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Programma , to u t b wleszczona Wladorno~ć, co się 
o Autorze, Kraiu ·jego etc. wiedzieć da, ku !cps.emu 
zrozumlenlu Komoedli, dziś na anterpryzJe w Teatrze 
naszym b~ceJ, od Pisarzy d awn ych l nowszych 
odpilu1.oa: dla krotoflli Romancami staroźytneml hiszpańskimi, 
pnu J. 1'1. Rymkiewi cza świeżo imitowanymi przeplatana. 
Tako.i Spis PERSON zawler,, 
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H
iszpan ią, tak piękne Królestwo, założył Tuba! Syn piąty .Jafeta, a wnuk 

Noego, który przebywszy Morze, Miasto w tych Kraiach fundował. 

Tu ba! vulgo Setubal iako w Lusitanii Josephus, Berosus, Munsterus świad
czą. Po Tubalu panował Ib erus, Kraiowi daiący Imię IBERIA, y rzece 
lberu s. PanO\.vał daley w Hiszpanii Brygoda, po nim Tagus, od którego 
nazwana rzeka Tagus złotopiaszczysta. Po nim Bettus był królem, z którego 
imienia Baetis rzeka, y kraina Baetica. P o nim bezpotomnie zeszłym wpadli 
z Afryki Libiyczykowie z Geryonem Wodzem, maiącym dwóch Braci, z któ
remi on trzeci tam panuiąc, dał okazyą Poetom, że ten Geryon był triceps, 
aiias o trzech głowach, y wtedy ieszcze widzę miano to za Monstrum, gdzie 
wiele głów rzqdzilo. Herkules z Libii przybywszy, Wielki .Junak, zwyciężył te 
trzy głowy, albo trzech Rządców, y ztąd Monstrorum Domitor (pogromca 
potworów), y Syna osadził na tronie, imieniem Hiszpala, a ten Hiszpalowi 
Miastu dał nazwisko. Po ś mier ci tego Regnanta, Herkules z Włoch redu:r 
(wracający) kreował królem Hesperusa; od którego Hiszpania nazwana była 
HESPERIA, a bardziey od gwiazdy Zachodniey Hespe nis. 

KRÓL Hiszpański lubo tak wielkiej powagi, salę sądową ma kolo Pa
laców, aby sam mógł często spojrzeć, słuchać . Trybunał MADRYCKI ma 
"iwego · Inkwizytora Generalnego y Inkwizytorów, przytym Szpiegów 
y Szlach tę wielu wolnościami nadaną, która łowi, prowadzi Bluźnierców, 
Heretyków, Familares de Santa Inquisition zwaną. Złowionym daią znak 
el Sanbenito; ztąd złapani y do Inkwizycyi porwani zowią się Sanbenitos. 
Piszą ich imiona z Krzyżem po murach. Szpiegów namienionych w cały 

Hiszpanii iest na 20 tysięcy, którzy chodzą powszystkich mieyscach, kom
paniach, a napad ~zy gdzie Żydów, Heretyków, Sodomczyków, Polygamos, 
Bluźnierców, donoszą, łapaią, mówiąc: w Imie Swiętey Inkwizycyi. Porwany 
bywa od wszystkiego co ma , włosy mu obrzynaią; fortunę Lego taxuią, 

przedaią. Nie zaraz złapany idzie na examen, po którym dekret wypada. 
Kiedy zaś uwolniony bywa, po swoiey emundacyi ztamtąd, tedy iuramen
tem (przysięgą) obligowany bywa, aby nikomu nie rewelowal, co się tam 
z nim działo, owszem powinien chwalić Świętą sprawiedliwość . Processye 
z takiemi czynią z wyznaniem Wiary świętey. Ztąd się zowie ta ceremonia 
Actus Fidei, vulgo : Auto da Fe. 

"Nowe Atcnyq X. B. ChmielowskJego 
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(/20-11uuwe de r;Julia11e1a 

„pędźcie psy zdyszane pędźci.e niech się t oc_q nasze łowy 

w czwartek dzika dościgniemy w pi qtek mięso dzika s trawię 

o psy siedem lat minęło odkąd przez zie lone pola 
we krwi bosostopy brodzę i krew tryska spod paznokci 
i surowym mięs em dz i ków i su,rową krwiq się ż1;wi ę 
we łzach szukam Julian esy córki ksi ęcia mego pana 
dziewkę ową mi porwano o świtaniu w dniu San Ju,ana 
gdy w ogrodach sw ego o jca róże i kwiaty zrywała ' ' 

s łyszy ów głos Jul ianesa śpią ca w brunatnych rami onach 
zapłacze i łza się stoczy i n a twarz Maura spada 

„biała lan i biała la ni o w gęstu; i nie za p lą tana 

pokąd mi cię łanio frigać gdzie uci eka s: odzie się skry łaś 

tam ciern iste k rzewv rosną w krzew11 się uwik łasz tu •1 i 
tam pi erzchl iwa bież·y st r uga w stru dze się utopisz lani 
ła ni n ie bqdż m i pierzchUwa slodk ie bt; d ?'icsz cie rpi e ć ran y 
c:y li. str:alq cię doścignę glacl k a la n i u~ lcrzy cll on q 

czy li ostrzem dę przeszy j ę lotna la ni l~rwi zlaknion11m 
czv l i w si ei/a c ię pochwycę w młodych k r:.eu;ach uta jone 
rw pości eli na Liścias t e j bę dziesz .~licz na lani k rwawić" 

,,pięk ny panie przecz mnie gonisz pr zecz po lasach b!qdzisz za mną 

ani ostrzem mnie p r zebijesz ani rrrnie dości:;n i":. strza łą 

w s i dła p r zez cię u ta jone pod l is towiem pod zielon11m 
wpadnies~ nieostro.:11v pan ie i pierzch l iwa umknie lan i " 
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gcly świat jest w maju ach w maju gdy pogody się rozpalą 
i gdy biegną kochankowie na spot.kanie z kochankam i 
przecz to samotny i nagi leżę w ciemnice skowany 
czy dzień nie znam czy noc czarna czy żywię nie znam czy zmarłe m. 

ptak mi świty wyśpiewywał ?orzę mi przynosił w da rze 
ptalrn łucznik przesz11/ strwlq niech łuc_ n ika Bóg ukane 

CALDERON (Don Pedro) de la Barca Henao y Rian o, znakomity poeta 
hiszpańsk i, ur. !GOO w Madrycie, gdzie u j zu itów początkową pobiera! 

edyukacyj.;- , w Sala mance na ~tęp n i e studyowaJ historyję, filozofiję i prawo. 
W 13 r. pokazał już znakomity talent w komedyi „El c.:arro del cielo", która 
wielu mu zjednała przyjaciół. W 1635 powołał o do dworu Filip IV, nało
żywszy obowiązek pisania d la teatru dwor skiego sz uk d ram tycznyc h, które 
z wielkiem wysta\ iano przep -chem. \Ą,' IG-1 wstąpiwszy do s tanu duchow
nego, był kapelan m pr zy k ościele a rc ·biskupim w Tol d , a n as tępni e przy 
luókwskiej dworski ej k ap li cy; i' 1681 w radryde. Hiszpa nie zali czają C . do 
najwi ~ kszych poetów s wojeg o narodu. I stotnie j e~tto wielki poeta. W szcze
gólności największy poetyczny genijusz kat licyz.m u, poeta k a toli cki par 
~xcellence . W szy tka s i ę w nim odhi lo , ·~n w katolicy zmie j s t rażącćm 

i nnio~lem . W nim l'owi m sko jarzy ła s i ę i o zła sz.cz ·tu ca la najkwie
l·i st. 7a fanta zy ja chrystyjani zmu, a utwory jego obok bla sk obrazów 
i my~li, najwierniej przeds tawiają surnwo 'ć smut nego dogmatu r ligijnego 
o ni co~c i z:iemsk ie j; na wsą~tko patrzy C. n ie ok iem ludzki ·m , a le przez 

LK ;a re ligii chrześci j a ńskiej ; stąd widzimy u niego O\ e nadludzkie aż do 
nieba sięgające enat •, aż do pie k l spadające wystepki . \· auto.ie „El santo 
rey don FenBn do" z zapałem wy ch w ala p · ześl ad w anie i palenie Albigen
sów. Z rąk Lopeza przejąl C. panowa n ie t ad hisz.pari"-ki em te a trem i pracę 
tę prowad%il w duchu sw~g11 p • p rze dn ika . Sla •e woj1: zawdLi ~cza nie orc-· 
g"ra lr.y rr: r'owcfriom, al e uClo~ko naleniu i d0p ro wadzeniu aż do arty zm u 
ege, co naród już wprzód polu bi ł. F orma. która jes t ta k aż ·arna co i u Lo
pc~ a, dochodzi w C. do szcz •tu artys tyczn ćj doskonałoś ci. Napi al przeszł o 

100 a ul osów, 120 kome dy j, 1011 saynet , IO !l loi , m nust o kanzon, o law, ro
ma nc i SG i1c!Jm-, .: kló ry1.:h wie k sza cz •sć, jak r ówn ie.i. k ilka więk szych 

pr ' mal l. \"' i r ozpra w estetyczn ych za 0 ·in i;':y . a jlepsze z au tosów jes t: „La 
cena d Balta sar" . Znakomit są także dr:1mat<1 d 1cl1n\\ ni! i 7 m boliczne, 
z kturych na jcel niej ·!.e· „El maglco pr dig!o ·o" ( :·ze ż.y ł Stan . Dud:d.1iski). 
„l.•. d'os a mantes del · i1.: łt" ( r . kl d Kar. Balińskiego) , „ll pr in cipe con
,„ n1e" ( ,, K~i ż.ę n iezlomny" mislr zow:;k i rrzekl::i d J . Sio"' 3ckiegol i ,Jiija 
c' C'! 1\yrC' " _ Z rl roma tó,;\- h isto ry«Zll Y<" h na.il psze · ,,El m ayo1· onstruo !es 
Z~lo" , „La grans Zc nobi2', „El m · d ico de :;u lwnra" ( P:·zek ład J. N. Ka
m i;} k!2go), .,El t.kadc ck Zalomea„ i in ne. 'Z my lologicznyc h sztu k sw i ą 

tec :. n eh najznakc1ni tsz.a ,,Leon id y i\II rfisa' ': z romantycznych PEI pin tor 
de su deshenra" , a z in trygowych bardzo do\vcipnu : „Lu ma os blanc'a no 
ofend -·n " , „lin castigo "'' tres vcnga nzas" i i ne. 
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i1~ :itował 

(/-arnJ/aw J1"k (/2,pn/,frwfrx 

DIAN A, księżniczka m antuańska 

ROBERTO, syn księcia Parm u 

FLORA , kuzynka księ ci a Parm u 

- Teresa Wqdzińslca 

- Michał Ros iński 

- Iwona Jankowska 

FISBERTO, ksiqżę me ciio/a ·ński - .Janusz Hertyliski 

KSI AZĘ PAR MY Z,łlpte._ H"fM"l '~ rrw 1J>-f!awUeki 
L AURA, slt1żqca Dianu 

SILVIA, s h1 żaca lo ru 

Reżyseria 

Renata Krcss 

Regina Redli?/ sk a 

Scenografia 

. 
P ERSONY 

LISARDO, sł użq cy Rober to 

FABIO, ogrodnik 

MAYORDOMUS 

ora z 

GILETA 

PEROTE . 

- ( .lt C..i. l ." 

LECH KOMARNICKI L ILIANA J A N KOWSKA 

Asystent reż ys ern 
JANUSZ HERTYNSKI 

(/Jremiem 30 tn.aia 19 70 r. 

Kie r ow nic two m 112 ycz·ne 

GRZEGO RZ K ARDA S 

- Wi csl.aw CeLlar i. 

Andrze j Łub i(mi e wski 

- ~Kazi mie rski 
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t'/Jrrunal ltiJx pr11iJki 17 mieku 

W
żadnej dzied zinie literackiej dodatnie i ujemne cechy tej epoki nie 
występują lak dobitnie , z taką wyrazistością, jak w teatrze , w którym 

dynamizm hiszpański osiągn ą i swój punkt kulminacyjny. Laika uderw 
przede wszystkim zdumiewające bogactwo tego teatru. Hiszpanie „z ł o tego 

wieku" w tej dziedzinie by li p iodnie js i niż Wlosi, Francuz i lub inne narody. 
Wszak jeden ty lko Lope de Vega, według własnego zeznania, do roku 1632 
napisał niemniej ni ż 1500 komedyj (ni e li c ząc w to a ni „autosów", ani 
„entrem eses"), a uczeń jego, P erez de Montalbirn , twierdzi, że dramatyczna 
puścizna Lopego wynosiła 1800 komedyj i przeszło 400 „autosów", ra zem 
ok . 2:200 sztuk czyli 61/e miliona \vierszy, tj. więcej ni ż dzieła wszystkich 
innych wi elkich dramaturgów hi szpa z'l sk ich razem wzic;te. A trzeba wi e
dzieć, że taki Luis Velez de Gu evara napisał pono 400, Tirso de Molina 
ok . 300 komcdy j, Moreto przesz!o 100 , a Calderon ok. 320 (tj. więcej niż 

Corneill e , Racine, Moliere , Creb illon, Wolter, Rcgna r d, Des touches, Beau
marchais , Chenier i Arnau lt razem). 

J est rzeczą godną uwag i, że w szystki e prawie cec hy komedii hiszpań

skiej XVII wieku , zarówno dodatni e , jak i ukmnc . lJy ly wynik iem 
jej c.ha rakteru n awskroś ludowego, wzglc;dnie narod ·' wcgo . 

. Ja ki pan , laki kram. „Punern " sytuacji by ł lud , a lud, jak wiadomo, nie 
jest zbyt wymagający. To też autorowie nie dbali zbytnio o artystyczne wy
kończenie swyc h komedyj. ( ... ) Lud zaś żq da l wciąż nowych wrażeń, wskutek 
czego a u tor , któremu zależało na uznaniu „vu lgo", musia ł produkować ma
sowe , aby nastarczyć. Lope de Vega doszedł do taki e j wprawy, że dwa dni 
wystarcza ły mu do napisania komedyj i, a przeszło s to kom e dyj napisał 

w ciągu 24 go dzin, tj. mniej, niż potrzeba było kopi ście, by przepi sać je na 
czysto. Pośpiech ten miał znowu d ł u g i szereg dals zych konsekwencyj. Oczy
wiście, trudno w ciągu dwóch dni stworzyć arcyd z i eło . Komedi e hi szpań

sk ie mają w i ęc często charakter improwizac ji. (. .. ) 

Ludowy m charakterem teatru tłumaczą się dale j lak CZ E?ste, zwlaszcza 
na końcu komedyj, zwroty do publi cznośc i v,· celu pozyskania je j wzgle
dów i pob !ażliwości dl a ewent ual nych ni edomagań sztuki. To żebranie Jaski 
i upokarzanie s ic; autorów przechodzi czasem wszelkie gran ice . Parter byl 
trybunałem decydu jącym w ostat nie j instancji o powodze niu lub niepowo-
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dzeniu sztuki. (. .. ) Nic dziwn ego, że nawet najwi ęksi genjusze, jak Lope, Cal
deron, Moreto, płaszczyli się wobec tłumu. 

Zachodzi tu py tanie, jaki rodzaj komedj i miał najwic; ksze widoki spo
do l:::ania s i ę tłumowi , tZ rskania po pularno5c i? Otóż lud w Hiszpanj i 

jes t namiętny i fanatyczny; wi c komedja hiszpa i'1ska będzie apoteozą na 
miętności i fanatyzmu. Lud jest zabobonny, więc nie rażą go zjawiska nad·· 
przyrodzone na scen ie . Lud żąda coraz to nowych wrażeń , więc akcja będzi e 
urozma ico na, m elod ramatyczna , pełna ni espodzianek i „qui pro quo". mi
łosnych intryg i ro mantycznych awantur, jako to tajemniczych scha dzek ko 
chanków, uprowadzeń i raptów dziewic, krwawy ch pojedynków i napadów. 
heroi cznych wyczynów i innych rzeczy niew iarogodnych. Prze-biórki, kry 
jówki, dtzw•i podwójne, szafy ruchome, przepierzenia, zas łony , ta jemne 
sc hody i pokoje, słowem ze \V n ę t r z n e okoliczności są głównymi sprę

ż nami komedji „kapy i szpady" (zwłaszcza u Calderona). Ale lud, chciwy 
sen!;ac ji i krw i ożerczy, ma przec i eż poczucie sprawiedliwośc i, więc, nasy 
ciw~'-Y się widokiem rozpętanych ins ty nktów, chce, aby zbrod niarza spot
ka ia zasiużona kara, a cnota i niewinność otrzymały nagrodę . Chce, żeby 
ws7ys tko kończyło się dob rze, j eśl i nie w życi u , to przynajmniej na scenie. 
To też „happy en d" jest jedny m z warunków komedii hiszpańskiej, a sym
bo le m jego jest - małżez'lstwo. Pra v.r ie w szystkie komedje koz'lczą się ma ł

że t'l slwem , często dwoma, niekie dy i trze ma, gdy , jak to zwykle bywa, sł użba 
domowa idzie za przykładem paiis twa . Nawet w ko me djach z finałem tr a
gicznym małżeństwo jest regułą. 

r ,, ea tr hiszpati slc i by l teatre m „dla wszy otkich", „una diversion pu bli ca'" , 
i n s ty tucją naw~kroś n ro dową, jak teatr starogreck i. Był on tem , 

czem dla Rzymian „panis e t circenses", dla nas k ino i kawiarnia, a dla dzi
s iejszego Hiszpana koryda : ulubioną ro zry '.\'k ą lud u . Nie hy! to jednak 
teatr demagogiczny, ani „prole tarjacki". Trzeba wszak pamiętać, że kom ed je 
g rywa no nie tylko na „cazueli" (ogro dzonym placu) i ruchomych wnzaeh 
(zw łaszcza „autosy"), lecz także \V pałacach królewsk ich i książęcych .. Już 
za panowania Filipa II i stniał w Escorialu „sa lon de comedias" . uzupeł
niony r. 1607 urządzeniem sce ny ludo w ej na jednem z podwórzy pała cu 

Byla tam osobna galerja dla orszaku d1,vor skiego , gdy natomiast król z poza 
zas lon ięl ego ża lu zją okna przypatrywał się przedstawie niu. Rezydencje 
w Arnaj ez i Bue n Retiro hy ł y la k samo za pa . z.o n w tea trzyki. do k tó-
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rych dopuszczano i publiczność, zwłaszcza w czasie uroczys ty ch przedsta
wie!'i. Z drugiej strony Agustin de Rojas , który r. 1602 jako aktor obje
chał cały kraj, stwierdza w swoi m „Viaje entretenido"' (1614), że komedje 
grywano wszę dz ie, na wet w najmniej szych wioskach. Wynika stąd jasno, 
że teatr t en był zgodny z aspirac jami narod u, bez różnic kasty i stanu, że 
był sy mbolem zbiorowych uczuć całego narodu , że panował w nim duch 
owego d e m okr a tycznego ary st okr a l y z mu, będącego j edną 

z charak terystyczniejszych cech umysłowo: ci hiszpańskiej. 

(fragin. z kliiąl lci „Liferat-ura l1i.~:pa1zska " - 1n il f. ctr .TUzef DZi Prżyk rCJj - lVfo . n \vsk i. 

\V rffszawa) 

14 

J cśU żywot dramatu hiszpa1'l sk iego ro.zpo c;z~l siq pod. znakiem \:sp~
małego realizmu „Celestyny" de R oJasa. 1 tym realizmem \VZb1ł s i ę 

na wyży ny sztuki Lope de Ve"i , wyrosłej z życia hiszpańsk iego życiu temu 
si użące j za zwierciadło, to dzieło Calderona oznacza wprawdzie najwyższy 

szczyt tej :~bicrowej twórczo ści, ale równoc2eśnie i jej sc hył ek. Po zamilknie
niu Calderona zalega tei teat r hiszpai1sk i wielka , wiekowa cisza. Chociaż 

bowiem wielki poeta „Życ ia snem", tego może na jwspani a lszego dzieła hisz
pal'lsk ic go dramatu poetyckiego , przejął był całą spuściznę po poprzedn i
kach, zarówno w tematyce, jak i w k ształcie a rtys ty cznym, Calderon by! 
w mniejszym stopniu wyra?icieiem życ ia hiszpańsk iego, a w znacznie więk
szy m sta ł s i ę poetą europejskiego baroku, który rzecz oczyw ista wyraża! on 
w wers ji hiszpal'lskie j. Brak mu by o t ego dopływu ż rwej krwi, -który spra
wia!, że Lope de Vega będąc artystą, nie chci.ai by artys tą i wyżej sobie 
cenił to, iż jest zwierciadłem obyczajowości swC'j ojczyzny , aniżeli, że jego 
pióro nie zawodzi, jak dobra szpada. Calderon był artystą świadomym, 

uważnym, rzec można wykwintnym, rozumiejącym, że najważniejszą jego 
bronią w walce życiowej jest jego sztu ka. Stą d arys tokraty zm artystyczny, 
gdy de Vega był w produkcji swej żywotnym barbarzy!'lcą . Lecz właśnie owa 
artystyczna finezja poetycka pozwoliła Calderonowi wyczuć intensywn iej, 
ni ż komukolwiek w Hiszpanii to, co było nowym duchem teatru, duch em 
dochodzącego do pe ł ni baro ku. Gdyby od tego, co szlo , odwrócił był oczy , 
byłby padł ofiarą nieznanego , stal się nie alnikiem przeszłości. Calderon 
nie cofnął się, porzuci! drogi de Vegi , wszedł na nowe, własne, stał się poetą 
baroku, bo tylko za tę cenę mógł zgłębić ducha no\ ych dni, nowej kul
tury, która w ostatnie j instancji była kulturą pięknego i pożądanego złu
dzenia , kulturą rzec by można romantyczną . 

Barok bowiem to romantyzm XVI! wieku, jeśli przez romantyzm rozu
mie się wielki , powszechny odlot w sen, a n ie uziemienie m arzenia, jak to 
pojmował romantyzm polski. W snach nie rządzą żadne inne prawa prócz 
prawa snu, ziemia staje się tam czymś miękkim i płochliwym, n iebo czymś 
łatwo dostępnym, czego dochodzi się nie po drabinie jakubowej walcząc 
uparcie z aniołem, ale na skrzydłach zachciank i wewnętrznej, poetyckiej, 
jakby powiedział Irzykowski, „propozycji". Gdy się z tej poetyckiej wyso
kości spojrzy w dół , widzi się, że świat wyszedł j akoś z wiązań, że nie 
ma z nim wielkiego nieogłoszonego , niemniej jednak rzeczywistego paktu 
pokoju ... 
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Oto świat zmienił się w se n, czy mamy prawo mysleć o n im jako 
o 5ni e 'I Czy m amy prawo żyć', jak by wszystko „wyszło z wiązań'', 

a cale istnienie było jedynie szaleństwem, „złudzenia tłem"„.? Fatalność 

dziejowa te j epoki polegała na tym właśnie , że takie można było stawiać 
pytania. Sredniowiec::ze bowiem mogło nawet wierzyć w nierealność świata, 
ale nigdy w to, że świat może być jedynie naszym osobistym snem, materią 
!1aszcj samowoli. Tylko barok mógł tak my§leć i tak też rzeczywiście myślał. 
Właściwie „cogito ergo sum". I temu myśleniu umiał Calderon mężnie 

i z niezawodną wnikliwością wielkiego poety spojrzeć w twarz. 

\V. H ór-z.y ca., .,I-U:s zpuu ia, Łia rok, Hun1lct" - 1947 - fragn1. 

<Sld tłumaezu 

Calderon napisał dwie w ersj e te j komedii. P ierwsza nosi t y tuł „El acaso 
Y el error" („Przypadek i błąd"), druga - „La senora y la ariada" („Pani 
i służąca"). Imitowałem wersję drugą, ale \li kilku wypadkach posłużyłem 
s ię pomysłami i kwestiami z wersji pierwszej. Z „El acaso y el error" wy
jąłem m. in. wersy, które posłużyły mi do zbudowania monologu Gilety 
w akcie III („czy to sen jest czy to jawa"). Symbole erotyczne (szafa, skrzy
nia , etc.), które w pierwszych swoich kwestiach wyliczają Perote i Gilet a , 
przepisałem, oczywiście, ze „Wstępu do psychoanalizy" S. Freuda. 

Opis obrazu pasterskiego (Perote, akt I), jest parafrazą z T. S. Eliota. 
Drugi monolog Gilety z aktu III („może śni się może nie śni") jest swobodną 
imitacją wielkiego monologu księcia Segismundo ko!1czącego II akt „La 
vida es sueno" („Es verdad, pues reprimamos"). Resztę przetłumaczyłem 
z Calderona lub sam napisałem. 

Mój tytuł jest wzorowany na tytule, który S. Pigoń nadał pochodzącemu 
z roku 1663 intermedium ks. Deodata Nersesowicza ('?) „Świat na opak wy
wrócony". 

J. M. R. 
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