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OpracOwanie graficzne andrzej Barecki
OpracOwanie indeksu Bogusława Jędrasik
kOrekta Bogusława Jędrasik

na obwolucie wykorzystano fragmenty Wzornika ubiorów szlachty polskiej nieokreślonego malarza oraz rycinę przedstawiającą europę z Kosmografii sebastiana Münstera.
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do czytelników
Być może nie byłoby tej książki, gdyby nie stolik Bractwa tłustej gęby. pokryty poplamioną ceratą stał w stołówce pracowniczej Biblioteki zakładu narodowego im.
Ossolińskich przy ul. szewskiej we wrocławiu. Miejsce i czas były dość ponure;
cuchnęło kapustą i polityczną duchotą lat pięćdziesiątych. i jakby dla kontrastu
z tym smutnym otoczeniem – w porze wydawania cienkiej zupki i pierogów –
w sposób magiczny zatłoczone pomieszczenie zamieniało się w najprawdziwszy salon literacki.stołowała się tu cała ówczesna elita intelektualna wrocławia: legendarni ossolińczycy, profesorowie położonego w pobliżu uniwersytetu i ich asystenci.
niepisanym zwyczajem jeden stolik czekał na stałych bywalców. rej wodził
przy nim profesor Jerzy Łanowski, nieformalny prezes doborowej kompanii, obdarzony wielkim poczuciem humoru i z łatwością improwizujący nie zawsze cenzuralne fraszki. kto był twórcą stolikowego zwyczaju i nazwy (zapewne za charlese’em de costerem, autorem Wesołego Bractwa Tłustej Gęby), historia milczy.
profesor Łanowski, późniejszy prorektor, był znakomitym filologiem klasycznym.
pracował wówczas nad przekładem Listów heter, Antologią anegdoty antycznej oraz
wybornym zbiorem facecji greckich Philogelos albo śmieszek (wydawanych w latach
sześćdziesiątych). zaraz po nim był profesor edward zubik, botanik, lwowiak
o iście batiarskim dystansie do rzeczywistości, dzięki któremu przetrwał obozy
koncentracyjne i walkę z szabrownikami uniwersyteckiego mienia. z drugiego piętra gmachu Ossolineum ze swojej pracowni Oświecenia instytutu Badań Literackich pan schodził roman kaleta, z filologii angielskiej docierał profesor grzegorz sinko z żoną zofią. dosiadali się też i inni – dopuszczano jednak tylko tych,
którzy wkupili się dowcipem, anegdotą, wierszykiem. tam też były dyskutowane
najnowsze, jeszcze ciepłe odkrycia archiwalne, oczywiście głównie te mocno korzenne, mogące rozbawić przyjaciół. a że anegdoty i śmiech od stolika Bractwa
tłustej gęby niosły się daleko, chcąc nie chcąc, przysłuchiwali się im i inni stołownicy. „niektóre z dykteryjek, powtarzane wielokrotnie przez pierwszych słuchaczy,
wędrowały potem w miasto, przyprawiając o śmiech ludzi postronnych, obdarzonych przez naturę bodaj odrobinką poczucia humoru” – pisał roman kaleta, dostarczający do stolika Bractwa głównie opowieści o jaśniepańskich cudacznych wybrykach magnatów doby stanisławowskiej.
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to przyjaciele nakłonili romana kaletę do wydania w 1958 roku Anegdot
i sensacji obyczajowych wieku oświecenia w Polsce. dokumenty, facecje i wspomnienia drukował „czytelnik”, a smakowicie zilustrowała Maja Berezowska.
Miłośnik tej książki, redaktor Mieczysław zawadowski, naczelny wrocławskiego „słowa polskiego”, w 1965 roku zachęcił jej autora do popularyzacji historii na łamach tego poczytnego dziennika. sam rodzaj medium oraz ograniczona wielkość szpalty zmuszały uczonego do zwięzłości wypowiedzi, jasnego,
nie zaś iBL-owskiego języka i różnorodności treści. Sensacje z dawnych lat ukazywały się w gazecie regularnie co dwa tygodnie przez bitych pięć lat. wiele
artykułów powstało z inspiracji czytelników, którzy w listach proponowali tematy, przysyłali erudycyjne dopełnienia i zdjęcia.
wyłuskiwanie ciekawostek na marginesie codziennego, wielogodzinnego
i żmudnego odcyfrowywania rękopisów krajowych i zagranicznych stało się dla
romana kalety tyleż odskocznią i relaksem, co i niemal narkotycznym nawykiem. każdym znaleziskiem cieszył się jak dziecko, dzielił się nimi na spotkaniach towarzyskich i rodzinnych. teki z sensacjami rosły, by w 1974 roku ukazać się w formie książki.
„wielki zaszczyt przyniosło Sensacjom z dawnych lat żywe zainteresowanie,
jakie mi okazali: Jarosław iwaszkiewicz, nestor naszych pisarzy, i profesor Julian
krzyżanowski, najwybitniejszy w bieżącym stuleciu historyk literatury ojczystej.
ten ostatni w korespondencji adresowanej do ich zbieracza kilkakrotnie posyłał
mistrzowskie rady i materiały mogące przydać się do następnej edycji omawianej antologii…” – pisał autor w przedmowie do drugiego wydania w 1980 roku.
coraz bardziej opasłe teki z wysupłanymi z archiwów i starych gazet ciekawymi historiami zasiliły kolejną edycję w 1986 roku. sterty fiszek przyrastały i w kolejnych latach – z myślą o następnym, poszerzonym wydaniu. autor
nie zdążył go przygotować. wydawnictwo „iskry” zgodziło się, bym w dwudziestą rocznicę Jego śmierci sięgnęła do skrzyni z niewykorzystanymi zapiskami i niektórymi dopełniła czwartą edycję Sensacji…
nie przepadną więc w pomroce kolejnych stuleci. Będą bawiły czytelników. ku uciesze romana – jeśli patrzy z nieba.
Lena kaletowa
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Opiekunka
rymów Mickiewicza
w jednym z rękopisów zbioru tarnowskich z dzikowa (obecnie w archiwum
na wawelu, sygn. 265) znajduje się wiersz zapomnianego zupełnie poety, Józefa wyleżyńskiego, „obywatela guberni podolskiej”, przez długie lata mieszkającego i zmarłego (w 1834 r.) w krakowie. zachowany w starych papierzyskach utwór poetycki skierowany był Do Jaśnie Wielmożnej Klementyny
z Sanguszków Hrabiny Małachowskiej. Łatwo się domyślić, że jest to okolicznościowy panegiryk. wierszopis wychwalał w nim (kilka miesięcy przed wybuchem powstania listopadowego) wielką damę za podniosłe uczucia i czyny
patriotyczne. najważniejszą jej zasługą obywatelską był – według wyleżyńskiego – mecenat roztoczony nad twórczością adama Mickiewicza. wystarczy
ten jeden szczegół, by omawiany zabytek literacki uczynić godnym przypomnienia przynajmniej w zasadniczym fragmencie:
twoja dusza wzór polek, godna klementyno!
staraniem twym ojczyste muzy nie zaginą.
twe serce każdy talent prawdziwy odlicza.
dowód tego opieka rymów Mickiewicza.
powtarzają pisarze nadbrzeża sekwany,
Jak w twym oku łez drogich płyn był spostrzegany,
gdy jeden z pierwszych mówców uczonego miasta
głosił, jak w starym grodzie naśledników piasta,
niosąc winny hołd zwłokom kościuszki, polacy
skutkiem składek ochoczych i ochoczej pracy
wznieśli na pomnik górę, co przeżyje wieki.
na nią kiedyś wyszedłszy potomek daleki,
pouczać z uniesieniem będzie późne syny,
Jak wielbili polacy bohaterskie czyny.
Opiekę nad rymami największego naszego wieszcza roztoczyła Małachowska w paryżu, fundując w 1828 r. dla uczczenia „ojczyzny i języka polskiego”
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edycję Poezji Adama Mickiewicza wytłoczoną drukiem a. pinarda u przedsiębiorców Barbezata i delarue w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Był to najpiękniejszy ze wszystkich wydanych do tamtego czasu tomików autora Konrada
Wallenroda; koszt jego produkcji wynosił 6 tys. franków. ale opieka patriotki
nad twórczością znakomitego poety nie ograniczyła się do wyłożenia tej niebagatelnej sumy. Historyk pierwszych wydań wierszy Mickiewicza opowiada
(por. t. syga, Te księgi proste, warszawa 1956, s. 63–70), że wracając do kraju
w lecie 1828 r., fundatorka zabrała do warszawy „w poczwórnej swej karecie”
dwieście egzemplarzy Poezyi, które sprzedawano w cenie 16 złotych polskich.
nie czekając, aż zwrócą się pieniądze, Małachowska przesłała Mickiewiczowi
za pośrednictwem Joachima Lelewela weksel na 3200 florenów, czyli pełną
wartość części nakładu przywiezionego z francji.
czytelnicy radzi by z pewnością dowiedzieć się bliższych szczegółów z życia adresatki wiersza. informujemy więc, że pani klementyna (1796–1842) była córką Janusza sanguszki, strażnika wielkiego koronnego, i drugiej jego żony, anieli Ledóchowskiej, wdowy po piotrze drzewieckim, podkomorzym
krzemienieckim. po wojnach napoleońskich wyszła za mąż za władysława
Ostrowskiego (1790–1869), podpułkownika artylerii, marszałka sejmu 1831 r.,
następnie tułacza i więźnia politycznego. ale nie zaznała z nim szczęścia.
po przeprowadzonym rozwodzie wyszła za mąż powtórnie za napoleona Małachowskiego, wnuka Jana, kanclerza wielkiego koronnego, syna antoniego,
wojewody mazowieckiego.
z „gazety warszawskiej” (nr 24 z 15 i 1831 r.) dowiadujemy się, że była
osobą odważną i zasłużoną dla powstania listopadowego:
klementyna z Xsiążąt sanguszków hrabina Małachowska, ta sama obywatelka i polka, która w czasach przemożnego w Ojczyźnie naszej panowania
cenzury i obskurantyzmu nie wahała się wydawać w paryżu zupełny zbiór
znanych i tajonych poezji Mickiewicza; nie dość na tym – że dziś, w chwili odrodzenia się wolności, wzbroniła noclegu w Lubartowie niecnemu
zdrajcy kraju, arcyszpiegowi rożnieckiemu, niepomna na bagnety zgromadzonych w nim rosjan; nie dość, że jako zamożna właścicielka ziemska poniosła wraz z mężem na ofiarę Ojczyźnie zł 100 000, wróciwszy teraz z stolicy do Lubartowa, zajmuje się dzień i noc przydawaniem szarpi i zapał
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do tej chrześcijańskiej i patriotycznej usługi stara się utrzymywać w sąsiednich, równie polskich sercach obywateli i urzędniczek powiatu…
zmarła bezpotomnie w krakowie.

Mazurek dla adama Mickiewicza
przeurocze wierszyki i piosenki układane przez stanisława doliwę starzeńskiego w latach nastych i dwudziestych XiX stulecia zapewniły temu poecie
dużą popularność. Ogłoszone w XiX wieku dwa zbiorki jego tekstów rymowanych (Śpiewki i wiersze Podolanina, warszawa 1830 oraz Poezje Stacha Doliwy Starzeńskiego, Lwów 1851) nie pomieściły jego bogatej spuścizny, która
na szczęście zachowała się w autorskich lub odautorskich rękopisach. w zespole owych literatów (w rękopisach Ossolineum 2290, t. i i ii) znajdują się
m.in. wiersze świadczące o nadzwyczajnym uwielbieniu, jakim starzeński darzył Mickiewicza. z wczesną twórczością młodszego o czternaście lat wieszcza nasz podolanin zapoznał się w 1823 r., nabywając na jarmarku w Berdyczowie tomik Ballad i romansów. franciszek kowalski, świadek naoczny tego
wydarzenia, tak opisał piorunujące wrażenie, jakie wywarła na starzeńskim
lektura tej książeczki:
Odczytawszy Świteź, potem Świteziankę, doliwa zawołał do mnie:
– czy słyszałeś lub czytałeś coś podobnego? a niech go!... to rozbójnik!
to zabójca! powiadam ci, to rozpacz, desperacja wszystkich poetów, wszystkich, jak my, wierszokletów!... wydarł mi pióro z ręki! nie, nigdy w życiu nie
będę pisał ballad!... Byłbym głupi!... a niech go wszyscy diabli!...
to mówiąc, porwał się z krzesła, skoczył na środek izby i książkę cisnął
na podłogę.
– czy go licho skądyś, gdzieś tam na Litwie, w puszczach litewskich wydarło i tu zaniosło?! wszystkich poetów zabił, zamordował, obrabował...
nie będę, na złość mu nie będę pisał ballad!...
potem schylił się, podjął książkę, całował ją, przepraszając za swe uniesienie, przyciskał do swego serca i zabierał się do dalszego czytania:
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a kiedy nocną przybliżysz się dobą
i zwrócisz ku wodom lice,
gwiazdy nad tobą, gwiazdy pod tobą
i dwa zobaczysz księżyce.
– co za poezja!... co to za obraz!... każdy z nas widzi gwiazdy, widzi księżyc, a nikomu dotąd nie przyszło na myśl odmalować tak pyszny obraz! to
rozbójnik, ten Litwin, wydarł mi pióro z ręki. ale poczekaj, zrobię ci figla!
– Jakiego? – zapytałem. utniesz zapewne lepszą balladę?
– gdzie tam, o tym ani myśleć! ale jak przyjadę do domu, natychmiast
wrzucę w ogień i popalę wszystkie moje ballady, a jemu na złość poślę popiół
z moich ballad przez pocztę do wilna i niech się cieszy ze swego zabójstwa.
złość starzeńskiego była oczywiście pozorna, w istocie wyrażała entuzjastyczną adorację dla geniuszu Mickiewicza. rychło kresowy poeta zawarł wyznanie tej literackiej miłości od pierwszego wejrzenia w następującym elegijnym liście do tymona zaborowskiego:
gdy cię badam, tymonie, jak pisać poprawnie,
Jak podciągnąć myśl bujną pod prawidła sztuki,
aby szczytności piętnem naznaczony jawnie
wiersz bliski twego późne zachwycał prawnuki –
ty mi rzeczesz: „pisz z serca, a gdy pragniesz wzoru,
Młody adam znad niemna właśnie go nam stawi:
przykład szczytności czucia, sztuki i poloru,
wiersze, którymi siebie i kochankę wsławi”.
tak, mistrzem jest Mickiewicz, tego ci nie przeczę;
Żaden z nas mową lacką jak ten wieszcz nie włada:
czuję, co uczuć zdolne jest serce człowiecze,
a tworząc, tyle życia tworom swoim nada,
Że gdyby z wieków mrokiem przyrodzenia siła
zmieniając skład śmiertelnych, ich czucia zmieniła;
gdyby ich odrodzenia przekształcając hasło,
dla strętwiałych miłości uczucie zagasło,
ród nasz przeistoczony i obcy, niestety,
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tej przynęcie, której dziś drogie lata święci,
znalazłby wtedy w rymach wielkiego poety
Obraz tych wrzących żarów, tych lubieżnych chęci,
tej pociechy, słodyczy, szczęścia i rozkoszy;
znalazłby ślad wulkanów ustawnie buchcących,
tej walki namiętności, która spokój płoszy,
i zlania w jedną duszę dwóch dusz gorejących!
tak ciekawi, zwiedzając groźne świata krańce,
z olbrzymich kościotrupów badacze natury
sądzą, jakimi byli tej kuli mieszkańce
wprzód, nim wzdęty ocean zalał alpów góry.
zrównać więc adamowi niech się nikt nie sili,
Opodal iść w ślad jego śmiałością się liczy.
Lecz ten bard, choć na srogość swej płacze Maryli,
zatopił w morzu uciech kropelkę goryczy.
O, łatwo szczęśliwemu jest pisać szczęśliwie
w melodyjnym odgłosie czułej wieszcza lutni!
właśnie latem w chłodzących powiewów napływie
Lubość znajdą weseli, a osłodę smutni.
ale wymagać, przebóg! w jękach potępieńca
szczytnej lub wyuczonej harmoniji wdzięku,
Jest szukać w trupiej twarzy krasoty rumieńca
Lub pieszczonych odgłosów w głuchych kajdan brzęku.
O, wierz mi, wierz srogiego ofierze wyroku!
są męki zdolne stłumić niebieskie natchnienie.
Otrzyj no łzę z mych powiek, a jeszcze w mym oku
zabłyśnie równe twemu ogniste spojrzenie.
Lecz dziś różni zdolnością, bośmy różni losem,
ty nucąc, szukasz chwały, ja w cierpieniu przerwy.
słowiku! dzierż prym w gajach, lecz pozwól swym głosem
Odezwać się śród grobów ptakowi Minerwy.
słowa najwyższej pochwały skierował też starzeński bezpośrednio pod adresem autora Ballad i romansów, jak świadczy Mazurek dla Adama Mickiewicza
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ułożony pod wpływem radości, którą sprawiła mu wiadomość, iż w petersburgu wielki poeta wyraził się z uznaniem o jego wierszach. zalegający przez cały wiek w rękopisie ów zabytek literacki ogłosił drukiem pastor r. kesselring
w broszurce (Stach z Zamiechowa) Stanisław Doliwa Starzeński. Rys biograficzny (Lwów 1929), ale warto go przytoczyć dla urody wiersza i jeszcze z tego powodu, że książeczka kesselringa należy od lat do rzadkości antykwarycznych:
gdym po świecie w prawo, w lewo
Błądził dla rozrywki,
ktoś mi doniósł, żeś nad newą
pochwalił me śpiewki.
Ja, prostaczek, wnet z radości
Ledwo się posiadam:
niech mi teraz świat zazdrości,
Bo mię chwali adam.
ach, dzień że to byłby dla mnie,
dzień pamiętny wiecznie,
gdybym ciebie mógł, adamie,
uścisnąć serdecznie.
gdybym kiedy mógł szczęśliwy
dojść celu mych chęci
i usłyszeć z ust twych śpiewy,
które mam w pamięci.
gdy do róży trawkę zbliżę,
przejdzie w trawkę wonia,
a źrebaczek uchem strzyże.
gdy czwał słyszy konia.
sprzyjaj, różo, lichej trawce,
wonie na nią zlewaj:
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koniu śmielszy niż latawce,
Źrebaczka zagrzewaj!
drugi list poetycki starzeńskiego Do Adama Mickiewicza w przejeździe Jego do Włoch w 1829 roku wydrukowali wydawcy Korespondencji Adama Mickiewicza (por. wyd. 2, t. ii, paryż 1873, s. 256). cytujemy początek:
Mocarzu lutni polskiej, prawych bardów wzorze,
szczytności i zapału niepojęty zbiorze,
Mickiewiczu! twym ogniem gdy serce zagrzewam,
twój ziomek, twój hołdownik, wielbię cię i śpiewam!
wieszcz zwlekał z odpowiedzią na ten ponowny poetycki akt strzelisty starszego kolegi z powodu, który wyjawił w liście do Leonarda chodźki, datowanym we florencji 10 lipca 1830 r.: „nie śmiem przepraszać starzeńskiego, że
mu dotąd nie odpisałem; chciałem koniecznie po poetycku odpowiedzieć, daremnie oczekiwałem natchnienia! nigdy nie byłem w prozaiczniejszym humorze, jak teraz. czy nie mógłbym mieć piosnek starzeńskiego, chociażby w rękopiśmie, jeśli nie drukowane?” (a. Mickiewicz, Dzieła, wyd. narodowe, t. XiV,
kraków 1953, s. 497).

niepotrzebny dodatek do poezji
adama Mickiewicza
w 1835 r. wychodziło w krakowie w wersji rękopiśmiennej „co środa ze wschodem słońca” satyryczne czasopismo pod nazwą „wesz”. pod nagłówkiem każdego numeru powtarzał się dwuwiersz wybrany na motto z jakiejś obiegowej arii:
wszak wy o tym dobrze wiecie,
Że wesz mała, kąsa przecie.
w Bibliotece czartoryskich (rkps 772) zachował się bodajże unikatowy
zbiór (nry 2–14) tego periodyku. ciekawy to dokument, świadczący o narasta-
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jącej aktywności krakowa w życiu umysłowym pierwszej połowy XiX stulecia.
spośród kilkudziesięciu zamieszczonych tu artykułów, rozpraw i wierszy największą dziś cenę mają chyba zapisane w nrach 3–4 rozważania pt. Nowa epoka naszej literatury. Między wierszami uwagę zwraca w nrze 2 z 8 Vii Niepotrzebny dodatek do poezji Adama Mickiewicza, w którym nieznany lubownik
pięknej elegii dwudziestosiedmioletniego poety dopełnił jego wspomnienia miłosne o treści stanowiące ostateczny cel westchnień romantycznych kochanków.
Moja pieszczotka gdy w wesołej chwili
pocznie szczebiotać i kwilić, i gruchać,
tak mile grucha, szczebioce i kwili,
Że nie chcąc słówka żadnego postradać,
nie śmiem przerywać, nie śmiem odpowiadać
i tylko chciałbym słuchać, słuchać, słuchać.
Lecz mowy żywość gdy oczka zapali
i pocznie mocniej jagody różować,
perłowe ząbki błysną śród korali,
ach! wtenczas śmielej w oczęta poglądam,
usta pomykam i słuchać nie żądam,
tylko całować, całować, całować.
Odessa, 1825
gdy się pozwoli do łona przytulić
i lica swoje całusami skrapiać,
w gwałtownej żądzy trzeba się rozczulić,
Bo żar wypełnia me członki, mą duszę,
goreję cały i wyznać to muszę,
Że rad bym tylko obłapiać, obłapiać.
kraków, 1835
twórca owego „niepotrzebnego” – przekornym zdaniem redaktora „wszy”
– dodatku do znanego erotyku nie wiedział, że wiersz ten posiadał od swego
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zarania zakończenie identyczne pod względem merytorycznym, układu któregoś z przyjaciół Mickiewicza lub – co jest bardziej prawdopodobne – samego
autora dwóch pierwszych strof. całość, bardzo jednorodna, utrzymana jest
w manierze męskiego żartu „dobrym towarzyszom k’woli”.
tekst tej utajonej przed szerszą publicznością zwrotki zachował się
w Ossolineum (akc. 153/63) napisany ręką stanisława wasylewskiego i przesłany 6 grudnia 1919 r. witoldowi Bełzie jako wyjątek z antologii pt. Dostojne świństwo, nad którą nadawca wtedy pracował. z wyznania zawartego w Bibliografii rozumowanej swoich prac literackich (rkps Ossolineum 12231, k. 135)
wynika, że wasylewskiemu ową pikantną trzecią strofę Mojej pieszczotki podyktował „w Ossolineum w czasie pracy przy katalogu” ojciec witolda, władysław Bełza, któremu znowuż z kolei o wiele dawniej podarował ją jeden
z najbliższych druhów Mickiewicza, a.e. Odyniec. Oto kompozycja omawiana:
gdy zaś całunków ogniem wniebowzięta
Już na łóżeczku pragnie się położyć,
a mgłą pożądań zachodzą oczęta –
wtenczas me portki drżą w wieszczym zapale,
słuchać już nie chcę i całować wcale,
tylko chędożyć, chędożyć, chędożyć.

Biskup krasicki pijał czystą
w papierach przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej po Michale Modzelewskim (1804–1883), oficerze powstania listopadowego, następnie właścicielu ziemskim w radomskiem, więźniu cytadeli warszawskiej i zesłańcu
na sybir, aktywnym działaczu niepodległościowym, a w wolnych chwilach
publicyście i pisarzu, znalazłem dwie interesujące anegdoty o najwybitniejszych poetach polskiego oświecenia: ignacym krasickim i adamie naruszewiczu. Modzelewski usłyszał je zapewne od własnego ojca, wincentego
(na którego się zresztą w pierwszym wypadku powołuje), kawalera maltań-
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skiego, człowieka bywałego w wielkim świecie warszawskim drugiej połowy XViii wieku.
Biskup krasicki miał nałóg, o którym dotąd nikt nie wspomniał: upijać się
lubił, ale do poduszki, i upijał się – kto by zgadł? – prostą wódką z karczmy
lub szynku, którą mu co dzień po kwarcie donosił paź, jego faworyt. O tym
mówił i mój ojciec, i jego synowiec, krasicki z Baranowa.
Biskup naruszewicz, eks-jezuita, miał nałożnicę, kasztelanową nn
(Magdalena z eysymontów, primo voto kazimierzowa Jezierska, szambelanowa, secundo voto antoniowa rybińska, kasztelanowa owrucka). widać
nieporządna była, bo biskup na imieniny darował jej srebrną umywalnię
do niżej opisanych interesów. Ona daje obiad. pełno gości i ksiądz biskup
na imieninach. siadają do stołu. w środku obiadu wnoszą na tej, osobliwego kształtu, umywalni potrawę. spojrzeli wszyscy po sobie i wybuchnęli
homerycznym śmiechem podziwu dla solenizantki, której biskup nie nauczył, do czego taka umywalnia ma służyć.

Orderzyna pod surdutem
inny charakterystyczny epizod z życia tego wybitnego poety i historyka zanotował teodor Ostrowski, profesor collegium nobilium, w gazetce pisanej z warszawy 8 czerwca 1780 r. (rkps Bibl. Jagiel. 6799, k. 59):
Jmć ksiądz naruszewicz, eks-jezuita, biskup koadiutor smoleński, będąc
u Jw. Humieckiej, miecznikowej, tak ubrany, jak lokaje w podróży bywają,
musiał nieborak cierpliwie słuchać sprawiedliwego połajania w przyszły
wtorek. pani Miecznikowa mu powiedziała: „proszę, Mci księże Biskupie,
abym więcej wpana tak ubranego nie widziała”. naruszewicz na to odpowiedział: „wszakże ja, Mcia dobrodziejko, i orderzynę mam z sobą, ale
schowałem pod surdut”. na co mu Humiecka: „nie wiedzieć, czy się order
wpana, czy wpan orderu wstydzisz. podobno oboje”. wtym inni nadjechali goście, a ks. naruszewicz wyszedł.
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Wergiliusz z notami Petrarki 606
Wytłumaczone imię Anny 607
Nagrobek w Łucku u księży dominikanów 607
Przysłowie myśliwskie 608
Staropolski toast 608
Wesele magnackie w dawnej Polsce 610
Upiór średniowiecznego czasu 614
Złote księgi kultury polskiej 615
Karolek 616
Fraszki Stanisława Jana Niewieskiego 618
Przymioty osobliwych narodów europejskich… 624
Najstarsza polska „niespodzianka” 625
Gdańskie przygody kapitana Doubleta 635
Wygnanie za dzielność 638
Wyrok z poprzysiężenia 639
Zajął szumowiskiem 640
Mądry Maciuś 641
Pogody 642
Mrozik 642
Dystrakt doskonały 643
Joanna Żubrowa 644
Joanna Żubr o sobie 646
Z odsieczą mężowi 647
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Mąż Żubrowej 648
Obwieszczenie 648
Żubrowa w Warszawie 649
Zapłakana Basia 649
Troska o język w Legionach Dąbrowskiego 653
Pochwała mowy ojczystej 654
Msze po polsku 656
Zdanie Skargi o języku polskim 656
Po polsku, nie po łacinie 656
O zaniedbaniu łaciny 657
W obronie mowy ojczystej 657
Kara za Boże, coś Polskę… 659
Czcij twój język… 660
Promieniami tęczowana 661
Mowa polska 662
Ze starych zbroic 663
Język ojczysty 665
Nieśmiertelna królowa 666
„Pojmująca, czująca, co boli” 667
Moja wierna mowo 669
Dialog stryjaszka z synowcem 670
Po zaprowadzeniu języka polskiego w wojsku austriackim 671
Tere-fere 672
Dobra nasza bez mariasza 674
Madame boeuf 676
Śmierć księcia Sułkowskiego w Egipcie 676
Nagrobek Sułkowskiego w Egipcie 677
Duma K. Gaszyńskiego o Sułkowskim 677
Szczegół z pogrzebu króla Madagaskaru 678
Szczęśliwa trzynastka 678
Różany wianek warszawianki 679
Podstęp zakochanych 679
Wielki przodek 680
Na pomnik Hauerowi 681
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Karmelita z Leszna 681
W Sopocie po robocie 682
Dosiego roku 684
Wieloraczki 684
Cuda transfuzji 685
Plaster na gardło 686
Przestrogi na miesiąc lipiec 687
Wilk i koza 687
Barry 687
Pochwała psa 688
Kura i kuropatwa 691
Bocian z Bojanowa 692
Sarenka i konie 692
Łosoś z łyżką 693
Dziw natury 693
Dzwon nurkowy 694
Bombowy wynalazek 694
Pismo tajemnicze 695
Wiadomość o wynalazku szyn 696
Dym i para szatanami zatracenia 696
Świst lokomotywy hasłem cywilizacji 697
Postęp techniczny i poezja 697
Drogi żelazne 698
Kolej żelazna 698
Wynalazca machin parowych 699
Kolęda naprędce 700
Wynalazek pana Daguerre 701
Dagerotyp 702
Komu portret? 703
Sztuka fotografii 704
Wartość fotografii 709
Europejskie ulepszenie 709
O rewolwerach 709
Król strzelców 710

Sens10Spis-3.qxp:Stach.Piw.01/3

3/25/09

1:08 PM

Page 888

W wojsku austriackim 711
Dla chleba 712
Tragedia pięknej mniszki 720
Wlazł kotek na płotek 728
Improwizacja Sienkiewicza 737
Deotyma 738
Dwie improwizacje 739
Najbiedniejszy tata 741
Protest Zagłoby 742
Czas to pieniądz 744
O Wyspiańskim bibliofilu 746
Spotkanie się Pana Tadeusza z Telimeną 748
I tak niedobrze, i tak źle 763
Mąż i kochanek 764
Przybicie cnoty 766
Kwestia matrymonialna 767
Na czwarty palec 770
O całowaniu 770
Witania i pożegnania w dawnej Polsce 774
Okrutny kaprys 775
Historia rękawiczek 775
Rogatywka 777
Czarnoksięskie lustro Twardowskiego 778
Opis zwierciadła 778
Legendy i fakty 779
Cuda polskiego Fausta 781
O Jakubie Meszyńskim, nadzwyczajnym kuglarzu, który Mesjasza udawał 786
Bajka dedykowana J.W. hr. Henrykowi Rzewuskiemu 788
Koty profesora Steinhausa 790
Claude Callot we Wrocławiu 791
List z Wrocławia do króla Stanisława Augusta 792
Izabela Czartoryska na Psim Polu 794
Pradawna nazwa Nysy Łużyckiej 795
Nazwa Trzebnicy 795
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Chopin w obronie polskości Kopernika 797
Napis na kuflu 797
W 1824 r. Kopernik doczekał się nieba 798
Z pamiętników Bułharyna 799
Pierwszy podręcznik babienia 801
Polki piszące po niemiecku 802
Wesele krakowskie we Wrocławiu 802
Rosyjski słowianofil we Wrocławiu 803
Wrocławskie listy profesora Purkiniego 803
Karkonosze 805
Henryk Cieszkowski we Wrocławiu 808
W poszukiwaniu Polaków i polskości 809
Ziarnko do ziarnka 811
Kto budował koleje do Psiego Pola? 816
Mazurek pobratymczy 816
Pochwała Cieplic 818
O Żalośpiewach słowackiego Homera 819
Do braci Polaków 819
Polska 820
Pozdrav Poliakom 822
O Beniowskim w Beczkowie 823
Zakazana drama 823
Polak 823
W jedności siła 824
Pochwała książki 825
Literat 826
Stare książki 826
Nagrobek książce zaczytanej 827
Librum claude! 828
Kochajmy się wszyscy razem 828
Z przymrużeniem oka 835
Indeks osób 843

Niedostępne w wersji demonstracyjnej.
Zapraszamy do zakupu
pełnej wersji książki
w serwisie

