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ЈЕЗИК У ШКОЛИ

ОБРАДА ПОДРЕЂЕНИХ РЕЧЕНИЦА

Пре обраде подређених реченица, тј. подређеног односа

реченица у сложеној реченици, наставнику је најпре по

требно да буде јасно шта то значи релативна или апсолутна

независност, шта је главно, шта подређено, шта основно,

шта одредбено. Ако је он у свему томе довољно одређен,

сигуран, тек тада он сам може очекивати и да његово изла

гање буде уверљиво и да ће га ученици схватити како ваља.

Ученик треба да схвати приређеност и подређеност што

конкретније, одређеније. Он треба да се увери да у тим од

носима има врло различних степена и врста односа неза

висности односно зависности.

Треба ствар тако постављати и излагати да се запази

у подређеном односу међу реченицама да имамо једну

основну мисао, а она се своди на два основна члана — су

бјекат и предикат, а да према том основном суђењу, основ

ној вези, имамо другу везу која према првој стоји као од

редба, као допуна, као тумачење које чини да нам је основ

но суђење, основна мисао јаснија, одређенија, потпунија.

Отуд неће бити тешко извести и шта је главна, основна ре

ченица, а шта је њена одредбена, подређена реченица.

Како видимо, подређена се мисао или подређена се

реченица узима као опонент главној реченици, оне су тим

односом не супротне него сагласне што једна долази дру

гој као нужна одредба, као одредба неопходна да се садр

жај основне реченице што потпуније претстави. Та се опо

нентна црта садржи у факту што се главна реченица не

може претпоставити без подређене, што нема главног без

споредног, што се не може замислити основно без одредбе
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ног. Појам главног нужно изазива постојање подређеног,

појам основног нужно има свој опонент у одредбеном. Да

није одредбене реченице, ми не бисмо имали ни главне ре

ченице и обрнуто: одредбена већ претпоставља оно што ће

одређивати. Природно — ако се која од тих реченица у од

ређеним ситуацијама узме посебно, сама, она ће бити само

проста реченица, па не може бити говора о каквом односу:

то је проста реченица, а за питање односа реченица мора се

претпостављати сложена реченица. — Стога, дакле, само у

сложеној реченици може бити говора о односу простих рече

ница. Ми ово спомињемо као основно, али ћемо запазити да и

у различним случајевима елизије можемо имати и просту ре

ченицу која је на неки начин настала свођењем негдашње

сложене реченице баш на ту просту реченицу, а ми то обично

и не запажамо, али кад уђемо у анализу садржаја и обли

ка реченица, лако запазимо да се мора поћи од основнога

— да је у питању сложена реченица, а да су потом насту

пила у одређеним ситуацијама испуштања не само простих

чланова просте реченице него чак и читаве главне речени

це, а да је остајала само подређена реченица која се тако

осамосталила, постала је сама себи довољна, јасна, одређене

садржине. Такве су оне реченице типа: Да ћутиш!, Да се

ниси макао!, Што сам уморан!, Што бих играо!, Где бих ја

то рекао и сл. О томе се говори на другоме месту, а ми

овде само наглашавамо да и у тим случајевима треба ви

дети негдашњу сложену реченицу која је елизијом главне

реченице сведена на негдашњу подређену, одредбену, ре

ченицу. И сад одиста имамо просту реченицу, али анали

зом лако установљавамо да је то уствари негдашња проста

реченица која је остала без своје главне реченице, а то се

испуштање надокнађује изменом, појачавањем, подизањем

интонације баш те реченице која нам је остала и која је

примила на себе садржај, смисао испуштене реченице и

обележила га новом интонацијом, што се опет у писању

означава узвичником (уп. Молим те да дођеш. Да дођеш!,

— у првом случају сложена реченица, интонација равна,

нема особитијег истицања, у другом проста реченица, инто

нација измењена, појачана, подигнута, у првој нема обеле
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жавања интонације, емоционалног момента, у другој има —

узвичник и сл.).

Општи се појмови о детерминативној служби једне ре

ченице према другој лако стварају ако се пође од просте

непроширене реченице коју проширујемо различним про

стим додацима (прилошким одредбама које су казане при

лошким речима, прилозима, падежима без предлога или с

предлозима и сл.), па се ти различни додаци или одредбе и

даље развију у читаве подређене реченице. Разуме се, у

овим случајевима треба бити опрезан да се не изврше и та

Ко велика Померања да се лако запази измена и смисла са

држаја једног суђења, а и односа међу тим новим везама.

Овај се начин развијања, природно је, — препоручује, али

увек треба имати у памети да тако одиста реченице не на

стају. Наиме, не настаје сложена реченица баш тако: прво

проста, потом се развија у проширену, а ова у зависно сло

жену. Свака реченица, проста или сложена, с приређеним

или подређеним односом и сл., — све оне настају у одређе

ним ситуацијама које некад нису једнаке у два различна

случаја и две различне прилике. Свака је одраз и израз

одређеног садржаја одређене ситуације. И дете треба да

увиди из анализе да се мењањем ситуације, околности, мења

и сам израз те нове ситуације, околности. Било би потпуно

формалистички ако бисмо се везали за то да само настајање

подређених реченица тумачимо као јединим начином што се

развија реченица од просте одредбе. То треба схватити само

као помоћно средство, као начин како бисмо детету прет

ставили како се може градити подређена реченица разви

јањем, проширивањем прилошке одредбе у реченицу слич

ног карактера. Свака је ситуација условила одређену и са

мо једну форму израза, просту или сложену, приређену или

подређену реченицу. Подређене реченице као одредбе ко

јег члана главне или те читаве везе треба градити тако да

се и не мора осећати увек баш тај моменат- напоредност

у развијању онога што је просто у оно што је сложено, јер

сложена реченица настаје не таквим развијањам једног из

другог него је духовни механизам наш у једном случају
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узимао простији или најпростији израз, другипут сложе

нији или најсложенији израз, реченицу.

Ми тек анализом долазимо до тога да је прост додатак

у простој проширеној реченици сличан по значењу, по од

носу, по служби — одговарајућој подређеној реченици, да

одговара садржајем ономе што је карактеристично за основ

ну везу, за основно суђење, за везу субјекта и предиката

као јединство суђења. Разуме се да у оваквим случајевима

не треба заборавити ни саму механизованост израза који је

таквим настао баш честом употребом, из потребе да се да

пшто динамичнији, импресивнији израз суђењу. Исто тако,

природно је, такве везе подређених или одредбених рече

ница за основне или главне реченице можемо тумачити као

додатке, само већ не просте додатке него развијене већ чи

таве подређене реченице.

Ако се утврдило схватање да и у тим сложеним рече

ницама имамо оно што је основно у главној реченица, а да

је подређена само додатак казан читавом новом реченицом,

тј. да имамо у тако сложеним суђењима у основи само два

члана — субјекат и предикат главне реченице, а да је све

друго неразвијен (дакле — прост) или развијен додатак

(дакле — нова подређена реченица). Тако се стиче уверење

да одиста функционално нема разлике међу простим дода

цима, било да су казани само појединим речима, синтаг

мама, везама с предлозима или како друкчије, или пак чи

тавим реченицама, али другостепеним по функцији стога

што су одредбеног карактера као и сами прости додаци.

Стога ће и такве подређене реченице као и сами прости до

даци казани, дакле, само простим речима, односно синтаг

мама, уствари бити елементи субјекатске или предикатске

синтагме, те ће и на тај начин бити могуће тумачити атри

бутску реченицу субјекта као члан субјекатске синтагме,

а временску или какву другу реченицу подређеног односа

према предикату као елеменат предикатске синтагме. Увек,

дакле, један члан или једна веза, или једно подређено су

ђење према једном члану главне или основне реченице или
{



280 Наш је зи к Св. 7—10

према њихову јединству, према главној реченици као це

лини, јединству. -

Кад се приступа анализи реченице, прво се установља

ва да ли је у питању проста или сложена реченица. Ако

је сложена, одређује се однос међу простим реченицама.

Али то је сасвим просто кад је сложена само од две просте

реченице. Кад је више простих реченица у сложеној, лако

се запажа да међу тим различним простим реченицама могу

бити различни, шаролики односи: ту може бити и прире

ђених и подређених, а и таквих које су према једним рече

ницама као главне према подређеним или обрнуто, али и

које су међу собом приређене а према другим опет подређе

не и сл., па су према једним као главне, према другим, и у

исто време, као подређене и сл. У једној сложеној реченици

може бити и приређених и подређених реченица. Тај однос

може бити врло различан: може бити само једна главна, а

све друге су њој подређене, на њу непосредно наслоњене,

може бити више подређених реченица, а да свака од њих

има само своје подређене одредбене реченице; може бити

једна главна, а да се на њу ланчано наслањају, надовезују

друге реченице тако да је свака претходна главна за сваку

наредну реченицу, те имамо да је прва главна за другу,

друга за трећу, трећа за четврту итд., али је притом друга

не само главна за трећу него и подређена првој, а трећа је не

само главна за четврту него и подређена другој и сл., а све се

посредно наслањају или посредно објашњавају основну,

општу, заједничку главну, прву реченицу, сем друге, која

се непосредно наслања на прву, која јој је самим тиме и

најближа, најтешње везана и сл. (уп.: Дошао сам из села

у коме живи твој брат кога сам видео кад сам био на од

мору и сл. — свака наредна подређена претходној). Ако

установимо да имамо реченичке скупове (о томе на друго

ме месту), у њима се проналазе основне, главне реченице,

а потом њихове одредбене (ако их имају), којима се одре

ђује карактер по функцији коју имају у том склопу према

својој главној, основној реченици. Ако су две приређене ре

ченице са својим подређеним реченицама, онда већ можемо
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говорити о реченичким скуповима, у овом случају о два

реченичка скупа, где су две основне реченице, а према њи

ма одређен број подређених реченица. Природно је што ће

се свака подређена реченица у таквим везама усмеравати

према својој основној, главној реченици, а неће имати ни

какве непосредне везе с подређеном или одредбеном рече

ницом друге главне реченице тих напоредних скупова (уп.:

Ја сам читао књигу коју си ми дао, а ти си певао песму

коју си научио.). Не треба испустити из вида да једна под

ређена реченица може бити додана, као подређена, као до

датак, двема или трима реченицама које су за ту заједнич

ку подређену реченицу све подједнако главне. Ту, дакле,

имамо нешто аналогно ономе што једна главна реченица

. може бити главна за две или више подређених реченица.

Овде су те главне међу собом приређене, а тако су и под

ређене једној главној међусобно приређене. То је јасно

из природе односа простих реченица у таквим везама у

сложеној реченици (уп.: Дошао сам к вама да с вама радим,

да с вама делим зло и добро, да се с вама борим против за

једничког непријатеља, да с вама живим и да с вама умрем,

Људи су копали по цео дан, жене су им помагале — да би

обезбедили храну за толики народ.). У првом склопу има

мо сложену реченицу: прва је главна, све су друге на њу

непосредно наслоњене, све је тумаче, све су јој одредбени

це, све објашњавају намеру радње главне реченице, основ

не или главне реченице. — У другом склопу исто тако

имамо сложену реченицу. Али ту су прве приређене, а тре

ћа објашњава намеру или циљ обеју првих, предњих, при- -

ређених реченица. Трећа је, дакле, додатак, одредбеница

обема предњим реченицама, те су јој обе главне подједна

КО ТЈТАВНе. “ у

Наставник треба да у анализи односа простих рече

ница поступа еластично, што значи да се држи унутра

шњег односа, смисла тих односа реченица, а не да се круто

прихвати облика, свезице и других формалних ознака. Уче

ник ће правилном анализом увидети, осетити да у тој жи

вој материји језичкој владају закони, али нема оне крутости
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која се запажа у самој форми. У томе треба да се установи

да постоје велике могућности померања значења и односа

а да анализом хоће да се установи значење и да се при

хвати начин изражавања према коме се могу израђивати

и у другој прилици сличне везе, склопови и реченице. На

- ставник треба да, кад се јаве две могућности, уме да укаже

која је прихватљивија, која је логичнија према ситуацији

у којој је поникла, из које је настала. Не сме се у овоме

ослањати на некакво фразирање нити на заобилажење не

го ваља да логичким путем улази у однос из којег проистичу

те реченице, да проналази оно што најбоље одговара ствар

ном значењу и стварном односу реченица. Наставник се

може и колебати указујући на све околности и на све мо

гућности, али не сме остати на раскрсници. Он у одређеној

ситуацији треба да се одлучи: може бити ово, и то због тога

и због тога, не може бити оно, и то опет због тога и због

тога, може ово, и то у овом случају, може оно, и то у овом

случају. Ако је ово, онда не може бити оно и сл. Ученик

мора бити сигурно вођен: он треба да осети из уверљивог

излагања свог наставника да је то сигуран, одређен, логи

чан ослонац, разум, знање, па ће му бити јасно да је језик

- особита грађа и да су реченице особити склопови који могу

у одређеним ситуацијама имати само једно одређено зна

чење а да у другој ситуацији морају имати друкчије зна

чење и друкчији однос. Наставник је дужан да у овим пи

тањима не само сигурно води него и да изазива на разми

шљање и на дискусију своје ученике, да их ставља у од

ређене ситуације из којих ће они под различним угловима

видети увек нов и посебан однос и карактер реченице. На

тај ће начин развијати у ученика самопоуздање и веру да и

они могу улазити у „тајне“ језика и језичког израза, да и

они умеју тумачити пут мисли и израза који се изричу у

различним склоповима.

- А да би сам наставник био за ово припремљен, он мо

ра имати — и доста знања и много вештине. Он треба да

прилази и реченици као вези основних елемената суђења

у којима се мисао изражава на простији или сложенији на
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чин. Основним елементима суђења намеће се из саме гла

голности одређеност месна, па временска и начинска. То су

три пратилачка, унутрашња момента глаголности. Али је

често потребно те моменте унутрашње природе специфико

вати, изрезати, ближе определити другим спољашњим оз

накама — прилозима места, времена, начина, синтагмама,

падежима без предлога или с предлозима и сличним. И сад

— ето елемената који се могу и даље спецификовати, раз

вијати. Тако можемо развијати те одредбе и читавим рече

ницама, подређеним реченицама. Ученик ће се на тај на

чин оспособљавати да и сам на сличан начин размишљају

ћи комбинује, развија и конструише и сложеније реченице.

Он ће увиђати законитости изражавања, услове под којима

се то врши и кад се то може вршити. Све ово у првом реду

важи баш за развијање сложене реченице подређеног ка

рактера.

Конкретније речено, узме се проста непроширена ре

ченица, према њој се напише проста проширена реченица,

а према овој већ сложена реченица у којој смо прост, дода

так развили у подређену реченицу. Подвлачимо сва дода

вања и развијања, а основно, оно што је било у првом при

меру, у првој простој непроширеној реченици остаје непод

вучено и у другим двема реченицама. Тако добијамо од пр

ве просте реченице у трећој — главну, а од простог додатка

у другој реченици, сад већ — у трећој реченици — нову,

подређену реченицу оног карактера какав је био прост до

датак у другој реченици. Из тога природног преформирања

једне реченице у другу добија се одређен утисак и стиче

се свесно знање о вредности подређених реченица према

простим додацима односно према оним типовима реченица

састављених од основних чланова, субјекта и предиката.

Например: Ја ћу доћи: Ја ћу доћи по ручку: Ја ћу доћи по

што ручам. Ја читам: Ја читам ради уживања: Ја читам да

бих уживао. Ја сам дошао: Ја сам дошао због болести: Ја

сам дошао због тога што сам болестан. -

У свим тим напоредо узетим реченицама имамо према

простом додатку развијену просту реченицу истог карак
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тера какав је био и онај прости додатак. Тако од првог нај

простијег облика непроширене реченице добијамо прошире

Ну, као развијену спецификацијом која је већ делимично

постојала и у самом основу оне просте реченице, али није

ила изречена, док у последњем имамо ту спецификацију

развијену у читаву просту реченицу оне врсте које је и

сам прост додатак средње (друге) реченице. Сад већ у тре

ћем примеру немамо просту него сложену реченицу. У њој

је сачувано оно што је основно, првој реченици, али је дат

развијен облик оног простог додатка који смо имали у дру

гом примеру. Од тога је начина лако прелазити на сличне

и различне случајеве и сложеније примере.

Узмимо сада особите врсте атрибутских, субјекатских

и објекатских реченица. Ако смо овладали атрибутом — да

је то додатак именици, њена одредба, а да именица може

бити у различним службама (субјекат, објекат, име у преди

кату, додатак субјекту, објекту, предикату и сл.), знамо да

ћемо према томе имати и различне врсте тих атрибутских ре

ченица — субјектова атрибутска реченица, објектова атри

бутска реченица и сл. Опет узимамо примере напоредо:

Вредан човек не оклева: човек који је вредан не окле

ва (развијен атрибут субјектов у субјектову атрибутску

реченицу.

Видео сам вредна човека: Видео сам човека који је

вредан (опет развијен атрибут али сад објектов и — у об

јектову атрибутску реченицу).

Ко рано рани и ко доцно леже кућу тече: Раноранилац

и доцнолегалац кућу тече. — Подређеним реченицама ка

зан је субјекат главне реченице, дакле — субјекатске од

носне реченице.

Чуо сам ко говори: Чуо сам говорника. — Подређена

реченица је објекатска, дакле — односна објекатска рече

ница. — Таквих се примера увек може узети произвољан

број. Они су врло карактеристични за питање оваквих од

носа.

Али треба настојати да се врше вежбања и обрнутим

путем. Наиме, ученицима треба показати и објаснити слу
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чајеве подређених реченица које се могу сажимати у про

сте додатке. Тиме им објашњавамо да се може вршити и

сажимање а не само проширивање. Али, с друге стране, и

тада им треба рећи да се тако обично не склапају реченице,

тако не настају реченице, него се тим начином служимо

да бисмо објаснили однос онога што сажимамо према оно

ме у шта га сажимамо, а потом да би се видео однос облика

израза.

Наићи ће се и на случајеве подређених реченица које

се не могу сажимати, а исто тако и на просте додатке који

се не могу развијати у подређене реченице. И то треба да

покаже специфичност израза који је за једну ситуацију

подесан а за другу није, као и то да се један израз може

замењивати другим, али да притом настају и извесне про

мене у самом односу. — Где год је могуће, треба указати

на те могућности променом смисла која настаје из одређе

не ситуације, а коју прати промена облика и означава про

мену у смислу појединих израза па и односа њихових.

Често се узима главна реченица као независна, а то

је, разуме се, погрешно. У сложеној реченици, рекли смо,

не може бити такве независности. Ако с ученицима врши

мо анализу реченице Писаћеш ми, лако нам је запазити да

је садржај потпуно одређен, не треба нам никакво тумаче

ње. Али ако узмемо реченицу: Писаћеш ми кад стигнеш,

запажамо да садржај реченице Писаћеш ми у оба случаја

нема исто значење. Само је у првом примеру потпуно одре

ђено значење те везе. У другом примеру већ имамо нешто

друго: констатује се истим речима то да ћеш ми писати, али

је сад то писање опредељено временски реченицом „кад стиг

неш“. Ако с том основном реченицом Писаћеш ми вежемо

реченицу „ако стигнеш“, онда опет имамо другу вредност

и те прве реченице. Свака је нова одредба дошла да ближе

покаже околности у којима ће се или би се могла вршити

радња те основне, главне реченице. А само је једанпут не

зависна, потпуна, сама довољна да изрази завршен исказ,

потпуну реченицу. То је деци схватљиво, а можемо се по

моћи и простијим примерима: узимајући просту непроши
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рену реченицу и проширујући је различним додацима. Та

да се такође увиђа да је проста непроширена реченица баш

својом општом цртом, што уопште, најшире даје израз о

нечему ипак најјаснија сама за себе, јаснија него кад је

издвојимо из сложене реченице, остављајући њену подре

ђену реченицу која је дошла по нужди да ту основну ре

ченицу допуни, објасни. Уп. Ми читамо: Ми читамо књиге:

Ми читамо књиге за време одмора: Ми читамо књиге кад се

одмарамо. Својим обликом, својим најопштијим казивањем

прва је реченица сасвим јасна. Али смо у свакој новој ситуа

цији осетили потребу да тај основни израз добија у новој

вези и ново, потпуније, одређеније значење. У последњој већ

реченици ми смо добили сложену реченицу: развили смо

временски додатак у подређену, одредбену временску ре

ченицу. -
- -

Или узмимо примере: Да те питам? и Дошао сам да

те питам. Дете ће увидети не само из интонације него из

целине да су ту две вредности саме реченице казане све

зицом да и презентом питам. На тај се начин успева више

него издвојеним тумачењем једног па другог. Напоредо

објашњавање развија и критички однос учеников према

језичком материјалу, али исто тако развија и његове спо

собности да се служи тим начином изражавања различним

облицима којима се диференцира значење појединачних

израза и њихових веза. А тек то је оно чему треба да те

жимо а не пасивном знању које се не искоришћава. Стога

је корисно узимати различне типове таквих реченица и на

њима се задржавати (Кад ћеш доћи? — Не знам кад ћеш

доћи, Где си спавао? — Реци нам где си спавао, и сл.).

Ово везивање подређених реченица за просте одредбе

главних чланова реченице, субјекта и објекта, развијање

и сажимање, има одређене циљеве—да се развије осећање,

обогати израз, да се укаже на могућности израза на више

начина. Али у томе треба да је у основи: шта се жели иста

ћи том одредбом, простим додатком или развијеном рече

ницом. Тако ће се време реализације радње главне речени

це казивати временском реченицом, али се може временска
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одредба казати и простим додатком, само што тада нећемо

имати сложену реченицу него просту проширену (Доћи ћу

по сванућу: Доћи ћу пошто сване). Тако се ради и с дру

гим случајевима. А увек се истиче функција: временски

додатак казује време радње која се изриче предикатом, али

се и временском реченицом исто тако казује време реали

зовања радње главне реченице, те сад имамо сложену, под

ређену реченицу. И намерна се реченица тумачи као израз,

објашњење циља или намере радње главне реченице, уз

рочна као објашњење узрока радње главне реченице, после

дична казује последицу радње главне реченице, поредбено

начинска — начин како се врши радња главне реченице или

у поређењу: да је оно што се изриче главном реченицом

слично ономе или различно од онога што се изриче подре

ђеном реченицом; допусна — допуштање могућности да

се врши или не врши радња главне реченице и поред смет

ње коју садржи подређена реченица, односна — односи се

на коју реч главне реченице, погодбена — казује погодбу

или услов под којим се врши или би се могла вршити радња

главне реченице и слично. -

Код нас се обично схватало да директни говор треба

узимати као потпуно одвојену реченицу. Стога се обично

избегавају примери у којима имамо такве садржаје. Али

треба знати да и директни говор и индиректни говор имају

исти однос према оној уводној реченици којом се упућује

на тај говор или којом се долази до тога говора. Тај директ

ни говор, природно је, може бити и сам од више реченица.

Тако треба и поступати: цео тај директни говор треба по

сматрати као објекат, а потом узимати сам тај говор и у

њему проналазити какве реченице имамо и какав је однос

међу њима. Ми узимамо примера ради само простији облик:

Брат рече: „Доћи ћу к теби.“ — Оно што је брат рекао уства

pи је објекат предиката (прелазног глагола) предње, сад глав

не реченице. То се запажа кад се тај директни говор пренесе

У индиректни. Имаћемо: Брат рече да ће доћи. Ту се такође

запажа да је ранији директни говор сад казан као инди

ректни говор, а то је сад декларативна (исказна) реченица
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и објекат главне реченице, као што је било и пре. Објекат

ску ћемо реченицу имати и у случајевима као: Он га упита:

„Где је Милан?“ Преформирајући реченицу, добијамо: Он га

упита где је Милан. Однос је исти . . .

Како се из овога види, великој разноврсности подре

ђених реченица треба поклонити особиту пажњу. — Стога

што се дају велике могућности спецификовања радње

главне реченице и прелива међу реченицама које служе

као развијене одредбенице, стварају се могућности и већег

колебања, о чему се говори на другоме месту.

„“

М. С. Лалевић


	1
	Binder1
	Binder2
	Binder3
	Binder4

	2
	Scan0000
	Scan0000b
	Scan0001
	Scan0002
	Scan0003
	Scan0004
	Scan0005
	Scan0006
	Scan0007
	Scan0008
	Scan0009
	Scan0010
	Scan0011
	Scan0012
	Scan0013
	Scan0014
	Scan0015
	Scan0016
	Scan0017
	Scan0018
	Scan0019
	Scan0020
	Scan0021.0
	Scan0021.1
	Scan0021.2
	Scan0022
	Scan0025
	Scan0026
	Scan0027
	Scan0028
	Scan0029
	Scan0030
	Scan0031
	Scan0032
	Scan0033
	Scan0034
	Scan0035
	Scan0036
	Scan0037
	Scan0038
	Scan0039
	Scan0040
	Scan0041
	Scan0042
	Scan0043
	Scan0044
	Scan0045
	Scan0046
	Scan0047
	Scan0048
	Scan0049
	Scan0050
	Scan0051
	Scan0052
	Scan0053
	Scan0054
	Scan0055
	Scan0056
	Scan0057
	Scan0058
	Scan0059
	Scan0060
	Scan0061
	Scan0062
	Scan0063
	Scan0064
	Scan0065
	Scan0066
	Scan0085

	3
	Binder1
	Binder2
	Binder3
	Binder4




