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Kronika
Juliusza

życia 1 twórczości
Słowackiego

1809

- 4 wrześn ia w Krzemieńcu uradził się Juliusz Słowac
ki. Ojciec jego pisarz i poeta, był profesorem miejscowego 'liceum. Matka, Salomea, pochodziła ze
skromnej rodziny szlacheckiej.

1811

- Rodzina Słowackich przenosi się do Wilna, gdzie
Euzebiusz Słowacki otrzymał katedrę uniwersytecką .

1817

- Po śmierci męża pani Słowacka wychodzi za profesora Un iwersytetu Wileńskiego, Augusta Becu.

1825

- Słowacki kończy gimnazjum i wstępuje na wydział
prawny Uniwersytetu Wileńskiego.
- Słowacki pisze jeden z pierwszych swoich utworów - „Dumę ukraińską" .

1826

1829

- Po ukończeniu studiów Słowacki przybywa do Warszawy i obejmuje stanowisko aplikanta w Dyrekcji Kontroli w Kom isji Przychodów i Skarbu.

1830

- Pierwszy bezimiennie drukowany utwór Słowackie
go - Hugo, powieść krzyżacka. W okresie powstania ukazują s i ę w prasie warszawskiej rewolucyjne
utwory : Oda do wolno ś ci, Hymn, Kulig.
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1831

- W mar·cu Słowacki opuszcza Warszawę udając się
przez Wrocław do Drezna. Stąd jako kurier przez
Paryż
ryża,

1832

1841

jedzie do Londynu. W jesieni wraca do Pagdzie osiedla

się

na

dłuższy

- Beniowski (pięć pierwszych pieśni). W tym samym
roku Słowacki pisze Fantazego. Dramat ten został

pobyt.

- Pierwsze dwa tomy Poezyj, wydane w Paryżu, zawierają utwory liryczne, poematy (lmija, Jan Biele-

jednak ogłoszony drukiem dopiero po jego

śmierci,

1842

cki, Hugo, Mnich, Arab) oraz utwory dramatyczne
(Mindowe, Maria Stuart). W grudniu Słowacki prze-

w r. 1866.

- Słowacki, kktóry początkowo był gorliwym zwolennikiem Towiańskiego, porzuca szeregi jego wyznawców i gwałtownie polemizuje z ideologią towiań
szczyzny.

nosi się do Genewy, gdzie przebywa do 1836 r.
1833

1834

1843

- Ksiądz Marek

zje ulotne w CT,.asie Rewolucji polskiej i po jej
upadku pisane, czyli wiersze tworzone w czasie

1844

- Sen srebrny Salomei, Książę nieziemny.

powstania listopadowego. Tu również została m.in.
zamieszczona Godzina myśli.

1845

- Odpowiedź na Psalmy Przyszłości Zygmunta Kra-

- Trzeci tom Poezyj, zawierający Lombra oraz Poe-

- Druk Kordiana.

sińskiego.

1847

- Król Duch (rapsod I), Do emigracji o potrzebie

idei.
1836

- W lutym Słowacki przybywa do Rzymu. W sierpniu
wyrusza w podróż na wschód - do Grecji, Egiptu,
Palestyny i Syrii.

1838

- Anhelli.

1839

- Powrót do Paryża. Trzy poemata, Balladyna.

1848

1840 - Lilla Weneda, Mazepa. W grudniu, na wieczorze

u Eustachego Januszkiewicza Słowacki odpowiada
Mickiewiczowi na jego Improwizację.
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- Na wieść o wybuchu powstania w Wielkopolsce
Słowacki wraz z kilkoma towarzyszami wyjeżdża do
Poznania, gdzie bierze czynny udział w pracach komitetu rewolucyjnego . Usunięty w kwietniu, po
upadku powstania przez pruską policję, jedzie do
Wrocławia, a następnie przez Ostendę do Paryża.
W Lipsku bezimiennie ukazuje się drukiem Do
autora Trzech Psalmów. W Paryżu - Głos brata Juliusza Słowackiego do Zgromadzonych w klub zwią
zać się chcących

1849

-

Słowacki

Polaków.

umiera 3 kwietnia w Paryżu.
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motyw

Kordiana

(fragmenty)

Kordian jest jednym z najbardziej skomplikowanyoh, a zatem i najbardziej pasjonuj ących
dzieł naszej dramaturgii romantycznej. Jest skomplikowany podwój nie. Po pierwsze w samym zamyśle poety. Po drugie - dzięki narastaniu róż
nych doznań i myśli, uczuć i wrażeń. jakie mu
„podsuwali" czytelnicy, a szczególnie w.idzowie.
Warto przypomnieć, że z naszych wielkich dramatów narodowo-romanycznych Kordian najszybciej dostał się na scenę: że wyprzedził Dziady, a może nawet utorował im drogę. Czym to wyjaśnić? Popularność Kordiana zaczęła się w latach 1861-1862, w •sławnym o~resie wielkich manifestacji, poprzedzających wybuch powstania
styczniowego. Kazimierz Wyka wspominał w swym
szkicu o Słowackim (z roku 1949), że dla „Czerwonych" z lat sześćdziesiątych stał się Kordian
tym, czym dla młodzieży powstańczej 1830 roku
był Konrad Wallenrod. Na poparcie tego twierdzenia przytaczał Wyka charakterystyczne świa
dectwo Stanisława fornowskiego: W początkach,

Więc będę śpiewał i dążył do kresu;
Ożywię ogień, jeśli jest w iskierce.

Tak Egipcjanin w liście z aloesu
Obwija zwiędłe umarłego serce;
Na liściu pisze zmartwychwstania słowa
Chociaż w tym liściu serce nie ożyje,
Lecz od zepsucia wiecznie się zachowa,
W proch się rozsypie ... Godzina wybije,
Kiedy myśl słowa tajemną odgadnie,
Wtenczas odpowiedź będzie w sercu - na dnie.

J.

Słowacki

Lombra

I
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Pie rwszy Kordian -

„

M i chał Tarasiewicz

Afi sz prapremiery
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w czasach spisków i organizacji rozpala wyobraź

nie sławna scena z „Kordiana", później, kiedy
rzeczy zaczęły iść źle i coraz gorzej, kiedy „Biali"
zaczęli gubić sprawę przez głupstwo lub złą wolę,
wtedy scena ta wydawała się pomysłem proroczym .„
O czym tu mowa? O~zywiście o scenie spiskowej. Około 1900 roku , gdy po raz pierwszy w
teatrze krakowskim poj awił się Kordian, dochodziło do głosu młode pokolenie, którego wola wa lki
patriotycznej nawiązywała do nastrojów z lat poprzedzających powstanie styczniowe. W Prezesie
widziano uosobienie sił, które starały się przeszkodzić szybkiemu wybuchowi, w Podchorążym odnajdywano wyraz niecierpliwych tęsknot wyzwoleńczych.

Nic dziwnego, że tak pojęty Kordian nadawał
się do rozbijania przesądów o „niesceniczności"

naszej wielkiej dramaturgii romantycznej. Działał
tu - jak sądzę - motyw dodatkowy. Kotarbiński
wystawił Kordiana 25 listopada 1899 roku, a więc
na kilka tygodni przez ponownym wybiciem godziny, kórej żaden człowiek w życiu nie słyszy dwa razy. Zbieg okoliczności musiał działać podniecają
co na wyobraźnie, mocno już przeniknięte nastrojami symbolizmu.
Posiadamy późniejszą (z r. 1927), za to bardzo
12

jas n ą •i ciekawą rel·ację samego Kota1rb'i ńs!<)iego
o założeniach jeg o insce nizacji: Według mn ie,
poemat ten, podob nie jak wie lkie tragedie Szekspira, opiera się na ujętej dramatycznie , stanowiącej mocny kościec dzieła, jednej osobistości.

Bohater poematu jest skupieniem romantycznego
rewolucjonisty, marzycie /a, entuzjasty któ ry pada
pod brzemieniem podjętego nad siły zada nia.
Szczerze też mówi Kotarb ińs ki: W tym duc hu oparcia całości a g łówną postać, opracowałem na
scenę tekst poematu, który musiał ulec skrótom
i redukcjom . Z tekstu tego opuści ł Kotarb i ńs ki :
Przygotowanie, Prolog, bajkę o Ja nku, epizod lon dyński, scenę w W atykan ie, część mono log u na
Mont Blanc, korona cję, szpita l.
Ideologia p rzedstawien ia była więc konsekwentna i j a sna : Kordian to utwór wypełniony dziejami głów n ego bohatera, jako wyraziciela romantycmego rewolucjonizmu. Zadanie przerosło jego
siły - oto przyczyna k l ęski Kordiana . Znam ien ne,
że według Kotarb i ński eg o najsilniej sze wrażenie
wywa rły wedy sceny spisku w podziemiach, przegląd u na Sa skim placu, kłótni mocarzy.
*
*

*
Przed stawienie Kotarb iń ski ego było krytykowa ne. N iejed en z ·inscenizat o rów próbowa ł na nowo
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i w inny sposób rozwiązywać zasadnicze, a niełatwe problemy, jakie Kordian nasuwa. Pierwszy
z tych problemów to stosunek bohatera utworu do
społeczeństwa, do narodu. Drugi - sprawa przyczyn i skutków klęski, jaką Kordian ponosi .
Kotarbiński mówił o romantycznym rewolucjonizmie, pojmowanym indywidualnie, jednostkowo.
Rozumiem to w sposób następujqcy : Kordian jest
wyrazicielem czynu wyzwoleńczego. Działa samotnie, nikt mu nie przychodzi z pomocą. Próbuje dokonać swego czynu dla narodu i w imieniu narodu; lecz nawet ta garstka spiskowych, która wypowiada się za nim w scenie spiskowej , nie
uczestniczy (i uczestniczyć nie może) w prób ie zamachu na cara . Jednakże lud istnieje w dramacie
Słowackiego. Stary sługa, Grzegorz, opowiadaniami o bitwie pod piramidami i wydarzeniach
1812 roku silnie wpływa nie tylko na wyobraźnię,
ale i ma przekonania Kordiana. Są poza tym w
utworze widzowie uroczystości koronacyjnych, spiskowi, uczestnicy rewii na placu Saskim, oraz
Pierwszy i Drugi w scenie ostatniej. Kotarbiński
nie przywiązywał, jak się zdaje zbyt wielkiego znaczenia do tych wszystkich uczestników narodowego dramatu. Traktował ich jako szekspirowskich
„komentatorów", biernych i nieważnych. Kordian
był dla niego niemal wielkim monologiem drama-
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tycznym. (Albo: dialogiem z wrogami, tj. carem
i Konstantym). Pierwsze dwa akty chociaż skrócone, miały wyjaśnić ewolucję psychiczną bohatera,
potrzebną do zrozumienia jego działania w roz-

strzygającym akcie trzecim. Łatwo zrozumieć, dla-

czego w tej inscenizacji można było skreślić Prolog i Przygotowanie. Przecież chodzi w nich już
nie o Kordiana, jako przedstawidela ·rewo1lucjonizmu narodowego, lecz o cały naród. W Przygotowaniu mówił Archanioł o zabłąkanej Z'iemskiej

„

planecie, okrytej krwią konających Polaków. Otóż
w niektórych późniejszych inscenizacjach Kordiana lud zaczął odgrywać rolę znacznie aktywniejszą niż u Kotarbińskiego.
Krytykowano Osterwę za to, że wystawił sam trzeci akt, jako Spisek Koronacyjny, bez dwóch pierwszych, ukazujących osobiste dzieje Kordiana. Ten
pomysł miał jednak służyć próbie nowego, daleko

mniej indywidualistycznego pojmowania dramatu.
Zmieniał on celowo proporcje między jednostką

i społeczeństwem. Chociaż sam Osterwa grał Kordiana i chociaż grał go z wirtuozeryjnym wyczuciem wszystkich zawiłości psychologicznych, pamiętam dobrze, jakie znaczenie przywiązywał (w
roku 1933, w Krakowie) do falowania tłumów w
Kordianie, do owych zbiorowych scen ludowych,
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ASYSTENT REŻYSERA
REMIG IUSZ ROGACKI

Juliusz Osterwa (Kordian) , Leon Łuszc z ews ki ( Ksi ąd z)
Artur Socha (Car), Juli usz Osterwa (Kordian)
Teatr Narodowy, Warszawa 1930 r.

które nie były tu bynajmniej tylko echem teorii
meiningeńczyków.

Podob nie Teofil Trzciński pojmował Kordiana
w· r. 1924 i 1930, ja ko „W esele doby emigranckiej" (.„) Wiemy, że krok da lszy na tej drodze postaw i ł Leon Schiller. In scen i zując Kordiana w roku
1935 starał się wysunąć zbiorowość na pozycję co
najmniej równorzędną z głównym bohaterem .
Ideologię tego przedstawienia określił jeden z
uczniów Schillera w „Przeglądzie Współczes
nym" z r. 1937, jako ideologię patriotycznego

bohaterstwa, usuwającego w cień postulaty in trospekcji psychologicznej. Drugim czynnikiem,
który wywarł silny wpływ na kształt inscenizacji
schillerowskiej było odwołanie się twórcy przed-

stawienia do Mickiewiczowskiej koncepcji dra matu słowiańskiego, sformułowanej w prelekcjach
paryskich„. Chcąc przystosować dramat Słowac
kiego do własnej koncepcji ideowej i do teatralnej koncepcji Mickiewicza, musiał Schiller„. przesunąć pewne akcenty w samym dramacie literackim i w tym celu położyć cały nacisk nie na jednostkowego bohatera dramatu, ale na pozostającą na drugim planie zbiorowość i dopiero na
jej tle postawić postać bohatera.
Do tego celu służył u kład tekstu, scenografia
tak pomyślana, że sceny zbiorowe nabierały na
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jej tle szczegó lnie sugestywnego sensu, uwypuklenie ro li N ieznaj omego i oddz ie lenie tej postaci od
Kordiana , a także i g ra świ a teł. ( ... )

•

•

•

Stanowisko współczesn ych ,in scenii·zatorów,
or az :ich metody pracy 1są odmienne od tych , ja kie n·i e g d yś przyjmował Kota1rbi ń 1sk:i, a potem
Schill er; Ws półcześni 1 i ńscen i z1a.toirzy akent u j ą
zł ożon o ść 1i wiel o b a,rwn ość d ram art:u ; nie sta rają
się go na og ó ł „pr,zykmwa ć" d o swojej wł a s'n ej
myśli, przez archi tekturę ·ins·ceniiz.acjri, u.kład tekstu, scenogra1fię, g.rę św:i 1a.teł. ( ... )
W warszawskiej inscenizacji Kordiana z roku
1956, opracowanej przez Erwina Axera przy
współpracy Jerzego Kreczmara, motywem przewodnim, raz po raz powracaj ącym , a le niie wykluczającym i nie tłum i ącym, jest wa lka z postawą
konfromistyczną. Rozumiem ko nfromizm jako św i a 
domą bierność, wynikającą ze wzgl ędów taktycznych , a więc s przeczną z prawdziwymi przeko naniami (a lbo sta n owi ą cą rezu ltat b ra ku p rze ko nań). Istni eją 1różne rodzarj e bi erności :i 1 różne jej
znacze nita : bierność rezygnacji i b i ern ość <sce p tycyzm u, bi erność wygody i bierno ś ć wynikaj ąca
z rozpaczy, bi em o ść po s ł1 u sz eńis1wa 1i b i ern ość ś1le
pej d yscypl,iny, biem ość wyrm umo,;._,ana i ta1ka,
1
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która jest rnzu lta1:em okre ślonej lin ii postę powa
nia ( ... ) Kordian w inscen izacj i warszawsk iej z roku 1956 z.ostał „rozszyfrowany" jako człow i ek dozna j ący wyraźnej potrzeby wa lki czynnej. Wola
przekształcenia świata jest dominantą jego u mysł owości, jeg·o psychiki. Walka z konformizmem
obejmuje mrówno zagadnienie godności intelektualnej (a więc odrzucenie złudzeń, czy narzuconych z zewnątrz, n ie skontro Iowa nych przekonań), jak i próbę realizacji zdobytych doświad
czeniem oraz wysiłkiem własnym - myśli o świe
cie.( ... )
Wspomniałem na wstępie, że jedno jeszcze
ważne zagadnienie domaga się scenicznego rozwiązania: sprawa klęski Kordiana, wyjaśnienie jej
przyczyn. Jeśli uznajemy bohatera tego poematu
za wyznawcę konsekwentnej myśli antykonformistycznej - jakże wytłumaczymy klęskę Kordiana?
Jego samotnością? Krystyna Grzybowska pisała
kiedyś o Kordianie jako o człowieku, którego ła
mie obojętność otoczenia. To wyjaśnienie przyjął
w r. 1956 Zygmunt Greń, formułując je przy tym
ogólniej (Czy dramat nie polega także na starciu

jednostki, stawiającej sobie program maksimum,
z układem społecznym, w którym to jest niemożli
we do zrealizowania?). Dobrze, ale weźmy pod
uwagę, że w rozstrzyga j ącym momencie Kordian
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może i powinien działać samotnie, że się do tego
wyraź n i e zobowiąza ł , że t u właśn i e nie potrze buje

niczyj ej pomocy.(„.)
Lecz scena więzi e n i a przynosi bl iższe wyj aś
nieni a . Słowa Nie będę z ni mi! mogłyby ,;. innym
wyko nani u zabrz m ieć jak wyzn an ie ro ~czarow a
neg o do swego naro d u miza ntropa. Łom ni c k i nad a wa ł ty m słowom a kcenty miłości do ludzi i do
kraj u. Nie będę z nimi ! - to nie jest wyrok potę 
pienia na rodaków, ale odwołanie się, apelacj a:
od generacji, która nie zrozum i ała wysiłku bohatera do przyszłych poko l eń, które go docenią.
Rozgrywa się, czujemy to dob rze, własna sp rawa
poety, który nie ze swojej winy był sa motn y i umierał w cał kowitym niemal zapomnieniu, choć w nekrologu napisała mickiewiczowska Trybuna Lu-

dów, że przez jego śmierć poniosła bolesną stratę:
re publika powszechna, emigracja polska i sztuka.( ... )

Wa żn iejsze insce nizacje

„ K O RD I A N A
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1899 - Praprem iera w TEATRZE MIEJSKIM w Krakowie.
Reż . Józef Kotarbiński, scen . Jan Spitziar. Kordian - MI CH AŁ TARASIEWICZ.
1916 - Warszawa, TEATR POLSKI Reż . Józef Sosnowski,
scen. Karol Frycz. Kordian - JOZEF WĘGRZY N
1924 - Kraków, T,EATR IM . J. SŁOWAC KIEG O . Reż. Teofil
T rzcińs ld, scen. - Witold Wierzchowski, Kordi an 1930 - Warszawa, TEATR NARODOWY. Reż. Juliusz Osterwa, scen. Wi ncenty Drabik. Kordian - Ju liusz
Osterwa.
- Lwów, TEATR WIELKI. Reż . Leon Schiller, scen.
Sta nisław Jarocki. Kordian JANUSZ STRACHOCKI
1935 - Warszawa, TEATR POLSKI Reż. Leon Schiller, scen .
Stanisław Jarocki. Kordian - MARIAN WYRZYKOWSKI
1956 - Warszawa, TEATR NARODOWY. Reż. Erwin Axer,
scen. Władysław Daszewski. Kordian - Tadeusz
Łomnic k i

WOJCIECH NATANSON
Do trzech razy sztuka
(Wydawnictwo Literackie, Kraków; 1958)

Kraków, TEATR IM. J. SŁOWACK I EGO. Reż. Bron i sław Dąbrowski, scen. Andrzej Pronaszko. Kordian - Rysza rd Pietruski
1962 - Opole, TEATR - LABORATORIUM 13 RZĘDOW.
Scenariusz i realizacja - Jerzy Grotowski, kostiumy i rekwizyty - Lidia Minticz i Jerzy S karżyński,
architektura - Jerzy Gurawski. Kordian - Zbig niew Cynkutis
1963 - Koszalin, BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY IM.
J. SŁOWACKIEG O. Opr. dramaturgiczne i reżyse 
ria - Jan Maciejewski, scen. - Marian Bogusz.
Kordian - Józef Skwark
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1965 - Warszawa, TEATR NARODOWY. Reżyseria i scenografio - Kazimierz Dejmek. Kordian - Ignacy
Gogolewski
1966 - Wrocław, TEATR POLSKI. Reżyserio - Krystyna
Skuszanka i Jerzy Krasowski, scen. Jan Kosiński,
kostiumy - Barbara Jankowska. Kordian - Andrzej Hrydzewicz.
1969 - Łódź, TEATR NOWY. Reżyserio - Tadeusz Minc,
scen. - Marian Kołodziej. Kordian - Andrzej May
1970 - Warszawa, TEATR NARODOWY. Reżyseria - Adam
Hanuszkiewicz, scen. Xymena Zaniewska i Mariusz Chwedczuk. Kordian - Janusz Nardelli.

POWSTANIE LISTOPADOWE
29 l:i,s topada 1830 r. Wieczorem grupa cywilnych
spisk.Qwców oraz uczniowie Szkoły Podchorążych Piechoty pod przewodem Piotra Wysockiego rozpoczęli atak na Belweder. Zamach na w. Ks. Konstantego
Pawłowicza nie udał się. Walka przeniosła się na ulice Warszawy. Brała w
nich udział znaczna część wojska . W wyniku starć ulicznych ,j zdobycia Arsenału - stolica była wolna.
Powstańcy nie utworzyli własnego rządu.
Rozszerzony skład Rady Administracyjnej
(A.J .
Czartoryski,
J.U.
Niemcewicz,
J. Chłopiicki i i1n.) p~zejął wła:dzę w swoje ręce, dążąc do rokowań z Mikołajem I.
grudnia 1ą30 r. Pod kierunkiem M. Mochnackiego powstaje Towarzystwo Patriotyczne, rozbite 4 grudnia.
'
2-3 grudnia 1830 r. Rozmowy w Wierzbnie pod
Warszawą między przedstawicielami Rady Administracyjnej a ks. Konstantym.
5 grudnia 1830 r. Władzę najwyższą przejmuje
gen. GrzegortZ Józef Chłopicki, ogłasza
jąc się dykta·tore.m.
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Julian Ursyn Nie mcewicz

Jan Skrzynecki

Józef C hł opick i
Joachim Le lewel

12 grudni a 1830 r. Sej m powstańczy ogłasza powstanie narod owe.
17 stycznia 1831 r. Towarzystwo Patriotyczne podejmuje jawną działaność.
25 stycznia 1831 r. Sejm podejmuje uchwałę o de1rnnizacji Mi·kołaja I.
sty.czeń - luty f831 r. Sejm ustala formy rządu.
Utrzymano monarchię konstytucyjną .
Wobec bezkrólewia władzę najwyższą
sprawuje sejm, zaś wykonawczą Rząd Narodowy, na czele którego stanął
ks. Adam Czartoryski. Wodzem naczelnym został ks. Michał Radziwiłł, a potem
gen. Jan Zygmunt Skrzynecki .
6 lutego 1831 r. Armia rosyjska pod wodzą I.I. Dybicza przekroczyła granice Królestwa. Po
bitwach pod Stoczkiem, Warwrem, Hiałołęką, a zwłaszcza pod Grochowem
(25. 11.) - ofensywa została powstrzymana. Wojsko polskie podejmuje kontrofensywę, odnosząc zwycięstwa pod Wa wrem, Dębem Wiel~im, Iganiami.
26 maja 1831 r. - Klęska pod Ostrołęką . Moment
zwrotny w dziejach powstania.
29 czerwca 1831 r. - Burzliwa demonstracja w
Warszawie, której uczestnicy domagali
się ukarania osób oska rżon ych o zdradę.
29

Pod naciskiem opinii publ icznej sejm odbiera dowództwo gen. Skrzyneckiemu.
11 sierpnia 1831 r. Funkcje wodza naczelnego
obej muje gen. D em b i ńs ki.
15 sierpnia 1831 r. Za mach sta nu zo rganizowa ny
przez Towa rzystwo Patri otyczne. Tłum powiesił szpiegów i osoby podejrzane o
zdradę. Rząd N a rodowy upad ł .
17 sierpnia 1831 r. Prezesem Rady Ministrów został dotychczasowy gubernator W a rszawy,
gen. Jan Krukowiecki. Tymczasem w lipcu wojska rosyj skie, dowodzone przez
I. F. Paskiiewicza przekroczyły W:i,słę i bez
oporu zbliżały s i ę do Warszawy.
5 - 6 września 1831 r. Krwawy szturm Warszawy.
Bohaterska obrona Woli (śmierć gen.
Sowińskiego).
Krukowiecki podejmuje
rozmowy z Paskiewiczem.
8 września 1831 r. Krukow.iecki poddaje stolicę.
9 paźdz i ernika 1831 r. Pa d ł M odlin.
21 paździe rni ka 1831 r. Kapitu lacja Za mościa.
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