
Monika Banaś
Instytut Studiów Międzykulturowych
Uniwersytet Jagielloński

Podróże bez celu. O wrażliwości, śmiałości 
i tęsknocie w poezji i prozie Harry’ego Martinsona

Wprowadzenie

Twórczość i życie stały się dla niego jednym. Niemal od samego początku, 
mimo że tego nie planował. Bo jakże mógł jako sześcioletni chłopiec? Utraciw-
szy ojca, a niebawem później opuszczony przez matkę, pomieszkiwał w sierociń-
cach, domach starszego dziecka, znajdował dach nad głową w gospodarstwach 
rolnych, których właściciele zechcieli go przyjąć na „przechowanie” w zamian za 
pracę oraz państwową zapomogę1. Odłączony od reszty rodzeństwa, odczuwał 
zwielokrotnioną tęsknotę: za ojcem, matką, siostrami, domem, uczuciem bez-
pieczeństwa i miłości. Wszystkiego tego szukał później przez swe całe 74-letnie 
życie, także w zaproszonej śmierci upatrując drogi wiodącej ku innemu światu 
– jak ufał – lepszemu.

Był wiecznym nomadem, podróżnikiem i zarazem – jak sam się określił w jed-
nym ze zbiorów poezji – wędrowcem „bez celu”. Bo cóż mogło być celem dla nie-
go? Tego, który zdawał się utracić najważniejsze Rzeczy już na samym początku 
swej życiowej drogi.

A jednak w tym na pierwszy ogląd niezbyt szczęśliwym życiu często wbrew 
pozorom gościł zachwyt, podziw i radość odkrywania, doświadczania, smako-
wania i podziwiania fenomenu życia. Natura, wraz z całym jej mikro- i makro-
kosmosem, stała się jednym z dwóch głównych tematów twórczości Martinso-
na. Stanowiła, obok rozważań nad złożonością człowieczej egzystencji, azymut 
dla większości utworów szwedzkiego noblisty, którego dzieła naznaczyły kanon 
XX-wiecznej literatury, także światowej.

Poetycko-literackie alter ego Martinsona czytelnik odnajduje w nieustan-
nym procesie przechodzenia, przemieszczania się z miejsca na miejsca miejsce, 
podejmowanego jako marynarz z  portu do portu (m.in. Statek widmo), jako 
mężczyzna z jednych kobiecych ramion do drugich (m.in. Przylądek Färväl!), 
jako pisarz z poezji do prozy (Podróże bez celu) i na powrót – z prozy do poezji 

1 Rodzina zastępcza w 1912 roku otrzymywała od państwa na miesięcznie utrzymanie jedne-
go dziecka 5 koron, dziś równowartość 232 koron (ok. 110 zł) [ http://www.ekonomifakta.
se/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Rakna-pa-infl ationen/].
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(Cykada). To ustawiczne bycie „w drodze” – unoszone falami raz to wrażliwości, 
raz śmiałości, raz tęsknoty – stanowi rys charakterystyczny życia i twórczości 
Harry’ego Martinsona – poety, prozaika, malarza, człowieka-wędrowca, upar-
cie szukającego swojej przystani.

Statek widmo (Spökskepp) 

Debiutancki tom wierszy Martinsona ukazał się z  końcem września 1929 
roku nakładem wydawnictwa Bonnier. Poważny dom wydawniczy pierwsze po-
etyckie próby młodego twórcy odrzucił, dostrzegając w nich przesadną manie-
ryczność, zbytnie żonglowanie słowem, sylabą, dźwiękiem, co w konsekwencji 
miało czynić utwory mało czytelnymi oraz nieznośnie pretensjonalnymi. Do-
datkowo tematyka w nich poruszana nie wpisywała się posłusznie w ówczesny 
główny nurt poetycko-literacki. Nosiła wyraźne znamiona twórczości proleta-
riackiej, skierowanej na odtwarzanie słowem rzeczywistości ludzi pracy zarówno 
w jej jednostkowym, jak i wspólnotowym doświadczaniu i przeżywaniu. Tym-
czasem Martinson, sam należąc do grona twórców proletariackich, ośmielił się 
zaproponować „ucieczkę” od autonarracji tak typowej dla jemu współczesnych, 
skierowując się ku oglądowi bardziej uniwersalistycznemu.

Odrzucone przez wydawnictwo wiersze w istocie wymagały dopracowania, 
podobnie jak kamienie szlachetne oszlifowania, by wydobyć drzemiące w ich 
wnętrzu piękno. Nie czas, lecz raczej spokój ducha i wyciszenia były potrzebne, 
by autor nadał swoim wierszom formę ostatecznie zapowiadającą oryginalny 
rys jego twórczości. Przystań i ukojenie Martinson odnalazł w miejscowości 
Sorunda, w posiadłości Helgi Johansson – poetki, lewicowej aktywistki, dzia-
łaczki społecznej, a przy tym matki kilkorga dzieci i wdowy. Być może właśnie 
ten ostatni fakt, obok podobnych inklinacji politycznych oraz twórczych za-
interesowań obojga, przesądził o zbliżeniu tej pary i ich małżeństwie. Helga, 
znacznie starsza od Harry’ego (14 lat różnicy), była dla niego nie tylko kobie-
tą, żoną, pierwszym czytelnikiem jego wierszy, osobą, dzięki której poznawał 
szczelny krąg wydawców, ale także uosobieniem matki. Jego własnej matki, 
której uczucia, opieki i  troskliwości tak niewiele doświadczył. Której postać 
jako sześcioletni chłopiec widział po raz ostatni, nie zdając sobie sprawy, że 
Ona nigdy już nie wróci. Wypatrywał, tęsknił za nią i szukał jej. Szukał przez 
całe życie – podróżując do Stanów Zjednoczonych, dokąd wyemigrowała, oraz 
w poezji, którą tkał z najsubtelniejszych uczuć zachowanych dla Niej. Jednako-
woż, obok subtelnych strof wierszy, pojawiają się równie często wersy nazna-
czone twardą prozą życia.

Mozaikę tę odzwierciedla tomik Statek widmo, będący pokłosiem blisko 
siedmioletniej tułaczej pracy Martinsona, który – by zdobyć środki na utrzy-
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manie – podejmował się różnych zajęć na statkach handlowych kursujących 
między Europą a  obu Amerykami, Afryką i  Azją. Pracował jako marynarz, 
w maszynowni statku, przy rozładunkach lub jako pomocnik kucharza. Znój 
pracy na morzu oraz przeżycia podczas krótkich pobytów na lądzie – w por-
tach, do których zawijał, odcisnęły ślad nie tylko w jego wczesnej twórczości, 
ale także miały powracać niejednokrotnie później w dojrzałych utworach.

Wraz ze Statkiem widmo przybywa nieobecna dotąd w  poezji szwedzkiej 
ekspresjonistyczna perspektywa opisu nowoczesnego świata, którą tworzą kola-
że-refl eksje marynarza-poety, zrodzone w różnych stronach świata – wszędzie 
tam, gdzie bywał. Obrazy, wspomnienia, uczucia mieszają się i  łączą podług 
zaproponowanego przez Martinsona wzoru, wzoru początkowo niezrozumia-
łego dla ówczesnych krytyków. Zaskakująco szybko wzór ten odczytują jednak 
przedstawiciele młodego pokolenia twórców, a w ślad za nimi także inni artyści, 
a nade wszystko czytelnicy. Przełomowym momentem w tym procesie stała się 
publikacja w grudniu 1929 roku antologii utworów pięciu młodych szwedzkich 
poetów i  prozaików: Artura Lundquista, Erika Asklunda, Josefa Kjellgrena, 
Gustava Sandgrena i Harry’ego Martinsona, zatytułowana Pięciu Młodych (Fem 

unga). Pomieszczone w tomie utwory zrywały z dotychczasowym tradycyjnym 
opisem świata; proponowały futurystyczną wizję człowieka: śmiałego, odważ-
nego, nie negującego erotyki, wierzącego w postęp, powszechną mechaniza-
cję, która wiedzie ku nowoczesnym (rewolucyjnym) rozwiązaniom nie tylko 
w sferze gospodarczej, ale przede wszystkim społecznej. Autorzy z własnych, 
osobistych przeżyć i doświadczeń uczynili budulec/materiał dla nowej poezji 
i prozy. W najmniejszym stopniu zrobił to jednak Martinson. Dla niego potrze-
ba autobiografi cznej wypowiedzi, łączącej poetyckie „ja” z „ja” osobistym, nie 
była aż tak wyrazista, jak u pozostałych czterech twórców. Jego kolejne utwory, 
publikowane później już samodzielnie, miały być tego dowodem.

Dla Martinsona ważniejsza okazała się potrzeba poszukiwania wzoru, po-
dług którego został nakreślony jednostkowy i zbiorowy los człowieka – zgłę-
bienia reguł, praw, prawidłowości determinujących nasz byt. Pierwsze próby 
podejmowane w tym celu odnajdujemy w Statku widmo, w którym marynarskie 
ballady i opowieści przeplatają się z  refl eksjami o krótkich, przelotnych spo-
tkaniach – wizytach podmiotu lirycznego na lądzie, m.in. na wyspie Perim 
w cieśninie Bab al-Mandab, na Nowej Fundlandii, w Bengalu czy żeglowaniu 
na Morzu Barentsa.

Jeden z  wierszy odsłania ową inklinację ku bardziej wspólnotowemu niż 
jednostkowemu odczytywaniu świata:

Har ni sett en koltramp komma ur en orkan –
med bräckta bommar, sönderslitna relingar,
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bucklig, stånkande, förfelad –
och med en skeppare som är alldels hes?
Fnysande lägger den till vid den soliga kajen,
utmattad slickande sina sår,
medan ångan tynar i pannorna.

(Harry Martinson, Spökskepp, s. 176)

Czy widzieliście kiedyś statek wyłaniający się ze sztormu –
Z połamanymi drzewcami, rozdartymi relingami,
Wyszczerbiony, sapiący, stłamszony –
z ochrypłym od krzyku szyprem?

Dysząc dobija do jasnego brzegu,
wycieńczony liże swoje rany,
gdy ogień w kotłach dogasa.

(Tłumaczenie: Monika Banaś [MB])

Martinson w  sposób bezpośredni zwraca się do czytelnika, a  dokładniej 
czytelników, kierując pytanie, na które najczęściej spodziewać się należy odpo-
wiedzi przeczącej, wszak większość z nas – „istot lądowych” – nie ma doświad-
czeń opisanych w wierszu. A jednak poprzez lekturę tego utworu, a także uru-
chomienie własnej wyobraźni i namysł możemy niejako „zobaczyć”, „dotknąć” 
i  „poczuć”: słabnące ciepło silnika, połamane drzewce, uszkodzoną sylwetkę 
statku, „usłyszeć” zdarty od krzyku głos szypra. Martinson odwołuje się tutaj 
do szczególnej człowieczej dyspozycji, w którą wierzy – ludzkiej wspólnotowo-
ści w sferze przeżywania i odczuwania. Stanie się to rysem charakterystycznym 
jego twórczości, przesyconej duchem kosmopolityzmu, a zarazem pełnej sza-
cunku dla jednostkowej niepowtarzalności.

Statek widmo wyłonił się z  atmosfery kontestacji porządku dyktowanego 
przez kanon literatury przełomu wieków XIX i XX. Zerwanie z tradycją po-
zytywizmu, symbolizmu i  dekadentyzmu na rzecz modernizmu, futuryzmu 
i ekspresjonizmu wzbudziło ostrą krytykę ze strony zwolenników starego ładu. 
Wystarczyło jednak zaledwie kilka lat, by w poezji debiutującego Martinsona 
oraz pozostałych „pięciu młodych” dostrzeżono ożywczą siłę i zwiastun nad-
chodzącego przełomu2. Statek widmo był tego przekazu posłańcem.

2 A. Henriques, Svensk literatur. 1900-1940, København, 1942, s. 189.
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Wędrowiec (Nomad)

Publikacja debiutanckiego tomu zbiegła się z innym ważnym wydarzeniem 
w życiu Martinsona. Po niezbyt długiej, acz zażyłej znajomości poślubił Helgę 
Johansson. Powodów wstąpienia obojga w ten związek było kilka, z pewnością 
także i miłość, choć prawdopodobnie nie ona stanowiła pierwszą przyczynę. 
Helga, doświadczona przez życie (tragiczna śmierć dwóch najmłodszych sy-
nów oraz samobójcza śmierć męża), potrzebowała wsparcia i męskiej obecności. 
Wychowanie pozostałych dzieci, w  tym dorastającego młodzieńca, nie było 
łatwe dla samotnej kobiety. Także Harry, po kilkuletniej tułaczce, pragnął za-
cisznego kąta, przystani, spokoju, kobiecego ciepła, innego od tego poznanego 
w portowych dzielnicach. Małżeństwo dla obojga było relacją, w której każ-
de z nich próbowało zaspokoić własny głód – duszy, ciała, umysłu, intelektu. 
Oboje, aktywnie zaangażowani w życie społeczne i literackie, z powodzeniem 
realizowali własne artystyczne ambicje. Helga, jako Moa Martinson, publiko-
wała prozę poświęconą problematyce kobiecej, zaś Harry był gotów do wydania 
przełomowego dla jego twórczości zbioru wierszy Wędrowiec (Nomad)3.

Nomad ukazał się nakładem renomowanego wydawnictwa Bonnier we wrze-
śniu 1931 roku w Sztokholmie. Zawierał lirykę kosmopolityczną – odnoszącą 
się do całego świata, do jego najdalszych zakątków, do tego, co europejskie, 
amerykańskie, azjatyckie etc. Motywy obecne w obrazach malowanych słowem 
pochodziły m.in. z Afryki Zachodniej, Brazylii, Birmy, Indii, północnej i za-
chodniej Europy. Wplecione były w  zdarzenia, spotkania, rozmowy, przeży-
cia, refl eksje, myśli nasuwające się pod różnymi szerokościami geografi cznymi, 
w różnych uwarunkowaniach pogodowych, o różnym czasie, przy niejednako-
wych okolicznościach i osobach towarzyszących. Doświadczenia zebrane pod-
czas czternastu wypraw morskich odbytych w latach 1920-1927 musiały – jak się 
wydaje – znaleźć swą własną przystań/port; upominały się o wydostanie ze zbio-
ru bogatej i przesyconej różnorodną treścią pamięci autora. Nie mogły być tam 
dłużej przechowywane jako fragmenty nieodziane w słowa, metafory, metoni-
mie, aliteracje. Było ich po prostu zbyt wiele. Szukając uwolnienia, zaistniały na 
papierze obok wspomnień z dzieciństwa, które z kolei w przybranych nazwach 
miejsc, imion osób czy dat wplecione zostały w poetycką opowieść Wędrowca.

Tom powstawał w zaciszu domowym w Sorundzie, a także podczas pobytu 
Martinsona w szpitalu w Goeteborgu, gdzie trafi ł jesienią 1930 roku męczony 
gruźlicą, chorobą, na którą zmarł jego ojciec i ukochana najstarsza siostra Inez. 
Tęsknota, zwłaszcza za Inez, która po odejściu matki starała się ją zastąpić po-

3 A. Lundkvist, Vandringar bland böcker: svensk litteratur-och kulturkritk, Arbetarkultur, 1985, 
s. 50.
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zostałemu rodzeństwu, przejawia się w wierszach w sposób niezwykle dyskret-
ny, subtelny, zawoalowany – nie wprost, lecz poprzez inne postaci kobiece, po-
przez refl eksy światła słonecznego na wodzie, poprzez szum wiatru w liściach, 
ptasi śpiew, zapach kwiatów. Nierzadko uczucie to przechodzi w melancholię, 
żal, a nawet bunt dla niezrozumiałych wyroków losu. Wędrowiec, kosmopolita, 
obieżyświat, w podróżach poszukujący śladów dzieciństwa, osób, uczuć, ma-
rzeń, które bezpowrotnie już przeminęły; wypatrujący jednocześnie lepszego 
jutra, rozumianego dosłownie: z dnia na dzień, z portu do portu, z przystani do 
przystani, z lądu do lądu. Pomiędzy były oceany i morza, wzburzone i łagodne, 
złowrogie i łaskawe. Tak jak ludzie, których spotykał. Nieustająco jednak po-
wracał w Wędrowcu do rodzinnych stron, łącząc je z obrazami z marynarskiego 
życia. Przykładem tego jest wiersz zatytułowany Rodzinna wieś (Hembyn):

I hembyns daggmaskluckrade trädgård växer ännu aklejan
och långsträckta klockor picka gammeldags i alla hus.
Rökarna stiga som off erpelare rakt upp från kojorna.

Och för dem som komma därutifrån –
från världshavens hårda arbeten och Barcelonas horgator,
liknar denna fridfulla by en tyst lögn.

En lögn som man gärna skulle vilja dröja vid.
En lögn för vilken man skulle vilja förtrampa alla onda sanningar.

(Harry Martinson, Hembyn)

W  spulchnionym dżdżownicami ogrodzie rodzinnej wioski wciąż rośnie 
orlik pospolity

W domach słychać starodawne tykanie wyniosłych zegarów.
Dym jak ofi arne kolumny wznosi się strzeliście znad chat.

A dla tych, którzy powracają z dalekich stron –
Porzuciwszy ciężką pracę w portach tego świata i barcelońskie ulice rozpusty,
Ta spokojna wieś przypomina ciche kłamstwo.

Kłamstwo, w którym chętnie chciałoby się trwać.
Kłamstwo, dla którego chciałoby się podeptać wszystkie okrutne prawdy.

(Tłumaczenie: MB)
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Podobnie jak tutaj, także w  innych utworach poety często spotykamy ze-
stawienia opozycyjne, zbudowane na zasadzie pogłębionego kontrastu. W tym 
przypadku strofy utworu łączą z jednej strony spokój i zacisze lokalności, z dru-
giej zaś – zgiełk wielkiego świata; spowolniony rytm codziennego dnia, odmie-
rzany jednostajnym tykaniem zegarów i nieśpiesznie unoszącym się znad chat 
dymem oraz gwarne ulice nie tylko barcelońskich dzielnic rozpusty; życie na 
lądzie z życiem na morzu; życie osiadłe z życiem tułaczym.

Ziemiański spokój, zacisze, bezpieczeństwo wynikające ze swojskości, z przewi-
dywalności zdarzeń: poranka i związanych z nim prac gospodarczych, przygotowa-
nia strawy, rozpalenia w piecu, dymu unoszącego się z kominów chat, wieczornego 
wyciszenia i udania się na spoczynek, snu i ponownego poranka – skontrastowane 
z  niepewnością, burzliwością, impulsywnością ludzkich namiętności i  morskich 
zagrożeń – jako wzajemne opozycje stają się znakiem charakterystycznym dla 
twórczości Martinsona. W kolejnych tomach poezji i prozy będziemy ów znak, 
już bardzo wyraźny, ciągle odnajdywać.

Mimo widocznej oryginalności, zbiór z oczywistych powodów nie był jesz-
cze stylistycznie koherentny. Poeta dopiero rozpoczynał pracę nad formowaniem 
własnego języka, metafor, obrazów i  sposobów ekspresji. Szukał właściwych 
środków wyrazu – w jego przekonaniu – odpowiednio i pieczołowicie oddają-
cych nastrój chwili, specyfi kę krajobrazu, ulotność impresji, charakter spotka-
nego człowieka, a tak w ogóle: fenomen życia w jego trudno policzalnej różno-
rodności. Znakami rozpoznawczymi tych poszukiwań są używane przez Mar-
tinsona neologizmy oraz zestawienia słów nietypowe dla języka szwedzkiego, 
np. „sjömås” w  wierszu o  umarłej mewie (Död sjömås z  debiutanckiego tomu 
poezji Statek widmo), kwiat o nieznanym imieniu „Floridatång” czy niedający 
się zidentyfi kować ptak „skedstork” z wiersza pt. Na morzu (Ute på havet z tomu 
Wędrowiec)4.

Zatrzymując uwagę na pierwszym przykładzie, zauważmy, że mewa w  ję-
zyku szwedzkim to „mås”. W powszechnym użyciu spotyka się także warianty 
„fi skmås” (mewa pospolita) i  „skrattmås” (mewa śmieszka). W  martinsonow-
skiej wersji „sjömås” mamy do czynienia z  dwoma wyrazami: „sjö” (jezioro) 
oraz „mås” (mewa). Z kontekstu kulturowo-językowego można domniemywać, 
że chodzi o mewę bytującą nie nad jeziorami czy rzekami, jak to dziś możemy 
obserwować, lecz o mewę – nazwijmy ją – „morską”, a więc tę prawdziwą, auto-
chtoniczną, pierwotnie czystą, w znaczeniu: nieskażoną zmianami wymuszony-
mi przez zmiany cywilizacyjne. Dodatkowo „sjömås”/„morska mewa” przywodzi 

4 Przy okazji warto wspomnieć, że Morze Bałtyckie w  języku szwedzkim to „Östersjö”, 
a więc „Jezioro Wschodnie”. Nadal obowiązująca nazwa (obok nazw: „Baltiska havet” lub 
„Baltiska sjön”) w  tym wypadku odzwierciedla dawne mocarstwowe ambicje Królestwa 
Szwecji doby absolutyzmu.
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na myśl inne powszechnie funkcjonujące w języku słowo „sjöman”/„marynarz”, 
co otwiera kolejne interpretacje.

W utworze – prócz nowych słów i zapowiedzi nowego stylu ekspresji – wy-
brzmiewają, na razie jeszcze subtelnie, pierwsze zapowiedzi kontestacji prze-
mian niesionych przez postęp oraz industrializację. Martwa mewa jest symbo-
lem odchodzenia tego, co pierwotne, czyste, nieskażone. Jej śmierć przypomina 
o nieubłaganym prawie przemijania, z którym jednak podmiotowi lirycznemu, 
samej mewie, trudno jest się pogodzić.

Podobne nostalgiczno-melancholijne tony pobrzmiewają w  tomie Wędro-

wiec, choć dopełnione są, a może raczej zrównoważone, pogodnym spojrzeniem 
na przyrodę i rytm jej funkcjonowania.

Ute på havet känner man en vår eller en sommar bara som ett vinddrag.
Den drivande Floridatången blommar ibland om sommaren,
och en vårkväll fl yger en skedstork in mot Holland.

(Harry Martinson, Ute på havet z tomu poezji Wędrowiec, 1931)

Daleko na morzu wiosna czy lato są tylko wiatru powiewami.
Florydzkie algi zakwitają letnią porą czasami,
zaś wiosennym wieczorem ibis leci ku Holandii.

(Tłumaczenie: MB)

Motywy marynistyczno-przyrodnicze w tym krótkim trzywersowym wier-
szu przeplatają się z wątkami typowymi dla życia – nie tylko ludzkiego: ulotność 
(wiatr), szybkość przemijania (zmiana pór roku zauważalna tylko jako powiew), 
temporalność oraz wędrówka, ale także płynność, powtarzalność (zakwita cza-
sami) i wynikająca z niej nadzieja na powrót (ptaka, wędrowca-obserwatora). Te 
oraz podobne im zestawienia – w urzekającej makro-mikroperspektywie – będą 
od tej pory rysem rozpoznawczym twórczości Martinsona.

Dostrzeganie z pozoru mało znaczących zjawisk, egzystujących gdzieś na 
obrzeżu wielkiego świata, z dala od pulsującego intensywnością centrum, przy 
jednoczesnej zdolności zachwycania się owym miniaturowym pięknem i jego kon-
templowania, wypełniły stronice tomów i tomików poety. Stały się obok utworów 
traktujących o szeroko pojmowanej tęsknocie dominantą jego pisarstwa, czyniąc 
Go ulubieńcem czytelników, hołubionym przez krytyków i  literaturoznawców5. 
Martinson potrafi ł bowiem łączyć to, co wspólne z tym, co indywidualne, jednost-

5 L. Sjöberg, Harry Martinson: From Vagabond to Space Explorer, “Books Abroad”, Vol. 48, No. 3, 
1974, s. 478.
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kowe i niepowtarzalne; to, co powszechne i uniwersalne z tym, co jedyne, unikato-
we i efemeryczne. W poezji Wędrowca ową efemeryczność udało mu się zatrzymać.

Podróże bez celu (Resor utan mål)

Przemijanie jest opozycją do trwania. Jedno i drugie istnieje. Oba konstruują 
doświadczenie człowieka jako istoty jednostkowo przemijającej, lecz gatunkowo 
i wspólnotowo nadal trwającej. Jak długo? Odpowiedzi na to pytanie Martin-
son szukał całe życie, sięgając do różnych kręgów i tradycji kulturowych, z róż-
nych stron świata. Interesowała go szczególnie fi lozofi a dalekiego Wschodu6. 
Nie tylko ze względu na wyrazistą odmienność wobec fi lozofi i europejskiej, ale 
także ze względu na mocno zarysowaną koncepcję reinkarnacji. Dla wędrowca 
wędrówka duszy zdawała się być równie istotna, a być może nawet istotniejsza 
od wędrówki ciała.

Dwa uprzednio opublikowane tomy, w 1929 i 1931 roku, zawierały utwo-
ry poetyckie będące refl eksyjną reminiscencją doświadczeń młodego Martin-
sona – marynarza, włóczęgi, uciekiniera. Głębokie, wielowarstwowe pokłady 
nieprzeżytych należycie uczuć (do ojca, matki, rodzeństwa), które nie zostały 
zrealizowane w dzieciństwie, nie pozwalały o sobie zapomnieć. Upomniały się 
o zaistnienie – tym razem w formie prozaicznej. W 1932 roku powstaje zbiór 
krótkich opowiadań-refl eksji o znamiennym tytule: Podróże bez celu.

Podróże, jako proza marynistyczna, oddają w sposób szczególny, bo nacecho-
wany wyraźnym weryzmem, specyfi kę pracy na statku. Trud wysiłku fi zycznego, 
gorąco panujące w maszynowni, chłód nocnego nieba, spokój tafl i morskiej, groza 
sztormu, spokojny lot albatrosa, kłębowisko rozkrzyczanych mew nad powracają-
cym z łowów kutrem… Impresje te oraz towarzyszące im myśli wplecione zostały 
w teksty luźno tworzące zbiór (auto)biografi cznych opowiadań. (Auto)biografi cz-
nych, ponieważ raz odnoszą się bezpośrednio do osoby samego Martinsona, in-
nym razem do osób, które autor w trakcie swej tułaczki napotkał. Co znamienne, 
w poszczególnych odcinkach zmieniają się szerokości geografi czne, postaci, oko-
liczności spotkań, tematy rozmów, pory roku, zapachy, kolory. Niezmienne pozo-
staje bycie w drodze i niepewność. Wobec czego? Kogo? Odpowiedzi na te pytania 
nie znajdziemy w samym zbiorze. Znajdziemy je dopiero po „przewędrowaniu” 
przez całą twórczość Martinsona, która wraz z Podróżami nabrała w pełni ufor-
mowanego kształtu. Stała się dojrzała i „samodzielna” – podobnie jak jej twórca7.

Źródeł inspiracji dla jego dzieł należy szukać w twórczości Charlesa Dickensa 
– zwłaszcza w historii Olivera Twista – ze zrozumiałych względów postaci tak 

6 http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/MartinsonH 
7 K. Espmark, Harry Martinson Mästaren, Stockholm, 2005, s. 52.
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bliskiej samemu Martinsonowi oraz w późniejszym już czasie, w prozie Johan-
na Jensena, duńskiego poety, prozaika, podróżnika – czołowego przedstawiciela 
tzw. jutlandzkiego realizmu8. Niebagatelny wpływ na Martinsona wywarła tak-
że twórczość Charlesa-Louisa Philippe’a, zawierająca odniesienia do życia ubo-
giej francuskiej prowincji, trudu wspinania się po drabinie społecznej, ludzkich 
namiętności i tęsknot9. Również podobieństwo biografi czne przyciągało uwagę 
Martinsona, który odnajdywał w kolejach losu francuskiego pisarza wiele zbież-
ności. Niemniej nie tylko ci pisarze byli mu artystycznie bliscy. Obok nich warto 
wskazać także Richarda Kiplinga, Borysa Pasternaka czy Artura Lundkvista10.

Pierwsza z ksiąg marynistycznych, Podróże bez celu, koncentruje się wokół 
tematów związanych bezpośrednio i pośrednio z morzem, życiem w miastach 
portowych, z ciężką pracą fi zyczną, ulotnymi chwilami przyjemności, z szuka-
niem własnego miejsca na ziemi oraz sensu jednostkowej i zbiorowej egzysten-
cji. Rysowane grubą kreską problemy, zjawiska, zdarzenia, przyodziane zosta-
ły w  język pełen ekspresji, niespotykanych dotąd połączeń frazeologicznych 
i nierzadko trudnych do zrozumienia metafor. Narracja prowadzona w „rwący”, 
„uskokowy” sposób dodatkowo podkreśla ducha niepewności i tymczasowości, 
ustawicznie obecnych w marynarskim życiu. Jednak, jak można przypuszczać, 
nie tylko marynarskim, lecz generalnie – ludzkim życiu.

„Jednak nigdy nie zapomnę łóżka Kleopatry, które widziałem w  Tobago. 
O nie, tego nie zapomni moja skąpa dusza. Materace! Materace! Tysiące mary-
narskich materaców pływa po oceanach. Zużyte, wyrzucone. Na każdym z nich 
kiedyś ktoś leżał i tęsknił – za lądem? za morzem?

Na morzu spotkać można także inne rzeczy: godzinami płynące ławice del-
fi nów, ptactwo wodne, nieżywe wraki, stare meble, napęczniałe ciała martwych 
zwierząt domowych, padłych na skutek jakiejś dziwnej choroby na australijskim 
frachtowcu. Spotkać można chmury, burze i trawę morską, a tysiąc razy dzien-
nie (i nocą też) – morze”.

(Harry Martinson, Resor utan mål, s. 34-3511, tłum.: MB)

8 Nurt, który w  literaturze duńskiej zagościł z końcem XIX wieku i był formowany przez 
twórców mających chłopskie korzenie, a będącymi benefi cjentami zakrojonego na szero-
ką skalę programu edukacyjnego realizowanego przez sieć tzw. uniwersytetów ludowych. 
Wiodącą tematyką realizmu jutlandzkiego była wieś, praca na roli, trudy życia wiejskiego 
poddanego wymuszonej modernizacji oraz bogactwo etnografi czne duńskiej prowincji.

9 W języku polskim dostępne jest tłumaczenie jednej z najbardziej poczytnych książek Phi-
lippe’a: Bubu z Montparnasse, wydane przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik” w 1981 
roku w przekładzie Jacka Trznadla.

10 L. Sjöberg, dz.cyt., s. 477.
11 Wydanie z 1974 roku, nakładem wydawnictwa Bonnier.
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Obok obrazów z  tzw. codzienności pisarz ukazuje jednocześnie w narracji, 
prowadzonej wokół przeżyć występujących postaci, skomplikowany gąszcz uczuć: 
nadziei, rozterek, radości, rozczarowań. Ujmuje je w słowa w sposób wysublimo-
wany i sobie właściwy, czyniąc z nich „bohaterów” budowanych przez siebie opo-
wieści. Tak więc bohaterami Podróży są nie tylko ludzie, ale także uczucia i słowa 
tworzące język opowieści o człowieku, świecie oraz wszechświecie, co znajdzie 
rozwinięcie w późniejszych dziełach Martinsona, kulminując w futurystycznym 
poemacie Aniara12.

„Popłynęliśmy do Islandii z  pustymi beczkami i  solą. Podczas tej podróży 
wywalczyłem Getsemani mojej młodości, kończąc okres dzieciństwa. Oczy stały 
się czujne, ramiona nabrały ścięgien, by mocno trzymać się życia, kruchość duszy 
mamrotała przekleństwa i  śpiewała okropne piosenki, dla których karmą była 
ciężka praca – tragiczny rytuał.

Byt formował się na nowo w nieznaczącej duszy młodego człowieka.
Zaś przygodą nagle stała się – kobieta”13.

(Resor…, s. 27, tłum. MB)

Odbiegająca od ówczesnych (wczesne lata 30. XX wieku) standardów li-
terackich proza Podróży stopniowo zjednywała sobie czytelników, bowiem 
krytycy zdołali już wcześniej dostrzec jej oryginalność, świeżość i  jednocze-
sną dojrzałość. Początkowa czytelnicza wstrzemięźliwość w sięganiu po dzieła 
Martinsona została ostatecznie przełamana, choć wymagało to czasu. Powo-
dem były nie tyle wątki podejmowane przez autora, ile język narracji, zmu-
szający odbiorcę do ciągłego poszukiwania ukrytych znaczeń, zawoalowanych 
w „dziwne” metafory. Odkodowanie owych znaczeń wymagało aktywnego za-
angażowania – podjęcia podobnej do autora „wędrówki” – wędrówki poprzez 
słowa, poprzez język oraz świat przez ten język tworzony14. Z tych powodów 
lektura opowiadań tworzących tom początkowo nie jest łatwa. Narracja, choć 
czasami płynnie prowadzona, bywa nagle przerywana, zmienia bieg i  tempo. 
Zmienia temat, miejsce, bohatera lub bohaterów. Raz dotyczy portów w Ho-
landii oraz osób tam napotkanych, innym razem mroźnego, „łamiącego kości” 

12 Aniara została wydana w Sztokholmie w 1956 roku; więcej o dziele w dalszej części artykułu.
13 Getsemani – Ogród Oliwny, miejsce, w którym Jezus wielokrotnie przebywał, spotykał się 

ze swoimi uczniami, także w dniu, w którym został pojmany.
14 W tym miejscu znamienny staje się postulat Ludwika Wittgensteina o szczególnej dyspo-

zycji języka jako narzędzia-budulca wyznaczającego granice jednostkowych (osobniczych) 
światów, użytkowników danego języka; szerzej na ten temat: L. Wittgenstein, Dociekania 

fi lozofi czne, Warszawa, 1972.
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sztormu w Reykjaviku, jeszcze innym – pracy palacza na statku zmierzające-
go do miejscowości Port Sudan podczas uciążliwego letniego upału. W każdej 
z tych opowieści Martinson starannie oddaje specyfi kę miejsca, okoliczności, 
czasu. Jest wyczulony na szczegóły. Są dla niego ważne, bowiem to dzięki nim 
pamięć nabiera kształtu, staje się uformowaną materią, a nie luźno unoszącymi 
się strzępkami przeżytych chwil. Uporządkowanie młodzieńczych przeżyć wy-
daje się dla Martinsona koniecznością, by zrównoważyć chaotyczne i zarazem 
traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa.

Jednym z przykładów skrupulatnego odzwierciedlania marynarskiej rzeczy-
wistości jest opowiadanie zatytułowane Hårt (Ciężko) ze zbioru Podróży15. Autor 
relacjonuje w nim pracę na statku handlowym Fernmoor, o 13-tysięcznym tona-
żu, płynącym latem z Durbanu do Port Sudan nad Morzem Czerwonym. Z per-
spektywy palacza odpowiedzialnego za napęd masowiec był trudny w obsłudze. 
Spalał 65 ton węgla na dobę, co wymagało ustawicznego i szybkiego dostarczania 
paliwa. Dwie zmiany obsługi, po dwóch mężczyzn w każdej, z trudem wystar-
czały. Kotłowi pracowali w  ledwo dającym się wytrzymać gorącu, napełniając 
ogromny kocioł węglem, którego ilość do jednorazowego spalania wymagała 120 
załadowań. Czynność tę powtarzano nie rzadziej niż co 49 minut, bo tyle wy-
nosił czas spalania węgla w jednym załadowaniu. Dzień po dniu i noc po nocy 
statek płynął z prędkością 13,5 węzła, frachtując 5 700 ton węgla kamiennego, 
oczekiwanego w  porcie docelowym w  Port Sudan. Nieznośność bytu, ograni-
czonego w głównej mierze do przestrzeni kotłowni, znajduje wyraz w specyfi cz-
nym ujmowaniu i rozumieniu własnej osoby – odnajdywaniu związków między 
człowiekiem i maszyną, dostrzeganiu zbieżności między niełatwą sztuką życia 
i trudną sztuką „ożywiania” statku. Martinson w usta bohatera wkłada właśnie 
tę frazę: eldandet är konst – dostarczanie opału do pieca jest sztuką16. Co więcej, 
są wśród nas geniusze tej sztuki, jednak rzadko ich spotykamy. Paralelne odnie-
sienie możemy poczynić w stosunku do ludzi próbujących napędzić własne życia, 
życia innych osób, życia całych wspólnot, społeczeństw, narodów.

Nieco inny w wymowie przykład stanowi opowiadanie Rio.

„[…] i  tak wyłoniło się miasto nad oceanem, jak olbrzymia biała cysterna 
z chlebem, pracą, miłością, obojętnością.

Unosiło się rytmicznie w zatoce jak biały pożądany statek, na którym ciągle 
przebiega załadunek i rozładunek” .

(Resor…, s. 84, tłum. MB)

15 Wydanie z 1974 roku, s. 66-69.
16 Tamże.
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W ten sposób rozpoczyna się niespełna czterostronicowa opowieść sięgająca 
do początków tułaczego życia młodego Martinsona. Jako piętnastolatek postano-
wił zaciągnąć się do pracy na jakimkolwiek statku kursującym w obrębie Bałtyku, 
Morza Północnego i Morza Norweskiego. Był jeszcze niedoświadczony i obawiał 
się wielkotonażowych jednostek wypływających na wody oceanów. Intuicja zda-
wała się mu dobrze podpowiadać. Ze Sztokholmu, gdzie pomieszkiwał, ruszył 
w stronę Trondheim, miasta portowego w zachodniej Norwegii. Droga była długa 
i uciążliwa, bo podjęta zimową porą. Do pokonania miał blisko 800 kilometrów, 
co stanowiło nie lada wyzwanie dla podróżnika z pustymi kieszeniami. Liczył 
na przychylność innych podróżujących osób, mogących go wesprzeć groszem.

Spróbujmy wyobrazić sobie determinację młodzieńca: piętnastolatek, bez 
wsparcia fi nansowego i psychicznego. Sam, ze swoimi marzeniami i biedą, które 
we wzajemnej symbiozie nakazywały mu podążać w nieznane. W poszukiwa-
niu bezpieczeństwa, w poszukiwaniu matki, w poszukiwaniu ciepła – zarówno 
pojmowanego dosłownie, jak i tego, które związane było z kręgiem rodzinnym, 
z kręgiem najbliższych.

W połowie drogi do Trondheim bohater zatrzymuje się w miejscowości Orsa, 
w prowincji Dalarna. Zatrzymuje go tam śnieżyca, w zimowej porze nierzadka 
w (ówczesnej) Skandynawii. Młodzieniec próbuje przeczekać zamieć w pocze-
kalni tamtejszej stacji kolejowej. Wspomina pomieszczenie pełne kobiet – chło-
pek, o okrągłych kształtach, otulonych ciepłymi szalami, co upodabniało je do 
„ludzkich baniek”. „Bańki” te są piękne, bo asocjują spokój, bezpieczeństwo, 
ciepło – i to metaforyczne, i dosłowne. Kiedy kobiety opuszczają poczekalnię, 
nastaje chłód – także odczuwalny fi zycznie. Ciepło, jakim emanowały ich ciała, 
zapadło w pamięć młodego Martinsona. Tego doznania szukał przez kolejne 
lata swej ziemskiej wędrówki.

Po opuszczeniu poczekalni przez kobiety do pomieszczenia wkracza śnieg. 
Silny podmuch wiatru wprowadza biały puch, a wraz z nim ziąb. Bohater czuje 
się po raz kolejny opuszczony, wystawiony na działanie tego, co człowieko-
wi nieprzychylne. Szczęśliwym jednak trafem niebawem na scenie pojawia się 
kolejna postać – mężczyzna w  średnim wieku, odziany w  futrzany płaszcz, 
skutecznie chroniący go przed wychłodzeniem. Ten i inne atrybuty dobrostanu 
owego mężczyzny ośmielają młodego podróżnika do nawiązania z nim rozmo-
wy w nadziei pozyskania niezbędnych funduszy na dalszą podróż. W istocie 
dwóm mężczyznom – starszemu i młodszemu – udaje się podjąć wątek, który 
ich jednoczy – jest nim miasto, dalekie, odległe, ale często goszczące w  ich 
myślach – Rio. Obaj marzą o metropolii: starszy powodowany tęsknotą za tym, 
czego tam doświadczył, młodszy na skutek palącej ciekawości nieznanego so-
bie, niemal mitycznego miejsca. Zbieżność tęsknot jednoczy mężczyzn, budu-
jąc swoistego rodzaju komitywę, a w konsekwencji – niepowtarzalne zobowią-
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zanie, niezapisane nigdzie indziej, jak tylko w duszach tych dwóch istot: starszy 
przekazuje nieznajomemu młodzieńcowi dwukoronową monetę na dalszą po-
dróż, zaś obdarowany po latach wspomni o nim w swojej prozie, ożywiając tę 
postać dla kolejnych pokoleń czytelników.

Przylądek Pożegnanie! (Kap Farväl!) oraz późniejsze utwory 

Płodny umysł artysty, zapełniony doświadczeniami siedmiu lat spędzonych 
na morzach i oceanach, w tawernach niemal wszystkich kontynentów, w mia-
stach portowych i śródlądowych wielu krajów i krain, gdzie smakował rzadko 
słodkie, a znacznie częściej gorzkie chwile swojego jestestwa, nie mógł pozo-
stać milczącym. Kolejne utwory – zarówno poetyckie, jak i prozaiczne – do-
kumentują emocje, uczucia, przemyślenia nie tylko Harry’ego Martinsona oraz 
jego alter ego pojawiającego się chociażby w Przylądku Pożegnanie! z 1933 roku, 
ale także wszystkich tych, którym bliskie były opisywane w utworach obrazy, 
refl eksje, tęsknoty i poszukiwania.

Motyw ustawicznej wędrówki i samotności na stałe (bo do końca jego ży-
cia) zagości w dorobku literackim szwedzkiego noblisty. Przewija się z różnym 
natężeniem m.in. w  powieściach Nässlorna blomma (Pokrzywy kwitną, 1935) 
oraz Vägen ut (Droga w świat 1936) – silnie nacechowanymi elementami auto-
biografi cznymi wczesnego dzieciństwa; powieściach odzwierciedlających życie 
dorosłego wędrowca: Den förlorade jaguaren (Utracony jaguar, 1941) oraz Vägen 

till Klockrike (Droga do Klockrike, 1948); w zbiorach poezji poświęconych pięknu 
przyrody: Passad (Pasat, 1943) i Cikada (Cykada, 1953) czy Vagnen (Wóz, 1960) 
i Dikter om ljus och marker (Wiersze o świetle i mroku, 1971).

W  sposób najbardziej wyrazisty jednak podejmowane przez Martinsona 
problemy człowieczej egzystencji przybrały kształt w poemacie Aniara, ze zna-
miennym podtytułem En revy om människan i  tid och rum (Aniara. Krytyka 

człowieka w czasie i przestrzeni). Utwór ukazał się w 1956 roku i był pokłosiem 
kilkuletnich prac nad tekstem złożonym z 103 pieśni.

Pierwszych 29 pieśni poeta zawarł wcześniej w wymienionej uprzednio Cy-

kadzie, która stała się tym samym zapowiedzią dzieła z ponadczasowym prze-
słaniem. Fabuła osnuta została wokół historii statku kosmicznego, który stanowi 
wehikuł ratunkowy dla ośmiu tysięcy osób szukających bezpiecznej przystani na 
Marsie i Wenus. Ziemia bowiem, jako planeta, jest ustawiczne degradowana, 
a dodatkowo grozi jej globalny konfl ikt nuklearny – z winy człowieka – istoty 
samodestrukcyjnej. Statek podczas jednego z rutynowych lotów, znalazłszy się 
niespodziewanie w deszczu meteorów, traci sterowność i zbacza z kursu. Podąża 
w stronę granic Układu Słonecznego, a jego lot będzie trwał aż do momentu wy-
czerpania się paliwa. Jak długo? Jak daleko? Te pytania zadają sobie pasażerowie, 
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uciekinierzy, kosmiczni rozbitkowie. Są w grupie, ale jakże samotni, wspólno-
towo i jednostkowo. O swojej beznadziejnej sytuacji starają się zapomnieć przez 
kompulsywne oddawanie się praktykom, takim jak polityka, religia, fi lozofi a, 
rozrywka, nadmierne konsumowanie i przyjemności cielesne. Byle zapomnieć 
o tym, co nieubłaganie się zbliża: o Pustce.

Pokładowy komputer – Mima, wszystkowiedząca inteligentna pamięć gro-
madząca historię całej ludzkości od jej zarania – początkowo próbuje wesprzeć 
na duchu podróżujących poprzez przywoływanie fi lmów, muzyki, sztuki – ogól-
nie ujmując wielkich osiągnięć człowieka. Staje się dzięki temu rodzajem wiel-
bionej bogini, w której ludzie pokładają nadzieję na ratunek. Ten jednak nie na-
stąpi, bowiem Mima „umiera” z żalu i zgryzoty będących pochodnymi refl eksji, 
że osiągnięcia ludzkości wraz z upływem wieków coraz rzadziej służyły dobru, 
coraz częściej zaś złu.

Aniara została określona przez poetę jako głos wołania o pomoc dla Ziemi, 
przyrody, życia na naszej planecie, dla nas samych – człowieka, w swej jednost-
kowej i zbiorowej egzystencji.

***

Twórczość Harry’ego Martinsona, tak bardzo przepełniona wątkami sa-
motności, wędrówki, poszukiwań, a  jednocześnie zachwytem nad pięknem 
świata i tajemniczym urokiem wszechświata, była owocem trudnego dzieciń-
stwa i tułaczego, młodzieńczego dojrzewania. Niedoświadczone lub słabo do-
świadczone uczucia rodzicielskiej miłości, utrata ukochanej siostry, nigdy nie-
zrealizowane marzenie o ponownym spotkaniu matki, pozostawiły trwały ślad 
nie tylko w sercu Martinsona, lecz przede wszystkim w jego utworach – pięknej 
poezji i prozie, twórczości, w której jednocześnie „odbija się kropla rosy i cały 
kosmos”17.

17 Określenie przedstawione przez Komitet Noblowski dla scharakteryzowania twórczości 
Harry’ego Martinsona, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1974/
index.html



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Brak)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Brak)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.03000
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.03000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /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 (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>
    /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.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /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


