвався старий батько: / “ о о
ш, н о о?” / Заридала Катерина, / Та бух йому в ноги: /
“Про т м н , м
ат ку, / о наро а!”» і т. д.
(«Катерина», рр. 220—231). Зразок монологічної прямої мови: Іван Лобода «три поклони покладає / Великій громаді / І, мов дзвоном дзвонить, / Говорить: —
Спа
вам, панов -мо о , / Пр авн запоро ,/ а
т , за аву, за пова у» («У неділеньку
у святую»). Або: «та як ревнуть: “ у наш атюшка,
у ! / ра!.. ура!.. ура!.. а-а-а…”» («Сон — У всякого
своя доля», рр. 370—372). Або: «“ вто а ! вто а!..” — / Гуртом заревіли» («Єретик», рр. 294—295).
Прямою мовою в репліках полілогу наділено й уявних персонажів — очерети, могили, море в посланні
«До Основ’яненка»: «…очерети́ / у Дніпра питають:
“ -то наш т
,/
вон у ют ?” <…>
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в рнут ! — / Заграло, сказало / Синє море. —
в рнут , / ав к пропа !”» Те ж саме стосується експліцитного читача — дівчат: «“ то , то
?” — спитаєте, / Цікаві дівчата» («Утоплена»); «Аж
обридло, слухаючи, / Далебі, дівчата! / “ то к ! ов
прав /
р о!”» («Гайдамаки», рр. 727—730).
Мова автора тут не відрізняється лексично від мови
персонажів: письменник не впроваджував ані суто
абстрактну, ані іншомовну лексику — з одного боку, ані
діалектизми — з другого; певний твір зберігає стильову
єдність — фольклор., народнорозмовну, підне сену
біблійну тощо. Завжди емфатична пряма мова відповідає нац. належності, психології, ситуації, намірам
персонажа. Прагнучи правдиво змалювати поведінку
персонажів і події, автор часом не спиняється й перед
простомовною лайливою лексикою. Отаман гайдамаків
отямлює їх і кобзаря: «“ у- у, ка н ! С ам н т ! /
а , роз о
! т , / Стара о ако,
мо т , /
рз ш тут по ан . т орт !” — / Кричить отаман»
(«Гайдамаки», рр. 1101—1104). У повістях пряма мова
персонажів-українців — або суто розмовна укр., або
чергування укр. та рос. речень, або — як у Степана
Мартиновича Левицького в «Близнецах» в особливо
патетичні моменти — церк.-слов’ян.
1.2. Внутрішня пряма мова в поемах та баладах
Шевченка — не висловлена вголос, вона часто переходить у внутрішній монолог: «Грає серце козацькеє, /
А думка говорить: “ у т
ш, н п тавш ? /
а ко о пок нув / ат ка, н н ку тар н кую, / оо у в ну? / а у н н т ю — /
ко з н м
т !/
з к м у поп акат , /
по овор т ”»
(«Думка — Тече вода в синє море»).
1.3. Внутрішній монолог — у цій формі написано
думи-болі героїнь т. зв. жіночої лірики (до прикладу,
«Було, роблю що, чи гуляю», «І багата я», «Полюбилася
я», «Породила мене мати», «Ой виострю товариша»,
«Ой сяду я під хатою» і багато ін. На те, що монолог
Івана у а «Кругом неправда і неволя» («Єретик»,
рр. 88—115) не висловлено вголос, указують слова
автора: «Отак у келії правдивий / Іван Гус думав розірвать / Окови адові!» (рр. 116—118). Спонтанним внутрішнім монологом є монолог Яреми, який уже втратив
надію на прихід Оксани: « а о м н вро а, / о н ма
о , н ма та ану!» і т. д. («Гайдамаки», рр. 619—629);
далі цей монолог переходить у звернений — герой подумки прощається з коханою: « т н зап а ш, / т
н по а ш, к ворон к ю / кар о , т о коза , /
от
ува а, р н ко мо !» (рр. 634—637). Або:
« п р , ава о у, поко на, — говорила она про
себя. — п р
орошо знаю, то мо аро ко у т
в з оров» (3, 80).
1.4. Пряма мова є формою виголошеного монологу ліричного персонажа (героя рольової лірики),

який складає або весь текст твору, або більшу його
частину (крім експозиції чи епілогу розповідача), —
але не стільки у фольклоризованих ранніх думках,
скільки в написаних на засланні ліричних монологах
сільських дівчат, жінок, парубків — прозаїчно-реалістичних, метонімічних за стилем і використанням
розмовної лексики («У неділеньку та ране сенько»,
«Не тополю високую», «Не хочу я женитися» та ін.).
Такий і монолог персоніфікованого персонажа — поля
битви під Берестечком («Ой чого ти почорніло»). Ораторсько-публіцистичний прямий монолог-молитва
Івана Гуса виголошено прилюдно у Віфліємській каплиці («“ о ! о ! /
ка
о! /
ка
аво!
з н
на ю …”» — «Єретик», див. рр. 140—183).
Комічного відтінку — завдяки відданості другорядного
персонажа такій помітній деталі офіцерської форми, як
еполети, — набуває звернений до розповідача монолог
ротмістра в повісті «Прогулка с удовольствием и не без
морали»: «— ороша шутка! — воскликнул неистово
ротмистр-оратор. — а зна т
в , м па н т та
о у ар ! а,
пош а шутка? Поро ом, м о т в
поро ом!» (4, 236).
1.5. Автокомунікативний монолог — монолог персонажа, звернений до себе-мовця: ось нещасний батько
Лукії (повість «Наймичка») вертається до своєї пустки
і лягає на «дубовой, давно уже не мытой лаве, говоря
как бы сквозь сон: « от т
по т , тар
урню!
ум пат на п р н — т п р на ав ! по авою!
в пом н
! на м тн ку! в ка ю
в н м п ,
тара п н
!
о по ! о по , во во !» (3,
87). Авторське ставлення до репліки персонажа може
бути виявлене завдяки контрасту ситуації і позиції персонажа, у даному разі негативного: «Іде додому уночі /
П’яненький сотник, а йдучи / Собі ве селий розмовляє: / —
а наш
ю знают ! /
а
в ,
онат ! / м !.. —»
ор ат , / м !.. ! ! а м
(«Сотник», рр. 313—319).
1.6. У полемічному діалозі пряма мова реплік виражає негативну реакцію мовця на чужі репліки, слово
набуває драм. напруги. У поемі «Меж скалами, неначе
злодій» партія автора-розповідача містить наративний
монолог розповідача притчового змісту, покликаний
на життєвому прикладі спростувати занепадницьке
наставлення слухача, тобто функціонально розповідь
є прихованою полемікою. Ось розповідач цитує поширену в суспільстві думку (доксу) у формі прямої мови:
«Хоч говорять: /
а а в рука у а, /
опа, к
то о во а, / п у о о но о запр
ш» (рр. 42—45)
і одразу ж ставить її під сумнів риторичним запитанням-коментарем: «Троха лишень, чи так?» (р. 47), а тоді
розповідає історію героя як наочний аргумент у цій полеміці. У разі ж наявності полемічного діалогу панка-хуторянина з «дядьком» — народним оповідачем у першій
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ред. поеми «Москалева криниця» заперечну авторську
позицію виявлено прямим текстом — у репліці мовця,
який репрезентує автора: «— Не варт, єй-богу, жить на
світі!.. / — о
топ ! — А жінка! Діти? / — то
то, а ш, н р ш !» (рр. 1—3). Те ж: «— “Так як же
ти / Й говорить не вмієш / По-здешнему?” — “ а н , —
кажу, — / овор т ум ю, / а н о у”. — “Экой чудак!”»
(«Сон — У всякого своя доля», рр. 293—297) — укр.
мова ліричного героя-поета чергується із суржиком
дрібного урядовця-перевертня. Загалом діалоги між персонажами і розповідача з персонажем посідають вагоме
місце в розповідній композиції і поетичних, і прозових
творів Шевченка (див. докладніше а о ).
2. Непряма мова — авторський переказ у 3-й особі
прямої мови персонажа в конструкції з додатковим реченням. Поет рідко вдається до непрямої мови через
важкість її вміщення в поетичних рядках. В. а нко
наводить приклад контамінації, коли непряму мову
вмонтовано у пряму мову персонажа в діалозі Яреми
й Залізняка: «“Відкіля ти? Хто ти такий?” / “Я, пане,
з Вільшани”. / “З Вільшаної, де титаря / Пси замордували?” / “Де? якого?” / “У Вільшаній; / І кажуть,
о вкра / о ку о о, ко зна ш”. / “Дочку, у Вільшаній?” / “ т тар , ко знавав”» («Гайдамаки»,
рр. 1378—1387). «Переплітання двох форм, — коментує
дослідник, — характеризує багатство і складність контекстуальної структури, закликаної відтворити глибину
семантики, емоціональну силу. Нівелювання форми тут
неможливе, зокрема заміна прямої мови на непряму
лише порушила б семантичний план поетичного утвору» ( а нко . С. 199).
2.1. Тематична мова ( ран
. С. 91) — різновид
непрямої, коли автор лише називає тему чужого висловлювання («Грає кобзар, виспівує, / Вимовля словами, /
к мо ка , ор а,
/
з козакам » («Тарасова
ніч», рр. 5—8). І в «Близнецах»: «Когда он говорил о закат о н а
о во о
ун на онн м оз ром
р кою, то я, слушая его, забывал, что он медик» (4, 105).
3. Невласне пряма мова, невласне прямий монолог (у 3-й особі): двоголоса мова, коли відбувається
інтерференція авторської нарації та Ч. м., котра виокремлюється не формально, а лише за смислом та інтонаційно. Вона має два різновиди:
3.1. Односпрямована, заміщена, коли авторська
оцінна позиція збігається з оцінною, а частково й фразеологічною та психологічною позиціями персонажа.
Уже в «Причинній» автор-наратор так передає сумніви
й переживання героїні: «Дарма щоніч дівчинонька /
Його виглядає. /
в рн т
орно р в / а н
пр в та , /
розп т ов у ко у, / у тку н зав’ ,/
на
ко, в омов ну / С ротою
!» А ось
у поемі «Катерина» героїню помічають на шляху чумаки: «
ш ом мо о
, / у т ут , з про . /
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оо
мутна, н в
а, / ап акан о ? /
атан
в т но , / а п а тор на, / ру
пок, а на
ру / а ну а т на» (рр. 397—404). Далі говорить
розповідач, відтворюючи фразеологічну й психологічну
позицію героїні: «Бере шага, аж труситься: /
ко о о
рат !.. / а нав о?..
т на? / она
о о мат !» (рр. 413—416). Іще малюнок: нещасна вдова йде
жебракувати — «Руки простягати / о т
ам , о
а ат , / о на в а ат / Позатор к за о
./
ума а
т … / о на тар т у н в тк /
ор о по т » («По улиці вітер віє»); або: «У віконце
поглядала, /
н р вут круторо , /
н
умак
з оро » («У неділю не гуляла»). Саме заміщену невласне пряму мову — можливо, услід за М. Гоголем,
О. Пушкіним та Г. Квіткою-Основ’яненком — використав Шевченко як основний спосіб нарації (теоретично
її описав П. Козловський лише 1890; див.: умаков .
С. 4). У поемі «Якби тобі довелося» маємо внутрішню
заміщену невласне пряму мову персонажа, що переходить у звернений до себе внутрішній автокомунікативний монолог: «Коли дивиться, погляне… / о !
о !/
н во н кам в пута / о ам
н /
м н к зта анн — /
з кра н /
уС р ан ю -пута… / т у ш тута / розкош н
у ш / знат , н ут / о о п а у в н вно о…»
(рр. 80—90); «Зажуривсь москаль-каліка, /
ому пот ? / ов нко в п к н ра , / ова на т м в т ! /
о ко о в н пр
т ,/
п р з му ?» («Москалева криниця», 1847; рр. 215—220); «Пішла, ридаючи,
в село, /
н мо н
т у о / а т пропа о…»
(«Марина», рр. 111—113). Так само в поезії «Сон — На
панщині пшеницю жала»: «І сниться їй то
н ван /
уро в , а ат , /
о нок , а онат / а
во н , а т , о
ам /
н пан к , а на
во ; / а на во м в
м по / Свою так пш н ю
нут , /
то к о
н ут », — на голос персонажа вказують розмовна мова й інтонація, димінутиви, характерні для сільської розмови вставні слова
і слова на означення звичних реалій кріпацької праці,
психологічна й фразеологічна точка зору героїні. Те ж
стосується й внутрішньої мови Наймички: «Лукия и не
заметила, как наступил вечер. то
ат ? у но
в р т вар т , а арко н ума т о ко
к , раз ра
так, то о о но н у о ш . от
кор кто з
а пр ш , а то пр ут оз ва, то
он ка ут? По умают, то она про па а в
н
в
в р» (3, 75).
3.2. Різноспрямована невласне пряма мова трапляється у Шевченка значно рідше за заміщену, оскільки
письменник не виявляє інтересу до психології негативного героя і неохоче стає на його психологічну,
а відтак і фразеологічну точку зору: адже зрозуміти
означає певною мірою виправдати. Так, автор не при-
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ймає примітивного шаблонного осуду нещасної героїні
мешканцями
на: «Дивувались довго люди, / вона
ова а , /
во ка та а ю а, / о ат ка у а? /
А вона вночі любенько / В Вілії втопилась» («У Вільні,
городі преславнім», рр. 83—88). Ось думки спритної
злочинниці поміщиці Хлюпіної, яка збирається повідомити в село про нібито смерть пасербиці Лізи: « то
нап ш т тако
тро п мо? Само нап ат ,
так, по а у , за м ют, потому то она ва мо т
ко -как вою ам ю на арапат . Про т р ком нованно о п ар
н от о <…>, от он н
зна т, то она за, а рт о зна т, мо т т
зна т!» (3, 273).
3.3. При всій схильності письменника до діалогу позицій і голосів він порівняно рідко вживає такий складний різновид невласне прямої мови, як вільна непряма
(або напівпряма) мова з її деформацією синтаксичних
шаблонів. Напівпряма мова в мові наратора пунктуаційно не виділяється, але вона виражає психологічну,
оцінну, частково й фразеологічну позицію персонажа.
У поемі «Марина» розповідач передає ставлення панських прислужників до силоміць узятої в панські покої
героїні спершу невласне прямою мовою: «Вона ж
сховається та й плаче. / урна, шко а му ка / а
а
в то о р ка» (рр. 91—93). Далі йде напівпрямий і без лапок діалог двораків із героїнею, причому
її репліку теж пунктуаційно не виділено: «
н
ш
арно кру ом
— / раю кра о о н тр а, / о о
т о ш, за а а , /
о о а ут , та
а ато! /
тр а, кажеш, а т ату! / о о в
у ш н
а а , / о … ама з орова зна ш…» (рр. 94—100).
Вільна непряма мова становить контамінацію непрямої та прямої мови, причому на письмі не виділяється:
«Дивилися та дивувались / На новобранця чабани / Та
промовляли, о вон / ак н урн .
ко о / Со м
в а а в о а / Само р ав » («Саул», рр. 48—53).
А виведений із терпіння прислужник Прохор у повісті
«Прогулка…» заприсягся на тому, « то н у он Проор вр , а у он о а
н,
он то о а у
отпу т т м н от
от на в п , — воз му,
овор т, на в р вку, та у у во т , к то о м в ,—
то ру о ра он н мо т ат так м
о в н м паном, как » (4, 307).
4. Невласне авторська мова — авторське висловлювання від ми автора з формально спільної
з персонажем позиції (хоча змістово вона може бути
різноспрямованою). Шевченко найчастіше використовує її в полеміці, для розвінчання чужої ідеології;
тому випадки односпрямованості цієї форми мовлення
трапляються не часто, — здебільшого її вжито як засіб
сатиричного викриття.
4.1. Од носп ря мо вана, за мі щена нев ласне авторська мова: у посланні «І мертвим, і живим» поет

закликає земляків знайти відповідь на пекучі, спільні
для всіх націософ. питання: «Все розберіть… та й спитайте / Тоді себе: о м ? /
н ? к
ат к в? /
м? а о закут ?..» (рр. 155—158). Одностайний
суб’єкт молитовного висловлення — гнана спільнота:
« воро нов / Розкра ают , к ов , на /
рут !..» («Давидові псалми» — 43. «Боже, нашими
ушима»); «П а ом нов
о по в / новую аву /
о по м
тн м о ором, / С р м н укав м» («Давидові псалми» — 149. «Псалом новий Господеві»).
Протиставляючи в позафабульному відступі великих
митців сіренькій масі, розповідач стверджує: митці —
« рат наш по п от , но, в о нов нн
в ш , <…>
упо о ют
о у. <…> то ко оз а н по о разу
во му по о ю, а м — то па зо разна н
о
о ш !» (4, 227).
4.2. Різноспрямована невласне авторська мова:
« ам т ко сакля о ко : / о о вона то т у ва , /
нам ана» («Кавказ», рр. 78—80) — це саркастично
загострена пародія на позицію негативного збірного
персонажа — загарбницької самодержавної влади, чия
репліка формально подана від ми «власне автора». У такий спосіб утворено цілі віртуальні монологи об’єктів
сатиричного викриття в історіософ.-ораторських поемах «Кавказ» та «І мертвим, і живим». Так само в «Неофітах»: «
ко м , ам , / во а а пр тупн , /
о по ва м / о амо омов н / про пан м ра . /
р з мо , мов о ак / а ма ак м р
, / ат
зн ва а м, / Праот
а !» (рр. 509—517). Висміюючи у «Близнецах» забобонність т. зв. освічених
людей сто совно нещасливих понеділків, розповідач
іронічно запитує: « а в амом
,
орош н ко
ра у т ,
м з-за пр зр нно о р р н ка наруа м на в
нн м пр ан м тар н , то
то а з на у т?» (4, 11).
4.3. Інкрустована чужа мова — вкраплення докси — чужих поголосок — у текст розповідача (оповідача): «Прийшли, взяли сіромаху / Та й повезли з дому /
Про
в та, во о ю у… / Прямо до прийому» («Меж
скалами, неначе злодій», рр. 152—155); у закурсивлених словах — позиція панських блюдолизів на противагу позиції автора-розповідача («сіромаху»), автор
іноді виділяє її розрядкою. У повістях автор курсивом
вирізняє укр. назви предметів сільського побуту (« воок», «к
м (ковер)», « ава», наливка « м ратн
кров » (4, 249—250) або укр. етикетні звертання («умаливая каждого гостя от покуштоват » (4, 103) тощо.
5. Усна чужа мова — імітація чужого усного висловлювання (рос. «сказ»), де автор прагне відтворити
стильові та інтонаційні особливості чужого говоріння,
які ще не стали впізнаваним складником культури.
Такою є стисла оповідь рос. вартового в поезії «Не
спалося, а ніч, як море»: « н -то,
ш , по мот-
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р , / Св з в а у у за р . / ак вот т у а -то
како !» — завдяки інакомовності, діалектній лексиці,
індивідуальній інтонації, а також лаконізму розмовної
лексики й фразеології тут реалістично відтворено психологію солдата, свідомість власної провини (а тому
й незлобиву згадку про пана) і його покірність долі.
Оповідь солдата-українця передано літ. мовою; яскраво
експресивна, вона все-таки не відрізняється від мови
автора-розповідача і містить глибоку психологічну
характеристику героя. Цю форму висловлення слід,
очевидно, вважати винятком у Шевченковій поезії. Не
набула вона поширення і у прозі, де її вжито для автохарактеристики персонажа: ось оповідає герой повісті
по- ран уз кому,
«Капитанша» Яким Туман: «
по-н м кому ум ю.
в
том о у, ко а ш
м
з-по турка, о н в н р в у в м н , ар тво
му н
но . , казавш прав у, по-в кому ум ю, —
прибавил он самодовольно. — апр м р, то мо м
а р м-так по ам м Пар
м. ут пру ак,
тут
ар , ан
ан н, к то рак рвон ,
н по
шв .
о о зна , отку ова то шв
пр шов!» (3, 297).
6. Нарація оповідача: оповіді (наративні монологи)
героїв низки поем від я оповідача за лексико-стилістичним складом не відрізняються від мови автора-розповідача, що обрамлює чужу оповідь, — утверджуваної
поетом укр. літ. мови. Відповідно до теми й середовища
персонажів автор-розповідач дещо стилізує — гол.
чином інтонаційно — і свою розповідь під народну
оповідь, не вживаючи не властивих і не зрозумілих селянам слів. Партія персонажа на тлі авторської розповіді
вирізняється внутрішньою точкою зору персонажа на
предмет оповіді — психологічною, фразеологічною,
оцінною, просторовою й часовою, вона є підкреслено
емфатичною. Причому хвилювання героя передано не
описово, а змінами самого ритму оповіді, уривчастістю,
вигуками; оповідач часом ніби захлинається, не в змозі
адекватно висловити свої переживання. Оповідь відбувається в теперішньому часі слухача-розповідача, а події, описані в ній, — у ретроспективі; тому драматизм
переживань героя-оповідача підсилено його знанням
розв’язки, — як правило, катастрофічної. Звідси численні сумні натяки героя-оповідача на невідворотну
біду, які побільшують тривожний настрій і співчуття
слухача-автора й читача. Ця риса характеризує і наратив
таких оповідачів, як Кирило (повість «Варнак»), стара
Микитівна («Княгиня»), оповідач повісті «Художник»
(окремими натяками при загалом синхронному викладі). Їхня мова рясніє скорботними вигуками й коментарями, висловленням жалю за втраченим. Мова цих
оповідачів, людей освічених, літ. рос., лише недавньої
кріпачки Микитівни — усна чужа мова, де в рос. тло густо вписано укр. лексику й фразеологізми, синтаксичні

конструкції, риторичні вигуки й запитання, звертання,
численні повтори, властиві живій розмовній укр. мові.
Свідками-спостерігачами, котрі синхронно передають події, зберігаючи читацький інтерес до розвитку
інтриги, є освічені люди — офіцер, автор рукопису
«Капитанша, или великодушный солдат. Рассказ самовидца» («Капитанша»), епістолярний оповідач Тарас
Федорович («Музыкант»).
Шевченкове розмаїття засобів передавання Ч. м. демонструє не просто віртуозне володіння рідною мовою,
а й поетове життя в ній, його мовний реалізм.
т.: а нко . С. Мова Тараса Шевченка. Х., 1963;
м нко . Мовні засоби драматизації монологу в поезії Т. Шевченка //
16; умаков . . Синтаксис конструкций с чужой речью.
К., 1975; ран
. Стилистика немецкого языка. М., 1983;
См н ка . . «Святим огненним словом…» Тарас Шевченко:
Поетика. К., 1990; м
. Нарратология. М., 2003; ара аш .
«Чуже слово» в структурі ліричного монологу («Кавказ»): Конспект //
35. Кн. 2; у н
.,
н
к
. Порівняльне
літературознавство: Підручник. К., 2008; Ро ов к С. . Тарас
Шевченко і фольклор. К., 2011.
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ЧУЙКÉВИЧ Петро Оме ля нович (15/27.12.1818,
м. Во ро ніж, те пер смт Шост кинсь кого р-ну Сум.
обл. — 1874, м. Глухів, тепер районний центр Сум.
обл.) — педагог, фольклорист. Навчався в НовгородСіверській гімназії, де потоваришував із П. Кулішем.
Дружні взаємини тривали все його життя. Куліш згадав друга у своїх мемуарах «Воспоминания детства
Николая М.» і присвятив йому повість «Феклуша».
У 1838—43 навчався на філос. ф-ті Київ. ун-ту разом із В.
оз р к м, Д. П
ков м. Під впливом
М. Максимовича захопився укр. фольклористикою та
етнографією. Збереглися два зошити укр. пісень у записах Ч.: у першому — фольклор. твори, зафіксовані
у Києві 1843 (15 арк., 22 записи) від П. Куліша (про
що свідчить нотатка вгорі «От Кулеша» (Ін-т рукопису
НБУВ. Ф. 1. Од. зб. 5130, див.: у ш П. Повне зібр. тв.
Листи. К., 2005. Т. 1. С. 420); другий заповнено у Ровно
в груд. 1844 (15 пісень — від козака Опанаса Байдана).
Обидва зошити передано М. Максимовичу (вони містять його нотатки на полях).
У черв. 1843 на квартирі П. Куліша Ч. познайомився
з Шевченком. 1 листоп. Ч. призначено на посаду молодшого вчителя латин. мови в Ровенську гімназію, куди за
рік прибув також і М. Костомаров на посаду старшого
вчителя історії. Їх зблизили фольклорист. зацікавлення.
16 груд. 1844 Костомаров писав до К. Сементовського:
«Учитель латинского языка Чуйкевич поет прекрасно
малороссийские песни, любит их и выше прочих по
взгляду» (Україна. 1925. № 3. С. 49). 4 черв. 1846 Ч.
переведено молодшим учителем географії в Кам’я-

814

ЧУЙКО

нець-Подільську гімназію; тут він водночас працював
і вихователем дітей урядовця Й. Данильченка, у якого
й мешкав. 27 верес. до ам’ н -По
ко о прибув у відрядження Шевченко ( ур 1985, с. 277). Вони
зустрілися, разом оглянули місто, а 3 жовт., на прощання, Ч. записав до
ому 1846—1850 три народних
пісні: «Пливе щука з Кременчука, тече собі стиха»,
«Зійшла зоря ізвечора, да й не назорилася», «Ой Кармелюче, по світу ходиш» (5, 268—269; № 28—30). Узимку
1846—47 Ч. під час відпустки провів три тижні в Києві,
зустрічаючися з Костомаровим та ін. кириломефодіївцями, а також із Шевченком, котрий був у Києві з кінця
жовт. 1846 до поч. січ. 1847. 18 квіт. 1847 Ч. листовно запитав Костомарова: «Возвратился ли Шевченко и будет
ли на лето в Каменце? Поклон ему от меня» (
. Т. 3.
С. 206). На той час Костомарова вже було заарештовано
в справі «Украйно-Славянского общества» ( р о- о в ко о рат тва), і цей лист в очах жандармів
став свідченням причетності Ч. до т-ва. За наказом
ген.-губ. Д.
кова Ч. не пізн. 7 трав. було заарештовано і 21 трав. ув’язнено в Київській фортеці (
.
Т. 3. С. 203). На допитах у Києві Ч. підтверджував своє
знайомство з Костомаровим і дружбу з Кулішем, але категорично заперечував свою належність до будь-якого
слов’ян. т-ва. 20 трав. О. р ов, посилаючись на матеріали слідства над кириломефодіївцями у р т ому
в
, повідомив Бібікова: «Вообще Чуйкевич, по
имеющимся в ІІІ отделении сведениям, не причастен
к делу Славянского общества, ибо найденные у разных
лиц письма его относятся до обыкновенной переписки
друзей, и никто из славянистов не показал ничего, по
чему бы можно было считать Чуйкевича прикосновенным к упомянутому делу. <…> Впрочем, если ваше
высокопревосходительство имеет важные причины
к подозрениям против Чуйкевича, то дальнейшие распоряжения о нем зависят от Вашего усмотрения» (
.
Т. 3. С. 208—209). А в проекті доповіді царю Орлов
відніс Ч. до людей, «увлеченных панславизмом, как
модным направлением наук или чрезмерною любовью
к своей родине» (
. Т. 3. С. 307). 29 трав. 1847 Ч.
звільнено з фортеці і дозволено повернутися на місце
служби, що й відбулося 3 черв. А 18 берез. 1854 його
звільнено за власним бажанням через хворобу. 1869 Куліш у листі з Венеції пропонує Ч. поїхати лікуватися
до Львова, а потім у Прагу (По он ка . С. 31), однак
цього не сталося. На поч. 1870-х Ч. як інспектор новоствореної 4-класної глухів. прогімназії користувався
великою пошаною міської громади.

ЧУЙКÓ Тетяна Павлівна (11.12.1964, Київ) — укр.
мистецтвознавець. Закінчила 1988 філол. ф-т Київ.
пед. ін-ту ім. О. М. Горького (нині Нац. пед. ун-т
ім. М. П. Драгоманова). З 1988 — наук. співробітник
ДМШ (нині НМТШ), з 2005 — заступник генерального
директора з наук. роботи.
Співавт. коментарів до
альб. «“Святий Київ наш
великий…”. Київ у малюнках Та раса Шевченка та
його сучасників» (К., 2004),
«Та рас Шевченко. Мистецька спадщина» (2013),
«Тарас Шевченко: І слово
вічнеє, і образ невідцвітний…» (К., 2014), до П :
12 т. Напи сала низку
статей до
. Займається
наук. розробкою теми «Інтерпретація образу Тараса
Шевченка в жи вописі та
графіці 20 ст.». Публіка. у ко
ції Ч. з питань шевченкознавства, мистецтвознавства та культурології з’являлися в журн. «Українська культура», «Образотворче
мистецтво», у газетах «Слово Просвіти», «Літературна
Україна» та ін. виданнях. Більшість увійшла до зб. наук.
розвідок «Свічадо» (2010).
Брала участь у підготовці виставок «Т. Шевченко —
художник» (Мінськ, 2002; Москва, 2004; Київ, НМТШ,
2004; Рига, 2007). Готувала також виставки: «Портрети Тараса Шевченка» (2001), «Святий Київ наш
великий…» (2001) — Київ у ма люнках Шевченка,
М. Са на та ін. художників, «Раритет» (2001) —
ювілейна виставка з нагоди 75-річчя ІЛ, «Тарас Шевченко — пейзажист» (2002), «300 років українському
Петербургу» (2003), «Пам’ятні місця Т. Г. Шевченка
в Санкт-Петербурзі» (2002), «Твори лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка (вибране з колекції НМТШ)» (2003), «Шевченкові реліквії:
рукописи, меморії, раритетні видання» (2004), «Осяяне
щастям обличчя» (Т. Шевченко — портретист) (2007),
«Жива душа поетова святая…» (2009, 2011), «Сини
мої, гайдамаки…» (2011) — до 170-ліття з часу виходу
поеми Шевченка «Гайдамаки», «Акварелі Т. Шевченка
і М. Волошина» (2013), «Несподіваний Т. Шевченко»
(2013) — в рамках культурологічної акції «Щеплення
від стереотипів».

т.: По он ка . . П. О. Чуйкевич: (З кола знайомих
Т. Г. Шевченка) // Питання шевченкознавства: Т. Г. Шевченко
і його сучасники. К., 1978; ур 1985;
. Т. 3; ок н С. Чуйкевичі // ов н к з історії України. 2-ге вид. К., 2001; ур 2003.

в.: Свічадо. (Художники. Виставки. Колекції): Вибрані статті
1990-х — 2000-х рр. К., 2010; До питання атрибуції малярських
творів Кобзаря з колекції Національного музею Тараса Шевченка // Буковинський журнал. 2013. № 1.
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ЧУКÓВСЬКИЙ Корній Іванович (справж. — Микола
Васильович Корнійчуков; 19/31.03.1882, Петербург —
28.10.1969, Москва) — рос. письменник, поет, літературознавець, перекладач. Навчався у Другій одес. прогімназії (1903). Д-р філол. наук (1957), почесний д-р л-ри
Окс форд. ун-ту (1962). Писав казки, вірші, по еми,
літ.-крит. статті, ви давав
щотижневик політ. сатири
«Сигнал» (1905), керував
дитячим відділом вид-ва
«Па рус» (1916). Ав тор
кн. «Від Чехова до наших
днів» (1908), «Принципи
худо ж нього пе рек ла ду»
(1919), «Опо ві дання про
Некрасова» (1930), «Живий
як життя» (1962) та ін.
Ч. за хоп лю вався творами Шев ченка і вважав його «най ніж ні шим
і найтрепетнішим поетом
з усіх в усьому світі по. уков к
етів» (Радуга. 1989. № 3.
С. 122). У спі вавт. з П. н то ко
к м пе рек лав
драму Шевченка «Назар Стодоля» (окреме вид.: М.;
Лг., 1939). У ст. «Шевченко» (Русская мысль. 1911.
№ 4—5; передрук: уков к
. Лица и маски. СПб.,
[1914]) дослідив особливості худож. слова письменника, витоки народності, порівнював шевч. образи
з образами народної по е зії. Стаття Ч. «Література
і школа» (Правда. 1936. 18 січ.) від кри ває погляд
автора на вивчення творчості Шевченка в навч. закла дах. У мо ног ра фії «Майс тер ність Не кра со ва»
(1952) означив перегуки у творчості укр. і рос. поетів,
обґрунтовані особливостями ритміки творів обох майстрів слова.
Організував і очолив 1935 групу перекладачів творів Шевченка (до неї входили М. аков к , О. варов к , О. а н на, В. в н ва та ін.), готував
і редагував рос. вид. укр. поета. Як теоретик худож.
перекл. у кн. «Високе мистецтво» (1968) проаналізував рос. перекл. творів Шевченка, зокр. особливості
перекладацької практики Ф. Со о у а, І.
оу ова,
А. о тонов ко о, пізніших О. Твардовського, Б. уранова, а також М. аков ко о, С. оро
ко о та ін.
Ч. вимагав збереження у перекл. «живого організму»
Шевченкового вірша, наголошуючи при цьому на значенні ритміки, відтворення повноти змісту, а критиці
піддавав какофонію, ігнорування смислу, «машинний
нігілізм» стилю.
т.: ов нко . О Тарасе Шевченко // ов
ранные работы: В 2 т. М., 1985. Т. 1.

«ЧУМÁ» — вірш Шевченка, написаний під час зимівлі ра
ко оп о во к п
на о а ра
у 1848—49, орієнтовно наприкінці верес. — у груд.
» (ІЛ. Ф. 1.
1848. Чистовий автограф — у « а кн
№ 71. С. 358—360). Вперше надрук. у « о зар » 1867
(с. 544—545). У коментарі до вірша зазначено: «Вірш
написано під враженням розповідей про епідемію холери, яка в 1847—1848 рр. охопила територію майже
шести губерній Російської імперії, зокрема й Оренбуржчину. <…> Те, що він [Шевченко. — Р .] мав на увазі
саме цю подію, підтверджується первісним варіантом
першого рядка твору: “Холера з заступом ходила”. Про
холеру йдеться у вірші “І знов мені не привезла”, записаному в “Малій книжці” під № 55 безпосередньо після
вірша “Чума”, в листі до А. І. Лизогуба від 11 груд.
1847 р.: “Холера, благодарить Бога, минула нашу пустиню — а ходила близько”. Про епідемію холери на
півдні Росії Шевченкові написав А. І. Лизогуб у листах
від 21 жовт. 1847 р. і 15 липня 1848 р. Шевченко згадує
холеру також у вірші “Ой не п’ються пивá-меди…” <…>

нко . Изб-
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композиційну форму динамічного опису, поданого в теперішньому часі — ніби перед очима читача. Говірний
чотиристопний ямб сприяє докладності пройнятого
тяжким жалем переліку численних жахливих деталей, — переліку, що його здійснює ліричний розповідач,
чиє співчуття виражено епітетами («люди біднії», «сердешні»), порівняннями («люди <…>, неначе злякані
ягнята»), метафорами («сумують комини без диму»).
Кінцівку (рр. 41—56) подано 14-складовиком: у загальному подійному часі — як про доконану минулу
подію — зі скорботним подивом повідомлено по долю
виморочного спустілого, але розкішно зеленого села,
яке невдовзі — від пущеної у нього пожежі — так швидко й безслідно зникло з лиця землі: «Отаке-то людям
горе / Чума виробляла».
а р См

. утк н.

ю тра
о в рша .
в нка « ума».
Пап р, но равюра. 1963

Серед жертв епідемії була рідна сестра поета — Катерина, про що він довідався значно пізніше. З погляду
наступних подій в історії України твір прочитується
і в символічному ключі — як пророцтво її майбутніх
бід» (2, 653).
Твір має рамкову композицію, де фігурує міфолог.
персоніфікований образ Чуми — убивці людей, образ,
співзвучний з образом Косаря-Смерті з вірша «Косар».
Сюжет побудовано на контрасті опису квітучої весняної
природи і обезлюднення мальовничого села, у хатах і на
вулицях якого панує Чума, — усе засинає смертельним
сном: люди мруть по домівках, надворі реве голодна
худоба, урешті гинуть і гробокопателі, яких уже нікому
поховати. Нанизуючи подробицю за подробицею, що
посилюють тяжкий настрій, поет зображує, як на веселу
землю наступає смерть, як поступово припиняються
буденні селянські роботи й клопоти, як цей занепад
призводить урешті до повного знищення — спалення
села дощенту: від недавно ще зеленого села з його розкішними білими садками не залишається й попелу, бо
і його розвіяв вітер.
Гнітючу картину перемоги смерті розгорнено через

н ка

ЧУМÁК Василь Григорович (псевд. — С. В i ч е,
В а г р, I ч н я; 25.12.1900/07.01.1901, м. Ічня, тепер районний центр Черніг. обл. — 21.11.1919, Київ) — укр.
письменник, критик, публіцист і громадсько-політ.
діяч. Закінчив 1918 гімназію в Городні та переїхав до
Києва. Активний учасник революційних подій в Україні, один із організаторів ічнянської «Просвіти». Член
партії боротьбистів, співробітник газ. «Боротьба».
Відп. секретар літ.-худож. тижневика «Мистецтво».
Працівник бюро пропаганди Всеукр. літ. комітету
при Наркомосвіти. Співзасновник журн. «Барвінок»,
«Червоний перець», «Весняні хвилі». Автор численних
публ. у періодиці та власноруч підготовленої зб. поезій
«Заспів» (1920), що вийшла після його смерті. Ч. розстріляли денікінці.
Ще учнем Городнянської гімназії на засіданні гуртка
«Шанувальників красного письменства» («Любителей изящной словесности») Ч. виступив із доповіддю,
в якій ви сло вив за хоп лення творчістю Шевченка
та обурення з приводу дій городнянської влади, що заборонила гімназистам ушановувати пам’ять поета. Там
само він прочитав і реферат про р оо в к
рат тво та участь у ньому Шевченка. Значною мірою
під впливом Шевченка Ч. почав писати поезії укр., бо
доти віршував рос. мовою. В одному з перших україномовних віршів «Великая дяка» висловив удячність
шкільному товаришеві за те, що той ознайомив його
з «Кобзарем». Шевч. мотиви та образи простежуються
у вірші Ч. «Роки минають» із циклу «Пісні минулих
літ» (1913). Рукопис поезії Ч. «Великий Кобзар» (1913)
не зберігся, її варіант М. ра - мара 1926 записав зі
слів шкільного товариша поета А. Шафаренка і вмістив
у ст. «Нові матеріали до життєпису Василя Чумака».
Це по етична оповідь про страдницьке життя Шевченка, уславлення його подвижництва в ім’я України,
звеличення «гіркої» та «правдивої» пісні поета. До об-
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разу Шевченка Ч. звертався також у вірші «Кобзареві»
(1917; опубл.: Боротьба. 1919. 5 берез.). Твір побудовано на контрасті двох часових вимірів: зображенню
безрадісної Шевченкової доби протиставлено картину
сучасних авторові визв. змагань, які мають утвердити
«свято волі на землі». Звеличуючи Шевченка за «велику правду його слів», Ч. використовував традиційний
у революційній ліриці образ променя як символу оновлення.
в.: Червоний заспів: Поезії. Оповідання і нариси. Статті та
рецензії. К., 1991.
т.: р ан в к С. Два невідомі вірші Василя Чумака
[се ред них — «Коб за ре ві»] // Р . 1957. № 2; р
ан в к С. Василь Чумак. Літ.-крит. нарис. К., 1990; шн к . Пісня,
підстрелена на злеті. Василь Чумак // шн к . Митець і його
час. Сімф., 2005.

а о

шн к

ЧУМÁК Клавдія Василівна (3/16.12.1919, с. Приютівка, тепер смт Олександрійського р-ну Кіровогр.
обл. — 20.02.2007, Київ) — укр. мистецтвознавець.
Закінчила 1942 Об’єднаний укр. ун-т у м. Кзил-Орді
(тепер Кизил-Орда, Казахстан). Після війни — наук.
співробітник Львів. філіалу ІЛ, Львів. літ.-мемор. музею І. Франка (до 1948). Брала участь в упорядкуванні
і коментуванні «Мистецької спадщини» Шевченка (К.,
1961—64. Т. 1—4) та шеститомного Повного зібрання
творів поета (К., 1963. Т. 1—2), у підготовці кн. «Тарас
Шевченко: Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах» (К., 1960; співупоряд. і співавт. вст.
ст.). Співупоряд. альб. «Шевченко в образотворчому
мистецтві» (К., 1963), брошури «Життя і творчість
Т. Г. Шевченка: Матеріали для виставки в школі й дитячій бібліотеці» (К., 1959; 2-ге вид. — К., 1964),
вид. «Тарас Григорович Шевченко: Життя і творчість
у порт ре тах, ілюст ра ціях, до кумен тах» (К., 1977)
та ін. Авторка низки статей, присвячених проблемам
атрибуції та мистецтвознавчого аналізу творів Шевченкової графіки: «Портрет работы Т. Г. Шевченко»
(Советская Украина. 1957. № 8) — про портрет М. С в р ова, «Малюнки Т. Г. Шевченка, виконані під час
роботи в археографічній комісії» (Мистецька спадщина
Т. Г. Шевченка: (Матеріали, присвячені дослідженню
творчості Шевченка-художника). К., 1959. Вип. 1), «До
атрибуції деяких малюнків Т. Г. Шевченка у зв’язку з їх
реставрацією» (Питання шевченкознавства. К., 1962.
Вип. 3), «У ювілейний вінок Кобзареві» (З досліджень
про Т. Г. Шевченка: Зб. К., 1968), «Прижиттєві фотографії» (
м’ вольній, новій: Шевч. зб. К., 1985. Вип. 2)
та ін. Як гол. зберігач фондів ДМШ (працювала на цій
посаді з 1952; нині НМТШ) сприяла надходженню до
музею 1971 акварелі Шевченка «Пожежа в степу».
т.:

юм на . Велич Кобзаря // Друг читача. 1977. 6 жовт.;

Са ко . П. [Рец.] // Українська мова і література в школі. 1978.
№ 5 (обидві — рец. на вид.: ара р оров Шевченко: Життя
і творчість у портретах, ілюстраціях, документах. К., 1977).

анна
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«ЧУМАКИ́ СÉРЕД МОГИ́Л» (папір, сепія, олівець,
18,5×27) — ма люнок Шевченка, виконаний у квіт.
1846 поблизу С н ва. На звороті ліворуч унизу олівцевий напис: «Чумаки серед могил». Біля верхнього
краю: № 107, праворуч: 162 (номер у каталозі ЧМТ),
№ 11. У лівому нижньому куті (на наклеєному папері)
позначено: 34. Місце виконання встановлюється на
підставі подібності сюжету та елементів пейзажу із
малюнком «Коло Седнева» (П : 12 т. Т. 8. № 61).
Датується часом перебування Шевченка у Седневі. Зберігається у НМТШ (№ г — 846).
Краєвид зі стародавніми сіверянськими курганами,
очевидно, міг зацікавити Шевченка з істор. погляду.
Тоді, на думку В. а на, художник мав намір продовжити вид. « воп но кра н » (Офорти Тараса
Шевченка. К., 1964. С. 27), і давні могили, на яких відпочивають чумаки, стали цікавим сюжетом, у якому
поєдналися історія і сучасність. Твір, як і більшість
пейзажів, виконаних у цей час, характеризується стриманим колоритом, наближеним до сепійної тональності.
Значну увагу митець приділив небу, яке займає більшу
частину малюнка. Горизонтальність та багатоплановість композиції дала змогу художнику передати широкий простір, що відкривається з високої точки огляду,
яку він обрав.
До наук. обігу введено під назвою «Чумаки среди
могил в степи» (Каталог предметов малорусской старины и редкостей. Коллекции В. В. Тарновского. К.,
1893. Вып. 1: Шевченко. С. 10. № 7). Уперше репрод. як
«Чумаки серед могил в степу» (Малюнки Т. Шевченка.
Пб., 1914. Вип. 2. Табл. 12). Експонування: Чернігів
1929 ( ара в ка . Виставка Т. Шевченка: Провід-

.

в нко. умак

р

мо
1846

. Пап р,

п ,о в
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ник. Чернігів, 1930. С. 18. № 15), Київ 1939 (Республіканська ювілейна Шевченківська виставка у Києві:
Каталог-путівник. К., 1941. С. 36. № 178), 2009 («Жива
душа поетова, святая…». До 60-річчя Національного
музею Тараса Шевченка: Каталог. К., 2009. № 3). Місця
зберігання: збірка В. арнов ко о (молодшого), ЧМТ,
ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).

в.: П : 12 т. Т. 8. № 62.
т.: а р к твор ; П : [ 16 т.] Т. 12; Ст пов к . Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. К., 1982.

ю ов ара ук

ЧУМАЧÉНКО Ада Артемівна (1890, за ін. відомостями 1887—1954, Ле нін град, те пер Са нкт-Пе тербург) — рос. поетеса, прозаїк, перекладачка. Видала
зб. «Вірші» (1912). Авторка творів для дітей: «Крок
за кроком. Пригоди Петька в Туркменистані» (1926),
«Людина з Місяця» (1939) та ін. Переклала рос. мовою
поеми Шевченка «Сон — Гори мої високії», «Меж скалами, неначе злодій» і вірш «Осія. Глава ХІV. По ра ан ». Згадані інтерпретації ввійшли до вид. «Кобзаря»
в перекл. рос. письменників (М., 1911), яке упорядкував
І.
оу ов.
анна

юра

ЧХІКВÁДЗЕ Григорій Захарійович (14/27.04.1900,
Тифліс, нині Тбілісі — 23.10.1986, там само) — груз.
музикознавець, композитор, педагог, фольклорист. Заслужений діяч мистецтв Грузинської РСР (1946). Закінчив Тбіліс. консерваторію (клас композиції С. Бархударяна, 1927), Ленінград. консерваторію (клас Х. Кушнарьова, 1932). Д-р мистецтвознавства (1945), проф.
(1947). У 1927—30 — директор Тбіліс. муз. уч-ща.
Провадив пед. діяльність у Тбіліській консерваторії,
де у 1970—77 очолював кафедру народної творчості.
Серед творів — пісня «Ой стрічечка до стрічечки»
на слова Шевченка для хору (1939). Автор статей: «Тарас Шевченко і українська пісня» («Літературулі газеті».
1954. 28 трав. [груз. мовою]), «Поезія Шевченка в українській пісенній творчості» («Літературулі Сакартвело». 1964. 6 берез. [груз. мовою]), у яких розглянув
політ. й соц. мотиви творчості Шевченка, підкреслив
органічний зв’язок його лірики з народною поезією,
глибокий поетичний зміст і особливу привабливість
текстів укр. митця для композиторів. У берез. 1939 в
Тбілісі на урочистому вечорі до 125- тн о о юв ю
в
н наро
нн
в нка виголо сив доповідь
«Великий український поет Т. Шевченко та українська
народна пісня».
р на С кор ка

ШАБЛÉНКО Антон Якович (5/17.01.1872, Суми —
24.05.1930, Київ) — укр. письменник. Працював робітником у Харкові та Петербурзі; брав участь у революційному русі. Належав до літ. організації «Плуг». Автор
цікавих за задумом, однак художньо невикінчених
поезій «До Шевченка» (першопубл.: Зоря. 1893. № 5)
і «Кобза. Пам’яті Т. Г. Шевченка» (зб. «Нова хатина»,
1900), пройнятих переконаністю в безсмерті Шевченкової спадщини. Обидва вірші нині мають історико-літ.
значення, оскільки були передрук. у відомій антології
«Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких,
російських, білоруських і польських поетів» (О., 1912)
в упорядкуванні М. омарова (див. нто о ш в нк в к ). Більшість поезій Ш. написано під помітним
впливом Шевченка.
в.: Кобза: (Пам’яті Т. Шевченка) // . .
літературі: [Зб.] К., 1964.

в нко в художній

к ан р орон

ШАБЛІÓВСЬКИЙ Євген Степанович (14/27.04.1906,
с. Камінь-Каширський, тепер місто, районний центр Волин. обл. — 10.01.1983, Київ) — укр. літературознавець.
Закінчив Київ. ІНО (1930;
за ін. джерелами — 1931).
Проф. (1934, пере затвердже но — 1969), чл.-кор.
ВУАН (1934). У 1934—
35 ви ко ну вав обо в’язки
директора ІТШ. 1935 Ш. заарештовано, засуджено до
п’яти років виправно-трудових таборів і заслання,
покарання відбував у Соловецькій в’язниці й Монче горсь кому конц та борі,
тепер РФ. 1940 повторно
засуджено до восьми років
. а ов к
таборів, 1948 етаповано на
по селення в Кзил-Орду (Казахстан). 1955 реабілітовано. У 1956—83 — старший наук. співробітник ІЛ,
зав. відділу бібліографії (1968—73). Д-р філол. наук
(1962). Лауреат Ленінської премії (1964) за дослідження
«Т. Г. Шевченко и русские революционные демократы.
1858—1861» (1962), Держ. премії Української РСР
ім. Т. Г. Шевченка (1979) за кн. «Чернышевский и Украина» (1978). Оприлюднив понад 750 публ. з актуальних
питань укр. класичної л-ри і л-ри радянської доби, іс-

Ш
торії рос. л-ри і міжслов’ян. літ. взаємин, у т. ч. 45 кн.:
«Шляхами єднання. (Українська література в її історичному розвитку)» (1965), «М. О. Некрасов і українська
література» (1971), «Свобода творчості і громадська
відповідальність письменника» (1973), «Життя. Література. Письменник» (1974), «На передових рубежах
сучасності» (1975), «Естетика Чернишевського і наша
сучасність» (1978) та низка ін.
Чільне місце в наук. дослідженнях Ш. посідала творчість Шевченка. Під проводом дослідника 1934 здійснено успішну наук.-дослідну експедицію по місцях
перебування Шевченка на засланні ( р н ур , р к,
ра
к та ін.) для пошуку в місцевих арх. документів
і матеріалів, пов’язаних з особою поета та його оточенням. Разом із В. Затонським і А. Хвилею був номінальним спів ред. 1-го т.
Повного зібр тв. Шевченка (1935, вид. не
завершено), підготував частину приміток.
Наук. праці Ш. остаточно утвердили т. зв.
«марксо-ле нінсь ке»,
точніше — вульгарносоціологічне шевченкознавство. На думку
С. Пав личко, саме
йому належить канонізоване визначення
по ета як революціонера-демократа, згодом розгорнуте в ряді
. а ов к . аро
ово
монографій (Пав в нка. ., 1961.
ко С. Моделі шевченк а нка
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кознавства в радянській і не ра дянсь кій
нау ці // Св т 1991,
с. 336). Зокр., дослідника цікавили пере важно такі теми,
як проблема загально людсь кого і нац.
в літ.-громадській діяльності по ета, нац.
характер і народний
ідеал, худож. особли во сті по е тич ної
мови тощо, розглянуті
у кн.: «Пролетарська
революція і Шевчен. а ов к . уман зм
ко» (1932), «Т. Г. Шевв нка наша у а н т .
ченко та його іс то., 1971 (ан
кою мовою).
р и ч н е з н ач е н н я »
Суп ро к а нка
(1933), «Т. Г. Шевченко. Його життя та творчість, 1814—1934» (1934),
«Шевченко і російська революційна демократія» (1935;
2-ге вид. — 1958), «Народ і слово Шевченка» (1961),
«Патріотичні ідеї в творчості Т. Г. Шевченка» (1961),
«Т. Г. Шевченко и русские революционные демократы.
1858—1861» (1962; 2-ге вид. — 1975), «Гуманізм Шевченка і наша сучасність» (1964), «Естетика художнього
слова. (Поетичний світ Тараса Шевченка)» (1976) та ін.
Співавт. (разом із Є. р юком і В. у рав к м) кн.
«Т. Г. Шевченко. Біографія» (1964), відповідні розд. якої
лягли в основу академ. о ра
1984. Член редколегії
Повного зібр. тв. Шевченка в 6 т. (1963—64), співупоряд. 3-го т. (драм. твори, повісті), ред. 4-го т. (повісті).
Написав один із розд. у колективній монографії «Шевченкознавство: Підсумки й проблеми» (1975).
Ш. підготував кілька факсимільних вид. рукописної спадщини Шевченка зі своїми передмовами: «Три
літа» (1966), «Дневник. Автобиография» (1972), «Мала
книжка» (1963, 1966, 1984), «Більша книжка» (1963;
1989 — передм. Л. ов нка). Розвідки Ш. позначено
суттєвими ідеологічними деформаціями, водночас вони
дають змогу з’ясувати закономірності та специфіку
шевченкознавчих досліджень в умовах панування тоталітарного режиму.
т.: [
ков к
.] Про ект ака де міч ного ви дання
Шевченка 1933 р. // Шевченко. Нью-Йорк, 1953. Річ ник 2;
на тюк . Ви датні ра дянські шевчен ко знав ці // аур ат
Ленінської премії: Нариси та ст. К., 1969; в н Ст панов
Шабліовський: Покажчик друкованих праць. К., 1976; ош в
. Євген Шабліовський // Сучасність. 1983. № 3; См н ка . . Бі ог ра фічна шевчен кі ана (1861—1981). К., 1984;
о ко . Є. С. Шабліовський і його роля в українській культурі // о ко . Вибране. Heidelberg, 1990. Т. 4; н юк . . Зоря

тернистої долі. Луцьк, 2006; Соко юк
бок Є. Шабліовського //
38.

. Шевченкознавчий доро-

Соко юк

ШАВИ́КІН Дмитро Миколайович (21.03./3.04.1902,
м. Александров, тепер Владимирської обл., РФ —
29.03.1965, Київ) — укр. ма ляр і гра фік. Здо був
фахову освіту в КХІ
( н и н і Н АО М А ;
1922—28, у М. ура ка, Ф. р в ко о і Л. Крамаренка).
Ви кла дав у Хар ків.
худож. ін-ті (1930—
40). Автор настінних
розписів, ескізів гобеленів, тематичних
панно, пейзажів і портретів. Працював також у галузі книжкової графіки, ілюстрував ди тячі жур нали
і книжки. На ранній
творчості позначився
. ав к н. Портр т
вплив школи М. о . .
в нка. По отно,
ука. Часто звертався
о . 1939
до воєнних сюжетів,
передаючи живе відчуття подій, героїчно-трагедійний
пафос.
Створив портрет Шевченка (1939; НМТШ), панно
«Повстання українських селян» для Канів. держ. музею-заповідника «Могила Т. Г. Шевченка» (1940; нині
ШНЗ), «Чумацька пісня» для магазину «Кобзар» у Києві
(1959). У плакаті «…Не втечете і не сховаєтесь!» (К.;
Х., 1944) для увиразнення ідейно-тематичного спрямування, підсилення емоційного звучання Ш. використав
рядки з поезії «Осія. Глава XIV».
в.: Виставка творів Дмитра Миколайовича Шавикіна: Каталог. К., 1961.
т.: о анов к
. Дмитро Миколайович Шавикін. К.,
1962.

а о

ка

ШÁВЛИ Стихван (справж. — Шумков Степан Антонович; 2/15.09.1910, с. Кам’янка, тепер Шенталінського
р-ну Самарської обл., РФ — 15.02.1976, м. Чебоксари,
РФ) — чувас. письменник, перекладач, публіцист. Народний поет Чувашії (1974). 1921 під час голоду на
Поволжі родина Ш. потрапила до Харкова. Закінчив
1939 Казанський пед. ін-т. 1939 переїхав до Чебоксар, працював у ред. часопису «Сантал» і газ. «Чăваш
Коммуни», головою комітету радіоінформації. Автор
зб. поезій «Перший грім» (1941), поем «Київський пі-
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онер» (1944), «Єгор Мадур» (1945), «Зоряна людина»
(1963) та ін., зб. гумору та сатири, публіцистики. Переклав твори Шевченка: «Тополя», «Гамалія», «Сова»,
«Сон — У всякого своя доля», «Садок вишневий коло
хати», «Думи мої, думи мої» (1848), «Ой умер старий
батько», «Якби ви знали, паничі», «Сон — На панщині
пшеницю жала», що ввійшли до вид. творів Шевченка
«Кобзар» (Чебоксари, 1954) і «Вибране» (Чебоксари,
1964) чувас. мовою. Ш. брав участь у Днях чувас. л-ри
в Україні (по шевч. і сеспелівських місцях). Написав
спогади «На землі Кобзаря» (журн. «Ялав». 1959), вірш
«Дуб Шевченка» ( нок Кобзареві. К., 1961).
П тро

канов

ШАГІНЯ́Н Маріетта Сергіївна (21.03/2.04.1888,
Москва — 20.03.1982, там само) — рос. письменниця,
літературознавець. Закінчила історико-філос. ф-т Вищих жіночих курсів Гер’є
(1912). Д-р фі лол. наук
(1946). Чл.-кор. АН Вірменії (1950). Авторка поетичних зб. «Перші зустрічі»
(1909), «Orientalia» (1913),
зб. опо ві дань «Ву зька
брама» (1914), «Сім розмов» (1915), родинної саги
«Своя доля» (1923), мемуарів «Людина і час» (1971—
78), кн. нарисів «Подорожі
Ра дянсь кою Вір ме ні єю»
(1950; Держ. премія 1951),
тетралогії «Сім’я Ульяно. а н н
вих» (1938—72), літ. біографій Нізамі (1955), І. р ова (1944), Й. Мисливечека
(1964) та ін. Ш. написала соц.-публіцистичні нариси про
Україну «Це відбувалося в Харкові» (1931), «Таємниця
трьох літер» (1934).
Ш. виголосила доповідь у Києві на VI пленумі Правління Спілки радянських письменників Союзу РСР,
присвяченому 125- тн ому юв ю в н наро
нн
в нка. Того ж 1939 здійснила поїздку шевч. місцями
України. Авторка наук.-докум. праці «Шевченко» (М.,
1941; перевид. під назвою «Тарас Шевченко» 1946,
1964, у складі зібрання її творів у 6 т. — 1957; укр. перекл.: К., 1970), захищеної 1944 як доктор. дисертація.
У монографії проаналізовано окремі епізоди біографії
Шевченка, ґрунтовно розглянуто естетику й поетику
митця, його літ. спадщину (поезію, прозу й драматургію). Ш. висловила низку проникливих суджень про
колізії особистого життя поета. Оригінальністю вирізняються спостереження дослідниці над Шевченковими
творами малярства і графіки. Під час підготовки праці
використала кн. П. а ва «Життя Тараса Шевчен-

ка» (П : [ 16 т.].
Т. 1), не зброшурований наклад якої було
конфісковано 1939 під
час при єд нання земель Зх. України до
радянської України.
Ш . п р и с вя т и л а
Шевченкові й кілька
ст.: «Майс тер ність
Т. Г. Шевченка [худ ож н и ка ] » ( Тво р чество. 1939. № 2/3),
« Е с т е т и ка Та р а с а
Шевчен ка» (Но вый
мир. 1939. № 3), “Ро. а н н.
в нко. ., 1941.
сійська проза Шевту
ченка” (Красная новь.
1939. № 3), «Шевченко і тижневик “Искра”» (Октябрь.
1939. № 5/6), «Аральська експедиція» (Молодая гвардия. 1940. № 8), «Носимо в серці» (Вітчизна. 1954. № 5),
«Тарас Шевченко і слов’янське питання» (Дружба народов. 1961. № 5), «Тарас Шевченко і літературознавство»
(Литература и жизнь. 1961. 10 марта), «У ряду геніїв
людства» (С
. Т. 2) та ін.

в.: Собрание сочинений: В 6 т. М., 1957. Т. 5; Собрание
сочинений: В 9 т. М., 1975. Т. 8.
т.: Сок
к
. Книга Маріетти Шагінян // Комуніст.
1941. 9 берез.;
ков . Новый труд о Шевченко // Литературная газета. 1941. 9 марта; а
. Нова книга про Шевченка //
Пролетарська правда. 1941. 10 квіт.; рпот н . [Рец.] // Красная
новь. 1942. № 1/2 (всі — рец. на кн.: а н н . Шевченко. М.,
1941);
р
. [ в ов .] Диптих про книжки з подвійним дном // Українська літературна газета. [Мюнхен]. 1956. Січ.
№ 1 (передрук: Хроніка-2000. К., 2010. Вип. 3 (85): Зарубіжне
шевченкознавство: (з матеріалів УВАН). Ч. 1); ро ман . Книга
о Тарасе Шевченко // Октябрь. 1947. № 3. — Рец. на кн.: а н н . Тарас Шевченко. М., 1946; Пр о ко . Тарас Шевченко:
життя, любов, безсмертя: [післям.] // а н н . Тарас Шевченко:
Монографія. Рівне, 2013.

а нт на

ш нко

ШАДУ́РІ Вано (26.05.1910, Казбегі, тепер смт Степанцмінда Казбегського муніципалітету Мцхета-Мтіанетія краю, Грузія — 20.11.1988, Тбілісі) — груз. літературознавець і письменник. Д-р філол. наук (1956),
проф. (1958). Закінчив 1938 філол. ф-т Ленінградського
ун-ту. З 1941 викладав на кафедрі історії рос. л-ри Тбіліського ун-ту, згодом очолив кафедру. Досліджував питання груз.-рос. літ. взаємин. Автор низки монографій
і наук. статей, упоряд. наук. зб., присвячених ювілеям
М. ор ко о (1970), О. Пушкіна (1974), О. р о ова,
М. рмонтова (обидва — 1977), М. рн ш в ко о
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(1978). У ст. «Великий Кобзар» (Заря Востока. 1944.
9 марта) та «Шевченко і батьківщина» (газ. «Література да хеловнеба». 1944. 10 берез.) окреслив основні
мотиви поезії Шевченка, окремо розглянув мотив волі.
в.: Тарас Шевченко і батьківщина: (уривок) // С ав т Грузія
Кобзаря: Літ.-публіцистичний зб. Л., 2011.
т.: а ар шв
. Тарас Шевченко в грузинській літературі. Тбілісі, 1964 [груз. мовою].

Р ваз в

з

ШАКІРÍ Ахмет (1920, с. Бішкурай, тепер Туймазинського р-ну, Башкортостан, РФ — 1941) — башк. поет
і перекладач. Навчався 1937—39 на Башк. пед. робітфаці (Уфа, РФ). 1939 вступив до Башк. пед. ін-ту. Автор
поеми «Таємниця під чорними окулярами» (1939), зб.
поезій «Щасливе життя» (1940, у співавт. з Г. ра мов м). Переклав вірші Шевченка «Гімн черничий», «Ой
одна я, одна» (газ. «Ленинсе». 1939. 3 берез.).
Су

н Са уанов

ШАЛАДÓНОВА Жанна Сергіївна (7.08.1970, с. Сидоровка Краснопольського р-ну Могильовської обл.,
Білорусь) — білор. літературознавець. Канд. філол.
наук (1998). Закінчила 1992 філол. ф-т Білор. держ.
ун-ту. З 1996 — наук. співробітник відділу взаємозв’язків л-р Ін-ту л-ри ім. Янки Купали НАН Білорусі
(з 2012 — Центр досліджень білор. культури, мови
і л-ри НАН Білорусі). Досліджує проблеми компаративістики, вивчає білор. класику в контексті слов’ян.
л-р, зокр. укр. Автор монографії «Барви побуту і буття
в поемі Якуба Коласа “Новая зямля”» (2000), низки ст.
до вид. «М. Богданович: Енциклопедія» (2011). Укр.
темі і творчості Шевченка присвячено монографію
«Духовні спектри вогню: Тарас Шевченко і білоруська
література початку ХХ ст.» (2009 [білор. мовою]), розд.
у колективних монографіях, ст. в наук. і періодичних
вид., у яких, зокр., розкривається вплив філо софії
творчості укр. поета на естетику й поетику білор. класики поч. 20 ст. Творчість Шевченка Ш. розглядає як
один із впливових креативних культурологічних і худож. проявів білор.-укр. взаємозв’язків. Досліджуючи
твори білор. класики в контексті укр. л-ри, окреслила
новий ракурс бачення типологій, спираючись на теми
й мотиви поезії Шевченка, запропонувала оригінальне
потрактування творчості білор. письменників Янки упа , Якуба о а а, М. о анов а, А. аруна та ін.
в.: Духоўныя спектры агню: Тарас Шаўчэнка і беларуская
літаратура пачатку ХХ ст. Мінск, 2009; Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура ХІХ — пачатку ХХ стст.: асаблівасці рэцэпцыі //
ару ка літаратура ў кантэксце славянскіх літаратур.
Мінск, 2006; Паэмы Янкі Купалы і Тараса Шаўчэнкі ў кантэксце
еўрапейскага рамантызму // рап к рамантызм і беларуская
літаратура ХІХ—ХХ стст. Мінск, 2008; Прыродна-рэчыўная

прастора ў творах Я. Коласа, М. Гогаля і Т. Шаўчэнкі // таратурна карта Еўропы: Кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць.
Мінск, 2012; «Лічу в неволі дні і ночі»: паэтычны свет Тараса
Шаўчэнкі і Алеся Гаруна // Крыніца. Славянскі свет. 2003. № 8;
Фальклорныя матывы ў паэзіі Максіма Багдановіча і Тараса
Шаўчэнкі // Зборнік дакладаў Міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі «Я не самотны, я кнігу маю». Мінск, 2004; Тарас
Шаўчэнка ў беларускім літаратуразнаўстве // Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларусь—Украіна: Гістарычны
вопыт узаемаадносін». Мінск, 2004; Ідэал і рэальнасць у творах
Тараса Шаўчэнкі і Якуба Коласа // Полымя. 2004. № 3; «Одну
сльозу з очей карих…» Тема кохання у творчості М. Богдановича і Т. Шевченка //
в нкова дорога в Білорусь: Літ.-публіцистичний зб. Л., 2004; Рамантычны дыскурс у тыпалогіі Янка
Купала і Тарас Шаўчэнка // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт.
навук. Мінск, 2005. № 5/2; Паэзія Тараса Шаўчэнкі ў сучасных
беларускіх перакладах // Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай
канферэнцыі «Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага
працэсу». Мінск, 2005; Пятро Глебка — перакладчык з украінскай мовы // Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай
стагоддзю з дня нараджэння акадэміка П. Ф. Глебкі. Мінск, 2006;
«Што ёсць на свеце горш ад помсты»: Інтэрпрэтацыя праблемы
Янкам Купалам і Тарасам Шаўчэнкам // Роднае слова. 2007. № 7;
«Адарвалі сіраціну ад сваёй зямлі»: Матыў сіроцтва ў творчасці
Вінцэся Каратынскага і Тараса Шаўчэнкі // Роднае слова. 2007.
№ 9; Маральны і бытавы кантэкст твораў В. Дуніна-Марцінкевіча
і Т. Шаўчэнкі // Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі, прысвечанай 200-годдзю Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча «Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у еўрапейскім кантэксце».
Мінск, 2008; Свет рэчаў і свет у рэчах (мастацкае ўвасабленне
ў творах Я. Коласа, М. Гогаля і Т. Шаўчэнкі) // Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (да 80-годдзя НАН
Беларусі). Мінск, 2008; Топасы нацыянальнай прасторы ў мастацкім свеце Я. Коласа, М. Гогаля і Т. Шаўчэнкі // Роднае слова. 2009.
№ 10; Украінская тэма ў творчасці Максіма Лужаніна // Пра час.
«Узвышша»: Матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў. Мінск, 2011.
Вып. 5; Творчасць М. Багдановіча ва ўкраінскім паэтычным кантэксце // Міжнародная навук. канф. «Творчасць Максіма Багдановіча ў кантэксце сусветнай літаратуры», прысвечаная 120-годдзю
з дня нарадж. класіка. Мінск, 2011; Паэтыка прасторы ў творах
Якуба Коласа, Мікалая Гогаля і Тараса Шаўчэнкі праз прызму
ментальнасці // Bialorutenistyka Bialostocka. Bialоstok, 2011. T. 3.

а а н ук

ШАЛÁТА Михайло Йосипович (3.04.1937, с. Бертешів, тепер Бертишів Жидачівського р-ну Львів. обл.) —
укр. поет і літературознавець. Закінчив Дрогобицький
пед. ін-т ім. І. Франка (1962). Канд. філол. наук (1970).
Від 1964 працює в Дрогобицькому пед. ін-ті ім. І. Франка (з 1998 — ун-т), проф. (1991). Голова філол. секції
Дрогобицької філії НТШ (з 2007). Автор монографій
«Мар кіян Шаш ке вич» (1969), «Юрій Федь ко вич»
(1984), кн. ст. і нарисів «Година для праці настала…»

ШАМО

(1997), історико-літ. студії
«Юрій Дро го бич і його
доба» (2000), де сяти поетичних зб. Упоряд. і видавець творів М. ашк в а,
І. а
в а, Я. о ова ко о, М.
т но в а,
А. Чайковського, І. Франка.
Автор по е зій «Чи тай,
дитино, “Кобзаря”», 1961
(зб. «Зоряне переджнив’я»,
1964), «Малий Тарас», 1964
(зб. «Із плину літ», 1992),
«Єднаймося під проводом
. а ата
Тараса!», 2004 (зб. «Вітри
відродження», 2005) та ін., брошури «З Шевченком —
у нове тисячоліття» (Дрогобич, 2001), низки шевченкознавчих статей. Голова оргкомітету (1988—91) спорудження пам’ятника Шевченкові в Дрогобичі (автори
І. он ар та А. Гончар; відкрито 1991). Упоряд. і ред. зб.
«Шевченко в краю Франка: Пам’ятники Кобзареві на
Дрогобиччині» (Дрогобич, 2003), у якому простежено
історію спорудження пам’ятників від поч. 20 ст.
в.: Становлення Т. Шевченка як національного по ета //
Т. Шевченко і українська національна культура: Матеріали наукового симпозіуму. Л., 1990; Перепоховання і первісний вигляд
могили Кобзаря // Добре серце [Дрогобич]. 1994. № 1; Наукова
спадщина шевченкознавця [Т. Комаринця] //
. 2003. № 3;
Шевченко в краю Франковому // По в та: Літ.-мист. зб. Л., 2003.
т.: п в а н часові: Зб. на пошану проф. М. Шалати.
Дрогобич, 2007.

нато

п та

ШАЛЯ́ПІН Федір Іванович (1/13.02.1873, м. Казань,
тепер Татарстан, РФ — 12.04.1938, Париж) — рос.
оперний співак, бас. 1891 як соліст хору укр. трупи
Г. рка а брав участь у виставах «Невольник» М. роп вн ко о, «Наталка Полтавка» І. Котляревського,
«Чорноморці» М.
нка,
«Ой не ходи, Грицю, та й на
вечорни ці» М. Ста р
ко о. Гастролював містами
Поволжя, Середньої Азії та
Закавказзя. 1892—93 навчався співу в Тифлісі (тепер Тбілісі) у Д. Усатова.
Учасник укр. муз. гуртка
(зокр., виконував партію
Петра у виставі «Наталка
Пол тав ка», співав в укр.
хорі). У 1895—96 — соліст
Маріїн. (Санкт-Петербург),
. а пн
із 1899 — Великого (Моск-

823

ва) театрів. У 1896—99 виступав у Москов. приватній
опері С. Мамонтова. З 1922 жив за кордоном.
2 берез. 1902 на вечорі, присвяченому пам’яті Шевченка, виконав з хором арію «Гей літа орел» з опери
«Тарас Бульба» М. Лисенка, його ж романс «Мені однаково», пісні «Ой у лузі та ще й при березі» (обробка
М. Лисенка), «Не серджусь я» Р. Шумана. Почесний
член Київ. т-ва письменності (1903). Підтримував товариські стосунки з М. Старицьким та М. Лисенком. Ш.
виконував також твори А. Веделя, П.
н ко о, укр.
народні пісні. Серед партнерів Ш. — С. руш н ка,
П. Кошиць, І.
в к , П.
в , Ф. Орешкевич,
Ю. пор нко- оман к та ін.
т.: ра м ук . У товаристві Михайла Старицького //
Прапор. 1966. № 2;
ку н . Федор Шаляпин: Очерк жизни
и творчества. М., 1951; ар
к
. Ф. Шаляпін у Києві: До
110-річчя від дня народження // Музика. 1983. № 2; топ
жизни и творчества Ф. И. Ша ляпина: В 2 кн. М., 1988—89;
С кор ка . «Приємно було бачити цих нових людей»: Федір
Шаляпін і Україна // Урядовий кур’єр. 1998. 14 лют.; Прокоп нко . Тайна вокала Шаляпина. К., 1999;
нко . Листи.
К., 2005; к т нко . Богатирський бас із воску й у бронзі //
Культура і життя. 2007. 8 серп.

р на С кор ка

ШАМÓ Ігор Нау мо вич (21.02. 1925, Київ —
17.08. 1982, там само) — укр. композитор. Народний артист Української РСР (1975). Лауреат Держ. премії Української РСР ім. Т. Г. Шевченка (1976). В евакуації
в Уфі під час нім. окупації
Укра їни на вчався у Першому Москов. медичному
ін-ті (1941—42). Військ.
ф е л ь д ш е р у Ч е р во н і й
(з 1944 — Радянській) армії
(1942—46). Закінчив Київ.
консерваторію (1951, клас
композиції Б. тош н ко о). Композиторське обдарування Ш. вирізняється
особливо проникливою ліричністю, яскравою образ. амо
ністю й мелодикою. У своїх
творах спирався на інтонацію укр. народних пісень.
На вірші Шевченка Ш. написав цикл із десяти романсів для середнього голосу з фортепіано (1959): «Така
доля моя», «У перетику ходила», «У гаю, гаю», «Якби
мені черевики», «Ой одна я, одна», «Зацвіла в долині»,
«Закувала зозуленька», «Ой стрічечка до стрічечки»,
«Чого мені тяжко», «Ой гоп-гопака», а також фортепіанний цикл із шести новел «Тарасові думи» (1960).
У них віддзеркалилось уміння композитора на підставі
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контрастного зіставлення різнохарактерних мініатюр
створити єдиний багатогранний худож. образ, позначений психологізмом, проникненням у духовний світ
героїв. Автор муз. до радіопостановок «Відьма» (1949)
і «Тарасові шляхи» та до вистави «На світанні» (обидві — за романом О. ван нко «Тарасові шляхи») у Київ.
театрі юного глядача (1964).

т.:
р мо ва . Игорь Шамо. М., 1958;
а о ва . Вокальний цикл І. Шамо на слова Шевченка //
в нко
і музика: Зб. ст. К., 1966; урз на . Шевченковские циклы
Клебанова и Шамо // Украинское музыковедение. К., 1966. Вып. 1;
а ран ов . Національні особливості фортепіанної творчості
Ігоря Шамо // Українське музикознавство: Наук.-методичний
міжвідомчий щорічник. К., 1969. Вип. 5;
в н ана . Игорь
Шамо. К., 1982; окр нко . Спогад про друга // Музика. 2003.
№ 1/2; з вам ув буду кожну мить…: Спогади, ст., матеріали
про композитора І. Шамо. К., 2006; ауков вісник / Нац. муз.
акад. України ім. П. І. Чайковського. К., 2007. Вип. 49: Ігор Наумович Шамо: сторінки життя та творчості: Зб. ст.

р на С кор ка

ШАМ ПОЛЬЙÓН (Champollion) Жан-Фран суа
(23.12.1790, м. Фіжак, тепер департамент Ло, регіон
Південь — Піренеї — 4.03.1832, Париж) — франц.
учений, член франц. академії написів і л-ри (з 1831),
почесний член Петерб. АН (з 1826). Засновник єгиптології. У 1822 після багаторічної праці над дешифруванням напису на давньоєгипет. пам’ятці — Розеттському камені (196 р. до н. е.), знайденому 1799 поблизу
м. Розетта (Єгипет), розробив принципи дешифрування
єгипет. ієрогліфічного письма, встановив послідовність
його розвитку. У 1828—30 очолював наук. експедицію
до Єгипту. Склав першу граматику і перший словник
давньоєгипет. мови.
Шевченко принагідно згадує Ш. в повісті «Прогулка
с удовольствием и не без морали». Розмірковуючи над
таємничими й заплутаними обставинами життя однієї
з героїнь твору, Шевченко писав: «Что же, наконец,
такое эта безмолвная панна Дорота? Гиероглиф пока,
таинственный гиероглиф, над которым сам Шампольон
призадумался бы» (4, 281).
ав

С кар ва

ШАМРÁЙ Агапій Пи ли пович (21.09/3.10.1896,
с. Ми ро пілля, те пер Крас но пільсь кого р-ну Сум.
обл. — 7.04.1952, Київ) — укр. літературознавець.
Д-р філол. наук (1944). Закінчив 1921 Харків. ун-т.
У 1924—31 — викладач, згодом проф. у Харків. ІНО.
У 1927—33 — в ІТШ: старший наук. співробітник,
згодом — керівник відділу давньої укр. л-ри. Ш. репре совано 1933. У 1933—44 перебував на по селенні,
завідував кафедрами зарубіжних л-р у пед. вишах
Іжевська (тепер РФ), Фергани (тепер Узбекистан), Пермі

(тепер РФ). У 1944—52 —
зав. кафедри зх. л-ри Київ.
ун-ту ім. Т. Шев ченка,
зав. відділу західноєвроп.
л-р в ІЛ (1944—49), після
звільнення за звинуваченням у «кос мо полі тизмі»
і згодом поновлення на роботі — старший наук. співробітник відділу нової укр.
л-ри ін-ту (1949—52). Автор понад 80 праць із методології літературознавства,
історії укр. та західноєвроп.
л-р.
Ред. виданого під егі. амра
дою ІТШ зб. «Харківська
школа романтиків» (1930. Т. 1—3), до якого написав
супровідні статті та примітки.
Один із розд. підручника «Українська література.
Стислий огляд» (1927; 2-ге вид. — 1928) Ш. присвятив
творчості Шевченка. Автор вст. ст. до вид. п’єси Шевченка «Назар Стодоля» (1927). Параметри впливу « апоро ко тар н » на твори поета, зокр. «Чернець»,
«Іржавець» та ін., окреслив у ст. «“Запорожская старина” І. Срезневського як історико-літературний факт (до
проблеми фальшування пісень)» ( амра . Харківські
поети 30—40 років ХІХ ст.: (Харківська школа романтиків). Х., 1930; також у кн.: арк в ка школа романтиків.
X., 1930. Т. 1). У розвідці «До еволюції коломийкового
вірша в творчості Т. Шевченка» (Шевченко. [Х.,] 1930.
Річник другий) уперше сформулював проблему розвитку
ритміко-інтонаційної структури творів поета. Співред.
(разом з А. Березинським, О. П. ов к м, Р. Шевченком) «Творів» Шевченка (вид. планувалося в 6 томах,
вийшли два: Х., 1930. Т. 1: Поезії; Т. 2: Проза). Крім
того, Ш. відредагував перекл. повістей укр. мовою та підготував прим. до 2-го т. Відгукнувся рецензією на перекл.
Е.-Б.-Г. а н рта вибраних віршів та поеми «Гайдамаки» Шевченка — «Новий переклад творів Т. Г. Шевченка
німецькою мовою» (Вітчизна. 1952. № 3. — Рец. на кн.:
Schewtschenko T. Die Haidamaken und andere Dichtungen.
Aus dem Ukrainischen von Erich Weinert. Berlin, 1951).
в.: Вибрані статті і дослідження. К., 1963.
т.: Ру н П. [Рец.] // Життя й революція. 1928. № 3. — Рец.
на кн.:
в нко . . Назар Стодоля / Вст. стаття А. Шамрая.
Х., 1927; . П. амра : Матеріали наук. конф., присвяченої
100-річчю від часу народження видатного вченого-літературознавця і педагога. Суми, 1996.

к ан р орон

ШАМРÁЙ Павло Панасович (роки життя невідомі) — художник, пансіонер Чорноморського козацького
війська, на клопотання якого Ш. було прийнято до пе-
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терб. ка м м т тв, де він навчався одночасно
з Шевченком. Їхні імена є в екзаменаційних списках
від 3 квіт. 1840, 22 берез., 31 трав., 4 жовт., 1 листоп.,
23 груд. 1841 та 31 січ. 1842. Під керівництвом проф.
Ф. рун спеціалізувався на церк. живопису. Одержав
1842 звання некласного художника істор. живопису.
Брав участь у розписах Ісаакіївського собору в Петербурзі та храму в м. Катеринодарі. Шевченко добре знав
Ш., у листі до Я. у ар нка від 26 листоп. 1844 писав,
що він «собі хлопець, як того треба». Пишучи до того ж
адресата із заслання 1 квіт. 1854 та 5 черв. 1857, поет
цікавився долею Ш., передавав йому вітання.
т.: окум нт .

р ор

нко

ШАМС Хусейн (1903, м. Коканд, тепер Ферганської
обл., Узбекистан — 15.01.1943) — узб. письменник.
Автор низки віршів, повістей, оповідань, п’єс, нарисів.
У груд. 1938 у складі делегації узб. письменників приїздив в Україну для підготовки матеріалів до відзначення
в республіці 125-річчя з дня народження Шевченка.
Опублікував нарис «Київський зошит», оповідання
«Безпритульне дитинство», «Ціна та ланту» (усі —
1939) про дитинство Шевченка та роки його навчання
в петерб. АМ.
в.: Київський зошит // . .
[узб. мовою].

в нко. Зб. Ташкент, 1939

у нара а урова

ШАМУ́КОВ Абдулла (24.12.1909, с. Асаново, тепер
Чердаклінського р-ну Ульяновської обл., РФ — 1991,
Казань, РФ) — татар. перекладач, актор. Народний
артист Союзу РСР (1980). У 1930—46 — актор Башк.
театру ім. Гафурі (Уфа), у 1946—91 — татар. театру
ім. Камала. Переклав поему Шевченка «Сон — У всякого своя доля», вірші «Заповіт», «Думи мої, думи мої»
(1848) та ін., що ввійшли до вид. творів Шевченка татар.
мовою «Кобзар» (Казань, 1953). 1961 і 1964 у періодичних вид. опубл. нові перекл. Шевченкових творів.
Р з а ан ва

ШАМШИ́ЄВ Толен (14.10.1910, с. Куршаб, тепер Узгенського р-ну, Киргизстан — 4.02.2001, Бішкек) — кирг.
поет і перекладач. Автор поетичних зб. «Отуз-Адир»
(1934), «Фронтові вірші» (1942), «Біла хмара» (1973),
«Наспіви життя» (1983) та ін. Ш. вперше переклав «Заповіт» Шевченка кирг. мовою (1935). Аналізу вірша присвятив ст. «“Заповіт” Тараса Шевченка» (газ. «Советтик
Кыргызстан». 1968. 1 жовт.). Згодом переклав поезію
«Сестрі», що разом із «Заповітом» увійшла до вид. творів
Шевченка кирг. мовою «Вірші та поеми» (Фрунзе, 1954)
та «Поеми та вірші» (Фрунзе, 1964).
ор

п нко

ШÁНДОР (Sándor) Ласло (20.03.1909, Будапешт —
13.10.1993, там само) — угор. письменник, літ. критик,
мистецтвознавець, перекладач. Навчався у Торговельній академії, худож. ін-ті (Будапешт). З 1932 — на
журналістській роботі. З 1945 жив в Ужгороді, працював ред. угорськомовної газ., Закарп. обл. вид-ва,
в угор. відділенні Закарп. обл. радіокомітету тощо.
З 1962 — в Угорщині, де в різні роки обіймав посади
ред. вид-ва «Думка», директора б-ки іноземної л-ри
ім. Горького в Будапешті. Автор статей про чес.-словац.-угор. культурні зв’язки, про укр. письменників
(І. Франка, М. Ст ма а, П. а р
но о та ін.),
кн. про митців Закарпаття. Перекладав зі слов’ян. мов,
у т. ч. з укр. (окремі твори І. Франка, В. Ст ан ка,
О. аков , О. он ара, П. Панча, В. Со юр та ін.).
До 100- тн роков н в
н м рт
в нка Ш.
опублікував ст. «Шевченко: поет, який живе в серці народів» (Korunk. 1961. № 4), яку згодом умістив у своїй
кн. «Наша батьківщина: Східна Європа» (Будапешт,
1979). Розглянув історію поширення творів укр. поета
в Угорщині, їх перекл., літературознавчі статті, йому
присвячені, а також навів уривки угорськомовних інтерпретацій А.
аша окремих Шевченкових поезій.
т.: Ра о . Угорсько-українські літературні зв’язки //
Міцніє братня співдружність: Зб. ст. К., 1970; Пан ко С. Ласло
Шандор // Всесвіт. 1975. № 4; у т
. Ласло Шандор: досвід
і самовідданість // Всесвіт. 1982. № 8;
а . На шляху інтернаціонального єднання // Р . 1982. № 10.

а на

ра мова

ШАНШІАШВÍЛІ Сандро (13/25.07.1888, с. Джугаані, тепер Сигнахського муніципалітету, регіон Кахеті,
Грузія — 28.10.1979, Тбілісі) — груз. письменник
і перекладач. Лауреат Держ. премії Союзу РСР (1949).
За участь у революційному русі 1909 Ш. було заарештовано. Після звільнення 1911 виїхав за кордон.
У 1911—14 навчався в Цюриху, слухав лекції в Берлін.
і Лейпцизькому ун-тах. Автор зб. поезій «Сад смутку»
(1909), низки п’єс. Переклав вст. до балади Шевченка
«Причинна — Реве та стогне Дніпр широкий» (Накадулі. 1911. № 3). У перекл. Ш. відтворено романтичну
експре сивність оригіналу, своєрідність стилістичної
манери Шевченка.
Р ваз в

з

ШАПОВÁЛ Іван Павлович (26.09.1909, с. Павлівщина, тепер Драбівського р-ну Черкас. обл. —
31.07.2000, Київ) — укр. скульптор. Закінчив Одес.
худож. ін-т (1934; нині Одес. худож. уч-ще; викладачі
Ж. Діндо, Г. нн р), КХІ (нині НАОМА; 1941; викладачі М.
ман, Л.
рву ). У 1944—80 викладав
у КХІ (з 1960 — доцент). Працював у галузі станкової та монументальної скульптури. Автор портретів
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М. Стражеска, П.
н , І. ак в а, М. руш в ко о, М. ак мо в а, па м’ят ни ків В. Чу ба реві,
Д. Невірівському та ін. Ще студентом на замовлення
Міністерства культури Української РСР виконав композицію «Т. Шевченко і М. Щепкін» (гіпс, 1939; Нац. заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка»). Емоційною
виразністю відзначається створений Ш. скульптурний
портрет поета (дерево, 1963—64; Кіровогр. краєзнавчий музей). Робота експонувалася на худож. виставці,
присвяченій 150- тн ому юв ю в
н наро
нн
в нка (Київ, Москва).
в.: в
на художня виставка, присвячена 150-літтю від
дня народження Т. Шевченка: Каталог. К., 1964.

о

а а ова

ШАПОВÁЛ Ми кола Те рен ті йович (15.06.1919,
с. Перша Багачка, тепер Великобагачанського р-ну
Полтав. обл. — 22.03.1982, Харків) — укр. письменник.
Закінчив Ужгород. ун-т (1950). Працював у ред. газет,
на Ра о тан
м н . .
в нка. Автор поетичних
зб.: «Світанок в горах» (1950), «Теплі дощі» (1971),
«Поезії» (1978) та ряду ін.; кн. повістей і новел «Ясний хліб» (1969) та ін.; повістей «Нічна втеча» (1963),
«Неймовірна правда» (1972) та ін.; романів «Останній
постріл» (1968), «Іду до людей» (1976).
Шевченкові присвятив ліричний цикл «Тарас» (зб.
«Ліричні роздуми», 1966), вірш «Прометей» (зб. «Обеліски і колоски», 1966). У ліричному циклі, що складається з трьох віршів, Шевченко постає в оточенні ін.
митців усесвітнього рівня: Ш. П т , В.
к п ра,
Дж.-Ґ. а рона. У новелі-мініатюрі «Сто перший вінок»
(зб. «Над Пслом небо високе», 1962) змальовано сцену
покладання вінків до могили Шевченка. Особливо зворушує читача момент, коли мале хлоп’я приносить свій
віночок із польових квітів.
ата

о

н ка

ША ПУРМÁ Ан тон Ам в ро сі йо вич (псевд. —
Р о м е о с; 16/29.01.1911, с-ще Сартана, тепер смт, підпорядковане м. Маріуполю Донец. обл. — 27.09.1987,
там само) — румейсь кий (гр.) поет і пе рек ла дач.
1929—30 навчався в Київ. ін-ті народного господарства
(не закінчив), повернувся в Маріуполь, де працював
бухгалтером. Автор поетичних зб. румейською мовою,
зокр. «Я знов повернувся в Сартану» (2006, вид. посмертно), кількох кн. у перекл. рос. мовою — «Краю мій
Приазовський» (1980), «Морський десант» (1985) та ін.
Перекладав твори рос. і укр. письменників, зокр.
вірші Шевченка. В газ. «Колехтивістис» (1935. 9 берез.) умістив свій перекл. поезії «Сон — На панщині
пшеницю жала». За активною участю Ш., Л. р’ кова
та ін. гр. літераторів України до 150- тн о о юв ю
в
н наро
нн
в нка створено рукописний

«Кобзар» із 14 творів у перекл. румейською мовою,
до якого ввійшли і пе рекл. Ш. по е зій «Чого мені
тяжко, чого мені нудно», «Ой одна я, одна», «Самому
чудно. А де ж дітись?» та уривка з вірша «Думи мої,
думи мої» (1840). Три прим. цієї зб., переписані рукою
Ш., зберігаються в музеях Києва (НМТШ) і Маріуполя
та в РДБ.
т.:
рн шова . Шевченко мовою греків на Україні //
21/22.

т на

рн шова

ШАРÁП Степан (Стецько) Андроникович (28.11/
10.12.1833, Катеринодар, тепер Краснодар, РФ — кін.
1877) — укр. публіцист, офіцер Кубанського козачого
війська. Із дворян Чорноморського козачого війська.
Освіту здобув у 2-му кадетському корпусі в Петербурзі
(1854). Замолоду великий вплив на формування світогляду Ш. справило знайомство з Я. у ар нком та його
дітьми. Вийшов із корпусу в чині хорунжого, згодом
його зараховано до 12-ї кінно-артилерійської батареї
Кубанського війська, у складі якої воював під час Крим.
війни, за хоробрість переведено у сотники. 1856 відряджено до Петербурга для служби в зразковому козачому дивізіоні. У столиці зблизився з укр. громадою,
ознайомився з поезією Шевченка. Можливо, знав поета
особисто. Повернувся на Кубань цілком сформованим
українофілом.
Ім’я Ш. не раз згадано на сторінках журн. « нова».
У складі статті В.
оз р ко о «Значение Шевченка
для Украины. Проводы тела его в Украину из Петербурга» (Основа. 1861. № 6; без підпису) опубл. лист
Ш., у якому йшлося про благодійний вечір у Катеринодарі, присвячений пам’яті Шевченка. Група чорноморців: Л. Шарап, М. і К. Головаті, Д. Кучерів, І. Плохий
і Ш. — зіграли на вечорі «Наталку Полтавку», а весь
збір від вистави в сумі 200 рублів надіслали в «Основу»
до фонду увічнення імені Шевченка. Ім’я Ш. набуло
популярності в Чорноморії після його діяльного опору
планам уряду з насильницького заселення Закубання
(весна—осінь 1861). Згадані події описано в «Записке
полковника Шаpaпa, главного действующего лица при
восстании» (опубл.: Кубанский сборник. Екатеринодар,
1911. Т. 16), написаній на прохання В. ов . У цих яскраво сатиричних спогадах дано вбивчі характеристики
всім помітним адмін. діячам Чорноморії того періоду,
зокр. і Я. Кухаренку, поведінку котрого під час «бунту»
оцінено як зрадницьку, взято під сумнів щирість його
дружби з Шевченком, оскільки один, мовляв, був кол.
кріпаком, а другий — типовим представником панства,
власником кріпаків. Зберігся лист Ш. на ім’я В. Білозерського від 11 груд. 1862 (опубл. 1999): у ньому
серед ін. висловлено подив, що Я. Кухаренка, котрий
перебував тоді в столиці, знову щиро прийнято серед
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українців Петербурзької громади в пам’ять про його
дружбу із Шевченком.
Ш. близько товаришував із В. Мовою, який присвятив йому баладу «Козачий кістяк». У листі до майбутнього хранителя Шевченкової могили В. н о рова
від 3 трав. 1872 В. Мова називав Ш. єдиним цілком
свідомим патріотом на всю Кубанську обл.
в.: Из ли те ратур ного на следия С. А. Ша рапа // Тре тьи
кухаренковские чтения: Материалы краевой науч.-теорет. конф.
Краснодар, 1999.
т.: ума нко . . К истории одного поэтического посвящения: баллада В. Мовы (Лиманского) «Казачьи кости» // Культурная жизнь Юга России. 2009. № 3.
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ШАРИ́ПОВ Джуманіяз (30.10.1911, м. Хіва, тепер
Хорезмської обл., Узбекистан — ?) — узб. письменник, перекладач, літературознавець. Автор зб. «Вогняні
вірші» (1931), повісті «Саодат» (1957) та ін., роману
«Хорезм» (1960—69). У монографії «Деякі проблеми
поетичного перекладу з російської на узбецьку мову»
(Ташкент, 1958) окремий розд. присвятив перекл. творів
Шевченка узб. мовою, розшукав і проаналізував перекл.
творів укр. поета, які виконав 1914 І. аврон.
в.: З історії перекладу в Узбекистані: (Дореволюційний
період). Ташкент, 1965 [узб. мовою].
т.: мар кова . Про переклади Шевченка узбецькою
мовою //
15.

ктор ума нко

у нара а урова

ШÁРВАРОК Олександр Юрійович (4.12.1944, смт
Баришівка, районний центр Київ. обл.) — укр. поет,
прозаїк і публіцист. Закінчив ф-т журналістики Київ.
ун-ту ім. Т. Шевченка (1967). Працював у ред. газ. «Баришівські вісті», «Літературна Україна», журн. «Київ»,
у Нац. радіокомпанії України, Адміністрації Президента
України. Був заступником гол. ред. часопису «Україна»
(згодом — літ. ред. журн.). Автор поетичних, прозових
зб. та літературознавчих есеїв, зокр.: «Міра вогню»
(1980), «Перевесло із маминих рук» (1987), «Піщаний
зодіак» (1989), «Де ти був, Адаме?..» (1993), «Дощ:
Поема-феєрія» (2004), «Між полюсами. Павло Тичина
у тексті й контексті» (2006) та ін.
До кн. Ш. «Дзвони: Три етюди про Тараса Шевченка» (1995) увійшли прозові етюди: «“Собор Мазепин
сяє, біліє…”, або Чи вважав Тарас Шевченко гетьмана
зрадником українського народу», «“Нічого кращого
немає…”, або Шевченкова уява все життя плекала
Марію», «“На нашій — не своїй землі…”, або Чи був
Тарас Шевченко “першим великим українським большевиком”» (усі три — 1992) та поетичні цикли «Небесні дзвони» (1981—88), «Спокута» (1982), у яких
письменник переосмислює низку епізодів із життя
і творчості Шевченка, сфальшованих у радянському
літературознавстві. Архітектоніка кн. — поєднання
історико-літ. та історико-публіцистичних есеїв із поемами — сприяє тому, що образ Шевченка постає в ній
не догматично-канонічним, а особистісним, близьким.
Ініціював і упорядкував колективну зб. розповідей і статей «Тарас Шевченко в моєму житті» (2004) за наук.
ред. М. у р . В уміщеному тут нарисі «Таємниця
слова-волі» та післямові до згаданого вид. — «Сукупний народний образ» — Ш. ділиться із читачами
роздумами про значення Шевченка для формування
власної особистості, становлення світоглядних позицій
і ціннісних орієнтацій, розмірковує над образом поета
в народній пам’яті тощо.

ШАРИ́ПОВ Мухамед (9.05.1927, тепер м. Джизак,
Узбекистан — 21.12.1973) — узб. літературознавець.
Автор монографій про творчість узб. письменників:
«Гайраті» (1961), «Мірзаалі Акбар Сабір і узбецька література» (1967) та ін.; підручників для вишів. Ш. — автор ст. «Тарас Шевченко» (газ. «Совет педагоги». 1964),
«Незабутнє вічне вогнище» (1964), «Шевченко з нами»
(газ. «Кизил Узбекистон». 1964), «Шевченко в узбецькому домі» (газ. «Правда Востока». 1964). Укр. поетові
присвятив розд. «Пісня душі» у монографії «Навої та
літературні зв’язки» (Ташкент, 1968), також розглянув
творчість укр. митця у підручнику «Література народів
СРСР» (Ташкент, 1968 [обидва вид. — узб. мовою]).

Св т ана у

у нара а урова

ШАТКÍВСЬКИЙ Олекса Якович (псевд. — С м і х Ш а т к і в с ь к и й; 15/28.05.1908, м. Почаїв, тепер Кременецького р-ну Терноп. обл. — 28.06.1979,
Львів) — укр. жи во писець і гра фік. На вчався
в іконо пис ній школі при
Почаїв. лаврі (1926—29,
у О. Якимчука), Варшав.
академії мист-в (1931—39,
у Т. Прушковського, В. Скочи ляса, Л. Ви чул ковського). Учасник укр. мист.
гуртка «Спокій» (Варшава). З 1939 працював учителем малювання в Почаєві
та Кременці, з 1944 — худож ни ком Чорт ківсь кого
місь
кого укр. драм. театру
. атк в к
ім. І. Франка (з 1948 —
Терноп. обл. укр. муз.-драм. театр ім. Т. Г. Шевченка), у 1948—50 викладав курс графіки у Львів. ін-ті
прикладного та декоративного мист-ва (тепер Львів.
нац. академія мист-в), у 1950—56 — курс живопису
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в Укр. поліграфічному ін-ті ім. І. Федорова (тепер Укр.
академія друкарства). Працював у галузі станкового
малярства і графіки в техніках деревориту, лінориту,
монотипії. Автор численних натюрмортів, пейзажних
циклів і побутових сцен із народного життя на Волині.
З кін. 1950-х звертався також до портретування видатних укр. культурних діячів, істор. постатей.
Під час навчання малярства в школі Ш. виконав
замальовку буд. в По а в , де 1846 зупинявся Шевченко. Згодом створив цикл творів, на яких зображено
перебування Шевченка у Почаєві: живописних —
«Т. Шевченко у Почаївській лаврі» (папір, олія, 1964),
«Т. Шевченко малює в Почаєві» (картон, туш, 1964),
«Т. Г. Шевченко в селі біля Почаєва» (картон, туш,
1969), графічних — «Т. Шевченко» (папір, суха голка,
1964), «Т. Шевченко серед селян» (папір, ліногравюра,
1964).
Твори Ш. експонувалися у Варшаві, Львові, Луцьку,
Рівному та ін. містах.
в.: Шатківський Олекса Якович: Каталог виставки. Л., 1970;
Шатківський Олекса Якович (1908—1979): Виставка творів.
Живопис, графіка. Л., 1981.
т.:
в Р. Олекса Шатківський та український мистецький
гурток «Спокій»: Матеріали до історії укр. мистецтва 1920—
1930-х рр. Л., 2008.

Роман

в

ШАТОБ РІÁН (Chateaubriand) Фран суа-Рене де
(4.09.1768, Сен-Мало, тепер департамент Іль і Вілен,
регіон Бретань, Франція — 4.07.1848, Париж) — франц.
письменник, політик, дипломат, історик. Вважається
одним з основоположників романтизму у франц. л-рі.
Автор трактату «Геній християнства» (1802), романів
«Атала, або Кохання двох дикунів у пустелі» (1801)
і «Рене, або Наслідки
при страс ті» (1802),
поеми у прозі «Мученики» (1809), нотаток
«Подорожі з Парижа
до Єрусалима і з Єруса лима до Па ри жа»
(1811), прозової епопеї «Натчези» (1826),
«Історичних нарисів»
(1831) та ін.
Про обіз на ність
Шев ченка із творчістю Ш. свід чить
його лист до А. о то від 9 січ. 1857 з
о во п т ров ко о
.- .
ро Ру - р озон.
укр п нн : «ШатобПортр т .-Р. ато р ана.
По отно, о . 1809
риан сказал в “Замо-

гильных записках”, что истинное счастие недорого
стоит и что дорогое счастие — плохое счастье. Что он
разумел под этим простым словом? Счастие Лукулла
или Фамусова? Не думаю. Римскому и московскому
барину недешево обходилась трехчасовая еда, которая
в продолжение трех суток в желудке не варилась. Следовательно, обжора не может похвалиться даже счастием
скота. И выходит, что знаменитый турист, эмигрант,
дипломат и, наконец, автор “Аталы” не имел никакого
понятия о настоящем счастии. А на такого счастливца,
как, например, я теперь, гордый аристократ-педант
и взглянуть не хотел, не только завести речь о счастии со
смердом. Бедный! Малодушный вы, шевалье де Шатобриан де Комбур! Флорентийский изгнанник [Данте. —
Р .] выдрал бы вас за уши, как болтуна-школьника за
такую чепуху. <…> И выходит, что истинное счастье
не так дешево, как думает шевалье де Шатобриан.
Теперь и только теперь я вполне уверовал в слово:
“Любя наказую вы”. <…> Я теперь чувствую себя если
не совершенным, то, по крайней мере, безукоризненным христианином. Как золото из огня, как младенец
из купели, я выхожу теперь из мрачного чистилища,
чтобы начать новый благороднейший путь жизни. И это
я называю истинным, настоящим счастием, счастием,
какого шатобрианам и во сне не увидеть».
«За мо гильні запис ки» («Les Mé moires d’outretombe», опубл. 1848—50) — кн. спогадів Ш. про себе
та життя революційної і післяреволюційної Європи.
Мемуари він заповів опублікувати після його смерті.
За винятком деяких уривків, надрук. у пресі 1834, «Замогильні записки» оприлюднено у Франції після 4 лип.
1848. Відразу ж з’явилися й ро сійськомовні перекл.
окремих фрагментів в « т
тв нн
зап ка »
(1848. Т. 61; 1850. Т. 71—73), « т ратурно аз т »
(1848. № 32, 33, 40—50; 1849. № 6—10), «Санкт-Петербургских ведомостях» (1848. № 235—271; окреме вид.:
СПб., 1848. [Т. 1]) і «
от к
т н » (1848.
Т. 91—92; 1849. Т. 93—94, 96—97). Самостійною кн.
«Замогильні записки» видано 1851 в Санкт-Петербурзі.
Проте навіть найповніший рос. перекл. (в «Отечественных записках») охоплює тільки половину тексту Ш.
Найімовірніше, Шевченко прочитав «Замогильні
записки» в «Отечественных записках», оскільки слова
з його листа є текстуально близькими до такого фрагмента зі Ш. в публ. журн.: «Ужин в караульной зале,
за которым я ел без принуждения, заключил для меня
первый счастливый день в жизни. Истинное счастье
немногого стоит; а которое дорого, то плохое счастие» (Отечественные записки. 1848. № 11. С. 125).
Утім, Шевченко читав на засланні й «Библиотеку для
чтения», де також надрук. «Замогильні записки». Так,
у Щоденнику 1 лип. 1857 Шевченко цитує рядки з вірша
В. уро к на «Как в наши лучшие года…» за «Библио-
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текой для чтения» (1856. № 12). Тоді як у попередньому
номері цього часопису з’явилася перша частина записок Ш.: «Ужин, приготовленный в караульной зале, где
я ел без помехи, окончил для меня первый счастливый
день в моей жизни. Настоящее счастие стоит недорого;
если же оно приобретается дорогою ценою, то уже теряет свое достоинство» (1856. № 11. С. 72).
Про шляхетне походження Ш. (народився в аристократичній і заможній родині, здобув освіту в привілейованих навч. закладах, після смерті апо она став пером
Франції), про його подорожі до Пн. Америки (1791),
Греції, Анатолії, Палестини, Єгипту й Іспанії (1806),
еміграцію до Англії (1793—1800), дипломатичну службу
(в епоху Реставрації Ш. був послом у Берліні (1821), Лондоні (1822), Римі (1829), а впродовж 1822—24 — міністром закордонних справ Франції) Шевченко, очевидно, дізнався саме із «Замогильних записок». Однак він
міг читати й біогр. статті про Ш., зокр. некрологічний
біогр. нарис у рубриці «Закордонні повідомлення» журн.
«Отечественные записки» (1848. № 8. С. 179—185).
Ш. мав широку популярність у Росії в 1-й пол. 19 ст.
Його твори виходили друком як кн. («Атала», 1802,
1803), «Рене» (1805, 1806 та ін.), так і у фрагментах
у різних періодичних вид. (Отрывки из Путеше ствия г-на Шатобриана // Вестник Европы. 1807. № 8;
«О колоколах» из Шатобриана // Сын отечества. 1822.
№ 3; Шекспир // Сын отечества. 1837. Ч. 187; Очерки
средних веков. Законы, памятники, одежда, праздники,
игры и увеселения // Северная пчела. 1838. 21 сент.,
та ін.). Шевченко, т. ч., мав змогу ознайомитися з ін.
творами франц. письменника, але документально це
не підтверджено. Водночас належно оцінити Ш. — поборника християнства, який проголошував християнську релігію найпоетичнішою, — Шевченко не міг,
бо на той час трактат «Геній християнства» не було
повністю перекладено рос. мовою, а в доборі уривків
для перекл. в 1802—20-х перевага надавалася істор.
і ге о гр . роз повідям, описам екзотичних п ей зажів,
звичаїв іноземних народів; Ш. представляли як автора
«філософії моралі», котрий дає афористичні визначення
життя, щастя, гріха тощо.
Полеміка Шевченка із уявленням Ш. про щастя
д осить упереджена, вона свідчить про по верхову
обізнаність укр. поета із творчим і життєвим шляхом
франц. митця (імовірно, Шевченко не знав про смерть
у в’язниці матері й се стри Ш., про страшні злидні,
у яких йому довелося перебувати під час еміграції
в Лондоні, та ін.).
р на Пупур

«ШАТРÓ ЕКСПЕДИ́ЦІЇ НА ÓСТРОВІ БАРСАКЕЛЬМÉС» (папір, акварель, 13,3×22,9) — малюнок
Шевченка, виконаний між 7 і 13 серп. 1848. На звороті

.

в нко.

атро к п
на о тров
Пап р, аквар . 1848

ар ак

м .

ліворуч угорі напис олівцем: 132×230, № 210, праворуч угорі — № 210, праворуч біля краю посередині:
ОТ. У правому нижньому кутку штамп: ГКШ—192.
Зберігається у НМТШ (№ г—448).
Датується часом перебування на о. Барсакельмес
учасників ра
ко оп ово к п
( утаков,
с. 16—19). А. о т нко доводив, що Шевченко виконав
акварель пізніше від олівцевого рисунка «Барсакельмес»: «На обох зображено один і той же краєвид, однак фронтальність змальованої гори і берегова лінія не
зовсім співпадають. По всьому видно, що кожен з цих
краєвидів замальовано з різних точок на різній відстані
від гірського гребеня, що є центральним предметом картини. Олівцевий малюнок, очевидно, є першим, бо на
березі бачимо лише будару і одну людську постать, тоді
як на акварелі маємо на першому плані намет з людьми
і будару близько нього. На рейді видніється шхуна»
( о т нко . За морями, за горами: Тарас Шевченко
на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984. С. 81).
Твір уперше згадано як «О. Борса-Кильмес» (Ру ов .
Коллекция рисунков Т. Г. Шевченка // С. 1894. № 2.
С. 186). Ін. назви: «Намет з людьми на березі Аральського моря» ( ата о
уз ю ар нов ко о, с. 177.
№ 210; ов к , с. 57. № 252), «Шатро експедиції
на березі Аральського моря» (П
н к
. Малюнки
і акварелі // Образотворче мистецтво. 1939. № 2/3.
С. 58), «Берег Аральського моря» ( а м р к
. .,
Сав нов . . Т. Г. Шевченко — художник. М.; Лг., 1939.
С. 38). Уперше репрод. під назвою «Берег Аральського
моря» у вид.: ов к , с. 46. Експонувався у Чернігові 1929 ( ара в ка . Виставка Т. Шевченка: Провідник. Чернігів, 1930. С. 20. № 44), Києві 1984 (Шевченко-художник: Каталог виставки. К., 1986. С. 12).
Місця зберігання: у В. арнов ко о (молодшого), зб.
ЧМТ, ЧІМ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П

:

12 т. Т. 9. № 23.
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ШÁУББЕ Анхен (роки життя невідомі) — гувернантка
в родині М. р к на. «Очень милая молодая немочка,
резвая, наивная, настоящий мальчик в юбке», — так
характеризує її Шевченко у Щоденнику 28 верес. 1857.
Портрет Ш. поет намалював в один із перших днів свого
перебування в
н ому ов оро . Доля портрета
невідома. Через декілька днів, 6 жовт., Шевченко був
із нею в театрі, про що також залишив щоденниковий
запис.
он

о шаков

ШÁФÁРИК (Šafářik) Павел-Йозеф (13.05.1795, Кобелярово, тепер у складі м. Рожнява, Словаччина —
26.06.1861, Прага) — чес. і словац. філолог, історик,
поет, діяч чес. і сло вац.
відродження. При хильно
ставився до укр. культури.
У низці розвідок дав характе рис тику укр. мови,
л-ри та народної творчості.
Шевченко знав про Ш.,
оче видно, з роз по ві дей
О. о н ко о. Укр. поетові були відомі в перекл.
О. Бодянського рос. мовою
праці Ш. «Слов’янські старожитності» (М., 1837—
38. Т. 1. Кн. 1—3) і «Слов’янський народопис» (М.,
.
м к. Портр т
1843). Ви словлені в цих
Пав а- оз а а ар ка.
пра цях Ш. ідеї сло в’ян.
Пап р, то ра .
єд
ності по ши рю ва лися
С р на 19 т.
й в Україні. Вони, зокр.,
мали вплив на творчість Шевченка та його діяльність
як члена
р оо в ко о рат тва. Ш. був
обізнаний із творчістю укр. поета. У 1844—45 О. Бодянський надіслав Ш. вид. Шевченка «Тризна», «Гамалія», «Кобзар» 1844. 1845 укр. поет написав поему
«Єретик» і поетичну посвяту до неї — «Шафарикові».
Шевченко згадує Ш. в поемі «Єретик» та посланні
«І мертвим, і живим»: «І Коллара читаєте / З усієї
сили, / І Шафарика, і Ганка, / І в слав’янофіли / Так
і претесь…» (рр. 113—117). Ці чес. прізв. на той час
стали знаковими для освічених слов’ян настільки, що
Шевченко дорікав співвітчизникам у тому, що вони
сліпо захоплюються модними ідеями, не розуміючи їх
духу, та не приділяють належної уваги своїм духовним
традиціям.
У Передмові до нездійсненого видання «Кобзаря»
Шевченко говорив про Ш. й В. ара
а як про
справжніх патріотів, що «не постриглись у німці <…>,
а остались слов’янами, щирими синами матерей своїх,
і славу добрую стяжали» (5, 208). Повернувшись із

заслання, Шевченко передав Ш. (через кого — не з’ясовано) автограф послання «Шафарикові» разом з автографом поч. поеми «Єретик». Шевченкові рукописи
не збереглися. Передаючи 1863 до Народного дому
у Львові ін. автограф послання «Шафарикові» (з рукопису «По з .
в нка. ом п рв »), В.
оз р к зробив на ньому напис: «Оповідають свідки, що
Шафарик, читаючи оце посланіє Шевченкове, плакав
вдячними сльозами». Наприкінці 1850-х Ш. міг одержувати відом. про Шевченка від рос. учених, які приїздили
до Праги, — І. а та, М. Су ом нова, П. арт н ва
й особливо О. Бодянського.
Незважаючи на позірну ідеологічну спільність підходів до слов’ян. проблематики, ставлення до неї в Ш.
і Шевченка було неоднозначним. До світоглядних дискусій між чес. та укр. культурними діячами того часу не
дійшло. Це засвідчено у великому за обсягом листуванні
між Ш. і Бодянським. Проте сприйняття концепції Ш.
перемістилося в Україні в дещо ін. царину. В Україні (як
і в Чехії), і зокр. в Шевченка, ідея панславізму переросла
в ідею нац. самоствердження. Ш. (як і о ар) вбачали
в Росії прихисток від нім. ідейної експансії. А Коллар
уважав, що мають залишитися тільки 4 слов’ян. гілки:
рос., польс., чес. і серб., а решта — розчинитися в них,
тоді як Шевченко щодо Росії жодних ілюзій не мав.
Серйозною підставою для симпатії Ш. з боку Шевченка було те, що, на відміну від Коллара, він залишав
більший простір для самобутності слов’ян. народів.
Ідеї Ш. зводяться радше до слов’ян. федерації, аніж до
асиміляції, як у концепції Коллара. У поемі «Єретик»
Шевченко підкреслює свою духовну близькість саме
із Ш. т. ч.: «Слава тобі, любомудре, / Чеху-слав’янине! /
Що не дав ти потонути / В німецькій пучині / Нашій
правді. Твоє море / Слав’янськеє, нóве! / Затого вже
буде повне» (рр. 56—62). Останнім рядком Шевченко
означує відмінність у поглядах Ш. і рос. слов’янофілів,
для яких слов’ян. світ є «Російським морем».
т.: р юк . П. Шевченко і Шафарик // Міжслов’янські
літературні взаємини. К., 1961. Вип. 2; о нар . Тарас Шевченко у чехів та словаків. Пряшів, 1961;
в нко . . Єретик:
Поема: слов’янськими мовами. К., 1991; кра н ка література
в загальнослов’янському і світовому літературному контексті.
У 5 т. К., 1987. Т. 1; К., 1994. Т. 5; н к- р зов ка . Грані
культур. Бароко, романтизм, модернізм. К., 2000.

а на С ва нко

ШАХ Роман Юрійович (16.10.1932, с. Рясне-Руське,
тепер Яворівського р-ну Львів. обл.) — укр. майстер
худож. обробки скла. Заслужений художник Української РСР (1983), народний художник України (1992).
Закінчив Львів. уч-ще прикладного і декоративного
мист-ва (1957). У Львів. ви роб ни чому об’єд нанні
«Райдуга» працював з ужитковим і декоративним по-
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судом із кришталевого та півтонового скла, виготовляв,
зокр., зразки посуду для серійного випуску. Деякі твори
присвятив шевч. тематиці: вази «Катерина» (1964),
«На панщині» (1964), декоративні тарілки «Бандура»
(1964), «Наймичка» (1964), келихи «Ювілейний» (1964),
«Т. Г. Шевченко» (1964), «Кобзар» (1964) та ін.
на ра н к

ШАХ-МАЙСТРÉНКО Мирослава Іллівна (з родини
Шах; 29.02.1940, с. Чішки Буського р-ну Львів. обл.) —
укр. філолог. Закінчила 1965 Львів. ун-т ім. І. Франка (ф-т іноземної філології, класичне відділення).
У 1965—98 — викладач латин. мови кафедри класичної
філології Одес. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Д-р філол. наук
(1998). Доктор. дисертація — «Антична культура і світ
Шевченкової поезії». З 2004 — проф., зав. кафедри зарубіжної л-ри та методики викладання іноземних мов
Микол. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського, з 2012 —
зав. кафедри мовознавства та логопедії цього ж ун-ту,
викладач історії зарубіжної л-ри та латин. мови.
Гол. сфера наук. досліджень Ш.-М. — генетичні та
типологічні зв’язки укр. культури з античною, вплив
античності на формування світоглядних засад Шевченка, спільні гуманістичні тенденції античних авторів
та укр. поета. У монографії «Шевченко і античність»
(О., 1992) Ш.-М. розглянула взаємодію античних традицій і нац. реалій у глибинних структурах творчості
Шевченка. Саме в тісному зближенні фольклор.-нац.
і античного начал, на її думку, полягає одна з неповторних моделей худож. світу Шевченка. Кн. дістала
позитивні відгуки у вітчизняній та зарубіжній пресі.
Окреслене коло проблематики поглиблено у монографії
«Шевченко і антична культура» (К., 1999). Аналіз поетичних образів і окремих творів Шевченка у контексті
античних культурних
і літ. традицій розгорнуто у розд.: «Світовідчуття Шевченка»,
«Ти поло гічно-мі фологічне в поезії Шевченка», «Міфологічні
символи в поезії Шевченка». У розд. «Комп о н е н т и г р е ц ь ко ї
драми в поемах Шевчен ка» дос лід ниця
порівнює вступи поем
Шевченка та прологи
трагедій Евріпіда, ліричні відступи в пое
мах «Гай да ма ки»,
. а - а тр нко.
в нко
«Катерина» та хорові
ант на ку тура. ., 1999.
партії гр. драми. Ряд
к а нка

промовистих паралелей простежено у «Сумних елегіях» в
і ліриці заслання та ін. творах укр. поета.
Опублікувала також кн. «Античність у малярських творах Шевченка. Античні міфологічно-історичні реалії»
(Полтава, 2001).

т: По тав ук . Принадлежать вечности // Вечерняя Одесса. 1993. 10 марта; ор а .- . Нові аспекти шевченкознавства
в Україні // Наше життя / Our life. [Нью-Йорк], 1994. March;
ар а ну- р а н к . Наукова поема про Шевченка // Чорноморські новини. 1994. 25 трав. (всі — рец. на вид.: а тр нко . . Шевченко і античність. О., 1992); р м нко . Шевченко
і античність //
. 2001. № 3.

о о м р

ов анюк

ШАХÓВСЬКА Марфа Михайлівна (20/31.12.1799—
25.02/9.03.1886) — дружина декабриста, нижньоновгородського губ. О. урав ова (1856—61). Сестра Ш. —
княжна Прасков’я Шаховська — поїхала за чоловіком
О. Муравйовим до Сибіру й 1835 померла у В’ятці.
Через деякий час після її смерті О. Муравйов одружився
зі свояченицею (дітей від цього шлюбу не було). Шевченко згадав «старушку Шаховскую» в записі про своє
відвідання губернаторського дому 12 січ. 1858.
он

о шаков

ШАХÓВСЬКИЙ Семен Михайлович (7/20.05.1909,
с. Синяківщина, тепер Чорнухинського р-ну Полтав.
обл. — 15.06.1984, Київ) — укр. літературознавець.
Закінчив 1932 Харків. пед. ін-т. Доцент Харків. ун-ту
(1934—44). Із 1937 одночасно працював в ІЛ за сумісництвом, протягом 1944—52 — на постійній основі
на посадах старшого наук. співробітника, зав. відділу,
вченого секретаря. Д-р філол. наук (1961), проф. (1963).
Викладав у Львів. ун-ті ім. І. Франка (1953—66), згодом
у Києві — на вечірньому ф-ті Укр. поліграф. ін-ту ім. І. Федо рова (нині Укр.
академія друкарства,
Львів) — зав. кафедри
теорії і практики ред.
(1966—70), проф. кафедри мист-ва книги
(1970—82). Дос ліджу вав пе ре важно
проблеми історії укр.
л-ри серед. 19—20 ст.
і теорії л-ри, зокр. автор праць: «Майстерність Івана Франка»
(1956), «В майстерні
С. а ов к . Св това
поетичного слова. Ліава
в нка. в в, 1961.
к а нка
рика Павла Тичини»
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(1958), «Лірика і лірики. Питання майстерності і стилів украї нсь кої ра дянсь кої
поезії» (1960), «Літературні роди й види»
(1963), «10 рома нів
та їх автори. Нариси
з історії українського
радянського роману»
(1967), «Павло Тичина. Жит тє пис поета і гро ма дя ни на»
(1968), «Леся Українка» (1971), «Романи
Павла Загребельного»
С. а ов к . он в о
(1974), «Критика і ліова. ., 1964. к а нка
те ратур ний про цес»
(1976), зб. вибраних ст. «Уроки радянської класики»
(1989) та ін.
Ш. чимало зробив для популяризації імені Шевченка, вивчення його поезії та драматургії. Ювілейного 1939 побачила світ в упорядкуванні Ш. та з його
передм. літ.-крит. зб. «Про Шевченка», у якій уміщено
автобіогр. матеріали, спогади про Шевченка, крит.
праці М. о ро ю ова, І. Франка, О. П п на та ін.,
кілька віршів, присвячених Шевченкові, тощо. Дослідник активно розробляв питання зв’язків Шевченкової
творчості з рос. л-рою та ширше — культурою (ст.
«Шевченко в оцінці російської критики», 1938; «Шевченко і російська література»; «Шевченко і російська
культура», обидві — 1939, та ін.). У ст. «Тарас Шевченко
і сучасна поезія» (Дніпро. 1946. № 3) одним із перших
розпочав вивчення багатоаспектної проблеми Шевченкових традицій в укр. поезії 1-ї пол. 20 ст. на матеріалі
творчості М. а ана, М. Р
ко о, П.
н та ін.
Ознайомлювальний характер має розд. про творчість
Шевченка в короткому нарисі Ш. «Історія української
літератури» (1951. Вип. 1, на обкладинці — 1950), виданому за ред. О.
ко о в серії «Університет на
дому». Праця «Майстерність і стиль лірики Шевченка»
(Р . 1958. № 2), не позбавлена спрощеності у витлумаченні поетичних творів, містить дещо поверховий огляд
Шевченкової лірики. Низка публ. Ш. має ювілейно-популяризаторське спрямування: «Шевченко — митець
і мислитель» (Всесвіт. 1961. № 5), брошура «Світова
слава Шевченка» (Л., 1961), статті в газетній періодиці
та кілька відгуків на вид. Шевченкових творів.
Натомість помітним внеском у шевченкознавство
є кн. Ш. «Огонь в одежі слова: Питання майстерності
і стилю поезії Т. Шевченка» (1964). Дослідник розглянув особливості поетичної образності Шевченка,
висловив низку спо стережень над його технікою та

худож. прийомами, детально проаналізував найважливіші твори, вдало розкривши «секрети» майстерності
доступною для широкого читача мовою.
в.: Шевченко і російська література // Пам’ т Т. Г. Шевченка: Зб. ст. до 125-ліття з дня народження. К., 1939; Шевченко-драматург // Учені записки / Харків. держ. ун-т ім. О. Горького. Х.,
1939. № 17. Труди філол. ф-ту. № 1: Зб., присвячений 125-річчю
з дня народження Т. Г. Шевченка; Політичні поеми Шевченка
періоду «трьох літ» // Вісник / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка.
1964. Серія філологічна. [Вип. 2].
т.: а к
. Об’єкт дослідження — Шевченкове слово //
Вільне життя. 1964. 26 трав. — Рец. на кн.: а ов к С. Огонь
в одежі слова: Питання майстерності і стилю поезії Т. Шевченка.
К., 1964;
н ков . . Шаховський Семен Михайлович (до
100-річчя з дня народження) // Поліграфія і видавнича справа:
Наук.-технічний зб. 2009. № 2; а ов к Семен Михайлович // Друковані праці науково-педагогічних співробітників
Українського поліграфічного ін-ту ім. І. Федорова, опубліковані
в 1930—1970 рр.: Біобібліогр. покажчик: У 2 ч. Л., 2009. Ч. 2.

к ан р орон

ША ХОВСЬКÓЙ Олек сандр Олек санд ро вич
(24.04/5.05.1777, маєток Беззаботи, тепер село Глинковського р-ну Смоленської обл., РФ — 22.01/3.02.1846,
Москва) — рос. драматург, поет, театр. критик, перекладач. Закінчив Шляхетний пансіон при Москов. ун-ті
(1792). Служив у Петерб. дирекції імператорських
театрів (1802—26). Академік Рос. АН (1810). Член Бесіди любителів рос. слова (1811—15). Автор численних
комедій, водевілів, комічних опер, трагедій і романтичних драм, зокр. «Новий Стерн» (1805), «Домашній
театр, або Напівпанські забавки» (1808), «Ломоносов,
або Рекрут-віршотворець» (1814), «Урок кокеткам, або
Липецькі води» (1815), «Урок одруженим» (1823) та ін.
Автор істор. повісті про Марусю Чурай «Маруся,
малоросійська Сафо» (1839). Створив, скориставшись
мелодіями й сюжетикою укр. пісень (в т. ч. «Ой не
ходи, Грицю»), перший рос. водевіль «Козак-віршотворець» (1812), присвячений долі автора пісні «Їхав
козак за Дунай» С.
мов ко о. У роботі над водевілем «Українська наречена, або Дві та одна» (1836)
використовував матеріали «Малоро сійських пісень»
(1827) М. Максимовича.
Шевчен кові були від омі твори Ш. Опи су ючи
брутальний побут р ко орт
(запис у Щоденнику 27 черв. 1857), поет порівнює його зі сценами
з опери-драми Ш. «Двомужниця, або За чим підеш,
те й знайдеш» (1832), яку бачив на сцені петерб. Александринського театру. У повісті «Близнецы» комічну
оперу Ш. «Козак-віршотворець» («чепуха на двух языках») негативно охарактеризовано вустами Никифора
Федоровича, причому розповідач погодився з героєм
і від себе ще нищівніше оцінив повість «Маруся, Ма-
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лоро сійська Сафо», бідкаючись, що «почтеннейшая
публика видит в этих калеках настоящих малороссиян» (4, 56).

в.: Комедии. Стихотворения. Лг., 1961.
т.:
к ан рова . . Драматургия А. А. Шаховского.
Симф., 1993.

анна

юра

ШАЦ Борис Зусійович (13.02.1922, Київ — 27.12.2002,
там само) — укр. художник. Навчався у Харків. худож.
ін-ті (1949—54, графічний відділ, керівник Й. Дайц).
Працював у галузі станкової і книжкової графіки. Автор
низки акварелей і кіноплакатів, ілюстратор творів С. анка, М. Гоголя,
М. о ю н ко о,
А.
нка.
Виконав ілюстрації до повістей Шевченка «Наймичка» та
«Варнак» (обидві —
папір, акварель, 1957;
Н М Т Ш ) . Ст во р и в
1961—64 се рію кольорових літографій
« Т. Г. Ш е в ч е н ко » :
«Арешт», «Єдина втіха», «Думи мої…»,
«Тарас Шевченко за
роботою», «Т. Г. Шев. а . ю тра
о по з
ченко серед казахів.
в нка « а м ка». Пап р, ри ба лок», «По вераквар . 1957
нен ня». Ро боти характеризуються мист. довершеністю, продуманістю
найдрібніших деталей. Експонувалися на ювілейній
худож. виставці, присвяченій 150- тн ому юв ю
в
н наро
нн
в нка (1964, Київ, Москва).
1975 фломастером виконав зображення «Липа Т. Шевченка» (папір, 1975). Іл. табл. X.
в.: Подвиг шевченківського життя: Альб. естампів київських
художників. К., 1964; Ювілейна художня виставка, присвячена
150-річчю від дня народження Т. Шевченка: Каталог. К., 1964;
ор
а : Каталог виставки творів. Акварель. Графіка. К., 1987.

о

а а ова

ШАШКÉВИЧ Володимир Маркіянович (псевд. —
Д у м к а; З М о с т і в В е л и к и х та ін.; 7.04.1839,
с. Нестаничі, тепер Радехівського р-ну Львів. обл. —
16.02.1885, Львів) — укр. письменник, перекладач,
педагог, громадсько-культурний діяч. Син М. ашк в а. Навчався на юрид. ф-ті Львів. та Віден. ун-тів. Із
1870 — член т-ва «Просвіта». Відп. ред. часописів « рн » (1863) та «Русалка» (1867). Друкувався у газ.
«Русь», « нова», журн. «Прав а». Автор поетичної

зб. «Зільник» (1863), драми «Сила любові» (1864), читанок для селян «Зоря» (1871—72).
У творчості Ш. виявилося наслідування Шевченкової поезії, напр. у вірші «Прощання»: «Квіти мої
веснянії, / Убогії діти! / Тяжко вас так висилати / Голих,
неодітих». Епіграфами до поезій «Гомін молодої Руси»
та «Нинішня пісня» письменник узяв рядки із послання
«І мертвим, і живим» та використав традиційні для укр.
л-ри образи кобзаря, могили, Дніпра. Пам’яті поета
присвятив вірш «Вінець на могилу Тарасу Шевченкові, уплетений в осьмі роковини його смерти 1869 р.»,
у якому назвав його «великим Тарасом», «вчителем»,
«батьком», що «поляг за волю України».
в.: Вінець на могилу Тарасові Шевченкові, уплетений в осьмі
роковини його смерти 1869 року // а в ну пам’ т Тарасові
Шевченкові: (Поетична антологія). Золочів, 1910; Твори Леоніда
Глібова, Ксенофонта Климковича, Володимира Шашкевича. Л.,
1911. Кн. 7.
т.: а ’ к П. Журналістська діяльність В. Шашкевича //
Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теоретичної конференції. Л., 1993;
кра н ка журналістика в іменах. Л., 1996. Вип. 3.

в н

ШАШКÉВИЧ Маркіян Семенович (літ. псевд. —
Р у с л а н Ш а ш к е в и ч; 6.11.1811, с. Підлисся, тепер
Золочівського р-ну Львів. обл. — 7.06.1843, с. Ново сілки, те пер Бусь кого
р-ну Львів. обл.) — укр.
письменник, фольклорист,
громадський діяч. Закінчив Бе ре жанську гім назію (1829), Львів. духовну
се мі на рію (1838). Од ночасно був вільним слухачем фі лос. курсу Львів.
ун-ту. Служив парафіяльним священиком у селах
Львівщини. Співзасновник
(разом із І. а
в м та
Я. о ова к м) літ.-просвітницького молодіжного
. ашк в
гуртка «Руська трій ця».
З ініціативи М. Шашкевича було укладено альм. «Руа ка н трова » (1837). З листа П. укаш в а до
І. Вагилевича від 21 верес. 1843 відомо, що Шевченко
знав «Русалку Дністровую» і високо цінував опубл.
там твори.
Із поезією Шевченка Ш. уперше ознайомився з альм.
« а т вка» (1841), зокр. переписав собі баладу «Причинна». Ш. творив у 1833—42, тому немає підстав говорити про прямий вплив Шевченка на його творчість;
однак у його доробку виразно про стежується низка
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ідейних, тематичних, ритмічних паралелей із Шевченковими поезіями: той самий соц.-громадянський пафос,
активне ставлення до дійсності, патріотизм («Слово до
чтителей руського язика», «Болеслав Кривоустий під
Галичем, 1139»), звеличення козацьких волелюбних
традицій («О Наливайку», «Згадка»), усвідомлення ролі
народного співця як провідника й ідеолога простолюду
(«Бандурист», «Олена»); використання фольклор. худож. засобів та віршових розмірів («Веснівка», «Туга»,
«Вірна», «Погоня»).

в.: Твори. К., 1973.
т.: ранко . М. Шашкевич і галицько-руська література //
ранко. Т. 29; а ата . Маркіян Шашкевич: Життя, творчість
і громадсько-культурна діяльність. К., 1969; «Русалка Дністрова»:
Документи і матеріали. К., 1989; р в Р. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці». К., 1990; ашк в ана:
Зб. наук. праць. Вип. 1/2. Львів; Броди; Вінніпеґ, 1996; ашк в ана: Зб. наук. праць. Вип. 3/4, 5/6. Львів; Вінніпеґ, 2004;
а ата . Глотохронологія пат ронімічних дієслівних форм
у поезіях Маркіяна Шашкевича і Тараса Шевченка // Проблеми
гуманітарних наук: зб. наук. праць. Дрогобич, 2013. Вип. 32.
Сер. Філологія.

1863 польс. мовою перекл. В. С роком поем «Єретик», «І мертвим, і живим». У ст. «Живописателі нових
людей» (Дело. 1878. № 3) Ш., проаналізувавши антикріпосницькі настрої рос. л-ри 1840—50-х, зазначив,
що «мало хто може зрівнятися із Шевченком» у рос.
л-рі (С. 305).
т:
ов
. Слово союзников: Неизвестная статья
о Тарасе Шевченко // Советская Украина. 1962. № 3; амута. . Очерки демократического направления в русской историографии 60—70-х гг. XIX в. Лг., 1971; у рав к
. Невідомі
18; ар о
. . Т. Г. Шевченко
статті про Шевченка //
и русские историки-демократы. Лг., 1991.

анна

ШВАРЦ (Schwarz; чернече ім’я — Бертольд, справж.
ім’я — Костянтин Анклітцен; Фрайбурґ-у-Брайсґау
або Дортмунд, обидва тепер — Німеччина) — нім.
францисканський чернець, що жив на поч. 14 ст. Займався хімією. Згідно з переказом, перебуваючи у в’язниці за звинуваченням у чаклунстві, винайшов порох
(бл. 1320). Шевченко згадав Ш. в повісті «Прогулка
с удовольствием и не без морали».

а на ур ака

ШАШКÓВ Се ра фим Се ра фи мо вич (псевд. —
С. С т á в р і н; 5/17.11.1841, за ін. відом. — 31.08/11.09,
м. Іркутськ, тепер РФ — 28.08/9.09.1882, м. Новгород,
тепер м. Великий Новгород, РФ) — рос. історик, публіцист. Учень і послідовник А. апова. Навчався в Казан.
духовній академії (1860—61). У 1868—73 відбув заслання в Сибіру у справі про сепаратизм. 1861—63 співпрацював із журн. « кра», «Век». Із 1866 — провідний
автор журн. «Дело». Автор численних публіцистичних
розвідок, часто компілятивного характеру, з історії
Сибіру, рос. суспільної думки 17—19 ст., жіночого питання. Окремі вид. праць Ш.: «Історична доля жінки,
дітовбивство і проституція» (1871, 2-ге вид. 1872), «Російська проституція» (1871, 2-ге вид. 1879), «Історичні
етюди» (1872), «Історичні нариси» (1875) та ін. Резонанс у пресі викликали його літ.-критичні ст. «Пушкін
і Лермонтов» (1873), «Кольцов і Нікітін» (1874).
Захоплення творчістю Шевченка пов’язано, очевидно, із впливом А. Щапова. Згадуючи про вчителя, Ш.
писав: «Яким не було живим, яким не було захопливим
це життя, Щапов не задовольнявся ним і часто повторював відомі слова Шевченка: І день іде, і ніч іде, /
І голову схвативши в руки, / Дивуєшся, зачем не йде /
Апостол правди і науки» ( ашков С. С. Некролог //
Дело. 1876. № 4. Отд. 2. С. 181). Ш. — автор ст. «Тарас Шевченко» (1874), вилученої на вимогу цензури
з гранок журн. «Дело». Пізніше під назвою «Шевченко
і Сирокомля» розвідку опубл. у тому само журн. (1880.
№ 3). У згаданій статті Ш. високо оцінив зроблені
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«ШВÁЧКА» — ліро-епічна істор. пісня, яку Шевченко
написав під час ра
ко оп ово к п
на о. оара . Датується орієнтовно: кін. верес. — груд. 1848.
Джерела тексту: чистовий автограф у « а
кн » (ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 325—326); чистовий автограф
у «
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 67. С. 161—162).
Вперше надрук. у вид.: « о зар» 1867, с. 489—490.
Шевченко кілька разів доопрацьовував твір; імовірно,
вже в овоп тров кому укр п нн олівцем дописав
назву «Швачка» і підкреслив її (докл. див.: оман к
. Критичний розслід над текстом «Кобзаря»
Шевченка. К., 1907. С. 254;
на к в
. . С. 141;
оро н . С. Творчий процес // вор
метод і по-

С. ара

«

а- ор ут. ю тра
о по м .
ва ка». Пап р, но равюра. 1963

в нка

«ШВАЧКА»

етика Т. Г. Шевченка. К., 1980. С. 493; П : 12 т.
Т. 2. С. 631).
У по е зії зо бра жено один з епі зодів Колі їв щини — боротьби за соц. й нац. визволення укр. народу
1768—69 на Правобережній Україні, що стала продовженням Нац.-визв. революції 1648—54 (докл. див.
а ама к ру ). Тематично «Ш.» продовжує поему
«Гайдамаки» та вірш «Холодний Яр». Істор. перекази
про події 1768 в Україні поет чув ще в дитинстві від
старих людей, зокр. від свого діда І.
в нка, а також
у лип. 1846, коли у складі Археографічної комісії брав
участь у розкопках могили Переп’ят поблизу а това.
«Ш.» — один зі зразків худож. переосмислення фольклор. текстів. М. ва ка та Ф. Левченко, персонажі
Шевченкового твору, діяли 1768 на Київщині, їх оспівано в укр. істор. піснях. М. Швачка — один із ватажків Коліївщини, Ф. Левченко — соратник ін. ватажка
повстання І. он ар нка (другого і третього згадано
у пісні «Хвалилася Україна, що в нас добре жити…»).
Загони гайдамаків здійснювали успішні напади навіть
на укріплені міста, напр., захопили Умань, Черкаси,
Вінницю, Чигирин, Фастів, Радомишль.
Зауваживши, що «Ш.» написано на народнопісенній
основі, . о
а не знайшов близьких паралелей цьому Шевченковому тексту з фольклором ( о
а . .
С. 212). Існує чимало свідчень того, що Шевченко добре
знав пісні про Швачку. У Щоденнику 11 лип. 1857 він
згадав про одну зі своїх найулюбленіших: «…я <…>
тихо запел гайдамацкую песню: “Ой поїзжає по Україні
та козаченько Швачка…” От этой любимой моей песни
я незаметно перешел к другой». Ю. вак н вказав на
пісні про Швачку, які, на його думку, мали безпосередній вплив на текст аналізованого вірша: «Ой виїхав із
Гуманя козаченько Швачка…», «Ой не буде краще та не
буде ліпше…», «Ой хвалився та козак Швачка під Білу
Церкву йдучи…» (докл. див.: вак н 1968, с. 129—130).

.

ак в .

ю тра
о по м .
в нка «
артон, о . 1937—1938

ва ка».
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Варіанти фрагментів із пісень про Швачку «Гей, хвалився та козак Швачка…» і «Ой не буде краще та не
буде ліпше…» Шевченко використав як епіграф до
розд. «Гонта в Умані» в поемі «Гайдамаки». З останньої
пісні, ймовірно, запозичено факт захоплення Фастова
загонами Швачки. Дві пісні про І. Бондаренка було
записано в Шевченкові альб.: «Ой хвалився Бондаренко…» (рр. 1—19) — 1846 поет власноруч занотував
в
ом 1846—1850, «Хвалилася Україна, що в нас
добре жити…» — зафіксував П. Куліш 1843 в
ом
1840—1844.
Серед дослідників немає одностайності щодо жанрового визначення поезії. Л.
к наголосив, що
цей твір є фрагментом поеми, де змальовано один з епізодів гайдамацького руху (
к
. Швачка // « о зар»: 4 т. Т. 3. С. 442), істор. поемою «Ш.» вважали
Є. на к в ( на к в
. . С. 137) та Є. р юк
( р юк . П. С. 321), Ю. вак н — баладою, призначеною не для співу, а для читання, про що свідчить
наявність enjambement’ів, відсутніх у народній поезії
( вак н 1968, с. 130—131), віршем, наближеним до істор. пісень, — Ф. Пу това (Пу това . С. 130), істор.
піснею, в якій поєднано наспівність викладу й істор.
тему, — М. он ар (
. Т. 2. С. 590) та В. См н ка
(
. Т. 5. С. 225).
Композиційно твір поділяється на дві частини: 1-ша
частина — пісня Швачки (рр. 1—8, її написано народнопісенним силабічним 13-складовим (8+5) віршем)
і його монолог (рр. 9—20, народнопісенний силабічний
14-складовик 8+6) — заклик до побратимів напасти на
Фастів. Пісню Швачки подано у теперішньому часі,
звернений монолог — у майбутньому.
2-га частина — авторське повістування про славні
вчинки Швачки та його побратимів (рр. 21—48): про
захоплення гайдамаками м. Фастова, їхню помсту, коли
на чолі війська був Швачка, натхнений спогадами про
С. Па (апострофа, рр. 25—28); в останніх 8 рр. військо з фастівської розправи збирається у дорогу на Бихів
(йдеться про с. Бишів Макарівського р-ну Київ. обл.).
Істор. події зображено через сприймання розповідачаспостерігача: розповідач — синхронний свідок подій,
нарацію побудовано у теперішньому часі; 2-гу частину
написано 14-складовим (8+6) віршем.
Шевченко відтворив народне уявлення про Швачку
як про оборонця православ’я; місце події — Фастів
(р-н діяльності Швачки) — дало можливість поетові
пов’язати центр. персонажа твору з фастівським полковником С. Палієм, легендарна постать якого мала
згуртувати повстанців. Герої поезії за характером романтичного образотворення багато чим нагадують персонажів «Тараса Бульби» М. Гоголя ( вак н . . Образний світ // вор
метод і поетика Т. Г. Шевченка.
К., 1980. С. 162). У творі гіперболізовано події та їх
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учасників, що є характерною рисою героїчного епосу
(Пу това . С. 130).

т.:
на к в
. . З творчої лабораторії Т. Г. Шевченка. Редакційна робота над творами 1847—1858 рр. К., 1959;
р юк . П. Тарас Шевченко: Життя і творчість. К., 1964;
вак н 1968; Пу това . Жанрове багатство «Кобзаря» //
17;
вак н . . Поезія Шевченка періоду заслання. К., 1984.

а а н ук

ШВÁЧКА Микита (бл. 1728 — ?) — запорозький козак, ватажок гайдамацького загону під час народного
повстання 1768 (Коліївщини) на Правобережній Україні. Наприкінці літа того ж року Ш. схопили царські
солдати під Богуславом, за наказом рос. уряду його було
заслано на каторгу в м. Нерчинськ. Дальших відом. про
ватажка немає. Ш. став поетичним героєм багатьох народних пісень. Шевченко використав чотири віршовані
рядки з народної пісні про Ш. в поемі «Гайдамаки»
(1860 вміщено як епіграф до розд. «Гонта в Умані»).
Боротьбі народного месника та його спільників із польс.
шляхтою, лихварями поет присвятив вірш «Швачка», де
проведено паралель із соц. і нац. рухом кін. 17— поч.
18 ст. на чолі з фастівським полковником С. Па м.
У Щоденнику пісню «Ой поїзжає по Україні та козаченько Швачка» (11 лип. 1857) поет назвав улюбленою.
т.: о а . П. Гайдамацький рух на Україні 20—60-х рр.
ХVIII ст. К., 1965; о в на 1768: Матеріали ювілейної наукової
сесії, присвяченої 200-річчю повстання. К., 1970.

к ан р ур

ШВÉДСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Шевченкознавство у Швеції започаткував Й. Лунделл, котрий
у ст. «Малоруська література», вміщеній у т. 9 енциклопедії «Північна родинна книга» (1885), писав: «Тарас
Шевченко є найвидатнішим письменником малоруської
літератури, справжньою поетичною душею і патріотом
водночас», згадав « о зар» 1840 як першу зб. творів
поета.
1909 вийшла монографія А. н на «Мазепа», в якій
автор, стисло характеризуючи поезію Шевченка, навів
свої перекл. уривків із поем «Сон — У всякого своя
доля», «Іван Підкова» та послання «До Основ’яненка».
У хрестоматії «Російська література» (1912) невеликий
розд. Єнсен присвятив Шевченкові як «найвидатнішому
поетові», якого за участь «у малоро сійському товаристві народної освіти» заслано «в місцевість по той
бік Каспійського моря». У виданій 1916 в Австрії нім.
мовою монографії Єнсена «Тарас Шевченко. Життя
українського поета. Літературна студія» уміщено перекл. швед. мовою уривка з поезії «До Основ’яненка».
У статті про поета в т. 25 нового вид. енциклопедії
«Північна родинна книга» (1917) Єнсен відзначив, що
Шевченкова поезія, «позначена гуманною ідеальністю»,

«відображає нещасну історію його самого та його країни». У т. 30 тієї ж енциклопедії Єнсен у ст. «Українська
література» назвав Шевченка «великим національним
поетом». 1919 у зшитку 10 журн. «Слово і образ» дослідник опублікував нарис «Україна», в якому відзначив,
що подібної Шевченковій «національної мистецької
поезії, яка походить із джерел народної, не змогла виявити література жодної країни». У цьому самому вип.
журналу надрук. і поезії «Ой діброво — темний гаю»
і «Мені однаково, чи буду» в перекладах Я. мм ра.
У Стокгольмі 1921 побачила світ зб. статей «Українці». У розд. С.
р мова «Українська література»
п’ятий підрозділ присвячено темі «Національний поет
Тарас Шевченко». Шевченка тут схарактеризовано
як, «сказати б, символічну особу» через його виняткову роль і особливе місце в історії духовного життя
в Україні у серед. 19 ст., як поета, що «став уособленням справедливості і закону, які мали зробити Україну
самостійним членом серед освічених народів» і що було
метою р оо в ко о рат тва. Акцентовано
на красі поетичної форми в Шевченка, загальнодоступності змісту, могутньо виявленій нац. свідомості, відзначено, що завдяки Шевченкові серед українців «уперше
висунуто принцип широкого демократизму і національного відродження на християнсько-соціальному ґрунті,
і тепер Україна увійшла у світову літературу». Ілюстрацією до сказаного про Шевченка слугували вміщені в зб.
переклади Єнсена уривків із поезії «До Основ’яненка»,
під назвою «Козацьке щастя» — перекл.-контамінація
трьох строф поезії «Думка — Тече вода в синє море»,
«Заповіт». У статті В. В. Жалозецького «Українське
мистецтво» з названої зб. «Українці» йшлося про еволюцію Шевченка-художника, його поступове звільнення від академ. законів, посилення інтересу до мист.
цінності старовинних укр. реалій, про значення їх для
самого художника. Жалозецький відзначив також, що
Шевченків геній великою мірою сприяв створенню
нового нац. ґрунту, який справив потужний вплив на
подальший розвиток укр. малярства.
1932 вийшов т. 17 енциклопедії «Північна родинна
книга» (3-тє вид.) зі ст. А. Карлґрена, присвяченою
Шевченкові. Автор подав коротку біографію поета,
схарактеризував його творчість як «поета українського
національного ренесансу», «пов’язану зі стилем української народної поезії». У т. 19 тієї ж енциклопедії
(1933) вміщено ст. Карлґрена «Українська література»,
в якій згадано Шевченка. 29 берез. 1939 в газ. «Ny Dag»
опубл. анонімну ст. «Боротьба поета Тараса Шевченка
проти гноблення народів царатом: 125 років від дня
народження українського борця за свободу». У статті
життєпис Шевченка подано з маловідомими деталями,
підкреслено, що він виступав проти будь-якого нац.
гноблення і в поемі «Кавказ» звернувся до нац. меншин
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із закликом до повстання проти царської імперії. Автор зауважив, що «значення Шевченка як політичного
письменника виходить далеко за межі України».
1948 у т. 13 «Конверсаційної енциклопедії Боньєра»
(2-ге вид.) вміщено анонімну ст. «Українська література», де йшлося, зокр., і про Шевченка. 1954 у т. 20 енциклопедії «Шведський довідник» (2-ге вид.) у ст.
Г. Еловсона «Українська література» згадано Шевченка.
У т. 25 тієї ж енциклопедії (1957) вміщено ст. С. Аґрелла
про Шевченка. Автор описує життєвий і творчий шлях
поета, характеризує « о зар» 1840, поеми «Гайдамаки»
і «Сон — У всякого своя доля», повість «Художник».
8 берез. 1961 газ. «Ny Dag» опублікувала велику ст.
Б. Ваґнера «Поет попри заборону писати». Докладно
висвітливши життя і творчість Шевченка, автор схарактеризував « о зар» 1840, поезії «Садок вишневий
коло хати», «Заповіт», поеми «Сон — У всякого своя
доля», «Царі», спеціально зупинився на поемі «Гайдамаки», згадав вид. «Заповіту» мовами народів світу.
Порівняв «Заповіт» Шевченка з автоепітафією-заповітом Р.-Л. Стівенсона, протиставивши суму й самітності,
висловленим в англ. письменника, заклик Шевченка до
боротьби за свободу. 11 берез. того ж року газ. «Ny Dag»
під назвою «Сто років пам’яті українського поета Тараса Шевченка» опубл. повідомлення про святкування
дня його пам’яті в цілому світі, портрет Шевченка
пензля І. Р п на, перекл. Т. Ерікссона поезій «Ликері»,
«Заповіт» і «Садок вишневий коло хати». У т. 12 «Енциклопедії Боньєра» (1966) надрук. стислу довідкову
статтю, присвячену Шевченкові.
П р.: Sjevtjenko T. Kosackens lycka // Ord och Bild. Kristiania;
Kbenhavn. 1919. Н. 10; Schevtschenko. Två dikter / Övers.
J. Hemmer // Ibidem; Sjevtjenko T. Till Osnovjanenko-Kvitka;
Kosackens lycka; Mitt testamente / Övers. A. Jensen // Ukrainarna.
Stockholm, 1921; « апов т» [ нто . п р.].
т.: Lundell J. A. Lillryska litteraturen // Nordisk Familjebok.
Stockholm, 1885. В. 9; Sjevtjenko (Szevczenko) Taras Grigorievitj //
Nordisk Familjebok. Stockholm, 1897. В. 14; Jens п . Ма zера. Lund, 1909; Jensen A. Rysk Litteratur: Läsebok för Skola
och Hem. Stockholm, 1912; Jensen A. Taras Schewtschenko: Ein
ukrainisches Dichterleben. Wien, 1916; Jensen A. Sjevtsjenko,
Sjevtjenko (Schewtschenko, Sevcenko) Taras Grigorjevitj // Nordisk
Familjebok. Ny, revid. och rikt ill. uppl. Stockholm, 1917. В. 25;
Jensen A. Ukraina // Ord och Bild. Kristiania; Kbenhavn. 1919.
Н. 10; Jensen A. Ukrainska litteraturen // Nordisk Familjebok. Ny,
revid. och rikt ill. uppl. Stockholm, 1920. В. 30; Jensen A. Slavisk
kultur och litteratur under nittonde århundradet. Stockholm, 1920;
Jefremov S. Nationalskalden Taras Sjevtjenko [Den ukrainska
litteraturen] // Ukrainarna. Stockholm, 1921; alozieckyj V. V. Den
ukrainska konsten [Teatr och kost] // Ibidem; Karlgren A. Sjevtjenko
Taras Hryhorovitj // Nordisk familjebok. 3 väsentl. omarb. och konc.
uppl. Stockholm, 1932. В. 17; Karlgren A. Ukrainska litteraturen //
Ibidem. 1933. В. 19; Ст н р-П т р н . Шевченко в Скан-

динавії // П : [ 16 т.] Т. 15; Taras Sjevtjenkos skaldestrid mot
tsarismens folkförtryck: 125 år sedan den ukrainske frihetskämpene
födelse // Nу Dag. 1939. 29 mars; Ukrainsk litteratur // Bonniers
Konversationslexikon. 2, omarb. uppl. Stockholm, 1948. В. 13;
Elovson H. Ukrainska litteraturen // Svensk Uppslagsbok. 2, omarb.
och utv. uppl. Malmö, 1954. В. 30; вн на . . Дожовтнева та
радянська українська література за рубежами СРСР. К., 1956;
Agrell S. Sjevtjenko Taras Hryhorovytj // Svensk Uppslagsbok. 2,
omarb. och utv. uppl. Malmö, 1954. В. 25; Wagner B. Diktare
trots skrivförbud // Ny Dag. 1961. 8 mars; Hundraårsminnet av
den ukrainske diktare Taras Sjevtjenko // Nу Dag. 1961. 11 mars;
натюк . Альфред Єнсен — дослідник Т. Г. Шевченка // Літературна газета. 1961. 14 берез.; в
// С
. Т. 3; Sjevtjenko
Taras // Bonniers lexikon. Stockholm, 1966. В. 12; По р нн к . Дослідник творчості Шевченка [А. Єнсен] // Прапор. 1971.
№ 4; По р нн к . Нові штрихи до зарубіжної шевченкіани //
Всесвіт. 1978. № 3;
ронов . . «Заповіт» Т. Г. Шевченка
шведською мовою // Вісник Харківського університету. Х., 1986.
№ 284;
ронов . . Поезія Т. Шевченка «Ликері» у перекладі
шведською мовою // Вісник Харківського університету. Х., 1989.
№ 329; ронов . . Поезія Т. Шевченка «Садок вишневий коло
хати…» в перекладах шведською мовою // Теория и практика
перевода: Республиканский межведомственный научный сборник. К., 1989. Вып. 16;
в нкознав тво в Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Нідерландах і Бельгії: Бібліогр. покажчик. X., 1989.

ронов

ШВЕЦЬ Василь Степанович (17.01.1918, с. Іванків,
тепер Бориспільського р-ну Київ. обл. — 21.02.1993,
Київ) — укр. поет. Закінчив Київ. пед. ін-т (1941).
У роки нім.-радянської війни — кореспондент військ.
газет. Видав зб. поезій: «Лірика» (1949), «Гірські потоки» (1955), «Кроки і роки» (1962), «Межень» (1969),
«Сподівання» (1984) та ін.
Шевченкові присвятив низку поезій. Вірш «Шевченко» побудовано як діалог старого казаха із солдатом-українцем під час пароплавної мандрівки до Запоріжжя.
Обидва звертають увагу на пам’ятник Шевченкові на
Чернечій горі. Зримо постає перед читачем нічна прогулянка київ. бульваром («На бульварі Шевченка»), подорож на могилу Шевченка («Круча») — названі поезії
разом з ін. творами Ш. об’єднав у цикл «Подорож на
Орськ» (зб. «Двобій», 1965). У кожному з них — свій
Шевченко: «двох материків окраса» («Стоїть над Азією
велет…»), озброєний словом воїн («Круча»), пророк
(«Розкута мелодія»).
в.: Подорож на Орськ: [Поезії] // Дніпро. 1964. № 3; Тв.:
В 2 т. К., 1978.

ата

о

н ка

ШВИДÉНКО Ва лен тин Та ра сович (01.12.1930,
с. Соболівка, тепер Коростенського р-ну Житом. обл. —
3.12.1994, Київ) — хор. диригент. Закінчив Київ. кон-

838

ШЕВЕЛЬОВ

серваторію по класу хорового диригування Г. р овк
(1957). Співорганізатор і диригент Черкас. народного
хору (з 1957), самодіяльного хору «Дарничанка» (1962),
худож. керівник Шахтарського ансамблю в Донецьку
(1970). Худож. керівник і гол. диригент самодіяльних
хорів у Києві «Колос» (1967—82), «Дарничанка» (Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України,
1982—92) та ін. Заслужений артист Української РСР
(1965). Автор хорів «Стелись, стелись, туманочку»
(слова власні), «То не вітер, то не буйний» (пам’яті
Т. Шевченка), «Від Камчатки до Чорного моря» (слова
народні), «Не судіть, подруженьки» (з весільного обряду) та ін.
т.: ум нюк . Український народний хор. К., 1969;
н нко . «Колос» соком наливається // Культура і життя. 1969.
30 берез.

р на С кор ка

ШЕ ВЕЛЬÓВ Юрій Во лоди ми рович (псевд. —
Ю р і й Ш е р е х, Г р. Ш е в ч у к; 4/17.12.1908, Харків — 12.04.2002, Нью-Йорк, США) — укр. мовознавець, літературознавець
і культурний діяч. Закінчив
1931 Харків. пед. ін-т профе сій ної освіти. Ви кладав в Укр. ко му ніс тичному ін-ті жур на ліс тики
(1933—39, Харків), згодом
(1939—41) — у Хар ків.
ун-ті. З 1944 — на емігра ції в Ні меччині. Після
закінчення Другої світової
війни мешкав у Мюнхені,
ви кла дав в УВУ (1946—
49). 1949 здобув наук. ступінь д-ра слов’ян. філології
.
в ов
в УВУ. 1945—49 — заступник голови Мист. укр. руху (МУР) у Німеччині. Редагував журн. «Арка», альм. «МУР». 1950—51 — проф. слов’ян. філології Люндського ун-ту (Швеція). З 1952 мешкав у США. 1952—54 — читав курси укр., рос. та білор.
мов у Гарвардському ун-ті. 1954—77 — проф. слов’ян.
філології Колумбійського ун-ту (Нью-Йорк). 1959—61,
1981—86 — президент УВАН у США, з 1989 — почесний президент УВАН. Почесний д-р Альбертського
(Канада, 1983), Люндського (1984), Харків. нац. (1998)
ун-тів, іноземний член НАН України (1991). Лауреат
Нац. премії ім. Т. Шевченка (2000) за кн. «Третя сторожа. Література. Мистецтво. Ідеології» (1991, 1993),
«Поза книжками і з книжок» (1998). Автор бл. 900 наук.
праць, виданих укр., нім., англ. мовами, серед них кн.:
«Нарис сучасної української літературної мови» (1951),
«Синтакса сучасної української літературної мови»

(1963 [англ. мовою]), «Праісторія слов’янських мов»
(1964 [англ. мовою]), «Історична фонологія української мови» (1979 [англ. мовою]; укр. перекл. — 2002)
та ін.
Опублікував низку різнопланових шевченкознавчих
розвідок, рецензій і передмов до праць у цій галузі:
«Як творив Шевченко-поет» (Український засів. 1943.
Ч. 4; передрук: С . 1995. № 4), «1860 рік у творчості Тараса Шевченка» (Taras Šev enko, 1814—1861.
A Symposium. Hague, 1962 [англ. мовою] — разом із
В.
ков к м виступив ред. цього зб.; укр. перекл.:
. 1992. Т. 224), «Критика поетичним словом: Молодий Шевченко визначає своє місце в історії літератури
та дещо про “білі плями”» (Сучасність. 1989. № 5, також:
Св т 1991), «Микола Ґе і Тарас Шевченко: мистець
у відмінному контексті» (Сучасність. 1990. № 7/8) та
ін. Більшість зазначених розвідок увійшли до виданих
в Україні кн. Ш.: «Третя сторожа», «Поза книжками
і з книжок», «Пороги і запоріжжя» (1998. Т. 2—3).
Шевченкознавчі праці дослідника вирізняє поєднання
широкого спектра наук. зацікавлень зі спостережливістю й увагою до найдрібніших деталей. Він аналізував Шевченкову тематику (розвиток істор. концепції,
еволюція й варіативність мотивно-тематичного комплексу), поетику, стилістику й лінгвістичну специфіку,
психологію творчості, звертав увагу на періодизацію,
культурний контекст і проблеми видання творів тощо,
виявляючи, зокр., глибокий інтерес до Шевченкового
трактування реліг. теми та акцентуючи своєрідність
теології і христології поета.
До літ. і мист. спадщини Шевченка Ш. часто звертався в компаративному аспекті, аналізуючи втілення
й розвиток різноманітних елементів Шевченкової традиції в доробкові укр. авторів пізніших епох (приміром,
І. Франка, В. Сту а; ст. «Другий заповіт української
літератури», 1968, «Трунок і трутизна», 1986), а також
окреслюючи ставлення самого Шевченка до своїх літ.
попередників. Міждисциплінарні розвідки Ш., зокр. зіставлення певних маляр. і літ. практик М. і Шевченка,
виявляють глибинну спорідненість новаторського вирішення теми стосунків Бога і Людини (головно — у потрактуванні образу Христа) у творчості обох митців.
в.: [Рец.] // Україна: Українознавство і французьке культурне
життя [Париж]. 1951. № 5. — Рец. на вид.: Matthewes W. K. Taras
Ševčenko: the Man and the Symbol. London, 1951; Диптих про
книжки з подвійним дном // Українська літературна газета.
[Мюнхен]. 1956. Ч. 1. — Рец. на кн.: а
в П. Життя Тараса
Шевченка. Нью-Йорк; Париж; Мюнхен, 1955; Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології: У 3 т. Х., 1998; Слово
на відкритті Шостої Шевченкознавчої конференції // Св т 2001;
Слово впро воду до Ле о ніда Плюща як шевчен ко знав ця //
П ю
. Екзод Тараса Шевченка: Навколо «Москалевої криниці». К., 2001.
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т.: Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех): Матеріали до бібліографії. Нью-Йорк, 1998;
к ра С. Нові аспекти
дослідження творчості Т. Шевченка в історико-літературних
працях Ю. Шевельова // Вісник / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Х., 1999. № 426: Творчий доробок Ю. Шевельова і сучасні гу ма ні тарні науки;
з ут р
. ., а аш н к . С.,
он . . Феномен Тараса Шевченка в історії української літератури та літературної мови (за матеріалами статті Юрія Шереха
«Критика по етичним словом») // Вісник / Харків. нац. ун-т
ім. В. Н. Каразіна. Х., 1999. № 426; о о ова . . Проблеми
шевченкознавства в спадщині Ю. Шереха // Регіональні проблеми
розвитку українознавства Східної України: Матеріали наук.практ. конф. Х., 2003; натюк . Інше прочитання: українська
класична література в інтерпретації Ю. Шереха: Т. Шевченко,
І. Франко // Вісник / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Х., 2009.
№ 846; Філологічний вісник. К., 2011. Вип. 1: Юрій Шевельов —
філолог, мислитель, інтелігент.

т на Р зан ва

ШЕ ВИРЬÓВ Сте пан Пет рович (18/30.10.1806,
Саратов, тепер РФ — 8/20.05.1864, Париж) — рос.
письменник, перекладач, критик, історик л-ри. Навчався в Москов. університетському благородному
пансіоні (1818—22). Академік Петерб. АН (1852).
Почесний д-р Празького ун-ту (1848). Автор дисертації «Дант та його доба» (1833), яка започаткувала рос.
дантезнавство. Брав участь у вид. журн. «Московский
вестник» (1827—30), разом із М. По о н м редагував
журн. « о кв т н н» (1841—56). Як критик співпрацював із журн. «Московский наблюдатель» (1835—37).
Слов’янофільські погляди Ш. наближалися до теорії
офіц. народності, відповідно до якої Росія протиставлялася занепалій зх. цивілізації.
25 берез. 1858 Шевченко занотував у Щоденнику:
«Многоуважаемый М. А. Максимович задал мне обед,
на который пригласил, между прочими, и ветхих деньми
товарищей своих Погодина и Шевырева. Погодин еще
не так стар, как я его воображал себе, Шевырев старше и, несмотря на седенькую свою благопристойную
физиономию, почтения к себе не внушает. Сладкий до
тошноты старичок». У листі від 13 квіт. 1861 до М. Максимовича з Флоренції Ш. скрушно згадав про смерть
Шевченка: «А з Росії скільки було сумних вістей! Із
часу нашого від’їзду скільки втрат! Немає Хом’якова,
немає Кості Аксакова, немає Шевченка!» (Русский архив. 1872. № 6. С. 1208—1210).
ар на о анова

«ШЕВЧÉНКІВ СВІТ» — спеціалізований шевченкознавчий наук. щорічник, що виходить у Черкасах заходами рка ко о науково о нтру ш в нкознав
о
н Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького за
активної підтримки ІЛ. Має постійні рубрики «Шев-
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чен ківсь кий ар хів»,
«Сучасне шевченкознавство», «Діаспорне
та за ру біжне шевченкознавство» (згодом — «За ру біжне
шевченкознавство»),
«Есеїстика, публіцисти ка» та ін. У першому вип. щорічника
(2008) републіковано
праці Б. авро ко о
«Про блеми ін то наційно-композиційної
ана лізи Шевчен кового вір ша», П.
в нк в в т. рка , 2011.
пов а «Нові рядки
пу к 4. к а нка
Шевчен ка», Г. о т н ка «Шевченко з релігійно-етичного становища»;
у другому (2009) — С. рка нка «Ідеали Шевченка»,
М. о у
ко о «До ґенези й пояснення “Інтродукції”
до “Гайдамаків” Т. Шевченка», М. о
н ко о «Кохання в житті Шевченка та Куліша» (підпис: П. Чубський); у третьому (2010) — М. Мочульського «Михайло
Щепкін і Тарас Шевченко», В. оман ко о «Брехати — не ціпом махати. З приводу одного “гениального
открытия”»; у четвертому (2011) — М. Сум ова «Теми
для студій над Шевченком»; у п’ятому (2012) — С. а«Трійця у творчості Тараса Шевченка».
Широко представлено розвідки останнього часу,
зокр. підготовані для
: Ю. ара аша, П. Білоуса,
О. орон , Ю. Гончар, В. Коваленко, В. ов анюка,
В. Па ар нка, С. Ро ов ко о, Л. Скорини, В. См н кої, О. Стужук, Р. ар ук, Н. амат , М. р,
О. ков н , В. р м нка та ін. (у рубриці «Сучасне
шевченкознавство»).
У розд. «Шевченкознавці і шевчен колюби» надрук. праці
В. По
у ка « В а силь Дома ниць кий»
(вип. 1), І. а нова
«Шевченкознавчі обрії Ієремії Айзенштока» (вип. 1); Р. Танани
«Фе дір Мату шевський — дослідник першої книги вра жень
з Шевчен ко вої світлиці» (вип. 2), В. Поліщука «Тарас Шевченко у про по ві дях
в нк в в т. рка , 2012.
пу к 5. к а нка
митрополита Василя
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Липківського» (вип. 2), «Петро Альтман і його “шевченківський” нарис» (вип. 5), О. Бороня «Шевченкознавча діяльність Данила Ткаченка (Д. Пісочинця)»
(вип. 3), О. Меленчук «Шевченкознавство Сергія Єфремова» (вип. 3), І. Сивкової «Творча постать Тараса
Шевченка в циклі есеїв Миколи Чернявського» (вип. 4)
та ін. У п’ятому вип. щорічника (2012) працями П. ван ш на, О. Яковини, Г. о ка, О. Бороня вперше
представлено рубрику «Інтерпретації Шевченкового
тексту». Розд. «Зарубіжне шевченкознавство» відкриває
розвідка Е. Альварт «Тарас Шевченко в сучасній літературі та культурі України». Інформативні матеріали
вміщено в рубриках «Шевченківське краєзнавство»,
«Шевченкознавча бібліографія», «Хроніка». У шостому
вип. (2013) передруковано дослідження О. С а т она
«Шевченко як маляр», О. а р «Шевченко і Схід»,
М. ов ко о «“Мочиморди” перед судом сучасників
і досліду», опубл. розвідки В. Пахаренка «Геній читає
генія (Творчість Тараса Шевченка в інтерпретації Івана
Франка», Г. Клочека «Із косаральського циклу (До проблеми критеріїв художності поезії Тараса Шевченка)»,
О. Яковини та О. Слободяна «“Хіба самому написать…”: поет між собою і покликанням», В. Яременка
«“А помолимось Богу…” (Шевченкова молитва в богословському контексті)», В. Поліщука «Шевченківська
тема у творчості Григорія Донця» та ін.
он ар

«ШЕВЧÉНКІВСЬКИЙ ЗБÍРНИК» (1924) — укр.
наук. вид., вийшло друком 1924 у Києві за ред. П.
пов а. Планувався як річник, продовження зб. « ара
в нко» (1921). Худож. ред. здійснив О. р. Оригінальним і цікавим є оформлення «Ш. з.»: заставки,
кінцівки та ініціали взято з рукописного «Кобзаря»
(1844), який оформили М. аш ов і Я. де а м н.
Вер х ній колон ти тул
належить Г. ар уту;
об кла динку ство рив
Н. Алексєєв. Зміст зб.
доволі різноманітний:
у статтях досліджувалися факти біографії
Шевченка, його грома дянські погляди,
ма ляр. та по е тична
с п а д щ и н а . Та кож
у вид. вміщено раніше
не друк. листи поета.
До пи тання світо гляду Шев ченка,
факторів формування
його гро ма дянсь кої
в нк в к з рн к. .,
по зи ції та погля дів
1924. . 1. к а нка

звернулися в «Ш. з.» С.
р мов та О. орошк в .
Вст. стаття С. Єфремова «На нерівних позвах (Шевченко і самодержавіє)» лаконічно окреслює ставлення
поета до царизму, його бачення шляхів розвитку свого
народу, прагнення до визволення України від чужоземного поневолення. У роботі О. Дорошкевича «Шевченко
в соціялістичному оточенні» автор зосереджується на
лектурі Шевченка, наводить відом. про добру обізнаність поета із суспільно-політ. думкою своєї доби.
На біогр. матеріалі ґрунтуються ст. П. Филиповича
«Шевченко і декабристи» та М. ов ко о «Арешт
Шевченка в 1859 році». Перший науковець у своїй
розвідці не обмежується поданням матеріалу про особисті знайомства поета з декабристами (І. нн нков м,
В. т н
м, С. о кон к м), вдається і до аналізу поеми «Тризна»; вказує на вплив у ній творчості
К. Р
ва. Саме Филипович уперше звернув увагу
на «ліричний характер твору» (См н ка . Навколо
Шевченкової «Тризны» //
37, с. 313), знайшов
у ньому перегуки («схожости»), навіть ритмічні, з поемою Рилєєва «Войнаровський». Стаття М. Новицького,
присвячена «межиріцькому інциденту», містить порівняльний огляд свідчень про цей епізод у розповідях
сучасників (В. Шевченка, М. Максимовича) і у працях
дослідників (М. Драгоманова, П. а ва та ін.). Доповнюють студію «Хронологічна канва» подій трав.—серп.
1859 та документи у справі Шевченка (доне сення,
рапорти, накази). Новицький висловлює міркування,
що спомини поета про арешт позначилися на окремих
відмінностях у 1-й та 2-й ред. поеми «Марія».
Значний обсяг займають у зб. розвідки, присвячені
поетичній творчості Шевченка. Це роботи Б. ку ко о «Із студій над Шевченковим стилем», Д. у ар
«З поетики Т. Шевченка», Д. а у а «Рима в “Кобзарі”
Т. Шевченка». Науковці ставили перед собою широкий
спектр літературознавчих завдань: від опису та систематизації у «Кобзарі» порівнянь як окремого стилістичного прийому — Д. Дудар, до масштабної спроби
Д. За гула про сте жити зрос тання вер си фі ка цій ної
майстерності поета. Найбільш ґрунтовними видаються
висновки Б. Якубського, який на прикладі поезії «Мені
однаково, чи буду» розкриває «технічну майстерність»
Шевченка, окремі особливості вживання «словесних та
ритмичних форм», зокр. й enjambement’у. Стаття Ф. Самоненка «Образ Шевченкової Музи» має у заголовку
уточнення «З психології творчости Шевченка», однак
її автор зосереджується здебільшого на особливостях
поетового вживання лексем «зоря», «зірка», «зіронька» та їх семантичного зв’язку із поняттям Музи в ін.
текстах митця.
Дві статті у «Ш. з.» мають мистецтвознавчий характер. Одна з них — замітка О. Гера про Я. де Бальмена та М. Башилова як художників. Друга — розвідка
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О. П. о в
ко о «Авто порт рети Т. Г. Шевчен ка»,
в якій він, розглядаючи низку автопортретів митця,
намагається відстежити розвиток його маляр. таланту.
Якщо на пер ших ро ботах, на думку Но виць кого,
позначився вплив К. Брюллова, то в подальших дослідник від значає самостійність творчої манери та
лише окремі запозичення з техніки Р м ран та. До
статті автор додає репродукції шести автопортретів
Шевченка.
Уперше надрук. у «Ш. з.» два листи поета — до
Ф. о то о (від 12 квіт. 1855) із проханням заступництва великої княжни Марії Миколаївни та В. П ров ко о і до Г. П. а а ана (від 27 трав. 1858) зі
згадкою про І. Соко ова, з яким поет познайомився
в Петербурзі після заслання. Лист до графа Толстого
М. Новицький, який здійснював підготовку матеріалів
до публікації та написав до них коментарі (короткі біогр.
довідки про адресатів Шевченка), подав у фотографічній репродукції на окремій вклейці.
ров

т.:
ров . Шев чен ківсь кий збір ник: [Рец.] //
. Українське письменство. К., 2003.

в н

ШЕВЧÉНКІВ СЬ КИЙ НА ЦІ ОНÁЛЬНИЙ ЗАПОВÍДНИК створено відповідно до Постанови Ради
Міністрів Української РСР № 287 від 21 листоп. 1989 на
базі Канівського держ. музею-заповідника Т. Г. Шевченка з метою дбайливого збереження шевч. меморіальних місць і навколишнього природного середовища
в м. ан в Черкас. обл.
ШНЗ об’єднує території історико-культурного та
природно-заповідного фонду заг. площею 45 га. Він
складається із пам’яток археології, архіт., історії, мист-ва
та природи. Меморіальний комплекс утворюють: пам’ятник на могилі Шевченка (1939, скульптор М. ан з р, архіт. Є. в н он); Держ. музей Т. Г. Шевченка
(1933—37, 1939; архіт. В. р в к , П. о т рко);
могила І.
ов ко о; багатошарове по селення Пилипенкова гора. Біля музею розташовуються чавунний пам’ятник-хрест, який стояв на поетовій могилі
1884—1923 (архіт. В. Сичугов), та чавунний пам’ятник-погруддя, встановлений 1923 (скульптор К. р нко). Неподалік від могили митця 1998 споруджено
пам’ятний знак на місці самоспалення О. рн ка. До
складу Заповідника входять перший народний музей
Шевченка — «Тарасова світлиця» (1884; демонтовано
1936 у зв’язку з будівництвом сучасного музею; відтворено 1989—91) та паркові комплекси: верхній меморіальний парк, закладений поряд із могилою поета
в 1960-х з нагоди 100- тн роков н в
н м рт
в нка та 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка, і нижній, створений у 1970-х. Їх пов’язує
архіт.-мемор. комплекс сходжень (1977, архіт. А. Мо-
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шенський, інженер О. Добродієв). Біля зх. підніжжя Тарасової гори споруджено пам’ятний знак укр. гетьману
І. Підкові (2007; скульптор П. Кулик, архіт. В. Блисюк,
К. Малярчук, І. Ренькас), страченому у Львові, а пізніше
перевезеному та похованому в Канів. монастирі. Серед
меморіальних дерев на Тарасовій горі — три дуби, посаджені нащадками митця 1914 з нагоди 100- тн о о
юв ю в н наро
нн
в нка, верба, висаджена
в 1970-х із гілки дерева, яке росте у орт
в нка,
вишні з могили груз. поета І. ав ава з , висаджені
1954 яблуні сорту «Пам’ять Шевченка», виведеного
проф. С. Черненком 1929 (м. Мічурінськ).
Комплекс ШНЗ розташовується на Чернечій (Тарасовій) горі, неподалік від Дніпра, у районі Канів.
дислокацій. В 11 ст. під Чернечою горою в урочищі
Монастирок засновано стародавній монастир. На поч.
18 ст. тут збудовано дерев’яну козацьку церкву Покрови
Пресвятої Богородиці. Тарасовою гору стали називати
з 1861. Територія навколо могили Шевченка належала
Канів. міській думі, 29 груд. 1869 її надано в оренду
В. Шевченку, пізніше він викупив цю землю. Після його
смерті могилою опікувалася Київська стара громада.
Спершу могила мала вигляд кургану на зразок козацької. Її насипали місцеві жителі та селяни з сусідніх
сіл за ініціативою Г.
та в ко о. Могилу обдернували і встановили дубовий хрест, який простояв до осені
1882. Під керівництвом В. Шевченка 1867—68 проведено роботи з благоустрою могили, яка набула вигляду
двоярусної, обкладеної камінням.
У лип. 1884 на кошти В. арнов ко о (молодшого)
та зібрані Старою громадою замість дерев’яного хреста
поставлено чавунний пам’ятник-хрест (заввишки понад
6 м, вагою понад 4 т) та збудовано хату, в одній половині якої жив І. Ядловський, а в другій організовано
«Тарасову світлицю». З 19 ст. могила стала місцем паломництва, у різні роки її відвідали М. о ю н к ,
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. ан з р, ар т ктор . в н он.
Пам’ тн к на мо
.
в нка. 1939

І.
у - в к , П. у н к , брати О. азар в к і М. азар в к , П. Куліш, І. Сош нко, М. а ,
Леся кра нка, О. о
н ка, родина Старицьких
та родина М.
нка, Лесь ур а , Марко ов ок,
М. ан ков ка, В. Ст ан к, Е.-А. юран, І. ун н,
М.
ков, Г. а т т та багато ін. Свідченням їхнього
перебування є численні записи на сторінках «Книги
вражень», а також дарунки в «Тарасову світлицю».
З 1918 могилою стала опікуватися держава — рішенням Ради Міністрів УНР від 10 черв. 1918 її визнано нац.
власністю. С. П т юра і В. оро в-Стар розробили
законопроект, який так і не було реалізовано. У квіт.
1923 Канів. районний з’їзд комітетів незаможних селян
ухвалив порушити клопотання перед центр. органами
влади про заміну хреста, який майже 40 років простояв
на могилі Шевченка, погруддям. Новий пам’ятник відкрито 1 лип. 1923. Укр. геолог В. Р зн нко став автором «Ініціативної записки» (1923) з обґрунтуванням
необхідності створення Нац. парку навколо поховання.
20 серп. 1925 Постановою Ради Народних Комісарів
Української СРР територію навколо могили Шевченка
заг. площею в 4 десятини оголошено держ. заповідником і передано у відання Народного комісаріату освіти.
У цей час розпочато роботи з упорядкування могили
і прилеглої території. Протягом 1928—29 неподалік від
Тарасової гори побудовано приміщення готелю «Будинок туриста», у якому розміщено клуб, б-ку-читальню,
музей Т. Шевченка (у двох кімнатах), де знаходилися
також експонати із «Тарасової світлиці».
Сучасного вигляду Шевченківський меморіал набув
улітку 1939 із встановленням на могилі бронзового
пам’ятника і спорудженням літ.-мемор. музею. Поч. будівництву поклала постанова Ради Народних Комісарів
Української РСР від 10 берез. 1931 «Про відзначення
70-х роковин із дня смерті Т. Г. Шевченка», яка передбачала перетворення території навколо поетової могили

на культурно-освітній осередок. Планувалося відкриття
нового пам’ятника і музею, б-ки-читальні, продовження
заходів із озеленення Тарасової гори. Проектування
музею Наркомос України замовив В. Кричевському
та П. Костирку. Їхні ідеї ґрунтувалися на тому, що будівництво музею, реставрацію могили, спорудження
пам’ятника, упорядкування сходів, висадження дерев
потрібно вирішувати в комплексі єдиним архіт. проектом, щоб зберегти істор.-природний образ місцевості,
рельєф гори та рослинність на ній, не змінюючи при
тому домінантної ролі могили Шевченка.
1933 розпочато підготовчі роботи до будівництва,
11 берез. 1934 відбулися урочисті закладини музею.
1937 будівлю в цілому було закінчено. Архітектори
розробили проект зовнішнього та внутрішнього оформлення музею, в основу якого покладено мотиви народної
творчості, однак через брак коштів та ідеологічні перешкоди авторам довелося суттєво змінити первісний
проект та відмовитися від худож. оздоблення. Пам’ятник і літ.-мемор. музей відкрито 18 черв. 1939 з нагоди
125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка.
Під час нім.-радянської війни пам’ятка зазнала значних втрат. У 1943—44 загарбники влаштували в приміщенні музею табір, повністю знищили експозицію.
Музей поновив роботу 1944.
1975 ШНЗ нагороджено орденом Дружби народів,
1977 збудовано мемор. комплекс сходжень на Тарасову гору. Архітектори орієнтувалися на цілісність
ансамблю, який мав гармонійно поєднати новітній
комплекс сходжень із меморіалом, зведеним у 1930-х,
і зберегти унікальну природу. До комплексу входить
нижній парк, монументальні гранітні сходи з майданчиками та павільйонами для відпочинку екскурсантів,
верхня широка алея з оглядовим майданчиком та павільйон пристані «Тарасова гора». До 175- тн о о юв ю
в н наро
нн
в нка в буд. музею відтворено
вітраж за ескізами В. Кричевського, виконано 6 монументальних живописних панно (художник О. І. ва н нко) згідно із задумами авторів проекту 1933—34.
Музейна збірка налічує понад 35 тис. одиниць зберігання. Поч. її формування припадає на 1884. На столі
у «Тарасовій світлиці» завжди лежав «Кобзар» — подарунок В. н о рова. Наступний примірник передав із
Києва Є. Трегубов, 1888 «Кобзар» в коштовній оправі
ціною в 10 крб. привіз М. Климович. Інтер’єр прикрашали ікони, копії творів Шевченка, рушники, плахти.
Образ св. Тарасія з’явився з ініціативи В. аум нка.
Ікону Спас Нерукотворний подарували канів. нотаріус
З. Краковецький із родиною. Також висів портрет поета — копія Х. Платонова з роботи І. Р п на. Рушники,
настільник, чотири плахти від В. Житецької привезли
П.
т к і Г. Мачтет. 1889 Леся Українка вишила
разом із М. Комаровою тематичний рушник зі словами
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«Думи мої, думи мої, лихо мені з вами» та «Любітеся,
брати мої, Украйну любіте» (прикрашав портрет Шевченка). Серед експонатів першого музею був олійний
портрет роботи невідомого автора кін. 19 ст., на якому
поета зображено з німбом. 1912 в експозиції «Тарасової світлиці» з’явився металевий вінок, який поклали
до могили поета актори Москов. худож. театру. Згодом
музейне зібрання поповнилося картиною Д. зп р о о
«Бандурист» (1860-ті) і кобзою (подарунок М. Климовича).
З 1939 фондове зібрання зросло за рахунок творів
живопису, графіки, скульптури, декоративного мист-ва.
Осердям колекції є оригінальні графічні твори Шевченка, прижиттєві видання його поезій, мемор. речі,
пов’язані з похованням поета в Петербурзі та перепохованням в Україні: листочки з металевого вінка,
покладеного на могилу в Петербурзі, червона китайка,
якою покривали домовину під час перевезення в Україну, металеве кільце від воза, на якому везли домовину,
віньєтка з кришки домовини, рушник, стрічки та хустки
з похорону Шевченка в Каневі. Надзвичайно цінними
є живописні і графічні твори, на яких зафіксовано вигляд Тарасової гори і могили поета на різних етапах укр.
історії: М. ура ка, В. ар уза, І. Красного, В. Кричевського, О. Коваленка, Є. ан ш на, Н. на ко о,
І. Порошина, В. Розва ов ко о, С.
шка та ін. Вагому
складову мист. колекції становлять твори ілюстраторів
літ. спадщини Шевченка: А. Антонюка, О. ан нка,
М. р у а, І.-В. а оро но о, О. а ва , О. І. Івахненка, І.
ак в а, С. ара
- ор ут, В. а на,
Ф. онова юка, Ф. ра
ко о, В. утк на, І. ар ука
та ін. Скульптурну шевченкіану представляють імена:
Ф. а ав н ко о, В. к м ш ва, М. Бринського,
М. авр ка, І. он ара, Н. Дерегус-Лоренса, І. но ,
І. ава р з , Г. а
нко, Ф. ам н ко о, О. у р в во , М.
нка, М. Манізера, П. Мітковіцера,
О. Ско кова, А. Стра ова та ін. Книжкове зібрання
фондів налічує понад 12 тис. одиниць зберігання. До
нього входять прижиттєві та посмертні видання творів
Шевченка, переклади його творів мовами народів світу,
шевченкознавчі дослідження, здійснені не лише в Україні, а й за кордоном. Особливу цінність становлять книги
вражень відвідувачів Тарасової гори, починаючи з 1897,
архіви П. Костирка, П. Тронька, С. Нехорошева, які розповідають про історію меморіалу, відзначення 100-річчя
з дня народження та 150-річчя з дня смерті Шевченка.
Велика заслуга у збагаченні музейної шевченкіани належить колекціонерам М. Саркізову-Серазіні, Т. акм’юку, які передали до музею цінні зібрання видань,
філокартії, філателії, малої пластики, нумізматики та
фалеристики. Завдяки постійним фондоутворювачам
зі США та Канади Л. Волянській, К. Дрогомирецькій,
О. Коновалу, К. Кричевській-Росандич, П. Лимаренку,

Г. та О. де Лінде, Р. Мо роз, Т. і Я. Рома ни ши ним,
О. Трач музейне зібрання поповнюється рідкісними
виданнями творів Шевченка, здійсненими за кордоном
у різні часи, численними матеріалами шевч. тематики
т.: Р зн нко . Геологічний нарис околиць Шевченкової могили під Каневом. К., 1924; . .
в нко в документах
і матеріалах. К., 1950; о анов . Матеріали про життя і творчість
Тараса Шевченка. К., 1957; ара Шевченко: Документи і матеріали. 1814—1963. К., 1963; ара ан- р за . Святиня: Наук.-істор.
літопис Тарасової гори. К., 1998.

та з ма,

к ан ра Со оп нко

ШЕВЧÉНКІВ СЬ КІ НАЙ МЕНУВÁННЯ — одна
з форм ушанування та увічнення пам’яті поета. Найпершим утворенням, яке прибрало ім’я митця, стало літ.
т-во ім. Т. Шевченка (Львів, 1873), реформоване 1892 у
ауков товар тво м н
в нка. 1898 у Петербурзі
створено овар тво м н . .
в нка
опомо
ну
нн м уро
н м П в нно Ро , к нав ают
ув
нав а н зак а а С.-П т р ур а.
Протягом 1904—09 Товариство ім. Т. Г. Шевченка існувало в Канаді. 1911 при історико-філологічному ф-ті
Харків. ун-ту було встановлено премію ім. Т. Шевченка
за найкращу студентську наук. працю.
Після 1917 ім’я поета надано багатьом підприємствам, навч. і культурно-освітнім закладам, селам, містам,
паркам, вулицям, пароплавам тощо. З берез. 1919 в
Харкові діяв Перший театр Української Радянської
Республіки ім. Т. Г. Шевченка. З 1921 назви низки населених пунктів змінено на варіації імені поета, зокр.
1929 с. р вку перейменовано на
в нков . 1926 в
Харкові засновано н т тут ара а
в нка, перетворений 1936 на Ін-т укр. л-ри ім. Т. Г. Шевченка (нині
н т тут т ратур м н . .
в нка а она но ака м наук кра н ).
З нагоди 125- тн о о юв ю в
н наро
нн
по та його ім’я надано багатьом установам, виробничим колективам, культурно-освітнім закладам тощо.
У берез. 1939 Указом Президії Верховної Ради Союзу РСР про увічнення пам’яті Шевченка ім’я поета
надано Київ. театру опери та балету і
в кому ун в р т ту. Ювілейного року альпіністи Дніпропетровщини піднялися на вершину Суганського хребта
(Центр. Кавказ) — 4200 м над рівнем моря і назвали її
піком Шевченка. 1961 започатковано щорічну премію
ім. Т. Г. Шевченка (див. а она на пр м
кра н
м н ара а
в нка).
У Саратові з 1941 працювала Ра о тан
м н
. .
в нка. У роки нім.-радянської війни діяли
партизанські загони, названі прізвищем поета. На честь
завершення наступальної операції військ 1-го та 2-го
Українських фронтів (24 січ. — 17 лют. 1944) м. ор ун
дістало назву Корсунь-Шевченківський.
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В Україні існує 25 модифікацій назв населених
пунктів, присвячених Шевченкові: Тарасівка — 78,
Шевченкове — 68, с. Шевченка — 37, с. Шевченко —
36, с. Шевченківське — 7, с. Шевченки — 6, Тарасове
і Шевченкове Перше — 4, Шевченкове Друге — 3,
Тарасово-Григорівка, Мала Тарасівка, Тараса Шевченка — 2, Тарасівці, Тарасівське, Корсунь-Шевченківський, Новошевченківка, Нова Тарасівка, Шевченків
Гай, Новоселівка-Шевченкове, Шевченкове-Кут, Шевченківський, Тарасово-Шевченкове, Вільна Тарасівка,
Кобзар — 1. Загалом 352 смт мають поетове імʼя.
У 14 областях України є 18 скверів ім. Шевченка,
у 21 області — 77 парків, у 4 областях — 8 бульварів,
у 6 адм.-терит. одиницях — 12 площ, у 17—34 провулки,
у всіх областях та в Автономній Республіці Крим —
835 вулиць імені митця. У Києві Шевченковим прізвищем поіменовано один із районів, парк, сквер, майдан,
бульвар, провулок, 5 вулиць, кінотеатр, дитячу б-ку
та б-ку для дорослих, середні школи (80, 82, 109, 112),
станцію метро, універмаг, трамвайний парк тощо.
Крім Києва, у 20 областях України є школи ім. Шевченка, у 13—22 б-ки з його іменем, 33 будинки культури,
56 клубів. Театри імені митця є у Дніпропетровську,
Ізмаїлі, Києві, Кривому Розі, Луцьку, Тернополі, рка а ,
рн ов . Вищі навч. заклади розташовано
в Києві, Луганську, Словʼянську Донец. обл., Чернігові. Музеї Шевченка є в різних регіонах України,
його іменем названо народний краєзнавчий музей у
м. Звенигородці Черкас. обл., Тиманівський народний
музей мист-в (Вінн. обл.), істор.-худож. музей с. Огульці (Харків. обл.). В ін. місцевостях імʼя поета надано
фабрикам, заводам, шахтам, поштовим відділенням,
лікарням, залізничним станціям, ГЕС тощо.
На планеті Меркурій є кратер «Шевченко», його
діаметр становить 130 км. Іменем «Кобзар» названо
малу планету, яку відкрив М. Черних (назву затверджено 1982). Планета рухається між орбітами Марса
і Юпітера, її діаметр бл. 10 км.
У берез. 2014 громадську організацію Святошинське
у м. Києві козацького т-ва громадської організації
«Українське реєстрове козацтво» реорганізовано у Київ.
козацький полк ім. Тараса Шевченка, до якого ввійшов
підрозділ козаків — учасників бойових дій на Майдані
Незалежності в Києві у груд. 2013 — кін. лют. 2014
(окремий підрозділ 4-ї Козацької сотні Самооборони
Майдану — бійці Козацького редуту та учасники протистояння на вул. Грушевського і боїв 18—21 лют. 2014).
Як відповідь на зовнішню агресію з козаків Київського
козацького полку ім. Т. Шевченка сформовано першу
козацьку роту спеціального призначення, мета якої —
охорона сх. кордонів України.
За межами України іменем Шевченка названо парки
(м. Гурʼєв, м. орт
в нка, Казахстан; м. Палермо,

Канада), сад (м. Актау, Казахстан), сквер (Париж), вулиці (м. Актау, м. Алмати, м. Гурʼєв, м. Форт Шевченко,
Казахстан; с. Глен Спей, США; Варшава; м. Перемишль, Польща), бульвар (м. Ла-Саль, Канада), школи
(с. Аташ, м. Аральськ, с. Карабутак, Казахстан; м. Білий Бір, Польща; м. Лейпциґ, Німеччина). У Торонто
(Канада) з 1951 існує танцювально-хоровий ансамбль
ім. Т. Г. Шевченка Т-ва обʼєднаних укр. канадців.
т.: ун ов к
1986. № 3.

. Імʼя Кобзаря на карті України // Жовтень.

на С о о нюк

Військові підрозділи ім. Шевченка. Перший запорозький полк ім. Тараса Шевченка 1-ї Синьожупанної
дивізії як підрозділ Армії УНР створено у січ. 1916 з
українців-військовополонених у таборах Німеччини.
Командир — М. Шаповал. У складі нім. військ полк
вирушив на Волинь для ведення пропагандистської та
розвідувальної роботи. У серед. берез. 1918 дивізію
переведено до Києва. Напередодні гетьманського перевороту 27 квіт. 1918 дивізію на вимогу нім. командування і за вимушеною згодою військ. міністра УНР
О. Жуковського роззброєно й розформовано.
Полк ім. Т. Шевченка (підрозділ Армії УНР) створено восени 1917 із вояків-українців запасних батальйонів Волин., Павлів., Ізмайлів. та Семенів. гвардійських полків Рос. армії як 1-й стрілецький полк «Вільна
Україна». До Києва прибув 24 листоп. 1917, де його
перейменовано на полк ім. Т. Шевченка. У час війни
УНР з більшовицькою Росією перебував на Чернігівщині, потрапив під вплив більшовицьких агітаторів
і навесні 1918 фактично перестав існувати.
15-й піший полк ім. Т. Шевченка (підрозділ Армії УНР) створено у серп. 1919 на основі 1-го пішого
полку 5-ї Селянської дивізії. У верес. 1919 брав участь
у бойових діях проти частин Добровольчої армії ген.
А. Денікіна. У листоп. 1919 залишки полку влилися
у Збірний курінь під командуванням П. Панченка, згодом — до складу 4-ї Київської дивізії.
Полк ім. Т. Г. Шевченка (військ. частина Збройних
сил Тимчасового Сибірського уряду Росії) створено на
основі 1-го Українського пішого ім. Т. Г. Шевченка куреня у серп. 1918 в Челябінську з числа добровольців:
переселенців-українців і військовополонених австроугорської армії. Командний склад призначався з українців і рос. офіцерів, курінний отаман — Святенко.
Полк брав участь у бойових діях із більшовицькими
військами у складі 11-ї Уральської дивізії, яка зазнала
поразки, а полк — значних втрат; разом з ін. частинами
Збройних сил Тимчасового Сибірського уряду він перейшов на бік більшовиків.
2-й Український батальйон імені Тараса Шевченка
(військ. підрозділ у Франц. внутрішній армії) сформо-
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вано наприкінці серп. 1944 з кол. охоронного 62-го поліційного батальйону, перетвореного на 2-й батальйон
76-го гренадерського полку і переведеного на Зх. фронт
для боротьби з франц. партизанами. У ніч на 27 серп.
батальйон перейшов на бік Франц. внутрішньої армії,
де отримав назву 2-й Український батальйон імені Тараса Шевченка. Командир — сотник О. Негребецький,
а з франц. боку — майор В. Петі. Курінь брав участь
у бойових діях проти німців у складі 4-го Туніського
полку. У жовт. 1944 його переведено у тил. Кілька вояків куреня нагороджено франц. орденом Почесного
легіону. Після завершення війни більшість вояків
вступили в Іноземний легіон франц. армії, а тих, які
повернулися до Союзу РСР, було засуджено на тривалі
терміни ув’язнення.
т.: Пам ткова книжка Союзу визволення України і календар на 1917 р. Відень, 1917; орош нко . Історія України. 1917—
1923 рр. Ужгород, 1930. Т. 1; нтонов- в нко . . Записки
о гражданской войне. М.; Лг., 1933;
н к
. Синьожупанники. Берлін, 1938; у а ., Стар к . Буковинський курінь
в боях за українську державність 1918—1941—1944. Чернівці,
1995;
р к корпус Армії Української Народної Республіки
(1917—1921). К., 2007; Со ат нко . Україна у революційну
добу. Рік 1917. К., 2010.

к ан р у рук

ШЕВЧÉНКІВСЬКІ НАУКÓВІ КОНФЕРÉНЦІЇ —
одна з форм популяризації наук. досягнень, обговорення
дискусійних проблем, засіб координації шевченкознавчих досліджень. Попередниками Ш. н. к. були
урочисті засідання за участю видатних учених у дні
шевч. ювілеїв 1911 і 1914. Такі засідання відбулися
в Москов. ун-ті (26 листоп. 1911) — виступали Ф. орш,
Ф.
а арт, О. П. ов к ; в Академії наук у Петербурзі (27 листоп. 1911) — за участі О. Шахматова,
Д. в н ко- у ков ко о, Г.
т ко о; у Львові — засідання НТШ (берез. 1911), в якому брали участь
О. о
а, В. урат, І. руш, С. ю к в та ін.
Урочисті засідання проводилися на відзначення роковин Шевченка майже до серед. 1930-х. Розгортання
шевченкознавчих досліджень, зростання наук. кадрів
уможливили скликання шевч. сесій (наук. сесія Ін-ту
мовознавства АН Української РСР, берез. 1934; сесія
АН Української РСР 9—10 берез. 1936, присвячена
75-річчю з дня смерті Шевченка, де виступили Ю. Йосипчук, П.
на, А. Хвиля, О. Шліхтер). У 1938 у
н
зв’язку з наближенням 125- тн о о юв ю в
наро
нн
в нка розгорнулася широка підготовка
ювілейних сесій. У 1939 відбулися урочиста сесія АН
Української РСР 19—20 трав., шевч. сесія, яку організували Узб. ін-т мови та л-ри разом з узб. письменниками, шевч. се сія Москов. ін-ту історії, філо софії
і філології, шевч. сесії в Харків. ун-ті, в Микол. пед.
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ін-ті і 6-й пленум Правління Спілки письменників Союзу РСР (4—8 трав.), на якому в доповідях П. Тичини,
О. Корнійчука, Я. о а а, А. р у ав , М. Р
ко о, К. уков ко о, О.
ко о, С. Ра в ко о,
О. о то о, Янки упа , В. Лебедєва-Кумача, П. оз ко о, І. Ст уна, раз , Р. Рз , А. а
а ва та ін.
було всебічно проаналізовано значення Шевченкової
творчості та її місце у вітчизняній і світовій культурі.
Широкого розмаху Ш. н. к. набули в ювілейному
1961, коли відбулися се сія Заг. зборів АН Української РСР (6 берез.), на якій виголосили доповіді О. Білецький та Є. р юк; наук. сесія відділів мови й л-ри
та істор. наук АН Союзу РСР і Відділу суспільних наук
АН Української РСР (23—24 берез., Москва), на якій
виступили О. Білецький, Ф. Пр ма, М. Рильський,
М.
ков, І.
о , О. С оров та ін.; ювілейна
10-та Ш. н. к., яку скликали Відділ суспільних наук АН
Української РСР та спілки письменників, художників
і композиторів України (22, 24 і 25 трав., Канів — Київ);
18-та наук. сесія Київ. ун-ту (14—18 берез.); вишівська
наук. сесія на тему «Т. Шевченко і слов’янські народи»
(16—21 трав., Київ), студентська наук. конференція на
тему «“Кобзар” мовами народів СРСР та мовами народів соціалістичних країн» (4—10 берез., Київ); Ш. н. к.
в ДМУОМ, а також у ДМШ (18—19 квіт.). Наук. конференції та сесії пройшли на більшості гуманітарних ф-тів
ун-тів і в пед. вишах України, а також у наук.-дослідних
та навч. ін-тах республік Союзу РСР. У 1961 відбулися
наук. шевч. сесія Ін-ту л-ри Польської АН та наук. конференція в Краків. ун-ті. Відзначення 150-р
з н
наро
нн
в нка засвідчило широкий розмах
шевченкознавчих досліджень.
У 1964 відбулися: ювілейна се сія Заг. зборів АН
Укра ї нсь кої РСР (11 бе рез.; ви сту пали Б. Патон,
М. Рильський, І. Білодід, В. а н, Л. ов нко), наук.
сесія відділів суспільних наук АН Союзу РСР (14 берез.; виступали П. Федосєєв, М. Бєльчиков, І. Білодід,
А. Смирнов), Міжнародний форум діячів культури
в Києві, ювілейна 13-та Ш. н. к. ІЛ (12—13 берез.),
Об’єднаний пленум правлінь Спілки письменників
Союзу РСР та Спілки письменників України (27—
28 трав.), Ш. н. к. в ДМШ. 8—9 трав. 1964 Ш. н. к.
пройшли у Вінн., Запоріз., Івано-Франк., Сум., Ніжин.
пед. ін-тах, в Одес. ун-ті (з 1957 до 1966 в Одес. ун-ті
ім. І. І. Мечникова щорічно відбувалися наук. конференції
шевч. тематики); наук. конференції та сесії — у Львів.,
Харків., Дніпроп. ун-тах, у Черкас. та Черніг. пед. ін-тах.
У Київ. ун-ті відбулася 21-ша наук. сесія професорськовикладацького складу. У союзних республіках наук.
сесії відбулися в Ін-ті історії, мови й л-ри Дагестан.
філіалу АН Союзу РСР, у відділах суспільних наук АН
Білоруської РСР, АН Вірменської РСР, АН Молдавської
РСР, у Тбіліському пед. ін-ті. Провели наук. сесії АН
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Азербайджанської РСР разом зі Спілкою письменників
Азербайджану та Бакинським ун-том; Ін-т груз. л-ри АН
Грузинської РСР зі Спілкою письменників Грузії і Тбіліським ун-том; АН Казахської РСР із Казах. ун-том,
спілками письменників і художників і республ. т-вом
«Знання»; Спілка письменників Таджикистану з пед.
ін-том у Душанбе. Ш. н. к. відбулися на філол. кафедрах
Орєхово-Зуєвського пед. ін-ту, в Ін-ті мови та л-ри АН
Таджицької РСР, у Ташкент. пед. ін-ті. На філол. ф-ті
Горьковського ун-ту, в Ін-ті мистецтвознавства, фольклору та етнографії Білоруської РСР, в Ін-ті мови та
л-ри АН Узбецької РСР проведено розширені засідання
вчених рад, ювілейне засідання — на кафедрі л-ри Барнаул. пед. ін-ту. Спілка письменників Чечено-Інгушетії
провела ювілейне засідання спільно з НДІ історії, мови
і л-ри та вченою радою Чечено-Інгуського пед. ін-ту.
Ва гомий вне сок у шевчен ко знавство зро били
1964 вчені європ. країн. У Берліні 16—17 черв. скликано міжнародний шевч. симпозіум заходами Відділення філософії, історії, держ. права й економіки разом
з Ін-том історії нім.-слов’ян. зв’язків Німецької АН за
участю нім., укр., рос., польс., чес. та словац. науковців. На симпозіумі виступив Є. Кирилюк, прочитано
тексти доповідей Міхая ов кова, М. Пархоменка,
Ф. Прийми, Є. а ов ко о. У Болгарії на філол.
ф-ті Софійського ун-ту відбулася наук. сесія. Наук. сесію провели Т-во польс.-радянської дружби та кафедра
україністики Варшав. ун-ту. Наук. се сії та семінари
пройшли також в ін. містах Польщі. Ін-т світової л-ри
та мов Словацької АН разом із Культурною спілкою
укр. трудя щих у Чехос ловач чині про вели Ш. н. к.
у Пряшеві (7—9 груд.). Великий інтерес і вияв шани
до Шевченка за кордоном засвідчують світове значення
його творчості. До ювілейних належить і Ш. н. к., яку
скликав т ратурно-м мор а н
у нок-муз
ара а
в нка в с. Шевченковому з нагоди 30-річчя
музею (9 черв. 1969).
Широко відзначалася в Україні 175-та річниця з дня
народження Шевченка — протягом 1989 було проведено низку наук. зібрань різних рівнів: Міжнародна
наук. конференція «Т. Г. Шевченко: Історія і сучасність»; наук.-практична конференція «Т. Г. Шевченко
і Поділля» (Кам’янець-Подільський), наук.-методична
конференція у Чернігові, обл. наук.-теоретична конференція «Т. Г. Шевченко — поет, революціонер, мислитель» на базі Івано-Франк. пед. ін-ту ім. В. Стефаника,
наук. конференція «Т. Г. Шевченко і загальнолюдські
ідеали» (Одеса, ун-т ім. І. І. Мечникова, 19—21 квіт.),
наук.-теоретична конференція «Шевченко і Сумщина»
(на базі Сум. худож. музею).
До 1991 Ш. н. к. (як і загалом шевченкознавчі дослідження) незрідка мали кон’юнктурне спрямування;
після здобуття Україною незалежності розширюється

тематика і «географія» Ш. н. к., презентовані на наук.
зібраннях доповіді й повідомлення поволі позбуваються
соцреалістичної псевдонаук. заангажованості. У 1992 в
Чер ні гові від булася наук.-ме тодична кон фе рен ція
«Т. Шевченко і сучасність»; у 1993 — наук. конференція, присвячена 150-річчю першого приїзду Шевченка
в Україну (26—27 верес., Канів); 21 трав. 1996 на базі
Рівнен. держ. ін-ту культури проведено міжнародну
наук.-теоретичну конференцію «Тарас Шевченко і сучасність». 19—20 трав. 2000 у рамках міжнародного
в нк в ко о т ратурно-м т
ко о в та
«
м’ во н , нов » у Кам’янці-Подільському відбувся Всеукр. симпозіум «Тарас Шевченко і українська культура ХХІ ст.». 2004 до 190-ї річниці від дня
народження Шевченка було проведено наук.-практичну
конференцію «Шевченкіана на початку ХХІ ст.» (25 берез., Харків), а також Міжнародну конференцію «Тарас Шевченко в національно-історичному контексті»
(17—18 берез., Кам’янець-Подільський).
22—24 трав. 2007 Крим. інженерно-пед. ун-т провів
4-ту Всеукр. наук.-методичну конференцію «Феномен
Т. Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних
та освітніх процесів». Матеріали конференції подано
у трьох блоках: Шевченко і соціокультурні процеси
сьогодення; Шевченко і сучасний освітній простір,
проблеми мови; творча спадщина Шевченка і проблеми
сучасної педагогіки. Через два роки в Сімферополі відбулася наук.-практична конференція «Тарас Шевченко
і сьогодення», її організаторами були Всекрим. т-во
«Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, Крим. осередок НТШ
та історично-філол. ф-т Крим. інженерно-пед. ун-ту.
Розширенню тематики шевченкознавчих зібрань
сприяла наук. конференція «Тарас Шевченко та українська еліта ХІХ ст.», приурочена до дня народження
Шевченка та 200-річчя з дня народження В. арнов ко о (старшого). Зібрання відбулося 17—18 черв. 2010 в
ЧІМ за підтримки Гол. управління культури, туризму
і охорони культурної спадщини облдержадміністрації, у його роботі взяли участь науковці та краєзнавці
Чернігова, Києва, Кривого Рогу, Луган. і Терноп. обл.
11 берез. 2011 у Вінн. обл. ін-ті післядипломної освіти
пед. працівників з ініціативи комісії з питань духовності
та культури громадської ради при Вінн. обл. раді та т-ва
«Просвіта» було проведено конференцію «Т. Г. Шевченко в контексті сьогодення».
Усе частіше до шевч. заходів залучається молодь.
З 2007 на базі Луган. держ. пед. ін-ту ім. Т. Г. Шевченка
кафедра укр. л-ри та методики її викладання проводить
регіональні студентські наук.-практичні конференції
«Творчість Тараса Шевченка в контексті доби». Подібні
заходи організовують і ін. навч. заклади. Так, 12 берез.
2012 Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського
провів студентську наук.-практичну конференцію «Фе-
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номен Тараса Шевченка в світовому літературному
контексті».
Найповажнішими наук. зібраннями шевченкознавчого спрямування залишаються нині конференції, які
з 1952 проводить ІЛ. Їм передували наук. се сії АН
Української РСР, які відбувалися спорадично в довоєнні роки, регулярно — у роки війни (1942—44), наук.
сесії ІЛ (1946, 1949, 1951). З 1952 по 2013 відбулося
38 Ш. н. к. в Україні та поза її межами. 1—7-ма наук.
шевч. конференції проводилися щорічно в Києві в ІЛ
(1-ша —21—23 квіт. 1952; 2-га — 11—13 берез. 1953;
3-тя — 30—31 берез. 1954; 4-та — 9—11 берез. 1955;
5-та — 14—16 берез. 1956; 6-та — 6—8 берез. 1957;
7-ма — 11—13 бе рез. 1958). З 1959 ІЛ про водить
Ш. н. к. спільно з ін. наук. установами та вишами за
участю шевченкознавців України, близького і далекого
зарубіжжя: 8-ма — 3—5 берез. 1959 (Дніпропетровськ);
9-та — 9—11 берез. 1960 (Ленінград); 10-та — 22,
24—25 трав. 1961 (Канів—Київ); 11-та — 12—14 берез. 1962 (Львів); 12-та — 11—13 берез. 1963 (Харків),
13-та — 12—13 берез. 1964 (Київ); 14-та — 9—10 берез. 1965 (Полтава); 15-та — 9—10 берез. 1966 (Одеса); 16-та — 9—10 берез. 1967 (Запоріжжя); 17-та —
4—5 берез. 1968 (Вільнюс); 18-та — 10—11 берез.
1969 (Черкаси); 19-та — 18—20 трав. 1970 (Оренбург,
Орськ); 20-та — 9—10 берез. 1971 (Ужгород); 21-ша —
9—10 берез. 1973 (Ніжин); 22-га — 12—13 берез. 1974
(Київ); 23-тя — 9—11 берез. 1977 (Чернівці); 24-та —
12—14 берез. 1979 (Вінниця); 25-та — 9—10 берез. 1981
(Запоріжжя); 26-та — 3—5 берез. 1983 (Ульяновськ);
27-ма — 12—14 берез. 1986 (Сімферополь); 30-та —
27—30 квіт. 1993 (Донецьк); 31-ша — 9—11 берез.
1994 (Луганськ); 32-га — 21—22 трав. 1998 (Луганськ).
З 1999 Ш. н. к. постійно проводяться в Черкасах
на базі Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. 33-тя
наук. шевч. конференція «Тарас Шевченко і європейська
культура» відбулася 20—22 квіт. 1999; 34-та, присвячена Є. Кирилюку, — 24—26 квіт. 2001; 35-та «Тарас
Шевченко і народна культура» — 20—22 квіт. 2004;
36-та «Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи» — 18—19 квіт. 2007; 37-ма, присвячена 195-й річниці з дня народження Шевченка, — 22—24 квіт. 2009;
38-ма, приурочена до 197-ї річниці від дня народження
Шевченка і 150-ї річниці з часу його смерті й перепоховання, — 20 квіт. 2011.
Помітне місце з-поміж виступів і доповідей на
кон фе рен ціях по сі да ють огляди шевчен ко знавчих
дос лі джень (ви ступи С. Ан д ру сів, О. Бі лець кого,
Є. Кирилюка, В. См н ко ) та історіографія (студії
І. Айзенштока, О. Мороза, Д. а ва ка, Ф. Саран ,
В. Сар
), пи тання ме тодоло гії окре мих га лу зей
шевченкознавства (дослідження Б. утн ка-С в р ко о, В.
кова, М. а нка, Г. С о р нко та ін.).
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Велику увагу приділено біографії поета (статті В. рамав ю а, І. Айзенштока, Л. о шакова, П. ура,
Д. ра
ко о, Ф. Прийми), його світоглядові (студії
І. азар нка, І. Дзеверіна, М. у н ко о, Є. а ка,
В. Манд рики, С. ав а рова, М. Но ви кова, В. Паар нка, П. Попова, Є. Пр ов ко о, В. Соколової,
В. Струманського, Є. Шабліовського, Г. Штоня), ставленню до релігії (статті Т. Бовсунівської, Д. Ст пов ка,
В. Троневського), літ.-естетичним поглядам (студії
П. о н ко о, Р. ром’ ка, Ф. Пу тово ). У галузі
по етики аналізуються худож. особливості окремих
творів, образне й жанрове багатство поезії, її зв’язок
з фольклором, особливості вірша (статті В. оро на,
О. орон , П. Волинського, Ю. вак на, Л. о а ко ,
Т. омар н , М. о ю н ко , М. о ака, В. р котн , В. ов анюка, Є.
на к в а, П. Попова,
П. Пр о ка, Ф. Пустової, М. Рильського, Г. Сидоренко, В. Смілянської, Е. Соловей, Д. а о о, Н. амат , М. Шубравської, О. упт - ’ зов ко та ін.).
Зб. містять джерелознавчі й текстологічні дослідження
В. Бородіна, Ф. а ука, Г. Па амар ук, С. Поп ,
В. Сарбея, Л. нку ова, В. у рав ко о. Широко
розглядається участь Шевченка в літ. процесі — укр.,
рос. та ін., значення поезії Шевченка у світовій культурі
(виступи А. Аджалова, С. Амірян, В. Васовчик, О.
,
О. Засенка, Ю. Івакіна, М. рав ова, Н. рут ково ,
М. Ларчанки, В.
к та , Д. Наливайка, М. Пав юка,
Т. Пачовського, І. П
ука, Я. По р нн к, М. шакова, С. Шешельґіса та ін.). У низці статей висвітлено
роль слова Шевченка в суспільно-політ. житті (статті
В. Бородіна, Є. Кирилюка, П. Лісового, О. азурк в а, В. Микитася, Ф. Прийми, В. Сарбея, Є. Шабліовського, В. Шубравського). Значну кількість статей
присвячено аналізові Шевченкової мови (студії В. анка, Л. Добржанської, С. рмо нко, Г. Їжакевич,
А. о ка нка, О. Петрова, П. мош нка, Д. Ужченко,
Т. ртор з ко ), розглядові його мист. спадщини та
визначенню її місця в розвитку вітчизняного мист-ва
(статті О. Бі лець кого, І. р к в ко , Л. а
а,
І. Гінзбург, Я. ат на ко о, В. Касіяна, Ф. Прийми,
С. Раєвського, З. ара ан- р з , Г. Чаброва, В. юка та ін.), зображенню Шевченка та персонажів його
творів у різних жанрах мист-ва й худож. л-ри (статті
ука,
О. Білецького, О. Вартанової, П. ов , М. ор
П. Данилка, К. ан к в а, М. о п нка, Я. рав ,
Б.
н ука, Ф. По р нн ка та ін.). Опубл. в збірниках статті характеризують стан і напрям шевченкознавчих досліджень на різних етапах.
Другим наук. осередком, який регулярно проводить
Ш. н. к. різних рівнів, є Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
Традиційною для кафедри історії укр. л-ри і шевченкознавства згаданого вишу є щорічна Ш. н. к., на якій заявляють про свої відкриття шевченкознавці з усіх куточків
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України та різних країн світу. Матеріали конференцій
публікуються в щорічному зб. « в нкознав ту ».
У переліку ініційованих наук. зібрань: республ. наук.
конференція «Шевченко і розвиток мов та літератур
народів СРСР і країн соціалістичної співдружності»
(6—7 берез. 1989), міжнародна наук. конференція «Тарас Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу» (20—21 трав. 1996), міжнародна наук.
конференція «Спадщина Т. Шевченка як націєтворчий
чин ник» (12 берез. 2003), між на родна наук.-практична конференція молодих учених «Шевченківські
дні—2009» (9—10 берез. 2009), конференція з нагоди
150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка (23 трав.
2011, Київ) та ін. (див. докл.
в к ун в р т т).
Сталі традиції проведення шевч. наук. зібрань має
львів. літературознавчий осередок. Одним із найпрезентативніших заходів у Львові стала міжнародна
наук.-практична конференція «Тарас Шевченко та
кобзарство», що мала на меті привернути увагу суспільства до маловідомих сторінок культурно-духовної
спадщини Шевченка та кобзарів, наголосити на єдності
їхніх ідей. Зібрання відбувалося 14—16 квіт. 2010 в Нац.
ун-ті «Львівська політехніка». Упродовж трьох днів
учасники обговорювали такі теми, як взаємозв’язок
творчості Шевченка і кобзарів, Шевченко і кобзарство
у муз. спадщині, кобзарство та Шевченко в образотв.
мист-ві, генеалогія кобзарства у творчості Шевченка.
У різноплановій програмі заходу відбулися круглі столи,
показові виступи кобзарів, майстер-класи та мист. акція
«Художники малюють під звуки бандури». 26—27 трав.
2011 філол. ф-т у рамках ювілейних заходів до 350-річчя
Львів. ун-ту ім. І. Франка провів всеукр. наук. конференцію «Тарас Шевченко в естетиці, культурології та
націософії вісниківства». Її наук. проблематика охоплювала проблеми: основні концепти Шевченкового
світогляду в рецепції вісниківства; культурно-істор.
джерела та ідейно-філос. засади вісниківства; худож.
осмислення постаті й традиції Шевченка у вісниківській л-рі; есеїстика вісниківців як продовження Шевченкової націософії: проблематика, ідеологія, естетика;
імперативи Шевченкового націєцентризму в естетиці
вісниківства: актуалізація універсалій. 20 берез. 2012 у
Педагогічному коледжі Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка
відбулася наук. конференція «Поет на службі народові»,
присвячена шевченкознавчим дослідженням митрополита Іларіона (І.
нка).
З 1946 почав регулярно проводити Ш. н. к. ДМШ
з філіалом — т ратурно-м мор а н м у нком-муз м ара а
в нка в Києві (див. докл.: а она н
муз
ара а
в нка). У тематиці конференцій значне місце посідають питання музейної справи, історія
вшанування пам’яті Шевченка, біогр. проблеми, аналіз
мист. спадщини Шевченка. Матеріали цих конферен-

цій опубліковано в зб. «Питання шевченкознавства»
та ін. вид.
Відбуваються також конференції, конгреси й симпозіуми, ініційовані в осередках укр. діаспори. Так,
УВАН, Гарвардський Український науковий інститут
і Гаріманівський ін-т Колумбійського ун-ту, Наук. т-во
ім. Тараса Шевченка в Америці (НТШ-А) регулярно
проводять наук. конференції, присвячені творчості
Шевченка, на яких виступають із доповідями авторитетні науковці Г. ра ов , Т. Гунчак, А. Гумецька,
М. а ан, Л. Онишкевич, А. Процик, О. Попович
та ін. З-поміж наук. зібрань, організованих у близькому зарубіжжі, заслуговує на увагу конференція
«Тарас Шевченко і світова культура», що проводилася
11—14 трав. 2006 у Санкт-Петербурзі, у її роботі взяли
участь науковці з України, Росії, Італії. Наук. доповіді
концентрувалися навколо кількох тем: біогр. аспект
перебування Шевченка в Петербурзі; істор. та філос.світоглядні погляди поета; текстуальні виміри Шевченкового дискурсу; становлення Шевченка як художника
та Шевченкова іконографія. 21—24 жовт. 2013 у Києві
відбувся VІІІ конгрес Міжнародної асоціації україністів
до 200-річчя від дня народження Шевченка — «Тарас
Шевченко і сві това украї ністика: іс то ричні інтерпретації та сучасні рецепції». У засіданнях 19 секцій,
двох конференцій і шести круглих столів з широкою
українознавчою тематикою взяли участь бл. півтисячі
учених з понад сорока країн; з них безпосередньо шевченкознавчій проблематиці було присвячено роботу
16 секцій та двох круглих столів.

т.: а пом н 50-х роковин смерті Тараса Шевченка. Сборник, посвященный памяти Тараса Григорьевича Шевченко. М.,
1912; V П нум Правлення Союза советских писателей СССР,
посвященный 125-летию со дня рождения Тараса Григорьевича
Шевченко. К., 1939. Бюллетени 1—5; Пам’ т Т. Г. Шевченка.
М., 1944; Питання шевченкознавства. К., 1958—68. Вип. 1—4;
Тези доповідей наук. сесії Львів. ун-ту, присвяченої 100-річчю
з дня смерті Т. Г. Шевченка. Л., 1961; Тези доповідей наук.
конф. викладачів Ніжин. пед. ін-ту, присвяченої 100-річчю з дня
смерті Т. Г. Шевченка. Ніжин, 1961; Доповіді і повідомлення
наук. шевч. конф. Ровен. пед. ін-ту. Ровно, 1961; Тези доповідей
міжвуз. наук. шевч. се сії. К., 1964; ара
в нко. Доповіді
наук. конф. Вінн. пед. ін-ту, присвяченої 100-річчю з дня смерті
Т. Г. Шевченка. Вінниця, 1962;
в нко — художник: Матеріали наук. конф. Київ. держ. музею укр. мист-ва, присвяченої
100-річчю з дня смерті Т. Г. Шевченка. К., 1963; Св това велич
Тараса Шевченка: Тези доповідей Республ. міжвуз. наук. сесії,
присвяченої 150-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка. К., 1964;
Тези доповідей. Наук.-теорет. конф. кафедр Івано-Франк. пед.
ін-ту, присвячена 150-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка.
Івано-Франківськ, 1964; Шевч. конф. Дніпроп. ун-ту. Тези доповідей. Д., 1964; Тези доповідей наук.-теорет. конф. Укр. сільськогосподарської академії, присвяченої 150-річчю з дня народження
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Т. Г. Шевченка. К., 1964; Тези доповідей та повідомлення наук.
конф. про фе сорсько-ви кла даць кого складу Уж го род. ун-ту,
присвяченої 150-річчю з дня народження Тараса Григоровича
Шевченка. Ужгород, 1964; Питання шевченкознавства: Доповіді
та повідомлення на наук. конф. Черкас. пед. ін-ту, присвяченій
150-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка. (Тези). Черкаси,
1964;
наро на шана. К., 1967; . .
в нко і Поділля: Тези
доповідей наук.-практ. конф., присвяченої 175-річчю від дня
народження Т. Г. Шевченка: У 2 ч. Кам’янець-Подільський, 1989;
в нко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності. Тези доповідей і повідомлень республ.
наук. конф. К., 1989; Наук.-метод. конф., присвячена 175-річчю
з дня народження Т. Г. Шевченка: Тези доповідей. Чернігів, 1989;
. .
в нко — поет, революціонер, мислитель: Тези доповідей і повідомлень обл. наук.-теор. конф., присвяченої 175-річчю
від дня народження Великого Кобзаря. Івано-Франківськ, 1989;
. .
в нко і загальнолюдські ідеали: Тези доповідей і повідомлень на міжвузівській наук. конф., присвяченій 175-річчю
від дня народження Т. Шевченка / ОДУ ім. І. І. Мечникова. О.,
1989; Шевченко і Сумщина: Тези доповідей наук.-теор. конф.
Суми, 1989; . .
в нко і Житомирщина: По матеріалах обл.
літературно-краєзнавчої конференції. Житомир, 1990; Св т
1991; .
в нко і сучасність: Тези доповідей. Чернігів, 1992;
ара
в нко і національно-визвольні змагання українського народу. Зб. матеріалів міжнар. наук. конф. К., 1998; ара
в нко і сучасність: Зб. матеріалів і тез міжнар. науково-теор.
конф. Рівне, 1996;
в нко і Поділля: Зб. наук. праць за матеріалами другої Всеукр. наук. конф. Кам’янець-Подільський, 1999;
ара
в нко і українська культура ХХІ ст.: Зб. наук. праць за
матеріалами Всеукр. симпозіуму. Кам’янець-Подільський, 2000;
Св т 2001;
в нко. Франко. Стефаник: Матеріали Міжнар.
наук. конф. Івано-Франківськ, 2002;
рн к праць наук. шевч.
конф. (1952—2002): Покажчик змісту: Томи 1—34. Черкаси,
2002;
в нк ана на початку ХХІ ст.: Матеріали наук.-практичної конф. Х., 2004; ном н Т. Г. Шевченка в контексті сучасних
соціокультурних та освітніх процесів: Матеріали конф. К., 2007.

а р См

н ка, ю м а Скор на

ШЕВЧÉНКО, тепер — м. ктау, адміністративний
центр Мангистауської обл., Казахстан. Розташовується
на пд. Зх. Республіки Казахстан. Порт на Каспійському м. Місто засновано 1961 з нагоди відкриття багатих нафтогазових та уранових родовищ у цих місцях.
Із 1961 по 1963 — с. Актауське, м. Актау (з 1963),
з 1964 по 1991 — Ш. Унікальні риси планування міста — зв’язок із лінією морського берега, широкий розвиток озеленення і благоустрій вулиць в умовах навколишньої пустелі, його околиці рясніють пустельними
ландшафтами Мангишлацького плато.
На п-ві ан ш ак на бе резі Кас пійсь ко го м.
1850—57 відбував заслання Шевченко. 1964 у дні
відзначення 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка місто названо його ім’ям. Тут закладено денд-

ропарк, у якому є кілька верб, що їх виростили з гілочок
Шевченкової верби із орту
в нка. 1982 на набережній міста відкрито пам’ятник поетові (скульптори
М. рон к , В. Су нко, архіт. Є. Федоров).
а а н ук

ШЕВЧÉНКО Ан д рій Вар фо ло мі йо вич (1849,
с. Кирилівка, тепер с. Шевченкове Звенигородського
р-ну Черкас. обл. — 1927, Київ) — син В. Шевченка.
Учився у 2-й київ. гімназії, закінчив чотири класи.
Займався хліборобством.
У радянські часи працював
сторожем у київ. 1-й трудовій школі ім. Т. Г. Шевченка. Під час перебування
Шевченка в ор ун влітку
1859 супроводив його на
прогулянках, співав йому
і переймав від нього народні пісні. Брав участь
у похороні поета на Чернечій горі. Після смерті
батька деякий час доглядав
.
в нко
могилу митця. Ш. належать
спогади про зустрічі із поетом у записі Ф. Савченка
(див.: Сав нко . Дещо з споминів родини поета //
Україна. К., 1925. Кн. 1/2).
т.:
к ан р в . Шевченко на Черкащині в спогадах
сучасників // Україна. К., 1925. Кн. 1/2; о ра
Т. Г. Шевченка
за спогадами сучасників. К., 1958; . .
в нко в епістолярії
відділу рукописів [ЦНБ АН УРСР]. К., 1966; ур 1970; Спо а1982.

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО В МУ́ЗИЦІ.
Шевченко в музичному фольклорі. Перші спроби
озвучення віршів Шевченка належать простим, неписьменним селянам, носіям фольклору, що сприймали
твори поета як вираз власних уподобань і, намагаючись
краще зафіксувати їх у пам’яті і передати ін., зверталися
до улюбленого способу — співу. Тут були і загальновідомі мелодії, що механічно пристосовувалися до віршів
Шевченка, і вдалі спроби знайти найбільш музикальне
втілення образного змісту поетичного тексту. Справжній творчий процес починається тоді, коли цей вдалий
поч. підхоплюють маси. Тоді він стає органічною частиною муз. побуту і, поширюючись на великих просторах,
переносячись із краю в край, адаптується до народних
смаків та усних пісенно-муз. традицій.
У муз. побут переходять і цілі вірші («Думка —
Тяжко, важко в світі жити», «Думка — Тече вода в синє
море», «Думка — Вітре буйний, вітре буйний!»), і ок-
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ремі уривки: з «Катерини» — «Кохайтеся, чорнобриві»,
«Єсть на світі доля», з «Тополі» — «Плавай, плавай,
лебедонько», з «Тарасової ночі» — «На розпутті кобзар сидить», «Встає хмара з-за лиману», «Над річкою
в чистім полі», «Пішов кобзар по улиці». Ці пісні відділилися від тексту поем і разом із тими мелодіями,
на які їх співають, утворили окремі худож. організми,
самостійні продукти муз. й поет мислення. Вони є вже
не тільки творчістю Шевченка, а й відбитком муз.-поетичних і світоглядних уподобань народу.
Усне побутування наклало відбиток на вірші: перекомпоновувалися, скорочувались або додавались цілі
рядки й строфи, відповідно до муз. розспіву змінювалася віршова форма, вставлялися вигуки, видозмінювалися слова, часом нового змісту набував увесь вірш. Ця
трансформація — не тільки наслідок суто муз. законів
формотворення при переході з поетичного в пісенномуз. життя, а й результат пристосування їх до вимог
певного середовища, співу серед Укр. січових стрільців
або в тюрмах і таборах тощо («Реве та стогне люд голодний», «Кругом неправда і неволя», «І ніч іде, і день
іде», «Садок вишневий коло хати»). Такі пісні становлять окрему групу творів, складених за Шевченком.
Переакцентування смислового звучання після переходу у фольклор зазнають найчастіше вірші-звернення.
Вони втрачають конкретне адре сування, послаблюються автобіогр., суб’єктивні моменти, на перший план
виступають побутові, реально-життєві ситуації, близькі
народному сприйняттю: розлука з батьківщиною в пісні
«Бандуристе, орле сизий» (з вірша «Н. Маркевичу»),
відтворення сільського пейзажу в пісні «Сонце гріє,
вітер віє» (з вірша «На вічну пам’ять Котляревському»).
Крім пісень, що ввійшли до муз. побуту шляхом усної традиції, фольклор. шевченкіану поповнили твори
ряду аматорів, які мали змогу закріпити авторство,
надрукувавши свою муз. до віршів поета. Однак і мелодії Г. а ко о до «Заповіту», Д. р ан в ко о
до «Реве та стогне Дніпр широкий», К. Борисюка до
«Думи мої, думи мої», Д. о ан ко о до «Вітер з гаєм
розмовляє» зазнавали змін у бік то більшої наспівності,
то виразнішої і соковитішої гармонії або наближалися
до традиційного селянського багатоголосся.
Велику групу серед сфольклоризованих поезій Шевченка становлять народні варіанти творів композиторів-класиків: М.
нка, К. Ст нка, Я. Ст пово о,
Г. опо н ко о, Ф. о
та ін. Написані в дусі
народного мелосу, поширювані через шкільні співочі
гуртки, те атр. вистави, з концертної ест ради, вони
набували такої популярності, що ставали органічною
частиною муз. побуту («Ой літа орел» К. Стеценка,
«Ревуть, стогнуть гори-хвилі» М. Кропивницького).
Свідченнями фольклоризації віршів Шевченка можуть
слугувати лубкові пісенники, де його поезії, нерідко

зі значними видозмінами порівняно з першодруками,
вміщено як народні пісні. У поширенні Шевченкових
творів серед народу і переході їх у фольклор значну
роль відіграли кобзарі і лірники Терешко Пар ом нко,
Михайло Кравченко, Павло Кулик, Григорій Кожушко,
Семен Власко, І. у у ура- у р нко, Петро ТкаченкоГалашко. Оригінальні пісні на слова Шевченка і про
нього створили кобзарі і бандуристи Ф. ушн р к,
Є. ов ан, П. о а , Володимир П р п юк, Є. амв , Г. та т , І. Кучугура-Кучеренко, Василь
Ємець (див. о зар тво
в нко).
к ан р Прав юк

Шевченко в композиторській творчості. Доробок
Шевченка був одним із найважливіших імпульсів для
усвідомлення необхідності розвитку нац. основ укр.
муз. мист-ва і кристалізації нац. муз. мови в академ.
творчості. Ще за його життя було створено перші зразки
у вокальних жанрах: пісня-романс «Сирітка» («Нащо
мені чорні брови», 1847) М. арк в а, що фольклоризувалась, а також романс «Думи мої, думи мої» О. Ру
(1860). 1858 Шевченкові було присвячено перший муз.
твір — романс «Стоїть явір над водою» С. Гулака-Артемовського. Невдовзі після смерті Шевченка створено
перші інструментальні композиції, пов’язані з його іменем: фортепіанний «Полонез на смерть Т. Г. Шевченка»
В. Па нка (1861), де синтезовано зх. традиції втілення
патетичної образності з чинниками пісенно-романсової
сфери, і витриманий у річищі жалобних маршових п’єс
«Марш на смерть Т. Шевченка» Т. зу о о (вид. 1864).
Від 1860-х укр. композиторська творчість на тексти
і за мотивами поезій Шевченка розгортається динамічно
і стрімко. Прикметною ознакою муз. творів, інспірованих музою Шевченка, є їхня нац. виразність. Так, навіть
в аматор. піснях-романсах П. Сока
ко о «Утоптала
стежечку», «Полюбила молодого козака» (з «Тополі»;
обидва — 1862) і «Єсть на світі доля. Дума» (з «Катерини») вона виявляється досить яскраво, оскільки
автор удається до синтезу стилістики епічних фольклор. жанрів (стилізація кобзарської перегри і подекуди
інтонаційних формул дум) та різновидів міського побутового романсу (напр., елегії). На тексти Шевченка
30 творів для голосу з фортепіано, об’єднаних у дві
серії «“Кобзар” Т. Шевченка», написав В. ар м а
(з-поміж них — «Утоптала стежечку», «Якби мені,
мамо, намисто», «Якби мені черевики», «Чого мені
тяжко» та ін.). У 1880-х пісенні інтерпретації кількох
віршів поета в річищі фольклоризму створив В.
кан ров («Плавай, плавай, лебедонько», «Нащо мені
чорні брови», «Реве та стогне Дніпр широкий» і «Така
її доля»), опубл. у зб. «Народний пісенник з найкращих
українських пісень» (1887). Серед цієї сфери наближеністю до фольклор.-муз. поетики вирізняються такі
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показові з погляду вияву самобутності муз. матеріалу
пісні, як «Думи мої» К. Борисюка та «По діброві вітер
виє» І. Чернишова. Хоча композиції згаданих авторів за
рівнем стилістики і певною інтонаційною одноманітністю належать до пласта саме аматор. музикування,
їхня поява засвідчує заг. тенденцію наближення до того
рівня нац. характерності й образної колоритності, що
проявиться у творчості наступного періоду. Однією
з найпопул. стала пісня «Реве та стогне Дніпр широкий»
із балади «Причинна» (1886) Д. Крижанівського, що, як
і «Заповіт» (бл. 1870-х) Г. Гладкого (йому належать також «Зоре моя вечірняя», «Утоптала стежечку» та «Ой
по горі роман цвіте»; усі — 1860-ті), стала своєрідним
пісенним символом України. Інтонаційно-емоційна наснаженість цих мелодій сягає настільки високого рівня,
що їх як основу або мелодичний матеріал своїх творів
(у жанровому спектрі від простих аранжувань до симфоній та опер) використовували визначні представники
різних творчих поколінь (зокр., М. Лисенко, В. О. арв н к , Р.
р, Б. в т к , Б. тош н к ,
С. ю к в , Й. шак в , О. ош , К. Стеценко,
Л. Р ву к ).
За мотивами творчості Шевченка було написано
і показові для поступу укр. муз. творчості зразки сценічних жанрів. Уже один із перших творів — муз.
картина «Вечорниці» до «Назара Стодолі» П.
н ко о, написана для єлисаветградського театр. осередку
(прем’єра відбулася 1875; виконання хору «Закувала та
сива зозуля» — 1872 на бенефісі М. роп вн ко о
в Одесі), — здобула надзвичайну популярність. Драматургійно вдалі та конструктивно цілісні «Вечорниці»
поєднали в собі виразну фольклор. інтонаційність,
оперту на традиції гуртового співу, козацької, парубочої
та дівочої пісенності, ліричних, ліро-епічних та жартівливих жанрів, і водночас реалізували ідею цілісної
муз. вистави за участю симфонічних засобів. За своїм
громадсько-патріотичним резонансом цей твір тривалий час належав до найрепрезентативнішої частини
укр. муз. культури.
Першим оперним твором за шевч. сюжетом стала
«Катерина» (1891) М. рка а. Звузивши масштаб колізії від соц.-побутової (за прикметного тяжіння до
психологізму) до камерної сімейно-побутової драми,
композитор попри це зміг утілити тенденцію до наскрізного образно-драматургічного розвитку і в окремих
фрагментах (як-от у заключному аріозно-речитативному монолозі Катерини) наблизитися до лірико-психологічної опери. В аналогічному плані було написано
наступні опери — «Пан сотник» (1902) Г. оза нка та
«Наймичка» (1916; не закінчена) П. С н .
Творчість Шевченка уособлювала ідеї нац. єднання
й патріотизму для багатьох західноукр. композиторів.
Від часу першого звернення до його поезії в Галичині
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(хор кантатного типу «Заповіт» для оркестру, соло баса
та двох хорів (1868) М. М. р
ко о, яким було
започатковано новий жанровий напрям у творчості
композиторів Зх. України) тут було створено численні
композиції в різних жанрах. Романс «Минули літа молодії» (1885) О.
анк в ко о, опертий на інтонаційність міської лірично-сентиментальної пісенності,
створив у нац. вокальній творчості цікавий прецедент:
цю композицію написано для тенора із супроводом
скрипки й фортепіано, що значно посилило роль інструментального чинника і драматургічну цілісність
твору. Традиційнішими стилістичними засобами у своїх
композиціях на тексти Шевченка послуговувалися ін.
галицькі митці, зокр. В. атюк («Гамалія». 1882. Ч. 1;
1887. Ч. 2), М. опко («Гамалія», 1894), Г. Топольницький («Хустина», вид.: Л., 1906). Твори Й. Кишакевича,
які автор визначив як кантати й ораторії, тільки номінально належать до цього жанру («Дума», 1894; «Катерина», 1896; «Тарасова ніч», 1898; «На вічну пам’ять
Котляревському», 1898; «Гамалія», 1901). Незважаючи
на окремі фактурні прийоми (як-от зіставлення хорової
звучності та сольних епізодів монологічного характеру),
континуальну масштабність, звукозображальність і залучення оркестру тощо — вони тільки наближаються до
кантатно-ораторіальних форм. Прагнення досягти нац.
виразності яскравіше виявляється в численних хорах.
Це стосується, зокр., творів «Перебендя» (1886), «Три
шляхи» (1887) та «В своїй хаті своя й правда» (1892)
Г. Топольницького. У них, спираючись на досягнення
М. Лисенка, композитор намагався синтезувати нац.
фольклор. інтонаційність і основи формотворення із
закономірностями європ. класики.
Виняткова роль у процесі муз. освоєння творчості
Шевченка та кристалізації специфічних рис укр. нац.
композитор. школи належала М. Лисенкові. Він — автор муз. інтерпретацій 86 поезій (у «Повній збірці
творів М. Лисенка» в упорядкуванні Д. Р ву ко о,
з урахуванням різних ред. — 92 твори). Першою композицією, яка ознаменувала звернення митця до шевченкіани і де достатньо яскраво виявляються ознаки
майбутніх до сягнень у царині розробки нац.-характерної інтонаційності, драматургії та формотворення
вокальних форм, став «Заповіт».
Безпрецедентна популярність Лисенкових композицій пояснювалася як надзвичайно глибоким відтворенням особливостей поетики Шевченка, так і ступенем
концентрації нац. інтонаційності. Серед найпоказовіших творів 7 серій лисенківської муз. до «Кобзаря» —
солоспіви «Гетьмани, гетьмани», «Гомоніла Україна»,
«Закувала зозуленька», «Мені однаково», «Минають
дні», «Нащо мені чорні брови», «Огні горять», «Ой
одна я, одна», «Ой чого ти почорніло, зеленеє поле»,
«Понад полем іде», «Садок вишневий коло хати», «Чого

852

ШЕВЧЕНКО В МУЗИЦІ

мені тяжко. Думка», «Якби мені, мамо, намисто», «Якби
мені черевики», дует «Зацвіла в долині червона калина»; хорові поеми «Іван Гус» (1881) та «Іван Підкова»
(1903); кантати «Б’ють пороги» (1878), «Радуйся, ниво
неполитая» (1883). Серед творів поза серіями — кантата «На вічну пам’ять Котляревському» (1895), дует
«Зійшлись, побрались» (1905), романс «Ой пішла я у яр
за водою» (1909) та ін.
Обсяг і градації образно-емоційної палітри творів
Лисенкової шевченкіани не мають аналогів. Тут і героїко-істор. та громадянська патетика, поезія народнопобутових замальовок, пейзажна лірика та глибокий
психологізм лірико-драм. монологів. Ці масштабні
полотна і камерні замальовки, насичені прийомами
з різних сфер фольклор. виконавства (кобзар. речитатив, елементи плачів, перегри, лірична й танцювальна
пісенність) та актуальної композитор. практики (імпровізаційно-рапсодичні інструментальні вст. і сольні
епізоди, перене сення прийомів із сольної вокальної
сфери в хорову та інструментальну, широка розробка
народнопісенної лексики, надання ліричній образності
епічного звучання; апробація варіантності й прийомів
народного багатоголосся як засобів формотворення
й колористики тощо), утверджували в укр. музиці нові
на той час риси муз. мови, засновані на синтезі елементів нац. творчості та найкращих досягнень класичного
рівня. Водночас численні твори М. Лисенка на тексти
Шевченка, особливо кантати, виявляють тенденцію
до розширення жанрових меж унаслідок привнесення
елементів театральності, тяжіння до наскрізності у драматургії й формотворенні. У цих масштабних композиціях митець утвердив визначальні риси одночастинної
кантати-поеми («Б’ють пороги», «На вічну пам’ять
Котляревському») і циклічної кантати («Радуйся, ниво
неполитая»), що набули провідного статусу в укр. вокально-симфонічній муз.
Розмаїтість шевч. поезії презентує творчість композиторів Лисенкової школи. Вирізняються поміж
них передусім твори К. Стеценка, в яких утілено як
громадянські ідеї, так і пошуки й розробку нових стилістичних рис укр. муз. того часу. Так, до масштабів
оперної сцени наближається солоспів «Плавай, плавай,
лебедонько» (1903) — лірико-психологічний монолог
із використанням елементів драм. дії та наскрізним,
динамічним розвитком образу, що відразу ввійшов до
найкращих зразків укр. вокальної лірики. Продовження
розвитку тенденції синтезу аріозно-пісенної та декламаційної інтонаційності виявляється і в другому солоспіві
на текст Шевченка — «І золотої й дорогої». Величезну
популярність і досі має його обробка мелодії Г. Гладкого до «Заповіту» (1905). Важливим здобутком митця
є хорова поема «Рано-вранці новобранці» (1904), оперта
на засади одночастинної кантати-поеми, за рівнем пси-
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хологічної розробки сюжетних ліній шевч. вірша-пісні
вона провіщує концепцію «Хустини» Л. Ревуцького.
В аналогічному річищі працював Я. Степовий — автор
солоспівів «Із-за гаю сонце сходить», «За думою дума»,
«Ой стрічечка до стрічечки» і «Три шляхи».
У той самий період до творчості укр. поета активно
звертаються галицькі композитори, прагнучи поглибити рівень синтезу властивостей укр. муз. традиції
з драматургічно-формотворчими й жанровими закономірностями зх.-європ. творчості. До цього напрямку
належать солоспів «І золотої й дорогої» (1903) та хори
«Минули літа молодії» (1907) і «Якби ви знали, паничі»
(1909) Д. С н ко о. Менш виразними ці пошуки були
у творах еклектичного характеру, зокр. в хорах «За байраком байрак», «По улиці вітер віє», «І небо невмите»
(усі — 1914) і «Тече вода в синє море» (вид.: Л., 1923)
І. в ко о.
Вершинним досягненням у царині муз. прочитання
Шевченкової поезії у доробку галицьких митців перших
десятиліть 20 ст. стала чотиричастинна кантата-симфонія «Кавказ» (1902—13) С. Людкевича, що піднесла
укр. вокально-симфонічну творчість на якісно новий
рівень. Це перша укр. вокально-хорова симфонія 20 ст.,
де було синтезовано чинники хорової поеми й кантати
(нац. традиція) та симфонії (європ. традиція). Вона
стала одним зі знакових творів не лише свого часу,
а й наступних десятиліть.
На поч. 20 ст. муз. твори шевч. тематики часто з’являлися з нагоди відзначення роковин поета: «Шкільний хор на честь Т. Шевченка» (1907) Д. Січинського,
кантати «До 50-х роковин смерті Т. Шевченка» (1911,
слова В. Сам
нка) М. Лисенка, «Шевченкові» (1911,
слова К. а
ко ) К. Стеценка, «Шевченкові» (1914,
слова Лесі кра нк ) Й. Кишакевича; «Дума-марш. На
смерть Т. Г. Шевченка», кантата «Честь тобі, Кобзарю»
(обидві — 1913) Є. Турули. Серед рідкісних творів
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шевч. тематики в інструментальній царині — «Прелюд
пам’яті Т. Шевченка» авторства Я. Степового (1912),
написаний до 50-річчя з дня смерті поета. «Елегію. До
дня роковин смерті Т. Шевченка» (1910) для скрипки
і фортепіано створив М. Лисенко.
У часі міжвоєнного двадцятиліття спостерігається радикальніше розмежування між композиціями
традиційного стилістичного спрямування та яскраво
новаторськими творами. Тексти «Кобзаря» в цей час
відтворено в широкому жанровому спектрі: від дитячих пісень і хорів (цикл Я. Степового «Кобзар. Пісні
для дітей на слова Т. Шевченка», 1919; П. оз ко о
«Десять шкільних хорів», 1922) — до масшт абних
кантатних композицій та опер.
На поч. 1920-х свої останні твори на тексти Шевченка
написав К. Стеценко. Його кантата «У неділеньку
у с вятую» (1918) є по ка зовою як ви ко р ист анням
у хоровому полотні інтонаційних елементів козацьких
дум та ліро-епічних пісень, так і виходом за масштаби
жанру і наближенням до ораторіальних композицій.
Вагомим внеском у розробку шевч. тематики стала
муз. К. Стеценка до поеми «Гайдамаки» (для хору,
солістів, симфонічного оркестру, оркестрував Р. Ґлієр
1919—20). За рівнем зв’язку муз. фрагментів зі сцен іч ними си туа ц іями і заг. р оз горт анням драм. дії
вона є найвищим досягненням у творчості для драм.
театру в укр. муз. того часу. Впливи К. Стеценка, як
і пе реос м исл ення здо бутків М. Ли с енка, н евд овзі
виявляться у багатій виразовості та жанрово-стильових
кон ц еп ціях кан тат и-п оеми « Хус тина» («У неділю
не гуляла») (1923) і хорах «На ріках круг Вавилона»
(1923) та «Ой чого ти почорніло» (1927) Л. Ревуцького.
Високий рівень переінтонування різних жанрів укр.
пісенності (зокр., кантів, ліричних пісень, плачів) разом із досконалою драматургією, як і апелювання до
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актуальних поглиблено-драм. чи трагедійних асоціацій,
одразу піднесли ці твори до рівня нац. класики. Трагедійна дійсність позначилася й на симфонічній поемі
«Подражаніє Ієзекіїлю» (1919) Р. Ґлієра (не збереглася).
У такому самому стилі (зі значним посиленням трагедійних чинників і застосуванням елементів новітньої
стилістики з опертям на фольклор. джерела) витримано
й тогочасну муз. цього композитора до драм. вистав
«Іван Гус», «Гайдамаки» (обидві — 1920), містерії
« Ве ликий льох» (1919—20). Ц ілком но вого р івня
жанрово-стильового узагальнення сягнув у хорі «Тече
вода в синє море» Б. Лятошинський (1927).
В умовах радянської дійсності особливого статусу
набули твори, сповнені штучної героїки, зокр. мішаний
хор а caрpella «Червоний бенкет» («Задзвонили в усі
дзвони») з поеми «Гайдамаки» (1926) В. Г. о т нка,
«Шевченківська сюїта» (1929) В. о отар ова та ін.
Натомість галицьких митців того часу героїчні мотиви
Шевченкової поезії спонукали до роздумів над трагічним минулим та до оспівування самозречення й звитяги в ім’я України. Яскравий приклад — солоспів «За
байраком байрак» (1920) С. Людкевича, де синтезовано
традиції козацької епіки і неоромантичної образності,
а через асоціативні плани посилено риси театральності
і думної оповідності.
Н ай більшу кіль кість муз. т ворів на ос нові
Шевченкових поезій у 1920—30-х створив Г. отк в
(бл. двадцяти), наполегливо апробовуючи різноманітні
стилістичні засоби (переважно синтезуючи фольклор.
та мод ерні е ле м енти) у во каль них ж анрах. По д ібні по шуки ха р акте ри зують і біль шість ін. т ворів хо рової та соль н о-во каль ної с фери р ізних
ком по зи торів (О. з ан в к , З. Заг ра н ичний,
З.
ко, В. Г. Костенко, П. а оро а, Ю.
ту ,
Ф. а н нко, Б. Новос адський, П. Сениця та ін.).
Досить цікавими за стилістичними о собливостями
зразками камерно-вокальної творчості стали написані
1939 вокальні балади орus 17 І.
з («Слово о полку
Ігоревім», «Ой чого ти почорніло»), «Дума» («Ой по
горі ромен цвіте») Г. а оро та балада «Чернець»
А. то а р нка. У т ра ди ціях ром ан т ичної о пери
витримано тогочасні масштабні сценічні композиції
В. о р ша « Ш евч енко» (« Доля п оета», 1940) та
В. Левитської «Тарасова ніч» (1940—41, 2-га ред. —
1943). Натомість «Сотник» (1938) М. р к в ко о
(в авторському визначенні — етюд) репрезентує важливу
спробу апробації ресурсів камерного різновиду опери.
У цей же період створено перший балет на шевч. сюжет — «Лілея» (1939) К. ан к в а. Наприкінці 1930-х
укр. композитори знову прагнули відтворити шевч.
образність симфонічними засобами, у цей час постали
симфонічні поеми «Заповіт» Р. Ґлієра та «Лілея» Г. Майбороди (обидві — 1939). Показово, що саме симфо-
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нічна поема «Лілея» Г. Майбороди, з її акцентуванням
психологізму та семантичною насиченістю й відмовою
від зображальності, оцінюється як перша вдала симфонічна інтерпретація образності «Кобзаря». 1939 створено перший камерно-інструментальний ансамбль —
струнний квартет (№ 5) за мотивами поеми «Сон —
У всякого своя доля» В. Г. Костенка. Гостродрам. колізії,
піднесення емоційно-образної шкали до трагедійного
рівня виявилися найістотнішими чинниками симфонізації вокально-симфонічного жанру в кантаті-поемі
«Заповіт» (1934) С. Людкевича та обробці «Заповіту»
(1939) Б. Лятошинського.
Високий громадянсько-соц. пафос поезій Шевченка
виявився щонайактуальнішим упродовж 1941—45.
Композиції з текстами Шевченка широко виконувалися
по обидва боки кордону задля активізації патріотичних
настроїв укр. населення та військових. У цей час в умовах евакуації на тексти Шевченка було написано опери
«Наймичка» (1939—43) М. Вериківського, «Гайдамаки»
(1940—41) Ю. Мейтуса (у співавт. з В. Р а
нком
і М.
ом) та сол ос піви: « П існя ко зака» з п оеми
«Чернець» (1943) А. о ом
, вокальний цикл на
слова Шевченка Д.
анова, написаний 1944 (вид.:
М., 1959), «Тополя» і «Якби мені черевики» (обидва —
1944) В. р ка. Попри панування типових підходів
(напр., синтезування основ народнопісенних жанрів та
інтонаційності з класичними), у деяких композиціях
виявляється прагнення їх авторів збагатити усталені
традиції. Межі вокально-симфонічної поеми «Чернець»
(1943) М. Вериківський істотно розширив, привнісши
чинники оперної драматургії, зокр. моноопери.
Високий рівень стилістичних новацій вирізняє
фортепіанну «Шевченківську сюїту» (1942) Б. Лятошинського, до кожної з частин композитор використав
епіграфи з поезій Шевченка. Це був новий на той час
прийом в укр. фортепіанній л-рі. Застосовуючи фольклор. інтонаційний матеріал і навіть цитуючи пісні, автор
у фактурній розробці спирається на традиції європ. піанізму. Відтак вияви максимальної експресивності, зокр.
у другій частині — з виразними алюзіями з реквіємом
та народними плачами, прочитуються як єдність нац.
і загальнолюдських переживань із приводу трагічних
подій. У діаспорі до розробки шевч. тематики в симфонічній галузі в ці роки звертався Р. Пр атк в
(«Друга симфонія» за мотивами «Тополі», 1940—45).
У перше повоєнне десятиліття виразнішим стало
розмежування між двома напрямками муз. композицій — жанрово-характерних, пісенних ліро-епічних,
пейзажних і творів, позначених поглибленим драматизмом, психологізмом і протестними чинниками. До
першого напрямку належать хори Ю. Мейтуса «А мій
батько орандар» (1946) та «Гамалія» (1950), поемафантазія для віолончелі з оркест ром на тему хору

П. Ніщинського «Ой закувала та сива зозуля» (1950)
Д. Клебанова, частково — сюїта Б. Лятошинського
«Тарас Шевченко» (1952), створена на основі муз.
цього композитора до однойменного к/ф. Проміжну
нішу займає Друга симфонія Й. Неймарка, присвячена
пам’яті Шевченка. Другий напрям презентують винятково акапельні хорові композиції — «Я не нездужаю»
(1947) Ю. Мейтуса і «Тече вода в синє море» (друга
версія інтерпретації вірша) та «Із-за гаю сонце сходить»
(1949—51) Б. Лятошинського. У них композитори досягли нового рівня розвитку жанру. У першому творі
кількафазовий підхід до ген. кульмінації в річищі симфонізації хорової партитури виявив нові прийоми (досі
такий ефект досягався завдяки залученню інструментальних ресурсів).
Загалом упродовж трьох повоєнних десятиліть було
написано чимало інструментальних творів різних жанрів, нерівноцінних за симфонізацією драматургії, семантичним наповненням, стилістичним спрямуванням
тощо. Серед них вирізняються сюїта для фортепіано

оров твор укра н к
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«Тарасові думи» (1960) І. амо, поема для струнного
оркестру «Душа поета» («Пам’яті Кобзаря») (1960)
А. Штогаренка, симфонічна поема «Пам’яті Т. Шевченка» (1962) В. у ар нка, симфонія-дума «Шевченківські образи» (1964) Л. о о у а. Знаковою за
образно-драматургійним узагальненням стала симфонія
№ 6 «Думи мої, думи» (1980) В.
ка. Характерною
ознакою більшості цих творів є використання мелодій
улюблених пісень Шевченка або найпоширеніших
народних пісень на його слова. Напр., у поемі «Душа
поета» А. Штогаренко звернувся до пісні «Та забіліли
сніги» й «Заповіту» Г. Гладкого. У 1950-х було написано поему-фантазію для віолончелі з орке стром на
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тему хору П. Ніщинського «Ой закувала та сива зозуля»
Д. Клебанова, його ж парафраз для струнного оркестру
«Думи мої, думи мої» та варіації для фортепіано «Садок
вишневий коло хати». Етапним для такого підходу стала
симфонія-дума «Шевченківські образи» Л. Колодуба,
де асоціативна програмність (заголовки частин узято
з поезій «Кобзаря») ґрунтується не на зображальності
чи розвитку пісенного матеріалу, а на поетиці козацьких дум.
Аналогічні процеси відбувалися й у сфері муз. театру. В опері «Назар Стодоля» (1960) К. Данькевича,
як і в балеті «Лілея» (1939) цього ж автора, панівною
є лірико-драм. сфера. Хореографічну поему «Причинна» (1964) А. Мірошника, балети «Окс ана» (1963)
В. омо к і «Відьма» (1967) В. Кирейка, що безпосередньо ґрунтуються на Шевченкових сюжетах,
характеризують емоційне напруження, психологічна
виразність, вони поглиблюють традиції хореографії
романтичної доби, синтезованої з фольклор.-танцювальними елементами. Гостродрам. колізії однойменної
аша.
поеми розкрито в опері «Гайдамаки» (1965) О.
Біографію Шевченка в річищі традицій романтичної
ліричної опери, виокремлення вузлових драм. епізодів
як центр. сюжетних опор утілив Г. Майборода в опері
«Тарас Шевченко» (1964).
Розмаїтою виявилася й вокальна шевченкіана. Кількість романсів, солоспівів, пісень та вокальних монол огів, ств ор ених тіл ьки впр одовж 1960-х, с ягає
бл. п’я тдес яти. С еред них: «10 р омансів в супр оводі фортепіано на слова Т. Г. Шевченка» (К., 1961)
І. Шамо; чотири романси для голосу з фортепіано
(1962) М. Скор ка; «Ой тумане, тумане», «Єсть на світі доля», «Сонце заходить», «Садок вишневий коло
хати», арія-монолог для баритона «Давно те минуло»
(усі — 1961) А. о - нато
ко о, «Закувала зозуленька», «Тополя» («По діброві вітер виє»), «Зоре
моя вечірняя», «Доленько моя», «Утоптала стежечку»
(усі — 1963—66) Л. Колодуба, «Нащо мені женитися»
(1968) В. Лісовола. Простежується тенденція до циклізації за образно-тематичними принципами (як, напр.,
у циклі з чотирьох композицій А. Кос-Анатольського,
у романсах Л. Колодуба). З-поміж вокальних мініатюр
варто виокремити романси М. Скорика «Якби мені черевики», «Ой сяду я під хатою», «За сонцем хмаронька
пливе», «Зацвіла в долині» (усі — 1962). Композитор
відтворив багату емоційну палітру віршів, посиливши
водночас о собистісно-споглядальні чинники. Переосмислення жанрово-інтонаційних опор з того часу
істотно інтенсифікува лося у зв’язку з по силенням
проявів індивідуальності митця.
Багатий доробок являє собою хорова шевченкіана
1960-х. Це переважно хорові мініатюри та хорові цикли,
оперті на традиції поч. 20 ст.: «Закувала зозуленька»
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(1961) Д. Клебанова; «Світе ясний, світе тихий» (1961)
Я. Файнтуха; «Тече вода з-під явора» А.
п нка;
«Гопак» (1966) А. Коломійця; «Утоптала стежечку»
(1966) Ю. Мейтуса. У цьому ряду стоять і перевидані
1961 хори Ф. Надененка «Барвінок цвів і зеленів»,
«Навгороді коло броду», «О люди! люди небораки!» та
опубл. того ж року «Не женися на багатій», «Не щебече
соловейко» та «Полюбила чорнобрива козака дівчина».
Б. Лятошинський створив диптих «За байраком байрак» та «Над Дніпровою сагою», які разом з ін. трьома мініатюрами «Серце Кобзаря» (слова В. Бичка),
«Чернеча гора» (слова Є. Фоміна), «У перетику ходила»
ввійшли до авторської добірки 1960, написаної до
100-річчя з дня смерті Шевченка. Два хори, утворивши
драм. о сердя циклу, своєю експре сивністю та емоційною напругою яскраво вирізнилися на тлі ін. творів
цього жанру. Індивідуалізоване прочитання поетичних
сюжетів у плані переосмислення формотворчих засад
і внес ення конфліктних чинників у сюїтну драматургію виявляє хорова сюїта «Шевченкіана» (1963)
А. Штогаренка. Натомість вокально-симфонічна поема
«Тополя — По діброві вітер виє» (1966) для мішаного
хору в супроводі оркестру П. Майбороди тяжіє до усталених жанрових прийомів.
М а сш т абні шевч. ком по зиції, на пи сані пе рев ажно до ро ковин п оета, на були по шир ення і у
вокально-інст рументальній муз. Позначені певною
патетичністю, стилістично вони належать до попередніх
пе р іодів — напр., кан тата « За повіт» (1955—2-га
ред.) С. Людкевича, кантата-дума «На могилі Шевченка» (1962, слова В. Со юр ) Т. рав ова, «Безсмертний заповіт» (1963) А. Ко с-Анатольського на
власні слова, кантата «Вольний син і вольна мати»
(1964, с лова В. Б ичка) К. Дом ін чена та ін. П евні
новаторські риси простежуються в кантаті для хору
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з оркестром «Посланіє» (1960), ораторії «Гайдамаки»
(1974) А. Рудницького та рапсодії Л.
ко на слова
Шевченкової «Думки — Вітре буйний, вітре буйний!»
для сопрано, чоловічого хору та симфонічного оркестру
(1964).
Карди нальне о н овл ення об р азн о-се м ан т ичних
кон ц епцій, с ти л іс т ичних за собів, у р із нома н ітн ення с тил ьових о р і єн тирів у т ворах на т е ксти та за
мотивами поезій Шевченка відбулося у 2-й пол. 1970-х.
М айже кожна з ком по зицій — це важ ливий крок
у переосмисленні традицій філос.-психологічного тлумачення доробку Шевченка, актуалізації його змісту
в контексті жанрово-стильових реалій укр. культури
останньої третини 20 ст., де провідними стали постмодерні чинники. У цьому потужному річищі виникли
такі знакові твори, як камерна «Симфонія-диптих» для
мішаного хору a cappella на вірші Шевченка (1985)
Є. Станков а, «Сумна кантата» для солістів, хору
й оркестру на тексти Шевченка (1980) В. Бібика, «Концерт на вірші Т. Шевченка» (1985) О. в , ораторії
«Неофіти» (1985) та «Посланіє» (1992) М. узана, камерні кантати «Іван Підкова» (1988) і кантата № 2 для
кобзаря й камерного орке стру «Чигрине, Чигрине»
(1988) В. ам н ко о, поема-кантата «Гамалія» (2003)
М. Скорика, кантата «Містерія тиші» (2004) Г. ш нка, опери-ораторії «Згадайте, братія моя» (1991)
В. Губаренка і «Тарас. Зоряна колискова» (1996) І. Щербакова, опера «Поет» (1988) Л. Колодуба і опера-дума
«Сліпий» (1989) О. Злотника, хори «Псалми Давида»
(1986) М. Кузана, кантати «Ой чого ти почорніло,
зеленеє поле» і «Не так тії вороги» (обидві — 1989)
В. Камінського, симфонія «De profundis» (1995) В. Губаренка. Монолог «Посланіє» (1983—84) для сопрано
та інструментального ансамблю Л.
н ка цілком
зорієнтовано на найновішу муз. стилістику.
Серед яскравих композицій цього періоду — тричастинна камерна симфонія для голосу й камерного
оркестру (1989) О. Киви, що розкриває трагедійні грані
Шевченкової поезії, залишаючись при тому в межах
стилістичних засобів, притаманних пейзажній ліриці.
Поміж творів останнього десятиліття «меморіальний»
напрямок репрезентує творчість Я.
ра: кантати
«Світа зоря безсмертного Тараса» (1994) на вірші
Б.
н ка, «По селах і містах іде Тарас» (1996) на
тексти М. Руденка і В. С мон нка. До цього ж напрямку
належать «Дума про Кобзаря» В. Тилика, «Поема, присвячена великому Кобзарю» Ю. Щуровського.
Самобутньо опрацював Шевченкові поезії В. С в тров. У його «Тихих піснях» (1977) поезія Шевченка
зазвучала в контексті віршів П.-Б. Шеллі, Є. арат н ко о, О. Пушкіна, М. рмонтова та Ф. ют ва.
В. Сильвестрову належать також тричастинна кантата
для мішаного хору без супроводу (1977), диптих для

хору a cappella (1995), «Реквієм для Лариси» на канонічні латин. тексти та вірші Шевченка (1997—99), хоровий цикл «Псалми» (2006), хор «Думи мої» (2008). Характерними ознаками цих творів є філос.-медитативне
осягнення змісту «Кобзаря», інтровертність, «тиша»
як один з основних елементів входження у внутрішній
світ Шевченка та постійний діалог між нац. і християнською традиціями.
Тексти Шевченка в руслі романтичних традицій
опрацьовували також композитори діаспори — М. а ворон к , А. нат ш н, В. ру н, З. Лавришин,
Р. Придаткевич, М. Фоменко, В. ут та ін. Упродовж
останніх десятиліть до поезій Шевченка не раз зверталися представники масової молодіжної культури:
«Б’ють пороги» Е. Драча і «Заворожи мені, волхве»
В. Лютого (обидва — у жанрі авторської пісні), «Не
женися на багатій» сестер Тельнюк (поп-дует), «Бандуристе, орле сизий» І. Білик із «Польського альбому»
(рок-балада). Третьою премією на фестивалі «Червона
рута-89» (Чернівці) відзначено рок-гурт «Зимовий сад»,
який виконав пісні на слова Шевченка «Сирота» й «За
горами гори». Наприкінці 2004 випущено компакт-диск
«Доле, де ти?!» рок-гурту «Сад» («Єсть на світі доля»,
«Над Дніпровою сагою», «Ой діброво — темний гаю!»,
«Тече вода з-під явора», «Не женися на багатій», «Алілуя!», «Не завидуй багатому», «Гоп, гей гоп!», «Боже,
спаси, суди мене», «Ой гоп не пила», «І смеркає, і світає», «Нащо мені женитися?»).
22 трав. 2005 у Каневі з ініціативи В. Цибулька відбувся фестиваль «Кобзар forever». За його результатами
записано однойменний компакт-диск, до якого увійшли
переважно рок-пісні на Шевченкові слова: «Думка»
й «Садок вишневий» («Мертвий півень»), «Алілуя!»
і «Єсть на світі доля» («Сад»), «Сонце заходить» і «Кобзар грає» («Фата Моргана»), «Суботів» і «Не нарікаю
я на Бога» (« ому вн з»), «Зацвіла в долині червона
калина» («Трансформер»), авторські «Б’ють пороги»
(Е. Драч), «Заворожи мені, волхве» (В. Лютий) та «Не
женися на багатій» (сестри Тельнюк). Незвичним жанром для компакт-диска є вміщена тут мелодекламація
2 фрагментів із «Кобзаря» у виконанні В. Цибулька
в супроводі фортепіано. Ці та ін. твори набули значної
популярності серед укр. молоді.
Нац. виразність Шевченкового доробку та багатство
образності поета спонукали звертатися до його творчості й композиторів ін. країн. Вплив Шевченка на рос.
муз. був відчутним іще за його життя. Ідеться, зокр.,
про М. у ор ко о, самобутня естетика якого спиралася на фольклор. Саме М. Мусоргський став одним із
перших інтерпретаторів поезій Шевченка, на текст із
«Гайдамаків» написав «Гопак» (1866) і пісню-думу «На
Дніпрі» (1879). До творчості Шевченка зверталися й ін.
провідні композитори Росії: П. а ков к створив
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р оз ши р юючи ж ан рові
межі.

С. Ра ман нов.
По ю а на п а
вою.
., 1936. к а нка

П. а ков к . Роман .
., 1939. к а нка

романс «Вечір» (Садок вишневий коло хати», 1875),
дует «Навгороді коло броду», 1880), С. Ра ман нов —
романси «Дума» («Минають дні, минають ночі»), «Полюбила я на печаль свою» («Полюбилася я») (обидва —
1893). Ці твори увійшли до світової класики. Захоплені
унікальним колоритом поезій Шевченка, на його тексти
створили вокальні мініатюри О. С ров («Од села до
села», 1868), К.
р т («Утоптала стежечку», 1871),
В. Па а ов («Чого мені тяжко, чого мені нудно», 1873,
«Утопт ала стежечку», 1874), К.
оа («Думка»,
1875), О. ю юк («У перетику ходила», 1875), В. ор в («Думи мої, думи мої», 1885), Б. Левенсон («Ой три
шляхи широкії»), О. Разма з («На городі пастернак,
пастернак», 1889), М. Слонов («Реве та стогне Дніпр
широкий», 1900). Усі ці твори характеризуються спорадичним намаганням осягнути інтонаційні, ритмічні
та ладові особливості укр. пісенної творчості. Серед
зразків освоєння поезії Шевченка композиторами ін. народів — обробка «Заповіту» О. Сп н арова, «Ой стрічечка до стрічечки» (1939) Г.
ква з , «Елегія» (1938)
для струнного оркестру з присвятою пам’яті Шевченка
В. рарат на, пісні «Дніпро» («Реве та стогне Дніпр
широкий», 1954) А. Тертеряна і «Маленькій Мар’яні»
І. Гулієва, симфонічна поема «Кавказ» (1955) Р. Тохадзе,
хори «Сонце заходить» і «Пам’яті Шевченка», цикл романсів («І широкую долину», «Огні горять», «Од села
до села», «Садок вишневий коло хати»; усі — 1964)
А. о- ат р ова, е скізи для симфонічного орке стру
«Пам’яті Шевченка» (1939) А. а на, «Думка» для
віолончелі з оркестром М. Мкртичяна, «Мені однаково» для баса й симфонічного оркестру Д. Дауні та ін.
У багатьох випадках магістральні шляхи розвитку
укр. муз. 19 і 20 ст. пов’язувалися з іменем Шевченка
і знаходили відображення в найрізноманітніших сферах мист. творчості. Сьогодні поезія Шевченка і далі
впливає на укр. муз., зокр. на її образність і стилістику,
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бібліографічні матеріали (1861—1961). К., 1964;
в нко
і музика: Зб. статей. К., 1966; ор
ук . Шевченко і російська
музика // ор
ук . На музичних дорогах: Ст. та рецензії. К.,
1973;
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Т. Г. Шевченка «Ой по горі роман цвіте» у музичних творах українських композиторів // Шевченко і Сумщина: Тези доповідей та
повідомлень наук.-теорет. конф. Суми, 1989; ак мюк С. Дискографія Шевченкіяни // Сучасність. 1990. Ч. 3; По р нн к .
«Реве та стогне Дніпр широкий»: З історії однойменної пісні на
вірш Т. Г. Шевченка // Сільські вісті. 1991. 12 лют.; а ан ка С. Шевченко і музика // Київ. 1992. № 3; Скору
ка Р. Микола
Лисенко: Популяризація творчості Т. Шевченка М. Лисенком
в музичних жанрах // С . 1992. № 3; з ра . Пісенний символ
України: (З творчої історії пісні «Реве та стогне Дніпр широкий») //
. 1993. № 1—2; оро юк . Полум’яне слово Шевченка в українській музиці: Хорова творчість українських композиторів. К.,
1995; юр кова . Фольклоризація одного твору Т. Г. Шевченка:
Пісня на сл. Т. Г. Шевченка «Ой чого ти почорніло, зеленеє поле» //
Українська культура в іменах і дослідженнях: Наук. зб. Рівнен.
держ. ін-ту культури. Рівне, 1997. Вип. 1: Волинське Полісся
в контексті слов’янської культури; о а . Тарас Шевченко
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муз. комедії та їх час. К., 2003; р пан н . Музична Шевченкіана Галичини // Перевал. 2001. № 1/2; С ю кова . Увінчаний
у піснях: Микола Лисенко і Тарас Шевченко // Архіви України.
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нац. культур в умовах глобалізації: Матеріали 5-ї Всеукр. наук.метод. конф. Сімф., 2008; о тюк . Поезія Тараса Шевченка
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35. Кн. 2.
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ШЕВЧÉНКО В ОБРАЗОТВÓРЧОМУ МИСТÉЦТВІ.
Образи поета і його літ. героїв відтворювали митці
різних генерацій у живописі, графіці, скульптурі станкового (див. к
р
ш в нк в к ; П акат ш внк в к тощо) чи монументального (див. Пам’ тн к
в нков ) характеру; у жанрах портрета, сюжетнотематичної картини (див. коно ра
в н ка),
ілюстрацій до поезій і повістей (див. ю труванн творв
в нка). Першими творами, в яких постає образ
Шевченка, стали автопортрети (див. втопортр т
в нка). Прижиттєві портрети виконали: М. Ст панов (1838—39, кілька рисунків), К. Брюллов (шаржі —
олівець, 1840), В. т рн р (низка рисунків — олівець, 1840), О. оз ов (олівець, 1840), П. П тров к
(низка начерків — олівець, туш, 1839—41), Г. П о (?)
(олівець, 1843), М. аш ов (туш, 1844; малюнки для
рукописної зб., де тексти Шевченка подано укр. мовою
в латино-польс. транскрипції), П. Куліш (олівець, 1844;
туш, 1855), О. рн шов (олівець, 1850), А. Мульєрон
(літографія, 1859—60), Є. Гогенфельден (ксилогра-

фія, 1859), М.
к ш н (олівець, 1859),
К. р н р (ак варель, 1860). За мотивами поезій Шевченка
у рі чищі ре а ліс тичної традиції створили
картини Л.
м у н ков «Кобзар на шляху» (1854), «Покинута» (1860, ви ко нана
в тех ніці офорта за
сюжетом поеми «Катерина»), М. Башилов
«Наймичка» (1857).
Після смерті Шевченка багато митців
ху д о ж . і н т е р п р е ту вали його об раз.

. у рон. Портр т
. .
в нка. Пап р,
то ра . 1859

Першим його втілив
М. урашко (автолітографія, 1864—67),
а порт рет, найбільш
відповідний фізіономічним рисам поета,
створив рос. художник-передвижник
І. рам ко 1871.
Він спершу виконав
м ал юнок «Ш е вч енко на батьківщині»
(1862; ДТГ), потім —
два по р тр ети Ш е вченка (олія, 1870; ДІМ;
олія, 1871; ДТГ), з них
. рам ко . Портр т
другий — за літогра. .
в нка. онован пап р, ф ією А. Мул ь єр она.
то ра . 1870-т
1867 здійснено спробу
мист. канонізації поета: Г.
та в к написав ікону
«Св. Тарасій та Михаїл Малеїн (у пам’ять про Шевченка та його друга М. Лазаревського)». Цю традицію
продовжив І. Єремєєвський, створивши 1898 портрет
поета-художника «Святий Тарасій» («Святий мученик
Тарасій»). Згодом до по статі Шевченка звернулися
автори, які ще за його життя предст авляли ре алістичний напрямок із вир аженими демократичними
т е нд е нц і ями. Так, К. р уто в к , на якого гл ибоке враження справили поезія і трагічна доля митця,
створив символічно-алегоричний образ «Кобзар над
Дніпром» (1875), де героєві надано Шевченкових портретних рис; написав картини «Шевченко — козачок
поміщика Енгельгардта», «Маленький Тарас із сестрою
Катериною», «Зустріч Шевченка із сестрою Яриною
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логізмом. Я. П трак зобразив митця у кожусі та шапці
(1914). Два живописні портрети виконав також Г.
(1900, 1929). Два портрети поета (1907; 1910—11 —
поєднує жанри портрета і пейзажу) належать пензлю
С. а
к в ко о. Портрет Шевченка (1904) написав
Ю. Пан к в , поклавши в основу «рєпінський» тип
зображення.
У г ра фіці образ п оета набув р із но ма н іт ного
худож. вираження. В. Розва ов к 1901 у техніці
фо то ц ин ког рафії ст ворив п о ртрет, в ід по в ідний
«рєпінському» типу, але надав йому народницького,

. рутов к . о зар на н пром.
По отно, о . 1875

після заслання» (всі — 1880-ті) та створив глибокі за
змістом і переконливі щодо трактування ілюстрації до
поем «Гайдамаки» (1886), «Наймичка», «Невольник»
(«Сліпий»; обидві — 1887). Багато і плідно над ілюструванням творів Шевченка працював М. Микешин,
автор своєрідних, сповнених романтики малюнків до
«Ілюстрованого “Кобзаря”» (розпочав 1863). Серію
епічних ілюстрацій до поеми «Гайдамаки» виконав
1883—86 О. С а т он. Не раз до мотивів творчості
поета звертався й А. ана т р к («У ворожки»,
1910; «Катерина», 1913). У 1890-х І. ак в виконав
малюнки на сюжети Шевченкових творів «Причинна» (1893—94), «Гай да маки» (1895), « Кате рина»
(1895, 1896), «Перебендя» (1897); їх характеризують
достовірна передача багатьох побутових деталей, суто
народне трактування образів.
І. Крамськой 1871 зобразив митця в кожусі й шапці,
ст во р ивши один із ка но ні зо ваних з годом об разів
Ш евч енка у з рі лому віці, що став укр. нац. м атрицею (таким художника с фотографував Г. н р,
1859). Сюжетно-тематичну композицію «Шевченко
на засланні» (1880-ті) виконав К. т нов . Вона
стала першою в західноукр. мист-ві картиною, в якій
ві доб ра жено с то р інки б і ог рафії п оета. 1888 його
п о ртрет на писав І. Р п н, з в ер н увшись до фото
Шевченка роботи М. о а (1860), автопортретів, гравюр та офортів митця. Так було створено ще один
попул. образ п оет а-худ ож ника, що його на зи вали
« рєп інсь ким». На за х ід ноукр. з емлях Ю. П у к
1889 виконав позначений монументальністю портрет
Шевченка. 1890 Г. ова нко, дотримуючись стилістики художників-передвижників, намалював митця
у реалістичній манері. Сповнений драматизму образ
Шевченка відтворив 1911 буковинський живописець
С. Кобилянський, натомість А. Манастирський написав
портрет поета (1912), що вирізняється глибоким психо-

С. а
. .

к в к . Портр т
в нка. По отно,
о . 1907

. ра
к . Портр т
. .
в нка. Пап р,
то ра . 1906

просвітянського характеру. Цей образ став визначальним
у ро ботах Я. А нд р еєва (офорт, 1904), В. Б об рова
(офорт, 1908). Шевч. тема набула го строго звучання
1905—07 в сати р ичній г ра фіці, зокр. в ма л юнках
у худож.-сати р ич ному журн. «
рш н » ( ро боти
Ф. ра
ко о, В. Р зн нка, І. ур ка, М. Яковлєва,
П. Наумова). З 1906 у шевченкіані працює Ф. Красицький, який виконав літографію «Шевченко в шапці»
(1907, 1910, 1932, фототипію — 1925), а також портрет
у шапці й кожусі (1906). Рос. гравер В. Мате 1911 в
офорті створив портрет поета, орієнтуючись на фото
роботи Г. Деньєра 1859. Твір уміщено у вид. «Малюнки
Т. Шевченка» (Пб., 1914). Л. Па т рнак в иконав
1915 два малюнки «Т. Г. Шевченко і Айра Олдрідж»
(акварель; олівець) для зб. «Клич» (відомі кілька варіантів). К. Немец 1918 нарисував портрет Шевченка для
обкладинки видання його поезій (за картиною К. Трутовського «Кобзар над Дніпром»). Поета у профіль
зобразив 1921 Ю. у манюк для журн. «Український
скиталець» (№ 5). Портрет Шевченка роботи О. о омазова використано для оформлення вид. «Кобзаря»
до шевч. свят 1920 та 1927. Силуетне зображення поета у профіль 1927 виконав для обкладинки «Кобзаря»
О. Су омора. Г. Малиновський 1914 створив плакат із
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Шевченковим портретом (літографія), 1921 О. ар нков підготував один із перших в укр. мист-ві плакатів із
образом Шевченка «Орися ж ти, моя ниво…», вдавшись
до метафоричного потрактування постаті митця як сіяча. М. ук виконав 1930 портрет для плаката в техніці
кольорової літографії (традиційний тип зображення
в кожусі й шапці). У 1919—20 О. у
ка вирізьбила
у деревориті портрети укр. письменників, серед яких
був і Шевченко. У композиції, окрім образу митця, вміщено його поетичні рядки з вірша «Подражаніє 11 псалму». В. а н створив декілька різних образів (офорт,
1922; ксилографія, 1923, 1926), виконав 1934 портрет
для фронтиспіса вид. творів поета.
Образ Шевченка приваблював і майстрів скульптури. Його погруддя вирізьблювали Ф. ам н к ,
П. а а, В. к м ш в, Ф. а ав н к та ін. Насамперед це пов’язано із проведенням конкурсів на проект
пам’ятника поетові в Києві 1911—14. М. авр ко створив погруддя Шевченка в с. Козельщині на Полтавщині
(1920?) та (приблизно цього ж часу) погруддя з написом
«Обніміте ж, брати мої, найменшого брата», що прикрашало фойє театру в По тав до нім.-радянської війни.
Доробок скульптора мав значний вплив на творчість
М. ан з ра. О. тур н ка у Празі 1932 виліпила
скульптурний портрет поета, що уособлював укр. інтелігенцію. До 125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка 1939 встановлено пам’ятники в Києві, Харкові, ан в . Низку станкових скульптур і творів малої
пластики виконали Д. Мойсеєнко («Тарас-пастух»,
«Т. Г. Шевченко-солдат», 1938), М.
ман («Т. Г. Шевченко в Петербурзі», 1939), Г. Малкова («Т. Шевченко
з казахськими дітьми», 1939).
У живописі створено емоційно і пластично багатогранний образ митця. О. ур а у роботі під назвою
«Дивлюся, аж світає… Портрет Т. Г. Шевченка» (1918)
намалював поета у кожусі й шапці, взявши за основу
усталений тип зображення, що вже став нац. символом.
Водночас він має риси романтизму в характері жесту,
палкого погляду та панорамності, яку розкриває батальна
сцена на другому плані. Такий самий тип для створення
образу митця вибрав засновник футуризму Д. Бурлюк,
виконавши на поч. 1920-х у США портрет у реалістичній
манері. Своєрідний образ поета, в якому втілено незламний дух і непокірливість Шевченкової натури, в антуражі
інтер’єру укр. хати з яскравою етногр. специфікою створив І. Бурячок (туш, 1910—20-ті). Глибоко філософічним
та новаторським постав образ Шевченка у портреті роботи М. Фрадкіна (акварель, 1920-ті), де поєднано стилістику модернізму і неопримітивізму з певним архаїзмом
форм. М. Івасюк на замовлення українців Аргентини
написав портрет митця (1924) у стилі реалізму. Цими
рисами позначено й роботу І. С в р на (1933), в якій
підкреслено драматизм образу завдяки приглушеному

червоному тлу. Як представник петерб. богеми,
акад. гравюри, титан думки постав поет у портреті
Ф. р
в ко о (олія,
1936). У техніці офорта
ви ко нав пор т рет Шевченка (1939) Г. Пустовійт.
Біографія поета стала
підґрунтям для створення сюжетно-тематичних
композ ицій, в яких він
був гол. гер оєм. С еред
т аких р обіт в а рто відзначити картини І. Їжа. Пу тов т. Портр т
кев ича «Тарас Ш е вч е. .
в нка. Пап р,
нко — п а стух» (1928),
о орт. 1939
«Т. Г. Ш е вч е нко в ма йстерні у В. Ширяєва» (1933), «Зустріч Т. Шевченка
з сестрою Яриною» (1935), «Мені тринадцятий минало…» (1935—38, кілька варіантів), Є. Горбача «Обшук Т. Г. Шевченка в Орській кріпості», Ф. Кумпана
«Т. Г. Шевченко в молоді роки», О. Турбіна «Шевченко
серед селян», В. Костецького «Після муштри», М. Глухова «Т. Г. Шевченко в засланні», М. Козика «Малий
Тарас слухає свого діда», В. Овчинникова «Шевченко
серед друзів на засланні», М. Гельмана «Шевченко
слухає свого діда», І. у
«Зустріч Т. Г. Шевченка з І. М. Сошенком» та ін. Є. Світличний створив
с ерію живописних і графічних творів: «Шевченко
в казармі», «Кріпацьке село» (обидва — олія, 1939),
«Могила Т. Г. Шевченка», «Жандарми не пускають
трудящих на могилу Шевченка» (автолітографія, 1939),
«Т. Г. Шевченко в казармі» (кольорова літографія, 1961).
Г. Світлицький написав «Кріпацьке село», «Етап»
і «Шевченко в засланні» (усі — 1939), «Малий Тарас
носить воду школярам» (1946).

. оз к.

а
ара
По отно, о

у а во о
. 1939
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Поезія Шевченка також була невичерпним джерелом натхнення для художників. Часто вони зверталися до відтворення образу самого митця, широко
використовуючи шевч. тематику в живописі, плакаті
й сатиричній графіці. Соц. заго ст реності, глибини
розкриття образів і змісту творів поета, реалістичної
виразності малюнка дедалі більше набували картини
й ілюстрації І. Їжакевича: «Катерина» (цикл із 13 картин
на сюжет однойменної поеми, 1927), «Гайдамаки оволодівають Уманню» (1933), «Т. Г. Шевченко в рисувальних
класах Академії мистецтв» (1920-ті), «Перебендя»
(1934), «Похорон Т. Г. Шевченка» (1935). Над образом
митця у традиціях реалістичного жанрового живопису
працював П. о ко («Т. Шевченко серед кріпаків»,
1927). Шевченка в молоді роки відтворив у скульптурі
І. С в ра («Молодий Т. Г. Шевченко», 1923). Триптих
«Катерина» (ілюстрація до поеми Шевченка, 1929)
ви ко нала г рафік С. а п н ка- о ук, г ра вюру
«Т. Г. Шевченко. 1814—1934» (1934) — О. Са нов ка.
Образ поета багатогранно й глибоко відтворено
в картинах, скульптурах і графічних композиціях, виконаних до 125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка. Художники чимало уваги приділяли змалюванню окремих епізодів із життя митця, наголошуючи
на соц. характеристиці, емоційній виразності полотен
(К. Трохи м енко « Тарас Ш евч енко і Ен гель гардт»,
В. Кос тець кий «Т. Ш евч енко на засл анні. П ісля
м у шт ри », С. К ручаков та І. Літинський
« Т. Г. Ш е в ч е н к о
в ка з армі», С. П рохоров «Т. Г. Шевченко
на засланні», Г. Світлицький «Етап»,
М. Глущенко
«Т. Г. Шевченко серед
селян»; усі — 1939).
Картини, що відзнача лися по бу товою
достовірністю
і сюжетною новизною,
створили Д. ра н в
(«Друзі біля хворого
. р в к . о ова
Т. Ш е в ч е н ка » ) т а
ат р н . Пап р, р
,
В. Сав н (« Зустріч
ву
. 1937—1940
Т. Г. Ш е в ч е н к а
з М. С. Щепкіним у Нижньому Новгороді», обидві —
1939). Над циклом із п’яти композицій за мотивами
поеми «Катерина» працював Ф. Кричевський (1937—
40; залишився незакінченим). Його вирізняють глибоке
проникнення в поетичний світ Шевченкових образів,
точність малюнка, чистота темперних фарб, досконалість
і чіткість композиції. Широке коло сюжетів із життя
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Шевченка відтворили графіки, які видали до ювілею
поета спеціальний альб., куди ввійшли твори «Малий
Тарас слухає оповідання свого діда про гайдамаччину»
М. р у а, «Смерть батька Т. Г. Шевченка» Й. Дайца,
«Малий Тарас малює в бур’яні» Б. Бланка, «Зустріч
Т. Г. Шевченка з І. М. Сошенком у Літньому саду в Петербурзі» П. Борисенка, «Т. Г. Шевченко і його земляк
А. Обеременко» Г. он ар нка, «Т. Г. Шевченко серед
представників рос. революційно-демократичної літератури (М. Чернишевський, М. Добролюбов, М. Некрасов, B. Курочкін, М. Михайлов)» В. в р на та ін.
Змістовні, узагальнені образи створив у техніці офорта
В. Касіян («Шевченко серед селян», «Т. Г. Шевченко на
Україні»). Соц.-викривальні мотиви Шевченкової поезії
інтерпретували в сатиричній графіці А. П тр к ,
Б. Фрідкін, К. н т-С з в к , О. Па нко та ін.
У роки нім.-радянської війни образ Шевченка надихав художників на створення патріотично піднесених
та сатирично загострених творів агітаційного мист-ва,
зокр. пл акатів (В. Касіян, М. Д ерегус, І. К ружков
та ін.). Укр. образотв. мист-во повоєнних років вияв-

. Р зн к.

в нко о р у званн ака м ка.
По отно, о . 1949

ляє прагнення до філос. осягнення образу Шевченка,
до показу його особистої долі у зв’язку з істор. долею
народу. В живописі ця тенденція найповніше виявилася
в емоційно оповідній картині Г.
ова «Молодий
Тарас Шевченко в майстерні К. П. Брюллова» (1947)
та в епічно-поетичному полотні М. о
«Думи мої,
думи…» (1959—60). Протягом 1950-х ряд цікавих за
сюжетами картин виконано для експозиції НМТШ.
Серед них живописною виразністю і поетичною переконливістю образу вирізняються картини П. Су м нка («Вручення відпускної Т. Г. Шевченкові», 1949),
М. м ка («Т. Г. Шевченко і М. С. Щепкін у Москві»),
М. Дерегуса («Тарас слухає кобзаря»; обидві — 1956),
а також цикл малюнків про дитячі та юнацькі роки
поета.
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Особливо активно працювали митці над шевч. тематикою до 100- тн роков н в
н м рт
в нка
та 150- тн о о юв ю в н наро
нн
в нка,
розширивши сюжетно-тематичні межі присвячених
йому творів. Розмаїтим, змістовнішим, людянішим стає
образ Шевченка в живописі. Глибоко й проникливо втілюють характерні мотиви його лірики майстри графічного мист-ва. Новаторське спрямування мають картини
В.
а , К.
атова, Г. а
ко о, що висвітлюють
період заслання поета. У цих творах Шевченка змальовано сердечною і чуйною людиною, безпосередньою
й щирою у ставленні до казах. народу (особливо до
дітей), у його захопленні незвичною природою. Незламний бунтарський дух поета передано в картині
Г. ом нка «Громадою обух сталить…» (1961). Переконливою живописною мовою розповідає Г. Меліхов
у творі «Повернення» (1964) про подорож Шевченка
із заслання, у картині «Тарас Шевченко і Айра Олдрідж» — про його дружбу з відомим англо-американським трагіком (1963). В. Пат к у картині «Т. Г. Шевченко на батьківщині» (1964) відтворює образ поета
під час його першої подорожі на Україну. Прагненням

С. По рв’ н к

. Пок нута. По отно, о

літографія, 1961), у серії ліногравюр Г. а к на, зокр.
«Т. Г. Шевченко і М. Г. Чернишевський» (1961), у низці творів Б. нз ур а, серед яких — «Т. Г. Шевченко
з дітьми» (літографія, 1961), С. Грузберга «Портрет
Т. Г. Шевченка» (автолітографія, 1961), Є. Єгорова
«Портрет Т. Г. Шевченка» (1961, ліногравюра), у творах В. рав нка, зокр. «Тарас мандрує з кобзарем»
(1962, ліногравюра), О. ю м ко о та М. Р а
нка
«Т. Г. Шевченко, Марко Вовчок і І. С. Тургенєв» (літографія, 1961). До шевч. тематики звернулася А. ор ка:
«Дума. Сонячне коло (Тарас Шевченко)» (папір, монотипія, 1963—64), «Гнівний Тарас» (лінорит, 1962—63).
Сміливим трактуванням теми відзначаються по-плакатному декоративні, цікаві щодо композиційного розв’язання ліногравюри В. утк на з серії «За мотивами
творчості Т. Г. Шевченка» (1959—65), а також лапідар-ні й виразні за силуетом аркуші С. ара
- ор ут
з серії «За мотивами творів Т. Г. Шевченка» (1963—64),
поетичні літографії Н. опу ово з серії «Жіноча доля
у творах Т. Г. Шевченка» (1964) та М. Попова «За мотивами «Кобзаря» Т. Г. Шевченка» (1961—64). Політ.
злободенністю характеризуються сатиричні графічні
твори, що їх виконали за мотивами поезій Шевченка
Ю. С в р н і В. рну а. 1964 побачив світ альб. естампів київ. художників «Подвиг шевченківського життя»,
над яким працювали Ф. у ук, О. ан нко, Ю. Митрохін, А. аз в , М. а ов к , Г. у ков к ,
Б. а та ін. митці.
Н ові ж ив оп и сні тв ори з’я вл яют ься в д ор о бку
Ю. Баликова «В казематі» (1961), М. аро н а «В експедиції» (1964), М. Бєльського «Т. Г. Шевченко» (1961),
П. ана «Арешт Т. Г. Шевченка в Оренбурзі» (1963),
О. Вовка та В. Кондратюка «Тарасова наука» (1961),
А. ав з н ко о «Тарас-кріпак на етапі до Петербурга»
(1961, НМТШ), І. ара в а «Шевченко в Кременці.
1846» (1958; НМТШ), «Т. Шевченко на Замковій горі

. 1961

до широкого узагальнення, до розкриття ролі і значення
Шевченка у визв. боротьбі народу позначено триптих
А. а а «Кобзар» (1964). Мотиви Шевченкової поезії
покладено в основу композиції М. р в нка «Гомоніла
Україна, довго гомоніла…» і картини С. Подерв’янського «Покинута» (обидві — 1961). Всенародне схиляння перед генієм поета передав у картині «Велика туга»
М. Чепик (1964). Як синтез багаторічної роботи художника над шевч. темою з’явився глибоко узагальнений,
філософськи осмислений образ поета в серії великих
станкових ліногравюр В. Касіяна («Тарас Шевченко»,
1960; «Шевченко з казахським хлопчиком», 1960; «Народ і слово Шевченка», 1962), П. Болотіна «Маленький
Тарас серед чумаків» (кольорова ліногравюра, 1961),
Г. Бондаренка «Т. Шевченко у Енгельгардта» (кольорова

.Р

, .

ва. . .
в нко
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в Кременці» (1961), А. Довженка «Мрії про Україну»
(1961), О. рав нка «Шевченко серед селян» (1963),
З. Зацепіної «Далеко від батьківщини» (1964), М. ап ана «Т. Г. Шевченко в майстерні» (1961), Г. Неледви
та В. Рижих «Т. Г. Шевченко і його сучасники» (1960),
О. Попова «Заповіт» (1964), К. Таньпетера «Т. Г. Шевченко серед казахів» (1961), Г. Смо
ко о «Тарас
Шевченко» (1964) та ін. Новою спробою прочитання
образу Шевченка були твори К. Філатова «Шевченко на
засланні» (1964), І. Стадничука «Поет і народ» (триптих, 1963), В. Патика «Т. Г. Шевченко на батьківщині»
(1964). К. Філатов, не обтяжуючи твір деталями, привертає увагу вишуканим лаконізмом та експресією. Українець із Казахстану І. Стадничук, висвітлюючи тему
«поет і народ», вдається до метафоричності вислову,
завдяки чому ще пронизливіше звучить драматизм
ситуації. В. Патик зображає молодого митця, сповненого рішучості спрямувати свій хист на подолання
кріпацтва. До образу Шевченка звертаються і киргиз
К. Керімбаєв («Перед перевалом», 1963), казах М. Кенбаєв («Сучасник батьків», 1964), грузин Р. С туруа
(«Зустріч Т. Г. Шевченка з грузинським поетом Акакієм
Церетелі», 1964) та ін.
Широке коло сюжетів із життя Шевченка та його
творчості розробляють у цей час скульптори. Величний пам’ятник поетові споруджено в Мо скві 1964
(скульптори М. р юк, Ю. С н к в та А. у нко).
Створено багато скульптурних портретів Шевченка.
В них митці прагнуть глибоко розкрити характер поета
(роботи Е.
ка, П. Мовчуна, М.
нка, Г. а нко, В. Агібалова, Ф. о ю н ко о, І. ава р з
та ін.), показати його у зв’язку з епохою, в яку він жив
(М. рон к «Т. Г. Шевченко і М. Г. Чернишевський», 1954, та ін.). У роботах за мотивами творчості
Шевченка скульптори часто звертаються до образів
жінок-страдниць, до теми материнства, до героїчних

. рон к .
. .
в нко.
ронза. 1964

.

. Ско кова.
в нко р каза к
т . р к о. 1964
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п ос татей нар одних п о вс т анців, мотивів п ан щини
й рекрутчини (М. Р н н «Серце моє! Серце моє! Тяжко
тобі битись…», І. Коломієць «На панщині», «Єдиного
сина, єдину дитину», усі — 1963—64; В. Борисенко —
трилогія «Земля» («Кріпацтво», «Народження сівача»,
«На оновленій землі»), 1963—64; В. Бородай «Дума
про волю (Тарас Шевченко)» (гіпс тонований, 1961,
у співавт. з І. Воропай); Н. Дерегус «Панщина», 1963;
Л. в р н ка «Ви в наймах виросли чужії…», 1961,
та ін.). У багатьох творах митці, подаючи фольклор.
трактування образів, використовують і прийоми народної пластики (О. Супрун «Наймичка», 1964; В. Свида
«На панському полі», 1961; Я. Ра а «Лілея», 1964,
«Тополя», 1975).
Упродовж 1970—80-х створено значну кількість
живописних творів на шевч. тематику: М. Малинка
«Тарас Шевченко читає поему “ Тризна”» (1978),
«Тарас Шевченко і пісня» (1983), Є. Ланько «Тарас
Шевченко пише портрет Г. Закревської» (1982), С. Фоменко «Шевченко серед кріпаків» (1983) та ін. Поруч із
творами, що ілюструють біографію художника, з’являються живописні та графічні роботи, позначені новаторським підходом до осмислення значення Шевченкової
по статі. Наприкінці 1980-х передчуттям суспільних
зрушень у зв’язку зі зміною історико-культурної ситуації зумовлювалися активні пошуки нової образної
мови і засобів виразності у творах на шевч. тематику.
В. Петров 1986 написав картину «Поет і муза», де
минуле Шевченка постає за ним у вигляді своєрідних
кадрів-спогадів. Ю. Баликов 1989 створив композицію
«Сон», вдаючись до поєднання стилістики реалізму
і сюрреалізму: поет разом із совою ширяє в небі на тлі
полум’яного сходу сонця, нижче — своєрідна модель
імперського Петербурга, за нею — обшири України.
1980-ті — 2000-ні характеризуються осмисленням
у творчості художників значення доробку Шевченка
в культурному розвитку України у сучасних реаліях,

. Попов. Пр нна. а мот вам « о зар »
. .
в нка. Пап р, о орт. 1983

864

ШЕВЧЕНКО В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

що надало імпульсу
для появи серій живописних та графічних
робіт за м от ивами
Шев че нкової л ірики та для і н т ер пр етації о бразу с амого
поета-пр орока з ас обами нової , в ід п овідної духу і часу, худож. мови. На розвиток образотв. шевченкіани помітний вплив
ма л о в і д з н а ч е н н я
175- тн о о юв ю
в
н наро
нн
. . ва н нко. м ртв м,
в
нка.
До
ін
терпв м... Пап р, то ра .
ретації образу митця
1989
звер нулися: Д. Довбошинський «Т. Г. Шевченко» (1980), О. А. ва н нко
«Тарас на засланні» (1988), Р. Безпалків «Верба. Новопетровське укріплення» (1989), О. Скоп «Кобзар»
(1989), Я. Нечай «Гайдамаки» (1989), Г. Троян «Молодий Шевченко на березі Дніпра» (1990—99), М. СармаСоколовський «Портрет Т. Шевченка» (1991), Б. Мусієвський «Т. Г. Шевченко» (1990), М. Кристопчук «Тарас»
(1993), Я. Омелян «Тарас Шевченко в Кременці» (1998),
Є. Щерба «Віртуальний портрет Шевченка» (1999) та ін.
Ос о бл иве м і сце в укр. ш е вч е нк і ані н ал ежить
творам О.
тв н ова. У ка рт ині «Д ума про л юбов» (1983) він вд а вся до в і д тв оре ння Ш е вч е нкової ко мп оз иції (офорт) «Пр и ят елі», в икон аної
за тв ором І. С око ова. О. Литвинов з ам інив п е рс он ажів, уп ис а вши по ртрет Ш е вч е нка (з ор і є нт ацією на автопортрети митця 1851, 1857, 1858) та автоп о р т р е т. Н а з в о роті твору художник
зазначив: «Т. Г. Шевч енко і я. Д ума про
л юбов. За оф о ртом
Т. Г. Шевченка й картиною І. І. Соколова
“Приятелі”».
Здійснивши вагомий крок до пр оч итання худож. традиції мист. канонізації
Ш е вч е нка, з ап оч атков аної ма йже в і дразу після його смерті, в новому суспіль. ак м нко. .
в нко
ному й культурному
в П т р урз . По отно, о .
1985
ф о рм аті В. Ку шнір

написав портрет поета «Апостол правди» (1970—88).
Цей напрямок згодом розвинули І. Гавришкевич «Тарасова молитва» (1993); Н. Синишин у портреті поета 1997; О. а ва а «Мол итва» (1989), «Портрет
Т. Г. Шевченка» (1980-ті); В. Забашта «Прометей духу»
(розпочато у 1980-ті, завершено 2008) та «Борітеся —
поборете...» (1996); В. м а «Пророк» (1999). Цим же
шляхом зі збереженням індивідуальної творчої манери
йшли І. ар ук, В. ар уз, М. Сторо нко, В. ран ук.
І. Марчук у шевченкіані (1983), що нею 1994 оформлено вид. «Кобзаря», тяжіє до філос.-медитативного
спо собу інтерпретації, проте він виразно декларує
вагомість роздумів над роллю і долею поета-пророка.
В. Франчук у низці сюжетно-тематичних композицій,
зокр. «Три літа» (1997), «Спас» (2000), інтерпретує
образ Шевченка як поета-пророка, митця планетарного масштабу. В. Гарбуз — автор серій ілюстрацій,
виконаних у різних графічних техніках у 1980—2000,
що їх застосовано при оформленні видань «“Давидові
псалми” Тараса Шевченка» (2000), «Кобзар» (2004).
Художник орієнтується на Шевченкові автопортрети,
але його доробок вирізняє прочитання «Кобзаря» крізь
призму Біблії. При цьому він накладає культурний
пласт Св. Письма на худож. світ нац. Біблії, залучаючи
до свого арсеналу архетипні прикмети світогляду українця, зокр. людини кін. 20 — поч. 21 ст., для якої
я з ич н и цтво й х р исти я н ство є ор га н ічно по єд на ними як
ф ор мот в орчі іс то рико-культурні пласти. Відповідно й образ
поета-пророка є складовою неповторного
ш е вч . м і фу, я к и й
В. Г арбуз т ворить
упродовж десятиліть.
Ма люнки М. Стороженка, якими проілюст ро вано вид. «Мій
Кобзар», в ті люють
складну філософічну
с ис тему ба ро кових,
преромантичних компо зицій. Гли бокий
мист. зріз предст авлено як с пе ци фіку
етнокультурної міфопоетики, а проаналізовано через «Кобзар»
Шевченка. Образ пое. ушн р. по то прав .
та — нац. п ро в ідПо отно, о . 1970—1988
ника постає у низці
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. а ашта. « ор т
По отно, о

— по ор т ...».
. 1996

багатофігурних композицій серії, проілюст рованих
текстами-роздумами М. Стороженка.
На поч. 21 ст., особливо з огляду на підготовку до
відзначення 200-ліття від дня народження Шевченка,
інтерес митців до постаті поета-художника отримав
новий імпульс. Починаючи з 2001 живописну і граф ічну ш евч ен к іану поп ов нили т вори Є. Б ез н іско
«Портрет Т. Шевченка» (пастель, 2002) та «Портрет
Т. Г. Шевченка» (2010—11), І. Мельничука «Портрет
Т. Г. Шевченка» (2002), М. Демцю «Зустріч з іконою»
(2002), Є. ан ш на «Наша любов і святиня» (2003),
І. Гавришкевича «Шевченко і архангел» (2007), В. Гонтарова «Тарасова доля» (2007), В. Чауса «Люди і долі»
(2012), О. Ворона «Таке воно життя» (2012). Шевч. тема
посіла важливе місце в укр. образотв. мист-ві, сприяла
його тематичному збагаченню й профес. зростанню,
утвердженню нац. принципів у розвитку укр. культури
та мист-ва. Іл. табл. VIII—IX.

в.: Республіканська виставка «Т. Г. Шевченко в народному
образотворчому мистецтві»: Каталог. К., 1940; Художня виставка,
присвячена 100-річчю з дня смерті Т. Г. Шевченка: Каталог. К.,
1961; Шанування пам’яті Т. Г. Шевченка художниками Дніпропетровщини: Каталог. Д., 1961; Шевченко в образотворчому
мистецтві: Альб. К., 1963; Юбилейная художественная выставка,
посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964; Ілюстрації до поезій Тараса Шевченка: Офорти
київських художників. К., 1964; Подвиг шевченківського життя:
Альб. естампів київських художників. К., 1964; Шевченківські
місця: Альб. естампів київських художників. К., 1964; Художники
Кобзареві: Республ. худож. вист авка, присвячена 150-річчю
з дня народження Т. Шевченка: Комплект листівок. К., 1965;
Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию
со дня рождения Т. Г. Шевченко: Альб.: К., 1965; Скульптурна
шевченкіана Прикарпаття: Путівник. Івано-Франківськ, 1989;
Тарас Шевченко. 1914—1989: Гравюри художників Києва. К., 1990.
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ШЕВЧÉНКО В УКРАЇНСЬ
КОМУ ФОЛЬКЛÓРІ. Ця
тема охоплює два великі масиви текстів, що потребують
різних підходів дослідження. По-перше, записи усної
традиції 2-ї пол. 19—20 ст. про Шевченка; по-друге,
народні пісні на слова поета (див. Фо к ор ов н
в нко;
в нко в муз ).
С пос те реж ення над тим, як в ід б ився образ
Шевченка в укр. усній т радиції, було зроблено ще
за ж иття п оета. Вони с тали п ер шими сп ро бами
історико-соціологічного та культурологічного осмислення явища. М. Максимович 5 жовт. 1859 повідомив
Шевченкові: «А на правой стороне Днепра Вы стали
лицом мифическим, о котором идут уже баснословия
и легенды, наравне с преданиями старых времен»
(
т , с. 137). Згодом з’явилися й перші друк. відгуки про цю усну традицію. Уже 1875 Є. Ганненко
по ві д омляє, що в Ук р аїні існує «про Ш евч енка
багато оповідань та анекдотів» ( ов
материалы
для биографии Т. Г. Шевченко. (Сообщено Е. А. Ганненко) // Давняя и новая Россия. 1875. Июнь. С. 193).
Автор першої спеціальної розвідки про рецепцію образу
Шевченка у фольклорі (1882) повторює спостереження
М. Максимовича про сприймання поета серед селян:
вони бачили його «у своїх легендарних оповіданнях
героєм, прирівняним до інших улюблених історичних
осіб, як-от Морозенко, Нечай, Палій» (Смокт
. 1882.
С. 371). М. ашк в 1888 констатує: «У народній словесності Шевченко вже зайняв місце як “характерник”
і народний герой, що стоїть за “сермяжний люд” і його
“волю”» ( ашк в
. тзыв о сочинении г. Петрова
«Очерки истории украинской литературы XIX столетия» // Отчет о двадцать девятом присуждении наград
гр. Уварова. СПб., 1888. С. 293).
Ш евч ен коз н авчі фол ьклор. с тудії п огли би лися
(на високому фаховому рівні) завдяки появі статей
П.
пов а й О. орошк в а. П. Филипович у спеціальній розвідці (1926) розглянув, як подається в польс.
публіцистиці та в укр. і рос. мемуарах «легенда» (тепер
ми сказали б, інтелігентський переказ) про те, як поет
у корчмі за допомогою жмені зерна доводив рівність
усіх людей та слабкість царської адміністрації. Проаналізувавши брошуру І. Франка «Шевченко героєм
польської революційної легенди» (1901) та відгук на
неї В. урата «Шевченко в польській революційній
притчі» (1914), дослідник доходить висновку, що обидва
науковці «захопилися історико-філологічним аналізом
і як справжні філологи почали вишукувати “джерела”,
ледве припускаючи можливість використання в життєвих обставинах матеріалу хоч би й літературного або
фольклорного» (
пов П. Революційна легенда
пов П. Шевченкопро Шевченка чи дійсність? //
знавчі студії. Черкаси, 2002. С. 109). Розглянувши й ін.
матеріали (мемуари П. арто а, М. М.
оз р ко о,
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спогади сучасників Шевченка в записі О. Олександрова, перекази про поета із с. Р ш т вк в запису
невідомого Г., спогад С.
р мова, у якому сюжет із
зернами не пов’язувався із Шевченком), П. Филипович
схиляється до думки С. Єфремова, що ця «польська
революційна легенда» насправді «походить, мабуть,
з народної творчості» і не обов’язково тільки польс.
Ідеться, отже, про традиційну усну притчу з акціональним компонентом.
Стаття П. Филиповича демонструє відмінності між
наддніпрянською і «галицькою» шевченкознавчими
традиціями. З одного боку, галицькі вчені мали змогу
вільно обговорювати будь-які теми шевченкознавства,
тоді як наддніпрянські такої свободи в легальних вид.
не мали. З другого, галичанам був менш доступний
східноукр. фольклор, а звертання до польс. порівняльного матеріалу відповідним чином деформувало й висновки. П. Филипович цілком справедливо зауважив,
що В. Щурат узагалі перебільшив «вплив польської
революційної думки на Шевченка» (Там само. С. 114),
та підкреслив сумнівність Франкового переконання,
що «батьком літературного першовзору цієї легенди
був Ценглевич» (див.: К.-М.-Б. н в ). Сказане
не означає, що П. Филипович заперечує польс. походження «притчі із зернами», приписуваної Шевченкові.
Він підтримує гіпотезу В. Щурата, що в байці «Сичі»
відбилися події мазурської різанини 1846 в Галичині.
Останній уважав, що Шевченко почув про ці події від
поляків уже на засланні, а П. Филипович додав: «Може,
з цими розмовами зайшло до Шевченка й оповідання
про агітацію зернами» (Там само. С. 115).
У своїх попередників П. Филипович убачає нечіткість критеріїв у критиці досліджуваного явища:
«Важко зрозуміти, чому обидва дослідники — і Франко,
і слідом за ним д-р Щурат — так легко ймуть віри оповіданням про анекдотичну закуску — зернами — по
чарці — і не роблять ніяких спроб зв’язати “революційну польську легенду” з Шевченковим життям» (Там
само. С. 108). Натомість сам дослідник демонструє
філігранну техніку аналізу насамперед фольклорист.,
доводячи варіативність і традиційність «фокуса» або
«загадки» із зернами, а також і психологічного — коли
виявляє соц.-психологічний підклад своєрідної інтерпретації Шевченкової «загадки» в мемуарах В. Нікітіна.
Шевченкове використання мотиву «агітації зерном»
можна довести, з одного боку, віднайшовши паралелі
в поетичних текстах, з другого — виявляючи у свідченнях знайомих Шевченка певні повторювані ситуації (сучасною мовою — фрейми), у яких така агітація
має цілком природний вигляд. М. ров, що уважно
ставився до усної біогр. традиції про Шевченка, у лекційному курсі 1927—28 серед «популярних анекдотів»
про поета відбирав «безперечні легенди», до яких відніс

і розглянутий у П. Филиповича сюжет ( ров . Українське письменство ХІХ ст. // ров . Твори: В 2 т. К.,
1990. Т. 2. С. 147).
Па ра доксально, але гол. цінність статті О. Дорошкевича — у її соціологічних спостереженнях над
інформантами, від яких було записано у 1920-ті перекази про Шевченка. Автор доводить, що на той час
ці перекази збереглися лише серед селянства («серед
колишнього міщанства вони, здається, вмерли: принаймні навіть слідів їхніх нам не пощастило знайти
в Києві й Переяславі»). Одначе й селянська пам’ять
про Шевченка зазнала детермінації: «Про Шевченка
краще пам’ятали нащадки кріпаків на Правобережжі,
ніж козаків — на Лівому березі», і так було «навіть
в одному селі» (наводиться приклад с. Про ор вк , до
складу якого ввійшов хутір М. Максимовича
а ова ора) ( орошк в
. Шевченко в селянських
переказах // Життя й революція. 1929. № 3. С. 112,
113); при цьому спостережено суворо вертикальний,
генеалогічний у родині інформанта характер трансмісії: «Мандрівність переказів тільки в лінії вертикальній — від Шевченкового покоління до наступних, аж до
школярів загальноосвітньої школи» (Там само. С. 113).
У кожному з «меморіальних» сіл побутувала своєрідна
усна традиція про перебування у ньому поета, вона
«стандартна і обмежена в своїх тематичних варіаціях,
причім ці варіації залежать від топографічних і виробничих рис цієї місцевості» (Там само. С. 113).
Б. авро к у часописі «Глобус» реферує попередні результати свого фольклорист. експерименту —
спроби виявлення сучасних переказів про Коліївщину.
Він скористався відпрацьованою системою розсилання
програм через Етногр. комісію: йдеться про відповіді
«на анкету, що її було розіслано з моєї ініціативи від імені Етн[ографічної] ком[ісії] УАН до її місцевих кореспондентів» ( авро к
. Шевченкові «Гайдамаки»
і сучасні перекази про Коліївщину // Глобус. 1928. № 5.
С. 69). Вражаючу подібність отриманих переказів, пов’язаних із «Гайдамаками», Б. Навроцький пояснював
«двома причинами: або тут був “літературний” вплив
творів Шевченка на усні перекази народні, принаймні
в них згадується “Тарас з Керелівки”», або ж і тим,
що «Шевченкові “Гайдамаки” були тільки літературною фіксацією місцевої народної версії, пережиточні
відгуки якої, може, перед нашими очима» (Там само).
На користь першої гіпотези (до речі, чи не першого
в укр. фольклористиці фахового осмислення явища
зворотного впливу л-ри на фольклор) свідчить і склад
«600 кореспондентів» Етногр. комісії ВУАН, який роком
раніше визначив її голова А. о о а: «Окремі особи
й установи, труд- та профшколи, робфаки, ВИШ’і,
райметодкоми й райкультвідділи, сельбуди, хати-читальні, селькори та комсомольці» ( о о а . Українська
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етнографія після Жовтня // Пролетарська правда. 1927.
30 жовт.). Ясно, що йдеться передусім про людей освічених. Проте й друга гіпотеза Б. Навроцького залишається
вірогідною, хоча вона стосується не сюжету «Гайдамаків» у цілому, а лише фабули про повстання.
Починаючи з другої пол. 1930-х тексти фольклору
про Шевченка, друк. в Союзі РСР, мають ознаки праці
адептів т. зв. «сталінської фольклористики», завдяки
чому живий образ поета з усної традиції коригувався офіціозним кліше, сформованим на основі Тез ЦК КП(б)У
1934 та передової ст. «Великий син українського народу»,
вміщеної в газ. «Правда» 6 берез. 1939 (див.: ар нко П. Тарас Шевченко і українська література: Зб. ст.
К., 1994. С. 193, 198—199). Тексти, що фіксувалися
без урахування вимог наук. фольклористики, напрочуд
легко редагувалися. Напр., завершення псевдофольклор. поеми 1940 «народного кобзаря» Івана Іванченка
«Слава Кобзареві» («літературна консультація Дмитра
Косарика») — «Сонце теплеє, сонце яснеє, / Сонце —
Сталін наш, всіх народів син» ( ван нко . Слава Кобзареві // Народна творчість. 1940. № 3. С. 80) зникає
в передрукові 1963 (див.: азар нко . С. 529). Одначе
треба врахувати, що й сам інформант Д. о ар ка міг
зазнати впливу фольклориста.
Сучасний дослідник М. азар нко зауважує: «Соціальна активність легендарного Шевченка помітно
збільшилась у радянському фольклорі» ( азар нко .
С. 643). Дореволюційні селяни через певну недовіру до
«паничів»-фольклористів могли й приховувати перед
ними найбільш соціально та політично гострі витвори
«усної шевченкіани». Згадана тенденція характеризує
записи, а не усну традицію як таку.
Великі масиви відред. та соц. заангажованого фольклору, що супроводжувалися ретельно відфільтрованими
дореволюційними записами, уміщувалися в антологіях,
які друкува лися переважно з нагоди Шевченкових
ювілеїв (див.:
в нко в народній творчості / Упор.
Д. Кушнаренко, П. Попов, Ю. Соколов. К., 1940; аро про Шевченка / Упор. Ф. Лавров. К., 1961; аро
і Шевченко. Легенди, перекази, пісні та інші твори
про великого Кобзаря / Упор. П. Гонтаренко, Д. Кухаренко, М. Родина. К., 1963). Відповідно ідеологічно
зорієнтовані, вони мали сумнівну наук. цінність, для
їхнього написання інколи зверталися по допомогу й до
рос. літературознавців. Напр., до відомого теоретика
«сталінської» фольклористики Ю. Соколова, одного
з упоряд. названої вище антології 1940 і автора передм.
до неї. У свою чергу, укр. фахівець Д. Косарик також
працював у конформістському стилі (див.: Пушк н,
в нко, Горький у народних переказах / Записав
Дм. Косарик. Х., 1937).
У галицькій публіцистиці акцент завжди ставився
на нац. аспекті. Зокр. ця тенденція позначилася на від-
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борі фольклор. текстів, уміщених в антології «По в та.
Літературно-мистецький збірник» (Л., 2003). Серед інтерпретаційних наук. новацій можна відзначити нове
осмислення усної традиції про Шевченка у відомих
концепціях Г. ра ов а й О. а у ко про «поета-міфотворця», спробу виявити своєрідність цієї традиції
на тлі осмислення ін. вітчизняних «комплексів усних
творів про письменника, де головним структуроутворюючим центром стає образ його самого» (Ро ов к С. С. 101—103). Антологія М. Назаренка містить
найповніше на сьогодні зібрання текстів усної традиції про Шевченка і не обмежується власне фольклор.
матеріалами. Цілком слушною є запропонована заг.
програма подальшого наук. вивчення усної традиції
про Шевченка: «1. Публікація усього наявного корпусу
фольклорних матеріалів як гіпертексту із перехресними
посиланнями <...>. 2. Вивчення трансформації основних тем і сюжетів, наявних у “Шевченковій легенді”
<...>. 3. Висвітлення генези конкретних мотивів і сюжетів — фольклорних, літературних, ідеологічних <...>.
4. Визначення основних структурних рис “Шевченкової
легенди” і встановлення сюжету “Шевченкового міфу”,
тобто інваріантного тексту, варіантами і фрагментами
якого є наявні перекази» ( азар нко . С. 650). Останнє
завдання переформульовується, власне, у надзавданні,
задля якого, на думку М. Назаренка, має виконуватися
вся програма, а це «дійсно наукове і всебічне розуміння
того, яким постає Шевченко в колективній свідомості
(чи навіть у колективній не свідомості) українського
народу» (Там само. С. 650).
Викликає сумнів можливість однозначної відповіді
на поставлене питання. Адже матеріали 19 ст. свідчать
про різне сприймання образу Шевченка серед селян-кріпаків і селян-козаків, «київських перекупок» і канівських міщан. Навряд чи можна досягти одностайності
в наук.-публіцистичному визначенні цього інваріанта
«Шевченкового міфу», про що, зокр., свідчить порівняно недавня полеміка навколо праць Г. Грабовича
й О. Забужко (див.: ван ш н П. Вульгарний «неоміфологізм»: від інтерпретації до фальсифікації Т. Шевченка. Дрогобич, 2001).
Починати треба зі збирання, можливо, повної реєстрації та наук. класифікації всього масиву записів
фольклору про Шевченка — як друк., так і рукописних.
З останніх найвідомішим є рукописний зб. С. Нехорошева, що зберігається в його фольклор. арх. 1915—77
(рукописний відділ ІРЛІ. Ф. 62, 63. Од. зб. 44997). Ці
матеріали було використано лише в студентській публ.
З. ара ан- р з ( р за . Образ Шевченка в українській народній творчості (Архів Нехорошева С. С. Ленінград, Пушкінський дім) // в а мо Шевченка: Зб.
наук. праць студентів філологічного факультету: До
150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. К., 1964.
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С. 29—46), а також в ідеологічно заангажованій підбірці
наук. співробітника Пушкінського дому В. Вільчинського (
н к
. Народные легенды о Великом
Кобзаре: к 100-летию со дня смерти Т. Г. Шевченко //
Звезда. 1961. № 3).
За нац. аре а лом побутування всі записи можна
поділити на укр. (зафіксовані укр. та рос. мовами),
рос. (гол. чин. про заслання Шевченка), польс., казах.
Останні потребують ретельної перевірки з сучасних
фольклорист. позицій. Укр. записи мають класифікуватися за ступенем автентичності відтвореного фольклор.
тексту. Методика такої селекції поки що залишається
мало розробленою (див.: Ро ов к С. . «Фейклор»,
«фольклоризмус», «фольксінес» та деякі мовні аспекти
їх функціонування в Україні // ктуа н проблеми
української лінгвістики: Теорія і практика. К., 2002.
С. 133—142). До прикладу, існує два записи голосіння
по Шевченку, що їх пов’язують із його похороном 1861.
Це «Голосіння українок», яке склала, за М. Назаренком, О. у ш (див.: азар нко . С. 459), та «Тужіння
Якилини» з прим. публікатора «Якилина Кравцова, яку
найняли плакальницею на похорон Шевченка» (Там
само. С. 477—478). Саме друге голосіння, ініційоване
за народним звичаєм, слід визнати автентично фольклорним.
Слід розрізняти записи й з погляду соціологічного — за соц. станом інформанта: зокр., анекдоти, що
побутували в інтелігентському середовищі, варто було б
ретельніше перевіряти на варіативність (а це одна з ознак фольклорності), ніж записані від селян або міщан.
Досі мало дослідженим питанням за лишається
специфіка жанрової структури усної традиції про Шевченка. Фактично мова має йти про два масиви жанрового оформлення текстів усної традиції. Перший — зовнішній, кінцевий, що виник у часі писемної фіксації, та
наступної публ. (тим або ін. способом) отриманого писемного тексту. Тут нам доводиться розрізняти різного
типу неточності у спогадах про Шевченка, мемуарах загалом, у спеціальних дописах, присвячених фольклору
про поета, зокр. в листах до ред., нарешті у спеціальних
дослідженнях. У 19 ст. навіть публ., від яких можна
було б очікувати точної фіксації усного матеріалу, майже
ніколи не обходяться без елементів позафольклор. дискурсу. У 20 ст. до названих форм додаються репортажі
(інколи з фото, як напр.: н ру нко . До української
Мекки // Глобус. 1928. № 10. С. 152—154), а згодом,
уже у фольклористиці суто радянського зразка, газетні
публ. та спеціальні антології. Тут теж наштовхуємося
на проблему варіювання та спадкоємництва, що певною
мірою моделюють процеси, притаманні усній традиції.
Як зазначає М. Назаренко, зб. «Народ про Шевченка»
(К., 1961) є перевиданням «зі змінами, доповненнями
і скороченнями» зб. «Шевченко в народній творчості»

(К., 1940) (див.: азар нко . С. 8). Склад упоряд. при
цьому повністю змінився, тому виникає враження, наче
до цієї радянської культурологічної традиції перейшло
й фольклор. уявлення про авторство.
Другий, внутрішній масив жанрового оформлення
текстів усної традиції складають реконструкції реальних текстів про Шевченка, відбиті в різноманітних її
фіксаціях. На сучасному етапі, за відсутності таких
реконструкцій, ми фактично маємо справу із суб’єктивними уявленнями дослідників про усні прототипи
відповідних записів. Жанрова структура цього внутрішнього масиву виявляє яскраву своєрідність фольклору
про Шевченка порівняно хоча б з усними традиціями
про Г. Сковороду та О. Пушкіна. На відміну від Г. Сковороди, навколо постаті якого утворилося кілька суто
біогр. легенд, що поширювалися переважно в колі його
знайомих та послідовників, і О. Пушкіна, про якого
розповідали зазвичай анекдоти, Шевченко є героєм
багатожанрової традиції. Серед її текстів немає таких,
у яких образ Шевченка знижувався б, як це спостерігається в частині рос. анекдотів 20 ст. про Пушкіна,
дотепно пародійованих Д. Хармсом.
За родо-жанровою класифікацією усна традиція
про Шевченка містить: 1) твори неказкової усної прози
(«Sage»); 2) пісні; 3) частівки; 4) голосіння; 5) паремії;
6) апокрифічні висловлювання Шевченка; 7) пісні, що
йому приписувалися.
Проза народної шевченкіани, як і будь-яка жива
усна прозова традиція, побутувала у різних формах.
Численно переважали «чутки-плітки», короткі повідомлення, аморфні за сюжетною структурою і такі,
що лексично не відрізняються від живого побутового
мовлення. У традиції про Шевченка це додаткові повідомлення, що розповідалися селянам та міщанам,
уже знайомим з основним змістом традиції. Напр., під
ан вом або в р в всі «знали», що в труні на Чернечій горі лежить не Шевченко, що насправді він живий.
Повторювати цю інформацію під час конкретної комунікації не було потреби, тож і виникали «чутки-плітки» на
кшталт зафіксованих в офіц. паперах 1861: «Вірування
в силу, славу і святість Шевченка до того стало фанатичним, що народ розповідає про вже здійснені начебто
дива, наприклад, що в одної жінки був син каліка, вона
тільки раз помолилася Шевченкові, і син її нібито остаточно вилікувався» ( азар нко . С. 562). Другою
такою ж езотеричною формою існування традиції були
«меморати», тобто оповіді від першої особи, що нібито
передають особисті враження інформанта про зустріч
із поетом: «Я бачив Шевченка, як оце вас. Того году
воля вийшла…» ( азар нко . С. 446). Вони зазвичай
були просто вигаданими, як у розповіді від «А. П. Сокирко, 71 року», записаній 1938: «Як була я дівчиною,
то була дружкою на весіллі у своєї подруги. Гуляємо,
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але бачу — заходить якийсь пан» ( аро і Шевченко.
К., 1963. С. 140). Цей удаваний досвід міг бути й містичним, тому такі меморати записувалися й через століття
після смерті Шевченка, як-от розповідь В. Гордійчук,
80 р., у 1960: «Коли чийсь голос від порога: / — Як
живеш, сестро? <…> / — Ну, що, — каже, — не впізнаєш Тараса?» Оповідачка не може збагнути, «це сон
чи правда» (
в нко — ро переказів і легенд /
Добірка, вступ. ст. та прим. Д. О. Кушнаренка //
.
1964. № 3. С. 70—71). Доволі багато записано й текстів
у формі, що є похідною від мемората. Це квазімеморат,
де оповідь від першої особи зберігається, але суб’єктом
оповіді вже не є інформант безпосередньо: «Мій батько
пам’ятав, як перебував у Самойлова Шевченко. Робочі
не знали, що то він, а батько знав і не раз бачив поета,
але нікому не казав, в тайні тримав» ( аро і Шевченко.
К., 1963. С. 110).
Іще одна форма, фабулят або сюжетна оповідь від
третьої особи, мала б виникати, коли інформант із
народу змушений був викладати фольклористові все,
що він чув про Шевченка. Але насправді, коли така
ситуація виникала, з’являлися тексти перехідні від
мемората до фабулята, як, напр., уже цитована оповідь
А. П. Сокирко. Навіть одноепізодні оповіді (анекдоти)
дуже часто не є чистими фабулятами, бо обрамлюються
від першої особи, що свідчить про їхню належність до
усних мемуарів.
Прозові твори про Шевченка мають свій ідеологічний центр (або певний «надсюжет»), навколо якого
групується переважна більшість текстів, і периферію,
де домінує сміховий компонент, єдиним жанром тут
є анекдот. Названий ідеологічний центр утворює великий різножанровий комплекс, що, на нашу думку,
є своєрідною укр. версією легенди про «визволителя,
що повертається» (див.:
тов . . Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв.
М., 1967. С. 204—236). Ця легенда (а в сучасній термінології міф) виконувала в Московській Русі функцію
ідеологічної бази як для індивідуальних спроб самозванства, так і для могутніх народних повстань часів
Смути та під проводом О. Пу а ова. В укр. фольклорі
зі зрозумілих причин не зафіксовано легенду про доброго, скривдженого панами царя, котрий повернеться до
влади, щоб винагородити своїх прибічників, покарати
панів і взагалі встановити соц. справедливість. Проте
відповідні мотиви знаходимо в переказах про козацьких
ватажків. Зокр. в записі П. арт нов а, зробленому
1882 на Полтавщині, Семен Па має певну подібність
із «визволителем, що повертається», але він усе-таки
є ближчим до загальноєвроп. образу «доброго імператора» давніх часів, що сидить у скелі, але ще повернеться
в критичний для свого народу момент: «Палій подався
од царя на острови, не став склонятися перед царем.
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І він живий і досі. <...> Він колись буде воювати з царем
за простолюддя» (Пам’ тн к українському козацтву
(Українські записи Порфирія Мартиновича) / Упоряд.
Н. А. Малинська. К., 2001. С. 237).
Шевченко виступає в такій же, як і Палій, функції
немонархічного «визволителя, що повертається». Одначе існують свідчення, що у фольклорі Шевченко іноді
з’являвся як гетьман незалежної України. В. Шевченко
згадував, як після арешту поета ходили чутки, «що
Тараса справді задали на заслання, за те, що він хотів
зробитися гетьманом Малорусі». Щоправда, казали
це поляки-«шляхтичі» (Спо а 1982, с. 31), і можна
було б пов’язувати ці чутки з відомою грою в гетьманування Шевченка серед «мочеморд» і кириломефодіївців. Проте, можливо, подібні поголоски ходили й серед
простолюду.
З другого боку, структура усного комплексу текстів
про Шевченка є такою ж мозаїчною, багатожанровою та
варіативною, як і структура «легенд» про царя Дмитра
і Петра III, що її дослідив К. Чистов. Відповідно до визначення К. Леві-Строса в ділянці класичного міфу, і тут
складається методологічна ситуація, коли інваріантний
зміст міфу може встановити лише дослідник, аналізуючи сукупність його варіантів ( в -Стро . Структурна антропологія. К., 1997. С. 198). Окрім того, хоча
згаданий усний комплекс про Шевченка й розвивався
синхронно з історією народу, але на кожному окремому
етапі його часова характеристика відповідає тій, що її
К. Леві-Строс приписує міфу: події, про які розповідається, існують поза часом. Отож Шевченко і похований,
і ще живий. Або: «Було, каже, дивимось — ходить
у молодих літах, а то дивись — появиться стариком»
( аро і Шевченко. К., 1963. С. 110).
За своєю структу рою про зо вий фоль к лор про
Шевченка в основному відповідає описаній у працях
К. Чистова стабільній сюжетній схемі легенди про «визволителя, що повертається» (див.:
тов . . Русские
народные социально-утопические легенды ХVII—
XIX вв. С. 30—32). Ініціальний мотив цієї схеми — А,
коли «визволитель» хоче здійснити соц. перетворення
(звільнити селян) — реалізується в багатьох оповідях:
«Та Шевченко цей дуже клопотався за людей, що робили у панів панщину, і дуже просив за них царя, щоб
той дав їм волю» (Смокт
. 1882. С. 373). Є й оповіді,
які втілюють ін. варіант, А2, за яким герой легенди хоче
повернути народу волю, котру приховали цар із кріпосниками: «Шевченко довго говорив з людьми, розказував
їм правду про волю, яку цар з панами замкнув дванадцятьми замками» ( аро і Шевченко. К., 1963. С. 52).
Дуже в багатьох записах знаходимо мотив B, що
його можна назвати відстороненням «визволителя».
Він реалізується у традиції про Шевченка у варіантах
B1, за яким героя позбавляють попереднього статусу і
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бажають його вбити (ув’язнити і т. п.), та B2 — на життя
«визволителя» зазіхає цар або пани. Після похорону
Шевченка Україною ширилися яскраві відповідники
варіантові В3 — пани показують якийсь труп для того,
щоб проголосити «визволителя» померлим, та В4 —
кріпосники ховають заповіт, за яким царевич-«визволитель» має наслідувати престол. Приклади із записів
1880-х: «Ви кажете, що він таки вмер, а от я чула, що він
живий і що привезли тільки клятьбу в домовині, що він
поклав на панів» (Смокт
. 1883. С. 322). Обернена
модифікація варіанта В: «Але ж як розрили її [могилу
Шевченка. — Р .], то вона була тільки повна разних
списів — бумаг, а його самого не було; то так з тими
бумагами і закопали. Кажуть, що після хтось хотів ту
могилу розкопати та забрать списи (бо з ними можна
було б одібрати назад у людей ту землю, що у панів
забрали після панщини), та у того чоловіка одібрало
руки і ноги, то він і покинув докопувати» (Смокт
.
1882. С. 322).
Мотив С — чудесний порятунок «визволителя» —
теж знаходить відповідники в усній традиції про Шевченка. Поширення набули оповіді про «ножі», начебто
поховані замість поета. Про це мала би свідчити така
деталь, як незвичайна вага труни. Цей мотив генетично
пов’язується з варіантом С1 — замість «визволителя»
ховають ляльку (воскову або металеву фігуру тощо). Варіант С2 — «визволитель» утікає з-під варти — у наративах, де відбилися чутки про другий арешт Шевченка
в Україні: «А потім утік у Австрію, бо його знову хотіли
посадовити в тюрму» ( ютн к
. Тарас Шевченко
в народних переказах // Рада. 1909. 3 черв.).
Наступний мотив D — «визволитель» переховується, мандрує або опиняється у в’язниці — у схемі
К. Чистова передує поверненню та царюванню героя
легенди. У фольклорі про Шевченка цей мотив переважно розгортається в часи після смерті поета, коли
це не суперечило нормальному біологічному вікові
людини, водночас, зрозуміло, про жодне «воцаріння»
не йшлося. Але варіант цього мотиву D3 — «визволителя» ув’язнено («замуровано в стовп») — реалізується
в текстах на зразок: «Нібито він знаходиться в Сибіру,
прикований до стовпа» ( узм в к П. Шолудивый
Буняка в украинских народных сказаниях // С. 1887.
№ 8. С. 711).
Доволі багато в усній шевченкіані аналогів рос. утіленням мотиву F — цар намагається завадити «визволителеві» здійснити його наміри. При цьому в наративах
про Шевченка йдеться не лише про його переслідування
в заг. формі F1; трапляється й варіант F2, де цар пропонує
компроміс, що його «визволитель» відкидає: «А то раз
арештували Шевченка, щоб він не був межи мужиками.
А цар викликає його до себе і пропонує кинути “оте
писання” і надати йому “високий чин”. Шевченко від-

мовляється» ( аро і Шевченко. К., 1963. С. 19). Що ж
до мотиву Е — зустріч із «визволителем» або вісті від
нього, то в традиції про Шевченка дуже повно втілилися
аналоги варіанта Е1 — зустрічі з непізнаним «визволителем», його об’явлення про себе та зникнення.
Ключовий мотив «легенди про “визволителя”, що
повертається», G — повернення «визволителя» — реалізується в усній традиції про Шевченка своєрідно
й дуже яскраво. Так, 1914 було надруковано запис,
у якому селянин запевняв: «Повернеться і принесе
з собою ті “списи-листи”, що їх поодбирав од панів,
за що й засланий був у Сибір», а в тих листах «правда
і воля народна» ( а ов
. По мемуарам и записям
современников // Киевская мысль. 1914. 25 февр.).
Знаходимо й аналоги варіанта G2 — «визволитель» з’явиться після певної події: «Стовп цей вже підгнив,
а коли струхлявіє зовсім, то Шевченко повернеться до
своїх» ( узм в к П. Шолудивый Буняка в украинских народных сказаниях. С. 711). Але найчастіше
йдеться про те, що Шевченко вже повернувся, його
бачили, з ним розмовляли тощо, він ночує в селянській оселі, зникає, залишаючи після себе записку, і т. ін.
Мотив Н — упізнавання «визволителя» — реалізується в усній шевченкіані в найбільш природному,
«реалістичному» варіанті, коли «визволителя» впізнають люди, що знали його до зникнення, а наративний
«point» міститься якраз у початковому невпізнаванні
поета, яке так або інакше долається. Коли в традиційній
легенді мотив царювання «визволителя» проектується
в майбутнє, то у випадку Шевченка спроба поета досягти «гетьманування» з’являється внаслідок заслання,
а у фольклорі радянських часів цьому мотиву відповідає
уявлення про остаточну реалізацію заповіту Шевченка
в радянській Україні. Мотиву здійснення «визволителем» соц. перетворень (включно з варіантом, коли «визволитель» звільняє селян і наділяє їх землею) цілком
відповідає поширене переконання укр. селян у тому,
що волі (із землею) добився для них саме Шевченко.
Нарешті, фінальний мотив «легенди» І — покарання
зрадників, незаконного царя, панів і т. д. — відбився
в чутках, зафіксованих адміністрацією Канівщини після
похорону Шевченка. Казали, що «настане ара ова н ,
в котру будуть різати попів, ляхів» і євреїв, що «незабаром почнеться різанина» тощо ( азар нко . С. 559,
563). Приписувані поетові в записі 1910 слова «Усіх
господ один кінець чекає» (
н к
. Народные
легенды о Великом Кобзаре. С. 207) можна було б поставити епіграфом до численних оповідей на цю тему
з радянських часів, де, зрозуміло, про ліквідацію царя
й «панів» говориться як про реалізовану.
На тлі цього гол. «надсюжету» виникали допоміжні
епізоди інтелектуального двобою Шевченка за народну
волю із царем та панами. У цих епізодах використову-
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валися здебільшого мандрівні сюжети із загальноєвроп.
усної традиції (зокр., сміхової), а саме — про чудесне
вміння зникати із в’язниці (див.: нок Кобзареві. Поезія, нариси та оповідання. 1861—1961. Черкаси, 1961.
С. 97—98); про пригощання з ложками з довгими
держаками (див.: аро і Шевченко. К., 1963. С. 76);
про іржання у відповідь на годування «вівсяним глевтяком» (див.: аро і Шевченко. К., 1963. С. 49); про
зерна як модель людського колективу; про художника,
якому не заплатив багатій, замовник портрета; про те,
як у школі «кзамент» склав і в люди вийшов не ледар-панич, а його слуга (пор.: о ков . Анекдоты,
касающиеся до государя императора Петра Великого /
Изд. 2. М., 1798. С. 296—298); як вигнанець («Геть із
моєї землі!») повертається, стоячи на своїй землі; про
ватажка народного повстання, що вимете панів ( аро
і Шевченко. К., 1963. С. 98); про казкового «дурня», що
його загнали до церкви собаки (пор. укр. казку в зб.:
Ру к заветные сказки. М., 1992. № XIV. С. 20—25);
про «дотепні відповіді» Шевченка цареві, панам і попам
(багато варіантів) тощо.
Периферію ж усної прози про Шевченка складають анекдоти, що мають винятково сміховий характер,
їх здебільшого розповідали в інтелігентських колах,
серед знайомих поета: як він змусив стареньку поміщицю танцювати з ним; як на полюванні, залишившись
у тарантасі, з’їв і випив усі припаси; як налякав попа,
що упав із кладки у воду, тощо (див.: а
. Жизнь
и произведения Тараса Шевченка. К., 1882. С. 149
та ін.). Більшість із них походить із гумористичних оповідок Шевченка про самого себе, цих невивчених зразків його усного гіркого «самоосміяння», пов’язаного
з народною традицією, яку відкрив М. Бахтін і вивчив
у рос. культурі Д. Лихачов (про цю традицію в поезії
Шевченка див.: Ро ов к С. Фольклорно-літературні
зв’язки: Компаративний аспект. К., 2001. С. 216—220).
Народні пісні про Шевченка поділяються на дві
групи: ті, які про нього було складено безпосередньо,
і ті, які народ приписав Шевченкові. Перші, якщо не
враховувати радянських новотворів, поза сумнівами,
існували, але залишилися від них лише фрагменти, як,
напр., у вже цитованій розповіді землячки Шевченка:
«…не дурно про нього і пісеньку зложили: Тарас, батько
наш, / Умер на час, / А тепер воскрес». Щодо другої
групи, то не варто відносити такі пісні до псевдошевченкіани, як це робив А. р м к , а тепер М. Назаренко
( азар нко . С. 7). Використання тут готової пісні має
таку ж функцію, як і використання в анекдоті про поета
мандрівного мотиву. Головне інше: у народі вважали
такі пісні (і навіть варіант жартівливої «Я ж тебе, жінко,
не лаю») піснями саме про Шевченка.
Коли ж спробувати знайти аналоги усній традиції
про Шевченка в цілому, то вона належить до кола та-

ких комплексів усних творів про письменника, де гол.
структуротворчим центром є образ самого поета, навколо нього групуються сюжети й мотиви — і більш
традиційні для відповідної нац. (або етнічної) культурної традиції, і ті, що відбивають своєрідність постаті
митця. На вітчизняному ґрунті «С ово о по ку ор в м»
засвідчує існування такого фольклору про загадкового
співця, «віщого» о на; записи фольклористів 19 ст.
зафіксували твори про царя ав а, автора Псалтиря,
а ближче до нашого часу — про Сковороду. На перший
погляд, такій ідентифікації заважає давно встановлений у шевченкознавстві факт, що фольклор. Шевченко,
в усякому разі у дорадянські часи, це не поет, а спритний «характерник», чаклун, борець за волю народу,
язичницький пророк-«віщун». Але в укр. фольклорі
християнські легенди про біблійного співця-царя походять від перекладних апокрифів. Об’єктивно вони
виконували й світську культурологічну функцію, підтримуючи в усній традиції уявлення про співця-поета
як про наділену сакральними властивостями людину,
інформація про котру має передаватися наступним
генераціям. Тим самим у них знайшла продовження
давньоруська традиція вшанування пам’яті святого
(«віщого») співця і, своєю чергою, вони полегшили
процес створення та поширення вже в 19 ст. фольклору
про Шевченка.
т.: Смокт
. Взгляд народа на Шевченка // С. 1882.
№ 8; Смок т
. Вос по ми на ние о Шевчен ке // С. 1883.
№ 9—10; а
в . . Шевченко в легенде // С. 1900. № 6;
р м к
. Народні легенди про Шевченка — і пісня про
«Шевченка» // р м к
. Розвідки, статті та замітки. К., 1928;
р н нко . Шевченко в народній пісенній творчості // Пам’ т
Т. Г. Шевченка. Зб. ст. до 125-ліття з дня народження. 1814—1939.
К., 1939; оп т н . Казахи помнят Тараса. (К 90-летию со дня
смерти Т. Г. Шевченко) // аза тан. Альманах худож. литературы. Алма-Ата, 1951. № 2; Прав юк . Шевченко і музичний
фольклор України. К., 1966; Пав нко . . По е зія Шевченка
і народний романс // Ст 5; азар нко . Поховання на могилі
(Шевченко, якого знали). К., 2006; Ро ов к С. Шевченко
і фольклор. К., 2011.

Стан

ав Ро ов

к

ШЕВЧÉНКО Вар фо ло мій Гри го ро вич (30.05/
11.06.1821, с. Кирилівка, тепер с. Шевченкове Звенигородського р-ну Черкас. обл. — 30.05/11.06.1892,
с. Буряківка, тепер не існує, територія Іванківського
р-ну Київ. обл.) — троюрідний небіж і свояк Шевченка
(із Мотрею, сестрою Ш., був одружений брат поета
Йо сип). Син Г. Є.
в нка. Дід О. Велигорської,
дружини Л. н р ва. Тривалий час служив у конторі
Кирилівської економії. Був управителем маєтку князя
Лопухіна-Демидова в ор ун . Як свідчив Ш., він познайомився з поетом під час першого приїзду Шевченка
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в Україну, на поч. 1844. Ще
до цієї зустрічі листувався
з поетом, зокр. писав листи
від його брата Ми кити.
Від так вони зу стрі лися
у другій пол. верес. 1845.
Тоді Ш. слухав поему «Кавказ» у прочитанні автора.
Збе рігся лист від 5 лип.
1846, у якому Ш. застерігає
по ета від протиурядових
інвектив. Повідомляє, що
читає «Гайдамаки», просить «вділити що-небудь»
.
в нко
із нового. Після заслання
поета стосунки між ним і Ш. поновилися влітку 1859.
Поет тиждень жив у нього в Корсуні, просив його допомогти у виборі дружини, у придбанні ділянки землі
під майбутню оселю. Ш. допомагав викупити родичів
поета з кріпацтва. У період між лип. 1859—29 січ.
1861 Шевченко надіслав Ш. 22 листи й одержав від
нього 11 листів (ті, які збереглися). Ш. був одним з організаторів похорону поета в ан в , він викупив землю
під Шевченковою могилою і подарував її Каневу, дбав
про впорядкування могили, заповів на цю справу свої
кошти. Листувався з багатьма шанувальниками таланту поета, зокр. з В. н о ров м, П.
т к м,
А. ра ов к м та ін. Допомагав Є. о аков кому,
М. а ому та ін. збирати матеріали до біографії поета.
1864 за зв’язки з польс. повстанцями Ш. перебував під
таємним наглядом поліції. Опублікував 1876 у львів.
журн. «Прав а» (№ 1—2) «Споминки про Та раса
Григоровича Шевченка», тоді ж надрук. у рос. перекл. Д. ор ов (Давняя и новая Россия. 1876. Т. 2.
№ 5). Родина Ш. з великою повагою ставилася до
по ета, діти й онуки дбайливо берегли пам’ять про
нього.
т.:
т ; Спо а 1982; он к ;
нко . . Тиждень над Рос сю // Укра їна. 1959. № 18; ур 1970;
нко . . Книга пам’яті. О., 1971; ур 1979; ур 1985; ара анр за . П. Святиня. К., 1998.

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО Володимир Павлович (18.04.1935, с. Розенталь, тепер Благодатівка Великоолександрівського
р-ну Херсон. обл. — 4.12.1994, Херсон) — укр. актор.
Народний артист України (1993). Закінчив 1962 Київ.
ін-т те атр. мист-ва ім. І. К. Карпенка-Карого (курс
М. руш н ко о). 1962—94 (з перервою) працював
у Дніпроп. укр. муз.-драм. театрі ім. Т. Г. Шевченка.
Грав у виставах п’єс укр. та зарубіжних драматургів.
Ш. — актор широкого творчого діапазону, котрий володів хистом внутрішнього й зовнішнього перевтілення,

яскравою фантазією; його сценічну індивідуальність
завжди вирізняли тонке відчуття психології героїв, яскрава палітра барв у створенні характерів. Шевченкіана
актора — це передусім роль Назара у виставі драми
М. ару но о «Марина», написаної за мотивами творів Шевченка (1964, реж. І. азна ). У виконанні Ш.
виразно соціалізований образ Назара набув рис життєвої багатовимірності: завдяки вдалому поєднанню
ліричного і драм. начал він постав ніжним і вірним
у коханні юнаком і водночас суворим і відважним народним месником. Зіграв також ролі Федора у виставі
«Материнська доля» («Мати-наймичка») за поемою
Шевченка (1992, автор інсценізації та реж.-постановник
Б. Кодоколович) та Царя у п’єсі В. ан в «Віщі сни
Прометея» (1989, реж. М. Волошин); усі — у Дніпроп.
укр. муз.-драм. театрі імені Т. Г. Шевченка.
т.:
па ков ка . Дніп ро пет ровсь кий укра ї нсь кий
музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка: Нариси, спогади, враження. Д., 2001.

ктор

в нко

ШЕВЧÉНКО Григорій (Гринь) Євстратович (Онистратенко; бл. 1775 — ?) — брат у других (троюрідний)
Шевченка, батько В. Шевченка. Т. Шевченко називав
його дядьком. Мав велику родину: чотирьох синів
і дочку (див. Ро ов
в нка). Шевченко його любив і шанував. 2 верес. 1857 на пароплаві «Князь
Пожарский» поет познайомився з гол. управителем
компанії . Сапо н кова Т. Єпіфановим і занотував
своє враження про нього: «Белый с черными бровями,
свежий, удивительно красивый старик, с прекрасными
манерами, и тени не напоминающими русского купца.
Он мне живо напомнил своей изящной наружностию
моего дядю Шевченка-Грыня».
т.:

ур 1979.

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО (Г р у ш і в с ь к и й) Григорій Іванович
(1781, с. Кирилівка, тепер с. Шевченкове Звенигородського р-ну Черкас. обл. — 19/21.03.1825, там само) —
батько Шевченка, кріпак. Народився в сім’ї І. А.
внка. 1802 одружився з К. о ко, до 1810 родина
жила в с. р в . Через вісім років після одруження
переселився у хату висланого до Сибіру кріпака Копія
в с. ор н , яку придбав Я. о ко. В кін. 1815 родина Ш. повернулася до Кирилівки в хату І. Шевченка,
потім — у хату, куплену в П. Тетерюка; з 1817 родину
записано в книгах кирилівської церкви. Стельмахував.
т . 1822 віддав
Щонеділі у своїй родині читав н
Шевченка у навчання до П. Ру ана.
Залишившись після смерті дружини з п’ятьма дітьми, 7 жовт. 1823 одружився вдруге з О. р
нко.
Окрім чумакування, Ш. возив панську пшеницю до
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Одеси, Києва та ін. міст. У мандрівки брав із собою
і Тараса, що частково уберігало хлопця від мачухи і розширювало його кругозір. Про одну з таких подорожей
Шевченко згадував у повісті «Наймичка». З батьком
Шевченко їздив також до ман , а за деякими джерелами — і до а но о ( ка нко . . Літопис життя
і творчості Т. Г. Шевченка. К., 1961. С. 10). Ш. одним із
перших помітив незвичайні здібності Шевченка і його
непридатність до одноманітної селянської праці. О. азар в к у «Матеріалах для біографії Т. Г. Шевченка» передав передсмертне «знаменне пророцтво» Ш.:
«Синові Тарасу із мого хазяйства нічого не треба, він
не буде абияким чоловіком: з його буде або щось дуже
добре, або велике ледащо; для його моє наслідство або
нічого не буде значить, або нічого не поможе» (Споа 1982, с. 22—23). Шевченко описав долю батька
у вірші «Якби ви знали, паничі»: «Там батько, плачучи
з дітьми / (А ми малі були і голі), / Не витерпів лихої
долі, / Умер на панщині!..»

т.: а ; он к ; а в П. Життя Тараса Шевченка.
Нью-Йорк; Париж; Мюнхен, 1955; о ра
1984; ур 2003.

ван

к

;

ур 2003.

р ор

т.:
нко . . Поет-небіж Кобзаря //
пам’яті. О., 1971.

нко . . Книга

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО Йосип Григорович (24.02/8.03.1821 —
бл. 1878) — молодший брат Шевченка. Дитинство Ш.
минуло під наглядом діда Івана та брата Микити.
1841 одружився із сестрою В. Шевченка Мотроною.
Був кріпаком П. н
ар та, згодом В.
орков -

з

ШЕВЧÉНКО (Швець, Грушівський) Іван Андрійович
(? — 16/28.01.1849, с. Кирилівка, тепер с. Шевченкове
Звенигородського р-ну Черкас. обл.) — дід Шевченка
по батькові, селянин с. р вк , кріпак В. В. н
ар та. Займався хліборобством. Був тричі одружений.
Першого разу — з Горпиною Сергіївною (за переписом
1795 їй було 39 років; рік смерті невідомий), вдруге —
1801, втретє — 13 лист. 1820. Від першого шлюбу народився батько поета Григорій, найстарший із чотирьох
синів Ш. (Григорій, Омелько, Сава, Павло).
Шевченкове дитинство минуло в хаті діда, під впливом його розповідей 1823—25 як свідка Коліївщини.
Про це поет пізніше розповідав Бр. Залеському. Ці
розповіді стали одним із джерел поеми «Гайдамаки».
В епілозі до неї Шевченко згадує діда: його «столітнії
очі, як зорі, сіяли, / А слово за словом сміялось, лилось» (рр. 2457—2458). Про діда також ідеться в листах поета з Петербурга до брата Микити від 15 листоп.
1839 та 2 берез. 1840, у повісті «Близнецы». В
ом
1840—1844 Шевченко з пам’яті виконав графічний портрет діда (див.: П : 12 т. Т. 8. № 93).
т.: он

(закінчив 1874) входив до літ. гуртка братів Тобілевичів. Видав 1875 зб. «Дещо з перекладів і самостійних
творів», до якої увійшли, зокр., переспів поезії Шевченка «Садок вишневий коло хати», перекл. з О. Пушкіна, О. По
а ва, О. П
ва, А. та, Р. рн а,
П.-Ж. ран , Г.
н . Учас ник рос.-тур. війни
1877—78. Супроводив Шевченка на етюди та прогулянки під час перебування поета влітку 1859 в ор ун .
Щира любов дядька до небожа відбилася у багатьох
його листах до В. Шевченка 1859—60. Спогади останнього про поета (1876), імовірно, записав Ш.

нко

ШЕВЧÉНКО Йо сип Вар фоломі йович (псевд. —
І. Г р і н е н к о; 4/16.04.1854, м. Корсунь, тепер Корсунь-Шевченківський, районний центр Черкас. обл. —
до 1900) — поет, перекладач. Вважаючи Варфоломія
братом, Йосипа Тарас, природно, вважав небожем. Під
час навчання у Єлисаветградському юнкерському уч-щі

рат

.

в нка о п

к та

ко о. Стельмахував. Шевченко разом із сестрою Яриною 20 верес. 1843 хрестив сина Ш. Трохима. 1845 та
1859, під час свого останнього перебування в р в ,
гостював у Ш., який мешкав тут в окремій оселі з дружиною й чотирма дітьми. Поет згадував Ш. в листах
до В. Шевченка, клопотався про звільнення брата з кріпацтва і 1860 домігся цього. Разом з ін. родичами Ш.
зустрічав домовину з прахом поета в Києві, супроводжував її до ан ва. Ш. є разом із братом Микитою на групових фото в Києві біля труни поета і на
пароплаві «Кременчуг» під час жалобної подорожі до
Канева.
т.: он к ; о ар к . Життя і діяльність Т. Шевченка.
К., 1955; ур 1970; ур 1979; Спо а 1982; о ра
1984;
ур 1985;
т ; ара ан- р за . П. Святиня. К., 1998.

м тро о ар к
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ШЕВЧÉНКО Катерина Григорівна (у заміжжі — Красицька; 8/20.11.1804, с. Кирилівка, тепер с. Шевченкове
Звенигородського р-ну Черкас. обл. — 29.06/11.07.1848,
с. Зелена Діброва, тепер Городищенського р-ну Черкас. обл.) — сестра Шевченка, найстарша з дітей К. та
Г. Шевченків. У повісті «Княгиня» поет тепло згадує
сестру, яка турботливо й ніжно доглядала його в дитинстві, а після смерті матері опікувалася ним. З Ш. він
у дитинстві побував у Мотронинському монастирі (див.
о о н
р). 28 лют. 1823 Ш. вийшла заміж за кріпака
с. Зеленої Діброви А. ра
ко о. У подружжя було
двоє дочок і четверо синів. Сестра поета мала хист до
малювання. Вона цікаво і творчо опоряджувала хату.
Шевченко відвідував її 1843 та у верес 1845. Згадував
у листах до брата Микити. Померла Ш. в один день зі
своїм чоловіком під час епідемії холери.
т.: о н
ур 2003.

к

; Спо а

1982;

ур 1979;

ур 1985;

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО Катерина Якимівна (дівоче — Бойко;
1783, с. Моринці, тепер Звенигородського р-ну Черкас. обл. — 8/20.08.1823, с. Кирилівка, тепер с. Шевченкове Звенигородського р-ну Черкас. обл.) — мати
Шевченка, селянка-кріпачка. З Г.
в нком узяла
шлюб 1802. 25 лют. 1814 у с. ор н
стала матір’ю
Тараса, якого хрестив священик О. Базаринський у моринецькій церкві. Крім Тараса, у Ш. були дочки Катерина, Ірина (Ярина) та Марія, сини Микита і Йосип.
Знесилена на панщині, Ш. рано померла. Поет писав
у вірші «Якби ви знали, паничі»: «Там матір добрую
мою, / Ще молодую, у могилу / Нужда та праця положила». Поховали Ш., згідно з її заповітом, біля хати в саду.
Могила матері поета збереглася; тепер вона розташовується неподалік від Літ.-мемор. музею Т. Г. Шевченка
в с.
в нковому.
т.: он

к

; Спо а

1982.

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО Марія Григорівна (18/30.03.1808, с. Кирилівка, тепер с. Шевченкове Звенигородського р-ну
Черкас. обл. — 12.02.1810) — рідна сестра Шевченка,
дочка Г.
в нка й К.
в нко (ЦДІАК. Ф. 127.
Спр. 294а. Арк. 483. Спр. 1339. С. 363).
м тро ра

к

ШЕВЧÉНКО Марія Григорівна (17/29.01.1819 —
бл. 1846) — молодша сестра Шевченка, дочка Г.
внка й К.
в нко. Трирічною осліпла від трахоми
(ЦДІАК. Ф. 127. Спр. 1407. Розділ 3), пост раждала
й від мачухи. Ш. прино сила Шевченкові, який служив у П. о ор ко о, хліб у певне місце в саду. Поет
піклувався про сестру, допомагав їй матеріально і ча-

сто запитував про неї в листах до рідних. У листі до
М.
в нка від 15 листоп. 1839 він пише: «…поцілуй <…> Марусю, коли жива, та скажи, будь ласкав, як
і де вона живе, чи одягнена, чи обута. Купи їй що-небудь
к святкам з оцих грошей, що я тобі посилаю — поки
що, а то я буду їй присилать окроме, коли трапляться
у мене гроші».
м тро ра

к

ШЕВЧÉНКО Марія Григорівна (10/22.07.1824—
19/31.03.1825) — рідна сестра Шевченка по батькові,
дочка Г.
в нка й О. р
нко.
м тро ра

к

ШЕВЧÉНКО Микита Григорович (16/28.05.1811,
с. Мо ринці, те пер Зве ни го родсь кого р-ну Черкас. обл. — бл. 1870, с. Кирилівка, тепер с. Шевченкове
Звенигородського р-ну Черкас. обл.) — старший брат
Шевченка. Чумакував. Був добрим теслею і стельмахом. Одружився з Пелагеєю Кириченко; мав чотирьох
синів — Саву, Івана, Петра і Прокопа та двох дочок —
Надію і Ярину. 1827 деякий час Тарас жив у с. Кирилівці у Ш., який намагався навчити його стельмахувати
і господарювати. Поет листувався з ним (збереглися
листи від 15 листоп. 1839 та 2 берез. 1840); як найстаршому братові надсилав Ш. гроші для допомоги йому
та ін. рідним; був його гостем під час трьох подорожей
в Україну (1843, 1845, 1859); дбав про звільнення брата
з кріпацтва. Ш. був при зустрічі домовини Шевченка
в Києві та супроводив її до ан ва. Доглядав могилу
поета. Подав дослідникам важливі відом. про життя
Шевченка.
т.: а
;
ур 1985; ара ан-

т ; он
к ; ур 1970;
р за . П. Святиня. К., 1998.

ур 1979;

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО Мотря Григорівна (1826 — ?) — рідна
сестра В. Шевченка. З нею 28 лис топ. 1841 од ружився молодший брат поета Йосип. Подружжя мало
трьох синів — Трохима, Івана й Андрія та дочку Василину. Шевченко був хрещеним батьком Трохима.
Поет бачився із Ш. під час приїзду в Україну влітку
1859. У листі до В. Шевченка від 23 груд. 1860 писав:
«…сестру Мотрю поцілуй тричі за мене». Ш. брала
участь у перепохованні Шевченка в ан в .
т.:

ур 1970; ара ан-

р за . П. Святиня. К., 1998.

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО Павло Іванович (1797 — ?) — дядько
Шевченка по батькові. Був значно заможнішим за свого
старшого брата Г.
в нка, мав наймитів. Після смерті
останнього став суворим опікуном його дітей — сестра
поета Ярина охарактеризувала Ш. як «великого катю-
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гу». Деякий час, перед переходом до дяка П. о ор ко о, Ш. взяв Тараса жити і працювати до себе: влітку
пасти свині, а взимку допомагати його наймитові по
гос подарству. Пра цю ва лося пле мін ни кові по гано,
робота не подобалася, і, подякувавши Ш., він повернувся до батьківської хати. Шевченко міг бачитися
з дядьком також під час свого першого при їзду в
Україну, адже в його хаті жив дід Шевченка Іван
Андрійович.
т.: а

; он

к

; Спо а

1982.

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО Пелагея Гнатівна (дівоче — Кириченко;
бл. 1818 — не ран. 1892) — друга дружина брата Шевченка — Микити. Із чоловіком мешкала в садибі поетового діда І.
в нка. До часу першої подорожі Шевченка в Україну мала двох дітей — дванадцятирічного
Саву й дев’ятирічну Надію; пізніше народила Петра
й Прокопа. Коли поет приїхав в Україну 1859, першою
зустріла його на порозі батьківської хати; розповідала
про це О. он кому. Брала участь у перепохованні
Шевченка в ан в .
т.: он
К., 1998.

к

;

ур 1979; ара ан-

р за . П. Святиня.

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО Петро Микитович (1847—1944) —
небіж Шевченка, син його старшого брата Микити.
Зустрічався з поетом під час його останнього приїзду
в Україну влітку 1859. Брав участь у перепохованні
Шевченка в ан в ; пізніше допомагав упорядковувати
могилу. Спогади Ш. записав Д. ра
к .

т.:
т ; ра
1926. № 15; ара ан-

к
. Дві зустрічі з Шевченком // Зоря.
р за . П. Святиня. К., 1998.

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО Семен (?, с. Нові Петрівці, тепер Вишгородського р-ну Київ. обл. — бл. 1868) — укр. скульптор.
Від 1799 працював на Межигір. фаянсовій фабриці,
навчався у Т. Ваха. З 1802 — підмайстер у І. Симбірського, з 1811 — у таємній лабораторії Х. Вімерта. Ш.
виготовляв моделі ваз, сервізів, декоративних тарілок
(зокр., з ліпними портретами Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша, Дж. Ґарібальді), статуеток («Зима»,
«Дівчина з виноградом»). У творах Ш. риси класицизму
поєднуються з народними декоративними мотивами
(рельєфний орнамент, стилізовані квіти, виноградне та
дубове листя). Вироби вкривав кольоровими поливами,
найчастіше — зеленими. В колекції НМТШ зберігаються кілька творів Ш.
ре //

т.: ак мов
. . Сказание о Межигорском монастыак мов
. . Собрание сочинений. К., 1877. Т. 2.

ата

нко
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«ШЕВЧÉНКО ТА ЙОГÓ ДОБÁ» (К., 1925. Зб. перший; К., 1926. Зб. другий) — збірники за ред. П.
пов а, М. ов ко о та С.
р мова. У вид. публікувалися документи й матеріали для вивчення біографії
та оточення Шевченка, розвідки про його творчість, її
істор. контекст — епоху 1830—60-х. Також у зб. друкувалися епістолярій і малюнки Шевченка.
Статті обох річників здебільшого присвячено темі,
винесеній у назву, — «Шевченко та його доба», в них
розглядаються культурно-істор. реалії життя поета, їх
вплив на його творчість. Це, власне, вст., «програмова»
стаття П. Филиповича, якою відкривається перший зб.
Дослідження має оглядовий характер; у ньому Филипович звертається до праць М. Драгоманова, А. Р ко о, в яких ставилося на меті «викрити живого
Шевченка, виявити його таким, яким він є в усій сукупності суспільно-історичних обставин» (
пов П.
До студіювання Шевченка та його доби. Шевченко та
його доба. К., 1925. Зб. перший. С. 19). У другому зб.
дослідник зосередився на проблемі, що її окреслив ще
І. Франко у ст. «Шевченко героєм польської революційної легенди» (Зоря. 1886. Ч. 6) та розвинув В. урат
у розвідці «Шевченко в польській революційній легенді» ( урат . З життя і творчості Тараса Шевченка. Л.,
1914) — з’ясувати істор. підґрунтя й біогр. достовірність мандрівної «легенди про зерна», яку Шевченко
нібито оповідав селянам у корчмі.
До цієї ж групи можна віднести статті М. ов ко о «До історії арешту Шевченка 1850 р.» та П. Ру на
«Шевченко і театр» (обидві — зб. другий). Остання
репрезентує всебічний огляд культурного життя поета,
з’ясування ролі театру в його інтелектуальному розвитку.
Новицький подає маловідомі матеріали з кол. арх. р т о ов
у, слідчу справу 1850, що, за винятком листа
С. в ко о до Шевченка, друкувалася вперше. С.
р мов у ст. «Епілог до
Кирило-Методієвської
справи» (зб. другий)
на вів цін ний до кумент — на каз, який
отримав 1847 офіцер
канцелярії Одес. жанда рмсь кого шт абу
Граве. Суть його —
по силити непомітне,
«без всяких преследований» (Там само.
С. 157) сте ження за
всіма, хто може цікавитися забороненими
творами, та не допустити їх друк у перів нко та о о о а. .,
одиці. Той факт, що
1925. . п рш . к а нка
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в наказі наголошено на обережності у виявленні небезпечної л-ри, дає змогу дослідникові зробити висновок, що царський уряд після розправи над братчиками
певним чином «лібералізувався», пом’якшив тиск на
громадськість.
Біогр. тем торкаються у вид. розвідки про оточення
Шевченка, його взаємини із сучасниками. Це статті
В. П трова «Куліш і Шевченко» (зб. перший) та «Матеріали до історії приятелювання Куліша й Шевченка
р. 1856—1857-го» (зб. другий), А. о о «Шевченко
і Некрасов» (зб. перший), П. Руліна «Шевченко і Щепкін» (зб. другий).
Розвідок про стилістику та поетику творів Шевченка у збірниках дві: С. Ро з в а «Сюжет і стиль
у ранніх поемах Шевченка (“Катерина” і “Слепая”)» та
Б. ку ко о «До проблеми ритму Шевченкової поезії» (обидві — зб. другий). Робота Якубського, суттю,
є полемічною відповіддю на кн. С. Сма -Сто ко о
«Ритміка Шевченкової поезії» (Прага, 1925).
Значне місце у зб. відведено й публ. малюнків та
фрагментів листування Шевченка. Напр., з епістолярної
спадщини вміщено лист Шевченка до М. Щепкіна (від
17 січ. 1858), листи до поета М. В. ак мов , В. а , Р. р зн та ін. із прим. й поясненнями М. Новицького. З маляр. доробку Шевченка у вид. репродуковано
портрети П. н
ар та, А. П м нн кова, хлопчика
Гаврила Родзянка та акварель «Сама собі господиня
в хаті» (сучасна назва — « а ка»). Докладні й змістовні коментарі до малюнків написав О. ов к .
Надрук. також приписуваний Шевченку ескіз з альб.
О. рн ш в ко «Саша Чернишевський верхи на
коні» (див. докл.: П : 10 т. Т. 10. № 269—273).
в н

ШЕВЧÉНКО У ТЕАТРÁЛЬНОМУ МИСТÉЦТВІ.
Почавши свою драматургічну творчість на поч. 1840-х,
Шевченко орієнтувався передусім на петерб. профес.
театри, тому й писав п’єси рос. мовою (див. рамат н
твор
в нка, о
ш
о на ; атр
в нко). Зі спогадів А. оза ков ко о, який зустрічався
з Шевченком у Петербурзі в лист. 1841 — квіт. 1842,
відомо, що поет подавав драму «Невеста» до дирекції
імператор. театрів і що її було прийнято до постановки, а з поетового листа до Я. у ар нка від 31 січ.
1843 дізнаємося, що п’єса «Назар Стодоля» — «драма
в трьох актах. По-московському. Буде на театрі після
Великодня». Однак на петерб. профес. сцені Шевченкових п’єс не ставили. Якийсь його твір був у репертуарі
таганрозької рос.-укр. трупи Ф. Кочевського, про що
свідчить X. Фон-Бок у кореспонденції «Таганрозькі
актори в Ростові-на-Дону» від 31 трав. 1843, вміщеній
у журн. «Репертуар русского и пантеон всех европейских театров» (1843. Кн. 7): «А ще забавою тутешніх

мешканців служать смішні п’єси на малоросійському
наріччі — твори Котляревського, Квітки, Шевченка
й кн. Шаховського». В. у рав к висловив припущення, що йшлося про «Назара Стодолю», однак
в архівах царської цензури дозволу на виставу твору
не виявлено. Цілком певні відом. стосуються першого
сценічного втілення укр. редакції «Назара Стодолі» в аматор. гуртку при
ко- рур н ака м
у Санкт-Петербурзі. Зокр., про підготовку цієї вистави
студентами-українцями до різдвяних свят Шевченко
писав Кухаренкові 26 листоп. 1844. Про те, що вистава
відбулася, свідчить репертуарний список (див.: История
императорской военно-медицинской (бывшей медикохирургической) Академии за сто лет. СПб., 1898). На
цьому сценічна історія «Назара Стодолі» на деякий час
переривається (у 1847—57 про її публ. або сценічне втілення не могло бути й мови). Після опублікування п’єси
(укр. мовою) в журн. « нова» 1862 відновлюється її
сценічне життя. 5 трав. 1864 у Львові відбулася прем’єра вистави на сцені професійного Ру ко о наро но о т атру товар тва «Ру ка
а» (реж. О. ан к , художник Ф.-Л. Польман; ролі виконували:
Хоми Кичатого — Т. Юрчакевич, Галі — Т. а н ка,
Стехи — М. Контецька, Назара Стодолі — О. Бачинський, Гната Карого — А. Бучацький; у 1865—66 роль
Хоми Кичатого грав І. Сероїчковський, Гната Карого — А. Моленцький). На Наддніпрянській Україні
драму виставляли аматор. гуртки, зокр. в Бобринці та
Єлисаветграді (1867), де в ролі Хоми Кичатого виступав
М. роп вн к . Останній поставив «Назара Стодолю» на сцені Рос. театру В. Сура в Одесі 20 листоп.
1872 (Хома Кичатий — М. Кропивницький, Галя —
О. де Морвіль, Стеха — О. Кропивницька, Назар Стодоля — Кавров, Гнат Карий — Григор’єв; повторення
спектаклю — 6 груд. 1872, 17 лют. 1873), в рос.-укр.
трупі А. Колюпанова-Александрова на сцені Франц.
театру в Харкові (груд. 1873 — лют. 1874) та у власній
трупі — під час гастролей у Петербурзі (трав. — серп.
1874). Зі вступом М. Кропивницького до Руського народного театру т-ва «Руська бесіда» в Галичині і роботою його тут у квіт. — жовт. 1875 пов’язано відновлення
сценічного життя «Назара Стодолі» в цьому театрі.
Наприкінці квіт. 1875 М. Кропивницький дебютував
тут у ролі Хоми Кичатого (ін. ролі виконували: Галі —
М. Романов , Стехи — Т. Романов , Назара Стодолі — А. Вітошинський), згодом він грав заголовну роль,
І. р н в к — Хому Кичатого. На сцені Єлисаветград. аматор. гуртка 1875 вперше показано «Вечорниці»
П.
н ко о, які надалі стали невід’ємною частиною
майже всіх вистав «Назара Стодолі» в дореволюційний
час. У 70-х — 80-х з’явилося кілька перекл. Шевченкової драми рос. мовою: О. Мільчевського (1870), М. м р ова (1874), М.
на (псевд М. Павлова), який
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підписався ініціалами Н. Б. (1875), Панкратова (1880),
В. азарова (1881). У 1874 «Назара Стодолю» готувався ставити Малий театр у Москві, але вперше п’єса
з’явилася на його сцені в перекл. М. Біцина під назвою
«Вночі проти Різдва» («В ночь на Рождество») 22 лют.
1877 в бенефіс Г.
отово , яка виконувала роль Галі
(в ін. ролях виступили: Хома Кичатий — К. р , Стеха — Н. ку на, Назар Стодоля — М. Р ш мов, Гнат
Карий — М. Са ов к ); 25 лют. її ставили на користь
суфлера Г. Єрмолова, батька видатної рос. акт риси
М. Єрмолової (роль Гната Карого грав Д.
вок н ).
П’єсу в рос. перекладах ставили багато провінційних
труп, зокр. в Єлисаветграді (1880), Одесі (1881) та ін.
містах. Улітку 1881 «Назара Стодолю» укр. мовою показала в Кременчуці рос. трупа Г. шкар нка (у ролях:
Хома Кичатий — Г. Ашкаренко, Галя — Лютомська,
Стеха — Алексєєва, Назар Стодоля — Борисов, Гнат
Карий — Чернов). З осені 1881, коли царський уряд
пішов на деякі поступки в питаннях укр. друк. слова
й театру, почали створюватися рос.-укр. трупи. П’єса
Шевченка зайняла одне з чільних місць у репертуарі
цих театр. колективів. Глядачі не тільки України, але
й Петербурга, Москви та ін. міст Центральної Росії,
Білорусії, Польщі, Бессарабії, Прибалтики, Закавказзя,
Середньої Азії, Уралу, Сибіру й Далекого Сх. наприкін.
19 — на поч. 20 ст. мали змогу побачити Шевченкову
драму та інсценізації його поетичних творів у виконанні рос.-укр. мандрівних труп: М. Кропивницького,
М. Стар
ко о, М. К. Садовського, П. Сак а ан ко о, Л. Лучицького, М. Пономаренка, В. Захаренка,
Й. За харченка, К. Ми рос лавсь кого, В. По та п нка,
О. Суслова, О. Су о о
ко о, В. Грицая, М. Т. ава, Л. Манька, Ю. Касиненка, К. ан нка-П ан ко о, М. Ярошенка, Д. Гайдамаки, С. Глазуненка,
О. Ратмирової, І. Мороза, М. Василенка-Де сятинникова, І. Сагатовського, Т. Колесниченка, Л. Са н на,
П. Прохоровича та багатьох ін. Укр. трупа Г. рка а
показала «Назара Стодолю» 1893 під час гастролей
у Франції (Париж і Марсель). На Галичині й Буковині
1880—88 п’єсу виставляв Руський народний те атр
т-ва «Руська бесіда» (реж. І. Гриневецький, композитор С. оро к в ; 1887—88 у виставі виконувались
«Вечорниці» П. Ніщинського) і 1916 — трупа « рноп
к т атра н в ор ».
Драма «Назар Стодоля» була творчим матеріалом,
на якому ви ховува лися най видатніші укр. актори.
М. ан ков ка виконувала ролі Галі й Стехи, але
саме з образом Галі пов’язуються її перші успіхи на
сцені. Завдяки глибокому психологізму гри актриси їй
не було рівних у цій ролі. У сценічних образах Назара
і Гната вповні виявився актор. талант М. Садовського та
П. Саксаганського. Природністю виконання ролі Хоми
Кичатого відзначався І. арп нко- ар . Г. ат рк -
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в - арп н ка створила яскраві образи Стехи і хазяйки на вечорницях. Традицію реалістичного втілення
Шевченкової драми на сцені підтримали й розвинули
наступні покоління акторів (Л. н ка, Є. арн ка,
І. ар’ н нко та ін.).
П’єсу виставляли аматор. театр. гуртки в робітничих клубах Києва (1898 — на заводі «Арсенал», реж.
І. ам ков к ; 1899 — у чайній в р-ні Шулявки,
реж. М. Старицька). Великою подією в культурному
житті с. Мануйлівки на Полтавщині була постановка
Шевченкової драми 1897 аматорським гуртком, що
його організував Максим ор к . На поч. 20 ст. «Назара Стодолю» в непрофесійних колективах ставили
від омий укр. актор В. Гри цай — у м. Мені (те пер
Черніг. обл.), судовий слідчий Г. Адасовський (племінник М. Заньковецької) — у Звенигородці, художник
О. С а т он — у Миргороді, В. Левицький (племінник
І.
у - в ко о) — в Козятині (тепер Вінн. обл.),
А. Лисенко (брат М. В.
нка) — на ст. Знам’янка.
Коли цю п’єсу виставляли аматори в Ромнах, шефство
над виставою здійснювала Г. Затиркевич-Карпинська,
в самодіяльних театрах народних домів у Харкові —
Г. отк в , у Білій Церкві — А. Воловик, у с. Харківцях на Полтавщині — А.
нко. Кошти від вистави,
продемонстрованої театр. аматорами Московського
залізничного клубу 1906, пішли на користь політв’язнів Бутир. тюрми. 1910 Ю. ум к поставив драму
в аматор. театрі військ. форштадта Херсона (сам зіграв
Назара). На сцені театру «Спілки театральних діячів
м. Золотоноші» 1914 п’єсу поставив агроном М. Падалка, 1916 роль Галі тут виконувала Н.
в . У драмгуртку м. Олександрії 1912 дебютував як реж. вистави
«Назар Стодоля» Г. ра.
Окрім «Назара Стодолі», велику сценічну історію
мають Шевченкові поетичні твори у драм. переробці ін.
авторів. Поему «Катерина» інсценізували С. арп нко
(1845—46) і П. Св н
к (1862), але чи ставилися
ці інсценізації, невідомо. За мотивами поеми Шевченка «Невольник» М. Кропивницький 1872 в Одесі
написав однойменну п’єсу, однак поставити її йому
вдалося лише 1882 в Києві разом із трупою Г. Ашкаренка. В 1891—94 царська цензура двічі забороняла
постановку здійсненої М. Кропивницьким інсценізації
Шевченкової поеми «Титарівна». У новій ред. (під назвою «Глум і помста») її дозволено 1896, і тоді ж автор
поставив її в Харкові. У 1899 в репертуарі укр. труп
з’явилася п’єса «Мати-наймичка» І. о о о но о за
мотивами творів Шевченка. 1911 п’єсу показала трупа
О. Суходольського в болг. містах Софії і Русе. В 1897—
1901 І. Тогобочний чотири рази подавав до цензури
інсценізацію поеми «Катерина». Згодом вона йшла
на сцені під назвами «Кохайтеся, чорнобриві...», «За
свій гріх», «Дорогою ціною». 1903 драму «Катерина»
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(інсценізація твору Шевченка) видав І. Пухальський.
Інсценізація поеми «Гайдамаки» — драма «Жертва»
П. арв н ко о — дістала цензурний дозвіл 1899. До
1917 виконувалися на сцені й перші опери, написані за
поетичними творами Шевченка: «Катерина» М. рка а
(1891, вперше її поставила 1899 трупа М. Кропивницького в Москві; 1902—09 і 1913—14 йшла в Руському
народному те атрі т-ва «Руська бе сіда» в Галичині;
1907—19 — у київ. Са ов ко о . . т атр ) і «Пан
Сотник» Г. оза нка (1902; поставили: 1911—14 —
Київ. театр М. К. Садовського; 1912 — Маріїнський
театр у Петербурзі).
Здійснювалися і спроби відтворити на сцені образ
Шевченка. 1880 Руський народний театр т-ва «Руська
бесіда» показав у Коломиї одноактну п’єсу І. Трембицького «Тарас Шевченко» (вийшла друком 1903); в аматорських гуртках Галичини йшла п’єса М. Дивосира
«Життя і слава Т. Шевченка» (1906). О. П ка в берез.
1914 виставила на сцені народного дому в м. Гадячі
свою п’єсу «Молоді роки Тараса». Профес. та аматор. театри щороку відзначали шевч. дати, показуючи
присвячені поетові вистави, влаштовуючи концерти,
на яких читали його вірші і виконували муз. твори на
його слова, а також ставили «живі картини» за поемами
«Катерина», «Невольник», «Гайдамаки» («Червоний
бенкет») та ін., давали недільні ранкові вистави з дешевими вхідними квитками. Шевч. вечори, на яких актори
іноді виступали з доповідями про життя і творчість
поета, відбувалися в усіх містах Російської імперії, де
гастролювали укр. трупи.
Нового сценічного втілення набули твори Шевченка після 1917. «Шевченківську виставу» (в основу
якої покладено ліричні вірші «Не спалося, а ніч, як
море», «У неділеньку та ранесенько», «На Великдень
на соломі», «І небо невмите, і заспані хвилі» та поеми
«Єретик» і «Великий льох») поставив 1919 на сцені
Молодого театру в Києві Лесь ур а . 1920 у Першому
театрі Української РСР ім. Т. Г. Шевченка в Києві він
здійснив виставу інсценізацій Шевченкових творів
(«У неділеньку та ранесенько», «І небо невмите, і заспані хвилі», «Єретик», «Якби мені черевики», «Чого
мені тяжко, чого мені нудно»), а також дав сценічне
життя по емі «Гайдамаки» (у власній інсценізації),
створивши героїко-філос. виставу (ролі виконували:
Ґонти — І. Мар’яненко, Залізняка — Д. С. нтонов ,
Яреми — Ф. опат н к , Оксани — В.
т кова).
«Гайдамаки» в інсценізації й постановці Леся Курбаса
йшли наприкінці 1920 в Держ. мандрівному зразковому
театрі Наркомосу Української РСР в Умані, в Укр. драм.
театрі ім. М. Заньковецької (1922, Ґонта — І. Мар’яненко, Залізняк — О. оро ук, Ярема — Г. натов , згодом — Б. Роман к , Оксана — В. Любарт)
і в театрі «Березіль» (1924, Київ; художник В. Меллер;

Ґонта — І. Мар’яненко, Залізняк — О. С р юк, Ярема — Г. Ігнатович, Оксана — В. Чистякова). 1920 на
сцені Нового драм. те атру ім. І. Франка у Вінниці
Г. Юра поставив власні інсценізації поем «Єретик»
і «Великий льох» та балади «Лілея», А. у ма — інсценізацію вірша «Заповіт». 1921—23 в інсценізації
й постановці Г. Юри в цьому театрі йшли «Гайдамаки» (художник Й. Шпінель, у ролях Ґонти — О. ату , Залізняка — Т. Юра, Яреми — К. Блакитний,
Оксани — Ф. арв н ка). У період т. зв. українізації
на радянській Україні «Гайдамаків» ставили в інсценізації Леся Курбаса Г. Юра (1924), О. Ватуля (1925)
та Д. Шклярський (1927) в Держ. театрі ім. І. Франка
(Харків, Київ), В. а
ко — в Одес. держ. драмі
(1927), Д. Ров н к — у Дніпроп. укр. драм. театрі
ім. Т. Г. Шевченка (1928), Л. Предславич — у Харків. робітничо-сел. театрі (1929), Б. Романицький —
у Держ. укр. драм. театрі ім. М. Заньковецької (1930,
Полтава). Також укр. профес. трупи у Москві, Ленінграді, Ставрополі та ін. укр. театри у 1930-х ставлять п’єси «Назар Стодоля» Шевченка, «Невольник»
і «Титарівна» М. Кропивницького, «Мати-наймичка»
І. Тогобочного, оперу «Катерина» М. Аркаса, глибше
розкриваючи їхній ідейно-худож. зміст, наголошуючи на
соц. суті образів. На сценах театрів з’являються й нові
інсценізації поетових творів: «Царі» (1924, інсценізація й постановка П. о н , Одес. театр. майстерня
«Бере зіль» № 6), «Відьма», «Іван Гус» (за по емою
«Єретик»; 1929, 1930, інсценізації й постановки В. Василька, Харків. Червонозаводський театр), «Сон» (1935,
Харків. укр. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка, постановка
Л. у ов ка); на самодіяльній сцені широко йдуть інсценізації С. а
нка «Минають дні» і «Під Тарасове свято» (другий варіант — «“Кобзар” у селянській
хаті»), Я. амонтова «У тієї Катерини» і «Чернець»,
С. он ар ука «Варнак», В. Волобуєвої «Мені тринадцятий минало», П. Слобожанського (Пилипа Масенка)
«Тарас Шевченко» та ін. У репертуарі мандрівних укр.
труп на Зх. Україні, Буковині та Закарпатті протягом
1920—30-х постійно були Шевченкова драма «Назар
Стодоля», «Невольник» М. Кропивницького, «Матинаймичка» І. Тогобочного та ін., опера «Катерина»
М. Аркаса і п’єси про Шевченка. «Робітничий театр»
у Львові підготував інсценізацію сатиричного оповідання О. аков «Як Шевченко шукав роботи» (1930)
(польс. поліція заборонила виставу). Аматорські гуртки
укр. трудової еміграції в країнах Пн. і Пд. Америки
й Австралії, вшановуючи пам’ять поета, здійснювали
шевч. вистави, зокр. драм. гурток Укр. робітничого дому
у Вінніпезі (Канада) показав 1926—28 «Гайдамаків»
в інсценізації Леся Курбаса (постановка М. р ана).
У перекл. болг. мовою П. Скопакова та І. Комарницького
(1914) в постановці С.
варова на сцені софійського

879

ШЕВЧЕНКО У ТЕАТРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ

«Вільного театру» (1919—22), варненських театрів
«Пробуда» (1921) та «Громадський театр» (1922) ішла
«Мати-наймичка» І. Тогобочного. Цю п’єсу протягом
1920—40-х ставили й ін. болг. театри. Виставою «Матинаймичка» в Софії відзначено 125- тн юв
в н
наро
нн
в нка (1939). П’єсу «Назар Стодоля»
болг. мовою вперше показав аматорський театр м. Радомира (1921).
Звернення театрів до «Назара Стодолі» і п’єс на
шевч. теми стимулювалося щорічним відзначенням
шевч. дат та ювілеїв. Святкування 125-річчя від дня
народження поета супроводжувалося появою драми
«Назар Стодоля» на сценах багатьох профес. театрів
України (1938 — Кам’янець-Подільс. укр. драм. театр;
1939 — Харків. укр. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка,
Дніпроп. укр. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка, Житом.
укр. драм. театр), ряду обл. робітничо-колгоспних та
самодіяльних театрів. Ішли й інсценізації поетичних
творів Шевченка — «Гайдамаки» (1939, В. ар нка,
Запоріз. укр. драм. театр ім. М. Заньковецької, Донец.
укр. драм. театр), «Катерина» (1939, К. ра м нка,
Полтав. укр. драм. театр ім. М. Гоголя, Харків. укр.
драм. театр). На цей час припадає поява ряду історикобіогр. п’єс про Шевченка: «Тарасова юність» В. Су оо
ко о (1938 — Проскурів. робітничо-колгоспний
театр; 1939 — Одес. театр юного глядача ім. М. Островського), «Поетова доля» С. о ован в ко о (1939 —
Київ. укр. драм. театр ім. І. Франка, нині — а она н ака м н
рамат н т атр м н вана
ранка; Одес. укр. драм. театр ім. Жовтневої революції,
Харків. рос. драм. театр ім. О. Пушкіна) і «Тарас Шевченко» Ю. о тюка (1939 — Черніг. укр. драм. театр
ім. Т. Г. Шевченка), на самодіяльній сцені — одноактні
п’єси «Невольник» і «Тарасова ніч» Д.
з ка. Було
показано й муз. вистави: опери «Катерина» М. Аркаса
(Київ. театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, Ворошиловградський оперний театр, Запоріз. укр. драм.
театр ім. М. Заньковецької, Полтав. укр. драм. театр
ім. М. В. Гоголя та ін.), «Сотник» М. р к в ко о
(Київ. театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, Одес.
театр опери та балету, Вінн. оперний театр), «Марина»
Г. уков ко о (оперна студія Київ. консерваторії),
всі — 1939, «Шевченко» («Поетова доля» за лібрето
С. Голованівського) В. ор ша (1940 — Київ. театр
опери та ба лету ім. Т. Г. Шевченка), балет «Лілея»
К. ан к в а (1940 — Київ. театр опери та балету
ім. Т. Г. Шевченка; 1941 — Харків. театр опери та балету ім. М. Лисенка).
Під час нім.-радянської війни укр. театри, перебуваючи в евакуації, створювали фронтові бригади, які
несли Шевченкове слово на бойові позиції, а в тилу
провідні театр. колективи продовжували здійснювати
нові шевч. вистави: «Назар Стодоля» (1942 — Київ.

укр. драм. театр ім. І. Франка, Семипалатинськ; Запоріз. укр. драм. театр ім. М. Заньковецької, Тобольськ;
1943 — Харків. укр. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка,
Нижній Тагіл; 1944 — Чернів. укр. драм. театр, ЙошкарОла). Об’єднаний Київ. і Харків. оперний театр, який
працював в Іркутську, показав 1943 оперу «Наймичка»
М. Вериківського за однойменними творами Шевченка.
1944 Київ. театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка
відкрив цією виставою новий сезон у рідному місті.
Ро т

ав П

п ук

У період нім.-нацистської окупації (1941—44) в ряді
укр. міст створено театри, в репертуарі яких було представлено твори Шевченка, а також п’єси ін. авторів,
написані за мотивами його поезій. Найчастіше на сценах цих театрів ішли вистави Шевченкового «Назара
Стодолі»: в Укр. драм. театрі ім. Т. Г. Шевченка (Біла
Церква), у міському театрі Вінниці, у Підкарпатському
театрі м. Дрогобича, у міському укр. драм. театрі Запоріжжя, у Кам’янець-Подільському міському театрі
ім. Т. Г. Шевченка, в Укр. драм. театрі Києва, в Укр.
окружному театрі м. Коломиї, у драм. театрі ім. І. Котляревського (м. Кривий Ріг), у Волин. укр. драм. театрі
у Луцьку, в укр. театрі м. Рівного, в укр. драм. театрі
ім. Т. Г. Шевченка та «Театре обозрений» і «Современном театре» (обидва — Одеса), в Укр. театрі при Укр.
допомоговому комітеті в Перемишлі, в Укр. нац. драм.
те атрі (м. Про скурів, тепер Хмельницький), в Укр.
муз.-драм. театрі ім. М. Леонтовича (м. Ромен, тепер
Ромни), в драм. те атрі ім. Т. Г. Шевченка (Харків),
в Укр. театрі ім. Т. Г. Шевченка (Черкаси), в міському
театрі ім. І. Котляревського (Чернігів), в укр. драм. театрі м. Чигирина (тепер Черкас. обл.). Оперу М. Аркаса
«Катерина» (за Шевченком) ставили Вінн. міський театр, Укр. муз.-драм. театр м. Дніпропетровська, Підкарпатський театр (Дрогобич), укр. окружний театр м. Коломиї, муз.-драм. театр м. Охтирки (тепер Сум. обл.),
Укр. муз.-драм. театр ім. М. Гоголя (Полтава), Укр.
муз.-драм. театр ім. М. Леонтовича (м. Ромен), Укр.
театр ім. І. Франка (м. Станіславів, тепер Івано-Франківськ), міський драм. театр ім. Т. Шевченка (Харків),
міський театр ім. Т. Шевченка Херсона, міський театр
ім. І. Котляревського (Чернігів), укр. муз.-драм. театр
м. Юзівки (тепер Донецьк). Інсценізації «Гайдамаків»
Шевченка показували в Укр. муз.-драм. театрі ім. М. Гоголя (Полтава), «Великого льоху» — у Львів. оперному
театрі (ЛОТ) та в Укр. театрі ім. І. Франка м. Станіславова. Вистави драми «Невольник» М. Кропивницького (за Шевченком) було здійснено у Кам’янець-Подільському міському театрі ім. Т. Г. Шевченка, в театрі
м. Кам’янська (тепер Дніпродзержинськ), у Волин.
укр. театрі у Луцьку, у муз.-драм. театрі м. Миколаєва,
в «Театре обозрений» (Одеса), в Укр. муз.-драм. театрі
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ім. М. Леонтовича (м. Ромен), в укр. муз.-драм. театрі
м. Стрия, в міському драм. театрі м. Сум, у драм. театрі
м. Умані, в Укр. драм. театрі м. Чигирина (обидва —
тепер Черкас. обл.), в Укр. театрі ім. Т. Г. Шевченка
(Черкаси).
Драма І. Тогобочного «Мати-наймичка» (за Шевченком) ішла у Кам’янець-Подільському міському театрі
ім. Т. Г. Шевченка, у Міському драм. театрі ім. І. Котляревського (м. Кривий Ріг), у одес. «Театре обозрений»,
в укр. театрі при Укр. допомоговому комітеті в Перемишлі, в Сум. міському укр. драм. театрі (див. про це
докл.: а а ура . Театр між Гітлером і Сталіним:
Україна. 1941—1944. Долі митців. К., 2004).
амара о нко

Після звільнення від окупації укр. театри відновили
роботу, і шевч. вистави посіли гідне місце в їхньому
репертуарі. В драм. і муз.-драм. театрах республіки
йшли вистави «Назар Стодоля»: 1945 — у Чернів.,
Івано-Франк. (тоді — Станіславському) і Ровенському; 1946 — Терноп. ім. Т. Г. Шевченка; 1951 — Київ.
ім. І. Франка; 1952 — Станіславському (тепер — Івано-Франк.); 1953 — Харків. ім. Т. Г. Шевченка; 1960 —
Черкас. театрі ім. Т. Г. Шевченка, Волин. ім. Т. Г. Шевченка та ін.; «Невольник» М. Кропивницького (1957 —
у Полтав. театрі ім. М. В. Гоголя); п’єси про Шевченка
«Думи мої...» («Слово правди») Ю. Костюка (1945 —
Львів. театр юного глядача ім. М. Горького; 1947 —
Житом.; 1949 — Ворошиловградський; 1954 — Київ.
театр юного глядача); «Петербурзькі ночі» В. Малакова і Д. Шкневського (1950 — Львів. ім. М. Заньковецької, нині — Нац. академ. укр. драм. театр імені
Марії Заньковецької; Кам’янець-Подільс. ім. Г. Петровсь ко го); «Пе тербурзька осінь» О. нка (1954 — Київ.
ім. І. Франка); опера
«Ка те ри на» М. Аркаса (1955 — Кі ровогр. ім. М. Л. Кропивницького; 1956 —
Вінн. ім. М. Садовсь кого, Дніп роп.
ім. Т. Г. Шев ченка,
Чернів. ім. О. Ю. Коби лянсь кої; оперна
студія Київ. консерваторії; 1957 — Київ.
те атр опери та баша по тановк а ту
лету
ім. Т. Г. Шев«
» . ан к в а
ченка,
Львів. те атр
у
в кому т атр оп р
опери та балету
та а ту м. . .
в нка.
ім. І. Франка, Одес.
1945

нон в тав оп р « ат р на» . рка а
у рово ра кому о а ному укра н кому муз норамат ному т атр м. . . роп вн ко о. 1955

театр опери та балету;
1958 — Івано-Франк.
ім. І. Франка). Оперу
«Най мич ка» М. Вери ківсь кого пос тавили: 1945 — Харків.,
Львів. і Донец. оперні
театри, 1946 — Одес.
Нові вистави балету
«Лі лея» К. Дань кевича показали Київ.
(1945 і 1956), Харків. та Львів. (обидва — 1946) і Одес.
(1954) те атри опери
та балету. У повоєнні
ша в тав оп р
роки ви став ля лася
« ат р на» . рка а
драма «Назар Стодоу нн кому р авному
ля» у 1952 в Москов.
укра н кому муз нодрам. театрі на Малій
рамат ному т атр . 1956
Бронній; 1954 — Кімрському рос. драм. театрі (Калінінська обл.); Орджонікідзенському рос. драм. театрі (Пн. Осетія); Петропавловському обл. рос. театрі (Казахської РСР); Семипалатинському обл. об’єднаному драм. театрі ім. Абая; Комі
республ. театрі (м. Сиктивкар); 1955 — Гур’євському
обл. казах. театрі та ін.
Збагачені досвідом сценічної інтерпретації класичної спадщини, історико-біогр. п’єс, укр. театри у зв’язку зі 100- тн м роков нам в
н м рт
в нка (1961) та 150- тн м юв
мв
н наро
нн
в нка (1964) створили вистави на шевч. тематику,
які визначали характер театр. процесу в ре спубліці
протягом 1-ї пол. 1960-х. Театри показали Шевченкову
драму «Назар Стодоля» (1960 — Черкас. ім. Т. Г. Ше-
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ша в тав
. о тюка « ум мо …»
у н проп тров кому
р авному рамат ному
т атр м. . .
в нка. 1960

вченка; 1961 —
Крим. укр. та З ап оріз. ім. М. Щ о рса);
інсценізації, що стали
класичними: «Невольник» М. Кр оп и вн ицького (1961 — Львів.
ім. З ан ьк ов ец ької,
Волин. ім. Т. Г. Шевч е нка, Івано-Франк.
ім. І. Фр а нка, К ір овогр. ім. М. Кропивн и ц ь к о го , Д р о г о б иц ький, Кол оми йс ький ім. Я. Г ал ана; 1964 — Ч е рніг.
ім. Т. Г. Ш е вч е нка,
Чернів. ім. О. Ю. Коб иля нс ької); «Тит ар і вна» М. Кр оп и в-

Про рама в тав « а амак » в н н за
ур а а та . ар нка в вано- ранк в кому о а ному
укра н кому муз но- рамат ному т атр м. . ранка.
1964

ницького (1961 — Чернів. ім. О. Ю. Кобилянської, Сум.
ім. М. Щепкіна, Хмельн. ім. Г. Петровського, 1962 —
Івано-Франк. ім. І. Франка; 1963 — Волин. ім. Т. Г. Шевченка; 1964 — Крим. укр. і Ровен.); «Мати-наймичка»
І. Тогобочного (1961 — Дніпродзержинський ім. Лесі
Українки, Дніпроп. ім. Т. Г. Шевченка, Житом., Терноп.
ім. Т. Г. Шевченка; 1962 — Луган. ім. О. Островського;
1964 — Сум. ім. М. Щепкіна, Черкас. ім. Т. Г. Шевч е нка, К иїв. обл. ім. П. С а кс ага нс ького — м. Б іла
Церква); п’єсу «Гайдамаки» в інсценізації Леся Курбаса
(1961 — Одес., реж. В. Василько; Харків. ім. Т. Г. Шевченка, реж. О. Сердюк і В. ра н нко), в сценічних
ред. за Лесем Курбасом і В. Харченком (1963 — Львів.
ім. М. Заньковецької, реж. В. р п ; 1964 — Вінн.
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ім. М. Садовського, реж. Ф. р а н; Івано-Франк.
ім. І. Франка, реж. С. Омельчук). Сценічне втілення здобули нові інсценізації: «Марина» М. ару но о (1963 —
Вінн. ім. М. Садовського; 1964 — Київ. ім. І. Франка,
Львів. ім. М. Заньковецької, Харків. ім. Т. Г. Шевченка,
Дніпроп. ім. Т. Г. Шевченка, Одес. ім. Жовтневої революції, Донец. ім. Артема, Луган. ім. О. Островського,
Хмельн. ім. Г. Петровського, Херсон., Микол. укр.,
Терноп. ім. Т. Г. Шевченка, Волин. ім. Т. Г. Шевченка,
Ровен., Крим. укр.); «Катерина» В. Лемеля (1963 — Івано-Франк. ім. І. Франка); «Шлюбна ніч» («Марина»)
М. Андрієвич (1964 — Микол. укр.) та «Варнак» Ю. Удовиченка (1964 — Одес. театр юного глядача). Багато
театрів звернулися до п’єс, в яких змальовано образ Шевченка: «Тарасова юність» В. Суходольського (1960 — Київ.
театр юного глядача); «Пророк» І. о р (1961 — Київ.
ім. І. Франка, Закарп.); «Петербурзька осінь» О. Ільченка
(1962 — Донец.; 1964 — Житом.); «Думи мої...» («Слово
правди») Ю. Костюка (1960 — Дніпроп. ім. Т. Г. Шевченка; 1964 — Запоріз. ім. М. Щорса). Деякі театри показали вистави п’єс про Шевченка, написаних в ювілейні
роки: «Дума про Кобзаря» М.
о (1961 — Черкас.
ім. Т. Г. Шевченка); «Зустріч» («І на волі — в’язень»)
М. Михася (1961 — Сум. ім. М. Щепкіна; 1964 — Львів.
театр юного глядача ім. М. Горького); «На світанку»
М. Ру ашова і М. а а а в ко о (1963 — Рівнен.,
1964 — Київ. театр юного глядача).
100-річчя від дня смерті й 150-річчя від дня народження Шевченка відзначили муз. спектаклями всі
театри опери та балету і деякі муз.-драм. театри Української РСР. Здійснено нові вистави балету «Лілея»
К. Данькевича (1960 — Харків., 1961 — Київ., Одес.,
1964 — Львів.), по ставлено оперу «Назар Стодоля»
К. Данькевича (1960 — Харків. і Одес.; 1961 — Київ.
і Львів. оперні театри). Донец. оперний театр показав
опери «Наймичка» (1961) і «Сотник» (1964) М. Вериківського, а також балет «Оксана» В. омо к (1964);
К иїв. т еатр оп ери та б ал ету ім. Т. Г. Ш е вч е нка —
оперу «Тарас Шевченко» Г. а оро (1964). Опера
М. Аркаса «Катерина» здобула нове сценічне втілення
у Львів. (1960), Харків. (1963) та Київ. (1964) оперних
театрах, в оперній студії Київ. консерваторії (1961),
а також на сцені муз.-драм. театрів (1960 — Микол.
укр. ім. О. Островського; 1961 — Київ. обл. ім. П. Саксаганського, Полтав. ім. М. Гоголя, Терноп. ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. ім. Т. Г. Шевченка, Крим. укр.). Багато
шевч. вистав здійснили народні самодіяльні театри
і драм. гуртки заводів і фабрик, колгоспів і культосвіт.
уст анов. Народні те атри Полтав. міськ. буд. культури, у м. Береговому Закарп. обл. та в Краматорську
Донец. обл. поставили драму «Назар Стодоля»; народний театр у м. Умані, драмколективи Полтав. палацу
культури «Жовтень», Дарницького палацу культури
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залізничників м. Києва — інсценізацію Леся Курбаса
«Гайдамаки»; Самбір. та Ізмаїл. народні театри — оперу
М. Аркаса «Катерина», аматори Яворівського районного буд. культури на Львівщині — інсценізацію М. Кроп и вн иц ького «Н евол ьник». В ист ави «Н аз ара Стодолі» показали нац. мовами Кирг. держ. драм. театр
(1963), Удм. муз.-драм. театр (1960), Чувас. муз.-драм.
театр ім. К. Іванова (1964), Адиг. драм. театр ім. О. Пушкіна (1964), а укр. мовою — самодіяльний колектив
Краснодар. пед. ін-ту (1961). Магнітогорський театр
металургів 1964 поставив одноактну п’єсу Я. Апушкіна
р
а
«Африканський гість» — про дружбу А.-Ф.
з Шевченком. Ряд рос. театрів підготував літ.-муз. композиції та монтажі про життя і творчість поета. Укр.
театри, щороку гастролюючи в Російській РФСР та ін.
республіках, знайомили багатонац. глядача з шевч. виставами. Драма «Назар Стодоля» йшла на сценах країн
кол. соцтабору: народного театру м. Ямбол у Болгарії
(1954 і 1960), Укр. народного театру у м. Пряшеві у Чехословаччині (1947 і 1961) і укр. аматорських гуртків
у Польщі, Румунії та Югославії. У 1970-х з’явилися нові
вистави: «Назар Стодоля» (1971 — Харків. укр. драм.
театр ім. Т. Г. Шевченка; 1973 — Сум. ім. М. Щепкіна;
1976 — Дніпроп. ім. Т. Г. Шевченка); «Мати-наймичка»
І. Тогобочного (1966 — Івано-Франк. ім. І. Франка;
1969 — Львів. ім. Я. Галана, м. Дрогобич; 1970 — Запоріз. ім. М. Щорса; 1972 — Херсон., Крим. укр.; 1974 —
Полтав. ім. М. Гоголя); «Мати-наймичка» за Шевченком
в інсценізації Б. Кодоколовича (1977 — Рівнен. укр.
муз.-драм.); «Марина» М. Зарудного (1965 — Львів.
ім. М. Заньковецької, Івано-Франк. ім. І. Франка та
Полт. ім. М. Гоголя); «Катерина» В. Лемеля за однойменною поемою Шевченка (1975) та «Титарівна» М. Кропивницького за Шевченком (1977, обидві — Кіровогр.
укр. муз.-драм. театр; 1977 — Черкас. укр. муз.-драм.
театр ім. Т. Г. Шевченка); балети «Відьма» В. р ка
(1967 — Львів. театр опери та балету) і «Лілея» К. Данькевича (1976 — Київ. театр опери та балету). Вистави
драми «Назар Стодоля» й інсценізації поетичних творів
Шевченка та п’єс про його життя збагатили укр. театр.
культуру значними мист. здобутками і стали школою
режисерської та акторської майстерності.
т.: омаров . Українська драматургія. О., 1906; омаров . До «Української драматургії». О., 1912; Ру н П. . До
сценічної історії «На зара Стодолі» // Укра їна. 1925. № 1/2;
арн к С. «Назар Стодоля» на га лицькій сцені // Стара
Україна. 1925. № 3/4; ор а ов к
., о п нко . Шевченко і театр. К., 1941;
наро на шана. Відзначення сторіччя
з дня смерті та 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. К.,
1967; кра н к
рамат н т атр. К., 1959—67. Т. 1—2;
ов
н ко ., а н к
. По ема на род ного гніву. До
50-річчя сценічного втілення «Гайдамаків» Т. Шевченка. К., 1972.

Ро т

ав П

п ук

У 1980-ті укр. театри продовжують ставити Шевченкові твори та п’єси на шевч. тематику. Сценічне втілення здобули драми М. Кропивницького «Титарівна»
(1980 — Полтав. укр. муз.-драм. театр ім. М. В. Гоголя;
1981 — Кіровогр. укр. муз.-драм. театр ім. М. Л. Кропивницького; її сценічна ред. — п’єса «Глум і помста»
(1981 — Харків. укр. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка)
та «Невольник» (1981 — Волин. укр. муз.-драм. театр
ім. Т. Г. Шевченка).
170-річчя від дня народження поета було відзначено
виставами: «Назар Стодоля» (1984 — Івано-Франк. укр.
муз.-драм. театр ім. І. Франка; Терноп. укр. драм. театр
ім. Т. Г. Шевченка); «Титарівна» М. Кропивницького
(1984 — Волин. укр. муз.-драм. театр ім. Т. Г. Шевченка); «Мати-наймичка» І. Тогобочного (1984 — Донец.
укр. муз.-драм. театр). До цієї дати приурочено також
вистави про життя і творчість Шевченка, зокр. «Здавалося б, одне лиш слово…» за драм. поемою А. ашка «Тарас Шевченко» (1984 — Київ. укр. драм.
театр ім. І. Франка) і «Шлях» О. Бєляцького та З. Сагалова (1984 — Харків. укр. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка). У цей період на сцені театрів з’являлися нові
вистави, зокр. 1985 Київ. молодіжний театр показав
п’єсу Ю.
р ака «Стіна», 1986 у Терноп. укр. драм.
театрі ім. Т. Г. Шевченка втілено драм. поему з життя
Шевченка «Якби зустрілися ми знову» В. Лебедєвої
мв
н
і Л. Мужука. У зв’язку зі 175- тн м юв
наро
нн
в нка у ряді театрів України здійснено
нові сценічні інтерпретації Шевченкових «Гайдамаків»
(1988 — Львів. укр. драм. театр ім. М. Заньковецької;
1989 — Черкас. укр. муз.-драм. театр ім. Т. Г. Шевченка,
Волин. укр. муз.-драм. театр ім. Т. Г. Шевченка; моновистава у постановці
і виконанні М.
н ка, камерна сцена
Дніп роп. укр. муз.
театру одного актора
«Крик») та «На зара
Сто до лі» (1982 —
Львів. те атр юного
гля дача ім. М. Горького; з 1990 — Перший укр. те атр для
ді тей та юнацтва;
1987 — Кі ро вогр.
укр. муз.-драм. театр ім. М. Л. Кропивницького;
1989 — Чернів. укр.
С на з в тав « азар
муз.-драм. те ат р
Сто о » у рн в кому
ім. О. Ю. Кобилянсьукра н кому муз нокої). Було по ка зано
рамат ному т атр
також вистави «Титам. . . о
н ко . 1989
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рівна» М. Кропивницького (1989 — Житом. укр. муз.драм. театр ім. І. Кочерги), «Сон» за п’єсою О. Бєляцького і З. Сагалова «Шлях» (1989 — Терноп. укр. драм.
театр ім. Т. Г. Шевченка), «Віщі сни Прометея» («Доля
Тараса») В. ан в (1989 — Дніпроп. укр. муз.-драм.
театр ім. Т. Г. Шевченка), здійснено нові постановки —
п’єси Ю. Удовиченка «Варнак» (за мотивами Шевченкових творів «Варнак» і «Княгиня», 1989 — Закарп. укр.
муз.-драм. театр) та «Шлях на Берестечко» за творами
поета (автор інсценізації та реж.-постановник Я. Маланчук, 1989 — Рівнен. укр. муз.-драм. театр), а також
інсценізації роману-дилогії Вас.
в ука «Син волі» та
«Терновий світ» (вистава під назвою «Поет на Голгофі»,
1989, Івано-Франк. укр. муз.-драм. театр ім. І. Франка)
та драм. поеми Б. Ст ма а «Тарас» (1989 — Львів.
театр юного глядача ім. М. Горького, з 1990 — Перший
укр. театр для дітей та юнацтва).
Після здобуття Україною незалежності сценічні інтерпретації Шевченкової поезії та драматургії, а також
творів, пов’язаних із шевч. тематикою, зазнали помітного ідейно-худож. переосмислення; здебільшого вони
були спрямовані на пробудження істор. пам’яті та нац.
самосвідомості сучасних українців. Водночас у авторів сценічних вистав відчутно посилилося прагнення
розкрити загальнолюдське звучання драматургічної та
поетичної спадщини Шевченка. При створенні сценічних образів Шевченка актори намагалися відійти від
домінування соц. характерологічної зумовленості індивідуальності поета, прагнули надати їй філос. глибини та психологічної багатогранності. Водночас в укр.
театр. мист-ві поширювалася тенденція до оновлення
форм худож. втілення літ. творів цієї тематики, урізноманітнення та модернізації засобів сценічної виражальності. Нове прочитання Шевченкового «Назара Стодолі», засноване у багатьох випадках на відмові від
трактування о сновного конфлікту п’єси переважно
як соц.-побутового, запропонували глядачам Луган.
укр. муз.-драм. театр (1991), Вінн. укр. муз.-драм.
театр ім. М. К. Садовського (1992), Херсон. укр. театр
ім. М. Куліша (1997). У цей період у репертуарі укр.
театрів були вистави творів, що уже стали класичними:
«Катерина» В. Лемеля (1991 — Хмельн. укр. театр
ім. М. Ст ариц ького), оп ера М. Аркаса «Кат ерина»
(1991 — Вінн. укр. театр ім. М. К. Садовського; 1995 —
Театр-ансамбль ім. Т. Г. Шевченка, Братислава; постановник укр. реж. Г. ум ко), «Титарівна» М. Кропивницького (1991 — Івано-Франк. укр. театр ім. І. Франка),
«Мати-наймичка» І. Тогобочного (1996 — Запоріз. укр.
муз.-драм. театр ім. В. Магара; 1998 — Коломийський
укр. драм. театр ім. І. Озаркевича), інсценізація Б. Кодоколовича «Материнська доля» («Мати-наймичка») за
мотивами творів Шевченка (1992 — Дніпроп. укр. муз.драм. театр ім. Т. Г. Шевченка), композиція «Сон» за по-
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езією Шевченка (1996 — Львів. театр ім. Леся Курбаса).
Були вистави і сучасних творів, присвячених поетові,
зокр. інсценізація «І золотої й дорогої» за драм. поемою
Б. Стельмаха «Тарас» (1990 — Перший укр. театр для
дітей та юнацтва, Львів), інсценізація В. КозьменкаДелінде «Сни за Кобзарем» (1995 — Нац. драм. театр
ім. І. Франка), поетична вистава про життя і творчість
Шевченка «Вишневий вітер» (1995, Одес. укр. муз.драм. театр ім. В. Василька, інсценізація В. Туманова),
драма «Стіна» Ю. Щербака (1998 — студентська театр.
студія «Первоцвіт», створена під патронатом Луган. укр.
муз.-драм. театру), композиція Л. Янас «Якби зустрілися ми знову» за творами та листами поета (1998 —
Перший укр. театр для дітей та юнацтва, Львів).
З поч. 2000-х театр. життя в Україні розвивалося під
знаком підготовки до відзначення ювілею — 200-річчя
від дня народження Шевченка. У цей період увага до
шевч. тематики в укр. театрах значно зро сла, у багатьох із них саме такі вистави стали надбанням нац.
сценічного мист-ва. Звертаючись до Шевченкового

С на з в тав « азар Сто о » у а она ному
ака м ному рамат ному т атр м. . ранка. 2009

С на з в тав « азар Сто о » у По тав кому
ака м ному о а ному укра н кому муз норамат ному т атр м. . о о . 2011
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слова, театр. митці прагнули знайти такі нові форми
його сценічного втілення, які дали б змогу розкрити
всю глибину ідейного й худож. змісту поетових творів,
підкреслити їхню актуальність і непроминальну значущість для укр. нації, її долі та історії. Помітне місце
в репертуарі театрів посідає Шевченкова драма «Назар
Стодоля». Її ставили Перший укр. театр для дітей та
юнацтва (Львів, 2000), Дніпроп. укр. муз.-драм. театр
ім. Т. Г. Шевченка (2001), Сум. укр. муз.-драм. театр
ім. М. Щепкіна (2006), Херсон. укр. муз.-драм. театр
ім. М. Куліша (2007), Черкас. укр. муз.-драм. театр
ім. Т. Г. Шевченка (2010), Полтав. укр. муз.-драм. театр
ім. М. Гоголя та Закарп. укр. муз.-драм. театр ім. братів
Шерегіїв (обидві — 2011), Черніг. укр. муз.-драм. театр
ім. Т. Г. Шевченка (2012), Нац. академ. укр. драм. театр
ім. М. Заньковецької (2013). На сценах театрів ішли
також опера «Катерина» М. Аркаса (2000 — Черніг. укр.
муз.-драм. театр ім. Т. Г. Шевченка; 2003 — Микол. укр.
театр драми та муз. комедії; 2012 — Нац. академ. укр.
драм. театр ім. М. Заньковецької), вистава за творами
Шевченка «Забави на Андрія» (2003 — Львів. театр
ім. Леся Курбаса), «Стіна» Ю. Щербака (2008 — Волин.
укр. муз.-драм. театр ім. Т. Г. Шевченка), «Невольник»
М. Кропивницького (2011 — Нац. академ. укр. драм.
театр ім. М. Заньковецької), п’єса Я. Мельничука «Заповіт із майбутнього», написана за мотивами творів
Шевченка, Лесі Українки, Б. пко о (2011), та «Матинаймичка» І. Тогобочного (2012; обидві вистави —
Хмельн. укр. муз.-драм. театр ім. М. Старицького).
Сучасне прочитання і сценічне відтворення Шевченкової драматургії та поезії відбулося у ряді театрів,
у т. ч. й новостворених. Це, зокр., моновистави «Сон.
Комедія» за однойменною поемою Шевченка (2003,
Творча майстерня «Театр у кошику», Львів, виконавець
Л. Данильчук) та «Каприччос. Санкт-Петербург: Дискурс-римейк» (поетичний діалог за творами «Мідний
вершник» О. Пушкіна та «Сон» Шевченка) — 2003,
Незалежний проект І. Губаренко (Харків, виконавець
О. Двойченкова); вистави «Сон. Комедія» (за поезіями Шевченка) — 2005, Львів. театр ім. Леся Курбаса;
«Сон» (за однойменною поемою) — 2012, Черніг. укр.
муз.-драм. театр ім. Т. Г. Шевченка; «Великий льох» —
2003, Черкас. укр. муз.-драм. театр ім. Т. Г. Шевченка;
«Відьма» (вистава-фантазія за мотивами творів поета) — 2007, Черніг. укр. муз.-драм. театр ім. Т. Г. Шевченка; «Search: www. МатиНАЙмичкА.com. ua» (містерія покути за творами Шевченка та І. Тогобочного,
сценічна ред. Г. Шумейка) — 2012, Львів. драм. театр
ім. Лесі Українки. У ці роки театр. шевченкіана збагатилася новими виставами, присвяченими життю і творчій
діяльності поета. Зокр., у Нац. драм. театрі ім. І. Франка
було поставлено п’єсу О. н нка «Сердечний рай,
або “Оксана”» (вистава — «Божественна самотність»,

С на з в тав за п’ ою Р. п к « р авна зра а»
у а она ному ака м ному рамат ному т атр
м. . ан ков ко . 2003

2003), у Нац. укр. драм. театрі ім. М. Заньковецької —
драму амер. драматурга Р. п к «Державна зрада»
(2003), у Дніпроп. укр. муз.-драм. театрі ім. Т. Г. Шевченка — п’єсу Л. ушково в нко «Бал» (2006),
в Одес. укр. муз.-драм. театрі ім. В. Василька — літ.поетичну фантазію «Тарасові весни» К. П воварова
і Л. Федченко (2008), в Київ. муніципальному академ.
театрі опери та балету для дітей та юнацтва — літ.-муз.
виставу за поезією Шевченка, його листами, уривками
зі Щоденника та муз. творами укр. і зарубіжної класики
«Шевченкові дороги» (2013), у Першому укр. театрі для
дітей та юнацтва (Львів) показано інсценізацію В. Валька «Наш Тарас» (2014) — за творами, документами,
листами та спогадами про поета. У кількох театрах
було здійснено вист ави за драм. по емою-тетралогією Б. Стельмаха «Тарас»: Хмельн. та Львів. театри
ляльок показали театр. фантазію «Тарас» (обидва —
2003); Черкас. укр. муз.-драм. театр ім. Т. Г. Шевченка
протягом 2011—12 втілив на сцені чотири частини
твору — «Тарас. Слава», «Тарас. Слова», «Безталання»,
«Доля», виконані у формі вистав-е скізів. Важливою
формою осмислення особистості Шевченка, значення
його творчості для сучасних українців стали літ.-мист.
композиції, вистави-концерти, побудовані на віршах,
листах, Щоденнику поета, муз. творах на його слова
тощо. Ці вистави, присвячені здебільшого шевч. дням,
було показано майже у всіх театрах України. Серед них:
«В сім’ї вольній, новій» (1988), «Привітай же мене,
моя Україно!» (1989), «Згадайте, братія моя» (1990),
«Погляд вічності» (1999, усі — Нац. укр. драм. театр
ім. М. Заньковецької); «Душі натхненна ліра» (1989),
«Наша дума, наша пісня» (1994), «В сім’ї вольній,
новій» (2003), «Невмируще слово Кобзаря» (2005),
«Думи мої, думи мої…» (2008), «Не вмирає душа наша,
не вмирає воля» (2009, усі — Запоріз. укр. муз.-драм.
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театр ім. В. Магара); «Зі йшлись, побрались, поєднались» (1984, 1992), «Шевченкове слово», «Жіноча
молитва» (2001, 2012, усі — Крим. укр. муз. театр); «Наш
Шевченко» (1981, Харків. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка); «В сім’ї вольній, новій» (1987, 1992), «Думи Шевченка» (1993), «Думи мої» (2001, усі — Терноп. укр.
драм. театр ім. Т. Г. Шевченка); «Встане правда, встане
воля» (1985, Театр-студія «Мета», Львів); «І серцем
лину на Україну» (1989, Одес. укр. муз.-драм. театр
ім. В. Василька); «Село на нашій Україні» (1992—2002,
Вінн. укр. муз.-драм. театр ім. М. К. Садовського);
«Заповіт» (1992), «Сію слово» (2005; обидві — Микол. театр драми та муз. комедії); «Шевченківський
урок» (1995, Хмельн. укр. муз.-драм. театр ім. М. Старицького); «“Життєдайні джерела” землі корифеїв» (2004,
Кіровогр. укр. муз.-драм. театр ім. М. Л. Кропивницького); «Шлях Ко бз аря» (2004, Полтав. укр. муз.драм. т еатр ім. М. Гог оля); «Н ав і чно в п ам’яті
народній» (2009—10, Житом. укр. муз.-драм. театр
ім. І. Кочерги).
амара о нко
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Шевченко в укр. худож. л-рі.
Поетична шевченкіана формувалася вже за життя Шевченка й упродовж кількох десятиліть по його
смерті: вірш «Шевченкові» (1843) О. Афанасьєва-Чужбинського, жартівливе по слання 1844 В. а
«До
Шевченка» («За що ти лаєшся, Тарасу?»), «Братеголубе Тарасе!» (1846) В.
к ан рова. Вірші О. П о
«Заплакала Україна», «Ой коли б я голос соловейка
мала», «Віє вітер над Києвом» (1847, надрук. 1860 під
заголовком «Три сльози дівочі»), а також «Молим тебе,
Боже правди» (1848) були першими поетичними відгуками на Шевченкове заслання. Г. н руз к у поезії
«Скажи мені, батьку» (1846) передав магію впливу поета на сучасників, а його побратим О. авро к у віршах «То не вітер стогне в полі» та «Не втихомирилась
душа» (обидва — 1861) висловив біль від втрати митця
і гордість за його слово. Подібним мотивом перейнято
й поезію М. Максимовича «На похорон Т. Гр. Шевченка
під Каневом» (1861). На смерть Шевченка відгукнулися:
О. Афанасьєв-Чужбинський «Над гробом Т. Г. Шевченка», О. он к «На похорон Шевченка», В. у к
«На смерть Шевченка» (усі — 1861). У Галичині —
К.
мков : «На вічну пам’ять Тарасові» (1863),
«Тарасові на вічную пам’ять. У п’яті роковини його
смерті, дня 26-го лютого 1866» (1866). Немала кількісно, хоч і не в усьому рівноцінна, поетична шевченкіана
П. Куліша. Чи не найкращими є послання «До Шевченка» (1882) та «До Тараса за річку Ахерон» (1893), де
митця названо «рідним братом», Овідієм «над мертвим
Аралом», а його спадщину окреслено як «поезію ви-
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соку, многодумну». Водночас у поемі «Куліш у пеклі»
(1909) Шевченка згадано епізодично і у зниженому тоні.
1861 Ю.
ков створив поезію «Співацька добраніч. На скін Тараса Шевченка», яку завершив словами, що 1888 викарбували на його надгробку: «Спи ж
ти, руський соловію». У «Ниві» (1863) назвав Шевченка
«татом» та «батьком», у цей же час створив два вірші
під однаковою назвою «Тарас»: один укр., другий нім.
мовою. Шевченкіана Ю. Федьковича за громадянською
наснаженістю перевершувала аналогічні твори його
сучасників. Особливо це стосується «поменників» буковинця. Гнівно зазвучав перший із них «В день скону
батька нашого Тараса Шевченка!» (1866). «Осьмий
поменник Тарасові Шевченкові на вічную пам’ять!»
(1868) нині відомий у двох редакціях. Кожна з них
є глибоко оригінальною, новаторською. Їхня цінність —
у філос. осмисленні бе зсмертя «поборника слова»,
осмисленні, яке і за змістом, і за образною фактурою
набагато випередило свій час, зокр. автор виступив
проти намагань перетворити Шевченка на ікону. І досі
актуальним залишається й вірш Ю. Федьковича «В день
скону батька нашого Тараса Шевченка!», що за радянських часів не публікувався через його антирос. спрямування: «Да чей і Москва прелукава / Карбованцями не
задавить! / О Москво, мати ти всіх лих! / О Москво, ти
несита крови! Крови пророків і святих...» (По з Осипа
Юрія Федьковича. Перше повне видання. З першодруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення
додав др. Іван Франко. Л., 1902. С. 188).
У наступні десятиліття Шевченкові присвятили свої
твори М. Стар к («До Шевченка», 1876; «На спомин Т. Г. Шевченка», 1881; «На роковини Шевченку»,
1882), Б. р н нко («Некрасову й Шевченкові», 1881;
«Шевченкова могила», 1891), І. ан ура («26 лютого.
1861—1886», 1886), В. Сам
нко («На роковини смерті Шевченка», 1906; «Вінок Тарасові Шевченку в день
26 лютого», 1906), Л.
ов («Над Дніпром», 1893),
Х.
в ка («Пам’яті Шевченка», 1911), О.
(«Шевченкові», 1912) та ін. Яскраві зразки присвят
виходять з-під пера І. Франка («Могила Тарасова»
і «В ХХІІІ-ті роковини смерті Тараса Шевченка», обидві — 1884), Лесі кра нк («Жалібний марш», 1888;
«На роковини Шевченка», 1889; «На роковини», 1911).
У першому з названих творів І. Франка Шевченко постає «першим Русі сином». Другий твір сповнено нищівної іронії на адресу тих, хто силкується оголосити, наче
«Шевченко — это миф». Полемічність характеризує
і вірш Лесі Українки «На роковини». На відміну від
І. Франка, авторка спрямовує критику не проти зовнішнього ворога, а проти лжепатріотів. Любові до України
на словах вона протиставляє любов діяльну, уособленням якої й виступав Шевченко. Особливо популярним
був вірш Г. омарово «Т. Шевченко» («Не на шовкових
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пелюшках…», 1900), що увійшов до репертуару багатьох виконавців. Брат поетеси Б. Комаров свідчив: «Не
було Шевченківського вечора, де б цього вірша <…> не
декламували» (Спо а про Лесю Українку. К., Дніпро,
1971. С. 148).
Дореволюційну по етичну шевченкіану увінчала
збірка Б. пко о «За люд» (Краків, 1914; 2-ге вид. —
«В Тарасові роковини». Відень, 1915), яка включає
кілька десятків віршів про основні моменти Шевченкового життя, починаючи від його народження («Літ
тому сто») і завершуючи кончиною («Умер поет»). Тут
містяться розповіді про найближчих поетові людей
(«До Тарасової матері», «Батькове пророцтво»), про
його потяг до малярства («Мрії та дійсність») і до поезії («Перші твори»), про арешт під час переправи через
Дніпро у квіт. 1847 («Розвіяні мрії»), царський вирок
(«Суд над поетом»), заслання («Пустиня», «Шевченкова
верба», «Дядько») тощо. При цьому факти не переповідаються, а поетично трансформуються, підносяться до
рівня вагомих узагальнень. У цілості цю збірку можна
трактувати як поему про Шевченка, адже ліро-епічних
полотен про укр. митця на той час іще не було. Спостерігаємо лише окремі спроби увести поета як епізодичного персонажа в поемах «Небесні співці» (1902)
С. р в ко о та «Смерть поета» (1905) О. П ю а.
Поетичну шевченкіану продовжили письменники
вже в часи нац.-визв. змагань: триптих П.
н «На
могилі Шевченка» (1918), його ж диптих «26.ІІ. (11.
ІІІ)» (1920), вірші В. умака «Кобзареві» (1918—19)
та Д. а у а «Читали ми твої слова» (1920).
Найоб’ємнішою є радянська поетична шевченкіана.
Вона багата й у жанровому відношенні. Найчастіше
маємо справу з окремими віршами, що їх сотні, проте
знаходимо тут і чимало циклів та книжок. Переважно
віршована шевченкіана є лірично-медитативною, лірично-патетичною, пафосною, але в ній з’являється
і гумористичний струмінь — напр., передвоєнні вірші
Ф. Швіндіна за народними мотивами.
Ставлення до Шевченка у 1920—80-х було різним.
Пролеткультівці, футуристи і панфутуристи, які заперечували класичну спадщину, не милували й Шевченка.
М. С м нко видав власний «Кобзар». Учасники літ.
угруповання «Нова генерація» заснували на сторінках
однойменного журн. рубрику «Реабілітація Т. Г. Шевченка». Однак загалом у поетичній шевченкіані означеного періоду превалювала апологія поета й художника.
З одного боку, таке ставлення регламентувала радянська
держава, наголошуючи на ідеях соц. визволення у творчості митця, з другого — обстоювали опозиційно налаштовані до радянської держави та її ідеології сили,
що вбачали сенс творчості Шевченка в нац. визволенні.
За декретом Раднаркому Російської СФРР від 30 лип.
1918, серед видатних діячів, яким передбачали спору-

дити пам’ятники, був і Шевченко. Ухвалою уряду Української СРР від 24 лют. 1919 день народження Шевченка
було оголошено всенародним святом. У багатьох віршах
будівництво тоталітарної більшовицької держави змальовувалося як здійснення найзаповітніших Шевченкових мрій. В. Со юра писав у поемі «Дніпрельстан»
(1926): «Спокійно спи, поете милий: / вже протягли над
світом крила / міцні республіки Комун». У пізнішому
вірші «На могилі Т. Шевченка» (1939) варіював цю ж
думку. Став крилатим вислів «Нам треба голосу Тараса»
з ювілейного вірша П. Тичини «В ім’я людей» (1939),
однак сам цей твір не виходив за межі соцреалістичного
канону. В радянські часи було немало спроб зблизити
Шевченка з більшовицькими діячами, насамперед із
Леніним. Подібні твори не витримали випробування
часом. Натомість і досі не втратила свого значення
поезія М. Р
ко о «Шевченко» («Не багряницею,
не злотом...») (1932), такі твори, як «Сад Тараса Шевченка» (1937) С. р ан в ко о, «Зустріч біля брами»
(1951) М. а ана, «Батальйон ім. Шевченка» (1937)
Т. а нка та ін. Здобутками поетичної шевченкіани
1920—80-х стала поява окремих книжок на цю тему,
зокр. лірико-патетичної збірки А. а шка «Віщий голос» (1961), гумористичної Д.
оу а «Тарасові жарти»
(1964). Кн. О.
нка «Шевченко йде по світу» (1964)
віддзеркалювала характерні вади тодішньої поетичної
шевченкіани: її автор дозволяв собі вільне поводження
з фактами біографії поета.
У цей час відбулися зрушення й у жанрі ліро-епічної по еми про Шевченка. У першому закінченому
творі цього жанру «Епохи. Тарасові Шевченку» (1927)
І.
к т нка інтерпретація біографії митця загалом не
розходиться з істор. правдою. Однак у творі висловлюються характерні для того часу вульгарно-соціологічні
погляди. С. П п нко написав віршовану біографію
поета для дітей «Діткам маленьким про Тараса Шевченка» (1930). У фрагментах опубл. поему П.
пов а
«Тарас Шевченко» (1926). Одначе й на підставі цього
матеріалу можна зробити висновок про об’єктивне
висвітлення на її сторінках біографії поета. Особливу
увагу у незавершеній поемі згідно з тогочасними вимогами було присвячено мотиву соц. пророцтва Шевченка.
Не стали помітним худож. явищем поеми А. ур н ко
«Дитинство поета» (1941) і «Шевченко. Поема життя»
(1941) П. арман ко о. Лише 1962 з’явився цікавий
текст — «Смерть Шевченка» І. ра а, що її сам автор
назвав симфонією, тобто поетичним твором, написаним з урахуванням законів муз. жанру. Пізніші тексти
поемної шевченкіани компонувалися за принципом або
умовно-символічної побудови, як «Смерть Шевченка»,
або традиційної розповіді, в якій зберігається причинно-часова послідовність. До першого типу належить
поема Б.
р «Шевченко» (1965) («Віленські дні
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Тараса» у зб. «Удвох із матір’ю», 1983). Традиційною
натомість є «Петербурзька поема» (1964) Ю. о а а,
в якій поет зробив спробу подати психологічний портрет Шевченка. Читачам молодшого шкільного віку
адресовано поему В. Скомаров ко о «Тарасові птиці»
(1979). У подальшому поемна шевченкіана переносила
акцент з громадсько-політ. і творчих моментів у біографії Шевченка на інтимні. Про це свідчать твори Г. Св тно «Княжна» (1982) та І. натюка «Ликера» (1983).
У 1960-ті до шевч. теми зверталися: В. С мон нко
(«Шум полів», 1955; «Толока», 1955; «Скільки в тебе
очей», 1961; «Прирученим патріотам», 1963), М. нранов к («На золотому столі», 1956; «Скажи мені,
Дніпре», 1960; «В Орську», 1981), Б.
н к («В день
ясний і в ночі горобині», 1964; «Віч-на-віч. Діалог»,
1965; диптих «До проблеми “Шевченко і народ”»,
1981). Поштовх до принципового оновлення повоєнної віршової шевченкіани зробив Д. Пав ко. Його
вірш «Поет не вмирає» зі зб. «Правда кличе!» (1958)
позначено антидиктаторським спрямуванням і нац. пафосом. Почуттям укр. патріотизму пройнято також його
тексти «Тарасе! Правдо вогнелика!» (1964) та «Молитва» (1965). Поезії Л. о т нко на шевч. тему, так і не
опубл. у зб. «Зоряний інтеграл» (1963), побачили світ
лише у кн. «Вибране» (1989). Упродовж чверті століття
вони ходили в списках.
Поряд з офіційною шевченкіаною у 1930—80-х
розвивалася й неофіційна. Дослідник повстанського
фольклору Г. Дем’ян знайшов у ньому не тільки шевч.
мотиви, а й прямі звернення до поета ( м’ н . Українські повстанські пісні 1940—2000-х років: (Історикофольклористичне дослідження). Л.; К., 2003. С. 217).
Повстанське середовище породило яскраві творчі індивідуальності, серед яких поет М. Кушнір (1922—1944),
автор вірша «Шевченко-братчик» (1942), уміщеного
у зб. «Слова із книги бою» (Л., 1994), М. Дяченко
(1910—1952), якому належать зразки ліричної публіцистики «Великому Кобзареві» (1948) і «Засмученому
Тарасові Шевченкові» (1949) (Марко Боєслав [Михайло
Дяченко]. Поезії. Ужгород, 2011. С. 312).
Фігурує Шевченко і в низці віршів кн. «З облоги
ночі: Збірник невільничої поезії України. 30—80 рр.»
(К., 1993), зокр. у віршах політв’язнів І. Сеник, В. Борового, В. Галети, М. Іванченка. Найвагоміший внесок
у невільничу поетичну шевченкіану зробив В. Сту .
У передм. до зб. «Зимові дерева» (1970) поет зізнався,
що після перших маминих уроків поезії наступний він
отримав від творця «Кобзаря». Поетична шевченкіана
В. Стуса перегукується з творами поетів-шістде сятників, особливо М. Вінграновського. Шевч. інтонації
й настрої знаходимо і в невільничій поезії Т. Мельничука (1938—1995), зокр. у його кн. «Князь роси»
(1990), відзначеній Шевченківською премією (1992)
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(див.: у н к
. Князь роси //
н ук . Князь
роси. Вірші. К., 1990. С. 3). Поет використовував рядки
з «Кобзаря» та Щоденника як епіграфи, вдавався до
ремінісценцій із Шевченка, присвятив йому окремі
вірші. Найчастіше ж апелював до його імені в контексті
роздумів над пекучими проблемами сучасності («А ненавидіти мусили», «Фіолети» та ін.). Нерідко вдавався
до імені Шевченка як символу: «Ніхто того народу не
поборе, / Що породив Шевченка й Січ» («Стократ вже
віяв легіт волі»), або: «Та доки іскра Кобзаря в нас
жевріє — / Не смієш ні до кого йти у жебри...» («Лист
до Михайла Павлика»). Перу Т. Мельничука на лежить ліро-епічна поема «Невольники», яка за обсягом
є найбільшим твором в усій невільничій шевченкіані.
Засновано твір на докум. матеріалі — Шевченковому
записі у Щоденнику 8 лип. 1857 про рядового І. Ско ва. Заключну фразу: «Бедный, несчастный Скобелев»,
що проходила рефреном через щоденниковий запис,
Т. Мельничук узяв за епіграф до поеми. Звідти ж запозичено заголовок твору і його сюжет. Оскільки у тексті
є чимало ремарок, доцільно визначити жанр цього твору
як драматизовану поему.
Від середини 1980-х на хвилі змін у громадсько-політ. і літ.-мистецькому житті трансформується й укр.
по етична шевченкіана. Окрім «Вибраного» (1989)
Л. Костенко, в якому, зокр., уміщено вірш «Заворожи
мені, волхве», зб. В. Стуса «Дорога болю» (1990)
і Т. Мельничука «Князь роси» (1990), з’явилися й написані 1987—89 два цикли Р. у к в ко о «Шевченкові
автопортрети», а 1990 — його зб. «Погляд вічності»,
у якій автор відмовився від традиційної риторики
й опису. Осмислення малярської спадщини Шевченка
наштовхнуло Р. Лубківського на новаторський задум:
через автопортрети осягнути трагедію поета і його велич. Задум цей вдалося здійснити на високому худож.
рівні. При цьому автор достовірно передав біогр. тло.
У цей час з’являються й перші спроби дискредитувати
Шевченка, зокр. Е. Асадов у вірші «Перекройка», що
його було уміщено в газ. «Правда» 9 лип. 1992, змалював поета як плакальника за розпадом Союзу РСР. У полеміці з подібними уявленнями народився просторий
поетичний цикл «Правда-мста. (З вогню Тарасового
слова)» (1994) в однойменній збірці І. Гнатюка. Укр.
поетична шевченкіана у цей час акцентує на нац.-патріотичних моментах, немовби компенсуючи в такий
спосіб їхню відсутність у часи соцреалізму. Водночас,
як показує цикл І. Гнатюка, нова шевченкіана стала
полемічнішою, наступальнішою. Про це свідчить також поезія І. Драча «Виклик», якою відкривається його
докум. драма «Гора» (1997). Поет протестує проти
узвичаєного погляду на великого попередника як на
старого діда, бо насправді «Шевченко був молодим.
Шевченко — завжди молодий».
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Хоча фінальна доба Тарасового життя не раз була
об’єктом худож. відтворення, по-новому її потрактував
М. Бучка в ліро-епічному творі «Пророк, або Остання
ніч Тараса Шевченка» (2001). Часи незалежної України
збагатили новими мотивами й образами «шевченківську» лірику Д. Павличка: «Тарас Шевченко у Варшаві»,
«Земля з Тарасової могили», що увійшли до зб. «Наперсток» (2002). Цілий спектр проблем нац. характеру
заторкнуто в поемі «Дорога до Шевченка» (зб. «Покаянні псалми», 1994). Засновано твір на достеменному
факті, пов’язаному з іменем ветерана Другої світової
війни А. Чебанюка, який, визволяючи Тарасову землю,
зазнав тяжкого поранення, втратив обидві ноги, а 9 трав.
1974 з допомогою батька і друзів піднявся на могилу
Шевченка. За жанром це традиційна сюжетна ліро-епічна поема, однак вона вражає новизною думок і почуттів.
Прозова шевченкіана почала розвиватися пізніше
від поетичної. Її початки — у фольклорі: переказах,
легендах, бувальщинах, які складалися ще за життя
Шевченка (див.
в нко в укра н кому о к ор ).
Перша прозова спроба осмислити значення Шевченка
для України у формі опису власної подорожі на могилу
поета належить І.
ую- в кому (нарис «Шевченкова могила», 1881). Згодом під враженням поїздки
до ан ва тему паломництва на могилу Шевченка
продовжать М. о ю н к у нарисі «Шевченкова
могила» (1891), І. руш у «Враженнях з могили Шевченка» (1901) та ін. Моделюючи ситуацію впливу
творів поета на читачів і слухачів, важливі штрихи до
портрета Шевченка вніс Панас
рн в оповіданні
«Пригода з “Кобзарем”» (1906; повністю опубл. 1969).
Яскраво шаржовані типи своїх сучасників-лжепатріотів,
насправді шевченкофобів, подав О. аков у сатиричних оповіданнях «Твір штуки» (1911) та «Як Шевченко
шукав роботи» (1912). Названі «шевченківські» нариси
й оповідання не були історико-біогр. творами малої
прози у строгому розумінні цього слова. Однак на поч.
20 ст. з’явилися й такі твори. До них можна зарахувати видану 1909 у Чернівцях книжечку Ф. Коковського (1885—1940) «Оповіданє про Тараса Шевченка»,
в основній частині якої вчитель розповідає селянам,
що повертаються пароплавом із Тарасової могили, про
страдницьке життя народного заступника. Ще більшою
мірою історико-біогр. є оповідання П. а ва «Перше
кохання Шевченка» (1914) та М. рн в ко о «Напередодні» (1914). Щодо такого жанру, як повість і роман,
то в них є лише згадки про поета і цитати з його творів
(«Хмари» І. Нечуя-Левицького, «Царівна» О. о н ко , «Перекинчики» Є. Ярошинської та ін.).
У 1920-ті за створення історико-біогр. полотен середньої та великої епічної форми беруться такі авторитетні майстри слова, як С. а
нко та Г. отк в .
С. Васильченко встиг закінчити лише першу частину

твору, відому під заголовком «Дитинство Шевченка».
Її вперше опубл. 1938. Згодом вона перевидавалася під
назвою «В бур’янах» (1968). Ще грандіознішим був
Хоткевичів задум тетралогії «З сім’ї геніїв», що вражає
і обсягом, і оригінальністю архітектоніки. Однак свій
задум письменник реалізував частково — написав лише
перші її частини. Скорочений варіант твору під назвою
«Тарас Шевченко» побачив світ 1966 у Львові. Ще
один фрагмент під назвою «Катрине весілля» видано
окремою книжкою 1995. Повністю частина тетралогії під назвою «Тарасик» побачила світ 2002. Г. Хоткевич ставив перед собою мету показати Шевченка
не тільки як речника сільського світу, а й як речника
українців. У той же час Г. куруп пише «Повість
про гірке кохання поета Тараса Шевченка», уривки якої
надрук. 1930. Найвразливішою у цьому творі є концепція
образу головного героя, згідно з якою Шевченко був
«завзятим художником-богемцем», а в поводженні
з жінками мав «безліч скороминущих епізодів та любовних зв’язків».
З наближенням 125- тн о о юв ю в
н наронн
в нка з’явилися нові спроби як у малій, так
і у великій епічній формі. Якщо у попереднє десятиліття
виходили друком поодинокі «шевченківські» оповідні
твори для дітей, напр. новела В. Штангея «Злотий» (Х.,
1930), то наприкінці 1930-х побачили світ не тільки
окремі твори «шевченківського» змісту, переважно для
дорослих, а й тематичні збірки. Надбанням оповідної
шевченкіани стали такі твори, як «Айра Олдрідж»
(1938) С. Ск р нка, «Поет і актриса» (1938) О.
н ка, «Рядовий Шевченко» (1939) Я. а ур , «Тополя»
(1939) Ю. нов ко о та ін. До народного переказу
про зустріч Шевченка із селянами у корчмі в часі його
третьої подорожі Україною звернулися В. у р в оповіданні «Зерна», пізніша назва «В корчмі край дороги»
(1961), та Я. Баш в оповіданні «Зерна» (1940). Серед
тодішніх прозових публікацій були й невдалі, напр.,
оповідання «Кос-Арал» (1939) В. Со ка, «Вічна зірка»
(1939) М. азана, «Серце жде» (1939) О.
нка, на
яких позначилися ідеологічні вимоги доби. Твір О. Ільченка став першим в укр. історико-біогр. л-рі завершеним прозовим твором великого формату, автор якого,
не оминаючи інтимного життя свого героя, зосередився
на його громадській і творчій діяльності. Загалом цей
задум письменник реалізував художньо переконливо.
О. ван нко написала оповідання «Чорний шлях»
(1938), згодом долучила до нього ще 14 оповідань. Т. ч.
1939 з’явилася повість «Тарасові шляхи». Однак праця
над цим твором тривала ще понад двадцять літ (завершено 1962). О. Іваненко вперше масштабно осмислила
увесь життєвий шлях митця. У дусі соцреалістичних
трафаретів витримано фінальний «Початок епілога»
з Леніним і його соратниками Луначарським та Крупсь-
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кою. Однак у цьому творі читача вражає дбайливо виписана галерея з кількох сотень персонажів. «Тарасові
шляхи» стали чи не найпопулярнішим твором укр.
худож. шевченкіани: його не раз видавали в Україні та
Росії, друкували в перекладах мовами народів Європи
та Азії. Паралельно О. Іваненко опубл. книжку «Маленьким про Великого Тараса» (1963).
Відзначення 100- тн роков н в
н м рт
і 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка
спричинилося до появи небувалого раніше числа творів
малих прозових форм для дітей: «Ранні сливи» (1962)
П. Панча, «Горич» (1963) О. Пархоменка. Тодішня ж
прозова збірка «Легенди про Тараса» (1963) В.
нка
постала на основі фольклору. Найістотнішу лепту в дитячу прозову шевченкіану малої (а відтак і середньої)
форм вніс своїми книжками «Дитинство Тараса» (1959),
«Юність Тараса» (1961, 1967), «Тарасова земля» (1962),
«Дітям про Тараса Шевченка» (1962), «Тарас-художник»
(1973), «Тарасові світанки» (1979, 1989) Д. ра
к .
До шевч. ювілеїв у 1960-х було видано низку тематичних збірників із творами малих прозових форм
як для дітей, так і для дорослих: «Вінок Великому
Кобзареві» (1961), «Вінок Тарасові Шевченку» (1963),
«Т. Г. Шевченко в художній літературі» (1964), до яких
увійшли як уже відомі нариси, оповідання, новели, так
і зовсім нові. Напр., оповідання М. Олійника «Остання
ніч» про фінальні години життя поета, «Доля поета»
Д.
нка — про Шевченкове кохання до Г. акр в ко , оповідання «Сильніший за долю» В. ар , «На
пароплаві» П. а
ур , «Позолота» Ю. ана ко о,
«Сліпа Катерина» Є. рот в а, «Казашка Катя» С. Жураховича, подорожній нарис В. оза нка «Найдорожчий
спогад» про відвідини у Нью-Йорку Е.-Л. о н , яка
ще у 19 ст. переклала англ. мовою «Заповіт» та ін. твори
укр. генія. Цікаву худож. гіпотезу про киянку, яка у трав.
1861 поклала на домовину Шевченка терновий вінок, запропонував в однойменному оповіданні О. Пархоменко.
Вплив Шевченкової особистості на сучасників розкрито
в гостросюжетній новелі М. Ру ашова «Постріл».
Перу Д. о ар ка належить твір «Добром нагріте
серце» (1961), що став основою для ліричної повісті
«Син-колос» (1962). Обидва твори отримали високу
оцінку тодішньої критики, але з нинішньої перспективи
варто надати перевагу першому як ідеологічно незаангажованому. Двома повістями поповнив прозову шевченкіану в 1960-х М. Рубашов — «Багряні тіні» (1961)
і «Правда-мста» (1964). У першій з них автор надавав
перевагу віленському періодові у формуванні Шевченка
перед петербурзьким. Письменника передусім цікавив
Шевченко-художник. 1964 з’явилася друком повість
Вас.
в ука «Вітрила», в якій широко зображено взаємини Тараса з батьком, О. ова нко та її родиною, його
«науку» в дяка П. о ор ко о, вимушене наймитування
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в отця Г. ош , пошуки вчителя малярства. Попри
окремі біогр. невідповідності, цей твір Вас. Шевчука
став успішним кроком на шляху прозаїка до пізнішого
роману-дилогії «Син волі» (1989). 1964 було опубліковано й істор.-біогр. повість В. Дарди «Його кохана»,
в якій висвітлено взаємини поета із княжною В. Р пн ною. Справжнім здобутком прозової шевченкіани
1960-х стали романи Л. См н ко о «Поетова молодість» (1960) та З. у у «В степу безкраїм за Уралом»
(1964). Попри тяжіння до хронікальності, авторові першого з них вдалося створити правдивий твір на тему поетової молодості (перша книжка дилогії охоплює період
від січ. 1837 до січ. 1844, друга — від берез. 1844 до
трав. 1847). Історія написання роману «В степу безкраїм
за Уралом» почалася ще у повоєнні роки в Казахстані,
коли З. Тулуб писала кіносценарій «Кобзар і акин».
Після повернення письменниці до Києва 1956 було
створено кілька варіантів роману про Шевченка, зокр.
й скорочений, який під заголовком «За бортом» побачив світ у журн. «Прапор» (1962. № 8—10). Первісна
назва не відповідала суті твору, тому в книжковому вид.
1964 З. Тулуб замінила її на «В степу безкраїм за Уралом». У цьому тексті висвітлено перші три роки перебування Шевченка на засланні (черв. 1847 — черв. 1850).
У романі є дві сюжетні лінії — «службово-армійська»
і побутова, які час від часу переплітаються. Важливо,
що З. Тулуб розкрила психологію творчості засланого
митця і не оминула при цьому і його малярської спадщини (див.: у н к
. Передмова // у у . Тв.:
У 3 т. К., 1991. Т. 1. С. 28). Саме тому цей роман є одним
із найвизначніших явищ худож. шевченкіани.
Після ювілейного 1964 розвиток укр. прозової шевченкіани істотно пригальмувався. Фактично впродовж
майже двох десятиліть (1965—84) про генія нашого
письменства не з’явилося жодного нового твору середньої та великої епічної форми. Щоправда, у зб.
Вал.
в ука «Долина джерел» (1981) побачило світ
оповідання «Чарівник», що ґрунтується на епізоді зі
спогадів О. Афанасьєва-Чужбинського про те, як Шевченко біля Золотих воріт у Києві знайшов дівчинку
і передав її матері. Цей текст засвідчив, що поступово
образ Шевченка інтимізується, письменники звертають
увагу і на його суто людські риси.
У 1980-ті побачили світ кілька прозових творів про
Шевченка середньої та великої форми. 1984 вийшла
худож.-докум. книжка А. о т нка «За морями, за горами», яка складається з двох частин: «Тарас Шевченко
на Аральському морі» і «Тарас Шевченко за Каспієм»
(другу написано у співавт. з Е. м р а в м). Повість
М. у н ка «При лихій годині» (1985) присвячено
солдатській службі Шевченка в р к
орт . Автор цього твору особливу увагу приділив оточенню
митця, його друзям і недругам. У цей час шевченкіану
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збагатили два романи Вас. Шевчука «Син волі» (1984)
і «Терновий світ» (1986), що згодом склали дилогію
«Син волі» (1989). Обидва характеризуються причинно-часовою послідовністю викладу подій. Дилогія
стала помітним явищем в укр. л-рі ( а нко . До висот
генія //
. 1987. 5 берез.). Роман В. Дарди «Переяславські дзвони» (1990) — це хронологічне продовження
попередньої повісті письменника «Його кохана». Тут
висвітлено другий приїзд Шевченка в Україну. Прикметною рисою твору стали лірико-патетичні відступи.
Автор намагається ревізувати значення окремих істор.
подій, напр., Переяславської ради 1854, та осіб, зокр.
І. аз п . Роман-есей Б. а ков ко о «Тарас Шевченко» з’явився уже в незалежній Україні (Вітчизна.
1992. № 5—8). У ньому худож.-публіцистична оповідь
поєднується із наук. стилем. У композиційному плані це
доволі традиційна структура, вибудувана за канонами
давнього біогр. письменства, де розповідь починається із характеристики тієї країни і місцевості, з якої
походить гол. герой. Особливу увагу автор звертає на
рід Шевченка, зокр. на його родичів по материнській
лінії. Б. Чайковський припустив, що маляр. обдаровання
Шевченко успадкував від матері, яка «прикрашала
барвистими квітами й півниками піч, яскраво орнаментувала віконниці». Роман Б. Чайковського достеменно
виявнює життєвий і творчий шлях Шевченка, окреслює його психологічний портрет, що вельми важливо
у часи, коли з’явилися спроби сфальшувати постать
митця. До таких належить роман Б. Сушинського «Тарас Шевченко: геній — в самотності» (2006). У той же
час з’явився й «шевченківський» роман ін. ідейно-худож. якості. Ідеться про філос.-психологічний роман
З.
ко о «Тарасові страсті» (2007). Скориставшись
композиційним прийомом, до якого раніше вдався
Вас. Шевчук у романі «Син волі», відштовхуючись
від моменту ув’язнення поета в казематі, З. Легкий не
повторює свого попередника, а багато в чому по-новому осмислює перші 33 роки Шевченкового життя.
Цьому по сприяло введення в коло персонажів, крім
реальних осіб, і символічних, зокр. монаха Хтодосія
Тризни, що з’являється на шляху поета і художника
в критичні моменти. Новизна твору в межах колишньої
соцреалістичної л-ри, що зазнала в незалежній Україні
значних змін, полягає в тому, що З. Легкий акцентує
саме на нац.-патріотичному сенсі життя і діяльності
укр. генія.
Драматична шевченкіана. Гострі колізії біографії Шевченка сприяли появі драм. творів про митця.
Початки драм. шевченкіани з’явилися вже у перші
де сятиріччя 20 ст. — спершу в композиції «Небесні
співці» (1902) С. Яричевського та в одноактному дійстві
Б. Лепкого «На Тарасовій могилі» (1902), згодом у драм.
фантазії О. Плюща «Смерть поета» (1905) і театралізо-

ваній сценці для дітей К. а
ко «Вінок на могилу
Тараса Шевченка» (1914). Патріотичним змістом було
наснажено п’єси М. Атаманюка «А я заплакав» (1910)
і М. Козоріса «Шевченко-дитина» (1914). У підросійській Україні твори подібного змісту не могли з’явитися
друком і на сцені ( ара ан . І чужому научайтесь,
і свого не цурайтесь: невідомі матеріали з історії театру
і драми в Україні початку ХХ ст. // Культура і життя.
2002. 10 квіт.). П’єсу Л. Стар
ко - рн в ко
«Тихий вечір» про Шевченка та його приятелів П. Куліша, М. Костомарова, В. Білозерського, вірогідно
створену в 1920-ті, і досі не поставлено в театрі (Стар
ка- рн в ка . Вибрані твори: Драматичні
твори. Проза. Поезія. Мемуари. К., 2000. С. 22—23).
У 1920-ті на підрадянській Україні широко побутували драм. сценки, засновані на матеріалі з дитинства
Шевченка, в яких оминалися питання нац. характеру:
«Тарасик» Д. Зайончковського, «Мені тринадцятий
минало» П. Волобуїва та ін. У цей час у школах попул.
були «шевченківські» п’єски С. Васильченка, зокр. «феєрія — мініатюра в одній дії» «Минають дні» (1923).
Побутово-реалістичний характер мала ін. одноактівка
письменника «Під Тарасове свято» (1924).
Підготовка до 125-літнього ювілею від дня народження Шевченка сприяла пожвавленню у творенні
драм. шевченкіани. Продовжували з’являтися одноактівки, напр., драм. епізод «Тарасова ніч» і драм. етюд
«Невільник» (обидва — 1939) Д.
з ка. Драма В. Су оо
ко о «Тарасова юність. Юнацькі роки Т. Шевченка
(1829—1838)» вийшла книжковим виданням 1939 у
Києві і побачила світло рампи в Київ. театрі юного глядача. Позначена анахронізмами, сьогодні вона лишається
тільки фактом л-ри. П’єса С. о ован в ко о «Поетова
доля» (1939) йшла у кількох драм. театрах. На її сюжет
написав оперу В. ор ш. Одначе відмова автора від
документалізму сприяла її довгому сценічному життю.
Правдивішою виявилася драм. поема П. Тичини «Шевченко й Чернишевський» (1939), повністю надрук. у зб.
«Срібної ночі» (1964). В основі твору лежать спогади
про Шевченка Д. ор ов . П. Тичина стиснув рамки
дії до одної-двох передноворічних годин 31 груд. 1859,
завдяки чому домігся сконденсованості. Впадає в око
неабияке вміння автора простежувати найтонші зміни
у психології героїв, зокр. М. Костомарова, Д. Мордовця.
Багатогранним вийшов у П. Тичини й образ Шевченка —
поет постав і гнівним ворогом неправди, і надзвичайно
сердечною та м’якою в поводженні з друзями людиною,
і глибоким мислителем, і багатим на витівки жартівником. Ескізніше змальовано М. Чернишевського.
Перше по во єнне де ся ти річчя по пов нило драм.
шевченкіану віршованою драмою «Пророк» (1948)
І. о р і кіль кома про зо вими: «Пе тер бур зька
осінь» (1954) О. Ільченка, «Слово правди» («Думи
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мої…») Ю. о тюка (1955) та «Молода воля» (1955)
Ю. Яновського. Драм. поему І. Кочерги визначає напруженість дії та сценічність. Оригінальною є й основна
ідея твору: для поета-пророка і борця особисте щастя
неможливе. І. Кочерга першим серед укр. драматургів
поставив завдання показати особисте життя Шевченка
і багатогранність його образу, не оминаючи й людської
слабкості. Попри прямолінійність у зображенні окремих
персонажів (напр., М. Чернишевського) і плакатний фінал «Пророк» і досі залишається одним із найкращих
творів худож. шевченкіани. Щодо згаданих прозових
п’єс, то вони мають різний рівень істор. та худож. правди. Якщо Ю. Яновський відмовився від біографізму
й документалізму, то Ю. Костюк намагався, аби його
твір не виходив за межі істор. фактів. Одначе обидва
твори виразно підпорядковуються вимогам соцреалістичного канону. П’єса О. Ільченка являла собою драм.
переробку однойменної повісті, але поступалася першотвору у худож. відношенні.
У першій пол. 1960-х опубліковано тематичний
збірник «І мене в сім’ї великій…: Твори українських
радянських драматургів, присвячені життю і діяльності Т. Г. Шевченка» (1961), де було вміщено як раніше публіковані п’єси («Тарасова юність» В. Суходольського, «Поетова доля» С. Голованівського, «Думи
мої…» Ю. Костюка, «Петербурзька осінь» О. Ільченка,
«Пророк» І. Кочерги), так і нові твори («Нескорений»
А. Макаренка та «Дума про Кобзаря» М.
о ). З’явилося й чимало окремих видань до ювілейних дат: як драм.
поем, так і прозових п’єс. Серед перших — «Поет і Тьма»
(1962) С. Стр
нюка, «Тарас Шевченко» А. Малишка,
«Тернова доля» Л. а ашт , «Серце Прометея» Г. он
(усі — 1964), «Сполох уночі» (1965) П. орошка. Рівень
трансформації фактичного матеріалу у цих творах різний. С. Стриженюк і Л. Забашта не цураються домислу,
натомість Г. Донець і М. Негода подають достеменні
факти про життя і діяльність Шевченка. Одначе увесь
цей фактаж не знайшов належного худож. осмислення.
З-поміж усіх поетів-драматургів 1960-х найближче до
осягнення правди Шевченкового життя підійшли А. Малишко та П. Дорошко. Написані прозою п’єси «Нескорений» (1961) А. Макаренка і «Кайдани порвіте…» (1964)
М. в нка стосувалися різних періодів життя поета.
Дія першої відбувається на засланні, другої — в Петербурзі й охоплює 1858—61. Ці твори сприймаються
сьогодні неоднозначно перш за все через намагання обох
авторів педалювати тему інтернаціоналізму.
У наступні де сятиліття з’явилися поодинокі, але
значно якісніші драм. твори на шевч. тему, зокр. моноп’єса Ю.
р ака «Стіна» (1988), в якій образ
Шевченка розкривається через монолог В. Рєпніної.
Символічною є назва цього твору. Стіна символізує
нерозділене кохання й перепони на шляху закоханого
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серця до щастя. В незалежній Україні зросло зацікавлення до п’єс, пов’язаних з іменем Шевченка. Дослідник Л. ара ан підрахував, що у 1999—2001 дістали
сценічну інтерпретацію в різних регіонах України
34 п’єси цього плану ( ара ан . Шевченко і світова
театральна культура // Слово Просвіти. 2001. Ч. 14).
Крім «Назара Стодолі», інсценізацій «Гайдамаків»
і «Сліпого», поважне місце в репертуарі театрів посіли історико-біогр. твори про поета і художника — як
давніші (І. Кочерги, А. Малишка), так і нові («Поет на
Голгофі» Вас. Шевчука, «Тарас і Ликера» В. ан в ,
«І серцем лину на Україну» К. П воварова, «Шлях»
О. Бєляцького та З. Сагалова та ін.). Окремі мали помітний резонанс, зокр. драм. поема-тетралогія з епілогом «Тарас» (2002) Б. Ст ма а. Кожна з чотирьох
драм. поем («Безталанная», «Доля», «Слова» і «Слава») складається із шести епізодів, у сукупності вони
розкривають найважливіші віхи життєвого і творчого
шляху героя у взаєминах із десятками ін. дійових осіб.
Ця драм. композиція має умовно-символічний характер.
Одначе не менший вплив на глядача справила і докум.
драма-колаж «Гора» (1997) І. Драча. Прозові драм.
твори С. Ро ов ко о («Шевченко під судом», 2007)
і О. н нка («Сердечний рай, або Оксана», 2009)
засвідчили подальший відхід драм. шевченкіани, що
його розпочав Ю. Щербак, від радянських стереотипів.
У першому творі, названому трагіфарсом, автор має
на меті не тільки відтворити життя поета через сприймання його прихильників і ворогів, а й висміяти стереотипне сприйняття Шевченка. Сюжет другого твору
розгортається у форматі «детективної хроніки», в якій
основною є тема смерті і любові Шевченка, а сам текст
не претендує на істор. достовірність.
На особливу увагу заслуговує худож. еміграційна
шевченкіана. У цьому контексті варто згадати групу
поетів, відому під назвою Празької школи, зокр. Ю. Дарагана (1894—1926), який торкнувся шевч. теми у вірші
1924 «Непереможність». Цей текст засновано на спогаді
з часів, коли автор командував кулеметною сотнею в армії УНР і був свідком того, як поезія Шевченка мобілізовувала українців у часі визв. змагань. Ін. «пражанин»,
також захисник УНР, М. Грива (1893—1931) у поезії
«Пам’яті Т. Г. Шевченка» провів аналогію між митцем
та у ом р том. Значно багатограннішим є образ
поета у вірші Є. а анюка «Шевченко», в якому автор
заперечив етнографічний образ Шевченка-кобзаря, наголосивши на тому, що у слові митця революційність
сполучається із любов’ю. О. Ст анов звертався
до постаті свого великого попередника у вірші з п’яти
катренів «Шевченко» (1928) та сонеті «Двоє» (1938).
Ім’я Шевченка, ремінісценції з його творів (найчастіше
із «Заповіту») фігурують у поезіях ін. «пражан», зокр.
у Г. азур нко, яка захоплювалася індуїзмом. У її вірші
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«Близнята у душі» з’явився мотив «переселення душ»:
душа Шевченка перевтілилася в душу Р. Тагора.
Кілька віршів присвятив пам’яті поета В. р н аон к . Наскрізним образ Шевченка є у творчості
уродженця Сх. Словаччини І. Мацинського (1922—
1987). Унікальним явищем по етичної шевченкіани
стала його зб. «Вінки сонетів» (1986), у якій осмислено
життєвий і творчий подвиг укр. генія. До ремінісценцій із Шевченка вдається і пряшівський письменник
Ю. Бача у поезії «Не бійся, Тарасе!» (1984) ( а а .
На правах рукопису: Поезії. Париж; Л.; Цвікау, 2002),
в якій поет досягнув органічного зв’язку історії з сучасністю, уникнувши при цьому плакатності та заідеологізованості. Своєрідний внесок в укр. поетичну
шевченкіану вніс О. ап к . Гострополемічний характер мають такі його вірші, як «Моє вільнодумство»,
«Поет і слово», «Наша незалежність» та ін. Небуденне
потрактування постаті і слова Шевченка характеризує
його триптих «Про Тараса тричі».
На те ре нах Ру му нії укр. по е тичну шевчен кіану започаткував Х. Бородай (псевд. Ярема Байрак,
1913—1944), що опубл. поезію «Т. Г. Шевченкові» ( а рак . Стривожені зорі. Бухарест, 2007). У різні роки
до постаті свого великого предтечі зверталися такі укр.
літератори Румунії, як Д. Онищук, К. Куцюк-Кочинський, М. Волощук, І. Непогода, Ю. Павліш, С. Ткачук.
У спадщині останнього (напр.: ка ук С. Українські
псалми. Бухарест, 2004) понад 60 поетичних творів, які
або цілком присвячено Шевченкові, або вони містять
згадки про нього. Така кількість «шевченківських» присвят характерна хіба що для А. Малишка, шевченкіана
якого нараховує бл. 80 різножанрових творів.
У Канаді й у США шевченкіану започаткували непрофесійні літератори. Після Другої світової війни її
продовжили письменники-професіонали з числа політ.
еміграції. Вони популяризували серед емігрантів і твори
шевченкіани з материкової України. Цей процес особливо пожвавився у зв’язку із відзначенням 125- тн о о
юв ю в
н наро
нн
в нка. На шпальтах
еміграційних періодичних видань передруковувалися
«шевчен ківсь кі» вірші М. Рильського, В. Со сюри,
М. р
нка та ін. Особливо часто з’являлися поезії
А. Малишка. В 11 числах «Народної газети» (Канада)
за 2—14 берез. 1940 опубл. повість С. Васильченка
«Дитинство Тараса Шевченка». Майже сто поетичних
присвят Шевченкові містить виданий 1939 у Вінніпезі
укр. декламатор «Сніп», що його упорядкував уродженець Тернопільщини М. Кумка (1893—1967). До
числа мемор. видань належить і зб. «Прометеєві українського народу» (Нью-Йорк, 1941), яку впорядкував
М. арнов к . Саме він вважається автором чи не
першого на американ. континенті вірша «До Шевченка» (Детройт, 1916) і наступних зі згадками про поета:

«Живи, Іспаніє!» (1937) та «Дружній тост» (1951), «На
славу Кобзареві» (1951) ( рав ук П. Тарас Шевченко
в Канаді. К., 1961. С. 62). Шевч. вірші писали й поети
Канади, вихідці з робітничо-фермерського середовища:
А. Понур «Пам’яті Тараса Шевченка» (1937), «Ювілейний привіт українцям в Канаді» (1951), Д. Захарук
(псевд. — Дмитро Дубина) «Брат з братом обнялися»
(1946), Д. Рараговський «Пісня про великого українського поета» (1949), І. Шимчишин «Добрі діти-українці
шанують Шевченка» (1952).
З появою на теренах США і Канади повоєнної
хвилі укр. еміграції, в середовищі якої не бракувало
освічених та обдарованих людей, якість худож. шевченкіани значно зросла. Напр., С. ор н к , котрий
іще в довоєнному Львові написав поему «Шевченко
над Каспієм», продовжив наук. і поетичне осмислення
його постаті, живучи в американ. штаті Нью-Джерсі.
Кол. «пражанин» О. Стефанович у США написав іще
один сонет «Шевченко» (1965). Н. в ка- о о на
видала в 1955 ілюстровану біографію Шевченка для
молоді «Шлях Велетня», в якій яскраво відтворила час
заслання поета. Водночас письменниця допустилася
ряду фактичних неточностей. Особливе місце в шевченкіані діаспори належить Яру С авут у. Серед
його творів є чимало «шевченківських»: «Шухевич»,
«Коли в грозу поранена сосна...», «Кенґірське повстання» (С авут
р. Живі смолоскипи: Поезії. Л., 1992).
Кількісно невеликий, але вартісний внесок у худож.
шевченкіану зробили українці Австралії. Поетичну
австрал. шевченкіану представлено у кн. «Рідні голоси
з далекого континенту: Твори сучасних українських
письменників Австралії». Тут уміщено вірші таких авторів, як К. Фольц, Г. Вишневий, З. Когут, П. Вакуленко.
З-поміж австрал. українців найповажніший внесок
у худож. шевченкіану зробив Д. т нко (псевд. —
Дмитро Чуб) книжкою «біографічних та літературознавчих оповідей» «Живий Шевченко: (Шевченко
в житті)» (1963), що витримала вісім перевидань, у ній
біогр. матеріал оживає завдяки талантові оповідача. Збагатила шевченкіану авторка нарисової кн. «На прощу
до рідної землі: Десять подорожей в Україну та інші
країни» (2005) Леся Богуславець, донька Д. Нитченка.

в.: а в ну пам’ т Тарасові Шевченкові. Золочів, 1910;
нок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських,
білоруських і польських поетів. О., 1912; По т празької школи.
Срібні сурми. Антологія. К., 2009; Сн п. Український декламатор.
Вінніпеґ, 1939. Т. 2; По т Канади: Вірші українських робітничо-фермерських поетів. К., 1958; нок великому Кобзареві.
К., 1961; м н в сім’ї великій...: Твори українських радянських
драматургів, присвячені життю і діяльності Т. Г. Шевченка. К.,
1961; ара ова доля: Зб. п’єс. К., 1962; нок Тарасові Шевченку:
Оповідання. К., 1963; о зар ва зоря: Вірші радянських поетів
про Т. Г. Шевченка. К., 1984; о о ночі: Зб. невільничої поезії
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України 30—80 рр. К., 1993; ка ук С. Українські псалми. Бухарест, 2001; о у ав
. На прощу до рідної землі: Десять
подорожей в Україну та інші країни. К., 2005.
т.: рав ук П. Тарас Шевченко в Канаді. К., 1961; у аш нко . . Т. Г. Шевченко в українській радянській художній літературі. Х., 1962; о орк в к
. . Історико-біографічні твори
з життя письменників. К., 1963;
н ук . Драматичні поеми
про Шевченка в українській радянській літературі //
17;
а нко . До висот генія. Особливості художнього осмислення
пос таті Т. Г. Шевченка //
. 1987. 5 берез.; а
. Украинс кая художест вен ная шевчен ки а на // Ра дуга. 1989. № 3;
н ка . Драматичні портрети Шевченка // С . 1993. № 7;
ара ан . І діалог, і сцена: образ Шевченка в сучасному театрі
і драмі //
. 2000. 17 лют.; рату . Плин вічності крізь слово
Кобзаря. К., 2002; С а ошп к
. 25 поетів української діаспори. К., 2006;
н ук . Українська поетична шевченкіана:
Навч. посібник зі спецкурсу. Чернівці, 2010;
н ук . Невільнича поетична шевченкіана (Василь Стус, Тарас Мельничук та
їхні побратими) //
38;
н ук . Шевченкіана, творена
в криївках і ГУЛАГах // С . 2012. № 4.

Шевченко в худож. л-рах за рубіжжя. Худож.
шевченкіана стала творитися ще за життя поета і за межами простору укр. л-ри. Найбільший внесок у її творення
зробили письменники слов’ян. світу, після них значним і дуже своєрідним є внесок майстрів слова Грузії,
Казахстану та Середньої Азії. До третьої групи л-р, які
прислужилися справі творення худож. шевченкіани, слід
зарахувати решту — неслов’ян. і середньоазіатські л-ри
кол. Союзу РСР, а також бенгальську, тамільську, япон.,
кит., тур., з європ. — прибалтійські (лит., латис., естон.),
романські (молд., рум., італ., іспан.), германські (нім.,
австр.), з амер. — канад. та ін. Репрезентанти різних
л-р внесли у худож. шевченкіану неповторні нац. барви,
розкриваючи в образі укр. поета ті моменти й риси, які
засвідчують його близькість, насамперед духовну, з тим
чи ін. народом. Хронологічно першими після українців
(О. Афанасьєва-Чужбинського та ін.) звернулися до
худож. відтворення постаті Шевченка поляки, відтак —
росіяни, осетини, білоруси, грузини та ін.
20 верес. 1848 львів. вид. «Дневник руський» опублікувало (під ініціалами Н. J.) написаний латинкою вірш
«Мученикам вольності з р. 1847», перейнятий щирим
співчуттям до київ. «братчиків» та до України загалом,
вірою в її воскресіння. М. озн к у розвідці «Перший
вірш на честь кирилометодіївців і його автор» (Діло.
1934. 15—20 берез.) довів, що автор поезії — польс.
літератор Г. Яблонський.
Шевченкові присвячено поезію «Do brata Tarasa
Szewczenki» Е.-В.
ов ко о (підписано псевд. Антоній Сова), автор записав її до поетового Щоденника
13 трав. 1858. Щоправда, твір було написано раніше, він
у дещо відмінній ред. увійшов до кн. «Poezje Antoniego
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Sowy» (Петербург, 1858). Поезію Желіґовського дослідив М. а ко у ст. «Перший польський вірш, присвячений Шевченкові» (Вітчизна. 1963. № 5. С. 166—170).
У 2-й пол. 19 ст. з’явилися ін. «шевченківські»
вірші польс. поетів. Серед них — «Споминок смерті
Тараса Шевченка» (1862), «Тарасова могила» (1865)
Ю.-Б. а
ко о. Поезію останнього сповнено почуттям шаноби до Шевченка та розумінням важливості
мирного співжиття двох народів — польс. і укр. До постаті Шевченка звернувся Б. Коморовський у вірші «Пам’яті Тараса Шевченка у річницю його смерті» (1867).
У 1870-ті до творення польс. шевченкіани долучаються
Б. Червенський (поезія «Смерть Шевченка») і Б. Шварц
(вірш «З нагоди проїзду етапом у 1870 р. через Оренбург»), у яких передано патріотичний зміст життя і творчості Шевченка. Чималий інтерес являє поезія Ю. ров ко о «На урочисте відзначення річниці смерті Тараса
Шевченка, влаштоване у Кракові 1 квітня 1889 р.», опубл.
окремим вид. Поезію пройнято ідеями двох нац. гімнів —
польс. та укр.: «Отак перед нами і так перед вами / Лиш
терням дороги порослі віками, / Та мусить скінчитись
недоля й руїна, / І “Польска нє згінє”, “не вмре Україна”»
(перекл. В. у ука). У 20 ст. польс. поетична шевченкіана
поповнилася віршами «Балада про Тараса Шевченка»
(1951) Я. Копровського, «Ніч під Каневом» Л. Пастернака, «Шевченко» (1961) В. Слободніка та ін.
Провідним у польс. худож. шевченкіані є історикобіогр. роман Є. н
в а «Українські ночі, або Родовід генія» (1966). Україномовне вид. твору вийшло
у перекл. Є. Рослицького — у Торонто 1980, в Україні
у перекл. В. ван нка — 1997. Твір Є. Єнджеєвича
охоплює все життя Шевченка — від народження і до
смерті. За цим параметром він третій у світовій прозовій шевченкіані — після роману-есею О. он ко о
«Тарас Шевченко-Грушівський» та роману О. Іваненко
«Тарасові шляхи». Є. Єнджеєвич малює Шевченка широкоформатно, стереоскопічно. Суттєвою особливістю
роману є те, що автор дивиться на поета крізь польс.
призму, однак це не означає, що він згладжує гострі
кути у стосунках двох народів — польс. та укр. Напр.,
Єнджеєвич критикує Й.
в
за те, що той, перераховуючи всі слов’ян. народи, здатні утворити держ.
федерацію, не назвав українців і білорусів. Письменник
послідовно простежує зв’язки Шевченка з поляками
(Я. мов к м, З. С раков к м, Я. ом ров к м та
Я. у ков кою). Послідовне акцентування на польс.
зв’язках Шевченка, особистих, громадських, творчих,
не завадило Є. Єнджеєвичу провести крізь увесь твір
думку про «українськість» гол. героя, його унікальну
роль у житті свого народу.
Рос. худож. шевчен кі ана ви никла піз ніше від
польс., але в кількісному та жанровому відношенні вона
осяжніша, ширша. Крім поезії та прози, її представлено
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і драм. творами; багатший у ній і жанровий спектр
поетичних та прозових речей. Поетичну частину рос.
шевченкіани зібрано в окремій кн. «Венок России Кобзарю» (М., 1989), до якої включено твори 116 авторів.
Започаткували рос. поетичну шевченкіану А. а ков і М. кра ов. Перший написав 1858 і надрук.
1863 вірш «На белой отмели Каспийского поморья...»,
що в укр. перекл. Р. Лубківського (є ще перекл. І. р ана) звучить: «На білім висипі Каспійського помор’я...».
М. Некрасов написав 1861 вірш «На смерть Шевченко», що має на сьогодні 14 укр. інтерпретацій. У поезії
проникливо передано страждання, які випали на долю
Шевченка. Щоправда, Некрасов змалював поета дещо
однобоко, лише як мученика, а не борця. Крім того,
«приписав» його Росії: «Русской земли человек замечательный». Р. Лубківський виправив несправедливість,
інтерпретувавши цей рядок як «славна людина вітчизни». Належність Шевченка Україні відстоювали автори
ін. рос. віршів кін. 19 — поч. 20 ст.: С. Фруг («Памяти
Т. Г. Шевченко», 1862), Ольга Л-ьє («Тарасова гора»,
1896), В.
ров к («На могиле Шевченко», 1901),
І.
оу ов (триптих «На могиле Т. Г. Шевченко», 1909),
Р. Меч («Кобзарь, 1911).
Пе ре важну біль шість ро сійсь комов ної по е тичної шевченкіани створено в радянські часи. Це твори О. Маркова, А. Струка, О. Гатова, О. Філіпова,
В. Луговського, В. Рождественського, Я. Бєлінського,
П. Гриднєва, Б. Слуцького, С. Смирнова, Ю. Трусова,
М. Джаліля, П. Антокольського, Є. Євтушенка та ін.
Початки прозової рос. шевченкіани належать до
1890-х. Її відкривають твори малої епічної форми — нарис («На могилі Шевченка» М. атоврат ко о, 1896)
та оповідання («Козацьким ходом», ін. назва — «На “Чайці”» І. ун на, 1898). Як і в укр. творах, у них ідеться не
про життя героя безпосередньо, а про його посмертне
вшанування і славу. Оповідання І. Буніна створено на
матеріалі вражень автора від поїздок Дніпром, які той
здійснив 1890, 1894 і 1896. Йому передував нарис «По
Днепру» (Полтавские губернские ведомости. 1895. 5 июля). У побудованих на фактично спільному матеріалі
творах відчувається виразне протиставлення природи
і людей пн. та пд. широт на користь останньої. Шевченко
для Буніна — «великий народний поет», «великий український поет», він «утілив у своїх піснях усю красу своєї
батьківщини разом із гіркотами страдницького життя»
( ун н . Собр. соч. В 9 т. М., 1965. Т. 2. С. 432).
У 1930-х з’явилися невеликі повісті під однією
назвою «Тарас Шевченко» К. Пау тов ко о (1938)
і М. о нка (1939), що охоплюють усе життя героя —
від народження і до смерті, зосереджуючись лише на
найголовніших моментах біографії. Обидва твори мають свої переваги і вади. Серед останніх — ряснота фактологічних неточностей та ряд тенденційних тлумачень.

На 1930-ті припадає і поява першого ро сійськомовного роману про укр. поета — «Шевченко» (1931)
В. з р ко о (укр. перекл. В. а ка, 2007). Вельми
тривалою була праця Б. а
ко о над осмисленням
постаті Шевченка. Поча лася вона з виданої перед
війною повісті «Повернення» (1939), продовжилася
сторінками роману «Глинка» (1954) про зустрічі гол.
героя з Шевченком в Україні та у Петербурзі, відтак —
романом «Акин Терезі» (1956), а завершилася епопеєю
«Повнозвучність» (1964), що разом із раніше надрук.
«шевченківськими» творами автора увібрала три нові —
«Після філаретів», «Перехресні вітри» та «Обитель
серця», що розповідають про життя поета впродовж
тридцяти літ. У першій частині пенталогії, найменшій
за обсягом, але худож. майже бездоганній, — «Після
філаретів» — події розгортаються у
н та у аршав ,
юний Тарас розкривається у взаєминах із подружжям
Енгельгардтів, художниками Я. Ру т мом та Лампі,
Я. Гусиковською (у творі — Дуся Гусаковська) та ін.
Тереном для подій у другій частині пенталогії («Перехресні вітри») став Петербург 1830-х — поч. 1840-х,
а основні перипетії цієї частини пов’язано з роботою
Тараса в маляр. артілі В.
р ва та навчанням в АМ.
Найбільш вразливими є частини твору, в яких ідеться
про Україну, її географію, історію, культуру, людей,
у т. ч. знаних. Так, описуючи перший приїзд Шевченка
в Україну, Вадецький змушує поета спочатку побувати
вП р
ав , а вже потім у Пр ука , що насправді було
у зворотній послідовності. Серед недоліків тексту —
вигадування «фактів» (напр., одруження В. Рєпніної),
сплутування імен людей і назв творів, часові зміщення.
Вадецький, не раз дистанціюючи свого героя від патріотичного укр. оточення, «змушує» його обожнювати
навіть В.
н ко о. Найбільша за обсягом у «Повнозвучності» і порівняно найбільш довершена у всіх
відношеннях четверта частина пенталогії — «Акин
Терезі: Шевченко на засланні», що до включення в заг.
епічне полотно виходила тричі окремими вид. — двічі
у ро сійськомовному оригіналі (1956, 1961), а один
раз — в укр. перекл. Є. Дроб’язка (1964).
«Шевченківські» прозові твори, що з’явилися в рос.
л-рі після «Повнозвучності», вийшли значно «надійніші» щодо відповідності реаліям життя і творчості укр.
митця. Один із найактивніших творців рос. худож.докум. шевченкіани — П. ур. 1964 видано його кн.
«Шевченківський Петербург», де на фактичному матеріалі автор висвітлив 17 років творчості поета. Особливою новизною у ній вирізняється характеристика
першого петерб. періоду в житті Шевченка, що тривав
від 1831 до серед. 1840-х. Наступні кн. П. Жура —
«Третя зустріч» (1970), «Літо перше» (1979), «Дума
про Огонь» (1985), «Шевченківський Київ» (1985).
Переважно всі вони, як і перша, «Шевченківський
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Петербург», виходили мовою оригіналу і в перекл.
укр. Переважна більшість їх мають авторську жанрову
характеристику «хронік», що підкреслює домінування
наук., літературознавчого складника. І лише в підзаголовку рос. оригіналу «Думи про Огонь» значиться дефініція «повість-дослідження», покликана наголосити
на паритетному поєднанні худож. та докум. начал. Ще
ближчою до власне худож.-докум. твору є «повість про
Тараса Шевченка» «Любов і гнів» (1970) Ф. рав нка,
якій передували також «шевченківські» речі — казка
«Тополя» (1946), лірична мініатюра «Дві могили» та
оповідання «Тарасова мандрівка» (обидві — 1966).
Хронологічно повість охоплює майже чотири роки
діяльності Шевченка — від літа 1857 до берез. 1861.
1963 Л. о шаков опублікував розповідь «З обов’язку дружби», присвячену Н. ков . Відтак одна
за одною з’являються дослідницькі повісті «Слідами
оренбурзької зими», «Побратими», «Десь на Уралі...»
(вийшли окр. зб. — Челябінськ, 1968). Згодом названі
твори склали основу вид. у Києві кн. «Літа невольничі» (1971), куди, крім того, увійшли повість-етюд «Той
самий Бархвіц...» та словник Шевченкового оточення
часів оренбур. заслання (охоплює близько 900 довідок).
Большаков — автор кн. «Шляхами великої долі» (1984),
«Пошук заповітного» (1985) та ін. Це не традиційні
літературознавчі дослідження — статті чи розвідки,
хоча науковість їх безперечна, а худож.-докум. твори,
що відзначаються цікавим сюжетом, жвавістю, образністю викладу та характеристик. Ґрунтовані в абсолютній більшості випадків на документах, вони мають
авторські жанрові дефініції: «повість-етюд», «повістьпошук», «науково-художня книжка», а «Быль о Тарасе»
(Оренбург; М., 1993) — «роман-пошук».
До прозової рос. шевченкіани належить повість
Г. Метельського «Во граде Вильно достославном…»
(1981; в укр. перекл. Л. Поповченко — «Провесінь над
Вілією», 1989). Події твору розгортаються в 1829—31;
завдяки блискучій обізнаності з історією і топографією
лит. столиці авторові вдалося достовірно виписати суспільно-політ. й культурні події міста і органічно вписати
у них гол. героя повісті. Особливими чарами збагатила
«Прове сінь над Вілією» інтимна лінія Шевченко —
Гусиковська, виписана з ліричною тремтливістю і неабияким драматизмом. Повість Г. Метельського разом
із есеєм А. покупно о «Балтійські зорі Тараса», що
є фактично наук. працею, увійшла до київ. вид. худож.докум. диптиха «У Вільні, городі преславнім...» (1989).
Рос. шевченкіана має у своєму активі й драм. твори,
які належать Я. пушк ну. Це три його драм. етюди,
що в різні повоєнні роки з’являлися мовою оригіналу,
а 1982 побачили світ в авторизованому перекл. укр.
мовою О. М. ов ко о під назвою «Сторінки життя» із жанровою дефініцією драм. триптих. Я. Апуш-
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кін блискуче володів рідкісною формою драм. етюду,
інакше — мініатюрної (здебільшого — одноактної)
драм. поеми, в центрі якої лежить гострий конфлікт інтелектуально-філос. характеру. Відкриває триптих етюд
«Внук гайдамаки», події якого розгортаються у листоп. 1843 в от н , де діють три особи — Шевченко,
князь М. Р пн н- о кон к і його дочка Варвара.
В основі другої частини — драм. етюду «Кобзар Дармограй» — запис із Щоденника від 28 черв. 1857 про
поручика А. омп он , який поглумився над людською
гідністю Шевченка-солдата. Крім них, тут фігурує подружжя Ускових, які стають на захист засланого поета.
Заключна частина триптиха — «Африканський гість»,
події якої відбуваються в груд. 1858 у майстерні АМ,
приваблює увагу читача, крім постаті Шевченка, колоритно змальованими образами А.
р
а та юної
К. Толстої ( н ), О. Афанасьєва-Чужбинського.
Білор. худож. шевченкіана — четверта (за часом
виникнення і за обсягом створеного) у слов’ян. л-рах.
Її започаткував Янка упа а 1909 одразу двома віршами — «Пам’яті Т. Г. Шевченка (25 лютого 1909 р.)»
(перекл. С. Крижанівського) і «Пам’яті Шевченка»
(перекл. Р. Лубківського) та ліро-епічною по емою
«Тарасова доля» (1939, перекл. М. Терещенка), що
складається з витриманих у лірико-публіцистичному
ключі 15 розд., кожен із яких має по п’ять написаних
коломийковим віршем строф.
Шевченкові присвятили свої вірші: А. Гурло «Пам’яті Шевченка» (1924), Якуб о а «Бояну-Кобзареві»
(1939). Тоді ж за ред. Я. Коласа та М. Линькова вийшла
зб. віршів білор. поетів «У вінок Т. Г. Шевченкові»
(Мінськ, 1939). П. Бровка опублікував поезії «У Каневі»
(1936) та «Повз Білорусь» (1939). Друга з них, що у перекл. А. Малишка не раз друкувалася в Україні, є зразком історико-біогр. твору малої ліро-епічної форми.
У 1960-ті Шевченкові присвятили вірші А. Русак
(«Тарасові Шевченку»), Н. Поруков («Пам’яті Кобзаря»), Я. Пуща («На високій кручі»), П. Панченко
(«Спогад» і «Країна поетів»), Р. Няхай («На горі Чернечій»). У 1970—80-ті з низкою «шевченківських»
поезій виступили: Р. оро у н (вірші «Біля пам’ятника
Т. Г. Шевченку в Ашхабаді», «Пошана», «Триптих Чернечої гори», що складається з поезій «Аби передати свій
вид вікам…», «Перед портретом Карла Брюллова» та
«Він плани крес лив не спрос та», лі рична по ема
«Крізь очерет штиків») і В. у онок (поезія «Тарасова
криниця»).
Крім численних поетичних звертань до постаті Шевченка, було в білор. л-рі одне драматургічне — драм.
образок М.
мков а «На Віленській дорозі» (1939).
Події твору відбуваються 1829 в одному із сіл, розташованому на шляху до Вільна, куди добиралася сім’я панів
Енгельгардтів та 15-літній Шевченко. Це єдина реальна
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дійова особа образка, решта — вигадані: старий чумак
і кобзар, дід Семен з України, білор. пани й селяни.
Початок позаслов’ян. худож. шевченкіанам було
покладено поезією осетин. автора Г. Цаголова «Прометей» (На Кавказе. 1910. № 7/8). За епіграф до твору
правили перші чотири рядки поеми «Кавказ», де згадується Прометей, що допомогло схарактеризувати
укр. митця як безстрашного оборонця поневолених
кавказьких народів. Поетичні присвяти на честь Шевченка, різні за задумом і ступенем художності, писали
М. Ал бе гов «Та рас Шевчен ко», а з «Коб за рю»
й «Тарасу Шевченку», Т. Балаєв «Тарас Шевченко»,
Т. Кочієв «Шевченко», Б. Муртазов «Тарас Шевченко», М. Цагараєв «Тарасу Шевченку». Деяке уявлення
про осетин. шевченкіану дав укр. читачам вірш Гафеза
«Вогонь» у перекл. С.
нюка ( . 1964. 22 трав.).
Загалом у осетин. поезії Шевченкові присвячено понад
п’ятдесят творів ( у нко ., рату . Тарас Шевченко
та Осетія. К., 2002. С. 29).
Груз. худож. шевченкіана за числом творців і кількістю створеного йде безпосередньо після укр. та рос.
Започаткували цю частину світової шевченкіани С. Абуладзе з поезією «Тарас Шевченко на березі Дніпра»
(Ганатлеба. 1911. № 3), Л. Гегечкорі з «Могилою поета»
(Джеджилі. 1911. № 3) і С. Хунтадзе з двома творами:
«Тарасові Шевченку» («Сахалхо газеті». 1911. 13 берез.) і «Селянинові, народженому в хатині» («Сахалхо
газеті». 1911. 18 берез.).
Груз. шевчен кі ана особливо плідно тво ри лася
в 1938—39, коли йшли приготування до відзначення
125-річчя від дня народження укр. поета та реалізовувалися відповідні шевч. заходи. Цими роками датовано
понад третину всіх присвят, створених за століття грузинськомовної худож. шевченкіани. Серед них — вірші
Л. ат ан «На батьківщині Шевченка», К. Бобохідзе
«Великий співець України», В. апр н ашв «Перед
портретом Шевченка» і «Тарасові Шевченку», Б. Кешелави «Шевченко в казематі», Г. Качахідзе «Тарас
Шевчен ко», В. а
к р а «Та ра сові Шевчен ко ві»,
В. ор а з «Тарас Шевченко», Т. Джангулашвілі «Великий батько з берегів Дніпра», Д. Пататашвілі «Тарас
Шевченко», М. р в шв «Біля Дніпра», «Тарасові
Шевченку» і «Першопам’ятник Т. Шевченку» та ін.
Один із провідних груз. поетів Ґ. он з виголосив
у Каневі 5 черв. 1939 на могилі Шевченка віршовану
промову, що багато разів друкува лася під заголовком «Тарасові» (у двох перекл. — А. Ма лишка та
О. М. Новицького). У творі сформульовано гол. заслугу
укр. митця перед давньою Картвелією: «О немеркнуча
кобзо Тараса, / Як ти, будячи помсту і гнів, / Відкликалась на стогін Кавказа / І на брязкіт його кайданів!» (Т. Г. Шевченко в художній літературі. К., 1964.
С. 436).

С. у 1936 опублікував у журн. «Мнатобі» вірш
«Тарас Шевченко»; 20 черв. 1938 у газ. «Літературулі
Сакартвело» з’явився під тією ж назвою поч. поеми,
а 10 лип. там само — її продовження. Ін. фрагменти
твору та пролог до нього побачили світ 1939. Тоді ж
було надрук. пролог до поеми «Тарас Шевченко» в укр.
перекл. К. ра м нка (Поезія Радянської Грузії. К.,
1939; також у вид.: Поезія грузинського народу. К.,
1961. Т. 2. С. 141—142).
У ювілейний 1964 у Тбілісі побачила світ окрема
зб. присвят «Грузинські письменники Т. Шевченку».
Значний вне сок у груз. худож. шевченкіану зробив
А. ван , якому належать драм. поема «День Кобзаря»
і поезія «Будеш сяяти людству» (обидві — 1961). Поема
переносить читача в останній день Шевченкового перебування на засланні, який, щоправда, докум. неточний,
хоч більшість прізвищ учасників дійства збережено.
Але фактичні хиби у драм. по емі виправдані: для
творів цього жанру важливіші не деталі, а поетичнофілос. концепція. В останні роки плідно працює над
збагаченням своєрідної груз. поетичної шевченкіани
Р.
а ава, зокр. як автор «Триптиха про Шевченка»
у зб. «Два голоси» (2002).
Брак власної прозової шевченкіани літ. Грузія компенсує відповідними перекл. з укр. та рос. Ще 1939 у
журн. «Чвені такба» з’явилося інтерпретоване Н. Агіашвілі оповідання С. Скляренка «Айра Олдрідж».
У 1960—61 побачили світ у Тбілісі «Народні оповідання
про Шевченка», фрагменти з роману О. Іваненко «Тарасові шляхи», «Київські етюди (з життя Шевченка)»
С. ура ов а, «Спогади про участь гру зинських
студентів у демонстраціях проти заборони ювілею
Шевченка у 1914 р.» С. Васильченка, повість К. Паустовського «Тарас Шевченко». Здобутки груз. митців
окреслив О. ушку ан у бібліогр. покажч. «Симфонія
грузинської шевченкіани» (К., 2009).
У таких л-рах Кавказу, як вірм. та азерб., постать укр.
поета з’явилася пізніше, ніж у груз. Вірм. поетична шевченкіана сформувалася гол. чин. у 1930-ті. Започаткували
її поети Т. Ґурян баладою «На барикадах» і С. Хутоверян
поезією «Зустріч». Широкою гамою почуттів сповнено
вірші С. Теронці «Кобзар у моєму домі» (1939), Г. Сар на
«Відвідини могили» і «З поетом (Пам’яті Тараса Шевченка)» (обидва — 1939), Г. Акопяна «Україно Тараса,
моя Україно» (1943), Сармена (С. Арменака) «Україна»
(1954), В. ар н а «Вранці в Києві» (1958), С. апут к н
«Тарасу Шевченку» (1961), А. раш «У Каневі» (поч.
1970-х) та ін. В активі вірм. шевченкіани — цикл поезій
«На Тарасовій землі» і велика поема «Гордість землі»
Л. р
ан на, в якій за допомогою ретроспективних
згадок героя розкривається історія його життя і творчості. Азерб. худож. шевченкіана кількісно скромніша
за вірм., але розмаїтіша в жанрово-родовому плані. Так,
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Р. Рза, що 1938 створив вірш «Тарасові», 1941 написав
оповідання «Полум’яні мечі», у якому використано один
із варіантів легенди про закопані у могилі поета ножі.
Згодом письменник знову звертається до жанру вірша,
називаючи Шевченка співцем свого рідного народу («Великий ашуг», 1964). Ін. поет З. Халіл 1939 опублікував
ліро-епічну поему «Тарас», а пізніше — п’єсу «Помста».
У 1940-ві азерб. худож. шевченкіану поповнили: послання С. ур уна «Українським партизанам» (1942) та
нарис М. у на «Кобзар і воїн» (1943).
Порівняно значний вне сок у світову худож. шевченкіану зробили казах. та каракалп. л-ри. Худож.
осмислення постаті Шевченка започаткував у серед.
1930-х А. а
а в вір шова ною драмою «Тарас»
і двома поезіями — «Сирдар’я» (1935) та «Розмова з Тарасом» (1936). У другому із названих творів фігурують
поетичні образи н пра і Сирдар’ї як символи єдності
двох народів, до згаданої символіки пізніше звернулися
й ін. казах. автори. Шевченко виступає в А. Тажибаєва
як поет-борець, котрому є близькою і дорогою доля
казах. народу. Поет-акин Дж.
а а в написав вірші
«Пісня про життя» (1937) і «Тарас» (1939). Укр. діячеві
присвятили твори: А. Сарсенбаєв (поема «Вишневий
сад», 1943), С. ау нов («Україна» і «Шевченко на
Яїку») та А. окма ам тов («В дні ювілею» і «Думи
на Косаралі») — усі 1954. О. М. Новицький 1964 зробив перекл. вірша Г. а р кова «Акин Тарас». 1975 в
Україні опубл. добірку М.
м а ва «Тарас Шевченко
в Казахстані», 1984 — вірші А. Дуйгенбієва «Оборонець» та «Дума про Тараса» Х. Єргалієва. Серед кількох
творів Х. Єргалієва про Шевченка особливе місце посідає поема «Мій земляк» (перекл. В. ров нка, 1984),
що складається з 5 розд. — легенд про поета.
Каракалп. худож. шевченкіана. Наприкін. 1930-х
з’явилося кілька віршів — «Шевченко» народного шаїра
С. Нуримбетова, «Поети» А. Дабилова та «На Аральському морі» (усі — 1939) Ж. Армуйзаєва. Згодом на сторінках зб. «Праздник дружбы. Родному украинскому
народу» (Нукус, 1954) побачили світ поезії М. а мово «Тарасові Шевченку» та Х. Турумбетова «Малюнки
Шевченка». На зламі 1950—60-х із кількома віршами
виступив І.
упов — «Пісня про могутню чинару»
(1959), «Неждано молодий шелеснув клен» (1960) і «На
Канівській горі» (1961). Дуже поважний внесок у каракалп. і світову шевченкіану зробив У. к ау ов. Йому
належить праця «Шевченко в каракалпацькій літературі»
(1958), нариси «Думи біля Тарасового дерева у Мангишлаку» і «Думи біля верби Тараса», «Незабутній велетень»
(усі — 1964), «День у Калинівці» (1965), «Перший плавець Аральського моря», «Магеллан Аральського моря»
(обидва — 1966). Але найбільший його внесок у шевченкіану — роман (в авторській дефініції — повість) «Тарас
Аралда» (Нукус, 1964, а перед тим — публ. в журн.:
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Аму-Дар’я. Нукус, 1962. № 5—8; укр. мовою: Тарас на
Аралі. К., 1975, перекл. С. Тельнюка), що описує менше
двох років із життя Шевченка — від 9 черв. 1847 до літа
1849, тобто від часу, коли його доставили з Петербурга
в р н ур , і до завершення ра
ко оп ово к п , якій приділено найбільше уваги. Ретроспективно,
через екскурси в минуле, розкриваються ін. сторінки
життя поета, з них найдокладніше — взаємини з В. Рєпніною та Г. Закревською.
Узб. і тадж. худож. шевченкіани. У першій з них
1939 з’явилася окрема зб. «Т. Г. Шевченко», куди ввійшли як віршовані твори (зокр. поема Р. а а «Тарас»
із розповіддю про перебування укр. поета на засланні,
про його зустрічі з корінними жителями Середньої Азії),
так і прозові — нарис П. ур уна «Тарас Шевченко» та
двоє оповідань Х. ам а — «Безпритульне дитинство»
і «Ціна таланту». 1939 опубл. вірші Уйгуна «Кобзар»
і Назармата «Співець свободи», 1954 — поезії рму на «Дуб» і поема А. Рахмата «Тарас» (обидва в укр.
перекл. М. Терещенка — 1961). Тадж. шевченкіану
започаткував віршем «Тарасу Шевченкові. Відповідь
на “Заповіт”» (1933) А. а ут . Продовжив ршакар
віршами «Кобзарю України», «Дніпро», «Біля пам’ятника поетові» (1961—1962). Досягненням тадж. л-ри
стала ліро-епічна поема М. Каноата «Дніпровські хвилі» (1964), споріднена із Шевченковою «Катериною».
Киргиз. худож. шевченкіану започаткував у 1930-х
А. оком а в (вірш «Живи, Україно!»), а продовжили
Т. м та в (поезія «Україна») і К. а ков («Тарасів
дуб» — 1961, «Розмова з Тарасом Шевченком» — 1964).
Довершують середньоазіатську худож. шевченкіану твори туркм. авторів, зокр. А. Салиха, котрий
у вірші «Над могилою Шевченка» змалював по ета
як безстрашного борця, що підкреслюють відповідні
характеристики: «Нищив ти рабство / І вмер у бою»,
«Ти Україну / Піснями будив», а «Вірш твій безсмертний <…> / Був наче клекіт / Могутній орла, / Хвилю
дніпровську / Проймав, як стріла» ( нок великому
Кобзареві. К., 1961. С. 307—308, перекл. А. Турчинської). У шані до великих попередників витримано ін.
твори туркм. шевченкіани: вірші Х. ур ва «Дніпро»
(1943) і «Т. Г. Шевченко» (1949), а також поеми А. аова «Пісня про Мангишлак» (1964) та Й. Дурдиєва
«Вогонь вдалині» (1969). Збагатили її також пізніші
речі — «Балада про синьоокого подорожнього» А. Хаїдова та докум. оповідання «Три пісні про Батьківщину»
Р. Есенова (укр. перекл. — 1987).
Початки молд. худож. шевченкіани сягають у серед. 1930-х. Вони пов’язуються з іменами Н. а ака
та П. ру нюка. Перший написав тоді перейнятий
любов’ю до України та її поета лірико-публіцистичний вірш «На березі Дніпра» (1935), другий — ліричну
медитацію «Знайомство з Тарасом» (ін. назва — «Зна-
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йомство з великим Кобзарем») (1936). У пізніший вірш
«Сестрі Україні» (1954) П. Крученюк вплітає знамените
Шевченкове «Од молдованина до фіна...», а до твору
«Побачив би ти нас сьогодні...» (1961) бере ці слова
за епіграф, підкреслюючи далі, що «роз’ярілий віршбунтар» укр. поета «брав з нами приступом вершини»
і «вливав» у серця жар бунтівливості. Одна з найкращих
присвят молд. худож. шевченкіани — «Кобзар» (1954)
В.
ук , в інтонаціях і ритміці якої чимало від укр.
народних дум, а у змісті — низка промовистих рис до
характеристики Шевченка. Порівняно жвавіше творили
худож. шевченкіану молд. поети у 1960-ті, з’явилися
поезії «Над “Кобзарем”» (1961) П. Дарієнка і «Зустріч
з великим Тарасом» (1961) А. Лупана, «Очі Тараса Шевченка» (1964) Є. укова. 1965 (за ін. джерелами — 1970)
датовано невелику за обсягом поему цього ж автора
«Шевченко на Дунаї». Це лірико-публіцистичний твір
про присутність Тарасового слова у житті молдован.
У різні роки молд. поетичну шевченкіану поповнювали:
Ю. ар ан к («Пісня про Тараса»), Г. Воде («У поета»), І. ор
(«Поет, який загинув у засланні»),
П. Задніпру («Наше щастя»), Н. о т нко («Троянда
Шевченка»), Ф. Пономар («Т. Г. Шевченкові»), В. Романчук («Дорога до Канева») та ін.
Ювілейним 1939-м датовано «шевченківські» вірші
башк. л-ри — «Дорога» А. Валєєва і «До Т. Г. Шевченка» С. Киньякая. Пізніші твори башк. шевченкіани —
«На Тарасовій горі» (1964) Р. Бікбаєва і «Тарас Шевченко» (1976) Б. Ваніда. До першого з них вплетено навіть
цифрові біогр. дані, пов’язані з героєм: «...Натерпівсь
доволі у неволі: / Був 24 роки — раб, / 10 літ — заслання,
а 13 — «волі», / Ну а щастя — крихітку хоча б» ( о зар ва зоря. К., 1984. С. 25, перекл. В. Лучука). Як і башк.,
татар. худож. шевченкіану започатковано 1939 — віршами «Квіти на могилу поета» Н. ау , «Улюбленому
поетові» Ш. Мансура та «В золотому домі» Х. у ана.
Чувас. худож. шевченкіана теж з’явилася 1939-го,
коли було опубл. вірші О.
«Співець свободи» та
М. Полоруссова «Український соловей», з яких укр.
митець поставав як безкомпромісний борець за волю
та незвичайно обдарований майстер слова. Згодом були
поезії П. узан а «Поетові України» (1951), «Роздуми
біля Лаври» (1952) та «Рани поета» (1964). До постаті
Шевченка звернув своє оповідання «Тарас» (1964)
і розд. «Вірші Шевченка» в романі-хроніці «Вогненне
серце» (1966) П.
канов.
Худож. комі шевченкіана започаткувалася віршем
С. Тимушева (1919—86) «Т. Г. Шевченкові» (1939).
Проникливі рядки про Шевченка містить поема А. Ванєєва «Іван Куратов» (1975), у дослівному перекл.:
«Український кобзар — / Молодий Шевченко знемагав поблизу, / З відважним серцем, рішучий, / Хоч
і закований у кайдани солдатчини» (
25, с. 266).

1939 датовано поезії якутських авторів, у числі яких:
С. Андреєв («Пісні Кобзаря»), Ю. Уохтахов («До Тараса
Шевченка»), Л. Мірошниченко («Великому Кобзарю»).
Згодом до них прилучилися вірші «Пісня про Тараса»
(1961) І. Артамонова, «Т. Г. Шевченко»
і «Тарасу
Шевченку» М. Єфімова (обидва — 1964).
Хоч і кількісно нечисленна, але вельми колоритна
калм. худож. шевченкіана. Найбільш прикметною її
рисою стало прагнення пов’язати укр. митця із власною
степовою землею. Зокр., це поезії С. Каляєва «Тарасові
Шевченку» ( . 1976. 12 берез., перекл. Б. Ст панюка), Б. Джимбінова «Кобзар» ( о зар ва зоря. К., 1984.
С. 67, перекл. Д. Кононенка), А. Топчієва «Тарасу Шевченку» ( . 1981. 14 серп., перекл. О. Орача).
У 1950-х розпочалася худож. шевченкіана у прибалтійських л-рах — лит., латис. та естон. А. н ова
написав вірші «Тарас Шевченко у Вільнюсі» (1953)
і «Тарас Шевченко» (1964). Образу поета присвячено
твори Ю. Марцінкявічюса «Народження поета» (1954),
Є. атуз в ю а «Ранок у Каневі» (1961), «Верба
Шевченка» (1963), «Пісні народжуються тут...» (1964),
Е.
а т а «У Вільні, городі преславнім...» (1964).
Низкою проникливих присвят вшанували укр. митця
латис. лірики, серед яких А.
н , автор поезій «Кобзар» (1957) і «Розмова Райніса з Тарасом на засланні»
(1965) та нарису «Так розмовляють з батьком» (1969),
Я. рот , якому належать «шевченківські» вірші «Біля
Київського університету» (1948), «Біля будиночка Шевченка в Переяславі-Хмельницькому» (1954) та «Вічно
великий» (1964); М. мп , яка створила поезію «На
могилі Тараса Шевченка» (1965); І.
он «На підступах до пам’ятника Тарасові Шевченку» (1965),
В. Лукс «Дубу, посадженому в Каневі» (1969). В естон.
л-рі вірш «Квіти дружби» (1954) Шевченку присвятив
В.
кман. Ін. естон. автор, А. аа п, заснував одну
з поезій на достеменному факті з життя укр. поета, дотичному до своєї рідної землі: «Морська прогулянка
Тараса Шевченка в Таллінн у 1842 році» (1961), ін.
твір «Тарас Шевченко. “Солдат і смерть”» (1973) — на
осмисленні одного з маляр. творів художника, а в есеї
«Маленький урок у великого Кобзаря» (1964) засвідчив
своє навчання у поета.
Серб. л-ра має значущий шевч. вірш Й. Станишича
«Вічний голос» (Радуга. 1965. № 5. С. 5—6, перекл.
Л. ш ав ко о). Угор. письменник Ш. р ш написав три «Варіації на теми Шевченка», створив також
вірш «Піснями Тарас говорить» ( . 1962. 9 берез.,
перекл. М. рн ка). У грец. шевченкіані привертає
увагу верлібр авторства Я. Р о а «Віддав ти своє
серце всім народам» ( . 1961. 19 трав., перекл. І. Драча). Тур. худож. шевченкіану започаткував Н. км т
віршами «Заповіт», «Шевченкове перо» (обидва —
1954) та есеєм «Яблуко Шевченківської поезії» (1961;
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укр. перекл. О. Ганусець:
. 1968. 19 лип.). Іспан.
худож. шевченкіану започаткували 1964 два поети —
С.-М. ркона а (вірш «Б’ю чолом тобі, Тарасе!», див.:
. 1964. 24 лют.) і Р. Альберті, який під час святкування 150-річчя від дня народження Шевченка виголосив поетичне «Слово на Тарасовій горі…» (
рт Р. Поезії. К., 1969. С. 13).
Початки рум. худож. шевченкіани пов’язують з іменем В. у ур , який написав про свою участь у шевч.
урочистостях 1961 і 1964 в есеї «Напис на дубовому
листку» та в поетичному циклі «Український зошит»,
де містяться вірші «Русалка» (під ним авторська дата:
«Канів, 23 травня, 1961) і «Вінок Шевченкові». І. озм
вірш «Святі спонуки» (2013) звертає до «українців звідусіль», закликаючи їх прислухатись до слова Шевченка.
Відзначення шевч. дат у 1-й пол. 1960-х дало поштовх до появи низки відповідних худож. творів не
тільки в Європі, а й в азійських та амер. л-рах. Зокр.,
один із відомих діячів кит. письменства Цао Цзінхуа
10 берез. 1961 зробив доповідь на урочистому вечорі
у Пекіні, що закінчувалася віршем «Тарасові» (укр.
перекл. М. Гірника: Вітчизна. 1961. № 5. С. 135—136).
П’єса бенгальського автора М. Ра «Тарас Шевченко»
(1965) — емоційне, творче осмислення самого образу
по ета, який склався в уяві драматурга на підставі,
з одного боку, ознайомлення з творчістю і біографією
Шевченка, а з другого — традиційних уявлень індійців про історію України ( к т нко . Слово і образ
Тараса Шевченка на берегах Гангу // Всесвіт. 1976.
№ 3. С. 184).
1961 надрук. в англ. перекл. у кн. П. рав ука «Тарас
Шевченко в Канаді» вірш Д. Воллеса «Шана канадця»
(укр. перекл. М. Михалича:
. 1964. 9 берез.). У Канаді було видано англомовні прозові твори про Шевченка — оповіді Г. По ово «Малий Тарас» (1961) та
у співавт. з М. С ом кн. про юність поета — «Світ —
це моє село» (1964). У Канаді з’являються франко- та
англомовні худож. твори, в яких фігурує ім’я Шевченка,
йдеться про його роль у духовному житті емігрантів:
Г. Руа «Де гніздяться куріпки», М. аз ко «Вулиця, на
якій я живу» (1976). Р. п ка написав у кін. 20 ст. два
твори на матеріалі життя Шевченка — драму та роман.
Драма «Державна зрада» (у перекл. з англ. М. Рябчука)
дала назву збірці п’єс Р. Лепіки (Державна зрада?.. К.,
1995), а вистава за нею йшла у Нац. академ. укр. драм.
театрі ім. М. Заньковецької у постановці Ф. Стр уна
(2003). Предметом уваги Р. Лепіки у романі стала діяльність р оо в ко о рат тва, яку апологети
рос. самодержавства називали «державною зрадою».
Водночас автор звернувся і до ін. сторінок громадськополіт. активності, а також особистого життя Шевченка.
В опубл. укр. мовою фрагменті «Зустріч» (Українська
культура. 1996. № 3) окреслюються, хоча й не без де-
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яких невідповідностей, взаємини поета з В. Рєпніною.
У 1980-ті до світової худож. шевченкіани додалися
твори італ. і тамільської л-р. Першу з них запрезентував М. ра о, що опублікував цикл поезій, серед
яких — дві «шевченківські»: «Чужинка» та «У Каневі»
( ра о . Голос античного моря: Вірші та поема. К.,
1989). Представник таміл. — Д.
кантан написав роман «Сундаракандам» (Мадурай, 1981). За три
роки твір у перекл. В. урн к та М. Чиженко надрук.
під назвою «Добром зігріте серце» у журн. «Всесвіт»
(1984. № 3).

в.: нок великому Кобзареві. К., 1961; Таджицька поезія:
Антологія. К., 1962; к ау ов . Тарас Аралда. Повесть. Нэкис,
1964; а к
. Полнозвучность. М., 1964 (2-ге вид. — 1974);
а
к
. . Акин Терезі. Шевченко на засланні. К., 1964;
. .
в нко в художній літературі. К., 1964; ун н . . Казацким ходом // у н н . . Собр. соч.: В 9 т. М., 1965. Т. 2;
J drzejewicz J. Noce Ukraińskie, albo rodowód geniusza: Оpowieść
o Szewczence. Warszawa, 1966 ( н
в
. Українські ночі, або
Родовід генія: Біогр. роман про Шевченка. Торонто, 1980; н
в
. Українські ночі, або Родовід генія: Роман. Л., 1997); т р
з Ала-Тоо: Зб. творів киргизьких радянських письменників. К.,
1971; к ау ов . Тарас на Аралі. К., 1975; анмат а Р. Тарас
Шевченко // Всесвіт. 1976. № 3; Лире ынфрэците. Збратані ліри.
Кишинэу, 1979;
кантан . Сундаракандам. Мадурай, 1981;
пушк н . Сторінки життя. Драматичний триптих. К., 1982;
кантан . Добром зігріте серце: Роман // Всесвіт. 1984.
№ 3; р а в . Поезії. З казахської. К., 1984; о зар ва зоря.
К., 1984; нок России Кобзарю: Стихи российских по этов
о Т. Г. Шевченко. М., 1989; У Вільні, городі преславнім...: Художньо-докум. диптих: Г. Метельський. Прове сінь над Вілією.
Повість; А. Непокупний. Балтійські зорі Тараса. Худож.-докум.
есе. К., 1989; Мелодыі беларускай жалейкі: Паэзіі. Мелодії білоруської жалійки: Поезії. К., 1998; ап к
. Мій почитачу.
Варшава, 2000.
т.: ар т ан . Шевченко в мол давсь кій лі те ратурі //
10; рав ук П. Тарас Шевченко в Канаді. К., 1961;
у рав к
. . Шевченко і літератури народів СРСР. К., 1964;
а ов . Образ Шевченка в азербайджанській радянській літературі //
16; опа а ар. Індійська п’єса про Шевченка //
Всесвіт. 1969. № 1; Па ов к
. Шевченко у віршах польських
поетів другої половини ХІХ ст. //
18; а арован українським Кобзарем //
. 1973. 7 груд.;
к т нко . Слово
і образ Тараса Шевченка на берегах Гангу // Всесвіт. 1976. № 3;
арт нова . Слово Шевченка в Білорусії //
23; к т на- ок на . Образ Шевченка в білоруській радянській поезії
60-х років //
23; Са уанов С. Шевченко і башкирська література //
23; м р н С. Вірменська поетична шевченкіана //
24;
нко . Шевченко і абхазька література //
24;
ом нко . Тарас Шевченко і комі література //
25; Роман
. Шевченкіана Віктора Тулбуре // Молодий буковинець.
1988. 22 трав.; Сп вак . . Русские советские поэты о Шевченко
(из критических наблюдений и библиографических разыска-
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ний) // Вопросы русской литературы. 1988. Вып. 2; Українська
література в загальнослов’янському і світовому літературному
контексті: В 5 т. К., 1988. Т. 3: У взаєминах з літературами
Заходу і Сходу; урн ка . Тарас Шевченко в літературах Індії //
27; рав ук П. Українці в канадській літературі. К., 1990;
н ук . . Художня шевченкіана як феномен світової літератури //
31; Ра
ка . . Шевченко в російській поемі //
31; у нко ., рату . Тарас Шевченко та Осетія:
(Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв’язків).
К., 2002; ушку ан . Симфонія грузинської шевченкіани. К.,
2009;
н ук . . З поля польської шевченкіани // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Ужгород, 2013. Серія: Філологія. Соціальні
комунікації. Вип. 1.

о ан

н ук

ШЕВЧÉНКО Фросина Варфоломіївна (1846, с. Кирилівка, тепер с. Шевченкове Звенигородського р-ну
Черкас. обл. — 1913, Москва) — дочка В. Шевченка, небога Шевченка. Училася
в київ. пансіоні Соар, була
одружена із чиновником
М.
ор к м, який
брав участь у перепохованні поета на Чернечій
горі. Шевченко познайомився із Ш. 1859 в орун , де її батько служив
управителем маєтку князя
Лопухіна-Демидова. Пізніше в листах до нього
поет тепло згадував небогу; над іслав їй «Робінзона Крузо» Д.
о
о к ар о ом
(франц.
мо
вою)
з
дар
чим
в нка. ро на —
на пи сом (збе рі га ється
п рша з ор
в Держ. музеї М. Горького, м.
н
ов оро ). Ш. писала поетові (листи
не збереглися); пишалася з того, що належить до родини Шевченка. Її дочка Олександра (1881—1906) була
дружиною рос. письменника Л. Андреєва, онуки Вадим
(1902—76) і Данило (1906—59) — відомими у рос. л-рі.

т.: См рт и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). К., 1961; . .
в нко в епістолярії відділу рукописів
[ЦНБ АН УРСР]. К., 1966; орош нко . П. Т. Г. Шевченко і його
племінниця Пріся // Питання шевченкознавства. К., 1968. Вип. 4;
нко . . Книга пам’яті. О., 1971; ур 1970; Пав ова . . Леонид Андреев и семья Велигорских // Русская литература. 2000.
№ 3;
тро анов . П. Леонид Андреев и семья Добровых //
н р в к сборник: Исследования и материалы. Курск, 1975;
Ро
на . «Эта самая любовь…». Докум. повесть из жизни
представителей рода Шевченко — Велигорских — Андреевых.
К., 2009.

р ор

нко

ШЕВЧÉНКО Ярина Григорівна — див. о ко . .
«ШЕВЧÉНКО». Річник — неперіодичне наук. вид.
н т туту ара а
в нка. У харків. Держ. вид-ві
України опубл. два річники — 1928 і 1930 (наклад становив 2000 прим.). Директор ІТШ Д. а а у передм.
до 1-го зб. писав, що
він ство рю вався за
зразком таких вид., як
«Пушкин и его современники» у Росії, ґетевські, шекспірівські
та дантевські щорічники в Німеччині, Англії, Італії. Річник був
покликаний відбивати
наук. ро боту ін ституції, а також інформувати про шевченко знавчу ді яль ність
ін. установ і окремих
осіб в Укра їні, Сов нко. арк в, 1930.
юзі РСР за га лом та
Р н к ру . ту
за кордоном. Певною
мірою його засновано на противагу зб. « в нко та
о о о а» ВУАН (тоді як ІТШ підпорядковувався Народному комісаріату освіти Української РСР). Річник
перший вийшов за ред. Д. Багалія і С.
р мова. У нотатці «Невідомі рядки Шевченка» С. Єфремов інформував про придбання з приватних рук рукописної зб.
«Wirszy T. Szewczenka», яку переписав Я. де а м н
польс. латинкою і проілюстрував спільно з М. аш ов м. Дослідник звернув увагу в цій зб. на Шевченків
олівцевий автограф вірша «За що ми любимо Богдана?»,
вважаючи його доти невідомим, хоч насправді вперше
текст опублікував К. Сту н к (Стара Україна. 1925.
№ 3/4). Багалій умістив доповідь «Т. Шевченко і селяни в переказах і історичній дійсності», виголошену
на зборах ІТШ 14 берез. 1927, — про образ Шевченка
в народній творчості.
Формальним особливостям Шевченкових творів
присвячено ст. В. р ав на «Лірика й гумор у Шевченковому “Журналі”», Б. ку ко о «До соціології
Шевченкових епітетів», Б. авро ко о «Деякі композиційні особливості “Гайдамаків”» (згодом увійшла
до його монографії «“Гайдамаки” Тараса Шевченка»,
1928). П.
ов к у детальній текстологічній розвідці «На шляху до наукового видання Шевченкового
“Кобзаря”», написаній з приводу вид. поезій Шевченка
за ред. І. з нштока та М. П вака (1925; 2-ге вид. —
1927), підбив підсумки здійсненої на той час роботи
з усталення тексту Шевченкової поезії. О. орошк в
доповнив свої попередні спостереження у публ. «До
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питання про вплив Герцена на Шевченка». Питання про
участь Шевченка в діяльності р оо в ко о
рат тва порушив В. П тров — «Різдво р. 1846 (За
Кулішевими матеріалами)».
У річнику також надрук. розвідку «Шевченко та
“История Русов”» Л. ошово , «Нові документи до
біографії М. І. Гулака (До 80-річчя арешту Кирило-Мефодіївського товариства)» — підготував В.
ков к , ст. «Перший переклад з Шевченка ро сійською
мовою» П.
пов а — про інтерпретації М. р, зокр. вміщений у журн. «
от ка
т н »
(1856. № 12) рос. перекл. вірша «Думка — Нащо мені
чорні брови». І. Айзеншток зробив огляд наук. л-ри про
постать і творчість Шевченка, проаналізував роботу
ІТШ за період від часу створення, окреслив подальші
шляхи розвитку шевченкознавства («Організація шевченкознавства»).
Г. а
т у ст. «Шевченко в англійській інтерпретації» розглянув здійснені Ф. а в
перекл. поезій
«Тополя», «У неділю не гуляла», «Чого ти ходиш на
могилу?», «N. N. — Сонце заходить, гори чорніють»,
«Не для людей, тієї сла ви» (Livesay F. R. Songs of
Ukraina with Ruthenian Poems. London; Paris; Toronto,
1916), а в розвідці «Шевченко в англійському перекладі» дав оцінку адекватності перекл. Е.-Л. о н
(надрук. у вид.: Six lyrics from the Ruthenian of Tarás
Schevchénko, also The Song of the merchant Kaláshnikov
from the Russian of Mikhaíl Lérmontov, rendered into
English verse with a biographical sketch. London, 1911).
У рецензії «Шевченко в Канаді» І. у к різко критично
відгукнувся про переклади А.-Дж. ант ра, опубл.:
Shevchenko T. The Kobzar of Ukraine: Select poems
done into English verse with biographical fragments by
A. J. Hunter. Teulon, Man, 1922. Завершував річник розд.
«Хроніка» — «Впорядкування могили Т. Г. Шевченка
(Звіт про роботу у 1926—1927 p.)».
Річник другий був значно більшим за обсягом і різноманітнішим за змістом. Надрук. ст. М. Са
нка
«Культ Шевченка на Чорноморії (Кубані)», М. озн ка
«Шевченків Алкід і його мати» — про взаємини Шевченка і Костомарова, Б. Навроцького «Козацькі морські
експедиції в поезії Т. Шевченка» — розгляд Шевченкових поем «Іван Підкова» і «Гамалія», П. Тиховського
«“Іван Підкова”, дума про “Татарський похід Серпяги”
та епізод із “Сави Чалого” М. І. Костомарова». Віршознавчій проблематиці присвячено розвідку А. амра
«До еволюції коломийкового вірша в творчості Т. Шевченка». Вплив укр. мовної свідомості Шевченка на
худож. тканину повістей і загалом стилістичні особливості його прози дослідила О. Патокова («Російські повісті Шевченка. Лінгвістичні та стилістичні замітки»).
А. Козаченко у ст. «До вивчення соціального оточення
Т. Шевченка» звернувся до питання про значення ро-
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дини Рєпніних у житті Шевченка. Окремі епізоди біографії Шевченка проаналізовано і в публ. А. Іванова-Артюхова «К. О. Трутовський і Т. Г. Шевченко», де йшлося
також про ілюстрації художника до творів укр. поета.
М. ов к у розвідці «Цитадельна легенда (До історії арешту Шевченка 1847 р.)» на основі численних
документів і свідчень остаточно спростував поширену
версію про перебування Шевченка в Петропавлівській
фортеці. М. ра - мара у ст. «Генеза Шевченкової
по езії “У тієї Катерини хата на помості”» з’ясував
джерела вірша Шевченка. Питання перекладознавства
охоплено в публ. Г. Майфета «Композиційна архітектура “Мені однаково” та її відтворення в німецькому
й англійському перекладах» і М. Возняка «Шевченко
в німецьких перекладах Франка». Уперше в річнику
«Ш.» представлено музикознавчий напрям дослідженнями Я. Полфьорова «До питання про автора опери
“Катерина”» — про М. рка а, «Покажчик музичних
творів до слів та на твори Тараса Шевченка (в порядку
попереднього звідомлення)», «Дати першого видання
друкованих творів М. Лисенка (Спроба попереднього
покажчика)», «Музика в “Журналі” Шевченка». І. Миронець у нотатці «Новознайдена рукописна збірка творів Т. Г. Шевченка» повідомляв про зб. В. Хижнякова
1859. О. С а т он описав історію появи вид. «Кобзар.
Гайдамаки» (СПб., 1886) — «Як утворились ілюстровані мною “Гайдамаки” Т. Г. Шевченка», О. Дорошкевич (за підписом Ол. Д.) подав «Матеріали до теми
“Куліш і Шевченко”» та огляд «Сучасний стан шевченкознавства», О. Сімзен-Сичевський умістив ст. «Два
будинки в Києві, де жив Т. Г. Шевченко 1859 року»,
В. Дубровський — нотатки «Розповсюдження видання
“Живописная Украина” Т. Г. Шевченка на Чернігівщині» та «Тарас Шевченко на Чернігівщині» — у 1859,
Р. Шевченко — «Який має бути пам’ятник Шевченкові?
(З анкет)». Значне місце у 2-му річнику відведено рубриці «Хроніка», у межах якої оприлюднено звіти про
діяльність ІТШ в 1928—29 та Шевч. комітету протягом 1928, стенограму 1-го засідання ради ІТШ 15 квіт.
1929 та ін. матеріали.
Готувався до друку і 3-й річник «Ш.», однак світу
він не побачив. Річник «Ш.» і понині зберігає наук.
значення.
т.: Збірник-річник «Шевченко» // Комуніст. 1928. 11 берез.;
[Рец.] // Червоний шлях. 1928. № 5/6; С р н . // Пролетарська
правда. 1928. 8 черв.; а р
. Нова шевченківська збірка //
Червоний шлях. 1928. № 9/10; а а
. Під знаком наукового
шевченкознавства // Комуніст. 1929. 10 берез.; оз
. // Нові
шляхи. 1929. № 5 (усі — відгуки на 1-й річник); а в к С. //
Україна. 1930. № 3/4. — Відгук на обидва річники; н т тут
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1926—2001: Сторінки історії. К., 2003.

к ан р орон

902

«ШЕВЧЕНКО»

«ШЕВЧÉНКО». Річник. Неперіодичне вид. УВАН
у США. Протягом 1952—64 у Нью-Йорку з’явилося
10 вип. (8-й і 9-й — спарений). Перші чотири річники
вийшли з надзаголовком: «Шевченківська конференція
УВАН», яку проводили щороку в берез. 10-й річник
вийшов під грифом н т туту ш в нкознав тва
кра н ко в но ака м наук у США.
Річники були концеп ту ально про думані. О. Ар хі мо вич
за значає: «За вдання
цього видання полягало в тому, щоб, починаючи з 1952 року,
ш и р о ко п о д а в ат и
спо гади про Шевченка “Сто років тому”, а також матеріал
про “шевчен кі а ну”
да ного року » ( рмо в
. С. 104).
Справді, від першого
до остан нього вип.
в річ нику дру ку вав нко. ю- орк, 1961.
лися ана лі тично-огР н к 8/9. к а нка
лядові ст. «Шевченко
сто років тому», які готував (жодного разу не підписавшись) В.
ков к . Вид. припинило вихід після
того, як було описано два останні місяці життя поета.
Ці нариси, складені разом, являють стислу, але свіжу
й по-дослідницьки оригінальну сильветку Шевченкового життя від 1852.
У першому річнику мовилося про структуру цілого
вид., що вміщатиме такі розд.: 1) вст. стаття, 2) дослідчі
праці, 3) публ. нових матеріалів, 4) шевченкіана за
минулий рік: бібліографія окремих вид., журнальних
і газетних статей за попередній рік, 5) хроніка. Цей
план назагал було витримано протягом усіх де сяти
вип. Ред. складали В. Міяковський (зазначений під
псевд. В. Порський), Д. орн тк в , В. орош нко
й Д.
в к . Обкладинку річника із чорним профільним силуетом Шевченка в нарбутівському стилі
створив П. Холодний (молодший). Кожний вип. містив
по кілька ілюстрацій. Починаючи з ч. 5 вид. готувалося
в друкарні газ. «Свобода», яка окремі статті публікувала
у фейлетонних «підвалах» перед тим, як вони виходили
у форматі річників.
Жодне еміграційне вид. не подало так багато нових
матеріалів про Шевченка та його оточення, як ці невеликі за обсягом (від 32 до 64 с.) річники. Крім членів
редколегії, постійними авторами річника «Ш.» були
П. ар нко й В. Пав ов к . У ньому друкувалися
також Я. Гніздовський, І. Коровицький, Ю. Перхоро-

вич, І. Світ, В. С н к , Ю. Сластіон, Л. Чикаленко,
Я. Чиж та ін.
Серед джерельних публ. слід виокремити: «Книга,
що була в руках Шевченка та Куліша» Д. Ч[ижевського] — про Максимовичеву кн. «Малоросійські пісні»
1827, що належить б-ці Гарвардського ун-ту, з помітками Шевченка й Куліша (річник 1; далі в дужках
зазначаємо № вип.); «Згадка про арешт Т. Шевченка
1859 року в приватному листі» В. Міяковського (без
підпису) — публ. з копії Кулішевого листа до А. коа во від 7 верес. 1859 (№ 1); «Шевченківська пам’ятка
з архіву Богдана Лепкого» Д. Горняткевича — квиток
на передплату вид. Шевченкових «Гайдамаків» 1841 з
автографом поета (№ 2); «Лист Олекси Корсуна-сина
в справі автографа “Мар’яни Черниці”» В. Міяковського (без під пи су) — публ. Корсу но вого листа до
М. о
н ко о від 4 черв. 1907 з відом. про Шевченків автограф та про спроби Корсуна-батька і поета
М.
р н домогтися того, щоб Шевченкові після
заслання дозволили мешкати в Петербурзі (№ 2); «Унікальний “Кобзар” 1860 року з власноручними поправками Шевченка» В. М[іяковського] — про примірник
«Кобзаря», що належав Г.
та в кому, з авторськими правками в текстах поезій (№ 10). Для історії
шевченкознавства важливими є статті В. Дорошенка
«Мої шевченкознавчі праці» (№ 4) та В. Міяковського
«Про ект академічного видання Шевченка 1933 р.»
(№ 2). Остання містить проспект вид. в опрацюванні
М. ов ко о і записки Є. а ов ко о до нього
у справі підготовки 1-го т.; тут же В. Міяковський подав
статтю про Новицького, а також покажчик його праць,
який той сам уклав. Змістовними є розвідки Я. Чижа
«Айра Олдрідж і Шевченко» (№ 4) та В. Міяковського
«Шевченко і Костомаров» (№ 7). Першу написано на
широкому матеріалі із залученням англомовних друк.
джерел, друга відзначалася свіжим поглядом на особисті й творчі взаємини двох приятелів з акцентацією на
постаті історика, який «не заслужив у нас навіть ґрунтовної монографії, опертої на джерелах». Ретельними
є статті І. Коровицького «Шевченків “Буквар” (1861)»
(№ 10) і Ю. Перхоровича «Т. Г. Шевченко на Волині»
(№ 10). В останній, зокр., на основі докум. свідчень та
народних переказів доводиться факт перебування Шевченка в с. Секунь і реставрації ним образу Матері Божої
з Дитям (образ репродуковано). У численних оглядах
і рецензіях автори відстежували нову шевченкознавчу
л-ру, що виходила гол. чин. у Союзі РСР.
в.: Шевченко. Річ ники І—Х // Хро ніка-2000. К., 2010.
Вип. 4 (86): Зарубіжне шевченкознавство: (з матеріалів УВАН).
Ч. 2.
т.: р мов
. Матеріяли до історії Української Вільної Академії Наук у США // Вісті УВАН. Нью-Йорк, 2000. Ч. 2;
орук . Шевченкознавство в Українській вільній академії
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наук (1940-ві — 1960-ті рр.) // Хроніка-2000. К., 2010. Вип. 3 (85):
Зарубіжне шевченкознавство: (з матеріалів УВАН). Ч. 1.

орук

ШЕВЧÉНКОВЕ — село Звенигородського р-ну Черкас. обл. Кол. назва — р вка (Керелівка). Шевченко
жив тут у дитинстві (1815—28), приїздив сюди 1843,
1845, 1859. На садибі батьків 1924 встановлено погруддя Шевченка. На честь поета село 1929 перейменовано на Ш. 1939 відкрито Літ.-мемор. музей Тараса
Шевченка (з 1992 — Історико-культурний заповідник
«Батьківщина Тараса Шевченка», 2006 — а она н
запов н к « ат к в на ара а
в нка» із с. ор н , у
, Ш.).
а м тр нко

ШЕВЧÉНКОВЕ — село Конотопського р-ну Сум. обл.
Кол. назва — р вка (Гирівка). Шевченко гостював тут
із 21 по 25 серп. 1859 в маєтку матері своїх приятелів
Лазаревських — А. азар в ко , 22 серп. намалював
її портрет і подарував М. азар в кому. На честь перебування укр. поета село 1923 перейменовано на Ш.
1959 тут установлено пам’ятник поетові (скульптор
Я. ра но он). 1961 у приміщенні школи відкрито
музейну кімнату Шевченка. Одну з вулиць села названо
його ім’ям.
т.: ара
в нко і Сумщина: Зб. Суми, 1993; ушнар нко . . Тарас Шевченко і наш край: Історико-краєзнавчий нарис.
Суми, 1998; р
к
. Слово про Кобзаря: Шевченкознавчі
розвідки. Суми, 2002.

а нт на

орова

ШЕВЧÉНКОВЕ ПРОРÓЦТВО — повідомлення, які
містять інформацію про майбутні події. Топіка пророцтва є характерною для європ. поетів-романтиків.
За польс. романтиками А.
к в м, Ю. С ова к м,
З. ра н к м закріпилася назва «трьох пророків».
Поети-декабристи (К. Р
в, П. Катенін, О. Одоєвський), О. Пушкін, М. рмонтов і О. П
в заклали
традицію пророцтва в рос. л-рі. Для романтичної історіософії характерним є пізнання-пророцтво майбутнього
нації, країни, людства, світу. Історіо соф. пророцтва
знайшли вияв і в Шевченковій поезії. Водночас писемна
творчість Шевченка містить пророцтва особистої долі
людини, зокр. автопророцтва, образи пророків, мотиви
і знаки віщування. На означення пророка Шевченко
вживав синонімічні слова: пророк, провозвіститель,
прозорливець.
Джерела Шевченкового профетизму. Основним
джерелом була Біблія. Шевченків міленаризм почасти
корениться в Одкровенні Іоанна Богослова, хоча Шевченко, за його зізнанням у Щоденнику 16 та 18 груд.
1857, не розумів і не сприймав Іоаннового містицизму,
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«этой боговдохновенной галиматьи». Тому у своєму
поетичному прозріванні суспільних катаклізмів, майбутнього суспільства гуманізму, правди і волі спирався
більше на книги старозавітних пророків, Псалтир
і Євангеліє. Шевченко не раз поставав в іпостасі гнівного старозавітного пророка («Чигрине, Чигрине»,
«Кавказ», «І мертвим, і живим», «Холодний Яр», «Давидові псалми», «Як умру, то поховайте»), зображав
біблійних пророків («Царі», «Пророк», «Саул»). Під
впливом посиленого читання Святого Письма на засланні у його позасланчій поезії посилюються пророчі
інтонації, з’являються вірші, побудовані на главах із
книг пророків: «Подражаніє 11 псалму», «Ісаія. Глава
35», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19», «Осія. Глава
XIV». Названі «наслідування» створено 1859, наступного року пророчі, переважно міленарні візії виявляються у нових поезіях, які зберігають зв’язок із біблійними образами та мотивами: «Молитва», «Світе ясний!
Світе тихий!», «І Архімед, і Галілей», «Хоча лежачого
й не б’ють», «І тут, і всюди — скрізь погано», «О люди!
люди небораки!», «Бували войни й військовії свари».
У поетичних видіннях майбутнього Шевченко йшов
не тільки від біблійних уявлень, а й від фольклор.,
притім фольклорна інтертекстуальність виявлялася
в поезії до арешту та років заслання. В основі таких
футурологічних формул, як «Спи, гетьмане, поки встане / Правда на сім світі» («Чигрине, Чигрине»), «Усі ми
однако за волю лягли, / Усі ми і встанем, та Бог його
знає, / Коли-то те буде» («Буває, в неволі іноді згадаю»,
рр. 34—36), лежить характерний для фольклору, зокр.
й укр., мотив зникнення або сну героїв до часу, коли
їм належить повернутися та завершити свою праведну
місію. Від народних вірувань походить також шевч.
мотив віщування.
Одним з істотних джерел топіки пророцтва (віщування) в новоєвроп. л-рах була антична міфологія та
античне письменство. Проте Шевченко в розбудові
власного поетичного профетизму оминув античний
досвід — певно, тому, що не мав схильності до язичницької віри в невідворотні події, що конче мають
статися в житті окремих людей та людських спільнот
і відкриваються ясновидцям, зокр. через виконання
магічних дій.
Образи старозавітних пророків як персонажів.
Апеляції до біблійних пророків. У віршах «Пророк»
і «Саул» опрацьовано біблійну легенду (1 Цар. 8—10; за
Біблією в перекл. І. Хоменка: І Самуїла 8—10) про те, як
давні євреї зажадали від старого пророка Саму а, який
давав лад їхній громаді, обрати їм царя, і той, за велінням Господа, помазав на царство Сау а, що згодом став
не лише засновником Ізраїльсько-Юдейського царства,
а й тираном. За Шевченком, людина в сиву давнину
через власну агре сивність і невігластво занапастила
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свій патріархальний «рай». Кожен із цих віршів побудовано на протиставленні пророка і царя, притім у центрі
першого тексту — позитивний образ пророка (звідси
й назва), а в центрі другого — негативний, сатирично
зма льований образ «самодержавця». У «Пророку»
«лукавим» людям, що зневажили «кроткого пророка»
і жадають мати власного царя, Бог посилає жорстокого деспота. У «Саулі» старий Самуїл, «премудрий
прозорливець», фігурує епізодично, як такий, що на
вимогу «жидів сердешних» «помазав во царя» чабана
«Саула-здоровила».
Натомість зображення царепророка ав а в Шевченковій поезії зазвичай негативне: «Давид, святий
пророк і цар, / Не дуже був благочестивий» («Царі»,
рр. 96—97). Поет акцентував на царській, а не на пророчій ролі Давида: «Пророка, / Свого неситого царя, /
Кленуть Давида-сподаря» («Царі», рр. 46—48). Хоча
Шевченко й переспівав окремі біблійні псалми під
заг. народнотрадиційною назвою «Давидові псалми»,
проте не виявив у них свого ставлення до співця Давида. Мавши на оці морально дискредитувати інститут монархії, в поемі «Кавказ», циклі-поемі «Царі» та
вірші «Саул» Шевченко нещадно розвінчав звеличеного
в Біблії та канонізованого церквою Давида, «божого
царя-пророка» (за іронічним висловом у «Царях», рр.
77), інкримінуючи йому вбивство воєначальника р
з метою заволодіти його дружиною р ав ю (Ветсавією). Навіть щире і глибоке каяття Давида в покутному псалмі 50 (51) поет трактував як тактичний хід,
за допомогою якого цареві вдалося заспокоїти пророка
Натана (Анафана), котрий спочатку осудив гріх перелюбу і вбивства, який скоїв Давид, сповістив йому про
Божу кару, та після каяття Давида оголосив про Боже
прощення, а згодом благословив його сина од Вірсавії,
Соломона, як любого Господові («Царі», рр. 91—95).
Пієтет до старозавітного пророка з к
у Шевченка був такий великий, що він навіть удався до
його обожнення, назвавши Сином Божим: «Восплач,
Пророче, Сине Божий! / І о князях, і о вельможах, /
І о царях отих» («Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19»).
У біблійному тексті (Ієз. 19) такого звертання нема,
в ін. розділах Книги пророка Ієзекіїля Господь звертається до нього: «Сину чоловічий!» У поемі «Марія»,
описуючи народження у а р та, Шевченко згадав
передбачення старозавітних пророків: «І чабани його
убогі / Еммануїлом нарекли. / <…> — Пророчество
Ієремія, / Ісаія збулось! збулось! / У нас, у пастирей,
Месія / Родився вчора!» (рр. 363—364, 373—376). а
пророкував: «Ось дівиця зачала, і породить сина і дасть
йому ім’я Еммануїл. Молоком і медом буде він живитись, аж поки не навчиться цуратися зла й вибирати
добро» (Іс. 7, 14, 15). Це пророцтво християнська церква
трактує як передбачення того, що Діва народить Спа-

сителя. Шевченко увів пророцтво Ісаї до своєї поеми,
подавши первісне ім’я новонародженого (Еммануїл,
дослівно: З нами Бог) і зберігши церк. трактування пророкованого Ісаєю «сина» як Месії. Під «пророчеством
Ієремія» Шевченко мав на увазі висловлювання: «Ось
настане час, — слово Господнє, — і я пробуджу для Давида праведний пагін [Пагоном зветься Месія (Зах. 6,
12; 3, 8). — Пр м. п р к а а а], що владарюватиме як
цар і буде мудрим, буде чинити на землі суд і справедливість. <…> Ось ім’я його, яким його будуть звати:
Господь — наша справедливість» (Ієр. 23, 5, 6). Крім
того, у «Марії» Йосип переказує «пророче слово» протопресвітера Семіона: «Святий закон! / І Авраама і Мойсея! / Возобновлять мужі єсеї. І каже, поти не умру, /
Поки Месію не узрю!» (рр. 326—330).
Водночас іноді у Шевченка виникала й недовіра
до біблійних пророків, як видно з варіанта «Княжни»:
«Віруйте і гиньте, пророки гласят. / Як же його вірить,
заплющивши очі? / Ох рад би я вірить, та серце не хоче»
(2, 390). У «Марії» авторські слова, звернені до «старця
праведного» (р. 242) Йосипа: «Не од Сіона благодать, /
А з тихої твоєї хати / Нам возвістилася» (рр. 243—245),
є полемічними до провіщення пророка Ісаї: «з Сіону
закон вийде» (Іс. 2, 2, 3).
Образ автора-поета як нац. пророка. У Біблії (переважно Старому Завіті) під пророком розуміють, по-перше, провидців, які провіщають майбутнє, а по-друге —
проповідників, які сповіщають людям слова повчання,
напучення і втіхи, за навіянням Святого Духа (Пророк //
ка энциклопедия / Труд и издание Архимандрита Никифора. М., 1891. С. 583). Часто старозавітний
пророк — це також скорботний співець, який оплакує
нещастя співвітчизників, пристрасний і грізний викривач беззаконня, неправедної поведінки людей, їхніх гріхів, а звідси і провісник кари за них. У таких іпостасях
і фігурує у Шевченка поет-пророк як один із різновидів
образу автора. Показово, що до поеми «Кавказ», присвяченої загиблому Я. де а м ну, Шевченко взяв за епіграф слова із Книги пророка Ієремії (за Єлизаветинською Біблією: Ієр. 9, 1; у перекл. І. Хоменка: Ієр. 8, 23),
які виявляють його плач за вбитими співвітчизниками,
а до поеми «Неофіти» поставив епіграфом слова із Книги пророка Ісаї (56, 1), які є імперативом правди (справедливості) і попередженням про Божий суд і спасіння.
Для Шевченка пророк — це також той, хто прорікає
правду людям, співвітчизникам, «верхам» і «низам»
суспільства. У «Марії» Ісус та Іван (Предтеча) «Божії
глаголи, / Святую правду на землі / І прорекли, і розп’ялись / За воленьку, святую волю!» (рр. 648—651).
Шевченко уподібнював до біблійних пророків сучасних йому письменників. У віршовій присвяті «Шафарикові» прирівняв цього діяча слов’ян. відродження
до біблійного пророка Ієзекіїля, який, виконуючи волю
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Бога, оживив сухі людські кості, що ними була вкрита
долина, та воскресив з них людей, і який, за Божою
спонукою, пророкував об’єднання Іудеї та Ізраїлю (Ієз.
37, 1—14): «І став єси / На великих купах, / На розпутті
всесвітньому / Ієзекіїлем» («Єретик», рр. 44—47). У
поезії «Мені здається, я не знаю» Шевченко звернувся
до М. Лермонтова: «Пророче Божий». У вірші-присвяті
«Марку Вовчку» авторку «Народних оповідань» трактовано як «кроткого пророка / І обличителя жестоких /
Людей не ситих», «пророка нашого». За Франковою
характеристикою, Шевченко сам «підіймається на
високу висоту вчителя і пророка народного, обличителя деспотизму політичного й соціального» ( ранко.
Т. 28. С. 121). Водночас І. Франко заперечував правомірність уподібнення Шевченка до старозавітного
пророка Ієремії (зі спробою такого зіставлення виступив В. урат у промові на вечорі в честь Шевченка
25 трав. 1904 у Відні; опубл. у редакційному звіті про
цей вечір: Тарасові вечерниці у Відни // Руслан. 1904.
13/26 трав.). У репліці «Шевченко і Єремія» (
. 1904.
Кн. 6) Франко зауважив: Єремія — «се відгук важкого
к о н а н н я юдейської держави <…>. І сей гарячий патріот до кінця життя грає сю незавидну роль ворона, що
накрякує рідному народові нещастя й руїну. Яке ж тут
порівняння з Шевченком, віщуном і діячем народного
відродження та братолюбія?» ( ранко. Т. 35. С. 187).
В. Щурат відповів полемічним віршем «Мому критикови» (Руслан. 1904. 8/21 лип.) і монографією «Святе
Письмо в Шевченковій поезії» (Л., [1904]), у якій зазначив: «Єремія і Шевченко — сини поневолених націй,
і оскільки старозавітний пророк був поетом, остільки
наш поет піднявся до висоти пророка. <…> те саме
зрозуміння волі Божої, яке казало Єремії пророкувати
свому народові неволю, зробило єго згодом для того ж
народу пророком свободи. <…> те ж саме зрозуміння
волі Божої, що Єремію поставило неначе на службу
Вавилонові, зробило єго згодом пророком упадку і заглади Вавилона» ( урат . С. 51). О. Пр ак погодився
з В. Щуратом (Пр ак . С. 38). Впадає в око, що для
якогось нездійсненого поетичного задуму Шевченко
орієнтовно в квіт. — черв. 1846 переписав у зб. « р
та» (ІЛ. Ф. 1. № 74. Арк. 3) уривок «Молитва Іереміи
пророка» із церковнослов’ян. перекл. кн. «Плач Ієремії»
(5, 7—9, 12—15). Трактуючи цей уривок, записаний на
першій сторінці зб., як епіграф до неї, О. Пріцак гадав,
що на той час Шевченко «усвідомив собі, що він не
тільки поет, він — натхненний провідник, він — пророк,
Єремія України. Його об’явлення — це, власне, “Три
літа”» (Пр ак . С. 32, 33). Обидві позиції — ототожнення Шевченкового «автора-поета» з пророком Ієремією чи заперечення виразної подібності між ними —
надто категоричні. Немає підстав зводити Шевченка
як нац. пророка до розпачливого Ієремії, хоча слід
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зауважити, що останній був не лише «віщуном руїни
й кари», а й провісником Месії, нового й вічного завіту
Господа з «домом Ізраїля», завдяки чому «спасеться
Юда, й Ізраїль житиме безпечно» (Ієр. 23, 5—7). Укр.
поет не оминув оплакування «Козацької слави убогих
руїн» («Гайдамаки», р. 833), не раз вдавався до ієреміївських інтонацій і патетики, напр., у поемі «Єретик»
(рр. 96—105), посланні «І мертвим, і живим», щоб збити
нац. пиху земляків (рр. 135—140), або нещадно розвінчуючи уславлених гетьманів: «ось що / Ваші славні
Брути: / Раби, подножки, грязь Москви, / Варшавське
сміття — ваші пáни / Яс но вель мож нії ге ть ма ни»
(рр. 159—163). Рядки «А я, юродивий, на твоїх руїнах /
Марно сльози трачу; заснула Вкраїна» («Чигрине, Чигрине», рр. 26—27 і далі до р. 34), як і суголосні з ними
«Тілько я, мов окаянний, / І день і ніч плачу / На розпуттях велелюдних» («І мертвим, і живим», рр. 5—7 і далі
до р. 20), на думку Ю. вак на, «навіяні <...> передусім
біблійними Книгою пророка Ієремії і Плачем Ієремії
(образ пророка-викривача, що марно закликає до своїх
співвітчизників і оплакує руїни Єрусалиму)» ( вак н
1964, с. 135). Трапляються у Шевченка й розпачливі,
песимістичні віщування (катастрофічні візії у посланні
«І мертвим, і живим», рр. 65—78; віршах «Холодний
Яр», рр. 75—77, 81—84; «Осія. Глава XIV»). Іноді, як
у вірші «Ой чого ти почорніло», нащадкам козаків, що
перетворилися на гречкосіїв-кріпаків, прорікає істор.
безвихідь антропоморфізоване поле поразки під р т ком: «А ви вже ніколи / Не вернетеся на волю, / Будете орати / Мене стиха та орючи / Долю проклинати».
Однак у Шевченковій поезії домінує пророцтво нац. та
соц. визволення України і вселюдської міленарної перспективи. Б. Ру ак спостеріг у Шевченка врівноважені
«півмаски» провидців Ієремії та Ісаї: «Півмасці Єремії,
який плаче на розпуттях історії, майбутнє української
нації бачиться як пустеля; такі пасивні видіння іронічно
збалансовані півмаскою Ісаї, який картає свій народ за
минулі помилки і закликає до майбутніх звитяг» (Ру ак . Шевченкові профілі й маски: іронічні ролі «я»
у поезії о зар // Ру ак . Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу: Есеї. Л., 2012. С. 34).
В останні де ся ти ліття на мі ти лося роз різ нення
в Шевченковій поезії образів пророка й апостола. Г. раов виокремив у зрілій (починаючи від періоду «трьох
літ») віршотворчості поета «роль пророка, який свідомо
проголошує міф своєму народові», «служить посередником між минулим і сучасним, сучасним і майбутнім,
.
людиною й Богом», «народом і божеством» ( ра ов
1998. С. 170, 182), притім високе покликання «ПоетаПророка, чиїми устами промовляє історія, Доля чи
сам Бог», остаточно викристалізувалося у позасланчій
ліриці ( ра ов
. Самовизначення й децентрування:
«Хіба са мому напи сать…» і про блема пи сання //
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ра ов
. 2000. С. 92, 103). За ін. спостереженням
цього дослідника, якщо «для Міцкевича кінцева ціль —
це “святість” і “пророцтво”», то «у Шевченка моделлю
є не так пророцтво, як апостольство; він бачить себе не
володарем душ, а просвітителем, оборонцем малих та
убогих, носієм Слова» ( ра ов
. Символічна автобіографія у Міцкевича і Шевченка // ра ов
. 2000.
С. 66—67). Твердженню про відсутність у Шевченка
прагнення володарювати над людськими душами суперечать відповідні благання ліричного я поета, звернені до об’єктивованого героя-«пророка» в «Тризне»
(рр. 76—83), до Бога в «Марині» (рр. 121—125) та Божої Матері в «Неофітах» (рр. 80—88).
На думку В. Па ар нка, «Шевченко таки справді
пророк» — тобто, як і старозавітний пророк, «медіюм
(“зв’язківець”), устами якого Творець застерігає, прорікає свою волю, свій гнів, присуд неправедним», —
«але передовсім — апостол» (сиріч «звичайнісінький
смертний, котрий в омо став учнем Ісуса і вчителем
людей, несе світові Христову правду, спасіння») (Па ар нко . С. 153). Водночас Шевченкові постави поета
справді поєднують топос старозавітного пророка («Чигрине, Чигрине», «Холодний Яр», «Давидові псалми»,
«Як умру, то поховайте», «Пророк», старозавітні «наслідування» — «Подражаніє 11 псалму», «Ісаія. Глава
35», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19», «Осія. Глава
XIV», «Саул») і топос новозавітного апостола («Єретик», «Москалева криниця», «Меж скалами, неначе
злодій», «Злоначинающих спини»). У поемі «Тризна»
під образом пророка, з одного боку, мається на увазі,
згідно з біблійною традицією (старозавітні пророки,
оанн р т т ), той, хто каже правду деспотичним правителям і не раз за це розплачується життям:
«Великим словом Божью волю / Сказать тиранам — не
поймут! / И на родном прекрасном поле / Пророка каменьем побьют!» («Тризна», рр. 250—253). З другого ж
боку, ідеальний життєвий шлях взірцевої людини, що
його Шевченко накреслив у цій поемі відповідно до
євангельських переказів і настанов, можна кваліфікувати як шлях християнського святого, більше апостола,
сповненого любові до ближнього, ніж пророка, схильного до гнівного осуду людей за їхні переступи. Суть
морального імперативу, вкладеного у вуста «страждальця» і «пророка» «Тризны», який частково також ототожнюється з автором, полягає у збереженні висоти духу
і чистоти душі, незлобивого серця і неослабної любові
до людей, попри неминуче зіткнення з найогиднішим
брудом життя і людською ницістю (рр. 196—213). На
переконання автора «Тризны», пророк не повинен бути
ні грізним суддею, ні бездушним раціоналістичним мислителем, а має керуватися християнським милосердям
і добротою: «И тот, кто мыслит без конца / О мыслях
Канта, Галилея, / Космополита-мудреца, / И судит люди,

не жалея / Родного брата и отца; / Тот лжепророк!»
(рр. 227—232). Так бачення образу справжнього пророка
в молодого Шевченка відрізняється од старозавітного
пророка та про світницького філо софа-раціоналіста
і набирає рис християнського апостола. У «Неофітах»
християнин-неофіт Алкід фігурує то як «апостол великого / Христового слова» (рр. 370, 371), «апостол новий»
(р. 406), то як «пророк» (р. 415), хоча за характером своєї
подвижницької діяльності він усе-таки апостол, зокр.
й тому, що наставляє «братів» молитись «за ката лютого» (рр. 408, 409). Натомість сам автор у поемі виступає
також як старозавітний пророк, провіщаючи насильницьку смерть «мерзенному старцю» — лютому кесареві
(рр. 446—453). У Шевченковому розумінні апостол — це
також пророк, адже він провіщає майбутнє. У «Марії»
про «апостола», який пророкував появу Месії, сказано:
«стяли / У городі Тиверіаді / Чи то якогось розп’яли /
Провозвістителя Месії» (рр. 278—281).
За Г. Грабовичем, «Шевченкове життя-зображене-впоезії чи просто відчуття себе як поета, що відображене
в самій поезії, виявляють загальну модель самоствердження як барда і національного пророка. <…> Її загальний рух спрямований до профетичної постави»,
тоді як особистісно-психологічна, сповідальна лірика
Шевченка відіграє лише допоміжну роль у його начеб
остаточному утвердженні себе як поета-пророка ( ра ов
. Самовизначення й децентрування: «Хіба самому
написать…» і проблема писання // ра ов
. 2000.
С. 100—102). Проте Шевченко був і виразно екзистенційним поетом (див. кз т н н в м р ю н в т ратурн твор о т
в нка). Шевченко виступав
то як богонатхненний нац. поет-пророк, шлях якого хоча
й тернистий, але прямий і праведний («Пророк», «Доля»); то як пересічний індивід, з якого могли б бути «люде» (за звичайними мірками феодально-кріпосницького
суспільства), якби мати молилася за нього, маленького
(«Не молилася за мене»), і якби потім доля не підвела
(«Доля»); то як збентежена творча особистість, котра
з розбитим серцем іде, спотикаючись, цураючись своєї
«грішної душі», «убогої», що її, «колись святую» і «чистую», розбили об камінь («Чи то недоля та неволя»). За
спостереженням Т. Бовсунівської, починаючи від поеми
«Тризна» літ. образ пророка в Шевченковій поезії злився
з його самоусвідомленням власної ролі як месіанської;
поступово іпостась нац. пророка в Шевченка заступив
образ пророка біблійного, ба навіть «тема пророка»
поступово «стає єдиною темою його творчості» ( овун в ка . С. 46—55). А проте вже в поемі «Тризна»
проступає роздвоєння між бажанням стати «пророком»
(р. 253, 454), «полезным <…> родному краю» (рр. 369) —
«Стать за народ и зло казнить», р. 302), — і бажанням спізнати інтимне щастя (рр. 354—355, 373—374,
376—379), «но было некого любить; / Сочетаваться
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не с кем было» (рр. 396—397). Водночас герой поеми
передчуває свою приреченість на самотню смерть:
«И, может, многие грустили / Сердца девичие о нем, /
Но тайной волей, высшей силой / Путь одинокий до
могилы / На камнях острых проведен» (рр. 412—416).
Ця поема насправді — вже замолоду напророкована
самому собі «тризна» за своїми сокровенними мріями
про взаємне кохання і подружнє щастя — мріями, котрим за пророчою місією так і не судилося здійснитися.
А в Шевченковій поезії 1859—60 звучить модифікована
тема сироти. Сама лише іпостась пророка не задовольняла життєлюбного поета — він до останку шукав
також особистого щастя. Тема пророка і тема сироти,
переплітаючись, проходять крізь усю його творчість.
Пророкування долі України. Наскрізною ниткою
крізь усю Шевченкову поезію проходять пророцтва,
що стосуються долі України. Від сумних констатацій
у ранній поезії на зразок: «Не вернеться воля. / Не
вернуться запорожці, / Не встануть гетьмани» («До
Основ’яненка»), «Була колись Гетьманщина, / Та вже
не вернеться!..», «Було колись, панували, / Та більше
не будем!..» («Тарасова ніч») Шевченко перейшов до
пристрасних історіо соф. пророцтв. Деякі з них пов’язуються з пророкуванням появи нац. месії, напр.,
визволителя Івана, який буде «катів катувати! <…> /
І розпустить правду й волю / По всій Україні!» («Великий льох», рр. 320, 329—330), або укр. реформатора
на кшталт «Вашингтона з новим і праведним законом»,
якого ми «діж де мось-таки колись» («Юроди вий»,
рр. 28—30). У першому випадку поет передбачив також
появу укр. антимесії, що слугує символом нац. роз’єднання («Великий льох», рр. 317—322). Цей феномен
відсутності нац. консолідації підтверджується й укр.
історією, коли наказному гетьманові Я. Сомку протидіяв запорозький гетьман І. Брюховецький, а І. аз п
й П. р ков протистояли І. Іскра та В. о у . Водночас у цій містерії автор пророкував і нац. відродження
України: «Встане Україна. / І розвіє тьму неволі, / Світ
правди засвітить, / І помоляться на волі / Невольничі
діти!..» (рр. 543—547) (здогадно, «світ правди» не лише
для себе самої, а й для ін. народів).
Лиховісне передчуття нац. катастрофи, спричиненої
руйнівною соц. революцією та громадянською війною,
ба навіть родинно-сімейного розбрату, трагічного конфлікту поколінь, яскраво виражено в попереджувальноапокаліптичних рядках послання «І мертвим, і живим»:
«Розкуються незабаром / Заковані люде, / Настане суд,
<...> / І потече сторіками / Кров у синє море / Дітей ваших… <...> / Одцурається брат брата / І дитини мати. /
<...> І на віки про кле не тесь / Сво їми си на ми!»
(рр. 65—67, 69—71, 73—74, 77—78). В. Щурат убачав
тут відгомін пророцтв Ісаї (34, 2—10), Ієзекіїля (32,
5—8) та Іоїла (3, 3, 4), ремінісценцію із «Плачу Ієремії»
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(1, 7) ( урат . С. 35—37, 50). Ймовірно також, що
джерелами цих пророчих видінь стали катастрофічні
візії Ісуса Христа в Євангелії від Матвія: «Брат видасть
на смерть брата й батько дитину; діти повстануть на
батьків і будуть їх убивати» (Мт. 10, 21), подібні візії зафіксовано в Євангеліях від Марка (Мк. 13, 12)
та від Луки (Лк. 12, 53) (див.: вак н 1964, с. 324). За
припущенням Ф. Пр м , в рядках «Одцурається брат
брата / І дитини мати» Шевченко «скористався також
пушкінською картиною Страшного суду» у третьому
«Подражании Корану»: «Но дважды ангел вострубит; /
На землю гром небесный грянет: / И брат от брата побежит, / И сын от матери отпрянет» (Пр ма . Шевченко и русская литература ХІХ века. М.; Лг., 1961.
С. 111, 112). Шевченко напророчив лихоліття соц. революції поміщикам-кріпосникам в Україні, переважно
русифікованим (хоча й різного етнічного походження):
«Стережіться ж, / Бо лихо вам буде, <…> / Бо в день
радості над вами / Розпадеться кара. / І повіє огонь новий / З Холодного Яру» («Холодний Яр», рр. 75—76,
81—84). Натомість дещо пізніший поетичний «заповіт»
«Як умру, то поховайте» завершується пророцтвом укр.
«сем’ї великої», «вольної, нової», яка постане після
кривавої нац. та соц. революції. У переспіві псалма 52
(53), ідучи за біблійним джерелом, Шевченко в підтексті
пророкував визволення рідного народу з рос.-імперського рабства: «Колись Бог нам верне волю, / Розіб’є неволю» («Давидові псалми», рр. 103—104). У пророчих
поетичних візіях Шевченко передбачив не лише криваві
революційні зриви й укр. нац.-визв. змагання 1917—21
(«Холодний Яр», рр. 75—77, 81—84; «І мертвим, і живим», рр. 65—78; «Осія. Глава XIV», рр. 30—53), а й повалення колоніального рос. режиму, розпад радянської
імперії та здобуття Україною незалежності без зброї та
каральних заходів («Неофіти», рр. 413—424; «Бували
войни й військовії свари»). З цього погляду показовими
є три, здавалося б, суперечливі профетичні фрагменти
в «Неофітах», уміщені у V, X та XI розд. Спочатку автор від себе пророкує, що «Нерона лютого» (під яким
можна розуміти й
ко у I, який раптово помер 1855)
чекає «Божий суд», але «святиє мученики» не заплямують свою душу гріхом пролиття його крові, а, як «брати
і християни», пробачать його (рр. 221—231). Далі неофіт Алкід, «апостол новий» (р. 406), у зверненні до
«братії» (р. 408) висловлює настанову і пророцтво глобального, історіософ. плану про ненасильницькі засоби
й шляхи жаданих суспільних перетворень: «І виростуть
вони колись. <...> / Христові воїни святиє! / І без огня,
і без ножа / Стратеги Божії воспрянуть. / І тьми і тисячі
поганих / Перед святими побіжать» (рр. 418, 420—424).
Третій же фрагмент (рр. 446—453) є провіщенням убивства «кесаря п’яного», яке, за передчуттям автора, від
імені якого висловлено пророцтво, мало би здійснитися
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незалежно від того, хоче цього хтось чи ні, кривавими
месниками тут виступлять, очевидно, не «святиє мученики» чи «стратеги Божії», а якісь неназвані кровопроливці (згідно з відомим постулатом, що Бог не карає
грішників руками праведників). Третій профетичний
фрагмент не обов’язково суперечить першому, а суперечність між другим і третім — це суперечність не між
історіософ. уявленнями про шляхи й засоби суспільних
перетворень, а між проголошенням історіо соф. ідеї
мирної революції та її пророкуванням, з одного боку,
і містичним передчуттям та віщуванням реальної трагічної долі тиранів — з другого (подібне провіщення —
і в кінцівці вірша «Хоча лежачого й не б’ють»).
Вірш «Осія. Глава XIV» почасти побудовано на ремінісценціях із глави XIV (а також попередніх глав) біблійної Книги пророка Осії, зокр. слова: «Самарія понесе
кару за свою провину, бо збунтувалась проти Бога свого.
Вони поляжуть від меча; малечу їхню роздавлять, вагітних їхніх порозтинають» (Ос. 14, 1) поет переадресовує
Україні, жахаючи співвітчизників, що Господня кара за
їхні «гріхи синовні» призведе до загибелі «любого краю
неповинного»: «Погибнеш, згинеш, Україно, / Не стане
знаку на землі / <…>. Во злобі / Сини твої тебе уб’ють /
Оперені, а злозачаті / Во чреві згинуть, пропадуть, /
Мов недолежані курчата!..» Проте далі, скориставшись
із євангельської міфологеми воскресіння, він повертає
Україну до життя («Воскресни, мамо!»), а диференціювавши її синів на грішників («біснуватих») і праведників
(«люде»), напоумлює «скорбну» матір застерегти своїх
«лукавих чад» про те, що їх чекає заслужена кара, Божа
і людська. У пророчій уяві поета спливають апокаліптичні антицарські візії, яких немає у переспівуваній
главі, — спочатку катастрофічні (рр. 30—53), а відтак
життєствердні, міленарні (рр. 64—70).
Шевченко розгортав свої пророчі візії, базуючись
на біблійних пророцтвах і виходячи з конкретно-істор.
обставин свого часу, які визначалися, по-перше, колоніальною залежністю України насамперед від Російської
імперії, а звідси русифікацією, а по-друге, пануванням
самодержавно-кріпосницького ладу, внаслідок чого
було покріпачено основну масу укр. селянства. На той
час України як адмін.-терит. одиниці не існувало. Тож
поетові пророцтва було спрямовано передусім на нац.
визволення України, повалення царизму та феодалізму,
пророцтва також сягали міленарної перспективи, своєрідного раю на землі. Проте в силу того, що ні нац., ані
соц. перетворення в Україні не було доведено до логічного завершення, справдження Шевченкових застережень, попереджень і пророцтв виявнилося почасти й на
поч. 21 ст., хоча це відбувалося вже в умовах існування
Української держави.
Антимонархічні пророцтва. Починаючи від доби
«трьох літ» і до кінця життя в Шевченковій поезії ча-

сто осмислюється в різних варіаціях проблема царату
(рос., а згодом монархії як такої). При цьому поряд із
нещадною та безкомпромісною критикою рос. самодержавства і категоричним неприйняттям самого інституту
монархії — як на різних, зокр. ранніх, етапах розвитку
цивілізації та історії України (княжа доба), так і у своїй
сучасності — Шевченко вдавався і до пророкування
неминучої загибелі рос. царизму та знищення монархічного уст рою в майбутньому людства. «Пророчу
візію падіння царату» Б. пк убачав у фінальній
частині «комедії» «Сон — У всякого своя доля», де
зображено «трагічно-карикатурний образ» Миколи І
та царської бюрократії й армії ( epki B. Pod pomnikiem
Piotra I // Prace Polskiego Towarzystwa dla badań Europy
Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Kraków, 1939. № 16/17:
Puszkin. 1837—1937. T. 2. S. 12—14). У 149 псалмі,
відштовхуючись від етноцентричних побажань біблійного псалмоспівця: «нехай своїм царем сини Сіону
веселяться!» та щоб ворожих «царів забити у кайдани, /
а їхніх вельмож — у залізні пута, / щоб суд написаний
над ними учинити» (Пс. 149, 2, 8—9), Шевченко зняв
славословлення «свого царя» і пророкував, що «праві», «преподобнії» без розбору «окують царей неситих / В залізниє пута / І їх славних оковами / Ручними
окрутять, / І осудять губителей / Судом своїм правим»
(«Давидові псалми», рр. 275—280).
Найбільше ж антимонархічних пророцтв знаходимо
у позасланчій поезії Шевченка. Тон цьому задали «Неофіти». З прокляттями дому Романових і далекосяжним
зловісним віщуванням його краху в раннього Пушкіна
(«Вольность», 1817; «К Чаадаеву», 1818; «Андрей
Шенье», 1825), навдивовижу правдивим проріканням
жахливого майбутнього Ро сійської імперії у юного
М. Лермонтова («Предсказание», 1830) та апокаліптичним пророцтвом неминучого падіння царської тиранії
в Росії під впливом зх. ліберальних віянь у фрагменті
з поеми А. Міцкевича «Дзяди» під назвою «Пам’ятник Петру Великому» (1832) перегукуються зловтішні
(почасти закорінені у Біблії) провіщання пізнього Шевченка про невідворотну кару згаданій царській династії.
А водночас укр. поет пішов далі, говорячи про безперспективність інституту монархії у глобальному масштабі
(тоді як пізній О. Пушкін виправдовував доцільність
монархічного правління і з тривогою сприймав поступ
демократії), напр.: «ваша злая своєволя / Сама скупається, сама / В своїй крові. <…> І той плач, / Нікчемний,
довгий і поганий, / Межи людьми во притчу стане, /
Самодержавний отой плач!» («Подражаніє Ієзекіїлю.
Глава 19»), або «правда <…> слово нове / Меж людьми
криком пронесе / І люд окрадений спасе / Од ласки
царської…» («Осія. Глава XIV»); «Буде бите / Царями
сіянеє жито! <…> Умруть / Ще незачатиє царята…»
(«І Архімед, і Галілей»); про імператрицю
к ан ру
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ор вну — вдову Миколи І та матір
к ан ра :
«Тебе ж, о суко! / І ми самі, і наші внуки, / І миром люди
прокленуть! / Не прокленуть, а тілько плюнуть / На тих
оддоєних щенят, / Що ти щенила. <…> А люде тихо /
Без всякого лихого лиха / Царя до ката поведуть» («Хоча
лежачого й не б’ють»). Нарешті як підсумок: «Чи буде
суд! Чи буде кара! / Царям, царятам на землі? / <…>
Повинна буть» («О люди! люди небораки!»).
Позасланчі пророцтва Шевченка про неминучу загибель царів стимулювало, очевидно, Одкровення Іоанна, що його поет читав у солдатах. У цій книзі ангел
Божий наставляє Іоанна Богослова: «Ти мусиш знову
пророкувати про людності і племена і язики і царів
багатьох» (Одкр. 10, 11). Правдоподібно, саму візію
загибелі земних царів у пізніх віршах Шевченка теж
було почасти інспіровано апокаліптичними видіннями
цього апостола (Одкр. 19, 13, 17—21).
Пророкування долі людства. Ще до заслання Шевченко, звертаючись до Бога, пророкував уселюдське
братерство на християнській основі: «Встане правда!
встане воля! / І Тобі одному / Помоляться всі язики /
Вовіки і віки» («Кавказ», рр. 32—35). У пізній ліриці
1859—60 містяться й глобальні пророцтва, які стосуються долі «людей на землі» («І Архімед, і Галілей»).
Назагал пізні пророчі вірші Шевченка, у яких передбачається доля України та людства, поділяються на три
різновиди:
1) поезії, у яких зображено майбутні катастрофічні
перетворення в суспільстві, революційні, переважно
криваві, пов’язані з падінням царату, загибеллю царя
та його прислужників і забарвлені біблійною містикою
(«Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19», «Хоча лежачого
й не б’ють»);
2) вірш «Ісаія. Глава 35», у якому подано картини
щасливого майбутнього людства, коли «святая / На
землю правда прилетить»;
3) вірші, в яких у різних співвідношеннях поєднуються катастрофічні та міленарні візії, тобто образи
неминучого краху самодержавно-поміщицького ладу
і топіка прийдешньої земної утопії у вигляді ідеального
всесвітнього суспільства: розлоге пророкування «кари
невсипущої», «правди-мсти» «панам поганим» та ін.
«лукавим чадам» України завершується впевненістю,
що «правда оживе» («Осія. Глава XIV»), а накликання
«кари» «царям, царятам на землі» — проголошенням
того, що «буде правда меж людьми» («О люди! люди небораки!»); на думку про ті самі взаємопов’язані процеси
наводять завершальні рядки вірша «І тут, і всюди —
скрізь погано»: «Сонце йде / І за собою день веде. / І вже
тії хребетносилі, / Уже ворушаться царі… / І буде правда
на землі»; ствердження майбутньої загибелі царизму
переходить у віру в те, що «на оновленій землі / Врага
не буде, супостата, / А буде син, і буде мати, / І будуть

909

люде на землі» («І Архімед, І Галілей»); фактично міленарним пророцтвом стисло увінчуються розгорнуті
картини падіння царського трону та загибелі «дядьків
отечества чужого» у вірші «Бували войни й військовії
свари»: «А [ми] помолимося Богу / І небагатії, невбогі».
До третьої групи наближається вірш «Світе ясний!
Світе тихий!», у якому пророкується оновлення християнства, повернення його до первісних гуманістичних
позаконфесійних основ. У вірші «Подражаніє 11 псалму», що його Шевченко написав під враженням від
розмови про нац. становище Галицької України (Ру н.
Ответ «Бояну»-Стебельскому на «Письмо до Кулиша»:
Письмо к редактору «Правды». Львов, 1867. С. 35), нац.
аспект пророцтва поєднується із соц. акцентом: у дусі
Шевченкового христоцентризму «лукавим устам», пихатому «язику велеречивому» заперечує Ісус Христос
(у біблійному псалмі 12 (11) — Бог-Творець), а в підтексті переспіву прочитується ідентифікація самого
поета з Христом: «Воскресну нині! Ради їх, / Людей
закованих моїх, / Убогих, нищих… Возвеличу / Малих
отих рабов німих! / Я на сторожі коло їх / Поставлю
слово. І пониче, / Неначе стоптана трава, / І думка ваша,
і слова». Водночас поет мріє про глобальне поширення
цих пророчих «словес» Господа: «Розкинь же їх, твої
святиє, / По всій землі».
Відповідно до ментальності своєї доби, майбутній
перелам в укр., рос. та й навіть світовій історії — повернення втраченої волі чи то шляхом народного повстання,
чи то з Божого втручання, внаслідок ненасильницького
падіння царського трону — зображено у Шевченковій
поезії як одномоментний акт. Поет висловлював сподівання, що завдяки окремому революційному повстанню
вдасться визволити Україну з-під влади Російської імперії, своїх та чужих поміщиків-гнобителів, покарати
експлуататорів, повалити царизм у Росії та й абсолютні
монархії у світі, а відтак одразу ж встановити справедливий гуманний лад і в Україні, і «на оновленій землі».
У реальній же історії України та ряду ін. європ. країн
(Франції, Німеччини, Польщі, Чехії та Словаччини,
Угорщини, Росії та ін.) визволення народу чи то з-під
імперського панування, чи то з-під влади абсолютизму,
диктаторських, тоталітарних режимів виявилося поетапним, а в Росії та Білорусі й досі не завершилося.
Унаслідок цього на кожному новому істор. переламі
актуалізувалися провіщення нац. поетів-пророків.
Суспільні передбачення Шевченка є зазвичай пророцтвами (у поезії — суто пророцтвами), тобто висловлюваннями, що являють собою миттєві осяяння,
натхненні, часом навіть містичні прозріння. Передбачення ґрунтуються на палкому бажанні змін, на переконаннях та вірі у доцільність і неминучість цих змін,
їх божественну та космічну напередвизначеність. Лише
зрідка трапляються футурологічні прогнози, зроблені
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за допомогою логіки й аналізу. Таким є політико-філос.
пророцтво, занотоване у Щоденнику 27 серп. 1857, про
далекосяжну соц. роль нового на той час винаходу —
парової машини (удосконалювач — Дж. атт) і пароплава (винахідник — Р. у тон).
Пророкування долі персонажів. Пророчі повідомлення про майбутні події у житті Шевченкових персонажів виявнюються у їхніх передчуттях, віщих снах,
прокляттях, що збуваються, авторських пророцтвах,
пташиних віщуваннях, природних та ін. особливих
знаках. Передчуття охоплюють персонажів нечасто.
Яремі в «Гайдамаках» перед тим, як він дізнався, що
конфедерати замордували титаря, а його доньку Оксану захопили з собою, «якусь тяжку недоленьку / Віщує козаче. / Чує серце, та не скаже, / Яке лихо буде»
(рр. 1274—1277). У героїні по еми «Слепая» перед
тим, як вона дізналася про «недолю дочери своей»
(р. 782), «сердце недобрым чем-то ныло, / Вещало тайным языком / Весть злополучия и горя» (рр. 791—793).
Ін. героїні цієї поеми, Оксані, сниться віщий сон — за
визначенням її матері, «сон зловещий, сон ужасный»,
«сон недобрый» (рр. 372, 590). Трапля ються прокляття-пророцтва: мати проклинає доньку за моральний переступ («Катерина»), за те, що та стала її
суперницею («Утоплена»). За насміхання при людях
«з бідного Микити» (рр. 44—47) прокляття впало на
Титарівну з однойменної поеми.
Найчастіше в поезії Шевченка подибуємо авторські
пророцтва персонажам, переважно жіночим. У поемі
«Слепая» воно сто сується донечки сліпої жебрачки:
«Она прекрасна, мать — калека, / Кто будет ей руководить? / Придет пора, пора любить, / И злое сердце
человека / Ея любви не пощадит» (рр. 58—62). У вірші
«Маленькій Мар’яні» поет, знаючи жорстокість світу,
в якому, як йому здається, дівчинку нічого доброго
не чекає, вибудовує у своїй уяві безперспективність
її повноліття: «Ані серце твоє тихе, / Добреє дівоче /
Не заступить, не закриє / Неситії очі. / Найдуть злії
та й окрадуть… / І тебе, убогу, / Кинуть в пекло… Замучишся / І прокленеш Бога». Аналогічно й у вірші
«І станом гнучим, і красою» авторові «щось пророче /
<…> вже зазирає в очі», і він із жалем віщує їй гірку
долю покритки, одиноку й голодну старість жебрачки.
Ліричний автор поезії «У нашім раї на землі» віщує
покритці, що її син-байстрюк «піде собі сліпця водить, /
А тебе покине / Калікою на розпутті». У вірші «“Не
кидай матері”, — казали» в ліричного розповідача,
який звертається до дівчини, котра покинула матір,
«віщує серце, що в палатах / Ти розкошуєш, і не жаль /
Тобі покинутої хати…». У поемі «Княжна» віщування
у ліричному зверненні автора до княгині «Загинеш,
серденько, загинеш, / Мов ряст весною уночі. / Засхнеш, не знатимеш нічого» (рр. 91—93) ви явилося

худож. пророцтвом її долі, що дуже швидко збулося.
Справдилося і зловісне пророцтво автора-розповідача
в «Титарівні»: «Буде тобі, титарівно! Заплачеш, небого, /
За ті сміхи!.. <…> / В недобрий час з того нерівні /
Ти насміялась…» (рр. 48—50, 66—67). У «Неофітах»
«всезнаючий» автор пророкує матері, чий син Алкід
пішов за апостолом: «Ти сама / Помолишся своїм Пенатам, / Сама вечерять сядеш в хаті. / Ні, не вечерять,
а ридать, / Ридать і долю проклинать, / І сивіть, кленучи. І горе! / Умреш єси на самоті, / Мов прокаженна!»
(рр. 191—198). У вірші «N. N. — Така, як ти, колись
лілея» передбачення «Розіпнуть, / В Сибір в кайданах
поведуть» стосується можливого сина дівчини, якби він
був носієм «святого слова» в деспотичній Російській
імперії. Поч. дальшого, не вимовленого передбачення
(«І ти, мій цвіте неукритий…») звернено до його гіпотетичної матері. У «Марії» так само у позафабульному
ліричному відступі — зверненні до героїні — автор
мовить про приречення, якого їй не уникнути, хоча
водночас співчутливо радить їй не зо середжуватися
на своїх лихих передчуттях: «Тобі вже зазирає в очі /
Твоє грядущеє. Не зри! / Сльозу пророчую утри!» (рр.
111—113).
Де кілька пта ши них ві щу вань у Шевчен ко вій
поезії пов’язано з тими птахами, що їх народна міфологія зазвичай трактує як провісників нещасть (сичі,
сови, пугачі). У «Наймичці» перед смертю титульної
героїні «сичі вночі / Недобре віщують / На коморі»
(рр. 467—469). У «Княжні» перед збезчещенням доньки
батьком «і пугач пуга, і сова / З-під стріхи в поле вилітає» (рр. 324—325), а далі: «І плач почули із палат — /
Почули сови» (рр. 365—366). У вірші «“Не кидай матері”, — казали» пташине віщування не спрямовано на
якогось персонажа — автор лише констатує, що в покинутій хаті з вибитим вікном та в занедбаному садочку
«вночі / Віщують сови та сичі / І не дають сосідям спати». Так само й у заспіві до поеми «Княжна» фраза «сич
в лісі та на стрісі / Недолю віщує» (рр. 19—20) додає
попервах тільки загальний штрих до наддніпрянського
пейзажу (хоча водночас і готує читача до трагедійного
розвитку сюжету). Фраза у «Сотнику»: «Поки пугач
над стріхою / В вікно не завиє» (рр. 359—360) — це
метафоричний замінник автологічного вислову: «поки
не настане смерть».
Як природні пророчі знаки фігурують комета й землетрус, що сигналізують народження близнят-антагоністів («Великий льох»). Комета («мітла огненная»,
р. 351) сповіщає про народження Ме сії в «Марії»,
а символічний знак — хрестик, що його без умислу,
граючись, зробило з двох паличок «дитяточко», провіщає розіпнення майбутнього Месії у тій-таки поемі.
Автопророцтва. У Шевченковій поезії автопророцтва виражено як лиховісні передчуття: про смерть
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або про якусь життєву катастрофу: «минає / Неясний
день мій, вже смеркає, / Над головою вже трясе / Косою
смерть. І поховають, / А там і слід мій занесе / Холодний
вітер» («Сліпий», рр. 21—26); про незабарну смерть:
«Не жди весни — святої долі! / Вона не зійде вже ніколи / Садочок твій позеленить, / Твою надію оновить!»
(«Минули літа молодії»). У фольклоризованих візіях
вірша «Нащо мені женитися?» поет провіщав власне
козацьке парубкування, шанобливе поховання за козацьким звичаєм та поширення заслуженої «слави / По
всій Україні». Автопрофетичний тип Шевченкової
уяви (за класифікацією Т.
з р ко ) найорганічніше
«реалізується у напрочуд точних передбаченнях поетом
власної смерті» у вірші «Чи не покинуть нам, небого»,
де «із неймовірною силою постають образи біленьких
хат, старих могил, саду, Дніпра і — що також вражає —
возів, які збираються в далеку дорогу… Чи міг здогадуватися поет, яким буде його посмертне повернення
в Україну?..» (
з р ка . Типологія імагінативного
мислення Т. Шевченка // Ст 16, с. 61).
З другого боку, не всі Шевченкові автопророцтва
достеменно справдилися, як-от висловлене щодо себе
та «братчиків» у засланчому вірші «Згадайте, братія
моя»: «Ніколи, братія, ніколи / З Дніпра укупі не п’ємо! /
Розійдемось, рознесемо / В степи, в ліси свою недолю, /
Повіруєм ще трохи в волю, / А потім жити почнемо /
Меж людьми як люде». Шевченко, П. Куліш і М. Костомаров таки зустрілися після заслання разом, хоча
й не в Україні, над Дніпром, а в Петербурзі, та й ніхто
з них не став жити «як люде» (хоча Шевченко дуже
цього хотів, мріявши про сім’ю і власний хутірець із
хаткою та садочком над Дніпром), а торував власний
подвижницький шлях. Автопророцтво, висловлене
у казематному вірші «Косар»: «І мене не мине, / На
чужині зотне, / За решоткою задавить, / Хреста ніхто
не поставить. / І не пом’яне», — збулося лише щодо
смерті на чужині.
Також див.
ом
нн
в нка, м мот в
по з
в нка — розд. «Доля», «Майбутнє», «Революціонізм».
т.: урат . Святе Письмо в Шевченковій по е зії. Л.,
[1904]; Пр ак . Шевченко — пророк. К., 1993; ра ов
.
Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. К., 1998; ов ун в ка . Феномен українського
романтизму. К., 1998. Ч. 2: Ейдетика; Па ар нко . Незбагнений апостол: Світобачення Шевченка. 2-ге вид., доп. Черкаси,
1999; ра ов
. Шевченко, якого не знаємо: (З проблематики
символічної автобіографії та сучасної рецепції поета). К., 2000;
а к . Апокаліптичні пророцтва Тараса Шевченка на порівняльному тлі польських і російських романтиків // Українознавчі студії.
Івано-Франківськ, 2002—2003. № 4/5; а к . . Доля — Los —
Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. Л., 2003.
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науки пройшло — спільно із розвитком літературознавства як такого, його теоретичних засад, реалізованих у різних літературознавчих школах і напрямах, —
тривалий шлях розвитку. Цей процес триває й нині
і триватиме надалі. Претендувати на усталення певної
дати, від якої слід починати народження наук. Ш., могло тільки «єдино правильне» марксистсько-ленінське
літературознавство, яке й почало вести цей відлік від
перших пожовтневих років.
Але, як показує історія шевченкознавчих публікацій,
що починалася від безпосередніх критичних відгуків
на публікації Шевченкових поетичних і мист. творів,
у них випрацьовувалися різні оцінні підходи, завдяки
яким відбувалася легалізація укр. мови і л-ри, Шевченкова творчість вписувалася у літ. контекст — укр. та
світовий, і в такий спосіб вироблявся канон укр. л-ри
з визначенням місця в ньому Шевченка-поета.
Прижиттєва критика. Виступи у пресі 1840-х, що
стосувалися Шевченка, являли собою строкаті тексти:
оголошення про вихід його нечисленних «Кобзарів»
та окремих вид. творів, публікації в літ. альманахах,
відгуки й рецензії на них. Це були також повідомлення
про експоновані на академ. виставках його мист. твори
і враження від них, про вихід у світ книжок, в ілюструванні яких Шевченко брав участь, тощо. У дискурсі
навколо « о зар » 1840 (п’ять журн. і дві газ. рецензії)
переважав не аналітичний розгляд текстів, а тема культурної легітимності укр. мови, її права на існування як
мови л-ри, причому більшість рецензентів вважала,
що обдарованому авторові вартніше було б писати
рос. мовою. Це: М. По во у журн. «С н от
тва»
(1840. № 4), О. С нков к у журн. «Библиотека для
чтения» (1840. № 4), В.
в у « т ратурно
аз т » (1840. 4 трав.), Ф. у ар н у газ. «С в рна
п а» (1840. 7 трав.). Безумовно схвалили укр. мову
«Кобзаря» та Шевченкову поетичну майстерність автор
« т
тв нн зап ок» (1840. № 5; за припущенням
І. а нова, можливо, О. а а ов — див.
. Т. 1.
С. 40), П. П тн ов у «Совр м нн к » (1840. Т. 19) та,
з особливим замилуванням і нац. гордістю, — П. ораков у « а к » (1840. № 6).
1841 з виходом у світ альм. Є. Гребінки « а т вка»,
а невдовзі й окремого вид. Шевченкових «Гайдамаків»,
в епіцентрі полеміки в рос. критиці стало питання права
на існування укр. («малоросійської») л-ри взагалі та її
читацького адресування. Питання руба поставив В. н к у своїй рецензії на альм. «Ластівка» і 2-ге вид.
п’єси Г. Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці»
(Отечественные записки. 1841. № 6). На це Шевченко
дав гідну відповідь у вступі до «Гайдамаків», датованому 7 квіт. 1841 (але тираж дозволено випустити
тільки 21 берез. 1842). Однак Бєлінський зреагував
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на неї ще більш роздратовано у безпосередньому відгуку на поему (Отечественные записки. 1842. № 5).
Тієї ж думки щодо мови був рецензент «
от к
т н » (1841. № 10), можливо, О. Сенковський.
Протилежні погляди представлено стислим відгуком
автора «Литературной газеты», імовірно, М. кра ова,
котрий високо оцінив «Гайдамаки» як твір, що «пройнятий думкою і почуттям, дихає непідробним натхненням
і виблискує іскрами живої, різноманітної і палкої фантазії. Коли б “Гайдамаки” було написано російською
мовою, то цю поему слід би зарахувати до найкращих
російських поем» (Литературная газета. 1842. 12 апр.;
ара
в нко в критиці. С. 32, 621). М. Тихорський
у розлогій рецензії звинуватив автора «Отечественных
записок» у незнанні історії укр. мови, а через це й у відсутності наук. обґрунтування своєї тези про те, що нині
не існує чистої укр. мови, а є лише говірка, — відтак не
існує й інтелігентного читача. Те ж закинули рецензенту
й К. Сементовський (Маяк. 1842. № 12) та Ф. т нко (Маяк. 1843. № 11). М. Тихорський оцінив поему протилежно до Бєлінського: не претендуючи на естетичний
аналіз, а лише докладно переказуючи зміст, він виступив
з палкою підтримкою поетичного таланту автора «Гайдамаків», укр. мови та л-ри (Маяк. 1842. № 8).
Після рецензії Бєлінського на «Гайдамаки» (Отечественные записки. 1842. № 5), де критик відмовив авторові
у праві називатися поетом, а творові — у народності,
це звинувачення стало наскрізним у відгуках не лише
рос., як О. Сенковського (Библиотека для чтения. 1841.
№ 10), а й деяких польс. критиків (Wicherski F. Słόwko
o literaturze wszechsłowіańskiej // Tygodnik Petersburski.
1843. 28 września /10 października). Ф. Віхерському гостро заперечив Я.-А. ар нков к (псевд. Альберт
Гриф), обстоюючи політ. існування України в особах
її гетьманів, місію захисту Європи від тур.-тат. зазіхань, власні мову й л-ру (Tygodnik Petersburski. 1843.
19 listopada /1 grudnia). Найгарячіша полеміка у польс.
пресі з приводу Шевченка і його «Гайдамаків» розгорнулася у 1860-х (див. далі).
На захист самостійності укр. мови з її давньою історією і легітимності укр. л-ри авторитетно й обґрунтовано виступив М. Костомаров у ст. «Обзор сочинений,
писанных на малороссийском языке» (Молодик на
1844 год. Х., 1843. Ч. 2), де обстоював народність поезій
«Кобзаря» 1840 і досконалість поетичної мови автора.
Полемізуючи з Костомаровим, В. Бєлінський залишив
за малорос. говіркою лише здатність передавати пародії чи простонародні казки й повісті, але не творити
малорос. л-ру (Отечественные записки. 1844. № 1). На
відміну від нього, С. Бурачок (вкупі з К. Сементовським) визнав красу укр. лірики авторів « о о ка»,
але поставив під сумнів її зміст як привід для тяжких
переживань (Маяк. 1844. № 1).

«Чигиринський Кобзар і Гайдамаки» як вид. повторне не дістали розлогих рецензій. «Отечественные
записки» обмежилися іронічним відгуком на кілька
рядків, що закінчувався так: «Та що ви, хіба може малоросійська література бути нижчою за будь-яку іншу,
коли для неї трудяться такі поети, як п. Шевченко? —
Ото талант! Що там ваш Пушкін!» (1844. № 10. С. 75).
Поема «Тризна» рос. мовою, що 1844 вийшла окремим
вид., зазнала одностайної нищівної критики (див. докл.:
орон . . Російська критика 1840-х років про поему
Шевченка «Тризна» // Ст 14). Натомість одностайне
схвалення дістала Шевченкова « воп на кра на».
Невдовзі, спершу у зв’язку з відсутністю публікацій,
а далі — через справу
р оо в ко о раттва, а відтак заборону друку й вилучення з продажу
вже опубл. творів братчиків, у т. ч. й Шевченка, — критики замовкають аж до 1856, коли з’являються навіть не
те що згадки, а натяки на особу поета (без зазначення
його імені як автора), який тоді ще перебував на засланні. Зокр. О. от р в к , подаючи огляд нової
укр. л-ри, прихильно згадує автора «Дум» і балади
«Утоплена» (Московские ведомости. 1856. 5 апр.; підп.:
Скубент Чуприна). Також П. Куліш своїм «Предисловием издателя» попереджає публікацію в 2-му томі
своїх « ап ок о
но Ру » (СПб., 1857). О. П п н,
рецензуючи Кулішеві «Записки» (Современник. 1857.
№ 5), добре відгукнувся про «Наймичку», але вважав
суб’єктивним перебільшенням думку Куліша про виняткову перевагу твору над подібними в європ. л-рах ( ара
в нко в критиці. С. 242). Натомість М. Костомаров,
теж не розкриваючи особи автора «Наймички», дав поемі надзвичайно високу оцінку як істинно народному
творові (Отечественные записки. 1857. № 9). Так само
анонімно надрук. вірш «Заворожи мені, волхве» під
назвою «Пустка» П. Лебедєв (Русский инвалид. 1857.
17 марта).
Публікації укр. творів — і не лише Шевченкових —
послужили претекстом до поновного обговорення питання про самостійність укр. мови й л-ри. П. Куліш, публікуючи 1857 рос. варіант свого істор. роману «Чорна
рада», супроводив його епілогом «Об отношении малороссийской словесности к общерусской», у якому дипломатично заперечив можливі звинувачення в намірі
створити окрему словесність, хоча самим цим оглядом
творчості Г. Квітки-Основ’яненка, а тоді й Шевченка,
продемонстрував факт її існування. Є. а к вважає,
що «післямова мала характер обґрунтування (у межах
можливого) права українців на писання і публікування
художніх творів рідною мовою» ( а к . . Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: Наук.
монографія: У 2 т. К., 2007. Т. 2: Світогляд і творчість
Пантелеймона Куліша. С. 291). Куліш назвав Шевченка
«величайшим талантом южнорусской литературы», ха-
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рактеризував його як творця укр. літ. мови і, готуючи
ґрунт для повернення письменника із заслання, поспішав попередити й спростувати можливі звинувачення
його в сепаратизмі, які могли перешкодити цьому:
«Ошибаются те, которые в его произведениях видят
какую-то безусловную неприязнь к севернорусскому
племени. Он восставал только против людских неправд,
кем бы они не совершались, великороссами или малороссиянами» ( ара
в нко в критиці. С. 260).
1860 рік репре зентував зливу шевч. публікацій,
стимулом до чого послужили такі події початку року:
вихід у світ у січ. давно очікуваного «Кобзаря»; публ.
у лютому «Письма к редактору “Народного чтения”»
О. о он кому, яке було сприйняте громадськістю
як автобіографія Шевченка, тоді як це текст, що його
написав П. Куліш на основі власноручної Автобіографії Шевченка і який Шевченко схвалив; вихід альм.
П. Куліша « ата» (ценз. дозвіл — 25 лют.); поява вид.
М. р
«Кобзарь в переводе русcких поэтов» (СПб.,
1860); хроніка мист. подій за участю Шевченка, публ.
листування Літ. фонду й самого Шевченка з власником
Кирилівки В.
орков к м щодо визволення братів
і сестри поета з кріпацтва із землею. Подані М. Костомаровим (анонімно) у нарисі «Украина. Письмо к издателю “Колокола”» (Колокол: Прибавочные листы к «Полярной звезде». 1860. 15 янв. Лист 61) відомості про
ідеологію Кирило-Мефодіївського братства та арешт
і покарання його членів не знайшли відгуку в рецензіях
на Шевченкове «Письмо к редактору» насамперед через
цензуру. Чи не першою реакцією на публ. «Письма к редактору» (Народное чтение. 1860. № 2) був нарис без
підпису «Тарас Григорьевич Шевченко (Биографический очерк)» (Иллюстрация: Всемирное обозрение. 1860.
18 февр. Т. 5). Приписування цього нарису редакторові
«Иллюстрации» В. отову у вид. «Тарас Шевченко
в критиці» (К., 2013. № 154) видається не безсумнівним,
оскільки саме він передрукував «Письмо к редактору
“Народного чтения”» у газ. «Санкт-Петербургские
ведомости» (1860. 24 марта). Листа до редактора спопуляризовано в кількох нарисах, зокр. його переказав
М. о ро ю ов у рецензії на « о зар» 1860 (Современник. 1860. № 3), М. Гербель в упорядкованому ним вид.
«Кобзарь в переводе русских поэтов» (1860, 1869, 1876,
1905), автор-оглядач газ. «Северная пчела» (1860. 19 берез.), прокоментувавши зміст «Письма» так: «Сумно!
Перейдімо краще до нових видань» ( ара
в нко
в критиці. С. 415). О. П
в у «Нотатках про дещо»
(Московский вестник. 1860. 1 апр.) поєднав із текстом
«Письма» відгук на «Кобзар», де обстоював народність
і загальнолюдськість поезії Шевченка.
«Письмо к редактору» перекладено нім. (ff. Ein
russischer Künstler // Leipziger Zeitung: Wissenschaftliche
Beilage. 1860. 10. Juni) та польс. мо вами (Taras
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Szewczenko studium рrzez Leonarda Sowińskiego,
z dołączeniem przekładu Hajdamaków. Wilno, 1861).
Є. Нахлік розшукав ще один прижиттєвий перекл.
«Письма к редактору», про який Шевченко повідомляв
В. Шевченка у листі від 22 квіт. 1860: «Чи получив ти
сьогорічну другу книжку “Народного чтения”? Там
єсть моє письмо до редактора. Воно вже перетлумачене і надрюковане в польських газетах». Йдеться
про досі не відому анонімну публ. «T. G. Szewczenko»
у журн. «Księga świata» (1860. Ч. 1) з цензурною датою
18/30 черв. 1860. Дослідник припускає, що у листі до
В. Шевченка могло йтися також і про перекл. Л. Совінського з датою цензурного дозволу 18 жовт. 1860
( а к . Забутий польський прижиттєвий переклад
Шевченкової автобіографії // а к . «І мертвим,
і живим, і ненарожденним», і самому собі: Шевченкове
ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції. Л., 2014. С. 384—386).
До свого роду казусів слід віднести біогр. нотатку
О. р на (В дополнение к биографии г. Шевченко,
напечатанной во 2-й кн[иге] «Народного чтения» //
Колокол. 1860. 1 сент. Лист 80; ара
в нко в критиці. С. 526—527). Можливо, цей анекдотичний епізод,
імовірність якого не доведено, Герценові оповів М. акаров, передаючи йому від Шевченка прим. «Кобзаря»
1860 ( нко . Ще одна шевченкознавча загадка: Розповідь літературного слідопита // Науковий світ. 2009.
№ 1; ара
в нко в критиці. С. 723).
Цього ж, 1860-го, з’явилися найбільш серйозні фахові рецензії на «Кобзар» — М. Костомарова, М. Добролюбова, Д. ор ов . М. Костомаров, обстоюючи тезу
про народність поезії Шевченка як «родной и законной
дочери народной малорусской поэзии», вказує на її самобутність, відсутність наслідування фольклору, але
вважає, що поет лише продовжив народну творчість
(Отечественные записки. 1860. № 3).
Одночасно з костомаровською з’явилася рецензія
М. Добролюбова (Современник. 1860. № 3) — так
само з пафосом визнання й підтримки укр. мови і л-ри,
хоча й, зрозуміло, без істор. обґрунтування самодостатності укр. культури. На відміну від Костомарова, автор
не відділяє твори Шевченка від укр. усної народної
творчості, для якої не шкодує захоплених епітетів, так
само як і для Шевченкових «Гайдамаків», «Тополі»,
«Катерини», «Наймички» (у рецензії подано текст «Тополі» в рос. перекл.).
У черв. 1860 з’явилася розлога рецензія Д. Мордовця (Русское слово. 1860. № 6). Пафос міркувань
критика — в ідеї новаторства мист-ва, не підпорядкованого попереднім зразкам, а цілком індивідуального
і разом з тим загальнолюдського.
Невідомий автор чергової рецензії на «Кобзар»
(Светоч. 1860. Кн. 3) відносить до укр. л-ри і усну на-
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родну творчість, і авторські твори І. Котляревського,
Г. Квітки-Основ’яненка і Шевченка, — як такі, що
розвивають далі мотиви народних пісень. Рецензент не
бачить жодних індивідуальних особливостей у текстах
окремих письменників, констатує лише зумовлений
фольклоризмом спільний тон, спільне слово. Шевченкові як гол. представникові укр. л-ри надано основну
увагу — наводиться частково цитатно, частково в уривках текст «Письма к редактору», а на підтвердження
тези про фольклорність творів поета подано фрагменти
Шевченкових поезій, хоча й без претензій на естетичний аналіз.
Рецензія М.
а ова на «Кобзар» (Русское слово.
1860. № 4) містить полеміку з передмовою Куліша до
альм. «Хата» з приводу знову ж таки нібито перебільшено високої оцінки Кулішем укр. писемності, яку не
варто вважати л-рою, бо Квітка, за Михайловим, — посередній автор посередніх повістей, Гребінка — жалюгідних «побасенок»; тільки за Шевченком визнано
талант, подібний до О. о ова чи Р. рн а. Вміщено
фрагменти «Письма к редактору», переказ змісту високо
оцінених віршів «Перебендя», «До Основ’яненка». Назагал щиро захоплюючись «Кобзарем», критик виявив
знайомство з багатьма дрібними поезіями Шевченка
останнього часу, пожалкувавши про їхню відсутність
у вид.
Низку критичних відгуків потяг за собою вихід альм.
«Хата», який відкривався передм. П. Куліша «Переднє
слово до громади. Погляд на українську словесність».
У цьому зверненому до громади тексті, стилістично
оформленому як патетичне апостольське послання
(йшлося ж про долю укр. слова й л-ри!), автор закликав працювати, не ламатися через кпини недружньої
критики і ставив за приклад Шевченка: «Глузували
журналисти незгірше й над Шевченком і вирвали в його
з серця не один стих гарячий, болячий, кров’ю закипілий. А не погнувся, як твердий дуб, Тарас Шевченко;
встояв на своїх ногах до конця — щирим, нехибним
українцем. <…> Оттак видержи пробу, коли справді
твоє рідне слово — святиня непорочна і дорожше воно
тобі од усякої мамони!» ( ара
в нко в критиці.
С. 402). О. Пипін, знову ж таки як і в рецензії на «Записки о Южной Руси», заперечує проти перебільшення
значення укр. л-ри як загальнолюдської, проте визнає її
народність — у вузькому розумінні — лише як її фольклоризм та адресованість простолюду при зображенні
його побуту. Шевченка він вважає великим талантом,
не виокремлюючи з таким чином окресленої народної
л-ри (Современник. 1860. № 3). Ще один рецензент,
Л. юмм р, звинувачуючи Куліша у відсутності смаку
в літ. оцінках, вирізняє поезії Шевченка, Я. о о ва,
О. П о (Светоч. 1860. Кн. 4).
У цьому ж році розгорнулася праця над перекла-

данням поезії Шевченка рос. мовою. У квіт. в «Современнике» опубліковано перекл. «Наймички», який виконав О. Плещеєв, а в лип. з’явилася рецензія на нього
невідомого автора (Санкт-Петербургские ведомости.
1860. 1 июля). «Кобзарь Тараса Шевченко в переводе
русских поэтов» (СПб., 1860) в упорядкуванні М. Гербеля, засвідчивши популярність поета, притяг значну
увагу критики. Оцінки були й негативні (Искра. 1860.
28 окт.; Русский инвалид. 1860. 20 нояб.), були й схвальні: М. уро к н відзначив переклади М. Михайлова,
О. Плещеєва та Л.
(Русский мир. 1860. 29 окт.),
рецензент «Светоча» (1860. Кн. 8) — теж О. Плещеєва
й особливо Л. Мея; Ф. Федоров вважав усі переклади
дуже вдалими (Семейный круг. 1860. 10 нояб.). О. Афанасьєв-Чужбинський, віддавши першість М. Гербелю,
М. Михайлову та О. Плещеєву, навів чимало прикладів
невдалих інтерпретацій, пояснюючи їх недо статнім
знанням як укр. мови, так і реалій народного побуту
(Санкт-Петербургские ведомости. 1860. 22 дек.).
Добрі, але побіжні відгуки про творчість Шевченка
знаходимо у статтях із приводу заснування журн. « нова» і появи його першого числа. Це розлога рецензія
М. рн ш в ко о «Нові періодичні видання» (Современник. 1861. № 1), присвячена не стільки новому
журналові, скільки історії формування двох націй —
велико- і малоруської. Автор шкодує про минулі несхвальні судження критики про тодішню малоруську
л-ру і щиро сподівається на широкий розвиток укр.
літ. мови — не лише як мови худож. творів, а й мови
науки, і так само передбачає майбутнє активне збагачення укр. л-ри, уже тепер самостійної: «Маючи нині
такого поета, як Шевченко, малоруська література так
само не потребує нічиєї ласки. Та й крім Шевченка
пишуть нині малоруською мовою люди, котрі були б
не останніми письменниками в літературі й багатшій
за великоруську» ( ара
в нко в критиці. С. 577).
О. Афанасьєв-Чужбинський у рецензії на перше число
«Основи» (Русское слово. 1861. № 1) підносить Шевченка за притаманну його поезії народність, яку, щоправда, він ототожнює з фольклоризмом.
Назагал прижиттєві відгуки не відзначалися цілеспрямованістю ані в збиранні документів та ін.
матеріалів, ані в систематизації одержаних даних, ані
в застосуванні певних наук. методів дослідження. Позитивним наслідком критичних виступів, як спостеріг
М. азар нко на підставі застосування статистичної
методики аналізу, було формування канону укр. л-ри
і найвище місце в ньому Шевченка ( азар нко . До
прижиттєвої рецепції поезії Т. Шевченка: питання літературного контексту // Ст 16, с. 257). Прижиттєва
критика, отже, слугувала тільки пролегоменами до
майбутніх системних шевченкознавчих досліджень.
Автор передм. до повного корпусу прижиттєвих кри-
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тичних матеріалів Г. ра ов зазначає: «Рецепція, яку
тут бачимо, є у своїй суті некерованою, стохастичною,
непередбачуваною — і водночас обширною та багатогранною. І саме з цього “примордіяльного бульйону”
різношерстих поглядів і пересудів, суджень та емоцій,
і водночас непоборної волі бути, кристалізується те, що
швидким темпом, в універсальному діялозі творця та
його публіки визначатиме сутність і поета, і його спільноти, її колективного коду. <…> ми стаємо свідками
фундаментального процесу культуро- і націєтворення,
процесу, до якого немалою мірою залучені також і ми
самі» ( ара
в нко в критиці. С. хviii). (Докл. див.
Ро
ка т ратура
в нко. Розд. «Російська рецепція творів і особистості Шевченка у 2-й пол. 19 ст.»).

к т : ара
в нко в критиці. К., 2013. Т. 1: Прижиттєва
критика (1839—1861).
т.: а в П. Життя Тараса Шевченка. Нью-Йорк; Париж;
Мюнхен, 1955; Пр ма . . Шевченко и русская литература ХІХ
века. М.; Лг., 1961; у рав к
. . Прижиттєва критика //
в нкознав тво: Підсумки й проблеми. К., 1975; о ра
1984;
он ка . «Кобзар» Шевченка у ро сійській критиці
40-х рр. ХІХ ст. // Су а н проблеми філології: Тематичний зб.
наук. праць. К., 1993; орон . Поема Тараса Шевченка «Гамалія» в оцінці російської критики (1844 рік) // ара
в нко
і сьогодення: Матеріали Другої Всеукр. наук.-практичної конференції. Сімф., 2012; азар нко . До рецепції життя і творчості
Т. Шевченка (забуті публікації 1839—1861 рр.) // Ст 14; азар нко . До прижиттєвої рецепції поезії Т. Шевченка: питання
літературного контексту // Ст 16; ра ов
. Прижиттєва
рецепція Шевченка: становлення національного поета // ара
в нко в критиці. К., 2013. Т. 1.

1860-ті. Перші спроби осмислення масштабу постаті
Шевченка розпочалися серед інтелігенції лише з його
смертю — у промовах на велелюдному похороні, учасників якого об’єднало шокове відчуття огрому втрати,
у численних некрологах, надрук. у періодиці. Сама його
смерть стала могутнім чинником пробудження укр. нац.
свідомості, повороту широких кіл як нац., так і зденаціоналізованої на той час інтелігенції, — лицем до свого
народу, і не лише у Наддніпрянській, а й на Зх. Україні.
Активізувалися освітні зусилля укр. інтелігенції, які
вилилися у відкриття нових недільних шкіл, створення
підручників для них рідною мовою та збирання коштів
на видання цих підручників. Завершення трагічного
життєвого шляху геніального поета й самобутнього
художника стало поштовхом до започаткування нової
галузі літературознавчої науки — Ш., — поки що на
його підготовчому етапі. Йшлося про збереження й збирання літ. і мист. спадщини, мемор. речей, листування,
документів, мемуарів. Ініціатором концентрації шевч.
матеріалів виступив журн. «Основа», ред. якого в некролозі звернулася із закликом до громадськості збирати
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все, що відомо про поета (Основа. 1861. № 2). Тут близький до Шевченка історик О. азар в к опублікував,
з метою систематизувати збирання матеріалів, схему
біографії поета, поділивши останню на п’ять періодів, зокр.: «І. 1814—1828. Дитинство Шевченка, тобто
життя поета на батьківщині, в його сімейному колі.
ІІ. 1828—1838. Життя Шевченка у поміщика, переїзди
з ним Західною Росією й перебування у маляра Ширяєва. — Про цю епоху життя поета маємо найменше
відомостей, а проте вона є чи не найважливішою з усіх
у тому сенсі, що у цей час відбувався розвиток творчого
таланту нашого Кобзаря. <…> ІІІ. 1838—1847. Вільне життя Шевченка, перебування його в Петербурзі,
створення «Катерини», «Гайдамаків» і «Наймички»
й подорожі Малоросією. <…> ІV. 1847—1857. Життя
Шевченка на засланні; перебування його в Оренбурзі
й Орській фортеці, плавання Аральським морем і,
зреш тою, життя в Но во пет ровсь кому укріп ленні.
V. 1857—1861. Визволення Шевченка: перебування
його в Нижньому Новгороді, приїзд до Петербурга; поїздка на батьківщину 1859 р., повернення в Петербург,
смерть» ( азар в к
. . Материалы для биографии
Т. Гр. Шевченко // Основа. 1861. № 3. С. 1—2). Ця схема
й нині лежить в основі періодизації біографії поета.
Уже на поч. 1860-х у самій «Основі» та ін. періодичних виданнях було опубл. понад 70 поезій (значну їх
кількість за різноманітними джерелами оприлюднили
галицькі часописи «
рн », «Мета», «Прав а»,
«Слово»), фрагменти Щоденника, понад 60 листів та
низку спогадів (ще див. муар т ка ш в нк в ка).
Відбува лися поїздки по місцях перебування по ета
в пошуках документів та живих свідків — осіб з його
оточення, фіксація їхніх спогадів, публікація писемних
текстів, а вже на поч. наступного століття — і репродукцій його мист. творів. Ця збирацька діяльність дала
результат — вже 1867 укладено й видано дві значно
повніші від прижиттєвих збірки поезій: «Кобзар Тараса Шевченка / Коштом Д. Е. Кожанчикова» (СПб.,
упоряд. — М. Костомаров та Г. ашк в ), до якої
увійшло 185 творів, з них — 77 першодруків, і «Поезії
Тараса Шевченка» у 2 т. (Л., упоряд. — О. арв н к
і Г. Рожанський, 217 творів); обидві зб. містили й деякі
позацензурні твори (докл. див.
анн т ратурн
твор в
в нка). З документів у ці роки опубл. ті,
що пов’язані з його навчанням у петерб. ка м м т тв (С орн к материалов для истории императорской С.-Петербургской Академии художеств за сто лет
ее существования. СПб., 1865—1866. Ч. 2, 3). Вміщені
у різних періодичних вид. спогади сучасників створили
неоднозначний, часто суперечливий, частково легендарний — на рівні фольклор. переказів, позначений
суб’єктивністю образ поета, окреслений з різних ідеологічних позицій сучасниками, неоднаковими за сус-
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пільним становищем і рівнем культури (саме протягом
1860-х було нагромаджено основний корпус мемуарів
про поета). У найближчі по смерті поета роки опублікувати свої спогади про Шевченка вважали за обов’язок
близькі до нього люди — О. Лазаревський, М. Костомаров, В.
оз р к , О. Афанасьєв-Чужбинський,
Л.
м у н ков, М.
ков та ін.; 1868 оприлюднив
автобіографію, що містила чимало даних про життя
Шевченка, П. Куліш (Жизнь Кулиша // Правда. 1868.
№ 2—4, 7, 24—28); М. а
записав спогади родичів поета та І. Сош нка. Публікації матеріалів осіб,
недо бро зич ли вих до Шевченка (В. ко н ко о,
П. арто а, П. С
ко о), разом із здебільшого вигаданими плітками містили й деякі корисні відомості;
зі спростуванням багатьох тверджень Мартоса виступив Д.
на в, Селецького — М. Лєсков. Обговорення
деяких біогр. моментів тривало довгі роки (обставини
викупу з кріпацтва, перебування у аршав , перший
вчитель малювання, питання про покарання шпіцрутенами, причини смерті). У польс. пресі С. Доленґа та
Я. Лям (докл. див.: рв
. . Т. Г. Шевченко і Польща. К., 1964), а в галицькій — Д. ан к в (під псевд.
Грицько Будеволя) полемізували з невідомим автором
«Спогадів з подорожі» з приводу його тверджень про
благодійництво Шевченкового поміщика і перекручених відомостей про заслання та останні роки життя поета ( у во
. Слівце правди Dziennik’ові Literack’ому
про нашого батька Тараса Шевченка // Вечерниці. 1862.
№ 35—39, 41—43; 1863. № 1, 2). Особливо гостро
обговорювалося там питання про «Гайдамаки» і Шевченкову оцінку ар ко кон
ра : із закидами
Л. Сов н ко о (якому все ж належить заслуга першого
перекл. поеми «Гайдамаки»), зробленими останнім
у його розвідці про Шевченка 1861 (Taras Szewczenko
studium рrzez Leonarda Sowińskiego, z dołączeniem
przekładu Hajdamaków. Wilno, 1861), полемізував А. оа н к , який видав у Києві добірку перекладів
творів Шевченка (Gorza czy ski A. J. Przekład pisarzów
małorosyjskich. І. Taras Szewczenko (z portretem, t. 1).
Kijów, 1862).
Ви словлені у спо га дах і в пер ших крит.-бі огр.
нарисах погляди на морально-етичне обличчя поета
кардинально різнилися: від сприйняття його тільки
як поета, а не громадянина, — до тверджень про його
бунтарство і свідчень про близькість до польс. і рос.
революційних кіл. Ці нариси стосувалися здебільшого
окремих періодів життя Шевченка або коротко переказували його біографію на основі «Письма к редактору
“Народного чтения”» (Народное чтение. 1860. № 2).
Добрим винятком стала монографія польс. журналіста
в о
атта «Тарас Шевченко, його життя і твори» (Battaglia G. Taras Szewczenko, zycie i pisma jego.
Lwów, 1865). Це критико-біогр. нарис із превалюванням

характеристики творчості, побудований за періодами
відповідно до запропонованої схеми О. Лазаревського.
Автор використав переважно укр. джерела й публікації,
а з петерб. видань — лише журн. «Основу», тому біогр.
відомості є неповними. Однак саме тут уперше окреслено життєвий шлях Шевченка як цілість, у демократичному дусі розкрито виражений у творах світогляд;
праця стала вагомим і добре аргументованим виступом
на захист поета у тогочасній полеміці у польс. пресі
з приводу його світогляду й біографії, а також дала стимул створенню низки наступних праць, у т. ч. й австр.
та нім. авторів: Й.-Ґ.
р та — «Тарас Григорович
Шевченко — малоросійський поет» (Taras Grigoriewicz
Szewczenko, ein kleinrussischer Dichter. Czernowitz,
1870), а пізніше — Й.
рра, В. ав рау, В. ш ра.
Невдовзі з’явився відомий нарис . а ова (Маслія)
про Шевченка, коротка зустріч з яким 1859 справила на
майбутнього біографа велике враження. Праця В. Маслова «Тарас Григорьевич Шевченко: Биографический
очерк» (М., 1874) ґрунтується на матеріалах, які він
зібрав під час перебування в
н ому ов оро та
Москві, а також шляхом листування з М. Максимовичем, О. акш в м, та на книжці Ґ. Батталії; тут вперше
згадано про перебування Шевченка в ра
к оп ов
к п
, зроблено спробу дати портрет поета.
Однак автор старанно ухилявся від висвітлення політ.
біографії Шевченка: немає згадок про Кирило-Мефодіївське братство й арешт 1847, а причиною заслання
був, за Масловим, Шевченків вільний спосіб думок.
Усе ж порівняно докладний нарис Маслова відіграв,
поряд із Шевченковим листом до редактора « аро но о
т н », помітну роль у популяризації постаті поета.
1870-ті. Джерельна й текстологічна база шевченкознавства відчутно поповнилася публікацією майже
повного корпусу поезій Шевченка у празькому вид.
«Кобзаря» у 2 т. (1876), впорядкованого коштом Київ.
громади (упоряд. — емігранти Ф. овк та О. Ру ов).
Другий том вид. було цілковито віддано безцензурним
творам, доти відомим невеликому колу інтелігенції
(щоправда, текстологічний рівень вид. був досить низький, як і взагалі видань початкового етапу Ш.). Цей
том використав М. Драгоманов, видавши в Женеві
1878 «Кобзар» у кишеньковому форматі, що містив
20 творів Шевченка, переважно безцензурних. Вид.
призначалося для нелегального поширення. Упорядниками були Ф. Вовк (псевд. Сірко), який умістив тут
і стислий критико-біогр. нарис, та А.
о к (псевд.
Н. Кузьма). З Шевченкового листування надрук. листи
до Ф. ка нка, А. о то , М. Щепкіна, а також листи
Г. Квітки-Основ’яненка та М. Щепкіна до поета. Опубліковано мемуари А. оза ков ко о, С. о о , Ф. Ткаченка, В. Шевченка; у празькому «Кобзарі» вміщено
спогади І. ур н ва, М. Костомарова, Я. По он ко о,
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М.
к ш на. Мемуарні джерела подають найбільше
відомостей про дитинство Шевченка, третю подорож
в Україну, про останні роки життя. Ф. П кунов видав
перший збірник спогадів про поета, щоправда, далеко
не повний, — «Шевченко, его жизнь и сочинения: Сборник материалов для полной биографии Т. Г. Шевченко»
(К., 1878), що дуже прислужився наступним біографам.
Початок 1870-х став часом організації видавничої
та — ширше — наук. діяльності, переслідуваної владою
на Наддніпрянській Україні. До налагодження зв’язків
між обома частинами України найбільше зусиль доклали П. Куліш та О. он к активною співпрацею
з галицькою пресою. Ін. річ, що у визначенні ваги творчості Шевченка для розвитку укр. л-ри Куліш не був
послідовним, особливо коли посів культурницьку позицію стосовно польс. та рос. влади в цивілізаційному
процесі, що призвело до гострого осуду народних рухів,
гайдамаччини зокр., та її співця Шевченка. Справедливо
застерігаючи літ. діячів проти епігонства за Шевченком,
Куліш дозволив собі кілька гострих і несправедливих
відгуків про особу поета, за що зазнав замалим не остракізму з боку укр. демократичної громадськості (докл.
див. у ш П. .). Інша справа — О. Кониський. Саме
він спільно з кол. кириломефодіївцем Д. П
ков м
1873 зібрали кошти на влаштування у Львові друкарні
для новоутворюваного Т-ва імені Шевченка; меценатами стали Є.
ора ов , М. Жученко і сам Кониський, котрий через 15 років наполіг на перетворенні
цього т-ва на ауков товар тво м н
в нка, із
розгалуженими секціями — суттю, на укр. Академію
наук.
І новостворене т-во, і Шевченкові ідеї й творчість,
які широко популяризувалися на Галичині, Буковині
та в Закарпатті з 1861, послужили каталізатором для
розгортання народовського культурного руху, опертого на ідеях Руської трійці, Кирило-Мефодіївського
братства, слов’ян. нац.-визв. руху, ідеології Шевченка,
Куліша, Костомарова, проте інтерпретованих досить
однобічно. Справедливо наполягаючи на підтримці
й популяризації укр. мови, освіти, культури, єдності
всіх частин українства, народовці взяли у своїх патронів принципи християнського апостольства й братерства, однак поминули гострий соц. революціонізм,
особливо Шевченків. Є. ар к у ст. про «Неофіти»
(Правда. 1868. № 19—23) акцентував на релігійності та
всепрощенстві поета, його вірі в правду. Праця О. Парт ко о «Провідні ідеї в письмах Тараса Шевченка»
(Л., 1872), де абсолютизовано ідею християнської самопожертви, підносила Шевченка як «ангела святого,
пророка Божого», котрий смиренно покладав надії лише
на Боже втручання (див., напр., цілковито перекручений
аналіз поезії «Ой виострю товариша»). Незручні ж для
коментування вислови Шевченка Партицький оголосив
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символами, в яких слід знайти прихований смисл (незрідка прямо протилежний сказаному в поета). Праця
Партицького стала парадигматичною для народовських
інтерпретаторів текстів Шевченка, зокр. О. онов ко о, автора розлогої ст. «Критично-естетичний погляд
на декотрі поезії Тараса Шевченка» (Правда. 1872.
№ 9; 1873. № 1, 3—6, 13). Стрижнем Шевченкового
світогляду Огоновський вважав його звернення до нац.
еліти із закликом «обійняти найменшого брата», до
«братолюбія» — поза тогочасним культурним і соц. контекстом. Однобічно і з численними фактографічними
помилками висвітлив Огоновський постать Шевченка
лише як страдника у популярній брошурі «Життя Тараса Шевченка: Читанка для селян і міщан» (Л., 1876).
І. Франко в листі до І.
(верес. 1881) зауважив, що
ані Огоновський, ані Згарський «“Неофітів” не порозуміли» ( ранко. Т. 48. С. 289).
Позиції народовців протистояли укр. радикали.
1879 опубл. статтю Ф. Вовка, напи сану ще 1876,
«Т. Г. Шевченко і його думки про громадське життя»
(Громада: Українська збірка, впорядкована М. Драгомановим. Женева, 1879. Кн. 4). Завданням дослідження
було «показати Шевченка з того боку, з якого його найменше відомо, установити настоящий, такий, як слід,
погляд на його як на писателя народного, як на писателя
соціально-демократичного, громадського <…>. Показати й те, яка користь може бути з творів Шевченка задля
народної соціально-революційної освіти» (Громада.
1879. Кн. 4. С. 40). Автор досліджував біографію поета
саме з метою простежити формування його світогляду — «вислідити, як виростали в ньому його найголовніші думки» (Там само. С. 42). Саме такою настановою
біогр. фрагмент праці Вовка ґрунтовно відрізнявся від
популярних нарисів попередників. Між джерелами
революційності Шевченка дослідник бачив традиції
Коліївщини, польс. повстання 1831, вплив демократичної л-ри, а також класове коріння — погляд на світ із
«становища мужика». До цих джерел Вовк зарахував
і «демократизм усієї української історії», не помітивши
у зрілого Шевченка реалістичного погляду на класове
розшарування в середовищі козаччини, на трагічні
наслідки егоїстичної боротьби за владу і згубного втручання сусідів. Однак дослідник простежив розвиток
світогляду поета — від тотальної ідеалізації козаччини
до розвінчання «панського романтичного козакофільства» й лицемірства у проголошенні народолюбних
гасел (Там само. С. 47). Важливою була характеристика
Кирило-Мефодіївського братства — як «зародку практично-працюючого українського руху» (на відміну від
офіційної його характеристики як «гуртка мрійників»).
Однак, прагнучи залучити творчість Шевченка до соціалістичної агітації, Вовк дещо модернізував погляди
Шевченка, пишучи, що він «перший у нас поставив пи-
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тання політично-національне й питання про кріпацтво
на ґрунті соціалістичному» (Там само. С. 88). Саме ця
теза в першу чергу викликала полемічну статтю-відповідь М. Драгоманова «Шевченко, українофіли й соціалізм», уміщену в тому ж числі «Громади» (Драгоманов
ознайомився з працею Вовка ще в рукопису).
Осмислюючи культурний та соц. розвиток суспільства і прагнучи впливати на нього, Драгоманов,
природно, не міг оминути такого активного чинника
цього розвитку, як спадщина Шевченка, але спершу недооцінював широку самоосвіту поета, його обізнаність
із сучасною соц.-політ. думкою і, зрештою, естетичну
вартість його поезії. З часом Драгоманов відмовився
від своїх надто категоричних тверджень і визнав, що
значна частина тогочасної інтелігенції відстала від Шевченка років на 10—20 і що Шевченко обстоював «рівність і волю політичну й економічну», «і в цьому був
безспорний радикал-демократ, в думках котрого були
початки і новішого радикального демократизму, навіть
соціального» ( ра оманов . П. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. К., 1970. Т. 2. С. 413). Заперечуючи
тезу Б. р н нка про спонтанну появу Шевченкового
генія, учений у «Листах на Наддніпрянську Україну»
окреслив той культурно-ідеологічний ґрунт, на якому
зросли геніальність, нац. свідомість і народолюбство
Шевченка, котрі справді ставлять Шевченка «як епохальну прояву в історії громадської думки на Україні»
( ра оманов . П. Там само. Т. 1. С. 452).
1880-ті. З ви сту пами «Грома ди» поле мі зу вали
народовські критики Г.
н к — «Шевченко
і його сучасна критика» (Правда. 1880. № 5—6), І. окору з — «“Посланіє” Шевченка: Естетично-критична
студія (Зоря. 1885. № 15—19), у статтях яких світогляд
Шевченка трактувався в дусі згаданої праці О. Партицького — з позицій клерикалізму й нац. ідеї з оминанням
Шевченкової соц. критики кріпосництва й самодержавства. Те ж ідеологічне підґрунтя мали виступи
братів В. та О. Барвінських на шевч. урочистостях, де
активно розбудовували культову риторику. Друкувалися й супротивники: москвофіл. критик П. Св тун
наполягав, що народ підтримував самодержавство,
а поет відійшов від народу, відтак, твердив цілком у дусі
В. Бєлінського цей «тіснозорий обскурант» (І. Франко), «наказание Шевченка совершенно оправданное»
(Св тун . Чем есть для нас Шевченко? Критическое
рассуждение. Л., 1885. С. 150—151).
З 1881 публікував окремими розділами свою «Історію літератури руської» О. Огоновський. Розділ про
Шевченка з 2-го тому його праці опубліковано в «Зорі»
(1888. № 2—8). Рецензенти вказували на еклектизм та
некритичне нагромадження подробиць, І. Франко писав
Драгоманову 19 берез. 1888: «Лупить бідний Огоновський всякі деталі, які знає, мішаючи важне з неважним

десять раз гірше Чалого і не дбаючи про хронологічні
несообразності вроді, н. пр., того, що в одній шпальті
каже, буцімто Шевченко понаписував найкращі свої
твори як “Г у с а”, “Посланіє” і т. ін. під впливом ідей
Кирило-Мефодієвського братства (1846 р.), а недовго
перед тим за іншим джерелом написав, що “Г у с” написаний був 1844, перед знакомством з Костомаровим»
( ранко. Т. 49. С. 150). Хоча загалом Франко позитивно
оцінив системний підхід ученого. М. Драгоманов критикував працю Огоновського за формальний біографізм,
емпіризм — без добору й осмислення фактів ( ра оманов . Шевченко в чужій хаті його імені // Народ.
1893. № 10, 11, 15). Однак були й здобутки: саме тут
уперше подано шість пунктів статуту Кирило-Мефодіївського братства та його програму. З фактографічного
боку праця стала перехідною до біографії поета, що її
у 1890-х створить О. Кониський.
З поч. 1880-х розгортає шевченкознавчі дослідження
І. Франко. Вивчаючи передусім ідейно-худож. зміст
Шевченкової поезії, Франко вже в одній із ранніх праць
«Причинки до оцінення поезій Тараса Шевченка», що
містила дві частини: «Гайдамаки» (Світ. 1881. № 8—12)
і «Темне царство» (Світ. 1882. № 1), пішов далі Драгоманова (хоча й погодився з його критикою естетичного
боку поеми «Гайдамаки», пізніше цю частину не передруковував), побачивши в епопеї поч. зламу у світогляді
поета, відмову від ідеалізації козаччини й антикріпосницький пафос. У другій частині ст. Франко здійснив
свій намір, як про це він писав Драгоманову в жовт.
1881: «Далі буде розбір “Сну” і “Кавказу”, а властиво
критика політичного устрою Ро сії» ( ранко. Т. 48.
С. 296). Аналіз поем спирався й на ґрунтовне висвітлення суспільно-істор. тла їх створення — становище
в західноєвроп. та рос. л-рах, велику хвилю «поступового руху», яку Шевченко сприйняв завдяки своїм
«мужицьким симпатіям». Ці поеми мали стати темою
Франкової дисертації, виконати яку перешкодив опір
консервативної професури у Львів. ун-ті; було написано лише вступ — певну програму дослідження теми.
У статтях про окремі Шевченкові твори критик не лише
спирався на біографію поета, а й вдавався до компаративістичного зіставлення їх з тогочасною світовою
л-рою. Багато зусиль доклав Франко до справи видання
Шевченкових текстів, зокр. уклав 1908 «Твори» («Кобзар»), спираючись на напрацювання В. оман ко о,
хоча й не завжди обґрунтовані. Франко привернув увагу
до російськомовної прози як матеріалу для з’ясування
естетичних поглядів та психології автора.
Протягом 1881—82 київ. та одес. цензурні комітети,
«натхнені» антиукр. указом
к ан ра , заборонили
друкувати три біогр. праці про Шевченка авторства
М. Сум ова, М. Незначного (М. Левченка) і М. омарова (див.: ман
. [Комаров М.]. Дещо з історії
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укра ї нсь кого письменства ХІХ віку // Діло. 1885.
2 берез.). Найпримітнішим явищем поч. цього періоду в шевч. біографістиці була поява праці М. Чалого
«Життя і твори Тараса Шевченка: (Звід матеріалів для
його біографії)» (К., 1882; [рос. мовою]; перевид. К.,
2011 [перекл. укр. мовою]), цілком опертої на зібрані
біографом спогади й листування сучасників поета (бл.
120 листів). Т. ч. корпус шевч. матеріалів непорівнянно
зріс. В обіг уведено значну кількість доти невідомих
фактів та обставин: спираючись на постулати біогр.
методу франц. вченого Ш.-О. Сент-Бьова, дослідник
вважав за необхідне подавати й побутові подробиці.
Політ. біографію лише зачеплено, з осудом пише Чалий
про взаємини Шевченка з польс. засланцями. Огляд
творчості Шевченка зроблено на основі згаданої праці
Ґ. Батталії. При загалом позитивній оцінці критики,
праця дістала й низку уточнень і спростувань від В. Р пн но , Ф. азар в ко о, К. Толстої ( н ), М. П трова,
О. Кониського та ін. І понині вона є цінним джерелом
біогр. матеріалів. Продовживши дослідження біографії
поета, М. Чалий опублікував ще кілька нових розвідок і матеріалів (див. докл. а
. .). Свої спогади
оприлюднили М. Костомаров, М.
ар н, П. Куліш,
М. М.
оз р к , М. Сав в, П. Селецький, Н. а
, брати П. і Ф. Лебединцеви та ін. Щедро друкує
листування Шевченка журн. «
в ка тар на», де
вперше опубл. й Автобіографію Шевченка (1885. № 9)
та його повісті (1888 їх видано окремою збіркою).
1884 з’явилися «Нариси історії української літератури ХІХ ст.» (рос. мовою) М. Петрова, що містили
стислий нарис біографії і творчості Шевченка. Якщо
у висвітленні фактів життєпису автор не пішов далі
традиційної схеми (припустившись і низки помилок),
то більшого успіху він досяг в аналізі світогляду поета
на основі його творів, у т. ч. й заборонених, зробивши
наголос на його соц. поглядах — і щодо історії козацтва,
і тогочасного суспільного ладу. Це вже був певний вихід
за межі суто життєпису. Праця Петрова спричинилася
до появи докладно аргументованого відгуку на неї літературознавця М. ашк в а — «Відгук про працю
п. Пет рова “Нариси історії української літератури
ХІХ ст.”» ( т т о двадцать девятом присуждении наград гр. Уварова. СПб., 1888). Це було перше докладне
дослідження політ. біографії Шевченка і особливо
ідеології Кирило-Ме фодіївського братства. Учений
врахував усі джерела, вказав на розбіжності у праці
М. Петрова і подав, як ніхто до нього, вичерпну панораму ідейно-суспільних течій в Україні. Він першим
проаналізував ідеї тогочасних польс. гуртків і вказав
на вплив укр. школи в польс. л-рі на ідеологію братства, а також вплив на світогляд поета діячів польс.
визв. руху, що поклало поч. дослідженню цієї тематики у пізніших працях В. урата. Дальший крок
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у вивченні політ. біографії Шевченка зробив історик
В. С м в к : у розвідці «Микола Іванович Костомаров, 1817—1885» (Русская старина. 1886. № 1) він
виклав історію братства за «Автобіографією» М. Костомарова. Попередниками братства дослідник вважав
декабристів і масонську ложу «З’єднаних слов’ян»
у Києві. Попри це, його висновок збігся з офіційною
версією про братство як гурток мрійників. Наприкінці
1880-х активніше досліджується й період заслання
Шевченка — у ст. Є. арш на (Шевченко в ссылке
(1847—1857) // Исторический вестник. 1886. № 1) та
М. Сторо нка (Первые четыре года ссылки Шевченко
(1847—1851) // С. 1888. № 10).
1890-ті. Триває активна публікація шевч. матеріалів — творів, листування поета, листування третіх
осіб, документів, спогадів. Так, женевське вид. 1890 —
«Поезії Т. Гр. Шевченка, заборонені в Росії» містило
51 твір, проте з празького вид. 1876 сюди потрапили
й нешевч. вірші «Гарно твоя кобза грає», «В альбом».
Найповнішим доти вид. був «Кобзар» у 4 частинах (Л.,
1893, 1895, 1898) в упорядкуванні О. Огоновського.
Однак він теж містив нешевч. поезії і мав чимало хиб
текстологічного характеру. М. Драгоманов у розгорнутій рецензії 1893 «Шевченко в чужій хаті його імені»
( ра оманов . П. Літературно-публіцистичні праці:
У 2 т. К., Т. 2) гостро критикував упорядника й автора
вст. нарису «Дещо про життя і літературну діяльність
Т. Шевченка» не лише за схоластичну і помилкову періодизацію творчого шляху поета, а й за плутанину у визначенні жанру творів, численні вади в характеристиці
Шевченкового світогляду та за перекручування посилань на драгомановську статтю «Шевченко, українофіли
й соціалізм» (1879).
М. Сто роженко вперше опублі ку вав, що правда
у перекладі рос. мовою (через цензурну заборону публікувати автентичний текст), таке важливе джерело,
як Шевченкову Передмову до нездійсненого видання
«Кобзаря», т. зв. седнівську (Сторо нко . . Мелочи для биографии Шевченко // Русская мысль. 1898.
№ 6). Журн. «Киевская старина» продовжував активно
друкувати шевч. листування і листи третіх осіб. До
поч. наступного століття корпус листування помітно
вичерпався. У нових публікаціях документів ідеться
про перебування Шевченка в овоп тров кому укр пнн (Ро з в
. . Тарас Шевченко в Закаспийском
крае: К тридцатилет ней годов щине смерти по эта.
1861—1891 // Русская старина. 1891. № 5), про Кирило-Мефодіївську справу й арешти Шевченка 1850 і
1859 — за документами з арх. Департаменту поліції
(кол. р т о о в
у) (Сторо нко . . Новые материалы для биографии Шевченко // С. 1893. № 3).
1898 М. Стороженко продовжив свою попередню публ.
1893 (Новые материалы для биографии Шевченко.
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ІІ. Оренбургский обыск и его последствия. ІІІ. Межирицкий инцидент (1859) // С. 1898. № 3).
Поряд з окремими розвідками друкувалися й ширші праці синтетичного характеру. 1894 популярний
російськомовний нарис «Тарас Шевченко. Його життя
і літературна діяльність» оприлюднив В. ков нко, співробітник видавця Ф. Павленкова, намагаючись у першому варіанті праці ширше висвітлити політ. біографію
поета. Але цей текст зазнав чималих цензурних скорочень. В. Сар , порівнявши рукопис із друкованим
текстом, зазначив: «За наполяганням цензора з рукопису
вилучено ряд свідчень з епістолярних та мемуарних
джерел, які Яковенко спробував прямо процитувати
в своїй праці, в тому числі висловлювання з листа Шевченка про своє життя в Петербурзі після визволення
з кріпацької неволі, згадки М. І. Костомарова про діяльність і програму Кирило-Мефодіївського братства,
щоденниковий запис Шевченка часів перебування його
в Нижньому Новгороді, спогади скульптора Микешина
про оцінку Шевченком ряду діячів російської історії»
(Сар
. . Популяризатор Шевченка В. І. Яковенко //
14, с. 201). Чималу увагу надано творчій
біографії поета (проаналізовано навіть позацензурне
«Посланіє»), спростовано поширене твердження про
занепад таланту поета в останні роки життя.
Цілком новаційним був трактат І. Франка «Із секретів поетичної творчості Шевченка» (
. 1898. Т. 1.
№ 1—6; ранко. Т. 31), де покладено поч. дослідженню
не лише психології творчості поета, а й психології
сприймання, причому з’ясуванню такої визначальної
риси поетової творчості, як сугестивність. Загалом
Франкові належать понад п’ятдесят шевченкознавчих
праць включно з популяризаторськими.
З 1-ї пол. 1890-х працює над створенням біографії
Шевченка О. Кониський. Спонукою послужила необхідність розпочати перший том Записок НТШ докладною
біографією поета. І оскільки спроба М. Чалого переробити для цього свій «Звід матеріалів» 1882 не вдалася,
завдання створення біографії поета й художника взяв
на себе Кониський, який залучив до громадської справи
широке коло культурних діячів. Вони провадили арх.
розшуки, фронтально переглядали річні комплекти періодичних видань, знімали копії документів, листів, записували спогади. Сам дослідник відвідав шевч. місця,
використав дані церк. архівів, зібрав спогади родичів,
односельчан, загалом свідчення сучасників, переглянув
періодику (див. «Список використаних джерел», долучений до 2-го тому «Хроніки»). У 1892—98 в галицькій
пресі друкуються його біогр. нариси про Шевченка; автор змонтував їх у цілісну двотомну працю, що по праву
вважається найповнішою біографією Шевченка (аж до
1960-х): «Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка його
життя» (Л., 1898. Т. 1; Л., 1901. Т. 2; перевид. К., 1991;

К., 2014). У скороченому варіанті працю видано в Одесі
того ж 1898 рос. мовою під назвою «Жизнь украинского
поэта Тараса Григорьевича Шевченко: (Критико-биографическая хроника). 1814—1861».
Кониському вдалося значно повніше й цілісніше
висвітлити низку маловідомих моментів, особливо
у зв’язку з Кирило-Мефодіївським братством, з роками заслання, спростувати неправдиві чутки, легенди
й анекдоти, подати хронологічні відомості про худож.
і мист. твори Шевченка, заглибитися у психологію
сприйняття життєвих перипетій та у психологію творчості, хоча творчість поета й художника мала стати
предметом спеціальної праці, якої дослідник не встиг
написати. Адже 2-й том «Хроніки» опубліковано вже
посмертно. Помилкою біографа був спрощений погляд
на літ. творчість як на пряме відбиття дійсності, що потягло за собою поводження з текстами повістей як із докум. джерелами. Працю проймає палкий пієтет до Шевченка. Щиру вдячність і глибоке зворушення листовно
висловили Кониському брати Ф. о
а та О. о
а,
А. р м к , Л. Жемчужников, Д. Мордовець, І. Шраг,
Д. ворн к , О.
ана в та багато ін. (див.: ІЛ.
Ф. 77. № 127, 128). І. Франко у спеціальному нарисі писав: «…то не холодне оповідання, то гаряче звеличення
Шевченка, якого Кониський уважав найвисшим цвітом,
правдивим генієм і пророком українського народу. <…>
Cею книжкою Кониський поклав найкрасший пам’ятник і Шевченкові, і собі самому» ( ранко . Про життя
і діяльність Олександра Кониського. Л., 1903. С. 35).
(Докл. див.: См н ка . . Біограф та його «Хроніка» // он к , с. 3—23; он к
. . Тарас
Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. К., 2014.
С. 9—31; див. он к
. .).
1900-ті. Революція 1905—07 відкрила для дослідників архіви Департаменту поліції (кол. Третього відділу), що якісно збагатило шевч. матеріали. На основі
автографів зі слідчої справи Кирило-Мефодіївського
братства, а також зібраних у ЧМТ, в Рум’янцевському
музеї в Москві, в ред. «Киевской старины», В. Доманицький видав «Кобзар» (СПб., 1907) — доти найповніший і без цензурних купюр, але текстологічно не
досконалий. Того ж року Доманицький опубл. текстологічне дослідження Шевченкових текстів (Критичний
розслід над текстом «Кобзаря» Шевченка. К., 1907).
Спершись на вид. Доманицького і сам провівши чималу
текстологічну роботу, наступного року видав двотомний
«Кобзар» І. Франко, усе ж не позбавившись помилок
(Твори Тараса Шевченка. Кобзар. Т. 1 (1838—1847);
Т. 2 (1847—1860). Л., 1908).
Ювілеї Шевченка 1901, 1911 й особливо 1914 спричинилися до значного пожвавлення публікацій шевченкіани, зокр. документів, передусім згаданої слідчої
справи. Їх публікували М. Стороженко ( С. 1906. № 2),
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В. Яковенко (
в нко . Твори: У 2 т. СПб., 1911.
Т. 2), В. Доманицький (
в нко . . Кобзар. СПб.,
1912). Д. Яворницький оприлюднив частини справ про
перебування Шевченка на засланні ( ворн к
. Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка. Катеринослав,
1909), І. Алексєєв, спонуканий В. оро нком, — документи з Уральського арх. про відправлення поета на
заслання (Русское богатство. 1901. № 2). «Матеріали
до історії Кирило-Мефодіївського братства: признання
кириломефодіївців» уміщено в кн.:
рн к пам’яті
Тараса Шевченка (1814—1914). К., 1915. Усе ж протягом більш як півстоліття по смерті Шевченка так
і не було видано збірника документів. З видань листів
Шевченка найпомітніше — добірка зі 157 одиниць
у другому томі двотомника В. Яковенка 1911, складена
з раніших публікацій і не звірена з оригіналами. Потік
спогадів помітно зменшився, але серед них — спогади
Д. Мордовця (
. 1902. № 6), Л. Пант
ва (Из воспоминаний прошлого. СПб., 1905. Кн. 1) та О. так ншн
р (Русский вестник. 1901. № 8) — про участь
Шевченка в літ. читаннях у Пасажі, Р. мк в а про
гурток Я. ар в ко о (Наша ніва. 1911. № 8), А. р т про зустріч із поетом (Закавказье (Тифлис). 1911.
26 февр.), які додали важливі штрихи до висвітлення
громадського обличчя Шевченка останніх років життя.
Уважно стежив за шевченкознавчими публікаціями
І. Франко; 1910 опублікував «Нарис історії українськоруської літератури до 1890 р.», розд. про Шевченка
в якому ґрунтувався на його нарисі «Тарас Шевченко»
(1891); 1911 — рецензію на зб. поезій Шевченка у перекл. Ю. р н (Шевченко по-німецьки // ранко.
Т. 38. С. 525—530); за лишилася не завершеною ст.
«Шевченкова “Марія”» (Т. 39. С. 300—309) про поему,
у якій, на думку Франка, поет піднявся на недосяжну
доти висоту, — теза, якою спростовано поширене твердження про згасання таланту Шевченка по засланні.
У журн. «Ukrainische Rundschau» (1914. № 3/4) опубл.
славнозвісну «Присвяту» ( ранко. Т. 39. С. 255).
Демократичні симпатії авторів відбито в популярних
біогр. нарисах Д. Тихомирова (у складі навч. хрестоматії: Саморо к -п в народной жизни А. В. Кольцов,
И. С. Никитин, Т. Г. Шевченко: Сб. избр. стихотворений
с биографиями и портретами поэтов для семьи и школы.
М., 1907. С. 143—160), І.
оу ова (Тарас Григорьевич
Шевченко: (Очерк) //
в нко . . Кобзарь: В переводе русских писателей. М., 1900), який пізніше не раз
передруковувався. Слід згадати й популярні нариси
В. ш на- тр н ко о, М. Клокової, К. ва нка
та ін. Докладністю деталей (хоча й з деякими неточностями) відзначався нарис В. Доманицького «Життя
Тараса Шевченка» (у кн.:
в нко . Кобзар. 2-ге
вид. СПб., 1908), що спирався на «Хроніку» О. Кониського. Продовжив дослідження політ. біографії
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Шевченка (після публікації 1886 про М. Костомарова)
історик В. Семевський (Кирилло-Мефодиевское общество 1846—47 гг. // Русское богатство. 1911. № 5—6;
повніше: Голос минувшего. 1918. № 10/12), використавши значну докум. базу, в т. ч. й неопубл. документи
братства. Він вказав на зв’язок ідей братства з декабристським рухом, вважав зародком братства гурток
молоді 1843—45, переконливо обґрунтував авторство
М. Костомарова щодо «Книг буття українського народу», а також факт впливу Шевченка на київську молодь
і братчиків. Працю визнано найбільш серйозним на той
час дослідженням цієї теми.
Певну еволюцію в інтерпретації світогляду Шевченка відбув В. Щурат. З ним полемізував І. Франко
з приводу зіставлення по ета з пророком р м ю,
проведеного у доповіді Щурата «Шевченко і Єремія», виголошеній на шевч. вечорі у Відні 12 трав.
1904 (Руслан. 1904. 13 трав.). Франко у ст. «Шевченко
і Єремія» заперечує цю паралель, бо Ієремія — «віщун
руїни й кари, вислів безвихідного положення народу,
засудженого на загибель <…>. Яке ж тут порівняння
з Шевченком, віщуном і діячем народного відродження
та братолюбія?» (
. 1904. № 6; ранко. Т. 35. С. 187).
Виступав Франко й проти абсолютизації впливу Біблії на світопогляд Шевченка у праці Щурата «Святе
письмо в Шевченковій поезії» (Л., 1904) (Non severus
[ ранко .] Шевченко і критики //
. 1904. № 11).
Пізніше Щурат приділив чимало уваги дослідженню
польс. рецепції Шевченка та його обізнаності з польс.
революційною думкою («Перші польські голоси про
Шевченка», 1912; «Шевченко в польській революційній
притчі», 1914; «Основи Шевченкових зв’язків з поляками», 1917), низці часткових питань.
Якщо в попередніх публікаціях діяльність Шевченка-художника та його мист. спадщину досліджено
занадто фрагментарно, то в 1900-ті відбулося кардинальне зрушення: О. П. ов
к опублікував ст.
«Тарас Шевченко як маляр» (
. 1911. № 4) і значно
розширив її в однойменній монографії (Л.; М., 1914). На
відміну від попередніх авторів, котрі вважали Шевченка
лише наслідувачем К. Брюллова, дослідник обстоював
самобутність укр. художника; у праці простежено шляхи здобуття фахової освіти, мист. діяльність (хоча період
заслання в цьому плані автор не знав). Дуже важливе
значення для подальших мистецтвознавчих досліджень
мали додані до праці бібліографія і список мист. творів
Шевченка, — як відомих, так і лише згадуваних у л-рі.
У цей період з’явилися нові спроби психоаналітичного розгляду творчості поета і його психології взагалі,
поч. яким поклав 1898 Франко своєю оригінальною
працею «Із секретів поетичної творчості». Йдеться
передусім про шевченкознавчі праці модерністського
критика М. вшана (зб. «Тарас Шевченко. Л., 1911),
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теоретична система якого зазнала впливу естетичних
поглядів Й.-Ґ. Фіхте й Ф. Ніцше (докл. див.: ум о . Микола Євшан (1889—1919) // вшан . Критика.
Літературознавство. Естетика. К., 1998). Справедливо
протестуючи проти безплідного ритуального пошанування Шевченка, критик переніс головну вагу на
вивчення психології творчості поета, визначивши його
творчий тип як емоційний, а спрямованість сентименту — як ядро Шевченкової творчості. Критик вважав
життєвою трагедією Шевченка те, що переживання ним
«життєвого хамства» було неможливо згармонізувати
з пошуками ідеалу — людини, суспільства, що пошуки
читача-друга були марними і увесь вік його не полишало
безвідрадне почуття сирітства. Євшан не досліджував
освіти поета, але використав тодішні вади біографістики — переконаність у малоосвіченості Шевченка,
його надмірному фольклоризмі — для фіхтеанського
обґрунтування первісного, наївного погляду поета на
речі, а відтак інтуїтивного творення, коли твір виростає ніби цілісний організм, поза всілякими правилами
й канонами. Обстоюючи проблеми свободи митця, Євшан накладав фіхтеанську чотириступеневу схему й на
творчість Шевченка, що було його власним поглядом на
предмет. Можна визнати позитивним ніцшеанське вивищення Шевченка як творчої людини, котра не залежала
від загалу, але вносила в менталітет суспільства нові
ідеї. При певній суб’єктивності багатьох тверджень,
праці Євшана сприяли вивільненню шевченкознавства
від суто народницько-просвітянських обмежень (див.
вшан
ко а).
1916 у Львові видано монографію С. а
«З психології творчості Шевченка», у котрій фактично вперше
засто совано психоаналітичну методологію, причому
без її надмірностей. Аналіз властивого поетові вчування у внутрішній світ Іншого узасаднив найвищий
рівень співпереживання поета чужій недолі, особливо
жіночій; а власне горе і втрати, сирітство сублімувалися в потребі материнської ніжності в коханні (т. зв.
ендіміонового мотиву) (докл. див.: Па ар нко . . Геній
у світлі психоаналізу // а
С. З психології творчості
Шевченка. Черкаси, 2001).
Ювілеї Шевченка стали важливим чинником політ. боротьби: різні угруповання й партії прагнули
привласнити поета, підперти його іменем свої гасла
й програми, або навпаки — всіляко дискредитувати
його. Спектр дискурсу щодо світогляду поета був максимально широкий: від чорносотенських інсинуацій
до марксистсько-ленінського соціологізму. Однак цей
текстуальний сегмент через граничну тенденційність
не випадає зараховувати до історії наук. Ш.
Більш як півсторічний шевченкознавчий дискурс
є нерівноцінним щодо наук. вартісності: якщо безумовно позитивним явищем було нагромадження різних

груп матеріалів, то інтерпретація їх, концепція постаті
поета й художника залежала як від сумлінності дослідника, так і від його суспільної позиції, ставлення
до Шевченка (див. р вн окум нта н мат р а
про
в нка;
о ра на ш в нк ана;
анн
т ратурн твор в
в нка;
анн м т к
твор в
в нка; муар т ка ш в нк в ка; персональні статті про дослідників). Окрім суто партійних
ідеологій, у дорадянському шевченкознавстві були прояви низки різних літературознавчих підходів — істор. та
культурно-істор., біогр., психологічних, модерністських
тощо. Цінним здобутком зусиль багатьох дослідників
стало створення біографії, частково навіть і політичної,
початок системної розробки мист. біографії, а також
поетики творів Шевченка.
т.:
в нкознав тво. Підсумки й проблеми. К., 1974;
См н ка . . Біографічна шевченкіана (1861—1981). К.,
1984;
ова . . За рядками листів Тараса Шевченка. К.,
1984; Пав ко С. Моделі шевченкознавства в радянській і нерадянській науці // Сучасність. 1990. № 3;
; о ко . Вибрані
праці. К., 1992; а нюк . . Шевченко на сторінках волинської періодики 20—30-х рр. ХХ ст. // о
нн творчості
Т. Г. Шевченка: Тематичний зб. наук. праць. К., 1992; а оро на . . Наукове шевченкознавство: межа різночитань // о нн творчості Т. Г. Шевченка: Тематичний зб. наук. праць.
К., 1992; ов анюк . П. Від шевченкознавства радянського до
українського // С . 1993. № 9;
ар нко П. Тарас Шевченко
і українська література. Зб. ст. К., 1994;
к та
. Спроба
фальсифікації Шевченкового листування // Київська старовина.
1994. № 2; о о шевченкознавство України: (Круглий стіл
журн. «Дніпро») // Дніпро. 1994. № 7/8; ук нов
. Національно-визвольне спрямування творчості Тараса Шевченка та її
хибне трактування радянськими вченими 20—30-х років //
.
1999. № 2/3;
н шн сприйняття Т. Шевченка і його творчості
(Круглий стіл ред.) / Пахаренко В., Хропко П., Клочек Г., Воловець Л. // Українська мова й література в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 1999. № 1; ор к
. Як можливе
філо софське шевченкознавство? // Український гуманітарний
огляд. К., 1999. Вип. 1; ра ов
. Шевченко, якого не знаємо:
(З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції
поета). К., 2000; а нко . . Історія українського літературознавства. К., 2001; орош нко . . Поетика «Кобзаря» в шевченкознавчому дискурсі 1921—1924 років // Вісник Харк. нац.
ун-ту. Х., 2002. № 520; урмака . П. Шевченкіана в українських
громадсько-політичних і літературних журналах другої половини
80-х років ХХ ст. // урмака . П. Апостоли культури. Зб. ст.
і нарисів. Х., 2002; Шевченкознавство // н т тут літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 1926—2001. Сторінки історії.
К., 2003; у н к
. Шевченкознавство: стан і перспективи //
35. Кн. 1; азо а . Епістолярій Шевченка в контексті української епістолографії першої половини ХІХ ст. //
35. Кн. 2;
Спо ар
. Між «народництвом» і «модернізмом»: трансформації рецепції Шевченка в українському літературознавстві

ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО
1920-х років //
35. Кн. 1;
в нкознав тво у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка (1860—2010):
Сторінки історії. К., 2011.

а р См

н ка

1917—41. На окреслений період припадає утвердження Ш. як комплексної гуманітарної галузі. Тоді ж
закріплюється в обігу сам термін на її позначення
(
в нкознав тво: Підсумки… С. 140; н т тут
літератури… С. 173). Тогочасні праці прийнято асоціювати з переходом від «культу Шевченка» до «наук.
Ш.» (П тров . С. 749), а також із переростанням публіцистичної рефлексії в наук., певною мірою пов’язану
з поширенням вульгарно-соціологічних трактувань
(
в нкознав тво: Підсумки… С. 129, 176). Потреба пожвавити прочитання Шевченкового доробку
чітко усвідомлювалася в дослідницькому середовищі
1917—41 та співвідносилася з низкою заходів. До найфундаментальніших проектів належало заснування
наук. установи, яка забезпечувала б усебічне вивчення
творчості Шевченка. Йшлося насамперед про осередок
в Українській СРР, котрий міг би провадити діяльність,
за масштабом співмірну зі студіями зх.-укр. Наукового
товариства імені Шевченка (див.:
в нкознав тво
у Київ. нац. ун-ті… С. 52). Таку ініціативу було втілено
на рівні літературознавчих комісій УВАН, а згодом —
н т туту ара а
в нка (із 1926) й н т туту
т ратур м н . .
в нка а она но ака м
наук кра н (від 1936). Прикметно, що 1929 на Першому світовому конгресі славістів у Празі С. П п нко
запропонував заснувати все союзний Ін-т славістики
(див.: ра - ма ра . Про блеми су час ної сла вістики (З приводу статті Р. Якобсона «Über die heutigen
Voraussetzungen der russischen Slavistik») // ра - мара . Літературно-наукова спадщина. К., 2002. С. 298),
почасти вказуючи на пріоритети й перспективи в роботі
ІТШ. Ш. інтегрувалося також в освітню систему. Напр.,
за припущенням С. Ро ов ко о, йому приділялась істотна увага в програмі «семінарів підвищеного типу»
Київ. ІНО ( в нкознав тво у Київському національному ун-ті… С. 25).
Становлення академ. Ш. збіглося за часом із наростанням ідеологічного диктату. Така закономірність
виявлялася в ряді негативних тенденцій: загальне цензурування, поступове обмеження методологічних засад на
користь марксистської критики, репресування науковців
і т. д. Упродовж першої третини 20 ст. активно провадилося збирання Шевченкових рукописів. Тривало
оприлюднення окремих творів у подачах М. у з ,
С.
р мова, П. а ва, М. ов ко о та ін. Виходили друком також мемуари: спогади К. П уново у викладі її сина М. Шмідгофа (Литературный современник.
1939. № 3), А. ково в публ. М. озн ка («Науковий
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збірник за рік 1926». Записки Укр. наук. т-ва в Києві.
К., 1926. Т. 21). Це сприяло появі ряду зібрань літ. спадщини, приміром «Кобзаря» (Х.; К.; Л., 1918), «Повного
видання творів» за ред. Б. пко о (К.; Лейпциґ; Коломия, 1919—20. Т. 1—5), двотомника «Твори. Повний
збірник» за ред. К. ур в і В. а з н ко о ([М.,] 1925;
перше повне зібр. в Союзі РСР), «Повної збірки творів»
(К., 1927—28. Кн. 1—2), П : [ 16 т.], «Повної збірки
творів» (К., 1939. Т. 1—5). Дискусію зумовлювали самі
принципи вид. і коментування поетового доробку ( внкознав тво: Підсумки… С. 170—171, 544—545). Як
наслідок — новаційним, зорієнтованим на критично
встановлений основний текст (Там само. С. 554) було
П : 10 т., т. 1—2 якого побачили світ 1939 на продовження відповідного проекту ІТШ.
Попри домінування соціологічної течії марксистської критики, у дослідженнях 1917—41 було заявлено
під ходи, актуальні для єв роп. лі терату роз навства.
Зокр., згідно з тенденціями у славістиці 1910-х до
вбачання в літ. творі самодостатньої пам’ятки мист-ва
( рмун к
. Вокруг «Поэтики» ОПОЯЗа //
рмун к
. Поэтика русской поэзии. СПб., 2001. С. 80),
у вжиток уводилися підходи формалізму. Вони спричинялися як практикою відповідного петроград. осередку
( в нкознав тво у Київ. нац. ун-ті… С. 30, 53), так
і досвідом укр. шкіл: потебнянської та філол. семінару
В. П р т а. На думку деяких авторів, Б. авро к
у монографії «“Гайдамаки” Тараса Шевченка. Джерела.
Стиль. Композиція» (К., 1928) узагалі апробував прочитання, властиве пізнішій інтертекстуальній критиці
( орош нко . С. 82). Інколи йдеться про виникнення
умов для власне метатекстуальної інтерпретації в роботах Л. ошово «Шевченко та “Исторія Русовъ”»
(Х., 1928), П. Попова «Шевченко й “Слово о полку
Ігоревім”» (Літературна критика. 1937. № 4), канд. дисертація М. Ру ан в ко о та ін. (
. Метатекст
поезії Тараса Шевченка та українська література: давня
і нова доба. К., 2012. С. 25). Елементи міфопоетологічного прочитання задіяно у ст. М. о у
ко о «Культ
дерева і сокири в Шевченковій поемі» (Україна. 1930.
№ 3/4), М. Чубача «Античність у творчості Шевченка:
(поезія, “Щоденник”, повісті)» (Наук. записки Київ.
ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. К., 1939. Зб. філол. ф-ту № 1:
Пам’яті Т. Г. Шевченка), а в розвідці Ф. Самоненка
«Образ Шевченкової Музи (З психології творчості
Шевченка)» (Шевченківський збірник. К., 1924. Т. 1)
їх поєднано з психоаналізом. На передньому плані
залишався й істор. метод ( р р . Шевченко — історик //
к поет-революціонер: Наук.-літ. зб. Одес.
держ. ун-ту, присвячений 125-річчю з дня народження
Т. Г. Шевченка: 1814—1939. О., 1939).
Серед тогочасних монографій особливу увагу привертають кн. із проблем біографії та світогляду митця.
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Це передусім роботи Д. а а «Т. Г. Шевченко і кириломефодіївці» (Х., 1925), І. з нштока «Як працював
Шевченко» (К., 1940), М. а н н «Шевченко» (М.,
1941). Вплинула на наук. Ш. також кн. А. Р
ко о
«Тарас Шевченко в світлі епохи» (Х., 1923), базована
на поверховому вульгарно-соціологічному трактуванні.
Припускалося, що вона виявилася першою марксист.
монографією про поета ( орошк в
. Сучасний стан
шевченкознавства // орошк в
. Етюди з шевченкознавства: Зб. ст. Х.; К., 1930. С. 48). Водночас вид.
Ф. Колесси «Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка» (Л., 1939) стало істотним стимулом для аналізу
стилістики письменника, у т. ч. — через її взаємини
з фольклором.
У вказаний час загост рилося питання із заснуванням періодичного шевченкознавчого вид. (див.:
ров . Шевченківський збірник // ров . Українське письменство. К., 2003. С. 365). Хоча регулярну
роботу такого друк. органу не вдалося забезпечити
(пор.: н т тут літератури… С. 176), було випущено
наук. зб., як-от: « ара
в нко» (К., 1921), « внк в к з рн к» (К., 1924. Т. 1), «
в нко та
о о о а» (1925. Зб. перший; 1926. Зб. другий), річник « в нко» (Х., 1928. Річник перший; Х., 1930.
Річник другий). З’являлися і попул. зб. ( а роков н
Шевченкові. Х., 1920), тематичні номери газ. і журн.
(Вісті ВУЦВК. 1922. 11 берез. — із програмовими ст.
В. ор ка «Ліквідація культу Шевченка», А. Машкіна
«Шевченкознавство як наука» та ін.; ара ов свято:
Спеціальне, присвячене 60-й річниці з дня смерті великого борця за волю Тараса Григоровича Шевченка,
число газети «Фронт праці». Полтава. 1921. 11 берез.;
Україна. 1925. № 1/2) тощо.
Власне наук. публікації в періодиці вирізнялися
тлумаченням художності поетових творів — докладним, порівняно з давнішими етапами Ш. У полі зору
дослідників опинялись окремі тропи: ст. Д. у ар
«З поетики Т. Шевченка (Порівняння в “Кобзарі”)»
(Шевченківський збірник. К., 1924. Т. 1), Б. ку ко о
«До соціології Шевченкових епітетів» (Шевченко. Х.,
1928. Річник перший). Останній зі згаданих науковців
розбудовував віршознавчу концепцію, полемізуючи зі
С. Сма -Сто к м і Ф. Гартнером саме з огляду на
літ. текст Шевченка (див.: о т нко . Борис Якубський — теоретик українського вірша // ку к
. Наука віршування. К., 2007). Відповідно мікроана ліз
вів до порушення універсальніших проблем: версифікаційних ( амра . До еволюції коломийкового
вірша в творчості Т. Шевченка // Шевченко. Х., 1930.
Річник другий), власне структурних ( арн к . Композиція «Назара Стодолі» Шевченка // Україна. 1929.
№ 10/11), жанрових ( нат шак . Українська романтична ба лада: М. Костомарів. Т. Шевченко // Наша

культура. 1936. № 7, № 12), синтетичного характеру
( а
С. Трійця в творчості Шевченка // Зб. математично-природописно-лікарської секції НТШ. Л., 1925.
Т. 23/24; Ро з в С. Сюжет і стиль у ранніх поемах
Шевченка («Катерина» і «Слепая») // Шевченко та
його доба. К., 1926. Зб. другий; ов нко . Поет
і народ: До характеристики художнього методу в ліриці
Шевченка // Радянська література. 1938. № 11—12;
зв
к
. Непримиренна сатира //
к поетреволюціонер: Наук.-літ. зб. Одес. держ. ун-ту, присвячений 125-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка.
1814—1939. О., 1939). Обговорювалися текстологічні
засади вид. віршів Шевченка ( ов к
. До тексту
Шевченкового «Кобзаря» // Україна. 1924. № 4; орошк в
. Принципи організації тексту Шевченкової
поезії // Життя й революція. 1932. № 6/7).
Натомість Шевченкові повісті здебільшого ставали
об’єктами оглядових студій, а саме розвідок П. Зайцева
(Прозова творчість Шевченка // П : [ 16 т.]. Т. 7),
Є.
р юка (Шевченко-прозаїк // Комуніст. 1936.
10 берез.), В. к ов ко о (Проза Шевченко // Литературная газета. 1939. 6 мая) та ін. До показових винятків
належала поетологічна ст. Б. Навроцького «Шевченко
як прозаїк: Порівнюючий розгляд прозової і ліро-епічної техніки творчості Шевченка» (Червоний шлях.
1925. № 10). Не опинялося на маргінесах і дослідження
біографії, передусім її маловідомих або замовчуваних
сторінок ( а в П. Оксана: Перше кохання Шевченка.
К., 1918; озн к . Шевченко й княжна Рєпніна // Діло.
1925. 11 берез., 15 квіт.; у к П. [ о
н к
.]
Кохання в житті Шевченка та Куліша //
. 1929.
Кн. 21/22). Нерідко в таких статтях містилися матеріали
ще не друк. документів, напр. спогадів П. Куліша —
у праці В. П трова «Куліш і Шевченко (До історії їх
взаємовідно син в 1843—1844 роках)» (Шевченко та
його доба. 1925. Зб. перший). Актуальною залишалася тема «Шевченко в межах укр. класичної л-ри»,
що доводять ст. П.
пов а «Шевченко і Гребінка»
(Україна: Наук. двохмісячник українознавства. К., 1925.
Кн. 1/2), М. рова «Поети пошевченківської пори»
(передм. до однойменного зб. — Х.; К., 1930), О. Кисельова «Т. Шевченко і П. Грабовський» (Наукові записки
Київ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. К., 1939. Зб. філол. ф-ту
№ 1: Пам’яті Т. Г. Шевченка) та ін. Завдяки численним
компаративним працям деталізувався статус Шевченка
у світовому письменстві. Найбільшою мірою наголошувалися зв’язки з рос. словесністю ( р мов П. Шевченко й Гоголь: (З приводу 66 роковин смерті Шевченка
й 75 роковин смерті Гоголя) // П танн та замітки
Дніпропет ровського інституту народної освіти. Д.,
1927;
к
. Шевченко і російська література //
Комуніст. 1938. 10 берез.; а ов к С. Шевченко
і російська культура // Літературний журнал. 1939. № 3).
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Поступово окреслювався цілісний слов’ян. контекст
(
у ко . Вплив Шевченка на Любена Каравелова //
. 1928. Кн. 18; о у
к
. Ґощинський,
Словацький і Шевченко як співці Коліївщини. Л., 1936;
в р в . Адам Мицкевич в украинской литературе //
Советская Украина. 1940. 15 нояб.). Здійснювалися також спроби потрактувати твори митця в якнайширшому
масштабі, про що свідчить ст. С. Савченка «Шевченко
і світова література» (Наукові записки Київ. ун-ту
ім. Т. Г. Шевченка. К., 1939. Зб. філол. ф-ту № 1: Пам’яті
Т. Г. Шевченка) та однойменна студія О.
ко о
(Пам’ т Т. Г. Шевченка: Зб. статей до 125-ліття з дня
народження: 1814—1939. К., 1939).
У комплексі проблем порівняльного літературознавства вивчалося перекладання Шевченкової спадщини. Зокр., узагальнювальну ст. такому питанню присвятив М. Ру н к (Шевченко на чужинних мовах //
Діло. 1924. 13 берез.). Низку розвідок про сприйняття
поета в романо-германських культурах оприлюднив
Г. а
т (Англійські переклади з Шевченка // Плужанин. 1927. № 5; Т. Шевченко в французькій інтерпретації // Життя й революція. 1928. № 3). Симптоматичними за змістом, а саме переходом від революційного пафосу до ілюстрування соціодетерміністських
ідей, виявилися ст. Є. а ов ко о «До проблеми класовості Шевченка. Методологічні зауваження» (Життя
й революція. 1931. № 3/4), А. о т нка «Великий поетреволюціонер» (Всесвіт. 1934. № 4), Н. Ярути «Класова
природа ранньої творчості Т. Шевченка [1838—1843]»
(Молодняк. 1935. № 3).
Постать і літ. спадщина Шевченка інтерпретувалися в наук.-попул. та наук.-публіцистичних дописах.
У багатьох із них особистість митця було зіставлено
з цінностями новітньої доби: ст. О.
т а «Шевченко и современность» (Литературная газета. 1934.
12 марта), П.
н «Любимо гнівного Шевченка»
(Комуніст. 1936. 10 берез.) і т. п. Водночас ряд авторів
порушував проблеми поетики, що вже висвітлювалися
у спеціальних розвідках чи потребували подальшого
вивчення. Це, напр., питання, пов’язані з технікою перекл. ( уков к
. Как же переводить Шевченко? //
Литературная газета. 1938. 26 нояб., 1 дек., 10 дек.),
сприйняттям Шевченкової спадщини ін. народами ( оро к С. Шевченко и русская поэзия // Литературная
газета. 1939. 5 марта; октомуш в . Пламенный патриот // Советская Киргизия. 1939. 9 марта), деталями
худож. світу поета (По ван
. Слово про Київ //
Пролетарська правда. 1941. 9 берез.).
Академ. Ш. не залишалось осторонь популяризації письменника, звертаючись до різних її форм. Так,
С. Єф ре мов ви сту пив кон сультан том при зйом ках
к/ф П. ар н на «Тарас Шевченко» (1926) ( ар н н 140. [К.,] 2012. С. 10).

Суто літературознавчі аспекти враховувалися при
порушенні міждисциплінарних проблем. Зокр., прова ди лися крає знавчі дос лі джен ня: ст. М. Сум цова
«Слобожанщина і Шевченко» (у кн.:
в нко . Кобзар. Х.; К.; Л., 1918), В. Алешка «До перебування
Т. Г. Шевченка на Сумщині» (Вісті. 1925. 11 берез.),
Є. Шабліовського «Шевченко на Київщині 1859 р.»
(Пролетарська правда. 1935. 21 квіт.); кн. І. Кошового
«Т. Г. Шевченко в Києві» (К., 1941) та ін. С. Пилипенко, розгортаючи музеєзнавчу рефлексію у ст. «По
Шевченкові малюнки» (Плуг. 1929. № 2), зауважив неточності в номенклатурі шевч. матеріалів, збережених
у Пушкінському домі.
Нові бібліогр. покажчики публікацій на шевч. тематику підготували М. ш к (Т. Шевченко: Матеріали
до бібліографії (рр. 1903—1921). Х., 1921. Вип. 1;
До історії «Кобзаря»: Матеріали // Червоний шлях.
1926. № 2—3), Ю.
нко (Матеріали до шевченкіани за роки 1917—1929 // Життя й революція. 1930.
№ 3), О. а р (Т. Г. Шевченко в русских переводах.
Баку, 1925; бібліографія у кн.: Шевченковская студия:
Введение в изучение Шевченко. Владикавказ, 1923),
С. Берштейн ( . .
в нко: До 125-річного ювілею
з дня народження: Покажчик літератури для дитячих
і шкільних бібліотек. К., 1939), Р. ур в (Русские писатели ХІХ века о Т. Г. Шевченко. Х., 1941) та ін. На наук.
студіях зосередився В. орош нко в «інформативному
огляді» «Шевченкознавство за останнє де сятиліття.
[1914—1924]» (Стара Україна. 1925. № 3/4) (докл. див.
о ра на ш в нк ана).
Отже, за значена доба стала ви рі шаль ною для
Ш. Упродовж неї цей напрям досліджень динамічно
розбудовувався, переростаючи у власне наук. царину.
Відповідні процеси супроводжувалися заснуванням
спеціальної організації — ІТШ, яка паралельно з НТШ
розробляла ряд фундаментальних, насамперед видавничих, проектів. Послідовній злагодженій роботі
фахівців завадили масштабні репресії та поч. Другої
світової війни.
т.: П тров . Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства: (З приводу книги П. Зайцева: «Життя Тараса Шевченка», Львів, 1939) // П тров . Розвідки: У 3 т. К., 2013. Т. 2;
в нкознав тво: Підсумки й проблеми. К., 1975; орош нко . Поетика Тараса Шевченка: із досвіду студій 1926—1930 рр. //
Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Х.,
2002. Т. 9; н т тут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1926—2001: Сторінки історії. К., 2003; Спо ар
. Між
«на род ницт вом» і модер ніз мом: транс фор ма ція ре цеп ції
Т. Шевченка в українському літературознавстві 1920-х рр. //
35. Кн. 1;
в нкознав тво у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка: (1860—2010): Сторінки
історії. К., 2011.
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1940—50-ті. 1944—45 у вже визволеній з-під нім.
окупації Україні з’явилися окремі шевченкознавчі публікації в літ. і наук. періодиці. У березневі дні 1944 ряд
газетних статей надрукував О. Білецький. Зі своїми
напрацюваннями попередніх років виступають відомі
вчені і письменники: Є. Кирилюк (Шевченко і КирилоМефодіївське братство // Вісті Акад. наук УРСР. 1944.
№ 3/4), О. орошк в (Тарас Шевченко й український
літературний рух // Українська література. 1944. № 3/4;
Українська культура в двох столицях Росії. Історичнолітературний нарис. К., 1945), І. П
ук (Сто років
«Чигиринського Кобзаря» // Українська література.
1944. № 11). Про важливість укладання шевч. бібліографії йшлося у доповіді Ю. Меженка на наук. засіданні
відділу шевченкознавства Ін-ту української літератури
ім. Т. Г. Шевченка Академії наук Української РСР, інформацію про яку в ст. «Бібліографія шевченкіани»
подала «Літературна газета» (1945. 13 верес.).
Таку ж динаміку спостерігаємо з поч. 1946: І. Пільгук (Кирило-Ме фодіївське братство і літературний
процес 40—60-х років: (До 100-х роковин заснування
Кирило-Мефодіївського братства) // Вітчизна. 1946.
№ 1), М. Р
к (Поетика Шевченка // Наукові записки Ін-ту мови і літератури Акад. наук УРСР. 1946.
Т. 2), М. Возняк (Франко і Шевченко // Вісті Акад. наук
УРСР. 1946. № 3), С. а ов к (Тарас Шевченко і сучасна поезія. З питань про традиції Шевченка // Дніпро.
1946. № 3). О. Білецький у «Літературній газеті» 28 берез. 1946 друкує ст. «Міжнародне значення української
літератури», в якій поеми «Катерина», «Наймичка»,
«Марія» розглядає як видатні явища світової л-ри,
а творчість Шевченка і Франка називає вершинами нової укр. л-ри, яка пішла потім шляхами європ. розвитку.
Втім 1946-й рік, окрім цих позитивних тенденцій
у післявоєнному нац.- культурному житті, і зокр. наук.
сфері, приніс і звичну для тоталітарної держави ідеологічну настанову, відому як «ждановщина». Після
виступу А. Жданова з критикою на адресу журналів
«Звезда» і «Ленинград» та появи пов’язаної з цим виступом постанови ЦК КП(б)У від 24 серп. 1946 «Про
перекручення і помилки у висвітленні історії української літератури в “Нарисі історії української літератури”»
гострій критиці було піддано і присвячений Шевченкові
розд. цього нарису. Його автора, Є. Кирилюка, тоді вже
завідувача відділу шевченкознавства, як і ін. авторів
згаданої праці, зокр. й І. Пільгука, звинуватили у пропаганді буржуазно-націоналістичних поглядів, у тому, що
в нарисі «не показано великого плодотворного впливу
російської культури і літератури на розвиток української культури і літератури <…>, перебільшується вплив
західноєвропейських літератур».
Та незважаючи на несприятливі політ. умови, діапазон шевченкознавчих досліджень у кін. 1940-х — на

поч. 1950-х помітно розширюється. 1948 О. Білецький публі кує ґрун товну статтю «Рус ские по вести
Т. Г. Шевченко» (Советская Украина. К., 1948. № 1).
У центрі уваги Білецького-шевченкознавця, як і раніше, залишається тема світового контексту творчості
Шевченка. 1951 вчений публікує ст. «Світове значення
творчості Шевченка» (Радянська школа. 1951. № 2),
в основу якої лягли окремі положення його доповіді на
VI пленумі Спілки письменників Союзу РСР, присвяченому 125-літтю з дня народження Шевченка. Праця
Білецького мала методологічне значення, оскільки в ній
чітко розрізнялися поняття «світової слави Шевченка»
і «світового значення Шевченкової творчості». Ідею
світового значення Шевченка О. Білецький розвиває
і в ст. «Шевченко і слов’янство» (Радянське літературознавство. 1952. № 16). Постать укр. поета розглядається тут у контексті творчості великих нац. поетів
слов’янства — А.
к в а та О. Пушкіна. Зв’язки
Шевченка з польс. та ін. слов’ян. л-рами починає досліджувати Г. рв . 1952 він публікує ст. «Шевченко
і Адам Міцкевич» (Там само).
Ідеологічно зумовлена тенденція в тодішньому
укр. радянському літературознавстві, з його акцентом
на категоріях партійності, народності, реалізму, позначається і на тематиці шевченкознавчих досліджень.
Є. Кирилюк 1951 завершив докторську дисертацію
«Реалізм Шевченка», основні положення якої виклав
у ст. «Реалізм Шевченка (До 90-річчя від дня смерті
поета)» (Вітчизна. 1951. № 3) та в авторефераті «Реализм Шевченко» (М.; К., 1951). Спираючись на тезу,
що «прогресивна революційна романтика, притаманна
багатьом творам Шевченка, не вступає у суперечність
з основною лінією життєвої правди, вірності дійсності»,
Є. Кирилюк писав, що провідною тенденцією ранньої
творчості Шевченка була тенденція реалістична. Як
суто реалістичну потрактовано й творчість періоду
«трьох літ». З таких же позицій інтерпретується творчий
метод Шевченка і в праці І. Пільгука «Т. Г. Шевченко — основоположник нової української літератури»
(К., 1954), надрук. під ред. О. І. Білецького як посібник
для студентів мовно-літ. ф-тів. Реалізмоцентризм характеризує і ряд ін. помітних праць цього десятиліття:
передм. О. Білецького і О.
а «Жизнь и творчество
Т. Г. Шевченко» до першого тому 5-томного зібрання
творів Шевченка рос. мовою (М., 1955—56), монографії
Д. а о о «Становлення реалізму в українській літературі, перша половина ХІХ ст.» (К., 1956).
1953-й і 1954, рік офіційного святкування 300-річчя т. зв. возз’єднання України і Росії, і післяювілейні
роки також позначилися на тематиці й ідеологічному
наповненні шевченкознавчих публікацій. З’явилася
праця І. Басса «В. Г. Бєлінський і українська література 30—40-х років ХІХ ст.» (К., 1953), у якій прово-
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диться теза про дружнє ставлення рос. критика до укр.
л-ри, робиться висновок про його авторство рецензії
на «Кобзар» 1840 в журн. «Отечественные записки».
Такі ідеологічні настанови визначають зміст і тематику зб. ст. «Російсько-українське єднання» (К., 1953),
праці І. Головахи «Т. Г. Шевченко і російські революційні демократи 50—60-х років ХІХ ст.» (К., 1953), ст.
Я. Дмитерка «Т. Г. Шевченко — соратник русских
революционеров-демократов» (Вопросы философии.
1953. № 4) та ін. Тезу про «благотворний вплив передового рос. мист-ва», підсилену ще й випадами проти
укр. буржуазних націоналістів як «найлютіших ворогів нашого народу», обстоює і Є. Кирилюк у брошурі
«Шевченко і передова російська культура» (1954). Ряд
статей про Шевченка, присвячених цій темі, увійшли до
зб. «Радянське літературознавство» (К., 1954. Вип. 17:
Єднання братніх літератур).
Втім, попри такі ідеологічні настанови, тематичний
спектр шевченкознавчих досліджень у ці роки значно
розширюється. Драматичні твори Шевченка стають
предметом кандидатської дисертації В. у рав ко о,
а згодом і його монографії «Драматургія Шевченка»
(К., 1957; перевид. 1961), у якій ґрунтовно осмислено
цей історико-літ. феномен. Йдеться про п’єсу «Назар
Стодоля», яку жанрово означено як історико-побутову
драму, де поєднано традиційний побутовий конфлікт
з героїкою минулого, і трагедію «Никита Гайдай»:
досліджено історію її створення, тематичний і стильовий контекст та місце серед творів істор. змісту в рос.
і укр. л-рах, а у зв’язку з цим й істор. погляди раннього
Шевченка.
У серед. 1950-х до сить активно розпочинається
дослідження творчої лабораторії Шевченка та історії
його текстів. У цьому напрямі працюють співробітники
відділу шевченкознавства Л. о а ка і В. оро н.
Л. Кодацька опублікувала ст. «Текстологічний аналіз
поеми “Сліпий”» (Р . 1957. № 2) і брошуру «З творчої лабораторії Т. Г. Шевченка. Текстологічний аналіз
поезій “Лілея”, “Русалка”, “Відьма”» (1957). У журн.
«Радянське літературознавство» (1959. № 5) оприлюднила і прокоментувала два чорнові автографи поезій
Шевченка, знайдені в арх. М. Чалого — «Минаючи
убогі села» («Сестрі») та «Колись, дурною головою»,
написані під час останньої подорожі поета в Україну
1859.
Прискіпливою увагою до текстологічного аналізу,
вивчення автографів, списків, епістолярних матеріалів,
творчої біографії поета відзначаються розвідки В. Бородіна «Поема Шевченка “Сова”» (1957), «Кому присвячена поема Шевченка “Сліпий” (“Невольник”)» (1958),
«Текстологічний аналіз поеми Шевченка “Наймичка”»
(1959) і невеличка кн. «Соціально-побутові по еми
Т. Г. Шевченка періоду “трьох літ” (1843—1845 pp.)»
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(К., 1959). Значними здобутками у дослідженні творчої
лабораторії поета, що не втратили своєї наук. цінності
і до сьогодні, стали праці Є. на к в а «Творчість
Т. Г. Шевченка після заслання (1857—1858)» (К., 1956),
«З творчої лабораторії Т. Г. Шевченка. Редакційна робота над творами 1847—1858 рр.» (К., 1959), ст. «Поетичний епілог творчості Шевченка» (1859), присвячена
поезії «Чи не покинуть нам, небого».
Плідно працює як шевченкознавець у 1950-х П. Пр о ко. У цей час виходить його монографія «Поема
Т. Г. Шевченка “Сон” (“У всякого своя доля”)» (К.,
1957). Автор розглядає цей твір у контексті укр. романтизму як етапний у становленні жанру громадянської
поезії. В ін. своїх працях цього часу П. Приходько зосереджує увагу переважно на творах періоду «трьох літ»:
«Сюжет і композиція у політичних поемах Шевченка
1843—1845 рр.» (1958), «До характеристики ідейнохудожнього змісту послання Шевченка “І мертвим,
і живим…”» (1960). У кін. 1950-х П. Приходько працює
над монографією «Шевченко й український романтизм
30—50-х років XIX ст.», що вийшла 1963.
У першій пол. 1950-х з’являються праці, присвячені проблемам світогляду Шевченка: Я. Дмитерка
«Общественно-политические и философские взгляды
Т. Г. Шевченко» (М., 1951; 2-ге вид. — 1954), І. Головахи «Т. Шевченко і російські революційні демократи
50—60-х років XIX ст.» (К., 1953). На працю Я. Дмитерка критично відгукнулися О. Білецький, що вказав на
«тенденцію за всяку ціну виправити, вирівняти погляди
поета, “підтягнути” його з усіх сил до нашої сучасності»
(
к
. Завдання і перспективи вивчення Шевченка //
9, с. 18) та Є. Кирилюк у ст. «Завдання
радянського шевченкознавства» (
8). 1953 з’явилася монографія С. ав арова «Педагогічні ідеї Тараса
Шевченка» (2-ге вид. — К., 1955).
Одним із першорядних завдань Ш. кін. 1940-х була
робота над розпочатим ще перед війною Повним зібр.
творів у 10 т., перші два томи якого вийшли у світ 1939.
3-й і 4-й томи, що містили драм. твори і російськомовні
повісті Шевченка, надрук. 1949. Вид. мало розв’язати
одне зі складних завдань — наук. публікацію худож.
прози. У відгуку на появу цих томів Є. Кирилюк оцінив
запроваджені в них текстологічні принципи як значний
здобуток академ. видання (див.: р юк . Академічне
видання творів Т. Шевченка // Вітчизна. 1949. № 8).
У 5-му томі (1951) вміщено «Журнал» (Щоденні записки) і дві редакції Автобіографії. У 6-му, що вийшов
1957, представлено найповніше зібрання листів Шевченка і його фольклор. записів. На поч. 1950-х здійснено друге, доповнене і виправлене вид. 1-го і 2-го
томів (1951. Т. 1. Поезії 1837—1847; 1953. Т. 2. Поезії
1847—1861). До вид. вміщено все відоме з поетичної
спадщини Шевченка. Уперше опубл. 8 листів Шевченка.
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Одним із найважливіших досягнень академ. 10-томника
було вироблення критично встановленого основного
тексту. Водночас перше академ. вид. виявилося неповним — не надрук. загальновідомий вірш «Якби-то ти,
Богдане п’яний».
Важливим починанням, що випадає на ці роки жорстокого шовіністичного тиску на діячів нац. культури,
є започаткування щорічних наукових шевч. конференцій
(див.
в нк в к науков кон р н ). Думку про
потребу скликання таких конференцій було висловлено
у пресі 1950. Конкретніше про це йшлося на республ.
нараді критиків і літературознавців, що відбулася
в Києві у січ. 1952. Ініціативу скликання першої наук.
шевч. конференції перебрав на себе ІЛ, звернувшись
із проханням взяти участь у конференції до всіх ін-тів
відділу суспільних наук АН Української РСР, музеїв
Шевченка, до вишів, письменників, художників, компо зи торів, шевчен ко знав ців Москви і Ле нін града.
Перша конференція відбулася у Києві 21—23 квіт. 1952,
друга — 11—13 берез. 1953 теж у Києві. 1954 вийшов
друком «Збірник праць першої і другої наукових шевченківських конференцій» (1954). Відповідно до статусу цих конференцій, що мали виконувати завдання
координації шевченкознавчих досліджень у всеукр.
і навіть всесоюзному масштабі, зб. відкривала доповідь
«Стан і завдання шевченкознавства» директора Ін-ту
О. Білецького. Наступні щорічні збірники конференцій
виходили окремо.
На змісті більшості доповідей перших трьох конференцій, що відбулися у період 1952—54, позначився
великодержавний шовінізм: значну частину доповідей
присвячено темі «впливу» рос. л-ри, рос. культури на
творчість Шевченка. Особливо показовою щодо цього
була тематика доповідей 3-ї наук. шевч. конференції, що
відбулася в берез. 1954 в Києві. Конференція проходила
в дні підготовки до святкування 300-річчя «возз’єднання» України з Росією. Основну частину доповідей було
присвячено висвітленню «братнього єднання російської
і української літератур». На конференції прозвучали
доповіді: «Шевченко і російська культура» О. Білецького, «Шевченко — непримиренний борець проти
українського буржуазного націоналізму і лібералізму»
Є. Кирилюка, «Шевченко і Некрасов» Д. Чалого, «Художні особливості прози Шевченка» Н. рут ково ,
«Ро сійська безцензурна література і антимонархічна
сатира Шевченка» Ю. вак на.
4-та наук. шевч. конференція (Київ, 1955) мала
значно ширший тематичний діапазон. Прозвучали доповіді: «До проблеми ліричного героя в поезії Шевченка
1837—1846 pp.» Є. Кирилюка, «Поема “Катерина”»
Л. Ст нка, «Сатиричний елемент в поемі “Гайдамаки”» Ю. Івакіна, «Спроба ідейно-художнього аналізу
поеми “Сон”» Д. Чалого, «Картина села в поемі “Сон”

(“У всякого своя доля”)» П. Приходька, «Фольклорні
джерела поетики Шевченка (1837—1847 pp.)» Т. омар н та ін.
Нові тенденції у тематиці доповідей у зв’язку з новими політ. реаліями стали помітнішими у доповідях
5-ї наук. шевч. конференції (Київ, 1956). У програмному виступі Є. Кирилюка «Стан і завдання радянського шевченкознавства» прозвучала аргументована
критика кон’юнктурництва, «елементів антиісторизму
й спрощенства», «суб’єктивістського підходу до історії», «спрощеного трактування багатьох складних
проблем світогляду Шевченка» у працях Я. Дмитерка,
М. ов кова, І. Головахи. Про увагу до проблем поетики Шевченка свідчили доповіді співробітників Ін-ту
Л. Стеценка («Із спо стережень над римою в ранній
творчості Шевчен ка»), В. р котн («Сати рична
типізація в поемі Шевченка “Сон” (“У всякого своя
доля”)»), Ю. Івакіна («Із спо стережень над сатирою
поеми “Єретик”»). Більшість шевченкознавчих праць
Ю. Іва кіна було при свя чено дос лі дженню сатири
Шевченка і зв’язків його поезії з рос. л-рою. 1954 він
виступив з доповіддю «Російська безцензурна література і антимонархічна сатира Шевченка» на 3-й наук.
шевч. конференції. На наступній конференції — з доповіддю «Рання сатира Шевченка». Активно працюючи
над цією темою, він публікує одну за одною кілька
статей: «Про езопівську мову сатиричних журналів
епохи першої російської революції» (зб. «Відображення
першої російської революції в українській і російській
літературі». К., 1956), «Неудобозабываемый тормоз»
(Р . 1957. № 3), «Шевченко і Курочкін» (Советская
Украина. 1957. № 6). На 8-й наук. шевч. конференції
Ю. Івакін виступає з доповіддю «До питання про езопівську мову Шевченка». В журн. «Радянське літературознавство» (1959. № 3) публікує ст. «Із спостережень
над публікаціями творів Шевченка в 1856—1859 рр.».
1959 виходить його монографія «Сатира Шевченка».
У цій великій за обсягом праці автор не обмежує сатиру
Шевченка тільки сатиричним жанром, оскільки це, на
його думку, було б методологічно хибним, збіднювало б
наше уявлення про цей бік творчості поета. Увагу дослідника зо середжено не тільки на великих поетичних формах революційного, політично-викривального
змісту, як «Сон», «Єретик», «Кавказ», «І мертвим,
і живим», «Неофіти», «Юродивий» (цим творам присвячено окремі розділи монографії), а й на ліриці періоду
заслання й останніх років, на матеріалі яких тонко простежується характер взаємодії сатиричного й «позасатиричного» елементів, аналізуються особливості таких
важливих засобів Шевченкового сатиричного стилю,
як гіпербола, гротеск, іронія, сарказм. Маючи переконання, що «як сатирик Шевченко виявив себе майже
виключно в поезії», і спираючись на багатий порів-
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няльно-типологічний матеріал, Ю. Івакін ставить укр.
поета в один ряд із найвизначнішими сатириками світу.
Доповіді 6-ї наук. шевч. конференції (Київ, 1957) за
широтою тематики і серйозністю наук. проблематики
продовжують лінію і тенденції, що намітилися раніше.
Про відхід від догматичного «реалізмоцентризму» кін.
1940-х — поч. 50-х свідчила доповідь М. о ю н ко «По етика Шевченка і український романтизм».
Дослідниця актуалізувала одну з найменш розроблених проблем тодішнього Ш. — Шевченкової поетики.
М. Коцюбинська, вимушено визнаючи, що «творчий
шлях Шевченка ішов через романтизм до реалізму»,
ставить собі за мету «простежити, яке місце в напрямі
романтизму посіла творчість поета, який слід залишив
романтизм у творчості Шевченка-реаліста, в чому своєрідність його романтизму» (
6, с. 49). Ці питання
вона з’ясовує на рівні поетики, враховуючи істотну
внутрішню стилістичну різницю між реалізмом і романтизмом. На підставі аналізу всієї поетичної спадщини
Шевченка дослідниця прийшла до висновку, що «не
можна обмежувати романтизм у творчості Шевченка
лише раннім періодом, вважати його “незрілим” реалізмом, від якого Шевченко пізніше повністю відмовляється» (С. 124). У груд. 1958 М. Коцюбинська захистила
кандидатську дисертацію «Поетика Шевченка і український романтизм».
Доповідь Є. Кирилюка на 7-й наук. шевч. конференції (Київ, 1958) «Шевченко і слов’янські народи» засвідчила, що вчений і далі плідно працює над проблемою
«Шевченко і слов’янський світ». Але якщо раніше він
вивчав переважно зв’язки Шевченка з рос. культурою,
то тепер у полі його уваги — зв’язки Шевченка із зх.
слов’янами. Порушена у доповіді проблема висвітлювалася у найрізноманітніших аспектах: особисті контакти поета з діячами слов’ян. народів, змалювання
в його творах визв. боротьби слов’ян, переклади творів
слов’ян. мовами, відгуки про них у критиці. З цією ж
темою Є. Кирилюк виступив і на Міжнародному з’їзді
славістів у Москві 1959.
У 1950-х активізувалося вивчення біографії Шевченка. Праця ведеться в кількох напрямках: збирають
і публікують матеріали до біографії, створюють літописи
життя і творчості, друкують статті, присвячені окремим
проблемам його біографії, а також монографії, де життя
і творчість вивчаються синтетично. За редакцією Д. оп
і з його передм. 1950 видано зб. «Т. Г. Шевченко
в документах і матеріалах». 1951 вийшла друком праця
Є. Кирилюка «Тарас Григорович Шевченко. Критико-біографічний нарис». З’являються публікації Д. о ар ка.
Це, зокр., розвідки «Шевченко-юнак в Петербурзі: (Біографічні розшуки)» (Вітчизна. 1949. № 3), «В Форте
Шевченко» (Правда Украины. 1950. 19 нояб.), «Шевченківські місця на Україні» (К., 1956) і наук.-попул.

життєпис «Життя і діяльність Т. Шевченка. Літературна
хроніка» (1955). У них дослідник висвітлив ряд маловідомих фактів життя митця, зробив значний внесок
у з’ясування хронологічної їх послідовності. До найпомітніших у цьому наук. жанрі належить праця В. н ова
та Є. С р
«Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка»
(К., 1959). У другій пол. 1950-х з низкою розвідок, присвячених окремим питанням біографії Шевченка, виступив Л. нку ов. Вони згодом увійшли до його кн. «Тарас
Шевченко» (М., 1960 [рос. мовою]). Взаємини укр. поета
з польс. засланцями висвітлено у працях М. ка нка
«Т. Г. Шевченко і С. Сераковський» (Вісник АН УРСР.
1957. № 3), Г. Па амар ук «Матеріали до біографії
Шевченка за листами Броніслава Залеського» (Питання
шевченкознавства. К., 1958. Вип. 1), В.
кова «Сигизмунд Сераковский» (М., 1959), А. Смирнова «Сигизмунд
Сераковский» (М., 1959).
У 1950-х поновлюється на роботі в Ін-ті А. Костенко,
репре сований у 1930-х. Цей досвідчений шевченкознавець, що наук. діяльність почав ще на поч. 1930-х,
працював тепер переважно як дослідник мемуарної
л-ри про Шевченка. 1958 він упорядкував і видав зб.
«Спогади про Шевченка».
У доповіді Є. Кирилюка «Завдання радянського
шевченкознавства у підготовці до 150-річчя від дня
народження великого поета», виголошеній на 8-й наук.
шевч. конференції (1959), повідомлялося про те, що в ІЛ
вже протягом кількох років триває робота над наук. біографією Шевченка. 1958 вийшла друком наук.-попул.
біографія поета «Тарас Григорович Шевченко. Літературний портрет» авторства О. Білецького та О. Дейча.
Творчість Шевченка у її зв’язках із суспільно-політ.
про блематикою доби стала предметом моног рафії
П. а он ков ко о «Кирилло-Мефодиевское общество
(1846—1847)» (М., 1959).
У другій пол. 1950-х із рядом праць виступив реабілітований 1956 Є. Шабліовський. У праці «Шевченко
і ро сійська революційна демократія» (К., 1959), що
була доповненим новими матеріалами варіантом однойменної праці 1935, він писав про творчу діяльність
Шевченка кін. 1850-х у її зв’язках із загальнорос. визв.
рухом, обґрунтовував думку про вплив укр. поета на той
рух. Політ. відлига другої пол. 1950-х давала можливість
вільніше заговорити про укр. л-ру як виразницю нац.
духу. У ст. «Національна специфіка української літератури в її історичному розвитку» (Вітчизна. 1959. № 7)
Є. Шабліовський писав про творчість Шевченка як про
найповніше вираження нац. духу.
о о м р

ов анюк

1960-ті. Означене де сятиліття є найрезультативнішим в історії шевченкознавчої науки. Активізацію
наук. дослідження та популяризації спадщини поета
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стимулювали приготування та відзначення 100- тн
роков н в
н м рт
в нка та 150- тн о о юв ю в н наро
нн
в нка. Опубліковано сотні
монографічних праць, тисячі наук. та наук.-популярних
статей. Утім, як зауважували автори огляду історії повоєнного шевченкознавства, «поряд із справді науковими
розвідками, чимало потрапило в друк і такого, що не залишило сліду в шевченкознавстві» ( в нкознав тво:
Проблеми… С. 218).
Важливими осередками вивчення життя і творчості
поета у 1960-х були ІЛ та
в к ун в р т т. Особливою масштабністю відзначалися березневі заходи
1964, зокр. наук. се сія профе сорсько-викладацького
складу ун-ту і міжвузівська конференція «Світова велич
Шевченка», участь у якій взяли дослідники з багатьох
країн світу. Ювілейні збірники (зокр. матеріалів конференцій) підготували наук. та освітянські осередки
багатьох міст Української РСР (Дніпропетровська,
том ра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Львова,
Одеси, Сум, рка та ін.), а також ін. радянських республік. Чергові числа низки республ. та всесоюзних
періодичних видань за 1961 та 1964 («Прапор», «Радуга», «Театральна культура» та ін.) вміщували велику
кількість матеріалів шевч. тематики.
Більшість окремих видань 1960-х знайомили читача
як із біографією, так і з літ. та (рідше) малярською творчістю Шевченка. 1964 з’явилася друком кн. Є. Кирилюка «Тарас Шевченко. Життя і творчість» (виправлене
і доповнене вид. його монографії 1959). У ній здійснено
спробу синтетичного представлення життя і творчості
поета. Цю ж мету мали і численні наук.-попул. нариси
та огляди: «Тарас Григорович Шевченко. Літературний
портрет» (К., 1961, 2-ге вид. нарису 1958) О. Білецького
та О. Дейча, «Тарас Шевченко. Критико-біографічний
нарис» (К., 1964; англ., іспан., рос., франц. мовами: М.,
1964) М. Рильського та О. Дейча, «Тарас Шевченко.
Критико-биографический очерк» (2-ге вид., М., 1961)
М.
кова, «Т. Г. Шевченко. Коротка біографія» (К.,
1961) М. Вишневського, «Т. Г. Шевченко» (Баку, 1964
[азерб. мовою]) ам а
а ара, «Т. Г. Шевченко
(Життя і творчість)» (К., 1960) К. орош нко, «Слово
про Кобзаря» (К., 1961) П.
нка та ін.
Життєпис Шевченка цілісно представлено у працях
«Тарас Григорович Шевченко» (М., 1960) Л. Хінкулова
і «Т. Г. Шевченко. Біографія» (К., 1964) авторства Є. Кирилюка, Є. Шабліовського та В. Шубравського. Значну
за кількістю групу склали дослідження окремих аспектів біографії письменника. Питанню контактів Шевченка з відомими діячами 19 ст. присвячено розвідки
І. о ош на «Т. Шевченко і М. Щепкін» (К., 1963),
В. Дьякова «Тарас Шевченко и его польские друзья»
(М., 1964), І. у н а «Поет і трагік. Історико-літературний нарис дружби великих митців — Т. Шевченка

і А. Олдріджа» (К., 1964), Л. Хінкулова «Тарас Шевченко і його сучасники. Етюди до біографії» (К., 1962)
та ін. Деякі автори зосередилися на окремих періодах
біографії поета, напр., його побуті у Києві: «Шевченко
в Києві: Біографічний нарис» (К., 1962) П.
ко о,
«Шевченко і Київський університет» (К., 1964) П. Попова, у Петербурзі: «Шевченковский Петербург» (Лг.,
1964) П. ура, «Шевченко в Петербурге. По памятным
местам жизни и творчества» (Лг., 1960) М. ор н ,
в р н урз : «По следам оренбургской зимы. Книга
поисков» (Челябінськ, 1968) Л. о шакова, «Т. Шевченко в оренбургской ссылке» (Оренбург, 1960) О.
м ко о, на Черкащині: «Земля, оспівана Тарасом» (К.,
1961) В. Грушкіна, «Шевченківські місця Черкащини»
(Д., 1967) М.
ова. Арх. пошуки дослідників-краєзнавців збагатили шевченкознавство новим фактичним
матеріалом. Підґрунтям для наук. вивчення життєпису
письменника слугувала систематизація та публікація
джерельних матеріалів: спогадів ( . .
в нко в воспоминаниях современников. М., 1963), епістолярію
(
т до Т. Г. Шевченка. К., 1962; . .
в нко
в епістолярії відділу рукописів [ЦНБ АН УРСР]. К.,
1966), а також хронології життя і творчості («Літопис
життя й творчості Т. Г. Шевченка» М. Ткаченка. К.,
1961).
Не витримали випробування часом багато шевченкознавчих праць 1960-х, у яких окреслювалися філос.реліг., політ. й істор. погляди Шевченка. Значною заідеологізованістю характеризуються окремі положення
праць І. ур
та В. Сарбея (Т. Г. Шевченко революціонер-демократ. К., 1961); І. Гуржія (Т. Г. Шевченко про
героїчне минуле України // Питання шевченкознавства.
Черкаси, 1964; зб. за його ред. «Історичні погляди
Т. Г. Шевчен ка». К., 1964); С. Ма ко гона (Ре волюційно-демократичні погляди Т. Г. Шевченка. К., 1961);
Ю. ар о а (Исторические взгляды Т. Г. Шевченко.
Лг., 1964); І. азар нка (Общественно-политические,
философские и атеистические взгляды Т. Г. Шевченко.
М., 1961; 2-ге вид. укр. мовою — К., 1964; Т. Г. Шевченко — борець проти ідеалізму і релігії. К., 1961);
М. Новикова (Общественно-политические и философские взгляды Т. Г. Шевченко. М., 1961); І. Роман нка
(Атеїзм Т. Г. Шевченка. К., 1962) та ін. авторів.
Ключові питання як загального, так і конкретного
плану розглядали, серед ін., Ю. Івакін (Стиль політичної поезії Шевченка: Етюди. К., 1961), М. Рильський
(По е зія Тараса Шевченка. К., 1961), Г. С ор нко
(Ритміка Шевченка. К., 1967), Є. Шабліовський (Народ
і слово Шевченка. К., 1961; Гуманізм Шевченка і наша
сучасність. К., 1964). Продуктивність монографічного
вивчення окремих текстів Шевченка довели Л. Кодацька (Однойменні твори Т. Г. Шевченка: Порівняльний аналіз поем і повістей («Наймичка», «Варнак»,
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«Княжна» — «Княгиня»). К., 1968), М. натюк (Поема
Т. Г. Шевченка «Гайдамаки». К., 1963) та ін. дослідники.
Масштабний за обсягом та унікальний за повнотою
зразок коментування Шевченкових творів представив
Ю. Івакін у двох кн. «Коментаря до “Кобзаря” Шевченка» (К., 1964, 1968). На додаток до звичних реальної та
історико-літ. складової, коментар дослідника містив широке інтерпретаційне поле тлумачення поезії. Побачили
світ текстологічні і джерелознавчі студії В. Бородіна
«Три поеми Т. Г. Шевченка: “Сова”, “Сліпий”, “Наймичка”» (К., 1964), «Т. Г. Шевченко і царська цензура.
Дослідження і документи. 1840—1862 рр.» (К., 1969).
На з’ясування витоків, місця і ролі творчості Шевченка в історії укр. л-ри, вивчення питання впливів
та тяглості шевч. традиції зорієнтовано дослідження
І. у аш нко (Т. Г. Шевченко в українській радянській художній літературі. Х., 1962), Я. з р (Летопись
С. Величко и творчество Т. Г. Шевченко. К., 1963),
І. Пільгука (Т. Г. Шевченко — основоположник нової
укр. літератури. 2-ге вид. К., 1963; Традиції Т. Г. Шевченка в українській літературі. (Дожовтневий період).
К., 1963; Традиції Т. Г. Шевченка в українській радянській літературі. К., 1965), П. Приходька (Шевченко
й український романтизм 30—50 рр. ХІХ ст. К., 1963).
Ці питання розглядав також Є. Кирилюк в одному
з розд. «Історії української літератури» у 8 т. (К., 1968.
Т. 3); І. Пільгук і П. о н к у підручнику «Українська література. Література першої половини ХІХ ст.»
(К., 1964). Літ.-крит. погляди Шевченка, його рецепцію
в укр. критиці 1850—60-х висвітлював М. ом шаннко, а представлення у мемуарах — А. Костенко.
Зв’язок спадщини письменника з культурним та літ.
надбанням ін. народів, проблема її рецепції поза укр.
теренами також були предметом активного вивчення.
Порівняння відбувалося переважно із письменством та
мист-вом народів радянських республік, насамперед російського: Я. ат на к (Тарас Шевченко і російське
мистецтво. К., 1964); І. Пільгук (Т. Г. Шевченко — поборник дружби російського і українського народів. К.,
1961); Ф. Пр ма (Шевченко и русская литература ХІХ
века. М.; Лг., 1961; Шевченко і російський визвольний
рух. К., 1966), Д. о анов (Шевченко і Лермонтов.
К., 1962), а також білоруського: П. р м нко (Тарас
Шевченко і Білорусь. Мінськ, 1969 [білор. мовою]),
грузинського: В. м а з (Тарас Шевченко і Грузія. К.,
1963; Тарас Шевченко и деятели грузинской культуры.
Тбилиси, 1964), І. у нко (Українсько-грузинські літературні зв’язки в їх історичному розвитку. Д., 1968)
та ін. Місце творчості Шевченка відразу в кількох нац.
культурах окреслив В. Шубравський у монографії
«Шевченко і літератури народів СРСР» (К., 1964).
Значну увагу приділено представленню доробку
укр. письменника у слов’ян. культурному контексті.
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Серед праць цієї проблематики можна назвати «Шевченко і слов’янство» (К., 1961) О. Білецького, «Тарас
Шевченко у чехів та словаків» (Пряшів, 1961) М. о нара, «Т. Г. Шевченко і болгарська література» (К.,
1963) О. п ово , зб. праць науковців Київ. ун-ту
«Т. Г. Шевченко і сло в’янські на роди» (1964), кн.
С. Ру ак ва «Тарас Шевченко і болгарська література» (Софія, 1964 [болг. мовою]; 2-ге вид. — К., 1968
[укр. мовою]), «Т. Г. Шевченко і Польща» (К., 1964)
Г. Вервеса, частину монографії «Український реалізм
і літератури слов’янських народів у ХІХ ст.» (К., 1968)
Є. Кирилюка. Найвагомішою друк. репрезентацією проблеми «Тарас Шевченко і світова література» стали зб.
«Світова велич Шевченка» (К., 1964. Т. 3) та «Шевченко
и мировая культура» (М., 1964).
У межах радянського шевченкознавства 1960-х
здійснювалися окремі спроби відійти від догматичного
представлення Шевченка. Альтернативне прочитання
текстів і біографії письменника продемонстрували літературознавці та публіцисти, що складали духовну та
інтелектуальну основу генерації укр. шістдесятництва:
Б. нтон нко- ав ов , І. зю а, М. Коцюбинська,
Є. Св р тюк, І. Св т н , В. Чорновіл та ін. З відомих причин їхня дослідницька активність не дістала
належного продовження, а більшість публікацій стали
набутком вітчизняної науки лише наприкінці 1980-х —
у 1990-х.
У дос лі дженні спад щини письмен ника 1960-х
не стояли осторонь мовознавці. Своє вагоме (хоча часом
і заангажоване) слово сказали І.
о «Т. Г. Шевченко
в історії української літературної мови» (К., 1964),
М. Бойко «Леся Українка — продовжувач мовних традицій Т. Г. Шевченка» (К., 1963), В. а нко «Мова
Тараса Шевченка» (Х., 1963), П. Петрова «Шевченкове
слово та поетичний контекст. Використання займенників у поезіях Т. Г. Шевченка» (Х., 1960). Важливим
здобутком вітчизняної філол. науки стали підготовані
1964 в Ін-ті мовознавства ім. О. О. Потебні зб. «Джерела мовної майстерності Т. Г. Шевченка» та двотомний
«Словник мови Шевченка».
Проблеми зв’язків творчості письменника з народним мист-вом, її ролі у розвитку укр. етнографії та фольклористики серед ін. вивчали Т. Комаринець «Шевченко
і народна творчість» (К., 1963); О. Кравець «Діяльність
Т. Г. Шевченка в галузі етнографії» (К., 1961); О. Правюк «Т. Г. Шевченко і музичний фольклор України» (К.,
1966). Народну рецепцію постаті поета представлено
у зб. «Народ про Шевченка» (К., 1961), «Народ і Шевченко: Легенди, перекази, пісні та інші твори про великого Кобзаря» (К., 1963) та ін.
Творчість Шевченка у різних видах мист-ва розглядали, зокр., І.
к «Тарас Шевченко в мистецтві
кіно» (К., 1963), С. у нко «Тарас Шевченко та його
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герої на екрані» (К., 1967), Л. Білецька «Шевченко і театр» (К., 1961) та М. Михайлов «Шевченко і музика»
(К., 1964).
Протягом 1960-х з’явилися покажчики І. о ка та
Г. м
ар «Тарас Григорович Шевченко. Бібліографія бібліографії. 1840—1960» (К., 1961), М. а р а
«Т. Г. Шевченко. Бібліографічний покажчик (1917—
1963)» (Х., 1964), М. р ка «Т. Г. Шевченко французькою мовою (1847—1967)» (Л., 1967), «Т. Г. Шевченко
в німецьких перекладах та критиці (1843—1917)» (Л.,
1968), «Т. Г. Шевченко італійською, португальською та
есперанто мовами» (Л., 1968; співупоряд. — Н. Адріанова), Ф. Саран «Т. Г. Шевченко. Бібліографія ювілейної літератури. 1960—1964» (К., 1968), двотомник
колективу бібліографів ЦНБ «Т. Г. Шевченко. Бібліографія літератури про життя і творчість. 1839—1959»
(К., 1963). Реєстр найбільшого зібрання рукописів
письменника, що зберігаються в ІЛ, представили упорядники «Опису рукописів Т. Г. Шевченка» (К., 1961)
(див.
о ра на ш в нк ана).
Упродовж 1-ї пол. 1960-х з’явилися друком численні видання наук.-попул. характеру й освітянського
призначення, що устійнювали модель репрезентації
класика у навч. закладах. Поширенню інформації про
місця перебування та деталі побуту Шевченка сприяло
перевидання путівників по ДМШ, БМШ, Літ.-мемор.
музею Т. Г. Шевченка у с.
в нковому та ін.
Важливим етапом історії вид. Шевченкових текстів
стало Повне зібр. тв. у 6 т. (1963—64, голова редколегії М. Ґудзій, ред. томів Є. Кирилюк, Є. Шубравський,
Є. Шабліовський, С. Зубков, М. Ґудзій). До вид. було
заведено кілька нових текстів, уточнено прочитання
раніше відомих. Уперше подано листи до деяких адресатів (П.
, А. о ова ова, П. С м р нка), розширено коментар. Наук. вартість вид. дещо знизив рівень
текстологічної підготовки. (Див.
анн т ратурн
твор в
в нка).
т.:
в нкознав тво: Підсумки й проблеми. К., 1975;
в нкознав тво у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка (1860—2010): Сторінки історії. К., 2011.
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1970-ті — серед. 1980-х. Вихід друком Повного
зібр. творів Шевченка в 6 т. (1963—64) став основою низки масових вид., зокр.: 5-томного вид. творів
(1970—71; упоряд. В. Бородін, вст. ст. Є. Кирилюка),
нового 5-томника (1978—79; упоряд., автор вст. ст.
і коментарів В. Бородін); однак з нього під тиском нової
хвилі переслідувань інтелігенції було вилучено історіософ.-політ. поезії «Чигрине, Чигрине» й «Великий
льох». Наступний 5-томник, укладений Л. Кодацькою,
видано у 1984—85; тут вилучено дві «антибогданівські»
поезії. У «Кобзарі» 1976 (без зазначення упорядника)

вже відсутні шість поезій; у «Кобзарях» 1980-х, які
вийшли у вид-ві «Дніпро», відсутні дві — «Якби-то
ти, Богдане п’яний» та «За що ми любимо Богдана».
У 1970-ті побачили світ й однотомні зібрання — «Твори» з паралельним укр. та рос. текстами зі вст. статтею
Ю. Івакіна (1971), а також укладені В. Шубравським
«Поеми та повісті» (1978), «Назар Стодоля» (1985),
Л. Кодацькою — «Кобзар» (1979, який відтоді перевидавався вид-вом «Дніпро» щороку), «Поеми» (1981),
В. Бородіним — «Балади» (1982). Суто наук. характер
мала підготовлена науковцями ІЛ низка факсимільних
вид. автографів та прижиттєвих друкованих збірок поезій, що давно стали раритетами, — видано всі збірки
автографів (декотрі й не один раз), а також рідкісні,
малодоступні вид., як, напр., «Букварь южнорусский»
(СПб., 1861; К., 1991) або «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки» (Лейпциґ, 1859; К., 1990). З особливим захватом сприйняли ці видання еміграційні вчені,
позбавлені будь-якого доступу до автографів Шевченка.
Наприкінці 1960-х в ІЛ розпочато роботу над осмисленням подоланого шляху, чому послужив літ.-крит.
нарис Є. Кирилюка «Шевченко і наш час» (1968),
що охопив історію радянського Ш. від його початків
у 1918 до Міжнародного форуму діячів культури (Київ,
1964), з докладним висвітленням найпомітніших публікацій. Відтак робота відділу шевченкознавства ІЛ вилилася в аналітичне дослідження «Шевченкознавство.
Підсумки й проблеми», що побачило світ 1975. Колективна монографія містила чотири тематичні рубрики:
«Шевченко в історії критики та літературознавства»,
«Життєвий шлях», «Творчість», «Текстологія». У трьох
аналітичних оглядових розділах, що охопили все 19 й
поч. 20 ст., В. Шубравський спромігся об’єктивно
поцінувати доробок критики, не оминувши й низки
нещодавно замовчуваних імен та праць. Серед останніх — імена М. Костомарова, який вперше підніс народність Шевченка, П. Куліша з його високою оцінкою
творчості поета в багатьох публікаціях, особливо на сторінках журн. «Основа» (хоч обминути його пізнішого
негативізму щодо постаті поета дослідник не міг); на
той час не було змоги й об’єктивно висвітлити еволюцію політ. поглядів Куліша, з’ясувати суперечливість
деяких його висловлювань стосовно шляхів розвитку
укр. л-ри та її взаємин із рос. Стосовно надто дражливого питання про ставлення В. Бєлінського до ранніх
творів Шевченка В. Шубравський зауважив, що критик
недооцінив поему Шевченка «Гайдамаки». Дослідник
чи не перший дав високу оцінку судженням про Шевченка О. Пипіна, В. Семевського, низки маловідомих
критиків. В. Шубравському вдалося досить об’єктивно
висвітлити відому полеміку Драгоманова із замовчуваним або осуджуваним Б. Грінченком. Хоча розгляд
виступів соціал-демократичної критики (А. уна ар -
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ко о, М. ор ко о, Г. П анова) в розділі про критику
межі століть був неуникненним, новацією став огляд
праць низки академ. учених — М. Сумцова, Ф. орша,
В. ан ова, О. Калишевського, В. Семевського, Д. вн ко- у ков ко о, М. С ав н ко о, Г.
т ко о
та ін., а також замовчуваних тоді «західноукраїнців» —
О. Колесси, А. руш н ко о, С. Балея (нехай і критично), яких т. ч. було повернуто в наук. обіг. Тактовно
розглянуто крит. дискурс навколо істор. поем Шевченка,
зокр. «Гайдамаків», і ширше — щодо деяких моментів
істор. взаємин України з Польщею, ставлення Шевченка
до запорозького козацтва у працях В. Щурата, Д. ко ш на, Д. Яворницького, І. п тков ко о та ін.
Підкреслюючи здобутки Ш. протягом понад півстолітнього періоду його існування, дослідник аргументовано
спостеріг його політ. заангажованість, зосередження на
соц.-політ., істор. і світоглядному аспектах, але зазначив нерозвиненість аналізу поетики конкретних творів,
стилю, жанрів, версифікації поезій Шевченка.
У розвитку пожовтневого Ш. автор відповідного
розділу Ю. Івакін вирізнив чотири періоди (громадянської війни, розбудови соціалізму й організації наук.
шевченкознавства, нової політизації у 1930-ті та під час
війни, сучасний період піднесення літературознавчої
науки), у кожен з яких постать Шевченка і його слово,
відповідно зінтерпретоване як «науково-суспільна проблема», було поставлене на службу урядовій політиці.
І цей розділ, як і три попередні, подає чимало забутих
чи й проскрибованих імен, але, звичайно, не всі. Докір
П. ар нка щодо проминутого С. Єфремова ( арнко П. Тарас Шевченко і українська література: Зб. ст.
К., 1994. С. 284) свідчить лише про те, як мало знали
еміграційні вчені про той дамоклів меч, під яким постійно працювали укр. суспільствознавці. Доводилося
виявити певну обережність і в критиці марксистських
шевченкознавців типу В. Коряка за брутально висловлений вульгарний соціологізм та спекуляцію популярними
гаслами. Розділ «Дослідження біографії» В. См н ко
є оглядом праць, присвячених життєпису і світогляду
Шевченка. Тут заперечено деякі помилкові концепції,
а також вказано на низку недостатньо розроблених проблем. На підвищеному ідеологічному регістрі написано
розділ Є. Шабліовського «Шевченко і визвольний рух
40—60-х років XIX ст. в Росії і на Україні». Значне місце
в колективній монографії посідають розділи, присвячені творчості поета й прозаїка (рубрика «Творчість»).
Характерною для тогочасного літературознавчо-ідеологічного канону — вищості реалізму над ін. творчими
системами — була загальноприйнята в цей час схема
творчого розвитку Шевченка-поета від романтизму (але
якісно відмінного від тогочасного) до критичного реалізму, який утверджується (з елементами романтизму)
уже в період «трьох літ», а відтоді цілковито перемагає.
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Цю поширену концепцію поділяв Є. Кирилюк — і як
дослідник, і як автор розділу «Творчий метод». У розділі
«Шевченко і фольклор» Ю. Івакін, оглядаючи доробок
критики 1860—70-х, простежує домінування поняття
народності поета як фольклорності. Своєрідною є доля
досліджень поетики Шевченка, проаналізована у відповідному розділі Ю. Івакіна. Ледь не до кінця 19 ст.
поетику майже не вивчали. Панували дві концепції чи
передсуди: про суцільну фольклорність та про спрощеність поетичної форми у Шевченка. І хоча ці судження
спростовували І. Франко, О. Колесса, М. о анов ,
їх було подолано лише у 1920—30-х у працях П. Фили по вича, С. Ро з в а, О. Баг рія, Б. Якубсь кого,
Б. Навроцького (в яких вчений мусив «по-марксистськи» соціологізувати аргументацію не на користь темі),
А. амра та ін. Ці дослідження потрапляли під спекулятивні обвинувачення у «форсоцівстві» (буржуазному формалізмі). Від таких закидів В. Десняка обороняв тоді статті Д. Загула про риму та Б. Якубського
про епітети Шевченка Є. Кирилюк. Однак далі, після
бучного ювілею поета 1939, такий ідеологічний тиск,
а тоді й війна спричинилися до майже цілковитого занедбання цих досліджень — аж до кінця 1950-х — поч.
60-х, коли вийшли дві книжки П. Приходька, праці
В. Бородіна, Л. Кодацької, дві монографії Ю. Івакіна,
книжки Є. Шабліовського та С. Шаховського, низка
окремих статей у збірниках наук. шевч. конференцій, які
регулярно провадилися з 1952. Дослідник у висновку
накреслює дальший шлях вивчення еволюції поетики
і важливе значення порівняльно-істор. студій при цьому.
У розд. «Віршування» Н. амата констатує спорадичність дослідницької уваги до цієї теми — аж до
публікації ст. С. ю к в а «Про основу і значення
співності в поезії Тараса Шевченка» (1901—02), що
започаткувала наук. досліди над віршуванням. До найцікавіших сторінок розділу Н. Чамати належить аналіз
праць М. Плісецького та Ф. Колесси. Авторка високо
оцінює праці К. аранов ко о, Г. Сидоренко, П. Волинського, О. овт а. До продуктивних завдань на
майбутнє віднесено створення метричного довідника,
словника рим, досліджень з інтонації та евфонії тощо,
згодом значною мірою реалізованих зусиллями самої
дослідниці.
Розділ Л. Кодацької «Художня проза» виконувався
в річищі власного монографічного дослідження історії створення, проблематики й жанрової та стильової
характеристики російськомовних повістей Шевченка.
Високо оцінила Л. Кодацька роботи В. р ав на,
П. о н ка, І. Айзенштока, М. Шагінян, а після воєнної паузи — праці О. Білецького, Н. Крутікової, низки
учасників наук. шевч. конференцій.
В основу розд. «Драматургія» його автор В. Є. Шубравський поклав власну монографію «Драматургія Шев-
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ченка» (1957; 1961). Дослідження тексту драми «Назар
Стодоля» й уривка п’єси «Никита Гайдай» почалося,
власне, лише у 1920-ті у працях П. Ру на, А. Шамрая,
Б. арн к , І. Пільгука і, найґрунтовніше, О. ор аов ко о (доти були лише критичні відгуки на вистави). Сконстатовано прикру невідповідність між театр.
популярністю драми та байдужістю до неї критики.
У розд. «Текстологія», що належить В. Бородіну,
про стежено драматичну історію публікації текстів
поета, активне поширення його поезій, в тому числі
й позацензурних, у численних списках. Подано огляд
його рукописної спадщини. Значну увагу приділено
цензурній історії публікування як прижиттєвих, так
і пізніших видань (докладно дослідженій у монографії
1969 цього автора). Вичерпно схарактеризовано у цьому
розд. текстологічні праці О. Дорошкевича, М. рншт на; особливе місце приділено двом академічним
вид. — Повному зібранню творів у 10 т. (1939—57) та
Повному зібранню творів у 6 т. (1963—64), співупоряд.
останнього був і автор розділу.
У пе редм. до колектив ної мо ног ра фії 1975 задекларовано наявність іменного покажчика, однак
ряснота «небажаних» прізвищ спричинилася до парадоксального факту, природного для того періоду
поновного репресивного тиску на науку й культуру:
аби не притягти небезпечної уваги таємної цензури,
довелося відмовитися від іменного покажчика, такого
необхідного в оглядових працях. Загалом кажучи, проведена в цій монографії 1975 ґрунтовна ревізія стану
всіх галузей шевченкознавства знаменувала важливий
етап у розвитку науки і послужила стимулом низки
нових досліджень, особливо в галузі поетики й віршознавства.
Паралельно з працею над розглянутою вище колективною монографією Н. Чамата 1974 опублікувала
монографію «Ритміка Т. Г. Шевченка», у якій з’ясовано
особливості ритмічної організації Шевченкового вірша,
роль поета в розвитку укр. версифікації. Його вірш
розглядається як в історико-літ., так і в теоретичному
аспектах. Основну увагу надано улюбленим розмірам
поезії Шевченка — 14-складовику і чотиристопному
ямбу, виділено їхні гол. формотворчі чинники, еволюцію ритміки співвіднесено з функціональним розвитком
цих розмірів.
1972 вийшла друком монографія Л. Кодацької «Художня проза Т. Г. Шевченка», що стала першим великим
дослідженням цього колись контроверсивного Шевченкового жанру. Суттєвим внеском дослідниці є введення
цього великого масиву Шевченкових текстів у широкий
контекст тогочасної укр. та рос. прози 1830—40-х, насамперед із погляду жанрових особливостей і стилю,
а також висновок, що саме ці застарілі на тлі нового
рос. роману жанрові ознаки завадили критиці 2-ї пол.

19 ст. увійти в цілком сучасну і дуже актуальну проблематику цих повістей.
Цього ж року в «Дніпрі» до 70-річчя Є. Кирилюка
побачив світ збірник його праць «Слово, віддане народові», що містив і статті про традиції Шевченка в укр.
л-рі, а також нарис про Шевченка, який ліг в основу
популярної кн. «Тарас Шевченко: Життя і творчість»
(1979; рос. перекл. — 1988).
1980 вийшла друком колективна монографія «Українська література в російській критиці кінця XIX —
початку XX ст.», відп. ред. якої та автором кількох розділів був П. Федченко. Шевч. проблематику тут викладено стисло поряд з характеристикою крит. виступів
про творчість ін. укр. письменників і наголосом на заг.
питаннях стосовно укр. л-ри як такої. Спеціально шевч.
темі присвячено розд. «Тарас Шевченко в російській
критиці та літературознавстві» авторства М. Пав юка.
Увагу сконцентровано навколо проблеми народності
Шевченка в усій її неоднозначності, питань співвідношення нац. і загальнолюдського, гуманізму та євангельського всепрощення, простоти й інтелектуальності, які
набули ідеологічно відмінного звучання залежно від
суспільної позиції критика.
1984 — з помітним запізненням — вийшла дисертаційна праця В. Смілянської «Біографічна шевченкіана
(1861—1981)», що містила поряд з історіографією питання й спробу викладу теорії біогр. досліджень, яким
має бути властива різноаспектність висвітлення центр.
постаті. Праця, в якій усе ж іще не подолано ідеологічний канон, зберігає історико-літ. вартість у плані
системного фактографічного розгляду 120-річної історії біогр. Ш., залучення в наук. обіг значної кількості
малодосліджених праць.
У серп. 1973 відбувся черговий VII Міжнародний
з’їзд славістів, на якому виступив неодмінний учасник
таких з’їздів (починаючи з IV) Є. Кирилюк, який взагалі
доклав багато зусиль, щоб вписати укр. л-ру в контекст
міжслов’ян. зв’язків, плідно продовживши традиції
І. Франка, В. Щурата, М. Возняка, Б. Навроцького,
О. Білецького та ін. Природно, що на першому плані
була постать Шевченка. У доповіді «Шевченко і слов’янські народи» (IV Міжнародний з’їзд славістів, 1958)
з властивою авторові аргументованістю, докладністю,
документальною обґрунтованістю висвітлено прижиттєві зв’язки поета з поляками, болгарами, чехами, літ.
й світоглядні взаємовпливи. У доповіді на V Міжнародному з’їзді славістів (1963) дослідник, розглядаючи
тему рецепції Шевченка в слов’ян. л-рах, подав нові
відомості про деяких перекладачів Шевченка, знайшов
нові переклади, рецензії, списки поезій. У доповідях на
двох наступних з’їздах славістів (1968, 1973) вчений
обстоював тезу про революційний романтизм ранньої
творчості Шевченка в типологічному зіставленні зі
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слов’янським. Ці доповіді, а також виступи ще на двох
шевч. конференціях i ст. «Шевченко і Шафарик» (зб.
«Міжслов’янські літературні взаємини». 1961. Вип. 2)
передрук. в зб. праць ученого «Шевченкознавчі та славістичні дослідження» (1977). Шевч. тему Є. Кирилюк
порушив і в доповіді на VIII Міжнародному з’їзді славістів — «Вук Караджич і українська культура» (окреме
вид. — 1978). На наук. конф. ЮНЕСКО (1978) Кирилюк
висвітлив роль ідеї слов’ян. єднання у творчості Шевченка та програмі Кирило-Мефодіївського братства.
У своєму виступі «Нове українське письменство в європейському контексті» на IX Міжнародному з’їзді
славістів (1983) вчений окреслив і факти знайомства
з постаттю Шевченка культурних діячів європ. націй,
включно з класиками марксизму-ленінізму (тема, що
набула ритуального характеру).
На поч. 1970-х ІЛ розпочав створення Шевченківської
енциклопедії (згодом вимушено дістала назву словника).
Є. Кирилюкові пощастило подолати опір віце-президента
АН Української РСР І. Білодіда і розпочати роботу над
енциклопедією, очоливши редколегію, до якої увійшли — за ритуалом — і сам І. Білодід, і працівники відділу
шевченкознавства ІЛ (В. Бородін — як заступник відп.
ред., Ю. Івакін), і працівники ІЛ (О. Засенко, Н. Крутікова, Л. ов нко, Д. Чалий, Є. Шабліовський, директор
ІЛ М. Шамота), і працівники ІМФЕ, Ін-ту філософії,
ДМШ, а також шевченкознавці П. Жур, І. Айзеншток,
М. Бєльчиков. Організаційно-редакційну працю здійснювала Гол. редакція Укр. радянської енциклопедії під
керівництвом М. а ана. Відділ шевченкознавства ІЛ
уклав словник (тезаурус) енциклопедії, написав чимало
статей до неї. Серед найбільш пророблених досліджень
варто назвати вступний нарис Є. Кирилюка «Тарас Григорович Шевченко», що чітко структурував тематичні
комплекси усього двотомника; текстологічний цикл
статей В. Бородіна, який містив і великі підсумкові дослідження, як-от: «Видання творів», «Творчий процес
Шевченка-письменника»; ст. Ю. Івакіна «Сатира»; ст.
В. Шубравського «Драматургія», «Народність», «Народів СРСР літератури і Т. Г. Шевченко»; ст. Л. Кодацької
про повісті Шевченка, а також «Листування», «Рукописна
спадщина»; віршознавчий цикл статей Н. Чамати, в т. ч.
й «Ритміка» та «Інтонація»; ст. С. Поп
«Епістолярна
форма», «Списки творів»; В. Смілянської «Автобіографізм», «Автобіографія», «Аральська описова експедиція», «Шевченківські наукові конференції». Серед великих досліджень синтетичного плану — статті Ю. Івакіна
й В. Шубравського (у співавт. з Б. утн ком-С в р к м)
«Шевченкознавство», Ю. Івакіна та Д. Чалого (у співавт.
з А.
зв
к м) «Російська література», а також праці:
Л. Новиченка «Лірика», Н. Крутікової «Проза», «Повість», С. р ан в ко о «Новаторство Шевченка-поета», П. Колесника «Поетика», В. Крекотня «Міфологічні
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сюжети, мотиви та образи у творчості Т. Г. Шевченка»,
Ф. Скляра «Перекладання творів», П. Федченка «Інтернаціональні мотиви», «Публіцистика». Слід відзначити
й огляди зв’язків творчості Шевченка з л-рами світу —
болг. (О. Шпильової), польс. (Г. Верве са), словац. та
чес. (В. Шевчука), серб. (І. Бажинова), індійськими та
латиноамер. (Ю. Покальчука). Авторами матеріалів стало
й широке коло вчених ряду ін-тів АН Української РСР,
вишів, музеїв (особливо ДМШ), науковців союзних республік. Загалом авторів у С бл. 500; двотомник містить
бл. 4 тис. статей, однієї тис. ілюстрацій.
На жаль, назву «енциклопедія» було замінено на
«слов ник» за наполя ган ням від ділу науки Центр.
Комітету Компартії Радянського Союзу, який не міг
змиритися з фактом створення першої в Союзі РСР
персональної енциклопедії в Україні й про українця.
Словник вийшов двома накладами — 1976—77 та 1978.
Всі рецензенти, включно з П. Одарченком, оглядачем
доробку шевченкознавства з 1920-х і понині, звертали
увагу на цінність величезного фактографічного матеріалу (за винятком небагатьох проскрибованих та кількох
забутих імен). Природно, що ідеологічний канон тоді ще
не могло бути подолано в аспекті інтерпретації цього
матеріалу, особливо в царині питань світогляду та змісту творів з істор. тематикою, а також, зрозуміло, у персональних статтях про низку діячів історії та культури.
Замовчувалися передусім діячі 1920—30-х, заарештовані й ще не заарештовані дисиденти, а також науковці
зі світової укр. діаспори. Наголошувалися ідеологічні
стандарти на зразок інтернаціональної дружби народів,
величезної світової слави поета, а також неодмінні атеїзм, матеріалізм, перехід у творчості від романтизму до
реалізму, єднання з рос. революційними демократами
у спільному таборі революційно-визв. руху тощо. Хибним було маніпулювання цитатами на підтвердження
усіх цих положень — поза врахуванням того факту,
що Шевченко був передусім поет, а не соц. аналітик
чи профес. філософ або педагог. Поза цим системність
викладу різних аспектів шевченкознавчої науки, помітні
кроки до компаративного аналізу творчості поета у генетичному й типологічному планах, перша в шевченкознавстві спроба деталізації контекстів — біогр., літ.,
мист., фольклор., дослідження резонансу творчості не
лише в критиці й перекладах, а й у різних видах мист-ва,
відтворення історії вшанування його пам’яті — усе це
спрацювало на визнання наук. громадськістю унікальності цього вид., причому саме як справді персональної
енциклопедії, а відтак і на присудження його авторам
(серед них — Є. Кирилюк, В. Бородін, Ю. Івакін) Держ.
премії ім. Т. Г. Шевченка за 1980.
Усі синтетичні підсумкові дослідження виявили
недостатню розробку проблем поетики Шевченка, що
позначилося й на естетичному аспекті розгляду конк-
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ретних творів Шевченка — як літ., так і мист. — у С.
Відтак 1975 відділ шевченкознавства ІЛ розпочав дослідження поетики Шевченка, реалізоване в колективній
монографії «Творчий метод і поетика Т. Г. Шевченка»
(1980). В умовах різкого «похолодіння» ідеологічної
атмосфери автор розділу про творчий метод і відп. редактор вид. Є. Кирилюк усе ж спромігся дещо пом’якшити сувору дихотомію романтизм/реалізм у творчості
Шевченка, визнавши, що поет усе життя не поривав із
романтизмом. Це було на той час сміливим і ризикованим твердженням. Канону еволюції «від романтизму до
реалізму» змушений був дотримуватися Ю. Івакін, який
уперше стосовно творчості Шевченка висунув поняття
«образного світу» як худож. моделі дійсності (розд.
«Образний світ»). В центрі уваги дослідника — характеристика ліричного героя, «образ обставин», до яких
віднесено й низку однотипних негативних образів соц.
плану; докладно розглянуто засоби фольклор. поетики,
літ. тропи в їх еволюції, функції біблійних, міфолог.,
істор. образів, спо соби побудови образів-характерів,
функції умовності, фантастики, символіки тощо, спостереження над якими значною мірою спростовували
панівний канон критичного реалізму, стверджуючи
стосовно лірики реалізм психологічний.
Відповідно домінантній ролі ліричного первня
у сві то від чутті Шевченка автор розділу «Жан ри»
В. Шубравський віддає поважне місце характеристиці
жанрових груп, вирізнених на основі поспєловської класифікації (По п ов . . Лирика среди литературных
родов. М., 1976). Від літ.-романтичної елегії та романсу
автор розділу відрізняє шевч. «думки» — за характером
поетики (фольклорної), узагальненістю ліричного суб’єкта, близькістю до емоційно-зображувальної лірики,
простежує розвиток жанрів елегії, послання, псалма,
низку суто шевч. жанрових модифікацій, пов’язаних
із нарощенням соц.-політ. проблематики. Спеціальний
підрозділ присвячує жанрові балади (усталення корпусу
якої ще й понині триває) і зараховує до цього жанру сім
творів, успішно полемізуючи зі спробами розширити
цей корпус за рахунок творів із баладними мотивами,
віршових оповідань тощо. У докладному підрозділі
про жанрові різновиди по еми знаходимо й чимало
дискусійних моментів, що випливають із несприйняття
дослідником жанру ліричної поеми.
Розд. «Стиль» В. Смілянської засновано на засадах наратології, інтерпретованої у працях рос. авторів
М. Бахтіна, В. Жирмунського, Г. Гуковського, Б. Кормана, М. Брандес, Б. Успенського та ін. До текстів
Шевченка (і укр. л-ри взагалі) тут уперше в укр. літературознавстві застосовано специфічну термінологію,
пов’язану з аналізом дискурсивної ситуації — взаєминами автора — героя — адресата, суб’єктними типами «автора», розповідними дистанцією, ракурсом,

перспективою та композицією, системою семантичних
(«внутрішньокомпозиційних») планів, або точок зору
(за Б. Успенським), з різним характером худож. часу
в жанрових модифікаціях ліро-епічної та ліричної поеми тощо.
Цілком новаційним є розділ Н. Чамати «Типи віршової інтонації», де вперше в укр. літературознавстві
було розроблено — на основі праць Б. Ейхенбаума,
Г. Гуковського, М. Гіршмана, Е. Сафронової, С. Людкевича, Ф. Колесси та ін. — струнку систему класифікації типів поетичної інтонації (не упорядковану й не
завершену в попередників) і застосовано її до аналізу
поетичної форми — в даному разі Шевченкової — так
само вперше. У розд. проаналізовано тексти, які характеризуються наспівним типом інтонації з його модифікаціями — куплетною, пісенною, романсною, а також
говірним типом інтонації (дослідження ораторського
вірша полишено на перспективу). З часу появи цього
оригінального дослідження теорія стилю збагатилася
на ще один невід’ємний складник.
Всебічно проаналізував творчий процес Шевченка
в однойменному розділі В. Бородін — від його зовнішніх проявів, відрефлектованих самим поетом та
спостережених свідками-мемуаристами, до текстологічного аналізу філіації тексту. На конкретних прикладах простежено чергування імпульсивних спалахів
творення із тривалим процесом накреслення творчого
плану — «каркаса» майбутнього твору, а також кількаразове повернення до первісного тексту для його
шліфування. Дослідник спостеріг і музичність та пластичність як способи худож. сприйняття, синестезію худож. мислення. Загалом кажучи, уміщені в колективній
монографії розвідки накреслили й обґрунтували необхідність подальшого провадження досліджень поетики
й психології творчості Шевченка.
У серед. 1970-х на чільне місце в шевченкознавчих
дослідженнях вийшла проблема народності. 1976 видано зб. «На засадах реалізму і народності», що відкривався ст. М. Т.
нка «Проблема народності і критика
елітарних концепцій літератури». 1976 В. Шубравський
видав монографію «Від Котляревського до Шевченка
(проблема народності української літератури)», що містила серйозний наук. аналіз змісту поняття народності
на різних етапах розвитку укр. л-ри.
1981 вийшла друком монографія В. Смілянської
«Стиль поезії Шевченка (суб’єктна організація)», де
зроблено спробу вибудувати системне дослідження
стилю на засадах наратології. Окрім вищезазначених
аспектів, розглянутих у розд. «Стиль» колективної монографії 1980, тут докладно схарактеризовано функції
ліричних суб’єктів Шевченкової поезії, уведено поняття
багатосуб’єктності й багатоголосості (не в бахтінському
розумінні), «чужого слова» і його типів (за М. Бахті-
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ним), окреслено структурні рівні й наративні інстанції
(суб’єкти й адресати у їхніх взаєминах) ліро-епосу Шевченка. На емоційно-оцінному рівні естетичних модусів
проаналізовано складові ліричної манери розповіді та
інтонаційний ореол персонажа (т. зв. інтонаційну тему);
на композиційному стильовому рівні досліджено внутрішньокомпозиційні плани — оцінний, психологічний,
фразеологічний, часово-просторовий, вирізнено прийоми створення рамок розповіді. Це був цілком новий
підхід до аналізу констант Шевченкового тексту, як
і текстів укр. л-ри взагалі.
Продовженням розпочатого в колективній монографії 1980 дослідження стала й остання монографія
Ю. Івакіна «Поезія Шевченка періоду заслання» (1984),
опублікована посмертно. Глибокий дослідник, знавець
рос. та світової поезії, який завжди випереджав час,
намагаючись висловити незалежну й правдиву думку, побороти нав’язаний владою ідеологічний канон,
Ю. Івакін тут, відзначаючи психологічне наповнення
невольницької лірики, акцентує її безмежну щирість
і вражаючий трагізм; простежує, як в образність поета широко входить проза побуту — не лише в поеми,
а й у ліричні рефлексії, а по етика автологізується.
Новаційним було вирізнення морально-етологічного
аспекту в проблематиці т. зв. соц.-побутових поем. Ще
одну книжку Ю. Івакіна «Нотатки шевченкознавця. Літературно-критичні нариси» (1986) упорядкували син
автора археолог Г. Івакін та редактор журн. «Радянське
літературознавство» Р. Горбовець.
До майже не розробленої на той час проблеми реального читача творів Шевченка звернувся Г. С вок н
у монографії «Одвічний діалог: (Українська література
і її читач від давнини до сьогодні)» (1984), виявивши
різ но ас пект ність цієї про бле матики, яка пот ре бує
пильної уваги. 1984 монографію «Франко і Шевченко»
опублікував М. Бернштейн. У праці висвітлено спільні світоглядні риси обох геніальних поетів, показано
пріоритет І. Франка в аналізі низки творів Шевченка,
особливо «Перебенді», «Неофітів», «Марії», новаційність у дослідженні психолого-естетичних засад
поетики Шевченка у трактаті «Із секретів поетичної
творчості». Цілісний портрет Шевченка запропонував
Л. Новиченко у популярному нарисі «Тарас Шевченко — поет, борець, людина» (1982); кн. було розраховано на широкого зарубіжного читача і перекладено
кількома мовами ЮНЕСКО.
З 1978 відділ шевченкознавства ІЛ розпочав колективну працю над новою академ. біографією Шевченка,
оскільки після створення ґрунтовного дослідження
«Т. Г. Шевченко. Бі ог ра фія» (1964), яке напи сали
Є. Кирилюк, В. Шубравський та Є. Шабліовський,
а також відзначеного союзною премією нарису Є. Кирилюка «Т. Г. Шевченко. Життя і творчість» (1964)
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минуло півтора де сятиліття. За цей час збагатилася
й джерельна база, з’явилися й нові біогр. розвідки.
Вийшли друком: окрім згаданих колективних монографій 1975 та 1980 і, що найважливіше, розглянутого
вище унікального С, — також дослідження, назви
яких демонструють тематику біогр. плану: Л. Большакова («Літа невольничі», 1971; «По следам оренбургской зимы», 1974; «Їхав поет із заслання: Пошуки.
Роздуми. Дослідження», 1977; «Добро найкращеє на
світі… Пошуки. Роздуми. Підсумки», 1981), П. Жура
(«Третя зустріч: Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну», 1970; «Літо перше: З хроніки життя
і творчості Тараса Шевченка», 1979), Г. ат ко «На
полюсах Шевченкової біографії» (1973), де йшлося
про взаємини Шевченка з І. Сошенком; А. Костенка
й Е. м р а ва «Оживуть степи… Тарас Шевченко за
Каспієм» (1977), А. Костенка «За морями, за горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за
Каспієм» (1984), Г. Сергієнка «Декабристи і Шевченко»
(1980) та ін. Суттєвим поступом у дослідженні біографії поета й художника стали підготований науковцями
ДМШ зб. документів «Т. Г. Шевченко: Документи та
матеріали до біографії (1814—1861)» (1975; розширене
перевид. — 1982), а також значно доповнене й уточнене вид. «Літопису життя і творчості Т. Г. Шевченка» В. Анісова та Є. Середи (1976; 1-ше вид. — 1959)
і словник персоналій Г. ара ова «Т. Г. Шевченко в колі
сучасників» (1976). Цю проблематику відбито в доповіді Є. Кирилюка на 24-й наук. шевч. конф. (Вінниця,
1979; зб. — 1982) — «Від нарису до наукової біографії
Шевченка». До створення нового варіанта академ. біографії Шевченка «Т. Г. Шевченко: Біографія» (1984),
крім авторів праці 1964, долучилися В. Бородін та
В. Смілянська. Наново опрацювавши старі і використавши нові джерела, автори (за винятком Є. Шабліовського, якому не довелося переписувати свої розділи
про 1858—61-й роки) переглянули низку біогр. легенд
(напр., про обставини знайомства Шевченка з І. Сошенком, про підхоплену К. Толстою-Юнге чутку про те, що
цар викреслив прізвище поета зі списку амністованих,
про низку «фактів» участі Шевченка в революційному
русі, знайомства і навіть приятелювання з деякими
революційними діячами тощо). Було уточнено чимало
деталей, що стосувалися творчості й цензурної історії
видань його творів, подорожей в Україну, заслання
і творчості в цей період; більш об’єктивно розкрито
тему взаємин Шевченка з кириломефодіївцями. На
жаль, колишні тексти Є. Шабліовсь кого майже не
зазнали переробок, а тому гіпертрофоване уявлення
про політ. біографію Шевченка в останні роки життя
залишилося незмінним. Поза цим критика визнала документальність, обґрунтованість, високий наук. рівень
праці, які дали підстави вважати її справді академічною
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( ропко П. П. Академічна біографія Шевченка // Р .
1986. № 3;
нко П. . Шевченковедение продолжается // Вопросы литературы. 1987. № 4).
Паралельно з цим дослідженням провадилася праця
над укладанням зб. мемуарів про поета й художника,
що вийшов друком під назвою «Спогади про Тараса
Шевченка» (1982; рос. варіант, більшою мірою автентичний, — «Воспоминания о Тарасе Шевченко», 1988).
Упорядники — В. Бородін та М. Павлюк, у передм.
В. Шубравського стисло висвітлено історію публікування цих мемуарів, ступінь повноти матеріалів про
кожен період життя поета. Ш. збагатилося нарешті
незрівнянно повнішим корпусом шевч. мемуаристики.
З нагоди 170-річчя від дня народження поета СПУ
розпочала провадити шевч. свята в різних областях
України і випускати збірники на пошанування Шевченка «В сім’ї вольній, новій…». У першому випуску
(1984) виступили Є. Кирилюк («У братньому колі народів»), Г. Сивокінь («Громадянський ореол поета») та
В. Бородін із текстологічною статтею, що заманіфестувала принципи укладання нового Повного зібрання
творів Шевченка у 12 т., над яким працював відділ
шевченкознавства ІЛ; у другому (1985) — Є. Кирилюк («Історична доля його творчості»), М. Пригодій
(«Спадщина поета в революційній Росії»), В. Грабовський («Дерево роду»). Більшість публікацій, особливо
письменницьких, мала не так наук., як попул., ритуальний характер. Згодом вийшли ще три вип. збірника.
Хрестоматійно-посібниковий характер мав збірник, випущений вид. «Радянська школа», — «Вогненне слово
Кобзаря» (1984), де в хронологічному порядку розміщено найпомітніші крит. виступи починаючи з 1840,
серед них і ст. О. Білецького, Є. Кирилюка, Є. Шабліовського, В. Бородіна, П. Довгалюка, В. Шубравського.
1984 до 100-річчя від дня народження О. Білецького
в ІЛ було укладено (упорядник М. Павлюк) і наступного
року видано суто наук. збірник, адресований і союзному читачеві, — «Теория и история литературы» за
ред. Н. Крутікової. Він містив розвідки: Д. а ва ка
«До питання про інтернаціональний контекст поезії
Шевченка» (де спростовано традиційні його дефініції
як «напівфольклорного співця» на зразок Містраля,
Бернса, Кольцова, автор започаткував цим подальші
свої спроби вписування його творчості в контекст європ. романтизму), М. Павлюка «Джерела відомостей
Шевченка про “Слово о полку Ігоревім” на засланні»,
М. Бернштейна «І. Франко про роль шевченківських
традицій в українській літературі».
Назагал період 1970 — серед. 1980-х був часом
перегляду здобутків Ш. протягом усієї його історії та
закладання міцного фундаменту для інтенсивного розвитку цієї засадничої галузі укр. літературознавчої науки.
а р См

н ка

1990-ті є надзвичайно плідним часом в історії Ш.
У ці роки активізується робота з видавання творів
поета. Помітну участь у ній як упорядники, коментатори, автори перед- і післямов брали В. Бородін та
В. Шубравський. Серед підготовлених В. Бородіним
вид. — «Та рас Шевченко. Из б ран ные сочи не ния»
(1987); «Тарас Шевченко. Кобзарь» (1989; корпус книжки склали перекладені рос. мовою твори, що входили
до «Кобзаря» 1860); факсимільні вид. «Кобзаря» 1840
(1990) та зб. «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки» (1859; 1990). Хоча у коментарях до Шевченкових
текстів не скрізь пощастило уникнути обов’язкових за
радянських часів ритуальних ідеологічних наліпок та
кваліфікацій, дослідження, які супроводжували книжку,
мали об’єктивний характер, а відтворення прижиттєвих
видань поета відкривало нові можливості сприйняття
його спадщини.
У 1989—91 вийшли три томи академ. Повного зібрання творів поета. Упоряд. та автори коментарів до 1-го
(поезія 1837—47) та 2-го (поезія 1847—61) т. — В. Бородін, М. Павлюк, В. Смілянська, Н. Чамата, В. Шубравський. Відп. ред. 3-го тому (в ньому вміщено драм. та
частину прозової спадщини Шевченка) — В. Шубравський, упоряд. та автори коментарів — В. Шубравський
(драм. твори), Н. Чамата (повісті «Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музыкант»), В. ов анюк (повісті
«Несчастный», «Капитанша»). Випуск у світ готових
до друку наступних 4, 5 та 6-го тт. через брак коштів
відкладався. Концепція нового академ. вид. належала
В. Бородіну; він же був відп. ред. 1, 2, 5, 6-го т. План
і характер вид. перебудовано порівняно з попередніми
відповідно до найновіших текстологічних вимог. Корпус томів удалося розширити новими цінними матеріалами. Так, перший і другий томи, де вміщено поетичні
твори Шевченка, поповнилися текстами новознайдених
автографів (зокр. з невиданої зб. «Поезія Т. Шевченка.
Том первий»), факсимільних копій автографів, прижиттєвих публікацій та списків (частина останніх має
авторські виправлення). До розд. «Dubia» 1-го т. вперше
включено вірші «Нудно мені, тяжко — що маю робити»,
«Не журюся, а не спиться», «Вип’єш перву — стрепенешся». Вид. мало ще багато ін. новацій. Ґрунтовність
текстологічного опрацювання матеріалу, повнота і переконливість відтворення історії шевч. тексту, зафіксовані
у текстологічній частині коментаря, розд. «Варіанти»
та основному тексті томів, не мають аналогів серед
дотихчасових видань творів укр. письменників. Із заувагами до вид. 1 і 2-го т. виступив Г. Грабович у ст. «Між
словом і схемою (У пошуках Шевченкового тексту)»
(Сучасність. 1993. № 11—12). У П : 12 т. частково
враховано пропозиції дослідника.
Як супровідний до 6-го т. 12-томника, в якому зібрано всю Шевченкову епістолярну спадщину, було за-
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думано том «Листів до Тараса Шевченка» (1993, відп.
ред. — В. Бородін, упоряд. та автори коментарів —
В. Бородін, В. Мовчанюк, М. Павлюк, В. Смілянська,
Н. Чамата). Ряд матеріалів уведено до зб. листів уперше,
уточнено датування багатьох листів. Упорядники прагнули наблизити текстологічний та реальний коментар
до вичерпного. Працюючи над ним у період виборювання держ. самостійності України, вони приділили
велику увагу обґрунтуванню оцінок постатей та явищ
укр. історії та культури, які раніше — і в імперській
Ро сії, і за радянських часів — або замовчува лися,
або зазнавали викривленого, тенденційного трактування.
З 1993 розробляється концепція Шевченківської енциклопедії. Першим результатом теоретичної розробки
цієї теми були доповіді В. Бородіна та В. Смілянської
про засади вид. на II Міжнародному з’їзді україністів
(Львів, 1993), тексти яких надрук. у журн. «С ово а »
(1994. № 3). Практичним наслідком роботи стало укладання «Проекту тематичного словника шевченківської
енциклопедії», який видано у чотирьох зошитах (1993).
1997 С. а
нко (упоряд.) та В. у ко (автор
післямови) здійснили першу факсимільну публ. окремою брошурою автографа поеми «Мар’яна-черниця»,
цікавого і великою кількістю Шевченкових малюнків на полях рукопису. У нарисі про долю автографа
В. Дудко використав новознайдені арх. матеріали та
маловідомі в Україні праці діаспорних шевченкознавців. У 2000 вийшло факсимільне вид. «Тарас Шевченко.
Альбом 1845 року» (упоряд. — С. Гальченко, автор
вст. ст. та коментарів — І. р к в ка, переднє слово
М. у н ко о), започаткувавши нову серію шевч.
факсимільних видань. Ще одне факсимільне вид. позацензурного примірника «Кобзаря» 1840 (Рівне, 2000)
супроводжується тим самим корпусом текстів у сучасному мовному оформленні, але з відтворенням графіки
першої публікації.
У кін. 1980-х — на поч. 1990-х виходять загальні
монографії (або окремі розділи), статті, спрямовані
на осмислення життя і творчості Шевченка. 1989 побачив світ наук.-попул. нарис П. М. Федченка «Тарас
Григорович Шевченко», у якому поєднано емоційний
виклад із широким і органічним залученням вірогідних
мемуарних, епістолярних, докум. матеріалів. Концептуально нарис відповідав особливостям перехідного часу,
в який створювався. Сьогодні важливо наголосити наявність у ньому моментів, що засвідчують наближення
наук. розкутості в оцінках суспільних та культурних
явищ — прагнення правдиво показати плідні творчі
взаємини Шевченка і Куліша, важливу роль останнього
в укр. літ. процесі серед. 19 ст., дезавуювання нібито
доброзичливого ставлення В. Бєлінського до укр. л-ри
взагалі й Шевченкової творчості зокр., відмова від
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традиції трактування Шевченка як учня М. Чернишевського та ін.
Ґрунтовний підхід до інтерпретації постаті Шевченка, його ролі в укр. л-рі та культурі репрезентовано
у роз від ках О. Пр ака «Шевченко-про рок» (Св т 1991), Є. Сверстюка «Слово про генія» (Визвольний
шлях. 1990. Кн. 1), «Феномен Шевченка» (Визвольний
шлях. 1991. Кн. 7), «Шевченкові стовпи» (Українська
мова і література. 1992. № 3/4), «Шевченкові метаморфози» (Визвольний шлях. 1999. Кн. 4).
На дослідження поетики Шевченка спрямовано монографії В. Смілянської «Святим огненним словом…:
Тарас Шевченко: поетика» (К., 1990), М. Коцюбинської
«Етюди про поетику Шевченка» (К., 1990), В. Мовчанюка «Медитативна лірика Т. Г. Шевченка» (К.,
1993), посібник Г. о ка «Поезія Тараса Шевченка:
Сучасна інтерпретація» (К., 1998). Предмет розгляду
В. Мовчанюка — лірика Шевченка як «лірика переживання-роздуму» (Л. Новиченко). Автор зупиняється на
особливостях худож. мислення та світовідчування поета, прагне з’ясувати еволюцію його самоусвідомлення
як митця. Медитативну лірику досліджено у контексті
жанрово-стильового розвитку європ. поезії і представлено як метажанр із різними жанровими формами.
У статтях Н. Чамати зроблено спробу систематизувати на матеріалі поезії Шевченка головні (від простих
до найскладніших) види композиції зіставлення — одного з центр., на думку авторки, типів композиційної
організації ліричного твору й худож. твору взагалі:
«Композиція зіставлення в ліриці Шевченка» (Р . 1989.
№ 12), «Метафора як основа композиції зіставлення
у віршах Т. Г. Шевченка» (По т ка. К., 1992), «Символічний тип композиції зіставлення в ліриці Шевченка»
(
31). Дослідниця визначає структурні ознаки цих
видів, під таким кутом зору проаналізовано відповідний
ряд Шевченкових віршів, показано багатолінійність семантичного розгортання, відзначено, що за складністю
асоціативних композицій твори Шевченка випереджають свій час. Подібний комплекс питань у пізнішій ст.
Н. Чамати «Градаційна композиція в ліриці Шевченка»
(
33) розглянуто сто совно ін. типу організації
ліричних творів Шевченка — градаційної композиції.
Окремим творам присвячено різнопланові дослідження В. р м нка «Була колись Гетьманщина…: (Із
новочасних студій над шевченківською поемою “Тарасова ніч”)» (Сучасність. 1993. № 4), Л. Новиченка
про вірш «Доля» (С . 1996. № 3), Г. вра ова «Одна
з недосліджених поезій Т. Шевченка: (“У перетику ходила…”)» (Дивослово. 1998. № 3), М. он ар «“Дівча
любе, чорнобриве…”: (Спроба герменевтичного прочитання)» (С . 1999. № 3). Монографія В. Смілянської та
Н. Чамати «Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка» (К., 2000)
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складається з нарисів про вірші та поеми Шевченка,
більшість із яких є спробою комплексного монографічного дослідження твору. Розглядаються поезії, які
представляють найхарактерніші для Шевченка жанрові
різновиди, а також деякі з тих, що зазнали догматичного
або неповного тлумачення. Завдання, які ставили перед
собою авторки, — показати, як структура породжує
зміст, як «працює» її складний багаторівневий механізм,
і водночас науково обґрунтувати інтуїтивне читацьке
відчуття досконалості й високої поетичної майстерності Шевченка, з’ясувати і збагатити його. Вироблені
й систематизовані дослідницями методи комплексного
аналізу поетичного твору спираються на структурносеміотичний, наратологічний, герменевтичний підходи.
Визначенню жанрових ознак «Великого льоху» присвячено ст. В. Мовчанюка «Задум і художня модель містерії “Великий льох”» (
30). Типологічні риси укр.
послання першої пол. 19 ст. і Шевченкового послання
розглядаються у статтях Н. Чамати «Жанр послання
в українській поезії першої половини XIX ст.» (Другий
міжнародний конгрес україністів: Доповіді і повідомлення. Л., 1993), «Вірші Шевченка “На вічну пам’ять
Котляревському” та “До Основ’яненка”. Особливості
жанрової, композиційної, стилістичної організації»
(
30). У ст. М. Павлюка про «Давидові псалми»
на прикладі цього твору осмислюється специ фіка
циклічної структури в Шевченковій поезії (Поетика
циклу Т. Шевченка «Давидові псалми» //
30; Інтерпретація Псалтиря в поезії Шевченка // кра н ка
література в системі літератур Європи і Америки: Зб. ст.
К., 1997). Відзначивши зовнішньокомпозиційні ознаки
циклу як понаджанрової єдності, М. Павлюк основну
увагу зосереджує на виявленні у віршах, що складають цикл, внутрішніх перегуків — системи наскрізних
мотивів та образів і з’ясуванні характеру семантичних
зв’язків, у які вони вступають. Розглядові домінантних конструктивних особливостей ін. циклу Шевченка
«В казематі» — одного з найперспективніших типів
циклічної організації, що дістав розвиток у поезії 20 ст.,
присвячено пізнішу ст. Н. Чамати «Цикл Шевченка
“В казематі” в контексті формування жанру» ( ара
в нко і українська культура XXI ст.: Зб. наук. праць
за матеріалами всеукраїнського симпозіуму. Кам’янецьПодільський, 2000).
Виклад серйозної теоретичної розробки принципів
жанрової класифікації Шевченкових поем містить ст.
В. Смілянської «Жанрові різновиди Шевченкової поеми» (
31). Як основні виділено три критерії жанрової характеристики твору — за родовою належністю,
проблемно-тематичним змістом і тональністю. Наведені приклади ілюструють, як має доповнюватися ця
характеристика в проекції на жанрову синкретичність
твору. Тональність прози як її жанрову характеристику

і як вияв нац. ментальності повістяра В. Смілянська
розглядала у праці «Шевченкові повісті: український
гумор у російському тексті» (
34).
Образи і символи у поетичному доробку Шевченка
ви світлено у стат тях С. Ро со вець кого «Сим воліка
слова “хата” в поетичних контекстах Т. Г. Шевченка»
(Українське мовознавство. 1993. Вип. 20), М. Бондаря
«Образ України в по е зії Т. Шевченка» (Вісник АН
України. 1993. № 6), О. Штоквиш «Символ української
картини світу: Мікропоетична символіка Т. Г. Шевчен ка» (Віс ник АН Укра їни. 1993. № 3), А. Квак
«Символіка вогню і води в українському фольклорі та
творчості Т. Г. Шевченка» (Вісник Черкас. держ. ун-ту
ім. Б. Хмельницького. Черкаси, 1997. Вип. 3), Т. Гаврилової «Хрематоніми в образно-символічній системі
Шевченкових поезій» (Знак. Символ. Образ: Матеріали
міжвузівського наук.-практичного семінару з проблем
сучасної семіотики. Черкаси, 1999), Л. Краснової «Характер і функції образів-домінант у творчості Т. Шевченка» (Дивослово. 1999. № 3), В. Щепотьєва «Образи
птахів у Шевченковій творчості» (
. 1999. № 2/3).
Проблему архетипів у творчому доробку поета розглядала Н. С у а (Категоріальні архетипи міфоепічної
картини світу східних слов’ян у дзеркалі творчості
Тараса Шевченка // Проблемы взаимодействия языков
и культур в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы: Международная научно-практическая конференция. К., 1999; Архетипи неосяжності
Шевченкового Космосу // С . 1999. № 3).
У дос лі дженні І. Дзюби «Уні вер сальні мотиви
в Шевченковій поезії» (Сучасність. 1996. № 11) окреслено комплекс найпоширеніших Шевченкових мотивів
з його залежністю від тодішньої лексичної бази укр.
мови, впливу поширених образно-семантичних кліше.
І. Дзюба зосереджується на розгляді особливостей інтерпретації мотиву слави у світовій традиції та у Шевченка. Повнота залученого порівняльного матеріалу
(від античності й давньокитайських філософів до поетів-романтиків 19 ст.), майстерний аналіз основних
семантичних версій словообразу «слава» у Шевченка
дає змогу переконливо обґрунтувати тезу про змістову
та емоційну оригінальність його поезії і водночас її
глибоку закоріненість у світову культуру.
У 1990-х тривала розробка актуальних тем «Релігія
і Шевченко» та «Біблія і Шевченко» у роботах О. Сирцової «Канон і апокриф» (С . 1990. № 3), М. а оу юк «Шевченкові наслідування пророків» ( рн к
т
о тт хрис ти янства в Укра їні, 988—1988.
Вінніпеґ, 1991), О. Куцевол «Біблійні епіграфи у творах Тараса Шевченка» (Українська мова й література
в школі. 1993. № 5/6), В. Па ар нка «Не збагнений
апостол» (Неопалима купина. 1994. № 1), М. Бородінової «Псалми в поетичній обробці Т. Шевченка,
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П. Гулака-Артемовського» (Матеріали вузівської конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи. Філологічні науки.
Донецьк, 1997), О. Ніколенко «Біблійні мотиви в поезії
Т. Г. Шевченка» (Наук. зап. Харків. держ. пед. ун-ту
ім. Г. С. Сковороди. Х., 1997. Вип. 4), В. Су м «Біблія
і українська література» (К., 1998), І. Бетко «Біблійні
сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ — початку
ХХ ст.» (К., 1999).
Цікавий підхід до характеристики взаємодії попередніх текстів укр. л-ри і поезій Т. Шевченка знаходимо у ст. Л. шка ова «Бароко та творчість Шевченка» (Українська мова й література в середніх школах,
гімназіях, ліцеях та колегіумах. 1999. № 1), Я. Дзири
«Історична та літературна основа творів Т. Шевченка» (Нове у мовознавстві і літературознавстві: темат.
зб. наук. праць. К., 1992), Н. Бернадської «Українська
література в оцінці Т. Г. Шевченка: до історії вивчення
проблеми» ( Ст [1]).
Цінним внеском у розробку проблеми «Шевченко
і світова культура» стали студії Л. а оро но «Т. Шевченко і вірменська література» (К., 1991), Ю. Микитенка
«Поетове “задзеркалля” (До проблеми античного епосу
у творчості Шевченка)» (С . 1994. № 3), В. Скурат в ко о «Шевченко в контексті світової літератури»
(Скурат в к
. Історія і культура. К., 1996), М. а а тр нко «Шевченко і антична культура» (К., 1999).
Від поч. 1990-х у поле зору науковців повертаються
деякі заборонені за радянських часів проблеми, висвітлення яких здебільшого спроектовано на історіографічний аспект, напр., ст. В. І. Яременка «Про історизм
поеми “Москалева криниця” (До проблеми історіографії Т. Г. Шевченка)» (
. 1993. № 4/6), Є. Нахліка
«Гайдамаччина і “Гайдамаки” Т. Г. Шевченка: потреба
об’єктивної наукової оцінки» (
31). Великий суспільний резонанс викликала праця І. Дзюби «“Застукали сердешну волю…”. Шевченків “Кавказ” на тлі
непроминального минулого», яка суттєво поповнила
уявлення про істор. джерела поеми, її суспільний і літ.
контекст та інтертекстуальні зв’язки (першодрук: Сучасність. 1995. № 3—4; окреме вид. — К., 1995). Студія
Н. Зборовської «Без задавнених комплексів і стереотипів» (С . 1997. № 3) порушує тему євр. питання
у поемі «Гайдамаки».
Компаративістичні дослідження, побудовані на аналізі типологічних збігів поезії Шевченка із творчістю
найпомітніших фігур світової л-ри (В. ю о, Й.-Ф.
ра, Ю. С ова ко о, Лесі кра нк ), репрезентують
роботи І. Дзюби «Шевченко і Шиллер: візія ідеального
стану суспільства» (Сучасність. 1996. № 3, 4), «Тарас
Шевченко і Віктор Гюго» (Дивослово. 1997. № 4—5);
Л. Скуп ка «Т. Г. Шевченко і Леся Українка (до проблеми спадкоємності національної традиції)».
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Прикметно, що наголос у незмінно попул. жанрі
дослідження рецепції творчості й постаті Шевченка
переміщується на доробок тих діячів укр. культури, які
донедавна замовчувались або діяльність яких піддавалась упередженій, суцільно негативній інтерпретації
( а к . Шевченко в есеїстиці та поезії Є. Маланюка //
30; а к . Донцовське протиставлення
П. Куліша і Т. Шевченка (Психологічний аспект) //
32; ов анюк . Шевченко — Чубинський —
гімн // С . 1998. № 8). Рецепція творчості Шевченка
за кордоном розглядається у роботах Й. Стрелки «Тарас Шевченко та його вплив на Австрію» і М. Павлюка
«Інтерпретація поезії Шевченка на землях Австро-Угорщини» (обидві у зб.: кра н ка література в Австрії,
австрійська — в Україні: (Матеріали Міжнародного
симпозіуму). К., 1994). Ширшу тематику мають статті
Е. Соловей «Шевченківський канон у поезії: функції
конструктивна і гальмівна» (Дивослово. 1997. № 8),
Г. Грабовича «Проникливість і сліпота у рецепції Шевченка: Випадок Костомарова» (Сучасність. 1997. № 3),
О. Варенікової «С. О. Єфремов як дослідник “Щоденника” Шевченка» (Наук. зап. Харків. держ. пед. ун-ту
ім. Г. С. Сковороди. Х., 1998. Вип. 8).
Творчість Шевченка у неоміфологічному аспекті
досліджено у студіях Г. Грабовича «Шевченко як міфотворець: Семантика символів у творчості поета»
(К., 1991), О. а у ко «Шевченків міф України: спроба філософського аналізу» (К., 1997), Т.
з р ко
«Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість
Шевченка» (О., 1997). Названі роботи спричинили полеміку в Ш., зокр. критично у своїх ст. відгукнулися
Н. Слухай «Художественный образ в зеркале мифа
этноса: М. Лермонтов, Т. Шевченко» (К., 1995), В. Смілянська «Сучасна рецепція постаті Тараса Шевченка
33), О. р
нко
(неоміфологічний аспект)» (
у монографії «“Своя мудрість”: Національні міфології
та “громадянська релігія” в Україні» (К., 1998). У студії
В. Смілянської розглянуто культурологічну концепцію
духовного світу Шевченка в її діахронному й синхронному вимірах — переважно у версії О. Забужко, а також
концепцію комунікативну — переважно в інтерпретації О. Гриценка. Ця доповідь становить частину заг.
теми — «Сучасна рецепція феномена Тараса Шевченка
(неоміфологічний аспект)», де опрацьовано рецепцію
також і поезії Шевченка. У другому підрозділі цієї
праці — «Міфологізація поезії Шевченка» — схарактеризовано сучасні версії трьох символічно-образних
світів — етноміфологічного космосу України зі слідами
язичницьких міфів (свого етнічного і античного), а також нац. і соц. міфів (IV Міжнародний конгрес україністів. К., 2000. Літературознавство. Кн. 1).
У 1990-х науковці стали використовувати набутки
по с тст рукту ра лі стсь кого та пост модер ні стсь кого
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знання у студіях шевченкознавчого плану — у ст.
Н. Грицюти «Структурні особливості бінарного образу» (С . 1991. № 12), у монографіях С. Павличко
«Дискурс модернізму в українській літературі» (К.,
1997) і Т. Гундорової «ПроЯвлення слова: Дискурсія
українського модернізму. Постмодерна інтерпретація»
(К., 1997), а також у працях Г. Грабовича «Самовизначення і відосередження: “Хіба самому написать…”
Шевченка і проблема писання» (Сучасність. 1998. № 3),
Р. Семківа «Шевченків “Сон” (“У всякого своя доля”):
діалогічність, карнавальність» (С . 1999. № 7). Розд.
«Тарас Шевченко у “жіночих студіях”» у кн. Н. Зборовської «Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків» (К., 1999) позначено суб’єктивізмом
в інтерпретації Шевченкових сюжетів; мета такого
тлумачення — ілюстрування феміністичного догмата
«гендерно розколотого буття», що має, як здається,
тільки деструктивну суспільну функцію.
Глибокі й цікаві роботи було опубліковано про особливості мови Шевченка. Напр., дослідження Ю. во -Ро ов ко «Усталений словесний комплекс
“Тихий Дунай” в поезії народній і Т. Г. Шевченка»
(
, слово и время в пространстве культуры: Теоретические и лингво-дидактические аспекты изучения
русского языка и литературы: Сб., посвященный 85-летию проф. В. А. Капустина. К., 1996), А. о
нка
«Слово в аперцепційній системі поетичного тексту:
Декодування Шевченкового вірша» (К., 1997), Н. Слухай (Молотаєвої) «Етноміфологеми у художньому
мовленні Т. Шевченка: концепт і знак» (Мовознавство.
1999. № 2/3).
Шевчен ко знавчий до ро бок, при свя че ний мист.
спадщині, збагатили ст. В. Су ак (Сторінки діяльності
Т. Г. Шевченка-ілюстратора //
. 1989. № 1; Шевченкіана Василя Тарновського //
. 1995. № 2/3)
та В. юка (Авторове Я у малярстві по ета // С .
1992. № 6; Роздуми над назвою акварелі Т. Шевченка
«Ворожіння» //
. 1992. № 2; Шевченко-художник
у прижиттєвій критиці // С . 1995. № 3; Шевченкова
сепія «Старець на кладовищі»: (Історія створення та
семантика символів) // Київська старовина. 1999. № 2).
У кін. 1990-х маляр. твори Шевченка досліджували
Л. н ра юк та І. Вериківська, що розглядали творчість
Шевченка у плані синтетизму його худож. мислення. Ст.
Л. Генералюк «Мотив пам’яті у творчості Шевченка:
іконологічні нотатки» (Тарас Шевченко і українська
культура XXI ст.: Зб. наук. праць за матеріалами всеукраїнського симпозіуму. К., 2000) — спроба реалізації
комплексного підходу у вивченні прози, поезії, малярства за лейтмотивами. І. Вериківська, зупиняючись
у ст. «Акварелі альбому 1845 р. й поетичні твори Шевченка (до проблеми “Шевченко — поет і художник”)»
(
33) на автоілюстраціях поетичних творів, спро-

моглася окреслити всю складність пов’язаних із цим
питанням моментів, які здебільшого не можуть бути
однозначно потрактовані. На прикладі малюнків 1845 та
хронологічно близьких до них поезій вона показала,
що тематично подібні літ. та маляр. твори часто були
реалізацією самостійних задумів, або ж змальоване перекодовувалося у словесну знакову систему, постаючи
поетичним мотивом чи образом. Комплексне дослідження спадщини Шевченка — перспективний шлях
осмислення не тільки його мист. феномену, а й підходів до розуміння специфіки синтетичної культури
наступних епох, основні напрямки якої було задано
й Шевченковою творчістю. У монографії А. Жаборюка
«Малярська творчість Тараса Шевченка» (О., 2000)
розглянуто основні етапи мист. творчості художника,
його маляр. та графічні твори, еволюцію ідейно-естетичних поглядів.
в н

2001—14. Помітним досягненням Ш. 2000-х стала
поява друком оновленого академ. вид. спадщини Шевченка — Повного зібр. тв. у 12 т. (2001—2014). Порівняно з попередніми вид., томи літ. спадщини (2001.
Т. 1—2. 2003. Т. 3—6) містять кілька недрукованих
листів Шевченка, тексти новознайдених автографів,
факсимільних копій із них, списків, частина з яких
має виправлення рукою Шевченка, уточнено і змінено
вибір основного тексту деяких творів («Думка — Тяжко-важко в світі жити», «Тополя», «Думка — Нащо мені
чорні брови», «Давидові псалми» та ін.). Томи 7—11
(2005. Т. 7; 2013. Т. 8—9; 2014. Т. 10—11) — це всеохопне осмислення образотворчого доробку Шевченка
з урахуванням набутків останнього півстоліття. У 12-му
томі (2014) передрук. літопис життя і творчості митця
авторства П. Жура та ін. матеріали.
Як фундаментальне багатопрофільне підсумкове
вид. було заплановано Шевченківську енциклопедію
в 6 т. (спершу — в 4 т.), покликану висвітлити всі грані
творчої особистості Шевченка. Її підготовку розпочато
ще 1993 з укладання слóвника. Широке розгортання
роботи над
зумовило активізацію шевченкознавчих
студій в Україні та за її межами. Ред. ініціювала написання низки статей для
, водночас вони з’явилися
в наук. періодиці, увійшли у зб. праць одного автора чи
в колективні монографії. До таких вид. належать кн.
Н. Слухай і Ю. Мосенкіса «Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка» (2006), Ю. ара аша
«Тарас Шевченко: імператив України: історіо- й націософська парадигма» (2004), «Просторінь Шевченкового
Слова: Текст — контекст, семантика — структура»
(2011) та ін. В останній із названих праць дослідник
порушив ряд актуальних проблем Ш.: поетична історіософія митця, наскрізні мотиви і теми його творчості,
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диференційна Шевченкова рецепція постаті Сковороди
тощо. Кілька творів проаналізовано у структурно-семантичному ключі. Колективну монографію «Теми
і мотиви поезії Тараса Шевченка» (2008) склали тексти
однойменного гасла в
— одного з найбільших обсягом у вид. Статті з
— блок «Побут Шевченка»
(«Помешкання», «Одяг», «Гроші», «Кулінарні смаки»),
розвідки «Зовнішність і антропологічні риси Шевченка», «Здоров’я Шевченка», «Психологічний тип
Шевченка», «Жінки в житті Шевченка» тощо — під ін.
назвами об’єднано у кн. «Тарас Шевченко у приватному
житті» (2014) — новаційному для Ш. вид. Ряд статей
Н. Чамати для
увійшли до її зб. «Лірика Тараса
Шевченка» (2014).
Вихід друком капітальної Шевченківської енциклопедії в шести томах (2012—14), у якій підведено підсумки півторасторічній історії Ш., знаменує завершення
цілого періоду в розвитку науки про Шевченка, коли,
як уявлялося, у межах одного — нехай і кількатомного — вид. можна несуперечливо осмислити всі аспекти
поетики Шевченкової творчості, дати вичерпний опис
фактів, що стосуються життя поета, його оточення, перекладів, рецепції доробку і постаті в мист-ві (образотв.,
словесному, муз. тощо), запропонувати аналіз усіх літ.
і живописних та графічних творів і т. д.
Біографії Шевченка та його оточення в ці роки поповнилися рядом нових фактів, з’ясованих у розвідках
В. Дудка (див. його зб. «Тарас Шевченко: джерелознавчі
студії», 2014), Г.
нка (статті різних років об’єднано
у зб. «Відсвіти Тараса Шевченка: Розповіді про пошуки
і знахідки», 2009) та ін. Запропоновано обґрунтовані
текстологічні уточнення до творів поета у публікаціях
О.
орука. Помітно стимулювала студії у цьому напрямку поява перекл. базової для Ш. кн. П. Жура «Труди
і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка» (2003). Наук. редакцію укр. перекладу здійснили
М. Павлюк і В. Судак, завдяки зусиллям яких спершу
видану рос. мовою ще 1996 працю П. Жура було суттєво
удосконалено (див. докл.: орон . Літопис Шевченкового життя // С . 2005. № 10). Поглибленню біогр.
досліджень сприяло і вид. зб. мемуарів «Спогади про
Тараса Шевченка» (2010), що в основному повторювало попередні два (1982 та 1988), які упорядкували
В. Бородін і М. Павлюк. Однак воно має важливі відмінності: тексти подано мовою оригіналу, за винятком
польс., перекладених укр., додано спогади Л. По у мак
у запису К.
ро ко о та листи Г.
та в ко о до
Ф. рн нка, у деяких випадках уточнено або повернуто
за першодруком авторські назви мемуарів, поновлено
низку купюр, до яких були змушені вдаватися упорядники під тиском радянської цензури, модернізовано
примітки з урахуванням деяких джерелознавчих розшуків двох останніх десятиліть. Втім цей зб. не зняв
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потреби в підготовці наук.-критичного кількатомного
вид. з ґрунтовним довідковим апаратом.
Активно розвивалися порівняльні студії поезії Шевченка. Статті М. Ласло-Куцюк, присвячені компаративному аналізу поезії Шевченка у широкому контексті
європ. л-р доби романтизму, склали її зб. «Творчість
Шевченка на тлі його доби» (2002). Монографія Є. Нахліка «Доля — Los — Судьба: Шевченко і польські та
російські романтики» (2003) суттєво збагатила вивчення
Шевченкової творчості в генетично-контактних зв’язках і типологічних відношеннях із доробком визначних
польс. та рос. романтиків. Нестандартним підходом вирізняються розвідки Є.
(«Метатекст поезії Тараса
Шевченка та українська література: давня і нова доба»,
2012) і О. ков н та О. Слободяна («Тарас Шевченко:
істина — некомунікативна реальність», 2013).
До зб. наук. праць В. Смілянської «Шевченкознавчі
розмисли» (2005) увійшла суттєво доповнена і перероблена монографія «“Святим огненним словом…”
Тарас Шевченко: поетика» (вперше видана 1981), у якій
підсумовано багаторічну працю дослідниці над феноменологічною характеристикою взаємин суб’єкта викладу — об’єкта зображення — адресата. Опубл. також
і розвідки з проблем сучасної рецепції поезії та постаті
Шевченка, текстології, комплексно проаналізовано ряд
творів: «Варнак», «І мертвим, і живим», «Катерина»,
«Марія», «Москалева криниця» та ін.
Поява друком кн. І. Дзюби «Тарас Шевченко. Життя
і творчість» (2005; 2-ге вид. — 2008) заповнила прогалину в царині синтетичного прочитання постаті та
творчості Шевченка: автор уникнув переказу хрестоматійних оцінок, а загальновідомі факти подав із
нової перспективи. Помітне місце у книжці займає
інтерпретація світоглядних засад Шевченка. Цілком
виправданим стало звернення до реалій часу, широкі
екскурси в рос. і ширше — європ. історію. Поезію
Шевченка органічно розглянуто у тісних зв’язках зі
світовою л-рою. Дзюба поєднав естетичний аналіз із
неупередженим витлумаченням актуального змісту
поезій Шевченка, не оминаючи водночас соц. аспектів
його доробку. У наук.-попул. біогр. нарисі Л. Ушкалова
«Тарас Шевченко» (2009), розрахованому на широкий
загал, коротко викладено життєпис і конспективно
окреслено окремі моменти творчості Шевченка. У стислому форматі літературознавець дав уявлення про поета
як про життєлюбну людину з трагічною долею, непересічну особистість.
П. Рота став автором першої крайової шевч. енциклопедії «Полтавська шевченкіана» (Полтава, 2005—
2009. Кн. 1—2), укладеної за тими ж принципами, що
й
: до вид. увійшли довідки про постаті з оточення
Шевченка, дослідників його творчості, авторів літ., муз.,
малярських та ін. творів на шевч. тематику, — всі так
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чи інакше пов’язані з істор. Полтавщиною. Кілька монографій темі «Шевченко і Москва» присвятив В.
н нко («Тарас Шевченко і Михайло Грушевський на
Старому Арбаті», 2006; «“На славу нашої преславної
України” (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)», 2008;
«Тарас Шевченко в Москві», «Тарас Шевченко: “Мій
великий друг Щепкін”», обидві — 2009), узагальнивши
свої спостереження в авторській «енциклопедії-хроноскопі» «Шевченківська Москва» (2009).
Екзистенційно-етичну проблематику у творчості
Шевченка досліджують В. Мовчанюк (численні статті)
та В. Пахаренко, зокр. останній — у «Начерку Шевченкової етики» (2007). Він зосередився на джерелах
та змісті Шевченкової етики, не оминувши увагою
і питання теодицеї. Інтермедіальні аспекти спадщини
Шевченка в нерозривній єдності його творчої особистості як художника і письменника проаналізовано
у монографічному нарисі Л. Генералюк «Універсалізм
Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва» (2008).
«Мис тецтво жи во пи сання сло вом», за сто со ву ючи
потенціал рецептивної поетики, розглянув Г. Клочек
у кн. «Поетика візуальності Тараса Шевченка» (2013).
В. Яцюк у зб. ст. «Малярство і графіка Тараса Шевченка: спостереження, інтерпретації» (2003), що стала
етапною у мист. Ш., переконливо уточнив датування та
назви низки живописних і графічних творів художника,
спробував з’ясувати обставини та час появи малюнків
у його дорожніх альбомах, послідовність роботи над
офортом «Дві дівчини», запропонував низку нових атрибуцій, не всі з яких, щоправда, згодом підтвердилися.
У кн. «Шевченківська листівка як пам’ятка історії та
культури, 1890—1940» (2004; 2-ге доп. вид. — 2008)
В. Яцюк дос лі джу вав фі ло картичну шевчен кі ану.
2004 вийшло друком його наук.-попул. вид. «Віч-навіч із Шевченком», у якому репрод. і прокоментовано
іконографію митця 1838—1861.
Реконструкцію історії Ш. в межах одного вишу запропонував авторський колектив кафедри історії укр.
л-ри і шевченкознавства Київ. ун-ту в нарисі «Шевченкознавство у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка» (2004; 2-ге доп. і перероб.
вид. — 2011). Викладачі кафедри видали також колективну працю «Орю свій переліг… та сію слово» (2012)
з проблем філос. витлумачення Шевченкової спадщини.
У монографії проф. згаданого ун-ту С. Росовецького
«Тарас Шевченко і фольклор» (2011) здійснено плідну
ревізію деяких стереотипів у баченні фольклоризму
поета. С. Ро совецький зо середився на невирішених,
недостатньо з’ясованих питаннях, прагнучи подати цілісне бачення фольклористичного Ш. В основі багатьох
параграфів книжки — статті, написані для
. Помітне
місце у розвідці посідає аргументована критика кількох
текстологічних рішень, реалізованих у П : 12 т.

Розглянуто структурний рівень та особливості поетики
фольклоризму Шевченка і відбиття жанрових форм укр.
фольклору в його творчості. Монографія містить цілу
низку нових узагальнень, деталей, цінних доповнень,
у т. ч. і до реального коментаря П : 12 т., виправлення усталених фактичних помилок тощо.
До окресленої проблематики тяжіє мовознавча праця Ю. Дядищевої-Росовецької «Фольклор і поетичне
слово Тараса Шевченка» (2001), у якій авторка провела
лінгвостилістичне вивчення поетичного слова Шевченка в його усно-традиційних витоках. 2006 перевидано монографію А. Мойсієнка «Слово в аперцепційній
системі поетичного тексту: Декодування Шевченкового
вірша», вперше надрук. 1997.
Протягом 2001—14 опубліковано кілька наук.-допоміжних бібліогр. покажчиків, різноманітних каталогів
шевченкіани із фондів б-к і музеїв, каталогів шевч. виставок тощо: «Збірник праць наукових шевченківських
конференцій (1952—2002): Покажчик змісту» (2002),
«Видання Тараса Шевченка в Україні (1840—1923)»
(2010), «Видання творів Тараса Шевченка у фондах
музею “Кобзаря”» (2010), «Видання творів Тараса Шевченка та графічної шевченкіани» (2011), «Тарас Шевченко: мозаїка цілості: Каталог виставки шевченкіани зі
збірки Володимира Яцюка» (2012), «Шевченко-художник: Бібліографічний покажчик (1839—2012)» (2013.
Т. 1). За відсутності вичерпного опису л-ри про життя
і творчість Шевченка незамінними стали матеріали до
бібліографії «Тарас Шевченко (1989—2004)» (2004,
2005), підготовлені в НПБУ за участі ІЛ. Повнотою
матеріалів і точністю описів вирізняється покажчик
«Тарас Григорович Шевченко: Бібліографія видань творів, 1840—2014» (2014), який уклали працівники НБУВ.
У ньому на широкій джерельній базі, в т. ч. світових
електронних ресурсів, зокр. каталогів нац. б-к світу,
описано всі відомі окремі видання творів Шевченка не
тільки мовою оригіналу, а й у перекладах.
Нових обертів в останнє десятиліття набула публ.
факсимільних, фототипічних та репринтних видань
Шевченка (див. докл. отот п н , ак м н та
р пр нтн в анн твор в
в нка) та праць про
нього. 2008 С. Гальченко підготував факсимільне вид.
за оригіналом ілюстрованого рукописного альб. М. аш ова та Я. де а м на, написаного польс.-латин.
транслітерацією, — «Wirszy T. Szewczenkа» (1844),
2010 — реконструкцію Шевченкового « ру о о “ о зар ”» (поезії 1843—47), 2012 — нове факсимільне
відтворення
ому 1845, 2013 — «Більшої книжки»,
зб. «Три літа» та ін. Вперше з’явилося факсиміле
ому 1840—1844 (
в нко . . Альбом малюнків.
1841—1843 рр. К., 2013 [1840—44]).
Репринтне вид. класичної праці В. Доманицького
«Критичний розслід над текстом “Кобзаря” Шевченка»
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(1907) вийшло у Черкасах 2008, де у такий самий спосіб 2013 видрукувано і том листування, який у складі
незавершеного Повного зібр. тв. Шевченка підготував
С. Єфремов (1929. Т. 3). О. Федорук упорядкував факсимільне вид. поеми «Гайдамаки» (2013) у комплекті
з кн., що містить крит. текст твору за першодруком
і його дослідження «Перше видання Шевченкових
“Гайдамаків”: Історія книжки»; третя кн. — монографія Г. Грабовича «Шевченкові “Гайдамаки”: Поема
і критика». С. Гальченко зробив (спільно з Н. Лисенко)
наук. опис колекції шевченкіани, переданої заходами
УВАН в Україну (Повернені шевченківські раритети.
Дніпродзержинськ, 2010).
Помітно активізувалася републікація проскрибованої в радянський час або призабутої шевченкознавчої
спадщини. Перевидано ряд праць видатних дослідників: «З психології творчості Шевченка» (2001) С. Балея, «Шевченкознавчі студії» (2002) П. Филиповича,
«Т. Шевченко. Інтерпретації» (2003) С. Смаль-Стоцького, «Тарас Шевченко» (2002, 2003) та «Граматичности ліс тич ний слов ник Шевчен ко вої мови» (2011)
І.
нка, «Шевченкознавчі студії» (2008) С. Єфремова,
«Як творив Шевченко-поет» (2009) П. Зайцева, «Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного» (2009) А. Кримського,
«Життя і твори Тараса Шевченка» М. Чалого (2011),
«Шевченкознавчі праці» Ф. а ука (2011), «Дослідник
на ниві шевченкознавства» (2011) — зб. наук. статей
М. а апур , «Тарас Шевченко» М. Шагінян (2013)
та ін. Деякі праці еміграційних авторів зібрано у двох
випусках «Хроніки-2000» (2010. Вип. 3—4) — «Зарубіжне шевченкознавство: (З матеріалів УВАН)». Побачили світ і вагомі дослідження спадщини видатних
шевченкознавців, напр. «Шевченкознавчий дискурс
Сергія Єфремова у контексті українського літературознавства» (2013) О. Меленчук.
У ці роки з’явилося кілька навчальних видань із Ш.,
розрахованих як на школярів, так і на студентів вишів.
Широке визнання серед учителів здобув нестандартний
по сібник В. Пахаренка «Шкільне шевченкознавство» (2007). У вишівському посібнику Б.
н ука
«Українська поетична шевченкіана» (2010) окреслено
параметри та закономірності функціонування худож.
шевченкіани, зокрема віршованої, з її майже 170-літньою
історією — від прижиттєвої до наших днів. Автор
докладно розглядає випробувані часом найкращі зразки вітчизняної шевченкіани, не замовчуючи худож.
прорахунків поетів. Доповнює посібник «Мала антологія української поетичної шевченкіани».
На різноманітних наук. конференціях шевченкознавці регулярно виголошують доповіді, обмінюються
думками з актуальних проблем, координують свої
зусилля з вивчення спадщини Шевченка (докл. див.
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в нк в к нау ков кон р н ). Що два р оки
ш евч. кон фе р енції в ід був аю ться на базі Черка с .
нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького, їх матеріали публікуються у відповідних збірниках. Крім того, Центр
ше вч е нко знавчих дослі дж ень згад ан ого ун-ту за
активної під тр и мки ІЛ випу скає спеціал ізований
щорічник « в нк в в т», в якому запропоновано
широкий спектр наук. матеріалів: від републікацій до
найновіших джерелознавчих праць. Доповіді, виголошені на щорічних шевч. зібраннях у Київ. нац. ун-ті
ім. Т. Шевченка, науковці друкують у зб. «
в нкознав ту ».
Останні майже півтора де сятиліття засвідчують
поступальний розвиток Ш., каталізований не в останню чергу наближенням 200-літнього ювілею від дня
народження поета. Плідне застосування новітніх літературознавчих методологій, уведення до наук. вжитку
нових фактів і арх. документів, істотне розширення
тематики досліджень — все це дає надію на подальше
зростання Ш.
т.: н т тут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України,
1926—2001: Сторінки історії. К., 2003; См н ка . Шевченкознавство в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України //
. .
в нко и мировая литература: Материалы 6-го Международного семинара. СПб., 2007; Шевченкознавство у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка (1860—2010):
Сторінки історії. К., 2011;
м
т і далі…: Коротка історія
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К., 2010;
ар нко . Українське шевченкознавство в плині загальноєвропейського наукового річища // Українська мова й література
в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2010. № 4;
Па ар нко . Постмодерністська парадигма шевченкознавства:
пошук логіки // Вісник Черкаського університету. Черкаси, 2012.
№ 38 (251). Серія «Філологічні науки».

к ан р орон

Еміграційне Ш. Пот ребу розглядати праці про
життя і творчість Шевченка, написані за межами України, як окреме відгалуження Ш. зумовлено істор. обставинами, а саме тим, що, за словами Ю. Шевельова,
«довга й складна історія шевченкознавства стала ніби
втіленим символом історії нації» ( в ов . Слово
на відкритті Шостої Шевченкознавчої Конференції //
Св т 2001, с. 9). Це спричинило ситуацію, коли материкове й еміграційне відгалуження Ш. то зближувалися,
взаємодоповнюючи одне одне, то кардинально розходилися, і між ними виникало протистояння. У період від
смерті великого поета, — а Ю. Шевельов у цитованій
доповіді стверджує, що «шевченкознавство започатковано над труною Шевченка, зокрема промовою Пантелеймона Куліша» (Там само), — Україна перебувала
в колоніальному становищі, і періоди послаблення
ідеологічної напруги сприяли об’єктивному підходу
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до творчості Шевченка, а отже, і зближенню позицій,
а загострення тиску на Україну викликало розходження
і конфронтацію. Друга тенденція явно переважала
упродовж двох із половиною століть, у певні часи набираючи неоднакових форм і охоплюючи різні аспекти
як видання Шевченкових творів, так і інтерпретацію та
оцінку творчості поета загалом.
Не випадково Ю. Шевельов вживає термін «наукове
шевченкознавство». У такому ж контексті ще 1922 ставив питання І. Айзеншток: «І коли на Заході існує
шекспіро- і дантологія, коли в Росії почали говорити
за “науку про Пушкіна”, про пушкінознавство, чи не
час і нам на Україні підняти питання про “шевченкознавство”, закласти ґрунт для систематичних робіт над
великим українським поетом?» ( з ншток . Шевченкознавство — сучасна проблема. Х., 1922. С. 5). Ці два
висловлювання діаспорного і материкового дослідників
стосуються одного поняття, але в кожного з авторів закладено різне його розуміння. Ю. Шевельов у термін
«шевченкознавство» вкладає всю сукупність тлумачень
творчості та уявлень про особу поета. І. Айзеншток має
на оці інтерпретацію творчості Шевченка під кутом
зору тих чи ін. методологічних засад. Обидва ці підходи
є однаково важливими, бо слово поета стало наріжним
каменем духовності укр. народу, всього його буття.
З другого боку, створюється культ Шевченка, який
приховує у собі небезпеку спотворення його творчості
та самого образу, — про це ще на поч. 20 ст. застерігав
М. Євшан у ст. «Шевченко і ми» (1911): «Ми уряджуємо
щороку всякі концерти і вечерниці, виголошуємо шумні промови, убираємо синьо-жовті кокарди і співаємо
“Ще не вмерла” — і кажемо, що тим шануємо пам’ять
Шевченка. Всякі люди вишукують у його творах для
себе програми і прикроюють його думки так, щоб в них
уложити свою партійну програму» ( вшан . Критика.
Літературознавство. Естетика. К., 1998. С. 31). Критик цілком виправдано ставив питання про потребу
з’ясувати, які культурні вартощі відбилися у доробку
письменника, чим збагатили його твори укр. культуру
і чим можуть репрезентувати її серед ін. культур. «Тоді, — пише М. Євшан у ст. “Тарас Шевченко”, — будемо любити його не ради нас, а ради його самого»
(Там само. С. 80).
В. Петров у розвідці «Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства», окремо виданій 1946, простежуючи еволюцію від «культу Шевченка» до «наукового
шевченкознавства», важливим етапом у цьому процесі
вважав 1920—30-ті. Ускладнювала процес згаданого
переходу, на його думку, народницька традиція, згідно
з якою Шевченка трактували як захисника «мужицької нації» (С. Єфремов) або вбачали в ньому борця за
визволення селянства як соц. верстви (А. Річицький),
водночас домінанта селянськості зближувала цих по-

літ. антиподів. На противагу народницькому поглядові,
твердив В. Петров, формується Ш. нового наук. напряму,
представниками якого були І. Айзеншток, О. Дорошкевич, Л.
к , П. Филипович. В. Петров виділяє еміграційного вченого П. Зайцева та долучає сюди авторку
кн. «Шевченко» (1941) М. Шагінян, що була обізнана
з монографією П. Зайцева «Життя Тараса Шевченка».
Т. ч., дослідник поділяє шевченкознавців не за принципом материкове/еміграційне шевченкознавство, а за
ознакою фактологічної і концепційної обґрунтованості
положень. В. Петров наголошував на принциповості
М. Шагінян, що насмілилася критикувати твердження
про вплив на Шевченка після його повернення із заслання
ідей М. Чернишевського, яке постулювали тоді О. Дорошкевич і Є. Шабліовський. «…Коли б радянський
читач захотів ближче ознайомитися з цим питанням, —
стверджує М. Шагінян, — він не дістав би жодної допомоги ні від авторів, ні від редакторів, — через відсутність
у тексті потрібної бібліографії» ( а н н . Собр. соч.:
В 6 т. М., 1957. Т. 5. С. 265), і робить висновок: «Можна
<…> безпомильно твердити, що сам Чернишевський
наполегливо шукав зустрічі з Шевченком, розраховував
на неї і сподівався (як і виявилося) багато одержати від
цієї зустрічі. Ось чому нині взаємини цих двох людей
п’ятдесятих років треба простежувати не від Шевченка
до “Современника”, а від Чернишевського до Шевченка»
(Там само. С. 271—272).
Однак чітко відділити категорії культу і науки, «ритуального» та «інтелектуального» — з теоретичного
погляду несумісні, — надто у стосунку до Шевченка,
точніше Ш., неможливо. Як зауважує Г. Грабович,
«схрещування цих двох домен найчастіше породжує
невідрадний гібрид: з одного боку, безкровного, черствого, але багатослівного ритуалу, і з другого — неповноцінної, попросту ерзац науки. Але в одному сенсі ці
елементи таки сходяться, тобто в рамках наукового дослідження рецепції, сприймання Шевченка — не тільки
як поета, але як і духовного пробудителя і провідника,
батька, пророка свого народу» (Св т 1991, с. 277).
Перетинання цих первнів у випадку з Шевченком виступає корелятором між наук. і символічним сприйняттям творів поета і його постаті загалом. У цьому сенсі
дуже повчальним є співвідношення між інтерпретацією
творчості Шевченка в Україні і в еміграції, що виявляється передусім в історії видання Шевченкових творів
на батьківщині поета і поза нею.
Уже перше посмертне вид. творів Шевченка, підготовлене 1865, а випущене у світ 1867 у Петербурзі на
кошти Д. о ан кова, містило цілу низку пропусків і кон’єктур, хоч редактори його М. Костомаров та
Г. Вашкевич ставили собі завдання подати тексти «без
жодної одміни». Але довільні заголовки до деяких
творів, неправильно прочитані слова, випадкові, часом
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чернеткові варіанти, відсутність творів гострого політ.
спрямування значно знижують вартість цього «Кобзаря», здійсненого з найкращими намірами.
Недоліки публ. Кожанчикова значною мірою компенсувало вид. «Поезії Т. Шевченка», здійснене за межами Росії, у Львові 1867 при сприянні О. Барвінського,
Г. Боднаря та Г. Ро ан ко о (ред. значився К. Сушк в ). Значно повніше від петербурзького, оскільки над
упорядниками не тяжіла цензура, воно містило твори,
заборонені в Ро сії: «Сон — У всякого своя доля»,
«І мертвим, і живим», «Кавказ», і т. ч. удоступнювало
ознайомлення із творчістю Шевченка в значно ширшому обсязі, хоч і мало суттєві текстологічні вади.
Першим цілковито еміграційним вид. став двотомний «Кобзар», випущений у Празі в упорядкуванні
Ф. Вовка та О. Русова. У 1-му томі було вміщено твори,
дозволені царською цензурою, — для можливого розповсюдження територією Росії (тираж складав 4 тис.
прим.), у 2-му — твори «нелегальні», призначені для
Австро-Угорщини (зі значно меншим накладом —
1 тис. прим.). Це зумовило й структуру вид., а саме
те, що один і той самий твір міг бути і в 1-му, і у 2-му
томах. При втіленні задуму виявився, як уже тоді відзначала критика, «“безпринципний еклектизм у користуванні рукописами різної вартости” й так недбало
перевели видання, що О. Русов пізніше склав “довгий
с п и с о к п о м и л о к на обидва томи”» ( а в П. Редагування тексту Шевченкових поезій (Історично-методологічний нарис) // П : [ 16 т.]. Т. 2. С. 212).
У празькому вид. «Кобзаря» вперше оприлюднено
раніше не опубл. Шевченкові твори, зокр.: «Царі»,
«Марія», «Саул» та ін., хоч до нього потрапили деякі
тексти, які не належали перу Шевченка. Надрук. також спогади про Шевченка: у 1-му томі — І. Тургенєва
і Я. Полонського, у 2-му — М. Костомарова і М. Микешина. О. ото к , оцінюючи згодом петерб. та празьке вид. «Кобзарів», зазначав, що «в тексті “Кобзаря”
1867 р. самі впорядчики-редактори (М. Костомаров та
Г. Вашкевич) зробили багато купюр, щоб урятувати
хоч решту. Повніші були два закордонні видання —
р. 1867 у Львові та р. 1876 у Празі (ІІ том), але й вони
не могли бути повними, бо багато матеріалу — і цілих
п’єс, і цінних варіянтів — заховано було або в архівах урядових установ, або в руках приватних осіб, що
не відважилися пустити в світ сміливе слово поета»
( ото к
. По е зії Т. Шевченка під ро сійсь кою
цензурою // П : [ 16 т.]. Т. 4. С. 371—372). Празький «Кобзар» значно збагатив уявлення читачів про
діапазон Шевченкової поетичної творчості, і не випадково саме це вид. послужило основою для «Кобзаря»,
двічі — 1878 та 1881 — виданого у Женеві заходами
М. Драгоманова в кишеньковому форматі, зручному
для нелегального перевезення за кордон.
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Ще 1906 Б. Лепкий написав розвідку «Про “Наймичку” Тараса Шевченка», яка друкувалася в кількох
номерах газ. «Руслан», а через рік вийшла окремою
відбиткою. 1914 т-во «Про світа» у Львові видало
бро шуру Б. Леп кого «Про Шевчен ків “Коб зар”»,
а 1915 коштом «Просвіти» у Відні з’явилася зб. його
віршів «В Тарасові роковини», частина з яких раніше
публікувалася в періодиці. Перебравшись із Відня до
Німеччини, Б. Лепкий веде виховну роботу з українцями — військовополоненими з рос. армії, розгортає наук.
та культурницьку діяльність, почату в австр. столиці:
1918—19 Укр. накладня Я. Оренштайна, що перебралася з Коломиї до Лейпциґа, друкує цілу б-ку укр.
класики, редактором більшості вид. якої був Б. Лепкий
(зб. народних пісень і казок, читанки для шкіл, твори
Є. Гребінки, Л.
ова, Марка ов ка), серед них на
першому місці — твори Шевченка: «Кобзар» (1918),
«Три поеми» (1918), тритомник «Твори» (1918—19).
Кожне з вид. супроводжують ґрунтовні передм. та
коментарі упорядника. Книжки виходили тиражем
у кілька тис. прим., не раз повторно, знаходячи дорогу
до читачів у Галичині та Чехословаччині.
У 1919—20 Я. Оренштайн випустив у Лейпциґу
п’ятитомне «Повне видання творів Т. Шевченка» за
ред. Б. Лепкого, що містило багато варіантів та ред.
Шевченкових текстів, новознайдені твори. Однак, як
і редакторам празького «Кобзаря», Б. Лепкому були
недоступні автографи поета, і він керувався власною інтуїцією і худож. чуттям, створюючи не раз контамінацію
текстів. Це призводило до того, що завершені варіанти
йшли поруч із незавершеними або й фрагментами невідомого походження. Рецензенти відзначали й неточне
тлумачення або прочитання окремих слів тощо. Вид.
стало результатом багатолітніх зусиль письменника
з вивчення життя і творчості Шевченка.
Упорядники видань творів Шевченка в еміграції
не могли чекати, поки на батьківщині буде вироблено
критерії встановлення канонічних текстів, визначення
основних варіантів (це питання дискутується і досі,
а тодішні події в Україні зовсім не сприяли академ. літературознавчим дослідженням), тому діяли в межах
можливого, часто покладаючись на власний худож.
смак та інтуїцію. Так, В. С мов у вст. до «Кобзаря»
(Катеринослав; Кам’янець; Лейпциґ, 1921) зазначав:
«За основу цього видання взято видання Доманицького
з 1907 р., але ж використано всі відміни (варіянти) та
видання (редакції), що їх зазначив у свойому великому
виданню творів Шевченка д. Богдан Лепкий. А вибирав
я такі слова “Кобзаря” (текст) до цього видання, які, на
мою думку, найкращі. Я так собі думав, що коли ще вчені люде й дослідники Шевченка не у с т а т к у в а л и
тексту, не сказали, що оці, мовляв, тільки слова треба
класти, не иньчі — то я мав ще право це зробити. Так
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я собі думав і щодо л а д у, як ідуть за собою поезії
(хронольоґія). Не всі вони йдуть у мене так, як у иньчих видавців. Деякі н е п е в н і щодо часу написання
поезії я вмістив там, де вважав, що там їм місце, а не
деинде — але ж це я зазначував у примітці. <…> Та ще
я собі так думав, що як це видання народнє, то воно не
дуже важно, де вперше д р у к у в а в с я який вірш,
а важне тільки те, д е н а п и с а н и й і к о л и» (С мов
. [Переднє слово] //
в нко . Кобзарь. Народнє
видання з поясненнями і примітками д-ра Василя Сімовича. Катеринослав; Кам’янець; Ляйпциґ, 1921. С. VIII;
2-ге вид. Вінніпеґ, 1960). Упоряд. «Кобзаря» виходив
із тодішніх можливостей, враховуючи при цьому різний рівень читачів, яким адресоване це вид. Недоліки
Сімовичевого «Кобзаря» добре бачили і сучасники.
С. Смаль-Стоцький у ст. «Обов’язки української науки
супроти Шевченка» зазначив, що «народне видання»
В. Сімовича «не має великих претенсій, але тим замітне,
що уявляє собою с п р о б у зробити Шевченкову творчість якнайширшим колам громадянства зрозумілою.
Річ ясна, що ця перша спроба з різних причин не може
нас задоволити» (Сма -Сто к С. Т. Шевченко. Інтерпретації. Варшава, 1934. С. 163). Корисне для свого
часу, воно не могло бути базою для наук. студій, тому на
порядку дня стало завдання академ. вид. Шевченкових
творів. «Отже всі чекаємо академічного видання Шевченкових творів, — акцентував увагу дослідник, — до
якого взялась Академія Наук у Києві зараз після свого
заснування. <…> Може, ми не дуже помиляємося, маючи вражіння, що харківське видання з 1927 р., яке зредагували І. Айзеншток та М. Плевако, стоїть у якімось
зв’язку з працями Академії, бо редактори дивляться на
нього, “як на першу спробу дати справжній, канонічний
текст Шевченка”. Але далеко нам іще до цього, бо й самі
редактори гадають, що їх видання тільки “ближче до
канонічного, ніж попередні”» (Там само).
Важливим кроком у справі здійснення наук. принципів публікації стало «Повне видання творів Тараса
Шевченка» Укр. наук. ін-ту у Варшаві за ред. П. Зайцева
у 16 томах (П : [ 16 т.]), видане протягом 1934—38
(не вийшли 1-й, 5-й і 13-й томи). Наклад 1-го тому, який
містив монографію П. Зайцева «Життя Тараса Шевченка», було виготовлено у Львові у друкарні НТШ у верес.
1939 — якраз напередодні вступу радянських військ,
і в числі ін. видань спалено на подвір’ї друкарні: врятували лише кілька примірників. В основу текстів покладено вид. О. Дорошкевича 1934. Вид. П. Зайцева мало
зняти нашарування на поезії Шевченка, спричинені
комуністичною ідеологією, врахувати справжні наук.
здобутки встановлення канонічних текстів Шевченка.
Новими у варшав. вид. були також два томи перекладів
Шевченкових творів — польс. (т. 14; ред. Б. Лепкий) та
ін. мовами світу (т. 15; ред. Р. Смаль-Стоцький) разом із

ґрунтовними статтями про «Шевченка в чужих мовах».
Серед авторів, крім Б. Лепкого, Р. Смаль-Стоцького
та ін., відомі письменники і науковці Європи: В.-Р. ор, Й.-Ґ. Обріст, А. н н, М. Арнаудов, С. Чиковані,
П. С ав ков та ін. В. Дорошенко уклав покажчик вид.
творів Шевченка і відгуків на них та публікацій про
історію появи друком Шевченкових текстів (бібліографія склала т. 16-й). У підготовці варшав. вид. взяла
участь уся інтелектуальна еліта еміграції та Зх. України: кожен том супроводжувався низкою наук. розвідок
і коментарів, що охоплювали різні аспекти світогляду,
стилю, суспільних, реліг. проблем, які знайшли своє
відображення у творчості Шевченка: Д. нтонов а,
І. р ка, Л. Білецького, В. Дорошенка, Д. орош нка,
П. Зайцева, Є. Ма ланюка, М. ор у , Б. Лепкого,
О. Лотоцького, М. Рудницького, С. Смаль-Стоцького,
Д.
в ко о та ін. Т. ч., видавничий проект поєднано тут з інтерпретаційним підходом, що дало поштовх
до широкого спектра аналізу творів. У 1959—63 в
Чикаґо (США) у вид-ві М. Денисюка було здійснено
другий доп. варіант «Повного видання творів Тараса
Шевченка» (у 14 т.). Деякі томи повністю повторювали
варшав. вид., а деякі містили нові матеріали, зокр. «пояснювальні статті».
Заслуговує на увагу і чотиритомний «Кобзар» Шевченка, випущений у м. Вінніпезі (Канада) протягом
1952—54 при фінансовій підтримці вид-ва «Тризуб»
під егідою УВАН. Упоряд. його, проф. Л. Білецький,
відмінність цього вид. від попередніх визначав за такими принципами: «1. текстом: текст кожного твору
подається не з поправками поета на схилу його життя
і творчих сил, а тим більше не з поправками редактора, — а переважно в незміненому вигляді в той момент,
коли твір вийшов із-під пера автора; 2. пляном: твори
розпреділюються в пляні тих найважніших місць, в яких
поет перебував, або в стані, в якому Шевченко виявляв
свою найбільшу творчу силу; 3. циклізацією: в кожній
добі поет свої твори групував у суцільні мистецькі
й ідейно викінчені циклі й до кожного циклю додавав
відповідний заспів; такий, мовляв, альбомний характер
в нашім виданні проводиться до кінця; 4. розпологом
статей; 5. розумінням творчости Шевченка» (« о зар»:
4 т. Т. 1. С. 361). Усі ці принципи було підпорядковано основній меті — показати суцільний духовний
розвиток поета, а не розкладати його по поличках літ.
стилів — спершу романтизму, а потім реалізму. Не всі
принципи, якими керувався Л. Білецький, можна вважати оптимальними і навіть виправданими. Редактори
жодного з наступних вид. творів Шевченка не пішли тим
шляхом, щоб основним вважати той варіант, який відразу вийшов з-під пера поета. Досі з приводу багатьох
питань щодо Шевченкових текстів точаться дискусії.
Стосовно ж заперечення еволюції Шевченка від роман-
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тизму до реалізму, то позицію Л. Білецького поділяють
такі авторитетні літературознавці, як Д. Чижевський
і Ю. Шевельов; нині вона є загальноприйнятою. Після
чотиритомного «Кобзаря» Л. Білецького в еміграції не
виходили збірні вид. творів укр. поета, основна увага
перемістилася на осмислення його творчості.
Ю. Шевельов у цитованому «Слові» на відкритті
Шостої Шевченкознавчої Конференції виділяє кілька
підходів до інтерпретації творчості Шевченка: народницький, позитивістський, націоналістичний, естетико-формалістичний, псевдоістор. та, узагальнено
кажучи, інтегрально-міфологічний. Така класифікація методологічних підходів охоплює сутнісні риси
процесу осягнення творчості великого укр. поета, не
акцентуючи, проте, на складності й суперечливості
цього еволюційного процесу, оскільки в кожному з названих підходів виразно окреслено взаємно протилежні
тенденції, по яких не раз проходить вододіл між Ш.
в Україні та еміграції. Одним із питань, навколо яких
велася гостра полеміка, було взаємне звинувачення
у фальсифікації Шевченкових творів та спотворенні їх
змісту, що здійснювалося через вилучення у радянських
вид. тих текстів, які не узгоджувалися з канонізованим
у радянській системі образом поета (ця практика була
особливо поширена в 1930—50-х). Критика з боку
діаспорних науковців таких спо собів фальшування
Шевченкової спадщини мала й позитивний наслідок:
у 1960-х у зв’язку з відзначенням 100-літніх роковин
смерті та 150-літнього ювілею від дня народження
Шевченка його твори стали публікуватися майже повністю, за винятком хіба що вірша «Якби-то ти, Богдане
п’яний». Щоправда, тепер на зміну вилученню творів
приходять ідеологізовані коментарі, в яких дуже часто
спотворюється справжній зміст Шевченкових текстів.
Се ред публі ка цій із цієї про бле матики ви ді ляються ст. П. о а ко о «Фальсифікатори Шевченка»
(Сьогочасне й минуле. 1939. № 3/4), брошура Ю. о као на «Шевченко і Моск ва» (Мюн хен, 1952),
його ж ст. «Фальсифікація Шевченка в УССР» (Наукові
записки УВУ. Мюнхен, 1961. № 4/5), статті М.
о на (Глобенка) «Шевченко в совєтському літературознавстві» (
. 1953. Т. 161), статті Б. рав ва
«Шевченко в соцреалістичній дійсності» (Сучасність.
1961. № 3), «Остракізм в шевченкознавчій бібліографії»
(Сучасність. 1964. № 3), «Доля українського шевченкознавця в УРСР» (Сучасність. 1964. № 6).
Взаємні оскарження і звинувачення супроводжують
історію шевченкознавчих студій. Ситуація такого протистояння та конфронтації особливо збіднювала заг.
картину Ш., оскільки в підрадянській Україні імена
багатьох науковців, зокр. тих, які досліджували творчість Шевченка, замовчувано у пресі, окрім хіба тих
випадків, коли їхні праці піддавалися гострій критиці,
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переважно необґрунтованій. Так, у С у реєстрі укр.
шевченкознавців, які працювали за межами України,
не знайдемо імен таких авторитетних дослідників, як
Л. Білецький, П. Зайцев, чи славістів зі світовим іменем
Д. Чижевського та Ю. Шевельова.
Б. Кравців у ст. «Ост ракізм у шевченкознавчій
бібліографії» наводить цілу низку імен учених, які досліджували різні аспекти життя і творчості укр. поета,
але були піддані остракізму навіть у такій нейтральній
галузі науки, як бібліографія, та дає коротку характеристику їхніх найважливіших праць. Серед них такі
відомі постаті, як мистецтвознавець Д. Антонович,
літературознавці Л. Білецький, П. Зайцев, К.
ов ,
В. Державин, історики Д. Дорошенко, В.
ков к ,
письменники Б. Лепкий, Є. Маланюк, Г. у н к ,
публіцисти П. Богацький, А. Річицький, бібліограф
В. Дорошенко, філолог С. Смаль-Стоцький, педагог
С. С ропо ко, кожен із яких — а названо далеко не
всіх — зробив внесок у вивчення творчості Шевченка.
Полярність окреслилася вже в найранішому, народницькому, підході до постаті Шевченка, коли в понятті
народності «в Куліша вибивався нагору складник національного, в російських перших критиків, на зразок
Івана Тургенєва або Миколи Добролюбова, виразно переважило розуміння “народности” поезії й постаті Шевченка як селянськости, може навіть у застосуванні до
них було б відповідніше говорити не про селянськість,
а про мужицтво» (
в ов . Слово на відкритті
Шостої Шевченкознавчої Конференції // Св т 2001,
с. 11). Народницький підхід перетривав позитивізм,
а в деяких моментах злився з ним: кулішівське розуміння народності успадкував і розвинув націоналізм
у загальноукр. масштабі на поч. 20 ст., і в західноукр.
та еміграційному — у 1920—30-х, а те, яке започаткували І. Тургенєв, М. Добролюбов і згодом продовжив
М. Драгоманов, — у радянському літературознавстві,
починаючи вже з 1920-х. Втім радянське Ш. 1920-х було
неоднорідним, і навіть попри поляризацію по лінії,
приміром, А. Річицький — П. Филипович, значною
мірою плюралістичним (О. Дорошкевич, І. Айзеншток,
П. Филипович).
Домінанту національного у творчості Шевченка,
актуалізовану в двотомній монографії О. Кониського
«Тарас Шевченко-Грушівський: хроніка його життя»
(Л., 1898—1901), підхопили учасники літ. угруповання
« кра н ка ата» (1908—14), яке називають явищем
націоналістичного модернізму, зокр. чільні теоретики
однойменного журн. М. Євшан (Федюшка) та М. Ср н к
( а по ва ). М. Єв шан у роз відці «Та рас
Шевченко», розглядаючи постать поета на тлі епохи,
бачить у зіткненні його індивідуальності, його психічної енергії з ритмом часу «струни зловіщі, пророчі»:
«Шевченко дозрів на поета національного, і давніші
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меланхолійні, кобзарські струни заступив вже якийсь
огонь, душа його стала наче світильником, видимим
оправданням натхнення Божого. І коли пронісся його
голос по усій Україні, — наступив найвищий момент
нашого життя, уми дійшли до найбільшого напруження» ( вшан . Критика. Літературознавство. Естетика.
К., 1998. С. 86).
Нове напруження принесла Перша світова війна, а за
нею — боротьба за укр. державність, що закінчилася
поразкою. М. Євшан загинув у цій боротьбі як вояк
Укр. Галицької Армії, М. Шаповал став одним із організаторів громадсько-культурного життя укр. еміграції
у Чехословаччині, такі осередки створювалися у Берліні, Варшаві, Парижі та ін. містах Європи. Поступово
формуються наук. інституції, які виробляють методології, що мають протистояти моделям, утверджуваним
в Україні під комуністичним режимом. Т. ч., традиція
нац. модернізму «Української хати» знайшла продовження і розвиток у нових еміграційних умовах.
Праця С. Смаль-Стоцького «Т. Шевченко. Інтерпретації» (Варшава, 1934), появу якої значною мірою
зумовила кн. А. Річицького «Шевченко в світлі епохи»
(Берлін, 1923; К., 1925), відбиває тогочасну атмосферу «боротьби за Шевченка» по обидва боки політ.
барикади. А. Річицький трактував Шевченка як виразника настроїв селянських мас, «мужицької філософії»
у варіанті християнізму, співця «передпролетаріату»,
«поета-борця за визволення соціяльної верстви — матері сучасної робітничої класи» (Р
к
. Тарас
Шевченко в світлі епохи (публіцистична розвідка). К.,
1925. С. 225). Публ. Річицького було названо «початком
наукових дослідів про Шевченка за методою марксистської аналізи» ( ор к . Боротьба за Шевченка. Х.,
1925. С. 58). Услід за А. Річицьким продовжує його
боротьбу за Шевченка в дусі методи «марксистської аналізи» В. Коряк, що називає укр. поета одним із перших
«пророків пролетаріату і майбутньої великої соціальної
революції» (Там само). Пізніше ці дефініції уточнювали, дійшовши до зарахування Шевченка до революційних демократів, соратників, якщо не послідовників,
М. Чернишевського, М. Добролюбова, що викликало
негативну реакцію у Зх. Україні та в еміграції з боку
таких науковців, як С. Смаль-Стоцький, В. Сімович,
Л. Білецький, О. Лотоцький, Ю. Стайко та ін.
Один із чільних укр. мовознавців та літературознавців, на той час проф. УВУ у Празі, С. Смаль-Стоцький зреагував на оголошення Шевченка співцем соц.
революції контрте зою «Т. Шевченко — співець самостійної України», — таку назву має перший розд.
його кн. «Т. Шевченко. Інтерпретації». Положення
С. Смаль-Стоцького базувалися передусім на текстах
поета. «У Шевченка ніхто ніде не знайде ні одного слова
яких-небудь федераційних, чи союзних міркувань. На-

впаки. Він усяку злуку України з Московщиною вважав
за найбільшу недолю, за найбільше нещастя України, за
джерело її фізичного, матеріального, культурного й морального занепаду» (Сма -Сто к С. Т. Шевченко:
Інтерпретації. С. 14). Ідея укр. державності лейтмотивом
проходить і в статтях дослідника про вірші «Чигрине,
Чигрине», «Тарасова ніч», «Заповіт», поеми «Сон —
У всякого своя доля», «Великий льох». Державницьку
позицію світогляду Шевченка обстоює і О. Лотоцький
у ст. «Державницький світогляд Т. Шевченка» (П :
[ 16 т.]. Т. 4). Він стверджує, що у творах Шевченка
домінує ідея держ. самостійності України, яка містить
у собі «надпрограму» для всіх поколінь — для «мертвих, і живих, і до тих, що мають народитися» (С. 351),
тобто цілісну історіософ. концепцію. Однією з основних позицій у підході С. Смаль-Стоцького до теми нац.
визволення у творчості Шевченка було положення про
те, що його погляд на минуле не зазнав змін від початку
його літ. діяльності до кінця життя. Дослідник не погоджується з думкою, висловленою у працях О. Огоновського, М. Драгоманова, О. Колесси, що Шевченко
після подорожей на батьківщину 1843—47 втратив віру
в козацькі ідеали, змінив своє ставлення до т манн («Шевченкове “Посланіє”») (Сма -Сто к С.
Т. Шевченко: Інтерпретації. С. 88). С. Смаль-Стоцький
посилається на твори пізнішого часу, зокр. періоду заслання та останнього періоду життя поета, в яких епоху
Гетьманщини змальовано в привабливому світлі.
Позицію С. Смаль-Стоцького розвинув його учень
В. Сімович, у ст. «Шевченко і Гетьманщина» пов’язавши Шевченкову поетизацію Гетьманщини з тим,
що митець «відчував і справді добачав у ній новочасну,
але чисто демократичну державу» (С мов
. Літературознавство. Культура: Праці: В 2 т. Чернівці, 2005.
Т. 2. С. 31), яка асоціювалася з «новим і праведним законом» аш н тона. Хоча і Смаль-Стоцький, і Сімович
наполягали на незмінності позиції Шевченка в оцінці
Гетьманщини та загалом козаччини, усе ж важко було
заперечити еволюцію поглядів поета від романтичного
захоплення козацькою славою до критичнішого ставлення до минулого, до моментів гострої, часом таки
нещадної нац. самокритики періоду «трьох літ».
Шевченкова оцінка історичних подій вела за собою
потребу з’ясувати джерела відомостей Шевченка про
минуле України, рівень його освіти, а звідси — формування власної концепції історії. Саме таке коло питань
з’ясовує Д. Дорошенко у ст. «Історичні сюжети й мотиви в творчості Шевченка» (П : [ 16 т.]. Т. 3).
На основі лектури поета, зафіксованої у біогр. джерелах, епістолярії та худож. творах поета, він заперечив
доволі поширену думку, що Шевченко був людиною
малоосвіченою, геніальним самоуком. Саме опертя
на такі джерела, як «Історія Русів», матеріали м-
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а ово ком
роз
у авн акт в, Самовидця
літопис, козацькі літописи Граб’янки, Величка, тісні
зв’язки з М. Костомаровим, П. Кулішем, О. о н к м, М. Максимовичем та особисті спостереження реального життя дали Шевченкові можливість піднятися
на рівень найвищих досягнень тогочасної істор. науки
й виробити в поетичній формі власну концепцію історії
України, в якій інтелектуальне начало доповнювалося
поетичною інтуїцією, що породжувало власний індивідуальний універсальний образ України, названий
пізніше Шевченковим міфом. «У Шевченка складається к о н ц е п ц і я і с т о р і ї У к р а ї н и, — пише
Д. Дорошенко, — яку можна передати приблизно в таких словах: український народ, з природи схильний
до мирної праці, але глибоко свободолюбний, мав за
свій суспільний ідеал вільну працю на вільній землі.
Цей свій ідеал здійснив він у козаччині, в козацькім
устрої, вільнім і демократичнім, з вільно вибираними
гетьманами на чолі (“У неділеньку святую” — вибір
Наливайка, Т. IV)» (П : [ 16 т.]. Т. 3. С. 323). З таким
підходом солідаризується О. Лотоцький, стверджуючи
у ст. «Державницький світогляд Т. Шевченка», що ідеї
не Костомарова та Куліша, а Шевченка лежать в основі
Кирило-Мефодіївського братства і що державницька
думка Шевченка приваблювала, але водночас і лякала
членів Братства, бо замість ідеї слов’ян. федерації він
виcунув «постулат незалежности поневоленої України
на рівних з іншими народами правах» (П : [ 16 т.].
Т. 4. С. 354).
У цьому контексті доповненням до міркувань Д. Дорошенка та О. Лотоцького може слугувати стаття Є. Маланюка, яка проблему Шевченкової візії України скеровує у психологічну площину порівняльної характеристики Шевченка й М. Гоголя. Зіставлення постатей цих
двох великих українців проходить лейтмотивом через
багато праць Є. Маланюка, а згодом знаходить продовження у кн. Ю. у ко о «Між Гоголем і Шевченком»
(англ. мовою — 1971, укр. — 1998), статті Г. Грабовича
«Гоголь і міф України» (Сучасність. 1994. № 9—10).
Є. Маланюк зауважує, що коли для Гоголя Петербург
був надією на здійснення його творчих планів у рамках
імперії як «отечества», то для Шевченка він — столиця
імперії, що поневолила його батьківщину — Україну.
Маланюк переконаний, що творчість Шевченка періоду «трьох літ» і пізнішого не заперечує уславлення
України раннього періоду, а навпаки, поглиблює його,
і «лінія ця тягнеться від “Основ’яненка” <…> мало не
до самої смерти» ( а анюк . Ранній Шевченко // П :
[ 16 т.]. Т. 2. С. 333—344).
Колоніальна система породжує різні типи людини
стосовно ставлення до імперії. М.
мк в у кн. «Загублена українська людина» (Нью-Йорк, 1954), характеризуючи становлення укр. особистості після падіння
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Гетьманщини, виділив чотири її типи: «старосвітського
поміщика», «гоголівської людини», «сковородинської
людини» та «шевченківської людини», поклавши в основу своєї класифікації морально-духовне, ментальне
начало. Якщо гоголівський тип, не знаходячи для себе
перспектив після ліквідації Гетьманщини на укр. просторі, пересідав у своєму бажанні самореалізації «до
нових, російських імперських возів», то шевч. людина
«народилася з пориву створити свій власний новий світ
із власних джерел і власних сил. <…> та нова людина
чекала апостолів правди й науки не для поринення в забуття, але для перетворення світу й життя на основі нового, праведного закону; і при всьому розумінні Гоголя,
навіть пошані для “великого друга”, вона відкидала радикально пристосування до чужої сили в Україні. Візія
свого світу з вільним і справедливим уладом — опаномк в
. Загублена українська
вує цю людину» (
людина. К., 1992. С. 21—22), і саме шевч. людина, на
переконання М. Шлемкевича, стала репрезентацією
сучасного українства.
Зіставлення Гоголя і Шевченка в еміграційному
літературознавстві виводило ці ключові постаті поза
межі л-ри в ширший суспільно-культурний простір.
На думку Ю. Луцького, «обидвох їх досліджено не
лише як письменників, а також як полюси українського
культурного розвитку першої половини 19-го сторіччя» ( у к
. Між Гоголем і Шевченком. К., 1998.
С. 227), перший із митців уособлює традиційне малоро сіянство, а другий — народження революційного
українства. Водночас, на думку того ж таки Луцького,
«роздвоєння» Гоголя сприяло його виходу на світовий
простір, що було неможливе на укр. ґрунті. Ю. Барабаш із цього приводу зауважує, що стосовно Гоголя
такий погляд можна вважати виправданим, що ж до
Шевченка, то «він вирвався з “рідної тісноти”, уникнув трясовини малоросійства і спокуси дуалізму якраз
завдяки органічній цілісності національного почуття
і самосвідомості» ( ара аш . «Коли забуду тебе,
Єрусалиме…». Х., 2001. С. 181).
У «космосі українського життя» вбачав сутність
по е зії Шевченка Д. Чижевський: «…не тому гарні
постаті козаків або зі співчуттям згадуються гетьмани
в Шевченка, що він у думках мав теоретичну ідею відродження козацтва та гетьманщини, — а через те, що це
є образи й символи України. Шевченко об’єднує всіх —
і вірних, і невірних синів нації, і правих теоретично
і політично, і неправих — бо його прокльони невірним
або неправим (з пункту погляду Шевченка) можливі
тільки через те, що й вони, на його думку, належать до
єдності національного цілого» (
в к
. Думки
про Шевченка //
в к
. Філо софські твори:
У 4 т. К., 2005. Т. 2. С. 176). Ставлячи питання про світогляд Шевченка в розумінні цього поняття як цілісної
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і закінченої системи поглядів, Чижевський стрижнем
його духовної постаті називає «антропоцентризм» як
«поставлення людини в центрі цілого буття цілого
світу — як природи і історії, так і усіх сфер культури.
І природа, і історія, і культура — мистецтво, наука,
релігія — усе має значіння і цінність лише виключно
в залежності від цього загального і універсального вихідного пункту — від людини, її переживань, бажань,
потреб, стремлінь» (
в к
. Нариси з історії
філо софії на Україні //
в к
. Філо софські
твори: У 4 т. К., 2005. Т. 1. С. 124).
Серед зазначених аспектів предметом окремої уваги
науковця була проблема «Шевченко і релігія» (див. його
однойменну ст. // П : [ 16 т.]. Т. 10). Її появу було
спричинено, з одного боку, ідеологічною боротьбою
за спадщину поета, яка точилася в радянській Україні,
де Шевченка оголошували мало не атеїстом, і в еміграції, де його було потрактовано глибоко віруючою
людиною, а з другого — прагненням вписати аспект
релігійності в заг. контекст поетової світоглядності,
витлумаченої як антропоцентризм. Тому цілком природно, що положення ст. «Шевченко і релігія» перегукуються з думками вченого, висловленими в «Нарисах
з історії філо софії на Україні», передусім теза про
людину як епіцентр світу, людину не як абстрактну
категорію, а як особистість у конкретних обставинах,
де «неправда» і «неволя» — «не етичні поняття, а конкретні: людська неволя (неволя українського народу,
українського селянина, іноді — неволя інших народів,
інших часів) та людська неправда (“неправда” панів,
царів, пап тощо)» (
в к
. Філософські твори:
У 4 т. К., 2005. Т. 2. С. 196). У творах Шевченка релігійність мислиться і як загальнолюдська правда, яка має
і етичний, онтологічний зміст, тобто як правда, що не
пов’язується з конкретною релігією чи тим більше —
конфесією, а міститься навіть у «поетичній молитві
дикуна». Розглядаючи релігійність як комплекс істор.,
нац. та культурних індивідуальних переживань, Д. Чижевський розрізняє у Шевченка народну релігійність
та офіційну рос. церкву, говорить про «зниження»
святого до рівня людського, про секуляризацію образу
Ісуса Христа, що викликало навіть звинувачення проти поета у богохульстві та «блюзнірстві» (Там само.
С. 199). Студія Д. Чижевського «Шевченко і релігія»
була, мабуть, найглибшим дослідженням проблеми
ставлення Шевченка до релігії, місця релігії в системі
його світогляду та характеру його релігійності. Пізніші
розвідки ін. дослідників на цю тему, позначені впливом
Чижевського, нічого посутньо нового не вносили. Так,
Ю. Бойко-Блохин у статті, опубл. 1948 під такою самою
назвою, як і в Чижевського, відштовхується від ідеї про
кордоцентричний характер укр. філософії, пов’язує його
з християнською релігією, яка виражає найвищі пориви

серця, віддзеркалюючи укр. душу, на противагу «зматеріалізованості московської церкви» ( о ко . Вибране.
Мюнхен, 1971. Т. 1. С. 103). Особливість Шевченкової
релігійності була предметом студій багатьох еміграційних дослідників, серед яких відзначимо праці
І. а ов ко о «Образ Т. Шевченка в світлі релігійної
думки» (Нью-Йорк, 1961), Д. у н ко о «Християнсько-релігійна думка Тараса Г. Шевченка» (Мюнхен,
1962), Митрополита Іларіона (І. Огієнка) «Релігійність
Т. Шевченка» (Вінніпеґ, 1964) та ін.
Л. Білецький не тільки заперечує погляд на Шевченка
з боку преси в Українській РСР та Канаді і США як на людину невіруючу і навіть безбожника, а й окреслює кілька
періодів його духовно-релігійного розвитку, поділяючи
думки Д. Чижевського про антропоцентризм світогляду
поета. Релігійні переживання раннього Шевченка він пов’язує з народним двовір’ям (Д. Чижевський говорив про
дуалізм народного світосприймання). У
н та Петербурзі до цих поглядів додавалося усвідомлення людської
і нац. гідності, що породило в його творчості мотиви
боротьби між добром і злом, правдою і неправдою і навіть боротьби із самим собою. Перебування в Україні
1843—47 посилило в Шевченка відчуття побожності
укр. народу і безбожності московської політ. неволі, що
спричинило пошук шляхів визволення, втілених в ідеях
Кирило-Мефодіївського братства. Героїчний іспит заслання, на думку Л. Білецького, зміцнив у Шевченка
місію пророка як речника Божої правди. «Його віра була
глибоко чинна й суто християнська, — робить висновок
шевченкознавець, — віра його йшла в парі з його свободою і свободою його народу» (
к
. Віруючий
Шевченко. Вінніпеґ, 1949. С. 24).
Проблема релігійності Шевченка в дослідженнях
еміграційних літературознавців постає у зв’язку з його
етикою. Так, В. Ящун називає свою працю «Релігійне
й морально-етичне обличчя Т. Шевченка» (Філадельфія,
1959), в дослідженнях ін. авторів ці поняття теж перебувають поряд. Увагу до цієї проблеми було викликано,
окрім теоретичного інтересу, і прагненням заперечити
суто соціологічний підхід до таких Шевченкових творів,
як «Варнак», «Марина», «Меж скалами, неначе злодій»,
в яких знаходить втілення тема розправи над кривдниками людини і народу. С. Смаль-Стоцький починає ст.
«Шевченкова етика» полемікою з Є. р оруком, який
назвав Шевченка «великим бунтарем», що виправдовує
помсту ножами й вогнем та розбишацькі інстинкти.
Учений підкреслює, що поет «з а с у д ж у є, з одного
боку, п а н с ь к у с а м о в о л ю, в с і п а н с ь к і
б е з п р а в с т в а, що кличуть до неба за пімсту-кару,
панську пиху, панську грубу зневажливість до людини,
панську розпусту; з другого боку, так само р і ш у ч е
з а с у д ж у є й р о з б и ш а ц ь к е ж и т т я <…>
і вимагає, щоб у житті панували безмежно з а с а д и
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х р и с т и я н с ь к о ї е т и к и» (Сма -Сто к С.
Т. Шевченко: Інтерпретації. С. 131).
Домінанту Шевченкової релігійності, базованої
на засадах християнської етики й нац. патріотизму,
В. арка визначає як свободу людини та її думки. Так,
вірш «Перебендя» він трактує як можливість вільно
розмовляти з Богом на могилі ( арка . Правда Кобзаря. Нью-Йорк, 1961. С. 83). Для В. Барки проблема
релігійності Шевченка — це проблема його світогляду,
еволюція якого проходить «в протиставному розвитку»
між поемами «Гайдамаки» і «Неофіти» і веде до перемоги правди й справедливості «без огня і без ножа»
(Там само. С. 61).
Етичний аспект Шевченкової світоглядності є епіцентром досліджень Д. оз . Визначаючи основні долі
«Шевченкового етосу» (таку назву має одна зі статей
Д. Козія), автор підкреслює, що система цінностей
у Шевченка виявляється у зв’язку з рідною землею,
своїм народом, довірою до людини. Богоборчі мотиви,
характерні для світоглядних засад романтизму, в поезії Шевченка звернено не проти Бога, а проти «мовчання небес», «в трагічному почутті роздвоєності між
Богом гніву і Богом любові, між свідомістю розладу
в моральному світопорядку в добро і правду» («Шевченкова людина») ( оз
. Глибинний етос. Торонто;
Нью-Йорк; Париж; Сідней, 1984. С. 90), і завершуються
вони самопокутою і саможертовністю.
Стве рджу ючи хрис ти янську ос нову сві то гляду
Шевченка, учені діаспори не ототожнювали релігійності поета з конфесійністю, надто з офіц. церквою,
яка спотворила учення Христа, зробила його додатком
до соц. інституцій, що й викликало в поета появу антиклерикальних, а то й богоборчих мотивів. Цей факт
не могли оминути еміграційні дослідники: вони або
мотивували такі настрої неприйняттям москов. православ’я, або пов’язували їх зі хвилями розпачу та безнадії
у важкі моменти життя. І. Огієнко, зокр., стверджував:
«Шевченко писав і тоді, коли одчай мутив йому розум,
і він часом писав таке, чого нормально не написав би»
( тропо т ар он. Релігійність Тараса Шевченка.
Вінніпеґ, 1964. С. 5). З таким твердженням важко погодитися. Гострі інвективи йшли з глибини поетового
болю, а не від «помутніння» розуму.
Риси «етичного кодексу» Шевченкової людини
В. н в пов’язує з базовими ознаками укр. духовності,
які знайшли найповніше втілення у поетичній візії укр.
поета. Розвиваючи ідеї своїх попередників, етнопсихологів Я. р м та О. Кульчицького, з цієї проблематики
і спираючись на положення європ. учених про втілення
у культурі, зокр. л-рі, етнопсихологічного досвіду народу, «духу нації» (А. Брікман), В. Янів виділяє у творчості Шевченка такі риси, як відчуття особистої гідності
й нац. гордості, волелюбність, прагнення самовияву,
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войовничість, що включає у себе вияви індивідуальної
та загальнонац. помсти, водночас — альтруїзму, почуттєвість, традиціоналізм як підставу нац. відродження
та ін. Українець у творах Шевченка, робить висновок
дослідник, «це інтровертивна людина, з сильним відчуттям свого «я» і бажанням свого вияву назовні, яке
прямування вирішує про приналежність українського
народу до індивідуального культурного циклу. <…> Ця
остання властивість характеру ще більше поглибилася
у результаті століть неволі, коли творчий спротив неволі набирав прикмет чесноти. При ідеалізуванні бунту
поглиблювалася й внутрішня незгідливість українців:
у результаті часта в них анархічність, в крайнім випадку
навіть нігілізм» ( н в . Українська духовість у поетичній візії Шевченка //
. 1962. Т. 169. С. 535—536).
Важливе місце в еміграційній шевченкіані займає
популяризація імені і творчості Шевченка у світі, ґрунт
для якої заклав І. Франко статтями та перекладами творів поета нім. мовою. Виникнення у період міжвоєнного
двадцятиліття наук. ін-тів у деяких країнах Європи
створило передумови для послідовної і цілеспрямованої праці в цій ділянці. Чи не першим у цьому ряді був
наук.-популярний нарис Д. Дорошенка «Шевченко —
великий український національний поет» (Берлін, 1929
[нім. мовою]), згодом опубл. по-французьки (Прага,
1931), англ. мовою — 1936 трьома вид. із різними передмовами у Празі, Нью-Йорку, Вінніпезі. Ці публікації відіграли важливу роль у популяризації у країнах
Зх. Європи творчості Шевченка без тих ідеологічних
кривотлумачень, яким її було піддано в Союзі РСР.
Укр. історик і публіцист І. ор ак у праці «Український національний рух у ХІХ ст.» у паризькому журн.
«Le Monde Slave» (1930. № 10, 12) зосередив увагу на
впливі Шевченка на розвиток нац.-визв. руху в Україні, наголошуючи на державницьких ідеалах світогляду
поета. Такий самий профіль має і ст. О. р а «Тарас
Шевченко і Україна сьогодні» у кн.: Ukrainische Literatur
im Dienste ihrer Nation. Bern, 1938 [нім. мовою].
У ст. «Шевченкознавчі дослідження повоєнного
часу» в часописі «Zeitschrift für slawische Philologie»
(Лейпциґ, 1932) Д. Дорошенко на продовження своїх
попередніх студій прагнув показати укр. поета у контексті західноєвроп. л-ри. Таку спробу зробив, зокр.,
і Є.-Ю. Пеленський у монографії «Шевченко — класик» (Л., Краків, 1942), пов’язавши пізню творчість
Шевченка із традицією античної класики. Дослідник
спостеріг у баладах укр. поета вплив Овідієвих «Метаморфоз». У класичності Шевченка Є.-Ю. Пеленський
убачав один із найяскравіших прикладів плідного засвоєння і трансформації в укр. л-рі традиції давньогр.
і рим. л-р.
На працю Є.-Ю. Пеленського «Шевченко — класик» відгукнувся Ю. Шевельов, який вважав, що вона
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є подією в Ш., не тільки тому, що це перша монографія,
у якій розглянуто творчість Шевченка після заслання,
а й через те, що «цей, чи не найцікавіший період у розвитку Шевченка, досі явно недооцінений, несприйманий належно і не розкритий науково-критично. <…>
Інтерес роботи Пеленського ще й у тому, що автор
по-новому оформляє загальний напрям творчої еволюції поета». І рецензент робить несподіваний висновок,
мовби запрошуючи до продовження розмови, що це
«цікава, розумна і… хибна книга» ( в ов . Шевченко — класик // Український засів. [Харків]. 1943.
Ч. 4. С. 107). Згодом, повернувшись до теми про зв’язок
поезії Шевченка з традицією античної класики у ст.
«На риштованнях історії літератури» (1956), літературознавець уточнює позицію, стверджуючи, що «Євген
Пеленський у своїй книжці “Шевченко — класик”
помилявся, охрищуючи пізнього Шевченка класицистом. Але він мав рацію, що елементи класицистичного
стилю з’явилися тоді в поета» ( в ов . Вибрані
праці: У 2 т. К., 2009. Т. 1: Літературознавство. С. 545).
Перегук між Є.-Ю. Пеленським і Ю. Шевельовим свідчить про можливість різних інтерпретацій Шевченкових
творів останніх років його життя, що спонукає дослідників до порівняльних характеристик і типологічних
зіставлень.
Розмежування поглядів усе більше відбува лося
за методологічними критеріями, а не за поділом на
материкових і діаспорних авторів. Це виразно виявляється, приміром, в інтерпретаціях поеми «Москалева
криниця». У спо собах витлумачення проблеми, що
лежить в її основі, а саме помсти, каяття, християнського очищення, та способах її худож. втілення маємо
ситуацію, де переплітаються традиційний, заснований
на позитивістському світогляді, і модерний, в основі
якого лежать засади культурної методології, принципи
аналізу худож. текстів. Перший демонструє стаття Л. Білецького «Москалева криниця». Порівнюючи два варіанти поеми, дослідник стверджує, що коли в першому
маємо мовби зведення в єдиний сюжет низки мотивів
із попередніх творів (одруження наймита з дочкою
вдови, копання криниці, каяття варнака), то в другому,
написаному вже після заслання, ці розроблювані раніше мотиви підпорядковано новому мотивові: автор
зіштовхує між собою образи, які є носіями полярних
морально-філос. категорій; коли Максим втілює благородство й добро, варнак — демонічну силу, що творить зло не з якимось конкретним наміром, не заради
якоїсь мети, а заради нього самого. Варнака у 2-й ред.
«Москалевої криниці» дослідник вважає уособленням
демонської суті, що відповідає народному уявленню про
зло, він протистоїть добру як морально-світоглядній категорії, втіленій в образі Максима. Л. Білецький прагне
показати і чинники формування антиномії «добро»

і «зло», «правда» і «кривда», шукає джерел Шевченкової символіки і вбачає її у бенгальській легенді про
доброго царевича і злого свояка. Цю легенду, на думку
дослідника, Шевченко міг почути на засланні, і вона
стала для нього стимулом для переосмислення давнього
сюжету, підкреслення у ньому альтернатив добра і зла
(
к
. «Москалева криниця» Т. Шевченка //
Нова Україна. 1923. № 3. С. 53). У такому витлумаченні
«Москалевої криниці» бачимо дещо запізнілий відгомін міграційної теорії, згідно з якою багато сюжетів
казок і легенд, що проникли в писану л-ру, походять
із давньої Індії.
Монографія Л. Плюща «Екзод Тараса Шевченка:
Навколо “Москалевої криниці”» (Едмонтон, 1986) належить уже до модерного літературознавства. Ю. Шевельов у передм. до цієї праці бачить у ній, з одного
боку, сліди тартуської школи структуралізму, а з друго го — еле менти «юн ґі анства, леві-ст ро сіанст ва»,
а також помітні сліди автобіогр. та соц.-філос. підходів, які відображають контекст Шевченкової епохи.
Зближує підходи Л. Білецького і Л. Плюща й абсолютизація етичних категорій добра і зла, зведення персонажів до рівня алегорій, аж до паралелей із героями
індійської (в обох авторів) та слов’ян. (в Л. Плюща)
міфологій.
Цілком протилежну позицію займає Я. Розумн
у ст. «Чи вичерпано “Москалеву криницю?”». На його
думку, ос нов ною помил кою ба гатьох дос лід ни ків
поеми, серед яких, окрім уже згаданих, названо ще
Г. Грабовича та Б. Ру ака, він вважає те, що вони не
знайшли стильового ключа до цього твору. На думку
Я. Розумного, поему «Москалева криниця» побудовано
за іронічно-гротескним принципом, де характеристики
й оцінки набувають протилежного значення: темне скидається на світле, а світле — на темне. Символіку поеми
дослідник вбачає не у прямих характеристиках-узагальненнях: Максим — уособлення абсолютного добра
і справедливості, варнак — абсолютного зла, а «в ключі
іронічних двозначностей», де символіка «функціонує
у двох площинах — побутово-реалістичній та історично-узагальненій. У першій площині “москаль” має
значення солдата російської армії; “варнак” — каторжника; “Максим” — сироти-наймита; “Катерина” — сироти-дівчини; “Божий храм” — місце християнського
культу; а в площині узагальнень — “москаль” означає
ро сіянина-чужинця; “варнак” — примирену і розкаяну націю; “Максим” — пороки підкореного народу;
“Катерина” — підвладну Україну; “Божий храм” —
Ро сійську імперію (або Україну, як варіант імперії)
(Розумн
. Чи вичерпано «Москалеву криницю»? //
Св т 1991, с. 106).
Л. Плющ у відмінностях між двома варіантами поеми вбачає еволюцію «у напрямі від Максима юроди-
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вого до Максима святого» (П ю
. Екзод Тараса Шевченка. Едмонтон, 1986. С. 819). Такий висновок підтримує Ю. Шевельов у передм. до дослідження Л. Плюща,
стверджуючи, що «шлях від першої “Москалевої криниці” до другої визначається, серед іншого, як шлях від
праведності до святості» ( в ов . Слово впроводу
до Леоніда Плюща як шевченкознавця // П ю
. Екзод
Тараса Шевченка. Едмонтон, 1986. С. 20). Підтримує,
бо цей погляд суголосить із його власним стосовно не
тільки поеми «Москалева криниця», а й особи самого
поета («1860 рік у творчості Тараса Шевченка»): «…не
у кривавих битвах та сутичках минулого і не в сліпому
бунті бачить тепер Т. Шевченко визволення людини,
а в становленні внутрішньої гармонії людської душі,
гармонії взаємин людських душ» ( в ов . Пороги
і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології: У 3 т. Х.,
1998. Т. 3. С. 49).
Така позиція кардинально протистояла поглядові
на Шевченка Д. он ова, на думку якого, творчість великого укр. поета було підпорядковано концепції двох
л-р: л-ри сили, енергії, волі, що виражає ідеї мілітарності, влади, — з одного боку, і л-ри краси, гармонії,
що є втіленням традиційного родинного укладу життя,
хліборобської спільноти і якій, на переконання Донцова,
притаманна психологія підлеглості, — з другого. Внаслідок такої операції по один бік опинилися Шевченко
і Леся Українка (л-ра сили), по другий — П. Куліш,
І. Франко і майже вся решта письменників 20 ст. як
Наддніпрянщини, так і Галичини. У кн. «Дух нашої
давнини», що є квінтесенцією сказаного раніше, Донцов пише, що Шевченко ділив укр. суспільність «на
людей шаблі і булави — плуга і коси. В нього різкий
розподіл на козаків і свинопасів, на протилежних бігунах суспільності стоять: “святі лицарі” і — “підлії
раби” (“Юродивий”), “мужицькі душі” (“Княжна”);
козаки і “плебеї-гречкосії” (“Неофіти”). <…> Козакилицарі і — гречко сії, це вічне протиставлення двох
каст у цього мужицького поета. <…> Символ першої
касти — меч, другої — плуг і леміш» ( он ов . Дух
нашої давнини. 2-ге вид. Мюнхен; Монреаль, 1951.
С. 110—111). Д. Донцов критикував Ю. пу за те,
що той, на противагу його, донцовському, ідеалові
«войовника» як запоруки державницького порядку
й дисципліни, саме ідеал шевч. родини («Садок вишневий коло хати», «плугатарі з плугами йдуть», наука
матері) вважав основою не тільки народного побуту,
а й моралі, підвалиною укр. «суспільної збірності». На
думку Ю. Липи, «саме з тої занадто великої військовості
й зроджувалася часто небезпека для козаччини, аж вкінці знищила Козацьку державу» ( па . Призначення
України. Л., 1992. С. 191).
На поч. 20 ст. привернула увагу дослідників проблема психології творчості Шевченка в аспекті осо-
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бистості митця (див., зокр., працю Я. Яреми «Уява
Шевченка», 1914). Та, мабуть, найґрунтовніше особливості поетичної фантазії Шевченка у цей час дослідив
С. Балей у праці «З психології творчості Шевченка»,
опубл. в журн. «Шляхи» 1914—16, а відтак випущеній
окремою кн. 1916. Дослідник підходить до з’ясування
характеру поетичної фантазії Шевченка з позицій теорії
психоаналізу З. Фройда з корективами його послідовників і де в чому опонентів А. Адлера та К.-Ґ. Юнґа.
Студію С. Балея можемо назвати прологом до трактування фемінізму Шевченка, згодом ці ідеї розвинули
як діаспорні (Г. Грабович, Б. Рубчак), так і материкові
(Л. Новиченко, Н. Зборовська та ін.) шевченкознавці.
Праця С. Балея «З психології творчості Шевченка»
цікава ще й під тим кутом зору, що демонструє, з одного боку, «вростання» традиційного підходу в новітні
методології, а з другого — наближення і точки дотику
ідей вітчизняних та еміграційних науковців. Обидва
зазначені аспекти особливо виразно про стежуються
у монографії Г. Грабовича «Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка» (англ.
мовою — 1982; укр. мовою — 1991, 1998), де запропоновано інтерпретацію поезії Шевченка на рівні міфу
як «символотворчої енергії». Концепція дослідника
базується на ідеях структурної антропології 20 ст. Його
праця мала широкий резонанс далеко за межами «чистої» науки як у діаспорі, так і в Україні. Сам Грабович
в укр. вид. книжки 1998 наводить як позитивні, так
і негативні відгуки про свою монографію — переважно
діаспорних критиків.
Ті, хто не приймає концепції Шевченка як міфотворця, часто оперують не наук. аргументами, а риторичними фігурами, висловами обурення: міф — це ж
вигадка, отже, йдеться про блюзнірську зневагу до поета,
а заодно до всієї укр. нації. Для тих, хто приймає ідею
міфу як втілення «колективного підсвідомого» досвіду,
однієї з фундаментальних підвалин людської культури
і людського буття, Г. Грабович, за словами І. Дзюби,
«запропонував низку ідей, що виводять на “глибинні
структури” Шевченкової поезії. Це, зокрема, інтерпретація символів не самих собою, а у співвідношенні їх та
структур, що їх породжують; простеження психологічного коду самозображення (“символічної автобіографії”)
й синхронності витвореного поетом світу (неподільності минулого, сучасного й майбутнього), виявлення
опозиції “ідеальної спільноти” та “суспільних структур” (за В. Тернером), “міленарності” (за Н. Коном)»
( зю а . Тарас Шевченко: Життя і творчість. К., 2008.
С. 663). Водночас, на думку Дзюби, у логічно вибудуваній системі Г. Грабовича послабленим постає зв’язок між
міфолог. та соц.-істор. вимірами творчості Шевченка.
Подібне застереження до міфологічної концепції
Г. Грабовича висловлює і Ю. Барабаш, формулюючи
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опозицію «міф — історія». Автор стверджує, що позаяк, на переконання Г. Грабовича, говорити про Шевченкову історіософію немає підстав, то міф виступає
у нього «єдино можливим “кодом” для розшифрування
“іманентно і текстуально заданих структур” його поезії, простіше сказавши, творчої спадщини, так само
і створеного ним “міфу України”» ( ара аш . Тарас
Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська
парадигма. К., 2004. С. 36—37). Не згоден Барабаш
і з тим, що метод антропології К. Леві-Стросса, який
цей учений застосовував для аналізу примітивних культур, Грабович переніс на високі худож. структури поезії
Шевченка. Міфологічний складник творчості поета
Барабаш пропонує не протиставляти історії, а визнати
їх «синтетичну, історіософську двоєдність; Шевченків
романтичний міфологізм, зокрема міфологізація ним
минувшини України, закорінені в ґрунті саме національної історії» (Там само. С. 37). Несприйняття кн.
Г. Грабовича частиною реципієнтів було зумовлене ідеологічним акцентом, який виводився з концепції «поета
як міфотворця», а саме з твердження, що Шевченко не
був державником. Такий погляд не поділяли навіть ті
науковці, які загалом сприйняли тезу про міфологемний
характер поезії Шевченка. Попри розбіжності в оцінках
монографії Г. Грабовича «Поет як міфотворець», вона
стимулювала подальший розвиток Ш. як в Україні, так
і за її межами, окреслила нові горизонти досліджень
творчості поета на засадах структурної антропології,
а крім цього, сприяла зняттю межі між материковим
і діаспорним Ш.
Те, як зникає демаркаційна лінія в шевченкознавчих дослідженнях вітчизняних та зарубіжних літературознавців, переконливо засвідчують два вип. наук. зб.
«Світи Тараса Шевченка», видані НТШ: у першому томі
(1991), випущеному в Нью-Йорку, переважають статті
дослідників діаспори, другий том (2001), у якому місцем вид. зазначено Нью-Йорк і Львів, збирає вже в одне
річище авторів різних теоретичних орієнтацій з обох
боків океану. Обидва зб. демонструють широкий спектр
інтерпретаційних стратегій, де співдіють як традиційні,
так і модерні методологічні підходи, а присутність різних поколінь забезпечує тяглість і спадкоємність традиції шевченкознавчих досліджень, що постійно оновлюється. «Тарас Шевченко може бути прикладом такого
різноголосого інтерпретування його малярства і його
літературного тексту» (Св т 2001, с. 17), — стверджує Я. Розумний у ст. «Поет, розп’ятий на “ізмах”»,
називаючи народницький, ідеологічний, стильовий,
структуралістський, антропологічний типи інтерпретації, де переплелися ідеологія, міфологізм, естетика
тощо. Серед них виділимо кілька таких підходів, що
були в епіцентрі досліджень про Шевченка. Зокр. —
стильовий. Д. Чижевський, солідаризуючись із П. Фи-

липовичем, вважав Шевченка поетом-романтиком від
поч. й до кін. його творчості. Така позиція суперечила
канону радянського Ш., згідно з яким поет еволюціонізував від романтизму до критичного реалізму, що давало
можливість знаходити ідеологічний еквівалент цієї естетичної категорії — революційний демократизм. У ст.
«Шевченко і футуристи» О.-С. н к стверджує,
що скандальна передм. М. С м нка «Сам» до власної
поетичної зб. «Дерзання» (К., 1914) була атакою не на
Шевченка, а на його примітивне сприйняття і таку ж
канонізацію. Заперечуючи такого «іконописного Тараса» (Гео Коляда), футуристи прагнули реабілітувати
Шевченка, «зблизити портрет Шевченка до своїх власних ідеалів, підкреслити ті моменти в його біографії,
які були співзвучні з їхнім часом» (Св т 1991, с. 158).
У ст. «Жи во пи са ний Шевченко: (“Жур нал” як
текст)» Б. Рубчак спостерігає такий парадокс: де життя
поета не було сповнене зовнішніх вражень, — сторінки
його Щоденника багаті, де ж воно було насичене такими
враженнями, там вони скупі, що породжує певного роду
худож. текст із перехрещенням стильово-жанрових
прикмет. Це перевтілення особистості в мовленнєві голоси, персонажі-маски, де різні фрагменти зумовлюють
жанрове різноголосся, дає підставу дослідникові вважати «Журнал» «передвісником майбутньої української
прози» (Св т 1991, с. 88).
Два вип. зб. «Світи Тараса Шевченка» демонструють
розширення діапазону шевченкознавчих досліджень
на сучасному рівні літературознавчої думки. Тут праці
дослідників діаспорного кола О. Пріцака, Ю. Луцького, І. з ра, Ю. Шевельова, Л. Залеської-Онишкевич, М. арнав ко та ін. творять спільну панораму
з розвідками вітчизняних учених І. Дзюби, Я. Дзири,
М. Жулинсь кого, М. ра
в ко о, С. Павличко,
С.
окон . Окремою темою в цих вид. є розмова про
стан Ш. в Союзі РСР, критика фальсифікації творчості
Шевченка в радянських вид. (статті П. Одарченка та
Я. Дзири).
В обох випусках зб. «Світи Шевченка» виділено
розд. «Шевченкознавство і шевченкіяна», в якому
вміщено праці про дослідження творчості Шевченка
в країнах світу Я. С авут а, М. Тарнавської, К. ака , а з вітчизняних авторів — С. Павличко, І. рка,
В. Дудка. Студії цих авторів є продовженням шевчен кознавчих дослі джень, що ве лися в Укр. наук.
ін-ті в Берліні (1926—45), підсумком яких став наук.
зб. «T. Schewtschenko, der ukrainische Nationaldichter
(1814—1861)» («Т. Шевченко, український національний поет (1814—1861)») (Берлін, 1937). До кн. ввійшли
статті К. Маєра, Ґ. Шпеха, З. уз , а також низка поезій
Шевченка в нім. перекл.
Проблема місця Шевченка в загальноєвроп. літ. розвитку знайшла продовження і поглиблення у повоєнний
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період. Серед досліджень такого типу виділяється розвідка Ю. Бойка-Блохина «Творчість Тараса Шевченка
на тлі за хід но євро пейсь кої лі те рату ри» (Мюн хен,
1956). Спростовуючи поширену думку про низький рівень Шевченкової освіти (М. Драгоманов, І. Тургенєв,
Ф. Корш та ін.), дослідник не обмежується переліком
імен художників, письменників та композиторів, з чиїми
творами поет був обізнаний і кого він згадує у повісті
«Художник» чи Щоденнику, як це робили його попередники, а шукає ознак, які споріднюють його твори з творами європ. художників, зокр. в маляр. роботах Шевченка вбачає рембрандтівську контрастність (солідаризуючись із радянськими авторами О. Дорошкевичем
і М. Шагінян), у поетичних — гідність і незламність
духу та універсальний історіо софізм, що споріднює
поезію Шевченка з творчістю Данте, Дж.-Ґ. а рона,
Й.-Ф. Шиллера, Й.-В. т , В. Гюго, а не таких рос.
селянських поетів, як О. Кольцов, Ф. Слєпушкін чи
навіть шотландець Р. Бернс (якого, зрештою, Шевченко
любив), як це часто робили радянські автори. Погляд
Ю. Бойка-Блохина співвідноситься з підходом материкового літературознавця О. Білецького, а його паралелі
по суті збігаються із зіставленнями, які робить у шевченкознавчих працях І. Дзюба.
Виявлення типологічних спорідненостей прийшло
на зміну зіставленнням та порівняльним характеристикам на рівні збігів ситуацій та образів, що було
властиве дослідженням кін. 19 — поч. 20 ст. У працях
діаспорних та материкових науковців не раз ішлося про
збіги у поезії Шевченка з творами А. Міцкевича, З. ран ко о, В. Жуковського, О. Пушкіна. Часто з таких
характеристик випливало, що Шевченко наслідував
рос. чи польс. сучасників. Водночас уже Л. Білецький
зауважував, що нахил до виявлення впливів не раз
«збочувався в напрямі дуже широких аналогій, які їх
авторами сприймалися за поетико-літературні впливи»
(
к
. Основи української літературно-наукової
критики. Прага, 1925. С. 307), а пізніше М. Оглоблін
(Глобенко) відзначав поверховість зіставлень мотивів
і навіть окремих фраз у порівняльних статтях О. Колесси та О. Третяка, що підміняли впливом самостійне
Шевченкове опра цю вання спіль них з Міц кеви чем
тем ( о нко . 1845 рік у творчості Шевченка //
. 1958. Т. 167. С. 33). Твердження Я. ор н ко о, що Шевченкова поема «Неофіти» є розвитком
драми З. Красінського «Іридіон», а в поемах «Кавказ»,
«Неофіти», посланні «І мертвим, і живим» вчувається
відгомін поеми цього автора «Сон Цезари» ( ор н к
. Шевченко і Ж. Красінський //
. Л., 1917.
Т. 119/120. С. 190—195), заперечував Д. Чижевський,
на думку якого Я. Гординський «занадто перебільшує
вплив Красінського на Шевченка» (
в к
. Філософські твори: У 4 т. К., 2005. Т. 2. С. 205). Натомість
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він звертав увагу на «спільне Шевченкові і полякам
своєрідне сполучення християнської релігійности з політичним радикалізмом та революційним настроєм»
(Там само. С. 202).
Сучасні літературознавці стриманіші у проведенні
паралелей контактного характеру. Г. Грабович, фіксуючи прямий вплив А. Міцкевича на П. Гулака-Артемовського та Л. оров ков ко о, стосовно Шевченка
воліє говорити про творчі перегуки, приміром, політ.
сатира у поемі «Сон — У всякого своя доля» Шевченка асоціюється у нього із ситуацією з «Ночі перед
Різдвом» М. Гоголя та вст. до третьої частини поеми
А. Міцкевича «Дзяди» («Польсько-українські літературні взаємини: питання культурної перспективи»)
( ра ов
. До історії української літератури. К., 1997.
С. 153). А Є. Нахлік проводить паралель між Пушкіним
і Шевченком у руслі стильової еволюції цих поетів: «Пізнього Шевченка зближує з пізнім Пушкіним своєрідне,
сказати б, художнє розщеплення: від романтичної патетики вони переходили, з одного боку, до дедалі більшої
реалістичної простоти й природности художнього образу, “прозаїзації” поезії, автологічного (безтропового)
віршування, а з іншого — до подальшого ускладнення
поетики біблійними, античними та іншими інокультурними образами й мотивами, гротесковою фантастикою,
символікою та метафорикою» ( а к . Доля — Los —
Судьба: Шевченко і польські та російські романтики.
Л., 2003. С. 139).
Учені укр. еміграції зробили значний внесок у дослідження Шевченкового вірша. Тут виділяються праці
С. Смаль-Стоцького, Д. Чижевського, К. Чеховича,
І. а уров ко о. За визнанням С. Смаль-Стоцького,
стимулом для нього стала стаття Б. Якубського «Форма поезій Шевченка» ( ара
в нко: Зб. К., 1921),
в якій автор виступив проти поширеного свого часу
погляду про неопрацьованість Шевченкового вірша,
що нібито є мішаниною силабіки і тоніки. У розвідці
«Ритміка Шевченкової по е зії» (Праці Українського
історично-філологічного товариства в Празі. Прага,
1926. Т. 1) ключем для дослідника стала одна з розмов
з Ю.
ков м, у якій поет зізнався, що він пише
не за чергуванням наголошених і ненаголошених, а «на
нуту» якоїсь пісні. Такий принцип С. Смаль-Стоцький
приклав до Шевченкових поезій і виявив у них перевагу муз. ритму і творення на його основі козачкового
(шумкового) та колядкового віршів.
Ідею цю підтримав і розвинув Д. Чижевський. Визнавши, що «заслуга відкриття народного характеру
віршу на ле жить С. Смаль-Стоць кому» (
в к
. Історія української літератури. Нью-Йорк, 1956.
С. 26), він спо стеріг явище варіативності коломийкового та колядкового ритмів у рамках навіть одного
твору, вбачаючи в такій практиці елементи барокової

958

«ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ СТУДІЇ»

традиції, зокр. духовних пісень. Коли К. Чехович проводить паралелі ритмічних структур Шевченкових віршів з народнопісенними ритмами, заснованими на муз.
основі, то Ф. Колесса у працях 1930-х не вважає Шевченків вірш коломийковим, а бачить у ньому поєднання
народного вірша з «метро-тонічними елементами»
( о
а . Фольклористичні праці. К., 1970. С. 326).
Нарешті, І. Качуровський у кн. «Строфіка» (Мюнхен,
1967) стверджує, що домінантою Шевченкового вірша
є силабіка барокового типу, яку він не схильний називати коломийковою. Дослідник прагне показати, що
Шевченкова версифікація виростала з нац. віршової
традиції, водночас митець вдавався до різних систем
версифікації; розміри його належать до силабічної,
тонічної, силабо-тонічної та «музичної» систем, і його
версифікацію, як і багатьох ін. світових поетів, не можна
увібгати в якусь одну схему.
«Двоколійний» розвиток Ш. не проходив по лінії
суцільного протистояння. Еміграційні дослідники цінували праці М. Зерова, Є. Кирилюка, О. Білецького
(П. Зайцев тексти «Повного видання творів Тараса
Шевченка» подавав за радянськими вид.), а шевченкознавці материкової України знали праці П. Зайцева,
В. Сімовича, Д. Чижевського, Л. Білецького, і часто
полеміка була своєрідним способом популяризації імен.
Тільки вивчення взаємообміну ідей, підходів, полеміки
і взаємопідтримки (коли з’являлася така можливість) на
тлі драм. історії укр. народу дає можливість створити
заг. картину розвитку досліджень творчості великого
укр. поета. Сьогодні завдання полягає у тому, щоб відкинути суто ідеологічні та політ. мотиви розбіжностей
і творити єдину науку Ш.
т.: н к
теорії, концепції //

. Еміґраційне шевченкознавство: напрями,
. Л., 2012. Т. 263.
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«ШЕВЧЕНКОЗНÁВЧІ СТУ́ДІЇ» — зб. наук. праць,
присвячених актуальним проблемам шевченкознавства.
«Ш. с.» започатковано 1994 до 180-річчя від дня народження поета, вид. мало продовження 1999 до 185-річчя
від дня народження Шевченка. Від 2001 зб. стає щорічним. 2011 з’явився друком додатковий вип. 14, здійснений із нагоди 150-ї річниці перепоховання Шевченка.
Укладається за матеріалами міжнародних та всеукр.
шевч. наук. конф., проведених в Ін-ті філології (до
2002 — філол. ф-ту) Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.
Основні тематичні рубрики «Ш. с.»: літературознавчий і мовознавчий аспекти дослідження, компаративістика, рецепція творчості, проблеми перекл. Питання стилю та поетики висвітлюються у розвідках
О. у в ко о «Шевченко — видатний український
романтик» (вип. 2), С. а оро но «Проблема “романтизму-реалізму” Тараса Шевченка в оцінці сучасного

лі те рату роз навст ва»
(вип. 2), «Шевченко
у контексті стильових
шукань Івана Франка»
(вип. 5); В. См н ко «По еми Та раса
Шевченка “Сле пая”
(1842) й “Ма ри на”
(1848): еволюція роман тич ного сю жету» (вип. 10), О. Ткачук «Ро ман тич ний
на ра тив ліро-епічної по еми Т. Шевченка “Гайдамаки”»
(вип. 16), А. а н ук
в нкознав ту . ., 2011.
«До характеристики
пу к 14. к а нка
по е зії Т. Шевченка
періоду “Трьох літ”: балада “У неділю не гуляла”»
(вип. 17); літературно-естетичні погляди Шевченка
досліджують Н. Бернадська «Українська література
в оцінці Т. Г. Шевченка. До історії вивчення проблеми»
(вип. 1), І. Заярна «Погляд Т. Шевченка на російську
літературу ХVІІІ ст.» (вип. 3) та ін. У вид. подається
прочитання Шевченкових образів у різних аспектах, вивчається природа Шевченкового символу, літературознавча та лінгвістична його інтерпретації (ст.
Л. а оро но — вип. 2, 13; В. Яременка — вип. 16,
Л. Шевченко — вип. 2, 3). На аналізі метрики версифікацій Шевченка спеціалізується Н. о т нко:
«Вірш Т. Г. Шевченка “І широкую долину…” Спроба
віршостилістичного аналізу» (вип. 4), «Рима в поемі
Т. Шевченка “Гайдамаки”» (вип. 10), «Про вірш у поетичному циклі Т. Шевченка “В казематі”» (вип. 12).
Значна увага приділяється проблемам та перспективам вивчення прози Шевченка, зокр. її стильовим
тенденціям, системі образів, інтертекстуальним зв’язкам з творами рос. та укр. л-р, літературознавчій рецепції тощо: «До питання стильових особливостей прози
Т. Шевченка» Л. Дем’янівської (вип. 2), «Бідермаєр
і проза Тараса Шевченка» М. а нка (вип. 6), «До реконструкції задуму повісті Тараса Шевченка “Из ничего
почти барин”» С. Ро ов ко о (вип. 11), «Проблеми
і перспективи подальшого вивчення прози Т. Шевченка»
З. р юк (вип. 14); М. Антоновської «Антропоцентричні засади Т. Шевченка-повістяра (“Капитанша”)»
(вип. 13), «Повість Т. Шевченка “Варнак” та український
літературний контекст І пол. ХІХ ст.» (вип. 14), «Повісті
Т. Шевченка: парадигма рецепції» (вип. 15).
Фольклористичні студії представляють: Л. Копаниця — «Безмежність фольклорного слова у просторі
художнього тексту» (вип. 3), С. Росовецький — «“Легенда про прикликання співця” і рання поезія Т. Шев-
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ченка, або Ще про кобзарське у Кобзарі» (вип. 3),
«Шевченко як фольклорист» (вип. 9) та ін.
Важливе місце серед досліджень по сідають питання релігійності Шевченка: аспекти християнства
і язичництва у творах, біблійні образи, сюжети, мотиви, авторська інтерпретація / рецепція старозавітних
і новозавітних текстів, христоцентризм поета, прояви
народної релігійності, ставлення до офіц. православ’я,
образ святості (М. Бородінова — «Поезія Т. Шевченка
у ракурсі рецепції образів та мотивів Старого Завіту»
(вип. 10); В. Су ма — «Біблійні географічні назви як
концепти і їх художньо-стилістична функція в поезії
Тараса Шевченка» (вип. 12); О. Бігун — «Категорія
“буття” у творчості Шевченка: християнсько-антропологічний контекст» (вип. 14), «“Кобзар” Т. Шевченка:
між Старим і Новим Завітом (до проблеми літературної діалогічності)» (вип. 16); О. ков на — «Традиція
у творчості Тараса Шевченка» (вип. 16).
Проблеми історизму та історіософічності творчості Шевченка, її націєтворчий зміст проаналізовано
в низці праць: П. онон нко — «До проблеми історизму
творчості Т. Г. Шевченка» (вип. 1); Л. Задорожна —
«Імператив історії у Шевченкових “Гайдамаках” та
чинник сприйняття його сьогодні» (вип. 16); Ю. Ковалів — «Інтерпретація історії як тексту в поезії Т. Шевченка» (вип. 10); Г. Штонь — «Націєтворчі pro i contra»
(вип. 6); С. Задорожна — «Етномаркованість емоційної
домінанти у творчості Т. Шевченка і Г. Тютюнника»
(вип. 6), «Романтичне коріння історіософії Т. Шевченка» (вип. 10), «Козакоцентризм як вияв суб’єктивізму
художнього мислення Тараса Шевченка» (вип. 11);
Г. Семенюк — «Відповідь на запит доби» (вип. 10);
Я. Потапенко — «Спадщина Т. Шевченка у контексті
вироблення національної ідентичності та культурних
пріоритетів у сучасній Україні» (вип. 9), «Руйнування
імперського дискурсу у творчості Тараса Шевченка»
(вип. 11), «Націєтворчий дискурс як домінантний вектор творчості Т. Шевченка» (вип. 13); В. Яременко —
«“…Та з фастовським полковником гетьмана єднали”
(Історіософський вислів Т. Шевченка в історіографічному освітленні)» (вип. 14).
У компаративному аспекті творчість Шевченка
розглядається у дослідженнях Г. Александрової, О. орон , Я. Вільної, Є.
, А. Шаповалової, О. упт ’ зов ко ; поезія Шевченка зіставляється із творчим
доробком митців-попередників — Г. Сковороди, М. Гоголя, Г. Квітки-Ос но в’я ненка, Л. оров ков ко о,
Є. Гребінки.
Пи тан ням при жит тє вого сприй няття осо бистості та творчості Шевченка, вивченню першоджерел
Шевченкової біографії присвячено розвідки М. азар нка — «До рецепції життя і творчості Т. Шевченка
(за буті публі ка ції 1839—1861 рр.)» (вип. 14), «До
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прижиттєвої рецепції поезії Т. Шевченка: питання літературного контексту» (вип. 16); В. Гнатенко — «До
першоджерел Шевченкової біографії» (вип. 13). Постать і творчість Шевченка розкривається в баченні та
оцінці О. а р (Л. Грицик, вип. 1), П. Св н
ко о
(В. Гнатенко, вип. 2), М. ашк в а (Г. Александрова,
вип. 5), Б. р н нка (Л. Горболіс, вип. 5), О. орошк в а (О. Яблонська, вип. 9), О.
ко о (Г. Шевченко, вип. 10), М. о ю н ко (С. Бугай, вип. 12),
В. арк (Г. Швець, вип. 12), Ю. ара аша, Ф. а ука
(О. Боронь, вип. 12, 13), Б.-Н. пко о (Н. Гавдида,
вип. 13), В.
ков ко о (О. Яблонська, вип. 13),
С. Сма -Сто ко о (О. Гор батюк, вип. 15) тощо.
Активно досліджується шевч. дискурс у творчості
письменників 2-ї пол. 19 ст., 20 ст. та поч. 21 ст., як-от:
М. Наєнко — «До висот генія. Особливості худож.
осмислення постаті Т. Г. Шевченка» (вип. 1), М. Чорна — «Традиції Шевченка у творчості Панаса Мирного»
(вип. 5), М. Гнатюк — «Шевченкіана Юрія Яновського
та її варіанти» (вип. 7), Я. Вільна — «Шевченківський
дискурс у повісті І. Нечуя-Левицького “Дві московки”»
(вип. 14), Т. Конончук — «Шевченківський дискурс як
екзистенційний вимір осмислення художньої реальності» (вип. 14).
Мовознавчий аспект. У низці праць досліджується
фо не тич ний рі вень Шевчен ко вих текс тів (Д. Теряєв — «Ритміка по е зії Т. Шевченка (експериментально-фонетичне дослідження 14-складового вірша)»,
вип. 3, «Силабічна структура звучання поезії Тараса
Шевченка», вип. 11, «Золотий перетин у поетичній
творчості Тараса Шевченка (експериментально-фонетичне дослідження)», вип. 12; Н. Плющ — «Фонетична
метафора у поетиці Т. Шевченка», вип. 3; семантика
Шевченкового слова (О. Білокінь — «Багатозначність
лексем із семантикою родинності у записах до Книг
вражень відвідувачів Шевченкової могили», вип. 10;
Л. Шевчен ко — «Уні вер сальне й іді ос ти ліс тичне
в семантиці Шевченкового слова: поетизм “рудий”»,
вип. 10); етимологія поетової лексики (Ю. Мо сенкіс — «Трипільський мовний шар поеми Тараса Шевченка “Гайдамаки”», вип. 4); питання мовотворчості
Шевченка (С. Січкар — «Діалектні семантичні деривати в ідіолекті Тараса Шевченка», вип. 9; Ю. ва-Ро ов ка — «Поняття “всесвіт” у текстах
Тараса Шевченка: до методики дослідження поетової
мовотворчості», вип. 11, «Фольклорний постійний епітет і епітетика Тараса Шевченка (лінгвістичні замітки)»,
вип. 14, «Про співвідношення Словника мови творів
Т. Шевченка і Словника української мови П. БілецькогоНосенка», вип. 14); аналізуються концепти у творах
Шевченка в руслі когнітивної лінгвістики (Т. Вільчинська — «Концептосфера сакрального у російськомовній
поетичній спадщині Тараса Шевченка», вип. 11, «Кон-
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цептуалізація образів святих у поетичній картині світу
Т. Шевченка», вип. 12; Н. Єщенко — «Концепт прав а
у поетичних творах Тараса Шевченка», вип. 16).
У зб. розглядається творча спадщина Шевченка
в іншомовних л-рах: проаналізовано специфіку перекл. польс. (О. Астаф’єв, вип. 14, 15), чес. (А. Любченко, вип. 7), франц. (А. Гнатюк, вип. 11), тур.
(І. Прушковська, вип. 13, 14), вірм. (Л. Задорожна,
вип. 1), кор. ( м Сук он, вип. 11), кит. (Н. Ісаєва,
вип. 5, 10) та ін. мовами; різні аспекти англомовних перекл. (Л. Коломієць, вип. 11, 12, 13, 14, 16; Т. Зарицька,
вип. 11, 12, 13, 14, 15, 16); окреслено стан шевченкознавства в Румунії (Т. о нко, вип. 4; С. Лучканин,
вип. 4, 13), в Болгарії (А. Якімова, вип. 15).
нна у

ма

ШЕВЧЕНКО ФÓБІЯ в сучасній Україні — вульгарна критика постаті та творчості Шевченка, що бере
поч. від серед. 19 ст. Ш. характеризується кричущим
невіглаством, фальсифікаторством, наклепництвом,
іноді Ш. набуває прихованих форм. Симптоматичними
прикладами Ш. є вид. О. Бузини «Вурда лак Тарас
Шевченко» (К., 2000; 5 перевид.) та низка його публ.
у пресі; М. Грекова, К. Дерев’янка, Г. Боброва «Шевченко — хрещений батько українського націоналізму»
(Луганськ, 2005 [рос. мовою]); Б. Сушинського «Тарас
Шевченко: геній — в самотності» (О., 2006). Шевченконенависницькі публ. вміщують газ. «Киевский телеграф» (напр., авторства О. Каревіна, 2003), «Сегодня»,
«Одесские известия» та ряд крим. вид.
т.: зю а . Шевченкофобія в сучасній Україні. К., 2006.

к ан р орон

ШЕВЧУ́К Валерій Олександрович (20.08.1939, Житомир) — укр. письменник, літературознавець, перекладач, історик. Закінчив Київ. ун-т ім. Т. Шевченка (1963).
За роман-триптих «Три листки за вікном» (1986) Ш.
відзначено Держ. премією України ім. Т. Г. Шевченка
(1988). Твори перекладено на 21 мову. Ш. — автор понад 70 творів: кількох десятків книжок худож. прози,
а також літературознавчих та істор. праць, з-поміж
них — зб. оповідань: «Серед тижня» (1967), «Долина
джерел» (1981), «У череві апока ліптичного звіра»
(1995); зб. повістей: «Набережна, 12. Середохрестя»
(1968), «Крик півня на світанку» (1979), «Маленьке вечірнє інтермецо» (1984), «Птахи з невидимого острова»
(1989), «Жінка-змія» (1998), «Біс плоті» (1999); романів:
«На полі смиренному» (1983), «Дім на горі» (1983),
«Стежка в траві. Житомирська сага» (1994. Т. 1—2),
«Привид мертвого дому» (2005) та ін. Видав низку антологій. У його доробку також літературознавчі праці:
«Дорога в тисячу років» (1990), «Муза Роксоланська:
Українська література XVI—XVIII ст.» (2004. Кн. 1—2)

та ін. Написав понад
500 лі те рату роз навчих та істор. статей.
Об раз Шевченка
активно функці о нує
у худож.-мен тальному просторі Ш. як
пос тій ний пред мет
осмислення, самозвіряння, спонуки до саморозбудови й творчого натхнення. Худож. втілення образу
поета знаходимо в одному з ранніх оповідань Ш. «Чарівник»
а р
в ук
(зб. «Долина джерел»,
1981; першу ред. під назвою «Настунька» опубл. в колективному зб. «Вінок Кобзареві», Житомир, 1961),
у якому Шевченко розкривається як «жива» людина,
що сприймає світ через емоційність.
У романі «Три листки за вікном» об’єктом дослідження стає вже сама доба Шевченка, по-новаторському відображена, адже виступає алегорією радянської імперії, тобто письменник актуалізував наскрізну
алюзію до долі Шевченка в реальному та ймовірному
вимірах (див.: Пав ш н . Тарас Шевченко і його доба
у творчості Валерія Шевчука // Сучасність. 1989. № 3).
Праця Ш. «Із вершин та низин: Книга цікавих фактів
із історії української літератури» (1990) містить пізнавальну інформацію про життя і творчість Шевченка.
У кн. «“Personae verbum”: (Слово іпостасне)» (2001),
авторське визначення жанру якої — розмисел, Ш.
розглядає Шевченка як класичного романтика, виходячи з того, що вся його творчість складає один велетенський живий духовний організм, який відображає
універсальну картину світу і людини. Звертаючись до
соц. тла — тодішніх суспільних аномалій у політ., нац.
й родинному житті, автор доводить, що твори Шевченка
є поетичним утіленням програми р оо в ко о рат тва, підносить «Кобзар» до рівня укр. Книги
книг. Дослідник акцентує увагу на кількашаровості
розуміння спадщини поета, яка має темпоральну залежність і динаміку — відповідно до специфіки «відчитування» його притчових текстів, часто творених на рівні
одкровень, тому вони повинні мати кількаплощинну
інтерпретацію. При цьому письменник застерігає від
сприйняття Шевченка через комплекс «святого сіряка»,
адже, на його думку, це тільки частка Шевченкового
романтичного та християнського світогляду, тоді як образна система формувалася й через «високу мудрість»
інтелектуальної та естетичної парадигми епохи.
Ш. — автор-упоряд. тексту багато ілюстрованого
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альб. «Доля: Книга
про Тараса Шевченка
в образах та фактах»
(1993) — своєрідного
худож.-до кум. ек скурсу в життя Шевченка: від тво рено
ши роке куль турне
тло доби у фактах та
ілюстраціях, відлуння
с л о ва Ш е вч е н ка
в життєвих і творчих
бі ог ра фіях його сучасників. Упорядкував тексти, під готував коментарі, прим.
.
в ук. «Personae verbum»
та навч.-ме то дичні
(С ово по та н ). ., 2001.
матеріали (у співавт.
к а нка
із С. Кобою) для кн:
в нко . Вибране: Для серед. та старшого шкільного віку: Твори шкільної програми для обов’язкового
читання та вивчення. К., 2008. Йому належить і передм.
«Людина з особливим призначенням» до названого вид.
Підготував розд. «Родина» до колективної монографії
«Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка» (2008). Ш.
опубл. низку наук.-просвітницьких шевченкознавчих
статей у збірниках і періодиці, зокр. пед. Шевч. проблематика в контексті сучасності стала також темою
низки інтерв’ю з письменником.
в.: Любов, що розійшлася сном: Есе //
м’ вольній, новій:
Шевч. зб. К., 1985. Вип. 2; Притча про блудного сина: Кілька
думок до однієї з шевченківських тем // Наука і культура: Україна: Щорічник. К., 1987. Вип. 21 (також:
м’ вольній, новій:
Шевч. зб. К., 1989. Вип. 5); Т. Г. Шевченко і наше сьогодення //
Архіви України. 1989. № 1; Павло Зайцев та його шевченкознавча
праця // а
в П. Життя Тараса Шевченка. К., 1994; «Ми не
лукавили з тобою…»: Інтерв’ю з В. Шевчуком / Вів І. Ільєнко //
. 1994. 3 берез.; Чи інтелектуальна поезія Тараса Шевченка?:
Бесіда з письменником В. Шевчуком / Записав В. Абліцов // Вісті
з України. 1998. 21 трав.; «Журнал» Тараса Шевченка як літературний твір: Передмова //
в нко . . Щоденник: Для серед.
та старшого шкільного віку. К., 2003.
т.: Пав ш н . Тарас Шевченко і його доба у творчості
Валерія Шевчука // Пав ш н . Канон та іконостас. К., 1997;
арнаш н ка . Художня галактика Валерія Шевчука. Постать
сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської
літератури. К., 2001; ров
. Шевчукове шукання Шевченка //
. 2002. 14 берез. — Рец. на кн.:
в ук . «Personae verbum»
(Слово іпостасне): Розмисел. К., 2001; арнаш н ка . Концепт
«сучасного Шевченка» в інтерпретаційній парадигмі українських
шістдесятників (М. Коцюбинська, І. Світличний, В. Шевчук) //
37; он ар . Екзистенційні мотиви у творчості Тараса
Шевченка і Валерія Шевчука // Ст 14; « а р з а у…»:

Валерій Олександрович Шевчук: Біобібліогр. покажчик. 2-ге
вид., випр. і доп. К., 2011.

ю м а арнаш н ка

ШЕВЧУ́К Василь Андрійович (30.04.1932, с. Бараші,
тепер Ємільчинського р-ну Житом. обл. — 13.05.1999,
с. Ясногородка Київ. обл.) — укр. письменник. Закінчив
Київ. ун-т ім. Т. Шевченка (1955). Протягом 1955—
61 працював у ред. журн. «Піонерія», згодом — у сценарному відділі Київ. кіностудії ім. О. П. Довженка,
у газ. «Літературна Україна», завідував ред. серії «Романи й повісті» у вид-ві «Дніпро». З 1973 — на творчій
роботі. Автор повістей «Горобиної ночі» (1960), «Зелений шум» (1963), «Трублять лебеді над Славутичем»
(1967), віршованого переспіву «Слово про Ігорів похід»
(1982), кн. новел «День — як життя» (1979), романів
«Предтеча» («Григорій Сковорода») (1969, 1972, укр.
і рос. мовою — 1982), «Побратими, або Пригоди двох
запорожців на суходолі, в морі та під водою» (1972),
«Веле сич» (1980), «Злам» (1982), «Фенікс» (1988),
«Прощання з самим собою» (1992), зб. драм. поем «Русь
первоцвітна» (1989), «Страсті за Миколаєм: Микола Лисенко» (2007) та ін. Лауреат премії ім. Андрія Головка
1986 за дилогію «Син волі» (1984—86).
До постаті Шевченка і його поезії звертався не раз
мовою різних видів мист-в. Поч. покладено виходом
повісті «Вітрила» (1964) про дитячі та юнацькі роки
Шевченка, першооснови формування його таланту;
докорінно переписана повість увійшла до роману «Син
волі» (1984, додатковий наклад — 1985), що разом із
романом «Терновий світ» (1986) склали дилогію. Авторське осмислення постаті Шевченка велося у двох
взаємозумовлених напрямках — дослідницько-пошуковому й худож.-естетичному. Наслідки наук. студій Ш.
знайшли відображення в літературознавчих ст. «Чарівний сон чи факт життя?» (Україна. 1986. № 10; також:

а

в ук. С н во . ., 1984.
Роз орнут т ту
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м’ вольній, новій: Шевч. зб. К., 1988. Вип. 4), «Ключ
до душі народу» (Радянська Україна. 1988. 17 груд.).
Перша висвітлює один із маловивчених епізодів Шевченкового життя — ймовірний намір поета одружитися
1846 в Києві; у другій запропоновано історіософ. осмислення Шевченкової поезії з погляду часової триєдності
буття укр. нації як певної цілісності.
Спираючись на реальні факти (спогади, листи, арх.
матеріали, худож. тексти, наук. дослідження), Ш. розкрив у названій романній дилогії динамічні прояви
внутрішнього світу біогр. героя, пропускаючи події та
ін. персонажів крізь сприйняття поета. У часовому плані
фабульну основу максимально ущільнено (17 квіт. —
30 трав. 1847 і рубіж 1860—61), проте її сюжетне
роз гортання за асоці ативно-пси холо гіч ним ти пом
дало змогу охопити події фактично цілого життя Шевченка (у першій частині — від дитинства до заслання,
у другій — власне заслання та останні роки життя).
Плацдармом для ретроспекцій слугують пікові конфлікти: у романі «Син волі» — перебування в казематі,
у «Терновому світі» — останні місяці життя поета.
Опозиції «воля — неволя» (у першій книзі), «терновий
шлях — слава» (у другій) реалізовано як на рівні внутрішньої організації сюжету, так і в авторських заголовках.
Шевченко в дилогії — син свого народу й епохи, свідомий власного покликання; водночас автор не ідеалізує
поета, змальовує його в різних, іноді контроверсійних
життєвих проявах, у складних взаєминах з оточенням.
Акцент зроблено на худож. дослідженні світоглядної
позиції Шевченка, витоків його поетичного мислення.
1965 Ш. написав лібрето до опери О.
аша «Гайдамаки», клавір якої опубл. 2008. Івано-Франк. обл. муз.драм. театр ім. І. Франка (тепер — вано- ранк в к
ака м н о а н укра н к муз но- рамат н т атр м н вана ранка) 1989 поставив за романом «Син волі» муз. драму на 2 дії «Поет на Голгофі».
1995 Ш. поклав на муз. вірш «Зоре моя вечірняя», що
ввійшов до його зб. муз. творів «Сто пісень із книги
“Золота душа”» (2002).

т.: По тав
. Постать Прометея // Друг читача. 1985.
14 берез.; о
. Шляхами Кобзаревого життя // Україна. 1987.
№ 9; а нко . До висот генія: Особливості худож. осмислення
постаті Т. Г. Шевченка //
. 1987. 5 берез.; а
. Украинская
художественная шевченкиана // Радуга. 1989. № 3; уз м нко . . Своєрідність творення образу Т. Шевченка в романі
В. Шевчука «Син волі» //
30;
н ук . Випробування
істиною: Проблема істор. та худож. правди в укр. історико-біогр.
л-рі: (Від початків до сьогодення). К., 1996; рук . Перша романна дилогія про Т. Г. Шевченка // Проблеми сучасного літературознавства: Зб. наук. праць. О., 2002. Вип. 10; С зон нко . Концептуальне розв’язання образу Тараса Шевченка в дилогії Василя
Шевчука «Син волі» // Ст 10; С зон нко . Жанрово-стильові
особливості прози Василя Шевчука. Полтава, 2011; Про н-

ко . . «Т. Шевченко — воля краю рідного, його душа…»: (За
романом Вас. Шевчука «Терновий світ») // Тарас Шевченко
і сьогодення: Матеріали Другої Всеукр. наук.-практичної конф.
Сімф., 2012.

ата

С зон нко

ШЕЙКÓВСЬКИЙ Каленик Васильович (1835, м. Кам’янець-Подільський, тепер районний центр Хмельн.
обл. — 1903, м. Мензелінськ, тепер районний центр,
Татарстан, РФ) — укр. філолог, лексикограф, педагог,
видавець. Закінчив Кам’янець-Подільську духовну
семінарію (1856) та історико-філол. ф-т Київ. ун-ту
св. Володимира (1861). Один із найактивніших учасників громадсько-просвітницького руху в Києві поч.
1860-х. Автор колективного листа діячів київ. недільних шкіл до Шевченка з подякою за надіслані 50 прим.
«Кобзаря» (його підпис у цьому листі стояв першим;
див.:
т , с. 179—180). Епіграфом до свого підручника «Домашня наука. Вищі початки» (К., 1861) узяв
рядки з Шевченкового вірша «Доля». В. рнатов
у публ. «Похорони Тараса Шевченка» («Слово». 1861.
19/31 лип.), описуючи промови, виголошені над прахом
поета, коли жалобна процесія зупинилася перед в’їздом
у Київ, відзначив виступ Ш., сховавши його ім’я під
криптонімом: «…славна глубокомислена мова молодого
К. В. Ш., подолянина, працюючого над етнографією
рідного краю».
Протягом тридцяти років Ш. працював над тлумачним словником укр. мови — вийшли друком 1-й (К.,
1861. Вип. 1) і 5-й томи (1883. Вип. 1. 1886. Вип. 2).
У вст. зауваженнях до першого тому назвав Шевченка
«справжнім батьком» укр. л-ри. Високо оцінив поему
«Гайдамаки», порівнявши її з шекспірівським «Гамлетом». Натомість поему «Наймичка» Ш. вважав тепличним, ненародним в основі твором, бо українка-селянка,
на його думку, не здатна підкинути свою дитину чужим
людям, тому основні події в поемі не могли статися
в житті укр. народу (
ков к
. Опыт южнорусского словаря: В 4 т. К., 1861. Т. 1. Вып. 1. С. XIV).
Франко у ст. «Наймичка Т. Шевченка» категорично
заперечив Ш., вважаючи поему найкращим доказом
геніальності Шевченка ( ранко. Т. 29. С. 467—468).
т.: ом шан нко . З історії українського шевченкознавства. К., 1972; ара ов . Т. Г. Шевченко в колі сучасників. К.,
1976; а ав к
. Каленик Шейковський — етнограф, фольклорист, мовознавець, видавець // Київська старовина. 1997. № 1/2.

а нт на

корко- нат нко

ШÉЙМЕШ (Selymes) Ференц (19.01.1913, с. Надьпад, Угорщина — 1989, м. Печ, Угорщина) — угор.
літературознавець, педагог. Працював викладачем, зав.
кафедри рос. філології в пед. ін-ті м. Печа. Автор наук.
праць, зокр. про угор. перекл. творів рос. письменників
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(О. Пушкіна, Л. о то о, М. кра ова, В. а ков ко о та ін.). Відгукнувся ст. «Вибрані поезії Тараса
Шевченка» (1954) на угор. вид. «Кобзаря» 1953 в перекл. Ш. р ша. Звернувши увагу на прогалини в угор.
шевченкознавстві, Ш. стисло висвітлив біографію та
творчість укр. поета як видатного діяча світової л-ри,
соц. та нац.-визв. проблематику його доробку, коротко
схарактеризував специфіку перекл. Ш. Вереша.
в.: Selymes F. Tarasz Sevczenko válogatott költem ényeirόl //
Dunántúl. 1954. № 7; Про вибрані поезії Тараса Шевченка // С
.
т.: Ст
. Кобзар в Угорщині // Всесвіт. 1975. № 3;
Vaszócsik V. A nagy Kobzos és a magyarok // Kárpáti Igaz Szó. 1984.
Márc. 10.

а на

ра мова

ШЕЙХЗАДÉ Максуд (25.10/7.11.1908, м. Агдаш, тепер
Азербайджан — 19.02.1967, Ташкент) — узб. поет, перекладач, літературознавець. 1928 Ш. було вислано до
Ташкента. Закінчив 1933 Бакинський пед. ін-т, 1935 —
аспірантуру при Комітеті наук Народного комісаріату
освіти Узбецької РСР. 1935—38 — наук. співробітник
Ін-ту мови та л-ри ім. О. С. Пушкіна АН Узбекистану,
з 1938 — викладач історії узб. л-ри в Ташкент. пед. ін-ті
ім. Нізамі, згодом — декан філол. ф-ту, зав. кафедри узб.
л-ри. 1952 репресовано, 1956 реабілітовано. Автор зб.
поезій «Десять віршів» (1930), «Третя книжка» (1934),
«За що боротьба?» (1942), «Роки і дороги» (1961),
низки п’єс, «Поеми про Ташкент» (1958) та ін. Перекладав твори Ш. Руставелі, В.
к п ра, О. Пушкіна,
А.
к в а, М. рмонтова, Якуба о а а, Янки
упа , В. а ков ко о, М.
онова та ін. Вивчати
спадщину Шевченка і перекладати його твори почав
у 1930-х. У журн. «Совет адабиёти» (1936. № 3) Ш.
вмістив добірку віршів укр. поета періоду заслання,
що згодом увійшла до зб. перекл. творів Шевченка узб.
мовою «Думи мої, думи мої…» (Ташкент, 1962). Там
само надрук. і ст. Ш. «Тарас Шевченко».
в.: Певец братства народов // Правда Востока. 1949. 9 марта.

у нара а урова

ШЕКÉРА (Шикеро) Анатолій Федорович (17.05. 1935,
Владивосток, РФ) — укр. хореограф. Народний артист
Української РСР (1983), проф. Укр. академії танцю
(1994). Закінчив 1956 Пермське хореографічне уч-ще,
1964 — балетмейстерське відділення Москов. ін-ту театр. мист-ва ім. А. Луначарського. У 1956—59 — артист
балету Пермського театру опери та балету, 1964—66 —
ба летмейстер-постановник Львів. те атру опери та
балету (нині — в в к на она н ака м н
т атр оп р та а ту м н Со ом руш н ко ).
У 1966—75, 1977—94 — балетмейстер-постановник,
1975—77, 1994—2000 — гол. балетмейстер Київ. опери
(нині а она на оп ра кра н м н . .
в нка).

Постановник масштабних, багатопланових балетних
вистав за творами сучасних укр. композиторів, зокр.
новаторських інтерпретацій балетних творів за мотивами поезій Шевченка — «Лілея» К. ан к в а (1964,
Львів; 1976, Київ), «Відьма» В. р ка — перший
постановник (1967, Львів).
т.: Стан ш в к
їни. К., 1986.

. Балетний театр Радянської Укра-

р

Стан ш в к

ШЕКСПÍР (Shakespeare) Вільям (23.04.1564, Стратфорд-на-Ейвоні, Великобританія — 23.04.1616, там
само) — англ. актор, драматург і поет. Дитинство
і юність провів у Стратфорді-на-Ейвоні, де вчився в граматичній школі. Одружився 1582. Незабаром переїхав
до Лондона. Точних
відом. про його життя
немає до 1592, коли
про нього вперше згадано як про ак тора
і драматурга. Є припущення, що вже напри кінці 80-х ро ків
став профес. актором
і почав літ. діяльність,
а з 1590 виступав як
драматург. 1594 вступив до трупи «Слуги лорда-камергера».
1599 став співвласником театру «Глобус».
. рушаут. Портр т
ма
Пра цю вав ак то ром
к п ра. равюра. 1623
до 1603, але дра матургічну діяльність продовжував до 1613. Літ. спадщину Ш. становлять 154 сонети, дві поеми і 37 п’єс,
з яких 18 опубл. за його життя.
Творчість Ш. — вершина всієї європ. драми Пізнього Відродження. У ній про стежуються елементи
ренесансного класицизму і романтична спрямованість,
фантастичність, елементи пасторалі. Основу мист. методу Ш. становить поетичний реалізм. П’єси Ш. поступово входили до репертуару театрів країн Зх. Європи,
але у 18 — на поч. 19 ст. їх переробляли, пристосовуючи
до нових смаків глядачів, в основному — підпорядковуючи їх просвітницькій моралі. В епоху романтизму
у сценічній історії п’єс Ш. почався новий етап, коли
провідні актори європ. театру стали відмовлятися від
переробок і вимагали відновлення оригінальних текстів.
Виникають нац. школи інтерпретації Ш. У Російській
імперії Ш. з’являється в серед. 18 ст. в переробках рос.
авторів, і це триває до кін. 1830-х. На цей час припадають перші зацікавлення Шевченка театром. Можливо,
у
н Шевченко бачив польськомовні вистави п’єс Ш.
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у 1829—31 та російськомовні — у Петербурзі у 1830-х.
Про відвідування театру він писав у автобіогр. повісті
«Художник».
У петерб. рос. театрах (були ще й іноземні) у 1831—
36 йшли вистави «Отелло, або Венеціанський мавр»
(трагедія на 5 дій Ж.-Ф. Дюсіса, наслідування Ш.) в перекл. з франц. В. Вельямінова, а у 1836—44 — «Дездемона і Отелло, або Венеціанський мавр» — у перекл.
з франц. І. Пана ва (відома під назвою «Отелло, венеціанський мавр»: СПб., 1836); у 1831—37 — «Гамлет» у віршах С.
коватова (СПб., 1811), а також
у 1837—45 — «Гамлет, принц Данський» у перекл.
М. По во о (СПб., 1837); у 1835 — «Венеціанський
купець» у віршах А. Славіна з нім. перекл. А.-В. Шлеґеля; у 1832 — «Ле ар», «тра гедія, взята із тво рів
Шекспіра» М. н
м, наслідування трагедії Ш.
«Король Лір» і франц. переробки Ж.-Ф. Дюсіса, а також
у 1838—41 — «Король Лір» у перекл. В. Каратигіна;
у 1833—36 — «Життя і смерть Річарда ІІІ», «переклав
на вірші Я. Брянський із буквального перекладу з англійської»; у 1838 — «Віндзорські кумасі» у перекл.
Н. Се лі ва новсь кого з франц. пе рекл. Ф.-П.-Г. Гізо
і нім. перекл. А.-В. Шлеґеля (М., 1838); у 1831 — «Кай
Марцій Коріолан» у перекл. В. Каратигіна (Репертуар
русского театра. 1843. Кн. 2).
Окремі свідчення Шевченка про його постійне зацікавлення Ш. з молодих літ відобразилися в деяких
його прозових творах, у листуванні та Щоденнику. За
спостереженням сучасних шевченкознавців, на сюжеті,
композиції, стилі поеми «Слепая» (1842) позначився
вплив світової л-ри, зокр. на одному з центр. мотивів
Шевченкового твору — божевілля зведеної жінки: «На
сцені божевілля Оксани, як і на самому зародженні
в творчій уяві Шевченка її образу, могли відбитися
також спогади про такі класичні літературні образи
доведення до божевілля жінок, як Офелія з “Гамлета” У. Шекспіра» (П : 12 т. Т. 1. С. 681). У повісті
«Музыкант» Шевченко передає слова однієї з героїнь — Марії Тарасевич про те, що в б-ці качанівського
пана вона перечитала всі драм. твори, зокр. “Гамлет”
Вісковатова, тобто його переробку франц. адаптації
Ж.-Ф. Дюсіса шекспірівської трагедії «Гамлет». Розповідаючи про гостювання у Г. П. а а ана в с.
т ра ,
називає священика І. о н ко о «своим Просперо»,
тобто прозивним іменем, що походить від імені персонажа драми «Буря», яку Шевченко міг знати за виставами, баченими в Петербурзі, або й з вид. цієї п’єси
в рос. перекл. Н. Сатіна або Гамзатова (обидва — 1840).
Там же Шевченко згадує і про увертюру Я.-Л.-Ф.
нона- арто
до драми «Сон літньої ночі», яку
поет міг читати в журн. «Совр м нн к» (1851. № 10).
У повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали»
Шевченко вдається до гумористичного порівняння із

Отелло з однойменної драми Ш. (4, 259), згадує фінал
«Гамлета» (4, 297).
У Шевченковому листуванні шекспірівська тема
проявилася найбільше. У листі до М. Костомарова від
1 лют. 1847 з орзн до Києва Шевченко просить забрати у свого товариша — художника М. Са на серед
ін. особистих речей — і «Шекспіра», тобто якийсь із
вип. творів Ш. у рос. перекл. М. т ра, що виходили
в Петербурзі і Москві 1841—47. У листі до А. зо у а
від 11 груд. 1847 з Орської фортеці до Одеси просить
надіслати твори Ш. в перекл. того самого М. Кетчера.
А. Лизогуб у листі від 7 лют. 1848 повідомляє поетазасланця, що надіслав йому всі 13 вип., оправлених для
зручності у двох книгах, за що Шевченко подякував
у листі від 7 берез. 1848. Оскільки ці вид. було відібрано
1850 під час арешту, то у листі до М. азар в ко о
від 20 січ. 1858 з
н о о ов оро а до Петербурга
поет просить надіслати твори Ш. в перекл. М. Кетчера
(1850 саме закінчилося видання решти вип.). М. Лазаревський відповів 10 лют. 1858, що вид. це стало
рідкісним і через те подорожчало, отож дав зрозуміти,
що надіслати не може. Коли Шевченко приїхав до
Москви 1858, то особисто познайомився з М. Кетчером, який подарував Шевченкові «все издания своей
компании, кроме своего перевода Шекспира — он еще
в типографии» (запис у Щоденнику 21 берез. 1858).
Можна тільки припускати, що М. Кетчер згодом подарував нове вид. своїх перекл. Ш.: «Драматические
сочинения В. Шекспира. Перевод [в прозе] с англ.
Н. Кетчера, выправленный и дополненный по найденному Пэн-Колльером старому экземпляру in folio
1632 года. Ч[асти] 1—9. Издание 2. М., 1858—79». До
1858 вийшли тільки Ч. 1—5. У Петербурзі Шевченко
знову мав змогу дивитися вистави п’єс Ш. у Александринському, Михайлівському і новозбудованому театріцирку з берез. 1858 до кін. трав. 1859 та з верес. 1859 до
поч. 1861, а саме: «Буря» (переробка О. а ов ко о),
«Гамлет» (у перекл. М. Полевого), «Король Лір» (перекл.
з англ. А. Дружиніна), «Отелло, венеціанський мавр»
(перекл. з англ. П.
н р а), «Шейлок, венеціанський
жид» (переробка А. Грибоєдова). Шевченко-художник
1843 виконав два твори за мотивами трагедії «Король
Лір»: про сепійний ескіз (не знайдено) згадував В. ова ов (Воспоминания о Т. Г. Шевченко // По морю
и суше. 1896. № 8), відбиток гравюри за рисунком з ін.
варіантом композиції вміщено у вид.: Гальванография,
или Способ производить гальванические медные диски
для печатания кистью работанных рисунков / Сочинение
Франца фон Кобелля. СПб., 1843. Див.: П : 12 т.
Т. 7. № 42.
т.: н к т . Шекспир. М., 1964;
к п р: Библиография русских переводов и критической литературы на русском
языке: 1748—1962. М., 1964;
к
. . Т. Г. Шевченко
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про Вільяма Шекспіра // Іноземна філологія. Л., 1964. Вип. 1;
н к т . Театр эпохи Шекспира. М., 1965; ан на . Українська
шекспіріана. К., 1964; апова ова . С. Шекспір в українській
літературі. Л., 1976; тор русского драматического театра.
В 7 т. М., 1978. Т. 3; 1979. Т. 4.
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ШЕЛГУНÓВ Микола Васильович (22.11/4.12.1824,
Петербург — 12/24.04.1891, там само) — рос. публіцист,
літ. критик, громадський діяч. Особисте знайомство Ш.
із Шевченком документально не підтверджується. Імовірно, воно відбулося завдяки М.
а ову в останні
роки поетового життя. Є версія про зустріч Шевченка
із Ш. у М.
к ш на. Ш. був присутній на похороні
поета 28 лют. 1861. Опублікував 1870 в журн. «Дело» (№ 4) ст. «Глуха пора», у якій, зокр., схвально
відгукнувся про творчість Шевченка, наголосив на її
народності.
т.:

о ра

1984.

р ор

нко

ШÉЛЕБІ (справж. — Полоруссов Микола Іванович;
14.05.1881, Нове Узеєво, тепер Аксубаєвського р-ну,
Татарстан, РФ — 12.01.1945, Чебоксари, РФ) — чувас. поет і перекладач. Народний поет Чувашії (1936).
Автор зб. поезій «Легенда чувашів про заснування
міста Константинополя», поеми «Черемшан і Кондурча» (обидві — 1915). 1931 поет осліп, але працював
і далі. У 1920—30-ті вийшли поеми «Ессебе», «Узяття
Біляра», «Базар у Цівільську», «Шубашкар» («Чебоксари») та ін. Шевченкові присвятив вірш «Соловейко
України» (1939).
т.: С ротк н . . Николай Иванович Полоруссов (Шелеби). Критико-библиографический очерк. Чебоксары, 1956.

П тро

канов

ШЕЛУ́ДЬКÓ Дмитро (1892—8.05.1954, Софія) — болг.
літературознавець. Закінчив Київ. ун-т. У журн. «Украинско-български преглед» виступив зі статтями про
болг.-укр. літ. зв’язки. У розвідці «Болгарські перекладачі Шевченка» Ш. сумлінно підібрав бібліогр. нотатки, у яких подано відом. про перекл. Шевченка болг.
мовою із часів болг. відродження й до 1920. Дослідник
провів деякі тематичні та сюжетні зіставлення творчості Шевченка з доробком болг. письменників періоду
перед визволенням з-під османського ярма. Протягом
1920-х написав кілька цікавих, багатих фактографічним
матеріалом праць. У ст. «Любен Каравелов і Україна»
(опубл. у «Збірнику на честь проф. І. Д. Шишманова».
Софія, 1920) показав ставлення Л. арав ова до укр.
нац. питання: на формування об’єктивного ставлення
до України, її культури і л-ри вплинуло знайомство болг.
письменника із Шевченком. 1921 Ш. надрук. ст. «Кілька

нотаток про вплив Шевченка на болгарських поетів»
(Слънце. 1921. Кн. 11), у якій, зокр. йшлося про рецепцію творчості укр. поета у доробку Л. Каравелова,
Р.
нз ова і П. С ав кова, звернувся дослідник і до
проблем поетики творів Шевченка, його суспільних та
естетичних поглядів тощо. Ш. належать також ст. «Шевченко і тенденція в мистецтві» (1934), «Шевченко
у своїх російських творах» (1936), «Шевченко в Болгарії» (1950) та ін.

т.: п ова . Т. Г. Шевченко і болгарська література.
К., 1963; Ру ак в С. Тарас Шевченко і болгарська література.
К., 1968.

С м он Ру ак в,

на

п

ова

Ш Е Л У́ Х І Н С е р г і й П а в л о в и ч ( п с е в д . —
С. П а в л е н к о, С. П р о с в і т я н и н,
С. К о н д р а т е н к о та ін.; 6/18.10.1864, с. Деньги,
тепер Золотоніського р-ну Черкас. обл. — 25.12.1938,
Прага) — укр. громадсько-політ. діяч, учений-правник, історик і поет. Першим учителем Ш. був І. о ко — син сестри Шевченка Я. о ко. Ш. закінчив
1888 юрид. ф-т Київ. ун-ту. У 1888—93 працював на
різних посадах у Єлисаветградському окружному суді,
з 1893 — слідчим з особливо важливих справ, почесним мировим суддею Кам’янець-Подільської округи.
У 1897—1902 — товариш прокурора Кишинівського
окружного суду, з 1902 — член Одес. окружного суду.
Належав до Одес. юрид. т-ва. Займався юрид. практикою, одночасно викладав теорію права, держ. право,
рос. цивільне право у класичних гімназіях, провадив
наук.-дослідницьку роботу. Чільний діяч Укр. радикально-демократичної партії (з черв. 1917 — Укр. партії соціалістів-федералістів). У січ. 1918 його обрано
суддею Ген. суду УНР. У лют.—квіт. 1918 — міністр
судових справ УНР. 23 трав. — 7 жовт. 1918 очолював
укр. мирну делегацію на переговорах із більшовицькою
Росією. У лип. 1918 Ш. призначено членом Цивільного
Ген. суду Держ. Сенату Укр. Держави. З відновленням
УНР очолював Міністерство юстиції в уряді В. Чехівського. 1921—38 обіймав по саду проф. карного права
в УВУ у Празі. У 1926—28 та 1935—38 — проректор
названого ун-ту, у 1928—35 — декан ф-ту права і суспільних наук. У 1924—25 — проф. Укр. високого пед.
ін-ту ім. М. Драгоманова.
До аналізу творчості Шевченка Ш. вперше звернувся 1906, коли був одним з організаторів відзначення
45-х роковин смерті Шевченка в Одесі. На урочистому
засіданні одес. т-ва «Просвіта» виголо сив доповідь
«Шевченко — народний поет», текст якої опублікував
в одес. газ. «Известия» (1906). Обґрунтував критерії,
згідно з якими слід визначати «народного» поета, висловив думку, що Шевченко і є саме таким поетом,
оскільки своєю творчістю об’єднав різні верстви сус-
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пільства. 1908 у ст. «Пам’яті Т. Г. Шевченка», опубл.
у журн. «Світло», зробив спробу показати роль Шевченка у загальноєвроп. культурному контексті. Появу
Шевченка у світовій л-рі Ш. розглядав як факт величезної ваги, що свідчить про демократизм укр. нації.
На переконання дослідника, Шевченко у своїх творах
на нац. укр. ґрунті виявив загальнолюдські елементи
і найкращі думки укр. народу в його демократичній
цілості.
В альм. «Вінок Т. Шевченкові із віршів українських,
галицьких, російських, білоруських і польських поетів»
(О., 1912) вміщено вірш Ш. «На вічну пам’ять Т. Шевченкові». У своїх лекціях, виголошених в УВУ, — «“Великий льох” Шевченка», «В дні Т. Г. Шевченка» та ін.
(неопубл.) — знову звернувся до творчості Шевченка.
У першій з них, датованій 17 лют. 1929, Ш. акцентував
на політ. змісті поезії митця. Полемізував із О. о ою, який убачав у згаданій поемі вплив містичних
мотивів творчості А.
к в а. На думку Ш., «Великий льох» розкриває нац.-політ. позиції укр. соціуму,
розповідає про цілком конкретні речі і ні містичних
ідей, ні взагалі якогось містицизму в собі не має. Ш.
вважав, що укр. поет виступав не проти московського
уряду, а проти укр. суспільства, його неспроможності
діяти заради спільної мети. Науковець підкреслював:
поема є одним із найкращих творів Шевченка. «Великий льох», стверджував Ш., вповні можна зрозуміти
лише у зв’язку з ін. поезіями Шевченка, такими як
«Чигрине, Чигрине», «Сон — У всякого своя доля»,
«Розрита могила», «Бували войни й військовії свари»,
«І мертвим, і живим» та ін. У ст. «В дні Т. Г. Шевченка» Ш. висловив думку, що росіяни, не маючи у себе
такого поета, як Шевченко, постійно порушували питання, кого саме треба вважати поетом народним або
нац., а згодом більшовицькі автори зробили з Шевченка
суто пролетарського поета. У неопубл. ст. «В роковини
Т. Г. Шевченка» (1928) Ш. наголосив на загальнонац.
значенні творчості Шевченка. У рецензіях на «Кобзар»
з прим. В. С мов а (Катеринослав; Кам’янець; Лейпциґ, 1921) — «Профанація Т. Г. Шевченка» (неопубл.) та
«Про конечну потребу нових пояснень «Кобзаря» (Про
роз’яснення «Кобзаря» д-ром В. Сімовичем)» (Дзвони.
1933. Ч. 10; 1934. Ч. 3) — Ш. виступив проти спрощених порівняльних характеристик поезій Шевченка із
творами рос. л-ри, вказав на неточності у трактуванні
поетичних образів і лексики укр. поета.
в.: Іван Бойко, племінник Т. Шевченка: Спомини //
1901. Т. 14. Ч. 2.

т на
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ШЕМ’ЇЗАДÉ Ешреф (8/21.06. 1908, Євпаторія, тепер
Автономна Республіка Крим — 11.03.1978, м. Янгіюль
Ташкентської обл.; за ін. дж. — Москва; похований

в с. Долинному, тепер Кіровського р-ну Автономної
Республіки Крим) — кримськотатар. поет, перекладач, літературознавець. Закінчив 1932 літ.-сценарний
ф-т ВДІК. У 1937—38 зазнав переслідувань, 1941 Ш. заарештовано, етаповано в Іркутськ (РФ), 1942 через відсутність ознак провини звільнено. У груд. того ж року
на запрошення узб. письменників виїхав до Ташкента.
Після визволення Криму від фашистів повернувся на
батьківщину 17 трав. 1944, а вже 18 трав. його депортували до Середньої Азії. У жовт. 1949 засуджено на
25 років. У тюрмах і таборах перебував до 1954. Після
звільнення деякий час жив у м. Янгіюль (Ташкентська
обл.). Автор поетичних зб. «Вибрані твори» (1933), «Сопілка» (1965), «Орлиний злет» (1969), «Вірші і поеми»
(1978) та ін., ліричних поем «Москва — Севастополь»
(1931), «Аліме» (1968), «Стіна сліз» (1994) та ін. Укр.
темі присвятив поему «Дніпрельстан» (1935). Чимало
зробив для розвитку кримськотатар. літ. мови. Автор
шкільних хрестоматій, статей з історії кримськотатар.
письменства. Перекладав твори В.
к п ра, А.
к в а, О. Пушкіна, В. а ков ко о, О. вар ов ко о
та ін. Відтворив рідною мовою «Заповіт» Шевченка,
опубл. після смерті Ш. в журн. «Йылдыз» (1987. № 5)
та ін. періодичних вид. Криму. Цей перекл. увійшов до
вид. « апов т» [ нто . п р.].
ну

ан

мов

ШЕ НОÁ (Šenoa) Ав густ (14.11.1838, За греб —
13.12.1881, там само) — хорв. письменник і політ. діяч.
Вивчав право в Празі (1857—65) та Загребі (1866). Ред.
журн. «Vijenac» (1874—81). Автор п’яти істор. романів, ряду повістей, оповідань і віршів. У Празі через
українців, які навчалися тут, ознайомився з укр. л-рою.
Ш. — автор першого в Хорватії перекл. «Розритої могили» Шевченка (Naše gore list. 1863. № 32 під псевд.
Велько Рабачевич). Йому ж, очевидно, належить і непідписаний перекл. вірша Шевченка «Нащо мені женитися?», надрук. під назвою «Козацьке щастя» в журн.
«Vijenac» (1871. № 36). Обидва перекл. — точні й високопоетичні.
т.: рав ов . . Т. Г. Шевченко в югославській літературі
та критиці // Р . 1962. № 4; Badali J. T. T. G. Ševčenko u hrvatskoj
književnosti // Umjetnost riječi. 1964. № 11; Flaker A. Ukrajinska
književnost u Hrvatskoj // Croatica. 1970. № 1;
ук . П. Шевченко і Югославія //
в нко і світ: Літ.-крит. ст. К., 1989.

ван

ук

ШЕР (Scher) Віра (дівоче — Сердюк; 29.08.1922, Ростов-на-Дону, РФ) — угор. літературознавець. Після
закінчення Будапештського ун-ту (відділення україністики) з 1961 — викладачка укр. мови і л-ри в тому ж
ун-ті. Коло наук. інтересів — укр.-угор. та рос.-угор.
літ. зв’язки. Досліджувала творчість укр. письменників
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І. Франка, П.
н , М. Ст ма а, О. он ара, Н. Р ака та ін., опублікувала про них низку статей у пресі.
Також авторка статей про укр. письменників у 2-томній
«Енциклопедії світової літератури» (Будапешт, 1976).
У кандидатській дисертації «Українська література
в Угорщині (1864—1964)» (1966) значне місце відведено біографії та творчості Шевченка, рецепції укр. поета в Угорщині, перекл. його поетичних творів. Цій же
тематиці присвячено і низку її ст.: «Атеїстичні погляди
Шевченка» (Világország. 1961. № 4), «Він боровся за
світло» (Világország. 1964. № 2), «Шевченко в Угорщині» (Annales universitatis Scientiarum Budapestiensis
de Rolando Eötvös nominatae: Sectio philologica. 1968.
№ 7), «Шевченко та його угорські перекладачі» (Studia
Slavica. 1968. Т. 15), «Українська література в Угорщині» [рос. мовою] (Studia Slavica. 1970. T. 16. № 1—2),
«Сприйняття української літератури в Угорщині на
рубежі ХІХ—ХХ ст.» (Hungaro-Slavica. 1978).

т.:
нко П. Українська література в Угорщині //
.
1966. 17 черв.; о нко Р. Початки угорської україністики //
.
1967. 24 жовт.; анко . Українська тема в угорських публікаціях
після ІІ світової війни (1945—1980) // Сучасність. 1983. Чис. 3;
Vasz csik V. A nagy Kobzos és a magyarok // Kárpáti Igaz Szó. 1984.
Márc. 10; Vasz csik V. Sevcsenko és Magyarország // Kárpáti Igaz
Szó. 1989. Márc. 8.

а на

ра мова

ШЕРВАШÍДЗЕ Аміран (27.03.1914, м. Батумі, тепер
Грузія — 10.03.1987, там само) — груз. письменник.
Закінчив 1935 Київ. кінематографічний ін-т. Автор
низки оповідань, романів, п’єс, сценаріїв до докум.
та наук.-по пул. філь мів. У кн. «Ве лика співдружність українського та грузинського народів» (Батумі,
1954); ст. «Т. Г. Шевченко і Грузія» (Батумский рабочий. 1959. 8 марта), «Тарас Шевченко» (газ. «Сабчота Аджара». 1956. 11 берез.), «Тарас Шевченко і
Грузія» (журн. «Літературулі Аджара». 1961. № 2),
«Шевченко і Акакій» (газ. «Сабчота Аджара». 1961.
10 берез.) розглянув зв’язки Шевченка з груз. діячами
культури.
Р ваз в

з

ШÉРВУД Леонід Володимирович (16/28.04.1871,
Москва — 23.08.1954, Ленінград, тепер Санкт-Петербург) — рос. скульптор. Навчався в Москов. уч-щі живопису, скульптури та архітектури (1886—91, викладачі
В. Маковський, С. Іванов), АМ (1892—98, у В. км ш ва, І. Р п на), у Парижі в академії Р. Жуліана,
майстернях О. Родена та Е. Бурделя (1899—1900).
Рання творчість Ш. характеризується імпресіоністичною спрямованістю з еволюціонуванням до модерну.
Згодом Ш. один із перших реалізовував ленінський
план «мо нумен таль ної про па ган ди», роз ви ва ючи

со ці а ліс тич ний ре а лізм
у скульптурі (пам’ятники
О. Радищеву, О. р ну,
«Вартовий» та ін.). Автор
проекту будівлі «Ластівчиного гнізда» у Криму.
1913 брав участь у конкурсі на про ект київ. пам’ятника Шевченкові. Журі
визнало проект Ш. найкращим і присудило авторові
другу пре мію (першу не
при судили ні ко му). Однак Об’єднаний комітет зі
спо рудження па м’ят ника
.
рву
Т. Г. Шевчен кові в Ки єві
всупереч рішенню журі віддав перевагу про ектові
А.
орт но. 1939 Ш. створив портрет Шевченка.
т.: [Ро а в к
М., 1955.

.

.] Леонид Владимирович Шервуд.

ШЕРЕМÉТ Микола Спиридонович (10/23.12.1906,
м. Могильов, тепер Білорусь — 28.10.1986, Київ) —
укр. письменник. Закінчив Київ. ІНО (1929). Працював
у пресі. Окремими вид. вийшли понад тридцять кн.
віршів: «Бадьорість» (1930), «Удари бригад» (1932),
«Лірика і війна» (1934), «Вершники» (1938), «Життя
моє» (1947), «Дорога у життя» (1957), «Мій світ» (1976)
та ін.; романи «Вартові миру» (1936), «З глибин пам’яті»
(1977); низка кн. нарисів і публіцистики.
У творчому доробку письменника є твори, різною
мірою пов’язані з постаттю Шевченка. Цикл «Мангишлак» (зб. «Мій найдорожчий самоцвіт», 1981) —
оповідь про Казахстан 20 ст., у яку вплетено роздуми
про минулі часи, коли «тут чорним і важким човном
Тарасове тяглося горе». У вірші «На землі Тарасовій»
з циклу «Партизани» (зб. «Щастя миру», 1951) схематично-декларативний образ Шевченка позбавлено індивідуальності. Симптоматичним для часу появи твору
є також вірш «Тарасові Шевченку тут стоять» із циклу
«Дружбою сильні» (однойменна зб., 1954), у якому описано приїзд у Краків Сталіна, що, побачивши монумент
ко , висловлюється за побудову замість нього пам’ятника Шевченкові. «Розмова з Тарасом Шевченком»
(«Вибране. Вірші та поеми», 1986) — переспів вірша
кирг. поета Кубаничбека Малікова.
в.: На батьківщині Т. Г. Шевченка // Вісті. 1936. 10 берез.
(у співавт. з О. Івановим); На землі Тарасовій // Комуніст. 1942.
10 берез. (також у кн.: Гневное слово: Украинская литература
в Великой Отечественной войне. М., 1942).
т.: о
к
. Ми кола Ше ре мет // о
к
. Літературні портрети. К., 1958.

ата

о

н ка
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ШЕРÍФ Нагуркані Мухаммаду (1941, м. Манамадурей, штат Тамілнад, Індія) — тамільський письменник,
перекладач і вчений; магістр мист-в. Здобув вищу пед.
освіту, за фахом — історик. Учителював. З 1985 упродовж кількох років працював перекладачем у вид-ві
«Радуга» (Москва). Підтримував дружні і творчі зв’язки
з В. урн кою. Автор понад 10 кн. про л-ру й мист-во
свого 50-мільйонного народу. Перекладає, досліджує
й популяризує в Індії твори укр. письменників.
Трансформував тамільською мовою вірш В. Союр «Любіть Україну», роман О. он ара «Собор»,
зб. «Українські народні казки». Особливий інтерес
виявляє до постаті Шевченка. Переклав 1986 вірші
«Заповіт» (змінивши заголовок на «Посмертне бажання») та «Сон — На панщині пшеницю жала». Того ж
1986 в столиці Тамілнаду м. Мадрасі в його перекл.
вийшов друком Щоденник поета під назвою «Щоденникові нотатки великого українського поета Шевченка». Вид. складається з двох частин — ґрунтовного
літературознавчого есею про життя, світогляд, творчу
і громадську діяльність співця України і текстів вибраних записів Шевченка та коментарів до них. Відкривається кн. «Вступним словом» В. Фурніки. До неї
ввійшли також згадані перекл. та блок із репродукцій
12 картин і малюнків Шевченка та ілюстрацій до його
творів різних художників. Окремим вид. 1987 побачила
світ поема «Катерина» в перекл. і з передм. Ш. та вст.
словом В. Фурніки, який допомагав тамільському другові в тлумаченні деяких місць твору, укр. реалій тощо.
Перекладач домігся досить високої точності в передачі
змісту поеми. У ст. «Бараді і Тарас Шевченко» (1985), як
і в ін. працях, звертає увагу на співзвучність провідних
мотивів та ідей у творчості класика тамільської л-ри
поета-революціонера Субраманьї Бараді (1882—1921)
і Шевченка. Автор ст. «Фольклорні елементи в поезії
Шевченка» (1987).
Ш. двічі приїздив в Україну (1986 і 1987), побував
у Києві, Каневі, уклонився могилі поета на Чернечій
горі, взяв участь у шевч. святі «В сім’ї вольній, новій». Враження тих днів і урочистостей, роздуми про
Шевченка лягли в основу його публ. в індійській пресі
(ст. «Від Вайгей до Дніпра» та «Поети Землі з’їхалися
в Україну», обидві — 1986).
т.: ур н ка ., ом н ко . «Щоден ник» та мільсь кою
мовою // Україна. 1987. № 51; урн ка . Кобзар за Гімалаями:
Творчість Т. Г. Шевченка в Індії та Шрі-Ланці. К., 1989.

ор

ом нко

ШЕРÍФОВ Шеріф (1926, аул Арсуг, тепер Агульського
р-ну Дагестану, РФ) — агульський письменник і перекладач. Один із засновників агульської мови, становлення якої відбувається на території Дагестану. Закінчив
кооперативний технікум (м. Балашов, Саратовська обл.,

РФ). Автор поетичної зб. «Далекі зірки» (1995). Надбанням свого народу зробив кілька творів Шевченка: вст. до
балади «Причинна — Реве та стогне Дніпр широкий»,
«Не женися на багатій», «Чого мені тяжко, чого мені
нудно» та «Пророк» (опубл. в газ. «Вести Агула». 2003).
Вірш «Пророк» переклав також кушанським діалектом
агульської мови.
ор

ом нко

ШЕРР (Scherr) Йоганнес (3.10.1817, Гогенрехберґ,
Швабія, Німеччина — 21.11.1886, Цюрих, Швейцарія) — нім. письменник, літ. критик, історик культури, громадсь кий діяч.
1837—40 навчався в Тюбінґенському ун-ті, вивчав
філософію та історію. Під
час революції 1848 очолював демократичну партію,
у промовах обстоював єдність країни. Зазнав політ.
пе рес лі ду вань, че рез це
втік до Швейцарії. 1850 —
приват-доцент, з 1860 —
проф. історії та історії л-ри
в Цю рихсь кому полі технікумі. Автор праць «За.
рр. равюра
гальна історія літератури»
.
мк та
(1851, 9-те вид. — 1895—
96), «Історія англійської літератури» (1854, 2-ге вид. —
1883), «Німецька культура і звичаєва історія» (1858),
«Шиллер і його час» (1859, перевид. 1876).
З творчістю Шевченка Ш. ознайомився гол. чин. із
видань Й.-Ґ. р та та К.-Е. ран оза, з якими підтримував і особисті зв’язки. Вперше про укр. поета
писав у праці «Демони», що вийшла на поч. 1870-х.
У ній подав основні дати життя Шевченка, охарактеризував його твори як гостросоціальні, відзначивши такі
мотиви, зокр. в баладах «Лілея», «Русалка» та думках:
«Жодний сучасний поет, як мені здається, не висловив
горя і скорбот знедолених таким зворушливим голосом, я б сказав зойком, як українець Тарас Григорович
Шевченко. Його поезія, витримана в серйозній мінорній
тональності, властивій поезії слов’янській, несе в собі
гнівний нищівний вогонь, немов блискавку хмара» (цит.
за: ан ков к
., а рн
. Йоганнес Шерр про
Шевченка // Всесвіт. 1980. № 3. С. 188). Ім’я Шевченка
з посиланням на кн. Й.-Ґ. Обріста «Тарас Григорович
Шевченко, малоросійський поет» (Чернівці,1870) згадано у третьому вид. «Загальної історії літератури»
(1872). Тут знову зроблено акцент на соц. мотивах
Шевченкової поезії: «…високої похвали заслуговують
“думки” кріпака за походженням, українця Шевченка,
який у зворушливих сумних тонах виспівав, а ще більше
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виплакав горе й страждання знедолених і пригноблених» (Там само).
У віденській газ. «Neue freie Presse» за 18 груд.
1877 надрук. рецензію Ш. на двотомник К.-Е. Францоза
«Від Дону до Дунаю» (вийшов, імовірно, у листоп. — на
поч. груд. 1877; на титулі — 1878) з нарисом про Шевченка, в якій він зазначив, що великою заслугою вид.
є представлення у ньому «найбільш шанованого поета
українців» західноєвроп. громадськості. Про Шевченка
та висвітлення його творчості у працях Францоза та
Обріста йшлося також у кн. Ш. «Удари молота та історії» (1882). У «Галереї світової літератури» (1884) Ш.
знову подав дуже прихильну до укр. поета оцінку його
доробку, вмістив перекл. його віршів «Заповіт» (передрук із праці Й.-Ґ. Обріста) і «Минули літа молодії»
(перекл. К.-Е. Францоза).

т.: Zymomrja M. Die Rezeption Taras Ševčenkos im deutschen
Sprachgebit bis zur Großen Sozialistischen Oktoberrevolution // Der
revolutionӓre Demokrat Taras Ševčenko. 1814—1961. Beitrӓge zum
Wirken des ukrainischen Dichters und Denkers sowie zur Rezeption
seines Werkes im deutschen und westslawischen Sprachgebit. Berlin,
1976.

о о м р

ов анюк

ШЕРРÉР (Scherrer) Едіт (1934, Париж) — франц. філолог-русист, літературознавець, нині проф.-емерит
ун-ту Париж Нантер. Перекладач «Першого кохання»
І. ур н ва, віршів О. Мандельштама. Ш. належить
повний перекл. «Івана Підкови», уміщений у кн.: Taras
Chevtchenko. 1814—1861. Sa vie et son oeuvre. Paris,
1964. Вид. підготував ювілейний комітет відзначення
у Франції 150- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка. Цей перекл. використала М.
рр р у ст.
«Шевченко, національний поет України» (1965). Перекл. «Івана Підкови» передрук. також у вид., де вміщено розвідку М. Шеррер: Square Taras Chevtchenko
à Paris. 29 Mars 1969. Paris, 1969; Taras Chevtchenko
(1814—1861). Études et traductions françaises. Paris, 2004.
До цього ж перекл. звернулися укладачі «Антології
української літератури від XI по XX ст.» (Anthologie de
la littérature ukrainienne du XIe au XXe siècle. Paris; Kyiv,
2004), а також бельг. 12-томної антології франц. мовою «Європейська літературна спадщина» (Patrimoine
littéraire européen. Bruxelles, 1999).
р ма рав

ШЕРРÉР (Scherrer) Марі (20.06.1902, с. Борчак, тепер
Молдова — 3.01.1997, Париж) — франц. літературознавець, перекладач. Закінчила Вищі студії у Страсбурзі та
Парижі, мала дипломи з русистики (1927, Сорбонна),
богемістики (Школа сх. мов, Париж). Викладач франц.
мови та л-ри (Прага, 1930—39). Вивчала україністику
в Школі сх. мов (1939—44), за відувала кафедрою
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україністики в Ін-ті сх. мов і цивілізацій у Парижі
(1958—72). Авторка праці франц. мовою «Українські
думи. Козацька епоха» (1947), у якій аналізувала джерела та історію народних пісень про боротьбу козаків із
мусульманами. Перекладач творів І. Франка, М. Р
ко о. У 1959—80-х cпівпрацювала в «Revue des Études
Slaves», готуючи й публікуючи хроніку українознавчих
студій. Під час відзначення сотої річниці від дня смерті
Шевченка була представником франц. славістичних
організацій; виголосила доповідь про життя і творчість
поета під час конференції 14 трав. 1964, яку організував у Парижі Ін-т славістичних студій. Брала участь
у Міжнародному форумі діячів культури в Києві — Каневі 1964. Спогади про цей форум «Святкування в Радянській Україні 150-річчя від дня народження Тараса
Шевченка» надрукувала в паризькому журн. «Revue de
l’École Nationale des Langues Orientales» (1967. № 1).
У праці «Шевченко, національний поет України» (1965)
зробила докладно документований аналіз життя і творчості поета. Дослідження ілюструвала уривками творів
Шевченка «Причинна», «Якби ви знали, паничі», «Кавказ», «N.N. — Мені тринадцятий минало», «І небо невмите, і заспані хвилі», «Чи не покинуть нам, небого»
(у перекл. Е.
в ка), фрагментами поем «Мар’яначерниця», «Сова», «Гайдамаки» (епілог), «Сон — У всякого своя доля», послання «І мертвим, і живим» у власних перекл., повним текстом «Івана Підкови» (у перекл.
Е.
рр р). Цю працю не раз передруковували в різних
шевченкознавчих вид., зокр.: Square Taras Chevtchenko
à Paris. 29 Mars 1969. Paris, 1969; Taras Chevtchenko
(1814—1861). Études et traductions françaises. Paris, 2004.
т: Scherrer M. Ševčenko, le poète national de l’Ukraine //
Revue des Études Slaves. Paris, 1965. № 44.

р ма рав

ШЕРСТЮ́К Григорій Пилипович (псевд. — Г е т ьм а н ч у к Я., Ч у б р і й Г. т а і н.; 14/26.11.1882,
с. Шерстюківка, тепер с. Новий Тагамлик Машівського
р-ну Полтав. обл. — 24.10/6.11.1911, Київ) — укр. педагог, публіцист, ред., видавець і культурно-освітній діяч.
Закінчив 1904 вчительську семінарію в Новому Бузі
(тепер Микол. обл.), учителював у селах Полтавщини.
З 1905 працював у ред. періодичних вид. «Полтавская мысль», «Полтавщина», «Р н кра » і «Ра а».
Дійсний член київ. т-ва «Просвіта» (1908). Засновник
першого в Російській імперії укр. пед. журн. «Світло»
(1910—14). Автор навч. курсів укр. мови, наук.-попул.
кн. і перекл. для дітей, низки статей та рецензій, в яких
порушував питання розвитку нац. освіти, громадського
і літ. життя.
Популяризував творчість Шевченка серед учителів і шкільної молоді. У заснованому Ш. пед. вид-ві
«Український учитель» (1907) до 50-х роковин смерті
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Шевченка вийшов друком «Малий Кобзар для дітей»
із малюнками (К., 1911). Вид. накладом 3 тис. прим.,
що містило життєпис і бл. сорока підцензурних поезій
Шевченка, одразу заборонив Київ. комітет у справах
друку. Ш., відп. за вихід цієї книжки, вдалося уникнути
переслідувань тільки тому, що майже весь наклад зб.
(2988 прим.) було конфісковано. Трохи пізніше вид.
дістало схвальну оцінку М. ороно о (Рада. 1911.
9 черв./22 лип.), який відзначив ясність викладу біогр.
нарису і присто сованість дібраних поезій Шевченка
для дитячого розуміння.
В «Українському учителі» було також надрук. попул. шкільні підручники Ш. з укр. мови: «(Коротка)
укр. граматика для школи» (Полтава, 1907. Ч. І; перевид. — 1912 і 1918) і «Українська граматика для школи.
Складня» (К., 1909. Ч. ІІ, перевид. — 1913 і 1918). Приклади та практичні завдання в них дібрано з народної та
худож. словесності, зокр. з багатьох творів Шевченка.
У передм. до першого вид. другої частини «Граматики» Ш. відзначив, що за джерело для прикладів йому
слугувало друге петерб. вид. «Кобзаря» (1908), яке
підготував В. оман к .
Автор низки публіцистичних статей про Шевченка.
У ст. «Перед Шевченківськими днями у Києві» (Рада.
1911. 23 січ./5 лют.) висвітлював підготовку до 50-х роковин із дня смерті поета, інформував про роботу київ.
Укр. клубу і його комісій (артистичної, академ., худож.-господарської та адміністративної), а також про
підготовку ювілейних вид. Шевченка і виставки його
маляр. робіт у Київ. худож.-промисловому і наук. музеї
(нині — КММ). У ст. «На часі» (Світло. 1911. Кн. 5) Ш.
висловив занепокоєння щодо недооцінки творчості
Шевченка, недостатньої уваги до неї з боку громадськості й педагогів. Усвідомлюючи значення його поезії
для утвердження нац. освіти рідною мовою, автор закликав провести в ювілейні дні Шевченкові шкільні
свята, заохочував учителів активніше знайомити учнів
із доробком поета. Про потребу належного вшанування
пам’яті Шевченка йшлося і в статтях Ш. «Наші справи
шкільні» (Світло. 1911. Кн. 7) та «Нескінчена будівля»
(Світло. 1911. Кн. 8).
Вірш Ш. «Смуток», який опубліковано в альм.
М. рн в ко о «Перша ластівка» (1905), має ознаки
впливу поезії Шевченка «N. N. — Мені тринадцятий
минало».
т.: рка нко С. Григорій Шерстюк: [Некролог] // Рада.
1911. 26 жовт./8 листоп.; Пав ов к
. Первое дополнение
к крат кому би ог ра фи чес кому сло варю уче ных и пи сате лей
Полтавской губернии с половины ХVІІІ века. Полтава, 1913;
а нко . Перші підручники з української мови // Українська
мова в школі. 1961. № 5; С ор нко . Шерстюк Григорій Пилипович // Українська журналістика в іменах. Л., 1996. Вип. 3;
а то
. Тарас Шевченко й імперська цензура у перші деся-

тиліття ХХ сторіччя // Наук. зап. Ін-ту журналістики Київ. нац.
ун-ту ім. Т. Шевченка. К., 2003. Т. 12.

ар а ан в ка

ШЕРШАВИ́ЦЬКИЙ (Шершевицький) Павло Миколайович (1825 — ?) — поміщик, знайомий Шевченка.
Закінчив пов. уч-ще. Разом із братом Михайлом мав
поблизу Миргорода невеликий маєток у спадок від
матері. З 1847 — чиновник канцелярії предводителя
дворянства Миргородського пов. Полтав. губ. Вважають, що Ш. з Шевченком під час його перебування на
Полтавщині восени 1845 познайомив поміщик О. ук’ нов . Шевченко був тоді частим гостем у родині
Ш. Ймовірно, поетові імпонувало походження Ш. з родини, батько якої був причетний до декабристського
руху. Син Ш., Микола, брав участь у народницькому
русі, був членом київ. Громади.
т.: у к в к
. . Тарас Шевченко в Миргороді // Червоне село. 1924. 9 берез.; ур 1985; Роз о а . Декабрист Шершевицький і його рід // Сторінки історії Миргородщини: Зб. наук.
праць. Полтава, 2001. Вип. 2.

р ор

нко

«ШÉРШЕНЬ» — укр. щотижневий ілюст рований
сатирично-гумористичний журн. Виходив у Києві протягом січ. — лип. 1906. Видавець і ред. В. Лозинський.
Із часописом співпрацювали С. Бердяєв, М. орон ,
І. па, Олександр
, О. С а т он, В. Ст ан к,
В. Тіхачек та ін. Ідея «Ш.» зберегла актуальність: упродовж берез. 1908 — черв. 1911 однойменний журн.
публікувався у Нью-Йорку та Скрентоні (США).
Шевченковому доробку приділено увагу в ряді публ.,
уміщених на сторінках «Ш.». За тематичним критерієм можна вирізнити статті про рецепцію спадщини
Шевченка, а також різножанрову шевченкіану в л-рі
та образотв. мист-ві.
Майже всі такі матеріали було найдокл.
представлено у спеціальних вип. із нагоди 45-річчя від дня
смерті по ета (1906.
№ 8—9).
У пер шій групі
публ. зде біль шого
сконцентровано статті
про сприйняття творів
та постаті Шевченка.
Зокр., у ст. «Со рок
п’яті роковини смерті Тараса Шевченка»
ю тра
о « о зар »
І.
у - в
ко о
( рш н . 1906. 8)
(1906. № 8) на голо-
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шено на ретрансляції «виняткового трагізму історії»
(С. 3), всесвітньому масштабі шевч. доробку. У фейлетоні «Повеликодні розмови» (за підписом Чміль:
1906. № 14) сатирично описано переміщення «романчуківського видання Шевченка» (очевидно, кн. «Поезії».
Л., 1902) із Австро-Угорщини: рос. прикордонники
вилучили зб. і переслали до міністра внутрішніх справ.
Нарис «Пам’яті Т. Г. Шевченка» І. Ст ш нка (за
підписом І. С-ко; 1906. № 8) спрямовано на інтерпретацію статусу Шевченка в колективній свідомості. Як
зазначено, покращення обставин для вжитку укр. мови
в пресі дало письменникам змогу активно відзначити
роковини класика. У ст. «Могила Т. Г. Шевченка» В. Лозинського поховання розглядалося як «священне місце»
(Там само. С. 7). Цикл публ. «Перекази про Шевченка»
Олени П к (1906. № 8—9) мав на меті з’ясувати співвідношення правди і вимислу у спогадах і фольклор.
епіці про поета.
Із урахуванням профілю журн. більшість літ. творів на шевч. тематику була комічною за емоційністю
та інтертекстуальною за структурою. Спадщину поета
трактовано у зв’язку з подіями поч. 20 ст. як основу
для соц. або політ. пародій. Памфлет «На Великдень
на соломі» Л. Стар
ко - рн в ко (за підписом Л. С-ка; 1906. № 8) ґрунтувався на пародійному
парафразі однойменного Шевченкового вірша. Прототекстом пародії «Вечір» (за підписом Полтавський
Шершень; 1906. № 8) була поезія Шевченка «Садок
вишневий коло хати»; пародії «На мотив Шевченка»
(за підписом Чміль; 1906. № 9) — Шевченків вірш
«Якби ви знали, паничі»; пародійного шкіца «Вітте
до Дурново: (підробка під Т. Шевченка)» (за підписом
Бджола; 1906. № 14) — поезія Шевченка «Доля». Шевченкові поезії «У тієї Катерини» і «Думи мої, думи мої»
спародійовано відповідно у віршах О. аков (1906.
№ 8) та автора із псевд. Не-Тарас (1906. № 13). Єдиним
твором, у котрому зміст вірша Шевченка жартівливо
обігрувався безвідносно до новітніх реалій, виявилася
пародія «І день іде, і ніч іде» (за підписом Не-Тарас;
1906. № 10). Памфлетний диптих «Подольськ. пом.
пристава Пирожков» і «Київський поліційм. Цихоцький» Л. Старицької-Черняхівської (за підписом Л. С.;
1906. № 5) побудовано як колаж із уривків вст. до поеми
Шевченка «Чернець». Сатиричну сутність мала добірка
«З коментарів та уваг офіціальної особи до творів Шевченка» (за підписом Шершень з Миргорода; 1906. № 9).
Напр., інтерпретатор обурювався, чому, за сюжетом
поеми «Тарасова ніч», на кобзаря, котрий «на розпутті <…> сидить», не реагує поліція. Центр. образом
у віршах, не базованих на комізмі, була могила митця:
«Рідна легенда про співця і його могилу» І. Стешенка,
«Шевченкова могила» О. Коваленка (обидва — 1906.
№ 8). Художньо осмислювалося і «воскресіння» (вірш

«Якби тепер устав Тарас» В. Сам
нка; за підписом
В. Сивенький), геніальність Шевченка (вірш «Вічні
згуки» І.
ор нка; обидва — там само).
Посилання на Шевченкові поезії траплялися в різножанрових дописах до «Ш.». Так, епіграф із присвяти
Шевченка «Н. Костомарову» вжито в гуморесці «Чим
одрізняються, — хто знає» (за підписом Сліпень; 1906.
№ 14), а з вірша «Як умру, то поховайте» — у нарисі
В. Р зн нка без назви («[Вона вже йде, тая велична
сім’я]») (за підписом Валентій; 1906. № 9). У памфлеті «Бюрократи від науки» (за підписом Академічний
Шершень; 1906. № 5) спо стерігається ремінісценція
з Шевченкової поезії «Во Іудеї во дні они», а в памфлеті
«Горе України, або Пани Шашкевич та Бидловський»
(за підписом Польський Шершень; 1906. № 4) — алюзія
на містерію «Великий льох» Шевченка.
У «Ш.» було вміщено серію «Ілюстрацій до “Кобзаря”», зокр. до поеми «Кавказ», віршів «Як умру, то
поховайте», «Якби ви знали, паничі», «Буває, в неволі
іноді згадаю» (1906. № 9—10; № 12). Імена художників
не вказували. Кілька портретів митця («Т. Г. Шевченко:
1814—1861» Ф. ра
ко о, рисунок без назви В. Різниченка) уміщено в № 8.
т.: а шк н . Сатиричний журнал «Шершень» // Р .
1959. № 4; Ста н к . Сати рич ний дис курс публі цис тики
Наддніпрянської України 1905—1920 рр.: особливості творення
і тематичні аспекти: дис. … канд. наук із соц. комунікацій. К.,
2009; По р нн к ., По р нн к . Український раритет:
Періодичні, продовжувані видання і неперіодичні збірники
ХІХ—ХХ ст.: (1846—1986). Дрогобич, 2011.
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ШЕСТАКÓВ Дмитро Петрович (29.10/10.11.1869,
Казань — 14.06.1937, там само; за ін. відом. — 1864—
1941) — рос. історик, філолог, поет, перекладач. Закінчив історико-філол. ф-т Казан. ун-ту (1891), навчався
в Рос. археол. ін-ті в Константинополі (1907—09).
Д-р філології (1913). З 1911 — проф. кафедри класичної
філології Казан. ун-ту. Наук. інтереси Ш. — класична
філологія, антична історія, історія Візантії. Окремими
вид. вийшли роботи Ш. з історії рос. л-ри «Російські
письменники в німецькій оцінці» (1901), «Володимир
Іванович Даль» (1902), «Олександр Антипович Потєхін» (1902) та ін.
З 1899 був членом «Товариства любителів російської
словесності в пам’ять О. С. Пушкіна при Казанському
імператорському університеті». Виступав на зібраннях
із доповідями про творчість Г. Успенського, М. Гоголя,
Шевченка. Доповідь Ш. про Шевченка було надрук.
окремим вид. під егідою спілки — «Пам’яті Т. Г. Шевченка. До 40-річчя з дня смерті по ета (26 лютого
1861—1901 р.)» (Казань, 1902). За рік до того скорочену
версію цієї розвідки під назвою «До 40-річчя з дня смер-
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ті Т. Г. Шевченка (26 лютого 1861—1901 р.)» оприлюднила «Торгово-промышленная газета» (1901. 4 берез.).
Праця має переважно інформативний характер: містить
коротку біографію Шевченка, літературознавчий аналіз
низки його творів, зокр. поем «Гайдамаки» й «Наймичка», згадано Щоденник. Окрему увагу приділено тогочасним перекл. поезій Шевченка рос. мовою.
т.: Ро
тв н . С. Петр Дмитриевич Шестаков: Очерк
жизни и педагогической деятельности. Казань, 1907.

анна

юра

ШЕСТОПÁЛОВ Володимир Мусійович (21.05.1938,
с. Перше Шевченкове Вовчанського р-ну Харків. обл. —
12.02.2001, Харків) — укр. актор. Народний артист
Української РСР (1987). Закінчив 1961 Харків. театр.
ін-т (курс І. ар’ н нка), відтоді працював у Харків.
укр. драм. театрі ім. Т. Шевченка. Серед ролей: Шпак
(«Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка), Микола Задорожний («Украдене щастя» І. Франка), Іларіон, Гуска («97», «Отак загинув Гуска» М. у ша),
Остап («Тарас Бульба» за М. Гоголем), сер Тобі Белч
(«Дванадцята ніч» В.
к п ра) та ін. Виконавську
манеру Ш. визначають використання монументальногероїчних, ліричних, комедійних барв у створенні
характерів, відображення духовного світу сценічних
героїв, виявлення їхніх глибинних душевних порухів,
м’який гумор.
1961 Ш. зіграв роль Польського магната у виставі
Шевченкових «Гайдамаків», у характері якого акцентував домінантну рису — брутальну силу щодо закріпачених селян-українців. 1964 створив колоритний
образ простого селянина Охріма, зосередивши увагу на
зростанні в характері свого героя протестної психології
(«Марина» М. ару но о). У виставах драми «Назар
Стодоля» (1971, реж. В. Божко; 1972, реж. Б. Мешкіс) Ш. виступив у ролі Хоми Кичатого, який у його
виконанні постав людиною яскравого темпераменту,
психологічно виразною натурою, що поєднувала в собі
жорстокість, віроломність, хитрість і водночас боягузливість, жалюгідність. 1981 зіграв роль Деркача у виставі драми М. роп вн ко о «Глум і помста» (ред.
п’єси «Титарівна» — за мотивами творів Шевченка).
Традиційний для укр. народної творчості комедійний
характер козака в інтерпретації Ш. здобув оригінальне
мист. втілення. 1981 Ш. виступив у ролі Від Шевченка
у виставі-колажі «Наш Шевченко». Виконуючи вірші
поета у проникливо-ліричній манері, актор зумів відтворити своєрідний портрет його душі, акцентував провідні мотиви творчості Шевченка. 1984 у виставі п’єси
«Шлях» О. Бєляцького і З. Сагалова актор переконливо
зіграв роль Шефа жандармів (він же Кат та Інквізитор),
якого трактував як уособлення мракобісся. Усі роботи — в Харків. академ. драм. театрі ім. Т. Г. Шевченка.

т.: овт к . «Назар Стодоля» // Вечірній Харків. 1972.
28 берез.; о нов
. З творчих позицій // Вечірній Харків. 1981.
4 черв.;
ка С. Коли традиційність — мета // Культура і життя.
1981. 20 верес.; о нов
., у у . Сучасне прочитання класики // Культура і життя. 1981. 20 верес.; Попова . Пам’ять і легенда // Соціалістична Харківщина. 1984. 13 трав.; умов С. Шлях
до Кобзаря // Радянське Поділля. 1984. 7 лип.; ур . Вогонь душі
поета // Червоний гірняк. 1985. 31 лип.

на С унова

ШÉШЕЛЬҐІС (Šešelgis) Александрас (25.08.1921,
Шауляй, Литва — 14.01.1997, Вільнюс) — лит. літературознавець. Закінчив 1950 Вільнюс. ун-т. З 1950 по
1981 — наук. співробітник Ін-ту лит. мови та л-ри АН
Литви. Досліджував текстологію творів Жемайте. Автор низки бібліографій, статей про лит. л-ру 19 ст. Укр.
поету присвятив ст. «Шевченко в литовському літературознавстві і критиці» (
17) і «Литовська література
і Т. Г. Шевченко» ( С. Т. 1).
т на

р

на

ШИВАЗÁ Ясир (псевд. — Щ я н м а; 5/18.05.1906,
с. Александровка, тепер Московського р-ну Чуйської
обл., Киргизстан — 18.05.1988, імовірно Фрунзе, тепер
Біш кек) — дун гансь кий,
кирг. і рос. письмен ник,
лінг віст, лі те ра ту роз навець та пе рек ла дач. Засновник дунганської л-ри.
Народний поет Киргизької
РСР. 1930 закінчив Татар.
ін-т про світи ім. Г. Тукая
(Ташкент). Працював учителем у школі, викладачем
у пед. уч-щі м. Фрунзе,
ред. у Кирг. держ. вид-ві.
Обирався депутатом місцевих рад Киргизької РСР.
1927 брав активну участь
.
ваза
у роз робці дун гансь кої
абетки на основі латин., а в повоєнний період — кириличної графіки. Автор зб. віршів «Вранішня зірка»
(1931), «Китай» (1939), «Здрастуй, весно!» (1966); зб.
новел «Людина-загадка» (1937); повістей «Доля Меянзи» (1935), «Пройдений шлях» (1958); роману «Вірні
друзі» (1958); зб. нарисів «Богатирі Тянь-Шаню» (1947)
та ін.
Ш. перекладав дунганською мовою поезію Шевченка, зокр. «Заповіт» (уперше опубл. у кирг. газ.
«Шиюеді чи» 6 черв. 1975; згодом включено до зб. « апов т» [ нто . п р.]). Більшість перекл. надруковано
в газ. «Дун Хуощир» (тепер — «Шиюеді чи»). На думку
Ф. Макєєвої, їх характеризують дотримання мелодики,
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«фольклорного стилю» і нац. колориту інтерпретованих
віршів поряд із прийнятними відхиленнями від оригіналів ( ак ва . . Творчество Ясыра Шивазы. Фрунзе,
1974. С. 50—51).
З нагоди 125- тн о о юв ю в
н наро
нн
в нка Ш. опублікував допис, присвячений доробку
укр. митця в дунганській рецепції (Шевченко близок
дунганскому народу // Советская Киргизия. 1939. 9 марта). У статті підкреслюються такі особистісні якості
Шевченка, як геніальність, народність, пасіонарність.
В огляді поетики виокремлено яскраві життєві образи
укр. автора. Зауважені риси дали змогу Ш. зіставити
творчість Шевченка і кирг. акина Т. Сатилганова, а також дунганського народного співця Ма-По-Ву.
В аспекті тематології варто вирізнити формозмістові
елементи, спільні для поезії Ш. і Шевченка. Це передусім сюжет сновидіння (пор.: балада Ш. «Сон» — вірш
«Сон — На панщині пшеницю жала», поема «Сон —
У всякого своя доля» та ін. Шевченка); сюжет кохання,
якому перешкоджають батьки героя (героїні) і яке
завершується смертю героя (героїні) (балада Ш. «Співуче серце» — балада Шевченка «Утоплена»); сюжет
антропоморфного буття рослини (по ема «Персик»,
вірш «Моя сосна» в Ш. — балада «Лілея» у Шевченка); сюжет польоту ліричного суб’єкта, побудований
на застосуванні точки зору згори (поезія Ш. «Удосвіта» — вірш Шевченка «Сон — Гори мої високії»); мотив
усеприсутності митця в природі (вірш Ш. «Бажання» —
поезія Шевченка «Перебендя»). Прикметною є співвідносність жанру балади в Шевченка і «поеми-легенди»
(«Пісня Шиме») у Ш. На формальному рівні творів обох
поетів привертають увагу поліметричні конструкції,
зокр. на основі стилізації народного вірша.
’

ав

в

к

ШИГÁРІН Микола Дмит рович (1830 — не ран.
1890) — літератор, мемуарист, видавець, чиновник канцелярії київ. ген.-губернатора (1847). У 1880-х випускав
у Києві «Библиотеку западной полосы России», видав
альм. «Западнорусец». Автор віршів, драми «Мільйони» (рос. мовою), спогадів «У селі на південному
заході у тридцяті роки» (1890, рос. мовою). У «Библиотеке западной полосы России» (1880. Т. 1) умістив
«Спогади киян про Шевченка та його час», де розповів
про популярність творів поета, особливо серед молоді,
стверджуючи, що дехто тоді вчився укр. мови, власне,
тільки для того, щоб бути спроможним читати й розуміти Шевченка. У публ. йдеться також про поширення
творів Шевченка у списках, арешт кириломефодіївців.
Спогади містять сатиричну характеристику адміністраторів київ. ген.-губернаторства, деякі народні перекази
про Шевченка. Тут же подано віршовий триптих «До
Шевченка» невідомого автора з коментарями Ш.

т.: По т пошевченківської доби: Зб. К., 1961; Спо а1982.

р ор

нко

ШИЛÉНКО Юлія Анатоліївна (4.03.1965, м. Богодухів, тепер районний центр Харків. обл.) — укр. історик, музеєзнавець, шевченкознавець. Закінчила істор.
ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка (1989). Від тоді —
старший наук. співробітник
наук.-дос лід ного від ділу
обліку, зберігання та наук.
ком плек ту вання фон дів,
з 1990 — зав. сектору цього ж відділу, з 2006 — гол.
збе рі гач фон дів НМТШ.
До с лі джує окремі напрямки шевченкознавства
та музеєзнавства. Опублікувала ст.: «Поіменовані
“Коб за рі” в колек ції музею» (Ди вос лово. 2004.
.
нко
№ 12), «При жит тєві видання творів Тараса Шевченка» (Друкарство. 2004.
№ 6), «Списки Шевченкових творів» (Дивослово. 2006.
№ 3), «Про список з поезії Тараса Шевченка “Заворожи
мені, волхве…”» (Дивослово. 2007. № 5). Брала участь
у підготовці альб.-путівника «Національний музей
Тараса Шевченка» (К., 2009), кн. «Шляхами Тараса
Шевченка. Київ і Київщина» (К., 2013; керівник проекту
та автор частини коментарів). Автор статей до
, співавт. коментарів до вид.: «Тарас Шевченко. Мистецька
спадщина» (К., 2013), «Тарас Шевченко: і слово вічнеє, і образ невідцвітний…» (К., 2014), П : 12 т.
(Т. 11) та ін.
Учасник побудови оновленої експозиції НМТШ
(2006), співорганізатор виставок у музеї: «Живопис
Шевченка» та «Акварелі Т. Г. Шевченка» (обидві —
2006), «Скарби музею Тараса Шевченка» (2007), «Відроджені шедеври» (2008), «Жива душа поетова святая…» (2009), «В моїй Україні колись» (2010), «Скарби
графа Лянцкоронського», «“Стремление к общественным пользам”. Родина Терещенків» (обидві — 2011),
«Живопис Марії Приймаченко та сіноскрипти Олексія
Шевчука», «Дослідження та наукова реставрація раритетів Тараса Шевченка» (обидві — 2012). Співорганізатор виставок «Шевченко-художник» (Чернігів),
«Віч-на-віч із Шевченком», «Лео Мол — погляд крізь
віки», «Тарас Шевченко та родина Лазаревських»
(усі — 2008), «У нашім раї на землі…» (2010). Брала
участь у наук. всеукр. конференціях, зокр. виголосила
доповідь «Проблеми експертної оцінки акварельних
та графічних робіт Тараса Шевченка» на конференції
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«Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки
культурних цінностей» (2009).
т на у ко

ШИ́ЛЛЕР (Schiller) Йоганн-Фрідріх (10.11.1759,
Марбах-на-Неккарі, тепер земля Баден-Вюртемберґ,
Німеччина — 9.05.1805, Веймар, тепер земля Тюрінґія,
Німеччина) — нім. поет, драматург, філософ, теоретик
мист-ва, представник
«Бурі і натис ку» та
веймарського класицизму. 1780 закінчив
медичний ф-т військ.
академії у Штутґарті.
Ра зом із Й.-В. т
за сну вав Вей марський театр.
Ш е в ч е н ко б у в
обізнаний з творами
Ш., зокр. з драмами
«Розбійники» (1781),
«Віль гельм Телль»
(1804), які читав
у рос. перекладах і ба. ра . Портр т р р а
ра. По отно, о . 1786
чив на сцені. В особистій б-ці поета було
8 кн. Шиллерових «Творів» за ред. М. р
(СПб.,
1857—60) і з його написом (див.: окум нт , с. 367).
З окремими творами Ш. укр. поет міг ознайомитися і за
двотомним вид. віршів М. Гербеля (Отголоски. СПб.,
1858), одна кн. якого також була в б-ці укр. поета ( окум нт , с. 368). Згадки про Ш. містяться у повістях
«Близнецы», «Музыкант», «Художник», «Прогулка
с удовольствием и не без морали». В автобіогр. повісті
«Художник» гол. персонаж зауважує, що був на виставі
в театрі — «давали Шиллеровых “Разбойников”» (4,
154). Ця драма входила до репертуару Александринського театру (див.: о
. Хроника петербургских
театров. СПб., 1877. Ч. 1. С. 72), саме там її міг бачити
Шевченко. З одного боку, часте згадування Ш. свідчить
про популярність нім. митця у Росії в 19 ст. Недаремно
Шевченко приписує своїм персонажам зацікавлення
його творчістю. З другого — це й знак інтересу до нього
і самого укр. письменника. Хоча Шевченко ніде не подав розгорнутої характеристики власного сприйняття
творчості Ш., можна припустити, що його захоплювала
сміливість нім. автора у тематиці, героїзація народу,
звернення до історії та сила ліризму.
Згадуючи про перше враження від недрук. творів
Шевченка, М. Костомаров писав: «Меня обдало страхом: впечатление, которое они производили, напомнило
мне Шиллерову балладу “Занавешенный саисский
истукан”» (Основа. 1861. № 4. С. 49; див. також по-

правку до тексту: № 6. С. 175). М. Костомаров мав на
увазі баладу Ш., яку в 19 ст. М.
а ов переклав під
назвою «Покрытый истукан в Саисе», О. Яхонтов — як
«Статуя под покрывалом в Саисе». Критик удався до такої аналогії не через перегук поетики нім. й укр. митців,
а на підставі того, що в баладі передано почуття страху
людини перед прихованою істиною, а головне — усвідомлення потреби пізнати істину навіть ціною власного
життя. Саме з істиною асоціювалася у М. Костомарова
поезія Шевченка.
Ю. о ко- о н пояс ню вав ін те рес Шевченка
до Ш. революційністю: «…ця революційність підносить значення селянства як історичної сили» ( о ко .
С. 53). Опера Дж.-А. Ро н «Вільгельм Телль» належала до Шевченкових найулюбленіших. Про це свідчать його щоденникові записи 13 жовт. 1857, 5, 6 лют.
і 21 квіт. 1858. Йдеться не лише про муз. уподобання.
Укр. поета хвилювала також тема боротьби горян Швейцарії за незалежність від Австрії.
Між творчістю Ш. і Шевченка чимало типологічних
збігів. Одначе нім. літературознавець В. ун акцентував саме на розбіжностях, порівнюючи типи героя
в поемі «Гайдамаки» і у драмі «Розбійники» Ш. у ст.
«Колись ми розіб’єм кайдани» (Und einst zerreiben wir
die Ketten; zum 140. Geburtstag von Schewtschenko //
Heute und Morgen. 1954. № 3).
В укр. літературознавстві порівняльному дослідженню творчості Ш. і Шевченка найбільше уваги
приділив І. зю а ( зю а . Шевченко і Шиллер: візія
ідеального стану суспільства // зю а . З криниці літ:
У 3 т. К., 2001. Т. 2). Дослідник виокремив спільний
для обох мотив братів-антиподів: Карл і Франц Моори
(«Розбійники») і два Івани («Великий льох»), мотив нац.
сорому: у політ. драмі «Підступність і кохання» він переплітається з оскарженням деспотизму нім. феодалів,
на його підставі створюється гуманістичний проект нац.
життя німців; у Шевченка маємо ідеологічно й етично
масштабний мотив «дядьків отечества чужого» («Бували войни й військовії свари»), тобто добровільної
служби трансформованої укр. еліти Російській імперії,
мотив слави, що вплітається в широку поетично-філос. концепцію морального світу людини. І. Дзюба
зіставив драму «Вільгельм Телль» з поемою «Кавказ»,
підкресливши, що Ш. подав горян Швейцарії як утілення гідності й волелюбства, а їхнє повстання проти
чужоземного утиску трактував як здійснення божественного права народу на свободу. Водночас наголосив,
що «Вільгельм Телль» є істор. твором, який утверджує
наріжну для Європи ідею громадянської свободи, тоді
як антиімперська поема Шевченка переростає рамки
істор. твору. Втім, останнім часом превалює думка,
що Вільгельм Телль є легендарною, а не істор. особою.
Особливо зближує Шевченка з Ш., на думку І. Дзюби,
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віра в здатність людини до морального відродження.
Очевидною в цьому випадку є аналогія між драмою
«Розбійники» і повістю Шевченка «Варнак», де розробляється тема грішника, що покаявся.
Обидва митці поділяли революційні ідеали, але
жили надією на моральне перевиховання і вдосконалення людини та суспільства, критикували формальну
релігійність, святенництво і фарисейство, апелювали
до героїчних сторінок нац. історії. Особливого значення надавали конфлікту між покликанням людини
та її долею. Їх єднає ідея нац. визволення, суспільної й
особистої свободи, заклик до нац. та вселюдської
єдності.
т.: о ко . Творчість Тараса Шевченка на тлі західньоевропейської літератури // о ко . Вибрані праці. К., 1992;
ра ов к
. Шевченко і Шиллер // ра ов к
. І чужому
научайтесь. К., 1998; зю а . Тарас Шевченко. Життя і творчість. К., 2008.

Рок ана ар ук

ШИМÁНСЬКИЙ Георгій (Юрій) Савич (1.05.1923,
м. Корсунь, тепер Корсунь-Шевченківський, районний
центр Черкас. обл. — 15.08.1990, Івано-Франківськ) —
укр. актор. Заслужений артист Української РСР (1964).
Закінчив 1955 Рівнен. муз. уч-ще. Працював у Білоцерків. (1950—53), Рівнен. (1953—59), Микол. (1959—60),
Івано-Франк. (1960—90) укр. муз.-драм. те ат рах.
Шевченкіана актора — це образи Степана й Микити
у виставах драм М. роп вн ко о «Невольник» і «Титарівна» (обидві — 1961), Андрія у п’єсі В. Лемеля
«Катерина» (1963; усі — за творами Шевченка, реж.
В.
ашков к ). Особливе місце у творчості Ш. посідає роль Ґонти, яку він зіграв у виставі Шевченкової
поеми «Гайдамаки» (за інсценізаціями Леся ур а а
і В. ар нка, 1964, реж. С. Омельчук), а також роль
Від імені Шевченка у виставі «Поет на Ґолґофі» за романом-дилогією В. А.
в ука «Син волі» і «Терновий
світ» в авторській інсценізації (1989, реж. І. Борис).
Усі роботи — в Івано-Франк. укр. муз.-драм. театрі
ім. І. Франка.
амара о нко

ШИ́НКУБА Баграт (12.05.1917, с. Члоу, тепер Очамчирського р-ну Абхазії, Грузія — 25.02.2004, Сухумі,
Абхазія, Грузія) — абхаз. письменник, перекладач,
лі те рату роз на вець. На род ний поет Абха зії (1967),
народний письменник Кабардино-Балкарії (1991) та
Адигеї (1993). Закінчив 1939 Сухумський пед. ін-т.
Автор понад 30 зб. поезій, низки романів. Не раз бував в Україні, брав участь у відзначенні 150-річчя від
дня народження Шевченка (1964). Переклав абхаз.
мо вою вірш укр. по ета «Ой три шляхи ши ро кії»
(опубл. у вид.:
в нко . Вірші та поеми. Сухумі,

1964), згодом: «Причинна — Реве та стогне Дніпр широкий», «Думи мої, думи мої» (1840), «Заповіт», що ввійшли
до «Хрестоматії з літератури» для середніх шкіл Абхазії.
т р

а ар

ШИРÁЗ Гов га нес (справж. — Ка ра пе тян Онік;
27.04.1914, м. Гюмрі, тепер Вірменія — 14.03.1984,
Єреван) — вірм. поет. Закінчив 1941 філол. ф-т Єреванського ун-ту. Автор зб. поезій «Пришестя весни»
(1935), «Голос поета» (1942), «Лірика» (1946), «Вселюдське» (1977) та ін. Укр. тематику представлено
у творах «Україні», «Українські партизани» та ін. Шевченкові присвятив вірш «Серцю світу» (1939).
в.: Сердцу мира // Литературная газета. 1939. 5 марта.

ю м а а оро на

ШИРÓЦЬКИЙ (Шероцький) Кость (Костянтин)
Віталійович (псевд.: К. Б а л а д и ж е н к о (спільно
з П. Балицьким), К. Л а д и ж е н к о; 26.05/7.06.1886,
с. Вільшанка-Бершадська, тепер Крижопільського р-ну
Вінн. обл. — 13.09.1919, с. Білоусівка, тепер Тульчинського р-ну Вінн. обл.) — укр. мистецтвознавець.
Здо був освіту в Тульчинсь кому ду хов ному уч-щі
(1896—1900), Подільській
духовній семінарії (1900—
06), Кам’янець-Подільській худож. школі для дітей
селян у В. Розва ов ко о
(1905—06), на іс тор.-філол. ф-ті Пе терб. ун-ту
(1906—12), у Петерб. археол. ін-ті (1910—11). Приват-доцент на кафедрі історії і теорії мист-ва Петерб.
ун-ту (1915—17). Дійсний
член Імператорського рос.
археол. т-ва (з 1911), член
.
ро к
прав ління Бла годій ного
т-ва видання загальнокорисних і дешевих книжок, один
із фундаторів видавничого т-ва «Друкарь» (1916). Після
переїзду 1917 до Києва долучився до становлення Секретаріату освіти Центр. Ради, Міністерства народної
освіти (очолював худож.-промисловий відділ, секцію
охорони пам’яток старовини і мист-ва). Викладав в Укр.
народному ун-ті в Києві (1917—18). Улітку 1918 Ш. обрано проф. Кам’янець-Подільського ун-ту. Досліджував
укр. та рос. мист-во княжої доби та 17—18 ст.
У зв’язку з двома пам’ятними датами — 50- тн м
роков нам в
н м рт
в нка і 100- тн м юв м в н наро
нн
в нка — Ш. звернувся до
образотворчої спадщини митця. Загалом присвятив цій
проблематиці бл. двадцяти розвідок. Значна частина
з них постала на основі доповідей, виголошених у сту-
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дент. гуртку українознавства, тому, попри оригінальне
бачення проблеми, Ш. тут не вдалося уникнути реферативності, а також подекуди фактографічних помилок.
Він подав жанрово-видову характеристику творчості
Шевченка, окремо систематизувавши відомості про його
доробок як портретиста, скульптора, карикатуриста, гравера, ілюстратора. Звертався до творів художника істор.,
релігійної, орієнтальної тематики, розглядав мотив могили та смерті в його роботах, ґрунтовно проаналізував
сепію «Русалки» та офорт «Сама собі в своїй господі».
Також висвітлив роль у долі та фаховому становленні Шевченка І. Сош нка (Артист-маляр Ів. Сошенко // Рада. 1912. 22 лип./4 серп.) і К. Брюллова (К. Брюллов и Т. Шевченко // Украинская жизнь. 1913. № 2). У ст.
«Шевченко-художник» (Русский библиофил. 1914. № 1)
науковець синтезував усі свої попередні дослідження
з окресленої проблематики.
Розглядаючи мист. творчість Шевченка, Ш. спирався
не лише на образотв. матеріали, які в той час активно
збиралися і вводилися в наук. обіг, але й широко залучав
літ. твори, Щоденник, епістолярій, спогади сучасників.
Він дотримувався думки, що мист-во певної доби тісно
пов’язано з попередніми етапами розвитку, а мист-во
кожного народу — з ін. нац. школами, тому «самобутність Шевченка треба шукати не в окремих взятих самостійних мотивах, а в їх скупленю й взаємному зв’язку
з близькими по духу й часу чужими явищами, а также
в загальних наслідках від сього взаємовпливання»
(Туреччина в картинах Т. Шевченка // Збірник пам’яті
Тараса Шевченка (1814—1914). К., 1915. С. 97—98).
Значну увагу дослідник приділяв порівнянню Шевченкових творів із доробком європ. майстрів пензля,
передусім рос., голланд. і фламанд. шкіл, відстежуючи
запозичення сюжетів, мотивів, композиційних схем, стилістичні та технічні паралелі. Слідом за Є. уз м н м він
указував на близькість манери Шевченка і Р м ран та
як у засадах світлотіньового моделювання, так і в самому
характері нерівного штриха. Водночас Ш. наголошував,
що Шевченко є оригінальним і виразно нац. майстром:
«Восприняв в детстве жившие еще в то время эстетические принципы старого искусства Украйны и соединив их
с оттенками живописи своих учителей разных направлений, он из заимствованных элементов выработал собственную, близкую традиционному народному искусству,
манеру» (Шевченко-художник // Русский библиофил.
1914. № 1. С. 47). Дослідник завжди розглядав доробок
митця в контексті нац. худож. традиції: як профес. (приміром, київ. школи граверства 17—18 ст.), так і низової,
народної (напр., народного малярства, іконопису).
Ш. не раз торкався проблеми взаємозв’язків поетичного та образотворчого доробку Шевченка, зокр.
відзначав брак ілюстрацій художника до власних поезій. Як і О. П. ов к , він підкреслював взаємодо-

повнювальні вияви малярського та словесного таланту
Шевченка: «…поет-художник олівцем чи пензлем малює
лиш те, до чого йому бракує засобів творчості поетичної,
а пером описує те, що не здолає передати фарбами й олівцем» (Ілюстратори Т. Шевченка // Рада. 1911. 1/14 лип.).
Ш. поділяв образотв. активність Шевченка на два
періоди: до та після заслання. На переконання дослідника, спершу митець наслідував класицистичні ідеали
академ. професорів на чолі з К. Брюлловим. Натомість
на засланні Шевченкові вдалося досягти худож. самовизначення, відійти від канонів і стати на шлях реалізму,
перші ознаки чого виявилися під час двох подорожей
в Україну. Поряд із класицистичними і реалістичними
тенденціями Ш. наголошував сильні романтичні настрої
у творчості Шевченка, особливо у творах, у яких він
звертався до нац. історії та фольклору. Найвартіснішою
частиною образотв. спадщини митця Ш. вважав офорти,
особливо автопортрети.
Навесні 1910 Ш. записав у Петербурзі спогади
Л. По у мак (Яковлєвої), які опублікував із розлогим
коментарем. Попри те, що ці свідчення багато в чому
не збіга лися з відомими фактами біографії по ета,
дослідник вважав, що вони «все ж таки дають дещо
нового як до Шевченкової біографії, так до пізнання
його життя, праці, його взаємин до людей і т. і.» (Шевченкова наречена //
. 1911. Т. 53. Кн. 2. С. 275).
Ш. — автор рецензії на монографію О. П. Новицького
«Тарас Шевченко як маляр» (Украинская жизнь. 1914.
№ 11/12), найціннішою частиною якої вважав реєстр
Шевченкових творів. Водночас він вказав на неповноту
дослідження, доповнив бібліографію видань, у яких
репродукувалися твори художника, висловив зауваження щодо рубрикації і слушності назв деяких творів.
Також Ш. вивчав справу Шевченка з арх. АМ, опублікував 32 документи, деякі уперше ввів у наук. обіг
(Документи про Т. Шевченка з архіву С. Петербурзької
Академії Художеств //
. 1917. Т. 119/120). У рукописі збереглася ст. Ш. «Про пам’ятник Шевченкові».
У ній автор висловив переконання, що новий монумент
поетові не має бути у формі постаті чи погруддя, він
повинен відображати не обличчя генія, а ідею, яку той
сповідував (ІЛ. Ф. 112. № 35. Арк. 1—3).
В останні роки життя Ш. готував до друку історію
укр. мист-ва (доля рукопису невідома). З кліше ілюстрацій цієї праці надруковано 144 листівки в 13 серіях під
назвою «Українське мистецтво». До серії «Малярство
академічне XVIIІ—XIX ст.» увійшла сепія Шевченка
«Біля вогню», а до серії «Народне малярство» — композиції «Гамалія» (з колекції В. нтонов а) і «Пасічник
Рудий Панько», які традиція певний час приписувала
Шевченкові.
Підготовчі матеріали шевченкознавчих розвідок Ш.
зберігаються в особових фондах дослідника (НХМУ.
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Докум.-арх. фонд. Ф. 2. Од. зб. 35, 36; НБУВ. Ф. 152.
Од. зб. 1).

в.: Заняття Т. Шевченка старовиною // Рада. 1911. 2/15 берез.;
Мо гила й смерть на кар ти нах Т. Шевченка // Діло. 1911.
25 лют./10 берез.; Деякі портрети, роблені Тарасом Шевченком //
Рада. 1911. 3/16 квіт., 5/18 квіт.; Релігійні мотиви в творчості
Т. Шевченка // Нива. 1911. № 5; «Сама собі в хаті господиня»
(Картина Т. Шевченка) //
. 1911. Т. 101; Невеста Шевченка // Искусство: Живопись. Графика. Художественная печать.
1911. № 2; Порт ре т ные про из веде ния Та раса Шевченко //
Искусство в Южной России. 1914. № 1/2; Шевченко-художник //
Сяйво. 1914. № 2; Гравюры Т. Шевченка // Украинская жизнь.
1914. № 2; «Русалки» (Картина Т. Шевченка) //
. 1914. Т. 65.
Кн. 2; Скульптури Т. Шевченка // Рада. 1914. 28 лют./13 берез.;
Карикатури Шевченка // Рада. 1914. 4/17 берез.; Т. Шевченко як
ілюстратор // Шевченківський збірник. 1914. Т. 1.
т.: С р а . Кость Віталієвич Широцький (1886—1919):
Некролог // Збірник Секції мистецтв УНТ. К., 1921. Зб. 1; С н к
. Кость Широцький. (Спомини з нагоди шестих роковин
смерти) // Стара Україна. 1925. Ч. 7—10;
ана в . Черпаючи
з життєдайних джерел // Народне мистецтво. 2002. № 3/4; ван в
. Професор Кость Широцький як шевченкознавець // Наук.
записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія
«Історія». 2003. Вип. 1; р . К. Широцький як дослідник образотворчої спадщини Т. Г. Шевченка // Вісник Харків. держ. академії
дизайну та мистецтв. 2006. № 4; ван в
. Кость Широцький
(1886—1919): науковець, просвітник, педагог. Хмельницький, 2011.

р на о ак

ШИ РЯ́ ЄВ Ва силь Гри го рович (1795, с. Куми ново (?), тепер Демидовського р-ну Смоленської обл. —
1879?) — рос. худож ник. Жи во пи сець-де ко ратор,
колишній кріпак. Мав власний малярський цех (артіль). Отримав «вічну волю». Навчався в Арзамаській
приватній худож. школі живопису акад. О. Ступіна.
Одержавши відпускну, Ш. переїхав до Петербурга, де
відвідував вечірній рисувальний клас під керівництвом О. арн ка і М. оро ова при овар тв зао оуванн у о н к в. На поч. 1824 Ш. став стороннім
учнем петерб. ка м м т тв, проте звання художника не отримав. З 2-ї пол. 1828 Ш. записався до
Петерб. живописного ремісничого цеху. 1833 Ш. подав
свої роботи до АМ з проханням надати звання вільного
художника, однак 1834 йому відмовили.
Навесні 1832 П. н
ар т законтрактував Шевченка до артілі Ш. Час укладання контракту відомий
з Автобіографії поета (5, 192). У повісті «Художник»
Шевченко так схарактеризував Ш.: «Он был цеховой
мастер живописного и малярного цеха. Держал постоянно трех, иногда и более замарашек в тиковых халатах под именем учеников и, смотря по надобности, от
одного до десяти нанимал, поденно и помесячно, костромских мужичков — маляров и стекольщиков, — сле-

довательно, он был в своем цеху не последний мастер
и по искусству, и по капиталу. Кроме помянутых материальных качеств, я у него увидел несколько гравюр
на стенах Одрана и Вольпато, а на комоде несколько
томов книг, в том числе и “Путешествие Анахарсиса
Младшего”. Это меня ободрило. Но, увы! когда я ему
издалека намекнул о улучшении состояния его тиковых
учеников, он удивился такой дикой мысли и начал мне
доказывать, что это не повело бы ни к чему больше, как
к собственной их же гибели» (4, 126—127). Також поет
згадав Ш. у щоденниковому запису 1 лип. 1857: «Когда-то давно, в 1836 году, если не ошибаюсь, я до того
был очарован рассказами об том волшебном празднике,
что, не спросясь хозяина (я был тогда в ученьи у маляра,
или так называемого комнатного живописца, некоего
Ширяева, человека грубого и жестокого) и пренебрегая
последствиями самовольной отлучки (я знал наверное, что он меня не отпустит), с куском черного хлеба,
с полтиною меди в кармане и в тиковом халате, какой
обыкновенно но сят ученики-ремесленники, убежал
с работы прямо в Петергоф на гулянье». Тоді Ш. жив
у Московській частині міста, — у переписному листі
населення від 30 квіт. 1834 зазначено, що майстер
«“жительство имеет в Московской части 2 квар. в доме
Крестовского…”, что соответствует современному
адресу — Загородный пр., дом № 8» ( ор н
. . Шевченко в Петербурге. Лг., 1960. С. 12). Протягом 1832—
38 за цією адресою на горищі мешкав і Шевченко.
Артіль Ш. ви ко ну вала ін тер’єрне оформ лення
й оздоблення приватних і громадських приміщень.
Зокр. 1833 — живописні роботи в новому буд. Сенату
і Синоду: «Інтер’єри будинку розписували кілька художників: академік Медічі — залу загального Зібрання,
художник Ріхтер — троє парадних сходів, а художник
Василь Соловйов і його товариші Василь Ширяєв і Петро Матвєєв зі своїми людьми, серед яких був і Шевченко, — десятки кімнат секретарських, канцелярських,
прихожих, сенаторських у бельетажі та приміщенні церкви. Всі живописні роботи Соловйов, Ширяєв і Матвєєв
за власними ескізами зі своїми людьми закінчили до
21 серпня 1833 року» ( ур 1972, с. 24). У складі артілі
протягом 1836—37 Шевченко брав участь в оздобленні
низки петерб. театрів (Великого й Александринського):
виготовленні декорацій, розписуванні плафонів і т. п.,
про що є згадка в повісті «Художник» (4, 127). 23 квіт.
1838 Ш. подав прохання до театральної дирекції про
передачу малярських робіт іншому майстру у зв’язку
з виходом із артілі «першого рисувальника» Шевченка
( ур 1972, с. 28—29).
т.: а
; окум нт ; Спо а 1982; Су ак . . До
біографії Т. Г. Шевченка раннього періоду // Р . 1983. № 3;
о ра
1984.

ата ка
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ШИШКО

ШИШКÓ Сергій Федорович (12/25.06.1911, м. Носівка, тепер районний центр Черніг. обл. — 26.04.1997,
Київ) — укр. живописець. Народний художник Украї нсь кої РСР (1964), Союзу РСР (1974). Навчався
на живописному ф-ті КХІ
(нині НАОМА; 1929—33,
викладач Ф. р в к ),
в Ін-ті живопису, скульптури та ар хі тектури АМ
(1936—1943; у Б. Йогансона). Під час нім.-радянської
війни на евакуації створив
цикли самаркандських і загорських етюдів; як учасник
походу 1-го Укр. фронту виконав серію фронтових замальовок, портретів-начерС.
шко
ків. Після переїзду до Києва
розвивав традиції класиків укр. образотв. мист-ва.
Автор етюдів зруйнованого та відбудованого Києва,
циклу карпат. і крим. краєвидів, полотен, присвячених індустріалізації та колгоспному побуту. За цикл
«Київські пейзажі» 1982 Ш. удостоєно Держ. премії
ім. Т. Г. Шевченка. Творчу манеру Ш. характеризують
піднесений, радісний настрій, висока емоційність та
яскрава мальовничість. У живописі художника виявилися риси європ. імпресіонізму, рос. передвижництва
і суто укр. нац. особливості.
У низці творів Ш. зобразив місця, де бував Шевченко, а також названі на його честь: «Вид на Дніпро
з Тарасової гори», «Тарасова гора» (обидві картини —
1950), «Парк імені Т. Г. Шевченка взимку», «Весною
у парку імені Т. Г. Шевченка», «Київський державний
ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР
ім. Т. Г. Шевченка», «Взимку в парку імені Т. Г. Шевчен-

С.

шко. у нок арнов ко о в а ан в .
По отно, о . 1963

ка» (усі — 1957) та ін. Під час поїздки шевч. місцями
1961 виконав цикл пейзажів: «Канівська зима», «Зима
на схилах Чернечої гори», «Канівський пейзаж», «Пейзаж у селі Шевченковому»; представив їх на Республ.
худож. виставці до 100- тн роков н в
н м рт
в нка. 1963 створив нову серію зображень місць перебування Шевченка: «Стоїть гора високая…», «Дорога
в Качанівку», «Будинок Тарновського в Качанівці», «Качанівка. Вид із альтанки Глинки», «Качанівка. Озеро»,
«Липа Т. Г. Шевченка в Седневі», «Будинок Лизогубів
у Седневі» та ін. Взяв участь у худож. виставці в Москві,
присвяченій 150 тн ому юв ю в
н наро
нн
в нка. Іл. табл. VII.

в.: Сер гій Шишко. Пей зажі Ки єва: Альб. К., 1971;
Пав ов . П. Сергій Шишко: Альб. К., 1977.

а о у ар

ШИШМÁНОВ Іван (22.06/04.07.1862, м. Свиштов,
тепер Болгарія — 22.06.1928, Осло) — болг. літературознавець, фольклорист, громад. діяч. Навчався в пед.
уч-щі у Відні (1876—82), вивчав філо софію та л-ру
в Єні (Німеччина, 1884) і Женеві (Швейцарія, 1885—
86); здобув учене звання проф. у Лейпциґу (1888).
Один із засновників Вищого уч-ща в Софії 1888 (тепер
Софійський ун-т). З 1894 — його проф. Автор праць із
етнографії, фольклору, історії л-ри періоду болг. Відродження. Заклав у Болгарії підґрунтя наук. вивчення
л-ри в її зв’язках з історією й культурою. Досліджував
вплив поезії Шевченка на болг. відродження. Ініціатор
і засновник Болгаро-укр. громади (1920).
Ґрунтовно знав укр. л-ру, зокр. творчість Шевченка.
У ст. «Ювілей Тараса Шевченка» (надрук. болг. мовою
в журн. «Свободно мнение». 1914. Кн. 10) подав аналіз
творчого шляху укр. поета, охарактеризував його світогляд, виступив проти заборони рос. самодержавством
ушанування його пам’яті. На ювілейних урочистостях
10 берез. 1914 в Софійському ун-ті виголосив наук. доповідь «Тарас Шевченко, його творчість і його вплив
на болгарських письменників перед визволенням»
(надрук. у кн. болг. мовою «Спомин про Тараса Григоровича Шевченка». Софія, 1914), підкреслив важливі
моменти ідейно-творчого розвитку укр. поета, показав
вплив його літ. спадщини на поезію Р.
нз ова,
Л. арав ова, П. С ав кова. Окремі положення Ш.,
що стосуються проблем романтизму, принципів періодизації тощо, мають історико-літ. значення. У промові
про життя і творчість поета «Тарас Шевченко і болгарська література» у зв’язку з 59-ми роковинами з дня
смерті поета (опубл. у двотижневику «Украинско-български преглед». 1920. 21 берез.), наголосив причини
впливу Шевченка на болг. л-ру, зокр. згадав про селянський характер обох націй.
т.: Ру ак в С. Тарас Шевченко і болгарська література. К.,

ШІОРТІНО
1968;
м ук ., о ка нко . Українсько-болгарські літературні взаємини кін. ХІХ — поч. ХХ ст. // кра н ка література
в загальнослов’янському і світовому літературному контексті:
У 5 т. К., 1987. Т. 1.
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ШІОРТÍНО Антоніо (25.01.1879, Зеббудж, тепер
Мальта — 10.08.1947, там само) — італ. (мальтійський) скульптор. Навчався в Королів. ін-ті образотв. мист-в у Римі (відділення інженерії і монументальної ар хітектури).
Керував худож. студією та
Бри тансь кою ака де мією
мист-в у Римі, обій мав
по саду ку ра тора Мальтійського музею образотв.
мист-в у Ва летті. Про ектував пам’ятники, як автор багатьох постатей та
погрудь брав участь у вистав ках та між на род них
конкурсах. 1911 працював
над про ектом пам’ятника
к ан ру
імператору
.
орт но
в Петербурзі.
У листі до Об’єднаного комітету зі спорудження
пам’ятника Т. Г. Шевченкові в Києві від 12 листоп.
1909 Ш. заявив про намір взяти участь у міжнародному
конкурсі на спорудження пам’ятника поетові ( . .
внко в епістолярії. С. 288). Проект скульптора журі
відхилило через необхідність докорінної переробки.
У надісланому на другий конкурс (15 лют. 1911) проекті пам’ятника Ш. зобразив Шевченка як пересічного
укр. селянина (Там само. С. 432). Вважаючи, що його
модель найкраща, а тому заслуговує першої премії (не
присудженої нікому), Ш. запропонував комітету виготовити новий проект пам’ятника (Там само. С. 349—350,
411—412). Після безрезультатного третього конкурсу
20 трав. 1913 комітет ухвалив запропонувати Ш. серед ін. скульпторів взяти участь у четвертому конкурсі
( о анов . Матеріали про життя і творчість Тараса
Шевченка. К., 1957. С. 211; . .
в нко в епістолярії.
С. 400). Ш. підготував проект, розрахований на втілення
в мармурі. Скульптор розмістив на чотиригранному п’єдесталі постать поета, що сидить. Убраний у народний
одяг, Шевченко дивився вниз на героїв своїх творів. Підніжжя пам’ятника з лівого боку мало декорувати дерево,
праворуч — тополі, укр. хата і горельєфна група. 2 лют.
1914 журі відхилило проект як хоч і вдалий із технічного
боку, однак шаблонний і поверховий; підтримку дістав
варіант Л.
рву а. Всупереч рішенню журі та власній
інструкції, наступного дня на розширеному засіданні
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комітет більшістю голосів віддав перевагу проекту Ш.
Це рішення підтримали переважно художники старої
школи: В. Котарбінський, С. Св то ав к , І. ак в , В. Галимський, І. Селезньов та деякі ін. Пам’ятник
мав бути встановлений на місці, призначеному раніше
міською думою, на Караваєвській площі (нині площа
Льва Толстого). Втім, проект зазнав нищівної критики
громадськості, проти нього виступили зокр. М. ура к, В. р в к , Ф. ра
к , М. Пара ук,
Є. уз м н. М.
ш в к назвав проект «грубим,
вуличним, що нічого спільного з дійсним мистецтвом
не має», «глумом над пам’яттю великого поета-артиста», стверджуючи, що Ш. виявив повне нерозуміння
значення Шевченка для України. Д. нтонов характеризував задум Ш. як наскрізь банальний, солодкий,
витвір «нинішнього негарного італійського трафарету»,
що «загрожує як пам’яті поета, так і красі міста Києва»
(замітки обох: Сяйво. 1914. № 2). О. Ру ов уважав, що
постать Шевченка не може бути втілено у пам’ятнику
«в виді якогось чабана», однак вірив у можливість
вдосконалення проекту — за умови, якщо пояснити
скульптору зміст «Кобзаря», «загальночоловічі страждання високої душі» ( . .
в нко в епістолярії.
С. 432).
Після завершення іменного конкурсу Об’єднаний
комітет створив спеціальну комісію, що мала консультувати Ш. щодо змін у його проекті. У квіт. 1914 скульптор
прибув до Києва. Щоб точніше зрозуміти поставлене
завдання, він провів в Україні кілька місяців, відвідував
села, театр, ЧМТ. Ш. зобразив поета в кожусі, переробив бокові постаті та групи біля постаменту. 16 трав.
1914 на засіданні Об’єднаного комітету змінений проект
було схвалено із зобов’язанням автора доопрацювати
окремі деталі. До осені він мав подати модель на розгляд
АМ та академії мист-в у Мюнхені (Там само. С. 435).
Пос таті для па м’ятника планувалося виго то вити з тем ної
бронзи, постамент —
із темного італ. граніту. Плановий кошторис робіт становив
бл. 120 тис. рублів,
час підготовки — приблизно 1,5 року ( окроу ова . До іс торії невс та новле ного
пам’ятника Тарасові
Шевченку в Києві //
Віс ник НТШ. 2011.
№ 45. С. 27; . .
в.
орт но. та про кту
нко в епі столя рії.
пам’ тн ка . .
в нку
С. 426).
в
в . п . 1913
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Через приховану протидію влади та поч. Першої
світової війни пам’ятник не було споруджено. Гіпсова
модель роботи певний час розміщувалася під сходами
у міській Думі (Заброшенная модель // Украинская
жизнь. 1914. № 11/12. С. 92). Листи Ш. до Об’єднаного
комітету та ескіз його проекту зберігаються в Ін-ті рукопису НБУВ. Іл. табл. XII.

т.: - н . К конкурсу на памятник Т. Г. Шевченко //
Искусство. 1911. № 3; нтонов
. Нещасливий конкурс //
Сяйво. 1914. № 2; м нко . Пам’ятники Тарасові Шевченку.
К., 1964; . .
в нко в епістолярії відділу рукописів [ЦНБ
АН УРСР]. К., 1966.

т на а н на

ШКЛÓВСЬКИЙ Віктор Борисович (12/24.01.1893,
Са нкт-Пе тер бург — 5.12.1984, Моск ва) — рос.
письменник, історик і теоретик л-ри і мист-ва. Навчався
в Петерб. ун-ті. Один із засновників і теоретиків формальної школи в літературознавстві, йому належить
теорія «одивнення». Автор зб. ст. «Про теорію прози»
(1925) та ін. Підсумкові праці: «Художня проза. Роздуми
і розбори» (1959, 1961), «Повісті про прозу» (1966.
Т. 1—2) та ін. Опублікував низку худож. кн.: «Zoo.
Листи не про любов» (1923), «Гамбурзький рахунок»
(1928), «Минін і Пожарський» (1940) та ін.
Усвідомлення місця й ролі Шевченка в укр. та світовій культурі сформувалося в Ш. під впливом О. овнка, з яким він приятелював. Ш. зацікавився мист.
спадщиною Шевченка в серед. 1930-х під час роботи
над «Повістю про художника Федотова», у перших
варіантах якої (1936, 1955) Шевченка згадано лише
принагідно як учня К. Брюллова. Останній варіант
повісті (1965) містить розд. «Біла ніч», присвячений
отова і Шевченка, їхній
гіпотетичній зустрічі П.
насиченій символікою розмові. Ш. також належить ст.
«Проза Шевченка» (Литературная газета. 1939. 6 мая).
в.: Собр. соч.: В 3 т. М., 1983. Т. 1.

р ор

нко

ШКРО БИ́ НЕЦЬ Юрій Ва си льович (12.11.1928,
м. Хуст, те пер ра йон ний центр За карп. обл. —
18.03.2001, Київ) — укр. перекладач. Закінчив філол.
ф-т Ужгородського ун-ту (1957). Працював викладачем, зав. відділу л-ри й мист-ва газ. «Закарпатська
правда». Опублікував низку перекл. творів переважно
угор. письменників, а також рос., комі, осет., словац.,
чес.
Переклав з угор. цикл поезій Ш. р ша «Варіації на
теми Шевченка» (зб. Ш. «Угорська арфа», 1970), вірш
Л. а
«Біля могили Шевченка» ( а а . Льодохід:
Поезії. К., 1960) та ін. Друкував у періодиці дослідження про укр.-угор. літ. зв’язки, зокр. у публ. «Шевченко і Петефі» (Тези доповідей та повідомлення наук.

конф. професорсько-викладацького складу Ужгородського ун-ту, присвяченої 150-річчю з дня народження
Т. Г. Шевченка. Ужгород, 1964) здійснив компаративний
аналіз творчості обох митців. Ш. належить розвідка
«Шевченко і Угорщина» (Тези доповідей та повідомлення до наук. конф. Ужгородського ун-ту, присвяченої
45-річчю Угорської Радянської Республіки. Ужгород,
1964). Опублікував рецензію «Братерство однодумців»
(Закарпатська правда. 1964. 14 трав.) на монографію
Є. а ов ко о «Т. Г. Шевченко и русские революционные демократы. 1859—1861» (М., 1962) та відгук
на виставу в Ужгороді 1962 драми М. роп вн ко о
«Невольник» за однойменною поемою Шевченка у виконанні Львів. укр. драм. театру ім. М. Заньковецької
(Закарпатська правда. 1962. 16 серп.).

П р.: р ш . Від скель Камчатських до Карпат… // Всесвіт.
1964. № 3; р ш . Пам’яті Шевченка // Закарпатська правда.
1961. 14 трав.

ата

о

н ка

ШКУП Владислав Адамович (1799, Підляське воєводство — 1863) — командир роти 4-го лінійного
батальйону р н урз ко о окр мо о корпу у. Здобув
широку освіту: крім рідної польс., володів франц., нім.,
рос. мовами, вивчав різні науки. У 1830—31 Ш. брав
участь у повстанні, потрапив у полон, де вступив на
рос. службу. Однак за рік (1833), будучи унтер-офіцером
Оренбурзького окремого корпусу, опинився під слідством як один з учасників «зловмисної змови» поляків
в р н урз . Ш. сидів у казематі, його взяли під особливий нагляд. Пізніше перебував у дальніх батальйонах.
У 50-річному віці Ш. був уже капітаном. Помер у чині
полковника на посаді командира 1-го Оренбур. козачого
батальйону. За свідченням Е. у атова, Ш. був одним
зі знайомих Шевченка в Раїмському укріпленні. Шевченко намалював портрет Ш. (не знайдено).

т.: о шаков . . Оренбургская шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия одиннадцати
лет. 1847—1858. Оренбург, 1997.

он

о шаков

ШКУРУПÍЙ Георгій (Ґео) Данилович (8/21.05.1903,
м. Бендери, тепер Молдова — 8.12.1937, Ленінград, тепер Санкт-Петербург) — укр. поет, прозаїк і кіносценарист. Після закінчення 2-ї Київ. гімназії (1920) навчався
на мед. ф-ті Київ. ун-ту, в Ін-ті зовнішніх зносин (обидва
не закінчив). Працював ред. і сценаристом на кінофабриці, у пресі. Входив до літ. об’єднань та організацій
«Комкосмос», Аспанфут, Асоціація комункультівців,
ВАПЛІТЕ, «Нова ґенерація». 1934 Ш. заарештовано
за сфабрикованим звинуваченням, наступного року
засуджено до 10 років виправно-трудових таборів,
покарання відбував на Соловках, 1937 «особлива трій-
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ка», переглянувши справу, засудила Ш. до розстрілу.
Посмертно реабілітовано 1956. Автор поетичних кн.
«Психетози. Вітрина третя» (1922), «Барабан. Вітрина
друга» (1923), «Жарини слів» (1925), «Для друзів поетів сучасників вічности» (1929), «Божественна комедія. Памфлети» (1931), «Зима 1930 року. Фрагментарні
малюнки, виконані віршами та прозою» (1933), зб.
оповідань «Переможець дракона», «Пригоди машиніста Хорна» (обидві — 1925), «Страшна мить» (1929),
«Монгольські оповідання» (1932) та ін., романів «Двері
в день» (1929), «Жанна-батальйонерка» (1930), «Міс
Адрієна» (1934) та ін.
До творчості Шевченка Ш. звернувся у вірші «Моя
ораторія» (Нова ґенерація. 1928. № 5; у зб. памфлетів Ш. «Божественна комедія», 1931, надрук. під назвою
«Реабілітація Тараса Шевченка»), який у числі ін. творів
поетів-футуристів було вміщено у рубриці «Реабілітація
Т. Г. Шевченка», покликаній «деіконізувати» Шевченка.
У романі «Двері в день» (1929) у репортажному розд.
«Театральні декорації», де використано текст написаної
раніше спільно з Д. уз ком публ. (Нова ґенерація. 1927.
№ 1), Ш. піддав критиці Шевченкові описи Дніпра,
художньо полемізуючи з поетом, поділився враженнями від пам’ятника на могилі Шевченка тощо. Згодом
оприлюднив кілька розд. «Повісті про гірке кохання
Тараса Шевченка» (Нова ґенерація. 1930. № 5; Життя
й революція. 1930. № 6; анонсоване в «Новій ґенерації»
окреме вид. «Повісті…» не побачило світ). Спираючись
на оповіді про дитинство та юнацькі роки Шевченка, на
щоденникові записи, спогади сучасників (зокр. М. Сав ва), Ш. намагався змалювати Шевченка як живу
людину — схильну до епатажних учинків, з підірваним
у засланні здоров’ям, із прагненням мати сім’ю.
в.: Божественна комедія: Памфлети. Х.; К., 1931; Двері
в день: Вибране. К., 1968; Вибр. тв. К., 2013.
т.: а ов ко . Геній по-шкурупіївському // Нова ґенерація. 1930. № 11/12. — Рец. на публ.: куруп . Повість про гірке
кохання Тараса Шевченка // Нова ґенерація. 1930. № 5; Життя
й революція. 1930. № 6;
н к
. Шевченко і футуристи //
Св т 1991 (див. також:
н
к
. Український футуризм
(1914—1930). Л., 2003); Су ма . Повість Гео Шкурупія про
Шевченка як «реабілітація» Великого Кобзаря //
35. Кн. 2;
ан к в
. . Тарас Шевченко крізь футуристичну призму
творів Ґео Шкурупія // Ст 8.

ан к в ,

ко а Су ма

ШЛÉЙФЕР Павло Іванович (8/20.06.1814, Київ —
12/24.04.1879, там само) — художник-портретист, архітектор. Від 1836 учився в петерб. ка м м т тв. До
1840 був пансіонером овар тва зао о уванн у о н к в. Його і Шевченка прізвища — в екзаменаційних
списках від 1 й 18 берез., 29 квіт. та 28 жовт. 1839; Шевченко і Ш. експонували свої твори на академ. виставці

восени 1841. Згодом обидва виконували завдання Київ.
археографічної комісії. В 1846—47 брали участь у конкурсі на заміщення вакантної посади викладача малювання в Київ. ун-ті. 1849 Ш. одержав звання некласного
художника-архітектора. Тривалий час працював у Полтав. та Київ. ін-тах шляхетних дівчат. Був архітектором
Київ. шкільної округи. Автор численних портретів, зокр.
дружини, Ф. ор ана, Зейделя, проекту будівництва
київ. біржі. В родині Ш. зберігалися окремі маляр. твори
Шевченка (портрети К. Кейкуатової, М. Корсун).
т.: окум нт .

р ор

нко

ШЛЕМКÉВИЧ Микола Іванович (псевд. — С. В і л ьш и н а, М. Г л и н с ь к и й, М. І в а н е й к о; 27.01.1894,
с. Пилява Бучацького р-ну Терноп. обл. — 14.02.1966,
м. Кренфорд, за ін. джерелами — м. Пассейк (НьюДжер сі), США) — укр.
критик, літературознавець,
публіцист, ред., видавець,
гро мадсько-по літ. діяч.
Закінчив Львів. гімназію
(1912), філос. ф-т Віден.
ун-ту (1926). Філос. освіту
продовжив у Сорбоннському ун-ті (1928—29).
У Львові працював у « т р а тур н о - н а у ко вом у
в т н ку», дру ку вався
у журн. «Перемога», тижневику «Батьківщина», газ.
«Українські вісті». Дійсний
.
мк в
член НТШ (1942). З 1949 у
США був співорганізатором Союзу укр. нац. демократів, ред. та організатором журн. «Листи до приятелів»
(1953—66) та «Український огляд» (1959—61), засновником вид-ва «Ключі» (1956). Як ред. журн. «Листи до
приятелів» публікував на шпальтах цього вид. статті
А. Гайного, Р. Купчинського, Ю. авр н нка, присвячені Шевченкові.
Ш. звертався до постаті Шевченка, розглядаючи
його худож. твори в історико-соціологічному, літ.-філос.
аспектах. У розвідках Ш. багато патетики та романтичної ідеалізації Шевченка. Він не лише «кобзар-співець»,
а й «предтеча справедливости між людьми», «провідник
духа», «провісник нової доби» (
мк в
. Верхи
життя і творчості. Промови — доповіді. Нью-Йорк, Торонто, 1958). У кн. «Українська синтеза чи українська
громадянська війна», аналізуючи події укр. історії від
княжої доби до 20 ст., автор з’ясовує особливості нац.
світогляду, які сформувалися під впливом багатьох істор. обставин, і наголошує на тому, що саме Шевченко,
Г. Сковорода, І. Франко, М. Драгоманов, М. Косто-
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маров, М. руш в к , В. Липинський, Д. он ов
є оформлювачами й виразниками укр. духу. У кн. «Загублена українська людина» (Нью-Йорк, 1954), пропонуючи власну типологію укр. характеру, Ш. виділяє чотири типи, які склалися протягом кін. 18 — поч. 20 ст.:
старосвітські поміщики, гоголівська, сковородинівська
та шевч. людина. Саме остання, вважає автор, новий
тип духовно довершеної творчої вільної діяльної особистості (Там само. С. 23). Ці думки знайшли продовження у дослідженні «Верхи життя і творчості».
У доповіді «Глибинна верства світогляду Шевченка»
розглядає ключові проблеми шевченкознавства та основні підходи до вивчення творів поета, зокр.: біогр.,
бібліогр., естетичний, ана літико-інтерпретаційний,
психоаналітичний.
т.:
н ка . Ми кола Шлем ке вич — мис ли тель
ХХ ст. // Дзвін. 1998. № 4.

Св т ана у

ШМÁКОВ Тимофій (18.02/3.03.1910, с. Монья, тепер
Вавожського р-ну Удмуртії, РФ — 10.06.1961, Іжевськ,
РФ) — удм. поет і перекладач. Закінчив 1930 Можгинський пед. технікум. Автор 10 поетичних зб., зокр.
для дітей. Переклав поезії Шевченка «За сонцем хмаронька пливе» (газ. «Егит большевик». 1939. 1 берез.),
«Заповіт», «Породила мене мати», поему «Сон — У всякого своя доля», опубл. у «Віршах і поемах» Шевченка
(Іжевськ, 1951). Перекл. відзначаються максимальною
наближеністю до оригіналу. Пізніше «Заповіт» у перекл. Ш. надрук. у вид:
в нко Т. «Заповіт»: Мовами
народів світу. К., 1960, і « апов т» [ нто . п р.].
ома рмаков

ШМІДТ Олександр Єго рович (14/25.07.1794—
3/15.06.1862) — петерб. чиновник. Шевченко познайомився зі Ш. через В. т рн р а в кін. 1830-х. Був
у дружніх стосунках із його родиною. З ініціативи Шевченка у Шмідтів влаштовувалися літ. вечори. Шевченко
й В. Штернберг майже щонеділі бували у Шмідтів,
а влітку їздили до них на дачу в с-ще Пар о ово. Шевченко не раз згадував Шмідтів у повісті «Художник».
П тро

ур

ШМÍДГОФ (Шмідкоф, Шмідков, Шмітгоф, Шмідтгоф — від нім. прізв. Schmidhoff, Schmidkoff von) —
родина нім., польс. і рос. артистів. У 1850-х служили
в нижньоновгородському театрі.
Шмідгоф Вільгельм-Карл-Август (роки життя
невідомі) — співак, драм. актор, реж., антрепренер,
диригент. Народився в Сілезії (тепер більша частина її
в складі Польщі, менша частина — Чехії). За походженням німець. Закінчив кадетський корпус у Берліні в чині
офіцера. З 1832 — соліст і актор у театрах Відня і Дрез-

дена, адміністратор нім. театру в Познані. Виїжджав
у складі трупи Е. Фогта до Каліша. У 1833 і 1835 виступав на концертах у Варшаві, співаючи по-німецьки.
Восени 1835 переїхав до
на (тепер Вільнюс), де
у місцевому польс. театрі виконував у антрактах тенорові арії з німецькомовних опер. Навчившись польс.
мови, у сезоні 1835—36 виступав у вілен. театрі з польс.
трупою. У сезоні 1837—38 очолив спільну дирекцію вілен. театру, в якому драми і комедії йшли польс. мовою,
а опери — нім. У 1841 і 1842 виступав у складі вілен.
трупи у Гродні. У 1843—48 керував власною польс.-нім.
трупою. У нижньоновгородському театрі у 1850-х керував оркестром і диригував більшістю оперних вистав,
зрідка виконував оперні партії. 1 жовт. 1857 Шевченко
занотував у Щоденнику відкриття зимового сезону
у нижньоновгородському те атрі виконанням драми
О. Пот на «Суд людський — не Божий» і водевілю
«Коломенський нахлібник» П. Федорова. Про оркестр
під керівництвом В.-К.-А. Шмідгофа Шевченко висловився так: «Маленький оркестр в антрактах играл
несколько номеров из “Дон Жуана” Моцарта прекрасно,
может быть, потому, что это очаровательное создание
трудно сыграть не прекрасно».
Шмідгоф Ґ. (повне ім’я і роки життя невідомі) —
спі вачка. Нім кеня з походження. Перша дружина
В.-К.-А. Шмідгофа, мати Еви, Люції і Максиміліана.
У 1836—40 виступала у вілен. театрі передусім у нім.,
а згодом і польс. оперних виставах. 1838 разом із чоловіком гастролювала у львів. нім. театрі. Потім належала
до оперної трупи під керівництвом В.-К.-А. Шмідгофа,
з якою мандрувала містами нинішніх Литви, Білорусі,
України та Росії. Серед найкращих її партій — партія
Князівни в опері «Німа із Портичі» Д.-Ф.-Е.
ра.
Померла молодою.
Шмідгоф Ева (Евеліна)-Кароліна-Францішка
Карлівна (1828—60; у заміжжі до розлучення у 1840-х —
Кіневич) — оперна співачка. Дочка В.-К.-А. Шмідгофа.
Від 1840 виступала у вілен. театрі, у 1843—48 — в батьковій оперній трупі, зокр. в Києві та Харкові. Саме
в Києві вона вийшла заміж за багатого поміщика Кіневича, але жила з ним недовго і повернулася на сцену.
У 1848—49 — знову у вілен. театрі. Спочатку співала
по-німецьки, згодом навчилася польс. мови, ще згодом —
рос. Володіла чудовим голосом, виконувала в батьковій
оперній трупі весь сопрановий, мецо-сопрановий, а також колоратурний репертуар. Перша виконавиця партії
Каспер Гаузер в однойменному муз.-сценічному творі
С. Монюшка (Мінськ, 1843). О. С ров, який у 1845 слухав Е.-К.-Ф. Шмідгоф у партії Церліни («Фра-Дияволо»
Д.-Ф.-Е. Обера), в одному з листів до сестри писав, що
Церліну «грала молоденька і дуже мила собою дочка
Шмідгофа» (Письма А. И. Серова к его сестре С. Н. ДюТюр. СПб., 1896. С. 2—3). Харків. кореспондент петерб.
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журн. «Репертуар и Пантеон» 1846 відзначив, що «вона
і щодо голосу, і щодо гри, і щодо методи набагато попереду своєї мачухи» (Репертуар и Пантеон. 1846. Кн. 2).
Природну красу, гарний голос, правдиву гру та скромність Е.-К.-Ф. Шмідгоф відзначав нижньоновгородський
історик і краєзнавець ( а
к
. С. Нижегородский
театр. Нижний Новгород, 1867. С. 33—37).
Шевченко, можливо, не бачив гри Е.-К.-Ф. Шмідгоф на сцені нижньоновгородського театру, бо про це
в його Щоденнику немає жодного запису. Відомо, що
в цей період вона хворіла на сухоти, від яких незабаром померла. Про особисте знайомство Шевченка
з Е.-К.-Ф. Шмідгоф свідчить такий запис у Щоденнику
6 берез. 1858, за кілька днів до його від’їзду з
н оо
ов оро а: «зашел к Вильде, где встретил Татаринова,
мамзелей Шмитгоф и брата их, молодого, весьма талантливого скрипача и сценического артиста». Запис
Шевченка у Щоденнику 23 січ. 1858: «Старуха Шмитгоф в роли Марии безобразна» (у виставі комічної опери
«Дочка другого полку» Г. Доніцетті) сто сується не
Е.-К.-Ф. Шмідгоф, як це коментувалося досі, а її мачухи.
Шмід гоф Лючія (Лю ція) Кар лівна (1830 —
?) — тан ців ниця і драм. акт риса. Молодша дочка
В.-К.-А. Шмідгофа. Після закінчення балетного відділення Москов. театр. уч-ща вступила (1850) танцівницею на провінційну сцену. Перед переїздом до
Нижнього Новгорода грала в Казані, виконувала ролі
у водевілях, комедіях і драмах. Успіх у глядачів мали
створені нею образи дівчат із народу. Шевченко не залишив свідчень про неї як актрису. Він згадав її у цитованому вище записі в Щоденнику 6 берез. 1858.
Шмідгоф Максиміліан Карлович (? — 1879) —
драм. актор і диригент. Почав акторську діяльність
1850 в Калузі, потім виступав на багатьох провінційних
рос. сценах, переважно в амплуа простаків і коміків.
Багато хто з театр. діячів минулого відзначав різнобічну
обдарованість М. Шмідгофа. Л. Самсонов згадував, що
він був чудовим музикантом і неабияким артистом.
Сімнадцятирічним керував балетною трупою свого
батька. Добре знав малоросійські мотиви (див.: Сам онов . . Пережитое. СПб., 1880. С. 116—118). Автор
спогадів зазначає також, що М. Шмідгоф почав писати
оперу «Тарас Бульба», яку не завершив. М. Шмідгоф
вступив до нижньоновгородського театру вже після
від’їзду поета з міста, проте Шевченко мав нагоду познайомитися з ним під час приїздів артиста до родини і,
можливо, чув його гру на скрипці та бачив як гастролера
в окремих виставах у нижньоновгородському театрі,
оскільки назвав його в цитованому вище записі 6 берез. 1858 дуже талановитим скрипалем і драм. актором.
1860 М. Шмідгоф одружився з актрисою . П уновою.
Їхні діти продовжили акторські традиції батьків. Про
родину Ш. спеціальне дослідження провів харків. іс-

торик театру М. Черняєв — «Польська оперна трупа
Шмідгофа» (Южный край. 1884. 18 дек.).

т.: узн вор к
. Те атр в Брест-Литовске // Репертуар и Пан теон. 1843. Кн. 4; Rulikowski M. Teatr polski na
Litwie 1784—1906. Wilno, 1907; Miller A. Teatr polski i muzyka
na Litwie jako strażnice kultury Zachodu (1745—1865). Wilno,
1936; Estreicher K. Teatra w Polsсe. Wydanie 2. Warszawa, 1953.
Т. 1—3; Пашк н . Прыватны и горадскі тэатр на Беларусі
з канца ХVІІІ ст. па 1861 г. // тор беларускага тэатра. У 3 т.
Мінск, 1983. Т. 1; ап ов . . Музыкальный театр Белоруссии
ХІХ — начала ХХ в. // уз ка н театр Белоруссии: дооктябрьский период. Минск, 1990; о шаков . . Оренбургская
шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка:
Энциклопедия одиннадцати лет. 1847—1858. Оренбург, 1997;
рн в . Из харьковской театральной старины. Х., 2010; П пук Р. Т. Шевченко і польський театр на Наддніпрянській Україні
30—50-х років ХІХ ст. // Київські полоністичні студії. К., 2014.
Т. 24.

Ро т

ав П

п ук

ШОВ КОП ЛЯ́ С Іван Гав ри ло вич (08.04.1921,
с. Лазірки, тепер Оржицького р-ну Полтав. обл. —
13.06.1997, Київ) — укр. археолог, історик, бібліограф,
пам’яткознавець. Д-р істор. наук (1965), проф. (1971),
заслужений діяч науки і техніки України (1995). 1938—
41 навчався на істор. ф-ті Київ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка; 1942 закінчив істор. ф-т Дагестан. пед. ін-ту
(м. Ма хач ка ла), а 1945 — іс тор. ф-т Київ. ун-ту.
У 1945—49 працював у Держ. істор. музеї УРСР (Київ).
У 1949—50 — учений секретар, 1959—60 — заступник
директора з наук. роботи, 1960—67 — старший наук.
співробітник Ін-ту археології АН Української РСР,
1967—73 — організатор
і керівник Археол. музею
ін-ту (нині археол. відділ Центр. наук.-природни чого му зею НА НУ).
З 1971 працював у ЦНБ
АН Української РСР (нині
НБУВ). Ш. досліджував
пам’ятки археології доби
па ле о літу (Лука-Врублевська на Хмельниччині,
Мізин на Чернігівщині,
Радомишль на Житомирщині, Доб ра ни чівка на
Київщині та ін.). Прова. . овкоп ,
див пед. діяльність у Київ.
. . овкоп . а пок ком
пед. ін-ті ім. О. М. Горьр . Пам’ тк тор
кого (1954—56), Київ.
та ку тур в
тт
ун-ті ім. Т. Г. Шевченка
твор о т . .
в нка.
(1971—74).
., 1990. к а нка
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Автор понад 400 друк. праць з археології та історії
України, у т. ч. 20 монографій, підручників, покажчиків, зокр. про пам’ятки археології, історії та культури
України в творчості Шевченка. У написаній спільно
з Г. Шовкопляс монографії «За покликом серця» (1990)
вміщено цінні свідчення археол. зацікавлень Шевченка,
притаманних поетові й художнику протягом усього
життя.
в.: Ко рот кий ко мен тар до «Ар хе о ло гіч них но таток»
Т. Г. Шевченка //
27; За покликом серця: Пам’ятки історії та
культури в житті і творчості Т. Г. Шевченка. К., 1990 (у співавт.).
т.: ван овкоп . Бібліогр. покажчик. К., 1996;
анова Р. Бібліографічна діяльність Івана Шовкопляса // Вісник Книжкової палати. 2002. № 5.

о о м р

н нко,

т на

овкоп

ШОВ КУНÉНКО Олексій Олексі йович (9/21.03.
1884, Херсон — 12.03.1974, Київ) — укр. художник, педагог. Випускник Одес. худож. уч-ща (1908) та АМ (1917,
ви кладач В. Савиц ь кий).
Уч ас ник вис т авок Т-ва
південнорос. художників
(19 13 —1 9), Т-ва худ ожників ім. К. Костанді. Викладав у Одес. політехнікумі
образотв. мист-в (з 1926),
Одес. худож. ін-ті (з 1929)
і КХІ (у 1936—65).
Народ ний худож ник Союзу Р СР (1944) , дійсний
член Академії мист-в Союзу РСР (194 7 ), лауреат Держ. премії України
ім. Т. Г. Шевченка (1970).
. овкун нко
У т в орчому до робку Ш.
портрети багатьох відомих діячів культури і науки:
Ю. нов ко о , П.
н , М. Р
ко о, Л . П рвома ко о, М. тв н нко- о
мут, Б. Ру нко,
Є. Катоніна, В. Заболотного, М. Г.
нка, Б. Яковлєва,
О. Богомольця та ін. Значну частину спадщини художника складають пейзажні полотна, на яких зображено
краєвиди України (зокр. і місця перебування Шевченка),
Молдови, Кавказу, Уралу, Кабардино-Балкарії, Башкирії;
індустріальні серії картин, що змальовують розбудову
Одеси (1925—35), Дніпрельстану (1930—35), Луганська та ін.; натюрморти. За акварелі із серії «Дніпробуд»
1937 Ш. здобув золоту медаль на міжнародній виставці
у Парижі.
Художнику належить ескіз картини «Т. Г. Шевченко
слухає скрипаля на палубі пароплава», а також портрет
правнучки поета по братові Микиті, Людмили Прокопівни Шевченко. Зображення виконано в реалістичній
манері, широкими, експре сивними мазками. Жінку

змальовано анфас, у зимовому пальті та капелюсі.
Стриманість пози (вона сидить), світловий акцент на
руках, що стискають ручку портфеля, дещо нахилене
вперед обличчя, колючий, гострий погляд із-під низьких
брів, загострений ніс, тонкі, щільно стиснуті губи —
всі ці деталі свідчать про надзвичайно сильну, вольову
вдачу Л. Шевченко. Портрет зберігається у фондах
НМТШ.
в.: а
т.:
к

. . Алексей Шовкуненко: Альб. М., 1983.
овкун нко. Спогади про художника. К., 1980.

ктор По кова

ШОГЕНЦУ́КОВ Адам Огурлійович (31.08/13.09.
1916, с. Кучмазукіно, тепер м. Баксан, районний центр
Кабард ин о-Балка рс ь кої Р ес п убл іки, РФ — 1995,
Нальчик, РФ) — ка б ард. письменник і публі цист.
Народний поет Кабардино-Балкарії (1969). Закінчив
1940 Кабард.-Балк. пед. ін-т (Нальчик). Писав кабард.
та рос. мовами. Автор зб. поезій «Від серця до серця»
(1962), «Зе лена радіст ь » (1977), «Дороги» (1981),
«Цілу ніч ішов дощ» (1991) та ін., низки повістей,
оповідань, п’єс. Перекладав твори В.
к п ра, Лопе
де Веги, А. Навої, О. П у шк іна , М .
рмонтов а ,
М. кра ова.
Переклав твори Шевченка: «Сова», «Кавказ», вст. до
балади «Причинна — Реве та стогне Дніпр широкий»,
«Заповіт» (усі — у вид. «Т. Г. Шевченко кабардинською
мовою». Нальчик, 1939). Був його ред. Згодом перекл.
увійшли до зб. «Поети України» (Нальчик, 1954) та
«Дорога Україно» (Нальчик, 1955. Кн. 1), до вид. « апов т» [ нто . п р.]. Перекл. Ш. вирізняються максимальною худож. наближеністю до оригіналу. Шевченкові
присвятив ст. «Великий поет» (газ. «Къэбэрдей пэж».
1949. 9 берез.), «Кобзар усієї планети» (КабардиноБалкарская правда. 1964. 16 июля), «Світла любов
і глибока людяність» (газ. «Ленин гъ уэгу ». 1964.
7 берез.). Виголосив промову на Об’єднаному пленумі
Правлінь Спілки письменників Союзу РСР та Спілки письменни ків Ук р аї нсь кої РСР, при свяченому
150- тн ому юв ю в
н наро
нн
в нка
(1964).
аур а о в

ШО ГЕ НЦУ́ К ОВ Алі Асхадович (28.10.1900,
с . Кучмазукі н о, тепер м . Баксан, р а йо нний центр
Кабардино-Балкарської Республіки, РФ — 29.11.1941,
концтабір під м. Бобруйськом Могильовської обл., тепер
Білорусь) — кабард. письменник і перекладач. Навчався
1916—17 в пед. уч-щі ім. І. Гаспринського (Бахчисарай,
Крим), після його закриття — у пед. уч-щі (Стамбул).
1919 повернувся додому. Писав кабард. мовою. Автор
роману у віршах, низки поем, оповідань, віршів, статей.
Засновник кабард. прози і поезії, збагатив і розвинув
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традиційні поет. форми. Перекладав твори О. Пушкіна,
М. рмонтова, М. ор ко о, К. та урова.
Ш. був ініціатором вид. «Т. Г. Шевченко кабардинською мовою» (Нальчик, 1939), для якого переклав
поему «Кавказ». Перекл. характеризуються збереженням
тропів і фігур оригіналу, семантичною точністю. Автор
вірша «Тарас Шевченко» (1939).
в.: Тарас Шевченко: [вірш] // Вінок великому Кобзареві:
Зб. К., 1961.
т.: у рав к
. . Шевченко і літератури народів
СРСР. К., 1964;
Шогенцуков // Институт гуманит арных
исследований Правительства Кабардино-Балкарской Республики
и Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Нальчик, 2003.

аур а о в

ШОГЕНЦУ́КОВ Нурі (1924, с. Кучмазукіно, тепер
м. Баксан, районний центр Кабардино-Ба лкарської
Республіки, РФ — 16.01.2007, Нальчик, РФ) — кабард.
поет і перекладач. Автор численних зб. віршів, байок,
епіграм, сатиричних мініатюр, пісень. Перекладав
твори І. Франка, П.
н , Я. упа , Махтумкулі,
Р. рн а та ін. Переклав кабард. мовою з оригіналу
твори Шевченка: поеми «Іван Підкова», «Сова», баладу «Причинна», вірші «Думка — Вітре буйний, вітре
буйний!», «Не женися на багатій», «Ой три шляхи широкії», «Не гріє сонце на чужині», «Лічу в неволі дні
і ночі», «Думи мої, думи мої» (1848), «Я не нездужаю,
нівроку» та ін. (опубл. у зб. «Поети України». Нальчик,
1954; «Дорога Україно». Нальчик, 1955. Кн. 1 та в журн.
«Іуаисхьэахуэ»: 1961. № 2; 1964. № 2). Перекл. Ш.
характеризуються збереженням тропів і фігур творів
Шевченка, семантичною точністю.
аур а о в

ШОДИКУ́ЛОВ Хамракул (18.05.1938, с. Чоршанбе,
тепер Самаркандського р-ну Самаркандської обл., Узбекистан — 9.12.2007, Душанбе) — тадж. літературознавець. Закінчив 1961 Самарканд. ун-т. Із 1963 працював
в Ін-ті мови і л-ри ім. Рудакі АН Таджицької РСР. Досліджував питання традицій і новаторства в тадж. поезії
20 ст., проблеми худож. перекл. в тадж. л-рі, літ. взаємозв’язки народів Союзу РСР, зокр. тадж.-укр. літ. зв’язки.
Автор низки монографій, понад 100 наук. статей.
Шевченкові присвятив ст. «Безсмертна ліра. До
150-річчя з дня народження Шевченка» (Комсомолец
Таджикистана. 1964. 10 марта). Автор ст. «Тарас Шевченко» та «Українська література» до «Енциклопедії
таджицької літератури i мистецтва» у 3 т. (Душанбе,
2004. Т. 3 [тадж. мовою]), низки довідок до С і
.
в.: Міцніє дружба наших літератур // Сузір’я. 1968. Вип. 2;
Традиції і новаторство в «Катерині» Т. Шевченка та «Дніпровських хвилях» М. Каноата //
19.

а а н ук

ШÓКАЛО Олександр Андрійович (13.01.1949, с. Гнідинці Варвинського р-ну Черніг. обл.) — укр. літературознавець, публіцист і перекладач. Закінчив Київ.
і Самарканд. (іраністика й тюркологія) ун-ти (1977),
аспірантуру ІЛ (1985). Перебував на видавничій роботі,
на держ. службі. Гол. ред. журн. «Українське образотворче мистецтво» й «Український світ» (із 1991). Автор
понад п’ятисот есеїв, літературознавчих, сходознавчих,
історіософ., культурософ. праць, публіцистичних статей, перекладів зі сх. мов. Частину творів опубліковано
англ., білор., лит., нім., рос., тадж. (фарсі), тур. мовами.
Упоряд., гол. ред. і автор окремих статей мемор. альм.
«Видатні діячі України минулих століть» (2001) та ін.
За сценаріями Ш. та його участі створено наук.-попул.
й худож. докум. фільми: «Чорна Рада» (1994), «Густиня»
(1995), «Подорож у втрачене минуле» (1995), «Невгамовний Пантелеймон» (2006).
Оприлюднив ряд розвідок про перекл. творів Шевченка тадж., узб. та ін. мовами. Дослідник звертає увагу
передусім на естетичну якість текстів, на живі етнічні,
нац. моменти перекладної шевченкіани. У ст. «Мумін
Каноат — автор таджицької шевченкіани» ( . .
внко в інтернаціональних літературних зв’язках. К.,
1981) та «На схрещенні творчих світів» ( . 1982.
9 верес.) Ш. наголошує на тому, як тадж. поет-перекладач М. аноат зіставляє відмінні поетичні традиції
та мовностильові системи в перекл. поеми «Катерина»,
перено сить на тадж. естетичний ґрунт особливості
худож. мислення українців, народну естетику, зрозуміло та емоційно передає «мову» ін. звичаїв, загалом
різних етнічних, реліг. традицій, витримує в народнопоетичному ключі ритмічний лад твору. Зауважує
відповідні впливи творчості Шевченка на поетичний
доробок М. Каноата (філос. поема «Дніпровські хвилі», 1964). Ш. ана лізує, як передано худож. зміст,
настрій, образну систему, ритмомелодику «Заповіту»
м ан, 1939) і тадж. (варіанти
Шевченка в узб. (Х.
М. Бачаєва, 1936; М. ур унза , 1939; А. а ут , 1942)
перекл. («Заповіт» узбецькою і таджицькою мовами //
Р . 1977. № 6; «Заповіт» Т. Г. Шевченка в таджицьких
перекладах // за мозв’ зк літератур братніх народів:
Зб. ст. К., 1978).
в.: Спі вець Укра їни: (До 175-річчя від на ро дження
Т. Г. Шевченка) // Піонерія. 1989. № 3; Співець України // Радянська школа. 1990. № 6; До 180-річчя від народження Тараса
Шевченка // Український світ. 1994. № 3/4; Шевченкова Україна //
Слово Про світи. 2007. 1—7 берез.; Тернопілля шанує Кобзаря // Слово Про світи. 2007. 31 трав. — 6 черв.; Різні характерами й близькі серцями (Т. Шевченко й М. Щепкін) // Слово
Просвіти. 2009. 9—15 квіт.; Безвічність України у своєчасності
й позачасовості поезії Тараса Шевченка // Слово Просвіти. 2014.
6—12 берез.
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ШОЛÓМ-АЛÉЙХЕМ (справж. прізв., ім’я, по батькові — Рабинович Шолом Нохумович; 18.02/2.03.1859,
м. Переяслав, тепер Переяслав-Хмельницький, районний центр Київ. обл. — 13.05.1916, Нью-Йорк,
США) — євр. письменник, класик їдишомовної л-ри.
Писав також івритом та рос.
мовами. Закінчив гімназію
в Переяславі, приватно вчителював (зокр. в домі євр.
магната Е. Лоєва, з дочкою
якого Ольгою згодом одружився). У 1880—82 — громадський рабин у Лубнах.
1883—87 жив і працював
у Білій Церкві. На зламі
століть проживав у Києві
(називав його у своїх творах Єгупцем), де займався
о омм
комерційною діяльністю.
Після євр. погромів у жовт. 1905 переїхав до Львова, побував у багатьох містах Європи, 1906 дістався Нью-Йорка. Автор оповідань, повістей, романів, п’єс, серед
них — трилогія «Стемпеню» (1888), «Йоселе-Соловей»
(1890), «Тев’є-молочар» (1894—14), «Хлопчик Мотл»
(1907—16), романи «Кривавий жарт» (1913) тощо. Вагоме місце у творчості Ш.-А. посідає зображення укр.
топо сів — як ре альних (Переяслав, Київ, Бердичів
та ін.), так і фіктивних (Касрилівка, Мазепівка), описи
укр. пейзажів, укр. мовні вкраплення. У романі «В бурю», повісті «Тев’є-молочар», оповіданні «Великдень
на селі» та ін. створив образи українців.
Письменник був обізнаний з укр. фольклором.
Високо цінував творчість Шевченка, багато його віршів знав напам’ять, мав у власній б-ці прим. «Кобзаря», яким надзвичайно дорожив. Як згадував брат
письменника Вольф (Вевік) Рабинович, Ш.-А. називав
Шевченка «великим, Богом благословенним поетом
України». Ще в Переяславі Ш.-А. співав у дружньому
товаристві пісні на слова Шевченка, серед них — «Думи
мої, думи мої», «Причинна — Реве та стогне Дніпр
широкий», «Заповіт» та ін. Особливо захоплювався поемою «Катерина», дивуючись, як психологічно глибоко
розкрив Шевченко жіночу душу. В одному з листів до
брата Вольфа (бл. 1880) Ш.-А. зауважив: «Коли я писав
мої вірші, я, як міг, шукав “Кобзаря”, цю “Пісню пісень”
Шевченка, і не міг знайти. Я ладен був віддати за нього
що завгодно і скільки завгодно. І ось тепер я бачу, що
не прогадав би, якби заплатив найвищу ціну бодай за
одну його “Катерину”». Соц. гострота творів Шевченка і правдиве зображення жіночої долі дали Ш.-А.
підстави називати його «Некрасовим українського народу».
в.: Тв. К., 1967—1968. Т. 1—4; Записки комівояжера. К., 1983.

т.: нк
. З любов’ю до співця свободи: (Єврейські
письменники про Т. Г. Шевченка) // Дніпро. 1963. № 3; о омм: Бібліогр. покажчик творів та літературознавчих досліджень, виданих в Україні. 1917—1941. К., 1994; Сюн юков . Мир
вам! Шолом-Алейхем і Україна // День. 2000. 28 лип.; нтон нко . Шолом-Алейхем і Україна // День. 2009. 27 лют.
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ШÓЛОХОВ Ми хайло Олександ рович (11/24.05.
1905, х. Кружилін, тепер Кружилінський, Шолоховського р-ну Ростовської обл., РФ — 21.02.1984, станиця
Вьошенська Шолоховського р-ну Ростовської обл.,
РФ) — рос. письменник. Академік АН Союзу РСР
(1939), лауреат Нобелів. премії з л-ри (1965). Автор зб.
оповідань «Лазоревий степ», «Донські оповідання»
(обидві — 1926), романів «Тихий Дон» (1928—40),
«Піднята цілина» (1932—59), «Вони воювали за Батьківщину» (1943—69) тощо.
Ш. підкреслював свої укр. родинні зв’язки (мати Ш.
була родом із Чернігівщини): «Моя мати з дитинства
прищепила мені любов до українського народу, до
українського мистецтва, до української пісні — однієї
з наймилозвучніших у світі» (Выступление на 3-м съезде писателей Украины, 1954 // о о ов . . Собр. соч.:
В 8 т. Т. 8. М., 1980. С. 236).
Ш. добре знав укр. класичну л-ру, зокр. творчість
Шевченка. До 100- тн роков н в
н м рт
внка писав: «В цей день на світанку <…> ти один у робочому кабінеті, низько схиливши голову, помовчиш
і думаєш про велику і рідну з дитинства людину, і ще
нижче схиливши голову, як син із вдячністю думаєш про
великий народ, який народив його» ( о о ов . Дорогий і рідний // Радянська Україна. 1961. 12 берез.). Ш.
вбачав у пам’яті про Шевченка об’єднавчий фактор для
наступної генерації українців: «Бережіть світлу пам’ять
про людину, чиє гірке і тяжке життя все цілком було
віддане святій любові до рідної України» (там само).
т.:

. .

о о ов і Україна: бібліогр. покажч. Л., 1978.

Св т ана у р в нко

ШОЛЬП Олександра Євгенівна (1/14.01.1905, Петербург — 1989, Київ) — укр. музикознавець, реж.
Закінчила Ленінград. муз. технікум (1931), істор.-теоретичний (1936) та оперно-режисерський (1940) ф-ти
Ленінград. консерваторії. 1932—35 — викладачка муз.
курсів у Ленінграді. 1938—41 і 1944—47 — реж.-постановник Одес. театру опери та балету (нині —
к
на она н ака м н т атр оп р та а ту),
одночасно — реж.-педагог оперного класу Одес. консерваторії (1938—41 і 1944—52); 1952—55 — Львів.
консерваторії, 1955—71 — старший викладач кафедри
теорії муз. Київ. консерваторії (вела курс оперної драматургії). Перша постановниця опери М. р к в ко о
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«Сотник» (за мотивами творів Шевченка) в Одес. опері
(1939), оперній студії Львів. консерваторії (1954) та на
Одес. студії телебачення (1964).

в.: Две постановки «Назара Стодоли» // Советская музыка.
1960. № 11; Лірика Шевченка і «Сотник» М. І. Вериківського //
Українське музикознавство. 1968. Вип. 3.
т.: П ков к
. Історико-біографічний нарис діяльності
педагогів кафедри теорії музики НМАУ ім. П. І. Чайковського //
Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського: Наук. журнал. 2011. № 1.

р на С кор ка

ШОПÉН (Chopin) Фридерик-Францішек (22.02, за ін.
дж. 1.03.1810, c. Желязова Воля, тепер Мазовецького
воєводства, Польща — 17.10.1849, Париж) — польс.
композитор, піаніст, педагог. 1826—29 навчався у Варшав. гол. муз. школі, яка була частиною консерваторії,
у проф. гармонії і контрапункту Ю. Ельснера. 1835—46,
завершивши кар’єру піаніста-віртуоза, повністю присвятив себе композиторській справі. Був тісно пов’язаний із польс. еміграцією, зокр. з А.
к в м та
К.-Ц. Норвідом. Один із найвідоміших композиторів
епохи романтизму, автор полонезів, мазурок, прелюдій,
ноктюрнів, балад, сонат і концертів. Про вплив укр.
народного мелосу на творчість Ш. свідчить як жанр
думки, до котрого вдавався композитор, так і ліричні
пісні в Ноктюрнах № 6, 11, 15, у повільній частині Першого концерту для фортепіано з оркестром, у піснях
«Дві смерті» та «Меланхолія».
У Щоденнику 16 груд. 1857 Шевченко записав,
що Ш. є його улюбленцем. Поет захоплювався мазурками Ш., які, очевидно, приваблювали його нац. колоритом та емоційністю. У повісті «Музыкант» назвав Ш.
«вдохновенным», а одну з його мазурок — «задушевной» (3, 188). У записі 27 серп. 1857 Шевченко зазначив
із приводу мазурок Ш.: «Я никогда не наслушаюсь этих
общеславянских, сердечно, глубоко унылых песен».
т.: тв к
. Український вплив в музиці Шопена //
Діло. 1934. 3—6 трав.; Су м Р. Музика романтизму // Музика.
1996. № 5; Фридерик Шопен: зб. ст. Л., 2000.

р на С кор ка

ШОСТÁК Давид Зельманович (6.07.1923, Київ) —
укр. худож ник. Пра цює у стан ко вому жи во писі.
За слу же ний худож ник Укра ї нсь кої РСР (1977).
У 1946—52 навчався в КХІ (викладачі О. овкун нко,
К. Єлева, В. о т к ). Домінантним у творчості Ш.
є портретний жанр; виконав зображення Лесі кра нк ,
М. Булгакова, о омма, М. а ана та ін. До
н наро
нн
в нка
150- тн о о юв ю в
створив картину «Відкриття А. В. Луначарським пам’ятника Т. Шевченкові в Пет рограді в 1919 році»
(1963—64). Виконав 1999 олійний портрет Шевченка.
Поета зображено замисленим і рішучим водночас.
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Учасник виставок із 1951. Роботи зберігаються у колекціях НХМУ, Нац. істор. музею України, багатьох
регіональних музеїв України і у приватних колекціях
в Україні та за кордоном.
ю м а ав ов ка

ШПАК Ми кола Іполи тович (псевд. — П и л и п
К о м а ш к а; справж. — Шпаковський; 10/23.02.1909,
с. Липки, тепер Попільнянського р-ну Житом. обл. —
19.06.1942, Київ) — укр. поет. Навчався в Київ. сільськогосподарському ін-ті та Запоріз. ІНО. Працював
у ред. газет. Належав до літоб’єднань «Молодняк» та
«ЛОЧАФ». Під час нім.-радянської війни потрапив
у полон (1941), із якого йому вдалося втекти; очолив
партизанський загін на території окупованої Житомирщини. 1942 його заарештували німці, розстріляли
у київ. гестапо. Автор поетичних зб. «В дорозі» (1934),
«Моя любов» (1936), «Багатство» (1938), «Сила земна»
(1940), «Жита красуються» (1947) та ін.
Ш. присвятив кілька творів шевч. тематиці. До Шевченка звернено вірш «Ти живий!» (1939). У радянську
риторику уславлення «колгоспних радісних полів»,
у контекст пафосу «ощасливленої країни» вмонтовано
Шевченків мотив-жадання «вольної сім’ї», а сам вірш
є наче відповіддю на «Заповіт» Шевченка. У віршах антивоєнного спрямування спостерігаємо алюзії Шевченкової
теми поневолення рідної землі (зокр., вірші «Українські
дівчата», «1941» та ін.). Ремінісценції з творів Шевченка
трапляються в поетичній палітрі Ш. (у контексті соц.
риторики) на рівні неусвідомленої органіки. Як правило,
це Шевченкові мотиви щасливої родини, долі/недолі
(«жебрацької долі»), материнського щастя та ін.
в.: Вибране: Вірші, поеми та казки. К., 1989; Вибране. К.,
2009.

ю м а арнаш н ка

ШПАКÓВСЬКИЙ Олександр Ілліч (20.08/1.09.1823,
Смоленська губ. — 25.06/7.07.1881, Са нкт-Пе тербург) — рос. винахідник, фотограф. З 1846 служив
у Павловському кадетському корпусі в Петербурзі,
де з 1854 ви кла дав фі зику. З 1870 — у від ставці.
З 1878 працював у мінній майстерні над виготовленням ракетних сполук. 1879 під час випробувань зазнав
важкої контузії, втративши працездатність. Серед його
винаходів: конструкція дугової лампи, нічний сигнальний ліхтар, парова пожежна машина та ін. У 1850-х займався фотографією (його фотографічна майстерня
містилася у Петербурзі на вул. Морській, 13, пом. 12.
Штамп фотографа — «Schpakowski»). Став одним із піонерів у вивченні мокрого колодіонного процесу. Організував 1864 цикл лекцій про використання фотографії
з наук. метою; брав участь у створенні журналу «Фотограф».
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У НМТШ зберігається фотографічний портрет Шевченка 1858—59 (див. ото ра
в нка), що його
виконав Ш. (атрибутував В. юк). Відомі й пізніші
репродукції цього портрета.
т.:
юк . . Та їна Шевчен ко вих світлин. К., 1998;
юк . Віч-на-віч із Шевченком: Іконографія 1838—1861 років.
К., 2004.

а урканюк

ШПИЛÉВСЬКИЙ Павло Ми хай лович (псевд.:
Д р е в л я н с ь к и й П., Д р е в л я н с ь к и й П. М.;
31.10/12.11.1823, с. Шипиловичі, тепер Любанського
р-ну Мінської обл., Білорусь — 17/29.10.1861, Петербург) — рос. письменник, мандрівник, етнограф,
археограф. Народився в сім’ї священика. Закінчив
1843 Мінську духовну семінарію, 1847 — Петерб. духовну академію. Працював у Варшаві, 1853 повернувся
до Петербурга. Один з авторів журн. «Совр м нн к», де
було вміщено його оповідання «Знайома незнайомка»
(1851), «Урок старому балакуну» й «Тяжба» (1854) та
повість «Циганча» (1855), на яку відгукнувся М. рн ш в к . У журн. «Пантеон» 1853 і 1856 оприлюднив
розвідку «Білорусь у характеристичних описах і фантастичних віруваннях». Автор досліджень «Білоруські
народні вірування», «Народні прислів’я з поясненням
походження і значення їх», «Дожинки. Білоруський
народний звичай». У б-ці Шевченка (див.: окум нт ,
с. 368) зберігалися дві праці Ш.: «Подорож Поліссям
і Білоруським краєм» (СПб., 1858) — із дарчим написом видавця та «Мозирщина (З подорожі західноросійським краєм)» (відбитка з «Архива исторических
и практических сведений, отно сящихся до России»,
1859. Т. 3) — з інскриптом автора, що дає підставу говорити про особисте знайомство поета з Шевченком.
Існує думка, що познайомив їх М. о ро ю ов, який
1853—57 навчався в петерб. Гол. пед. ін-ті, де Ш. був
наглядачем. Інтерес Шевченка до видань про Білорусію,
вірогідно, викликано проїздом через цей край 1829 разом із валкою поміщика П. н
ар та та під час
першої подорожі в Україну.
№ 3;

т.: р
ур 2003.

к

. Нове ім’я з кола Кобзаря // Київ. 1992.

р ор

нко

ШПИЛЬОВÁ Олена Василівна (17.04.1926, Житомир — 16.06.2004, Київ) — укр. літературознавець.
Закінчила Київ. ун-т ім. Т. Шевченка (1949). Працювала
в Держлітвидаві. З 1956 — молодший наук., із 1961 —
старший наук. співробітник ІЛ. Д-р філол. наук (1976).
Автор монографій «Героїка і лірика: Про становлення
сучасної болгарської поезії» (1968), «Активність поетичної думки: Соціально-психологічні спостереження
над сучасною українською лірикою» (1974) та ін.

Низку публ. Ш. присвя тила ре цеп ції творчості Шевченка в Болгарії на тлі багатоаспектної
проблематики укр.-болг.
вза є мин із поч. за родження спіль них/па ралель них про це сів та їх
подальшої еволюції. Це
бро шури «У творчому
єднанні: З історії українсько-болгарських літературних і культурних взаємин» (1958), «Головні
етапи укра ї нсько-бол. п ова. . .
в нко
гарських лі те ратур них
о ар ка т ратура. .,
зв’яз ків ХІХ—ХХ ст.»
1963. к а нка
(1963). Спо сте ре ження
різних років об’єднано в монографії «Т. Г. Шевченко
і болгарська література» (1963), у якій проаналізовано
значення Шевченкової творчості для болг. письменства, зокр. її вплив на становлення передвизв. поезії
(1860—70-ті), розглянуто також нові аспекти рецепції
спадщини Шевченка у доробку болг. письменників
та критиків у період після визволення країни від османського поневолення (1878). Ш. дослідила публ. кін.
19 — поч. 20 ст. Л.
ва, В. Парушева, С. Станимирова, І.
шманова та ін. Окремий розд. присвячено
складній добі 1917—44, висвітленій значною мірою
відповідно до ідеологічних вимог часу написання праці.
Однак Ш. вміло окреслила худож. здобутки і вади низки
болг. перекл. поезії Шевченка. Загалом монографія —
це підсумкова праця з відповідної проблематики, база
для подальших студій.
в.: Нове видання творів Т. Г. Шевченка в Болгарії // Міжслов’янські літературні взаємини: [Зб. ст.] К., 1963. Вип. 3. — Рец.
на кн.:
в нко . . Избрани произведения: В 2 т. София, 1960;
У боротьбі за Шевченка. (Болгарська критика 1917—1939 pp. про
великого укр. поета) // Міжслов’янські літературні взаємини: [Зб.
ст.]. К., 1963. Вип. 3; [Рец.]. // Р . 1965. № 1. — Рец. на кн.: Ру ак в С. Тарас Шевченко и българската литература. София, 1964.
т.: оз н к
. Шевченко і болгарська література //
Жовтень. 1963. № 8; тков . Рідний брат і герой // Всесвіт.
1964. № 3; он арук . . Шевченко і болгарська література //
Р . 1964. № 2; р онов . Шевченко в Болгарии // Вопросы
литературы. 1964. № 4; нкова . Тарас Шевченко и българската
литература // Литературна мисъл. 1964. № 1 (усі — рец. на кн.:
п ова . Т. Г. Шевченко і болгарська література. К., 1963).

ван Сто нов

ШПИТКÓВСЬКИЙ Іван-Юліан Владиславович
(16.05.1880, с. Джурин, тепер Чортківського р-ну Терноп. обл. — 9.02.1969, Львів) — укр. історик, педагог,
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краєзнавець і музеєзнавець. Навчався у Львів. ун-ті на
філос. ф-ті (1903—09). Зазнав переслідувань польс.
влади. Учителював у різних містечках, найдовше —
у Перемишлі (1925—45). Після Другої світової війни
працював у відділі рукописів Львів. б-ки АН Української РСР (нині ЛНБ) і за сумісництвом викладав історію
середніх віків у Львів. yн-ті, у 1949—60-х завідував
сфрагістично-нумізматичним музеєм ун-ту.
Зі студентських років прилучився до діяльності ауково о товар тва м н
в нка. М. руш в к
спрямував його на наук. дослідження Гайдамаччини
і о в н , внаслідок чого Ш. став членом Археографічної комісії НТШ, а з 1930 — дійсним членом. У «Записках НТШ» друкував рецензії, документи (мемуари)
із часів Гайдамаччини і Коліївщини, зокр. проаналізував
спогади про Коліївщину поляка Д. Завроцького (
.
1910. Т. 96. Кн. 8; Т. 97. Кн. 5). У ст. «“Гайдамаки” Шевченка як пам’ятка Коліївщини» (Збірник пам’яті Тараса
Шевченка (1814—1914). К., 1915; також окремою відбиткою) відзначив роботу поета з мемуарами, документами, худож. творами різних авторів. Дослідження
істор. основи поеми Шевченка привело до висновку,
що поет, «узявши загальні історичні рами від Чайковського, на дуже обережно начеркненім історичнім тлі, при
сильно чинній інтуїції вставляє в нього епізоди, знані
йому з традиції або історичних останків» (Збірник пам’яті Тараса Шевченка. С. 82). Саме негативна позиція
М. а ков ко о щодо Коліївщини стала Шевченкові
стимулом до створення «Гайдамаків».
Уклав прим. до публ. Шевченкових «Гайдамаків»
1915.
в.:
в нко . Гайдамаки: Текст / Примітки подав Іван
Шпитковський. Коломия, 1915; Мемуари з історії гайдамацького
руху на Україні // Архіви України. 1966. № 5.

ван

з

ШПІЛÉВИЧ Віра Володимирівна (22.06/04.07.1889,
Київ — не ран. 1977, там само) — укр. бібліограф. Після
закінчення пед. класу Київ. жіночої гімназії вчителювала, згодом працювала бібліографом — в Укр. книжковій палаті (1921—22), Ін-ті книгознавства (1922—34),
т ратурно-м мор а ному у нку-муз
ара а
в нка (1938—40, 1944—49), Ін-ті мис тецт вознавства, фольклористики та етнографії (тепер ІМФЕ;
1949—59) тощо.
Систематично бібліографувала шевченкіану: автор
покажчиків «Бібліографія української літератури та
літературознавства за 1928 рік» (Х.; К., 1930), «Бібліографія української літератури та літературознавства за
1929 рік» (Життя й революція. 1930. Кн. 7—12). Брала
участь у складанні бібліографії та каталогу-путівника
для шевч. виставки 1939 (Республіканська ювілейна
Шевченківська виставка. К., 1941), а також у створенні

експозиції БМШ. 1941 була одним зі співавторів експозиції ДМШ (нині НМТШ) та її післявоєнного оновлення (1948), завідувала книжково-бібліогр. кабінетом
згаданого музею (1940—41).
в н

в

ШПОЙНАРÓВСЬКИЙ Сергій (1858—25.09.1909,
Чернівці) — укр. педагог, перекладач, громадський
і культурний діяч на Буковині. Працював учителем
народних шкіл, з 1904 директором гімназії у м. Кіцмані, згодом проф. 11-ї гімназії у Чернівцях. Дбав про
нац.-патріотичне виховання укр. молоді. Автор підручників з укр. мови та л-ри, читанок для народних шкіл
Буковини. Член Видавничої спілки, член комісії під
час вчительських іспитів. Брав участь у роботі ін. укр.
культурно-освітніх т-в.
1904 і 1906 видав у Чернівцях двома вип. у своєму
перекл. нім. мовою «Вибрані поезії Шевченка» з передм. про життя і творчість Шевченка та широкими
посторінковими коментарями істор., літ. та етногр.
характеру. Серед 26 перекладених творів: «Думка —
Нащо мені чорні брови», «Думка — Тече вода в синє
море», «Думка — Тяжко-важко в світі жити», «Тополя», «Іван Підкова», «Думи мої, думи мої», «Гамалія»,
«Наймичка», «Кавказ», «Минають дні, минають ночі»,
«Ой одна я, одна», «“Не кидай матері”, — казали», «Садок вишневий коло хати», «Не для людей, тієї слави»,
«По улиці вітер віє», «На Великдень на соломі», «Ой
не п’ються пива-меди», «Готово! Парус розпустили»,
«І досі сниться: під горою» та ін.
Перекл. Ш. надрук. у віден. журн. «Ruthenische
Revue» (1903, №№ 5, 6), газ. «Slavisches Tagblatt» (1911.
10 берез., 16 квіт.), журн. «Ukrainische Rundschau» (1914.
№ 3/4), зб. «Тарас Шевченко, найбільший поет України»
(Відень, 1914). 9 перекл. Ш. вміщено у вид. «Вибраних
поезій» Шевченка (К., 1939 [нім. мовою]) без зазначення
перекладача. Вірш «Муза» у перекл. Ш. подано у вид.:
П : [ 16 т.]. Т. 15 (передрук: Повне видання творів
Тараса Шевченка. Чикаґо, 1963. Т. 12).
Перекл. Ш. загалом невдалі, буквалістські й малохудож., на що свого часу звернув увагу І. Франко.
Лише деякі з них — «Минають дні, минають ночі»,
«Муза» — справляють поетичне враження. В цілому ж
інтерпретації Ш. зберігають історико-літ. значення як
факт ранньої рецепції творчості Шевченка у німецькомовному світі.
П р.: Schewtschenkos ausgewählte Gedichte // Allgemeines
Literaturblatt. Wien und Leipzig, 1905. Nr. 13. 15. Juli.
т.: ранко . Шевченко в німецькім одязі // ранко. Т. 35;
По р нн к . Шевченко німецькою мовою. К., 1973; . .
внко в німецьких перекладах та критиці (1843—1917). Бібліогр.
покажчик. Л., 1968.

ро ава По р

нн к
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ШПÓЛА — містечко Звенигородського пов. Київ.
губ., тепер місто, районний центр Черкас. обл. Лежить
на р. Шполці. Уперше згадується 1594. У другій пол.
17 ст. зруйновано внаслідок нападу татаро-тур. військ.
Удруге відродилося на поч. 18 ст. У 18 ст. село Звенигородського староства входило до Польщі. З 1793 Ш. —
у складі Брацлавського намісництва Російської імперії,
з 1795 — Вознесенського, з 1797 — Звенигородського
пов. Київ. губ. Населення займалося переважно сільським господарством. На поч. 19 ст. в містечку налічувалося 459 селянських дворів, православних — 2946,
розкольників і римо-католиків — 10, іудеїв — 2534
(По
в , с. 330), діяло дві парафіяльні церкви: Троїцька (1784) і Миколаївська (1786; обидві — дерев’яні).
1812 тут виникла полотняна мануфактура — на 12 верстатах 24 кріпаки виготовляли полотно та ін. вироби для
потреб поміщицького двору.

ШПÓРТА Ярослав Гнатович (15.09.1922, с. Сальниця,
тепер Хмільницького р-ну Вінн. обл. — 13.11.1956,
Київ) — укр. поет. Навчався у Вінн. пед. ін-ті (1940),
Ашхабадському ун-ті (1947). Під час нім.-радянської
війни працював у військ. газеті. Автор зб. «Світлий
день» (1948), «Твої літа» (1950), «Запорожці» (1952),
«Ти в серці моєму» (1954), «Дубове листя» (1956), «Незакінчений зошит» (1972) та ін.
У пейзажному вірші «Ранок у Седневі» (зб. «Лірика», 1960) промовиста згадка про Шевченка виникає
у зв’язку з образом малого школяра, що показує гостеві
дуб, «де мудрий Тарас улітку / Поему писав свою» (мова
про «Відьму»). Показовим випадком кон’юнктурного
використання імені Шевченка є шаблоновий вірш «Ленін читає “Кобзаря”» ( нок великому Кобзареві. К.,
1961), присвячений уславленню Леніна, що тішиться
забороною вшанування пам’яті Шевченка 1914 як вдалим заходом агітації проти царського уряду. Подібну
худож. вартість має і вірш «Мій живий Прометей»
(зб. «Поезії», 1982), у якому йдеться про щасливу радянську сучасність в уявному сприйнятті Шевченка.
Своєрідною ліричністю й душевністю вирізняється
в шевченкіані Ш. поезія «Явір» (названа зб.), написана
як звернення ліричного героя до дерева, що росте на
Чернечій горі. Віршеві вадить певне доктринерство,
моралізаторство з приводу того, як слід писати «правильну» поезію.
Ш. переклав із білор. вірш К. Кирієнка «Подарунок»
( нок великому Кобзареві. К., 1961).
ата

кр тт п ршо о пам’ тн ка ара у
в по . 1926

в нку

За спогадами Ф.
н ва, 1823—24, наймитуючи в кирилівського священика Г. ош , Шевченко
часто їздив на базар у Ш. і урт (Спо а 1982, с. 40).
Батько поета після смерті дружини Катерини одружився
з удовою О. р
нко, яка мала троє своїх дітей.
Відчуваючи велику матеріальну скруту, Г.
в нко
змушений був чумакувати. У першій пол. 19 ст. один із
чумацьких шляхів проходив із Києва на
нку, повз
с. н а, Лозуватка на Ш., далі через с. Михайлівку
(сучасна назва — Кримки) — на Златопіль (нині частина м. овом р оро а), а звідти на південь України, до
р му. Імовірно, 1824 Шевченко з батьком, виїхавши
із чумаками з р вк (Керелівки), просувалися цим
чумацьким шляхом. Найімовірніше, цим же шляхом
вони поверталися й додому. У місті 1926 встановлено
пам’ятник поетові (скульптор К. р
нко; існував
до 1964). Новий пам’ятник Шевченкові відкрито 1979
(скульптор М. рон к , архіт. А. Павлова). У Ш. вулицю і провулок названо ім’ям Шевченка.
ктор
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ШРÉЙБЕР Іван Петрович (1794—11/23.04.1861) —
командир 2-ї бригади 23-ї піхотної дивізії р н урз ко о окр мо о корпу у. Походив із дворян Казан. губ.
Брав участь у боях під Смоленськом, у Бородінській
битві тощо. 1830 — полковник і командир єгерського
полку, що брав участь у польс. кампанії 1831. Останні
десять років командував бригадою, штаб якої містився
у Єкатеринбурзі. З 1838 — ген.-майор. З 1848 інспектував укріплення та гарнізон Оренбур зького краю.
Цього ж року Ш. призначено для керування загонами
і транспортами у степу під час походу до ра
ко о
мор . Знав рос., франц. й нім. мови, арифметику, геомет рію, тригономет рію, був обізнаний у питаннях
фортифікації, артилерії, фізики, ситуаційної зйомки,
географії, статистики.
Із Шевчен ком Ш. поз на йомився і спіл ку вався
у трав.—черв. 1848 під час переходу експедиції О. утакова до Аральського м. Про стосунки, що склалися
між Ш. і Шевченком, відомо гол. чин. із кн. О. акш ва «Подорож киргизькими степами і Туркестанським
краєм» (СПб., 1896). Автор дає зрозуміти, що Ш. знав
про Шевченка-художника і з помітним зацікавленням
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ставився до його мист-ва. За свідченням О. Макшеєва,
на бажання ген. Ш. Шевченко намалював аквареллю
пейзаж (П : 12 т. Т. 9. № 2), який виник унаслідок
того, що киргизи підпалили стару ковилу в степу, щоб
дати змогу рости новій. Акварель «Пожежа в степу»
Шевченко подарував Ш. Не без відома Ш., що слідував разом із возовим транспортом, у якому перебував
Шевченко, поет виконав і ряд ін. малюнків. Вони зафіксували різні етапи сухопутного переходу від Орського
укріплення до Раїмського. Поет згадував Ш. як начальника транспорту в повісті «Близнецы» (4, с. 96—97).
он

о шаков

ШРÉЙДЕРС Костянтин Антонович (? — 1894) —
секретар Нижньоновгородської казенної палати, колезький секретар, секретар губ. благодійного комітету.
Учився в Київ. ун-ті. За протекцією старшого брата
Олександра (у 1857 — статського радника, неодмінного члена Приказу громадської опіки) почав кар’єру
урядовця. Провадив підприємницьку діяльність: був
акціонером пароплавного т-ва «Русалка», згодом —
т-ва «Меркурий».
Знайомство Шевченка зі Ш. відбулося відразу після
приїзду до
н о о ов оро а. 8 жовт. 1857 поет
записав у Щоденнику: «…зашел к моему поставщику
чтения, к милейшему Константину Антоновичу Шрейдерсу, бывшему студенту Киевского университета
и в некотором роде земляку моему». Ш. мав широкі
зв’язки, він повідомив Шевченка, що надійшла «форменная бумага на имя здешнего военного губернатора
от командира Оренбургского Отдельного корпуса. <…>
Бумага гласит о том, что мне воспрещается въезд в обе
столицы и что я обретаюсь под секретным надзором
полиции» (щоденниковий запис 23 жовт. 1857). Удома
у Ш. поет зустрічався з різними «хорошими людьми»,
а на поч. січ. 1858 оселився в нього. Ш. робив поетові
чимало послуг, зокр. привозив йому зі своїх поїздок до
Петербурга кн., листи від друзів. У листоп. Шевченко
домовився про малювання портрета Ш., невдовзі почав
сеанси, а 10 січ. 1858 записав у Щоденнику: «Нарисовал
портрет Шрейдерса, и довольно удачно» (П : 10 т.
Т. 10. № 19). Поет намалював портрет Ш. замість розпочатого й незакінченого групового портрета трьох своїх
нижньоновгород. приятелів — А. Кадницького, М. р а й самого Ш. (запис у Щоденнику 30 листоп. 1857).
У січ. 1858 Ш. виїжджав до Петербурга. «Рекомендую тобі одного из нижегородских друзей моих Константина Антоновича Шрейдерса, — писав Шевченко
М. азар в кому в листі від 20 січ. 1858. — Привітай
його во имя дружбы нашей!» Із цією поїздкою поет
пов’язував свої літ. плани. Його приятель був відсутній із 21 січ. до 19 лют. «В шесть часов утра приехал
Шрейдерс из Петербурга, привез мне письмо от Лаза-

ревского, песни Беранже Курочкина и четыре экземпляра моего портрета, фотографированного с моего же
рисунка» (Щоденник, запис 19 лют. 1858). Про цю
поїздку є згадки і в листуванні Шевченка. Зрештою,
святкування з нагоди дня народження Шевченка і його
від’їзду відбулося «в квартире добрейшего К. Шрейдерса» (щоденниковий запис 25 лют. 1858).
На спогадах Ш. побудовано статтю Г. м’ нова
«Т. Г. Шевченко в Нижньому Новгороді (1857—1858)»,
надрук. у журн. «Исторический вестник» (1893. № 5).
Незважаючи на неточності й деякі помилки, ця публ.
може вважатися одним із найцінніших джерел для характеристики нижньоновгород. місяців життя поета. За
розповідями Ш., в нього залишалися оригінали віршів
Шевченка, написаних у Нижньому Новгороді. Частину
з них було переслано до Петербурга М. Лазаревському.
Фото Шевченка з дарчим написом «Константину Антоновичу Шрейдерсу на память. Т. Шевченко» зберігалося
у колекції О. П. ов ко о ( юк . Живопис — моя
професія. К., 1989. С. 212—214; юк . Таїна Шевченкових світлин. К., 1998. С. 6, 8).
он
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ШРÉЙДЕР СА КОС ТЯН ТИ́ НА АН Т Ó НО ВИ ЧА
ПОРТРÉТ (тонований папір, італ. та білий олівець,
34,6×28,3) — малюнок Шевченка, виконаний орієнтовно 10 січ. 1858 у
н ому ов оро . Праворуч
унизу білим олівцем рукою автора: «1858. || Т. Шевченко». На звороті внизу тушшю: «Константинъ Антоновичъ Шрейдерсъ † 3 февраля 1894 г. въ Н.-Новгород ».
Зберігається в НМТШ (№ г—300).
З К. р
р ом поет познайомився у Нижньому
Новгороді, мешкав на його квартирі з 8 січ. 1858.
Портрет Шрейдерса — один із трьох творів, виконаних на замовлення замість задуманого групового
пор т рета К. Шрейдерса, А. Кадницького
і М. р
а. 30 листоп. 1857 худож ник
за ноту вав у Щоденнику: «Сегодня начал
пор т реты в группе
своих ще д рых приятелей. Не знаю, будет ли толк из этой
затеи, приятели неаккуратны в сеансах, обстоятельство важное
при ра боте. Пос мотрю, что дальше бу.
в нко. Портр т
дет, и если се а нсы
. . р
р а. онован
затянутся, то нарисую
пап р, та
к та
отдельно каждого као в . 1858
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рандашом и тем покончу мой счет с приятелями». Малюнок датується на підставі запису автора від 10 січ.
1858: «Нарисовал портрет Шрейдерса, и довольно
удачно. Часть долга, значит, уплачена».
На щільно заштрихованому оксамитовому тлі художник м’яким італ. олівцем вирізнив постать молодого
чоловіка, оберненого у три чверті ліворуч. Шрейдерс
зручно сидить у м’якому фотелі, уважний погляд спрямовано на глядача. Білизну комірця сорочки відтіняє
смуга оксамитового коміра фрака. Шевченко вміло
використав тональності від світло-сірої до оксамитової; дрібними короткими, майже пунктирними штрихами наклав тіні і світло на обличчя портретованого,
вільнішими передав волосся і широкими, з градацією
тону — одяг.
Уперше твір згадано у публ. Щоденника у журн.
« нова» (1862. № 4. С. 45). Уперше репрод. у вид.:
На спомин 50-х роковин смерті Тараса Шевченка.
1861—26.ІІ.1911. Сборник, посвященный памяти Тараса Григорьевича Шевченко. М., 1912. С. 110. Експонувався 1934 у а р карт н . .
в нка в арков
(Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка, експонованої в Галереї. Х., 1934. С. 38) та Музеї історії Києва
(1985). Місця зберігання: власність К. Шрейдерса,
П. Морозова, О. П. ов ко о, у Держ. б-ці ім. Леніна
в Москві (нині РДБ), ІТШ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).

в.: П : 10 т. Т. 10. № 19.
т.: ов к
. Шевченко як живописець // На спомин
50-х роковин смерті Тараса Шевченка. 1861—26.ІІ.1911. Сборник, посвященный памяти Тараса Григорьевича Шевченко. М.,
1912; Прокоп нко . Творческое наследие художника Шевченко
нижегородского периода // Т. Г. Шевченко в Нижнем Новгороде:
К столетию пребывания Т. Г. Шевченко в Н. Новгороде. Горький, 1958.

а
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ШРÉЙНЦЕР Карл (Август) Матвійович (1819—
10/22.05.1887, Петербург) — рос. художник. У 1832—
36 був вільним слухачем петерб. ка м м т тв.
1850 здобув звання некласного художника. З 1858 —
акад. З 1859 — інспектор класів АМ, у 1873—86 —
зберігач академ. музею. 1860 виконав акварельний портрет-мініатюру Шевченка, який до 1941 зберігався в Нац.
музеї у Варшаві, нині його доля невідома.
ШРÉСТХА Крішна Пракаш (1938, Катманду, столиця Непалу) — непальський журналіст, письменник
і перекладач. Вищу освіту здобув у м. Патні (Індія),
де одержав ступінь бакалавра мист-в. Згодом закінчив
ф-т журналістики Москов. ун-ту. Працював диктором
Москов. радіо.
Автор кн. «Вивчення Непалу в Росії» (1980), перекл.
рос. мовою зб. «Казки народів Непалу» (1971), а також

ряду творів О. Пушкіна, М. рмонтова, Л. о то о,
М. о о ова мовою свого народу. Ред. «Російсько-непальського словника» (1975) та ін. вид. Першим у Непалі звернувся до Шевченкової літ. спадщини: 1985 переклав «Заповіт», опубл. у вид. « апов т» [ нто . п р.].
ор

ом нко

ШРІ-ЛАНКÍЙСЬКІ ЛІТЕРАТУ́РИ І ШЕВЧÉНКО.
Л-ри Шрі-Ланки представлено двома мовами: сингальською і тамільською. Місцеві літератори пишуть
також англ. мовою. Твори Шевченка існують тут сингальською і тамільською мовами. Є усні й деякі писемні
свідчення про перші публ., присвячені Шевченкові, які
з’явилися в Шрі-Ланці в серед. 1960-х (не розшукано). Їх авторами були сингали і таміли — Д. Ліянаге,
кол. ред. журн. «Маубіта», К. Раманадан, кол. ред.
журн. «Де сабімані», літератори Х. Мохіддін, П. Мухіддін.
«Заповіт» — перший твір Шевченка, з яким могли
ознайомитися читачі-таміли Шрі-Ланки та Індії (див.
н
к т ратур
в нко). Два перекл. цього
вірша видрукував мешканець Шрі-Ланки К. Ганеш
у журн. «Тамарей» (1974. № 1). 1963 він відвідав Київ
і побував у ДМШ (нині НМТШ). Молодий ланкійський
поет А. Сантан опублікував свій перекл. «Заповіту» тамільською мовою (Маллігей. 1985. № 3). К. Ганеш, який
брав участь у святкуванні 175- тн о о юв ю в
н
наро
нн
в нка, видрукував іще декілька творів
Шевченка тамільською мовою в Шрі-Ланці («Катерина», «Сон — На панщині пшеницю жала») і статтю про
укр. поета (Дінакаран. 1986. 27 лип.; Вірокєсарі. 1986.
14 верес.). Сингальською мовою перекладено лише
один твір Шевченка — «Заповіт». Автор перекл. —
Д.-В. Родріго, що користувався укр., рос. та англ. текстами цього твору (Атта. 1985. 22 квіт.)

т.: урн ка . Кобзар за Гімалаями. К., 1989; урн ка .
Як починалась шевченкіана в Шрі-Ланці //
м’ вольній, новій:
Шевч. зб. К., 1986. Вип. 3; урн ка . Твори Т. Г. Шевченка
в Індії й Шрі-Ланці //
в нко і світ: Літ.-крит. ст. К., 1989;
урн ка . Письменники Індії про творчість Кобзаря // Всесвіт.
1986. № 3; Ро р о .- . Шевченко — великий український поет
і художник // Атта. 1985. 23 листоп. [сингальською мовою].

та

урн ка

ШТÁЙНІЦ (Steinitz) Францішка (рр. н. і см. невідомі) — нім. письменниця і перекладачка. Авторка перекл. віршів Шевченка «Думка — Вітре буйний, вітре
буйний!», «Садок вишневий коло хати», «Ой одна я,
одна» та супровідної ст. «Тарас Шевченко», надрук.
у розд. «Літературний огляд» попул. на той час журн.
«Aus fremden Zungen» (1909. № 20). Переклади виконано з поетичним чуттям, з добрим розумінням оригіналу. Ш. досить вдало передала архітектоніку віршів,
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їх строфіку та ритмомелодику і загалом, попри деякі
невдало підібрані лексичні відповідники й вільне трактування окремих образів, добре відтворила звучання
укр. тексту. У невеликій суто біогр. передм. назвала
поезії Шевченка перлинами укр. лірики. Відзначила
також суспільний бік творчості поета, «який вийшов
з найнижчих верств поневоленого народу, всім серцем
відчував соціальне ярмо своїх братів і змалював його
живими барвами» (С. 959). Публ. ілюстровано фотопортретом Шевченка в кожусі й шапці.
ро ава По р

нн к

ШТАКЕНШНÉЙДЕР Олена Андріївна (2/14.04.
1836—28.08/9.09.1897) — дочка ар хіт., проф. АМ
А. Штакеншнейдера, у помешканні якого відбувалися
традиційні «суботи» попул. петерб. літ.-худож. салону.
Авторка спогадів про Ф. о то в ко о, В. н ктова, Ф.
нку, П. аврова, О. о то о, М.
р ну.
У щоденнику Ш. відобразила події культурного життя
Петербурга кін. 1850-х — поч. 1860-х.
Як свідчить мати Ш. — Марія Штакеншнейдер,
Шевченко відвідував суботні вечори у салоні (див.:
ур 2003, с. 350). У щоденнику Ш. побіжно відзначила,
що вперше бачила Шевченка на виставці. На той час
поет перебував у центрі уваги в салоні А. о то ; суперництво двох салонів спричинило дещо прохолодне
ставлення Ш. до успіху Шевченка. Мемуаристка згадувала (запис 13 квіт. 1858): «Бенедиктов обідав сьогодні,
бо не був учора. А вчора він мав запрошення на обід
до Толстих. Обід цей давали на честь Шевченка, якого,
завдяки старанням і клопотам Толстих, було пробачено
і повернено із заслання, і нині він перебуває в Петербурзі; кажуть, що більше за всіх, і перший, клопотав
за Шевченка Осипов» ( так ншн
р . . Дневник
и записки (1854—1886). М.; Лг., 1934. С. 200). Наступний запис Ш., пов’язаний із Шевченком, зроблено не
21, як вважалося раніше, а 11 листоп. 1860, що з’ясував
В. у ко (див.: у ко . Запис про Тараса Шевченка
у щоденнику Олени Штакеншнейдер: проблеми коментування // Український археографічний щорічник.
Нова серія. К., 2007. Вип. 12. С. 176—185). У записі
йдеться про літ. вечір у Пасажі. У читаннях на користь
недільних шкіл брали участь Шевченко, Достоєвський
та ін. Шевченко мав тріумфальний успіх. Поет заходив
до ложі Ш., але цим фактом їхнє знайомство обмежилося: «Хоч вік вивчай, а все одно не збагнеш того, що
називають публікою. Шевченка вона так прийняла, наче
він геній, котрий зійшов до зали Пасажу просто з небес.
Тільки-но він з’явився, як почали плескати в долоні, тупотіти, кричати. Бідолашний співець зовсім розгубився.
Думаю, що непогамовний цей галас не стільки стосувався особисто Шевченка, скільки був демонстрацією.
Вшановували мученика, який постраждав за правду»

( так ншн
р . . Дневник и записки. С. 269).
Спогади про цей літ. вечір повторено в щоденнику Ш.
1880 (19 жовт.) та в її ст. «Про Достоєвського» (1881).

в.: Т. Г. Шевченко на літературному читанні в Пасажі //
Спо а 1982.

ата

о о ова

ШТÉЙНГЕЛЬ Володимир Іванович (літ. псевд. —
К а м н є с в я т о в, Т р и д е ч н и й; 13/24.04.1783,
Тверське намісництво, тепер РФ — 20.09/2.10.1862,
Петербург) — рос. письменник. Відставний полковник,
член Пн. т-ва декабристів, барон. За участь у протисамодержавному русі Ш. засуджено до 20 років каторжних
робіт, які він відбував у Сибіру. Згодом його перевели
на по селення. 1856 Ш. було амністовано. З весни
1840 до літа 1843 Ш. жив у Тобольську, де заприязнився
з М. азар в к м. Імовірно, від останнього Шевченко
на засланні в р н урз довідався про Ш. Повернувшись до Петербурга, поет 19 квіт. 1858 одержав записку
А. о то із запрошенням на обід і для знайомства зі
Ш., проте це знайомство, як видно із запису в Щоденнику поета, відбулося пізніше, 14 трав., у ген.-лейтенанта А. о н
ва. Шевченко згадує Ш. у своєму
записі як «тобольского друга М. Лазаревского».
т.: н вн к Тараса Шевченко с комментариями Л. Н. Большакова. Оренбург, [2001].

р ор

нко

ШТÉПА Антон Гнатович (9/22.09.1903, с. Сваричівка, тепер Ічнянського р-ну Черніг. обл. — 20.04.2005,
Київ) — майстер дереворізьблення, скульптор, маляр. Заслужений майстер народної творчості Украї нсь кої РСР (1990). Народ ний худож ник України (2003). Ш. самотужки
осво ю вав різні тех ніки
декоративно-прикладного
мист-ва, зокр. у кераміці
(теракота, майоліка), порцеляні, гіпсі, а різьблення
на дереві перейняв від батька та діда. Виготовляв
муз. інструменти і грав на
них. Із 1960-х вирізьблював тематичну скульптуру
малих форм, образно-пластичне вирішення якої зу. т па
мовлюва лося традиціями
укр. народного мист-ва та регіональною специфікою
Чернігівщини. Ш. створив понад 200 робіт, не користуючись ескізами, це галерея народних типажів, казкових
персонажів, портретів, жанрових сцен: «Поцілунок матері» (1946), «Гуцулка з бесагами» (1948), «Мама і я»,
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«Розстріл» (обидві —
1965), «Співає Україна» (1967), «Жнива»
(1969), «Моя дружина» (1977), «Засновники Києва» (1982),
«У поті лиця свого
їли хліб свій» (1984),
«Україна — моя рідна
мати» (1990) та ін.;
за мотивами літ. творів: «Та рас Бульба
з си на ми» (1972),
«Лу каш та Мав ка»
(1971), «Одарка і Карась» (1972), «Віщий
Олег» (1973), «Енеї. т па. ар
да» (1977). Із 1980-х
« во н к». р во, р з
нн .
на ма лю вав кар тини
1967
«Колись були сваричівські млини», «Вітряки — майбутнє України», «Млини», «Хата», «Зелені берези» (усі — олія, фанера).
1965, вирізьбивши з дерева погруддя поета (ЧІМ),
започаткував власну серію шевченкіани. Образ поета
поставав у його скульптурах не раз, він створив «Портрет Т. Г. Шевченка» (1967, НМУНДМ; 1990, 1993—94),
а також у техніці випа лювання (1970-ті, НМТШ).
У 1966—83 виконав понад 20 скульптурних композицій і барельєфів за мотивами поезій Шевченка: «Ішов
кобзар до Києва та й сів спочивати» (1966; за поемою
«Катерина»), «Наймичка», «Невольник» (НМТШ),
«І мене в сім’ї великій…», «Над си ном
си дячи за дрі ма ла»
(обидва — барельєф,
НМУНДМ), «Ой не
п’ються пива-меди»
(ба рельєф, НМТШ;
усі — 1967), «А он
роз пи на ють вдову
за подуш не» (1971,
НМУНДМ), «Степан
іде на Січ», «Степан
та Ярина» (обидві —
1972), «Ось і дуб той
ку че ря вий» (1973),
«Ци ганка во рожить
Катерині», «Останні
хви лини життя Кате ри ни» (обидві —
. т па. Ску птура
1974),
«Ой не п’ються
« танн в н
тт
пива-ме
ди…», «Банат р н ». р во, р з
нн .
ду рист» (обидві —
1974

.

т па. «

н п’ют
п ва-м
рз
нн . 1978

…».

р во,

1978, НМУНДМ), «Око, око! Не дуже бачиш ти глибоко!» (1983). У цих творах Ш. через гостроту і драматизм
сцени передав характер персонажів, зо середжуючи
увагу на обличчі, жестах рук, поставі, окремих деталях
композицій. Тонке відчуття пластики дерева надавало
можливість Ш. у невеликих за розміром роботах досягати монументальності і значущості образів, що вирізнялися узагальненістю форм, лаконічністю силуетів,
статичністю і деяким порушенням пропорцій людей.
Брав участь у виставках (з 1967; персональні —
1978, 1983, 1998), зокр. на виставці 1978 продемонстрував великий цикл робіт на шевч. тематику (кругла
дерев’яна скульптура малої форми). Твори Ш. увійшли
до збірок НМТШ, НМУНДМ, музеїв Чернігова, Канева
та ін., приватних колекцій. Іл. табл. XI.
в.: Антон Штепа. Різьбярство: Каталог. К., 1976; Антон
Штепа: Альб. К., 1981; Антон Штепа: Альб. К., 1986; Антон
Штепа: Каталог. Твори з колекції музею українського народного декоративного мистецтва. К., 2003; Нещасний щасливець:
Спомини — роздуми — різьблення на дереві — документальні
світлини. К., 2005.
т.: т па . Батько мій — Ан тон Штепа // Об ра зотворче мистецтво. 1996. № 1; С р ант . Слово про майстра (до
100-річчя Антона Штепи) // Відлуння віків. 2004. № 1; а ар
к
. Антон Штепа. Нещасний щасливець // Народне мистецтво.
2005. № 29/30.

ар на

р

ШТЕРН Мартін Григорович (роки життя невідомі) —
лікар. Німець за походженням, протестант за віросповіданням. Шевченко познайомився з ним у П р
ав
під час перебування в А. оза ков ко о влітку 1845. За
спогадами А. Козачковського, Ш., захоплений Шевченком, на бенкеті 19 серп. 1845 назвав його батьком, що
викликало схвалення у присутніх. Пишучи на засланні

ШТОГАРЕНКО

повість «Капитанша», поет зобразив Ш. у вигляді «эскулапа уездного» — Карла Самійловича Стерна.
т.: Спо а

1982;

ур 1985.

р ор

нко

ШТÉРНБЕРГ Василь Іванович (12/24.02.1818, Петербург — 8.11.1845, Рим) — рос. і укр. художник.
Товариш Шевченка. Брав уроки малювання у М.
ва. Протягом 1835—38 навчався в петерб. ка м
м т тв у класі М. ороова. Улітку 1836, 1837,
1838 приїздив в Україну,
де ви ко нав ба гато пейзажів і жанрових творів,
зокр. «Яр ма рок в Ічні»
(1836), «Ши нок», «Переправа через Дніпро під
Києвом» (обидва — 1837),
«Млин у сте пу» (1838)
та ін. 1839 супроводжував
В. П ров ко о у збройному поході на Хівинське
ханство. За картину «Свя. т рн р .
чення пасок у Малоросії»
втопортр т. По отно,
1838 АМ нагородила його
о . 1838—1840
золотою медаллю, що давало право на відрядження до Італії для продовження
освіти, куди він і виїхав 27 лип. 1840. Мав широке коло
спілкування, спогади про нього залишили М.
нка,
В. а , М. Рамазанов, А. окр к .
1838 познайомився з Шевченком, 1840 вони жили
на одній квартирі в Петербурзі (на 2-й лінії в квартирі
Доннеберга), разом відвідували літ. і муз. вечори, театри, бували у спільних знайомих. У цей період Ш. намалював олівцем кілька портретів поета (зберігаються
в НМТШ, ДРМ) і шаржовані рисунки — «Шевченко малює, накрившись
ковдрою», «Замість чаю
ми поголилися», «В науці у дяка». У « о зар »
1840 вміщено як фронтиспіс офорт Ш. «Кобзар
з поводирем», у цьому ж
вид. Шевченко присвятив худож нику по ему
«Іван Підкова», а перед
ві д’їз дом Ш. до Іта лії
пода ру вав йому прим.
«Кобзаря», на якому написав вірш «На незабудь
. т рн р . ронт п
Штернбергові». Живучи
о « о зар » .
в нка.
в Іта лії, Ш. листувався
Пап р, туш. 1840
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з Шевчен ком (збе рігся
його лист до по ета від
лип. 1842, див.:
т ,
с. 13).
Шев ченко ство рив
при вабли вий об раз Ш.
у повістях «Музыкант»,
«Художник» і «Прогулка
с удовольствием и не без
мора ли». Зокр., автобіогр. персонаж «Художника» так характеризує Ш.
в листі до розповідача:
«Вот уже более ме сяца,
как мы жи вем вместе
с несравненным Штернбергом, и живем так, как
дай Бог, чтобы братья род. т рн р . Портр т
ные жили. Да и какое же
в нка. Пап р, о в .
он доброе, кроткое созда1840
ние! Настоящий художник! Ему все улыбается, как и он сам всему улыбается.
Счастливый, завидный характер! Карл Павлович его
очень любит. Да и можно ли, знавши, не любить его?»
(4, 155). Поет згадував Ш. і його картини також у листах і Щоденнику. Ш. подарував поетові кілька своїх
рисунків (деякі з них пізніше приписували Шевченкові).
т.: Су ак . Т. Г. Шевченко і В. І. Штернберг // Тарас
Шевченко — художник: Дослідження, розвідки, публікації. К.,
1963. Вип. 1; ур 1972; Пар ом нко . . Василь Штернберг. К.,
1978; окум нт ; о ра
1984; Пономар нко . Про оформлення «Кобзаря» Т. Г. Шевченка 1840 року //
м вольній,
новій: Шевч. зб. К., 1986. Вип. 3; ра м нко . «Незабутній
друг мій Штернберг» //
м вольній, новій: Шевч. зб. К.,
1989. Вип. 5; н ру нко . «Незабутній друг мій Штернберг» //
Образотворче мистецтво. 2002. № 1; атар н . «Справдешній
художник» // Образотворче мистецтво. 2008. № 2.

а нт на Су ак

ШТОГАРÉНКО Андрій Якович (2/15.01.1902, с. Нові
Кайдаки, тепер у складі Дніпропетровська — 15.11.1992,
Київ) — укр. композитор, педагог, громадський діяч.
Заслужений діяч мист-в Української РСР (1947), народ ний артист Укра ї нсь кої РСР (1970), на род ний
артист Союзу РСР (1972). Лауреат Держ. премій Союзу РСР (1946, 1952), Держ. премії Української РСР
ім. Т. Г. Шевченка (1974). Закінчив 1936 Харків. консерваторію (клас композиції С. Богатирьова). 1954—68 —
ректор Київ. консерваторії, з 1960 — проф.
Автор симфонічних, камерно-інструментальних та
камерно-вокальних творів, значну частину яких складають твори укр. тематики. У доробку — солоспів «Якби
мені черевики» (1939; вид.: К., 1951), балада «Чернець»
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(1939), муз. до вистави «Думи мої…» («Слово правди»)
Ю. о тюка (1945, Львів. театр юного глядача), симфонічна поема «Душа поета» («Пам’яті Кобзаря») (1960),
сюїта «Шевченкіана» (1963).
Серед них масштабністю задуму, яскравим індивідуальним тлумаченням першоджерел вирізняється сюїта
«Шевченкіана», яка об’єднує твори: «І будуть люди на
землі», «Наш отаман Гамалія», «Навгороді коло броду»,
«Караюсь, мучуся… але не каюсь!», «Гімн черничий»,
«Ой одна я, одна», «Я не нездужаю». Різноманітність
драматургічно-формотворчих властивостей муз. до
текстів Шевченка свідчить про глибоке, індивідуалізоване прочитання поезій «Кобзаря» у доробку Ш.
У хорі «Навгороді коло броду» засто совано звичну
для пісенності куплетність. У «Гімні черничому» (де
із чотирьох строф вірша використано три) превалює
драм. зіставлення образних пластів сонатного типу
першої строфи (ужите, щоб посилити контрастність
образів), надалі модифікується також у куплетність.
Структурно чітка, архітектонічно врівноважена форма
в хорі «І будуть люди на землі» (за віршем «І Архімед,
і Галілей») посилює вибуховість поетичної думки, сонатність впливає на драматургію всієї хорової п’єси,
виявляючись в істотних модифікаціях побічної теми
(зокр. у фугато на текст «І крихту хліба понесли / Царям
убогим»). Драматургія в хорі «Наш отаман Гамалія»
відповідає задуму постійного оновлення тематизму
при збереженні стабільності основної муз. ідеї твору.
Водночас мовно-виразові засоби спрямовано також на
створення нац. колориту.
Ін. тип узагальнення шевч. теми репрезентовано
у лірико-драм. поемі для струнного оркестру «Душа
поета» (1960). У її основу покладено одну з улюблених
укр. пісень Шевченка «Та забіліли сніги», а в заключному розд. звучить мелодія «Заповіту» Г. а ко о;
загалом твір тяжіє до фольклор. джерел. Епіграф (перефразований рядок із «Заповіту» — «Не забули пом’янути незлим, тихим словом») налаштовує на сприйняття
твору як роздуму композитора про Шевченка.
Ш. є також автором музикознавчих статей, у яких
подано аналіз творів укр. композиторів, інспірованих
поезією Шевченка.
в.: Театр і композитор // Радянське мистецтво. 1946. 15 січ.;
Хвилюючі мелодії (Романси І. Шамо на слова Т. Г. Шевченка) //
Мистецтво. 1963. № 1.
т.: но ко- оров к
. Андрій Штогаренко. К., 1947;
ра мова . На Пленуме в Киеве // Советская музыка. 1960.
№ 7; р р- ка нко . Тарас Шевченко и музыка (К столетию
со дня смерти) // Советская музыка. 1961. № 3; оров к . Творчість Андрія Штогаренка. К., 1965; рман . Симфонічна поема
А. Штогаренка «Пам’яті Кобзаря» //
в нко і музика. К.,
1966; оз ов . Хоровое творчество А. Штогаренко. М., 1967;
но ра ов . Андрій Штогаренко. К., 1973; вор т А. Штога-

ренка: Зб. ст. К., 1979; мош нко ., н ро . «Шевченкіана»
А. Штогаренка // Українське музикознавство. К., 1980. Вип. 15;
оров к . Андрей Штогаренко: Жизнь, творчество, черты стиля.
К., 1984; вор к
. Слово про Майстра // Музика. 1992. № 6.

ата

о тюк

ШТРÁНДМАН Роман Романович (19.09/1.10.1822 —
бл. 1869) — рос. журналіст. Близький до гуртка В. н ко о спів ро біт ник « т
тв нн
зап ок»
і «Совр м нн ка». За участь у таємному гуртку петрашевців Ш. було заарештовано, але за браком доказів
звільнено. Шевченко познайомився з ним 1843 в от н в маєтку Рєпніних, де Ш. працював домашнім
учителем. Зберігся лист Ш. до поета від 14 груд. 1843
(
т , с. 15), у якому він висловлює захоплення Шевченком. 1847 на слідстві у справі р оо в ко о рат тва жандарми допитували Шевченка про
Ш., але поет ухилився від свідчень.
т.: окум нт .

П тро

ур

ШУ́БЕРТ (Schubert) Франц-Петер (31.01.1797, Ліхтенталь, передмістя Відня — 19.11.1828, Відень) — австр.
композитор. Один із засновників романтичного напряму
в муз. Навчався у школі з пансіоном Конвікт та в учительській семінарії. Його творча спадщина охоплює
понад тис. творів, написаних в усіх можливих на той
час жанрах.
Вплив укр. муз. фольклору на творчість Ш. простежується на тематизмі пісень «Човняр», «Хлопчик»,
«В тобі одній»; у тріо Великого героїчного маршу (орus
66), у середній частині тріо — менуеті П’ятої симфонії
(1816), в анданте Дев’ятої симфонії (1828). Шевченко
був добре обізнаний із творчістю Ш., у повісті «Музыкант» згадав його «Серенаду» (на слова Ф. Ґрільпарцера, 1827), ансамбль для контральто і квартету
чоловічих або жіночих голосів.
т.: у рт і український романтизм: Зб. матеріалів. Х.,
1993 [Харківські асамблеї. Міжнародний муз. фестиваль 1993 р.];
у рт и шубертианство. Х., 1994.

р на С кор ка

ШУБРÁВСЬКИЙ Василь Єфремович (11.03.1920,
с. Слобода-Яришівська, тепер Могилів-Подільського
р-ну Вінн. обл. — 1.12.1992, Київ) — укр. літературознавець. Після навчання в Одес. пед. ін-ті (1937—41)
брав участь у нім.-радянській війні. 1953 закінчив аспірантуру ІЛ (кандидат. дисертація на тему «Драматургія
Т. Г. Шевченка»). Відтоді — наук. співробітник ін-ту.
Д-р філол. наук (1979). Ш. упорядкував зб. «Українська
драматургія першої половини XIX ст.: Маловідомі п’єси» (1958), брав участь у написанні 8-томної «Історії
української літератури» (1967. Т. 2; 1971. Т. 7).
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Вивчаючи незнані сторінки творчості й рецепції
Шевченка, завжди тяжів до
широкої обсервації літ. процесу, що засвідчили нарис
«Драматургія Шевченка»
(1957, пе ре вид. 1961) та
мо ног ра фія «Шев ченко
і літератури народів СРСР»
(1964). У численних статтях і особливо мо ног рафії «Від Котля ревсь кого
до Шевченка: (Проблема
народності української лі. у рав к
тератури)» (1976) аргументовано заперечував спрощене розуміння Шевченкової
народності як фольклоризму. Узагальнюючи досвід укр.
л-ри 1-ї пол. 19 ст., Ш. дійшов висновку, що народність
мист-ва передбачає не тільки пізнання й освоєння традицій народної творчості, адекватне відображення світовідчування народу, естетичну доступність літ. творів
широкій людності, а й постання на цій основі нових
естетичних цінностей та ідеалів. Він показав, що саме
в доробку Шевченка народне начало, органічно взаємодіючи з вершинними досягненнями світової культури,
зумовлювало нову худож. якість.
Ш. — один з авторів колективних праць: «Т. Г. Шевченко. Біографія» (1964; оновлене вид. — 1984), «Шевченкознавство: Підсумки й проблеми» (1975; розд.
«Прижиттєва критика», «Шевченко в критиці другої
половини ХІХ ст.», «Шевченко в критиці кінця ХІХ —
початку ХХ ст.», «Драматургія»), «Творчий метод і поетика Т. Г. Шевченка» (1980, розд. «Жанри»), що стали
новим етапом у вивченні Шевченкової біографії і творчості. Брав діяльну участь у написанні С. Вагомою

є частка праці й досвіду науковця в підготовці та вид.
текстів поета — Повного зібр. тв. у 6 т. (1963—64) та
Повного зібр. тв. у 12 т., перші три томи якого вийшли
1989—91 (виправлене вид. літ. спадщини: П : 12 т.
Т. 1—6). Упорядкував ряд попул. вид., зокр. «Малий
Кобзар» (перевидавався понад 10 разів) та ін.
В останні роки Ш. працював над осмисленням худож. своєрідності спадщини Шевченка, присвятивши
проблемі монографію «Творчість Шевченка в літературному контексті його часу» (не опубл.). Фрагменти
цієї праці про сприйняття творів Шевченка у сучасній
йому критиці, що стали основою статей Ш., надрук. на
межі 1980—90-х, містили свіжі спостереження, уводили
до активного наук. обігу нові матеріали: «Шевченко
в оцінці Бєлінського: припущення і дійсність» (Укр.
мова і література в школі. 1988. № 3), «“Як вийде все
наяв…”: Творчість Шевченка в інтерпретації Куліша»
(Вітчизна. 1991. № 6) та ін. У кін. 1980-х підготував
до друку зб. праць Б. авро ко о (не опубл.), передм.
до якої мала бути ст. «Біля джерел шевченкознавства»
(Вітчизна. 1989. № 3). Систематично публікував рецензії на нові шевченкознавчі праці.
в.: Отклики армянской общественности на Шевченковские
юбилеи 1911 и 1914 годов // Исторические связи и дружба украинского и армянского народов: Сб. материалов 2-й укр.-армянской
научной сессии. К., 1965; Про п’ятдесятирічний досвід вивчення
Шевченкової спадщини // Р . 1967. № 12; Невідомі статті про
Шевченка //
18; Т. Г. Шевченко і пісня його краю //
.
1977. № 3; Балади Тараса Шевченка // Укр. мова і література
в школі. 1980. № 3; Образ волі в поезії Шевченка //
25; Про
датування творів періоду Аральської експедиції //
м’ вольній,
новій: Шевч. зб. К., 1986. Вип. 3; Тарас Шевченко — поет-новатор // Дукля (Словаччина). 1989. № 3; Поет народний і великий //
топ шани і любові: Зб. К., 1989; Текстологія поетичних
творів Шевченка періоду заслання: (Проблеми тексту і датування) // П танн текстології. Т. Г. Шевченко: Зб. наук. праць. К.,
1990; Як видаємо Шевченка? // Дніпро. 1989. № 3; Два послання — два світи: (Т. Шевченко і М. Язиков) // С . 1992. № 3.
т.: ор в к
. [Рец.] // Р . 1965. № 10; о о . Шевченко — народам-братам // Дніпро. 1966. № 5 (обидві — рец. на
кн.: у рав к
. . Шевченко і літератури народів СРСР.
К., 1964); о а П. Естетичний ідеал і літературний процес //
Жовтень. 1977. № 10; у нко . . [Рец.]. // Укр. мова і література в школі. 1978. № 7; Скр пн к . [Рец.]. // Р . 1978. № 2 (усі
три — рец. на кн.: у рав к
. . Від Котляревського до
Шевченка. К., 1976); ов анюк . П. Василь Шубравський —
дослідник-шевченкознавець //
30; а
у рав к :
[некролог] // С . 1993. № 3.

о о м р
. у рав к .
раматур
в нка. .,
1957. к а нка

.

у рав к .
в нко
т ратур наро в СРСР.
., 1964. к а нка

ов анюк

ШУВÁЛОВ Петро Андрійович (15/27.06.1827, СанктПетербург — 10/22.03.1889, там само) — рос. держ.
діяч і дипломат, петерб. обер-поліцмейстер (1857—60),

998

ШУГУРОВ

ген.-майор, граф. Шевченко, перебуваючи після заслання під наглядом поліції, називав Ш. своїм «главным надзирателем». 6 квіт. 1858 поет змушений був
з’явитися до Ш. (про це є запис у Щоденнику). 25 трав.
1859 Ш. дозволив Шевченкові поїхати в Україну, але
за вказівкою р т о о в
у попередив губернаторів
Київ., Черніг. та Полтав. губ., щоб за ним встановили
суворий нагляд поліції.
П тро

ур

ШУ ГУ́ РОВ Ми кола Ва си льо вич (пс евд. —
Н. В а с и л ь е в, Н. В. М а й с к и й; 1843—
6/19.11.1901, м. Ніжин, тепер Черніг. обл.) — рос.
юрист і літератор. Закінчив Москов. ун-т. Автор віршової
зб. «Думи і пісні» (СПб., 1882). Довгочасний активний
кореспондент «
в ко тар н » (1888—1900). Опублікував зі значними купюрами нотатки Ф. азар в ко о
«Зі спогадів про Т. Г. Шевченка» ( С. 1899. № 6) та «Ще
зі спогадів про Шевченка» ( С. 1899. № 4). Оприлюднив
спогади В. арташ в ко ( С. 1900. № 2), літературно
опрацювавши їх. У низці відгуків на статті про життя
і творчість Шевченка Ш. вказував на суттєві помилки,
яких припустилися автори надрук. матеріалів.
в.: Заметка об одном автопортрете Шевченко: (По поводу статьи [А. О.] Козачковского) // Киевский телеграф. 1875.
19 марта; Народная песня о Шевченко // С. 1885. № 9; По поводу
одного стихотворения Т. Г. Шевченко // С. 1893. № 8; О рисунках
Т. Г. Шевченко, исполненных по поручению Киевской археографической комиссии в Волынской губернии // С. 1899. № 2.
т.: о анов . Матеріали про життя і творчість Тараса
Шевченка. К., 1957; . .
в нко в епістолярії відділу рукописів [ЦНБ АН УРСР]. К., 1966; азар в к
. . Н. В. Шугуров:
[Некролог] // С. 1901. № 12;
н нко . Шевченківська
Москва: Авторська енциклопедія-хроноскоп. М., 2009.

р ор

нко

ШУ́ДРЯ Микола Архипович (5.01.1935, с. Веселий
Поділ, те пер Се ме нівсь кого р-ну Пол тав. обл. —
27.03.2012, Київ) — укр. письменник, кінодраматург
і журналіст. Закінчив 1958 Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка.
Працював старшим ред. журн. «Народна творчість
та етнографія» (1962—65), зав. відділу критики газ.
«Літературна Україна» (1967—70), викладачем Київ.
ін-ту культури (1970—74), ред. і зав. відділу журн.
«Україна» (1980—91). Удостоєний 1991 Держ. премії
України ім. Т. Г. Шевченка (разом із В. С. о т нком,
Р. Сергієнком і О. Ковалем) за худож.-докум. фільми
«Відкрий себе» (1972, 1988) і «Тарас» (1989) Укр. студії
хронікально-докум. фільмів. Автор понад 100 сценаріїв
фільмів, низки мистецтвознавчих публ., істор. роману
«Перстень вірності» (2005), збірок нарисів, есеїв тощо.
У низці статей та есеїв Ш., серед яких «З ким їхав
Кобзар на Вкраїну» (Демократична Україна. 1995. 18,

21, 25 листоп.), «Шевченків родовід» (Віче. 2006.
№ 5/6), «Прометей Кавказу
(із нотаток шевченкознавця)» (Демократична Україна. 2012. 8 берез.) та ін.,
вивчав родовід Шевченка,
його ма ляр. спад щину,
взаємини з громадськими
ді я чами, вне сок у л-ру
і мист-во. Написав сценарій (у співавт. з В. С. Костен ком і В. Сп р ка м)
до кум. стрічки «Та рас»
(реж. В. Сперкач), яка по. у р
дала стереоскопічний образ Шевченка; поліфонічна драматургія фільму максимально розширила спектр стильових засобів (див.
відгук на к/ф: С р нко . Ходімо ж, доленько моя //
Новини кіноекрану. 1989. № 8). Шевченку присвячено
і написану у співавт. з О. м тр нком повість-пошук
«Верховіть черещатого дуба» (1998).
Відгуку вався на появу но вих шевченкознавчих
праць, зокр. опублікував рецензії: «В передсвітах
вічного сяйва» (Вісті з України. 1998. 11 черв.) — на
книжку В. юка «Таїна Шевченкових світлин» (1998),
«Нам треба голосу Тараса» (Дивослово. 2002. № 12) —
на кн. В. Щербини «Євангеліє українців, або Крилаті
вислови “Кобзаря”» (2001), «Талант не ділиться навпіл» (Визвольний шлях. 2004. Кн. 3) — на зб. статей
В. Яцюка «Малярство і графіка Тараса Шевченка: Спостереження, інтерпретації» (2003) тощо.

в.: Корпус шевченкіани //
. 1967. 16 трав.; Де ж малю. 1983.
вав поет?: З приводу однієї Шевченкової акварелі //
10 берез.; З валкою за дідичем // В сім’ї вольній, новій: Шевч. зб.
К., 1986. Вип. 3; Зійшла зоря та й не назорілася… // Україна. 1988.
№ 41; Автопортрет зі свічкою // Соціалістична культура. 1989.
№ 3; Три велети: [М. Щепкін, А. Олдрідж, Шевченко] // Сільські
обрії. 1989. № 5; «Ім’я не встановлене…» Таємниця, що лежала
на поверхні: [Історія портрета М. Горленко пензля Шевченка] //
Україна. 1999. № 2; Геній: від суниць — до зірниць // Київ. 2003.
№ 10; Побратими й на небі // Пам’ять століть. 2007. № 4/5.
т.: а ко . Тер нис тий шлях //
. 2005. 17 лют.;
юк . Розкішний сад шевченколюба // Визвольний шлях. 2005.
Кн. 1;
ко а у р . Жодного дня — без рядка: Бібліографія
за півстоліття (1954—2004). К., 2005; а а ом, як за плугом.
До 70-ліття Миколи Шудрі: Зб. К., 2007;
н к . Його талан
і талант // Українська культура. 2007. № 10.

С р

р м а

ШУ́ЙСЬКИЙ Іван Петрович (? — 16. 11.1588) — рос.
держ. і військ. діяч, князь. Член регентської ради при
царі Федорі Іоанновичу. Воєвода у Пскові, керівник
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оборони Пскова від військ Стефана атор у 1581—82.
Бувши супротивником ор а
оров а о унова,
зазнав його неласки, 1586 Ш. було відправлено у заслання, а невдовзі страчено.
Шевченко згадав Ш. в повісті «Художник», де подав — у сприйнятті героя — захоплений опис так і не
викінченого «божественного произведения» К. Брюллова — олійного полотна «Облога Пскова польським
королем Стефаном Баторієм у 1581 році», над яким
1839—43 працював художник: «…передо мною стояла
не картина, а со всем ужасом и величием живая осада
П кова. <…> На первом плане, в середине картины,
бледный монах с крестом в руке, верхом на гнедой
лошади. По правую сторону монаха издыхающий белый конь Шуйского, а сам Шуйский бежит к пролому
с поднятыми вверх руками. <…> Какие чудные, разнообразные эпизоды!» (4, 180).
ШУЛЬГÁ Іван Миколайович (19/31.10.1889, с. Михайлівка, тепер Скадовського р-ну Херсон. обл. —
23.04.1956, Київ; похований у Харкові) — укр. художник, графік, педагог. Заслужений діяч мист-в Української РСР (1946). У 1906—11 навчався в худож. училищі
Одес. т-ва красних мист-в (нині Одес. театр.-худож.
уч-ще; у К. Костанді і Г. Ладиженського, Д. ра -

н ва); у 1911—17 — у Вищому худож. уч-щі при АМ
(у І. Творожникова, Я. Ціонглінського, у майстерні
істор. живопису В. Савинського). Викладав у Херсон.
ІНО (1920—22; нині Херсон. держ. ун-т) та Харків.
худож. ін-ті (1922—56). Працював у жанрах пейзажу,
у т. ч. морського, істор. живопису, жанрової картини,
натюрморту, портрета та карикатури; ілюстрував журнали і книжки. Під час громадян. війни розписував
революційні прапори, виконував панно, політичні
плакати. Виготовляв рисунки до поштових листівок,
присвячених архітектурі Харкова (1930-ті). У воєнні
роки на евакуації в Уфі (1941—43) працював над істор. полотнами, портретами та пейзажами. Створив
цілу галерею портретів відомих діячів політики, науки
і культури, звичайних людей.
Виконав ескіз та дві картини на шевч. тематику.
«Зустріч Т. Г. Шевченка з І. М. Сошенком» (полотно,
олія, 1938; НМТШ) — нескладна, пронизана глибоко
людським почуттям композиція. У петерб. Літньому
саду бідно вдягнений молодий Шевченко з альб. та олівцем у руках слухає І. Сош нка, схиливши голову. Той,
обійнявши юнака за плечі, дає йому настанови. Картину
«Т. Шевченко на пароплаві повертається з заслання»
(полотно, олія, 1939; НМТШ) виконано у приглушеній пастельній гамі блакитно-зелено-коричневими
кольорами. Вдало скомпонований твір у реалістичній
манері зображає поета на палубі пароплава «Князь Пожарский». Шевченко схилився на спинку лави, тримає
в руках альб. і олівець. Він у задумі дивиться на річку,
парусники та пароплав. Позаду нього — троє подорожуючих. Автору вдалося тонко передати психологічний
стан поета, досягти портретної схожості. На посмертній
виставці творів Ш. 1962 в Харкові експонувався ескіз до
цієї роботи — «Т. Шевченко на Волзі по дорозі з заслання» (картон, олія). Робота мала подібну композицію,
на ній у гурті людей праворуч Шевченка вгадувалася
постать скрипаля: ймовірно, буфетника О. Панова.
Учасник численних регіональних, всеукр., республ.,
міжнародних, всесоюзних виставок. Іл. табл. VII.

в.: Каталог посмертної виставки творів художника (Iван
Шульга). Х., 1962.
т.: Ру ан . . Український портретний живопис другої
половини ХІХ—ХХ ст. К., 1986; ра ов
. Колажі з Шевченком // ра ов
. Шевченко, якого не знаємо: (З проблематики
символічної автобіографії та сучасної рецепції поета). К., 2000.

а

ван

у

а. у тр . .
в нка з .
По отно, о . 1938

. Сош нком.

Покорм ко

ШУЛЬГÁ Ілля Максимович (20.06.1878, с. Кропивна,
тепер Золотоніського р-ну Черкас. обл. — 19.12.1938,
Петропавловськ, тепер Пн.-Казахстанської обл., Казахстан) — укр. живописець, педагог. Закінчив Київ.
рисувальну школу М. урашка (1899), Москов. уч-ще
живопису, скульптури та архітектури (1903), АМ (1909;

1000

ШУЛЬГИН

член «Кола українських досліджень» («Cercle d’Études
Ukrainiennes»; 1930, Париж); з 1946 і до смерті — голова
Укр. академ. т-ва в Парижі, яке займалося культурноосвітньою діяльністю, слугувало форумом для укр.
паризької інтелігенції. Найбільшим досягненням Т-ва
було святкування ювілеїв Шевченка 1961, 1964 і 1969.
Про Шевченка, зокр., писав у розд. «Українське
Відродження на початку XIX ст. Гоголь і Шевченко»
своєї праці «Україна проти Москви, 1917» (Париж,
1935 [франц. мовою]). На сторінках журн. «La Revue
de Prométhée» друкував уривки зі Щоденника Шевченка і його листування з В. Р пн ною та А. о тою.
Автор ст. «Дивовижне життя Тараса Шевченка», вміщеної на сторінках того ж журн. 1939. Ш. прорецензував
П : [ 16 т.], особливо відзначивши шевченкознавчу
статтю Е.-А. юрана та перекл. Ф. аза а.
у

а. . .

в нко на тю а . По отно, о
1910 1928

.

викладачі І. Р п н, П. Чистяков), здобув звання вільного
художника. З 1910 викладав у Пед. ін-ті у Вінниці,
згодом — у Золотоніському пед. технікумі, з 1934 —
у КХІ. 1937 Ш. репресовано, помер на засланні. Реабілітовано в 1950-х. Мист. спадщина Ш. нараховує бл.
тисячі творів різних жанрів: портрети та автопортрети,
істор. та побутові картини, пейзажі (зокр. архіт.). Автор
кількох портретів Шевченка (1910—20-ті), полотен «Тарас Шевченко на етюдах» (між 1910 і 1928), «Могила
Тараса Шевченка в Каневі», «Катерина».
на та

а юа

ШУЛЬГИ́Н Олександр Якович (псевд. Б у р д о н,
А н д р о с; 30.07/11.08.1889, с. Софине, тепер Хорольського р-ну Полтав. обл. — 4.03.1960, Париж, похований у м. Сарселі, Франція) — літературознавець,
політ. і держ. діяч Української Народної Республіки
(УНР), один із керівників Виконавчого органу Ради
народних міністрів УНР на еміграції, дійсний член
НТШ (1948). Закінчив історико-філол. ф-т Петерб.
ун-ту (1915). Брав участь у переговорах Центр. Ради
з Тимчасовим урядом Росії (квіт. 1917). Ген. секретар
міжнац. справ у Центр. Раді. Посол УНР у Болгарії
(1918). З 1919 перебував в еміграції (Швейцарія, Франція, Чехія, Австрія), виконуючи різноманітні функції на
службі уряду УНР. З 1923 по 1927 проживав у Празі.
Проф. УВУ, Укр. високого пед. ін-ту ім. М. Драгоманова,
у яких викладав заг. історію Зх. Європи, філософію історії. З 1926 по 1936 — міністр закордонних справ УНР
за призначенням С. П т юр . Автор численних статей
та перекл., праці «Україна та червоний кошмар: масові
вбивства на Україні» (1927 [франц. мовою]) на захист
С. Петлюри та ін. У 1938—40 редагував журн. «La
Revue de Prométhée». Один з організаторів та почесний

в.: L’Ukraine contre Moscou, 1917. Paris, 1935; Extraits du
«Journal» de T. Chevtchenko et de ses lettres à Mlle V. Repnina,
a Mme Anastasie Tolstoi // La Revue de Prométhée. 1939. V. 2.
Issue 2; La vie miraculeuse de Tarass Chevtchenko // La Revue de
Prométhée. 1939. V. 2. Issue 2.
т.: рн к на пошану Олександра Шульгина (1889—1960):
Праці історично-філос. секції ЗНТШ. Париж; Мюнхен, 1969.
Т. 186.

р ма рав

ШУЛЯ́К (Шулячівна) Наталія Романівна (1837 —
?) — гувернантка, дочка станового пристава Уманського
пов. У кін. 1850-х була домашньою вчителькою дітей
В. Шевченка в ор ун . Шевченко познайомився із Ш.
улітку 1859, коли жив у В. Шевченка. Той радив поетові
одружитися із Ш. Її згадано в листуванні Шевченка,
зокр. в листі до В. Шевченка від 29 черв. 1860 поет
просить брата «поклонитися їй од мене».
П тро

ур

ШУМАКÓВ Юрій (5/18.09.1914, Петроград, тепер
Санкт-Петербург — 24.12.1997, Таллінн) — рос.-естон. поет, перекладач, краєзнавець. Із 1916 сім’я жила
в Естонії. 1937 закінчив юрид. ф-т Тартуського ун-ту.
Репресований. Із 1944 по 1952 перебував у таборі (Архангельська обл., РФ), 1956 повернувся в Естонію.
За влас ним ви знан ням Ш., Шевченко ввій шов
у його життя ще в ранньому дитинстві. Батько його,
що навчався свого часу в Києві й Харкові, по матері був
українцем, учив сина укр. мови, добре знав твори Шевченка, часто читав його вірші, мав портрет укр. поета.
До 75-річчя від дня смерті Шевченка в журн. «Looming»
(1936. № 6) опубл. ст. «Тарас Шевченко» і перекл.
трьох віршів: «Минають дні, минають ночі», «Заповіт»,
«Доля». Того ж року в газ. «Postimees» (1936. 25 трав.)
надруковано статтю Ш. «Різнобарвний життєвий шлях
великого співця України», у газ. «Vaba Maa» (1936.
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12 верес.) — перекл. ще одного вірша Шевченка —
вст. до балади «Причинна — Реве та стогне Дніпр
широкий». До цих публ. додався перекл. вірша «І виріс я на чужині» — надрук. у журн. «Viisnurk» (1940.
№ 5). Перекл. Ш. не вирізняються особливими худож.
здобутками, але вони є важливими як один із перших
етапів інтерпретації творів Шевченка естон. мовою.
Автор ст. «Кобзар в Естонії» (Звезда. 1964. № 3 [рос.
мовою]; у газ. «Noorte Haal». 1964. 8 берез. [естон.
мовою]), де підсумовано всі відомі на той час факти
знайомства естон. громадськості з життям і творчістю
Шевченка, у т. ч. й можливі усні джерела цього знайомства; наведено й відом. про можливу поїздку укр.
поета в Таллінн. Шевченкові присвятив вірш «Думи
маленького Тараса», який поклав на муз. естон. композитор Е. Капп. Є всі підстави припустити, що Ш.
задумав біогр. роман «Молодий Шевченко» (уривок із
нього — «На Фінській затоці» — опубл. у газ. «Pärnu
Kommunist» (9 берез. 1964).

в.: Кобзарь в Эстонии // умаков . Избранное. Таллинн,
1997.
т.:
р . Юрий Шумаков — строитель мостов между
культурами разных народов // умаков . Избранное. Таллинн,
1997.

С р

аков

ШУМÁХЕР Петро Васильович (6/18.08.1817, м. Нарва, тепер Естонія — 11/23.05.1891, Москва) — рос.
поет-сатирик, історик. Навчався в Петерб. комерційному уч-щі. Автор циклу нарисів з історії Сибіру:
«Оборона Камчатки та східного Сибіру проти англофранцузів у 1854 і 1855 роках», «До історії надбання
Амуру: наші відно сини з Китаєм 1848—1860 років
за неопублікованими джерелами» (обидва — 1878),
«Перші ро сійські по селення на Сибірському сході»,
«Наші відно сини з Китаєм 1567—1805 рр.» (обидва — 1879), поетичних зб. «Моїм землякам. Сатиричні
жарти у віршах» (1873—80. Кн. 1—2), «Жарти останніх
років» (1879).
Знайомство Ш. з Шевченком відбулося, очевидно,
у 1840-х на одному з літ. вечорів у Петербурзі. Вони
зустрілися в
н ому ов оро 6 лют. 1858 в буд.
М. оро ово (знайомої Ш. з часів його проживання
в Сибіру наприкінці 1830-х). Ш. подарував Шевченкові чотири вип. « о око а» О. р на й М. ар ова.
Побачивши вперше це вид., укр. поет глибоко схвилювався, про що свідчить запис у Щоденнику того дня:
«…зашел к М[арье] А[лександровне]. Встретил у нее
старого мо его знакомого, неко его г. Шумахера. Он
недавно возвратился из-за границы и привез с собою
4 № “Колокола”. Я в первый раз сегодни увидел газету
и с благоговением облобызал».
а Соко ова

ШУМÉЙКО Григорій Григорович (1.05.1951, м. Лубни Полтав. обл.) — укр. актор, театр. педагог. Народний артист України (2009). Закінчив 1974 акторський
ф-т Київ. ін-ту театр. мист-ва ім. І. К. Карпенка-Карого
(курс І. о о тово ), реж. освіту здобув у Москов.
держ. уч-щі ім. Щукіна при театрі ім. Вахтангова (курс
Р. Симонова) та в Київ. ін-ті театр. мист-ва ім. І. К. Карпенка-Карого (курс С. ан нка, 1991). З 1974 — реж.
та актор Львів. академ. укр. драм. театру ім. М. Заньковецької (нині а она н ака м н укра н к
рамат н т атр м н ар ан ков ко ).
У творчому доробку Ш. — понад 100 акторських та
бл. десяти режисерських робіт. Актор універсального
мист. діапазону, Ш. створив яскраві ліричні, драм. та
характерні образи. Водночас він тяжіє до складних
інтелектуально-гротескових сценічних форм у виконавстві. Режисура Ш. характеризується орієнтацією на
творчість провідних нац. авторів 20 ст., домінуванням
конструктивно-аналітичних методів роботи з текстом,
формотворчими пошуками та засто суванням худож.
мови синтетичного театру.
Значною є шевченкіана Ш. Виконав ролі: Від автора
(«Гайдамаки», 1988), Читець («Привітай же мене, моя
Україно!», 1989; «Згадайте, братія моя», 1990; усі —
реж. Ф. Стр ун, Нац. укр. драм. театр ім. М. Заньковецької). Як реж. здійснив вистави «Встане правда,
встане воля» за творами Шевченка (Театр-студія «Мета», 1985, Львів), «Катерина» М. рка а (Театр-ансамбль ім. Т. Шевченка, Братислава, 1995). У виставі
«Search: www. МатиНАЙмичкА.com. ua» (Львів. драм.
театр ім. Лесі Українки, 2012) реж. пропонує кілька тематичних пластів: архетипність образу Матері як для
творчості Шевченка, так і для укр. культури в цілому,
зв’язок минулого і сьогодення. Він поєднує принципи
актуалізації класичного твору з елементами традиційної
естетики, насичує візуальний ряд метафорично-знаковою символікою тощо. Автор сценаріїв, реж.-постановник і читець урочистих вечорів та концертів, присвячених Шевченкові: «Свято пісні й слова Кобзаря» (сценарій у співавт.; свято біля пам’ятника поетові, Львів,
1994), «Перелоги орать, думать, сіять, не ждать…»,
«Повернення у безсмертя», «Боріте ся — поборете!»
(Львів. нац. театр опери та балету ім. С. Крушельницької, 1996—98); «Обніміться ж, брати мої», «Тарасова
світлиця» (Львів. філармонія ім. С. Людкевича, 2006,
2010—12).
т.: ум нюк . Шевченко, ноутбук, бандура… // Україна молода. 2012. 19 груд.; о нар . Містерія спокути // Голос
України. 2013. 16 лют.; Со омора . Сценічний шлях до Кобзаря:
Роздуми над прем’єрою вистави «Search: www. МатиНАЙмичкА.
com.ua» // Дзвін. 2013. № 3; Со омора . Вічне світіння материнської сльози //
. 2013. 4 квіт.

а
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ШУМИ́ЛО Микита Михейович (28.05/10.06.1903,
с. Михайлівка, тепер Кам’янського р-ну Черкас. обл. —
5.03.1982, Київ) — укр. письменник і перекладач. Закінчив Черкас. пед. технікум, навчався в Харків. ін-ті
соц. виховання. Учителював по селах Черкащини та
в Харкові. 1938 закінчив сценарний ф-т Ін-ту кінематографії (Москва). Був членом літ. організації «Плуг».
Під час нім.-радянської війни працював військ. кореспондентом. Після війни — заступник ред. «Літературної
газети». Автор зб. прози «Голубий зеніт» (1948), «Щедрі
серцем» (1952), «Прокурор республіки» (1958), «Я —
твій брат» (1961), «Де ти, моя чаєчко?» (1979) та ін.
До творчості Шевченка Ш. звертався з популяризаторською метою. Йому належить ст. «Дорогий усім народам» ( . 1964. 9 берез.), а також позитивний відгук
«На основі взаємної поваги» на кн. Є. а ов ко о
«Шевченко і російська революційна демократія», 1958
(Літературна газета. 1960. 8 берез.). Здійснив високомайстерний перекл. укр. мовою повістей Шевченка
«Музыкант» і «Княгиня».
П р.:
К., 1985.

в нко . Повісті. К., 1964;

в нко . Художник.

р ор

вра ов

ШУ́МСЬКИЙ Сергій Васильович (справж. — Чесно ков; 7/19.10.1820, Моск ва — 6/18.02.1878, там
само) — рос. актор. 1841 закінчив Москов. театр. уч-ще
і відтоді до кін. життя працю вав у Ма лому те атрі
з перервою 1847—50, коли
за рекомендацією М. Щепкіна ввійшов до складу новоствореної постійної рос.
трупи в Одесі, де грав гол.
ролі. У репертуарі Ш. були
ролі: Загорецького («Лихо
з розуму» О. р о ова),
Кочкарьова («Одруження»
М. Гоголя), Кречинського
(«Ве
сілля Кречинського»
С. ум к
О. Су ово- о
на) та ряд
ін. у виставах п’єс рос. і західноєвроп. драматургів.
Його гра відзначалася високою майстерністю, тонким смаком, була простою і природною, психологічно
обґрунтованою. Наприкінці життя навчав акторської
майстерності студентів Москов. консерваторії. Завдяки
М. Щепкіну під час великодніх свят Шевченко познайомився з Ш., про що записав у Щоденнику 24 берез.
1858: «заехали <…> к актеру Шумскому. Вкусили священной пасхи с вестфальской колбасой и поехали».
Можна припустити, що Шевченко бачив гру Ш. у виставах Малого театру.
Ро т

ав П

п ук

ШУ́МСЬКИЙ (Szumski) Теофіль-Люціан (1839—
1899) — польс. літератор, публіцист і перекладач.
Вивчав філологію у Київ. ун-ті. Учасник Січневого
повстання 1863—64. Деякий час жив у Львові. Автор
оповідань і віршів, які друкувалися переважно у львів.
періодиці. Переклав поему Шевченка «Кавказ» (опубл.
у львів. газ. «Monitor». 1899. № 5), адекватно відтворивши образи оригіналу, його зміст і поетику, використавши зокр. й українізми. Попри окремі недоробки,
у перекл. Ш. переважають позитивні якості, тому його
значення не применшили ін. інтерпретації «Кавказу» — П. Св н
ко о, Б.-С.
ран ка, Р. Гамчикевича
і С. Струмп - о тк в а.
т.: Па ов к
. . Шевченко в польських перекладах
70—90-х років ХІХ ст. //
12.

Роман о ов н

ШУ́МСЬКИЙ Юрій Васильович (справж. — Шомін; 24.04/6.05.1887, м. Тирасполь, тепер Молдова —
7.06.1954, Київ) — укр. актор, реж. Народний артист
Союзу РСР (1944). Держ.
премія Союзу РСР 1950,
1951. Організував 1917 у
Херсоні аматорський укр.
драм. театр, 1919 — драм.
студію. Працював у Одес.
держдрамі (1925—34;
нині Одес. укр. муз.-драм.
те атр ім. В. Ва силь ка),
у Київ. укр. драм. те атрі
ім. І. Франка (1934—54;
нині а она н ака м н
рамат н т атр м н вана ранка).
При родні сце нічні здіб. ум к
ності Ш. дали йому змогу
стати яскравою мист. особистістю, грати провідні
різножанрові ролі. Це — Голохвастий («За двома зайцями» М. Стар ко о), Іван Барильченко («Суєта»
І. арп нка- аро о), Кречет, Хмельницький, Галушка
(«Платон Кречет», «Богдан Хмельницький», «В степах
України» О. Корнійчука), Годунов («Борис Годунов»
О. Пушкіна), Філіпп ІІ («Дон Карлос» Й.-Ф.
ра)
та ін. Знімався в кіно. Був видатним майстром худож.
слова.
Творчість Шевченка мала велике значення для становлення Ш.-актора, його худож. уподобань, сценічної
стилістики. У перші роки творчої діяльності в аматорських театрах Херсона він грав ролі Назара і Гната («Назар Стодоля» Шевченка, також її реж.-постановник),
Степана («Невольник» М. роп вн ко о, за творами
Шевченка); інсценізував і поставив «Гайдамаків»,
у яких створив образ Ґонти (усі — в 1920-х). У цей пе-

ШУПТА-В’ЯЗОВСЬКА

ріод Ш. був відомий як реж.-постановник літ. вечорів,
присвячених Шевченкові. 1924 за ініціативи Херсон.
ІНО у місті було відзначено 110-ту річницю від дня народження поета, худож. керівник урочистого вечора —
Ш. Він поставив власну одноактну оперу «Причинна»,
в якій виконав роль Водяника. Під час нім.-радянської
війни здійснював худож. керівництво на Ра о тан
м. . .
в нка в Саратові, де 1942 разом із Р. ркаш н м підготував радіокомпозиції «І вражою злою
кров’ю волю окропіте!» та «На Вкраїні милій», в яких
використано твори поета.
Ш. почав декламувати Шевченка ще на поч. сценічної діяльності в Херсоні, багато творів поета читав
під час війни, а пізніше виступав по радіо та з естради
з численними шевч. програмами. Йому вдалося глибоко
розкрити слухачам думки і почуття поета, відтворити
багатий світ його худож. образів, передати дух Шевченкового слова, його красу й непроминуще значення. У репертуарі Ш.-читця були поеми «Кавказ», «Гайдамаки»,
«Єретик», «Сон — У всякого своя доля», «І мертвим,
і живим», «Гамалія», вірші «Якби ви знали, паничі»,
«І золотої й дорогої», «Заповіт», «Думи мої, думи мої»
(1840), «Мені однаково, чи буду», «Осія. Глава ХIV.
По ра ан », «Я не нездужаю, нівроку», «Перебендя»
та ін. Ш. — автор ст. «Безсмертний образ» (1951), присвяченої фільмові І. Сав нка «Тарас Шевченко».

в.: Оповідання і статті. К., 1964.
т.: П тров . Що зберегла пам’ять // Вітчизна. 1958.
№ 8; Ст панов . . Шумський читає Шевченка // Театральна
культура: Нау ко вий між ві дом чий що річ ник. К., 1964. № 1;
Ст панов . . Юрій Шумський. К., 1971;
ов . Разом
з життям. К., 1972.
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та ін. Переклав з азерб.
при свя че ний Шевчен кові вірш Н. Гасанзаде «Ти встав над
сві том» (
. 1964.
17 берез.; також: голос: Вірші про
Т. Г. Шевченка. О.,
2006). Ш. на ле жать
роз відки «Та єм ниці
с и м во л і в П р и д н і стро в’я. Шев ченко
в кул ь ту р і П М Р »
(Сов ре мен ные процессы меж культурного взаимодействия
. упта. ара ов в унн .
и языковая практика:
., 2013. к а нка
Материалы международной научно-практической конференции. Тирасполь,
2005. Сб. № 5), «Тарас Шевченко — мариніст» ( ара
в нко і сьогодення: Матеріали Другої всеукр. наук.практичної конф. Сімф., 2012) та ін.

в.: [Вір ші] // ум мо , думи мої…: По е зії, пос вя чені
Великому Кобзареві. О., 2004; Провидець: Акросонет //
голос: Вірші про Т. Г. Шевченка. О., 2006; Пам’ятник Тарасові
Шевченкові в Одесі; Час поклику; Пересторога // Літературна
Одеса. 2006. № 2.
т.: аран н . Чорноморська шевченкіана //
. 2006.
8 черв.; Пр ов к
. Шевченкіана одеських поетів // Чорноморські новини. 2006. 18 трав.; м тро Романов
упта:
Біобібліогр. покажчик. О., 2008.

к ан р орон
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ШУ́ПТА Дмитро Романович (20.01.1938, с. Курінька
Чорнухинського р-ну Полтав. обл.) — укр. поет, публіцист і лікар. Закінчив Крим. медичний ін-т (1969).
Учасник Руху Опору в Україні, політв’язень. Працював
у лікарнях Пирятина, Гребінки, Яготина, Києва, викладав хірургію в Київ. медичному уч-щі № 3. Автор
понад 40 поетичних зб., зокр. «Чаїне озеро» (1989),
«Світовщина» (1989), «Межінь» (2000), «Коротке речення доби» (2007), «Сузір’я Оріона» (2013) та ін. Поезії
перекладалися англ., груз., гагаузькою, рос. мовами.
Шевч. тему представлено у ряді ліричних творів
(рубаї, сонети, вірші, сатира «Тарас в Яготині»), об’єднаних у зб. «Тарасове відлуння» (К., 2013). Особливістю
автор. підходу до зазначеної теми є зосередження на
окремих епізодах біографії Шевченка («Мойсівка»,
«На Косаралі»), прагнення осягнути присутність генія
в особистій долі («Чин поклику», «Виступ у Чорнобилі»), у житті нац. та суспільному («Пам’ятник Шевченку
у Полтаві», «Тренос по лайнеру “Тарас Шевченко”»)

ШУ́ ПТА-В’Я З ÓВ СЬ КА Ок с ана Гри го рівна
(6.04.1956, Оде са) — укр. літературознавець. Дочка
Г. ’ зов ко о. Закінчила Одес. ун-т ім. І. І. Мечникова
(1978). Канд. філол. наук (1982), доцент, із 2008 — зав.
кафедри укр. л-ри Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова.
Авторка кількох десятків шевченкознавчих праць, проблематика яких стосується аналізу родової та жанрової
природи Шевченкової поезії, її часопросторової організації, питань психології творчості митця в контексті
його худож. практики, зокр.: «Творчість Т. Шевченка як
ліричний канон: (Часопросторовий аспект)» (
33);
«Наближення до абсолюту» (С . 2001. № 3); «Жанрове
мислення Шевченка-лірика» (Проблеми сучасного літературознавства. О., 2002. Вип. 11); «Читач як духовнотворча проблема у поезії Т. Шевченка» (Література.
Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. К., 2003.
Вип. 16); «Хронотопічність художнього мислення Та34. Кн. 1); «Хронотоп послання
раса Шевченка» (
у ліриці Т. Шевченка» ( Ст 5); «Поезія Тараса Шевченка періоду заслання і проблеми психології творчос-
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ШУТЬ

ті» (Шевченкіана Одещини: Наук.-краєзнавчий зб. О.,
2006); «Діалогічність лірики Шевченка» (Історико-літературний журнал. 2007. № 14) та низка ін.

в.: Час і слово Тараса Шевченка // Тарас Шевченко і Україна ХХІ ст.: Зб. матеріалів міжнародної наук.-публіцистичної
конф. К., 2003; Жанрове мислення Тараса Шевченка: Аспект
художнього часопростору // «З його духа печаттю…»: Шевченкознавчі студії: Зб. ст. О., 2004; Дві редакції вірша «Лічу в неволі
дні і ночі…» Тараса Шевченка у контексті психології творчості
митця // Історико-літературний журнал. 2004. № 10; Творчість
Л. Боровиковського і Т. Шевченка: проблема літературного новаторства // Ст 9.

т на

з р ка

ШУТЬ Василь Кирилович (26.04.1899, м. Золотоноша, тепер районний центр Черкас. обл. — 23.08.1982,
Чикаґо, США) — укр. композитор. Учився в Золотоніській гімназії. Самостійно опанував техніку гри на
струнних інструментах та фортепіано. 1926 вступив
на композиторський ф-т Муз.-драм. ін-ту ім. М. Лисенка (Київ) (клас В. о отар ова). Після закінчення
навчання 1930 працював у муз.-драм. театрах Києва та
Донбасу. Під час війни його вивезли на роботи до Німеччини. 1951 виїхав до Чикаґо.
Ш. — автор численних творів для різних інструментальних складів. Серед симфоній четверту написано на
тексти Шевченка («Було колись на Вкраїні», «Все йде,
все минає», «Ой гоп, таки так!», «Якби-таки або так,
або сяк», «Не за горами кари час», «Молітесь, братія»).
Ін. репрезентативна галузь його творчості — солоспіви.
У цій царині також часто звертався до текстів Шевченка
(«Тече вода з-під явора», «У неділеньку», «На панщині
пшеницю жала», «Така її доля» та ін.). Твори Ш. написано в традиціях укр. вокальної лірики Лисенкової
доби та поч. 20 ст.
т.:
зв
дні. 1961. Верес.;
(Василь Шуть) //
спогади. К., 2004.

. Визначний творець музики // Нові
нко . Трагедія талановитого композитора
нко . Музики сонячні дзвони: Ст., рецензії,

к

ата

о тюк

«ШХУ́НА “КОНСТАНТИ́Н” НА РЕМÓНТІ» (папір, сепія, 9,4×18,1) — малюнок Шевченка, виконаний
у квіт. 1849 на о. о ара . На звороті паперу, приклеєного до сепії, був напис олівцем: «Спорядження шхун
1849». Під час реставрації 1959 папір було від’єднано,
а зворот малюнка очищено. Твір містився в альб. Обручових. Датовано на підставі доповідної записки
О. утакова В. ру ову від 30 квіт. 1849, де описано
ремонт шхуни «Константин» (Ін-т рукопису НБУВ.
Ф. 1. № 1186) та листа Бутакова до рідних від 2 трав.
1849, у якому він писав, що після суворої зими тепла
погода настала в перших числах квіт., судна були готові,

.

в нко.

уна « он тант н» на р монт .
Пап р, п . 1849

але через різкий перепад температур вийшли з ладу
хронометри (Центр. держ. арх. Військ.-Морського
флоту (Санкт-Петербург). Ф. 4. № 8. Арк. 38 зв.). Перед
другим навігаційним періодом, який почався 6 трав.,
шхуну обстежили і відремонтували ( утаков, с. 31).
Зберігається в НМТШ (№ г—793).
На першому плані зображено затоку, де на рейді стоять човни, найближче на мілині — шхуна «Константин»,
нахилена набік. Біля неї на плоту дві стафажні постаті
чоловіків. Ліворуч видніється край узбережжя, на якому
лежить чоловік, чекаючи, поки звариться у казані їжа.
Лінія берега півколом окреслює водяну гладь і на горизонті зливається з морем та небом. Використовуючи
приглушені тони сепії, Шевченко передав вечірній стан
природи, насиченим виділив днище шхуни та узбережжя
на першому плані. Цю шхуну митець малював у роботах
«Укріплення Раїм. Вид з верфі на Сирдар’ї», «Пристань
на Сирдар’ї в 1848 році», «Шхуни “Константин” та “Николай”» (попередня назва — «Шхуни “Константин” та
“Михаил”»), «На палубі шхуни».
В інвентарній книжці ВІМШ малюнок було зафіксовано під назвою «Судно конопатять. Невідомий (Шевченко?)» (НХМУ. Инвентарь Киевского музея древностей и искусств. Художественный отдел. Папка 1—82.
№ 1031. С. 196). Твір уперше згадано: рн т . Малюнки з альбому В. Обручова «Sowenizd’Оrenbourg
1842—1857» // Життя й ре во лю ція. 1929. № 3.
С. 128—129). Ін. на зва — «Шхуни на ко но пат ці»
(Ра в к С. . Життя і творчість художника Тараса
Шевченка. Х., 1939. Табл. 48). Уперше репрод. під назвою «Шхуни й човни біля берега» ( а р к твор ,
с. 82. № 687). Експонувався на виставці «Шевченко та
Аральське море» (Київ, 2006). Місця зберігання: власність Обручових, ВІМШ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П
т.:

: 12 т. Т. 9. № 40.
а н н . Тарас Шевченко. М., 1946;

ур 2003.
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«ШХУНИ БІЛЯ ФОРТУ КОСАРАЛ»

«ШХУ́ НИ БÍЛЯ УКРÍПЛЕН НЯ КО САРÁЛ»
(тонований папір, олівець, 15,8×29,4) — рисунок Шевченка, виконаний 22 верес. — 5 жовт. 1849. Ліворуч
унизу олівцем рукою Шевченка: 21. Праворуч угорі
чорнилом:
117—65. Датується проміжком від часу,
коли шхуни «Николай» і «Константин» було поставлено на зимівлю, що, за записом О. утакова, відбулося
22 верес. 1849 ( утаков, с. 53), і до від’їзду членів експедиції з Косаралу 5 жовт. 1849. Зберігається в НМТШ
(№ г—733).
На рисунку зображено бухту з кількома пришвартованими до берега морськими шхунами, що стоять
.

.

в нко.
ун
укр п нн о ара .
онован пап р, о в . 1849

зі спущеними парусами, та рибальськими човнами.
На першому плані — дві великі шхуни зі спущеними
брейд-вимпелами, вкриті на зиму очеретяними матами, про які згадав у щоденнику О. Бутаков: «Вранці
знявся, узявши з собою прап[орщика] Поспєлова для
спостережень і наказавши команді шхуни “Николай”
плести з очерету мати для дахів на судна, щоб восени
і взимку вберегти їх від дощу і снігу» ( утаков, с. 53).
У цій роботі Шевченко традиційно використав тонований папір, цього разу сірувато-палевого відтінку. Тло
надало краєвиду шляхетності, створюючи враження
старовинності самої роботи.
Твір уперше згадано і репрод. під назвою «Шхуни
й човни біля берега» у вид.: а р к твор , с. 105,
243. № 686.
Місця зберігання: у А. оза ков ко о, В. о ов ко о, у родині Коховських, Д. Балаховського, КММ,
ВІМШ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П

:

12 т. Т. 9. № 76.
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«ШХУ́НИ БÍЛЯ ФÓРТУ КОСАРÁЛ» (папір, акварель, 20,6×30) — малюнок Шевченка, виконаний 26 верес. — 5 жовт. 1848 на о. о ара під час ра
ко

в нко.
ун
Пап р, аквар

орту о ара .
. 1848

оп ово к п
. На звороті монтувального картону
був напис олівцем: «Шевченко Т. Г. 1814—1861. Шхуна
біля форту Косъ-Аралъ акварель м. 1716». Унизу посередині чорнилом ін. рукою напис: «Форт на Кос-Аралі».
Під час реставрації 1956 картон від’єднали, а зворот
знову продублювали білим папером. Датується часом завершення плавання по Аральському м., про що
25—26 верес. записав О. утаков ( утаков, с. 30).
Зберігається у НМТШ (№ г—872).
На першому плані — дві ретельно промальовані
шхуни зі спущеними парусами. Поверхня води гладенька і спокійна. У ній віддзеркалюються обриси шхун
і маленьких човнів на другому плані. Вдалині — лінія
берега. Ліворуч — будівлі укріплення, над якими клубочиться дим із димарів. Біля них видніється постать
вартового. Більшу частину малюнка займає просторінь
вечірнього неба із видовженими горизонтальними лініями жовтаво-помаранчевих хмар. Особлива увага до
неба є характерною для малюнків Шевченка періоду
солдатчини. Саме воно надає творам митця романтичного забарвлення. На цій акварелі у його зображенні
домінують фіолетові, почасти й жовті відтінки. Сонце
зайшло, митець фіксує останні відблиски світила на
небі, що лягають полиском і на воду. Довкола панує
безмежний холодний спокій.
Твір уперше згадано і репрод. під назвою «Шхуни
стоять на якорях біля фортеці Кос-Арал» ( а р к
твор , с. 76, 102. № 672). У л-рі згадується під назвами:
«Берег Аральского моря» ( а ауш н . Т. Г. Шевченко
в портретах и иллюстрациях. Лг., 1940. С. 117), «Шхуны» ( к н . Шевченко как художник // Искусство.
1939. № 2. С. 38), «Біля форту на Кос-Аралі» ( о т нко . Тарас на Аралі // Вітчизна. 1984. № 3. С. 13). Копія невідомого з малюнка міститься в альб. Обручових
(НМТШ, № г—791).
Акварель експонувалася: у Києві 1939 (Республіканська ювілейна шевченківська виставка в Києві:
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Каталог-путівник. К., 1941. № 226), у Києві та Москві
1964 (Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Київ,
1964. С. 10), у Празі 1968 (Taras Ševčenko: Vу́stava
o životě a díle. [Praha, 1968]. № 31), у Києві 1984 (Шевченко-художник: Каталог виставки. К., 1986. С. 12).
Місця зберігання: власність В. ру ова, Г. Обручової,
ДРМ, ІТШ, ГКШ, ЦМШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 12 т. Т 9. № 28.
т.: а н н . Тарас Шевченко. М., 1946; в
ук .
Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської
художньої культури. Л., 2008.

амара о оша

«ШХУ́НИ “КОНС ТАНТИ́ Н” ТА “НИ КОЛÁЙ”»
(папір, сепія, білило, 16,8×26,7) — малюнок Шевченка,
виконаний у кін. черв. — першій пол. лип. 1848 під час
перебування ра
ко оп ово к п
в укріпленні Ра м. Датується часом спорядження шхун, про
яке згадують О. утаков та О. акш в (див.: Центр.
держ. арх. Військ.-Морського флоту (Санкт-Петербург).
Ф. 19. Спр. 32. Арк. 13 зв.; акш в . Путешествия
по киргизским степям и Туркестанскому краю. СПб.,
1896. С. 49). Зберігається у НМТШ (№ г—738).
На малюнку зображено вечірню пору на пристані
в Раїмі та шхуну «Константин», що стоїть на риштуванні. Центр. елементом сюжетного образка є саме
масив корпусу шхуни на тлі степу, який зливається із
небом. Позаду шхуни — незакінчена будівля пристані.
Праворуч у затоці стоїть уже готова до плавання шхуна
«Николай». На першому плані — човен із вітрилом,
у якому сидить людина. На задньому ліворуч — велике світле шатро, біля нього на флагштоку — прапор
і вартовий із рушницею. На обрії видніються гори, небо
вкривають темні хмари. Гол. увагу художник зосередив
на недобудованій шхуні. Хоча цей твір належить до
монохромного живопису, митець використав у сепії
широку палітру коричневого кольору. Майстерність
кольоропередачі сприяла тому, що в окремих наук.
джерелах помилково кваліфікували сепію як акварель
(див.: П : [ 16 т.] Т. 12. С. 267).

.

в нко.

ун « он тант н» та «
Пап р, п ,
о. 1848

ко а ».

Зображення краєвиду з обома шхунами з ін. точки
огляду художник виконав також на малюнках «Укріплення Раїм. Вид з верфі на Сирдар’ї» та «Пристань на
Сирдар’ї 1848 року».
Уперше згадано і репрод. під назвою «Краєвид сепією: берег Аральського моря; шхуна “Константин”, на
якій Шевченко плавав у експедиції Бутакова» ( а юнк
Т. Шевченка. Пб., 1911. Вип. 1. Табл. 29). Згадується
у л-рі під назвами: «Над Аральським озером» ( р п’ к в
. Шевченко-маляр // Ілюстрована Україна. 1913.
№ 7. С. 3), «Шхуни “Константин” та “Михаил”» ( н ов ., С р а . Літопис життя і творчості Т. Шевченка.
К., 1959. С. 138), «Шхуны “Николай” и “Константин”»
( утаков . История одного рисунка // Советская Россия. 1961. 11 марта), «Шхуни “Константин” і “Ніколай”
на якорі» ( а нов ка . Два літа на Аралі // . 1975.
20 листоп.). Місця зберігання: у К. рна, у Бутакових,
в О. утаково , у Глазенапів, КММ, ВІМШ, ГКШ,
ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 10 т. Т. 8. № 16.
т.: ов
к ; а н н . Тарас Шевченко. М., 1946;
в
ук . Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті
європейської художньої культури. Л., 2008.

амара о оша

Щ А В И́ Н С Ь К И Й В а с и л ь О л е к с а н д р о в и ч
(20.01/01.02.1868, м. Іллінці, тепер районний центр
Вінн. обл. — 28.12.1924, Ленінград, тепер Санкт-Петербург) — укр. та рос. хімік-технолог, мистецтвознавець, колекціонер. Навчався в Петерб. технологічному
ін-ті та Ризькому політехнікумі. Закінчив 1898 хімікотехнічний відділ Цюрихського політехнічного ін-ту
(Швейцарія); став проф. аналітичної хімії цього вишу.
Працював хіміком (згодом — помічником директора,
директором) центр. лабораторії Миловарного заводу
О. М. Жукова у Петербурзі, директором заводу «Салолін» (1915—19), наук. працівником рм та у (1918).
Член Ради старшини Петроградського укр. зібрання
«Громада» (1916—17), організатор Т-ва вивчення й
охорони пам’яток укр. старовини (1917). За дорученням
укр. уряду сформував Комісію з реєстрації предметів
укр. старовини та мист-ва, що перебували в музеях і
церквах Петрограда (1917—18; у 1918 — її голова).
Дійсний член Ін-ту археол. технології при Рос. Академії історії матеріальної культури, зав. відділу маляр.
техніки; проф. Вищого ін-ту фотографії та фототехніки
(від 1919; нині Санкт-Петерб. держ. ун-т кіно- і телебачення). Розробив метод визначення фарб через аналіз
відбитих ними спектрів. Автор низки статей з історії і
техніки малярства (переважно нідерландського), опубл.
1908—16 у журн. «Старые годы», а також праці «Очерки по истории техники живописи и технологии красок
в древней Руси» (М.; Лг., 1935). З 1906 колекціонував
картини голландських і фламандських майстрів 17 ст.
(усього — 150 полотен). Частину з них (112 творів) було
передано 1917 на тимчасове зберігання до Ермітажу і
1925, згідно з заповітом Щ., привезено до Київ. музею
ВУАН (нині Нац. музей мист-в ім. Богдана та Варвари
Ханенків). Зібрав б-ку наук. джерел і розвідок з історії
України, колекцію вид. творів укр. письменників, у якій
був шевч. розд.
1920 придбав у Петербурзі копію Шевченкового
Автопортрета 1859 (П : 10 т. Т. 10. № 48; місцезнаходження оригіналу нині невідоме), вважаючи її
оригінальним твором, одним із маляр. зразків впливу
на Шевченка худож. манери Р м ран та. Разом із
О. П. ов
к м, Ф. рн том студіював мист. шевченкіану. У ст. «Шевченко як маляр» (Україна. 1925.
Кн. 1/2) висловив думку, що вплив К. Брюллова на
Шевченка тривав недовго (найпомітніше виявився у
портретах 1840-х) і вже в академ. період поєднувався із
захопленням специфічно укр. тематикою, розвинув тезу

Щ
про відлуння в Шевченкових картинах світлотіньових
ефектів рембрандтівського живопису, підкреслив активність і багатогранність образотворчості укр. митця.
в.: Собрание картин В. А. Щавинского. Пг., 1917.
т.: ов к
. До портрета Шевченка, опублікованого
В. О. Щавинським // Україна. 1925. Кн. 1/2; П р т . Василь
Олександрович Щавинський // Україна. 1925. Кн. 3; армаковк
. Праці В. О. Щавинського в галузі археологічної технології //
. К., 1925. Кн. 4; т ман . Василь Щавинський
та його вне сок у справу повернення українських культурних
цінностей // Київська старовина. 2006. № 6; р . Українське
мистецтвознавство 1920-х про образотворчу спадщину Тараса
Шевченка // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. К., 2013. Вип. 5.

т на а н на

ЩÁПОВ Афа на сій Про ко пі йович (5/17.10.1831,
с. Анга, тепер Ольхонського р-ну Іркутської обл., РФ —
27.02/10.03.1876, Іркутськ, РФ) — рос. історик, публіцист. Навчався в Казан. духовній академії (1852—56),
де ви кла дав пі с ля за кінчен ня ку р су (1856—60).
1860—61 — проф. кафедри
рос. історії Казан. ун-ту.
1864 за підозрою у зв’язках
з О. р ном і М. ар ов м Щ. вислано до Сибіру,
1865 заарештовано у справі
«Спілки незалежності Сибіру», звільнено 1868. Автор істор. праць про старий
обряд: «Російський розкол
ста ро го об ря ду» (1859),
. апов
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«Земство і розкол. Утікачі» (1862), а також ґрунтовних
до сліджень із рос. історії та етнографії: «Історичні
нариси народного світо споглядання і марновірства»
(1863), «Історико-географічний розподіл російського
народу» (1864—65), «Соціально-педагогічні умови
розумового розвитку російського народу» (1869—70),
«Вплив суспільного світогляду на соціальне становище
жінки в Росії» (1871) та ін.
Розглядав історію Росії як поступовий процес колонізації. Провідна істор. концепція Щ. стосується демократичної федерації: принципу централізації (за М. арамз н м) він протиставив ідею «земства та області»,
при реалізації якої народ представлено в усіх галузях
місцевого та верховного керівництва. Успішне політ.
майбутнє Росії історик бачив лише як союз економічно
незалежних, етнографічно й географічно суверенних
«областей», що історично склалися на території країни. Ідеалом союзно-обл. організації рос. земель для Щ.
був земський собор. Сучасники Щ. (зокр., С. ашков)
підкреслювали близькість його земсько-обл. теорії до
поглядів Шевченка на федерацію і називали творчість
укр. поета одним із джерел децентралістських та антиімперських поглядів Щ. Загалом погоджуючись із такою
оцінкою, Ю. ар о уточнив: «Насправді Щапов не
спромігся сприйняти погляди Шевченка на національне
питання в усьому багатстві їхнього революційно-демократичного змісту. Це стало ся, зокрема, через те,
що Щапов не звернув уваги на еволюцію історичного
світогляду Шевченка» ( ар о
. . Т. Г. Шевченко
и русские историки-демократы. Лг., 1991. С. 144).
Щ. добре знав біографію і творчість укр. поета.
Особисто вони не були знайомі, але мали спільне коло
спілкування: під час роботи в Казані Щ. знав Г. н руз ко о та І. По у, у Петербурзі близько товаришував
із В. уро к н м. Високо цінував Шевченка як особистість і поета: у листі до Г. Єлисєєва від 10 жовт. 1872,
рекомендуючи полковника В. Білоусова, зазначив: «Раніше його другом у Петербурзі був Тарас Шевченко, а
тепер нікого такого немає» ( . П. апов в Иркутске:
Неизданные материалы. Иркутск, 1937. С. 73). Згадуючи Щ., С. Шашков і М. Аристов зауважували, що вірш
Шевченка «І день іде, і ніч іде» був найулюбленішим
твором рос. історика, він часто цитував його, як і ін.
поезії Шевченка, у побутових розмовах і на лекціях
( ашков С. С. А. П. Щапов. Биографический очерк //
Новое время. 1876. 2 нояб.; р тов . . Афанасий
Прокофьевич Щапов. СПб., 1883).
У розвідці «Про конституцію» (1860) Щ. процитував
вірш Шевченка «Розрита могила» (мовою оригіналу);
розрита могила як утрачене і віднайдене героїчне минуле є гол. метафорою цього виступу. Цей же образ
Щ. розвиває, посилаючись на Шевченка, у ст. «Земство і розкол. XVII століття» (1862). У публіцистичній

ст. «Громадська скорбота» (1862), присвяченій реформі
1861, процитував (також мовою оригіналу) вірші Шевченка «Гоголю» й «Чого мені тяжко, чого мені нудно».
Щ., очевидно, вивчав прижиттєві вид. Шевченка, достеменно відомо про його ретельну роботу зі зб. « ов
т отвор н Пушк на
в нк » (Лейпциґ,
1859). Мабуть, Щ. знав і неопубл. твори Шевченка.
Ю. Марголіс звернув увагу, що текст «Розритої могили», процитованої у ст. «Про конституцію», різниться
від досі відомих списків твору; отож маємо ще один,
неврахований варіант вірша.
в.: Неизданные сочинения // Известия общества археологии
и этнографии при Казанском университете. Казань, 1926. Т. 33.
Вып. 2—3.
т.: ар о
. . Т. Г. Шевченко и А. П. Щапов // Научные доклады высшей школы: Исторические науки. 1959. № 3;
амута
. . Очерки демократического направления в русской
историографии 60—70-х годов XIX в. Лг., 1971.

анна
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«ЩАСЛИ́ВИЙ ЛОВÉЦЬ» (папір, сепія, 21,6×21,6) —
малюнок Шевченка, виконаний улітку 1856 — не пізн.
13 трав. 1857 на п-ві ан ш ак. Праворуч унизу на
паспарту — напис олівцем: Taras Szewczenko od Br.
Zaleskiego (з польс.: Тарас Шевченко — від Бр. Залеського). На звороті паспарту — напис олівцем: «щасливый
ловець». Зберігається у НМТШ (№ г—220). Етюд очеретини до сепії див.: П : 10 т. Т. 9. № 172.
Датується на підставі часу, коли Шевченко надіслав
Бр. Залеському 17 творів для «Віленського альбому» та
ряд малюнків на продаж. У листі від 13 трав. 1857 він
писав: «Еще посылаю тебе “Счастливого ловца” и “Лов-

.

в нко.

а

в

ов

. Пап р,

п . 1856—1857
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кого продавца”. Этим молодцам тебе цена известна».
Обидва твори виконано приблизно у той самий час,
що й малюнок «Хлопчик з кішкою». Рідними братами
на звав їх Ше вче н ко у ли с ті до Бр. За ле сь ко го від
10 серп. 1857.
Малюнок має поширену в епоху Відродження форму тондо, яка потребує від митця майстерного володіння композицією. До цієї форми Шевченко вдавався
нечасто. Тут він зобразив безтурботний сон хлопчика,
зігрітого промінням південного сонця. У цьому реалістичному, досить деталізованому зображенні особливо ретельно промальовано складки широких штанів
портретованого. По стать хлопчика має природний і
невимушений вигляд, обличчя спокійне, у кутиках губ
ховається усмішка, а розкосуваті очі щільно стулено.
Світлотіньові контрасти сприяють чіткості у передачі
елементів композиції: очеретини (ліворуч), пташки,
що завмерла на тичинці і ніби оберігає дитячий сон,
раків та риби, яка випала зі смугастої торби. Колоритне зображення рака й риби наштовхує на думку про
обізнаність Шевченка з натюрмортами П. Класа. Сепію
можна трактувати як алегоричний образок щастя. Другий план — прикаспійський непривабливий пейзаж:
берег моря, прибережна осока, верблюжа колючка, що
пробивається крізь каміння, — увиразнює думку про
те, що щастя — це стан людської душі, який не залежить від зовнішніх обставин, соц. чи етнічного середовища. До теми дитячого, щасливого сну Шевченко
повернувся у Петербурзі 1860, зобразивши заснулого
хлопчика-натурника.
Твір уперше згадано: -ов. . [ ра оманов .] Письма Т. Г. Шевченко к Бр. Залесскому (1853—1857 г.) //
С. 1883. № 4. С. 853—866, уперше репрод.: Київська
правда. 1948. 3 лют. У л-рі трапляється під назвами:
«Счастливый рыбак» ( в нко . Дневник. М., 1925.
С. 195), «Хлопчик з раком» ( ор аков . Тарас Шевченко і Литва // Літературна газета. 1952. 10 черв.).
Твір експонувався 1984 у Києві (Шевченко-художник:
Каталог виставки. К., 1986. С. 15). Місця зберігання: у
Бр. Залеського, у Ромерів, у б-ці АН Литви, ДМШ (нині
НМТШ). Іл. табл. III.
в.: П : 10 т. Т. 9. № 57.
т.: Па амар ук . Новопетровське укріплення та його
околиці в ма люнках Т. Г. Шевченка // Мистецька спадщина
Т. Г. Шевченка: (Матеріали, присвячені дослідженню творчості
Шевченка-художника). К., 1959. Вип. 1; рамав ю . Шевченко у Вільнюсі //
10; а н . Мистецька спадщина Шевченка і нове в її дослідженні //
10; о т нко . . За морями,
за горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм: Худож.-докум. оповідь. К., 1984; в
ук .
Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської
художньої культури. Л., 2008.

т на у ко, Рок ана ар ук

«ЩЕ ЯК БУЛИ́ МИ КОЗАКÁМИ» — див. «По кам».
ЩÉПКІН Микола Михайлович (28.02/11.03.1820,
Полтава — 14/26.08.1886, Москва) — рос. видавець,
книгопродавець, громадський діяч, син М. С. Щепкіна.
У 1856—62 займався книговиданням разом із К. Со ат онков м. У своїй книгарні Щ. особливу увагу надавав
розповсюдженню нелегальної л-ри, зокр. поширював
вид. О. р на, знайомим якого він був. Шевченко запізнався зі Щ. у берез. 1858 в Москві, відвідував його
книгарню (записи в Щоденнику 19, 21, 24 берез. 1858),
мав окремі вид. Щ.
т.: о т ков . П. Предприятие честное и полезное // В
мире книг. 1973. № 6.

р ор

нко

ЩÉПКІН Михайло Семенович (6/17.11.1788, с. Красне, тепер Яковлєвського р-ну Бєлгородської обл.,
РФ — 11/23.07.1863, м. Ялта, тепер Автономна Ре спубліка Крим; похований
у Мо с к ві) — рос. і укр.
актор. Народився в сім’ї
кріпаків графа Г. Волькенштейна: батько родом із Калузької губ., мати — з укр.
села, на рос.-укр. мовному
пограниччі (нині — пд. частини Воронезької, Курської, Бєлгородської обл., де
переважали українці). Щ.
зма лку засвоїв укр. мову
й упродовж усього життя
вва жав се бе укра ї н цем,
засто совуючи визначення
П. ор . Портр т
«малорос», «хохол» і «пе.
пк на. Пап р,
ревертень». 1803 закінчив
то ра . 1860-т
Курське чотирикласне народне уч-ще і тоді ж розпочав трудову діяльність
помічником землеміра у
маєтку графа Г. Волькенштейна. З 1804 працює
суфлером і дебютує актором у рос. приватній
трупі братів Барсових у
Курську. 1816 на запрошення одного з двох власників Харків. театру —
І. Штейна з дозволу графа переїхав до Харкова,
де продовжив акторську
т .
в нка
діяльність. 1818 у складі
о .
пк на в 23 юто о
цієї трупи пот рапив до
1858 р.
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полтав. театру під опікою «малоросійського» губ. князя М. Р пн на, де грав майже у всіх виставах (понад
п’ятдесят ролей у тодішніх рос. і перекладних п’єсах,
здебільшого переробках французькомовних п’єс). Став
першим виконавцем ролей виборного Макогоненка та
Михайла Чупруна у «малоросійських операх» «Наталка
Полтавка» та «Москаль-чарівник» І. Котляревського,
які ознаменували поч. нової укр. драматургії та укр.
профес. театру. Визнаний основоположником сценічного реалізму в рос. та укр. театрах. У складі полтав.
трупи у 1819—22 не раз гастролює в Харкові, рн ов ,
Ромна , р м н у , Києві.
У зв’язку з припиненням діяльності полтав. театру Щ. переїжджає в Тулу до трупи І. Штейна, з якою
1823 гастролює у Ромнах, де його вирізнив серед ін.
акторів представник москов. контори імператорських
театрів і запропонував акторську по саду в Мо скві.
Тут Щ. упродовж сорока років (1823—63) пропрацював актором Малого театру. На сцені цього театру і
на гастролях у Петербурзі та в ін. містах запровадив
традицію виконання укр. мовою п’єс І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка та ін. драматургів, чим
сприяв утвердженню профес. укр. театру на столичній
та провінційній сценах. Через постійну зайнятість у
виставах на імператорській сцені Щ. не міг часто відвідувати Україну, тому рідкісні приїзди сюди були окремими віхами в його житті і творчості: 1829 — Ромни,
1837 — Одеса, Вознесенськ (тепер місто у Миколаїв.
обл.), 1842 — Харків, Катеринослав, Одеса, Миколаїв,
Херсон, 1850 — Харків, По тава, Одеса.
За час першого періоду перебування Шевченка в
Петербурзі (1836—45) Щ. приїздив на гастролі в Александринському театрі 1838 (11 квіт. — 5 трав.), на
закінчення яких виконав роль виборного Макогоненка
у «Наталці Полтавці» І. Котляревського, та 1844 (11 верес. — 31 жовт.), де виступав, зокр., в укр. ролях: Михайла Чупруна у «Москалі-чарівнику» (27 і 29 верес.,
3, 9, 11, 13, 15, 20, 24, 26, 29 жовт.) і, на завершення
гастролей, 31 жовт. в ролі виборного Макогоненка у
виставі «Наталка Полтавка», під час якої, за свідченням
В.
н ко о, «захват публіки сягав найвищого ступеня» (Литературная газета. 1844. 9 нояб.). Без сумніву,
Шевченко бачив ці вистави. Не без впливу Щ. саме тоді, з 24 жовт. по 9 листоп., Шевченко перекладає укр.
мовою свою драму «Назар Стодоля».
У шевченкознавстві існують припущення, що Шевченко міг познайомитися з Щ. у Києві 1843, оскільки
актор гастролював тут із 15 квіт. до 8 черв., а Шевченко
приїхав до Києва на поч. черв., тобто це могло статися
упродовж одного тижня їхнього одночасного перебування в Києві. Вірогіднішим є припущення, що знайомство
Шевченка зі Щ. відбулося під час гастролей останнього
в Петербурзі 11 верес. — 31 жовт. 1844, тим більше, що

13 груд. 1844 Шевченко написав вірш «Заворожи мені,
волхве», присвячений Щ.
У берез. 1845 по дорозі з Петербурга в Україну Шевченко зупинявся в Москві, де зустрічався зі Щ. Отже,
саме цю зустріч мав на увазі Шевченко, коли занотував
4 лип. 1857 у Щоденнику: «Я видел его в последний раз
в 1845 году», а 19 берез. 1858: «Я не видел Кремля с
1845 года». Якщо був «останній раз», то були й попередні, і це стосується згаданих вище 1843 і 1844, хоч
найвірогіднішою є дата 1844. Однак у своєму першому
після семирічної мовчанки листі до Я. у ар нка від
1, 10, 16 квіт. 1854 Шевченко розповідає про поїздку
до Москви 1846 — одразу після перебування того ж
року в
р оро . Поет у Миргород. пов. перебував з
весни до осені 1845 і зокр. в самому Миргороді тільки
у жовт. того самого року, а до Києва приїхав у другій
пол. квіт. 1846 не з Миргорода, як випливає з листа, і
заарештували його 1847 в Києві після повернення з
поїздки до с.
а а на Чернігівщині, натомість у шевченкознавстві згадане твердження Шевченка навіть не
прокоментовано. Оскільки оригінал згаданого листа не
зберігся, і вперше надрук. його в журн. « нова» (1861.
№ 10) з цензурними купюрами та виправленнями, пропусками слів та неправильно прочитаними словами, то
стає зрозуміло, що в цьому листі сталися зміщення у
фактах і датах.
Арешт Шевченка 5 квіт. 1847 та майже десятирічна
служба його рядовим солдатом царської армії далеко від
України перепинила на цей тривалий час будь-які зв’язки з багатьма давніми друзями, зокр. зі Щ. Лише після
смерті імператора
ко
(1855) дружньо налаштована до Шевченка впливова рос. інтелігенція порушує
перед урядом питання про звільнення поета. У цьому
контексті прізвище Шевченка під різними скороченнями починає з’являтися у пресі. Першим серед тих, хто
став популяризувати твори Шевченка, був Щ. Рос. педагог, перекладач і публіцист М. В. Соколов повідомив
1864, що під час гостювання у Щ. в Москві 10 лип. 1856
почув з вуст господаря вірш «Пустка», тобто «Заворожи
мені, волхве» (Заметки о Щепкине (выдержки из дневника) // Библиотека для чтения. 1864. № 8. С. 3). Від Щ.
цей текст потрапив і до Я. Кухаренка, який відвідав Щ.
у серп. 1856. У листі до Шевченка 18 груд. 1856 Я. Кухаренко писав, що Щ. прочитав йому напам’ять «Пустку»
і, на прохання, записав і вручив йому її текст. Саме ред.
вірша «Заворожи мені, волхве», яку популяризував Щ.
під ним же придуманим заголовком «Пустка», потрапила на сторінки періодичної преси 1856 (журн. «Пантеон») та 1857 (газ. «Ру к
нва »). У згаданому
листі Я. Кухаренко писав, що під час відвідин Щ. на
тимчасовій квартирі він прочитав актору листа (текст
не зберігся), після чого «він заплакав».
Після тривалої мовчанки першим озвався Шевченко
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в листі до Щ. 12 листоп. 1857 з
н о о ов оро а
щирими словами: «Друже мій давній, друже мій єдиний! Із далекої киргизької пустині, із тяжкої неволі вітав
я тебе, мій голубе сизий, щирими сердечними поклонами. Не знаю тілько, чи доходили вони до тебе, до твого
щирого великого серця? Та що з того, хоч і доходили».
Повідомляючи друга про своє перебування в Нижньому
Новгороді «на волі — на такій волі, як собака на прив’язі», поет пише, що хотів би у Москві побачитися з ним,
а для цього «чи не найдеться коло Москви якого-небудь
села, дачі або хутора з добрим чоловіком» (оскільки в
Москві йому ще не дозволялося жити). Щ. 27 листоп.
1857 повідомляє Шевченка, що він зможе зупинитися на синовій дачі у селі Нікольському під Москвою;
просить повідомити, чи є в нього кошти на дорогу, але
й перепитує, чи не приїхати б йому до Нижнього Новгорода для зустрічі. Шевченко 1 грудня 1857 записує в
Щоденнику про задоволення від наміру Щ. приїхати до
Нижнього Новгорода, щоб не тільки зустрітися з ним,
а й «на здешней бедной сцене тряхнуть стариной». У
листі ж до Щ. 4—5 груд. 1857 поет сердечно дякує Щ.
за запрошення до села Нікольського, проте радий бачити друга в Нижньому Новгороді, щоб той виступив
у виставі «Москаль-чарівник» І. Котляревського в ролі
Михайла Чупруна разом із молодою талановитою актрисою К. П уновою, і повідомляє, що директор театру
О. ар н ов пообіцяв прийняти будь-які умови, які
запропонує Щ. 8 груд. 1857 Шевченко нотує у Щоденнику, що написав поему «Неофіти», яку присвячує Щ.
Листом від 11 груд. 1857 Щ. повідомляє про свій виїзд
до Нижнього Новгорода після 20—21 груд. і обіцяє
виступити в кількох ролях до 1 січ. 1858. Щ. 17 груд.
1858 інформує, що виїжджає з Москви до Нижнього
Новгорода 21 груд. Шевченко 24 грудня 1857 записує
у Щоденнику: «Праздникам праздник и торжество из
торжеств! В три часа ночи приехал Михаил Семенович
Щепкин». Зустріч друзів відбулася у квартирі секретаря
нижньоновгородського губ. комітету К. р
р а, у
якого мешкав Шевченко. При зустрічі був присутній
військ. губ. О. урав ов. Шевченко подарував Щ. літографований автопортрет і того ж дня на титульному
аркуші рукопису поеми «Неофіти» написав: «М. С. Щепкину на память 24 декабря 1857 года».
Готуючись до вистави «Москаля-чарівника», Щ. і
Шевченко проходили з К. Піуновою роль Тетяни, навчаючи її укр. мови. З 25 до 29 груд. 1857 Щ. виступав у
ролях Городничого («Ревізор» М. Гоголя), Матроса Симона («Матрос» Т.-М.-Ф. Соважа і Ж.-Ж.-Г. Делюр’є),
Любима Торцова («Бідність не порок» О. тров коо), Вальдольфа («Мірандоліна» К.-Л. Блюма). Вистава
«Мо скаль-чарівник» мала величезний успіх, Щ. був
захоплений грою К. Піунової. Після шести виступів на
нижньоновгородській сцені Щ. пізно ввечері 29 груд.
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1857 виїхав до Москви. 30 груд. 1857 Шевченко записав
у Щоденнику: «Я все еще не могу прийти в нормальное
состояние от волшебного и очаровательного видения. У
меня все еще стоит перед глазами Городничий, Матрос,
Михайло Чупрун и Любим Торцов. Но ярче и лучезарнее великого артиста стоит великий человек, кротко
улыбающийся, друг мой единый, мой искренний, мой
незабвенный Михайло Семенович Щепкин».
17 січ. 1858 Шевченко у листі до Щ. просить посприяти влаштуванню К. Піунової в Харків. театрі. Щ.
у листі до Шевченка від 10 лют. 1858 пише про потребу
обережності для самої Піунової щодо переходу її до
Харків. театру, де її очікують неймовірні труднощі, і
радить їй «соразмерить жизнь свою по средствам и
учиться, учиться, и время все сделает; я все знаю это по
опыту». А в серед. лют. 1858 Щ. повідомляє Шевченка,
що звернувся до директора харків. театру І.
р н
з листом, у якому просив не зволікати з конкретною
відповіддю щодо К. Піунової, якій, проте, рекомендує
«без верного обеспечения не решаться» на переїзд до
Харкова. 10 берез. 1858 Шевченко по дорозі до Петербурга приїжджає до Москви, зупиняється у домі Щ. і
16 берез. виконує його портрет. У Щоденнику Шевченко записав 16 берез. 1858: «Нарисовал портрет, не
совсем удачно, М[ихаила] С[еменовича]». Однак рос.
мистецтвознавець М. Пахомов у своєму дослідженні
«Прижиттєва іконографія Шевченка» відзначив: «Найвдалішим, найпроникливішим слід вважати портрет
роботи Тараса Шевченка <…>. Хоч сам Шевченко й
залишився невдоволений своїм твором <…>, однак,
дивлячись на портрет, ви мимоволі відчуваєте, що художник вклав у нього все своє схиляння перед Щепкіним»
(див.: р
. С. С. 804).
19 берез. Щ. і Шевченко здійснили велику пішохідну
мандрівку по Москві, а 26 берез. 1858 Шевченко виїхав
із Москви у Петербург. 14—19 трав. 1858 Шевченко у
Петербурзі зустрічається з Щ., який приїхав на ювілей
директора петерб. і мо сков. імператорських театрів
О.
онова. 19 трав. 1858 на вечорі у родині Толстих
Щепкін у присутності Шевченка декламував «Пустку»
(«Заворожи мені, волхве»). Упродовж другої пол. берез.
1859 під час великого посту, коли театри не грали, Щ.
перебував в особистих справах у Петербурзі і з серед.
квіт. до 19 трав. того ж року грав у виставах Александринського театру. Можна припускати, що тоді вони
не раз зустрічалися і Шевченко бував на цих виставах;
десь у цей час Шевченко разом із Щ. і Ф. азар в к м
відвідав члена ради департаменту уділів та перекладача
М. Тютчева. Шевченко прочитав кілька своїх віршів. «І
коли почав читати “Сон” (“На панщині пшеницю жала” і т. д.), усі заплакали, а Михайло Семенович просто
ридав» (Спо а 1982, с. 160). Востаннє зустрічалися
Щ. і Шевченко в Петербурзі у першій пол. берез. 1860,
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коли Щ. привозив гроші, зібрані в Москві на користь
овар тва
опомо ну
нн м т раторам
в н м. 15 берез. 1860 на обіді у Ф. Толстого були присутні Щ., Шевченко, Костомаров, О. рю ов, художник
А. Мещерський і природознавець О. Тихменьов. Щ.
серед іншого прочитав «кілька віршів Шевченка, які він
так добре читає», про що записала у своєму щоденнику
К. Толстая ( н ) 16 берез. 1860 (Советская Украина.
1960. № 3. С. 176—177). Невідомо, чи під час зустрічі
Щ. й А.
р
а в Москві 27 жовт. 1863 згадувався
їхній спільний друг Шевченко.
т.: о ош н . . Т. Шевченко і М. Щепкін. К., 1963;
р
. С. М. С. Щепкин: Летопись жизни и творче ства. М.,
1966; Ст нко . Шевченко і М. Щепкін у їхніх взаєминах 50-х
років //
16; Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество: В 2 т. М., 1984; о ош н . Актор Щепкін на Україні. К.,
1988;
т ; ур 2003;
н нко . Тарас Шевченко: «Мій
великий друг Щепкін». М., 2009; ара ан- р за . П. «Заворожи
мені, волхве…»: Тарас Шевченко і Михайло Щепкін. К., 2012.

Ро т

ав П

п ук

ЩÉПКІН Пе т ро Ми хай ло вич (9/21.12.1821 —
20.03/1.04.1877) — юрист, третій син М. С. Щепкіна.
Закінчив Москов. ун-т. Виступав у пресі зі статтями на
теми права. Був товаришем голови Москов. окружного
суду. Шевченко під час перебування в Москві 11—26 берез. 1858 часто зустрічався зі Щ., із яким познайомився
через М. С. Щепкіна. У Щоденнику 15 берез. 1858 поет
занотував, що Щ. подарував йому «фотографические
портреты апостола Александра Ивановича Герцена».
т.: н вн к Тараса Шевченко с комментариями Л. Н. Большакова. Оренбург, [2001].

р ор

нко

ЩÉПКІНА МИХÁЙЛА СЕМÉНОВИЧА ПОРТРÉТ
(тонований папір, італ. та білий олівець, 35,8×28,7)
Шевченко виконав 16 берез. 1858 у Москві. Праворуч
унизу на портреті білим олівцем авторські дата і підпис:
1858 || .
в нко. Датується на підставі цього підпису й запису в Щоденнику 16 берез. 1858: «Нарисовал
портрет, не совсем удачно, М[ихайла] С[еменовича].
Причиной неудачи были сначала Максимович, а потом
Маркович. Пренаивные посетители. Им и в голову не
пришла поговорка, что не вовремя гость — хуже татарина». Зберігається у НМТШ (№ г—826).
Як і ін. одно-дво сеансні портрети, які Шевченко
виконав після заслання, цей характеризують лаконічна
композиція, простота і вишуканість ліній чорного і білого олівця, використання тонованого паперу як тла. Від
ін. портретів цей відрізняється глибоким психологізмом, теплотою і щирістю у трактуванні образу великого
актора. Митець показав М. Щепкіна як скромну, мудру
людину з почуттям власної гідності. У портреті немає

най меншо го натя ку
на іде а лізацію, умовність чи позу, однак
відчувається симпатія
автора до свого давнього й вірного друга.
Акти в не окса мито ве тло ши ро ких і
вільних ліній італ. олівця робить погрудне
зображення актора з
ле г ким на хи лом голови ліворуч (від глядача) скульптурним.
.
в нко. Портр т
Худож ник моде лює
. С.
пк на. онован пап р, об раз вже лі т ньо го
та
к та
о в .
чоловіка із дещо брез1858
клим обличчям. Високе чоло, обрамлене сивим волоссям, підняті густі брови
увиразнюють відкритий, живий, лагідний погляд очей
портретованого, спрямований на глядача. Комір білої
сорочки, підв’язаний чорною хусткою (бантом), відтіняє
друге підборіддя і обвислі щоки.
Твір уперше згадано у публ.: Дневник Т. Г. Шевченка // Основа. 1862. № 5. С. 5. Уперше репрод.: Альбом
выставки, устроенной Обществом российской словесности в память В. Г. Белинского. М., 1898. Табл. 25.
Експонувався на виставці пам’яті В.
н ко о 1898
(Там само), на виставці 1911 у Москві (Каталог Шевченковской выставки в Москве по поводу пятидесятилетия
со дня его смерти. 1861 — 26/ІІ.1911. М., 1911. С. 8.
№ 58), 1930 у Харкові (Пан нко . Шевченківська
виставка 1930 року // Літературний архів. 1930. Кн.
1/2. С. 129), 1934 у а р карт н . .
в нка в
арков (Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка,
експонованої в Галереї. Х., 1934. С. 33), 1939 у Києві
(Республіканська ювілейна Шевченківська виставка в
Києві: Каталог-путівник. К., 1941. С. 5. № 265), 1951 у
Москві (Выставка изобразительного искусства Украинской ССР. Живопись, скульптура, графика: Каталог. К.,
1951. С. 105), 1964 у Києві та Москві (Юбилейная художественная выставка, посвященная 150-летию со дня
рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964. С. 14), 1968
у Празі (Taras Ševčenko: Výstava o životě a dile. [Praha,
1968]. № 59/1), 1979 у Києві (Выставка изобразительного искусства Украинской ССР, посвященная 325-летию
воссоединения Украины с Россией, из музеев УССР и
РСФСР: Каталог. К., 1979. С. 22), 1984 у Києві (Шевченко-художник: Каталог виставки. К., 1986. С. 17), 1985 у
Музеї історії Києва на виставці «Шевченко-портретист»
(без каталогу), 2002 на виставці у Києві та Мінську (Тарас Шевченко-художник: Виставка творів (буклет). К.,
2002. № 43), 2002 на виставці у Києві та Москві (Тарас
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Шевченко-художник: Выставка произведений. К.; М.,
2002). Місця зберігання: родина М. Щепкіна, ДІМ, ІТШ,
ГКШ, ЦМШ, ДМШ (нині НМТШ). Іл. табл. I.

в.: П : 10 т. Т. 10. № 24.
т.: ов к ; в
ук . Мистецька спадщина Тараса
Шевченка у контексті європейської художньої культури. Л., 2008.

а

р ова

ЩÉПКІ НА Оле на Дми т рі в на (7/18.03.1789 —
19.06/01.07.1859, Москва) — дружина М. С. Щепкіна (з
1812). З походження туркеня. 1791 стала рос. бранкою.
Шевченко познайомився з нею, імовірно, 1844, тепло
ставився до неї. Повернувшись із заслання, 11—26 берез. 1858 поет жив у родині Щепкіних у Мо скві. У
листах до М. С. Щепкіна з Петербурга від 13 листоп.
й 6 груд. 1858 Шевченко переказує Щ. вітання. Про неї
йдеться в листах М. С. Щепкіна до Шевченка, надісланих у листоп.—груд. 1858.
т.:

т .

р ор

нко

ЩЕРБÁК Михай ло Гри горович (7/19.11.1836 —
квіт. — не пізн. 17 трав. 1880, Київ) — укр. громадський діяч, книгар. Із козацького роду, зі священицької
сім’ї. Навчався в Катеринославській семінарії, Петерб.
духовній академії. Активний діяч Петерб. громади.
Випусковий ред. журн. « нова». Один з ініціаторів
створення на поч. 1860-х «Тарасівської громадської
книгарні» (див. « ара ова кн арн ») у Петербурзі, в
основу якої було покладено книжки з особистої
от к
в нка та його малюнки. За задумом, книгарня
мала бути основою майбутнього Нац. музею та б-ки
на зразок відповідної інституції, що її мали чехи. Щ.
написав статут книгарні. Був її бібліотекарем до кінця
1864, коли його скерували на службу до Пскова. 1866
переїхав до Києва. У листоп. 1867 склав записку, в якій
висвітлив історію появи книгарні. Зазначив, зокр., що
після переїзду до Києва вживав заходів, щоб перенести
сюди книгарню. Перевіз за погодженням із Київ. громадою частину б-ки, а про книжки й малюнки Шевченка
повідомив: «А ті Шевченкові книжки і малюнки, що з
їх почалась в Петербурзі громадська книгарня, окроме
заховані у надежних руках» (До історії «Тарасової книгарні». (Рахуба киянам книгаря Щербака про книгарню
й запросини для дальшої послуги; ноябрь 1867 года) /
[Публ. В. Доманицького] // Україна. 1907. № 11/12.
С. 224). Про себе тоді ж зауважив: з-поміж усіх причетних до заснування книгарні єдиний «як книжчий,
робив і роблю по тому плану й думці: збирав і збираю
усяку бумагу писану і друковану» (Там само. С. 223).
Г. азар в к , коментуючи лист П.
т ко о до
М. Драгоманова від 3 лют. 1871, де йшло ся про Щ.,
писав, що той відкрив у Києві приватну б-ку для гро-
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мадського користування [Архів Михайла Драгоманова. Варшава, 1937. Т. 1: Листування Київської Старої
Громади з М. Драгомановим (1870—1895 рр.). С. 383].
Списки творів Шевченка (можливо, авторизовані або
навіть автографи поета, нині невідомі), що зберігалися
в Щ., використано при підготуванні женевського вид.
«Поезії Т. Гр. Шевченка, заборонені в Ро сії» (1890).
Рукописи, які належали Щ., містять редакції і варіанти
(зокр., у поемі «Тарасова ніч»), відсутні в ін. джерелах
текстів. Щ. був причетний до наміру (не зреалізованого)
О. Балліної видати твори Шевченка в Харкові. Окремий том планованого вид. мали становити матеріали
до біографії Шевченка. Про це писав Є. о аков к до М. азар в ко о 5 берез. 1865: «Е. С. Баллина
намерена издать также отдельным томом “Материалы
для биографии Т. Г. Шевченко”. Право на получение
некоторых материалов я уже имею от г. Щербака через
г. Номиса» ( о а ка . . До історії видання «Кобзаря» 1867 року // Р . 1961. № 2. С. 115).
Щ. на честь Шевченка назвав сина Тарасом. Підтримував дружні сто сунки з П. Кулішем, М. Максимовичем.
т.: оро н . С. Над текстами Т. Г. Шевченка. К., 1971;
орук . З історії першої публікації поеми Тараса Шевченка «Великий льох» // Київська старовина. 1999. № 2; у ко .
Оголошення про вихід у світ чисел журналу «Основа» // Відкритий архів: Щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної
української культури. К., 2004. Т. 1.

орук

ЩЕРБÁК Юрій Миколайович (12.10.1934, Київ) —
укр. письменник, публіцист, сценарист і дипломат.
Закінчив Київ. медичний ін-т (1958). Працював у Київському НДІ епідеміології,
мікробіології та паразитології ім. Громашевсь кого
(1958—87). Д-р медичних
наук (1983), проф. Один із
засновників і голова Укр.
екологічної асоціації «Зелений світ»; 1989—91 — народний депутат Верховної
Ра ди Со ю зу РСР, 1990—
92 — голова Партії зелених
України; 1991—92 — міністр охорони навколишнього середовища України;
1992—94 — посол України
.
р ак
в Ізраїлі; 1994—98 — посол України у США; 1998—2000 — радник Президента;
2000—2003 — посол України у Канаді. Автор зб. прози
«Маленька футбольна команда» (1973), «Світлі танці
минулого» (1983), «Лікарі» (1990); романів «Бар’єр
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С на з в тав за п’ ою .
. Р пн но — . Ст анова.

ЩЕРБАКІВСЬКИЙ

р ака «Ст на». ро
в к т атр « ктор»

не сумісно сті» (1971), «Знаки» (1984), «Час смертохристів» (2011), «Час Великої Гри» (2012) та ін.; докум.
повісті «Чорнобиль» (1987), низки п’єс, сценаріїв худож. і докум. фільмів.
У драматургії Щ. апробовує камерні п’єси з невеликою кількістю дійових осіб, що дає йому змогу екстравертно подати психологічний зріз «внутрішнього життя»
героїв. До таких п’єс належить і «Стіна» (1983), що розкриває одну зі сторінок життєпису Шевченка і посідає
помітне місце у драматургійному доробку Щ. Звертання
до ін., «не прометеївського» Шевченка, якому властиві
емоційна чутливість, звичайні людські почування й слабкості, які виявляються на рівні міжособистісних стосунків, стало приводом для крит. випадів проти драматурга.
Задумавши «Стіну» як моноп’єсу-сповідь княжни В. Р пн но , драматург лише кількома додатковими образами
увиразнює тло епохи, на якому розгортається драма двох
цілком сформованих самодостатніх людей — Шевченка
і Рєпніної. Через низку фактів родової біографії Рєпніних в інтерпретаційному освітленні княжни та завдяки
кільком штрихам до портрета Шевченка автор показує
ту прірву соц. почувань та стереотипів, що їх не можуть
подолати ні освіченість, ні виховання, ні певна духовна
налаштованість. Відкрита громадянська позиція поета,
чий праведний гнів до несправедливості в різних її виявах генетично програмує та емоційно посилює Муза,
стикається з позицією людини, що прагне улагіднити суперечності, стерти гострі кути, апелюючи до «загальної»
совісті та абстрактного добра. Дещо пафосне звучання
окремих сюжетних моментів компенсовано ефектом
гіркої іронії, прихованої в підтексті.
в.: Сподіватись: П’єси. К., 1998.
т.: апова
. Інтертекст як конструктивний чинник
множинного втілення суб’єкта монодрами Ю. Щербака «Стіна» //
С . 2009. № 6.
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ЩЕРБАКÍВСЬКИЙ Вадим Михайлович (псевд.:
В. К о п и р ь, В. К а п и р ь та ін.; 5/17.03.1876,
с. Шпичинці, тепер Ружинського р-ну Житом. обл. —
18.11.1957, Брайтон, похований у Лондоні) — укр. історик, археолог, етнограф,
ми с те ц т во з на вець. Брат
Д.
р а к в ко о. Дійс ний член НТШ (1930),
УВАН, Чес. академії наук,
Словац. наук. т-ва, Міжнародного антропологічного
ін-ту в Парижі, Укр. наук.
т-ва в Берліні та ін. Навчався в Петерб., Мо сков. та
Київ. ун-тах (1895—1903,
з перервами). У 1908—10
пра цю вав тех ні ч ним помічником директора Церк.
(ни ні — Нац.) му зею у
.
р ак в к
Львові. Протягом 1912—21
очолював археол. відділ Природничо-істор. музею Полтав. губ. земства (нині — Полтав. краєзнавчий музей
ім. В. Кричевського). Один з організаторів і керівників
Укр. народного ун-ту в Полтаві (1917, ректор), Укр.
наук. т-ва дослідження й охорони пам’яток старовини та мист-ва на Полтавщині (1918). 1922 виїхав до
Чехословаччини. Доцент, проф., декан, ректор УВУ в
Празі та Мюнхені (1922—51). З 1951 мешкав у Лондоні. До сліджував укр. народне й культове мист-во,
ар хі те к ту ру, зви чаї й об ря ди, про цес ет но ге не зу
українців. Провів низку археол. розкопок на Полтавщині — від пізньопалеолітичних стоянок до пам’яток пізнього середньовіччя. Автор понад ста наук.
праць.
Працюючи в КММ (нині НХМУ), займався підготовкою та проведенням «Виставки артистичних творів
Тараса Шевченка» (1911, берез.—квіт.). На цю подію
відгукнувся розлогою статтею, в якій наголосив, що основне значення виставки полягає у відкритті нової грані
таланту укр. поета: «П’ятде сят літ треба було Шевченкові ждати, щоб широке українське громадянство
могло довідатися про нього як про маляра, і то як про
маляра неабиякого, і в деяких творах не менш експресивного, як і в своїх поезіях» (Виставка артистичних
творів Тараса Шевченка // Рада. 1911. 19 берез./1 квіт.).
Як і багато сучасників, Щ. уважав, що академ. школа
наклала негативний відбиток на творчість художника.
Науковець стримано оцінював олійні портрети митця,
написані під впливом К. Брюллова, окрім портрета
М. Горленко (див. ор ун ар
ав вн портр т),
Шевченкове авторство якого вважав сумнівним. Натомість виокремлював краєвиди, зокр. ті, що їх було
створено на засланні.
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Щ. 1911 виступив з ініціативою видання окремого
альб. з усіма проектами, надісланими на конкурс пам’ятника Шевченкові в Києві (Лист до редакції // Рада.
1911. 11/24 лют.), опублікував рецензію на перший вип.
альб. «Малюнки Т. Шевченка» (СПб., 1911), який, на його думку, незважаючи на вибірковість репродукованих
творів, давав усебічне уявлення про творчість Шевченка-художника, зокр. про його колористичні здібності.
Дослідник навів перелік усіх творів, що ввійшли до
альб., доповнивши його власними зауваженнями. Так,
він висловив сумнів у належності Шевченкові краєвиду
з дівчиною на містку; підтвердив автентичність картини
«Судня рада» з музею НТШ, високо оцінив вст. статтю О. С а т она, суголосну його власному розумінню
ролі К. Брюллова у творчому становленні Шевченка.
Авторству Щ. приписують також публ. «П’ятдесятиліття могили Т. Шевченка» (Рада. 1911. 29 трав./11 черв.;
1/14 черв.), підписану «Н. Василенко / Мик. Василенко» ( анко . С. 50).
У серед. 1930-х вчені Укр. наук. ін-ту у Варшаві
запропонували Щ. написати ст. про фольклор та етнографію у творчості Шевченка (
нов к
. С. 71).
Рукопис Щ. «Етнографія в творчості Т. Шевченка» досі
не опубл. (зберігається в празькому арх. дослідника,
див.: ранко . Архів Вадима Щербаківського у Празі // 100 рок в колекції Державного музею українського
народного декоративного мистецтва: Зб. наук. праць.
К., 2002. С. 51).
в.: Ма лю н ки Т. Ше вче н ка. Ви дан ня «Об ще с т ва име ни
Т. Г. Шевченка», СПб., 1911 // Рада. 1911. 10/23 квіт.; Мемуари //
Визвольний шлях. 1962. № 11; Украинское искусство //
р акв к
. . Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані
праці. К., 1995.
т.: ур нн П. Вадим Щербаківський (з нагоди 70 років
життя). Полтава, 1995. Вид. 2-ге, доп.;
нов к
. Вадим
Щербаківський: Життя, наукова діяльність, доля творчої спадщини //
р ак в к
. . Українське мистецтво. Вибрані
неопубліковані праці. К., 1995; анко . Мистецтвознавча спадщина великого україніста В. Щербаківського // Полтавський
археологічний збірник. Полтава, 1995. Вип. 4; он ар нко . .
В. М. Щербаківський як дослідник історії архітектури: особливості наукового методу // Українська біографістика. 2010. Вип. 7;
о ак . Вадим Михайлович Щербаківський // а н ., о ак .
Квітка на комині: Настінні розписи Уманщини першої половини
ХХ століття. К., 2013.
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ЩЕРБАКÍВСЬКИЙ Данило Михайлович
(17/29.12.1877, с. Шпичинці, тепер Ружинського р-ну
Житом. обл. — 6.06.1927, Київ) — укр. археолог, історик, етнограф, мистецтвознавець, музейний і громадський діяч, педагог. Брат В.
р ак в ко о. Закінчив
істор.-філол. ф-т Київ. ун-ту (1901). Був професорським
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сти пе н ді атом на ка фед рі
рос. історії (1902—04) цього вишу. Викладав у чоловічій та жіночій гімназіях
в Умані (1906—10), приватних гімназіях А. Бейтель
(1901—04) і М. Клуссінш,
у 7-й гімназії та 2-му реальному уч-щі (1910—14)
в Києві. Зав. історико-побу то во го (1910—27) та
етногр. (1910—26) відділів
КММ (нині НХМУ); зібрав
для його колекції понад 30
.
р ак в к
тис. експонатів укр. народного мист-ва. Один із фундаторів вищої мист. освіти в
Україні — перший учений секретар, член ради мист-ва,
почесний акад. УАМ. У 1920-х викладав історію укр.
народного мист-ва в Археол., Архіт., Худож. ін-тах,
Ін-ті пластичних мист-в та ін. Дійсний член (1907),
учений секретар Етногр. комісії (з 1912) та Секції
мист-в (1918—19) кра н ко о науково о товар тва
в
в . Один із організаторів Музею антропології та
етнології ім. Ф. Вовка (1921), Етногр. т-ва (1925), постійний позаштатний член Етногр.-фольклор. комісії
ВУАН (з 1921). Дійсний член, заступник голови Всеукр.
археол. комітету (1924—27), голова його мист. відділу
(1925—27). Дійсний член Наук.-дослідної кафедри мистецтвознавства (з 1924). У 1920-х співпрацював з істор.
комісіями ВУАН, комісіями історії та мист-ва книги Укр.
наук. ін-ту книгознавства, Ін-том укр. наук. мови та ін.
Закінчив життя самогубством, не витримавши цькувань
більшовицької влади. Автор понад 40 праць з історії
укр. муз., етнографії, охорони пам’яток культурної спадщини. Опублікував розвідки з історії дерев’яної церк.
архітектури («Українські дерев’яні церкви. Короткий
огляд розробки питання», 1921; «Українське мистецтво.
ІІ. Буковинські і галицькі деревляні церкви, надгробні і
придорожні хрести, фігури і каплиці», 1926), народної
картини («Козак Мамай», 1913), символіки («Символіка в українському мистецтві», 1921), портретного
малярства («Український портрет до кінця XVIII віку»,
1925), килимарства («Український килим», 1927), золотарства («Оправи книжок у київських золотарів ХVІІ—
ХVІІІ ст.», 1926) та ін.
М.
ш в к , Щ. та С. Кульженко 1911 організували в КММ (нині НХМУ) виставку образотв. спадщини Шевченка, присвячену 50-річчю від дня його смерті.
Протягом 3 берез. — 1 трав. в одному з музейних залів
уперше було зібрано Шевченкові картини, акварелі,
сепії, малюнки олівцем, офорти, що переважно зберігалися в приватних колекціях І. Терещенка, Г. Шлейфера,
В. Кочубея, Ф. Кундеревича, М. Закревської, М. Бене-
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цької, О. Померанцевої та ін. Тут також експонувалися
рукописи поета, його посмертна маска, рідкісні світлини, репродукції худож. творів. М. Біляшівський і
Щ., вірогідно, є авторами каталогу виставки (Виставка
артистичних творів Тараса Шевченка. К., 1911), текст
якого також було опубл. в ювілейному (шевч.) числі газ.
«Рада» (Виставка артистичних творів Тараса Шевченка // Рада. 1911. 26 лют./11 берез.). Наведені в каталозі
відомості про експоновані твори М. Біляшівський і Щ.
розширили й уточнили у ст. «Выставка художественных произведений Т. Г. Шевченка» (Искусство: Живопись. Графика. Художественная печать. 1911. № 3).
Як і каталог виставки, ця ст. починається невеличкою
вст. частиною, у якій автори відзначили брак уваги до
творчості Шевченка-художника впродовж 50 років, що
минули від дня його смерті. Оскільки ювілейні виставки промовисто засвідчили, що поза ЧМТ залишилося
чимало Шевченкових творів, до слідники визначили
нагальним завданням їх пошук і реєстр, без чого, вважали, неможливе подальше вивчення творчості майстра, зокр. школи, заг. еволюції, характерних рис, мист.
вартості творів, впливу вчителів тощо. М. Біляшівський
і Щ. детально описали 39 експонованих на виставці
живописних і графічних творів, три з яких (портрет
М. Горленко (див. ор ун ар
ав вн портр т),
краєвид околиці укр. села та «Пасічник Рудий Панько») вони вважали сумнівно Шевченковими; а також
коротко охарактеризували офортний розд. виставки
й іконографію Шевченка в рисунках В. т рн р а.
Проводячи атрибуцію експонованої на виставці образотв. спадщини митця, вчені пропагували комплексний
підхід, який полягав у поєднанні історико-докум. досліджень з аналізом манери й технічних особливостей
його творів. М. Біляшівський та Щ. — одні з перших
дослідників, які не розглядали мист. доробок Шевченка
як своєрідну меморію великого поета, а репрезентували
як самоцінну й художньо вартісну спадщину, хоч і не
рівнозначну з поетичною.
Після виставки 1911 у Музеї було створено шевч.
відділ, для якого збирали твори митця, рукописи, світлини, а також роботи ін. художників шевч. тематики,
ювілейні журн., газ., афіші, плакати. Щ. активно допомагав директорові Музею у формуванні й поповненні
цього відділу. 1919 Щ. урятував від знищення зб. мист.
творів Г. Шлейфера, у якій були портрети М. Горленко
та княгині К. Кейкуатової роботи Шевченка.
На поч. 1920 Щ. разом із М. Біляшівським, П. а в м, В.
ков к м, Г. ар утом та ін. ввійшов до
комітету з організації у Києві літ.-мист. виставки пам’яті
Шевченка, що відбулася в берез.—трав. у приміщенні
Волзько-Камського банку на Хрещатику, 8б. Спільно з
М. Біляшівським дослідник упорядкував худож. відділ,
у якому експонувалися деякі оригінальні твори Шевче-

нка, репродукції більшості мист. робіт, а також тарілки
Межигірської фабрики з портретами поета, ілюстрації
художників до «Кобзаря», моделі деяких проектів пам’ятника Шевченкові в Києві, що подавалися на конкурси 1911—14.
З 1923 входив до складу Комітету з видання творів
Т. Шевченка. В особовому фонді Щ. (Наук. архів Ін-ту
археології НАНУ. Ф. 9) збереглися деякі підготовчі
матеріали до тому образотв. спадщини Шевченка —
а р к твор .
1925 Щ. і Ф. рн т організували у ВІМШ виставку
«Український портрет XVII—XX ст.», на якій експонувалося бл. двадцяти маляр. і графічних портретів роботи
Шевченка. Щ. також консультував знімальну групу к/ф
«Тарас Шевченко» (реж. П. ар н н) (див.: р в к
. Про роботу над фільмом «Тарас Шевченко» //
Кіно. 1926. № 12).
Щ. — автор хронікальної замітки про надходження
1921 до Істор. музею Уманщини вірогідно Шевченкових
малюнків (згодом авторство художника спростували) у
складі колекції І. Сош нка ( р ак в к
. Невідомі малюнки Т. Г. Шевченка // Збірник Секції мистецтв
УНТ. К., 1921. Зб. 1. С. 153). Ймовірно, перу Щ. належить також хронікальна замітка про місцезнаходження портрета Лаврентія Бойка, що нині зберігається в
Нац. історико-культурному заповіднику «Качанівка»,
та ікони «Спас Нерукотворний», для яких вчений теж
припускав Шевченкове авторство ( . . Шевченкові
реліквії //
. 1901. Кн. 12. С. 23).
т.: [ пов ] П. Шевченківська виставка 1920 р. у Києві // Тарас Шевченко: Зб. К., 1921; рн т . Данило Михайлович Щербаківський (Пам’яти дослідника) // Бібліологічні вісті.
1928. № 1; рн т . Як збиралися малярські твори Шевченкові
у Всеукраїнськім Історичнім музеї ім. Шевченка // Життя й революція. 1929. № 3; Українське малярство XVII—XX ст.: Провідник
по виставці. К., 1929; о ак . Данило Щербаківський як збирач
і популяризатор мистецької спадщини Тараса Шевченка // Студії
мистецтвознавчі. 2006. № 1; о ак . Данило Михайлович Щербаківський // а н ., о ак . Квітка на комині: Настінні розписи
Уманщини першої половини ХХ століття. К., 2013.
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ЩЕРБИ́НА Владислав Іванович (27.10.1926, м. Вознесенськ, тепер Миколаїв. обл.) — укр. скульптор. Член
Спілки художників Української РСР (1958; нині НСХУ).
Навчався на скульптурному відділенні Одес. худож.
уч-ща ім. М. Грекова (1945—50, викладачі А. Чубін,
М. ук). Працював художником (у різні роки — гол.
художником) на Городницькому (1950—51), Баранівському (1951—54) фарфорових заводах, 1954—88 — на
Київ. експериментальному кераміко-худож. заводі. Розробляв форми малої пластики, що були еталоном для
пластичного моделювання і вираження нац. типажу
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у вітчизняній фарфоровій
скуль п ту рі. Ство рив понад 1000 скульптур малих
форм, сувенірів, декоративного посуду для масового
ви ро б ни ц т ва. Ши ро кий
діапазон тем, пов’язаних із
міфами, казками, легендами, творами укр. і рос л-р,
укр. піснями, реалізовано
у творах: «Тарас Бульба»
(1954), «На зло бу дня»
(1956), «Хліб і сіль» (1957),
«Біля криниці», «Енеїда»
.
р на
(обидва — 1960), «Солдати» (1965), «Перший літак» (1970), «Українські пісні»
(1980), «Бурлески» (1983), «Викрадення Європи» (2008)
та ін. На поч. 1990-х Щ. звертається до ін. матеріалів —
теракоти, шамоту, дерева, бронзи.
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на ро
нн
вн ка. Пе р со на льні виставки — 1993,
2006, 2011—12 (Київ),
2012 (Мінськ). Твори Щ. збе рі га ють ся
в НМУНДМ та ін.
му зе ях Укра ї ни і за
кордоном. Іл. табл. XI.

в.: Майстри українсь кої фа р фо ро вої пла стики. В. Щербина. Набір
листівок. К., 2008; арп нка -Романюк . Полонский завод художественной
ке ра ми ки. Ук ра и н с кий
со ве т с кий фа р фор. Х.,
.
р на. Ску птура
2013.
« о кова» (« о о кра о о
т.: о н к
.
н ма , к та мат мо о а »).
Укра ї н сь кий худо ж ній
кв т. 2013
фарфор. К., 1983; Сан урка . Творчість Владислава Щербини // Музей народного мистецтва та національна культура: Зб. наук. праць. К., 2006; ору
.
Фарфоровая пластика Владислава Щербины // Антиквар. 2011.
№ 5; ко на . Владислав Іванович Щербина — майстер «високої» української порцеляни // ко на . Київський художній
фарфор ХХ століття. К., 2011.

ар на

.

р

на. Ску птура «Сон». Пор

на, крак . 1964

Серед робіт на шевч. тематику — декоративна ваза
«Великий Кобзар» (1954), скульптурні композиції «Я
до школи носити воду школярам» (1961), «На панщині
пшеницю жала», «Сон» (порцеляна, кракле), «Назар
Стодоля» (порцеляна; у співавт. з О. н круп; усі —
1964). Поету також присвятив триптих «Мій Шевченко» (бісквіт, 1984, НМУНДМ), створений за мотивами
вірша «Якби ви знали, паничі». У трьох ідеалізованих
образах автор втілив своє розуміння жіночої долі. Фігури жінок ніби завмерли на мить; схиливши голову,
вони занурились у глибоку задуму. Емоційною і ліричною тональністю позначено скульптуру «Колискова»
(«Нічого кращого немає, як тая мати молодая»; бісквіт,
2013). Її пластична виразність, зумовлена матеріалом,
розкриває ніжні почуття матері, яка сидить на землі й
обіймає немовля.
Щ. брав участь у виставках із 1951, зокр. у худож.
виставці, присвяченій 150- тн ому юв ю в
н

р

ЩЕРБИ́НА Іван Олександрович (роки життя невідомі) — директор харків. театру протягом 1857—64.
Шевченко 14 січ. 1858 записав у Щоденнику про те,
що К. П унова не хоче залишатися в нижньоновгородському театрі, але не знає, куди податися. «В таком
ее горе я предложил ей посильные услуги. Я напишу
письмо директору харьковского театра и буду просить
Михайла Семеновича Щепкина о ее заступничестве.
Как бы хорошо было, если б удалось ей переселиться
в Харьков». Наступного дня, 15 січ. 1858, Шевченко
записує: «Не откладывая в длинный мешок, сегодня
же я написал и директору харьковского театра, и моему
великому другу». Не знаючи, хто саме очолював харків. театр, Шевченко міг адресувати листа директорові
театру, не називаючи прізвища; без прізвища згадує
директора харків. театру й у листі до М. Щепкіна від
17—18 січ. 1858. «…у Харкові нема у мене ні одного
доброго і можного знакомого чоловіка, а в тебе певне
єсть там такий чолов’яга. Дуже добре зробив би, якби
ти йому гарненько написав та попросив од себе, щоб
нашу любую Тетясю там не занехаяли. <…> Я вже написав і послав епістолію до директора Харьковского
театра, а якби ще ти од себе до його вчистив, то, може б,
з того пшона зробилася б каша». 3 лют. 1858 Шевченко
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прикладає до листа М. Щепкіну репертуарний реєстр
К. Піунової і умови, які виставила К. Піунова директорові харків. театру. 6 лют. 1858 М. Щепкін датує свого
листа до Шевченка, в якому радить не ризикувати наміром перебратися до Харкова, зважаючи на величезні
труднощі для входження у складний театр. гурт. А втім
обіцяє написати листа й надіслати репертуарний реєстр
і умови К. Піунової. 7 лют. 1858 Шевченко нотує в Щоденнику, що отримав відповідь від директора харків.
театру Щ. з проханням повідомити умови К. Піунової та
її репертуарний список (лист не зберігся). 9 лют. Шевченко інформує М. Щепкіна, що разом зі своїм листом
переслав йому лист Щ. У серед. лют. 1858 М. Щепкін
повідомляє Шевченка, що отримав його листа разом
із листом Щ., якому відповів, додавши репертуарний
реєстр К. Піунової, але тут же й застеріг поета: «На
все смотрите, ради бога, осторожнее, решайтесь: я об
г. Щербине слышал, что его слово — не закон и что
собственные выгоды не остановят изменить ему». Така характеристика Щ. знайшла відбиток і в листуванні
сучасників з О. тров к м. За короткий час особисті стосунки Шевченка з К. Піуновою розладналися.
23 лют. 1858 Шевченко записує у Щоденнику: «…услышал, что моя возлюбленная Пиунова, не дождавшись
письма из Харькова, заключила условие с здешним
новым директором театра <…>. Если это правда, то
в какие же отношения поставила она меня и Михайла
Семеновича со Щербиною? В отвратительные!» Чи
отримав М. Щепкін відповідь від І. Щербини, невідомо.
Ро т

ав П

п ук

Щ Е Р Б И́ Н А М и ко л а Ф е д о р о в и ч ( п с е вд . —
Ф а т а М о р г а н а, С. Б у д и м и р о в и ч;
2/14.12.1821, с. Грузко-Єланчинське, тепер у складі
м. Таганрога Ростовської обл., РФ — 10/22.04.1869, Петербург) — рос. поет. Навчався в Харків. ун-ті (1839).
1849 переїхав до Одеси, увійшов до кола письменників,
серед яких були Я. По он к , Г. ан в к , П. з м к . З 1850 —
у Мо скві. Автор пое ти ч них зб. «Грець кі ві р ші» (1850),
«Нові грецькі вірші»
(1850—51). Співпрацював із журн. « т тв нн зап к »
(1841), « а к» (1844),
« о кв т н н»
(1845), альм. « о ок» (1843—44).
Щ. — автор переспіву вірша Шевченка
«Пе ре бе н дя» (1856;
.
р на

див. докл.: ур П. Зустрічі на Мангишлаку (Із нових ма15). Шевченко
теріалів до біографії Шевченка) //
особисто познайомився зі Щ. 6 квіт. 1858 в Петербурзі,
про що свідчить запис у Щоденнику: «Вечер провел у
графини Н[астасьи] И[вановны]. Слышал в первый раз
игру Антония Кон[т]ского и лично познакомился с поэтом Щербиною». Але з його творчістю був обізнаний
іще до заслання. У листі до А. о ова ова від 15 листоп.
1852 Шевченко писав: «Вы прочитали тогда небольшое
стихотворение Щербины — “Купанье”. До сих пор не
могу забыть того сладкого чудного впечатления, какое произвело на меня это прекрасное произведение.
Прошу вас, будьте так добры, поклонитесь от меня
Щербине как истинному поэту, в наше время явлению
редкому». У листі до О. о н ко о від 1 трав. 1854,
згадуючи про приїзд А. Головачова, просить: «Чи не
побачишся коли-небудь з Головачовим, поцілуй його за
мене і скажи йому, що я й досі жду-жду Щербину. Бо
бачиш: як ми з ним бачилися позаторік у цім поганім
укреплении, то він читав мені деякі вірші Щербини і
обіцявся вислать мені із Москви один екземпляр, та й
досі нема». 23 берез. 1858 Шевченко занотував у Щоденнику «очень миленькую эпиграмму», яку помилково
приписав Щ. Разом із родиною Толстих Щ. сприяв визволенню Шевченка із заслання. Поет згадував «званый
обед» у Толстих 12 квіт. 1858, на якому «граф Ф[едор]
П[етрович] сказал коротенькое слово в честь милостивого царя. А в честь моего невольного долготерпения
сказал почти либеральное слово Николай Дмитриевич
Старов. Потом Щербина и в заключение сама графиня
Н[астасья] И[вановна]. Мне было и приятно, и вместе
неловко. Я не чаял себе такой великой чести».
т.: Пр ма
М.; Лг., 1961.

. . Шевченко и русская литература XIX в.

на н ру

нко

ЩÓГО ЛЕВ Яків Іва но вич (24.10/5.11.1823,
м. Охти р ка, те пер ра йон ний центр Сум. обл. —
27.05/8.06.1898, Харків) — укр. поет. У 1836—43 навчався на ф-ті словесності Харків. ун-ту. Друкувався
у першій та другій частинах (1843) харків. альм. « оо к» (поезії «Неволя», «На згадування Климовського», «Могила» та ін.) та в альм. « ата» 1860. Автор
поетичних зб. «Ворскло» (Х., 1883) і «Слобожанщина»
(Х., 1898). У творчості Щ. домінантним є романтичне
світовідчуття. Ранні твори 1840-х демонструють зацікавленість автора фольклор. джерелами, увагу до істор.
мотивів, виражають характерні для романтичної поезії
1-ї пол. 19 ст. мотиви туги за героїчним минулим укр.
народу, козацькою славою («В степу», «Неволя», «На
згадування Климовського», «Орел», «Могила», «Гречкосій» та ін.). У поезії пізнішого періоду (1860—90-ті)
мотиви неминучого відходу козацької слави України
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в минуле, романтичний культ старовини
(«Сі ча», «Ко б зар»,
«Степ», «Старовина»)
взаємодіють із розробкою соц. те мати ки,
утвердженням християнської етики, що
було зумовлено просвітницькими ідеями
(«Похорони», «Завірюха», «Тестамент»).
Епічні тенденції худож.
мислення поета
. оо в
(«Ткач», «Кравець»)
поєднуються з посиленням психологічно-особистісної
спрямованості, насамперед в елегійній ліриці («Листопад», «Келих», «Дарунок»).
Виразну творчу індивідуальність поезії Щ., яка була
не переспівом творів Шевченка, а самобутнім худож.
явищем, органічно пов’язаним із фольклором, підкреслив П. Куліш ( у ш П. Первоцвіт Щоголева і Кузьменка
(Слово од іздателя) // у ш П. Твори: В 2 т. К., 1989. Т. 2.
С. 512—514). Збереглися відом. про те, що Шевченко
високо оцінював вірші Щ., особливо поезію «У полі»
(в альм. «Хата» опубл. під назвою «Гречкосій»). На відгуки Шевченка про цей вірш вказує П.
пов у
ст. «Щоголів і Шевченко» (Глобус. 1928. № 13. С. 198).
Дослідник посилається на працю М. а о о «Жизнь и
произведения Тараса Шевченка» (К., 1882), а також на
листування П. Куліша з поетом. Щ., як свідчить його епістолярна спадщина, вважав Шевченка одним із найавторитетніших укр. письменників. Водночас він не в усьому
погоджувався з творами поета на істор. тему, що було
викликано просвітницьким запереченням насильства,
збройних способів нац.-визв. боротьби.
Належність Щ. і Шевченка до однієї мист. доби
зумовлює інтертекстуальні зв’язки творчості обох митців. Фольклор. символіка хустки, мотиви дівочої долі,
сюжетні елементи чумацьких пісень спостерігаються
у текстах «Дівчина» (1876) Щ. і «У неділю не гуляла»
Шевченка. Персонажні пісенні по е зії «Черевички»
(1877), «Горішки» (1877), «Пряха» (1883), «Рута» (1884)
продовжують традиції пісенної лірики Шевченка, ґрунтованої на народнопоетичних джерелах. Важливу структурно-семантичну функцію виконують у ліриці Щ.
фразеологізми фольклор. походження, які перегукуються з поезією Шевченка: «Доля моя, щастя моє, / Лихо
мені з вами!» — у вірші «Безталанний» (1847), «Доле
ж моя, доле моя! Тяжко в світі жити» — у вірші «Безрідні» (1846). Мотив минулої козацької слави у вірші
Щ. «Хортиця» (1883) має багато спільного з творами
Шевченка «До Основ’яненка» та «Іван Підкова». У по-

езіях «Січа» (1882), «Одповідь» (1886) переосмислено
мотив занедбання козацької могили як символу істор.
пам’яті, характерного для творчості Шевченка; у текстах Щ. героїчну козацьку епоху протиставлено буденній
свідомості сучасного поетові суспільства.
в.: Твори. К., 1961.
т.: ров . «Не при ві та ний спі вець» (Я. Що голів) //
ров . Твори: У 2 т. К., 1990. Т. 2; амра . Харківська школа
романтиків. Х., 1930. Т. 1;
к
. До розуміння творчості
Я. Щоголева //
к
. Від давнини до сучасності. Вибр.
праці: У 2 т. К., 1960. Т. 1; он ар . Яків Щоголів // тор
української літератури ХІХ століття: У 2 кн. К., 2006. Кн. 2;
ам н ук . Поетика української романтичної лірики: Проблеми
просторової організації поетичного тексту. К., 1998.

а ам н ук

ЩÓГОЛЄВ Павло Єлисейович (5/17.04.1877, с. Верхня Катуховка, тепер Панінського р-ну Воронезької
обл., РФ — 22.01.1931, Ленінград, тепер Санкт-Петербург) — рос. філолог, видавець. Навчався на ф-ті сх.
мов Петерб. ун-ту (1895—99; 1903 закінчив екстерном).
З 1920 керував одним із відділень Держ. арх. фонду.
Автор історико-літ. досліджень «О. С. Грибоєдов і декабристи» (1905), «Пушкін: Нариси» (1912), «Дуель і
смерть Пушкіна» (1916, перевид. 1928), «Декабристи»
(1926) та ін. Видавав журн. «
о » (1906—07, разом
із В. Яковлєвим (Богучарським) і В. ур в м).
1906 в журн. «Былое» (№ 6) Щ. здійснив першодрук заключної частини поеми «Єретик» Шевченка.
Там само (1906. № 8) опублікував мовою оригіналу,
супроводивши вст. словом, авторську передм. до нездійсненого вид. «Кобзаря» 1847 за автографом, що
зберігався в арх. Департаменту поліції в матеріалах кол.
р т о ов
у. У журн. «Нова громада» (1906. № 10)
під егідою Щ. було оприлюднено вірші з рукописної зб.
Шевченка « р та»: «Сова», «Дівичії ночі», «Маленькій Мар’яні», «Три літа». На ці публ. відгукнулися
Т. ор н к , В. оман к , Я. Забіла.
т.: . . З паперів Шевченка //
. 1906. Т. 36. № 10;
оман к
. Новознайдені поезії Т. Шевченка // Нова громада.
1906. № 8; ор н к
. . Дополнение к статье «Славянофильство Т. Г. Шевченко» // Университетские известия. 1906. № 10;
а а . Автографи і нові твори Т. Г. Шевченка, знайдені в архіві
Департамента поліції // Україна. 1907. Т. 3. № 7/8.

анна

юра

ЩÓГОЛІВ Ва силь Мат ві йович (18/31.05.1904,
м. Костянтиноград, тепер Красноград, районний центр
Харків. обл. — 18.04.1987, Київ) — укр. театр. діяч,
драматург і перекладач. Мист. освіту здобув спершу в
Дніпроп. муз.-театр. технікумі, де навчався на акторському відділенні, пізніше закінчив театрознавчий ф-т
Київ. ін-ту театр. мист-ва ім. І. К. Карпенка-Карого
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(1953). Працював актором у Дніпроп. укр. драм. театрі
ім. Т. Г. Шевченка та ін. театрах України, згодом — директором та заступником директора низки укр. театрів.
Окремими виданнями вийшли збірки п’єс Щ.: «Берізка»
(1959), «Одноактні комедії» (1963), «Одноактні п’єси»
(1980), «Весняні мелодії» (1984) та ін.
Автор одноактної п’єси «Два шкіци з життя поета»
(1921) — про перебування Шевченка в науці в дяка та
козачком у поміщика, яка з успіхом ішла в народних
театрах Харківщини та Черкащини. Грав роль Яреми
у виставі «Гайдамаки» за Шевченком (інсценізація Леся ур а а, Красногр. перший пересувний радянський
театр, 1922—25), протягом 1925—29 — роль Першого
гайдамаки в «Гайдамаках» (Укр. те атр ім. М. Заньковецької). Уклав за мотивами поезій Шевченка літ.
композицію «І будуть люде на землі», яку виконував
перед солдатами радянської армії 1942—44. У п’єсах
«Мати» (1956, опубл. 1967) і «Щасливої дороги» (1970)
використано мотиви творів Шевченка. Як заступник
голови Президії Укр. театрального т-ва (з 1962) ініціював установлення кількох меморіальних дощок, пам’ятників Шевченкові, виготовлення значків, сувенірів,
буклетів, проведення низки фотовиставок, присвячених
пам’яті поета.
в.: Осінні квіти. К., 1967.

он
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[ЩОДÉННИК] — твір Шевченка. Джерело тексту —
автограф в окремому саморобному зошиті-альб., виготовленому з дев’яти пронумерованих менших зшитків, оправленому в коричневий сап’ян, з витисненими
на лицевому боці оправи золотом словами: «Дневник
Шевченка с 12 июня 1857 до 13 июля 1858 года», нижче — «12 июля 1858 года», з написом рукою М. азар в ко о на звороті останнього, 104-го аркуша: «Этот
дневник подарен Т. Г. Шевченком 12 июля 1858 года
в день именин Лазаревского» (ІЛ. Ф. 1. № 104).
Датується за автографом:
12 черв. 1857, овоп тров к укр п нн — 13
лип. 1858, С.-Петербург.
Вперше надрук. за автог ра фом із ба гать ма виму ше ни ми ку пю ра ми
й переробками тексту з
огляду на цензуру в журн.
« но ва» (пі д го то в ка
те кс ту В.
о з р коо): 1861. № 5. С. 6—13;
№ 6. С. 5—16; № 7.
С. 7—18; № 8. С. 3—15;
.
в нко. о нн к.
№ 9. С. 13—24; № 11. П рша тор нка авто ра а

С. 6—16; 1862. № 1. С. 7—16; № 2. С. 3—29; № 3.
С. 20—33; № 4. С. 31—45; № 5. С. 14—25; № 6.
С. 3—14; № 7. С. 17—29; № 8. С. 5—20. Пропущені у
першодруці уривки Щ. вперше опублікував П. а в
1919 ( а
в П. Недруковані місця з Журналу (Щоденника) Т. Шевченка // Наше минуле. 1919. № 1/2.
С. 1—16). Згодом з’явилося повне наук.-критичне вид.:
в нко . Дневник / Редакция, вступительная статья
и примечания И. Я. Айзенштока. Х., 1925.
У Щ. автор переважно говорить не тільки до себе самого, говорить і до ін. (широку бібліографію праць про
жанр Щ., разом із цікавими спостереженнями дослідника, див., зокр., в монографії: Kurczaba . Gombrowicz and
Frisch: Aspects of the Literary Diary. Bonn, 1980). Серед
науковців не раз обговорювалося питання, чи Щ. взагалі належить до л-ри, чи слід його вважати літ. жанром.
Дехто трактує Щ. разом із ін. (тепер особливо поширеними) текстами, збудованими з фрагментів, як лабораторне
мірило меж л-ри як такої. Цілком розімкнутою і фрагментарною є структура Щ. з її більш-менш арбітрарним
початком та кінцем і максимально домежно звільненим,
епізодичним плином розповіді, що перескакує з фрагмента до фрагмента зиґзаґами змін настрою, обставин,
зацікавлень, стилю. У подібному типі побудови твору
сучасні літературознавці бачать модель відкритого жанру
повісті й роману, а особливо — запланованої розкутості
постмодерністської прози. Найголовніша й найважча
проблема в дослідженнях і Щ., і експериментальної
прози: де шукати джерело енергії, що ці різнорідні та
мінливі фрагменти єднає в цілість? Чи такою єднальною
енергією, напр., є голос, заснований на особистості? А чи
нею є динаміка самої мови, яка, між іншим, розтоплює
й авторову особистість?
Тут майже все, звичайно, залежить від наявного
тексту. Можна сказати, що піджанрів Щ. існує стільки,
скільки існує самих щоденників. Гранична відкритість
самого жанру дає численну кількість варіантів. Заг.
класифікацію щоденників з укр. прикладами подає
Г. о тюк у передм. до Щ. В. нн нка ( о тюк .
Вступна стаття // нн нко . Щоденник. Едмонтон;
Нью-Йорк, 1980. Т. 1 (1921—1925). С. 13—14). Дослідники поділяють щоденники на два види: інтимний Щ.
і Щ. літ. Ці види засновано на проектованій аудиторії
даного тексту: ому його написано, себто кому його
адресовано.
На одному полюсі нт мно о Щ. перебуває протоколювання сухих фактів про різні події, місця чи особи
або ж телеграфічно записані думки. На протилежному — внутрішньо керований Щ., іноді з завданням
більш-менш «терапевтичним»: пояснювати авторові його власну особистість і допомагати внутрішньо організувати життя. Приблизно те саме писав про завдання свого
Щ. зокр. В. Винниченко ( нн нко . Щоденник. Т. 1.

[ЩОДЕННИК]

С. 118—119). Особливості т. Щ. визначено передусім
тим, що його заплановано для публ. Серед щоденників
цього виду існують щоденники громадських діячів, у
яких вони описують події, що їх переживали чи навіть
співтворили, і своє місце та роль в історії. Водночас маємо літ. щоденники письменників, митців. У них можна
знайти пасажі домежно інтимних епізодів чи заглиблень
у власну особистість. Проте, на відміну від «терапії»
інтимного Щ., такі моменти — це жести персони-маски, яка виконує від себе й для себе написану роль у
присутності численних невідомих глядачів. Звичайна
річ, перевтілення особистості в таких випадках у мову є
цілком свідомим і навіть суворо контрольованим самою
мовою. У цікавій праці про щоденники В. Ґомбровича
й М. Фріша А. Курчаба показує, як ці автори — обидва
емігранти, отже, відчужені від свого оточення, — особливо уважно розглядають дії я на тлі цього оточення,
визначаючи я саме р з відтворення довколишніх
обставин (Kurczaba . Gombrowicz and Frisch: Aspects
of the Literary Diary. Bonn, 1980. P. 6—7). В такому відчуженому оточенні персона, маска, роль, стилізоване я
і технологія його побудови стають особливо помітними,
бо ж вони просто необхідні для гри закривання-розкривання-закривання особистості автора Щ.
У літ. Щ. сторонній читач є присутнім безпосередньо: адже саме для нього пишеться текст. Але завважена
обставина не означає, що інтимний Щ. не пишеться для
читача і що його тінь тут відсутня. Автори таких щоденників будують для себе уявного читача, іноді набагато
вимогливішого, невблаганнішого, ніж тисячі справжніх. Це перед ним і для нього вони радіють, плачуть,
сповідаються і грають безліч ролей. Іноді такий читач
просто непощадний: він-бо суворий авторів двійник,
авторове власне я, але таке, яким автор хотів би бути. Та
й, зрештою, щоденників, які були настільки інтимними,
що автори їх вирішили знищити, — ніхто з нас ніколи
не читав. Навіть Щ. протокольного типу має свого читача: ним буде автор, який читатиме його пізніше для
автобіографії чи для менш формального організування
спогадів. І він тоді вже буде іншою людиною, ніж та,
що текст написала.
У Шевченковому журналі (цим словом поет не раз
називав Щ. у тексті твору) хиткий жанр Щ. стає ще
більш захитаним, оскільки цей текст — трохи Щ., трохи
подорожній нотатник, трохи альб., а трохи якась антологія. Не дивно, отже, що його особливості й досі трактують по-різному. Г. ра ов назвав його «інтимним
твором» ( ра ов
. Поет як міфотворець: Семантика
символів у творчості Тараса Шевченка. К., 1998. С. 24),
а Г. Костюк відніс автора до тих людей, які пишуть свої
щоденники «обдумано, з розрахунком на публікацію. У
таких записах вони оминають свідомо різні особисті,
побутові, часто прикрі й негативні деталі» ( о тюк .
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Вступна стаття // нн нко . Щоденник. Едмонтон;
Нью-Йорк, 1980. Т. 1 (1921—1925). С. 13). Майже всі
коментатори, однак, схиляються до визначення журналу
як інтимного Щ. Раніше М. о
н к зайшов у цьому напрямі надто далеко, стверджуючи, що Шевченко
створив, мабуть, найчеснішу, найодвертішу книгу на
світі, в якій він розповідає про кожний момент свого
життя, нічого не приховуючи (Luckyj S. N. Kulish and
Shevchenko // Shevchenko and the Critics. Toronto, 1980.
Р. 209). А С.
р мов відзначив: «Видко, що людина
анітрохи не позувала, не рисувалась, не спиналась на
котурни, не кокетувала перед собою, як це досить часто
буває навіть у найінтимніших записках» ( р мов С.
Шевченко про себе самого //
р мов С. Шевченко: Зб.
К., 1914. С. 120). Усі цитовані критики мають де в чому
слушність — такий-бо цей текст складний і остаточно
таємничий. Загалом же Шевченків Щ. — літ. твір, що
у ньому актуальність віддаляється у мист-во, а інтимність — це засіб літ. гри.
Шевченко передовсім передбачував принаймні двох
реальних читачів: «[Михайлові. — Р .] Лазаревскому
вместо письма пошлю эти две тетради моего журнала,
пускай читает с Семеном [С. Гулаком-Артемовським. —
Р .] во ожидании меня» (22 лип. 1857). І справді,
12 лип. 1858 Шевченко подарував рукопис журналу
М. Лазаревському з нагоди його іменин. Лазаревський
оправив рукопис у сап’ян. Уже на перших сторінках
Шевченко заявляє, що «сатана так и шепчет на ухо:
“Пиши, что ни попало, ври, сколько душе угодно. Кто
тебя станет поверять. И в шканечных журналах [судових вахтових. — Р .] врут, а в таком, в домашнем, и
Бог велел”. Если бы я свой журнал готовил для печати,
то, чего доброго, пожалуй, и искусил бы лукавый враг
истины, но я, как сказал поэт наш,
Пишу не для мгновенной славы,
Для развлеченья, для забавы,
Для милых искренних друзей,
Для памяти минувших дней» (13 черв. 1857).
Журнал, отже, написано передовсім для «милых
искренних друзей». І хоч Шевченко просить Лазаревського тримати рукопис у таємниці, він мав би бути
таки справді наївним, щоб серйозно сподіватися на таку
дискретність. Крім того, це було б проти його щирого,
хоч і прихованого, бажання, бо ж все у тексті натякає на
запроектованого невідомого читача. Ось два навмання
вибрані приклади: часті, докладно висловлені моральні
судження про людей — в
нн про їхні добрі вчинки або ж злочини — уважно стилістично опрацьовані;
часто трапляються розгорнуті пояснювання обставин,
необхідні для читацького ока. Це помітно не тільки у
записах з місць, де Лазаревського не було, але також
у нотатках, зроблених у Петербурзі, де Лазаревський
жив. Можна навіть сказати: той факт, що Щ. подарова-
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но Лазаревському, ще не означає, що журнал для нього
написано: він міг бути одним із набагато ширшого, ба
навіть необмеженого кола «искренних друзей». Адже
давно помічено, з якою інтимністю Шевченко звертається у поезії також і до своїх невідомих читачів.
Отже, одна з можливих причин того, що журнал
написано рос. мовою, — орієнтація на усіх знайомих
і незнайомих «искренних друзей». М. Лазаревський,
напр., погано володів укр. мовою, про що свідчать його
листи до Шевченка. Усі їх написано рос., хоч М. Лазаревський часом намагався писати й укр. Так, він іноді
починає лист ламаною укр. мовою, але після кількох
речень переходить на рос. (див., напр., лист від 11 квіт.
1857;
т , с. 80). Слід підкреслити, що в мові Щ. повно українізмів. Бувають і несвідомі помилки, особливо
коли рос. орфографію автор пристосовує до укр. мови.
Передбачуваний читач журналу тільки подекуди
збігався з уже чинними читачами Шевченкової укр.
поезії. Деякі з них дорікали Шевченкові (і нарікали на
нього) за мову цього «інтимного» твору. Проте не можна не погодитися з тими дослідниками, які твердять,
що Шевченкові було природніше писати свій Щ. рос.
мовою, бо він жив у чужому середовищі, «де урядовою
й товариською мовою була мова російська. <…> Висловлювати нею думки стало для нього річчю звичайною»
( орош нко . Сторіччя Шевченкового щоденника //
Шевченко. Нью-Йорк, 1957. Річник 6. С. 24). Враховуючи зауважене, варто відзначити, що на вибір рос.
мови вплинули й глибинні причини: рос. мову обрало
не тільки біографічне я, але й те, яке було зорієнтовано
на читача. Шевченко обрав для журналу рос. мову для
того, щоб перевтілитися у російськомовну (що в жодному разі не дорівнює рос.) персону або маску. Особливі
завдання, себто особливий читач, вимагали, аби така
маска діаметрально протиставилася масці україномовній, яку подибуємо дуже часто в листах.
Умовний термін україномовна маска має окреслити мовне втілення того, що на той час сприймалося як
запорозький дух — досконало організовану стилізацію
такої собі мовної розхристаності / невимушеності і водночас майже барокової декоративності. Ось поч. листа
М. Щепкіну від 10 лют. 1858: «Яка оце тобі сорокабрехуха на хвості принесла, що я тут нічого не роблю,
тілько бенкетую. <...> Плюнь, мій голубе сизий, на цю
паскудну брехню». Про рівень розвитку укр. мови тут
говорити не доводиться, бо ж у поезії чи іноді навіть у
самих листах бачимо цілком ін. укр. мову. Отже, Шевченко вдається до таких словесних стилізацій, себто
поз, тільки тоді, коли того хоче. А що така стилізація
була відвертою грою, видно також із листів П. Куліша чи
М. Костомарова до Шевченка. От як починається лист
від М. Костомарова від 28 жовт. 1857, тобто написаний у
той період, коли створювався журнал: «Братові любому,
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друзяці щирому, співаці славному, вірному товаришеві
незапам’ятної пригоди 1847 року <...> од брата і друга
чолом і вірне слово!» (
т , с. 88). До речі, Куліш, на
свою шкоду, так глибоко вжився в цю гру, що з часом
поклав її в о нову свого стилю, чого ніколи не допустив
би Шевченко.
Щодо складних завдань, які вимагали, щоб маска
була ро сійськомовна, то, по-перше, сама мова мала
втілювати відчужене оточення автора-емігранта, а подруге, треба було дуже радикально дистанціювати від
світу мови оточення свої переживання, навіть власне,
біогр. я. У стилістичному вимірі специфічна іронія, яка
панує в журналі, не була б такою ефективною навіть у
нейтральній укр. мові (цей термін уживаємо умовно,
бо щось таке як нейтральна мова насправді не існує),
не кажучи вже про стилізовану мову листів. Важко-бо
уявити таку україномовну маску в домі, скажімо, мадам Адольфіни. Зайво підкреслювати, що ці «стилістичні» причини неможливо відділити від згаданих тут
психологічних.
Шевченко писав свій журнал від черв. 1857 до трав.
1858, в особливо неспокійний період життя: чекання
на офіц. документ про звільнення з Новопетровського
укріплення, довга зупинка в
н ому ов оро через «непорозуміння» (з боку влади — цілком навмисне)
щодо дозволу жити в Петербурзі, коротка хвороба в
Москві і, врешті, перші місяці життя в «рідній» столиці.
Отже, текст можна умовно поділити на чотири частини залежно від умов його писання: 1) Новопетровське;
2) плавба Волгою до Нижнього Новгорода; 3) Нижній
Новгород; 4) Мо сква і Петербург. Ці частини поєднуються у дві пари: перша й друга — наближення до
спокуси, третя й четверта — боротьба зі спокусою.
Сам текст, до речі, запрошує до такого поділу: кожна
з частин, а також і кожна з пар має ін. стилістичний
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профіль, ін. ритм розповіді та ін. природу та структуру
розповідних елементів. Та навіть сам автор подає читачеві відповідні знаки десь при кінці частин. Перша
частина, напр., закінчується писальним забобоном, що
в нього вірить багато письменників: «На сегодня довольно. Пойду в укрепление, достану свежих чернил от
Кулиха, новое перо и бумаги на третью тетрадь для сего
журнала. Настала новая эпоха, в моей старой жизни
должно быть все новое» (22 лип. 1857). Інші частини
Шевченко розмежовує менш драматично — датами приїздів та від’їздів, а також у їх середині — коментарями
про зміни у власному ставленні до Щ.: «Со дня выхода
парохода из Астрахани, т. е. с 22 августа, я не могу ни
за что, ни даже за свой журнал, приняться аккуратно,
как это было в Новопетровском укреплении» (28 серп.
1857). А це тому, що зустрічі з прихильними людьми
його занадто розхвилювали.
Перша частина журналу писалася, коли поетове
життя проходило у бездіяльності й розпачливій нудьзі
чекання, вона — літ. найповніша й найвибагливіша.
Друга частина стає подорожнім нотатником, все ще
високолітературним, із живими, влучними спостереженнями міст, краєвиду і людей та метафоричними перевтіленнями цих спостережень у світ мови. Ця частина
дуже нагадує літ. подорожні нариси, модні у 18 і першій
пол. 19 ст. Третя частина де в чому наближається до
звичайного Щ., з більшою увагою до поточних подій, з
менш розгорнутими розповідями, з коротшими записами, окрім докладно описаного «роману» з молоденькою
актрисою К. П уновою (про нього — далі). У Москві,
а вже особливо у Петербурзі, коли поета заманює вир
привітань, зустрічей, розмов, вражень — текст неначе
з’їдає сам себе. Шевченко майже безупинно бігає по обідах та вечерях, і його проза задихано поспішає за ним,
іноді не встигаючи. Хоч
часом трапляються влучно-дотепні портрети, а
особливо — карикатури,
прозі вже бракує широкого віддиху, розповідного
роз витку, того своє рідного третього виміру, що
так причаровує у перших
частинах.
Записи, отже, по стають в оберненій пропорції до різноманітності щоденних подій; і коли поет
зовсім поринає у життя
Пе тер бур га, осо б ли во
.
в нко. Повн з ранн
коли починає займатися
твор в. ., 1927. . 4:
вимріяною акватинтою,
о нн зап к ( урна ).
Щ. раптом обривається.
к а нка
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Можливо, що текст врешті «ковтають» не тільки
обіди, але щось куди важливіше — поезія. Адже
вона таки повертається
до Шевченка: народжуються могутні твори його
пізньої доби, що остаточно перемагають спокусу.
Запис поезії «Сон — На
панщині пшеницю жала»,
яку Шевченко переніс у
журнал, коли він уже був
у М. Лазаревського, себто через два місяці після
.
в нко. н вн к. .;
останньої щоденникової
., 1931. Суп ро к а нка
нотатки, можна вважати
з цього погляду символічним.
Як на практику ведення щоденників, така обернена
пропорція є щонайменше дивною. Здавалося б, що записи у Щ. мали б оживлятися крок у крок із приспішеним
темпом подій. Але вже йшлося про те, що Шевченків
журнал мав ін. завдання, ніж записування. Автор запевняє нас, що найголовніше завдання журналу — це
тимчасове розвіювання не стерпної нудьги. Журнал,
отже, не протоколює події, а їх заступає, сам стаючи
своєрідною подією. І справді, перша подія, відзначена
в журналі, просто вражає читача своєю «вагомістю»:
«Первое замечательное происшествие, которое я вношу
в мои записки, суть следующее. Обрезывая сию первую
тетрадь для помянутых записок, я сломал перочинный
нож». І автор вдається до коментаря: «Происшествие,
по-видимому, ничтожное и не заслуживающее того
внимания, которое я ему оказываю, внося его как чтото необыкновенное в сию пеструю книгу» (12 черв.
1857). (Цікаво, до речі, що Шевченко спочатку називає
журнал «пестрой книгой».) Але ця подія стає справді
важливою, бо з неї народжується майстерний пасаж
витонченої прози, сповнений дотепу і дуже своєрідного
чару, який безпосередньо вводить читачеву свідомість у
світ цієї книги: «Теперь понятно, почему в Новопетровском укреплении утрата перочинного ножа — событие,
заслуживающее бытописания» (12 черв. 1857).
Також зрозуміло, чому вже з перших речень текст Щ.
звертає увагу на себе — на своє власне творення. Під
прагненням розвіяти нудьгу (завдання, яке ставили перед собою романтики разом із незліченною кількістю ін.
майстрів слова) ховається набагато важливіша мета —
заспокоїти спрагу писати, яка, мабуть, цю нудьгу породила. Завдання журналу, отже, не записувати, а саме
писати. І автор, тепер уже прямо, підтверджує цей
здогад: «…утро прошло как обыкновенно, без всякого
замечательного происшествия <...>. А пока совершен-
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но нечего зап ат . А п ат охота страшная. И перья
есть очиненные» (13 черв. 1857. Курсив наш. — Р .).
Не дивно, що в першій частині журналу так багато мовиться про писальне приладдя — папір, чорнило, пера.
І хоч записування, вписування, навіть переписування в
цій «пестрой книге» трапляються постійно, вони мають
другорядне значення порівняно з писанням; іноді фізичним рухом пера на папері вони заступають писання.
І от, коли в четвертій частині писання блідне, тоді записування, а особливо переписування активізуються:
останні записи (13 і 20 трав. 1858) складаються майже
виключно з переписаних текстів. Слід звернути увагу на
властиві Шевченкові ретельну стилізацію й шліфування
листів — факт, не раз засвідчений у Щ.: «Сегодня во
весь день и до половины ночи работал я над письмом
<...> и ничего не мог сделать с этим неудающимся письмом» (26 лип. 1857). Хоч ідеться про особливий лист
подяки, цитований уривок все ж характерний.
Стиль журналу не тільки уважно опрацьовано —
іноді навіть зухвало акцентовано, що змушує зупинятися і перечитувати текст. Стиль особливо впадає
у вічі в перших двох частинах. Та навіть у коротких
записах четвертої частини виявляється стилістичне
опрацювання. Але, мабуть, більш слушно було б тут
говорити не так про стиль, як про стилі. Хоч загалом у
журналі переважає лагідний розповідний виклад, кожна з частин стилістично дещо відрізняється від інших.
Всередині частини часто трапляються різкі стилістичні
повороти — від лірики до іронії, від високої риторики
до солдатської лайки, від витонченої елегантності до
грубого сарказму.
На диво мало у журналі ліричних, «поетичних» пасажів. Найбільше їх в описах поетової туги за батьківщиною і прямих звертаннях до України. Трапляються
вони також у кількох описах природи та в деяких фрагментах записів про жінок, які Шевченкові подобалися. Водночас подекуди зустрічається навіть іронічне
знімання «поетичності»:
«…тучки небесные, вечные странницы, пустили
из себя такую мерзость,
что я укрылся в капитанскую светелку» (20 верес.
1857).
При та ман ний жу рна лові лагідно-розповід ний, зле г ка іро ні ч ний
тон ча сом об ри ва єть ся
бли с ка ви ч но- громо вим
гнівом, добре знаним із
Шевченкової по етичної
тво
рчо с ті. Та кі па са жі
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їх іноді навіть дбайливіше опрацьовано, ніж більшу
частину тексту. «Проклятие вам, корпусные и прочие
командиры, мои мучители безнаказанные! Гнусно! Бесчеловечно! Отвратительно гнусно!» (21 верес. 1857).
Те, що подібні інвективи п ано, бачимо хоча б з явно
контрольованого стилістичного засобу, що підсумовує
пасаж коротким вигуком осуду (найчастіше у формі
прислівника) з окликом. Та навіть високориторичні
пасажі іноді нівелюються іронією, що створює ефект
якогось ренесансного риторично-комічного стилю, або
ж (що правдоподібніше) пародію на рос. оду 18 ст. Це
особливо виявляється у такому пасажі з його церковнослов’янізмами та алюзіями на античність: «Держись,
наша официя. Гроза, гроза ужасная близится. Баталионный командир, подобно тучегонителю Крониону,
грядет на тебя во облаце мрачне, в том числе и на нас
бессловесных. В ожидании сего грозного судии и карателя пропившиеся до снаги блажат и умоляют эскулапа
выдумать и форменно засвидетельствовать их небывалые немощи душевные и телесные, а паче душевные, и
тем спасти их от праведного суда гро[мо]носного Крониона. Но мрачный эскулап неумолим» (20 черв. 1857).
Детальний аналіз показав би, що чергування стилістичних шарів створює своєрідний, майже муз. ритм (не
конче свідомо, а радше інтуїтивно будований), який не
дозволяє читачеві зупинятися й роздумувати, а несе його
від одного шару до іншого з подиву гідною легкістю. Ці
стилістичні шари та їхні ефекти виконано уважно контрольованими детальними локальними засобами, що їх
розглядати не є завданням цієї статті. Вкажемо тільки
на деякі. Багато з них уже зустрічалися у Шевченковій
поезії, як-от втілення абстрактних понять жіночого роду
в жіночі алегоричні фігури, іноді з незвичайними епітетами: «Дождусь ли я этой хромой волшебницы свободы?»
(20 черв. 1857), або: «А все это делает со мною ветреница надежда» (29 черв. 1857). Серед гумористичних
риторичних ефектів натрапляємо на евфемізми — в дусі
риторико-комічних пасажів, згаданих вище, — які й собі
пародіюють фальшиву елегантність стилів 17—18 ст.,
особливо якщо вони пов’язуються з модерними на той
час словами на зразок «пароплав». У наступному уривку
йдеться про поганий смак, що виявляється при безпосередньому називанні акта смерті: «Ираклий Александрович между бесконечными предположениями решил, что
друг его отправился на пароходе Харона прогуляться в
Елисейском парке» (21 черв. 1857). Такі ефекти іноді
теж трапляються в Шевченковій поезії, особливо пізній.
Вживаються утворені з порушеннями мовних правил —
по-гоголівському дивні — словосполучення: «…я вышел
в дру[гу]ю, параллельную Московской, улицу, уже менее
украшенную вывесками и армянами» (8 серп. 1857). Іноді знаходимо витончені каламбури. Наступний, напр.,
натякає на поетове інтелектуальне оточення. Авторові
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випа дає по ки нути своє
тимчасове приміщення у
приятеля: «17 августа у
него свадьба, и я, разумеется, оказался совершенно лишним человеком»
(10 серп. 1857).
Текст по стійно ожив ля єть ся ри то ри ч ни ми
звертаннями-апо строфами, вже зга да ни ми корот ки ми ін ве кти в ни ми
вигуками, запитаннями.
Осо б ли во по мі т ною є
роль звертань-апостроф,
.
в нко. н вн к. .,
що
на да ють мо влен ню
1939. к а нка
безпосередньої діалогічності (діалогічність у розумінні М. Бахтіна, до речі, теж
забарвлена раптовими зіставленнями різних стилістичних шарів). Прочитавши першу частину Кулішевої
праці « ап к о
но Ру », Шевченко звертається
до відсутнього приятеля і до Бога одночасно: «Пошли
тебе Господи, друже мой искренний, силу, любовь и терпение продолжать эту неоцененную книгу» (17 черв.
1857). Знаючи стосунки поета з Кулішем, це ненавмисне
поєднання Куліша і Бога може дещо сказати про авторову підсвідомість. Як засвідчено раніше наведеними
рядками зі Щ., на протилежному емоційному полюсі
такі звертання іноді бувають брутально інвективними.
Текст журналу також включає незліченні ідіоматичні
звороти (іноді з рос. патуа), рос. та укр. приповідки
(останні часто записано укр. мовою), короткі цитати чи
алюзії на ін. тексти. Щодо укр. мови, то нею написано
прекрасний діалог із солдатом А.
р м нком (29 лип.
1857), а також занотовано кілька укр. пісень та уривків
із них. Укр. мова, до речі, теж додає діалогічності —
чи, точніше, в цьому випадку — поліфонії тексту, як її
визначає М. Бахтін.
Укр. пісні — тільки
один із багатьох видів чужих або вставних текстів
у цій справді «пе ст рой
книге». Є у ній запи си
друзів і знайомих (така
практика альбомних записів була дуже поширена у позаминулому сторіччі) включно із віршем
польс. мовою і короткою
муз. нотацією. Знайдемо
та кож два Ше вче н ко ві
ескізи (з «суздальской»
.
в нко. н вн к. .,
ікони і «святого» О. р1954. Суп ро к а нка
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на), його записи вже згаданих укр. пісень та однієї
рос., рос. і укр. віршів, власні поезії та чернетки власних
листів. Чужі тексти, особливо поезії, сприймаються у
Щ. так, як вставні тексти в повісті чи романі: контекст
їх ковтає і по-своєму змінює, а вже самі зацікавлення
автора (що викликали потребу цитування) спрямовують
їх до тематичних ліній основного тексту.
На ба гато ва жливі шими для за вдання ці єї статті — окре слити Шевченків інструментарій власного
живописання у Щ. — є пасажі, що їх доречно назвати
обрамованими текстами. Йдеться про тексти, які раптом
виринають із потоку мовлення і стають більш-менш
автономними. Щоправда, їх рами переважно бувають
ослабленими, еластичними: адже ці квазі-самостійні
тексти не можуть бути зовсім незалежними від контексту. Вони майже непомітно випливають із контексту і так
само непомітно вливаються у нього. Іноді й сам автор
будує для них рами: «…он мне в сотый раз повторил
со всевозможными подробностями историю» (21 черв.
1857). Текстуальні рами часто не збігаються з рамами
хронологічними. Певний день може принести кілька
записів таких текстів, разом із тим один із них іноді
продовжується декілька днів. (Така неспівмірність елементів додає організації цілого тексту поліфонії.) Рама
часом буває подвійна. У простішому варіанті це те, що
опоязівці називали «сказ» — оповідання, обрамоване
оповіданням про оповідача. У складнішому — нове
оповідання виринає з попереднього цілком органічно,
майже непомітно. Приклад першого варіанта: в цікавий сам по собі словесний портрет К.
мунтов ко о
вставлено його власні авантюрні, пікарескні розповідіпобрехеньки (30 черв. 1857). Приклад другого: в гумористичне оповідання про невдалий пікнік з приятелем
Ф. а ков к м витончено вмонтовано чудовий (і дуже
серйозний) портрет А. Обеременка (30 черв. 1857). Через те що обрамування цих обрамованих текстів дуже
залежить від стилістичних поворотів, про які щойно
йшлося, — вони стають природними частинами цілого
тексту, де такі повороти
трап ля ють ся по с тій но.
Водночас їх озвучено тим
лагідним, злегка іронічним тоном, який визначає
тональність цілого тексту.
В обрамованих текстах втілюється цілий ряд
пі джа н рів, голо в ні ші з
них такі: лірична поезія
в про зі (лі ри ч ний ві дступ — у Щ., щоправда,
нечастий), спогад (який
у літературознавстві за.
в нко. н вн к. .,
раховується до жанру ав1963. Суп ро к а нка
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тобіографії), анекдот, фейлетон, подорожній нарис,
літ. портрет, оповідання, ескіз повісті, політ. трактат,
рецензія, есей. Про своєрідно гоголівські (чи «натурально-шкільні») описи природи та інші моменти лірики вже коротко згадувалося. Щодо спогадів, то вони
трапляються на диво часто у першій частині журналу,
саме коли поет чекає на визволення й, отже, на краще
майбутнє. Проекції в майбутнє — надії, плани — самі
собою викликають проекції в минуле, бо ж потрібно
звірювання, випробовування і, врешті, визначування
самого себе: адже майбутнє пов’язується з минулим,
так само як минуле забарвлюється майбутнім. Такі
спогади іноді бувають елегійно-пасторальними, і тим
самим вони відразу нагадують спогади в Шевченковій
поезії (див.: Ру ак . Шевченкові профілі й маски:
Іронічні ролі «я» у поезії «Кобзаря» //
. Л., 1997.
Т. 234. С. 15—37). Яскравий приклад такого текстуспогаду далі.
Неформальний, зненацька зронений фейлетон зустрічається в журналі дуже часто. Ось короткий ескіз
про дітей, яких Шевченко випадково зустрів на вулиці.
Визначальна риса цього тексту — максимально точне
бачення, а при тому якась справжня, не штучна, а поетично автентична атмосфера, що нагадує «Вільгельма
Мейстера» чи ранні малюнки Пікассо: «Ко стюм их
показался и странным и жалким. На девочках были
какие-то коротенькие легенькие дырявые мантильки,
дворянско-немецкого покроя. Ручонки нагие, и почти
босиком. На мальчике поярковая серая шляпа с пером,
мантилька такая же, как и на девочках, а башмаки еще
хуже. Вообще показались мне они похожими на труппу
младенцев-комедиантов» (30 верес. 1857).
До фейлетонів-сатир належить ряд текстів про аморальність рос. офіцерів; вони явно нагадують тематично
подібні фрагменти з « о зар ». Уже в інших, м’якших
тонах написано кумедний фейлетон про укр. поета
О. Афанасьєва-Чужбинського (його вірші Шевченко
оцінював невисоко) та самовар, який був для нього
«механизмом, которым приводилось в движение это
неутомимое вдохновение» (2 лип. 1857).
Деякі розповіді про офіцерів у Новопетровському
своєю побудовою й розробкою наближаються до розвинених оповідань. Такою, напр., є розповідь про не
дуже дружні стосунки майбутніх тестя й зятя через кілька карбованців і недошиту блузку, що своєю легкою
іронією нагадує ренесансні фарси-фабліо, переказані,
зокр., М. Са т ков м (Щедріним). Це оповідання продовжується на кілька щоденних записів, крок у крок із
розвитком фактичних подій, щось на зразок серійної
соуп-опери. Написано його особливо ретельно, включно
до старанно розставлених мовних жестів для ритмічного ефекту («хорошо», «но увы»), а сюжетне напруження
максимально контрольовано. Саме тут дуже виразно

бачимо Шевченкову втіху писання, розкіш писання
(16 черв. 1857; 6 лип. 1857). Розкіш писання також
виявляється у подорожніх нарисах, зокр. в майстерно
виконаному своєрідно експресіоністичному описі тра ан (6—8 серп. 1857).
У записах третьої і четвертої частин, зроблених у
час, коли Шевченко особливо жваво реагує на недоступні на засланні блага і мало не піддається їх спокусі, переважають короткі портрети, іноді гоголівські
карикатури нових знайомих. Ось рисунок із виразною
алюзією на Гоголя: «Начал портрет м[адам] Варенцовой. Плотная, кавалергард-мадам <...> правда, она тоже
женщина эксцентрическая. Только она сосредоточилась
не на поэзии, не на изящных искусствах, а на конюшне и
на псарне. А может быть, и это своего рода поэзия <...>
К общему великому удовольствию сегодня, наконец, я
окончил портрет гусароподобной м[адам] Варенцовой
и ее будущего собачника-сына. Она чрезвычайно довольна портретом, потому что он похож на какую-то кокетливую нимфу в амазонке с хлыстом, а я еще больше
доволен, что, наконец, развязался с этою неуклюжею
Бобелиною» (14, 15, 19 листоп. 1857).
Окрему категорію обрамованих текстів складають
політ. трактат, рецензія й есей. Радянські дослідники
часто цитували запис про пароплав — породження великих Р. у тона і Дж. атта, що символізує технічний
прогрес, отож незабаром «пожрет кнуты, престолы и
короны, а дипломатами и помещиками только закусит»
(27 серп. 1857). Як відомо, уривок із цього запису мовою оригіналу «прикрашає» надмогильний пам’ятник
Шевченкові у Каневі. Вважаючи його не характерним
для Шевченкового мислення, процитуємо ін. пасаж як
приклад політ. трактату: різні паралелі до цього пасажу
постійно знаходимо у « о зар ». Пливучи на пароплаві,
Шевченко бачив гору «Царів Курган», яку рос. народ
так назвав тому, що на неї підіймався П тро , подорожуючи Волгою: «Гора эта своею формою и величиною
напомнила мне такую же гору близ Звенигородки, Киевской губернии, в селе Гудзивци. И Гудзивскую гору,
быть может, какой-нибудь помазанник-пройдоха освятил своим восшествием, но земляки мои как-то тупо
сохраняют в своей памяти подобные освящения. Они
(земляки мои) чуть ли не догадываются, что если царь
взойдет на такую гору, то, верно, недаром, а уповательно для того, чтобы несытым оком окинуть окрестность,
на которой (если он полководец) сколько в один прием
можно убить верноподданных. А если он, Боже сохрани,
агроном, то это еще хуже, особенно если окрестность
окажется бесплодною, то он высочайше повелит ее сделать плодоносною, и тогда потом и кровью крепостного
утучнится бесплодный солончак. Земляки мои, верно,
не без причины не освящают своей памятью подобных
урочищ» (7 верес. 1857).
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Пишучи про пароплав, що перетвориться на дракона і ковтатиме поміщиків, Шевченко сам себе називає
пророком. Але 1857 таке пророкування не було важкою
справою, бо ж сотні пророків уже подібне напророкували. А ось його пророцтво у щойно цитованому пасажі
майже дослівно збулося сім десятиліть після його смерті
та й певною мірою збувається ще досі.
В журналі трапляються повно розгорнені есеї. Особливо цікавим є критичний есей про теорію естетики
К.
та (текст теж подано уривками), що в ньому
найповніше викладено естетичне кредо самого Шевченка, котре, до речі, не має нічого спільного з матеріалізмом, як намагався довести дехто з радянських дослідників, а цілком ґрунтується на іманентному ідеалізмі.
О.
к , напр., твердив, що поет протиставляє ідеалістичній системі матеріалістичні погляди на мист-во,
близькі до тих, що їх розвинув М. рн ш в к ( к
. Російська проза Тараса Григоровича Шевченка //
к
. Зібр. праць: У 5 т. К., 1965. Т. 2.
С. 241). Ще один цікавий текст цього типу — етногр.
есей про поховання самогубців. Він починається розповіддю про уральські звичаї, пов’язані з таким похованням, далі автор обговорює подібні звичаї в Україні,
а потім, у гармонійному переході (природність якого
вмотивовано не тільки тематикою, але й своєрідним
тембром голосу), зупиняється на жорстокості до самогубців християнської церкви і нищення народних звичаїв
довкола них: «И что языческое нашли вы, лжеучители,
в этом христианском всепрощающем жертвоприношении?» Далі автор говорить про Требник Петра о
і новіші його «редакції», про ритуали поховання святих
серед туркменів і киргизів і про багато дечого іншого
(15 лип. 1857). Своєрідно ліниво-звивистий виклад
у цьому суцільно поданому й виразно обрамованому
есеї — де одна думка, ніби ненароком, зачіплюється за
іншу і поволі веде до наступної і де «голос» мовлення
єднає текст, — утворює майже досконалий зразок жанру
короткого неформального есею, як його культивували
великі англ. есеїсти 18 і раннього 19 ст.
В нашій розвідці немає можливості зупинитися на
подиву гідній тематичній різноманітності таких есеїв чи
муз. або театр. рецензій. Доведеться тільки підкреслити,
що всі стилістичні засоби і вибагливі елементи текстуальної побудови, згадані тут, відразу переростають
вимоги інтимного Щ.. Переглянувши, напр., Щ. В. Винниченка, не побачимо там літ. розвинених піджанрів —
його записки до майбутніх творів мають ін. завдання,
отож і ін. правила побудови. Автор, що пише для себе,
не розгортає думок про мист-во, естетику, л-ру, театр,
муз., політику, суспільство, релігію, етнографію. Такий
автор (і знову в цьому випадку можна покликатися на
Винниченка) кількома фразами записує свої враження
від побаченого або почутого, чи свої погляди й думки,
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щоб їх визовнити на папір або про сто запам’ятати.
Але його перо не танцюватиме в арабе сках розкішних стилізацій, не опрацьовуватиме по-філософськи,
по-мистецьки чи навіть по-журналістськи свої думки.
Одне слово, його перо записуватиме, але не писатиме.
У журналі дуже багато сказано про театр. Та навіть
у пасажах, не пов’язаних із театром, Шевченко називає
себе «лицедеем». Можна сказати, що текст Щ. — це
своєрідна сцена, на якій один актор виконує всі ролі
п’єси, що її він сам для себе написав.
Шевченкове я відразу опановує кожну клітину тексту
журналу. Воно стоїть у центрі чи не кожного запису —
якщо не явно, то так заховано, як ховаються діти у грі.
Цікаво: в журналі власне я автор спостерігає неначе зовні і представляє читачеві опосередковано, себто писано,
майже так, як подається герой у першій особі в якомусь
оповіданні чи радше романі. До того я майже завжди
віддзеркалено в обставинах, в яких герой перебуває. З
цього випливає, що поетове я тимчасово, для гри, розколюється надвоє: на я, що спостерігає, і на я, яке діє.
Незважаючи на безпосередність і щирість мовлення,
я в журналі виступає в кількох добре виписаних масках (і ще в багатьох більш епізодичних), щоб у такий
спосіб закрити-відкрити-закрити свою основну справжність. Як було сказано щойно, «лицедей» на сцені свого
власного тексту виконує всі ролі: отже, він грає ролі і
протагоніста, і антагоніста. Кожна з основних Шевченкових масок має у собі вже при народженні власне заперечення. Відмінності між масками, як і між окремою
маскою і тією, що її має заперечувати, на тематичному
рівні неглибокі: істотне значення цих відмінно стей
відкривається тільки у мові тексту. Напр., більшість із
масок, як і висока напруга між ними, керуються енергією самоіронії, бо ж саме енергія іронії часто керувала
іншими, раніше застереженими елементами тексту.
Але навіть оцю тональність часто іронічно підтято й
заперечено. Візьмімо маску, що її (провізорично і не
зважаючи на хронологію) можна назвати маскою доброго солдата Швейка. Хоча Шевченкові невдачі на полі
військ. служби викладено з іронічним самознецінюванням, цю маску заперечено відразу, під час поч. стадій
її творення, не тільки іронічно, але й прямо (на що,
звичайно, не спромігся б не дуже-то тямущий Швейк):
«В незабвенный день объявления мне конфирмации, я
сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не
сделали. Я не только глубоко, даже и поверхностно не
изучил ни одного ружейного приема. И это льстит моему самолюбию. Ребячество — и ничего больше <...>
я и мысли боялся быть похожим на бравого солдата»
(19 черв. 1857).
І справді, попри постійні зусилля офіцерів, поетове
«невозмутимое хохлацкое упрямство» (19 черв. 1857)
саботувало їх профес. амбіції на кожному кроці. Хоч
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упертість була обопільною й непохитною, супротивник
врешті мусив здатися набагато сильнішому авторові
Щ. Глибше беручи, стати «бравым солдатом», а ще до
того, не дай Боже, офіцером, — значить втратити свою
гідність і впасти в багно неморальності, презирства,
підлоти. Як і у випадку Швейка Я. Гашека, кумедні невдачі героя є засобом осміяння куди більших невдач —
браку людсько сті в його наставників, а ще демонстрацією абсурдності цілої військ. машини. І врешті,
погодитися з системою імперіалістичної армії — це
значить погодитися з війною, з пограбуванням земляків,
з насильством, з кровопролиттям.
Можливо, щоб урятувати свою о ов у гідність перед читачем (його ю ка гідність не потребує рятунку), автор на поверхні тексту заперечує маску невдахи
Швейка паралельно збудованою маскою мужнього Робінзона Крузо. Якщо на «полі бою» з офіцерами герой —
принциповий незграба, то в городі доброго коменданта
І. кова, де йому як напіввільному дозволено жити, він
виявляє неабияку зарадність. Знову з ноткою самоіронії,
але також і з ноткою гордості (хоча й ця гордість може
бути самоіронією!) герой розповідає, як він виготовляє
зшитки й оправляє пера для писання цього тексту —
писання про писання, або, точніше, писання про вт у писання; як він сам, ще в січ., підготував шинку
на дорогу і тепер, у липні, починає її їсти («Ветчина
оказалась превосходною, свежею» — 12 лип. 1857), як
«заводит» собі мідний чайник, добре поторгувавшись
з якимось денщиком. Хронологічно трохи пізніше, в
розкішно комічному обрамованому тексті він розповідає, як шукав в Астрахані нім. ковбаси, щоб запастися
на довгу подорож Волгою, бо дуже добру шинку вже
майже всю спожито (12 лип. 1857). І врешті, кількаразово повідомляє, що він не тюхтій, коли справа заходить про гроші: він не вагається зібрати чи принаймні
спробувати зібрати борги і не дуже хоче працювати,
себто рисувати портрети даром, хоча дворяни воліють
платити благородною усмішкою й ласкавим «спасибі».
Правда, в цій масці зарадності й ініціативи теж іноді
трапляються іронічні повороти: цизорик поламався,
ковбаса не знайшлася. Але навіть і тут бувають ще одні
закрути: цизорик поламався, бо поламався, а ось дурний вірменин не привезе нового; ковбаса не знайшлася
через дурних німців. У будь-якому випадку «Робінзон»
у городі Ускова будує собі окремий світ, діаметрально
протилежний до Швейкового.
Ще одну важливу і набагато складнішу маску назвемо маскою П’єро — невдалого коханця й жениха.
Взагалі, герой на байдужість жінок до нього не може
нарікати, а вони не можуть нарікати на його неувагу
до них. Журнал показує нам цілу галерею гарних жінок: зальотна приятелька, яка вже на перших сторінках
тексту не дає йому рисувати («Черт принес приятель-

ницу» — 15 черв. 1857); мамзель А. ау , з якої
він малює портрет і з якою ходить до театру («очень
милая молодая немочка, резвая, наивная, настоящий
мальчик в юбке» — 28 верес. 1857); Г. Попова, з якої
малює портрет і в якої часто обідає («красивая и еще
молодая женщина, но увы, маненько простовата. Может быть, и к лучшему» — 13 жовт. 1857); дружина
П. Голіховського, котра справляє особливе враження
(«мужественная брюнетка, родом молдаванка, и такой
страстно-чувственно-электризующей красоты, какой я
не встречал еще на своем веку. Удивительная огненная
женщина» — 16 жовт. 1857); дуже молоденька сестра
князя В. о
на («Полюбовавшись на это кроткое
создание, я во весь день был счастлив. Какое животворно чудное влияние красоты на душу человека» — 18
листоп. 1857); молоденька дружина М. Максимовича
(«И где он, старый антикварий, выкопал такое свежее,
чистое добро?» — 18 берез. 1858) та цілий ряд ін.
З особливо тонкою самоіронією (а згодом і куди
складнішими почуттями) описує Шевченко перебіг свого справді дивного і навіть трохи патетичного роману в
Нижньому Новгороді з молоденькою актрисою К. Піуновою. Він позичає їй книжки, навчає читати поезію
вголос і врешті намагається вивести з провінційного
міста на центр. сцени імперії, навіть ангажуючи до цієї
справи свого славетного приятеля М. Щепкіна. Тим часом він закохується і освідчується («Я вас люблю и говорю это вам прямо, без всяких возгласов и восторгов» —
30 січ. 1858). Дівчина починає уникати зустрічей, П’єро
не здається, пише листи, відвідує вдома («Ее самой не
застал дома, а глупая мамаша так меня приняла, что я
едва ли когда-нибудь решуся переступить порог моей
милой протеже» — 7 лют. 1858). Врешті Піунова дає
Шевченкові досить дивну відповідь на освідчення: вона
зрозуміла його слова як жартівливу театр. сцену.
Цю відповідь герой легко їй прощає: «…она во всем
видит свое любимое искусство, даже во мне она открыла сценического артиста <...> приняла меня за лицедея»
(2 лют. 1858). (Можна, до речі, прочитати це іронічне
зізнання як плід героєвої підсвідомості чи, точніше, підсвідомості тексту.) Але герой довідується від її батька,
що вона раптом підписала новий контракт із Нижньоновгородським театром, так насміявшись над усіма його
зусиллями вивести її у широкий світ. Іронічний тон
раптом обривається: герой впадає в несамовитий гнів
за те, що Піунова цим вчинком ганебно зрадила його і
скомпрометувала в очах великого Щепкіна.
Під час і навіть негайно після освідчення герой сам
хіба що не вживає для свого означення імені П’єро, іронічно зауважуючи: «Я совершенно не гожусь для роли
любовника <...> я самый смешной и несчастный жених»
(31 січ. 1858). Але тепер ця маска раптом зникає разом
із самоіронією. Розповідач перетворюється на непохит-
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ного суддю, і його текст, досі такий погідний, раптом
одягається в шати високої риторики, не без жалю над
собою: «Я так много перенес испытаний и неудач в
своей жизни, казалось бы, пора уже освоиться с этими
мерзостями. Не могу. Случайно встретил я Пиунову,
у меня не хватило духу поклониться ей. А давно ли я
видел [в ней] будущую жену свою, ангела-хранителя
своего, за которого готов был положить душу свою?
Отвратительный контраст. Удивительное лекарство от
любви — несамостоятельность. У меня все как рукой
сняло. Я скорее простил бы ей самое бойкое кокетство,
нежели эту мелкую несамостоятельность, которая меня,
а главное, моего старого знаменитого друга поставила
в самое неприличное положение. Дрянь госпожа Пиунова! От ноготка до волоска дрянь!» (24 лют. 1858).
Герой розраховує на те, що його минуле («я так много перенес») та, безумовно, його висока моральність не
дозволять читачеві сумніватися в такому дивно пересунутому запереченні маски П’єро. Але це ще не все.
Цілком нормальне бажання талановитої дівчини (себто
дівчини, як її подано у тексті, або — інакше кажучи —
героїні даного епізоду) вирішувати власну профес.
долю чи до слухатися поради батьків комплікується
масками, що їх героєвий текст надягає на героїню. Від
поч. до кін. текст подає Піунову як дозрілу, хоч молоду, актрису-професіонала, у розквіті мист., особистих
і навіть жіночих сил. Тільки позатекстова перевірка
дати народження прав н о особи інформує, що в
час описаної події Піуновій було всього п’ятнадцять
років! Якби йшлося не про текст, а про життя, це спричинило б обурення: як можна підліткові, майже дитині,
закидати несамостійність у вирішенні своїх профес.
справ і за це називати її поганню? Можна сказати, що
текст не тільки перед нами, але й перед своїм автором
старанно закриває вік героїні (« о по а Пиунова»).
Але такий висновок був би несправедливим відносно
тексту: текст просто віку героїні не подає, а щодо віку
якоїсь там дівчини з Нижнього Новгорода, то це текст
аж ніяк не обходить, і текст цим аж ніяк не цікавиться.
На ба гато кра с номо в ні ши ми є ма с ки, які текст
надягає на Піунову у снах. Вона сниться героєві тричі. «Будто бы она слепая нищая, но такая молодая и
хорошенькая. Стоит у какой-то ограды или забора и
протягивает руку Христа ради. Я хотел подойти с какою-то м кою мон тою, но она внезапно исчезла»
(5 лют. 1858. Курсив наш. — Р .). Вдруге героїня вже
в укр. вбранні (15 лют. 1858). Втретє вона з’являється не тільки сліпою, але «сегодня представилась мне
она грязною, безобразною, оборванною, полунагою, и
все-таки в малороссийской свитке, но не в белой, как
прежде, а в серой, разорванной и грязь[ю] запачканной.
Со слезами просила у меня и милостыни, и извинения
<...> Я, разумеется, простил ее и в знак примирения
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хотел поцаловать, но она исчезла» (22 лют. 1858). Автор пояснює ці сни реалістично — перший, коли ще
приятелювання не розвалилося зовсім, роллю, в якій її
недавно бачив («Это продолжение роли Антуанетты.
о о ш » (5 лют. 1858. Курсив наш. — Р .), а
третій — на основі осуду й засудження героїні («Не
предсказывают ли эти ночные грезы нам действительную нищету?» — 22 лют. 1858).
Та наявні деталі снів надають підстави для іншої
інтерпретації, ніж вона належить герою. Вони вказують
на два джерела: одне текстуальне, чи, точніше, інтертекстуальне, а друге — психологічне. Пригадаймо з «Кобзаря», як жіночі постаті в подертих свитках жебрають
попідтинню, бо зламані коханням. З цього виникає психологічне, можливо, що й несвідоме, героєве бажання:
він жадає максимального контролю над безпомічною
жінкою («Теперь я тебе не западню, а капкан поставлю.
Посмотрим, кто кого перехитрит?» — 3 лют. 1858). Масці П’єро — неоковирного коханця — протиставиться
маска не так Арлекіна, як спершу заступника батька
(доброго, міцного, а не справжнього), а коли означену маску ламає вчинок героїні — з’являється основна
маска всевладного Дон Жуана. Але чи справді йдеться
про маску цього складного трагічного героя? Може,
з-під неї, всупереч авторовим бажанням, виглядає маска огидного зайди-панича — панича Івана, того, що в
«Катерині», і, може, саме вона протиставиться масці
високоморального судді-пророка? Осягаємо небезпечний висновок: виглядає так, що маска панича Івана перемагає. Чому? Бо підсвідомість тексту карає сама себе
за маскування справжніх мотивів (обрáза зневаженого
коханця) високою риторикою мотивів фальшивих —
«какой-то мелкою монетою» дешевої столичної кар’єри. А якщо зважити на рос. національність Піунової,
то можна припустити, що герой, подорожуючи Волгою,
все більше наближається до спокуси, яку він хоче перед
собою закрити примарною укр. свиткою.
Текст про роман із Піуновою може розглядатися як
своєрідний ескіз до ненаписаної повісті. Потенційний
розвиток цього тексту переростає навіть піджанр оповідання, а рами л-ри — літ. побудови — відгороджують
його від життя куди щільніше, ніж у випадку ін. обрамованих текстів журналу.
На поверхні тексту спостерігається ще одна пара
масок: маска безталанного П’єро в середині епізоду з
Піуновою заперечується маскою безжурного Фальстафа
зовні епізоду. Маска Фальстафа істотно не важить і не
заслуговує того галасу, що навколо неї колись чинився.
Свої зустрічі з міцними напоями герой фіксує короткими іронічними реченнями, неначе знизує плечима. Він,
напр., записує: «По случаю неудачи видеть <...> монумент Карамзина, у меня родился и быстро вырос великолепный проект: за обедом напиться пьяным. Но увы,
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этот великолепный проект удался только вполовину»
(9 верес. 1857). Але наступного дня ситуацію виправлено: «Вчерашний мой великолепный, вполовину удавшийся проект сегодня, и то уже, слава Богу, только вечером, удался, и удался с мельчайшими подробностями,
с головной болью и прочим тому подобным».
У третій і четвертій частинах подибуємо натяки на
перебування в гостинних «домах» мадам Гільде в Нижньому Новгороді і мадам Адольфіни у Петербурзі. Ці
записи, на обурення багатьох, не тільки не містять жодних мук сумління, а навпаки, своєю іронією звучать
як виклик. Цей виклик, до речі, було відразу прийнято, і про Гільде та Адольфіну галасували ображені
критики й читачі до 1930-х, коли Шевченка остаточно
забронзували. О. Білецький зауважує, що Шевченко в
таких пасажах журналу «не сповідається і не кається»
(
к
. Російська проза Тараса Григоровича Шевченка //
к
. Зібр. праць. У 5 т. К., 1965. Т. 2.
С. 238). Про докір сумління згадано лише раз: у Гільде в героя вкрали 125 рублів, які він узяв від друзів як
аванс за ще не намальовані портрети; до того, в ту ніч
його відвідав близький приятель і, звичайно, не застав
удома. «И теперь его карточка лежит у меня на столе,
как страшный упрек на совести» (26 листоп. 1857). Ще
якби не було епітета «страшный», можна було б поставитися до авторового висновку серйозно; але вжитий
епітет заперечує викривлене прочитання. А щодо досвіду, який герой отримав із прикрої пригоди в Гільде,
він про нього розважливо повідомляє: «Следовательно,
об этом скверном анекдоте и думать больше нечего. Я
так и сделал. Пошел к Шрейдерсу обедать, с досады
чуть опять не нализался. После обеда зашел к той же
коварной мадам Гильде (какое христианское незлобие!),
отдохнул немного в ее очаровательном семействе и в
семь часов вечера пошел к князю Голицыну» (29 листоп. 1857). А от особливо цікава та загадкова деталь:
дівчат у Гільде й Адольфіни Шевченко постійно називає
«очаровательным семейством». Загалом же жодними
щирими сповідями у відповідних епізодах Щ. навіть і
не пахне. Все це від поч. до кін. — л-ра.
У цілком протилежному стилістичному ключі масці сибарита Фальстафа непрямо протиставиться маска
гнівного судді-пророка, але вже не фальшивого, як у
епізоді з Піуновою. (Насправді вона протиставиться й
авторові.) Йдеться про те, що велика частина того, що
говорить ця маска, зосереджується довкола вад: навіть
політ. аморальність — як, зрештою, і в поезії — ілюструється вадами, пов’язаними з сексуальною розпустою,
родинними злочинами та пияцтвом. Остання прикмета
постійно асоціюється з царем
ко ою , а у варіанті
вірша «Слава», в записі у журналі, є рядок, який, зі
зрозумілих причин, випав із пізніших редакцій: слава
«курвила з Миколою / У Севастополі» (9 лют. 1858).

Маска судді-пророка викриває не тільки царя, офіцерів
і поміщиків, але й добрих людей, які колись у житті
допустилися відповідних хиб. Старого декабриста
І. Пущина, напр., осуджено за те, що в нього є нешлюбна дитина: «…декабристу, понесшему свой крест в пустынную Сибирь во имя человеческой свободы, подобная независимость непростительна» (4 листоп. 1857).
А Афанасьєва-Чужбинського невмолимий суддя лає за
те, що десять років тому той приїхав до Чернігова «по
непреодолимой любви к рассеянности или, как он выражался, по влечению сердца» (2 лип. 1857). Шевченкові
можна закидати багато чого, але у жодному разі не лицемірство. Мабуть, єдиний М. в ов , чи, точніше,
його герой Карамазов, зайшов аж так далеко: «Хіба це
не він, цей кріпак, навчив нас лаяти пана, як то кажуть,
заочі й пити з ним горілку та холуйствувати перед ним,
коли той фамільярно потріпає нас по плечу й скаже: “а
ти, Матюшо, все-таки талант”» ( в ов
. Твори: В
5 т. Нью-Йорк; Балтимор, 1980. Т. 2. С. 306). Отже, маска морального судді не тільки прот тав т
масці
Фальстафа, але й непрямо за у у її. Можливо, що
під іронічним рухом плечима ховається безсловесний,
отже, позатекстовий, позалітературний крик розпачу.
Але все-таки він болить — і болить навіть читачам.
Безумовно, центр. перевтілення Шевченкового я в
журналі — це пара митець / поет. Іронічне протиставлення двох складових названої пари знаходимо в наступному
важливому і часто цитованому спогаді, що має також
послужити за приклад відповідного піджанру в Щ. Шевченко згадує свої молоді роки в студії К. Брюллова: «Самому теперь не верится, а действительно так было. Я из
грязного чердака, я, ничтожный замарашка, на крылья[х]
перелетел в волшебные залы Академии художеств. Но
чем же я хвалюся? Чем я доказал, что я пользовался наставлениями и дружеской доверенностью величайшего
художника в мире? Совершенно ничем <...> я жил у него
на квартире, или, лучше сказать, в его мастерской. И что
же я делал? Чем занимался я в этом святилище? Странно
подумать. Я занимался тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной тяжестью на мою убогую душу. Перед его дивными
произведениями я задумывался и лелеял в своем сердце
своего слепца Кобзаря и своих кровожадных гайдамаков.
В тени его изящно-роскошной мастерской, как в знойной
дикой степи на[д]днепровской, передо мною мелькали
мученические тени наших бедных гетманов. Передо
мной расстилалася степь, усеянная курганами. Передо
мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина
во всей непорочной меланхолической красоте своей. И
я задумывался, я не мог отвести своих духовных очей от
этой родной чарующей прелести. Призвание, и ничего
больше. Странное, однако ж, это всемогущее призвание.
Я хорошо знал, что живопись — моя будущая профессия,
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мой насущный хлеб. И вместо того чтобы изучить ее
глубокие таинства <...> я сочинял стихи» (1 лип. 1857).
У цитаті бачимо виразно протиставлені пари: найбільший артист у світі / сліпець-кобзар; безсмертний
Брюллов / безщасні гетьмани; сутінь вибагливо розкішної майстерні / гарячий дикий степ; перед його чарівними творами / цієї рідної, чарівної краси; хліб насущний / покликання. Центр. подієва пара в структурі:
«я хорошо знал» / «я задумывался». Подається, отже, дві
шкали культурних цінностей — рос. — центр. і укр. —
периферійну. На поверхні перша виграє, і поет за другу
просить нашого, і неначе свого власного, вибачення.
Але відразу під поверхнею ця бідна, гноблена культура
стає покликанням, блискуча імперська ж — тільки хлібом насущним, «какою-то мелкою монетою», кар’єрою.
Тут знову допомагає стиль: читач легко здогадується
за допомогою контексту всього Шевченка, яке у зацитованому фрагменті співвідношення між образами
блискучими та вбогими, гнобленими, гордими. А те, що
стояння перед картинами Брюллова у наведеній цитаті з
поч. до кін. — позування, і то позування іронічне, підтверджено ранішою, до болю тверезою самооцінкою:
«Я и прежде не был даже и посредственным живописцем. А теперь и подавно» (26 черв. 1857).
Щодо своєї укр. поезії, то Шевченко іноді говорить
про неї також із притаманною йому самоіронією: «Начал переписывать свою поэзию для печати, писанную
с 1847 года по 1858 год. Не знаю, много ли выберется
из этой половы доброго зерна» (21 лют. 1858). А от переписуючи в журнал якісь рос. вірші, він зауважує вже
інакшим тоном: «…на досуге займусь перепиской для
печати моей невольничьей поэзии. А сегодня перепишу чужую не поэзию, но довольно удачные стишки»
(24 лют. 1858).
Автор Щ. дуже добре знає, що земляки шанують
і люблять його як поета і що це набагато важливіше,
ніж «насущный хлеб». Одержавши грошовий анонімний подарунок з України, він пише: «Чем же я заплачу
вам, добрые, великодушные земляки мои, за эту искреннюю жертву? Свободной, искренней песней, песней
благодарности и молитвы!» (13 груд. 1857). (Головне у
процитованих словах те, що йдеться про пісню вільну.
Адже внутрішньо уярмлена душа не може заспівати
пісню ні вдячності, ні молитви!) Знаючи, що земляки
високо оцінюють його поетичну творчість, герой Щ.
теж шанує земляків як читачів і навіть трохи боїться
їх: «Как-то примут земляки мои мою невольническую
музу?» (6 берез. 1858). Такий відгук для поета справді
дуже важливий: майже все життя відірваний від свого
читача, він не дуже точно визначив його у своїй уяві. Тогочасне безпосереднє оточення не віддзеркалює його я.
У «Пітері» інакше. У «Пітері» він щодня чує великі
похвали, і то не за своє малярство, а за свої укр. вірші,
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які ніхто там не читає. Але все-таки спокушає гарячкове бігання від графа до князя. Поет починає відчувати
природу цієї спокуси і, знову з ноткою самоіронії, попереджає себе: «Боюся, как бы мне не сделаться модной
фигурой в Питере. А на то похоже» (30 берез. 1858).
Шевченко розуміє, що у цьому середовищі він — людина дивна, периферійна, оригінал. І замість боротися
проти того почуття, щоб зажити нормальним, вигідним,
пристосованим життям, він це почуття культивує, бо
ж навіть маска Квазімодо краща від маски Ріголетто.
І. ур н в таку «периферійну» поведінку помітив відразу: «Зі свого боку він тримався обережно, майже ніколи не висловлював своєї думки, ні з ким не зблизився
цілком; все ніби стороною пробирався» (Спо а 1982,
с. 335). Справді ж бо, який Шевченко був прекрасний
лицедій! Ця непевність, ця амбівалентність має бути
за всяку ціну збережена: мусить відбутися тимчасове
прийняття оточення, але і його остаточне заперечення.
Г. Грабович пише про дві особистості Шевченка: одну в укр. поезії, другу в рос. прозі, в журналі і в листах,
останню він називає «пристосованою»: «Шевченко всетаки усвідомлює себе часткою і мистецької реальності і
так чи інакше послуговується цивілізованими, прогресивними цінностями даного суспільства» ( ра ов
.
Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості
Тараса Шевченка. К., 1998. С. 26). Коли йдеться про
журнал, то така «пристосованість» є однією з поетових
спокус, якій він іноді хвилево піддається. Проте в тексті
журналу ця маска таки дуже нещільна. Під нею весь час
нуртує її заперечення: вічний чужинець, вічний Інший,
вічний емігрант, який усе життя на щось чекає, бо ж
джерело потоку його життя б’є деінде (про Шевченка як
специфічно емігрантського поета див.: Rubchak B. Taras
Shevchenko as an Emigre Poet // In Working Order: Essays
Presented to G. S. N. Luckyj. Edmonton, 1990. P. 21—56).
Повертаючись в означеному контексті до причин переходу Шевченка в журналі на рос. мову, можна припустити, що найголовніша з них — не тільки наблизити, але
й віддалити свої «пітерські», «імперські» переживання
разом із переживаннями в Новопетровській фортеці
(які, дарма що начебто такі відмінні, мають той самий
корінь), закодовуючи їх у іншість чужої мови, а також
відсунути своє найближче оточення в іншість мови
цього оточення. Зі спокусою, яка остаточно зламала
б його, слід боротися всіма засобами, так само як слід
боротися з новопетровським хамством.
При кін. журналу трапляється лаконічний запис:
«Заказал фотографический портрет в шапке и тулупе
для М. А. Дороховой» (30 берез. 1858). Отже, маска
дивака дістає своє повне втілення. Нотуючи наведену
інформацію, бідний Шевченко не знав, скільки лиха
йому ця маска — зображена і на фотографії, і в автопортретах — принесе своїми дивними метаморфозами.
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Після його смерті розщеплення між Невою і Дніпром,
яке він сам допомагав починати, стало радикальним.
У підсвідомості інтелігента створилося враження, що
«висока культура» взагалі, пливучи Невою, смертельно
заразилася від неї і що укр. народ мусить випалювати подібну заразу власною альтернативою. Але дуже
швидко виявнило ся, що ця альтернатива все-таки є
заслабкою. Ті, хто відразу побачив небезпеку такого
явища, як-от М. Драгоманов, з наївною безпосередністю накинулися на поетову ікону — на маску в шапці й
кожусі. Карамазов М. Хвильового, майже парафразуючи М. Драгоманова, підсумовує: «Саме цей іконописний
“батько Тарас” і затримав культурний розвиток нашої
нації і не дав їй своєчасно оформитись у державну націю» ( в ов
. Твори: В 5 т. Нью-Йорк; Балтимор,
1980. Т. 2. С. 306). А ті, що трохи пізніше побачили цілком очевидний факт, що «висока культура» абсолютно
не мусить пливти Невою, щоб укоренитися в Києві,
що таке враження було ілюзією спокуси, що «високій
культурі» пливти до Києва Невою навіть не по дорозі і
що, врешті, два сторіччя тому «висока культура» пливла в протилежному напрямі — кинулися боронити
Шевченка від його власної маски, переконуючи народ,
на основі саме журналу, що поет «усе-таки» був висококультурною, широкоосвіченою людиною і що ця
маска «батька Тараса» — просто зворотний бік посмертної маски поета, яку на його обличчя насунули ті з
«Пітера», — маски нешкідливого мужика-простачка.
А щодо слідів такої ікони в тексті журналу, то там їх
взагалі немає. У розмові про Щ. ця маска є зовсім позатекстова. С. Єфремов спирається на численні згадки
і ширші розмови про культуру в тексті журналу, щоб
запевнити читачів, що Шевченко був високоосвіченим
інтелігентом свого часу (див.:
р мов С. Шевченко
про себе самого //
р мов С. Шевченко: Зб. К., 1914.
С. 129—130).
Українці не полюбили журнал. Вони воліють читати
«Кобзар», хоч він теж небезпечний: традиція, проте,
випрацювала цілу систему, щоб навчити читачів не
бачити небезпечних місць. Але це не означає, що вони
не діють на народну підсвідомість. Коли таємничість,
багатозначність поезії застосовується безпо середньо
до політ. рухів і акцій — виходить «боротьба за Шевченка». Та чи «Кобзар» і журнал справді один одного
заперечують? Сотні перехресть між цими двома текстами на тематичному й стилістичному рівні (деякі з них
в статті мимохідь відзначено) відразу впадають в очі.
Перехрестя між ними виявляються тому, що Шевченкові
поезію і Щ. поєднано на куди глибшому, істотнішому
рівні, ніж епізодичні подібності.
Повернімося знову до портрета А. Обеременка: «…я
полюбил его за то, что он в продолжение двадцатилетней солдатской пошлой, гнусной жизни не опошлил и

не унизил своего национального и человеческого достоинства. Он остался верным во всех отношениях своей
прекрасной национальности. А такая черта благородит
и даже неблагородного человека. Если мелькали светлые минуты в моем темном долголетнем заточении, то
этими сладкими минутами я обязан ему, моему простому благородному другу» (29 лип. 1857). День раніше
Шевченко написав: «…поблагодарил Всемогущего
Человеколюбца, даровавшего мне силу души и тела
пройти этот мрачный, тернистый путь, не уязвив себя
и не унизив в себе человеческого достоинства» (28 лип.
1857). Портрет Обеременка — це центр. маска в журналі, і текст нам про це прямо говорить: «Невозмутимо
холодная и даже суровая наружность его обличала в
нем человека жесткого, равнодушного. Но это маска»
(29 лип. 1857). Все-таки навіть Обеременко — маска.
Під усіма масками в журналі світиться обличчя
особисто сті, яку не можна заперечити. Саме вона є
джерелом тієї несамовитої мовної енергії, що не тільки
з’єднує «пеструю книгу» — Щ. в цілість, але й єднає
його з «Кобзарем», хоч названі тексти написано різними
мовами, і то в глибокому розумінні. Ця енергія — не
так залізна, як діамантова воля й абсолютно непохитна віра у своє титанічне я. Завдяки непохитності волі
й віри у власну силу Шевченко може дозволити собі
набудувати усі свої маски, може іронічно, майже безтурботно гратися ними, вдаючи навіть, що серед них
він сам загубився. Дуже можливо, що журнал написано
саме для такої гри. Також можливо, що Шевченкові як
емігранту з повсякчасно загрожуваною ідентичністю
був потрібен такий іспит, таке самовипробування, така
вправа — на порозі загроз і спокус, що на нього чекали.
І тільки писання як гра могло дати йому нагоду для
подібних експериментів.
Немає сумніву, що журнал породила приємність від
писання, втіха писання. І ця гра виявляється всюди. Журнал читається сьогодні не як Щ. (або, точніше, не тільки
як Щ.), а як якась експериментальна, «постмодерністська» повість, що в неї, особливо в її четверту частину,
коли героєві загрожує остаточне розсіяння, включено і
піджанр Щ. У тексті-бо бачимо власне віддзеркалення
тексту — розмови про писання взагалі, а особливо про
писання о о тексту, бачимо уважно гармонізовані
найрізноманітніші стилі, раптові удари протилежних
настроїв, багатство й неспівмірність тематичного матеріалу і, що найголовніше, членування героя на маски,
персони, ролі, які мусять (і це — найважче завдання
такого романіста-експериментатора) кружляти довкола
якогось невидимого центру, щоб не розпастися на цілком автономні персонажі. Про різні аспекти пророцтва
у «Кобзарі» сказано багато, хоч майже нічого не сказано
про пророцтво його тексту щодо експериментальної укр.
поезії. А журнал може бути теж (у цьому аспекті) про-
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рочим, стати передвісником майбутньої укр. прози. Не
всі, звичайно, хочуть так прочитати Шевченків Щ. Але
всі мусять визнати, що цей текст — високовартісний літ.
твір, який складає своєрідну пару з максимально розкутою структурою «Кобзаря».

т.: о
н к
. Дневник по эта-мученика // Жизнь
для всех. 1910. № 2;
р мов С. . Шевченко в своем Дневнике // Украинская жизнь. 1914. № 2; Суш к
. Т. Шевченко.
Щоденник. О., 1919;
р мов С. Літературний автопорт рет
Шевченка // урна ; з ншток . . Академічний Шевченко //
Червоний шлях. 1928. № 4; Р зн к . Шевченко и его «Дневник» // Знамя. 1939. № 3; орош нко . Сторіччя Шевченкового
«Щоденника» // Шевченко. Нью-Йорк, 1957. Річник 6;
мнко . . «Журнал» (Щоденник) Т. Шевченка як історичне
джерело // Праці Оде ського університету. О., 1962. Вип. 14;
рут кова . . Естетичне значення щоденника Т. Шевченка //
рут кова . . Шляхами дружби і єднання. К., 1972; а овк
. Реликвия украинского народа //
в нко . Дневник.
Автобиография. Автографы. К., 1972;
ова . . «Журнал» і
листи Т. Г. Шевченка періоду заслання // Українська мова і література в школі. 1981. № 3; Ру ан в к
. . Літопис творчості
й боротьби: До характеристики Шевченкового Щоденника // Р .
1986. № 9; Са ова . Літературно-критичні оцінки у щоденнику
і листах Т. Г. Шевченка: форми і спо соби їх вияву //
27;
Ру ак . Живописаний Шевченко // Св т 1991;
трова .
Щоденник поета: Літературно-філософські мотиви // С . 1998.
№ 3; омот . Психологія творчості Шевченка за матеріалами
його Щоденника //
35. Кн. 2; омот . Шевченків щоденник: жанрова гетерогенність як стратегія тексту // С . 2005. № 3;
у ко . Хто підготував першу публікацію щоденника Тараса
Шевченка? // Сіверянський літопис. 2010. № 2/3; о м а . .
Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному про сторі
щоденникового дискурсу: монографія. Дрогобич, 2012.

о ан Ру ак

ЩУРÁТ Василь Григорович (24.08.1871, с. Вислобоки, тепер Кам’янко-Бузького р-ну Львів. обл. —
27.04.1948, Львів) — укр. літературознавець, педагог,
поет і перекладач. У 1884—
92 навчався в Академ. гімназії у Львові. Студіював
слов’ян. філол. у Львів. та
Віденському ун-тах. Д-р.
філо софії (1896). Дійсний
член НТШ (1913). Член
ВУАН (1929). Викладав у
гімназіях Станіслава, Перемишля, Бродів.
Автор статей, фейлетонів, нарисів, спогадів, поетичних зб. «Lux in tenebris»
(Л., 1895), «Мої ли с ти»
(Л., 1898), «Історичні піс. урат

. урат. ам тк о по м
. урат. Св т П
ара а
в нка « рн ». в
в нков по з .
в в, 1894. к а нка
1904. ту

мо
в в,

ні» (Л., 1907), «Вибір пісень» (Л., 1909). Перекладав
твори Р. рн а, М. Гоголя, В. ю о, М. рмонтова,
Ю. С ова ко о, Я. о а а, Л. о то о. Здійснив
повний перекл. «Пісні про Роланда» (1894), «С ова
о по ку ор в м» («Пісня про похід Ігоря Свято славича», 1907), уривків «Пісні про Нібелунгів» (1918).
Щ. належать розвідки з давньої (Ю. Добриловський,
І. Вишенський) та нової (М. ашк в , І. а
в ,
Ю.
ков ) укр. л-ри.
Значну частину наук. доробку складають шевченкознавчі праці: розвідки про тексти, оточення і біографію
поета, зв’язки його творчості з польс. л-рою, формування культу митця у Галичині. До першої великої групи досліджень Щ. про твори Шевченка належать ст. «Замітки
до поеми Шевченка “Чернець”» (Л., 1894), «Шевченків
“Іван Підкова”» (Учитель. 1909. Ч. 5/6. 20 берез.; Ч. 7.
5 квіт.), «Шевченкове посланіє Гоголю» (Учитель. 1909.
Ч. 10/11. 5 черв.; Ч. 12. 20 черв.), «Тріумф Шевченкової “Відьми”» (Діло. 1914. Ч. 67. 26 берез.).
Біблійним мотивам та ремінісценціям у творчості
поета присвячено ґрунтовну розвідку «Святе письмо
в Шевченковій поезії» (Л., 1904). Серед лектури поета
Щ. назвав н
т , П а т р, життєписи святих та
визначив такі різновиди впливу Біблії на творчість Шевченка: згадки у листах, Щоденнику, поезії, епіграфи до
творів; вільні наслідування; запозичення на рівні ідей
та образів; особливу увагу Щ. звертав на модифікацію
образу пророка.
У ст. «Шевченків “Іван Підкова”» дослідник звертається до питання історизму героя твору, аналізує
попередні замітки до вид. «Кобзаря» О. онов ко о,
Ю. Роман ука, В. оман ко о. У розвідці «Шевченкова поема надії» (Л., 1925) розглянуто біблійні та істор.
мотиви у тексті «У Бога за дверми лежала сокира», перегуки у маляр. спадщині Шевченка і Бр. а
ко о (на
титульній сторінці вид. вміщено роботу «Святе дерево
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киргизів» з альб. польс.
митця). У ст. «Шевченко
і царат» (Літературно-науковий додаток до «Нового часу». 1938. Ч. 11.
21 берез.; Ч. 12. 28 берез.;
Ч. 13. 4 квіт.) автор звертається до ана лізу соц.
та політ. контексту написання «комедії» Шевченка «Сон», ак це н ту ючи
на «ре а льних ка рти нах
по е то вої су час но с ті» у
ній ( урат . Вибрані
праці з історії літератури.
С. 205).
. урат. о в на
Ком па ра ти ві с ти ч ні
в по
к
т ратур
студії Щ. спрямовано на
о 1841 р. в в, 1910. ту
виявлення типологічних
паралелей у творчості Шевченка і текстах польс. л.-ри.
У дослідженні «Коліївщина в польській літературі до
1841 р.» (Л., 1910) Щ. подав стислий огляд попередніх
текстів про Гайдамаччину. На зіставленні поеми Шевченка та твору З. ша «Noc Tarasowа...» (1841—42)
побудовано замітку «Тарасова ніч в польськім оповіданні з 1841 р.» (Неділя. 1911. № 4).
Рецепції творчо сті та образу по ета присвячено
публ. «Перші польські голоси про Шевченка» (Діло.
1912. 21/8 груд., 24/11 груд., 25/12 груд., 26/13 груд.)
та «Основи Шевченкових зв’язків з поляками» (Л.,
1917). У ст. «Шевченко — Желіґовський — Чечот»
(Діло. 1910. 28/15 трав.,
30 /17 трав.) автор робить
спробу з’ясувати джерело
Шевченкової поезії «Подражаніє Едуарду Сові»,
висуваючи хибне припущення, що текст є переробкою пісні Я. Чечота «Ej,
posadzę ja przy chatce...»
(П :
12 т. Т. 2).
Праця Щ. «Шевченко в
польській революційній
притчі» (Л., 1914) є рецензією на брошуру І. Франка «Ше в че н ко ге ро єм
польської революційної
легенди» (Л., 1901), спря. урат. т ратурномованої на до слідження
науков з рат
переказу про те, як поет
юв
но о о о у от
агі ту вав се лян, ко ри сроков н уро
нн ара а
ту ючись сюже том про
в нка. в в, 1910.
ту
пшеничні зерна. Обидві

ст. проаналізував П.
пов , зауваживши, що Щ.
значно перебільшив вплив польс. революційної думки
на Шевченка (
пов П. Революційна легенда про
Шевченка чи дійсність? //
в нко та його доба. К.,
1926. Зб. другий. С. 14). Із виданнями Шевченка знайомлять читача ст. Щ. «Перший ілюстрований “Кобзар” з
1844 року» (Вперед. 1922. 11 січ.) та «Шевченків “Буквар”» (Неділя. 1911. № 11/12. 11 берез.).
Окрему частину шевченкознавчого доробку Щ. становлять матеріали про життя та оточення митця. Біогр.
матеріал містять ст. «В Ярополчі» (Неділя. 1911. № 10.
4 берез.), «Варшавський учитель Шевченка» (Неділя.
1911. № 11/12. 11 берез.), «З круга знайомих Шевченка»
(Діло. 1913. 22 лют.). У першій розвідці Щ., звертаючись до періоду життя поета у аршав , дає коротку
довідку про художника Ф. амп та робить окремі
припущення про його вплив на творчість Шевченка.
У дописі «У Шевченка в Києві 1846 р.» (Український
голос. 1927. Ч. 11. 13 берез.; Ч. 14. 20 берез.) вміщено
спогади Ю.-Б. н
ко о.
Остання тематична група — розвідки, замітки і худож. твори Щ., присвячені вшануванню пам’яті Шевченка, зокр.: «Тарасові вечерниці у Відні» (Руслан.
1904. 13/26 трав.), «До історії культу Шевченка в Галичині» (Світ. 1906. Ч. 2. 9 берез.). У брошурі «Літературно-наукові дезидерати для ювілейного обходу сотих
роковин уродження Тараса Шевченка» (Л., 1910) Щ.
окреслив комплексну програму робіт, які потрібно виконати до свята: видати бібліографію праць Шевченка,
реєстр автографів, епістолярної спадщини, здійснити
повне критичне вид. творів, дослідити мову поета, його
роль у нац. та політ. відродженні України. Про заходи із
відзначення укр. громадою роковин Шевченка (богослужіння, декламаційно-муз. вечори, друк брошур та ін.)
йдеться у ст. «Святкування роковин смерті Шевченка в
Галичині 1862—1870» (Неділя. 1911. № 11/12. 11 берез.)
та «Про Шевченківські роковини» (Рада. 1926. Ч. 11.
7 берез.)
Письменник створив поетичну «Фантазію» пам’яті Шевченка, яку виголосив на 38-х роковинах смерті
поета 16 квіт. 1899 у Перемишлі в Укр. ін-ті для дівчат.
Також переклав білор. мовою поему невідомого автора
«Тарас на Парнасі» (Неділя. 1911. Ч. 3. 15 січ.), приписавши її В. Дуніну-Марцінкевичу.
в.: Вибрані праці з історії літератури. К., 1963.
т.:
ак . Штрихи до шевченкіани В. Щурата // Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді і повідомлення
4-ї Всеукр. наук.-теорет. конф. Л., 1997;
ак . Шевченкіана
Василя Щурата в часописі «Неділя» (1911—1912) // Дзвін. 1998.
№ 4; р тка . Бог і Україна в творах Великого Кобзаря: Тарас
Шевченко в літ.-естетичній концепції Василя Щурата // Дзвін.
1999. № 3/4.

в н

Ю

ЮВÁН Валентина Олександрівна (5.03.1954, с. Стара Оржиця, тепер Згурівського р-ну Київ. обл.) — укр.
історик, шевченкознавець. 1969—74 навчалася на істор.
ф-ті Київ. пед. ін-ту ім. О. М. Горького (нині Нац. пед.
ун-т ім. М. П. Драгоманова). З 1978 — старший наук.
співробітник ДМШ (нині НМТШ), у 2006—12 — у
наук.-до слідному відділі виставкових експозицій та
реклами. Вивчає твори з колекції НМТШ, біографію та
творчість Шевченка. Автор нарисів і розвідок про твори
Шевченка, коментарів до П : 12 т. (Т. 11), статей до
. Брала участь у розробці планів експозиції ДМШ
(1984—89), побудові виставок на основі творів із фондів
музею та сучасних художників.
ю м а

та

ва

ЮГÁЙ Во лоди мир Ми ко ла йо вич (Ю Хан Чо,
29.12.1922, Вла ди во с ток, РФ — 26.04.1997, Київ) — укр. живописець кор. походження. Заслужений
художник Ук раїнської
РСР (1976). Закінчив
1945 А лма-Ат инське худож. уч-ще; 1951 — КХІ
(нині НАОМА; викладачі
О. овкун нко і Т. Яблонська). Автор тематичн их
картин із життя укр. письменн ик ів : «Дру жба.
Ос та п Вишня і Макси м
Рильський» (полотно, олія,
1971), п ор треті в , зокр.
Остапа шн (папір, олія,
1953); пейзажів: «Скирти»
(1985), «Чернігів щи на»
.
а
(1993), «Березень» (1995;
всі — полотно, олія) та ін. Розробляв тематику Другої
світової війни («Партизанський штаб України», 1974;
«Фронтова весна», 1975; «Вісті з Південного фронту»,
1976; всі — полотно, олія) тощо.
В історію укр. станкового живопису увійшов великоформатними тематичними ілюстраціями до біографії
Шевченка: «Зустріч Т. Г. Шевченка з М. О. Некрасовим
і М. О. Добролюбовим на вечорі актора О. Є. Мартинова» (1949, у співавт. з Г. он ю і В. Давидовим; НМТШ),
«Айра Олдрідж у Т. Г. Шевченка» (1954—60), «У вільну
хвилину» (1958—60; ін. варіант — «У хвилину волі»,
1980; Нац. музей л-ри України), «Зоре моя вечірняя»
(1961—62), «Єдина доля» (1963—64). Усі картини

виконано на полотні олійними фарбами. Більшість із
них розкривають тему заслання і внутрішньої свободи
Шевченка. Так, на полотні «У вільну хвилину» зображено митця, який простує пустелею з казах. хлопчиками-«байгушами». Удалині видніється овоп тров к
укр п нн , але в ці хвилини щирого спілкування поет
почувається вільним. Подібний настрій передає більш
деталізований варіант цієї картини — «У хвилину волі»:
на тлі пустельних пісків Казахстану Шевченко в солдатській формі у товаристві трьох місцевих дітей (двох
хлопців і дівчинки в довгій рожевій сукні, червоному
камзолі й заокругленій гостроверхій шапці з хутряними
крисами) відвідує казах. аул, у якому розмірено триває
вільне буденне життя. Тему внутрішньої свободи в
умовах неволі розвиває й картина «Зоре моя вечірняя»,

.

а .

ра
р
у ма т рн .
По отно, о . 1959—1960

в нка.
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названа за першим рядком поеми «Княжна». На малюнку зображено поета, що сидить у солдатській формі на
скелі над морем і вдивляється в безкраю далечінь. Пофілософському осмислено цю тему і в картині «Єдина
доля». На ній Шевченко і молодий казах слухають
акина. Їхні невисловлені думки й почуття промовисто
відображає природа: у тьмяному сірувато-синьому небі
заходить за обрій червоногаряче сонце; його фіолетові
відсвіти лягають на білясто-жовтий пісок пустелі та
сухі степові трави. В усіх картинах виявляється самобутній почерк художника, його вміння виражати в
міміці та жестах глибину людських почуттів. Поряд із
уже відомими в живописі зображеннями Шевченка як
«поета гніву і страждань» Ю. створив новаторський
образ митця-життєлюба, душевного і щасливого у спілкуванні з дітьми, з природою, з митцями-демократами
різних національностей.
в.: Художня виставка, присвячена 100-річчю з дня смерті
Т. Г. Шевченка: Каталог. К., 1961; Юбилейная художественная
выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964.
т.: н р
нко . Образ сина народного // Вечірній Київ.
1961. 22 берез.; Со о а . Певец борьбы // Южная правда. 1961.
9 марта; о о . Шевченкіана Володимира Югая // Прапор комунізму. 1987. 11 квіт.

Пономар нко

ЮЗЕФÓВИЧ Михайло Володимирович
(17/29.06.1802, Полтавщина — 21.05/2.06.1889, Київ) — чиновник, помічник куратора Київ. шкільної
округи (1842—58). Вихо ва нець Шля хе т но го
па н сі о ну при Мо с ков.
ун-ті. З 1844, за рекомендацією Д.
кова, член
м а о во ком
роз
у авн акт в у
в , у 1857—59 — її
голова. Сестра Ю., Людмила, 1836 одружилася
з В. арнов к м (старшим), завдяки чому Ю.,
повернувшись в Україну,
запізнався з М. Максимовичем, М. Костомаровим,
заприятелював із П. Кулішем. Шевченко позна. з ов .
йомився з Ю., вірогідно,
Розпор
нн
р ктору
влі т ку 1843; на сту п ноу
в ко у рн
го року Ю. поширював
про в у нн з
от к
пе ред плат ні кви т ки на
твор в .
в нка,
воп ную кра ну».
П. у ша
. о томарова. «
Мо ж ли ви ми є їх ні зу22 в р н 1847

стрічі в колі членів згаданої Археографічної комісії
та у зв’язку з прагненням Шевченка одержати посаду
вчителя малювання в Київ. ун-ті. Незадовго до арешту
поет 1 лют. 1847 через М. Костомарова передавав уклін Ю. 28 лют. 1847 студент О. П тров доповів Ю., а
3 берез. в його присутності написав донос кураторові
округу О. ра к ну про існування в Київ. ун-ті таємного
р оо в ко о рат тва. У справі кириломефодіївців помічник куратора відіграв зрадницько-провокативну роль. Узявши в М. Костомарова статут т-ва
ніби на сховок, Ю. передав його правителеві канцелярії
київ. ген.-губернатора М. П ар ву, водночас повідомивши про місце перебування запідозрених у належності
до Кирило-Мефодіївського братства, зокр. й Шевченка.
Т. ч. було розпочато справу з приводу доносу студента
О. Петрова. Ю. брав безпосередню участь в арештах
і обшуках квартир членів братства (зокр. М. Ко стомарова). 6 трав. 1858, випадково познайомившись у
Петербурзі з братом Ю., Віктором Володимировичем
(1817—71), що був обер-секретарем Синоду, Шевченко
записав у Щоденнику: «…несмотря на приветливость,
мне не понравился, быть может потому, что он родной
брат предателя — киевского Юзефовича». У 1870-х
Ю. провадив боротьбу проти укр. мови і письменства.
т.:
ур 1985;
К., 1993.

т ; о томаров . . Автобиография. К., 1992;
ур а . Київська археографічна комісія. 1843—1921.

р ор

нко

Ю́ЛІЙ ІІ (Джуліано делла Ровере, Giuliano della Rovere;
5.12.1443, Альбісола, тепер Альбісола-Суперіоре, провінція Савона, область Лігурія, Італія— 21.02.1513,
Рим) — папа рим. (1503—13). Племінник папи Сікста ІV. Чернець-францисканець; із 1471 — кардинал.
Прагнув незалежної папської держави й абсолютної
влади папи. По силив збройну потугу папства, брав
участь у битвах за нові території. Уславився своєю
будівничою діяльністю (собори, мости, акведуки) та
меценатством. Запросив 1505 до Рима к ан
о
для спорудження своєї усипальні, яку планували встановити в соборі св. Петра. Але 1506, коли папа втратив
інтерес до свого задуму, Мікеланджело повернувся у
Флоренцію. Проте папа знову закликав його до Рима,
замовивши розпис Сікстинської капели (1508—12). Потому Мікеланджело розпочав другий варіант усипальні,
створивши такі відомі скульптури, як «Мойсей», «Конаючий раб», «Повсталий раб». 1506 архіт. Д. Браманте
розпочав будівництво собору св. Петра. Ра а Сант
виконав розписи приміщень Ватикану (1509—19). Ю. ІІ
мав велику б-ку, збирав рукописи.
Шевченко згадує папу Ю. ІІ, називаючи його помилково Леоном ІІ, у повісті «Художник». Він починає повість оповідкою про нужденне життя багатьох
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геніальних художників, по силаючись на Дж. азар .
Шевченко вважав, що будівнича діяльність рим. пап
провадилася лише для «ослепления толпы и затмения
еретического учения Виклефа и Гуса» (4, 120), але ці
події не збігаються в часі (див. в ). Незважаючи на
складні взаємини пап і митців, мист-во епохи Відродження творилося за підтримки меценатів, серед яких
були й римські папи. З другого боку, Ю. ІІ підтримував
діяльність інквізиції, продовжив розпочатий Сікстом ІV
продаж посад, розгорнув торгівлю індульгенціями.
т.: оз н к

С. . История папства. 3-е изд. М., 1986.

на зю а

ЮНÁК Ольга Іванівна (26.04/9.05.1905, Ки їв —
5.05.1993, там само) — укр. художниця, графік. 1929
закінчила КХІ (нині — НАОМА; учениця В. а на,
І. П
н ко о, А. С р ). Пра цю ва ла в га лу зі
плаката, книжкової й ужиткової графіки, медальєрного мист-ва. У співавт. з
В. ата уком виконала
худож. офо р м лен ня кн.:
«Вибрані твори» О. де азака (1950), «Українські народні казки» (1951),
«Запорожець за Дунаєм»
С. Гулака-Артемовського
(1954), «Антологія української по е зії» (1957), «Лі. нак. втопортр т.
со
ва пісня» Лесі кра нк
Пап р, ра тн о в ,
(1958),
«Українська драмааквар . 1950-т
тургія першої пол. XIX ст.»
(1959), «Українські народні пісні» (1964—65), «Хмельницький» І. Ле (1969)
та ін. Твори майстрів характеризуються тяжінням
до «декоративного» стилю, вмілим поєднанням
орнаменту зі шрифтом.
Разом із В. Фатальчуком оформила вид. Шевче н ка: «Кобзар» (1952;
1957; 1960; 1961; 1966;
1980; 1981), «Дневник»
(1963), а також кн. «Шевченко в образотворчому
мистецтві» (1963), «Тарас Шевченко. Життя і
. нак. ю тра
тво рчість у порт ре тах,
о по м .
в нка
ілю с т ра ці ях, до ку ме н« ат р на». Пап р,
тах» (1964). Художники
ра тн о в , туш.
ро з ро бля ли пе ре ва ж но
1940

суперобкладинки й оправи, іноді — внутрішнє («Кобзар», 1961) чи комплексне оформлення книги («Тарас
Шевченко. Життя і творчість у портретах, ілюстраціях,
документах», 1964). Найчастіше використовували поєднання шрифтових композицій з мотивами народної
орнаментики, акцентуючи одну зі складових червоним
кольором. У співавт. з В. Фатальчуком і скульптором
О.
н ком створила проект ювілейної пам’ятної
медалі до 150- тн о о юв ю в н наро
нн
в нка (1964), яку було відлито з бронзи. З лицьового
боку зображено погруддя поета, на зворотному викарбувано рядки з вірша «І Архімед, і Галілей»: «І на оновленій землі / Врага не буде, супостата, / А буде син, і буде
мати, / І будуть люде на землі», під ними дата: «1814—
1964». Ро боти ми т ців збе рі га ють ся у ЦДА М Л МУ
(Ф. 924. Оп. 1).
т.:
на художе ственная выставка, по священная
150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. Каталог. К., 1964.

р на о ак

ЮНГ (Янг; Young) Едвард (хрещений 3.07.1683, с. Апгем, графство Гемпшир, Англія — 5.04.1765, с. Велін,
графство Гартфордшир, Королівство Великобританія) — англ. письменник і реліг. діяч. Представник
класицизму та сентименталізму. Із 1702 вивчав право
в Оксфорд. ун-ті. Автор філос. і естетичних трактатів,
зокр. «Роздумів про оригінальну творчість» (1759), сатиричних віршів, епістолярних та ін. текстів.
Шевченко згадав Ю. у листі до Бр. Залеського від
5 лют. 1854: «...я пишу тебе далеко за полночь, т. е. часу
в 4-м, а в этом часу, я думаю, и у Юнга мысли были бы
не на месте». Адресант, очевидно, мав на увазі найвідоміший твір Ю. — реліг.-дидактичну поему «Скарга, або
Нічні роздуми про життя, смерть і безсмертя» (1742—
45. Кн. 1—9). Іронія Шевченка могла зумовлюватися
модою на твір англ. автора: протягом 1770-х — 1820-х
з’явилося понад 15 перекл. його рос. мовою. У зіставно-типологічному аспекті прикметним є Шевченкове
моделювання «тексту ночі», який Ю. започаткував у
європ. поезії (див.: опоров . . Поэзия М. Н. Муравьева // опоров . . Из истории русской литературы.
М., 2003. Т. 2. Кн. 2. С. 102—103). Сприйняття ночі
увиразнено в ряді творів Шевченка, нерідко поєднаних
між собою інтертекстуальними зв’язками, напр. «Не
додому вночі йдучи» і «Якось-то йдучи уночі».
’

ав

в

к

Ю́ НГЕ Кате ри на Федо рі в на (ді воче — Тол с тая;
24.11/06.12.1843—20.01/02.02.1913) — дочка віце-президента АМ Ф. Толстого, художниця, мемуаристка. 1863
взяла шлюб із проф.
ко- рур но ака м в Санкт-П т р урз Е. Юнге. Тривалий час, до 1887, жила
в Києві, де керувала жіночою рисувальною школою,
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яку створила 1882. Із Шевче н ком по з на йоми ла ся в
домі батьків 28 берез. 1858,
після повернення поета із
заслання; знала про нього
задовго до їхньої зустрічі
за вдя ки ак ти в ній уча с ті
роди ни Тол с тих у зві льненні Шевченка. Протягом
1858—60 часто бачилася з
поетом, що мешкав поруч,
слухала його розповіді про
солдатчину, вчилася в нього малювати. 6 груд. 1859
. н
Шевченко записав до альбому Ю. «Подражаніє Едуарду Сові». Ю. була перекладачем під час розмов Шевченка з А.
р
м. Про
смерть поета довідалася, перебуваючи за кордоном,
де взяла участь в організації панахиди. Ю. — авторка
спогадів про Шевченка (опубл.: Вестник Европы. 1883.
№ 8; перекл. укр. мовою: Діло. 1883. 20 серп.). Перший
варіант спогадів написано під впливом кн. М. а о о
«Жизнь и произведения Тараса Шевченка». Ширший
варіант з’явився за 22 роки (Вестник Европы. 1905. № 3,
4), повністю мемуари опубл. 1913. Про Шевченка Ю.
також писала у «Спогадах про М. І. Костомарова» ( С.
1890. № 1), у листі до О. он ко о (1898). Спогади
Ю., сповнені пієтету до постаті Шевченка, відзначаються багатством фактичного матеріалу, деталізацією
подій, зокр. останніх років життя поета.
в.: Воспоминания (1843—1860). СПб., 1913.
т.: Спо а 1982; ур 1972; о т нко . . Шевченко в
мемуарах. К., 1965; См н ка . . Біографічна шевченкіана
(1861—1981). К., 1984; ам н ка . . Воспоминания. М., 1991.

р ор

нко

ЮНÉСКО про вша ну ван ня па м’я ті Ше вче н ка.
ЮНЕСКО — Організація Об’єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization), міжнародна спеціалізована установа ООН, яка при співпраці своїх
членів-держав у галузі освіти, науки та культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці нац. кадрів,
розвиткові нац. культур, охороні пам’яток культури.
Засновано 1946. Штаб-квартира розташовується у
Парижі. Україна є членом цієї організації з 1954. При
ЮНЕСКО діє вид-во, яке випускає 26 періодичних
вид., зокр. «Кур’єр ЮНЕСКО» (35 мовами), «Музеум», «Перспективи освіти» та ін. Канали ЮНЕСКО
використовуються для популяризації серед світового
співтовариства укр. науки, культури та освіти. Інформаційні вид. організації публікують статті й матеріали про
Україну. За фінансового сприяння з боку ЮНЕСКО в

Україні було видано низку книжок, альбомів, матеріалів
та публікацій, проведено різноманітні конференції та
дослідження. Важливе значення має внесення ювілеїв
видатних діячів і пам’ятних дат до спеціального календаря та участь організації та її членів у відзначенні цих
подій. У штаб-квартирі проводяться укр. виставки, концерти, кіноперегляди, наук. конференції.
ЮНЕСКО належить істотна роль у справі поширення
знань про Шевченка та його творчість, а також у вшануванні пам’яті поета у всесвітньому масштабі. 1961 в
журн. «Кур’єр ЮНЕСКО» опубл. статтю Є. р юка
до 100- тн роков н в
н м рт
в нка. Ще у
трав. 1962 ім’я Шевченка було внесено до календаря
ЮНЕСКО «Ювілеї великих людей і подій на 1964 рік».
У верес. 1962 розроблено проект резолюції про участь
ЮНЕСКО у святкуванні 150- тн о о юв ю з н наро
нн
в нка. У проекті плану роботи передбачалися конкретні заходи щодо вшанування пам’яті поета.
23 листоп. 1962 в Парижі під час 12-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО проведено шевч. вечір,
на якому виголошено промову про життя і творчість
поета і показано кольоровий фільм-балет «Лілея» за
мотивами творів поета та докум. фільм «Наша Україна». Продемонстровано виставку про життя і творчість Шевченка. В січ.—лют. 1964 за допомогою укр.
республ. організацій секретаріат ЮНЕСКО підготував
і розповсюдив у багатьох країнах світу кілька спеціальних радіо- і телепередач англ., франц. та ісп. мовами,
присвячених укр. митцю. У періодичних виданнях
організації «Інформації ЮНЕСКО», «Музеум» та ін.
опубл. серію статей, біогр. нарисів, перекладів творів
Шевченка, фотовиставку про його життя і творчість
тощо. У трав. 1964 в Паризькому палаці ЮНЕСКО
влаштовано виставку, присвячену 150-річчю з дня народження Шевченка. У черв. вийшов спец. номер офіц.
журналу «Кур’єр ЮНЕСКО» вісьмома мовами світу зі
статтею Д. Пав ка, уривками з повісті «Художник»,
Щоденника тощо, а також репродукціями найвідоміших
картин митця. Представники організації взяли участь у
роботі Міжнародного шевч. Форуму в Києві.
1982 за підтримки ЮНЕСКО вийшла книжка Л. ов нка «Т. Шевченко — великий український поет» у
перекл. франц. мовою.
2011 світова громадськість відзначила 150-ту річницю з дня смерті Шевченка та перепоховання його в Україні. На 35-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО
прийнято резолюцію щодо участі організації у відзначенні цієї події. У межах 37-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (листоп. 2013) ухвалено рішення щодо
внесення до Списку ювілейних дат, у святкуванні яких
ЮНЕСКО братиме участь у 2014—15, і 200-літнього
ювілею від дня народження Шевченка.
на С о о нюк
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ЮПÍТЕР — рим. бог неба, світла, грому, цар богів, тотожний із грец. Зевсом. У поемі «Неофіти» Шевченко
в образі Ю. в бурлескному стилі показує рим. імператора рона, якого підносять у ранг земного бога, до
нього підлеглі мають звертати свої молитви: «Вони,
бач, кесаря хвалили / На всі лади <…> / Вони на раді й
присудили, / Щоб просто кесаря назвать / Самим Юпітером <…> І майстрові дали кувать / Із бронзи кесаря»
(рр. 265—266, 269—271, 275—276). «Перед Нероном, /
Перед Юпітером новим, / Молились вчора сенатóри / І всі патриції, і вчора / Лилася Божа благодать»
(рр. 301—305). У цій же поемі Ю. виступає і як Зевс:
«П’яний кесар, / Постригши сам себе в Зевеса, / Завдав
Зевесу юбілей. / Ликує Рим. Перед кумира / Везуть возами ладан, миро» (рр. 434—438). В іронічному стилі
використано образ Ю. для характеристики поведінки
героя в повісті «Несчастный»: «Грозный Юпитер исчез, а перед нею стоял самый обыкновенный ротмистр
и сладко улыбался» (3, 253). У схожій худож. функції
Шевченко згадує і Кроніона: «Держись, наша официя.
Гроза, гроза ужасная близится. Баталионный командир, подобно тучегонителю Крониону, грядет на тебя
во облаце мрачне, в том числе и на нас бессловесных.
Во ожидании сего грозного судии и карателя пропившиеся <…> умоляют эскулапа спасти их от праведного
суда гро[мо]носного Крониона» (запис у Щоденнику
20 черв. 1857).
ро ава

а - а тр нко

ЮР Марина Володимирівна (17.06.1968, м. Немирів, районний центр Вінн. обл.) — укр. мистецтвознавець, художник, педагог. Кандидат мистецтвознавства
(1998). Член НСХУ (2000).
Навчалася на худож.-графічному ф-ті Одес. пед.
ін-ту ім. К. Д. Ушинського
(ни ні Пі вден ноукр. пед.
ун-т; 1986—91, викладачі
В. Григор’єва, В. Філіпенко, О. Риндін, М. Резніченко). Закінчила аспірантуру
ІМ ФЕ (1996). У 1991—
93 — викладач Черкас. пед.
ін-ту ім. Б. Хмельницького, 1997 — мистецтвозна. р
вець ІМФЕ, 1997—2006 —
наук. співробітник групи координації міжнародних
українознавчих досліджень при Ін-ті історії України
НАНУ, 2006—2007 — наук. співробітник ІМФЕ, з
2007 — наук. співробітник, з 2011 — старший наук.
співробітник Ін-ту проблем сучасного мист-ва НАМУ.
Автор понад 70 наук. статей із питань теорії та історії
мист-ва, культурології, монографії «Українські мальо-

вані весільні скрині: Типологія, іконографія, художні
особливості» (К., 2010).
Творчість Шевченка і шевченкіана стали напрямом
наук. досліджень Ю. із 2007. Авторка статей до
,
з 2009 — наук. редактор мист. частини вид. (розд.:
«Малярські твори Шевченка», «Теорія образотворчого
мистецтва», «Шевченко і образотворче мистецтво»),
з 2010 — худож. ред., упоряд. ілюстративного ряду.
У статтях Ю., присвячених Шевченку, висвітлюються пи тання йо го естетичних уподобань у ми ст-ві,
формування авторського стилю і манери у живописі
та графіці, худож. інтерпретації природи і людини,
здійснено худож.-стилістичний аналіз творів митця,
подекуди уточнено атрибуцію, з’ясовано побутування.
Досліджувала іконографію образу Шевченка в образотв. мист-ві, ілюстрування його поезії. Виголо сила
доповіді: «Художньо-стилістичні особливості автопортретів Т. Г. Шевченка» — на наук.-практичній конференції «Воскресну я!.. Воскресну нині…», присвяченій
60-літтю відкриття НМТШ (2009); «Шевченкіана як
інтенція в художньому просторі сучасного візуального
мистецтва України» — на наук. конференції «Народні
засади та образно-стильові системи спадщини Тараса
Шевченка в контексті сучасних національних культурних пріоритетів» в ІМФЕ (2013); «Художня спадщина
Т. Г. Шевченка за час роботи у Київській археографічній
комісії» — на Всеукр. наук.-практичній конференції
«Київська археографічна комісія в історії українського
національного відродження» (2014).
в.: До проблеми естетики Шевченка // Шевченків світ:
Наук. щорічник. Черкаси, 2008. Вип. 1; Автопортрети Шевченка як літопис життя // Шевченків світ: Наук. щорічник. Черкаси,
2012. Вип. 5; Живопис Т. Шевченка: художньо-стилістичний
аналіз // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії ’2012: Зб. наук. праць. 2012.
Вип. 4; Тарас Шевченко — майстер рисунку // Мистецтвознавство України: Зб. наук. праць. К., 2014. Вип. 14; Шевченкіана як
художня інтенція у сучасному візуальному мистецтві України //
Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої
науки: Мистецькі обрії ’2014: Зб. наук. праць. К., 2014. Вип. 6.

на

а а

ЮРÁ Гнат Петрович (27.12.1887/8.01.1888, с. Федвар, тепер с. Підлісне Олександрівського р-ну Кіровогр. обл. — 18.01.1966, Київ) — укр. актор, реж., театр. педагог. Брат О. р - р ко о. Народний артист
Союзу РСР (1940). Держ. премія Союзу РСР (1949,
1951). Сценічну діяльність почав 1904 в аматорському
гуртку, з 1907 — у трупі С. Максимовича в Єлисаветграді (тепер Кіровоград). У 1913—14 грав у Ру кому
наро ному т атр товар тва «Ру ка
а» у Львові. Актор і реж. київ. «Молодого театру» (1918—19).
Один із засновників і худож. керівник створеного 1920
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нка» (Театр. [К.], 1939. № 2; Театр. [М.], 1939. № 2/3).

т.:
т тво франківців. К., 1970; о ошко . Гнат
Юра. К., 1980; о ошко . Старший у династії // Український
театр. 1984. № 3; о ом
Р. Франківці. 1920—1995: Театр і
час. Митець і влада. Душа і сцена. К., 1995.

а р

.

ра у ро
« ара

.

пк на у к но
в нко». 1951

м

у Вінниці Нового укр. драм. театру ім. І. Франка (з
1923 — у Харкові, з 1926 — у Києві; тепер — а она н ака м н
рамат н т атр м н вана ранка), який очолював до 1961 (з 1954 — разом із
М. руш н к м). У 1946—61 — проф. Київ. ін-ту
театр. мист-ва ім. І. К. Карпенка-Карого. Як актор Ю.,
«маючи трагедійний темперамент, починав з ролей героїв. Але з віком <…> перейшов на ролі характерні й
комедійні. У кожній з них знаходив дорогоцінний сплав
комедійності з драматизмом, сягаючи щепкінських висот» ( о ошко . С. 18). Більшість зіграних Ю. ролей
увійшли до золотого фонду нац. сценічного мист-ва:
Фігаро («Весілля Фігаро» П. Бомарше), Мартин Боруля, Стьопочка Крамарюк, Терешко Сурма, Бонавентура
(«Мартин Боруля», «Житейське море», «Суєта», «Сто
тисяч» І. К. арп нка- аро о), Копистка («97» М. уша), Швейк («Пригоди бравого солдата Швейка»,
за Я. Гашеком). Здійснив низку вистав творів укр. та
зарубіжних авторів.
Творчість Шевченка була в центрі уваги Ю.-митця.
1912 у драмгуртку м. Олександрії дебютував як реж.
вистави «Назар Стодоля». 1920 він поставив у власній
інсценізації Шевченкові твори «Єретик» («Іван Гус»),
«Великий льох», «Лілея», які увійшли до програми
«Шевченківського вечора»; 1921 — «Гайдамаки» (обидві вистави — в укр. драм. театрі ім. І. Франка, Київ);
1924 Ю. здійснив у Харкові виставу «Гайдамаків» в інсценізації Леся ур а а. 1961, до 100- тн роков н в
н м рт
в нка, Ю. поставив драм. поему І. о р «Пророк», вирішивши її в лірико-романтичному й
психологічному ключі. Зіграв роль Сидоренка у стрічці
І. ава р з «Прометей» (Українфільм, Київ, 1935),
в якому використано мотиви творів Шевченка; втілив
образ М. Щепкіна у драм. етюді В. а ов «Зустріч»
на 125-річному ювілеї Малого театру в Москві (1949)
та к/ф І. Сав нка «Тарас Шевченко» (Київ. кіностудія
худож. фільмів, 1951). Автор ст. «Драматургія Шевче-

а

а ура

ЮРÁ-Ю́РСЬКИЙ Олександр Петрович (справж. —
Юра; 11/23.06.1895, с. Фед вар, те пер с. Пі д лі с не
Олександрівського р-ну Кіровогр. обл. — 30.12.1968,
Київ) — укр. актор. Брат Г. р . Народний артист Української РСР (1947). Закінчив 1919 драм. студію «Молодого театру» (Київ). 1920—
48 працював у Київ. укр.
драм. те ат рі ім. І. Фра нка (тепер — а она н
ака м н
рамат н
т атр м н вана ранка), з 1948 — у Київ. філармонії. Як актор Ю.-Ю.
«найповніше втілив у своїй
тво р чо с ті ро ма н ти ч ний
струмінь раннього франківського стилю, пафосного і
подекуди декламаційного»
( о ошко . С. 18). Виконував ролі у виставах з укр.
. ра- р к
в ро ара а
в нка
та за рубі ж но го ре пе ртуу в тав за п’ ою
ару (Іван у «Безталанній»
С. о ован в ко о
І. арп нка- аро о, Годвін«По това о ». 1939
сон у «Пущі» Лесі кра нк , Естебан у п’єсі «Фуенте Овехуна» Лопе де Веги
та ін.). Шевченкіана Ю.-Ю. — роль Шевченка в інсценізації «Заповіту» (здійснив А. у ма; «Шевченківський
вечір», 1920, укр. драм. театр ім. І. Франка, Київ; концерт
з нагоди 130-ї річниці від дня народження поета, 1944,
Ташкент) та у виставі драм. поеми С. о ован в ко о
«Поетова доля» (1939, Київ. укр. драм. театр ім. І. Франка, реж. А. Бучма), роль Ведучого у «Гайдамаках»
(1921, укр. драм. театр ім. І. Франка, Київ, інсценізація й постановка Г. Юри; 1924 — постановка Г. Юри;
1925 — постановка О. ату ; обидві — в інсценізації
Леся ур а а, укр. драм. театр ім. І. Франка, Харків).
Ю.-Ю. як майстер худож. слова виконував поетичні
твори Шевченка.
т.: о ошко . Старший у династії // Український театр.
1984. № 3; о ом
Р. Франківці. 1920—1995: Те атр і час.
Митець і влада. Душа і сцена. К., 1995.

а р

а

а ура

Ю́РГЕНС Кароліна Карлівна (роки життя невідомі) — господиня їдальні на 6-й лінії Васильєвського
о. в Петербурзі. Відвідувачами її були переважно учні
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петерб. ка м м т тв, студенти ун-ту, художники,
зокр. К. Брюллов. Шевченко знав заклад Ю., вірогідно,
ще до вступу в АМ, а пізніше часто харчувався тут,
проводив час у спілкуванні з друзями. У повісті «Художник» кілька разів згадав їдальню та її господиню.
Детально описав заклад Д. Григорович у повісті «Безталанне життя», гол. героєм якої виступає знайомий
Шевченка — художник П. П тров к .
т.:

ур 1972.

р ор

мування й розвиток укр. сакральної термінології, зокр.
й у творчості Шевченка.
в.: Leksyka sakralna w poezji Tarasa Szewczenki // Roczniki
Humanistyczne. 1992. T. 36. Z. 7; Nazwy Boga w poezji Tarasa
Szewczenki // Prace filologiczne. 1999. T. 44.
т.: рв
. Т. Г. Шевченко і Польща. К., 1964; Falowski A.
Marian Jurkowski jako ukrainista // Між сусідами: Альм. фундації Святого Володимира, хрестителя Київської Руси у Кракові.
Краків, 1992. Т. 2.

нко

Рок ана ар ук

Ю́РЕШ (Iureş) Штефан (7.05.1931, Ясси, Румунія) —
рум. письменник. Закінчив філол. ф-т Ясського ун-ту.
У 1966—75 — ред. журн. «Amfiteatru». Автор низки
зб. поезій, репортажів. Шевченкові присвятив ст. «100
років з дня смерті Т. Шевченка», надрук. в газ. «Scînteia
tineretului» 10 берез. 1961.

Ю́РНА (Jurna) Міхкель (5/17.09.1899, с. Соонука,
волость Роела, повіт Вірумаа, Естонія — 5.12.1972,
Таллінн) — естон. письменник і перекладач. Навчався
на юрид. (1923—26) та медичному (1934—37) ф-тах
Тартуського ун-ту (не закінчив). Автор зб. новел «Звичайні» (1927; нова ред. — 1972), «Одна любов» (1929)
та ін. В останні роки життя виступав здебільшого
як перекладач із рос. л-ри (М. Са т ков, В. Каверін,
К. Симонов та ін.). У перекл. Ю. вийшла зб. «Повістей»
Шевченка (Таллінн, 1955), до якої ввійшли «Княгиня»,
«Музыкант» і «Художник».

ко а о а ук

Ю́РІЙ ВСÉВОЛОДОВИЧ (бл. 1188 — 4.03.1238) —
князь городецький (1216), суздальський (1216—18),
владимиро-суздальський (1212—16; 1218—38). Син
Всеволода Юрійовича Велике Гніздо. Одружений з
Агафією, дочкою київ. князя
во о а Св то ав а.
1238 зазнав поразки від монголів на р. Сіть, де й загинув. Шевченко згадав Ю. В. у Щоденнику, назвавши
будівничим Архангельського собору в
н ому оворо (Шевченко датує цю подію 1227). Насправді цей
собор було побудовано лише 1631 на честь ополчення
К.
н на і Д. По ар ко о (1611).
н р

П а он н

ЮРКÓВСЬКИЙ (Jurkowski) Мар’ян (4.11.1929, Познань, Польща — 30.06.2005, Варшава) — польс. мовознавець-славіст і перекладач. Д-р філол. наук (із 1974),
проф. (із 1984). Закінчив Познанський (1953), Варшавський (1955) ун-ти. Працював 1955—57 в секторі
україністики Польс.-радянського ін-ту, 1957—71 — в
Ін-ті слов’янознавства Польс. академії наук. 1971—
91 — проф. Варшав. і Шльонського ун-тів, пед. ін-ту в
Кельці та Ін-ту східнослов’ян. філології при Варшав.
ун-ті. Автор праць зі слов’ян. мовознавства, історії укр.
та польс. мов, укр.-польс. мовних взаємин: «Українська
гідрографічна термінологія» (1971), «Українізми у творчості Словацького» (1971) та ін. Разом із В. Назаруком
уклав «Українсько-польський, польсько-український
словник» (2003). Редагував зб. польс. мовою «Тарас
Шевченко. 1814—1861» (Варшава, 1961), у якому вміщено і його вст. ст. «Шевченко серед поляків». Автор
праці «Польські друзі Шевченка» у зб. «Тарас Шевченко в соту річницю смерті» (Варшава, 1961 [польс.
мовою]), у якому широко висвітлив зв’язки Шевченка
з представниками польс. культури. Досліджував фор-

C р

аков

«ЮРОДИ́ВИЙ» — імовірний вступ до ненаписаної
поеми Шевченка. Датується орієнтовно: груд. (не ран.
13) 1857,
н
ов оро . Автограф твору зберігався
спочатку в Л.
м у н кова (йому і М. азар в кому
Шевченко збирався присвятити намислену поему), після смерті Жемчужникова — в О. он ко о; подальша
доля автографа невідома. За описом, який Кониський
додав до знятої ним з автографа першої копії, «вірші
писані власною рукою Шевченка на чвертці паперу,
складеній у восьмушку» (ІЛ. Ф. 77. № 3). Першодрук —
у вид.: он к
. С. 3—6.
Першоджерелом відомо стей про історію виникнення задуму поеми, що дав імпульс для написання
фрагмента, знаного під назвою «Ю.», про первісний
задум та його подальші трансформації, а також про
деякі факти й обставини поетової біографії, прямо чи
опосередковано пов’язані з розглядуваним текстом, є
Шевченків Щоденник. Судячи із запису 19 лип. 1857,
таким імпульсом був сон (один із багатьох, що їх переповідано в Щоденнику), котрий привидівся поетові
ще до звільнення, в овоп тров кому укр п нн . У
розповіді про це сновиддя фігурують реальні особи
недавньої сумнопам’ятної доби «фельдфебеля-царя»
ко I — ті, що про них Шевченко багато чув і знав
за часів перебування в Україні в 1840-х, зокр. у зв’язку
з фатальною для нього справою р оо в коо рат тва. Ці особи — Д.
ков, київ. військовий,
волин. і поділ. ген.-губернатор, М. П ар в, правитель
його канцелярії, пізніше цивільний олонецький губер-
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натор, дружина останнього С. Писарева; двоє перших
згодом увійдуть — уже як худож. персонажі — до
тексту «Ю.», де до них приєднаються харків., черніг.
і полтав. ген.-губернатор М. о оруков і сам Микола I, дарма що не зразу названий на ім’я, але від початку цілковито впізнаваний за більш ніж прозорими
для читача-сучасника прізвиськами («фельдфебель»,
«Сарданапал»). Саме під свіжим («в ожидании утра»)
враженням від цього сновиддя, на його «полновесном
фундаменте», в Шевченковій уяві сформувався в загальних рисах «каркас поэмы вроде “Анджело” Пушкина» під назвою «Сатрап и Дервиш». Задум сподобався
самому поетові («удачно проектированный план»), і він
вирішив неодмінно здійснити його «при лучших обстоятельствах». Такі обставини — звільнення — нарешті
незабаром настали (документ на право проїзду до Петербурга Шевченко отримав 1 серп. 1857, а наступного
дня полишив Новопетровське укріплення); 8 груд. того
ж року в Нижньому Новгороді, щойно було закінчено
поему «Неофіти», він згадує про свій задум «Сатрап и
Дервиш», відчуваючи «поползновение большое <…>
к пи[санию]», хоч іще й не визначивши точно свої творчі наміри. Утім, через п’ять днів, 13 груд., записує в
Щоденнику: «Сегодня же принимаюсь за “Сатрапа и

Дервиша”». Чи справді робота почалася «сегодня же»,
невідомо, але той високий творчий тонус, із яким поет
працював у Нижньому Новгороді, дає підстави припустити, що так могло бути. Ін. річ, що, написавши
названий фрагмент, Шевченко більше не повернувся
до цього задуму — ні в Нижньому Новгороді, ані пізніше.
Узяті в логічній кореляції обидва наведені щоденникові записи містять кілька моментів, котрі варто
розглянути ще до конкретного аналізу тексту «Ю.».
Зупинімо ся бодай на трьох. Із суто хронологічного
погляду, «Ю.» став другим, після «Неофітів», оригінальним поетичним україномовним твором Шевченка за
сім років після вірша «І досі сниться: під горою», датованого 1850. Щоправда, «Москалеву криницю» 1857
написано раніше, у квіт.—трав., ще в Новопетровському
укріпленні (а чорновий автограф — 1856), проте тут
ідеться усе-таки про 2-гу ред., нехай і ґрунтовно перероблену, давньої, 1847, поеми; Ю.
в ов зауважує,
що останній текст «і тематично, й стилістично <…>
ближчий до минулого періоду творчости поета, ніж до
наступного» ( р
. С. 55). В означенні наступного
періоду дослідник, як видається, надто категорично, без
застережень пов’язує поч. цього періоду тільки з «Неофітами», «котрі датуються груднем 1857 р.» (Там само).
Тут формальна хронологія заступає суть справи. Навряд
чи правомірно не брати до уваги, що Шевченків задум, з
якого виріс, хоча й у трансформованому вигляді, «Ю.»,
датовано 19 лип., тобто він значно передує написанню
«Неофітів», про задум яких, до речі, поет ніде не згадує, — у щоденниковому записі 8 груд. йдеться про
вже завершений твір. Отже, саме занотований 19 лип.
задум поеми становить, властиво, перший оригінальний Шевченків післязасланчий поетичний проект;
вкупі з написаними у груд. «Ю.» (як імовірним вступом
до поеми) і, в інтервалі між ними, — «Неофітами» ця
тріада й означила сутнісно важливу межу в творчості
Шевченка, поч. її нового періоду, поворотний пункт від
російськомовних повістей до укр. поезії.
І то була не просто рутинна зміна жанру й мови,
не суто емоційний сплеск, вияв нестримного бажання
«прислухатися до співів душі» ( а в П. С. 296); це був
поворот у світовідчуванні, самосвідомості, а крім того,
сказати б, у творчій тактиці й стратегії. Шевченко вже
відчував повів близької волі. «Захалявне» віршування
втрачало актуальність, водночас підводилося риску і
під обережними, де в чому вимушено компромісними
спробами останніх літ легітимізувати себе як літератора
через російськомовні повісті; наспів час (так тоді, зразу
після зникнення з імперської арени «неудобозабываемого Тормоза», здавалося багатьом, не тільки Шевченкові) відкритого слова про «дні фельдфебеля-царя»,
розрахунку з усією «фельдфебельською» системою,
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її «капралами», «ундірами» та «єфрейторами». І таке
слово мусило бути цілковито питомим для авторової
творчої вдачі, тобто поетичним. Притому — україномовним. Щоправда, в первісному начерку до задуму (запис 19 лип.) Шевченко висловив був думку, що
поему «нужно непременно написать по-русски», але
тут-таки застерігся стосовно свого не вельми вправного
володіння «русским стихом» (і це після створення поем
«Слепая», «Тризна», драми «Никита Гайдай», уривок із
якої зберігся!). Уже перший (можливо, навіть «сегодня
же» здійснений) поетів доторк до наперед сформованого «каркаса» — поч. роботи над «Ю.» — перемкнув
задум з алегоричного, умовно-сновидного регістру в
ін., го стро ідеологічний, націо соф., а разом виразно
лірично-сатиричний, який, зауважує І. зю а, більше
відповідав поетичному темпераментові Шевченка (див.:
зю а . С. 535); це коригування задуму оприявнилося,
зокр., й в україномовності «Ю.».
Різкого повороту зазнає в «Ю.», порівняно із задумом 19 лип., пушкінська паралель. Причини первісного її виникнення не вповні зрозумілі. Ю. вак н шукає
мотивацію в зіставленні блудливих зáбігів розпутного
Сатрапа з намисленої поеми Шевченка зі «хтивістю
сатрапа до героїні» в Пушкіновому «Анджело» ( вак н 1968, с. 222). Але, по-перше, невідомо, чи передбачалося зображення таких зáбігів Сатрапа сюжетом
ненаписаного Шевченкового твору, по-друге, Анджело,
хоч і справді несподівано запалав грішним почуттям до
Ізабели і навіть хотів, щоб задовольнити своє бажання,
піти на порушення закону, все ж таки не є сатрапом,
радше це бездушний педант, холодний і жорстокий
охоронець букви закону, саме за його володарювання
«законы поднялись, хватая в когти зло» (Пушк н . С.
Полн. собр. соч.: В 10 т. Лг., 1977. Т. 4. С. 253). Дуже
віддалені асоціації можливі між віртуальною постаттю
Дервіша з пушкінським старим Дуком, який відмовився від влади і «пустился странствовать, как древний
паладин» (Там само), але ж паладін і дервіш — поняття
незіставні. Доводиться визнати обидві згадані спроби
витлумачення паралелі між «Сатрапом и Дервишем»
та «Анджело» не вельми обґрунтованими. Питання
досі не знаходить переконливого потрактування, хіба
припустити найпростіше: ця паралель могла виникнути
під свіжим враженням від недавнього читання Пушкінового твору (про що, однак, немає свідчень), яке мимоволі виринуло з несвідомості спросоння. Так чи так,
у щоденниковому записі 13 груд. згадки про Пушкіна
та його поему вже немає, а в тексті написаного слідом
«Ю.» годі шукати найменшої ознаки подібності, нехай
би й найвіддаленішої, до «Анджело»; Шевченків задум
і поема Пушкіна — твори цілком різні, по-перше, за
жанром і структурою (Шевченко зазначає, що хотів би
«написать “Сатрапа” в форме эпопеи», в «Анджело»

контаміновано елементи переказу трагедії В.
к п ра
«Міра за міру», стилізованого в дусі італ. Ренесансу, з
доволі близьким перекладом окремих її сцен), по-друге,
і головно, — за змістом і сенсом.
Не такий важливий порівняно з попередніми момент у Шевченковій розповіді про сновиддя в ніч на
19 лип., але безперечно вартий уваги, — мотив сходу:
уві сні поет зустрічає своїх майбутніх персонажів «в
те сной улице <…> во сточного города», обтиканого,
«как иглами, высокими минаретами», Писарев — «в
зеленой чалме и с длинною бородою», його дружина та
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Бібіков сидять на балконі «тоже в турецком костюме» і
розмовляють про «Киевский пашалык». Цей екзотичний антураж підштовхує Шевченка до думки, — на
відміну від Пушкінового «Анджело», що на нього він
мав взоруватися, — перенести місце дії своєї поеми
«на Восток». Назагал сх. мотиви, ремінісценції, окремі
ознаки подибуємо в Щоденнику не раз. Спершу вони
з’являються в новопетровських снах; так, 19 лип. Шевченко занотував, як «на крыльях Морфея» перелетів
до р ко орт , де «в какой-то татарской лачуге»
зустрів М. Лазаревського та ін. земляків (ожила захована в несвідомості згадка про будиночок орських татар
Даутових, в яких Шевченко колись винаймав помешкання). А раніше, 3 лип., поет бачив уві сні, як разом
із тим же Лазаревським вони «очутились в каком-то
русско-татарско-немецком городе, вроде Астрахани».
Потім схід переходить в очеви́дь, у перекази поетових
вражень від тра ан . Це місто з потужною складовою «армяно-татарско-калмыцкого» населення (запис
6 серп.) було найближчим пунктом очікуваного переїзду
з Новопетровського укріплення. Тож не дивно, що Астрахань постійно присутня тоді у свідомості Шевченка
та в його несвідомості, отже, в сновиддях як символ, з
одного боку, звільнення, з другого — Сходу.
Що ж до снів про Бібікова та його ближніх приятелів, то тут маємо осібний випадок. Незвичайна сх.
ситуація («восточный город»), тур. вбрання персонажів,
нарешті химерний оксюморон «Киевский пашалык»
висвічують логіку перенесення місця дії майбутньої
поеми на схід і сенс її наперед визначеної назви — «Сатрап и Дервиш». У розглядуваному творі, щоправда, вже
немає Сходу як такого, але чітка прив’язка розповіді до
київ. довкілля («святі кияни», «чепурні киянки») і, разом, означення Бібікова та Долгорукова давньоперським
словом «сатрап» («сатрапи-ундіра», «сатрап-капрал»), а
«бивого» їхнього «фельдфебеля» узагальненим іменем
легендарного ассирійського царя Сарданапала, — все
це корелює з виразом «Киевский пашалык» (з тур. мови означає: область, підвладна паші; див.: а м р .
Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М.,
1987. Т. 3. С. 273), акцентуючи в підтексті деспотичнототалітарну суть імперської влади азіатського штибу.
«Ю.» — твір-повернення, і то у двох сенсах: Шевченкове повернення до минулого — до власних київ.
вражень давніх літ і, ширше, до нещодавно завершеної
миколаївської доби з метою її осмислення за нових умов
і на підставі здобутого життєвого досвіду. Водночас
це повернення поета до себе самого як автора поем
«Сон — У всякого своя доля» та «Кавказ», — творів,
перейнятих пафосом прямого, нещадного викриття імперської тиранії в різних її формах та виявленнях, на
всіх рівнях — держ., громадському, духовному, нац., з
гіркими лірично-профетичними роздумами про долю

України в контексті історіо соф., філос., реліг.-етичної проблематики. «Ю.» демонструє подиву гідний (з
огляду на невеликий обсяг твору — 93 рядки) високий
ступінь семантичної містко сті. Туге плетиво думок,
почуттів, ліричних, сатиричних, публіцистичних дигресій, ремінісценцій тощо оприявнюється в адекватній
структурі, яку характеризують розмаїття, мінливість
часових, про сторових, ситуаційних планів, перемикання кутів зору, інтонаційних регіст рів; глибинна
сенсова взаємопов’язаність окремих структурних одиниць поєднується з відносною окремішністю кожної з
них. Структурі тексту суголосять його версифікаційні
особливості: неканонічна строфічна будова, поєднання
говірного вірша то з роздумливою, то з ораторською,
пророчою інтонацією, семантично-емоційна та композиційна функція таких елементів, як градація, ритмічні
паузи, перенесення, графічні пробіли тощо.
Поч. тексту (рр. 1—15) можна розглянути у трьох
планах: раз — як уступ до твору, впровід, експозиція,
друге — як компонент поетичної системи, органічна
складова інтратекстової простороні, і третє — як релятивно автономний текст, текст у тексті, котрий має свою
внутрішню семантику, худож. логіку, певні структурні
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ознаки. Упровідна функція цієї частини полягає в тому,
що в ній зібрано докупи істор. персонажів твору — явних (Бібіков, Долгоруков, Писарев) та одного віртуального (Микола I); подано своєрідний колективний
портрет тих, котрі «Украйну правили», структурований
за допомогою низки семантично однотипних, але поетикально різноманітних засобів сатиричної характеристики — бурлескне переінакшення імен і прізвищ («Капрал
Гаврилович Безрукий», «Долгорукий»), оксюморонне
словосполучення «фельдфебель-цар», метафоричне, з
елементами суржику, знижувальне обігрування військ.
термінології — «капрал», «ундіра», «маршировка», пародіювання чужого слова з офіціозного «височайшого»
лексикону — «благо склонні пребивали» (докл. див.:
вак н 1968, с. 225—232). Ці засоби — у різних версіях і модифікаціях — простежуються й у подальшому
тексті («капрал п’яний», «Гаврилич», «сатрап-капрал»,
«навсегда оставсь / Преблаго склонним», «смітничок
Миколи» тощо), отже, вибудовується сатирична парадигма першої частини, яка виконує стрижневу структуротвірну функцію.
Означені тут топос «Украйна» і мотив настановлених царем її правителів резонують у рр. 31—37, докл.
характеризуючи суть і стиль того правління: «міліони /
Полян, дулебів і древлян [точна вказівка на географічні межі бібіковського губернаторства — Київщина,
Волинь, Поділля. — Р .] / Гаврилич гнув во время
оно». Людина вкрай цинічна (натяк на широковідомі
сучасникам близькі стосунки губернатора з «целомудренной помощницей» — дружиною свого помічника
хабарника Писарева — вловлюється в Шевченковому
переказі сновиддя у згадуваному запису 19 лип.), Бібіков потурав розпусті у своєму оточенні, сприяв творенню атмосфери моральної здеградованості: «чепурних
киянок / Оддав своїм профосам п’яним / У наймички
сатрап-капрал», — власне, впроваджував типово колоніальну практику взаємин із тубілками.
Т. ч., продовжується і деталізується подана на поч.
тексту характеристика губернаторства Бібікова (разом
із губернатором Долгоруковим вони «чимало люду оголили»), здійснюваної ним та його спомагачами муштри,
якою, а також «і маршировкою, і всім…» навіть «сам
фельдфебель дивувались». Викривальний пасаж переривається публіцистичним відступом (рр. 16—30). Тим
самим унаочнюється відзначена вище дискретність розповіді як принцип структурування тексту. Сюжет розгортається стрибкоподібно, з розривами, ретардаціями.
Сатиричний виклад змінюється гнівно-викривальним
розмислом. При цьому суттєво: Шевченків гнів наразі
адресовано не так, або принаймні не тільки, «Гавриличу» (поетову оцінку його уже визначено), як міліонам
«полян, дулебів і древлян», тобто укр. по сполитому
люду, що потверджується р. 38 — «Вам і байдуже».
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Отже, відбувається зміна сенсових координат, об’єкта соц. й націософ. розмислу і, відповідно, перехід до
ін. стилістичних, інтонаційних планів. Гіркі спогади
про «дні фельдфебеля-царя» заступаються реакцією
на сьогодення, вибухом пророчого пафосу, викриттям
сторонніх, ворожих Україні імперських сил — нац.
самокритикою; вектор гніву й обурення тепер спрямовано не назовні — на чужинця-колонізатора, а всередину — на свою підколоніальну націю, на українство.
Однак (що важливо зазначити) українство Шевченко
розглядає диференційовано, причім у різних емоційних
регістрах. «А ми дивились [на злочинні діла «безруких» і «долгоруких». — Р .] та мовчали, / Та мовчки
чухали чуби. / Німії, подлії раби!» Різкість оскарження
земляків-«чухраїнців» (пізніший сатиричний словообраз Остапа шн ) кореспондує з тональністю вступу
до згаданої поеми «Сон» і послання «Гоголю», проте її
пом’якшує, морально виправдовує особовий займенник
ми, який засвідчує поетове визнання причетності до
вад і гріхів свого народу. Натомість у наступних рядках, звертаючись до царських «підніжків» із числа укр.
панства (знову авторемінісценція, тепер до послання «І
мертвим, і живим»), лакеїв «капрала п’яного», до всього
«суєтного, проклятого» роду відступників, які можуть
лише «розпинать, / А не любить» брата, — Шевченко
підкре слено дистанціюється, вживаючи займенник
третьої особи: «Не вам, / Не вам, в мережаній лівреї, /
Донощики і фарисеї, / За правду пресвятую стать / І
за свободу!» У цьому контексті наступний опис «Гавриличевого» справування в Україні, що семантично
перегукується з поч. тексту, виконує функцію не так
інформативну, як, сказати б, аргументаційну, вона покликана потвердити слушність і обґрунтованість Шевченкових філіппік, умотивувати їх — для нац. свідомого
читача, звичайно, а не для тих, кого поет осуджує за
байдужість.
Проте самими філіппіками Шевченко не обмежується; після емоційної кульмінації («О роде суєтний,
проклятий, / Коли ти видохнеш?») поетова мисль сягає
царини міленарної: «Коли / Ми діждемося Вашингтона / З новим і праведним законом? / А діждемось-таки
колись». Цей короткий (рр. 27—30) відступ, ускладнюючи й урізноманітнюючи структуру розглядуваної
частини, насичує її новою семантикою, яка виходить за
межі одного текстового фрагмента, ба цілого твору; суттю, постає недвозначна профетично-програмова формула, засадничо важлива для розуміння політ. уявлень
і міленарних візій зрілого Шевченка. Чим пояснити і
як потрактувати той факт, що її втілено із залученням
реалій амер. історії? Г. ра ов зауважує, що «новий
і праведний закон» Дж. аш н тона для Шевченка
«символізує не конкретну соціально-політичну структуру тринадцяти американських штатів, а сакральну
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сферу справедливості й свободи» ( ра ов
. С. 166,
прим.). Справді, навряд чи Шевченко взорувався конкретно на амер. соц.-політ. модель, наразі «закон» для
нього не юридичне поняття, а екзистенційна категорія,
і під цим оглядом дослідник почасти має рацію. Однак
лише почасти. Не слід ігнорувати й конкретно-істор.
зміст Шевченкового по силання на Дж. Вашинґтона,
цілковито обмежуючи його, відповідно до концепції
Грабовича, рамцями міфу.
Невідомо, якими джерелами користувався Шевченко, вдовольняючи свій інтерес до культури, науки, історії Америки, але що такий інтерес — піонерський для
укр. л-ри — був, сумнівів не викликає. У широчезному
спектрі Шевченкових істор. і літ. зацікавленостей амер.
проблематика посідала певне місце, про це свідчать хоч
би згадки про В. рв н а та Б. ранк на в повістях «Художник» і «Прогулка с удовольствием и не без морали».
Імення Дж. Вашинґтона для Шевченка й справді було
символом, але не так абстрактно-сакральним, як уповні
реальним у політ. сенсі, так само як «новий і праведний закон» — Декларація незалежності США — вабив
його антиколоніальним духом, підживлював мрію про
свою «хату», свою правду, силу й волю, про майбутню
незалежну укр. державу. Тут доречно буде згадати, що
за два десятиліття перед тим О. Пушкін у ст. «Джон
Теннер» поклав поч. антиамериканському струменю в
рос. суспільній свідомості й л-рі, завваживши в Америці «демократію в її гидотному цинізмі, в її жорстоких
передсудах, в її нестерпному тиранстві» (Пушк н . С.
Цит. вид. Т. 7. С. 298). А пізніше М. Гоголь у «Вибраних місцях із листування з друзями», нібито переказуючи якусь свою розмову з Пушкіним, назве Сполучені
Штати «мертвечиною»; «новому і праведному закону»
Вашинґтона, як його ще через де сятиліття означить
Шевченко, Гоголь протиставить ідею «повно силого
монарха» ( о о
. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
С. 40). Навіч два ментальних полюси — антиколоніальний та імперський!
Річ ясна, моральну запоруку та реальну силу для втілення цієї мрії Шевченко все-таки шукає не в Америці,
а навколо себе, у своєму народові. Поет не втрачає віри,
і у рр. 39—61 «Ю.» розгортається героїчна, хоча й не
здійснена («більш нічого / Не викроїлось»), драма зудару людської гідності з тупою силою та ницістю. Попри
всю непривабливість суспільної атмосфери, попри ягняче мовчання земляків, їхню байдужість, нац. недокрів’я,
похиленість перед чужинецькою владою, — «найшовсьтаки якийсь проява, / Якийсь дурний оригінал, / Що в
морду затопив капрала, / Та ще й у церкві». Наслідком
цього вчинку для «святого лицаря» стала каторга. Думка
про використання в поемі такого сюжетного повороту
виникла в Шевченка водночас із самим її задумом. Уже
в записі 19 лип. він згадує два відомих йому подібних

випадки: один — прилюдний, у церкві, під час обідні,
ляпас, що його дістав від котрогось зі своїх підлеглих
Писарев, після чого останній «из Киева переведен
был в Вологду гражданским губернатором» [насправді — до Пе т ро за вод сь ка Оло не ць кої губе р нії. —
Р .], другий — «происшествие в Оренбургской сатрапии», коли рядовий Ско
в дав ляпаса командиру
роти; розлогу розповідь про цей учинок зі співчутливим
коментарем щодо «бедного», «благородного» солдата
Скобелєва, покараного шпіцрутенами та відправленого
в арештантські роти, містить раніший, 8 лип., запис у
Щоденнику. Якщо випадок із Писаревим Шевченко ще
не пов’язує безпосередньо із задумом поеми (радше це
додатковий штрих до характеристики Писарева), то на
згаданому «происшествии» вибудовує конкретний план:
«Не присоединить ли его как яркий эпизод к “Сатрапу
и Дервишу?”» Однак в основу відповідного епізоду в
«Ю.» покладено якраз історію з Писаревим, щоправда,
суттєво трансформовану: ляпас переадресовано Бібікову, і таке підвищення рангу зганьбленого владця надає
вчинкові не названого «прояви» загальноімперського
розголосу («царство все оголосив»), а епізодові — осібної значущості, недарма у справу визнав за потрібне
втрутитися сам «фельдфебель», який особисто «послав
на каторгу» винуватця, «а до побитого старого / Сатрапа
“навсегда оставсь / Преблагосклонним”».
Дві ключові метафоричні домінанти визначають
семантичну вагу цієї частини для цілого твору. Найперше — слово «юродивий», яким Шевченко замінює
(напевно, як семантично місткішим) попередні назвиська героя — «проява», «дурний оригінал». Назагал
це поняття трапляється і в ін., раніших Шевченкових
творах, причім у різних естетичних та поетикальних,
здебільшого метафоричних, функціях: то як засіб негативної оцінки соц. та морально чужих, ворожих поетові
людей («діти юродиві» у посланні «І мертвим, і живим»
та у вірші «П. С.»), ін. разом задля підкреслення — із
відтінню самоіронії — химерності ситуації, умовності
обраної жанрової форми («таке тілько / Сниться юродивим / Та п’яницям». — «Сон — У всякого своя доля»).
Засадничо важливим є Шевченкове введення означення
«юродивий» з метою акцентуації мотиву дивакувато сті людини (персонажа, ліричного героя, автора),
«виломлено сті» її зі стереотипізованої, змасовленої
свідомості загалу («Чигрине, Чигрине», «N. N. — Мені тринадцятий минало»). У розглядуваному тексті це
слово вживається у двох із перерахованих варіантів:
у першому — для характеристики царських і «капралових» посіпак і в третьому, додатково героїзованому
ситуаційним контекстом, екстремальними обставинами, котрі вмотивовують включення його поетом в один
семантичний ряд з такими означеннями, як «святий
лицар», «святий».
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Притому Шевченко зближує, зіштовхує в одному
реченні обидва супротиставні тлумачення: «А ви —
юродиві — тим часом, / Поки нездужає капрал, / Ви
огласили юродивим / Святого лицаря», що підсилює
худож. ефект, оприявнюючи полісемантичність поняття
«юродивий» як різносубстратного концепту. Останнє,
видається, переконливо, на контентному рівні потверджує зафіксоване у копії Кониського з автографа авторське походження назви «Ю.», яке свого часу деякі
дослідники вважали сумнівним (І. з ншток) або, в
кожному разі, гіпотетичним (Є. р юк).
Під оглядом щойно наведеного прикладу багатовекторного Шевченкового тлумачення слова «юродивий»
варто повернутися до питання про семантичну роль в
«Ю.» особових займенників першої (ми) і третьої (ви)
особи множини. У рр. 16—30 Шевченко вживає ці займенники в диференціювальній функції, означуючи в
такий спосіб засадничу межу між «німим» рабством
упослідженого посполитого люду і добровільним лакейством змалоро сійщеного панства, а також і своє
ставлення (загалом негативне, але зі суттєвими моральними нюансами) до обох явищ. Важливо, однак, що від
р. 31 ми зникає, залишається тільки ви, отже, тепер цей
займенник стосується не тільки — як раніше — чітко
окресленого соц. прошарку, а широкого кола людності. Т. ч., словами «меж вами / Найшовсь-таки якийсь
проява», «юродивий», Шевченко покладає провину за
трагічну долю «святого лицаря» (так само й отих безталанних «чепурних киянок», що їх «Гаврилич» віддав на
поталу «профосам п’яним») на загал, ціле суспільство,
на байдуже, упокорене українство як таке. Тим самим
проблема людської байдужості набуває як націософ. (у
дусі нац. самокритики), так і загальнолюдського, екзистенційного сенсу. Цей момент у розвитку поетичної
та громадянської мислі Шевченка, треба визнати, достоту трудни́й для інтерпретації, бо потребує відмови
від спрощеного й сплощеного розуміння народно сті
мистця, подолання інерції соціологічного, квазіпатріотичного підходу, але ухилитися від потрактування
означало б не зрозуміти ні глибинного змісту твору, ні
діалектичної, нетривіальної позиції автора.
Сказане прямо стосується і другої семантичної домінанти розглядуваної частини тексту — антиномії «козак» / «міліон свинопасів». Радянське шевченкознавство
воліло по змозі оминати цю, з класового погляду вельми
незручну, формулу; навіть Івакін, значно менше багатьох своїх колег інфікований вірусом ідеологізованого
мислення, — навіть він, хоч і визнає, що мотив козак/
свинопаси є «наскрізним для громадянської поезії Шевченка», коментує його мимобіжно, вочевидь обережно
( вак н 1968, с. 235). Критика й публіцистика націоналрадикального ґатунку (Д. он ов) перетлумачували
Шевченкову антиномію козак / свинопаси на двоподіл
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суто становий, завужено соціологічний — панський /
плебейський. Тим часом Шевченко ні в «Ю.», ані, властиво, деінде для подібної інтерпретації підстав не дає.
Його антиномія козак / свинопаси, так само й аналогічні їй «юродивий» / «ви» або «святий лицар» / «раби»,
належать (що й показує здійснене вище зіставлення
займенників) ін. вимірові — духовному, етичному; під
цим оглядом, шляхетним «козаком» може бути якийсь
невідомий «проява» з посполитого люду, тоді як «свинопасом» — не тільки правдивий свинопас чи гречкосій,
а й губернатор, ба навіть і сам «фельдфебель». Пізніше
свою позицію уточнив і Д. Донцов, визнавши, що в
Шевченка йдеться не «про соціально-класові різниці,
а про різниці духа» ( он ов . Геополітичні та ідеологічні праці. Л., 2001. Т. 1. С. 248).
Соц. сенс історії з ляпасом для Шевченка криється
не просто в зударі представників різних станів, поет
особливо наголошує на факті покарання юродивого
імперською системою, представленою наразі зв’язкою
губернатор — цар, і (прецінь, заледве не головно) моральної безкарності потерпілого владця: «пропало, / Як на
собаці», і всю «драму / Глухими, темними задами / На
смітник винесли», — ніби нічого й не сталося. Останній
мотив переводить хід Шевченкової поетичної мислі в
нове річище, лірично-публіцистичне (рр. 61—72). Метафоричний «смітник», на якому поховали неприємний
для влади конфлікт, переформатовується в реальний
«смітничок Миколи» — столицю імперії, куди поет
повертається з далеких її околиць, «з тюрми, з неволі». Структура цієї частини тексту відбиває душевне
сум’яття автора, зіткнення контроверсійних почуттів і
настроїв; вимальовується — в дусі барокового консептизму — картина химерна, сливе сюрреалістична: в
Шевченковій уяві провідна «зоря ясная», символ волі,
надії, творчості, горить «огнем невидимим, святим, /
Животворящим», але горить над велетенською купою
гною — «смітничком Миколи», і з того гною «встають
стовпом <…> / Його безбожнії діла…». Наболіла, змучена своїми й людськими стражданнями поетова душа
потребує відпруження, Шевченко вибухає гнівною інвективою навздогін небіжчикові («Хоча лежачого й не
б’ють» — скаже він через деякий час з аналогічного
приводу): «Безбожний царю! Творче зла! / Правди гонителю жестокий! / Чого накоїв на землі?»
Цар уникнув земного суду, від нього тепер запізно
жадати відповіді, і Шевченко шукає її в Судді Небесного, до Нього звертаючи свої гризливі запитання. Але
його запитання не звучать, як годилося б, смиренним
молінням, це радше нечувано зухвалі закиди, спрямовані до Всевидящого Ока, що «дивилося звисока» на
злочини земних царів («Як сотнями в кайданах гнали / В
Сибір невольників святих, / Як мордовали, розпинали /
І вішали?..»), «дивилося <…> / І не осліпло!». Страхі-
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тливі для вірного християнина думки закрадаються в
душу, загрожують підважити віру у Вище милосердя і
Вищу силу: «Око, око! / Не дуже бачиш Ти глибоко! /
Ти спиш в кіоті, а царі…»
Наведені рядки (73—82) з погляду богословської
проблеми теодицеї на лежать у Шевченковій спадщині до найскладніших для інтерпретації. Цю проблему стосовно Шевченка в широкому теологічному
та філос.-етич ному плані або в окремих аспектах
розглянуто в численних, щоправда доволі розмаїтих,
часом полемічних за підходом і тлумаченням, працях
(з авторів назвемо таких, як В. арка, І. Дзюба, О. ау ко, С. озак, Г. о т н к, В. окр , Є. а к,
М. Пав юк, В. Па ар нко, Є.-Ю. П н к , Л. П ю ,
С. Ро ов к , Л. Ру н к , Є. Св р тюк, В. См н ка, Д.
в к , Ю. Шевельов, В. р м нко
та ін.). У цій ст. доводиться обмежитися лишень коротким зіставленням зацитованого вище уривка з аналогічними місцями в ін. Шевченкових творах. Якщо,
приміром, у поемі «Кавказ» мотив, що його прийнято
означувати як виїмково богоборчий («Коли одпочити / Ляжеш, Боже, утомлений? / І нам даси жити!» —
рр. 27—29), врівноважується, значною мірою і нейтралізується мотивом протилежної, молитовно-смиренної
тональності, а гнівні поетові нарікання й оскарження
адресовано не так самому Богові, як Його псевдослужителям і кривотлумачам; якщо у вірші «Як умру, то
поховайте» знаменита декларація «а до того / Я не знаю
Бога» начебто (на думку деяких дослідників) надається
до множинних інтерпретацій, у кожному разі є об’єктом полеміки, — то звернені до Бога слова в «Ю.» для
такої множинності не дають жодних підстав, за своєю
гостротою й очевидною однозначністю вони не мають
собі рівних у Шевченковій поезії. Поверхова, схильна до
кон’юнктурності думка потрактовує їх як беззастережне
свідчення поетового «войовничого атеїзму», що свого
часу й робилося. З ін. засад виходить мисль аналітична,
неупереджена. Дражливий уривок потребує прочитання
і розгляду не виїмково-ізольованого від ін. Шевченкових розмислів і медитацій подібного плану, а в їхній
взаємопов’язаності в рамцях цілісного і разом ієрархічного тексту як однієї зі складових контроверсійної
системи поетових реліг.-філос., екзистенційно-етичних
поглядів, емоційних, незрідка суперечливих реакцій на
вияви споконвічного світового протистояння добра і
зла. У ситуації невідворотності зла, кривди, людських
страждань «доведений до грані божевілля панетичний
розум породжує убивчий сумнів (для Шевченка —
відданого вірника — це вершина болю), виливає його
у запитання-оскарження, а кришталево чиста душа не
дозволяє приховати ці страшні запитання від людей,
себе і тим паче адре сата» (Па ар нко . С. 91). Ці
оскарження, однак, не є абсолютними й остаточними,

зрештою вони по стають у ракурсі проблеми теодицеї — виправдання Бога, богоборчий монолог, зосібна
в «Ю.», тлумачиться як трудни́й пошук діалогу з Богом
заради осягнення Його мудрості, яку поет іще вповні не
сприйняв. Подібно як прагнув її осягнути старозавітний
ов а ато тра а н : «Вчуй же, я буду говорити;
питатиму Тебе — навчай мене» (Іов. 42, 4).
Перехід до заключної частини тексту (рр. 83—93)
відбувається стрімко: попередню фразу — вже не звернене до Бога запитання, а прямий, ще й із легкою відтінню прихованої іронії, докір, — не завершено, власне, обірвано: «Ти спиш в кіоті, а царі…» І одразу: «Та
цур їм, тим царям поганим!» Враження розриву, однак,
позірне. Три крапки вказують на незавершеність граматичну, але водночас на семантичну тяглість. Її маркує
наскрізний, ключовий словообраз «кайдани»; він у фінальній частині повторюється тричі в різних контекстах
і, відповідно, в різних сенсових аспектах — спершу
(р. 75) як гіркий докір «Всевидящому оку», потім (р. 84)
на означення idée fixe самодержавно-тоталітарного менталітету царів («Нехай верзуться їм кайдани»), нарешті
(р. 93) як знак і символ занапащеної «святої волі»; тим
самим структурно поєднуються обидві частини тексту
і акцентується нероздільність, органічна стопленість
небесного і земного, реліг.-етичного і соц. начал у Шевченковому поетичному розмислі.
Останні одинадцять рядків «Ю.» можна означити як
фінал лише умовно, в суто технічному сенсі. З погляду
семантичного це якщо й фінал, то, мовити б, проміжний, відкритий, що маніфестує закінчення вступу до
майбутнього твору і разом його незавершеність; тобто
це, суттю, поч., або, точніше, перехід до поч. основної
епічної, вочевидь із виразним ліричним компонентом,
розповіді, яка так і не реалізувалася. Подібного роду відкриті фінали в поетології, зокр. в герменевтиці, зазвичай
криють у собі евентуальну множинність, варіативність
моделювання подальшого розвитку поетичного задуму. Шевченків «Ю.» — цілком ін. випадок, тут-бо із
достеменною чіткістю означено семантичний вектор
намисленої ліро-епічної розповіді: поет підводить риску під вст. частиною, щоб «надалі» обґрунтувати своє
адресоване «безбожному цареві» обвинувачення в «безбожніїх ділах», «на світ» вивести «із тьми, із смрада,
із неволі / Царям і людям напоказ» закутих у кайдани,
гнаних у Сибір «невольників святих». Висновок, що тут
ідеться про декабристів і, отже, що саме їм Шевченко
найімовірніше збирався присвятити поему (а такий висновок є майже загальновизнаним у шевченкознавстві),
спирається на факти й чинники двох рівнів — контекстуального, пов’язаного з біогр. та літ. обставинами, й
інтратекстуального.
Декабристський мотив супроводжував Шевченка
сливе протягом усього його свідомого життя. У 1830-ті
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в Петербурзі пам’ять
про події та людей
14 груд. 1825 була ще
зо всім сві жою, живою, витала в суспіль ній ат мо с фе рі, її,
зокр., зберігали люди
ста р шої ге не ра ції з
Ше вче н ко во го оточен ня (К. Брюл лов,
М. арк в , Ф. Толс той). 1838, бу в ши
студе н том ка м
м т тв, Ше вче н.С
р. ю тра
о по м
ко на писав пор т рет
.
в нка « ро в ».
М. О. Луніна — брата
Пап р, туш. 1931
в перших декабриста
М. С. Луніна. Тоді ж він ознайомився з творчістю К. Р ва, романтичний вплив якої відчувається в поемі
«Тризна» та в згаданому уривку з драми «Никита Гайдай»; особливо захоплювала Шевченка поема Рилєєва
«Войнаровський». Пізніше, в 1840-ві, поет тривалий час
гостював у от н , в маєтку М. Р пн на- о кон ко о,
рідного брата декабриста С. о кон ко о, зустрічався у
р оро з П.
ршав к м, сином декабриста, спілкувався з О. апн том, кол. членом «Союзу благоденства». У дозасланчий період декабристські ремінісценції
відбилися в «комедії» «Сон — У всякого своя доля»
(1844) та «містерії» «Великий льох» (1845), — в останньому творі Шевченко вперше вжив слово «декабрист».
Кульмінація декабрист ських зацікавлень Шевченка
припала на його перебування у Нижньому Новгороді
1857 після заслання: записи в Щоденнику — захоплені
характеристики особи декабриста І. нн нкова (16 жовт.
1857), коментар (3 листоп. 1857) до Герценового журн.
«По рна зв з а», на обкладинці якого розміщено
портрети п’ятьох страчених декабристів, знайомство
з О. урав ов м, одним із засновників «Союзу порятунку» і членом «Союзу благоденства», кол. сибір. засланцем, а з 1856 нижньоновгород. військ. губернатором (до речі, саме завдяки його втручанню Шевченкові
дозволили до завершення поліційних формальностей
перебувати в Нижньому Новгороді і не повертатися до
р н ур а). Саме на нижньоновгород. період припадає
написання поеми «Неофіти», де вловлюються віддалені
декабристські алюзії («в Сибір / Чи теє, в Скіфію…»),
та «Ю.». Такий контекст декабристської теми в «Ю.»
(див. ка р т
в нко).
Щодо безпо середньо тексту останньої частини,
то тут семантичне «декабристське» поле формується
у про стороні структурного каркаса («арматури», за
К. Леві-Строссом), який складають три підставові образно-асоціативні домінанти. Це: а) узагальнений топос
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Сибіру та Байкалу — «А я полину на Сибір / Аж за Байкал»; б) похмуро-романтизовані прикмети каторжного
ландшафту — «гори», «вертепи темнії», «нори / Без дна
глибокії» (авторемінісценція до відповідної картини
в поемі «Сон — У всякого своя доля» — «пустиня»,
«тісна домовина», «нори»); в) означення «споборники
святої волі» (трохи вище — «невольники святі»), яке
змістом і тональністю коре спондує з величальними
характеристиками декабристів у згаданих щоденникових записах 16 жовт. — «один из первозванных наших
апостолов!» (про І. Анненкова) та 3 листоп. — «наши
апостолы-мученики», «великомученики», «первые русские благовестители свободы». Одне слово, з певністю
можна сказати, що фінал «Ю.» було подано як поч.
епічної поеми про декабристів, і то подано ґрунтовно
як вислід давніх зацікавлень, із чітким усвідомленням
цілі та поетичного засягу.
Проте свій задум Шевченко не здійснив. Природне запитання — чому? На нього шевченкознавство
однозначної відповіді не дає, є різні версії, які варті
бодай короткого розгляду, бо сливе кожна з них містить
певне раціональне зерно, та водночас для кожної існують контраргументи. Петербург, столична колотнеча,
вир громадського та літ. життя, нові творчі задуми?
Життьові турботи, особисті переживання й негаразди,
погіршання стану здоров’я? Усе так, а проте в останні
петерб. роки Шевченко написав поему «Марія» і десятки віршів, при цьому жодного твору не полишив незакінченим; ба більше, Шевченко в цей час повертається
до деяких давніх своїх поезій, створює нові редакції
поем — «Невольник», «Відьма», «Лічу в неволі дні і
ночі». Відчуття недостатнього знання предмета, брак
наук.-істор. відомостей? І це могло бути, але ж відомо
(хоча б з прикладу поем «Гайдамаки» та «Єретик»),
як умів Шевченко швидко й глибоко опановувати потрібний, навіть і мало йому знайомий істор. матеріал.
Кінець миколаївської доби, а з ним і зміна духовних
пріоритетів у суспільстві, певне пригасання інтересу до
декабристської теми? Нехай і так, та все ж «Ю.» — це
не просто локальний осуд однієї царевінчаної персони
та її прісних, а присуд самодержавному тоталітетові
як системі, і нові суспільні тенденції (важко уявити,
аби Шевченко цього не розумів) жодною мірою не
заступали того, що зроблено було «первозванными нашими апостолами». Нарешті — обережність, до якої
схиляв Шевченка обачливий П. Куліш? Прочитавши
«Неофітів» (у листі від 20 січ. 1858 він писав поетові: «Не годиться напоминать доброму синові [мається
на ува зі
к ан р I . — Р .] про ледачого батька». —
т , с. 102). Так подібна обережність була
не для Шевченка, про що переконливо свідчать політ.
мотиви й антицаристська наставленість його поезії вже
нової, олександрівської доби («Я не нездужаю, нівро-
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ку», «Во Іудеї во дні они», «Подражаніє Ієзекіїлю»,
«Осія. Глава XIV», «Хоча лежачого й не б’ють», «О
люди! люди небораки!», «Бували войни й військовії
свари»).
Мабуть, шýканої однозначної відповіді на запитання, чому Шевченко не продовжив і не дописав
«Ю.», немає. Важить радше не одна якась причина, а
весь комплекс, уся сув’язь як об’єктивних обставин і
чинників, так і поетових емоцій, настроїв, духовних
інтенцій. Та найголовніше: є в Шевченковій спадщині,
ширше — в укр. л-рі твір, дарма що йому не судилося
здійснитися відповідно до широкого авторового задуму, але достоту самостійний і самодостатній з політ.,
світоглядного та худож. поглядів. Це «Ю.» — один із
правдивих шедеврів громадянської лірики Шевченка.
т.: он к
. Варіанти на декотрі Шевченкові твори //
. 1901. Кн. 1; он ов . Дух нашої давнини. 2-ге вид.
Дрогобич, 1991;
р юк . Пушкін і Шевченко // Р . 1949.
№ 12; а
в П. Життя Тараса Шевченка. Нью-Йорк; Париж;
Мюнхен, 1955;
на к в
. Творчість Т. Г. Шевченка після
заслання (1857—1858). К., 1956;
р к
. До джерел поезії
Шевченка «Юродивий» // Р . 1962. № 6; вак н 1968; амата .
Ритміка Т. Г. Шевченка. К., 1974; ра ов
. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. К., 1998;
р
. 1860 рік у творчості Тараса Шевченка //
р
.
Поза книжками і з книжок. К., 1998; а к . Доля — Los —
Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. Л., 2003;
зю а . Тарас Шевченко. К., 2005; См н ка . Шевченкознавчі
розмисли: Зб. наук. праць. К., 2005; Па ар нко . Начерк Шевченкової етики. Черкаси, 2007; о
в . Влада і зрада («Юродивий») // Зарубіжна література. 1998. № 9.

р

ара аш

ЮР ЧИ́ ШИН Во лоди мир Іва нович (27.07.1935,
с. Дахнів, нині Підкарпатське воєводство, Польща —
17.08.2010, Київ) — укр. графік, майстер книжкового
оформлення, один із розробників сучасного укр. шрифту. Член Спілки художників Української РСР (1967;
нині НСХУ). Заслужений діяч мист-в України (1990),

лау ре ат Держ. пре мії
України ім. Т. Г. Шевченка (1990, за худож. оформ лен ня вид. «Лі то пис
руський»). Закінчив 1957
Укр. поліграфічний ін-т
ім. І. Федорова у Львові (ни ні Укр. ака де мія
дру кар с т ва; пе да гог із
фаху В. Форо стецький).
Працював переважно в
галузі книжкової графіки
у київ. вид-вах «Наукова
ду м ка», «Ми с те ц т во»,
«Ви ща школа», «Дніпро», в журн. «На род на
.
в нко. р та. .,
творчість та етнографія»,
1987. у о н о орм нн
«Образотворче мистец. р ш на
т во». Опа ну вав жа н ри
плаката, естампа, екслібриса.
Оформив багато вид. Шевченкових творів (обкладинки, оправи, титули, макети, орнаменти), зокр.: «Кобзар»
(1961, у співавт. з В. рав нком; 1967, з ілюстраціями
С. ара
- ор ут; 1968; 1972; 1974), кн. «Твори» у
3 т. (1961), «Тарас Шевченко. “Заповітˮ. Мовами народів світу» (1964), «Вибрані твори / Oeuvres choisies»
(1978), «Вибрані поезії / Selected poetry» (1977; 1989),
«Видання творів» у 5 т. (1978. Т. 1—4; 1979. Т. 5), С
(1976—77, 1978). У співавт. з О. А. ва н нком оформив вид. «Балади» (1982), з О. І. Івахненком: «Поеми»
(1984), «Садок вишневий коло хати» (1982; 1995), «Поезії» у 2 т. (1988; 1991). Здійснив худож. оформлення кн.:
«Повести: Наймичка. Музыкант. Близнецы. Художник»
(1984, ілюстрації В. а
нка), «Мала книжка» (1984;

.
.

р ш н

в нко. а а кн ка. вто ра по з
.
в нка.
1847—1850. ., 1989. о аток. у о н о орм нн
комп кту . р ш на
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1989), «Три літа» (1987), « апов т» [ нто . п р.], «Художник» (обидві — 1989), «Поезії» у 2 т. (1989, разом із
Н. М’ясковською), створив плакат «1814—1861» (2008),
присвячений Шевченку (див. ю труванн твор в
в нка). Автор оформлень вид. про поета: «Будинок-музей Т. Г. Шевченка в Києві» (1960), «Народні пісні на
слова Тараса Шевченка» (1961), нотний запис музики
Є. Юцевича до твору «Огні горять» (1962), «Слово
про великого Кобзаря» К. орош нко (1965), «Шевченко — поет і художник: (До проблеми єдності образного
мислення)» (1985), «Святиня» (1998) З. ара ан- р з .
Шевч. вид., які оформив Ю., вирізняються підпорядкованістю найменшої декоративної деталі єдиному худож.
задумові, вмілим добором фрагментів із маляр. творів
Шевченка, гармонійним поєднанням орнаментальних
прикрас, шрифту і заг. композиції сторінки.
т.: Сано ка . Одержимість // Образотворче мистецтво.
1999. № 3/4.

т на а н на

ЮСКÉВИЧ-КРАСКÓВСЬКА Єлизавета Іванівна
(дівоче — Анастасієнко; роки життя невідомі) — дружина І.
к в а- ра ков ко о, знайома Шевченка.
Перед від’їздом із Києва Шевченко 12—13 серп. 1859
гостював у подружжя, слухав, як Ю.-К. співала укр. пісень. Господиня перейняла від поета пісню «У Києві на
ринку п’ють козаки горілку», яку Шевченко влітку 1846
записав у с. а т в . У свою чергу, текст і мелодію
цієї пісні від Ю.-К. записав М.
нко, зазначивши,
що виконавиця почула її від Шевченка.
т.:
ков к
. Будинок, зв’язаний з іменем Шевченка //
Глобус. 1928. № 6; ур 1970.

ЮСКÉВИЧ- КРАС К ÓВ СЬ КИЙ Іван Да ни лович
(1807—9/21.09.1887) — учитель. 1832 закінчив Харків.
ун-т. У 1837—60 викладав лат. мову в 2-й Київ. гімназії.
У Києві жив на розі вул. Ірининської і пров. Михайлівського. Шевченко познайомився з Ю.-К., імовірно, ще в
1840-х. Перед від’їздом із Києва поет 12—13 серп. 1859
зупинявся в Ю.-К. і зустрічався в нього з І. Сош нком,
М. а м, І. у ов к м та ін. (буд. не зберігся).
1958;

т.: о ра
ур 1970.

Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників. К.,

на По он ка

ЮСУ́ПОВ Борис Миколайович, князь (9/20.07.1794,
с. Архангельське, тепер Красногорський р-н Московської обл., РФ — 25.10/6.11.1849, Петербург, похований у
с. Спаське-Котово, тепер Московської обл., РФ) — рос.
урядовець, гофмейстер, дійсний статський радник, син
М.
упова. Закінчив 1815 Петерб. пед. ін-т. 1815—24
служив у Міністерстві закордонних справ, 1829—37 —
у Міністерстві фінансів.

1830 при д бав у
О. Браницької в Петер бур зі буд. за адре сою: Мой ка, 94,
відтак відомий як палац Юсупових. 1837
в цьому помешканні
було розміщено галерею Ю. Для її обладнання Ю. повернув до
Петербурга колекцію,
яку зібрав його батько
і вивіз у с. Архангельське. Багате зібрання,
що складалося з маляр. творів (А. да ор. Ро рт он. Портр т кн з
р
о, П. Ро т а рі,
.
упова. По отно, о . 1850
Д.-Б. Тьєполо, К. Лоррена, К.-Ж. рн , Г. Робера, Ж.-Б. Грьоза, Ж.-Л. Давіда, О. рн , П.-П. Прюдона, Д. н р а (молодшого),
А. Карраччі, А. Беллучі, Р м ран та, Н. Пу на та ін.),
зразків скульптури 17—18 ст., б-ки, було доступне для
огляду. Відвідував колекцію, очевидно, і Шевченко (див.
ранн м т к твор в та в тавк , к о
ав
в нко). У повісті «Художник» Штернберг і Йохим
планують зайти до галереї Строганова і Ю., одначе,
отримавши відмову від Ю., прямують до рм та у.
т.: ан н ков . П., Са по н ков С. . Со би ра те ли
и хранители прекрасного: Энциклопедический словарь российских коллекционеров от Петра I до Николая II. 1700—1918 гг.
М., 2007.

анна

юра

ЮСУ́ПОВ Ібрагім (5.05.1929, аул Азат Чимбайського
р-ну Ре спубліки Каракалпакстан, Узбекистан) — каракалп. поет і перекладач. Народний поет республіки
(1974). Закінчив 1949 Каракалпацький пед. ін-т (Нукус).
У 1949—61 викладав у тому ж ін-ті. 1962—65 — наук.
співробітник, згодом зав. сектору Ін-ту історії, мови
і л-ри ім. Н. Давкараєва Каракалпацької філії АН Узбекистану. Автор зб. поезій «Мандрівникові Сходу»
(1946), «Лірика щастя» (1955), «Думи» (1960), «Кожне
покоління — син свого часу» (2004) та ін. Двічі був в
Україні. Створив цикл віршів «Україна у моєму серці»
(добірку творів із цього циклу надрук.:
. 1960. 6 верес.). Переклав безпосередньо з укр. мови поему «Катерина», опубл. у вид.:
в нко . Вибране (Нукус,
1965). Брав участь у відзначенні 100- тн роков н в
н м рт
в нка (1961). Присвятив укр. поетові
вірші «Пісня про могутню чинару» (1959), «Неждано
молодий, шелеснув клен» (1960), «На Канівській горі»
(1961).
в.: На Канівській горі: [вірш] //

нок великому Кобзареві:
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Зб. К., 1961; Неждано молодий, шелеснув клен // Вітчизна. 1961.
№ 3; Дорогий спогад // С
. Т. 2.

Сар у

а а

рова

ЮСУ́ ПОВ Ми кола Бо ри сович, князь (15/26.10.
1750, Москва — 15.07.1831, там само) — рос. держ. діяч, дійсний статський радник, член Держ. ради. Один із
нащадків давнього ногайського князя Юсуфа. У 1783—88 викону вав ди п ломати ч ні
доручення Павла І, а
впродовж 1791—99
обій мав по са ду дире к то ра ім пе ра торсь ких те ат рів. 1792
йому було доручено
управляти держ. скляними й фарфоровими
заводами та шпалерною ма нуфакту рою.
1796 його призначено
президентом мануфа.- . амп . Портр т кн з
ктур- коле гії з пе реко
ор ов а
упова.
да
чею в його відання
По отно, о . 1790
імператорського рм та у з одночасним завідуванням придворним театром
і музикою. Член Сенату з 1823.
Упродовж багатьох років зібрав багату б-ку, дорогоцінну картинну галерею, мармурові статуї найкращих
художників, твори прикладного мист-ва, організував
домашній театр. Придбав у Д. Голіцина 1810 Архангельський маєток (Москва) та перетворив його на зразковий
палацово-парковий ансамбль, який став центром кріпосної худож. інтелігенції. Там у 1818—31 діяла худож.
школа, у якій кріпаків навчали живопису по фарфору. У
маєтку працювали порцеляновий і кришталевий заводи,
майстерня для обробітку дерева. Ю. був одружений з
удовою Т. Потьомкіною, уродженою Енгельгардт, яка
поділяла захоплення чоловіка мист. творами і зібрала
колекцію коштовного каміння. Утримувала мист. салон,
гостями якого були О. Пушкін, В. Жуковський, І. р ов. Юсупови надавали кошти на викуп талановитих
кріпаків, зокр. письменника Ф. Слєпушкіна.
Шевченко бував у картинній галереї Юсупових, про
що згадується в повісті «Художник» (4, 162).
т.: урма ва . . Крепо стная интеллигенция России:
Вторая половина ХVІІІ — начало ХІХ века. М., 1983.

а нт на

ан ра

ЮСУФÍ Хабіб (1916, м. Самарканд, тепер Узбекистан — 22.02.1945, під Варшавою) — тадж. поет, перекладач, літ. критик. Закінчив 1940 філол. ф-т Узбецького

ун-ту (Самарканд). У 1940—42 — наук. співробітник
Ін-ту мови, л-ри, історії Тадж. філіалу АН Союзу РСР.
Автор зб. віршів «Пісні Батьківщини» (1939), «Незакінчений шлях» (1973). Оновив метрику тадж. вірша.
Перекладав твори О. Пушкіна, М. рмонтова, І. р ова, М. кра ова та ін.
Переклав низку творів Шевченка: вст. до балади
«Причинна — Реве та стогне Дніпр широкий» (опубл.
у вид.: Р на література для 6-х класів. Сталінабад,
1942; 1948), «Косар» (у вид.: Р на література для 5-х
класів. Сталінабад, 1945; 1948), «І виріс я на чужині»
(газ. «Тоджикистони Сурх». 1939. 18 квіт.), що згодом
увійшли до вид.:
в нко . . Вибрані твори (Сталінабад, 1940; 1954); «Заповіт» (Душанбе, 1961). Автор
вірша «Т. Г. Шевченкові» (1939).
в.: Шевченко // а

ка поезія: Антологія. К., 1962.

амраку

о ку ов,

а а н ук

ЮХИМÓВИЧ Василь Лукич (12.07.1924, с. Сингаї,
тепер Коростенського р-ну Житом. обл. — 21.07.2002,
Київ) — укр. поет, перекладач. Закінчив Вінн. пед. ін-т
(1956). З 1960 очолював відділ л-ри й мист-ва журн.
«Україна», з 1976 працював заступником гол. ред. цього журн. Автор збірок поезій «Матері» (1955), «Подвиг
починався на землі» (1961), «У штилях сплять прибої»
(1969), «Чорно-білі листівки» (1972), «Кличу перепілку» (1995), «Без тебе з тобою» (1997); книжок гумористичних віршів «Який Яків — така й дяка» (1960),
«Виводок жарт-птиці» (1975) та ін.
У поезіях часто звертався до образу Шевченка. У
творчості Ю. домінує шаблонове потрактування постаті
Шевченка як революціонера-демократа, однак перевага
ідеологічного чинника не була абсолютною. Низка поезій, пов’язаних із шевч. тематикою, що містять роздуми
про життя поета, — «На майдані декабристів», «Від
Петербурга до Оренбурга», «З неволі», «Від молитов
до дум», «Коли лунає “Заповіт”», «Земля великого Тараса», «Десять тисяч Шевченкових» (усі — зб. «Зоряна
балада», 1968) — засвідчують, окрім того, спроби художньо осмислити значення Шевченкової творчості в
сучасному світі. Після значного доопрацювання деякі
з цих творів виокремилися в поетичний цикл «У вінок
Кобзареві» (зб. «Подорожники», 1974). Прокреслюючи
худож. паралелі, звертався до постаті Шевченка в контексті розповіді про ін. митців — М. ор ко о («Перед
нбрамою», зб. «Не пройду стороннім», 1957), М.
ка («Елегія прощання», зб. «Рове сники гроз», 1985)
та ін. Вдавався до цитат, алюзій із творів Шевченка, використовував рядки з відомих Шевченкових поезій як
епіграфи: «Думи» (зб. «З клекоту літ», 1962), «Із кореня
добра» (зб. «Ровесники гроз»), «Могила Шевченкової
матері» (зб. «Час братерства», 1975) та ін. Подекуди
Ю. звертався до образу Шевченка для утвердження
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окремих міфів соціалістичної ідеології, зокр. «дружби
радянських народів» тощо — у поезіях «Зоря поезії
ро сійської», «Нащадкам на спогад», «Махтумкулі»
(зб. «Час братерства») та ін.

в.: Вибране. К., 1984; Незгасле світло слова // ара
ко в моєму житті: Розповіді. Статті. Нариси. К., 2004.

в н-

на По

ук

ЮХМÁ Мішші (справж. — Ільїн Михайло Миколайович; 10.04.1936, с. Сугути Батировського р-ну Чувашії,
РФ) — чувас. письменник, перекладач, фольклорист
та історик. Народний письменник Чувашії (1993). Почесний акад. Нац. академії наук і мист-ва республіки
(1994), акад. Міжнародної академії інформатизації
(1994), із 1995 — президент Чуваського відділення цієї
академії. Закінчив 1959 історико-філол. ф-т Чуваського
пед. ін-ту (Чебоксари). Досліджує питання давньої та
середньовічної історії, становлення чувас. фольклористики та міфології. Автор численних істор. романів і
повістей, зб. поезій, легенд та оповідань, нарисів, п’єс,
низки наук. праць.
У багатьох творах Ю. звучить укр. тематика: повість «Оксана», легенда «Заповітна шабля», оповідання
«Шабля Ахмандея-батира» (обидва — 1976), романи
«Материнський хліб», «Батьків сад», нариси «Мільйона чувашів співець», «Вірші, пронизані кулею» (обидва — 1968), «Він гідний слави Кязала» (1990), вірші
«Україна», «Уклін Україні», «Сеспель і Україна», «Німене» та ін. Шевченкові присвятив нариси «Шевченко
і Чебоксари» (1970), «Вулиця Шевченка» (2000), вірші
«Шевченко» (1972), «Квіти на березі Дніпра» (1978),
балади «Поет і старий» (1986) і «Балада про вірші,
пронизані кулею» (1982). З доробку Шевченка переклав
поему «Катерина», вірш «Заповіт».
ор

ом нко

Ю́ЩЕНКО Олекса Якович (20.01/2.08.1917, с. Хоружівка, тепер Недригайлівського р-ну Сум. обл. —
27.12.2008, Київ) — укр. письменник і перекладач.
Закінчив Ніжинський учительський ін-т ім. М. Гоголя
(1939). Працював у черніг. газ. «Молодий комунар»,
керував літ. об’єднанням Чернігівщини. В роки нім.ра дян сь кої вій ни пра цю вав на Ра о та н
м н
. .
в нка, пізніше — у ред. газ. «Зірка». Автор
кн. поезії «До рідної землі» (1945), «Джерела» (1952),
«Так починалось життя» (1960), «Краса землі» (1962),
«Шляхи близькі, шляхи далекі» (1963), «Материне сонце» (1965), «Вирій» (1969), «Сповідь» (1971), «Будуть
пташки прилітати» (1979), «Тиша в ро сянім вінку»
(1981), «Висока хвиля» (1984), «Пізня осінь» (2000),
«Прозріння» (2004) та ін., кн. споминів «Безсмертники»
(1974—82. Кн. 1—3), «В пам’яті моїй» (1986—2001.
Кн. 1—4).
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Об раз Ше в че н ка у
тво р чо с ті Ю. на скрізний. Ранні спроби змалю ван ня йо го по с та ті
простежуються у віршах
«В дорогу я взяв “Кобзаря”», «Чернігів горить»
(1941), «Украї ні жи ти»
(1942), «На могилі Кобзаря» (1944). У багатьох
творах Ю. цитує рядки з
поезії Шевченка, вдається до ремінісценцій з його
.
нко.
в нко
творів тощо (приміром,
по в ту. ., 1964. к а нка
вірш «Далекі, світлі дні
весняні», 1953, та ін.). У поезії «Шевченко над Невою»
(1955) автор зобразив поета й художника в роки його
навчання в петерб. ка м м т тв. Шевченковому
перебуванню на Полтавщині 1845 присвячено поему
«Шевченко на ярмарку в Ромні» (1961). До кн. Ю. «Шевченко йде по світу» (1964) увійшли поезії на шевч.
тематику, написані впродовж 1940—60-х. У багатьох
віршах та поемах збірки змальовано окремі етапи життя
поета — роки заслання, участь в ра
к оп ов
к п
, подорожі в Україну, зустрічі з товаришами та ін.: «У вічних потоках життя», «Вербова гілка
з Косаралу», «На канівських кручах», «Там, де липа
у Седневі». Автор асоціює образ Шевченка з такими
дорогими для українців поняттями, як Дніпро, Україна, духовна історія, коріння роду. Схожою є тематика й
тональність написаних пізніше поезій «З майбутнього»,
«Святкове» та ін. Згодом не раз звертався до образу
Шевченка у віршах «Пам’ятник Шевченкові в Ромні»,
«У морі — Кобзаря сльозина» (зб. «Слово до друзів»,
1976), «Шевченко відкриває фронт» (зб. «Барвінкова
сивина», 1988), «Приснилася Шевченку мати», «Йдемо
Тарасу поклониться», «Його дума звучить в Парижі»,
«Дім Кобзаря в Палермо», «На відкритті пам’ятника
на Мангишлаці», «Лише десяток вільних літ» (усі — з
розд. «А сонце належить усім» — зб. «Стежка до людських сердець», 1998), «Шевченко у Франковому краю»
(зб. «Побачення з красою», 1999), «З “Кобзарем”»
(зб. «Пізня осінь», 2000), «Шевченкова верба» (зб. «Після осені й зими», 2002) та ін. У 2-й книзі спогадів Ю.
«В пам’яті моїй» (1996) уміщено розд. «У вінок Тарасу
Шевченку» — про людей, причетних до увічнення пам’яті Шевченка. У кн. прози «Постскриптум» (2007)
опубл. низку написаних у ан в віршів, а також відгук
на Шевченків «Букварь южнорусский» — «Дорогий
подарунок» (1992).
в.: Вибране. К., 1987; Жадання волі //
м’ вольній, новій:
Шевч. зб. К., 1989. Вип. 5; Шевченкові дерева // Вечірній Київ.
1991. 11 січ.; На священну висоту // ара
в нко в моєму
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житті: Розповіді. Статті. Нариси. К., 2004; анана Р. Заслужена
нагорода [Всеукр. культурного фонду Т. Шевченка О. Ющенкові] //
в нк в к краєзнавчий альманах. К., 2008.

ара

р мн

ЮЩУ́ К Іван Пили пович (3.10.1933, с. Че р ни ків
Володимир-Волинського р-ну Волин. обл.) — укр.
літературознавець, мовознавець. Закінчив 1957 слов’ян. відділення філол. ф-ту
Львів. ун-ту ім. І. Франка,
1962 — ас пі ра н ту ру ІЛ.
У 1962—66 — наук. співробітник відділу слов’ян.
л-р цього ж ін-ту. 1964 захи с тив канд. ди се рта цію
«Т. Г. Шевченко в літерату рах на родів Юго сла вії
(дру га пол. ХІХ — поч.
ХХ ст.)». У 1967—69 —
зав. відділу методики мови
журн. «Українська мова та
література в школі», 1969—
96 — ви кла дач, ста р ший
.
ук
ви кла дач, до цент, проф.
(1992) Київ. пед. ін-ту іноземних мов (тепер — Київ.
пед. лінгвістичний ун-т), з 1996 — зав. кафедри слов’ян. філології і заг. мовознавства Київ. міжнародного
ун-ту. Член Центр. правління Всеукр. т-ва «Просвіта»
ім. Т. Шевченка (з 1989). Автор ряду підручників і
посібників з укр. мови для середньої та вищої школи,
мовознавчих досліджень, а також перекл. романів, по-

вістей, оповідань серб., хорв., словен. письменників
(І. Андрича, Б. Чопича, Р. Домановича, С. Сремаца,
М. Селімовича, І. Цанкара, Ф. Бевка та ін.), серб. та
хорв. народних пісень, казок.
Вагомим є внесок ученого в укр. наук. шевченкіану,
він — один із перших вітчизняних дослідників теми рецепції творчості Шевченка серед пд. слов’ян: «Т. Г. Шевченко в перекладах А. Харамбашича» (Міжслов’янські
літературні взаємини. К., 1961. Вип. 2); «Т. Г. Шевченко
в сербській літературі 60—70-х років ХІХ ст.» (Питання літератури. К., 1962), «Т. Г. Шевченко в словенській
літературі» (Тези доповідей 5-ї міжвузівської республіканської славістичної конференції. Ужгород, 1962),
«Т. Г. Шевченко і С. С. Краньчевич (До питання про поширення поезії Шевченка в країнах Югославії 80—90-х
років ХІХ ст.)» (Міжслов’янські літературні взаємини.
К., 1963. Вип. 3), «Український струмінь у словенській
літературі» (Слов’янське літературознавство і фольклористика: Республ. міжвідомчий зб. К., 1967. Вип. 3),
«Шевченко і Югославія» ( в нко і світ: Літ.-крит. ст.
К., 1989). Ю. — один із укладачів бібліографії «Українська література в країнах колишньої Югославії» (у т. ч.
охоплено і творчість Шевченка), вміщеної у кн.: кран ка література в загальнослов’янському і світовому
літературному контексті: У 5 т. К., 1994. Т. 5.
в.: «Подражаніє сербському» Т. Шевченка // Р . 1964. № 2;
Доповнення до югославської шевченкіани // Слов’янське літературознавство і фольклористика: Республ. міжвідомчий зб. К.,
1966. Вип. 2; Великий слов’янин (До 175-річчя народження Тараса Шевченка) // Нова думка. Вуковар [Хорватія], 1989; Велетень
у царстві людської культури // Слово Просвіти. 2012. 17 трав.
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«Я НЕ НЕЗДУ́ЖАЮ, НІВРÓКУ» — вірш Шевченка,
написаний у С.-Петербурзі 22 листоп. 1858. Чистовий
автограф у «
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 67. С. 232).
Першу публ. здійснено, ймовірно, за списком І. Білозерського з деякими купюрами у вид. «Поезії Тараса
Шевченка» (Л., 1867. Т. 1. С. 65). Уперше за «Більшою
книжкою» надрук. у вид. «Кобзар з додатком споминок
про Шевченка Костомарова і Микешина» (Прага, 1876.
С. 210—211).
Ліричний вірш «Я н. н., н.» — це внутрішній монолог медитативного характеру, антикріпосницького
спрямування. П. а
в зазначав, що для Шевченка
визволення кріпаків, зокр. й з огляду на власну долю та
долю братів і сестер, які залишалися кріпаками, «було
справою, яку треба розрубати, як гордіїв вузол» ( а в П. Життя Тараса Шевченка. К.: «Обереги», 1994.
С. 311). У Щоденнику Шевченко не раз заторкував проблему кріпаччини, яку пов’язував із рос. абсолютною
монархією. Напр., у записі 27 серп. 1857, слухаючи на
пароплаві «Князь Пожарский» гру скрипаля, кріпака,
він зазначив: «Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один
протяжный, мрачный, глубокий стон миллионов крепостных душ». У цьому ж щоденниковому записі Шевченко пророкував, що технічний прогрес (конкретно парова
машина) «в скором времени пожрет кнуты, престолы и
короны, а дипломатами и помещиками только закусит,
побалуется, как школьник леденцом». Про потребу реформ говорилося в багатьох салонах, що їх відвідував
Шевченко, повернувшись із заслання до Петербурга,
напр., у сім’ї Толстих 1 жовт. 1858 (див.: ур 2003,
с. 343). Одначе в рос. випадку реформи обмежувалися
переважно добрими намірами, а не конкретними діями.
Саме тому суспільні настрої радикалізувалися, зокр. й
вірш Шевченка «Я н. н., н.» містить передчуття кривавої соц. революції.
Є. р юк довів, що образ сокири в цьому творі
перегукується з герценівським образом із революційної
прокламації «Крещеная собственность» ( р юк .
Т. Г. Шевченко: Життя і творчість. К., 1959. С. 507). Шевченко читав друге вид. цієї прокламації (1857) у жовт.
1857, про що свідчить щоденниковий запис 11 жовт.
1857. Ю. вак н уважав, що поштовхом до написання
цього вірша була також зустріч Шевченка з діячами з
кола «Совр м нн ка», а також його вірогідне знайомство з анонімним «Письмом к редактору», опубл. у
журн. « о око » 1 жовт. (19 верес.) 1858 ( вак н 1968,

Я
с. 248—249). Щодо образу сокири, то дослідник знайшов подібний образ у «Неофітах»: «Ножем тупим тебе
заріжуть». Подібна образність є характерною і для вірша М. о ро ю ова «Дума при гробе Оленина» (1855),
і для прокламації О. р на «Юрьев день! Юрьев
день!» (1853). Згадка про сокиру міститься і в поезії
С. к акова «При вести о грядущем освобождении крестьян» (1857). Нарешті, із закликом «К топору зовите
Русь!» звернувся до
О. Герцена автор «Письма из провинции»,
надрук. в журн. «Колокол» (1860. № 64),
пі д пи са в шись «русский человек» (див.:
вак н 1968, с. 251—
252). Цим дописувачем, оче ви д но, був
хтось із кола М. рн ш в ко о. Є. а к, однак, наголошує,
що, на відміну від рос.
ре во лю ці о не рів- демократів, «для Шевченка рівно важливою
була і соціальна, і національна революція»
( а к . Революціонізм // м і мотиви
поезії Тараса Шевченка. К., 2008. С. 133).
. утк н. ю тра
о в рша
Ю.
в ов, під.
в нка « н н з у аю,
тверджуючи аналогії
н вроку». Пап р, то ра .
в цьому вірші Шев1980
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ченка з думками рос. революційних демократів, підкреслив, що пізніше у вірші «Бували войни й військовії
свари» Шевченко заперечить образ сокири: «і без сокири / Аж зареве та загуде, / Козак безверхий упаде». На
думку вченого, «історії давньої України настане кінець
і без сокири, не через революцію, а через тріумф Правди і Справедливості» ( р
. С. 49). Дослідник,
характеризуючи поезію Шевченка 1857—59, зокр. такі
твори, як «Неофіти», «Подражаніє 11 псалму», «Ісаія.
Глава 35», «Марія», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19»,
та ін., помічає, що в них домінують біблійні видіння,
віщування кари, помсти, яка мала б упасти на грішників.
У змістовому плані поезія Шевченка цього періоду начебто віддаляється від історії України, теми її нац. гноблення. Сам же поет починає шукати порятунку, на думку
Ю. Шевельова, не в сліпому бунті, а в гармонії людини
із самою собою ( р
. С. 31, 48, 49). Позиції, згідно
з якою світогляд Шевченка еволюціонував від помсти
(сокири) до вселюдських, гуманних цінностей, дотримувався також Є.-Ю. П н к (П н к
.- .
Шевченко—класик: 1855—1861. Л.; Краків, 1942),
нині її поділяють О. а у ко ( а у ко . Шевченків
міф України: Спроба філос. аналізу. К., 1999. С. 72)
і Ю. ара аш ( ара аш . Помста // м і мотиви
поезії Тараса Шевченка. К., 2008. С. 113—114). Дещо
інакше цю проблему з огляду на герменевтику трактує
І. зю а: «Одним із виявів нинішнього антиісторичного снобізму є соромливе уникнення теми соціальної
помсти в Шевченка або й запізнілі докори йому за революційні мотиви, заклик “обух сталить”, “вигострить
сокиру”» ( зю а . Тарас Шевченко: Життя і творчість.
К., 2008. С. 612). Про неможливість різкого протиставлення «гнівного» Шевченка Шевченкові — «кроткому
пророкові», «правди-мсти» — «правді-любові» писали
Л. П ю (П ю
. «Причинна» і деякі проблеми філософії Шевченка // Сучасність. 1979. № 3. С. 27—29),
В. См н ка (См н ка . Шевченкознавчі розмисли: Зб. наук. праць. К., 2005. С. 272), В. Па ар нко

С. Р п н, . авр нко. ю тра
о в рша .
в нка
« н н з у аю, н вроку». Пап р, о орт. 1954

(Па ар нко . Добро і зло // м і мотиви поезії Тараса
Шевченка. К., 2008. С. 70). Є. Нахлік твердить, що образ
сокири спостерігається і в О. Пушкіна, і А.
к в а, і
З. ра н ко о ( а к . Прометеїзм та образ сокири
в Тараса Шевченка на тлі польських романтиків і Пушкіна // Романт зм: між Україною та Польщею: Зб. наук.
праць. К., 2003. С. 218—227). Думку Ю. Шевельова
про два різні періоди у творчості Шевченка критикував Г. ра ов ( ра ов
. Шевченко як міфотворець:
Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. К.,
1998. С. 141—142). Акцентуючи на метафоричному сенсі образу сокири, І. Дзюба згадав також вислів Г.
н
про «сокиру» М. ют ра. До цього можна також додати
відомий біблійний вислів про «меч Господа і Гедеона»,
а також історії біблійної Юдити й Естери. Остання,
як відомо, домоглася від Ксеркса наказу, що дозволяв
юдеям у всіх країнах збройно боротися та мститися
своїм ворогам (Книга Естери. 8, 10—14). Нарешті,
подібне трактування проблеми правомочності самозахисту виявляється не тільки в Старому, а й у Новому
Завіті. У розд. «Чужі гріхи» («Катехизмові правди»)
небогоугодним уважається не карати за гріх, хвалити
гріх, на гріх мовчати, боронити гріх. З огляду на це
жодної суперечності у творчості Шевченка з приводу
християнського розуміння проблеми добра—зла не
існує взагалі.
Окре слена літературознавча полеміка ще раз засвідчує, що поезія «Я н. н., н.» має політ. характер.
Водночас це твір «надзвичайної поетичної сили» ( вак н 1968, с. 249), в основі якого — драм. конфлікт між
очікуваним і реальністю: у даному разі суспільними очікуваннями реформи (добра) і позицією рос. монархізму
та його прибічників, які на глибокі реформи виявилися
нездатними (зло). Цей драм. конфлікт увиразнено за
допомогою бруталізму — «хиренна воля», тобто нікчемна, ледь жива, сатиричного образу «царя п’яного»
(
к ан ра ) (див.: вак н 1968, с. 254) та панства,
що прославляє візантійство, тобто імперський рос. дух.
У перших п’яти рядках ліричний герой передає біль
свого серця, а в наступних шістнадцяти розмірковує
над подальшим розвитком суспільно-політ. ситуації,
яка породжує цей біль. Особливого значення набуває
перший рядок. «Я не нездужаю, нівроку» — перша
частина синтаксичного двочлена, у якій акцентовано
всі компоненти: підмет я підкреслено позасхемним наголосом (поет використав у вірші чотиристопний ямб),
присудок не нездужаю — логічним, модальне слово
нівроку — позицією наприкінці рядка (із цим словом
до вірша входить народнорозмовна стихія).
Стан ліричного героя увиразнюється метафоричним оком (внутрішній зір), яке бачить і прозирає речі,
недоступні зору інших. Персоніфікований образ серця,
ужитий на позначення ліричного героя, також дається
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великим планом. Ліричний герой наче перетворюється
на суцільне серце, і його переживання набувають незвичайної інтенсивності й гостроти: «Серце жде чогось».
Парцелят «Болить, / Болить, і плаче, і не спить, / Мов
негодована дитина» семантично взаємодіє з базовою
конструкцією «І серце жде чогось». Виокремлення
групи дієслів-присудків, яка становить висхідний градаційний ряд, надання їй автономного статусу інтенсифікує семантичні зв’язки між ними і ускладнює їх
взаємодію з іменником-підметом серце. Образ серця
є мінливим і багатогранним. У поєднанні з дієсловом
«болить» названий іменник сприймається як людський
орган: у словосполученні «серце болить» реалізовано
водночас і пряме, і переносне значення — ідеться не
стільки про фізичний, скільки про душевний біль, бо
«серце жде чогось».
Серце «плаче», «не спить», його поет порівнює з
негодованою дитиною, тобто остаточно персоніфікує (подібний образ бачимо також у вірші «Чого мені
тяжко, чого мені нудно»). Наступний фрагмент автор
оформляє як звернення ліричного героя до власного
серця: «Лихої, тяжкої години, / Мабуть, ти ждеш?», і це
переводить образ серця в ін. площину — воно начебто
відокремлюється від ліричного героя (ліричного я) і
перетворюється на його співрозмовника (ліричне ти).
Монолог трансформується в діалог: ліричний герой
веде розмову з власним серцем, тобто із самим собою,
як з ін. людиною, і це по силює логізацію роздуму,
пошук переконливих аргументів. Він більше не користується неозначеними займенниками, намагаючись
називати речі своїми іменами, змушуючи ліричного
героя висловити припущення-здогад: «Лихої, тяжкої
години, / Мабуть, ти ждеш?» у формі зверненого до
серця-співрозмовника питального речення, у якому
акцентовано всі компоненти. Причому значення припущення підкреслюється модальним словом «мабуть», на
котрому зосереджується найбільша ударна сила (його
різко виділено семантичним наголосом), а скупчення
чоловічих словоподілів («мабуть», «ти ждеш») надає
мовленню уривчастості, що знаменує нагнітання тривожного настрою.
Думка ліричного героя відштовхується від протилежних понять «лиха година» і «добро», її увиразнює
неповний синтаксичний паралелізм відповідних конструкцій. Тому тривожно-категоричне «Добра не жди»
в розглянутому контексті сприймається як попередження: попереду лиха година. Водночас смислові зв’язки
між частинами безсполучникового речення «добра не
жди» і «не жди сподіваної волі» завдяки лексичній і
синтаксичній співвіднесеності утворюють градаційну
структуру, другий член якої набуває значення уточнення: поняття добро конкретизується й ототожнюється зі
«сподіваною волею». Проте ждати її немає сенсу — з
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подальшого тексту читач дізнається, що «вона заснула».
Розвиваючи персоніфікований образ волі, що спить,
Шевченко вдається до різкого фразового переносу: «цар
Микола / Її приспав». Експресивна пауза, що збігається
зі структурно-кінцевою паузою, з одного боку, виділяє
ім’я покійного царя, з другого, попереджає про значущість наступної інформації, якою є повідомлення про
«приспану» волю.
Рекомендація, викладена далі, у гол. частині речення, що розпочинається настійним треба, є очікуваною, і
від цього її вагомість зростає. Монолог ліричного героя
набуває неприховано агітаційного звучання: «…треба
миром, / Громадою обух сталить, / Та добре вигострить
сокиру, / Та й заходиться вже будить!»
Надаючи образу, а відповідно й слову «сокира» ключового значення, Шевченко вдається до лейтмотивного
інструментування: звукова увертюра визначає наперед
звучання словоформи сокиру, загострюючи її сприймання: на звуки с, о, и, р, у налаштовано всі слова, що їй
передують, крім а й та: о , тр а, миром, рома ою,
о у , та ит , о р , ви острит . Аналогічно простежується зорієнтованість тексту на звуковий склад слів
добре й вигострить, і це дає підстави говорити про
весь цей рядок як ключовий. Сокиру Шевченко осмислює як знаряддя збройної боротьби селян за волю, як
символ селянської революції.
У наступному фрагменті тексту подано картину
майбутнього, яке чекає на народ у випадку, якщо волю
не збудити. Образ волі, що заснула, трансформується:
її сон може виявитися нескінченним, тривати «до суду
Божого страшного» — до того часу, коли настане кінець
світу, а мертві воскреснуть. Ліричний герой говорить
про це, уживаючи до слова «воля» епітет «небога»,
прикриваючись легкою іронією, хоча оклична інтонація [нею у вірші позначено тільки це речення. — Р .]
видає його хвилювання: «А панство буде колихать, /
Храми, палаци муровать, / Любить царя свого п’яного /
Та візантійство прославлять, / Та й більше, бачиться,

.С
нко. ю тра
о в рша .
в нка
« н н з у аю, н вроку». Пап р, аквар . 1950
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нічого». Уживши збірний іменник панство, поет репрезентує верхівку суспільства як неподільне ціле, наголошуючи на єдності поглядів і згуртованості ворога
волі. Цей ворог завжди був зацікавлений у пасивності,
тому й «буде колихать» її, сонну, завжди, «до суду Божого страшного».
І поет ставить крапку, підсумовуючи роздум: «Та й
більше, бачиться, нічого». Модальне слово «бачиться»
вносить відтінок непевності в це твердження, відбиваючи ставлення ліричного героя до описаних подій.
Нагальна необхідність звільнення селян від кріпацтва
і неможливість такого звільнення «зверху» через лицемірство панства й «царя п’яного» змушує ліричного героя покладатися лише на збройне повстання, символом
якого і є сокира. Але Шевченко не був би Шевченком,
якби не усвідомлював усієї складності, драматичності,
навіть трагічності ситуації. Ліричний герой пристрасно бажає торжества соц. і нац. справедливості (добра),
водночас його страшить вибух народного гніву, «лихая
тяжкая година» (зло, катастрофа).

т.: вак н 1968;
р
. 1860 рік у творчо сті Тараса
Шевченка //
р
. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Х., 1998. Т. 3; Ру н ка . Новий аспект вивчення
вірша Т. Г. Шевченка «Я не нездужаю» // Тарас Шевченко і сучасність: Зб. матеріалів і тез міжнар. наук.-теорет. конференції. Рівне,
1996; а к . Прометеїзм та образ сокири в Тараса Шевченка
на тлі польських романтиків і Пушкіна // Київські полоністичні
студії: Зб. наук. праць. К., 2003. Т. 5: Романтизм: між Україною
та Польщею.

нна

о в

ЯБЛÓНСЬКА Галина Гілярівна (2.01.1928, м. Умань,
тепер районний центр Черкас. обл.) — укр. актриса.
Народна артистка Української РСР (1982). Закінчила
1951 Дніпроп. театр. уч-ще. На профес. сцені з 1944 (у
театрах Могилева-Подільського, Вінниці, Дніпродзержинська); з 1951 — актриса Київ. укр. драм. театру
ім. І. Франка (нині — а она н ака м н
рамат н т атр м н вана ранка). Засновник та
президент Міжнародної ліги «Матері і сестри — молоді
України» (1992), керівник створеного у цій структурі
театру «Пам’ять» (2009). Голова журі Всеукраїнського
відкритого конкурсу читців ім. Т. Г. Шевченка при Укр.
центрі культурних досліджень Міністерства культури
України (1991).
У всіх ролях класичної та сучасної нац. і зарубіжної
драматургії Я. вражала вмінням донести до глядачів відчуття точного психологічного малюнку образу, наповнюючи характери глибоким смислом і громадянським
звучанням. Образи укр. дівчат, які здебільшого були в
репертуарі Я., актриса наділяла щирістю, романтизмом
та ліризмом, високим почуттям гідності, глибиною життєвих переживань. Кожна зі створених Я. жінок із шевч.

репертуару ставала начебто уособленням самої України.
Актриса зіграла роль Галі у виставах Шевченкового
«Назара Стодолі» (1945, Перший пере сувний театр
ім. Ле сі Українки Кам’янець-Подільської обл.; 1946,
Могилів-Подільський укр. драм. театр ім. Т. Г. Шевченка, реж. обох — О. Улеско; 1950, Дніпроп. обл. укр.
драм. пересувний театр, реж. П. Авдєєнко; 1951, Київ.
укр. драм. театр ім. І. Франка, реж. А. у ма та Л. уов к), а також ролі Одарки у п’єсі І. о р «Пророк»
(1961, реж. Г. ра) та Марини — в однойменній драмі
М. ару но о за мотивами творів Шевченка (1964, реж.
В. Ск р нко), про яку критики писали, що героїня немовби втілює «розорену, спустошену, але не підкорену
трудову Україну» ( р ок П. «Марина» // Кримська
правда. 1964. 16 черв.). Я. — майстер худож. слова,
виступала із власними програмами на Укр. радіо та
телебаченні, в концертах, де читала поему «Марія»,
баладу «Лілея», поезії «Перебендя», «Минають дні,
минають ночі» та ін. Брала участь у мист. благодійному вечорі «Думи мої…», присвяченому 175- тн ому
юв ю в
н наро
нн
в нка (1989, Нац.
філармонія, Київ), де виконувала Шевченкові твори
«Маленькій Мар’яні», «Буває, іноді старий» та ін., зіграла сцену з вистави «Назар Стодоля». Організувала
театралізований концерт «Йдемо до тебе, батьку наш
Тарасе» у ДМШ (1999), в якому виступила з композицією за творами поета «Холодний Яр» та «Лілея», читала
уривки з поеми «Тризна» (зокр. присвяту В. Р пн н )
та ін. поезії. Автор інсценізації та реж. вистави «Геній
і сучасність» (за мотивами кн. Д. т нка «Живий
Шевченко: Біографічні та літературознавчі оповіді».
К., 1994), яку показували в молодіжній аудиторії (2004,
2005, 2010). Своє бачення осмислення й дослідження
творчості Шевченка, його світоглядних основ виклала
у ст. «Геній і сучасність: сучасне осмислення шевченківської спадщини» (2011).
в.: Геній і сучасність: сучасне осмислення шевченківської
спадщини // Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як року культури і відродження музеїв в Україні: ІХ культурологічні читання
пам’яті Володимира Подкопаєва: Матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. К., 2011. Т. 2.
т.: р ан в к С. «Назар Стодоля» // Радянське мистецтво. 1951. № 14; ор к П. «Марина» // Вечірній Київ.
1964. 2 берез.; а ков
. Снова жизнь // Театральная жизнь.
1964. № 14.
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ЯВЛÉНСЬКА Любов Григорівна (роки життя невідомі) — пасажирка пароплава «Князь Пожарский», мешканка м. тра ан , знайома Шевченка. Удова доктора
медицини, старшого лікаря Тифліського військ. госпіталю Н. Явленського (1788—1840), мати І. в н ко о
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й К. оза нко, бабуся Н. Сапо н ково . Шевченко у
Щоденнику згадав Я. як «милейшую бабушку» (записи 17 та 18 верес. 1857). Поет і Я. зустрічалися також
у домі Сапожникових в Астрахані, пізніше — у
н ому ов оро .
он

о шаков

ЯВЛÉНСЬКИЙ Іван Никифорович (1824 — не ран.
1890-х) — чиновник Астраханської губ. канцелярії,
пасажир пароплава «Князь Пожарский». Син лікаря,
котрий був відомий і як літератор, Я. виховувався у
Дворянському полку, після чого, з 1844 до 1850, служив офіцером на Кавказі. З 1851 працював в тра ан
чиновником для особливих доручень, пов., а згодом
губ. предводителем дворянства. Після виходу у відставку писав літ. праці; опублікував ряд статей і віршів.
Автор нарисів «Від Астрахані до Астрабада» (1871) і
зб. «Драми, комедія і поема» (1882).
Знайомство Шевченка з Я. відбулося, очевидно, в
Астрахані 1857. Особливо їх зблизила спільна подорож
Волгою на пароплаві «Князь Пожарский», яким поет
повертався із заслання. 3 верес. 1857 Я. залишив у Щоденнику Шевченка автограф: «Не забывайте любящего
вас И. Явленского». 6 верес. поет занотував: «В 10 часов
утра “Князь Пожарский” бросил якорь у набережной
города Самары. <…> Я вышел на берег <…>. На улице
попался мне И. Явленский, и мы сообща пустилися созерцать город». 8 верес.: «Я рассчитывал, что казенные
смотровые сапоги послужат мне по крайней мере до
Москвы, а они и до Симбирска не дотянули, изменили <…>. Иван Никифорович Явленский заметил этот
ущерб в моем весьма нещегольском костюме и предложил мне свои сапоги из чисел запасных, за что я ему
сердечно благодарен. Сапоги его пришлись мне по ноге,
и я теперь щеголяю почти в новых сапогах». 18 верес.:
«Спасибо Ивану Никифоровичу Явленскому за то, что
он отказался от завтрака и помог мне кончить превосходное прелюдие к превосходнейшему стихотворению,
которое я, если Бог поможет, перепишу завтра» (ідеться про вірш П. аврова «Русскому народу», основну
частину тексту якого переписано у Щоденник рукою
поета, решту — рукою Я.). Шевченко і Я. зустрічалися
також у
н ому ов оро . Я. виконував доручення
і прохання поета в Москві. 21 верес. 1857 Шевченко занотував: «Просил <…> Явленского цаловать в Москве
моего старого друга М. С. Щепкина». Я. опікувався
публ. портретів, які Шевченко намалював на пароплаві
«Князь Пожарский» (належали родині Сапожникових).
он

о шаков

ЯВОРÍВСЬКИЙ Володимир Олександрович (11.10.
1942, с. Теклівка Крижопільського р-ну Вінн. обл.) —
укр. прозаїк, публіцист і громадський діяч. Закінчив
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Одес. ун-т ім. І. І. Мечни ко ва (1964). Протя гом
1964—68 працював у ред.
низки газет на Запоріжжі,
кі но с це на ри с том Львів.
те ле бачен ня. Зго дом —
літ. консультант, референт
СПУ (1974—77), зав. відділу прози, заступник гол.
редактора журн. «Вітчизна» (1977—88). Обирався
секретарем СПУ (1988—
89). Народний депутат ВР
Со ю зу РСР (1989—91),
. вор в к
народний депутат ВР України 1—2-го, 4—7-го скликань (1990—98 та з 2002).
Очолював Комітет із Державних премій ім. Т. Г. Шевченка (1996—99). Голова НСПУ (2001—11). Автор кн.
оповідань і повістей: «А яблука падають…» (1968),
«Гроно стиглого винограду» (1971), «Вічні Кортеліси»
(1981, Держ. премія ім. Т. Г. Шевченка, 1984), «З висоти вересня» (1984), «Варвара серед варварів» (2000),
«Мішень», «Кривий танець» (обидві — 2001); романів «Ланцюгова реакція» (1977), «Оглянься з осені»
(1979), «А тепер — іди» (1983), «Марія з полином у
кінці століття» (1987), «Криза» (2000), «Лягти!!! Суд
іде...» (2013) та ін.
Автор романів на шевч. тематику «Автопортрет з
уяви» (1981, 2011) та «Друге пришестя» (1984, незавершений). Образ Шевченка в першому з них — багаторівневий з огляду як на структуру тексту, так і на його
змістове наповнення. Лейтмотив твору — духовний
діалог гол. героїні — художниці Катерини Білокур та
Шевченка. Художниця малює його в образі «старого,
хворого і самотнього соняшника», а себе — такою,
«якою уявила ЙОГО жіночий ідеал». Я. утверджує особливу місію Шевченка в історії людства. Роман «Друге
прише стя» присвячено найдраматичнішим рокам у
житті поета — 1859—61 (остання поїздка в Україну,
любов і руйнування надії на одруження з Л. По у мак).
Образ Шевченка подано доволі неоднозначно — від
ностальгійних спогадів Ликери до крит. звинувачень
студентів-галичан, котрі характеризують поета як богохульника. Продовження історії взаємин Шевченка й
Ликери — повернення Полусмак, яку покинули діти,
на Чернечу гору, щоб покаятися й поклонитися праху
того, хто став символом України.
в.: Буяння настрою і думки //
. 1966. 4 січ.; На Тарасову
гору // Ранок. 1984. № 3; І серце жде чогось: [уривок із роману
«Друге прише стя»] // Україна. 1984. № 11; Тюрму відчинено.
Що далі: уривок з нового роману «Друге пришестя» //
. 1995.
9 берез.; При Тарасовому світлі //
. 2002. 30 трав.; Українська
дорога //
. 2005. 10 берез.; Тв.: У 5 т. К., 2008; Тарасове слово //
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в нк ана Придніпров’я: Статті, нариси, поезія, проза, есеї,
інтерв’ю. Д., 2008; Вибране. К., 2009.
т.: р м н ко . Ети ко- пси холо гі ч ний ас пект об ра зу
Т. Шевченка в романі В. Яворівського «Автопортрет з уяви» //
Тарас Шевченко і українська література ХХІ століття: Зб. наук.
праць. Кам’янець-Подільський, 2000; ку ов ка . «Твоїм
будущим душу я тривожу...»: Літ. портрет Володимира Яворівського. Л., 2007.

к ана Пара ук

ЯВОРНИ́ЦЬКИЙ Дмитро Іванович (Еварницький;
26.10/7.11.1855, с. Сонцівка, тепер с. Борисівка Харківського р-ну Харків. обл. — 5.08.1940, Дніпропетровськ) — історик, археолог, фольклорист, етнограф, письменник. Акад. АН
Української РСР (з 1929).
1875 Я. вступив до Харків.
духовної семінарії; навчання не завершив. У 1877—81
навчався на історико-філол.
ф-ті Харків. ун-ту. По закін чен ні ун- ту ви кла дав
історію у 3-й харків. гімназії. Був членом Харків. історико-філол. т-ва. Історією
козацтва запорозького заці
кавився ще в ун-ті, їздив
. ворн к
місцями Січі, збирав археол., арх. матеріали, записував фольклор. 1885 Я. було
звільнено з роботи за підозрою в українофільстві, і йому
довелося переїхати до Петербурга, знову викладати у
низці навч. закладів, жити під постійним поліційним
наглядом; але свого наук. зацікавлення Я. не облишив.
1892 його відряджено для
проведення археол. розкопок до Туркестану, де
він досліджував історію
краю. З 1896 — викладач
археології Москов. ун-ту.
Невдовзі завершив свою
тритомну працю «Історія запорозьких козаків».
Щоліта їздив у фольклорно-етногр. й археол. експедиції в Україну. 1901
за хи с тив ма гі с тер сь ку
дисертацію у Казанському ун-ті. У 1902—33 —
директор новоствореного
Кате ри но с лав. іс то ри. ворн к . ат р а
ко- кра є з на вчо го му зею
о о ра
. .
в нка.
ім. О. Поля, фонди якого
ат р но ав, 1909. ту

за час його наук. діяльності сягнули бл. 75 тис. одиниць зберігання (попри небезпеку зберігача колекцій
у громадянську війну). Паралельно очолював кафедру
українознавства в Катеринослав. ІНО (1920—33) і керував Дніпрогесівською археол. експедицією Наркомосу
УСРР. Чл.-кор. (1924), акад. ВУАН (1929). Опублікував
корпус істор. джерел «До історії степової України»
(1929). За звинуваченням у бурж. націоналізмі 1933 його
було звільнено з роботи і повністю відібрано можливість провадити наук. дослідження. Я. належать понад
дві сотні наук. праць.
Захоплення Шевченком не полишали Я. все життя.
Він — автор передм. до укр.-рос. вид. «Кобзарь. —
Гайдамаки» (СПб., 1886), праці «Запорожцы в поэзии
Т. Г. Шевченко» (1912), низки попул. статей у періодиці.
Опублікував офіц. листування про перебування Шевченка в овоп тров кому укр п нн ; ці документи дослідник одержав від Ф. Романовича в Ростові-на-Дону
(К биографии Т. Г. Шевченко // Приднепровский край.
1905. 21 февр.), а 1909 умістив їх до зб. «Матеріали до
біографії Т. Г. Шевченка», доповнивши корпус документів листами Шевченка до М. Щепкіна (1858. 4 січ.),
П. Куліша до П. Зуйченка (1885. 1 серп.). Тут вперше
опубл. факсиміле листа Шевченка до ред. « аро но о
т н » (18 лют. 1860). 27 лют. 1911 виступив із доповіддю на шевч. ювілейному вечорі, а 25 лют. 1914 — з
рефератом на урочистостях шевч. комітету в Катеринославі. Присвятив поетові вірші «Поклик до Тараса
Шевченка» (1897), «Т. Г. Шевченкові» (1899).
в.: Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка. Катерино слав,
1909; Запорожцы в поэзии Т. Г. Шевченко // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. 1912. Вып. 8; Т. Г. Шевче н ко — на род ный ук ра и н с кий по эт // Юж ная за ря. 1914.
1/14 марта; Народні основи в поезії Т. Г. Шевченка // Споживач.
1920. № 4; Шевченко і Рєпін // Пам’ т Шевченка: Історико-літ.
зб. 1814—1939. [Д.], 1939.
т.:
ро ан к
. Матеріали для біографії Шевченка в
Музеї ім. Поля в Катеринославі // Рада. 1907. 13 лип.; П. . Шевченківські свята в Катеринославі // Маяк. 1914. № 9; апова .
Доля «Кобзаря» з автографом Шевченка // апова . В пошуках скарбів. К., 1965; м тро Іванович Яворницький / Біобібліографія вчених Української РСР. К., 1969; у рав ка . .
Д. І. Яворницький: Життя, фольклористично-етнографічна діяльність. К., 1972; апова . «Апостол волі й правди» // Зоря.
1987. 10 берез.; оро н . Тарас Шевченко у житті і діяльності
Д. Яворницького // Дивослово. 1995. № 5/6.

а р См

н ка

ЯВÓРСЬКИЙ (Jaworski) Казімєж-Анджей (28.11.1897,
с. Седлище, тепер Люблінського воєводства, Польща —
6.09.1973, м. Люблін, Польща) — польс. поет і перекладач із рос., білор., чес., слов. та укр. л-р. Разом із матір’ю
був переселений до Харкова, де 1916—19 навчався на
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медичному ф-ті Харків. ун-ту. Після завершення навчання повернувся до Холма, студіював польс. філологію в
Католицькому Люблінському і Варшавському ун-тах.
Як поет був близький до групи «Скамандр». Автор поет. зб. «Червоній та білій коханці» (1924), «Місячний
мустанг» (1925) та ін. У 1933—39 — у Холмі співред.
часопису «Kamena», де публікувалися твори Б. Шульца, Ч. Мілоша, В. Броневського та ін. Тут Я. уміщував
також свої перекл. зі слов’ян. л-р, зокр. в 7-му числі
за 1934 — інтерпретацію «Заповіту» Шевченка. 1951
відновив цей журн. у Любліні. Із Шевченка переклав:
«Не гріє сонце на чужині», «Не так тії вороги», «Ми
заспівали, розійшлись». Згодом ці якісні інтерпретації
ввійшли до 3-го тому зібрання творів Я., також свого
часу до найрепрезентативнішого в Польщі шевч. вид.
«Вибрані поезії» (Вроцлав; Варшава; Краків; Ґданськ,
1974). Автор кількох популяризаторських статей про
поета, зокр. «Тарас Шевченко» (Życie słowiańskie. 1953.
1 września).
в.: Przek ady poezji ukraińskiej, białoruskiej i narodów
Kaukaskich // Jaworski K.-A. Pisma. Lublin, 1972. T. 3.
т.: рв
. . Тарас Шевченко і польська культура //
Шевченко і світ: Літ.-крит. ст. К., 1989.

у а ов ка

Я́ГИЧ (Jagič) Ватрослав (Гнат Вікентійович; 6.07.1838,
м. Вараждин, Хорватія — 5.08.1923, Відень) — хорват.
філолог, славіст. Представник більше істор., ніж порівняльного напряму в мовознавстві. Дослідник слов’ян.
мов, л-р, фольклору. Член усіх слов’ян. академій та наук.
т-в. 1874—80 — проф. кафедри слов’ян. філології Берлін. ун-ту. З 1880 викладав слов’ян. л-ри у Петерб., а з
1886 — у Віденському, при якому організував Слов’ян.
семінар, ун-тах. Видавав старослов’ян. літ. пам’ятки.
Автор ґрунтовних славістичних праць «Історія виникнення церковно слов’янської мови» (1900), «Історія
слов’янської філології» (1910). Протягом 1875—1918
видавав наук. журн. «Archiv für slavische Philologie», де
друкувалися праці і на укр. теми. Як дорадник сприяв
О. о
н к в отриманні нею літ. премії від Міністерства освіти Австро-Угорщини. Особисто знав
І. Франка, О. онов ко о, О. арв н ко о, з якими
листувався.
Із творчістю Шевченка ознайомився за посередництва віденського гуртка україністів — членів славістичного семінару. Я. належить кілька побіжних міркувань
про Шевченка, зокр. замітка про наук. біографію «Тарас
Шевченко-Грушівський, хроніка його життя» авторства
О. он ко о (журн. «Archiv für slavische Philologie».
Берлін, 1898. Т. 20. С. 629). Я. у віденській газ. «Neue
freie Presse» (1917. 27 січ.) відгукнувся на монографію
А. н на «Тарас Шевченко. Життя українського поета»
(Відень, 1916) рецензією «Тарас Шевченко. Біографі-

чний, культурно-історичний порт рет ма лоруського
(українського) поета». У свою чергу, публ. Я. викликала
появу ст.: «Професор Ягіч про Шевченка» (Діло. 1917.
30 січ.); «Академік Ягіч про Шевченка» (Вісник Союзу
Визволення України. Відень, 1917. № 11. С. 175). Я. був
прихильником русофільських ідей, чим пояснюється
його несприйняття укр. визв. руху, обстоювання деяких
хибних поглядів на історію укр. мови і л-ри.
т.:
нко П. Листи Ватрослава Ягича до М. Ф. Сумцова // Р . 1958. № 4; Jakóbiec M. Iwan Franko i Vatroslav Jagič //
Slavia Orientalis. 1959. № 2/3; Meyers Neues Lexikon. Bd. 4. Leipzig,
1962;
а о
н ка в критиці та спогадах. К., 1963.

ро ава По р

нн к

ЯГНИ́ЦЬКИЙ Іван Тимофійович (1789 — 8.03.1867,
Одеса) — полковник у відставці, управитель маєтку кн.
М. орон ова в с. ошна . Походив зі смоленських дворян, брав участь у численних воєнних кампаніях, зокр.
у війні з апо оном I 1812 (ад’ютант М. Воронцова).
Керуючи маєтком князя, багато зробив для іригації навколишніх земель, оздоровлення заболоченої місцевості.
Селяни-кріпаки шанували його як добру й толерантну
людину. Приятель П. С м р нка, хрещений батько його
дочки Наталії. Заповів усе своє майно створеному в Одесі
1865 Новоросійському ун-ту. Шевченко познайомився
з Я. влітку 1859, коли поета заарештували і привезли
до станового в с. Мошни. В. Шевченко і П. Симиренко
попросили заступництва Я., який мав вплив у межах місцевої влади. Після допомоги Я. поет оселився на околиці
села, у Підгорах. Згодом відвідав Я. на його квартирі в
буд. М. Воронцова, познайомився з дружиною Варварою
Данилівною (дівоче — Дмитренко).

т.:
т ; -Р а . . Старая Одесса. О., 1913; вн
. . Страницы военного некрополя старой Одессы: Биогр.
справочник. К., 1996; ур 1970.

р ор

нко

ЯГОТИ́Н — містечко Пирятинського пов. Полтав. губ.,
тепер місто, районний центр Київ. обл. Перша писемна
згадка безпосередньо про Я. датується 1552. З 1757 господарем яготин. земель став останній гетьман України
К. Розумовський. Після його смерті 1803 Я. разом з ін.
володіннями перейшов до його сина — О. Розумов коо. При ньому яготин. садибу було перебудовано, розширено парк і завезено закордонні рослини (збереглися —
залишок правого ризаліту колишнього палацу графа
Розумовського та князів Рєпніних, тепер тут розміщено
Яготин. картинну галерею; кілька колишніх гостьових
будиночків та кругла альтанка). 1800 на центральній
площі міста було збудовано кам’яну Троїцьку церкву
і дзвіницю (архітектор М. Львов), при храмі відкрито
дві церковнопарафіяльні школи і церковну б-ку (1936
церкву зруйновано, з 1999 іде відновлення будівлі).
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. азар в.

а ток Розумов к -Р пн н
Па а . Пап р, аквар . 1807

у

от н .

О. Розумовський подарував маєток дочці Варварі,
яка 1802 вийшла заміж за князя М. Р пн на- о кон коо. 1842 Рєпніни оселилися в Я. — єдиному на той час
маєтку, що залишився в їхній власності. Тоді він мав назву «Яготино» (Ро
. Полное географическое описание нашего отечества: настольная и дорожная книга для
русских людей. СПб., 1903. Т. 7: Малороссия. С. 379).
Повернувшись на батьківщину, князь упорядковував
багатотомну б-ку та докум. архів. Б-ка в яготин. маєтку
налічувала бл. 40 тис. книжок переважно франц. мовою
(особисті кн. фельдмаршала М. Рєпніна, численні кн. з
гербом К. та О. Розумовських, кн., які Рєпніни придбали
у Франції, серед них рідкісні вид.). У маєтку було надзвичайно цінне зібрання картин і старовинних гравюр
кін. 18 ст. європ., рос. та укр. художників, численної
худож. бронзи, рідкісної порцеляни, кришталю, меблів

от н.

,

м шкав

в нко

(започаткував колекцію ще в 1740-х К. Розумовський,
який надавав перевагу роботам італ. майстрів живопису
18 ст.). Портретна галерея колекції містила твори Д. Левицького, Ф. Рокотова та ін. ( ор в к
. Яготин //
Столица и усадьба. 1916. № 3. С. 1—5). Рос. мандрівник
О. Глаголєв 1823 засвідчив наявність великої кількості
картин, що залишилися від графа О. Розумовського (після 1917 яготин. колекцію було розпорошено: книжки,
картини, гравюри та предмети старовини розійшлися
по музеях Києва, у наступні роки частина їх потрапила до ін. музейних колекцій України та Росії, частину
втрачено під час сталінських розпродажів Держторгу
1928 та в роки нім.-радянської війни). Яготин. колекцію
бачили численні гості господарів маєтку. Із того часу,
як М. Рєпнін оселився в Я., містечко стало центром
інтенсивного культурного життя. Сюди приїздили
О. апн т, В. укаш в , Є. Гребінка, В. т рн р ,
М. Гоголь, Марко Вовчок, М. арк в , М.
нка та
багато ін. За статистичними даними 1859, Я. мав т. зв.
«местечковые» і козацькі володіння, 2 церкви, поштову
станцію, завод, базар, 4 ярмарки; населення становило
1875 мешканців, збудовано лікарню.
Для Шевченка перебування в Я. набуло особливої
ваги. 2 лип. 1843 поет уперше приїхав до Я. з О. Капністом із наміром оглянути картинну галерею М. Рєпніна.
Удруге побував тут у перших числах верес. з метою
по бачи ти порт рет М. Рє пні на ро боти Й. орнун а,
щоб написати копії для Г. арнов ко о та О. Капніста
( ур 1979, с. 140). З листа В. Рєпніної до Ш. Ейнара
відомо, що втретє поета до Я. привіз В. Р пн н 16 жовт.
ввечері. Шевченко жив тут до 10 січ. 1844 з перервами.
На території маєтку йому було відведено буд.-флігель,
стіни якого він прикрасив власними малюнками (у
верес. 2003 будівлю відновлено, тут відкрито уз
«
ара а
в нка», нині входить до складу
Яготинського держ. істор. музею). У Рєпніних він зу-

нт р’ р

з р ам
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в нка
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стрів людей, глибоко обізнаних із л-рою і мист-вом.
Гостинні господарі часто організовували літ. вечори, на
яких Шевченко не раз читав поему «Катерина» та ін.
твори, вірші І. оз ова ( ур 1979, с. 185—186). Пізніше
В. Р пн на в одному з листів згадала про ці літ. вечори,
докладно описала Шевченкове читання поеми «Слепая»
( рш нзон . С. 203—217). Про читання в Я. йдеться
і в П. С
ко о: «Старі князь і княгиня одразу після
вечірнього чаю ішли до своїх кімнат, ми, залишившись
з молодими Рєпніними, і з княжною, примушували
Шевченка читати “Катерину” й ще не друковані ним
вірші» (Спо а 1982, с. 81). 11 листоп. в Я. Шевченко
написав В. Рєпніній експромтом віршовану записку —
присвяту до поеми «Тризна», над якою він працював у
ці дні. 17 листоп. разом із В. Р пн н м Шевченко поїхав
у с. н р вку Гадяцького пов. Полтавської губ. — у
маєток В. Рєпніна і повернувся звідти 27 листоп. Цього вечора у вітальні поет прочитав поему «Тризна» з
присвятою: «На память 9-го ноября 1843 года, Княжне
Варваре Николаевне Репниной», подарував їй рукопис.
Саме з В. Рєпніною він найбільше здружився. Тоді ж
поет познайомився і з се страми О. П о , Г. П о ,
Т. Псьол, які жили в Рєпніних (див. нк у
тт
внка), із сестрою В. Рєпніної — Лізою Кривцовою,
домашнім лікарем Рєпніних Ф. ш ром і домашнім
учителем сім’ї Р. тран маном, укр. поміщиком, чоловіком Г. Псьол П. ун н м- орков к м, поміщиком
П. Селецьким та його сестрою М. С
кою. Серед
знайомих Шевченка були дяк і маляр Н. Філянський,
художник І. Усенко та ін.
Небайдужий до Г. акр в ко , дружини поміщика
П. акр в ко о, Шевченко восени й узимку бував у їхньому маєтку в р зов Ру
( ур 1979, с. 92—94).
Тут між 9—23 груд. 1843 він написав портрети Г. Закревської, В. Закревського та П. Закревського. Перебування Шевченка в Я. позитивно вплинуло на розвиток

а ток Р пн н .

танка

творчості поета. З мист. творів Шевченка, виконаних у
Я., відомий Автопортрет (27—28 листоп. 1843), який він
подарував В. Рєпніній разом із рукописом поеми «Тризна» ( ур 1979, с. 194). 4 груд. поет був на іменинах
Варвари Олексіївни і Варвари Миколаївни. 8—9 груд.
разом із Капністом їздив з Я. в с. ова вку — маєток
Капністів. До Я. повернувся 24 груд., між 25 груд. 1843
й 7 січ. 1844 записав у Я. в
ом 1840—1844 народну
пісню «Соколе мій, чоловіче» та загадку «І ворони клю[ю]ть, і сороки клю[ю]ть». 31 груд. Шевченко зустрічав
Новий рік у родині Рєпніних. На поч. січ. 1844 виконав
портрет дітей В. М. Рєпніна, закінчив працювати над
копіями портрета М. Рєпніна. За наполяганнями О. Капніста, можливо на прохання матері княжни, 10 січ. 1844
Шевченко поїхав із Я. ( рш нзон . С. 213—217).
2 лют. 1844 В. Рєпніна написала листа Шевченкові з
Я. (
т , с. 19).
Шевченко був у Я. і навесні 1845. Їдучи із с. ар’ нко о (Мар’їнського) — маєтку О. ук’ нов а — до
Києва, заїхав до Я., імовірно, поштовою дорогою через
оро , у н й П р т н. У січ. 1845 помер князь М. Рєпнін. В Я. Шевченко провів кілька днів: переговорив із
В. Рєпніною з приводу вид. « воп но
кра н »,
про те, що треба зробити для проведення передплати
цього вид. на Полтавщині, Чернігівщині, у Києві, Харкові й Одесі. Не пізн. 20 квіт. виїхав до Києва через
П р
ав, ор п , ровар ( ур 1985, с. 48).
На поч. січ. 1846 Шевченко, як тільки став почуватися краще після хвороби, виїхав із Переяслава від
А. оза ков ко о до Я. ( ур 1985, с. 181). Тут він
пробув недовго, оскільки обстановка в їхньому маєтку
до тривалого перебування не схиляла. 10—11 січ. 1846
Рєпніних відвідав М. Маркевич. 12 січ. Шевченко вже
був у о в (Мосівці) серед гостей, що зібралися на
іменини Т. о ов ко ( ур 1985, с. 181). Про своє перебування у Я., арк в , Мойсівці, Березовій Рудці,

от н. ро
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м ш в з теплом і піднесенням згадував у листах до
В. Рєпніної. У серед. лют. 1846 як офіц. співробітник
м а ово ком
роз
у авн акт в вирушив
для продовження історико-етногр. досліджень на Лубенщину (Там само. С. 187).
Згадки про Я. є в Археологічних нотатках, повісті
«Близнецы», у численних листах. Заслання в р ку
орт ю не припинило зв’язок Шевченка з яготин.
т-вом. Дізнавшись про арешт поета, В. Рєпніна клопоталася про його звільнення й полегшення долі, вона
просила шефа жандармів графа О. р ова дозволити
Шевченкові малювати, посилала л-ру, писала листи.
Спогади про Я. були для поета підтримкою в тяжкі
хвилини туги за Україною, зокр. в листі з р н ур а до
В. Рєпніної від 7 берез. 1850 він писав: «Все дни моего
пребывания когда-то в Яготине есть и будут для меня
ряд прекрасных воспоминаний». У повісті «Близнецы»
розповідається про незвичний храм в Я. — оригінальну
круглу Троїцьку церкву, якої, на думку героїні твору,
«и в Ерусалиме нет» (4, 48).
У яготин. парку 1959 відкрито погруддя Шевченка (автор проекту — місцевий художник і скульптор
М. Малинка, художник-любитель К. Козинець). На території Яготинської середньої школи № 3 з ініціативи
місцевого вчителя О. Непорожнього 1972 встановлено
пам’ятник молодому Шевченкові (скульптор І. он ар,
архіт. Я. Ковбаса). Іменем Шевченка в місті названо
вулицю, парк.
т.:
м у н ков . . Мои воспоминания из прошлого.
Лг., 1971; а ; он к ; рш нзон . Т. Г. Шевченко и кн.
В. Н. Репнина // Русские Пропилеи. М., 1916. Т. 2; а н н .
Тарас Шевченко. К., 1970;
к
. Тарас Шевченко в Яготині. Авґсбурґ, 1949; ка нкор . Рєпніни та їх яготинська
бібліотека // Науковий збірник УВАН у США. Нью-Йорк, 1953.
[Т.] 2;
р юк . П. Тарас Шевченко: Життя і творчість. К.,
1964; у нко . . Перебування Т. Г. Шевченка у Яготині //
. 1964. № 1; ур 1979; о ра
1984; ур 1985; овкоп
. ., овкоп
. . За покликом серця: Пам’ятки історії
та культури в житті і творчості Т. Г. Шевченка. К., 1990; Р пн на . . «Я вас слишком искренно люблю»: Повесть, письма
Т. Шевченко и Ш. Эйнару. Х., 1991; р
к
. Яготинське
знайомство: Штрих до біографії Т. Г. Шевченка // Київ. 1996.
№ 3/4;
ков П. . Картинная галерея графа К. Разумовского в
Яготине // Памятники культуры. Новые открытия 1996. М., 1998;
у нко . Тарас Шевченко і Яготинський край. Яготин, 1997;
П тр к . «Мій ангел-хранитель»: Т. Шевченко та Варвара Рєпніна // Дивослово. 2000. № 3; ур 2003; ка нко . Шевченко
і родина кн. Рєпніних в Яготині // Віра. 2004. № 1.

ар а у ак,
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ЯДЛÓВСЬКИЙ Іван Олексійович (1846, за ін. дж. —
1850, м. Канів, тепер районний центр Черкас. обл. —
21.02.1933, там само) — сторож і доглядач могили

Ше вче н ка (1883—1933).
За пе ре ка за ми, ще ди тиною зустрічався з поетом
на Чернечій горі під час
йо го остан ньо го при ї зду
в Україну. Був присутній
на по хо ро ні Ше вче н ка.
Допомагав збудувати Тарасову світлицю — хату біля
могили поета, у якій мешкав. Друга пол. хати стала
першим народним музеєм
по е та. Я. до клав ба гато
зусиль до впорядкування
.
ов к
з ру ною
Тарасової гори, озеленення її. Приймав відвідувачів, розповідав їм про життя і
твори поета, доглядав його могилу. Разом зі скульптором К. р
нком та робітниками Городищенського
цукрового заводу встановив улітку 1923 на могилі
Шевченка перший пам’ятник-погруддя. Згідно із заповітом Я., його було поховано на Тарасовій горі. Дружина
Я. — Мелашка, його діти Павло, Настя, Василь, Федір
були помічниками батька в оберіганні могили поета та
хати-музею його пам’яті.

у

нок

ов к . ан в. Су а н

ото

т.:
нко . . Дві долі //
нко . . Книга пам’яті. О.,
1971; Ск р нко С. Сторож великої могили. К., 1972; о ю нк
. Шевченкова могила // о ю н к
. Тв.: У 7 т. К.,
1975. Т. 4; ара ан- р за . П. Святиня. К., 1998.

р ор

нко

ЯЗИ́МОВ Ораз (9.03.1928, тепер Тагтабазарський
етрап Марийського велаяту, Туркменистан) — туркм.
педагог. Закінчив 1948 Ашхабадський пед. ін-т. Канд.
пед. наук (1960). На сторінках республ. преси, по радіо
й на телебаченні популяризував творчість Шевченка.
У газ. «Мугаллымлар газети» (1964. 8 берез.) опубл.
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ст. «Улюблений співець людства» (до 150- тн о о
юв ю в
н наро
нн
в нка). Я. брав участь
у ювілейній наук.-методичній конф. (Київ, 1964), де
виголосив доповідь «Поет, гуманіст — Т. Г. Шевченко» (укр. мовою). Як упоряд. навч. програм із л-ри для
туркм. шкіл включив до плану 8-го класу вірш Шевченка «Заповіт» (Учебник литературы для туркменских
школ. Ашгабат, 1991).
м т

амм ов

ЯЗЛÓВСЬКИЙ Олексій Олександрович (2.09.1910,
Тбілісі — 9.05.1989, Луганськ) — укр. майстер худож.
деревообробки. Член Спілки художників Української
РСР. З 1927 навчався у школі червонодеревників у Тбілісі, з 1931 — в Академії мист-в Грузії на графічному
ф-ті. Працював майстром на Луган. худож.-виробничому комбінаті, само стійно опанував різні техніки:
пло скої та об’ємної різьби на дереві, випалювання,
інкрустації, розпису на виробах, різьблення по полірованій поверхні. Орієнтувався на творчість братів
Одрехівських, В. Свиди, П. рн , досвід переймав у
художника-анімаліста В. Ватагіна. Створював скульптури, барельєфи, декоративний посуд, письмове приладдя,
іграшки. Серед творів: підставка для читання книг «Думка», декоративне блюдо «Братерство, праця, рівність,
мир», рельєф «На гострій могилі», скульптурна композиція «Хіросіма», таріль «Голуб миру», сатиричний
твір «Дармоїди» (усі — 1960—80).
Я. створив портрет-барельєф «Думи мої, думи…»,
погруддя поета «Пам’яті Великого Кобзаря», декоративне блюдо «Тарасові думи» (усі — дерево, різьблення,
1961), скульптуру «Перебендя» (1955—60; обидва у співавт. з дружиною О. Язловською). Кожен із цих творів
привертає увагу оригінальним вирішенням теми, точністю рисунка. У портреті-барельєфі або погрудді бачимо
по е та мовби жи вим
— ніжним і сумним,
гні в ним і су во рим.
Скульптура «Перебендя» — це втілений
у дереві герой одноймен но го Ше вче н кового твору — старий
козак, який, може, сотню разів побував у
сме рте ль них би т вах
за волю і правду народу і, нарешті, після
полону, де йому випекли очі, знайшов нові
шляхи для боротьби з
. з ов к , . з ов ка.
неправдою. Художник
П р н . р во, р з
нн .
зобразив його з коб1955—1960

зою в руках, він співає
думу про героїв-козаків. Громадськість та
ор га ні зато ри худож.
виставки, присвяченої
100- тн м роков нам
в
н м рт
внка, високо оцінили доробок різьбяра.
Композиція «Перебендя» отримала другу
премію, автор пода. з ов к . корат вн
ру вав ро боту ДМШ
ю о « ара ов ум ». онован
(те
пер НМТШ); музей
р во, р з
нн . 1964
при д бав і по г руд дя
«Пам’яті Великого Кобзаря». До 150- тн о о юв ю
в
н наро
нн
в нка Я. виконав декоративне
блюдо «…І на оновленій землі...» (тоноване дерево,
різьблення, 1964). Брав участь у виставках із 1954. Твори зберігаються в НМТШ, НМУНДМ, Луган. худож.
музеї та ін. музеях України. Іл. табл. XII.

в.: Художня виставка до 100-ліття з дня смерті Т. Г. Шевченка: Каталог. К., 1961; Юбилейная художественная выставка,
посвященная 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко: Каталог. К., 1964.
т.:
рн в к
. У нього сильні руки // Дніпро. 1964.
№ 4; о н ка . Майстри народного мистецтва Української
РСР: Довідник. К., 1966.

ю м а

та

ва

ЯЙК (Jaik) Юхан (1/13.01.1899, миза Сянна, тепер пов.
Вирумаа, Естонія — 10.12.1948, поблизу Норчепінга,
Швеція) — естон. письменник. Закінчив міністерську
школу. За участь у нелегальному молодіжному гуртку
його 1915 заарештовано й вислано в Поволжя (тепер
РФ). Автор зб. віршів «Церковний годинник у Рингу»
(1924), роману «Від прибережних пісків до небес»
(1931), зб. новел, книжок для дітей. 1944 емігрував з
Естонії, оселився у Швеції. Я. знають як великого прихильника творчості Шевченка. У спогадах про перші
літ. спроби він зізнався: «Один українець, імовірніше
за все, зробив на мене вплив <...> це був Шевченко.
Його козацькі поеми я й зараз би взяв із собою на безлюдний острів» (Looming. 1930. № 4. С. 481—482).
Уперше естон. мовою переклав вірш Шевченка «Доля»
(журн. «Vikerkaar». 1924. № 28), там само вмістив коротку біогр. довідку про укр. поета. Перекл. зроблено
з мови оригіналу.
С р

аков

«ЯК МÁЮ Я ЖУРИ́ТИСЯ» — вірш Шевченка, написаний на о ара , датується орієнтовно січ.—квіт.
1849. Автографи — у « а кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 71.
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С. 249) та в «
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 67. С. 123).
Уперше надрук. за «Більшою книжкою» в журн. « нова» (1861. № 11/12. С. 5) без двох останніх рядків, із
деякими неточностями.
Вірш, написаний у жанрі думки, являє собою монолог медитативно-зобража льного характеру. Твір
відзначається політ. й філос. спрямованістю: у ньому
поставлено проблему долі (талану) і волі (свободи),
актуальну не лише для ліричного героя, а й для самого
Шевченка, укр. народу й людини взагалі.
Автор використав 14-складовик, у якому піввірші,
побудовані із силабічних груп-тактів, об’єднуються по
двоє за схемою (4+4) + (4+2). У 16 рядках (піввіршах)
висвітлено спробу ліричного героя здобути долю. Хоча
розповідь розгортається як суцільний текст, у ній виокремлюються дві частини (кожна включає вісім рядків): у
першій ідеться про намір ліричного героя шукати долю,
у другій — про його реалізацію. Таке членування тексту знаходить вияв і в його ритмомуз. організації. Адже
силабічний вірш, за О. а а - к м нко, характеризує
«органічне злиття словесного й ритмомузичного начал»
( а а - к м нко . С. Сучасні аспекти музикознавчого
дослідження версифікаційної техніки силабічного вірша // Рідний край: Наук., публіцистичний, літ.-худож.
альм. Полтава, 2004. № 1. С. 163), коли спостерігається
збіг послідовності підйомів і спадів муз. енергії в силабічних групах-тактах. Однаковим ритмічним обрамленням увиразнюється межа між частинами монологу,
витриманими в різних часових планах, та водночас
їхній зв’язок.
Першу частину монологу звернено в майбутнє. Точку відліку — теперішній час — зафіксовано в 1-му рядку, що ним відкривається вірш. Із першими ж словами — умовним сполучником як (не якщо) та дієсловом
мати в тексті утверджується народнорозмовна стихія.
Акцент зроблено на присудкові умовної конструкції:
допоміжне дієслово маю, яке вказує на теперішній час,
виділено інверсією, а інфінітив журитися, що позначає стан ліричного героя, — позицією в кін. рядка.
Тут міститься натяк на обставини, які не залежать від
суб’єкта, тобто на долю.
Інтригує зміст цього рядка, адже невідомо, чим зумовлюється зажура ліричного героя. Не з’ясовується
це і з продовженням умовної конструкції у 2-му рядку,
що сприймається як уточнення: журитися, тобто докучати людям, бути неприємним через зажуру, через
сумний вигляд, через нарікання на долю. Люди тут —
байдужі спостерігачі, що намагаються відсторонитися
від чужого горя. І ліричний герой, болісно переживаючи
свою самотність, зважується на сміливий учинок — вирішує розірвати зв’язки з минулим: «Піду собі світ-заочі — / Що буде, те й буде» (оповідь переключається у
план майбутнього). Фразеологізм світ за очі реалізує

значення «куди завгодно», «куди заманеться». Частка
собі наголошує не лише на залежності дій мовця від
будь-чого, а й на його наполегливості. Ліричний герой
може помірятися силами з обставинами, однак розуміє
їх перевагу і невідворотність наслідків свого рішення — того, «що буде». Це буде увиразнюється логічним
наголосом, лексичним повтором і приблизною римою
буде: людям. У сприйнятті майбутнього ліричний герой
виявляє певний фаталізм.
Передбачаючи можливий розвиток подій, ліричний
герой зупиняється на двох альтернативних варіантах:
«Найду долю, одружуся, / Не найду, втоплюся». Ці
рядки спроектовано на поч. вірша: актуалізуються семантичні зв’язки між словами доля і журитися, і стає
зрозумілим, що журиться ліричний герой саме через
відсутність долі.
Дещо алогічною видається альтернатива «одруження або самогубство», однак третього не дано —
ліричний герой заявляє: «Та не продамся нікому, / В
найми не наймуся». Ці два рядки є варіацією на тему
прислів’я «найнявся — продався», яке зафіксоване в
М. ом а ( кра н к приказки, прислів’я і таке інше.
Збірники О. В. Марковича та інших / Уклав М. Номис.
К., 2003. С. 214). В обох випадках відбувається зіставлення понять, однак поет змінює акценти: прислів’я
співвідносить слово з вужчим значенням (найнявся) зі
словом, що має більш широке значення (продався), а
Шевченків герой уточнює, конкретизує більш широке
значення (не продамся) за допомогою вужчого (в найми не наймуся), яке педалює плеонастичним зворотом
(пор.: в батраки не наймуся). Він рішуче відкидає
можливість добровільно, хоч і за плату, утратити незалежність — стати рабом. Свобода для нього є дорожчою
за гроші, за матеріальний добробут.
Підсумовуючи першу частину монологу ліричного
героя рядком: «В найми не наймуся», Шевченко заримовує його з рядками: «Найду долю, одружуся» і «Не
найду, втоплюся». Виникає зворотний семантичний хід,
прояснюються зв’язки між усіма цими рядками, і виявляється, що для ліричного героя свобода є дорожчою не
лише за гроші, а й за життя — адже він воліє втопитися
(як не знайде долі), ніж «найнятися в найми». Йдеться
про вибір «свобода або смерть». Але так само йдеться
про вибір «доля або смерть». Т. ч., між долею і свободою
ставиться знак рівності. Якщо ж узяти до уваги, що в
контексті Шевченкової поезії образ долі здебільшого
персоніфіковано (вона асоціюється не лише зі свободою, а й із вірною дружиною), то рядок: «Найду долю,
одружуся» можна зрозуміти як найду долю, одружуся
з нею (пор. у вірші «Не женися на багатій»: «Оженись
на вольній волі, / На козацькій долі: / Яка буде, така й
буде, / Чи гола, то й гола»). При такому розумінні долі-свободи альтернатива «одруження або самогубство»
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набирає сенсу «одруження зі свободою або самогубство
без свободи».
Власне, саме ця альтернатива визначає подальше
розгортання тексту — характер проекції другої частини
монологу ліричного героя на першу. Проекцію задано
рядком: «Пішов же я світ-за-очі», який є майже дослівним відповідником рядка першої частини: «Піду собі
світ-за-очі» і не лише співвідноситься з ним через лексичну подібність і неповний синтаксичний паралелізм,
а й приєднується до нього, незважаючи на дистантне
розташування, сполучником же, котрий наближається
до частки, тому й виконує функцію акцентування. Поет
наголошує зв’язок між згаданими рядками, стверджуючи відповідність дій ліричного героя його задумові
(ліричний герой, намагаючись розібратися в тому,
що сталося, оцінює події з певної часової відстані і
зіставляє реальність зі своїми планами). Проте не все
залежить від ліричного героя — знайти долю йому не
пощастило: «Доля заховалась». Це не випадковість, про
яку, напр., ішлося в одному з варіантів вірша в листі до
О. о н ко о від 3 січ. 1850: «Доля не спіткалась». У
вірші доля примхлива — грає в піжмурки з ліричним
героєм, заховалася, щоб уникнути зустрічі, не розуміючи, що для нього ця зустріч — питання життя і смерті.
А далі, усупереч очікуванням читача, котрий пам’ятає обіцянку ліричного героя: «Не найду [долі. — Р .],
втоплюся, / Та не продамся нікому, / В найми не наймуся», події набувають непередбачуваного характеру:
«А воленьку люде добрі / І не торговали, / А без торгу
закинули / В далеку неволю... / Щоб не росло таке зілля / На нашому полю».
У цій частині монологу, як і в попередній, увагу
зо середжено на співвідне сенні понять долі й волі.
Саме воно визначає виокремлення двох фрагментів
у її тексті, який являє собою складну конструкцію з
різними видами синтаксичного зв’язку. Ці фрагменти
відмежовуються один від одного подовженою паузою
(про її характер свідчить крапка з комою), яка виникає
після рядка «Доля заховалась» і підкреслює його значущість (ліричний герой заново переживає зраду долі).
Водночас підсилюється вагомість сполучника а (поч.
другого фрагмента конструкції), увиразнюється його
зіставна функція, активізуються не лише горизонтальні
семантичні зв’язки (співвіднесення долі і воленьки), а
й вертикальні — заго стрюється сприймання взаємодії рядків: «А воленьку люде добрі / І не торговали»
з рядками: «Та не продамся нікому, / В найми не наймуся». Воленька (пестливе позначення дає зрозуміти,
наскільки вона дорога ліричному героєві) виявляється
нікому не потрібним товаром: адже «люде добрі» її «і
не торговали» (не давали за неї своєї ціни) — ніхто не
виявив бажання її купити. Отже, можливості «не продатися» взагалі не існує — попиту на «воленьку» немає.
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Продовження речення: «А без торгу закинули / В
далеку неволю...» переорієнтовує семантичні зв’язки (унаслідок зворотного семантичного ходу слово
воле нь ка на бу ває ме то ні мі ч но го значен ня «людина» + «уособлення волі», перенесення за типом «властивість» — «носій властивості»), вираз «люде добрі»
переосмислюється й перетворюється на саркастичне
позначення затятих ворогів свободи. На тлі цих семантичних зрушень змінюється й значення словоформи
«без торгу закинули / В <…> неволю», тобто «без зайвих слів», «не роздумуючи». Отже, реакція «людей
добрих» на «воленьку» була миттєвою: вони позбулися
її, «закинули / В далеку неволю» (неволя — «місце» +
«обмеження» + «волі», метонімічне функціональне
перенесення). Шевченко інтенсифікує враження віддаленості цієї неволі, характеризуючи її епітетом далека
і вживаючи дієслово закинули, значеннєва структура
якого містить сему віддалі (закинули — «запроторили» + «так далеко» + «що й не знайти»).
Розвиток ліричного сюжету сягає найвищої напруги.
Згадка про неволю викликає в ліричного героя сплеск
емоцій, і розповідь уривається. Пауза, позначена трьома
крапками, як і великий план, що виникає при метонімізації антонімічних понять воленьки і неволі, налаштовує читача на усвідомлення несумісності цих понять:
адже воленька не може існувати в неволі — вона має
там загинути.
Розповідь переключається в ін. регістр. Її завершальним акордом стає підрядне речення мети: «Щоб не
росло таке зілля / На нашому полю», котре внаслідок
парцеляції перетворюється на автономну структуру зі
збільшеним смисловим навантаженням. Ця структура
органічно продовжує монолог ліричного героя. Водночас вона сприймається як чужорідне вкраплення в
його текст: тут відтворено інтонації «людей добрих»,
котрі зробили все, щоб викоренити «таке зілля» (зілля — «трав’яниста рослина, переважно отруйна», див.:
Словник мови Шевченка: У 2 т. К., 1964. Т. 1. С. 282). У
цій метафорі відбито ненависть до прихильників свободи і страх перед ними (пор. з авторським варіантом у
«Малій книжці»: «Щоб не було свобідного / На нашому
полі!..»). Рішучість «людей добрих» акцентовано інверсією (присудок не росло передує підметові зілля), а також зосередженням уваги на епітеті таке, виділеному
препозицією стосовно означуваного слова зілля, і на
підметі зілля, підкресленому позицією в кінці рядка.
Проте це вкраплення не є цитатою (його вжито без
лапок), воно належить ліричному героєві, про що й
свідчить присвійний займенник нашому, який співвідноситься з першою особою. Незвичну форму місцевого
відмінка (на) полю слід розглядати як поетичну вільність. Шевченко свідомо порушує норму, створюючи
багату риму полю: неволю (у цитованому вище автор-
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ському варіанті з «Малої книжки» було полі: неволю) і
загострюючи сприймання співвіднесеності об’єднаних
нею рядків: «На нашому полю» і «В далеку неволю».
Увиразнюється протиставлення нашого («рідного») далекому («чужому»), а в значеннєвій структурі іменника
поле актуалізується значення простору й свободи. Відбувається сплав різних оцінок однієї й тієї самої події,
котрі віддзеркалюють протилежні життєві й світоглядні
позиції: ліричний герой начебто дивиться на ситуацію
крізь призму її сприймання «людьми добрими», і це
допомагає йому осягнути істину й усвідомити причини
своєї трагедії. Усім розвитком образної думки Шевченко
доводить, що трагедія була неминучою — адже ліричний герой протиставив себе «людям добрим» (читай:
суспільству), і тому його спроба знайти долю із самого
початку була приречена на поразку. Поет підкреслює
політ. характер цього протистояння — ліричний герой,
людина твердих переконань, уособлює свободу, найвище земне благо, дорожче навіть за життя. Суспільство ж
(«люде добрі», котрі уособлюють зло) вважає свободу
руйнівним началом і бачить у її носіях загрозу своєму
існуванню. Здається, ліричного героя переможено, а
можливість здобути долю в суспільстві, де панує зло,
виявляється примарною.
Ліричний герой тяжко переживає крах своїх ілюзій,
проте знаходить сили спокійно, хоч і з гіркотою, визнати
закономірність своєї поразки — адже перевага на боці
«людей добрих» (про знайдений ним спокій свідчить
інтонування двох завершальних рядків монологу, котре
позначається крапкою, тоді як у варіанті з «Малої книжки»: «Щоб не було свобідного / На нашому полі!..»
пунктуація передає обурення).
У вірші «Як м. я ж.» Шевченко порушує проблему
відомої ще з Біблії вільної волі людини, яка є центр. і
у філософії екзистенціалізму в 20 ст. Ліричного героя
твору наділено вільною волею, тобто свободою вибору,
яка межує зі сліпим бунтом — «Не найду, втоплюся».
За Шевченком, свобода людини полягає в її вільній
волі, у можливості вже самим своїм вільним і свідомим вибором протистояти всім формам зла включно
із суспільним.

традиційний поетичний заповіт із громадянським посланням і бунтівним закличним гімном. Вірш є вершиною громадянської лірики поета, його найпопулярнішим твором. Ю. ара аш зазначає, що «вперше в
поетичній практиці Шевченка глибоко особистісний,
інтимний мотив смерті ліричного героя включено
до масштабного філо софського та історіо софського
контексту, відтак трагедія смерті окремого “я” стає,
по суті, фактом національної історії, поштовхом для
розмислу поета про долю України, про призначення
митця, про свої непрості стосунки з Богом…» ( арааш . С. 265).
За композицією твір — звернений до співвітчизників монолог ліричного героя-поета, де порушено екзистенційні проблеми смислу власного буття і буття укр.
народу. «Заповіт» перейнято почуттям невіддільності
від долі рідного народу, його майбутнього, упевненістю в його переможній силі, надією на вдячну пам’ять
по собі (взагалі мотив слави — бажання, щоб любов
і страждання поета, його слово залишилися в пам’яті
народу, є наскрізним, болючим, особливо в «невільничій» ліриці).
Виклад іде у плані майбутнього. У розвитку поетичного переживання сюжетно вирізняються три частини,
кожна з яких становить синтаксичний період із двох чо-
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тирирядкових строф (катренів), пов’язаних інтонаційно
і не виділених графічно. У першій частині (рр. 1—8)
образ України витворено природним рухом зорових та
слухових асоціацій від частини до цілого: «Вже слово
“поховайте” будить в нашій уяві образ гробу; одним
замахом поет показує нам сей гріб як частину більшої
цілості — високої могили; знов один замах, і ся могила
являється одною точкою в більшій цілості — безмежнім
степу; ще один крок — і перед нашим духовним оком
уся Україна, огріта великою любов’ю поета» ( ранко.
Т. 31. С. 68—69). Деталі рідного пейзажу — «ревучий»
Дніпро, «широкий» степ, «широкополі» лани — сповнено символічного змісту: вони є свідками козацької
слави (постійний мотив історіософ. поезій Шевченка).
Бути похованим «на могилі», тобто на кургані (а не в
могилі на цвинтарі), означало поділити долю захисників
рідної землі, прилучитись до козацької слави. Слуховий образ «ревучого» (алітерація на р та асонанс на е)
Дніпра — натяк на один із наймогутніших його порогів — незвичайно посилює відчуття грізної моці ріки,
яка уособлює Україну. Рух інтонаційної хвилі найвище
підносить топос «на Вкраїні милій» і цим наголошує
його як смисловий центр; до нього тяжіють усі атрибути
образу Вкраїни. Смисл першої частини твору — у відчутті органічного злиття поета з рідним краєм.
Центр. частина твору (рр. 9—16) — апокаліптична
візія визволення України від «ворога», — під ним, як то
випливає з контексту всієї попередньої творчості Шевченка, поет розумів визискувачів і гнобителів у вимірах
нац., соц., політ. Коли не подіяло усовіщення, просвіта,
«слово правди», — нічого іншого не лишалося, як єдиним зусиллям раз і назавжди змити всю нечисть із рідної
землі (тут простежується перегук із апокаліптичними
мотивами «Холодного Яру», послання «І мертвим, і живим»). Недаремно на вершину висхідної інтонаційної
хвилі винесено образ «крові вóрожої» — як смисловий
та інтонаційний центр цієї частини. А душа поетова
витатиме над рідними горами й ланами, допоки народ
не визволиться, і аж тоді вона полине «до самого Бога /
Молитися...» — цим завершується висхідна частина інтонаційного комплексу. Фраза «...а до того / Я не знаю
Бога» є інтонаційним падінням у щемку тональність
клятви-ридання. Важко уявити собі більше самозречення для людини, суттю, глибоко віруючої. Пристрасне
бажання визволити рідний народ переважило необхідність рятувати власну душу, благаючи перед смертю в
Бога прощення й відпущення гріхів. Слово поета стало
громадянським учинком безмежної саможертовності.
П’ята строфа розпочинає останню, третю, частину
поезії (рр. 17—24) енергійним нагромадженням звернених до народу закликів («поховайте», «вставайте»,
«порвіте», «окропіте»); висхідним рухом ораторської
інтонації знову акцентовано той же бунтівний образ:
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«І вражою злою кров’ю / Волю окропіте». Кривава помста й жертва на вівтар волі буде останньою, тому що
за нею одразу, в заключній строфі, настає заспокоєння:
боротьбу скінчено і перемогу здобуто, рідний народ
досяг ідеального суспільного буття у громаді — в сім’ї
«великій», «вольній», «новій». Цей екуменічний ідеал,
генетично закладений у колективній пам’яті мирного
хліборобського народу, котрий брав зброю до рук лише
для самозахисту, підтримано й християнською етикою
та образністю Біблії (для Шевченка сім’я була найбільшою цінністю, вершиною народної етики). А тоді можна згадати й про «тихе слово» вдячної пам’яті. Ці рядки
завершують геніальний твір притишеним акордом надії.
Впадає в око дальший розвиток громадянсько-політ. лексики, яку поет розробляв на основі біблійної,
ідучи за традиціями старої укр. л-ри, уже в посланні «І
мертвим, і живим» та в «Давидових псалмах». Генетично споріднюються з образністю Біблії, зокр., образи
«вражої злої крові», «крові вóрожої», якою слід «волю
окропити» — за аналогією до ритуалу жертвоприношення — скроплення вівтаря жертовною кров’ю, як
спо стеріг М. Пав юк (Від «Давидових псалмів» до
«Заповіту» // Т. Г. Шевченко і Переяславщина: Тези
доповідей і повідомлень міжвузівської наук.-теоретичної конференції, присвяченої 145-річчю написання
«Заповіту» та 150-річчю виходу «Кобзаря». ПереяславХмельницький, 1990. С. 255—256). Подібні лексичні
аналогії з псалмами дослідник виявляє і стосовно епітетів «незлий» («І на злих моїх погляну / Незлим моїм
оком» — Псалом 53), і «великої сім’ї» («Воцариться в
дому тихім, / В сім’ї тій великій» — Псалом 132) — образ, що нині набуває екуменічного смислу — великої
родини усього людства.
Одразу слід застерегти від спроб витлумачення твору і — ширше — світогляду поета в дусі містицизму.
Містицизму не в широкому розумінні побожності, релігійності, а у вузькому — прямого спілкування з Богом,
діалогу з ним (доступного хіба що великим пророкам
Старого Завіту), а також віри в духів і спілкування з
ними, чим ніколи не грішив Шевченко, хоча й зображував декого з них (див. моно о ш в нк в ка).
У розвідці «“Тополя” Т. Шевченка» І. Франко твердив:
«Здорова, світла і чоловіколюбна натура нашого поета
відверталася від того огидного виплоду темноти та ненависті до натури людської. Ніде в своїх творах <…>
Шевченко ані разу не ужив слова упир, не впровадив
сього виображення, помимо що виображення се в народі дуже розширене і що Шевченко жив та виховувався
в сам розгар романтизму польського й ро сійського,
котрий без упирів ані кроку не міг зробити» ( ранко.
Т. 28. С. 86). Тим більш дивним видається намагання
Г. ра ов а віднести самого поета до зловісного «нічного світу», приписати йому викликання духів мертвих
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і т. п. ( ра ов
. С. 137—142). Такі ідеї стимулювали
О. а у ко до винайдення цілої теорії про «українське національне пекло» та його творців — гайдамаків,
козаків, які стали т. зв. заложними мерцями («живими» мерцями, здебільшого упирями, яких по смерті не
прийняла земля), — персонажами народної демонології
(див.: а у ко . С. 117 [прим.]). Шевченко, очевидно,
знав подібні легенди, бо зобразив заложних мерців у
одному-єдиному творі — готичній баладі «За байраком
байрак». Всі ін. міркування дослідниці в цьому дусі —
лише підміна Шевченкового козацького міфу її власним.
Однак О. Забужко до заложних мерців віднесла й автора
«Заповіту», вважаючи услід за Л. Ру н к м (Ру н к
. С. 30—39), що друга строфа твору — це вказівка Богові, «що зробити з його душею: її, як і трьох
пташок з “Великого льоху”, вмирущий <…> прирікає на
неприкаяне блукання “ланами й горами”, на недопуск
до зустрічі з Богом <…>. Шевченко сам бере на себе
зобов’язання стати тим, що в українському фольклорі
зветься “заложним мерцем” та розцінюється як найжахливіше лихо, котре тільки може спіткати живу істоту»
( а у ко . С. 117). Дослідниця суперечить сама собі:
адже заложні мерці уявляються не духами, а «живими»
тілесними мерцями, упирями, нечистими, пов’язаними
з нечистою силою; «полинути до Бога», як сподівається
поет після перемоги народу, може лише його душа, а не
мертве тіло. Попри абсурдність тверджень Л. Рудницького й О. Забужко, а також і того факту, що і в народних
легендах та переказах поет не вмирає, а його труну
ховають або порожньою, або наповненою ножами для
майбутнього повстання, — публікатор народних переказів на тему поховання поета М. азар нко акцептує
ці фантазії та йде значно далі. Він пише: «Шевченко
не лише “взяв на себе зобов’язання”, він тав заложним мерцем, прив’язаним до місця поховання». Саме
таким чином, за М. Назаренком, виявлено стрижень
міфу — «зв’язок Шевченкової долі з долею України»
( азар нко . С. 651—652). Звідси — нові «відкриття»: поет не був ані «ортодоксальним християнином»,
ані «гуманістом сучасного зразка», а був язичником,
і його «Заповіт» — це звернений до Бога «магічний
текст, який прив’язує Шевченка до могили в обмін на
майбутнє визволення України» (Там само. С. 653). З
такого «магізму» як «світо сприйняття» випливають
відмова поета і від молитви, і від Бога, і нібито те, що
«у Шевченка кровопролиття стає необхідною умовою
“хвали Божої”» (Там само. С. 654). І висновок: «…коли
вся Україна співає вірш як другий гімн, слід хоча б розуміти, що саме співаємо» (Там само. С. 655). Загалом,
автор визнає колосальний вплив Шевченкового міфу,
який він оцінює цілком негативно, на історію України і
ставить майбутнє в залежність від того, як скоро Україна
вийде «з міфічного кола» (зла?).

Стилістичний аналіз змушує поставити під сумнів
думку багатьох авторів, з М. Павлюком включно, про
зверненість поетичного монологу до Бога як свого роду
угоду з ним: адже монолог поета адресовано не Богові, а виключно укр. народові — від поч. й до кін. (Цим
спростовується й інтерпретація вислову «кров ворожа»
як жертви Богові, і кваліфікація тексту як магічного).
Вірш уперше опублікував І. о ов н за кордоном
(текст твору йому передав, імовірно, П. Куліш; див.:
Ру н
к
. Шевченкіана на Заході. 1850—1959.
Вінніпеґ, 1959; передм. В. оро на до вид.: Новые
стихотворения Пушкина и Шевченки: Факсим. вид.
К., 1990) під назвою «Думка» у вид. «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки» (Лейпциґ, 1859. С. 18),
без 16-го рядка. Цей рядок («Я не знаю Бога...») був
найдражливіший для публікаторів твору і для цензури,
тому його незрідка випускали або перекручували. Так,
упорядники М. Костомаров та Г. ашк в умістили в
« о зар » 1867 лише перші вісім рядків. Галицькі народовці на шевч. вечорах замінювали 15—16-й рядки
на: «А до того — Я вже знаю Бога» або інтерпретували
вислів «не знаю Бога» як «не розумію». Г. о т н к
подібні Шевченкові вислови вважав поетичними гіперболами ( о т н к . Шевченко з релігійно-етичного становища. Л., 1910. С. 12). Митрополит Іларіон
(І.
нко), спираючись на першодрук, заперечував
автентичність 16-го рядка (
нко . С. 140). Радянська
критика оголосила ці слова незаперечним свідченням
поетового «атеїзму». Я. Ру н к трактував їх як «не
можу збагнути розумом» (Слово на сторожі. 1966. № 3).
Л. Рудницький, відкидаючи ці трактування, зі свого боку, цілковито затирає Шевченкову позицію активного
вибору і момент громадянської саможертовності: «Після смерті поета його душа не буде допущена до Бога,
аж доки Україна не стане вільною» (Ру н
к
.
С. 36—37), — так, як не були допущені до раю три душі
в містерії «Великий льох». Йому заперечує Є. а к:
«Запропонована ж інтерпретація є прикладом чергового
намагання зняти богоборчий прометеїзм Шевченкового “заповіту”, споріднений і генетично пов’язаний
з романтизмом Байрона й Міцкевича, і пристосувати
неоднозначний текст до однозначного прочитання
як “вияву глибокої релігійно сті автора”» ( а к .
С. 296); важливим у цьому плані є й нагадування дослідника про наставленість петрашевців, чиї ідеї були
відомі Шевченкові (див. П траш в
в нко), на
їхній свого роду «світоглядний ультиматум» щодо невизнання Бога, доки не припиняться людські страждання
(Там само. С. 297). Культуролог І. о
в вважає, що
згаданий вислів «не піддає сумніву Його існування, не
руйнує світобудову, просто людина не хоче особисто
знатися: формула морального осуду. <...> І Бога винесено “за дужки” історичного діяння» ( о
в . С. 98).
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Предметом полеміки став і образ «крові вóрожої» або
«вражої». В. Па ар нко, справедливо відкидаючи твердження про атеїзм Шевченка (Па ар нко . С. 91—94),
зага лом приймає і «міто-символічне» трактування
твору, включно з образом «крові вóрожої», — у О. Забужко (як крові затруєної) і В. р м нка (як офірної
символіки крові й води), і традиційне — бунтарське
(Па ар нко . С. 190—192). Ці рядки, очевидно, і надалі залишатимуться предметом дискусій між критиками
різних поглядів.
Вірш набув величезної популярності: від часу р оо в ко о рат тва його поширювали в
численних списках, співали на шевч. вечорах та політ.
зібраннях, розповсюджували як мотто на листівках і
плакатах у кризові моменти історії України. Твір перекладено багатьма мовами світу (понад 500 перекладів
147 мовами, див.: « апов т» [ нто . п р.]). Відомо
десятки муз. інтерпретацій твору.
т.: у а . . «Заповіт» Т. Г. Шевченка. К., 1962; а а к м нко . С. Музикальність Шевченкової поезії //
. 1965.
№ 2; рн шова . «Заповіт» Т. Г. Шевченка в контексті зв’язків
зі світовою літературою // Все світ. 1975. № 3; у к в к Р.
Многосвіточ. К., 1978; вак н 1964; Ру н к
. «А до того — я
не знаю Бога» // Св т 1991; Св р тюк . Шевченко і наш час.
К., 1996; о
в . «Заповіт» як генератор національного буття //
Сучасність. 1996. № 3/4; а у ко . Шевченків міф України:
Спроба філос. аналізу. К., 1997; ра ов
. Поет як міфотворець:
Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. 2-ге вид. К.,
1998; См н ка . «Кров вóрожа» — містика чи реальність? (До
проблеми містицизму Шевченка) //
32;
нко . ( тропо т ар он). Тарас Шевченко. К., 2002; р м нко . . «Як
понесе з України...» (Непроминальна символіка Шевченкового
«Заповіту»: християнський та історіософський шари) // Сучасність. 2002. № 6; а к . . Доля — Los — Судьба. Шевченко і ро сійські та польські романтики. Л., 2003; См н ка .
Демонізація Шевченка — постмодерний проект? // Матеріали V
конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство.
Чернівці, 2003. Кн. 2; азар нко . Поховання на могилі (Шевченко, якого знали). К., 2006; Па ар нко . Начерк Шевченкової
етики. Черкаси, 2007; а к . . Революціонізм; ара аш .
Смерть // м і мотиви поезії Тараса Шевченка. К., 2008.
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на неї як на екзотичну країну, «другу Італію», і непомічання суворої кріпо сницької дійсно сті. Ще з кін.
18 ст. публікувалися «Записки про Малоросію» (1798)
Я. Марковича, подорожні нариси В. Ізмайлова («Подорож у південну Росію», 1800—1802), П. Шаликова
(«Подорож у Малоросію», 1803) та ін.; Ю. вак н зазначив, що едемом (раєм) назвав укр. село І. у
нк (Малороссийская деревня. М., 1827), над селом
розчулювався Є. Гребінка у зверненні «Так собі до
земляків» (Ластівка. СПб., 1841), його навіть вихваляв
П. Куліш ( та - кар
а к . Карманная книжка
для помещиков, или Лучший, извлеченный из опыта
спо соб управ ле ния име ни ем. 1846) ( ва к н 1968,
с. 183—185).
У поезії Шевченка тема розореного через панську
сваволю села — наскрізна (серед творів цієї теми —
«Сон — У всякого своя доля», «І мертвим, і живим»,
«П. С.», «І виріс я на чужині», «Не молилася за мене»).
Аналізований твір є синтетичним жанровим утворенням, структурно вибудуваним як полеміка з різними
адресатами. Пробілами в ньому виділено три генологічно відмінні частини. Перша (рр. 1—13): адресоване
паничам-письменникам полемічне по слання розпочинається критикою «власне автором» їхньої позиції

н ка

«ЯКБИ́ ВИ ЗНÁЛИ, ПАНИЧÍ» — вірш Шевченка,
написаний в р н урз орієнтовно у січ. — квіт. 1850.
Джерело тексту: чистовий автограф у « а
кн ». Уперше надрук. у вид. «Кобзар з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина» (Прага,
1876. С. 152—155) та в журн. «Прав а» (1876. № 4.
С. 175—177).
Безпо середньою спонукою до написання вірша
була виразна тенденція в тогочасній укр. і рос. л-рах
до ідеалізації побуту, звичаїв «Малоро сії», погляду

. а н. ю тра
« к в зна , пан

о в рша .
в нка
». Пап р, туш. 1934
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(вихваляння сільського раю) — від «ми» селянства, від
якого поет себе не відділяє. Цей фрагмент оформлено як
завершений римуванням aaBBaCCaaCddC. Із 6-го рядка
слово бере ліричний герой-поет, залучаючи до аргументації дитячий спогад про власну хату, і підсумовує його
миттєвим емоційним вибухом: «…я не знаю, / Чи єсть
у Бога люте зло! / Що б у тій хаті не жило?» Так розпочато тему звинувачення Бога. Тричі в цих 13 рядках
повторюється мотив кріпацьких сліз, а гірко іронічне
чи й саркастичне називання хатини раєм повторено в
полеміці в рр. 6—7, 13, 14.
Друга частина (рр. 14—42) розгортає спогад про
власну родину, її трагічну долю як про долю звичайної
кріпацької родини. Типізуючи викладене, ліричний герой не намагається точно передавати факти (насправді
братів не брали до війська, сестри не були наймичками — поет звертається до обох сестер, ще не знаючи,
що старша, його улюблена нянька Катерина Красицька
померла від холери 1848). Образ злиденного кріпацького села конкретизується переліком деталей опису з
анафоричним повтором прислівника «там»: «Там неволя, робота тяжкая… Там матір добрую мою… Там
батько, плачучи з дітьми…»). Ця частина є віршовим
оповіданням із уміщеним до нього ліричним звертан-

. ан нко. ю тра
о в рша .
в нка
« к в зна , пан ». Пап р, о орт. 1982

. танко. ю тра
о в рша .
в нка
« к в зна , пан ». Пап р, уаш. 1980-т

ням-плачем над нещасливим життям сестер та їхнім
майбутнім (рр. 37—42).
Третя частина (рр. 43—77) — апострофа, звернена
до Бога, але аж ніяк не в благальному тоні молитви, а в
оскаржувальному — інвективи. Фрагмент має складну
суб’єктну організацію. Перші два рядки від я ліричного
героя (рр. 43—44), перегукуючись із рр. 14—15, замикають особистий спогад у кваліфікаційні рамки («Мені аж страшно, як згадаю / Оту хатину край села!»). З
р. 45-го «власне автор» утягується в полеміку із самим
Богом (бо ж іще в «Заповіті» він поставив посмертну
долю власної душі понад відданість волі Бога). Полеміку провадить «власне автор» у зверненому до Бога
ораторському діалогічному монолозі, удавшись до саркастичних реплік від уявного «ми» кріпосників («З братами тихо живемо, / Лани братами оремо / І їх сльозами
поливаєм»). Лише в рр. 55—60 «власне автор» оскаржує
Бога від «ми» народу, звинувативши «батечка» у спілці
з панами. Уся полеміка обертається навколо фальшивої
візії села-раю в контрасті до справжнього образу села-
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пе к ла (сло во «рай»
по вто ре но в те к с ті
вісім разів). Полеміку
проваджено і прямим
картанням, і описами
іди лі ч но го ви гля ду
села, і саркастичною
характеристикою Божого самозаспокоєння, і пря мо на зи ванням то го пе к ла, що
приховується під цією ідилією: «Що там
твориться, у тім раї! /
Звичайне, радость та
хвала! / Тобі, єдиноС. ара а- ор ут. ю тра
му, святому / За дивнії
о в рша .
в нка « к в
Твої діла? / Отим-бо
зна , пан ». Пап р, ко орова
й ба! Хвали нікому, /
но равюра. 1966
А кров, та сльози, та
хула, / Хула всьому!» (рр. 68—74). У цій полеміці бурхливо наростає почуття гніву: емфази досягнуто в заключних «єретичних» рядках, які виголошує ліричний
герой-поет: «Ні, ні, нічого / Нема святого на землі… /
Мені здається, що й самого / Тебе вже люди прокляли!»
Ця полеміка — один із виявів непростого ставлення поета до Бога як Творця і Держателя усього сущого: Шевченко не раз, бачачи драстичні прояви торжества зла
на світі, не може змиритися з таким попустом Божим.
І ці біль та обурення виливаються у палкі звинувачення Бога (пор. вступ до «Неофітів», рр. 46—60, перша
ред.; або вірш «Дівча любе, чорнобриве»). Це один із
проявів вільнодумства поета, яке не раз виявлялося у
його поезіях періоду «трьох літ» — у поемах «Сон —
У всякого своя доля»,
«Кавказ», а також у
пі з ні ших — «Кня жна», «Сон — Гори мої
високії» та ін. На дум ку Вал.
в у ка,
«вірш сві д чить про
різкий вихід поета із
чітко досі окресленого християнського мислення, бо вперше в
панські союзники вводиться Бог, не диявол»
( в ук . «Personae
verbum» (Слово іпостасне): Розмисел. К.,
. По тав . ю тра
2001. С. 124).
о в рша .
в нка
Вірш написано чо« к в зна , пан ».
ти ри с то п ним ям бом
Пап р, уаш. 1960

із суміжним та охопним римуванням, часом із внутрішньою римою, без поділу на строфи, домінує розмовна віршова інтонація з переносами. У третій частині
зро стає темп викладу завдяки об’єднанню рядків у
періоди із численними запитаннями й вигуками, які
сконцентровано в заключних рядках інвективи; бере
гору ораторська віршова інтонація.
т.: ва к н 1968; См н ка . . «Свя тим ог нен ним
словом…» Тарас Шевченко: поетика. К., 1990.
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«ЯКБИ́ З КИМ СÍСТИ ХЛÍБА З’Ї́СТИ» — вірш
Шевченка, написаний 4 листоп. 1860 в Петербурзі.
Автограф у «
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 67. С. 320).
Першодрук у журн. « нова» (1861. № 6. С. 4) під рубрикою «Предсмертні думи».
Елегія-рефлексія продовжує низку творів подібної
теми й тональності, де висловлено гірке переживання
самотності — не відсутності оточення — навпаки, він
мав заслужені славу та авторитет і як поет, і як художник-гравер; якраз цієї осені ка м м т тв
проголосила його академіком гравюри. Серед такого
багатолюддя він іще гостріше відчував свою буттєву
неприкаяність, що пере слідувала його все життя, —
ні дружини, ні родини, ні власної го споди, ніякого
родинного затишку, ніякої чулої душі. «Пам’ятаймо
тільки, — пише Ю. ара аш про Шевченкове почуття
самотно сті, — що подібний депре сивний психічний
стан Шевченко пізнав не тут і не зараз. Цей його стан
не тимчасовий, не мимобіжний. Він проходить (то відкрито, то латентно, то маргінально) крізь усе життя і
творчість поета, спричинений драматичними обставинами його біографії, негативним соціальним контекстом, також певними суб’єктивними чинниками та
індивідуальними властивостями вдачі — природженою
емоційною вразливістю та реактивністю. <…> Шевченкова амотн т по р
а ато ю тва постає,
таким чином, як особистісний аналог людського “буття
в світі”, її (людини) “несправжньої екзистенції”» ( ара аш . С. 226).
Депресію особливо загострили марні спроби одружитися й оселитися в Україні, які раз у раз зазнавали
поразки (див. нк в
тт
в нка; По ут
внка), аж доки занепад здоров’я не призвів до усвідомлення безнадійної втрати можливостей і невідворотності самотньої старості. Цієї останньої осені в його житті,
поруч із низкою протестних антимонархічних творів,
одна за одною народжуються рефлексії «Барвінок цвів
і зеленів», «Л.», «Не нарікаю я на Бога», «Минули літа
молодії», де висловлено розчарування в нездійснених
мріях про родину, сумніви у дійовості власного поетичного слова (але й відмову «з ворогом по правді жить»,
усвідомлення необхідності творити поезію), і найгос-
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тріше — гіркоту особистої самотини. Образ холодної
хати з поезії «Минули літа молодії» повторюється й в
аналізованому вірші, уособлюючи відсутність родини,
спорідненої душі, яка зрозуміла б мовлене до неї слово,
а може, і слово поетичне. У творі виникає й образ самотньої смерті — «під тином простягтись», — смерті,
якою завершуються долі самотніх героїнь поезії «У
нашім раї на землі» та поеми «Марія».
18-рядкову елегію-рефлексію написано чотиристопним ямбом, вона астрофічна, з розмаїтим римуванням
(особливо ущільнюють текст потрійні рими: «широкий — одиноким — кривобокій; одружитись — жито — убито»). Говірний характер поетичної інтонації
забезпечено численними додатковими паузами, перене сеннями, розмовною лексикою. Інтонаційно твір
становить період із вершиною у 7—9 рядках (мотив
самотньої смерті — псевдохід); далі йде його заперечення й висловлення ін. наміру зі становчим «ні», виділеним двома паузами: «Або… Ні. Треба одружитись, /
Хоча б на чортовій сестрі!» — жест відчаю, бо інакше
в самотині доведеться збожеволіти. У рр. 13—18 йде
оплакування власної недолі (у традиції середньовічного ляменту) з мотивом поетичного посіву, так широко
розгорнутим у поезії «Не нарікаю я на Бога». Він супроводжується мотивом одинокої, безвісти, смерті на
чужині (наскрізний мотив його засланчої лірики). І цим
плачем, як зойком відчаю, завершується твір.
т.: ара аш . Просторінь Шевченкового Слова: Текст —
контекст, семантика — структура. К., 2011.
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«ЯКБИ́ ЗО СТРÍЛИСЯ МИ ЗНÓВУ» — по слання
з медитативною рефлексивною основою, властивою
багатьом Шевченковим творам цього жанру. Написано орієнтовно в кін. верес. — у груд. 1848 під час
зимівлі ра
ко оп ово к п
1848—49 на
о. о ара ; автографи
в « а кн
» (ІЛ.
Ф. 1. № 71. С. 277)
та в «
ш кн » (ІЛ. Ф. 1. № 67.
С. 139). Першодрук у
вид.: « о зар» 1867,
с. 468. Особу, до якої
звертається ліричний
ге рой- по ет, у те к сті не названо, однак
ідейний, тематичний
та образно-стилістич ний зв’я зок цьо го
ві
р ша зі ство ре ним
.
в нко. « к зо тр
безпо середньо перед
м знову». вто ра . «
ша
ним ві р шем «Г. З.»
кн ка»

свідчить про ту ж адре сатку — дружину поміщика
П. акр в ко о Г. акр в ку, потаємну любов Шевченка. Порівняно з «Г. З.» худож. ситуація любовного
переживання в аналізованому посланні вибудовується в
новому ракурсі. Зміст поезії «Г. З.» визначають спогади
про щасливі миті минулого (Шевченко наприкінці черв.
1843 на бенкеті в с. о в познайомився з Ганною) і
сподівання поета, що про нього пам’ятають в Україні,
зокр. й кохана. У вірші «Я. з. ми з.» засланий поет, уявляючи зустріч із нею, зосереджується на осмисленні
їхніх стосунків.
Сюжет послання розгортається в площині уявної
події, окресленої вже у вихідній ситуації — р. 1: «Якби
зострілися ми знову», і ґрунтується на протиставленнях. Гол. сюжетотвірне протиставлення моделює два
семантичні центри — позиції дійових осіб ти і я, воно
оформлюється дуже виразно завдяки протиставному
сполучнику «а» (ти — а я), що ділить текст від р. 2 на
дві частини, два сюжетні епізоди. Першою подано позицію адресатки послання (рр. 2—7). Її інтерпретацію
автор будує за схемою запитання — відповідь. Звернені
до героїні вірша запитання, в яких втілилися непевна
надія поета на те, що в серці коханої зберігся його образ, та передбачувана її реакція, яка перекреслювала
ці сподівання, відбили складні і не до кінця з’ясовані
взаємини Шевченка з Ганною, розвиток яких вочевидь
зламали зовнішні перепони: «Якби зострілися ми знову, / Чи ти злякалася б, чи ні? / Якеє тихеє ти слово /
Тойді б промовила мені? / Ніякого. І не пізнала б. / А
може б, потім нагадала, / Сказавши: снилося дурній».
На нездоланні перепони (адже Закревська була одружена) вказує в першому сюжетному епізоді слово «злякалася». Водночас натяк на кол. прихильність героїні до
поета, що контрастує з передбачуваною теперішньою
її відчуженістю, проглядається в заключному мотиві її
спогаду як сну, у варіюванні модальності викладу — від
гіпотетичності до заперечення і знову до гіпотетичності,
в образних перегуках із віршем «Г. З.», де конотативні
значення слів (зокр. «тихо», «тихий» як характеристичний чинник у семантичному полі «ти»-адресатки)
виявлено чіткіше.
У другому сюжетному епізоді (рр. 8—17) роздум
ліричного героя перемикається на власну позицію. Її
передусім означує контроверсійне до точки зору героїні
ставлення до колізії, окресленої в р. 1. Радість, сердечна зворушеність, що сплескують у свідомості поета,
коли він згадує про зустріч із коханою, відтворюються
за допомогою оцінних уособлень-звернень до неї («моє
диво! / Моя ти доле чорнобрива!»), які продовжують і
варіюють започаткований у вірші «Г. З.» метафоричний
ряд. Властиве Шевченкові багатовимірне сприймання
життєвих проявів зумовлює в аналізованій поезії різні
ракурси їх трактування. Складна система смислових
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відносин тут ґрунтується на конфлікті між почуттям
і моральним обов’язком, а втілення цього конфлікту у
структурі вірша знову здійснюється через протиставлення: «А я зрадів би, моє диво! / Моя ти доле чорнобрива! / Якби побачив, нагадав / Веселеє та молодеє /
Колишнє лишенько лихеє. / Я заридав би, заридав! / І
помоливсь, що не правдивим, / А сном лукавим розійшлось, / Слізьми-водою розлилось / Колишнєє святеє
диво!» Отже, свою любов до Закревської поет осмислює і як «колишнє лишенько лихеє», але «веселеє та
молодеє», та як «колишнєє святеє диво!». Перспектива
зустрічі з коханою — поряд із радістю, яку поет переживає, — озивається в його душі також і жалем-риданням
за минулим, і подячною молитвою за те, що гріховне
почуття до заміжньої жінки, та ще й дружини приятеля,
залишилося нереалізованим. Останній мотив з’явився
в тексті «Більшої книжки». Є. на к в
спостеріг,
що Шевченкові правки, зроблені через десять років під
час перенесення вірша до «Більшої книжки», посилюють момент високої моральності в позиції ліричного
героя ( на к в
. . С. 173—176). Варто звернути
увагу на конкретизацію у другому сюжетному епізоді
мотиву сну, який у попередній частині вірша введено
до інтерпретації точки зору адресатки в її взаєминах із
ліричним суб’єктом («снилося дурній»). Контекстний
зміст образу «сон лукавий» вкупі з образом «сльозивода» сприймається як свідчення того, що стосункам
між ге роя ми не до зволи ла ро з ви вати ся ад ре сат ка
послання.
Вірш написано розмовним чотиристопним ямбом.
Кожен сюжетний епізод — це великий інтонаційно-синтаксичний період, що складається з різних за
обсягом та мовленнєвою інтонацією повних і неповних речень, котрі містять як нейтральні, так і експресивні лексеми (серед останніх — «снилося дурній»).
Особливо насичено яскравими оригінальними стилістичними засобами (тавтологією, епітетами, уо собленнями, метафорами) текст другої частини твору.
В обох частинах використовується підрядність, притаманна синтаксису говірного інтонаційного стилю.
Цілісність та смислову заокругленість частин вірша
підтримує замкнена система римування — AbAbCCb,
DdeFFeDddD, що дає підстави ква ліфікувати їх як
строфоїди.
Розглянутий вірш належить до взірців психологічної
лірики Шевченка. Визнавши владу пам’яті над собою,
поет не стає її жертвою. Амбівалентність переживання,
драм. зіткнення почуттів у його свідомості втілено з
високою достовірністю і худож. переконливістю.
т.:
на к в
. . З творчої лабораторії Т. Г. Шевченка: Редакційна робота над творами 1847—1850 рр. К., 1959;
вак н . . Поезія Шевченка періоду заслання. К., 1984.
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«ЯКБИ́ МЕНÍ, МÁМО, НАМИ́СТО» — вірш Шевченка, написаний орієнтовно у кін. верес. — у груд. 1848
на о. о ара . Автографи — в « а
кн
» (ІЛ.
Ф. 1. № 71. С. 353—354) та у «
ш кн
» (ІЛ.
Ф. 1. № 67. С. 157). Першодрук — у журн. «Основа»
(1861. № 7. С. 2).
Твір — один зі зразків жіночої «рольової» лірики
Шевченка періоду заслання. Твір генетично пов’язується з народними піснями про дівчину, що нарікає на
своє безталання (напр., із піснею «Як я була молода»),
але психологізмом і формальними ознаками виходить
далеко за межі фольклор. прототипу. За суб’єктною організацією вірш становить звернений монолог, сповідь
селянської дівчини, котра тужить за щастям і не хоче
миритися з тим, що обставинами злиденного життя
її приречено на недолю. В. См н ка пов’язує таку
форму суб’єктно сті з другою хвилею Шевченкового
фольклоризму, «яка постала вже не на романтичній, а
на реалістичній основі, і на стилі, який часом називають метонімічним, основаним на прямому називанні
точно дібраних деталей» (См н ка . С. 56). У даній
поезії такою прикметною для образу молодої дівчини
деталлю є намисто (символ вроди, молодості й достатку) — прикраса, що про неї героїня мріє, але не може
придбати через бідність. Характеризуючи низку подібних пісенних творів, М. Р
к зазначив: поет, який
«на найвищий ступінь земної святості підняв дівчину,
жінку, <…> вирвавшись “із казарми нечистої”», творив
ніби прямо від себе, із власної душі такі дівочі, повні
грації пісні, як сумні за думкою та грайливі за формою
“Якби мені, мамо, намисто”, “Ой маю, маю я оченята”,
як кокетливо-веселі “Ой стрічечка до стрічечки”, “Утоптала стежечку”. <…> більшість із цих шедеврів напоєно
справді народним духом, але формально, зокрема за
вишуканою строфічною побудовою, це все-таки не народні чи “зроблені під народні”, а таки Ш е в ч е н к о в і
пісні» (Р
к
.
С. 356).
Твір складається із
трьох семирядкових,
гра фі ч но ві до кре мле них строф, кожну
з них за ри т мі ч нофо ні ч ни ми і стру кту р но- се ма н ти ч ними озна ка ми мож на
поді ли ти ще на три
сегменти-субстрофи:
чотиривірш, двовірш
і однорядкову скороче ну кі н ці в ку- коду.
.
в нко. « к м н , мамо,
Кожен із се г ме н тів
нам то». вто ра . «
ша
має свій силабічний
кн ка»
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візерунок, що зазнає
певних змін від строфи до строфи. Напр.,
у першій строфі чоти ри вірш ук ла де но
9-складовиком (4+5),
крім р. 4, поширеного
на один склад (4+6);
дво вірш — 8-складовиком (4+4); і одно ря д ко ва ко да —
5-скла до ви ком (5).
Та ка кон фі гу ра ція є
ба зо вою для всьо го
. С а т он. ю тра
твору, однак вона доо в рша .
в нка « к
пускає окремі відхим н , мамо, нам то». Пап р,
лення: у другій строфі
аквар . 1911
чотиривірш упорядковано не 9-складовиком, а 10-складовим розміром
(4+6), але схема двовірша й коди зберігається без змін;
у третій строфі у чотиривірші три рядки 9-складові і
один 10-складовий, а двовірш і кода — стабільні. Отже,
текст побудовано на силабічній поліметрії, в певній
послідовності від першої до третьої строфи: [(4+5)4,
(4+4)2, — 5]; [(4+6)4, (4+4)2, — 5]; [(4+5), (4+6), (4+5)2,
(4+4)2, — 5]. Ф. о
а вказує на оригінальність подібної сполуки 9-складових, 10-складових, 8-складових і
5-складових віршів, з якої, пише дослідник, «творить
Шевченко нову народнопісенну строфу, взірець, за
яким даремно шукали б ми між народними піснями»
( о
а . С. 294).
Поліфонізм, динаміка вірша — найхарактерніше явище Шевченкової поетики, що поширюється і на ліричні, і на ліро-епічні твори, на відміну від більш метрично
уніфікованих народних ліричних пісень. Про єдність
принципів сталості й руху свідчить також клаузульне
й римове впорядкування в розглядуваному тексті. Так,
клаузульний ритм у всіх строфах однорідний, його
витримано за єдиною схемою шестикратного повтору
жіночих кінцівок рядків і чоловічої в останньому, сьомому рядку — ЖЖЖЖЖЖч. А римове компонування
урізноманітнено. Тож у першій початковій субстрофі всі
чотири рядки об’єднано однією наскрізною римою, акцентованою внутрішньою римою ААААВВс — намисто — на місто — на місті (двічі) — троїста; у перших
трьох римованих словах утворюються віртуозні звукові
сполуки: багаті (з опорним приголосним м), глибокі
(поширені на два звуки н-а ліворуч), псевдоомонімічні
(акустична тотожність перших двох рим), анафоричні
(повтор початкового приголосного н); складені (з префіксом на), точні (перші дві) і приблизні (друга, третя,
четверта). У двовіршах — суміжні рими ВВ (приблизні
в першій строфі: парубкам — мамо; неточні у другій

і третій строфах: здивуют — потанцюю; заробл ю —
полин ют ).
Загалом до цього вірша, мистецьки інструментованого алітераціями та асонансами, можна прикласти
вислів «розкішна звукова текстура» ( ко он Р. Язык и
бессознательное. М., 1996. С. 98). Приголосні й голосні звуки ключового слова «намисто» перегукуються по
горизонталі й вертикалі строф, утворюючи унікальну
звукову цілість. Алітерації на приголосні н, м, с-т є особливо виразними у першій строфі: «Якби мені, мамо,
нами то, / То пішла б [я] завтра на мі то, / А на мі ті,
мамо, на мі ті / Грає, мамо, музика трої та». Ці звуки
відлунюють в ін. рядках наступних строф: у другій —
«у найми найму я», «найму я трої ті музики»; у третій — « е дай мені», «в амотині», «Безталанна я!».
Голосні ключового слова «нам сто» (передусім наголошений голосний и) повторюються в асонансах, напр., у
першому чотиривірші домінують голосні звуки и — і —
а. Єдиний відступ од цієї сполуки — поява звука у в р. 4:
а — а — у — і — «Грає, мамо, музика троїста», але цей
дуже красномовний відступ виникає в одному з ключових словообразів музика, що є домінантою всього твору.
Дослідники визначають жанр аналізованої поезії як
пісню. Зокр. Г. С ор нко зараховує її до «власне пісенних» із куплетно-приспівною композицією: «В кожному
куплеті <…> висловлена позитивна програма, а в кожному приспіві — її трагічна антитеза» (С ор нко .
С. 122), притому вказує і на «олітературювання» пісні,
що досягається різними засобами, напр., «улюбленими шевченківськими enjambement’ами (переносами),
яких не знає народна пісня» (Там само). Enjambement
застосовано між р. 5 і р. 6 першої строфи: «А дівчата з
парубками / Лицяються. Мамо! Мамо!»
Однак якщо зважити на гостру ритмічну динаміку,
на варіювання силабічних розмірів і особливо на зміну
жіночих клаузул ударною чоловічою в кінцівці твору
(після попередніх 8-складових (4+4) рядків — останній — 5-складовий), що нагадує козачкову структуру,
то можна говорити і про елемент танцювального ритму. Тим більше, що у вірші йдеться про троїстих музик, тобто про укр. народний ансамбль (тріо: скрипка,
басоля, чи сопілка, та бубон), який грав на сільських
святах, весіллях, ярмарках і виконував народні пісні й
танцювальні мелодії. У віршостилістиці поезії (скажімо, у найпростішому парному способі римування), в її
синтаксичній будові — періодичності повторів — акцентовано танцювальний елемент. Зокр. у другій строфі
є повтор ізосинтаксичних і анафоричних конструкцій,
що впорядковують ритм: « п у Богу помолюся, / а
п у у найми наймуся, / а куп ю , мамо, черевики, /
а на му троїсті музики». Як антитеза сприймається
сумовито-веселий рефрен дівочої пісні: «Нехай люде не
здивують, / Як я, мамо, потанцюю. / Доленько моя!» На
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цей контраст «веселого танцювального ритму» і «драматичного або й трагічного змісту» творів Шевченка
вказала В. Смілянська (См н ка . С. 57).
Загалом у трагічній тональності таких перлин наспівно-танцювальної персонажної невольницької лірики
чути відгомін Шевченкових власних емоцій. «Усі ці
сповіді-монологи, — відзначив Ю. вак н, — пройняті
палким співчуттям поета до своїх героїнь і героїв. Та
бачимо в цих творах не тільки співпереживання автора,
а й об’єктивацію його особистих почуттів і настроїв»
( вак н . С. 92). До слідник констатував «загальну
тенденцію до поглиблення реалістичної психологізації
образу, яка визначає еволюцію всієї ліричної творчості
Шевченка років заслання» (Там само).

т.: о
а . . Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка // о
а . . Фольклористичні праці. К., 1970; Р
к
. «Жіноча лірика» Шевченка // Р
к
. Зібр. тв.: У 20 т.
К., 1986. Т. 12; С ор нко . Стиль пісенних творів Шевченка //
21/22; См н ка . . Стиль поезії Шевченка (суб’єктна
організація). К., 1981; вак н . . Пое зія Шевченка періоду
заслання. К., 1984.

ата

о т нко

«ЯК БИ́ МЕНÍ ЧЕ РЕ ВИ́ КИ» — вірш Ше вче н ка,
створений орієнтовно в кінці верес. — у груд. 1848 на
о ара . Джерела тексту: чистовий автограф у « а
кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 314), чистовий автограф
у«
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 67. С. 145), чистовий автограф на окремому аркуші, поданий до журн.
« аро но т н » (ІЛ. Ф. 1. № 46. Арк. 1). Першодрук — у журн. «Народное чтение» (1859. № 1. С. 168).
Належить до групи поезій пісенного жанру, написаних
у народнопоетичному
дусі від імені жінки.
Про до в жи в ши цим
сво є рі д ним ци к лом
(услід за М. Р
к м йо го ча с то нази ва ють «жі ночою»
лі ри кою Ше вче н ка)
започатковану ранніми «думками» тематичну лінію безталанної людини з народу,
по ет ви вів у ньо му
цілу галерею жіночих
типів, специфіка зображення яких віддзеркалює гол. тенденції
ро
звитку його худож.
. аз в . ю тра
о
ми
слення. Ю. вак н,
в рша .
в нка « к м н
розглядаючи «рольор в к ». Пап р, ко орова
но равюра. 1962
ву» лі ри ку пе рі оду
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за слан ня, за значив:
«…ево лю ція Ше вченкового ліричного
персонажа відповідає
за га ль ній ево лю ції
його художньої системи й еволюції його
фольклоризму — образ героя твору індиві дуа лі зу єть ся, психо ло гі зу єть ся, йо го
конфлікт з оточенням
конкретизується, змен шу єть ся кі ль кість
фольклорних кліше і
. танко. ю тра
о
тропів взагалі, помітв рша .
в нка « к м н
ною стає тенденція до
р в к ». Пап р, уаш.
автологічного вірша»
1980-т
( вак н . С. 90). Ще
один засіб «олітературення» Шевченкових стилізацій — вишукана будова, не знана в народній поезії через нестабільність її текстів в усному функціонуванні.
Одним із прикладів оригінального структуротворення
може слугувати вірш «Я. м. ч.». Написаний у типовій
для «жіночої» лірики формі монологу-медитації героїні, він має вибагливу віршову організацію, в даному
варіанті представлену в Шевченка тільки в цьому творі.
По е зію складено ше стирядковою строфою, яка,
за твердженням Ф. о
, не має аналогів у народній поезії ( о
а . С. 293—294): силабічна схема
строфи [(4+4)2+5]2, схема римування AAbCCb. Чітка
строфічність, послідовно витримана симетрія ритмікосинтаксичного ладу, стабільна інтонаційна композиція
строфи свідчать про належність тексту вірша до куплетного виду наспівного інтонаційного стилю — форми,
найбільш придатної для муз. обробки. Усі строфи побудовано за однією інтонаційною схемою — на чергуванні
розповідної та характерної для емоційно забарвленого
мовлення окличної інтонацій. Систему інтонаційного
варіювання узгоджено із заг. віршовою композицією
строфи: розповідну інтонацію розгорнуто у 8-складових
рядках, тоді як 5-складові рядки — окличні, і завдяки
періодичному повторенню вони нагадують рефрен, виділяючись на тлі довших 8-складових рядків.
У центрі вірша — образ знедоленої дівчини, якій
бідність загрожує самотиною. Тричастинний сюжет
розгортається на асоціаціях синонімії в рамках трьох
канонічних строф. Твір починається повідомленням про
вихідну ситуацію: «Якби мені черевики, / То пішла б
я на музики… / Горенько моє!», дальший текст першої
строфи її конкретизує, посилюючи експресію викладу: «Черевиків немає, / А музика грає! грає! / Жалю
завдає!» Друга і третя строфи містять пов’язані з гол.
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колізією роздуми героїні, кожна зі строф має власний
мікросюжет: у другій строфі він ґрунтується на динамізації подієвого ряду, у третій — на протиставленні.
Логіка сюжетного розвитку зумовлюється подальшою конкретизацією долі героїні — аж до передбачення неуникненного її драматизму. Типове для
віршів із градаційною композицією варіювання центр.
теми відбувається на основі зміни часових планів. У
першій строфі, поданій у теперішньому часі, про соц.
причини безталання дівчини сказано опосередковано:
«Якби мені черевики», у другій і третій про них мовиться прямо. Другу строфу витримано в майбутньому
часі — йдеться про сподівання героїні поліпшити своє
становище: «Ой піду я боса полем, / Пошукаю свою
долю…», що на наступному етапі тематичного розвитку переходить у звернення-прохання до долі про допомогу: «Доленько моя! / Глянь на мене, чорнобриву, /
Моя доле неправдива…» Вірш завершується тверезою
оцінкою, яку дівчина дає своєму майбутньому, розуміючи реальність обставин; думка ліричного суб’єкта
повертається в теперішній час, щоб одразу знову зосередитись на сумному майбутньому: «Дівчаточка на
музиках / У червоних черевиках… / Я світом нужу. / Без
розкоші, без любові / Зношу мої чорні брови, / У наймах
зношу!» Подієвий рух відбувається в уяві героїні, його
підпорядковано нагнітанню переживання. Шевченко
зображує усвідомлення дівчиною своєї безпорадності;
висновок щодо нездійсненності надій на повнокровне
життя поглиблюється згадкою про неминучу природну
градацію життєвого шляху людини. Промовистою є зміна деталей, що обрамлюють текст і у свідомості героїні
означують її долю: символ щасливого дівоцтва — омріяні червоні черевики і зношені в наймах, як черевики,
чорні брови (укр. народнопоетичний символ краси).
Виразну семантичну функцію виконують вигуки-рефрени — «Горенько моє!», «Жалю завдає!», «Доленько
моя!», «Безталанна я!», «Я світом нужу» (за логікою
змістового й інтонаційного розвитку знак оклику мав
би бути й тут), «У наймах зношу!», у них концентрується центр. тематичний образ вірша — туга за щастям
героїні, вбогої наймички, яку «неправдивою» долею
приречено на бідність, відтак на безрадісне існування.
Майстерно відтворений танцювальний ритм — гра «музики» тут є одним із об’єктів зображення — контрастує
з драматичним змістом твору, посилюючи його. В образі
героїні вірша «Я. м. ч.» з її безталанням, як і в колізіях
ін. віршів «жіночої» лірики Шевченка, «відсторонено виражається відчай поета: самотність, зневажене
кохання, кривди, завдані гнобителями…» (Ру ак .
Іронічні ролі я в поезії «Кобзаря»: профілі й маски //
С . 1993. № 3. С. 22).
т.: о
ченка // о

а . . Студії над поетичною творчістю Т. Шева . . Фольклористичні праці. К., 1970; Р -

к
. «Жіноча лірика» Шевченка // Р
к
. Зібр. тв.:
У 20 т. К., 1986. Т. 12; С ор нко . . Стиль пісенних творів
Шевченка //
21/22; См н ка . . Стиль поезії Шевченка:
(суб’єктна організація). К., 1981; вак н . . Поезія Шевченка
періоду заслання. К., 1984.

на амата

«ЯКБИ́-ТО ТИ, БОГДÁНЕ П’Я́НИЙ» — вірш Шевченка, написаний 18 серп. 1859 в Переяславі. Чистовий
автограф — у «
ш кн
» (ІЛ. Ф. 1. № 67. С. 242).
Повністю вперше надрук. за «Більшою книжкою» у
«Кобзарі з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина» (Прага, 1876. С. 213) з неточною
датою «19 августа 1859». У радянських масових вид.
твір оминали з огляду на зневажливий тон щодо гетьмана Б. м н ко о, ініціатора Переяславської угоди
1654. Якщо рос. імперська та радянська історіографія
трактували Переяславську угоду як втілення віковічної
мрії укр. народу про возз’єднання з рос. православними братами, то Шевченко вважав її згубним істор.
моментом, який призвів до ліквідації укр. держави —
т ман н .
У минулому і тепер історики по-різному оцінюють
цю подію, дебатуючи переважно щодо статусу України після Переяслава і характеру угоди, — йшлося про
військ. союз, персональну унію, напівзалежну державу
чи гарантовану її автономію в Московії. Однак «незаперечним є той факт, що після 1654 року Московське
царство, яке через сімдесят п’ять років перетворилося
на Російську імперію, вважало Малоросію (тобто Україну) своєю законною спадщиною» ( а о П. Р. Історія
України. К., 2007. С. 193). Шевченко, не вдаючись до
істор. чи соц. аналізу, у худож. формі засвідчив, що після Переяслава польс. фазу в укр. історії замінила рос.,
в Україні почала реалізовуватися імперська політика
денаціоналізації та економічного визиску. З контексту
Шевченкової творчо сті випливає, що внаслідок цієї
угоди було покріпачено укр. селянство, а верхівка козацтва перетворилася на імперське дворянство. На відміну від селян, укр. знать не зазнавала соц. гніту, проте
вона, як це показано у посланні «І мертвим, і живим»,
почувалася меншовартісною, її було позбавлено політ.
і культурних прав. Явища покритництва, солдатчини,
перетворення України на відсталу, зденаціоналізовану провінцію, архаїчність рос. суспільної моделі, що
прищеплювалася в Україні, формалізація християнства — все це поет розцінював як наслідки цієї угоди й
ознаки рос. фази в укр. історії. Тому топос Переяслава,
як і ім’я гетьмана Б. Хмельницького, у творчості Шевченка — символи укр. занепаду.
Г. ра ов стверджує, що для Шевченкових сучасників, передусім для укр. шляхти, яка здобула високий
статус в Російській імперії, Б. Хмельницький «утілював
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саму козацьку державу» ( ра ов
. С. 132). Переяславська угода також легітимізувала подвійну ідентичність укр. знаті, коли місцевий патріотизм не суперечив
вірності імперії. Шевченко ж, який походив із кріпаків,
інакше, ніж представники верхніх прошарків укр. суспільства, сприймав і оцінював укр. історію, волів, аби
Хмельницький взагалі не народжувався (див.: а оП. Р. Історія України. К., 2007. С. 315). Передусім
саме через своє кріпацьке походження митець вже у
19 ст. ревізував як укр. історію, так і усталену на той
час оцінку найпопулярніших її діячів, зокр. розвінчував
офіційний культ Б. Хмельницького. Поет розійшовся з
тим потрактуванням особи гетьмана, яке викладено і
в « тор Ру в», і в «Истории Малой России» (1822)
Д. ант ша- ам н ко о, і в «Истории Малороссии»
(1842—43) М. арк в а, і в праці М. Ко стомарова
«Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к
России» (1857). Розійшовся він і з фольклором, який
героїзував Б. Хмельницького, хоча сама тема злуки у
народній творчо сті й не закоренилася ( ара аш .
С. 214), і з попередньою літ. традицією, напр., віршем
Г. Сковороди «De Libertate», і з тогочасною, зокр. з
епічною поемою М. Максимовича «Богдан Хмельницкий» (1833), виданою анонімно, з поемою Є. Гребінки
«Богдан» («Сцены из жизни малороссийского гетмана
Зиновия Хмельницкого») (1843). В обох Б. Хмельницький по стає мудрим і далекоглядним політиком, у
потрактуванні Є. Гребінки він, напр., із утіхою передбачає утворення як майбутньої імперії, так і майбутнього
православного суперетносу: «И вижу я: там царство
без границы / Надвинулось на многие моря: / И запад,
и восток, и юг, и север / В одно слились; везде язык
славянский, / Везде святая праведная вера, / И правит
им один великий царь! / И царство то чуде сное —
Россия!» Вже П.
пов , порівнюючи «Богдана»
Є. Гребінки з «Великим льохом» Шевченка, помітив, що
подібність між цими творами суто зовнішня, насправді
їм притаманна «зовсім відмінна ідеологія; у Гребінки
антипольська, сполучена з вірнопідданими почуттями
до російського царя, в Шевченка — антимосковська,
протицарська» (
пов П. С. 86). Отже, Шевченко
не визнавав авторитетів, для нього в оцінці певних істор.
осіб чи процесів важила передусім емпірика, життєві
факти, які він знав не з переказів, а з власного досвіду.
Саме тому Ю. вак н, характеризуючи погляди поета
на Б. Хмельницького, зазначив, що поет осмислював
факти і явища не просто самостійно, «а й, сказати б,
єретично щодо існуючих традицій, поглядів, оцінок»
( вак н . Нотатки шевченкознавця. К., 1986. С. 66).
Випадок Б. Хмельницького свідчить і про те, що Шевченко абсолютизував роль особи в істор. проце сі,
визнавав саме за особою, а не за масами вирішальне
значення.
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Вірш «Я. ти, Б. п.» було написано в часі останньої
подорожі поета Україною в Переяславі, де він, повертаючись до Петербурга, зупинився на кілька днів у свого
приятеля А. оза ков ко о. Як зазначив Ю. ара аш,
у цьому тексті відбився песимістичний настрій митця
внаслідок несподіваного арешту, звинувачень у блюзнірстві, злиднів, побачених на батьківщині у ор н
і р в ( ара аш . С. 210). Занепад знайшов поет
івП р
ав , колишньому княжому місті, яке перетворилося на занедбану, безнадійну імперську провінцію,
що застрягла у безчассі. Є підстави вважати, що у творчості Шевченка укр. провінцію в Росії позначає калюжа,
в якій купаються свині. Ще на Шевченковій акварелі
1845 «В Переяславі. Церква Покрови» храм, збудований
у стилі укр. бароко, перебуває у центрі картини, але на
задньому плані. На передньому натомість бачимо калюжу й свиню. Такий контраст мав увиразнити думку
про колишню самодостатність Переяслава — імпліцитно України та безперспективне й злиденне їхнє буття
в Російській імперії. Топос Переяслава тут, безперечно,
не випадковий. Недаремно й образ калюжі, «багна свинячого» через 14 років зринув у вірші «Я. ти, Б. п.».
Ця поезія тісно пов’язується з ін. творами Шевченка, в яких заторкується проблема рос. періоду укр.
минулого, у межах якої образ Б. Хмельницького є
наріжним. Саме тому митець постійно і звертався до
нього. Першим це помітив Д. орош нко. До теми Б.
Хмельницького літературознавець відніс такі твори,
як «Розрита могила», «Чигрине, Чигрине», «Великий
льох» із епілогом «Стоїть в селі Суботові», «Осія. Глава
ХІV». Цей же ряд творів, окрім «Осії. Глава ХІV», назвали й сучасні дослідники Г. Грабович і Ю. Барабаш,
долучивши до списку чотиривірш «За що ми любимо
Богдана?». Однак для з’ясування ставлення Шевченка
до Б. Хмельницького, поетової оцінки істор. ролі гетьмана важать також поодинокі згадки про цього істор.
діяча в повістях, Щоденнику. Цікавим у цьому відношенні є й офорт «Дари в Чигрині 1649 року» (1844).
Д. Дорошенко вважав, наче «Шевченко був тої думки,
що Хмельницький пішов на ту спілку не з злої волі, а
скоріше впав жертвою своєї політичної короткозорості» ( орош нко . С. 299). Дослідник аргументував
це тим, що у не закінченій драмі «Никита Гайдай»
(1842) гетьмана названо «благородним». Г. Грабович
і Ю. Барабаш натомість навіть епітет «гениальный»,
ужитий у Щоденнику поета у записі 22 верес. 1857
щодо потрактування Б. Хмельницького в однойменній
праці М. Костомарова, розцінюють як двозначний, з
великою домішкою іронії ( ра ов
. С. 38 [Прим.];
ара аш . С. 213). Проти цього виступає В. р м нко
(див. м н к Б. М.). Безсумнівно, що ставлення
Шевченка до гетьмана зазнало коливань упродовж життя поета, а після повернення із заслання з негативного
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переросло в гостро зневажливе. У дозасланчій творчості, напр. у «Розритій могилі», образ Б. Хмельницького
трагічний, гетьман постає «нерозумним сином», якого
мати-Україна «задушила б», «під серцем приспала»,
якби знала про його фатальну істор. роль. У вірші цього
ж періоду «Чигрине, Чигрине» образ державного мужа
пов’язується з легендою про «визволителя, що повертається» (Ро ов к С. Шевченко і фольклор. К., 2011.
С. 369—371). Імператив «спи, гетьмане, поки встане /
Правда на сім світі» віщує пробудження харизматичного гетьмана зі смерті-сну і відродження України, яке є
одним із елементів майбутньої правди. У мотиві воскресіння вчувається також відгомін євангелічного Другого
пришестя Христа, коли мертві воскреснуть, відбудеться
страшний суд, а на землі встановиться Царство Боже
(див.: Мт. 24, 23—35). У містерії «Великий льох», зокр.
в її епілозі, церква у Суботові, що слугувала усипальницею Б. Хмельницького, перетворюється на домовину
всієї України, а сам гетьман, друг царя московського
Олексія, який усе віддав «приятелям», зовсім втрачає
чар і силу «визволителя». Тепер Шевченко вже прямо називає його безпосереднім призвідцем укр. лиха:
«Занапастив єси вбогу / Сироту Украйну!» Г. Грабович
уважає, що в епілозі до містерії Шевченко хай частково,
але пробачає Б. Хмельницького, паралельно визначаючи його «гріх» — гетьман зрадив, обдурив Україну, і
тому нагадує тих облудливих чоловіків, які спокусили,
а потім кинули напризволяще своїх жінок ( ра ов
.
С. 133). У чотиривірші «За що ми любимо Богдана?»
тон оскарження зникає, з’являється натомість ядуча
іронія: великомудрий гетьман насправді виявляється
не таким вже й мудрим, його «у дурні обули», а потім
і забули високі імперські чиновники як рос., так і нім.
походження. Ця прозірливість Шевченка є особливо
виразною, якщо згадати, що сучасні історики й досі
мають справу зі списками «Статей Богдана Хмельницького», що «справедливо викликають підозру щодо їх
автентичності», або із «Березневими статтями», які належали не безпосередньо Б. Хмельницькому — їх відредагували московський цар Олексій і боярська дума
(С р
ук . Переяславська рада — трагедія України
і програш Європи. К., 2003. С. 31—33). Характерний
для Шевченка антицарський мотив не стосується винятково рос. імперської системи. Випадок Б. Хмельницького переконує, що до будь-якої влади, зокр. й до укр.,
поет підходив із позиції вільної людини-громадянина,
що має критично оцінювати владу, а не прославляти
чи виправдовувати її. У цьому плані і з позиції сьогодення Шевченка можна назвати і політ. дисидентом у
тогочасній Росії, і незалежним від влади інтелектуалом
європ. зразка.
Інтерес до постаті укр. гетьмана у Шевченка поновився вже у позасланчий період. Розмірковуючи у

наслідуванні з Біблії «Осія. Глава ХІV» над причинами злиденного становища України, поет припустив,
що, можливо, Господь карає її за гріхи Богданові. Таке
припущення негативно маркує не тільки істор. роль
Б. Хмельницького — держ. діяча, а й моральний образ
гетьмана-християнина. Іще дошкульнішим є порівняння чину гетьмана супроти України з чином П тра .
Підсумковим же і найрізкішим твором Шевченка про
Б. Хмельницького є аналізований вірш, написаний у
формі звернення до покійного гетьмана.
Твір складається з двох частин, відділених відступом. У першій (рр. 1—9) автор воскрешає Б. Хмельницького, переносячи до Переяслава через два століття
після підписання угоди з Московією. Безперечно, мотив
воскресіння гетьмана з’явився тут не без впливу Біблії,
де сказано: «багато з тих, що сплять у поросі земному,
прокинуться; одні на життя вічне, другі на вічний сором
і ганьбу» (Книга Даниїла. 12, 2, 3). Аналогічну думку
маємо й у Новому Завіті: «І вийдуть ті, що чинили добро, на воскресіння життя. А ті, що зло чинили, — воскреснуть на суд» (Іоан. 5, 29).
В укр. думах Б. Хмельницький зазвичай постає в
образі «отамана-батька чигиринського», «батька гетьмана» або «баті Зинова», відповідно козаки уявляються «дітьми». Здається, наче Шевченко у фольклор.
дусі також гіперболізує або підкреслює позитивні риси
«батька»: «препрославлений», «козачий», «розумний».
Насправді ж усі ці епітети є іронічними. Усі вони, і
особливо гіпербола-неологізм «препро славлений»,
свідчать про нерозумність гетьмана (див. про епітети
«підтекстової» дії: ара аш . С. 212). Однак у цьому
вірші «улюбленого» Шевченкового персонажа визначає
все ж ін. негативна й вульгарна риса — пияцтво. Можна
припустити, що про залежність гетьмана від алкоголю
Шевченко почув у середовищі польс. засланців-революціонерів, бо саме польс. історики поширювали подібні
чутки. Відомою є і версія отруєння Б. Хмельницького
поляками, зафіксована у літописі Г. ра ’ нк . За цим
джерелом, гетьмана начебто отруїв його майбутній
зять: «…і сам випив чарку, налиту зі схожої пляшки. Та
йому, що випив неотруєну горілку, нічого не сталося, а
нещасний Хмельницький від цієї прихильності втратив
життя» (Літопис Грабянки // рн к козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. К., 2006.
С. 921). Найвірогідніше, Шевченко дізнався про можливе надуживання Б. Хмельницького алкоголем із праці
М. Костомарова «Богдан Хмельницкий и возвращение
Южной Руси к России», яку читав, повертаючись із заслання до Петербурга, у 1—8 числах « т
тв нн
зап ок» за 1857. Там міститься такий психологічний
портрет гетьмана, поданий, до речі, за польс. джерелом (див.: Historia panowania Jana Kazimierza przez
nieznanego autora. Z rękopisu wydał Edward Raczyński.
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Poznań, 1840. T. 1. S. 41): «Сам гетман очень был грустен; что-то странное явилось в его характере: он то
по стился и молился; по не скольку часов лежал ниц
перед образами в храме; то советовался с колдуньями, которых держал при себе три и, пьяный, пел думы
своего сочинения; то был ласков и ровен в общении со
всеми, то суров и надменен; казачество все прощало
ему» ( о томаров . Богдан Хмельницкий. СПб., 1859.
Т. 1. С. 290). Загалом на Шевченкове потрактування
Б. Хмельницького у позасланчий період найбільший
вплив мала, звичайно, найаргументованіша на той час
академ. праця М. Костомарова. Однак, незважаючи на
висновки історика про те, що гетьман не мав змоги
сам протистояти полякам, що у нього лишалася надія
тільки на московського царя, Шевченко у своєму вірші
імпліцитно визнав, що Переяславську угоду міг підписати лише політик у неадекватному стані, зокр. п’яний.
Саме з цієї причини поет і обіграв цей вульгаризм. Він
не тільки застосував до гетьмана принизливе звертання — «Богдане п’яний», а й завдяки повтору «упився
б! Здорово упивсь!» змоделював реакцію державного
мужа на занепад, побачений у Переяславі через 200
років після підписання угоди. Автор передбачив моментальне протверезіння свого персонажа від усвідомлення
власної політ. короткозорості й жахливої провини перед
Україною. Проте протверезіння це, за Шевченком, було
б коротким. Після нього поет прогнозує два варіанти
розвитку подій: 1) з горя гетьман піде похмелитися «в
смердячій / Жидівській хаті», тобто у шинку, або 2) у
стані повного сп’яніння упаде в калюжу, вірогідно ту
ж, зображену на вже згаданій акварелі «В Переяславі.
Церква Покрови», і утопиться «в багні свинячім», тобто
помре вже вдруге, але ганебною смертю п’яниці. Якщо
у ранній творчості Шевченко зобразив трагічний образ Б. Хмельницького — поганого сина — у «Розритій
могилі», героя, що спить, або «визволителя, який повертається», — у вірші «Чигрине, Чигрине», у поемі
«Сліпий» — «Богдана-недомудра, / Ледачого сина», то
тут завдяки сатирі, яка переростає в гротеск, створив
відверто карикатурний образ гетьмана. Фактично це
третій карикатурний портрет у творчості поета після
подібних
ко
й
к ан р
ор вн . Завдяки
гротеску митець знищив об’єкт свого осміяння, стягнув
державного мужа з п’єдесталу високої шани. Подібна
традиція словесної розправи з грішниками корениться
в «Божественній комедії» ант , зокр. у 1-й її частині
під назвою «Пекло», яку з інтересом читав Шевченко.
В укр. л-рі її використав І. Котляревський в «Енеїді»,
яка теж належала до улюбленої лектури поета (див.
ктура
в нка).
Друга частина (р. 10—15) вірша має ознаки сатиричної епітафії. Звернення поета до цього жанру сигналізує про зв’язок із попередньою укр. традицією, зокр. з
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поезією Г. Сковороди. Однак, на відміну від класичної
епітафії, в якій коротко викладається історія особи,
перераховуються всі її че сноти й звершення і автор
засвідчує повагу нащадків та свою власну до небіжчика, — тут про подвиги не йдеться, навпаки — демонструється неповага до Б. Хмельницького, що фатально
помилився, підписавши договір із Мо сквою. Слово
«амінь» у р. 10 означає, що держ. муж уже завершив
свій земний шлях. Шевченко вкотре називає гетьмана
«великим» і «славним», але зі знаком мінус. Свідченням цього є іронічна заувага — «та не дуже», підсилена
трьома крапками. Автор ніби спеціально уриває себе,
даючи читачеві зрозуміти, що краще про «величні» діла
гетьмана, тобто про Переяславську угоду, промовчати.
Поет зовсім не бажає «купати» гетьмана «в калюжі»
неслави, але цього від нього вимагає істина. За Шевченком, було б краще, якби Хмельницький не народився на
світ або упився іще в колисці (знову гротеск). «Амінь»
у кінці вірша означає, що епітафію завершено, все сказане автором — істина.
В аналізованому вірші поет подав своє остаточне
бачення гетьмана як недалекоглядного політика, що дав
імпульс рос. фазі в історії України — періоду нац. занепаду й безнадії. Ця фаза розтяглася на століття, визначивши не тільки долю України, а й світову геополітику,
бо Росія, підсилена Україною, у 20 ст. перетворилася на
наддержаву. Є сенс твердити, що саме глибинне розуміння феномену Росії і визначає Шевченка як пророка
не тільки для України, а й для світу. Щодо питання
«істор. рації» Шевченка в оцінці Б. Хмельницького,
то існує думка, наче поетом керувало «всепоглинаюче національне почуття, яке заступило раціональне
начало» ( ара аш . С. 218). Однак зміни в оцінці
гетьмана — від осуду через часткове вибачення до зневажливого осміяння — переконують, що Шевченкова
оцінка у вірші «Я. ти, Б. п.» не була імпульсивною чи
винятково емоційною. В останньому своєму вірші про
Б. Хмельницького поет вкотре задекларував власне право судити сильних світу і визначати, яку пам’ять вони
залишають нащадкам.
Шевченкове потрактування постаті гетьмана справило вплив на тогочасну укр. інтелігенцію. Про це свідчить текст пісні «Ще не вмерла Україна» П. у н ко о
(1863), в якій містяться рядки: «Ой Богдане, Богдане, /
Славний наш гетьмане! / Нащо віддав Україну / Москалям поганим?!» Т. ч., постать Б. Хмельницького набуває
в укр. свідомості амбівалентності: з одного боку, він є
славетним полководцем, безстрашним воїном, з другого — тим політиком, через якого в Україні почалася
епоха рос. домінування.
т.:
пов П. Шевченко і Гребінка //
пов П.
Шевченкознавчі студії. Черкаси, 2002; орош нко . Історичні
сюжети й мотиви в творчості Шевченка // П : [ 16 т.] Т. 2;
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ра ов
. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. К., 1998; ара аш . «Коли забуду тебе,
Єруса лиме…» Гоголь і Шевченко: Порівняльно-типологічні
студії. Х., 2001.

Рок ана ар ук

«ЯКБИ́ ТОБÍ ДОВЕЛÓСЯ» — ліро-епічна побутово-етологічна поема Шевченка, написана орієнтовно
в січ. — квіт. 1848 в Ра м під час зимівлі ра
ко
оп ово к п
. Автографи — у « а
кн
»
(ІЛ. Ф. 1. № 71. С. 255—259) та «
ш кн
» (ІЛ.
Ф. 1. № 67. С. 126—129). Уперше опубл. за «Більшою
книжкою» у вид.: « о зар» 1867, с. 453—456.
У поемі зображено типовий випадок панської розпусти з досить несподіваною розв’язкою. Поема відкривається вст. діалогом автора-розповідача з доброзичливим, але полемічно настроєним читачем (рр. 1—22).
Власне, репліка читача (рр. 1—18) є основною партією
в діалозі, у якому «авторові» належить лише стисла
відповідь. Читач саркастично осмішує намір наратора
ще раз викрити панську розпусту, бо це марна справа:
«Поки сéла, / Поки пани в селах, / Будуть собі тинятися / Покритки веселі / По шиночках з москалями, / І не
турбуйсь, брате» (рр. 13—18). Одначе автор не змінює
наміру розповісти ще раз «невеличку» повчальну, «оцю
одну, остатнюю» історію (рр. 19—22), яка становить
сюжет поеми, котрий утілює авторську концепцію саможертовності.
Складником худож. світу як естетичного об’єкта є
образ автора-розповідача, стилізований під простомовного народного оповідача, який виражає оцінну позицію автора завдяки яскраво експресивним розмовним
епітетам («лукавий лановий»; «панич несамовитий»;
«сердешна дівчина») та порівнянням («дівчата, / Мов
ті сороки, цокотали»; «та вилами пана / І про садив,
мов ту жабу»), лексиці, часом навіть брутальній («Застогнав поганець / Та й опрігся»), оповідній інтонації з

. См рнов. ю тра
о по м .
в нка
« к то
ов о ». Пап р, уаш. 1914

полісиндетоном («Дівчата на луці гребли, / А парубки
копиці клали, / Та, знай, на сонце позирали, / Та нісенітницю верзли, / Звичайне, хлопці»); ясно вираженим
симпатіям та антипатіям («бідолаги» арештанти, «сердешний невольник» — синекдоха; «месник безталанний, святий», — це епітети з внутрішнього монологу героїні, з якою цілком солідаризується народний
оповідач).
Сюжет невеликого за обсягом твору (120 рядків)
склали три стислі епізоди: сцена ґвалтування дівчини-кріпачки паничем; сцена коло корчми; епізод утечі
дівчини-нареченої з власного весілля за своїм рятувальником-каторжанином. У першій стислій сцені, що
поступово розгортається кадр за кадром, ніби фільм,
значущою є кожна деталь, що малює поведінку й наставлення кожного з персонажів. Дівчина — «найкращая з
всього селá», лановий — «лукавий», «стара собака, та
ще й бита», бо він помітив, що діється, і не перешкодив
спробі панича-«недолітка» зґвалтувати дівчину. Парубки, що збіглися на її крики, мовчки спостерігають, тому
що «бояться пана». І лише один із них, «щонаймолодший», найсовісніший і найнеобачніший, ще не зіпсутий
невільництвом і пристосуванством, кинувся рятувати
дівчину і просадив панича вилами. На цьому «автор»
переходить від показу до викладу історії у стягненому
інформативному часі — про приїзд суддів, вирок, арешт
парубка (рр. 50—57).
Другий епізод відбувається біля корчми, коло якої
перепочиває партія арештантів (пор. сепію «Циган» з
аналогічним сюжетом, намальовану через два з половиною роки після поеми; див.: П : 10 т. Т. 9. № 14).
Під’їздять три тройки — веселий і гучний весільний
поїзд. Молода, недавня жертва, узялася, за звичаєм,
частувати горілкою арештантів. Тут уводиться мотив
несподіваної зустрічі й упізнавання між арештантами
свого «святого», «безталанного» месника, який несе
«ланцюг-пута» у Сибір. Дівчина переживає глибо-

П. о ко. ю тра
о по м
ов о ». Пап р, то ра

.
в нка « к то
. ( о зар. ., 1927)
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кий моральний струс
і муки сумління, передані її внутрішнім
монологом: «А ти будеш тута / У розкоші
і не будеш / Ні знати,
ні чу ти / Йо го плачу все д не в но го…»
Вона так само, як у
попередньому епізоді
парубок, підкоряється
наказу християнського морального імперативу, блискавично
прийнявши рішення
пі ти за ним, — про
.С
р. ю тра
о
це сві д чить про нипо м .
в нка « к то
к ли во зо бра же на її
ов о ». Пап р, туш, аквар .
реакція: «Не почасту1933
вала / Свого месника
святого / І не привітала, / Тілько глянула на його… / Та
й більше нічого». Так закінчується друга сцена твору.
Третя, заключна, сцена стислим переліком дій персонажів, котрі вирушили кожні по своє, показує, як спустіла дорога коло корчми (рр. 96—109), — самотньої, ніби
коло неї і не сталося зламу в долях гол. героїв, ніби безслідно проминув цей урочий день: «І вік не великий, /
Не тілько день». У заключних рядках (рр. 109—120)
повідомляється про весілля — танці та музики на хуторі; а коли придани залишили гурт і пішли до комори
слати постіль, молода мовчки вийшла з хати й зникла:
«Де ж поділась? / Де?
Помандрувала / За невольником убогим / У
Си бір… Та й годі».
Лаконічним «та й годі» Ше вче н ко ча с то
виражає найвище звору шен ня, йому ні би
бракує слів і читачеві
пропонується самому,
без автор сь ко го коме н та ря, доми с ли ти
майбутню долю героїв
і пережити катарсис
обопільної саможертовності.
Твір, от же, в основі фабули має пробле му мо ра ль но го
. . ва н нко. ю тра
о
вибору, яка дедалі гопо м .
в нка « к то
ст ріше турбує по ета
ов о ». артон, т мп ра.
і становить основну
1988

колізію його побутово-етологічних поем періоду заслання (див. По ма). Стислий об’єктивний виклад подій,
без авторського коментаря, практично «гола» фабула;
завершеність кожного епізоду, підкреслена кінцівкою:
перших двох — «Та й більше нічого», третього — «Та
й годі», — нагадують притчу. Саме для внутрішньої
архітектоніки притчі характерні така розповідь, коли
зображене промовляє само за себе власною об’єктивною тональністю; певна дидактична спрямованість — і
застереження «паничам поганим», і приклад високої
шляхетності, саможертовного опору насильству; а також адресованість зображеного, присутність експліцитного, названого адресата — у цьому випадку «панят»,
можливих ґвалтівників.
Зовнішню архітектоніку тексту — поділ на чотири
частини (вступ і три епізоди) лише частково позначено
поліметрією: вступ написано 14-складовиком, дві третини першого епізоду — чотиристопним ямбом з одним
відхиленням, далі до кінця домінує 14-складовик. Саме фрагмент ямба (рр. 23—46) передає поч. неспішної
оповіді, підкреслений упорядкованим чергуванням чоловічих та жіночих рим і досить регулярним охопним і
суміжним римуванням (рр. 23—30: аBBаCBBC). 30-й
рядок «У яр погуляти» різко виділено як зав’язку драми — завдяки порушенню розміру: він є 6-складовим.
Далі продовжується чотиристопний ямб (рр. 31—46),
причому рр. 41—46 мають перехре сне римування і
становлять завершення ямбового фрагмента (а також
уповільнення подійного часу завдяки ретардації —
лише двом наголосам у 46-му рядку) і перехід із 47-го
рядка до 14-складовика, який передає різке прискорення
динаміки дії та її кульмінацію — момент убивства панича вилами. Завершення першого епізоду є швидким
переліком наслідків убивства — присуду п’яних судовиків та арешту «хлопця молодого». І чотиристопний
ямб, і 14-складовик мають говірний характер завдяки численним перене сенням і розмовній лексиці та

С. у н.

ю тра
о по м .
в нка « к
ов о ». Пап р, то ра . 1911
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оповідній інтонації з
ха ра к те р ни ми для
оповіді запитаннями
й еліпсами. Така ритмомелодика властива
Шевченковим віршовим оповіданням; та
на я в ність ро ма н тич ної пси холо гі за ції,
ек с т ре му му по чуттів і вчинків, а також
поліфонії — голо сів
чи тача й ге ро ї ні —
ви значає її жан ро во
як романтичну соц.етологічну побутову
поему.
. . ва н нко. ю тра
о
по м .
в нка « к то
ов о ». артон, т мп ра.
1988

т.: ва к н
. .
Поезія Шевченка періоду
заслання. К., 1984.

а р См

н ка

ЯКИ́МОВ Михайло (14.01.1929, с. Янтетсола, тепер
Мурзанаєво, Параньгинського р-ну Республіки Марій
Ел, РФ — 29.10.1996, Йошкар-Ола, РФ) — мар. письменник і перекладач. 1953 закінчив історико-філол. ф-т
Марійського пед. ін-ту ім. Н. Крупської (Йошкар-Ола).
Писав лугово-мар. мовою. Автор численних зб. поезій
«Світла молодість» (1953), «Улюблена пора» (1956),
«На мирній хвилі» (1968) та ін., поем, кн. оповідань
«Листя опадає» (1964) та ін. Переклав вірш Шевченка «Думка — Нащо мені чорні брови» (Ончыко. 1961.
№ 2).
рка

а нк н

ЯКÓБІ Микола Карлович (роки життя невідомі) —
управитель Нижньоновгородського соляного правління,
дійсний статський радник. У
н ому ов оро —
один із небагатьох із чином, рівним генеральському.
Автор «Опису як самих запасів, так і шляхів і способів
доставки солі в усіх тих губерніях, якими завідувало
Нижньоновгородське соляне правління» (1850, неопубл.). Після виходу у відставку займався громадською діяльністю, у т. ч. як член Опікунства дитячими
притулками ( рам ов к
. Краткий очерк истории и
описание Нижнего Новгорода. Нижний Новгород, 1857.
Ч. 1. С. 23 другої пагінації). Шевченко познайомився з
Я. 2 жовт. 1857 в Нижньому Новгороді. «Один из нижегородских аристократов, весьма любезный и довольно
едкий либерал и вдобавок любитель живописи», —
записав про Я. поет того дня у Щоденнику. У нього
Шевченко побачив брошуру О. р на «Крещеная
собственность» (Лондон, 1857) і портрет О. Герцена,

який перемалював у Щоденник. У Я. поет зустрічався з
декабристом І. нн нков м. 8—9 листоп. 1857 виконав
портрет подружжя Якобі. Шевченко був частим гостем
у родині Я. в буд. на вул. Осипній.
он

о шаков

ЯКÓБІ ПОДРУ́ЖЖЯ ПОРТРÉТ (тонований папір,
італ. та білий олівець; 35,7×27) Шевченко виконав 8—9
листоп. 1857 під час перебування у
н ому ов оро . На аркуші праворуч унизу авторська дата і підпис
білим олівцем: «1857 || .
в нко». Зберігається в
НМТШ (№ г—294).
З М. ко Шевченко познайомився 2 жовт. 1857.
У Щоденнику 8 листоп. 1857 поет записав: «Рисовал
сегодня до обеда портреты м[есье] и м[адам] Якоби».
Наступного дня, 9 листоп., занотував: «Окончил портреты Якоби». Подружжя Якобі митець намалював у
парному камерному портреті. Жінка і чоловік середнього віку сидять поряд на терасі буд. у вечірній час,
за ними видніються ковані металеві поручні, густа
крона дерева, а вдалині — річка між заростями кущів
та деревами. Жінка на першому плані майже в центрі,
її фігуру повернуто в три чверті, голова — анфас, за
нею, нахиливши голову трохи вперед і повернувшись
у три чверті, сидить чоловік. Їхні постави, жести, відкриті спокійні погляди та природа як антураж надають
портрету ліричної тональності. Цей настрій Шевченко
втілив мовою рисунку, варіюючи тоном, експресивним
чи прямим штрихом, ритмом плям. Жіночу постать на
першому плані виділив насиченим тоном, підсиливши
виразність обличчя білою хустиною, краї якої спадають
на пальто. Дещо світлішим тоном передано образ чоловіка, насиченим — волосся, великі карі очі, брови. Задля
цілісності композиції у портреті митець узагальнив тло,
розтушував крону дерева, ледь прорисував
гіл ля та ли с тя. Моделюючи образи, він
до три му ва в ся двох
принципів освітлення — штучного і природ но го, яке за вдяки сві тло по ві т ря ній
пе р с пе кти ві фо рмує
гли би ну про с то ру в
портреті.
Твір упе р ше згадано у кн.: а
М.
Жизнь и произведения Тараса Шевченка:
.
в нко. Портр т
(Свод материалов для
по ру
ко . онован
его би о г ра фии). К.,
пап р, та
к та
1882. С. 103. Уперше
о в . 1857
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репрод. під назвою: «Портрет Зигмунтовських (?) (Зігмантовських)» ( ов к , с. 47. Табл. 21). М. а апура атрибутував портретованих як подружжя Якобі
( а апура . До історії двох портретів // Україна.
1953. № 2. С. 29). Експонування: 1964 на Ювілейній
Шевченківській виставці (Київ; Москва), 1968 на Шевченківській виставці у Празі, 1985 на виставці «Шевченко-портретист» (Київ). Місця зберігання: власність
М. Костомарова, Цвєтковська галерея (Москва), ДТГ,
ІТШ, ГКШ, ДМШ (нині НМТШ).
в.: П : 10 т. Т. 10. № 16.
т.: а р к твор ; а м р к
. ., Сав нов . .
в нко в Нижнем
Т. Г. Шевченко-художник. Лг.; М., 1939; . .
Новгороде: К столетию пребывания Т. Г. Шевченко в Н. Новгороде. Горький, 1958; в
ук . Мистецька спадщина Тараса
Шевченка у контексті європейської художньої культури. Л., 2008.

ар на

р

ЯКОВÉНКО Валентин Іванович (30.07/11.08.1859,
містечко Шишаки, тепер смт, районний центр Полтав.
обл. — 7/20.03.1915, Петроград, тепер Санкт-Петербург) — рос. письменник, видавець, статистик. Із 1880
працював у статистичному бюро москов. губ. земства,
підготував і видав протягом 1890-х кілька значних статистично-економ. досліджень. У 1880-х співпрацював
із журн. « т
тв нн зап к », «Русские ведомости», «Северный вестник», в останньому вів хроніку
провінційного життя. 1881 Я. заарештовано за участь
у революційному гуртку «Чорний переділ».
Активний популяризатор творчої спадщини Шевченка. 1892 створив «Біографію Т. Г. Шевченка» (того
ж року заборонила до друку цензура). З незначними
змінами цю студію опубл. в серії «Життя видатних людей» вид-ва Ф. Павленкова — «Тарас Шевченко. Його
життя і літературна діяльність» (1894). Я. наголошував
антикріпосницький зміст
творчості Шевченка та її
ті с ний зв’я зок з єв роп.
літ. традицією: ім’я укр.
по е та до с лі д ник співвід но сив із по с татя ми
В.
к п ра, Й.-В. т ,
ант , О. Пушкіна та ін.
1910 здійснив 3-тє вид.
«Кобзаря» за ред. В. оман
ко о. 1911 видав
«Твори» Шевченка у 2 т.,
на той час най по в ні ше
зібрання, яке включа ло
ли с ти по е та і до ку ме. ков нко. . .
в нко.
н
ти щодо його участі в
оо
тт
т ратурна
р оо в кому
н т . СП ., 1894.
рат тв . Продаж вид.
ту

у повному обсязі було заборонено, а на Я. через цю
публ. заведено судову справу. Виступив із протестом у
зв’язку із забороною відзначати 100- тн юв
в
н наро
нн
в нка та цензурними переслідуваннями його творів — ст. «Савл, Савл, що ти женеш
мене!» (День. 1914. 16 февр.). Був власником незакінченої картини «Ве сілля», приписуваної Шевченкові
(П : 10 т. Т. 10. № 359).
в.: Т. Г. Шевченко. Его жизнь и литературная деятельность.
СПб., 1894.
т.: Сар
. . Про світитель-демократ В. І. Яковенко
(1859—1915) //
. 1965. № 3; Сар
. . Популяризатор
Шевченка В. І. Яковенко //
14.

анна

юра

ЯКОВИ́НА Оксана Петрівна (10.02.1974, Київ) —
укр. поетеса і літературознавець. Закінчила 1997 Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001 — Вищий ін-т реліг.
наук св. Томи Аквінського в Києві (філія Понтифікального ун-ту «Angelicum» у Римі). Канд. філол. наук
(2001), магістр реліг. наук. Викладала укр. мову та л-ру,
українознавство, курс «Філософія Григорія Сковороди»
в київ. гімназіях, спецкурс «Петро Могила та проблема
єдності української Церкви» у Вищому ін-ті релігійних
наук св. Томи Аквінського в Києві. Працювала літ. ред.
філос.-теологічного альм. «Колеґія». В ІЛ — з 2000,
наук. співробітник відділу шевченкознавства. Опубл.
понад 30 наук. статей із проблем укр. медієвістики. Авторка монографії «Метафізика в поезії: Україна ХVII
століття» (2010), поетичних зб. «В собі — як у свічаді»
(1993), «Не вір лебедеві, що пливе» (2000), «Таємниця
шляху. Розкриття» (2012) та кн. для дітей «Загадковий
подорожній» (2005).
У статтях шевченкознавчої проблематики Я. шукає
нові парадигми аналізу творчої особистості Шевченка
в контексті метафізичних
цін но с тей. Наук. стиль
до слідниці характеризується синтезом літературознавчих і філос.-теологічних категорій, оригінальністю по становки
герменевтичних питань
у контексті реліг. досвіду
Шевченка. Реліг.-філос.
проблематика творчо сті
по е та ро з гля да єть ся в
аспекті вираження буттє вих чин ни ків че рез
кон к ре т но- іс тор. зміст.
. ков на, . С о о н.
Ві д по ві д ний кон це п туара
в нко: т на —
а ль ний пі д хід ство рює н комун кат вна р а н т .
., 2013. к а нка
можливості для категорі-
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ального збагачення сучасного шевченкознавства. Студії
шевченкознавчого спрямування об’єднано у кн. «Тарас
Шевченко: істина — некомунікативна ре а льність»
(2013; у співавт. з О. Слободяном).
У проекті
— наук. редактор розд. «Оточення
Шевченка», «Місця перебування Шевченка» та «Сербська література і Шевченко».
в.: Християнська агіографія у творах Тараса Шевченка //
С . 2003. № 3 (у співавт. з І. Ісіченком); Ісус Христос у поемі
Тараса Шевченка «Відьма» //
35. Кн. 2; Проблема святості та людської рецепції у поемі Тараса Шевченка «Відьма» //
Шевченковский Петербург: Материалы 4-го Международного
семинара. СПб., 2005; Ісус Христос і християнство у житті та
творчості Тараса Шевченка // Колеґія: Часопис Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського в Києві. 2008. № 1; Благовіщення та образ Богородиці в церковній традиції і в поемі Тараса
Шевченка «Марія» // С . 2010. № 3; Проблема візантійства в
релігійній та естетичній парадигмі Тараса Шевченка // Шевченків світ: Наук. щорічник. Черкаси, 2010. Вип. 3; Концепт серця
у творчості Тараса Шевченка // Шевченків світ: Наук. щорічник.
Черкаси, 2011. Вип. 4; Традиція у творчості Тараса Шевченка //
Ст 16; Парадигма пророцтва у вірші Тараса Шевченка «Бували
войни й військовії свари…» // Шевченків світ: Наук. щорічник.
Черкаси, 2012. Вип. 5.

ко а Су ма

Я́КОВЛЄВ Олексій Семенович (1773, Санкт-Петербург — 3/15.11.1817, там само) — рос. актор. Закінчив
народне уч-ще в Петербурзі, там же працював прикажчиком у галантерейній крамниці. Дебютував актором
на сцені Великого театру в Петербурзі 1794, швидко
зайнявши перше місце в трупі і ставши провісником
нового періоду в мист-ві; у його творчості відбулося
збагачення психологічного змісту сценічного образу.
Я. — попередник романтичних акторів у рос. театрі
класицистичного періоду, перший виконавець гол. ролей у шекспірівському й шиллерівському репертуарі в
рос. переробках: Отелло («Отелло»), Едгар («Король
Лір»), Гамлет (однойменний твір) і Карл Моор («Розбійники»). Шевченко згадує прізв. Я. у Щоденнику
30 черв. 1857, переказуючи неймовірну розповідь К.
мунтов ко о про його нібито перебування актором у
петерб. театрі, але «по проискам знаменитого учителя
Каратыгина, Яковлева, должен был оставить избранное
поприще». Насправді Я. не був учителем В. арат на, бо останній дебютував на сцені Великого театру в
Петербурзі 1820, тобто за три роки після смерті Я. Те,
що Шевченко запам’ятав прізв. Я. з плутаної розповіді Зигмунтовського, свідчить, що він уже знав легенду
цього знаменитого актора.
Ро т

Я́КОВЛЄВА Л. І. — див. По у мак . .

ав П

п ук

«ЯКÓСЬ-ТО ЙДУ́ЧИ УНОЧÍ» — вірш Шевченка, написаний 13 листоп. 1860 у Петербурзі. Джерела тексту:
чорновий автограф на окремому аркуші (ІЛ. Ф. 1. № 47);
список рукою І. азар в ко о в «
ш кн
» (ІЛ.
Ф. 1. № 67. С. 323—324). Уперше надрук. в «Кобзарі з
додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина» (Прага, 1876. С. 259).
Тематично цей 24-рядковий вірш належить до групи політ. антицаристських поезій останніх років життя
Шевченка (пор. «Я не нездужаю, нівроку», «Подражаніє
11 псалму», «Мій Боже милий, знову лихо!», «Подражаніє Ієзекіїлю», «Осія. Глава ХІV. По ра ан »,
«Царів, кровавих шинкарів», «Тим не ситим очам»,
«І Архімед, і Галілей», «Хоча лежачого й не б’ють»,
«І тут, і всюди — скрізь погано», «О люди! люди небораки!» і наступний після аналізованого — «Бували
войни й військовії свари»). Фабулу побудовано на епізоді прогулянки поета набережною Неви з її Зимовим
палацом («оскверненими палатами») і Петропавловською фортецею на другім боці річки. Роздумуючи над
згубністю для народу сліпої покори деспотизмові, ліричний герой-поет зненацька помічає ліхтарі коло «апостольської брами» — Петропавловської фортеці-в’язниці
для політичних, сприйнявши побачене як погрозливе
нагадування про небезпеку подібних думок — тим більше, що у фортеці 1847 було ув’язнено й друзів поета по
р оо в кому рат тву М. Костомарова та
М. у ака. З приводу «апостольської брами» коментатор
зазначає: «Йдеться про Невські ворота розташованої
на протилежному березі Петропавловської фортеці.
Очевидно, “апостольськими” їх названо тут тому, що
саме через ці ворота з фортеці вивозили засуджених до
страти чи до заслання в’язнів, яких Шевченко не раз називав у своїх творах (“Неофіти”, “Юродивий”, “І день
іде, і ніч іде…”) “апостолами”, “споборниками святої
волі”» (2, 756). Можливий і простіший варіант — це
брама фортеці, названої на честь апостолів
Пе т ра і Па вла ( вак н . С. 387). Фортеця з її собором —
уси па ль ни цею рос.
царів — одночасно є
і си м во лом са модержавства. Ю.
в ов та услід за ним
О. а у ко звернули
увагу на присутній у
творі елемент містики — ліхтарі нагадали
поетові очі кошеняти,
. а н. ю тра
о в рша
а ко ти є ат ри бу том
.
в нка « ко -то у
відьомства, народ здауно ». Пап р, туш. 1934
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вна пов’язував їх із нечистою силою (
в ов .
С. 104; а у ко . С. 83—87); цей метафоричний образ
іде в річищі народного ставлення до влади як до чогось
нечистого, сатанинського. По-народному зреагував на
загрозу покарання з боку сатанинської влади й сам ліричний герой-поет: «Я схаменувся, осінивсь / Святим
хрестом і тричі плюнув». Усвідомлення можливої покари лише на мить перериває течію крамольних думок:
«Та й знову думать заходивсь / Про те ж таки, що й
перше думав». Мужня позиція Шевченка, нещодавно
тяжко й тривало покараного, спростовує поширені твердження Є.-Ю. П н ко о та Ю. Шевельова про його
заспокоєння, християнське смирення й всепрощення в
останні роки життя.
Ліричний сюжет розвивається послідовно в плані
теперішнього часу, розгортається поступово рух за рухом. З погляду композиції текст становить розповідь
ліричного героя-поета з цитованим власним внутрішнім монологом (рр. 4—13), оформленим як пряма мова
«власне автора» від ми поспільства. У розповіді-обрамленні передано реальні обставини, за яких ці думки
навідали поета — ліричного героя, — це урбаністичний
пейзаж центру столиці, осередку імперської влади. Зимовий палац схарактеризовано епітетом «осквернені
палати», які утвердилися через покору «рабів». Метафора влади царів — «псарів з псарятами» — постала
ще в поемі «Кавказ» і про стежується в нещодавно
написаних поезіях «Хоча лежачого й не б’ють» та «О
люди! люди небораки!». Раби метафорично іменуються ще й «дотепними доїзжачими», котрі вірно служать
псарям, годуючи хортів і нишком плачучи з безсилля.
Наступний епізод із ліхтарями Петропавловської фортеці цілком розповідний, він містить повідомлення про
те, що поет продовжив ті самі роздуми (рр. 14—24).
«Ця кінцівка, — писав Ю. вак н, — чудова своєю несподіваністю, коли після, здавалося б, розсудливого “я
схаменувсь” враз іде гордо-насмішкувате: “Та й знову
думать заходивсь про те ж таки, що й перше думав”»
( вак н . С. 388).
Дві частини ліричного сюжету оформлено як 13-рядковий та 11-рядковий строфоїди (рр. 1—13 і 14—24)
чотиристопного ямба із суміжним і перехресним римуванням. У чернетковому варіанті перша частина мала
ще два рядки після 13-го: «І гадоньки собі не маєм, /
Гниєм, самі себе не бачим» (2, 544), зняті в чистовому
тексті, ймовірно, з естетичних міркувань. Внутрішній
монолог, охоплений кільцьовим повтором рядків (1—3
та 14—16) зі власною оцінкою своїх роздумів («гарненько думав»), семантично побудовано на умовному
способі викладу — протиставленні того, що могло б
бути, «якби / Не похилилися раби…», — нинішньому
ганебному станові речей, усевладдю царизму. Риторичними вигуками акцентовано візію жаданого світового

ладу: «То не стояло б над Невою / Оцих осквернених
палат! / Була б се стра! І був би брат!» (Шевченкова
омріяна ідея «братерства братнього» між людьми).
Глибокий розпач тягне за собою зневіру в Божій справедливості, а відтак і самій Його присутності у світі
(рр. 9—10). Загроза розправи за такі думки не спинила
поета. Кінцівка (рр. 23—24), кореспондуючи з обрамленням внутрішнього монологу, демонструє твердість
поетових переконань. Смисл твору — «це навіть не
докір людській рабській покірності, як може здатися на
перший погляд, а скоріше пройнятий смутком мудрої
об’єктивності погляд на природу, внутрішню механіку
всіх суспільних структур, де “псарі з псарятами царять”» ( ов анюк . С. 125).
Розмовна мова з єдиною розгорнутою метафорою
прозаїчного плану, говірний вірш з інтонацією роздуму
й бесіди, перетканий частими паузами, еліпсами, перенесеннями; складнопідрядні й складносурядні речення,
розбиті на самостійні невеликі відрізки, розмежовані
сильними паузами, — усе це свідчить про реалістичну
манеру письма.
т.: П н к
.- . Шевченко—класик. 1855—1861.
Л.; Краків, 1942; вак н 1968;
в ов . 1860 рік у творчості
Тараса Шевченка //
. Л., 1992. Т. 224; ов анюк . П. Медитативна лірика Т. Г. Шевченка. К., 1993; а у ко . С. Шевченків
міф України. Спроба філософського аналізу. К., 1997.
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ЯКУ́БЕЦЬ (Jakóbiec) Мар’ян (8.09.1910, с. Гиновичі,
тепер Бережанського р-ну Терноп. обл. — 27.04.1998,
Вроцлав, Польща) — польс. письменник, літературознавець, історик слов’ян.
л-р. Проф. Вроцлавського
ун- ту (1947—80), іно земний член НАНУ (1992).
До с лі джу вав польс.-рос.
літ. зв’язки, слов’ян. фольклор, південнослов’ян. л-ри.
Автор праць із історії укр.
л-ри: «Про мистецтво творчо сті М. Коцюбинського»
(1954), «Джерела і шляхи
розвитку української культу ри» (1955), «Про план
досліджень творчості Івана
Франка» (1958) та ін. Май. ку
же всі видання творів укр.
письменників-класиків у Польській Народній Республіці готувалися з безпосередньої ініціативи й за участі Я.
З його післямовою й примітками вийшли польс. мовою
«Вибрані твори» Шевченка (Варшава, 1955). У наук.
вид. і періодичній л-рі надрук. низку праць Я., присвячених укр. поетові: «Тарас Шевченко в 140 роковини
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народження» (Kwartalnik Instytutu polsko-radzieckiego.
1954. № 2), «Про по е зію Тараса Шевченка» (Życie
literackie. 1961. № 16), «Т. Шевченко і польська література» (Przegląd tygodniowy. 1961. № 8), «Поезія Тараса
Шевченка» (Taras Szewczenko. W setną rocznice śmierci.
Warszawa, 1961), «Шевченко серед поляків» (Шевченко
и мировая культура. М., 1964) тощо.
Порівнюючи Шевченка з такими народними поетами, як Р. рн , Г.-А. Бюрґер, П.-Ж. ран , Ф. Містраль, Я. наголосив, що Шевченкові немає відповідника
у світовій л-рі (Jakóbiec M. Poezja Tarasa Szewczenki //
Taras Szewczenko. W setną rocznicę śmierci. Warszawa,
1961. S. 19). Дослідник звернув особливу увагу на зміну польс. рецепції творчості укр. поета, зокр. зазначив,
що із часом зникли ті нац. й класові перестороги, які
заважали польс. читачеві зрозуміти велич Шевченка. Сучасний польс. читач, на його думку, сприймає
творчість Шевченка крізь призму власної нац. л-ри
( ку
. Шевченко среди поляков //
в нко и
мировая культура. М., 1964. С. 224). 1974 брав участь
у виданні в серії «Національна бібліотека» «Вибраних
поезій» Шевченка (Вроцлав; Варшава; Краків; Ґданськ),
до якого ввійшло 112 творів поета. Я. належать упорядкування й весь наук. апарат збірки (вст. стаття, посторінкові примітки, бібліографія укр. і польс. праць
про Шевченка). Є. р юк, характеризуючи це вид.,
назвав «Вступ» авторства Я. (130 с. римської нумерації) «цілою монографією» ( р юк . Шевченко в
польських перекладах // Вітчизна. 1975. № 7. С. 208).
Г. рв зазначив, що це вид. Шевченка — одне з
найкращих серед закордонних, воно не поступається
відповідному тому варшав. вид. творів Шевченка (П :
[ 16 т.]. . 14): «Цінним є те, що М. Якубець дає
просторий коментар до “Кобзаря”, який і за розміром,
і за характером інтерпретації можна вважати спробою
першої польської наукової монографії про Т. Шевченка» ( рв
. . Тарас Шевченко і польська культура.
К., 1989. С. 46).
в.: Literatura ukraińska. Wypisy / Red. Marian Jak biec.
Warszawa, 1962.
т.: рв
. . Т. Г. Шевченко і Польща. К., 1964; Па ов к
. Нове польське видання поезій Шевченка // Київські полоністичні студії. К., 2014. Т. 24; esiów M. Poezja Tarasa Szewczenki w
tłumaczeniu Piotra Kuprysia // Szewczenko T. Kobziarz. Lublin, 2008.

а р

на

ЯКУ́БИЧ Валентин Іванович (6.06.1927, Херсон —
?) — укр. графік, книжковий ілюст ратор. Закінчив
1947 Одес. худож. уч-ще ім. М. Грекова, 1953 — КХІ
(тепер НАОМА; вчителі з фаху: Д. ра н в, Л. Мучник,
К. Єлева, В. а н, І. П
н к ). Працював у галузі
станкової та книжкової графіки в жанрах офорта і ліногравюри. Найвідоміші твори: офорти «Одеса у Великій

. ку . « у нок у о кв , в кому про вав
. .
в нко у . С.
пк на». Пап р, о орт,
м’ к
ак, акват нта. 1964

Вітчизняній війні» (1957), «Київ» (1963), ілюстрації до
повісті М. Дашкієва «Володар Всесвіту» (1955), роману
А. Головка «Артем Гармаш» (1967), зб. повістей М. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1984), книжок
А.
нка «Страчене життя» (1960), «За пашпортом.
Вибрані твори» (1974), «Школяр» (1989).
Шевч. тематиці присвятив триптих «Поховайте та
вставайте...» (ліногравюра, 1961, НМТШ), виконаний
на одному аркуші. Ліва частина зображення створює
настрій смутку, що його виражають постаті згорьованих
селян і жінки на першому плані, яка плаче, затуливши
обличчя руками.
Натомість права частина рисунка передає енергію
відчайдушного пориву боротьби за волю, що його втілюють по статі рішучих чоловіків із ко сами. Обидві
сцени об’єднує центр. частина (більша за розміром) —
зображення кобзаря з хлопчиком-поводирем. Емоційної
напруги цьому сюжету надає пейзажне відтворення
поривів вітру. Під триптихом — слова із «Заповіту»
Шевченка: «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте». Я. виконав
також ілюстрації до поеми «Гайдамаки» (м’який лак,
акватинта, 1963), офорт «Будинок у Москві, в якому
проживав Т. Г. Шевченко у М. С. Щепкіна» (м’який
лак, акватинта, 1964), оформив книжку Д. ра
ко о
«Тарас-художник» (1973). Іл. табл. X.
ю ов утка
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ЯКУБÓВИЧ Іван Олександрович (роки життя невідомі) — поміщик, пов. предводитель дворянства у Ромна , батько декабриста О. Якубовича. Мав у Полтав. і
Черніг. губ. 1200 душ селян. Я. відмовився допомагати
синові, який потрапив на сибірську каторгу. Шевченко
познайомився з Я. улітку 1845 на роменському Іллінському ярмарку. 20 лип. 1857 поет записав у Щоденнику
свої враження від зустрічі з Я., назвавши його «распутным стариком». Критично відгукнувся Шевченко і
про молодшого сина Я.: «Квазимодо, которому дал на
честное слово до завтра два полуимпериала и которые,
разумеется, пропали» (Там само).
т.:

ур 1985.

р ор

нко

Я КУ Б Ó В И Ч П е т р о П и л и п о в и ч ( п с е вд . —
Л. М е л ь ш и н, П. П. Г р и н е в и ч,
М а т в е й Р а м ш и н; 22.10/03.11.1860, с. Ісаєво, тепер не існує, територія Бологовського р-ну Тверської
обл., РФ — 17/30.03.1911,
Санкт-Петербург) — рос.
пи сь менник, літ. кри тик,
один із лідерів «Народної
волі». Закінчив історикофілол. ф-т Петерб. ун-ту
(1882). У 1884—99 за політ.
зви ну вачен ням («Про цес
21-го») перебував на Карійській каторзі, а також в
акатуйській в’язниці та на
по селенні в Кургані. Автор по етичної зб. «Вірші
Матвія Рамшина» (1887),
«Нарисів російської поезії»
П. ку ов
(1903) та ін.
Під час заслання популяризує поезії Шевченка. Оповідач каторжанських нарисів Я. «У світі знедолених»
(1896—99) порівнює свою долю із життям ув’язнених
через політ. погляди М.
а ова, М. рн ш в коо, декабристів і в цьому контексті цитує (мовою оригіналу) фрагмент із «Кавказу» Шевченка: «За горами
гори, хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі».
У свідомості автобіогр. героя-письменника Шевченко
залишається «народним поетом», подібним до О. оова, — в посередньому вірші він добачає імітацію
Кольцова, Шевченка та ін. народних поетів.
т.: в н н нов . . Меч и лира: Очерк жизни и творчества
П. Ф. Якубовича. М., 1969.

анна

юра

ЯКУБÓВСЬКИЙ Фелікс Болеславович
(12/25.09.1902, Київ — 25.09.1937, там само) — укр.
літературознавець, літ. критик. Закінчив Київський ІНО
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(1926). Працював відп.
редактором журн. «Глобус», зав. літ. ча с ти ни
польс. театру (Київ), викладав у польс. пед. ін-ті,
пра цю вав у Ки їв. фі лії
н т туту ара а
вн ка. На ле жав до літ.
організацій «Жовтень»,
згодом до ВУСПП. Заарештовано 1937 за сфабрикованим звинуваченням,
засуджено до розстрілу.
Реабілітовано посмертно
.
в нко. Повна з рка
1957. Окремими видантвор в. Пов т . тупна
ня ми ви йш ли бро шу ра
татт
. ку ов ко о. .,
«Силуети сучасних укра1928. к а нка
ї н сь ких пи сь мен ни ків»
(1928), праці «Від новели до роману: Етюди про розвиток української художньої прози XX століття» (1929),
«Степан Васильченко» (1930) та ін.
Автор передм. до виданої масовим тиражем «Повної збірки творів. Поезії (Кобзар)» (1927) Шевченка з
малюнками П. о ка, яку вилучили з б-к і повністю
знищили через звинувачення на адресу художника у
«шпигунстві» (див. відтворене вид.:
в нко . Поезії.
К., 2003). Дослідник прагнув довести «революційність»
світогляду Шевченка, його атеїзм; Я. рішуче заперечив
зчаста приписувану поетові ксенофобію, наголошував на загальнолюдському значенні його творчості. У
продовженні згаданого вид. — «Повна збірка творів.
Повісті» (1928) умістив ст. «На узбічних стежках поета», що під назвою «Тарас Шевченко — прозаїк» із
незначними відмінностями в тексті ввійшла до його
зб. статей «За справжні обличчя» (1931). Я. одним із
перших після С.
р мова наполягав на потребі всебічного наук. вивчення прозової спадщини Шевченка,
водночас доволі критично оцінював її худож. рівень. У
написаній до пушкінських роковин ст. «Переклик великих поетів» (Літературна критика. 1937. № 3) відстежив
низку перегуків у творчості О. Пушкіна, А.
к в а
і Шевченка, подекуди перебільшуючи вплив рос. поета
на укр. митця. До шевч. днів виступав також із популяризаторськими статтями у пресі.
в.: [Рец.] // Більшовик. [Київ]. 1925. 12 квіт. — Рец. на
кн.:
в нко . Поезії. «Кобзар» / За ред. І. Айзенштока та
М. Плевака. К., 1925; «Рядовой» и император // Вечерний Киев.
1927. 11 марта; Тарас Григорович Шевченко //
в нко . Повна збірка творів. Поезії (Кобзар). [К., 1927]; Поет революційної
тривоги // Пролетарська правда. 1930. 11 берез.
т.: р ш к в
. [Рец.] // Жит тя й ре волю ція. 1928.
№ 6. — Рец. на кн.:
в нко . . Повна зб. тв. Повісті / Вст.
ст. Ф. Якубовського. [К., 1928]; орон
. Шевченкознавчий
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доробок Фелікса Якубовського // Український психотип у творчості Т. Г. Шевченка: Матеріали VІ Всеукр. наук.-метод. конф.
Сімф., 2009.

к ан р орон

ЯКУ́БСЬКИЙ Борис Володимирович (15/27.09.1889,
с. Іллінці, тепер місто, районний центр Вінн. обл. —
28.12.1944, Київ) — укр. літературознавець. Закінчив
1914 словесне відділення історико-філол. ф-ту Київ.
ун-ту. 1905—19 — член Рос. соціал-демократичної
робітничої партії (РСДРП), 1917—18 — голова фракції
РСДРП (об’єднаної) в 4-й армії. З 1918 викладав л-ру
в київ. гімназіях, середніх, а з 1920 — вищих школах.
1920—21 — проректор навч. частини Вищих київ.
пед. курсів. Протягом 1921—41 працював у Київ. ун-ті
(зокр. з 1925 — штатний проф. кафедри історії рос.
л-ри, 1932—34 — декан філол. ф-ту, 1933—41 — зав.
кафедри рос. л-ри). У 1921—25 читав курси «Ритміка
й метрика» і «Поетика» в Муз.-драм. ін-ті ім. Лисенка.
Груд. 1941 — верес. 1943 — штатний працівник газ.
«Нове українське слово», що виходила в окупованому
німцями Києві. У лип. 1944 Я. заарештовано, притягнено до кримінальної відповідальності через співпрацю
з німцями. Помер у в’язниці. Основні праці: «Наука
віршування» (К., 1922), «Соціологічний метод у письменстві» (К., 1923). Вивчав укр. класичну л-ру, зокр.
н ко ,
спадщину Шевченка, Лесі кра нк , О. о
Панаса
рно о, С. а
нка та ін., рос. (М. ор к , О. Блок, В. Брюсов), нім. (Г. Гауптман, Г.
н ,
Й.-В. т , Г. Фріче) та норв. (К. Гамсун) л-ри.
Досліджуючи творчість Шевченка, зосередився на
найменш вивченій ділянці шевченкознавства — поетиці. У ст. «Форма поезій Шевченка» ( ара Шевченко:
Зб. К., 1921) уперше серед укр. віршознавців широко

засто сував статистичний метод аналізу версифікації
поета, детально проаналізував метрику, ритміку, побіжно — строфіку та фоніку «Кобзаря» (приблизно 20430
віршових рядків). Шевченкову строфіку оцінював як
оригінальну та різноманітну. С. Сма -Сто к у
розвідці «Ритміка Шевченкової поезії» (1925) виступив
проти концепції Я.: відкинув будь-які звернення поета
до форм. літ. версифікації, зокр. силабо-тоніки, та можливість впливу на нього рос. і польс. системи віршування, натомість запропонував власну теорію ритміки
Шевченка. У ст. «До проблеми ритму Шевченкової
поезії» ( в нко та його доба. К., 1926. Зб. другий)
Я. піддав аргументованій критиці погляди С. СмальСтоцького на Шевченкову ритміку, уникнувши, проте,
ідеологічної риторики. Із твердженнями С. Смаль-Стоцького не погодилися також Б. авро к , А. амра ,
Ф. о
а, Є. а анюк та ін., не знайшла вона підтримки й серед сучасних науковців.
У ст. «Із студій над Шевченковим стилем» ( в нк в к збірник. К., 1924. Т. 1) Я. на прикладі вірша
«Мені однаково, чи буду», розглянувши акцентну організацію, продемонстрував ритмічне багатство та муз.
витонченість ямбів Шевченкової поезії. Проаналізував,
крім того, словоподіли, enjambement’и, чергування рядків та їхніх закінчень, строф тощо.
У газетних публ. «Чергові завдання шевченкознавства» (Пролетарська правда. 1928. 11 берез.) та «Сучасне
вивчення Шевченка» (Пролетарська правда. 1929. 10 берез.) оцінив роботу шевченкознавчої галузі в 1920-х,
наголо сив на інституційних проблемах її розвитку,
докладно проаналізував вид. Шевченкових творів наук.
типу. За ред. Я. підготовлено і ювілейного 1939 видано
перші два томи П : 10 т., згодом вилучені з ужитку
(1951 і 1953 обидва перевидано без зазначення імені Я.).
в.: Соціальні мотиви творчо сті Шевченка // Більшовик.
1924. 11 берез.; До соціології Шевченкових епітетів // Шевченко. Х., 1928. Річник перший; Шевченко і російська література //
Наукові записки Київського держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Зб.
філол. ф-ту. К., 1939. № 1: Пам’яті Т. Г. Шевченка; Шевченко і
наші часи // Нове українське слово. 1943. 9 берез.
т.: амата . П. Віршування //
в нкознав тво: Підсумки й проблеми. К., 1975; о т нко . Борис Якубський — теоретик українського вірша // ку к
. Наука віршування. К.,
2007; Ра ко . Шевченкознавча діяльність Бориса Якубського //
37; Ра ко . Життєвий і творчий шлях Бориса Якубського // ку к
. . Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні
матеріали: Зб. ст. Луцьк, 2012.
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ЯКУТÓВИЧ Георгій В’ячеславович (4.02.1930, Київ — 5.09.2000, там само) — укр. графік, ілюстратор,
майстер ліногравюри, ксилографії та офорта, художник
кіно. Народний художник України (1990). Заслужений
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ді яч мист-в Укра ї н сь кої
РСР (1968). Член Спілки
худо ж ни ків Укра ї н сь кої
РСР (1956; ни ні НСХУ),
чл. -кор. АМ Союзу РСР
(1988), акад. НАМУ (1997).
Двічі лауреат Держ. премії
України ім. Т. Г. Шевченка ( 1983, за ілю ст рування кн. «Ко за к Голота»
М. Пригари, вид. «Слово
про Ігорів похід», «Повість
минул их літ», зб. «Карби. Чічка. Злодія зловили»
М. р мш н ; 1991, разом
. кутов
із С. Параджановим, Ю. Іллєнком, Л. Кадочниковою — за худож. оформлення
к/ф «Тіні забутих предків»). Закінчив 1954 КХІ (тепер
НАОМА; студіював у І. П
н ко о). З 1955 — викладач, з 1995 — проф. цього вишу (учні В. врам нко,
М. омпан
та ін.). У 1962—64, 1969—71 — художник-постановник на Київ. кіностудії ім. О. П. Довженка
(тепер Нац. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка).
Працював у галузі книжкової і станкової графіки у техніках дерево- і лінориту, гравюри на металі. Перебував
під впливом творчості Д. Рівери, Г. ар ута, бойчукістів. У графіці вдало поєднував реалізм із модерними
ф ормальними вирі шеннями. Іл юс тр атор п ов істей
М. о ю н ко о «Fata morgana» (1957), «Тіні забутих
предків» (1966), драм І. о р «Ярослав Мудрий»,
«Свіччине весілля» (1962), книжок М. Р
ко о «Сонети» (1969), І. Франка «Захар Беркут» (1972), В. Ст ан ка «Кленові листки» (1977) та ін. Автор серій
«Старовинна українська музика» (1959), «Люди села
Дземброня» (1988), «Імпровізації» (1991—92), циклу
малюнків «Весна в Києві» (1993—94).
На шевч. тематику створив серію листівок за мотивами укр. народних пісень на слова поета: «Літа орел,
літа сизий», «Зоре моя вечірняя», «Із-за гаю сонце сходить», «Тече вода в синє море» (всі — 1964).
т.:
ко . . Георгій Вячеславович Якутович. К., 1968;
р а . . Георгий Якутович: Поиски, работа. М., 1970.

на

а а

ЯКУ́ТСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Певне
уявлення про населення Якутії Шевченкові дали поема
К. Р
ва «Войнаровський» (1825), зб. дорожніх нарисів І. Гончарова «Фрегат “Паллада”» (1858), балада
О.
ту ва (Марлінського) «Саатир» — перший
зразок літ. обробки якут. фольклору. У
н ому
ов оро укр. поет познайомився з якуткою по матері
А. Пу ною, «удивительно милым и резвым созданием»,
написав її портрет (втрачено). Схвильований долею цієї
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дівчини, позашлюбної дочки декабриста I. Пущина,
Шевченко залишив записи на сторінках свого Щоденника (листоп.—груд. 1857; лют. 1858).
Вичерпної відповіді на питання, коли і як стали відомі в Якутії ім’я і твори Шевченка, поки що
немає. У фондах Якут. респу бл. б-ки ім. О. П ушкіна з бе ре гл ися комплект и популярн их у 19 ст.
журн. «Совр м нн к» за 1836—65, «Ру ко
ово» за
1859—62 й « т
тв нн
зап к » за 1843—48,
коли на їхніх сторінках друкувалися перші відгуки та
рецензії на твори Шевченка, зокр. й захоплені оцінки
М. Костомарова, М. о ро ю ова, М. рн ш в ко о,
О. П п на, М.
а ова, Д. ор ов та ін. За цими
вид. вельми нечисленна в ті часи якут. інтелігенція могла ще за життя укр. поета ознайомитися з його творчістю. Цьому сприяли й перекл. рос. мовою зб. «Кобзар».
Якут. поет С. ан ов писав ( . 1967. 10 жовт.)
про минуле свого краю: «Царизм намагався перетворити мою батьківщину Якутію на в’язницю без ґрат,
засилав сюди волелюбних, нескорених братів Тараса
Шевченка». Якут. громадськість була активним популяризатором творчості укр. поета. Серед них — письменники В. оро нко, П. ра ов к , В. Мальований,
етнографи С. Борисов і П. Рябков, які, потрапивши на
Північ, досліджували якут. побут і культуру; ін. діячі
укр. л-ри й науки, які за участь у народницькому русі
відбували заслання в Якутії в останні десятиріччя 19 ст.
В ознайомлення якут. громадськості з життям і творчістю Шевченка значний внесок зробив укр. художник
і педагог І. Аркуша, уродженець с. Андрушівки (тепер
Погребищенського р-ну Вінн. обл.). Після закінчення
1895 петерб. ка м м т тв він викладав малювання і креслення в Якут. реальному уч-щі, ознайомив із
творчістю Шевченка, зокр., О. Кулаковського (1877—
1926; упродовж 7 років він був учнем І. Аркуші); першого якут. живописця та графіка І. Попова (1874—1945),
М. Носова (1887—1960) та їхніх молодших колег, тоді
ще підлітків П. Романова (1902—52) і В. Кандинського (1902—80). Згодом В. Кандинський згадував, що
І. Аркуша ще перед 1912 виконав портрет Шевченка і
подарував його Якут. міській публ. б-ці, читальний зал
якої цей твір прикрашав багато років. І. Попов своє захоплення творчістю укр. поета засвідчив висвітленням
шевч. вечора, що відбувся в Якутську 26 берез. 1908.
Інтерес до Шевченка в Якутії по силився на поч.
20 ст. Важливу роль у популяризації творчо сті укр.
поета серед якут. громадсько сті відіграли українці,
переважно молодь, заслані до м. Якутська за участь у
революційних подіях 1905—07. Вони заснували 1907
«Гурток українців, прихильників драматичної штуки»,
який очолив І. Савенко. Аматори по ставили кілька
класичних укр. п’єс («Наталка Полтавка», «Бондарівна», «Мартин Боруля», «Кум-мірошник»). Особливий
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успіх у глядачів мали вистави драм «Назар Стодоля»
Шевченка й «Невольник» М. роп вн ко о за мотивами Шевченкової поеми «Сліпий» («Невольник»). Не
раз з успіхом проходили концерти укр. пісні й музики,
до програм яких включали і твори на слова Шевченка.
Звучали й декламації його віршів. На прохання громадськості м. Якутська не раз повторювалися спектаклі й
концерти, про них прихильно відгукувалися місцеві
газети. Гучний резонанс мав вечір, присвячений 47-й
річниці від дня смерті Шевченка, що відбувся 26 берез.
1908 в залі Якут. громадського зібрання, він складався з
трьох відділів: перший — літ.-муз. — відкрився віршем
«Т. Шевченко» Г. Комарівни (Г. омарово ), виконано
пісні «Соловейко», «Ой що ж бо то за ворон» (муз.
М.
нка), «Гуде вітер вельми в полі» (слова В. а , муз. М.
нк ) та ін. У другому відділенні — п’єса
«Невольник» М. Кропивницького за однойменним твором Шевченка, а в третьому — «Величання Т. Г. Шевченка» — алегорична картина, присвячена пам’яті
поета, — тут, за сценарієм якут. художника І. Попова,
персоніфікована Україна в образі прекрасної жінки в
нац. вбранні увінчує лаврами свого співця — Шевченка. Композицію самодіяльних акторів доповнювали
постаті Яна у а, к а та козаків-борців за волю й
незалежність рідного краю. Про цю визначну подію
в культурно-громадському житті міста і краю опубл.
ст. «Ше вче нківський вечір у Якут ську» (Яку т ская
жизнь. 1908. 3 апр.) під псевд. «Нездешний». Зібрані
від вечора гроші пішли на утримання міської б-ки, на
допомогу голодним тощо. Частину цих коштів члени
Якут. драм. гуртка надіслали в Україну, зазначивши в
листі від 5 квіт. 1908, що зібрано їх «з продажу програм
“Шевченкових роковин” у Якутську 26 марця с. р. на річ
будови пам’ятника Т. Г. Шевченкові у Києві».
Про повагу до укр. поета й інтерес до його творів
свідчив звіт Якут. міської б-ки за 1914. Популярність його зросла у зв’язку з відзначенням 100- тн о о юв ю
в н наро
нн
в нка. Газ. «Якутская окраина»
25 лют. 1914 вмістила ред. ст. «Т. Г. Шевченко», в якій
стисло викладено основні факти життя поета, підкреслено гуманізм і народність його творчості, висловлено
протест проти царської заборони вшанувати пам’ять
укр. поета з нагоди його ювілею. Ще різкіше цей протест
прозвучав у «Нотатках публіциста», надрук. у тій само
газ. 2 квіт. 1914 (без підпису). Видавцем газ. «Якутская окраина» був культурний і громадський діяч Якутії О. Семенов, який, го стюючи 1912 в М. ор ко о
на о. Капрі, познайомився з М. о ю н к м, а вже
після революції 1917 побував у Києві, відвідав могилу
Шевченка в ан в .
До широких кіл якут. громадськості поезія Шевченка
дійшла після 1917. Ознайомлення з творами укр. поета
в рос. перекладах відіграло певну роль у становленні й

розвитку новітньої якут. л-ри, зокр. позначилося на творчості основоположника якут. л-ри, письменника, публіциста, фольклориста і громадсько-політичного діяча
П. Ойунського (справж. — Слєпцов; 1893—1939), який
1923 відвідав Україну; він вважав Шевченка своїм літ.
учителем. Доробок укр. поета певною мірою вплинув
і на якут. літературознавця й перекладача Г. Тарського,
що багато років працював разом із П. Ойунським. У листі від 10 лют. 1970 до Б. ом нка Г. Тарський зазначив:
«П. О. Ойунський завжди захоплювався Т. Шевченком.
Томик “Кобзаря” постійно лежав на його письмовому
столі <...> він часто перечитував твори Т. Шевченка»
(з арх. Б. Хоменка). У відгуку на смерть М. Горького
«Прощай, великий Буревіснику!» (1936) П. Ойунський
назвав Шевченка серед найбільших майстрів слова у
світовій літературі — ом ра, Фірдоусі, Руставелі,
кп ра, т , Пушкіна, Л. о то о, Горького.
До 110-річ чя від дня на роджен ня укр. по е та в
газ. «Автономная Якутия» (1924. 11 берез.) опубл. ст.
І. Окопняка «Тарас Григорович Шевченко» та вірш
М. кра ова «На смерть Шевченка».
Широко відзначено ювілей поета 1939. Саме тоді його твори вперше перекл. якут. мовою, серед них вст. до
балади «Причинна — Реве та стогне Дніпр широкий»,
поеми «Сон — У всякого своя доля», «Кавказ», «Петрусь», вірші «Заповіт», «Ой одна я, одна», «Огні горять,
музика грає», «Хоча лежачого й не б’ють» (надрук. в
альманасі «Художня література». 1939. Кн. 2). Виконали
їх письменники І. нокуров- а
ан, М. уо у а ов,
Г. Васильєв, К. ра т ров. У цьому ж вид. опубл. ред.
ст. «Тарас Шевченко — великий по ет українського
народу». Того ж року в республ. газ. «Социалистическая Якутия» (1939. 9 берез.) уміщено ст. А. Лаврика
«Великий Кобзар» та його вірш «Виконаний заповіт»,
у газ. «Кыым» (1939. 9 берез.) — статтю Г. Васильєва
«Великий син українського народу». У шевч. урочистостях 1939 в Україні взяв участь якут. поет П. Туласинов,
який виголосив промову на могилі укр. поета в Каневі.
Своїми враженнями від побаченого й пережитого в ті
дні П. Туласинов поділився в ст. «На все життя запам’ятаю Україну» (Советская Украина. 1939. 24 мая).
У телеграмі, що надійшла тоді до Києва від учасників урочистого засідання письменників і громадських
організацій м. Якутська, присвяченого 125- тн ому
юв ю в
н наро
нн
в нка, висловлювалося «почуття гордості, любові і захоплення творчістю
геніального Кобзаря» ( . .
в нко в документах і
матеріалах. К., 1950. С. 428). На адресу СПУ надійшло
таке ж вітання від президії зборів інтелігенції Якутська
(Там само. С. 429). У республіці урочисто відзначали
шевч. дні 1942 й 1943.
Милозвучність мов двох територіально віддалених
народів, поетичний хист і праця перекладачів зумовили
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високу худож. якість більшості їхніх інтерпретацій, що
склали зб. «Вибраних творів» Шевченка (Якутськ, 1951)
якут. мовою. Найзначніші серед них — перекл. І. Винокурова-Чагилгана поем «Сон — У всякого своя доля»,
«Кавказ», «Петрусь»,
(С. Кулачикова) — балади
«Тополя», поеми «Сова», С. Константинова — поеми
«Гайдамаки», К. Урастирова — вірша «Огні горять, музика грає», С. Данилова — «Думи мої, думи мої» (1840),
«Та не дай, Господи, нікому», «Не женися на багатій»,
«Заросли шляхи тернами» та ін. Окремі вірші переклав
А. Абагинський (Кудрін). Відкривалася зб. ґрунтовною
вст. ст. М. Габишева «Тарас Шевченко».
Помітною подією в літ. житті республіки стала антологія «Письменники України» (Якутськ, 1954), до
якої ввійшли вірші «Заповіт» (перекл. Г. Васильєва),
«Думи мої, думи мої» (1840), «Не женися на багатій», «І
широкую долину», «Заросли шляхи тернами» (перекл.
С. Данилова), «Не для людей, тієї слави», «Сон — На
панщині пшеницю жала», «Подражаніє Едуарду Сові»
(перекл. Г. Ноговицина), «Ой три шляхи широкії», «На
незабудь Штернбергові», «І день іде, і ніч іде» (перекл.
І. уо а [І. Спиридонов]), балада «Тополя» (перекл.
Елляя), вступ до балади «Причинна — Реве та стогне
Дніпр широкий» (перекл. І. Винокурова-Чагилгана).
У ювілейні шевч. дні 1961, 1964, 1989 та в ін. у б-ках
республіки пройшли ювілейні шевч. виставки, у столиці
Якутії та ін. населених пунктах відбувалися урочисті
збори, літ.-муз. вечори; у республ. газ. «Кыым», «Эдэр
коммунист», «Бэлэм буол», «Социалистическая Якутия», журн. «Хотугу сулус» і «Полярная звезда» про
укр. поета опубл. ряд статей, нові перекл. його творів.
М. мо
в запропонував читачам свої перекл. віршів
«Думка — Тече вода в синє море», «Не завидуй багатому» та «Огні горять, музика грає», М. Туобулахов —
«Заповіт», «Не завидуй багатому», «N. N. — Сонце
заходить, гори чорніють», С. ара ов — «Гоголю» та
«Чи не покинуть нам, небого».
До шевч. днів 2002 М. Тимофєєв переклав ще два
вірші укр. поета — «Пророк» і «Чого мені тяжко, чого
мені нудно», а 2003 С. Тарасов — вірш «І тут, і всюди —
скрізь погано». Про інтерес якут. літераторів до творчості Шевченка свідчить і той факт, що деякі його вірші
мають не один, а два й більше перекл. якут. мовою. Так,
«Заповіт» перекладали Г. Васильєв, С. Соловйов-Арагастиров, І. Винокуров-Чагилган, M. Туобулахов, невідомий автор (у газ. «Кыым». 1954. 25 квіт.). Найбільш
вдалий серед них — перекл. Г. Васильєва — увійшов
до вид. « апов т» [ нто . п р.].
До перекл. творів Шевченка зверталися й письменники ін. народів Якутії. Г. ур ов 1968 переклав юкагирською мовою «Заповіт», уміщений згодом до вид.
« апов т» [ нто . п р.]. У 1990-х він відтворив рідною
мовою вірш «Думка — Тече вода в синє море», вступ до
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балади «Причинна — Реве та стогне Дніпр широкий».
До 100-річчя від дня смерті Шевченка «Заповіт» переклала М. о ан ка (газ. «Советкэн Чукотка». 1961.
11 черв.), згодом вірш передрук. в антологіях «Тарас
Шевченко. “Заповіт”: Мовами народів світу» (К., 1964;
1989). Свою інтерпретацію цього твору запропонував
також евенський по ет, фольклорист і мовознавець
В. Лебедєв. Про шанобливе ставлення якут. громадськості до творчості Шевченка свідчать їхні відвідини
шевч. місць в Україні. Так, у верес. 1958 група гостей
із республіки відвідала могилу укр. поета в Каневі на
Чернечій горі. У різні роки тут побували О. Семенов,
П. Ойунський, П. Туласинов, Л. Попов, М. ЯкутськийЗолотарьов, С. Данилов, Елляй, П. Ядрихинський та ін.
1974 у Дні якут. л-ри Україну відвідали Елляй, М. Єфимов, С. Тарасов, Д. Мординов, I. Ертюков, Л. Сиром’ятникова, вони поклали квіти до пам’ятника Шевченку
в Харкові.
Свої вірші присвятили Шевченкові С. Андреєв —
«Пісні Кобзаря», Ю. Уохтахов — «До Тараса Шевченка», Л. Мірошниченко — «Великому Кобзареві» (усі —
1939), Л. Попов — «Поетам батьківщини Шевченка»
(1955), І. Артамонов — «Пісня про Тараса» (1961),
Елляй — «Т. Г. Шевченко», М. Єфимов — «Тарасові
Шевченку», І. Ертюков — «Україні» (усі — 1964; останній вірш в укр. перекл. С. Литвина опубл.: Радянська
Україна. 1964. 17 жовт.), С. Тарасов — «Горить вогонь
свободи» (1975), М. Тимофєєв — «Думи мої, думи...»
(1989). Під впливом творів Шевченка, спогадів про
Другу світову війну і спогадів про Якутію та Україну
тих років М. Тимофєєв написав цикл віршів «Відлуння
війни» (1993).
У повоєнний час у якут. періодиці надрук. низку
статей про життя і творчість укр. поета, про переклади
його творів: В. Грачов — «Великий син українського
народу» (1949), Н. Пушинська — «Співець свободи і
дружби народів» (1951) і «Т. Г. Шевченко якутською
мовою» (1961), С. Данилов — «Великий поет-демократ» (1951) та «Про місто-герой, великого поета і...
про переклади» (1961), Н. Капаєва — «Про літературні зв’язки українського і якутського народів», Л. Попов — «Великий Кобзар» і «Великий український
поет» (усі — 1954), Г. Васильєв — «Тарас Шевченко»
(1954), «Немеркнуче ім’я», «Добрим, ніжним словом»
(обидві — 1964), С. Константинов — «Тарас Шевченко» (1959), С. Черемкін — «Виразник дум народних»,
С. Данилов — «Поет, революціонер», І. Федосєєв —
«З нею був знайомий Т. Г. Шевченко», І. Мотяшов —
«Багатющої душі людина», Д. Пестерев — «Якутською
мовою» (усі — 1961), Г. Тарський — «Мовою якутів»,
Елляй — «Наша гордість», А. Ашмарін — «Присвячено
великому Кобзарю. (Цікаві експозиції)», В. Михальченко — «На батьківщині великого Кобзаря» (усі — 1964),
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Л. Кулаковська — «Шевченко і Якутія» (1974), Н. Васильєва — «Великий Кобзар» (1989) та ін.

П р.: Шевченко Т. Г. Талыллыбыт айымньылар. Якутск, 1951.
т.:
з шн . Шевченковский вечер в Якут ске (Те ат ра льная хроника) // Якут ская жизнь. 1908. 3 апр.; ам тк
публициста // Якутская окраина. 1914. 2 апр.; копн к . Тарас
Григорьевич Шевченко // Автономная Якутия. 1924. 11 марта;
авр к . Великий Кобзарь // Социалистическая Якутия. 1939.
9 марта; у а нов П. На всю жизнь запомню Украину // Советская Украина. 1939. 24 мая; ра в . Великий сын украинского
народа // Социалистическая Якутия. 1949. 9 марта; П т р в .
На якутском языке // Социалистическая Якутия. 1961. 10 марта;
. Наша гордость // Социалистическая Якутия. 1964. 8 марта; а
в . Немеркнущее имя // Социалистическая Якутия.
1964. 8 марта; ар к
. На языке якутов // Социалистическая
Якутия. 1964. 8 марта; азар нко ., ом нко . В семье вольной, новой // Полярная звезда [Якутск]. 1970. № 1; у аков ка .
Шевченко и Якутия // Полярная звезда. 1974. № 3; ом нко .
Шевченкове слово в Якутії // Дніпро. 1977. № 3; зю а . Якутська
література. Софрон Данилов // зю а . Автографи відродження.
Літ.-крит. нариси. К., 1986.

ор

ом нко

ЯКУ́ШКІН Євген Іванович (20.01/01.02.1826, Москва — 27.04/10.05.1905, Ярославль, тепер РФ) — рос.
етнограф, юрист, громадський діяч, молодший син декабриста І. Якушкіна. Здобув освіту в Москов. ун-ті,
у 1850-х викладав законознавство в Межовому ін-ті,
служив у сирітському буд. в Москві, працював межовим
ревізором. Тоді ж налагодив тісні стосунки з учасниками таємного т-ва, до якого належав його батько. Двічі
виїжджав до Сибіру, де зустрічався з батьком та його
товаришами, заохочував їх писати спогади, які потім
видавав, організовував допомогу декабристам і членам
їхніх сімей. Цією діяльністю здобув собі повагу в прогресивних колах Росії та за кордоном.
Шевченко знав про
Я. ще 1856, коли отримав його адре су для
висилання літ. творів
до «Ру ко о в тн ка». Багато доброго міг чути про нього поет у
н ому
ов о ро , зокр. від
М. оро ово . Особисте знайомство Шевченка і Я. відбулося в
Москві. 18 берез. 1858
Шевченко, завітавши
до книжкового магазину М. М.
пк на,
отримав там у пода. кушк н

рунок від Я. портрет «знаменитого Николая Новикова»
(див. відповідний запис у Щоденнику). Характер запису
свідчить про те, що ця зустріч не була першою, їхнє
знайомство мало б відбутися раніше.
он

о шаков

ЯКУ́ШКІН Павло Іванович (14/26.01.1822, Орловська губ. — 8/20.01.1872, Самара, тепер РФ) — рос.
етнограф і фольклорист, двоюрідний брат декабриста
І. Якушкіна. Син дворянина та кріпачки. Співробітник
журн. «Совр м нн к». Був пов’язаний із революційним
підпіллям, а також із «лондонським центром» О. рна. Провадив агітаційну роботу серед селян. Шевченко познайомився з Я. у Петербурзі, повернувшись із
заслання, і товаришував із ним. У своїй б-ці поет мав
дві книжки Я. з його дарчими написами. 29 трав. 1861
в газ. «С в рна п а» Я. виступив із кореспонденцією про зустріч і проводи 2 трав. 1861 в м. р труни
Шевченка, коли прах поета перевозили з Петербурга
в Україну. Я. згадано у мемуарній л-рі про Шевченка.
ЯМБ ЧОТИРИСТÓПНИЙ — один із найпоширеніших розмірів укр. поезії 19—20 ст. Як силабо-тонічний
розмір ґрунтується на впорядкованому чергуванні наголосів, котрі в рядку Я4 падають на парні склади. Ін.
ритмотвірні чинники Я4 — розташування словоподілів,
клаузули, звукові повтори тощо. Я4 — другий, поряд із
14-складовим віршем, універсальний розмір, до якого
Шевченко вдавався в усі періоди творчості, а в останні
роки — панівний. Я4 написано понад третину віршованих рядків Шевченка (близько 37%). Уживається
як самостійний розмір — у ліричних віршах, поемах
«Марія» (за винятком рр. 130—135 — пісні Марії), «Петрусь», «Юродивий», а також у складі поліметричних
композицій. Те, що Шевченко починаючи від серед.
40-х особливо активно звертався до Я4, зумовлювалося
передусім тематичною та жанрово-стилістичною еволюцією його поезії, зокр. переважанням у ній із цього
часу говірних інтонацій над наспівними. На розширення
функцій Я4, так само як і на збільшення його питомої
ваги в Шевченкових творах, безперечно, вплинула
популярність цього розміру в рос. поезії першої пол.
19 ст. Досвід укр. поезії в розбудові Я4 на час виступу
Шевченка вичерпувався «Енеїдою» І. Котляревського
та невеликою кількістю віршів попередників Шевченка — поетів 1820—30-х, котрі не справили помітного
впливу на формування його ямбічного вірша.
Шевченко не став продовжувачем ритмічної лінії
Я4 Котляревського з її явним підкресленням акцентної
рамки рядка (властивим рос. поезії 18 ст.), що у 19 ст.
сприймалося як архаїзувальний чинник. Значно розширивши жанрово-тематичні обрії укр. Я4, Шевченко
змінив і ритмічну інерцію розміру, яка вже в перших
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його творах має двочленний характер, пов’язаний з
освоєнням вторинного альтернованого ритму — процес, котрий тоді вже завершився в рос. поезії. Прикметно, що тенденція переходу до альтернованого ритму
означилася в укр. Я4 ще в 1830-ті (див.: а
в . С.
С. 9). Розподіл наголосів за стопами та склад акцентних
варіацій в Я4 Шевченка свідчать про певні відмінності
між ритмікою його ямбічного вірша у творах 1838—45 і
пізнішого часу. Шевченків рос. та укр. Я4 перших років
творчості характеризує особлива чіткість альтернованого двочленного ритму, що зближує його з ямбічним
віршем послідовників О. Пушкіна. У міру того, як Я4
посідав у Шевченковій поезії дедалі більше місця, акцентна будова творів збагачувалася. Встановлюється
відносна рівновага між кількістю рядків із пропущеним
метричним наголосом на першій стопі (рядки типу «Як
розкопа великий льох» — «Великий льох», р. 13; «Не
поведе тебе в кайданах» — «Кавказ», р. 68) та кількістю
рядків із пропущеним метричним наголосом на другій
стопі («Застукали сердешну волю» — «Кавказ», р. 42).
Прагнення поета виробити власний ритмічний почерк,
урізноманітнити звучання вірша засвідчено такими
акцентними особливостями пізнішого Шевченкового
ямба, як збільшення — порівняно з ранніми творами —
кількості варіацій з пірихіями на другій («За кражу, за
войну, за кров» — «Кавказ», р. 138) та на другій і третій
стопах («Щоб крадене перекупать» — «Кавказ», р. 114),
падіння кількості рядків повного ямба («А правда наша
п’яна спить» — «Кавказ», р. 25) тощо.
Домагаючись максимальної виразності вірша, Шевченко ритмічно збагачував Я4, змінював природу силабо-тоніки. Його пошуки оригінальних ритмічних
ходів часто є відступами від тодішніх метричних норм,
які сигналізують про поч. нового етапу розвитку силабо-тонічного вірша. Новаторська сутність деяких
худож. прийомів, вироблених у творах Шевченка,
написаних Я4, оприявнилася лише в поезії 20 ст. Поет не раз уживав різні типи неметричних наголосів,
зокр. ті, які поставали завдяки використанню слів із
двома і більше складами (рядки типу «Занапастила
мене мати» — «Петрусь», р. 26; «Вимети хату, внеси
дрова» — «Гайдамаки», р. 326; «Що на панів, бачиш,
сердитий» — «Марина», р. 5). В його ямбічних віршах
трапляється й чимало випадків нарощувань та пропусків ненаголошуваного складу в ямбічній стопі («На
батька бісового я трачу» — «На батька бісового я трачу»; «У Оглаві… Чи по знаку» — «Сотник», р. 1). Що
Шевченко деформував класичний Я4, указують і такі
чинники, як збільшення чи зменшення кількості стоп
у рядку: «Хоч би прийшов та подививсь / На брак той
славний і преславний, / На брак окрадений! Не чуть, / Не
чуть ані його, ані Месії, / А люди ждуть чогось і ждуть, /
Чогось непевного. Маріє!» («Марія», рр. 260—265),
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«Подякував за хліб і сіль / І за науку добрим людям, /
Та до вдовівни навпростець / Шелесть за рушниками! /
Не торгувались з старостами» («Москалева криниця»,
2-га ред., рр. 83—86); введення до чотиристопних ямбічних віршів рядків ямба ін. стопності: «Ми заспівали,
розійшлись / Без сльоз і без розмови. / Чи зійдемося ж
знову? / Чи заспіваємо коли?» («Ми заспівали, розійшлись») і особливо поєднання в одному ритмічному ряду
різнорозмірних рядків, як, напр., у фрагменті з поеми
«Марина», де за рядком Я4 ідуть рядки Я3, Я4, Амф3,
Я4: «Сказали б просто — дурень лає / За те, що сам
крепак, / Неодукований сіряк. / Неправда! Єй-богу, не
лаю. / Мені не жаль, що я не пан» (рр. 8—12).
Написані Я4 Шевченкові вірші та поеми здебільшого
не мають послідовно витриманої строфової будови, що
було явищем нетиповим для укр. поезії, в якій твори,
складені цим розміром, починаючи від «Енеїди» Котляревського, тяжіли до строгої строфічності («Молодиця»,
«Волох» Л. оров ков ко о, «Корній Овара» І. Ср зн в ко о, «Що діється на небесах» А.
т н ко о,
«Блискавка», «Старі пісні» О. ор уна та ін.). Римування в Шевченка переважно змішане (перехресне, парне,
кільцеве). Водночас і серед його ямбічного доробку є
кілька зразків відносно симетричних строфічних моделей («Садок вишневий коло хати», «Один у другого
питаєм»). Клаузули чоловічі й жіночі.
Величезні ритмічні можливості укр. Я4, як і силаботоніки взагалі, що їх відкрив своєю поезією Шевченко,
пов’язані з семантико-інтонаційним багатством його
творів, їхньою політональністю. Див. ршуванн ; тр ка р тм ка по з
в нка.
т.: аранов к
. Четворо стопни jамб Т. Шевченка //
Jужнословенски филолог. Београд, 1953—1954. ХХ. Кн. 1—4;
овт
. Шевченковский четырехстопный ямб // рат наш,
друг наш: Сб. ст. к 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко.
Алма-Ата, 1964; о н к П. . Шевченків вірш // С
. Т. 2;
С ор нко . . Ритміка Шевченка. К., 1967; амата . П. Ритміка Т. Г. Шевченка: 14-складовий вірш, чотиристопний ямб.
К., 1974; о т нко . . Метричний довідник до віршів Тараса
Шевченка: Методична розробка з курсу віршознавства. К., 1994;
а
в . С. Українське віршування перших десятиріч ХІХ ст.
Автореферат дис. … канд. філол. наук. Т., 2007.

на амата

ЯМ П ÓЛЬ СЬ КИЙ Іса ак Гри го ро вич (25.12.
1902/7.01.1903, Київ — 23.03.1991, Ленінград, тепер
Санкт-Петербург) — рос. літературознавець. Закінчив ф-т
мовознавства й матеріальної культури Ленінград. ун-ту
(1926). З 1966 — проф. Ленінград. ун-ту. Досліджував
рос. демократичну л-ру 19 ст., зв’язки тогочасних рос.
й укр. л-р. Автор наук. праць «Гулак-Артемовський та
його російські зв’язки» (1956; у співавт. з Г. Бернандтом), «М. Г. Пом’яловський. Особистість і творчість»
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(1968) та ін. Під ред. Я. опубл. вірші О. о то о (1937;
1969), зб. «Поети 1860-х років» (1968) тощо.
До сліджуючи діяльність сатиричного журн. « кра» у праці «Сатирична журналістика 1860-х років.
Журнал революційної сатири “Іскра”. (1859—1873)»
(1964), звернув увагу на надрук. в ньому матеріали,
пов’язані з творчістю та по статтю Шевченка, більш
детально зупиняючись на міркуваннях В. уро к на
про погані перекл. рос. мовою віршів Шевченка ( уро к н . Весенние литературные шало сти // Искра.
1860. № 16), на участі «Искры» в полеміці довкола тенденційних спогадів про укр. поета, передусім, П. арто а і В. ко н ко о. Я. відзначив певні перегуки
ідеологічної концепції журн. із творчістю Шевченка,
зокр. антимонархічну та антиклерикальну спрямованість «Искры» та безпо середній вплив часопису на
поета (ідеться про появу «Умре муж велій в власяниці» та «Гімн черничий», написаних у незвичайній для
Шевченка «іскрівській» манері). Створюючи біогр.
нариси про В. Курочкіна, Д.
на ва (обидва увійшли
до зб.: мпо к
. Середина века: Очерки о русской
поэзии 1840—1870 гг. Лг., 1974) та І. Пана ва (розвідку
включено до зб.: мпо к
. Поэты и прозаики. Лг.,
1986), дослідник побіжно відзначив творчі зв’язки цих
авторів із Шевченком.
анна

юра

ЯН ІІІ СОБЕСЬКИЙ (Jan III Sobieski; 17.08.1629,
Оле сь ко, те пер смт Бу сь ко го р-ну Львів. обл. —
17.06.1696, Варшава) — польс. полководець, король
Речі Посполитої (з 19 трав. 1674, після перемоги над
турками 1673 під Хотином). Здобув освіту в Яґеллон.
ун-ті (Краків), два роки мандрував Європою, опанував
лат., нім., франц., італ., згодом і татар. мови. Польний
коронний гетьман (1666), великий гетьман (1668). На
чолі свого надвірного
загону брав участь у
Зборівській (1649) та
Бе ре с те ць кій (1651)
битвах. 1683 військо
Я. ІІІ С., до скла ду
якого входили укр. козаки, примусило тур.
армію зня ти обло гу
Ві д ня і ві д с ту пи ти.
1686 уклав «Ві ч ний
мир» з Росією.
У по е мі «Гай дамаки» Шевченко особли во ви ді ляє з-поміж ін. польс. королів
. у . Портр т на III
Сте фана атор та
Со
ко о в р м к
о а унка . По отно, о . 1680 Я. ІІІ. С. — «не зви-

чайні» (р. 280), такі, що мали міцну владу над шляхтою. У своїй оцінці поет, очевидно, спирався на ст.
І. Шульгіна про ар ку кон
ра ю в енциклопедії
А. Плюшара: «Протягом двохсот років усі з обраних королів польських, в ряду котрих історія відзначить лише
Стефана Баторія та Іоанна Собеського, одержали корону
внаслідок переваги, яку встигала взяти якась партія над
своїми противниками» ( н к оп
к лексикон.
СПб., 1836. Т. 5. С. 9).
к ан р ур

ЯНГÁС (20.02.1909, с. Янгаси, тепер Красноармійського р-ну Чуваської Республіки, РФ — 5.09.1942, у в’язниці, поблизу Нижнього Тагіла, РФ) — чувас. письменник
і перекладач. 1928 закінчив робітфак при Чебоксарській
друкарні. У кін. 1930-х його репресовано. Автор низки
зб. поезій. Для першого вид. «Кобзаря» Шевченка чувас.
мовою (1939) здійснив перекл. творів «Якось-то йдучи
уночі» і «Заповіт» (Сантал. 1939. № 2).
П тро

канов

Я́НЕЖИЧ (Janežič) Антон (19.12.1828, тепер комуна Лессах, федеральна земля Зальцбурґ, Австрія —
18.09.1869, м. Клаґенфурт, центр федеральної землі
Каринтія, Австрія) — словен. письменник, мовознавець, педагог і культурний
діяч. Автор зб. народних
пісень і прислів’їв (1851),
нім.-словен. і словен.-нім.
сло в ни ка, ук ла дач ря ду
словен. хре стоматій, підручників, ред. словен. вид.
«Законника». У часописі
«Slovenski glasnik» (1860.
№ 6) умі ще но ано ні м ну
ст. «Русинська література»
без підпису, автором якої
до
слідники вважають Я. У
. н
ній уперше в словен. л-рі
подано стислу характеристику Шевченкового « о зар » 1860 та основні відомості про життя і творчість
укр. поета, наведено укр. мовою, але в словен. транскрипції, 14 прикінцевих рядків поезії «Думи мої, думи
мої» (1840). Публ. є перекл. надрук. у газ. «Pražské
noviny» (1860. 29 квіт.) однойменної статті чес. критика
В. ун ра, що використав матеріал із рецензії О. Пипіна (Современник. 1860. № 3) на « о зар» 1860 (див.:
Тарас Шевченко в критиці. К., 2013. Т. 1. С. 710—712).
р м

ЯНÉНКО Яків Феодосійович (8/20.12.1800, СанктПетербург — 29.03/10.04.1852) — рос. художник пор-
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третного живопису, аквареліст. Син акад. живопису
Ф. Яненка, найімовірніше вихідця з Болгарії. Прийнятий 1809 у вихованці до петерб. ка м м т тв,
був учнем С. Щукіна, потім О. арн ка. Навчався разом
із К. Брюлловим, потім протягом життя підтримував з
ним дружні стосунки. 1820 Я. нагороджено срібною медаллю за рисунок із натури. Закінчив заклад 1821. 1825
одержав звання «призначеного» в академіки за портрет
художника М. Єфімова. У 1827—30 як пансіонер овар тва зао о уванн у о н к в стажувався у Римі та
Парижі. 1830 за портрет радника АМ проф. М. тк на
здобув звання акад. портретного живопису. 1832 знову
поїхав до Італії, перебував поряд із К. Брюлловим, коли
той саме створював картину «Останній день Помпеї»
(1840 Я. виконав копію з цього твору). З 1836 знову в
Петербурзі. Незмінний учасник гуртка Н. уко н ка
і М.
нк .
Шевченко зустрічався з Я. на літ. та муз. вечорах
Н. Ку коль ни ка, О. Стру о в ко ва, М. а р к в а
та ін., непрямо згадував його в повісті «Художник»:
«…мы сегодня у Александра едим макароны и стофатто с лакрима-кристи. Там будет Нестор, Миша и
cetera, сetera… И в заключение Пьяненко» (П :
12 т. 4, 130). На думку коментатора повісті В. Су ак,
маються на увазі М. Глинка, Н. Кукольник і Я. (4, 527).
Про Я. є згадка у спогадах О. Струговщикова: «Увечері 27 квітня [1840] зібралися в мене: М. І. Глінка,
граф Ф. П. Толстой, О. П. і К. П. Брюллови <…>, поет
Шевченко <…>, Я. Ф. Яненко» (Спо а 1982, с. 73).
а

Покорм ко

Я́НІВ Володимир-Михайло Йосипович (псевд. —
О м е л я н В і т о в с ь к и й, К у з о н і с; 21.11.1908,
Львів — 19.11.1991, Мюнхен, Німеччина) — укр. письменник, публіцист, соціолог, історик, психолог, мистецтвознавець і громадсько-політ. діяч. Навчався у Львів.
ун-ті (1927—34). Діяч низки молодіжних організацій.
Член Укр. військ. організації (з 1927), Організації укр.
націоналістів (із 1929). Я. не раз заарештовувала польс.
поліція за участь у націоналістичному підпільному русі
(зокр. 1934). Перебував у концтаборах. У 1940—44 —
навчання в Берлін. ун-ті, не завершене через арешт
гестапо. З 1946 викладав в УВУ (з 1949 — доцент, з
1955 — проф. психології та соціології, у 1968—86 —
ректор). Засновник Укр. християнського руху (1953).
Наук. секретар НТШ (1952—68), 1968—85 і з 1987 —
заступник голови (1985—87 — голова) НТШ в Європі, почесний член НТШ (1987). Автор поетичних зб.
«Сонце і ґрати», «Листопадові фрагменти» (обидві —
1941), «Шляхи» (1951), «Життя» (1975), зб. есеїв «Між
розпачем і надією» (1972), історико-біогр. нарисів про
визначних наук., політ. і церк. діячів. Залишив чимало
праць із психології й соціології, виконаних на матері-
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алі худож. творів Шевченка, І. Франка, Лесі кра нк ,
В. С мон нка, І. а н . Автор досліджень «Нариси
до історії української етнопсихології» (1993), «Психологічні основи окциденталізму» (1996), опубл. після
смерті.
Ще в роки навчання в Укр. академ. гімназії у Львові (1919—27) організовував шевч. академії. Згодом
виступав у Парижі з доповідями про Шевченка: на
другій Шевч. сесії НТШ (1956), академії, присвяченій
100- тн м роков нам в н м рт
в нка (11 берез. 1961), 150- тн ому юв ю в
н наро
нн
в нка (1964), на Шевч. сесії НТШ (8 берез. 1989).
Як соціолог Я. вивчав укр. л-ру насамперед у соціологічно-філос. та етнопсихологічному аспектах. Аналізуючи творчість Шевченка, акцентував увагу насамперед
на розвитку й функціонуванні укр. сім’ї як малої групи
людей, соц. інституту, котрий існує за конкретних історико-культурних та соц.-економічних обставин (19 ст.),
наголошував, що поет не оминав багатьох питань: власності, подружніх і батьківських прав та обов’язків,
відповідальності за матеріальне забезпечення й виховання дітей у родині, за майбутнє сім’ї тощо. Ідеалом
поета була егалітарна родина (демократична), у якій
подружжя має однакові права, несе взаємну моральну відповідальність за виховання дітей (Українська
духовість у поетичній візії Шевченка //
. 1962.
Т. 169). Я. аналізував погляди Шевченка на ті обставини, які впливають на ціннісні орієнтації укр. родини. У
ст. «Українська родина в поетичній творчості Шевченка» (
. 1962. Т. 176) дослідник прагнув висвітлити
погляди Шевченка на родину і вплив на них автобіогр.
чинників, вивчити відображення у творах поета давніх
родинних звичаїв та сімейних трагедій, а також виписати психологічний нац.
тип у творчості Шевченка. Також у цій розвідці
Я. детально розглянув жіночі образи в його поезії,
зокр. образ матері.
До с лі д ник ана лі зував Шевченкову лірику і
як матеріал для вивчення характерних рис нац.
психіки й соц. інстинктів
укра ї н ців (Ше вче н ків
«Ко б зар» під ас пе ктом
інстинкту самопіднесення // Визвольний шлях.
1956. Кн. 8—9; Со ціо п си хо ло гі ч на ана лі за
«Москалевої криниці» //
. н в. кра н ка у ов т
Науковий збірник УВУ. у по т н в з
в нка.
Пар , 1962. к а нка
Мюнхен, 1956. Т. 6, також
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окреме вид.). Так, у другій із названих статей Я. виділив
основні соц. інстинкти укр. народу: самопіднесення в
різних його варіантах, боротьби, підпорядкування, наслідування, спільноти, надання допомоги та ін.
У наук. розвідках «Альтруїзм у Шевченковій ліриці» (Визвольний шлях. 1956. Кн. 10—11), «Шевченків
“Кобзар” під аспектом самопіднесення», «До проблеми
інстинкту боротьби у творчості Шевченка» (Розбудова держави. 1957. Ч. 20—21; 1958. Ч. 22), «Українська
духовість у поетичній візії Шевченка», «Аналіза Шевченкового “Кобзаря” з погляду соціальних прямувань
послуху й спротиву в українців» (Визвольний шлях.
1990. Кн. 3—5; 7—10) Я. виділив і детально розтлумачив такі соц. риси українців, як прямування до самовияву, підпорядкування, наслідування, висунення та
вшановування авторитетів, традиціоналізм, готовність
надати допомогу, прагнення соц. резонансу, соц. рівно сті, комунікативність, здатність присто совуватися
до оточення.
З погляду психологічної характеристики українців
Я. наголошував на тому, що Шевченко у своїх творах
дав зразки безмежної християнської любові, моралі,
усепрощення, дослідник звертав увагу на внутрішню
релігійність самого Шевченка, на особливо сті його
психологічних станів, зокр. самотності. Зосереджувався
на таких характерних соц.-психологічних рисах поета,
як бажання викликати резонанс серед ін., співчуття і
вміння співпережити чужі душевні стани. У працях
«Сліди в’язничних переживань у Шевченковій поезії»
(Визвольний шлях. 1954. Кн. 1), «Філософічні елементи в творчості Шевченка» (Альманах Українського Народного Союзу на рік 1975. Джерзі-Ситі, Нью-Йорк,
[1974]. Річник 65), «Властивості української духовости
в “Молитвах” (1860) Тараса Шевченка» (Визвольний
шлях. 1989. Кн. 12) Я. обґрунтовував звернення поета
до таких екзистенційних категорій, як біль, відчай, жах,
нудьга, провина, свобода, смерть та ін., стверджуючи,
що проблема смислу людського існування — одна з
гол. у його творчості. У «Нарисах до історії української
етнопсихології» (1993), аналізуючи соц.-психологічні
праці М. Ко стомарова, І. Мірчука, М.
мк в а,
Я. р м , Г. а нка, О. Кульчицького, присвячені
проблемі нац. психології, Я. свою аргументацію підкріплював прикладами із творів Шевченка.
в.: Бажання суспільного резонансу в Шевченка як людини
й творця (вияв прямування до спільноти українця). Соціологічний та націохарактерологічний нарис // Наукові записки УВУ.
Мюнхен, 1961. Ч. 4—5; Шевченко вчора і сьогодні // Визвольний
шлях. 1964. Кн. 3; Пророк країни на грані двох світів: Доповідь
на академії з нагоди відкриття скверу ім. Т. Г. Шевченка у Парижі
29 березня 1969 р. // Українське слово. [Париж]. 1969. 13 квіт.;
Нариси до історії української етнопсихології. Мюнхен, 1993 (2-ге
перероб. і доп. вид. та 3-тє стереотип. — К., 2006).

т.:
рн к на пошану проф. д-ра Володимира Янева.
Мюнхен, 1983;
. Українська історіографія та етнопсихологія Володимира Янева // Розбудова держави. 1996. № 10. — Рец.
на кн.: н в . Нариси до історії української етнопсихології.
Мюнхен, 1993;
он ка . . Шевченкознавчі студії Володимира Яніва // Ст 8; о о м р н в у добу ХХ сторіччя: Зб.
наук. конф. Т., 2007.

Св т ана у

Я́НІВ (Janów) Ян (22.11.1888, с. Мошківці, тепер Калуського р-ну Івано-Франк. обл. — 17.12.1952, Краків,
Польща) — польс. мовознавець, історик реліг. л-ри. 1913
закінчив Львів. ун-т. У 1925—39 викладав у Львів. ун-ті
(з 1937 – проф.). Після 1945 — у Яґеллонському ун-ті в
Кракові. Займався переважно східнослов’ян. лексикографією й лексикологією, також провадив порівняльні
дослідження між давньоіндійською, греко-рим., класичною і сучасною європ. культурою. Автор розвідки «Походження слова сингич-агач в поезії Т. Шевченка» (Studia
z filologii Polskiej i Slowiańskiej. Warszawa, 1958. Т. 3), де
подано етимологічне пояснення казах. за походженням
форми, видозміненої внаслідок рос. посередництва.
Роман о ов н

Я́НКЕ (Janke) Станіслав (20.03.1956, м. Косьцежин,
Ґданське воєводство, Польща) — кашубський поет,
прозаїк і журналіст. Член Т-ва польс. письменників
(1990). Закінчив 1977 залізничний технікум (м. Бидгощ). З 1979 — співробітник журн. «Pomerania». З 1996
редагує місячник «Nasza gmina». Бере активну участь
у громадсько-політ. і нац.-культурному кашубському
житті. Автор зб. віршів «Я не метелик» (1983), «Наприкінці віку» (1990) та ін., зб. оповідань «Собаки» (1991),
повісті «Жовтий камінь» (1998), «Чудово» (2005) та ін.
Переважно перекладає з польс. л-ри та з кашубської на
польс. мову.
Я. — перший перекладач творів Шевченка кашубською мовою. 15 трав. 1988 у бюлетені Кашубсько-Поморського т-ва в Ґданську «Komunikaty» опублікував
свій перекл. «Заповіту» і вст. слово, в якому назвав
Шевченка винятково талановитим поетом і художником, поінформував читачів про підготовку в Україні
зб. « апов т» [ нто . п р.]. До нього увійшов і перекл.
програмного твору укр. по ета кашубською мовою.
Я. включив його до власної зб. «Народження пісні»
(Ґданськ, 2003). Переклав також вірші Шевченка «Думка — Вітре буйний, вітре буйний!» та «Полякам»
(Pomerania. 2006. № 1).
ор

ом нко

ЯНКÓВСЬКИЙ (Jankowski) Че слав (літ. псевд. —
Ч е с л а в та ін.; 9.12.1857, м. Ошмяни, тепер Гродненської обл., Білорусь — 6.10.1929, Вільнюс) — польс. по-
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ет, критик, публіцист, історик, краєзнавець, політ. діяч.
Навчався у Варшав. і Краків. ун-тах. 1877 переїхав до
Варшави, але згодом повернувся до
на, де 1905—07
редагував польськомовну газ. «Kurjer Litewski», 1907
заснував тижневик «Głos Polski». Член Держ. думи
першого скликання від Віленської губ., прихильник
консервативної політики.
До 50- тн роков н в
н м рт
в нка
опублікував у газ. «Kurjer Warszawski» (1911. № 73/74)
ст. «Кобзар України», у якій твердив, що завдяки І. Котляревському й Шевченкові укр. л-ра розвинулася
швидше, аніж білор. Я. також дійшов висновку, що
своєю творчістю Шевченко заклав підвалини укр. нац.
свідомості: «В поезіях Шевченка відображено краще,
ніж у найґрунтовнішій науковій праці, народ, народ своєрідний, самостійний, з власним характером, з рисами,
що виразно виділяють його серед інших народів» (Із
ст. «Кобзар України» // С
. Т. 3. С. 227). Я. вважав,
що талант Шевченка формувався під сильним впливом
творчості А.
к в а, а вже потім В. Жуковського,
О. Пушкіна, М. рмонтова.
т.: рв
. . Тарас Шевченко і польська культура //
Шевченко і світ: Літ.-крит. ст. К., 1989.

Роман о ов н

ЯН ÓВ СЬ КА Лю бов Оле к са н д рі в на (псевд. —
Е к у р т ж а Ф., О м е л ь к о Р е п’я х); 18/30.07.1861,
с. Миколаївка, тепер Борзнянського р-ну Черніг. обл. —
1933, Київ) — укр. письменниця. Закінчила Полтав. ін-т шляхетних дівчат
(1881), працювала вчителькою в Лубенському пов.
на Пол та в щи ні. За сно вниця недільних шкіл, учасниця жіночого руху. Авторка оповідань, повістей,
драм. творів. Друкувалася
в журн. « ор », «
в ка
тар на», « ова рома а»,
«Р н кра », альм. «Дубо ве ли с тя» (1903), «На
ві ч ну па м’ять Котля рев. нов ка
ському» (1904), «З потоку
життя» (1905). З 1905 мешкала в Києві. Брала активну
участь у діяльності київ. «Просвіти», а з 1906, після
смерті Б. р н нка, очолила її. Підтримувала дружні
взаємини з Лесею кра нкою, М. о ю н к м, М. нком, М. Стар к м.
1911 у зв’язку із забороною відзначення 50- тн
роков н в
н м рт
в нка в Києві Я. делегували на шевч. дні до Москви, що відбувалися заходами
спеціально утвореного комітету, до якого в числі ін. вхо-

дили І.
в к , В. рна к , Ю.
ов к ,
В.
ров к , А. р м к , О. ов к . Там вона
виступила з доповіддю про загальнолюдський, гуманістичний зміст творчості поета. У спогадах «Подорож
до Москви на Шевченкове свято» (1911) Я. висловила
свої враження від заг. атмосфери урочистостей, доповіді Ф. орша «Шевченко серед поетів слов’янства» та
промови Ф. Г.
а арта на вечірньому засіданні Академії, наголосивши на думці доповідача про роль Шевченка у єднанні інтелігенції і народу, а також розповіла
про «концерт Лисенка во славу імені великого Кобзаря»,
що відбувся 5 берез. ( нов ка . Тв.: У 2 т. К., 1991.
Т. 2. С. 667). Москов. дні 26 лют. та 5 берез. письменниця кваліфікувала як дні «реваншу української справи» (Там само. С. 669). 15 трав., після повернення, Я. з
великим успіхом зачитала в у на на вечорі на честь
пам’яті Шевченка реферат, в якому йшлося про життєву і творчу біографію поета. З доповіддю про Шевченка Я. виїжджала до Москви і в 1914 (ІЛ. Ф. 38/97).
в.: Шевченко серед поетів слов’янства // а пом н 50-х
роковин смерті Тараса Шевченка. 1861―26.ІІ.1911: Сборник,
посвященный памяти Тараса Григорьевича Шевченко. М., 1912.
т.:
в нков свято у Мо скві // Дніпрові хвилі. 1911.
№ 10; С н ко . Любов Яновська: Життя і літературна діяльність.
К., 1962; ра . Любов Олександрівна Яновська (1861―1933) //
Наше життя. 1962. Ч. 3. 3 берез.; ум о . Подолати в душі
зло…: [Передм.] // нов ка . Твори: У 2 т. К., 1991. Т. 1; Пр мак . Любов Яновська у дзеркалі доби кінця ХІХ ― початку
ХХ ст.: відома і невідома. Дрогобич, 2011.

ата

ум о

ЯНÓВСЬКИЙ Степан Дмит рович (1815, Курськ,
тепер РФ — 1.07.1897, Швейцарія, похований у м. Теріте) — рос. лікар, викладач, чиновник. Лікар, багатолітній приятель Ф. о то в ко о, автор спогадів
про нього. Після закінчення 1837 Москов. відділення
Медико-хірургічної академії розпочав лікарську службу у гвардійському Преображенському полку. Згодом
працював у Петербурзі лікарем і викладачем природознавства в Лісовому й Межовому ін-тах. Від серед.
1840-х — у департаменті казенних лікарських заготівель Міністерства внутрішніх справ (1859 включено до
медичного департаменту Військ. міністерства). Після
виходу у відставку 1872 переїхав із Москви до Києва,
від 1877 мешкав у Швейцарії.
У Держ. музеї О. С. Пушкіна в Москві у складі колекції І. Розанова зберігається прим. « о зар » 1860 із
Шевченковим дарчим написом «Степану Дмитр[иевичу] Яновскому. На память от автора. 20 февраля 1860»
(6, 243). Обставини й характер знайомства Шевченка
з Я. невідомі. Познайомити їх міг хтось зі спільного
оточення (О. П м к , О. П
в, О. Сторо нко, М. С. Щепкін).
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т.: у ко . Із Шевченкового петербурзького оточення:
Єгор Розаліон-Сошальський, Степан Яновський // Український
археографічний щорічник: Нова серія. К., 2012. Вип. 16/17.

ктор у ко

ЯН ÓВ СЬ КИЙ Юрій Іва но вич (14/27.08.1902,
х. Маєрове, тепер с. Нечаївка Компаніївського р-ну
Кіровогр. обл. — 25.02.1954, Київ) — укр. письменник. У 1922—23 навчався
в Ки їв. по лі те х ні ч но му
ін-ті. У 1941—46 — відп.
ред. журн. «Укра ї н сь ка
лі те рату ра». На ле жав до
літ. ор га ні за цій «Кому нкульт», ВА П ЛІ ТЕ, Пролі т ф ронт. Ав тор єди ної
по ет. зб. «Прекрасна Ут»
(1928), зб. новел і оповідань «Ма му то ві би в ні»
(1925), «Кров землі» (1927),
«Рейд» (1927), «Ко рот кі
історії» (1940), «Київські
опо
відання» (1948) та ни. нов к
зки ін.; романів «Майстер
корабля» (1928), «Чотири шаблі» (1930), «Вершники»
(1935), «Жива вода» (1947), ряду драм. творів, кн. нарисів «Голлівуд на березі Чорного моря» (1930).
Занотовані в записній книжці слова — «краще Шевченка ніхто не мовить голосом народу, — він його перша любов» (ЦДАМЛМУ. Ф. 17. Оп. № 1. Од. зб. № 91.
С. 2) — повною мірою визначають і ставлення Я. до
Шевченка. Ранні поезії «В батьків день (Т. Г. Шевченкові)» (1924) та «Його пророчі слова» (1924) уже самою
назвою видавали щирий юнацький пієтет до постаті
поета. Християнський ідеал згармонізованої людини
Шевченка став для Я. невід’ємним складником неоромантичного світовідчуття, тієї «романтики вітаїзму»,
яка пронизує найкращі твори письменника. Шевченкові ідеї — «Борітеся — поборете, / Вам Бог помагає!», право народу на власний шлях розвитку та свою
державу («В своїй хаті своя й правда, / І сила, і воля»)
знаходять органічну реалізацію в романі «Чотири шаблі».
Прагнучи звільнитися від схем і трафаретів радянської доби, письменник шукав «істини зерно» в Шевченковій творчості. Рукопис ст. «Шевченко і народна творчість» [1939], оповідання «Наречена» (1938) й «Тополя»
(1939), нарис «По Україні» (1945) — яскраве свідчення
цьому. Не випадково задум великого худож. полотна про
Шевченка Я. уписав у досить об’ємний проект, який мали складати три п’єси: «Ярослав Мудрий», «Гамалія»,
«Шевченко». Утілення цього задуму залишило ся на
стадії підготовчих матеріалів, датованих 1940. Творчі

плани зруйнувала нім.-радянська війна. Шевченкове
«кайдани порвіте» відчувається в новелах «Українка»
(1942), яку під тиском радянської цензури було «перейменовано» на «Марійку», та «Школяр» (1942).
Я. інтенсивно працював над текстом п’єси «Молода воля», яка мала стати першою частиною тетралогії,
котра охоплювала б найважливіші періоди життя та
творчості Шевченка: від трьох останніх літ перебування
поета в Україні перед арештом 1847 і аж до повернення
із заслання. Дочасна смерть обірвала роботу над «Молодою волею» на стадії четвертої ред. (незавершена п’єса
вийшла друком посмертно 1955). Драму певною мірою
написано з огляду на вимоги радянської цензури, у полі особливої уваги якої завжди перебувала шевч. тема.
Дія відбувається в Києві та довколишніх селах 1846. У
центрі її — приїзд поета з Петербурга в Україну, стосунки його з народом, зустрічі з молоддю, наснаженою
ідеями р оо в ко о рат тва. Експериментуючи з історією, автор показав Шевченка керівником
селянського повстання, який підтримує людей своїми
порадами й безпосередньою участю в боротьбі (одна
з можливих авторських назв чи підназв п’єси — «Те,
чого нема в історії»). Драма Я. виявила тенденцію до
худож. осмислення суспільно-істор. проблематики шляхом посилення героїко-романтичного, психологічного
начала.
в.: Народний пам’ятник геніальному по ету // Червоний
прапор. [Харків]. 1949. 24 квіт.; Тв.: В 5 т. К., 1982. Т. 1; 1983. Т. 3.
т.: о н о . Проза Ю. Яновського // Червоний шлях.
1929. № 2; а шк н . . Юрій Яновський. К., 1957; он ар нко . Фольклорна основа образів п’єси Ю. І. Яновського про
Тараса Шевченка («Молода воля») //
15; а нко . .
Із студій про новелу. К., 1971; а ан . П. Майстер залізної
троянди //
т у вічність: Спогади про Юрія Яновського. К.,
1980; П а н а С. П. Юрій Яновський. К., 1986; Пан нко . .
Юрій Яновський. К., 1988; Па нко . . Діалогічність образів
та ідей у драмі «Молода воля» Ю. Яновського // Т. Г. Шевченко
і загальнолюдські ідеали: Тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз.
наук.-теорет. конф., присвяченій 175-річчю від дня народження
Т. Г. Шевченка. О., 1989. Ч. 3; натюк . . Юрій Яновський:
текст і авантекст. К.; Ніжин, 2006; натюк . . Юрій Яновський
у наближенні до Шевченка: (Реалізовані й нереалізовані творчі
задуми) //
35. Кн. 2; натюк . . Шевченкіана Юрія
Яновського та її варіанти // Ст 7; ом в ка . Лінгвістична інтерпретація символіки Тараса Шевченка у творчості Юрія
Яновського // Ст 12.

ро ава натюк

ЯПÓНСЬКА ЛІТЕРАТУ́РА І ШЕВЧÉНКО. Окремі
свідчення про опо середковані укр.-япон. культурні
контакти датовано ще 18 ст., однак про безпосередні
зв’язки можна впевнено говорити лише починаючи з
кін. 19 — поч. 20 ст. До цього часу укр. мова, як і інші
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слов’ян. (окрім рос.), залишалася для японців екзотикою. Її систематичне вивчення у вищих навч. закладах
було започатковано лише в 1990-х зусиллями япон.
україністів — ака Кадзуо, но Такао, Абе Мікіо,
Куроди Рюносуке, Ецуко у з та ін. У цей час з’являється перший підручник укр. мови для японців Накая
Кадзуо, а також низка укр.-япон. і япон.-укр. словників.
Попри те, що про Шевченка і значущість його постаті як для українців, так і для слов’ян. світу загалом,
японцям було відомо досить давно, активно перекладати його поезію почали лише в другій пол. 20 ст. Така
ситуація зумовлювалася, зокр., браком фахівців, які
володіли б укр. мовою.
Про доробок укр. письменника згадувалося в перекладених япон. мовою книжках П. ропотк на «Ідеали
та дійсність у російській літературі» і Г. ран а «Російські враження» (див.: Р о . З Кобзарем у серці //
Всесвіт. 1989. № 3. С. 124—125). Першим докладніше
ознайомив співвітчизників із життям, творчістю та філос.-естетичними поглядами укр. поета Ацусі Танака
у кн. «Ідейні напрямки в російській літературі» (Токіо,
1917).
У спеціальній л-рі, присвяченій перекл. Шевченка,
панує думка, що перекладати твори поета япон. мовою
почали лише після Другої світової війни. а заву Хатіро, який 1949 надрукував перекл. кількох віршів Шевченка в журн. «Дослідження з російської літератури»
(1949. Т. 4), зазвичай називають першим перекладачем
укр. поета (див., напр.: ака . 1989. С. 41; ом нко .
С. 85). Проте це не цілком відповідає дійсності. 1944 в
Харбіні за ред. Ясуди Сабуро з’явився перший «Українсько-ніппонський словник», який уклали укр. емігранти
А. Діброва та В. Одинець. Значного обсягу вид. (11 тис.
слів на 267 сторінках) містило матеріали, безпосередньо
пов’язані з життям і творчістю Шевченка. У словнико-
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вій ст. «Шевченківський
заповіт» уміщено оригінал вірша та його перший
перекл. япон. мовою. А
текст під титулом «Шевче н ко Та рас» мо ж на
вважати першою в історії
япон. україністики об’єктивною біогр. довідкою
про життєвий і творчий
шлях поета.
Окремі перекл. творів Шевченка регулярно
з’являлися також у япон.
.
в нко.
ран
періодиці та антологіях
по з . ок о, 1993.
світової по езії. Тадзава
Суп ро к а нка
Ха ті ро, зю Та ка сі,
Вада (Міякава), уро а Тацуо, ура Такаюкі та ін. перекладачі, як правило, використовували російськомовні
перекл. текстів укр. поета (перелік ретрансляцій япон.
міститься в додатку до ст.: ака . 1989. С. 43—47).
З іменем одного з перекладачів, ома у Сьосуке,
пов’язують зародження в Японії наук. школи шевченкознавства. Перу цього літературознавця належить більшість наук. статей про Шевченка та його творчість,
опубл. у другій пол. 20 ст. (див.: ом нко .; ака .
1989).
Значну роль у популяризації по статі Шевченка в
Японії відіграв С у Тейсуке. Саме він став гол. ініціатором створення 1962 в Токіо «Японського товариства
вивчення Шевченка», яке організувало низку культурно-про світницьких заходів із нагоди 150- тн о о
юв ю в
н наро
нн
в нка: наук. конференцію, зустрічі з читачами, відвідання Японії делегацією укр. письменників тощо. Також Сібуя був гол. ред.,
автором післямови та одним із перекладачів зб. творів
Шевченка «Як умру…» (Токіо, 1964), до якої ввійшли 26 поетичних творів,
дато ва них 1839—1861.
Поява цього вид. сприяла
про буджен ню ін те ресу
широкого кола читачів і
шанувальників зарубіжного письменства як до
укр. л-ри загалом, так і до
творчості Шевченка зокр.
На шпальтах періодичних
видань з’явилися численні рецензії, статті, читацькі листи, відгуки на кн.
(Відлуння пісень поета.
Книга віршів Т. Шевче.
в нко. ар . ок о,
нка, укладена Т. Сібуя //
2009. к а нка
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Ніхон докусьо сімбун. 1964. 17 серп.; З’явилася у світ
книга віршів Т. Шевченка // Майніті. 1964. 1 верес.;
Книга віршів Т. Шевченка — «Як умру...» // Акахата.
1964. 5 верес.; Обурення проти поміщиків та кріпосництва. Книга віршів Т. Шевченка, укладена Т. Сібуя //
Докусьоно томо. 1964. 10 верес.; Книга віршів Т. Шевченка, укладена Т. Сібуя // Бунка хьорон. 1964. № 10).
Автори публікацій високо оцінювали як саму зб., так
і представлені в ній перекл. Вид. мало великий попит
у япон. книгарнях. Наклад було повністю розкуплено,
нині кн. вважається бібліогр. раритетом.
н наро
нн
З нагоди 175- тн о о юв ю в
в нка в Японії з’явилося ще одне вид. перекл. його поезій — «Збірка віршів Шевченка» (Токіо, 1988).
На відміну від попередньої, ця книжка вміщувала перекл. творів Шевченка, які виконали лише два фахівці — Мураї Такаюкі та Сібуя Тейсуке. До складу вид.,
ілюстрованого малюнками Шевченка та сучасними
фотографіями, уперше ввійшли повні версії поем «Гайдамаки», «Катерина» й «Наймичка», а також деяких
ін. віршів (зокр. поетичного циклу «В казематі»). У
кн. вміщено також статті Сібуя Тейсуке «Моя зустріч
із Шевченком», І. ра а «Син волі» і Мураї Такаюкі
«Життя й мистецтво Шевченка», «Тейсуке Сібуя і Тарас
Шевченко», «Початок японо-українських літературних
зв’язків — Великий Кобзар і послідовник його вчення
Тейсуке Сібуя». У вид. подано також докладну біогр.
довідку і хронологію гол. подій у житті укр. поета.
Третє окреме вид. перекл. поетичних творів Шевченка япон. мовою стало результатом копіткої роботи
япон. україністки Ецуко Фудзії. Зб. «Вибраних поезій»
Шевченка (Токіо, 1993) двомовна: оригінальні тексти
укр. мовою супроводжує паралельний переклад япон.
До складу кн. ввійшли 28 творів, деякі з них (напр., «Чигрине, Чигрине», «Розрита могила») япон. перекладено
уперше, а решту перекладено заново. Безперечними
заслугами вид. слід уважати перекл. поезій безпосередньо з мови оригіналу, а також збереження їхнього нац.
духу. Згодом у перекл. Ецуко Фудзії вперше з’явилася
друком поема «Марія» (Токіо, 2009).
Ін. цікавий аспект, що передбачає дослідження постаті Шевченка і в контексті япон. л-ри, — це пошук
окремих аналогій та паралелей. У япон. класичній поезії
траплялося чимало авторів, життя і творчість яких суголосять долі й доробку укр. поета. Поезію Шевченка
і Мацуо Басьо, напр., об’єднують витончене ліричне
світосприйняття, самовіддана любов до рідної землі,
палка закоханість у її природу, безмежна віра в людей
і щире прагнення соц. справедливості. Спільним для
обох письменників виявився також побутовий аскетизм, який, щоправда, викликав у них різні почуття:
«Як легко я живу на цьому світі! / Усе багатство — /
Глечик з гарбуза», — писав япон. класик. «Добро, у кого

є господа, / А в тій господі є сестра / Чи мати добрая.
Добра, / Добра такого таки зроду / У мене, правда, не
було», — зізнавався укр. поет. Зближувало літераторів
також ставлення до поезії як до ефективного засобу
впливу на громадську свідомість, погляди сто совно
ролі та місця поета в суспільстві. «Ви слухаєте мавп! /
А чи почули б / Підкидька плач на вітрі восени?» — риторично звертався віршем-гайку Мацуо Басьо до своїх
колег — прихильників традиційно-естетських поглядів
на поезію. «Якби ви знали, паничі, / Де люде плачуть
живучи, / То ви б елегій не творили / Та марне Бога б не
хвалили, / На наші сльози сміючись», — у свою чергу
докоряв Шевченко.
Можна відшукати чимало ін. аналогій із постаттю
Шевченка в історії япон. л-ри, але при цьому важливо
враховувати не лише співзвучність тематики та ідейного
спрямування худож. текстів того чи ін. поета, а й значення його творчості для нац. л-ри та культури в цілому.
т.: Св т . Українсько-японські взаємини 1903—1945:
Історичний огляд і спостереження. Нью-Йорк, 1972; С у . Моя
зустріч з Шевченком // Всесвіт. 1989. № 3; ака . Шевченко
в Японії // Сучасність. 1989. № 3; ака . Шевченко в Японії //
Св т 1991; но ., он ар нко . Перший українсько-японський словник // Мовознавство. 1994. № 2/3; но ., он ар нко .
Третя зустріч Шевченка з японцями //
. 1994. 19 трав. — Рец.
на кн.:
в нко . Вибрані поезії. Токіо, 1993; ака . Україна
і Японія (Як один японець став україністом) // Дивослово. 1999.
№ 8; ро ова . Шевченко в Японії // СіЧ. 2000. № 3; ом нко .
Дещо про історію шевченкознавства в Японії // Східний світ.
2001. № 1;
ко . .,
ова . . Особливо сті ранніх
творів Тараса Шевченка японською мовою // Вісник / Київ. нац.
ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2001. № 5: Східні мови та літератури;
он ар нко . Шевченко і японська поезія // Літературознавчі
студії. Зб. наук. праць. 2004. Вип. 11; Р зн кова . . Особливості
лексичної полісемії у перекладах збірки Т. Г. Шевченка «Три літа»
на японську мову // Мова і культура: Наук. щорічний журнал. К.,
2004. Т. 8: Теорія і практика перекладу; он ар нко . Творчість
Тараса Шевченка в контексті японського українознавства // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. 2005. № 36; он ар нко .
Шевченко і система вартісних орієнтацій у японській поезії //
Ст 8; Р ово нко . . Застаріла лексика в перекладах творів
Тараса Шевченка японською мовою // Ст 8; Р ово нко .
Відображення образу світу в творах Тараса Шевченка, перекладених японською мовою // Ст 10; он ар нко . Розкоші і злидні
японської поезії: Японська класична поезія в контексті світової та
української літератури. К., 2010; он ар нко . П. Шевченкознавство в Японії //
в нкознав тво в сучасному світі. К., 2014.

ван он ар нко

Я́РА — у Шевченковій повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали» згадано як давньоруську
богиню весни: «Ручьи весело зашевелились в горах и
побежали к своему пращуру Днепру-Белогруду ска-

ЯРЕМА

зать о приближении праздника богини Яры» (4, 324).
М. Костомаров у дисертації «Славянская мифология»
(1846) навів подібне ім’я давньо слов’ян. боже ства і
подав кілька його тлумачень: «Ім’я Ярило означає те
саме, що й Яровит, і походить від слова яр, а слово яр
має кілька смислів: 1) яр-весна; 2) яр-мужество, bujarost
(Краледв[орський] рук[опис]), сміливість; 3) яр-гнів,
лють; 4) яр-хіть, лють» ( о томаров . . Слов’янська
міфологія. К., 1994. С. 241). Посилання Костомарова на
фальсифікати (у названій праці є посилання на «Глоси
Вацерада» і «Любушин суд») суттєво знецінюють міфотворчі гіпотези вченого. Шевченко ж міг і неточно
пригадати текст праці Костомарова (або його лекції чи
усну розповідь), міг і сам придумати богиню весни Я.
Стан

ав Ро ов

к

ЯРÉМА Яким Якимович (23.09.1884, с. Арламівська
Воля, тепер Мостиського р-ну Львів. обл. — 15.11.1964,
Львів) — укр. психолог, філософ, літературознавець,
педагог і культурно-освіт ній ді яч. Дій с ний член
НТШ (1940). Канд. філол.
наук (1948). На вча в ся у
Львів. ун- ті (1903—06).
Здобув 1908 фах філолога
в ун-ті м. Ґрац (Авст рія).
Пра цю вав проф. гі м на зії
в Тернополі, де 1911 познайомився з І. Франком.
1917 вступив до Укр. армії,
захищав Центральну Раду.
Воював в Укр. га лицькій
армії (УГА). 1920—21 —
ред. газ. «Український стрі. р ма
лець». Захистив дисертацію
в Карловому ун-ті у Празі (1922). Проф. кафедри філо софії, пізніше — зав.
кафедри пед. психології
Укр. високого пед. ін-ту
ім. М. Дра го ма но ва у
Празі (1923—25). Після
по ве р нен ня в Га ли чину (1930) — проф. укр.
чо ло ві чої гі м на зії, директор середньої школи
в Те р но полі. Ви кла дав
у Львів. ун-ті. Старший
наук. співробітник Львів.
відділення ІЛ (1940—46).
Зав. кафедри іноземних
мов Львів. зооветерина. р ма. ва
в нка.
рного ін-ту (1950—62).
рноп , 1914. к а нка
Автор праць із літерату-
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рознавства, педагогіки,
педагогічної психології,
етнопсихології, філо софії. Се ред най голо в ніших видань — «Психографія у школі» (1925),
«Педа го гі ч на пси хологія» (1928), «Проблеми
не сві до мих пси хі ч них
проце сів» (1928), «Причинок до характеристики
проце сів уваги» (1929),
«До проблеми ідейного
змісту “ліричної драми”
Івана Франка “Зів’яле ли. р ма. т
стя”» (1948), «Іван Франп р
ванн твор т
ко і “Фауст” Гете» (1954),
в нка. в в, 1933.
«Іван Франко і творчість
к а нка
Генріха Гейне» (1960).
Я. — піонер психоаналітичного шевченкознавства.
В аналітичній розвідці в царині психології поетичної
творчості «Уява Шевченка» (Т., 1914) дослідник детально розглянув конкретні образи Шевченкової уяви,
символи, метафори, алегорії тощо. Зауважив невелику
різнорідність тем, постатей епічної частини творчості
Шевченка та пояснив сконцентровану уяву високим
психічним напруженням соц. почувань поета. «Досконала пластика» уяви творить перехід між Шевченкомхудожником і Шевченком-поетом: незриме перетворює
у видиме, загальне — в одиничне, непро сторове —
у просторово окреслене, мертво-бездушне — в одухотворене.
У часописі «Український стрілець», що виходив у
таборі інтернованих вояків УГА, протягом 1920—21 Я.
надрукував кілька публіцистичних статей патріотичного спрямування про Шевченка.
У праці «Дитячі переживання і творчість Шевченка.
Зі становища психоаналізи» (Л., 1933) Я. розглянув твори поета на основі відкриттів модерної європ. психології (фройдівського психоаналізу), продемонструвавши,
як за певних умов у сфері свідомого естетичного життя
Шевченка оживали сліди його нещасливого дитинства.
Шевченкове поетичне творення, почуттєво підсилене
з несвідомих джерел психіки (любов до матері та гнів
до визискувачів), визначало його любов до України й
пафос визв. змагань.
До постаті Шевченка Я. звертався у праці «Українська духовість в її культурно-історичних виявах» (Л.,
1937), спираючись на психологічну концепцію «інтроверсії — екстраверсії» К.-Ґ. Юнґа. Розкриваючи особливості укр. інтровертованої психіки, проаналізував
чотири типові для укр. духовості постаті: Шевченко,
І. Вишенський, Г. Сковорода, М. Гоголь та зробив зіс-
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тавлення: Шевченко є висловом духу укр. соціальності
в протилежності до егоцентризму Сковороди та Гоголя.
Я. вказував на необхідність виховання в молоді «співчутливої шевченківської людини», взаємозаступництва
замість взаємопоборювання, зміцнення позитивних рис
нац. психіки, сформованих історично, та корегування
слабких особливостей укр. вдачі.
Шевченкознавчі праці Я., замовчувані в радянський час, мають вирішальне значення для відновлення
і розвитку психоаналітичного напрямку до сліджень
творчості Шевченка, є фундаментальною основою подальших студій.
в.: 60-ліття смерті Тараса Шевченка; Три шляхи; Шевченко — поет козацької слави [та ін.] // Український стрілець: Орган
Українського стрілецтва на чужині (Німецьке Яблонне, Чехія).
1921. 28 лют. Ч. 4; Шевченко, людство й Україна // Український
стрілець. 1921. 30 квіт. Ч. 8; к м р ма [Психологічні та педагогічні праці]. Л., 2003.
т.: рав нюк . Яким Ярема (1884—1964) // Шляхами
Золотого Поділля. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1983. Т. 3;
Су ор к С. Слід на землі. 110 років від дня народження Якима
Яреми // Основа. 1994. № 14; ом к С. Штрихи до портрета
Якима Яреми // в
на книга української гімназії в Тернополі. Т.; Л., 1998; По р нн к . Яким Ярема (до 115-ліття від
дня народження) // Визвольний шлях. 1998. Кн. 6; к м р ма.
1884—1964. Бібліогр. покажчик. Л., 1995.
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ЯРÉМЕНКО Василь Іванович (24.09.1951, с. Нехайки, тепер Драбівського р-ну Черкас. обл.) — укр.
історик. Закінчив істор. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка (1977). Канд. істор. наук, доцент (1994). Працює
в Хмельн. нац. ун-ті (з 1977). Наук. зацікавлення Я. у
шевченкознавстві — історіософія, історизм, етнографізм, реліг. символіка, христологізм, співвідношення
історизму та міфологізму у творчості Шевченка, місце
і роль християнської релігії в Шевченковій історіософії.
Застосовує осібний аналіз кожного твору з подальшим
уведенням результатів у заг. тематичний контекст та
комплексно синкретичний розгляд всіх різновидів Шевченкової творчої спадщини. Праці Я. вирізняє ламання
стереотипів і незалежна дослідницька позиція. Статті і
студії Я. допомагають ширше розуміти й предметніше
коментувати окремі твори Шевченка, уточнюють світоглядні настанови поета і деякі текстологічні аспекти.
в.: Про історизм поеми «Москалева криниця» (До проблеми
історіософії Т. Г. Шевченка) //
. 1993. № 4/6; Історіософські
аспекти відображення діяльності гетьмана Богдана Хмельницького у творчості Тараса Шевченка //
. 1995. № 4; Новочасні
текстологічні та історичні студії над Шевченковою поемою «Тарасова ніч» // Про м літературознавства і художнього перекладу.
Зб. наук. праць і матеріалів. Л., 1997; Українські родинні святощі
у спадщині Тараса Шевченка // кра н ка родина: Родинний і

громадський побут. К., 2000; «Як понесе з України...». (Непроминальна символіка Шевченкового «Заповіту»: християнський
та історіософський шари) // Сучасність. 2002. № 6; «І світ ясний,
невечірній тихо засіяє...» // С . 2003. № 3; «Добрі жнива колисьто будуть...» (Християнська наповненість Шевченкового «Букваря») // С . 2004. № 3; «Людей і ... не прокляв!» (до проблеми
Шевченкового трактування теодицеї) // Київська старовина.
2005. № 2; Чумацтво у творчості Шевченка: етнографічний та
історіо софський аспекти //
35. Кн. 1; До проблеми історіософії Тараса Шевченка: методологічні підходи // С . 2007.
№ 3; Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство: долання
стереотипів // Київська старовина. 2007. № 2; Світова історія у
творчій спадщині Тараса Шевченка: спроба історіо софського
прочитання //
. 2007. № 5; «Суєслови, лицеміри, Господом
прокляті» (Проблема обрядовірства і народної побожно сті в
контексті творчої спадщини Тараса Шевченка) // С . 2009. № 5;
Офірність у Тараса Шевченка: християнський, історіософський,
екзистенційний виміри // Шевченків світ. Наук. щорічник. Черкаси, 2009. Вип. 2; Історична ономастика у творчій спадщині Тараса
Шевченка //
. 2010. № 2; «Камінь, яким знехтували будівничі,
став наріжним…» (Мотивування вибору Тарасом Шевченком для
виготовлення офорту твору Рембрандта «Притча про виноградаря і ділоробів») // Ст 12; Історіософський зміст Шевченкових
«Гайдамаків» (До 170-річчя виходу поеми) //
. 2011. № 2;
«…Та з фастовським полковником гетьмана єднали» (Історіософський вислів Т. Шевченка в історіософському освітленні) //
Ст 14; Доля, пророцтво і прогноз в Шевченковому раціональному обрамленні // Шевченків світ. Наук. щорічник. Черкаси,
2011. Вип. 4; Устим Кармалюк (Карманюк) і Тарас Шевченко //
Шевченків світ. Наук. щорічник. Черкаси, 2012. Вип. 5; «І стала
тьма...» (Етнографізм і символіка Шевченкового твору «У Бога
за дверми лежала сокира…») // Ст 16; Шевченкова поема
«Сон (Комедія)» в аспекті христологічного та історіософського
прочитання // Дивослово. 2013. № 3.

на зю а

ЯРÉМЕНКО Василь Сергійович (20.10/01.11.1895,
с. Ро ги н ці, те пер Ро мен сь ко го р-ну Сум. обл. —
6.03.1976, Львів) — укр. актор. Народний артист Союзу РСР (1954). Держ. премія Союзу РСР (1950). Творчу
діяльність почав 1918 у Роменському укр. театрі. Один
із фундаторів Укр. драм. театру ім. М. Заньковецької (з
1944 — у Львові, нині — а она н ака м н
укра н к
рамат н т атр м н ар ан ков ко ), де працював з 1922 по 1976. Актор універсального виконавського діапазону, зокр. героїчно-характерного
плану, Я. створив на сцені театру галерею яскравих
образів, серед яких Шельменко («Шельменко-денщик»
Г. Квітки-Основ’яненка), Яго, Лір («Отелло», «Король
Лір» В.
к п ра), Феноген («Хазяїн» І. арп нкааро о), Виборний («Наталка Полтавка» І. Котляревського), Овлур («Сон князя Свято слава» І. Франка)
та ін.
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Усі роботи — у Львів. укр. драм. театрі ім. М. Заньковецької. Я. знімався в кіно, зокр. у к/ф В. Івченка «Назар Стодоля» (1954, Київ. кіностудія худож. фільмів)
виконав роль Кобзаря. Виступав із худож. читанням
творів поета, 1944 — в літ.-муз. композиції «Україна в
боротьбі» К. Губенка і В. Харченка для бійців на фронті
під час нім.-радянської війни.
т.: ава ка ., ур н . Василь Яременко. К., 1973;
озак . Лесь Курбас заповів «Гайдамаки» // Театральна бесіда.
1998. № 1.

ар Романюк

С на з в тав п’
. роп вн ко о « во н к»
за по мою .
в нка. ро
. ова — . р м нко,
Ст пана — . Стр ун. 1961

Вагомою є шевченкіана актора. Він був виконавцем
ролей Назара, Гната і Хоми Кичатого у драмі Шевченка «Назар Стодоля» (Ромни, 1920; укр. драм. театр
ім. М. Заньковецької, 1942, Тобольськ, реж. В. в нко).
У «Гайдамаках» за Шевченком (1922, інсценізація й
постановка Леся ур а а) зіграв ролі Гайдамаки, 2-го
конфедерата, Писаря, з 1923 виконував роль Залізняка,
з 1925 — Ґонти. Образ Ґонти Я. створив також в інсценізації В. ар нка (1939). Критики відзначали його
новаторство у сценічній інтерпретації цього персонажа:
«Актор вважав за конче потрібне знайти психологічно
переконливе трактування образу Гонти. Яременко не пішов шляхом деяких своїх попередників, що зображали
Гонту як одержимого сліпою помстою. Актор намагався
підкреслити трагедійність образу Гонти» ( ава ка .,
ур н . С. 41).
У репертуарі актора знакове місце по сідає роль
Шевченка у виставі п’єси В. Малакова і Д. Шкневсь ко го «Пе тер бур зь кі ночі» (1950, реж. Б.
но):
«…актор досягав інколи того, що образ Кобзаря набував
узагальнення як символ борця, революціонера» ( ава ка ., ур н . С. 82). Прикметною була також роль
Василя Коваля у п’єсі М. роп вн ко о «Невольник»
за Шевченком (1961), в якій актор втілив збірний образ патріота своєї батьківщини, виразника кращих рис
нац. характеру. У виставі героїчної драми М. ару но о
«Марина» (1965) зіграв роль повстанця Дениса Варти.

ЯРИЧÉВСЬКИЙ Сильвестр Гнатович (16.01.1871,
м. Рогатин, тепер Івано-Франк. обл. — 30.03.1918,
м. Серет, тепер Румунія) — укр. письменник, перекладач, педагог, громадсько-культурний діяч на Буковині.
Навчався на філос. ф-ті Львів. ун-ту (1892), згодом продовжив студії у Віден. ун-ті (1896—1901). Брав участь в
укр. студентських, робітничих культурно-освітніх т-вах,
декламував укр. й нім. мовами на шевч. вечорах, виголошував доповіді на літ. та соц.-політ. теми. 1901—02 —
педагог гімназії у Перемишлі, 1902—03 — у Коломиї
(викладав укр., нім. і польс. мови). Під час Першої
світової війни на посаді бургомістра м. Серета захищав інтереси місцевого населення. Видав зб. оповідань
«Серце мовить», «На хвилях життя» (обидві — 1903),
«Між терням і квітом» (1905), кн. віршів «Пестрі звуки»
(1904), поетичну драму «Горемир» (1906), народну драму «Січ іде» (1908), зб. балад «Ангел-убійник» (1908),
віршовану драму з часів Хмельниччини «Початок кінця» (1913) та ін.
Як культурний і громадський діяч Я. брав активну
участь у заходах щодо вшанування пам’яті Шевченка
в австр. столиці і на Буковині, писав про ці події у газ.
«Буковина» і «Народний голос»: «Шевченко в робітничій і академічній хаті. Святкування 40-х роковин
смерті Тараса товариством “Поступ” і “Січ” у Відні»
(Буковина. 1901. 18/31 берез.), «1861—1911 на Україні» (Народний голос. 1911. 16 берез.), «Поклін столиці
Буковини безсмертному Кобзареві» (Народний голос.
1911. 23 берез.). Шевченкові присвячував і свої худож.
твори. 1903 написав вірш «Устань, Прометею! (На
спомин Тараса)», пізніше опублікований у поетичній
антології «На вічну пам’ять Тарасові Шевченкові»
(Золочів, 1910. С. 158), яку упорядкував В. Супран вк . Написав 1902 драм. алегорію «Небесні співці»,
присвячену 41-м роковинам від дня смерті Шевченка.
Вагомою у контексті популяризації творчості Шевченка у німецькомовному світі стала видана нім. мовою наук.-попул. брошура «Поет любові і протесту»
(Серет, 1914) — доповідь, яку Я. виголосив 25 берез.
1914 у буковинському містечку Сереті. У перших двох
частинах брошури «Життя та літа науки Шевченка»,
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«Поезія Шевченка» автор подає короткий біогр. нарис
про поета, загально характеризує його поетичну спадщину, зазначає приблизну кількість написаного, описує
форму його пісень і більших за обсягом поезій як дуже
просту («будь-яка декоративність, надчутливі тонкощі й
хворобливе милування йому чужі. Він лише зрідка вдається до різних строф, а штучних строфічних структур
взагалі не знає. <….> Його віршована форма проста,
але при цьому повнозвучна, надзвичайно мелодійна,
що так вона завжди люба народній душі»), пише про
те, що «Шевченко є водночас ліриком і епіком; себто в
ньому живуть дві натури: натура співця своїх власних
страждань, страждань вітчизни і всього стражденного
людства, а відтак натура художника неосяжної пишної
степової України…» (тут і далі цит. за перекл. П. Рихла
у перевид. брошури 2009). У третьому розд. «Мотиви
Шевченкової поезії» Я. зупиняється на основних у Шевченковій поезії мотивах — любові («звичайна природна
любов двох людей, любов до уярмленого, закріпаченого
народу, любов до сумної і славної України, висока, всеохопна любов до людей, найчистіша любов до правди,
емоційно-піднесена любов вільного людства») і протесту («З цієї великої любові постає необхідність протесту
проти визискувачів, проти неправди, проти моральних
злодіянь. ому в н тако
по том прот ту, добре
аргументованого протесту. Його протестуюча любов
гуркоче громом»). Під цим кутом зору розглядаються
«Тополя», Наймичка», «Сон — У всякого своя доля»,
«Кавказ», «І мертвим, і живим», «Пророк». Хоча це
вид. гол. чин. адресувалося німецькомовному читачеві,
автор із патріотичних міркувань найбільше акцентував
на вагомості Шевченкових істор. поем, у яких поет виявив «свою велику любов до нації». Доповнює брошуру
«Додаток: Шевченко як художник», де стисло означено
жанрово-тематичний спектр маляр. творів Шевченка,
підкреслено, що «супроти свого майстра і друга, знаменитого творця історичних полотен Карла Брюллова,
Шевченко завжди зберігав повну самостійність як у
виборі, так і в тлумаченні сюжетів». Фрагменти цитованих у брошурі творів Шевченка автор надрук. за
нім. перекл. Ю. р н , уривок із «Тополі» — в перекл.
С. по наров ко о.
в.: тан , Прометею! (На спомин Тараса) // р в к С. Тв.: У 2 т. Т. 1. Бухарест, 1977; Ein Dichter der Liebe und des
Protestes (нім., укр., румун. мовами). Czernowitz, 2009.
т.: ва юк . Поет і громадянин // Жовтень. 1971. № 1;
По р нн к . Шевченко німецькою мовою. К., 1973; а о- у юк . Сильвестр Яричевський // р в к С. Тв.: У
2 т. Бухарест, 1977. Т. 1; нто
ук ., ов анюк . Сильвестр Яричевський в контексті німецькомовної шевченкіани //
Jarytschewskyj S. Ein Dichter der Liebe und des Protestes (нім., укр.,
румун. мовами). Czernowitz, 2009.
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ЯРОВИ́НСЬКИЙ Борис Львович (11.03.1922, Полтава — 29.12.2000, Харків) — укр. композитор, диригент.
Заслужений артист Української РСР (1972). Народний
артист Української РСР (1977). Закінчив військоводиригентський ф-т Моск. консерваторії (1942), Харків. консерваторію (кл. композиції С. Богатирьова і
Д.
анова, 1949). Від 1959 — керівник і диригент
студентського симфонічного оркестру в Харкові. Від
1964 — зав. муз. частини й диригент Харк. укр. драм.
театру ім. Т. Г. Шевченка, де написав музику до вистави «Назар Стодоля» (1971). На тему укр. народної
пісні «Думи мої» створив фантазію для симфонічного
оркестру (1958); обробив народну пісню «Така її доля»
(для баритона з малим симфонічним оркестром, 1969)
та «Якби мені черевики» М.
нка (для сопрано з
ма лим симфонічним орке ст ром, 1972). Композиції
Я. позначено не абиякою увагою до інтонацій укр.
фольклору, вони відзначаються барвистим оркеструванням.
т.: ва ко . Героїчна тема в опері // Музика. 1970. № 6;
рова . Два авторських концерти // Музика. 1972. № 5;
а на . Борис Яровинський // Українське музикознавство. К.,
1980. Вип. 15.

р на С кор ка

ЯРОПÓЛК СВЯТОСЛÁВИЧ (? — бл. 978—980) —
князь київський, старший син Святослава Ігоровича.
Згідно з «Пов тю вр м нн
т», Святослав, вирушаючи 970 у другий похід на Візантію, розділив свої
руські володіння між трьома синами. Старший Я. С. був
посаджений у Києві (який він і успадкував 972), Олег
отримав землю древлян, а молодший о о м р сів у
Новгороді. Майже нічого не відомо про внутрішню та
зовнішню політику Я. С. Найдавніші руські монети,
виготовлені за зразком арабського диргема, датуються
саме правлінням Я. С. Відомо про по сольство Я. С.
973 до Священної Римської імперії германської нації.
Схоже, Я. С. продовжував політику своєї бабусі
,
яка намагалася лавірувати між Германською та Візантійською імперіями. 977 в усобиці між братами Олег
древлянський загинув. Злякавшись брата, Володимир
утік до Скандинавії і повернувся звідти з військом, з
яким захопив Київ. Я. С. залишив місто, князя взяли в
облогу в Родні, де підступно вбили під час переговорів
із братом. 1044 син Володимира ро ав у р наказав охрестити кістки Я. С. та перепоховати їх поруч із
Володимиром.
У поемі «Царі» Шевченко, переспівуючи літописне
оповідання про полоцьку княжну Ро н у, батька та братів якої Володимир убив, а саму зґвалтував, помилково
називає її нареченим неназваного князя з Литви. Насправді, за літописом, Рогніда була просватана за Я. С.
н р

П а он н
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ЯРОСЛÁВ-ГЕÓРГІЙ ВОЛОДИ́МИРОВИЧ (Мудрий) (978 або 1-ша пол. 980-х — 20.02.1054) — великий князь київський, син о о м ра Св то ав а
та полоцької княжни
Ро н . Князь ростовський, новгородський, київський. Одружився 1019 з донькою
швед. короля Олафа
Інгігердою (Іриною).
За оповіданням «Пов т вр м нн
т»,
не задовго до смерті
бать ка пі д няв по в стан ня в Нов го роді.
Після смерті Володимира 1015 втрутився в
боротьбу за київський
стіл, виступив проти
ро ав у р . Р кон трук
брата Св топо ка о. ра мова. 1939
о м ров а, якого
звинувачували у братовбивстві. Як вважають сучасні
історики, на основі порівняння повідомлень вітчизняних літописів та агіографічних творів із зарубіжними
джерелами (скандинав., нім. та польс.), Святополк на
той час був відсутній, а Ярослав сам мав безпосередній
стосунок до таємничого вбивства ор а,
а і Святослава Володимировичів. 1019 після перемоги на р. Альті
і таємничої загибелі Святополка суперником на шляху
до єдиновладдя залишився
т ав о о м ров .
Але в битві під Лиственом 1024 Ярослава було розбито,
і він утік на Пн. Лише 1026 уклав угоду з братом, за якою
вони поділили Русь по Дніпру. Коли 1036 Мстислав
помер, Ярослав став єдиновладним правителем Русі.
З цим роком літописець пов’язує грандіозну перемогу
над печенігами, поч. будівництва Софійського собору
в Києві та нових міських укріплень. Останні десятиліття життя Яро слава історики вважають найвищим
злетом Давньоруської держави: як її внутрішньої єдності, культури, так і зовнішньополіт. авторитету, котрий ґрунтувався на розгалуженій мережі династичних
шлюбів, укладених із провідними монаршими домами
Європи.
Шевченко згадав Ярослава у повісті «Прогулка с
удовольствием и не без морали» у зв’язку з його поразкою від Мстислава під Лиственом.
н р

П а он н

ЯРОСЛÁВЕНКО Ярослав Дмитрович (справж. —
Вінцковський; 30.03.1880, м. Дрогобич, тепер районний
центр Львів. обл. — 26.06.1958, Львів) — укр. хоровий
диригент, композитор. За фахом інженер-залізничник.
Навчався у Львів. консерваторії у Я. Галля (1898—

1900), закінчив Львів. політехнічний ін-т (1904). У
1945—48 — зав. муз. кабінету б-ки АН Української РСР
(тепер — ЛНБ). У 1948—51 — учитель хорового співу
у львів. школі для сліпих дітей.
1905 організував львів. муз. вид-во «Торбан», де
опублікував свої хори а capрella на вірші Шевченка:
«Вечір» («Садок вишневий», 1905, для чоловічого
складу; варіант — для мішаного хору), для мішаного
хору — «Над Дніпровою сагою», «По вулиці вітер
віє» (обидва — 1926), «Човен» («Вітер з гаєм розмовляє», 1927), жіночі — «За сонцем хмаронька», «І досі
сниться» (обидва — 1926); мішані хори в супроводі
фортепіано — «Рано-вранці», «Тече вода з-під явора»
та «Хустина» («У неділю не гуляла») (усі — 1908);
соло співи: «Якби мені, мамо, намисто», «Як маю я
журитися» (1918), а також хор «На смерть Шевченка»
(слова В. у ка, 1920).
т.: у а . Композитори України та української діаспори.
К., 2004; корак . Видавнича діяльність Я. Ярославенка і нотне
видавництво «Торбан» //
. Л., 2004. Т. 247.

р на С кор ка

ЯРОСЛÁВНА — друга дружина новгород-сіверського князя ор Св то ав а, донька галицького князя
Ярослава Володимировича («Осмомисла»). Одна з героїнь «С ова о по ку ор в м», де вміщено найромантичнішу оповідь давньорус. л-ри — т. зв. «Плач Ярославни» (оплакування пропалого в половецьких степах
чоловіка князя та його загиблої дружини). Майже вся
інформація про Я., відома за численними коментарями
до «Слова», є невірогідною. Ані справжнє ім’я Я., ані
рік одруження з Ігорем Святославичем достеменно невідомі. Навіть невідомо, які з синів Ігоря народилися від
шлюбу з Я. Але, зважаючи на те, що й найстарші сини
Ігоря на поч. 13 ст. включилися до боротьби за галицьку
спадщину, можна припустити, що від першого шлюбу
Ігор не мав синів. Отже, Володимир, Олег, Святослав,
Ростислав та Роман Ігоровичі були синами Я., а шлюб
можна датувати рубежем 1160—70-х (а не 1184, як хибно вважають окремі коментатори).
Образ Я., оспіваний у «Слові», набув великої популярності в л-рі та образотв. мист-ві й музиці. «Плач
Ярославни» багато разів перекладали або переспівували, зокр. й Шевченко: «Плач Ярославни» («В Путивліграді вранці-рано»).
н р

П а он н

Я́РОШ Ярослав Євстахійович (3.08.1950, с. Королівка Коломийського р-ну Івано-Франк. обл.) — укр. поет,
драматург, перекладач, журналіст, композитор і реж.
Закінчив ф-т журналістики Львів. ун-ту ім. І. Франка
(1973). Працював у пресі, зокр. у журн. «Україна». Автор низки поетичних збірок.
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Я. згадує постать Шевченка у віршах «До поезії»,
«На світі нам журитися не можна» (Ярінь: По е зії.
Ужгород, 1978), «Україні» (Борозна обрію: Вірші та
істор. драма. К., 1987), «Березневий світанок» (Тернові яри: Поезії, лірична драма. Ужгород, 1991), «Ти мав
тридцять літ», «Естонка» (Полинові яблуні: Вірші та
лірична драма. К., 1994), «Над “Заповітом” Кобзаря»,
«Шевченко», «Я люблю Київ», «Істина», «Через десять
років після смерті…» (Тридев’ята земля, або Кінець
тисячоліття: Вірші, новели. Івано-Франківськ, 1999). У
поезії «Біле віко труни» (зб. «Тридев’ята земля») йдеться про тимчасове поховання Шевченка в Петербурзі та
перенесення його праху в Україну. Упорядкував зб. «До
Тараса Шевченка — по Дніпру» (Івано-Франківськ,
1997), куди ввійшли твори учасників
в нк в ко о
т ратурно-м т ко о в та «
м’ во н , нов » (1997, Херсон. обл.).
Св т ана у

Я́ РЦЕВ Оле ксій Оле ксі йович (1858 — 13/26.10.
1907) — рос. історик театру і театр. критик. У 1880-х
був актором укр. трупи М. роп вн ко о. Покинувши сцену 1888, виступав із багатьма кн. і статтями про
видатних діячів рос. театр. й муз. мист-ва, серед яких
є праці про М. Щепкіна. У них широко висвітлював
зв’язки актора із Шевченком.
в.: М. С. Ще п кин в рус с кой ли те рату ре. СПб., 1888;
М. С. Щепкин, его жизнь и сценическая деятельность в связи
с историей современного ему театра. СПб., 1893; Шевченко и
Щепкин. К., 1898.

Ро т

ав П

п ук

ЯСИ́НСЬКИЙ Михайло Ілліч (9/21.11.1889, Київ —
12.05.1967, там само) — укр. бібліограф. Освіту здобув
у Київ. ун-ті на історико-філол. ф-ті (1914). Зав. б-ки
Кам’янець-Подільського ун-ту (1920—23). Повернувшись до Києва, очолював 1923—33 відділ україніки у
Всенародній б-ці України (нині НБУВ). На поч. 1930-х
через не справедливі звинувачення Я. був змушений
відійти від бібліогр. діяльності. Зав. бібліогр. відділу,
гол. бібліограф наук. б-ки Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка
(1946—52). Працював у Держполітвидаві (1955—60). З
організацією Укр. радянської енциклопедії і до виходу
на пенсію 1965 співпрацював разом із Ю.
нком,
Ф. Сараною та ін. в ред. бібліографії. Автор низки статей, присвячених бібліотечній статистиці, організації
українознавчих та краєзнавчих фондів, розробленню
книгознавчої термінології, організації архіву укр. книги,
видовій класифікації бібліографії тощо.
Значну увагу Я. приділив фундаторові укр. бібліографії, шевченкознавцю М. омарову, якому присвятив
ст. «До характеристики М. Ф. Комарова як бібліографа»
(Україна. 1929. № 12) і «Михайло Комаров: З минуло-

го української бібліографії» (Р . 1965. № 11). Ст. Я.
«Шевченківська бібліографія та її завдання» (Україна.
1930. № 3/4) складається з двох частин: перша — це
характеристика гол. етапів, що їх пройшла бібліогр.
шевченкіана від часу появи до 1929; друга — становить
перше обґрунтування методики складання покажчиків,
присвячених Шевченкові. Автор торкнувся питання
характеру і змісту передм. до покажчика, обґрунтував
потребу вст. біогр. нарису про Шевченка.
т.: орн
к . . Михайло Ілліч Ясинський // Бібліотекознавство та бібліографія: Міжвідомчий ре спубл. зб. Х.,
1971. Вип. 11; оро в
. ., ра нко . . Бібліограф
М. І. Ясинський (1889—1967): Біо бібліогр. нарис. К., 1995;
тв рт бібліографічні студії, присвячені 120-річчю Михайла
Ясинського. Х., 2009.

а о

ра

нко

ЯСТРÁН (справж. — Григор’єв Максим Григорович;
26.08.1916, с. Вурманкаси, тепер Аліковського р-ну,
Чуваська Республіка, РФ — 11.09.1942, під Сталінградом) — чувас. поет і перекладач. Із 1932 навчався на
Чебоксарському робітфаку на фельдшера, одночасно —
заочно в Літ. ін-ті ім. О. М. Горького (Москва). Автор
зб. поезій «Червона зірка» (1940), «Прапор Перемоги»
(1941), поем. У «Кобзарі» чувас. мовою (1939) уміщено
два перекл. Я.: «Тарасова ніч» та «N. N. — Мені тринадцятий минало».
П тро

канов

Я́ CТРУН (Jastrun) Ме чи с лав (літ. пс евд. —
Я н К л ь о н о в и ч; 29.10.1903, с. Королівка, тепер Борщівського р-ну Терноп. обл. — 22.02.1983,
Ва р ша ва) — польс. по ет
і пе ре к ла дач. Пі с ля закін чен ня Яґел лон сь ко го
ун-ту в Кракові працював
учи те лем польс. мо ви в
різних гімназіях у Польщі. У часи Другої світової
війни перебував у Львові,
1941 переїхав до Варшави,
де приєднався до комуністичного підпілля. Після
закінчення війни редагував
журн. «Kuźnica». Автор поетичних зб. «Зустріч у часі»
(1929), «Інтонації» (1962)
. трун
та ін., книжок есеїстики та
прози. Із серед. 1950-х у поезії Я. починають домінувати метафізичні й філос. теми. Перекладав переважно
франц., нім., рос. поетів. З укр. — твори П.
н й
М. Р
ко о, Шевченка, зокр. «Мені однаково, чи
буду» і «Пророк» (Наша культура. 1961. № 2 [дода-

1109

ЯТЧЕНКО

ток до варшав. українськомовної газ. «Наше слово»]).
Перекл. вірша «Пророк» відзначається близькістю до
оригіналу, природністю інтонацій, високою культурою
вірша (передрук: Przyjaźń. 1961. № 12). Г. о ур кваліфікував його як блискучий (див.: о ур . Шевченко
в польських перекладах // Всесвіт. 1961. № 9. С. 57).
Яструнівська інтерпретація поезії «Мені однаково, чи
буду» значно адекватніше, порівняно з попередніми
спробами, передає дух оригіналу. Її вміщено у «Вибраних творах» Шевченка (Вроцлав; Варшава; Краків;
Ґданськ, 1974).

т.: о ур . Шевченко в польських перекладах // о ур .
Література та переклад. Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв’ю. К., 2008. Т. 1.

Рок ана ар ук

ЯСТШÉМБЕ ЦЬ- КО ЗЛ ÓВ СЬ КИЙ (JastrzębiecKozłowski) Чеслав (31.12.1894, м. Кременець, тепер
районний центр Терноп. обл. — 14.06.1956, с. Влохи,
тепер у складі Варшави) — польс. поет, критик, перекладач і філософ. У 1897—1919 жив у Києві. Дебютував 1912 віршами та статтями, написаними мовою
есперанто. Перекладав з англ., франц., рос., укр., провансальської, серб., хорв. мов. Досліджував філософію
Ю. Вронського, писав власні філос. праці (лишилися
в рукописі).
Вірші Шевченка почав перекладати у 1930. У т. 14
П : [ 16 т.] йому належить 38 перекладів, у «Вибраних творах» Шевченка (Варшава, 1955) — 39, зокр.
тут опубліковано нову інтерпретацію вірша «Три літа». Переклади Я.-К. репрезентують поезію Шевченка
і у «Вибраних творах» (Вроцлав; Варшава; Краків;
Ґданськ, 1974) під ред. М. ку , зокр. він подав польс.
відповідники таких важливих текстів, як «Перебендя»,
«Розрита могила», «Чернець», «Чигрине, Чигрине»,
«Садок вишневий коло хати», «Сон — Гори мої високії», «Сон — На панщині пшеницю жала» та ін. Серед
польс. інтерпретаторів доробку укр. поета Я.-К. посідає
одне з чільних місць за кількістю перекладів і майстерним відтворенням особливостей оригіналу: «Цей поет
має особливі заслуги як перекладач Шевченка, і то не
тільки через те, що йому належить найбільша кількість
перекладів (39): серед них про сто-таки бездоганні»
( о ур . Шевченко в польських перекладах // Вітчизна. 1961. № 9. С. 56). О. Астаф’єв зарахував переклади
Я.-К. до семантичної моделі, що акцентує на ідентичності або схожості смислових елементів, тоді як ін. відомий перекладач Шевченка польс. мовою Б. пк презентував ситуативно-денотативну (див.: та ’ в .
Рецепція творчо сті Тараса Шевченка на сторінках
журналу «Biuletyn polsko-ukraiński» // С . 2011. № 1).
т.: о ур . Література та переклад: Дослідження, рецензії, літературні портрети, інтерв’ю. К., 2008. Т. 1; та ’ в .

Містика художнього перекладу: Про Чеслава Ястшембця-Козловського, уродженця Кременця, видатного перекладача творів
Тараса Шевченка // Українська літературна газета. 2014. 14 берез.;
Со о
. Переклади поезії Шевченка в Польщі // Київські полоністичні студії. К., 2014. Т. 24.

Рок ана ар ук

Я́ТОВТ Максиміліан (літ. псевд. — Я к у б Г о р д о н;
бл. 1827, Люблінська губ. — 30.11.1895) — польс. політ.
засланець, рядовий 1-го лінійного батальйону р нурз ко о окр мо о корпу у, письменник-мемуарист.
Походив із родини поміщиків. 1845 Я. було віддано в
солдати Кавказького корпусу за участь у недозволених т-вах, проте йому вдалося втекти за кордон, звідки повернувся через три роки. 1849 Я. відправили в
Оренбурзький окремий корпус, де він служив до 1857.
Шевченко познайомився з Я. в м. Уральську во сени
1850, підтримував із ним стосунки і протягом свого
перебування в овоп тров кому укр п нн . Солдатське життя цих років Я. описав у кн. «Солдат, або Шість
років в Оренбурзі та Уральську», яка вийшла друком
1865 польс. мовою.
в.: Sołdat czyli sześć lat w Orenburgu i Uralsku. Lipsk, 1867.

он

о шаков

Я́ТЧЕНКО Юлій Миколайович (12.07.1928, с. Ріпки,
тепер смт, районний центр Черніг. обл.) — укр. живописець, графік. Член Спілки художників Української РСР
(1958; нині НСХУ). Заслужений діяч мист-в Української
РСР (1978). Закінчив 1953 КХІ (нині НАОМА; учень
К. Єлеви, С. Григор’єва і М. Шаронова). У 1957—63 викладав у Київ. худож. середній школі ім. Т. Г. Шевченка
(нині Держ. худож. середня школа ім. Т. Г. Шевченка). З
1963 — на кафедрі рисунка в КХІ (з 1969 —
до цент; з 1979 —
проф., у 1974—80 —
про ре ктор). Пра цює
в га лу зі ста н ко во го
живопису. Автор порт ретів («Дмит ро Розенфельд», «Портрет
дру жи ни», «Ма рійка»), істор. та воєнних
сцен («Князь Ярослав Мудрий», «Князь
Володимир», «Князь
Ігор у Києві», «Княгиня Яро славна», «Він
ще
не стріляв», «Ви. т нко.
р орі
шен
ня чечен сь кої
о в кому рат тв . ара
в нко Пант
мон у ш. проблеми»), пейзажів
По отно, о . 1985
(«На Печерську», «На
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далекій околиці», «Хлібороби»), натюрмортів («Селянський натюрморт») та ін.
За мотивами Шевченкової поеми «Чернець» виконав
картину «Чернець Семен Палій» (1961), а самого митця
зобразив на малюнку «У Кирило-Мефодіївському братстві. Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш» (полотно,
олія, 1985; НМТШ).
Брав участь у республ. і всесоюзних (з 1956) колективних виставках; провів понад десять персональних
(1971—2008). Твори зберігаються у худож. музеях Харкова, Донецька, Миколаєва, Чернігова та у приватних
колекціях.
на ра н к

ЯХНÉНКО Кін д рат Ми хай лович (ве рес. 1790,
м. Смі ла, те пер ра йон ний центр Чер кас. обл. —
13/25.02.1868) — цукрозаводчик. Походив із селян-кріпаків. Викупившись із кріпацтва, у 1820—30-х разом
із Ф. С м р нком орендував млини у містечку Смілі
та м. ман , вів гуртову торгівлю хлібом і худобою. На
поч. 1840-х вони заснували промислову фірму «Брати
Яхненки і Симиренко», яка 1848 побудувала поблизу
с.
ва цукроварню й машинобудівний завод. Ці підприємства в черв.—лип. 1859 відвідав Шевченко. Тут
його гостинно прийняли. Поет не раз передавав вітання
Я. в листах до П. С м р нка, надіслав Я. свій «Кобзар»
із дарчим написом. 1 лют. 1860 Шевченко за дорученням ред. журн. « аро но т н » просив у листі до
П. Симиренка надіслати відомості про Я. для вміщення
в журналі його короткої біографії.
т.: ур 1970; а
. Відвідання Т. Г. Шевченком цукрового заводу Яхненка і Симиренка // Спо а 1982.

П тро

ур

ЯЦÉНКО Михайло Трохимович (7.10.1923, с. Свидо вець, те пер Бо б ро ви ць ко го р-ну Че р ніг. обл. —
20.07.1996, Київ) — укр. літературознавець і фольклорист. Закінчив Київ. ун-т ім. Т. Шевченка (1950). У
1952—62 — на видавничій
ро бо ті (1960—62 — начальник управління видав ництв Мі ні с тер с т ва культури Української РСР).
З 1962 — спів ро бі т ник
Ін- ту ми с те ц т во з нав с тва, фольклористики та етнографії (тепер ІМФЕ), з
1966 — спів ро бі т ник ІЛ
(1981—88 — зав. відділу
дожовтневої укр. л-ри). Д-р
філол. наук (1980), проф.
(1994). Окрім іс то ри кофольклорист. зацікавлень,
.
нко

основну увагу приділяв проблемам становлення та
закономірно стей розвитку нової укр. л-ри, еволюції
худож. напрямів і стилів, зокр. здійснив (разом із учнями й послідовниками) фронтальне вивчення укр. літ.
романтизму. Автор монографій «Володимир Гнатюк:
Життя і фольклористична діяльність» (К., 1964), «На
рубежі літературних епох: “Енеїда” Котляревського і
художній прогрес в українській літературі» (К., 1977)
та ін. Керівник авторського колективу і відп. ред. «Історії
української літератури» у 2 т. (1987. Т. 1), «Історії української літератури ХІХ століття» у 3 кн. (1995—97), відп.
ред. низки збірників наук. праць, присвячених питанням
розвитку жанрів, індивідуальних стилів письменників,
історії реалізму в укр. л-рі 19 — поч. 20 ст., упоряд. кількох фольклорист. збірників. Брав активну участь у
вид. Зібрання творів І. Франка у 50 т. (член редколегії,
упоряд., ред. кількох томів; за цю діяльність удостоєний
у числі ін. учених Держ. премії ім. Т. Г. Шевченка, 1988).
У монографії «Володимир Гнатюк» ім’я Шевченка
зринає у стосунку до фактів діяльності визначного фольклориста, культурного і громадського діяча; по езія
Шевченка в наук. лабораторії В. Гнатюка стала одним
із важливих прикладів, на якому вчений виводив теоретичне розрізнення між поняттями «популярності як
всенародного визнання» та фольклоризації літ. твору.
Нарешті, Я. вказав на наявність в арх. В. Гнатюка рукопису розвідки «Вплив українсько-руської народної
поезії на Шевченкову поему “Гайдамаки”».
У монографії «Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої
половини ХІХ ст.» (К., 1979) Я. в тогочасних умовах
ідеологізації вітчизняних літературознавчих досліджень
повинен був робити поступки «реалізмоцентричній»
настанові. Поетичну творчість Шевченка науковець
розглянув наприкінці свого дослідження — як кульмінаційну частину концепції утвердження позитивного
героя та становлення реалістичного типу творчості в
укр. письменстві вказаного періоду (не раз, утім, застерігаючи, що до самого кін. діяльності Шевченка як
поета в його творчості не зникають романтичні риси,
час від часу здобуваючи очевидний вияв). Я. загалом
слушно підкреслив значний поступ Шевченка порівняно з поетами-романтиками в концепції позитивного
героя. Дослідження «позитивного героя» здійснено в
монографії майже виключно на матеріалі Шевченкових
епічних поетичних творів та епічних фрагментів, поза
увагою залишився ряд суто ліричних творів, серед них
ті, що містять у собі вираження тяжких переживань,
сумнівів, гірких роздумів, крит. оцінки прожитого, —
тобто ті, які здатні були суттєво ускладнити розмову
на тему «позитивного героя», а отже, підважити і всю
концепцію дослідження, внести дисонанс в уявлення
про перманентний поступ в естетичній та практично-
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творчій розбудові цього поняття, здійснюваний в укр.
л-рі 1-ї пол. 19 ст.
В аспекті належності творчості Шевченка до певного
худож. напряму значно переконливіші аргументи містять
праці Я., присвячені укр. романтизму, — ст. «Романтизм у словацькій і українській літературах та проблема
народності» (Р . 1973. № 7), доповідь «Український
романтизм й інші слов’янські літератури» (Х Міжнародний з’їзд славістів. Софія, 1988: Доповіді. К., 1988),
передм. «Українська романтична поезія 20–60-х років
ХІХ ст.» ( кра н к по е ти- рома н ти ки. К., 1987),
розд. «Романтизм» (Історія української літератури ХІХ
століття: У 3 кн. К., 1995. Кн. 1) та ін. У першій із названих праць, іще не позбавленій ідеологічної ортодоксальності 1970-х, дослідник підкреслив значення нац. історії
та фольклору в розвитку слов’ян. л-р та у зв’язку з цим
зробив висновок про суто Шевченків підхід до цих явищ,
який, на противагу досвідові багатьох ін. поетів-романтиків, мав своїм наслідком обґрунтування й вираження
у творчості поета визв. (насамперед «протипанських»)
ідей, створення в ній концепції «народного героя» (теза
про саме таке Шевченкове трактування спадщини укр.
фольклору фігурує далі й у наступних працях Я.). У
передм. до зб. «Українські поети-романтики» Я. подав
нову в укр. літературознавстві тематично-стильову типологію укр. романтизму, виділяючи в ньому чотири течії:
фольклорно-побутову, фольклорно-істор., громадянську,
особистісно-психологічну. Дослідник стверджував, що
Шевченко дав найвищі зразки поезії в кожній із цих течій, подеколи синтезуючи їх якісні характеристики та
долаючи формальні межі між ними. Утім у цих роботах
не обійшлося без притаманного тогочасному укр. літературознавству перебільшення «революційного», навіть
«класового» спрямування поезії Шевченка, що дослідник сам спробував дещо скорегувати у виступі-роздумі
«Вічно живе явище» (С . 1990. № 5).
Уже в монографії «Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці
першої половини ХІХ ст.» Я. порушував питання про
зв’язок творчості Шевченка з такою формою реалізму,
як «просвітительський», зокр. висловив думку про належність до «просвітительського реалізму» повістей
Шевченка (С. 328—329). В останній період діяльності
дослідник обмірковував спроби спроектувати ідейний
комплекс Про світництва на творчість поета, стверджував принаймні можливу результативність таких
наук. досліджень, у яких крізь призму «ренесансного
гуманізму» та «просвітительської ідеології» було б інтерпретовано всю загалом (як поетичну, так і прозову)
творчість Шевченка.
в.: [Рец.] // Р . 1972. № 8. — Рец. на кн.:
в нко .
Про мистецтво. К., 1971; [Рец.] // Р . 1985. № 3. — Рец. на кн.:
вак н . . Поезія Шевченка періоду заслання. К., 1984; Літе-
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ратурне просвітництво в Україні: (До проблеми типології і національної своєрідності) // Питання літературознавства: Зб. наук.
праць. Чернівці, 1996. Вип. 3.
т.: По р н
. [Рец.] // Р . 1980. № 9. — Рец. на кн.:
нко . . Питання реалізму і позитивний герой в українській
літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. К., 1979;
Михайло Яценко: [Некролог] // С . 1996. № 10.

ко а он ар

ЯЦЮ́К Володимир Макарович (13.07.1946, м. Дзержинськ, тепер смт Романів, районний центр Житом.
обл. — 2.04.2012, м. Ірпінь Київ. обл.) — укр. мистецтвознавець, музейний діяч, колекціонер, поет. Закінчив
1972 філол. ф-т Київ. пед.
ін- ту ім. О. М. Горь ко го.
З 1976 і до кі н ця жит тя
працював у ДМШ (згодом
НМТШ) на рі з них по садах: екскурсовод, старший
наук. спів ро бі т ник, зав.
відділу, заступник генерального директора з наук.
роботи. Автор понад 150
публікацій, переважно на
шевч. тематику. У полі його дослідницьких інтересів
була малярська спадщина
Шевченка, зокр. проблеми
. юк
її атрибуції, фотографічні
зображення укр. поета, передусім прижиттєві, історія
шевч. листівки, фалеристики, медальєрики тощо.
Тривалий час вивчав автопортрети Шевченка. Перша підсумкова праця Я. у цій ділянці — книжечка
«Рукою власною: Студії над автопортретами Т. Г. Шевченка» [К., 1992]. Аргументовано обстоював авторство Шевченка щодо олійного автопортрета 1860, який
раніше вважався сумнівним ( юк . Не близнюки,
але діти рідні // юк . Живопис — моя професія. К.,
1989). Уточнив час і місце створення кількох автопортретів Шевченка, написаних на засланні (До атрибуції
автопортретів Тараса Шевченка //
топ шани і
любові. К., 1989) тощо.
Досліджував фотографічні зображення Шевченка. У
кн. «Таїна Шевченкових світлин» (К., 1998) висвітлив
історію появи прижиттєвих фотопортретів Шевченка,
уточнив час і місце їх виконання тощо. Низку фотографій у їх первісному оформленні тут репродуковано вперше. Наприкінці життя Я. підготував 2-ге вид.
свого дослідження, яке доповнив новими матеріалами
і тематично та хронологічно розширив — «Шевченко
і світ фотографій», проте опублікувати його не встиг.
У монографічному до слідженні-альбомі «Віч-навіч із Шевченком: Іконографія 1838—1861 років» (К.,
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2004) Я. узагальнив свої
понад 20-літні студії над
портретами й автопортретами Шевченка. Вмістив
разом із репродукціями
відомості про 71 самозображення Ше вче н ка —
від кла си ч них авто порт ре тів до са мо і ро ні чних портретних замальовок та персонажів мист.
тво рів, на ді ле них йо го
. юк.
воп —
портретними рисами, 38
мо про
. ., 1989.
зо бра жень укр. по е та,
к а нка
виконаних сучасниками,
10 прижиттєвих світлин і 7 по смертних зображень
(рисунки у труні, посмертна маска, скульптура роботи
Ф. ам н ко о тощо). Дослідник провів велику атрибутивну роботу, залучивши до аналізу розмаїті візуальні
й наративні джерела, ряд зображень Шевченка ідентифікував уперше, щодо деяких зображень висловився
гіпотетично.
Виявив і описав раніше невідомі автографи поеми
Шевченка «Неофіти» та поезій «Утоптала стежечку»,
«Навгороді коло броду», які Шевченко подарував Марку Вовчку ( юк . Віднайдені рукописи Шевченка: перші враження //
. 2003. 22 трав.). Досліджував творчі
контакти Шевченка і П. Куліша, зокр. по-новаторському
ставив проблему художницьких діалогів обох приятелів.
Присвятив цьому питанню низку статей, серед яких:
«Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко: Побратими
чи антагоністи?» ( . 1995. 18 трав.), «Шевченко і
Куліш: Художницькі діалоги» (Хроніка-2000. К., 2009.
Вип. 78: Пантелеймон Куліш: Письменник, філософ,
громадянин).
Здійснивши три поїздки на ан ш ак, зробив низку
відкриттів, зіставивши краєвиди Шевченка із сучасними
реаліями. Так, розшукав хрест із надгробка Д. кова,
що його спроектував Шевченко, та віднайшов надгробок (кулиптас), який змалював Шевченко. Доводив, що
Шевченко є автором акварелей «Форт Олександровський» і «Під Новопетровським фортом», які підписані
«Zaleski». Проаналізувавши зміст зображення, твердив,
що малюнок, відомий під назвою «Казашка Катя», слід
переназвати на «Молитва за небіжчиків» («Молитва за
померлими»). Загалом таким атрибуційним питанням,
як час і місце створення малюнків і картин Шевченка, а
також коректності усталених у науці їхніх назв Я. приділяв особливу увагу. Напр., наполягав на тому, що один
із перших малюнків Шевченка, відомий як «Погруддя
жінки» або «Жіноча голівка», слід назвати «Св. Марія
Маґдалина» (див.: юк . Про назви і зміст деяких творів Шевченкової графіки // Відкритий архів: Щорічник

матеріялів та досліджень
з історії модерної української культури. К., 2004.
Т. І). Ак ва рель, ві дому
під назвою «Циганка-ворожка», з огляду на зміст
зображення точніше було
б назвати «Ворожінням».
Вважав, що автопортрет
Шевченка, подарований
Я. у ар нков , створено
не на Мангишлаці, а ще
в р н урз , і його треба
дату вати не 1853—57,
. юк. а р тво
а 1849—50. Сепію «Кара ка ара а
в нка:
за р- ма», яку в П :
Спо т р
нн ,
10 т. датовано 1856—57,
нт рпр та . ., 2003.
ство ре но не в Но во пек а нка
т ровську, а в Орську, а
тому її слід датувати 1847 (див.: юк . Нерозшифровані сторінки творчої біографії Шевченка //
. 1999.
20 трав.). Обстоював Шевченкове авторство малюнка
«Се мій батько» (1829—31) та образу Святої Олександри для іконостаса Петровсько-Полтавського корпусу
(1839—40) тощо. Чимало атрибуційних інновацій Я.
увійшли в шевченкознавчу науку й стали її нормою.
Брав активну участь як упоряд., автор наук. концепції і коментарів у підготовці корпусу малярських творів
Повного зібрання творів Шевченка. Проблематиці вміщення цих творів у 7—12 томах присвятив статті: «Образотворча спадщина у Повному зібранні творів Шевченка. (Перспективи та проблеми видання)» ( юк .
Живопис — моя професія. К., 1989), «Щоб видання
було повним» (Образотворче мистецтво. 1989. № 2),
«Пошук оптимальної структури: образотворча спадщина у Повному виданні творів Тараса Шевченка у 12-ти
томах» ( . 2003. 6 лют.). Обстоював, зокр., альбомний
принцип подачі творів Шевченка. Коли вийшов 7-й т.,
завершальну підготовку якого було доручено ін. робочому колективу (І. р к в ка, В. Су ак та ін.) і де цей
принцип було відкинуто, а водночас зроблено низку
грубих помилок, виступив із гострою критикою в циклі
статей «Поґвалтований том» ( . 2006. 25 трав., 1, 8,
15 черв., 24 серп.).
За своє життя зібрав найбільшу колекцію шевч. листівок, медалей і значків. У Я. були Шевченків офорт
«Притча про робітників на винограднику», фотографія
Шевченка 1860 роботи І. о а, унікальні прижиттєві фотографії й автографи приятелів Шевченка, зокр.
Куліша, тощо. Про себе Я. писав: «У коло моїх зацікавлень як дослідника й збирача шевченкіани поштова
картка увійшла 1986 року під час організації виставки
й упорядкування каталогу “Філокартична шевченкіана”
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(переважно з колекції І. В. Бугаєвича). До того я колекціонував лише шевченківські медалі, жетони, значки та
деякі інші види малої пластики» ( юк . Шевченківська листівка як пам’ятка історії та культури. 1890—1940.
Вид. 2-ге, доп. К., 2008. С. 9).
Упорядкував два фундаментальні альбоми-каталоги:
«На спомин рідного краю: Україна у старій листівці»
(К., 2000; співавт. М. а о н , О. Поліщук), де увагу
приділено також і шевч. листівці, та «Шевченківська
листівка як пам’ятка історії та культури. 1890—1940»
(К., 2004; 2-ге вид., доп. — К., 2008). Друга книжка
становить собою монографічну студію з репродукціями
листівок у кольорі в реальному масштабі. У першому
виданні вміщено 1186 листівок, у другому — 1382.
Пояснювальні статті до кожного розділу — це мікростудії з питань авторства, часу та місця друку, уважне
вивчення змісту листівок.
Автор ідеї та концепції (разом із С. а
нком) вид.
альбому «Святий Київ наш великий: Малюнки Тараса
Шевченка та його сучасників» (К., 2004). Упорядкував
(разом із М. Ск ою) розд. «Тарас Шевченко і Михайло
Сажин» та написав супровідну ст. «Поет і місто: в окресленні фактів та версій», де серед іншого акцентував
на питанні можливого авторства/співавторства Шевченка щодо низки малюнків, автором яких вважається
М. Са н. Так, дослідник доводив, що саме Шевченко
створив акварель «Давні фрески Софійського собору»
з підписом Сажина.
Протягом кількох років незадовго перед смертю виконував у НМТШ планову роботу з підготовки каталогу
шевч. медалей, значків, малої пластики під назвою «Карби Шевченкової слави», основним матеріалом для якого слугувала власна колекція. Опублікував низку статей,
присвячених шевч. фалеристиці й медальєриці, серед

.

юк.

-на-в з
в нком. ., 2004.
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яких: «Карби великої шани (Образ Тараса Шевченка в
малих формах пластики)» (Живописна Україна. 1992.
№ 1/2), «Шевченківські відзнаки на західноукраїнських
землях» (Дзвін. 2009. № 5/6).
Я. організував низку шевч. виставок, на яких активно популяризував свою колекцію: «Філокартична
ше вчен кіа на: 500 лис тівок з колекції Володими ра
Яцюка» (ДМШ; НМЛ, 1994), «Історія Шевченкової
могили в поштовій картці» (Музей Тараса Шевченка в
Каневі, 1995), «Карби Шевченкової слави: 700 творів
малої пластики з колекції Володимира Яцюка» (НМЛ;
Музей Тараса Шевченка в Каневі, 1997), «“Не забудьте
пом’янути”: Шевченкіана Володимира Яцюка» (Музей
книги і друкарства України, 1997), «Лейстровий козак та
його скарбівня (з Шевченкових та Кулішевих реліквій)»
(ДМШ, 1999; виставка мала каталог), «Український краєвид XIX—XX ст.» (у співавт.; НМТШ, 2005; виставка
мала буклет), «Тарас Шевченко і родина Лазаревських»
(НМТШ, 2009). Підсумкову виставку «Тарас Шевченко: мозаїка ціло сті. Зі збірки Володимира Яцюка»
(НМТШ, 2011; куратор І.
ов ) описано у каталозі
«Тарас Шевченко: мозаїка цілости. Каталог виставки
шевченкіяни зі збірки Володимира Яцюка» (К., 2012)
в упорядкуванні самого Я. Дослідник підготував також
каталоги виставки «Тарас Шевченко і родина Лазаревських» (опубл. у кн.: азар в к
. З оточення пророка:
Тарас Шевченко та родина Лазаревських. К., 2009. С.
313—162), а також виставок, присвячених Ганні Барвінок і Кулішеві, на яких експонувався і шевч. матеріал:
«Перша ювілейна виставка. Ганна Барвінок: Життя і
творчість. До 170-річчя від дня народження: Каталог»
(опубл.: анна арв нок: Збірник до 170-річчя від дня
народження. К., 2001), «Пантелеймон Куліш: Виставка
з нагоди презентації Повного зібрання творів: Каталог»
(К., 2006; співупоряд. О.
орук) — обидві виставки
Я. і організував.
Написав на шевч. тематику кілька віршів, опубл. у
періодиці («Чернеча гора» та ін.) і в альбомі-збірнику
«Останнім шляхом Кобзаря» (К., 1994). У підсумковій
зб. «Відлуння: Вірші минулих літ» (К., 2010; автор
передм. М. у р ) розд. «По святи» містить по е зії
«Передчуття» (дедикація: «Матері Шевченка присвячується»), «Чернеча гора», «Шевченківський березень
в Орську. Пам’яті Леоніда Большакова», а також великий поетичний цикл, присвячений автопортретам
Шевченка: «Тарас Шевченко. Автопортрет 1843 року,
подарований княжні Варварі Рєпніній», «Автопортрет
1845 року», «Автопортрет 1847 року», «Автопортрет у
композиції “Покарання колодкою”», «Автопортрет 1860
року», «Автопортрет (зі свічкою) 1845, 1861 років»,
«Автопортрет 1861 року», «Голос посмертної маски».
в.: Живопис — моя професія: Шевченкознавчі етюди. К.,
1989; Малярство і графіка Тараса Шевченка: Спо стереження,
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інтерпретації. К., 2003; Дещо про стилістику Шевченкових
порт ретів // Образотворче мистецтво. 2006. № 1; Шевченко
малює Переяславщину // Пам’ять століть. 2008. № 1/2; Портрети Віктора Забіли // С . 2009. № 2 (у співавт. з О. Федоруком);
«Царський сад» Тараса Шевченка //
. 2009. 5 берез.; Тарас
Шевченко як мистець. Портрет і автопортрет // Образотворче
мистецтво. 2014. № 1.
т.: у р . В передсвітах вічного сяйва // Вісті з України.
1998. 11 черв. — Рец. на кн.: юк . Таїна Шевченкових світлин.
К., 1998; у р . Талант не ділиться навпіл // Визвольний шлях.
2004. Кн. 3. — Рец. на кн.: юк . Малярство і графіка Тараса
Шевченка: Спостереження, інтерпретації. К., 2003; « а о ов нн день твого пришестя» // Слово Просвіти. 2012. 21—27
черв.; ова в . Пам’яті Володимира Яцюка // Українська літературна газета. 2012. 4 трав.;
орук . Володимир Макарович
Яцюк (1946—2012) // Український археографічний щорічник.
Нова серія. К., 2012. Вип. 16/17;
в нко- у о н к: Бібліогр.
покажчик (1839—2012): [У 2 т.]. К., 2013. [Т. 1]; К., 2014. [Т. 2].

орук

Я́ШЕК Микола Федорович (11/23.11.1883, с. Панютине, тепер смт, підпорядковане місту обл. значення
Лозовій Харків. обл. — 17.08.1966, Харків) — укр.
бібліограф і перекладач. Закінчив 1909 юрид. ф-т Харків. ун-ту. Працював у юрид. установах; протягом
кількох років — бібліограф у Всеукр. держ. вид-ві. З
1926 — аспірант, потім наук. співробітник кабінету
бібліографії в н т тут ара а
в нка. Протягом
1931—32 очолював сектор бібліографії в Книжковій
палаті. У період репресій відійшов від активної бібліогр. діяльності. Згодом — старший бібліограф Харків.
наук. б-ки ім. В. Короленка (1945—49). Автор бл. 50
праць, серед яких біобібліогр. довідник «Десять років
української літератури (1917—1927)» (1928. Т. 1—2;
у співавт. з О.
т ом), бібліогр. покажчик «Чужомовне письменство в українських перекладах» (Життя
й революція. 1929. № 4—8; у співавт. з Ю.
нком)
та ін. Уклав низку персональних покажчиків і списків
л-ри (М. Драгоманов, Я. амонт в) тощо.
Провідною темою для Я. була бібліогр. шевченкіана.
Уклав перший бібліогр. покажчик післяреволюційної
доби, присвячений Шевченкові — «Т. Г. Шевченко.

Матеріали до бібліографії (рр. 1903—1921)» (Х.,
1921. Вип. 1), що був продовженням праці М. омарова «Т. Шевченко в
литературе и искусстве»
(О., 1903). У покажчик
включено вітчизняну й
ча с т ко во — іно зе м ну
л-ру: книжки, брошури,
статті зі збірників, періодичних видань, що вийшли 1903—21 на території
царської Росії, Бессарабії,
.
в нко. ат р а
Буковини, Закарпаття, а
о
о ра . арк в, 1921.
також Союзу РСР у тоту
гоча с них ад мін.-те рит.
межах. До нього потрапили і деякі зарубіжні вид. —
з Варшави, Кракова, Лейпциґа та ін. міст. Л-ру в покажчику згруповано за 14 розд. Усього вміщено 1684
бібліогр. записи, використано понад 160 назв журналів
і газет. Праця отримала схвальну оцінку Ю. Меженка,
проте ряд крит. зауважень висловив В. орош нко (див.
його огляд: Шевченкознавство за останнє десятиліття //
Стара Україна. 1925. Ч. 3/4. С. 79—80; також окреме
вид.). 1925 Я. опублікував п’ять бібліогр. списків,
оглядів, присвячених Шевченку, більшість — на сторінках журн. «Знання». Із шевч. тематикою бібліограф
виступав і в журн. «Шлях освіти», «Радянська освіта»,
«Червоний шлях».

в.: До історії «Кобзаря»: (Матеріали) // Червоний шлях.
1925. № 3; Нове про Т. Г. Шевченка // Шлях освіти. 1925. № 3;
Тарас Шевченко // Знання. 1925. № 9; Шевченківська література
в 1925 р. // Червоний шлях. 1926. № 2—3; Бібліографія видань
творів Т. Г. Шевченка // Червоний прапор. [Харків]. 1964. 26 лип.
т.: з ншток . [Рец.] // Путь просвещения. 1922. № 4. —
Рец. на кн.: ш к . Т. Г. Шевченко. Матеріали до бібліографії
(рр. 1903—1921). Х., 1921. Вип. 1; а р
. Най ста рі ший
український бібліограф // Друг читача. 1963. 23 листоп.;
нко . . Піонер української бібліографії // Радянська культура.
1964. 23 січ.; оро в
. . Бібліограф Микола Федорович
Яшек (1883—1966): Біобібліогр. нарис. К., 1997.
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Перелік ілюстрацій,
вміщених на кольоровій вкладці
1.
2.

Т. Шевченко.
Т. Шевченко.

3.

Т. Шевченко.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
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Т. Шевченко.
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14.
15.
16.
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19.

Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
Т. Шевченко.
А. Тетьора.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

В. Цимбал.
І. Холоменюк.
І. Фізер.
Г. Цисc.
М. Хмелько.
С. Шишко.
Ів. Шульга.

27.

Г. Неледва.

28.
29.

В. Адамкевич.
Г. ЧернецоваШевченко.

Портрет А. О. Ускової. Папір, сепія. 1853
Портрет М. С. Щепкіна. Тонований папір, італійський та білий
олівець. 1858
Хлопчик з кішкою. Брістольський папір, сепія, графітний олівець.
1856—1857
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Благословіння дітей Христом. Брістольський папір, сепія. 1856
Нарцис та німфа Ехо. Брістольський папір, сепія, білило. 1856
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Щасливий ловець. Папір, сепія. 1856—1857
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Ханга-Баба. Кольоровий папір, акварель. 1851—1857
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Т. Шевченко — студент петербурзької Академії. Полотно, олія.
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Т. Г. Шевченко на Україні. Полотно, олія. 1964
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Погруддя Т. Г. Шевченка. Бронза. 1890-ті
Портрет Т. Г. Шевченка. Папір, ліногравюра. 1964
Заповіт. Полотно, олія. 2013
Люди і долі. Полотно, олія. 2012
Тарас Шевченко і Семен Гулак-Артемовський. Полотно, олія. 2013

Шевченко-художник. Гіпс. 2014
Оправа до «Кобзаря» Т. Шевченка. Картон, гуаш, бронза, тиснення.
1950-ті
О. ХвостенкоЕскіз декорації до опери М. Вериківського «Наймичка». Папір, гуХвостов.
аш, білило. 1943
«Поховайте та вставайте...». Папір, ліногравюра. 1961
В. Якубич.
А. Чебикін.
«Катерина». За мотивами поеми Т. Шевченка. Папір, кольорова ліногравюра. 1989
Б. Шац.
Повернення. Папір, кольорова літографія. 1963
А. Штепа.
Барельєф «І мене в сім’ї великій...». Дерево, різьблення. 1967
В. Щербина.
Мій Шевченко (за мотивами поезії «Якби ви знали, паничі»).
Бісквіт. 1984
Г. Холопцева.
Катерина. Теракота. 1964
М. Трегубов.
Пам’яті Кобзаря. Порцеляна, підглазурний розпис. 1964
Я. Усик.
Т. Шевченко слухає кобзаря Остапа Вересая. Дерево, різьблення.
1956
М. ФедорчакОбкладинка для другого тому «Творів» Т. Шевченка у трьох томах
Ткачова.
(К., 1961). Полотно, муліне, металева нитка. 1963
Я. Усик.
Т. Г. Шевченко. Дерево, різьблення. 1943
О. Язловський. Пам’яті Великого Кобзаря. Дерево, різьблення. 1961
І. Фізер.
Лицарі Холодного Яру. Шамот, ангоби. 2011
А. Шіортіно.
Деталь проекту пам’ятника Т. Г. Шевченку в Києві. Гіпс. 1913
Я. Чайка.
Тарас Шевченко. Штучний граніт. 1964
І. Фізер.
Дума. Шамот, ангоби. 2009
І. Фізер.
Холодний Яр. Шамот, солі. 1994
Значок «CXXV. Т. Г. Шевченко. 1814–1939». Метал. 1939
Значок із зображенням пам’ятника Т. Г. Шевченкові у Москві. Метал. 1964
Значок із портретом Т. Шевченка та словами із поеми «Кавказ». Жовтий метал, фарба,
штампування
Значок «Parade committee 1964». Пластмаса, кольоровий друк. 1964
О. Олійник.
Медальйон із барельєфом Т. Г. Шевченка. Мідь, гальванопластика.
1957. Аверс
О. Олійник, В. Фатальчук, О. Юнак. Медаль, присвячена 150-річчю від дня
народження Т. Г. Шевченка. Бронза. 1964. Аверс
Медаль «Державний музей Т. Г. Шевченка». Сплав металів, штампування. 1989.
Аверс і реверс
В. Попов.
Медаль «Музей “Кобзаря” Т. Г. Шевченка». Черкаси. Бронза, лиття.
1989. Аверс і реверс
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Значок «200 років від дня народження Т. Г. Шевченка». Метал, емаль. 2014
Нагрудна золота медаль лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. 2009
Поштова марка УНР. 1920
Поштова марка УСРР. 1923
Поштова марка Союзу РСР. 1939
Поштова марка Союзу РСР. 1954
Поштовий блок. Парагвай. 1971
Поштова марка з купоном. Союз РСР. 1979
Поштова марка Чехословаччини. 1989
Поштова марка України. 1994
Поштова марка України. 1997
Поштова марка України. 2002
Поштовий блок. Україна. 2007
Перша поштова картка із зображенням Т. Шевченка. Видання Спілки польських
художників. Краків, 1899
Портрет Т. Шевченка, вигляд хати, де народився поет, його могили. Літографія
А. Андрейчина. Видання Є. Спожарського. Львів, 1900
Тарас Шевченко. Видавництво «Споживач». 1919
Ж. Бурдзінський. Тарас Шевченко. Ще не вмерла Україна. 1905
Тарас Шевченко. Видавець Е. Коломієць. Токіо, 1917
Я. Пстрак.
«Учітеся, брати мої». Видавництво «Союзний базар». Львів, 1924

89.

В. Гагенмейстер. Тарас Шевченко. 1814—1861. Виконано і видрукувано
у Кам’янець-Подільській художньо-промисловій школі. 1925
В. Кричевський. Т. Шевченко. Видавництво «Мистецтво». 1940
Пам’ятник Т. Шевченку у Дрогобичі. Видавництво «Коло». 1999
Т. Шевченко.
Мар’яна-черниця. К., 1997. Обкладинка
Т. Шевченко.
Більша книжка. К., 2013. Обкладинка
Т. Шевченко.
Буквар південноруський 1861 року. К., 1991. Обкладинка
Т. Шевченко.
Кобзар. З поясненнями і примітками д-ра В. Сімовича. Вінніпеґ,
1960. Факсимільне видання. Рівне, 1998. Суперобкладинка
Т. Шевченко.
Кобзар. За редакцією В. Доманицького. СПб., 1910. Факсимільне
видання. Рівне, 2004. Обкладинка
Нові вірші Пушкіна і Шевченка. Лейпциґ, 1859. Репринтне видання. К., 2012. Обкладинка
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Альбом 1845 року. Дніпродзержинськ, 2012. Обкладинка папки
Три літа. Факсимільне видання. К., 2013. Обкладинка
Кобзар 1840 року. Факсимільне видання. К., 2013.
Суперобкладинка
Т. Шевченко.
Альбом малюнків. 1841—1843 рр. [1840—1844]. К., 2013.
Обкладинка футляра
Т. Шевченко.
Прижиттєві видання творів 1841—1861. Факсимільні відтворення.
К., 2013. Обкладинка
Гайдамаки. Факсимільне видання. Історія книжки. Інтерпретація. К., 2013. Футляр
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Наукове редагування і впорядкування корпусу статей
до Шевченківської енциклопедії виконали наукові працівники
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
за такими темами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Біографія Шевченка — тематичні статті
Оточення
Місця перебування
Світогляд
Історія і Шевченко
Фольклор і Шевченко
Літературні твори Шевченка
Малярські твори Шевченка

Теорія літератури, поетика, мова
Міфологічні персонажі
Біблійна й агіологічна тематика
Давня і нова українська література
і Шевченко
13. Новітня українська література і Шевченко
14. Російська література і Шевченко
15. Слов’янські літератури і Шевченко

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата.
О. П. Яковина, В. Л. Смілянська, О. І. Стужук.
А. М. Калинчук.
Р. Б. Харчук, Н. П. Чамата.
В. Л. Смілянська.
Р. Б. Харчук.
Н. П. Чамата, В. Л. Смілянська, Р. Б. Харчук.
М. В. Юр (статті на літеру Т), О. В. Боронь, Ю. М. Григорчук,
Д. О. Єсипенко, А. М. Калинчук, Є. М. Лебідь, Р. Б. Харчук
(У–Я).
Н. П. Чамата, Р. Б. Харчук, В. Л. Смілянська.
В. П. Мовчанюк.
Н. П. Чамата.
Є. М. Лебідь.

О. В. Боронь.
Г. А. Улюра.
А. М. Калинчук, Р. Б. Харчук, В. П. Мовчанюк, Т. А. Носенко,
О. П. Яковина.
Шевченко і світова література
В. П. Мовчанюк, Т. А. Носенко.
Шевченко і літератури близького зарубіжжя А. М. Калинчук.
Шевченко і образотворче мистецтво
М. В. Юр (статті на літеру Т), О. В. Боронь, Ю. М. Григорчук,
Д. О. Єсипенко, А. М. Калинчук, Є. М. Лебідь, Р. Б. Харчук
(У–Я).
Шевченко в театральному мистецтві
Т. А. Носенко, за участі Д. О. Єсипенка.
Шевченко в кінематографі
Т. А. Носенко.
Шевченко в музичному мистецтві
Р. Б. Харчук.
Вшановування пам’яті Шевченка,
О. І. Стужук.
музеї, колекціонування
Шевченкознавство
О. В. Боронь, В. Л. Смілянська, Р. Б. Харчук.
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