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1864... nnwwmm´́nnGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggVVnnssgg˚t̊t''mmkkeellII®®BBHHrraaCCaa--
NNaacc®®kkEExxµµrrnniiggrraaCCaanniiyymmEExxµµrr  ..  KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa    kkaallNNaa®®bbeeTTss
eeyyIIggCCaaxxMM∆∆¨ëeKK    ®®bbCCaarraa®®ss††eeyyIIggEEttggTTTTYYllrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa    ee®®kkaammGGMMNNaacc
ssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinn´́nnGGaaNNaaBB¥¥aaVVllrrbbss''eeKK  ..  bb""uuEEnn††KKYYrrkktt''ssmmaall''EEddrrffaa
nnwwmmrrbbss''GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg    mmaannTTmm©©nn''ddUUccCCaammiinnFF©©nn''FF©©rrNNaass''NNaaeeBBkk
eeTT  GGss''ccMMnnYYnn9900qq~~SSmmkkeellII®®bbCCaaCCaattiieeyyIIgg  EEddllkkMMBBuugg®®ttUUvvrrggkkmmµµ́́ nnss--
ÂÂggaammbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjeexx¬¬aaccppßßaarr  BBII®®bbeeTTssCCiittxxaaggBBIIrrEEddllxx¬¬SSggCCaaggeeyyIIgg
KKWWeessoommeehhIIyynniiggyyYYnn  ..    kkaalleeNNaaHHmmhhaaGGMMNNaaccVVrrSSggmmiinnmmaanneeKKaa--
llbbMMNNggbb¬¬nn''yykkTTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIggeeLLIIyy      ®®KKaann''EEttyykk®®bbeeTTsseeyyIIgg
ddaakk''eeTTAAkk~~¨g̈grrNNbb  ««≤≤TTiiÏÏBBll»»rrbbss''eeKKbb""uueeNNˆâaHH  ..  ®®bbssiinneebbIIeeyyIIggeeFFII√√
kkaarree®®bboobbeeFFoobbkk~~¨g̈gkkaarr®®ss´́mmeeTTAAccuuHHffaa    ««...mmaannGGaaNNaanniiKKmmyyYYnn……eessoo
mmmmkkssgg˚t̊t''kkeeyyIIggvviijj  kk~~¨g̈grryy:eeBBll9900qq~~SSddUUccKK~~aaeennHH  ((11886644--11995544
))  eemm""¬¬HHTTwwkkddIIeeyyIIgg  CCaattiiEExxµµrreeyyIIgg®®bbEEhhllCCaaKKµµaanneennAAssll''GGII√√eeLLIIyy    ee®®kkAA
BBII®®sseemmaall´́nn®®bbCCaaCCaattiimmYYyy  EEddllFF¬¬aabb''EEttmmaannGGttIIttkkaalldd**EEssnnrruugg
eerrOOggbb""uueeNNˆâaHH  ..  BBIIee®®JJHHCCaayyUUrrssttvvttßßmmkkeehhIIyy  ®®bbeeTTsseessoommeehhIIyy
nniiggyyYYnn    eeccHHEEttsseeggII≈≈jjTTÂÂnnÊÊaann««eellbb®®ttVVkk''»»eexxtt††EExxµµrrmmYYyymm††gg@@  TTSSgg
ssgg≈≈aagg  ..    rrII‰‰eeKKaallbbMMNNggccuuggccbb''́́ nn®®bbeeTTssTTSSggBBIIrreennHH    KKWWvvaattyykkddII
EExxµµrr]][[GGss''rrllIIggssUUnn¥¥EEttmm††gg  rrhhUUttddll''TTeenn¬¬eemmKKgg  EEddlleeKKTTuukkCCaa®®BBMMEEdd
nn  ..  GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  eebbIIeeTTaaHHCCaammaannmmuuxxmmaatt''GGaa®®kkkk''yy""aaggNNaakkII††  kk**VV
nnmmkk««ccaatt''kkaarr»»TTaann''eeBBlleevvllaaEEddrr  KKWWmmkkeeFFII√√CCaa««®®hh√√SSgg»»  TTbb''TTll''nnwwgg
kkaarreellaaPPllnn''́́ nn««ttNN˙ȧa®®bbvvttii††ssaa®®ss††yyYYnneessoommeennHH»»  kkMMuu[[ssMMeerrcceeKKaa--
llbbMMNNggeeTTAAVVnn  ..  ååTTaahhrrNN__yy""aaggcc∫∫aass''®®kkEELLtt  KKWW®®KKaann''EEttVVrrSSgg
TTnn''́́ ddPP¬¬aammkkaallNNaaeennAAeellIIqqaakkGGnn††rrCCaattii  ((ddUUcceeBBllccaajj''ssÂÂggaammccMM--
eeJJHH®®bbeeTTss  GGaall¬¬WWmm""gg''nniiggCCbb""uunnkk~~¨g̈gqq~~SS11994400˘̆˘̆˘̆))  ®®bbeeTTssEExxµµrrkk**®®ttUUvveessoo
mmkkaatt''yykkeexxtt††VVtt''ddMMbbggnniiggeexxtt††eessoommrraabb  eeTTAAeeFFII√√CCaaeexxtt††rrbbss''xx¬¬ÁÁnnmmYYyy
rrMMeeBBCC.....  eessoomm®®bbKKll''eexxtt††TTSSgg  BBIIrreennHHmmkkEExxµµrreeyyIIggvviijj  ((11994466))  eeddaa
yyssaarrEEttkkaarrTT&&ll®®cckk  ee®®JJHHeehhttuuVVnneeFFII√√nneeyyaaVVyyxxuuss  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrVV
nnccUUll´́ddccUUlleeCCIIggCCaammYYyyCCbb""uunn  EEddllccaajj''ssÂÂggaammeellaakkeellIIkkTTII22  ..

ååTTaahhrrNN__mmYYyyeeTToott    ®®KKaann''EEttVVrrSSggTTnn''́́ ddcc∫∫SSggccaajj''eeyyookkmmiijj
eennAAeeDDoonneebboonnhhflfl√√ËË--  yyYYnneeyyookkmmiijjkk**ccaabb''eeppII††mmrraatttt∫∫aattvvaayylluukkccUUllmmkk
kk~~¨g̈geexxtt††®®kkeeccHHnniiggssÊÊwwggEE®®ttggyy""aagg®®bbjjaabb''®®bbjjaall''  ((qq~~SS11995544))... bb""uuEEnn††
BBMMuuVVnnssMMeerrcc    eeddaayyssaarreess††ccEExxµµrrkkMMBBuuggmmaann®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBppgg    eeddaayy
ssaarrkkaarrKKaabbssgg˚t̊t''́́ nnBBiiPPBBeellaakkppgg    eeddaayyssaarrTT&&BBeeyyookkmmiijjeennAATTnn''
eexxßßaayyppgg  ((kkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††vvaayy®®bbhhaarr®®ssuukkEExxµµrrmm††ggeeTTootteeddaa--
yyccMMhh  bbnnÊÊaabb''BBII®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa11997700... eennAATTIIbbMMppuuttkk**vvaattyykk®®ssuu

kkEExxµµrrkkaann''kkaabb''CCaaTTIIbbeeggII˙ẏyeennAAkk~~¨g̈g  qq~~SS11997799))  ..
kkMMhhuussrrbbss''GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  EEddllVVnnmmkkkkaann''kkaabb''®®bbeeTTssEExxµµrr

CCiittmmYYyyssttvvttßß      KKWWeeKKBBMMuuVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrmmaannkkmm¬¬SSggrrwwggbbwwuugg
eessaaHHeeLLIIyy  BBIIee®®JJHHBBYYkkeeKKVVnnCCYYyyEEttxxaaggyyYYnnEEttbb""uueeNNˆâaHH  eeTTaaHHxxaaggpp¬¬ËËvv
rrddΩΩVVllkkII††  eeTTaaHHxxaaggpp¬¬ËËvveessddΩΩkkiiccççkkII††  ((kkMMhhuussGGnnuuJJÔÔaatt[[yyYYnn®®ttYYttkk∫∫aall
EExxµµrreennHH  kk**VVnnbbnn††rrhhUUttmmkkddll''GGaaeemmrriikkSSggeeTToott  rrhhUUttddll''rrCCÇÇkkaallrrbb--
ss''eellaakknniiccssuunn))  ..  CCaaeehhttuubbNN††aall[[EExxµµrrEEddllTTnn''eexxßßaayy  eennAAEEttmmaa
nnllkk≈≈NN:TTnn''eexxßßaayyCCaaeerrooggddrraabb  rreebboobbCCaammnnuussßßBBiikkaarr... ((eeddaayyeeKK
bbnn††kk''EEttTTwwkksseennßßIImm[[rrss''eennAApp††wwkk@@EEttbb""uueeNNˆâaHH    eeFFII√√ssaallaaPPUUmmiinnÊÊrrddΩΩVVll
VVnnmmYYyy,,  ssgg''ssaallaaeerroonnttUUccttaaccVVnn44--1100,,  ssgg''ssııaann44--1100,,  ssaagg
pp¬¬ËËvvCCaattii44--1100))  rrII‰‰yyYYnnCCaa®®bbCCaaCCaattiixx¬¬SSgg  eeKKeeFFII√√[[rrwwttEEttxx¬¬SSggssMMeebbIImmEEmmnn
EETTnn  ssMMrraabb''EEtt««®®ssvvaaeekk††aabb»»yykk®®ssuukkEExxµµrreeyyIIggnniigg®®ssuukkllaavv  eeBBllVV
rrSSggeeccjjppuutteeTTAA  ..

q`aM1864... kkaarrddaakk''®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkEExxµµrrkk~~¨g̈gGGMMNNaacckkaarrJJrrrrbb
ss''GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  ee®®kkaammssMMNNUUmmBBrrrrbbss''eess††ccEExxµµrr  ee®®JJHHeessoommeehhII
yynniiggyyYYnnsseeggII≈≈jjyykkddIIEExxµµrrxx¬¬SSggeeBBkk  ..

´f©TI17 mifuna 1884...kkaarrbbgg≈≈MM[[®®BBHHVVTTnneerraatt††mm®®bbKKll''GGMM
NNaaccBBiitt®®VVkkddeeTTAAVVrrSSgg  ..  kk~~¨g̈grraa®®ttIIeennaaHH  ((eevvllaaeemm""aagg1100yybb''))  VVrrSSgg
VVnnyykkkkVV""ll''ccMMVVMMggmmYYyymmkkssMMcctteennAAmmuuxxvvSSggEEttmm††gg  rrYYcceehhIIyy≤≤ssßßrr
CCnnVVrrSSggmm~~aakk''  eellaakk  Thomson ttMMNNaaggrrddΩΩkkaarrGGaaNNaanniiKKmm  EEhhrrhhmm
eeddaayyTTaahhaanneeffIIµµrreeCCIIggmmYYyy®®kkuumm  VVnneeddIIrrssMMeeddAAccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gvvSSgg    rrhhUUttdd
ll''mmaatt''TT√√aarrddMMeeNNkkrrbbss''eess††cc  ..  eeKKddaass''eess††cc[[eettIInneeLLIIgg  ®®BBmmTTSSgg
bbgg≈≈MM[[®®BBHHrraaCCaaccuuHHhhttƒƒeellxxaa  ««ssIIuueejj""»»  ssnniiÏÏssJJÔÔaa((Convention))  EEddll
yyll''®®BBmm®®bbKKll''GGMMNNaaccBBiitt®®VVkkddeeTTAAVVrrSSgg  ––  KKWWGGMMNNaacc  rrddΩΩVVll,,
eeyyaaFFaa,,  eessddΩΩkkiiccçç,,  ttuullaakkaarr... ccMMEENNkkeess††cc®®KKaann''EEttssiiƒƒtteennAACCaa««nniimmiitt††
rrUUbb»»´́nnGGMMNNaaccTTUUeeTTAAEEttbb""uueeNNˆâaHH  KKWWzziitteennAABBIIeellIIGGMMNNaaccGGII√√@@TTSSggGGss''
bb""uuEEnn††KKµµaannGGMMNNaaccGGII√√TTSSggGGss''  ..  eess††ccnneerraatt††mmkk**VVnnssuuxxcciitt††ccuuHHhhttƒƒeell--
xxaaeellIIssnniiÏÏssJJÔÔaa  ««´́nnkkaarrkkaatt''́́ ddkkaatt''eeCCIIggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg®®bbKKll''[[eeKK»»... KKWWmmkk
BBII®®TTgg''zziitteennAAee®®kkaammkkaarrKKMMrraammkkMMEEhhgg´́nnccMMBBuuHHTTuugg..  VVrrSSggVVnneeFFII√√[[eess††cc
sseegg˚t̊teemmIIllffaa  eebbII®®BBHHGGggmmiinnyyll''®®BBmm««{{nnkk∫∫aall»»eeTT  eeKKnnwwggccaabb''®®BBHH
GGggjjaatt''®®TTuuggddUUccss√√aa      eehhIIyyddwwkknnSSttaammkkVV""ll''    EEddllssMMcctteennAAmmuuxxvvSSgg
eennaaHH  ttMMrrgg''eeqqııaaHHeeTTAATTIIeeddAAmmYYyy  EEddlleeKKBBMMuuVVnn®®VVbb''CCaammuunn  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToo
tt  VVrrSSggssMMEEddgg[[ddwwggffaa  eerrOOggmmYYyydd**ssMMxxaann''bbMMppuutt  KKWWssUUmm®®BBHHGGggkkMMuu®®BBYYyy
VVrrmm∏∏BBIIeerrOOggxx√√HHeess††cceessaayyrraaCC¥¥ss~~gg  ..  BBIIee®®JJHHeebbIIGGtt''BBII®®BBHHVVTTnneerraatt††
mmeeTTAA  kk**vvaaeennAAssll''mmhhaaååbbrraaCCmmYYyyGGggeeTToott  ((EEddlleeddIIrrkkaaeerr""kkaarraa""eennAA
EEkk∫∫rr@@eennaaHH))hhaakk''  ddUUccCCaaccgg''ssYYrrffaa  ––  ««GGss''eellaakk®®ttUUvvkkaarrrrUUbbxxMM∆∆¨ëeTT»»    eehhII
yyEEddllBBMMuuEEmmnnCCaannrrNNaaee®®kkAA  BBII®®BBHHGGggmmççaass''ssIIuussuuvvttiiƒƒ    EEddll®®TTgg''cc∫∫aass''
CCaaBBMMuuEEmmnnCCaaeess††ccrrwwggrrUUssTTaall''EEtteessaaHH  ––  eeJJllKKWWkkEEnn¬¬ggTTMMeennrr      mmaannGG~~kk
®®bbccSSkkaarrrrgg''ccSSyykkee®®sscceeTTAAeehhIIyy  ..  eeBBlleennaaHHeeTTddwwgg  EEddllTTMMnnaass''
eekk††AAggMMyyUUrryyaarrqq~~SSmmkkeehhIIyy  rrvvaagg««eess††ccbbgg»»nniigg««eess††ccbbÌÌËËnn»»JJkk''kkNN††aa
llkk¬¬aayyeeTTAACCaakkaarr««ssÌÌbb''eexxIIıımmss¬¬aabb''rrss''»»  ttrrhhUUttmmkkddll''kkUUnneeccAA  ??  ((  Cris

tallisation de la haine))  ..
®®BBHHVVTTnneerraatt††mmkk**ccuuHHhhttƒƒeellxxaa®®bbKKll''GGMMNNaacc[[VVrrSSgg  kk**bb""uuEEnn††

««eess††ccEEddll  mmaannllkk≈≈NN:®®KKaann''EEttCCaannaammeennHH»»  eennAAmmaannmmuuxxggaarrCCaammKKëë--
eeTTÊÊss´́nnssaassnnaa  KKWW®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaTTSSggBBIIrrKKNN: ««mmhhaanniikkaayynniiggFF--
mmµµyyuutt††ii»»  EEddllmmaann≤≤TTiiÏÏBBlldd**xx¬¬SSggkk¬¬aa  eellII««eebbHHddUUgg»»  eellIIcciitt††eeffII¬¬mm´́nn®®bbCCaa
rraa®®ss††TTUUeeTTAA  KKWWkkmm¬¬SSgg««CCMMeennOO»»  kkmm¬¬SSgg««®®TTwwssII††nneeyyaaVVyy»»  ……åått††mmKKttii,,
kkmm¬¬SSgg««mmeennaaKKmmvviiCCÇÇaa»»´́nn®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrTTSSggmmUUllnnaassmm&&yyeennaaHH  ..      ddUUeecc~~HH



eehhIIyyVVnnCCaaeess††ccnneerraatt††mmEEddllVVtt''bbgg''GGMMNNaaccrrllIIgg    rreebboobbCCaa  ««GG~~kk
nneeyyaaVVyyBBiikkaarr»»  eennAAGGaaccTTaakk''TTgg  eehhIIyynniiggbbMMbbHHbbMMeeVVrrrraa®®ss††  ®®bbqqSSgg
nnwwggVVrrSSggCCaassmm©©aatt''  ttaammEExxßßrryy:´́nnGG~~kkttMMNNaaggssaassnnaa..  ååTTaahhrrNN__
kkaarrbbHHeeVVrrrrbbss''GGaaccaarr¥¥ss√√aa  nniiggeeJJFFiikkMMeeVVrrkk**®®ttUUvveess††cceebbIIkk´́ddBBIIrraaCCvvSSgg
eeTTAAEEddrr  EEddllCCaaTTmm¬¬aabb''mmYYyyrrbbss''BBUUCCnneerraatt††mm...rrhhUUttmmkkddll''®®BBHHkkrruuNNaa
®®BBHHVVTTnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ..

q`aM1904... mmrrNNPPaaBBrrbbss''eess††ccnneerraatt††mm      nniiggkkaarrccaabb''eeppII††mm´́nn
rrCCÇÇkkaallrrbbss''®®BBHHVVTTssIIuussuuvvttii††  ((11990044--11992277))  ..  ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk
mmaannkkaarrccuuHHssMMrruuggKK~~aaCCaaxx¬¬SSgg    rrvvaaggVVrrSSggGGaaNNaanniiKKmmnniiggeess††ccEExxµµrr    EEddll
CCaaeehhttuu[[mmaannkkaarrccaabb''eeppII††mm´́nnkkaarrssÌÌbb''eexxııIImm    BBIIssMMNNaakk''bbJJÔÔaaCCnnEExxµµrrnniigg
BBYYkkGG~~kkCCaattiinniiyymm  eeTTAAeellIIEEmmkkFFaaggssIIuussuuvvttiiƒƒ... eeddaayymmaannkkaarreeccaaTTffaa
BBUUCCssIIuussuuvvttiiƒƒBBMMuuEEmmnnCCaaGG~~kkeess~~hhaaCCaattiiddUUccBBUUCCnneerraatt††mmeeTT  ..  

CCaakkaarrBBiitteess††ccnneerraatt††mm  ee®®ccIInnmmaannkkaarrllMMeeGGooggeeTTAA®®bbeeTTsseessoomm
BBIIee®®JJHHeennAA  eeBBllEEddll®®BBHHGGggeeLLIIgg®®KKggrraaCC¥¥  ((11886600))    ®®TTgg''VVnnTTTTYYll
llMMEEBBggttaaqqaayy  ((nniimmiitt††rrUUbb´́nnkkaarrkkaann''kkaabb''rraaCCssmm∫∫ttii††EExxµµrr))  BBII®®bbeeTTsseessoo
mm  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆâaHH  mmaannmmÂÂnnII††eessoommEEddllmmaanneeddIImmkkMMeeNNIIttCCaaCCaattii
mm""uuggeehhaall  VVnnmmkkEENNnnSS®®BBHHGGgg[[ff√√aayybbggMMeeTTAATTiissxxaagglliicc  ((kk~~¨g̈g®®bb
kkaarrnnSSssYYyyssaarrGGaakkrreeTTAAff√√aayy®®BBHHeeccAAeessoomm))  kk**bb""uuEEnn††eeddaayyBBYYkkPP~~aakk''ggaarr
VVrrSSggmmiinnVVnnyyll''®®BBmm  kkiiccççkkaarreennHHkk**BBMMuuVVnnssMMeerrcc  ..

ccMMeeNNkk®®BBHHeeccAAssIIuussuuvvttiiƒƒvviijj  TTMMnnggCCaammaannmm††aayyyyYYnn  EEddllCCaakkUUnneeccAA
ttBBUUCCrrbbss''eess††cc®®ssIIkkUUCCiinnssiiuunn))    mmaannkkaarrllMMeeGGooggeeTTAA®®bbeeTTssyyYYnnyy""aagg
xx¬¬SSgg  ((KKYYrr®®CCaabbffaa  yyYYnneehhIIyynniiggeessoomm  CCaattMMNNBBUUCCrrbbss''BBYYkkmm""uuggeehhaall
EEddlleennAAkk~~¨g̈gBBggßßaavvttaarrBBiiPPBBeellaakk    KKWWCCaaBBYYkkvvaaTTTTwwkkddIInniiyymm    eehhIIyynniigg
CCaaBBYYkk®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__))  ..  CCaaBBiieesssseennAAeeBBllEEddll®®BBHHeeccAAssIIuussuuvvttiiƒƒ
eeLLIIgg®®KKggrraaCC¥¥  eennAAkk~~¨g̈grrUUbbffttrrkkßßaaCCaapp¬¬ËËvvkkaarr  eeKKeeXXIIjjrrUUbb®®BBHHGGggmmççaass''mmuu
nnIIvvggßßQQrreennAAxxaaggss††SS´́nn®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ ccMMEENNkkeennAAxxaaggeeqq√√ggvviijj  eeKKeeXXII
jjvvtt††mmaannrrbbss''eess††ccyyYYnnmm~~aakk''  eeccHHPPaassaaVVrrSSggssÊÊaatt''bbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaaffIIbbkk
KKWWsseemm††cceeccAAhhflfl√√aavvSSggCCYYnn  ..  rraaggKKaatt''ssgg˚åarrddUUcceess††ccmm""uuggeehhaall  ..  CCnneennHH
eeddIIrrttYYCCaaGGaaCC∆∆aakkNN††aall    rrvvaaggrrddΩΩkkaarrGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg    eehhIIyynniiggeess††cc
EExxµµrr  ..  ddUUeecc~~HHeeTTAA  eeddaayymmaannvvrrCCnnkkMMBBUUllyyYYnnmm~~aakk''  mmkk®®ttYYtt®®ttaavvSSggEExxµµrreeTTAA
eehhIIyy  ®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvmmaannxxYYrrkk∫∫aallyyYYnneeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  eeddaayy
ssaarrGGMMNNaaccrrbbss''GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  nniiggrrbbss''åått††mmmmÂÂnnII††((kk∫∫tt''))vvSSggCCYYnn
eeKKeeXXIIjjmmaannvvrrmmÂÂnnII††nniiggåått††mmmmÂÂnnII††yyYYnnCCaaee®®ccIInn  mmkkbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnneennAAkk~~¨g̈gvvii--
ss&&yyssMMxxaann''@@´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk~~¨g̈grrddΩΩVVll  kk~~¨g̈gkkggTT&&BB  kk~~¨g̈gXX¬¬SSgg®®VVkk''
kk~~¨g̈gssƒƒaabb&&nn´́nn®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..  eeTTAA´́ff©©ee®®kkaayyeeTTAA  eeKKeeXXIIjjmmaanneeccAA--
hh√√aayyeexxtt††nniiggeemmTT&&BBEExxµµrr  EEddllssuuTTÏÏsswwggCCaaCCnnCCaattiiyyYYnnbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnn  mmaann
eeQQµµaaHHffaa  ––  jjww¨k̈k--CCUULL¨g̈g,,  GGiiuunn--ttSS,,  ssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss,,  hhflflUU--hhSSgg
ssIIuunn,,  eesskk--ssMMeeGGoott  ..ll..  nniigg  ..ll..  eennAAkk~~¨g̈gssmm&&yyssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr
eeKKVVnneeXXIIjjsskkmmµµPPaaBBdd**ssMMxxaann''bbMMppuuttrrbbss''eemmTT&&BBEExxµµrr      ssuuEEss††nn--EEhh√√rr
NNgg''EEddss  KKWWkkaarrbbUUkkppMM¨m̈mkkeennAA®®ttwwmmrrtt''BBnnÏÏ®®ssaaccUUll®®kkuuggPP~~MMeeBBjj,,  kkaarreebbIIkk
bbnnEEll∫∫ggeennAAppÊÊHHrrbbss''xx¬¬ÁÁnn      nniiggkkaarrddwwkkeess∫∫øøgg®®BBmmTTSSggGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎ
eeTTAA[[xxµµSSggyyYYnneennAAccMMkkaarreekkAAssflflUUCCbb''  ®®BBmmTTSSggddwwkkeekkAAssflflUU®®ttLLbb''mmkkvviijjyy
kkmmkkllkk''[[VVrrSSgg..  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaeeKKeeXXIIjjGG~~kkeessµµaaHH®®ttgg''nnwwggCCaattii
eeccHHEEttss¬¬aabb''  ((yyuuttii††vvggßß,,  eeGGoovv--eekkIIss,,  eessgg--ssflfluunn´́ff))  ccMMEENNkkmmnnuussßß
xxiillxxUUccvviijj  eeccHHEEtteeLLIIggbbuuNN¥¥sskkii††ttaammeeCCIIggeexxaa  ..    eennAAssmm&&yyssaaFFaarr
NNrrddΩΩ  ssUUmm∫∫IIEEttCCaaggbb""HHkkgg''kk**VVnnJJkk''sskkii††bbYYnnEEddrr...

q`aM1922... kkMMeeNNIIttrrbbss''®®BBHHGGggmmççaass''nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ..  eess††
cceeTTvvrraaCCccuuggee®®kkaayy´́nnBBUUCCvvggßßvvrrµµ&&nneennAA®®kkuuggGGggrr  ((KK˘̆ss˘̆11229966))  mmaann

eeQQµµaaHHffaa  ®®BBHHssIIhhnnuurraaCC  ……eess††ccJJll... CCaaeess††ccEEddllVVnn®®ttUUvvss¬¬aabb''nnww
ggllMMEEBBggrrbbss''ttaaCC&&yy  ……ttaa®®ttsskk''EEppÌÌmm  ..  ddUUeecc~~HHeennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaamm  BBYYkkGG~~
kk®®VVCC∆∆  BBYYkk®®JJhhµµNN__bbuueerraahhiitt    BBYYkksseemm††ccssggÙÙEEddlleennAACCMMuuvviijj®®KKYYssaarr
eess††ccnneerraatt††mmkk**mmaannCCnnCCaattiiyyYYnnbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnnEEddrr    eeddaayyee®®JJHHeeKKGGaacceemmIIll
eeXXIIjjeeKKaallbbMMNNggdd**eexxµµAAggggiittrrbbss''CCnnCCaattiiyyYYnn  eeJJlleerroobbccMMyy""aagg
NNaa  [[eess††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ((ssIIhhnnuurraaCC¥¥TTII22))  kk¬¬aayyeeTTAACCaaeess††ccJJll
nniiggbbeeggII˚˚ttkkll¬¬iiyyuuKKeennAAkk~~¨¨gg®®bbeeTTssxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  rrhhUUttddll''eePPII¬¬ggeeqqHHkkll∫∫
ddUUccKK~~aannwwggssmm&&yyrrlltt''rrllaayy´́nn®®kkuuggGGggrr  ee®®kkaammssIIhhnnuurraaCC¥¥TTII11EEddrr  ..

GG~~kkttMMNNaaggBBYYCCnneerraatt††mmmm~~aakk''  EEddllmmaann®®VVCC∆∆aaQQ¬¬aass´́vv  ®®TTgg''nneerraatt††
mm--yyuuKKnnÏÏrr  ((CCIIttaaxxaagg““BBuukkrrbbss''nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu))    VVnneeTTAAttvvaa""ccMMeeJJHHGGMM
eeBBIIGGyyuuttii††FFmm··́́ nnGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  rrhhUUttddll''rrddΩΩFFaannIIVVrrSSggEEttmm††ggKKWW®®kkuugg
VVrrIIss  ..    ®®TTgg''mmiinn®®ttwwmmEEttmmiinnVVnneeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥bb""uueeNNˆâaHHeeTT    ®®BBHHGGgg
EEffmmTTSSgg®®ttUUvvVVrrSSggnniirreeTTsseeccaall[[  eeTTAAss¬¬aabb''eennAA®®ssuukkeessoommEEffmmeeTToott
ppgg  ..  ´́ff©©ee®®kkaayymmkk  mmeennaasseeJJççttnnaaeess~~hhaaCCaattií́ nnBBYYkkGG~~kkeeccHHddwwggEExxµµrr
kk**VVnnccggPPÇÇaabb''yy""aaggCCiittss~~iiTTÏÏbbMMppuutt  CCaammYYyynnwwgg««EEmmkkFFaaggnneerraatt††mm»»  ..
ååTTaahhrrNN__kkaarrCCiittss~~iiTTÏÏ´́nn®®kkuummttssflflUU®®bbqqSSggVVrrSSgg  mmaanneellaakkssWWgg--
gg""uukkffaann'',,  VV""CC--QQWWnn,,  sswwuumm--vvaa""rr,,  ®®BBHH®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  CCaammYYyynniigg
®®BBHHGGggmmççaass''nneerraatt††mm--ssuurraa®®mmiittnniiggPPrriiyyaarrbbss''®®TTgg''  ®®BBHHmmççaass''kkßß®®ttII((ssIIuu
ssuuvvttiiƒƒ))  kkuussuumm:--nnaarrIIrr&&tt~~  ((®®BBHHbbiittaanniiggmmaattaarrbbss''®®BBHHGGggmmççaass''««mm""aabb''»»))  CCaa
eehhttuujj¨S̈Sgg[[®®BBHHGGggmmççaass''GGFFiibbttIIssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIeerrtt  ®®ttUUvvrrbbUUttrraaCCssmm∫∫ttii††
nniigg[[mmaannrrCCÇÇkkaall´́nn®®BBHHVVTTnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuvvrrµµ&&nn  ..

q`aM1967... eellaakksswwuumm--vvaa""rrVVnnnniiyyaayy®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  ––  ««sseemm††cc
ssIIhhnnuuccMMCCaaGGyyuuttii††FFmm··xx¬¬SSggNNaass''...eellaakkeeccHHEEtteeccaaTTGGflfl˜˜uuffaa  CCaaBBYYkkssWWgg--
gg""uukkffaann''  eeddIImm∫∫IIyykkGGflfl˜˜uueeTTAAssmm¬¬aabb''  ..    kk**bb""uuEEnn††““BBuukkmm††aayyrrbbss''sseemm††ccssIIhh
nnuukk**CCaaBBYYkkssWWgg--gg""uukkffaann''EEddrr  ..  kkaallssmm&&yyVVrrSSgg  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann'',,
eellaakkVV""CC--QQWWnn  eehhIIyynniiggGGflfl˜˜uu  eeTTAA®®bbCCMMuu  VVyyTTwwkkeennAAppÊÊHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannII
eerrooggrraall''GGaaTTiitt¥¥  eeddIImm∫∫IIrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyTTbb''TTll''nnwwggVVrrSSgg  ..  CCYYnneeBBllxx¬¬HH
sseemm††ccssIIhhnnuuEEddlleennAACCaakkUUnneekkµµgg  eeccjjmmkkxx¬¬ÁÁnnTTeeTT    kkaann''xx¬¬¨ÿymmYYyymmkk
ppgg  eehhIIyy®®ttUUvvmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIeeddjj[[ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gvviijj»»  ..

q`aM1927... mmrrNNPPaaBBrrbbss''®®BBHHkkrruuNNaa®®BBHHVVTTssIIuuvvttiiƒƒ      nniiggkkaarr
ccaabb''eeppII††mmrrCCÇÇkkaallrrbbss''®®BBHHVVTTssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIvvggßß  ..  eeccAAhhflfl√√aavvSSggCCYYnn  VVnn
ee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyy[[eess††ccGGggeennHH  eeTTAACCaaqqÁÁttLLbb''ssttii  eeddaayybbuuBB√√eehhttuueess
cckkII††eeTTaammnnssßßllII√√ggCCUUrrcctt''nnwwggrrddΩΩkkaarrVVrrSSgg  EEddllCCYYyyssÊÊÁÁyyEEttCCnnCCaattiiyyYY
nn  eehhIIyybbnn††¨ḦHbbggÌÌaabb''EEttCCnnCCaattiiEExxµµrr  ..  mmÂÂnnII††((yyYYnnbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnn))CCaaee®®ccIInnnnaakk''
eeFFII√√[[eess††ccqqÁÁttnnwwggttNN˙ȧa  eeddaayyyykk®®bbBBnnÏÏxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAAff√√aayyeess††cc  ttaammBBii
ttee®®ccIInnEEttCCaa®®ssIIeeBBss¥¥aayyYYnn  rrYYcceehhIIyyeess††cckk**EEcckkddIIFFII¬¬  eeTTAA[[®®ssIIyyYYnn
eennaaHH  EEddlleeLLIIggccaaggCCaaggeeccAAhh√√aayy®®ssuukkeeTTAAeeTToott  ..      mmÂÂnnII††yyYYnnkk~~¨g̈gvvSSgg
VVnnEENNnnSS[[eess††ccTTaass''CCaammYYyy®®BBHHssggÙÙ    eehhIIyy®®TTgg''eeddIIrreeCCrrVV""ttNNaa
VV""NNII  eehhIIyynniiggeexxaakkkk∫∫aall®®BBHHssggÙÙttaammppßßaarreeppßßaarr  rrYYcceehhIIyyBBYYkkeeKK
nnSSKK~~aaeehhAAeess††ccffaa  ««GGaaccMMkkYYtthh¬¬ÁÁgg»» ..

q`aM1940... VVrrSSggeeFFII√√ssÂÂggaammccaajj''GGaallWW¬¬mm""gg''NNaassIIuuGGIIuuEEtt¬¬rrnniiyymm
ccMMEENNkk  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaFF¬¬aakk''ee®®kkaamm≤≤TTiiÏÏBBll´́nnCCbb""uunnhh√√aassIIuusseeyyaaFFaanniiyy
mm  ..  eessoommEEddlleeFFII√√bbkkßßssmmıı&&nnÏÏCCaammYYyynnwwggCCbb""uunn  kk**VVnnkkaatt''eexxtt††EExxµµrrBBIIrr
VVtt''ddMMbbggnniiggeessoommrraabb  eeTTAAeeFFII√√CCaaeexxtt††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  CCaaeeddIImmeehhttuu[[®®BBHHkkrruu
NNaa®®BBHHVVTTssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIvvggßß®®bbQQYYnnyy""aaggFF©©nn''    rrtt''eeTTAABBYYnnssmm©©MMeennAA®®BBHH
rraaCCddMMNNaakk''PP~~MMbbUUkkeeKKaarrhhUUttddll''ss¬¬aabb''  ..

bb""uuEEnn††ttaamm®®bbPPBBcc∫∫aass''kkaarrNN__    ((®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIssmm&&yyhh¬¬ÁÁggmmuunnIIvvggßßmm~~aakk''
VVnnnniiyyaayyeerrOOggrraa""vvTTSSggGGss''eennaaHH®®VVbb''xxMM∆∆¨)̈)    hh¬¬ÁÁggmmuunniivvggßßVVnnccUUllmmrrNN



PPaaBB  eeddaayyssaarryyYYnneeFFII√√XXaatt  ..  kkaallssmm&&yyeennaaHH  hh¬¬ÁÁggccUUllcciitt††eebbIIkkLLaa
nnpp¬¬iitt  ((ssIIuu®®ttUUEEGGnneexxµµAA))  eeFFII√√ddMMeeNNIIrrEEttmm~~aakk''‰‰gg  eeTTAACCkk''kkJJœœaa  eennAAppÊÊHHGG~~kk®®ssuu
kkmm~~aakk''eennAAeexxtt††kkMMBBtt  ..  ®®BBwwkk´́ff©©mmYYyy  ®®ssaabb''EEtteeKKrrkkeeXXIIjjeexxµµaacc®®BBHHkkUU--
NNaaeennAAppÊÊHHGG~~kk®®ssuukkxxaaggeellIIeennHH  ..  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggJJkk¥¥nniinnÊÊaa  eeKKkk**bbiiTT
VVMMggeerrOOggGGaa®®ssUUvvTTSSggbb""uunnµµaann    eehhIIyykk**ddwwkkeexxµµaacc®®BBHHkkUUNNaaeeTTAAddMMkkll''eennAAPP~~MM
bbUUkkeeKKaa  ..  ddUUeecc~~HHyyYYnnVVnnbbMMBBuullhh¬¬ÁÁggmmuunnIIvvggßß  ((KKWWeeddaayyeehhttuuffaa    eerrOOggGGII√√@@
kk**vvaammiinnkkMMVVMMggEEPP~~kkvvSSggCCYYnnEEddrr))  ee®®JJHHeeBBlleevvllaaVVnnmmkkddll''eehhIIyy
eeddIImm∫∫II[[eess††ccJJll««ssIIhhnnuu»»  eeLLIIgg®®KKggrraaCC¥¥EEss√√ggeeTTAArrkkssPPaaBBGGNN††rr
kk&&bb∫∫  ..

q`aM1941... ®®BBHHVVTTssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIvvggßßccUUllTTIIvvggtt''  ..  kkaarrccaabb''eeppII††mm
rrCCÇÇkkaall´́nn®®BBHHkkrruuNNaanneerraatt††mm--ssIIhhnnuu    kk~~¨g̈gGGssnnii††ssuuxxeeddaayyVVrrSSggTTnn''
´́dd  ®®BBmmTTSSggmmaannkkaarrrraatttt∫∫aattBBIImmhhaaGGMMNNaaccGGaassIIuuCCMMnnaann''ffIIµµ    KKWWBBYYkkhh√√aassIIuu
ssCCbb""uunn  ..

KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa  eeBBlleess††ccssIIhhnnuueeLLIIgg®®KKggrraaCC¥¥  ®®BBHHrraaCCbbMMeerrII
((yyYYnnbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnn))  mmaannkkaarr<<eeFF√√ss®®bbEEhhss>>eePP¬¬ccbbiiTTbbggÌÌÁÁcc  CCaaeehhttuubbNN††aa
ll[[mmaannxx¥¥ll''ccUUll  eeFFII√√[[rrlltt''eePPII¬¬ggeeTToonnCC&&yy  EEddlleeKKtt®®mmUUvv[[eeqqHHccMMnnYY
nnbbIIyybb''bbIÍ́ ff©©  ..  mmççaass''kkßß®®ttIIkkuussuumm: mm††aayyrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu    mmaannkkaarr
PP&&yyttkk''ss¬¬¨ẗtttkk˚m̊maa  BBIIee®®JJHHeebbIIkkaallNNaaeePPII¬¬ggeeTToonneennHHrrlltt''mmuunn´́ff©©kkMMNN
tt''ttaammCCMMeennOOdduuHHEEss¬¬kk~~¨g̈g®®BBHHrraaCCvvSSgg  ((EEddllyyYYnnCCaaGG~~kkbbeeggII˚t̊t))  kk~~¨g̈grraaCC¥¥eess††
ccGGggeennHH  nnwwggmmaanneekkIIttkkllii¬¬yyuuKKdd**mmhhaakkaaccssaahhaavv    EEddllnnwwggbbNN††aall
[[®®bbCCaarraa®®ss††rrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa  ss¬¬aabb''®®JJtt''®®VVss''QQaammhhUUrrddaabbeeJJHHddMMrrII  ..

q`aM1942... ®®kkuummGG~~kkCCaattiinniiyymm    ((mmaannCCaaBBiieessssKKWW®®kkuumm®®BBHHss--
ggÙÙbbddiivvtt††nn__    ee®®kkaammkkaarrddwwkknnSS´́nn®®BBHH®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv    EEddllmmaannGG~~kk
nneeyyaaVVyyssWWgg--gg""uukk  ffaann''nniiggVV""CC--QQWWnneennAABBIIee®®kkaayyxx~~gg))    eeFFII√√VVttuukkmmµµ
bbHHeeVVrr®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSggeeddaayyVVnnvvaayyGG~~kkttMMNNaaggCCaann''xxııss''  Résident

supérieur nnwwggqq&&®®tt®®BBHHssggÙÙEEbbkkkk∫∫aalleeccjjQQaamm  ..    kkiitt¥¥aannuuPPaaBBrrbb
ss''VVrrSSggFF¬¬aakk''eexxßßaayyddll''VVttddaall  ..

eebbIIeeyyIIggrrtt''eellOOnneess¬¬vveeTTAAmmuuxx®®bbqqSSggnnwwggBBnnWW¬¬́́ ff©©    eeyyIIggmmiinnGGaacceemmII--
lleeXXIIjj®®sseemmaallxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ……®®sseemmaall´́nneesscckkII††BBiitteennaaHHVVnneeLLIIyy  ..
kk**bb""uuEEnn††eebbIIeeyyIIggeemmIIll®®ttLLbb''ffyyee®®kkaayyvviijj  CCYYnnkkaalleeyyIIggnnwwggGGaacc®®kk--
eeLLkkeeXXIIjj®®sseemmaall´́nn®®JJyybbiissaaccEEttmm††gg  ..  ttaammBBiittVVttuukkmmµµbbHHeeVVrr
®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSggeennHH  BBMMuuEEmmnnCCaallkk≈≈NN:´́nneesscckkII††eess~~hhaaCCaattiieennaaHHeeTT
EEttCCaakkMMhhuussnneeyyaaVVyymmYYyydd**FF©©nn''FF©©rr  ..    ttaammBBiittGG~~kknneeyyaaVVyyeess~~hhaa
CCaattiirrbbss''eeyyIIgg  ®®BBmmTTSSgg®®BBHHssggÙÙrrbbss''eeyyIIgg  VVnnFF¬¬aakk''kk~~¨g̈gkkllååVVyy
rrbbss''yyYYnn  BBIIee®®JJHHffaakkaallssmm&&yyeennaaHH  VVrrSSggGGaaNNaanniiKKmmeeddIIrrttYY  CCaaGGaa--
CC∆∆aakkNN††aallrrvvaaggEExxµµrreeyyIIggeehhIIyynniiggyyYYnnGGNNˆâamm  ..  eebbII®®BBHHssggÙÙEExxµµrrvvaa
yyGGaaCC∆∆aaCCaann''xxııss''VVrrSSgg[[EEbbkkkk∫∫aalleeTTAAeehhIIyy  eettIIeeFFII√√eemm††ccnnwwggVVrrSSgg®®bb
KKll''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammmmkk[[eeyyIIggvviijj  ??  ..  kk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH  yyYYnnvvaaee®®bbII
EExxµµrr[[ddSSVVyy  lluuHHddll''VVyyqqÌÌiinn  vvaaccSSEEtteellaattccUUllssIIuuEEttmm††gg  ..  kkaallss
mm&&yyeennaaHH  eebbIIååbbmmaaCCbb""uunnQQ~~HHVVrrSSgg    CCbb""uunnnnwwggkkaatt''TTwwkkddIIEExxµµrr    VVtt''ddMMbbgg
nniiggeessoommrraabb  eeTTAA[[eessoommCCaassƒƒaaBBrr  ..        kk**bb""uuEEnn††eebbIIVVrrSSggQQ~~HHCCbb""uunnvviijj
eeyyIIggnnwwgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''TTwwkkddIIxxaaggeekkIItt  eeddaayyssaarrEEttkkMMhhuuss®®BBHHssggÙÙEEdd--
lleeFFII√√nneeyyaaVVyy  ..

´f©9 mina 1945... rrddΩΩ®®bbhhaarrrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''dd--
eeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIVVrrSSgg    eeddaayyEEttggttSSggxx¬¬ÁÁnneellaakkCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11    eeyyaagg
ttaamm®®BBHHrraaCC®®kkmmEEttggttSSggBBII®®BBHHkkrruuNNaa  ..    ssmmaassPPaaBBdd**ccEEmm¬¬kk´́nnrrddΩΩaaPPii
PPiiVVllrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''́́ nn  ´́ff©©TTII1144  ssIIhhaa  11994455  KKWW  ––

ssWWgg--gg""uukkffaann''  ––  rrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11  nniiggrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTss

nneerraatt††mm--mm""uuggttaaNNaa  ––  kkssiikkmmµµ,,  ssflfluumm--eehhoogg  ®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊÊ,,  vvaa""rr
--kkaaEEmmll  ®®kkssYYggFFmmµµkkaarr,,  VV""CC--QQWWnn  ®®kkssYYggpptt''ppgg''ssmm∏∏aarr:,,  BBIITTUU--ddWWmm""uu
ggeettrr""UU  ®®kkssYYggyyuuttii††FFmm··,,  XXwwmm--TTiitt  ®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattii  ssuuxxaaPPiiVVll  ssaa
FFaarrNNkkaarr,,  jjww¨k̈k--CCUULL¨g̈g  eessddΩΩ  kkiiccççCCaattii,,  EEbb""nn--nnuutt  ®®kkssYYgghhiirrJJÔÔvvttƒƒ¨ ̈ ..
kkaarrEEddllKKYYrr[[®®BBWWkk∫∫aallbbMMppuutt  KKWWmmaannkkuuggßßII¨ÿyYYnnbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggttiicckk**55nnaakk''
((vvaa""rr--kkaaEEmmll,,  XXwwmm--TTiitt,,  jj¨¨wwkk--CCUULL¨g̈g,,  BBiiTTUU--ddWWmm""uugg  eettrrUU,,  VV""CC--QQWWnn))  EEdd
llEENNnnSSeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''[[®®bbqqSSggVVrrSSgg  rrYYcceehhIIyyeeTTAAEENNnnSSVV--
rrSSgg[[mmkkccaabb''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''vviijj  ..  CCnnTTSSggeennHH  KKWWssuuTTÏÏsswwggEEttCCaa
BBYYkkPP~~aakk''ggaarrVVrrSSggeeTTeettII  !!  ..

q`aM1946... kkMMeeNNIItt´́nnrrbbbbrraaCCaassPPaanniiyymm  ..    KKWWCCaaqq~~SS´́nnkkaarrbb--
eeggII˚t̊tKKNN  bbkkßßnneeyyaaVVyyCCaaeellIIkkddMMbbUUggbbMMppuutt  KKWWqq~~SSkkMMeeNNIItt´́nnssmm∫∫CC--
JJÔÔ:CCaattii  nniiggeeCCaaKKCC&&yy´́nnKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  eeTTAAeellII®®BBHHrraaCCaa  nniigg
eeTTAAeellIIVVrrSSggGGaaNNaanniiKKmm  ..

q`aM1947... qq~~SS´́nnkkiitt¥¥aannuuPPaaBBkkMMBBUUllrrbbss''KKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeett
yy¥¥  EEddllVVnnttuubbEEttggrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  ee®®kkaammkkaarrddwwkknnSSrrbbss''®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--
yyuuttii††vvggßß  ((Docteur Es-Sciences))  ..    CCaaqq~~SSdd**ll∫∫IIrrbbss''eess††ccbbJJÔÔvv&&nn††GGaa
yyuuxxII¬¬eennHH  ®®BBmmCCaaqq~~SSccbb''ppgg  ((BBIIee®®JJHH®®TTgg''eekkIIttrreebbgg))˘̆˘̆˘̆

ttaammBBiitt®®TTgg''yyuuttii††vvggßß  VVnn®®ttUUvveellaakkEEyymm--ssMMbbUUrr  ((ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aa
ggbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnn))  EEddllCCaaeellxxaaFFiikkaarrBBiieessss  ((S.P.))    rrbbss''®®TTgg''ddaakk''ff~~SSbbMMBBuu--
ll[[ss¬¬aabb''  ..  kk**bb""uuEEnn††  yyYYnnVVnneeFFII√√®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrreemmIIlleeXXIIjjffaa  CCaaVVrrSSgg
eeTTAAvviijj  EEddllCCaaGG~~kkBBiiXXaatteess††cceeccHHddwwgg  ((yyuuttii††vvggßß))  eehhIIyyeellIIkkeess††ccbb
nn††¨b̈bll©©gg''eexx¬¬AA[[eeLLIIggbbuuNN¥¥CCaaeerrooggddrraabb  ..  eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH
yyYYnnkk**eeFFII√√[[EEPP~~kkVVrrSSggeemmIIllmmkkEExxµµrreeXXIIjjCCaassaassnn__ll©©gg''eexx¬¬AA  llµµmmEEttVV
tt''bbgg''TTwwkkddIIrrbbss''ddUUnnttaa  [[eeXXIIjjffaakkaarrvvaattTTwwkkddIIEExxµµrrBBIIssMMNNaakk''yyYYnnGG--
NNˆâamm  KKWWCCaaeeKKaallbbMMNNggrrbbss''®®BBHHCCaammççaass''  ..

q`aM1949... kkaarreeccaall®®KKaabb''EEbbkkBBiiXXaatteellaakkeeGGoovv--eekkIIss  ®®bbFFaa--
nn´́nnKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  BBIIssMMNNaakk''eemmbb""UUlliiss  mmaanneeQQµµaaHHffaa
eessgg--TTiiBB√√  ((EEddllmmaann‰‰kkåått††mmEEyy""mm--ssMMbbUUrr  CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  GGttIIttss
mmaaCCiikk´́nnKKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥mm~~aakk''    CCaaGG~~kkbbggaabb''bbJJÇÇaa))  ..    KKYYrr®®CCaabb
ffaa  eellaakkEEyy""mm--ssMMbbUUrreennHH  VVnneeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarr®®bbqqSSggnnwwggKKNNbbkkßß®®bbCCaa
FFiibbeettyy¥¥      eehhIIyyVVnnbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVllpp††aacc''kkaarrmmYYyy®®bbUUVVrrSSgg  ..    kkaall
eeNNaaHH        ®®kkuummnniissßßiittEExxµµrrVVnnbbeeggII˚t̊tJJkk¥¥eess¬¬aakkffaa  ––      ««mmaass--ssaa‰‰mm,,
EEyy""mm--ssMMbbUUrr... eebbIIkkkkaassIIuuNNUUbbiiTTvviiTT¥¥aall&&yy... hhflfluuyy--eemm""aagg@@  »»  ..  ttSSggBBII
´́ff©©eennaaHHmmkk  KKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥®®ssuuttccuuHHrrhhUUtt  ccMMEENNkk®®BBHHkkrruuNNaa
nneerraatt††mm--ssIIhhnnuukk**eeLLIIgg®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBB  rrhhUUttddll''CCaakkMMBBUUllvviirrbbuurrss
TTll''́́ ff©©1188mmiinnaa11997700  ..

ttaammBBiitteeKKssmm¬¬aabb''eellaakkeeGGoovv--eekkIIss    BBIIee®®JJHHeellaakk®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa
eennHH    mmiinn®®BBmmccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIllkk≈≈nnii††kk:´́nnEEppnnTTII≤≤NNÎÎËËcciinnffIIµµ    EEddllkkaatt''
kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeeTTAA[[yyYYnn  ..  eeKKeeFFII√√[[®®BBHHkkUUNNaassIIhhnnuueeLLIIgg®®bbCCaa®®bbiiyyPPaa
BB  kk**eeddIImm∫∫II[[®®TTgg''ssIIuueejjeeTTAAeellIIllkk≈≈nnii††kk:ffIIµµrrbbss''VVrrSSggeennHH    CCMMnnYYsseellaakk
eeGGoovv--eekkIIss  ..  ®®BBHHkkrruuNNaaCCaaeess††ccJJllll©©gg''eexx¬¬AABBiittEEmmnn    CCaaeess††ccQQ¬¬kk''
vvrrgg√√ggnnwwggkkaammttNN˙ȧa    kk**bb""uuEEnn††®®BBHHGGgg®®ttUUvvGGmmeeddaayy®®KKUUBBIIrrnnaakk''    EEddllssuuTTÏÏ
EEttCCaaGG~~kkeeccHHddwwgg    KKWWeellaakkhhflfluuyy--KKnnÏÏ¨l̈l  eehhIIyynniiggeellaakkssWWnn--ssaann  ..
®®KKUUTTSSggBBIIrrnnaakk''mmiinnVVnnXXaatt''́́ dd®®BBHHkkUUNNaaeeTT  EEbbrrCCaaCCMMrruujjEEffmm    [[®®BBHHkkUU--
NNaassIIuueejjEEcckkTTwwkkddII[[eeTTAAyyYYnn  ..    bbnnÊÊaabb''mmkk    eeKKkk**VVnneeXXIIjjttuurrgg√√aann''dd**
ccEEmm¬¬kk  KKWWeellaakkhhflfluuyy--KKnnÏÏ¨¨llVVnneeLLIIggbbuuNN¥¥  CCaannaayykkrrddΩΩaaPPiiVVll
ccMMEENNkkeellaakk  ssWWnn--ssaann    VVnneeLLIIggbbuuNN¥¥CCaa®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa´́nnKKNN
KKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..



q`aM1950... yyYYnneeyyookkmmiijjmm~~aakk''VVnnBBiiXXaattGG~~kkttMMNNaaggCCaann''xxııss''
´́nnrrddΩΩkkaarrVVrrSSgg  KKWWeellaakk  Jean De Raymond eennAAvviimmaannrrddΩΩaaPPiiVVll  ..
kk**bb""uuEEnn††kk~~¨g̈g‰‰kkssaarrCCaa  pp¬¬ËËvvkkaarreeKKddaakk''ffaa  KKWWkkUUnneeccAAeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''CCaa
XXaattkkrr  ..  ddUUeecc~~HH  eeKKccgg''eeFFII√√[[eeXXIIjjffaa  VVrrSSggeehhIIyynniiggEExxµµrreemmIIllmmuuxxKK~~aa
mmiinn®®ttgg''  ..  eennAA®®KKbb''®®bbkkaarr  yyYYnnCCaaGG~~kkccSSTTTTYYlleePPaaKKppll  ..

q`aM1954... ®®BBHHkkUUNNaanneerraatt††mm--ssIIhhnnuuVVnnTTTTYYll‰‰kkrraaCC¥¥eeBBjj
eelljjBBIIVVrrSSggBBiittEEmmnn  bb""uuEEnn††KKWWCCaa‰‰kkrraaCC¥¥EEddllVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaa--
mm  ..

q`aM1955... ®®BBHHkkUUNNaanneerraatt††mm--ssIIhhnnuuddaakk''rraaCC¥¥ff√√aayy®®BBHHvvrrbbiittaa
kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggccuuHHmmkkeeFFII√√nneeyyaaVVyyppÊÊaall''  kk~~¨g̈g´́sseevvoonn®®bbCCaarraa®®ss††  CCaa
eemmKKNNbbkkßßEEtt11rrbbss''EExxµµrr  ««ssggmmrraa®®ss††nniiyymm»»  CCaaGG~~kkkkaann''GGMMNNaaccBBii
tt®®VVkkdd  CCaammhhaabbuurrssCCaattii  CCaa®®BBHHGGKKmmKK¨ëeTTÊÊsskk__  ..  

q`aM1958... ®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ nnkkaarrkk∫∫tt''ccMMeeJJHHnneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥
nniiyymmrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  BBIIssMMNNaakk''vvrrCCnn  ssmm--ssaarrII  nniiggåått††mmeessnnii
yyQQYYnn--mmÇÇ¨l̈leeBB®®CC  eehhAAddaabbQQYYnn  eeddaayymmaanneessGGIIuuGGaaGGaaeemmrriikkSSggeennAA
ee®®kkaayyxx~~gg  CCaaeehhttuu[[sseemm††ccEEllggTTuukkcciitt††GGaaeemmrriikkSSggGGss''rrllIIgg  eehhIIyy
««ddkkXX¬¬aa»»BBIImmhhaa®®bbeeTTsseessrrIInniiyymmeennHHbbnnii††ccmm††gg@@  ..  eennAAkk~~¨g̈g®®kkbbxx&&--
NNÎÎ́́ nnGGMMeeBBIIkk∫∫tt''eennHH  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJÇÇaa[[BBiiXXaattbbJJÔÔaaCCnnCCaaee®®ccIInn
EEddllee®®ccIInnEEttCCaaGG~~kkeessµµaaHH®®ttgg''nnwwggmmhhaakkßß®®ttIIkkuussuumm: mmaannCCaaGGaaTTiieemmyyuu--
vv&&nn  ssIIuussaammuutt--ssuuvvNNˆr̂rII  ...

q`aM1960... ®®BBHHkkrruuNNaassuurraa®®mmiittccUUllTTIIvvggtt''  ..      sseemm††ccssIIhhnnuu
TTuukkrraaCCbbll¬¬&&gg˚[̊[eennAATTMMeennrr  ®®bbKKll''[[mm††aayykk**mmiinn®®BBmm®®bbKKll''[[BBiitt®®VVkkdd
ccMMEENNkkxx¬¬ÁÁnneellaakk  EEttggttSSggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ..  FFmmµµttaaeess††ccKKWWCCaa®®bbmmuu
xxrrddΩΩeeTTAAeehhIIyy  bb""uuEEnn††eebbII®®bbeeTTssNNaammaanneess††ccppgg  mmaann®®bbmmuuxxrrddΩΩppgg
((ddUUcc®®bbeeTTssEExxµµrrkk~~¨g̈gqq~~SS6600))  KKWW®®bbeeTTssEEddllmmaanneess††ccBBIIrr    KKWWCCaa®®bbPPBB´́nn

TTMMnnaass''GGNN††rrkkbb¥¥  BBIIee®®JJHH®®bbeeTTssddUUeecc~~HHBBMMuuGGaaccmmaa  nneessƒƒrrPPaaBBnneeyyaaVV
yyeekkIItteeLLIIyy  ..

q`aM1964... ®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ nnkkaarrssMMeerrccFF©©nn''FF©©rrrrbbss''sseemm††cc    EEllgg
TTTTYYllCCMMnnYYyyeessddΩΩkkiiccççGGaaeemmrriikkSSgg    EEddllCCaaeehhttuuCCMMrruujj[[®®ssuukkEExxµµrrFF¬¬aakk''ccUU
llkk~~¨g̈gGGnnÊÊaakk''kkuummµµ¨ÿynniiss††eeyyookkkkuugg  eeddaayyKKµµaann´́ff©©eerrIIbbMMrrHHrrYYcc  ..

q`aM1970... qq~~SS´́nn®®bbeeTTssEExxµµrr««ss¬¬rrQQaamm»»ddaacc''xx¥¥ll''  eeddaayyeess††
ccGGaaTTiieeTTBBmmYYyyll∫∫IIeeQQµµaaHHddUUcceeTTvvttaa  TTSSggkk~~¨g̈g®®bbeeTTss  TTSSggeellIIqqaakkGGnn††rr
CCaattii  ddYYllrrllMMeettµµaall  ««ddUUcceeKKaaddwwkkeessoogg»»  eeddaayyKKµµaannnnrrNNaarruujj®®ccaann  ..
««BBYYkkmm""aakk»»rrbbss''eellaakkeennrruu  eellaakkssflflUUkkaarrNNUU,,  eellaakkCCUU--eeGGnnLLaayy,,
eellaakkddWWeehhaall,,  eellaakkTTIIttUU  mmkkccaajj''ee®®bboobb  ««‰‰kkåått††mmåått††mmeessnniiyyll
nn''--nnll''»»  GGttIIttss&&kkii††55eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ((eeBBlleebbsskkkkmmµµssaammKKIÍ́ nn®®BBHH
kkUUNNaassIIhhnnuu))    EEddllCCaaeemmTTaahhaannmm~~aakk''rraaggssÊÊ¨ÿy  ®®VVCC∆∆aassÊÊkk''    EEddllKKµµaann
ttNN˙ȧaeellaaPPllnn''GGII√√ee®®kkAABBIIbbMMeerrIIeess††ccEEttbb""uueeNNˆâaHH‰‰gg  ((!!!!))

ee®®kkaayy´́ff©©1188mmiinnaa  ®®bbssiinneebbIIsseemm††ccssIIhhnnuummiinnVVnnrrtt''ccUUlleeTTAAbbMMeerrII
eeyyookkkkuuggeeTT  eehhIIyymmiinnVVnnBBnn¥¥¨ḦHTTaahhaannyyYYnn    [[mmkkvvaayy®®bbhhaarr®®ssuukk
EExxµµrreeTT  ««‰‰kkåått††mmåått††mmeessnniiyy»»eennHH    ®®bbEEhhllCCaakkaann''GGMMNNaaccmmiinnVVnn
VVnn66EExxppggeeTTddwwgg  ??  KKWWssÂÂggaammbbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajj®®ssuukkEExxµµrr  BBIIssMMNNaakk''yyYYnn
xxaaggeeCCIIggeeTTeettII  EEddllcciiJJççwwmmGGMMNNaaccrrbbss''  eellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIIllnn''--
nnll''  VVnnrrhhUUttddll''55qq~~SS...

emsa 75... EExxrrggkkmmµµ  qq~~SS®®JJtt''®®VVss''..  KKWWCCaarrCCÇÇkkaallrrbbss''bb""uull
BBttEEddll  ccaabb''eeppII††mmeeLLIIgg... qq~~SS´́nneesscckkII††ss¬¬aabb''rrbbss''ddYYgg®®BBllwwgg´́nn®®bbCCaa
CCaattiiEExxµµrrTTSSggmmUUll  ..

esckI†bJçb' ––  ®®BBwwttii††kkaarrNN__TTSSggGGss''xxaaggeellIIeennHH    BBMMuuEEmmnnCCaaccMM--
NNaarr´́nn®®BBhhµµlliixxiitteeTT  KKWWCCaaccMMNNaarrrrbbss''CCnnCCaattiiyyYYnn  ((!!!!))  ..⁄⁄
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