JADWIGA

KUKUŁCZANKA

MOLIER
Brarwie jednocześnie iwildzi.ałam na scenie
dwie fkomedie Moliera: Grzegorza Dyndałę
w Teatrze .PO'W\S:Zechinym na PII'adre i Lekarza mimo woLi w Teaitrze Ziemi Mazowdeokie.i' w czaisie 1WY1S1t~ów itego teatru w
Młodzdeszynie imaieńk:Lej wiosce położo
nej .w otlwlicach Pu~tu&ka.
!Przed obejr·zenieim ltyc'h 15\Peikta'kli wydawało mi się, rże dla WS1Półczesnego widza
Greegorz Dyndiała j1est sztuką
nieporównanie deka.wszą oo Lekarza mimo woli.
Turaz z.mieniłam z1danie. Wsz)'l'Jtko zależy
od interpretaioji U1tworu, od rwydobyQia [przez
teatr itych kwestii i scen rutworu i itych
ogó'Lnych jego 1treści, llct;óre mogą nasuwać
wirdzOIIIl Skojairzeniiai z i<eh własnym doświad
czeniem życiowym.
W programie Teat11U IPowszedmego Zbiigniew Krawc.zyikowski z.asitanaiwia s·ię, czy
Grzegorz Dyndała powinden dziś brudzić
wspóliozuoie IWiidza. Pod[pisująic się IPod twierdzeniem Boya, że Dyndała tto tPOOfać, .która
powiinlna jedynie śmieszyć a nie lbudzić J.itość, bo ,,111ie miłiość, aile [próżność skłoniła
Dyndałę do ziaśl.111bienia .Amtgeli'ki ib ez rtirosilci
o jej wolę i serce, nie aniło.ść, ale tchórz.ostwo, bezradność kali:ą mu cieT1Pieć dą w rdomu" - dodaję od siebie, że Dyndała nie
jest flliPOŚledzonyim chł:O[pern, ~órernu należy rWs[pól:oz,uć, a1e wiajskim lboga.czern, wyzyskiwaiczern,, z lk itórego KLrrwi !Molier i z 'którego bez:li tośnie dll"Wlić powilnniś.my >taikże i
my. Talkie ustawienie [postaci dest [pOza tym,
według Kraiwczyikows'kiego, 'j.e dynyim sposobem zachow.ania komizmu .u tworu, który
gubi się, ,gdy wirdrz obdaraai Dynda~ę sympaitią.

J er.zy T.kaiczyik inajrwirdoczmiej z;godzil się
tą koncepcją (adh ie ikonce[pCJ'e inarzucane
a~OIIIl pmez fkoncepojonistów
i rei)'l'Jeró.w!), .za6l\ligerował się ndą i sam jiuż nicze. go w rtelkście nie sZJUJkał. Za iwszel'ką cenę
chciał Dyndały •ś.mies:nnego.
Więc ruc.z ynil
Grzegorza snobowatyim i „daindin" w sensie
dosłownym, czyli głu[paiwym h rUwYIIIl· iPoniewarż: DyndałJ81 jest snobem, dobme,
że
cierpi (na [pOhyibe'l snobom), ponieważ zaś
przy tym jest 1głuipi: i ltępy, cieI1pieruie właś
ciwie do niego nie dociera - nie madąc
wię<: inard czym się irozczu1ać IPOWinniśmy się
śmiać, i śmiać, i śmiać. Jakoś się nie śmie
jemy. A równocześnie itr.z.eba aktorowi przyznać, że !PQpr.owad'ził rolę kolliSeikwerutnie
i że, ra-z ~godziwszy się na ijego rozumienie
postaci, nie mwnai mu 10zyndć .zanutów. No
z
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prawd.zirwie sponfankzny śmiech widzów
wyiwołała tyilko dedna scena, ta mi.ainowdcie,
fkiedy Dyndała nie IW!PUSZicz.a riolily do domu.
Dyndał.a, icały ozas !Pognębiony, w scenie tej
ma przewagę. Tik.aazyfk: -zagrał ją iPrzy ltym
dowci[>nie, nadając swym rEIIJllikom do żony
ton przekory i pewności sietbie.
GbuiPotai i

itępota

DY'ndały

wca<le szltUICe
inatomi.ast znakomiicie przoyczyniają się do •jej {pomniejszania. Wyobra:fuoy sobie na scenie Dyndałę
(tek.sit nie iwyik<1ucza takiej in1terpreta1cJ'i) rozgarniętego, mądrego, czują1oego, iecz prizegryiwaijąicego w pojedynku ze spryrtiną żoną
i jej szlachetnie 1t1rodzonymi ['odzicami, peł
nymi wiel.kO[pańSkilej wyilszości i prze'kornmia
o cnocie swej córki z raicji .jej iPOChodzenia.
„Skrzyżowania sza>ad" 1byłyiby ciekawe, upadki Grziegorza - zalbawne, ho nie zdecydowane przed •rozpoczęciem 1POtycziki. Tkaczyk
- taka j1est konsekwrenQJ'.a
zaadoptow.an~j
śmieSZIIlości

nie

Danuta Mancewicz (Klaudyna), Jerzy Tkaczyk
(Grzegorz Dyndała), Maria Seroczyńska (Angelika)

pr~Y15\Pairzaiją,

Reżyseria:

Danut'.!.

przez niego k·onc~1Qji roli Dyndiały - jest
od ipocząbku do końca sz,tuk1 ten sam. ZreZY'gnowany. Jego Dyndała to ,postać [przegran<l, nie wakzą•ca, a zatem niedramatyczna.
Ponieważ zalŚ ,j1
est to w sztuoe rolia prowadzą
ca, łatwo sobie rdoporwiedrzieć, co {przy ltak:iirn potraktow.aininl tej ['Oli dZliej e się z icałym 1U1tworem.
Prawda, że Dynclała ,1poślubil Angelikę
bez .trosfki o ·J'ej wolę i serce", prarwda, . że
„bezradność każe mu ją cierpieć w domu"
ale z „rtichórzooitwem" SIPI'awa nie jes1t ltak
pro.sita, jakiby się mogło wydawać.. Nie zapominajmy: rozwodów w XVI! W!leiku we
Francji, nie lbyło, a wsZJe[lde usiłowania
schwyitania Alngeli'ki „in flagranti" S1Poitkały się rz niepowodzeniem. Crzy sym[patia
autoca jest 1po etroni•e Dyndały? Ośmielam
się twi.erdzić, że ita'k.
tDyindała
[pOpelinił
~two. Dyndała ożenił się z tPa=ą z uprzywillej owanego stanu. Molier 'kpi z nie-

więc?

GeniaJ.ny fi1m Chaplina Dyktatm budzi
u niektórych 1Uidzi rzas1tr11Jeżenia. Ma.ją za złe
Cha,plinowi, że 1każe widzom iw momentach
tragiczmych pła:kać.„ ze śmiechu. Wojna jest
w tym ffilmie 1Z1a'b awna. Stras7Jlirwe oceny
łapanki w żydowskim •g etcie są !komiczne,
a postać Hitlera rwygłasza1iącego zbrodnicze,
faszyisitowsfki1e rprzem&w1ienie na.jśmiesz
n1ei.isza w świecie. Ogromna jednak więk
o;zość widzów oipuszcza seans fflrnowy ipod
wra.żeniem rwiełkiego dzieła S1Zituk.1 fHmu,
który, gdyiby nie rza'kończenie !Pełne wiary
w siłę 1Prootego rczJłow:iek.ao, \byłby jednym
Z na<j.tragiczniejszych drziieł ®OikiL Tragizm
nie
rwyiklucz;ai
śmieszności<.
Pr.zeiciiwnie.
ŚmieSZJniOŚĆ potęguje itraigi!zim, itak cr'alk tragirzm ipo~je śmieszność. Cóż trai:Pcznieijszego od w.a<riaita obdar·zonego władzą dyktatora? Cóil śmieslZil!iejsrz.ego od \POCZynań Olb<larrzonego dylkltaitorsiką władzą wariata?
Grzegorz Dyndała - it®aik, głiU[piec, sobek w:ykipiwany {przez wszystkich, nre ś·mieszy
pU1bliczności. Skoro llct;oś jest 1głiupi nic
dl'li.wnego, że wszyscy go rwyikpiiwadą. tDla
wy,wołania śmiechu [pOtr:rebny je.sit element
dzi'W'Ilości, eilement zaskoczenia. Nikogo nie
rozśmieszą irozumne zdania mądrych
ani
bezsensowne iwypowiedrzd. ,głupcó:w. Afe niech
<Człowiek mądry powie i.głups;two, niech 1głup
cowi! rzdar1Zy się 1POW.iied2lieć mądre zdanie a falk;t <ten rozśmieszy 1WSzys!Jkich. Na itej
właśnie .zasadzie w Teatrze Powszechnyim

TEATR ZIEMI MAZOWIECKIEJ: LEKARZ MIMO WOLI Moliera. Franciszek
Lubelski
(Lukasz);
xxx (Gitarzysta), Bogdan Łysakowski (S~anarel), Wiesława Zelichowska (Jagusia).
Reżyseria:
Krystyna Berwińska, scenografia: Zenobiusz Strzelecki
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go 1bezl:iltośnie, ,,sam ichicLałeś, Grzegor:ziu,
s.aim chciałeś ... ", a.le rw o.staltecznY'ffi roz.r.achUJiliku Dyindała. dest l!lajsYillllPatyiczniejs.zą
pOSltadą rw szJtuce. Cóż !Dyndała pootą
pi'ł ttaJk jalk wielu iirmych: ma~eń:s<twa 1bogatyich mieszczan i chłopów z kobietami z
warstw UjpTIZywi'1ejow.anych lbyły rw czas.a1ch
Moliera !zjawiskiem lllaigIDiJnnym. Że 1111ie
pytał IPaJilJilY o serce? to też "1.lwy.czaij
~i. Zres:zitą za 1błąd swój !POkwtaje. To
iwystalliCZy, 1b y 1go rusprarwiedli'Wić. Grzegorz Dyndała satyirą na tWZJbQgacone ch'łop
stwo? Twierdzenie talkie 1byłoby l!lajoczywiściąj a'bsturdailine. Ze ~tiulki ito a.bsol'Ultnie
nie •w ynika. Wys.tairczy urważ.inie przeczytać
tekst, 1b y stwierdzić, że 1jeś1i Molier drwi
z DY\!1dały lto dlaitego \iedyin.j,e, że się „zdeklasował" i zechciał wstąpić do klasy rzairo:ziwmiałych

1 głuiptaików,

rwydrwiigroŚzów,

których jedyl!1yilll artuitem i dedyną rwłasnoś
c:ią są ikOl!lwe:nanse i maniery rtorwarzysrkie.
Nie wilni go zaś :ziai ito, iże dest 1b ogaty. HistorycZJilie rzaś rzecz !biorąc „ikról. słońce"
Lutdiwi~k XIV, l!la Móir,e go dwor1Ze zresztą
odbyffi się w 1668 roku !Premiera Grzegorza Dyndały, opierał się
jalko a.bso1utny
władca llla miesziczańs 1twie, z lktóryrn !bogaci chłopi lbytli ll:xlisko s;pok:rewnieni - odsuwad ąc <Xl faikitYJC=ych ir.ządów szlach<tę irodową. Chłop&two, tkitóre reprezentude Dyndała, byfo rwterly jiaik ri mies,zczaństwo siłą !bardzo !POzyitywną. Molier, sam z IPOchodzenia mies:z,czarun, l!lie miał IPOWOdu ich
zwalczać. A IPOruł tym... Czy dla dzisiejszego rwidza talkie =awu waŻllle je.st to, czy
w czasach Moliera imiesziczaństwo i bogate
Właśoiań.s<two !było pos:bęporwe czy l!lie? Nie
o to chodzi. Ważny d1est człowiek, który jest
pognębiony, poniżony przez nadęte pasożyt
nicze środowisko, które na dodatek czło
wieka tego uważa za niższego od siebie.
Człowiek który mimo
swych zdol;ności i
energii walkę przegrywa. Jeżeli żywy, złożo
ny, skomplikowany Grzegorz Dyndała staje się . monolitowym głupcem od początku do
końca sztuki zwyciężonym
a nie zwycię
żanym to taki Molier - przepraszam jest tylko trzechsetletnim staruszkiem
poczciwiną, któremu od czasu do czasu uda

się
iPtOWiedzieć rdorwcijp
cielkatwą syituaqj ą.

lub

zainteresowa ć

Przedsfarwienie L ekaraa mimo
woli w
dtla mnie niespodzianką.
Ob,jawieniem Moliera i imfos:zikańców 1I1aezych wiosek. W Warszaiwie rw śrooowisikiu
,teartlrailnym ży,ie się tiak w Z<aiozarowanym
kole. Wyrdlawało się, że L ekarz mimo woli
należy do ltyich sztuk Moliera, które dziś są
jwż prnebmmiałe. Ze szJtuka J oot jedynie
naiW!Ilą iZa!barwą i że jeżeli imaże mieć jalkąś
aktuaillną wartpść <to jedylilie ailegoirylCTJilą .
Niedouczonych liwdzi l!la odpowiediZiaJnych
stanorwiSkialch imamy rw l!laszym lkraju wielu.
W Sgamare'llu - rdl'IW.alU, k!tóry 1Przez przypadek stał się lekarz.em - można widzieć
ich pierwowzór.
W MłodzieS1Zyl!lie oka2ało się, Ż·e d1a wiejskiej pulb1icziności Molier jest aiktuaJny w
sensie dosłOIWIIlym. Na rwsiach 1Poo.s.k.irc h rz.darzają się jeszcze rznarc horzy, a i scena_1I1iefrir1nmnej rin1terwencji pana Roberta•, iUSiłU
jącego ruchronić rl:Olllę <Xl kiciów męża nie
jest rtalk 1Przestarzał;a jak 1b y się mogło iwydawać, zaś spirarwa miedzy i mająltku nie
jest wcale błaha 1Przy ulkładaniu małżeń
MłodzLes-eynie 1było

0

stwa.
Widow.nia teaitralna w Młodz,ies.zyinie spraże <ten nie,pretensdonalny,
prosty i
wca1e llli·e wy:bitny spelkltalkl ,był bardzo rżywy
i ciekaiwy. W imał<ej sail!ce rw remizie, w !k!tóreJ' iPeWillO o'<i czasu do czasu odbywają się
lwdowe zabarwy, 10 0 u 5UlfiJtu rwisia~y !kolorowe
bibu1'ki a larn;py niaiftowe na ścianaich 1Przy'brane !były wycinank.aimi, śrniiech <rozbrzmiewał l!lieustannie. Tuż przy rz.ain1iprowizorwanej scenie (iteartir wozi ją ze sobą) cisnęła
się 1
gromada dzieci, omail że 1111ie dotyka·jąc
podestów nosam'i. Nieco idallej, na ciasno
zsuniętych ławach 1
(nota 1b ene rwypożyczo
nych od miejscow€!go !Proboszcza) mło
dzież, kobiety. męiiazyźm1i, starcy, a nawet
niemo:wlęta tPTZY !Piersiach ima:tek. PrawdziwLe J.udowa iPUlbliiczmość.
Spektakl Tea1tru Ziiemi Mazowieclkiej za.czy.na się prologiem Krystyny Berwińskiej,
Mórego lbohaiterką jest Jwcharlka MOlliera.
Prolog iten (do którego rw Wars.zarwie miałabym !Pewne zas:trz.eżenia)
w scenic.znej
wiła,

Kali

Na wakacjach
I znów przypomniały mi się przyiP.adkiem
niedawne ilata, w których sztuka nasza, jak
dziś powiadają niekitórzy, „jęczała pod it erro:rem socrealizmu". J aki to przy;padeik - opowiem 1Póżniej, bo rteraz l!las'tręcza mi się inna refleks.ja. Napisałem ,.przypadkiem" a !Przecież przypadek ito wcale nie przypadkowy. Ostatecznie, przeważoa część naszego
obecnego życia umysłorwego ikarmi się wspominaliliem tamitego okresu i rwyszukiiwaniem
dila niego coraz rto nowych !Ujemnych okreś1eń . Wolno rw15iPOminać innym, woJ.no chyba
i mnie. Na rwymyślanie nowych ep,irt;etów
wysiJ.ać się :nie będę; za duża w .tym dzisiaj
konkurenc]°a, a największe sukcesy odnoszą
ci, którzy wów.czas szli llla czele pochodu.
Wówczas, a więc i rteraz .tak samo; starają
się ,j ednakowo i dlatego bez !kłamstwa mogą
powiedzieć, że nie zmienili swego oblicza .
Wlciąż idąc llla czelie, w pewnym momencie
zdali sobie sprarwę, dak tbar&o cierpieli i jak
bolesne 1było jarzmo, lk!tóre ich gniotło. Mórwią rwięc: „Oszukirwaliśmy, bośmy byli os2Juikirwani. WmawiaJ.iJśmy wam, że ;wam jest
dobrze, lbo nam rwm.ówiono, że nam jes·
dobrze.· D ziiś zrywamy zasłony z przeszłości
i 1gotowi jesteśmy pokazać , jak tbardzo 41am
wszystkim razem fbyło :hle; aby to /'.Jednak
uczynić, musimy dailej iść oa cze! ".
Kroczenie IIla czele pochod
ma swoje
niewąt;pliwe dobre· strony i
awet wielkie
cierpienie jest ltam znacz · e wyigodniejsze,
niż w diailszy1
ch S1Zeregac . !Rozumiem więc
postarwę
ideologiczną, Móra 1Prorwadzi do
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nie:mniennego (nieugiętego, można by nawet
powiedzieć) zajmowania talkich właśnie pozyqji. Ow cziłorwiek, !który wymyślił okrzyk
„K ról iumarł:, 1I1iech rżyije król!" - !kierował
się rbez wą1;pienia dobrem społeczeństwa i
własnym. Są to dwa d obra, o które się dba
choć w nieco iln.nej kOllejności; ów człow·
miał zatem ra<Jję, z czego w dalszym
ozumowaniu :wynika, że okres dyktar y 1 socrealiz.mu istotnie 1byl bardzo
· obry. Nie
wynika 'Wjpraiwdzie nic ipewn 0 0 o okresie,
lkitóry przeżywamy obecn·
IPOd tym
wz;ględem aakiś czas
my pozos.tać nieświadomi. Na szczęści
Clziś do kroczenia na
czele oie jesit pot ebny żaden s.tanowczy
sąd o ,terażniejs
ci. Na przykład na py.ta · Giraiudoux stanoiwią najpoIIlie, czy sz
trzebniejszy
1ej chwilli iPOkarm dla mas,
można da· różne od!P-Owiedrz:.i i żadna z nich
sćlma p
ez się nie zepchnie nas do da;Jf;zych
szereg rw; <trzeba tyJ.ko z całą stanowczością
woj)ać, iile jednym iZ 1P<Xlstawowy'C'h błędów
m1nionego okresu był ibrak Wojny trojań
skiej w reper,tuarze.
Nie jest ito 1Prngram, który by wymagał
nadmiernego na,tężenia władz umysłowych .
Bo też mOilllent obeany rw naszym życiu kulrtura.lnym robi wira.żenie chrwili odpoczynku, ·
jakichś ifii1wternych wakacji. IZa nami :pozostał ok·r es s2ltulki, w której nauczyciele 'bardzo sur01Wi i często t~pa.wi, a jes2lcze 'Czę 
śdej wygodni 1uczytli nas różnych „prawd
p rostych", wmawiaJi nam schemait, tiako
wrzór dla nas i dalko nasz obowiązek . R zu-

formie rw1PTowadza wid zów między współ
ciZesnych znakomitego
p isarza.
K rystyna
Berwińslka, ~er.O'WIIl:ik litera<:<ki rteartm i rzarazem ·r.eżyser L ekar za mimo woU W1Prowadwai do sp ekfalkilu, 1w alkcie trzecim, scenę
przeprosin lbliźrl'Laków z d,ednoaktówki Moliera Latający lekarz. To dob ry !Pomysł: scena. jest za1b awna i aibsoliurtmie nie sprawia w
Lekarzu wrażenia obcego wtrętu. (Nic w
tym zresztą dziw1nego; óalk IW!iardomo Lekarz mimo woLi jest 1Pewinego rodzaiju przeróbką i scaileniiem Latającego lekarza i zagulbionegiO D rwaLa). SytuacJ'e w Lekarzu
m.imo woli zainscenizowane są równie pomysłowo co ooibaw.nie. Szczególnie ltrafnie
wydała mi się rozwiązaina scena rw&pomnianych
,,prze,pros.in". !Dekoracja Zenobiusza Srtrzeledkiego 1S1kładaiją10111 się z <trzech
sitOIŻ'kÓ\l,.\ lkltóre rza, ikaż,dym ich odwróceniem
wyiz,naczają ilnne imieJ°sce alkcji, są równie
ekcmomi=e, co 1Clorwci1Pne. T.rwdno mi 1POwi1edzieć, cr.y :są ładnie widzii.ałam je na
sali bardzo !Pryimiitytwlnej - a1le są IIla pewno ioelowe i ,z igodne z du1Cł11em tej sztuki,
spokrewnionąj
z k-Oillledią dell'arte. Ten
tY1P !dekoracji !bardzo się widzom podobał;
klażda. nowa
fiigura izadziwiała widow.nię
pomyisłowośdą i siprawiała jej rwiEile uciechy.
W roJ.i ityltułowej rwidziałailll Bogdana Ły
sakowskiego.
Strworzył posfać
Sganarella
pełinego
ur-Olku, zręcznosc1, .ilnteligencjd. t
duwcijpu. To na 1Pewno rbyła il.udowa !POOtać
SYIJ'IllPatycrznego w gruncie r.z eczy 1Urwilpoł
c:a. W ogóle aktorsko !PrZJedstawienie 1było
wyrówn:ane. NajlWami·ej:sze oednak, że ,t ak_
Łysakorw&ki dak i dego !koledzy, zaichowując
'b airdzo żvrwy i ibeZPQśred1ni lkontaikt z ludową widownią, robili <to rz wielkim takitem,
nie idąc al!li irazu na s2ltaimiPowe 1gierki.
Teatr Ziemi Maizorwieckiąj jest, sądząc !PO
przedstawien.j.1u Molitera, lteaitirem żywym i
związanym ze 1S1Woją 1PUbliczinością. Cały zespół, miano prawie codziennych uciążliwych
jatt4 autobusem, mimo 1b ardzo i:złych czę
stokroć rwanmków scenic:zmych
- i doda.Jmy nienaijlepszyich warunków jjinansowy1ch jest IIl:a[praiwdę godny ru znania.

ttu

cilLśimy tę złą szkołę, mamy ipr2lerwę. Ja'ko
nowy }Program funlkcjonuje na razie jedno
1;yJ.ko hasło, dla momen'tu odpoczynkiu istotl!lie nao!bardrz:iej stosowne: rż.e w kulturze
może być ro
icie i niech ikażdy robi, co
się komu
Odoba; wszelkie zaś układanie
}Program· dest 1tępactwem, doktrynerstwem,
schem yzmem, pychą, obżarstwem i 1Pijań S·Uw
i1td.
a wakacjach .życie jest ba·r dzo zaibawne.
rak program.u 61Prawia, że rządzi nami rozkoszny przyipardek, który od jednej możliwo
ści prowadzi do następnaj, !każdą z nich po zwala !Poomalkować, w żadnej nie uka7.iUJe
zły1ch stron. Nawyk !kiepskiego filozofowania
i dorarbiania do drobiazgów irozleglych teorii 51prawia, że rwszelkie IIlasze !kaprysy w
oświetleniu
pwblicystów wydają się iniezrnie!'lnie monwmen'tia.lne, słillżące socjalizmowi, pokojowi, koegzyetencji i rozwojorwi kultury na·rodowej. Zdarzy się przedstawienie
śmiesznego skeczu Gałczyńskiego w teatrze
lailkowym - i dr\IB IW\SZys.~kie 1;e wielkie sło
wa 'llŻywane są z rcałym ·namaszczeniem.
„Dialog" cthce wydrukować tegoż autora inieiz.byt udal'.lą !komedię o Towiańs1kim - i już
rnbi się dyskiusja, w !której dzielni intelek.tualiści
bajdurzą
o rwielikiei,i metaforze i
o tym, :że nasze teartry 1I1ie maiją k.lucza do
uikazywania ,t ych fascynJUjących wizji (kiedy
wszyscy widzą, że utwór jest slaby, bardzo
słaiby) ... Młodzież szkolna wystawi jedną ze
sztuk Giraudoux - jiWŻ rnbi sie ·t u i ówdzie
wielki rwetes, stawia się IPY.tania z wyikrzyk•nikiem, d1a'Czego inne 'teatry dotychczas nie rgrały itego autora; ~zecz zostaje
ukazana niemaJ. jako skandail lkiulturalny;
a w każdym razie sta.ie się wytyczną na
przyszłość: igrajcie 1
go dturi:o, IP.Tajcie go dla
mas, grajcie :go w ramach lbudorwania w

