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PISARZE I POECI BYLI ZAWSZE WSPÓ TWÓRCAMI NARODOWYCH MITÓW. WYKRE-
owane przez nich postaci, dylematy i wybory cz sto g biej ni  bohaterowie
i wydarzenia historyczne zapada y w wiadomo  zbiorow , staj c si  symbolami
i tworz c wzorce zachowa .

Zarówno czeska, jak i polska nowoczesna to samo  narodowa ukszta towana zo-
sta a w przeci gu XIX wieku. Oba narody, pozbawione pa stwowo ci, by y wówczas
narodami kulturowymi, których to samo  wyznacza  j zyk i wspólne pochodzenie,
nie za  wspólna decyzja o yciu w ramach okre lonego porz dku polityczno-
-pa stwowego. Mimo podobnej – wydawa oby si  – sytuacji dziewi tnastowieczni
Polacy i Czesi pozostawili swym potomkom w spadku zupe nie odmienne warto ci
i wzorce, które utrwalone zosta y w narodowych legendach i symbolach1.

Jan Linka w artykule Poláci a eši – descripta gentium zastanawia si  nad pa-
nuj cymi w naszych krajach obiegowymi opiniami, popularnymi s dami, auto-
matycznymi skojarzeniami o sobie nawzajem. Pyta o to, jaki obraz nasuwa si
Czechom, kiedy s ysz  s owo Polak i o to, co Polacy my l  o Czechach. Docho-
dzi do wniosku, e:

eší znají Poláky jako zlod je, šmeliná e, opilce, romantiky, antisemity, nacionalisty
a (chápáno na stejné úrovni) katoliky, kte í navíc sm šn  šišlají. Netuší, že Poláci o nich �-
uví jako o Pepících, knedlicích a Švejcích, pacifistech, kte í nad džbánky piva sní o návratu
Rakousko-Uherska, nebo  si neum jí vládnout a bránit svou zemi, o cynicích, jejichž jedin-
ým romantickým snem je chata nad Sázavou položena vedla tisíc  jiných chat – a navíc eší
mluví jako d ti (hle, zde máme alespo  n co spole ného!)2.

1 Zob. Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków, Mi dzynarodowe Centrum Kultury, 1995.
2 „Czesi znaj  Polaków jako z odziei, spekulantów, pijaków, romantyków, antysemitów, nacjonali-

stów i (rozumiane na tej samej p aszczy nie) katolików, którzy na dodatek miesznie sepleni . Nie
spodziewaj  si , e Polacy mówi  o nich Pepiki, knedliki i Szwejkowie, pacyfi ci, którzy nad dzban-
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W wypowiedzi Linki, a tak e w opiniach wielu innych publicystów i badaczy, zaj-
muj cych si  kwesti  polsko-czeskich wyobra e  stereotypowych, dostrzec mo emy
dowody na wzajemn  obco , niezrozumienie, które, jak pisze dalej czeski publicysta,
oddzielaj  dwa kraje „nepropustnou ínskou zdí naší xenofobie a pohrani ních hor”3.

Wspó cze nie literatura, nieroszcz ca sobie praw do oryginalno ci i uniwersal-
no ci, ró nie odnosi si  do utrwalonych w wiadomo ci mitów i stereotypów
narodowych. Ró nie traktuje dziewi tnastowieczne wzorce obu naszych kultur,
wzorce, które ukszta towa y polsk  i czesk  to samo  narodow . By y one przez
niemal pi dziesi t lat po drugiej wojnie wiatowej b d  wykorzystywane
w celach propagandowych, b d  deprecjonowane.

Si gn  po nie Jáchym Topol, który jest jednym z najbardziej znanych czeskich
pisarzy redniego pokolenia i to nie tylko w swojej ojczy nie, bo dzi ki licznym
przek adom zaistnia  w kilkunastu krajach europejskich i USA. Pokazuje on, jak
owe stereotypy funkcjonuj  w zatomizowanym i dezintegruj cym si  spo ecze -
stwie posthistorycznym w swojej g o nej powie ci Sestra (Siostra), która zosta a
napisana i ukaza a si  w 1994 roku, a za któr  w 1995 roku Jáchym Topol otrzy-
ma  nagrod  Egona Hostovskiego w kategorii najlepsza ksi ka roku. Powie
uznana zosta a tak e za jeden z najwa niejszych utworów prozatorskich pierw-
szej po owy lat dziewi dziesi tych XX wieku w Czechach (obok powie ci Mila-
na Kundery Nesmrtelnost i Ludvíka Vaculíka Jak se d lá chlapec). Tekst obecnie
znajduje si  na li cie stu najwybitniejszych czeskich utworów prozatorskich.
Sestra by a prawdziwym „wybuchem” na czeskiej scenie literackiej, a zarazem
jedn  z pierwszych literackich reakcji na zmieniaj c  si  rzeczywisto  prze omu
lat 80. i 90. XX wieku, szybko zyska a w Czechach miano „powie ci kultowej”.

Jáchym Topol (ur. 1962) to nie tylko prozaik, ale tak e poeta, t umacz i autor
tekstów piosenek dla grupy rockowej swojego brata Filipa Topola „Psí vojáci”.
Syn poety i dramaturga Josefa Topola. W latach 80. XX wieku pracowa  jako
magazynier, kierowca, palacz i piekarz, aby unikn  s u by wojskowej podda  si
leczeniu psychiatrycznemu. Wspó twórca i wspó pracownik renomowanych pism
„Revolver Revue” i „Respekt”. Debiutowa  w roku 1981 wydanym w samizdacie
tomikiem poezji Eskymáckej pes (Eskimoski pies). T umaczy  poetów wietnam-
skich, og osi  równie  przek ad legend india skich we w asnym wyborze Trnová
dívka (Cierniowa dziewczyna). W Polsce ukaza y si  jego powie ci: Siostra (Se-
stra), Anio  (And l), Nocna praca (No ní práce), Strefa cyrkowa (Kloktat dehet),
swoista „kronika podró y” Supermarket bohaterów radzieckich (Supermarket

kiem piwa marz  o powrocie Austro-W gier, poniewa  nie potrafi  rz dzi  i broni  swojej ziemi, cynicy,
których jedynym romantycznym snem jest chata nad Sazaw  p o ona obok tysi ca innych chat – na dodatek
Czesi mówi  jak dzieci (otó , tutaj mamy przynajmniej co  wspólnego!).” J. Linka, Poláci a eši – descripta
gentium, „Souvislostí” 1998, nr 3–4, (internet: archiwum miesi cznika „Souvislostí”) [t um. moje – D. -Cz].

3 „nieprzepuszczalnym chi skim murem naszej ksenofobii i pogranicznych gór” (tam e) [t um.
moje – D. -Cz].
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sov tských hrdin ), sztuka Droga do Bugulmy (Cesta do Bugulmy), opowiadanie
Wycieczka do hali dworcowej (Výlet k nádražní hale) oraz zbiór wierszy Kocham
ci  jak wariat (Miluju t  k zblázn ní). Pisarz jest jedn  z najwi kszych osobowo-
ci literatury czeskiej redniego pokolenia.
Powie Siostra sk ada si  z trzech lu no po czonych cz ci: Miasto (M sto),

Siostra (Sestra), Srebro (St íbro). O  fabularn  powie ci stanowi  losy grupy
przyjació , zawi zuj cych w Czechach „plemienn ” organizacj  mafijn . Tekst
osadzony jest w realiach pierwszej po owy lat 90., lecz wydarzenia, postaci
i procesy spo eczne s  jedynie materia em, z którego narrator buduje sw  prywat-
n  mitologi . Najwa niejsza cz  powie ci rozgrywa si  w czasie mi dzy
ucieczk  obywateli NRD z praskiej ambasady RFN na Zachód, a rozpadem Cze-
chos owacji, czyli obejmuje okres prze omu politycznego i kszta towania si
nowych realiów w latach 1989–1993.

Topol opisuje moment oczekiwania, gor czkowej aktywno ci, moment, w którym
stare prawa i regu y przesta y ju  istnie , a nowe nie zosta y jeszcze stworzone. Sio-
stra to powie , w której dramatyczne i groteskowe wizje, przypominaj ce apokalip-
tyczne wizje z obrazów Boscha, wielobarwny i ha a liwy karnawa danse macabre
wyra one s  cz sto na poziomie j zyka, za pomoc  znaków i symboli g boko zako-
rzenionych w kulturze europejskiej, czeskiej, polskiej. Pojawi  si  odwo ania lub
raczej lady, wzmianki, czy aluzje do polskich „grubych tragikomicznych powie ci”,
inspiracje lektur  Izaaka Bashevisa Singera, wiersz Czes awa Mi osza pochodz cy
z tomu Hymn o Perle, czy inspiracje twórczo ci  Rafa a Wojaczka. Zw aszcza ten
artysta wywar  na Topolu wielkie wra enie. Sam pisarz przyznaje, e go naznaczy .

Polacy mieli tam grube tragikomiczne powie ci, Rumuni fujarki, Ossi dokumentacje, Ro-
sjanie ikony, por bali my te  kilka fortepianów i zrobili my na dworze ognisko, wyci gn -
em z p omieni to, co mia  Wojaczek i w o y em to w swój j zyk4.

W latach normalizacji twórczo  Wojaczka nie by a w Czechos owacji normalnie
dost pna, tylko kr y a w obiegu samizdatowym, np. by a drukowana w samizdato-
wym czasopi mie „Revolver Revue”, z którym Topol wspó pracuje. Drukowano
w samizdatowych czasopismach szczególnie w „Revolver Revue” twórczo  m.in.
Marka H aski, Gustawa Herlinga-Grudzi skiego, Edwarda Stachury, których teksty
Topol czyta  i bardzo sobie ceni , chocia  za samym Stachur , jak przyznaje, nie
przepada. Natomiast du ym szacunkiem darzy dorobek Josepha Conrada, o czym
wspomnia  podczas rozmowy z Petrem Posledním, Vladimírem Novotným, Ji ím
Studeným i Ivem íhem, która odby a si  3 grudnia 2007 roku w Pardubicach,
a zamieszczona zosta a w roczniku literacko-kulturalnym „Tahy 2008” (s. 45–55).
W jednym z numerów tygodnika „Respekt”, ju  w wolnych Czechach, przeczytamy
tekst Topola o ksi ce polskiego pisarza Micha a G owi skiego Czarne sezony.

4 J. Topol, Siostra, t um. L. Engelking, Warszawa, Wyd. W.A.B., 2002, s. 205.



118     Literatura polska w wiecie. Tom III

W zam cie po 1989 roku opisanym w powie ci Siostra weryfikacji poddawane
s  wszystkie uznawane dotychczas warto ci, normy, tabu, ograniczenia. Powra-
caj  stare symbole i legendy. W swej w drówce po postkomunistycznym wiecie
g ówny bohater Potok spotyka mieszka ców ca ej „szalonej Europy Wschod-
niej”, w ród nich s  tak e Polacy. Bohaterowie powie ci s  wyra nie otwarci na
obcych: Wietnamczyków, mieszka ców Laosu, mieszka ców Europy rodkowej
i Wschodniej, Romów. Prowadz  z „obcymi” interesy i nie zawracaj  sobie g o-
wy niuansami prawnymi czy subtelno ciami etycznymi.

W m odo ci czasem chcia em by  Polakiem. […] Indianie ju  nie yli. Polacy prali glinia-
rzy. Modlili si . Wóda. Zawsze we wszystkim romantyzm, ale na stoj co. […] bracia Polacy
maj  Ko ció , nasze zosta y zniszczone5.

Jáchym Topol podkre la, e Polska w zwi zku z tym, gdzie si  urodzi  i co ro-
bi , by a dla niego zawsze bardzo wa na, by a symbolem buntu:

ci to mnie nie le wkurwiaj , te nasze mato ki, mówi  Bohler i u miecha  si  do polskich ban-
dytów, nie widz  Pepiki jedne, e to s  przynajmniej m czy ni, przecie  ich rodziny mog y-
by wyzdycha  z g odu, no to handluj , co maj  robi , nie pope niaj  strasznego grzechu
skomlenia… kradn … Polacy ci gle si  wykrwawiali i walczyli, mówi  w rozmarzeniu
Bohler, naród polski to Chrystus tej zwariowanej Europy Wschodniej, mówi  ten blu nier-
ca… polscy bandyci wy adowywali samochody przemyconych kazachskich dywanów i jeden
z nich z dywanem na ramionach szed  w zachodz cym s o cu, st d ta wizja… o kto to, co
powiesz o tym panu, co wisi tu i kona, a ramiona rozpi te ma jak skrzyd a aeroplanu?6

W tych kilku zdaniach streszcza si  romantyczny stereotyp Polaka, stereotyp
odwo uj cy si  do polskiej tradycji, historii, lektury literatury romantycznej, do
dzi  niezwykle ywotny. Wykreowany przez histori  i literatur  polsk  portret
Polaka jako rycerza, powsta ca, walcz cego z re imem bojownika jest cz ci
sk adow  romantycznego paradygmatu, sformu owanego i skodyfikowanego
przez dziewi tnastowieczn  inteligencj  polsk . Jáchym Topol bawi si  stereoty-
pem Polaka jako szlachetnego bojownika o wolno  i romantyka, ale tak e ste-
reotypem Polaka nielegalnego handlarza. Narratorowi Siostry Mickiewiczowski
Chrystus Narodów kojarzy si  wy cznie z polskim handlarzem nios cym na
plecach przeszmuglowany z Kazachstanu dywan7.

Mimo tego obrazu dla Topola i grupy artystów skupionych wokó  czasopisma
„Revolver Revue” Polska, w tym tak e polska literatura, by a wzorem. Artysta
przyznaje, e zazdro ci  polskiej kulturze doby lat 80. drugiego obiegu, aktywno-

5 Tam e, s. 30–31.
6 Tam e, s. 31.
7 Zob. wi cej na ten temat w artykule L. Engelkinga, V mládí jsem ob as cht l být Polák…Polsko,

polština a Poláci v románu Sestra Jáchyma Topola, w: Otázky eského kánonu. Sborník k p íspevk
z III. Kongresu sv tové literárn v dné bohemistiki, red. S. Fedrová, Praga, Wyd. Ú L, 2006.
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ci opozycyjnej. Do Polski je dzi  wraz z przyjació mi, aby uczy  si  literatury
niezale nej i czyta  j , bo tu by o swobodniej. Motyw Polski i Polaków obecny jest
tak e w jego powie ci Nocna praca, gdzie znajduje si  opowie  o Lechu i Czechu.

Topol by  cz onkiem Solidarno ci Polsko-Czechos owackiej, której istot  by o
przemycanie przez granic  ksi ek, czasopism, powielaczy oraz organizacja
spotka  na granicy i wymiana my li. Solidarno  Polsko-Czechos owacka dzia-
a a od pa dziernika 1981 roku, kiedy to dzia acze wywodz cy si  z niezale nych
rodowisk opozycyjnych – Karty 77 w Czechos owacji i Solidarno ci w Polsce,

spotkali si  w Pradze. Celem Solidarno ci Polsko-Czechos owackiej (pierwotnie
Polsko-Czeskiej) by a wymiana informacji o inicjatywach demokratycznych
w Polsce i Czechos owacji, represjach stosowanych przez komunistów wobec
dzia aczy tych inicjatyw. Lata 1982 i 1984 po wi cone by y pracy nad przygoto-
waniem punktów przerzutu i wymiany wydawnictw niezale nych oraz sprz tu.
W ten sposób dzia acze Solidarno ci Polsko-Czechos owackiej rozpocz li syste-
matyczn  akcj  wymiany informacji przez zielon  granic , zorganizowali sie  ku-
rierów przenosz cych przez góry zakazan  literatur , dokumenty, instrukcje i mate-
ria y drukarskie8.

Jáchym Topol chodzi  przez nie k  z plecakiem wype nionym ksi kami.
Cz sto wówczas towarzyszyli mu w tych podró ach dwaj koledzy: Saša Vondra,
który z przemytnika awansowa  na ambasadora w Stanach Zjednoczonych oraz
Ivan Lamper, za o yciel i redaktor naczelny czasopisma „Respekt”, z którym
Topol by  w polskim wi zieniu. Zdaniem Topola „Respekt” to najwa niejszy
czeski tygodnik spo eczno-polityczny.

W tek cie Supermarket bohaterów radzieckich centraln  osi  jest ucieczka
przed patrolami pograniczników. Tak wspomina ten czas Topol:

Pierwszy raz szed em do Polski przez Ziemi  K odzk . Akurat nie puszczali nikogo z d u-
gimi w osami, wi c na granic  poszed em w nocy, sam. Polska by a dzika i wywrotowa. Po-
ci giem mo na by o jecha  tam ca y dzie . Chodzi  daleko. W Czechach, eby rozprostowa
ko ci, w drowiec musia  i  do Budziejowic przez Putim, a i tak go zwijali. Wtedy upi em
w osy spink  i askawie mnie przepu cili. Po przes uchaniu, czescy skurwiele. Spa em w ro-
wie ko o K odzka, obudzi  mnie gliniarz czy stra nik, polski. Kopn  mnie w bok. Z auto-
matem w r ku. W Polsce gliniarze i o nierze nosili bro  poza koszarami i poligonami. Na
d ugo przed stanem wojennym. Pokazywanie pukawek i sprz tu wojskowego – to by o
w Czechach tabu. Na pewno z powodu inwazji pi ciu armii. W K odzku ju  si  to wszystko
zaczyna o. Fury ci gnione przez konie. Pijani faceci. Wró ce Cyganki. Inne fajki. Extra
mocne, a dla milionerów carmeny. […] Polskie psy biega y do Czech si  na re , my do Pol-
ski biegali my szczeka . Wietrzy  wolno 9.

8 Zob. Wroc aw w Czechach. Czesi we Wroc awiu. Literatura – J zyk – Kultura, red. Z. Taraj o-
-Lipowska, J. Malicki, Wroc aw, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wroc awskie Wydawnictwo
O wiatowe, 2003.

9 J. Topol, Supermarket bohaterów radzieckich, t um. L. Engelking, Wo owiec, Wyd. Czarne, 2005, s. 19.
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W ród lektur, obok polskiej literatury romantycznej, w plecaku Topola znalaz a
si  m.in. twórczo  zaprzyja nionego z nim Andrzeja Stasiuka.

[…] wiele lat pó niej rozmawia em z Andrzejem Stasiukiem i dowiedzia em si , e on zaw-
sze chcia  by  troch  Czechem. A ja mu mówi em: zawsze chcia em by  Polakiem10.

Sam Topol przyznaje, e w a ciwie dobrze zna zaledwie jedn  ksi k  polskiego
pisarza Opowie ci galicyjskie. Pozosta e utwory czyta  we fragmentach, co  po s o-
wacku, co  po polsku, co  po angielsku. Jednak Opowie ci galicyjskie to dla niego
dzie o mistrzowskie i jedyne w swoim rodzaju. Tekst ten zosta  przet umaczony na
j zyk czeski pod tytu em Hali ské povídky przez Jolant  Kami sk  i ukaza  si
w wydawnictwie o omunieckim Periplum w 1999 roku. Taki czeski egzemplarz znaj-
duje si  w r kach bohaterów ksi ki Topola Supermarket bohaterów radzieckich:

Jirka daje Olegowi swój egzemplarz czeskiego wydania Opowie ci galicyjskich Stasiuka.
Wszyscy si  na nim podpisujemy. Ch opcy pisz  swoje adresy mailowe, ja nie11.

Postaci wyst puj ce w utworze maj  swoje realne odpowiedniki, np. Bocian to
pisarz Petr Placák, Stojak � wydawca Viktor Stoilov z Torsu (czeska oficyna
wydawnicza), Jirka Zyndram � publicysta i krytyk literacki Ji í Pe ás. Tekst cze-
skiego pisarza ukaza  si  pierwotnie pod tytu em Jak jsme táhli za Stasiukem
(pokus o kroniku), czyli Jak w drowali my do Stasiuka (próba kroniki), jako pos owie
do czeskiego przek adu ksi ki Andrzeja Stasiuka Jak zosta em pisarzem (próba
autobiografii intelektualnej) � Jak jsem se stal spisovatelem (pokus o intelektuální
autobiografii) w przek adzie Václava Buriana (Praha 2004). Zosta  tak e opubli-
kowany samodzielnie Supermarket sov tských hrdin . Jednak, wbrew pierwot-
nemu tytu owi, Supermarket bohaterów radzieckich to nie tylko ksi ka o wy-
prawie czeskiego prozaika Jáchyma Topola do polskiego prozaika Andrzeja Sta-
siuka. Pod przykrywk  dowcipnej, (auto)ironicznej kroniki podró y snuje Topol
fascynuj c  opowie  o tragicznych losach kawa ka ziemi przechodz cego od
wieków z r k do r k i o popl tanych losach jego mieszka ców. Chwilami tekst To-
pola wygl da wr cz na pastisz prozy podró niczej Stasiuka, np. Bia ego kruka. Topol
bowiem patrzy na okolice Wo owca w podobny sposób, w jaki autor Jad c do Baba-
dag spogl da na Satu Mare czy inne rumu skie miejsca. W tek cie napotkamy nazwi-
sko jeszcze jednego wspó czesnego pisarza polskiego, a jest nim Jerzy Pilch:

Który  z nas cytuje Jerzego Pilcha, który oznajmi , e w kulturze panuje chaos, wobec
czego trzeba dba  o precyzj  i logik , zw aszcza w prozie alkoholowej. […] Zyndram twier-
dzi, e po nagrodzie Nike Jerzy Pilch jako swoich prawowitych mistrzów wymieni  Brunona
Schulza i Andrieja P atonowa12.

10 Jako  wytrzyma  ten wiat, wywiad L. Engelkinga z J. Topolem, „Nowe Ksi ki” 2004, nr 5, s. 6.
11 J. Topol, Supermarket bohaterów…, s. 23.
12 Tam e, s. 39.



DOROTA YGAD O-CZOPNIK: ladami literatury polskiej…     121

Nazwiska znanych pisarzy, które przy innej okazji mog yby by  znakami lite-
rackich wtajemnicze  czy pokoleniowych inicjacji, s  tu ju  tylko pretekstem do
wzniesienia kolejnego toastu przez czterech Czechów. Václav Burian, czeski
t umacz Stasiuka, pisze:

My, Czesi pokolenia Jáchyma Topola, uwa ali my w latach 70. i 80. � eby odwróci
zdanie naszego rówie nika Andrzeja Stasiuka � Polaków za Czechów, tyle e lepszych. To
znaczy, nie wszyscy Czesi, ale wiadomo, o co chodzi. Przy piwie do dzi  wspominamy nie-
wiarygodnie tanie papierosy marlboro, pielgrzymki hippisowskie i niehippisowskie, go cinny
Dworzec Centralny w czasie Jazz Jamboree, kolejki po p yty w Akwarium, absolutny podziw
dla Solidarno ci. Oraz przemyt bibu y. Troch  wcze niej te  angielskiej herbaty, ale ta si
w latach 80. sko czy a. To dobrze, e pokoleniowe polonofilstwo nareszcie znalaz o wyraz
w pi miennictwie czeskim. I e Jáchym odwiedza Polsk  do dzi 13.

Je li jednak Jáchym Topol – jak sam przyznaje – nie jest znawc  najnowszej
literatury polskiej14, to mo e przyczyna tego tkwi w ubogiej propozycji najnow-
szej literatury polskiej na czeskim rynku wydawniczym.

Dr Dorota ygad o-Czopnik, Instytut Filologii S owia skiej Uniwersytetu Wroc awskiego. Literatu-
roznawczyni. Zajmuje si  wspó czesn  czesk  my l  teoretycznoliterack . W kr gu jej zainteresowa
pozostaje tak e teatr i najnowsza proza czeska. Autorka ksi ki: W kr gu czeskiej semiotyki teatru. Ivo
Osolsob  jako teoretyk teatru i musicalu (2009).

T R A C E S  O F  P O L I S H  L I T E R A T U R E  I N  T H E  W R I T I N G S  O F  J Á C H Y M  T O P O L

Jáchym Topol, born in Prague in 1962, a Czech poet and novelist. In the 1980s, he was a human
rights activist and worked for Polish-Czech Solidarity movement. Since 1985 he has co-edited Re-
volver Revue which gained the rank of the most important art magazine in the Czech Republic. Topol
is regarded as one of the most influential personalities in Czech literature of recent decades. In his
writings, we can find traces of Polish literature and inspirations with such poets as Rafa  Wojaczek,
Czes aw Mi osz, and such novelists as Isaac Bashevis Singer, Marek H asko, Gustav-Herling-
-Grudzi ski, Edward Stachura and Joseph Conrad. In addition to Polish romantic literature, among his
readings are books by Jerzy Pilch and his friend Andrzej Stasiuk.

13 Wypowied  zamieszczona na tronie internetowej wydawnictwa Czarne (www.czarne.com.pl).
14 Jako  wytrzyma  ten wiat…, s. 7.


