
Koniec Objawiony w Początku
Słowa mają znaczenie

część 1

Szalom,  szalom.  Witam  ponownie  w  'Koniec  Objawiony  w  Początku'.  Ostatnim  razem
kontynuowaliśmy nasze rozważania o agro-bio-lingwistyce. Dalej będziemy trzymać się głównego
tematu i będziemy kontynuować identyfikację słów z waszych Biblii. Przypomnę raz jeszcze, że
Biblia została nam objawiona w słowach, zaś drugim świadkiem tych słów jest rolnictwo i biologia.
Gdyż według Biblii  nic nie jest prawdą, dopóki nie ma dwóch albo trzech świadków. Tak więc
rozmawialiśmy o tych dwóch świadkach słów, jakie mamy w Piśmie.

Ostatnim  razem  skończyliśmy  na  słówku  'ot'.  To  słówko  'ot'  jest  hebrajskim  słowem
oznaczającym 'znak' oraz każdą z poszczególnych liter. Mówiliśmy też o słowie s-e-m, sem, o tym,
jak w gramatyce oznacza ono najmniejszą część słowa. W łacinie oznacza ono nasienie. A nasienie
to  Słowo. W języku greckim to słowo oznacza także 'znak'. A gdy weźmiemy to słowo do języka
hebrajskiego, to otrzymujemy słówko 'ot'. Są to trzy litery.

Na ekranie widzicie teraz te trzy litery. Po lewej stronie ekranu widzicie alef, waw i taw. To
jest to nasze alef-taw, o jakim ostatnio rozmawialiśmy. W hebrajskim tekście jest to identyfikacja,
używana na opisywanie Bożego Słowa, które zgodnie z Janem 1:1 jest Bogiem. Ale samo alef-taw,
jakie widzicie na dole slajdu, w takiej postaci, bez elementu  waw, pojawia się mnóstwo razy w
hebrajskim  tekście.  Chcę  wam  tu  powiedzieć,  że  to  alef-taw 613  razy  występuje  w  tekście
samodzielnie. Ośmielę się powiedzieć, że to  On tam występuje w tych tekstach. W pozostałych
przypadkach wiąże  się  ono z  hebrajskim macatic  i  służy celom gramatycznym.  Rdzeniem tych
dwóch liter, które opisują samego Boga, jest  ot w hebrajskim, lub hebrajskie słowo oznaczające
znak. To oznacza to słowo.

Tak więc rdzeniem alef-taw jest znak, po hebrajsku. Gdy chodzi o to trzyliterowe alef-taw,
wzięliśmy  to  alef-taw  –  pamiętacie,  hebrajskie  litery  odnoszące  się  do  Bożego  Słowa  –  i
wsadziliśmy pośrodku 'waw' lub olen waw, jak go nazywamy po hebrajsku. Waw jest szóstą literą
alfabetu hebrajskiego. A litera ta oznacza  gwóźdź. Zwróćcie na to uwagę, bo za chwilę do tego
wrócimy. Bierzemy to alef-taw, czyli to samo co Jahwe, i gdy udamy się do Nowego Testamentu, to
samo  słowo  użyte  jest  na  Mesjasza,  zwłaszcza  w  Objawieniu.  Wiemy,  że  autorem  i
dokończycielem.  To określenie  opisuje  tę  samą rzecz.  Autorem i  dokończycielem naszej  wiary.
Zgodnie z Księgą Objawienia On jest – po polsku – początkiem i końcem, po grecku – Alfa i
Omega, po hebrajsku – Alef Taw.

Gdy  weźmiemy  te  dwie  litery,  które  identyfikują  samego  Boga  i  włożymy  między  nie
hebrajską literę oznaczającą gwóźdź, to staje się to 'znakiem'. Zauważcie teraz u Jana 1:1, że na
początku było Słowo, a Słowo było z Bogiem, i Bogiem było Słowo. Spójrzcie na to określenie,
Słowo (Alef-Taw) było z Bogiem, i Bogiem było Słowo. Ustaliliśmy już fakt, że Bóg jest Słowem.
Nie  ma  żadnego komentatora  ani  żydowskiego,  ani  chrześcijańskiego,  który  by nie  uważał,  że
Słowo Boga jest  Bogiem i  że  Bóg jest  Słowem.  Nie ma  z  tym żadnego  problemu.  Jedynie  w
niektórych  językach  czasami  pojawia  się  jakieś  zamieszanie.  Chcę  wam  zasugerować,  byśmy
wrócili  na  początek,  bo  Jochanan,  czyli  Jan  bierze  nas  na  początek,  podpowiadając  nam  to.
Ewangelia Jana rozpoczyna się podobnie jak Księga Rodzaju, rozdział pierwszy.

Na ekranie widzicie  hebrajski  tekst  Genesis 1:1.  Tak to wygląda w Biblii  interlinearnej.
Czytamy  z  prawa  na  lewo.  Jedyną  rzeczą,  jakiej  tu  nie  mam  w  tym  hebrajskim  tekście,  to
dwukrotnie większa pierwsza litera,  niż pozostałe  litery,  na początku tekstu.  Ta hebrajska litera



oznacza dom. Jeszcze raz, oznacza to, że Bóg zaczyna od domu. To nie jest zwykły dom, ale wielki,
ogromny dom. Pamiętacie, jak wcześniej pokazywałem wam grecki i hebrajski sposób myślenia?
Hebrajskie pudełko myślenia było znacznie większe od greckiego. Jak widzicie, mamy tam 7 słów
po  hebrajsku.  Bereshit  bara  Elohim  'et  hashshamayim  ve'et  ha'aretz.  Pierwsze  trzy  słowa
przetłumaczone są następująco: na-początku stworzył Bóg. Potem mamy Alef-Taw, ale ono nie jest
tłumaczone.  Niebiosa  i  ziemię.  Jest  to  wzięte  z  1  Mojż.  1:1.  Zauważcie,  że  to  Alef-Taw,
identyfikacja Słowa Bożego, o którym już powiedzieliśmy, że jest Bogiem, zauważcie, że jest tuż
koło Boga, po jego prawej stronie znajduje się słowo Elohim, tłumaczone jako Bóg. Mamy więc
tam Słowo  przy  Bogu,  a  Bóg  jest  Słowem.  Chcę  wam ponownie  zasugerować,  iż  wierzę,  że
Jochanan  odnosi  się  do  tego,  gdy  pisze  swój  komentarz  w  Janie  1:1.  Widać  to  wyraźnie  w
hebrajskim już na samym początku. I nie zobaczycie tego w żadnym innym języku.

Mówiłem to wszystko,  by przekazać  coś takiego:  jeśli  pamiętacie,  jak Jaszua stoi przed
faryzeuszami  i  saduceuszami,  czytając  zwłaszcza  ewangelię  Mateusza,  tuż  przed  rozmową  z
Piotrem i uczniami na temat tego, za kogo uważają Go ludzie. Rozmawia z faryzeuszami. Pokazał
im te wszystkie znaki. Uczynił te wszystkie cuda – pamiętacie, że słowo znak oznacza także cud?
W języku hebrajskim słowo 'ot' oznacza znak, a także cud. Pamiętacie to trzyliterowe 'ot'? Ono jest
rdzeniem dla  Alef-Taw.  Nie  dojdziecie  do  takiego  znaczenia,  jeśli  nie  wstawicie  tam  waw,  co
później staje się hebrajskim słowem na znak. Zwraca się do faryzeuszów i mówi im: dam wam
tylko jeden znak. Zwracał się On do ludzi, których Bóg wyznaczył, by zachowywali hebrajski tekst,
by zachowywali język – Juda był za to odpowiedzialny – by to wszystko zachowywali. Rzymian 9
mówi,  że  to  oni  zachowywali  przymierza,  obietnice,  Boże  Słowo.  Czy oni  byli  posłuszni  tym
rzeczom? Nie, wiemy, że nie, ale przechowali je. Chwała Bogu za Judę. Powinniśmy być dozgonnie
wdzięczni  za  Judę.  Dlatego  ich  miłujemy,  bo  oni  to  zachowali,  bez  względu  na  to,  czy  byli
posłuszni, czy nie. Powodem, dlaczego On się do nich zwraca, jest to, że zabezpieczali oni skrypt,
tekst, o jakim właśnie rozmawialiśmy. I mówi im, że da im tylko jeden znak. Co to za znak? Był to
znak Jonasza, przebywającego w brzuchu wieloryba. On także będzie w brzuchu ziemi przez trzy
dni i trzy noce. Znakiem, jaki Jaszua dał tym ludziom, którzy wiedzieli, co jest hebrajskim słowem
na znak, było Jego ukrzyżowanie. Jaszua mówiąc im, że da im tylko jeden znak, mówił: Ja, Alef-
Taw,  zostanę  przybity  gwoździem do  krzyża.  Jaszua  twierdził,  że  jest  Alef-Taw.  Pamiętacie  tę
hebrajską literę wbijaną miedzy alef i taw? Ta hebrajska litera oznacza gwóźdź. Oni się odwracają i
widzą Go tam na wzgórzu. Widzą coś, o czym twierdził, że jest –  Alef-Taw. I wbijają wprost w
Jaszua gwóźdź, przybijają Go do krzyża. Zostaje tam przybity Alef-Taw. I to było tym znakiem. Bo
jeśli weźmiecie alef-taw i wbijecie w niego gwóźdź, to otrzymujecie hebrajskie słowo 'znak'.

Oczywiście to wszystko może być przypadkiem, ale 'przypadek' nie jest koszernym słowem.
Idziemy dalej. Pamiętacie, że hebrajskim słowem na literę, na poszczególne litery z alfabetu to ot i
nazywa się to  znak. I zgodnie z Heb 11:3 Boże Słowo (zawierające te 22 litery) stworzyło cały
wszechświat.  Światy  zostały  ukształtowane  Słowem Boga –  tak  mówi  Iwri,  Hebr  11:3.  Tak się
składa  –  na  ekranie  widzicie  cytat  bardzo znanego naukowca.  Mogliście  go  widzieć  w jakimś
programie  telewizyjnym.  W swojej  książce  pt.  'Piękno  wszechświata'  wypowiada  takie  słowa.
Raczej nie jest osobą wierzącą, ale opisuje to, co widzi. Patrzy na materię i dowody, i widzi, z
czego zbudowany jest wszechświat. Oto jego słowa: <i>Podstawowe cząstki wszechświata, jakie
fizycy zidentyfikowali, tj. elektrony, neutrina, kwarki itp., są „literami” całej materii.</i> Literami
całej materii. Czy to jest dla was niespodzianką, że on i podobni mu naukowcy, którzy widzą grunt i
dowody, nie tylko w komórce, ale także w kosmosie, dochodzą teraz do wniosku, że to, co składa
się na cały wszechświat, to litery wszechświata? Sugeruję wam, że Bóg, którego czcimy, który jest
mądry,  wiedział  te  wszystkie  rzeczy już  na  samym  początku.  I  że  człowiek  zaczyna  w końcu
dostrzegać niektóre z tych rzeczy.

Ok, wracamy do naszego „Słowa mają znaczenie”, gdzie staramy się odkryć znaczenia słów,
jakie miały na początku, jak je widać w rolnictwie i biologii, w tym, co obserwujemy dookoła nas.
W Rzym 11 czytamy na przykład  o dzikich  gałęziach  wszczepianych  do szlachetnego drzewa.
Słowa  użyte  w  grece  i  w  łacinie,  opisujące  ten  proces  wszczepienia,  kiedy  gałąź  styka  się  z
drzewem, do jakiego jest wszczepiana, to miejsce, gdzie się spotykają, nazywa się 'scion', po polsku



szczep. Podejdę zaraz do tablicy i to napiszę. Nazywa się to szczep (scion), pęd, odrośl. Wymawia
się to scion, podobnie jak Syjon. Jest to łacińskie słowo i oznacza potomek lub latorośl. I używamy
tego  w  rolnictwie  na  opisanie  gałęzi  wszczepionej  w  drzewo.  To  chyba  nie  powinno  nikogo
szokować, że szczepienie drzew jest określeniem biologicznym, że to potomek albo dziecko jakiejś
osoby.  Duch Święty,  poprzez Pawła,  używa tych wszystkich obrazów, tych  dwóch drzew, jakie
widzimy w Rzymian 11. Pamiętacie? Biblia zaczyna się od dwóch drzew, potem w Ezechielu 37 też
są wspomniane dwa drzewa, a gdy dojdziemy do Rzym 11, znowu mamy tam dwa drzewa. Szczep
= potomek lub latorośl.

Tak się składa, że to słowo scion (łac.) wywodzi się z hebrajskiego słowa 'zion' (Syjon). To
powinno brzmieć wam znajomo. Z hebrajskiego słowa zion mamy nasze (ang. i łac.) słowo scion
(szczep), które staje się naszym 'wszczepieniem'.  Tak więc znaczy to 'wszczepić'.  Takie jest jego
znaczenie. Tak więc mamy bezpośrednią relację między tym, co dzieje się w Rzym 11, a tym, co
pochodzi z Syjonu. Kiedy wszczepiamy gałąź, to mamy tam słowo 'scion' i ta gałąź staje się córką,
że tak to ujmę, tego, w co jest wszczepiona. A jak wiemy, Biblia wiele mówi o córkach Syjonu.
Więc te słowa powinny być wam znajome.

Idziemy dalej. Omówimy także fakt, że słowa opisane są ludzkimi określeniami emocji. Gdy
mówimy o słowach, czyli  o języku, to używamy do nich emocjonalnych określeń, jak pasywny,
aktywny, biernikowy; słowa mają stronę, rodzaj, osobę, tryb. Słowa mają nastrój, bo i ludzie mają
nastroje. Widzimy także, że czasowniki mają korzenie i rdzenie. Rdzenie i korzenie, jak rośliny.
Istnieje, znane nam także określenie, związane z językiem i rolnictwem, zwie się gromada (gałąź –
ling.). Gromada to podział roślin oraz podział rodzin językowych. Jest to słowo, jakiego używamy
do roślin, a także do języków, gdy rozmawiamy o językach. I znowu, to nie powinno was dziwić. W
świecie literackim, czyli  tam, gdzie się pisze książki, listy itp., w tym literackim świecie mamy
nagłówek, potem may treść listu, a przy książkach, na dole, mamy przypisy. Czyli mamy głowę,
ciało i stopy. To chyba też nie jest niespodzianką. W języku hebrajskim mamy słowo 'amar' – alef,
mem,  resz.  Wymawiamy  to  'amar'.  Jest  to  hebrajskie  słowo na  mówienie.  Oznacza  mówić lub
ogłaszać. Oznacza także wierzchołki drzew. Czyli hebrajskie słowo na mówienie, czyli to, co ludzie
robią, oznacza także wierzchołki drzew.

Widzicie,  jest  to  jedno z  pierwszych  słów,  objawionych  w waszych  Bibliach.  Wajjomer
Elohim to jedna z pierwszych fraz, jaką mamy w Biblii. Technicznie po hebrajsku jest 'i powiedział
Bóg', choć my tłumaczymy 'i Bóg powiedział'. To słowo użyte jest dla ludzkiej mowy, jak również
dla  wierzchołków drzew. Izaj  17:6  tak  mówi:  <i>Pozostanie  na nim jednak pokłosie,  jak  przy
otrząsaniu  drzewa  oliwnego:</i>  <i>dwie  lub  trzy  oliwki  zostaną  na  samym  wierzchołku
drzewa,</i> Te słowa na wierzchołku drzewa pochodzą od hebrajskiego rdzenia 'amar'. Wiemy, że
drzewa polne klaszczą w dłonie, a także mówią do nas. Nawet Mesjasz parokrotnie wypowiadał
takie słowa jak: On sprawi, że te kamienie będą wołać. Ja z tych kamieni mogę wzbudzić dzieci
Abrahama. Widzicie, Jaszua też używał takich określeń. Po hebrajsku mówienie to też wierzchołki
drzew. Dlaczego? Ponieważ – pamiętacie Psalm 19:1 – tam mamy powiedziane, że stworzenie oraz
niebiosa, że Boże stworzenie głosi Jego chwałę po całej ziemi, nie ma języka ani mowy, w których
nie słychać ich głosu. Czyjego głosu? Niebios, stworzenia, wszystkiego, co Bóg stworzył. To o nich
mówi i nie ma takiego miejsca, gdzie ich nie słychać.

Kiedy więc wiatr – wiatr po hebrajsku to  ruach, tłumaczony jest jako  duch. Kiedy wiatr
rusza drzewami... Pamiętacie, jak cytowaliśmy, że dni drzew są jak dni mego ludu? Gdy porusza
drzewami, dźwięk, jaki słyszycie,  którym mówią drzewa, pochodzi z wierzchołków drzew. Więc
hebrajski określa to, jakby drzewa mówiły z siebie.

Idziemy dalej. Prawdą jest także to, że jeśli próbowałeś uczyć się hebrajskiego, jeśli miałeś
nauczyciela, który próbował nauczyć cię języka, to pierwszą rzeczą, jakiej uczą, jest artykułowanie
poszczególnych liter. Tych 22 liter. Czy to w ich podstawowej formie, czy też w innej, w każdym
razie wymawiane są tak samo. Wielu nauczycieli hebrajskiego będzie cię uczyło, jak artykułować
poszczególne litery, grupując je w grupy liter, które brzmią podobnie. I mamy na to odpowiednie
słowa. Mamy litery zwane zębowe. Mamy litery zwane palatalne (miękkie), gardłowe, labialne i
syczące.  Powodem,  dlaczego  to robimy,  jest  to,  że  jedną z  unikalnych  rzeczy na  temat  języka



hebrajskiego jest nie tylko to, że te litery brzmią podobnie, mają te same dźwięki, lecz w wielu
przypadkach można te litery podmieniać w hebrajskich słowach. Słowa te dalej będą zachowywać
podobną,  podstawową definicję.  Są to  trochę  głębsze  sprawy i  nie  mamy czasu,  by w to teraz
wchodzić.  Hebrajski  jest  wyjątkowy,  nie  wiem,  jak  to  podkreślać.  Spółgłoski  labialne  to  litery
wymawiane twoimi wargami. Gramatyka i części ciała – wargi.  Bet, waw, pej – wypuszczasz te
litery  swoimi  wargami.  Syczące  litery  hebrajskie  to  cadi,  samech,  szem,  szin.  Wymawiasz  je,
wypuszczając powietrze przez zęby i dlatego zwą się ssssyczące.  Zębowe –  dalet,  taw, tet – to
litery,  jakie  wymawiasz,  umieszczając  język  za  zębami,  dlatego  zwą  się  zębowe  itd.,  itd.
Wspominam o tym, bo istnieje relacja między sposobem, w jaki wypowiadamy litery, a naszymi
ustami, tym, co robimy naszymi ustami.

W języku hebrajskim słowo określające kwitnący kwiat to 'parach'. Parach – pej, resz, chet
– parach. Ponieważ w hebrajskim wszystkie słowa wywodzą się z rolniczych obrazków, oznacza
ono  kwitnącego kwiatka.  Ale w hebrajskim oznacza  także  ludzi,  którzy rozkwitają.  Psalm 72:7
mówi: <i>Za jego dni sprawiedliwy zakwitnie...</i> – w hebrajskim jest tam parach – <i>i będzie
obfitość pokoju, dopóki księżyc trwa.</i> To słowo zakwitnie, w języku hebrajskim jest tym samym
słowem, co kwitnienie kwiatka. Tak więc jest używane zamiennie w Biblii.

Zatrzymam się na moment, a nawet podejdę do tablicy i pokażę wam hebrajskie słowo 'bar'.
Zauważcie,  że wiele słów w hebrajskim,  zaczynających się od  bet i  resz,  mają bardzo podobne
znaczenia.  Dlatego  zaczynają  się  od  tych  dwóch  liter.  Pamiętacie,  mówiłem  wam,  że  litery
wargowe,  czyli  bet i  pej oraz  waw,  te  wszystkie  głoski  wypowiadamy naszymi  wargami.  Stąd
nazywamy je wargowe. Hebrajskie słowo bar (b-a-r). Oznacza ono w hebrajskim pszenicę,  zboże.
To słowo oznacza też czysty. Słówko czysty. Zobaczcie, nasze angielskie pure (czysty) pochodzi od
hebrajskiego bar. To bet, zanim przeszło do angielskiego, stało się głoską p. To normalne. Wszyscy
lingwiści  to  rozumieją.  Natura  języków  jest  taka,  że  podobnie  brzmiące  litery  zmieniają  się
nieznacznie, nim pojawią się w innych językach.

Podam przykład, jak to działa, a co mogliście już widzieć, będąc w Izraelu. 2000 lat temu,
gdy szliście do Cezarei Filipowej, była tam taka jaskinia w wielkim murze. Z tej jamy wypływała,
wytryskiwała fontanna lub źródełko. Woda wypływała z tego źródełka. W I wieku nazywało się
Panias. Panias. Dziś nazywa się Banias. Niektórzy z was może byli przy Banias. To źródełko już
tam tak nie tryska. Jest to jasny obraz tego, co dzieje się teraz na świecie. Woda się już tam nie
wylewa.  W I  wieku  zwało  się  Panias,  a  dziś  Banias.  Dlaczego  się  dziś  nazywa  Banias?  Bo
Arabowie to przejęli. Pięć lub sześć stuleci po tym, jak napisano Nowy Testament. A oni nie mają
zgłoski 'p'. Arabowie nie mają 'p', więc użyli głoski 'b' i nazwali to Banias, jeśli wolicie. Panias
pochodzi od słowa 'pan'. To od niego mamy boga 'Pan'. Panias był obrazem różnorodności bogów z
całego świata. Pan, ponieważ 'pan' to słowo określające wszystkich bogów. Pan oznacza wszyscy. I
kiedy Arabowie to  przejęli,  zmieniło  się  na Banias,  co po hiszpańsku znaczy ubikacja.  Żartuję
sobie. Brzmi podobnie, ale tak nie jest. Dziś nazywa się ono Banias, ale na samym początku było to
Panias. Tak więc 'b' zmienia się z 'p'. To często dzieje się w językach. Taki jest urok lingwistyki.

Tak więc sugeruję wam, że słowo 'pure' wywodzi się od słowa 'bar'. Widać to w naszych
językach. Na przykład to słowo bar jest częścią angielskiego słowa barley (jęczmień). A ponieważ
przy zmianie języków często zmienia się na 'p', stąd mamy pureness (czystość), która wiąże się z
owocem. Jest ono także podstawą wielu innych słów, jako przykład Efraim. W sercu Efraima mamy
p (f)  i  r,  i  ma to coś  wspólnego z  owocem.  Pamiętacie?  Pszenica  i  kąkol.  Efraim – podwójna
produkcja owoców. Pure – czysty – także to od tego pochodzi. Weźmy też nasze słowo 'fruit'  –
owoc. Pochodzi od hebrajskiego 'pr' lub 'br'. My to zmiękczamy w głoskę 'f'  i tak otrzymujemy
słowo 'fruit' – owoc.

O, podam wam inny przykład.  Stodoła.  Po angielsku  barn.  Bar-n.  A czym jest  stodoła?
Stodoła  to  miejsce,  gdzie  składasz  pszenicę i  zboże.  Tak  więc  w  angielskim staje  się  to  barn
(stodołą).

Pamiętajcie, że jest ono także sercem lub środkiem wyrazu 'hebrajczyk'. Hebrajczyk. Jest
sercem hebrajczyka. A także, gdy przejdzie do angielskiego, otrzymujemy 'pure' (czysty). Oto jeden
z powodów, dlaczego Bóg mówi w Sofoniaszu: że w czasach ostatecznych przywróci ten „czysty”



(pure)  język,  co wywodzi  się z serca słowa 'hebrajczyk'.  Ponieważ 'b'  oraz 'r',  a także  'p'  mają
podobne  znaczenia  i  brzmią  podobnie.  Pamiętajcie,  że  w  hebrajskim  brzmią  podobnie,  bo  są
wargowe. Te rzeczy widać w całym Piśmie.

Kolejnym takim przykładem jest słowo farma. F-a-r-m-a pochodzi od 'p' i 'r'. Widzicie, w
hebrajskim litera p (pej) ma twardą wymowę jak 'p', i ma też miękką formę i brzmi jak 'f', foto. F-o-
t-o. Foto. Ta głoska 'f' wywodzi się z twardego hebrajskiego p, czyli pej. I zanim dostanie się ona do
języka angielskiego, zostaje zmiękczona. Jest wiele takich słów. Ci, którzy badają języki, widzą i
wykorzystują to cały czas.

Następnym  razem  dalej  będziemy  omawiać  języki  i  pokażę  wam  parę  rzeczy,  jakie
występują w agro-bio-lingwistyce. Bo słowa naprawdę mają znaczenie.

A w międzyczasie przylgnijcie do korzeni, by wasze dni były długie, i aby szczęściło się
wam we wszystkim, do czego przyłożycie rękę.

Szalom Alechem. Do zobaczenia następnym razem.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


