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ALEKSANDER FREDRO 

1793-1876 

- Pomnę, kiedy najpierwsze komedye pana hrabiego u nas w Warszawie 
przedstawiano - mówi/ Kazimierz Wójcicki* - a były starannie i dobrze 
grane przez takie artystki, jak : Halpertowa i Krupińska: i aktorów. jak : 
Szymanowski, Kudlicz, Dmuszewski, Werowski, Piasecki, Zdanowicz 
i Anczyc, mniej budziły zajęcia, bo te postacie były wówczas pospolite 
jeszcze w naszej społeczności, ale gdy zniknęły z naszego kola, kiedy już 
śladów nie zostawi(v żywych, kiedy się czasy do niepoznania zmieniły, 
komedye pana hrabiego co raz żywsze sprawiają wrażenie. Ten Cześnik, 
jak Rejent, to postacie typowe z niedawno zamierzchłej przeszłości 1 Sam 
Jowialski ... 

- Otóż powiem memu panu - przerywając mi mówił hrabia - że Jo
wialskiego nie pojęto i grać go też należycie nie umieją. Ja tę postać żyw
cem wziąłem z sędziwego staruszka Grzymały, którego z bliska znalem. 
Dobroduszny, pe/en prostoty starowina, wciąż powtarza/ swoje przysło
wia i bajeczki, jakie zapamięta/ z lat swej młodości, a tu z niego robią ja
kiegoś bohatera, stroją w kontusz i żupan bez potrzeby. 

- A czy pan hrabia przypomina sobie ową wielką prawdę. jaką wypo
wiedziałeś na początku zaraz Jowialskiego? 

- Jaką? 
- Kiedy Ludmir w scenie d111giej przemawia: „Tak, od dziś dnia po-

rzucam złocone komnaty, przenoszę się pod skromne strzechy, tam jesz
cze człowiek jest przejrzystym. Ukształcenie za gęstym już werniksem 
przeciągnę/o wyższe towarzystwo. Wszystkie charaktery jedną po1rierz
chownoścr wzięły, nie ma wydatnych zarysów. Co :1'wiat powie, to jest 
teraz duszą powszechną. Skąpiec dawniej w przenicowanej chodzi/ sukni, 
trzyma/ ręce w kieszeni, teraz sknera sknerą tylko w kącie, troskliwmić 
o mniemanie przemogła milośl: złota, i ubogiego hojnie obdarzy, byle 
świat o tym wiedział. Zazdrosny gryzie wargi i milczy, tchórz mundur 
przywdziewa, tyran się pieści ; w każdym człowieku dwie osoby, sceny 
musiałyby być zawsze podwójne. jak medale mieć dwie strony. Komedya 
Moliera koniec wzięła!" Tak, komedya Moliera już się sk01iczyla. age
nialny ten pisarz tylko dla studiów przydatny. 

Hrabia nic mi nie odrzekł ... 

KAZIMIERZ WŁ. WÓJCICKI 
„Kłosy" 1869, nr 222 

• Latem 1869 roku K. Wł. Wójcicki odwiedził Fredrę w jego pałacyku na Chorążczyź
nie we Lwowie i odbył z nim rozmow<; o jego twórczości. 
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Czas powstania komedii moż
na oznaczyć dokładnie: po
chodzi ona z pierwszych mie
sięcy 1832 r. 

ALEKSANDER FREDRO 
Pisma wszystkie. 

opr. Stanisław Pigoń 

PIW 1956 r. 

SPÓR 

O PANA 

JO\VIALSKIEGO 

' 

. Pan Jowialski, ten melancholiczny 
f1lozof. sypiący pełną garścią głębo
kie prawdy życia , których nikt nie 
słucha - cóż on znaczy? czego chce 
od nas? Jowialski to upersonifiko
wana tradycja zdrowego rozsądku. 
kończąca s ię . niestety 1 na nim . 

LUCJAN SIEMIEŃSKI 
„Kronika Rodzinna" 1876, nr 22 

O A lcksa11dr=i: Fredrze i jego tu·órczu.ści 

( „.) ten zabawny, miły. wesoły pan 
Jowialski jest produktem i reprezen
tantem plemienia wyrodzonego ; że
by się tak śmiać zawsze i tylko śmiać. 
na to trzeba było utracić energię i du
cha. i ten śmiech dla śmiechu jest 
kwiatem. który ze zdrowej ziemi nie 
wyrosnie nigdy. Czy taki Jowialski 
był kiedyk ol iek w rzeczywistości? 
zapewne nigdy : ale ten Jowialski z 
komedyi jest najwyższym wyrazem. 
ideałem , ostatnią konsekwencją wie
lu rzeczy, które w rzeczywistości 
były. 

Dawniej on nie byłby mógł stać się 
takim, byłby miał przecie jakiś obo
wiązek, jakiś urząd , jakiś cel w życiu . 
Ale doczekał się czasów, w których 
tego wszystkiego mieć nie mógł, w 
których jego życie musiało zamknąć 
się w domu. Typem on nie jest. i dzię
ki Bogu, że nie jest; ale jest wielką 
prawdą, bo on mówi całym swoim 
sposobem myślenia i życia, że przez 
bierność. niedołęstwo, brak energii 
w. charakterze, powagi w myśleniu, 
czynności i obowiązku w życiu, i wy
sokich pragnień w sercu dochodzi się 
do idiotyzmu w życiu. ( .„) rodzaj 
konceptów i dowcipu Jowialskiego 

ten jest typowy, wyobraża jednę 

charakterystyczną stronę polskiej 
wesołości, upodobanie w anegdo
tach , dykteryjkach i facecjach, które 
było u nas zawsze. 

STANISŁAW TARNAWSKI 

Komedie Alek su11dra hr. Fredrr 
Tr:y odc:_1·1y pu!>/ic:11.e 

Warszawa 1876 

Fredro nieraz dla idei poświęcał 

prawdę , dla konieczności akcję ; 

przykładem pan Jowialski, który we
dług zamiaru poety miał być człowie
kiem zasklepionym w klatce życia 

domowego, nie dbającym o .. publi
czność". a który ze swymi przysło
wiami. z całym dziwactwem wygląda 
na Szanszo-Pansę. Prototyp staro
polskiego facecjonisty zakrawa już 
na karykaturę, · ujawniajqc pierwo
rodny grzech poety - przesadę . 

HENRYK BJEGELEISEN 

Dziclu Aleksa11dru lir. Fredrr 
Lwów 189-7 

Figura naczelna [Pan JowialskiJ -
świetnie wyk na na. nawsk roś iszcze
rze polska. Ta dobroduszność„ ta 
ż.artobłiwość i jowialność, ta pogoda 
ducha, to posługiwanie się przysło
wiami w każdym ważniejszym lub 
powszednim wypadku tak doskonale 
charakteryzują poczciwą a powierz
chowną, głębokimi namysłami nigdy 
nie nawiedzaną, wyrzutami sumienia 
nigdy nic dręczoną naturę staruszka. 
że niepodobna pomyśleć sobie do-

skonalszego wcielenia takiej postaci 
w formie dramatycznej. 

PIOTR CHMIELOWSKI 

Wstęp do Ko1m•dii Aleksandra Fredry 
Warszawa 1897 

Największym arcydziełem charak
terystki Fredry w tej komedii jest 
postać stareg~ Jowialskiego. Czy to 
może typ szlachcica starej daty? Jest 
bardzo gościnny, jak przystało na 
starego Polonusa; obietnica Ludmi
ra, że mu książkę zadedykuje, napeł
nia jego serce wielką radością: „Sły
szysz. pani Jowialska, będę wydru
kowany" - to także rys dawnej próż
ności szlacheckiej . Ale te dwa rysy, 
gościnność i próżność. ukazują się 

w komedii tylko przelotnie i nie one 
rozstrzygają o tym. że Jowialski jest 
typem. Ale czego '' Na szczęście nie 
typem dawnego szlachcica w ogóle 
(takim typem jest raczej Cześnik 'J: 
on jest typem jednej tylko cechy cha
rak tcru narodowego (ści ś lej mówiąc: 
szlacheckiego) w jego rozwoju histo
rycznym, a mianowicie „jowialno
ści" , przez któq pojmujemy niczmą
con'-1 pogodę ducha. objawiającą się 
na zewnątrz w żartach i konceptach. 
często . ale nie zawsze trywial
nych. 

IGNACY CHRZANOWSKI 

O komedwch Al«k.w111dru Fredr r 
Kraków 191.7 

O ile chodzi o imię, to można po
wiedzieć. że Jowialski tyle ma wspól
nego z jowialnością. co Czartoryski 
z czartem, a Skrzynecki ze skrzyni~!· 
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Jowialności, a więc tego usposobie
nia umysłu, który z uśmiechniętą 
równowagą przyjmuje złe i dobre, 
mądre i głupie, bo umie wznieść się 
ponad płynną znikomość zdarzenia , 
bo umie spojrzeć z wyższego stano
wiska na rzecz i na bezpośrednie jej 
odczuwanie własne czy obce, w Jo
wialskim zgoła nie ma.( ... ) Jakąż jest 
dusza Jowialskiego? Istotę jej można 
ująć w jedno wyznanie postaci : „Ba
wię się i śmieję, a śmiać się bardzo 
zdr o w o" (1.9). W tym cała dusza. 

Stan jego umysłu charakteryzują 
najlepiej jego przysłowia i bajeczki. 
Jest w tym świadectwo, że człowiek 
ten przez całe swe życie nie zdobył 
się na najmniejszy choćby wysiłek 
umysłowy, najbłahszego nawet spo
strzeżenia nie ujął nigdy „własną 
głową". 

EUGENIUSZ KUCHARSKI 

Wstęp do Pa11a Jowial.vkiego 
Kraków 1921 

(Biblioteka Narodowa) 

Zdaniem prof. Kucharskiego Fre
dro, pisząc tę komedię tuż po upadku 
powstania listopadowego, w epoce 
największego znikczemnienia i ogłu
pienia warstw przodujących w Ga
licji, chciał swoją sztuką wstrząsnąć 
rodaków. 

Dom Jowialskich - to Polska „bez 
serc i bez ducha, wegetująca, przeżu
wająca i dobrze trawiąca"; życie pa
na Jowialskiego to - „życie nikczem
ne"! ( ... ) kiedy czytam w komenta
rzu o jego skostnieniu, niemocy, cia
snocie intelektualnej, a potem widzę 
na scenie tego czerstwego i miłego 
staruszka, myślę sobie mimo woli, że 

życzyłbym i komentatorowi, i sobie, 
abyśmy w osiemdziesiątym roku ży
cia tak się - bodaj umysłowo - pre
zentowali' 

Kiedy Jowialski recytuje bajki, jest 
artystą zakochanym w doskonałości 
słowa; kiedy sypie przysłowia (a 
trzeba nie lada zwinności myśli; aby 
tak nimi sypać na wszystkie okazje, 
nie mówiąc o świeżości pamięci), jest 
namiętnym specjalistą. 

TADEUSZ ŻELEŃSKI (BOY) 

„Kurier Poranny" 1928 nr 304 i 306 

( .. .)Czytałem - nie pamiętam gdzie 
żc w Polsce za królów saskich niektó
re domy szlacheckie opanował oby
czaj nie mówienia w sprawach poli
tycznych; zamiast mówienia o nich 
opowiadano sobie anegdotki; była 
to odmiana politycznego programu. 
Coś z p o d o b n e g o programu 
jest w Jowialskim. 

TADEUSZ PEIPER 

„Teatr" 1949 nr I 

Pan Jowialski nie jest bynajmniej 
kontemplatorem, uśmiechającym się 
biernie i pogodnie do świata ( .. .)Jest 
on w pewnym sensie człowiekiem 
czynu, aktywnie inscenizuje komedię 
życia . 

Czyny śmiejącego się mają z natu
ry tendencję do wytwarzania nowych 
sytuacji komicznych, do inscenizo
wania ich. Koncepcja bowiem ko
miczna świata wychodzi jedynie z 
faktu, że się śmiejemy. Jeżeli prze-

stajemy się śmiać - wówczas zasad
nicze postulaty koncepcji , że świat 
jest śmieszny i służy do naszej zaba
wy, stają się od razu niepewne. Dla
tego trwałość tej koncepcji wymaga 
ciągłego odnawiania się faktu, na 
którym się opiera. Utrzymywanie jej 
wymaga zatem inscenizacji, czynno
ści liczącej się nie tyle z porządkiem 
rzeczy, ile z naszą potrzebą śmiania 
się dalej. 

JERZY STEMPOWSKJ 

Pa11 Jowialski i jego spadkobiercy 
Warszawa 1937 

Jowialski [dop. red.l urodzony 
gdzieś w połowic w. XVIII( .. . ). Miał 
lat niespełna czterdzieści , kiedy przy
szedł upadek Kościuszki i trzeci roz
biór. A potem nadzieje napoleońskie 
i ich zły kres. Wierzymy, że one to 
zwłaszcza - jak każdego Polaka -
przejęły i jego głęboko ( ... ). W tym 
pogromiejednojedynedla ludzi pew
nego pokroju zostało schronienie: 
dom, Jeden jedyny ratunek: zam
knąć drzwi przed nikczemnością cza
su , nic myśleć i nic pamiętać, za 
wszelką cenę nic pamiętać. Że to 
egoizm -· któż temu zaprzeczy. Ale 
~ się wydało. że to jedyny możliwy 
ratunek. 

STANISŁAW PIGOŃ 
W praco1r11i Aleksandra Fredry 

Warszawa 1956 

PAN JOWIALSKI to bodaj naj
bardziej skomplikowany utwór Fre
dry, nie poddaje się on łatwo inter-

pretacji. To skomplikowanie zarów
no dotyczy galerii postaci, jak pew
nych wątków plebejsko-ludowych 
wprowadzonych do PANA JO
WIALSKIEGO celem aktualnej a
luzji politycznej , jak wreszcie użycia 
pomysłów i postaci osadzających 
utwór pośród zjawisk związanych z 
romantyzmem w kraju. Nade wszy
stko zaś wymykała się badaczom 
czołowa postać pana Jowialskiego. 

W PANU JOWIALSKIM ko
nieczne dla utrzymania scenicznej 
dynamiki zabiegi małżeńskie umieś
cił Fredro w nader szerokim, bo aż 
trzy pokolenia obejmującym, kręgu 
rodzinnym. ( ... ) Wątek plebejsko-lu
dowy w PANU JOWIALSKIM to 
(„. ). by tak rzec, przerósł samego sie
bie . Przyczynił się on do przeniesie
nia całej komedii na piętro o wiele 
dziwniejsze i artystycznie bardziej 
osobliwe, aniżeli piętro dociekliwego 
antyromantycznego realizmu połą

czonego z akcentem plebejskim. Tak
że postać centralna komedii, pan Jo
wi alski, w owym przeniesieniu wal
nie uczestniczy. Chodzi o trudność 
jednoznaczn g określenia owej po
staci, o jej wieloznaczność charakte
rologiczną. Niepokoiło to badaczy, 
aż p d piórem Stanisława Pigonia 
padła właściwa propozycja interpre
tacyjna: pan Jowialski to postać 

gombrowiczowska. Cały utwór po
siada znamiona zapowiadające no
woczesną, XX-wieczną groteskę w 
ocenie rzeczywistości. 

KAZIMIERZ WYKA 

Aleksa11der Fredro 
(w:) Obraz literatury polskiej 

XIX i XX wieku 
Kraków 1975 Wyd. Lit. 
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PRZYSŁOWIA Mądrej głowie dość po Wleziesz między wrony, I mądry głupi, gdy go 
PANA słowie. krakaj jak i ony. nędza złu pi. - bo 
JOWIALSKIEGO 

* 
Lepszy funt szczęścia 

* niż cetnar rozumu. 
Jeśli moje zdanie, dobrze Kto doje, dopije, ten 
mówisz, Janie. w rozum nie tyje. * 

Co się odwlecze, to nie Kto w ul dmuchnie, 
* * temu pysk spuchnie. uciecze. 

* 
Co nagle, to po diable. Czego panowie nawarzą, 

tym się poddani p parzą . * 
W starym piecu diabeł pali. * Dobra żona , męża korona. 

Słówko wyleci wróblem, * 
* a wróci wołem. Co kraj, to obyczaj. * 

Gdy szukasz rady, strzeż Od słowa do słowa, aż 
się zdrady. * * boli głowa . 

Nie siej głupich, sami Jakiegoś piwka nawarzył 
* wschodzą. takie wypij . * 

Koniec dzieło chwali. Kto o prawdzie dzwoni, 
* * ten na guza goni. 

* Gdzie ogon rządzi, tam Co bardziej dok uczy to 
Zjesz beczkę soli, nim głowa błądzi. rychlej nauczy. * 
poznasz do woli. 

* 
Rybom woda, ludziom 

* zgodą, bez niej nic. 
* Prędka odmowa, datku Im dalej w las, tym 

Czas płaci, czas traci. połowa. więc j drew. * 

* * * 
Ja na to, jak na lato. 

Lepszy wróbel w garści Plecie, co mu ślina na Zamieniał stryjek za * 
niż kanarek w powietrzu. język przyniesie. siekierkę kijek. R ka rękę myje. 

* * * * 
Lepszy rydz niż nic. Ile kto ma cierpliwości, Przybądź ser e, rozu 1 Jak ty komu, tak on tobie. 

tyle ma mądrości. będzie! 

* * * 
Między młotem * Wet za wet, darmo nic - K to pod kim dołki kopie, 

a kowadłem . Dobry żart tymfa wart. byka za jędyka . sam w nie wpada. 
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KALENDARZ 
WYDARZEŃ 

10 

Antonio Corazzi 
kończy budowę kom
pleksu gmachów Ban
ku Polskiego w War
szawie. - Atanazy hr. 
Raczyński z Rogalina, 
współzawodnicząc z 
bratem swym Edwar
dem, funduje Pozna
niowi galerię obrazów, 
ale zapis wkrótce cofa, 
gdyż „poczuł się" 
Niemcem. - Poeta Ed
mund Wasilewski w 
Krakowie upiększa 
i rozwija ludową szop
kę krakowską. - Za
czyna ukazywać się 
„Tygodnik Petersbur
ski" pod redakcją filo
maty Franciszka Ma
lewskiego, pismo sta
rannie prowadzone, ale 
prorządowe i skrajnie 
prawicowe. - Kalenda
rze Józefa Czecha za
czynają wychod?ić w 
Krakowie. - Spiewy 
burs:::ów polskich z nu
tami, litografowane we 
Wrocławiu (z fikcyj
nym miejscem wyda
nia: Filadelfia - wg 
Estreichera w 1831 ). -
Naukę języka polskie
go zniesiono w szko-

ŻYCIE 
CODZIENNE 

O ile fumoir to pokój służą y odpoczynko
wi i rozrywce, o tył m skim pokojem pracy 
był gabinet, nazywany również kancelarią. 
Tu pan domu przyjmował administratora 
majątku i innych wyższych ficjalistów oraz 
interesantów, tu pisywał k respondencję, 
przechowywał akta majątkowe itp. W gabi
necie obowiązkowo znajdował się sprzęt, 
przy którym można było pisać. Na początku 
wieku, gdy najczęściej pisywano jeszcze sto
jąc, był to kantorek, to je t rodzaj wysokiego 
stolika ze skośnie ustawionym pulpitem do 
pisania, wyposażonym w małe szuflad.ki lub 
skrytki. Później miejsce kantorka zajęło roz
łożyste biurko z blatem z trzech stron obwie
dzionym balustradką. Na biurku stały liczne 
przybory do pisania: kałamarz, piasecznicz
ka, wysokie naczynie lub płaska łódeczka, 
w której trzymano pióra, wycieraczka do 
piór, specjalny nóż do ich ostrzenia. Bowiem 
aż po lata sześćdziesiąte, chociaż już na po
czątku XIX w. znana była stalówka, używa
no powszechnie do pisania piór gęsich. Lu
dzie przyzwyczajeni do nich za młodu nie 
chcieli ich porzucić dla nowego wynalazku. 
Uważali stalówkę za zbyt twardą i powodu
jącą kurcz palców. Inny, większy, nieraz koś
ciany nóż służył do przecinania papieru . 
Znajdowały się tu też liczne pieczątki z mo
nogramem, a częściej z herbem wyrytym 
w półszlachetnym kamieniu, które służyły 
do pieczętowania korespondencji. Obok nich 
spoczywały laski laku przeważnie czerwonej 
barwy, ale też czarne, żółte, zielone, błękitne; 
leżały białe lub kolorowe opłatki, z których 
wycinano pieczęcie do zaklejania listów (stąd 
powiedzenie: „w braku laku dobry i opła-

łach guberni kijow
skiej . - Synowa Goe
thego pisze z Weimaru 
do Mickiewicza: „ Na
zwisko Pana wspomi
namy nie tylko z sza
cunkiem, lecz z życzli
wością. Nawet gdyby 
Pan nie był sławnym 
człowiekiem". - Wy
drukowano Piosenki 
sielskie Stefana Wit
wickiego (o szynkare
czce-szafareczce i o sło
neczku na niebie), unie
śmiertelnione muzyką 
Chopina. - Pruski ge
nerał Friedrich Hein
rich Wrangel, b. bry
gadier jazdy w Pozna
niu. uważa germaniza
cję za jedyny skuteczny 
środek przeciw Pola
kom . - Odsłonięcie 
pomnika Kopernika w 
Warszawie na Krako
wskim Przedmieściu. -
Wiersz Mickiewicza Do 
matki-Polki - napisany 
we Włoszech. - Pierw
·z· rróba restauracji 
zamku na Wawelu. 
pod jęta przez senat 
Wolnego Miasta Kra
kowa. - Chopin daje 
koncert pożegnalny w 
Warszawie i wkrótce 
po nim opuszcza Pol
skę ... na zawsze. - Bi
blioteka U niwersytec
ka w Warszawie liczy 
120 00) książek i 11 500 
rękopisów. ·- Chnrin 

c .d. na str. 12 l:::J 
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oburzony walcem wie
deńskim odmawia 
Straussowi-ojcu i Lan
nerowi prawa do miana 
kapelmistrzów. W no
cy 29 listopada z okrzy
kiem: „śmierć tyrano
wi!" wpadają podcho
rążowie pod dowódz
twem Piotra Wysockie
go do Belwederu. - Pod 
wodzą Joachima Lele
wela i Maurycego Mo
chnackiego powstaje w 
Warszawie Towarzy
stwo Patriotyczne, czyli 
Klub Jakobinów War-
szawskich. Józef 
Chłopicki przyjmuje 
dyktaturę powstania 
do czasu zebrania się 
sejmu. - Wielkopola
nie daremnie proponu
ją dostarczyć Chłopic
kiemu 30 OOO uzbrojo
nego żółnierza. - Z for
tecy pruskiej w Głogo
wie na Śląsku umyka 
w przebraniu do pow
stania więziony tam ge
nerał Jan Nepomucen 
Umiński. - Rządy w 
W. Ks. Poznańskim o
bejmuje Edward Flott
wel pod hasłem jak naj
rychlejszego zniemcze
nia Polaków. - Chło
picki wysyła delegację 
do Mikołaja I, doma
gając się rękojmi kon
stytucyjnych. - Orędzie 
Mikołaja I do narodu 
polskiego z rozkazem 
natychmiastowej kapi
tulacji. 

tek"). Oprócz przenośnej lampy był tu i lich
tarz z jedną świecą, nad którą rozgrzewano 
lak, przycisk do papierów i inne liczne gra
ciki. Na ścianie wisiał termometr. a przede 
wszystkim duży barometr wskazujący od
miany pogody. Że zaś jednak nie wszyscy 
dowierzali temu nowomodnemu wynalazko
wi , na wszelki wypadek na oknie stała duża 
szklana bania napełniona piaskiem i wodą, 
w której trzymano piskorze. Z obserwacji, 
czy rybki te pływają bliżej powierzchni wody, 
czy też zakopują się w piasek, wnioskowano 
o nadchodzącej burzy i słocie. 

Pod ścianami stały jesionowe lub olszowe 
szafy na rejestry i książki . Kasa na pieniądze, 
fotel przed biurko, kilka krzeseł dla intere
santów, przybory kominkowe i nieodzowne 
spluwaczki dopełniały zwykle urządzenia 
tego pokoju. 

W większych dworach i pałacach bywały 
osobne biblioteki, zawierające często cenne 
księgozbiory, zakładane niejednokrotnie w 
poprzednich wiekach i starannie uzupełniane 
dziełami różnej treści od rozpraw filozoficz
nych poczynając, poprzez książki agrono
miczne, ekonomiczne, fachowe czasopisma 
polskie i obce, a na najmodniejszych francu
skich romansach kończąc. Do czuwania nad 
dużymi księgozbiorami angażowano specjal
nych pracowników, często wybitnych uczo
nych, którzy umieli właściwie pokierować 
zakupami, wyszperać cenny starodruk itp. 
Książki zwykle oprawne w skórę lub półskó
rek stały w wysokich, jednakowych, oszklo
nych szafach otaczających salę . Szafy takie, 
zamawiane nieraz u najlepszych polskich sto
larzy meblowych lub sprowadzane z zagra
nicy, robione z kosztownego drewna, stano
wiły wielką ozdobę biblioteki. Specjalne 
przesuwane schodki pozwalały sięgać do naj
wyższych półek. W bibliotece znajdowało się 
zwykle kilka większych stołów, na których 
można było rozkładać potrzebne książki 

i oglądać albumy, mniejsze biureczka do pi
sania, pulpity do rysowania i inne umiesz
czane na ruchomych stojakach do stawiania 
książek. Można je było przysunąć sobie do 
fotela lub wygodnego szezlongu, na którym 
leżąc czytało się wybraną książkę bez konie
czności trzymania jej w ręku. Na ścianach 
zawieszano stare mapy lub sztychy, czasem 
w bibliotece znajdowały się też ogromne glo
busy. 

Na początku wieku w zimowe wieczory 
domownicy gromadzili się w salonie na tzw. 
drezlowanie lub profilarowanie. Ta zupełnie 
już dziś niezrozumiała nazwa czynności oz
naczała wykręcanie srebrnych lub złotych 
nici ze starych galonów lub złotogłowiu. 

Chłopicki składa dy
ktaturę . - Sejm detro
nizuje Mikołaja I jako 
króla polskiego. - .,No
wa Polska" oficjalnym 
organem Klubu Jako
binów Warszawskich. -
Juliusz Słowacki wy
jeżdża do Londynu ja
ko kurier Rządu Naro
dowego. Budowa 
młynu prochowego w 
Warszawie, czego car 
dotąd zabraniał. - W 
pochodzie ulicznym w 
rocznicę stracenia de
kabrystów niosą sztan
dar z napisem ułożo
nym przez Lelewela: 
„Za nasZ<l i waszą wol
ność". - Adam Jerzy 
Czartoryski prezesem 
„pięciogłowego" Rzą
du Narodowego. - Pro
jekt przekazania koro
ny polskiej austriackie
mu arcyksięciu Karolo
wi. - Grzmią pod Sto
czkiem armaty genera
ła Józefa Dwernickie
go. - Krwawe walki 
pod Wawrem. - Wy
grana bitwa pod Gro
chowem. - Warsza
wianka Kazimierza De
lavigne 'a w przekła
dzie Karola Sienkiewi
cza z muzyką K ;1 r"I" 

c.d . na str. 14 ~ 
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Kurpińskiego śpiewa
na w szeregach wojsko
wych . - Bitwa pod Iga
niami. - Z zemsty za 
zryw powstańczy w 
Oszmianie na Litwie 
kozacy carscy wyrżnęli 
ludność tego miasta . -
Wojsko carskie niszczy 
muzeum pamiątek na
rodowych w Puła
wach. Piosenkarz 
Rajnold Suchodolski 
układa popularny od
tąd polonez: „Patrz 
Kościuszko na nas z 
nieba". - „Wojujemy 
jak tchórze" - woła na 
posiedzeniu sztabu gen. 
Wojciech Chrzanow
ski. - Poeta Kazimierz 
Brodziński wygłasza na 
zebraniu Warszawskie
go Towarzystwa Przy
jaciół Nauk mowę: „O 
narodowości Pola
ków". - Klęska gen. 
Dwernickiego na Wo
łyniu niweczy począt
kowe sukcesy powsta
nia. - Krwawa przegra
na pod Ostrołęką. -
„Finis Poloniae.1 - woła 
prezes Czartoryski -
należy już tylko ukła
dać się zaraz z wro
giem". - Pierwszy wy
padek cholery azjatyc
kiej w Poznaniu. - W 
Kleczewie pod Pułtu
skiem zmarł od cholery 
wódz carski Iwan Dy
bicz. - Bitwa walna pod 
Wilnem zakończona 
sromotną klęską gen. 

Osiemnastowieczne, a i starsze bogate tka
niny były bowiem niejednokrotnie przety
kane jakby cieniutkimi drucikami z praw
dziwego srebra czy złota. Druciki te praco
wicie powyciągane i oczyszczone z nitek 
tkaniny oddawano następnie złotnikom do 
przetopienia. To „zatrudnienie możnych 
dam" przynosiło spore korzyści w postaci 
surowca na nowe srebrne i złote wyroby. 
Natalia Kicka pisała: „Szczęsny Potocki 
sprowadził z Paryża po sto łokci złotolitych 
materii, żeby damy odwiedzające Tulczyn 
miały przyjemność ciąć je na strzępki i sku
bać [...] Wyskubane nitki zabierała każda 
z tych dam i przetapiać kazała na srebro." 
„Księżna Jabłonowska, starościna kowel
ska - wspomina Łukasz Gołębiowski - dla 
każdego z synów z tego srebra stołowe spra
wiła." W połowie wieku - jak się zdaje -
wszystkie dostępne galony i złotogłowia zo
stały już doszczętnie „wydrezlowane" i za
jęcie to poszło w całkowite zapomnienie, jak 
i to uprawiane pod koniec XVIII i na po
czątku XIX w., gdy „damy bawiły się tylko 
cierpliwym skubaniem kawałków, czyli 
zrzynków od bławatów [dial robienia z nich 
pończoszek." 

Panie trudniły się także wiązaniem siatek 
„pokrzywkowych", czyli z bardzo cienkich 
nici, które następnie pracowicie „poszywa
ły", to jest przeplatały we wzory innymi nić
mi, co miało naśladować „angielskie koron
ki". Chętnie też haftowały na kanwie. 

.,Niewiasta bowiem, która domowymi za
trudnieniami i igłą nigdy się nie zabawia, 
choćby wiele światła posiadała, nie dopełni 
przeznaczenia swego i często nudną sobie 
i drugim będzie" - podkreślała Klementyna 
Hoffmanowa, a Karolina Nakwaska doda
wała: „powołaniem płci naszej jest ręczna 
praca", i taki dawała „przepis dla panien, 
które chcą dostać mężów": „Mieć więcej 
rozsądku niż dowcipu, mniej się trudzić mu-

Antoniego Giełguda. -
Rząd Narodowy ogła
sza pospolite ruszenie.
Pożyczka państwowa w 
akcjach 600-złotowych 
w kraju i za granicą. -
Banki londyńskiej City 
uchwalają 4 miliony 
funtów pożyczki dla 
Polski, lecz na wypłatę 
nie starczyło już cza
su. - Zdrada Giełguda 
na Litwie. - Zmarł w 
Witebsku w. ks. Kon
stanty. rzekomo otruty 
przez lekarza Huben
thala czarnymi jagoda
mi. - Szubienica rządo
wa na rynku w Pozna
niu, gdzie wieszają wi
zerunki tych. co uciekli 
do powstania. - Socićtć 

du Bazar Polonais 
w Lyonie przesyła 
30000 fr. i środki opa
trunkowe do Warsza
wy. - Pod wodzą głoś
nego pisarza Fenimore 
Coopera zawiązał się 
w Paryżu amerykań
sko-polski komitet po
mocy. - Towarzystwo 
Patriotyczne święci w 
Warszawie rocznicę 
francuskiej rewolucji 
lipcowej. - Cholera po
rywa setki ofiar w o
bozach żołnierskich 
i wśród ludności stoli
cy. - W Kownie zaję
tym chwilowo przez 
gen. Dezyderego Ada
ma Chłapowskie!!n u-

c.d . na str. ł 6 L::j 
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rządzono w domu dok
tora Kowalskiego ban
kiet na cześć komen
dantki powstanców E
milii Plater. - W bitwie 
pod Szawlami na Lit
wie ginie ks. Adam Lo
ga. poznaniak z rodzi
ny szwedzkiej. - Gen. 
Henryk Dembinski 
przedarłszy się z Litwy 
przywiódł do stolicy 
ok. 4 tysiące żołnierza. -
Mickiewicz w Wielko
polsce, zamierza prze
dostać się do Króle
stwa. „Szubienica 
musi być w roboci ·• -
hasło tajnych narad 
Towarzystwa Patrio
tycznego. - Rokosz 
15 sierpnia ; „na
-latarnio-wzięcie" gen. 
Antoniego Jankow
skiego, Ludwika Bu
kowski ego Józefa 
Hurtiga oraz kilku 
szpiegów. - Prezesem 
Rządu Narodowego 
Jan Krukowiecki, wo
dzem naczelnym gen. 
Henryk Dembinski. -
Ukazem Mikołaja I 
zamknięto wszystkie 
szkoły polskie na Po
dolu, Wołyniu i Ukrai
nie. - Rozwiązanie To
warzystwa Patriotycz
nego. - Komitet fran
cusko-polski w Paryżu 
zebrał z drobnych skła
dek ponad 648 OOO fr. 
na pomoc dla Polski. -
Gen. Karol Kniazie
wicz i kasztelan Lud-

I 

' 

zyką, a więcej użytecznymi przedmiotami, 
badać raczej tajemnice urządzenia domo
wego niż Tajemnice Paryża, naprawiać bie
liznę i cerować pończochy zamiast trefienia 
włosów, czytać Kucharkę wiejską, a nie dzien
niki mód." 

„Zajęcie się ręczną igłą dla kobiet koniecz
nie potrzebne - pisała Henrieta Błędowska -
dawniej na to nie zważano wcale. Damy 
wyższego urodzenia nie umiały trzymać igły 
w ręku. Pamiętam, gdy moja matka zrobiła 
wotum uszycia swoją ręką koszuli dla ubo
gich, nie umiała, jak się do tego wziąć, i na 
odwrót igłę kładła . " 

Przy dworach często trzymano niewielką 
menażerię: oswojonego niedźwiadka, które
go jednak w miarę dorastania trzeba było 
więzić na łańcuchu, gdyż rychło stawał się 
niebezpieczny dla otoczenia, sarny, daniele, 
oczywiście pawie. „Zamorskie kury" miesz
kały w szwajcarskich domkach, w specjal
nych zaś ptaszarniach trzymano kanarki i in
ne małe ptaszki. Ze zwierząt pokojowych 
preferowano papugi, zwłaszcza takie, które 
można było nauczyć mówić, i które śmiesz
nie naśladowały domowników, a przede 
wszystkim kanarki, ptaszki tak bardzo „ko
biece". Każda ówczesna panienka winna 
była mieć kanarka, i czule się nim zajmować. 

Najbardziej kochano jednak psy, o których 
rozumie i przywiązaniu zanotowano wiele 
anegdot. (Rzecz dziwna: jakoś pamięć żad
nego nadzwyczajnego kota nie przechowała 
się w pamiętnikach.) Wspominane są najli
czniej pieski pięknych pań: wykąpane, ucze
sane, ubrane w kokardy i czapraczki, sypia
jące w wyściełanych koszyczkach, opiewane 
przez poetów. 

Bawiono się też w „dwuznaczne wyrazy". 
Zebrane towarzystwo wybierało jakieś sło
wo oznaczające osobę, rzecz lub pojęcie, zaś 

wik Plater składają 
władzom francuskim 
memoriał stwierdzają
cy. że Francja nie udzie
liła Polsce najmniejszej 
pomocy. - Gen. Iwan 
Paskiewicz rozpoczyna 
(6 IX) szturm Warsza
wy. - Stanisław Wor
cell i Henryk Chonski 
wysłani do kwatery 
gen. Girolama Ramo
riny nakłaniają go, aby 
spieszył na odsiecz sto
licy. - Inwalida gen. Jó
zef Sowinski ginie z 
bagnetem w ręku w 
kościółku na Woli w 
Warszawie. - Upadek 
Warszawy (7 IX). -
Gen. Jan Witt rosyj
skim gubernatorem 
wojennym Warszawy; 
Paskiewicz, wielko
rządca Królestwa. staje 
kwaterą w Belwede
rze. - Car Mikołaj roz
kazuje więzić Łukasin
skiego w Szliselburgu 
jak najsekretniej (sa
mym tajnym ohra
:::0111). - Na ziemi obcej 
powstają Etiudy re1rn
lucy/ne Chopina 
i Scher::o h-1110/. - „A 
ja tu bezczynny. a ja tu 
z gołymi rękami! Boże, 
Boże!" - zapisuje Cho
pin w Stuttgarcie w 
swym notatniku. - We
dle danych urzędowych 
liczba dezerterów Pola
ków z wojska pru,kic·-

c.d. na str. I~ [::J 
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go wyniosła: 5 ofice
rów, 473 żołnierzy. -
Biurokracja galicyjska 
liczy 2 600 Niemców na 
8 OOO urn;dników. ·· 
Przeszło 20 OOO wojska 
polskiego weszło w gra
nice austriackie. - Po
nad 20 OOO wojskowych 
przekroczyło 5 X gra
nicę Prus pod Brodni
cą. - „L 'ordre ri!g11c li 
Varsovie · · (porządek 
panuje w Warszawie) -
mówi francuski mini
ster spraw zagranicz
nych Horace Sebastia
ni. co wywołuje demon
stracje uliczne w Pary
żu. - Ludwik Filip I 
(,.król gruszka") uzy
skuje obietnicę posła 
rosyjskiego. że traktat 
wiedeński z I 815 będzie 
przestrzegany na zie
miach Królestwa Pol
skiego. -- Na radzie wo
jennej odbytej 23 IX w 
Słupnie gen. Bem 
sprzeciwia się kapi
tulacji. - Aleksander 
Wielkopolski na jed
nym wózku ze swym 
kolegą z liceum Mau
rycym Mochnackim 
wyjeżdża do Krako
wa. - Generał austria
cki Riidiger wkracza 
do Krakowa, gwałcąc 
granice Wolnego Mia
sta. - Wojska rosyj
skie na przedmieściach 
Krakowa. - Kapitula
cja Modlina (8X). -
Mikołaj I udziela am-

osoba odgadująca miała- za pomocą pytań -
dojść do jego znaczenia. Łukasz Gołębiow
ski przytacza następujący przykład takiej za
bawy: 

„Jakiego rodzaju? Żeńskiego. Z jakiego 
królestwa? Z żadnego, bo to rzecz umysłowa. 
Na co się przyda? Łzom i cnocie pomóc mo
że. Jak dawna'? Jak człowiek, smutek i poe
zja. Polacy, czy w nią bogaci? Może więcej 
od wszystkich narodów." Obrane słowo 
brzmiało: duma. 

Uprawiano również wiele zabaw, które 
dziś wydają się nam dość infantylne. Mło
dzież, a i zgoła ludzie dorośli grali do upad
łego w ciuciubabkę, w lisa i gąski, w złotą 
kulę, czy nawet w tzw. mączkę, która to za
bawa polegała na tym, by zębami podnieść 
pierścionek położony na górce usypanej 
z mąki. Ubielone twarze delikwentów wy
woływały powszechną wesołość. 

Gier karcianych było wiele odmian, naj
bardziej jednak popularnym i ulubionym 
w XIX w. stał się wist, o zasadach nieco po
dobnych do dzisiejszego brydża. Sumienny 
świadek swej epoki, księgarz i bibliofil, Am
broży Grabowski, odnotował, iż pod koniec 
XVIII w. w Krakowie zaledwie cztery osoby 
umiały grać w tę grę. „Dziś natomiast [około 
1840 r.l ktokolwiek tylko w surducie chodzi, 
każdy zna grę w wista, bo być lepiej ubranym, 
a nie umieć grać w wista, byłoby toż samo, 
co nie umieć czytać." I z westchnieniem do
dawał: „upowszechnienie jej [gry] jest szcze
gólniej teraz w Polsce wielce dogodne, gdzie 
nie wolno o polityce mówić, a zresztą są ta
kie czasy. w których nie ma mówić o czym''. 

„Obrazowe szarady pierwsze miejsce wte
dy po tańcu zajmowały- pisała wojewodzina 
Nakwaska - i najulubieńszą zabawą były. 
mimo klątwy, którą każda jakikolwiek po
rządek lubiąca gospodyni na nie rzucała. 
Skoro się tylko ochocze do nich towarzy-

nestii na powrót do kra
ju . zcregowym i pod
ofice rom listopadti
\\ ym z wyhiczeni m ofi
cerów. Kr ' ! p ruski 
Frvdervk Wil helm III 
wżywa~ wojsko polsk ie 
przcbywa.i•1cc na jego 
ter torium du bezzwlu
cznego korzystania z 
amnesti i carskiej. 
12 500 szeregowych 
i podoficerów wyma
szerm a lo z powro tem 
do domów.- en. Bem 
obj cż.dża sku pienia u
chodźców w 1 iem
czech. agitując u iln ie 
za udaniem si.; do Fran
C.JI. gdzie zamierz· 
stworzyć k rp us po l
ski. Od połowy grud
nia kolumny Polaków 
ciągną z icmicc do 

rancji przez Stras
burg i Metz. - W Pary
żu powstaje Towa rzy
stwo Litewsk ie i Ziem 
Ruskich, którego kie
fl)\ n ictwo obejmuje 
wkrótce Mickiewicz. -

tworzenie pary ·k iego 
Komitetu Tymczaso
wego Em igracji , a po 
j ego rozw iązaniu - Ko
mitetu Narod ')Wego 
P lskiego pod pr ry
dencją oachima Lele
wela. 
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Poeta niemiecki Ju
lius Mosen pisze pieśń 
ku czci pułku Czwarta
ków, rozszerzaną ma
sowo w barwnych ulot
kach : poeta polski tłu
maczy j<1 jako : ,.Tysi<\C 
walecznych opuszcza 
Warszawę". - W po
wiecie malborskim pod 
Fiszewem (Fischau) 
wojsko pruskie zabiło 9 
i raniło 12 bezbron
nych powstańców, bo 
nie chcieli zgodzić się 
na powrót pod berło 
carskie. - Zulejka. przy
jaciółka Goethego. pi
sze do niego: ,. Połowa 
Frankfurtu zwariowa
ła całkowicie z powodu 
tych Polaków. Nic poz
nałbyś miasta „."' -
Krótkotrwały szał en
tuzjazmu i gościnności 
ogarnia wszystkie miej
scowosc1 Niemiec, 
przez które ciqgną Po
lacy, uwielbiani jedy
nie jako wrogowie im
perium rosyjskiego. -
Masowy kolportaż tzw. 
Po/e11/ieder. - W Lon
dynie powstaje The Li
terary Association of 
the Friends of Poland 
(Literackie Towarzy
stwo Przyjaciół Pol
ski) . - Zwyż 2 OOO ofi
cerów b. wojsk poi-

stwo zebrało i na dwie części podzieliło, za
raz garderoba pani domu, biuro do pisania 
gospodarza, meble, sprzęty, a czasem nawet 
i kucharza naczynia w rekwizycję zajęte były 
dla wyobrażenia sylab szarady przedstawia
jących . Przedziwne tu były szalonych daw
nych zapust wyobrażenia: tu syn królewski 
obwinięty w salopę niósł garnek lub łopatkę. 
Tam dama przepysznie ustrojona z miotłą 
się uwijała, młode panienki za stare niewia-

. sty przebrane, szanowne matrony w róża
nych uplotach, wojownicy przy kądzieli, 
uczeni ze szpadą w ręku, wszystko to w ukła
dzie sylab dla obrazowych szarad odgadnię
cia znaleźć mogłeś." 
Grę w szarady organizowano zwykle ad 

hoc, przedstawiane obrazy nie były wystu
diowane, przebierano się też w byle co. Cza-

sem jednak szarady przemieniały się w przy
gotowane z góry widowisko. 
Podobną do zabaw w szarady była inna 

rozrywka ówczesnych salonów: wystawianie 
żywych obrazów. Dwie wielkie damy po
czą tków XIX w. prz pisywały sobie pierw
szeństwo wprowadz nia jej do Polski: Elżbie
ta Grabowska i Izabela Czartoryska. 

W książkach kucharskich z przełomu 
XVIII i XIX w. znajdujemy przepisy na róż
ne „sekreta kucharskie", w których lubowa
no się jeszcze w początkach XIX w. Do do
brego tonu należało podczas uczty zasko
czyć czymś gości, a nie zawsze przecież mia
no pod ręką karzełka , by go wsadzić w śro
dek wielkiego tortu czy pasztetu. Natomiast 
można było podać jakąś zagadkową potra
wę . Nie cofano się nawet przed sposobami 
bardzo okrutnymi jak ten np .: kurczaki po
jono wódką, następnie zaś skubano na żywo 
i z lekka przypiekano nad ogniem, po czym 
układano na półmiskach i podawano na stół , 
a marszałek dworu, niby to chcąc je nałożyć 
na talerze biesiadników, kluł je widelcem. 
., aż por ały się z wielkim podziwieniem 
gości" . Wydaje się, że taki widok mógł na 
dłtu.r odebrać apetyt, jednak wówczas jakoś 
to nie przeszkadzało wielu biesiadnikom. 

Ocz wiście. były niespodzianki nie tak ma
kabryczne. p. podawano na stół całego. 
ni krojonego kapłona w dużej flaszy, a goś
cie mieli odgadnąć. jak zd lano go tam wło
żyć . A robiono to następująco: bardzo o
strożnie , tak by jej nie pokaleczyć, zdejmo
wano skórę z ugo towanego kapłona, wkła
dano ją butelkę , a następnie wlewano w 
nią mieszaninę rozbitych z mlekiem i płyn
nym łojem jaj. po czym flaszkę korkowano 
i gotowano w wodzie. Masa jajeczna tężała 
i wypełniała całą skórę. Była to, rzecz jasna, 
potrawa „do patrzenia", nie zaś do jedzenia. 
Konsumpcyjną już „niespodziankę „ sta-

skich podpisuje w 
Niemczech submisję na 
powrót do kraju . - Ty
siqcc \\ ojskowych d<1żą 
przez Niemcy do Fran
cji. - Biblioteka Głów
na w Warszawie liczy 
t.wyż 134 OOO tomów 
i 102 500 rycin. - Kon
cert Chopina w sali 
Pleyela w Paryżu. - To
warzystwo Demokra
tyczne Polskie zawią
zało się w Paryżu. ·· Na 
ziemiach Wołynia . Po
dola i Ukrainy rząd car-

ki konfiskuje lub na
kazuje sprzedaż przy
musową J i pół miliona 
morgów wielkiej wła
sności polskiej. - Senat 
miasta we Frankfurcie 
uchwalił jednomyślnie 
30 OOO ma rek na wspo
możenie uchodźców z 
Polski. - Mickiewicz 
poleca Leonardowi 
Chodźce ułożyć „kata
log alfabetowy mę
czenników polskich. 
al bez i:adnej egzage
racji"'. - Z Bostonu pi
sze major Hordyń ski , 
k tó ry uszedł do Amery
ki z kaźni pruskiej w 
Piławie: . ,Nie utrzy
małby tu Polaka nawet 
na łańcuchu. tak niez
nośna ta kraina wolno
ści. Uczucia polskie s;.i 
dla tego ludu spekulan
tów zagadką „. - Lord 
Dudley Stuart wystąpił 
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na mityngu w Londy
nie ja ko 0orący orędo
wnik Polski. - Wielko
rządca W. Ks. P zn ań
skiego Flottwcl narzu
ca admini stracji Księ
stwa niemiecki język u
rzęd owy. przek reślaj4c 
tym samym uroczyste 
zaręczenia królew-
skie. Francuski 
ksiądz-rewc lu jonista . 
F'licitć Robert de a
mcnnais. pisze pod 
wpływem Henriety 
Ewy Ankwicz wncj w 
Rzymie żarto !iwy 
Hrmn l! ti la Pu/ogni'. 
Wychodźcy po i cy we 
Francji wyjęc i. pod na
cisk iem R o 'ji . sp d 
kom petencji minist ra 
wojny, ddani pod nad
zór policji. - Na rzuco
no Królestwu Polskie
mu statut organiczny, 
wcielaj4c je do cesar
s twa, znoSZ'-\CY m.in ko
ron ację cara w W arsza
wie. sejm. urzędy. mi
nistrów i wojsko pol
skie . - War zawskic 
Towarzystwo Przyja
ciół Nau k przestało ist
nieć. -- Biblioteka Uni
wersytetu Warszaw
skiego wywieziona do 
Peter burga. - Beze n
nakolekcja światowych 
rycin i rysunków. ze
brana przez króla Sta
nisława Augusta ( zwyż 

110 OOO sztuk). po~
drowała nad New . -
Wojsko polskie rozwi~1-

nowiły natomiast gotowane, siekane ryby, 
fonnowane na kształt ptaków, osmażane w 
tłuszczu , którym dla zwiększenia złudzenia 
dodawano skrzydła z prawdziwych piór. O 
święconym złożonym „z wszystkich mięsiw 
siekanych, ułożonych w naturalnych kształ
tach", wyprawianym przez panią Walenty
nowiczową w Wilnie w latach pięćdziesią
tych wspomina pamiętnikarz. Gwoli prawdy 
należy jednak dodać, że gospodyni nie miała 
zębów, chodziło jej więc może raczej o wła
sną wygodę niż o zadziwienie gości. 

Znaleźć też można w książkach przepis na 
opisywany w Pana Tadeus=u „sekret kuchar
ski : ryba nie krojona, u głowy przysmażona, 
w środku pieczona, a mająca potrawkę z so
sem u ogona". 

„Pożyczmy od Francuzów ich ciasta, od 
Włochów ich makarony, od Węgrów ich wi
na, lecz porzućmy tyle dziwacznych prepara
tów, niezgodnych ani ze zdrowiem, ani kli
matem polskim i jeśliby kuchenny jaki Mic
kiewicz próbował na naszych żołądkach nie
bezpiecznych jakich doświadczeń, 
«Zrzeczmy się jadła, napoju, 
Niech nas zostawią w pokoju, 
Dajmy mu pański krzyż, 
A kysz, a kysz, a kysz.»" 

(0 k/a.1y c110fri i roma11tyc=no fr i 11• kucharstwie. 
„Motyl" 1828. kwartał Il , nr 24, s. 85). 

„Obiad dzielił się na trzy główne częsc1 
lub oddziały: wstęp, rozwinięcie i zawiąza
nie. Pierwszy oddział składał się z zupy i pasz
tecików, sztuki mięsa , kotletów i ryby, drugi 
z jarzyn, potrawek, legumin, czyli melszpej
zów, pieczeni, trzeci, czyli wety, z ciasta, kre
mów, galaretek. owoców, serów i kawy." 
Podczas każdego z tych trzech etapów pół
miski , sosjerki, salaterki itp. ustawiano na 

stole w pewnym porządku według prawideł 
panującej mody. Ten sposób podawania 
j dła wymagał bardzo dużej liczebnie zasta
wy, zwła zeza zaś półmisków, które najczęś
ciej umi z zano na specjalnych fajerkach , 
by potrawy nie stygły (służyły do tego pół
miski c ino e lub srebrne, porcelanowe bo
wiem łatwo pękały pod wpływem podgrze
wania) . Stół nakrywano dwoma obrusami. 
a na jego środku umieszczano dekoracyjny 
serwis. ( ... ) 

O biad tak podawany wymagał wstępnego 
szcz gółowego opracowania planu stołu , tak 
by w z stki półmiski znalazły się na swoich 
miejs ach i były w zasięgu ręki biesiadników. 
Stół dzielono jakby na dwie połowy, na któ
rych s nctrycznie naprzeciw iebie ustawia
no te same rodzaj potraw, chociaż niejedna
kowe. Np. w jednej wazi była zupa szpara
gowa, w drugiej zaś jarzynowa zwana Julin
ne, na jednym półmisku łosoś, a na drugim 
szczupak, z jednego końca pieczony indyk , 
z drugiego pieczeń z sarny itp. Goście nie 
wymieniali między sobą półmisków, kto rdzie 
został usadzony, t n jadł to, co było na jego 
połowie stołu . W ten sposób łatwo było u gó
ry stołu postawić co najlepsze. najpiękniej 
przybran potrawy. 

Po skończeniu pierwszego etapu biadu 
służba zbierała talerze i sztućc , które zmie
niała na czy. te. na miejsce zaś opróżnionych 
półmi ków, w tym samym mni j więcej po
rządku, ustawiała następną partię potraw. 
Tak więc był· to jak y przerwa w obiedzie 
na zmianę dekoracji. po czym zaczynał ię 
akt d rugi . 

Po dwóch etapach obiadu zdejmowano 
stojący na środku serwis czy inną jakąś de
koracj , a także wierzchni obrus, i przygoto
wywano s tół do podania wetów. Pośrodku 
stołu stawiano wówczas najczęściej albo du
ży bukiet, albo jak ieś cukrowe budowle. Na
czynia do wetów, jak i sztućce w co zamaż-

zane ukazem Mikoła
ja.-Z Ogrodu Saskiego 
wystartowała balonem 
Eliza Garncrin i złama
ła n:;kę . spadając ze 
spadochronem między 
u licam i Brack4 a No
wym wiatem . - W Pa
ryżu zawiązan po lskie 
Towarzystwo Literac
kie. - „Babin na obcej 
ziemi" - lito grafowana 
ulotka sa tyryczna. 
Papież rzegorz XVI 
ogłasza hrl! i'e przeciw 
Pol sce : „ Po lacy pow
stali przeciw swej pra
w witej władzy i wtn1-
cili \\1'4 ojczyznę w 
prtcpaść nieszczęś
'c ia " . - Orga nizuj<! się 
kl u by i związk i angiel
skie dla p pierania 
sprawy pol skiej . 
Lwowska prem iera ko
medii Al eksandra Fre
dry Pa11 Jo1l' ialsk i. -
Na gruzach niwersy
tetu Wileńsk iego pow
staje rosyjska Akade
mia ML'<iyczna i Aka
demia Ducho wna. -
R ichard Spa z.icr, dum
ny z. tego. że go nazy
\ aj4 przyjacielem na
rodu polskiego , ogła

sza po niemiecku swe 
dzieło o po wsta niu li
s topado wym . - „Pa
miętnik Emigracji Po l
skiej „wychod z~1cy w 
Pa ryżu słynie z a rtyku
łów Maurycego l'vl tl l' h-
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nackiego. - Mickie
wicz w Dreźnie w ci;1gu 
kilku nocy natchnio
nych tworzy lmprowi
zal1ę Konrada i Wid::e
nie księdw Piotra. -
,.The Hull Polish Re
cord", czasopismo wy
dawane w Londynie 
przez angielskich polo
nofilów. - Towarzy
stwo Demokratyczne 
Polskie w Paryżu w 
odezwie do „obywate
lów-żołnierzy" piętnuje 
winę panów, uciskają
cych chłopa pańszczyź
nianego. - Gen. Dezy
dery Adam Chłapow
ski skazany przez Pru
saków na 22 tysiące ta
larów grzywny i 2 lata 
aresztu w Szczecinie za 
udział w powstaniu, o
pracowuje w kaźni pod
ręcznik dla rolników. -
W Kronsztadzie chło
sta publiczna przy mu
zyce na 12 Polakach za 
odmowę przysięgi na 
wierność carowi. - „O 
duchu narodowym" -
odczyt Mickiewicza w 
Towarzystwie Litew
skim i Ziem Ruskich 
w Paryżu. -· Karolina 
Sobańska spowiada się 
szczegółowo III Od
działowi w Petersburgu 
ze swych osiągnięć wy
wiadowczych przeciw 
Polakom przy boku 
gen . Witta. - W Paryżu 
powstaje Komitet Na
rodowy Emigracji Pol-

nicjszych Jomach były inaczej zJobione niż 
naczynia służące do podawania głównych 
dań; obok porcelanowych pojawiały się 
szklane lub srebrne „piramidy", na których 
układano słodycze , koszyki „na frukta" itp. 

Do samego gotowania służyły niezliczone 
rodzaje kotłów, kociołków, saganków, wa-

nienek do ryb i rondli, z których większość 
była miedziana. Te ostatnie należało co pe
wien czas pobielać, by zapobiec tworzeniu 
się grynszpanu, toteż wędrownego kotlarza 
trudniącego się tym zajęciem zawsze mile wi
dziano. Do ustawiani~ rożnów służyły wilki. 
Przy przygotowywaniu pieczystego używano 
„dusz do mięsa" podobnych do tych od że
lazka. Taką rozpaloną duszę wkładano do 
wnętrza wypatroszonej gęsi czy indyka, by 
ptak się lepiej upiekł. Specjalnymi szpikul
cami szpikowano mięso cienkimi słupkami 
słoniny . Ponieważ nie znano jeszcze maszyn
ki do mielenia, mięsiwa, które miały być roz
drabniane, siekano, stąd w każdej kuchni 
znajdowało się wiele noży i tasaków. Stał 
tam również duży kamienny moździerz (obok 
miedzianego, służącego do ubijania przy
praw), w którym rozcierano rozgotowane 
mięso, a także móżdżek czy wątróbkę. 

Szczególnie dużo było naczyń służących 
do przygotowania deserów, a przede wszy
stkim licznych maszynek do kręcenia lodów, 
a także form ołowianych do masy lodowej 
„w kształcie fruktów", „w kształcie kielicha" 
itp„ blach metalowych i glinianych „bab" 
do pieczenia ciasta, form do kremów, galaret 
i blamanży (specjalna legumina z mleka mig
dałowego), rondelków do smażenia masy na 
karmelki, „szarlotek z pokrywami", „żelaz 
waflowych i andrutowych", szpateli, czyli ło
patek żelaznych, „które upaliwszy w ogniu 
przeciągają po cieście, by je przyrumienić", 
a wreszcie „czekuladniczek blaszanych z fry
gą drewnianą". 

Oczywiście, były też w „przyzwoitej" ku
chni durszlaki, łyżki cedzakowe, warząchwie. 
sita i przetaki, puszki do przechowywania 
korzeni, herbaty, kawy. Do ważnych przy
borów n.ależał piecyk do palenia kawy. Ku
powane Jednorazowo duże zapasy suszonego, 
zielonego ziarna kawowego przetrzymywano 
w płóciennych workach, odpowiednią zaś 

skiej gen. Dwernickie
go. - Żołnierze z 4. puł
ku piechoty liniowej 
tzw. „Czwartacy". ska
zani po powrocie do 
kraju na 25 lat karnej 
służby w wojsku. - To
warzystwo Naukowej 
Pomocy założone w Pa
ryżu przez prawicę emi
gracji. - K1·i<,:gi narodu 
1 pielgr::ym.1·t11·a polskie
go wyszły drukiem. -
Gen. Skrzynecki gene
ralissimusem armii bel
gijskiej. - Książę Ro
man Sanguszko po
szedł pieszym etapem 
na Sybir. - Powstaje u
wertura młodzieńcza 
Ryszarda Wagnera: 
Polonia. do której a
sumpt dal emigrant 
Wincenty Tyszkie-
wicz. W Tatrach 
polskich wytępiono 
zbójników. - W Paryżu 
zmarła w 70 roku życia 
zapomniana, ociem
niała, znakomita kie
dyś malarka polska An
na Rajecka, zamężna 
Gault de Saint-Ger
main. - W Schonbrun
nie pod Wiedniem 
zmarł syn Napoleona L 
„Orlątko", mar7..ąc o 
koronie polskiej. 
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Na jednej l piramid 
egipskich wypisał żoł
nierz-tułacz: „Przekaż
cie wiekom Noc 29 Li
stopada!" -Juliusz Sło
wacki oglądał ten na
pis. - Krakowianin Jan 
Nepomucen Bobro
wicz rozpoczyna w Lip
sku wydawać książki 
polskie (ok. 400 tomów 
do r. 1861 ). - Zaczyna 
wychodzić „Nowa Pol
ska", organ radykalny 
lecz paszkwilancki, 
pod redakcją „lbu-
sia" Ostrowskie-
go. W Krakowie 
wskrzeszono prastare 
Bractwo Strzeleckie z 
kurkiem i strzelnicą. -
80 emigrantów-prawi
cowców wstąpiło do 
Towarzystwa Demo
kratycznego Polskiego 
w Paryżu. - Joachim 
Lelewel wydalony 
przez reakcyjną policję 
francuską osiedla się w 
Brukseli.-· Otwarto Te
atr Wielki w Warsza
wie operą Rossiniego 
Cyrulik sewilski. - Ewa 
z Rzewuskich Hańska 
wysyła jako „Nie~najo 
ma" pierwszy hst do 
Balzaka. - Lwowska 
premiera Ślubów pa
nieńskich Aleksandra 
Fredry. - Wincenty Pol 
wydaje tom śpiewek 
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porcję przeznaczoną na bieżące potrzeby do
mu codziennie upalano, dzięki czemu zaw
sze pito kawę niezwietrzałą i aromatyczną. 
Znawcy jednak uznawali tylko kawę paloną 
w rynienkach glinianych, które nie nadawały 
ziarnu metalicznego posmaku. Do mielenia 
kawy i pieprzu służyły specjalne młynki. Gdy 
w łatach dwudziestych XIX w. rozpowszech
niła się herbata, pojawiły się i samowary. Te 
jednak - nieraz srebrne i kosztownie wyko
nane - rychło przewędrowały z kuchni do 
kredensu czy pokoi jadalnych. W początku 
wieku nieraz jeszcze trafiał się i niewielki 
alembik, czyli przyrząd do pędzenia wódki, 
z której robiono różne nalewki, często uży
wane również jako lekarstwa. 

V.J końcu leżały też w kuchni ryzy specjal
nego, grubego papieru. Nasączony tłusz
czem i wyłożony plastrami słoniny służył on 
do owijania niektórych mi siw pieczonych 
na rożnie. Robiono też z niego foremki do 
pasztecików i ozdobnie wycinane „mankie
ty" zakładane na nóżki upieczonego drobiu. 

Wszystkimi tymi przyborami zawiadywał 
kucharz używając ich od codnia i od święta. 

Wokół kuchni dzień cały wrzało życie: 
służba rąbała i nosiła drwa, ciągnęła wodę ze 
studni, trzeba było wejść po drabinie do ser
nika, by wyjąć ususzone sery, pobiec do są
siedniej wędzarni po szynki czy kiełbasy, 
przynoszona z lasów zwierzyna zawieszana 
była na specjalnej „szubienicy", by skrusza
ła, a już skruszałą patroszono; w pobliżu za
rzynano i skubano drób, a także odbierano 
mleko dostarczane z obór, jarzyny i owoce 
z ogrodów czy szklarni. Chłopi przynosili 
raki, ryby, ptactwo błotne. Targowano się 
z przejezdnymi kupcami sprzedającymi ko
rzenie czy wino (choć tych zakupów częściej 
dokonywano w pobliskim mieście u stałych 
i pewnych dostawców). Oprócz ludzi wokół 
kuchni kręciły się i zwierzęta. Schodziły się 

powstańczych: Pie.l'r1i 
Janusza (Leci lifrie z 
dr::ewa , Gr::111iq pod 
Stoc::kiem armaty i in.). 
- Zegam1istrze z Pol
ski : Gostkowski, Pa
tek. Sadurski, Ć:apek 
zyskują w Szwajcarii 
uznanie dla swych wy
robów. - Wyprawa Jó
zefa Zaliwskiego kilko
ma oddziałami wkro
czyła w granice Kon
gresówki. - W Księ
stwie Poznańskim po
zamykano klasztory 
polskie. -- Mickiewicz 
współredaktorem pi
sma „Pielgrzym Pol
ski" '. - Chopin i Liszt 
biorą udział w koncer
cie pianistów braci 
Hen. - Z zakładu dla 
wychodźców polskich 
w Besam;on 4{X) żołnie

rzy ruszyło pieszo do 
Frankfurtu, aby po
przeć wybuchłą tam 
rzekomo rewolucję. -
Wacław z Oleska ogło
sił drukiem owoc wie
loletniej pracy : Pie.foi 
polskie i ruskie ludu ga
lic\'.isk iego. - Lwowskie 
Ossolineum przedru
kowuje tajnie w swej 
drukarni: Redut'\ Ordo
tfona. Do matki-Polki, 
Ksiitgi narodu i piel
gr:ymst1ra polskiego 
Mickiewicza pod fik
cyjnymi miejscami wy
dania (Drezno. Lirsk. 
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Awinion i Paryż). -
Trzej zaborcy zawiera
ją w Milnchengratz u
mowę o solidarnym 
zwalczaniu powstań 
polskich w przyszłości 
i o wydawaniu wzajem
nym polskich przestęp
ców politycznych. - Na 
wniosek Worcella i Le
lewela gmina polska w 
Brukseli zastępuje pol
skie barv.'Y narodowe 
chorągwią trójkoloro
wą . - Przeniesione do 
Kijowa Liceum Krze
mienieckie nazwano 
Uniwersytetem św. 
Włodzimierza. ··- Waw
rzyniec Lurs otwiera 
cukiernię i kawiarnię 
na placu Marywilskim 
obok Teatru Wielkiego 
w Warszawie. - Mic
kiewicz napisał w Pary
żu odezwę: Do przyja
ciill galicyjskich , kon
spiracyjnie rozszerza
ną w kraju. - Artur Za
wisza zawisnął na szu
bienicy w Warszawie. -
Zmarł Stefan Garczyń
ski. 

dworskie psy zwabione zapachami i nadzieją 
zdobycia jakiejś kości. Tu też trzymano, 
przykute do kamiennych słupków, na wpół 
oswojone wilki, a na wschodzie kraju w 
pierwszej połowie XIX w. również jeszcze 
~ nie~~wi~dzie. Leon Potocki np. opisuje, 
Jak OJC1ec Jego podczas balu w pewnym biało
ruskim dworze. gdy damy odmawiały mu 
tańca, gdyż był podpity, z zemsty odwiązał 
trzymaną przy kuchni niedźwiedzicę i przy
prowadził ją na salę balową jako swoją tan
cerkę. W XVIII w. niedźwiedzie wpuszczane 
jeszcze były „na pokoje, .. W Białej u Karola 
Radziwiłła ,.Panie Kochanku" tresowane 
niedźwiedzie podawały do stołu. Przeraziło 
to tak młodziutką Izabelę Fleming (później
szą Czartoryską), że odrzuciła konkury księ
cia. 
Wewnątrz kuchni - rzecz jasna - najważ

niejszym miejscem było palenisko. Na po
czątku wieku używano u nas jeszcze pow
szechnie palenisk otwartych, to jest trzonów 
kuchennych lepionych z gliny lub muro
wanych z kamienia czy cegły, opatrzonych 
okapem przechodL.ącym w komin wywie
dziony na dach. Okap taki dawał dobry 
„cug", a zarazem wyciągał zapachy. 

„Pamiętam. jak przed trzydziestu la ty naj
ważniejszym zajęciem obywatelskiego życia 
było jedzenie" ( ... ) „Dzień rozpoczynano od 
kawy ze śmietank<l L. .l. Około godziny dzie
siątej odwiedzić apteczkę. napić się po kie
liszku anyżówki, kminkówki lub pomarań
czówki i zakąsić pierniczkiem lub śliwką na 
rożenku, było rzeczą nieodzowną. O jedena
st_ej _gospodar~. ~rzepiwszy do gości dużym 
k1ehszk1em aJerowk1 L„l dla zaostrzenia 
apetytu, z kolei każdego częstował, po czym 
na lekką zakąskę zapraszał, ale ta zakąska 
składała się i z kołdunów, bigosu, kiełbas. 
i zrazów. a dokoła półmiski z ruladą, rozma
it<t wędliną i serem. Porter i piwo towiańskie 

gasiło pragnienie. O drugiej podawano do 
stołu. Obiad ~ kilkunastu potraw złożon 
poprz~dza_ła wodka, a towarzyszyło wino L.J 
Po ob1edz1e _roz~~s~o_n9 kawę ze śmietanką, 
w parę god_zm p_ozmeJ frukta i konfitury, po
_m1ęd~ _ktorym1 ~ lecie ogórki z miodem, 
a \~ z~m1e_ ~rzechy 1 mak smażony w miodzie 
naJgłowmeJszą odgrywał rolę. O szóstej na
stępowała herbata z ciastem, a wnet potem 
och~czy_ w>spod_arz wołał: - Panowie L..J 
za~o~ z~cia _krotki, napijmy się wódki! O 
d~1ew_1ąteJ wieczerza złożona z pięciu lub 
w1ęce~ sutych P?~raw z bo)aźni, aby się z gło
du me . przysmh Cygame. Koło północy 
chcąc me na czczo pójść do spoczynku, da~ 
wano were~zczakę, po czym po parę Jampe
~zek ~rupniku lub ponczyku wypić wypadało 
t to się nazywało podkurkiem." 

„ N!e u~aj ludziom, którzy mało jedzą: 
w ogoln<?s~1 . są .t?. zazdrośni, albo złośnicy. 
\\ strzem1ęzhwosc Jest cnotą nietowarzyską." 

ALOJZY ŻÓŁKOWSKI 

~ogata skarbnica pięknych wrażeń stoi 
k~z?emu otworem, kto posiada wykształce
nie 1 smak_ szl~chetny . Ten to smak wyższy, 
to. ~oc~uc1e piękna jest kluczem do cz.aro
d~1eJsk1ch. kr~in ~z.tu~i, jest różdżką magicz
n~ , na ktoreJ sk1~1eme pre:'.~ życia stroi się 
na~o_bnem kw1ec1em poeZJI 1 wrażeń praw
dzrw1e estetycznych. 

. Przy najskromniejszych środkach i bez za
medbywam~ rea!nych warunków życia, tej 
p~ozy codz1enneJ, z_ którą nikomu zrywać 
m~ wolno .?ezkarme, można nadzwyczaj, 
wiele uc~yn~c . dla do_godzenia estetycznemu 
z~ysłow1. Up1ększeme naszego własnego co
dziennego bytu, estetyczny urok naszego 
~yk!eg? ot~czeni~ od nas samych zależy. 
Nalezy Jedyme czuc potrzebę pięknych wra-

We Lwowie prapre
miera komedii Alek
sandr.i Fredry Zem
sta. - Akademia Nauk 
w Paryżu nadała Karo
lowi Marcinkowskie
mu zloty medal wraz z 
nagrodą pieniężną , 
którą nagrodzony zło
żył do kasy Towarzy
stwa Naukowej Pomo
cy Polskiej. -- Maurycy 
Mochnacki ogłasza 
dwutomowe dzieło: 
Poll'stanie narodu pol
skiego. - Wysiany z e
migracji Seweryn Go
szczyński organizuje na 
terenie Galicji tajne ko
la Stowarzvszenia Lu
du Polskiego. - Ada
mowa Czartoryska za
kłada w Paryżu Towa
rzystwo Dobroczyn
ności Dam Polskich -
W Nowym Jorku wy
lądowała jedna z pierw
szych w XIX wieku 
grup wychodźców pol
skich; były to niedobit
ki wyprawy Zaliwskie
go. -· Dyrektor Ossoli
neum Konstanty Słot
wiński skazany pr1ez 

c.d. na str. 30 ~ 
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sąd austriacki we Lwo
wie za tajne przedruki 
Mickiewicza na 8 lat 
fortecy w kazamatach 
Kufsteinu. - Stanisław 

Dunin-Borkowski od
nalazł w opactwie św. 
Floriana pod Linzem 
cenny zabytek języka 

polskiego, zwany Psal
terzem florimiskim. -
W Lesznie w Wielko
polsce zaczyna wycho
dzić ilustrowany „Przy
jaciel Ludu", jedno z 
z najpoczytniejszych 
pism polskich przez lat 
16. - Puszkin napisał 

krótki, lecz bardzo wy
mowny utwór pt. Mic
kie1ricz. - Gen. Henryk 
Dembiński zbudował 

w Egipcie obelisk ku 
czci Józefa Sułkowskie
go. - Bank Polski przy
stąpił do budowy Huty 
Bankowej we wsi Dą
browa (dzisiejsza Dą

browa Górnicza) z 6 
wielkimi piecami. -
Piotr Steinkeller potra
ja wydajność huty żela
za w Żarkach, przepro
wadza ulepszenia w hu
cie w Białogonie i in. -
Dezydery Adam Chła
powski otwiera w Tur
wi szkolę postępowej 

uprawy roli. - W War
szawie wzniesiono Cy
tadelę. - Rząd carski 

żeń. należ~, tylko posiadać zmysł dla piękna, 
aby z~~lezć na k~żdym niemal kroku spo
sobnosc dogadzama estetycznym instyktom, 
wrodzonym każdemu prawdziwie wykształ
conemu umysłowi. („.) mówiąc o upadku 
fol1!1 estetycznych w dzisiejszem społeczeń
stwie, w~pommeliśmy, jak ubogie, bezbarw
ne, trywJalne są nasze ubiory w porównaniu 

do .strojów wieku dawniejszych. Smak i fan
tazJ~ upa~ały J?.od tym względem stopniowo 
z w1ek~m1. Dz1s JUŻ tylko wyjątkowo zacho
"."ała się malowniczość ubiorów. Podziwiać 
Ją można chyb~ na. Wschodzie, a w Europie 
tylko u ludu mektorych krajów. 

Wschód, .który odgrywa ważną rolę pod 
względ.em historycznego piękna, a który po
zostan.1e zawsze skarbnicą form malowni
czych .1, ~rozmaiconych dla artysty, zachował 
?o dzis Jeszcze swoją poetyczną barwę . Tam 
Je~zcze ~achwycać mogą fantazję estetyczną 
mitry, tiary, turbany, kosztowne szale, pur
PUI")'., fantastyczne przepyszne tkaniny, jed
wabie. p~rły, korale, brylanty, buńczuki, wa
chla~ze itd . Pocz_ąwszy od sukien pełnych 
o~gmalnego_wdz1~k~ aż do charakterystycz
neJ, ozdobnej zbr01, Jak krzywe szable, jata
gany, przepyszne rynsztunki etc. wszystko 
tam uderzało .i uderza jeszcze barwą, charak
terem, fantazJą. 

konfiskuje słynną Zo
fiówkę, „cud-ogród" 
założony przez Szczę

snego Potockiego pod 
Humaniem. - We Lwo
wie otwarto pierwszą 

publiczną wystawę o
brazów. - Robert Schu
mann nazwał utwory 
Chopina „armatami u
krytymi wpośród kwia
tów". - W Paryżu wy
szedł z druku w 2 to
mach Pan Tade11s::. -
Adam Mickiewicz po
ślubił Celinę Szyma
nowską. - Kompozytor 
Ignacy Dobrzyński na 
konkursie muzyków we 
Wiedniu otrzymał dru
gą nagrodę za Syn1fonię 
polską. - W Petersbur
gu zmarł Aleksander 
Orlowski, we Francji -
Maurycy Mochnacki. 
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W programie wykorzystano: 
Elżbieta Kowecka: W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców 
i dworów polskich w XIX w. W-wa 1984 PIW; Władysław Łoziński: Salon i kobieta. 
Z estetyki i z dziejów życia towarzyskiego. Lwów 1921 Gubrynowicz i syn, H. Altenberg; 
Stanisław Wasylewski: Życic polskie w XIX wieku. Kraków 1962 Wyd. Lit. 
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Aleksander Fredro 

PAN JOWIALSKI 
Komedia w czterech aktach, prozą 

Osoby: 

Pan Jowialski 

Pant Jowl11.lska, jego tona 

Szambelan Jowlalskl, lch ayn 

Szambelanow11., jego tona 

Helena, córka Szambelana 
z pierwszego m11.łteństw11. 

Janusz 

Ludrnlr 

Wiktor 

I.okej 

- Wieńczysław Gltńskl 

- Janina Nowicka 

- Wojciech Brzozowicz 

- Bohdana Majda 

- Joanna Malczak 

- Marek Wójcicki 

-- Marek Wysocki 

- Andrzej Malec 

- Franciszek Gołąb 

Służba, orkiestra wojskowa 

Rzecz dzieje się na wsi w domu p. Jowialskiego 

Reż}lseria 

TADEUSZ MINC 

Scenografia 
MAŁGORZAT A TREUTLER 

Muzyka 
ZBIGNIEW PIOTROWSKI 

Choreografia 
BARBARA FIJEWSKA 

Asystent retysera 
MAREK WÓJCICKI 

Asystent scenografa 
MAJA BRYKALSKA 

Muzykę Zbigniewa Piotrowskiego po raz pierwszy wykorzvstał 
Witold Zatorski w przedstawieniu „Pana Jowialskiego" na sce
nie Tcdtru Polskiego we Wrocławiu 4 listopada 1979 r. 



Organizator Pracv Artvstvcznej - Janina Zahorska 

Kontrola tekstu - Irena Koman 
Inspicjent - Franciszek Gołąb 

Kierownik działu technicznego - Krzpsztof Wotniakowskl 
Zastępcy kierownika działu technicznego - Zbigniew Kośka; 

- Krzvsztof Sujecki 

Brygadier sceny - Jerzy Kocik 
Oświetlenie - Andrzej Paweł Szpmańskl 

Dtwięk - Anna Pawluk 

K I er o w n I c y p r a c o w n i: 

Scenograficznej - Jan Antoni Ciecierski 
Malarskiej - Jerzv Budner 

Stolarskiej - Sewervn Luboradzki 
Modelarskiej - Henrvk Nlzler 

Krawieckiej damskiej - Grażyna Szczecińska 

Krawieckiej męskiej - Stanisław Dobroń1kl 

Perukarskiej - Leszek Galla.n 
Tapicerskiej - Franciszek Mierzejewski 

Szewskiej - Józef Jasiński 
Slusarsklej - Wacław Jaworski 

Farbiarskiej - Henrvk Kotte 
Dtwięku - Stanisław Pawluk 

Rekwizvtor - Dariusz Dezór 

Zdjęcia - Karina Łopieńska 
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• 
Kierownictwo Artystyczne 

KRYSTYNA SKUSZANKA, JERZY KRASOWSKI 

Dvrektor 
JERZY KRASOWSKI 

Zastępcy Dvrektora 
TOMASZ OSTROWSĘl, ALOJZY ROSŁANOWSKI 
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