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Գեղեցիկ Ավետիսյան 
 
ՔԵՄԱԼԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԹՈՒՐՔ ԳՐՈՂ  

ՌԵՇԱԴ ՆՈՒՐԻԻ «ԿԱՆԱՉ ԳԻՇԵՐ» ՎԵՊՈՒՄ 
 

Բանալի բառեր (Keywords). քեմալիզմ, պետական գաղա-
փարախոսություն, թուրք գրականություն, կերպար, հակակղե-
րական, հետադեմ 

 
1920-30-ական թթ. թուրքական գրականությունը մեծապես 

պայմանավորվում է քեմալական շարժման հաղթանակից և 

1923թ. Թուրքիայի Հանրապետության հռչակումից հետո 

Մուսթաֆա Քեմալի կողմից նախաձեռնած հասարակական-

քաղաքական փոփոխություններով, ինչպես նաև թուրքական 

նորաստեղծ պետության մեջ առաջ քաշված աշխարհիկ ազ-

գայնականություն քարոզող նոր գաղափարախոսությամբ:  

Պատմական կոնկրետ իրավիճակով թելադրված, հրա-

ժարվելով նախկինում Օսմանյան կայսրությունում գեր-

իշխող պանիսլամական, իսկ հետո նաև պանթյուրքիստա-

կան գաղափարական ուղղություններից՝ 1920-ական թթ. 

Թուրքիայում լայն տարածում է գտնում «Քեմալիզմի» 

(«Atatürkçülük») գաղափարախոսությունը, որը միտված էր 

պետության հիմքերի ամրապնդմանը1: Հաշվի առնելով հա-

սարակական-քաղաքական իրողությունների նկատմամբ 

գրականության յուրատեսակ արձագանքման հանգամանքը` 

քաղաքական համակարգում տեղի ունեցող վերոհիշյալ փո-

փոխություններն իրենց ազդեցություն են թողնում նաև Թուր-

քիայի գրական կյանքի վրա:  

«Քեմալական հեղափոխությունից» հետո թուրքական 

գրականության մեջ սկսվում է տեղի ունեցածի գնահատման 

և իմաստավորման բարդ գործընթացը, որը, սակայն, թուրք 

                                                            
1 Landau E., Ataturk and the Modernization of Turkey, Leiden, 1984, p. 253. 
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գրողների կողմից տարբեր կերպ է մեկնաբանվում: Հաշվի 

առնելով Թուրքիայում պետական գաղափարախոսության 

մեջ հաստատված աշխարհիկության հիմնարար սկզբունքի2 

կարևորությունն ու դրա քարոզման ուղղությամբ պետության 

կողմից տարվող աշխատանքը՝ գրականության մեջ լայն ար-

տացոլում է գտնում հոգևոր դասի, հին բարքերի ու ավան-

դույթների քննադատությունը, մեծ տեղ է հատկացվում քե-

մալական շարժման և հակառակորդի դեմ թուրքերի պայքա-

րի նկարագրություններին: Այդ շրջանում լույս են տեսնում 

հեղափոխականների հերոսությունները փառաբանող մեծ 

թվով հայրենասիրական ստեղծագործություններ, աճում է 

գրողների հետաքրքրությունը արևելյան նահանգների, հա-

սարակ մարդկանց կյանքի նկատմամբ3:   

Լինելով քննվող ժամանակաշրջանի թուրքական գրակա-

նության կարկառուն ներկայացուցիչներից՝ հայտնի գրող 

Ռեշադ Նուրի Գյունթեքինը նույնպես իր «Կանաչ գիշեր» վե-

պում ուրույն ձևով անդրադարձել է 1920-ական թթ. Թուր-

քիայի իրադարձություններին:  Այն առանձնահատուկ տեղ է 

զբաղեցնում ինչպես հեղինակի ստեղծագործությունների, 

այնպես էլ թուրք գրականության մեջ՝ հանդիսանալով հա-

կակղերական եզակի գրական երկ: «Կանաչ գիշեր» վեպում 

առավել վառ կերպ են արտացոլված հեղինակի քաղաքական 

հայացքներն ու տեսակետները երկրում ընթացող հասարա-

կական երևույթների շուրջ, ինչը թույլ է տալիս հետևել քեմա-

լական շարժման հետ կապված Ռ. Նուրիի` որպես թուրք 

                                                            
2 «Աշխարհիկության» («լաիցիզմ») սկզբունքը Քեմալի առաջ քաշած 6 

հիմնական դրույթներից է, որը դիտվում էր իբրև Թուրքիան արևմտյան 

քաղաքակրթության մակարդակին հասցնելու գլխավոր պայման: Քանի որ 

Օսմանյան պետության մեջ ամբողջ հասարակական գործունեությունը` 

ներառյալ նաև քաղաքական կյանքը, հենվում էր կրոնական հիմքի վրա 

լաիցիզմն ընկալվում էր նաև հասարակական-քաղաքական կյանքում 

կրոնի ազդեցության բացառման իմաստով:  
3 Айзенштейн Н., Из истории турецкого реализма, М., 1968, стр. 88. 
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մտավորականի աշխարհայացքի ու մտածելակերպի փոփո-

խություններին: Ինչպես թուրք գրականագետ Ահմեդ Քաբաք-

լըն է նշում. «Ռեշադ Նուրիի վեպերի, այդ թվում` «Կանաչ գի-

շեր» վեպի հերոսները կերտված են հենց իր նմանությամբ»4: 

Վեպում լայն ասպեկտով տրված է 1908-1923թթ.  պատմա-

կան իրադարձությունների և օրթոդոքսալ իսլամի դեմ Թուր-

քիայի առաջադեմ հասարակայնության պայքարը, սակայն 

ստեղծագործության մեջ հույն-թուրքական պատերազմը և 

քեմալականների գործողություններն ընդհանուր առմամբ 

ներկայացված են սեղմ ու լակոնիկ: Չնայած դրան՝ հեղինակը 

ստեղծագործության բովանդակության և կառուցվածքի միջո-

ցով վեպում հստակ կերպով ցուցադրել է 20-ական թթ. թուրք 

հասարակությունում տիրող ընդհանուր իրավիճակը5 և այն 

միջավայրը, որտեղ ծավալվել են թուրք հեղափոխականների 

գործողությունները:  

Վեպում հերոսների կերպարների ու իրադարձություննե-

րի ծավալման միջավայրի մասին տեղեկություններն առանձ-

նացված չեն, այլ տրված են դեպքերի ծավալմանը զուգըն-

թաց: Բացի այդ, ստեղծագործության մեջ պահպանված չէ 

դեպքերի ժամանակագրական հաջորդականությունը: Ռ. 

Նուրին վեպի սյուժեն կառուցել է ժամանակային «բաց» 

պատկերմամբ` համադրելով ներկա և անցյալ ժամանակնե-

րը և  դեպքերի գլխավոր ընթացքին զուգահեռ տալով զարգա-

ցող սյուժետային գծերի նկարագրությունը:  

Հանդիսանալով թուրքերեն լեզվի մաքրման կողմնակից-

ներից՝ Ռ. Նուրին իր վեպը գրել է ժողովրդին հասկանալի 

պարզ թուրքերենով: Հարկ է նշել, որ նույնիսկ թյուրքակա-

նության գաղափարախոս Զիյա Գյոքալփն է իր «Թյուրքակա-

նության հիմունքներ» աշխատության մեջ մեծ դրվատանքով 

հիշատակել Նուրիին` որպես ազգայնական գաղափարախո-

                                                            
4 Kabaklı A., Türk edebiyatı, c. 3, Türk edebiyatı yayınları, Istanbul, 1978, s. 392. 
5 Алькаева Л., Бабаев А., Турецкая литература, Краткий очерк, М., 1967, стр. 81. 
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սության ջատագով և «նոր թուրքերենի» գեղեցկացմանը զգա-

լի նպաստ բերած գրողի6: 

«Կանաչ գիշեր»  վեպի անվանումն ինքնին խորհրդանշա-

կան է և արտացոլում է երկրում իշխող կրոնական գերակա-

յությունն ու խավարամտությունը, որի դեմ պայքարում էին 

քեմալական գաղափարախության ջատագովները: Քանի որ 

թուրքական  իրականության մեջ  ժողովրդին կրոնական 

«կապանքներից» ազատագրման և լուսավորության տարած-

ման առաջամարտիկներ էին հանդես գալիս մանկավարժնե-

րը, Ռ. Նուրին ստեղծագործության գլխավոր հերոսի կերպա-

րում մարմնավորել է «կանաչ գիշերվա» դեմ պայքարի ելած 

ժողովրդական ուսուցիչ Շահին էֆենդիին7, որը պատանե-

կության շրջանում մոլեռանդ կրոնական էր: Վերջինս, մեդրե-

սեում8 ուսանելու տարիներին վերանայելով իր կրոնական 

հայացքները, վերածվում է երկրում մեծ իշխանություն վայե-

լող հոգևորականության դեմ պայքարող մտավորականի` 

պատրաստ հանուն իր ժողովրդի հոգևոր ազատության զո-

հաբերել կյանքը: Նա, լուսավորության տարածման վեհ գա-

ղափարներով տոգորված, ուսուցչությամբ զբաղվելու նպա-

տակով մեկնում է հեռավոր Սարըովա գյուղաքաղաք, որտեղ 

«սոֆթաների գերիշխանությունն էր, փողոցները լուսավոր-

ված էին սուրբ կրակով, իսկ մանուկների գլուխները ծածկ-

ված էին  կանաչ գլխափաթթոցներով»9: Ռ. Նուրին իր կողմից 

կերտված հերոսի նման հավատում էր, որ հասարակությու-

նում կրոնական մոլեռանդության վերացմանը կարելի է 

հասնել լուսավորության և անձնազոհ պայքարի միջոցով. 

«Ես ցանկանում էի վեպ գրել մի մարդու մասին, որը, կորցնե-
                                                            
6 Gökalp Z., Türkçülüğün esasları, 4-üncü basılış, Istanbul, 1961, s. 10-11, տե´ս 

նաև Սաֆարյան Ալ., Զիյա Գյոքալփը և «Թյուրքականության հիմունք-

ները», Ե., 2012թ., էջ 101-102: 
7 Алькаева Л., Сюжеты и герои в турецком романе, М., 1966, стр. 161. 
8 Մուսուլմանական ուսումնական հաստատություն: 
9 Güntekin R. N., Yeşil gece, Istanbul, 2007, s. 14. 
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լով Աստծո և հավիտենական կյանքի հանդեպ հավատը, 

սկսում է իրեն մխիթարել այն մտքով, որ եթե ինքը մահկա-

նացու է, ապա ժողովուրդն անմահ է»10:   

«Կանաչ գիշեր» վեպում մանրամասն նկարագրված է 

Թուրքիայի հեռավոր արևելյան  գավառներում տիրող իրա-

վիճակն ու առաջադեմ գաղափարների տարածմանն 

ուղղված հերոսի գործողությունները, ինչպես նաև տրված են 

հոգևորականների, պետական ծառայողների վառ բնութագ-

րությունները: Սակայն Ռ. Նուրին, վեպում նախապատվութ-

յունը տալով իդեալիստ ուսուցչի և «երդվյալ» հանրապետա-

կանի դրական կերպարին, որոշակի սուբյեկտիվ դիրքերից է 

կերտել հոգևորականների  կերպարները, ինչում մեծ նշանա-

կություն է ունեցել նաև տվյալ ժամանակաշրջանում պե-

տության կողմից մուսուլման հոգևորականների դեմ տարվող 

քաղաքականությունը:  

Վերոհիշյալի համատեքստում հարկ է նշել, որ 1924թ. Թուր-

քիայում ընդունվել էր «Միասնական կրթական համակարգի» 

մասին օրենք, որի համաձայն, ուսումնական բոլոր կառույց-

ներն անցել էին կրթության նախարարության վերահսկողութ-

յան տակ, կրոնական հաստատությունները փակվել էին, իսկ 

ուսումնադաստիարակչական կրթական ծրագրերի նկատմամբ 

սահմանվել էր պետական  հսկողություն11:   

Թեև վեպի հիմնական սյուժեն կազմում են հետադիմա-

կանների և մուսուլման հոգևորականներ դեմ Շահինի և նրա 

սակավաթիվ կողմնակիցների պայքարի նկարագրություննե-

րը, սակայն «Կանաչ գիշեր» ստեղծագործության մեջ Ռ. Նու-

րին կարճ և դիպուկ ներկայացրել է նաև հույների կողմից 

քաղաքի գրավումից հետո ժողովրդի խուճապային տրամադ-

րությունները, տեղի հոգևորականների ու հետադիմականնե-

րի դրսևորած պասսիվ և խուսափողական վարքագիծը. պա-

                                                            
10 Гюнтекин Р. Н., Птичка певчая, М., 1991, стр. 9. 
11 http://www.kandildergisi.com/2012/01/resat-nuri-ve-yesil-muammasi/ 
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տերազմական իրադրության պայմաններում քաղաքի իշխա-

նավորները մտահոգված են միայն սեփական կյանքը և ու-

նեցվածքը փրկելով, իսկ  հոգևորակությունը նույնիսկ համա-

գործակցում է հակառակորդի հետ: Մինչդեռ Շահինը իր հա-

մախոհների հետ միասին ոչ միայն պայքարում է նրանց դեմ, 

այլև քայլեր է ձեռնարկում հասարակ մարդկանց անհրաժեշտ 

օգնություն ցուցաբերելու ուղղությամբ և ի վերջո ձերբակալ-

վում է հույների կողմից: Նա քեմալականների հաղթանակը 

մեծ ոգևորությամբ է ընդունում` կարծելով, որ իր կրած բոլոր 

դժվարություններից հետո նոր Թուրքիայի մասին իր երա-

զանքները վերջապես կյանքի կկոչվեն, բայց մեծապես հիաս-

թափվում է,  երբ, վերադառնալով իրեն հարազատ Սարըօվա, 

իշխանության ղեկին է տեսնում միայն արտաքին հագուկապն 

ու արդուզարդը փոխած նույն հետադիմականներին ու հոգևո-

րականներին, որոնք նախկինում դեմ էին հանդես գալիս իր 

գաղափարներին և որոնց դեմ ինքը պայքար էր մղում: 

Ստեղծագործության մեջ պատկերելով Թուրքիայի «նոր 

մարդու», հանրապետական դրական հերոսի` Ռ. Նուրին վե-

պի վերջաբանում ցույց է տվել, որ նա այդպես էլ չի կարողա-

ցել հաղթել «կանաչ գիշերվան»՝ չնայած երկրում հաստատ-

ված նոր կարգերին:  Ռ. Նուրին առաջիններից էր, ով երկրում 

իշխող կարգերի նկատմամբ հանդես եկավ քննադատական 

դիրքորոշմամբ և ցույց տվեց, որ հեղափոխությունը չի տվել 

ցանկալի արդյունքներ: Չնայած 1920-30-ական թթ. քեմալա-

կանների իրականացրած միջոցառումներին՝ աշխարհիկաց-

ման փորձերին՝ Թուրքիայում իսլամի դերն ու նշանակութ-

յունը շարունակում էր մեծ մնալ, և ինչպես դիպուկ նշում է 

Փոլ Սթերլինգը. «Հանրապետականները կարող էին պնդել, 

որ պետությունն ազատվել էր կրոնի ազդեցությունից, իսկ 

կրոնը չազատվեց պետությունից»12: 

                                                            
12 Stirling P., Religious change in Republican Turkey, The Middle East Journal, v. 

12, 1958, p. 339. 
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ОТРАЖЕНИЕ КЕМАЛИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОМАНЕ 
ТУРЕЦКОГО ПИСАТЕЛЯ РЕШАДА НУРИ «ЗЕЛЕНАЯ НОЧЬ»  

Аветисян Гегецик 
(резюме) 

 
Роман Решада Нури «Зеленая ночь» дает на шуроком фоне 

событий 1908-1923 гг. исторически правдивую повесть о 

трудной борьбе передовых людей Турции с ортодоксальным 

мусульманством. Здесь впервые в турецкой литературе 

изображен герой, который озабочен будущим своей страны. 

Все силы отдает учитель Шахин – эфенди воспитанию и 

обучению детей в одном из глухих уголков страны. Бывший 

воспитанник духовного училища, он берется против «зеленой 

ночи», олицетворящей реакционные силы страны, против 

фанатичного мусульманского духовенства у феодалов, 

поддерживающих прогнивший режим Османской империи.  

  



<<
  /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


