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ABSTRACT
Cada edifício pode ser visto como uma obra construtiva, uma estrutura física, objecto e imagem, forma de expressão de ideias e conceitos objectivos. Neste sentido, o
edifício possui valor funcional e valor estético, percepcionados por todos, de forma
semelhante. Mas o edifício também pode ter um conteúdo, um significado secundário, um valor simbólico. Este prende-se com a relação que se estabelece entre os
intervenientes, refere-se àquilo que se pode acrescentar ao significado objectivo, tais
como impressões pessoais, e que depende da experiência do espaço. Deste modo, um
edifício pode ser visto como um sistema semiótico, em que as unidades de significado
são os elementos construtivos, por vezes, signos ou símbolos, que atribuem ao espaço
um significado mais profundo, que evoca realidades menos concretas.
Através deste processo, um edifício pode criar espaços e ambientes que sugerem
conceitos abstractos, e mesmo realidades mais espirituais. É o que acontece nos
edifícios religiosos. Neste caso particular, no espaço devem-se inscrever os valores da
religião em causa, numa tentativa de transmitir diversas mensagens aos seus utentes.
O edifício de culto católico é normalmente um espaço rico, tanto ao nível formal,
como significativo. Antes de mais, deve ser uma verdadeira “domus ecclesiae”, casa para
a assembleia reunida, que fornece todas as condições físicas para o seu encontro e
celebração dos sacramentos, mas também evoca a presença do Outro, do diferente, do
transcendente, proporcionando ainda espaços de recolhimento, de reflexão e oração
pessoal. A religião e a fé, enquanto realidades imateriais e metafísicas, necessitam
de elementos concretos para se aproximarem das pessoas, para se manifestarem no
mundo. O edifício de culto é mais um dos seus símbolos, que por vezes estabelece
comparações mais figurativas, ou mais abstractas, mas que pretende sempre ser uma
manifestação da verdadeira Igreja, nos seus aspectos humanos e divinos, visíveis e
invisíveis, activos e contemplativos.
Ao longo do tempo, a arquitectura usou os meios próprios da disciplina para dar
forma a estes edifícios, sendo sempre reflexo da sociedade, da cultura, das técnicas
construtivas e da teologia de cada época. O percurso, ao longo da História, mostra as
diferentes expressões e diferentes mensagens: primeiro as simples e humildes “domus
ecclesiae”, depois as fortalezas que eram as igrejas românicas, seguidas do esplendor
das catedrais góticas que evocavam o ambiente bucólico e obscuro dos bosques e das
cidades da idade média, passando pela força e ordem que transmitiam as igrejas renascentistas, até à riqueza dos palácios de Deus que eram as igrejas barrocas. A crescente
complexidade de formas e simbolismos terminou no séc.XX, quando se deram grandes
reformas a nível arquitectónico e litúrgico.
As primeiras obras do século foram como ensaios de renovação, divididos ainda entre
a inspiração no passado e a introdução de novas técnicas. Entretanto, os acontecimentos políticos e sociais levaram a uma mudança de mentalidade generalizada e
à necessidade de construção, ou reconstrução, de inúmeros edifícios. Estes já utilizavam os novos materiais, mais económicos, símbolo dos novos tempos e configurações
espaciais que derivavam de uma vontade de renovação litúrgica. Na Europa foram
construídas inúmeras igrejas, especialmente na Europa central, a zona que tinha sido
mais afectada pelas guerras.
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Na década de 60, o Concílio Vaticano II constituiu o grande acontecimento religioso
do século, promovendo a verdadeira e oficial reforma litúrgica que trouxe alterações
na configuração de novas igrejas. No período que se seguiu, a necessidade de novos
espaços de culto derivou especialmente do crescimento das grandes cidades e deu
origem a uma grande diversidade de construções. As igrejas do final do século reflectem a enorme liberdade construtiva do momento, a expressão dos arquitectos que lhe
dão nome, o local onde são construídas e a forma como se vive actualmente a religião
e as celebrações litúrgicas. É possível distinguir propostas mais ‘barulhentas’ ou mais
‘silenciosas’, de algum excesso ou de simplicidade e despojamento, que tentam dar
forma à renovação da própria Igreja Católica. De uma forma geral, é uma arquitectura
que dá prioridade à experiência directa e sensorial dos espaços, dos materiais e da
luz, e as mensagens são transmitidas através das formas, dos elementos, do ambiente
criado, das sensações transmitidas, das emoções provocadas ou permitidas.
Nesse sentido, torna-se importante a experiência pessoal de alguns desses espaços, as
igrejas do nosso tempo, para perceber e desvendar, na primeira pessoa, os conceitos, os
conteúdos, os significados invisíveis, que as estruturas construídas nos querem transmitir, como um acto de comunicação, de circunstâncias especiais.
Com isto, se pretende fechar um processo que vai da abstracção, à concretização da
obra, terminando na sua percepção, na atribuição de significado, na vivência. Trata-se
de um processo longo e complexo, que envolve diversos intervenientes, diversas áreas
de acção e que encontra alguma especificidade na sua relação com a religião, com a
Igreja Católica, e com os valores e mensagens específicos de um espaço de culto.
A construção destes espaços passa pelo controlo de todos os meios, de modo a que
seja possível a manifestação da essência, a evocação ou sugestão do imaterial, do
divino, do transcendente, do sagrado. O espaço ficará completo, se cada pessoa que
o experiencia, for capaz de o olhar para além do visível e descobrir as mensagens do
invisível.
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METODOLOGIA
CAMPO
No âmbito da minha prova final de licenciatura, gostaria de abordar um tema de
arquitectura que me tocasse de uma forma especial e, nesse sentido, desde logo pensei
em estudar espaços onde a espiritualidade tivesse uma forte presença, como é o caso
dos espaços religiosos.
Não há vida sem espiritualidade. Cada pessoa é constituída por corpo e alma, uma
componente física e outra espiritual. Como duas partes de um todo, que nunca se
dissociam. Todos nós já sentimos, dentro de nós, a existência de uma dimensão mais
profunda, o apelo a algo que nos ultrapassa no tempo e no espaço, algo abstracto
e transcendente. Estas vivências estão muitas vezes associadas à fé numa entidade
divina, a uma dimensão do sagrado e a uma religião.
Assim, da mesma forma, na arquitectura se dá a fusão do mundo físico e espiritual, do
mundo do intelecto e do sensível. Mas, nem sempre estamos atentos à lógica que está
por trás da criação de um espaço, ao ambiente que conscientemente foi criado para
nos provocar sensações; não estamos despertos para o significado e simbolismo que
podem estar encerrados nos elementos arquitectónicos.
O apelo à espiritualidade e a presença do sagrado podem ser sentidos em muitos
locais não realizados para esse efeito, improvisados, ou até no seio da Natureza. No
entanto, o Homem sentiu necessidade de espaços específicos para cada finalidade. E
por isso criou e desenvolveu os espaços religiosos, que sempre estiveram presentes ao
longo da História da humanidade.
A arquitectura, fazendo uso de todos os seus recursos, é capaz de, com uma intencionalidade especial, e através do simbolismo, imprimir significado aos espaços e apelar
à dimensão mais espiritual de cada pessoa. E, desta forma, produzir lugares de introspecção, de reflexão e oração individual mas também de identificação, comunhão e
celebração colectiva. Espaços de encontro connosco, com os outros e com Deus.

OBJECTO
De um modo mais preciso, propus-me a estudar o edifício de culto católico, enquanto
objecto portador e emissor de mensagens, específicas deste tipo de edifício, espirituais
e religiosas, principalmente no séc.XX, no contexto europeu.

OBJECTIVO
Com este último trabalho académico, procuro perceber como é que a arquitectura
cria espaços de culto, e especialmente espaços sagrados, significantes e com forte
apelo à espiritualidade.
O objectivo era estudar os edifícios de culto católico, especialmente do séc.XX, para
perceber como é que a arquitectura usa, e usou no passado, os meios que tem ao seu
dispor, para concretizar as questões religiosas e espirituais.
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MÉTODO
Para levar a cabo este trabalho, realizei pesquisa e leituras:
- na área da semiótica, aplicada sempre que possível à arquitectura (o símbolo, o signo,
o significado, o ícone, a imagem, a metáfora...);
- na área da religião (cristianismo, catolicismo, igreja, sagrado, edifício de culto, as
principais orientações da Igreja Católica para os espaços religiosos...);
- na área da arquitectura (a história da arquitectura religiosa, as igrejas mais marcantes do séc.XX, o contexto contemporâneo, a criação de espaços sagrados, o processo de
criação arquitectónica...).
Estas foram sintetizadas, interpretadas e apresentadas, partindo do edifício em geral
enquanto obra de arquitectura, envolvido num acto de comunicação e portador de
mensagens, passando ao edifício de culto católico e aos seus aspectos mais específicos, como as mensagens que as suas formas transmitiram no passado e transmitem no
presente.
No sentido de completar o processo, e perceber melhor o tipo de espaços que estudei,
visitei algumas igrejas católicas contemporâneas portuguesas, de modo a poder
descrever algumas dessas experiências. Assim para além da parte mais baseada na
teoria, apresento uma parte que deriva da experiência pessoal e sensível dos espaços.
Tudo isto contribuiu para um maior conhecimento dos edifícios de culto católico, que
se manifesta na formulação de uma reflexão final.

MOTIVAÇÃO
A arquitectura religiosa do séc. XX é um assunto que desde sempre me despertou
interesse. A restrição ao estudo de espaços católicos deve-se ao facto de ser a religião
com que tenho contacto directo e sobre a qual disponho já de algum conhecimento.
Ao longo do meu percurso como estudante de arquitectura, fui realizando vários
trabalhos dentro deste campo, que gradualmente me aguçaram ainda mais a vontade
de os conhecer melhor.
Primeiramente, realizei dois trabalhos teóricos centrados no estudo de duas obras
específicas: “A Igreja de Sta. Maria, Marco de Canaveses e a sua simbologia” e “O espaço
sagrado no séc. XX – A igreja de Corpus Domini de Rudolf Schwarz”, na disciplina de
Métodos e Linguagem da Arquitectura Contemporânea, 2ºano, FAUP, 2001/02.
Mais tarde, desenvolvi um projecto prático de uma igreja de planta central, na disciplina de Laboratorio IV di Progetazione, Facoltá Architettura “Valle Giulia”, Universitá degli
studi di Roma “La Sapienza”, 2004/05 (no âmbito do programa Erasmus). Durante a
realização deste projecto, desenvolvi um processo de pesquisa e reflexão sobre os
espaços de culto católicos, ao qual gostaria de dar continuidade.
Deste modo, penso que a prova final me deu a oportunidade de aprofundar o meu
conhecimento nesta área e de constituir bases para eventuais projectos futuros.
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DESCOBRIR A ESSÊNCIA DO ESPAÇO
INTRODUÇÃO

Olhar o espaço e compreender a sua essência1, o significado daquilo que vemos
— evidência, para alguns; material totalmente invisível, para outros. Imaginar o que
o arquitecto imaginou, perceber-lhe as intenções principais. Ler o espaço, os seus
elementos evidentes e descobrir as relações que se estabelecem entre eles, muitas
vezes ocultas e invisíveis para quem, de relance, passeia os seus olhos pelo espaço.
Ouvir o que o espaço nos tem para dizer. Muitas vezes, olhamos as coisas como se
estas fossem mudas mas, se fizermos silêncio e tivermos vontade de saber mais, conseguimos ouvir uma mensagem.
“E quando eu olho de modo mais cuidadoso, as coisas que eu vejo começam a dizer-me alguma
coisa sobre o porquê, como e com que objectivo elas foram feitas” 2.
O utente de cada espaço, por vezes, não vê, pois apenas tem o pensamento fixo no
objectivo que ali o leva; outras vezes, descobre, nos intervalos das suas tarefas, as
curiosidades do espaço que também é seu. O turista deambulador, por vezes, apenas
descansa o seu pensamento em cada espaço que visita, fruindo as sensações, sem
perguntar o porquê; outras vezes, disponível e interessado, com todo o tempo que o
turismo lhe oferece, decide desafiar e descobrir o próprio espaço.
Propomo-nos a olhar atentamente, para ver o que está mais além. Fazer silêncio para
deixar o espaço ‘falar’3 sobre a sua própria identidade. Sentir o ambiente, que o espaço
nos oferece. Envolvermo-nos, estabelecer um diálogo e uma relação, para deste modo
desvendar o que ali pode não ser evidente, o que pode estar escondido, o que pode ser
invisível, por alguns, ignorado. Ver o invisível, captar a essência.
“O exercício da observação é prioritário para um arquitecto. Quanto mais observamos, tanto
mais clara surgirá a essência do objecto. E esta consolidar-se-á como conhecimento vago, instintivo” 4.
Um pouco à semelhança da obra citada, “Imaginar a evidência” do arquitecto Álvaro
Siza, propomo-nos a “redescobrir a singularidade das coisas evidentes” 5, por vezes não

¶

À esquerda
Capela de Notre Dame du Haut, Ronchamp

1 — “Conjunto das características que definem um ser. (…) Fil. Aquilo que uma coisa é, no sentido real, lógico e
conceptual. (…) Natureza de uma coisa, de um ser que permite identificar a sua singularidade ou distingui-lo.
(…) Princípio ou ideias fundamentais”. In Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Lisboa, Academia das
Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, 2001.
2 — ZUMTHOR, Peter, Peter Zumthor works : buildings and projects 1979-1997. Baden, Lars Muller, 1998, pp.32.
3 — O conceito de uma arquitectura que ‘fala’ já foi usado na história da arquitectura. A expressão “arquitectura falante” (“architectura parlante” ) surgiu na obra Etudes d’architecture en France em 1852, e foi originalmente
associada aos arquitectos parisienses do período revolucionário, particularmente Étienne-Louis Boullée e
Claude Nicolas Ledoux. Refere-se à concepção de edifícios expressivos que explicam a sua própria função
ou identidade.
4 — SIZA, Álvaro, Imaginar a evidência. Lisboa, Edições 70, 2000, pp.135.
5 — Ibidem.
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totalmente visíveis. Descoberta essa que, nos parece, se pode dar em dois momentos. Primeiro, é realizada pelo arquitecto para criar espaços com significado. Este é
invadido pelas recordações que a memória foi escrevendo dentro de si e, ao pô-las
em confronto com as condições e exigências de cada encomenda, vai desenvolvendo
a ideia. E mais tarde, por aqueles que usam esses espaços e pretendem captar-lhes os
seus aspectos fundamentais.
É de salientar que a arquitectura é uma realidade que acompanha a vida da maioria
dos seres humanos, desde o seu nascimento. A relação com os espaços está praticamente inerente à vida de um ser humano no mundo.
“Todos nós vivemos a arquitectura, mesmo antes de sequer conhecer a palavra arquitectura” 6.
O espaço arquitectónico acolhe, envolve, rodeia e as relações começam-se a desenvolver mesmo antes da sua tomada de consciência.
“A arquitectura é a arte inevitável. Acordados ou a dormir, durante as vinte e quatro horas
do dia estamos em edifícios, nas proximidades de edifícios, em espaços definidos por eles ou em
paisagens ou ambientes criados pela mão do homem. (…) a arquitectura afecta-nos constantemente, configura o nosso comportamento e condiciona o nosso estado de ânimo psicológico” 7.
A arquitectura é algo muito concreto porque cria formas físicas, constrói edifícios. Ela
concretiza o mundo organizando-o: cria espaços, onde se dispõe e desloca a existência,
e cuja função primordial é proteger e abrigar. O espaço arquitectónico não é fictício. A
arquitectura é para ser vivida e, por isso, obedece a preocupações de carácter funcional.
“A arquitectura construída tem o seu lugar no mundo concreto. É ali que tem a sua presença. É
ali que fala por si própria” 8.
Toda a realidade, e também o ser humano, compreendem dois vectores distintos mas
complementares, que nunca se dissociam: o do inteligível, relacionado com o pensamento e o espírito; e o sensível, relacionado com o corpo, os sentidos e a experiência.
“Pode afirmar-se que a inteligência humana sente a realidade, porque sentir e entender não se
opõem e constituem uma única estrutura que sinteticamente se traduz como o sentir intelectivo
ou o entendimento sensitivo” 9.
Na arquitectura, assim como noutras disciplinas, a plataforma de conhecimento, e o
processo de projecto, vivem da cooperação destes dois componentes. A ideia passa a
desenho que, por sua vez, pode ser transformado em obra, sempre pela interacção do
pensamento com a experiência sensível.

¶
6 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp.53.
7 — ROTH, Leland M., Entender la arquitectura. Sus elementos, historia e significado. Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, 2000, pp.1.
8 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp.12.
9 — BOTELHO, Manuel, “Reorganização do Espaço Litúrgico da Sé Catedral do Porto”, Porto, 2005.
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“em arquitectura, há uma parte que resulta de um raciocínio lógico e outra criada pelos sentidos. Existe sempre um ponto em que ambas se chocam. Não me parece que se possa criar arquitectura sem essa colisão” 10.
Um projecto é elaborado com base em critérios racionais e objectivos, como a funcionalidade, a durabilidade, a resistência…, mas é sempre influenciado por factores de
ordem subjectiva, como a personalidade, a memória e experiências de vida, a inspiração e imaginação…, que contribuem igualmente para concepção de um espaço.
“A arquitectura não se limita à técnica, mas constitui uma manifestação do espírito, da imaginação e da poesia” 11.
A arquitectura, como construção, articula fundamentalmente o mundo físico, formas
que se materializam, se articulam e criam um edifício, o qual integra e articula
espaços sociais, vividos, compreendidos, sentidos.
Na arquitectura, há sempre caminho a fazer, no sentido da sua total percepção e
compreensão da sua essência. Ela tende para o infinito (tal como a matemática), tanto
na concepção porque não se esgotam as possibilidades de criação, como na compreensão pois não se esgota naquilo que vemos.
“… a arquitectura não termina em ponto algum, vai do objecto ao espaço e, por consequência, à
relação entre os espaços, até ao encontro com a natureza” 12.
Deste modo, podemos dizer que a arquitectura vive no concreto e do concreto, da
matéria, do que é corpóreo e palpável, do objectivo, mas sempre em ligação com as
ideias, as experiências, as sensações, qualidades abstractas, que são interpretadas por
cada um de forma diferente e, por isso, subjectivas.
Assim, não deve parecer contraditório falar do que é invisível, numa disciplina que
vive do visível – do desenho que conforma as ideias, dos elementos que configuram o
edifício, da obra que é construída, do espaço criado e habitado.
Para que um espaço nasça é preciso que, pelo menos uma pessoa, acredite no que
ainda não se vê. Imaginar, idealizar, sonhar com a obra, amadurecer uma imagem,
trabalhar o desenho, descobrir as hipóteses e escolher o caminho, fazem parte do
longo processo do projecto.
De seguida, é preciso construir. Usar os materiais palpáveis para fazer nascer a obra,
criar corpo e espaço entre. Modelar a matéria até se criarem os efeitos pretendidos.
“O verdadeiro núcleo de qualquer tarefa arquitectónica encontra-se, no meu entender, no acto
de construir. É aqui, onde os materiais concretos são reunidos e engidos, que a arquitectura
imaginada se torna parte do mundo real” 13.

¶
10 — ANDO, Tadao in JODIDIO, Philip, Tadao Ando. Koln, Taschen, 2001, pp.41.
11 — NIEMEYER, Oscar, Catálogo Oscar Niemeyer 2001. ISCTE (coord. editorial), 2001, pp.13.
12 — SIZA, Álvaro, op. cit., pp.31.
13 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp.32.
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Só a partir daqui, podemos falar de espaço para ser habitado, vivido. Parece-nos que os
elementos que compõem cada espaço podem ter diversos significados e o espaço em
si pode transmitir um feixe de várias mensagens. Para que um espaço seja percepcionado, com toda a sua intensidade, é necessário perceber o caminho que a obra percorreu até chegar ao seu lugar, é preciso saber a intenção por trás de cada gesto, a história
evocada, as associações pensadas e concretizadas, os significados escondidos em cada
elemento.
Mas, a ‘matéria invisível’ de uma obra arquitectónica pode-se também alargar às
sensações transmitidas, às emoções provocadas ou permitidas, através do ambiente
criado. A arquitectura é sempre promotora de estímulos.
“Eu entro num edifício, vejo um espaço, e – numa fracção de segundo – tenho um sentimento
em relação a ele. Nós captamos a atmosfera através da nossa sensibilidade emocional – uma
forma de percepção que funciona de forma incrivelmente rápida” 14.
Pensamos que a arquitectura, pela voz de cada obra, transmite, ou pretende transmitir,
uma série de mensagens. Nunca há uma só mensagem pois estaríamos a partir do
princípio que um único conteúdo foi pensado, impresso no espaço e que se deveria
impor sobre tudo, estendendo-se a todos os elementos, e sobre todos os utentes,
independentemente de o captarem e compreenderem da mesma forma, ou não. Uma
supremacia que não nos parece válida.
O que acontece num espaço, especialmente na actualidade, é que o arquitecto pode
ter a intenção de transmitir uma mensagem, ou várias, mas o espaço posteriormente
criado transmitirá, com certeza, muitas outras, que serão, por sua vez, interpretadas de
diferentes formas pelas diversas pessoas. A análise e interpretação de um espaço, no
sentido de se captar os traços nucleares da sua identidade, pode-se fazer em relação a
áreas muito distintas, como por exemplo: histórica, social, formal, construtiva, estética, espiritual… Trata-se portanto de um feixe de mensagens que o espaço emite e não
de uma única mensagem.
Podemos ver cada obra de arquitectura como fazendo parte de um abrangente processo de comunicação. É claro que não se trata de um acto de comunicação típico, pois
estão envolvidos uma multiplicidade de elementos. Ainda assim, como em qualquer
acto de comunicação, podemos distinguir os intervenientes – emissor e receptor –, as
mensagens, o código e o canal de comunicação.
O diálogo necessariamente existe entre o arquitecto, o cliente e o utente do espaço. A
comunicação estabelece-se também entre os intervenientes e a obra arquitectónica,
entre a obra e a natureza ou o meio envolvente, e ainda no seio da própria obra. Há
momentos de comunicação entre o espaço exterior e interior. Há relações entre todos
os elementos que constituem o edifício. E, mais tarde, há um diálogo constante entre
as pessoas que habitam o espaço e o próprio espaço.

¶
14 — ZUMTHOR, Peter, Atmospheres. Basel, Birkhauser, 2006, pp.13.
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Fala-se das necessidades, das exigências, das condicionantes, das intenções, das ideias,
das possibilidades. Fala-se das referências, das influências, das relações com a História,
de conceitos e de atitudes. Inserção ou destaque, continuidade ou descontinuidade,
tradição ou inovação, globalidade ou pormenor… Evocam-se realidades não presentes,
conceitos e valores, mais ou menos, abstractos. Atribuem-se significados. Criam-se
ambientes que transmitem sensações, provocam ou permitem emoções e memórias.
Umas mensagens concretizam-se no espaço, outras brotam do espaço, quando este é
construído e vivido.
A arquitectura serve-se dos seus meios/elementos para o fazer – formulários e ferramentas próprias da disciplina. A geometria é o seu principal suporte: “Arquitectura é
geometrizar” 15. Embora, todos os outros elementos sejam indispensáveis à criação do
espaço. Formas e volumetrias, implantação e orientação, dimensões, proporções entre
estas, ritmo, luz, materiais, sua cor e textura, mobiliário e elementos decorativos…
“A realidade da arquitectura é o concreto, o que se tornou forma, massa e espaço, o seu corpo.
Não existe nenhuma ideia, excepto nas coisas” 16.
O seu correcto uso, e domínio, adquire-se com uma longa experiência e, quanto mais
apurado for, mais significantes serão os espaços, mais únicos e estimulantes.
Como vimos, cada obra ‘fala-nos’, conta-nos coisas diferentes. E nesse diálogo descobrimos os seus significados, os seus simbolismos, as coisas que são outras coisas. Pode,
a massa forte e pesada de um corpo, ser leveza numa outra situação. Podem, as paredes
cegas, ser transparentes pelos seus momentos de interrupção. Pode, a superfície
envidraçada, ser pesada e cega pela sua estrutura. Pode, o escuro, ser luminoso porque
só percebemos a força da luz quando, de facto, ela não ilumina. Tantas vezes, vemos “a
imaginação construir paredes com sombras impalpáveis, reconfortar-se com ilusões de protecção – ou, inversamente, tremer atrás de grossos muros, duvidar das mais sólidas muralhas” 17.
Gostaríamos de descobrir a poesia esculpida em cada espaço. E assim tentar compreender a sua essência, a sua identidade. Como nos dizia o poeta Fernando Pessoa:
“Ah, tudo é símbolo e analogia!
O vento que passa, a noite que esfria
São outra coisa que a noite e o vento –
Sombras de vida e de pensamento.
Tudo o que vemos é outra coisa” 18.

¶

Museu de Serralves, Porto

15 — SIZA, Álvaro, op. cit., pp.27.
16 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp.32.
17 — BACHELARD, Gaston, A poética do Espaço. São Paulo, Martins Fontes, 1998, pp.25.
18 — PESSOA, Fernando (1888-1935), Primeiro Fausto in Obra Poética, vol. III. S.l., Círculo de Leitores, 1986,
pp.26.
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Nem sempre é fácil, perceber o que está por trás da palavra escrita pelo poeta, da pauta
composta pelo músico, da pincelada do pintor, do corpo esculpido pelo escultor e do
espaço criado pelo arquitecto. Há elementos que pretendem representar outra coisa,
que evocam uma realidade abstracta, que remetem para lá de si mesmos.
Neste trabalho, pretendemos percorrer algum caminho, no sentido da percepção dos
aspectos mais essenciais de alguns espaços.
“Sentimos que há outra coisa a exprimir além daquilo que se oferece objectivamente à expressão. O que seria necessário exprimir é a grandeza oculta, uma profundidade. Longe de nos
entregarmos à prolixidade das impressões, longe de nos perdermos nos detalhes de luz e
sombras, sentimo-nos diante de uma impressão «essencial» que procura sua expressão; em
suma, na perspectiva do que os outros autores chamam de «transcendente psicológico»” 19.

¶
19 — BACHELARD, Gaston, op. cit., pp.191.
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1.

O EDIFÍCIO COMO SISTEMA SEMIÓTICO
“Ao longo do século XX, surgiram dois conceitos bem distintos, como meio de apreciação dos
valores da essência artística, tendo em conta as causas internas e externas que dão origem à
elaboração do objecto” 1.
O primeiro ponto de vista, fenomenológico e gestáltico, baseado na percepção, no
ver, abordava apenas os elementos que exaltavam as qualidades da forma. Mais tarde,
por volta dos anos 60, o pensamento estruturalista2, ligado à semiótica3, declarava
que o fundamental são os conceitos e ideias racionais que produzem o conteúdo da
imagem.
“Na cultura cada entidade pode converter-se num fenómeno semiótico. As leis da comunicação
são as leis da cultura. A cultura pode ser inteiramente estudada sob um ponto de vista semiótico. A semiótica é uma disciplina que se pode e deve ocupar-se de toda a cultura” 4.
De facto, algumas teorias partiram de conceitos linguísticos para abranger todas as
manifestações artísticas. Foram esses conceitos que estabeleceram as relações entre
expressão e significado do objecto, abrangendo signos e símbolos. Ao longo do século,
diversas pesquisas foram feitas neste campo, distinguindo-se diversos avanços e
tendências da semiótica e do estruturalismo.
Vamos de seguida perceber alguns desses pontos de vista que se podem aplicar à
arquitectura e assim influenciar a sua interpretação5.
“O modelo semiótico de comunicação é aquele em que o ênfase é colocado na criação dos significados e na formação das mensagens a transmitir. Para que haja comunicação é preciso criar
uma mensagem a partir de signos, mensagem que induzirá o interlocutor a elaborar outra
mensagem e assim sucessivamente. (…) O modelo semiótico de comunicação não é linear, não

¶
1 — CONSIGLIERI, Victor, As significações da Arquitectura 1920-1990. Lisboa, Editorial Estampa, 2000, pp.21.
2 — “a doutrina estruturalista ensina a predominância do sistema sobre os elementos, visa apreender a estrutura do sistema através das relações dos elementos (…) e mostra o carácter orgânico das modificações às
quais a língua se encontra sujeita”. BENEVISTE, E. (citado em “Estruturalismo”, Grande enciclopédia Portuguesa
e Brasileira, vol.4. Lisboa, Editorial Enciclopédia, 1983).
3 — O termo “semiótica” deriva da palavra grega semeion, que significa signo. Semiótica é a ciência que se
dedica ao estudo dos signos; ciência que estuda os sinais ou sistemas de sinais utilizados na comunicação e o seu significado. Diversos autores consideram que, as palavras semiologia e semiótica se referem à
mesma disciplina.
4 — ECO, Umberto, La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Madrid, Lumen, 1989, pp.33 (citado em
http://www.conocimientoysociedad.com/eco.html).
5 — Com base em CONSIGLIERI, Victor, op.cit., pp.89-231.
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se centra nos passos que a mensagem percorre desde a fonte até ao destinatário. A comunicação
não é tomada como um fluxo, antes como um sistema estruturado de signos e códigos” 6.
Portanto, o significado da mensagem não se encontra instituído na mensagem,
independente de qualquer contexto, mas é algo que subsiste numa relação estrutural
entre o emissor, a mensagem, o referente, o receptor e o contexto.
A semiótica, a nível de análise interpretativa, parte do exterior, observando o objecto
através de factores sociais, para encontrar os seus efeitos no interior, nos fenómenos
compositivos arquitectónicos. Segundo certas perspectivas, qualquer obra deve ser
entendida como um objecto integrado num contexto histórico e social. Só assim pode
ser avaliado como signo7, tendo em conta a sensibilidade que o artista lhe imprime e o
significado que adquire para o público que o percepciona. O significado de cada signo
pode ser diferente para o autor e diferente também para os diversos membros de um
colectivo, os quais estão sempre dependentes da época em que se inserem e de outros
factores pessoais que influenciam a percepção do mundo. Também se pode dar que,
um dado objecto só se expresse claramente algum tempo depois de ter sido produzido, quando o contexto social se acalma. A distância temporal mostrará, com certeza,
novos significados de cada obra.
“a obra de arte é um Signo autónomo, a arte tem uma função comunicativa e as funções semiológicas manifestam-se na dialéctica evolutiva” 8.
A arquitectura é uma disciplina que se constitui, também desta forma, como um reflexo da sociedade que a produz e na qual se insere. Em arquitectura, um signo também
varia segundo a situação, por exemplo, uma janela ogival quando inserida numa
catedral gótica expressa, entre outras coisas, uma inovação técnica da época, significado que não está presente quando inserida numa obra posterior.

O signo é algo que representa outra coisa, um objecto, que substitui uma outra coisa
diferente dele. O signo não é o objecto, apenas está no lugar do objecto. Portanto, ele
só o pode representar de um certo modo.
O signo não se refere apenas à imagem externa do objecto, mas expressa a relação
entre a sua forma e conteúdo. No signo podemos distinguir elementos indicativos e
outros que nos remetem para ideias mais abstractas e, por isso, podemos dizer que o
signo é também bastante simbólico. Umberto Eco, chega mesmo a dizer que “Todos os
signos são símbolos mas nem todos os símbolos são signos” 9.

¶
6 — FIDALGO, A., “A semiótica e os modelos de comunicação” (http://www.bocc.ubi.pt/pag/fidalgo-semióticamodelos.html).
7 — “Aquilo que, natural ou convencionalmente, representa uma realidade distinta de si mesmo. = Sinal,
Símbolo. (…) Ling. Unidade linguística constituída por uma imagem acústica, o significante, e o conceito que
lhe está associado, o significado” In Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Lisboa, Academia das
Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, 2001.
8— CONSIGLIERI, Victor, op. cit., pp.103.
9 — ECO, Umberto, “Signo” in ROMANO, Ruggiero (dir), Enciclopédia Einaudi, vol.31, Signo. Lisboa, Imprensa
Nacional – Casa da Moeda, 1994, pp.17.

Igreja de St. André
Essen, 1954-57, Rudolf Schwarz
Pormenor da fachada
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O símbolo10 é capaz de evocar uma relação entre uma imagem concreta e uma ideia
abstracta, é um suporte material através do qual se evoca uma realidade não presente.
“Um símbolo não significa: evoca e focaliza, reúne e concentra, de forma analogicamente
polivalente, uma multiplicidade de sentidos que não se reduzem a um único significado” 11.
Carl Gustav Jung defende que para haver símbolo deve haver analogia, mas sobretudo
nebulosidade de conteúdo e especifica que “o símbolo nada encerra, nada explica, remete
para lá de si mesmo em direcção a um sentido ainda mais para além, inapreensível, vagamente pressentido, que nenhuma palavra da língua que nós falamos poderá exprimir de forma
satisfatória” 12. Segundo a sua perspectiva, o símbolo é, para quem com ele contacta,
a melhor expressão de algo que é pressentido mas não reconhecido, estimulando o
pensamento e incitando à participação. Trata-se de uma linguagem universal acessível a todas as pessoas, em que são emitidas diversas mensagens que enriquecem o
objecto.
Jean Piaget defendia que um símbolo estabelecia um laço de semelhança entre o
significante e o significado, enquanto que o signo se baseava necessariamente numa
convenção. Segundo ele, o signo exigia a vida em sociedade para ter valor, enquanto
que o símbolo pode ser elaborado por um único indivíduo.
Quando falamos de signo, situamo-nos apenas numa única realidade contínua. Mas
o símbolo pressupõe uma ruptura, uma descontinuidade, a passagem a uma outra
ordem, de múltiplas dimensões. O valor do símbolo afirma-se na passagem do conhecido para o desconhecido, do expresso para o inexprimível.
“Os símbolos mais fortes derivam das sensações perceptivas mais elementares porque estão
conectadas com vivências básicas da experiência humana que servem como base para tudo o
resto” 13.
Em relação à arquitectura, o mesmo autor defende que, as formas dinâmicas são as
mais expressivas e que, por outro lado, as formas que imitam de forma muito clara
outras realidades (por exemplo, uma igreja cuja planta é um peixe) poderão perturbar
a expressão do espaço. O simbolismo não deve ser demasiado óbvio pois poderá se
tornar trivial e diminuir o valor artístico da obra.

¶

Capela de Notre Dame du Haut
Ronchamp, 1951-55, Le Corbusier
Pormenor do interior de uma torre

10 — O termo “símbolo” provém do grego sumballein, que significa unir. “O que representa ou substitui outra
coisa com a qual estabelece correspondência. (…) Ser, objecto ou facto que representa uma realidade
abstracta; signo concreto de valor abstracto. (…) Ser, objecto ou imagem a que se convencionou atribuir
determinado significado. (…) Objecto concreto que representa as suas qualidades fundamentais”. In Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, 2001.
11 — ALLEAU, René, A ciência dos símbolos. Lisboa, Edições 70, 2001, pp.9.
12 — JUNG, Carl Gustav, Problèmes del’âme moderne, 1927 (citado por CHEVALIER, Jean, Dicionário dos símbolos.
Lisboa, Teorema, 1994, pp.16).
13 — ARNHEIM, Rudolf, The Dynamics of Architectural Form. Berkeley, University of California Press, 1977 (citado
em “Edificio como un mensaje” Teorías temáticas de la arquitectura em http://www2.uiah.fi/projects/metodi/
23k.htm#viesti).
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Os significados arquitectónicos dos objectos, segundo Umberto Eco expõe no seu livro
Estrutura Ausente (1968), podem ser divididos em primários e secundários. O significado primário prende-se com a construção, o edifício enquanto estrutura física, o seu
valor e uso frequente. O significado secundário prende-se com a relação que se estabelece entre objecto, emissor e receptor. A arquitectura promove assim um processo de
comunicação, extremamente rico de significados, no contacto com os seus utentes.
As “unidades de significado/uso” em arquitectura são os elementos construtivos que,
de um ponto de vista semiótico, são designadas palavras e signos. Esses elementos
podem adquirir diversos significados, dado que estão integrados num conjunto, em
que pode variar o uso e os princípios de composição. Podemos compreender os significados dessas “palavras” na sua forma individual ou integrados no conjunto do objecto
arquitectónico. O conhecimento de tal objecto obtêm-se tanto tendo em conta o
ponto de vista funcional, como simbólico – como afirma Ferdinand Saussure, outra
importante figura para o desenvolvimento do pensamento estruturalista.
“Parece que um estado de espírito é explorado pelo edifício e o próprio edifício, longe de ser uma
mera casca que se pode rejeitar, por assim dizer, quando dele se extrai o significado, torna-se o
objecto central do acto de atenção em que se apanha o significado” 14.
Na arquitectura, tal como na linguística, a sintaxe fornece um conjunto de regras
através das quais se combinam as palavras, neste caso os elementos construtivos.
Falamos, por exemplo, de uma estrutura de betão armado que articula, lajes, pilares e
vigas, para formar os diversos pisos dos edifícios.
Da mesma forma, podemos falar de códigos que Umberto Eco, na obra já referida,
divide em cinco situações: códigos arquitectónicos – representam mensagens, e
subdividem-se em sintácticos (definem os elementos construtivos) e semânticos
(expressam o valor que se pode atribuir aos primeiros); códigos geométricos; códigos
tipológicos – definem as diferentes tipologias: habitação, igrejas, escolas…; códigos
cujo léxico é de tipo icónico; e códigos antropológicos.
Em semiótica, o termo significação é a matéria necessária para se compreenderem as
mensagens dos artistas e consiste na descrição do sensível, em que o objecto/imagem
é o significante e a sua abstracção, no campo da emoção, o seu significado. O sensível
é percebido como método que exprime o interior e exterior do objecto, as percepções,
relações e propriedades.
A significação deriva da relação entre níveis que explicam o valor dos signos. Na
expressão semiótica, esses níveis são o conteúdo, que também se designa por significado ou denotação, e a expressão, que também se pode designar por significante ou
conotação. Esta matéria é marcada por três visões distintas (desenvolvidas entre 19401960), entre as quais se pode estabelecer uma certa correspondência, como veremos
de seguida.

¶
14 — SCRUTON, Roger, A estética da arquitectura (citado por CONSIGLIERI, Victor, op. cit., pp.171).
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O método de Ogden-Richards (1936) baseia-se num triângulo que assinala “o significante como signo da forma arquitectónica, situando-se no plano da expressão, e o significado como
o concreto, o pensamento e o conteúdo, relacionando assim o objecto com uma realidade” 15.
Deste modo, e no âmbito da dimensão do significado podemos analisar os signos do
ponto de vista denotativo16 e conotativo17. Os signos denotativos assinalam os objectos arquitectónicos com uma função específica, por exemplo um edifício é reconhecido como casa ou igreja, ou um objecto é reconhecido como janela ou porta – formas
arquitectónicas. Os signos conotativos sugerem outros significados, ideias ou conceitos – conteúdo das formas arquitectónicas. Por exemplo uma igreja é um edifício com
espaço para acolher um determinado número de pessoas; mas, sob um outro ponto de
vista, expressa características do culto da religião, para a qual se dirige, e pode evocar
uma série de conceitos e valores religiosos.
O modelo defendido por L. Hjelmslev (1943) divide os signos de um objecto em
expressão, que corresponde ao significante, e conteúdo, que corresponde ao significado. Estes níveis podem ainda ser decompostos em forma e substância. Mas pensamos,
que o princípio de compreensão dos objectos e signos é relativamente semelhante ao
anteriormente descrito.
O pensamento de Charles Morris propõe um conjunto de princípios referentes à
análise do objecto artístico. Distingue-se a “análise” que põe em evidência os objectos
percepcionados e sua relação com período histórico e o “juízo” que sublinha a eficácia
do uso dos signos para os seus utentes. Durante a evolução de acção pode-se distinguir
três fases: a perceptual, em que o sujeito procura apenas a informação necessária para
se situar na acção; a manipulatória, em o sujeito procura já obter o controlo sobre os
objectos para actuar sobre eles; e a consumatória, em que adoptará uma posição receptiva, após a escolha de objectos, deixando que estes actuem sobre ele.
No campo da psicolinguística, Noam Chomsky colocou a hipótese de as línguas
terem duas estruturas: estrutura de superfície e estrutura profunda. O arquitecto Peter
Eisenman estudou essa hipótese de dualidade, em relação à arquitectura, dado que
esta relaciona ideias funcionais e ideias abstractas, de forma idêntica à linguagem.
Assim, chega-se a falar de um modelo de estrutura profunda em arquitectura, mas que
de algum modo se diferenciou do da linguística. As preocupações de carácter sintáctico, que se baseiam nos elementos que constituem as formas do invólucro físico e na
relação entre elementos, fazem parte da estrutura de superfície. A estrutura profunda
refere-se às qualidades, não à linha, plano e volume mas às “essências lineares, planiméticas e voluméticas” 18.

¶
15 — CONSIGLIERI, Victor, op. cit., pp.171.
16 — O aspecto denotativo refere-se à cognição, remete para uma classe que possui certas características, a
coisas que conhecemos e reconhecemos.
17 — O aspecto conotativo refere-se aquilo que se pode adicionar ao significado objectivo como impressões
pessoais e emocionais, o modo como a forma e o significado são experienciados por cada um.
18 — CONSIGLIERI, Victor, op. cit., pp.196.
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A explicação de tais perspectivas torna-se relevante na medida em que demonstram
a dupla realidade dos objectos, das obras, dos signos e símbolos, que se constituem
sempre de significante, de forma e expressão e de significado, de conteúdo, de valor.

O EDIFÍCIO COMO SÍMBOLO
Em arquitectura, um dos movimentos que se considera que produziu diversos símbolos culturais foi o movimento moderno. Concentramo-nos sobre o séc.XX porque é
aquele ao qual daremos mais destaque no âmbito da arquitectura religiosa.
Um dos arquitectos que melhor transmitiu mensagens através da sua obra foi Le
Corbusier. As suas habitações eram projectadas à luz do seu lema “a casa é uma
máquina de habitar”, dentro da sua filosofia mecanicista. Como por exemplo a Villa
Savoye (1928-31), exemplo perfeito da materialização do seu pensamento arquitectónico, que evoca a influência das estruturas de um navio. A unidade habitacional de
Marselha (1946-52) é também um signo simbólico, em que cada célula de alojamento
é uma unidade mínima funcional. Através de um sistema combinatório, constitui-se
um aglomerado de habitações, de diferentes tipos – símbolo de um modo particular
de habitar e de uma determinada época. Mies van der Rohe criou também signos
arquitectónicos. A altura foi um dos seus princípios, presente em diversas obras, como
o Edifício Seagram (1954-58), a qual testemunhava os avanços tecnológicos e a nova
sociedade consumista. Estes edifícios, apelidados por alguns de “caixas”, tornaram-se
as catedrais do séc.XX. Também a Casa Farnsworth (1946-51), e outras casas em vidro
e estrutura de aço, “são como grandes cristais pousados na natureza” 19. Volumes transparentes, soltos da possível ‘contaminação’ do terreno.
Podíamos falar de outras inúmeras obras, marcos da arquitectura do séc.XX, em que
distinguimos esse ‘algo mais’, de que falamos até agora: conteúdo, significados, simbólicos ou não.
“Durante os últimos 20 anos, a noção de que a arquitectura pode entender-se em grande
medida como um sistema comunicativo passou a ser uma “idée reçue” (ideia aceite, adquirida).
O que o edifício pode chegar a comunicar, mais além da sua mera existência, é uma pergunta
aberta para a qual existem incontáveis respostas possíveis” 20.
Para concretizarmos em alguns exemplos mais recentes, podemos falar da pirâmide
do Louvre (1986-89), do arquitecto I. M. Pei, em Paris, que se trata da recuperação de
uma forma arquitectónica universal e tradicional, uma forma geométrica simples e
plena de significado. Simultaneamente, é uma marca da linguagem contemporânea,
em grande parte devido à sua “dimensão cristalina”. O museu Judaico (1989-99), do
arquitecto Daniel Libeskind, em Berlim, é um edifício criado para integrar e evocar a
história dos judeus na Alemanha e as repercussões do Holocausto. Uma obra repleta

¶
19 — BLASER, Werner (coord.) Mies van der Rohe. Bologna, Zanichelli Editore, 1991, pp.104.
20 — IBELINGS, Hans, Supermodernismo: arquitectura en la era de la globalización. Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, 1998, pp.18.

Villa Savoye
Poissy, 1928-31, Le Corbusier
Casa Farnsworth
Fox River Valley, 1946-51, Mies van der Rohe
Museu do Louvre
Paris, 1986-89, I. M.Pei
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de significado e elementos simbólicos. “este museu não é só uma resposta a um programa particular, mas um emblema de esperança” 21. Por exemplo, a sua planta pode ser
interpretada como uma estrela de David distorcida. A Casa da Música (1999-2005),
do arquitecto Rem Koolhaas, no Porto, é um edifício solitário, que ‘rompe’ a cidade, e
que pode estabelecer uma analogia a um cristal ou a um meteorito. Considerado por
alguns mais um “símbolo da pós-modernidade (…) constituindo o equivalente contemporâneo
duma catedral gótica” 22.

Museu Judaico
Berlim, 1989-99, Daniel Libeskind
Casa da Música
Porto, 1999-2005, Rem Koolhaas

A obra de arquitectura, em toda esta perspectiva, é vista enquanto objecto com a sua
própria identidade, um “lugar”. Segundo Marc Augé, o lugar antropológico caracteriza-se por garantir identidade, relações e história aos membros do grupo cuja cultura
o constituiu. Por oposição, define um “não-lugar” como um espaço organizado sem
qualquer uma dessas características, espaço de circulação, temporário, efémero.
O lugar antropológico vive segundo estruturas sociais, promovendo o encontro,
tal como centros religiosos e políticos. O não-lugar cria uma vivência individual e
solitária, estabelecida pela mediação de palavras, signos e textos que constituem
mensagens-instruções impostas. Os não-lugares são espaços de transporte, comércio,
lazer. O mesmo antropólogo afirma, acerca da “sobremodernidade”, que ela produz
não-lugares e que não integra em si os lugares antropológicos que o passado criou23.
Pensamos, no entanto, que actualmente, e durante todo o séc.XX, se criam, e criaram,
“lugares”, edifícios do nosso tempo com uma identidade contemporânea que transmitem mensagens, com que muitos se sentem identificados.
Não pretendemos, em todo o caso, analisar a arquitectura explicitamente ‘falante’
e comunicativa, que vive de mensagens que não provêm da essência das formas
arquitectónicas. Como é o caso dos aspectos simbólicos, que em determinada altura
do séc.XX (cultura Pop), se encontravam na decoração que era adicionada à obra, de
forma justaposta. O movimento pós-moderno foi um dos que, criticando a falta de
capacidade comunicativa da arquitectura moderna, se constituiu como estilo historicista, de inspiração clássica, usando motivos figurativos e ornamentos simbólicos.
“ (…) a pós-modernidade teve sempre uma tendência populista comprometida com “dar à gente
o que esta quer”: um simbolismo de fácil acesso concebido para atrair toda a gente” 24.
Actualmente, os edifícios parecem concorrer entre eles na tentativa de atrair sobre si
mais atenção do que o vizinho. São necessários estímulos mais fortes do que nunca.

¶
21 — LIBESKIND, Daniel, “The Jewish Museum Berlin. Between The Line” (http://www.daniel-libeskind.com/
projects/pro.html?ID=2).
22 — DUARTE, Rui Barreiros, “Uma caixa de ressonância” in Casa da Música (edição especial da revista Arquitectura e Vida), Lisboa, 2004, pp.12.
23 — Cf. AUGÉ, Marc, Los no lugares espacios del anonimato: uma antropologia de la sobremodernidad. Barcelona,
Gedisa Editorial, 1995.
24 — IBELINGS, Hans, op. cit., pp.19.
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Mas, por outro lado, também nos deparamos com espaços mais vazios de elementos,
o que não quer dizer que haja menos conteúdo, ou menos mensagens a ser transmitidas. A falta de referência ao contexto, o edifício que se pode construir em qualquer
lugar são princípios utilizados hoje em dia que, de facto, podem esvaziar os espaços
de significado ou atribuir-lhes outro significado. No entanto, um espaço vazio de
ornamentos mas rico em referências bem concretizadas e em que se sente um harmonioso domínio dos elementos arquitectónicos, pode possuir uma mensagem bastante
direccionada. A ausência de elementos pode comunicar menos conteúdos concretos
e objectivos, mas, por outro lado, cria espaço de respiração, tanto a nível físico como
psicológico, para os seus utilizadores. O vazio espacial pode evocar ideias e valores
abstractos, pode despertar consciências, habituadas a se movimentarem num mundo
que constantemente nos cerca de estímulos.
Pensamos que, apesar das diferentes posturas, mais ‘barulhentas’ ou mais ‘silenciosas’, em geral, a arquitectura actual dá prioridade à experiência directa, sensorial dos
espaços, dos materiais e da luz. As mensagens do espaço são transmitidas através do
ambiente criado, das sensações transmitidas, as emoções provocadas ou permitidas.
“penso não querer provocar emoções com as obras, mas sim permitir emoções. (…) confiar que
a obra, desde que seja inventada com a adequada precisão para o lugar e função, desenvolva a
sua própria força sem necessitar de nenhum acessório artístico” 25.

O EDIFÍCIO COMO SÍMBOLO DE ESPIRITUALIDADE
Todos nós já sentimos, dentro de nós, a existência de uma dimensão mais profunda, o
apelo a algo que nos ultrapassa no tempo e no espaço, algo abstracto e transcendente.
De facto, o ser humano constitui-se como uma unidade, mas possui uma componente
física e outra espiritual. Como duas partes de um todo, que têm a mesma importância
e nunca se dissociam.
Da mesma forma, a arquitectura possui uma estrutura física que pode dar resposta
a questões práticas, evocando conceitos objectivos, mas também a questões que se
relacionam com essa dimensão espiritual, evocando conceitos abstractos.
A tranquilidade que transmitem a imagem do céu ou de um jardim, a entrar por uma
grande janela; a introspecção que provoca a penumbra de um recanto; o silêncio
monástico de um pátio, que com o seu vazio nega o ruído e o caos da cidade; a calma
que habita no interior das sinagogas, mesquitas ou igrejas vazias – estes e outros
ambientes provocam estados de espírito, criam realidades invisíveis, variantes, imprevisíveis e, por vezes, difíceis de imaginar antes do edifício construído e difíceis de
sentir sem se ‘habitar’ os espaços.
Muitas das sensações mencionadas – tranquilidade, calma, silêncio – são propícias a
criar um ambiente de introspecção, que se pode associar a um sentimento de espiri-

¶
25 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp.25.
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tualidade. Há espaços que apelam a essa dimensão mais profunda que existe no ser
humano, na qual se pretende encontrar mais sentido para a existência. Há uma tentativa de ir para além da satisfação das necessidades do corpo, ao encontro do espírito.
“O espiritual em arquitectura é urgente, embora pareça ter-se tornado um embaraço, um
rumor na rua. O espiritual, apropriado pelo direito fundamentalista, tem sido expropriado da
cultura e da história, eliminado do discurso no qual deveria ser recuperado. Devemos tentar
salvar o espírito da arquitectura, recordar a sua Humanidade…” 26.

Instituto Indiano de Gestão
Ahmedabad, Índia, 1962, Louis Kahn
Pormenor da fachada

Existem edifícios cujo objectivo principal não é o de serem espaços de reflexão, nem
cenários de momentos espirituais, mas cujos elementos e características ajudam a
criar um ambiente que evoca uma certa espiritualidade.
O arquitecto Louis Kahn dizia: “A monumentalidade em arquitectura pode ser definida
como uma qualidade, uma qualidade espiritual inerente a uma estrutura à qual convém o
sentimento de eternidade, que não pode ser acrescentada ou alterada” 27.
A respeito de uma das suas obras, o Instituto Indiano de Gestão, em Ahmedabad, o
arquitecto japonês Tadao Ando fez o seguinte comentário: “Acima e para além dos seus
aspectos funcionais, Kahn criou aqui um espaço arquitectónico imbuído de espiritualidade” 28.

As obras criadas por Tadao Ando são também reflexo de uma preocupação com a
realidade actual e com a forma como as pessoas vivem, incluindo a sua dimensão
mais espiritual.
“as cidades de hoje são tão mais complexas e densas, que há uma necessidade real de se criarem
espaços que sugiram solitude e liberdade espiritual. E acho que isto se faz através de ordem
e simplicidade, não de ornamentos sucessivos. Há que buscar uma qualidade que as pessoas
percebam inconscientemente, um sentimento de introjecção e de contemplação. Se a essência do
espaço e da forma for provida, as pessoas, com a sua imaginação, poderão completá-la. (…) Na
nossa cultura contemporânea, em que todos estamos sujeitos a fortes estímulos externos, (…) é
crucial o papel do espaço arquitectónico enquanto refúgio espiritual” 29.
Os seus “refúgios espirituais” não estão dependentes de uma crença religiosa específica, apenas pelas suas características transmitem uma sensação de calma, de mistério e
de procura, ou caminho até um entendimento.
“meu objectivo dominante é oferecer às pessoas uma situação arquitectónica que nutra o seu
espírito. (…) lugares para a reflexão e meditação, e não meditação no sentido formal, mas uma
meditação em que cada um pense sobre a sua relação com o mundo” 30.

Museu Histórico Chikatsu-Asuka
Osaka, 1991-94, Tadao Ando
Escadaria
¶
26 — LIBESKIND, Daniel, “Proof of things invisible” (http://www.daniel-libeskind.com/words/index.html?ID=14).
27 — KAHN, Louis, Writings, Lectures and interviews. New York, Rizzoli, 1991, pp.18.
28 — ANDO, Tadao in JODIDIO, Philip, Tadao Ando. Koln, Taschen, 2001, pp.44.
29 — ANDO, Tadao in AGUIAR, Renato, Tadao Ando: conversas com Michael Auping. Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, 2003, pp.46.
30 — Idem, pp.59.
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Em quase todas as obras de Tadao Ando, desde casas particulares, museus, templos ou
mesmo igrejas, podemos ver até que ponto a forma construída pode transmitir uma
mensagem e ser espiritual.
No seu vocabulário arquitectónico este arquitecto utiliza inúmeros elementos com
um sentido simbólico, como o círculo e outras formas geométricas rigorosas. Na
cultura oriental, os círculos misteriosos (designados enso), desenhados com um único
traço, pelos monges budistas zen, simbolizam o vazio, a unidade e o momento de
iluminação. A forma como usa a pedra ou o betão imprime um sentido de firmeza
e protecção a cada obra, mas por vezes também pode criar um ambiente ’frio’. A
utilização do elemento água tem importância tanto ao nível físico, das sensações,
mas também pretende conferir uma dimensão espiritual, ligada à purificação. A
integração da natureza é também uma preocupação de modo a harmonizar o Homem
com o mundo envolvente. O uso de certos materiais como a madeira serve também o
propósito de comunhão com a natureza e o passado, dado ser um material tradicional no Japão. Um outro pormenor interessante é a utilização recorrente do número
seis, símbolo da perfeição e da harmonia com o natural, por exemplo no número de
marcas circulares da cofragem do betão – método utilizado em grande parte das suas

Templo da Água
Hyogo, 1989-91, Tadao Ando
Vista exterior

obras.

Museu da Madeira
Hyogo, 1991-94, Tadao Ando
Vista exterior

Trata-se de uma arquitectura cuja substância está para além da superficialidade e que
tenta alcançar alguma profundidade.
A mensagem de um espaço, visível ou invisível, é fornecida por todos os factores que
transformam a arquitectura, e fazem a transposição de uma mera construção para um
espaço com significado.
A arquitectura, fazendo uso de todos os seus recursos (desde o desenho até à construção, dimensões, proporções, luz, materiais, pormenores, objectos...), é capaz de, com
uma intencionalidade especial e, através da função simbólica, imprimir um tipo de
significado aos espaços de modo a apelar à dimensão mais espiritual de cada pessoa.
Poderão ser criados lugares de introspecção, de reflexão e oração individual, mas
também, de identificação, comunhão e celebração colectiva. Espaços de encontro
connosco, com os outros e com o transcendente.
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O EDIFÍCIO DE CULTO CATÓLICO
E AS SUAS MENSAGENS
Até este momento abordamos a arquitectura, e qualquer tipo de edifício, como um
sistema estruturado, uma forma com conteúdo, significados e mensagens. Verificamos que essas mensagens se poderiam relacionar com conceitos abstractos e com a
dimensão mais espiritual do ser humano.
A vivência da espiritualidade, numa relação com o transcendente, está, muitas
vezes, associada à fé numa entidade ou força divina, que possui um poder, sabedoria
e presença absolutas. Ao longo de milhares de anos, essa relação consciente que o
espírito do Homem manteve com o transcendente esteve relacionada com a vivência
de religiões.
“Eu gosto de pensar que a transcendência de pensamento num indivíduo é filosofia, e a transcendência de sentimento de um indivíduo é amor ou religião” 1.
A religião2 existiu em todas as sociedades conhecidas e sempre teve um importante
papel na vida dos seres humanos, influenciando o seu modo de ver e reagir perante o
meio envolvente. Tal como a arquitectura, a religião é uma realidade que acompanha
a vida da maioria dos seres humanos, desde o seu nascimento. As relações entre estes
começam-se a desenvolver mesmo antes da sua tomada de consciência.
“… o homem é formado pela religião antes mesmo de ter com ela uma relação consciente” 3.
“Todos nós vivemos a arquitectura, mesmo antes de sequer conhecer a palavra arquitectura” 4.
As experiências espirituais e religiosas podem ter lugar em espaços naturais, intactos,
onde se ouve o silêncio, se sente a força da natureza e a sua majestosidade, como obra
de uma ‘mão’ superior à do ser humano. O mesmo pode acontecer em locais não
construídos para esse efeito, adaptados ou improvisados. Mas, ao longo do tempo, o
Homem sentiu necessidade de espaços específicos para cada finalidade. A edificação
da sua habitação sempre foi uma das suas preocupações básicas. Também muito

¶
1 — KAHN, Louis, Writings, Lectures and interviews. New York, Rizzoli, 1991.
2 — O conceito de religião pressupõe alguns aspectos fundamentais: uma clara separação dos factos ditos
religiosos e sagrados; uma estrutura ideológica organizada; um conjunto de símbolos e rituais, realizados
individualmente ou por uma comunidade de crentes. Do ponto de vista semântico, a palavra “religio” designa
o conjunto das relações do Homem com o não-visível, e “representa um deter-se, um hesitar inquieto perante uma manifestação que precisa de ser compreendida, para a ela nos adaptarmos”*. Esta palavra parece ter
derivado de relegere ou de religare. A palavra religare (re-ligio = re-ligare), parece significar a tentativa humana
de se religar: às suas origens, ao seu(s) criador(es), ao seu passado.
* NOLA, Alfonso di, “Sagrado/Profano” in ROMANO, Ruggiero (dir), Enciclopédia Einaudi, vol.12, Sagrado/Profano.
Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987, pp.108.
3 — AUGÉ, M., “Religião” in ROMANO, Ruggiero (dir), Enciclopédia Einaudi, vol.30, Religião – Rito. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1994,pp. 198.
4 — ZUMTHOR, Peter, Pensar a arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp. 53.
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importante, é a construção de um espaço destinado ao culto religioso. Os espaços
religiosos, dado que existiram em todas as culturas, e acompanharam o passar do
tempo, contam-nos a história da evolução da arquitectura, mas também do Homem e
da evolução da sua concepção de Deus.
Uma das forças dominantes, na cultura ocidental, durante estes dois milénios, foi o
Cristianismo, a religião que se encontra mais difundida em todo o mundo e que tem
maior número de crentes. Assim percebemos a grande difusão, e importância, do
edifício de culto católico5 na história da arquitectura ocidental.

A IGREJA COMO “DOMUS ECCLESIAE”
“Quando dois ou três estão reunidos em Meu nome, ali estou Eu.” (Mt 18,20).
Estas terão sido as palavras de Jesus Cristo que, com isto, pretendia dizer que Ele
habita na reunião da comunidade. Deste modo, a verdadeira igreja para os cristãos é a
própria assembleia, a comunidade dos fiéis em união. O essencial é essa reunião.
A palavra igreja deriva do termo ecclesia, que etimologicamente significa convocação,
assembleia. Assim se percebe porque nos primeiros tempos do Cristianismo, os seus
lugares de culto se chamavam domus ecclesiae – a casa onde a comunidade se reunia.
No fundo, os primeiros cristãos souberam perceber o que era fundamental para o
culto: simplesmente um lugar onde as pessoas estivessem em comunhão.
A noção de domus, que significa casa, parece em tudo se adequar ao espaço religioso.
Jesus Cristo celebrou a primeira ceia eucarística numa casa, por isso podemos dizer,
que foi aí que a liturgia nasceu. O espaço de culto é como uma casa, está aberta, é
de todos os que lá se dirigem e abriga, acolhe, permite a experiência individual, ou
colectiva, em paz.
“… todo o espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa” 6.
A casa é o nosso primeiro espaço, onde a vida familiar se desenvolve e que acompanha
as várias fases da vida. Também na igreja se inicia e desenvolve o percurso da vida do
crente, no domínio da religião. Os sacramentos cristãos, e os seus respectivos espaços,
acompanham os temas da vida humana.
“Porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso primeiro universo.
É um verdadeiro cosmos” 7.
Como vimos, segundo a religião católica, Deus não habita num edifício mas sim em
cada Homem, na comunidade dos fiéis. Portanto, podemos falar, antes de mais, de um
“edifício espiritual” ou “corpo místico” constituído pelos seus membros e, na medida
em que estes habitam a igreja, também Deus a poderá habitar.

¶
5 — O Catolicismo é um dos seus ramos do Cristianismo, que se encontra associado à Igreja Católica
Romana. O termo “católico” deriva do grego katholikos, com o significado de “geral” ou “universal”.
6 — BACHELARD, Gaston, A poética do Espaço. São Paulo, Martins Fontes, 1998, pp.25.
7 — Idem, pp.24.

Igreja Sta. Joana Princesa
Lisboa, 2000-02, Diogo Pimentel e Hugo Venade
Vista sobre a nave

† . O edifício de culto católico e as suas mensagens . 41

No entanto, com o passar dos tempos, a palavra igreja passou a significar principalmente o lugar de culto religioso, especialmente cristão, ou mesmo a instituição
religiosa Igreja Católica, e cada vez menos a assembleia reunida.

A IGREJA COMO EDIFÍCIO DE CULTO

Igreja do Sagrado Coração
Lisboa, 1962-70, N. Teotónio Pereira e Nuno Portas
Vista da nave

Mas se a verdadeira igreja é a comunidade, porque teve sempre tanta importância o
edifício de culto?
Por um lado, o Homem ‘habita’ a realidade quando é capaz de concretizar e resolver
o mundo em objectos e edifícios. Esses suportes intermediários, entre o nosso quotidiano e conceitos abstractos como a religião, a fé, a espiritualidade, ou as instituições,
facilitam a nossa existência.
Por outro lado, os cristãos não têm necessidade de um templo, lugar da presença
de Deus, como os pagãos tinham, mas sim, de um ponto de vista funcional, de um
edifício que acolha a comunidade, onde esta se reúna como assembleia convocada.
Um espaço construído especificamente para esse fim, com o qual a comunidade se
identifique e que seja reconhecido como espaço de culto religioso. Um lugar onde seja
possível o encontro e a comunhão com os outros e onde se possa fazer a celebração
litúrgica, que de um ponto de vista fenomenológico, “aparece como uma acção simbólica,
articulada segundo um certo regime de signos que a colocam fora do âmbito do habitual” 8 e
que por isso pede também um local próprio. Trata-se de um espaço apto para celebrar
os vários sacramentos, com especial destaque para a eucaristia, sacramento central da
vida cristã. Ao longo do tempo, alguns dos outros sacramentos até já tiveram os seus
edifícios específicos, como os baptistérios.
“Quando Cristo Senhor estava para celebrar com os discípulos a ceia pascal, na qual instituiu
o sacrifício do seu Corpo e Sangue, mandou preparar uma grande sala mobilada (Lc 22, 12).
A Igreja sempre entendeu que esta ordem lhe dizia respeito e, por isso, foi estabelecendo normas
para a celebração da santíssima Eucaristia, no que se refere às disposições da alma, aos
lugares, aos ritos, aos textos” 9.
Mas a igreja deve também permitir uma experiência mais individual, onde num
ambiente calmo, sereno, de silêncio e paz, propício à introspecção e à reflexão, se
possa fazer oração e sentir a presença de Deus. A igreja é, à partida, o local onde
homem e Deus entram em contacto, pelo menos é o espaço onde as pessoas se dirigem
com abertura e predisposição para uma experiência com o transcendente.
O espaço de uma igreja deve ser capaz de combinar diversos opostos: o encontro da
comunidade e momentos de individualidade, a celebração e a contemplação, a expressão e a interioridade, a comunhão e o recolhimento, a palavra ou música e o silêncio.

Igreja do Sagrado Coração
Lisboa, 1962-70, N. Teotónio Pereira e Nuno Portas
Vista da capela lateral

¶
8 — MARTIN, D. José Luís Gutiérrez, “La liturgia en ele magisterio conciliar.Hacia un fundamento teológico de la
sacralidad “, in AA.VV., Arte Sacro: un proyeto actual. Actas del curso celebrado en Madrid. Octubre 1999. Madrid,
Fundación Felix Granda, 2000, pp.18.
9 — Instrução geral do Missal Romano, Proémio, 1.

42

Deverá portanto ser um espaço flexível, aberto a distintas circunstâncias e preparado
para transmitir várias mensagens.
Um edifício de culto católico pode ser uma igreja paroquial, que requer mais espaços
complementares logísticos, mas também pode ser igreja conventual, capela ou santuário.

A IGREJA COMO EDIFÍCIO — SÍMBOLO
A religião, realidade que trata com conceitos abstractos, tem na linguagem simbólica
um dos seus principais veículos de comunicação dessas mensagens. O símbolo, por
definição, é algo concreto que evoca uma ideia ou valor abstracto, uma realidade não
presente, e portanto, totalmente adaptável à religião.
“o simbolismo desempenha um papel considerável na vida religiosa da Humanidade; é, graças
aos símbolos, que o Mundo se torna «transparente», susceptível de «mostrar» a transcendência” 10.
A actividade simbólica na religião católica, está presente nos sacramentos, na Sagrada
Escritura, na figura de Jesus Cristo, na arte sacra e no espaço religioso, tornando possível uma expressão mais concreta do psiquismo humano, na sua componente espiritual e, assim, contribuindo para a unidade de toda a realidade.
No entanto, a expressão simbólica, para que tenha significado junto das pessoas,
pressupõe uma certa sintonia com a experiência religiosa, individual ou de grupo. A
compreensão dos símbolos está dependente de vários factores subjectivos e pessoais.
Por exemplo: “Quem não tem nenhuma experiência de relação com Deus, dificilmente pode
captar o significado da expressão simbólica «sede de Deus»” 11.
Existem, na religião católica, e em especial em relação ao Antigo Testamento, conjuntos de imagens simbólicas. Uma delas é a verticalidade, à qual se associam a montanha, a cabeça, o céu, a luz, a ascensão e a separação entre o bem e o mal. A escada, a
torre e o campanário são elementos arquitectónicos que encarnam esta simbologia.
Existem também símbolos mais relacionados com o processo de descida, a intimidade, o calor, o regaço, a mãe, a casa e a ideia de refúgio e protecção. O caminho é ainda
outro tema, com o qual se relacionam conceitos como o progresso, o comportamento
humano, a decisão e o curso dos rios. A dominante cíclica também surge muitas vezes,
pois é o factor comum à vida (do nascimento à morte), às estações, ao passar de cada
dia, ao ciclo lunar.
Mas o centro de todo o simbolismo, a partir do Novo Testamento, é Cristo. A realidade
histórica da pessoa de Jesus Cristo é inegável. No entanto, a sua vida concreta, no seio
da religião cristã, é símbolo de uma realidade distinta, superior e transcendente.

¶
10 — ELIADE, Mircea, O sagrado e o profano. A essência das religiões. Lisboa, Livros do Brasil, 1985, pp.140.
11 — BERNARD, Ch. A., “A função simbólica na vida espiritual” in AA.VV., Nuevo Diccionario de Espiritualidad.
Roma, San Paolo, 1979, pp.1793.

Capela de Notre Dame du Haut
Ronchamp, 1951-55, Le Corbusier
Pormenor de escadas exteriores
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Igreja de St. António
Basileia, 1927, Karl Moser
Vista da torre

Ele concretiza em si a definição de símbolo: um ser cujo valor significativo supera
o significado que deriva apenas da sua existência fenoménica. Na sua condição
humana, é a manifestação e encarnação de Deus no mundo. Cristo, que se fez carne
e habitou na Terra, é o mistério central sempre presente no Cristianismo. E por isso o
podemos considerar símbolo de Deus e o grande símbolo da religião católica12. “Quem
me vê a mim vê o Pai” (Jo 14,9).
Já dissemos, em relação ao Homem e à arquitectura, que toda a realidade é constituída
por dois vectores, que se complementam e não se anulam: o inteligível e o sensível,
o espírito e o corpo, o pensamento e a experiência. Também na religião cristã, estas
questões se unem, subvertendo a filosofia dualista do maniqueísmo13. Tudo o que, até
certa altura, só fazia parte do domínio do espírito (e confirmava esta filosofia), tomou
forma na pessoa de Jesus Cristo. “E o Verbo fez-se carne” (Jo 1,14). Ele parece ser a maior
prova de que Deus, e todo o bem, se manifestam também no corpo, no mundo, nos
séculos em que o Homem vive. Não há melhor exemplo da união destes dois pólos
numa única realidade, do que no mistério da encarnação.
Isto mostra como as coisas matéricas são capazes de transmitir as mensagens de uma
dimensão transcendente, de valor infinito. As coisas simples do mundo, de que são
feitas as imagens e as igrejas, podem por isso também encerrar um significado do
domínio do sagrado.
Passando ao edifício de culto, não podemos dizer, de forma inequívoca, que uma igreja
“significa” ou “quer representar” algo concreto porque, sendo símbolo, pretende fazer
a união entre algo manifesto e algo não manifesto, que deve ser descoberto por cada
pessoa à sua maneira e de acordo com as suas experiências, podendo transmitir por
isso mensagens diferentes. Se levássemos esta questão às últimas consequências, nada
poderíamos afirmar sobre os símbolos, o que também não é o que se pretende. Por isso,
vamos propor algumas leituras e interpretações que o edifico, enquanto símbolo, nos
sugere ou evoca.
“Manuseamos não só coisas, mas também signos. A natureza sacramental do culto obriga-nos
a colocar não só a pergunta: «Para que serve?», mas também: «Que significa?»” 14.

¶
12 — Cf. AA.VV., Nuevo Diccionario de Espiritualidad. Roma, San Paolo, 1979, pp.1785-1790.
13 — O maniqueísmo é uma forma de pensar simplista em que o mundo é dividido em duas partes: o bem e o
mal. O espírito e o pensamento são intrinsecamente bons, enquanto a matéria, o corpo, a experiência sensível são intrinsecamente más. A simplificação é uma forma primária do pensamento, entendida como forma
deficiente de pensar, nasce da intolerância ou desconhecimento em relação à verdade do outro e da pressa
de entender e reagir ao que lhe apresenta como complexo. O maniqueísmo é também uma forma religiosa
de pensar; não como religião autónoma, mas enquanto ideias camufladas que influenciam os discursos do
quotidiano. O mundo divide-se entre Deus ou diabo, entre sagrado e profano.
Cf. LIMA, Raymundo de, “O Maniqueísmo: o Bem, o Mal e seus efeitos ontem e hoje” In Revista Espaço Académico (7),
Dezembro de 2001 (http://www.espacoacademico.com.br/007/07ray.htm).
14 — GÉLINEU, J., L’église, lieu de la celebration, nº63, pp.45 (citado por PLAZAOLA, Juan, El arte sacro actual:
estúdio, panorama, documentos. Editorial Católica, Madrid, 1955, pp.283).
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Existem, antes de mais, diferentes tipos de símbolos religiosos que interessa distinguir:
os símbolos intencionais (ou convencionais) e os símbolos essenciais. Quando, de um
modo pouco aprofundado, se houve dizer que as janelas de uma igreja representam
a hospitalidade, ou que o pavimento representa o fundamento da nossa fé, estamos
perante símbolos intencionais, de certo modo, artificiais, por que não se justificam a si
próprios, nem se relacionam de forma imediata com o objecto. O significado não tem
directamente a ver com o objecto em causa. Mas quando se fala, por exemplo, do pão
eucarístico como corpo de Cristo, da igreja-edifício como corpo de Cristo, há um laço
de união que liga o objecto material ao seu significado espiritual – são símbolos essenciais. Cada pessoa apreende estes significados de forma intuitiva e imediata15.
Quando hoje falamos do espaço da nave de uma igreja, podemos não nos aperceber do
seu simbolismo. Nos primeiros séculos do Cristianismo, diversos padres e escritores
eclesiásticos comparavam a igreja espiritual a um navio que percorre um caminho,
que pretende alcançar um porto melhor e, em última instância, a eternidade. Tendo
em Deus, e em Cristo, os seus comandantes supremos, seria o bispo, ou o sacerdote,
o seu líder na terra. As primeiras basílicas cristãs de uma só nave podem-se associar a
este simbolismo.
Nos primeiros séculos, cada igreja era também como uma reprodução da cidade santa
e celestial de Jerusalém, o local onde se ia prestar o culto. “Jerusalém celeste descida sobre
a Terra” (Apocalipse 21, 2). Sião-Jerusalém era apenas a cidade, mas nela convergia
todo o simbolismo usado na altura, servindo também para designar a colina que lhe
servia de apoio, associando-se aos símbolos do caminho e da ascensão à montanha. A
igreja enquanto cidade fortificada, espaço de defesa, teria a sua expressão no românico. Mas a sua realização mais fascinante seriam as catedrais góticas, de grandes dimensões, articulando diversos espaços, evocando os bosques em volta, contando a história
da religião nos seus vitrais.
A determinada altura, a igreja deixou de ser essencialmente o espaço da comunidade,
simples e despojado para se converter num verdadeiro monumento a Deus, ou num
palácio para Deus. A ideia de riqueza concretizou-se, de forma mais explícita, nas
igrejas barrocas.
Mas desde os tempos mais remotos, a igreja também se identifica com uma tenda
de Deus para os filhos. Esta evoca a bondade de Deus para com os peregrinos, que
necessitam de abrigo e descanso no seu caminho. “Aquele que está sentado no trono os
abrigará em sua tenda” (Apocalipse 7, 15). Esta concepção está ligada ao efémero, que
normalmente não caracteriza os espaços de culto, que se pretendem eternos, mas
relaciona-se com o carácter momentâneo das celebrações litúrgicas. As construções
bizantinas, pelas suas formas centrais e escalonadas em altura, podem ser associadas
a tendas. Hoje em dia, facilmente se consegue essa alusão devido à implementação
da planta central e aos novos tipos de estruturas, que oferecem uma grande liberdade
construtiva.

¶
15 — Cf. HANI, Jean, O Simbolismo do Templo Cristão. Lisboa, Edições 70, Colecção Esfinge, 1981, cap.I.

Catedral de Milão
Milão, iniciada em 1386
Vista da nave central

Igreja de Sta. Sofia de Constantinopla
Istambul, 532-537
Corte
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Capela de Notre Dame du Haut
Ronchamp, 1951-55, Le Corbusier
Vista exterior, torre e cobertura

Capela de Sogn Benedetg
Sumvitg, 1984, Peter Zumthor
Vista exterior

O edifício religioso, de facto, deve ser construído tendo em conta a tensão entre o
efémero e o perene/eterno. O edifício é cenário de acções litúrgicas efémeras, passageiras e momentâneas. Mas é também monumento, edifício que se pretende de longa
duração, eterno, como o próprio Deus, e que representa a instituição Igreja Católica.
Há uma profunda analogia entre a acção da Igreja enquanto instituição e a construção
da igreja enquanto edifício: a Igreja é constituída pela comunidade dos fiéis em união,
considerados “as pedras vivas”; quando a sua fé aumenta, erguem-se um pouco mais as
paredes desse edifício espiritual colectivo.
A igreja é um edifício-símbolo que representa também o percurso da vida. O espaço
é concebido para permitir a realização dos vários sacramentos, que descrevem
o caminho da vida humana e simbolizam os grandes temas da evolução da vida
espiritual do Homem: o nascimento – representado pelo baptismo e concretizado
espacialmente no baptistério; a alimentação – representada na eucaristia e para a
qual é fundamental a mesa do altar; o renascimento espiritual – que corresponde à
confirmação ou crisma; a comunhão com Deus e com os outros – que corresponde ao
matrimónio ou ordens sagradas; a purificação – representada pela confissão e necessita de uma espaço próprio, os confessionários; e a morte – que corresponde à extrema
unção, ao funeral e ao espaço da capela mortuária. Isto mostra como os sacramentos
e os espaços são símbolos, que se baseiam em Deus e na sua condição transcendente,
transpondo-a para realidades concretas.
A planta de grande parte dos edifícios de culto católico encerra em si também muito
simbolismo, dado ser em forma de cruz latina. A cruz evoca a forma humana, tal
como a igreja espiritual é formada por Homens, e também a crucificação de Jesus, que
é, para a fé cristã, o momento mais importante da sua história e representa a salvação
da humanidade.
A igreja, enquanto edifício visível “é um signo peculiar da Igreja que peregrina sobre a
terra e imagem da Igreja celestial” 16.

Igreja do novo milénio
Roma, 1996-2003, Richard Meier
Vista exterior das três “velas”

¶
16 — LÓPEZ, Dom Julián, “Concreciones práticas de la constituión sobre la Sagrada Liturgia para los artistas en la
proyección de una nueva iglesia” in AA.VV., Arte Sacro: un proyeto actual. Actas del curso celebrado en Madrid.
Octubre 1999. Madrid, Fundación Felix Granda, 2000, pp.39.
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A IGREJA COMO ESPAÇO DE CRUZAMENTO
ENTRE O SAGRADO E O PROFANO
O conceito de “sagrado” torna-se mais claro e concreto quando é aprofundado como
oposição ao conceito de “profano”. Sagrado vs profano é um binómio específico da
cultura ocidental, em que o sagrado se identifica com o que é divino, que está associado a uma religião, definido também como “momento não-útil e não-económico”. O profano, pelo contrário, é tudo aquilo que é humano, que pertence à laicidade, “momento útil
ou económico”. Esta dualidade manifesta-se em quase todas as áreas da vida humana: a
nível social – clérigo e leigo, a nível institucional – Igreja e qualquer outra instituição,
e noutras situações. Socialmente é possível destacar que a esfera do sagrado tem vindo
a restringir-se ou a diminuir, na medida em que o controlo racional se amplia. Tratase de um processo de dessacralização ou secularização, que retira o carácter religioso
e que já há algum tempo se tem feito notar. Mas também se observa que o mundo
cristão ocidental tentou recuperar uma diferente dimensão do sagrado, libertandoo de excessos de sacralização, do seu isolamento abstracto e colocando-o mais em
contacto com o mundo. De facto, a noção de sagrado e profano tem vindo a perder os
seus limites e cada vez mais se dá um cruzamento entre elas. De qualquer modo, está
sempre ‘viciada’ pela cultura em que se insere, e varia consoante esta também varie17.

A igreja como “corpo místico”

“O sagrado é antes de mais, uma categoria de interpretação e de avaliação que, como tal, só
existe no domínio do religioso” 18.
Os conceitos de sagrado e religioso apesar de estarem relacionados, referem-se a
coisas distintas. O sagrado sugere a presença do transcendente, do divino, do absoluto,
enquanto o religioso caracteriza qualquer coisa que se refira a uma religião concreta.
“O senso do sagrado anima o nosso espírito, algumas coisas são sagradas, outras não, apesar
de serem, ou não, religiosas” 19.
“Os lugares sagrados são elementos fundamentais da religião” 20.
Durante muito tempo, a igreja foi concebida como um espaço de separação entre o
mundo profano e o sagrado, numa concepção do espaço não homogénea. O carácter
fechado do edifício para o exterior é símbolo de uma comunidade que se sente chamada, que foi convocada e ali vem olhar para si própria e para Deus. No passado pretendia-se estabelecer claramente as fronteiras entre o espaço exterior e interior. As janelas
que se abriam não eram para olhar o mundo, nem para permitir que este entrasse, mas
simplesmente para permitir a entrada de luz. Por outro lado, a igreja era o espaço de

¶
17 — Cf. NOLA, Alfonso di, “Sagrado/Profano” in ROMANO, Ruggiero (dir), Enciclopédia Einaudi, vol.12, Sagrado/
Profano. Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987.
18 — OTTO, Rudolf, O sagrado. Lisboa, Edições 70, 1992, pp.13.
19 — LE CORBUSIER in BRADES, Susan Ferleger (org.), Le Corbusier: architect of the Century. London, Arts
Council, 1987, pp.246.
20 — HOLM, Jean, BOWKER, John (coord.), Lugares Sagrados. Mem Martins, Publicações Europa América, 1999,
pp.15.

Igreja de Sta. Maria
Marco de Canaveses, 1989-97, Álvaro Siza
Vista da janela horizontal, fachada sudeste
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intermediação entre as duas dimensões. O padre era o sujeito dessa intermediação: de
costas para o povo, numa posição elevada e falando uma língua desconhecida para
a maioria das pessoas – o latim, era o único capaz de comunicar directamente com
Deus. O povo era um sujeito passivo. Este encontrava-se estratificado por classes:
clero/leigos, nobres/burgueses/povo, homens/mulheres. Cada classe tinha a sua
posição dentro do espaço da igreja, aproximando-se mais ou menos do altar consoante a sua condição social, mais ou menos importante. Esta concepção manteve-se até
cerca do séc.XIX.
Construir uma igreja é sempre uma necessidade, é um “momento útil”, que implica
questões sociais, económicas, construtivas e técnicas. Trata-se de um espaço físico
edificado com os mesmos materiais com se constroem todos os outros edifícios,
porque não há materiais sagrados e profanos. Numa igreja cruzam-se a religião e uma
disciplina não-religiosa, a arquitectura, num esforço conjunto da sociedade clerical
e leiga. O objectivo final é a criação de um espaço concreto que pretende evocar
questões de um outro plano mais abstracto, espiritual, portanto sagrado. Deste modo,
a construção de uma igreja pode ser vista como um momento de cruzamento entre o
sagrado e o profano.
Quanto aos limites entre o sagrado e o profano, actualmente, já se tem outra perspectiva do assunto: os limites diluem-se porque cada vez mais a mensagem religiosa se
destina ao mundo em geral, o importante é levar a mensagem para a vida de cada dia.
Quando se abrem janelas que lançam um olhar sobre o mundo, pretende-se essa união
entre a Igreja e a vida. Actualmente procura-se separar, o menos possível, o espaço
sagrado dos espaços ditos profanos, apagar as rígidas fronteiras entre este binómio,
entre os espaços da religião e os da vida quotidiana, de modo a que a vida de cada
Homem possa ser um cruzamento mais harmonioso destas duas realidades.
Os edifícios de culto católico continuam a ser reconhecidos como sagrados, precisamente porque são um local onde o contacto entre Deus e o Homem poderá ser facilitado. A comunidade de crentes reunida contribui para a marcação de um território
como sagrado. E também os rituais funcionam, muitas vezes, como forma de acrescentar significado aos objectos usados, às acções realizadas e aos espaços onde estes
têm lugar. Dentro do próprio edifício da igreja, há uma distinção de espaços, como
estando uns mais próximos do divino do que outros: o presbitério – que pode estar
a um nível mais elevado, onde estão os clérigos – e a assembleia – a um nível mais
baixo, onde estão os leigos. O altar tem sido, desde sempre, considerado o elemento
mais sagrado do espaço de culto.
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Podemos ainda distinguir a crença, da experiência do sagrado. Uma coisa é ter ideia do
sagrado, outra é descobri-lo e senti-lo, como algo que se manifesta, um factor activo
que opera mudanças na nossa vida. O sentimento do sagrado pode ser a experiência de
algo forte, profundo, que parece pertencer a uma outra dimensão, superior à humana,
e que por isso que nos transcende.
“… sentimento religioso do indizível, do inexprimível, do totalmente outro, do misterioso, como o
incompreendido, o extraordinário, o enigmático” 21.
A arquitectura pode criar espaços que facilitem esse tipo de experiências, sugerindo
conceitos e sensações através de elementos simbólicos. O espaço de culto religioso
pode criar impacto e chamar a pessoa à sua espiritualidade. Normalmente a pessoa
vai para a igreja à espera que, ao chegar, sinta algo de novo, de diferente.
O espaço sagrado, para ser “visto”, exige um desvio do olhar, melhor dizendo, um salto,
daquilo que realmente vemos, do concreto, para aquilo que está para além, o abstracto. No fundo, não se trata de ver, mas sim de descobrir, nas circunstâncias arquitectónicas, e no que as envolve, a manifestação de algo que está contido no silêncio do
espaço e do tempo, e nos remete para o sagrado.
“Não há arquitectura que, sem intervenção de uma vida psicológica previamente educada,
possa sugerir uma verdade ou sentimento de valor especificamente religioso” 22.
O espaço pode evocar pensamentos, pode criar sensações, convidar ao recolhimento,
ao silêncio e à paz, mas da introspecção, da espiritualidade, do sentimento de uma
força superior até um sentimento religioso específico, tem de haver uma certa educação nesse sentido. De facto, as coisas só adquirem significado quando apoiadas pelo
conhecimento da história e pela prática de certas experiências, que nos ficam gravadas na memória.

A IGREJA COMO LUGAR DE TEOFANIA
Como vimos, a igreja completa a sua função enquanto lugar de teofania, de manifestação de Deus. Em cada eucaristia, e segundo a fé cristã, Deus faz-se presente na Palavra,
no pão, no presidente da assembleia e na própria assembleia. A nível espacial, todos
estes elementos estão simbolicamente representados por objectos ou espaços que os
evocam em qualquer momento, mesmo quando não se procede à eucaristia. Assim
a Palavra tem o seu lugar, no qual é evocada, no ambão; o sacrifício do corpo está
representado no pão e no altar; o presidente da assembleia é lembrado pela cadeira
presidencial; e a assembleia tem o seu espaço na nave da igreja. Mas para além dos
elementos próprios da religião, há uma série de circunstâncias que parecem evocar a
presença divina, e que se conseguem pelo domínio dos próprios espaços.

¶
21 — OTTO, Rudolf, op. cit., pp.92.
22 — PLAZAOLA, Juan, El arte sacro actual: estúdio, panorama, documentos. Editorial Católica, Madrid, 1955,
pp.289.

Igreja Corpus Christi
Aquisgrán, 1929, Rudolf Schwarz
Vista da nave central
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“... as pessoas falam por vezes de lugares que têm uma «atmosfera» especial ou um poder que
os habilita a exprimir a sua fé e esperança de uma forma que faz sentido para elas” 23.

Capela de Notre Dame du Haut
Ronchamp, 1951-55, Le Corbusier
Vista interior, aberturas na fachada sul

Igreja do Convento de São Domingos
Lisboa, 2005, J. P. Providência e J. F. Gonçalves
Presbitério iluminado por luz zenital

No domínio da arte, e da arquitectura, há alguns meios de expressão de tais impressões, que criam a sensação do sublime. Isto é, meios que contribuem para a criação de
obras que pareçam grandiosas, formas que façam vibrar a alma, que sejam admiráveis
e se considerem perfeitas, quase como realizadas por uma ‘mão superior’.
A luz é, sem dúvida, o elemento mais eloquente na criação de um ambiente místico,
que melhor evoca o transcendente. É na combinação perfeita entre luminosidade
e obscuridade, criando espaços de penumbra, que se consegue tal experiência. É a
existência da luz que modela as formas e os volumes, revela ou esconde os espaços,
cria momentos, por vezes, recantos, com ambientes diversos. Há inúmeras possibilidades de trabalhar a luz, de forma directa ou indirecta, filtrada, a até atribuindo-lhe
cor. Cada uma delas pode criar diferentes ambientes e provocar diversas sensações. A
abertura de vãos coloca em comunicação o espaço exterior com o espaço interior do
edifício, e a luz é o elemento que os une porque os atravessa.
Um outro meio, capaz de produzir a sensação de uma presença superior, é o vazio.
O espaço cheio, carregado de elementos que o ser humano produz, remete para a
condição humana e pensamos que dificilmente evoca o divino. É o que acontece
com muitos espaços do dia-a-dia. A maioria das pessoas enche-os de objectos, marcas
pessoais, para os sentirem como seus. No passado, também as igrejas se enchiam
de imagens, especialmente de santos. Não se pretende que estes sejam banidos dos
espaços religiosos, mas que o seu uso seja comedido, porque afinal o essencial está
sempre lá, e não passa pelo número de imagens que se coloca. O vazio pode ser impessoal e até incomodativo. Mas também pode criar a distância necessária, o espaço
de paragem, de calma, de tranquilidade e de respiração que tantas vezes falta nas
nossas vidas. O vazio plástico, bem proporcionado e iluminado, pode ser uma forma
muito expressiva do infinito. Algumas das igrejas contemporâneas são disto um bom
exemplo.
Tanto a luz, como o vazio, são características que vemos e sentimos. Elas permitemnos ‘descobrir o invisível’. Na linguagem dos sons, estas correspondem ao silêncio.
Este deixa ouvir todas as mensagens, mesmo as mais subtis. As formas aparentemente
mudas parecem ter um significado e transmitir mensagens.
“Mas escuta a respiração do Espaço, a mensagem incessante que é feita de Silêncio” 24.
Mesmo durante o sacramento da eucaristia, o momento considerado mais sagrado é
assinalado pelo silêncio, porque até a mais bela música não o exprime, embora possa
ajudar a evocá-lo.
Falamos do silêncio plástico e do silêncio acústico, porque estes parecem contribuir
para a obtenção do silêncio interior, no qual se acredita que Deus verdadeiramente se
manifesta.

¶
23 — HOLM, Jean, BOWKER, John (coord.), op. cit., pp.55.
24 — RILKE, Rainer Maria (citado por SEABRA, N. Miguel, “Silêncio” in Centro de espiritualidade do Turcifal.
Lisboa, FG+SG – Livros de Imagem, 2005).
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“Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele” (Salmos 36,7).
A verticalidade é outra característica que sempre esteve presente nestes espaços.
“nenhum mundo é possível sem a verticalidade, e esta dimensão basta, ela só, para evocar a
transcendência” 25. A verticalidade é a tentativa expressiva de uma aproximação ao céu
e assim a uma dimensão superior à humana. A sensação de leveza espiritual é facilitada quando a cobertura do edifício se ergue bem alto, e nos deixa espaço para levantar
o olhar, para o nosso espírito também ele se elevar. A escala monumental também já
foi, em tempos, um recurso para alcançar uma qualidade divina.

A IGREJA COMO OBRA DE ARQUITECTURA
A arquitectura procura criar espaços adequados ao culto, dando, antes de mais,
resposta às exigências programáticas, que podem passar por um espaço com
determinadas dimensões para acolher a assembleia, reunida para a eucaristia, mas
também por espaços destinados ao baptismo, à confissão dos fiéis, e ainda outros
compartimentos com funções complementares e sociais, que cada vez mais se
associam às igrejas, formando centros paroquiais.
Através da combinação dos diversos elementos que tem ao seu alcance, a
arquitectura procura também evocar os valores religiosos. De facto, as características
arquitectónicas devem sempre convergir para o objectivo principal que é evocar o
misterioso, o transcendente, criar um ambiente próprio para a espiritualidade, para
a reflexão e oração. A igreja é uma forma de expressão da fé, da crença em algo maior,
invisível, superior, transcendente, diferente. Construir uma igreja não é afirmar que
existe, mas afirmar que se acredita que existe.
“A igreja e a disposição dentro dela dos distintos lugares – como o altar, o ambão, a sede
presidencial e outros – criam também um ambiente significativo. A arquitectura, além do
resultado artístico e funcional, interpreta o espaço e comunica mensagens, traduzindo em
estruturas e em ornamentação os valores atribuídos aos diversos aspectos da existência
humana” 26.
O edifício religioso concretiza de um modo indivisível o programa, a forma e
a ideologia. As mensagens que transmite, por vezes, são explícitas e, por vezes,
encontram-se implícitas. São as mensagens da religião, da Igreja (enquanto cliente,
que pretende construir um espaço) e da fé (que é o motor de todo o processo). Mas
também do autor da obra, que coloca sempre na criação o seu cunho pessoal, e
das circunstâncias em que o edifício é criado. Desse contexto fazem parte o local,

¶
25 — ELIADE, Mircea, op. cit., pp.139.
26 — LÓPEZ, Dom Julián, “Concreciones práticas de la constituión sobre la Sagrada Liturgia para los artistas en la
proyección de una nueva iglesia” in AA.VV., Arte Sacro: un proyeto actual. Actas del curso celebrado en Madrid.
Octubre 1999. Madrid, Fundación Felix Granda, 2000, pp.37.
27 — Cf. BUSQUETS, Pere, “Un ejemplo de analisis semiologico en la liturgia: el edifício eclesial” in Phase (76), 1973,
pp.329-339.
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a sociedade, a cultura, as questões económicas, construtivas... Uma análise atenta
pode descobrir, na estrutura visível do edifício, as inúmeras realidades que lhe são
adjacentes.
E assim, se confirma, o processo a que nos referíamos no capítulo anterior, em que o
edifício é sinal e símbolo e faz parte de um particular acto de comunicação. Aqueles
que estão envolvidos na sua concepção e construção, desde o arquitecto, o pároco,
ou clero de uma forma geral, e a comunidade, constituem o emissor, que pretendem
através da estrutura física e plástica do edifício de culto, de todos os seus elementos
visíveis, transmitir diversas mensagens que pertencem, a determinadas classes de
significados. Essas mensagens podem ser relativas a valores religiosos, históricos,
culturais, arquitectónicos, económicos e sociais. Para que estas sejam captadas é
necessário haver correspondência com aqueles que utilizarão o espaço, os receptores,
que haja alguma sintonia de circunstâncias, que se comunique através de um código
semelhante 27.

Igreja de Sta. Maria
Marco de Canaveses, 1989-97, Álvaro Siza
Vista da porta
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J\dgi\k\e[\ikiXXiXhl`fg\iZlijf[X_`jki`X[XXihl`k\ZkliXi\c`^`fjX#gXi\Z\$efj
`dgfikXek\g\iZfii$cfefj\ek`[f[\g\iZ\Y\iX`dgfikeZ`X[f\[`]Z`f[\ZlckfeX
i\c`^`fZi`jk\eXjfZ`\[X[\#Xj`ek\e\jhl\\jkfeXjlXfi`^\d#fdf[fZfdf\jk\
]f`ZfeZi\k`qX[f\[\hl\df[f]f`m`m`[f%
ÈGfihl\jlZ\[\Xf_fd\dg\i[\i$j\hlXe[fg\i[\X_`jki`XÉ(%
8?`jki`X]\`kX[\jlZ\jj`mXjmXe^lXi[Xj#XZkfj[\fljX[`X\`efmXfhl\dXiZXd
X [`]\i\eX \d ZX[X gfZX% MXdfj ]XcXi [fj gi`eZ`gX`j dfd\ekfj hl\ dXiZXiXd X
_`jki`X[f\[`]Z`f[\ZlckfZXkc`Zf%Fj`dYfc`jdf[XZfejkilfi\c`^`fjX[\g\e[\
[X`dgfikeZ`XXki`Yl[XXfcfZXc[\Zlckf\dZX[Xg\if[f#\jkXe[fdl`kXjm\q\jXf
j\im`f[\flkifjmXcfi\j#hl\effj[X]%;\jk\df[f#k\ekXi\dfjZXgkXiXj[`]\i\e$
k\jd\ejX^\ejjlYaXZ\ek\jX\jk\j\jgXfj#g\ejXe[fhl\\jkXjefjXal[XifXg\iZ\$
Y\id\c_fifhl\ÊXZfek\Z\Ëeld\jgXfi\c`^`fjf#hl\k`gf[\\og\i`eZ`Xefjgf[\
gifmfZXi#kXekfefgXjjX[fZfdfgi\j\ek\%
ÈCfZXc`qXildXc\dYiXeXefk\dgfefgXjjX[\ldXgi\fZlgXf[\Y`^iX]f\Zfii\jgfe[\
giXk`ZXd\ek\Xg\eXjXldX\jgZ`\[\_`jki`X\ok\ieX#ldX_`jki`XgXiXljf\ok\ief#gXiX
j\iZfekX[XXfjflkifj%¿ DX`jli^\ek\hl\X[\k\id`eXf[Xj[XkXj#gXiXfZfe_\Z`d\ekf
[X`ek`d`[X[\#XcfZXc`qXf[fj\jgXfj[XefjjX`ek`d`[X[\É)%
C\ifgXjjX[fgXiXd\c_fiZfdgi\\e[\ifgi\j\ek\1jjfdfjZXgXq\j[\[`q\ihl\
_fa\m`m\dfjXc^fefmfgfihl\k\dfjZfe_\Z`d\ekf[fgXjjX[f\#e\jj\Zfe]ifekf#
[\jZfYi`dfjX[`]\i\eX%
F:i`jk`Xe`jdf#efjgi`d\`ifjkijjZlcfj#efgfjjlX\[`]Z`fjZfejkil[fj\jg\Z`Ô$
ZXd\ek\gXiXfZlckf%=f`e\jjXXckliX#hl\d\c_fij\ZfeZi\k`qflX`[\`Xhl\X`^i\aX
Xgigi`XZfdle`[X[\\jg`i`klXci\le`[X#\jk\aX\cXfe[\\jk`m\i%FjXZkfjc`ki^`Zfj
Z\c\YiXiXd$j\ \d ZXjXj gi`mX[Xj# [\j`^eX[Xj È[fdlj \ZZc\j`X\É% <d IfdX# Zfd f
Xld\ekXi[fed\if[\gXik`Z`gXek\j#]fiXdljX[XjXjZXjXj[fjÔ`jdX`jXYXjkX[fj
gf`j[`jgle_Xd[\\jgXfjXdgcfj#\Zfem\e`\ek\d\ek\j\ZZ`feX[fj#gXiXXZfc_\iX
Xjj\dYc\`XZi`jk%
Flkifj cl^Xi\j# ]i\hl\ek\d\ek\ ljX[fj gXiX Xj Z\c\YiX\j c`ki^`ZXj# ]fiXd fj
ÈdXik`ipfeÉ# \[`]Z`fj dfeld\ekf fe[\ j\ \eZfekiXmX j\glckX[f ld d}ik`i% DXj
kXdYdXjZXkXZldYXjj\im`Xd[\cfZXc[\i\le`f[fjZi`jkfjgi`d`k`mfj%<iXd
kXdYd cfZX`j ]e\Yi\j# Zfdgfjkfj gfi \jki\`kXj ^Xc\i`Xj# \d hl\ f jXekl}i`f j\
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cfZXc`qXmXefcl^XidX`jX]XjkX[f[X\ekiX[X#dX`jXdgcf\Xckf#flefZilqXd\ekf[\
^Xc\i`Xj%;\j[\f`eZ`f#Xi\c`^`fZi`jki\Zfii\lX`dX^\ej\jdYfcfj#dl`kfj[\c\j
\jg\Z`Xcd\ek\Zi`X[fjgXiXXefmXi\c`^`f%?Xm`Xhl\\mfZXiefmfjXjg\Zkfj\jg`i`kl$
X`j\Xjj`dj\]f`i\le`e[fldi`Zf\jgc`f[\jdYfcfjZi`jkfj%
ÈFefjjfgXki`de`f_`jki`Zf$Xikjk`Zf#Xek\j[\kl[f#ldX_\iXeX[\jdYfcfjÉ*%
;liXek\\jk\g\if[f#fjZi`jkfjm`m`XdXi\c`^`f[\ldX]fidXZcXe[\jk`eX%;\jk\
df[f#gfildcX[f#gifZliXmXdcl^Xi\j[\Zlckf#gfiflkif#gifZliXmXd$j\\jZfe[\i#
[\gXiXe[f$j\ZfdgifYc\dXj[\[\]\jX\Xk[\jfYi\m`meZ`X%
<jk\Zc`dXXck\ifl$j\hlXe[f#\d*(*#f@dg\iX[fi:fejkXek`ef[\ZcXiflf:i`jk`Xe`j$
dfi\c`^`ffÔZ`Xc[f@dgi`fIfdXef#Zfdfy[`kf[\D`cf#\jli^`iXdgfikf[XX
gXik\\[`]Z`fj\jg\Z`Xcd\ek\ZfejX^iX[fjXfZlckf#hl\j\[\j`^eXiXdYXjc`ZXj%
Fjgi`d\`ifjcfZX`j[\Zlckfjli^`iXdeXj\hleZ`X[fj\[`]Z`fja}\o`jk\ek\j#kXekf
[\ kiX[`f fi`\ekXc Zfdf ifdXeX% F :i`jk`Xe`jdf ]f` YljZXi Xf Al[Xjdf Æ hl\ a}
k`e_X[f`jk`gfj[\\jgXfj#fjk\dgcfj\Xjj`eX^f^XjÆi\]\ieZ`Xj[Xj`eX^f^X[X[f
hl\ \jkX  X gXcXmiX _\YiX`ZX gXiX Xjj\dYc\`X# Xjj`d Zfdf `^i\aX  gXcXmiX ^i\^X
gXiXXjj\dYc\`X %DXjkXdYd]f`YljZXii\]\ieZ`Xj~YXjc`ZXifdXeXÆcfZXcZ`m`c
hl\ j\im`X [\ d\iZX[f# YfcjX \ ki`YleXc% 8g\jXi [\ \o`jk`i\d k\dgcfj i\c`^`fjfj# ]f`
kfdX[fZfdfYXj\ld\[`]Z`fZ`m`c#dlck`$]leZ`feXc#gfihl\f:i`jk`Xe`jdf\deX[X
j\Xjj\d\c_XmXZfdXXek\i`fii\c`^`fgX^%8c`}j#fjk\dgcfjgX^fj[X8ek`^l`[X[\
:c}jj`ZXm`m`Xd[XjlXi\cXfZfdf\jgXf\ok\i`fi#j\dgfjjli\dldm\i[X[\`if
\jgXf`ek\i`fi%G\cfZfeki}i`f#Xi\c`^`fZi`jkk\dcfZX`jfe[\XXjj\dYc\`XZfemf$
ZX[X j\ i\e\ \# gfi `jjf# f dX`j `dgfikXek\ \iX X Zi`Xf [\ ld \jgXf `ek\i`fi% 8
`^i\aXj\dgi\]f`ldXZfejkilf[\ZXi}Zk\i]\Z_X[f#mfckX[XgXiXf`ek\i`fi#gXiXj`
d\jdX#jdYfcf[XXjj\dYc\`Xhl\Xc`\jk}i\le`[X%<jkXhl\jkfi\]fiXXj\gXiXf
\eki\`ek\i`fi\\ok\i`fi#hl\\jk}i\cXZ`feX[XZfdXj\gXiXf\eki\;\lj\fdle[f#
f Y\d \ f dXc# dl`kf j\ek`[X eX @[X[\ D[`X% Fj \jgXfj Xihl`k\Zke`Zfj j\dgi\
i\Õ\Zk`iXdXjfZ`\[X[\hl\fjgif[lq#XjjlXji\cX\j#j\ljmXcfi\j\Zi\eXj%
8j YXjc`ZXj gXc\fZi`jkj \iXd \[`]Z`fj [\ kij eXm\j# [\ XckliX [\j`^lXc# j\e[f X
Z\ekiXcdX`jXckX\`cld`eX[XgfildXdgcfZc\i\jki`f#XY\ikfeXjgXi\[\jcXk\iX`j%
8j\gXiXf[XjeXm\jcXk\iX`j]Xq`X$j\gfiZfcleXj%8jgi`d\`iXjXck\iX\j#`ekif[l$
q`[Xjg\cfjZi`jkfj#Xfdf[\cf[XjYXjc`ZXjifdXeXj#]fiXdefj\ek`[f[\i\XcXiX
qfeXk\id`eXc[f\[`]Z`f1Zi`Xf[\ldX}Yj`[\j\d`Z`iZlcXi#fe[\j\j`klXmXfZc\if
\fXckXi#[\j[\j\dgi\gfekf]le[Xd\ekXc[f\[`]Z`f%;\j[\fjgi`d\`ifj\[`]Z`fj#f
\jgXf`ek\i`fii\Õ\Zk`XXZcXiX[`jk`ef#[\ZXi}Zk\ijfZ`Xc#\eki\fZc\if\fi\jkf[fj
Ô`j%Fcl^XiXjjfZ`X[f~gi\j\eXjX^iX[XkXdYdj\dgi\k\m\\ogi\jjfef\jgXf#
e\jkXgfZXXjj`eXcX[Xg\cXXiZX[X#eXgXjjX^\d[XeXm\gXiXX}Yj`[\%EfidXcd\e$
k\# f `ek\i`fi \iX cld`efjf \ [\ZfiX[f Zfd dfjX`Zfj i\jgcXe[\Z\ek\j# kg`Zfj [\jkX
XckliX# f hl\ ZfekiXjkXmX Zfd f \ok\i`fi# j`dgc\j \ j\d fieXd\ekXf% KiXkXmX$j\
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<o`jk`iXdkXdYdflkifk`gf[\Zfejkilf[\gcXekXZ\ekiXc#hl\j\im`iXd[\YXgk`j$
ki`fjfldXljfclj#ZfdfX`^i\aX[\JXekX:fejkXeXZ%*,' #\dIfdX%
;\j[\ Xj gi`d\`iXj Zfejkil\j# X clq k\m\ ldX `dgfikeZ`X jlgi\dX# ef j [f
gfekf[\m`jkXgi}k`Zf#dXjgi`eZ`gXcd\ek\j`dYc`Zf#gXiXZi`XildXdY`\ek\fiX[\
i\Zfc_`d\ekf#fiX[\]\jk`m`[X[\#\j\dgi\[\jfc\e`[X[\%Efefj\jhl\Xdfjhl\#
A\jlj[`jj\1È<ljflXclq[fdle[fÉAf/#() %<#[liXek\jZlcfj#X`cld`eXfeXkliXc
]f`Zfdgc\kX[Xgfim\cXj\Zi`fjhl\#ZfdXjjlXjZ_XdXj#Zi`XmXdZ\e}i`fj`ek\ejfj
\djk`Zfj#i\gc\kfj[\jfdYiXj%
8jj`dZfdfXclq#flkifXjg\Zkfdl`kf`dgfikXek\#[\j[\fjgi`di[`fj[XZfejkil$
fi\c`^`fjX#]f`X`dgcXekXf\jlXfi`\ekXf%EfidXcd\ek\#Xj`^i\aXjj`klXmXd$j\
eldcfZXc\c\mX[f#gXiXj\[\jkXZXi\#j\`jjfef]fjj\gfjjm\c#f[\jkXhl\\iX[X[f
g\cXgigi`XZfejkilf\g\cXjlXkfii\%KiX[`Z`feXcd\ek\#X`^i\aXZi`jk\jkXmXfi`\e$
kX[Xefj\ek`[fF\jk\$<jk\[\df[fXhl\fjÔ`j#\ekiXe[fXFZ`[\ek\#efcX[f\d
hl\fjfcj\g\#cfZXc[\d\efi`cld`eXf#jdYfcf[fdle[fgif]Xef#ZXd`e_Xj$
j\d\d[`i\ZfXfXckXi#~clq#fe[\j\\i^l\fjfc#XFi`\ek\#fe[\eXjZ\lf:i`jk`X$
e`jdf%Fg\iZlijf\d[`i\Zf~clqj`dYfc`qXmXfZXd`e_f[XjXcmXf%Ef\ekXekf#
]f`kXdYdljX[XXfi`\ekXffgfjkX#\dhl\X]XZ_X[Xhl\j\mfckXmXgXiXFi`\ek\
\Xjj`dfjXZ\i[fk\fiXmXeX[`i\Zf[Xclq\mfckX[fgXiXXXjj\dYc\`X%<jkXjfclf
]f`X[fgkX[XgfiXc^ldXjXek`^XjYXjc`ZXjifdXeXj#ZfdfXa}i\]\i`[XYXjc`ZX[\JXe
>`fmXee``eCXk\iXef#X[\JXeG`\kif`e`Z`X[X\d*** #JXeGXfcf]lfi`c\dliX`e`Z`X[X
\d*/- \JXekXDXi`XDX^^`fi\`e`Z`X[X\d+)' #kf[Xj\dIfdX%
Á d\[`[X hl\ X ZfeZ\gf [f \[`]Z`f i\c`^`fjf \mfcl`l# ]fiXd jli^`e[f efmfj
\c\d\ekfjflkfdXe[fgfj`\j[`m\ijXj%<eki\\c\jgf[\dfj]XcXi[Xkfii\#jdYfcf
[\gf[\i\[\]\jX#j\im`XkXdYd[\ZXdgXe}i`f#[`jki`Yl`e[ffjfd[fjj`efj#Zfdf
hl\ X \ogXe[`i X ] Zi`jk% 8 m\ik`ZXc`[X[\ [X kfii\ XjjfZ`X$j\ ~j Xclj\j YYc`ZXj ~
dfekXe_X#~ZXY\X#XfZl#~clq#i\gi\j\ekXe[fXXjZ\ejf#gifZ\jjf[\gli`ÔZXf\
ZlaXd\kXXjXcmXf%
8`^i\aX#\ehlXekfcl^Xi[\gi\j\eXjX^iX[X#[\m`Xf]\i\Z\iXYi`^f\`ejg`iXiZfeÔXe$
X% DXj \jjX d\jdX gi\j\eX# kiXejZ\e[\ek\ \ ZXgXq [\ kl[f# kXdYd `ejg`iXmX Xf
?fd\d k\dfi# Xe^jk`X \ _ld`c[X[\% 8j gigi`Xj Z\i`de`Xj c`ki^`ZXj [`jkXeZ`X$
mXd$j\[Xc`e^lX^\d]XcX[X\[fj^\jkfj[fhlfk`[`Xef#gXiXX[hl`i`iZX[Xm\qdX`j
i`^`[\q%FjÔ`j#[liXek\dl`kfk\dgf#Xjj`jk`XdgXjj`mXd\ek\\\dj`ceZ`f#k\ekXe[f
ZXgkXif\jgi`kfdXjj\dg\iZ\Y\ifj`^e`ÔZX[f[XjgXcXmiXj\[fj^\jkfj%
y`dgfikXek\i\]\i`i\jk\k`gf[\hl\jk\jgfihl\#]f`e\jkXXckliXhl\#X\jgfekXe\`[X$
[\`e`Z`Xc[\ldXefmXi\c`^`fhl\[\jgfekXmX#]f`j\e[fdfc[X[X#gXiX[Xifi`^\dX
fi^Xe`qX\ji`^fifjXjXem\cjfZ`Xc#c`ki^`Zf\\jgXZ`Xc%
;Xj gi`d\`iXj `^i\aXj [\ gcXekX Z\ekiXc [\i`mXiXd Xj `^i\aXj Y`qXek`eXj hl\# gfi
mfckX[fjZ%M@#j\[`]le[`iXdgi`eZ`gXcd\ek\efFi`\ek\\Zlaf\o\dgcfdX`jg\i]\`$
kf  X `^i\aX [\ JXekX JfÔX [\ :fejkXek`efgcX ,*)$,*. % <jkX  ldX fYiX$gi`dX [X
Xihl`k\ZkliX[XgfZX#kXekfXem\ckZe`Zf#ZfdfZi`Xk`mf%yld\[`]Z`f[\^iXe[\j
[`d\ej\jhl\#\ok\i`fid\ek\#j\Xgi\j\ekXZfdfldXdXjjX#hl\j\X^XiiXXfcfZXc#
\mfZXe[fgi`eZg`fj[\dfeld\ekXc`[X[\\jfc`[\q%Ef`ek\i`fi#f\jgXf\mfZX#g\cf
Zfeki}i`f#Xdgc`kl[\\c\m\qX#\gXiXkXcZfeki`Yl\dX\efid\ZglcX\X`cld`eXf%
8c`}j#XZglcXgXi\Z\c\m`kXijfYi\ldXe\c[\clq#Zfejk`kl[fgfi`ed\iXjaXe\cXj%
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1PbÔ[XRPSTJXeGXfcf]lfi`c\dliX
EXbcPX]cTaX^a
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EXbcPX]cTaX^a
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8VaTYPSTBÊ^<PaR^b
5PRWPSP_aX]RX_P[

DXj#kXdYdefFZ`[\ek\#j\Ôq\iXdj\ek`i\jjXj`eÕleZ`Xj#Zfdf\dJfM`kXc,)-$
,+. #\dIXm\eX\JfDXiZfj`e`Z`X[X\d('-*#`ej\i`[XeldX]Xj\gfjk\i`fi[\jkX
Xik\ #\dM\e\qX%FXihl`k\ZkfCl`q:le_XXg\c`[flfdf[\cfY`qXek`ef[\Èk\e[X[\
g\[iXÉ ,[\m`[f~jlXgcXekXZ`iZlcXi\dhl\XXckliXXld\ekX\d[`i\ZfXfZ\ekif%
<jkXjZfejkiliXd$j\\dj`dlcke\fZfddl`kXjflkiXj[\gcXekXcfe^`kl[`eXc%Ef
j\ jXY\ f dfk`mf [\jkX [lgc`Z`[X[\ dXj efj jZlcfj j\^l`ek\j X @^i\aX :Xkc`ZX `i`X
XYXe[feXiX]fidXZ\ekiXc#hl\[fd`eflefdle[fZi`jkffikf[fof%
EfjjZ%O@\O@@#efg\if[fIfde`Zf#Xj`^i\aXj\iXd]fikXc\qXj[\m`[fXhl\jk\j
kZe`ZXj\Zfejkilk`mXj#hl\jk\jjfZ`X`j\hl\jk\jgfck`ZXj\[\]\ej`mXj%8j`^i\aXj
\iXd kf[Xj \d g\[iX# [\ Xjg\Zkf g\jX[f \ ifYljkf \ X em\c Zfejkilk`mf# ef j\
Zfej\^l`XdXYi`i^iXe[\jmfj#gfi`jjffXdY`\ek\ef\iXdl`kf`cld`eX[f%8em\c
jfZ`Xc#g\ejXmX$j\hl\fdle[fd\[`\mXc\iX[fd`eX[fg\cfdXc#cf^fXj`^i\aXj\iXd
i\]^`fj#g\hl\efjgXiXjfjeXk\iiX\#gfi`jjf#[\m`X_Xm\ildXZcXiX[`]\i\eZ`Xf
\eki\f`ek\i`fi\f\ok\i`fi%<cXj]leZ`feXmXdkXdYdZfdfcfZXc[\[\]\jX[\m`[f
~j `emXj\j }iXY\j \ Y}iYXiXj% KfieX$j\ ZcXif hl\ efj \jgXfj i\c`^`fjfj Zf\o`jk`Xd
j\ek`d\ekfj [\ j\^liXeX# ZfeÔXeX \ Y\d$\jkXi \ j\ek`d\ekfj [\ i\gi\jjf# [\
k\dfi\[\ZlcgX%
F df[\cf Y}j`Zf X[fgkX[f g\cXj `^i\aXj ifde`ZXj Zfek`elfl X j\i f YXj`c`ZXc% 8
gcXekX \iX [\ ZXi}Zk\i cfe^`kl[`eXc# ]Xmfi\Z\e[f ld g\iZlijf `ek\i`fi \ g\id`k`e$
[f ldX ^iXe[\ Zfdle_f \jgXZ`Xc \ m`jlXc \eki\ fj Zi\ek\j% F df[\cf gi\Z\[\ek\
\mfcl`l#gfikXekf#efj\ek`[f[\ldXdX`fiZfdgc\o`[X[\[f\jgXf`ek\i`fi1dX`fi
Xik`ZlcXf [fj \c\d\ekfj \ _`\iXihl`qXf [Xj }i\Xj \ mfcld\j% 8 Xihl`k\ZkliX
ifde`ZXZfejkil`lkXekfg\hl\eXj`^i\aXj\ZXg\cXj#g\i[`[Xjgfig\hl\eXjXc[\`Xj#
Zfdf^iXe[\jXYX[`Xj#ZlaXgcXekXYXj`c`ZXcgfjjlXldZfigf[\kijflZ`eZfeXm\j#
ldkiXej\gkf[\j\emfcm`[f\dlck`gc`ZXmXd$j\XjZXg\cXj\dkfief[XZXY\Z\`iXÆfj
XYj`[fcfj\XjZXg\cXjiX[`Xek\j#hl\Z`iZle[XmXdld[\XdYlcXki`f%
FXihl`k\Zkfifde`ZfZfejkilXXj`^i\aXjZfdYXj\\dÔ^liXj^\fdki`ZXjj`dgc\j#
dXjj\dgi\`dgi\^eX[Xj[\dl`kfj`dYfc`jdf%8eXm\\iXj\dgi\[\]fidXhlX[iX$
[Xfli\ZkXe^lcXi#hl\Zfdfjj\ljhlXkifcX[fj#j`dYfc`qXdXK\iiX%Fed\ifhlXkif
j\dgi\]f`jdYfcfk\ii\jki\1fjhlXkif\c\d\ekfj#XjhlXkif\jkX\j#fjhlXkifgfekfj
ZXi[\X`j% 8 ZXY\Z\`iX \iX j\d`Z`iZlcXi \ ZfY\ikX gfi XYYX[X# hl\ eXj jlXj ]fidXj
Z`iZlcXi\ji\gi\j\ekXdXg\i]\`f#X\j]\iXZ\c\jk\#fZl%Fdfd\ekf[\le`f\eki\
XeXm\\XZXY\Z\`iXi\gi\j\ekXXle`f[f[`m`ef\[fk\ii\ef%
8gcXekXX[hl`i`lX]fidXZfdld[\ZilqcXk`eX#Zlaf`ekl`kfj`dYc`Zf\iX\oki\dX$
d\ek\ `dgfikXek\ a} hl\ \mfZXmX X ]fidX XekifgfdiÔZX [f ?fd\d \ j\ Xjj\d\$
c_XmX~Zilq[\:i`jkf%8jj`dj\g\iZ\Y\fmfZXYlc}i`fXihl`k\Zke`Zf\oki\dXd\ek\
j`dYc`Zfhl\i\]\i\X}Yj`[\ZfdfZXY\Z\`iX#\fjcX[fj[fkiXej\gkfZfdfYiXfj#
\d\hl`mXceZ`X~jgXik\j[fZfigf[\:i`jkf%8ZilqldjdYfcfi\c`^`fjfle`m\ijXc
hl\#gXiXfjZi`jkfj#\mfZX[\`d\[`XkfXgi\j\eX[\:i`jkf#j\e[ffde`gi\j\ek\eXj
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`^i\aXj#eX`Zfef^iXÔX\eXc`kli^`X%G\ejXdfjhl\XZilqi\gi\j\ekXXle`f\eki\[lXj
[`d\ej\j# X [`m`eX \ X k\ii\eX# j`dYfc`qX[Xj eXj [`i\Z\j m\ik`ZXc \ _fi`qfekXc% F
gfekf[\ZilqXd\ekfgfjjl`ldX]fiXdjk`ZX#dl`kXjm\q\j#i\]fiX[Xg\cX`cld`$
eXf%
8clq#[\]fidX^\iXc#\ekiXmX[\]fidXXk\elX[X#i\`eXe[fXg\eldYiX\Xclq[Xj
m\cXj# hl\ Zi`XmX ld XdY`\ek\ gifgZ`f Xf i\Zfc_`d\ekf \ ~ fiXf% 8 [\ZfiXf#
\jg\Z`Xcd\ek\ \ok\i`fi# ]f` Xc^f efmf e\jkX gfZX# dXj Xj `dX^\ej \iXd j\dgi\ [\
Xjg\Zkf Xljk\if \ j\m\if% <eki\ Xj [`m\ijXj i\gi\j\ekX\j gifZliXiXd$j\ ]fidXj [\
i\gi\j\ekXi;\lj\A\jlj:i`jkf%8c^ldXj[\cXj]fiXd1X]fidXXekifgfdiÔZXÆ;\lj
Zfdf ld XeZ`f# jdYfcf gXk\ieXc2 X df Æ jdYfcf [f gf[\i gifk\Zkfi [\ ;\lj2
:i`jkfGXekfZiXkfi-Æ\dXk`kl[\dXa\jkfjX#]i\hl\ek\eXj}Yj`[\j\efjgik`Zfj[Xj
^iXe[\j`^i\aXj2:i`jkfeXZilqÆjdYfcf[fj\lgf[\iki`le]XcjfYi\Xdfik\\XjXcmX$
f[X_ldXe`[X[\2\X`e[XfZfi[\`if[\;\ljÆjdYfcf[fjXZi`]Z`f%
EfÔeXc[fjZ%O@@#`e`Z`XmX$j\fg\if[f>k`Zf\XXihl`k\ZkliXi\c`^`fjXZ\ekifl$j\
\dXc^lejXjg\Zkfj#ZfdfXm\ik`ZXc`[X[\#X\jkilkliX\XXY\ikliX[\^iXe[\jaXe\cXj#
hl\`ele[XiXdXj`^i\aXj[\clq\[\iXdcl^XiXfjm`kiX`j%8jZfejkil\jkfieXiXd$
j\dX`j\jY\ckXj\XgifZliX[\m\ik`ZXc`[X[\#hl\j\dgi\]f`ldXZfejkXek\#]f`Xhl`
c\mX[XXf\oki\df%FgcXefm\ik`ZXc`e[`ZXX[`i\Zf[XfiXfhl\j\[`i`^\X;\lj%
EXjZXk\[iX`j^k`ZXj_}lddfm`d\ekf[\c`e_XjXjZ\e[\ek\j#hl\gXi\Z\dhl\i\i
XcZXeXi f Zl% F efjjf fc_Xi \ f efjjf \jgi`kf \eZfekiXd c`Y\i[X[\# ef \jgXf
Xdgcf\eXXckliX%8jZfcleXj#\kf[XX\jkilkliX#\iXdXlkek`ZXj\jZlckliXj\dg\[iX1
\i^l`Xd$j\ZfdfkifeZfj#kfieXe[f$j\ZX[Xm\qdX`jÔefj#ZfdfiXdfj[\}imfi\j#
gi\k\e[\e[f ]Xq\i ldX Xcljf Xfj Yfjhl\j# \jgXfj ]Xd`c`Xi\j eldX jfZ`\[X[\ [\
X^i`Zlckfi\j% 8 Xihl`k\ZkliX Zfek`elXmX jla\`kX X Z\ikXj i\^iXj Y}j`ZXj [\ ^\fd\ki`X
dXjc`Y\ikfl$j\[fi`^fiiXZ`feXcXek\i`fi#[Xe[fcl^XiXldX]fidX[\\ogi\jjfdX`j
\jgfeke\X%
Fj XmXefj kZe`Zfj \ f XgXi\Z`d\ekf [\ efmfj \c\d\ekfj Zfejkilk`mfj# Zfdf fj
XiZfj \d f^`mX# g\id`k`iXd ef j \jjX m\ik`ZXc`[X[\ Zfdf kXdYd X XY\ikliX [\
^iXe[\jmfj%8clq`ele[XmXXj`^i\aXjdXj\iX\oki\dXd\ek\ÔckiX[Xg\cXZfi[fj
m`kiX`j# Zi`Xe[f ld XdY`\ek\ dl`kf gXik`ZlcXi [\ i\Zfc_`d\ekf \ `ekifjg\Zf#
Xg\cXe[f ~ \jg`i`klXc`[X[\ `e[`m`[lXc# ef g\cX fYjZli`[X[\ Zfdf Xk Xhl`  dXj
g\cX d`jk`ÔZXf [X clq% I\jgfe[\e[f X ld gif^iXdX [\ `ejkilf [X gfglcXf
XeXc]XY\kX#Xjg`ekliXj\fjm`kiX`jZldgi`XdldX]lef\mXe^\c`qX[fiX#Z_\^Xe[f
X j\i Zfej`[\iX[Xj X È9Yc`X [fj gfYi\jÉ fl È9Yc`X [fj `^efiXek\jÉ# eXj gXcXmiXj [\
Jf>i\^i`fDX^ef%8jXik\jm`jlX`j\iXdldd\`fgi`m`c\^`X[fgXiXZfdle`ZXiXj
`[\`Xji\c`^`fjXj%
8j ZXk\[iX`j# \iXd `[\fc^`ZX \ Xik`jk`ZXd\ek\# f Z\ekif [X ZlckliX \ [X Z`m`c`qXf#
Y\dZfdffZ\ekif\Xi\]\ieZ`XliYXeX[Xj^iXe[\jZ`[X[\j%A}ef\iXdZXjXj[\
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fiXfdXjdfeld\ekfj~^ci`X[\;\lj%F\jk`cf>k`Zfgf[\j\iXgi\Z`X[f#\eki\
dl`kfj flkifj cfZX`j# eX ZXk\[iXc [\ :_Xiki\j ((+,$ ())' # 8d`\ej Z%())' # I\`dj
()),$00 #\d=iXeX%
<dZfdgXiXfZfdfg\if[fXek\i`fi#XXihl`k\ZkliX^k`ZX#gXi\Z\l\e]iXhl\Z\i
f ZXi}Zk\i Zfdle`k}i`f \ Zfc\Zk`mf [f ]\ed\ef i\c`^`fjf% 8c`}j fj XZkfj c`ki^`Zfj
kfieXd$j\\jg\Zk}Zlcfjjfc\e\j#dXjkXcm\qd\efj`ek\ejfj[fgfekf[\m`jkX\jg`i`kl$
Xc%8@^i\aXk\m\ldXgfj`fdX`jfgi\jj`mX%
8 Xihl`k\ZkliX ^k`ZX  e`ZX g\cXj jlXj efm`[X[\j# g\cX j\ejXf [\ ^iXe[`fj`[X[\
\g\cfZc`dX`ek\i`fiZi`X[f%8c^fi\Xcd\ek\[`]\i\ek\hl\XkiX`f_fd\d#dXjZi`X
[`jkeZ`Xg\cXjlX`dgfeeZ`X\jfc\e`[X[\%
ÈJ\ f i\Zfc_`d\ekf jfY X clq \jg\ZkiXc \ gfc`ZifdX [fj Xckfj m`kiX`j# j\ f j`ceZ`f Zfem`[Xd
~ fiXf# gi\[`jg\d gXiX X d\[`kXf# \d Zfdg\ejXf f XgXi\c_f# X \jkilkliX# X
fieXd\ekXf# [\jgi\e[\d \ i\Õ\Zk\d# ef j\l \okiXfi[`e}i`f gf[\i# j\ejX\j d\efj
\[`ÔZXek\j#ld\jgi`kfdX`jcX`ZfÉ.%
8\ekiX[XeldXZXk\[iXc^k`ZXldXm`jf\okiXfi[`e}i`X#j\ek`df$efjkiXejgfikX$
[fj\gi\jfj~hl\cXi\Xc`[X[\#XkiX[fjg\cXdX^`X[XjlX`d\ej`[f#hl\#j\d[m`[X#
efji\gfikXXXc^fkiXejZ\e[\ek\%<j\`jkfX`e[X_fa\efjXZfek\Z\#gf[\dfj`dX^`eXi
fgf[\ihl\k`e_XjfYi\Xjg\jjfXj[Xhl\cXgfZX%


&5D;20=4;;8FD`jki`f[Xj:Xk\[iX`j%;XbQ^P4SXÎÜTb&2^[TRÎÊ^4bUX]VT__#$

%!

Ef I\eXjZ`d\ekf# X ^iXe[\ efm`[X[\ ]f` X i\lk`c`qXf [X c`e^lX^\d \ ^iXd}k`ZX
Zc}jj`ZX1fi[\d#\hl`cYi`f#le`[X[\#gi\[fde`f[XiXqf\[X^\fd\ki`X¿8gcXekX
Z`iZlcXi]f`X[fgkX[XeXj`^i\aXji\eXjZ\ek`jkXjg\cfj\lj`dYfc`jdfi\cXZ`feX[f
ZfdXle`[X[\#Xg\i]\`f\X`eÔe`kl[\[\;\lj%<jkX]fidX]f`[\]\e[`[XgfiXc^lej
[fjXihl`k\ZkfjdX`jgi\jk`^`X[fjZfdfGXccX[`f#9iXdXek\#D`^l\cÛe^\cf\8cY\ik`%
8efmXfi^Xe`qXfXihl`k\Zke`ZXgle_X#ef\ekXekf#\dZXljXX_`\iXihl`qXf[f
\jgXfi\c`^`fjf#kfgi\^X[XXk\ekf%8`ejg`iXfeXXihl`k\ZkliX[X8ek`^l`[X[\
:c}jj`ZX ]f` Zi`k`ZX[X gfi dl`kfj flkifj# hl\ [\]\e[`Xd hl\ j\ kiXkXmXd [\ ]fidXj
XjjfZ`X[Xj ~j i\c`^`\j gX^j% DXj kXdYd \o`jk`iXd Zfejkil\j hl\ j\^l`iXd X
kiX[`fcfe^`kl[`eXc%
8 gifZliX [\ cld`efj`[X[\ Zfek`elfl X j\i ldX ZfejkXek\% 8 clq X^fiX a} ef \iX
ÔckiX[X#e\dZfcfi`[X#Zi`Xe[f\jgXfjdX`jZcXifj#\dhl\fXg\cf~\jg`i`klXc`[X[\
\iX XcZXeX[f [\ ]fidX [`]\i\ek\% 8 `cld`eXf# XjjfZ`X[X ~j ]fidXj Z\ekiX`j# ]Xq`X
Zfdhl\j\i\jg`iXjj\ldX\jg`i`klXc`[X[\dX`jj\i\eX#dX`jc\m\#hl\`ejg`iXmXcfi\j
Zi`jkfjZfdfXkfc\ieZ`X#fg\i[f#fY\d$\jkXi%<jk\j\jkXmXdgc\eXd\ek\[\XZfi[f
Zfdfj`[\X`j[XjfZ`\[X[\i\eXjZ\ek`jkX#hl\j\Z\ekiXmXeXmXcfi`qXf[f?fd\d%
E\jj\j\ek`[f#kXdYdfjXihl`k\Zkfj[Xj`^i\aXjjXiXd[fXefe`dXkf\X[hl`i`iXd
gifkX^fe`jdf%8gXik`i[\jkXgfZX#Xj`^i\aXj[\`oXiXdfjj\ljcfZX`j`jfcX[fj\jfjj\$
^X[fj#gXiX`ek\^iXi\ddX`jfZ\ekif[XjZ`[X[\j#gXiXj\\ogfi\d\j\j`klXi\deXj
giXXj\ef\eÔXd\ekf[\\`ofjm`jlX`j%EfI\eXjZ`d\ekf#\dX`jkXi[\efg\if[f
9XiifZf#Xj`^i\aXjkfieXd$j\\c\d\ekfj]fidX`j[\Zfdgfj`f[XjZ`[X[\j%
8 gXik`i [f jZ% O@M# X j\ej`Y`c`[X[\ \jkk`ZX X[hl`i`l ld efmf \jgi`kf1 X m`jf
j`dYc`ZX]f`$j\[\Y`c`kXe[f\[\jXgXi\Z\e[fXm`jfdjk`ZX[fle`m\ijf%HlXj\ef
j\Zi`XiXdefmfjjdYfcfj%8j`eÕleZ`XjZc}jj`ZXj#c\mXiXdX^iXe[\jdl[XeXj#X
em\ck\d}k`ZfdXjkXdYdkZe`Zf%8Xik\kfiefl$j\dX`jcX`ZXeXjjlXjk\d}k`ZXj\
Xld\ekflfi\Xc`jdf[Xji\gi\j\ekX\j%
EfjZ%OM@#i\Xc`qfl$j\f:feZc`f[\Ki\ekf#\eki\(,+,\(,-*#ZfemfZX[fg\cfGXgX
GXlcf@@@%8jlXZfemfZXfjli^`lZfdfi\XZf[X@^i\aX:Xkc`ZX#~[`m`jfhl\j\
m`m`XeX<lifgX[\m`[f~I\]fidXGifk\jkXek\\ZfdffYa\Zk`mf[\i\XÔidXiX[flki`$
eXkiX[`Z`feXc[X@^i\aX\]fikXc\Z\iXjYXj\j[X]Zi`jk%M`m`X$j\f\jgi`kf[XZfekiX$
i\]fidX#[fki`le]Xc`jdf#[fgf[\iXYjfclkf#eldXc`^Xf\jki\`kX\eki\XI\c`^`f\f
<jkX[f%
8 em\c [\ \jgXfj i\c`^`fjfj ]fiXd \eleZ`X[Xj Xc^ldXj efidXj# \eki\ \cXj# hl\ X
`^i\aX [\m`X j\i cfe^`kl[`eXc# ZfekiX X `[\`X [\ gcXekX Z\ekiXc hl\ j\ i\gif[lq`X ef
I\eXjZ`d\ekf%Jf:Xicfj9fiifd\lcXefl\jjXjefidXjhl\j\i\cXZ`feXmXdZfdf
\jgi`kf[\fgi\jjf\d\[fg\iXek\falqfÔeXc%8@^i\aX@c>\j(,-' #[fXihl`k\Zkf
>`XZfdf M`^efcX Æ `^i\aX gi`eZ`gXc [fj A\jlkXj \d IfdX Æ ZfeZi\k`qfl X dX`fi`X
[Xjfi`\ekX\j[\jk\ZfeZc`f\]f`df[\cfgXiXkf[XjXj`^i\aXj#XkXfjZ%OO%8jlX
]idlcXgX[if\iX1ldX`^i\aXjXcf#[\ldXeXm\#XYfYX[X[X#gXiXldXZfdle`[X$
[\#efmXd\ek\dfY`c`qX[X#gf[\iXZfdgXe_XiXjZ\c\YiX\j#Zfd[`m\ijXjZXg\cXj
ÆgXiXXj]Xdc`XjXi`jkfZiXkXj#XgXik\fi`\ekXc]XljkfjX#ldXZglcXeX`ek\ij\Zf
\eki\XeXm\\fkiXej\gkf\XZXg\cX$dfiY\d`cld`eX[X%<jkX]f`\jkl[X[X\\ogcf$
iX[X [\ df[f X Zi`Xi ldX ZfeZ\ekiXf [\ \]\`kfj \dfZ`feX`j dX`fi [f hl\ \d
hlXchl\i`^i\aXXek\i`fi%8`dgfj`f\`dgc\d\ekXf[\lddf[\cfi\m\cXdld
gf[\ii\c`^`fjfhl\j\gi\k\e[`XXYjfclkf%

1PbÔ[XRPSTBÊ^?TSa^
?[P]cP^aXVX]P[ST<XVdT[©]VT[^ $#%%#
EXbcPTgcTaX^aPRcdP[
EXbcPX]cTaX^a

s0bSXUTaT]cTb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^P^[^]V^SP7XbcÚaXP%"

8VaTYP@c>\j
5PRWPSP_aX]RX_P[
?[P]cP $%'

Ef g\if[f 9XiifZf# hl\ j\ Zfdgi\\e[\ \eki\ jZ% OM@@ \ OM@@@# f ZXejXf gif[lq`$
[f g\cXj i\^iXj [f I\eXjZ`d\ekf# c\mX X ldX Xk`kl[\ [\ i\mfckX \ Zfek\jkXf# hl\
[\dfejkiXXej`X[\c`Y\i[X[\\XmfekX[\[\ifdg\iZfdkl[ffhl\\iX`ejk`kl[f%
EldX fgfj`f Xf iXZ`feXc`jdf# `ejk`kl`l$j\ ldX m\ik\ek\ dX`j ifdek`ZX [X m`[X
\[XXik\%8jj`d#XXik\\XXihl`k\ZkliXZXiXZk\i`qXiXd$j\g\cXk\ekXk`mX[\[\jg\ikXi
j\ejX\j g\iXek\ XZfek\Z`d\ekfj \jg\ZkXZlcXi\j% F [\jcldYiXd\ekf# f giXq\i# f
[\c\`k\ \iXd Xj Xk`kl[\j [fd`eXek\j# eld gfj`k`m`jdf hl\ m`e_X X Zi\jZ\i [\j[\ f
I\eXjZ`d\ekf#e\^Xe[ffjmXcfi\j[X@[X[\D[`X%
:i`XmXd$j\ \jgXfj Zfdf Z\e}i`fj# Zfd ]fidXj [`m\ijXj# XYle[eZ`X [\ clq#
fieXd\ekfj [\ZfiXk`mfj# i`hl\qX [\ Zfi\j \ dXk\i`X`j# Zfdf X kXc_X [fliX[X \ fj
d}idfi\jZfcfi`[fj%8ihl`k\ZkliX#Xik\\c`kli^`XZfem\i^`XdeXj`^i\aXjYXiifZXj#
gi\k\e[\e[fdfjkiXifgf[\i\fki`le]f[\;\lj\[X@^i\aX%;\]XZkf#XXik\YXiifZX
]f`X\ogi\jjf[\gf[\i\jXYjfclk`jkXj#kXekfXem\c[f<jkX[fZfdf[X@^i\aX:Xkc`$
ZX#hl\gi\k\e[`X#dX`j[fhl\eleZX#`dgfi$j\]XZ\~i\]fidXGifk\jkXek\%
8f d\jdf k\dgf# Xj `^i\aXj YXiifZXj gi\k\e[`Xd [\jcldYiXi \ `dgi\jj`feXi f
?fd\ddXj#g\cXgi`d\`iXm\q#j\df]Xq\ik\d\i]XZ\XfkiXejZ\e[\ek\%Fi\Zlijf
Xd\`fj\ogi\jj`mfji`ZfjgifZliXmXX^`ijfYi\fjj\ek`[fj_ldXefj#eXgifZliX[\
giXq\i%8fieXd\ekXf]f`c\mX[XXk~\oXljkf#ef\jk`cf[\j`^eX[fifZfZ%?Xm`X
ld^iXe[\ed\if[\XZfek\Z`d\ekfj\`dgi\jj\jm`jlX`j#YXj\X[XjeXc`e_XZlimX#
hl\YiX[X\fi^e`ZX%
8`^i\aXJXekË8e[i\XXcHl`i`eXc\(-,/$.' #[\9\ie`e`#Zfej`[\iX[XgfiXc^lejZfdf
X ÈgifcX [f 9XiifZfÉ% Flkifj \o\dgcfj jf [lXj ^iXe[\j fYiXj [\ 9fiifd`e`# \d
IfdX1JXe:XicfXcc\HlXkif=fekXe\#ZlaX]XZ_X[Xldaf^f[\jlg\i]Z`\jZfeZXmXj\
Zfem\oX2\JXekË@mfXccXJXg`\eqX[\\oki\dXZfdgc\o`[X[\^\fdki`ZXZlaXgcXekX
ldX\jki\cX_\oX^feXc%
DXj#efgf[\dfj\jhl\Z\i#fi\m\ijf[Xj`^i\aXjYXiifZXj#`jkf#[Xhl`cfhl\\jk}gfi
ki}j[\ldXXik\kf]XljkfjX%F[`e_\`ifgXiXkX`ji\Xc`qX\j]f`#\dgXik\#Zfej\^l`$
[fg\cXj`e[lc^eZ`Xj/\jkXY\c\Z`[Xjg\cX@^i\aXe\jkXgfZX%GfikXekf#ZfejkiliXd$j\
`ed\iXj `^i\aXj# ZlaX gi`eZ`gXc Xk`kl[\  X fjk\ekXf# ZfekiX fj gi`eZg`fj [X ]
Zi`jk#hl\Xg\eXje\Z\jj`kX[\ldcl^Xi[\i\le`fÆXlkek`ZfjÈgXc}Z`fjgXiX;\ljÉ#
\d fgfj`f ~j gi`d`k`mXj È[fdlj \ZZc\j`X\É% FYiXj hl\ j j\ Zfej\^l`iXd \i^l\i
[\m`[fXXZ\jdl`kfgflZfZi`jkj%
<jkXgif]ljf[\i`ZfjXZfek\Z`d\ekfjefZfe[`q#[\df[fXc^ld#ZfdfjmXcfi\j
[\j`dgc`Z`[X[\\_ld`c[X[\[X]Zi`jkÆA\jlj:i`jkf#Ôc_f[\;\lj\iXldj`dgc\j
ZXig`ek\`if% 8cd [`jjf# g\ejXdfj hl\ \jk\ XdY`\ek\ ]Xljkfjf gf[\ ef Xal[Xi ~
ZfeZ\ekiXf# e\d Xg\cXi ~ \jg`i`klXc`[X[\# ef ]le[f ef g\id`k\ m\i X \jjeZ`X
[Xhl`cfhl\j\gi\k\e[\kiXejd`k`ield\jgXfi\c`^`fjf%ye\Z\jj}i`f]Xq\ild\j]fi$
fgXiXj\m\igXiXiXcd[XjXgXieZ`Xj\g\iZ\Y\iXd\ejX^\d[\\jg`i`klXc`[X[\%


'  4\ cT^[^VXP |aT\XbbÊ^ R^\_[TcP ^d _PaRXP[ SPb _T]Pb X]TaT]cTb P^b _TRPS^b} 8] ;`Z`fe}i`f[XCe^lX
Gfikl^l\jX:fek\dgfie\X%;XbQ^P0RPST\XPSPb2XÑ]RXPbST;XbQ^PT4SXc^aXP[ETaQ^! 

%#

Ef\[`]Z`fi\c`^`fjf#^\e\iXc`qfl$j\fljf[\Xc^ldXj`ejkXcX\jZfdffgcg`kf#hl\
`dg\ddX`j[`jkeZ`X]XZ\XfjXZ\i[fk\hl\gifZcXdXXGXcXmiX#\fjZfe]\jj`fe}i`fj#
cl^Xi[\alqf\[\d\[f%
;\gf`j[f9XiifZf#Xi\c`^`f[\`ofl[\j\iX^iXe[\]fiXgifdfkfiX[XjXik\j\Xihl`$
k\ZkliX\Xjefm`[X[\jXikjk`ZXjZfd\XiXdXjli^`i]fiX[XXik\i\c`^`fjX%EfÔeXc[f
jZ%OM@@@#[\l$j\ldXilgkliX\eki\XXik\\d^\iXc#[XjfZ`\[X[\#\XXik\i\c`^`fjX%
<jkXZfek`elflXfc_XifgXjjX[f#\ehlXekfXjflkiXjXik\jZfek`elXiXd\d]i\ek\#
gifZliXe[fefmfjZXd`e_fj%
Ef jZ% O@O# ZfeZi\kXd\ek\ eX j\^le[X d\kX[\# kXekf f <jkX[f Zfdf X @^i\aX ef
jflY\iXd[Xii\jgfjkXX[f`jjla\`kfj\d\i^\ek\jeXjfZ`\[X[\1XYli^l\j`X`e[ljki`Xc
\XZcXjj\fg\i}i`X#eldZfek\okf\dhl\XkZe`ZX\XZ`eZ`Xj\Zfd\XmXdX`dgfi%
Ji\jkflldX\jg`i`klXc`[X[\ZfeÔeX[X~j\c`k\jhl\j\dXe`]\jkXmX\dZ\c\YiX\j
\ ^\jkfj i`klXc`qX[fj% <[`ÔZXiXd$j\ `^i\aXj [\ ZXi}Zk\i i\m`mXc`jkX \ _`jkfi`Z`jkX fl
\ogi\jj`fe`jkX# hl\ X`e[X j\ XiiXjkXiXd gXiX f jZlcf j\^l`ek\% Ld \o\dgcf [\jjX
XckliX#[\`eÕleZ`XjY`qXek`eXj#X9Xjc`ZXJXZi\:f\li#\dGXi`j%I\eXjZ\lkXdYd
8VaTYPJXekË@mfXccXJXg`\eqX
EXbcPX]cTaX^a


8VaTYPJXe:XicfXcc\hlXkif]fekXe\
5PRWPSP_aX]RX_P[

s0bSXUTaT]cTb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^P^[^]V^SP7XbcÚaXP%$

f\jk`cfZc}jj`Zfe\fZc}jj`Zf #dXjkXdYdj\mfckflXldXXk`kl[\ifdek`ZX#eldX
Xck\ieeZ`X[\Xk`kl[\j%
ym\i[X[\hl\kf[Xj\jkXj\ogi\jj\jXikjk`ZXja}]fiXdlckiXgXjjX[Xj#efj\ek`[f\d
hl\f?fd\d_fa\j\dXe`]\jkX[\]fidXefmX\[`]\i\ek\#gigi`X[fj\lk\dgf%
ÈDXjef[\jXgXi\Z\iXdj\d[\`oXikiXfj1Zfeki`YliXdgXiXhl\efjÔqjj\dfjfhl\jfdfj
_fa\#]Xq\dgXik\#gf`j#[XefjjX?`jki`XÉ 0%
;liXek\fjZ%OO#eldXXk`kl[\fgfjkX~[fgXjjX[f#X@^i\aXk\m\[\j\[\gXiXiZfd
X[\jjXZiXc`qXf[XXik\#[XZlckliX\[XjfZ`\[X[\%8j^iXe[\jÈZXk\[iX`jÉjfX^fiX
flkiXj#hl\efXji\c`^`fjXj%8j`^i\aXjhl\gXjjXiXdXi\Õ\Zk`iXjk\e[eZ`Xjhl\j\
j\ek`XdeXXihl`k\ZkliXZ`m`c\eXjflkiXjXik\j%
F g\iZlijf [X Xihl`k\ZkliX i\c`^`fjX# ZfeZi\kXd\ek\ [f \[`]Z`f [\ Zlckf ZXkc`Zf#
[liXek\fjZ%OOfhl\`i\dfjXeXc`jXi[\j\^l`[X%

1PbÔ[XRPJXZi\:f\li
EXbcPTgcTaX^a

8fcfe^f[fjk\dgfj#X_`jki`X[XXihl`k\ZkliX#hlXj\j\Zfe]le[\ZfdX_`jki`X[X
Xihl`k\ZkliXi\c`^`fjX%<jkX]f`ldX[Xjhl\dX`jdXiZflX`dX^\d\Xm`meZ`X[Xj
Z`[X[\j#[\m`[f~`d\ejX`dgfikeZ`X[Xi\c`^`feXm`[X[Xjg\jjfXj\Xfgf[\i[X
@^i\aX:Xkc`ZX%
Ef[\Zlijf[fjjZlcfj#XXihl`k\ZkliXi\c`^`fjXgXjjflgfidl`kXjdl[XeXjgifmf$
ZX[Xj g\cX \mfclf [fj dXk\i`X`j \ kZe`ZXj# g\cXj jfZ`\[X[\j \d hl\ j\ `ek\^iXmX
dXjkXdYdg\cfgif^iXdX`[\fc^`Zf[\]\e[`[fg\cX@^i\aX#Xg\jXi[\\jk\k\ild
]le[Xd\ekfe`Zf\g\i[li}m\c%EfjZ%OO#Xgigi`X@^i\aX:Xkc`ZX[\`oX\ogcZ`kf
hl\ÈeleZXZfej`[\iflld\jk`cfZfdfgigi`fj\l#dXjXZ\`kflfj\jk`cfj[\kf[XjXjgfZXj#
j\^le[fXe[fc\\Zfe[`f[fjgfmfj\Xj\o`^eZ`Xj[fjm}i`fji`kfj¿ É('%
J\Xjgi`d\`iXjZXjXj[\fiXfgXi\Z`Xdk\iZfdfe`ZffYa\Zk`mfXkiXejd`jjf[Xj
m\i[X[\j[X]\Xi\le`f[XZfdle`[X[\2dX`jkXi[\#Xj`^i\aXjjlYc`e_XmXd\jj\e$
Z`Xcd\ek\X_`\iXihl`qXf\eki\fZc\if\fgfmf\XXÔidXf[XjfY\iXe`X[X@^i\aX%
Fj\jgXfj#\XXik\i\c`^`fjX#]fiXdi\Õ\Zk`e[f[`]\i\ek\jgfj`\j[X@^i\aX\Zi`Xe[f
XdY`\ek\j[`m\ijfj#fiXdX`jZXcdfj#d\efj_`\iXihl`qX[fj#mfckX[fjgXiXf?fd\d#
gio`dfj[fjÔ`j#`ejg`iXe[ffjmXcfi\j[Xm\i[X[\`iX]#fiXdX`j`dgfe\ek\j#]i`fj#
[`jkXek\j# jlgfjkXd\ek\ k\ekXe[f Xk`e^`i ldX Zfe[`f [`m`eX% Gf[\dfj [`q\i hl\
kf[fjfj\jk`cfjfjZ`cXiXd\eki\[lXjk\e[eZ`Xj#elddfm`d\ekf[\Xck\ieeZ`X1fiX
dX`j mfckX[f gXiX X \ogi\jjf# gXiX X Zi`Xk`m`[X[\# gi\mXc\Z\e[f ldX Xk`kl[\ dX`j
ifdek`ZX#hl\j\ZfeZi\k`qXmXeX[\ZfiXf\eXjc`e_Xjfi^e`ZXj2fiXdX`jmfckX[f
gXiXXiXqf#\dhl\XZi`Xk`m`[X[\fY\[\Z`XXld]fidlc}i`f[\i\^iXjgi$\jkXY\c\$
Z`[Xj#eldXXk`kl[\Zc}jj`ZX%8i\c`^`f\fjj\lj\jgXfjXgi\j\ekXmXd$j\gfim\q\j
[\]fidX\dfk`mX#gfim\q\j[\]fidXiXZ`feXc%<jkX[lXc`[X[\j\dgi\XZfdgXe_flX
eXkli\qX_ldXeX#Y\dZfdfXjjlXj\ogi\jj\jXikjk`ZXj#eldZfeÕ`kfhl\[\`oflXj
jlXjdXiZXjeX?`jki`X%


(4;8034<XaRTPFjX^iX[f\fgif]Xef%8\jjeZ`X[Xji\c`^`\j%;XbQ^P;Xea^bS^1aPbX[ ('$__!(
:feZc`f<Zlde`ZfMXk`ZXef@@#JXZifjXeZkld:feZ`c`ld)0BPVaPSP;XcdaVXPRP_E88 !"
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#

0B=>E0B<4=B064=B3>4385´28>
342D;C>20Cº;82>=>B°2GG
E\jk\ZXgklcf#gi\k\e[\dfjkiXXildg\iZlijf[f[\j\emfcm`d\ekf[X_`jki`X[X
Xihl`k\ZkliXi\c`^`fjX[fjZ%OO%
<dZX[Xld[fjdfd\ekfj#[\jkXZXi\dfjXjfYiXjhl\Zfej`[\iXdfjdXiZXek\j#g\cX
jlXi\c\meZ`X_`jki`ZX#Xihl`k\Zke`ZX\c`ki^`ZX%<ehlXekfj`^efj[\ldXgfZX#[\
ldg\ejXd\ekf\`[\fcf^`X#k\ekXig\iZ\Y\iZfdf\jkXjj\dXk\i`Xc`qXd\hlXcfj\l
j`^e`ÔZX[f#efjj\ljXjg\ZkfjfYa\Zk`mfj\jlYa\Zk`mfj%
F ZXgklcf \eZfekiX$j\ [`m`[`[f \d [lXj gXik\j ]le[Xd\ekX`j1 Xek\j \ [\gf`j [X
i\efmXf[f:feZc`fMXk`ZXef@@%
FjZ%OO]f`ldjZlcf[\Z`j`mfgXiXXXihl`k\ZkliX\#[fd\jdfdf[f#gXiXXXihl`$
k\ZkliXi\c`^`fjX%8jdl[XeXjfg\iXiXd$j\Xkf[fjfjem\`j#]fidXc#Zfejkilk`mf\
ZfeZ\gklXc%=f`]\`kXldXi\`ek\igi\kXf[XkiX[`f#efZfek\okfXZklXc1fj\c\d\e$
kfj\jj\eZ`X`j[Xc`kli^`Xg\idXe\Z\iXd#\XZfek`el`[X[\]f``e\m`k}m\c#[X[XXcfe^X
_`jki`X[f\jgXf[\Zlckf#dXjXj`efmX\jÔq\iXd$j\j\ek`i%

# 
>B<><4=C>B34D<?4A2DAB>34<D30=®0
<><4=C> 4=B08>B34A4=>E0®ª>
0cÐ ( '3PbXVaTYPbaTeXeP[XbcPbÇX]ca^SdÎÊ^SPb]^ePbcÐR]XRPb
EXjfZ`\[X[\Z`m`c#kXcZfdfeXXihl`k\ZkliX#ef`eZ`f[fjZlcf#[XmX$j\fZfe]ifekf
\eki\fj[fde`fjgYc`Zf\gi`mX[f#fiXZ`feXc\f`iiXZ`feXc#XkZe`ZX\XXik\#eldX
clkX\eki\fgi\j\ek\\fgXjjX[f#hl\j\[\j`^eflgfi\Zc\k`jdf%
EfÔeXc[fjZ%O@O#XXihl`k\ZkliX[f\[`]Z`f[\ZlckfZXkc`Zfj\^l`XldXk\e[eZ`X
_`jkfi`Z`jkX%8Xihl`k\ZkliXi\c`^`fjXZfek`elflc`^X[XXfj\jk`cfj[fgXjjX[f#Zi`Xe[f
[`m\ijfj e\fj e\f$Y`qXek`ef# e\f$ifde`Zf# e\f^k`Zf¿ % Fj Xek`^fj mfZXYlc}i`fj
Zfek`e_Xdj`dYfc`jdfja}X[hl`i`[fjZfdfj\e[fjX^iX[fj#fhl\Xjj\^liXmXldX
XZ\`kXf `d\[`XkX gfi gXik\ [fj Ô`j% ;\ ]XZkf# X ZXi^X _`jki`ZX [\ hlXj\ [f`j d`c
Xefjefg\i[\fj\l\]\`kf[\lddfd\ekfgXiXflkif%8Xihl`k\ZkliXefj\c`Y\i$
kfl]XZ`cd\ek\[\jj\jcXfjhl\XdXek`e_Xdgi\jXXfgXjjX[f#d\jdfhlXe[f]f`
ZXgXq[\Zi`XiefmXjc`e^lX^\ej%
E\jkXXckliX#X`e[X_Xm`XldX^iXe[\ZfeZ\ekiXfefXjg\Zkf\ok\i`fi[f\[`]Z`f\
eXZfeal^Xf[fjXek`^fjdf[\cfj\jk`cjk`ZfjZfdXjefmXjk\Zefcf^`Xj%<ehlXekf
`jkf#f\jgXf`ek\i`fi\XjlX]leZ`feXc`[X[\#hl\igi}k`ZXhl\i\jg`i`klXc#\iXdd\efj
mXcfi`qX[fj#jXcmfiXiXj\oZ\g\j%
Fdfkfi[Xdl[XeX_Xm\i`X[\j\i#dX`jldXm\q#XkZe`ZX%8i\efmXf[XXihl`$
k\ZkliXX[m\`f\d^iXe[\gXik\[fjefmfjdXk\i`X`j#hl\g\id`k`iXdefmXj]fidXj1
Xek\i`fid\ek\# k`e_Xd j`[f f m`[if \ f ]\iif# dl`kf dX`j kXi[\# jli^`l f Y\kf Æ X
^iXe[\efm`[X[\Æ\kXdYdflkiXj`efmX\jZfdfXdX[\`iXcXd`eX[X#efmfjk`gfj
[\m`[if\ÔYiXjj`ekk`ZXj%;liXek\Xc^ldk\dgf#g\ejfl$j\hl\fjefmfjdXk\i`X`j

&

[X df[\ie`[X[\ \iXd `eZXgXq\j [\ \ogi\jjXi fj mXcfi\j [X `^i\aX Zi`jk% DXj# c\ekX$
d\ek\# ]f`$j\ gifmXe[f hl\ \iX Xg\eXj e\Z\jj}i`f Zi`Xi$c_\ ldX \ogi\jjf gc}jk`ZX
X[\hlX[X\jli^`iXd`ed\iXjfYiXj[\dl`kfmXcfi(%
=fiXdgi\Z`jfjdX`j[\Z\dXefjgXiXhl\fY\kfXidX[f]fjj\ljX[feXZfejkilf
[\ fYiXj [\ Xihl`k\ZkliX i\c`^`fjX% F Xihl`k\Zkf 8eXkfc\ 9Xl[fk (/*+$(0(, # X`e[X
Xgc`ZXe[ffjgi`eZg`fj^k`Zfjgi\j\ek\jkXekfXfem\c[X]fidXZfdf[XXck`d\$
ki`X # ljfl g\cX gi`d\`iX m\q f Y\kf XidX[f eX \jkilkliX [\ ldX `^i\aX# \d JX`ek
A\Xe[\DfekdXiki\(/0+$(0'( %8_`jki`X[XjefmXj`^i\aXjeX<lifgX#j\i`XdXiZX$
[Xgfi\jkX`^i\aX#hl\Xgc`Zfl[\]fidXc\^k`dX#\efdXjZXiX[X#fjefmfjdXk\i`X`j
\ `e`Z`fl X jlg\iXf [fj \jk`cfj _`jkfi`Z`jkXj% <ok\i`fid\ek\# Xg\jXi [X gi\j\eX
[Xjc`e_XjZlimXj#kiXkX$j\[\ldX`^i\aX[\c`e^lX^\dXljk\iX%8j[lXjkfii\jefj\
[\jkXZXddXjZfdg\dalekXjXgXik\gi`eZ`gXc[X]XZ_X[X%8jlXgcXekXX`e[X]Xq
ldXc`^\`iXXcljf~ZilqcXk`eX#[\m`[f~\o`jkeZ`X[\ZXg\cXjcXk\iX`j%Ef\ekXekf#ef
`ek\i`figXi\Z\k\i$j\Xj\ejXf[\lde`Zf\jgXfXdgcf\cld`efjf%
Flkif Xihl`k\Zkf [\jkX gfZX ]f` >Xl[ (/,)$(0)-  hl\ i\X^`l ZfekiX Xj ]fidXj
Zfem\eZ`feX`j \ ZfeZi\k`qfl efmXj \jkilkliXj# YXj\X[Xj \d Zfdgc\oXj ^\fd\ki`Xj%
>Xl[]f`ld[fjXihl`k\Zkfjhl\kXdYdZfeki`Yl`lgXiXX_`jki`X[XXihl`k\Zkl$
iX i\c`^`fjX# \dYfiX Zfd fYiXj X`e[X Z_\`Xj [\ i\d`e`jZeZ`Xj i\m`mXc`jkXj# Zfdf X
@^i\aX [X JX^iX[X =Xdc`X `e`Z`X[X \d (//) \ X`e[X _fa\ `eXZXYX[X # \d 9XiZ\$
cfeX%E\jk\ZXjffXihl`k\ZkfgXik`l[\ldgifa\Zkfe\f$^k`Zfa}\o`jk\ek\#XfhlXc
[\lfj\lZle_fg\jjfXc%DX`j[fhl\ld\[`]Z`f[\Zlckflddfeld\ekfX;\lj%
8c^ld#ld[`X#[`jj\1Èylddfeld\ekf`eZfdgXi}m\c%ym\i[X[\`iXd\ek\#Xck`dX[Xj
ZXk\[iX`jÉ )% y ld \[`]Z`f X`e[X Zfd gcXekX \d Zilq cXk`eX \ ld ]fik\ [fde`f [X
m\ik`ZXc`[X[\% KXc Zfdf ef ^k`Zf# >Xl[ gi\k\e[`X hl\ f `ek\i`fi [\jkX `^i\aX ]fjj\
ZfdfldYfjhl\%Kf[fjfj[\kXc_\j[\jkXfYiXjfj`dYc`Zfj#]XcXe[f[XeXkli\qX#
[XZlckliXd\[`k\iie\X\[Xi\c`^`f%yX`e[Xldj`dYfc`jdfYXjkXek\\ogcZ`kf#hl\
m`m\[\Xjg\Zkfj[\ZfiXk`mfj\Ô^liXk`mfj*%

8VaTYPJX`ekA\Xe[\DfekdXiki\
5PRWPSP_aX]RX_P[
EXbcPX]cTaX^a
=fikXc\qX


2UPbX]U^a\PÎÜTbSPbXVaTYPbP_aTbT]cPSPbT\00EEEfmXj@^i\aXjeX8c\dXe_X ,2PcÈ[^V^SPTg_^bXÎÊ^
^aVP]XiPSP ]P ^RPbXÊ^ S^ 2^]VaTbb^ 4dRPaÔbcXR^ <d]X`dT (% <d]XRW 4SXc^aXP[ BRW]T[[  BcTX]Ta (%*
684B4;<0== ATX]WPaS 041;8 FTa]Ta B`iZ_\eYXl&:_liZ_ XiZ_`k\Zkli\% IãaXRW ETa[PV 6XabQTaVTa (%*
?;0I0>;09dP]<cXik\jXZifXZklXc1\jk[`f#gXefiXdX#[fZld\ekfj<PSaXS4SXc^aXP[2PcÚ[XRP (%$*B27=4;;
7dV^CXXihl`k\ZkliX\Zc\j`Xc[\cj`^cfOO\e8c\dXe`X <d]XRWIdaXRWBRW]T[[BcTX]Ta (&#*B<8C764
:XSSTa K_\ e\n Z_liZ_\j f] <lifg\ ;^]S^] CWT PaRWXcTRcdaP[ _aTbb (%#* BC>2: F^[UVP]V 9TP] 9TP]
<lifg\Xe:_liZ_8iZ_`k\Zkli\(0,'$)'''.<ã]XRW?aTbcT[!"
?PaPP8VaTYPSTB;T^_^[S^eTaPX]SPB0A=8CI0dVdbcFkkfNX^e\i%:^[]CPbRWT]!%?PaPPbXVaTYPbST
AdS^[UBRWfPaieTaPX]SP?47=CF^[UVP]VBCA>7;7X[ST Il[fc]JZ_nXiq(/0.$(0-( <X[P]^4[TRcP!T
:XjXY\ccX%#%#  ((%(&?PaPP8VaTYPSTB6P[[eTa2D=70;dXi8ihl`k\ZkliXI\c`^`fjXDf[\ieX  ?^ac^
8\_aT]bP?^acdVdTbP ($&?PaPP8VaTYPJXeM`Z\eqfT\;P<PacT[[PeTaPX]SP8hl`k\ZkliX %>dcdQa^ ($&
!4\Wcc_)fffTRaXbcXP]b]TcVPdSXRPbcX]cTaPRcXeP!Wc\6PdSÔ>QaP
"  0[Vd]b TgT\_[^b STbbT bX\Q^[Xb\^ bÊ^) ^b S^iT RP\_P]ÈaX^b aT_aTbT]cP]S^ RPSP d\ ST[Tb d\
P_Úbc^[^* Pb caÑb UPRWPSPb STSXRPSPb Ç eXSP ST 9Tbdb 2aXbc^) P^ ]PbRX\T]c^  e^[cPSP _PaP 4bcT ^]ST
]PbRT^b^[PeXcP[XSPSTÐTg_aTbbP_T[PaX`dTiPSPSTR^aPÎÊ^*Ç_PXgÊ^STR^aPÎÊ^bX\_[TbTPdbcTaP`dT
aT_aTbT]cPPSTb^[PÎÊ^TS^aUPRTÇ\^acTST2aXbc^*TPá[cX\PPX]SP_^aR^]bcadXabTaÈSTSXRPSPÇV[ÚaXP

8VaTYPSPJX^iX[X=Xd`c`X
5PRWPSP^TbcT
Fi^Xe`Z`[X[\

s0b]^ePb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^]^bÐRGG &

J\i`X# ef \ekXekf# X ZXg\cX [X Zfce`X >\cc (/0/$(0'/ # [X hlXc Xg\eXj j\
Zfejkil`lXZi`gkX#hl\j\[\jkXZXi`Xefg\iZlijf[\>Xl[g\cX`efmXf[XjlXgcXekX
Z\ekiXc#[\Zfekfiefc`mi\%<jkXfYiXefk}m\c#gXiXXgfZX#[\m`[f~jlXgi\fZlgX$
fZfdX]leZ`feXc`[X[\c`ki^`ZX#\dhl\f\jgXf[XZfdle`[X[\j\d`Z`iZlcXi#
fYk\e[f$j\j\dgi\ldXYfXm`j`Y`c`[X[\gXiXfXckXi%KiXkX$j\[\ldXZfejkilfil[\#
[\m`[f~j]fidXj\XfjdXk\i`X`j#dXj#Xfd\jdfk\dgf#fi^e`ZX\dhl\j\\dgi\$
^flg\cXgi`d\`iXm\qfXiZfgXiXYc`Zf#`ej\i`[feld\jhl\dX\jkilkliXc[\Ôe`[f%

2P_T[PSPR^[Ú]XP>\c
?[P]cP
:fekfiefc`mi\

<d (/0+# f Xihl`k\Zkf m`\e\ej\ Fkkf NX^e\i (/+($(0(/ # [`q`X1 È8 Xik\ \ fj Xik`jkXj
[\m\d\kd[\i\gi\j\ekXifj\lk\dgf%8efjjXjXcmXf]lkliXefgf[\Zfej`jk`i\d`d`kXi
kf[XjXjk\e[eZ`Xj\jk`cjk`ZXjhl\fZfii\iXdeXjck`dXj[ZX[XjÉ +%Fj\l\jk`cf\ZcZk`Zf
\X`ek\^iXf[\efmfjdXk\i`X`j\kZe`ZXjÔq\iXd[\c\ldg\iZlijfi[XXihl`k\Z$
kliX df[\ieX% <d i\cXf Xfj \[`]Z`fj i\c`^`fjfj# f d\jdf Xihl`k\Zkf \jZi\m\l1 Èy
`eZfek\jk}m\chl\fjefjjfj\[`]Z`fjXZklX`j[\mXdXjg`iXiXZfej\^l`i[`d\ej\jdX`fi\j\
Zfdd\efj^Xjkfj#\c`d`eXe[fjlgfik\j#ZfcleXj\g`cXjkiXj2XZXYXiZfd\jgXfj`ek\i`fi\jdXc
m\ek`cX[fj¿ É ,\fj\l[`jZlijfgifjj\^l`Xefj\ek`[f[\[fkXifj\jgXfji\c`^`fjfj
[\ d\c_fi\j Zfe[`\j gi}k`ZXj# hl\ ]XZ`cd\ek\ j\ XcZXeXmXd g\cX lk`c`qXf [Xj
efmXjkZe`ZXj[\Zfejkilf%
8@^i\aX[\J%C\fgfc[f#\dJk\`e_f]#M`\eX(0')$'+ ]f`ldXk\ekXk`mX[\gi\d
gi}k`ZXkX`jgi`eZg`fj\`dgc\d\ekXifdf[\ie`jdfeXXihl`k\ZkliXi\c`^`fjX%yld
\[`]Z`f\dZilq^i\^X#ZfdldXdgcf\jgXfc`mi\\ZfY\ikfgfildX\efid\ZglcX%
HlXe[fXfYj\imXdfj#efefjgXjjXXfcX[fXjlXj\d\c_XeX]fidXcZfdXj`^i\aXj
Y`qXek`eXj% KiXkX$j\ [\ ld \[`]Z`f `jfcX[f ZlaX gi\j\eX j\ `dg\ eX gX`jX^\d% F
\ok\i`fiXgX`e\cX[fZfdYcfZfj[\d}idfi\\XZglcXZfY\ikXgfi]fc_Xj[\ZfYi\#
fi`^`eXcd\ek\YXe_X[XjXflif#fhl\[\dfejkiXXi`hl\qX[XfYiX%8em\c]leZ`feXc#
[\jkXZX$j\X[`jki`Yl`f[XXjj\dYc\`X\gf[\dfj[`jk`e^l`ikij\ekiX[Xj#ldXgXiX
\ekiX[X[fj_fd\ej#flkiXgXiXXjdlc_\i\j\XZ\ekiXcgXiXj`klX\j\jg\Z`X`jÆf
hl\dfjkiXX\jkiXk`ÔZXfjfZ`XcX`e[Xm`^\ek\eXjfZ`\[X[\%FgXm`d\ekf`eZc`eX$
[fZ\iZX[\*'Zd eX[`i\Zf[fXckXi#[\df[fXXjj\^liXildXYfXm`j`Y`c`[X[\%F
\jgXfdl`kfcld`efjf\gXi\Z\gifgfiZ`feXildXdY`\ek\[\ZXcdX\j\i\e`[X[\%
8`dgfikeZ`X[\[`ZX[XXfjXjg\Zkfj]leZ`feX`j#~fi`\ekXfc`ki^`ZX#~`cld`eXf
\~jhl\jk\jkZe`ZXj#]Xq\d[\jkX`^i\aXldefk}m\c\o\dgcf[\Xihl`k\ZkliXi\c`^`f$
jXdf[\ieX#[f`eZ`f[fjZlcf%
Áj `efmX\j kZe`ZXj alekfl$j\ kXdYd ldX mfekX[\ [\ i\efmXf c`ki^`ZX% Ld
`dgfikXek\Xgf`fm\`f[fGXgXG`fO(0'*$(0(+ hl\#Zfdfj\l[\Zi\kf;\hlfk`[`XeX
JJ%<lZ_Xi`jk`X\`eZ\ek`mflÈXX[fgf[\`^i\aXjdX`jg\hl\eXj#dX`jek`dXj\Zfdld
\jgXfle`ÔZX[fÉ%


8VaTYPSTBÊ^;T^_^[S^
EXbcPTgcTaX^a
?[P]cP
<Zc\k`jdf

#  3XbRdab^ X]ca^SdcÚaX^ R^\^ _a^UTbb^a ]d\ Rdab^ Tb_TRXP[ ST 0a`dXcTRcdaP ]P 0RPST\XP EXT]T]bT ST
1T[Pb0acTbRXcPS^_^aB0A=8CI0dVdbcFkkfNX^e\i:^[]CPbRWT]!%
$F06=4A>cc^RXcPS^_^a?;0I0>;09dP]<cXik\jXZifXZklXc1\jk[`f#gXefiXdX#[fZld\ekfj%4SXc^aXP[
2PcÚ[XRP<PSaXS (%$__" 

&!

:fdf m`dfj# \jkX gi`d\`iX \kXgX [\YXk\l$j\ g\cf \dgi\^f iXZ`feXc [fj efmfj
dXk\i`X`j# gfi gi\fZlgX\j ]leZ`feX`j# g\cX j`dgc`ÔZXf [\ZfiXk`mX \ X[\hlXf
\eki\f`ek\i`fi\f\ok\i`fi[fj\[`]Z`fj#[\jmXe\Z\e[f$j\Xj`eÕleZ`Xj[fgXjjX[f%
DXjefefjgf[\dfj\jhl\Z\ihl\e\e_ldXdl[XeXgXZÔZX\#j\gfildcX[f
dl`kXjmfq\jj\c\mXekXmXdX]Xmfi[Xi\efmXf#dl`kXjflkiXjZfek`elXmXdXm\i
efgXjjX[fX`ejg`iXf[f]lklif%8\jk\gifgj`kf[\`oXdfjXhl`[lXjgfj`\j1
È8jdl[XeXj[\^fjkfeXXik\Zi`jk[\kf[fjfjjZlcfj]fiXdj\dgi\kfmm`[Xj#hl\j\gf[\
gi\Z`jXig\i]\`kXd\ek\fdfd\ekf\dhl\Zfd\XiXd2gfihl\k\dfj[\j\iejfje`Zfjhl\
efgf[\dfj[\j]ilkXi[\\jkXc`Y\i[X[\[f\jgi`kf\Zc\j`Xc6É-%
È8j efmXj `^i\aXj Zfejkil`i$j\$f j \d \jk`cf ifde`Zf fl ^k`Zf# fl ef Z_XdX[f \jk`cf [\
kiXej`f%¿ Efjck`dfjk\dgfjefkX$j\ldXk\e[eZ`XefjXihl`k\Zkfj[\ljXiefmfj\jk`cfj#
`eZcl`e[ffjdf[\iefj%Ef]lklifefj\g\id`k`ifkX`jZfejkil\jÉ.%

<><4=C>!0A4=>E0®ª>3>8=´28>3>B°2D;>)
30C°2=820§;8CDA680
3T ( '#$>\^eX\T]c^[XcáaVXR^0Pa`dXcTRcdaPaT[XVX^bP\^STa]PP[T\Ê
<eki\ (0(+ \ (0(/# X gi`d\`iX ^l\iiX dle[`Xc [\`ofl ld iXjkf [\ [\jkil`f# [\
gfYi\qX#[\ZXieZ`Xj\[\[fi#\jg\Z`Xcd\ek\eX8c\dXe_X#dXjkXdYdldgflZf
gfikf[XX<lifgX%8Zfek\Z`d\ekfj[\kXc`dgfikeZ`X#`e\m`kXm\cd\ek\Xck\iXiXdX
m`jf[Xm`[X\gifdfm\iXdldXefmXm`jf[fdle[f%:fdfÔd[X^l\iiX#_flm\
ldX kiXej]fidXf jfZ`Xc# \jg`i`klXc \ i\c`^`fjX% 8j dl[XeXj \m`[\eZ`XiXd$j\ ef
Z\ekif [X <lifgX gfihl\ ]f` X qfeX dX`j X]\ZkX[X g\cXj ^l\iiXj# fe[\ j\ fg\iXiXd
^iXe[\ji\efmX\jXem\c[\g\ejXd\ekf\ldXZi\jZ\ek\e\Z\jj`[X[\[\Zfejkil$
f%
DXjfjZ%OO]f`kXdYdldg\if[f[\^iXe[\jXmXefjZ`\ekÔZfj\k\Zefc^`Zfj#
\eki\flkifj#hl\ÔZflZXiXZk\i`qX[fgfildX^iXe[\i\efmXfÆfdf[\ie`jdf#hl\
kXdYdZ_\^fl~Xihl`k\ZkliX%
EX <lifgX# f dfm`d\ekf df[\ief ]f` ldX i\jgfjkX ~j e\Z\jj`[X[\j [X jfZ`\[X[\
`e[ljki`Xc \ liYXeX# hl\ gi\Z`jXmX [\ efmXj qfeXj _XY`kXZ`feX`j# [\ \hl`gXd\ekfj
\jZfcXi\j#[\jX[\\X[d`e`jkiXk`mfj%8\o`^eZ`XjfZ`Xca}efg\[`X~Xihl`k\ZkliX
k\dXjdfeld\ekX`j#dXjjfcl\jgXiXfjj\ljgifYc\dXj%
8 [ZX[X [\ )' \ *' ]f` ld g\if[f [\ `d\ejX XZk`m`[X[\ eX Xihl`k\ZkliX1 [\j\e$
mfcm`Xd$j\ fj ZfeZ\`kfj k\i`Zfj [X Xihl`k\ZkliX iXZ`feXc`jkX# \ gfi flkif cX[f a} j\
gifZliXmX mXcfi`q}$cX# [Xe[f$c_\ dX`j \ogi\jjf% <jkX Xihl`k\ZkliX ZXiXZk\i`qXmX$j\
g\cXlk`c`qXfj`jk\d}k`ZX[fY\kf#Xf\m`[if#g\cX^\fd\ki`qXf\j`dgc`ÔZXf


%  9d]cP ^aVP]XiPS^aP SP 888 4g_^bXÎÊ^ ST 0acT ]P 0[T\P]WP T\ (% RXcPS^ _^a B27=4;; 7dV^ CX
Xihl`k\ZkliX\Zc\j`Xc[\cj`^cfOO\e8c\dXe`X%<d]XRWIdaXRWBRW]T[[BcTX]Ta (&#__'
&0]c^]Xdb5XbRWTa2PaSTP[ST2^[Ú]XPT\ ( !8ST\__&

s0b]^ePb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^]^bÐRGG &"

[Xj]fidXj\g\cXe\^Xf[X[\ZfiXf\[fXZ\jji`f%8Xihl`k\ZkliXdf[\ieX\iX
]leZ`feXc#kZe`ZX#[\jgfaX[X#i\jlckX[f[Xje\Z\jj`[X[\j[XjfZ`\[X[\\ef`dglc$
j`feX[Xg\cX@^i\aX#Zfdf[liXek\kXekfjjZlcfjXZfek\Z\l%=f`#Xek\j[\dX`j#ldX
Xihl`k\ZkliX [\ ZXjXj# ~j hlX`j kf[fj k`e_Xd [`i\`kf# [\ \jZfcXj# [\ _fjg`kX`j# [\
dlj\lj#[\]}Yi`ZXj#[\\jZi`ki`fj#[\XiiXe_X$Zlj#[\gfek\j#\kXdYd[\`^i\aXj%
8 Xihl`k\ZkliX i\c`^`fjX ef j\ j\gXiX [X Xihl`k\ZkliX \d ^\iXc# ef j\ hl\i ldX
\jg\Z`Xc`[X[\%8jdl[XeXjhl\j\fg\iXdjjfdX`jc\ekXj[\m`[fXfg\jf[XkiX[`$
fhl\ZXii\^XZfej`^f%
;\ldgfekf[\m`jkX]leZ`feXc#gf[`X$j\k\e[\iX\eZXiXiXj`^i\aXjZfdfdX`jld
k`gf[\\hl`gXd\ekfXZfejkil`i#Zfdfd\iXj`ejk`kl`\jjfZ`X`j%<#[\]XZkf#X`^i\aX
ld\jgXfjfZ`Xc#ZXiXZk\ijk`ZXX`e[XdX`j\e]Xk`qX[XhlXe[fX\cXj\X^i\^Xdfj
Z\ekifjgXifhl`X`j%DXjf\jgXf[\ZlckfmX`gXiXXcd[X\o\Zlf[\ld\jgXf
k`cgfihl\e\Z\jj}i`fhl\Ê\eZXie\ËfjmXcfi\ji\c`^`fjfjhl\\jkfeXjlXfi`^\d%
;\jkX ]fidX# gXiX Xcd [Xj hl\jk\j Xihl`k\Zke`ZXj#  e\Z\jj}i`f g\iZ\Y\i f hl\
\ekfj\gXjjXmXeX@^i\aX:Xkc`ZX#gXiXg\iZ\Y\iZfdfjli^`lldXefmXXihl`k\ZkliX
i\c`^`fjX%
;liXek\ \jkX gfZX# Zi`fl$j\ ldX Z\ikX [`jkeZ`X \eki\ Xj gfglcX\j liYXeXj \ X
gi}k`ZXi\c`^`fjX#efj\e[fe\Z\jj}i`XjefmXj`^i\aXj#\gfiflkifcX[f#ldXk\e[eZ`X#
[\Zi`jkfjZfej\imX[fi\j#hl\[\]\e[`XX`e[Xfj\jk`cfjdX`jXek`^fj%:fdfm`dfj#Xj
ck`dXj`^i\aXjXj\i\dZfejkil[XjX`e[Xj\dXek`e_Xd[`m`[`[Xj\eki\Xj`eÕleZ`Xj
gXjjX[Xj\Xc\ekX`ekif[lf[\efmfjdXk\i`X`j\kZe`ZXj%
DXj\jkXjhl\jk\j]fiXdkXdYdXZfdgXe_X[XjgfildXmfekX[\[\Xlk\ek`Z`[X[\#
efj\`f[Xi\c`^`fZXkc`ZX#eldXYljZX[fjm\i[X[\`ifjmXcfi\j#[\gXq#[\aljk`X#[\
j`dgc`Z`[X[\ \ [\jgfaXd\ekf hl\ j\ m`i`Xd X i\Õ\Zk`i eXj gi}k`ZXj i\c`^`fjXj# dX`j
gc\eXj [\ j`^e`ÔZX[f \ Zfd dX`fi gXik`Z`gXf [fj Ô`j \ kXdYd eX ZfeZ\gf
[fjefmfj\jgXfji\c`^`fjfj%KiXkX$j\[\ÈldXgifZliX[\\eZXieXf[Xd\ejX^\d[fj
k\dgfjdf[\iefjÉ/%
EX[ZX[X[\)'#\d\i^`lldXk\e[eZ`X#hl\gifZliXmXfjm\i[X[\`ifjmXcfi\j[X]
Zi`jk\hl\_fa\j\Zfe_\Z\ZfdfDfm`d\ekfC`ki^`Zf0%FfYa\Zk`mf\iXXi\efmXf
[X c`kli^`X [X @^i\aX :Xkc`ZX% @eZ\ek`mfl$j\ X Z\c\YiXf [X \lZXi`jk`X Zfdf gfekf
Z\ekiXc [f Zlckf# gXiX [\jkXZXi X [`d\ejf ÈZi`jkfc^`ZXÉ [X i\c`^`f \ \d hl\ j\
[\m\i`Xd\m`kXiXjZf`jXjj\dj`^e`ÔZX[f%8k\ekf#Xd`jjX\iXldi`klXchl\^iXe[\


'  ?>AC0B =d]^ ÈEfmXj `^i\aXj% :fej`[\iX\j X gifgj`kf [\ ldX \ogfj`fÉ X] 8ihl`k\ZkliXj # ?`jki`X \
:ik`ZX#<ej`ef\Gif]`jjf?^ac^5Pd_?dQ[XRPÎÜTb!$
(4bcT\^eX\T]c^cTeT_PacXRd[PaSTbT]e^[eX\T]c^]P0[T\P]WPT\S^Xb\^bcTXa^bQT]TSXcX]^b)<PaXP
;PRWT1Tda^]4\<PaXP;PRWTbcPePd\X\_^acP]cTcTÚ[^V^SPÐ_^RP>S^2PbT[`dTe^[cP]S^Çb^aXVT]b
RaXbcÊbSTUT]SXPd\PaT[XVXÊ^ST\XbcÐaX^b4\1Tda^]cX]WPbTU^a\PS^d\PTbR^[PSTPacTbPRaPUd]SPSP
_^a 3TbXSTaXdb ;T]i R^]bd[c^a [XcáaVXR^ ST >cc^ FPV]Ta ]P YÈ aTUTaXSP XVaTYP ST BcTX]W^U 0 PacT bPRaP `dT
P]cXVP\T]cTTbcPePR^]UX]PSPÇb_X]cdaPbTTbRd[cdaPb_T]bPePbTPV^aP`dTbT_^SXPTbcT]STaPc^S^b^b
^QYTRc^b[XcáaVXR^bPcÐ_^a`dT^STb_^YP\T]c^STbcP]^ePUPbTSTUT]SXPPPdbÑ]RXPSTSTR^aPÎÊ^PRTbbÚ
aXP4\5aP]ÎP^STbT]e^[eX\T]c^STbcPaTU^a\PSTdbT]^R^]eT]c^STB^[Tb\TbT]P1Ð[VXRP]^R^]eT]c^
ST<^]c2ÐbPaT\;ÝfT]

&#

gXik\[Xjg\jjfXjefZfdgi\\e[`XdXj#XgXik`i[\X^fiXkfiefl$j\ldXZ\c\YiXf
dX`jZfdgi\\e[`[Xgfikf[fj('%Kl[f`jkf]f`ldgifZ\jjfhl\j\[\j\emfcm\lc\ekX$
d\ek\dXjhl\m`i`XXk\iZfej\hleZ`Xj\efid\j%
ÈEXhl\c\j Xefj# f dfm`d\ekf c`ki^`Zf jlYc`e_XmX X Z\ekiXc`[X[\ [X c`kli^`X gXiX X m`[X
Zi`jk#\gifZliXmX[\jZfYi`ifj\c\d\ekfj\jj\eZ`X`j[Xc`kli^`X#c`Y\ikXe[f$fj[fjXZijZ`dfj
hl\j\_Xm`XdXZldlcX[fXfcfe^f[fjjZlcfjÉ((%
;\gf`j [X gi`d\`iX ^l\iiX dle[`Xc# Af_Xee\j mXe 8Zb\e (/.0$(0*.  ]f` ld [fj
gi`d\`ifj k\cf^fj ZXkc`Zfj X j\ dfjkiXi X ]Xmfi [X efmX Xihl`k\ZkliX \Zc\j`Xc% <c\
gi\m`Xhl\fefmfdfm`d\ekfc`ki^`Zfj\k\i`X[\kiX[lq`ikXdYd\defmXj]fidXj%
8jjlXj`[\`Xj]fiXdZfeZi\k`qX[Xjgfim}i`fjXihl`k\Zkfj\Zfeki`YliXdgXiXXefmX
Xihl`k\ZkliXZXkc`ZX%
ÈFgi`d\`ifX[fief[\m\j\iXi\Zk`[feXZfejkilf\Xm\i[X[\[fdXk\i`Xc%GXik`e[f[f
XckXi X fieXd\ekXf [\m\ [`d`el`i ZfeZeki`ZX \ ^iX[lXcd\ek\% LdX Xik\ hl\ Z_\^l\ Xf
gYc`Zf\gfjjXj\iZfdgi\\e[`[X\XdX[Xgfi\c\É()%
EldZfek\okfjfZ`Xc\\jg`i`klXc[`]Z`c#\dhl\]XckXmXldX`[\ek`[X[\]fik\\Y\d
[\Ôe`[X#kXdYdfk\cf^fIfdXef>lXi[`e`(*k\m\ldgXg\cgi\gfe[\iXek\#j\e[f
ld ^iXe[\ `dglcj`feX[fi [\jkX i\efmXf \ ld [fj [`i`^\ek\j dX`j ]\Zle[fj [f
dfm`d\ekf% <c\ [\]\e[`X ldX m`jf le`k}i`X [X i\Xc`[X[\# gi\k\e[\e[f i\c`^Xi\
^e\j\[XgXcXmiXi\c`^`f fj\i_ldXef#XjfZ`\[X[\\fdle[f\d^\iXc#X;\lj\~
@^i\aX%GXiX>lXi[`e`#X]\iXj`ee`df[\XY\ikliXXfdle[f\Xkl[ffhl\[\m\i[X$
[\`if#[\Yfd\Y\cf\jk\gl[\jj\f]\i\Z\i%
ÈEf efj [\m\dfj [\k\i [`Xek\ [f efmf ¿ % E\d gifZliXi Zfejkil`i ~ dXi^\d# d\[`Xek\
ldX]XekXj`fjX]fiXZi`Xk`mX#lddle[fefmfhl\j\hl\igi~[\]\jX[fj\]\`kfj[X\mfclf%
@dg\$j\$efj X kXi\]X [\ [Xi ]fidX X \jkX \mfclf# \ gf[\dfj XYjfcm\i kXc kXi\]X jfd\ek\
X[\i`e[f$c_\_fe\jkXd\ek\#dXjdXek\e[fkf[Xm`Xj\ej`Y`c`[X[\É(+%
IfdXef>lXi[`e`dfjkiXmXXjj`dXjlXXY\ikliXkXdYd~jefmXj]fidXj[XXihl`$
k\ZkliX ZXkc`ZX [f jZ% OO% =f` gfikXekf X XZf ZfealekX [\ k\cf^fj \ Xihl`k\Zkfj
hl\[\j\eZX[\flldXm\i[X[\`iXdl[XeX%:fdldXefmXm`jf[XXihl`k\ZkliX\
ldXefmXm`jfk\fc^`ZX#kfieXmX$j\li^\ek\ldXefmXXihl`k\ZkliXi\c`^`fjX%


3TeXS^ÇcaPSdÎÊ^S^\XbbP[a^\P]^_^aTgT\_[^PS^?PSaT0]bT[\BRW^cc ''#[PcX\P[T\Ê^
;«??;40[UaTSÈFefmf`eZ`fhl\[\jXYifZ_fl\eki\fj[\jkiffjÉ#4]caTeXbcPR^\0[UaTS;Ë__[TST6XP]]X
EP[T]cTT?XTa[dRP0iiPa^Wcc_)fff"VX^a]XXcQaPacXR^[^Pb_.XS,  (%
!02:4=9^WP]]TbeP]RXcPS^_^aB27=4;;7dV^È8ZfejkilfXZklXc[\`^i\aXjeX8c\dXe_XÉX]EfmXj
@^i\aXjeX8c\dXe_X# 2PcÈ[^V^SPTg_^bXÎÊ^^aVP]XiPSP]P^RPbXÊ^S^2^]VaTbb^4dRPaÔbcXR^<d]X`dT (%
<d]XRW4SXc^aXP[BRW]T[[BcTX]Ta (%__ %
"A^\P]^6dPaSX]X ''$ (%'U^Xd\S^bcTÚ[^V^bT_T]bPS^aTb\PXbX\_^acP]cTbS^bÐRGG>bTd
caPQP[W^]Ê^bT[X\Xc^dÇcT^[^VXP\PbPQaP]VTdcP\QÐ\PUX[^b^UXPP[XcTaPcdaPTPcÐPTbcÐcXRPEXaXPPbTa
\T\Qa^SPR^\XbbÊ^[XcáaVXRP_aT_PaPcÚaXPS^2^]RÔ[X^EPcXRP]^88
#6D0A38=8A^\P]^C\kk\i\[XccX^f[`:fdf%<^aRT[[XP]P1aTbRXP (("

s0b]^ePb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^]^bÐRGG &$

8gjXgi`d\`iX^l\iiXdle[`Xc#fZc`dX[\[\jkil`fg\[`XXZfejkilf#fli\Zfej$
kilf#[\`ed\ifj\[`]Z`fj%DXjfj^iXm\jgifYc\dXj\Zfed`Zfjefg\id`k`Xd
fYiXjdl`kf[`jg\e[`fjXj%8fem\c[Xj`^i\aXj#XefmX]Xj\[\Zfejkilf#Xcd[\j\i
i\Õ\of[XjZfe[`\jjfZ`X`j#\Zfed`ZXj\kZe`ZXj#]f`kXdYddfk`mfgXiXXi\Õ\$
ofjfYi\f\[`]Z`fjXZif\Xc`kli^`X%
8[\gliXf[XefmXXihl`k\ZkliXdf[\ieXm\`fZfcfZXidX`jj`^e`ÔZX[feX]fidX#
eXj gifgfi\j# efj dXk\i`X`j lk`c`qX[fj \ ef fj \c\d\ekfj aljkXgfjkfj# f hl\ j\
X[\hlXmXgc\eXd\ek\Xfji\efmX[fjgi`eZg`fj[Xc`kli^`X%;\]XZkf#XefmXXihl`k\Z$
kliXi\c`^`fjXgi\k\e[`Xi\le`iXefmXc`e^lX^\d#fjefmfjdXk\i`X`j\kZe`ZXj#\X
efmXZfeZ\gf[\\jgXf[\Zlckf#hl\mfckXmX~jfi`^\ej#Xfjgi`eZg`fj[XjÈ[fdlj
\ZZc\j`X\É#\dhl\fdX`j`dgfikXek\\iXXZfdle`[X[\i\le`[X#j\de\Z\jj`[X[\[\
dfeld\ekXc`[X[\#e\d[\fieXd\ekXf\\olY\ieZ`XdXjXg\eXj[\j`dgc`Z`[X[\%
LdhlXikf[\jZlcf[\gf`j[Xgi`d\`iX`^i\aXhl\ljflfY\kfXidX[f#]f`Zfejkil$
[XX@^i\aX[\Efki\;Xd\[lIX`eZp(0)* #\dGXi`j#gifa\Zkf[fXihl`k\Zkf8l^lj$
k\ G\ii\k (/.+$(0,+ % 8 \eZfd\e[X jli^`l [\m`[f ~ e\Z\jj`[X[\ li^\ek\ [\ ldX
`^i\aXeldXgXihl`X[\ldjlYiY`fgXi`j`\ej\%8gifgfjkXXgi\j\ekX[Xgfi8l^lj$
k\G\ii\k#\iXX[\ld\jgXfZXgXq[\XZfc_\i)'''g\jjfXj\Zfejkil[f\dZfe[`\j
dl`kf\Zfed`ZXj#]XZ\~jflkiXjgifgfjkXj%
8`^i\aXZfdgfjkXgfilde`Zfmfcld\[\\oki\dXj`dgc`Z`[X[\#[fhlXcj\[\jkXZX
XXckXkfii\%FY\kfXgXi\ek\fdXk\i`XcljX[f#j\dhlXchl\ik`gf[\i\m\jk`d\ekf#
alekXd\ek\Zfdfm`[if#hl\kXdYdk\dld`dgfikXek\gXg\ceXZfdgfj`f[f
\jgXf%FY\kfZfd\XXX[hl`i`iXd\jdX[`^e`[X[\hl\kf[fjfjflkifjdXk\i`X`j
Xg\jXi#[\Xfjfc_fj[\dl`kXjg\jjfXj#X`e[XZfek`elXiXj\ilddXk\i`XcgfYi\%8
gcXekX  ld i\Zke^lcf [\ ^iXe[\j [`d\ej\j# j\e[f [Xj gi`d\`iXj X ef i\d\k\i
gXiXXkg`ZXZilqcXk`eX%8ZcXi\qX\Xdgc`kl[\[f\jgXf[fd`eXd1a}ef\o`jk\d
fjÊYiXfjË[fkiXej\gkf#ZfdfjhlX`jefj\dXek`e_XZfekXZkfm`jlXc[`i\Zkf#e\d
ZXg\cXj cXk\iX`j% 8j gXi\[\j# c`Y\ikXj [X jlX ]lef \jkilkliXc# jf kf[Xj g\i]liX[Xj#
Zi`Xe[fldX^i\c_X#\[Xe[fcl^XiXm`kiX`j#hl\\eZ_\df\jgXf[\ldXclqZfcfi`[X%
<jk\jXal[XdXkiXq\i~d\di`XXjXek`^XjZXk\[iX`j^k`ZXj#[XjhlX`jX`e[Xg\idXe\$
Z\dXc^ldXji\d`e`jZeZ`Xj%
8 jlX gcXekX dl`kf Xcfe^X[X \ f gi\jY`ki`f [\dXj`X[f \c\mX[f X`e[X ef g\id`$
k\df\jgi`kf[\gXik`Z`gXfc`ki^`ZX#hl\m`i`XXZXiXZk\i`qXifjZ%OO%DXj#j\d
[m`[X#lddXiZfeXXihl`k\ZkliXi\c`^`fjXdf[\ieXg\cXj`eZ\i`[X[\Zfejkilk`mX\
g\cXjlXj`dgc`Z`[X[\#hl\ifdg\lZfdfjdf[\cfjgi\Z\[\ek\j#\hl\dfjkiXZfdfX
Xihl`k\ZkliXdf[\ieXZXgXq[\Zi`Xi\jgXfj[`^efj\ZfdldXdY`\ek\gifgZ`f~
\jg`i`klXc`[X[\%
8VaTYPSTEfki\;Xd\[lIX`eZp
EXbcPTgcTaX^a
?[P]cP
EXbcPX]cTaX^a
<oXckXf[fY\kf

E\jkXXckliX#a}j\\ogXe[`XXXihl`k\ZkliX]leZ`feXc`jkXg\cX<lifgX#\XmfekX[\[\
XXgc`ZXi~Xihl`k\ZkliXi\c`^`fjX\iXZX[Xm\qdX`j\m`[\ek\%<jk\]f`ldg\if[fi`Zf
\d efmXj `[\`Xj# dXe`]\jkfj# Zfe^i\jjfj \ \ogfj`\j hl\ gi\k\e[`Xd gifdfm\i X
i\Õ\of\Xi\^\e\iXf[Xc`kli^`X\[XXihl`k\ZkliX%<jk\]f`ldgifZ\jjfdfifjf#
\dhl\_flm\#[XgXik\[fjXihl`k\Zkfj#dl`kXj[`ÔZlc[X[\jgXiX`dgc\d\ekXildX
efmXZfeZ\gf[\\jgXf[\Zlckf%

&%

<d(0).#fXihl`k\ZkfBXicDfj\i(/-'$(0*- hl\Xk\ekfk`e_XZfejkil[f`^i\aXj
j\^le[f ]idlcXj Zfem\eZ`feX`j# k\i$j\$~ `ejg`iX[f \d 8l^ljk\ G\ii\k# \ Zfejkil`l
Xgi`d\`iX`^i\aX\dY\kfeXJlXXc\d#X@^i\aX[\JXekf8eke`f#\d9Xj`c\`X%
<ok\i`fid\ek\#  gi\Z`jf i\]\i`i f ]XZkf [\jkX `^i\aX \jkXi `ek\^iX[X eld hlXik\`if#
ef Xc`e_Xd\ekf [Xj ZXjXj \ ef `jfcX[X# Zfdf XZfek\Z\ Zfd eX dX`fi`X [fj ZXjfj%
EX]XZ_X[X#[\jkXZX$j\Xkfii\\Xc`e^lX^\dXljk\iX[\kf[XXZfejkilf%F`ek\i`fi
 YXjkXek\ j\d\c_Xek\ X Efki\ ;Xd\ [l IX`eZp# \dYfiX \o`jkXd efmXd\ek\ XckXi\j
cXk\iX`j\Xj\ejXf[\c\m\qXgXi\Xj\id\efi#kXcm\q[\m`[fXfgi\jY`ki`fZlcd`eXi
eldXgXi\[\c`jX\efeldm`kiXc%




8VaTYPSTBc0]cÚ]X^
EXbcPTgcTaX^a
?[P]cP
8ljk\i`[X[\

Ld `dgfikXek\ Xihl`k\Zkf Xc\df [\jkX gfZX ]f` ;fd`e`blj 9_d (//'$(0,, #
hl\ Zfejkil`l ldX [Xj gi`d\`iXj `^i\aXj df[\ieXj eX 8c\dXe_X# X @^i\aX [\ Jf
Aff 9Xgk`jkX(0)($)- % J`klX[X \d E\l$Lcd#\jkX]f`Zfejkil[X\dd\di`X[X
^l\iiX%8hl`#m\dfjXjgXi\[\j[\Y\kfX\i^l\i\d$j\\dXdgcXjXYYX[Xj\XiZfj
hl\YiX[fj# hl\ efj c\dYiXd c`^\`iXd\ek\ f g\if[f ^k`Zf# dXj eldX c`e^lX^\d
dX`jXZklXc\[\gliX[X%
;fd`e`blj 9_d `ekif[lq`l dX`j Xc^ldXj efm`[X[\j efj \jgXfj [\ Zlckf ZXkc`$
Zf Xf Zfejkil`i X @^i\aX :_i`jkbe`^j# \d DX^leZ`X# \d (0)-# \i^l`[X Xg\eXj \d
hlXkifd\j\j%FjefmfjdXk\i`X`jj\im\dXhl`gXiXZi`Xild\jgXf\dhl\gXi\[\j
\ZfY\ikliXj\]le[\deldXe`ZXjlg\i]Z`\XYfYX[X[X#gXiXYc`ZX#iXj^X[XgXiX[Xi
XZ\jjf~jeXm\jcXk\iX`j\gXiXXXY\ikliX[\aXe\cXj%GXi\Z\j\iZi`X[fldXdY`\ek\
dl`kf[\jgfaX[f%FXjg\Zkf\ok\i`fiX`e[Xi\d\k\#ef\ekXekf#gXiX`eÕleZ`XjgXjjX$
[Xj#ZfdffZXjf[XjlXkfii\]fikXc\qX%
8j c`e_Xj ZlimXj ljX[Xj gfi ;fd`e`blj 9_d Xki`Yl\d ld Z\ikf [`eXd`jdf Xf
\jgXf\ldX\ogi\jjfdX`j\dfZ`feXchl\ef\o`jk\#gfi\o\dgcf#\dEfki\;Xd\
[lIX`eZp#fe[\gi\[fd`eXXfikf^feXc`[X[\%FjXiZfj\jlg\i]Z`\jgXiXYc`ZXji\Zfi$
[Xd$efjXjZfejkil\j[\>Xl[%
DXj#XfYiXhl\dX`jj\[\jkXZXefg\iZlijf[\jk\Xihl`k\ZkfX@^i\aX[\Jk%<e^\c$
Y\ik#Xgi`d\`iX`^i\aXZXkc`ZXZ`iZlcXi#Zfejkil[X\d:fce`XI`\_c#\eki\(0)/$*'%
FXckXig\idXe\Z\eld\jgXf~gXik\#\c\mX[f\gfi`jjfZfdYfXm`j`Y`c`[X[\#\X
Xjj\dYc\`XfZlgXld\jgXfe`Zf\Z`iZlcXi#Xc^fefmfgXiXXgfZXhl\j\i`Xdl`kf
ljX[fef]lklif%8ZfY\ikliX]\`kXg\cX`ek\iZ\gf[\hlXkifXYYX[XjgXiXYc`ZXj%
;fd`e`blj 9_d i\k`ifl [fj efmfj dXk\i`X`j kf[Xj Xj hlXc`[X[\j \ogi\jj`mXj#
ljXe[f$fjefjgXiXZi`Xi\jgXfjÊ]j`ZfjËdXjkXdYdXdY`\ek\j[\]fik\\jg`i`kl$
Xc`[X[\%<jk\ji\Õ\Zk\dfgifZ\jjf[\\jkl[fhl\c\mflXZXYfXZ\iZX[fj`^e`ÔZX[f\
[fgfj`Z`feXd\ekf[fj[`m\ijfj\c\d\ekfjc`ki^`Zfj#ZfdffXckXi#Xg`XYXgk`jdXc#f
XdYf\fjZfe]\jj`fe}i`fj%

8VaTYPSTBÊ^9^Ê^1P_cXbcP
EXbcPX]cTaX^a
:limXkliX

8VaTYP:_i`jkbe`^j
EXbcPX]cTaX^a
D\`X\c`gj\

s0b]^ePb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^]^bÐRGG &&

<d(0)0#fXihl`k\ZkfXc\dfIl[fc]JZ_nXiq(,Zfejkil`lX@^i\aX[\:figlj:_i`jk`#
\d 8hl`j^i}e# kXdYd eX 8c\dXe_X# \d ZfcXYfiXf Zfd ?Xej JZ_n`gg\ik% <jkX
fYiXXjj`eXcXlddfd\ekf]le[Xd\ekXceX_`jki`X[XXihl`k\ZkliXi\c`^`fjX[\jk\
jZlcf# [X[X X jlX gif]le[X X[\jf Xfj gi`eZg`fj [f dfm`d\ekf c`ki^`Zf# kXcm\q
[\m`[fXfZfekXZkfhl\dXek`e_XdIl[fc]JZ_nXiq\fk\cf^fIfdXef>lXi[`e`%<#
gfi\jk\dfk`mf#hl\c_\mXdfj[\[`ZXildXXk\ef\jg\Z`Xc%

8VaTYPSTJk%<e^\cY\ik
EXbcPTgcTaX^a
:iZlcf

8VaTYPST:figlj:_i`jk`
EXbcPSPUPRWPSP_aX]RX_P[TUPRWPSPbdSTbcT
;\jgfaXd\ekf%GfYi\qX

ÈGXiXki}jÔZXmXdXj\og\i`eZ`Xj]iXeZ\jXj#Zfejkilk`mXd\ek\Z\ikXj\Xj\oXckX\jgc}jk`ZXj
[fj Xihl`k\Zkfj Xc\d\j% GXiX X ]i\ek\ XYi`X$j\ ld ZXdgf X`e[X mX^f \d hl\ X gfYi\qX
mfclek}i`X\Xi\eeZ`XXkf[XXfjk\ekXf]fidXcflZifd}k`ZXgXi\Z`Xj\ife`Zfd\`f[\
Xk`e^`ifZc`dX[\kiXehl`c`[X[\\[\gXq`e[`jg\ej}m\c~gi\j\eXj\ejm\c[\;\ljÉ(-%
GXiX\jk\Xihl`k\Zkf#j\ejm\c~jgi`eZ`gX`jhl\jk\j[fj\lk\dgf#XXihl`k\ZkliX\iX
ldX]fidX[\X^`i%Il[fc]JZ_nXiqj\dgi\j\`ek\i\jjflg\cfk\dX[XXihl`k\ZkliX
i\c`^`fjX# \ ]f` X jlX gif]le[X i\Õ\of jfYi\ X c`kli^`X hl\ [\l ]fidX ~j `ed\iXj
`^i\aXjhl\Zfejkil`l%=f`d\jdfZfej`[\iX[fldÈZfejkilkfi[\`^i\aXjÉ#[\j`^eXf
Zfdhl\eleZXZfeZfi[fl#dXj]f`#j\d[m`[X#ldgi\Zlijfi[XXihl`k\ZkliXjXZiX
df[\ieX%M`m\lXi\efmXf[XXihl`k\ZkliXdf[\ieX\#gfi`jjf#j\]Xq`XZXjXjdf[\i$
eXj#efgf[\i`XXZ\`kXi]Xq\i`^i\aXj[fjZlcfgXjjX[f%Ef\ekXekf#Il[fc]JZ_nXiq
j\dgi\dfjkiflldZ\ikfZ\gk`Z`jdfZfdXc^lej[fjZfdgXe_\`ifj[XXihl`k\Zkl$
iXdf[\ieX#~\oZ\gf[\D`\jmXe[\iIf_\(.%8fYiXZfejkil[Xef\iXgXiX\c\
d\if\jgXfk`c#dXj\eZXieXmXfdf[f[\g\ejXi[\ldXgfZX#fdf[f[\\jkXi[X
Zfdle`[X[\[\Zi\ek\j%
Fj \jgXfj [\m\i`Xd j\i ZfeZ\Y`[fj gXiX ldX dX`fi gXik`Z`gXf [fj Ô`j# f XckXi
[\m\i`Xj\ifcl^XiZ\ekiXc[f\jgXf#Zfeki`Yl`e[fkl[fgXiXXZcXi\qXkfkXc[f\jgXf%
KXcZfdfeXc`kli^`X#kXdYdXXihl`k\ZkliX[\m\i`XdfjkiXildj\ek`[fZfdle`k}i`f%
È8C`kli^`Xef[`qÊ\lË#[`qÊejËÉ(/%
EX@^i\aX[\:figlj:_i`jk`#Il[fc]JZ_nXiqk\ekflZfeZi\k`qXikl[f`jkf%<jkXfYiX]f`
gifa\ZkX[X\Zfejkil[X\eki\(0)0$*'#eldXm`cXhl\gi\Z`jXmX[\ldXefmX`^i\aX
gXifhl`Xc \ hl\ ef [`jgle_X [\ dl`kfj d\`fj# f hl\ \iX Zfdld ef Zfek\okf [f
gj$^l\iiX%8fYiXk\ekfl$j\X[XgkXiXfZfek\okf\emfcm\ek\1ldcfZXcZfdld]fik\
ZXi}Zk\igifc\k}i`f\liYXe`jk`ZXd\ek\ZfdgflZXhlXc`[X[\Xihl`k\Zke`ZX%8`^i\aX
jli^\hlXj\ZfdfdX`jld\[`]Z`f`e[ljki`Xc#ldXÈfÔZ`eX[\;\ljÉ#Xg\jXi[\Il[fc]
JZ_nXiqi\ZljXi\jkX[\j`^eXfm`jkfhl\gXiX\c\XfiXfeleZX\iXldkiXYXc_f%
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<jkXjlXfYiX]f`Xg\c`[X[X[\ÈXihl`k\ZkliXgfYi\É (0#dXjkfdXXgfYi\qXZfdfldX
gfjj`Y`c`[X[\[\\ogi\jjf#hl\X[hl`i\ldj`^e`ÔZX[f\jg\Z`Xc%
8c`e^lX^\dgi\j\ek\eX`^i\aX[\:figlj:_i`jk`YXjkXek\XYjkiXZkX#fe[\XXljeZ`X
[\`dX^\ejX`dX^\d[Xgigi`X`^i\aX%ye\jk\mXq`fhl\fXihl`k\Zkfgi\k\e[\c\mXi
Xjg\jjfXjX\eZfekiXi;\lj%FmXq`f#`jkf#Xgi\j\eXd\efjm`eZX[X[\\c\d\ekfj
]j`Zfj#  ld d\`f gXiX k\ekXi XcZXeXi dX`j ]XZ`cd\ek\ fj Xjg\Zkfj \jj\eZ`X`j [X
\jg`i`klXc`[X[\%
ÈGfjjf`dX^`eXihl\hlXchl\ildXZfej`[\i\mXq`X%¿ Efj\ek\XZXcdXj`c\eZ`fjX[\jkXj
^iXe[\j gXi\[\j `dg\ikliY}m\`j# X ZcXiX Xdgc`kl[\ [\ ld \jgXf c`mi\ ¿  Hl\i\dfj hl\
kl[f\jk\aXi\gc\kf[\]fidXj#fYa\Zkfj\`dX^\ej¿ Dl`kXjm\q\jg\iZ\gZ`feXdfjfj`ceZ`fj
ZfdfldXcXZleX%¿ @jkfefmXq`f2`jkfj`ceZ`f<efj`ceZ`f\jk};\lj%;fj`ceZ`f[\jkXj
XdgcXjgXi\[\jgf[\$j\\jYfXildX`[\`X[Xgi\j\eX[\;\ljÉ)'%
<Xg\jXi[`jkf#fj\c\d\ekfj\jdYfcfj#`e[`jg\ej}m\`jXkf[XjXj`^i\aXj#\eZfekiXd$
j\c}\Zfdkf[ffj\lj`^e`ÔZX[f%
<ok\i`fid\ek\#kiXkX$j\[\ld^iXe[\gXiXc\c\gg\[f#fZfigfgi`eZ`gXccfe^`kl[`eXc
[X`^i\aX#XfhlXcX[fjjX[f#[\ld[fjcX[fj\[\]fidXjlYk`c#ldflkifmfcld\X
eXm\cXk\iXc hl\fXZfdgXe_X\dkf[ffj\lZfdgi`d\ekfdXj#hl\gfij\idl`kf
dX`jYX`of#hlXj\gXjjX[\jg\iZ\Y`[f%8kfii\f\c\d\ekf[\[\jkXhl\#gXi\Z\e[f
`e[\g\e[\ek\%
8\ekiX[Xgf[\$j\]Xq\igfildX^iXe[\gfikX#X\`ofZfdXeXm\gi`eZ`gXc#Xhl\j\
j\^l\ld\jgXf[\i\Z\gfi\cXk`mXd\ek\YX`of%<jk\g[`i\`kf#dX`jZfekifcX[f#
]XqXkiXej`f[f\ok\i`figXiXf`ek\i`fi\\e]Xk`qXXXckliX[XeXm\%
Ef`ek\i`fi#\o`jk\lde`Zf\jgXffe[\j\ZfeZ\ekiXdXj[`m\ijXj]le\j\cl^Xi\j
c`ki^`Zfj#eldm\i[X[\`ifj\ek`[f[\le`[X[\%8eXm\gi`eZ`gXcld\jgXfXdgcf#
c`mi\\Xckf#fe[\X[\ZfiXf]f`\c`d`eX[XgXiXef`ek\i]\i`ieXZfeZ\ekiXf#e\d
`dgfij`dYfc`jdfjgi$ZfeZ\Y`[fj%Fgi\jY`ki`fdXekd$j\X`e[XYXjkXek\\c\mX[f
\d i\cXf ~ Xjj\dYc\`X ef ]XZ`c`kXe[f X gifo`d`[X[\ \eki\ Zci`^fj \ c\`^fj# dXj
]Xmfi\Z\e[fXm`j`Y`c`[X[\%8gXi\[\hl\j\im\[\]le[fXfXckXiXe`ZXkfkXcd\e$
k\Z\^X%8`cld`eXfeXkliXcgifmd[\^iXe[\jaXe\cXjhlX[iX[Xjhl\ZfekfieXd
f \jgXf \ j\ YX`oXd alekf Xf XckXi# Zfdf hl\ kiXq\e[f X gi\j\eX [\ ;\lj ~hl\c\
\jgXf%8qfeX[fXckXiÔZXXjj`ddX`j`cld`eX[X[fhl\fi\jkf[X`^i\aX#dXjkf[ff
\jgXf\emfcm`[fgfildXclqZXcdX#[`]ljX\le`]fid\%E\jj\XcX[fcXk\iXc\o`jk\d
gi\Z`jXd\ek\ [fq\ aXe\cXj# Zfdf f ed\if [\ Xgjkfcfj% <jkXj XY\ikliXj XgXi\Z\d
Zfdf hl\ \jZXmX[Xj eX gXi\[\# Xki`Yl`e[f$c_\ dX`j gif]le[`[X[\# c\mXe[f gXiX f
gcXef \ok\i`fi X ZX`o`c_Xi`X \ f m`[if% Ef \ok\i`fi# Xj aXe\cXj i\jlckXd ZfdgcXeXi\j
~jgXi\[\j\#[X[XXjlXj`dgc`Z`[X[\#gf[\d$j\Xjj\d\c_Xi~jaXe\cXj[\ldX]}Yi`ZX#
d\iXd\ek\]leZ`feX`j%
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8eXm\cXk\iXcZfejk`kl`ld\jgXfg\Zlc`XihlXe[fZfdgXiX[fZfdfZfigfgi`eZ`$
gXc# a} hl\ k\d Z\iZX [\ ld hl`ekf [X jlX XckliX \ ef gfjjl` `cld`eXf eXkliXc
[`i\ZkX#fhl\c_\Zfe]\i\ldXdY`\ek\dX`jjfdYi`f%ylddfd\ekfdX`jZfek`[f
\i\j\imX[f#hl\j\`[\ek`ÔZXZfdfcX[fdX`j`e[`m`[lXc\`ekifjg\Zk`mf[X\jg`i`kl$
Xc`[X[\ [f Zi\ek\% y XY\ikX gXiX X eXm\ gi`eZ`gXc gXiX hl\ ef j\ hl\Yi\ f ZXi}Zk\i
[\\jgXfe`Zf%8g\eXj\o`jk\lde`Zf\c\d\ekf[\j\gXiXf#ldgcXef[\g\[iX
eXkliXc#ZfdZ\iZX[\+d[\Zfdgi`d\ekf#hl\jlgfikXX^iXe[\gXi\[\cXk\iXc%<jk\
\c\d\ekf]Xqc\dYiXifjgcXefjlk`c`qX[fje\jkXgfZXgfiD`\jmXe[\iIf_\#Zfdf
gfi \o\dgcf ef GXm`c_f [\ 9XiZ\cfeX# Xg\jXi [Xj [\m`[Xj [`]\i\eXj% Gf[\dfj
kXdYd c_\ Xki`Yl`i ldX flkiX ]lef1 hlXe[f# efj [`Xj Zfdlej# X \ekiX[X j\ ]Xq
cXk\iXcd\ek\#\jk\gcXefg\id`k\hl\efj\Xm`jk\cf^ffXckXi#fcfZXcdX`jjX^iX[f%
8fZfeki}i`f[fhl\j\]Xq`XeXjlXgfZX#Il[fc]JZ_nXiq#ef\m`[\eZ`flX\jkilkliX
[\jlgfik\[f\[`]Z`f%
8g\jXi[X?`jki`Xj\idl`kf`dgfikXek\gXiXIl[fc]JZ_nXiq#\jk\Xihl`k\ZkfjflY\
mXcfi`qXiXc`Y\i[X[\hl\c_\\iX[X[X#Zi`Xe[f\jkXfYiXkfefmX\iX[`ZXc#gXiXfj\l
k\dgf%E\cX\m`[\eZ`flfjmXcfi\jhl\eXm`[Xc_\gXi\Z`XddX`j`dgfikXek\j#Zfdf
XgfYi\qX#efj\ek`[f[f[\jgfaXd\ekf\[X_ld`c[X[\%DX`j`dgfikXek\hl\[fhl\X
XgXieZ`X\iXfj`^e`ÔZX[f%
EX@^i\aX[\:figlj:_i`jk`\o`jk\dXc^ldXjd\k}]fiXj1fgXm`d\ekf#gcXef_fi`qfe$
kXc#]\`kf[\g\[iX\jZliX#XYXj\#fcX[f]j`Zf#jdYfcf[Xk\iiX2XjgXi\[\j#gcXefj
m\ik`ZX`jkfkXcd\ek\YiXeZfj\i\gc\kfj[\clq#Xjg`iXd~`dXk\i`Xc`[X[\#Xf[`m`ef\
~ \k\ie`[X[\% Jf kXdYd efki`fj fj ZfekiXjk\j hl\ Zfdg\d f XdY`\ek\1 e\^if&
YiXeZf# jfdYiX&clq# YX`of&Xckf# k\iiX&Zl# gif]Xef&jX^iX[f% F gigi`f Xihl`k\Zkf#
dX`jkXi[\efc`mifB`iZ_\eYXl(0-' #]XcX[\jkXfYiX[\ldX]fidXXc^fj`dYc`ZX#
Zfdfj\e[fki`e`k}i`X#i\gi\j\ekXe[fkijqfeXj&i\Xc`[X[\j[`jk`ekXj1XeXm\#cl^Xi[X
Xjj\dYc\`X#[fdle[fXY\ikfXkf[fj2XqfeX[fXckXi#fe[\;\ljj\m\d]Xq\igi\j\e$
k\#efc`d`Xi\eki\[`d\ej\j2\Xk\iZ\`iX#X[X\k\ie`[X[\[\;\lj#Xg\eXj\mfZX[X\
jl^\i`[X%
Il[fc]JZ_nXiqXki`YlXXfjdYfcfldXi\cXf\eki\fm`jm\c\f`em`jm\c#\emfc$
m`[XeldXj\ej`Y`c`[X[\hl\hlXj\`d\[`XkX%JfYi\Xhl\jkf[fjjdYfcfj#[\gf`j
[X gi`d\`iX ^l\iiX dle[`Xc# \eZfekiXdfj [`m\ijfj gfekfj [\ m`jkX# hl\ \emfcm\d
hl\jk\j k\c^`Zf$gfck`ZXj \ hl\ `dgfikX i\]\i`i# gXiX g\iZ\Y\idfj hl\ \jkX m`jf
gXZÔZX#hl\X`e[X_fa\gf[\dfjgXik`c_Xi#\iXXg\eXjldX\eki\m}i`Xj%Ld[\jj\j
gfekfj[\m`jkX\jkXmXi\cXZ`feX[fZfdfdfm`d\ekfc`ki^`Zf#\dhl\efjdYfcf
le\fdXk\i`XcXf\jg`i`klXcgfc`k`ZXd\ek\[\Z\ekif 2ldflkif\iXdX`j`ZfefZcXjkX#
Xek`$j`dYc`Zf \ iXZ`feXc`jkX# gXiX f hlXc f jdYfcf  ldX d}jZXiX hl\  jlg\iX[X
g\cX\jkilkliX[XiXqf2\gfick`dfldgfekf[\m`jkX\oki\d`jkX#hlXj\`[fc}ki`Zf#
gXiXfhlXcfjdYfcf#Xhl`cfhl\flkiXZf`jX#hl\efjjXcmXXkZe`ZX#XZ`eZ`X#X
eXf#f[`kX[fiÆgfc`k`ZXd\ek\`[\ek`ÔZX$j\Zfdfgf[\iXYjfclk`jkX#eXZ`feXc`jkX\
i\XZZ`fe}i`f )(%
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EXd\jdXXckliX\eXd\jdXZ`[X[\(0)/$)0#8hl`j^i}e #Il[fc]JZ_nXiq\Xc^lej
ZfcXYfiX[fi\j gXik`Z`gXiXd ef ZfeZlijf gXiX X @^i\aX ?\`c`^Æ>\`jk# hl\ ef j\
Z_\^flXZfejkil`i%8`e[XXjj`d#]fiXd[\j\emfcm`[fjkijgifa\Zkfjhl\k\e[`XdgXiX
X`^i\aX[\ÈhlXkifgXi\[\jÉ#fld\jdfgXiXldZlYfdfeld\ekXc#eldXj`dgc`Z`[X$
[\eleZXm`jkX%
<d(0*/#Il[fc]JZ_nXiqglYc`Zflfj\lc`mifMfd9Xl[\iB`iZ_\#ld\jkl[fjfYi\
X Zfejkilf [\ `^i\aXj eX 8c\dXe_X# hl\ \emfcm`X hl\jk\j Zfejkilk`mXj# kZe`ZXj#
jfZ`X`j\k\fc^`ZXj%J\^le[f\c\#efj\jgXfj[\Zlckfgf[Xdfjj\ek`i[lXjk\ej\j
[`jk`ekXj%?}fYiXjhl\jfhlXj\jldZfek\ekfiXfhlXc#XXjj\dYc\`Xi\le`[Xhl\
c_\Xki`YlXlddX`fij`^e`ÔZX[f[\\jgXfc`ki^`Zf%Il[fc]JZ_nXiqZcXjj`ÔZfl$fj
Zfdf\jgXfj[\ÈgXjjX^\dÉ[\;\lj%GfiflkifcX[f#Xj`^i\aXjgf[\i`Xdj\i\i^l`[Xj
Zfdf \jgXfj [X Ègi\j\eXÉ [\ ;\lj# Zfdf dfeld\ekfj X ;\lj# Zfdf \iX f ZXjf
[fjk\dgcfj^i\^fj\[Xj`^i\aXjfi`\ekX`j%yeXk\ejf\eki\\jk\j[f`jgcfjhl\j\
gXi\Z\d \eZfekiXi Xj `^i\aXj [\ JZ_nXiq1 gi\k\e[\d \m`kXi f d\if ]leZ`feXc`jdf
c`ki^`Zf \ kXdYd X k\ekXf [\ \eZ\eXi# [\ kiXq\i XkiXmj [\ `dX^\ej X gi\j\eX
[fjX^iX[f))%ykXdYde\jj\c`mifhl\\jk\Xihl`k\ZkfXgi\j\ekXj\`jÈk`gfj`[\X`jÉ[\
\[`]Z`fjXZif#hl\efj\gi\k\e[\d`dgfiZfdfdf[\cfjgXiXj\i\dj\^l`[fj~i`jZX
dXjZfdfj\jhl\dXj[fjhlX`jgf[\deXjZ\iXj`[\`Xj[fj\[`]Z`fj%8\jk\jalekX$j\
X`e[Xldjk`dfhl\gf[\j\im`jkfZfdfld\jhl\dX[\`^i\aX`ek\dgfiXc%KiXkXd$
j\[\ZfeZ\g\j[\ld\jgXf]fZXc`qX[fefXckXi#\dhl\j\gi\k\e[\hl\XXjj\d$
Yc\`Xj\j`ekXi\le`[X%FXckXiXd\jXfe[\j\Z\c\YiXfjXZi`]Z`f#iXqf]le[Xd\ekXc
[\kf[XX\lZXi`jk`X#\gfikXekffZ\ekif\jg`i`klXc%8g\jXi[`jjf#fXihl`k\ZkfgXi\Z\
k\igi\]\i`[f\[`ÔZXiXjjlXj`^i\aXjZfd]fidXji\ZkXe^lcXi\j#\dKflC#flhlXchl\i
flkiX]fidXhl\XZ\eklXX`[\`X[\ZXd`e_f%
;fd`e`blj9_d\Il[fc]JZ_nXiq]fiXd[f`j^iXe[\jXihl`k\ZkfjXc\d\j#[\[lXj
^\iX\jZfej\Zlk`mXj#[Xgi`d\`iXd\kX[\[fjZlcf#XjjfZ`X[fjXfdfm`d\ekfc`ki$
^`Zf#hl\gfmfXiXd`ed\iXjcfZXc`[X[\j[\efmXj`^i\aXjZXkc`ZXjdf[\ie`jkXj%Ef
gi`d\`ifZXjf#ZfdldXc`e^lX^\ddX`j\ogi\jj`fe`jkX[\c`e_XjZlimXj\#efj\^le$
[f#dX`jXYjkiXZkX#[\c`e_Xji\ZkXjÆfhl\`cljkiXX[lXc`[X[\[\Xk`kl[\jhl\j\dgi\
\jk\m\gi\j\ek\eXjXik\j\eXXihl`k\ZkliX#Xfcfe^f[fk\dgf%
<eki\(0*-\(0+,#eX8c\dXe_X#fe[\XkX^fiXdX`j`^i\aXjj\k`e_XdZfejkil[f#
_flm\ ld g\if[f [\ \jkX^eXf eX Zfejkilf# \ [\gf`j d\jdf [\ [\jkil`f#
[\m`[fXfjXZfek\Z`d\ekfjgfck`Zfj\~j\^le[X^l\iiXdle[`Xc%
EXJlX#\jg\Z`Xcd\ek\eXJlXXc\d#fe[\j\k`e_XZfejkil[fldX[Xjgi`d\`iXj
`^i\aXjdf[\ieXj#X@^i\aX[\Jk%8eke`f#[\BXicDfj\i#fgifZ\jjf\mfclk`mfZfek`$
elfl\m`m\l$j\\eki\kXekfldXj`klXfgXik`ZlcXi[XXihl`k\ZkliXi\c`^`fjXdf[\i$
eX% Fj Xihl`k\Zkfj jlfj# m\i`ÔZXe[f ldX Zi`j\ hl\ gXi\Z`X ljXi [\ ]fidX ^iXkl`kX
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\ gi$\jkXY\c\Z`[X fj mXcfi\j \jkk`Zfj XcZXeX[fj Zfd kXekf \j]fif# \jkXY\c\Z\iXd
Xc^ldXj efidXj [\ df[f X \m`kXi Z\ikfj \iifj eXj Zfejkil\j i\c`^`fjXj% 8jj`d#
[`^Xdfjhl\Xc`mi\\ogi\jjf`dX^`eXk`mXj\i`XjlYjk`kl[XgfildXc`e^lX^\dhl\
gi\k\e[`X#XZ`dX[\kl[f#`[\ek`ÔZXi$j\ZfdfjmXcfi\jZi`jkfj\ZfdXjZXiXZk\ijk`$
ZXj[fjcfZX`jfe[\\iXdZfejkil[XjXj`^i\aXj%<jkXjZfejkil\jj\i`Xddf[\jkXj#
]leZ`feX`j#[\jgfaX[Xj#dfjkiXe[fXm\i[X[\[X\jkilkliX\[fjdXk\i`X`jgXiXXcZXe$
XildXdY`\ek\`ek\i`fi[\ZXcdX\i\c`^`fj`[X[\#Zfdfa}m`dfjeX8c\dXe_X#gfi
\o\dgcfeX@^i\aX[\:figlj:_i`jk`%EXJlX#[\jkXZXiXd$j\Xc^lejXihl`k\ZkfjZfdf
=i`kqD\kq^\i#?\idXee9Xli\Fkkf;i\p\i%
AdS^[UBRWfPaiTb`dXÎ^b_PaPMfd9Xl[\i
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#UXV|PeXPVT\bPVaPSP}RP\X]W^
$UXV|P_PaÈQ^[PbPVaPSP}RÈ[XRTTbRda^
%UXV|Pc^cP[XSPSTbPVaPSP}

8VaTYPSTJ%>Xcc
?[P]cP
Df[jk`X

8@^i\aX[\J%>Xcc\dFY\ilqn`cc(0*, #[\=i`kqD\kq^\i(/0/$(0.* #ZXiXZk\i`qX
Y\d \jk\ k`gf [\ Xihl`k\ZkliX i\c`^`fjX% KiXkX$j\ [\ ld e`Zf mfcld\ gXiXc\c\g`g$
[`Zf# Zfd ZfY\ikliX [\ [lXj }^lXj# \d hl\ j\ [\jkXZX# Zfdf hlXj\ j\dgi\# X kfii\
X[fjjX[X cXk\iXcd\ek\% <ok\i`fid\ek\  ZX`X[X [\ YiXeZf# eldX Xk`kl[\ [\ ^iXe[\
df[jk`X% 8 ef j\i g\cX kfii\# ef _} dX`j e\e_ld \c\d\ekf hl\ `dgfe_X fl
[\jkXhl\\jkXZfejkilf#hl\j\gi\k\e[\j\d\c_Xek\Xkf[fjfjflkifj\[`]Z`fj[X
cfZXc`[X[\%
8j`^i\aXjZX[Xm\qdX`jj\i\efmXmXdj\dZfg`XifgXjjX[f#dXjj\^l`e[ffji\hl`j`$
kfjgXik`ZlcXi\j[\ZX[XZ`iZlejkeZ`XÆXcfZXc`qXf#fZc`dX#fZfek\okf\emfcm\ek\#
fjj\ljfYa\Zk`mfj%
:fdf [\]\e[`X Il[fc] JZ_nXiq# gfi dl`kf j\d\c_Xek\j hl\ j\ kfie\d X `^i\aX \ X
]}Yi`ZX#[\m`[fXfjdXk\i`X`j\~jkZe`ZXj\dgi\^X[Xj#X`^i\aXk\d[\`iiX[`Xij\dgi\
Z\ikfjmXcfi\jhl\efj\c`d`kXd~jlYa\Zk`m`[X[\dXjXfj\c\d\ekfjhl\jfXZXljX
fYa\Zk`mX[Xhl\cX%Gfim\q\j#d\jdfgfjjl`e[f\jkXjZXiXZk\ijk`ZXjXc^ldXj`^i\aXj
gXi\Z\dgif]XeXjXfjfc_fj[\Xc^ldXjg\jjfXjgfihl\\jkXjZfek`elXdX`[\ek`ÔZXi
fjX^iX[fZfdZ\ikfj]fidlc}i`fjXihl`k\Zke`ZfjgXjjX[fj#a}dl`kXjm\q\j[\jgifm`$
[fj[\j`^e`ÔZX[f%
Il[fc]JZ_nXiqgifZliXmXX`dX^\dgfiki}j[f\[`]Z`f%F\jgXf#XjgXi\[\j#fk\Zkf#
f gXm`d\ekf# X gfikX \ Xj aXe\cXj# kl[f \eÔd# jf \c\d\ekfj hl\ ef kd j ldX
]lefgi}k`ZXdXjgfjjl\dldj`^e`ÔZX[fXekifgfc^`Zf\#gXiX\c\#d\jdfk\fc^`$
Zf%<jk\Xihl`k\ZkfeleZXXZi\[`kflhl\Zfejkil`ildX`^i\aX\iXXg\eXj[Xii\jgfjkXX
ldX]lef%Efgi\k\e[`XZfejkil`ildXÈd}hl`eX[Xc`kli^`XÉ%
DXj j\ gfi ld cX[f j\ gXi\Z`Xd [Xi cXi^fj gXjjfj ef j\ek`[f [\ ldX Xihl`k\ZkliX
df[\ieX#efgf[\dfj\jhl\Z\ihl\kXdYde\jkXj[ZX[XjXXihl`k\ZkliX]f`ljX[X
Zfdf`ejkild\ekf[\[\dfejkiXf[\gf[\igfigXik\[f<jkX[f\gXiXZ\c\YiXifj
efmfjXZfek\Z`d\ekfj[fjZlcf%Ld\jk`cf[\Xihl`k\ZkliXÈeXZ`feXcÉ\iXX[fgkX[f
\j\^l`[f[\`^lXc]fidXgfikf[ffgXj%EXdX`fi`X[fjZXjfjkiXkXmX$j\[\ld\jk`cf
dX`jZc}jj`Zf#j`dgc`ÔZX[f\]XZ`cd\ek\i\gif[lqm\c#hl\\ekiXmX\dZfe]ifekfZfd
fdf[\ie`jdf\i\gi`d`lfj\l[\j\emfcm`d\ekf%KX`jdXe`]\jkX\j\o`jk`iXdefj
gXj\j\dhl\m`^fiXiXdgf[\i\jkfkXc`k}i`fj#ZfdfX8c\dXe_X#@k}c`X#Le`fJfm`k`$
ZX\d\jdf\dGfikl^Xc%

'!

<><4=C>"?A>5DBª>34=>E0B86A490B
3T (#$%$=^ePbXVaTYPbd\_^dR^_^ac^SPP4da^_P
EX8c\dXe_X#fgXj\dhl\Xi\]fidXc`ki^`ZXk`e_X`[fdX`jcfe^\#f\jkXcXi[\ldX
efmX^l\iiXmfckflX[\mXjkXi\[\jkil`ildgflZf[\kl[fhlXekfj\k`e_XZfej\^l`$
[f\i^l\i%=f`e\Z\jj}i`f#\li^\ek\#ldgcXef^\e\iXc`qX[f[\i\Zfejkilf[fgXj%
;liXek\dl`kfk\dgf#XkXi\]X\iXjfd\ek\c`dgXikf[XjXjileXj\fjdXk\i`X`j[\
Zfejkilfhl\XgXi\Z`Xd\iXd[\jk`eX[fj~jZfejkil\jdX`jli^\ek\j#Xj_XY`kX$
\j%8fjgflZfj#fgXj]f`$j\i\\i^l\e[f\X\jk\gifZ\jjfef\jZXgXiXdkXdYdXj
`^i\aXj%
G\iXek\ X [\jkil`f [\ kXekXj fYiXj _Xm`X m}i`Xj gfjj`Y`c`[X[\j [\ XZf1 [\iilYXi
XjileXj\Zfejkil`iefmXj`^i\aXjefj\lcl^Xi2Xgifm\`kXiXjgXik\jhl\i\jkXiXd\
Zfdgc\k}$cXj ljXe[f f \jk`cf df[\ief2 fl i\Zfejkil`i kf[f f \[`]Z`f kXc Zfdf \iX
Xek`^Xd\ek\%8jgfj`\jX[fgkX[Xjef]fiXdgXZÔZXje\d^\e\iXc`qX[Xj%Dl`kXj
`^i\aXj]fiXd\i^l`[Xj[\iX`q#j\e[ffi\Õ\of[Xji\Z\ek\jkiXej]fidX\j[XjfZ`\$
[X[\%
8em\cjfZ`Xc\\jg`i`klXc#fg\iXiXd$j\efmXjdl[XeXjgf`jg\iXek\feXq`jdf#Xj
g\ij\^l`\j#fjZXdgfj[\ZfeZ\ekiXf\kf[XjXjXkifZ`[X[\jZfd\k`[Xj#\iX`dgfj$
jm\chl\hlXchl\im`jfifdek`ZXfl`[\Xc`jkXg\idXe\Z\jj\%G\cfZfeki}i`f#flj\
ZXXeldX[\jZi\eXkfkXcflj\XZi\[`kXmXZX[Xm\qdX`jeldXi\c`^`f[\m\i[X[\`$
ifjmXcfi\jZfdfX\jg\iXeX#X_ld`c[X[\\Xaljk`X[`m`eX%
8em\c\Zc\j`}jk`Zf#X8c\dXe_XY\e\ÔZ`fl[XXZf[\ld\g`jZfgX[fhl\#j\e[f
j\ejm\c~jZ`iZlejkeZ`Xj[fdfd\ekfhl\m`m`X#jflY\[XiZi[`kf~jefmXj]fidXj#
eXjlXfYa\Zk`m`[X[\\]leZ`feXc`[X[\#X[d`k`e[fhl\Xdfeld\ekXc`[X[\\\olY\$
ieZ`X[fjXek`^fj\jk`cfjefdX`j[\X[\hlXmXXfjZ%OO\XldgfmfdXik`i`qX[f
g\cXj^l\iiXj)*%
E\jkX XckliX# fj gi`eZg`fj `dgc\d\ekX[fj eXj efmXj `^i\aXj \iXd1 X iXZ`feXc`[X[\
\Xlk\ek`Z`[X[\efljf[\efmfjdXk\i`X`j\kZe`ZXj#gi\]\i`[fjkXdYdgfiiXq\j
\Zfed`ZXj2XX[\jfXldXefmXj\ej`Y`c`[X[\YXj\X[XeXjfYi`\[X[\\ef[\jgfaX$
d\ekf2\X`e[XXjlgi\dXZ`X[fjmXcfi\jk\fc^`Zfj\[Xc`kli^`X%;\]XZkf#X]leZ`f$
eXc`[X[\c`ki^`ZX_Xm\i`X[\j\iX`e[Xdl`kf[`jZlk`[X\X^fiXj`d#gfjkXm\i[X[\`iX$
d\ek\\dgi}k`ZX%


!"=^STR^aaTaSTbbT_a^RTbb^PR^\XbbÊ^T_XbR^_P[P[T\ÊaTd]XSPT\5d[SP_a^\d[V^dPb3XaTRcXePb
_PaPPR^]bcadÎÊ^STXVaTYPbS^Rd\T]c^`dT_T[PbdP^QYTRcXeXSPSTTYdbcTiPcTeTePbcPbP_[XRPÎÜTbTU^X
R^]bXSTaPS^ S^b \PXb R^\_[Tc^b ST c^SP P 8VaTYP 2PcÚ[XRP ]TbcT S^\Ô]X^ § [di ST cP[ S^Rd\T]c^ [TeP]
cPaP\bT X]á\TaPb XVaTYPb ?^a TgT\_[^ bÚ ]P SX^RTbT ST 2^[Ú]XP U^aP\ "%& Pb ]^ePb XVaTYPb ^d XVaTYPb
bdQ\TcXSPbPaTTbcadcdaPÎÊ^

s0b]^ePb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^]^bÐRGG '"

<d(0+.#efmXj[`i\Zk`mXjjXiXd[fMXk`ZXef1fGXgXG`fO@@gifdlc^flX\eZZc`ZX)+
D\[`Xkfi ;\`# hl\ gifgj# \eki\ flkiXj Zf`jXj# ldX XZk`mX gXik`Z`gXf [fj Ô`j eXj
Z\c\YiX\j%
A}efYXjkXmXgfi`jjf[XiYfXm`j`Y`c`[X[\~jZ\c\YiX\j#\c\mXe[ffgi\jY`ki`f#fl
Xgifo`dXe[ffXckXi[XXjj\dYc\`X%GXiXj\Zfejkili\dXjefmXj`^i\aXj\iXe\Z\jj}i`f
g\iZ\Y\i[\ldX]fidXkfkXc\ek`dXkf[XjXjZ\c\YiX\jc`ki^`ZXj#fcl^Xi\fgXg\c
[\ZX[X\c\d\ekffXckXi#fXdYf#XZX[\`iXgi\j`[\eZ`Xc#fjXZi}i`f#Xg`XYXgk`jdXc%%% 
\ZXgkXifj\lj`^e`ÔZX[f%Fk`gf[\_`\iXihl`X\[\i\cX\jhl\j\\jkXY\c\Z`Xd\eki\
fj[`m\ijfj\c\d\ekfjgi\Z`jXmXdj\iZfdgi\\e[`[Xjg\cfjXihl`k\Zkfjhl\Zfejkil$
XdXj`^i\aXj#gXiXhl\Xjd\ejX^\ejkiXejd`k`[Xj#g\cXkfkXc`[X[\[f\jgXf#]fjj\d
XjZfii\ZkXj#[\XZfi[fZfdfjgi\jjlgfjkfj[Xc`kli^`XZi`jk%J[\jk\df[f#XefmX
j`klXfXihl`k\Zke`ZX#c`ki^`ZX\\jg`i`klXc\jkXi`X\jg\c_X[XeXjefmXjZfejkil\j%
KfieXmX$j\ZX[Xm\qdX`j\m`[\ek\XZfdgc\o`[X[\[\ldgif^iXdXZfdff[\ldX
`^i\aX#ldXXlkek`ZXÈ[fdlj\ZZc\j`X\É#i\Xcd\ek\Y\cXhlXe[fZldgi\XjlX]lef\
XZfc_\ldXZfdle`[X[\%
<d(0,0#fY`jgX[f[\8hl`j^i}e[\Ôe`Xf\[`]Z`f\Zc\j`Xc[X]fidXdX`jgif^i\jj`mX
[\kf[XjXjXek\i`fi\jXf:feZc`fMXk`ZXef@@1È8`^i\aXfcl^Xi\jg\Z`Xcd\ek\ZfejX^iX$
[fX;\lj#\dhl\fgfmf[\;\ljj\i\e\gXiX\jZlkXiXgXcXmiX[\;\lj\Z\c\YiXifjj\lj
d`jki`fj%KXdYdj\im\XfjÔ`j[\cl^XigXiXXfiXfgi`mX[XX;\lj\Xfjj\ljjXekfjÉ),%
<d(0-'#ef:fe^i\jjf<lZXijk`Zf@ek\ieXZ`feXc[\Dle`hl\#Xi\]\ieZ`X~Xihl`k\Z$
kliXi\c`^`fjXdf[\ieX\iX]\`kXefjj\^l`ek\jk\idfj1ÈfZl`[X[f[\\ogi`d`i\dk\idfj
[\ Xihl`k\ZkliX Xj `[\`Xj \Zc\j`fc^`ZXj i\[\jZfY\ikXj eX efjjX gfZX# [\gf`j [\ cfe^f \jhl\$
Z`d\ekf%¿ MfckXdfjXZfdgi\\e[\i\\m`m\iX@^i\aXZfdfldZfigfZlaXZXY\X:i`jkf
\Zlafjd\dYifjjfdfjej%¿ fXckXigXjjXXj\ifgfekfZ\ekiXc¿ kfieXe[f$j\fdfk`mf
Z\ekiXc[fgifa\Zkf\[XZfejkilfÉ)-%
:fdfa}g\iZ\Y\dfj#X8c\dXe_XmfckflXj\ifgi`eZ`gXcgXjhl\c\mflX[`Xek\f
gifZ\jjf[\Zfejkilf[\efmXj`^i\aXj#hl\ieXjZ`[X[\j`e[ljki`X`jhl\ieXjXc[\`Xj
[XjgifmeZ`Xj%8gXik`i[\(0,'#\jkXe[fZi`X[XXe\Z\jj}i`XYXj\\Zfed`ZX#Zfd\X$
iXdXZfejkil`i$j\Xjgi`d\`iXj`^i\aXjZfdXc^ldX`dgfikeZ`X%Dl`kfjXihl`k\Zkfj
[\[`ZXiXd$j\ Xf \jkl[f [\jkXj hl\jk\j i\cXZ`feX[Xj Zfd Xj `^i\aXj# kfieXe[f$j\
hlXj\\jg\Z`Xc`jkXj%Fj^iXe[\jXihl`k\Zkfj[X\kXgXXek\i`fiZfek`elXiXdXjlXfYiX
efg\if[f[fgj$^l\iiXj#Zfdf]f`fZXjf[\;fd`e`blj9_d\Il[fc]JZ_nXiq%


!#  |3^ Va , RXaRd[Pa 3^Rd\T]c^ b^[T]T S^ ?P_P ]^a\P[\T]cT SXaXVXS^ P^b \T\Qa^b SP WXTaPa`dXP
P^b UXÐXb T _^a eTiTb cP\QÐ\ P^b W^\T]b ST Q^P e^]cPST 0 _aX\TXaP T]RÔR[XRP _PaTRT cTa bXS^ d\P
ST 1T]c^ G8E  &# c^a]P]S^bT UaT`dT]cT P _PacXa ST ;TÊ^ G888} X] <eZ`Zcfg[`X :Xkc`ZX GfglcXi Wcc_)
fffPVT]RXPTRR[TbXP_cRPc^[XR^_TSXPPacXV^Pb_.XSNT]caPSP,%%"
!$B27=4;;7dV^^_RXc__&&
!%  3½?5=4A 9d[Xdb 2PaSTP[ T 0aRTQXb_^ ST <d]X`dT T 5aTXbX]V X] EfmXj@^i\aXjeX8c\dXe_X# 2PcÈ[^V^
SP Tg_^bXÎÊ^ ^aVP]XiPSP ]P ^RPbXÊ^ S^ 2^]VaTbb^ 4dRPaÔbcXR^ <d]X`dT (% <d]XRW 4SXc^aXP[ BRW]T[[ 
BcTX]Ta (%__&

'#

;fgi`d\`ifXihl`k\Zkf#[\jkXZXdfjX@^i\aX[\DXi`XIX`e_X#\d:fce`X$DXi`\e$
Yli^ (0,+ % 8 gcXekX  hlX[iX[X# f hl\ ef \iX dl`kf _XY`klXc# \ f gi\jY`ki`f
jXc`\ekX$j\g\cX\c\mXf\g\cXc`^\`iXZlimXkliX[XgXi\[\hl\c_\j\im\[\]le[f%8
\jkilkliX#hl\jljk\ekXXZfY\ikliXXYfYX[X[X#ZfdgfjkXgfihlXkifÔeXjZfcleXj[\
]\iif%8gXi\[\jlcZfejk`kl[XgfildX^iXe[\Zfik`eX[\m`[ifhl\\eZ_\f\jgXf
[\ldXclqZfcfi`[X#efjkfej[\Z`eqX\m\i[\%E\jkXgXi\[\_}ldXgXjjX^\dgXiXf
YXgk`jki`fZ`iZlcXihl\j\\eZfekiXj\gXiX[f[fZfigf[X`^i\aX%<jk\k\dldX\ekiX[X
gigi`XgXiXhl\]fjj\gfjjm\cXZi`XeXj\igi`d\`ifYXgk`qX[X\j[\gf`j[Xi\ekiX$
[XeXZXjX[\;\lj%M\dfjXhl`ZfdfXj]fidXjXihl`k\Zke`ZXjZfeZi\k`qXiXdldX
hl\jkfi\c`^`fjXgc\eX[\j`dYfc`jdf%
Fa}i\]\i`[fXihl`k\ZkfXc\df#Il[fc]JZ_nXiq#k\m\ld`dgfikXek\gXg\ceXlckiX$
gXjjX^\d [f eXZ`feXc`jdf eX Xihl`k\ZkliX \ \jk\m\ \emfcm`[f eXj fYiXj [\ f`k\ekX
`^i\aXj%FmXcfiXihl`k\Zke`Zf[\kXcc\^X[f[`^ef[\ldXXk\ef\jg\Z`Xc%
8j efmXj ZfeÔ^liX\j [\ \jgXfj \ [\ gXi\[\j Zfd\Xd$j\ X dXe`]\jkXi gfi
\o\dgcfeX@^i\aX[\Jk%D\Z_k\ie\d:fce`X#Zfejkil[X\eki\(0+.$,+gfiIl[fc]
JZ_nXiq\DXi`XJZ_nXiq%EldXeXm\i\ZkXe^lcXi#ZfdfXhl\a}]XcXdfj[\:figlj
:_i`jk`#gfmfXdf\jgXfj\`jZfcleXj[\Y\kfXidX[f#\i^l`[XjjfYi\XXek`^X\jkil$
kliX [X `^i\aX [\jkil[X% 8j gXi\[\j jf iXj^X[Xj gfi XdgcXj aXe\cXj i\ZkXe^lcXi\j#
[\m`[ifkiXejcZ`[f%8cld`efj`[X[\gXi\Z\\jgXc_Xi$j\gfikf[ff\jgXf[\]fidX
_Xidfe`fjX%;fgfekf[\m`jkXc`ki^`Zf#ef`ekif[lq`le\e_ldXefm`[X[\%
8j\m\i`[X[\[Xj]fidXjfikf^feX`j#hl\j\i`XXYXe[feX[XeflkiXjfYiXj#Zfek`elfl
gi\j\ek\ eX @^i\aX [\ JXekX 8eeX# \d ;i\e gio`df [\ :fce`X # hl\ [XkX [\
(0,($,-%<jkXXj\okX`^i\aX\i^l`[XeXhl\c\cfZXc\d()''Xefj[\_`jki`X#eldX
Z`[X[\ hl\ ZfejkX hl\ jf]i\l ldX [\jkil`f hlXj\ kfkXc# [\m`[f ~ j\^le[X ^l\iiX
dle[`Xc% Il[fc] JZ_nXiq [\Z`[`l hl\ hl\i`X Zfejkil`i Xc` ldX efmX `^i\aX \# k\e[f
j`[ffm\eZ\[fi[fZfeZlijf#\i^l\lÈldX[XjdX`j\oZ\c\ek\j`^i\aXj[fefjjfk\dgfÉ).%
Gfi]fiX#X@^i\aX[\JXekX8eeXefZfem`[Xe`e^ldX\ekiXi%GXi\Z\d\jdfldX
]fikXc\qX\XjjlXjgXi\[\j#c`jXj\Z\^Xj#\dg\[iX#XZ\eklXd\jj\ZXi}Zk\i%FdXk\i`Xc
hl\\emfcm\kf[XXZfejkilf\ogi\jjXZfek`el`[X[\\Zfe]\i\$c_\k\okliX#k\e[fld
Xjg\ZkfXc^fil[\%<jk\`ek\iifdg`[fjgfikij\c\d\ekfj1XqfeX\em`[iXX[Xhl\
`cld`eXX`^i\aXeld[fjcX[fjdX`jcfe^fj#ldXZilq\jZlcg`[XeXgXi\[\fgfjkX\
ldXji`\[\XY\ikliXjZ`iZlcXi\jefYiXfd\efi%
8\ekiX[X]\`kXcXk\iXcd\ek\gfildXeXm\YX`oX\jfdYi`X#Xg\eXj`cld`eX[Xgfi
ZcXiXY`XjZ`iZlcXi\j%FZi\ek\\ekiXZfdfldg\i\^i`ef#hl\eXjlXg\hl\e\qe\Z\j$
j`kX]Xq\iZXd`e_f#XkXcZXeXiX^iXe[\eXm\hl\#e\jk\ZfekiXjk\#gXi\Z\dfeld\e$
kXc%8gcXekX\d]fidX[\C\Xjj`dXgXik`i[\ldjXckXi#gfjjm\cZ\c\YiXigXiX
[f`j\jgXfjZfd[`]\i\ek\jZXgXZ`[X[\jflgXiXld\jgXfkfkXchl\Z_\^XXXZfc_\i
/''g\jjfXj%E\jj\ZXjf#ldXmXjkXZfdle`[X[\fZlgXi`X\jgXfj[`jk`ekfj#ZfdjlXj


!&B<8C764:XSSTaK_\e\nZ_liZ_\jf]<lifg\;^]S^]CWTPaRWXcTRcdaP[_aTbb (%#__ %%

8VaTYPST<PaXPAPX]WP
?[P]cP
HlX[iX[f

8VaTYPSTJk%D\Z_k\ie
EXbcPX]cTaX^a
J`dgc`Z`[X[\

8VaTYPSTBcP0]]P
EXbcPTgcTaX^a
=fik\dXk\i`Xc`[X[\%I\]^`f

s0b]^ePb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^]^bÐRGG '$

gigi`XjZXiXZk\ijk`ZXj#dXjhl\dXekdj\dgi\\eki\j`fZfekXZkfm`jlXc%8gifg$
j`kf [X fi^Xe`qXf \jgXZ`Xc Il[fc] JZ_nXiq ]XcX [\ ldX ÈgcXe`ÔZXf k\ii`kfi`XcÉ
Zfdfj\j\kiXkXjj\[\ldXÈZ`[X[\jXekXÉ%
8gXi\[\hl\j\im\[\]le[fXfXckXiZ_XdXXXk\efg\cXXcljfj`dYc`ZX~È}imfi\
[Xm`[XÉ#\dhl\XjXY\ikliXjZ`iZlcXi\jjffjj\lj]ilkfjflhl\#j`dgc\jd\ek\#g\cX
jlX Zfdgfj`f# ]Xq Xcljf X ldX \efid\ \jg`^X# ef [\dXj`X[f Ô^liXk`mX# e\d
ZXi`ZXkX Æ jdYfcf Zi`jkf hl\ j\ i\cXZ`feX Zfd f gf# f Zfigf [\ :i`jkf% 8 eXm\ 
i\dXkX[X gfi ld k\Zkf \d Y\kf XgXi\ek\# ZlaXj m`^Xj j\ dfjkiXd \ ZilqXd eldX
Xk`kl[\gif]XeX#[\kiXYXc_f\kZe`ZX[fdXk\i`Xc\#gfiflkifcX[f#eldZl`[X[fhl\
gXi\Z\`iXcd[XjlX]lef\jkilkliXc%
FZfealekfj\i`X#dX`jkXi[\#Zfdgc\kX[fgfildXkfii\\gfildYXgk`jki`f#j\gXiX$
[fj[f\[`]Z`fgi`eZ`gXc%
8 fikf^feXc`[X[\ \ j`dgc`Z`[X[\ mfcldki`ZX# Xjj`d Zfdf X YX`oX \ fYjZliX eXm\
cXk\iXc# ]Xq\d$efj c\dYiXi X @^i\aX [\ :figlj :_i`jk`# Xg\jXi [f ZXi}Zk\i [f \[`]Z`f
hlXj\`e[ljki`Xca}ef\jkXigi\j\ek\%<dJXekX8eeXgi\jj\ek`dfjXek\jldZXjk\$
cf#ZfdldXdXk\i`Xc`[X[\dl`kfdX`j]fik\#hl\j\i\m\cXd\efj[\jgfaX[f\dX`j
j`dYc`Zf%
EX@^i\aX[\JfAfj#\[`ÔZX[X\d:fce`X#j`dlckXe\Xd\ek\~@^i\aX[\JXekX8eeX
(0,)$,+ #Il[fc]JZ_nXiqljXfk\dX[XeXm\e`ZX#fYk\e[fXjj`dld\jgXfdX`j
j`dgc\j%E\jkXfYiX[\jkXZX$j\X\jkilkliX\dY\kfXidX[f#hl\XYi\aXe\cXj_\oX^f$
eX`j\Zi`Xldk\ZkfZfejk`kl[fgfi[`m\ijXjjlg\i]Z`\jhl\YiX[Xj%<jkXZfeÔ^liXf
i`kdX[X]Xqc\dYiXiXc^ldXjZfejkil\j`e[ljki`X`j%8kfii\ZXdgXe}i`X#e\jk\ZXjf#
i\[lq$j\~\jkilkliXe\Z\jj}i`X#Xm`jkXe[f$j\ld\jhl\c\kf\efldZfigf%
8VaTYPSTBcP0]]P
C^aaT
EXbcPX]cTaX^aP[cPa]^RadiP\T]c^STSPb]PeTb

8VaTYPSTBÊ^9^bÐ
EXbcPTgcTaX^a
8cljf`e[ljki`Xc

8`e[X[liXek\fd\jdfg\if[f#]f`Zfejkil[XX@^i\aX[\JXekXDXi`XIX`e_X#
\d=i\Z_\e\eki\:fce`X\8hl`j^i}e %8hl`#\g\cXgi`d\`iXm\q#Il[fc]JZ_nXiq
ljflXgcXekX\dKdXj[\]fidXfi`^`eXc1XeXm\gi`eZ`gXc\XjeXm\jcXk\iX`jkdX
]fidX[\kiXgq`fhl\XYi\\d[`i\ZfXfXckXi%<jk\\eZfekiX$j\\c\mX[f\\d]i\ek\
XldXg\hl\eX}Yj`[\%

8VaTYPSTBcP<PaXPAPX]WP
?[P]cP
:fekiXjk\[\gifgfi\j

'%

Fd\jdfXihl`k\Zkf\ogcfiflkXdYdefmXjZfeÔ^liX\jXkiXmj[\]fidXjdX`j
fi^e`ZXj#g\cfljf[Xc`e_XZlimX%Jf\o\dgcf[`jjfXj`^i\aXj[\JXekX:ilq#[\Jf
D`^l\c#[\JXekf8e[i#[\JXekXDXi`X\kXdYdX@^i\aX[\JXekXK\i\jX#dXj\jkX
ck`dXZfejkil[XeXÝljki`X%
8@^i\aX[\JXekX:ilq#\d9fkkifgg\ikf[\<jj\e #]f`Zfejkil[X\eki\(0,)$,.#
\XgcXekX#gflZfljlXc#gXi\Z\[\i`mXi[\ld[fj\jhl\dXjhl\k`e_XZi`X[fefj\l
c`mifMfd9Xl[\iB`iZ_\%Fgigi`fJZ_nXiq[\jZi\m\$fXjj`d1È8hl`ekXgcXekXdfjkiX
fgfmf[`i`^`e[f$j\~efmXk\iiXhl\]f`gi\gXiX[XgXiX\c\j%¿ 9\dXY\ikf#fZlfj\jg\iX%
FJ\e_fi#j\ekX[f~]i\ek\\jk\e[\fjj\ljYiXfjÉ )/%<jkX]fidXZlimX#ldXgXi}YfcX#ef
 Zfdf ldX }Yj`[\ hl\ ljX X ]fidX ZlimX gXiX \mfZXi X g\i]\`f \ f [`m`ef dXj
k\id`eX#Xc`d\jdffe[\Zfd\fl#gXi\Z\e[fÔZXiXhld#efZ_\^Xe[fXf\jgXf
[fjÔ`j%8hl`#g\cfZfeki}i`f#XgXi}YfcXgXi\Z\hl\j\gf[\gifcfe^Xi`eÔe`kXd\ek\#
gifekXgXiXi\Z\Y\i#ZfdfldXYi`^f#Zfdf[f`jYiXfjXY\ikfj%
<jkXjlg\i]Z`\ZlimXef[\m\i`Xj\i`ek\iifdg`[XgfiXY\ikliXjgXiXef[`d`el`i
X`ek\i`fi`[X[\[f\jgXf%8jj`d#Xclqgifmd[X]XZ_X[Xkf[X\dm`[if#eXjZfjkXj
[fjÔ`j%Fm`[iffgXZf[X]XZ_X[X#jljk\ekX[fgfildX\jkilkliX\dO#]f`ZfY\ikf
gfildXXe`dX[XZfdgfj`f[fXik`jkX>\fi^D\`jk\idXee#È@eÔe`[X[\É%8jgfikXj
i\jlckXdXjj`dZfdfd\ifj\c\d\ekfjk\`j\e\Z\jj}i`fjeX]XZ_X[X%Ef`ek\i`fi#f
gi\jY`ki`fa}efj\\eZfekiXkf\c\mX[fZfdfXefjXek\j#Xgifo`dXe[ffXckXi[fj
Ô`j%

8VaTYPSTBcP2adi
EXcaP[SPUPRWPSP_aX]RX_P[
8Y\ikliXXf`eÔe`kf

8@^i\aX[\JfD`^l\c#\i^l`[X\eki\(0,*$,+#eldYX`iif_XY`kXZ`feXc[\=iXeb$
]lik# g\idXe\Z\ `jfcX[X [\jk\# Zfdf ld Êi\]^`fË# dXj ef kXekf Zfdf f ]Xq JXekX
8eeX% 8 \jkilkliX \d Y\kf XidX[f  \m`[\ek\ \ \ok\i`fid\ek\  i\m\jk`[X g\cf
d\jdfdXk\i`Xc[X`^i\aXXek\i`fi#k`afcfXgXi\ek\%8jaXe\cXjjlg\i`fi\jefg\id`$
k\d f ZfekXZkf \ok\i`fi&`ek\i`fi% 8 jlX gcXekX \d ki\mf Zfd \c`gj\# gXi\Z\ Xc^f [\
efmf dXj# eX m\i[X[\# [\i`mX [\ \ejX`fj [f 9XiifZf eX 8c\dXe_X)0% Jf Xj c`e_Xj
fi^e`ZXj hl\ Zfe]\i\d Xf \jgXf Õl`[\q# hl\ ef j\i`X gfjjm\c Zfd Xj d\jdXj
[`d\ej\j eld \jgXf [\ c`e_Xj i\ZkXj% 8 clq gifmd [\ ldX ]X`oX ef Z`df [Xj
gXi\[\jYiXeZXj#hl\`ek\iifdg`[Xefj[f`j\oki\dfj%Fk\Zkf#g`ekX[f[\XqlcZl#
Zfeki`Yl`X`e[XgXiXXZi`Xf[\ldXdY`\ek\hl\gXi\Z\ZXcdf#j\i\ef\gifgZ`f
~ `ekifjg\Zf `e[`m`[lXc fl ~ Zfdle_f [\ ldX Zfdle`[X[\% ;f gfekf [\ m`jkX
c`ki^`Zf#gXiXXcd[XeXm\gi`eZ`gXc#\o`jk\d[lXjZXg\cXjcXk\iX`j#ldXgXiXfZfif
\flkiXgXiXXZXg\cX[XjZ\c\YiX\j[`}i`Xj%FXckXi#hlXj\ZfdfldX`c_X\c\mX[fef
\eZfekif[fjYiXfj#g\id`k\XZ\c\YiXfgXiXhlXchl\ild[fjcX[fj%8g`XYXgk`j$
dXcg\idXe\Z\g\ikf[X\ekiX[X[f\[`]Z`fhl\#e\jk\ZXjfefj\]XqX\`ofZfdf
g\iZlijf`ek\iefflZfdfXckXi#dXjXkiXmj[\[lXjgfikXjcXk\iX`j%


!'8ST\__ &!
!(2UB<8C764:XSSTa^_RXc__ %

8VaTYPSTBÊ^<XVdT[
EXbcPTgcTaX^a
EXbcPX]cTaX^aSP]PeT_aX]RX_P[
Ki\mf%=cl`[\q%J\i\e`[X[\

s0b]^ePb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^]^bÐRGG '&

KXdYdX@^i\aX[\JXekXDXi`XIX`e_X#\jkX\dJXXiYiZb\e#`e`Z`X[Xefd\jdf
Xef[\(0,+\k\id`eX[X\d(0,0#k\dldX]fidXj\d\c_Xek\%8gcXekXi\jlckX[\
hlXkif gXi}YfcXj i\le`[Xj% DXj f af^f [Xj gXi}YfcXj Zfek`elX m\ik`ZXcd\ek\# [\
df[f X hl\# Xj jlg\i]Z`\j j\aXd i\ZfikX[Xj# `ek\iZXcXe[f f fgXZf \ f kiXejcZ`[f%
<ok\i`fid\ek\\jkX^\fd\ki`XXjj\d\c_X$j\~[\ldXZfifX#XZfifX[\DXi`XIX`e_X%
DX`jldXm\q#XÕl`[\q[f\jgXf`dg\iX\fXckXiZ\ekif[XjXk\e\j#ZfcfZX[f\d
]i\ek\XldXgXi\[\Z\^X%

8VaTYPSTBcP<PaXPAPX]WP
EXbcPX]cTaX^a
:fifX

8VaTYPSTBÊ^;^daT]Î^
EXbcPTgcTaX^a
Jfc`[\q

;X[XXXYle[eZ`X[\fYiXj#a}j\gf[\d[\c`e\XiXc^ldXjc`e_XjZfdlej~Xihl`k\Z$
kliX[\Il[fc]JZ_nXiq1X 8le`[X[\[f\jgXfÆlde`Zfmfcld\#flld\jgXf
`ek\i`fihl\j\hl\ie`Zf#XZfc_\fgi\jY`ki`f\XeXm\2Y F[\jgfaXd\ekf[f\jgXf
ÆfjdXk\i`X`j#ljX[fjZfdXlk\ek`Z`[X[\#Zfe]\i\deXkliXcd\ek\ZfiXf\jgXf#hl\
efgi\Z`jX[\hlXchl\ifieXd\ekXfXZ\jji`X2Z F\jgXfZfdfXc^fdX`j[fhl\
ldZfek\ekfiZfdldX]lef#dXjZfdZfek\[f#gfjjl`[fi[\ldj\ek`[f\jg`i`$
klXc2 [  F mXq`f \jgXZ`Xc hl\ `dg\ f j`ceZ`f# f hlXc gXi\Z\ \mfZXi ;\lj2 \  8 clq
eXkliXc#\ekiXef`ek\i`fi[f\jgXfZfdfjdYfcf[f[`m`ef2] 8ZfeZ\ekiXfef
XckXi#hl\e\jkXXckliXa}j\^\e\iXc`qXmXXkf[XjXj`^i\aXj#\X[hl`i\[\jkXhl\g\iXek\X
el[\q[XgXi\[\hl\c_\j\im\[\]le[f*'%
AlekXd\ek\ Zfd ;fd`e`blj 9_d \ Il[fc] JZ_nXiq# kXdYd f Xihl`k\Zkf <d`c
Jk\]]Xee(/00$(0-/ ]Xq`XgXik\[fcfk\[fjXihl`k\ZkfjdX`jj`^e`ÔZXk`mfj[X8c\dX$
e_X#eXhl\c\k\dgf%8jjlXjfYiXjZXiXZk\i`qXd$j\g\cXgfYi\qX\j`dgc`Z`[X[\#Zi`Xe$
[fldXdY`\ek\`jfcX[f[fdle[f\ok\i`fi\fe[\j\i\jg`iXgXq\jg`i`klXc\j`ceZ`f
`ek\i`fi%Gfjjl\dkXdYdldj\ek`[f[\dfeld\ekXc`[X[\#Zfe]\i`[Xg\cX]fiX[Xj
c`e_Xj \ [Xj XYYX[Xj% <jk\ Xihl`k\Zkf i\jkXlifl `^i\aXj j\d`$[\jkil[Xj \ Zfejkil`l
dl`kXjflkiXj#ZfdfX@^i\aX[\JfCfli\ef#\dDle`hl\#Zfejkil[X\d(0,,%
<ok\i`fid\ek\#XjjlXj]fidXj\mfZXdjfc`[\q\ifYljk\q#hl\X`e[XjfXZ\eklX[Xj
g\cX gi\j\eX [\ ldX \jgZ`\ [\ ZfekiX]fik\j% Fj j`efj ef XgXi\Z\d eldX kfii\#
dXjg\cfZfeki}i`f#efgifcfe^Xd\ekf[\ldX[XjgXi\[\j[X`^i\aX#eld\c\d\ekf
hl\efj\[\jkXZXdl`kf[\kf[XXZfejkilf%Ef`ek\i`fi#ldXXdgcX}Yj`[\gfiki}j
[f XckXi Zfe]\i\ jfc\e`[X[\ Xf cfZXc% F XckXi gifZliX m`i Xk Xf d\`f [X Xjj\dYc\`X%
<jkX\eZfekiX$j\[`jki`Yl[X[\`^lXc]fidXg\cfjkijcX[fj[fgi\jY`ki`f#j\dhl\
e\e_ld\jgXfj\[`jk`e^X%HlXj\ldX[ZX[XXek\j[f:feZc`fMXk`ZXef@@#gifZl$
iXmX$j\jlg\iXiXj[`]\i\eXj\eki\f\jgXf[fXckXi\XXjj\dYc\`X#X`e[Xhl\Zfd
ZXi}Zk\i\og\i`d\ekXc%


"2U?;0I0>;09dP]<cXik\jXZifXZklXc1\jk[`f#gXefiXdX#[fZld\ekfj<PSaXS4SXc^aXP[2PcÚ[XRP (%$
__" '

''

?XejJZ_[\c(0('$0. ]f`fXihl`k\Zkfefd\X[fg\cX[`fZ\j\[\NiYli^#\d(0+/#
\gfi`jjfgifa\Zkfl`ed\iXj`^i\aXje\jjXqfeX#fYiXj]leZ`feX`j\Z_\`Xj[\\eZXe$
kf%:XiXZk\i`qXd$eXjX_Xidfe`XZfdhl\j\\ehlX[iXdeXgX`jX^\d\emfcm\ek\\
X]fidXZfdfZXgkXdXclq#gXiX\ogi\jjXid`jki`f%LdX[\jjXjfYiXjX@^i\aX[\
JfAfj(0,/ #hl\\jk}cfZXc`qX[X]fiX[\ldXg\hl\eXm`cX#eldXdY`\ek\eXkliXc
fe[\j\`ek\^iX[\m`[fXfi\m\jk`d\ekf\dg\[iXkg`ZX[XqfeX%8ZfY\ikliX`eZc`$
eX[X Xgifo`dX$j\ [Xj g\jjfXj eX \ekiX[X \ X Zfdgfj`f i\jlckX \hl`c`YiX[X g\cX
gi\j\eX [X kfii\# ef \oki\df dX`j YX`of [X ZfY\ikliX% DXj f j\l dX`fi mXcfi \jk}
ef`ek\i`fi1kijgXi\[\j`e[\g\e[\ek\j#hl\j\ZlimXdeld\oki\df#Zfejk`kl\dX
gcXekX#hl\i\jlckXdl`kfÕl`[X%E\jkXg\hl\eX`^i\aX[\Xc[\`X#ZfdZ\iZX[\ki\q\e$
kfj cl^Xi\j# f \jgXf `ek\i`fi  `e\jg\iX[f \ Y\cf# Zfem`[Xe[f# j\d [m`[X# X ld
dfd\ekf[\\jg`i`klXc`[X[\%:X[Xld[fjgcXefjZfdfldXdfgifk\ZkfiX1ldX
[}XYi`^f~g`XYXgk`jdXc\XfjZfe]\jj`fe}i`fj#flkiXXfXdYf\Xck`dXXZfc_\f
XckXi%8clq\ekiXgfildXjlg\i]Z`\\em`[iXX[X#hl\j\j`klXXfcX[f[fXckXi#dXj
hl\efj\m[XXjj\dYc\`X#fhl\XZ\eklXfj\ld`jk`Z`jdf%JfYi\fXckXi\eZfekiX$j\
ldX\jZlckliX[\Alc`lj9Xlj\en\`e%;\jk\df[f#Xihl`k\ZkliX#`cld`eXf\\jZlckl$
iXi\cXZ`feXd$j\\Zi`Xd&ZXiXZk\i`qXdfgfekf]le[Xd\ekXc[f\jgXf%
FlkifXihl`k\Zkfhl\[\lfj\lZfeki`YlkfgXiXXjefmXj`^i\aXjXc\dj]f`>fkk]i`\[
9_d#eXjZ`[f\d(0)'#\Ôc_f[\;fd`e`blj9_d#Zfdhl\dkiXYXc_fl%8jjlXj
gi`d\`iXj`^i\aXj]fiXd`eÕl\eZ`X[XjeXkliXcd\ek\g\cX^\iXfXek\i`fi#[fjd\jki\j
Æ;fd`e`blj9_d\Il[fc]JZ_nXiq%DXjXjlXXihl`k\ZkliXgfjjl`kXdYddl`kXj
dXiZXj [f i`^fi ^\fdki`Zf [\ flkifj Xihl`k\Zkfj1 NXck\i >ifg`lj \ D`\j mXe [\i
If_\%<jkXj`eÕleZ`Xj]fiXdXYjfim`[Xjg\cfj\l\jgi`kfdl`kfZi`Xk`mf\eXjjlXj
fYiXj XYle[X X clq# fj i`kdfj \ ldX Z\ikX YfX [`jgfj`f% ;Xj jlXj [`m\ijXj `^i\aXj
[\jkXZXdfj X @^i\aX [\ JXekf 8cY\ikf hl\ ljX X ]fidX Z`iZlcXi fmXcX[X# ef dl`kf
_XY`klXc%
8@^i\aX[\JXekf8cY\ikf#Zfejkil[X\d(0,+#\dJXXiYiZb\e#gXi\Z\ZfeZi\k`qXi
ldgflZfXj]fidXj[\ÊXe\cËhl\Il[fc]JZ_nXiq[\jZi\m`Xefj\lc`mifMfd9Xl[\i
B`iZ_\%8gcXekXZ\ekiXc`qX[X[`jki`Yl`XXjj\dYc\`X\dhlXj\kf[XXmfckX[fgi\jY`k$
i`f#[\]fidXZ`iZlcXi%<jkX[`jgfj`fgXi\Z\Xgifo`dXifjÔ`j[fZc\if#dXjj`dlckX$
e\Xd\ek\fjg`cXi\j[X\jkilkliX#hl\j\ZfcfZXd\eki\\c\j#gXi\Z\dZi`XiefmXd\ek\
[`jkeZ`X%<jk\jZXkfiq\*(g`cXi\j]Xq\dgXik\[X\jkilkliX#Xc^f\olY\iXek\#Zfek`elX$
[Xg\cfjZfekiX]fik\j#ef\ok\i`fi%8ZfY\ikliX]Xqc\dYiXildXk\e[X\#jfYi\fXckXi#
XYi\$j\ldXZglcX[\clq#e`ZX]fidX[\`cld`eXf[f\jgXf%8]fidX#XjjfZ`X[X
~`cld`eXfXkiXmj[\lde`ZfZlcf#Zi`XdldXdY`\ek\[\gflZXj\i\e`[X[\\
[\\]\`kfjk\XkiX`j%È8k\XkiXc`[X[\[\jkXeXm\#\jg\Z`Xcd\ek\eXjlX[iXd}k`ZX`cld`eXf#
i\Zfi[Xf9XiifZfÉ*)%

8VaTYPSTBÊ^9^bÐ
EXbcPTgcTaX^a
EXbcPX]cTaX^a
Dfgifk\ZkfiX


" 4bcT]á\Ta^cT\d\bX\Q^[Xb\^Tb_TRXP[_PaP^2aXbcXP]Xb\^eXbc^aTbd[cPaSPSd_[XRPÎÊ^S^]á\Ta^
bTcTd\]á\Ta^aTR^]WTRXSP\T]cTbPVaPS^T\eÈaXPbRd[cdaPb2Pc^aiTÐcP\QÐ\^]á\Ta^STTbcPÎÜTbSP
eXPbPRaP]PcaPSXÎÊ^RPcÚ[XRP
"!B<8C764:XSSTa^_RXc__ '

8VaTYPSTBc0[QTac^
?[P]cP
K\XkiXc`[X[\

s0b]^ePb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^]^bÐRGG '(

8 XZf [\jk\ Xihl`k\Zkf gifcfe^Xi$j\$`X g\cXj [ZX[Xj j\^l`ek\j# \ gfi `jjf dX`j
X[`Xek\m\i\dfjdX`jXc^ldXj[XjjlXjfYiXj%

8VaTYPST2aXbc^ATX
EXbcPX]cTaX^a
;\jem\c

8VaTYPSTBÊ^5Ð[XgTATVd[P
?[P]cP
FmXc

8VaTYPST9il[\ibcXlj\e
EXbcPTgcTaX^a
K\ejfZlimX&i\ZkX

FlkifXihl`k\ZkfXc\df[`^ef[\d\efAfXZ_`dJZ_idXee#eXjZ`[f\d(0)-%
:fejkil`l m}i`Xj `^i\aXj gfi mfckX [\ (0,0# \eki\ \cXj X @^i\aX [\ :i`jkf I\`# \d
Nlgg\ikXc%<jkX`^i\aX#hl\mfcld\ki`ZXd\ek\j\kiXkXXg\eXj[\ldgXiXc\c\gg\[f#
Xgifm\`kX f [\jem\c [X \eZfjkX \d hl\ \jk} `dgcXekX[X \ [\j\emfcm\ ld `ek\i`fi
dl`kfgXik`ZlcXi%8fem\c[X\ekiX[X\jk}Xg`XYXgk`jdXc\fjZfe]\jj`fe}i`fj#eld
\jgXfdl`kfj`dgc\jfe[\jfYi\jjX`fm`kiXc#hl\c_\[}ldZXi}Zk\ii\c`^`fjf\\jg`i`$
klXc%<jk\\iXe\Z\jj}i`fj\im`eZX[f#[X[fhl\X`^i\aX\kf[fjfjj\lj\c\d\ekfjX`e[X
efj\Xm`jkXd[Xc`%<jk\\jgXfif[\X[fgfi[lXj\jZX[Xjhl\[fXZ\jjfXfg`jf
jlg\i`fi[XeXm\gi`eZ`gXc%8jgXi\[\jjfZ\^XjXkZ\ikXXckliX#hlXe[fldX]X`oX
[\m`[if[\`oXXclq\jZfii\ig\cXjgXi\[\j#kXcZfdfa}_Xm`XXZfek\Z`[f\d`^i\aXj[\
Il[fc]JZ_nXiq%Fk\ZkfjlgfikX[fgfildXÔeX\jkilkliX[\]\iif#hl\\jk}~m`jkX
[\kf[fj%
EX JlX# \ ZfeZi\kXd\ek\ eX fYiX [fj Xihl`k\Zkfj =i`kq D\kq^\i \ ?\idXee 9Xli#
 gfjjm\c m\i ^iXe[\j \o\dgcfj [\ Xihl`k\ZkliX i\c`^`fjX [f gj$^l\iiXj% EXj jlXj
`^i\aXj#ZfeZi\k`qXiXd$j\XjefmXjfi`\ekX\jc`ki^`ZXj\XefmXfi^Xe`qXf#]leZ`f$
eXc\fi^e`ZX#[f\jgXf%
Fjefmfj\jgXfji\c`^`fjfjjlfjk`m\iXdZfdfgi`d\`if\o\dgcfX@^i\aX[\Jf
=c`o \ I\^lcX# \d Qli`hl\# [\ =i`kq D\kq^\i# Zfejkil[X \d (0,'% ;\j[\ Xj jlXj
gi`d\`iXjfYiXj#d\eZ`feX[Xjefdfd\ekfXek\i`fi#^iXe[\jXmXefjj\]fiXd]Xq\e$
[f%<jk\Xihl`k\Zkfgi\k\e[`Xle`ÔZXif\jgXf#j\dgi\ZfdldXYfXXik`ZlcXf[Xj
gXik\j#\Zfdj`dgc`Z`[X[\\m`^fi]fidXc%8@^i\aX[\Jf=c`o\I\^lcX]f`Zfejkil[X
eldX qfeX [\ejXd\ek\ fZlgX[X gfi \[`]Z`fj [\ _XY`kXf% 8jj`d# Xj jlXj ]fidXj
ZlimXj\YX`oXj[\jkXZXd$j\g\cX[`]\i\eXj\e[f#ef\ekXekf#XZfdgXe_X[Xjg\cfXckf
mfcld\[Xkfii\%Ef`ek\i`fi#fXckXia}ef\jk}kfgio`df[XXjj\dYc\`XhlXekfefj
ck`dfj\o\dgcfjXc\d\jhl\ke_Xdfjm`jkfdXj#ZfekiXi`Xd\ek\#\jk\fZlgXld
\jgXf&mfcld\ hl\ c_\  \jg\Z`Xcd\ek\ [\jk`eX[f# \ehlXekf X Xjj\dYc\`X j\ i\e\
eXeXm\fmXcX[X%Dl`kfg\ikf[X\ekiX[X\o`jk\ldXZXg\cX[\g\hl\eXj[`d\ej\j#
[\[`ZX[XXEfjjXJ\e_fiX%;\jkXZXd$j\fjdXk\i`X`jj`dgc\j1Xj]XckfefgXm`d\ekf#
Y\kfXidX[feX\jkilkliX\YcfZfj[\Z`d\ekfeXjgXi\[\j%
8jgi`d\`iXj`^i\aXj[\?\idXee9Xli(/0+$(0/' #hl\[XkXd[\(0,'#dfjkiXmXd
Xj`eÕleZ`Xj[\Il[fc]JZ_nXiq#eXgi\]\ieZ`Xg\cfÊ\jgXfZXd`e_fË\g\cfmXq`f%
DX`jkXi[\#\d(0,0#Zfejkil`lX@^i\aX[\9il[\ibcXlj\e#\d9Xj`c\`X#ZXiXZk\i`qX$
[XgfildXgcXkX]fidX\c\mX[Xhl\Zfe[lqXk~gfikX[\\ekiX[X#gifgfiZ`feXe[f
ld\jgXf[\Zfemm`fa}cfe^\[fil[f[f[`X$X$[`X%8gcXekX[X`^i\aXZfdg\d$
j\XkiXmj[\ldXji`\[\gcXefj#fiXi\ZkfjfiXZlimfj#hl\g\id`k\dX\ekiX[X[\
g\jjfXj\[\clqefj\jgXfjhl\i\jlckXd\eki\\c\j%8`^i\aX\i^l\$j\\dm}i`XjgcXkX$
]fidXjhl\k\id`eXdeX}Yj`[\#c`d`kX[Xgfild[fjgcXefjZlimfj%EXgXi\[\fgfjkX
\jk}fYXgk`jki`f#eXjZfjkXj[XXjj\dYc\`X#hl\j\gi\k\e[\i\le`[X\dmfckX[fXckXi%
LdX[XjgXi\[\jgfeklXcd\ek\iXj^X[XgfiaXe\cXj`ii\^lcXi\j#hl\]Xq\dc\dYiXiX
:Xg\cX[\IfeZ_Xdg#a}\[`ÔZX[Xe\jkXXckliX\hl\XeXc`jXi\dfj~]i\ek\%

(

EXÝljki`X#ldgflZfdX`jkXi[\(0-) \eZfekiXdfjld[fjdX`j`dgfikXek\jkiXYX$
c_fj#[Xck`dX]Xj\[\Il[fc]JZ_nXiq#hl\]f`k\id`eX[fgfiDXi`XJZ_nXiq#[X[XX
dfik\ [f Xihl`k\Zkf \d (0-(% KiXkX$j\ [X @^i\aX [\ JXekX K\i\jX# \d C`eq% <jkX
Zfdg\$j\[\ldXcfe^XgcXekXfmXc#ZfdXhlXcj\`ek\ij\ZkXldXflkiXd\`XfmXc#
alekfXfgi\jY`ki`f#hl\j\im\[\Zfif\cfZXc[fi^f%yZfdfj\Xj]fidXj#a}ljX[Xj
gfi Il[fc] JZ_nXiq \d `^i\aXj Xc\dj Xek\i`fi\j# k`m\jj\d g\i[`[f ld [fj YiXfj
[fj\lkiXej\gkf%8hl`efg\ejXdfjeldXZilq[\]fidXjZlimXjdXjelde`Zf
\jgXffmXc#XfhlXcj\X[fflldflkif#dX`jg\hl\ef%8^iXe[\\c`gj\XZfc_\\d
ZX[X\oki\dffgi\jY`ki`f\fYXgk`jki`f#`eZcl`e[f\eki\\c\jX^iXe[\Xjj\dYc\`X%
DX`j ldX m\q# ldX cXi^X ]X`oX [\ aXe\cXj jlg\i`fi\j ZfekfieX f \jgXf% :fdf \d
kf[XjXjjlXjfYiXj#fm`[ifefkiXejgXi\ek\gXiXhl\ef_XaXldZfekXZkfm`jlXc
[`i\ZkfZfdf\ok\i`fi%8jXY\ikliXj[\jZ\d^iX[lXcd\ek\#Xfcfe^f[XXjj\dYc\`X#\
\d[`i\ZfXfXckXi#gXiX[\gf`jmfckXi\dXjlY`i%8g\jXi[Xj[\m`[Xj[`]\i\eXj#\jkX
j`klXf]Xqc\dYiXildgflZfX@^i\aX[\:figlj:_i`jk`#\dhl\XjaXe\cXj[\jZ\d[\
ld[fjcX[fj#gXiX`cld`eXidX`j`ek\ejXd\ek\fXckXi%8\jkilkliX\dY\kfXidX[f
Zfdgc\kXd\ek\m`jm\c#kXekfeXjgXi\[\jZfdfefk\Zkf#Zfe]\i`e[f~`^i\aXldX
[XjZXiXZk\ijk`ZXj[\jk\k\dgf1Xm\i[X[\Zfejkilk`mX%
8`^i\aX`ej\i\$j\eldZfealekfdX`jmXjkf#[\hl\X`e[X]Xq\dgXik\ldXZXg\cX[\
X[fiXfXfJXekjj`df\ldXZXg\cX[\EfjjXJ\e_fiX%
<d=iXeX#Xi\efmXf[fg\ejXd\ekfZXkc`Zfk\m\eXi\m`jkX[fd`e`ZXeX8ikJXZi\
ld `dgfikXek\ d\`f [\ [`jZljjf \ [`mlc^Xf% <jkX `eÕl\eZ`fl X Zi`Xf [\ ld
XdY`\ek\gifgZ`fXldXXik\i\c`^`fjX[\hlXc`[X[\#hl\jgf[\i`Xj\im\i[X[\`iX$
d\ek\ZfeZi\k`qX[Xg\cXdf[\Xik`jkXj\Xihl`k\Zkfj#XfjhlX`j\iXe\Z\jj}i`fZfeÔXi
gifa\Zkfj%Fi\jlckX[fk\m\ldZXi}Zk\ildgflZf\og\i`d\ekXc#Xc^f[`jg\ijf#\ef
ldXZf\jf\ZfejZ`eZ`X^\e\iXc`qX[X%=iXeXj\dgi\]f`ldgXjhl\j\\eZfekifl
eXmXe^lXi[X[fjefmfjdfm`d\ekfji\efmX[fi\j#\X`^i\aX[\Efki\;Xd\[\IX`eZp
[\8l^ljk\G\ii\k]f`dX`jld\o\dgcf[`jjf#dXjX]Xj\j\^l`ek\]f`kXcm\qldgflZf
kXi[`X\di\cXfXflkifjgXj\j\lifg\lj%8`e[XXjj`d#Z\iZX[\-,'`^i\aXj]fiXd
\[`ÔZX[XjeX[ZX[X[\,'%
8g\jXi[XmXi`\[X[\[\Zfejkil\jgf[\dfj[`jk`e^l`iXc^lejk`gfj^\iX`j%8c^ldXj
`^i\aXj gf[\d j\i Z_XdX[Xj [\ Èi\^`feXc`jkXjÉ gfi j\ `ejg`iXi\d eX kiX[`f [f
cfZXc fe[\ jf Zfejkil[Xj \ [Xj jlXj ]fidXj \jkXi\d `ek`dXd\ek\ c`^X[Xj Zfd fj
dXk\i`X`j# kXdYd cfZX`j \# gfi `jjf# ]}Z\`j [\ fYk\i% FlkiXj `^i\aXj [\ [`d\ej\j
df[\jkXj# Xlkek`ZXj ZXg\cXj# gf[\d$j\ ZcXjj`ÔZXi [\ È\Zfed`ZXjÉ gfi ljXi\d
\jkilkliXjdf[\ieXjZfdgfjkXjgfidXk\i`X`jc`^\`ifj#[\]fidX\Zfed`ZX\j`dgc\j#
dXjZfd^iXe[\j\ej`Y`c`[X[\%=Xq\ildXYfXfYiX#Z_\`X[\j`^e`ÔZX[f#ZfdgflZfj
d\`fj j\dgi\ ]f` kXi\]X [`]Z`c# [`^eX \ efYi\% LdX k\iZ\`iX k\e[eZ`X XgfekX gXiX
fYiXj dX`j ÈiXZ`feXc`jkXjÉ# hl\ md eX j\hleZ`X [X Xihl`k\ZkliX Xc\d# f hl\ j\
\ogc`ZXg\cXgifo`d`[X[\[Xj]ifek\`iXj%<jkXj#\dXc^lejZXjfj#i\m\cXiXd$j\^iXe[\j
fYiXj[\\e^\e_Xi`X**%
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8VaTYPSTBcPCTaTbP
EXbcPTgcTaX^a
EXbcPX]cTaX^a
?[P]cP
<c`gj\

s0b]^ePb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^]^bÐRGG (

ye\jk\Zfealekfhl\\eZfekiXdfjX@^i\aX[\Efki\;Xd\[\IfpXe(0,,$,/ #[f
Xihl`k\Zkf>l`ccXld\>`cc\k(0()$/. %<jkX]\qgXik\[fefmfgcXef[\liYXe`jdf[X
Z`[X[\#XgjX[\jkil`f[Xj\^le[X^l\iiXdle[`Xc#\\iXZfdfÈjdYfcf[\i\jjli$
i\`fÉ% E\jkX `^i\aX dfeld\ekXc \dgi\^XiXd$j\ g\cX gi`d\`iX m\q# X ldX ^iXe[\
\jZXcX#fjj`jk\dXj[\gXi\[\jZfejk`kl[Xjgfile`[X[\j`e[\g\e[\ek\j\d]fidX[\
M \ ZfY\ikliX [\ gcXZXj [\c^X[Xj# [\j\emfcm`[fj g\cf \e^\e_\`if 9\ieXi[ CX]]X`cc\#
hl\ZfcXYfiflefgifa\Zkf%<jj\j\c\d\ekfj\dMefj\Z_\^XdXkfZXi\Xjj`d\eki\
\c\j\eZfekiXd$j\^iXe[\jjlg\i]Z`\j\em`[iXX[Xj%8gcXekXldXfmXc#Xc^f[\]fi$
dX[X#hl\k\dX\ekiX[X\fgi\jY`ki`f\dZX[X\oki\df%
;X[ff[\jem\c[fk\ii\ef#X\ekiX[X]\`kXldg`jfXZ`dX[XeXm\gi`eZ`gXc#fhl\
ZXljXXc^ldXjligi\jX\\]\`kfk\XkiXc%F\jgXf`d\ejf#gf[\e[fXZfc_\iZ\iZX[\
)'''g\jjfXj%FXdY`\ek\`ek\i`figXi\Z\Zfek\iXc^ldX]i`\qXdXjkXdYdd`jk`Z`j$
df#Zfdfi\jlckX[f[\ld]fik\m`^fi]fidXc#[X`d\ejXclq\[fZfcfi`[f[fjm`kiX`j%
8hl`efk\dcl^XiXj`dgc`Z`[X[\dXjXgigi`XZfejkilfgXi\Z\j\ilddXe`]\jkf%
<jkXjZXiXZk\ijk`ZXj#Y\dZfdfXgifZliX[\m\ik`ZXc`[X[\#]Xq\dc\dYiXif>k`Zf#
ZfeZi\k`qX[f ~ dXe\`iX [f jZ%OO% <jkX `^i\aX k\d ldX gi\j\eX `dgfe\ek\ \ ldX
Xk`kl[\hlXj\[iXd}k`ZX%<cX\i^l\$j\[fZ_fZfdldXYXj\cXi^X#gXiX[\gf`jZi\jZ\i
\j\\c\mXiXkXfkfgf[Xkfii\#X[fjjX[X[\]fidXldgflZf\jkiXe_X#eld[fj\oki\$
dfj%

8VaTYPSTEfki\;Xd\[\IfpXe
EXbcPTgcTaX^a
EXbcPX]cTaX^a_PaP^P[cPa
@dgfeeZ`X

LdXflkiXfYiX]iXeZ\jXX9Xjc`ZX[\J%G`fO#\dCfli[\j(0,-$,/ #i\Xc`qX[X
g\cf Xihl`k\Zkf G`\ii\ MX^f (0('$)'') % Ef j\ kiXkX [\ ldX `^i\aX gXifhl`Xc dXj
Xek\j [\ ldX ^`^Xek\jZX YXjc`ZX# ld i\Z`ekf Zfejkil[f gXiX XZfc_\i fj `ed\ifj
g\i\^i`efj hl\ j\ [`i`^\d ~hl\c\ cfZXc Æ kXcm\q X dX`fi Zfejkil[X Xk \ekf# Zfd
ZXgXZ`[X[\gXiX))'''g\jjfXj%8\jZfc_X]f`]Xq$cXjlYk\iie\X[\df[fXgi\j\imXi
fX^iX[}m\c\jgXf\o`jk\ek\#g\ikf[X^ilkXfe[\j\[`qk\iXgXi\Z`[fXM`i^\dDXi`X%
GXiXj\kfieXid\jdf`em`jm\c#]f`X`e[XZfY\ikXgfild^iXe[\i\cmX[f%
8 fYiX# Zfejkil[X \d ZfcXYfiXf Zfd G`\ii\ G`ejXi[ \ 8e[i C\ ;fee# kiXkX$j\
[\ldXgcXekX\cgk`ZXZlaX\jkilkliX[\Y\kfXidX[fZi`Xld^iXe[\\jgXfc`mi\
[\g`cXi\j%<jkXZfejk`kl[Xgfigik`Zfj[\Y\kf#i\le`[fjgfilde\imfcfe^`kl$
[`eXc#[XXlkfi`X[f\e^\e_\`if<l^\e\=i\pjj`e\k%FgXm`d\ekf[\jZ\\d[`i\Zf
Xf Z\ekif# fe[\ j\ \eZfekiX f XckXi# jfYi\ ldX gcXkX]fidX \jZXcfeX[X# gXiX hl\ j\
fYk\e_XldXYfXm`j`Y`c`[X[\[\hlXchl\icfZXc%F`ek\i`fij`dgc\j#j\d[\ZfiX\j#
e\dZfcfi`[fj%

1PbÔ[XRPSTB?X^G
EXbcPX]cTaX^a
<jkilkliX%E\imliX

(!

y`ek\i\jjXek\m\i#efÔeXc[X[ZX[X[\,'#ldXfYiX[\8l^ljk\G\ii\k#fg`fe\`if
[X Zfejkilf i\c`^`fjX \d Y\kf# a} \d (0))% 8 @^i\aX [\ Jf Afj# \d C\ ?Xmi\#
]f`k\id`eX[X\d(0,0a}[\gf`j[Xdfik\[fXihl`k\Zkf%<jkX]Xq`XgXik\[fgcXef[\
i\Zfejkilf[XZ`[X[\[fd\jdfXihl`k\Zkf%8gcXekXhlX[iX[X[\j\emfcm\$j\eld
mfcld\ZY`Zf#hl\j\mX`\jZXcfeXe[f\dgcXkX]fidXjhl\[fcl^XiXldX\efid\
kfii\fZX\fZkf^feXc#[\('0d\kifj[\XckliX%È\jk\^iXe[\Ê]Xifc\jg`i`klXcË[}XjYfXj$
m`e[XjXfjYXiZfj[fdle[fhl\Z_\^XdXfgfikf#a}hl\[fd`eXXZfjkX\fdXiÉ*+%FXckXi
j`klX$j\XfZ\ekifjfYXkfii\#hl\ZXljXld^iXe[\`dgXZkfefXdY`\ek\`ek\i`fi#Y\d
Zfdffjm`kiX`jhl\\eZ_\dXjgXi\[\j%
LdXflkiXm\ik\ek\#[\\ogi\jj\jdX`jgc}jk`ZXj\d\efji\cXZ`feX[XjZfdXkZe`ZX#
XgXi\Z\\d=iXeXXkiXmj[XfYiX[\C\:fiYlj`\i#ld[fjd\jki\j[XXihl`k\ZkliX
df[\ieX%8:Xg\cX[\Efki\;Xd\[l?Xlk#\dIfeZ_Xdg#Zfejkil[X\eki\(0,($
,,# Xjj`eXcX ef j ldX flkiX ]fidX [\ \ogi\jjf [X Xihl`k\ZkliX i\c`^`fjX# Zfdf
kXdYdldXi\mfclfgc}jk`ZXeXfYiX[\jk\Xihl`k\Zkf%<jkXZXg\cXldfYa\Zkf
gc}jk`Zf# Zfej\^l`[f g\cX dX`fi c`Y\i[X[\ gif^iXd}k`ZX hl\ f]\i\Z\ ldX g\hl\eX
ZXg\cX[\g\i\^i`eXf%
<jkXfYiX]f`\i^l`[Xefcl^Xi[\ldXflkiXZXg\cX#hl\]f`[\jkil[Xg\cX^l\iiX%y
Zfdf ld \c\d\ekf hl\ ZfifX f Z`df [\ ldX Zfc`eX# cfZXc _`jki`Zf [\ g\i\^i`eX$
f% 8 ZXg\cX [fd`eX X gX`jX^\d# dXj hl\d j\ Xgifo`dX X g# jlY`e[f X \eZfjkX#
[\jZfYi\$X gflZf X gflZf% Gi`d\`if# Xm`jkX$j\ X kfii\ YiXeZX# [\ ]fidXj ZlimXj# ef
dl`kf gif\d`e\ek\# hlXj\ [X d\jdX XckliX hl\ f kfgf [X ZfY\ikliX [X `^i\aX% <jkX
gXi\Z\ld^iXe[\Z_Xgl[\Y`Zf#XgifX[\ldeXm`f#flXZXiZXX[\ldZXiXe^l\af
mfckX[XgXiXfXi%8jkfii\j\o`jk\ddX`j[lXj[\d\efi\j[`d\ej\j #XZfY\ikliX#
\XjYiXeZXjgXi\[\j^ifjjXj#g\i]liX[XjXhl`\Xc`#hlXj\Xc\Xkfi`Xd\ek\#gfiaXe\cXj
Zfd dl`kX gif]le[`[X[\# dXiZXd X `dX^\d [X ZXg\cX% 8 ^iXe[\ gfikX g`mfkXek\#
Zfcfi`[X#Z_\`X[\[\j\e_fjj`dYc`Zfjdfj#elm\ej#\jki\cXj Zfem`[Xfg\i\^i`ef
X\ekiXi%C}[\ekifXil[\qX[XZfejkilfg\idXe\Z\%8jgXi\[\jjf`ek\iifdg`[Xj
gfi j\Z\j [\ clq# hl\ \ekiX kXdYd g\cX Zfc\Zf [\ g\hl\eXj aXe\cXj i\ZkXe$
^lcXi\j% <d Xc^ldXj \jkf \jZi`kXj gXik\j [X 8m\$DXi`X# eflkiXj ]fidXj eXkliX`j#
eflkiXjXg\eXjXjZfi\jÔckiXdXclq\Xal[XdXZi`XildXdY`\ek\[`]\i\ek\#kg`Zf
[fj\jgXfji\c`^`fjfj%G\cXgi`d\`iXm\q#\eZfekiXdfji\]\ieZ`XXfZfekXZkfm`jlXc
Zfdf\ok\i`fi1\jkXjaXe\cXj[\`oXdm`jcldYiXiXj}imfi\j#Xjelm\ej#Xjg\jjfXj%Clq
\jfdYiXZi`XdXhl`af^fjdl`kf`ek\i\jjXek\j%LdX]i\jkX[\clq#efjcX[fjJlc\<jk\#
]XqX`e[Xc\mXekXiXZfY\ikliX#flkifiXkfg\jX[X\X^fiXkfc\m\#hl\efZ_\^XX
gfljXieXjgXi\[\j%
8j \o`^eZ`Xj c`ki^`ZXj jf d\efi\j eldX ZXg\cX Xjj`d \ gfi `jjf \eZfekiXdfj
jldXckXiXf]le[f#ldXZilq#ldgcg`kf\ldg\hl\ef^ilgf[\YXeZfjkfjZfj#
gi`d`k`mfj# jfYi\ ldX gcXkX]fidX% y `dgfikXek\ [\jkXZXi fj g\hl\efj \jgXfj [\
i\Zfc_`d\ekfhl\j\^\iXdf`ek\i`fi[\ZX[XldX[Xjkfii\j%E\cXj#Xclq\jZfii\g\cX


"#B<8C764:XSSTa^_RXc__ %

8VaTYPSTBÊ^9^bÐ
EXbcPS^X]cTaX^aSPc^aaT
=Xifc

2P_T[PSTEfki\;Xd\[l?Xlk
?[P]cP
EXbcPTgcTaX^aSPT]caPSP_aX]RX_P[
9ilkXc`jdf%GifX[\eXm`f

s0b]^ePb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^]^bÐRGG ("

gXi\[\#flg`ekX$X[\ldXZfi#elddfd\ekfhl\gf[\j\i\jg\Z`Xc\eki\fg\i\^i`ef
\fkiXejZ\e[\ek\%
MfckXe[fXf\ok\i`fi#\kiXkXe[f$j\[\ldcl^Xi[\g\i\^i`eXf#\iXe\Z\jj}i`fldX
\jgZ`\[\gi\jY`ki`fgXiXZ\c\YiX\jXfXic`mi\%GXi\[\j\ZfY\ikliXdfc[Xd$j\[\
df[f X Zi`Xi ld \jgXf XYi`^X[f Zfd kf[fj fj \c\d\ekfj hl\ \eZfeki}mXdfj ef
`ek\i`fi#XkX`dX^\d[XM`i^\d#[fjZ%OM@@#e`Zfm\jk^`f[XXek`^XZXg\cX\hl\
gf[\j\im`jkXgfi[\ekif\gfi]fiX%
C\:fiYlj`\iZi`fl#eldcfZXcgi`m`c\^`X[f#ldXfYiX\jg\Z`Xc#jek\j\[\ldgflZf[\
kf[XjXjXik\j#\jgXf[\Zfdle_f\`ekifjg\Zf%A}efldXÈd}hl`eXgXiXm`m\iÉ
dXjldXZfejkilfdl`kfg\jjfXc#\ogi\jj`mX#Zfddl`kXjdXiZXj_ldXeXj#\eki\
\cXj#Xj[Xd\di`X%
2P_T[PSTEfki\;Xd\[l?Xlk
EXbcPTgcTaX^a

LdX flkiX fYiX [\ ZXi}Zk\i i\c`^`fjf [\ C\ :fiYlj`\i  f Dfjk\`if [\ cX Kfli\kk\
(0,*$-' # \d <m\lo$jli$8iYi\jc\# efj Xii\[fi\j [\ Cpfe# kXdYd cfZXc`qX[f eld
Z\e}i`f iliXc# eXj cX[\`iXj [\ ldX Zfc`eX% F Zfealekf \d ]fidX [\ L \eZfekiX$j\
j\gXiX[f[fhlXikfYiXf#ldXle`[X[\XlkefdXÆX`^i\aX%
ÈXcfaXiefj`ceZ`f\jj\j_fd\ej[\fiXf\[\\jkl[f\Zfejkil`i$c_\jldX`^i\aXÉ*,%
8 @^i\aX [f Dfjk\`if [\ CX Kfli\kk\  ld mfcld\ gXiXc\c\g`g[`Zf hlXj\ j\d
XY\ikliXj% Ef `ek\i`fi# \eZfekiX$j\ ld XckXi \c\mX[f \ ldX e`ZX eXm\# Zfd ldX
ji`\[\YXeZfjZfcfZX[fjcfe^`kl[`eXcd\ek\#gXiXc\cfj~jgXi\[\j%8clq`e[`i\ZkX
\i\Õ\Zk`[X%8\jk\mfcld\\jkfX[fjjX[fjflkifj[f`jd\efi\j#ld[\ZX[XcX[f[X
qfeX[fXckXi%;fcX[f[fg}k`f`ek\i`fi#XJlc#\jk}ldZfigfkXdYdgXiXc\c\g`g[`Zf
fe[\gXi\Z\]leZ`feXiXjXZi`jk`X\#eldem\c`e]\i`fi#ldXZXg\cX`cld`eX[Xgfij\k\
ZcXiXY`Xj#mfcld\jfYchlfjhl\\d\i^\d[XZfY\ikliX%EfcX[ffgfjkf#mfckX[fX
Efik\# jli^\ f mfcld\ dX`j \okiXfi[`e}i`f [f Zfealekf# f e`Zf [\ ]fidXj ZlimXj%
E\jkX ZXg\cX# \eZfekiXmXd$j\ fi`^`eXcd\ek\ j\k\ XckXi\j# fe[\ fj [fd`e`ZXefj
Z\c\YiXmXdd`jjXj`dlckXe\Xd\ek\#i`kfhl\]f`XYfc`[fZfdf:feZc`fMXk`ZXef@@%
LdXgXi\[\ZlimX\emfcm\f\jgXf#Zfcfi`[fZfdXjZfi\jgi`d}i`Xj#\`cld`eX[fgfi
Zfe\jkileZX[fj#hl\mfXEfik\#YljZXildXclqjlXm\%GfiYX`ofj`klX$j\ldXZi`gkX%
C\:fiYlj`\i]XcX#\di\cXfX\jkX`^i\aX#[fZfeZ\`kf[\ÈZX`oX[fjd`cX^i\jÉ%8fYiX
i\jg`iXj`dgc`Z`[X[\\jgXZ`Xc#Xljk\i`[X[\#dXjkXdYdldX]fik\\ogi\jjfgc}jk`ZX#
dX`jldXm\qZfej\^l`[Xg\cf[fde`f[Xclq\ljf[XZfi#hl\gifZliXdalekXjX
\jj\eZ`Xc`[X[\\\jg`i`klXc`[X[\%
ÈFj\c\d\ekfjjXZifj\Xihl`k\Zke`Zfj#j`dgc\j\Zilj#Zfeki`Yl\dZfdX[\Ôe`f\jgXZ`Xc[Xj
}i\Xj[f\jgXfZX`of\#ZfealekXd\ek\#ZfdXclq\ZfdXZfi#Zi`XdXXkdfj]\iXXjZk`ZXhl\
\dXeX[XZX`oXYilkXÉ*-%


8VaTYPS^<^bcTXa^STCXKfli\kk\
EXbcPVTaP[S^\^bcTXa^TSPXVaTYP
EXbcPS^X]cTaX^aSPRP_T[P[PcTaP[
:X`oX%<ogi\jjfgc}jk`ZX

"$  ;4 2>A1DB84A RXcPS^ _^a <Ã;;4A 5ÈQX^ IfeZ_Xdg \ CX Kfli\kk\1 dXZ_`e\j ~ \dfmf`i¢ X] Wcc_)
fffeXcadeXdbR^\QaPa`dXcTgc^bPa`$'Pa`$'N Pb_
"%<Ã;;4A5ÈQX^IfeZ_Xdg\CXKfli\kk\1dXZ_`e\j~\dfmf`i¢Wcc_)fffeXcadeXdbR^\QaPa`dXcTgc^b
Pa`$'Pa`$'N Pb_

(#

Efgf[\dfj\jhl\Z\iX^iXe[\[`]\i\eX\eki\\jkXj[lXjfYiXj[\C\:fiYlj`\i1X
gi`d\`iXldXZXg\cX[\g\i\^i`eXfZfeZ\Y`[XgXiXXZfc_\ildmXjkfgYc`Zf#\
Xj\^le[X]XqgXik\[\lddfjk\`if#ZXjX[\fiXf#[\i\Zfc_`d\ekf#[\\jkl[f\hl\
gi`m`c\^`XXgi`mXZ`[X[\[\ZX[Xdfe^\%
@k}c`X# [\gf`j [Xj ^l\iiXj# k\m\ [\ j\ [\gXiXi Zfd ld gifYc\dX XZi\jZ`[f# X em\c
gXjkfiXc\[\Zfejkilf[\`^i\aXj#[\m`[fXfZi\jZ`d\ekf[\df^i}ÔZf[fj^iXe[\j
Z\ekifj`e[ljki`X`j%Gfi\jkXXckliX#X`e[Xef_Xm`XefgXjldXZcXiXZfejZ`eZ`X[X
i\efmXfc`ki^`ZX#hl\gifdfm`XXdX`figifo`d`[X[\\gXik`Z`gXf[fjÔ`jeXj
Z\c\YiX\j#e\dd\jdfldj\ek`[f[\e\Z\jj`[X[\[\Xgc`ZXf[XjefmXjkZe`ZXj%
F Xef [\ (0,, dXiZfl [\Z`j`mXd\ek\ X Xihl`k\ZkliX i\c`^`fjX `kXc`XeX [\m`[f ~
i\Xc`qXf[fgi`d\`if:fe^i\jjfEXZ`feXc[\8ihl`k\ZkliXJX^iX[X#gifdfm`[fgfi
`e`Z`Xk`mX [f :Xi[\Xc C\iZXif# \d 9fcfe_X% Fj j\lj [`jZlijfj [liXek\ f Zfe^i\jjf
cXeXiXd`dgfikXek\jgi`eZg`fjgXiXXZfejkilf[\efmXj`^i\aXj%8\jkX`e`Z`Xk`mX
alekXiXd$j\flkiXjZfdf#XÈ:fd`jjfgXiXXjefmXj`^i\aXjÉ#X]leZ`feXi\dD`cf#
[\j[\(0,-#alekXd\ek\ZfdldÈ:\ekif[\\jkl[fj[\Xihl`k\ZkliXgXiXXZfdle`$
[X[\ Zi`jkÉ% 8hl` j\ i\le`Xd Xihl`k\Zkfj gXiX [`jZlk`i \ \jkl[Xi hl\jk\j# ef j
Xihl`k\Zke`ZXj#dXjkXdYdliYXejk`ZXj#Xikjk`ZXj#jfZ`X`j\c`ki^`ZXj%<d(0,/#]f`
]le[X[X\d9fcfe_XXi\m`jkX:_`\jX\HlXik`\i\hl\k`e_XfYa\Zk`mfjj\d\c_Xek\j%
8jqfeXjg\i`]i`ZXj[\_XY`kXfhl\Zfd\XiXdXZi\jZ\ig\[`iXd#efjXZfejkil$
f [\ `^i\aXj# dXj jfYi\kl[f [\ Zfdgc\ofj gXifhl`X`j# efj hlX`j X `^i\aX j\ le\ X
flkiXj}i\XjZfdfjXcXj[\i\le`f#ZXk\hl\j\\\jgXfj[\jgfik`mfj%
=f` f hl\ XZfek\Z\l eX Zfdle`[X[\ [\ CX DXik\ccX# gio`df [\ DXk\iX# ef jlc [\
@k}c`X%FXihl`k\Zkf\liYXe`jkXCl[fm`ZfHlXife`(0(($/. ]f`fXlkfi[fm`ccX^`f[\
CXDXik\ccX#fe[\j\`ej\i\X@^i\aXJXeM`Z\eqf(0,($,+ #kXdYd[XjlXXlkfi`X%y
ldmfcld\cXi^f\YX`of#ZlaXZfY\ikliX`eZc`eX[XjfY\\d[`i\Zf~kfii\%<jkXef
ldZfigfj\gXiX[f[X`^i\aX#Xckf\\c\^Xek\#Zfdfefj_XY`klXdfjXm\ieXj`^i\aXj
Xc\dj#dXjj`d#ldj\^le[fmfcld\[fZfealekf#kf`dgfikXek\hlXekffgi`d\`if#
[\cXi^Xjgifgfi\j#hl\\eZ`dXXqfeX[fXckXi%FZfealekf#[\c`e_Xjj`dgc\j#i\m\j$
k\$j\[\Zfi\jZcXiXj#kg`ZXj[Xi\^`f%Ef`ek\i`fi#\jkXdfjg\iXek\ldX^iXe[\eXm\#
ZlafjYXeZfjkdldX[`jgfj`fgXik`ZlcXi1[`d`el\d~d\[`[Xhl\j\X]XjkXd[f
XckXi%8jjlXjgifgfi\j#\`d\ejXj`dgc`Z`[X[\#]Xq\d$eXgXi\Z\ildXj`dgc\jjXcX
[\i\le`\j#ef]fjj\fgi\jY`ki`f#Xf]le[f#`cld`eX[fg\cXkfii\%8fYiXdXe`]\jkX
Xgi\fZlgXf[fXihl`k\Zkf\d[Xii\jgfjkXj~je\Z\jj`[X[\j[XZfdle`[X[\%
Cl[fm`ZfHlXife`]f`ld[fjdX`j`dgfikXek\jXihl`k\Zkfj`kXc`Xefj[fjZ%OO#hl\
k\m\ldgfj`Z`feXd\ekfhl\`XgXiXXcd[Xj`dgc\j]leZ`feXc`[X[\[fj\jgXfjdXj
gi\k\e[`XldXdX`fi\ogi\jjf#ZfeZi\kXd\ek\\di\cXf~Xihl`k\ZkliXi\c`^`fjX#
jfYi\XhlXc\jZi\m\lfj\^l`ek\1
È eXkliXc hl\# ldX m\q \j^fkX[f f \oXd\ [fj ]XZkfj dXk\i`X`j# [`^Xdfj [X ]leZ`feXc`[X[\
]j`ZX#\ldXm\qgfjkffgifYc\dX[\ldX]leZ`feXc`[X[\gj`Zfc^`ZXhl\\eZfekifla}XjlX
dX`jaljkX[\Ôe`feXj`ejkeZ`Xjgfck`ZXj#\Zfed`ZXj\jfZ`X`j[XliYXejk`ZX#eXkliXchl\
j\gfe_XÔeXcd\ek\fgifYc\dX\jg`i`klXc[XXihl`k\ZkliX¿ 8XcdX#efjefjjfj\[`]Z`fjef
dX`jgf[\i}YifkXi[f\j]fif`ek\c\ZklXc[\i\jfcm\ildgifYc\dXX]i`flk`c`qXe[fXg\eXjXj

8VaTYPSTJXeM`Z\eqf
8[dbcaPÎÊ^S^TgcTaX^a
Kfii\%Gifgfi\j

s0b]^ePb\T]bPVT]bS^TSXUÔRX^STRd[c^RPcÚ[XR^]^bÐRGG ($

hlXc`[X[\jiXZ`feX`j[fZi\YifflXjhlXc`[X[\j`dX^`eXk`mXj[\ldX]XekXj`XXYjkiXZkXj\d
ÔejZfeZi\kfj[\_ldXe`[X[\É*.%

8VaTYPDX[feeX[\`Gfm\i`
EXbcPX]cTaX^a
9ilkXc`jdf`e[ljki`Xc

8VaTYPSTDXk\iD`j\i`Zfi[`X\
EXbcPTgcTaX^a
EXbcPX]cTaX^a
:figf[\clq

LdX [Xj fYiXj hl\ dX`j j\ [\jkXZXd eX Xihl`k\ZkliX i\c`^`fjX `kXc`XeX  X @^i\aX
DX[feeX [\` Gfm\i`# Zfejkil[X \d (0,)$,-# eld jlYiY`f [\ D`cf# g\cX [lgcX
[\Xihl`k\ZkfjCl`^`=`^`e`(0'*$/+ \>`efGfcc`e`(0'*$0( %KiXkX$j\[\lde`Zf
mfcld\ cfe^`kl[`eXc# \eZ`dX[f X Z\ikX XckliX gfi ldX \jgZ`\ [\ kfii\ [\ ]fidX
j\d\c_Xek\ Xf \o\dgcf Xek\i`fi # Zfejkil[f Zfd ldX c`e^lX^\d j`dgc\j X`e[X
ZfdXÔe`[X[\jXfj\[`]Z`fj`e[ljki`X`j%8gcXekXi\ZkXe^lcXi#[\eXm\Z\ekiXc#Zfd
fgi\jY`ki`f\c\mX[fXf]le[f%<jk\\eZfekiX$j\jfYXkfii\#hl\[\`oX\ekiXiXclqhl\
[\jZ\[fZlXkXfXckXi%Efgi\jY`ki`fjXc`\ekXd$j\Xj[lXjm`^Xj[\Y\kfg\i]liX$
[Xj\ldgcXef[\Z\iZX[\kijd\kifjhl\ZfekfieXX}i\XZfdX]fidX_\oX^feXc%
GXi\Z\$efj hl\ kf[fj \jk\j \c\d\ekfj Zfe]\i\d kXcm\q [\dXj`X[f [\jkXhl\ X \jkX
qfeX#[`jkXeZ`Xe[f$XYXjkXek\[fjÔ`jÆXc^fhl\a}\jkXmXXj\iZfdYXk`[feflkifj
gXj\j\lifg\lj%Efi\jkf[X`^i\aXfXdY`\ek\dX`j\jZlif#\jg\Z`Xcd\ek\eXjeXm\j
cXk\iX`j[\jk`eX[XjXdfd\ekfj[\dX`fii\Zfc_`d\ekf%F\jgXf`ek\i`fiXgi\j\ekX
c`e_Xj]fik\j\m`^fifjXj#hlXj\YilkXj%

8 @^i\aX DXk\i D`j\i`Zfi[`X\# [\ 9XiXeqXk\ (0,. # ]f` kXdYd Zfejkil[X eld
jlYiY`f`e[ljki`Xc[\D`cf#ZfdfZ\ekif[\ldXefmXqfeXi\j`[\eZ`Xc%<jkXd\i\Z\
[\jkXhl\ gfi j\i kXcm\q X fYiX `kXc`XeX hl\ dfjkiX# [\ ]fidX Xlkek`ZX \ j\^liX# f
[fde`f[XjefmXjkZe`ZXjdf[\ieXj\hl\Xgi\j\ekXkXdYdldefmfZfeZ\`kf%8
`^i\aX]f`gifa\ZkX[Xg\cfjXihl`k\Zkfj`kXc`Xefj8e^\cfDXe^`Xifkk`\9ilefDfiXjjlk$
k`#\jk\ck`dfZfd\jg\Z`Xcgi\fZlgXfg\cfljf[\j`jk\dXjdf[lcXi\j[\Y\kf%8
gcXekXi\ZkXe^lcXi\[\ldXe`ZXeXm\%Eldem\c`e]\i`fi#j`klX$j\fYXgk`jki`f#X
Zi`gkX\ldXZXg\cX%8ZXiXZk\ijk`ZXdX`jdXiZXek\[f\jgXf`ek\i`fiX\jkilkliX#
ZfdgfjkX gfi hlXkif ^iXe[\j g`cXi\j hl\ jlgfikXd Xj m`^Xj kiXejm\ijX`j% 8j m`^Xj
cfe^`kl[`eX`j jf gi$]XYi`ZX[Xj# Zfd j\Zf \d O# hl\ j\ Xm`jkXd ef \ok\i`fi# eXj
]XZ_X[Xjd\efi\j%<jk\\jhl\c\kf\dY\kfgi\\eZ_`[fgfigXi\[\jZfejk`kl[Xjgfi
gX`e`j[\m`[ifkiXejcZ`[f%;\jk\df[f#Xclqg\e\kiXXfcfe^f[\kf[ff[`X#m`e[f
[\[`]\i\ek\j[`i\Z\j\kiXejÔ^liXe[ff\jgXf%FXdY`\ek\ZcXif\j\i\efgXi\Z\
Zfek\ildXZ\ikXgli\qX\kiXejZ\e[eZ`X#m`jkf\eZfekiXidf$efj[\ekf[\ldÊZlYf
[\Zi`jkXcË%;\[`X#\jk\Zfigfi\Z\Y\\XYjfim\XclqeXkliXc#\ehlXekf[\ef`k\#ZXgXq
[\X\dXeXi#ZfdfldZfigfcld`efjf%FZfeZ\`kf[\j`dgc\jZlYf]Xqc\dYiXild
gifa\Zkf [\ Il[fc] JZ_nXiq gXiX X @^i\aX [\ ?\`c`^$>\`jk \d 8hl`j^i}e# hl\ eleZX
Z_\^flXj\iZfejkil[X%
8`^i\aX\jk}j`klX[XeldXdgcf\jgXf\gXiXc`d`kXifj\li\Z`ekf#fjXihl`k\Zkfj
ZfejkiliXdlddlif[\g\[iXXkf[XXmfckX%<jj\\jgXf`ek\id[`fj\im\[\gi\gX$
iXfgXiXX\ekiX[XeX`^i\aX\kXdYdfe[\j\i\Xc`qXXm`X$jXZiX%8]lef[\jk\


"&@D0A>=8;dS^eXR^X]:XjXY\ccX!' ($$RXcPS^_^a?>AC0B=d]^X]8ihl`k\ZkliX%>dcdQa^ ($&
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(%

ZlYf#\ehlXekf`^i\aX#XeleZ`X[XgfildX^iXe[\Zilqj`klX[Xgio`df[X\ekiX[X
efi\Z`ekf%
8g\jXi[fgXjjXi[fk\dgf#\jkXfYiXZfek`elXXj\ildXi\]\ieZ`XZfdfj\lZfeZ\`$
kf c\m\# Z_\`X [\ clq# \d fgfj`f ~ g\eldYiX ZXiXZk\ijk`ZX [X cfe^X _`jki`X [X
Xihl`k\ZkliXi\c`^`fjX#hl\X`e[Xe\jk\j[`Xj\iXX[fgkX[X%8hl`g\cXgi`d\`iXm\qf
\jgXfef\jZlcg`[f#\eki\Z_\`fj\mXq`fj#g\cfjaf^fj[\clq&jfdYiXdXjldj
\jgXfXdgcf`cld`eX[fgfildXclqZfejkXek\\[`]ljX%
>`fmXee`D`Z_\cclZZ`(/0($(00' #Zfe_\Z`[fXihl`k\Zkf`kXc`Xef#Zfdgc\kflXfYiX
a} `e`Z`X[X [X @^i\aX [\ Jf Aff 9Xgk`jkX (0-+ # \d =cfi\eX# ]XdfjX g\cX jlX
cfZXc`qXfalekfXlde[\Xlkf$\jkiX[X%<jkXgi\k\e[`XZXiXZk\i`qXilddfd\ekf
[\gXiX^\d#eXgX`jX^\ddXjkXdYdj\ildd\dfi`XcXkf[fjfjhl\dfii\iXdeX
Zfejkilf[X8lkf$\jkiX[X[\cJfc\%8jjlXjgi`eZ`gX`jZXiXZk\ijk`ZXjgi\e[\d$j\Zfd
Xj]fidXjÕl`[Xjef\ok\i`fi\Zfdfjj\ljdXk\i`X`j1g\[iXeXkliXc#YXjkXek\ZcXiX#
Y\kfXidX[f\ZfYi\%
<jgXe_Xm`m\leXgi`d\`iXd\kX[\[fjZlcfldXj`klXfgXik`ZlcXi#X^l\iiXZ`m`c
[\(0*-$*0%Ef\ekXekf#efXgifm\`kfl\jj\dfd\ekf[\[\mXjkXfgXiXZfejkil`i
efmXj`^i\aXj#Zfdld\jgi`kf[\i\efmXf\Zfek`elflX^XiiX[XXfj\jk`cfj_`jki`$
Zfj%JdX`jkXi[\hl\efmXjZfejkil\jZfd\XiXdXXgXi\Z\i%
D`^l\c=`jXZ(0(*$)''- #Xihl`k\Zkf`efmX[fi\jgXe_fc#]f`i\jgfej}m\cgfiXc^ldXj
[\jjXj efmXj `^i\aXj# kXekf gXiX Zfdle`[X[\j i\c`^`fjXj# Zfdf `^i\aXj gXifhl`X`j% 8
@^i\aX[X:fifXf[\EfjjXJ\e_fiX(0-' #\dM`ki`X#[\jg\ikXXZli`fj`[X[\
[\hl\dgXjjX[\m`[fXfXjg\Zkf[\jfc`[\q#[X[fg\cXjgXi\[\jZ\^Xji\m\jk`[Xj\d
g\[iX eXkliXc [X qfeX Xg\eXj eldX ]XZ_X[X j\ XYi\d aXe\cXj# e\Z\jj}i`Xj gXiX Xj
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4.2.
A GRANDE RENOVAÇÃO LANÇADA PELO
CONCÍLIO VATICANO II
MOMENTO 1. O CONCÍLIO VATICANO II E AS SUAS
CONSEQUÊNCIAS IMEDIATAS
De 1965-90. A diversidade de linguagens.
Ao longo da sua história, a Igreja Católica foi-se tentando adaptar a cada época, o que
passou por alguns importantes acontecimentos, e respectivos documentos, tal como
aconteceu no séc.XX, com o Concílio Vaticano II. Este foi a legitimação, e consagração, daquilo que já se vinha a pensar há algum tempo, sobretudo na Alemanha desde
a década de 20, mas que até então era posição de uma minoria. Com este concílio, a
renovação litúrgica tornou-se oficial da Igreja Católica e extensiva a todo o mundo.
O Papa João XXIII convocou o concílio, em 1962, num difícil contexto social e político: depois de duas guerras à escala mundial, da reconstrução do pós-guerrra, envolvida por uma paz agora tão efémera, perante grandes desenvolvimentos tecnológicos…
O Concílio Vaticano II foi um dos acontecimentos mais significativos da história
da Igreja, que teve lugar entre 1962-65 e foi encerrado pelo Papa seguinte, Paulo VI.
Depois de quase dois mil anos de história, este concílio foi para a Igreja Católica um
momento de paragem, que desenvolveu um processo de reflexão sobre si mesma,
o que representa uma mudança em relação a concílios anteriores. O concílio foi
convocado para tentar pôr em prática os verdadeiros valores da Igreja, para responder
às necessidades do séc.XX, para definir o papel da Igreja nesta nova era e para dar
directrizes para o novo milénio.
Há questões da Igreja Católica que nunca deverão mudar porque estão fundadas
em Cristo. No entanto, houve diversas áreas em que se sentiu necessidade de uma
actualização: foi reforçada a natureza cristocêntrica do Cristianismo, especialmente
nas celebrações litúrgicas, assim como a extrema importância da Liturgia, enquanto
meta e simultaneamente fonte da fé cristã. Na celebração litúrgica deve prevalecer
o carácter sacramental, isto é, devem ser reavivados os sacramentos e o seu aspecto
simbólico, que é muito mais forte do que o dos objectos/símbolos.
Na celebração, tornou-se fundamental a total compreensão de todos os textos, de
modo a que a eucaristia não seja um ritual sem sentido, mas se encha de significado.
Neste sentido, percebe-se também a importância que tomou a leitura da Sagrada
Escritura e a adopção da língua vulgar de cada local. O concílio propunha ainda a
activa participação dos fiéis na eucaristia – aspecto fundamental da reforma litúrgica – bem como a valorização do sacerdócio real, praticado por cada pessoa e ao qual
todos estão chamados.
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“É por isso que a Igreja procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem neste mistério
de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na acção sagrada, consciente,
activa e piedosamente, por meio duma boa compreensão dos ritos e orações; sejam instruídos
pela palavra de Deus; alimentem-se à mesa do Corpo do Senhor; ...” 38.
Nos documentos do Concílio Vaticano II, em pleno séc.XX, a Igreja Católica veio reforçar o conceito unitário da realidade religiosa, que podendo ser constituída por dois
vectores, se reúne numa única vivência. Já tínhamos, ao longo deste trabalho, referido
tal questão em relação à realidade, ao ser humano, a qualquer objecto e à arquitectura,
nos quais se encontram as dimensões do sensível e do inteligível, do corpo e do espírito, a estrutura física e o conteúdo, o visível e o invisível. Também já vimos, ao nível
do Cristianismo, como a pessoa de Jesus Cristo foi capaz de unificar toda a realidade,
humana e divina. O Concílio Vaticano II salientou o mistério da encarnação como
base do Cristianismo: “Ele é a imagem do Deus invisível” 39. A Liturgia, assim como a
Igreja, foram também destacadas como momentos de união das diversas vertentes:
“a autêntica natureza da verdadeira Igreja, que é simultaneamente humana e divina, visível
e dotada de elementos invisíveis, empenhada na acção e dada à contemplação, presente
no mundo e, todavia, peregrina, mas de forma que o que nela é humano se deve ordenar e
subordinar ao divino, o visível ao invisível, a acção à contemplação, e o presente à cidade futura
que buscamos” 40.
“a sociedade organizada hierarquicamente, e o Corpo místico de Cristo, o agrupamento visível
e a comunidade espiritual, a Igreja terrestre e a Igreja ornada com os dons celestes não se
devem considerar como duas entidades, mas como uma única realidade complexa, formada
pelo duplo elemento humano e divino” 41.
O Concílio Vaticano II lançou novos princípios litúrgicos, teológicos e ideológicos,
mas também construtivos. De facto, da alteração de questões litúrgicas derivaram
diversas questões espaciais e arquitectónicas, que iriam alterar os espaços de culto. A
igreja edifício existe para suportar a liturgia logo, se esta foi renovada, também o edifício teria de ser. Cada igreja deve ser uma arquitectura ‘encarnada’, isto é, nas estruturas
físicas e visíveis das igrejas devem estar presentes os valores espirituais da fé, de forma
intrínseca e vibrante.
O Concílio Vaticano II não deliberou regras, como tinha acontecido em concílios
anteriores, mas sim princípios a seguir, dando liberdade de concretização. Aconselhou a que as igrejas fossem construídas por técnicos da área, a quem se deveria dar
formação litúrgica, assim como formação artística ao clero, para que a compreensão
entre ambos fosse facilitada.

¶
38 — Concílio Ecuménico Vaticano II, Sacrosanctum Concilium : A Sagrada Liturgia, cap.II, 48.
39 — Concílio Ecuménico Vaticano II, Lúmen Gentium : A Santa Igreja, cap.I, 7.
40 — Concílio Ecuménico Vaticano II, Sacrosanctum Concilium : A Sagrada Liturgia, proémio, 2.
41 — Concílio Ecuménico Vaticano II, Lúmen Gentium : A Santa Igreja, cap.I, 8.

Igreja de Sta. Maria, Marco Canaveses
Representação (parte) do baptismo
de Cristo , numa parede do baptistério
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“Seja também cultivada livremente na Igreja a arte do nosso tempo, a arte de todos os povos e
regiões, desde que sirva com a devida reverência e a devida honra às exigências dos edifícios e
ritos sagrados” 42.

Igreja de S. Pio, Meggen
Vista da nave

Igreja do Sagrado Coração, Lisboa
Vista da nave

Nos diversos documentos, a Igreja Católica indica várias qualidades de carácter geral
que devem fazer parte dos espaços de culto, de modo a estes se tornarem aptos para as
celebrações: “… os edifícios sagrados e os objectos destinados ao culto divino devem ser dignos
e belos como sinais e símbolos das realidades celestes” 43.
A nobreza e a dignidade são possíveis num espaço ordenado, bem dimensionado e
de proporções adequadas e equilibradas. Estas características são fundamentais pois
uma obra pode estar construída com os meios e a linguagem do seu tempo, pode
ser funcional e agradável, mas se não possuir as proporções adequadas, a verdadeira
harmonia entre as partes não se concretiza e, deste modo, não será possível transmitir as mensagens pretendidas. Deve-se procurar também a verdade e autenticidade
das formas e dos materiais, excluindo imitações de qualquer ordem. A escolha dos
materiais, e o seu uso, devem ainda ser apropriados e expressivos. A comodidade dos
fiéis é um outro aspecto a ter em conta. A igreja deve ser o espaço da comunidade e ter
todas as condições físicas e funcionais para que esta celebre os sacramentos (iluminação, acústica, conforto térmico).
A tendência deve ser a da simplicidade e não a da ostentação pois as formas, desenhadas pela geometria e esculpidas pelos materiais, bastam para criar o espaço da igreja.
Aliás, podemos dizer, que muitos elementos e símbolos decorativos que povoavam
as igrejas católicas não eram necessariamente cristãos mas tinham a sua origem nas
culturas pré-cristãs, como os anjos de tradição pagã.
A igreja deve-se inserir na linguagem sacramental, não pela magnificência, mas pela
simplicidade e verdade, de acordo com o verdadeiro espírito da religião humilde e
servidora. Nos espaços da igreja deve haver um ambiente de paz e harmonia, onde é
possível sentir a união do povo reunido e a presença do transcendente.
“num mundo em que dois terços da população vivem em condições oprimentes de pobreza e
fome, como podemos gastar quantias avultadas de dinheiro na construção de templos de pedra,
esquecendo a vida de Cristo, que continua na vida do pobre? E quando compreenderemos que
em igrejas assim sumptuosas o pobre não tem se quer a coragem de entrar (…)?” 44.
Os dois tipos de sacerdócio (ministerial e real, do clero e dos leigos), que existem no
Cristianismo, têm consequências em termos arquitectónicos, isto quer dizer, que
dentro do espaço de culto são necessárias duas zonas distintas, mas que fazem parte de
um único espaço unitário. O lugar do sacerdote distingue-se, pois é ele que administra
os sacramentos, que preside a assembleia e “age em vez de Cristo”, devendo ser bem
visível a partir da nave, onde se encontra a assembleia, embora esteja totalmente

¶

Igreja de Sta. Maria, Marco Canaveses
Vista da nave

42 — Concílio Ecuménico Vaticano II, Sacrosanctum Concilium : A Sagrada Liturgia, cap.VII, 122.
43 — Instrução geral do Missal Romano, cap.V, I, 288.
44 — CAMARA, Dom Hélder, Race Against Time. London, Sheed & Ward, 1971, pp.63 (citado por SCHLOEDER,
Steven J., L’Architettura del Corpo Místico. Palermo, L’Epos, 2005, pp.97).
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relacionada com esta. Estas fronteiras, assim como que se estabelecem entre interior
e exterior, espaço sagrado e profano, têm-se vindo a desvanecer. Embora permaneça
o altar como momento mais sagrado, pretende-se que todo o espaço seja unificado. A
posição expressa pelo Concílio Vaticano II, refere a hierarquia dentro da Igreja Católica, mas reforça que a assembleia se deve sentir reunida e congregada.
Antes do Concílio Vaticano II, o importante era ir ao encontro de Deus; depois, o
importante passou a ser ir ao encontro dos homens. O espaço, como sempre, apenas
reflectiu a mudança. Esta renovação pediu um novo modelo de igreja, uma configuração em que a assembleia se reúne em volta do altar. De entre as orientações do Concílio Vaticano II, o lugar da assembleia e a sua relação com o altar foi a que desencadeou
mais alterações e transformações do ponto de vista formal e espacial.
No passado, o altar era colocado numa posição elevada, fazendo parte de um cenário
distante e inalcançável. O seu isolamento era reforçado pela balaustrada, e o destaque
enfatizado pelos baldaquinos, elementos que aludem à tenda de Deus, mas simultaneamente ao trono de um rei. A certa altura, vulgarizou-se também a construção de
diversos altares laterais em que se celebravam missas quase individuais e em simultâneo.
Actualmente, a nova proposta de igreja prevê um único altar, como ponto central, e
uma única celebração, em cada momento, para maior união da assembleia. O altar é o
elemento fundamental do espaço cristão e deve transmitir dignidade e força expressiva, pela sua localização, forma e natureza dos materiais. O altar, segundo as directivas
do Concílio Vaticano II, deve ser construído afastado da parede para que o sacerdote
possa celebrar a eucaristia voltado para a assembleia. O altar e o sacerdote aproximaram-se da população, existindo uma relação de maior proximidade. A distância
e o secretismo que envolviam a celebração, numa comunicação entre o sacerdote e
Deus, e à qual o povo só assistia, desapareceram45. No altar, segundo a fé cristã, Cristo
faz-se presente para se reunir à sua comunidade e por isso é conveniente que seja fixo
e, se possível, de pedra natural para ter uma presença digna e perdurável. “Chegai-vos
a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus” (I Ped,
2, 4). No entanto, é permitida a utilização de qualquer material nobre, até porque nos
primeiros tempos os altares eram em madeira, em alusão à própria mesa da ceia de
Cristo.
O lugar da assembleia é fundamental na concepção do edifício religioso. Não nos
esqueçamos que, igreja significa ecclesiae, isto é, assembleia. A reunião da assembleia,
em volta do altar, é pois o motivo da existência de todo o edifício. A igreja é um lugar
de encontro mas, mais do que isso, de reunião por uma fé comum. A atitude, de um
grupo de pessoas que se encontram numa sala de espectáculos, é diferente da atitude

Altares
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Munique
Igreja do Novo Milénio, Roma
Igreja do Convento S. Domingos, Lisboa
¶
45 — Antigamente, o sacerdote voltava-se de costas para o povo e ambos estavam voltados para Oriente,
assim como a própria igreja, dando expressão à questão simbólica de que Deus se encontra a Oriente, onde
o sol nasce.
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Nave - espaço da assembleia
Igreja de Nss. Senhora Boavista, Porto
Capela de São José, V. N. Gaia

daquelas que se encontram na igreja, para participar na eucaristia46. É a fé das pessoas
que as leva à igreja e à eucaristia. Esta é uma celebração litúrgica, na qual deve haver,
segundo as directivas do Concílio Vaticano II, uma participação activa dos fiéis: por
palavras, cânticos, movimentos e gestos. Trata-se de um momento de concentração,
um momento de reflexão e também de comunhão, em que o espírito está atento e
activo, assim como o corpo, para que se possa eventualmente dar um salto de dimensões, do concreto para o transcendente.
O espaço da assembleia deve ser entendido como um todo, tal como a comunidade
que se deve sentir unida. A igreja passa a reflectir a sociedade inter-classicista do
séc.XX, que valoriza a liberdade e igualdade. Apesar disso, a assembleia deve estar
distribuída em pequenos grupos de bancos, por questões práticas e de modo a que
cada pessoa se sinta parte integrante e importante de um conjunto, e não uma peça
insignificante de uma grande massa. Os bancos, hoje em dia indispensáveis, surgiram,
pela primeira vez, nas igrejas no final da Idade Média, e até então os fiéis permaneciam
de pé, ou ajoelhados. Por volta de 1500, tornaram-se mais amplos e fixos, possuindo já
genuflexório e costas altas. Neste século, em algumas igrejas os bancos foram substituídos por cadeiras individuais, o que quebra a rigidez da nave e permite distribuições
mais orgânicas. Elas reforçam a individualidade da cada fiel mas diminuem o carácter
comunitário e familiar. As cadeiras evocam ainda o carácter móvel e efémero da liturgia, e menos o carácter eterno que se pretende para uma igreja, espaço de encontro
com Deus e seus valores eternos.
Antigamente, a assembleia distribuía-se ao longo de um eixo longitudinal, enfatizando a ideia de caminho, de povo em marcha. A configuração centralizada, que no
séc.XX se propôs, relaciona-se fundamentalmente com a ideia de assembleia convocada e unida à volta da mesa do Senhor, como autêntica ceia de Cristo. O círculo é uma
figura com muito simbolismo: a Igreja como mãe, o útero materno, a ideia de abrigo e
de protecção, que vai além da mera estrutura física, mas parece envolver de um modo
especial. A forma circular recupera, entre outras, a planta de algumas das mais antigas
construções cristãs, como Santa Constança, em Roma. No entanto, estas construções
tinham normalmente outras funções, como mausoléu ou baptistério.
A questão de um anel aberto ou fechado, já estudada por Rudolf Schwarz na primeira
metade do século, é novamente ponderada e associa-se a uma assembleia na qual se
deixa, ou não, espaço para aquele que ainda está para vir, para completar a própria
comunidade. Além disso, o anel aberto permite que nenhuma parte da assembleia
tenha de se situar nas costas do sacerdote e do altar. Depois do Concílio Vaticano II, a
tendência do espaço central generalizou-se fazendo surgir edifícios de planta circular,
quadrada, usada também na diagonal, ou com outras formas poligonais.
Ao projectar o espaço da igreja é necessário ter em conta aquilo que lá acontece, a
eucaristia ou a oração individual. Deste modo, podemos pensar na eucaristia como

¶
Bancos
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Lisboa
Igreja do Convento S. Domingos, Lisboa

46 — No espectáculo, apenas se assiste, apesar de começar a haver cada vez mais interactividade. Mas não
deixa de ser algo superficial, epidérmico, relacionado com a distracção.
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conjunto de momentos estáticos, em alternância com ritmos, dinâmicas e cadências
próprias. Na eucaristia, os fiéis devem estar confortavelmente instalados e devem ter
uma boa visibilidade para o presbitério, mas simultaneamente ter à sua disposição
corredores de circulação, que lhes permitem a activa participação nas acções litúrgicas. Por outro lado, também se devem criar condições para momentos de maior
intimidade, de recolhimento, de introspecção e de reflexão pessoal. O espaço deverá
reflectir e facilitar as diversas acções que lá podem ter lugar.
“A celebração da liturgia não é, de facto, indiferente à arquitectura e a arquitectura de uma
igreja tem influência sobre a liturgia que ali se celebra” 47.
Numa igreja é necessário conseguir um justo equilíbrio entre elementos e espaços,
algo difícil pelas tensões que se estabelecem: o carácter unitário e fragmentado, o
colectivo e o individual, a comunhão e o recolhimento, a pausa e o movimento.
Portanto há que criar momentos distintos mas sem descurar a sensação de espaço
unitário, como verdadeiro Corpo de Cristo, constituído por diversas partes.

Ambão e cadeiras
Igreja de Sta. Maria, Marco Canaveses

Indispensáveis numa igreja são os elementos que exprimem, durante a eucaristia, a
presença de Cristo: para além do altar, também o ambão, a cadeira presidencial e o
crucifixo, todos eles situados no presbitério.
O ambão, mesa da Palavra, é um ponto alto, onde se proclama a Sagrada Escritura, e
deve por isso ser um elemento estável e à altura da dignidade das leituras bíblicas. O
ambão deve também ser um local com boa visibilidade e boas condições acústicas.
O Concílio Vaticano II, ao permitir o uso da língua de cada local, restituiu às leituras
maior significado e impacto junto dos fiéis, evidenciando o papel do ambão dentro do
espaço litúrgico.
A cadeira presidencial merece também algum destaque, como lugar do líder da
assembleia, mas sem fazer lembrar um trono.
O crucifixo é o símbolo religioso cristão universal, que recorda a entrega e morte de
Jesus, para salvação de toda a humanidade. É, por isso, também símbolo da união dos
Homens, em torno de Cristo. A cruz é um elemento omnipresente em toda a liturgia, iconografia e espaços do Cristianismo, assim como na mente e na devoção dos
cristãos. Anteriormente, a eucaristia era vista principalmente como a renovação do
sacrifício da crucificação e, desta forma, a cruz ocupava uma posição de grande relevo
na igreja. Após o Concílio Vaticano II, dado que a eucaristia passou também a realçar
os aspectos de memória e ressurreição, a cruz continua a aparecer, sendo a única
imagem estritamente necessária, mas com menos proeminência.
É ainda de extrema importância o sacrário, lugar onde se guarda a reserva eucarística.
Este deve ser único em cada igreja, de material sólido e não transparente. O sacrário
pode-se encontrar no presbitério mas fora do altar de celebração, ou numa capela

¶
47 — PIACENZA, Mauro, Presidente da Comissão Pontifícia para os bens culturais da Igreja, in SCHLOEDER,
Steven J., op. cit., pp.12.

Crucifixos
Igreja de Sta. Maria, Marco Canaveses
Igreja do Novo Milénio, Roma
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própria destinada à devoção ao Santíssimo Sacramento e aos momentos de oração
individual.
Na igreja paroquial, há outros espaços complementares que são necessários como
o baptistério, que deve ter uma boa visibilidade para a assembleia. Este localiza-se
normalmente perto da entrada da igreja devido ao seu simbolismo, enquanto primeiro acto do caminho de fé, embora, em muitas igrejas, tenha sido construído próximo
do presbitério. O local destinado à confissão é também necessário, mas pode ser uma
capela que comunica com a assembleia e que possui as condições para momentos
mais individuais, de diálogo com o sacerdote. Já não se deve enfatizar o carácter de
julgamento opressivo, que se passava num pequeno espaço escuro e encerrado.
A partir do Concílio Vaticano II, já não se fazem altares laterais e diminuíram as
imagens de santos, que aparecem de forma mais moderada. A Igreja aconselhou
também o cuidado com todos os objectos usados no culto, que devem ter dignidade e
beleza. Todos os elementos, de uma geral, devem-se harmonizar entre si na forma, da
dimensão, na disposição e nos materiais.

Sacrários
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Munique
Igreja do Novo Milénio, Roma

Baptistério
Igreja de Sta. Maria, Marco Canaveses

A Igreja Católica, lançando estas orientações, passou a palavra e a acção aos arquitectos e artistas. Desde então, e sempre que necessário, ergueram-se novos espaços de
culto que tentaram concretizar tais directivas. Mas também foi necessária a adaptação
dos antigos edifícios eclesiais, dando-lhes o carácter simbólico e sacramental da nova
reforma. A autenticidade e o respeito pela arte, deveriam prevalecer, especialmente
quando se tratavam de obras com valor artístico ou arquitectónico. A adequação
destes espaços revelou-se uma tarefa bem mais difícil do que projectar novos espaços.
Em alguns casos, as soluções apresentadas foram provisórias e tiveram resultados
desastrosos, passando apenas por alguns complementos, que não expressavam a
verdadeira intenção do Concílio Vaticano II. Para tais adaptações não era necessário
intervir à maneira do passado, pois cada época deve construir de forma actual mas
respeitando o valor da História.
A construção das novas igrejas católicas, a partir de 1960, ficou nas mãos de uma nova
geração de jovens arquitectos, que expressavam concepções ideológicas e formais
muito distintas entre si. A partir de então, é difícil caracterizar, de uma forma global,
a arquitectura religiosa porque as propostas foram muito diversificadas, na forma das
plantas, no aspecto exterior, na disposição do interior. Esta arquitectura religiosa foi o
reflexo da variedade das culturas europeias.
Devemos lembrar que os novos materiais e técnicas construtivas foram sendo cada
vez mais utilizados e valorizados, conseguindo-se alcançar mais flexibilidade de
formas e grande riqueza estética. O desenvolvimento das estruturas tornou possíveis
as paredes tipo membranas, o betão armado deu lugar a paredes inclinadas, a formas
orgânicas e a grandes vãos, o uso de peças pré-fabricadas generalizou-se…

Objecto de culto - pixide
Igreja do Convento S. Domingos, Lisboa
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Os anos 60 e 70 provaram ser anos de extraordinária inovação para a Igreja Católica,
apesar das questões funcionais e sociais serem as que mais se valorizavam, tornando a
aquisição de uma qualidade artística e sagrada algo difícil de obter. Todavia, construíram-se alguns exemplos cuja qualidade se destaca48.
Quando se deu por encerrado o Concílio Vaticano II, em 1965, já tinham sido lançados alguns dos seus documentos conclusivos, como o Sacrosanctum Concilium, e o seu
espírito já se fazia sentir em algumas obras, como é o caso da Igreja de Baumgarten
e respectivo centro pastoral, do arquitecto Johann Georg Gsteu (nascido em 1927), em
Viena, Áustria. Esta igreja situa-se num subúrbio da cidade, numa pequena encosta,
na qual se ergue sobre uma base em betão aparente, o que já tinha acontecido em
construções anteriores. O grande volume cúbico central está acompanhado por
quatro pequenos ‘satélites’, também cúbicos, que são a sacristia, o centro paroquial e
ainda o peculiar campanário. Todo o desenho é baseado no quadrado, cuja geometria
define a estrutura, a organização e vai até aos mais pequenos detalhes. A igreja tem
uma configuração central, em que o altar se encontra rodeado pela assembleia, em
três lados. A luz rasga as paredes e a cobertura, formando uma cruz, quase como uma
fita que envolve uma caixa. A estrutura é visível no interior, criando ritmo nas superfícies de betão aparente. Johann Georg Gsteu explorou o cubo enquanto contentor,
desenvolvendo, à volta dele, a estrutura e o tema espacial.
No Reino Unido e Irlanda, a construção de novas igrejas católicas sempre foi reduzida
e as influências modernas só se fizeram sentir realmente na década de 60, também
devido ao Concílio Vaticano II.
Liam McCormick (1916-96) foi o arquitecto irlandês que mais se distinguiu, nesta
época, pela construção de vinte e sete igrejas. As suas obras demonstravam a sua
capacidade de ler os locais e criar edifícios que se integravam de forma harmoniosa.
Em 1965, construiu a Igreja de St. Aengus, em Donegal, Irlanda, que merece referência devido às suas formas. Numa paisagem montanhosa nasceu esta igreja paroquial
circular, que se parece inspirar numa velha fortificação próxima daquele local, tanto
pela forma como pela pedra de revestimento, que lhe confere um aspecto áspero e

Igreja de Baumgarten
Vista exterior (campanário em 1º plano)
Vista interior
¶ Modular

Igreja de St. Aengus
Vista exterior
¶ Tenda
¶
48 — Cf. as informações das igrejas apresentadas em STOCK, Wolfgang Jean Jean, European Church
Architecture 1950-2000. Prestel, Münich, 2003.
Para a Igreja de S. Pio, em Meggen, e Catedral da Ressurreição ver ainda AA.VV., Arte Sacro: un proyeto actual.
Actas del curso celebrado en Madrid. Octubre 1999. Madrid, Fundación Felix Granda, 2000. Para a Igreja da
Sagrada Família, em Salerno, ver PRIORI, Giancarlo, Paolo Portoghesi. Bologna, Zanicheli, 1985. Para a Capela
de Sogn Benedetg ver ainda YOSHIDA, Nobuyuki, Peter Zumthor. Tokyo, A+U, 1998. Para a Igreja paroquial Santa
Teresa de Jesus ver ainda El Croquis (46). Madrid, El Croquis Editorial, Janeiro 1991. Para a Igreja de Santa
Maria ver ainda SIZA, ÁLVARO com textos de NUNO HIGINO, Igreja de Santa Maria - Marco de Canaveses. Marco
de Canaveses, Paróquia de Sta. Marinha de Fornos e Francisco Guedes, 1998. Para a Igreja do Coração de
Jesus, a Igreja de São Francisco, em Resthof, e Santuário de Peregrinação San Giovanni Rotondo ver ainda
Detail Konzept (9), Setembro 2004. Para a Igreja do Novo Milénio ver CASSARÁ, Sílvio, Richard Meier: recent
works. Milano, Skira, 2004 e “Dives in misericórdia – Tre vele per il nuovo milénio”. Vicariato di Roma, Inaltecimenti, s.d. (Folheto sobre a “Igreja do novo milénio”, recolhido no local).
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algo rude. A planta é constituída por dois círculos, um interior e outro exterior, quase
tangentes na entrada, que criam entre eles um espaço pouco perceptível, onde se
desenvolvem os serviços de apoio. A cobertura cónica faz lembrar uma tenda e não
assenta directamente nas paredes, criando uma banda de janelas que contorna toda
a igreja. A iluminação provém ainda da abertura circular sobre o altar, de efeitos um
pouco teatrais. Tanto pela forma circular, como por este óculo, a Igreja de St. Aengus
faz lembrar a Igreja de Santo Alberto, construída em 1954, em Saarbrücken, Alemanha, por Gottfried Böhm.

Capela de peregrinação de Oudenaarde
Vista da fachada principal
Vista da capela, na parte de trás
¶ Plano inclinado

Igreja de S. Pio
Vista exterior
¶ Globalidade. Unidade. Ritmo

Durante o séc.XX, as obras de Le Corbusier tiveram uma extraordinária influência
sobre a arquitectura, o que também a aconteceu ao nível dos edifícios religiosos.
Na Bélgica, em 1966, o arquitecto Juliaan Lampens (nascido em 1926) construiu
uma capela em que tal se sente: o tratamento do betão e a linguagem utilizada,
lembram em parte La Tourette. A capela de peregrinação de Oudenaarde ainda
pertence ao grupo de igrejas que impõem uma presença expressiva e monumental,
e não assumem uma atitude humilde. A capela é composta por um único corpo de
betão, que emerge da terra e se lança em direcção ao céu. Nesse lado, a fachada é toda
envidraçada, permitindo uma boa iluminação do interior, e sendo apenas interrompida por uma viga de betão, onde se encontra o sino da igreja. Os sinos foram perdendo
ao longo do tempo a sua função de convocação e assim já não precisam de se erguer
no alto de uma torre, para que o som melhor se expanda, mas podem ocupar posições
mais discretas. Esta fachada constituiu a face da capela, que convida, quem se aproxima, a entrar. O imenso corpo de betão é dividido por um pequeno lago, que separa o
espaço principal de uma pequena capela, na parte de trás.
Trata-se de uma obra de arquitectura de escala um pouco monumental, que não se
assemelha a nenhuma igreja já existente, nem se afirma enquanto edifício religioso,
mas lembra, nos seus traços gerais, outros edifícios contemporâneos, com diferentes
programas.
Uma outra tendência, manifestada durante o séc.XX, foi a de evitar a excessiva
concentração na forma expressiva da igreja e, deste modo, procurar-se a sua redução a
uma forma muito básica, como o cubo, dando à luz o papel de desmaterializadora49.
A Igreja de S. Pio, em Meggen, perto de Lucerna, na Suíça (1964-66), exemplifica tal
tendência. Esta igreja é uma obra do arquitecto suíço Franz Füeg (nascido em 1921),
cuja arquitectura se inspira em Mies van der Rohe e nos seus edifícios ‘analíticos’, em
oposição à arquitectura escultural. De facto, a Igreja de S. Pio integra-se na linguagem
reducionista do racionalismo moderno, constituindo-se apenas de um paralelepípedo, em que se misturam duas técnicas de diferentes épocas: a estrutura metálica

¶
49 — Cf. CASTRO, M. Antónia, “Crisis del arte sacro contemporâneo: La ruptura com la beleza en el arte del siglo XX ”
in AA.VV., Arte Sacro: un proyeto actual. Actas del curso celebrado en Madrid. Octubre 1999. Madrid, Fundación
Felix Granda, 2000, pp.219.
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moderna, de grelha rigorosa, e o revestimento com finos painéis de pedra natural.
Mais uma vez, a igreja está sobre uma base de betão que resolve os problemas de cota
e eleva o volume. No exterior, só a cruz no topo do volume e o campanário revelam a
sua identidade. Às portas, já não se dá o ênfase de outros exemplos e, pelo contrário,
dissimulam-se na fachada.
No interior impera a simplicidade de um espaço único, em que não se sabe onde acaba
a nave e começa o presbitério, apesar de não se tratar de um espaço central. A grelha
estrutural desenha o espaço e a fina pele de mármore colorido envolve delicadamente
a comunidade. Do uso da pedra resulta um efeito algo paradoxal: por um lado, a resistência e solidez deste material nobre, e por outro, a subtileza e a entrada de luz, que a
sua fina espessura permite. As paredes são um grande filtro de luz, o que torna desnecessário a abertura de janelas. De dia, parece que nos encontramos dentro de uma
caixa de ambiente transcendente e, de noite, as sensações passam para o exterior, dado
que o edifício se converte numa fonte de luz.
As partes parecem-se subordinar ao todo e a globalidade permanece acima de tudo,
caracterizada pelo tipo de iluminação, pelo ritmo e cadência da estrutura. A Igreja
de S. Pio, em Meggen, apresenta um conceito muito semelhante à Igreja Mater
Misericordiae, em Baranzate, Milão, construída cerca de dez anos antes.

Igreja de S. Pio
Vista interior

Na Holanda, o arquitecto e monge beneditino Hans van der Laan (1904-91) construiu
uma igreja para a abadia beneditina de Vaals, que se tornou a sua obra mais
importante. A abadia tinha sido construída, em 1922, pelo famoso Dominikus Böhm,
sendo constituída por um grande edifício com um pátio interior, cuja fachada sul é
flanqueada por dois grandes torreões cilíndricos. Na década de 50, foi pedido a Hans
van der Laan um projecto de extensão da abadia e, em particular, uma igreja. As obras
comportaram a construção de uma cripta (1962), sobre esta a igreja (1968) e ainda a
sacristia e a biblioteca (1986). A cripta, ao contrário da maioria destes espaços, tem
dimensões agradáveis e é bem iluminada. Para aceder à igreja, passa-se por um pátio
exterior e sobe-se uma ampla escadaria. No interior, reina uma extrema simplicidade,
requerida pela comunidade religiosa. Formas ortogonais, muito depuradas, demonstram precisão e ordem. O ritmo regular é dado pela estrutura e principalmente pelas
aberturas superiores.
Hans van der Laan distanciou-se das grandes influências da época e construiu uma
arquitectura própria, mais intemporal, explorando princípios filosóficos e elementares da arquitectura. A beleza e a paz parecem preencher estes espaços, como resultado
do rigor, das proporções e do ritmo das formas.
No entanto, a confiança inovativa do concílio estagnou no início dos anos 70. Na
arquitectura religiosa, esta mudança foi manifestada por um despertar em direcção à
ornamentação, respondendo à simplicidade e despojamento das décadas precedentes,
com uma enxurrada de imagens fortes e obras esculturais. Durante as décadas seguintes, também se generalizou a ideia da igreja como espaço multi-funcional. Abandonou-se a concepção de um edifício único e construiu-se todo um complexo capaz
de servir a vida social da paróquia: centros paroquiais, jardins-de-infância, espaços
desportivos, pequenas bibliotecas.

Igreja da abadia beneditina de Vaals
Vista exterior da igreja
Vista interior
¶ Ascetismo. Precisão. Ordem
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Igreja de S. Christophorus
Vista exterior
¶ Intersecção de volumes

Catedral da Virgem Maria
Vista exterior
¶ Montanha de betão

Igreja da Sagrada Família
Vista interior da nave
¶ Complexidade. Círculos concêntricos. Árvores de betão

Na Alemanha, em 1970, construiu-se a Igreja de S. Christophorus, numa nova zona
residencial, da qual a igreja pretendia ser o centro, em Ingolstadt. O arquitecto Erhard
Fischer quebrou o espírito de isolamento da igreja tradicional e aproximou-a da vida
da comunidade, inserindo-se no espírito da época. Nesse sentido, foi construído um
centro paroquial e, mais tarde, um jardim-de-infância e residências para idosos que,
juntamente com o edifício da igreja, constituíam um vasto conjunto e fechavam um
pátio colectivo.
No exterior, a igreja é composta por vários volumes de betão, de aspecto sólido, pesado
e fechado. O espaço interior é quase um quadrado, situando-se a entrada e o altar nos
extremos de uma das diagonais. A assembleia dispõem-se em três lados, concentrando-se no altar, como previa o Concílio Vaticano II. Esta igreja tem uma pequena capela
para os dias comuns, com entrada própria, cuja construção também se generalizou na
segunda metade do século.
Também na Alemanha, em 1972, terminava-se a construção da Catedral da Virgem
Maria, e respectivo complexo de peregrinação, em Neviges, a obra mais criativa de
Gottfried Böhm. Trata-se de um conjunto de edifícios com instalações para os peregrinos, que se dispõem ao longo de um largo passeio, que culmina na catedral, o ponto
mais alto. Mais uma vez, em contraste com a modéstia de algumas construções da
década anterior, esta catedral tem uma presença monumental e completamente
plástica. É uma grande massa de betão, um aglomerado de volumes que foram esculpidos como se de uma montanha se tratasse. Se pensarmos nas suas formas, independentemente do material, também nos pode fazer lembrar as tendas, abrigos efémeros
dos peregrinos.
No interior continua a sensação de pequena cidade que se percorre devido à imensidão do espaço, aos corredores/ruas, às galerias laterais com altares e capelas de oração,
ao longo dos quais os peregrinos se vão movimentando. O altar é o culminar do
caminho. As paredes e a cobertura unem-se num invólucro único de betão. O ambiente frio e bruto, do material e das formas, é atenuado pela luz colorida que entra pelos
vitrais.
Em Itália, foi construída, entre 1969-74, a Igreja da Sagrada Família, em Salerno,
do arquitecto Paolo Portoghesi (nascido em 1931). Trata-se de mais uma construção
que rejeita a simplicidade e se enche se expressão e tensão. Seis pólos de círculos
concêntricos compõem a planta e geram as paredes convexas desta igreja. A única
parede côncava alberga a capela do Santíssimo Sacramento. Três dos pólos circulares
desenvolvem-se também tridimensionalmente para a cobertura, gerando superfícies
escalonadas com pequenos degraus, que se erguem em direcção ao céu. O altar ocupa
a posição central, à volta do qual se distribui a assembleia.
É um “espaço pulsante”, repleto de tensões e emoções, que derivam das dilatações
e contracções do espaço, das superfícies rígidas dos degraus em oposição às linhas
curvas e orgânicas. As aberturas são rasgos na malha estrutural ou interrupções na
cobertura, que dão lugar a duas cúpulas de luz. Uma delas sobre o altar, como é recorrente em muitas igrejas do passado, que enfatiza a luz como elemento capaz de sugerir
a manifestação do divino.
Esta igreja italiana insere-se numa arquitectura de estrutura complexa, possuindo
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uma composição fortemente baseada na geometria e no ritmo das superfícies e dos
volumes. O simbolismo marca também presença e é inspirado nas formas da Natureza e noutras formas arquitectónicas: os socalcos de uma montanha, a copa das árvores
que crescem sobre os troncos cilíndricos, os degraus de um teatro grego, a planta da
Igreja de S. Ivo em Roma… Evidente é também o simbolismo da estrutura interior: a
alusão a um Deus, simultaneamente uno e trinitário.
Também em Itália, ainda na década de 60, o Cardeal Giacomo Lercaro de Bolonha
convidou o famoso arquitecto Alvar Aalto (1898-1976) para construir uma igreja
e centro paroquial em Riola. A Igreja de Santa Maria Assunta foi a última obra
religiosa de Alvar Aalto e talvez por isso sintetize todas as suas experiências anteriores. Esta só ficou concluída em 1978, já depois da morte do arquitecto. A igreja situa-se
nos Montes Apeninos, próximo de Bolonha, numa zona plana entre o rio Reno e uma
encosta. Em frente à entrada principal, há uma praça para que a assembleia se possa
reunir ao ar livre e um campanário erguido apenas em 1994, constituído por cinco
lâminas de betão, encimadas por uma cruz. É um símbolo religioso que se eleva entre
o verde da envolvente.
A igreja tem uma forma particular: parecem quatro ‘fatias’ de betão, em que paredes e
cobertura se misturam e descem em direcção ao altar. Por um lado, sente-se a fragmentação das formas e, por outro, a harmoniosa organicidade do espaço. A silhueta gerada
é, no mínimo, original.
É uma igreja que volta a usar a planta longitudinal, com uma forma trapezoidal, e que
procura adaptar-se aos princípios do Concílio Vaticano II, promovendo uma relação
próxima entre nave, altar, coro e baptistério. No interior, destacam-se os sete arcos
assimétricos da estrutura, colocados transversalmente e as ‘lanternas’ longitudinais
que enchem a igreja de uma luz difusa, vinda de Norte. Apesar da força dos elementos
arquitectónicos, o ambiente interior parece repousante, sendo envolvido pela brancura e plasticidade das superfícies.
Na década de 80, houve uma diminuição de construção de igrejas. A arquitectura
religiosa estagnou quase completamente, durante este período, como resultado de
uma falta de ordem e exigência. Ainda assim podemos falar de alguns exemplos.
O arquitecto alemão Heinz Bienefeld (1926-95), tendo trabalhado com nomes já
conhecidos da arquitectura religiosa como Dominikus Böhm, Gottfried Böhm e Emil
Steffann, construiu, em 1981, a Igreja de S. Bonifácio, em Wildbergerhütte, uma
pequena vila alemã. No exterior, ressalta um grande telhado de duas águas, rectangular, que é sustentado por três longas vigas, apoiadas em seis pilares exteriores. A igreja,
de planta octogonal, encontra-se retirada dos limites da cobertura, o que constitui a
sua principal imagem e produz espaços exteriores cobertos. O revestimento é feito
em tijolo aparente o que lhe confere cor, textura e um aspecto algo arcaico. O espaço
interior é de grande simplicidade, vendo-se claramente a estrutura, de formas tradicionais, que suporta a cobertura. Entre esta e as paredes de tijolo, surgem superfícies
envidraçadas que fazem entrar uma luz ténue, devido ao recuo da fachada face à
cobertura. De uma forma geral, parece uma obra de traços simples e tranquilos.

Igreja de Sta. Maria Assunta
Vista exterior (campanário e fachada principal)
Vista interior da nave
¶ Brancura escultórica

Igreja de S. Bonifácio
Vista exterior
¶ Octógono. Arcaísmo
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Na década de 80, destaca-se também a construção da Capela de Sogn Benedetg, na
Suíça. Na pequena vila de Sumvitg, existia uma igreja, originalmente gótica, que foi
destruída, em 1984, por uma avalanche. Foi aberto um concurso para a construção de
uma nova capela, num local mais abrigado, e o vencedor foi o arquitecto suíço Peter
Zumthor. Uma das características deste arquitecto é o seu envolvimento com o local
de cada obra, de modo a que esta nasça em paz com o contexto envolvente. Esta capela
parece enraizada na própria encosta, como se dela brotasse. O seu aspecto exterior
pesado e fechado, contrasta com a fragilidade do seu campanário e com a leveza da
atmosfera interior. A Capela de Sogn Benedetg adere a uma tendência do séc.XX, que
insere o edifício da igreja no contexto da comunidade e da arquitectura envolvente,
e não a faz sobressair de forma gratuita. Assim, apesar de conservar o seu carácter
de edifício excepcional, segue a tradição da construção local e é toda construída em
madeira.
Trata-se de um edifício com um único espaço, em forma de uma oval afunilada, como
uma folha ou gota – simbolismo inspirado nas formas da Natureza. O espaço interior
parece reduzido ao mínimo indispensável, num conjunto neutro e sereno. Na leitura
do espaço, apenas ressalta a estrutura de madeira que o define e sustenta, e que expõe
a verdade da sua construção. O espaço é o que se vê, sem recantos escondidos, sem
dúvidas, permanecendo só o essencial. São poucos os símbolos religiosos: o pequeno
altar, a cruz, o sacrário. A estrutura acentua o efeito de verticalidade, que faz o olhar
elevar-se e encontrar a luz, numa banda de janelas entre as paredes e a cobertura. O
ambiente é despojado, neutro, acolhedor. A principal sensação parece ser a do conforto de um espaço aconchegante, íntimo, nosso, conseguido pelo uso da madeira e pelas
dimensões. Em contraste com a imensidão de algumas igrejas, esta capela oferece-nos
um pequeno espaço, quase como uma casa, o nosso lar, o nosso quarto, como um
abrigo de uma mãe, a Igreja.
“moldada como um barco, a folha de uma árvore, um olho… O desenho foi inspirado pela
imagem da Igreja Mãe: segurança, suavidade, dignidade, serenidade, concentração, um lugar
de reflexão, espaço para respirar” 50.
É uma obra que junta a tradição e a contemporaneidade, através de uma arquitectura,
por vezes designada ‘do silêncio’, talvez pelo contexto inspirador em que se insere,
pela simplicidade e autenticidade da construção e pelo ambiente tranquilo que parece
existir no interior.
Nas suas formas curvas, na faixa de janelas superiores e no aspecto exterior fechado,
esta capela revela reminiscências das igrejas construídas por volta de 1950, como a
Igreja de São Miguel, de Rudolf Schwarz.

Capela de Sogn Benedetg
Vista exterior
Vista interior
¶ Tradição. Essencial

¶
50 — ZUMTHOR, Peter, in YOSHIDA, Nobuyuki, Peter Zumthor. Tokyo, A+U, 1998, pp.10.
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Estas três décadas, retratadas sumariamente, revelam as consequências imediatas do
Concílio Vaticano II, concretizadas em propostas muito diversas, cujas linguagens
variam entre a simplicidade e racionalidade dos anos sessenta, a presença forte e
escultural das obras de setenta e a simplicidade, de vertente tradicional e orgânica, das
poucas obras de oitenta.

MOMENTO 2. NO VIRAR DO MILÉNIO
De 1990-2006. Entre o excesso e a emoção.
A História caminhou no sentido de uma secularização da realidade, que se sentiu
mais intensamente no final séc.XX. As sociedades já foram totalmente dominadas pela
religião: o poder político identificava-se com o próprio Deus na terra, os acontecimentos eram justificados com base nos castigos ou bênçãos divinas, as catedrais dominavam as cidades… Mas as relações entre a Igreja e a sociedade têm mudado dramaticamente nas décadas recentes. A sociedade actual vive mais segundo os princípios da
igualdade e liberdade, é mais racional, prática e funcional, é mais efémera e fugaz.
Vivemos uma época de neutralidade, de imparcialidade, de fronteiras e limites mais
ténues. Mas as questões religiosas mantêm-se.
“A construção de novas igrejas é um problema sempre actual para a comunidade cristã” 51.
Hoje, não só compete à Igreja conservar o património histórico, das igrejas construídas
durante dois mil anos, mas também acolher novas propostas contemporâneas. Nesse
sentido, têm-se desenvolvido acções de reflexão e intervenção e lançado documentos,
como A Projectação de Novas Igrejas (1993) e a A adaptação das Igrejas segundo a Reforma Litúrgica (1996), para aprofundar, enriquecer e clarificar os princípios que devem
orientar a construção de novas obras. Nesses documentos, destaca-se a adaptação da
igreja à comunidade para a qual se destina.
“O povo de Deus deve nela encontrar espelhada, de algum modo, a sua identidade” 52.
“É a assembleia celebrante quem “gera” e “plasma” a arquitectura da igreja” 53.
A igreja deve também entrar em relação, e estabelecer diálogo, com o contexto urbano
envolvente, até mesmo enriquecê-lo. A igreja deve ser “vista não como simples espaço,
mas como obra arquitectónica “aberta”, “em sintonia”, “em relação”, “envolvida” e, a seu modo,
“componente necessária” da celebração” 54.

¶
51 — A Projectação de Novas Igrejas. Comissão Nacional de Arte Sacra e do Património cultural da Igreja, CEI,
Nota Pastoral, 1993, pp.1.
52 — Idem, pp.2.
53 — A adaptação das Igrejas segundo a Reforma Litúrgica. Comissão Episcopal de Liturgia de Portugal, 1996,
pp.15.
54 — Idem, pp.12.
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Hoje, a concepção arquitectónica da igreja alterou-se, e o que toma o seu lugar na
cidade é o complexo, ou centro, paroquial. O conjunto total integra espaços sagrados e profanos, unindo duas vertentes: a laica – espaço comunitário, e a eclesiástica
– espaço de comunhão. Esta atitude revela uma maior aproximação com a sociedade,
e as suas necessidades, e com a cidade. No contexto urbano, a diferença entre edifícios
religiosos e “civis” hoje também se marca de outra forma, mais subtil, mais arquitectónica e menos simbólica: a fachada sem janelas, a porta maior, a diferença de escala
(por vezes, as igrejas é que são mais pequenas que os edifícios de habitação)… Mas
as igrejas continuam, acima de tudo, a serem meios de comunicação dos valores da
Igreja renovada, do sentido cristológico, que se pretende encarnado no espaço, através
da essencialidade, da dignidade, da nobreza e da verdade.
“a arquitectura e o espaço têm uma capacidade comunicativa. A arquitectura com a sua
estruturação de espaços e volumes, pode tornar-se instrumento de comunhão e facilitar a oração
e a celebração. (…) as igrejas, na medida em que estão ao serviço do culto, “comunicam” e são
estímulo e ajuda, para “fazer memória”, para reflectir e celebrar” 55.
No entanto, passados trinta anos, a reforma do concílio já não encontrava o mesmo
entusiasmo. Como disse o Papa João Paulo II, já não vivemos a mesma situação, a
presente geração de sacerdotes, fiéis e artistas já não viveu, em parte, as circunstâncias
pré-conciliares; já não se pode falar das mesmas mudanças, mas do aprofundamento
da Liturgia, como acontecimento de ordem espiritual56.
No fim do séc. XX, a imagem global da Igreja Católica e dos seus novos edifícios de
culto era, apesar de tudo, vaga e confusa. Tal como o pontificado de João Paulo II foi
marcado pela tradição e inovação, também a arquitectura religiosa se define por
tendências opostas, expressão da situação pluralista da actualidade. A busca de qualidade artística, durante os anos 90, parece ter produzido, alguns exemplos bem sucedidos e outros de algum excesso, ou vazio.
Em Espanha, no final dos anos 80, a diocese de Madrid abriu um concurso para
a construção de uma igreja e centro paroquial na nova povoação de Três Cantos.
O projecto vencedor foi do arquitecto espanhol Andrés Perea Ortega. A Igreja
paroquial Santa Teresa de Jesus (1986-91) é uma obra discreta, que se destaca não
pela verticalidade, mas pela depressão, pela criação de um espaço de desafogo entre
a densidade urbana. Por este motivo, a cobertura ondulante ganha a importância de
uma quinta fachada. Uma parede austera protege o complexo em três dos seus lados,
para o deixar aberto para o lado da entrada principal e para o interior. Este configurase numa escala humana, entre compressões e dilatações das superfícies, que dão lugar
à igreja, às salas do centro paroquial, a um claustro e outras dependências. A gradação
da penetrabilidade do percurso, e da privacidade do programa, fica assim salvaguardada.

Igreja de Sta. Teresa de Jesus
Vista geral do centro paroquial
Vista interior da igreja
¶ Depressão. Ondulação

¶
55 — Idem, pp.17
56 — Cf. Papa João Paulo II, Carta apostólica Vicesimus Quintus Annus, 04/12/1988.
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Neste caso, a igreja apresenta uma situação particular: completamente integrada no
centro paroquial, sem muito destaque. A igreja não é um objecto mas uma parte de
um todo. Exteriormente, só se percebe a sua localização pela cruz, que se rasga na
parede lateral. Talvez lhe falte alguma individualidade e notoriedade porque não é
mais um espaço onde a comunidade se pode reunir mas é o espaço de culto, único
espaço destinado às celebrações litúrgicas.
Em França, surgiu um novo núcleo urbano, a Sul de Paris, que se desenvolveu em
trinta anos e no qual se criou uma nova diocese, que necessitava de uma catedral.
A nova cidade de Evry precisava também de um centro, que ficou marcado pela
Catedral da Ressurreição (1988-95), a primeira catedral construída em França
há mais de um século, projectada pelo arquitecto suíço Mário Botta. É uma catedral
dos novos tempos, apesar de conservar uma antiga característica: a de ser objecto de
referência de toda a cidade.
Não há fachada principal porque o cilindro que a constitui é semelhante de todos
os lados. A imagem principal é a de um invulgar cilindro truncado, cujos limites
são marcados por vinte e quatro tílias (símbolos de vida) plantadas na cobertura. A
catedral integra-se num grande complexo, no qual existe, por exemplo, um museu de
arte sacra e uma espaçosa praça em frente.
O espaço de culto possui uma planta central mas orientada, propondo a fusão de
tipologias. O espaço interior é composto por uma zona central, no piso térreo, e
vários pisos de galerias, onde as pessoas também podem assistir às cerimónias. Esta
distribuição parece de uma sala de espectáculos, pela sua fragmentação e distância,
não favorecendo o sentido de comunidade, unida num espaço único de comunhão.
O tecto é suportado por uma estrutura metálica triangular, permitindo a entrada de
bastante luz.
É uma obra típica da arquitectura de Mário Botta em volta da geometria e simetria, de
aspecto pesado e monumental, numa atitude algo impositiva.
Em Portugal, nos anos 90, deu-se a construção de uma emblemática igreja paroquial,
em Marco Canaveses, a Igreja de Santa Maria (1990-96), do arquitecto Álvaro Siza.
A Igreja Santa Maria apresenta-se como um enorme volume branco, objecto fechado,
que exteriormente não revela a sua identidade, numa ausência de simbolismos explícitos. Possui, por isso, uma neutralidade exterior mas ainda assim marca a diferença
pelo despojamento, pelas formas, que as pessoas ainda não reconhecem como típicas
de uma igreja. Daí provem o seu protagonismo, apesar de já tantos anos nos separarem da igreja alemã de Corpus Christi (1930). A igreja eleva-se na paisagem, devido à
configuração do próprio local, e destaca-se na envolvente, com uma presença que,
apesar de forte, é modesta.
A fachada principal é uma alusão ao passado: dois volumes avançam como duas
torres (o campanário e o baptistério) e ao centro, num plano recuado, está a enorme
porta. Actualmente, o adro em frente já está parcialmente configurado pela recente
construção do centro paroquial, ao qual ainda se vai juntar um outro edifício.
No interior, um espaço único, muito alto, branco e iluminado, acolhe os fiéis. A planta
volta a ser longitudinal. Ao fundo, a configurar o presbitério é utilizado o conceito
de ábside tradicional mas invertida – duas paredes convexas. A luz surge muito bem

Catedral da Ressurreição
Vista exterior
Vista interior
¶ Monumental

Igreja de Sta. Maria
Vista exterior (centro paroquial e igreja)
¶ Despojamento. Tradição vs Contemporâneo
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enquadrada: três profundos janelões no alto da parede Noroeste, evocam o divino, e
a fresta horizontal, ao nível do olhar, na parede oposta, introduz a escala humana.
Através dela vê-se o vale envolvente, numa ligação constante com o mundo exterior,
pouco usual nas igrejas. Aqui os bancos foram esquecidos, e a assembleia distribui-se
em cadeiras individuais. Todos os elementos, ao serviço da liturgia ou configuradores
do espaço, possuem um significado simbólico.
Apesar de aparentemente desligada da história, esta igreja reinterpreta a tradição das
construções religiosas, adoptando uma linguagem arquitectónica actual. Há nela
continuidade e ruptura, que necessitam ser interpretadas para adquirirem significado.

Igreja do Sagrado Coração de Jesus
Vista interior
Vista da fachada principal (planos abertos)
¶ Cubo de vidro

Igreja de N. Dame de l’Arche de Pentecôte
Vista exterior
¶ Entre os arranha-céus

Na Alemanha, em 1994, a igreja de Neuhausen, próximo de Munique, foi completamente destruída por um incêndio, tendo sido aberto um concurso para a construção
da nova igreja. A nova Igreja do Coração de Jesus foi construída entre 1996 e 2000,
sendo um projecto dos arquitectos alemães Allmann, Sattler, Wappner. O conceito da
igreja é um espaço dentro de outro espaço, um cubo em madeira, dentro de um cubo
de vidro. Do ponto de vista arquitectónico, é uma igreja inovadora apesar do conceito
de cubo de paredes transparentes já ter sido pensado por Rudolf Schwarz, e usado nos
anos 50 e 60, respectivamente nas igrejas de Mater Misericordiae, em Itália, e de S. Pio,
na Suíça. Do ponto vista litúrgico, insere-se no layout tradicional de planta longitudinal, tal como a anterior.
O contentor exterior é como uma pele protectora, em vidro e estrutura metálica, que
não se associa facilmente a nenhum programa, especialmente a uma igreja. Em volta
da zona do altar, o vidro é opaco, para promover mais descrição, tornando-se transparente à medida que se aproxima da porta. A fachada principal é constituída por
dois grandes planos, que abrem como uma grande porta e convidam os fiéis a entrar.
“Venham a mim…” (Ex 32, 26). Nos painéis que a constituem, foi gravado, num alfabeto
estilizado (tipo escritura cuneiforme), o texto da Paixão segundo S. João.
A caixa interior é toda feita em madeira e as suas ripas verticais vão sendo cada vez
mais espaçadas em direcção ao altar, para aumentar a intensidade da luz. A madeira e
a luz suave e filtrada parecem criar um ambiente confortável, aconchegante, próximo.
Uma grande cruz forma-se na parede atrás do altar.
O espaço entre as duas caixas é um espaço livre, espécie de deambulatório, onde se
processa a via-sacra.
Em França, no ano 2000, ficou concluída a Igreja de Notre Dame de l’Árche de
Pentecôte, na zona de negócios La Defense, a oeste da capital, projecto do arquitecto
Franck Hammoutène. O que se destaca nesta igreja é o facto de ser um lugar de espiritualidade construído num contexto de grande agitação, voltado para o trabalho, de
comércio e escritórios, zona em que o dinheiro e a competição têm grande presença
mas também zona de habitação. Enfim, lugar de muita gente e muita actividade.
Assim, no meio de grandes edifícios, surgiu um local não de trabalho mas de pausa,
de encontro com os homens mas também com Deus, e de cada pessoa consigo
mesma – uma igreja. Os arranha-céus são agora as ‘novas catedrais’, que desenham
a silhueta da cidade, e a igreja é o edifício que se distingue talvez pela sua pequena
escala. Esta não é marcada por uma torre/campanário mas por um plano, espécie de
ecrãn envidraçado opaco, onde se desenha discretamente uma cruz transparente. Este
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plano é um sinal não óbvio, que marca a presença da igreja. Esta é um edifício cúbico,
simples, que alterna zonas totalmente cegas, com zonas de grandes envidraçados. No
interior, o arquitecto pretendeu criar um espaço que parecesse criar um outro mundo,
diferente, sereno.
A Igreja de São Francisco (2001), em Resthof, Steyr, na Áustria, é um exemplo de
espaço de culto integrado num centro paroquial, funcionando ali o centro espiritual e cultural da comunidade. Na medida em que a igreja não sobressai do conjunto,
podemos encontrar algumas semelhanças com a Igreja paroquial de Santa Teresa, em
Madrid, mas cada uma com as suas particularidades.
A Igreja de São Francisco foi construída numa zona residencial de edifícios dos anos
70, sendo um projecto dos arquitectos Peter e Gabriele Riepl. Como quase todas as
obras desta época, também esta não se identifica exteriormente como igreja, renunciando a simbolismos religiosos dominantes. A imagem do conjunto é a de vários
blocos de betão aparente, entre os quais se destaca, numa das fachadas, um paralelepípedo envidraçado, uma espécie de torre, onde se situa uma instalação luminosa. Esta
usa a forma tradicional, e muito estilizada, do peixe – símbolo da religião cristã – em
neons coloridos. A escolha foi feita pela comunidade paroquial e a instalação adquire
uma forte presença à noite, tendo-se tornado símbolo da zona.
Os princípios do projecto deviam transmitir valores da vida de S. Francisco de Assis:
simples, luminosa, em relação com os elementos naturais. Assim, o espaço interior
criado é baixo, fluido, com largas zonas envidraçadas, que promovem o contacto
com o exterior e deixam entrar a presença da água, da natureza e da luz. O pavimento
negro, em xisto, trazido de Portugal, unifica os vários espaços. A planta da igreja tem
uma dominante central, em volta do altar, distribuindo-se a assembleia em três grupos
de bancos.
O espaço parece bem integrado e proporcionado, com a dignidade que sempre se
pretende, criando um ambiente simples, próximo das pessoas, amigável, calmo,
pacífico. O protagonista é a vida da comunidade.
Em Itália, no âmbito do programa “50 Igrejas para Roma 2000”, inserido nas comemorações do Jubileu do ano 2000, a diocese de Roma lançou um concurso internacional,
em 1995, para a construção de uma nova igreja paroquial na zona de Tor Tre Teste, na
periferia da capital. Roma é uma grande cidade em que no centro existirem imensas
igrejas, mas nas zonas da periferia, surgiram novas paróquias ainda sem igreja. Para o
concurso, foram convidados seis arquitectos, sendo conhecidas as propostas de Tadao
Ando, Santiago Calatrava, Peter Eisenmann, Frank Gehry e Richard Meier.
O projecto vencedor foi o do arquitecto americano Richard Meier, tendo sido construído entre 1996 e 2003. A Igreja do Novo Milénio, ou Igreja do Jubileu, tem uma
composição fortemente baseada na geometria: o centro paroquial de linhas ortogo-

Igreja do Novo Milénio
Vista da fachada principal
Abertura na capela lateral
¶ Três velas

Igreja de São Francisco
Vista exterior (instalação luminosa à noite)
Vista interior (zona anexa à igreja)
¶ Fluidez. Escala humana
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Igreja do Novo Milénio
Vista da nave principal

nais e a igreja de linhas curvas. A igreja assume-se como um símbolo, um objecto
escultural numa zona residencial. “Três velas para uma mais forte e sentida espiritualidade” 57. O três refere-se à trindade cristã e as formas assemelham-se a conchas ou cascas,
em betão branco que não se sobrepõem. O espaço entre elas é preenchido por zonas
envidraçadas, suportadas por uma forte estrutura metálica.
No interior, o espaço predominantemente branco, é caracterizado pela luz que o
invade e pela presença de tal estrutura. O espaço, apesar de limitado, pretende induzir
a qualidade do que é imenso, quando nos conduz o olhar para o céu, visível através
da cobertura. A planta da igreja insere-se numa forma central, mas a nave tem uma
dominante longitudinal, que culmina no presbitério. Todos os elementos e espaços
necessários têm o seu lugar, integrando-se num conjunto agradável, mas onde parece
haver algum excesso de acontecimentos (diversidade de formas e materiais). O simbolismo religioso é bastante explícito, tanto no interior, como no exterior (cruz à porta
do recinto e campanário).
Esta iniciativa da diocese de Roma, cidade coração do Cristianismo, e a construção
desta igreja, mostram que a própria Igreja Católica se encontra à procura de uma nova
identidade para as igrejas do novo milénio.
Em 2004, também em Itália, foi inaugurado o Santuário de Peregrinação San
Giovanni Rotondo, projecto do arquitecto italiano Renzo Piano, que se distingue
enquanto grande centro de peregrinação. Situado no sul de Itália, pode albergar
6000 peregrinos no interior e se necessário uma das fachadas abre, acolhendo 30 000
peregrinos num vasto teatro ao ar livre. A imagem exterior é a de uma obra baixa, com
uma cobertura de cor verde, em cobre pré-oxidado, para melhor se integrar na paisagem. Um campanário horizontal e um grande vitral anunciam a igreja.
No interior, um grande espaço semicircular, concentrado no altar, é povoado por vinte
e um arcos radiais, que suportam a cobertura e atravessam a assembleia, mergulhando
junto ao altar. Esta disposição parece, à partida, criar um espaço um pouco confuso. A
estrutura principal da igreja é em pedra, típica da região, tal como as antigas catedrais,
às quais também alude o enorme vitral, ao lado do altar. Num piso inferior, existe uma
outra igreja, uma cripta e outras dependências.

Santuário San Giovanni Rotondo
Vista exterior
Vista interior
¶ Radial

Acabamos de ver algumas das mais recentes obras religiosas, igrejas paroquiais mas
também uma catedral e um centro de peregrinação, na sua maioria espaços que
dão resposta ao crescimento das nossas cidades. Cada uma com uma expressão e
materialidade diversa, relativamente típicas do local onde se inserem.
Como em quase todos os momentos da História, existem exemplos de boa e má
qualidade, de simplicidade e de ostentação, de tendências opostas, que só reflectem a
sociedade em que se constroem.

¶
57 — “Dives in misericórdia – Tre vele per il nuovo milénio”. Vicariato di Roma, Inaltecimenti, s.d. (Folheto sobre a
“Igreja do novo milénio”, recolhido no local).
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Existem tantas novas igrejas de pouca qualidade, ao nível da concepção, da construção e da mensagem que transmitem; obras de arquitectura vulgares ou extravagantes,
que não encarnam verdadeiramente o espírito religioso. A construção de uma igreja
é tomada, nesses casos, como a oportunidade de dar asas à imaginação, com muita
liberdade e poucas condicionantes programáticas. Parece mais fácil criar boas obras
de arquitectura, do que boas igrejas.
As igrejas parecem ser construções cada vez menos ‘católicas’, no sentido de universais, e mais ligadas ao local ou ao autor que as construiu. Já não estamos perante
catedrais góticas, semelhantes, em todos os locais em que eram construídas (mas
não iguais), cujo autor era desconhecido mas lembrada a comunidade que a ergueu.
Sobressai o protagonismo das ideias arquitectónicas, a expressão pessoal de um arquitecto, em vez da comunidade e dos valores cristãos que lhe estão subjacentes.
Também acontece de as novas igrejas tenderem apenas para o funcionalismo litúrgico, como a resposta a qualquer outro programa, esquecendo que acima de tudo, a
igreja deve criar as condições que propiciam a experiência religiosa, o sentimento do
outro.
Existem ainda situações de exagero simbólico e conceptual, que conduzem a um
aparatoso vazio de significado. Não é o vazio espacial e plástico que está em causa,
porque esse traz consigo maior essencialidade, mas sim a ausência de dignidade e
de mensagem religiosa. Há quem teça duras críticas a esse respeito: “Hoje as formas
sagradas são profanas: as formas do culto deram lugar ao culto das formas, e os templos
deslocaram-se do domínio da teologia para o território da arte” 58.
Mas devemos salientar também os exemplos de arquitectura mais discreta, que se
expressa com formas mais elementares, geometricamente puras e simples, numa
atitude de despojamento. Para alguns são formas muito banais e monótonas, para
outros são o verdadeiro espaço, de uma fé que vive de grandes valores de pureza e
simplicidade.
Oscilando entre o local e o autor, a tradição e a contemporaneidade, o simbolismo e
o significado, o excesso e a depuração, a estética e a emoção… assim se criam as obras
de arquitectura deste século e nascem os novos espaços de culto de hoje. Em alguns
casos sobressai a ideia arquitectónica, e o seu excesso; noutros tem lugar a emoção, o
sentimento do transcendente, vindo da simplicidade, da depuração, da essencialidade.

¶
58 — GALIANO, Luís Fernandez, “Sagrada Forma” in Arquitectura Viva (58), 1998
(http://www.arquitecturaviva.com/Antiguos/Contenidos-aviva58.html#Articulo).
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No séc.XX, o essencial foi a revisão dos princípios litúrgicos e teológicos que tiveram
como consequência um novo conceito e uma nova configuração dos espaços de culto.
É claro que também as questões técnicas e estilísticas deste século contribuíram para
estas novas obras. Para emergir uma boa arquitectura religiosa é ainda necessário
que os clientes e utentes tenham uma consciência aberta e desperta às mudanças e à
inovação.
As grandes tendências do séc.XX criaram uma igreja mais simples, aberta ao mundo,
e um recinto multifuncional em volta da igreja paroquial – a célula mais pequena da
Igreja, a mais próxima da vida dos crentes, através da qual Deus pode entrar na vida
dos fiéis. Muitas das novas igrejas derivam do aparecimento de novas zonas residenciais, de novas paróquias e da necessidade das respectivas igrejas. A igreja tentou ser,
cada vez mais, a casa familiar. Já não se pretende construir magníficas igrejas triunfantes, que emergem nas paisagens urbanas, mas igrejas mais humildes. Aumentou na
sociedade a necessidade de verdade e autenticidade, de claridade e transparência, num
percurso que se parece deslocar do periférico para o central e essencial, para obter
ambientes que inspirem a paz e a tranquilidade, que tantas vezes falta no dia-a-dia.
“A igreja já não é fortaleza, nem castelo de Deus, nem refúgio, mas simples tenda” 59.
Num mundo, como o actual, as igrejas e capelas são frequentemente os únicos ‘outros
espaços’, isto é, as únicas casas onde se apela à calma, quietude, meditação, liberdade e
refúgio da sociedade, protecção do barulhento mundo exterior. Os espaços criados são
edifícios, de objectivos específicos, igrejas católicas, mas também lugares de experiências pessoais, espirituais, místicas.
Na sua pluralidade de linguagens e atitudes, o séc.XX foi provavelmente um dos
períodos mais produtivos da arquitectura religiosa na Europa.

¶
59 — SAGE, Konrad, 1957 (citado por SCHNELL, Hugo, La arquitectura eclesial del siglo XX en Alemania. Munich
– Zurich, Schnell & Steiner, 1974, pp.128).
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5.

SENTIR OS ESPAÇOS

A EXPERIÊNCIA E AS MENSAGENS DE ALGUMAS
IGREJAS CONTEMPORÂNEAS
Até ao momento, percorremos um caminho baseado na teoria: desde o edifício
enquanto portador de significados e mensagens, passando ao edifício de culto católico e às suas diferentes expressões e conteúdos, ao longo dos tempos. Mas é também
fundamental a experiência dos espaços, a sua vivência, só assim a percepção pode ser
total. É no local, que as representações tomam corpo e adquirem vida: vê-se as formas,
toca-se os materiais, ouve-se os sons ou o silêncio, percebe-se os aromas, sente-se o
palpitar das vidas que preenchem o espaço. A vivência permite-nos envolvermonos com cada obra, estabelecer um diálogo, no qual captamos mensagens e tecemos
juízos.
“… nenhuma representação é suficiente, nós mesmos devemos ir, ser incluídos, tornarmo-nos e
sentirmo-nos parte e medida do conjunto arquitectónico, devemos nós mesmos nos mover. Todo
o resto é didacticamente útil, praticamente necessário, intelectualmente fecundo; mas é mera
alusão e função preparatória dessa hora em que, todos nós, seres físicos, espirituais e sobretudo
humanos, vivemos os espaços com uma adesão integral e orgânica. Será esta a hora da arquitectura” 1.
Deste modo, fomos ao encontro dessas experiências. O contexto é o da arquitectura
religiosa portuguesa contemporânea, por ser aquela em que nos inserimos, de fácil
acesso e de contacto directo. De facto, esta foi pouco referida no percurso do séc.XX,
a nível europeu, por raramente se encontrar nos grupos de vanguarda mas, ainda
assim, possui obras de interesse e de qualidade. De entre as visitadas, foram escolhidas algumas das que provocaram experiências mais ricas e distintas entre si. De
seguida, são apresentadas as impressões colhidas nessas experiências, em textos que
pretendem ir além da descrição objectiva e expor uma visão pessoal, quase poética.
Tentamos descobrir a essência do espaço, as qualidades que o tornam especial e que,
enquanto lugar de culto religioso, evocam a presença do invisível, do transcendente.
“É preciso, ao contrário, superar os problemas da descrição – seja ela objectiva ou subjectiva,
isto é, quer se refira a factos ou a impressões – para atingir as virtudes primárias, aquelas em
que se revela uma adesão inerente, de certo modo, à função original do habitar” 2, no sentido
em que habitar representa viver completamente um espaço, tomá-lo como nosso.

¶
1 — ZEVI, Bruno, Saber ver a arquitectura. Lisboa, Arcádia, 1977, pp.51,52.
2 — BACHELARD, Gaston, A poética do Espaço. São Paulo, Martins Fontes, 1998, pp.24.
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ROCHEDO DE BETÃO
Igreja do Sagrado Coração de Jesus — Lisboa
Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas (1962—70)

Igreja do Sagrado Coração de Jesus
Planta piso principal

Caminho no centro da cidade e procuro a discreta igreja. Quando a avisto ao longe,
apenas a reconheço devido às imagens dos livros já folheados. Aproximo-me e, de
facto, encontra-se completamente integrada e nada a denuncia como igreja. Não se
trata de um objecto instalado, com pompa e circunstância, num terreno isolado,
especialmente para o efeito. Pelo contrário, o que vejo é uma fachada de quarteirão,
de cidade. Embora com suas diferenças, assemelha-se aos edifícios vizinhos na linguagem, nos materiais, nas formas. Mistura-se no mundo, como Cristo se misturou entre
os homens. Mas destaca-se.
As reentrâncias e saliências dos seus elementos de betão vêm, com a sua escala
humana, chamar-nos à rua, convidar o peão que passa, a olhar e a entrar. E quando o
conjunto já detém a nossa atenção, suga-nos o olhar para cima, para o volume maior
e para o céu azul, que se vê por entre este lote “escavado”. E eis que surge o primeiro
indício religioso: os sinos.
É altura de iniciar o percurso: quase não parece que entramos, porque não chegamos
a sair, da própria cidade. O interior e o exterior mantêm-se em contacto. Uma zona
coberta, solta da igreja, em contacto directo com o passeio, baixa-se para nos acolher:
os cerca de 3m de pé direito produzem um ambiente de sombra. E aqui as escadas são
parede, plano inclinado que pede para ser calcado. No cimo, encontro um pequeno
adro, que a escassez de área do lote, não permitiu que tivesse as proporções adequadas à capacidade da igreja. O olhar liberta-se novamente, para esse miolo escavado,
pátio apertado que deixa a luz escorrer, até aos diferentes espaços, dos vários pisos
que compõem o centro paroquial. E, mais uma vez, o olhar se ergue, para avistar o
campanário não muito explícito: um conjunto de sinos no topo do volume, no fim de
uma aresta que, em vez de convexa, passou a côncava, marcando o vértice, também
este rasgado.
Quem nesta altura, afinal se acha equivocado, pode voltar à rua, através da fluidez
de uma rampa, que dali parte, e que nos devolve a recordação do passeio. Mas, o que
chama verdadeiramente são as portas, e a sombra que as abriga, produzida por uma
pala, e que anunciam que está próxima a ‘casa’ que procuramos.
Abro a porta e sou inundada de luz: uma parede envidraçada, sobre a porta, marca
a entrada. Os olhos adaptam-se e, a partir dali, é a sombra que desenha o caminho a
percorrer. O espaço da assembleia já espreita sobre a pedra da água benta e mostra-se,
enquadrado pela altura das galerias laterais, do lado direito. No entanto, opto pelo
percurso em frente, para descobrir lentamente a própria arquitectura.
Quem me recebe é a imensidão do espaço. Um enorme pé direito, sustentado por
pilares esguios e colocados lateralmente, criam uma serena amplitude. O olhar
vagueia entre o vazio central e os acontecimentos periféricos. Mas apesar das proporções, não me sinto pequena. O espaço tem uma escala confortável: oferece dimensões
generosas para uma vasta assembleia respirar e recantos menores para momentos
mais recolhidos.
Ali, no fim da igreja, uma escada dá acesso a um piso superior: ‘aquela altura também
pode ser habitada’. À minha frente, o plano horizontal é pautado pelo ritmo dos
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bancos de madeira, que me levam o olhar até ao cenário ao fundo: a parede de betão
nua e, ao mesmo tempo, cheia de luz, de presença invisível. Sento-me, ganho tempo
para a sentir, para a ver entrar por aquele rasgo, aberto directamente para o céu.
Nas paredes, feitas de blocos pré-fabricados, económicos e sem necessidade de obras
de manutenção, descubro continuidade, apesar das juntas alargarem em direcção ao
tecto, naquilo que me parece uma tentativa de as desmaterializar. Sobre o presbitério,
a luz entra por uma frincha, que de repente se torna buraco, janela de grande dimensão, e ilumina de forma mais intensa, como um pedaço de céu que irrompe entre os
rochedos. O betão e as proporções conferem ao espaço força, solidez, perenidade e
podemos sentir a protecção de um rochedo escavado que nos dá abrigo. Há um certo
isolamento em relação ao exterior e sentimos a paz, ouvimos o silêncio e somos
chamados pela luz que invade o espaço.
A luz rompe paredes mas cria também limites. A sua intensidade atravessa a fragilidade das superfícies envidraçadas. Estas são apenas translúcidas, não permitindo o
contacto visual com o exterior e, deste modo, o olhar volta-se para dentro. As entradas
de luz marcam momentos e hierarquizam espaços, como a entrada e o antigo baptistério, agora local da imagem do Sagrado Coração de Jesus, que dá nome à igreja. Como
em muitas outras igrejas, o baptismo ocorria próximo da entrada, a iniciar o percurso
da vida espiritual de cada crente. E este seria o local mais adequado, com aquela luz
intensa a preencher o espaço e a chamar o espírito.
Passeio o olhar pela altura. Observo a plataforma superior, usada quando a igreja se
enche de gente. Observo os pilares da estrutura, as paredes fortes mas despojadas,
orgulhosas da sua simplicidade, da verdade do seu betão. E, num arco de noventa
graus, olho o tecto: caixotões dos tempos modernos. Uma quadrícula de betão, rigorosa, interrompida pelas suas diagonais, num cruzamento de linhas que constituem
formas triangulares. Mas o que chama a minha atenção é novamente a luz ao fundo,
sobre o presbitério.
Levanto-me e dirijo-me ao percurso que se abre por entre a assembleia e que não se
oferece directamente a quem chega. Em frente, encontra-se a cruz, declarada mas
discreta, evidente mas não dominante. E é curioso como está alinhada com a cadeira
presidencial e com um ambão. Vemos a imagem, e no mesmo alinhamento podemos
também ver o sacerdote, seu representante, ali sentado durante a eucaristia. Vemos
também um local de proclamação da Palavra – uma outra forma de manifestação de
Deus. Parece-me que a cruz deveria ter mais espaço à sua volta, numa posição um
pouco mais isolada, para se distinguir claramente o espaço de cada elemento que tem
presença no presbitério.
Este está sobre uma plataforma de mármore, que lhe confere nobreza e luminosidade, e que o distingue da assembleia, cujo pavimento é de madeira. Ao centro está o
altar, que aqui não é de pedra mas de madeira, uma firme mesa de madeira. Numa das
arestas do espaço, encontra-se o sacrário, iluminado pela luz zenital. Este não pretende
ser elemento justaposto, acessório móvel mas, pelo contrário, surge da própria parede,
numa atitude de perenidade. Irrompe entre camadas prateadas, de um cinzento agora
liso (em contraste com a rugosidade das paredes), macio e brilhante, e novamente
com a nobreza que o mármore evoca. Sob a luz do céu, encontra-se esta peça única,
agarrada. Ali foram criadas as condições arquitectónicas ideais para colocar o sacrário.
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Do presbitério vê-se toda a nave, o espaço da assembleia: a madeira, o vazio, o betão, a
luz, até atingir a geometria do tecto. Um espaço com estas proporções, quando cheio
de pessoas, deve ter uma atmosfera intensa, porque à força e materialidade do espaço,
se adiciona a densidade da presença humana.
O ‘rochedo’ depressa revela mais espaços escavados, retirados à solidez maciça e
ganhos no vazio: o espaço superior que pode abrigar mais fiéis, o coro lateral que facilmente avista todo o presbitério para acompanhar as cerimónias, a capela recolhida e a
cripta que se deixa ver sob o presbitério.
De um dos lados do presbitério, criou-se uma capela com um ambiente de maior
recolhimento, no seguimento das galerias laterais com cerca de 3m de altura, mais
escura, e que por isso gera um clima de maior intimidade. Esta pode ser também
o espaço de transição/preparação para a confissão, que tem lugar um pouco mais
atrás numa série de confessionários, ainda estruturados à maneira antiga. O ritmo
surge através da luz, que entra pela cobertura e, por entre planos de madeira, projecta
sombras aqui e ali.
Devido ao acentuado desnível do terreno, e ao vasto programa, o conjunto desenvolve-se em altura, mas sem perder o sentido de unidade do espaço. A igreja oferece
espaço para deambular, caminhos laterais, recantos, seguindo rasgos de luz, subindo
ou descendo escadas, descobrindo novas perspectivas.
Trata-se de uma casa feita por Homens e para Homens, à semelhança das suas habitações e dos seus locais de trabalho. Construída com os mesmos materiais, que se
mostram tal como são, económicos, pré-fabricados, numa humildade despretensiosa.
O betão aparente e rugoso, tão pobre na memória de alguns, tão rico para a imaginação de outros, e a estrutura de pilares lembram as revoluções de um mundo que não
voltou a ser o mesmo. Uma arquitectura próxima daqueles para a qual se dirige, encarnada, onde uma presença transcendente parece vir habitar a sua comunidade. Essa
realidade do diferente é evocada constantemente pela extraordinária luz zenital.
Penso que ali se fez história da arquitectura porque esta criou um espaço que se põe ao
serviço das presenças que o habitam.
Para trás fica uma igreja, que é parte de um conjunto de volumes, espaço de culto,
entre outros espaços comunitários. Linhas decididas e poderosas dão forma ao edifício forte e resistente, em nada mudo, mas contador da história de uma época.

Igreja do Sagrado Coração de Jesus
Vista de um dos acessos
Pormenor do campanário
Nave e presbitério
Abertura sobre o presbitério
Sacrário
Pormenor da entrada principal
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BRANCO DESPOJAMENTO
Igreja de Santa Maria — Marco de Canaveses
Álvaro Siza Vieira (1989—97)

Igreja de Santa Maria
Planta do piso principal

(A minha relação com esta obra já dura há alguns anos. Já a visitei sozinha e acompanhada por um grupo de pessoas, interessado em arquitectura, e pelo próprio arquitecto. Já é a segunda vez que escrevo sobre ela. E, por isso, a experiência pessoal parece
contaminada pelos conhecimentos adquiridos.)
No seio de uma pequena cidade do norte do país, procuro a tão falada igreja, que o
arquitecto Siza desenhou, que mal é avistada logo é reconhecida, por ser inigualável.
A construção faz parte de um amplo espaço, onde se instalou o complexo paroquial,
ainda incompleto, que cria um pedaço de cidade qualificado, uma referência no tecido
urbano.
Aproximo-me, vindo do lado nordeste e avisto a igreja, no alto de uma pequena
‘acrópole’ dos novos tempos, de base granítica, material típico da zona. As paredes
côncavas recortam o céu e uma única janela pontua o branco da fachada. Não foge à
escala, nem aos ângulos rectos de alguns edifícios vizinhos.
O percurso faz-se a pé, conquistando, degrau a degrau, a altura necessária para se
poder entrar, caminho físico mas também espiritual. Por estes dias, já o edifício do
centro paroquial faz companhia à igreja. É ele que me trava o olhar e indica a fachada
sudeste, lisa, só interrompida por um rasgo horizontal. O adro que se segue, ainda só
está semi-conformado, pelo volume horizontal do centro paroquial e pela própria
igreja. Dali, avisto a pequena capela antiga que pontua a envolvente. O adro é amplo,
capaz de acolher uma vasta assembleia. O olhar de cada uma dessas pessoas será com
certeza atraído, tal como o meu, pela desproporção da porta que marca a fachada
principal, um quadrado de 17,5m de lado, de grande simplicidade. O material que
reveste a porta e o trinco que a fecha dão-lhe um ar pobre, e sugerem um certo isolamento. Com 10m de altura, a porta não foi feita à medida do homem mas de um ser
superior, ilustrando as palavras de Cristo: “Eu sou a porta” (Jo 10,9). Trata-se de um
espaço de passagem, convertido em símbolo, fronteira entre o profano e o sagrado,
entre a dispersão e a espiritualidade. É ladeada por dois volumes que avançam na
minha direcção e tornam a fachada tripartida: um alberga um discreto campanário, o
outro acolhe o baptistério que já se vê do exterior.
A porta abre-se, mostrando uma natureza muito mais nobre no interior, toda revestida a madeira. Lá dentro, a igreja mostra-se, num só olhar, de nave única, imensa, despida, branca e iluminada. A madeira, do chão e das cadeiras, imprime a materialidade
necessária para não se tornar fria. O momento em que descubro o interior de cada
igreja é sempre único.
A planta organiza-se segundo um eixo longitudinal central que divide simetricamente a assembleia, numa configuração bastante tradicional. A secção interior é também
quadrada mas o cenário de fundo inspira uma ligeira verticalidade. Esta é dada pelas
peculiares paredes convexas, por trás do presbitério, que contrariam a concavidade
das antigas ábsides. São elas que parecem empurrar os acontecimentos do presbitério
para mais próximo da assembleia. Mesmo ao centro, na minha direcção, o altar, verdadeiro bloco de mármore, situa-se em frente de duas aberturas por onde entra uma luz
muito difusa.
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Aproximo-me. Sento-me numa das cadeiras. O ambiente é envolvido pela luminosidade que preenche toda a igreja. Encontro as principais aberturas nas paredes laterais.
A noroeste uma parede interior curva, intrigante, inclina-se sobre a assembleia e cria
espessura suficiente para uma galeria, que existe lá no alto. Junto ao tecto, abrem-se
três grandes janelas de profundidade variável, que deixam entrar uma luz distante e
permitem a visão do céu. No lado oposto, a escala humana é marcada pela baixa mas
longa fresta horizontal (16m de comprimento). Lá fora vejo a envolvente, avisto o vale
para um dos lados e a cidade um pouco pobre para o outro. Penso que em mais nenhuma igreja o contacto com o exterior é assim tão directo, tão óbvio, tão presente. Numa
igreja que parece fechada, estabelece-se um claro confronto entre interior e exterior, a
imensidão e a escala humana, a introspecção e a comunhão com os outros e o mundo,
o sagrado e o profano, numa tentativa talvez de os aproximar.
Num dos extremos desta janela, encontra-se a imagem de Santa Maria, entre o nível
do presbitério e o da assembleia (separados por três degraus), numa atitude simbólica
como mediadora entre Deus e os Homens. Um pouco mais acima, é o lugar das principais acções litúrgicas. A cadeira presidencial distingue-se, pelo uso do mármore, mas
mantém-se discreta. O ambão, na mesma madeira do chão, ergue-se, no momento
mais próximo da assembleia. O sacrário, atrás, sobre uma estrutura que parece frágil,
mostra-se com humildade, mas reluzente e valioso, no seu conteúdo, sugerido pelo
revestimento em prata. E por fim a cruz, sob uma das paredes convexas, único local
onde o pé direito se baixa aos 5m, voltada para o altar e para a Virgem, e não para
assembleia, assegurando um menor protagonismo, que lhe foi atribuído depois do
Concilio Vaticano II. É uma cruz estilizada, que apenas evoca subtilmente a forma
humana.
Olho novamente a assembleia. No extremo oposto, a porta concentra todas as
atenções, pelas dimensões, pela madeira que interrompe o branco das paredes. Estando aberta, é por ela que entra a luz mais intensa. Ao seu lado, o baptistério parece
conter um espaço místico. A madeira do chão pára subitamente e dá lugar à pedra,
apropriada para uma “zona de água”. Aqui, apenas existe uma outra pedra – a pia
baptismal, de onde brota um leve som de água a correr. O adro está ali ao lado, mas
o olhar foge-me para o alto. O volume estreito é forrado a azulejos, os mesmos que
fazem o lambril de algumas paredes interiores. A luz entra por cima e ilumina as
figuras que querem lembrar o baptismo de Cristo.
Outras dependências completam as funções da igreja, que possui ainda uma capela
mortuária no piso inferior. Todos os espaços são constituídos com o mesmo rigor e
cuidado.
Para mim, este espaço de culto resulta de uma equilibrada composição de vários
elementos, num jogo muito afinado de proporções que constituem um conjunto
harmonioso, em que nenhum acontecimento se destaca. Cada elemento religioso, ou
simplesmente arquitectónico, tem o seu significado.
O passado inspirou esta igreja que, no entanto, é própria do seu tempo, aberta para
acolher o Homem de hoje. Tradição e contemporaneidade convivem pacificamente,
nas formas, nos materiais, nos significados. A continuidade dominante é interrompida subtilmente para marcar momentos especiais. O ambiente é claro, sereno, apaziguador, apela ao diferente, facilitando os momentos de espiritualidade para os quais
foi construída.
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Igreja de Santa Maria
Pormenor da fachada Nordeste
Janelas superiores
Vista interior para o altar
Vista interior para a porta
Fachada principal
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ENTRE A FALTA E O EXCESSO
Capela de S. José — Quebrantões, Oliveira do Douro, V. N. Gaia
José Fernando Gonçalves (2002—05)

Capela de S. José
Planta piso principal

Em poucos minutos, passo da urbanidade da cidade do Porto, para a periferia em
expansão de Vila Nova de Gaia, até chegar à ruralidade do lugar de Quebrantões,
entre casas modestas de pouca altura, ruas de paralelo e muros que dividem quintais
e jardins. Chego ao mesmo tempo que a população, que parece se sentir convocada,
e se dirige em pequenos grupos, para a eucaristia semanal. À chegada, um muro de
betão, onde se escreveu o nome da capela, vem ao passeio buscar os que chegam. A
alta cruz em ferro, ousada, espreita por cima dos muros e assinala a presença da capela
recuada e discreta, inserida entre lotes. A cruz, em ferro, um pouco monumental e
impositiva, instala-se logo após um pequeno adro, num jardim agora pontuado por
tímidas árvores, talvez um dia frondosas, a criar um ambiente cenográfico que adia a
vista da capela. Este espaço distribui para um percurso de escadas, que leva ao parque
de estacionamento nas traseiras da igreja e para o percurso que leva à igreja, que se
distingue pela dignidade do granito. Os muros que contêm o espaço são em betão, e
um deles repete a sensação inicial: uma das paredes da capela esticou, quase como um
braço que nos vem buscar e chamar, pelo som do sino, que alberga na sua extremidade.
O percurso em direcção à igreja inicia-se, envolvido pelo burburinho da população. E
aquele espaço fica marcado por este som, que no fundo traduz a sua função: acolher
a assembleia num momento ainda de convívio e já de preparação para a entrada na
igreja, a qual se avista ao fundo. A zona da entrada é fortemente marcada pelo pórtico
em madeira, que pousa sobre os muros laterais, e cria um espaço coberto, de sombra,
contido e baixo, com cerca de 3m de altura. Esta forte presença contrasta com a imaterialidade do plano da entrada, todo envidraçado, que faz desvanecer o momento.
No primeiro espaço, de transição para o interior, mantém-se a altura, sendo caracterizado pela cor negra das paredes e dos planos móveis, talvez com a intenção de controlar a luminosidade. Mas é o monólito de granito que concentra as atenções: trata-se
de uma pia que contém água benta, embora sugira uma pia baptismal, que só pode
existir nas igrejas paroquiais. O bloco sólido e pesado instala-se sobre um pavimento
também de granito, acentuando a gravidade do espaço, adequada ao momento do
baptismo mas que me parece exagerada se, de facto, apenas serve para o gesto simbólico da benção.
Rapidamente, estamos no interior da capela. A entrada é alinhada com um dos percursos laterais, mas vejo todo o espaço, único, simples e sem recantos. A nave e o presbitério, ao nível do olhar, parecem um só, promovendo o sentido unitário do espaço
defendido pelo Concílio Vaticano II. No entanto, o tecto faz questão de os distinguir.
Todo revestido a madeira, ergue-se alto, a cerca de 9,5m de altura, nas costas da assembleia ali sentada, deixando entrar a luz por entre elementos verticais que imprimem
ritmo ao espaço. A cobertura desce depois até ao presbitério, onde retoma uma altura
semelhante à da entrada. Ali, no espaço destinados às acções litúrgicas, a altura
aproxima-se da escala humana, como se Deus se aproximasse da assembleia.
A população distribui-se pelos bancos e enche a nave que, à primeira vista, parece
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quadrada distribuída simetricamente e com um percurso central que leva ao altar.
A madeira é o material que a envolve e ‘aquece’, embora o cinzento, ora de betão,
ora de cimento, permaneça nos planos verticais laterais. Estes contornam a capela
e enterram-na, numa tentativa de diminuir os efeitos acústicos dos comboios que
passam perto. No interior, estes planos são constituídos por blocos de cimento que
dão às paredes um aspecto fragmentado. Parece o mesmo material usado na Igreja do
Sagrado Coração, em Lisboa, mas dada a grande dimensão da igreja e a sua utilização
em todo o espaço, a sensação não é a mesma. Parece-me que o simples prolongamento, para o interior, do betão aparente usado no exterior, seria uma solução de maior
simplicidade, que daria mais continuidade ao espaço e o tornaria mais belo. São esses
planos envolventes que fecham uma forma de U, ao conformarem o pátio voltado a
sudoeste, que se abre atrás do presbitério. Apesar das devidas diferenças, veio-me à
lembrança o pátio do pavilhão de Barcelona, de Mies van der Rohe. O envidraçado
que serve de fundo ao presbitério, permite a entrada de luz e o contacto visual com
o exterior, ainda que remoto. Apesar da transparência, a atenção não se dispersa pois
o cenário criado é de neutralidade. Assim, a transparência não diminui a importância das acções litúrgicas que têm lugar no presbitério, mas confere-lhe algum efeito
cenográfico. O presbitério é ligeiramente elevado sobre uma base de granito, que
também o distingue da assembleia. O altar é uma mesa simples, um contorno em
madeira de aspecto frágil, que permite continuar a ver o cenário ao fundo. Esta fragilidade pode tentar evocar a condição de Cristo que encarnou e participou da condição
humana. Mas existe aqui alguma contradição, dado que a sua leveza contrasta com a
solidez e a importância do bloco de granito da entrada, transmitindo uma hierarquia
de valores não muito clara. Como sabemos, numa igreja, o altar deve ser sempre o
momento mais importante e mais digno. A cruz, o ambão, a cadeira presidencial e o
sacrário marcam pequenos espaços de acção e são todos em madeira, à excepção do
sacrário em mármore branco, material mais perdurável e de brancura imaculada. A
pequena sala do órgão rasga uma das paredes, numa solução que, apesar de remediada, parece funcionar.
Na capela, ressalta o jogo de alturas que enriquece o espaço a nível arquitectónico,
e a diversidade de materiais, que parece ser demais para as pequenas dimensões
do espaço. Diferentes cores, texturas e sensações derivam da madeira, pedra, betão,
cimento, ferro e vidro. A luz ilumina todo o espaço de igual forma, não havendo área
para criar momentos mais distintos. A cenografia do presbitério, derivada do pátio
existente, também marca a imagem do edifício.
A sensação geral é a de um espaço pequeno, acolhedor e agradável, que vive da escala
humana e de aspectos funcionais, onde parece haver um verdadeiro sentido de união.
Este protagonismo dado à comunidade rapidamente me faz lembrar a Igreja de São
Francisco, em Resthof, na Áustria.
Parece-me que faltava apenas um momento especial, que fugisse à ordem, que rasgasse a escala, que permitisse um raio de luz mais intenso e, num relance sugerisse uma
dimensão diferente, transcendente, um certo misticismo.
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O final da missa faz-me olhar o espaço vazio, ouvir o silêncio e descobrir mais perspectivas, como a que se pode ter do pátio para o interior da igreja. Algo novo, sem dúvida,
porque serão raras as vezes em que nos conseguimos colocar por trás do presbitério. O
vidro reflecte o exterior. A visão não é nítida mas é diferente. No entanto, é importante referir que, no dia a dia, esta perspectiva apenas é possível a partir de uma pequena
janela da sacristia, o que quer dizer que é uma vista quase privada do sacerdote, que
poderá olhar a sua comunidade antes de a ir presidir.
À saída, entre a nave e o plano da porta, apercebo-me da existência de um espaço
‘entre’, uma capela mortuária de dimensões modestas, conformada pelas paredes de
cor preta e pelos planos que deslizam e permitem a passagem para a igreja ou o isolamento deste espaço. Penso agora que o preto poderá estar ali numa atitude simbólica,
relacionada com a morte.
Entretanto, a porta fecha-se. Ao entrar, tinha sido imperceptível porque era o vazio
que me sugava para o interior e me prendia a atenção, na expectativa da descoberta
do espaço. Mas agora, a porta ganha dimensão, corpo, matéria. O bloco de madeira
completa o seu arco, encerra o espaço e destaca-se sobre o envidraçado.
O edifício compreende ainda um centro paroquial que se estende ao longo do lado
Este da capela, num conjunto de espaços, muito simples, ordenados e interessantes.
Esta capela, estando inserida no contexto envolvente, sendo discreta, caracteriza-se
exteriormente pela horizontalidade do pórtico de madeira e pelo volume da assembleia, que o encima, dando-lhe no interior mais espaço, como que a reforçar, mais uma
vez, o seu protagonismo.
Este reflecte-se nas próprias pessoas que se sentem e mostram satisfeitas e orgulhosas
da sua obra. A arquitectura contemporânea que, tantas vezes, sofre com a incompreensão das populações, é aqui bem concretizada e bem acolhida, criando um espaço da
comunidade.

Capela de S. José
Vista da fachada principal
Vista exterior (percurso acesso ao estacionamento)
Vista interior (zona da entrada)
Presbitério
Nave e presbitério
Vista exterior (pátio atrás do presbitério)
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ESSENCIAL CONTEMPORÂNEO
Igreja do Convento de S. Domingos — Alto dos Moinhos, Lisboa
João Paulo Providência e José Fernando Gonçalves (2005)

Igreja do Convento de S. Domingos
Planta piso principal

Vagueio numa zona ainda descaracterizada, da cidade de Lisboa, com um estádio no
horizonte, entre a saída do metro e bairros de habitação. Procuro o Convento de São
Domingos, o único construído na cidade desde há mais de dois séculos. Os conventos
e igrejas de agora já não se vêem ao longe, pela dimensão, pela linguagem arquitectónica, pela magnificência. Hoje, integram-se no tecido urbano existente, misturam-se
na cidade, aproximam-se da sociedade e precisam de ser procurados.
Na falta de sinais explícitos, é um volume de escadas e umas palavras escritas na
parede que me chamam: Convento de São Domingos. A porta e os degraus, que sobem
alto, filtram as entradas, ali só entra quem estiver determinado a fazê-lo.
Sei o que procuro: o volume de betão, despido, cego – a igreja. Avisto-o e a cruz ao
fundo, um pouco monumental, implantada num pequeno adro, faz questão de o
confirmar. Os espaços do convento, perante o imprevisível desenvolvimento da
envolvente, voltam-se para dentro, para si mesmo, e a igreja, construída um pouco
mais tarde, segue-lhe os passos.
O cobre, que reveste a porta, reluz com os raios do fim da tarde. É o único momento
em que o betão se rasga e sente-se um subtil convite a entrar. A porta parece-me um
quadrado, digno nas dimensões e no material, que pretende marcar um momento
especial. As folhas da porta encontram o seu negativo na parede, onde encaixam
perfeitamente quando estão abertas. Os pormenores revelam o cuidado imenso, que
reveste as coisas mais simples.
Ao entrar, sou detida pela surpresa, pela simplicidade e pela beleza. Poucos elementos,
iluminados por uma luz contida, criam um ambiente de misticismo. É uma igreja
de nave única, com um percurso central, que parte da porta e vai directo ao altar. A
elementaridade dos materiais – xisto, madeira e betão – confere-lhe força. A luz, que
escorre na parede de fundo, prende-me a atenção. Os últimos minutos da eucaristia
dão-me tempo para olhar, para compreender e para sentir.
Três momentos compõem o espaço, apesar da altura ser constante (talvez 11m), os
materiais e a luz encarregam-se de os distinguir. A entrada é envolvida pelo negro, no
tecto, no pavimento em xisto e nos planos verticais, que giram e podem configurar
duas entradas laterais. A luz directa, que entra pela porta, ilumina todo o percurso
central. A nave é clara: a madeira de pinho, material simples, reveste o chão e constrói
os bancos, blocos pousados, no seu espaçamento constante. Formas muito simples,
rígidas, inflexíveis, numa ordem inabalável, marcam o espaço da assembleia, criando
divisões claras e escondendo um pouco quem se senta. Os blocos podem encostar
todos uns nos outros e formar um só corpo, tal como a própria assembleia deve ser um
só ‘corpo’. E só eles bastam para evocar a humildade da pessoa de Jesus Cristo e o rigor
das ordens monásticas, que habitam estes espaços. O pavimento da nave desce ligeiramente (30 cm) em direcção ao presbitério, para permitir uma melhor visibilidade, tal
como na já referida Igreja de S. Leopoldo, em Viena, construída cem anos antes. Nas
paredes, permanece o betão, ora cofrado no local, apenas nos limites, ora em painéis
pré-fabricados. Por cima de nós, planos perpendiculares acompanham a assembleia
e marcam um ritmo. Sobre o presbitério, rasga-se uma grande abertura que deixa
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entrar a luz que escorre sobre a parede inclinada do fundo e a preenche, sem precisar
de mais elementos. Esta luz introduz mistério no espaço, talvez porque não se vê a
abertura mas quase que se sente o céu. Aquela luz imensa e mística sugere, melhor
que qualquer símbolo, uma dimensão diferente, o omnipresente, o transcendente, o
invisível. Sob ela, encontra-se o espaço da celebração, o altar e o ambão, monólitos de
granito, a cadeira do presidente e os lugares dos outros irmãos dominicanos.
No pavimento, o xisto retoma a cor negra da entrada. Este contorna todo o espaço,
no pavimento da entrada, dos percursos laterais e do presbitério, mantendo-se de
nível apesar do desnível da nave. E então surgem outras leituras do espaço: a pedra
negra, na sua forma rectangular, foi cortada no interior por um rectângulo menor, que
desce em direcção ao altar e que ressalta pelo contraste de cores; o xisto suporta-nos
os passos, nos locais destinados ao movimento, enquanto a madeira nos aconchega a
estadia mais demorada.
Em cada um dos lados, diferentes acontecimentos animam o percurso. De um lado,
o contacto com o interior do convento, através de uma grande janela para um pátio,
de escala familiar, numa alusão a um claustro, com um pequeno jardim e, um pouco
atrás, uma porta que leva directamente ao interior do convento. No lado oposto, um
longo nicho na parede, com cerca de 2m de altura e 0,5m de profundidade, alberga um
banco corrido, em madeira, iluminado, mais uma vez, por uma luz que vem de cima,
sem se ver o local de origem. Neste enfiamento, destaca-se o sacrário, paralelepípedo
em betão, que sai da parede, numa atitude discreta mas forte, como quase tudo nesta
obra. Ao seu lado, está a única janela que permite o contacto visual com o exterior do
convento. Para já, apenas se vê um terreno abandonado mas, talvez mais tarde, se veja
mais um pedaço de cidade construída.
Desse mesmo lado, um pouco mais à frente, existe um plano de betão oblíquo, que
parece uma porta aberta, levantada do chão. As suas dimensões retomam a altura do
nicho e a largura do percurso lateral. Este plano invade o presbitério, sendo iluminado por trás. Por ali se acede à sacristia e a um oratório privado dos dominicanos, lugar
muito simples onde só se destaca o coro alto, de onde a visão é filtrada por um ripado
de madeira, lembrando os antigos conventos.
Voltando à igreja, a luz intensa que vem da porta, convida agora à saída, a voltar ao
mundo exterior, levando connosco a experiência de mais um espaço de culto. Num
olhar geral, retenho a ideia de um espaço depurado, controlado, de proporções equilibradas, mas que apela à imensidão e onde nada foi deixado ao acaso. Voltando-se sobre
si mesmo, cria um ambiente acolhedor e suave, que conjuga sensações de quente
e frio, dadas pelos diferentes materiais. Um espaço de carácter forte, onde apenas o
essencial tem lugar, religioso ou arquitectónico.
Nas palavras do frade, que me acaba de mostrar o espaço, percebe-se o diálogo e a
relação que se estabeleceu entre a comunidade e os arquitectos, constata-se que o
projecto foi fruto de um trabalho conjunto, uma vitória para ambos.
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E mais uma porta de igreja, que a sociedade não permite estar sempre aberta, se fecha
nas minhas costas. É um momento que fica gravado na memória. Para trás, fica um
espaço de culto de uma comunidade dominicana, que abre as portas da sua igreja
para receber quem ali queira partilhar com eles um momento de introspecção ou de
comunhão, talvez de descoberta. Por fora, o volume sólido e sóbrio faz imperar um
sentimento de serenidade e integridade. Sentem-se as referências à arquitectura de
Le Corbusier e às suas construções religiosas francesas, nomeadamente à igreja do
convento de La Tourette.
Igreja do Convento de S. Domingos
Vista da fachada principal
Vista geral interior
Abertura sobre o presbitério
Vista interior para a porta
Pormenor do desnível da nave (sacrário e
entrada para a sacristia)
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[fjgfig\jjfXjhl\efjfXihl`k\Zkfj#[\`oXe[fdl`kf\jgXf~Zi`Xk`m`[X[\[\ZX[X
gifa\Zkf%GfiflkifcX[f#i\jgfejXY`c`qXdfjXihl`k\ZkfjeXd\[`[X\dhl\c_\j]Xq\d
Xc^ldXj \o`^eZ`Xj1 g\[\d hl\ j\ \m`k\ X fjk\ekXf#X[\ZfiXfg\cX[\ZfiXf\
hl\j\Zi`\ld\jgXf[\jYi`XefYi\qX#ÔZXe[feX\og\ZkXk`mX[\fYiXjj`^e`ÔZXek\j%
?fa\\d[`X#hlXchl\iXihl`k\Zkfgf[\gifa\ZkXildX`^i\aX#hl\igXik`c_\#flef#fj
gi`eZg`fj[Xi\c`^`f\dhl\jkf%@jkf[\dfejkiXXXY\ikliX[XjfZ`\[X[\Zc\i`ZXc\[\
kf[XXjfZ`\[X[\#\d^\iXc%8ek`^Xd\ek\#\jkXhl\jkf\iX`dg\ej}m\c1Xg\eXjfjXik`j$
kXjZi`jkfjgf[\i`Xd\jkXiXfj\im`f[X@^i\aX:Xkc`ZX#X^iXe[\d\Z\eXj[\kXekXj
gfZXj%
<dhlXchl\iZXjf#fXihl`k\Zkf[\m\k\ekXig\iZ\Y\iflk`c`qX[fi[f\jgXf#\ehlXekf
Zi\ek\#g\iZ\Y\ifhl\\jk\Xej\`XgXiXfcfZXc[X`^i\aX#flm`iXjg\jjfXjhl\Ê_XY`kX$
ifË f \[`]Z`f [\ Zlckf# kXekf fj Ô`j Zfdf fj Zci`^fj% GXiX `jjf# gf[\i} kXdYd
if[\Xi$j\[\k\cf^fj#hl\fXal[XifXkiXejgfigXiXXj]fidXj#Xjhl\jk\jc`ki^`ZXj
\i\c`^`fjXj%
Gifa\ZkXi ld \[`]Z`f i\c`^`fjf j\dgi\ ]f` ld ^iXe[\ [\jXÔf gXiX fj Xihl`k\Zkfj
[\m`[fXfg\jf[X?`jki`X\kiX[`f#~\jg\Z`ÔZ`[X[\[fgif^iXdX#~jlXi\c\meZ`X
liYXeX#XfmXcfij`dYc`Zfhl\\eZ\iiX#~`dgfikeZ`Xhl\k\dgXiXldXZfdle`[X[\
\Xfj`^e`ÔZX[fhl\[\m\k\i#j\e[fZXgXq[\Zfdle`ZXi\\mfZXii\Xc`[X[\jd\efj
ZfeZi\kXj%
8f cfe^f [fj k\dgfj# Xj `^i\aXj Z_XdXiXd gXiX j` Xj Z`[X[\j# fl `ejkXcXiXd$j\ eXj
Z`[X[\j%<iXdjdYfcf[X@^i\aX:Xkc`ZX\kXdYd[\gf[\i#[\[`e_\`if#[\_`\iXi$
hl`X \ [\ Zfe_\Z`d\ekf% <iXd fj \[`]Z`fj dX`j `dgfikXek\j# `jfcX[fj \ \eZXiX[fj
Zfdfdfeld\ekfj#gXiXj\i\dX[d`iX[fj%
DXjfk\dgfkiflo\Zfej`^fXck\iX\j%8@^i\aX#\fjj\lj\jgXfj#efj\[\m\d`jfcXi
[fdle[f#e\dj\i`ej\ejm\`jXfhl\e\c\j\gXjjX%G\cfZfeki}i`f#[\m\d$j\dXek\i
Xk\ekfj \ jfc`[}i`fj Zfd f df[f [\ m`[X# Zfd Xj `ehl`\kX\j \ `efmX\j [\ ZX[X
gfZX%<Xjj`d#i\Õ\Zk`iXgigi`X_`jki`X[X?ldXe`[X[\%
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EXbcPTgcTaX^a

8VaTYPBcPCTaTbPST9Tbdb
<PSaXS ('%( 0]SaÐb?TaTP>acTVP
EXbcPTgcTaX^a

?fa\#XZ`[X[\gif]XeX#a}efj\XÔidXZfdfldXle`[X[\Zi`jkdXj#g\cfZfeki}$
i`f#ZfdfldX^iXe[\[`m\ij`[X[\jfZ`Xc\i\c`^`fjX%:X[X`^i\aX[\m\$j\`ek\^iXie\jjX
[`m\ij`[X[\# e\jjX e\lkiXc`[X[\ hl\ ZXiXZk\i`qX f efjjf k\dgf# dXj dXiZXi X jlX
gi\j\eXZfd[`jk`ef%8ji\]\ieZ`Xjjf]le[Xd\ekX`j#gXiXhl\_XaXldgifZ\jjf
[\i\Zfe_\Z`d\ekf#[\XjjfZ`Xf\`[\ek`ÔZXf\j\\jkXY\c\Xdi\cX\j\eki\Xj
g\jjfXj\fj\jgXfj%
F\[`]Z`f[\ldX`^i\aX\eZ\iiXldXjg\Zkfdl`kf\jg\ZÔZf#X[`d\ejfj`dYc`ZX#
gifZliXe[f jl^\i`i Xj i\Xc`[X[\j [X i\c`^`f% <cX [\m\ j\i j`eXc \ jdYfcf [X @^i\aX#
eXjlXm\ik\ek\m`jm\c\`em`jm\c#_ldXeX\[`m`eX%yld\jgXf[\Z`[X[\#fe[\j\
gifg\ldXgXiX^\d\fZfekXZkfZfdldXflkiX[`d\ejf%EX`^i\aXgi\k\e[\$j\X
le`fÈ[Xk\dgfiXc`[X[\Zfdf\k\ief#[XdXk\i`Xc`[X[\ZfdX\jg`i`klXc`[X[\#[f`dXe\ek\
Zfd f kiXejZ\e[\ek\É *% C} [\m\$j\ j\ek`i kXdYd X alef [X kiX[`f \ [X Zfek\d$
gfiXe\`[X[\1XkiX[`f[fjmXcfi\j[Xi\c`^`f\[X]#[XjZf`jXj[\;\lj#\k\ieXj\
`ek\dgfiX`j2\[Xj]fidXj[\\ogi\jjf[\ZX[XgfZX#i\Õ\of[\ldk\dgf\[XjlX
Zfdle`[X[\%
LckiXgXjjXe[ffjXjg\Zkfjd\iXd\ek\]leZ`feX`j#]fidX`j\\jkk`Zfj#gXiXZi`Xild
XdY`\ek\\jgXZ`XcefhlXc\o`jkXldj\ek`[f[\\jg`i`klXc`[X[\#e\Z\jj}i`fZfe_\Z`$
d\ekf#j\^liXeX\j\ej`Y`c`[X[\XZ\iZX[Xji\cX\jjfZ`X`j\c`ki^`ZXj%
ÈEXXik\jXZiX¿ gf[\dfjm\ifjc`d`k\j1XiXqf#X\jg\iXeX#XkiXejZ\e[eZ`X#X]#kl[f
Xhl`cf hl\ hl`j\i\d# dXj \l Zfdf Xihl`k\Zkf ef gfjjf [Xi kl[f `jkf# j gfjjf f]\i\Z\i ld
gi`d\`ifc`d`k\É+%
8Xihl`k\ZkliX[\Ôe\f\jgXfk`c\e\Z\jj}i`f%DXj\jj\c`d`k\\jgXZ`Xc#[\hl\]XcX
f Xihl`k\Zkf D}i`f 9fkkX# gf[\# ef \ekXekf# \jkXi ZfeÔ^liX[f [\ df[f X Zi`Xi ldX
[`d\ejf [f \jgXf dX`j `dXk\i`Xc# X ]XZ`c`kXi X i\Õ\of `e[`m`[lXc# X Zfdle_f
Zfc\Zk`mX# `e[lq`e[f X dfd\ekfj [\ \jg`i`klXc`[X[\ \ jl^\i`e[f X gi\j\eX [f
[`]\i\ek\%
ÈDXjfe[\j\\eZfekiXfZXdgf[\]fiXj[\ldXXihl`k\ZkliXhl\[\jZfYi\XjlXjlYjkeZ`X
Xcd[Xjlg\iÔZ`Xc`[X[\\fZXj`feXc`[X[\6É,%
8Xihl`k\ZkliXi\c`^`fjX`ejg`iX$j\ef`em`jm\c#efmX^f#eXhl`cfhl\efjkiXejZ\e[\\
gi\k\e[\`ejg`iXi#efjhl\ljXdf\jgXf#mXcfi\ji\cXZ`feX[fjZfd\jjXji\Xc`[X[\j%
GXiX`jjf#ljXfjd\`fjhl\kf[XXXihl`k\ZkliXk\dXfj\l[`jgfi%

8VaTYPBcP9^P]P?aX]RTbP
;XbQ^P!!3X^V^?X\T]cT[T7dV^ET]PST
EXbcPTgcTaX^a
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È8Xihl`k\ZkliX`ek\ic`^Xfj\i_ldXef\fdle[f\di\[fi%%%% Cfl`jBX_em`lXXihl`k\ZkliX
Zfdf X i\le`f \eki\ f i\Xc&dXk\i`Xc&fYa\Zk`mf&ZfeZi\kf \ f XYjkiXZkf&`dXk\i`Xc&ef gXcg}$
m\c% %%%  <c\ j\ek`X hl\ ld Yfd \[`]Z`f Zfd\XmX Zfd ldX i\Xc`qXf ef XYjkiXZkf% D\`fj
fYa\Zk`mfj&ZfeZi\kfj\iXd#\ekf#ljX[fjgXiXfZfejkil`i#\#hlXe[fXfYiXXZXYXmX#[\mfcm`X$
efjXi\Xc`qXfef`dXk\i`Xc&`ekfZ}m\cÉ -%

0[ÎPS^RdaePb
8VaTYPBcP<PaXP8jjlekX#AX^[P

8Xihl`k\ZkliXk\dldXdXe\`iXgigi`X[\Zfejkil`iXjjlXj]iXj\j#ljXe[fXjjlXj
gXcXmiXj#XjjlXji\^iXj]fidX`j#XjlX^iXd}k`ZX1Xj]fidXj#Xjgifgfi\j#Xj[`d\e$
j\j#fji`kdfj#fjdXk\i`X`j\gi`eZ`gXcd\ek\XclqeXkliXc%8jd\ejX^\ejdX`jfYa\Z$
k`mXjjf\m`[\ek\j#dXjkXdYdXjd\ejX^\ejd\efj\ogcZ`kXjjfi\Zfe_\Z`[Xjfl
c\dYiX[XjeXj]fidXj#eXjZlimXj#eXjXY\ikliXj#eXgfikX#eXXckliX%%%:X[Xld[\jj\j
\c\d\ekfj  ZfeZi\k`qX[f Zfd ldX `ek\eZ`feXc`[X[\ \jg\Z`Xc# hl\ fj [\Ôe\ Zfdf
i\Xc`[X[\ZfeZi\kX#dXjhl\fjkfieXkXdYdjdYfcf[\Xc^fhl\gf[\\o`jk`igXiX
Xcd[fhl\j\m#hl\\mfZXflkiXji\Xc`[X[\j`dXk\i`X`j%DXjjfj\lZfii\Zkf\aljkf
[fde`f# X Zfeal^Xf XZ\ikX[X [\ kf[fj fj \c\d\ekfj# Zfd \hl`cYi`f \ _Xidfe`X#
gif[lq`i}\jgXfjm\i[X[\`iXd\ek\j`^e`ÔZXek\j#hl\\d`k\dd\ejX^\ej#hl\Zi`Xd
cXfj\hl\ÔZXd^iXmX[fjeXd\di`X%
ÈFgf\kX[fmX^fjgf[\j\ifgf\kX[Xgi\Z`jfÉ.%
FmXq`f\jgXZ`Xcgf[\$j\j\ek`i#Xj`dgc`Z`[X[\\[\gliXfgf[\d\jkXi~m`jkX#dXjf
Zfek\[fk\d[\g\idXe\Z\i#Xj]fidXj[\_fa\kd[\k\ij`^e`ÔZX[f#gXiXgifmfZXi
\]\`kfjefjj\ljlk`c`qX[fi\j%
ÈFYa\Zkfj#fYiXj[\Xik\#hl\efjkfZXdjfdlck`]XZ\kX[fj#kddl`kfj#kXcm\q`eÔe`kfjem\`j
[\ j`^e`ÔZX[f hl\ j\ jfYi\g\d \ \eki\cXXd \ hl\ ~ clq [fj [`]\i\ek\j gfekfj [\ m`jkX j\
Xck\iXdÉ/%
< kl[f `jkf kXekf gf[\ XZfek\Z\i eldX `^i\aX# Zfdf eldX ZXjX% C\dYiXdfj hl\ X
i\c`^`f ZXkc`ZX `e`Z`fl Xj jlXj Z\c\YiX\j c`ki^`ZXj \d ZXjXj Æ Xj [fdlj \ZZc\j`X\%
DXjefgifa\Zkf[\`^i\aXjhl\#kXekfZc`\ek\ZfdfXihl`k\Zkf#\jkfdX`jj\ejm\`j
~jhl\jk\j[\j`^e`ÔZXf#~Zi`Xf[\ldXdY`\ek\gifgZ`f~\jg`i`klXc`[X[\\#gfi
`jjf#fj\j]fifji\e\d$j\\Xj]fidXjZfeZi\k`qXd$j\e\jj\j\ek`[f#\ehlXekfhl\
eflkifjgif^iXdXj#flkiXjhl\jk\jj\gf[\djfYi\gfi%
ÈCl[fm`Zf HlXife`# \ogi`d`X X jlX Zfem`Zf [\ hl\ j\i} \]\Zk`mXd\ek\ [`]Z`c fYk\i# Zfdf
hl\i\dXc^lej#ldXXihl`k\ZkliX[\`^i\aXjhl\\ogi`dXÈhlXchl\iZf`jXÉj\\jkXÈhlXchl\i
Zf`jXÉef]fiZfek\dgfiXe\Xd\ek\\ogi\jjXd\jdfhl\[\df[f[`]\i\ek\\eflkiXd\[`[X 
kXdYd eX Xihl`k\ZkliX ef i\c`^`fjX% KiXkX$j\ [\ ldX le`[X[\ [X Xik\# jXZiX fl gif]XeX#
le`[X[\hl\[fgigi`f\jgi`kfÉ0%

8[d\X]PÎÊ^]PcdaP[
2P_T[PSTEfki\;Xd\[l?XlkA^]RWP\_
8VaTYP=bbBT]W^aP1^PeXbcP?^ac^
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s 3PPQbcaPRÎÊ^ÇeXeÑ]RXP #&

8j ZXiXZk\ijk`ZXj [fj \jgXfj Xal[Xd ~ `e[lf [\ Z\ikfj \jkX[fj [\ \jgi`kf% Gfi
\o\dgcf#ÈXZfek\dgcXf[X^iXe[\qX[\k\id`eXldXXk`kl[\kf\jgXZ`Xc#ld\jkX[f[\
XcdXkfgXik`ZlcXihl\f[\mXe\`fZfcfZXfjfe_X[fi]fiX[fdle[fgio`df#[`Xek\[\ld
dle[fhl\kiXqfj`^ef[f`eÔe`kfÉ ('%DXjfd\jdfXlkfikXdYd[`qhl\È8`d\ej`[f
\jk}\dejÉ((#Zfdfj\efjdfd\ekfj[\i\Õ\of`e[`m`[lXc#fg\ejXd\ekfj\glj\jj\
~[\i`mXg\cX`d\ej`[f[fdle[f#d\jdf\jkXe[ffZfigfZfdgc\kXd\ek\`dm\c%
F\jgXf[X`^i\aXZfek\dgfie\XXal[XX\jkXj\ejXfgfihl\Zfeal^XXclq#fmXq`f#
XXdgc`kl[\\X`d\ej`[f#[\ekif[\j`d\jdXfleXjlXXY\ikliXgXiXfZlflgXiX
fdle[f%
Ef\ekXekf#f\jgXfefk\dj`^e`ÔZX[fgfij`j%Fj\lljfZfejk`kl`XgifmXÔeXc
[XjlXX[\hlX[XZfeZ\gf%Flk\ek\]le[Xd\ekXcefgifZ\jjf[\j`^e`ÔZXf[X
Xihl`k\ZkliX%
È¿hlXcfZfek\[f[XXihl`k\ZkliX6HlXcfZfek\[f[f\jgXf6%%% eXi\Xc`[X[\[X`dX^`$
eXfXihl`k\Zke`ZX\eXi\Xc`[X[\[fj\[`]Z`fj#\o`jk\fZfek\[f1jffj_fd\ejhl\m`m\d
fj\jgXfj#jfXjXZ\jhl\e\c\jj\\ok\i`fi`qXd#Xm`[X]j`ZX#gj`Zfc^`ZX#\jg`i`klXchl\
[\Zfii\e\c\j%FZfek\[f[XXihl`k\ZkliXfj\lZfek\[fjfZ`XcÉ ()%
<#\dZX[Xg\jjfX#fj\]\`kfj\Xjd\ejX^\eji\Zfc_`[Xjjf[`]\i\ek\j%8jfYiXjef
efjkfZXdXkf[fj[Xd\jdX]fidX#gfihl\kf[fjejjfdfj[`]\i\ek\jeXefjjXj\ej`$
Y`c`[X[\#efefjjfgXjjX[f#eXjefjjXjd\di`Xj#eXj`dX^\ejhl\k\dfj[fdle[f#
cf^fXefjjXg\iZ\gfkXdYd[`]\i\ek\%:X[X`dX^\dfld\ejX^\d#\dej#
ÔckiX[XgfildXi\[\[\i\]\ieZ`Xjg\jjfX`j%
8`[\`Xgi$ZfeZ\Y`[X[fj\jgXfj`eÕl\eZ`Xj\dgi\XefjjXg\iZ\gf%:X[Xg\jjfX
k\d [\ekif [\ j` ldX `[\`X [f hl\  ldX ZXjX# ldX Y`Yc`fk\ZX# ldX `^i\aX¿ :X[X
g\jjfX^lXi[X\dj`Xd\di`X[\kf[XjXjflkiXj`^i\aXjhl\a}m`j`kfl#fhl\`eÕl\e$
Z`Xi}Xm`meZ`X[\ldXefmX`^i\aX%
È<djldX#XZXjXeXkXc^iXmfl\dejX_`\iXihl`X[Xj[`m\ijXj]le\j[\_XY`kXi%Jfdfj
f[`X^iXdX[Xj]le\j[\_XY`kXiXhl\cXZXjX2\kf[XjXjflkiXjefgXjjXd[\mXi`X\j[\
ldk\dX]le[Xd\ekXcÉ(*%
8j Xek`^Xj `^i\aXj dXiZXiXd gXiX j\dgi\ f `dX^`e}i`f# X d\di`X \ m`[X i\c`^`fjX
[\dl`kX^\ek\%8jefmXj`^i\aXjgf[\dj\igXiX\jjXjg\jjfXjd\iXjmXi`X\j[\jj\
df[\cf[fgXjjX[f#hl\gfim\q\jefZfdgi\\e[\d%Ef\ekXekf#gXiXflkiXjg\jjfXj#
Xj`^i\aXjZfek\dgfie\Xjjffjm\i[X[\`ifj\jgXfj[\i\Õ\of#fe[\j\\eZfekiXd
Zfej`^f#Zfdfjflkifj\Zfd;\lj%
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=>E>B4B?0®>BA4;868>B>B?0A0>B°2GG8
Ef ]lklif# g\ejXdfj hl\ fj \jgXfj i\c`^`fjfj Zfek`elXif X gXjjXi g\cfj \[`]Z`fj
[\ Zlckf \jg\ZÔZf% Ef \ekXekf# m\i`ÔZX$j\ a} ldX k\e[eZ`X gXiX mXcfi`qXi dX`j fj
\jgXfj\Zlde`Zfj#fe[\j\gi\k\e[\i\le`ikf[XjXj`^i\aXjZi`jkjeldjcfZXc#ef
j\ek`[f[\gifdfm\iXXY\ikliX\f[`}cf^f\eki\ZXkc`Zfj#gifk\jkXek\j\fikf[fofj%
8fcfe^f[fjZ%OO#Xj`^i\aXjZi`jkj\gifk\jkXek\j]fiXd$j\kfieXe[fdX`jj`d`cXi\j%
Fdfm`d\ekf\Zlde`Zfa}ldXi\Xc`[X[\\dk\idfjXihl`k\Zke`Zfj\#efjZ%OO@#
gf[\X`e[Xk\idX`jgi\j\eX%
È8Xik\Zi`jk[fjZ%OO@j\i}\Zlde`ZXflefj\i}eX[XÉ(+%
Gf[\dfj i\]\i`i Zfdf \o\dgcf X @^i\aX <Zlde`ZX [\ =i\`Yli^ )''+ # eX 8c\dX$
e_X#hl\ZfdgfikXldX`^i\aXZXkc`ZX#flkiXgifk\jkXek\\[`m\ijfj\jgXfjjfZ`X`j
Zfdlej#j\e[fhl\#ef\ok\i`fi#\deX[Xj\Xjj\d\c_XXldX`^i\aX%Flkif\o\dgcf#
j`klX[feX=`ece[`X#X:Xg\cX<Zlde`ZX[\Jk%?\eip)'', #\dKlibl%KiXkX$j\
[\ldmfcld\dl`kfj`dgc\j#hl\gf[\]Xq\ic\dYiXigXik\[\ldg\`o\\jk`c`qX[ffl
ldYXiZfmfckX[fXfZfeki}i`f%Ef`ek\i`fi#Xj\ejXfi\]fiX$j\[\m`[f~\jkilkliX
hl\j\Xjj\d\c_X~[\ldZXjZf[\ldeXm`f%yld\jgXfe`Zf#ZXiXZk\i`qX[fg\cX
dX[\`iX#g\cfjaf^fj[\clq&jfdYiX\g\cXjfYiXj[\Xik\hl\\og\%
EXJlX#\dJk%>fkk_Xi[GXjj#\o`jk\kXdYdldXZXg\cX[\[`ZX[X~kfc\ieZ`X\eki\
i\c`^`\j#ldcfZXc[\Zfek\dgcXfeX\jkiX[Xhl\j\^l\gXiXXZ`[X[\[\Li`%8`[\`X
[\ZXg\cXjXfcfe^f[Xj\jkiX[Xjgf[\XkgXi\Z\ildgflZf\jkiXe_XdXj#eX8c\dX$
e_X#\o`jk\ddX`j[\m`ek\`^i\aXj\ZXg\cXje\jkXjZfe[`\jZXkc`ZXj#gifk\jkXek\j
\\Zlde`ZXj #hl\jfm`j`kX[XjXelXcd\ek\gfid`c_\j[\g\jjfXj%8ZXg\cX\dJk%
>fkk_Xi[GXjj(00/ ]f`ZfeZ\Y`[XgXiXj\im`jkX~[`jkeZ`Xgfihl\dgXjjX1kiXkX$j\
[\ldZlYfZfd[`m\ijfjgX`e`j\dm`[if#hl\Xck\iXdXjlX`dX^\d[f[`XgXiXX
ef`k\%F\jgXf`ek\i`figi\k\e[\kfZXiXkfjefZi\ek\j\Zfem`[}$cfjXlddfd\e$
kf[\i\Õ\of%:}]fiX#Z`eZffYa\Zkfjj`dYfc`qXdf:i`jk`Xe`jdf#Al[Xjdf#@jcXd`j$
df#9l[`jdf\?`e[ljdf%

8VaTYP4Rd\Ð]XRPST5aTXQdaV
EXbcPTgcTaX^a

2P_T[P4Rd\Ð]XRPSTBc7T]ahCdaZd
EXbcPX]cTaX^a


#?;0I0>;09dP]?`jkfi`X[\cXik\Zi`jk`Xef<PSaXS1XQ[X^cTRPSTPdc^aTbRaXbcXP]^b (((__"(

2P_T[PT\Bc6^ccWPaS?Pbb
EXbcPTgcTaX^a

s 3PPQbcaPRÎÊ^ÇeXeÑ]RXP #(

Fj\jgXfjef[\[`ZX[fjXe\e_ldXi\c`^`f#fe[\hlXchl\ig\jjfXj\gf[\[`i`^`i#
gXiX j\ i\Zfc_\i eld dfd\ekf [\ ZXcdX# `ekifjg\Zf \ fiXf `e[`m`[lXc# jf
kXdYd flkiX gfjj`Y`c`[X[\% Jf \o\dgcf [`jjf# X :Xg\cX [\ Bi\j^\ (0,'$,, # ef
ZXdglj[fD@K\dDXjjXZ_lj\kkj#<L8#[\<\ifJXXi`e\e#flf\jgXf[\d\[`kXf
(00+$0, hl\KX[Xf8e[fZfejkil`leXj\[\[XLE<J:F#\dGXi`j#e\jk\ZXjfZfd
ldfYa\Zk`mfdX`jj`dYc`Zf%8dYfjfj\o\dgcfjljXdX]fidXZ`ce[i`ZX\fj\]\`kfj
[XclqgXiXZi`XildXdY`\ek\jl^\jk`mf#[\Zfem`k\~d\[`kXf\~gifZliX[\j\i\e`$
[X[\`ek\i`fi%
G\ejXdfjhl\efjZ%OO@j\gf[\i}[XidX`fi`dgfikeZ`XX\jgXfj\Zlde`Zfjfl
X\jgXfjefZfejX^iX[fjXe\e_ldZlckf\jg\ZÔZf#gXiXhl\j\gifdfmXXle`f
\jg`i`klXc[Xjg\jjfXj#ZfekiXi`Xe[ffjXZklX`j]XeXk`jdfji\c`^`fjfj#hl\kd^iXm\j
i\g\iZljj\jeXjfZ`\[X[\%

2P_T[PST:aTbVT<PbbPRWdbTccb
EXbcPX]cTaX^a

4b_PÎ^ST\TSXcPÎÊ^D=4B2>?PaXb
EXbcPTgcTaX^a

$
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Fg\iZlijf[\jk\kiXYXc_f]f`ldXk\ekXk`mX[\Zfdgi\\e[\if\[`]Z`f[\ZlckfZXkc`$
Zf#gi`eZ`gXcd\ek\efjZ%OO#\ehlXekf\jgXf]j`Zf#gfikX[fi\\d`jjfi[\d\ejX$
^\ej#\jg\ZÔZXj[\jk\k`gf[\\[`]Z`f#\jg`i`klX`j\i\c`^`fjXj%
8f cfe^f [f k\dgf# ]f` Xld\ekXe[f X Zfdgc\o`[X[\ [Xj ]fidXj [fj \[`]Z`fj# fj
j`dYfc`jdfjÔ^liXk`mfj\i`klX`j#dXjkXcm\q[`d`el`e[fX]fiX[fjmXcfi\j#\jhl\$
Z\e[f f j`^e`ÔZX[f [X d\ejX^\d Zi`jk fi`^`eXc% F jZ%OO gi\k\e[\l fg\iXi ldX
dl[XeXe\jk\Z\e}i`f%8gXcXmiX[fd`eXek\]f`i\efmXf%
8Xihl`k\ZkliXi\c`^`fjXZfek\dgfie\X[\hlXc`[X[\#Xg\jXi[\eflk`c`qXie\e_ld
df[\cfÔ^liXk`mfe\d_`jki`Zf#g\ejXdfjhl\kXcm\qj\aXXhl\d\c_fii\gi\j\ekXX
i\Xc`[X[\\jg`i`klXc\Xhl\\jk}dX`jgio`dX[Xm\i[X[\[Xi\c`^`f1fjmXcfi\jglifj
[f\jgXfXfj\im`f[fjmXcfi\jdX`jglifj[f\jgi`kf%
<dZX[XgfZX#XXihl`k\ZkliXi\c`^`fjXZfeki`Yl`lgXiXX`dgc\d\ekXf[\ldZ\ikf
k`gf[\g\ejXd\ekfi\c`^`fjf%F?fd\de\dk`e_X\jgXfgXiXg\ejXigfij`#ÔZXmX
XYjfim`[f g\cf hl\ f if[\XmX \ gfi Xhl`cf hl\ c_\ \iX `dgfjkf% 8j `^i\aXj [\ _fa\#
dX`j jYi`Xj# [\`oXd \jgXf Xf g\ejXd\ekf gigi`f% F mXq`f \jgXZ`Xc \ Xj gXi\[\j
elXj kXdYd `ehl`\kXd# hl\jk`feXd# kXcm\q Xk Xjjljk\d% Fj \jgXfj i\c`^`fjfj
gifZliXdf\jj\eZ`Xc#gfi`jjf#fj\lXjg\Zkfk\e[\gXiXXj`dgc`Z`[X[\\[\gliXf%F
`dgfikXek\fc_XigXiXXcd[fjlgfik\]j`Zf\ZXgkXiXjd\ejX^\ej%
:X[X m\q dX`j fj \jgXfj i\c`^`fjfj j\ kfieXd cl^Xi\j [\ Xg\cf ~ \jg`i`klXc`[X[\#
le`m\ijXc \ `e[`m`[lXc# \ XY\ikfj ~ gfjj`Y`c`[X[\ [\ dXe`]\jkXf [f d`jki`f% F
\jgXfgf[\Zi`Xijl^\jk\jhl\XZklXdjfYi\fZfigf\f\jgi`kf[Xjg\jjfXj\Xj
c\mXdgXiXf[fde`f[X\jg`i`klXc`[X[\#hl\gf[\efj\`[\ek`ÔZXi\jg\Z`ÔZXd\ek\
ZfdldXi\c`^`f%Gf[\$j\[Xild\eZfekifZfdfefjjfek`df\Zfdfjflkifj#\Xk
Zfd;\lj#dXjgXiX`jjfe\Z\jj}i`f]%
Ef [fde`f [X Xihl`k\ZkliX# _} hl\ gifZliXi YfXj jfcl\j gXiX Zi`Xi \jj\ k`gf [\
\jgXfj\efZX`ieX`cljf[\\eZfekiXiÊXËjfclf%
È8YljZX[\YfXjjfcl\jÆefÈ[XjfclfÉÆgXiXX`^i\aX[\_fa\#`jkf#gXiXfjgi`d\`ifj
Xefj[fjZ%OO@#[\m\i}Xgf`Xi$j\eXj`dgc`Z`[X[\]fidXc1gifZliXe[fXi`hl\qX[fXYjkiXZkf#
[f mfcld\ki`ZXd\ek\ ZcXif# [\jfieXd\ekX[f \ ^\fd\ki`ZXd\ek\ glif# hl\ j\ [`jkXeZ`X [f
Zfdgc\of#Xik`ÔZ`fjf\YXiifZf1\ogcfiXe[f\d[\Ôe`k`mfXi`hl\qX`ek\c\ZklXcZfek`[XeXYfX
Xihl`k\ZkliX[\_fa\É(%
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8`dgfikeZ`X[Xj`dgc`Z`[X[\[\]\e[`[XeXjgXcXmiXj[\flkifjXlkfi\j#kXekf[X
}i\X[XXihl`k\ZkliX#Zfdf[Xk\fcf^`X1
È8j`dgc`Z`[X[\\jkk`ZX#hlXe[fm}c`[X\gif]le[X#[\i`mX[XZfdgc\o`[X[\`ek\i`fiÉ)%
È?}ldXj`dgc`Z`[X[\[fYXeXc\_}ldXj`dgc`Z`[X[\hl\\ogi\jjf[\dXkli`[X[\%¿ 8
k\ejfdX`jXckX[f\jgi`kf#XdX`jXckXgli`ÔZXf#XdX`jXckXdXkli`[X[\^\iXdXj`dgc`Z`$
[X[\Xlkek`ZXÉ*%
8fcfe^f[fk\dgf#XXihl`k\ZkliX]f`ZfeZi\k`qXe[fZfdfjd\`fjhl\k`e_XXfj\l
XcZXeZ\#[`]\i\ek\jdXe\`iXj[\jl^\i`ifjX^iX[f%<dkf[fjfjZXjfj#g\ejXdfjj\iX
clqeXkliXc#Xc`X[X~j`dgc`Z`[X[\#~[\gliXf\~YljZX[X\jj\eZ`Xc`[X[\#fgi`eZ`gXc
d\`f gXiX \mfZXi X i\Xc`[X[\ `em`jm\c [f kiXejZ\e[\ek\# [f [`]\i\ek\# [f jX^iX[f%
8j`ed\iXj]fidXj[Xclqg\e\kiXield\jgXfZi`Xddfd\ekfjj\dgi\efmfj[\
[\jZfY\ikX\[\\dff%
<jk\j \jgXfj gi\k\e[\d [`i`^`i f fc_Xi# f g\ejXd\ekf# f \jgi`kf# Xk ~ m\i[X[\`iX
\jjeZ`X%Fj\i_ldXef#efidXcd\ek\#fc_XgXiX]fiX[\j`d\jdf#m\e[ff\ok\i`fi#
flfj\lgigi`fi\Õ\of%Fc_XigXiX[\ekifdX`j[`]Z`c#gfij\ildgifZ\jjfd\ekXc#
`e[`m`[lXc\ek`df%
Ef[\jgfaXd\ekf\efj`ceZ`f[fjefmfj\jgXfj#\emfcm`[fjgfildXcld`efj`[X[\
X[\hlX[X#kXcm\qj\gfjjXg\iZ\Y\ifj`^e`ÔZX[f[XjZf`jXj#[\df[fXj\idfjZfe[lq`$
[fjXldXdX`fiZfejZ`eZ`X[\ejd\jdfj\[fjmXcfi\jkiXejd`k`[fjg\cXi\c`^`f%
y gfjjm\c Zi`Xi \jk\j \jgXfj% :i`Xi \jgXfj hl\ f]\i\Xd ~j g\jjfXj X j\ejXf
[X gi\j\eX [f Flkif ef dle[f [\ _fa\# È\jgXfj hl\ efj Z_XdXd gXiX ]fiX [\ ej
d\jdfjÉ+%
<jk\jcl^Xi\jgf[\dj\im`jkfjZfdfldi\]^`f[XjfZ`\[X[\#[fil[f\[fj`ed\$
ifj\jkdlcfj#fe[\j\\eZfekiXldXdY`\ek\[\j`ceZ`f#gXq\ZXcdX#ZfdfldXZXjX
\dhl\efjj\ek`dfjgifk\^`[fj%C}\eZfekiXdfjld\jgXfZfdXjZfe[`\je\Z\j$
j}i`XjgXiXfi\Zfc_`d\ekf#gXiXg\e\kiXieXefjjX`ek\i`fi`[X[\#Zfdle`ZXiZfeefjZf
\ZfdfkiXejZ\e[\ek\%Gi\k\e[\$j\Zi`Xildcl^Xij\gXiX[f[fjcfZX`j[f[`XX[`X#hl\
efj[Xj\ejXf[\\jkXidfjX\ekiXieldXdY`\ek\[`]\i\ek\#dXjhl\\jk\aXXY\ikf
\hl\]XXldZfem`k\ZfejkXek\~\ekiX[X[\kf[XjXjg\jjfXj%Ld\jgXfj\gXiX[f#
dXjhl\i\e\\efj\gXi\%F\jgXfi\c`^`fjf[\m\j\ildcl^Xihl\j\dXekd\d
i\cXfZfdfdle[f#[\le`f\Zfdle_f[\ZX[Xg\jjfXZfdkf[XjXjflkiXj%Ld
cl^Xij`klX[fefc`d`k\#\eki\[`d\ej\j#\eki\f_ldXef\f[`m`ef#hl\\jkXY\c\Z\
ldXc`^XfXÔeXc#i\c`^`fj`^e`ÔZXi\c`^Xi\ %Ld\jgXfhl\j\aXjdYfcf[\flkiX
i\Xc`[X[\#hl\j\[`jk`e^X\j\i\Zfe_\XZfdfkXcgfihl\kXdYdjdYfcfj`^e`ÔZX
le`i[lXjgXik\j#e\jk\ZXjfX_ldXeX\XjX^iX[X ,%
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ÈC`kli^`X\Xik\kiXejZ\e[\dfjc`d`k\j[f]\ed\ef#kiXejÔ^liXe[fXi\Xc`[X[\[`jg\ijX\\d
ZfejkXek\dl[XeXelddfd\ekf[\g\i]\`kXle`[X[\\g\idXeeZ`XÉ-%
DXj# j\ ]XcXdfj [\ \og\i`eZ`X# jXY\dfj hl\ XjjfZ`X[f Xf \jgXf \jk} f k\dgf# f
df[f Zfdf f \jgXf  m`m`[f% F k\dgf `eÕl\eZ`X X g\iZ\gf [Xj d\ejX^\ej [f
\jgXf#\f\jgXfk\d`eÕleZ`XjfYi\fdf[fZfdfm`m\dfjfk\dgf1i`kdf#m\cfZ`$
[X[\#XZ\c\iXfflZXcdX#kiXehl`c`[X[\#_Xidfe`X#eldXk\ejf\eki\\]d\iffl
\k\ief%
ÈDXjf\jgXf\dj`ÆX\jjeZ`X[XXihl`k\ZkliXÆkiXejZ\e[\fjc`d`k\j[XhlXikX[`d\ejfÉ.%
È¿ef\jgXfZf`eZ`[\dm`[X\ZlckliX#`ek\i\jj\j\jg`i`klX`j\i\jgfejXY`c`[X[\jjfZ`X`j%Gfihl\
f\jgXfefjZXm`[X[\mXq`X#Èe\^Xf[\jfc`[\qÉ1m`mf\gfj`k`mfÉ/%
A}m`dfj#Xfcfe^f[fkiXYXc_f#ZfdfXi\Xc`[X[\[fj\i_ldXef`ek\^iXfg\ejXd\e$
kf\f\jgi`kf#fZfigf\fjj\ek`[fj#\Zfdff\ek\e[`d\ekfgf[\j\ij\ej`k`mf\f
j\ek`i`ek\c\Zk`mf%M`dfjkXdYdhl\Xi\Xc`[X[\[Xi\c`^`fZXkc`ZXle\f[fde`f
[f\jgi`kf\[fZfigf#X]XjkXe[fX`[\`X[\fgfjkfjeXc`kli^`X#eX`ejk`kl`f[X@^i\aX
:Xkc`ZX\#gi`eZ`gXcd\ek\#eXg\jjfX[\A\jlj:i`jkfhl\\eZXieflfjd`jki`fj[X]%
È8`em\jk`^XfÔcfjÔZXZfek\dgfie\XXm`jX$efj[f\iifhl\Zfej`[\iXifZfigi\fj\ejm\c
ZfdfXc^fZfekiXgfjkfXfZfeZ\gklXc\jg`i`klXcÉ0%
EX Xihl`k\ZkliX# ld \jgXf  Xek\j [\ dX`j ldX \jkilkliX ]j`ZX# dXj hl\ gXiX j\
Zfdgc\kXie\Z\jj`kX[\Zfek\[f#[\j`^e`ÔZX[f#[\kiXejd`k`id\ejX^\ej%Ld\jgXf
gi\Z`jX[\j\ig\ejX[f\Zi`X[fZfdffYa\Zk`mf[\Zi`Xij\ejX\jefjj\ljlk`c`qX[f$
i\j%;\`^lXc]fidX#f\[`]Z`f[\ZlckfZXkc`Zfe\Z\jj`kX[\ld\jgXfk`c\]leZ`f$
eXc# cl^Xi gXiX \jkXi \ Ê_XY`kXiË# ZXjX gXiX ldX Xjj\dYc\`X% Ef \ekXekf# j\ gi\k\e[\
\mfZXifjX^iX[f#f[`]\i\ek\#[\m\lckiXgXjjXiX[`d\ejf]j`ZX\Xk`e^`iX\jg`i`klXc#
\mfZXe[fXc^fhl\\jk}gXiXXcd[fm`jm\c%
ÈF \jgXf Xihl`k\Zke`Zf jX^iX[f ef  d\if i\Z\gkfi [\ g\jjfXj2  ld \jgXf hl\ ]XcX#
jlg\iXe[f$j\[XjlX[`d\ejf]j`ZXXkldX[`d\ejf\jg`i`klXc%¿ \o`jk\e\c\ldX[`d\e$
jffekfc^`ZXhl\fkfieXcl^Xi[\½i\m\cXf¾É('%
Ld\jgXf#hl\gi\k\e[\j\ijX^iX[f#k\d[\j\i\dj`d\jdf[`]\i\ek\#k\d[\j\i
g\ejX[f[\j[\f`eZ`f#efj\lkf[f\\dZX[Xgfid\efi#gXiXdXe`]\jkXiflkiXji\Xc`$
[X[\j%yldXhlXc`[X[\`e\i\ek\#hl\[\m\eXjZ\iZfdXgigi`XfYiX%;\m\\o`jk`ief
\jgXfXc^fhl\fkfie\\jg\Z`Xc#j\d[\`oXidXi^\dgXiXj\aXfc_X[fZfdfhlXchl\i
flkiXZf`jXgfi\o\dgcf#Zfdfd\iXjXcX[\i\le`\j %Ld\jgXfZfd[\ej`[X[\#
hl\gifZliXX\jj\eZ`Xc`[X[\\hl\\jk\aXXY\ikf~\mfZXf[\ldX[`d\ejf`em`j$
m\c%
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181;8>6A0580
00EE8ik\JXZif1legifp\kfXZklXc% 0RcPbST[Rdab^RT[TQaPS^T]<PSaXS>RcdQaT (((<PSaXS5d]SPRXÚ]
5T[Xg6aP]SP!
00EE;`Z`fe}i`f[XCe^lXGfikl^l\jX:fek\dgfie\X%;XbQ^P0RPST\XPSPb2XÑ]RXPbST;XbQ^PT4SXc^aXP[
ETaQ^! 
00EE>iXe[\\eZ`Zcfg[`XGfikl^l\jX\9iXj`c\`iX%;XbQ^P?ÈVX]P4SXc^aP ('&
00EEEfmXj@^i\aXjeX8c\dXe_X#2PcÈ[^V^SPTg_^bXÎÊ^^aVP]XiPSP]P^RPbXÊ^S^2^]VaTbb^4dRPaÔbcXR^
<d]X`dT (%<d]XRW4SXc^aXP[BRW]T[[BcTX]Ta (%
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