
tadeusz różewicz 

kartoteka 



TEATR WSPÓŁCZESNY 
w Szczecinie 
d)'rektor naczelny: Ze11011 Butkie11'ic_ 
t()•rektor ar~vstycz11y: A1111a Aug11st)'11owicz 

w repertuarze: 

DUŻA SCENA 

Adam Mickiewicz 
Ba//ac(v i romanse 

Grzegorz Nawrocki 
JW!oda .l'n1ierć 

Molier 

Świętoszek 

Witold Gombrowicz 

Iwona, księżniczka Bt11;!].u11da 

Mark Twain 
Kró/l!wicz i żl!brak 

MAŁA SCENA - MALAN.NIA 

Stig Larsson 

Naczelny 

Pablo Picasso 
Pożądanie scbuytm1e za ogo11 

Clare Mclntyre 
Bez cz11/ości 

Stig Larsson 
Siost1y, bracia 

Bernard-Marie Koltcs 
Zacbod11ie w)ihrzeże 

Tadeusz Różewicz 
KUN.TI?JYY \fi N!OICH SZTUKACH 

Kurtyny 
w moich sztukach 
nie podnoszą Si<;' 
i nic opadaj:! 
nic zasłaniaj:1 

nie odsłaniają 

rdzewieją 

gnij~! chrzęszcz:i 

rozdzierają 

ta pierwsza żelazna 
druga szmata 
trzecia papierowa 

odpadają 

kawał za kawałem 

na głowy 
widzów 
aktorów 

kurtyny 
w moich sztukach 
zwisają 

na scenie 
na widowni 
w garderobie 

jeszcze po zakończeniu 
przedstawienia 
lepią się do nóg 
szeleszczą 

piszczą 

1967 



Kazimierz Braun, Tadeusz Różewicz JĘZYKI TEATRU 
fragment rozmowy o Kartotece 

K.B.: Jak to było, że ty zacz~!łeś pisać Kartotek<:" Czy 
ty wtedy chodziłeś do teatru? Co ty miałeś w ogóle 
wspólnego z teatrem? Z teatrem, jaki był wtedy. 
Ivlieszkałeś wtedy w Gliwicach ... 

TR. : Do Gliwic wyprowadziłem się na przełomie 

roku czterdziestego dziewiątego i pięćdziesiqtego . A od 
czterdziestego pi~gego do pięćclziesi<jtego, czyli cały 
czas studiów. to był Kraków. Zaczął pracować Teatr 
Słowackiego. Było wielu aktorów starszego pokolenia, 
którzy przeżyli. Ja miałem jeszcze możli\vość ogL1dać 
Solskiego. Kurnakowicz:.i i innych ocalałych„. Był szereg 
świetnych. znacz~icych przeclst~nvier'l. No, nie chcę się 

w to wdavva ', ho w tej chwili już gawt;dzę tak . jakbym 
był Wojciechem Natansonem. Ale z mniejsZ<! wiedz~i 
o tych czasach, bo s ię bardziej poezją interesowałem , 

cło teatru zachodziłem tylko czasem. Jedno wiedziałem. 
Wiedziałem, że forma dramatu Rittnera, Zapolskiej 
i Kruczkowskiego nie da nowego tt'atru. Że musi 
nast;1pić big hang. Że musi mstąp1c jakiś wielki 
\vyhuch. Ja pisz~ic Kartotekę. miałt'm już świadomość, 
że wcześniejsze próby dramaturgiczne nie powiodły mi 
się. ponievv·aż mój język , poetyka. technika drama
turgiczna były podobne do Jurandota , czy Lutowskiego, 
czy Kruczkowskiego. czy Krzysia Gruszczyóskiego. Nie 
oceniam ich talentów w tej chwili. Ja miałem zawsze 
\vielką świadomość t<:go, co robię. Wiedziałem, że nic 
nie zrobię, jeśli nie rozrzucę na wszystkie strony tych 
starych zaba\vek, klocków, nie pmvyrzucam i nie będę 
próbował z nich złoży " zupełnie nowej całości. Tę 

Ś\viadomość przy robocie Kartoteki miałem . I miałem 
świadomość ewentualnej zupełnej klęski. Że b~dzie to 
poczytane za zupełne głupst\vo. Że jeśli Kartoteki nie 

napiszę w sposób zupełnie nowy, to .„ 
Sięgało to , jak ci mówiłem, 57 roku . M:im w jakimś 

dzienniczku zanotowane próby, odejścia , \vielomie
sięczne wątpliwości. I to nie miało nic wspólnego, 
wbrew pozorom, z Czekając 11a Godota. Nic. To była 
rzeczywiście prawdziwie polska kartoteka. Miał rację 
Kott w tej swojej recenzyjce, któq napisał po 
prapremierze. Pisał o nowym alfabecie drama
turgicznym, który ja próbuję tam stworzyć, ale w tra
dycji i Dziadów, i \Xlyspiaóskiego. To się ukazało 
w ,Jeatrze" , zar:.iz po premierze, szybko. No, a Jaszcz 
uznał Kartotekę za stek głupstw. Że to nieucbne , 
pierwsze koty za płoty, bzdu1y i tak dalej. Wielu ludzi 
się jednak nad tym zastanowiło ... Jed nym z takich ludzi 
był Puzyna, który od razu to uznał za sztukę i zaczął 
Mellera namawiać. Meller powiedział. że to jest za 
krótkie. A ja mówiłem, że ta sztuka może tnvać 
czterdzieści pięć minut albo trzy godziny. \\1 czasie. 
I w przestrzeni . I3o tam te problemy czasu i przestrzeni 
już dość jasno postawiłem. Świadomie. 

Z tym że ja oczyw1scie czytałem Du·a teat1y. „ 
W którym roku była prapremiera Du•óch teatrów? 

K.B.: W czterdziestym szóstym. 

TR.: Oczywiście, że ja się z tym tekstem 
zapoznałem. Objawił mi się \Vielki majster, który zro
zumiał, że nie będzie już „szaniawszczyzny" w cia'wnym 
tego słowa znaczeniu. Tak, to jest jedna z granicznych 
sztuk polskiej dramaturgii. I to nie na melodyjce czy na 
fali Witkacego czy Gombrowicza. Na zupełnie innej. Tu 
poeta, poet:.i mówił. Szaniawski był bardzo swoistym 
typem liryka. I3ył czystym lirykiem. Warto by sięgnąć 
do Czechowa , trafić do jego nastrojó\v. I znalazłby się 
po drodze }dost Szaniawskiego. To \vyglądanie przez 
okno, te oczekiwania. To przecież Czechow. Tarn się 
czeka na coś, co się może wydarzy, a może nie 
wydarzy. Może się most zawali , a może re\.volucja 
wybuchnie. Dwa teat1y to była pierwsza i zreszq 



jedyna po \YOJ111e propozycja nowej dramaturgii. Innego 
typu niż propozycja Witkie\vicza. 

K.B.: To bardzo słuszna uwaga, bo Dwa teatry są 

istotnie takim krokiem naprzód. Realizowałem tę sztukę 
trzy razy. Uważam ją za bardzo znacZ<jG). 

TR.: Więc wiesz, o co mi chodzi. Szaniawski był 

poeq. A Ionesco na przykład prozaikiem. Sie;gaj~ic ku 
dramato-wi nie wychodził od poezji. Bardzo świadomie 
czytałem te teksty. \Xli edziałem też, że nie mam czego 
szukać u socrealistów. Ważyk , na przykład , pisał wtedy 
sztuki. pamiętasz. okropne ... 

K.B.: ... kt(ire zostały zapomniane. Szczt;.qivvie„. 

TR.: „.zostały zapomniane . .J a byłem w pełni sw1a
domy. że tam nie mam C7ego szukać , ho przepadnę. 

'Etk jak b ·m przepadł jako poeta przejrnuj<JC wszystkie 
kano ny pod ki Skamandra. I pisał jak Wojciech B~tk 
z jed nej strony. a z drugk j, powiedzmy. jak Broniewski. 
A nawet gdybym pisał j ~tk Przyboś czy Peiper. Tc.; 
św iadomość miałem bardzo wczes111e. \XI czasie 
katakl izmu nie zdały egzaminu pewne formy. Sytuacja 
egzyste ncjalna. w której się znalazłem , spowodowała . 

że nasqpiło harcl zu szybkie do jrzL·wanie. Wprawdzie 
j u ż w gimnazjum i nteresowałem sic; Skamandrem. 
av.·;.mgard~. w czwartej k lasie gimnazjum napisałem 

artykuł reort'L rczny Pol.'zja jodo!11a nil~jadahza, 

prorokuj ~1c Z\vycic;stwo aw~mgardy na całej linii. 
w szkolnym takim pisemku , „Czerwone tarcze ·'. Ale 
w tej granicznej sytuacji egzystencjalnej, w obliczu 
śmierci , nast~1piło jakhy szybkie dojrze\vanie również 

„materii poetyckiej". Konsystencja mate rii zaczęła się 

zmieniać w tej d zi\1..rnej re torcie , której dotknęła śmierć. 

K.B.: To bardzo istotne. Bo tu mówisz o sytuacji, 
która cię jako artystę ukształtowała na lata. ( .„) 

Jacek Orłowski 
MIĘDZY KONWENCJĄ A WYZNANIEM 

W rzeczywistości dramatu Becketta i Różewicza, tym 
co konstytuuje człowieka, jest kultura, a więc język. 
Świat języka jest światem bezpośredniego doś\viad
czenia człmvieka. Język tworzy owe symboliczne 
uniwersum zamieszkiwane przez człowieka. Człowiek 
żyje mvikłany w sieć znaczeń i wartości, dzięki czemu 
może porządkować vv sensowne całości dotykaj;.1ce go 
zdarzenia. Wit;cej, dzięki językowi może porz;.ic\kować 
swoje własne przeżycia, określaj<ic tym samym swoją 

tożsamość. 

Wydaje mi się, że myślenie Becketta i Różewicza 

bliskie jest myśleniu H. G. Gadamera. które można 
streścić w haśle: „człowiek jest zamknięty vv świecie 

języka''. 

Tak więc „utrata" języka - a tak określam sytuację 
egzystencjalną l)ohaterów Becketta i Różewicza - to 
.,utrata" świata i zagubienie własnej tożsamości. 
Człowiek, który „utracił" język nie posiada już ani 
siebie, ani otaczającej go rzeczywistości. W momencie, 
kiedy dokonuje się rozkład języka - interpretacji rzeczy
wistości - musi nastąpić rozpad tego, co nazywamy 
człowieczeństwem. \'Vszak człowieczeństwo to w tym 
modelu myślenia nie zespół cech ontologicznie 
niezmiennych, ale zbiór pewnych kulturowo zdeter
minowanych definicji. 

Wraz z rozpadem języka, sama definicja człowie
czeństwa musi runąć w gruzy. Pozostały ruiny. Ale nie 
tylko ruiny języka, również bytu, który swoją tożsamość 
budował na określonym typie kultury. 

To co do tej pory ujawniło ograniczoną ilość sensów, 
zaczęło znaczyć wszystko, a więc nic. \'Vartości, wokół 



których organizowała się tożsamość człowieka, zostały 

·wprzęgnięte w działanie skierowane przeciwko niemu. 
Symbole, na których trwałości „budowana" była 

tożsamość kultur i społeczeństw, utraciły moc „przeno
szenia" poznawczych i emocjonalnych wartości. \V świat 
definiowany w pewien stosunkowo uporządkowany 
sposób wdarły się elementy .,języków" innych kultur, 
rozbijaj<!C stare znaczenia i \Vartości, ale nie tworząc 

nowych. 

Metaforycznie rzecz ujmuj~jC, można powiedzieć, że 

rozkład kultury widoczny jest w zamieszaniu i chaosie 
orientacji myślowych, „nastrojeń" wrażliwości i skrajnie 
odmiennych stylów myślenia wyzna\vanych przez ludzi, 
w tym samym czasie. Nośnikiem różnych modeli 
myślenia i stopni wrażliwości jest język. Olatego 
sytuację owego poznawczego i emocjonalnego zamie
szania można przecbtawić jako sytuację, w której różne 
języki .,mówią'' jednoczc.śnie przez człm-:vieka. 

I tak postacie Różewicza są najczęściej manekinami, 
przez które przepływa język. Strumień języka prze
chodzi przez człowieka jak przez pustą formę, nie 
osadzając się w nim w żaden sposób. W świecie 

Różewicza, nikt nie mówi jednym językiem, to raczej 
wiele języków .,mówi" przez kolejne postacie. Gazetowy 
bełkot miesza się z lirycznym wyznaniem. Język 

potoczny przechodzi niepostrzeżenie w naukową roz
pra\vkę. Język - gwarancja tożsamości - kiedy zaczyna 
\vypełniać w różnych formach tę sam~! osobę, co 
więcej, kiedy nie pOZ\v~tla się opanować - rozbija ele
mentarną strukturę osobowości. Człowiek Różewicza 
nie panując nad językiem, przestaje panować nad sobą 
samym. („.) 
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Roland Barthes 
ŚWIATŁO OBRAZU 
uwagi o fotografii 

Wszyscy ci młodó fotografowie, biegający po 
świecie w roszukiwaniu aktualności, nie wiedz;i, że są 

agentami Śmierci. Jest to sposób, w jaki nasz świat 
przyjmuje Śmierć. Fotograf jest tu, można powiedzieć , 
profesjonalisq zaprzeczaj::1cego śmierci alibi, którym jest 
gwałtowność życia . Gdyż bioqc rzecz histo1ycznie, 
Fotografia musi m1ec jakiś związek z „kryzysem 
śmierci". rozpoczynaj~1cym się w drugiej rołowie XIX 
wieku. _Jeśli chodzi o mnie, wolałbym, ahy zamiast 
umieszczać ciągle powstanie Fotografii w kontL'bcie 
społecznym i ekonomicznym - pytać także o związek 
antropologiczny między Śmierci<! i now•! form•! obrazu. 
Śmierć musi mieć przecież jakieś miejsce w społe
czeństwie. I jeśli nie ma jej już (Juh dzieje się to 
w mniejszym stopniu) \V religijności , musi znajdować 
się gdzie indziej. Jest 'vvic.;c być może w tym obrazie 
Fotografii, który produkuje Śmierć pragn<!C zachować 
życic. Fotografia - współczesna zanikaniu rytuałów -
byłaby może odpowiednikiem wtargnic.;cia w nasze 
nowoczesne społeczeństwo Śmierci asymholiczncj, 
pozareligijnej, poza rytualnej, rodzajem nagłego 

zanurzenia się w Śmierci dosłownej. Paradygmat Ży
cie/Śmierć redukuje się do prostego dźwięku migawki, 
który oddziela pozc.; pocz•1tkow::1 od końcmvcgo 
k:iwałka papieru. 

Wraz z Fotografią wkraczamy w ,~mierc< plaskq. 
Pewnego dnia ktoś powiedział mi z obrzydzeniem po 
wykładzie: ,.Mó,Ni pan płasko o śmierci." - Tak jakby 
ohyda śmierci nie polegała właśnie na jej płaskości! 

Ohyda to właśnie: nie m1ec nic do powiedzenia 
o sm1erci osoby, którą najbardziej kocham, o jej zdjęciu, 
w które się wpatruję, nie mogąc nigdy go zgłębić 



i przekształcić. Jedyna „myśl", jaką mogę mieć, to tylko 
tyle, że u końca tej pie1wszej śmierci wpisana jest moja 
śmierć . Pomiędzy nimi nie ma nic, tylko oczekiwanie. 
Nie ma innego oparcia, jak ta ironia: mówić o tym, 
o czym ,,nie ma nic do powiedzenia". 

Mogę przekształcić Zdjęcia jedynie w odpadek: albo 
szuflada, albo kosz. Dzieli ono nie tylko wspólny los 
z papierem (łatwo jest zniszczalne), ale nawet gdy 
umieszczone jest na trwalszym podkładzie, jest także 
.~miertelne. Jak ż)"vy organizm, rodzi się z ziarenek 
srebra , które kiełkują; przez chwilę rozwija się , a póź

niej starzeje. Atakowane przez światło. wilgoć - zdjęcie 

blednie, \Vyczerpuje się, znika. Można je tylko wy
rzucić. Da\vne społeczeństwa dbały o to. aby wspom
nienie, substytut życia, było nieśmiertelne; a przynaj
mniej aby sama rzecz, ·wyrażająca śmierć, była nieś
miertelna - to był Pomnik. Czyniąc jednak ze śmier

telnej Fotografii generalnego i jakby naturalnego 
świadka ,,tego, co było ", nowoczesne społeczeństwo 
'V\ryrzekło się pomnika. Paradoks: ten sam wiek 
wynalazł Historię i Fotografię. Ale Historia jest pamięcią 
sfabrykowaną według przepisów pozytywnych, czystą 

\\rypowiedzią intelektualn~i. obalającą Czas mityczny. 
Fotografia zaś jest świadectwem zupełnie pewnym, lecz 
ulotnym. Tak \vięc dzisiaj wszystko przygotmvuje nasz 
rodzaj ludzki do tej niemożności: że już wkrótce nie 
będziemy mogli, uczuciowo lub symbolicznie, pojąć 
t1wan ia. Era Fotografii jest także erą rewolucji , protes
tów, zamachów, 'V\rybuchów, krótko mówiąc - niecierpli
wości, wszystkiego tego, co zaprzecza dojrzewaniu . 
- I niewątpli\vie zdziwienie mvego „ to-co-było " zniknie , 
ono także. Już zniknęło. Jestem, nie wiem czemu, 
jednym z ostatnich Ś\viadków tego faktu (świadkiem 

Nieaktualnego), a ta książka jest tego archaicznym 
śladem. ( .. .) 

przełożył Jacek Trzn;idel 



Ryszard Przybylski 
PO ZMROKU 

Ktokolwiek kocha tę muzykę, wie, że Wielki Rock 
właściwie skonał. Dziś, kiedy czasami rnyślt; , zresztą ze 
smutkiem, o tej sm1erci, z reguły dochodzę do 
wniosku, że właściwie zgon ten był mturalny. Wielki 
Rock nie należał do pop muzyki, chociaż niekiedy 
słuchały go w dionizyjskim uniesieniu tłumy. Po prostu 
Wielki Rock był niezwykłym i oryginalnym stylem 
muzycznym, róvmie twórczym jak sti!C' repprese11tatiuo, 
barok, klasycyzm wiedeński, romantyzm, jazz, który -
nawiasem mówL1c też skonał. dodekafonia czy 
.,muzyka awangardowa" drugiej połcrwy )\')( wieku. Styl 
muzyczny nie jest \Vieczny, chociaż jego największe 
osiągnięcia nie giną , i tr-vva stosunkowo krótko , jakieś 
dwadzieścia, najwyżej czterdzieści lat . Umiera. jak 
wszystko na Bożym Świecie , z powodu zaniku 
możliwości t1wania. Podlega , jak wszystko na Bożym 
Świecie, prawu zapaści: zabija go właśnie to, co dawało 
mu ży\votność; co warunkowało jego rozkwit; co 
gwarantowało mu wielkość. Szczęśliwi więc S<l ci, któ
rzy śpiewali o świcie . Nieszczęśliwi - ci, którzy ze 
swoimi dźwiękami przyszli już po zmroku. 

Niby \vięc wszystko przebiega tak, jak przebiegać 
powinno. Tylko dlaczego mi żal tej młodzieży, która 
biegnie na stadiony, aby słuchać hochsztaplerów 
nadużywających uczciwego imienia rock 'n 'rolla? Szamani 
pop estrady są. Są nawet rytuały, co prawda przy
pominające obowiązkowe ćwiczenia gimnastyczne. Jest 
złudne poczucie więzi pokoleniowej, które ginie 
natychmiast po opuszczeniu stadionu, a czasami już na 
stadionie. Skoro bowie m nie ma Wielkiego Rocka, to 
nie ma i więzi. Toteż kiedy te tłumy podnoszą rytualnie 
tzw. las rąk , kiedy kołyszą nimi powoli i melancholijnie 

w rytm „nastrojowego kawałka". widzę wówczas tylko 
stado bezradnych flamingów. które za chwilę spłoszy 
byle nóż schowany w nieśmiertelnej „skórzanej ku1tce '". 
Kiedy zaś tłum wyciąga do gó1y płon;1ce zapalniczki, 
widzę tylko żałosne ogniki na bagiennym trzęs:nvisku. 
I nic więcej . Bardzo ich mi wtedy żal, ponieważ w XXI 
\vieku bęcL! tak samo bezradni i tak samo zde
zorientowani . Nic nie \Vynios::i z tego śvviata tandetnej 
ułudy. Nie słuchają Wielkiego Rocka , ktc'Hy - wbre\V 
temu , co się na ogół sądzi - podtrzymywał incły

widualn<l godność , chociaż grom;1dził tłumy; nasycił 
czułości;! do bliźniego, chociaż czasem był szal my, 
szydliwy, obłędny. 

Styl muzyczny kształtuje wrażliw ść. To nie jest 
mało. \X'rażliwość przejav.'ia sit; bowiem w stosunkach 
ja - ty, ja - zbiorowo.ść \\'łaściwic na każdym kroku: 
w autobusie miejskim, w sali sejmowej, w kościele, 

w gazecie , wszędzie i ci;1gle. Jest w gruncie rzeczy 
podstavvowym czynnikiem tworz4cym ksLtałt cywilizacji 
i kultury. Wielki Rock ukszt;1łtował wrażliwość szcze
góln;1. Była to muzyka ludzi , którzy odrzucili zgodt; na 
manipulację ideami i uczuciami. Dlatego establishment 
pol ityczny, religijny i obyczajmvy nwsiał jq zepchnąć 
w odmęt ·omercjalnego drańst\va. Zakłamać i zneutra
lizować. Ticwiele to pon1ogło, zostały bo-wiem na
grania, kt6re S<! granatami z opóźnionym zapłonem. 

Styl muzyczny nie rozpływa Si\;' ' nicość . W nicości 
rozpływa się tylko sztuka masowa . rezultat manipulacji , 
tym razem komercjalnej, odcłaj;icej przy okazji usługi 

cynicznym politykom łasym na pieni<jdze w równym 
stopniu jak handlarze. 
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Wvgm'nięcie A{Jso/11t11 11iszczy 

sferę jeg() przejml'im1ia sir; 

marnieje religia filozofia sztuka 

maleją natur::ilne zasoby 
języka 

to co zostało 
wystarczy jeszcze 
dla felietonistów 
z „Tygodnika Pmvszechnego" „Polityki" 
dla dziennikarzy 
kapłanów 

urzędników 

wymierają pewne gatunki 
motyli ptaków 
poetów 
o imionach dziwnych i pięknych 
i'vliriam Staff Leśmian 
Tuwim Lechoń _Jastrun 

Norwid 

nasze sieci S<1 puste 
wiersze \~rydobyte z dna 
milczą 

rozsypują się 

są jak kurz 
tańczący na promieniu słońca 
który wpadł cło pustego 
wnętrza 

świ<1tyni 

Tadeusz Różewicz 
z tomu .,Płaskorzeźba" 

zastępca dyrektora: Mirosław Ga-;vęcla 

ZESPÓŁ TECHNICZNY: 

kierownik techniczny: Włodzimierz Bojakow.~ki 

operatorzy świateł: Janusz Kłym, Robert Skrzvniarz 
akustycy: Andrzej Banaś, Adam Dzidzisze\\:ski 

głfr;vny brygadier sceny: Brunon Melkis 
brygadier sceny: Andrzej Miszkurka 
pracownia ślusarska: J<>zef Kazubski 

pracownia stolarska: Włodzimierz Młyńczak 
pracmvnia krawiecka damska: Irena Błońska 

pracownia krawiecka rrn;ska: Zofia Kazimierczak, Jerzy Burmistrzak 
pracownia tapicerska: Stanisfa\v Falkowski 

pracownia fryzjerska: Renata Sz\ved, Elżbieta Wiśniewska 
garderobiane: Krystyna Storożyńska, Urszula Jastrzębowska 

rek,vizytorka: Barbara Cieśluk 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Bolesław Pyzdrowski, tel. 34 23 75. 
Kasa teatru przy Wałach Chrobrego 3, 

czynna w dni powszednie (z wyj;!tkiem poniedziałków) 
od 1000 do 1300, 

a także za\vsze na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. 
Kasa prowadzi telefrmiczn<l rezerwację biletów. tel. 34 23 75. 

opracowanie programu: Izabela Gaw~da 
wydawca: Teatr Współczesny, 70-500 Szczecin. \Vały Chrobrego 3 

skład i druk: ComGraph 

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI 

POLIGRAFICZNE 

„IL __ d_r_ukarnia 

70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 30 
teł./fax (O 91) 22 04 26. 22 42 62 



~ teatr współczesny w szczecinie 


