
WOJCIECH LIGĘZA 

Wspominać z wdzięcznością

Wspominać Wisławę Szymborską można tylko z wdzięcznością: za obcowanie 
z kimś niezwykłym, za dyskretnie przekazywaną mądrość, obwarowaną wątpliwo-
ściami i autoironią. Poetka potrafi ła zwykłą rozmowę przemienić w niezwykłe prze-
życie. Zapamiętaliśmy, choć zapewne każdy inaczej, splot przenikliwej obserwacji 
oraz gry wyobraźni, krytycznego myślenia i pozornie naiwnego zachwytu, poważ-
nego argumentowania i fi nezyjnego żartu. Roztrząsane przykłady z życia, analizo-
wane przygody w tramwaju czy na targu, odsłaniały dziwność istnienia, zaskaku-
jące zderzenia sytuacji, koincydencje o głębszym znaczeniu. Twórczością mówio-
ną Szymborskiej, tak jak pisaną, rządziły paradoks, zaskoczenie, nieoczywistość. 
Jej poczucie humoru nie miało sobie równych. Wyliczenie cech osobowych, które 
tak przyciągały rozmówców, ale też trzymały ich w szachu, gdyż niezgoda na po-
spolite ujęcia tematów była warunkiem wstępnym, mogłoby się rozwijać w wielu 
kierunkach. Jedno jest pewne, iż nie sposób wszystkiego, co zawdzięczamy Wisła-
wie Szymborskiej, czyli wieloletnich spotkań i lektur, inspiracji i dociekliwych py-
tań, olśnień i ocen, zamknąć w kilku określeniach podyktowanych przez żałobne 
okoliczności. 

Wisława Szymborska była człowiekiem kameralnych przestrzeni, wiernych przyjaź-
ni, dobrze strzeżonej prywatności. Nie znosiła medialnego wrzasku, światowej pozy 
oraz targowiska próżności, gdzie każdy z uprawiających grę ambicji, musi mieć wy-
znaczoną rangę. W niewielkim gronie osób bliskich czuła się dobrze, gdyż pakt to-
warzyski został dawno zawarty, a zatem nie groziły elementarne niezrozumienia czy 
drastyczne nieporozumienia. Nie znaczy to wcale, że Noblistka chciała sterować wy-
mianą zdań, przeciwnie: miała fenomenalny talent słuchania, który, bywało, uskrzy-
dlał mówiącego. Jej ciekawość innego światoodczucia, nowej wykładni zjawisk, na-
wet drobinowych faktów, które pełniły rolę małych odkryć, nigdy nie słabła. Poetka 
bardziej ceniła dobrze zadane pytania, które należałoby roztrząsać, różnicując zjawi-
ska i dodając wątpliwości, niż klarowne odpowiedzi, upraszczające, jednoznaczne. 

Być może nadużywamy słowa przyjaźń. Czy zaproszenia, rozmowy, dedykacje na 
książkach, uderzające absurdalnym humorem, świąteczne kartki-kolaże, szczodrze 
darowane, można uznać za niezbite dowody przyjaźni, wcale nie jestem pewien. 
Obdarowany, chciałby sądzić, iż to jego właśnie poetka wyróżniała szczególnymi 
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względami, ale przecież wykładnia wciąż się komplikuje – i to z dwóch względów. 
Po pierwsze przyjaźń, tak jak „miłość prawdziwa” w wierszach Szymborskiej, to fe-
nomen rzadki w skali całego kosmosu, niemal niemożliwy, po wtóre – opisywana 
tu relacja miała swe stopnie i miejsca nie-do-określenia, Noblistka unikała bowiem 
manifestowania uczuć, czyli owego hałaśliwego deklarowania, które tak lubi świat 
współczesny. W serdecznej więzi znajdowało się zatem miejsce na dystans i osob-
ność. Z przekąsem pisała o rytualnych „aktach serdeczności”, o niesłabnącej potrze-
bie czułości czy też teatrze uczuć granym na co dzień, jak nieznośna komedia. Pa-
mięć przyjaźni, jak sądzę, powinna pozostać dyskretna. Niekoniecznie więc trzeba 
latać do mediów i gawędzić o przyjaźni. Możliwe są inne kwalifi kacje: bliski znajo-
my, pokrewna dusza, rezonujący rozmówca, kolega ze środowiska artystycznego, 
człowiek, który nie zawiedzie, nie zdradzi.

Rozmowa w cztery oczy różniła się od kilkugłosowej konwersacji. Zaproszony na 
kawę miał opowiadać o sobie przejrzyście, esencjonalnie, interesująco. Życzliwa za-
chęta, uśmiech, styl z lekka kpiący – z dodanymi kroplami powagi – sprawiały, że 
rozmowa nie przypominała trudnego egzaminu. Ot, niejako naturalnie wznosiła się 
na wyższy poziom, a zaproszony zapominał o cierpiącym ego, urazach, przeczule-
niach. Deliberowanie o własnych i cudzych nieszczęściach nie było w dobrym gu-
ście, od razu bowiem, nawet bez słów, rysowała się granica oddzielająca dopusz-
czalne wyznanie od nadużycia. Oczywiście Wisława Szymborska zawsze była skłon-
na ofi arować wymierną pomoc (jak w ewangelii – w ukryciu) lub fortunną radę pły-
nącą z doświadczenia, nie z książkowych mądrości. Do odziedziczonych, przyjętych 
na wiarę recept na życie podchodziła zawsze z nieufnym dystansem.

Większość ludzi lubi pochwały, natomiast Wisława Szymborska do zasłużonych 
przecież wyrazów podziwu podchodziła z rezerwą. Trafnie tę regułę podchwyciła 
Elżbieta Zechenter-Spławińska, w zapisie snu (w tomie Czapka niewidka) umiesz-
czając wzmiankę o spojrzeniu Szymborskiej wyrażającym „żartobliwą naganę”. Nie-
kiedy w zdaniach na własny temat Noblistka używała trzeciej osoby, jakby chodziło 
o kogoś innego. O zapamiętanej lekcji chciałbym krótko opowiedzieć. Otóż – wy-
delegowany przez kolegów z SPP – miałem złożyć Wisławie Szymborskiej podzię-
kowania i w krótkiej oracji (cóż za pomysł?) niefortunnie napomknąłem o dobroci.
„Ja wcale nie jestem dobra” – odparowała poetka. Jak rozumiem, była to przestro-
ga, by nie używać formuł obiegowych, które pojedynczą osobę zamykają w klatce
jakiejś cnoty. Zresztą dobroć bezwzględna i nieprzejednana, dana jest chyba tylko
świętym i szaleńcom. Wszakże pamiętamy o znikomym procencie ludzi tak wypo-
sażonych – w prywatnym rachunku z wiersza Przyczynek do statystyki: „Dobrych za-
wsze, / bo nie potrafi ą inaczej / – czterech, no może pięciu” (na sto).
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W tle może pojawić się sytuacja z Gombrowicza, kiedy „dobra cioteczka”, ob-
darowująca cukierkami wszystkich w zasięgu ręki, zdrabniająca ludzi z otoczenia, 
tak by stawali się na powrót dziećmi, pozostaje samotnie ze swoją dobrocią, czyli 
z niczym, bo przecież dobroć wyizolowana nie może określać ludzkiej osobowo-
ści, wciąż się tworzącej. Dobroć to stan niezmienny, bierny. Człowiek dobry, dzia-
łający odruchowo, bez kontroli umysłu, kryteriów i zastrzeżeń, jest tylko radiato-
rem uczuć, a ciepło, którym promieniuje, rozprasza się i ginie w zimnym świecie. 
Tak pojmowana dobroć koliduje z wolnością osoby i najlepiej, jak uczy poetka, uni-
kać kłopotliwych pojęć. 

Rychło rozmowa zmieniała tor. Utwory literackie, spektakle i fi lmy stawały się jej 
przedmiotem. Fascynacje lekturowe często oddawały sprawiedliwość utworom nie 
dość docenionym – oczywiście poza wyrażanym w słowie potocznym kultem wiel-
kich pisarzy. Nad stosowanymi kryteriami warto by się osobno zastanowić, lecz tutaj 
wskazać chciałbym – pośpiesznie i prowizorycznie – kilka czynników, które wzajem-
nie się dopełniają. Otóż w dobrej książce ciekawość dla realiów wielorakiego świata 
winna spotykać się z precyzją w zakresie wyrażania, mądrość wyklucza tam prze-
mądrzałą wszechwiedzę i stowarzysza się z wątpieniem, a fantazja jest wtedy zna-
komita, kiedy zostanie przepuszczona przez fi ltr racjonalności. Każda z tych lektur – 
według Szymborskiej-czytelniczki – winna odsłaniać niepowtarzalne signum arty-
sty słowa i poprzez szczegół ujawniać jakąś prawdę, która daje do myślenia, prze-
kracza nasz zespół przyzwyczajeń i wyobrażeń. Można też mówić o dociekaniu ta-
jemnic warsztatu. Każdy prawdziwy pisarz nie powiela wzorów, lecz oferuje wyna-
lazki. Weźmy zapisy w Lekturach nadobowiązkowych o „niepokojących zmianach to-
nacji uczuciowych” u Horacego, o koncepcie poetyckim i śmiechu Laforgue’a wy-
mierzonym w siły, które nas zniszczą, o dźwiękowej wrażliwości Czechowicza (jego 
dzwony kojarzą się z wyfruwającym aniołem). 

Kilkuminutowe seminaria były dla rozmówców bezcenne, zachęcały bowiem do 
odnowienia kontaktu ze spektaklem czy fi lmem, do rewizji tego, co zdołaliśmy po-
myśleć. Na przykład poetka, głosząc pochwałę inscenizacji Opisu obyczajów Miko-
łaja Grabowskiego, delektowała się cudownym rozpasaniem języka czasów saskich, 
analizowała rolę przesady w reakcjach, zachowaniach, rozmowach, podkreślała zna-
czenie monstrualności wyobraźni. Z wielką przenikliwością Wisława Szymborska 
wypowiadała się również o fi lmie. Świadectw mówionych było chyba więcej niż pi-
sanych. Rzecz jasna w Lekturach nadobowiązkowych napotkamy wzmianki o tej ga-
łęzi sztuki, a w wierszach znaleźć można ślady bądź to „montażu fi lmowego”, bądź 
to odwołań do konkretnych dzieł. Wskażmy choćby subtelną kpinę z egzystencjali-
zmu na ekranie (Film lata sześćdziesiąte) lub apologię tragicznych komików kina nie-
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mego (Komedyjki). Szymborska mówiła chętnie o popularnych serialach i perwersyj-
nej skłonności do kiczu („czy zauważyliście, że w Dynastii nikt niczego nie czyta?”), 
o westernach („dialogi sprawiają wrażenie, jakby bohaterowie Dzikiego Zachodu 
czytali Sartre’a”), ale szczególną uwagę poświęcała kinu artystycznemu. Zapewne 
przykład Federico Felliniego byłby w tym miejscu właściwy. Pamiętam uwagi No-
blistki o Amarcord – o inicjacjach dzieciństwa, podawanych z humorem lękach i ob-
sesjach, zjawiskowej oniryczności, rzewności przemieszanej z karykaturą, cyrku co-
dziennym żarłocznego życia. 

O malarstwie w twórczości Szymborskiej napisano już niejedną rozprawę, zatem 
tę kwestię tylko wzmiankuję. Znamienne wydają się potwierdzenia wierności dla 
pewnych artystów, takich jak Vermeer van Delft – malarz trwania, artysta chwili, któ-
ra nie mija wraz z patrzącymi. Jego opowieść o świecie wyróżnia  szacunek dla deta-
li utrwalonych zawsze z maestrią, ale też poruszająca jest obecność postaci powra-
cających do nas z innego czasu, zastygniętych w jakiejś pochłaniającej czynności, 
widzialnych, lecz nieprzeniknionych. Vermeer w mieszczańskim wnętrzu zamknął 
cały kosmos, esencję tego, co jest – pod postacią witrażowego okna, mapy na ścia-
nie, lutni, krzesła. I znów od szpinetu odwróci się ku nam dama „ze ślicznym półu-
śmiechem”. Spokojna doskonałość staje się u Szymborskiej gwarantem ładu, zwra-
ca się przeciwko szaleństwom historii. A zatem: 

Dopóki ta kobieta z Rijkmuseum

w namalowanej ciszy i skupieniu

mleko z dzbanka do miski

dzień po dniu przelewa,

nie zasługuje Świat

na koniec świata

   (Vermeer)

Skale wrażliwości rozmówców wcale nie musiały się pokrywać. Wisława Szym-
borska polemizowała fi nezyjnie. Oto jej zdanie o młodym prozaiku, który odniósł 
sukces: „on byłby wielkim pisarzem, gdyby otrzymał dar współczucia”, oto opinia 
o sławnym francuskim uczonym: „czytając jego książkę, miałam wrażenie, że przez 
cały dzień noszę dwa wiadra pełne wody na piąte piętro”. Juliana Przybosia okre-
śliła mianem wymagającego rozmówcy i to samo można powiedzieć o niej samej. 
Była ciekawa wszystkiego – podróży tramwajem, która mogła mieć równą inten-
sywność, jak wyprawa do bieguna północnego, snów, jeśli śmiałością wizji przekra-
czały ograniczoną jawę, odkryć, które kwestionowały naszą „niezbitą pewność”, cie-
kawostek o ludziach zwykłych i sławnych – pod warunkiem, że nie należały do po-
spolitych plotek. Szkoda bowiem życia na gadanie o niczym. Tylko głupstwo o wy-
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miarach nadrealistycznych miało smak i wartość. Dowcip i rygor, lekkość i dyscypli-
na, barwność anegdoty i fi lozofi czna głębia to przeciwstawne cechy konwersacyj-
nego instrumentarium Wisławy Szymborskiej. 

Autorkę Lektur nadobowiązkowych interesowały tematy naukowe. Z wielu dzie-
dzin: językoznawstwa, historii, biologii, fi lozofi i, archeologii, astronomii, anatomii. 
Z inwencją i swobodą w swych utworach wykorzystywała rozległą wiedzę, ale też 
zaciekawiona była tym, jak realiami nauki posługują się inni poeci. Literaturoznaw-
ca również mógł wiele skorzystać, ponieważ często w lotnym spostrzeżeniu Noblist-
ki mieściło się rozwiązanie problemu, o którym biedny polonista musiałby napisać 
mozolny, mniej odkrywczy traktat. Szymborska wyśmienicie znała się na prozie, jej 
wypowiedzi o sztuce narracji nie powstydziłby się wytrawny krytyk. Zresztą w po-
ezji też są rozsiane ślady fascynacji powieściopisarstwem. Zapewne pasja lektury 
(„czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”) wiąza-
ła się z umiłowaniem rzeczywistości, która, zatrzymana w słowie, nie umyka w ni-
cość. Liczą się tyleż zmysłowo odbierane konkrety, co zawsze aktualne przesłania. 
Klub Pickwicka Dickensa znalazł się wraz z Próbami Montaigne’a na półce z książka-
mi najbardziej przez poetkę cenionymi.

W wierszach Szymborskiej znajdziemy sporo erudycyjnych odwołań do tekstów 
kultury i literatury. Wiele dzieł artystycznie znaczących, ale też prac z rozmaitych 
dziedzin, nie wyłączając popularyzacji oraz poradników praktycznych, poetka sko-
mentowała w Lekturach nadobowiązkowych. Na tej podstawie można by sądzić, że 
jej mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru książek. Tymczasem biblioteka Wisła-
wy Szymborskiej istnieje w innym wymiarze – pamięci i wyobraźni. Fizyczny ciężar 
tomów nie wydaje się niezbędny. Poetka nie przywiązywała się do książek, miała tę 
siłę, by się z nimi rozstawać. Wybrany kolejny czytelnik opuszczał gościnne mieszka-
nie, często unosząc z sobą książki – przedmiot pożądania. Tak zatem krążenie dzieł 
nie ustawało, a bibliotekę tworzyła nie tyle kumulacja, co selekcja. Oczywiście ści-
sły prywatny kanon nie mógł zostać naruszony, ale przecież (z drugiej strony) ilość 
książek niezbędnych do życia nie jest tak wielka, jak nam się zwykle wydaje. 

To nie całkiem prawda, że Wisława Szymborska nie rozmawiała o swoich wier-
szach. W wywiadach wykazywała powściągliwość, ale podczas posłuchania pry-
watnego można było trochę więcej uzyskać. Powiedzmy: dostać podarunek inte-
lektualny. Co prawda, odmierzane w małych dawkach objaśnienia nie dotyczyły 
zagadnień generalnych, ale – na przykład – przybliżały realia, konteksty, okolicz-
ności. Na półserio poetka odnosiła się do recepcji krytycznej. Między innymi za-
pamiętałem taką kwestię: „Wiersz ku czci [z tomu Sól] to utwór-sierotka. Nikt o nim 
nie pisał”. 
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Rozmowa w kilka osób u Wisławy Szymborskiej mogłaby posłużyć jako wzór dla 
wszelkich debat. Niech się wstydzą braku wyczucia, szacunku dla rozmówcy, so-
biepańskiego sejmikowania przedstawiciele naszych elit, dyskutujący w publikato-
rach. W domu poetki było inaczej: nikt z gości nie był faworyzowany, każdy – słu-
chany z zainteresowaniem. Żartobliwa napaść, lekka prowokacja, dowcipne sokra-
tejskie akuszerstwo ze strony poetki pobudzały milczących do aktywności towa-
rzyskiej. Nade wszystko jednak wspólnotę łączył żywioł zabawy. Bezinteresownej, 
bez krwawych ofi ar. Kpina nie mogła być okrutna, karykatura – nadto przejaskra-
wiona, plotka – nazbyt wścibska. Przy tym autoironia odgrywała znaczącą rolę. Na-
suwał się wniosek sprzeczny z duchem naszego czasu, że sztuka żartowania pole-
ga na tym, by nikogo nie ranić.

Dodajmy, że poetka była szczególnie uwrażliwiona na moralne zło. Podłość 
ludzka i niecne sprawki, a żyliśmy w czasach ciekawych, były źródłem wielkiego 
zasmucenia. Wówczas osąd był sprawiedliwy i bezkompromisowy. By nie zado-
wolić się uogólnieniem, sięgnijmy po kolejny przykład. Otóż w stanie wojennym 
seniorzy polskiej kultury – za pośrednictwem telewizji – udzielali poparcia gene-
rałowi Jaruzelskiemu. Można wątpić, czy te wystąpienia miały charakter sponta-
niczny, wolno też przypuszczać, że bohaterowie dość żałosnych audycji pamięta-
li dawne traumy, nie opuszczał ich lęk, nie orientowali się dobrze w sytuacji, nie 
chcieli już zmiany. Chociaż nie należy też wykluczyć oportunizmu i braku charak-
teru. Krótkie zdanie poetki wypowiedziane jakby mimochodem: „geriatria w służ-
bie rewolucji” wydobywało rozumienie i niezgodę, groteskę sytuacji, podskórny 
komizm nieporozumienia. 

W istocie pokoje przy ulicy Chocimskiej, a później Piastowskiej, były przeciwień-
stwem dworu (czy salonu), gdzie inteligencją nie posługiwano się jak sztyletem. 
Na dawnych i teraźniejszych dworach, by zdobyć względy królowej, mówiący sta-
ra się jadowitymi uwagami unicestwić przeciwnika. Jakże to odległe od spotkań 
z Wisławą Szymborską. Igraszki z wyznaczonym punktem kulminacyjnym, czy-
li słynną loteryjką wywodziły się z dwóch tradycji, mianowicie z dawnych zabaw 
i gier towarzyskich, z których wyzuł nas ordynarny telewizor oraz z odziedziczone-
go po surrealizmie humorystycznego działania. Jak wiadomo, artyści z tego krę-
gu wymyślali przedmioty absurdalnie nieprzydatne, krańcowo rozmijające się ze 
swym przeznaczeniem. 

Nastawiona na efekt zaskoczenia loteryjka była jakby echem tamtych pomysło-
wych ekstrawagancji. Uczestnik zabawy losował (przeważnie) wyrafi nowaną szka-
radę, ale może bardziej oczekiwał na dar istotniejszy, czyli konceptualny, związa-
ny z osobą, komentarz poetki. W ogóle humor Szymborskiej ujawniał doświadcze-
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nie absurdu, eksponował dziwne osobliwości, podkreślał spotkania rzeczy sprzecz-
nych, a wycinanki (żarty plastyczno-słowne) stawały się jakże oryginalnym prze-
dłużeniem surrealizmu.  Celebrowane były zupki w torebkach, dania od Chińczyka, 
butelki wina o dziwnych nazwach. Osobny parodystyczny rytuał obejmował zasia-
danie do stołu, częstowanie. Przytaczano teksty tak grafomańskie, że aż genialne 
w swojej kategorii, ale też dla równowagi przedmiotem zabawy – tym razem w sen-
sie oświeceniowym – stawały się dzieła pożywne i pożyteczne. Pewnego wieczo-
ru towarzystwo z wielkim zaciekawieniem „bawiło się” Skrzydlatymi słowami Hen-
ryka Markiewicza i Andrzeja Romanowskiego, odkrywając, iż w wielu przypadkach, 
nie zdajemy sobie do końca sprawy, skąd pochodzą cytaty, którymi z taką łatwością 
się posługujemy. Przywrócenie autora czy dopowiedzenie kontekstu witane było 
z bezinteresowną radością. Nie sposób nie pomyśleć o teatralności tych towarzy-
skich zdarzeń. Wisława Szymborska znakomicie reżyserowała improwizowane sztu-
ki w swym domowym teatrze. 

Nie chciałbym przekazać obrazu jednostronnego. Oczywiście śmiech zyskiwał 
kontrapunkt w postaci poważnych refl eksji, po smakowitej opowieści następował 
moment zadumania, zza zasłony papierosowego dymu wyłaniała się raz twarz życz-
liwie uśmiechnięta, innym razem, znacznie rzadziej, bo zasada dzielności na to nie 
pozwalała, twarz zamyślona, smutna. Niekiedy poetka nie mogła ukryć wyraźnych 
emocji, ale to były chwile szczególne. Po wycięciu – na prośbę mieszkańców – pięk-
nego bielana (topoli nadwiślańskiej), który rósł przed blokiem przy ul. Chocimskiej, 
poetka powiedziała z goryczą taką, jakby nagle rozczarowała się do całego gatun-
ku ludzkiego: „drzewo im przeszkadzało, zabierało światło”. Jakże „cud codzienny”, 
który sam był światłem, mógł nie dopuszczać światła?

Wisława Szymborska była przeciwniczką fotografi i z ukrycia, z zaskoczenia, strze-
gła prawa do własnego wizerunku, choć w naszej dobie takie to trudne. Wpojone 
zasady, że nie należy się wywnętrzać, ani skarżyć, sprawiały, że była osobą nieprze-
niknioną, w jakimś wymiarze tajemniczą. Owszem, zażyłość, ale do pewnych gra-
nic, konfi dencja, ale z zachowaniem dystansu. I jeszcze to dobre wychowanie, któ-
re relacje komplikuje… Można by – paradoksalnie – mówić o chłodnej serdeczno-
ści, krytycznie nastawionym współczuciu czy przyjaznym ludziom indywidualizmie.  

Dwoistości, rozszczepienia perspektywy, konfrontacje wielu wyobrażeń, kon-
fl ikty postaw oraz paradoksy są bardzo istotne w poezji Wisławy Szymborskiej. 
Piękne chwile istnienia, których moce zagłady nie są w stanie unicestwić, graniczą 
z refl eksją o upływie czasu, przemijaniu i śmierci, pełna fi lozofi cznego zdumienia 
pochwała nieprzeliczonych form natury spotyka się z przeżywaniem okrucieństw 
historii, własna pozbawiona złudzeń prawda musi przebić się przez społeczne wmó-
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wienia i przyjęte mity, przegrany człowiek pojedynczy nie ma szans w zderzeniu 
z władzą i masą, a bezpieczny azyl sztuki tylko pozornie broni nas przed nędzą eg-
zystencji. Rzetelna wiedza, jak czytamy w wierszach Szymborskiej, wypływać może 
tylko z większych obszarów niewiedzy, pewność zbudowana zostaje na wątpieniu, 
zaś każdy ład podszyty jest chaosem. 

W ostatnich tomach Wisławy Szymborskiej (Chwila, Dwukropek, Tutaj) pojawia-
ją się kolejne próby trudnego pogodzenia się z tym, co nieuniknione, co napawa 
lękiem. Spokojne tłumaczenie, dlaczego znaleźliśmy się w prowincjonalnej odno-
dze kosmosu, w panicznej ucieczce nie wiadomo dokąd – po mylnych drogach la-
biryntu, pod terrorem umierania, w jednostkowej postaci, która gubi się wśród 
innych bytów, wśród enigmatycznej gry przypadków, nie przynosi wyrazistej odpo-
wiedzi, ale może obdarza czytelnika spokojem płynącym z przyjęcia choć na mo-
ment właściwej perspektywy i proporcji. Wszakże nikt nie ustalał z nami reguł ist-
nienia. Może nie warto się rozczulać, skoro w najlepszym razie jesteśmy obdarzo-
nymi świadomością przechodniami tymczasowego istnienia. 

Szymborska, może mocniej, niż dotychczas, wprowadza postać cicerone, który 
mówi o sprawach elementarnych, wyjaśniając ab ovo nasz byt i pobyt, czas i trwa-
nie. Tak dzieje się w wierszach Chwila, Dusza, Mikrokosmos, Otwornice, Przed podróżą, 
jakby sprzeczności same miały się ułożyć lub stać się przynajmniej znośne. Poetka 
eksponuje fragmenty autobiografi i, ale w pojedynczych migawkach, jakby oderwa-
nych od całościowej narracji i zawsze w te sposób, by służyły ogólniejszemu namy-
słowi. Nie chce chronić się w przeszłości, ani jej mitologizować, nie pragnie też jed-
noznacznego wytłumaczenia dawnych zdarzeń, nie godzi się na zastygnięcie w ja-
kiejś wersji swojej osoby (Trudne życie z pamięcią). Wyniki rekonstrukcji wizerunku 
drugiej osoby przy pomocy tego zawodnego narzędzia są jeszcze gorsze, gdyż na-
wet proste pytania o realia nie uzyskają rozstrzygnięcia (Portret z pamięci). Jedynie 
„pamięć dobrych chwil” (W zatrzęsieniu) ma jakąś wartość: pospołu ze zdumieniem 
oraz „zdolnością do porównań” stanowi uciułany kapitał życia. I przyznać trzeba, że 
jeśli trochę pocieszający, to na pewno nie trwały. 

Wiersze z ostatnich tomów w zwykłych słowach niezwyczajnie podejmują kwe-
stię ostatecznych ludzkich przeznaczeń. Można by rzecz tak ująć, iż jak w Kafkow-
skim odwleczeniu procesu, choć bez tej ponurej determinacji, odejmuje się władzę 
nieodwołalnemu, ogranicza terytorium śmierci, ze wszystkich sił ducha i wyobraź-
ni zawiesza rozstrzygnięcie, które nadejdzie, ale jeszcze nie teraz. Nasze istnienie 
ze skazą, „prawie że wieczne”, jakże jest trwałe w porównaniu z efemerydami i for-
mami w nieustannej metamorfozie (Chmury). Za inne oswojenie uznać należy sy-
tuację rozmowy bądź interview, w których osobiste zaangażowanie pytającego się 
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zmniejsza. Zresztą i słowo „śmierć” bywa przemilczane, omijane z daleka, jak jakaś 
niekreślona możliwość, choć przecież Parka trzyma w ręku nożyce – narzędzie losu. 
Pilna pracowniczka skupia się na historycznych sposobnościach i technicznej stro-
nie swojego zajęcia (Wywiad z Atropos). Inne milczenie zyskuje głęboki sens w wier-
szu Stary profesor, mianowicie liryk o odchodzeniu przekształca się w wypowiedź 
o samotnej mądrości, która przybywa późno, kiedy udało się człowiekowi wywi-
kłać z życiowych obowiązków.

Dostrzeganie paradoksów czasu nie wyjaśni sensu przydzielonej odrobiny ist-
nienia, nieraz tylko błysku rozpoczynającego się i kończącego życia. Groza śmier-
ci nie zostanie uchylona, lecz raczej – spotęgowana przez fakt, że zdarzenia, jakie 
były udziałem umarłych dzieci, rozgrywały się w małej skali. Skłonni bylibyśmy po-
chopnie orzec, że takie dramaty nie nabrały jeszcze powagi (Bagaż powrotny). Naj-
bardziej niewyobrażalna jest nasza nieobecność czy też wstrzymany udział w spra-
wach świata, przeto wyobraźnia podejmuje wyzwanie skrajne, starając się przybli-
żyć rzeczywistość, która stała się nagle odległa i obca i do tego jeszcze: możliwe 
są tam nadal przepływy zmiennej pogody, czyli fakty apolityczne, ahistoryczne, na 
pewno pozbawione egzystencjalnego dramatu (Nazajutrz bez nas). 

W wierszach Wisławy Szymborskiej czas niedokonany i niedefi nitywne rozstrzy-
gnięcia walczą z odchodzeniem i śmiercią. Świadomość ma wyprzedzać śmierć, wy-
rywać spod jej władzy cząstki bytu, jednostkowe radości i smutki, przeżywane pod-
miotowo zdarzenia. Dopóki żyjemy, zaciekawienie poznawcze nie powinno słabnąć. 
Świadomość wciąż od nowa zadaje pytania, na które trudno oczekiwać od razu od-
powiedzi (Spis, Trochę o duszy). Jednak ostateczność nie zostaje wyparta, gdyż jed-
no z najważniejszych pytań jej właśnie dotyczy. W tej prawdziwie egzystencjalnej 
poezji śmierć to również kurczenie się wielu możliwości, zacieśnianie przypadków 
do jednego fi nalnego zdarzenia. Słynne jest zdanie z wiersza Szymborskiej O śmier-
ci bez przesady: „Nie ma takiego życia, / które by choć przez chwilę / nie było nie-
śmiertelne”. Wobec tych chwil intensywnego istnienia śmierć staje się bezsilna. Ak-
cent zostaje postawiony właśnie na słowie „być”. Natomiast w wierszu Metafi zyka 
zamykającym tom Tutaj pojedyncze, lecz mocne istnienie, złożone z prywatnych mi-
krohistorii, okazuje się tak doniosłe, że można je przymierzać do skali kosmicznej. 

W poezji Wisławy Szymborskiej nie należy przeoczyć wirtuozerii słowa, bogac-
twa literackiej stylistyki, mistrzowskiego opanowania polszczyzny potocznej, wy-
sokiej miary poetyckiego humoru. Jednakże w tych wierszach gry znaczeniowe za-
wsze zostają podporządkowane zadaniom etycznym, egzystencjalnemu niepoko-
jowi, nazywaniu zła, przeciwstawianiu się pustce ułatwionego życia, wskazywaniu 
intelektualnych szalbierstw. Nie chcę jednak pisać o literaturze… Wypadnie dodać 
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zdanie oczywiste: szkicowanie sylwetki Wisławy Szymborskiej, tworzenie obrazu 
z pamięci, napotyka na trudności. Wybitna osobowość w całym swym skompliko-
waniu bardzo trudno daje się uchwycić w porządku słów. Fotografi e i fi lmy to złud-
na pomoc dla pamięci, gdyż rejestrują one tylko chwile wyjęte z następstwa czasu, 
ale też ukrywają coś ważnego poza kadrem. Może istotniejsza pozostanie niewy-
rażalna magia gestu, głosu, obecności, której zostaliśmy pozbawieni. Także poezja, 
jedyna taka w kulturze polskiej, pomimo narastających odczytań, zachowa tajem-
nicę łączenia słów i powstawania znaczeń. 

Rozpoczynając wspominanie, musimy wystrzegać się zwodniczej ciekawości, uni-
kać mitologicznych narracji, odrzucić pokusę zajmującej anegdoty, nie przemieniać 
żałoby w karnawał. Przyjąć od Poetki lekcję trudnej zgody na to, co się  spełnia. Pa-
miętać, powracać do lektury. Czy tak?  

62



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (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 [4000 4000]
  /PageSize [481.890 680.315]
>> setpagedevice




