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Сажетак: Циљ овог рада је приказ начина на који је остварена веза између поезије и музике друге традиције 
романтичарске соло песме, баладе, на примеру баладе Опроштај (Abschied) Хуга Волфа, писане на текст 
Едуарда Мерикеа. Конкретно, у питању је манифестација комичног патоса као специфична тема, с обзиром 
на то да је реч о комичној балади. Међутим, присутни су и елементи других типова баладе, и то у служби 
комедије, што је анализирано са разних аспеката и доведено у узрочно-последичну везу са музиком.
Кључне речи: Волф, Мерике, Abschied, комична балада, деветнаести век.

Балада као жанр вуче корене још из средњег века, када су постојале две традиције, 
 јужњачка (романска) и северњачка (германска). Важно је поменути их јер се управо из 

једне од њих развила романтичарска традиција баладе. Наиме, насупрот балади јужњач-
ког порекла која је била везана за плес, северњачку повезујемо са оном каснијом која се 
јавља у контексту друге традиције романтичарске соло песме. То је балада тесно повезана 
са легендама и фантастичним причама, за које је карактеристичан додир реалног света са 
светом натприродног и које дочаравају деловање страних, натприродних, трансценден-
талних сила на људска бића. Иако се на први поглед наведене карактеристике можда не 
чине релевантним када је реч о комичној балади, неопходно је навести опште одлике у 
циљу разумевања њених појединачних типова. Дакле, оно што истиче баладу јесте њена 
прожетост свим трима књижевним регистрима – епиком, лириком и драмом. Пре свега, 
иако писана у стиховима, балада има приповедачки тон, па стога закључујемо да се доди-
рује са епским жанром. Ипак, наративни ток баладе остварен је специфично; карактери-
шу га епизодични призори, скоковита структура, редукција пружених информација која 
циљно подстиче имагинацију читаоца и сведеност и фокус целе приче на преломни тре-
нутак. Приповедач је често уједно и сведок дешавања па је непосредност целог догађаја 
на тај начин интензивирана. Имајући у виду неретку појаву дијалога, јасно је присуство 
драмског модуса који такође доприноси интензитету непосредности збивања. Специфич-
ност комичне баладе проистиче из постојања заједнице природних и натприродних бића 
које је прожето смешним, подсмешљивим, ироничним или сатиричним карактером, као 
и елементима пародије. Обраћање публици је једна од кључних општих одлика баладе, 
а када је у питању комедија, то је остварено кроз разна средства која изазивају хумори-
стичне ефекте.

Музичка балада Abschied (Опроштај) настала је крајем деветнаестог века компози-
торским пером Хуга Волфа (Hugo Wolf, 1860–1903). Но, да бисмо је у потпуности разуме-
ли, потребно је прво узети у разматрање истоимену књижевну баладу Едуарда Мерикеа 
(Eduard Mörike, 1804–1875), насталу 1837. године, а која је, дакле, пола века касније, ин-
спирисала Волфа. Иако замишљена као песма, строфично-стиховна организација њене 

* Рад је реализован под менторством др Милене Медић и асистента Тијане Илишевић, у оквиру наставног 
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форме у извесној мери одудара од лирских очекивања. Наиме, уместо да њен мисаони ток 
буде организован у више мањих строфа, пре свега катрена, што је уобичајено не само за 
романтичарске баладе, већ и за лирске песме с обзиром на њихово фолклорно порекло 
(Volkballad, Volkslied), овде је, пак, укупно двадесет четири стиха подељено само у две 
строфичне целине изграђене од римованих куплета. Унутар њих, засебна и различита, а 
каузално повезана збивања дата су као две епизоде у огледалу. Хипотаксичка организа-
ција стихова и песничка техника опкорачења стихова, с једне стране, затим спој епског 
модуса (приповедање) и драмског (дијалог) те оглашавање протагонисте не као лирског 
Ја, већ као интрадијегетског наратора, с друге стране, јесу начини на које се у овој балади 
постиже ефекат ,,причања приче”. С обзиром на овакву формалну поделу и синтаксичко 
уређење, Волф артикулише у основи прокомпонован ток своје музике унутар два дела 
музичке форме, раздвојена короном и разлучена тематским, тоналним, метричким и тек-
стуралним контрастом. Оно што их интегрише јесте иста мотивичка матрица у гласу и 
клавиру, са силазном спиралом силазих чистих и умањених кварти транспонованих по 
силазним терцама, која подвлачи идеју наиласка претећег странца.

Већ од самог почетка, осећа се општи казивачки тон и неизвесност човекове судбине. 
Протагониста говори у првом лицу, приповедајући о посети непознатог господина. У 
оквиру првог стиха, његов глас је објективан, јер приповеда као да је временски удаљен 
у односу на само збивање. Иако оно о чему приповеда испрва делује као сасвим обичан 
догађај из свакодневног живота, то се ипак доводи у питање. Остављајући разлог посете 
необјашњеним и замраченим, он отвара простор за читаочеву/слушаочеву имагинацију. 
Ово на први поглед можда не звучи сасвим смислено, јер се претпоставља да је и сам не-
познати посетилац људско биће. Међутим, чињеница да је он странац, да улази ненајавље-
но, без куцања, и да су његове намере такође непознаница, указује нам на симболичко 
присуство нечег туђег, због чега појава непознатог господина делује као сила сублимног 
коју људско биће не може контролисати. Већ у следећем стиху долази до преокретања 
приповедачке перспективе у драмску, јер управни говор придошлице отпочиње живи 
дијалог: Имам част да будем твој рецензент! Посетилац је, дакле, неко ко има част да 
дâ критичко мишљење и суд о некоме или нечему. Овај необичан моменат представљања 
незнанца протагонисти такође на први поглед сугерише нешто натприродно, јер је очиг-
ледно да у реалном свету не постоје лични оцењивачи нечијег изгледа, који се појављују 
ниоткуда, непозвани. Управо тај тренутак када се открива незнанчева улога представља 
прву преломну тачку наративног тока баладе. Овакав озбиљан исказ, пун очекивања, по-
казаће се комичним у контексту даљег тока баладе. Већ у наредним стиховима враћа се 
наративан тон, када протагониста-приповедач, одржавајући очекивање и неизвесност, го-
вори о радњама посетиоца (подигао је светиљку у руци, дуго зурио у приповедачеву сенку 
на зиду, приближио се и затим удаљио). Читав призор алудира на елементе хорор баладе: 
чињеница да посетилац држи светиљку у руци и да гледа у сенку на зиду ставља нам до 
знања да се сам догађај одвија ноћу, по мраку, што целом призору даје мрачну конотацију. 
Надаље, незнанчево приближавање и удаљавање док посматра сенку на зиду производи 
напетост тренутка и појачава неизвесност, као и осећај препуштености протагонисте на 
милост и немилост странца. Овако произведен unheimlich ефекат, као референца на не-
што страно и далеко, али у исто време блиско и близу, убрзо ће, како ће се показати, бити 
преокренут и стављен у контекст комичног. Јер, када посетилац поново проговори, дола-
зи до комичког обрта, пошто, после дугог процењивања сенке протагонистиног профила 
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на зиду, он обзнањује своју критичку оцену – да протагониста има огроман нос. Заправо, 
сама оцена „рецензента” представља сатиричну пародију на тренутак када би у хорор 
балади или балади о духовима, нека натприродна језива бића открила своје застрашујуће 
моћи којима обичан смртник не може да се супротстави. Протагониста је на ово остао 
крајње затечен, као да је странац „погодио у центар”, односно као да се његова моћ крије 
управо у оштроумности и познавању људске природе. Дакле, није остао равнодушан. 
Када схвати да заиста, како каже, на лицу има нос светских размера, протагониста на-
пушта своју улогу дистанцираног приповедача и преузима улогу самог карактерног лика, 
настављајући излагање из крајње личне перспективе, у афекту. Овај тренутак представља 
другу преломну тачку баладе и уједно завршетак прве епизоде (пример 1). 

Пример 1: Едуард Мерике, Abschied, означене преломне тачке баладе.

Наставак збивања у другој епизоди одвија се испрва кроз смиривање тока, јер интен-
зитет језиве затечености опада. Протагонистино приповедање поново протиче у објек-
тивном тону интрадијегетског наратора, када открива, док је посетилац и даље причао, да 
га више није ни слушао; толико је јак утисак на њега оставило болно сазнање о величини 
сопственог носа. Сујета људског бића и његова потреба да узврати како би задовољило 
свој его подстиче тензију у неизвесности и злокобности, услед које протагониста поново 
оставља лични, афективан печат у свом казивању. Нови обрт дешава се када протаго-
ниста, на сличан начин на који је претходно „рецензент” веома озбиљно осветлио сенку 
његовог носа на зиду, сада осветли излаз и врх степеница, узвраћајући „рецензентовом” 
нападу на свој его тако што му озбиљно даје врло радо, мали ударац отпозади, по задњи-
ци. Овај се стропоштава низ степенице, а протагониста слави своју победу, описујући сам 
чин са великим задовољством. Преокрет, испољен кроз победу људског бића над оним 
што је страно, показује да непознате силе ипак нису надмоћне и непобедиве и да људско 
биће ипак није тако немоћно пред њима. Овако сатирично пародирани ефекти хорор ба-
ладе и баладе о духовима генеришу смешну и подсмешљиву слику. Овај трећи преломни 
тренутак баладе доноси кулминацију у виду иронијског обрта у баладном збивању.
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Уодношавање епизода на начин да оне граде паралелне структуре, да се као супротно-
сти огледају једна у другој, показаће се као снажно извориште комичког ефекта. Не само 
да и једна и друга почињу протагонистиним приповедачким описом радњи незнане при-
дошлице, већ се може уочити разлика у његовом односу према странцу: у првој целини он 
на њега реферише помоћу речи господин, а у другој речју човек (пример 2). Очигледно је 
да је, после „рецензентове” процене коју је он схватио као увреду, ниво поштовања према 
њему опао. У даљем току строфичних целина, осим аналогије која се јавља на лексичком 
нивоу у виду појаве речи част (Еhr) у другом стиху обе строфе, примећујемо, такође, 
обртање улога, које се прогресивно развија ка кулминационом тренутку на крају баладе. 
Упркос заједничкој референци на мрачну атмосферу, разликује се особа која осветљава 
сцену, односно која доминира ситуацијом. У првој епизоди то је незнани „рецензент” 
са вербалном изјавом о огромном носу, поражавајућом за протагонисту, а у другој је то 
протагониста са телесним гестом малог ударца по задњици, опраштајућим за „рецензен-
та”. Антитеза између нараторовог пораза у првој и победе у другој епизоди додатно је 
подржана његовим сличним реченицама које се односе на ове супротне учинке: Нисам 
ни помишљао, целога живота,/Да имам нос светских размера на лицу! и Никада нисам 
видео,/Целог свог живота,/Да човек тако брзо силази низ степенице.

Дакле, постигнути комичан ефекат је очигледан, као и антитеза између епизода, ос-
тварена на подсмешљив, односно ироничан начин. Уопштено говорећи, комичност је у 
балади Abschied у тој мери изражена да готово можемо рећи да је у њој све комично, почев 
од самог наслова. Поздравну, опраштајућу реч „збогом”1  испрва бисмо везали за неки 
тужан догађај, на чији помен бисмо очекивали неки вид растанка, снажно обојен емо-
цијама. Ипак, нема ничег ни тужног ни тешког – баш напротив, хумор и иронија одишу 
овом баладом. Управо катарктички ефекат комичког задовољства (dilletto comico) истиче 
на самом крају баладе смисао наслова „Опроштај”.

Пример 2: Е. Мерике, Abschied, аналогије између епизода.

1 Abschied се са немачког језика преводи речју „опроштај”, али и „збогом”.
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С обзиром на то да Мерикеова балада, с једне стране, почиње озлојађеношћу и гне-
вом према особи (од угледа и ауторитета), који теже да се празне у јаком психолошком 
изливу тако што се особи изолује нека њена суштинска црта и подвргне исмевајућем 
наглашавању физичког деформитета, а, с друге стране, завршава комичном деградацијом 
непријатеља уз јак афективан излив, онда се она може схватити у смислу досетке. Пре-
ма Сигмунду Фројду (Sigmund Freud, 1856–1939), смисао досетке није у изазивању ужи-
вања као у шали, већ у испољавању тенденциозности, то јест у „суду који се поиграва”2 и 
„спремности да се духовито одговори”.3

Према речима музиколошкиње Сузан Јуенс (Susan Youens), иако „подтонови и над-
тонови комедије, њихово порекло и трансформација гнева, нетрпељивости, мржње и па-
кости нису били нови за књижевност”, оно што издваја Волфов музички хумор као је-
динствен у односу на друге композиторе јесу „комичка амбивалентност и комплексност”, 
,,комбинација фактора, посебно вишеструко осликаних фигура – Волф није био склон да 
утемељи општу атмосферу – и префињеност којом елементи мелодијске инвенције, то-
налитета, хармоније и вођења гласова и ритма подвлаче текст”.4 Међу специјалне ефекте 
она наводи мимикрију или ехо између гласа и клавира, екстравагантне скокове из једног 
регистра у други, мноштво силазних паралелних квартсекстакорада, диминуцију, аугмен-
тацију, плесне гестове балских дворана, албертински бас, трилерске фигуре, украсе, ак-
центе, ритмичка измештања, умањене терце, кварте или квинте, репетиције, а пре свега 
позноромантичарске хроматске алтерације. Другим речима, за Волфа су карактеристична 
преувеличавања, неумерености, екстраваганције и ексцеси у музици, тако да је смех гене-
рисан ,,гестовима који су шири и дужи”,5 како каже Јуенс.

Волфова балада почиње без клавирског увода, са драматски речитативним гласом који 
у пијано динамици приповеда о доласку странца-рецензента, излажући мотив силазних 
кварти са карактеристичном репетицијом тонова (пример 3). Странчево представљање 
у управном говору (Имам част да будем твој рецензент!), „дискретним” гласом који се 
брзо успиње ка тону тонике, одвија се уз динамички контрастне маркато акцентоване 
акорде у деоници клавира, чији украсни предудари одају утисак раштимованости и који 
довршавају фразу аутентичном каденцом у цe-молу (II6/5-K6/4-D-t). Следи кратак кла-
вирски интерлудијум у дубоком регистру, у којем је силазна клавирска фигура у шезде-
сетчетворкама усмерена од тона доминанте у форте динамици ка тоничном педалу об-
ележеним сфорцатом. Из педалног тона потом ниче монофона мелодија у клавиру, чије 
узлазно кретање у синкопираном ритму назад до иницијалног тона терце, ес, асоцира 
на суптилно корачање, продужавајући на тај начин утисак злокобности и неизвесности 
почетне ситуације.

2 Sigmund Frojd, Dosetka i njen odnos prema nesvesnom, (prev. Tomislav Bekić) (Novi Sad: Matica srpska, 
1979), 9.
3 Исто, 34.
4 Susan Youens, Th e Vocal Music of Hugo Wolf (Princeton: Princeton University Press, 1992), 71.
5 Исто, 90.
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Пример 3: Хуго Волф, Abschied, тактови* 1–10.

Како протагониста наставља приповедање о непознатом посетиоцу, тако се мотив 
кварти враћа, ритмички вариран, а потом и секвентно развијан. Међутим, са другом пре-
ломном тачком баладе, фразирање гласа и клавира открива несагласност у вођењу гла-
сова (тактови 26–31), која подвлачи посетиочево крајње чудно понашање и невероватну 
рецензију, поново у управном говору. У општем успону (тактови 17–31), полустепенски 
узмаси сукцесивних кратких клавирских фраза које елаборирају иницијалне кварте, до-
вешће уз дуги крешендо до првог врхунца, у форте динамици. Смењивање два прекомер-
на квартсекстакорда удаљена за полустепен (доминантни де-гес-бе и субдоминантни цис-
еф-а) подвлачи тај кључан, кулминациони тренутак „рецензентовог” упитно траженог 
признања протагонисте да је нос заиста, такорећи, прекомерних размера, производећи 
комички ефекат (пример 4). Додатну потврду овог хармонског ексцеса даје „рецензентов” 
глас који се, изговарајући кључну реч огроман! (Auswuchs!), тонски придружује сфорцато 
маркираном прекомерном квартсекстакорду на сниженој доминанти који ће се непреста-
но понављати, све до каденце у паралелном Ес-дуру (тактови 39–40), која открива њего-
во презначење у новом тоналном контексту (де као вођица за ес). Иронија је очигледна 
у овом изненадном обрту хроматске нестабилности прекомерних квартсекстакорада у 
дијатонску стабилност тонике Ес-дура.

Музика, затим, показује како је од још већег значаја протагонистино запрепашћење 
када открива сурову истину о свом изгледу: Да имам нос светских размера на лицу! (при-
мер 5). Волф тада у овом завршном одсеку првог дела форме, у ас-молу, уводи две одвоје-
не извођачке ознаке: pompös, што значи „помпезно” (раскошно, сјајно), за бомбастичну 

* У даљем тексту користиће се скраћеница ,,т.”
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Пример 4: Х. Волф, Abschied, т. 32–40.

Пример 5: Х. Волф, Abschied, т. 47–56.
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рецитацију гласа, и breit у значењу „широко”, за широк лук оштро акцентованих акорада 
у клавиру, динамички интензивираних до енормних размера. Посебан комички ефекат 
осликавања саме величине протагонистиног носа и величине пометње која настаје у њему 
постигнут је када се тон доминанте ас-мола разлаже кроз четири октаве под ознаком чак 
фортефортисимо. Утростручени доминантни тон ес остављен је да звучи нехармонизован 
и неразрешен у трајању од чак три такта, уз додатну пролонгацију короном, све док сам 
не ишчезне.

Друга епизода почиње мирно (mässig), али зловољно и непријатно (verdrossen), како 
упућују извођачке ознаке, с обзиром на то да је протагониста остао затечен својим 
сазнањем. Од почетка је присутна тензија пошто глас и клавир ступају у метрички сукоб 
(пример 6). Шеснаестинска фигура са скретницама над тоничним педалом це-мола пул-
сира као мерени трилер у деоници клавира у такту 6/8 да илуструје „рецензентово” бр-
бљање, док у исто време протагонистин речитативан глас, у претходно већ установљеном 
такту 2/4, казује о сопственом неслушању „рецензентовог” брбљања, што је у наставку 
(такт 60) подвучено минимумом клавирске пратње и хроматском модулацијом у ге-мол. 
Протагонистина изненадна упитаност у стиху Можда је очекивао да му признам! доводи 
до комичног преокрета када, после преображаја силазног скока доминантне квинте у до-

Пример 6: Х. Волф, Abschied, т. 57–68. 
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минантни квинтакорд ге-мола, у стакато артикулацији и уз крешендо до сфорцата (такт 
63), протагонистин глас усвоји „рецензентов” метар 6/8 (такт 64). Његово оклевајуће раз-
мишљање, сугерисано извођачком ознаком zögernd, подвучено је такође хармонским то-
ком у којем је ге-мол суспендован (тактови 64–69). 

После једнотактног предаха у клавиру у живљем темпу, са низом брзих узлазних фи-
гура које „држе” доминанту ге-мола, Волф понавља музику претходног сегмента у су-
спендованом ге-молу како би подвукао протагонистин исказ да је „рецензент” коначно 
устао и да му је осветлио излаз (тактови 67–69). Управо овде, у одмеравању две ривалске 
тенденције (можда је очекивао да му признам./Коначно је устао) и то са истом музиком, 
до пуног изражаја долази смисао досетке – у интеракцији између „суда који се поиграва” 
и „спремности да се духовито одговори”. Од тог тренутка, уз ознаку „не нагло” (nicht eilen) 
и у пијано динамици, Волф спроводи врсту тематске реверзије музичко-поетског тока. 
Враћајући у деоницу клавира најпре узлазне полустепенске задржице у унисону и у терц-
ним транспозицијама, са комбинацијом легато и стакато артикулације, и изграђујући од 
њих две секвентне фразе, Волф тежи да опише кошкање двојице ривала на врху степени-
ца (тактови 70–74). Повратак мотива „раштимованих” стакато септакорада са украсним 
предударом, у поко ритенуту и крешенду до форте и фортисима (тактови 75–77), има 
за циљ да илуструје протагонистину велику „част” да зада мали ударац отпозади по за-
дњици непријатном „рецензенту”. Његово стропоштавање низ степенице и храмање јасно 
су приказани кроз журне силазне октавне каскаде узлазних полустепенских задржица у 
клавиру, уз низ крешенда до завршног фортисима и ритенута (пример 7). 

Пример 7: Х. Волф, Abschied, т. 78–82.
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Драматична озбиљност тренутка прекинута је сасвим неочекиваном променом во-
калног идиома, типа мелодије, израза, тоналитета, метра, текстуре и, пре свега, карактера 
(пример 8). За протагонистино ликујуће чуђење да никада у животу није видео да неко 
тако брзо силази низ степенице, којим он прославља свој победоносни духовити одговор, 
Волф бира не само дијатонску једноставност, први и једини пут у композицији, једног 
дурског тоналитета – Бе-дура, већ у исто време бира валцер, плес вртоглавице, као израз 
инфантилне радости протагонисте и као locus комичког задовољства.

Пример 8: Х. Волф, Abschied, т. 83–91.

У широко постављеном клавирском постлудијуму збива се комичко преокретање 
мола у дур, хроматике у дијатонику, силазних каскада узлазних полустепених задржица у 
шеснаестинама (за „рецензентово” стропоштавање низ степенице) у типично валцерске 
хармонске фигурације са предударом и узласком, такође у шеснаестинама, а изнад свега, 
преокретање протагонистине вербалне експресије и театричног декламаторног натура-
лизма у кантабилну валцерску мелодију и коначно у катарктички комички смех и плесни 
гест.

Комична балада Abschied показује у којој је мери позноромантичарски тонални вока-
булар идеалан за представљање комичног као сатиричног осврта на реалност, у светлу ка-
рикирања саме реалности. Но, о идеалности остварења не треба судити, јер би то прешло 
у субјективне оцене, што није на нама; оставимо ту част неком непознатом рецензенту.

Литература

Frojd, Sigmund, Dosetka i njen odnos prema nesvesnom (prev. Tomislav Bekić) (Novi Sad: Matica srpska, 
1979).

Haywood, Jean I., Th e Musical Language of Hugo Wolf (Devon: Arthur H. Stockwell, 1986).
Collins, Jo and Jervis, John, On the Psychology of the Uncanny (1906): Ernst Jentsch, in Collins, Jo, and 

Jervis, John (eds.), Uncanny Modernity (London: Palgrave Macmillan, 2008), 216–228.
Youens, Susan, Th e Vocal Music of Hugo Wolf (Princeton: Princeton University Press, 1992).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


