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Kazuistika/Case report
Dostojevského (patologický?) Hráč
Michal Patarák
Dostoyevsky´s (Pathological?) Gambler

Súhrn
Práca je snahou pristúpiť k známemu dielu F. M. Dostojevského ako k svedectvu a zároveň ku klinickej kazuistike, ktorá bohato a verne opisuje skúsenosti jedinca s hazardnou hrou. Sleduje pritom dva hlavné ciele:
1. Snaží sa zodpovedať otázku, či hlavný hrdina románu trpí patologickým hráčstvom podľa súčasných diagnostických kritérií. 2. Pokúša sa postihnúť psychológiu patologického hráča, ktorá je Dostojevským tak majstrovsky zachytená.
Kľúčové slová: F.M. Dostojevskij, hráč, patologické hráčstvo, návykové poruchy, psychológia patologického
hráča, nelátková závislosť.

Summary
This work is an attempt to famous novel of F.M. Dostoyevsky as a testimony as well as a clinical case report,
which richly and faithfully desribes experience of the individual with gambling. The work has two main objectives: 1. It attempts to answer the question, whether the main character of the novel suffers from pathological gambling according to current diagnostic criteria. 2. It attempts to describe the psychology of pathological gambler, which so masterfully captured by Dostoyevsky.
Key words: F.M. Dostoyevsky, the gambler, pathological gambling, addictive disorders, psychology of pathological gambler, non-substance addiction.

Úvod
Fiodor Michajlovič Dostojevskij je spisovateľom, ktorého najrôznejšie „patobiografie“ podozrievajú z viacerých
duševných porúch. Pri písaní svojho románu Hráč však preukázal obdivuhodnú schopnosť pracovať pod stresom, a to
bez zjavných známok duševného ochorenia. Prinútený finančnými hrozbami vydavateľa musel dielo vyhotoviť za
dobu kratšiu ako mesiac, čo sa mu nakoniec aj podarilo. Literárny „labužník“ by na dôvažok dodal: a ešte ako sa mu to
podarilo! Román má však výrazné autobiografické črty,
v ktorých autor úročí svoje vlastné skúsenosti s ruletou - pulzujúcim srdcom diela. Vytvára nám to perspektívu umožňujúcu (aspoň na základe tejto knihy) predsa len autorovi pripísať minimálne návykovú poruchu patologického hráčstva.
Zámerom tejto štúdie však nebude analytické uvažovanie
nad osobnosťou Dostojevského a rozbor jeho životopisných
dát, ktorý by nás k takejto diagnostike ako-tak oprávňoval.
Adresa pre korešpondenciu: MUDr. Michal Patarák, Psychiatrické oddelenie FNsP F.D. Roosevelta, Cesta k nemocnici 1,
974 01 Banská Bystrica, SR
E-mail: patarakmichal@gmail.com

Budeme sa snažiť mieriť len na dva (nepomerne skromnejšie) ciele a to: (1) či hlavný hrdina románu trpí patologickým hráčstvom podľa súčasných diagnostických kritérií
a (2) ako plasticky a verne nám románopisec zobrazuje psychológiu postáv vzhľadom na ich náruživé hranie.

Román a nárys deja
Alexej je dvadsaťpäťročný učiteľ, ktorý pracuje pre dom
istého generála, nevlastného otca Poliny, ku ktorej zahorí
vášnivou láskou. Zdá sa však, že ona miluje pána menom
Des Griex a nie Alexeja, ku ktorému sa však dôverne
a intímne správa. Generál je zasa zamilovaný do Blanche,
ktorá je k nemu „pripútaná“ len pre vidinu bohatstva, ktoré
na neho čaká po smrti jeho tety, v románe nazývanej jednoducho „babička“. Všetky postavy (Francúzi, Rusi, Angličania) sa nachádzajú v nemeckom kúpeľnom mestečku Ruletenburg, kde sú vytrhnutí zo svojho bežného života a jeho
noriem, čo do veľkej miery umožňuje genézu škandálov
a výstredností. Ich súčasťou, ba centrom, je tamojšie kasíno
a jeho ruleta, ktorá nielen magnetizuje „dovolenkujúcich“
ľudí, ale dokonca riadi ich životy. Svojou vrtkavosťou
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a nevypočítateľnosťou vytvára hra neprehliadnuteľnú paralelu s láskami a vzťahmi jednotlivých postáv. Babička „nie
a nie umrieť“, prichádza z Moskvy a v rulete prehráva obrovskú časť svojho bohatstva, kým sa vráti do domoviny.
Alexej zas v rulete príde k množstvu peňazí, a potom, čo sa
odcudzil Poline, míňa ich v Paríži s Blanche. Napokon sa
z neho stáva ľudská troska. V tomto stave si uvedomuje, že
chce byť „opäť človekom“, „chce vstať z mŕtvych“, no stráca akýkoľvek cieľ okrem výhry a zabúda na priateľov
a dokonca aj na lásku samotnej Poliny k nemu, o ktorej sa
neskôr (alebo prineskoro) dozvedá. Vidina jeho „vzkriesenia“ spočíva v tom, že vyhrá takú obrovskú sumu peňazí,
ktorá mu umožní iný život. A práve preto s hrou neprestáva.

komplikáciou „hrania“, ale môžu mu aj predchádzať. Druhou skupinou komorbídnych porúch sú poruchy v súvislosti
s užívaním psychoaktívnych látok. Je zvýšené riziko suicidálneho správania, jednak vzhľadom na komorbiditu, jednak pre psychologicky pochopiteľné komplexné následky
patologického hrania, ktoré prinášajú pocit bezvýchodiskovosti a životného fiaska (viac k téme Patarák, 2012).

Patologické hráčstvo ako duševná porucha

3.

Podľa MKCH 10 je patologické hráčstvo zaradené medzi návykové poruchy, podľa DSM IV medzi poruchy kontroly impulzov (podobne ako kleptománia, trichotillománia,
pyrománia a intermitentná explozívna porucha osobnosti)
(Patarák, 2012). Nie je závislosťou v pravom slova zmysle,
hoci prakticky sa umiestňuje do skupiny takzvaných „nelátkových závislostí“ (Benkovič, 2007) a podobne - ako to býva pri látkových závislostiach - aj hráčstvo má tendenciu
„združovať sa“ s inými poruchami tohto okruhu (Patarák
a Vongrej, 2011). Podľa Nábělka môže byť práve patologické hráčstvo modelom návykových porúch (citované Kolibáš, 2010), dokonca predstavuje ideálny model závislosti
zbavený interferujúceho vplyvu exogénnych psychoaktívnych látok (Nábělek a Vongrej, 2003), pretože pri ňom dochádza k podobným zmenám v centrálnom nervovom systéme ako pri látkových závislostiach (Patarák, 2011) a má
analogické kritériá diagnostiky, priebeh i liečbu (Patarák,
2012). I keď teda patologické hráčstvo nie je oficiálne zaradené medzi závislosti, existuje dostatočne podložená a valídna potreba takéhoto zaradenia (Nábělek, 1997, Nábělek
a kol., 2004 a 2008).
Objektom patologického hráčstva sú hracie automaty,
tipovanie, ruleta a iné hazardné hry. Postihnutý jedinec postupne odsúva na okraj svoje zamestnanie, rodinu a niekdajšie životné priority a venuje sa hraniu. Významnou motiváciou tu nie je len výhra ako „koncová méta“, ale aj samotné vzrušenie z hry, z podstupovania rizika, ktoré najprv
vytvára analógiu opojného stavu (ako pri návykových látkach), neskôr slúži na zahnanie stresu, dysfórie, podráždenosti, dokonca i priamo stresogénne pôsobí. Od podmieneného posilňovania (záujem o hru), cez pozitívne posilňovanie (vzrušenie z hrania) a negatívne posilňovanie (podráždenosť pri nemožnosti hrať, pri deficite finančných prostriedkov potrebných na hru) sa vyvíja charakteristický cyklus závislosti (Patarák, 2010). Patologický hráč je neschopný kontrolovať hranie, je nepokojný a podráždený pri nemožnosti hrať (abstinenčná symptomatika), hraním odreaguje negatívne emócie, do herne sa snaží dostať čo najrýchlejšie ako prehral peniaze, s cieľom vyrovnať straty (APA,
2000). Problém s hraním jedinec skrýva, hru utajuje, klame
príbuzným a iným zainteresovaným osobám, prenáša zodpovednosť za hranie na iných, hru racionalizuje, napokon sa
neštíti siahnuť i po nelegálnej činnosti na zadováženie si
prostriedkov k hre. Významná je komorbidita s úzkostnými
a depresívnymi poruchami, ktoré sú často sekundárnou

V rámci MKCH10 sú uvedené štyri diagnostické kritériá
patologického hráčstva:
1.
2.

4.

V priebehu obdobia najmenej jedného roka sa vyskytnú
dve alebo viac epizód hráčstva.
Tieto epizódy nie sú pre jedinca finančne výhodné, ale
opakujú sa napriek tomu, že vyvolávajú tiesnivé pocity
a narušujú každodenný život.
Jedinec pociťuje silné „pudenie“ k hre, ktoré možno
ťažko ovládnuť a hovorí o tom, že nie je schopný silou
vôle odolať hre.
Jedinec je zaujatý myšlienkami a predstavami hrania
a okolnosťami, ktoré túto činnosť sprevádzajú.

Alexejove patologické hráčstvo
Alexej je opisovaný ako osoba nestála, neseriózna
a nevyrovnaná, považuje sa za fatalistu, často sa odvoláva
na osud a jeho rany, občas mu ale chce dať aj frčku
a popasovať sa s ním, čoho prostriedkom je mu aj ruleta.
„Som heretik a barbar“, hovorí o sebe, čo prezrádza snáď
ateizmus, morálnu, či svetonázorovú neukotvenosť. Labilitu
hrdinu má čitateľ možnosť vnímať skrze jeho vzťah
k Poline, ktorý nielen „prešmykuje“ od zbožňovania
a idealizácie po nenávisť a túžbu zabiť ju, ale láska
a nenávisť sú v ňom podivuhodne zmiešané, takže si právom zasluhujú Bleulerov termín ambivalencia. Dej neponúka dostatok materiálu k osobnej anamnéze a pre detekciu
iných duševných porúch, predpokladajme teda, že nimi hrdina ako inteligentný, pracujúci a vcelku perspektívny mladík netrpí. I keď siaha aj k iným hazardným hrám, jeho
hlavným objektom je ruleta a na koliesku poskakujúca kovová gulička ho doslova hypnotizuje. Do herne prichádza
sám (čo je u začínajúcich hráčov menej časté, ak pravda nejde o internetové hranie), ale na popud Poliny, ktorá potrebuje peniaze. Svoju skúsenosť opisuje skôr rozpačito: „Priznám sa, bolo mi to nepríjemné, ak som si aj mienil raz zahrať, vôbec som nepredpokladal, že začnem hrať pre
iných... do herní som vchádzal s trápnym pocitom. Už od
prvej chvíle sa mi tam nepáčilo. Len čo som do nej vkročil,
chvíľu som sa nevedel odhodlať ku hre. Tiesnilo ma aj
množstvo ľudí. Ale aj keby som tam bol sám, myslím, že by
som skôr ušiel, ako sa pustil hrať.“ (Dostojevskij, 1970,
kurzíva v úvodzovkách bude ďalej odkazovať vždy na tento
zdroj). Na prostredie herne si však privykol bleskurýchlo,
istý čas sprevádzal pri riskantných kasínových dobrodružstvách „babičku“, napokon však hre sám prepadol a prestal
vnímať pomyselnú zdravú mieru v nej. V okamihoch vkladu
peňazí sa mu potili spánky, chveli ruky, cítil hučanie
v hlave (známky intenzívneho vzrušenia a stresu), prestal
myslieť na svoje nutné živobytie a finančné prostriedky.
Dostal sa i do dlhov, pre ktoré musel ísť do väzenia, odkiaľ
je však prepustený na kauciu. Kto ju zaplatil, sa z diela nedozvedáme.
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„Mal som odísť, lenže mňa ovládol akýsi zvláštny pocit,
akási výzva osudu, akási túžba dať mu frčku, vyplaziť jazyk.“„I ja som bol hráč, uvedomil som si to v tejto chvíľke.
Celý som sa triasol, v hlave mi hučalo.“ Ak hráčske správanie „precedíme“ vyššie spomínanými medzinárodnými kritériami, tak ich Alexej Ivanovič bez pochyby spĺňa. Čo sa
týka frekvencie hrania, zdá sa, že tu nejde o (nutné dve) epizódy za rok, ale neprestajné hranie v priebehu poldruha roka. Možno ho teda označiť za patologického hráča, čím sme
odpovedali na prvú otázku štúdie.

Psychológia hráča
Sledovať subjektívny prístup k hraniu, psychológiu, ktorou sa (náš) hráč riadi, je druhým objektom práce.
Alexej rozlišuje gentlemanskú hru, teda akýsi aristokratický spôsob hrania, pri ktorom hráč nedáva najavo svoje
emócie, svoju prílišnú radosť z výhier, smútok a sklamanie
z prehry, či horlivosť pri vkladaní peňazí, je akoby nezainteresovaný, akoby len divák celého toho „karnevalu“
a plebejskú hru, ktorá je posadnutosťou ziskom. V zásade
obidva typy môžu byť patologickým hráčstvom, i keď Alexej je podľa svojho štýlu jasne vyprofilovaný plebejec.
V hre pritom nejde o výšku sumy, o ktorú človek prichádza
alebo ju nadobúda, hlavný hrdina vytuší, že mechanizmus tu
môže byť ten istý a čo je pre niekoho horibilná suma je pre
iného len „zábavka“. „Akoby malý zisk a veľký zisk nebolo
to isté. Všetko je relatívne.“
Svoju hru podkuje aj filozoficky, vybaví ju odporom voči „nemeckej modle“, ktorou myslí pre vtedajšie Nemecko
charakteristické zhromažďovanie kapitálu, v ktorom Nemci
videli niečo ako cnosť a počestnosť. Je mu bližší „ruský nešvár“ užívania si a míňania peňazí. Je zrejmé, že z psychiatrického pohľadu ide len o racionalizáciu. „Ešte sa vlastne
nevie, čo je hanebnejšie: či ruský nešvár a či nemecký spôsob bohatnutia poctivou prácou.“
Poverčivosť a rituály, šťastné a nešťastné miesta hrania,
dni v týždni, či samotné čísla nie sú v danom prostredí vôbec raritné. Alexej sa sám seba pýta: „Vari človek nemôže
privoňať k hráčskemu stolu, aby sa vzápätí nenakazil poverčivosťou?“

sánkach dolu zasneženým vrchom, stále rýchlejšie a rýchlejšie.“ „Možno, keď duša zacíti toľko pocitov, nenasýti sa,
len sa nimi rozdráždi a žiada si ďalšie pocity, a vždy silnejšie a silnejšie, až do úplného vyčerpania.“ Slasť z hrania,
túžba vyhrať, hyperstimulácia podnetmi sú potešením, ktoré
chce stále viac, podobne, ako Nietzscheho slasť, ktorá nechce nič iné, len „večnosť“.
Inštrumentálnu rolu peňazí, ktoré sú spojené s hrou
(a práve vtedy sú zaujímavé), ktorých je vždy málo a ktoré
sú symbolom výhry (nie výhra odkazuje na peniaze, ona
sama je dôležitá) odkrýva ústredná postava vo vyznaní:
„Ó, peniaze pre mňa nemajú cenu! Som presvedčený, že by
som ich zas prehajdákal s nejakou Blanche... veď ja bezpečne viem, že nie som lakomý, ba myslím, že som márnotratný – ale pritom s akým vzrušením, s akým zatajením načúvam, keď krupiér vyvoláva...“. V podstate tak pritakáva
rodinným príslušníkom, ktorí na pacienta s patologickým
hráčstvom nazerajú ako na toho, „čo si neváži peniaze.“
Strata kontroly nad hrou, prázdna impulzivita, v ktorej
sa pacienti bez váhania oddávajú riskovaniu, je jedným
z kľúčových znakov poruchy. Ilustruje to príhoda z knihy,
kedy sa hráč unavený vracia z herne a prekvapený nahmatá
vo vrecku ešte jednu poslednú mincu. Poteší sa, že bude začo obedovať, po sto krokoch si to však rozmyslí a opäť zamieri do kasína. Preto sa Alexej s čitateľom lúči prísľubom,
ktorý my, psychiatri prichádzajúci do styku s patologickým
hráčstvom, ľahko prekukneme:
„Zajtra, zajtra sa všetko skončí!“

Záver
Aj keď útlejší román neprináša dostatok informácií na
zrekonštruovanie osobnej anamnézy hrdinu, aj keď sme
obmedzení na vcelku lineárny a napriek tomu strhujúci
a vášne vzbudzujúci dej a klinické úvahy sú skôr paralelou
k textu, než jeho extenziou, napriek tomu som presvedčený
až o kauzistickej hodnote tohto Dostojevského diela. I preto
som mu venoval čas a ponúkol snahu o jeho rozbor nie
z literárno-vedeckého, ale z psychiatricko-vedeckého pohľadu, na ktorý mám omnoho viac dispozícií a skúseností.
Zároveň je práca skromným dokladom k nespornému faktu,
že poznanie človeka z hľadiska psychiatrie, je pomocou belles lettres nielen krásne ilustrované, ale aj bohato doplnené.

V hre je istý poriadok, nenazýva ho síce zákonitým, i tak
sa však riadi akýmsi tušením jeho existencie, hoci aj táto
taktika je pre neho neraz príčinou prehry. „Ale predsa som
došiel k istému záveru, ktorý je, myslím, správny: skutočne
vo výskyte náhodných šancí býva ak nie systém, ale vari istý
poriadok.“ V herniach vysedávajú aj zanietenci s lístočkami
plnými zápiskov a kombinácií – „a prehrávajú práve tak
ako my, obyčajní smrteľníci, čo hráme bez výpočtov.“ Nepridáva sa teda k „vedátorstvu“, ktoré sprevádza niektorých
hráčov, čo majú sklon systematizovať hru do logicky zapadajúceho celku a ignorovať pritom jej iracionálny charakter,
ktorý je jej podstatou, zvlášť keď ide o hru, kde zo samotnej
jej povahy je výsledok len veľmi ťažké alebo prakticky nemožné ovplyvniť.

APA, American Psychiatric Association: Diagnostic and
statistical manual of mental disorders. The 4th ed. text revision, 2000, s. 935.

Aj keď prichádzajú výhry („Ja som si vydýchol, horúčkovité zimomriavky mi prebehli celým telom.“), zákonom,
ktorý však (správne) uznáva, je prehra. „Bolo to zákonité:
ak sa raz takýto človek pustí touto cestou, rúti sa ani na

Nábělek, L.: Pathological gambling: An impulse-control
disorder or addiction. Eur. Psychiat., 1997, 2, s. 187-187.
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QSFEŰäFOÏIP 25 JOUFSWBMV  SFTQ QSJ TÞŘBTOPN VäÓWBOÓ JOâDI
MJFLPW QSFEMäVKÞDJDI 25 JOUFSWBM  T OFVSPMFQUJDLâN NBMÓHOZN
TZOESØNPN  T UBSEÓWOPV EZTLJOÏ[PV  T IZQFSHMZLÏNJPV 
T PSUPTUBUJDLPV IZQPUFO[JPV  T BOBNOÏ[PV LŻŘPW BMFCP JOâDI
TUBWPW  LUPSÏ NÙäV [OJäPWBƃ QSBI LŻŘPW  V QBDJFOUPW T NPäOPTƃPV
W[OJLV OFQSJFDIPEOPTUJ USÈWJBDFIP USBLUV BMFCP TUBWNJ
TQPKFOâNJ TP TLSÈUFOPV QBTÈäPV QPUSBWZ USÈWJBDJN USBLUPN  T
QPSVDIBNJ GVOLDJF PCMJŘJFL  T ƃBäLPV QPSVDIPV GVOLDJF QFŘFOF
$IJME1VHI US $  V TUBSÝÓDI QBDJFOUPW T EFNFODJPV  V QBDJFOUPW
T 1BSLJOTPOPWPV DIPSPCPV B EFNFODJPV T QSÓUPNOPTƃPV -FXZIP
UFMJFTPLĚBMÝJFWJśÞQMOÈJOGPSNÈDJBPMJFLV 4N1$ 
/FäJBEVDF ÞŘJOLZ /BKŘBTUFKÝJF IMÈTFOÏ OFäJBEVDF SFBLDJF W
LMJOJDLâDI ÝUÞEJÈDI  CPMFTUJ IMBWZ  UBDIZLBSEJB  BLBUÓ[JB  TÓOVTPWÈ
UBDIZLBSEJB  FYUSBQZSBNÓEPWÈ QPSVDIB  TPNOPMFODJB  [ÈWSBUZ 
TFEÈDJB  USFNPS  IZQFSUØOJB  EZTUØOJB  PSUPTUBUJDLÈ IZQPUFO[JB
B TVDIP W ÞTUBDI /FäJBEVDF SFBLDJF OB MJFL QSBWEFQPEPCOF
[ÈWJTMÏOBEÈWLF[WâÝFOJF
UFMFTOFK
INPUOPTUJ 
CPMFTUJ IMBWZ  [WâÝFOÈ
UWPSCB TMÓO  WSBDBOJF 

EZTLJOÏ[JB  BLBUÓ[JB  EZTUØOJB  FYUSBQZSBNÓEPWÈ QPSVDIB 
IZQFSUØOJB B QBSLJOTPOJ[NVT ĚBMÝJF OFäJBEVDF ÞŘJOLZ WJś ÞQMOÈ
JOGPSNÈDJBPMJFLV 4N1$ 
*OUFSBLDJF;WâÝFOÈPQBUSOPTƃWLPNCJOÈDJJTMJFLNJQSFEMäVKÞDJNJ
25 JOUFSWBM  OJFLUPSâNJ BOUJIJTUBNJOJLBNJ  OJFLUPSâNJ JOâNJ
BOUJQTZDIPUJLBNJ B OJFLUPSâNJ BOUJNBMBSJLBNJ OBQS NFnPDIÓO 
0QBUSOF QPVäÓWBƃ W LPNCJOÈDJJ T BOYJPMZUJLBNJ  T WÊŘÝJOPV
BOUJQTZDIPUÓL  IZQOPUJLBNJ  PQJÈUNJ BMFCP BMLPIPMPN .ÙäF
JOIJCPWBƃ ÞŘJOPL MFWPEPQZ BMFCP JOâDI EPQBNÓOPWâDI BHPOJTUPW
;WâÝFOÈ PQBUSOPTƃ W LPNCJOÈDJJ T JOâNJ MJFLNJ [OJäVKÞDJNJ QSBI
LŻŘPW -JFLZ PWQMZWŵVKÞDF ŘBT QSFDIPEV HBTUSPJOUFTUJOÈMOZN
USBLUPN  NÙäV PWQMZWOJƃ BCTPSQDJV QBMJQFSJEØOV 1SJ [BŘBUÓ
BLP BK VLPOŘFOÓ MJFŘCZ LBSCBNB[FQÓOPN USFCB QSFIPEOPUJƃ
EÈWLV */7&("  4ÞŘBTOÏ VäÓWBOJF */7&(" T QFSPSÈMOF VäÓWBOâN
SJTQFSJEØOPN TB OFPEQPSÞŘB 1PESPCOFKÝJF WJś ÞQMOÈ JOGPSNÈDJB
PMJFLV 4N1$ 
%ÈWLPWBOJF
4QÙTPCQPEÈWBOJBQFSPSÈMOFYEFOOF SÈOPWäEZOBMBŘOPBMFCP
WäEZQSJSBŵBKLÈDI OFTUSJFEBƃVäÓWBOJFOBMBŘOPBOBKFEFOâ NVTÓTB
QSFIMUOÞƃDFMâB[BQJƃOÈQPKPN OFTNJFTBISâ[ƃ EFMJƃBOJESWJƃ
%ÈWLPWBOJFVEPTQFMâDIBTUBSÝÓDIQBDJFOUPW
0EQPSÞŘBOÈ EÈWLB */7&(" KF  NH Y EFOOF 6 OJFLUPSâDI
QBDJFOUPW NÙäF CZƃ WIPEOÏ [BIÈKJƃ MJFŘCV OJäÝPV BMFCP WZÝÝPV
EÈWLPVWPEQPSVŘFOPNSP[NFE[ÓNHYEFOOF
%ÈWLPWBOJFVEFUÓ/JFTÞäJBEOFTLÞTFOPTUJTQPVäJUÓNVEFUÓ
1PSVDIZQFŘFŵPWâDIBPCMJŘLPWâDIGVOLDJÓ
6QBDJFOUPWTNJFSOPVBMFCPTUSFEOFƃBäLPVQPSVDIPVGVOLDJFQFŘFOF
OJFKFQPUSFCOÈÞQSBWBEÈWLPWBOJB,FśäF*/7&("OFCPMTMFEPWBOâ
VQBDJFOUPWTƃBäLPVQPSVDIPVGVOLDJFQFŘFOF VUâDIUPQBDJFOUPW
TB PEQPSÞŘB [WâÝFOÈ PQBUSOPTƃ 6 QBDJFOUPW T NJFSOPV  TUSFEOF
ƃBäLPV B ƃBäLPV QPSVDIPV GVOLDJF PCMJŘJFL TB PEQPSÞŘB [NFOFOÏ
EÈWLPWBOJF  WJś ÞQMOÈ JOGPSNÈDJB P MJFLV 4N1$  0 QBDJFOUPDI
T LMÓSFOTPN LSFBUJOÓOV QPE  NMNJO OJF TÞ EPTUVQOÏ äJBEOF
ÞEBKF  [ UPIP EÙWPEV TB V UâDIUP QBDJFOUPW VäÓWBOJF OFPEQPSÞŘB

łBSDIBWPTƃBEPKŘFOJF
*/7&(" TB OFTNJF VäÓWBƃ QPŘBT HSBWJEJUZ QPLJBű UP OJF KF OFWZIOVUOÏ
*/7&("TBOFTNJFVäÓWBƃQPŘBTMBLUÈDJF
0WQMZWOFOJF TDIPQOPTUJ WJFTƃ NPUPSPWÏ WP[JEMÈ B PCTMVIPWBƃ
TUSPKF 1BMJQFSJEØO NÙäF NBƃ NBMâ Bä NJFSOZ WQMZW OB TDIPQOPTƃ
WJFTƃ WP[JEMÈ B PCTMVIPWBƃ TUSPKF LWÙMJ QPUFODJÈMOFNV WQMZWV OB
OFSWPWâTZTUÏNB[SBL
7FűLPTƃCBMFOJB#MJTUSF7FűLPTƃCBMFOJBUBCMJFUTQSFEŰäFOâN
VWPűŵPWBOÓN
ėBTQPVäJUFűOPTUJSPLZ
%ÈUVNQPTMFEOFKSFWÓ[JFUFYUVOPWFNCFS
%SäJUFű SP[IPEOVUJB P SFHJTUSÈDJJ +BOTTFO$JMBH *OUFSOBUJPOBM
/7 5VSOIPVUTFXFH ##FFSTF #FMHJDLP
3FHJTUSBŘOÏŘÓTMB&6 &6 
&6
7ÝJNOJUFTJQSPTÓN[NFOZWJOGPSNÈDJJPMJFLV
-JFL KF WJB[BOâ OB MFLÈSTLZ QSFEQJT 4LÙS  BLP MJFL QSFEQÓÝFUF 
PCP[OÈNUFTBTÞQMOPVJOGPSNÈDJPVPMJFLV 4N1$ LUPSÈKFEPTUVQOÈ
OBWZäJBEBOJF

ÁQMOÈJOGPSNÈDJBPMJFLVKFLEJTQP[ÓDJJW4ÞISOFDIBSBLUFSJTUJDLâDI
WMBTUOPTUÓMJFLV 4N1$ BMFCPOBBESFTF
+BOTTFO +PIOTPO+PIOTPO TQPMTSP 
1SJCJOPWB #SBUJTMBWB 
UFM    GBY   
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