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. Zanim staE się ~vieCkj.m pisarzem, Jean 'Baptiste Poquefin {?.fo Ciu e jest to 
pseutfo im) óy[ tf{ukqie Ca t a s traceńcem teatru.Syn tfo6rej miesuzańs{Jej ro1fziny 
starannie. /(jztnEcony riJ 'J(olegium Je zu idJm, zapEon ą{ wczesną namiętnośc ią do 
sceny; i e z a..{, utartą f\9ft.jq, ,; namiętności ą. tą po{qczyfa się miEoH Jo af:JorXJ, 
żad'ne perswazje nie „ tf o fa fygo oaciqgnąćotf JeseJ(sce nicznycfi. 
. Po aaremnycfi pró6acfi vybi ia się 1v Paryż. u , 9.f ofier, 1vraz ze swq uK_s,cfianą 
!Mi igJa(enq'Bejart ijef t rupą, pusuzasię na pro1vincję. Afo{i rof:.azufe.się tf{a tef 
cygańsl(jej 6aruf!J nieo zaco wanym na6ytXJem. MEoay, czynny, 6rotny, 
wyklztafcony. 1uymo1vny, staj e się rycńfo Óu szq pnufs 1 ęwz. ięcia. Sam grywa„ 
najchętniej 1v t ragetfii„ mimo, że potfo611 nie mia( do niej tfaru, a{t ta(ie i w 
farsach, /,_to re 11aprętfce pr~yf:.rawa , d11maczy fo6 pisu nard y teli;ywego teatru . 
. Tozycie k;pczowni.:.ze mogfo mieć z raz u urok., mimo, że q;zystencja wętfro lin.ego 
a(Jora, nieświt'tna i J.zisiaj, ruówc.zas tym m11i if 6yfa z.aszc.:;ytna i syta. Jil{e 

przufe 111szy:1k_im trwafo ona z6yt tffugo. ?l{_ajpiękJr iejsu fota trawi :Molier na 
z.aha.wianiu prou.'trll")Onafoycfi. tykóUJ. rwąc )if tfucfum do 0111ego Paryża, /(fóry 
mu.(iat ta( 11iesfa11.mit' opu..ff1C. a w /(Jo •ym iumnie panoszy(y się miernoty. 
'}.(j.:n111ui.,l, ·al(ą ściga 9.fo{ie.r rrowinc.Ję Ul po:.nie;uycfi. ut111orad1, t!aje miarf 
.ąoryc.zy. :ak,_a m11qa1a 'Tv:.6iera · w pr.~y ;:,fym gwialnym pisarzu, mimo ii 
11'ou1c.zas ni.:s'wratfomym j cuc ze:. ulej si[y . 
. Afiaffot tr.zytfzit.Ści:u.st, li_utfyitnsta{. ipfu 1l'ary::.a '])-ięfv,poparciu · siętf:.a 

!itnifrgaruws(iŁ._qv ro~poc.:.q{ sZCZ\Sliwie oJ zaszczytu wy tqpicmia prutf 
mfoógm {vófun (ira110 trageói~ . 11a z11k;p1icu11fr zas soc:ystą farsę, z tych., 
k/órymi 9.fofiu raczy{ prowincH. Luór.1.111(/ /'l·' prupatfa! :.a farsą . fl.16atviony, 
pr·y~qar 11qfnon•14f nip , rfa(iejsal i otoc ·yf .rn1qopi (ą 5tf. jrże.{i pary.,(iś•flliatt:f;_ 
a{:Jors{J i littmd;.J od- poczqt(1. krywo patrz.y{ na tego prz.11óysz.a, 
zas:.c::.ycone.g.1 rra wstępie ta(óastojną protdc9q, pruf:.pnaf się niebawem, ie 
l"J'llSzc:ono11'i(f;.atf o ort czarni. Piernis.zą nowością, z;a~(ł~folierwystąpi(, 6yfy 
·~l'oc:.i ~ZTJI! wyf\tuintni:.ie' {1 'i9). ostra i nieśmiertelnie a(.t11al11a atyra na 
1vspófcusnesafo11y {i terackjr. na ck.fr wy sma · moón ycfi roman:.itfef, na wzajemną 
atforację (.oteryj. S::tul';.a od.r1o:i triumf, afe sta;e się z.azviąz.(iem wa(KJ · ja(że 
pfoanej i 6Eogosfuwio11er tifo Ci tera i Il ry (tóra wypd11 i a:: usięć {af życia 9;fo{iera . 
.=-nac.zqcsię s:; regicin arcyd'.·icf. ·p 1.ie. •ne wy ·:r.uintni. ie· tanoruiq wa„foq datę 
wfiuraturu . Piuws::y tora:: l(omedia - w tym -u·ypaa(u rrawetfarsa. cfotqtf 
hęaqca j tfynit. narzętf z.iem z.a ba wy, zmienia sir w Óic:: sntyry, w pamflet w tfucfi u 
fllrystofane. a . 



. Satyra?Joliera avtą,fo6racaEasię w k.ręgu n icwm nydi smies ~ no.<td::_{ite.rack._icli 
czy towarzysk.icfr, o ife nie 6rala -a temllt wie{\}.iistnyrli niedoli mifosnycft . 

'id1acznieivro._qowie 061uf:.i(i w nim drz.emiące~10 [wa. z k_pmpa11ii 1 ·5,-. o{ę i-on· 
11rotfz. i{ .się ''Tartufe', c .... ,,a więtosze(' ( 1664}, trz. e.cia z. ~p[ei, nujwię(pa data 
w{iteraturzt.. Pięć (at to~yfa się wa{l(_a owystawienii tej sztuf;j. . ie nie pom<Jglo 
poparcie.same.g o k.r6{a; nie pomog~f zmiany, (tórr. 'ltfo{ier1vprowatfził, pojeJnym 
pr-.;ufstawie.niu zrt6 v ~epcli11ięto j q z. a/i za. 

. :Molier nie. daje.za 1vygranq. Pisze ·iJanJuana ', sz tukijes:;c::. e.z. u cliwa{szą. Jak... 
w :Świętoszf\.µ · oóEutfę refigijnq, ta ·tu piętnuje tfrugącli roóę wiek.Jl, ateizm, aliy 
1t1 kf'ńcugenia{nym i.<miafy m rz.11 tem myśfidączyćje z oóq. / ''Don Jua11a 'musia{ 
!Mofierco/11ącz.esceny, wyómf:pwać nie mogfg nigay. 

Cz.1JJarta z (.of ei tfata w fitaatu r::.e to ':Mi.c.antrop' (1 666). ·~(izan t rop 'jest 
k_u(minacyj11ym punk_,te.m d.::iefa 9.fofiera, utworem ria_1bartfziej oso6i..tym

1 

zarazem zam!lk.a on r11 tuJórc::ości Afo{iera j~j fieroiczny ok.res. Ja.i.di mam11 
wnosic z ofórzymitj sify i rozmarfiu satyry .Świętosz.f;._a · r 'Don Juana', czego~ 
jesuu nie ao/(onaf6y !\fofier, ja(icfi ran ó1i1cusntgo spofr.c:.t•ństwa nie óy{óy 
z.tfo fny oifsfonic? fi{. po wa(ce o 'Swiętosz ·a ', mimo, że w (onc11 uwieńczonej 
z1vy~ięstwem, po ufławic:ni11 ·'fJon Juana· 11czuf ':\fofier, ż nie tfa się i.ś( po tej 
arod:::e. Zresz tąstargaf sily w wa fa. "Af U.an tropa puM1c:: nv_'c, nawy{;fa szuf;_ac 
wk._omu{iacfi prze.tle: ri1 zystf\. m śmiufiu, ni ~ rozumiafa .. 9!.f.11 poó.·pr.::d sfaónqce 
pawotfun1e. szt u (1, f vfier::: m11:..·ony fi!,r tf oifac do ni:; naprędce 'L.:k._arza mimo 
wo{i', jeden z najwesefrzyd1 :.n111cli utworów. Odtąd· tei. będ-::.ie ńawif 
wsp6fcusnycft.. ::i j di wf rod zabawy ra~ pora·. po ·a:.e frd pa::.ur wi (k._ugo 
saty yf;.__atopr::.<tfmiot msatyr11b~'lfąj11ini ta(.rrit6.::.piec:.n.-spraw9:s{qp two 
fobpr6inoJ 1111' Zl ucna,. m1 S4TIO•tl\Jprou•incjo1tafnycfiszlacfi ·t · w, ·obieca 
uc~o110' ', wresuits:a(ói rstwofcf:J r:y. 

• 11 t i ·am fofie.r c ra;:, h(i,;e1 .<ty(pf i mtd11 !J" _1.:.3,di ,~, 'Sk.qpcu· 
u'P,-L u1aJ:;a ~a. ::.d u 1past11d.'lfarpaL{<111a, to afiy usprawia{(1 afr f\.(J.s.::.rf. fo{iua, 

· órygra( t~ nrf1. (inro to nit .poc•!(wtl ani na ftwdę. Li ·ar::. m'mo wofi', 
'.:'l.mfitrion ·, ·qrugor:: 'f)yna:ifa·, 'Sk.ąpi.c", '!'.fie:.::·zanin s.::.facficic.:m', 
'S:,dmostwa S(.ap na', "lic ::.on 6zafogl<J1i•y , 'Cfiory z uro1erria · • to . zere,g 
arcytfzttl, kJ r ifaj w ritl,!/LJ l !I• fj lat f\.JLK.Ji, nil' {it ?ąt dro6r.i1jF ycfi 11 t111L1n z<', 

tfostarc:.anyc!i w po<piecńu na ::.upotr:.e.Eowanfr t!wors ·frfi urocz11sto.fri. J 
·p.:.t!q z tycfi l(omufii ~fo[ier sam rci.yserowaf i w f\.a.żifcjgrafgfoumq ro(ę, ro[r 
rliwigajqcącafośćl 

'TatfrnfZ 'Boy · Żdl!ńs{j 

:Sz,fjce o fiteraturu francus{i]ej" 

. 9.fou i1+co "Psyclie · w pomniafcm;ui.ool..:n·. ie pr::.ygotowan ifonll)Stawienia tt · 
Ji:.em .L' uhJim teatr::;, :Jfofier u'tfpdnia {u :ę repertuaru nową s;:tu(.ą stve.90 
pcóra.Sz1u 1+ tq :.q SulmostwaSk..ap na ', 6ezpretensjo11afna i u1esofafarsa, ul 

A:.turij ?.fo(ier p rzyJ;.ra1t1a gfó11111q rafę Tiu miurt dfa sie.6ic, tf(a swojej werwy 
(pmu:.ne_1 ta : }a ·; i di.i:. pisuje sii;s.::.tu{;_.f na miarę ś1vietnyclf a{\jorów. 
. Ja: u1 )l nfitentr~ •',ja(.1v 'S(qpcu' tak.i tu Mvfierdajr transk.,rypcję K_omulii 
facin s(iej. :Mimo, i:. ao6rze ::.nając l(pmeóiową {iteraturę faCLńsk_q z f°ipfegium, 
9.fo(i ·r 'ltl pierw.>zym o ·res ie srt•«i t1ilÓrczości nie czerpie. z nił; wzorów; stara 
)arsa .francusk.ri, Jliszpa11ia, 'Wfocfiy · to efementy z (tórycfi wyrasta w 
poc ., ta.eh /.;J)metfi•' '10ficrows ·a . '.Dopiero w tym pJf.11ym stosunK;_pwo oljr.sie 
twClr·::.aści remin1scttufe laci1i I.je na.suwają mu St( pod' pioro. 'Tutaj 
(a.n wq: .. f o[iua je~: ·rr or'TI wn '•Jere nqusza;po.:a tym, s111oim z1t1!fc;:,ajem, Af o(ier 

wspomaga s 'i; 111 rozmaitym spo.rnlit; czr ' i4 c ~erpie z tf awnejfar!i!J '(jar6us UJ 

uior(.u ·,grywa !) wcz.a„m u•edruw1.:,.po prowincji; to znó1vn1e. mit scenę ca{qz 
'Osz u ·an ego petfan ta· C!Jra11a 1fc 'Ber.;raac. n6y · tr.is uroim z1t1ycr.ajcm -pog{~óić 
i 1ufosfc.onafićcudzy pomysf. 'l(oforytcaEej k.omufii trąci'Wfocńarr. ·. cowyraiasi~ 
w umiepa1wicniu a(r.ii 1v ~apofo, w imionacfifej a{\jorów, w samej figurze. 
S(p.pena. 

5 ·open jes t ~rrn nial(f•"' ?.fas ·pryfa z ''Yllartogfuwa', 1af:..w ogo[r. cafy te.n 
ut wor, proóuk.t po:. "lf) u•órczosci ?.fofiera, dość 6fisk.j jtst, typem inspiracji, 
owemu pierws::. emu Jt!gn wcęlQ ze mu ut11Joron1i. 'Ttn.<amw{;_µi. niewyczerpany w 
pomy fach ióra(.u s(rupu{6111, et sami mfoQ. i panicu, ci ·ami traifycyjniojcowie 
i mfoae liran{;_j Wl/kJatf:ioru przez. C!J9anóu1. 'Ta sama Óeztros(a o ro::.wią.z,anu 
s.:tu fj, nie mniej fanta<ty zna i cudowna. 'Ty[k._9 f;jpiący 111e.rwą wiersz 
"Wart ogfowa · zm iw ia się n a szy6ciejjes.z.c ;:, toc ącąsię pro z , /(Jora i.>l(rzy się 
co cń1t1ifo scenk_a mi, (ryjącymi ty{ei. wesofości i pustoty, co fifozoficznego 
spoJr::.w ia na 11aturę fo cf:d;_q. Spowietfi Sk...apena, dalej owo przes fawne · 'Po 
(fr.goi aiaóła foz i[ rra ten tatek.f ', _qenia[nie 'Zfopiom . "'Cyrana tfe 'Bergerac, i 
mnostwo in nycli.q{ę6o ·ie /i rysó·w ruznoszą 'Szef ma twaSK!ipena o 111ie.U. pona1f 
po iom far.sy, z k_tórej czerpią ty(e elementorv. 51 c6i aopiero 6ra1vurowa jego 
ty ratla na temat ówcz snego ·wym i ro pra1t1i d[i7,1ośc i ! 

. ?Jim.o fajerwer( u w esoloici, ja ~~ trys(a ::. t <. · [Jotocfi w ifi, śmiecfi Moliera 
brz mi tu ta} ostrzej nii l(jecf yi .zamfotfu, f;._ittfg poeta 6au1if się wtf o6ie ivętfrónJtk._ 
po prow incji figlami :Mas(aryla.Czujemy to po osaazie sm11tk_u, jak.i rtl nas 
zostawia tawesofość. 

'Tadeusz Żdeńsl(j ('Boy.I ·u· Ci.er' 
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cap1no . 

'Szdmostwa S(apena ' zaprezen tow ano szero{Jej pu6ficzności w 
niulzie[, 24 maja 16 71 ro(u n scenie tea t ru Pafois 'l(py a[. 'Wfaśn ie 
szerok:._~j puMicz. ności, UJ (Jóra, j a( pisze ').fo (ier · 'wyc fio azi fa ze 
spekJ f;Ji "Afi ,,,antropa', 6y pote m p ój ć na S caramoucfu 'a; sięgnąfcm więc 
po "l(apena, 6y tfo mn ie wrócila '. 

'1V mięcf.zy z asie a [a f:.ról w /(jego dworu, rtil!UllJj/(fe starannie i z 

dużym n a/(fatfem kPsztÓ'lil, szy/(pw a{ wi [{Je w iaowi.sK..,o; liare·t . t ragecfię 
'Psycfre '. Pragną[ mieć nie.;ak.P w rezerwie sz t 11~ niosącą 6ezt rosf;j 

k omizm i za6a1vę. I moie wfasnie dfa teg o z.ag ra f ją 1v niuhi (ę, cńoć 
zwyfJe p remiery g ran w piątfj. Sam zagra{ S((lpena, mając już tfuść 
cfuż e doświadczenie w farsowym empfoi Powrócd efo tem t u k_omeaii o 
czfowie f(u u1 ięzionym rtJ worlć_u i tluczonym fvJami, k/órq grywa{ 

1t1ido f:ro tnie w cz as ie prow incjonafnycft 6jazdów już dz iesięć fot 
wcześniej. 

ięgnqf <Io traefycji wfosk,il!J f\.9 mtdii óeff'art e i Jranrns /(jej jarmarc:.ntj 

f arsy z ich óufonadq, (aryk,pturalnymi typami starców, oszafo{ycft z 

milości ksimicznych amantów, grotesk._01vycfi typów, óo wsze[af;jcfi 

sztucze l(; znanych i. spran1tf.:.onycfi . Strvorzyf af\sję zmyśfną, tvymyślną, 
nie.sfycfranie sf(ompfif\.pwarrq i wielce nieprawdopodoóną. -~6surdalna 
'powt órk._a mafżeńs twa' cfroć. ni efo wiary w k._ntt.goriadi reafotycznycfi -

uwiuzytefnia Jeana!( wen~ i wern.1~ mistrza (prneaii . 

. S kJ;lp n, (k,tórtj jest 6arazieJ ro(ą, a11ii di postacią) szd ma i oszust, 

arcymistrz intrygi - j a ( wprawny animator manewruje inny mi postaciami, 

k.Jóre ni6y marionetk i poruszają się jaf(Sf(ape n zapragnie . 'Tańczą jalć_ im 

Sf:.flpen z agra. (joa7l e, z p ozoru, pos taci prze.;; wfas ną mafostksnvosć i 

,_qfopo tę ut ej ja fi/ e 6aztros{Jej ró zvni i.. ::. pozoru) farsu .ttają się taić_ 

śmieszne, ze ai ::afosne . 

Spotf f\..<;11netfio1vego sztafaź11 i K_arnawaEu smiecfiu vyz1ua, jali;Jiy zza 

{;__µ[is (u-· {Jćpwego teatru, smu t na tu1a rz :J.fo{iera morafi.sty ::. 

{;_pnstatacją o odwieczności fudzl(Jej gfupoty, kJórej żatfna epo fc_a 

fiistorycz.n a, iańna fiwzofi a, iatfw ustrój nie potrafif6y zwalczyć. 

Przyj,cie puMicznośc i 6yfo rac::.tj cfifodne . Zagrano zalufwie 1 ' 

spek/ak{i. 'Wyaa_1e się to niez.rozumiafe, jako ie rv sztuce z.gromadzon 

u•szystf:..p 6y ufo6yc ap fauz . 

. 'Wytlaje się też, że tę pora ;~ z.au1tfzięcza !Mo[ir.r samemu so6ie. 

Zmęczony, przepracotva ny, zaa6sor6owany rodzinnymi k.fopotami, nie 

m6g{, 6yc moze , sprostal fizycz.11 y m wymaganiom arcy-ro[i SK!Jpena. 

. Jeana( "Sze(,nost1va • za._'1rane jaK.,9 prow,_q rlo wid{Jego witfo1visf;.p 

jak.im 6y{a "Psyr:J1e · zys(,a[y apro6aą (ró[a. Jił{e tak.że A;ąśfove u1va9'. 

super· k.rytylć_a - samfgo 'Boifrau. Sufmostwa Sl(flpena· mają jeana k... 

swoje miejsce 1v 'wiatowym reputuar:.e. 

Jfistonicy teatnt potfają, że f'\.ome<fi~ wys tawiono (efo 1965 ro ·u) w 1289 

rea{iz;cjacfi . '.Dorównują wię c (ic:.6ą insani::ar:.ji - rnrrym arcyd'-.,iefom 

'},fo(iaa . 

. '111 x; 1viek_u w~ 'Francji Slć_apena' W!JStawdi najruię{\ji twórcy teatru 

Jacques Copt•au, Louis _'Jouvet czy Jwn Loui 'Barrau[t. '111 nasz.ym (raju 

naJrvięk.,,~zą renom~ miafy spekja{ifc 'Bandana 'Ą_oruniewskiego, tt' fotacfr 

s.:,esl.dz.iesiąt11cfi. 'Barcf.:,o ut.fany we '111rodawiu (z Jó::.efem S(rvar{J m) i 

m nitj udany ~"'Warszawie, gcf.zii: tyt11fo11 1ą rofrr graf '1Vojciufi Pszonia( 

·' 
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Commufi ti. tft[{'artr., typ 1vid.owisf.:._a sceniunego po1wta[y we 'Wioszt.d1 i 
upouis.ze.cfiniony nastt;pnie u 1 ivufu K:.!D:iad1 e.uropejsk.icfi . ·W s1ve.j 
oK:.rtśwnej 1vyrainie postaci poj awia ię w poE1nvie X'lll wu!Q1 i j a(p 
~.jawisk_p ciqgft trwa cf o K5Jńca WJ.eK..U xrvll ! . '.Byl to teatr K.J(lrów 
za'llJodowydi (w przeciwsta1vieniu tfo amatorskjcfr. scen tfwors(;Jcft [u6 

s.zkJi[nycń}, gtfyi w 1"!JTazie 'arte.· mieści się tu po;ęcfr acńu , zespo(u 
zawotfowe.go; zasaJniczq jej ce.cfią 6yfo osrvo6otf:.e.nit si~ orf te(stu 
pisane.go, jak.K.Plwii!.k._ zastępująca go impro1viz.acja aktora potfft:gafo 
ograniczeniom l@ niecznym, 6y uiitfowis(o zfuz.yfo się na jak_p takfl 
iorzeczną cafość. Oparciem tf(a rvy{\pna1vców fiy{ scenariusz (z acF.owafu 
się icfi of:pfu 1000), niej etlnok.rotnie z.apożyuający pomys{ z {\p m tfo 

'uczonej', mimo, i.i ui z.aloi emu K:.Pmetfia tfeJCarte zry11.1a(a ::, 'fit.:ra turą · i 

uwaiana byt mcu .za 'wyraz protestu wo6ec autfycyjnl!go, wpatrzonego 
we 1vzory lacińsKfi: fiuma1tizm1L . Istotnym jed11ak rJunitm kJ metfii 
tfeU'arte óyf szereg typowydi postaci sc.wicz.11ycfi., powstając.yc.ń 111 

różnych, na 096{ KJinwrncj onalnycfi sytuacjach . 

Cap: Babeo. Cucuba. 

'Do postac i tyc fr. - należ ef i przetfe 'Ws.zyst/(jm cfwaj starcy i tf1vaj s{użqcy. Starcy 
to - Pan talonc, pocftJpatf{y k._upiec i 'Dof.:._tor, tępy "uc.uni c. ',S{użący różne 

przyóierali na scenie zawoEania; nie/(j.óre z rricli 6ardz iej upowszecńnily się i 
1Ltr1va{i{y , j a( para: tJJrig fie[{a - flt rle.k._in. 'l({Jine imiona no5i(y te.i oórotne 
su6ret kj; spofrótf nidi Cofom 6ina zys(a{a szczególne powotfze.nie. W 
vifróinieniu oa 'ma.se k._" f\p micznycli pary z a/{pclianyc.li mialy przemawiać ao 
widz a a uttntyczn ą urotfą i język_um wyszul(anym, oórazowym, 
powtarz.aj qcym z.azwyc.z.ajfra.usy wyuczon.ego c!ialogu. ?{usfuivo óyEo j e.tlnak._ 
rz.ecz q istot n ą w k_pmetlii tfd f'aru, al.:. gest, rocfi, d;Jpre.sja catego ciafa ze 
sli;fo11nością tfo popis61u i a(ro6atyczn11j zręczności . ·Utrwalone praf(Jyf\..ą .. a 
na1vl!t s/(atafogowane na użyte( a{\Jora sy tuacyjne gier{J, zwane. Cazz i (oa 
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ucic/.:.al. to ya"ru1 •• rta)Slynnfrjs.::.ych po taci 

'prytny ·fo~qa, ::..foln!t do najwymy:ifniejs::.ycfi intryg. pr.:y tym nieco 

mrn tors{j • ._qadufa. •.Po tro .:-c ,;:.fod :.u;a. • 'k. foóu;:., ';:.\s1<1 .: mn riaj~cy 
•• •ftfotfau• 1-StL', ci ·s;:;!:' się ·t1yjq1kywn • {q opi11 11' •rta Ji'.tfn11k. t1:1 Cit; u 

su6ritef\.i którym prz.1111os1 ro:.npvk.ę i rodosć. _:,t.nt•1 m - fi..anafia „. 

ni.eoJpartym 111tf:11; ·1w 
Zmysluy to slu.!Ja · ,(:.ru._qófrt1„ do 1omagajql"y młoJym fiula(om w 
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5capwo 6n1aatego u1 szcro{\icfr ~zatacń , TV masa, z ruiefK._tm kfipdu sze.m 

z ptóram1, z. 6rojnego w cfre1u11iany mieczy~ - 9ffos k.J straci( j etfna( u 

~oliera, afo taf:._of;_pfo 1620 9ry11Jann go u1 Me aiofon ie. 

SCJąPJ!}{_Q M'E'lJIOLJt9{.sXJ (o-. 1620 r.} 
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