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Po stronie ˝ywych 
Z Mariuszem Czubajem
rozmawia Marcin Cielecki
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Piotr Schmandt w ksià˝ce Pruska zagadka
przedstawia scen´ rozmowy komisarza Ignatza
Brauna z pokojówkà. Kobieta stwierdza: „Wiem,
jak si´ robi przes∏uchania, bo ja lubi´ powieÊci
kryminalne. Czytam sobie krymina∏y przed
snem, bo romansów czytaç nie lubi´. Wszystkie
koƒczà si´ tak samo”. Panie Mariuszu, dlaczego
czytamy krymina∏y? Wszak wszystkie koƒczà si´
tak samo…

Po cz´Êci udzieli∏ pan odpowiedzi na to pyta-
nie. Czytamy krymina∏y, poniewa˝ jesteÊmy
przywiàzani do ˝elaznych regu∏ gatunku –
wszak zdecydowana wi´kszoÊç autorów je re-
spektuje. OczywiÊcie odpowiedzi jest wiele,
one zresztà raczej si´ dope∏niajà ni˝ wyklucza-
jà. Pyta∏em o to moich zaprzyjaênionych
Szwedów, a przecie˝ – dobrze wiemy – kto jak
kto, ale Szwed powinien znaç odpowiedê na
takie pytanie. I co us∏ysza∏em? Ano, mówià
mi: my od oÊmiu pokoleƒ nie mieliÊmy wojny
na naszym terenie, jeêdzimy po Sztokholmie
40 kilometrów na godzin´, ˝yjemy w zasadni-
czo spokojnym kraju, wi´c potrzebujemy tej
adrenaliny – tego fabularnego naddatku emo-
cji, których oszcz´dza nam ˝ycie. 

PowieÊç kryminalnà rozpoczyna na dobre opis
martwego cia∏a. Ten opis jest najcz´Êciej
dok∏adny, autor mno˝y szczegó∏y, a im wi´cej
makabreski, tym wi´ksza u czytelnika ciekawoÊç.
Skàd to ˝ywe zainteresowanie trupem? Wszak
wizerunki martwych sà na porzàdku dziennym
w codziennych wydaniach serwisów
informacyjnych i wszechobecne w mediach.

Tyle ˝e w mediach mamy do czynienia ze
zbrodnià, jak to mówi´, AGD: szwagier
szwagierk´ no˝em kuchennym, wid∏ami, sie-
kierà, kamienieniem, s∏owem – tym, co w da-
nej chwili znajduje si´ pod r´kà. Zdarzajà si´,
owszem, zbrodnie spektakularne, ale one sà
jednak domenà fikcji. Tu nie chodzi o trupa,
ale o cia∏o; ˝yjemy w czasach, gdy to w∏aÊnie
cia∏o jest g∏ównym miernikiem szcz´Êcia, po-
wodzenia, sukcesu, a przyk∏adów mamy bez li-
ku: od solariomanii po Taniec z gwiazdami.
Ale odwrotnà stronà tego medalu jest strach
przed – metaforycznie mówiàc – oszpeceniem.
Strach przed degradacjà cia∏a, ale tym samym
degradacjà spo∏ecznà. To naprawd´ dzia∏a. 

Zafrapowa∏a mnie przywo∏ana w Paƒskiej
ksià˝ce Etnolog w MieÊcie Grzechu wypowiedê
s∏ynnego tanatologa Vladimira Jankelevitcha,
który zauwa˝a: „Mi∏oÊç do trupów jest typowo
katolicka. Katolik jest nekrofilem, nekrolubem,
woli nieboszczyków od ˝ywych. 
Ta mi∏oÊç wyrasta z teologii i ma dogmatyczne
podstawy, chodzi nie tylko o zmartwychwstanie
cia∏, ale równie˝ o coÊ w rodzaju religii Êmierci,
która t∏umaczy wiele wa˝nych aspektów
cywilizacji chrzeÊcijaƒskiej: umi∏owanie Êmierci,
mi∏oÊç do zmar∏ych, fascynacj´ Êmiercià,
fascynacj´ tym, co upiorne, a od czego
cz∏owiek, moim zdaniem, powinien trzymaç si´
jak najdalej. ChrzeÊcijaninowi nie jest wcale
pilno pozbyç si´ zw∏ok”. I wydaje si´, ˝e coÊ
w tym jest, wszak wsz´dzie wieszamy
Ukrzy˝owanego. Czy jednak Jankelevitch nie
przesadza?

Ojciec francuskiej tanatologii chce czytelnika
sprowokowaç i tak odbieram t´ filipik´. Zapew-
ne sprawy nie przedstawiajà si´ tak prosto, jak
je przedstawia Jankelevitch, ale prosz´ tylko
zwróciç uwag´, jak znakomicie idea cierpienia
∏àczy si´ w dzisiejszej kulturze popularnej na
przyk∏ad z opowieÊciami o celebrytach walczà-
cych z rakiem lub innymi chorobami. W tym
przemieszaniu idei, tym osobliwym You Can
Dance ze Êmiercià jest coÊ perwersyjnego –
nawet dla antropologa, którym jestem. 
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Krymina∏, jak pisa∏ 
Umberto Eco, to opowieÊç
kosmologiczna: historia
o kreowaniu Êwiata, 
ale te˝ walce porzàdku
z chaosem.
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WygnaliÊmy Êmierç z naszych domów,
umieramy dyskretnie za szpitalnà kotarà.
Krymina∏ pomaga nam, wspó∏czesnym, dotknàç
martwego cia∏a?

Pomaga. Zw∏aszcza ˝e w kryminale mamy do
czynienia na ogó∏ ze Êmiercià jednostki.
W przekazach medialnych z regu∏y mamy he-
katomb´ – katastrof´ albo zamach. W ostatecz-
noÊci: Êmierç vipowskà, a wi´c przekraczajàcà
regu∏y Êmierci codziennej. W tym kontekÊcie
ciekawy by∏ przypadek ben Ladena, na którym
wykonano egzekucj´ i, niejako ex post, dowar-
toÊciowano t´ Êmierç, wskazujàc, ˝e jednak nie
by∏ to terrorysta emeryt, ale wcià˝ groêny
wróg publiczny numer 1, ˝e nie by∏a to egze-
kucja, tylko akcja si∏ specjalnych itd. Krymina-
∏y opowiadajà tak˝e o martwym ciele w sta-
dium codziennoÊci i prozy. 

Zajmuje si´ Pan krymina∏em naukowo, badajàc
go z pasjà antropologa. Co antropolog widzi
w kryminale?

Widzi drobiazgi. W pierwszej kolejnoÊci –
szczegó∏y i detale, z których utkana jest fabu-
∏a. Gdy z Markiem Krajewskim pisaliÊmy Ró-
˝e cmentarne, pojechaliÊmy na badania tere-
nowe do W∏adys∏awowa. I zauwa˝yliÊmy, ˝e
wszystkie napotkane barmanki otwiera∏y pusz-
ki z piwem za pomocà no˝a, ∏y˝eczki, widelca
i tak dalej. Dlaczego? Bo wszystkie mia∏y tip-
sy. WykorzystaliÊmy t´ obserwacj´, by uwia-
rygodniç nasz Êwiat powieÊciowy. I bardzo
cz´sto z takich w∏aÊnie mikropraktyk kulturo-
wych zbudowana jest w kryminale rzeczywi-
stoÊç. Antropolog w takim Êwiecie mo˝e czuç
si´ jak ryba w wodzie. 

Zapytam przekornie: a co teolog móg∏by
zobaczyç w powieÊci kryminalnej?

Dlaczego przekornie? Krymina∏ to przecie˝, jak
pisa∏ przed laty Umberto Eco, opowieÊç kosmo-
logiczna: historia o kreowaniu Êwiata, ale te˝
walce porzàdku z chaosem. Nie mówiàc o moty-

wie teodycei – przecie˝ kwestia obecnoÊci z∏a
i uzasadnienie tej obecnoÊci nurtuje wielu pisa-
rzy powieÊci kryminalnych, nawet jeÊli odpo-
wiedzi nie poszukujà w wymiarach transcenden-
cji, ale w widzialnym, conradowskim Êwiecie. 

Przez pewien czas wydawa∏o mi si´, ˝e krymina∏
stworzony jest dla rozwa˝aƒ religijnych. G∏ówne
tematy to zbrodnie, czyli grzechy, poruszamy si´
w obr´bie poj´ç religijnych, takich jak z∏o, upadek
cz∏owieka, sprawiedliwoÊç, kara i pokuta. 

No w∏aÊnie. Sam pan widzi.

Autorzy cz´sto si´gajà po przykuwajàce uwag´
tytu∏y, ocierajàce si´ o sfer´ religijnà, takie jak
Koniec Êwiata w Breslau Marka Krajewskiego,
Wybawiciel czy Pentagram JØ Nesbo czy
ostatnio Pokuta Olle Lönnaeusa. Odnosz´
jednak wra˝enie, ˝e krymina∏ zatrzymuje si´
w po∏owie drogi. Czy krymina∏ daje lub mo˝e
dawaç odpowiedzi na pytania z gatunku unde
malum, skàd z∏o?

Próby odpowiedzi pojawiajà si´ zarówno
w wymiarze psychologicznym, jak i socjolo-
gicznym. Musimy jednoczeÊnie pami´taç, ˝e
te wa˝kie pytania nie sà domenà krymina∏u.
I dobrze o pewnych proporcjach pami´taç.
Harlan Coben, mistrz w swoim fachu, to nie
Fiodor Dostojewski, a Nie mów nikomu to nie
Bracia Karamazow. I chwa∏a Bogu! 

W Etnologu w MieÊcie Grzechu wspomina 
Pan o ˝elaznych regu∏ach pisania krymina∏ów:
˝adnych ufoludków, ˝adnych b∏àkajàcych si´
dusz ani anielskich ingerencji. Ostatnio Mons
Kallentoft ze swoim cyklem o komisarz Malin
Fors wprowadzi∏ niemal na równych prawach
g∏osy umar∏ych. Daje to piorunujàcy efekt…

Akurat do wielbicieli Kallentofta nie nale˝´.
Natomiast Nocna zamieç Johana Theorina,
dziejàca si´ na Olandii, wÊród charakterystycz-
nych stepów, wichrów, fal Ba∏tyku i opusto-
sza∏ych latarni morskich skrywajàcych dawne
tajemnice... No... to jest naprawd´ coÊ. Troch´
tak, jakby Mickiewicz napisa∏ drugà cz´Êç
Dziadów, ale w formie powieÊci kryminalnej.
Znakomita rzecz! 
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W zesz∏ym roku ukaza∏a si´ ksià˝ka Paw∏a
Goêliƒskiego Jul. Niesamowita, bardzo bliska
tego, co mo˝na roboczo nazwaç „krymina∏em
metafizycznym”…

No i w∏aÊnie osadzajàca zdarzenia w kr´gu
polskiej emigracji czasów romantyzmu. Cieka-
wie pomyÊlane.

Theorin, Goêliƒski, Kallentoft… Czy „krymina∏
metafizyczny” b´dzie, Pana zdaniem, wypiera∏
ten tradycyjny, ufajàcy bardziej oku i szkie∏ku
procedury policyjnej i analizy laboratoryjnej? 

Mam wra˝enie, ˝e te nadzieje sà p∏onne, o ile
dobrze rozumiem paƒskie preferencje. Nie
oszukujmy si´: w kryminale dominuje tenden-
cja do odczarowywania Êwiata i tym samym
odczarowywania zbrodni. Zagadki CSI, kody
DNA, policyjne grupy archiwum X rozwiàzu-
jàce dzi´ki post´powi nauki sprawy sprzed lat,
Lincoln Rhyme – bohater powieÊci Jeffery’ego
Deavera, uwi´ziony na wózku kryminalistyk,
wyposa˝ony wszak˝e we wszelkie nowinki
techniczne... To jest Êwiat wspó∏czesnego kry-
mina∏u. Nie ma dla pisarza, parajàcego si´ tym
gatunkiem dziÊ, wi´kszego przekleƒstwa ni˝
telefony komórkowe. Stan niewiedzy prak-
tycznie nie istnieje. Rozwiàzania, ˝e ktoÊ jest
poza zasi´giem i dlatego nie otrzymuje na czas
wa˝nej informacji, sà ma∏o przekonujàce. Dla-
tego mi´dzy innymi autorzy ch´tnie si´gajà po
formu∏´ metafizycznà oraz odmian´ retro, gdy
kryminalistyka i medycyna sàdowa znajdowa-
∏y si´ jeszcze w powijakach. 

Napisa∏ Pan powieÊç kryminalnà 21:37, w której
zbrodnia i wina dotyczy zamkni´tego Êrodowiska
seminarium duchowego. Jest jeszcze powieÊç
Âmierç w klasztorze Adrianny Ewy Stawskiej.
Czy jest mo˝liwy u nas w Polsce krymina∏
z prawdziwego zdarzenia, który penetrowa∏by
Êrodowisko duchownych?

Jest jeszcze Pies paƒski Marcina Wroƒskiego
i jedna z powieÊci Krzysztofa Kozio∏ka... No,
ale rzeczywiÊcie: w wypadku Êrodowisk mo˝e
nie zamkni´tych, ale jednak domkni´tych pisa-

rze majà zawsze k∏opot z wiarygodnà kon-
strukcjà rzeczywistoÊci, i nie dotyczy to tylko
polskich autorów. Mnie samego, gdy pisa∏em
21:37, bardziej zajmowa∏o nie tyle Êrodowisko,
ile kwestia pewnej nieprzejrzystoÊci: co si´
mo˝e staç – zadawa∏em sobie pytanie – gdy
mamy do czynienia ze Êwiatem, który rzàdzi
si´ w∏asnymi regu∏ami, które sà nieczytelne
dla tych „z zewnàtrz”, i gdy zawodzà mechani-
zmy kontroli spo∏ecznej? 21:37 to powieÊç, za
przeproszeniem, o transparencji, nie zaÊ pol-
skim KoÊciele. 

Postaç literackiego detektywa cz´sto ma cechy
mnicha czy kap∏ana… Choç z drugiej strony,
ci´˝ko by∏oby uznaç Rudolfa Heinza czy
Eberharda Mocka za ojców duchownych…

Co najmniej od czasów Philipa Marlowe’a – bo-
hatera powieÊci Raymonda Chandlera – mamy
do czynienia z pewnym wzorem bohatera, który,
nawet jeÊli nie jest ascetà, to wyró˝nia si´ pew-
nym rygoryzmem czy niez∏omnoÊcià. To boha-
terowie z pewnà misjà – powo∏ani, by w Êwie-
cie przepe∏nionym przemocà ukaraç z∏o. Cz´-
sto sà to postaci graniczne i tragiczne, które
niewiele dzieli od tego, by znaleêç si´ po ciem-
nej stronie mocy. Na swój sposób bliski jest im
aforyzm Nietzschego traktujàcy o tym, ˝e jeÊli
wejrzysz w otch∏aƒ, to ona wejrzy w ciebie. 

W dzieciƒstwie fascynowa∏y mnie wzorowane
na komiksach ok∏adki ksià˝ek Joe Alexa.
Szczególnie jedna z nich rozpala∏a mojà
wyobraêni´ – tom JesteÊ tylko diab∏em. 
Na ok∏adce wà˝, Êlady kopyt, rogacizna
bestii… Pozostawiajàc na boku symboliczny
sztafa˝ – wyobra˝a Pan sobie, ˝eby detektyw
by∏ w stanie pojmaç, schwytaç diab∏a w postaci
wcielonej?

Doskonale pami´tam te ok∏adki! Generalnie
w krymina∏ach z∏o przekracza wymiar bana∏u
i prezentuje diabelskie oblicze, choç przy-
wdziane w ludzkà skór´. JeÊli chodzi o praw-
dziwy zapach siarki, to tu jednak autorzy
horrorów sà nie do pokonania. To ich specjal-
noÊç. I niech tak zostanie.
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A stworzony przez Pana psychopatyczny
morderca Inkwizytor? Jest nader diabelski…

Recenzenci czynià mi zarzut, ˝e Inkwizytor to
taka inkarnacja Hannibala Lectera. Tymczasem
uwa˝am, ˝e autor krymina∏ów powinien zadbaç
nie tylko o postaç bohatera, lecz tak˝e wyrazi-
ste nakreÊlenie jego antagonisty. Czy aby na
pewno Holmes by∏by detektywem wszech cza-
sów, gdyby nie cieƒ demonicznego profesora
Moriarty’ego? Czy tak samo byÊmy na niego
patrzyli, gdyby zabrak∏o tej genialnej sceny,
gdy obaj, w Ostatniej zagadce, spotykajà si´
nad wodospadem Reichenbach, by stoczyç
ostatni pojedynek? A wracajàc do Inkwizyto-
ra... Ten by∏y duchowny zbyt dos∏ownie prze-
jà∏ si´ formu∏à, ˝e z∏o nale˝y wypalaç ˝ywym
ogniem. To cz∏owiek bez wàtpienia inteligentny,
który znakomicie potrafi manipulowaç innymi.
Ale, jak wszyscy, on tak˝e ma s∏aby punkt – jest
nim mi∏oÊç do siostry, o czym mowa w Ko∏y-
sance dla mordercy. Nie zdradzajàc zdarzeƒ,
które nastàpià, powiem tylko, ˝e Inkwizytor nie
powiedzia∏ jeszcze ostatniego s∏owa. 

Bohaterowie literaccy krymina∏ów to 
najcz´Êciej ludzie u∏omni, z jakimÊ defektem:
Harry Hole to alkoholik, Kurt Wallander ma
popaprane relacje z córkà, Malin Fors zag∏usza
ból po rozwodzie alkoholem i ostrym seksem ze
znajomym dziennikarzem. Dlaczego my ich
lubimy?

Bo lubimy everymanów, a nie supermanów.
Troch´ jak w Êredniowiecznych misteriach. To
jeszcze jeden z powodów, dla których czytamy
wspó∏czeÊnie krymina∏y. 

Chce Pan powiedzieç, ˝e detektyw daje nam
swego rodzaju wsparcie duchowe? 

Odpowiem najbardziej ogólnie, jak si´ da, ale
taka w∏aÊnie odpowiedê wydaje mi si´ prawdzi-
wa. Choçby detektyw stacza∏ si´ i pi∏ o galon
wi´cej ni˝ Marlowe, choçby potyka∏ si´ o trupy,
ostatecznie jest po stronie ˝ywych. Krymina∏,
podobnie zresztà jak ka˝da inna forma twórczo-

Êci, jest afirmacjà ˝ycia. Na tym polega wspar-
cie duchowe, jakie niesie tak˝e ta literatura. 

Chesterton stworzy∏ niegdyÊ postaç duchownego
detektywa, ksi´dza Browna. Polacy zachwycili
si´ detektywem w sutannie, ojcem Mateuszem.
Czy wspó∏czeÊnie postaç ksi´dza-detektywa jest
wiarygodna?

Z tà wiarygodnoÊcià ksi´˝y-detektywów jest
spory k∏opot. OczywiÊcie raz ka˝demu mo˝e
zdarzyç si´ poprowadziç prywatne Êledztwo,
ale, by czyniç to regularnie, trzeba mieç, tak to
nazwijmy, zaplecze operacyjno-logistyczne.
Dlatego na postaci detektywów w sutannach
nale˝y spojrzeç metaforycznie: i detektyw,
i duchowny zaglàdajà do naszych sumieƒ.
Pierwszy – poprzez przes∏uchanie, drugi – po-
przez spowiedê. 

Zastanawia mnie swoiste „boskie milczenie”
prowadzàcych Êledztwo. Nawet gdy sprawca
pozostaje wr´cz diabelsko nieuchwytny,
a zbrodnia przera˝a niczym p∏ótna Hieronima
Boscha, ˝adnemu nie wyrwie si´ inwokacja
bezradnoÊci w stylu: o Bo˝e, Jezu, pomó˝ 
et cetera. Âwiat literackich zbrodni zdaje si´
nieprzemakalny na obecnoÊç Boga.

MyÊl´, ˝e koncepcja Deus absconditus – Boga
ukrytego, którego znajdujemy mi´dzy innymi
w pismach Pascala i jansenistów – by∏aby
bliska Êwiatu w krymina∏ach. Paradoksalnie
detektyw te˝ musi si´ oddaliç, choç na chwi-
l´, od prowadzonej sprawy: spojrzeç na nià
z dystansu, ostudziç emocje i osobiste odczu-
cia, by odnaleêç sprawc´. OczywiÊcie, potem
znów wkroczy w sam Êrodek zdarzeƒ, ale, tak
czy inaczej, nie tylko „boskie milczenie”, lecz
te˝ „ludzkie milczenie” – ów akt oddalenia,
znajdziemy w powieÊciach kryminalnych. 

W 21:37 napisa∏ Pan, ˝e istnienie policji jest
koronnym dowodem na nieistnienie Boga…

Ju˝ jako studenta w filozofii Êredniowiecznej
pasjonowa∏y mnie dowody, które mia∏y za-
Êwiadczyç o istnieniu Stwórcy. Od, powiedz-
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my, Anzelma z Canterbury po Êwi´tego Toma-
sza. Jest w tym dowodzeniu jakaÊ nierównoÊç
si∏, coÊ na kszta∏t walki Dawida z Goliatem,
Adamka z Kliczkà (rozmawiamy w maju, wi´c
cholera wie, jak to starcie si´ skoƒczy), ze-
tkni´cia jednostki z nieskoƒczonoÊcià, by
przywo∏aç, o ile pami´tam, formu∏´ z ksià˝ki
Leszka Ko∏akowskiego. Wi´c na potrzeby po-
wieÊci, w której sà i policjanci, i seminarium
duchowne, wymyÊli∏em taki w∏asny dowód.
Poniewa˝ nie sposób dowieÊç jego praw-
dziwoÊci (wi´c skàdinàd ˝aden to dowód),
mo˝na równie dobrze powiedzieç, ˝e istnienie
policji przemawia na korzyÊç Boga. S∏owem:
wszyscy mogà byç zadowoleni, choç tylko nie-
którzy w siódmym niebie. 

Detektyw zanurzony w Êwiecie wiary,
praktykujàcy buddysta, muzu∏manin czy katolik –
osta∏by si´ w literackim MieÊcie Grzechu?

Ale˝ tak si´ dzieje! Przypomnijmy choçby po-
staç Sonchaia Jitpleecheepa, tajlandzkiego po-
licjanta, buddysty z powieÊci Johna Burdetta
Bangkok 8. Mo˝na oczywiÊcie utyskiwaç: có˝
to za buddyzm rozpi´ty mi´dzy prostytucjà
a korupcjà, ale ostatecznie na tym osobliwym
melan˝u tajskiej kultury i duchowoÊci zasadza
si´ wartoÊç tej Êwietnej ksià˝ki. 

Rudolf Heinz stwierdza w Ko∏ysance dla
mordercy, ˝e policjanci powinni ˝yczyç sobie
wszystkiego najgorszego. To troch´ szokujàce.
Dlaczego najgorszego?

W tym Êwiecie nic dobrego nas nie spotka.
Bàdêmy przygotowani i oswojeni z tym, co na-
stàpi. Ale tak naprawd´ spodoba∏o mi si´ samo
powiedzenie, które wymyÊli∏em. Nie wycià-
ga∏bym z niego jednak zbyt daleko idàcych
wniosków. 

Interesuje mnie swoisty rys ascetyczny, który
nada∏ Pan swojemu bohaterowi – Rudolf Heinz
çwiczy karate tradycyjne. Skàd pomys∏, aby
wprowadziç karate do ˝yciorysu hipisa?

Sam trenuj´ karate, mam, na razie, bràzowy
pas. Chcia∏em nasyciç Heinza pewnymi moimi
cechami, stàd sztuki walki i gitara. Generalnie
jednak w karate chodzi przecie˝ nie o wymiar
sportowy, ale duchowy: to forma samodosko-
nalenia si´, próby charakteru, dbania o stabilne
emocje – zarówno swoje, jak i przeciwnika.
Poza wszystkim karate to jeszcze jedna meta-
fora walki, jakà Heinz musi toczyç z rozmaity-
mi z∏ymi ludêmi. Przyznam te˝ ze skruchà, ˝e
przez ostatnie pó∏ roku za du˝o siedzia∏em za
biurkiem, a zbyt ma∏o zaglàda∏em do dojo.
Trzeba to zmieniç. 

Chcia∏bym zapytaç o plany na przysz∏oÊç. 
Nad czym obecnie Pan pracuje – kolejny tom
przygód polskiego profilera czy ksià˝ka
o krymina∏ach?

Z antropologicznych rzeczy – pracuj´ wraz
z dwoma znakomitymi doktorantami nad ksià˝-
kà o pi∏ce no˝nej, a w∏aÊciwie, jak to okreÊlili-
Êmy – postfutbolu. No i czeka mnie kolejny
Heinz. Mam nadziej´, ˝e nast´pna cz´Êç cyklu
uka˝e si´ wiosnà przysz∏ego roku.
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