
Що таке християнство? Хто 
такий справжній христи-

янин? Хтось скаже: « Яка різниця, 
християнин я чи не християнин?» 
Насправді це дуже важливе пи-
тання. Ісус Христос привідкрив 
завісу своїм учням і дозволив за-
зирнути у майбутнє. Він сказав, 
що наступить день для всього 
людства, коли люди стоятимуть 
перед Ним на суді, і Він розділить 
одних - ліворуч, а інших - право-
руч. Тим, хто праворуч, Він ска-
же: «Ввійдіть у радість Мою…», 
в оселі прекрасні і чудові, які 
приготовані для вас. А тим, хто 
ліворуч, Він скаже: «Відійдіть від 
Мене геть, Я ніколи вас не знав». 
Ці люди все життя були переко-
нані, що вони є справжніми хри-
стиянами, їхня віра спонукала 
робити певні хороші вчинки. Яке 
страшне розчарування чекало на 
них тоді, коли змінити щось було 
неможливо. 

Чи ти, дорогий читачу, є 
справжнім християнином? Те, 
що ти прочитаєш далі, допомо-
же тобі отримати відповідь на це 
запитання.

Існує багато міфів про христи-
янство. Зупинимось на п’яти най-
поширеніших. А потім ми, врешті 
- решт, дізнаємось, хто ж такий 
справжній християнин. 

Міф 1  Християни – ті, що 
народилися в християнських 

родинах
Здавалося б, міф красномов-

но говорить про звичайне явище. 
Якщо тобі пощастило народитися 
у сім’ї, де люди вірять у Бога, ти 
автоматично стаєш християни-
ном. Іншими словами, це означає, 
що християнське середовище 
може «зробити» людину христи-
янином. Добре, якщо твої батьки 
є щирими і добрими християнами 
та служать тобі прикладом. Але 
це не означає, що ти також будеш 
таким. Бо не завжди вчительські 
діти стають вчителями, а діти лі-
карів – лікарями. Середовище, 
в якому народжується, росте 
і розвивається дитина є дуже 
важливим чинником, але не ви-
значальним. Християнами не на-
роджуються, ними стають. У Бога 
немає внуків, у нього є лише є 
діти.

Міф 2   Християнин – той, хто 
вірить в Бога

Християни  вірять у Бога? 
Безперечно, вірять. На сьогод-
ні, в Україні 90 відсотків людей 
вірять, що існує могутня надпри-
родна сила, яку християни нази-
вають Богом. В Україні за останні 
20 років збільшилася кількість 
храмів, релігійні свята стали за-
гальнодержавними. Але чи стало 
від цього більше добра? Чи пе-
рестали люди обманювати, крас-
ти, використовувати нецензурну 

лексику, обмовляти один одного? 
Чи зменшилася кількість розлу-
чень? Можна довго перелічувати 
сумні статистичні дані, які часто 
доходять до нас з телевізійних 
новин, газет тощо. Але ми з вами 
живемо в християнській країні, 
більшість із нас вірить у Бога. Тоді 
що з нами?

Всі ми добре знаємо, ще з ди-
тинства, що фізична культура, фі-
зичні навантаження дуже корисні 
для здоров’я нашого організму. 
Тобто ми віримо у те, що фізкуль-
тура - добра річ. Але якщо ми рід-
ко або зовсім не займаємось фі-
зичними вправами, то нашої віри 
в це недостатньо. Потрібні ще й 
конкретні дії. 

Так само наше усвідомлення 
того, що Бог існує, ще не робить 
нас християнами.

Міф 3 Християнин – той, хто 
молиться і читає Біблію

Християни справді моляться 
і читають Біблію. Так, але і му-
сульмани моляться по п’ять разів 
на день. Колишній єгипетський 
Президент постійно мав з собою 
килимок для молитви, навіть, 
якщо їхав за кордон. Однак він 
не сповідував християнство, а іс-
лам. Так що молитва сама по собі 
не робить людину християнином. 
Християни неодноразово перечи-
тують Біблію. Дехто читає її що-
денно, але це не робить людину 
істинним християнином. 

Карл Маркс у 17-річному віці 
написав працю, у якій тлума-
чив уривок з Євангелії від Івана. 
Ще й сьогодні богослови пого-
джуються з цим тлумаченням. 
Пізніше Карл Маркс повністю від-
рікся Бога, Біблії, назвавши себе 
атеїстом.

Микита Хрущов в дитинстві 
вчився читати не за Букварем, 
а за Біблією. Однак пізніше по-
обіцяв закінчити з церквою 
(до 1985 року). Хрущова вже 

давно немає, а церква Божа по-
стійно зростає. 

Біблія – це Слово Боже і воно 
заслуговує повної нашої довіри і 
уваги. Але, якщо ми молимось і 
читаємо Біблію, це ще не робить 
нас справжніми християнами. 

Міф 4 Християнин - той, кого 
охрестили в дитинстві

Більшість українців охреще-
ні в дитинстві. Але запитання, 
чи це робить нас християнами? 
Давайте спробуємо уявити, що 
нас запрошено на екскурсію у 
звичайнісіньку тюрму. Це не най-
приємніша екскурсія. Ми заходи-
мо в один із бараків, зустрічаємо 
десятки, сотні ув’язнених. Хтось із 
них «сидить» за вбивство, дехто - 
за грабіж, крадіжки. І більшість із 
них були охрещені ще в дитячому 
віці. Жоден із них не виправдовує 
високого звання ХРИСТИЯНИНА. 
Їхнє життя, вчинки розходиться 
із тими вічними правдами, яких 
навчає Бог. Отож, неусвідомлене 
хрещення в дитинстві не завж-
ди робить людей справжніми 
християнами. 

Міф 5 Християни – високомо-
ральні люди.

Насправді християни мають 
бути людьми високої моралі. Але 
чи кожна високоморальна люди-
на є християнином? 

Мені довелося навчатися 
в школі ще в радянські часи. 
Чимало викладачів, яких я любив 
і поважав, були прикладом пове-
дінки і моралі, проте більшість з 
них були відвертими атеїстами, 
які не вірили у Бога, відкидали 
Біблію. Мені здається, сьогодні 
багатьом людям, що називають 
себе християнами, добре було б 
повчитися у атеїстів правил ети-
кету, моралі поведінки, культури 
тощо. Але все ж таки нам слід 
пам’ятати: високоморальність 

не робить людину справжнім 
християнином.

Хто ж тоді є справжнім хри-
стиянином? Де його можна зу-
стріти? Чи знаєте ви, як назива-
ли послідовників Ісуса Христа 
до того як вони отримали назву 
«християни»?  

«…Після того подався 
Варнава до Тарсу, щоб Савла 
шукати. А знайшовши, привів в 
Антіохію. І збирались вони цілий 
рік, і навчали багато народу, і в 
Антіохії найперш християнами 
названо учнів»  (Дії. 11:25-26)

Отож, апостоли, послідовники 
Ісуса Христа називалися учнями. 

З чим у нас асоціюється слово 
«учень»? Відразу згадується шко-
ла… теорія, практичні завдання 
та домашні завдання. Той, хто є 
християнином, у першу чергу, є 
учнем Ісуса Христа. Бути учнем, 
означає чомусь навчатися, щось 
виконувати, за кимось слідувати. 
Що потрібно зробити, щоб ста-
ти учнем Ісуса Христа, або сту-
дентом університету, ректором 
якого є Сам Бог? Зазвичай, щоб 
почати навчання у якомусь при-
стойному навчальному закладі, 
потрібно скласти вступні іспити. 
І тільки після успішно складених 
іспитів, вас зараховують до числа 
студентів. Що повинна зробити  
людина, яка захотіла стати учнем 
Ісуса Христа, іншими словами 
християнином? Який «іспит» вона 
повинна скласти? 

Зараз для вас невеличкий тест 
на знання Біблії. Чи знаєте ви з 
якими словами Іван Хреститель, 
найбільший з пророків, звернув-
ся до людей у юдейській пусте-
лі, коли проповідував їм?  Так, 
«…покайтеся, бо наблизилося 
Небесне Царство» (Мт. 3:2).

Ісус Христос — Божий Син 
прийняв водне хрещення у 
річці Йордані, після цього був від-
ведений Духом у пустелю, де про-
був 40 днів. Повернувшись, почав 
своє земне служіння. Ви пам’ята-
єте, яку першу проповідь сказав 
Ісус Христос? «…Покайтеся, бо 
наблизилося Небесне Царство» 
(Мт. 4:17). Три з половиною роки 
Ісус ходив по землі, Він навчав, 
зціляв, воскрешав…  Він був 
розп’ятий, третього дня Він во-
скрес, а через 40 днів після цієї 
події -  вознісся на небо. Через 
десять днів після Його возне-
сіння, на всіх учнів Ісуса зійшов 
Святий Дух. Петро в Єрусалимі 
на День П’ятидесятниці, перед 
багатотисячним натовпом євре-
їв сказав: «…Покайтеся, і хай 
охреститься кожний з вас в 
ім’я Ісуса Христа на відпущен-
ня ваших гріхів - і одержите дар 
Святого Духа. (Дії 2:38). Через 
кілька днів він знову промовляє: 
«Покайтеся, отже, і наверніть-
ся, щоб очистились ви від ваших 
гріхів» (Дії. 3:19).

Апостол Павло в Афінах, яке 
було колискою тогочасної цивілі-
зації, у культурному і науковому 
центрі, в Ареопазі,  де зібралась 
еліта науки, завершуючи свою 
промову, звертається до цих ви-
сокоосвічених і заможних людей: 
«Отже, Бог, незважаючи на часи 
незнання, тепер наказує всім лю-
дям скрізь покаятися, бо визна-
чив день, коли має судити цілий 
світ по справедливості через 
Мужа, Якого настановив, віру 
подаючи всім, воскресивши його 
з мертвих» (Дії. 17:30-31).

Отож, щоб стати справжнім 
християнином, послідовником, 
учнем Ісуса, потрібно покая-
тись. Не сповідь, не хрещення, 
не паломництво до якоїсь свя-
тині робить нас християнами. 
Важливим є питання: «Чи щиро 
ми покаялись?»

Тисячі людей перед Пасхою 
йдуть на сповідь. Йдуть ті, хто 
зраджують своїм дружинам/чо-
ловікам; ті, хто випиває з мірою і 
без неї; ті, хто вживає наркотики 
і, навіть, їх продає; йдуть ті, чиї 
руки вкриті не раз кров’ю... Тисячі 
сповідалися і каялися в гріхах. 
Виникає запитання: «Чому після 
сповіді, після свят нічого не зміню-
ється? Не встигають повідомляти 
по радіо та телебаченню жахливі 
новини про вбивства, крадіжки, 
напади, розбої… Щодня гине 
багато людей від хвороб, які пе-
редаються статевим шляхом, 
люди гинуть у автокатастрофах, 
де винними є нетверезі водії, мо-
лоді матері вбивають своїх нена-
роджених дітей, а часом , навіть, і 
народжених….» 

Початок. Закінчення на 
сторінці 2.



Закінчення. Початок на 
стрінці 1

Що ж це за покаяння, що ж 
це за сповідь така? Що це озна-
чає покаятись по - Божому. 

Читаючи Новий Завіт, ми 
дізнаємося, що до Ісуса Христа 
приходили повії, митники, зло-
дії, але після покаяння вони ста-
вали іншими. Вони не поверта-
лись до гріховного життя. Оце 
справжнє біблійне покаяння. 
Що ж означає покаятись? 
Напевно, кожен з нас хоч раз у 
житті шкодував про якісь вчин-
ки, слова. Якоюсь мірою це і 
означає покаятись. Покаяння 
з грецької (μετανοε) означає 
– переміна думок. Це означає 
шкодувати про вчинки, змінити 
своє ставлення до них, пере-
стати так думати, жити. І тут є 
одна проблема. На одній із зу-
стрічей з молоддю, я попросив 
хлопців проявити відвертість і 

підняти руку, хто з них палить. 
Відсотків з 80 підняли руки. Я 
задав запитання: «Хто з вас хоч 
раз намагався кинути палити?» 
Близько 70 відсотків хлопців 
знову тримали руки догори. Це 
мало б означати, що більшість 
із них уже намагалися покін-
чити з цією поганою звичкою. 
Але коли я попросив підняти 
руку тих, хто не палить, двоє 
чи троє підняли руки, а потім, 
напевно, згадали, що не палять 
лише півдня і руку опустили. 
Невже хлопці не хотіли кину-
ти палити? Вони справді хоті-
ли позбавитися цієї шкідливої 
звички, але їм це не вдалося. 
Як багато чоловіків, які злов-
живають алкоголем, били себе 
в груди, обіцяючи, що з поне-
ділка почнеться нове життя. А 
з понеділка продовжувалося 
те саме. Чому це покаяння не 
приносило змін у їхньому жит-
ті? Невже покаяння не робить 
нас щирими християнами? Що 

саме не спрацьовує? Біблія го-
ворить, що ми народилися в 
гріху. Наша гріховна природа 
більше схильна чинити зло, ніж 
добро. Як важко батьки мають 
працювати над вихованням 
власних дітей, щоб привчити 
до добрих доріг. Зате, як лег-
ко цим діткам прививається 
щось зле, і зусиль прикладати 
для цього не потрібно. І знає-
те чому? Біблія говорить, що 
ми повністю знівечені гріхом 
зсередини, він присутній в нас, 
як закон, що штовхає нас до 
зла. Покаятись – це зрозуміти, 
що ми слабкі. Зрозуміти, що 
гріх - це зло, за яке ми будемо 
розплачуватися перед Богом 
вічною загибеллю. Покаятись 
- це упокоритись перед Богом. 
Покаятись – це зрозуміти, що 
Христос помирав через наші 
гріхи, пролив кров, щоб по-
дарувати справжню свободу. 
Покаятись означає шкодувати 
за вчинки, які погані не тільки 
перед Богом, а  й перед людь-
ми. Покаятись – це в простій та 
щирій молитві звернутися до 
Всевишнього з благанням про-
щення і звільнення від гріхів. 
І цього достатньо, щоб бути 

вільним? Невже після цього 
можна стати справжнім хри-
стиянином? Так, саме так!. Бог 
чекає нашого щирого покаян-
ня, за яке подарує нове серце, 
можливість почати життя з но-
вої сторінки.

Що таке молитва покаян-
ня? Щоб сказати її вдумливо 
достатньо чотири секунди. 
«Господи, будь  милостивий до 
мене грішного!» Такою молит-
вою одного разу молився мит-
ник (Луки 18:13). У відповідь на 
цю молитву Ісус сказав: «Кажу 
вам, що цей повернувся до сво-
єї хати виправданий більше, 
ніж той…» 

Навіть якщо ви народились 
і виросли в християнській ро-
дині, давно охрещені, часто 
молитесь та читаєте Біблію, є 
високоморальною людиною і 
впевнені у тому, що існує Бог, 
залишаючись наодинці, запи-
таймо себе: «Чи зробив я пер-
ший і найважливіший крок, аби 
стати справжнім учнем Ісуса? 
Чи я справжній християнин?»

 Станіслав Грунтковський

Мова…   Яка вона? 
“Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але 

тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно пода-
ло благодать тим, хто чує” (Еф. 4:29).

Господь запланував і створив людей розумними і здатними спіл-
куватися не тільки між собою, а й з Ним. Мова – найважливіший засіб 
спілкування і пізнання. Багато вчених-лінгвістів задаються питаннями 
про те, як на землі виникло безліч мов. Одні вважають, що всі мови 
мають спільне коріння, з’явившись в результаті ланцюга відхилень від 
прасвітової мови. Інші вважають, що спочатку було декілька незалеж-
них вогнищ виникнення мов.

Читаючи Боже Слово, Біблію, ми бачимо, що саме Господь є Ав-
тором мови, якою Він наділив людину – вінець Свого творіння. Святе 
Писання також вчить, що слово, як інструмент мови, має приносити 
збудування і благодать для тих, хто слухає нас. Біблія надає дуже ве-
ликого значення тому, що виходить з наших вуст. А як ми ставимося 
до цього?

Що таке ненормативна лексика? Це мова, яку людина сприймає 
як відразливу, непристойну. У це визначення також входять такі по-
няття, як блюзнірство, прокльони і лайка. Така мова перебуває поза 
нормальним стилем спілкування. Ненормативна лексика є сегментом 
лайливої лексики різних мов, що містить неввічливі, непристойні, вуль-
гарні і лайливі вирази. Використання ненормативної лексики має чіткі 
національні, культурні й соціальні ознаки і суттєво відрізняється в різ-
них культурах і соціальних групах. Кожне суспільство окремо визначає, 
що належить до ненормативної лексики або лайки, і формулює своє 
ставлення до неї. У багатьох країнах світу існують закони, які обмежу-
ють використання такої лексики в публічному житті.

Лихослів’я або лайка, як частина ненормативної лексики, має ко-
ріння в релігійних віруваннях людей. Звідси і слово «лихослів’я», за ви-
мову якого мало статися певне лихо, кара Божа. Використання лайки, 
таким чином, вказувало на ставлення (часто негативне) до прийнятих 
норм чи табу суспільства. Зі зміною релігійних вірувань і ставлення до 
релігії взагалі певні лайки закріплялися в суспільстві і їх використання 
було проявом певної громадської позиції, презирства, протесту тощо.

У ставленні до інших табу суспільства можна прослідкувати появу 
образливих, брудних висловів, пов’язаних зі статевими органами чи 
функціями організму. Звертання уваги на неприємні й огидні речі мало 
на меті завдати якнайбільшої образи опоненту. Під час битв існува-
ли спеціальні «професійні матюкальники», які брудними образливими 
словами і демонструванням соромітних частин тіла намагалися підір-
вати моральний дух ворога і таким чином заманити розгніваних воїнів 
у пастку, де їх могли знищити основні сили. У Європі таких спеціалістів 
називали «рибальдами», які дуже часто, окрім вживання відбірної лай-
ки, ходили в бій голими, аби присоромити і розгнівати лицарів проти-
лежного війська. Доволі часто користувалися ненормативною лекси-
кою саме в такому контексті і українські козаки.

Використання лайки серед підлітків також мотивоване з точки зору 
психічної розрядки і самоствердження. Часте, безпідставне і безсо-
ромне використання ненормативної лексики, на думку деяких психо-
логів, є видом психічної вади.

Класичний склад нашої, як і будь-якої іншої мови, містить велику 
кількість сленгових утворень, котрі відповідають певним соціальним і 
професійним групам людей. На Заході період так званого “жаргонного 
вибуху” вже минув, у той час, як до України хвиля інтересу до субмов 

докотилася порівняно недавно. Сленг – доволі поширене явище, він 
є засобом спілкування у найрізноманітніших прошарках населення і 
сягає своїм корінням у сиву давнину. Адже ще століття тому різні соці-
альні групи мали свій стиль мовлення, притаманний конкретній групі. 
Крім того, поширеним видом сленгу є професійний сленг, котрий побу-
тує у мовленні людей певного фаху чи роду заняття.

У ХVІІІ-ХІХ ст. на Полтавщині, де досить поширеним явищем було 
кобзарювання, сліпі бандуристи мали свій власний сленг, який нази-
вався “лебійською мовою”. Наприклад, поширене у молодіжному мов-
ленні слово лахати (сміятися) пішло саме від мандрівників-лірників, 
навіть не змінивши значення: “дерти лаха” – сміятися. Слово “кльо-
во” має таке саме коріння і вимовлялось воно спершу “клево” (у 
значенні “добре”).

Часто статус слова змінюється, і те, що, скажімо, у 60-х, 70-х, 80-х 
роках ХХ століття вважалося сленгом, тепер стало частиною повсяк-
денного словника людей. Сленг перебуває в самому кінці можливих 
засобів мовного спілкування і включає різні форми мови, за допомогою 
яких люди можуть ототожнювати себе з певними соціальними угрупо-
ваннями починаючи з дітей, молодих бізнесменів, хакерів і закінчуючи 
злочинцями, алкоголіками і наркоманами. У молодіжному середовищі 
сленг посідає помітне місце як засіб виділення індивіда з маси і спосіб 
вербального (мовного) спілкування.

Як впливає мова на ваше життя?

Міфи про 
християнство

ЦІКАВО ЗНАТИ … 
У собаки в носі - 230 мільйонів нюхових клітин, а в людини - лише 10-11, 
тобто в двадцять разів менше. Однак собака не може знайти те, що взага-
лі не пахне. У багатьох тварин є улюблені запахи. У собак, наприклад, це 
запах анісу, в кішки - валеріани та м’яти, леви люблять гарні духи. А ось 
верблюда приваблює запах тютюнового диму. У людей найулюбленішими 
є запахи свіжого хліба, свіжоскошеної трави та кави. Аромати булок і кави 
не тільки збуджують апетит, але й підвищують бажання купувати. Тому 
часто у великих магазинах пахне кавою та свіжою випічкою. Французький 
парфумерний банк даних нараховує в своєму каталозі більше 8000 назв. 
Сучасні духи можуть складатися з 300 різних компонентів. Для створення 
парфумів використовується понад 6000 найменувань різної сировини. 
Міський житель з центру галасливої цивілізації не відчуває до 70 % міських 
запахів. Африканець, звиклий до дикої природи, здатний розпізнати запах 
свого друга, котрий пройшов лісовою стежкою кілька годин тому. Відомо, 
що організм відрізняє один запах від іншого в нюховій цибулині. У риб з 
їхнім фантастичним нюхом цибулина величезна, а мозок - з пухирець. У 
людини - навпаки. Чому? З’ясувалося: в людини - і лише в неї -  обробкою 
інформації займається не тільки цибулина, а й мозок.
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Я б л у н я
Оповідання українського християнського 

письменника Михайла Подворняка (1908-1994), уроджен-
ця с. Хотовиця неподалік від Почаєва. Автор більше 20 
книг, які залюбки читаються і сьогодні.

Юхим збирався на яр-
марок. Він з самого 

ранку посмарував воза, а од-
ночасно посмарував дьогтем 
також свої старі юхтові чобо-
ти. Виніс із стодоли велику 
в’язку недавно скошеної ко-
нюшини і поклав на віз. А по-
тім виніс кілька мішків яблук, в 
торбі трохи волоських горіхів, 
бо мав у своєму саду тільки 
два горіхи, які щороку рясно 
родили. Вивів коні, обтерши 
рукою їхні боки, по яких по-
причіплювалася солома. І 
готовий був їхати, але з хати 
вийшла Палажка, Яхимова 
дружина, і голосно гукнула: - 
А незабудь зайти до Мошка і 
віддати йому борг з минулого 
четверга. І купи до хати на-
фти, а також сивого мила до 
прання.
Юхим кивнув головою, бо 

він мало коли говорив. Узяв 
до рук батога і замахнувся 
ним у повітрі. Але перед тим, 
як їхати, ще раз подивився на 
свого воза, щось поправив між 
мішками, обтулив соломою, 
щоб яблука не потовклися. І 
подумав, чи бува він чогось не 
забув взяти. А потім без всякої 
потреби кашельнув, як це він 
завжди робив, коли їхав з по-
двір’я в поле або на ярмарок. 
І ще раз обернувся до хати, 
хоча й не бачив, чи Палажка 
там ще стоїть. І голосно ска-
зав:- Закрий за мною ворота, 
бо зараз зайдуть з вигона чужі 
вівці, - і віз покотився рівною 
дорогою.
Була осінь, і з обох боків 

дороги, на городах Юхимової 
рідної Хлівчанки стояли ще 
соняшники, киваючи широки-
ми головами. Далі за соняш-
никами були хати і стодоли 
його добрих сусідів. З коминів 
підносився догори сивий дим, 
по господарствах співали на-
перебій півні. Сонце щойно 
зійшло і його, здається також 
осіннє проміння пробивалося 
крізь гущу придорожніх верб, 
падаючи на воза, на Юхимові 
зігнуті плечі. Дорога була при-
топтана і віз по ній котився 
так легко, ніби по міському 
асфальті. А коні бігли рис-
сю, киваючи своїми тяжкими 
головами.
Юхим їхав і роздумував про 

свою тяжку працю, про своїх 
добрих сусідів, яких госпо-
дарства він бачив праворуч і 
ліворуч. До Хлівчанки він пе-
реселився щойно кілька років 
тому. Тут купив собі невели-
ку господарку, гарний город 
і сад. Усе це було занедбане 
попереднім господарем, але 
Юхим своєю тяжкою працею 
допровадив город до того, 
що він родить усе, що тільки 
Палажка на ньому посадить. 
А почищений і погноєний сад 
також почав краще родити, як 
перед тим. Юхим має родючі 
груші, має два чіхратих во-
лоських горіхи, багато яблунь 
і тепер щочетверга він їде 
до міста на ярмарок, везучи 
на продаж свою працю. Він 
на торговиці має під вербою 
своє місце. Там ставить воза, 

коням чіпляє опалку з коню-
шиною, примощує на возі вагу 
і продає те, що він привіз.
Тепер він також їде, також 

везе кілька мішків яблук і тро-
хи волоських горіхів. У нього 
на душі якось спокійно, тихо. 
За ним лишилися дерева й 
хати Хлівчанки, а тепер навко-
ло нього лежить широке море 
знайомих йому рідних полів. 
По них де-не-де стоять ще 
снопи, сивіють цілі нивки не-
викопаної картоплі. Бабиного 
літа ще немає, але вже тепер 
відчувається, що в ранковому 
повітрі пролітає щось неви-
диме, ніби тонке павутиння, 
і воно чіпляється Юхимової 
бороди, його батога, сідає 
на гриву коней. А небо синє-
синє, ніби спокійне й непо-
рушне плесо води на їхньому 
ставку, ніби якийсь безмежний 
лан, засіяний пшеницею, що 
ще не цвіте і не порушується, 
навіть, від найменшого поду-
ву вітру. Те осіннє небо одним 
своїм кінцем лягає на недале-
кому панському лісі, а другим 
кінцем – на горбку, за яким 
видніє якийсь хутір.
Коні спиняють біг і йдуть 

нога за ногою. Юхим їх не 
підганяє, бо до міста не дале-
ко і в нього є ще багато часу. 
Від каплички, яку вже видно, 
лишилося ще три кілометри. 
Дорога тут не рівна, трохи ви-
боїста, по ній віз хитається і 
рипить. Тому Юхим їде поволі.
А ось і невеличка каплич-

ка, помальована на зелено. 
Біля неї ростуть молоді липи, 
на яких завжди цвірінькають 
горобці. Сонце відбивається 
в вузеньких вікнах каплички і 
Юхим здіймає капелюха. Він 
хреститься широкою доло-
нею, шепоче коротку молитву, 
а за той час коні зовсім при-
стають і йдуть ще повільніше. 
Але Юхимова молитва кінча-
єтья, віз минає липи, а Юхим 
поганяє скоріше. 

– Вйо, вйо, - каже він і при-
мощується вигідніше на в’язці 
соломи.
Віз гуркотить і котиться з 

невеликого горбка. Праворуч 
видніють хлівчанські сіножаті, 
їх перетинає вузька річка, яку 
видно звідси, як вона блищить 
до сонця. Над сіножатями 

літають табуни галок.
За горбком було вже видно 

місто. Сиві будинки і висока 
вежа католицького костела. 
Юхимові коні знають свою 
дорогу, вони пильно її трима-
ються, минаючи якісь загоро-
ди. На обсадженій вербами 
греблі вони повертають налі-
во, а там уже розминаються 
інші підводи. На них лежать 
прив’язані мотузками телята, 

вівці, до возів прив’язані коро-
ви і все це поволі сунеться на 
торговицю під самим містом.
Юхим поставив свого воза 

на тому самому місці під вер-
бою, де він завжди стоїть і 
за яке він щороку платить до 
гміни кілька золотих ярмарко-
вого. Попустив коням легше 
шлеї, повісив до дишля опал-
ку і наклав до неї конюшини. 
А потім розв’язав мішка з 
яблуками, щоб люди бачили 
що купують,  і вийняв з під со-
ломи вагу. Поскладав усе це 
рівно, пострушував на землю 
стебла соломи і пройшовся 
кругом воза, закурюючи люль-
ку. Навколо вже було багато 
возів, усюди вже був рух, пов-
ний рейвах, голоси продавців 
і покупців, а також голосний 
крик різної худоби.
Спершись на драбину 

воза, Юхим чекав покупців. 
І довго чекати не довелося. 
Між возами ходив якийсь не-
знайомий чоловік, по одежі 
видно, що був з міста, бо на 
ньому був новий осінній плащ 
і блискучі черевики. Йдучи до 
Юхимового воза, він здалека 
спитався:

– Дядьку, маєте свіжі і добрі 
яблука?

– Маю, - відповів Юхим і по-
чав розв’язувати другого міш-
ка. – Ось дивіться, які тільки 
бажаєте, щойно з дерева.
Незнайомий дістав одне 

червоне яблуко і поклав на 
вагу.

– Отаких прошу мені зважи-
ти десять фунтів, - сказав.
Юхим виклав яблука, ли-

шивши люльку на соломі. З 
неї випала мала жаринка і 
над соломою піднеслася тон-
ка нитка сивого диму.

– Дядьку, уважайте, - ска-
зав незнайомий, - а то ще віз 
згорить.
Юхим вдарив по соломі 

рукою і жаринка згасла. При 
тому вилаявся, що той тютюн 
такий клятий, що не може 
його лишити. 

– Ви, дядьку, не лайтесь, 
а краще киньте курити і все 
буде гаразд, - сказав незнайо-
мий, виймаючи гроші.

– Не можу, ніяк не можу. 
Кілька разів уже пробував, 
кілька днів після причастя не 

курив, а потім знову починав,–  
жалівся Юхим, червоніючи. 
– Удома ще можу довше не 
курити, бо є якась праця, але 
отут висидіти цілий день, то 
ніяк не можна.

– А ви вмієте читати? – по-
дивився на нього незнайомий. 

– Так, умію... Я навіть слу-
жив у царському війську, 
а там нас навчали грамо-
ти. Вмію по-російському і 
по-слов’янському.

– Добре, - знову незнайо-
мий, - я колись принесу для 
вас щось читати, а тепер візь-
міть цю книгу і читайте її. А 
то кожного четверга я буваю 
тут і все бачу, що ви тільки 
курите. А мені вас жаль. Це 
не потрібне для вас на старші 
роки. А від читання солома не 
запалиться. 

– Дякую вам, дякую пане, - 
казав Юхим і взяв простягну-
ту йому книжку. Поклав її біля 
мішка з яблуками, бо якраз 
прийшли нові покупці і він, на-
віть, не мав часу її розгорнути. 
А незнайомий подякував і пі-
шов між возами до міста.
Продавши більшу половину 

яблук, Юхим сховав гроші до 
кишені, сів на возі і згадав про 
подарунок . Повернув книгу 
до сонця і тихо сам собі про-
читав: «Новий Завіт».
Але, саме в цю хвилину, 

знову хтось прийшов за яблу-
ками, хтось питався про горіхи 
і в Юхима не було часу чита-
ти. Він поклав книгу до кише-
ні з думкою, що читатиме її 
вдома. А тепер ходив кругом 
воза, далі курив свою люль-
ку, розмовляючи з сусідами. 
Попіл з люльки падав на зем-
лю і він плював туди, розтира-
ючи те місце чоботом.
Було вже далеко за по-

лудень, коли Юхим, про-
давши всі яблука, вертався 
тією самою дорогою додому. 
Порожній його віз гуркотів те-
пер більше, як перед тим, а за 
ним ззаду здіймалася курява 
дорожньої пилюки.
Удома він випряг коней й 

пустив їх на вигін за ворота. 
Потім витягнув з криниці води, 
налив до довгого корита і по-
мив руки. Палажка вийшла і 
забрала до хати нафту, мило, 
а також трохи непроданих 
горіхів.

 А Юхим до хати не пішов. 
Він випив у місті чаю і не був 
голодний. Тепер він присів на 
дровітні, простягнув ноги на 
траву і почав читати. Палажка 
кілька разів виходила на поріг, 
кликала його до хати, але він 
читав і читав. Ніколи перед 
тим він такої книжки не бачив, 
ніколи чогось такого не було в 
його хаті. Все, що там написа-
не, говорить про Бога, про те, 
як Бога треба любити, як тре-
ба жити на світі, як треба слу-
жити Богові. І все це читання 
дуже припало до Юхимового 
серця. Зокрема, воно припало 
йому до серця тому, що напи-
сане рідною мовою. Такою, як 
говорять усі люди в Хлівчанці, 
як говорить він зо своєю 
Палажкою.
По вечері він читав далі, 

поставивши лямпу на столі. 
Палажка присіла біля нього, 
слухала, а другого дня читали 
знову далі і далі.
На третій день Юхим поїхав 

у поле орати стерню, взявши 
з собою Євангеліє. У полуде-
нок, коли коні паслися на до-
лині, він читав ще і ще.  Юхим 
перечитував дорогоцінний 
подарунок довгими вечорами.

Поволі, день за днем, мі-
сяць за місяцем, читаючи 
Боже Слово, він кинув курити, 
перестав лаятися, перестав 
сваритися з Палажкою. Ніхто 
в Хлівчанці не міг пізнати 
Юхима, що це з ним сталося.
Минула осінь, прийшла 

зима. Хлівчанка накрилася 
ковдрою білого снігу. Сонце 
пішло зовсім низько над са-
мим городом, завжди дуже 
рано ховаючись за панський 
ліс. Юхим щодня дасть худо-
бі їсти, нарубає до хати дров, 
сідає під піччю і читає свою 
улюблену книгу. Там стільки 
всього цікавого, що його го-
лова не в силі всього зібрати 
і збагнути.
А одного вечора він по-

кликав до лямпи Палажку і 
сказав: 

– Я хотів би, щоб кожен у 
нашому  селі мав таку Книгу. 
Він десь почув, що є на світі 

люди, які посилають гроші на 
видавництво цієї Книги.  На 
Волині і в Галичині є такі го-
сподарі, які для цього щось 
дають зо свого господарства. 

– Ось дивись, якийсь го-
сподар біля Дубна кормить 
теля, яке потім продасть, і 
гроші ті вишле до Львова на 
друкування. Інший має в сво-
їй пасіці окремого вулика, з 
якого він призначив мед для 
Святого Письма. Інший знову 
кормить вівцю, хтось кормить 
качку, гуску.... – А я, знаєш, що 
подумав? – і він дивився на 
Палажку. 

– Що? – спитала вона. 
– Я хочу віддати для тієї 

Книги найкращу мою яблуню. 
Щоліта я буду її пильнувати, а 
зібрані восени яблука продам 
і гроші вишлю до Львова. Ця 
Книга варта того. Вона мене 
відучила  курити тютюн, а ти 
знаєш як багато я прокурював 
грошей. Хата просмерділася 
від тієї люльки. 

– Добре, - сказала 
Палажка, - але чи ти зможеш 
таке виконати? 

– Зможу, Палажко, зможу, 
бо ти тільки подумай, скіль-
ки то я прокурював грошей, 
скільки то я накашлявся через 
той непотрібний тютюн. Тому 
я дуже вдячний Богові, а та-
кож незнайомому чоловікові, 
що мені її дав.
А другого дня, копаючись 

в глибокому снігу по самі ко-
ліна, Юхим ходив по своєму 
саду. Яблуні стояли мовчазні 
і зажурені, хитаючись безли-
стим віттям. Юхим ходив від 
дерева до дерева, до кожно-
го дерева придивлявся, щось 
думав і міркував. Потім затри-
мався біля найбільшої яблуні, 
обгорнув навколо сніг і поди-
вивсь догори. Яблуня гойда-
лась від легкого вітру.
Юхим пішов до стайні, на-

клав на ручні санки гною з-під 
коней і вивіз до саду. Обложив 
яблуню щільно гноєм, щоб 
морози не пошкодили корін-
ня, а потім ще обсипав снігом, 
походивши по ньому тяжкими 
своїми чобітьми.
Завіз санки під шопу, в сінях 

скинув валянки і прийшов до 
хати. 

– Оце, Палажко, ця яблу-
ня, - сказав до дружини і 
всміхнувся.
А Палажка знала, що коли 

Юхим щось обіцяє, то він 
завжди дотримає слова.

Михайло Подворняк

Листопад 2012 № 1



Чому люди розлучаються?
Однією з причин розлучення є те, що подружжя з віком починає менше приділяти 

уваги один одному. Вони розглядають свої відносини як щось непохитне»

Бенджамін Шейбехенне

Цитата, винесена в епіграф, напевно змусить за-
мислитися якщо не 100% сімейних пар, то що-

найменше 99%. Відносини – це як здоров’я: поки воно 
є, на нього не звертаєш уваги.

А хіба не так? Коли молоді люди знайомляться, 
дівчина робить все, щоб сподобатися хлопцеві. Хло-
пець, у свою чергу, готовий «гори звернути» заради 
коханої. Квіти, цукерки, а потім … Чоловіки, коли ви 
востаннє, просто так, без особливого приводу, дарува-
ли дружині квіти?

Потім звучить весільний марш, перший поцілунок... 
І кіно закінчилося. Замість титрів і включеного світла 
почалося реальне життя з цілком реальними радо-
щами і злиднями, про які щось говорили тітонька у 
РАГСі і пастор під час вінчання. Робота, діти, хвороби, 
відрядження. І, як показало статистичне опитування, 
з віком подружжя починає менше спілкуватися і гірше 
знає уподобання й інтереси один одного.

Чому? Тут все просто. Який розпорядок дня в се-
редньостатистичній родині? Чоловік поснідав, пішов 
на роботу, повернувся пізно, повечеряв, відпочив 

після робочого дня (телевізор/комп’ютер/хобі), попле-
скав по голові дітей, ліг спати. І де ж тут місце для спіл-
кування, скажіть, будь ласка? Усе, що робить дружина 
для сім′ї, починає сприйматися чоловіком як належне. 
І навпаки: обов’язки чоловіка дружина сприймає як 
належне. І ні в кого з подружжя не виникає думки, що 
чоловікові/дружині щось не подобається… До першої 
великої сварки. Але й після неї часто нічого не зміню-
ється. Бо під час сварки кожен відстоює тільки свою 
думку і бачення сім’ї, а здатність вислухати другу по-
ловину втрачена набагато раніше. Це в тому випадку, 
якщо вона взагалі була. І люди розлучаються, часто 
ламаючи долі своїх дітей.

Ще до того, як молоді люди знайомляться, в голо-
ві у кожного з них найчастіше витає одна думка: «Я 
зустріну її/його, і вона/він зробить мене найщасливі-
шою людиною на землі», а далі йде перелік того, що 
саме повинна зробити майбутня половинка. Що вона 
повинна вміти і як має виглядати. Ким повинна пра-
цювати і скільки заробляти. Як вона повинна за вами 
доглядати і яке в неї повинно бути хобі… Такий собі 
список вимог і умов для другої половинки. Тієї, яка ще 

до своєї появи у вашому житті, вже на все життя вам 
щось повинна.

Егоїзм – смертельна отрута в будь-яких стосунках. 
І не важливо, дружба це, любов чи співпраця. Тому 
не дивно, що в основі більшості шлюборозлучних 
процесів лежать егоїзм і надмірне себелюбство. Люди 
ображаються, що не задовільнили їх потреби, що не 
зрозуміли їх бажань. Люди ображаються...

Уся проблема в тому, що люди рідко думають про 
те, що б вони самі могли дати своєму обранцю чи об-
раниці. Усі їхні думки крутяться тільки навколо їхніх 
особистих бажань і потреб. А те, що робить їх кохана 
або коханий, сприймається як належне, і цього зда-
ється мало! Такий підхід руйнує відносини при коре-
ні. Коли людина просто не бачить і не чує нікого, крім 
себе, – це не любов. Точніше, любов, але тільки до 
себе. Такий собі звичайний егоїзм. Якщо ваша обрани-
ця чи обранець егоїст – то навряд чи вона/він дивним 
чином зміниться після весілля. Що б там не шепотіла 
ваша пристрасть, краще тверезо подивитися на речі 
до появи штампа в паспорті.

Якщо ж люди нічого не чекають один від одного, то 
будь-яка допомога, будь-який комплімент приємний. 
Коли чоловік більше думає про дружину і її потреби, а 
дружина піклується про чоловіка і його потреби, – тоді 
у відносинах буде лад.

Підбираючи аргументи в черговій сварці, люди, най-
частіше, самі того не розуміючи, використовують за-
писані у 13-му розділі Першого послання до коринтян 
слова як мірило істинності любові до них з боку дружи-
ни/чоловіка. Можливо, настав час застосувати кожне 
слово до себе? Можливо, пора перестати оцінювати 
любов наших коханих, а почати самим любити так, як 
цього хоче від нас Бог?

«Любов довготерпить, любов милосердствує, не 
заздрить, любов не величається, не надимається, не 
поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветь-
ся до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але 
тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподіва-
ється всього, усе терпить! Ніколи любов не перестає!»

(1 Коринтян 13:4-8) 

Найскладніше у всьому цьому те, коли вам же до-
водиться пояснювати дітям, чому в них немає тата чи 
мами і як спілкуватися з вітчимом/мачухою. Говорити, 
що так вийшло і ніхто (точно ніхто?) в цьому не винен. 
Це і є вихід? Зрозумійте: коли ламається сім’я, її по-
трібно лагодити, а не викидати за борт! Щаслива ро-
дина – це праця. Твоя праця. Можливо, праця всього 
життя. Але результат, безумовно, вартий витрачених 
зусиль.

Олексій Скурихін
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³ æèòòºâ³ òðóäíîù³ 
Дивовижна історія Робінзона Крузо, мабуть, кожному знайома із дитинства. 

Роман Даніеля Дефо про моряка, який 28 років жив на безлюдному острові, 
входить у шкільну програму. Але мало кому відомо, що теперішні російські та 
українські переклади цього твору значно відрізняються за своїм змістом від 
оригіналу. Справа в тому, що основний задум Дефо полягав у висвітленні не лише 
проблеми виживання людини у диких, непристосованих умовах, а й її шляху до 
Бога.
В оригінальному тексті Робінзон постійно молиться і просить у Бога 

підкріплення своїх духовних та фізичних сил. Кожна сторінка містить не лише 
описи  життєвих труднощів, з якими зустрічається Робінзон, а й її духовні 
переживання. Робінзон був дуже богобійною людиною і не починав 
жодної справи, не звернувшись у молитві до Всевишнього. Більше 
того, західні дослідники творчості Даніеля Дефо стверджують, що в 
романі ведеться безперервний діалог головного героя з Богом. І не 
можливості людини звеличуються у цьому творі, а прославляється Го-
сподь, який допомагає людині вижити у найскладніших обставинах.
Звичайно, комуністична цензура не могла допустити у такому вигляді роман 

до читачів, тому із твору послідовно викреслювалися будь-які згадки про Бога, 
молитву і богобійність Робінзона. Таким чином радянські редактори перетворили 
книгу Дефо на пригодницький роман, в якому у героя просто не залишалося часу 
для молитов і роздумів про Бога. В результаті цієї фальсифікації у школах до 
сьогодні учням роз’яснюють, що у творі оспівується перемога людської праці, 
людського духа над силами природи, а не прославляється Господь.
Невже не знайдеться фахівця, який зумів би зробити науковий переклад цієї 

популярної книги про Робінзона Крузо, щоби у наших українських школах вчителі 
змогли прививати дітям любов до Бога і надію на Нього?

Ігор Ткач



<<
  /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


