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MIĘDZY 

DOSWIADCZENIEM 
A ABSURDEM 

Brl "'an urodził się \\ 1936 roku. Już po \\i lkich proei•srith 
mosl·icwskich, na rok przed czystką w Armil Cz rwonej -
1~!. któr:.i doprowadziła do zgładzenia marszałka Tuchacze\\
ski go - w apogeum stalinizmu. Tyle, że urodził się z dnla 
od tych wydarzeń, pod Sibcnikicm, w Dalmacji, będącej wów
czas czt;ścią Królestwa Jugosławii. Dopiero zwyciqstwo rewo
lucji odniesione na wewnętrznym froncie w 1945 r. utorowało 
.T ugosławii drogę do socjalistycznych przPobrażeń a Bre~ano
wi podsunęło t maty i obserwacje z jakimi w monarchii nigdy 
by się nic zetknął. Sztuka „Przedstnwif'nie Ilaml ta „ we wsi 
Głu ha Dolna· napisana została w 1956 roku - a wic;c JUŻ po 
XX Zjeździe - a ukończona astat cznic w r l·u 1971. Następ
ne lata to czas prawdziwego tryumfu utworu. N~1przód na se. -
nach Chorwacji, potem w całej Jugosławii, a w kmi ·u w Euro
pie. Polska prapremi ra „Prz dstawicnia ... " odbyła się w 197f> r. 
w Teatrz Ziemi Lubuskiej im. L Kruczkowskiego w Zi e
lonej Górze, po czem sztuka miała w Polsce kilka udanych 
realizacji. Rozpięta między parodią a groteską, drwiną a ostrze
żeniem, jest komediową trawestacją Szekspirowskiego piNWO
wzoru, realizowanego przez przypadek na głuchej, zabi ej dc•
skami, dalmatyńskiej wsi. 

Jest to jcdnaJ· z całą p wnością \Vicś v":;pólczcsn::t . Wie?; d1.1~
ki wspomnianym \Vyżcj przeobrni: niom 111ewfttpłiwi<.! socjali
styczna. Wi s uspołeczniona, polączonn jedn •. ~iiótdzic Inią pro
dukcyjną, jednym modelem społecznym i j dnym, wszystkich 
obejmującym sysl mem zależna· ci. Zależności od miej cowej 
kliki lub - jeśli kto woli - miejscowej elity. Z jednej wi c 
strony rządzq t:1 społeczności<) mity i schematy oficjalnej pro
pagat dy - a wi(:c i ickologii, i demonologii pospoil1 -- z <lru
gi0j zw~ p ~ 11 1 1 J w nit j skraj1111 s<1mowola i tf11-rnr WfJ <;kif'j qru-



py na czele z przewodniczącym miejscowej spółdzielni produk
cyjnej Bukarą. Ideologia ta i demonologia, a także terror i to
warzyszące mu hasła, mają swoje wyraźne, historyczne piętno. 
Są świadectwem czasu, symbolem cp ki - jak inkwizycja i to
warzyszące jej stosy były i pozostaną na zawsze symbolem 
średniowiecza i kontrreformacji. Pozostają zjawiskiem wyro
słym w całości z obowiązującego dogmatu o nasilającej siP, 
walce klas w miar~ rozwijania się socjalizmu. Był to jed
nak nie tylko dogmat o walce k1as rozszerzającej się w miarę 
zwycięstwa socjalizmu ale i bliżniaczy wobec niego dogmat 
o absolutnej doskonałości Systemu i niE'omylności jego przy
wódców, a na niższych szczeblach: również reprezentantów. 

Kanon wyższości kształtowanych w ten ::;posób praw i wła
ściwości nad wszystkim, co otaczało j lub istniało kiedykol
wiek, był już prostą konsekwencją tych przesłanek. Fraz s 
i przemoc, przesąd i bezwzględność, pozór i uległość stworzyły 
w tej społeczności szczególnie absurdalną materię codzienności. 
Codzienność ta bliźniaczo podobna jest do tej, którą niektól"Zy 
z nas znają z osobistego doświadczenia, a niektórzy zaś tylko 
z lektury pozostałej po dziesięcioleciach gospodarki kolektyw
nej na wsi - nie tylko w ojczystej Chorwacji Brefana. 

To nic, że codzienność „Przedstawienia «Hamleta» we wsi 
Głucha Dolna" jest parodystycznie zagęszczona i ociera sil~ 
o groteskę. Nic, że składa się z karykatury i drwiny, skoro 
rozpoznnj my ją i odnajdujemy się bez trudu w jej borzkim 
szyder.;twie. Karykatura ta bowiem i drwina podkreślają tyl
ko un iwer alności tego św in ta w ramach ówczesnych realiów 
historycznych i ustrojowych. Świata doświadczanego szeroko 
w gwałtownie skolektywizowanych, nie zawsze dostatecz
nie rentownych wspólnotach. Świata będącego jed_ną z wła
ściwości własnego czasu, signum temporis epoki. Smieszność 
i ośmieszenie, parodia i komiczna, ad absurdum, heroizacja 
głównego bobtera służą tu przybliżeniu opisywanej rzeczy
wistości, przez co bohater ten nie różni się tak bardzo od bo
hatE'rów innych kronikarzy opisywanej epoki - od Zoszczen
ki, Kopkowa i Erdmana zaczynając, na Fiodorze Abrmno\vit' 
koncząc. Groteska służy tu czemuś więcej niż jeszcze jedr C' j 
parodii i drwinie. Jak w sztukach Erdmana staje si~ obra
zem głębszego schorzenia. Analizą deformacji o historycznych 
i trwałych wymiarach. Sposobem pokazania patologii o wiele 
głębszym i bardziej przenikliwym od wielu opisów i analiz 
pisanych wyważonym piórem lub czynionych z wysokości ule
głej i nie pozbawionej winy nauki. 
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Komediowo ·c 1 zew1H'trz11a ·m1l'sznosc „Przcdstawieni<l ·Ha
mleta :" we wsi Głucha ' Dolna" to zalt}dWi ' k·unva, na której 
Bresan snuje opowiesć o ni przystawalności jedne~o porząd
ku - porządku świata kształtującego Bukarę, Pul30, Macaka 
i im podobnych - do świata sztuki i wart~śc~ u~<szlałtowa~ych 
w innej, mniej doskonałej i mnie] pcwneJ sieb:e ~z~czywisto
śc1 wypełnion j dwoma tysiącami lat europe3skie1 kultlll"y. 
Punktem wyjścia jest tu próba inscenizacji prawdziwego !'H~
mlela" w prawdziwej, tyle że przez lokalne wyobraz~nta 
ukształlowanej rzeczywistości. W rzeczyw!stości u~bohzo
wanej przez przewodniczącego Bukarę, Jego zaangazowany 
w walkę o przyszłość świata aktyw i ~aly u~ztałtowany _przez 
tych działo.czy kolektyw . W ten sposob skr_a1ny, pato1_o~pczny, 
cilc i zabawny prymityw tak uksztaltowaneJ mentalnosc1, o~y
czaju i sposobu myślenta zderza się z jednym z ~rche~yp~w 
europejskiej 1iteratury. Zderzają si dwa porządki m!'slema, 
dwie postawy i formacje historyczne. po to by sytuac1a stała 
się bezsporna, a wartości czytelne. 

!"'potku111< ' skrnjnegu prymitywu ze skoticzon. rn nrcydzi '~ m 
z nw ·z 1• było żródlC'm konwdiowych :;p11~i· kusząl'ym lat\ ' !ISCHJ 
pnrncli1 i :jmieszności'ł karykatury - i Brcsan ni e n.•zygnuje 
z LL·j drogi . Tyle że „Przed tawienie «Hamleta,, \~C wsi Głu
cha Dolna" do niej się nie ogranicza. Poza komediowym cha
rakterem tej konfrontacji - konfrontacji rzeczywistości i lite
ratury - poza demonicznym zadufaniem rządzących, równo
legle do parodystycznie pokazanych prób i poprawek w utwo
rz nikomu bliżej ni znanego reakcjonisty i sługusa imperia
lizmu jakim dla miejscowej elity jest Szekspir - rozgrywa 
sic; ,~ sztuce Bresana, w tle początkowych wydarzen inna, 
o wiele bardziej realna i mniej komediowa akcja. Oto dla za
tarcia różnych złodziejstw „elity ' sfingowano .fałszywe osl~ar
żenie i aresztowano ojca mlodego Jocy, ktory uczestmczy 
w próbach i ma grać Hamleta. Aresztowano człowieka nie:
winnego i nie związanego z kliką. Syn pod jmuje wal~~ 
z oskarżycielami i w ten sposób porządek życia nakłada się 
mimowo1nie na porząd k dramatu. Bukara bowiem na odmia
n próbuje Klaudiusza, ojciec ukochane j Jocy, Andzi'. j den 
z liderów miejscowego kierownictwa ma b ·c Polomuszem, 
Andzia zaś Ofeli<1 a Joca, jak już '"'·spomnlałem, Hamle
tem. Parodystyczna pasja z jaką Bresan pokazuje moco
wanie się maluczkich z niezrozumiałą dla nich i przerasta
jącą ich możliwości akcją . dramatu . . zosta)e skonf:rastowana 
tonem serio - tonem walki o godnosc maJącą w fmale cenę 
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1.yt'W. To co zabawne i ła w • zoslaJl' splecton • z lyrn c.:o tr;)
gtczne i ostateczne, przesadzając o kunsztowności faktury 
i wartości utworu. A także o j go bczsponwj sill' i pojcmuo
~ci. O przemawiając j do 1tas uniwersalności l go na pozór 
tylko gzotycznego obrazu - jednako zrozumiale] nie tylko 
na Bałkanach ale i wsz dzic tam, gdzie doktryna o nasilają
c j sit; walc klas w miar" rozwoju socjalizmu miała swoicl1 
realizatorów i wynazwców, strażników i poszkodowanych. Bo 
Jakb. przypadkowo i bez związku z fabułą dramatu, grając 
S\VOjtj_ rolę w rz •czywistej, w codziennym życiu rozwijając0j 
ię in tr dze, Andzia zdradzi ·jednak Joe~. zdradzi przez swój 
udział w prowokacji i zostanie przez niego odrzucona, Bu
kara stanie się faktycznym zabójcą ojca Ilamleta (ojca Joe'") 
i zostanie przez mego zd maskowany i pojawią sic..: inne jesz
cze podobieńshva i annlogie. Wystarczające, by poł'!CZ) ć ze 
sobą literacki i rzeczywisty nurty wydarzei1 i by 1 ie do
kończyć inscenizacji, bo analogie poszłyby za daleko i winny 
powini n zostać ukarany - a przecież nie może j szcze zejść 
ze sceny. Nie może, bo w czasie pisania „Przed lawicniR "Ha
mleta„ we wsi Głucha Dolna" nic minął j szczc> ·zcis Rulrnró \'. 

Klaudiusz pozostanie więc nu scen ie i zamiast oczyszczaj11-
c·cj hekatomby zakończonej wejściem Fortynbrasa wszystko 
rozpłynie si w demonicznej, sterowanej przez Bukal'ę zaba
wie - j st to bowiem równi ż, mi dzy innymi, sztuka o ma
nipulacji. O manipulacji tłumem, hasłem. stereotypem, o szan
tażu id ologią i o ideologii szantażu. Sztuka zanużona w fol
klorz , wyrosła z ludowych wzorów, 1nocna i krzepka w swo
ich środkach - a okrutna w swojej diagnozie. Manipulacja bo
wi m nawet na tym szczeblu była jeszcze b zbłędna, masa 
wi jska bierna i uległa, Joca zaś samotny i skazany na klc
skq - mimo że od takich jak on bunt się w przyszłości za
cznie i tacy jak on zapoczątkują kiedyś nieuchronną korozjq . 
Na razie jednak jest to jeszcze czas Bukarów. Tylko bystre 
oko przywódcy - i antycypująca wydarzenia wyobraźnia wi
dza - dostrz c mogą w tej masie chwilowe wahanie. Przeczuć 
bardziej niż zobaczyć pojawiające si mimochodem niepewno
ści i ujawniające si niespodziewanie cmocj . Stwierdzić jak 
l::itwe są jeszcze do przezwyci ,żenia i nic narazają na niebez
pieczeństwo właściwych liderów. 
Przyglądając się komedii, śmiejąc z parodystycznych prze

ry:mwań i łowiąc zamkniqie w tej fabule ideowe i obyczajo
we - ale również językowe i filozoficzne - stereotypy sta
linizmu niespodziewanie głęboko schodzimy w głąb zdarzeń . 

puszczamy siq do jego żród ł pokazywanych przekornie i jak-
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by mimochodem na uproszczonym ale prawdziwym modelu. 
1\'Iodelu skonstruowanym z temp ramentem i literacką swadą. 
Poddanym prawom deformacji i s 1ntezy. 

Bo Br esun, profesor języka i literatury chorwackiej, ki -
rownik artystyczny Oi:.Todka Kultury w Sibeniku, jest pisa
rzem, któremu nie wystarczy kronika i najbardziej nawet po
rywający opis wydarzeń. Jego pasją jego człowiek - j go 
los i jego kondycja. Człowiek poddany naciskom współczesno
ści, stojący wobec koni czności i ograniczeń, o jakich inne 
epoki nie miały mimo wszystko żadn 1go wyobrażenia. Człowiek 
poddany działantu zwyci skiego socjalizmu nie tam gd7.i · po
z:vtywnie zapisał się on na kartach historii. ale tam gdzie j go 
c:odzicnnosć i stopień deform~ c:ji. zdają si_ o.;:ągar rira·1ire :.b
surdc lnego niepra\vdopodobil'l'u;lv:a - a prz ciez ::.<1 ł-.ktL.11 
i przez swoją uporczywość: i prnwidłowość slają sic; siłą rze
czy częsc i ą wspóiczcsnosci. Coraz bogatsza staje siQ literatura 
opisująca lah, i n ny w istocie świal. Literatura kształtownirn 
przez doświadczeni· tak okrutne, że aż nieprawdopodobn_. 
Sołżenicyn, 'fendriakow, Herling-Grudziński, Trifonow. Na
dieżda Mandelsztam, Plalonow stają się w tenże sposób naj
bardziej znanymi przedslawici lami tego nurtu - do którego, 
mimo odrębności gatunku i p ryferyjności doś viadczcnia, za
liczyć: v.:ypada również Jvo Br •sana. 

Jeś l i zadzi\\ria kogoś to z . st, wienie, niech zwróci L1wagq na 
lu, że frazes towarzyszf}CY wszystkim opisywanym prz . z nich 
do::iwiadczeniom jest wspólny i dogmaL ten sam. Bo tu i tam, 
przy różn ·eh IormaC'h i gatunkach zbiorowego doświadczenia, 
rodzącego tak bogatą i znaczącą lit raturę, relacja Bre:fana 
wydajt. się równic wymowna jak to co o znanej sobie rzeczy
wistości p isali i piszą tamci autorzy. Jest to relacja poznawczo 
i literacko znacząca, bo chociaż odległa od doświadczen osta
tecznych i miejsc ostatecznych, opisuje podobne zależności 
i absurdy jakie Gpisują rÓ\v11ież tamci świadkowie. Wydobywa 
podobne prawa. To nic, że ubiera je w komediową oprawi;. Ni 
szkodzi, że relacjonuj przy pomocy parodii. Absurd jaki ko
medii tej towarzyszy nie jest bowiem absurdem wymyslonvm, 
Ldurz •niem całkuwi ie nieprawdopodobnym. czystym nonsen
sem powstałym z przekornej, intelektualnej gry. Jest tylko 
nieznacznym rozszerzeniem opisywanej rzeczywistości - roz
szerzeni m w stronę absurdu . Naturaln\ m jej zagęszczeniem 
i syull•zq .. Jest ab. urd.:rn. jl·~li moź a ię tak wyrazić. reali
stycznym. Absurdem do~h,·iadczanym i w opisywanych latach 
dostqpuym na wyciqgniqci • rPl-. i. Brci"un porusza si po jego 
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obrz :lei h, by jak przyslało na doJrzałego pisarze d. ć świa
d >ctwo zachowaniom i doli człowieka wpisan.ego w rn zwykł 
doświadczenia. 

Jasne, ż rzL:czywistość: relacjonowana w „Przedstawi niu 
' [laml ta, w wsi Glucha Dolna" nie rodzi bohaterów. Jasn0, 
że gdy problem m najważniejszym staj się przetrwanie -
cena ni odgrywa na ogół zbyt poważnej roli. Nie odgrywa jej 
również, jak uczy doświadczenie, gdy w miejsce przetrwania 
pojrmria si• troska o zwykłe „urządzenie się". Gdy w grc: 
wchodza modne dziś „układy". Ci, którzy w skrajn rch wa
runkach pozostają sobą, stają się bohaterami, pozostają po nic:1 
legendy 1 wynosi się ich na ołtarze. Ale pozostali? Ale reszta? 
„.Tak wytłumaczyć fakt - zapytał swego czasu Timoslav Bi
lo~nil: h:o Brcsana - że pragnienie badania relacji między ż '
ciem a sztukq doprowadziło we współczesnym dr· maci do ab
surdaln J sytuacji, w której myśl czlowieka zastąpiona zosta
la przez myśl hierarchii społecznej, a jego słowo skonfronlo
wane ze światem daje w efekcie konflikt tragikomiczny a ni~ 
tragiczny?'' - na co Bresan odpowi dzial: , Jeżeli każda sztu
ka pokazuje człowieka w formie istnienia dla niego najv.raż
niejszej i najbardziej charakterystycznej, wtedy to, o czym 
pan mówił, jest faktem koniecznym. Otóż człowiek w coraz 
mniejszym stopniu odnajduje sens swego istni !1i.a w urzeczy
wistnianiu własnej odrębności i indywidualnosc1. Coraz bar
dzi j natomiast egzystuje jako trybik w mechanizmie społl·
cznym oparlym nu konstrukcjach ekonomicznych, politycznyc\1 
i ideologicznych, stając si~ tym samym CZGścią hierarch[1 ·po
łecznej. Pokazywanie bohaterskich indywidualności w kon
flikcie z fatalistycznymi silami życia w zamiarz stworzenia 
tragedii i wywołania katharsis typu arystotelesowskiego jest 
obecnie oczywistym anachronizmem. Dlatego też tragizm czło
wieka-bohatera dramatu nie może być skutkiem klęski ponie
sionej w nierównorzędnej walc , ak niemocy i nieskut czno
śc1 w poszukiwaniu włnsnego ja - ma wi .c raczej komiczne 
niż heroiczne oblicze". 
Pogląd ten otwiera szeroką humanistyczną perspektyv.ri: iw 

całe pisarstwo Bresan· pocnloni te śledzeniem l go pod:;lawo
wego zderzenia osoby ludzkiej z najgł~bszymi i najbardzieJ 
trwałymi właściwościami totalizmu rozplenionymi w naszeJ 
psychice i stosunkach międzyludzkich. W sferz warto<ici 
i wszystko obejmującego, dookoln go relatywizmu. W kilku 
kolejnych sztukach - z „Prz dstawicniem «Hamleta».„" n9. 
czele - frapują go mechanizmy walki 1 mimikry, przystoso
wania i buntu, a nad wsz>-·stko pod ·tawO\\'Y ,..,. tym pm!1lcm 
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manipulacji i zlli•"\"olema człowieka przez doo!rnlny terror 1 lo
warzy ·zący mu slogan. Przez dogm· t i przez wszystt ich ak
c~ptowany układ zależności. Przez terror niekoniecznie i nic 
przcdP wszystkim policyjny. Terror raczej slruchu i 0~1ycza
ju. terror tych, którzy rządzą wobec tych, I-tórzy są rządze
ni. MnieJ już jest ważne czy dzieje się to w skali państwa, 
miasta, spółdzielni produkcyjnej - czy w więziennej cell. Me
chanizmy są podobne i zal żności podobne. Dlatego Bukara 
taki j st uniwers::ilny. I odkrywczy jako litera ·ka kreacja. Ja
nusz Gajos, który grał go w tclewizyjnC'J realizacji Olg1 Li
pu.'1ski j grał w istoci kopię Stalina - podobną do p' rwo
wzoru nie tylko z wyglądu. 

W analizach prowadzonych z upodobaniem na wątkach 
uznanych arcydzieł europejskiej literatury („Szatan na wy
dziale filozoficznym" związany je t na przykład z ,.Faustem" 
a ,.Elektrownia wodna w Suchym Dole" z „Swiętoszkiem") 
Brcsan j st pesymistą przeświadczonym o trwalmki oddziały
wania totalizmu na j dno~tkG. a sys1cmu na obyczaj. W j •gn 
relaC'ji ,Toea przegrywa i ndzrn przegrywa Przt:grywa boha
ter .,Szatana na wydziale .filozoficznym'' profesor ł'ausner 
i przegr,T\va w „Hamlecie" nauczyciel z góry przekonany o ja
łowości buntu i bezcelowości sprzeciwu. Również społeczność 
kołchozowa, ta masa ludzka, która jest tłem tego „Hamleta" 
bierna jest i uległa jakkol\.\riek o nią w i tocie toczy się gra. 
Bukara manipuluje nią cwjnie i skutecznie, jakby przeczuwał 
lub wiedział, że przedmiot. stać się może podmiotem, podob
nie jak i my wiemy, że prędzej czy później odezwie się w niej 
głos buntu. Pojawią się zwi lokrotnione i ważne pytania, które 
dziś jeszcze pozostawiają kołchozową większość obojętną. Obo
jętną 1rnwet na wydarzeni kończące i - jak w oryginale -
klęską Jacy-Hamleta. 

W ten sposób njaważniejsze jak dotąd dzieło Bresana ujaw
nia swoje ograniczenia, bo wiemy już, że w podobnie manipu
lowanej masie prędz j czy później odzywa się zawsze głos 
sprzeciwu a wszechmoc Bukarów traci swoją skul czność. Ale 
wiemy też, że są to procesy sekularne, że rodzą się i trwają 
dziesiątkami lat. Wiemy również - o zym zdaje si ni wie
dzieć· Bresan - że diagnoza j 'go, prawdztwa i celna w rela
cjonO\vaniu różnyc:h form terroru, nw zawsze sprawdza sH; j d
nak w post~powaniu j dnost. k. Nawet tam gdzie rządzą Buka
rowie i pełno jest wokoło Puljów i Macaków trafiają się ludzie 
pokroju Jocy, a jeszcze wyżej w hierarchiach odwagi czy he
roizmu zdarzają się tacy jak Ojciec Kolbe lub Janusz Korczak. 
A także inni. któr ·eh nazwic;k ni znam i zapev„-ne nigdy znać 
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ni• IJ~dzicmy, mimo że ich po. Ławy, los: 1 um1cra,1it' , ie by
łyby dobrym tworzywem dl Br san wskej tragigrote ki, ale 
materiałem dla czystej. pozbawionej śmieszn sci, tragedii 
w niecenionym już, przedawnionym stylll. 

Mimo jednak swoich ogra1 iczen Breśan i jego „Przedstawie
t lll! «Hamleta» we wsi Głucha Dolna" to ostre i nie pozosta
wiające złudzeń spojrzenie na totalizm lam gdzie obejmuje on 
to, czego objąć nie może, tj . ludzkie życie i wielką towarzy
szttC4 rnu od wi ków, literaturę. 

Spod rubasznego czerepu lśni w tej komedii prawda głęboka 
i ostra - jak drwina. 

f'ZG Kra1;;6w 9U 89 - 6000 - 0-18,13 

Z-CA DYREKTORA: 
SYLWESTER STANISŁAWSKI 
KIEROWNIK TECHNICZNY: 
RYSZARD HODUR 
BRYGADIER SCENY: 
JÓZEF WOLSKI 
GŁ. ELEKTRYK: 
RYSZARD STAROBRAŃSKI 
REALIZACJA SWIATŁA: 
JANUSZ ZIELONKA 
GŁ. AKUSTYK: 
EDWARD JAKUBCZYK 
REALIZACJA DŻWIĘK : 
JACEK LUTHER 
KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ - ZOFIA BOROWSKA 
KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ - LESZEK WYŻGA 
MALARSKIEJ - WŁADYSŁAW MALIK 
PERUKARSKIEJ - ANNA LIS 
STOLARSKIEJ - BOLESŁAW ADAMSKI 
SZEWSKIEJ - WŁADYSŁAW NOW AKOWSKI 
SL USARSKIEJ - BOLESŁAW CYGANIK 
TAPICERSKIEJ - KRZYSZTOF SOKÓŁ 

REDAKTOR PROGRAMU - KRYSTYNA TEJWAN 

Przedsprzedaż biletów w kasie biletowej w godz. 10-13 i 16-
1~, t~l. 22-4~-64. W .niedzielę i święta w godz. 16-18. Zamó
wienia na bilety zbiorowe przyjmuje DZIAŁ OBSŁUGI WI
DZÓW I REKLAMY, Kraków pl. Sw. Ducha 4 - tel 2?-40 22 
i 22-45-75. • . ~ -

Cena 100 zł 



.) 

I E 


