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Vetter H. Grundriss Heidegger: Ein Handbuch zu Le ben 

und Werk
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Топонімічний прикметник, використаний у заго-

ловку рецензії, навмисно «обіграно» в його дво-

значності. З одного боку, йдеться про розміщене у 

Гамбурзі видавництво (Felix Meiner Verlag), яке дав-

но спеціалізується на виданні літератури в галузі 

гуманітаристики і яке на початку 2014 року опублі-

кувало рецензований тут довідник з Мартина Гай-

деґера (дослідження було замовлене Віден сько му 

емеритованому професору Гельмутові Фетеру, зна-

ному дослідникові творчості німецького філософа), 

а з іншого боку — про відомий вислів «за гамбурзь-

ким рахунком», який ще на початку ХХ сто річчя 

виник у середовищі циркових борців-про фесіо-

на лів і мав за мету підкреслити неупередженість, 

чесність в оцінюванні сили й майстерності атлетів 

(у широкий інтелектуальний вжиток це словоспо-

лучення було впроваджено 1928 року літературо-

знавцем і критиком Віктором Шкловським). На ва-

жуся ствер джувати, що, попри подекуди присутні 

спірні місця, довідник цілком заслуговує на схваль-

ний відгук саме за «гамбурзьким рахунком».

Останнє є тим важче досяжним і тим ціннішим, 

чим більше усвідомлюєш, наскільки непросто зро-

бити щось вагоме, значуще у сфері гайдеґерознав-

ства за умов, коли кількість опублікованих статей, 
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монографій, дисертацій, «популяризаторських» книг у рази перевищує 

кількість написаного цим напрочуд плідним, впливовим і водночас дуже 

контраверсійним німецьким мислителем ХХ сторіччя (станом на травень 

2013 року планували видати 102 томи Повного зібрання творів, яке включає 

найрізноманітніші тексти, написані філософом від 1909-го по 1976 рік).

Стосовно назви розглядуваної книги: німецькомовний іменник der 

Grundriss означає у запропонованому контексті: просте, стисле, схематичне 

подання широкої, комплексної теми. Такою темою постає у нашому ви-

падку філософія М. Гайдеґера. І дійсно, маємо справу із простим, стислим, 

схематичним, ще варто було б додати: «дуже інформативним» поданням. 

До слівний переклад підзаголовка «Ein Handbuch zu Leben und Werk» зву-

чить: «Довідник з життя і творчості». Отож, авторові книги є важливими не 

лише ідеї, концепції, поняття, впливи, пов’язувані з досліджуваним мис-

лителем, але й ті життєві, «навколофілософські» подробиці і передумови, 

які насправді кидають світло на особливості становлення і розвитку постаті 

Гай деґера.

Утім, рецензована книга являє собою не просто довідково-ен цик ло-

педичне видання, яке розширює і впорядковує наші знання, заповнює 

певні прогалини, її цілком можна сприймати як дороговказ, путівник, який 

допомагає зорієнтуватися, не заблукати у «лісах», «хащах» того велетен-

ського і різнорідного інтелектуального матеріалу, який залишив по собі 

фрайбурзький філософ і який нагромаджено у межах досліджень про нього. 

При цьому не забуваймо, що слово «путівник» споріднене в українському 

мовному ареалі зі словом «путівець» (так інколи називають сільську стеж-

ку), а путівець (Holzweg) — вельми важливе слово Гайдеґерового лексикону: 

один із важливих його збірників, виданий 1950 року, має назву «Путівці» 

(Holzwege).

Своєю чергою, німецьке Holzwege походить від Wege — шляхи, дороги. 

На них Гайдеґер концентрував свою увагу не меншою мірою: коли вже неза-

довго до своєї смерті він почав співпрацювати з франкфуртським видавни-

цтвом Vittorio Klostermann щодо публікування Повного зібрання творів — 

йому доводилося підкреслювати пріоритетність для нього, власне, не так 

«творів», як шляхів: «Wege — nicht Werke» (шляхи — не твори) — до речі, саме 

так називає Фетер свій вступ до довідника. Тобто німецького філософа ціка-

вило не щось у собі закрите, замкнене, не претензія на однозначні відповіді, 

не остаточний результат, а процес пошуку, постійне перебування на певно-

му шляху, невпинне запитування, усвідомлення своєї незастрахованості від 

помилок; відтак можливість ступання по «обхідній» чи навіть хибній дорозі 

сприймаємо як неминучий супровідний момент мислення (S. 18).

Професор Фетер наголошує, що йому, зважаючи на обсяг написаного 

Гайдеґером і про Гайдеґера, доводиться концентруватися «лише на найне-

обхіднішому» (S. 13), при цьому вибір коментаторської літератури немину-

че має більшою чи меншою мірою суб’єктивний характер, відтак «будь-яке 
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реферативне подання за допомоги рішення на користь одних та іґноруван-

ня інших текстів є певним типом інтерпретації» (S. 17). Крім того, автор 

путівника у передмові звертає увагу на труднощі, які неминуче виникають 

при читанні текстів Гайдеґера. До таких труднощів чи, власне, перешкод 

Г. Фетер зараховує «1) мовні особливості; 2) спосіб інтерпретації; 3) довіль-

ність; 4) двозначність» (S. 22).

Перша частина книги, найбільша за обсягом, являє собою спробу дати 

щонайширшу орієнтацію стосовно Гайдеґерового мислення. За задумом 

Фетера, у восьми розділах цієї частини повинна виявити себе єдність цього 

мислення, причому цю єдність покликане схоплювати поняття, що є клю-

човим для всієї творчості Гайдеґера: буття (відтак кожна із назв цих розділів 

у той чи той спосіб корелює з онтологічним концептом: «Буття», «Світ і бут-

тя», «Ось-буття і буття», «Поворот до буття», «Буття і ніщо», «Подія і буття», 

«Будування в бутті», «Дім буття»; як бачимо, всю творчість аналізовано у тій 

самій хронологічній послідовності, в якій виникали відповідні праці).

Розділ «Буття» присвячено першим працям Гайдеґера: крім незрілих і, 

правду кажучи, не вельми вдалих, літературних спроб, виокремлено рецен-

зії і дві дисертації, промоційну та габілітаційну, а також «габілітаційну» 

лекцію (S. 27–37); йдеться, вочевидь, про «прелюдію» до плідної академіч-

ної кар’єри (втім, Фетерову назву «Буття» до розділу, де висвітлено перші 

кроки, тобто де Гайдеґер здійснив свого роду «пробу пера», де лише окрес-

лено контури подальшого оригінального філософування і де питання про 

буття ще не поставлено в центр філософської рефлексії, навряд чи можна 

назвати вдалою; інша річ, що у цей ранній період Гайдеґер інтенсивно чи-

тає релевантні для онтологічного дискурсу праці Франца Брентано і Карла 

Брайґа, тобто проблематика буття тут присутня в імпліцитному плані).

У розділі «Світ і буття» варто виокремити параграф «Герменевтика фак-

тичності» (щоправда, авторові довідника можна закинути дублювання цієї 

назви п’ятого параграфа у назві третього підпункту цього ж параграфа), 

адже тут ретельно простежено становлення самобутнього розуміння філо-

софії Гайдеґером. Не менш важливий у цьому розумінні наступний пара-

граф — «Деструкція метафізики». Значною мірою це історико-філо софська 

розвідка, у ній — численні екскурси в історію античної, середньовічної та 

новочасної філософії: показано, як німець прочитував Платона, Аристотеля, 

апостола Павла, Авґустина, Декарта, Ляйбніца. Цей параграф узагалі можна 

сприймати як репрезентативний для прагнення Фетера поєднувати систе-

матичний та історичний підходи до сприйняття філософії Гайдеґера (це тим 

суттєвіше, що останній сам повсякчас прагнув до такої кореляції).

Розділ «Ось-буття і буття», який показує вже не Гайдеґерову критику 

попередньої традиції, а його альтернативу до останньої — проект фунда-

ментальної онтології, містить ключові ідеї «раннього» періоду, з достатньою 

повнотою висловлені в «Бутті і часі». Йдеться про підважування догм тради-

ції (S. 61), трансформацію трансцендентальної феноменології (зокрема, 
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Гусерлевого проекту) у феноменологію герменевтичну (S. 66–72), виок-

ремлення деструкції як провідного методу герменевтичної феноменології, 

обговорення таких ключових екзистенціалів, як «перебування», «розумін-

ня», «тлумачення», «мовлення», «страх», «турбота», «сумління», «провина», 

«смерть». Нарешті, в цьому розділі автор знаходить місце для обговорення 

положень праці «Кант і проблема метафізики» та деяких інших текстів, при-

свячених Кантовим підходам, де особливий наголос зроблено, звісно, на 

темпоральній тематиці (S. 103–108).

Розділ «Поворот до буття» є «порубіжним» у тому значенні, що тут ви-

світлено феномен повороту, що стається на початку 1930-х років, унаслідок 

якого німецький філософ переглядає чимало своїх уявлень і поглядів, саме 

тут пролягає «вододіл» між «раннім» та «пізнім» Гайдеґером. На передньому 

плані постає проблема істини, а також уперше з’являється тематика мисте-

цтва — до речі, не дивно, що єдину ілюстрацію, яка міститься у довіднику, 

можна знайти саме в цьому розділі: це «Черевики» Вінсента ван Ґоґа (S. 120). 

Ще однією темою мислення фрайбурзького філософа є поезія, причому її 

еталон становлять твори Ф. Гьольдерліна. Останній параграф цього розділу 

присвячено Гайдеґеровому тлумаченню досократиків: Анаксимандра (зо-

крема, його поняття «апейрон»), Парменіда (досліджено співвідношення 

буття і мислення), Геракліта (розглянуто поняття «фізис» і «логос»).

Відповідно, всі подальші розділи заторкують ключові погляди «пізньо-

го» Гайдеґера — «Буття і ніщо» (ця назва розділу (S. 147–151), навіюючи 

асоціацію з Сартровим opus magnum, наголошує увагу як на геґелівському 

спекулятивному тлумаченні ніщо, так і на ніцшівській «переоцінці всіх цін-

ностей»), «Подія і буття» (висвітлено концепт «іншого початку», проб ле ма-

тику часопростору, по-став як сутність техніки, феномен події), «Бу ду вання 

в бутті» (де особливу увагу звернено на поняття «проживання», «холодно-

кровності», «горизонту»), «Оселя буття» (тут тематизовано феномени слу-

хання, мовчання, а також простежено зв’язок поезії та мислення).

Нарешті, наприкінці першої частини автор здійснює цікаві і змістовні 

міждисциплінарні екскурси щодо зв’язку Гайдеґера з теологією, мистецт-

вом, філологією, літературознавством, медициною, психіатрією (S. 208–

225).

Друга частина містить Гайдеґеровий словник, який містить 240 понять; 

кожна з відповідних енциклопедичних статей відсилає до тих споріднених 

концептів, які наявні у цьому лексиконі, що уможливлює систематичнішу 

і ґрунтовнішу орієнтацію у поняттєвому світі філософа. Для прикладу, в 

ході експлікації поняття «можливість» професор Фетер відсилає до таких 

концептів, як «екзистенція», «буття», «істина», «досвід», «філософія», «фе-

номенологія», «герменевтика», «розуміння», «автентичність», «смерть», 

«поворот» тощо (S. 311). Коло таких близьких понять щоразу достатньо ве-

лике, аби скласти уявлення про якомога ширший контекст; такого роду 

аналіз дає змогу виявити найрізноманітніші аспекти певної проблеми.
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Третя частина книги, в якій висвітлено особливості життєвого і твор-

чого шляху мислителя, містить три розділи.

У першому з них здійснено огляд найважливіших дат і відомостей, які 

стосуються Гайдеґера. Доводиться констатувати, що зв’язок між творчістю 

та життям нерідко заторкує сумнозвісне заанґажування філософа в на ціо-

нал-соціалізм (один із параграфів так і названо: «Гайдеґер і націонал-со ціа-

лізм» (S. 402–426)). Звісно, у путівнику годі було обійтися без обговорення 

цієї дражливої і болісної проблематики. Зауважимо, що Фетер намагається 

обговорювати її збалансовано, тобто не применшуючи провини і водночас 

не перебільшуючи її, тобто не намагається перебирати на себе ролі ні адво-

ката, ні прокурора, він радше — присяжний засідатель; дослідник спонукає 

читача до проходження шляху між Сцилою «радикальної критики» і Ха-

рибдою «наївної апології» (S.426) (у дужках зазначимо, що питання заанґа-

жованості Гайдеґера в націонал-соціалізм знову актуалі зується у світлі не-

щодавно опублікованого майже паралельно з книгою Г. Фетера тексту — за 

редакцією Петера Травни на початку 2014 року вийшли друком 94–96 томи 

Повного зібрання творів — так звані чорні зошити, причому трансформація 

сприйняття відбувається радше у бік «радикальної критики», ніж «наївної 

апології», позаяк звинувачення в антисемітизмі і підіграванні нацизмові че-

рез ці зошити набули, на жаль, додаткових імпульсів). І все ж Фетер схиль-

ний розмежовувати «філософію та приватну думку», відтак антисемітські 

пасажі, будучи «в політичному плані жахаюче дурними, стосуються Гайдеґера 

як громадянина» (S. 412), а не як мислителя, тому австрієць не бачить до-

статньо підстав для необхідності — на підставі прочитання «Чорних зоши-

тів» — перегляду тлумачення всієї спадщини німецького філософа.

У другому розділі третьої частини зроблено короткі, сказати б, макси-

мально «сконденсовані» описи змісту кожного тому Повного зібрання тво-

рів, а також менших праць, які в рамках цього видання ще не побачили 

світу (при цьому вказано назву, видавництво і рік видання першої публіка-

ції певного твору). Не становить винятку і реферування змістового напо-

внення 23-го тому, який вийшов у світ 2006 року і який готував до друку 

саме професор Фетер: тут подано Гайдеґерові лекції зимового семестру 

1927/28 років, здебільшого історико-філософського плану: про філософ-

ські погляди Томи Аквінського, Рене Декарта, Баруха Спінози, Ґотфрида-

Вільгельма Ляйбніца, Кристіана Вольфа; до речі, ці лекції австрієць вважає 

винятковими для Гайдеґера — у сенсі «докладного викладу біографічних 

відомостей, розлогого цитування» аналізованих філософів (S. 441).

Завершальний, третій розділ містить короткі біографії найважливіших 

осіб Гайдеґерового «оточення», причому йдеться про людей як родинного, 

так і академічного кола (знаходимо відомості про батька, матір, брата, дру-

жину, а також друзів, колег, учнів, дослідників філософа). Примітно, що у 

всіх розділах третьої частини книги можна помітити «австрійський» слід 

(що не дивно у випадку, коли автором є віденський професор): починаючи 
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з австрійських коренів Гайдеґерового батька (S. 486) і закінчуючи постаттю 

віденського професора Фридоліна Віплінґера, який досліджував творчість 

Гайдеґера (S.494) і водночас був одним із вчителів самого Фетера.

Четверта, завершальна частина книги містить покажчик скорочень, 

біб ліографію всієї цитованої у довіднику літератури, а також бібліографію 

найбільш значущих «гайдеґерознавчих» видань, які з’явилися друком на 

Заході впродовж останніх десятиріч, нарешті, додано предметний покаж-

чик до «синопсису», першої частини, отже, це бібліографічна, тобто най-

більш «технічна» і водночас найінформативніша частина довідника.

Підбиваючи підсумки, варто зауважити: перед нами — багатогранне 

дослідження, яке враховує найрізноманітніші аспекти досліджуваних жит-

тя і творчості Гайдеґера, але при цьому воно жодним чином не перетворює-

ться на еклектичні вправи ерудита. Гельмут Фетер, будучи солідним і на-

дійним спостерігачем, залишається немовби збоку, за будь-якої нагоди 

«надає слово» Гайдеґерові, при цьому сам залишається непомітним, відсто-

роненим — вочевидь, саме в такий спосіб мала б проявлятися майстерність 

автора (подібно до майстерності судді на футбольному полі, якого вважа-

ють тим кваліфікованішим, чим менше він на цьому полі помітний). Книга 

є легкою в користуванні, не останньою чергою завдяки її чіткій і прозорій 

структурі, тут наведено скрупульозно перевірені факти і доречні цитати, 

що уможливлюється завдяки блискучому знанню першоджерел і глибокій 

повазі до розглядуваного мислителя.

Віденський філософ Г. Фетер, постійно намагаючись прецизійно і терп-

ляче проходити «разом» з Гайдеґером шляхи його мислення, здійснив у будь- 

якому сенсі успішну спробу стати посередником між «езотеричною» філо-

софією німця і читачем, який прагне цю філософію відкрити та опанувати.



<<
  /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 false
  /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 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /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 (None)
  /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




